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سم اهللا الرحمن ل
  الرحيم

  
  
  
  

  
  

إلى آل من ساهم في تعليمي وأخذ 
بيدي من قريب أو بعيد إلى أن وفقت 

از هذا العمل الفكري وإخراجه بإنج
  .إلى حّيز الوجود
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ُقْل هْل يسَتِوي : "احلمد هللا رب العاملني،  القائل يف كتابه 

  .1"الَِّذيَن يعَلموَن والَِّذيَن َلا يعَلموَن
 القائل ρوالصالة والسالم على أشرف املرسلني، وخامت النبيني، حممد بن عبد اهللا 

 ورضي اهللا عن الصحابة والتابعني، 2"به خيرا يفقهه في الدينمن يرد اهللا "
  .واألئمة اتهدين، والعلماء العاملني ومن ج جهم إىل يوم الدين

أسألك اللهم أن جتعل القرآن الكرمي ربيع قليب، ونور صدري، وذهاب مهي، وجالء 

خيركم من تعلم "حزين، وصريين من الذين قال فيهم رسولك عليه الصالة والسالم 

  3"القرآن وعلّمه
َقاَل رب اْشرح ِلي صدِري، ويسر ِلي َأمِري، "

  4"واحُلْل عْقدًة ِمْن ِلساِني، يْفَقهوا َقوِلي
وما َتوِفيِقي ِإلَّا ِباللَِّه عَليِه َتوآَّْلت "

  5".وِإَليِه ُأِنيب
  
  

                                                 
  39/9: الزمر  - 1
  2/183 رواه أمحد والبخاري ومسلم عن طريق معاوية  اجلامع الصغري - 2
  -τ–عن عثمان بن عفان ) خريكم (  رواه البخاري يف باب - 3
  28 -25/ 20:  طه- 4
  11/88:  هود- 5
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  سبب اختيار املوضوع
بية منذ مرحلة التحصيل املبكرة، وخاصة يف الدراسات العليا، إذ شغلت بفكرة السب

كثريا ما يشري األساتذة إىل أمهية حبثها من الناحية املعرفية، ورحت أطالع كثريا من الكتب 
  .املتعلقة مبفهوم السببية عند الفالسفة والعلماء املسلمني وغري املسلمني قدميا وحديثا

 املسلمني وعلمائهم يستدلون أحيانا باآليات وضمن ما طالعت أن بعض فالسفة
القرآنية واألحاديث النبوية، هذا ما أدى يب إىل العدول عما كنت أفكر فيه بأن يكون 

عرض آراء الفالسفة والعلماء فيما خيص السببية وعقد مقارنة (حبثي هذا على هذا املنوال 
إىل دراستها من خالل ). ر األدلةبينهما مع إبداء الرأي فيها إن أمكن والترجيح عند توف

 أن مثل هذا البحث من الصعب إجنازه التساع رقعته القرآن الكرمي والسنة النبوية إالّ
األسس والظواهر،  دراسة . السببية يف القرآن الكرمي(وتشعبه، فجعلته يقتصر على 

  )    تأصيلية وحتليلية
ه املتنافسون، وأحسن ما يقبل والقرآن الكرمي كما هو معلوم من أفضل ما يتنافس في

عليه الطالبون،  وكذا بغية اإلسهام مبوضوع جديد فيما خيص التفسري املوضوعي، كما 
  .أظن أن مثل هذا البحث مل حيظ بدراسة مستقلة مستفيضة
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  أمهية املوضوع وإشكاليته
جعل لكل إن مبدأ السببية من أوليات ما يدركه البشر يف حياهتم العادية، وإن 

شيء سببا هو من املبادئ العقلية الضرورية، ومن طبيعة اإلنسان معرفة أسباب األشياء، 
أو إجياد التعليل ملا جيد من األشياء وتربير وجودها باستكشاف أسباا، وهذا الباعث 

؟ مقابل كل موجود ....ملاذا: ودائما ما يواجه اإلنسان سؤال. موجود بصورة فطرية 
ا، حىت أنه إذا عجز عن اكتشاف السبب ظن أن ال سبب أو اعتقد وظاهرة حيس 

  .بوجود سبب جمهول نتج عن احلادث
  :وعلى أساس مبدأ العلية يتوقف 

   .إثبات الواقع املوضوعي لإلحساس -
 .كل النظريات أو القوانني العلمية املستندة للتجربة -
 .ة أو العلميةجواز االستدالل وإنتاجه يف أي ميدان من امليادين الفلسفي -
  

تطرح قضية السببية يف الفكر اإلسالمي واإلنساين، ويعد القرآن الكرمي والسنة 
املطهرة مستند تأسيس الفريق األول لفكرة السببية يف الغالب فما هي السببية وفق ما 

 ؟ وما هي )الكتاب والسنة(ورد يف القرآن الكرمي ؟ وما مظاهر توظيفها يف الوحيني 
فها يف التعامل اإلجيايب مع عناصر احلياة املادية واملعنوية ؟ هذا ما حتاول إمكانات توظي
  .            الرسالة معاجلته

   كيف مت تناول هذه القضية سابقا ؟ وما الدراسات اليت مت إجنازها ؟-1
) موضوع السببية(من خالل مطالعيت لكثري من الكتب اليت تناولت بالدراسة 

ن على جزئية معينة فتكون دراستها من الناحية اللغوية كما يف ألفيت أصحاا يقتصرو
كتب النحو عند التعرض ألدوات السببية أو ما يفيد معىن السببية أو البالغة ؛ كما هو 

  .يف ااز العقلي وااز املرسل
ويف .  ويف كتب أصول الفقه وباألخص عند التعرض ألحد أركان القياس وهو العلّة 

  .ند التركيز على احلكم واملصاحل والغاياتاملقاصد ع
  )السبب(عند التعرض لقسم من أقسام احلكم الوضعي وهو: ويف كتب الفقه
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يف ذلك مسائل عدة يف مقدمتها إن كانت األسباب مؤثرة بذاهتا : وضمن كتب الفلسفة
  .لغربيةأم ال ؟ والنقاش احلاد حول هدم السببية وحتميتها سواء يف الفلسفة اإلسالمية أو ا

ويف علم الكالم عند الذب عن العقيدة اإلسالمية، وكل فرقة من فرق اإلسالم املشهورة 
تسعى لتحقيق ذلك وفق تصورها ومبادئها، ومن بني املوضوعات اليت حيتدم حوهلا 

 –الصراع مسألة القضاء والقدر  وعالقتها بالسببية،  وكذا فيما هو خارق للعادة 
     -ت األولياءمعجزات األنبياء وكراما

ومن العلماء أو املفكرين احملدثني من تناوهلا بطريقة مغايرة، فتناوهلا خضري عبد احلليم عبد 
سنن اهللا يف : وتناوهلا عرجون حممد صادق حتت عنوان) السببية يف الكون(الرمحن بعنوان 

بية يف السب"حملمد أمحد الغمراوي وكتاب " يف سنن اهللا الكونية"اتمع، وكذا كتاب 
وهناك من تناوهلا جبعل . للدكتور عبد العزيز سيف النصر وغريها كثري" الفكر اإلسالمي

مفهومها يقتصر على بعض الفالسفة كمفهوم السببية عند الغزايل أليب يعرب املرزوقي، 
،  وهو عبارة عن مقارنة بني "السببية عند ديفيد هيوم"وألف الفاروق االمساعيلي كتابه 

  .غربية والفلسفة اإلسالمية فيما خيص السببيةالفلسفة ال
" الوحي احملمدي"وغريها من الكتب اليت تناولت السببية بطريقة غري مباشرة ككتاب 

حملمد باقر الصدر وغريها ال حيصى، سيذكر " فلسفتنا"حملمد رشيد رضا، وكتاب 
  .ضمن فهرست املصادر واملراجع

م مبسائل السببية مضطرا إىل البحث واالستقصاء وعليه فالقارئ جيد نفسه إذا أراد اإلملا
  . يف كتب خمتلفة
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   ما الذي يراد إبرازه ؟-2
  

أردت ببحثي هذا أن أخدم القارئ وأخفف عنه من عناء التنقيب يف الكثري من 
املصادر واملراجع، إذا ما هو أراد اإلملام مبا يندرج ضمن موضوع السببية وألوفر عليه 

  .بعض وقته
ليس " السببية يف القرآن الكرمي: "قر هنا أن التعرض ملثل هذا البحثوأحب أن أ

ألن عمال كهذا حيتاج : باألمر اهلني، وال ميكن أن يقدم اجلهد الفردي نتيجة إجيابية كاملة
إىل التضلّع يف كثري من العلوم ميكن حصرها يف النحو والبالغة وأصول الفقه والعقيدة 

باملأثور وبالرأي والبحث : تركيز على كتب التفسري بنوعيهوعلم الكالم والفلسفة مع ال
عن أكثرها أمهية خلدمة املوضوع، ألن كتب التفاسري مبجلداهتا وأجزائها  يصعب على 

وكذا معايشة آي القرآن الكرمي والوقوف على اآليات . املرء عدها ناهيك عن مطالعتها
  .اليت هلا عالقة بالسببية أو بالتلميح وتبويبها

لذا فالقارئ هلذا البحث سيدرك بشكل واضح أنه ال يتعلق مبشكلة واحدة، أو بعلم و
ما،  وإمنا يرتبط باجتاه عام أوجب علي أن أتتبعه يف كثري من العلوم اإلسالمية، ومبا أنين 
أتعامل مع القرآن الكرمي فإن أصبت فالشكر هللا، وإن أخطأت فأرجو من اهللا أن يكون 

  .        ربرا لعفوهعملي خالصا لوجهه م
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  صعوبات املوضوع -3
قد يتوهم البعض أن مسألة اختيار املوضوع مهمة سهلة ميسرة، ال تقتضي جهدا كبريا 
ووقتا طويال،      ولكن هيهات أن يكون األمر كذلك، فاملسألة أكرب صعوبة مما يتصور 

 مع ذوق صاحبه جيعله فالبحث عن املوضوع األليق واألجدى واملتماشي. أو يعتقد البعض
يتخبط يف أمور تفرض عليه أن يتساءل مع نفسه، وهو ما انطبق علي بالذّات، من هذه 

  :األمور 
 هل املوضوع هو ضمن ختصصي ؟ مل أستطع أن أطمئن ملثل هذا السؤال وأجد له -1

ى هذا اإلجابة الشافية الكّافية إالّ عند انشغايل مبطالعة كثري من الكتب املتعلقة مبحتو
  .املوضوع

رمبا أن هذا املوضوع قد عوجل وتعرض له بالدراسة من .  كثريا ما راودتين هذه الظنون-2
قبل فتذهب جمهودايت أدراج الرياح ؛ ألن الغرض من البحث هو إفادة غريي مبا هو 

فاستطعت جتنب مثل هذه الورطة بكثرة التساؤل وذلك باإلطالع على الرسائل . جديد
، وعلى قوائمها إن تعذر األمر، وعلى قوائم الرسائل اليت هي بصدد االجتياز اليت نوقشت
  .والدراسة

 ما السبيل إىل امتالك قوة اإلرادة وحب اإلقدام على معاجلة هذا املوضوع ؟ األمر -3
الذي جعلين استشري أهل االختصاص الذين مل يبخلوا علي يف تزويدي مبا ينفعين من 

  .لبناءة واملفيدة واليت عملت اإرشاداهتم ونصائحهم ا
 يا ترى هل بإمكاين تكملة هذا املشروع وإجنازه يف الوقت احملدد وعلى أحسن ما -4

يرام، أم أعرقل وأتوقف يف منتصف الطريق ؟ وبذلك أكون قد ضيعت وقيت وأرغم على 
لي إعادة الكرة لالختيار من جديد، هذا إذا مل أفشل وأتقاعس فتكون النتيجة التخ

  .واالنقطاع
وبالفعل انتابتين فترات من التقاعس، أدى يب يف األخري إىل الفشل والتوقف، وليس السبب 
عدم شغفي مبوضوع البحث أو مجع املادة املتعلقة به، بل نتيجة للظروف املادية واإلقامة 
بعيدا عن املراكز اجلامعية أو اجلامعات اليت تشجعين على البحث، وظروف عملي اليت 
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زادت الطني بلّة، وعدم العثور على املصادر واملراجع اليت ختدم موضوعي من قريب أو 
  .  بعيد وكذا ختلي من أشرف على حبثي النقضاء عهدة عملهم باجلزائر

  :املنهج املتبع 
  .إن املنهج املتبع يف هذه الرسالة أو يف حبثي هذا هو املنهج التحليلي املقارن

أو البدء بإثبات الفرضية مث ,  التحليل وإثبات الفرضيات فهذه الدراسة تقتضي أوال
  .التحليل أو إبراز العوامل األولية مث الرئيسية

  .ويلي هذا عرض جلملة من االستنتاجات البد من صياغتها يف استنتاج شامل
وهذه اخلطوات املنهجية تساهم يف تكوين أرجحية علمية وكذا صورة صحيحة 

  .للموضوع يف الذهن
كما ال يعطي فهم العناصر والصفات , ولكن جمرد التحليل ال يعطي إالّ نتيجة تبسيطية 
واليت هي عملية عقلية يتم خالهلا التوجه , لذلك حنتاج كباحثني مبتدئني إىل عملية املقارنة 

أو بني الظواهر , إىل أوجه الشبه واالختالف بني ظواهر البحث الواحد أو عناصره 
والتحليل يفتح الطريق أمام عملية , الظواهر األخرى اليت سبقت دراستهااملدروسة و

  .املقارنة
  : والتحليل قسمان 

 .حتليل عقلي جتريدي 
 .حتليل جترييب 

وهو أيضا انتقال من املعلوم إىل اهول عن , والذي يهمنا هو التحليل العقلي التجريدي 
  .طريق عملية عقلية توصلنا إىل معان جزئية واضحة

ويلي هذا املنهج املنهج التتبعي الذي يفيدنا يف الوقوف على اآليات املتعلقة بالسببية يف 
  .القرآن الكرمي ومتابعتها يف التفاسري للكشف عن معانيها

  :فنتج عن ذلك سلك اخلطوات التالية 
 الرجوع إىل املصادر األصلية يف جوانب البحث األساسية دون أن يدخر جهدا يف -1

  .ع مراعاة السبق والتحقيق العلميذلك م
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والقيام مبناقشتها وجعلها بعد , مث األدلّة األساسية ,  ذكر األقوال املشهورة يف املسألة -2
  .وإن كان هناك رأي خاص يذكر ويبين, كل دليل

  . حتديد حمل اخلالف إذا ما اقتضت احلاجة إىل ذلك-3
  .هر فيها السببية جلية تتبع اآليات القرآنية أو املقامات اليت تظ-4
  . تتبع اآليات القرآنية أو املقامات اليت يشتم منها وجود السببية خفية-5
  . دراسة خصائص السببية يف القرآن الكرمي-6
وذلك بالوقوف على أمساء السور وترقيمها حسب ,  ترقيم اآليات الواردة يف الرسالة-7

برواية اإلمامني حفص عن عاصم، وختريج , وُتتبع بأرقام اآليات, ترتيبها يف املصحف
ومتّ ترتيب األعالم بالفهرس , والترمجة بإجياز للذين ذكروا بأمسائهم يف الرسالة, األحاديث

االسم أو الكنية (وقد رتبت األمساء حسب الشهرة ) اهلجائية(باتباع طريقة األلفباء         
املشدد حرف واحد، واهلمزة تتبع  حرف واحد، واحلرف )آ, أ (وقد اعترب) أو اللقب 

التعريف فهذه ال تأخذ باحلسبان باعتبارها ) ال(واالسم املستهل ب , ترتيب كرسيها
وما هذا , كما شرحت املصطلحات وغريب القرآن أو احلديث املستدل ا , زائدة 

  :التوثيق إالّ رعيا لألمانة العلمية كما مت الرمز إىل ما يلي على النحو اآليت
  .املصدر السابق= س,  م
  .الصفحة: ص
  .الد: م
  .الطبعة: ط
  .بدون تاريخ= ت, ب
  .تويف: ت

   :عرض وحتليل ألهم مصادر البحث
اعتمدت على القرآن الكرمي الذي هو دستور األمة اإلسالمية كمصدر أساسي يف حبثي 

هو حيتوي على ف, فهو يفتح للمسلمني أبواب املعرفة وحيثّهم على ولوجها والتقدم فيها 
وما النواميس اليت , نصوص كثرية حتثّ املؤمنني على التفكّر يف خلق السماوات واألرض 

  .يتمشى عليها الكون إالّ كلمات اللّه وإرادته
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التفسري باملأثور والتفسري بالرأي والتفسري اإلشاري :  لتفسري القرآن الكرمي طرائق -
ليني ومن خالهلما أتعرض لكتب التفسري اليت اقتصرت على الطريقتني األو). الصويف(

  :اعتمدهتا 
وهو ما جاء يف القرآن الكرمي أو السنة , ويسمى التفسري بالرواية  : التفسري باملأثور * 

كتاب جامع " ويعد , النبوية أو كالم الصحابة من بيان وتفسري وشرح ملراد اللّه تعاىل 
ومن أعظم , هو املرجع األول للمفسرين , طربي البن جرير ال" البيان يف تفسري القرآن

والتعرض لوجوه , التفاسري ملا فيه من مزايا ؛ إحاطته بالناسخ واملنسوخ من اآليات
وكذا تفسري القرآن العظيم للحافظ ابن . اإلعراب واستنباط األحكام الشرعية لآليات

رها بعبارة سهلة موجزة حيث أنه كان يكتب اآلية مث يشرحها شرحا موجزا أو يفس, كثري
ويدعمها بشواهد من آيات أخرى أو تفسري القرآن بالسنة باعتبارها شارحة للقرآن، مث 

 .                                 الرجوع إىل أقوال الصحابة وكذا إىل أقوال التابعني
ن كتب حملمود األلوسي وهو م" روح املعاين يف تفسري القرآن والسبع املثاين"وتفسري 

فلو جرد تفسريه , نراه يستطرد يف تفسريه إىل الكالم يف األمور الكونية , التفسري باملأثور 
وهو يف نزعته العلمية متأثّر , من قسم التفسري باإلشارة لكان أليق مبقامه العلمي السامي 

                              .                مبا استحدث من علوم وما ترجم من ثقافات يف البيئة اإلسالمية
فهو جامع بني املأثور واملعقول مستمد , حملمد علي الصابوين " صفوة التفاسري"وتفسري 

جامع "، و"للزخمشري" الكشاف"و, للطربي " جامع البيان: "من أوثق كتب التفسري 
البحر "البن كثري و" رآن الكرميتفسري الق"لأللوسي و" روح املعاين"للقرطيب و" األحكام
وقد تناول ذلك بأسلوب ميسر وتنظيم حديث مع العناية . البن حيان وغريها" احمليط

  .بالوجوه البيانية واللغوية
جالل الدين حممد بن أمحد : لإلمامني اجلليلني " اجلاللني"ومن التفاسري املوجزة تفسري

فهو من خرية التفاسري اختصارا , يب بكر السيوطياحمللّي وجالل الدين عبد الرمحان بن أ
  . يف العبارة وبراعة يف اإلشارة
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والتفسري القيم لإلمام ابن القيم وإن كان مل يستوعب تفسري القرآن كلّه، ولكن ما فسر 
أن ينتفع به ويسهل عليه به فهم , يستطيع من تدبره حق التدبر , منه يعترب منوذجا صاحلا 

  - إن شاء اللّه -ه القرآن كلّ
ولتذييل األلفاظ أو التراكيب الواردة يف النصوص القرآنية استعنت بتفسري مفردات ألفاظ 

 لسميح عاطف الزين وتفسري غريب القرآن البن -جممع البيان احلديث-القرآن الكرمي 
  .قتيبة وغريها من القواميس واملعاجم

 وهو التفسري عن طريق االجتهاد حبيث يلتزم ويسمى التفسري بالدراية،:  التفسري بالرأي -
 وأصحابه، وأن يكون عارفا بأسرار اللغة ρاتهد الوقوف عند ما نقل عن رسول اهللا 

ومن التفاسري بالرأي . خبريا بأساليبها،  وأن يكون على إملام بعلوم الشريعة ومقاصدها
  :اليت اعتمدهتا 

خر الرازي، ففيه إدراك ما يف القرآن من أسرار مفاتيح الغيب املشهور بالتفسري الكبري للف
حكيمة، وبث ما تضمنه من مطالب فلسفية وعلوم طبيعية إمنا هي طريقته الكالمية 
املختارة املتبعة ملنهج الغزايل، وإمام احلرمني اجلويين والباقالين وأىب إسحاق االسفراييين، 

هذا التفسري اخلطبة اليت افتتح ا والذي أرشدين العتماد . واإلمام أيب احلسن األشعري
ابن باديس دروسه يف التفسري حيث صرح أن تفسري الفخر الرازي أحد املراجع اليت 

أما تفسري الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون . يرجع إليها من كتب أئمة التفسري 
غية األقاويل يف وجوه التأويل، للزخمشري،  باعتباره نسيج وحده يف طريقته البال

اإلعجازية، ويف غوصه على دقائق املعاين وحسن إبرازها على طريقة علمية سائغة بتحليل 
التركيب وإبراز خصائصه، فال خيلو تفسري أو تأليف يف موضوع قرآين من رجوع إليه 
واعتماد عليه، فقد دخل تفسري الكشاف مباشرة يف صميم أصول الثقافة اإلسالمية 

 ما يف الكشاف من دعاوى اعتقادية وما سلك يف سبيلها من ختريج األشعرية، بعد ما بين
  .الكالم تعسفا أو التزاما ملا ال يلزم

فإذا كان الدارس املتخصص املكني يف علوم العربية يهمه أن يتوسع يف حتليل التركيب 
يسلك من ذلك إىل التوسع يف حترير املعاين فإن تفسري الزخمشري وتفسري الرازي 

  .ن لديهيتكامال
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 تفسري القرآن الكرمي املشهور بتفسري املنار، فهو التفسري الذي فسر به القرآن من حيث -
هداية عامة للبشر   ورمحة للعاملني، ومرشد ألصول العمران وسنن االجتماع ووسيلة 
لسعادة الناس يف كل زمان ومكان بانطباق عقائده على العقل، وآدابه على الفطرة، 

  .درء املفاسد وحفظ املصاحلوأحكامه على 
 ففي مجلته يعد تفسريا ذا منهج مطّرد، وأفكار متناسقة، وهذا املنهج املطّرد قد يقع 

  .االجتاه إليه من مسالك النقول األثرية تارات أخرى
أما ابن باديس الذي كان متأثّرا برتعة الشيخ حممد عبده العلمية يف تفسري بعض 

ب جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري، حيث يقوم آيات الذكر احلكيم، ففي كتا
بتحليل مركّز للعبارات والتراكيب إلبراز خصائص األسلوب العريب وإيضاح املعىن العام 
للنص، واستخراج ما فيه من حقائق وقيم خمتلفة مستعينا بكل الشواهد الواردة مع 

  .ان عريب ولسان الزمانلس: فهو يرى أن التفسري يتم بلسانني. التركيز على الواقع
ونفس املنهج انتهجه الشيخ العالّمة حممد الطّاهر بن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير 

  .والذي توسع فيه إىل حد كبري من حيث األسلوب واملعلومات املعطاة
يف ظالل القرآن، فهو يرى أن فهم القرآن إمنا ينبع من : أما سيد قطب يف كتابه  

ففي تفسريه جيعلنا ندرك الغرض األساسي . ت ذا القرآن منهجا للحياةالنفس اليت آمن
الذي نزلت من أجله هذه اآلية، مث إبراز الوحدة املوضوعية إذا كان هلا موضوع واحد 
واالستشهاد واالستدالل مبا ورد من آيات يف املوضوع وذكر أسباب الرتول واعتماد 

  .الروايات الصحيحة للحديث
ى بعض الكتب اليت ختص إعراب القرآن الكرمي، وما يالحظ أن كما اعتمدت عل

التفاسري اليت وظّفتها لبحثي متنوعة وكثرية مما أتاح يل الفرصة النتقاء ما يثري موضوع 
  . حبثي

:  وإىل جانب كتب التفسري اليت ذكرت آنفا استعنت بكتب العقيدة اإلسالمية منها-
عز احلنفي، وكتاب التوجيه ألىب منصور املاتريدي، العقيدة الطحاوية وشرحها البن أيب ال

وكتاب االعتقاد على مذهب أهل السلف وأهل السنة واجلماعة للبيهقي، ورسالة التوحيد 
حملمد عبده، والوحي احملمدي حملمد رشيد رضا، والعقائد اإلسالمية البن باديس، وكربى 
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وقصة اإلميان بني الفلسفة والعلم اليقينيات الكونية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي، 
والقرآن للشيخ ندمي اجلسر، وأصول الدين لعبد القاهر البغدادي، وعقيدة املسلم حملمد 

  .الغزايل وبنفس العنوان حملمد متويل الشعراوي وعقيدة املؤمن أليب بكر جابر اجلزائري
الدين لالسفراييين، التبصري يف : ومن الكتب اليت استعنت ا يف حبثي فيما خيص الفرق

ومقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري، والفرق بني الفرق للبغدادي، وامللل والنحل 
للشهرستاين، واملنقذ من الضالل أليب حامد الغزايل وهتافت الفالسفة لنفس املؤلف وكذا 

لشريعة إحياء علوم الدين وهتافت التهافت البن رشد وكذا فصل املقام وتقرير ما بني ا
وغريها من كتب الفلسفة والفكر وما أكثرها يرجع إليها ضمن . واحلكمة من االتصال 

  .فهرست املصادر واملراجع
فقد استهللت املوضوع مبقدمة استعرضت فيها سبب اختيار : أما عن طريقة معاجلة البحث

ع املادة من املوضوع، وأمهيته، وإشكاليته واإلشارة إىل الصعوبات واملشاق طيلة فترة مج
املكتبات وغريها، وأثناء عملية التحرير واملنهج الذي سلكته، وعرض وحتليل ألهم املصادر 
واملراجع املعتمدة يف البحث مت تقسيم البحث إىل سبعة فصول، حبيث كل فصل أخذ حظه 

  .من الدراسة املستفيضة وليترك احلكم للقارئ
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  اللغة و االصطالحالسبب و ما شاهبه يف: الفصل األول
إن التراكيب القرآنية ملّا كانت عربية، كان فهم معانيها و حتصيل فوائدها متوقفا على استيعاب املعىن 

فمنذ ظهر علم النحو يف البصرة , تبعا لقانون تأليف اجلملة العربية , الذي تفيده األلفاظ بالتركيب 
أول عصر التدوين يف أوائل , عت فيه التآليف ووض, منتصف القرن األول اهلجري إىل أن ازدهر ا 

يعتمد عليه يف حتليل , القرن الثاين، فكان النحو يف وضعه املفنن املقعد مادة ضرورية للتفسري 
  .6وما استقر فيها من روابط اإلعراب, و بيان مواقع املفردات بعضها من بعض , التركيب القرآين 

يف الفقه و األدب و الفلسفة و التاريخ و , للحياة العربية كما أن النحو أساس ضروري لكل دراسة 
ألننا ال نستطيع أن ندرك املقصود من نص لغوي دون معرفة النظام الذي تسري , غريها من العلوم 

, إن األلفاظ مغلقة على معانيها حىت يكون هو املستخرج هلا  : ( 7يقول عبد القاهر, عليه هذه اللّغة 
و املقياس الذي ال يعرف , ذي ال يتبين نقصان كالم و رجحانه حىت يعرض عليه و أنه املعيار ال

و إالّ من غالط يف احلقائق , وال ينكر ذلك إالّ من ينكر حسه ,     صحيح من سقيم حىت يرجع إليه
  .8)نفسه 

النصوص وتفرغ عدد منهم ملعاجلة , و قد كان ج القدماء أن قدموا لنا كتبا تضم أبواب النحو 
كما أفرد غري واحد , فكثري من كتب التفسري يهتم بالقضايا النحوية يف النص , معاجلة حنوية تطبيقية 

(  يف كتابه 9كتبا خاصة يف حتليل القراءات القرآنية حتليال حنويا كما نعرف عن أيب علي الفارسي
ن كتبا يف إعراب القرآن مثل و كتب آخرو. 10و عن تلميذه ابن جين) احلجة يف القراءات السبع 

  .11إعراب القرآن املنسـوب إىل الـزجـاج
                                                 

 1380املكتبة العصرية صيدا بريوت، ط ,  ورجاله للشيخ حممد الفاضل بن عاشور بتصرف  التفسري- 6

 .بتصرف ) 26, 25    ، صم1970/هـ
,  م 1078/ هـ471أبو بكر تويف , هو عبد القاهر بن عبد الرمحان بن حممد اجلرجاين :  عبد القاهر اجلرجاين -7 

" العمدة"و , إعجاز القرآن , دالئل اإلعجاز , من كتبه أسرار البالغة , كان من أئمة اللّغة , واضع أصول البالغة 
  . بتصرف49-4/48 ،12: األعالم للزركلي، دار العلم للماليني، ط , يف تصريف األفعال 

  23ص ,  هـ 1331مطبعة املنار طبعة ,  دالئل اإلعجاز لعبد القاهر اجلرجاين - 8
األعالم ( هـ 377 ،وكنيته أبو علي من أئمة اللغة املتوىف سنة هو احلسن بن أمحد: أبو علي الفارسي - 9

 )5/128للزركلى
اخلصائص يف :  هـ ومن مؤلفاته 392هو من أئمة النحو والعربية ولد يف املوصل وتويف ببغداد سنة : ابن جين  10

  )10:البالغة الواضحة لعلي اجلارم ص(ابن جين أعرف بشعري مين :اللغة،وكان املتنيب يقول 
, املفسر , اللّغوي , النحوي ) أبو إسحاق ( هو ابراهيم بن السري بن سهل الزجاج : الزجاج -11

طبعة دار املعرفة للطباعة ,الفهرست البن ندمي (,  هـ 311أقدم أصحاب املربد قراءة عليه تويف 
  ).188 عن التبصري يف الدين ص 1/60, ت, ب:ط, والنشر بريوت
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و إمالء ما من به الرمحان من وجوه  , 12و إعراب ثالثني سورة من القرآن الكرمي البن خالوية
  .13اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن أليب البقاء العكربي

 على بعض التفاسري اليت هتتم بالقضايا  السببية يف القرآن الكرمي اعتمدت14و للوقوف على أدوات
النحوية وكذا بعض كتب النحو و البالغة ملعرفة حقيقة كل أداة للتمكن من استخراجها عند تصفح 

  :اآليات القرآنية فكانت النتيجة أن انتهيت إىل ما يلي 

                                                                                                                                            
 

, أصله من مهذان , من كبار النحاة , أبو عبد اللّه لغوي , حلسني بن أمحد بن خالويه هو ا:  ابن خالويه -12
تويف يف حلب , و عهد إليه سيف الدولة بتأديب أوالده , كانت له مع املتنيب جمالس و مباحث عند سيف الدولة 

 إعراب ثالثني من "و " خمتصر يف شواذ القرآن " و ,  م من  كتبه، شرح مقصورة ابن دريد  980/ هـ370
  ).2/231األعالم للزركلي . (يف النحو " اجلمل"و" االشتقاق"و " القرآن العزيز 

  حمب الدين , أبو البقاء , هو عبد اللّه بن احلسني بن عبد اللّه العكربي البغدادي :  أبو البقاء العكربي -13 

دب و اللّغة و الفرائض و عامل باأل)  م 1219 م  ـ  1143: ( املوافق لـ )  هـ616 هـ ـ 598(
من كتبه شرح ديوان املتنيب , و مولده ووفاته ببغداد ) بليدة على دجلة ( أصله من عكربا  , احلساب 

  ).80 / 4األعالم ( , التبيان يف إعراب القرآن و الترصيف يف التصريف و غريها , 
أو بني مجلتني و ذلك ,  بينهما و بني الفضلة أو, كلمة تكون رابطة بني جزئى اجلملة : مجع أداة :  األدوات -14 

كأدوات الشرط و االستفهام و التخضيض و التمين و الترجي و نواصب املضارع و جوازمه و حروف اجلر و 
   ).254 / 3, م1983/هـ1403:ط,املكتبة العصرية صيدا بريوت, جامع الدروس العربية للغالييين (غريها   
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  السبب وما شاه يف اللغة: املبحث األول
  :السبب يف اللّغة  -1 

و ااز من الوسائل ,  سبب يف اللّغة باملعىن احلقيقي مث نقل إىل املعىن اازي  ورد استعمال كلمة
البيانية اليت هتدي إليها الطبيعة إليضاح املعىن،  إذ به خيرج املعىن متصفا بصفة حسية تكاد تعرضه على 

 الكالم وإىل الداللة على هلذا شغفت اللّغة العربية باستعمال ااز مليلها إىل االتساع يف, عيان السامع 
واللّفظ الذي ال يتصرف فيه عند االستعمال يسمى . كثرة  معاين األلفاظ وملا فيها من الدقّة يف التعبري

و هي الكلمة املستعملة يف الشيء : ما يهمنا منها احلقيقة اللّغوية  , 16 و هي مخسة أنواع15حقيقة
  .  17ن املفترسالذي وضعت له عند أهل اللّغة حنو  أسد للحيوا

فأصل السبب يف اللّغة , احلقيقي و اازي : مبعنييها " سبب"يف ضوء هذا نكشف النقاب عن كلمة 
  .19 أو يتوصل به إىل ماء بئر أو حنوه18عبارة عن احلبل الذي يصعد به النخل, أي حقيقة , 

  .20ال يدعى احلبل سببا حىت يرتل و يصعد به، و اجلمع أسباب
  .السبب كل حبل حدر من فوق: 21و قال أبو عبيدة

                                                 
بريوت , دار الكتب العلمية الطبعة السادسة,  و البيان و البديع للهامشي السيد أمحد   جواهر البالغة يف املعاين-15

  .199ص 
ما يطابق الواقع و االعتقاد معا : األول , احلقيقة العقلية و أقسامها أربعة : ب, إضافة إىل احلقيقة اللغوية -16 

ما : الثّالث , أنبت املطر الزرع : قط كقول اجلاهل ما يطابق االعتقاد ف: الثاين , كقول املؤمن أنبت اللّه الزرع 
ما ال : الرابع , خلق اللّه األفعال كلّها : املعتزيل ملن ال يعرف حاله و هو خيفيها : يطابق الواقع دون االعتقاد كقول

  ). دون املخاطب (يطابق شيئا منهما كقولك جاء فريد و أنت تعلم أنه مل جييء  
و هي الكلمة املستعملة يف الشيء الذي وضعت له عند أهل الشرع كالصالة فإا موضوعة  : احلقيقة الشرعية: ج

   . .لألقوال      و األفعال املخصوصة
و هي الكلمة املستعملة يف ما وضعت له يف اصطالح خاص كالفاعل فإنه : احلقيقة االصطالحية اخلاصة : د

  " ل املذكور قبله أو شبهه لالسم املرفوع بالفع" موضوع يف اصطالح النحاة 
دابة فإا : و هي الكلمة املستعملة يف ما وضعت له يف اصطالح عام حنو : احلقيقة االصطالحية العامة : هـ

 ) ما بعدهاو199جواهر البالغة ص ) (لذوات األربع كالفرس و احلمار ( موضوعة يف العرف 
 ). و ما بعدها 198أنظر جواهز البالغة ص (  -1
 1404ري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، مسيح عاطف الزين  دار الكتاب اللبناين الطبعة الثالثة  تفس- 2

 .2/67 و جممع البيان لتفسري القرآن للطربسي 400بريوت ص ,  م1984 /هـ
  .3/78,م1988 / هـ1408طبعة ,  لسان العرب احمليط البن منظور دار اجليل بريوت3

  .4/211,دار إحياء التراث العريب الطبعة الثّالثة, تفسري الكبري لفخر الدين الرازي ال,  مفاتيح الغيب املسمى  20
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  .السبب من احلبال القوي الطويل: 22و قال خالد بن جنبة

  .ال يسمى احلبل سببا حىت يكون طرفه معلّقا بالسقف أو حنوه: و قيل
  هذه املرأة قدرت عجيزهتا خبيط و هو السبب مث ألقته إىل النساء ليفعلن كما فعلت : 23قال ابن دريد

  .24فغلبتهن
  .25إذا كان ذا فضل يف الدين قد ارتقى فالن يف األسباب: تقول العرب للرجل : بيدة وقال أبو ع
  .26املودة و عالقة قرابة يقال تقطعت م األسباب أي الوصل و املودات: السبب

 ِإْذ َتبرَأ الَِّذيَن اتُِّبعوا ِمْن الَِّذيَن :"قال اهللا تعاىل

  .27طَّعت ِبِهم اْلَأسباباتَّبعوا ورَأوا اْلعَذاب وَتَق

قد زال عنهم كل سبب ميكن أن يتعلق به فال ينتفعون باألسباب على اختالفها من مرتلة : فكأنه قيل
  أو قرابة 

 و يف احلديث 28أو مودة أو حلف أو عهد على ما كانوا ينتفعون ا يف الدنيا و ذلك اية يف اإلياس

 يستنتج أن هناك صلة و عالقة بني املعىن 29"نسبيكل سبب و نسب ينقطع إالّ سببي و "

                                                                                                                                            
جواهز ( هـ و تلميذ اخلليل بن أمحد له كتاب جماز القرآن 211ابن املثين املتوىف سنة :  أبو عبيدة  21

  ) اهلامش39البالغة ص 
 

  .من علماء اللّغة : خالد بن جنبة  - 22 
, أديب , ) أبو بكر ( األزدي البصري, مد بن احلسن بن دريد بن عتاهية هو حم:  ابن دريد - 23

  نسابة , لغوي , شاعر 
الفهرست ( هـ 321 هـ و قرأ على علمائها و تويف ببغداد و دفن باخليزرانية 223ولد بالبصرة 

   ).189عن التبصري يف الدين ص ,  بتصرف 1/61
  .79 – 3/78 ض – لسان العرب احمليط البن منظور ز - 24
 تفسري غريب القرآن البن قتيبة بتحقيق السيد أمحد صقر، ، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، - 25

  .291ص ,  م1958/ هـ1378الطبعة األوىل 
 و تفسري غريب احلديث البن 4/211 و التفسري الكبري للرازي 2/323صفوة التفاسري للصابوين  -26

  .114النشر بريوت لبنان، الطبعة األوىل بدون تاريخ صفحة حجر الناشر دار املعرفة للطباعة و 
 2/166  البقرة-27

   4/211 و تفسري الرازي 2/69 أنظر جممع البيان للطربسي ، الد األول  28
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األصلي للسبب واملعىن العارض الذي استعمل فيه و هذه العالقة هي املشاة مع وجود قرينة مانعة 
من إرادة املعىن احلقيقي، و أن معىن السبب يف القرآن الكرمي ورد أحيانا باملعىن احلقيقي الذي هو 

 مث.  ي كما سبق أن بينا باألوجه املختلفة اليت غايتها الدقة يف التعبرياحلبل، وأحيانا مبعناه ااز
 أو لكل ما 32، أو الوصلة إىل املتعذر مبا يصلح من الطلب 31  لكل ما يتوصل به إىل غريه 30استعري

جعلت فالنا يل سببا إىل فالن يف : يقال . 33يتوصل به إىل املقصود و هو يتناول العلم والقدرة واآللة
 35أي أخذ و أعطى طلبا لتحصيل ما حيتاج إليه أمر املعيشة : ،  وتعاطى األسباب34يت و ودجا حاج
 ِإنَّا :"ألنك بسلوكه تصل املوضع الذي تريده قال اهللا عز وجل 36الطريق : السبب, 

. 37"مكَّنَّا َله ِفي اْلَأرِض وآَتيَناه ِمْن ُآلِّ َشيٍء سببا
 من األسباب الوصلة له مبا وصل إليه ، ما به يستعني على قهر البلدان و فاتبع سببا أي أعطاه اهللا

  .سهولة الوصول إىل أقاصي العمران

                                                                                                                                            
و مسلم يف كتاب فضائل الصحابة و الترمذي يف املناقب و ,  رواه البخاري يف كتاب املناقب و كتاب النكاح 29

  .ب النكاح و كذا ابن ماجةأبو داود يف كتا

 )3/79أنظر لسان العرب (النسب بالوالدة، و السبب بالزواج و هو مستعار من السبب 
 أي نقل من املعىن اللغوي احلقيقي إىل املعىن اللغوي اازي و هو اللفظ املستعمل يف غري ما - 30

ه مسيت بذلك ألن ا يتعلق و يرتبط هي املناسبة بني املعىن املنقول عنه و املنقول إلي(وضع له لعالقة 
) املعىن الثاين باألول، فينتقل الذهن من األول إىل الثاين،     و باشتراط مالحظة العالقة خيرج الغلط

و العالقة بني )         اليت تعني املراد من ااز فليست شرطا(مع قرينة مانعة من إرادة املعىن احلقيقي 
و هي اليت (أو حالية ) و هي اليت يلفظ ا يف التركيب(اازي قد تكون لفظية املعىن احلقيقي و املعىن 

 و البالغة 232، أنظر جواهر البالغة للسيد أمحد اهلامشي ص ) تفهم من حال املتكلم أو من الواقع
  .71ص , م1964/هـ17,1383:ط, دار املعارف مصر, الواضحة لعلي اجلارم و مصطفى أمني

 .68 و تفسري غريب القرآن البن قتيبة ص 3/78 – ض –حمليط ز  لسان العرب ا- 31
الد األول , ت,ب,طبعة جديدة منقحة, منشورات دار مكتبة احلياة, جممع البيان يف تفسري القرآن للطربسي- 32

2/67.   
  .21/165 التفسري الكبري للرازي - 33
 .وصلة و ذريعة:  ودجا- 34
  317-316 ، ص 25م ، الطبعة  أنظر املنجد يف اللغة و األعال- 35
راجعه وقدم له ابراهيم , و أساس البالغة للزخمشري2/448 صفوة التفاسري حملمد علي الصابوين - 36

  .297ص . ت, ب: دار اهلدى عني مليلة اجلزائر ط, قاليت 
 85 ، 18/84 سور ة الكهف - 37
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وَقاَل ِفرعوُن ياهاماُن ابِن ِلي "و قوله عز من قائل خمربا عن فرعون  

 قيل هي أبواا ألن الوصول إىل السماء 38"صرحا َلعلِّي َأبُلُغ اْلَأسباب
أي يف طرق السماء و " و إن كان رزقه يف األسباب "-τ– 40 ويف حديث عقبة39كون بدخوهلا ي

  . أبواا
َأم َلهم مْلُك السماواِت : " قال تعاىل41 مراقيها و نواحيها: و أسباب السماء

 أي إن 42" واْلَأرِض وما بيَنهما َفْليرَتُقوا ِفي اْلَأسباِب
ذلك فليصعدوا يف املراقي اليت توصلهم إىل السماء و ليدبروا شؤون الكون و هو كان هلم شيء من 
و قيل األسباب احليل أي فليحتالوا يف أسباب توصلهم إىل السماوات ليأتوا . هتكم م و استهزاء

 وبالنظر إىل املعاين املذكورة آنفا يتضح أن معىن السبب يف األصل هو 43بالوحي إىل من اختاروا 
 مْن َآاَن يُظنُّ َأْن َلْن :"حلبل وما يثبت هذا املعىن و يؤكده أيضا قوله تعاىلا

ينصره اللَّه ِفي الدْنيا واْلآِخرِة َفْليمدد ِبسبٍب 
ِإَلى السماِء ُثم ِليْقَطع َفْلينُظر هْل يْذِهبنَّ َآيده ما 

  44"يِغيُظ

 يف الدنيا و اآلخرة ρالسقف أي من كان يظن أن لن ينصر اهللا رسوله : ء احلبل و السما: فالسبب
فليمدد حببل إىل السقف مث ليقطع عنقه و ليختنق به فلينظر هل يشفي ذلك ما جيد يف صدره من 

  ". أنه رأى يف املنام كأن سببا ديل من السماءτ 46 ويف حديث عوف بن مالك45الغيظ

                                                 
 37-40/36) املؤمن( سورة غافر - 38
  4/211  و التفسري الكبري للرازي23/99 جممع البيان للطربسي - 39
 -ρ– عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي اجلهين الصحايب املشهور ، روى عن النيب - 40

كثريا ،روى عن مجاعة من الصحابة و التابعني منهم ابن عباس ، كان قارئا عاملا بالفرائض و الفقه و 
ره بعد ذلك على مصر، مات يف خالفة هو أحد من مجع القرآن، شهد صفني مع معاوية    و أم

, اإلصاية يف متييز الصحابة للعسقالين،دار العلوم احلديثة ( م 678/هـ58: معاوية على الصحيح م
الد الثاين، حرف العني , مكتبة املتنيب بغداد, طبعة جديدة باألوفست ,م1908/هـ1328, 1:ط

  .)4/240 و األعالم للزركلي489القسم األول ص 
  .3/79 و صفوة التفاسري 3/79سان العرب احمليط  ل- 41
  .38/10 سورة ص - 42
  .23/99 و جممع البيان للطربسي 23/16 أنظر التفسري الكبري للرازي - 43
 22/15 سورة احلج - 44
 2/448, م1986/هـ1406, 1:ط, عامل الكتب بريوت,  صفوة التفاسري حملمد علي الصابوين- 45
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ي إىل املعىن اللغوي اازي و الذي يهمنا من تلك املعاين اازية هذا مث نقل من معناه اللغوي احلقيق
  .ما يتوصل به إىل غريه: املعىن      و هو 

  :العلة يف اللغة  -2
املرض الشاغل من علّ يعلّ و اعتلّ أي مرض فهو عليل، و أعلّه اهللا، و ال أعلّك اهللا أي ال : العلة

 و اجلمع عالّت و علل، 47ا تغير حاله من الصحة إىل السقمإذ: اعتلّ فالن: أصابك بعلة و يقال
فهو ما يتوقف عليه وجود الشيء، و يكون خارجا مؤثرا فيه، أو اسم ملا يتغري , 48ومجع اجلمع أعالل
هي مأخوذة من : و قيل. حبصوله فيه، و منه يسمى املرض علّة لتغري حال اجلسم به49به حال الشيء

عاودة الشرب مرة بعد مرة ، و لذلك مسي الوصف علّة ، ألنّ اتهد يعاود العلل بعد النهل، و هو م
 وهذا 50يف استخراج العلّة الشرعية النظر مرة بعد مرة، واحلكم يتكرر كلما تكرر وصفه الداعي إليه

  .وجلّ ما ذكر من املعاين له عالقة بالسبب، أما املعىن األخري فهو يؤكد ذلك  51علّة هلذا أي سبب 
إن من العلّة ما يتأخر عن املعلول : "  إالّ أن أبا اهلالل العسكري فرق بني العلّة و السبب فقال

مل : إذا قيل لك: كالربح فهو علّة التجارة يتأخر و يوجد بعدها و الدليل على أنه علّة هلا أنك تقول
  .للربح: تتجر ؟ قلت 

و السبب ال يتأخر عن مسببه ... بته بالعلّة ال بالسببو قد أمجع أهل العربية أن قول القائل مل ؟ مطال
على وجه من الوجوه أال ترى أنّ الرمي الذي هو سبب لذهاب السهم ال جيوز أن يكون بعد ذهاب 

  ... 52السهم
و أن كل علّة مطردة منعكسة فالعلة يف كون املتحرك متحركا هي احلركة و هي مطّردة يف كل 

  ...53 حيدث فيه حركة إالّ و هو متحرك و ال متحرك إالّ و فيه حركةمتحرك  وتنعكس فليس بشيء

                                                                                                                                            
ف األشجعي أبو عبد الرمحان، أسلم عام خيرب و نزل محص و قيل شهد الفتح، عوف بن مالك بن أيب عو- 46

 هـ 73 كثري من األحاديث منها هذا احلديث، تويف سنة -ρ-آخى النيب بينه   و بني أيب الدرداء ، روى عن النيب 
  )3/43اإلصابة يف متييز الصحابة للعسقالين (يف خالفة عبد امللك 

 املرض : السقم  -47
 و أنظر املعجم الوسيط للدكتور ابراهيم أنيس و غريه ، 4/868 ف  –ان العرب احمليط البن منظور  ط لس -48 

  .623 م ، ص 1990/ هـ1410الطبعة الثانية السنة 
مادة  ,م1970/هـ1390:حتقيق عبد السالم هارون مطبعة عيسى احلليب ط, البن فارس, عجم مقاييس اللغة م-49 

  3/12عل:
 3/14عل   :  اللغة، مادة عجم مقاييسم -50
  4/21فصل العني  باب الالم , القاموس احمليط للفريوز أبادي حتقيق جمد الدين حممد بن يعقوب - 51
 64 م ، ص 1983/ هـ1403الفروق يف اللغة اليب اهلالل العسكري ، الطبعة اخلامسة  - 52
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أما السبب فيحتاج إليه يف حدوث املسبب و ال حيتاج إليه يف بقائه، أال ترى أنه قد يوجد املسبب 
  .54والسبب معدوم و ذلك حنو ذهاب السهم يوجد مع عدم الرمي

يق ال غري فهو ال مينع أن يكون معىن العلّة  فهو على وجه التدق55وما ذهب إليه أبو اهلالل العسكري
  .هو السبب

 
  : احلكمة يف اللّغة -3

ويف القرآن و يف األحاديث النبوية و هي تطلق عند علماء , كثريا يف الشعر" احلكمة"وردت كلمة 
  اإلسالم 

  .و يف اللّغة العربية على معان عدة
  ا متنع صاحبها من الوقوع يف الغلط و الضالل         بكسر احلاء مشتقة من احلكم و هو املنع أل: احلكمة 

  
  
  

و منه مسيت احلديدة اليت يف اللّجام و 56" ِآَتاب ُأحِكمت آياُته: "قال اللّه تعاىل 
  .57جتعل يف فم الفرس حكمة، و اجلمع حكم

 و قريب بعضها من بعض و قد بلغ ا تسعة" حكمة"و يذكر صاحب احمليط أن معاين الكلمة 
-59قال اإلمام مالك 58. عشرين رأيا ، و مجيع هذه األوجه عند التحقيق ترجع إىل العلم و التفقه

  .60)هي الفقه يف دين اهللا و العمل به ، و القرآن حكمة بداللته على ذلك كلّه: احلكمة  (-رمحه اهللا

                                                                                                                                            
 65م ، س ، ص  -53
 65م ، س ، ص  -54

حلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حيي من مهران العسكري ، أبو هالل ، هو ا: أبو اهلالل العسكري   - 55
 م ، من 1005/ هـ395عامل باألدب له شعر ، نسبته إىل عسكر مكرم من كور األهواز ، قيل أن وفاته بعد سنة 

األعالم ( ات و احملاسن يف تفسري القرآن مخس جملد, الفروق يف اللّغة, كتبه مجهرة األمثال  كتاب الصناعتني 
  ).بتصرف 2/196للزركلي 

 .11/1 سورة هود  - 56
الطبعة األوىل ,  جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري البن باديس ،من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية اجلزائر 57
ء  و أنظر القاموس احمليط للفريوز أبادي جمد الدين حممد ابن يعقوب، فصل احلا364 م ، ص 1982/ هـ1402س 

   4/100باب امليم 
  4/104 قاموس احمليط - 58
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  .امع لألقوالأنه قال هي العلم الذي تعظم منفعته و جتّل فائدته ، و هذا ج61و روي عن جماهد 
 فبالفقه و العلم نتمكن من معرفة احلكمة من التشريع فنعتصم من الوقوع يف الغلط و الضالل و هو 

و فسرت احلكمة بأا معرفة حقائق األشياء على ما هي عليه مبا تبلغه . ما له صلة باملعىن اللغوي
  . 62و ال يغلط يف العلل و األسبابالطاقة ، أي حبيث      ال تلتبس احلقائق املتشاة بعضها مع بعض 

  .63و قيل معناها اإلصابة يف القول و العمل ، و أصلها وضع الشيء يف وضعه الالئق به
  64و يقال حكمة التشريع أي علّته ، كقولك ما احلكمة يف ذلك ؟ 

ن املعاين و هي كثرية و املعاين الثالثة األخرية هي اليت هلا عالقة مبعىن السبب و لذلك اقتصرنا عليها دون غريها م
حىت ال يطول بنا احلديث ، و مما سبق استنتاجه أن السبب يرادف العلّة ، و احلكمة ترادف العلّة فالسبب يرادف 

  .كالّ من العلّة      و احلكمة
  

  :  الغاية يف اللغة-4
و من . بتداء معان منها املسافة و الفائدة و األمد ، و منها االنتهاء املقابل لال" الغاية"لكلمة 

  .65"حىت"و " إىل"األدوات الدالة عليها 

                                                                                                                                            
هو مالك بن أنس بن مالك األصبحي احلمريي ، أبو عبد اهللا ، إمام دار اهلجرة و أحد األئمة :  اإلمام مالك- 59

 م ، و ملاّ شب حفظ القرآن ، كان 712/ هـ93األربعة عند أهل السنة ؛ إليه تنسب املالكية ، ولد يف املدينة 
نه  بعيد عن األمراء و امللوك ، سأله املنصور أن يضع كتابا للناس حيملهم على العمل به ، فصنف صلبا يف دي

 م باملدينة ، من مؤلفاته كتاب يف تفسري 795/ هـ179، تتلمذ ملالك كثري من أكابر العلماء تويف سنة " املوطأ"
األعالم (  هارون الرشيد يف اآلداب و املواضع غريب القرآن ، رسالة يف األقضية يف عشرة أجزاء  كتابه املشهور إىل

 ). 6/128للزركلي  
  .148 أنظر جمالس التذكري ، ص  60
ابن جبري موىل بين خمزوم تابعي مفسر من أهل مكة شيخ القراء و املفسرين ، أخذ التفسري عن ابن عباس : جماهد 61

 ذهب فنظر إليها ، ذهب إىل بئر برهوت ، ، تنقل يف األسفار و استقر يف الكوفة و كان ال يسمع بأعجوبة إالّ
ابن خلكان ( هـ 104حبضر موت و ذهب إىل بابل يبحث عن هاروت و ماروت قيل أنه مات و هو ساجد سنة 

 عن كتاب احملن أليب العرب حممد بن أمحد بن متيم التميمي ، حتقيق الدكتور حيي وهيب اجلبوري دار 2/163
 ).  ،255 م ،ص 1983/هـ1403 ، الطبعة األوىل, العرب اإلسالمي

 التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر ، تونس و املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر طبعة 62
  .3/61 م ، 1984/ هـ1404

 1398:  و التفسري القيم البن القيم حققه حممد حامد الفقي ط97 كتاب التوحيد للماتريدي ص  - 63
  344ص،  م 1978/هـ
 1/190 املعجم الوسيط للدكتور ابراهيم أنيس و غريه ،  - 64
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  .و ما يهمنا من هذه املعاين هو الفائدة أو املصلحة لعالقتهما بالسبب أو العلّة
َقاُلوا َنحُن ُأوُلوا ُقوٍة وُأوُلوا : "مبعىن الالم كقوله تعاىل: إىل 

" ْأمِريَنبْأٍس َشِديٍد واْلَأمر ِإَليِك َفانُظِري ماَذا َت
إتق : للتعليل مبعىن الالم حنو "  حىت"مبعىن لك أو ألجلك و هي تفيد التعليل و قد تكون "  إليك"66

وَقاِتُلوهم حتَّى :" اهللا حىت تفوز برضاه ومن أمثلة ما ورد يف القرآن الكرمي قوله تعاىل 

  .67"َلا َتُكوَن ِفْتَنٌة ويُكوَن الديُن ُآلُّه ِللَِّه 
وِإْن َآاَن َطاِئَفٌة ِمْنُكم "تى حرف غاية و جر و املراد به هنا التعليل و قوله ح

آمُنوا ِبالَِّذي ُأرِسْلت ِبِه وَطاِئَفٌة َلم يؤِمُنوا 
َفاصِبروا حتَّى يحُكم اللَّه بيَنَنا وهو َخير 

  68" اْلحاِآِمَني
 َأْن يُكوَن َله َأسرى حتَّى ما َآاَن ِلَنِبي: " و قوله تعاىل 

يْثِخَن ِفي اْلَأرِض ُتِريدوَن عرض الدْنيا واللَّه يِريد 
وما َآاَن : " و قوله عز وجل 69" اْلآِخرَة واللَّه عِزيٌز حِكيم

اللَّه ِليِضلَّ َقوما بعد ِإْذ هداهم حتَّى يبيَن َلهم 
  70" وَن ِإنَّ اللَّه ِبُكلِّ َشيٍء عِليمما يتَُّق

  
  :الناحية اإلعرابية: املطلب األول

  : أدوات السببية- أ
  :احلروف اليت من معانيها السبب والتعليل-1
  
  :إذ 

                                                                                                                                            
 م ،                        1938/ هـ 1403طبعة , جامع الدروس العربية ملصطفى الغالييين ، املكتبة العصرية صيدا بريوت -65
م للماليني بريوت ، الطبعة  ، و أنظر علم أصول الفقه يف ثوبه اجلديد حملمد جواد مغنية دار العل174– 172 / 3

  160 ، ص 1980الثانية ماي 
  27/33:  النمل-66
  8/39:  األنفال 67
 7/87:  األعراف -68

تفسري اجلاللني دار القلم بريوت طبعة جديدة ومنقحة ( يبالغ يف قتل الكفار: يثخن  *8/67:   األنفال -69
 238ص
 9/115:  التوبة -70
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وَلْن ينَفعُكم اْليوم ِإْذ : "وردت إذ مبعىن الم التعليل يف مثل قوله تعاىل 

َفما َأْغَنى : "  و قوله 71"اِب مْشَتِرُآوَنَظَلمُتم َأنَُّكم ِفي اْلعَذ
عْنهم سمعهم وَلا َأبصارهم وَلا َأْفِئدُتهم ِمْن َشيٍء 
ِإْذ َآاُنوا يجحدوَن ِبآياِت اللَِّه وحاَق ِبِهم ما 

 فاألوىل إذ هنا يف كلتا اآليتني حرف تعليل مبرتلة الالم. 72"َآاُنوا ِبِه يسَتهِزُئون
  .لظلمكم ، و الثانية لكوم جيحدون

  :أن و إن
َقاُلوا َلا ضير ِإنَّا ِإَلى ربَنا : " قد تفيد السبب كقوله تعاىل 

مْنَقِلبوَن، ِإنَّا َنْطمع َأْن يْغِفر َلَنا ربَنا َخَطاياَنا 
: " نني و قوله عز وجل  ، بسبب كوننا أول املؤم73"َأْن ُآنَّا َأوَل اْلمؤِمِنَني

ياَأيها الَِّذيَن آمُنوا َلا َتتَِّخُذوا عدوي وعدوُآم 
َأوِلياَء ُتْلُقوَن ِإَليِهم ِباْلمودِة وَقد َآَفروا ِبما 
جاَءُآم ِمْن اْلحق يْخِرجوَن الرسوَل وِإياُآم َأْن 

 ِإْن ُآنُتم َخرجُتم ِجهادا ِفي ُتؤِمُنوا ِباللَِّه ربُكم
سِبيِلي وابِتَغاَء مرضاِتي ُتِسروَن ِإَليِهم ِباْلمودِة 
وَأَنا َأعَلم ِبما َأْخَفيُتم وما َأعَلنُتم ومْن يْفعْله 

  .أي بسبب كونكم " إن كنتم "74"ِمْنُكم َفَقد ضلَّ سواَء السِبيِل
  :نعلى و ع

وِلُتْكِمُلوا اْلِعدَة : ".. فهي تأيت مبعىن الالم اليت للتعليل كقوله تعاىل : على 

 75"وِلُتَكبروا اللَّه عَلى ما هداُآم وَلعلَُّكم َتْشُكروَن

  .أي هلدايته إياكم 
َأْن َتُقوَل َنْفس ياحسرَتا عَلى ما َفرْطت ِفي : " و قوله 

حرف مبعىن " على"76" لَِّه وِإْن ُآْنت َلِمْن الساِخِريَنجْنِب ال
  .التعليل

                                                 
 .43/38 الزخرف -71 :إذ
انظر إعراب القرآن و  . 26 , 46/10األحقاف  , 16 , 18/15الكهف ,  و يف غريها 46/26  األحقاف - 72

/ هـ1404:ط,املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر, الشريف قصار ,  و معاين احلروف يف القرآن2/423بيانه  
 .16 , 15 ص1984
 .26/51:   الشعراء -73 :إن
  .38قرآن ص  انظر معاين احلروف يف ال60/1املمتحنة  -74
 . 2/185: البقرة  - 75 :على
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وما َنحُن ِبَتاِرِآي آِلهِتَنا : "...من معانيها التعليل كقوله تعاىل  : عن

وما َآاَن اسِتْغَفار : " وقوله.  أي من أجل قولك77 ..."عْن َقوِلَك
دٍة وعدها ِإياه َفَلما ِإبراِهيم ِلَأِبيِه ِإلَّا عْن موِع

َتبيَن َله َأنَّه عدو ِللَِّه َتبرَأ ِمْنه ِإنَّ ِإبراِهيم 
  .إالّ عن موعدة أي بسبب موعدة78" َلَأواه حِليم

  : يف 
: حرف قد يدل على أن ما بعده سبب يف حصول ما قبله ، و يأيت ذلك يف مثل قوله تعاىل

الَِّذيَن آمُنوا ُآِتب عَليُكم اْلِقصاص ِفي ياَأيها "

قد تستعمل للسببية كقوله " يف"أي بسب قتل القتلى ألن كلمة " يف القتلى" 79..." اْلَقْتَلى

و ذا يصري تقدير اآلية 80" في النفس المؤمنة مائة من اإلبل: " عليه الصالة و السالم 
َشهر رمضاَن "و قوله 81"  بسبب قتل القتلىيا أيها الذين آمنوا وجب عليكم القصاص"

الَِّذي ُأنِزَل ِفيِه اْلُقرآُن هدى ِللنَّاِس وبيَناٍت ِمْن 
خص شهر رمضان من األوقات األخرى لرتول القرآن فيه 82..." اْلهدى واْلُفرَقاِن

  .هنا تفيد السببية" يف"و لكونه أشهر الشهور بسبب هذه الفضيلة أنزل فيه 
  :الكاف

                                                                                                                                            
  . 54/12 ووردت على مبعىن التعليل يف سورة القمر 39/56الزمر  -76 
 .11/53:  هود - 77 :عن
 ، أنظر جامع 37/47 و يف الصافات 10/53 ووردت عن مبعىن التعليل يف سورة هود 9/115:  التوبة - 78

  66 ، 63 احلروق يف القرآن ص   و معاين176 ، 3/175الدروس العربية للغالييين 
,  م1978/ هـ 1348تفسري غريب القرآن البن قتيبة دار الكتب العلمية بريوت ط (املتأوه حزنا و خوفا : أواه
  193ص 
 2/178 البقرة - 79:يف 

 )الديات(رواه النسائي وبزيادة إن يف النفس رواه اإلمام مالك كتاب العقول -80
, ت,ب: ط, دار الكتب العلمية بريوت, )جالل الدين(وطأ اإلمام مالك للسيوطي  تنوير احلوارك على شرح م-81
3/58. 

 ، أنظر تفسري الرازي 60/9 ، املمتحنة 47/31 ، حممد 24/21الشورى , 8/69 ،األنفال 2/185 البقرة -82
طفى الغالييين  و جامع الدروس العربية ملص69 و معاين احلروف يف القرآن الكرمي للشريف قصار ، ص 73 ، 5/47
3/179  
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أي هلدايته   83"واْذُآروه َآما هداُآم: "وردت حرف تعليل يف مثل قوله تعاىل 
ويَكَأنَّه َلا يْفِلح "إياكم فالكاف حرف جر مبعىن الم التعليل و قوله 

  85.أي أعجب أو أتعجب لعدم فالحهم ، فالكاف حرف جر مبعىن الالم84" اْلَكاِفروَن
  : كـي و الم كي

أي ألجل أن 86"َآي َتَقر عيُنها: " حرف موضوع للتعليل كما يف قوله تعاىل :كي
  .تقر عينها 
و تسمى الم التعليل ، و هي الالم اجلارة ، اليت يكون ما بعدها علّة ملا قبلها و سببا له : الم كي

لكي : "  مثل بكلمة كي" ال"فيكون ما قبلها مقصودا حلصول ما بعدها و من علماء اللغة من يصل 
   87"ال يكون عليك حرج

وقد جاء الوصل و الفصل يف القرآن الكرمي ، و قد . و منهم من يوجب الفصل ، و األمران جائزان
  . 88وصلت يف املصحف يف أربعة مواضع 

  :لوال
َلوَلا ِآَتاب ِمْن اللَِّه سبق : "حرف قد يفيد التعليل يف مثل قوله تعاىل 

َقاُلوا  :    و قوله 89" َأَخْذُتم عَذاب عِظيمَلمسُكم ِفيما
ياُشعيب ما َنْفَقه َآِثريا ِمما َتُقوُل وِإنَّا َلَنراَك 
ِفيَنا ضِعيًفا وَلوَلا رهُطَك َلرجمَناَك وما َأْنت 

  " عَليَنا ِبعِزيٍز
  :من

: لسبب من أمثلة ذلك قوله تعاىلحرف من حروف اجلر له عدة معان ، منها التعليل و ا
من 90 ..." َْجيعُلوَن َأصاِبعهم ِفي آَذاِنِهم ِمْن الصواِعِق"

  . تفيد التعليل و السبب" من: "الصواعق 
                                                 

  2/198 لبقرة -83  :الكاف 
 28/82القصص - 84
  75 و معاين احلروف ص 3/180 أنظر جامع الدروس العربية - 85
 28/13 القصص - 86:كي

 33/50 األحزاب - 87 :الم كي
 22/5 ، احلج 16/70النحل :   أما مواضع الفصل57/21 و احلديد 33/50 و األحزاب 3/153آل عمران  - 88
 79ص ومعاين احلروف 172-2/165أنظر جامع الدروس العربية للغاليين  . 59/07 و احلشر 33/37حزاب ،  األ
 8/69 األنفال - 89:لوال
  2/19 البقرة  90:من 
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 من 91..." ِ وِإنَّ ِمْنها َلما يهِبُط ِمْن َخْشيِة اللَّه: " وقوله 

  .  ابة التعليل لهاجلار و ارور متعلقان بيهبط مبث: خشية اهللا 
  : األدوات املوضوعة للتعليل ذات االنتشار الواسع-2

  :باء السببية
َفُكلا َأَخْذَنا : "و هي الداخلة على سبب الفعل و علّته اليت من أجلها حصل حنو 

َفِبما َنْقِضِهم ِميَثاَقهم َلعنَّاهم : " و قوله  92" ِبَذْنِبِه

َفِبما رحمٍة ِمْن : "  و قوله تعاىل 93"اِسيًةوجعْلَنا ُقُلوبهم َق

هنا زائدة تفيد تأكيد ربط السبب باملسبب و قد ترد الباء " ما"94..." اللَِّه ِلْنت َلهم
 أي 95" وَلم َأُآْن ِبدعاِئَك رب َشِقيا: " مبعىن من أجل قال اهللا  تعاىل 

سببية كثرية ذكرنا بعضها و نكتفي بالنسبة لغريها ألجل دعائك و اآليات اليت وردت فيها باء ال
بتحديد موقعها من املصحف الشريف بذكر رقمي السورة و اآلية يف حدود ما علمت من خالل 

  بعض 
  

  96. التفاسري

                                                 
 71/25 و نوح 10/61 ، يونس 7/124  ، األعراف 3/119 ، آل عمران 2/275 و 2/74 البقرة - 91

 و 1/60,  2:ط,يق عبد الرزاق عفيفي املكتب اإلسالمي بريوتتعل, أنظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي
  .3/171جامع الدروس للغاليين 

 29/40  العنكبوت -92 :باء السببية 
 5/13 املائدة  - 93
  3/159 آل عمران - 94
  30/4 مرمي - 95
 106 ، 3/11 آل عمران  ،275 ، 237 ، 233 ، 228 ، 188 ، 176 ، 93 ، 88 ، 61 ، 54 ، 2/10 البقرة - 96

 ، 154 ، 153 ، 135 ، 128 ، 123 ، 108  ، 95 ، 94 ، 88 ، 62 ، 46 ، 34 ، 4/24 ، النساء 151 ، 112، 

 ، 70 ، 49 ، 6/30 األنعام   .85 ، 82 ، 78 ، 64 ، 58 ، 44 ، 39 ، 19 ، 5/13 املائدة  ،160 ، 156 ، 155

 ، 136 ، 57 ، 39 ، 22  7/16 األعراف  .164 ، 157 ، 146 ، 138 ، 131 ، 127 ، 124 ، 120 ، 93 ، 90

 ، 70 ، 8 ، 10/4 يونس  .127 ، 95 ، 82 ، 80 77 ، 54 ، 52 ، 8/51 األنفال .163 ، 162 ، 155 ، 146

  .112 ، 107 ، 94 ، 88 ، 61 ، 32 ، 16/16  النحل 33 ، 31 ، 13/24 الرعد  .117 ، 11/8 هود  .74
  .57 ، 39 ، 25 ، 22/10 احلج  .134 ، 20/63طه . 106   73  ،18/58 الكهف  .98 ، 17/69اإلسراء 
 .54 ، 28/47 القصص  .85  27/52 النمل  .75 ، 25/19 الفرقان 24/24 النور  .111 ، 23/26املومنون 
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 :فاء السببية
: " و هي اليت تفيد أن ما قبلها سبب ملا بعدها ، و أن ما بعدها مسبب عما قبلها ، كقوله تعاىل 

ْن َطيباِت ما رَزْقَناُآم وَلا َتْطَغوا ِفيِه ُآُلوا ِم
فإن إعراب الفعل بعد الفاء يتوقف على مراد القائل فإن 97" َفيِحلَّ عَليُكم َغضِبي

أراد السببية فالنصب و إن أراد العطف ، فإعراب حبسب املعطوف عليه ، و إن مل يرد هذا         
مْن َذا الَِّذي :" لة جديدة فالرفع كقوله تعاىل و ال ذاك ، بل أراد استئناف مج

" يْقِرض اللَّه َقرضا حسًنا َفيضاِعَفه َله وَله َأجر َآِرمي
وردت بالنصب *  يف رواية ورش فيضاعفه بالرفع باعتبار الفاء حرف عطف و يف رواية حفص98

  . فيضاعفه باعتبار الفاء للسببية
فاء السببية هذه بعد ما يدل على الطلب ، جيزم الفعل بعد سقوطها إن قصد و أعلم أنه إذا سقطت 

"  اجتهد فتنجح"ارتباط ما بعدها مبا قبلها ارتباط فعل الشرط جبزائه، فإن أسقطت الفاء يف قولك 

                                                                                                                                            
 34/17سبأ . 33/24 األحزاب  .19 ، 17  32/14 السجدة  .41 ، 36 ، 30/35 الروم ،40 ، 29/34العنكبوت 

 83  75 ، 63  ،22 ، 21 ، 17 ، 40/12 غافر  .61 ، 8  39/7 الزمر  .65 ، 36/64 يس .45/ 35 فاطر ،37، 

 ، 45/11اجلاثية    72 ، 43/49لزخرف  ا.48 ، 42/30 الشورى.28 ، 20 ، 17 ، 15 ، 41/14 فصلت  .84، 

 الطور .50/45 ق .28 26 ، 11 ، 9 ، 47/3 حممد .34 ، 26/ 20، 46/14األحقاف  . 35 ، 33 ، 22 ، 14
 59/4 احلشر .58/8 اادلة  .57/19احلديد 56/24 الواقعة  .54/42 القمر  .53/31 النجم  .21 ، 19 ، 52/18

  .76/12 اإلنسان .74/38 املدثر .69/24 احلاقة 10 ، 64/6التغابن . 63/3 املنافقون .62/7 اجلمعة .14 ، 13، 
 99/5 الزلزلة .91/14الشمس . 90/19 البلد .77/43املرسالت 

وكتاب دروس  م1983/ هـ1403 انظر إعراب القرآن الكرمي و بيانه حملي الدين الشاويش دار الرشيد سوريا ط

م وصفوة  1983/ هـ1403 طبعة, يف إعراب القرآن الكرمي للراجحي دار النهضة العربية للطباعة و النشر بريوت
 .التفاسري للصابوين وجممع البيان للطربسي

  20/81طه  -97 :ببيةفاء الس
  57/11احلديد  -98

حفص بن سليمان بن الغرية أبو عمر بن أيب داود األسدي الكويف الغاضري البزاز ويعرف حبفيص *
للهجرة ونزل بغداد فأقرأ ا  وجاور مبكة فأقرأ 900أخذ القراءة عرضا وتلقينا عن عاصم ولد سنة

غاية ( قراءة عنه عرضا ومساعا كثري من القراء للهجرة على الصحيح روي ال180أيضا  ا  تويف سنة
النهاية يف طبقات القراء لشمس الدين اجلزري الشافعي  دار الكتب العلمية الطبعة الثالثة 

  م1982-هجري 1402
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ُقْل َتعاَلوا َأْتُل ما حرم : "و منه قوله تعاىل" اجتهد تنجح"قلت  

  .100ذف حرف العلةجمزوم حب: اتل 99" ربُكم
  أما باقي اآليات اليت وردت فيها فاء السببية فنقتصر على ذكر أرقامها 

  :الم التعليل  

وهي الالّم اجلارة ، اليت يكون ما بعدها علّة ملا قبلها و سببا له فيكون ما قبلها مقصودا حلصول ما 
 أي ألجل 101"ِسوَأنَزْلَنا ِإَليَك الذِّْآر ِلُتبيَن ِللنَّا"بعدها  حنو 

بعدها إذا مل تقترن بال النافية أو ) أن(أن تبين ، فانزال الذّكر مقصود للتبيني و إمنا جيوز إضمار 
ِلَئلَّا يُكوَن ِللنَّاِس : "الزائدة فإن اقترنت باحدامها وجب إظهارها ، فالنافية حنو

  103" اْلِكَتاِبِلَألَّا يعَلم َأهُل: " و الزاّئدة حنو 102"عَليُكم حجٌة
و الفعل بعد الالّم ، يف تأويل مصدر .هنا زائدة للتأكيد" ال"أي ليعلموا أي ألجل أن يعلموا ف  

جئت : املقدرة هي اليت سبكته يف املصدر فتقديـر قولـك جئت ألتعلـم " أن"جمرور ما و 
  .104للتعلـم ، و اجلـار و اـرور متعلقـان بالفعـل قبلهـما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   6/151 األنعام -99

بارك  و قواعد اللغة العربية مجع و تنسيق الدكتور م2/182ين يأنظر جامع الدروس العربية ملصطفى الغالي -100
 . و ما بعدها300ص , م1982/هـ1402:ط, دار الكتب اللبناين بريوت, مبارك

   16/44 النحل - 101: الم التعليل
  2/150 البقرة - 102
  57/29 احلديد - 103
  79 و معاين احلروف لقصار ص 168-2/165 أنظر جامع الدروس العربية للغالييين - 104
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عد أن تبينت لنا حقيقة الم التعليل نسجل آياهتا مكتفينا بذكر األرقام و هذا حبسب ما أوتينا من ب
 . 105علم

  :املفعول ألجله
 يذكر علّة حلدث شاركه يف الزمان 106وهو مصدر قليب: و املفعول له , و يسمى املفعول من أجله 

بين العلّة اليت , مصدر قليب : فالرغبة , ) اغتربت رغبة يف العلم : (من قولك " رغبة: "والفاعل حنو
) وهو اغتربت (فإنّ سبب االغتراب هو الرغبة يف العلم وقد شارك احلدث , من أجلها اغتربت

و فاعلهما واحد و هو , يف الزمان والفاعل فإن زماما واحد وهو املاضي ) وهو رغبة (املصدر 
  .املتكلّم

                                                 
 127 ، 126 ، 3/23 آل عمران  .260 ، 259 ، 231 ، 213 ، 205 ، 185 ، 150 ، 143 ، 2/79 البقرة - 105

 ، 47 ، 36 , 31 ,28  ,5/6 املائدة .105 ، 56 ، 4/18 النساء .178 ، 167 ، 166 ، 154 ، 153، 152 ، 141

 .165 ، 144 , 137 ، 123 ، 121 ، 113 , 97 ، 92 ، 75 ، 71 ، 60 ، 6/55 األنعام .97 ، 95 ، 94 ، 48
 ، 42 ، 37 ، 36 ، 30 ، 17 ،11 ، 10 ، 8/8النفال  . 189 ، 132 ، 127 ، 123 ، 63،  27 ، 7/20األعراف 

 ، 77 ،67 ،19 ، 14 ،5 ، 10/4 يونس .122 ، 121 ، 118 ، 96 92 ، 90 ، 55 ، 37 ، 33 ، 9/31 التوبة .44

 ، 32 ، 30  ،10 ، 4 ، 14/1 ابراهيم  .30 ، 13/14 الرعد 12/73 يوسف .110 ، 7 ، 11/5 هود .92 ، 88

 ، 12 ، 7 ، 17/1 اإلسراء .116 ، 102 ، 70 , 64  ،55 ، 44 ، 39 ، 25 ، 14 ، 16/8 النحل   52 ، 51 ، 37

 طه  .97 ، 81 ، 19/21 مرمي  .71،  56 ، 21 ، 19 ، 12 ، 7 ، 4 ، 18/2 الكهف .78 ، 76 ، 73 ، 66   41
 ، 54 ، 53 ، 37 ، 34   28 ، 9 ، 22/5 احلج .21/80 األنبياء .131 ، 84 ، 73 ، 57 ، 39 ، 23 ، 15 ، 20/2

 .86 ، 40 ، 13 ، 27/10النمل  26/194 الشعراء .32 ، 25/1 الفرقان .51 ، 48 ، 38 ، 24/33 النور .78
 ، 31/6 لقمان .44 ، 41 ، 39 ، 34 ، 30/20 الروم .29/8 العنكبوت .73 ، 46 ، 25 ، 20 ، 28/8القصص 

 ، 35 ، 36/6 يس .30 ، 12 ، 35/6 فاطر .43/4سبأ . 73 ، 50 ،42 ، 37 ، 33 ، 24 ، 33/8 األحزاب .31

 ، 41/16 فصلت .80 ، 79  67 ، 61 ، 42 ، 15 ، 40/5 غافر .35 ، 8 ،    39/3الزمر  . 38/29 ص .70

 الفتح .38 ، 47/4 حممد .19 ، 46/12 األحقاف .22 ، 45/12 اجلاثية .43/13الزخرف  42/7 الشورى .29
  53/31 النجم .51/56 الذاريات .49/13 احلجرات .29 ، 28 ، 25 ، 20  ،15 ، 6 ، 5  ، 4 ، 3 ، 2 ، 48/1

القيامة   31 ، 28 ، 72/17 اجلن .20 ، 71/7 نوح .10 ، 58/4 اادلة .29 ، 25 ، 23 ، 9 ، 57/8احلديد 
   99/6 الزلزلة .98/5 البينة .78/15 النبأ .75/5

الكرمي و بيانه حملي الدين الشاويش و دروس يف إعراب القرآن للراجحي و صفوة أنظر إعراب القرآن 
  التفاسري و جممع 

  .     البيان للطربسي 
ما كان مصدرا لفعل من األفعال اليت منشؤها احلواس الباطنة ، كاخلشية و اخلوف و الرهبة :  املصدر القليب - 106

  ...و احلياء      و العلم 
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وي يكون منصوبا، و عليه يشتر ط فيه مخسة شروط ، فإن فقد و املفعول ألجله يف االصطالح النح
شرط منها مل جيز نصبه ، فليس كل ما يذكر بيانا بسبب حدوث الفعل ينصب على أنه مفعول 

  .ألجله
  .أن يكون مصدرا  -1
 . أن يكون املصدر قلبيا  -2
 مل فعلت ؟:  أن يكون علّة حلصول الفعل حبيث يصح أن يقع جوابا لقولك-3
 . أن يتحد مع الفعل يف الزمن -4
 . أن يكون فاعله هو نفسه للفعل عامل املفعول ألجله -5

وَلا َتْقُتُلوا َأوَلادُآم : " ومثال ما اجتمعت فيه الشروط قوله تعاىل 

فإن فقد شرط . فهو صريح 107"َخْشيَة ِإمَلاٍق َنحُن َنرُزُقهم وِإياُآم
و " جئت للكتابة"ر حبرف جر يفيد التعليل كالالم ومن ويف  حنو من هذه الشروط وجب جر املصد

وَلا َتْقُتُلوا َأوَلادُآم ِمْن ِإمَلاٍق َنحُن " كقوله تعاىل  ) من(

دخلت امرأة النار في هرة " كحديث " يف" و 108"َنرُزُقُكم وِإياهم
 110" رضاأل  109حبستها ، ال هي أطعمتها و ال هي تركتها تأكل من خشاش 

  .فهو غري صريح
  : و أكثر استعماله أن يكون على صورتني 

 "وقفت إكراما للعامل"أن يكون نكرة حنو  -1
 : "أن يكون مضافا ، و يستوي فيه النصب و اجلر بالالم على السواء كقوله تعاىل  -2

 أو البتغاء مرضاة 111"ينِفُقوَن َأمواَلهم ابِتَغاَء مرضاِة اللَِّه
 .اهللا

والعامل األصلي الذي ينصب املفعول ألجله هو الفعل أما العوامل األخرى فهي املصدر، واسم 
جيوز تقدمي املفعول ألجله على عامله فتقول . الفاعل ، واسم املفعول ، وصيغة املبالغة و اسم الفعل

  112طلبا للتفوق جيتهد زيد: 

                                                 
  17/31  اإلسراء - 107
  6/151 األنعام - 108
  هوامها و حشراهتا:  خشاش األرض - 109
   رواه عبد اهللا ابن عمر ، صحيح البخاري ، أحاديث األنبياء- 110
  2/265 البقرة - 111
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توية على املفعول ألجله أو الوقوف على بناء على ما تقدم نسأل اهللا أن نوفق يف حصر اآليات احمل
  .جلّها        و  سنكتفي بتفصيل هاتني اآليتني دون غريها اليت نورد أرقامها

ِللُفَقراِء الَِّذيَن ُأحِصروا ِفي سِبيِل اللَِّه : "قال اهللا تعاىل 
َلا يسَتِطيعوَن ضربا ِفي اْلَأرِض يحسبهم اْلجاِهُل 

اَء ِمْن التَّعفُِّف َتعِرُفهم ِبِسيماهم َلا يسَأُلوَن َأْغِني
النَّاس ِإْلحاًفا وما ُتنِفُقوا ِمْن َخيٍر َفِإنَّ اللَّه ِبِه 

    113"عِليم

  )غري صريح(اجلار و ارور يف موضع نصب على أنه مفعول ألجله " من التعفف"
   .114مفعول ألجله و قد استوىف شروطه" : إحلافا"

واسَتْشِهدوا َشِهيديِن ِمْن ِرجاِلُكم َفِإْن َلم "و قوله تعاىل 
يُكوَنا رجَليِن َفرجٌل وامرَأَتاِن ِممْن َترضوَن ِمْن 
الشُّهداِء َأْن َتِضلَّ ِإحداهما َفُتَذآِّر ِإحداهما 

   115 ..."اْلُأْخرى
ر منصوب على أنه مفعول ألجله؛ ألن الضاللة سبب للتذكري أنّ و ما يف حيزها يف تأويل مصد

  .116فكأنه قيل إرادة أن تذكّر إحدامها األخرى

                                                                                                                                            
:  و قواعد اللغة العربية د44-3/40 أنظر جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين - 112

  .239-236اجحي ص  و التطبيق النحوي للر211- 210مبارك مبارك ص
  2/273 البقرة - 113
  1/425  إعراب القرآن الكرمي و بيانه حملي الدين الشاويش   - 114
  2/282 البقرة - 115

  1/438 م ، س  ، ص - 116

 4/4النساء  ،126 ، 119 ، 28 ، 7  ، 3/4آل عمران   .276 ، 243 ، 188 ، 143 ، 109 ، 90 ، 2/74البقرة 

 ، 93 ، 70 ، 6/25األنعام  ،96 ، 38 ، 33 ، 5/5 املائدة .135 ، 114 ، 92،  91 ، 24 ، 20 ، 12 ، 10 ، 6، 

 ، 172 ، 169 ، 164 ، 145 ، 81، 55 ، 52 ، 7/20األعراف  .156 ، 154 ، 140 ، 138 ، 112 ، 108

 هود .90 ، 10/21يونس  .107 ، 95 ، 92، 82 ، 77 ، 53 ، 9/47 التوبة  .47 ، 11 ، 8/10 األنفال  .205
 94 , 89 ، 16/52 النحل .22 ، 17 ، 15 ، 13/12الرعد ، 107 ، 80 ، 12/30 يوسف  .98 ، 70 ، 11/60

 .107 ، 90 ، 84 ، 72 ، 36 ، 21/35األنبياء . 18/82   الكهف 100 ،93 ، 31 ، 17/28 اإلسراء .102, 
 يس .17 ، 32/16 السجدة  ،30/24 الروم .28/43 القصص 25/20الفرقان  24/63 النور .22/53احلج 

 احلجرات .46/14 األحقاف .45/17 اجلاثية .42/14الشورى  ،41/28 ، فصلت 40/54 غافر  .36/44
 احلشر .57/27 احلديد .56/24 الواقعة  .35 ، 27 ، 14 ، 54/7 القمر  .52/19 الطور .50/8ق . 49/8
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  : اجلملة التعليلية-ب 

ربَنا َلا ُتِزْغ : " كقوله تعاىل ,   و هي اليت تأيت يف أثناء الكالم تعليال ملا قبلها 
ْن َلدْنَك رحمًة ُقُلوبَنا بعد ِإْذ هديَتَنا وهب َلَنا ِم

  . فاجلملة تعليل للدعاء117"ِإنََّك َأْنت اْلوهاب
ربَنا ِإنََّك جاِمع النَّاِس ِليوٍم َلا ريب ِفيِه : " و قوله تعاىل 

  تعليلية ..." إن اهللا  " 118"ِإنَّ اللَّه َلا يْخِلف اْلِميعاد
  .للحكم فإنه يف مقام التماس اإلنعام

ُقْل ما يعبُأ ِبُكم ربي َلوَلا : " تقترن بالفاء التعليلية كقوله تعاىل و قد 

جواب لوال . 119"دعاؤُآم َفَقد َآذَّبُتم َفسوَف يُكوُن ِلَزاما
فقد كذّبتم ( حمذوف لداللة ما تقدم و تقدير الكالم لوال دعاؤكم ما عبأ بكم ومجلـة              

و اهللا أعلم ال يعبأ بكم فقد كذبتم أي ألنكم قد كذبتم "  التعليل لكالم مقدر تقديره واقعة موقع) 
  . فالفاء تعليلية" 

  . فمسببة والضمري يكون عائد على العذاب املفهوم من املقام) فسوف يكون لزاما (و أما مجلة 
ف يكون العذاب مالزما قل للذين أرسلت إليهم ما يبايل بكم ريب و ال يعبأ بكم و سو: و املعىن 

َلَقد حق اْلَقوُل عَلى َأْآَثِرِهم : " و قوله تعاىل . لكم بسبب تكذيبكم

 نفي اإلميان عنهم نفيا مؤكدا باإلخبار عن ضمريهم جبملة ال 120"َفهم َلا يؤِمُنوَن
نه ال يرجى إميانه حبال و قرنت اجلملة بإلغاء التعليلية لتفيد أن من سبق يف علم اهللا عدم إميا, يومنون 

َفَأطَِّلع ِإَلى ِإَلِه "... و منها . فارتباط الثاين باألول ارتباط ال انفكاك له

 الفاء حرف عطف يفيد السبب و املضارع هنا مرفوع ، و ينصب املضارع بأن 121 .."موسى
 ي أو استفهام أو متن اء ت هنا بعد مجلة و قد ج... مضمرة بعد فاء السببية إذا جاءت بعد أمر أو

فجرى الرجاء جمرى التمين و ..." لعلّي أبلغ أسباب السماوات فأطّلع "لعلّ اليت تدل على الرجاء 

                                                                                                                                            
عراب القرآن الكرمي و بيانه،  الليل أنظر إ.77/43 املرسالت .70/44املعارج  24 ،69/7 احلاقة .59/21

  .ودروس يف إعراب القرآن، مع تصفح مجيع آيات القرآن الكرمي الستخراج ما سيق ذكره
  3/8 آل عمران - 117
  3/9 آل عمران - 118
  25/77 الفرقان - 119
  36/7 يس - 120
  40/37 غافر - 121
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على هذا يكون املؤول معطوفا على مصدر مفهوم من اجلملة السابقة، فاجلملة اليت بعد فاء التعليل 
: بل أن نذكر غريها باألرقام  قوله تعاىل و من أمثلة اجلمل التعليلية الواردة يف القرآن ق.تعليلية 

  122" …َفَأطَِّلع ِإَلى ِإَلِه موسى…"
اجلملة تعليل للحكم أي حيكم بإرادته ، أو بالذي يريده ، و ال عبث يف أحكامه و ال خلل و ال 

  .ظلم
وَلا يحُزْنَك الَِّذيَن يساِرعوَن ِفي اْلُكْفِر : وقوله تعاىل 

" إنهم لن يضروا اهللا شيئا"فجملة   123..."روا اللَّه َشيًئاِإنَّهم َلْن يض

                                                 
  5/1 املائدة - 122

  3/176 آل عمران - 123
 و جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري البن باديس، و 185-1842أنظر جامع الدروس العربية للغاليين ، 

  .إعراب القرآن وبيانه و كتاب دروس يف اإلعراب
  :وأرقام السور و اآليات اليت وردت فيها اجلمل التعليلية هي كاآليت 

  .248 ، 222 ، 209 ، 199 ، 197 ، 195 ، 190 ، 187 ، 182 ، 153 ، 147 ، 143 ، 61 ، 2/54البقرة 
 ، 11 ، 9 2 ، 4/1 النساء  .194 ، 176 ، 165 ، 160 ، 159 ، 120 ، 119 ، 38 ، 26 ، 9 ،3/8آل عمران 

 ، 28 ، 7 ، 2 5/1املائدة . 171 ، 140 ، 139 ، 135 ، 128 ، 117 ، 107 ، 104 ، 103 ، 86 ، 76 ، 35

 ، 31 ، 30 ، 27 7/12األعراف  145 ، 142 ، 141 ، 128 ، 120 ، 119 ، 102 ، 83 ، 6/74 األنعام .115

 ، 69 ، 63 ، 61 48 ، 25 ، 8/10األنفال  200 ،183 ، 167 ، 156 ، 150 ، 128 ، 82 ، 64 ، 59 ، 56

 14/20 ابراهيم 97 ، 70 ، 12/29يوسف  81 ، 68 ، 67 ، 37 ، 10/33 يونس 54 ، 53 ، 9/35 التوبة 75

 طه 61 ، 19/47مرمي   59 ، 18/42 الكهف 48 ، 38 ، 17/32 اإلسراء 16/62 النحل 35 ، 15/34احلجر 
 53 ، 40 ، 38 ، 17 ، 14 ، 6 ، 22/1 احلج 95 ، 64 ، 46 ، 21/14 األنبياء 121 ، 75 ، 74 ، 71 ، 20/12

 الشعراء  25/54   الفرقان 53 ، 45 ، 30 ،4 ، 24/3النور   65 ، 23/27 املومنون 65 ، 64 ، 63 ، 58، 
 ، 14 ، 29/8  العنكبوت 77 ، 50 ، 28/32 القصص 88 ، 82 ، 12 ، 27/11نمل  ال158  ،157 ، 26/77

 فاطر 50 ، 34/34  سبأ 77 ، 53 ، 33/34 األحزاب 34 ، 27 ، 31/16لقمان  45 ، 30/16 الروم 31 ، 20
 ، 122 ، 111 ، 81 ، 66 37/33 الصافات 60 ، 36/24  يس 45 ، 44 ، 41 ، 38 ، 31 ، 30 ، 11 ، 35/6

 43 ، 40 ، 41/39 فصلت 56 ،44 ، 37 ، 22 ،20 ،8 ، 40/6 غافر 53 ، 39/7الزمر  77 ، 38/76 ص 132

 42 ، 37 ، 31 ، 44/6  الدخان 43/43 الزخرف 51 ، 48 ، 40 ، 27 ، 24 ، 23 ، 42/12 الشورى 54، 
 ، 13 ، 12 ، 9  ،49/1  احلجرات 18 ، 48/13 الفتح 33 ، 21 ، 18 ، 46/10 األحقاف 29 ، 45/19اجلاثية 

 الواقعة 53/32 النجم 48 ، 52/17 الطور 58 ، 51 ، 50 ، 46 ، 44 ، 30 ، 51/15 الذاريات 18 ، 14
 7 ، 59/4احلشر  22 ، 21 ، 19 ، 18 16 ، 15 ، 7 ، 58/1 اادلة  25  ،24 ، 57/22 احلديد 77  ،56/45

 65/3 الطالق 64/14 التغابن 63/6قون   املناف 61/14 الصف 12 ، 8 ، 60/6 املمتحنة 18 ، 16 ، 10، 
 اإلنسان 74/16 املدثر 71/10 نوح 69/33احلاقة  45 ، 31 ، 29 ، 68/26 القلم 67/19 امللك 66/8التحرمي 
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 ة لإليذان بأن مضارهتم للنيبتعليلي– ρ- مبثابة مضارته سبحانه و يف ذلك مسالة له و مدعاة له إىل 
إطراح احلزن مجلة ، و من حق الرسول أن حيزن لنفاق من نافق و ارتداد من ارتد  و هذه عظة 

  .اد بالنفس و الثقة و االحتفاظ بالشخصية و رباطة اجلأش عند نزول املصيبةبالغة لالعتد
  

  :الناحية البالغية : املطلب الثاين

  ااز العقلي-1
. هو إسناد الفعل،ِإمَّا يف معناه ،إىل غري صاحبه لعالقة مع قرينة متنع أن يكون اإلسناد حقيقيا

العالقة :  منها 125، و بني الفاعل غري احلقيقي أنواع  124هذه العالقة بني الفعل ، أو ما يف معناه
إىل احلكومة و احلكومة تعبري معنوي ) بين(بنت احلكومة جامعات ، لقد أسندنا الفعل : السببية يقال

يقصد الوزراء و احلكام  والقائمون على تسيري شؤون الدولة و هؤالء ال يقومون بفعل البناء 
 الدولة أصدرت أمرا ببناء اجلامعات و كان هذا األمر سببا يف بأنفسهم ، إن ذلك عمل العمال، و

إىل غري فاعله احلقيقي ) بىن(بنت احلكومة اجلامعات، أسندنا الفعل : و من هنا صح القول . البناء 
و كانت العالقة املسوغة هلذا اإلسناد هي السببية ، والقرينة اليت منعت من اإلسناد احلقيقي ... 

 و العقل هو الذي حيكم بأن احلكومة ليس من شأا هذا التنفيذ الفعلي   و إمنا هو .يدركها العقل
  .من اختصاص غريها
إىل املال إسنادا جمازيا ألن ) يفعل(يفعل املال ما ال تفعله القوة ، اسند الفعل : وكذا عندما تقول 

ي قوة أثره يف هذه الدنيا املال مادة جامدة ال متلك من أمرها شيئا لكن للمال صفة معنوية أخرى ه
إىل ) يفعل(فإسناد الفعل ... فالذين ميلكون املال الكثري يصلون إىل حتقيق ما يتمنون بسهولة و يسر

و من األمثلة اليت . املال بإسناد جمازي عالقته السببية و القرينة املانعة من اإلسناد احلقيقي عقلية 
  : وردت يف القرآن الكرمي قوله تعاىل

                                                                                                                                            
 الربوج 14 ، 84/13 االنشقاق 81/19   التكوير 41 ، 39 ، 79/25 النازعات 77/46 املرسالت 76/30
   .110/3 النصر 100/11 العاديات 87/7لى  األع15 ، 13 ، 86/8 ، الطارق 85/13

  .و دروس يف إعراب القرآن مع تتبع مجيع آيات املصحف للوقوف على ما سبق, أنظر إعراب القرآن الكرمي و بيانه
يعين املصدر ، و اسم الفاعل ، و اسم املفعول و الصفة املشبهة و اسم التفضيل و هي :  و ما يف معناه - 124

  .عل مشتقات تعمل عمل الف
  .السببية و الزمانية و املكانية و املصدرية و الفاعلية و املفعولية:  أنواع أو عالقات ااز العقلي - 125
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أي نأمر املالئكة بالكتابة فهو من إسناد الشيء   126"…ا سَنْكُتب ما يُقوُلَآلَّ" 
وَلِكنَّا َأنَشْأَنا ُقروًنا َفَتَطاوَل عَليِهم : "و قوله . إىل سببه 

  .قرونا أي أمما فهو من إسناد الشيء إىل سببه  127" اْلعمر
ام إىل الصالة مالزم و اجلنابة القي 128 "ِإَذا ُقمُتم ِإَلى الصَلاِة: "و قوله 

" إذا قمتم"و هلذا درج املفسرون على تفسري . ليست مبالزمة فإا  قـد توجـد وقـد ال توجد
. إي إذا أردمت القيام ، و من إقامة املسبب مقام السبب، والقيام متسبب عن اإلرادة ، و اإلرادة سببه

بَتِغي َنَفًقا ِفي اْلَأرِض َفِإْن اسَتَطعت َأْن َت: "و كذا قوله تعاىل 

هو الدرج ، و قيل هو :  السلّم هو املصعد و قيل 129..."َأو سلَّما ِفي السماِء
السبب أيا كان ، تقول العرب اختذين سلّما حلاجتك أي سببا ، و هو مشتق من السالمة ، ألن 

   .130الصاعد به تكتب له السالمة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  19/79 مرمي - 126
  28/45 القصص - 127
    5/6 املائدة - 128
  6/35 األنعام - 129
لبكري ) علم البيان  ( و البالغة العربية يف ثوا اجلديد42-41 أنظر جواهر البالغة للسيد أمحد اهلامشي ص  - 130

  .115 و البالغة الواضحة تاليف علي اجلارم و مصطفى أمني ص 84-82شيخ أمني ص 



 - 44 -

  131سلااز املر.2
ااز املرسل هو الكلمة املستعملة قصدا يف غري معناها األصلي ملالحظة عالقة غري املشاة مع 

  .منها ما يهم حبثنا : قرينة دالة على عدم إرادة املعىن األصلي ، و له عالقات كثرية 
أي النبات : رعت املاشية الغيث: هي كون الشيء املنقول عنه سببا و مؤثرا يف غريه ، حنو : السببية 

  .ألنّ العالقة تعترب من جهة املنقول عنه

                                                 
  هو فرع من ااز اللغوي:  ااز املرسل - 131

  .هو القسم الثّاين من أقسام ااز ، أما القسم األول فهو ااز العقلي :     ااز اللغوي 
بأنه استعمال الكلمة يف غري معناها احلقيقي لعالقة مع قرينة ملفوظة أو ملحوظة : غوي و يعرف البالغيون ااز الل

  :مث يقسمون هذا النوع إىل قسمني 
  تكون العالقة فيه بني املعنيني للكلمة قائمة على غري املشاة و هذا هو ااز املرسل:  جماز لغوي –أ 
  ئمة على املشاة و هذا اللون هو االستعارةتكون العالقة بني املعنيني قا:  جماز لغوي -ب
 مسي مرسال إلطالقه على التقييد بعالقة واحدة خمصوصة ، بل له عالقات كثرية ، و قيل مسي مرسال ألنه -

  .أرسل عن دعوى االحتاد املعتربة يف االستعارة
ا يتعلق  و يرتبط املعىن الثاين هي املناسبة بني املعىن املنقول عنه و املنقول إليه مسيت بذلك ألن : العالقة 

باألول فينتقل الذهن من األول للثاين ، و باشتراط مالحظة العالقة خيرج الغلط ، فالفطن يرى ما يناسب 
  .كل مقام

و بتقييد القرينة مبانعة خرجت . هي األمر الذي جيعله املتكلم دليال على أنه أراد باللفظ غري ما وضع له: القرينة 
ن قرينتها ال متنع من إرادة املعىن األصلي و القرينة إما لفظية أو حالية ، فاللفظية هي اليت يلفظ ا يف الكناية فإ
  . التركيب 
  .و أما القرينة اليت تعين املراد من ااز فليست شرطا. هي اليت تفهم من حال املتكلم أو من الواقع: و احلالية 

  40/13: غافر  - 2
   233 – 232ص , 6: غة يف املعاين و البيان و البديع ، تأليف السيد أمحد اهلامشي طبعة  انظر جواهر البال-3

  .93 – 92ص ,1982بكري شيخ أمني الطبعة األوىل : و البالغة العربية يف ثوا اجلديد علم البيان د 
  .120 – 115ص  ,م1964/ هـ 1383 17:و انظر البالغة الواضحة تأليف علي اجلارم و مصطفى أمني الطبعة 

   64 , 54 , 5/11املائدة   79 , 33 , 4/10 النساء 3/182 آل عمران 182 , 175 , 2/167 البقرة  -

   45/5 اجلاثية 40/13 غافر 28/35 القصص 22/10 احلج 30 , 8/28 األنفال 7/57 األعراف 104 , 6/6األنعام 

   .66/6 التحرمي 60/2 املمتحنة 51/22الذاريات  

و جمالس التذكري البن ,  بالوقوف على حتديد اآليات اليت ا ااز املرسل على صفوة التفاسري للصابوين    استعنت
  باديس 

  .و الكشاف للزخمشري و إعراب القرآن وبيانه
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ويَنزُِّل َلُكم ِمْن : " هي أن يكون املنقول عنه مسببا و أثرا لشيء آخر حنو : املسببية 

  . أي مطرا بسبب الرزق132"السماِء ِرْزًقا
 املسببية و اليت يقتصر على و من أمثلة ااز املرسل الواردة يف القرآن الكرمي الذي عالقته السببية أو

  .ذكرها باألرقام
  :السبب وما شاه يف االصطالح: املبحث الثاين 
  :عند علماء األصلني: املطلب األول 

  :  األصوليون - أ
,   هو ما جعله الشارع عالمة على مسببه و ربط وجود املسبب بوجوده و عدمه بعدمه : السبب-1

و من عدمه عدمه ، فهو أمر ظاهر منضبط ، جعله الشارع فيلزم من وجود السبب وجود املسبب 
 و 133عالمة على حكم شرعي هو مسببه ، و يلزم من وجوده وجود السبب ، و من عدمه عدمه

  :مبقتضى هذا التعريف تثبت حقيقتان 
أن السبب ال ينعقد سببا إالّ جبعل الشارع له سببا ، و ذلك ألن األحكام التكليفية هي :  إحدامها 

ليف من اهللا تعاىل ، و املكلّف هو اهللا سبحانه و تعاىل ، و إذا كان املكلّف هو الشارع ، فهو تك
  . الذي جيعل األسباب اليت ترتبط ا األحكام أسبابا

هي أن األسباب ليست مؤثرة يف وجود األحكام التكليفية ، بل هي أمارة لظهورها و : الثانية 
    134وجودها 

   .136إن السبب غري فاعل بنفسه ، إمنا وقع املسبب عنده ال به: يف ذلك   135و يقول اإلمام الشاطيب
  : و ينقسم السبب إىل قسمني 

                                                 
  

 و علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالّف، الزهراء 129-1/127,  اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي-133
  118 ، 117 م ، ص  1990/ هـ1410الطبعة األوىل , زائرللنشر و التوزيع اجل

  .51 ، 50ص , ت, ب,  أصول الفقه لإلمام حممد أيب زهرة ، القاهرة طبعة جديدة - 134
هو أبو اسحاق ابراهيم بن موسى الشهري بالشاطيب العالّمة ، املؤلف ، احملقق ، النظّار ، األصويل :  الشاطيب -135

وي ، احملدث ، الورع ، الزاهد ، له تآليف نفيسة منها كتاب املوافقات يف أصول الفقه و ، املفسر ، الفقيه ، اللغ
و قد شرحه األستاذ الكبري املرحوم عبد اهللا دراز ، تويف رمحه اهللا يوم ) عنوان التعريف بأصول التكليف(قد مساه 

  )1/25أنظر األعالم للزركلي ( م 1388/ هـ790الثالثاء ثامن من شعبان سنة 
  .1/196 املوافقات للشاطيب طبع التجارية مصر -136
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و هو الذي جعله اهللا تعاىل أمارة علة وجود احلكم كالوقت جعله : سبب ليس من فعل املكلّف  -1
 َأِقم الصَلاَة ِلدُلوِك: " الشارع سببا إلجياب إقامة الصالة لقوله تعاىل

َفمْن اضُطر َغير : " و كون االضطرار سببا إلباحة امليتة لقوله تعاىل " الشَّمِس

و بعضها اختبارات اختربه اهللا ا ، من " باٍغ وَلا عاٍد َفَلا ِإْثم عَليِه
  .ذلك كون املوت سببا للمرياث

 عليه أحكامه مثل كون و هو فعل املكلف الذي يرتب الشارع:  سبب يكون يف مقدور املكلّف -2
  .السفر سببا لرخصة االفطار ، و البيع سببا لآلثار املترتبة عليه و هكذا

أما أنواع السبب فمنه ما يكون مأمورا به ، و منه ما يكون منهيا عنه ، و منه ما يكون مأذونا فيه 
أن السبب إذا كان فإذا كان السبب مطلوبا أو مأذونا فيه ، فإن املسبب يكون حقّا من احلقوق ، و 

منهيا عنه فإن املترتب عليه يكون عقوبة يف أكثر األحوال ، فالزنا يترتب عليه حده و كذا السرقة ، 
  .و الغش جيب فيه التعزير  و إتالف مال الغري سبب للضمان 

و األسباب تترتب عليها مسبباهتا ، و لو مل يرد الفاعل تلك املسببات ، فمن قام بعقد الزواج 
فأحكامه تترتب عليه و لو مل يرد العاقد تلك األحكام ، و املرياث سببه املوت و لو مل يرده املتوىف 

  .ولو رده الوارث
 ، 138و انتفت موانعه  137فإذا وجد السبب سواء أكان من فعل املكلّف أم ال ، و توافرت شروطه

  .ترتب عليه مسببه حتما ، ألن املسبب ال يتخلف عن سببه شرعا
  يقال كيف يكون السبب اختياريا أحيانا ، و احلكم غري اختياري ؟ و قد 

و نقول عن ذلك أنه إذا كان احلكم عقوبة، فاألمر ظاهر ال حيتاج إىل بيان و ال غرابة ألنه ال يريد 
أحد عقابا  و هو يفعل ما يفعل ليفر من العقاب ، و إمنا الذي قد يبدو غريبا يف األسباب املأذون 

أمور ا اليت يكون الفعل فيها اختيارا مثل البيع و اإلجارة و النكاح و الطالق و غريها ، فيها أو امل

                                                 
و هو ما يتوقف وجود احلكم على وجوده و يلزم من عدمه عدم احلكم ، فالشرط : مجع شرط :  شروطه -137

أمر خارج عن حقيقة املشروط يلزم من عدمه عدم املشروط ، و ال يلزم من وجوده وجوده ، فالزوجية شرط 
أنظر علم ( و ال يلزم من وجود الزوجية وجود الطالق . توجد زوجية مل يوجد طالقإليقاع الطالق ، فإذا مل 

 و 119 ، 118ص , م1990/هـ1410:ط,الزهراء للنشر والتوزيع اجلزائر ,أصول الفقه لعبد الوهاب خالّف
   )55 ، 54أصول الفقه لإلمام حممد أيب زهرة ص 

كما إذا وجدت الزوجية , م احلكم ، أو بطالن السببو هو ما يلزم من وجوده عد: مجع مانع :  موانعه -138
الصحيحة أو القرابة و لكن منع أحدمها من اإلرث كاختالف الدين ، أو قتل الوارث مورثه ، ففقد الشرط ال 

- 120أنظر علم أصول الفقه لعبد الوهاب خالّف (يسمى مانعا و إن كان مينع من ترتب املسبب على السبب 
121(   
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و لكن عند النظرة الفاحصة ال يبدو غريبا فإن ذلك جار يف أمور احلياة كمن يلقي البذرة يف 
بذر األرض ، و اإلنبات ليس من عمله بل يرجع إىل اهللا سبحانه و تعاىل ، و مع هذا فإن إلقاء ال

 و إذا كان ذلك واضحا بالنسبة لألمور احلسية فهو كذلك يف 139اختياري رضائي من كلّ الوجوه
  140األسباب القولية

  : العلّة-2
و قد اختلفوا فيها الختالفهم يف حقيقتها   141أخذ األصوليون بالعلّة عند تعرضهم ملبحث القياس

  : على أقوال كثرية ، اشتهر منها أربعة 
و غريهم و اختاره   143 و احلنابلة142 هو قول مجهور األصوليني من الشافعيةو: القول األول 

 و 146هي ما شرع احلكم عنده حتقيقا للمصلحة:  يف املنهاج 145 يف احملصول والبيضاوي144الرازي

                                                 
   .1/150 للشاطيب  املوافقات- 139
  .52 أصول الفقه لإلمام حممد أيب زهرة ص - 140
  . الذي هو املصدر الرابع من مصادر التشريع اإلسالمي املتفق عليها بعد الكتاب و السنة و اإلمجاع- 141
 عند نسبة إىل حممد بن ادريس الشافعي اهلامشي القرشي املطليب ، أبو عبد اهللا أحد األئمة األربعة:  الشافعية - 142

 م كان واسع العلم بالكتاب و السنة و كالم الصحابة و آثارهم ، و 767/ هـ150أهل السنة ولد بغزة سنة 
اختالف آراء العلماء ، ضليعا بالكالم العريب و اللغة العربية و الشعر ، و هو مستنبط علم أصول الفقه و واضعه  ، 

العلم على يده رحل إىل اليمن و منها إىل العراق مث مصر و رحل إىل املدينة و بعد وفاة اإلمام مالك الذي تلقى 
يف الفقه ، " األم" و من أشهر مصنفاته كتاب .  م 820/ هـ 204خترج عليه خلق كثري ال حيصى عددهم ، تويف 
   )6/249األعالم للزركلي (و اختالف احلديث , كتاب أحكام القرآن, الرسالة ، كتاب اختالف مالك و الشافعي

نابلة نسبة إىل أمحد بن حممد بن حنبل ، أبو عبد اهللا ، الشيباين الوائلي ، أحد األئمة األربعة ، أصله من  احل-143
 ، نشأ منكبا على طلب العلم كما عرف م780/ هـ164مرو ،    وكان أبوه وايل سرخس ، ولد ببغداد سنة 

من أهم مؤلفاته  . م855/  هـ241ويف سنة بأسفاره الكثرية و مبحنته بإرادة محله على القول خبلق القرآن ، ت
كتاب املسند ، كتاب الصالة و ما يلزم فيها ،كتاب الرد على الزنادقة يف دعواهم التناقض يف القرآن ، الرد على 

  .اجلهمية
هو حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي البكري ، أبو عبد اهللا فخر الدين الرازي و هو :  الرازي -144

 م و إليها نسبته و هو املفسر و أوحد 1150/ هـ 544لنسب أصله من طربستان و مولده يف الري سنة قرشي ا
زمانه يف املعقول واملنقول علوم األوائل ، و كان حيسن الفارسية و كان يف هراة يلقب حبجة اإلسالم اليت تويف 

احملصول يف أصول الفقه ، ) ري الرازياملعروف بتفس(  من أهم مؤلفاته مفاتيح الغيب م1210/ هـ606فيها سنة 
/ أعالم أصول الفقه د. (األربعني يف أصول الدين ، هتذيب الدالئل وامللخص يف احلكمة ، اية العقول و غريها 

  ).225: ص , ت, ب: ط, شعبان حممد امساعيل  مطبعة ضة مصر
و سعيد أو أبو اخلري نصر الذين البيضاوي هو عبد اهللا بن عمر بن حممد بن علي الشريازي ، أب:  البيضاوي -145

، ولد يف املدينة البيضاء بفارس قرب شرياز ، قاض و مفسر و عالّمة و يل قضاء شرياز مدة و صرف عن القضاء 
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، مبعىن أا عالمة للمجتهد حيصل باالضطالع عليه علمه 148 املعرف للحكم147هي الوصف 
، فمعـىن كون   149بة للعارف ا الخيرجها عن كوا أمـارةباحلكم ، و ختلف التعريف بالنس

  أنـه معـروف أي عالمـة علـى : اإلسكـار مثال علّـة 
  

  . 150حرمة السكر كاخلمر و النبيذ 
بناء على قاعدهتم اليت تقرر " العلّة هي الوصف املؤثر بذاته يف احلكم  : " 151للمعتزلة: القول الثاين 

و املراد باملؤثر ما به وجود الشيء كالشمس للضوء ، و . 152 املفسدةأن احلكم يتبع املصلحة أو
 مؤثّرة بذاهتا جيعل العلل الشرعية كذلك على معىن 153النار لالحتراق و كل من جعل العلل العقلية

أن العقل حيكم بوجوب القصاص مثال مبجرد القتل العمد العدوان ، من غري توقف على إجياب من 
  . ا حتقق عندهم أنه علّةيوجب ، و كذا يف كل م

                                                                                                                                            
منهاج الوصول إىل علم األصول : ألف مصنفات عدة منها ,  م1286/ هـ685فرحل إىل تربيز فتويف فيها سنة 

   .267:ص, أعالم أصول الفقه, شرح املصابيح يف احلديث,  الدين، طوالع األنوار يف أصول
  .و حتدد جبلب املنفعة أو درء املفسدة :  املصلحة - 146
  .و هو املعىن القائم بالغري :  الوصف - 147
  .معناه الذي جعل عالمة عليه من غري تأثري فيه ، وال باعث عليه:  املعرف للحكم - 148
ة يف األصل مبعىن األمارة اردة ، و املختار أنه ال بد و أن تكون العلّة يف  اختلفوا  يف جواز كون العلّ-149

األصل مبعىن الباعث أي مشتملة على حكمة صاحلة أن تكون مقصودة للشارع من شرع احلكم ، و إالّ فلو 
 األحكام اإلحكام يف أصول( كانت وصفا طرديا ال حكمة فيه بل أمارة جمردة فالتعليل ا يف األصل ممتنع 

 ).3/202لآلمدي 
  

   .3/202 و اإلحكام يف أصول األحكام  1/647 أنظر أصول الفقه إالسالمي للدكتور وهبة الزحيلي - 150
  .سيأيت التعريف م الحقا:  املعتزلة - 151
  .1/646, ت,ب ,1:ط, دار الفكر بريوت,  أصول الفقه اإلسالمي للدكتور و هبة الزحيلي- 152
فهو ما يوجب احلكم بنفسه ، و املراد من كون العلّة موجبة بنفسها عدم تصور : علّة  املعىن العقلي لل-153

انفكاك احلكم عنها ال أا موجبة له حقيقة ، إذ العلل العقلية ذه املثابة ، فإن الكسر ال يتصور بدون االنكسار ، 
عليل يف مسائل القضاء و القدر أنظر شفاء ال(و احلركة بدون حترك           و اإلحراق بدون االحتراق ، 

  )482ص ,  ت, ب, 3:ط, طبعة دار الكتب العلمية بريوت , واحلكمة و التعليل البن القيم اجلوزية
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أن العلّة هو الوصف املؤثر يف احلكم جبعل اهللا تعاىل ال  : ( 154أليب حامد الغزايل: القول الثالث 
 اإلهلية خبلق األثر عقيب الشيء فيخلق االحتراق عقيب ممارسة 155مبعىن أنه جرت العادة, بالذات 

بأنه على حكم أنه كلّما وجد ذلك الشيء , لك ال أا مؤثرة بذاهتا جبعل العلل الشرعية كذ, النار 
فإن املتوالدات خبلق اهللا تعاىل , يوجد عقيبه الوجوب حسب وجود االحتراق عقيب ممارسة النار 

  .157)156عند أهل السنة و اجلماعة
  
  
  

أن العلّة هي الوصف   : 160 ، و مجهور احلنفية159و ابن احلاجب 158لآلمدي: القول الرابع 
كوا مشتملة : ، ورد بأن اهللا تعاىل ال يبعثه شيء على شيء و قصدوا بالباعث الباعث على احلكم

                                                 
أبو حامد حجة اإلسالم ، فيلسوف متصرف له حنو : هو حممد بن حممد بن حممد الغزايل الطوسي :  الغزايل -154

" قصبة طوس خبرسان" م يف الطابران 1111/ هـ505 سنة  م و وفاته1058/ هـ450مائيت مصنف مولده سنة 
إحياء علوم الدين ، األربعني يف أصول الدين ، : قام بعدة رحالت قبل أن يعود إىل بلدته ، من أشهر مؤلفاته 

  ).7/22األعالم (االقتصاد يف االعتقاد ، هتافت الفالسفة، املنقذ من الضالل 
طريقة األشعرية فإم يقولون املسببات توجد عند وجود األسباب ال ا على " عادة" جرى يف التعبري بلفظ -155

و النتائج توجد عند وجود األدلّة ال ا ، و مذهب أهل السنة و اجلماعة أا توجد ا لكن ال بذاهتا بل جبعل اهللا 
  )اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي (هلا أسبابا ملسبباهتا     و دالئل على نتائجها 

   أي الغزايل و األشاعرة الذي هو أحد أقطام- 156
  .1/56 اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي  - 157
هو علي بن أيب علي بن سامل التغليب الفقيه األصويل امللقب بسيف الدين ، املكنى بأيب احلسن ولد :  اآلمدي - 158
حكام أصول الفقه و أصول الدين و تفنن يف علم النظر و أ) بلد من ديار بكر( م  بآمد 1156/ هـ551سنة 

 بدمشق ، من مؤلفاته اإلحكام يف أصول األحكام ، دقائق احلقائق يف م1233/ هـ631الفلسفة ، تويف سنة 
  ).4/332األعالم للزركلي (احلكمة ، و تبلغ مصنفاته حنو العشرين 

دين بن احلاجب ، فقيه مالكي هو عثمان بن عمر بن أيب بكر بن يونس ، أبو عمرو مجال ال:  ابن احلاجب -159
 و نشأ يف القاهرة و م1174/هـ570من كبار العلماء بالعربية ، كردي األصل ولد يف أسنا من صعيد مصر سنة 

األعالم للزركلي ( م و كان أبوه حاجبا فعرف به 1249/ هـ646سكن دمشق و مات باإلسكندرية سنة 
  )   بتصرف4/211

إمام احلنفية و صاحب / ان بن ثابت ، التميمي بالوالء ، الكويف ، أبو حنيفة نسبة إىل النعم:  احلنفية -160
 م 699/ هـ80قيل أصله من أنباء فارس و لد سنة . املذهب املشهور، الفقيه اتهد احملقق ، أحد األئمة األربعة 
 يف احلديث مجعه تالمذته  هـ ، من مؤلفاته مسند150بالكوفة و نشأ ا ، تفرغ للتدريس و اإلفتاء ، تويف سنة 

  ". الفقه األكرب"، املخارج يف الفقه و هو كتاب صغري رواه عنه تلميذه أبو يوسف ، و تنسب إليه رسالة 
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على حكمة خمصوصة صاحلة أن تكون مقصودا للشارع من شرع احلكم ال مبعىن أنه ألجلها شرعه 
حتى تكون باعثا و غرضا يلزم منه احملذور و يصح أن يفسر أيضا ، بأنه و صف باعث للمكلّف 

مثّ إن معىن الباعث على ما ذكر ال خيتلف عن معىن املعرف الوارد ذكره يف . على امتثال احلكم
تعريف اجلمهور، غري أن إطالق الباعث على ما سبق ذكره جماز مل يرد إذن من الشارع به ، و مع 

فإن من األمور الثابتة يف  161ذلك فإنه ال ينايف أن تكون أحكام اهللا تعاىل معلّلة مبصاحل  العباد
 اإلسالمية باالستقراء و التتبع أن األحكام الشرعية كلّها شرعت لتحقيق مصاحل العباد ، إما الشريعة

  162"و ما أرسلناك إالّ رمحة للعاملني: " جللب املنفعة هلم أو لدفع املفسدة و الضرر عنهم قال تعاىل 
 .و هذه الرمحة ظاهرة يف األحكام الشرعية

  

  :عالقة السبب بالعلّة -3
ق عليه أن العلّة و السبب كالمها أمارة على وجود احلكم ، فاإلسكار يف اخلمر أمارة على من املتف

وجود احلكم و هو التحرمي ، و السفر يف رمضان أمارة على جواز الفطر، و الزوال أمارة على 
  وجوب صالة الظهر  و هكذا ، فهل مها يف الشرع مبعىن واحد ؟ 

  .له أن بعض األصوليني جعل العلّة و السبب مترادفني و معنامها واحدفمما ينبغي التنبه : الترادف  -1
عند مجهور األصوليني ، السبب أعم يف مدلوله من العلّة ، فكل : السبب أعم يف مدلوله من العلّة  -2

علّة سبب ، و ليس كل سبب علّة ، فإذا كانت املناسبة بني الوصف و ربط احلكم به مما تدرك 
الة الرباعية  علّة و سبب، و عقد البيع عقولنا ، فيسمفر لقصر الصى الوصف علّة و سببا ، فالس

أما إذا كانت املناسبة مما ال تدركه عقولنا .  الدال على الرضى بنقل امللكية يقال له علّة و سبب 
 علة ،  سببا و ال يقال له: فمثال زوال الشمس عند وسط السماء يقال له . فيسمى الوصف سببا فقط

 .و كذا شهود رمضان ال جياب صومه يقال له سببا و ال يقال له علّة 
 .السبب فيما ليس بينه و بني احلكم مناسبة : التباين  -3

فهي الوصف املناسب لتشريع احلكم ، فالسفر على هذا الرأي علّة جلواز الفطر ، : و أما العلّة 
و لذلك يعترب . الة املغرب و ال يسمى علّة لهو ال يسمى سببا له ، و غروب الشمس سبب لص

هؤالء األصوليون العلّة وصفا مناسبا مؤثّرا ، فلها تأثري يف احلكم ، و إذا كانت قد نصبت أمارة 
  163.حلكم الشارع يف اجلملة

                                                 
   بتصرف1/58 اإلحكام يف أصول ا ألحكام لآلمدي  - 161
  .21/107:  األنبياء - 162
لي بن حممد اآلمدي تعليق عبد الرزاق  أنظر اإلحكام يف أصول األحكام لآلمدي ـ تأليف اإلمام العالّمة ع- 163

 ، و علم أصول الفقه لعبد الوهاب 246 -3/245,  هـ 1402عفيفي، املكتب اإلسالمي ، بريوت الطبعة الثانية 
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فإذا سلّمنا أن هناك فرق بني العلّة و السبب فيتمثل يف أنه يراد بالعلّة املؤثر و بالسبب ما يقضي 
ىل الشيء يف اجلملة أو ما يكون باعثا عليه ، و عموما اعتمد األصوليون على مبدأ السببية إ

الذي يقرر وجود سبب لكل حادثة ، و هم ال جيدون تعارضا بني األخذ بالفاعل املطلق 
و الشارع جلّ ذكره قد أثبت احلكم بسبب و قد أثبت ابتداء بال سبب " لألشياء و بني العلّة 

  164" كم إىل اهللا تعاىل إجيابا و إىل العلّة نسبيافيضاف احل

  

  : الفرق بني احلكمة و العلّة -4
احلكمة ، هي الباعث على تشريع احلكم و الغاية البعيدة املقصودة منه ، و هي املصلحة اليت   

قصد الشارع بتشريع احلكم حتقيقها أو تكملتها ، أو املفسدة اليت قصد الشارع بتشريع احلكم 
  . أو تقليلها درؤها

و أما العلّة فهي األمر الظاهر املنضبط الذي بين احلكم عليه و ربط به وجودا و عدما ، ألن ربط 
احلكم به حيقق املقصود من حتقيق احلكم ، فالسفر مثال علّة جلواز الفطر و القصر ، و باعتبار أنه 

قق حكمة تشريع احلكم ، ألن وصف ظاهر منضبط علق احلكم به ، غري أنه يف الواقع هو مظنة حت
شأن السفر أن توجد فيه بعض املشقات فشرع الفطر و القصر للتخفيف على املسافرين و لدفع 

  املشقة عنهم ، فدفع املشقة حكمة، 
  .والسفر علّة

و على هذا فجميع األحكام الشرعية تبىن على عللها ال على حكمها ، و معىن هذا أن احلكم 
توجد علّته ، و لو ختلّفت حكمته ، و ينتفي حيث تنتفي علّته و لو وجدت الشرعي يوجد حيث 

حكمته ، ألن احلكمة خلفائها يف بعض األحكام ، و لعدم انضباطها يف بعضها أن تكون أمارة على 
  وجود احلكم أو عدمه، 

  .وال يستقيم ميزان التكليف و التعامل إذا ربطت األحكام ا
 لكل حكم علّة هي أمر ظاهر منضبط ، يظن حتقق احلكمة بربط احلكم به فالشارع احلكيم ملّا اعترب
 و يعرف ما يترتب ت عللها ، ليستقيم التكليف و تتسق أحكام املعامال165جعل مناط األحكام

على األسباب من املسببات ، و ختلّف احلكمة يف بعض اجلزئيات ال أثر له بإزاء استقامة التكاليف و 

                                                                                                                                            
 ، و أصول الفقه اإلسالمي للدكتور وهبة 53 و أصول الفقه لإلمام حممد أيب زهرة ص 68 ، 67خالّف ص 

  .652 ، 1/651الزحيلي 
  .2/230.ب ، ت : تصفى من علم األصول أليب حامد الغزايل ، دار الفكر ، بريوت ، ط  املس- 164
  .ما أضاف الشرع احلكم إليه و ناطه به و نصبه عالمة عليه:  مناط األحكام - 165
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ذا قرر األصوليون أن األحكام الشرعية تدور وجودا و عدما مع عللها ال مع هل. اطّراد األحكام
  . 166حكمها ، و بعبارة أخرى مناط احلكم الشرعي مظنته ال مئنته

 و مادام احلكم الشرعي يبىن على علّته ال على حكمته فعلى اتهد حني القياس أن يتحقق من 
حلكمة ، و على القاضي أن يقضي باحلكم حيث توجد العلّة تساوي األصل و الفرع يف العلّة ال يف ا

فإذا قضى بالشفعة لغري شريك و ال جار بناء على أنه يناله الضرر من . بصرف النظر عن احلكمة
  .شراء هذا املشتري فهو خاطئ

هي وصف يف األصل بين عليه حكمه و يعرف به وجود هذا احلكم يف الفرع، فاالعتداء : فالعلّة 
  ... ابتياع اإلنسان على ابتياع أخيه بين عليه حترميه و هكذاوصف يف

ومن املتفق عليه بني مجهور علماء املسلمني أن اهللا ما شرع حكما إالّ ملصلحة عباده و ذلك هو 
 على تشريع أي حكم شرعي ، و هذا الباعث هو الغاية املقصودة من تشريع احلكم و 167الباعث

 للمريض يف رمضان حكمته دفع املشقة عن املريض و هكذا ، هو حكمة احلكم ، فإباحة الفطر
و قد لوحظ باالستقراء أن احلكمة يف . فحكمة كل حكم شرعي حتقيق مصلحة أو دفع مفسدة

 غري ظاهر مثل ثبوت النسب بالزوجية الذي حكمته  168تشريع بعض األحكام قد تكون أمرا خفيا
و هذا أمر خفي ال ميكن الوقوف عليه ، . زوجهاهو االتصال اجلنسي املفضي إىل محل الزوجة من 

 مثل إباحة الفطر يف رمضان للمريض، حكمتها دفع املشقة ،  169و قد تكون احلكمة أمرا تقديريا
فألجل خفاء حكمة التشريع لزم أمر آخر يكون ظاهرا   أو منضبطا يبىن عليه احلكم ويربط وجوده 

 الذي 171 املنضبط170 و من أمثلة الوصف الظاهر.بوجوده و عدمه بعدمه و يكون مناسبا حلكمته
، اإلجياب و القبول اللذان مها علّة لعقد البيع فهما أمر ظاهر منضبط يترتب على 172يناسب احلكم

                                                 
  .حبيث يكون بناء احلكم عليه و ربطه به شأنه أن حيقق املصلحة اليت شرع احلكم من أجلها:  مظنته ال مئنته - 166
كون العلّة مشتملة على حكمة خمصوصة صاحلة ألن تكون مقصودة للشارع الذي شرع :  املراد بالباعث- 167
  احلكم

  .ال يدرك حباسة من احلواس الظاهرة:  أمرا خفيا غري ظاهر - 168
 األمر التقديري الذي خيتلف باختالف الناس و أحواهلم ، فلو بين احلكم عليه ال ينضبط التكليف و ال - 169
  يستقيم

  .أي الصفة الواضحة اليت ميكن ادراكها يف احملل الذي ورد فيه احلكم :  الوصف الظاهر - 170
معناه الذي ينطبق على كل األفراد على حد سواء أو مع اختالف بسيط ال يلتفت :  املنضبط -171
  .إليه 
  .أي الذي يكون ارتباط احلكم به حمققا ملصلحة العباد غالبا:  مناسبة احلكم - 172
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مصلحة للمتعاقدين و سد حلاجتهما بدفع ) و هو نقل امللك يف البدلني(تشريع احلكم عند وجوده 
  .احلرج عنهما

  
  : املتكلمون - ب
  173د اجلرييةالسببية عن -1

يرى اجلربيون أن أفعال الناس واقعة بقدرة اهللا تعاىل وحدها ، وليس لقدرة الناس تأثري فيها ، و ليس 
اإلنسان إالّ حمالّ ملا جيريه اهللا على يديه ، فهو جمرب جربا مطلقا ، و هو و اجلماد سواء ال خيتلفان إالّ 

و اجلماد جمرب مظهرا و حقيقة ، و .  اختيار فمظهر اإلنسان أنه خمتار و حقيقته أن ال. يف املظهر
و الثواب و العقاب جرب كما أن األفعال جرب ، و التكليف ...  174تنسب األفعال إىل اإلنسان جمازا 

إن اإلنسان إن كان موجدا ألفعاله و خالقا هلا : جرب و هلم كذلك على قوهلم أدلّة كثرية ؛ قالوا 
لى مشيئة اهللا واختياره ، و يكون هناك خالق غري اهللا ؛ هذا وجب أن تكون هناك أفعال ال جترى ع

َلا ِإَله ِإلَّا هو : "إىل ما ورد يف القرآن داال على ذلك من مثل قوله تعاىل 

ومْن "،  176" َخَتم اللَّه عَلى ُقُلوِبِهم"،   175"َخاِلق ُآلِّ َشيٍء

واللَّه  "177"  حرجايِرد َأْن يِضلَّه يجعْل صدره ضيًقا

 و غريها و هذا املفهوم ال تأخذ به سوى فرقة واحدة من 178"َخَلَقُكم وما َتعمُلوَن
  كان من مذهبهم أنه ال اختيار لشيء من احليوانات يف شيء مما 179فرق اجلربية  وهي اجلهمية

                                                 
 يبدأ أول ما يبدأ باإلميان مببادىء -كما قيل–لمون خيتلفون عن الفالسفة يف الطريقة و املنهج ، فاملتكلم املتك

الدين و تعاليمه  مث يستدل على صحتها بالعقل و يدفع كل شبهة حتوم حوهلا بالرباهني العقلية متاما كاحملامي الذي 
لسوف فأول ما يبدأ باإلميان حبقائق الفلسفة ، فإذا كان مسلما يتبىن صحة قضية ، و يتوىل الدفاع عنها ، أما الفي

حاول التوفيق بينهما و بني احلقائق الدينية، فاملتكلم يوجه العقل إىل مساندة الدين ، و الفيلسوف يوجه الدين إىل 
  ) بتصرف26 ، 25معامل الفلسفة اإلسالمية حممد جواد مغنية ص (عدم منافاته للفلسفة 

هي الفرق اليت تقول بأن اإلنسان جمبور على أفعاله أي ينفي الفعل حقيقة عن العبد و إضافته إىل : ة  اجلربي-173
  1/85, م1975 / 2: ط,  امللل و النحل للشهرستاين ، دار املعرفة بريوت(الرب تعاىل 

   .55 ، 3/54, ضحى اإلسالم ألمحد أمني دار الكتاب العريب ، بريوت الطبعة العاشرة بال تاريخ - 174
  6/101 األنعام - 175
  2/7 البقرة - 176
  6/125 األنعام -177
  96 /37الصافات    - 178
هم أتباع جهم بن صفوان و كان ظهور جهم يف أيام ظهور واصل بن عطاء يف ضاللته و هي :  اجلهمية - 179

كاتبا للحارث بن إنه كان : فرقة واحدة ، فجهم بن صفوان هو أبو حمرز جهم بن صفوان الراسيب قال الطربي عنه 
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نسب فعال إىل أحد غري اهللا جيري عليهم فإم كلّهم مضطرون ال استطاعة هلم حبال و أنّ كلّ من 
  . فسبيله سبيل ااز

  
و هذا القول خالف ما جتده العقالء يف أنفسهم، ألن كلّ من رجع إىل نفسه يفرق يف نفسه بني ما 
يرد عليه من أمر ضروري ال اختيار له فيه، و بني ما خيتاره و يضيفه إىل نفسه كما أن كل عاقل 

املرتعش ، و حركة املختار جيد العاقل يف نفسه  فرقا بينهما يفرق بني كل حركة ضرورية ، كحركة 
يعملون ، و يعقلون ، : و من أنكر هذه التفرقة مل يعد من العقالء ، و كل ما ورد يف القرآن من قوله 

ُآلُّ َنْفٍس ِبما َآسبت " و يكسبون ، و يصنعون حجة عليهم   و كذلك قوله تعاىل 

للعبد اختيار كان اخلطاب معه حماال    و الثواب و العقاب عنه  و لو مل يكن 180"رِهيَنٌة
  .181ساقطني كاجلمادات

و عموما فإن اجلربية ال ينكرون مبدأ السببية حبد ذاته ، مبعىن أن لكلّ حادثة سببا ، و لكنهم     
ل ، و أنّ يقولون أن هذا السبب هو اهللا ، فال فعل ألحد يف احلقيقة إالّ اهللا وحده ، و أنه هو الفاع

  .الناس إمنا تنسب إليهم أفعاهلم على ااز
  

  :182 عند املعتزلة-2

                                                                                                                                            
و كان جهم تلميذا للجعد بن درهم الذي كان أول من . سريج الذي خرج يف خراسان يف آخر دولة بين أمية 

أنظر لفرق بني الفرق للبغدادي بتحقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ، الطبعة األوىل بدون (ابتدع القول خبلق القرآن 
  211 ،22تاريخ ص 

  74/38 املدثر -180
عامل الكتب بريوت ، ,نظر التبصري يف الدين لإلمام الكبري أيب املظفر االسفراييين حتقيق كمال يوسف احلوت  أ- 181

 و مقاالت اإلسالميني أليب احلسن األشعري ، دار احلياء التراث العريب 90 م ، ص 1983/هـ1403الطبعة األوىل 
  .279 ب ، ت ،  ص 3، بريوت ط ، 

أو الذين ال ينصرون أحد " احملايدين"تزلة األولون هذا االسم أو على األقل تقبلوه مبعىن اختار املع:  املعتزلة -182
ما " الفاسق"على اآلخر يف املسألة السياسية الدينية اخلطرية ، مسألة ) أهل السنة ، و اخلوارج(الفريقني املتنازعني 

 معاوية مث بني أنصار ذرية علي و اخللفاء حكمه ؟  و هم الذين وقفوا موقف احلياد يف الرتاع بني أنصار علي و
األمويني من بعد ، و أنه ليس بصحيح أن املعتزلة كانوا يف األصل فرعا أو االستمرار للقدرية يف القرن األول ، و 

أنظر مذاهب اإلسالميني للدكتور عبد الرمحان بدوي ( أن نقطة ابتدائهم كانت مذهب االختيار و حرية اإلرادة 
 و أنظر التراث اليوناين يف احلضارة 39 – 1/37 . 1983الطبعة الثالثة سنة ,لم للماليني ، بريوت ، دار الع

  ) .192-190 ص 1965اإلسالمية للمؤلف نفسة ، الطبعة الثالثة القاهرة سنة 
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أخذ املعتزلة مببدأ السببية يف الطبيعة و اإلنسان ، حيث أم جعلوا اإلنسان خالقا ألفعاله ،     
مثل موت الرجل –  183فالفعل اإلنساين ينقسم عندهم إىل فعل مباشر ال خالف فيه ، و فعل متولّد

ق السهم فذهاب السهم عند رمي الرامي به ال يعدو خصاال أربع ، إما أن يكون فعال لك بعد إطال
 ذهاب السهم ، و هو منسوب -أو للسهم أو فعال ال فاعل له أو فعال للرامي ، فالفعل هنا متولّد

ب قصد أن وقوع الفعل املباشر حبس" فقد بينوا  184إىل الرامي به دون غريه إذا كان هو السبب له
اإلنسان و إرادته ، و انتقائه حبسب كراهته على طريقة واحدة مع السالمة يدل على أن ذلك فعل 

فيجب أن يكون ذلك ... له ، و قد علمنا أن ذلك موجود يف املتولّد الذي يفعل يف غري محل قدرته
فهو املسبب هلا ، و  ، و هذا يعين أنّ كلّ األفعال اإلنسانية تصدر عنه 185"داالّ على أنه فعله أيضا

نقلوا هذا التصور إىل الطّبيعة فهناك تالزم بني األسباب و املسببات ، فالنار حترق و االحتراق فعلها 
، و السكني اليت حتز الرقبة علّة ثانية للقتل ، و العلّة األوىل هي اإلنسان الذي مارس القتل ، إذ أن 

لذلك كان التالزم بني ظاهرتني يأخذ على أن 186العلل و األسباب قد تتعدد و تتسلسل عندهم 
كما نالحظ أم يتحدثون على العلّة الفاعلة و املادية ، و يبدو . إحدامها سبب و األخرى نتيجة

  187أم قد استخدموا نظرية العلل األرسطية
 األمثلة اليت و نستطيع أن منيز بقية العلل يف 188إنّ النار حترق ما القاها :  فمثال العلّة الفاعلة يقولون

  و يبدو أن االطراد بني 189"حنن نسخن املاء إذا أوقدنا النار حتته و نربده باجلليد: " يضربوا مثل 
ظاهرتني ، و استمرار ظهورها و هو الصورة األساسية ملبدأ السببية يف الطبيعة قد عرفوه بدقّة فمثال 

احدة ال ختتلف احلال فيه فهنا إدراك ثبات قد عرفنا أن املغناطيس جيذب احلديد إليه على طريقة و
                                                 

 فقال بعضهم هو الفعل الذي يكون بسبب مني و حيل يف:  أورد األشعري يف مقاالته  أربعة معاين للتولد -183
غريي ، و قال بعضهم هو الفعل أوجبت بسببه فخرج من أن ميكنين تركه و قد أفعله يف نفسي و أفعله يف غريي و 

هو الفعل الثالث الذي يلي مرادي مثل األمل الذي يلي الغربة و مثل الذهاب الذي يلي الرجعة ، و : قال بعضهم 
ص . مقاالت اإلسالميني لألشعري(إليه و اإلرادة له قال اإلسكايف كل فعل يتهيأ وقوعه على اخلطأ دون القصد 

408.(  
الطبعة األوىل . املغين يف أبواب التوحيد و العدل للقاضي عبد اجلبار ، املؤسسة املصرية العامة للتأليف القاهرة-184

  9/37, بدون تاريخ
الطبعة األوىل ,  النشر بريوت املعتزلة و مشكلة احلرية اإلنسانية حملمد عمارة ، املؤسسة العربية للدراسات و-185
  .155  ص 1972سنة 
  55، ص 1979 / 1399 ،1: املسائل يف اخلالف أليب رشيد النيسابوري ، معهد االمناء العريب بريوت، ط-186
  . سنوضحها إثر معاجلتنا للسببية عند أرسطو -187
  129:  املسائل يف اخلالف ص-188
  141: س،  ص,     م  - 189
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التالزم بني الظاهرتني ، و هو التالزم بني السبب و املسبب ، و ميزوا بني أن يكون إجياب العلّة 
  190للمعلول أو يكون إجياب السبب للمسبب

من فأما ما يقع " كما بينوا أن االتفاق و الصدفة جمهول األسباب ال غري . و احلديث يف ذلك يطول
أفعال العباد على جهة االتفاق من غري قصد ، حنو ما يلحقه من الفزع عند األمارات ،  مما ال تتقدم 
فيه الدواعي اليت ال يقصد على بعض الوجوه فيدلّ ذلك على أن فعله هذا إن جاز أن يقع من غري 

   191.قصدنا

ذاهتا ، و يعرب املعتزلة عنها تارة إذا فاملعتزلة يرون أن العلّة وصف ذايت على جعل جاعل فهي مؤثرة ب
  باملؤثر 

وطورا باملوجب ، و يستند هذا التعريف إىل روح املذهب املعتزيل الكالمي ، و هو فكرة التحسني 
، فاحلكم يتبع املصلحة أو املفسدة على اعتبار أن الشيء حسن أو قبيح يف  192و التقبيح    العقليني

زلة بصحة قانون العلّة سواء يف الناحية العقلية أو الناحية و على هذا األساس اعترف املعت. ذاته
  . الشرعية

فإذا قلنا إن العبد خالق ألفعاله ترتب عليه حتديد قدرة اهللا و أا مل تشمل كل شيء ، و أن العبد 
شريك هللا تعاىل يف إجياد ما يف هذا العامل ، و الشيء الواحد ال ميكن أن تتعاون عليه قدرتان فإن 

 قدرة اهللا هي اليت خلقته فال شأن لإلنسان فيه ، و إن كانت قدرة اإلنسان هي اليت خلقته كانت
فال شأن فيه لقدرة اهللا ، و ال ميكن أن يكون بعضه بقدرة اهللا و بعضه بقدرة العبد ، ألن الشيء 

و هذا . تههذا إىل النصوص القرآنية الكثرية الدالة على مشول إرادة اهللا و قدر. الواحد ال بعض له
مبثابة تفنيد لنتائج مذهبهم يف تفسري القدرة اإلهلية و العامل الطبيعي اليت حكم عليه بأا مشوشة و 

ففريق املعتزلة رجحوا ما ذهبوا إليه و وقفوا موقف الدفاع عنه ، و تأولوا النصوص اليت . (مضطربة

                                                 
  69: س ، ص,    م  -190
  8/46 املغين للقاضي عبد اجلبار - 191
 صفة الكمال و النقص ، فالعلم حسن ألنه كمال ، و -1:  إن صفة احلسن و القبح تطلق على أنواع ثالثة -192

 مالءمة الغرض و منافرته ، فالصحة حسنة ألا تتفق مع ما نريد ، و املرض قبيح ألنه -2اجلهل قبيح ألنه نقص 
 أن يناط قبح الفعل باستحقاق فاعله العقاب و الذم ، و يناط حسنه بعد استحقاقه –3يتنايف مع هدفنا،        

عقابا و ذما و األوالن حمل اتفاق على أن احلكم فيهما باحلسن و القبح عقلي ، ال حيتاج إىل الشرع و وقع الرتاع 
  )125، 124معامل الفلسفة اإلسالمية           ص (باملعىن األخري 
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، و أجلأهم إىل ذلك ما تصوروه من ظاهرها خمالفته ، و بذلوا يف ذلك عناء كثريا و جمهودا شاقا 
   194) عند اهللا193معىن العدل

  

  

  

  

  

   195 عند األشاعرة-3

ملكة قادرة و لكن ليست خالقة ، أي ليست قادرة على "قرر أبو احلسن األشعري أنّ اإلنسان له 
 إذا فالفاعل 196فهي ملكة قادرة على كسب األفعال ال على خلقها. اخللق ، بل على الكسب 

و هذا ال يعين أم يرفضون مبدأ السببية ، بل يقرون بأن لكل سبب نتيجة ، .ؤثر هو اهللالوحيد امل
 197)يف عاملي الكون و اإلنسان راجعة إىل سبب واحد هو اهللا سبحانه(لكنهم يرون أن املسببات 

 كانت فإذا لذلك ، 199) العلّة ال جتوز عليه(ال يرى بأن اهللا خلق العامل لعلّة ألن   198"قالباقالين"

                                                 
ليس ): "أحد زعماء املعتزلة يف القرن الثالث(ذي هو من األصول اخلمسة للمعتزلة قال اخلياط ال:  العدل - 193

و , التوحيد و العدل ، الوعد و الوعيد: يستحق أحد منهم اسم االعتزال حىت جيمع القول باألصول اخلمسة 
). ا كملت فيه هذه اخلصال فهو معتزيلاملرتلة بني املرتلتني،           و األمر باملعروف و النهي عن املنكر ، فإذ

  ).126االنتصار و الرد على ابن الراوندي امللحد أليب احلسني اخلياط ، ص (
  .57 ، 3/56 أنظر ضحى اإلسالم ألمحد أمني   - 194
نسبة إىل مؤسسها و هو علي بن امساعيل بن اسحاق أبو احلسن ، من نسل الصحايب أيب موسى :  األشاعرة -195

 و تلقى مذهب املعتزلة و م874 /هـ260ولد يف البصرة سنة . ان من األئمة املتكلمني اتهدين ك. األشعري
:  ، من مؤلفاته أشهرها يف األصولم936/ هـ324تقدم فيهم ، مث رجع   وجاهر خبالفهم ، تويف ببغداد سنة 

إلبانة و اللمع الكبري و اللمع املختزن و يف العقائد مقاالت اإلسالميني و ا: إثبات القياس ، و يف التفسري 
  ).490 ، 489    و أنظر مذاهب اإلسالميني للدكتور عبد الرمحان بدوي ص 5/69األعالم للزركلي .(الصغري

  1/186،  1977 تاريخ الفلسفة اإلسالمية هنري كريان   منشورات عويدات الطبعة الثانية - 196
  1/366شار ، الطبعة التاسعة  نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم لعلي سامي الن- 197

هو القاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم الباقالين ، البصري، املتكلم : الباقالين - 198
على مذهب األشعري، الذي أيد اعتقاده ، و نصر طريقه ، صنف كثريا من التصانيف ، و كان موصوفا جبودة 
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الطبيعة املوجبة حلدوث العامل حادثة ال عن طبيعة أوجدهتا جاز أيضا حدوث العامل ال عن طبيعة "
و " تغري حال اجلسم"و من هنا فإن ما يشاهد كتالزم بني السبب و النتيجة ، إمنا هو   200"أوجبته

، لقد بين أن االقتران و قد طور الغزايل هذه الصورة فيما بعد  . 201تأيت العادة لترسخ هذا املفهوم 
بني ما يعتقد يف العادة سببا ، وبني ما يعتقد مسببا ، ليس ضروريا عندنا ، بل كل شيئني ، ليس 

إثبات أحدمها متضمنا إلثبات اآلخر و ال نفيه متضمنا لنفي اآلخر ، (هذا ذاك ، و ال ذاك هذا و 
دم أحدمها عدم فليس من ضرورة وجود أحدمها وجود اآلخر ، و ال من ضرورة ع

" ملا سبق من تقدير اهللا سبحانه خيلقها على التساوق ال لكونه ضروريا يف نفسه"االقتران 202)اآلخر
203    

و قد ضرب الغزايل هذا املثل ليربهن على صحة ما ذهب إليه و هو االحتراق يف القطن ، و هنا 
 دليل على أن النار هي الفاعل جنده ينكر أن فاعل االحتراق النار و إمنا هو اهللا ، و يؤكد أنّ ال

سوى مشاهدة حصول االحتراق منذ مالقاة النار ، و املشاهدة تدل على احلصول عندها و ال تدل 
  .204على احلصول ا، و أنه ال علّة له سواها

جيوز أن يقع و جيوز أن ال يقع و استمرار العادة "فالتالزم بني العلّة و املعلول ليس واجبا ، بل ممكنا 
     205" مرة بعد مرة أخرى يرسخ يف أذهاننا جرياا على وفق العادة املاضية ترسيخا ال تنفك عنها

لقد رفض األشاعرة موقف املعتزلة من الفعل اإلنساين ، بل أدانوه ، و الغزايل يف نقده ملبدأ السببية 
 الكرامات ال ليذكر كان يريد أن يعطي القدرة اإلهلية صفتها املطلقة و يفتح جماال للمعجزات و

                                                                                                                                            
تويف ) كشف األسرار و هتك األستار(ب و من أحسن ما صنف  وسرعة اجلوااالستنباط و قوة احلجة

  .146 ، 145شعبان حممد إمساعيل ، ص /أعالم أصول الفقه د (403سنة 
  151:  م ، س، ص -199 

 التمهيد يف الرد على امللحدة املعطلة و الرافضة و اخلوارج و املعتزلة الفكر العريب القاهرة   ، الطبعة األوىل -200
  50  ص 1947

  54:  م ، س، ص - 201
  58:  م ، س، ص - 202
  .61-52 أنظر مناقشته الكاملة لفعل الطباع يف الصفحات -203

  
 ، ص 1972 سنة 5: ط,   هتافت الفالسفة أليب حامد الغزايل ، حتقيق سليمان دنيا دار املعارف القاهرة- 204
239  
  239 م ، س، ص -205
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فهو مل ينكر أبدا، و ال يعقل أن ينكر عالقة األسباب باملسببات ، أو .206عالقة السبب باملسبب
خواص األشياء اليت وضعها اهللا فيها ، بل أراد أن يظل تفكري اإلنسان متجها إىل خالق األشياء ، و 

تكون لألشياء هذه اخلواص توجب أن ) ضرورة عقلية(خالق اخلواص و النواميس ، فأنكر وجود 
. اليت هي فيها ليتوصل إىل القول بأا مفتقرة إىل من مينحها وجودها ويعطيها خواصها و طبائعها

بكونه سبب الظواهر ) نقطع(إن ما نشاهده من التقارن بني السبب و املسبب ال جيوز أن : فقال 
 يف ظهور الظاهرة، ويضرب الغزايل طاملا أن وراء علمنا أسرارا خفية ، قد تكون هي السبب األصح

األعمى الذي يصبح بصريا ، فيحسب أن إزالة الغشاوة عن عينيه، هي : على ذلك األمثال منها 
السبب الوحيد لألبصار ، حىت إذا ذهب النهار وجاء الظالم أدرك أن وراء العني املبصرة سببا آخر، 

  .207يسمح للعني باإلبصار و مينعها منه ، و هو النور

و أما هل : " فلم خيرج أبدا عن هذا املنطق السليم و اإلميان الصادق حيث يقول 208ما ابن رشدأ
، أو هي أكثرية ، أو فيها األمران مجيعا ، فمطلوب ) ضرورية الفعل(األفعال الصادرة عن موجود 

يقع يستحق الفحص عنه ، فإن الفعل و االنفعال الواحد ، بني كل شيئني من املوجودات ، إمنا 
بإضافة ما من اإلضافات اليت   ال تتناهى ، فقد تكون تابعة إلضافة ، و لذلك ال يقطع أن النار إذا 

يوجد له إىل . ؛ ألنه ال يبعد أن يكون هنالك موجود ) و البد(دنت من جسم حساس فعلت 
ن هذا ال اجلسم احلساس إضافة تعوق تلك اإلضافة الفاعلة للنار مثلما يقال يف حجر الطلق ، لك

و العقل ليس هو (مث يقول  209" يوجب سلب النار صفة اإلحراق،ما دام باقيا هلا اسم النار وحده
شيئا أكثر من إدراكه املوجودات بأسباا ، و به يفترق عن سائر القوى املدركة ؛ فمن رفع 

 املعرفة األسباب فقد رفع العقل ، وصناعة املنطق تضع وضعا أن ههنا أسبابا و مسببات ، و أن
فرفع هذه األسباب هو مبطل للعلم ، و رافع . بتلك املسببات ال تكون على التمام إالّ مبعرفة أسباا 

له ، فإنه يلزم أن ال يكون ههنا شيء معلوم أصال على حقيقته ، بل إن كان فمظنون ال يكون ههنا 
ال يكون قوله هذا برهان و ال حد أصال، و من يقنع أنه ال علم واحد ضروري ، يلزمه أن 

                                                 
  240 م ، س، ص - 206
   الطبعة األوىل بال تاريخ طرابلس لبنان99: علم و القرآن للشيخ ندمي اجلسر ص قصة اإلميان بني الفلسفة و ال- 207

 هـ أعجب بكتب أرسطو و اشتغل 595هو أبو الوليد حممد بن أمحد ولد بقرطبه و تويف سنة :  ابن رشد - 208
تصال ، هتافت التهافت ، فصل املقال فيما بني احلكمة و الشريعة من ا:بالقضاء والطب و من أهم مؤلفاته 

 ) بتصرف5/318األعالم للزركلي (الكشف عن مناهج األدلة 
  

   1971 ، 2 :ط, حتقيق سليمان دنيا دار املعرف القاهرة، 2/187   هتافت التهافت البن رشد - 209
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و حتكم النفس ) ليست ضرورية(ضروريا، و أما من يسلم أن ههنا أشياء ذه الصفة ، و أشياء 
  210....) فال ينكر الفالسفة ذلك.عليها ، حكما ظنيا، وتوهم أا ضرورية وهي ليست ضرورية

بعض ، و أا فال ينبغي ان يشك يف أن هذه املوجودات قد يفعل بعضها ب: ( مث ينتهي فيقول 
ليست مكتفية بأنفسها يف هذا الفعل بل بفاعل من خارج ، فعله شرط يف فعلها ، بل يف وجودها ، 

  211) فضال عن فعلها

فابن رشد أصدق اتفاقا يف النتيجة ، مع الذي قصد إليه الغزايل ، من استدامة التوجه إىل خالق 
أما ما شاع بني الناس أن . عن الغزايل إميانااألشياء        و معطيها طبائعها و خواصها فهو ال يقل

  )حجة اإلسالم(الغزايل 
يدافع عن الدين و ابن رشد يكذّبه ، و احلق أن الرجل مل يكذب الغزايل ، و ال كذّب املتكلمني من 

يف ) هتافت التهافت(إالّ أن الذي يعاب عليه هو تسمية كتابه 212األشاعرة يف األمور اجلوهرية 
فبهذه التسمية تصغري لقدر الكتاب و تشكيك ملا " هتافت الفالسفة"  الغزايل لكتابه مقابلة تسمية

ناقش ابن رشد اإلمام الغزايل يف كل ما رد به . ينطوي عليه هذا الكتاب من احلق        و اخلري
 ا على الفالسفة من املسائل مناقشة مل يقصد ا إبطال احلقائق اليت دافع عنها اإلمام ، بل أراد

إظهار خطئه بطريقة االستدالل و تقصريه يف فهم مقاصد الفالسفة و قد كان رمحه اهللا يف غىن عن 
هذا اللّمز و التفيهق مع رجل يدافع عن الدين فقد حاول ابن رشد أن يلخص املعاين الثالثة احملتملة 

  : وهي ) للعادة(
  .طريقة انه من عادة اهللا تعاىل أن يفعل فعال متكررا بنفس ال– 1
  . أنه من عادة األشياء أن يتكرر ظهورها إىل الوجود بنفس الطريقة– 2
 أنه من عادة اإلنسان أن يكون حكما بأن ظهور األشياء إىل الوجود يتكرر بنفس الطريقة اليت –3

ماذا يريدون باسم العادة ؟ هل يريدون منها أا عادة الفاعل ؟ : و يقول ابن رشد . حدثت من قبل
  ة املوجودات ؟ أو عادتنا عند احلكم على هذه املوجودات ؟أو عاد

املعىن األول للعادة باطل ، ألننا جند أن األشياء اليت تكون نتيجة للعادة يصدق عليها وصف غالبا ، أو 
على األكثر ، أو كثريا ، و هذا غري جائز يف حق اهللا تعاىل ، و أيضا فليس هللا تعاىل عادة ألن سنة اهللا 

                                                 
  2/185 م س، ص  - 210
  101-100 و أنظر قصة اإلميان  2/186 م س، ص - 211
قصة اإلميان ( ، فابن رشد يتفق مع الغزايل يف مجيع آرائه عنها كالوجود و اخللق و اخلالق : األمور اجلوهرية - 212

  )92، ص 
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َفَلْن َتِجد ِلسنَِّة اللَِّه َتبِديًلا وَلْن  : " تتغري  فقد قال تعاىل تعاىل ال

   213" َتِجد ِلسنَِّة اللَِّه َتحِويًلا

و املعىن الثاين يقرر ابن رشد أنه ال ميكن أن يراد بالعادة أنه عادة املوجودات ، فالعادة ال تكون إالّ 
  .حلقيقة طبيعة و هذا غري ممكن لذي نفس و إن كانت يف غري ذي نفس فهي يف ا

فإن العادة ليست شيئا (و هو أن تكون العادة لنا يف احلكم على املوجودات ، : و املعىن الثالث 
) أكثر من فعل العقل الذي يقتضيه طبعه ، و به صار العقل عقال ، و ليس تنكر الفالسفة هذه العادة

و إذا فاحلكم على األشياء الواقعة ) العادة (و لكن هذه املعاين     ال يقصدها من يتكلمون على
  .عقب أشياء أخرى بأا حتدث على سبيل العادة و جيوز ختلفها باطل

و لقد اجتهد ابن رشد يف بيان أن إنكار األشاعرة للضرورة يف األشياء الطبيعية املخلوقة يعين إنكار 
إذا حقق مل ) لفظ مموه(اصطالح عادة احلكمة يف كل من األشياء املخلوقة و عند اخلالق أيضا إذ أن 

جرت عادة فالن أن يفعل كذا و كذا ، يريد أن يفعله : يكن حتته إالّ أنه فعل وضعي مثل ما تقول 
يف األكثر ، و إن كان هذا هكذا كانت املوجودات كلها وضعية و مل يكن هناك حكمة أصال من 

  .214قبلها ، ينسب إىل الفاعل أنه حكيم
ن ابن رشد إمنا جيادل ليظهر التحذّق ، و يدافع عن الفالسفة ، مث ينتهي إىل نفس ما ومن هذا نعلم أ

: يف إثبات األسباب و املسببات و إقامة الربهان عندما قال ) الغزايل(انتهى إليه صاحبه أو خصمه 
و أا ليست مكتفية بأنفسها يف هذا الفعل بل بفاعل من خارج ، فعله شرط يف فعلها ، بل يف (

فالذي خلق األسباب قادر على تعطيلها فخصومة ابن رشد للغزايل ). وجوده ، فضال   عن فعلها 
الذي يراد به االقتران السبيب ، فاالختالف يف الطريقة ال يف النتيجة " عادة"تتمثل يف استعمال لفظ 

  . ي هو اهللا تعاىلألن النواميس عند املسلمني أسباب عادية ال تأثري هلا يف نفسها ، و املؤثر احلقيق
  
  
  
  

  :السببية عند بعض الفالسفة و العلماء: املطلب الثاين
  :    الفالسفة- أ

                                                 
  .35/43 فاطر - 213
 بتصرف ، و 203-201ص , م1964/هـ1384:  ابن رشد و فلسفته الدينية حملمود قاسم، القاهرة ط -214

  44ص ، م1964/هـ1384:ط,طبعة اإلسكندرية مصر , أنظر ابن رشد و فلسفته فرح انطون



 - 62 -

  : من املسلمني-1
   215الكندي

 بوسائط كثرية ، فاألعلى يؤثر فيما دونه ، أما املعلول فال - يف رأي الكندي–فعل اهللا يف العامل يتم 
ود و كل مايقع يف الكون يرتبط بعضه ببعض ارتباط يؤثّر يف علّته اليت هي أرقى منه يف مرتبة الوج
كاحلوادث (أن نعرف املعلول ) كاألجرام السماوية(علّة مبعلول حبيث نستطيع من معرفة العلل 

ما منه كان الشيء أعىن عنصره ، و : و قد أكد الكندي أن العلل الطبيعية أربع  216)املستقبلية
ركة الشيء اليت هي علّته ، و ما من أجله فعل الفاعل صورة الشيء اليت ا هو ما هو ، ومبتدأ ح

مبدعة فاعلة متممة الكل غري ( و ذهب إىل أن هناك علّة ائية هي العلّة األوىل حدها   217)مفعوله
   218)متحركة

بإرادة " و لكن  ما العالقة بني العلّة األوىل و علل الطبيعة ؟ و هنا يبني الكندي أن هذه العلل مرتبة 
   .219" هذا الترتيب الذي هو سبب الكون و الفسادباريها 

هذا االجتاه يف . 220"يف يد اإلرادة املبدعة عن علم و حكمة " و كأن الكندي يؤمن حبرية كونية 
  .فلسفة الكندي جيعله خمالفا ألرسطو و موافقا آلراء املتكلمني يف عصره و هم املعتزلة

                                                 
هو ابو يوسف يعقوب بن اسحاق مل يعرف وقت مولده بالضبط ، ولد مبقر أبيه الكوفة إذ كان  :  الكندي-215

الفارسية و : حاكما عليها و ملّا شب أخذ بقسط وافر من الثقافة العربية يف مدينة البصرة و كذا الثقافة األجنبية 
لوم و يروى أن مجيع مؤلفاته تبلغ مائتني و اليونانية يف مدينة بغداد ، وقد ألف الكندي يف كثري من موضوعات الع

مخس و ستني رسالة  و لكن فقد معظمها و هو أيضا من أشهر املترمجني لكتب الثقافة األجنبية يف عصر بين 
العباس ، و الكندي خدم املأمون و املعتصم         و املتوكل ، إالّ أنه اضطهد يف زمن هذا األخري و صودرت 

 862/هـ252ندما اشتدت العاصفة ضد أهل الرأي من املعتزلة و لذا مات يف حالة سيئة سنة مكتبته مدة طويلة ع
م ، فالكندي مل يتخصص يف علم من العلوم و كان مييل إىل الرياضة وكان من اهل االعتزال و من أصحاب 

األعالم ( ، ) 277- 275أنظر اجلانب اإلهلي من التفكري اإلسالمي للدكتور حممد البهي ص (الرتعة العقلية 
   ).5/235للزركلي 

حممد جالل شرف ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر ، / اهللا و العامل و اإلنسان يف الفكر اإلسالمي د- 216
  .7  ص 1980 ، سنة 1: بريوت ط

  ، ضمن رسائل الكندي الفلسفية 169رسالة الكندي يف حدود األشياء و رسومها ، ص :  الكندي - 217
  )حممد عبد اهلادي أيب ريدة حتقيق (

  165 م  ، س  ، ص -218
  236رسالة اإلبانة عن العلّة الفاعلة القريبة للكون و الفساد ضمن رسائل الكندي الفلسفية ، ص :  الكندي - 219
   213 م  ، س  ،  ص -220

  .سيعرف به الحقا: أرسطو  -7
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   221ابن سينا
 بل و قدم حتليال مفصال هلا مبا يف ذلك البغت            222"أرسطو" أوردها أخذ ابن سينا بالعلل األربع ، كما

، و بالرغم من تركيزه على مبدأ السببية يف عامل الطّبيعة إالّ أنه ربط ذلك أيضا بالعلّة 223و االتفاق
 األوىل فترتقي العلل كلّها إليه ، إذ هو غاية املوجودات مجيعا من حيث أنه معشوق و معقول ، و
بذلك ترجع العلل املادية   و الفاعلية و الصورية إىل العلّة الغائية ، أي العلّة األوىل املطلقة و هو 

  224 -عز وجل–الباري 
فابن سينا من الفالسفة املؤمنني فقد مجع إىل إميان الوحي الصادق ، إميان العقل السليم إالّ أنه أخذ 

فعند برهانه على وجود اهللا . ا يف مراتب اخللق ووسائطه و خياالهت225بترهات األفالطونية احلديثة
  إنه : " حيث يقول 

إمكان (ال ينبغي أن نلتمس الربهان على إثبات الباري بشيء من خملوقاته ، بل ينبغي أن نستنبط من 
( و هذا العامل … ) واجب الوجود ( موجودا أوال , يف العقل وجوده ) ما جيوز(ما هو موجود و ) 

                                                 
 هـ و هو فيلسوف فارسي األصل عريب 370هو الشيخ الرئيس ، أبو علي بن سينا ، ولد سنة :  ابن سينا - 221

و يعترب " الشفاء"و" النجاة"و " اإلشارات"النشأة كان فيلسوفا عظيما طبيبا بارعا  ، و من أشهر كتبه يف الفلسفة 
أنظر املنقذ ( هـ 428يف الطب أهم مرجع طيب بأوروبا حىت القرن السابع عشر امليالدي ، تويف " القانون"كتابه 

 اهلامش  و اجلانب اإلهلي من التذكري اإلسالمي 47صزايل حققه و علق عليه عبد الكرمي املراق ، من الضالل للغ
  )360 ، 359حملمد البهي ص 

 . التعريف به و بيان العلل األربع الحقا - 222
 بنفس الواقع أن احلوادث و الوقائع اليت حتصل دائما و يف الغالب: أو الصدفة و االتفاق :  البغت و االتفاق -223

الطريقة       ال ميكن أن نقول عنها أا حتدث صدفة بل احلقيقة أا حتدث بالضرورة ، و لكن مثة حوادث و 
فاالتفاق خيتلف عن : وقائع حتصل استثناء        أو نادرا ، و من مث فإننا نقول إا نتيجة الصدفة ،  و االتفاق 

ا منها ، و الواقع أن كل حدث يكون نتيجة للصدفة يعترب يف الصدفة يف أن ميدانه أوسع منها فهو أكثر شيوع
نفس الوقت أمرا اتفاقيا ، و لكن العكس غري صحيح إذ أن أي أمر اتفاقي ال يعترب صدفة ، ذلك أن املوجودات 

كر أنظر تاريخ الف(اليت ال ختتار ال تستطيع أن تنتج أي فعل للصدفة ، فالصدفة إذا خاصة بالكائنات ذات اإلرادة 
  .) 2/79الفلسفي حممد علي أبو ريان 

 نقال عن 227 ، 226 و كتاب النجاة البن سينا ، ص 48 السماع الطبيعي البن سينا حتقيق سعيد زايد ص - 224
  .376 ، 375جانب اإلهلي ص 

ة األغريقية حماولة فلسفية إلجياد حميط عام يدخل فيه ما نقل من اآلراء الفلسفية و الديني:  األفالطونية احلديثة -225
اجلانب اإلهلي من التفكري (أو الشرقية األصل ، و عنايتها باجلانب اإلهلي من هذه الثقافات املختلفة أكثر من غريه 

 115 م، ص 1972/ هـ 1341اإلسالمي للدكتور حممد البهي ، دار الفكر بريوت ، الطبعة اخلامسة سنة 
  ).بتصرف
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و ذا ال حنتاج يف إثبات … ألن وجوده ليس من ذاته, حيتاج إىل علّة خترجه إىل الوجود ) ممكن 
إىل تأمل بغري نفس املوجود ، من غري أن حنتاج لالستدالل عليه بشيء من خملوقاته و إن كان ) األول(

 .226…ذلك دليال عليه ، إالّ أن االستدالل األول أوثق و أشرف 

سُنِريِهم آياِتَنا ِفي : "وجود يف قوله تعاىل و االستدالالن كالمها م
اْلآَفاِق وِفي َأْنُفِسِهم حتَّى يَتبيَن َلهم َأنَّه اْلحق 

  .227" َأوَلم يْكِف ِبربَك َأنَّه عَلى ُآلِّ َشيٍء َشِهيد
أصحاب هذا االجتاه و يبين فالغزايل ينقد ) العلل الطبيعية األربع(فإذا كان ابن سينا جياري أرسطو يف 

إماّ أن يكون وجوده بذاته أو يكون لسبب ما ، فإن كان بذاته ، فذاته : بأن كل ممكن الوجود 
واجبة الوجود ، ال ممكنة الوجود ، و إن كان بسبب فإما أن جيب وجوده مع وجود السبب ، و إماّ 

 بذاته فهو إمنا واجب الوجود أن يبقى على ما كان عليه قبل وجود السبب ، فكل ممكن الوجود
  .228بغريه

  

   من غري املسلمني-2
  229 أرسطو

اعترب أرسطو قانون السببية من املقدمات األولية على اإلطالق ، فال ميكن القدح يف بداهته ، وقد 
عاجل السببية ال على أا مبدأ أو مشكلة طبيعية أو ميتافيزيقية ، بل أيضا على اعتبار أا قانون عقلي 

  .230نطقي تستند عليه أحباث املنطق مجيعام

                                                 
  61 قصة اإلميان لندمي اجلسر ، ص  -226

  41/53 فصلت - 227
  369-367 اجلانب اإلهلي من التفكري اإلسالمي ، ص - 228
 ق م ، تتلمذ على 322 ق م و تويف سنة 384أعظم فالسفة اليونان األقدمني ، ولد سنة :  أرسطو -229

تارة أخرى ، مث استقل عن األكادميية األفالطونية و " العقل"تارة و بـ " القراء"أفالطون الذي كان يصفه بـ 
اليت عرفت باملدرسة املشائية ألنه كان يلقي دروسه على تالميذه و هو ميشي ) اللوقيون( لنفسه مدرسة أسس

حبديقتها ، و يلقب أرسطو باملعلم األول ألنه أول من رتب علم املنطق ، تولّى تدريس اإلسكندر األكرب ، ترك 
ة و الكون و الفساد ، و هو من الفالسفة عدة مؤلفات ترجم بعضها إىل العربية مثل  كتاب األخالق، والسياس

اإلهليني الذين يعتقدون بوجود إله أزيل هو احلق اخلالص و اخلري األمسى، أوجد الكون و منحه انتظامه و اتساقه 
املوسوعة الفلسفية وضع جلنة من العلماء و األكادميني السوفياتيني ترمجة مسري كرم، دار الطليعة للطباعة و النشر (

  .19 ، ص 1981، الطبعة الرابعة سنة ) ت، بريو
  . مناهج البحث عند مفكري اإلسالم واكتشاف املنهج العلمي يف العامل اإلسالمي لعلي سامي النشار - 230
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فأرسطو يفترض وجود علل أربع هي املادة و الصورة و احلركة والغاية ، وهذه العلل األربع ميكن أن 
العلّة املادية و العلّة احملركة أي الفاعلة والعلّة الصورية ، يف جمموعة : جتتمع الثالثة األوىل منها و هي 

  .231ئية فهي تنفرد عن العلل السابقة يف أا اهلدف النهائي للفعلواحدة، وأما العلّة الغا
  .هي املادة اليت يتكون منها هذا الشيء كاخلشب للسبورة: فالعلّة املادية للشيء 

  .هي شكل السبورة املستطيل: و العلّة الصورية 
  ).دوات النجارأ(هي القوة اليت عملت على تغيري املادة لتتخذ من األشكال : و العلّة احملركة 
هي الغاية اليت تتجه احلركة لبلوغها ، أي أن كل هذه الضروريات تفسر ائيا بغايتها : و العلّة الغائية 

  .الغاية اليت هي مشروع صناعة السبورة
والواقع أن أي علّة من هذه العلل تعترب مبدأ للتغري و احلركة و السكون بالنسبة للشيء و لكن يبدو 

ىن الغاية أي العلّة الغائية تعترب ذات وضع ممتاز بني العلل األخرى ألا أمسى مرتبة منها ، أن العلّة مبع
حبيث تصبح غاية جلميع هذه العلل ، و على عامل الطبيعة أن يركز على العلّة املادية و الغائية ألن 

من الغاية ، فهي بسبب غاية ما و الضرورة إمنّا تأيت " الطبيعة تعمل لغاية، وأي شيء حيدث فيها 
أن عالقة اهللا بالعامل ، ليست عالقة علّة مبعلول ، ليكون ( و يبني أرسطو " اهلدف النهائي للفعل

للزمان دخل فيها و لكن هي عالقة منطقية ، فاهللا منح العامل وجوده ، كما متنح املقدمة النتيجة 
   232)وجودها ، و تقدم املقدمة على النتيجة هو بالفكر ال بالزمن

فإذا كان يعزى الفضل إىل أرسطو يف أنه كان أول من فصل القول يف علل تكوين املوجود الطبيعي 
بكلمة علّة ختتلف عما يفهم من هذه الكلمة يف " أرسطو"إالّ أننا نالحظ أن املعاين اليت قصد إليها 

الغائية و إمنا يقتصر على االستعمال العلمي احلايل ، فلم يعد يف العلم مثال تستعمل العلّتني احملركة و 
  .يف اال العلمي إطالقا" علّة"ذكر العلّة احملركة وحدها هذا إذا كنا نستعمل كلمة 

كما أن االعتقاد بفعالية العلل الطبيعية هو إذا أصل الوثنية اليت ال يعدو مذهب أرسطو أن يكون 
اؤون و اإلسالميون خاصة و املش" أرسطو"و الفالسفة الذين تبنوا نظريات . صورة من صورها

يرون أن لألشياء خواصا ذاتية كالطبع أو كالطبيعة ال يفهم الشيء إالّ بفهمها و هذه اخلواص هي 
 233األسباب الذاتية اليت تقتضي األفعال و احلركات اخلاصة بتلك األشياء 

 مثال السبورة فنشأة التنوعات اليت يف هذا العامل قد سار أرسطو سريا معقوال يف تفسريها ، و لكن
إالّ أن أرسطو . و النجار  ال ينطبق على قضية نشأة اصل العامل الذي فسره كما فسر نشأة أية أداة

                                                 
 ).72 ، 2/71أرسطو واملدارس املتأخرة للدكتور حممد علي أبو ريان ( تاريخ الفكر الفلسفي -231

  
  116  ،  ص 1985 سنة 5: تور فتح اهللا حممد املشعشع ، ط  قصة الفلسفة  ول ديورانت ترمجة الدك- 232
   .192 ، ص 1961 مقاصد الفالسفة أليب حامد الغزايل ، حتقيق سليمان دنيا ، طبعة القاهرة - 233
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اليت نفهمها حنن هلا شكل و , ألن املادة , ما نفهمه حنن من كلمة مادة ) باملادة واهليوىل (ال يقصد  
وال تأخذ صفاهتا إالّ من , ات مطلقا أما اهليوىل عند أرسطو فليس هلا صف, حجم و وزن على األقل

عند , أي أن اهليوىل , فهي قبل أن تأخذ صفاهتا مل تكن شيئا ميكن وصفه و حتديده , الصورة 
  ).بالقوة ( ليست إالّ شيئا , أرسطو 

؛ فاهليوىل عنده ماهي إالّ عبارة عن قابلية ) بالفعل ( تصبح شيئا معينا , و لكن بعد تلقي الصورة 
  . فاملادة اليت ذكرها أرسطو هي عبارة عن العدم,التلقي

و إذا كان هذا غري مفهوم وال معقول فأرسطو نفسه يدرك أنه غري مفهوم وال معقول لذلك نراه 
و ال , إنه ال يتصور وجود صورة من غري مادة : قال ) مادة وصورة ( بعد أن قسم أصل العامل إىل 
  وجود مادة من  غري صورة  

و املادة ال ميكن أن تظهر إالّ يف الصورة و هذا االنفصال , ميكن أن تظهر إالّ يف املادة فالصورة ال 
و هذا هو أساس فلسفته امليتافيزيقية اليت خلص منها إىل القول .الذي نتحدث عنه هو يف الذهن فقط

  .فإن العامل قدمي مبادته وحركته وحمركه, 
ورته و حركته هو اهللا و أنه هو العلّة الصورية و الغائية ويبني أرسطو أن احملرك الذي أعطى العامل ص

إن العلّة األوىل : فهو يقول , والذي جره إىل القول بقدم العامل هو اعتقاده بقدم احلركة . واحملركة
لزم عن , فلو فرضنا وقتا مل تكن فيه حركة , وهلا نفس القدرة من األزل, ثابتة, للحركة وهي اهللا 

بعد أن مل تكن يعين أن مرجعا قد , كون حركة أبدا ؛ ألن القول حبدوث احلركة ذلك أن ال ت
وال يتصور حصول , له نفس القدرة , فأوجب احلركة و احلال أن احملرك األول ثابت , استجد 

  .مرجع يرجح عنده احلركة
و هو ) ةاإلراد(و تناسى صفة  ) القدرة ( و هذا اخلطأ يف االستدالل نشأ من الوقوف عند صفة 

  .اخلطأ الذي خدع كثريا من الناس
اقتضت وجوده يف , إن العامل حدث بإرادة قدمية : و قد رد عليه الغزايل ردا مفحما حيث قال 

و إنّ قدم العلّة ال يستتبع , و أن يستمر العدم إىل الغاية اليت استمر إليها , الوقت الذي وجد فيه 
و ال يكون ) ضروريا( من شأنه أن يصدر عن علّته صدورا إالّ إذا كان املعلول, قدم املعلول 

تكافؤ حىت يصدر ) املتغري(صدوره ضروريا إالّ إذا تكافأ املعلول مع العلّة ؛ و ليس بني اهللا و العامل 
  .عنه العامل صدورا ضروريا

بتجدد فال جمال للقول بقدم احلركة كما زعم أرسطو ألا ليست ضرورية عقال ، و ال جمال للقول 
  234...مرجح، كما توهم ، ألن اإلرادة القدمية هي اليت عينت وقت احلركة

                                                 
  .45– 43أنظر قصة اإلميان لندمي احلسر ، ص  - 234
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  .و هذا بيان يف غاية الوضوح والذي جعل أرسطو يغفل عنه هو عجزه عن تصور اخللق من العدم
  235 مالربانش

الّ يرى أن العلّة احلقيقية هي اليت يدرك العقل بينها و بني معلوهلا عالقة ضرورية و لكن ال يوجد إ
املوجود الكامل كماال ال اية له الذي يدرك العقل عالمة ضرورية ما بني إرادته و ما بني املعلوالت 

  .فال يوجد إذا إالّ اهللا و هو العلّة احلقيقية ، فال اقتران و ال ارتباط ضروري
ما من شيء  " فقد ضحى هذا الفيلسوف الالهويت باملنطق ، لكي ينقذ اإلرادة اإلهلية و مشوهلا ، فعنده

و املخلوقات ليست علال ، و ... و اهللا وحده هو الفعال 236"إذا تأملناه كما ينبغي إالّ ردنا إىل اهللا 
... لوجود موجودات و أفعال أخرى بفعل اخلالق" مناسبات" أو " فرص"لكنها هي      و أفعاهلا 

تعاقب املطّرد بني إرادة حتريك فهو يرى أن العلّة احلقّة جيب أن تعلم ما تفعل و كيف تفعل ، فال
الذّراع و حركة الذّراع ، و على العموم بني مجيع الظواهر ، قائم على أساس ال يتزعزع و هو 

  القضاء اإلهلي ، فقد ربط اهللا بني خملوقاته 
و أخضعها بعضها لبعض مبوجب قوانني كلية ثابتة دون أن مينحها فاعلية ما ، فومهنا ناشئ من أننا 

العلية حيث ال يوجد سوى اقتران مطّرد ، و أننا ال ندرك باحلس أو شيء آخر ميكن أن يكون حنكم ب
 لقد قصر مالربانش العلّية على اهللا و جعل من اهللا الفاعل األوحد ؛ و كاد أن جيعل من اهللا 237العلّة

 هو فكرة يف اهللا إن االمتداد احملسوس جزء من االمتداد املعقول الذي: " املوجود األوحد بعد أن قال
فالعلّة الطبيعية عند مالربانش ليست إذا علّة فعلية و حقيقية ، و إمنّا فقط علّة ظرفية " . أو امتداد إليه

حتدو بصانع الطبيعة أن يفعل على هذا النحو أو ذاك فاهللا يكيف باستمرار فاعلية فعله مع حالة خملوقه 
على اإلطالق قدرة فعل يف الطبيعة ، و إمنا تستلزم فقط ،و هذا كل ما تطلبه التجربة اليت ال تقتضي 

                                                 
 م مل جيد يف فلسفة أرسطو شيئا 1638نيقوال مالربانش قسيس من مجعية األوراتوار ، ولد يف سنة :  مالربانش -235

من املسيحية مما كان يقول كثريون ، و مل يتذوق الالهوت املدرسي القائم على األرسطوطاليسية و اختذ من 
و هو يف السادسة و " اإلنسان" القديس أوغسطني أستاذه األكرب مث أعجب مبنهج ديكارت ملّا قرأ له كتاب 

ى وجود اهللا و روحانية النفس و خلودها و أفعم قلبه سرورا الهتدائه إىل فلسفة العشرين فأعجب مبذهبه القائم عل
متفقة مع الدين مثل هذا االتفاق ، فشرع يعمل على انشاء فلسفة مسيحية ال تدين للفالسفة الوثنيني بشيء و ظل 

بحث عن احلقيقة ، ال:  م ، يؤلف و جيادل ، له عدة مؤلفات منها 1715يف ديره بباريس اىل وفاته يف سنة 
  و 98أنظر تاريخ الفلسفة احلديثة ليوسف كرم ، ص ... ( األحاديث املسيحية ، كتاب الطبيعة و النعمة و غريها

  ). بتصرف445كتاب املوسوعة الفلسفية ، ص 
  البحث عن احلقيقة ملالربانش ، الكتاب الثالث ، القسم األول الفصل األول عن مناهج البحث للنشار ، ص- 236
164  
  .99 و تاريخ الفلسفة احلديثة ليوسف كرم ، ص 164 أنظر مناهج البحث للنشار ، ص - 237
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 يرتبط ارتباطا وثيقا مبفهوم - لدى هذا الفيلسوف–إذا مفهوم العلّة الظرفية . ارتباطا ثابتا بني أحواهلا
  القانون فعندما يقول يف معرض كالمه عن احتاد النفس  واجلسم 

 االنفعال أحوال معينة تكون مبثابة علل ظرفية إن اهللا قرر أن تقوم يف اجلسم يف اإلحساس أو يف" 
لبعض احلركات فإمنا يقول حكما لوجود قوانني النفس و اجلسم ، هذه القوانني هي اليت يسعى إىل 
تعيينها يف املباحث السيكولوجية العظيمة األمهية يف كتاباته ، بل أكثر من ذلك فاخلاطرة هي نفس 

فإن يف النفس أيضا قوانني ثابتة ، و من هذه القوانني يعني علّة ظرفية خلاطرة أخرى ، و من مث 
  .مالربانش قانونا واحدا

و أخريا ما من إنسان يكون فيما يتصل مبوضوع النعمة ، غري أن أفعاله الصلوات أو حسنات أعماله 
  . 238"، هي الظروف أو املناسبات اليت منحها اهللا تلك النعمة مبوجب قوانني معينة ، جمهولة منا أصال

 239فاملذهب الظريف ال يقبل يف الواقع انفصاال عن حتمية تعين قوانينها يف صرامة سلسلة األحداث
فمالربانش رجل دين جيد أن املبدأ التصوري وسيلة إلنكار املادة والرد على املاديني فهو جيعل من اهللا 

  .حمور مذهبه يف الوجود و املعرفة و اليقني 
  
  

          240ديفيد هيوم
 خص هيوم السببية بشطر كبري من حبثه، فحللها حتليال دقيقا انتهى به القول أن العلوم الطبيعية لقد

قيمتها تابعة لقيمة عالقة العلّة، و هذه العالقة هي اليت تسمح لنا باالستدالل باملعلول احلاضر على 

                                                 
  255 ، 4/254 أنظر تاريخ الفلسفة ، القرن السابع عشر ، أميل برهييه كرمبة جورج ،  طرابيشي  -238
حلديثة ، يوسف كرم   أحاديث فيما وراء الطبيعة ملالربانش ، احلديث السابع نقال عن كتاب تاريخ الفلسفة ا- 239
  .104ص 

شغف بالفلسفة منذ صباه حىت ضحى يف سبيلها لدراسة القانون الذي أرادته ) 1776-1711:( ديفيد هيوم - 240
منهج (أسرته، مث ضحى بالتجارة، كان يطمح إىل أن يقيم مذهبا يضارع العلوم الطبيعية دقة وإحكاما بفضل تطبيق 

 ومكث ا ثالثة سنوات يفكر وحيرر وعاد إىل إجنلترا بعد سنتني 23سا وهو يف فسافر إىل فرن) االستدالل التجرييب
األول يف املعرفة والثاين يف االنفعاالت، شغل منصب كاتب ) كتاب يف الطبيعة اإلنسانية(، نشر جملدين من 1739

 إىل وطنه سنة  فكان موضع حفاوة األوساط الفلسفية واألدبية وعاد1765-1763السفارة الربيطانية بباريس 
، وبصحبته روسو الذي كان يطلب ملجأ يف إجنلترا وأنزله ضيفا يف بيت له، مث عني وزيرا السكتلندا سنة 1766
أنظر املوسوعة الفلسفية، ص ( ولكنه اعتزل الوزارة يف السنة املوالية وأقام مبدينة أدنربه مسقط رأسه وتويف ا 1768
  ).         بتصرف570-571
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فإا ليست غريزية و : القيمة العلّة املاضية، و بالعلّة احلاضرة على املعلول املستقبل، و لكنها عدمية 
  ...ليست مكتسبة باحلس الظاهر، أو احلس الباطن، أو باالستدالل 

و يضرب لذلك مثاال ، أنا أرى كرة البيلياردو تتحرك ، فتصادف كرة أخرى ، فتتحرك هذه ، و 
 ليس يف حركة األوىل ما يظهرين على ضرورة حترك الثانية و احلس الباطن يدلين على أن حركة
األعضاء يف تعقب أمر اإلرادة ، و لكني ال أدرك به إدراكا مباشرا عالقة ضرورية بني احلركة و 
األمر ، و ال أدري كيف ميكن لفعل ذهين أن حيرك عضوا ماديا و أخريا ليس ميكن القول بأن رابطة 

  ...العلّة مكتسبة باالستدالل
 و من املمكن ملخيليت أن تفصل بني معىن العلّة و إنّ معىن العلّة  معىن البداية ، وليس متضمنا فيه ،

معىن ابتداء الوجود ، مث إن معىن العلّة و معىن املعلول متغايران ، و يستحيل علينا أن نعلم مبدئيا 
إن آدم ، قبل اخلطيئة ، مهما افترضنا لعقله من كمال ، و ما كان : " معىن املعلول من معىن العلّة 

تج مبدئيا من ليونة املاء و شفافته أنه خينقه ، يستحيل على العقل ، مهما دقّت يستطيع أبدا أن يستن
مالحظته ، أن جيد املعلول و العلّة املفترضة، ألن املعلول خمتلف بالكلية عن العلّة قال ميكن 

بل االستدالل ال خيولنا احلق يف توقع نفس املعلوالت بعد نفس العلل إذ ليس يف ". استكشافه فيها
" أن احلاالت غري الواقعة يف جتربتنا جيب أن تشابه احلاالت اليت جربناها" ع العقل أن يربهن على وس

، كما أنه ليس يف وسع التجربة أن تربهن على وجود التشابه بني املستقبل      و املاضي ، من 
ر بعده تكرار أن العلّة شيء كث"و كل ما هناك . حيث إن التجربة نفسها قائمة على هذا االفتراض 

و على ذلك تعود عالقة العلية إىل ". شيء آخر حىت إن حضور األول جيعلنا دائما نفكر يف الثاين
عالقيت التشابه و التقارن ، فهاتان العالقتان مها األصليتان ، و عالقة العلّة جمرد عادة فكرية من 

  نوعهما و ما يزعم هلا 
ر غري قادر على عدم تصور الالحق و توقعه إذا ما من ضرورة ، ناشئ من أن العادة جتعل الفك

  تصور السابق 
و النتيجة أن ليس يوجد حقائق ضرورية و مبادئ مبعىن الكلمة ، و أن العلوم الطبيعية نسبـية 

  ترجـع إىل 
  

   .241تصديقات ذاتية يولدها تكرار التجربة

                                                 
 و تاريخ 148جنيب حممود ص / د(الطبيعة اإلنسانية هليوم القسم الثاين الفصل الثالث نقال عن هيوم  كتاب - 241

  )177-176الفلسفة احلديثة يوسف كرم ص 
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ا األرسطية إىل معىن التتابع أول فيلسوف أورويب نقل فكرة العلّة من معانيه" هيوم"وبذلك كان 
ارد بني السبب و املسبب أي التتابع الذي ال يعين شيئا أكثر من أن السبب سابق ملسببه فيما دلت 

و قد كان ميكن عقال أن جييء التركيب على صورة أخرى لكنه جاء هكذا ). العادة(عليه التجربة 
.242  

اسه فالغزايل حاشى أن ينكر هذا املبدأ من أصله فإذا كان هيوم ينكر  قانون السببية من أصله و أس
) اقتضاء عقليا ضروريا(ليست مقتضية ) سببا(إن هذه الظاهرة اليت نسميها : و أساسه فهو يقول 

فالعقل ال جيد ضرورة عقلية توجب عليه اجلزم بأن النار ) مسببا(حصول ذلك األثر الذي نسميه 
 كل األشياء خواصها و طباعها ، و هو الذي خلقها ، و حمرقة ، و ال بد ، فالذي أعطى النار ، و
   243هو الذي يستطيع سلبها هذه اخلاصية

 و مبا أن معىن العلّة و معىن املعلول متغايران و لكن املعلول موجود يظهر للوجود ، و ذا االعتبار 
ته ، و إذا كان هو        ال يظهر بنفسه و ال بفعل العدم ، و إمنا يظهر بفعل موجود آخر هو علّ

مبدأ العلّية ال يلزم من مبدأ عدم التناقض ، مبعىن أنه ال يستنبط منه استنباطا مستقيما ، فإنه يستند 
إليه من جهة أن منكره يقع يف التناقض ، إذ أنه يزعم أن ما يوجد ليس له ما به يوجد ، و الواقع أن 

  .244د مجيع الناس و يف مجيع األعمارمبدأ العلّية أويل يف العقل و أن االعتقاد به واحد عن
و لعدم إميانه بوجود اهللا أورد دليله هذا الذي يكشف عن الضالل املبني حيث يقول إننا ال نعلم عن 
العلّة شيئا سوى أا احلادثة السابقة اليت نشاهدها قبل حدوث معلوهلا فال بد لنا من مشاهدة 

يقوم دليال على وجود صانعه، إالّ إذا رأينا الصانع و احلادثتني السابقة والالحقة، فوجود الكون ال 
فهذا أكثر من ضالل ، بل منتهى العناء فلو أراه اهللا ذاته، كما يريد، و أراه  245املصنوع مجيعا 

إن هذه ظاهرة تعقبها ظاهرة و ليس يف : صنعه للعامل، كما يطلب، لعاد إىل قوله يف قانون السببية 
  .وجب أن يكون اهللا علّة لوجود العامل و خالق لههذا التعاقب ضرورة عقلية ت

  
  246برتراندرسل 

                                                 
  164 مناهج البحث عند مفكري اإلسالم لعلي سامي النشار ، ص - 242
  . بتصرف159 – 158 قصة اإلميان ، ص - 243
ر السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الترمجة مكتبة النور ، بريوت،  القول الفصل ملصطفى صربي ،  دا-244

  .34 م ، ص 1986/ هـ1407طبعة 
  .160 قصة اإلميان للحسر ، ص -245

و أحد أعالم املنطق الرياضي يف هذا ) 1916-1910(أستاذ للفلسفة جبامعة كامربيدج :  برتراندرسل - 246
، " مسائل الفلسفة"، و " مبادئ الرياضيات" و " فلسفة ليبنتز"ن منها كتاب قيم ع: العصر، نشر كتبا كثرية 
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ال أدعي العلم إن كان الشيء اخلارجي يدوم بقاؤه أو ال يدوم ، و لست أنا يف حاجة :       يقول 
فرض دوام وجود -إىل هذا االدعاء ، إذا استطعت تفسري خربيت احلسية مستغنيا عن هذا الغرض 

 أنقتصر على خرباتنا احلسية و ما تأيت به -إذا-: يقول ...لذي يضطرين إليه ؟  فما ا-الشيء اخلارجي
فال داعي الفتراضها عند تفسري الطبيعة و " قوة"؛ فإذا مل يكن بني هذه اخلربات خربة مباشرة مبا يسمى 

ظواهرها ؛ إا أحداث تتالحق و تترابط جمموعات جمموعات ؛ فإذا أطرد حدوث جمموعة منها كان 
لك واحدا من قوانني الطبيعة فاألمر كله حوادث و ارتباطها بالتجاور و ال شيء غري ذلك يف علمنا ذ

الرابطة بني السبب و نتيجته هي مما " القوة"إالّ ما نتربع به ظنا وومها ، فإذا اعترض علينا معترض بأن 
  " يستدله"و بني ما " خيربه"يرد يف خرباتنا أجبناه بأنه خيلط بني ما 

اليت فعلت ا الريح ما فعلت ، " القوة"إنه قد يرى الريح تقتلع الشجرة ، فيظن أنه قد رأى بعينه 
ألنه مييل بفطرته أن يسأل " قوة"من عنده " استدل"لكنه أحس الريح و أحس الشجرة تقتلع ، مث 

حظ إالّ  أحداث و ال تزيد على ذلك ؛ إننا ال نال" كيف"على حني أن النظرة العلمية تسأل " ملاذا"
كانت هذه القوانني على " ملاذا"يف تتابعها املطرد ، من اطّراد التتابع تتألف القوانني الطبيعية ، أما 

  ...حنو ما كانت فشيء ال يأيت بني ما يأتينا عن طريق اخلربة احلسية 
إىل ثالث و هلم جرا ؛ و ألحتاج التعليل إىل تعليل ، و هذا " ملاذا"و لو حاولنا تعليل القوانني بقولنا 

ال تسقط األرض يف الفضاء ؟ و أجاب نفسه بقوله ألا " ملاذا"عندئذ نكون كاهلندي الذي سأل 
: و ملاذا ال يسقط الفيل يف الفضاء ؟ و أجاب نفسه بقوله : تستند إىل فيل ؛ مث سأل مرة أخرى 

حفاة يف الفضاء ؟ فأخذته الربكة و ألنه بدوره يستند إىل سلحفاة ؛ لكنه سئل و ملاذا ال تسقط السل
فقد دفع ذا الفيلسوف عدم .   247قال إنه قد ملّ البحث امليتافيزيقي         و ال يريد املضي فيه

إميانه بوجود اهللا إىل حد إنكار وجود العالقات السببية بل القوانني يف الكون ، و ذلك ألنه كان 
  .اعتراف بوجود اهللاخيشى أن يكون يف االعتراف بوجود السببية 

ما فلسفة هذا إالّ نكسة يف تاريخ الفلسفة و (فما ذهب إليه هذا الفيلسوف يكفي ما قيل يف شأنه 
العلوم، هذا إىل أنه ال يفعل سوى ما قرره فيلسوف سابق من فالسفة القرن الثامن عشر و هو 

  248)هيوم

                                                                                                                                            
و كتب أخرى يف الفلسفة و " حتليل املادة" و " حتليل الفكر" و " املدخل إىل الفلسفة الرياضية" و " بالعاملمعرفتنا " و 

 إمكان استنباط الرياضيات من السياسة و التربية كانت هدفا لنقد احملافظني   ملا حوت من آراء متطرفة ، و هو يذهب إىل
  ). بتصرف102املوسوعة الفلسفية، ص ( ألن الفلسفة تتطلب الربهان املنطقي ،" املنقذ األعظم"املنطق ، و يعلن املنطق 

  102-95جنيب حممود ، ص / الفلسفة بنظرة علمية ، تأليف برتراندرسل ، تلخيص و تقدمي د- 247
حممود قاسم،  دار /لـ د) الزعيم الروحي حلرب التحرير اجلزائرية(اديس  أنظر كتاب اإلمام عبد احلميد بن ب- 248

  .96 بال تاريخ، ص 2:املعرفة، بريوت  ط
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  : من العلماء املسلمني- ب

  249جابر بن حيان
أن التعلق املأخوذ من جري العادة فإنه ليس فيه علم يقني واجب اضطراري  ":يرى جابر بن حيان

  :و هذا يعين 250"برهاين أصال بل علم إقناعي يبلغ إىل أن يكون أحرى و أوىل و أجدر ال غري
أن التالزم بني العلّة و املعلول ليس عالقة ضرورية يف طبيعة األشياء وإمنا هذا التالزم يقوم :  أوال 
و , و إمنا هو علم إقناعي إحتمايل , أن العلم القائم على هذه العادة ليس برهانا : ثانيا , العادةعلى 

مث جنده يبين أن العلم القائم على العادة يتفاوت بني القوة و , بذا مييز بني القياس واالستقرار 
و إمنا وقع فيه , ب حيسب كثرة النظائر وقلّتها و ليس يف هذا الباب علم يقني و واج" الضعف 

وملا يف النفس من الظن و احلسبان فإن األمور ينبغي أن , تعلّق و استشهاد بالشاهد على الغائب 
  . 251"جترى على نظام و مشاة و مماثلة 

فليس ألحد أن يدعي حبق أنه ليس يف الغائب إالّ مثل ما شاهد أو يف املاضي و " و يعم هذا احلكم 
" إىل إنكار العلية األرسطاليسية" فهل االعتماد على العادة يؤدي . 252"ما يف اآلن املستقبل إالّ مثل 

فهو يقيم فلسفته على عدد من القواعد , إن هذه القضية تعتمد على بنائه الفلسفي الكامل  253؟ 
 مث جنده يبين بعض املقدمات اليت 254"إن األشياء ال ختلو من أن تكون قدمية أو حمدثة : " مثل 
و ينبغي أن تعلم بالضرورة أن العلّة قبل املعلول بالذّات و أنه ال : "بغي أن يعرفها اإلنسان مثل ين

  255"ما ال يكون ال علّة و ال معلول"ميكن أن يكون ذات 

                                                 
بن عبد اهللا الكويف ، أبو موسى فيلسوف كيميائي ، كان يعرف بالصويف ، من أهل الكوفة :  جابر بن حيان - 249

 كتابا ترجم 232 تصانيف كثرية قيل عددها  ، لهم815/ هـ 200، و أصله من خراسان ، تويف بطوس سنة 
جمموع رسائل ، أسرار الكيمياء ، علم اهليئة ، و قد اشتملت كتبه على : بعض ما بقي منها إىل الالتينية ، من كتبه 

بيان مركبات كيماوية كانت جمهولة قبله ، و هو أول من وصف أعمال التقطري ، التبلور و التذويب و التحويل 
  ).2/104زركلي األعالم لل(

 ص  ه مكتبة اخلاجني القاهرة1354 كتاب التصريف ضمن كتاب خمتار  رسائل جابر بن حيان حتقيق بول كراوس -250
418  
    419 م  س، ص  - 251
    422 م  س، ص  - 252

 هـ 1404  سنة 3: ط. مناهج البحث عند مفكري اإلسالم لعلي سامي النشار  ، دار النهضة العربية ، بريوت  ، لبنان - 253
    ، 267 م ص 1984/

  .234 كتاب اخلواص الكبري ضمن الرسائل جلابر بن حيان ، املقالة األوىل منه ، ص - 254
    236 م  ، س  ، ص - 255
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اليت يكشف عنها التحليل العقلي ، فالسببية " و ذا فإن جابر على املستوى الفلسفي يأخذ بالسببية 
 256"ق السبب و املسبب أمرا عارضا قد يكون بل جتعله أمرا ضروريا حمتوماعنده    ال جتعل تالص

فهناك إذا جماالت للسببية عند جابر ، على املستوى الفلسفي يأخذ بالسببية، و العلم القائم هنا 
  و لكن العلم. برهاين عقالين

لى املطابقة بني هذين و احلقيقة تتأسس قيمتها ع. القائم على التجرية يعتمد على العادة فهو احتمايل
و هذا ال يكون إالّ بالعيان البتة و بإقامة الربهان الذي ينحل للكل وإقامة الربهان ال يكون " العلمني

   257"إالّ بالعيان

  
   258ابن اهليثم

يبدو أن االجتاه الذي سار عليه جابر بن حيان قد سار عليه معظم علماء املسلمني ، فابن اهليثم أيضا يأخذ 
و يبتدئ يف البحث باستقراء املوجودات وتصفح أحوال املبصرات و متييز خواص اجلزئيات ، و "اء باالستقر

نلتقط باستقراء ما خيص البصر يف حال اإلبصار ، و ما هو مطّرد ال يتغري و ظاهر ال يشتبه من كيفية 
   259..."اإلحساس

د أصحاب التعاليم مقرون ا بنية و هذه املعاين مشهورة عن"و هو ال يقنع بالعادة و مل يربهن عليها 
و هو يأخذ بنظام العلل و جند لديه أيضا اجلمع بني .  260" مستخرجة بالرباهني، مصححة باالستقراء

  املنهجني االستنباطي     
  .261و االستقرائي كما عند جابر بن حيان

  
                                                 

  79 جابر بن حيان زكي جنيب حممود ، ص - 256
  32 م  ، س  ، ص -257

 ، و تويف بالقاهرة سنة م965/ هـ354أبو علي حممد بن احلسن بن اهليثم ، ولد بالبصرة :  ابن اهليثم - 258
 م ، يلقب ببطليموس الثاين إليراده شكوكا على بطليس ، برع يف الرياضيات و البصريات اليت 1038/هـ430

الذي كان حدا فاصال بني علم املناظر القدمي و علم الضوء احلديث و كان أثره بالغا يف ) املناظر(وضع فيها كتابه 
معجم الفلسفة حملمود يعقوب ، امليزان للنشر و التوزيع (ويف حتسني منهجهما علوم الطبيعة و الفلك والبصريات 

   237 ،   ص 1998 سنة 2:اجلزائر ط
 حماضرات ابن اهليثم التذكارية ملصطفى نظيف ، مطبعة فتح اهللا إلياس نوري و أوالده ، القاهرة  احملاضرة - 259

  .22 م ، ص 1939األوىل الطبعة األوىل 
ئل للحسن ابن اهليثم ،، مطبعة دائرة املعارف العثمانية ببلدة حيدر أباد الدكن رسالة ضوء  جمموع الرسا- 260

  .12 هـ ، ص 1357القمر الطبعة األوىل 
 . الحظ تطبيق هذا املنهج يف رسالته يف الضوء- 261
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   262ابن خلدون

لذوات أو من األفعال البشرية أو احليوانية فال أعلم أن احلوادث يف عامل الكائنات سواء كانت من ا
 و كل واحد من  263بد هلا من أسباب متقدمة عليها ا تقع يف مستقر العادة ، و عنها يتم كوا 

تلك األسباب حادث أيضا ، فال بد له من أسباب أخرى ، و ال تزال تلك األسباب مرتقية حىت 
  تنتهي إىل مسبب األسباب

، ال إله إالّ هو سبحانه ، و تلك األسباب يف ارتقائها تتضاعف فتنفسخ طوال  وموجدها وخالقها 
   .264و عرضا  وحيار العقل يف إدراكها و تعديدها

  . فالفكر غري مقتدر على اإلحاطة بالكائنات و أسباا ، و الوقوف على تفصيل الوجود كله
 أنك ال تطمع أن تزن به أمر  ال كذب فيها غري265العقل ميزان صحيح و أحكامه يقينية: و يقول 

فإن ذلك طمع يف حمال ، فالتوحيد يف مثل هذه األمور هو العجز عن إدراك ... التوحيد واآلخرة

                                                 
االجتماعي ، هو عبد الرمحان بن حممد بن حممد بن خلدون أبو زيد الفيلسوف املؤرخ ، العامل :  ابن خلدون - 262

 م و نشأ ا ، رحل إىل فارس و غرناطة و تلمسان واألندلس  وتولّى 1332/ هـ732أصله من إشبيليا ولد بتونس سنة 
وويلّ فيها , أعماال، واعترضته دسائس ووشايات و عاد إىل تونس مث توجه إىل مصر فأكرمه سلطاا الظّاهر برقوق 

 له مؤلفات منها العرب و ديوان املبتدأ و اخلرب م1406/هـ808أة يف القاهرة سنة وعزل و أعيد و تويف فج, قضاء املالكية
يف تاريخ العرب والعجم والرببر و هو كتاب يدل على تفوقه و تضلعه يف التاريخ و العلوم املختلفة و شرح الربدة و 

  ). انظر األعالم للزركلي ( خلّص كثريا من كتب ابن رشد و له تعليق يف املنطق 
  .وجودها:  كوا -263

   .67 ، و أنظر قصة اإلميان ص 1/391 املقدمة البن خلدون ، الفصل العشر ، علم الكالم - 264
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وعلى النمط الذي سار عليه كل . 266األسباب و كيفيات تأثرياهتا و تفويض ذلك إىل خالقها احمليط ا
الفكر يدرك " و يذهب إىل أنّ " لعمرانعلم التاريخ و ا"من جابر و ابن اهليثم ينشئ ابن خلدون 

الترتيب بني احلوادث بالطبع أو بالوضع فإذا قصد إجياد شيء من األشياء فألجل الترتيب بني احلوادث 
  .267"ال بد من التفطن لسببه أو علّته أو شرطه ، و هي على اجلملة مبادئه

األسباب "، فمعرفة  268انيتهبل و على قدر حصول األسباب و املسببات يف الفكر مرتبة تكون إنس
 وهذا يعين أن ابن خلدون يرى مبدأ السببية من مبادئ الفكر و العقل ، 269"و املسببات بالطبع

  .فابن خلدون يتفق مع الغزايل و كثري من عقالء املتقدمني واملتأخرين يف قدرة العقل و عجزه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                            
  . األحكام العقلية و لكن يف امليادين غري اإلهليات و الغيبيات- 265
  1/391 م  ،  س  -266

  1/392 م  ،  س - 267
  1/392 م  ،  س -268

  1/393 م  ،  س - 269
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السببية اجلعلية وثبات : الفصل الثاني
 لقرآن الكرميالسنن يف ا

حيث القرآن على إعمال العقل على النحو الذي جيعله حييط بالواقع و يتسع إىل ما يتجاوز نواميسه 
مقرا بعجزه عن طرقها و ال يكون ذلك إالّ انطالقا من اإلميان , فيقف عند أبواب الغيب مشريا إليها 

  .باهللا تعاىل و حمبة  استكشاف حكمته فيب خلقه
 يرى 270 فابن خلدون. و العلم وظيفته االهتمام باألسباب , يعا يرغبون يف املعرفة كما أن الناس مج

فمعرفة األسباب و , أنه على قدر حصول األسباب و املسببات يف الفكر مرتبة تكون إنسانية اإلنسان 
  .271املسببات بالطبع، هذا يعين أن ابن خلدون يرى مبدأ السببية من مباديء الفكر و العقل

و قد سبق أن بينا أنه يالحظ يف كل شيء رابطة سببية ) قانون السببية (  عمل الفكر هو فمفتاح
عن سبب أوجده و الكائن احلسي أيا كان جنسه أو نوعه ال يراه ) مسبب ( معناها أن هذا الشيء 

  .عن سبب أحدثه) مسبب ( العقل إالّ جمردا أو خاليا من التأثري و أنه ليس سوى 
و هو , بية ما هو إالّ معيار عقلي يبصر يف الكائنات ارتباط كل كائن بسبب أحدثه و قانون السب

  .إذ هو حقيقة معنوية, ال يدرك باحلس      ارتباط 
و ما يقبله العقل أن احلوادث كبريها و صغريها ال ميكن أن حتدث إالّ بأمر اخللق املباشر من إرادة ( 

ألن , ادثة حتدث بفعل األسباب و النواميس مث بفعل اإلرادة اإلهلية اهللا و أما ما ال يقبله العقل أن احل
و , الناموس ال ميلك وحده قدرة االنطباق و التوافق اليت  يسبب ا ألف حادث على نسق واحد 

و حادثا حادثا بال فرق هنا بني اجلملة و , البد له من القدرة اليت يتابع ا هذا التسبب مرة مرة 
و احلادث الذي يقع ماليني املرات , فال فرق بني احلادث الذي يقع مرة واحدة . 272)التفصيل 

ِإنَّما َأمره ِإَذا َأراد . " فكلّها تتوقف يف بادئ األمر على إرادة اخللق و اإلنشاء

 فالفاعل الوحيد املؤثر هو اهللا و هذا ال 273 "َشيًئا َأْن يُقوَل َله ُآْن َفيُكوُن
 مبدأ السببية بل ينبغي اإلقرار بأن لكل سبب نتيجة و اليعقل إنكار عالقة األسباب يعين رفض

باملسببات أو خواص األشياء اليت وضعها اهللا فيها بل إرادة أن يظل تفكري اإلنسان متجها إىل خالق 
  .274األشياء و خالق اخلواص و النواميس

                                                 
  . التعريف بهسبق:  ابن خلدون - 270

  .392-1/391علم الكالم  ,  انظر املقدمة البن خلدون الفصل العاشر - 271

272 -
  .25:الفلسفة القرآنية للعقاد، مكتبة رحاب اجلزائر ،طبعة بدون تاريخ، ص 

  .36/82:  يس - 273
   .286 م ،ص 1982/ هـ1402 ،سنة 8:دار الفكر بريوت، ط ,  كربى اليقينيات الكونية للبوطي - 274
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و يف لغة القرآن الكرمي , النواميس و العلل فكل ما يف عامل املادة هو خاضع ملا يسمى باألسباب و 
إمنا املؤثر احلقيقي , و النواميس عند املسلمني أسباب عادية ال تأثري هلا يف نفسها . بالسنن     و القدر

  .هو اهللا تعاىل
وال هي مقدمة عليها بقوة ختصها دون سائر , و األسباب ليست هي موجودات احلوادث 

  .املوجودات
وهذا االقتران . ن بني أمرين يف الوجود و العدم قد خييل إىل الذهن ارتباطا سببيا بينهمافطول االقترا

  .275)عادة ( عبر عنه على طريقة األشعرية بلفظ 
و ما قرره ابن رشد أنه ال ميكن أن يراد بالعادة أا عادة املوجودات ،فالعادة ال تكون إالّ لذي نفس 

كما أن العادة ليست شيئا .  يف احلقيقة طبيعة و هذا غري ممكن، و إن كانت يف غري ذي نفس فهي
أكثر من فعل العقل الذي يقتضيه طبعه فال ميكن أن تكون العادة يف احلكم على املوجودات ، فاحلكم 

  . 276على األشياء الواقعة عقب أشياء أخرى بأا حتدث على سبيل العادة و جيوز ختلّفها باطل
ى هذه األسباب الكونية اسم األسباب اجلعلية ، أي هي أمور جعلها اهللا و لذلك أطلق العلماء عل

   277 .مبحض املقارنة أسبابا ، فهي جمعولة جعال و ليست أسبابا ذاتية مؤثرة
لفظ اجلعل هو املناسب للداللة على االقتران و الذي ورد ذكره كثريا يف القرآن الكرمي و هو ما 

ا توضيحه من خالل ما أقره العلماء يقتضي من.  

                                                 
  ارجع إىل صفحة  - 275

    بتصرف203-201 ابن رشد و فلسفته الدينية حملمود قاسم   ، ص - 276

  289 م، ص 1982/ هـ1402 سنة 8:  كربى اليقينيات الكونية للبوطي، دار الفكر بريوت ، ط - 277
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  :السببية اجلعلية: املبحث األول
  278:املطلب األول

لفظ عام يف األفعال كلّها ، و هو أعم من فعل و صنع و سائر أخواهتا ، ويتصرف :معىن اجلعل -1
  :على مخسة أوجه

  .جيري جمرى صار و طفق فال يتعدى ، حنو جعل زيد يقول كذا: األول 
وجعَل َلُكم  " -عز وجلّ–تعدى إىل مفعول واحد حنو قوله جيري جمرى أوجد ، في: و الثاين 

وجعَل الظُُّلماِت : " و قوله  ،279 "السمع واْلَأبصار واْلَأْفِئدَة

فهو يف احلسيات مبعىن إجياده ألن هذا هو معىن اجلعل املتعدي إىل مفعول واحد ،  280" والنُّور
  .أحدث و أنشأإذا كان مبعىن : قال الزخمشري 

جعَل َلُكم ِمْن َأنُفِسُكم : "يف إجياد شيء من شيء و تكوينه منه حنو : و الثالث

  و 282" وجعَل َلُكم ِمْن اْلِجباِل َأْآَناًنا: "  و قوله 281" َأْزواجا
  283" وجعَل َلُكم ِفيها سبًلا"منه 

الَِّذي جعَل َلُكم اْلَأرض ": يف تصيري الشيء على حالة دون حالة حنو: و الرابع 

  .  285" جعَل َلُكم ِمما َخَلق ِظَلاًلا" و قوله 284" ِفراًشا
ِإنَّا جعْلَناه "و قوله  286" وجعَل اْلَقمر ِفيِهنَّ ُنورا" و قوله 

  287" ُقرآًنا عرِبيا
  
  

                                                 
جلعالة ما جيعل على و هو ما حيعله القاعد ملن خيرج عنه جماهدا ، و اجلعل و ا:واجلعل أو اجلعيلة و اجلمع اجلعائل -278

ـُعل : عمل معني  و اجلعالة  تفسري غريب احلديث البن حجر، (دويبة سوداء صغرية : خرقة يرتّل ا القدر و اجل
    ). 56 فصل ج ع ، ص

  13/9 السجدة - 279
  6/1 األنعام  - 280

   16/72النحل   -281
  16/81 النحل - 282
  43/10 الزخرف - 283
  2/22 البقرة  - 284
  16/81 النحل  - 285
  71/16 نوح - 286
  43/3 الزخرف  - 287
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  . صير يتعدى إىل مفعولني إذا كان مبعىن -رمحه اهللا– 288يقول الزخمشري
ِإنَّا : "احلكم بالشيء على الشيء حقّا كان أو باطالّ ، فأما احلق فنحو قوله تعاىل : و اخلامس 

  .289 "رادوه ِإَليِك وجاِعُلوه ِمْن اْلمرسِلَني
وجعُلوا ِللَِّه ِمما َذرَأ ِمْن  "-عز وجل–و أما الباطل فنحو قوله 

ويجعُلوَن ِللَِّه اْلبَناِت " ، 290" ااْلحرِث واْلَأْنعاِم َنِصيب

   293" 292 الَِّذيَن جعُلوا اْلُقرآَن ِعِضَني" ، 291 " سبحاَنه
جعَل اللَّه اْلَكعبَة اْلبيت "أما مفهوم اجلعل من خالل هذه اآلية 

اْلحرام ِقياما ِللنَّاِس والشَّهر اْلحرام واْلهدي 
  . فهو إما خلقي تكويين و هو التصيري ، و إما أمري تكليفي و هو التشريع294" واْلَقَلاِئد

واملعىن على الوجه األول يف اجلعل أن اهللا تعاىل جعل الكعبة اليت هي البيت احلرام قياما للناس الذين 
,  القلوب بإيداع تعظيمها يف, أي سببا لقيام مصاحلهم و منافعهم , يقيمون جبوارها و الذين حيجوا 

و على جماوريها و حجاجها و تسخريهم , و صرف الناس عن االعتداء فيها ,  و جذب األفئدة إليها 
ربَنا  "- عليه السالم- 295جللب األرزاق إليها فهذا هو اجلعل التكويين و يؤيده دعاء ابراهيم

                                                 
  )  م1144-1075/هـ 538-467: ( الزخمشري - 288

أبو القاسم ، هو من ائمة العلم بالدين و التفسري , هو حممود عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخمشري ، جار اهللا
ا زمنا فلقب جبار اهللا ، تنقل يف ، وسافر إىل مكة فجاور ) قرى خوارزم(و االداب ، ولد يف زخمشر من    و اللغة

و ... فتوىف فيها ، أشهر كتبه الكشاف ، أساس البالغة املفصل ) من قرى خوارزم(البلدان مث عاد إىل اجلرجانية 
األعالم (كان معتزيل املذهب ، جماهرا ، شديد اإلنكار على املتصوفة ، أكثر من التشنيع عليهم يف الكشاف و غريه 

  ). بتصرف178للزركلي ، ص 

  28/7 القصص  - 289
 6/136 األنعام  - 290
  16/57 النحل - 291
وكفروا  هم أهل الكتاب آمنوا ببعض: مجع عضة من عضيت الشيء إذا فرقته ، قال ابن العباس:  عضني - 292

تفسري غريب احلديث (هو كل شجر له شوك : ببعض أو  واحدته عضيهة ، عضهه إذا رماه بالقبح ، و العضاه 
  )168ص , ر، فصل        ع ضالبن حج

  15/91 احلجر - 293
  5/97  املائدة- 294
  سبق أن عرف به : - عليه السالم - ابراهيم - 295
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بيِتَك ِإنِّي َأسَكنت ِمْن ُذريِتي ِبواٍد َغيِر ِذي َزرٍع ِعْند 
اْلمحرِم ربَنا ِليِقيموا الصَلاَة َفاجعْل َأْفِئدًة ِمْن 
النَّاِس َتهِوي ِإَليِهم وارُزْقهم ِمْن الثَّمراِت َلعلَّهم 

وَقاُلوا ِإْن َنتَِّبع اْلهدى : " و يف معناه قوله تعاىل 296" يْشُكروَن
َنا َأوَلم ُنمكِّْن َلهم حرما آِمًنا معَك ُنَتَخطَّف ِمْن َأرِض

يجبى ِإَليِه َثمرات ُآلِّ َشيٍء ِرْزًقا ِمْن َلدنَّا وَلِكنَّ 
َأوَلم يروا َأنَّا : "  و قوله تعاىل 297 "َأْآَثرهم َلا يعَلموَن

و .298 .."جعْلَنا حرما آِمًنا ويَتَخطَّف النَّاس ِمْن حوِلِهم
أنه جعلها قياما للناس يف أمر دينهم املهذّب ألخالقهم و املزكّي ألنفسهم مبا : املعىن على الوجه الثاين 

ومالية و , و بدنية , فرض عليهم من احلج الذي هو من أركان الدين اخلمسة ألنه عبادة روحية 
  .اجتماعية

  
  :الفرق بني اخللق و اجلعل  -2 

مث أطلقت مبعىن اإلجياد ,  احملكم الذي تكون فيه األشياء على مقادير متناسبة التقدير: معىن اخللق 
  .التقديري

أو نقله من مكان إىل , أو تصيري شيء شيئا , معىن التضمني كإنشاء شيء من شيء : و يف اجلعل 
  .مكان

اْلحمد ِللَِّه الَِّذي َخَلق السماواِت واْلَأرض : " يقول تعاىل 

  فخلق السماوات  299"َل الظُُّلماِت والنُّوروجع
و ابن .300"و األرض معناه إجياد هذه العوامل العلوية و العامل الذي نعيش فيه إجيادا مرتبا منظما 

ِإنَّ الَِّذيَن آمُنوا وعِمُلوا " يف تفسريه هلذه اآلية -رمحه اهللا–باديس 

يبني أن مودة الناس ,  301"وداالصاِلحاِت سيجعُل َلهم الرحماُن 
وأعمال املعروف و مآثر اإلحسان أما هذا , والصداقة , القرابة : تكسب بأسباب متعارفة بينهم منها 

                                                 
  .14/37 ابراهيم - 296
  .28/57 القصص - 297
  .29/67 العنكبوت - 298

  .6/1األنعام -299
ة مطبعة دار الكتب   انظر شفاء العليل يف مسائل القضاء و القدر و احلكمة و التعليل البن القيم اجلوزي- 300

  .468-467:ص,  ت,ب, 3:ط, العلمية بريوت 
  .19/96 مرمي - 301
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الود الذي وعد اهللا به الذين آمنوا و عملوا الصاحلات فسببه جعل من اهللا له يف قلوب العباد هلم دون 
فيودهم من مل يكن بينه و بينهم عالقة نسب أو صداقة , ب وال توقف على تلك األسبا, تودد منهم 

فهذا نوع من الود خاص يكرمهم اهللا به و ينعم عليهم به الرمحان . و ال وصل إليه منهم معروف, 
 و منه –من مجلة نعمه اليت حيدثها         و جيددها هلم زيادة على ما يقتضيه اإلميان و العمل الصاحل 

 القلوب أما سبب هذا اجلعل و الوضع واإلجياد من اهللا هلذا الود و اإلكرام به  من مودة–اإلحسان 
  .302فهو اإلميان و العمل الصاحل و مها سبب إلكرامات كثرية من اهللا تعاىل

  
  األسباب و اجلعل: املطلب الثاين

و تعلّقت لقد تعلقت إرادة اهللا تعاىل بأن ال يظهر عشب األرض إالّ بعد نزول األمطار من السحاب 
إرادته بأالّ ترتل قطرات املطر إالّ بعد أن تتلبد الغيوم و تتكاثف بقدر معني ضمن درجة معينة من 

 عز و –و هكذا و لو شاء اهللا ...وتعلّقت إرادته بأالّ يتوالد الناس إالّ عندما يتزاوجون , الرطوبة
  .احد منها يظهر منفصال عن اآلخروقطع الصلة مما بينها و ترك كل و.  لفرق بني هذه األمور-جل

 غري قاصرة عن اختراع األشخاص ابتداء من -303 كما قال حجة اإلسالم الغزايل–فالقدرة اإلهلية
مع االستغناء عنها , و لكن احلكمة اقتضت ترتيب املسببات على األسباب , غري حراثة و ازدواج 

و حقّت به الكلمة و , ا سبقت به املشيئة و حتقيقا مل, و إمتاما لعجائب الصنعة ,  إظهارا للقدرة
  .304جرى به القلم

ففي واقع األمر ليست مثة أية رابطة حتمية إالّ أن طول االقتران بني أمرين يف الوجود و العدم قد 
  .خييل إىل الذهن ارتباطا سببيا بينهما

, ات باألسباب إن اهللا تعاىل و إن يكن ربط املسبب ( -رمحه اهللا– 305و نستدل أيضا بقول اجلسر
فهو اخلالق لالثنني فإننا لو نظرنا إىل تلك األشياء اليت تنشأ عنها اآلثار و تأملنا يف حقيقتها لوجدنا 

 فالعقل ينتهي يف 306)إذ ال شيء فيها يلزم العقل بأا مقتضية هلا , أا ليست مقتضية لتلك اآلثار 
وهي أن األسباب ليست هي , ة مسألة األسباب إىل نتيجة واحدة تصح عنده بعد كل نتيج

و ال هي مقدمة عليها بقوة ختصها دون سائر املوجودات و لكنها مقارنات , موجدات احلوادث 
                                                 

األوىل : جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري البن باديس، مطبوعات الشؤون الدينية اجلزائر، ط- 302
  . بتصرف200:   صم1982/هـ1402

  .سبق التعريف به:  أبو حامد الغزايل - 303
  2/25. م1983/هـ1403 حامد الغزايل، دار املعرفة بريوت، طبعة  إحياء علوم الدين أليب-304

  صاحب كتاب قصة اإلميان بني الفلسفة و العلم و القرآن, ندمي :  اجلسر -305

  .219: قصة اإلميان لندمي اجلسر،مطبعة طرابلس لبنان، الطبعة األوىل بال تاريخ ،ص-306
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تصاحبها و ال تغين عن تقدير املصدر األول جلميع األسباب ومجيع الكائنات و هذا هو حكم 
  .307القرآن الكرمي

قرا اهللا تعاىل مبا شاء من , إالّ أسباب جعلية كما أن مجيع األساليب الكونية للخري و الشر إن هي 
  النتائج 

من األمثلة الكثرية الواردة يف .308فظهرت رابطة ما بينها أمامنا يف مظهر السببية املطلقة, و اآلثار 
َأَأْنُتم , َأَفرَأيُتم ما َتحرُثوَن: " القرآن الكرمي قوله تعاىل 

َلو َنَشاُء َلجعْلَناه , عوَن َتْزرعوَنه َأم َنحُن الزَّاِر
 بْل َنحُن ,ِإَنا َلمْغرموْن ,حَطاما فظلتم َتَفكَّهوَن

 َأَأْنُتم ,َ أَفرَأيتم اَملاَء الِذي َتْشربوْن  ,صمحروموَن
َأنَزْلُتموه ِمْن اْلمْزِن َأم َنحُن اْلمنِزُلوَن َلو َنَشاُء 

َأَفرَأيُتم النَّار , وَلا َتْشُكروَنجعْلَناه ُأجاجا َفَل
َأَأْنُتم َأنَشْأُتم َشجرَتها َأم َنحُن , الَِّتي ُتوروَن

   309" اْلمنِشُئوَن
فهذه احلقائق و األسرار الناطقة بدالئل اإلميان امليسرة للقلوب و األذهان جتعلنا نلتفت إىل احلقيقة اليت 

فقد ذكر بعد دليل الرزق فقوله , يقة وجود اهللا و عظمته و ربوبيته حق, تنتهي إليها هذه احلقائق 
 إشارة إىل دليل اخللق و به االبتداء و قوله 310"َأَفرَأيُتم ما ُتمُنوَن"
 - τ– إشارة إىل دليل الرزق فبه البقاء فعن أيب هريرة 311"َأَفرَأيُتم ما َتحرُثوَن"

ألن اهللا سبحانه هو " قولن زرعت ولكن قل حرثت ال ت " -ρ–قال رسول اهللا كما : قال 
و , املأكول و املشروب وما به إصالح املأكول : و ذكر أمورا ثالثة , الذي يقره يف األرض و ينبته 

مث النار اليت ا اإلصالح , رتبه ترتيبا فذكر املأكول أوال ألنه هو الغذاء مث املشروب ألن به االستمرار 

                                                 
  .24:  الفلسفة القرآنية للعقاد، ص- 307

, حممد سعيد رمضان اللوطي دار الفن الغرافيكي للطباعة و النشر باتنة/القدر يف حياة اإلنسان د من هو سيد - 308
  .81: ، صم1976/هـ1396الطبعة الثانية دمشق سنة 

 72-56/63:  الواقعة - 309
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450(   
   )451تفسري غريب القرآن ص ( السحاب : املزن 

   )451تفسري غريب القرآن ص ( مرا أو الشديد املرارة :  أجاجا 
  56/58  الواقعة- 310
  56/63 الواقعة - 311
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و من املشروب املاء ؛ , ا هو األصل فذكر من املأكول احلب فإنه هو األصل وذكر من كل نوع م, 
و ذكر من املصلحات النار ؛ ألن ا إصالح أكثر األغذية و أعمها و دخل يف كل , ألنه هو األصل 

  .واحد منها ما هو دونه
 ذه األمور مرتبة و حفظه عنها بفضل اهللا فالتذكري, وال يشك أحد أن دفع اآلفات بإذن اهللا تعاىل 

بعضها على بعض ليتميز املهتدي من الظّامل من املعاند الضال و هو مبثابة إقامة احلجة و هذا ما يدل 
فما ورد يف معىن .312 - عز و جلّ–على أن األسباب ليست حقيقية يف الواقع و إمنا جبعل من اهللا 

دٍر َفَأسَكنَّاه وَأنَزْلَنا ِمْن السماِء ماًء ِبَق: " قوله تعاىل 

املاء يف نفسه ,  313"ِفي اْلَأرِض وِإنَّا عَلى َذهاٍب ِبِه َلَقاِدروَن
 أوال مث ذكر ما حيصل به ثانيا من -تعاىل–نعمة و أنه مع ذلك سبب حلصول النعم لذلك ذكره اهللا 

م َفَأنَشْأَنا َلُكم ِبِه جنَّاٍت ِمْن َنِخيٍل وَأعَناٍب َلُك "314النعم 

  315"ِفيها َفواِآه َآِثريٌة وِمْنها َتْأُآُلوَن
و أا تتسرب إىل باطن األرض , و نظرية أن املياه اجلوفية ناشئة من املياه السطحية اآلتية من املطر 

فقد كان املظنون إىل وقت قريب أنه ال عالقة بني املياه اجلوفية و املياه , نظرية حديثة , فتحفظ هناك 
316ة و لكن ها هو القرآن الكرمي يقدر هذه احلقيقة قبل ألف و أربعمائة عامالسطحي.  

فيصح أن حيمل على صرحيه أي مبقدار معني , التقدير و التعيني يف الكم و يف النوبة : و القدر هنا 
مناسب لإلنعام به ألنه إذا أنزل كذلك حصل به الري و التعاقب و كذلك ذوبان الثلوج النازلة و 

  ن يقصد مع يصح أ
  .317-سبحانه و تعاىل–ذلك الكناية عن الضبط و اإلتقان و كل هذا جبعل من اهللا 

ُقْل : "  قوله تعاىل 318 "وِإنَّا عَلى َذهاٍب ِبِه َلَقاِدروَن" ويف معىن 
َأرَأيُتم ِإْن َأصبح ماؤُآم َغورا َفمْن يْأِتيُكم ِبماٍء 

                                                 
 و التحرير و التنوير البن عاشور 29/181مفاتيح الغيب للرازي , بتصرف 6/3470 يف ظالل القرآن - 312
25/326.  

  23/18 املومنون - 313

  .23/88بدون تاريخ ,  مفاتيح الغيب للرازي دار الكتاب العريب بريوت الطبعة الثالثة - 314

  23/19 املومنون - 315

  4/2461سيد قطب ,  يف ظالل القرآن - 316

  طبعة, البن عاشور، الدار التونسية للنشر و املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر  التحرير و التنوير- 317
  .18/30, م1984/ هـ1404
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ن األسباب ليست حقيقية يف الواقع فامللك بيد اهللا و هو على كل شيء  مما يدل على أ319 " مِعٍني
َأمْن : " و قوله تعاىل " املاء " قدير فكيف لو توجهت إرادته حرمام مصدر احلياة القريب 

هَذا الَِّذي يرُزُقُكم ِإْن َأمسَك ِرْزَقه بْل َلجوا ِفي عُتو 
ه معقود بإرادة اهللا يف أول أسبابه يف تصميم هذا الكون و يف  و رزق البشر كل320ّ " وُنُفوٍر

وهي , و هي أسباب ال قدرة للبشر عليها إطالقا فهي أسبق منهم يف الوجود , عناصر األرض و اجلو 
و اإلنسان حينما يأخذ باألسباب كالعمل و , أقدر منهم على إزالة كل أثر للحياة حني يشاء اهللا 

  اإلبداع
  

 مع ذلك فهي مرتبطة بقيام األسباب و العناصر األوىل من جهة و متوقفة على عون اهللا و اإلنتاج و
  . 321لألفراد     و األمم من جهة أخرى

فاألسباب الكونية و اإلنسانية هي جبعل من اهللا أصال و هذا ما نعتقده بأننا ال منلك من أمر 
 و أن -تعاىل–وجود مرتبط خبالقه و أن ال, وجودنا      و حياتنا و رزقنا شيئا على اإلطالق 

األسباب كلّها من فضل اهللا تعاىل علينا و رمحته بنا إذ هو الذي جعلها طرقا للمقاصد و هدانا إليها 
  .مبا وهبنا من العقل و املشاعر

و من الناس من يظن أن معىن إسناد الشيء إىل مشيئة اهللا تعاىل هو أن اهللا تعاىل يفعله بال سبب و ال 
 وُآلُّ "على سنة من سننه يف نظام خلقه ، وليس كذلك فإن كل شيء مبشيئة اهللا تعاىلجريان 

. بنظام و تقدير موافق للحكمة ليس فيه جزاف و الخلل أي 322 "َشيٍء ِعْنده ِبِمْقداٍر
فإيتاؤه امللك ملن شاء مبقتضى سنته إمنا يكون جبعله مستعدا للملك يف نفسه ، و بتوفيق األسباب 

عيه يف ذلك ، أي هو باجلمع بني أمرين أحدمها يف نفس امللك ، و اآلخر يف حالة األمة اليت يكون لس

    323"كما تكونون يولّى عليكم" فيها ، و يف هذا احلديث 
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أي إذا أراد اهللا إسعاد أمة جعل ملكه مقويا ملا فيه من االستعداد للخري حىت يغلب خريها على شرها 
ا أراد إهالك أمة جعل ملكها مقويا لدواعي الشر على خريها فتكون شقية فتكون سعيدة ، و إذ

  324. ذليلة

 وَلو ِشْئَنا َلرَفعَناه ِبها وَلِكنَّه "و مما جاء يف تفسري قوله تعاىل 

 ان يف تعليق الرفع باملشيئة مث 325 " َأْخَلد ِإَلى اْلَأرِض واتَّبع هواه
لعبد تنبيه على أن املشيئة سبب لفعله املؤدي إىل رفعه ، و أن عدمه دليل عدمها االستدراك عنه بفعل ا

و أن ما نشاهده من . داللة انتفاء املسبب على انتفاء سببه ، و أن السبب احلقيقي هو املشيئة 
   326األسباب وسائط معتربة يف حصول املسبب من حيث أن املشيئة تعلّقت به كذلك 

وما النَّصر ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ " ىل و عند تفسري قوله تعا

 - عز وجلّ– أي و ما النصر باملالئكة و غريهم من األسباب إالّ كان من عنده 327 " اللَّه
عز –بل هي جبعل من اهللا  328فاملنصور هو من نصره اهللا سبحانه ، و األسباب ليست مبستقلّة 

 فإن الناّصر هو اهللا تعاىل لكم    و -عليهم السالم–الئكة ال حتسبوا النصر من امل:  أو املعىن-وجل
  .للمالئكة  و عليه فال دخل للمالئكة يف النصر أصال

 فهي أمور -عز وجل–إنّ املقصود من تأثري األسباب الكونية ليس تأثريا حتميا ، و إمنا هو بإرادة اهللا 
اب هلا ، سواء قيل إنه أودع فيها قوة مؤثرة ، ال عالقة هلا يف األصل بغريها و لكن اهللا تعاىل جعله أسب

  .هذا ما عليه مجهور العلماء. أو مل يودع فيها هذه القوة
 ربط بينهما و بني أمور أخرى مبحض إرادته -عز وجل–و معىن كون هذه األمور أسبابا هو أن اهللا 

 ، و ما قد نلمحه فيها من و قدرته فقط ، فظهر استمرار هذا االرتباط أمامنا مبظهر السببية و التأثري
  .مظاهر التأثري       و العلّة ليس كذلك يف احلقيقة ، بل هي املقارنة فقط

إالّ أن التسمية هذه ال تتوافق مع حقائق العلم و واقع األمور فلذلك أطلق عليها العلماء اسم األسباب 
  .اجلعلية

لسنن الثابتة املطردة يف نظام و أنّ الذي يقضي به العقل أالّ نصدق بوقوع شيء على خالف ا
األسباب العامة إالّ إذا ثبت ثبوتاّ قطعيا ال حيتمل التأويل ، و هذا هو املعتمد عند احملققني من املسلمني 

                                                 
   بتصرف488-2/487 تفسري املنار - 324

  7/176 األعراف - 325

  9/174,  م1985/ هـ1405ة سنة الطبعة الرابع, دار احياء التراث العريب بريوت,  روح املعاين لأللوسي- 326

  8/10 األنفال - 327

  .9/114 روح املعاين لأللوسي - 328
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و لكن هذا الثبات ال يرجع إىل جوهر األشياء بعيدا عن . 329و علماء املادة،  وعلماء النفس و غريهم
 ألن وجود هذه الظواهر و دوامها و قوهتا و ثباهتا - سبق أن بينا كما–القدرة اليت تديرها وتنسقها 

خاضع خضوعا مطلقا لإلرادة اإلهلية ، فكل شيء يف موضعه يف هذا الوجود الكبري ، وكل أمر يف 
واالستقرار حيكم كل شيء من حوهلم ، و يتجلّى يف . مكانه الثابت الذي ال يتزعزع وال يضطرب

 ، و يف سنن احلياة ، ويف أطوار النبات واحليوان ، و يف الظواهر لألشياء و كلّ شيء يف دورة األفالك
املواد ، ال بل يف انتظام وظائف أجسامهم وأعضائهم اليت ال سلطان هلم عليها ، واليت ال ختضع 

  .330لألهواء و الرتوات
 تركه يسري و بعض الناس يعتقد أن اهللا سبحانه و تعاىل قد خلق هذا الكون و وضع له قوانينه مث

حسب القوانني اليت وضعها اهللا سبحانه و تعاىل و هي قوانني دقيقة ال ختتل بالزمن و ال تتأثر بأي 
و لكن اهللا سبحانه و تعاىل يريد أن خيربنا أنه خلق الكون و وضع له قوانينه و لكنه قائم عليه . شيء 

ي أنه سبحانه و  أ331" اللَّه َلا ِإَله ِإلَّا هو اْلحي اْلَقيوم"
تعاىل قائم على ملكه ال يتركه حلظة واحدة و معىن هذا أن اهللا عز وجل يف وجوده يعلمنا ان ال نيأس 

  أبدا ألنه هو واضع قوانني الكون و طلب منا أن نأخذ باألسباب و أن نتبع  هذه القوانني
.   إليه وحده ال شريك له  و لكنه حينما نعجز أمام هذه القوانني و نأخذ باألسباب نفوض أمرنا

فهناك دائما وراء السنن اإلرادة املدبرة و املشيئة املطلقة و اقتضت رمحة اهللا بعباده أن جيعل من كونه 
دليل على ألوهيته وحده ،و بأنه اخلالق و املبدع للكون كله فلو أن اهللا خلقنا غري حمتاجني إىل شيء و 

 يفعل ذلك ملا وجدت أمامنا أية فرصة الكتشاف معىن خلق املكونات األخرى كذلك و هو قادر أن
التناسق و االنسجام فينا و لفقد بذلك أبرز مظهر من مظاهر الداللة على وجود اهللا تعاىل يف الكون ، 
و ليس معىن التناسق و االنسجام فيه شيء غري ظاهرة السببية و العلّية الشائعة و السارية يف كل 

  .صوره و أجزائه
فالعامل يف وجوده .  اب اجلعلية إالّ للداللة على التناسق و االنسجام ال إلثبات التأثري هلافما األسب

حيتاج إىل ربه فهو يف بقائه حيتاج إليه يف كل حني ، و ال توجد ذرة يف األرض و ال يف السماء 
على تستمد وجودها من ذاهتا،  وبفضل هذا التناسق و االنسجام حبيث يكون الكون مرتبا بعضه 

  .بعض بأن يكون هذا حمتاجا و ذاك حمتاجا إليه فيتالقيان وفقا للحاجة اليت بينهما

                                                 
  228-227: ندمي اجلسر ص,  قصة اإلميان بني العلم و الفلسفة و القرآن - 329
  4/2466 يف ظالل القرآن - 330
  2/255  البقرة -331
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 ملّا اقتضت حكمته و رمحته بعباده ذلك ، و عاش اإلنسان حياة اعتاد فيها -عز وجل–مث إنّ اهللا 
، نظام الوسائط و األسباب ، و أصبح خياله ال يتصور األمور إالّ مرتبطة مبقدماهتا و وسائطها 

اقتضت حكمته أن يقيم ما اخرب به من األمور الغيبية أيضا على نظام األسباب ، ليتصورها اإلنسان 
حسب مألوفه و كما ألف فكره و خياله ، فأخرب اهللا اإلنسان عن مراقبته لكل أعماله و تصرفاته يف 

  . 333 يراقبان ذلك منه332الدنيا و أوضح له أن ذلك يتم بواسطة ملكني رقيب و عتيد 
اْليوم َنْخِتم عَلى َأْفواِهِهم وُتَكلِّمَنا " و قوله تعاىل 

 ولعله  334 " َأيِديِهم وَتْشهد َأرجُلهم ِبما َآاُنوا يْكِسبوَن
أقرب مثال لذلك ، فاهللا ال ختفى عليه خافية فهو يف غىن عن مثل هذه الشهادات إالّ من باب 

  .إلنسان يف الدنياالوسائط واألسباب اليت ألفها ا
وما هو موافق لظاهرة ما أقيم الكون عليه من قانون السببية اجلعلية االعتقاد بأن املؤثر إمنا هو اهللا 
جل جالله يف ذلك كاستعمال املسلم أللفاظ تعرب عن سببية بعض األشياء و تأثريها ، و ذلك 

لقد : تية املؤثرة كقول القائل بسبب طول األلف        وظهور هذه األشياء مبظهر األسباب الذا
نفعين هذا الدواء و شفاين هذا الطبيب واعشوشبت األرض بتهاطل األمطار، و كتوسل املسلم 

فحكم هذا مسموح به شرعا ، و من اعتقد خالف . باألنبياء و تربكه بشيء من آثارهم و فضالهتم
فإنه ال تأثري له يف شيء ما ، -ρ–ذلك بأن التأثري لألشياء أو لألشخاص حىت و إن كان رسول اهللا 

  .ال يف حياته و ال بعد موته ، فهو كفر باهللا  ورسوله 
  .  و جعله وسيلة رمحة للعباد-عز وجل–أما مناط التوسل و التربك به فهو جمرد تكرمي من اهللا 

  
  
فاألسباب يف احلقيقة ال   335 "وما َأرسْلَناَك ِإلَّا رحمًة ِلْلعاَلِمَني" 
  أثري هلا و إمنا املؤثر هو اهللا و مع ذلك ميكن أن حنتفظ بالتسميةت

  .  و نعتقد اعتقادا جازما بأنه ال تأثري لألسباب يف املسببات
فاهللا تعاىل يذكر دائما باستحالة خروج أي خملوق من العدم من غري قوة خالقة ، و باستحالة أن خيلق 

  ذاته ، 
                                                 

حاضر و كل منهما مبعىن : ، عتيد حافظ : امللكان املوكالن باإلنسان و ما يعمله ، رقيب :  رقيب وعتيد - 332
  )  690 ،ص 1987تفسري    اجلاللني دار القلم بريوت ، طبعة (املثىن 

  2/488وتفسري املنار , 293- 292 :انظر كربى اليقينيات الكونية ص - 333

  36/65 يس - 334
  .21/107 األنبياء - 335
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  ... السماوات و األرض أو أن خيلق أي شيء على اإلطالق يف 
 سنََّة اللَِّه ِفي "فاهللا هو الوحيد الذي يستطيع أن يغير نظام الكون ، كما يف قوله 

  "الَِّذيَن َخَلوا ِمْن َقبُل وَلْن َتِجد ِلسنَِّة اللَِّه َتبِديًلا

 عَلى ويمِسُك السماَء َأْن َتَقع: "  و ال اإلبقاء عليه و منه قوله تعاىل  336

  337 "اْلَأرِض ِإلَّا ِبِإْذِنِه

إننا نطلق عبارة القوانني األزلية على هذا النظام الدائم لألشياء الذي ال نستطيع بتدخلنا أن نعدل منه 
شيئا ، أما بالنسبة للخالق ، فهذا الثبات و كل قوانني السببية متوقفة على كلمة واحدة من إرادته 

 ِإْن " البشري مجيعه و ألتى إىل األرض مبخلوقات أخرى مكانه سبحانه فلو شاء ألذهب اجلنس

  و غريها من أمور اخللق فلله القوة 338 "يَشْأ يْذِهبُكم ويْأِت ِبَخْلٍق جِديٍد
  .مجيعا

فاآليات اجلارية على سننه تعاىل يف نظام اخللق و التكوين و هي أكثرها و أظهرها و أدهلا على (
و قد يأيت مبا خيالفها حلكمة . ، و إحاطة علمه و حكمته و سعة فضله و رمحته كمال قدرته وإرادته 

إالّ أنّ ثبات السنن هو مقتضى حكمته و إتقانه لكل شيء خلقه ، و . 339)أخرى من حكمه البالغة
لوال هذا االختيار لكان العامل كاآلالت اليت تتحرك بنظام دقيق ال علم هلا و ال إرادة وال اختيار فيه ، 
كآلة الساعة الصغرية اليت تعرف ا أوقات الليل و النهار و آالت املصانع و هو ما يعرف باحلتمية و 

   .إن وردت مبفهوم اللفظ يف حبثنا فإننا نريدها حبسب من يتبناها فإىل تفصيل ذلك بدء بثبات السنن 

   

                                                 
  33/62 األحزاب - 336
  22/65 احلج - 337
  35/16 فاطر - 338
   148 ، ص 9:  ، ط م1979/ هـ1399دي ، تأليف حممد رشيد رضا ، املكتب اإلسالمي  الوحي احملم- 339
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  املبحث الثاين ثبات السنن
  :املطلب األول

   املعىن - أ
  .ثبت فالن يف مكان يثبت ثبوتا ، فهو ثابت إذا أقام به : الفعل ثبت ؛ يقال من  : الثبات -1

عز –و قوله . سري يشد به الرجل: أي ثابت القلب ، و رجل مثبت مشدود بالثّبات : و رجل ثبت 
 وُآلا َنُقص عَليَك ِمْن َأْنباِء الرسِل ما ُنَثبت  "-وجل

  340 " ِبِه ُفؤادَك

تثبيت الفؤاد تسكني القلب ، ههنا ليس للشك ، و لكن كلما كان الربهان و الداللة أكثر ومعىن  
وَلِكْن  " -عليه السالم–342، كما قال ابراهيم 341على القلب، كان القلب أسكن و أثبت أبدا 

، أما املصطلح الذي نعتمد عليه يف معىن الثابت وغري الثابت من 343 "ِليْطمِئنَّ َقْلِبي
إمنّا هو املواضعة العلمية القائمة على دليل التجربة و املشاهدة فقط ، فال جرم أن ال (الكونية النظم 

  . 345) الذي يستحيل انعدامه عقال344نقصد بالثابت ما هو داخل يف قسم الواجب
 متوقفة على كلمة واحدة من إرادته -عز وجل–فثبات السنن وكل قوانني السببية بالنسبة للخالق 

ه القوة مجيعا إذ  أن األسباب القريبة و البعيدة ، و مقاليد األمور كلها بيده كما يف قوله سبحانه فلل
,  اللَّه َخاِلق ُآلِّ َشيٍء وهو عَلى ُآلِّ َشيٍء وِآيٌل: "تعاىل 

، كما أنه ال غىن للحياة باالعتقاد  346 " َله مَقاِليد السماواِت واْلَأرِض

                                                 
  11/120 هود - 340

   بتصرف347– 1/346 لسان العرب - 341

مرة و نعت بعدة صفات  69 هو أبو األنبياء ابراهيم اخلليل عليه السالم ورد امسه يف القرآن الكرمي: ابراهيم  - 342
165ص, قصص األنبياء البن كثري(يق النيب ، واحلليم ، واملنيب ، والويف و احلنيف منها ابراهيم  اخلليل ، والصد(  

  2/260 البقرة -343
واجب : تنقسم مجيع املتصورات الذهنية سواء منها ما كان له وجود خارجي و ما مل يكن إىل ثالثة أقسام  - 344

و هو الذي يصح يف حقه : ، و ممكن و هو الذي ال ميكن وجوده : و هو الذي  ال ميكن عدمه ، و مستحيل : 
قصة اإلميان لندمي (واملكونات كلها من هذا القسم الثالث إذ يصح يف حقه الوجود و العدم ,   الوجود  والعدم

  .)60-59:ص , اجلسر
    .16 من هو سيد القدر للدكتور حممد سعيد رمضان اللوطي ، ص - 345

  63-39/62الزمر  - 346
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كون ، ألن العامل يف وجوده حيتاج إىل ربه ، فهو يف بقائه حيتاج إليه يف كل حني ، يف نظام ثابت لل
  . 347و التوجد ذرة يف األرض و ال يف السماء تستمد وجودها من ذاهتا 

إذا هذا الثبات ال يرجع إىل جوهر األشياء بعيدا عن القدرة اليت تدبرها و تنسقها ، و مع هذا ال 
 أية قدرة ذاتية مستقلة و ال يوصف بالعجز املطلق ، و هذا هو الوسط جيرد اإلنسان و العامل من

  .املعقول الذي يبدو أن القرآن يدعونا إىل الوقوف عنده
  

  السنن -2
إا من قوهلم سن : مجع سنة و هي الطريقة املعبدة و السرية املتبعة أو املثال املتبع ، قيل : السنن 

الطريقة املستقيمة باملاء املصبوب فإنه لتوايل أجزائه على ج واحد املاء إذا واىل صبه فشبهت العرب 
إذا فعلها مرة أو : أو هي الطريقة يف تدبري احلكم ، و يقال سنة فالن .348يكون كالشيء الواحد

،  350قد تقال لطريقة حكمه ، و طريقة طاعته : و سنة اهللا  . 349مرتني ألن السنة الطريقة اجلارية 
  351 "َة اللَِّه الَِّتي َقد َخَلت ِمْن َقبُل سنَّ: "حنو 

وَلْن "  و قوله 352 " .وَلْن َتِجد ِلسنَِّة اللَِّه َتبِديًلا" و قوله 

  353 ". َتِجد ِلسنَِّة اللَِّه َتحِويًلا
" َفَلْن َتِجد ِلسنَِّة اللَِّه َتبِديًلا: " فعن الزجاج يف بيان معىن قوله تعاىل 

ألنه سبحانه القادر الذي ال يتهيأ ألحد منعه مما أراد : حد تغيريها و ال قلبها من جهتها أي ال يتهيأ أل
   .354فعله 

                                                 
ط , حممد عبد اهللا دراز ، ترمجة عبد العظيم علي ، دار القلم الكويت:   ، د مدخل إىل القرآن الكرمي- 347

  .79ص , م1980/هـ1400

  4/140 تفسري املنار - 348

, الد اخلامس,  طبعة جديدة بدون تاريخ, منشورات دار مكتبة احلياة,  جممع البيان يف تفسري القرآن للطربسي- 349
22/168  
دار الكتاب البناين بريوت (لسميح عاطف الزين ) جممع البيان احلديث(آن الكرمي  تفسري مفردات ألفاظ القر- 350

   )441: ص,  1984/هـ1404الطبعة الثانية 

  48/23 الفتح - 351

  33/62 األحزاب - 352
  35/43 فاطر - 353
  .22/168,  تفسري جممع البيان للطربسي، الد اخلامس- 354
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مضت و : ، فمعىن خلت 355 " َقد َخَلت ِمْن َقبِلُكم سَنٌن: " أما قوله تعاىل 
بع سلفت  أي أن أمر البشر يف اجتماعهم ، و ما يعرض فيه من مواجهة احلق بالباطل ، و ما يت

  ذلك من احلـرب و الصـراع و امللـك 
  

و السيادة و غري ذلك قد جرى على طرق قومية و قواعد ثابتة اقتضاها النظام العام و ليس األمر أنفا 
   .357 وال حتكما و استبدادا 356

َفَقد مضت : " وقد جاء ذكر السنن اإلهلية يف مواضع كثرية يف كتاب اهللا العزيز منها 

  358 " ِلَنيسنَُّة اْلَأو
ِإلَّا َأْن َتْأِتيهم سنَُّة ... "  359 " وَقد َخَلت سنَُّة اْلَأوِلَني" 

يِريد اللَّه ِليبيَن َلُكم ويهِديُكم سَنَن ... " 360  "اْلَأوِلَني

 إالّ من -عز وجل– فإنه ال يعرف ما قضت به مشيئة اهللا 361" الَِّذيَن ِمْن َقبِلُكم 
واقع ألنه ال يقع يف الوجود إالّ ما يشاء و عند النظر يف ما وقع للغابرين و احلاضرين و متحيص ال

َقد َخَلت ِمْن َقبِلُكم " أسبابه فنجده يرجع إىل سنن ثابتة و هو ما ورد يف قوله 

  .362..."سَنٌن َفِسريوا ِفي اْلَأرِض َفاْنُظروا
قوله تعاىل وسنة اهللا تعاىل يف معاملة األمم تقد َليس : " مت أو تأخرت فهو على حد

ِبَأماِنيُكم وَلا َأماِني َأهِل اْلِكَتاِب مْن يعمْل سوًءا 
يجَز ِبِه وَلا يِجد َله ِمْن دوِن اللَِّه وِليا وَلا 
َنِصريا ومْن يعمْل ِمْن الصاِلحاِت ِمْن َذَآٍر َأو ُأنَثى 

 مؤِمٌن َفُأوَلِئَك يدُخُلوَن اْلجنََّة وَلا يْظَلموَن وهو
 فإن من سنن اهللا تأييد متبعي اهلدى على علم صحيح و أم هم الغالبون 364"363 َنِقريا

  .365املنصورون و هو ما يعرب عنه علماء االجتماع ببقاء األمثل يف كلّ تنازع بينه و بني ما دونه

                                                 
  3/137 آل عمران - 355
  )8/286املنار (األمر الذي يكون بادئ الرأي من غري تقدير و ال نظام جيري عليه : ضمتني ب: األنف :  أُُنفا - 356

  4/140 املنار - 357
  8/38 األنفال - 358
  15/13 احلجر - 359
  18/55 الكهف - 360
  4/26 النساء - 361
  3/137 آل عمران - 362

  )122اللني ص تفسري اجل( يضرب به املثل يف الشيء الطفيف أو قدر نقرة النواة : نقريا  363  
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سنن مطّردة تتصل فيها األسباب , و فيما هدى إليه البشر , كوين و اإلبداع فلله تعاىل يف نظام الت
  و املسببات 

  .و أن سننه تعاىل عامة يف عامل األجسام و عامل األرواح, ال تتبدل و ال تتغير 
فاآليات البينات اليت ورد فيها ذكر السنن االجتماعية باللفظ ناطقة بأن القدر و التقدير عبارة عن 

نظام العام يف اخللق الذي تكون فيه األشياء بقدر أسباا حبسب السنن و النواميس العامة اليت ال
وقد ثبت ألعلم علماء البشر يف كل عصر أن ما جنهل من هذا الكون أكثر مما ( , وضعها اخلالق هلا 

ا يسمى يف عرف خاضع مل, و أنّ كلّ ما يف العامل املادي . ويستحيل أن حييط البشر به علما, نعلم 
  كبار علماء الكون باألسباب و النواميس 

  .366)و يف لغة القرآن بالسنن و القدر , و العلل 
و من أجل , و أغراض صاحلة سامية , فكل ما يف الكون خاضع لسنن حتكمه فتقوده حلكم عالية 

 –لّ جالله ج-هذا التنظيم الساري يف كل أجزاء هذا الكون فال جمال للشك أن رب هذا الكون 
مث ربطه به بعد , و وضع هذا النظام الذي حيكمه قبل وجوده , قيد عمله قبل خلقه كال و تفصيال 

و هذا النظام هو سر اطّراد احلياة الدنيا و , ال خيتلف عنه و ال خيرج ,    أن أوجده فهو يسري فيه 
  .367القدروهو بالتايل نظام القضاء و , بقائها إىل أجلها الذي تنتهي إليه 

  

  : بيان سنن اهللا يف ابتالء العباد-3
َفَأما اْلِإنساُن ِإَذا : "أما عن بيان سنة اهللا تعاىل يف ابتالء العباد فمنه قوله تعاىل 

ما ابَتَلاه ربه َفَأْآرمه وَنعمه َفيُقوُل ربي َأْآرمِن 
ِه ِرْزَقه َفيُقوُل وَأما ِإَذا ما ابَتَلاه َفَقدر عَلي

و جعله ,  أي إذا اختربه و امتحنه ربه بالنعمة فأكرمه بالغىن و اليسار 368 "ربي َأهاَنِن
, منعما يف الدنيا بالبنني و اجلاه و السلطان فيقول ريب أحسن إيلّ مبا أعطاين من النعم اليت استحقّها 

 أما إذا اختربه و امتحنه ربه بالفقر    و تضييق الرزق و مل يعلم أن هذا ابتالء له أيشكر أم يكفر؟ و
 370 ويف هذا يقول اإلمام القرطيب369إن ريب أهانين بتضييقه الرزق علي,فيقول غافال عن احلكمة 

                                                                                                                                            
 124-4/123 النساء  364
  بتصرف1/336  املنار  365
 235 الوحي احملمدي حملمد رشيد رضا ص - 366
 338ص , الطبعة األوىل بال تاريخ,   عقيدة املؤمن أليب بكر جابر اجلزائري دار الكتب السلفية القاهرة- 367

  .بتصرف 
 16-89/15  الفجر - 368
 3/875 عامل الكتب م1986/هـ1406الطبعة األوىل , صابوين   صفوة التفاسري حملمد علي ال- 369
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و هذه صفة الكافر الذي ال يؤمن بالبعث ، و إمنّا الكرامة عنده و اهلوان بكثرة احلظ  (-رمحه اهللا-
 و أما املؤمن فالكرامة عنده أن يكرمه اهللا بطاعته و توفيقه املؤدي إىل حظ اآلخرة يف الدنيا  و قلّته ،

   371)، و إن وسع عليه يف الدنيا محده و شكره
ألنه إمنا قال ذلك على ) ريب أهانن(و قوله ) ريب أكرمن(وإمنا أنكر اهللا تعاىل على اإلنسان قوله 

. على وجه التشكّي من اهللا و قلة الصرب) أهانن(ل وجه الفخر والكرب ، ال على وجه الشكر ، و قا
  .و كان الواجب عليه أن يشكر على اخلري ، و يصرب على الشر و هلذا ردعه و زجره

فقيمة العبد عند اهللا ال تتعلق مبا عنده من عرض الدنيا ، و رضى اهللا أو سخطه ال يستدل عليه (
 و الطاحل و لكن ما وراء هذا و ذاك هو الذي عليه باملنح و املنع يف هذه األرض ، فهو يعطي الصاحل

غري أن اإلنسان حني خيلو . و املعول عليه هو نتيجة االبتالء. املعول ، إنه يعطي ليبتلي و مينع ليبتلي 
  372 ) قلبه من اإلميان ال يدرك حكمة املنع و العطاء

م اللَّه وِإَذا ِقيَل َلهم َأنِفُقوا ِمما رَزَقُك: " و قوله تعاىل 
َقاَل الَِّذيَن َآَفروا ِللَِّذيَن آمُنوا َأُنْطِعم مْن َلو 

 373 " يَشاُء اللَّه َأْطعمه ِإْن َأْنُتم ِإلَّا ِفي ضَلاٍل مِبٍني
.  

إنّ تصورهم لألمر على هذا النحو يشي بعدم إدراكهم لسنن اهللا يف حياة العباد، فاهللا هو مطمع 
 اجلميع ، و كل ما يف األرض من أرزاق يناهلا العباد هي من خلقه فلم خيلقوا اجلميع،  وهو رازق

هم ألنفسهم منه شيئا، ولكن مشيئة اهللا يف عمارة هذه األرض اقتضت أن تكون للناس حاجات ال 
كما اقتضت أن يتفاوت الناس يف املواهب و االستعدادات املتعلقة جبمع . ينالوا إالّ بالعمل و الكد

و لكن ال ينتهي هذا التفاوت إىل إفساد احلياة و اتمع ، بينما هو ناشئ أصال ...  و األرزاق املال
من سنن احلياة لتحقيق خالفة اإلنسان يف  األرض ، يعاجل اإلسالم احلاالت الفردية بإخراج 
لح أصحاب الثروة قدرا من ماهلم مينح للفقراء و يكفل طعامهم وضرورياهتم ، و ذا القدر تص

                                                                                                                                            
أبو عبد اهللا , هو حممد بن حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلرزجي األندلسي :  القرطيب - 370

من  , م1273/ هـ671تويف مبصر بعد أن رحل إليها و استقر ا , من أهل قرطبة , من كبار املفسرين : القرطيب 
و التذكرة بأحوال , و التذكار يف أفضل األذكار , اجلامع ألحكام القرآن   والذي يعرف بتفسري القرطيب  : كتبه

  )5/322األعالم ( ,املوتى و أحوال اآلخرة 
  19/51, اجلامع ألحكام القرآن,   تفسري القرطيب- 371
,  م1982/ هـ1402ة سنة   يف ظالل القرآن لسيد قطب، دار الشروق بريوت، الطبعة الشرعية العاشر- 372

6/3905. 
 36/47  يس - 373
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فقد جعله اإلسالم زكاة ، وجعل  يف الزكاة معىن . نفوس كثرية من الفقراء و األغنياء سواء 
الطهارة ، و جعلها كذلك عبادة ، و ألّف ا بني الفقراء و األغنياء يف جمتمعه الفاضل الذي ينشئه 

ا ِقيَل وِإَذ. "" فقول أولئك احملجوبني عن إدراك حكمة اهللا يف احلياة . على غري مثال
َلهم َأنِفُقوا ِمما رَزَقُكم اللَّه َقاَل الَِّذيَن َآَفروا 

و  " ِللَِّذيَن آمُنوا َأُنْطِعم مْن َلو يَشاُء اللَّه َأْطعمه
 ِإْن َأْنُتم ِإلَّا ِفي ضَلاٍل : "تطاوهلم على الداعني إىل اإلنفاق بقوهلم 

بني احلقيقي عن إدراك طبيعة سنن اهللا، وإدراك حركة احلياة و إن هو إالّ  الضالل امل "  مِبٍني
مدى ضخامتها ، و عظمة الغاية اليت تتنوع من أجلها املواهب و االستعدادات وتتوزع بسببها 

و اإلسالم يضع النظام الذي يضمن الفرص العادلة لكل فرد ، مث يدع . 374األموال واألرزاق 
للخالفة يف األرض جيري جمراه النظيف ، مث يعاجل اآلثار السيئة النشاط اإلنساين املتنوع الالزم 

ومن سنة اهللا يف خلقه أن على املكلف التعظيم جلانب اهللا  و الشفقة على خلق ( بوسائله الواقعية 
فلم يتقوا ، و تركوا الشفقة على خلق اهللا حيث قيل ) إتقوا(اهللا و هم تركوا التعظيم حيث قيل هلم 

  فاختالف احلظوظ يف األرزاق من سنن اهللا يف خلقه املطّردة فمن غري 375)  فلم ينفقوا)أنفقوا(هلم 
  .هذا ال مكان للزكاة اليت هي سبيل التعاون والتكافل كما أن غاية اختالف احلظوظ هو االبتالء

  
  : اخلالق وسننه- ب

   رد األمر إىل خالق األسباب مهما جتلت يف سننه املطردة-1
 يقرر أن هناك عاملا للغيب و عاملا للشهادة ، فليس كل ما حييط باإلنسان غيبا ، و إنّ القرآن الكرمي

إن هناك سننا ثابتة هلذا الكون ، ميلك اإلنسان أن . ليس كل ما يتعامل معه من قوى الكون جمهوال
للقيام بعمارته و قد منحه اهللا القدرة , يعرف منها القدر الالزم له حسب طاقته و حسب حاجته 

وعلى تسخري قوى الكون وفق هذه السنن للنهوض , على معرفة هذا القدر من السنن الكونية 
  .376وترقية احلياة واالنتفاع بأرزاقها, وتعمري األرض , باخلالفة 

مما خيطر على الفكر ,  مشيئة اهللا اليت ال تتقيد بقيد ما -يف عمومها–إىل جانب هذه السنن الثابتة 
َلا َتدِري َلعلَّ اللَّه يحِدُث : " قال اهللا تعاىل , نونا الزما البشري مما حيسبه قا

 ليكيفوا -عادة– فإىل جانب السنن اجلارية اليت تتبدى للناس 377"بعد َذِلَك َأمرا
                                                 

  بتصرف2972- 5/2970  يف ظالل القرآن - 374
 26/84 تفسري الرازي  - 375
  بتصرف1120-2/1119 يف ظالل القرآن الكرمي - 376
 65/1 الطالق - 377
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على أن يبقى يف تصورهم و مشاعرهم أن , و يتعاملوا مع الكون على أساسها , حياهتم وفقها 
و لو مل يكن جاريا على ما اعتادوا , و أن اهللا يفعل ما يريد , دع ما تشاء  تب-مع هذا–مشيئة اهللا 

 أن هذه - وراء السنن كلّها–من السنن املطّردة و سنة كذلك , هم أن يروا املشيئة متجلية فيه 
  .378مهما جتلّت يف سنن مطّردة و قوانني جارية, املشيئة مطلقة 

و النظر يف , و التعامل معها ,  تدبر سننه يف الكون و من مثّ يوجه اهللا األبصار و البصائر إىل
كما يف هذه , و االنتفاع ذا النظر يف احلياة الواقعة , بقدر ما ميلك اإلدراك البشري , خفاياها 

  .اآليات القرآنية الكرمية
َقاَل ِإبراِهيم َفِإنَّ اللَّه يْأِتي ِبالشَّمِس ِمْن اْلمْشِرِق "

ِمْن اْلمْغِرِب َفبِهت الَِّذي َآَفر واللَّه َلا َفْأِت ِبها 
  .379"يهِدي اْلَقوم    الظَّاِلِمَني

َلا الشَّمس يْنبِغي َلها َأْن ُتدِرَك اْلَقمر وَلا " 

  .380 "اللَّيُل ساِبق النَّهاِر
سنََّة اللَِّه ِفي الَِّذيَن َخَلوا ِمْن َقبُل وَلْن َتِجد " 

  .381 "سنَِّة اللَِّه َتبِديًلاِل
  .فبني ثبات السنن و طالقة املشيئة يقف الضمري البشري على أرض ثابتة مستقرة

ال ألنه , ألنه مأمور باألخذ ا و يعمل وفق السنة ألنه مأمور مبراعاهتا , فاملسلم يأخذ باألسباب 
فهو يرد األمر كلّه إىل خالق األسباب يعتقد أن األسباب و الوسائل هي املنشئة للمسببات و النتائج 

بعد أداء واجبه يف احلركة و السعي و العمل و اختاذ , و يتعلّق به وحده من وراء األسباب , 
  382.األسباب طاعة ألمر اهللا 

                                                 
الطبعة السابعة , دار الشروق بريوت, سيد قطب,  خصائص التصور اإلسالمي و مقوماته - 378

   بتصرف 117/118 ص م1982/ـه1402
 2/258 البقرة - 379
 .36/40 يس - 380
 .33/62  األحزاب - 381
 . بتصرف96ص  خصائص التصور اإلسالمي و مقوماته - 382
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واعف عنَّا "  عند تفسريه لقوله تعاىل -رمحه اهللا- 383فاألستاذ الشيخ حممد عبده
 َأْنت موَلاَنا َفانصرَنا عَلى واْغِفر َلَنا وارحمَنا

إن اهللا تعاىل ما علّمنا هذا الدعاء ألجل أن : ( يقول  , 384"اْلَقوِم اْلَكاِفِريَن 
نلوكه بألسننا و حنرك به شفاهنا فقط كما يفعل أهل األوراد و األحزاب بل علّمنا إياه ألجل أن 

وة و العمل به على قدر الطّاقة و استعمال ما ندعوه خملصني له الجئني إليه بعد أخذ ما أنزله بق
يصل إليه كسبنا من الوسائل و الذّرائع اليت هي وسائل االستجابة يف احلقيقة فمن دعاه بلسان مقاله 

  .385...)و لسان حاله معا فإنه يستجيب له بال شك 
فأعرضنا عن , النصر فإذا كان سبحانه قد بين لنا سبب املغفرة و العفو و هدانا إىل طريق الغلبة و 

أفال نكون  حنن , هدايته وتنكّبنا سننه يف خليقته مث طلبنا منه ذلك بألسننا دون قلوبنا و جوارحنا 
فال يكون الداعي داعيا , و توقف الدعاء على العمل يستلزم توقفه على العلم (اجلانني على أنفسنا؟ 

جيب عليه من الشريعة و سنن االجتماع و حقيقة كما حيب اهللا   و يرضى إالّ إذا كان عرف ما 
  .386)اتبعه بقدر استطاعته

فإذا اختذت األمة الوسائل اليت أمرت ا و دعت اهللا تعاىل أن يثبتها و يتم هلا ما ليس يف وسعها من 
  ".أن هذه األمة ال تغلب من قلّة " أسباب النصر فإن اهللا تعاىل يستجيب هلا كما ورد يف احلديث 

  

  :هللا يف خلقه تستوجب جعلها علما من العلومسنن ا -2
 لنستدمي ما يف السنن من اهلداية و التوجيه فيجب على األمة أن يكون فيها علماء يبينون هلا سنن 
اهللا يف خملوقاته كما فعلوا يف غري هذا العلم من العلوم و الفنون اليت ارشد اليها القرآن بصورة جمملة 

و العلم بسنن اهللا تعاىل من أهم العلوم و أنفعها و . ل عمال بإرشادهو قد بينها العلماء بالتفصي

                                                 
مفيت الديار املصرية و من كبار رجال اإلصالح و : ابن حسن خري اهللا من آل التركماين :   حممد عبده - 383

 خترج من األزهر و تصوف و تفلسف و عمل يف التعليم م1849/هـ1266ة التجديد يف اإلسالم  ولد يف مصر سن
نفي إىل الشام بعد أن شارك يف الثورة العراقية و منها سافر إىل باريس ) الوقائع املصرية ( و قد توىل حترير جريدة 

تأليف و التدريس و و عاد إىل بريوت فاشتغل بال) العروة الوثقى ( فأصدر مع صديقه مجال الدين األفغاين جريدة 
  مسح له بدخول مصر فعاد سنة

 و استمر إىل أن تويف باألسكندرية سنة 1317 و توىل منصب القضاء فمفتيا للديار املصرية سنة م1888/هـ1306 
 6/252األعالم للزركلي ( له تفسري القرآن الكرمي مل يتمه و رسالة التوحيد , م و دفن يف القاهرة 1905/هـ1323

( 
 2/286بقرة   ال- 384
 3/152  تفسري املنار - 385
  بتصرف 3/153س ,   م - 386
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القرآن حييل عليه يف مواضع كثرية كأحوال األمم إذ أمرنا أن نسري يف األرض ألجل اإلطّالع عليها 
 و مبثل هذا انبعث اسالفنا يف خدمة العلم و استثمار ما يف الكون إىل أقصى 387و معرفة حقيقتها 

و مهدوا بذلك السبيل ملن جاء بعدهم و لن نعز عزهم إالّ إذا فهمنا و خدمنا العلم ما استطاعوا 
  .خدمتهم

و بثبات السنن ينتفع اإلنسان يف بناء التجارب العلمية و الطرائق العملية يف التعامل مع الكون و (
 الطمأنينة أسراره     و باألخص املسلم فهو يف الوقت ذاته موصول القلب باهللا فيعرف الراحة و
   .388) فضال عن العنصر األخالقي الناشئ عن ذلك و املنعكس عن احلياة البشرية بالنفع و الفائدة

 فاملسلم يلزمه دينه بردها - كما سبق أن أشرنا–و حىت األحداث اليت يبدو فيها سبب قريب ظاهر 
 َخَلْقَناُآم َنحُن " إىل إرادة اهللا من وراء األسباب القريبة و مرد ذلك قوله تعاىل

} 58{َأَفرَأيُتم ما ُتمُنوَن } 57{َفَلوَلا ُتصدُقوَن 
َنحُن } 59{َأَأنُتم َتْخُلُقوَنه َأم َنحُن اْلَخاِلُقوَن 
عَلى } 60{َقدرَنا بيَنُكم اْلموت وما َنحُن ِبمسبوِقَني 

ي ما َلا َتعَلموَن َأن نُّبدَل َأمَثاَلُكم وُننِشَئُكم ِف
وَلَقد عِلمُتم النَّْشَأَة اْلُأوَلى َفَلوَلا َتذآَّروَن } 61{
َأَأنُتم َتْزرعوَنه } 63{َأَفرَأيُتم ما َتحرُثوَن } 62{

َلو َنَشاء َلجعْلَناه حَطامًا } 64{َأم َنحُن الزَّاِرعوَن 
بْل َنحُن } 66{ا َلمْغرموَن ِإنَّ} 65{َفَظْلُتم َتَفكَّهوَن 

} 68{َأَفرَأيُتم اْلماء الَِّذي َتْشربوَن } 67{محروموَن 
َأَأنُتم َأنَزْلُتموه ِمَن اْلمْزِن َأم َنحُن اْلمنِزُلوَن 

} 70{َلو َنَشاء جعْلَناه ُأجاجًا َفَلوَلا َتْشُكروَن } 69{
َأَأنُتم َأنَشْأُتم } 71{ِتي ُتوروَن َأَفرَأيُتم النَّار الَّ

 389 " َشجرَتها َأم َنحُن اْلمنِشؤوَن
َفَلم َتْقُتُلوهم وَلِكنَّ اللَّه َقَتَلهم وما : " و قوله تعاىل 

رميت ِإْذ رميت وَلِكنَّ اللَّه رمى وِليبِلي اْلمؤِمِنَني 
  390" نَّ اللَّه سِميع عِليمِمْنه بَلاًء حسًنا ِإ

إذا فالعقلية اإلسالمية جتمع بني االعتقاد بالغيب املكنون الذي ال يعلم مفاتيحه إالّ هو و بني 
االعتقاد بالسنن اليت ال تتبدل ، و اإلميان بالغيب هو العتبة اليت جيتازها الفرد فيتجاوز مرتبة احليوان 

                                                 
  بتصرف4/139  تفسري املنار - 387
 96  خصائص التصور اإلسالمي لسيد قطب ، ص - 388
  6/533و ابن كثري , 29/181و تفسري الرازي , 6/3470  ، أنظر يف الظالل 74-56/57  الواقعة - 389
 8/17  األنفال - 390
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الذي يدرك أن الوجود أكرب و أمشل من ) اإلنسان(، إىل مرتبة الذي ال يدرك إالّ ما تدركه حواسه 
وِعْنده مَفاِتح : "  لقوله تعاىل 391ذلك احليز الصغري احملدود الذي تدركه احلواس 

  .392" اْلَغيِب َلا يعَلمها ِإلَّا هو
و يف اإلرادة احلرة و يف و من سنن اهللا تساوي الناس يف اخللقة البشرية ، و يف العقل املميز املفكر ، 

األرض اليت تقلهم و السماء اليت تظلهم و قد مشلتهم نعمة اهلواء و املاء و الغذاء من النبات و 
احليوان و اجلماد و كل ما خيرج من األرض و شاهدوا كلهم آيات اهللا الكونية الدالة عليه ، و 

ار كل بعقله ال ميكن ألحد أن يكابر فيها ما جاءهتم كلهم رسل اهللا بآياته السمعية داعية إليه ، فاخت
اختار لنفسه ، و حجة اهللا مبا تقدم قائمة عليه ، و بقوا بعد ذلك االختيار الذي اختلفت به منازهلم 
عند اهللا فيما أعد هلم يوم لقائه سواء يف تلك النعم الدنيوية و التمكن من أسباب بقائها و التقدم 

  : و هذا معىن قوله تعاىل 393ن و كافر فيها ال فرق يف ذلك بني مؤم
ُآلا ُنِمد هؤَلاء وهؤَلاِء ِمْن عَطاِء ربَك وما َآاَن  " 

 و ليس اهللا مانعا كافرا لكفره أو عاصيا لعصيانه من هذه 394" عَطاُء ربَك محُظورا
 وال جيوز أن مينع ألن من -تعاىل–احلياة و أسباا ، و ليس أحد قادرا على منع ما مل مينعه اهللا 

  .مقتضى ربوبيته دوام عطائه و مدده لعموم خلقه بعلمه و حكمته 
و ذا أشاطر أنصار الفكرة العلمية احلديثة الذين يقولون بأن نظام الكون مطّرد و عام الذي هو 

نهم بأن  واحدا من هؤالء غري أنه ميتاز ع-رمحه اهللا–أساس التقدم العلمي و إذا كان ابن باديس 
هذا النظام الكوين هو من صنع اهللا الذي خيلق العامل و حيفظه و هذا املوقف الذي نتبناه حيتاج إىل 

  .إيضاح أكثر
فابن باديس يفسر لنا اطراد القوانني بالنسبة إىل مجيع البشر تفسريا خلقيا يرفع من قيمة اإلنسان ، 

حلياة و العمران و التقدم مبذولة جلميع اخللق بدال من أن يهبط ا و ذلك عندما يرى أن أسباب ا
  بفضل من اهللا و أنّ كل

  395متسك ا انتهى إىل نتائجها بإذنه تعاىل 

                                                 
  بتصرف2/66  املنار - 391
  .6/59  األنعام - 392
  بتصرف  90- 89 جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري البن باديس - 393
 17/20 اإلسراء - 394
   5/2971 و يف الظالل  ،66  ، 65 أنظر املرجع السابق ، ص - 395

  م  ) 1940-1889(هـ ،) 1359-1308:(ابن باديس 



 - 99 -

                                                                                                                                            
من كبار رجال اإلصالح و التجديد يف اإلسالم ، و رئيس  : هو عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي بن باديس

مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني ، ولد بقسنطينة و تعلم ا مث بتونس جبامع الزيتونة مث عاد إىل بلده فدرس و بعدها 
ه من أجل املستقبل رحل إىل املشرق و حج و لقي يف رحلته مجاعة من العلماء و عاد إىل اجلزائر ليعلم النشء و يعد

و كان شديد )  الشريعة ، السنة احملمدية ، و الصراط (، أصدر جريدة املنقذ، و بعدها الشهاب و صحفا أخرى 
معجم  أعالم ( احلمالت على االستعمار الفرنسي ، تويف بقسنطينة ، من آثاره جمالس التذكري ، و العقائد اإلسالمية 

لتأليف و الترمجة و النشر بريوت لبنان ، مؤسسة نويهض، الطبعة الثالثة اجلزائر  لعدل نويهض الثقافية ل
 ). بتصرف28ص ,  م1983/هـ1403
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  :احلتمية و ثبات السنن: املبحث الثالث
  مفهوم احلتمية:املطلب األول 

إذا ما سأل  يالحظ الناس يف حياهتم العادية أن الظواهر الطبيعية تسري وفق سياق مطّرد ال يتغري ، ف
شخص آخر هل حقا ستشرق الشمس غدا ؟ أو هل تسقط الثمرة إىل األسفل إذا انفصلت عن 
غصنها ؟      الستنكر من طرحت عليه هذه األسئلة ذلك ، فالشمس ستشرق حتما غدا ، و 

  .الثمرة ستسقط حتما إىل األسفل  و قس على هذا سائر ظواهر الطبيعة 
 عامة الناس ، بل شاع بني العلماء ، فكان مبدأ احلتمية صفة أساسية و مل يقتصر هذا االعتقاد على

ففي القرن ( من صفات العلم حىت أواخر القرن التاسع عشر و مل يزل له مؤيدون حىت أيامنا هذه 
التاسع  قد أثبت جناحه يف الكشف عن كثري من أسرار الكون املادي و كان العلماء قد اهتدوا إىل 

يزيائية صياغة على جانب عظيم من الدقة و اإلتقان ، وكانت نتائج العلم قد صوغ القوانني الف
 إىل امليدان العملي و التطبيقي ، فقام املخترعون واملهندسون 396تعدت ميدان التفكري و النظريات 

بتطبيق املكتشفات العلمية مسخرين قوى الطبيعة خلدمة البشرية ، و كان علماء ذلك القرن 
 397على أنه مؤلف من مادة ثابتة الكمية ال تتقبل اخللق و ال الفناء حسب قانون يصورون الكون 

 و هكذا كان الكون يف نظرهم عبارة 398) قانون حفظ املادة ، وعدم فنائها (عام أطلق عليه اسم 
  .عن آلة عظيمة قوامها املادة و الطاقة تعمل وفقا لنظم ثابتة هي القوانني الطبيعية

ظن العلماء أن الكون احلقيقي يف اخلارج إن هو إالّ املادة و الطاقة تنظمها قوانني و أكثر من ذلك ( 
الطبيعة ، و النتيجة هلذا املذهب املادي أن يكون وجودنا حنن حقيقة مادية أيضا علينا أن نفسرها 

   .399) على أساس املادة     و الطاقة و القوانني الطبيعية
إلحساس البشري و العواطف البشرية بل التفكري البشري نفسه و قد قام بعض الفالسفة بتفسري ا( 

  400)بأا مجيعا تفاعالت كيمائية يف خاليا املخ و املخيخ و غريها من أجزاء اجلهاز العصيب 

                                                 
تستنبط من عناصر غري كاملة و على وجه الترجيح أو التغليب من بني أوجه متعددة حمتملة ، :  النظرية -396

 )89ص , 3: التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن ، حلنفي أمحد ، ط(
يستنبط من حقائق قائمة يف حدود األمر الواقع بقدر ما وصلت إليه أدق وسائل البحث النظري و :  القانون -397

  )89م ، س  ص ( العملي                
ص  ,1982/ هـ1402األوىلالعلوم الطبيعية يف القرآن ليوسف مروة ، دار و مكتبة اهلالل بريوت ، الطبعة -398

  بتصرف 177– 176
ب ) و( املوسوعة الفلسفية بتصرف ، وضع جلنة من العلماء و األكادميني السوفياتيني بإشراف م ، روزنتال - 399

 .568-566ص , 1981، بودين ، ترمجة مسري كرم ، دار الطليعة بريوت ، الطبعة الرابعة 
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فاحلتمية عقيدة حول األصل العلمي الشامل جلميع الظواهر ، و احلتمية املتماسكة تسلم بوجود 
  . للسببية401طبيعة موضوعية

هرت األفكار احلتمية يف البداية و الفلسفة القدمية ، وجرت الربهنة على مفهوم احلتمية و قد ظ
و هناك كانت احلتمية بالضرورة آلية و جمردة  . 402وتطويره بواسطة العلم الطبيعي و الفلسفة املادية

بية مطلقة ، متاشيا مع مستوى العلم الطبيعي املعاصر إذاك فقد اعتقد هؤالء املفكرون أن أشكال السب
و حتكمها بصرامة القوانني الدينامية للميكانيكا ، و وحدوا بني السببية و الضرورة ، و أنكروا 

   .403الطبيعة املوضوعية للصدفة 
إذا فاحلتمية بوجه عام هي املبدأ الذي يتقرر مبقتضاه أن كل ما يقع يف العامل من أحداث إن هو إالّ 

 و عندما نتحدث عن احلتمية يف جمال 404ء بطريقة االحتمال نتيجة الزمة عما سبق فال يقع شي
  .العلوم الطبيعية فإننا نعين ا إمكان التنبؤ باحلاالت املستقبلية استنادا إىل احلالة احلاضرة

 إىل أن التآزرات والدفوع اخلاصة جبميع اجلزيئات يف الكون يف حلظة معينة 405) البالس(فقد ذهب 
 وقد أدى هذا النوع من احلتمية إىل القدرية ، و 406 ماضية أو مستقبلية حتدد حالتها يف أية حلظة

اختلط بالفعل باالعتقاد يف القضاء و القدر اإلهليني ، و الواقع أن علماء الفلك كانوا أول القائلني 

                                                                                                                                            
اخلامسة : ، بريوت، طفتح اهللا حممد املشعشع، مكتبة املعارف /  أنظر قصة الفلسفة ويل ديورانت ترمجة د- 400

 .606  ،  ص م1985/هـ1405
مبعىن أن الكون احلقيقي هو تلك اآللة العظيمة اليت صورها العلم و اليت هي منفصلة عن :  طبيعة موضوعية -401

أما إحساسنا و إدراكنا للعامل اخلارجي هو مسألة شخصية ليست من صميم . أشخاصنا      وخارجية بالنسبة إلينا 
 ).187:املوسوعة الفلسفية ص( هذا العامل

و الفالسفة املاديني , و سبينوزا, ونيوتن ، ولومونوسوف ، والبالس,  عند بيكون ، وغاليلو ، وديكارت -402
 .الفرنسيني يف القرن الثامن عشر

، بودين . ب ) و(روزنتال .  املوسوعة الفلسفسة وضع جلنة من العلماء و األكادميني السوفياتيني بإشراف م -403
صادق جالل العظم و جورج طرابيشي، دار الطليعة ن بريوت ، الطبعة الرابعة ديسمرب /ترمجة مسري كرم ، مراجعة د

 .176ص ,1981
 . سيوضح هذا املصطلح الحقا - 404
إن : فلكي و رياضي فرنسي ، إشتهر بفرضيته القائلة   ) : Laplace )1749-1827/ بياردو( البالس -405

  ).2/486ت . ب31: ط, منجد اللغة و االعالم، دار الشروق  بريوت(باب سدميي أصل النظام الشمسي ض
دار النهضة العربية للطباعة و النشر بريوت، الطبعة , حممد فتحي الشنيطي/  أسس املنطق و املنهج العلمي د- 406

 .190ص , 1970األوىل سنة 
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و ذلك ألن جمال حبثهم يف مسار الفضاء قادهم إىل القول مببدأ ضمين . باحلتمية يف العلوم الطبيعية
   407حكم يف الظواهر الطبيعية يت

فالنظريات العلمية يف خمتلف ميادين التجربة و املشاهدة ، تتوقف بصورة عامة على مبدأ العلية و 
قوانينها ، توقفا أساسيا ، و إذا سقطت العلية و نظامها اخلاص من حساب الكون يصبح من املتعذر 

 الكون علل و آثار ، و كانت األشياء جتري فلو مل تكن يف. متاما تكوين نظرية علمية يف جمال ما
إنّ ما صح يف خمتربه اخلاص يصح : على حسب اإلتفاق البحت ، ملا أمكن للعامل الطبيعي القول 

  على كل جزء من الطبيعة على اإلطالق، 
و لنأخذ لذلك مثاال بسيطا ، مثال العامل الطبيعي ، الذي أثبت بالتجربة أن األجسام تتمدد حال 

رهتا ، فإنه مل حيط بتجاربه مجيع األجسام اليت حيتويها الكون ، و إمنّا أجرى جتاربه على عدة حرا
معادن متنوعة ، فمثال من احلديد و غريه يأخذ عينات من جهات ما و يف األخري يقرر أن املعادن 

  .تتمدد باحلرارة
 اية األمر عن مواجهة و لنفرض أنه كرر التجربة عدة مرات على أجسام أخرى ، فلن ينجو يف

ما دمت مل تستقص مجيع اجلزيئات فكيف ميكنك أن تؤمن بأن كتال أخرى من تلك : هذا السؤال
املعادن غري اليت جربتها  تتمدد هي األخرى باحلرارة ؟ و اجلواب الوحيد على هذا السؤال هو مبدأ 

ق و إمنا يفسر الكون بالعلية و قوانينها فالعقل حيث أنه ال يقبل الصدفة و االتفا. العلية و قوانينها 
من احلتمية ، جيد يف التجارب احملدودة ، الكفاية لإلميان بالنظرية العامة ، القائلة بتمدد املعادن 
باحلرارة ، ألن هذا التمدد الذي كشفت عنه التجربـة مل يكن صدفة ، و إمنا كان حصيلة احلرارة 

النظرية العامة مل يكن سهال ، دون االنطالق من مبدأ العلية و هكذا نعرف أن وضع . و معلوال هلا
  .، فمبدأ العلية هو األساس األول جلميع العلوم و النظريات التجريبية

 و مبدأ العلية هو الركيزة اليت تتوقف عليها مجيع حماوالت االستدالل ، يف كل جماالت التفكري 
األشياء ، يعين أن الدليل إذا كان صحيحا ، فهو ألن االستدالل بديل على شيء من . اإلنساين 

فحني تتم الربهنة على حقيقة من احلقائق بتجربة علمية ، أو .سبب للعلم بالشيء املستدل عليه
فلوال . بقانون فلسفي أو بإحساس بسيط ، إمنا هي حماولة ليكون الربهان علّة للعلم بتلك احلقيقة

 ، ألنه إذا طرحت قوانني العلية من احلساب و مل يعتقد بضرورة مبدأ العلية و احلتمية ملا أتيح ذلك
وجود أسباب لكل حادث مل تبق صلة بعد ذلك بني الدليل الذي يستند إليه ، و احلقيقة اليت يرجى 
اكتساا بسببه ، بل يصبح من اجلائز أن يكون الدليل صحيحا ،     و ال ينتج النتيجة املطلوبة ، ما 

  .عالقة العلية بني األدلة و النتائج و بني األسباب و اآلثاردامت قد انفصمت 

                                                 
 263 فلسفتنا لباقر الصدر  ص - 407
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و هكذا يتضح أن كل حماولة لالستدالل ، تتوقف على االعتقاد مببدأ العلية و إالّ كانت عبثا غري 
فمبدأ العلية ليس نظرية علمية جتريبية و إمنا هو قانون فلسفي عقلي فوق التجربة ، ألن مجيع . جمد

  :و يتجلى ذلك فيما يلي . مية تتوقف عليهالنظريات العل
أن العلية ال تقتصر على الظواهر الطبيعية اليت تبدو يف التجربة ، بل هي قانون عام للوجود يف : أوال 

  .جماله األوسع الذي يضم الظواهر الطبيعية و نفس املادة و ما وراء املادة من ألوان الوجود
بدأ العلية ، ليس من الضروري أن خيضع للتجربة أو أن يكون أن السبب الذي حيكم بوجوده م: ثانيا

  .شيئا ماديا
إن عدم كشف التجربة ، عند وجود سبب معني ، لصريورة ما أو لظاهرة ما ، ال يعين فشل : ثالثا 

مبدأ العلية  إذ أن هذا املبدأ مل يرتكز على التجربة ليتزعزع بسبب عدم توفرها ، فبالرغم من عجز 
  .قويا-طبقا ملبدأ العلية-عن استكشاف السبب ، يبقى الوثوق الفلسفي بوجودهالتجربة 

إما قصورها و عدم إحاطتها بالواقع املادي، و : و يرجع فشل التجربة يف الكشف عن السبب إىل أمرين
املالبسات اخلاصة للحادثة ، و إما أن السبب اهول خارج عن احلقل التجرييب ، و موجود فوق عامل 

  .الطبيعة و املادة
  

  مبدأ احلتمية و مبدأ االحتمالية:املطلب الثاين
االجتاه القائل أن الضبط احلتمي ، الذي تؤكد عليه العلية           ) امليكروفيزياء(قد وجد يف الفيزياء الذرية 

د وقوانينها ، ال يصح يف مستوى امليكروفيزياء ، فقد يكون من الصحيح أن األسباب ذاهتا تول
و أن تأثري . النتائج              نفسها ، يف مستوى الفيزياء املدرسية ، أو فيزياء العني اردة

األسباب الفاعلة يف ظروف شخصية واحدة ، ال بد له من أن ينتهي إىل حمصلة واحدة حتما ، 
 الشروط حبيث نستطيع أن نتأكد من طبيعة النتائج           وحتميتها، بسبب دراسة األسباب و

و لكن كل شيء يبدو على غري هذا النمط ، إذا حاولنا أن نطبق مبادئ العلية على ... الطبيعية 
أنّ الذرة ليست هي أصغر وحدة يف بناء هذا ( و ذلك كما هو يف العامل احلديث 408العامل الذري 

  )هربائية سالبةطاقة ك(و إلكترونات ) طاقة كهربائية موجبة(العامل ، فهي مؤلفة من بروتونات 
طاقة حمايدة مكونة من طاقة كهربائية موجبة و طاقة كهربائية سالبة متعادلتني ( ونيوترونات 

و لكنها ال تسلك يف املعمل سلوكا ) اإللكترونات( تتحرر الكهارب 410 وحني حتطّم 409ساكنتني 
                                                 

  بتصرف269 ، 268  فلسفتنا لباقر الصدر  ص -408
 .98ص ,  م تونس1979/ هـ1399األوىل : ط,   هللا العلم بشري تركي-409
التفسري العلمي (خزانة ويلسن : باستخدام املواد املشعة بتصويبها إليها بواسطة جهاز يسمى :   جتزئة الذرة -410

 79،حنفي أمحد ص ) لآليات الكونية يف القرآن
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ميكن حتديد سلوكها حتميا موحدا ، فهي تسلك مرة كأا أمواج ضوئية و مرة كأا قذائف، و ال 
و كذلك  . 411 هو قانون االحتماالت - غري احلتمية–املقبل مقدما و إمنا هي ختضع لقانون آخر 

 هذا السلوك و هذا ما -يف صورة جزيئات-تسلك الذرة نفسها و اموعة احملدودة من الذرات 
 412" جيرت جيمس"أقره 

 و غريه 413أنه من املعروف أن ذرات الراّديوم : وما يوضح ما سبق أكثر نذكر املثال املادي اآليت 
من املواد     ذات النشاط اإلشعاعي ، تتفكك مبجرد مرور الزمن عليها ، و ختلف وراءهـا ذرات 

 و هلذا فإن كتلة من الراديوم ينقص حجمه باستمرار و حيل مكاا 414مـن الرصـاص واهلليوم
 معدل التناقص غريب غاية الغرابة ، ذلك أن و القانون العام الذي يتحكم يف. رصاص و هليوم

كمية من الراديوم تنقص بنفس الطريقة اليت ينقص ا  عدد من السكان إذا مل يزدد فيهم مواليد ، و 
كانت نسبة تعرض كل منهم للوفاة واحدة بغض النظر عن السن ، أو أا تنقص كما ينقص عدد 

ل عليهم اعتباطا ، ومن غري أن يكون أحدهم مقصودا أفراد كتيبة من اجلند معرضني للنريان ترس
  .لذاته

أنه ليس لكرب السن أثر ما يف ذرة الراديوم الواحدة ، فإا ال متوت ألا قد (وما ينبغي أن يقال 
   416 ) 415استوفت حظها من احلياة بل ألن املنية قد اصابتها خبط عشواء

                                                 
ث اليت جتري بصورة متكررة حتت مالبسات معينة و ظيفتها كشف دراسة األحدا:  قانون االحتماالت -411

االنتظام الوضوعي يف ظواهر الصدفة ، و مع ذلك فإن هذا االنتظام إحصائي يف طابعه ، و من مث فإن البحث يف 
االحتمال يعطي استبصارا أكمل بالقانون ، و كذلك مشكلة العالقة بني الصدفة و الضرورة و باإلضافة إىل هذا 

موسوعة الفلسفة ص (ينبغي التأكيد بأن احتمال األحداث واحد يف صفتها املوضوعية و ليس نتيجة للمالحظة هلا 
532 –533(  
م  فيزيائي فلكي إجنليزي من الدعاة البارزين للمثالية الفيزيقية احلديثة ، ) 1946-1877: ( جيرت جيمس - 412

كية و علم نشأة الكون ، و قد حاول جيرت أن يستخدم نظرية النسبية مؤلف حبوث يف الفيزياء النظرية و الفيزياء الفل
 ) .174موسوعة الفلسفة ص ( و نظرية الكم لنشر املثالية 

له صفة بعث إشعاع يشبه إشعاع اليورانيوم و لكن بدرجة خمتلفة ، و قد لوحظ أن ذرات مجيع :  الراّديوم -413
رات العناصر املعروفة مجيعا مث اطلق عليها اسم العناصر ذات اإلشعاع العناصر املشعة أثقل و أعظم تعقيدا من باقي ذ

 )78: ص,  ت, ب, الثالثة: ط, التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن دار املعارف القاهرة( الراديومي 
 اهلليوم عنصر غازي مفرد الذرة كثيف خفيف الوزن غري قابل لاللتهاب يستخرج من ينابيع النفط -414
 ).1/872, منجد اللغة    واألعالم(بيعيالط

 التعبري بأا خبط عشواء ال يهمنا ن فنحن نعلم بأا قد استوفت حظها ، و أن املنية أصابتها بقدر من اهللا -415
ال فرق بني ذرة الراديوم و أي شيء و أي حي من األحياء و الناس هكذا " لكل أجل كتاب"يعلم هو حكمته و أنه 
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لينا أن نقيس ، بصورة دقيقة كمية احلركة ،  أن من املستحيل ع417) هيزنربغ(و لذلك أيضا أعلن 
 حبسب -موضعه يف املوجة املرتبطة به–اليت يقوم ا جسم بسيط ، و أن حندد يف الوقت نفسه 

  419) لويس ديربوجلي( اليت نادى به 418امليكانيكا املوجية 
 أصبح  فكلما كان مقياس موضعه دقيقا كان هذا املقياس عامال يف تعديل كمية احلركة دقيقا ،

موضع اجلسم غري حمدد فالوقائع الفيزيائية يف اال الذري ال يستطاع قياسها ، بدون أن يدخل فيها 
اضطراب ، غري قابل للقياس و مهما تعمقنا يف تطبيق املقاييس العلمية ، ابتعدنا أكثر عن الواقع 

   .420املوضوعي لتلك الوقائع 
  

  :ةاحلتمية و النظرية النسبي: املطلب الثالث
فما ورد عن النظرية النسبية اخلاصة مل يكن هناك خالف جوهري بني فالسفة القرن التاسع عشر 
على تعريف الوجود اخلارجي ، فالوجود اخلارجي هو البقاء و االستمرار يف الزمان و املكان ، و 
 كل وجود خارجي هو وجود يف الزمان و املكان ، و هكذا كانت احلال بشكل عام عندما جاءت

  .421النظرية النسبية 

                                                                                                                                            
النتيجة العلمية اليت وصلت إليها التجربة " جيرت"فاء األجل املغيب عن اإلدراك فنحن نأخذ من قول ميوتون عند استي

 . و وصف الظاهرة الطبيعية
يف الطبيعيات و الرياضيات يف كتابه " جيرت" يف ظالل القرآن الكرمي لسيد قطب نقال عماّ قاله العامل اإلجنليزي -416

 ).   بتصرف2/1117الكون الغامض (
و قد التزم ) الكوانتية(عامل طبيعة أملاين و هو واحد من مؤسسي ميكانيكا الكم )   ؟-1901( هايزنربغ فرينر -417

عموما يف أقواله العديدة يف املسائل الفلسفية لعلم الطبيعة النظري املعاصر بآراء وضعية ، و أنكر استقالل الواقع 
 يف العمليات املتناهية الصغر ، و مع ذلك فإنه كباحث ابتعد عن "الالحتمية" الفيزيائي عن املالحظة   و رجع إىل 

 ) بتصرف55املوسوعة الفلسفية ص ( آرائه الوضعية السابقة و عبر عن نفسه بروح املثالية املوضوعية 
الصفات غري عادية للجزيئات الصغرية تنعكس فيما يسمى بالوظيفة املوجية اليت تعطي :  امليكانيكا املوجية -418
 ) 516املوسوعة الفلسفية ص (صية ميكانيكية كمية حلالة اجلزيء خا

 على يده الذي اكتشف الطبيعة 1924هو من وضعت أسس ميكانيكا الكم سنة :  لويس ديربوجلي -419
فإن مسك اجلزيء الفردي يف ميكانيكا الكم حيكمه االحتمال، أي القوانني . اجلسيمية املوجية للكمات الفيزيقية

 و بالتايل فإن مفهوم مسار احلركة و احلركات التقليدية للسببية تكون خالية من أي معىن يف ميكانيكا اإلحصائية
 ) بتصرف517املوسوعة الفلسفية ص (الكم 

 . بتصرف 270ص , طبعة بدون تاريخ,  فلسفتنا لباقر الصدر دار املعارف للمطبوعات بريوت لبنان-420
تقول بأن العمليات الفيزيقية حتدث بشكل موحد يف مجيع األنساق اليت نظرية فيزيقية :  النظرية النسبية -421

و كذلك مع ) نظرية النسبية اخلاصة(تتحرك يف خط مستقيم و بطريقة موحدة نسبيا من واحدة إىل أخرى 
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و قد أتت هذه النظرية معدلة لألساس الذي بين عليه الوجود اخلارجي ، فالزمان و املكان ال حقيقة 
  هلـم يف 

  
  
  
  
  

هذا جيعلنا نستنتج أنه يف كل .  أو على األقل ال حقيقة لكل منهما على حده422) أنشطاين(رأي 
  .ركن احلتمية ، و ركن االحتمالية: مها حبث علمي ركنان قد يبدوان يف الظاهر متعارضني و 

ففي صميم كل حبث علمي تسليم حبتمية الظواهر أي باتساقها ، و إقرار بأن مثة جمهوال قد يكتشف 
و يفضى إىل تفسري الظواهر تفسريا جديدا و معدال و على هذا فاالحتمالية حتول دون أن تكون 

  .احلتمية حتمية مطلقة
ض قانون العلية على أساس أنه ال بد من علّة لكل معلول ، و القوانني و تأسيسا على ما تقدم ينه

العلية هي اليت نعتمدها اعتمادا تاما يف ميدان البحث العلمي و ننظم طبقا هلا حياتنا العملية ، و من 
مث ميكن القول بأن احلتمية هي الدعامة األساسية اليت ال ميكن أن يتم أي حبث إالّ ا ، و لكن 

أمل فيها وراء ذلك ال يقع يف ميدان البحث العلمي بل ختتص به فلسفة العلوم ، قالعامل جيري الت
احباثه مسلماّ باحلتمية دون أن يتساءل عن كنهها ، و احلتمية عند التأمل الفلسفي ينطوي على التنبؤ 

 صياغة القانون باملستقبل ، فالتنبؤ خطوة أساسية يف كل حبث      و لواله ملا تقدم العلم حىت أن
ذاهتا هي ضرب من التنبؤ ، ذلك ألن صياغة القانون حتمل يف طياهتا صحة انطباق هذا القانون على 

و لكن املشكلة يف . املستقبل انطباقه على املاضي و احلاضر و لو كان مثة ختلف ملا كان قانون
ن يف ديننا احلنيف هو الثبات صميمها ليست يف أن هناك حتمية يف املفهوم الفلسفي أما ما نعتقده حن

                                                                                                                                            
ريات يف و ينتج عن هذا أن املرء ال يستطيع إالّ أن حيكم على حركة نسق ما بالتغ)   نظرية النسبية العامة(املسرعات 

اليت يظفي وجودها فقط معىن ) جسام األجسام(املسافات بني األجسام املكونة هلذا النسق   و األجسام األخرى 
  ) 542موسوعة الفلسفة ص (على مفهوم احلركة 

م عامل فيزيائي أملاين هاجر إىل أمريكا يف العقد األخري من حياته ، اشتهر )1955-1879(الربت :   أنشطاين -422
, كتاب الفلسفة للمؤلف خيثر ابراهيم( ته يف النسبية اليت كان هلا أثر كبري يف العلم احلديث و املعاصر بنظري

دار امليزان للنشر و التوزيع , معجم الفلسفة حملمود يعقويب(و )  ،97ص , 1997طبعة سنة , منشورات الشهاب
 ).195 ، ص 1998الطبعة الثانية سنة , اجلزائر
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 أمر مسلّم به يف ميدان البحث العلمي ، وإمنا املشكلة تكمن يف مدى التساؤل -فهذا كما ذكرنا–
  عن مداها هل هي مطلقة أم نسبية ؟ 

فلو أننا أخذنا بأا مطلقة لكان يف هذا إغالق لباب االجتهاد يف البحث العلمي و قطع الطريق على 
تعددة يف جمال التجربة ، و إغفال ما عسى أن يظهر مستقبال من كشوف ال تطرأ اإلمكانيات امل

على البال     وهذا ما الحظناه يف الفيزياء الذرية بينما كان املعتقد السائد يف فيزياء العني اردة 
نظر يف فلو كان الباحثون يسلمون باحلتمية املطلقة ، فما بذلوا اجلهد املتصل من أجل ال) املدرسية(

إمكان حتقيق اجلديد من الكشوفات فيما خيص الذرة و ال ظلت القوانني و النظريات اخلاصة بالذرة 
معطلة عند نقطة معينة ، و إمنا قيام االعتقاد بأن التجربة و البحث و التحليل قد تفضي إىل جديد ، 

 قيام هذا االعتقاد دليل قاطع و أن هذا الكشف اجلديد قد تنجم عنه ثورة يف املفاهيم العلمية ، جمرد
  .على نسبة احلتمية

و القرآن الكرمي الكتاب الوحيد الذي ذكر بوضوح و صراحة أن هناك ما هو أصغر من الذرة ، 
  وهـذه هي 

  
  
  

وما يعُزب عْن ربَك ِمْن : "اآليات اليت ورد فيه ذكر الذرة و ما هو أصغر منها 
رِض وَلا ِفي السماِء وَلا َأصَغر ِمْثَقاِل َذرٍة ِفي اْلَأ

  423" ِمْن َذِلَك وَلا َأْآبر ِإلَّا ِفي ِآَتاٍب مِبٍني
 عاِلِم اْلَغيِب َلا يعُزب عْنه ِمْثَقاُل َذرٍة ِفي " ...

السماواِت وَلا ِفي اْلَأرِض وَلا َأصَغر ِمْن َذِلَك وَلا 
  424" ٍب مِبٍنيَأْآبر ِإلَّا ِفي ِآَتا

ِإنَّ اللَّه َلا يْظِلم ِمْثَقاَل َذرٍة وِإْن َتُكْن حسَنًة " 

  425" يضاِعْفها ويؤِت ِمْن َلدْنه َأجرا عِظيما
ُقْل ادعوا الَِّذيَن َزعمُتم ِمْن دوِن اللَِّه َلا " 

 اْلَأرِض يمِلُكوَن ِمْثَقاَل َذرٍة ِفي السماواِت وَلا ِفي
  426" وما َلهم ِفيِهما ِمْن ِشرٍك وما َله ِمْنهم ِمْن َظِهٍري

                                                 
  10/61 يونس -423

  34/3 سبأ  - 424
 4/40 النساء - 425
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ومْن يعمْل , َفمْن يعمْل ِمْثَقاَل َذرٍة َخيرا يره "

   427" ِمْثَقاَل َذرٍة َشرا يره
 جزء من 1,66أي مقدار وزن ذرة ، علما بأن أخف ذرة يف الكون يبلغ مقدار ) مثقال ذرة(و 

  .428مليون مليار مليار جزء من الغرام 
فسبحان اهللا الذي خلق الذرة ونواهتا و ما فيها من طاقة و كتلة و قوة و الذي أعطى اإلنسان قبسا 

  من نوره 
  .اإلهلي ، فاستطاع بعقله أن يكشف احلجاب عما صنع اهللا تعاىل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ات يف السببية وخوارق العاد: الفصل الثالث
 القرآن الكرمي

                                                                                                                                            
 34/22 سبأ - 426
 8-99/7 الزلزلة - 427
 1982/هـ1402 العلوم الطبيعية يف القرآن يوسف مروه، دار و مكتبة اهلالل  بريوت ، الطبعة األوىل سنة - 428
 .165ص , م
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العلم والقدرة :  وأن صفات الكمال ترجع إىل ثالثة -جل جالله–من املعلوم أن الكمال هللا وحده 
َأحاَط ِبُكلِّ َشيٍء "والغىن، وهذه الثالثة خيتص اهللا تعاىل ا وحده دون سواه فهو 

لَّه وِإنَّ ال" ، 430"واللَّه عَلى ُآلِّ َشيٍء َقِدير" ، 429"ِعْلما

 ρ النيب -عزوجل– وهو غين عن العاملني، وهلذا أمر املوىل 431"َلهو اْلَغِني اْلحِميد
ُقْل َلا َأُقوُل َلُكم ِعنِدي َخَزاِئُن "أن يتربأ من دعوى هذه الثالثة بقوله 

اللَِّه وَلا َأعَلم اْلَغيب وَلا َأُقوُل َلُكم ِإنِّي مَلٌك ِإْن 
 وإمنا ينال من تلك الثالثة بقدر ما يعطيه 432"...ا ما يوحى ِإَليَأتَِّبع ِإلَّ

اهللا، فيعلم ما علمه اهللا إياه ويستغين عما أغناه عنه ويقدر على ما أقدره عليه من األمور املخالفة 
وما َآاَن َلَنا : " وقد ورد يف الترتيل احلكيم. 433للعادة املطردة، أو لعادة أكثر الناس

ِتيُكم ِبسْلَطاٍن ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه وعَلى اللَِّه َأْن َنْأ
: سلطان مبني أي حبجة بينة ومعجزة ظاهرة يقترحوا . 434"َفْليَتوآَّْل اْلمؤِمُنوَن

ومعلوم أن الرسل جاءهتم البينات، فما من رسول من رسل اهللا إال وقد كان مؤيدا مبعجزة أو (
  .435)ولكن مع وضوح احلق جلّ الكافرون يف طغيام يعمهون. معجزات كثرية تدل على صدقه

  : وما ينبغي قوله أن آيات اهللا يف خلقه نوعان 
 اآليات اجلارية على سننه تعاىل العامة املطردة يف نظام اخللق والتكوين، وهي أكثرها :النوع األول 

  . فضله ورمحتهوأظهرها وأدلّها على كمال قدرته وإرادته، وإحاطة علمه وحكمته وسعة
اآليات اجلارية على خالف السنن املعروفة للبشر، وهي أقلها، ورمبا كانت أدلتها عند : النوع الثاين 

 يف مجيع ما خلق وما خيلق، وكون قدرته ومشيئته غري مقيدتني -عز وجل–أكثر الناس على اختياره 
وإتقانه لكل شيء خلقه وقد يأيت بسنن اخللق اليت قام ا نظام هذا العامل ،فالسنن مقتضى حكمته 

                                                 
  .12/ 65 الطالق - 429
  .  3/29 آل عمران  - 430
  . 64  /22 احلج  - 431
  . 6/50 األنعام  - 432
حققها و راجعها جمموعة من العلماء و خرج أحاديثها حممد  ح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي ، شر- 433

 , م1983/هـ1403, 7: ط, املكتب اإلسالمي بريوت, ناصر الدين األلباين و معه التوضيح بقلم زهري الشاويش 
  .559، 558  ص

  14/11 ابراهيم  - 434
, 2:ط, مكتبة الشركة اجلزائرية مرازقة , س، رواية واصالح حممد الصاحل رمضان العقائد اإلسالمية البن بادي- 435
  . 112ص ,  ت ,ب 
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فيما خيالفها حلكمة أخرى من حكمه البالغة، ولوال هذا االختيار لكان العامل كاآلالت اليت تتحرك 
  . 436"بنظام دقيق ال علم هلا وال إرادة وال اختيار فيه، كآالت املصانع وغريها
م، يكون تغيريه الذي يعرب عنه فنظام العامل العام دليل على وجود اهللا تعاىل الذي هو واضع النظا
 ومن –دليل على وجود أنبيائه –باملعجزة، والذي هو أيضا نظام من اهللا، لكنه نظام خاص استثنائي 

هذا ميكننا أن نعد تأييد األنبياء باملعجزات من سنن اهللا أيضا، فاملعجزات والنبوة شيئان يف كوما من 
  .جزة عالمة صدق النبوةاألمور الغيبية اخلارقة لسنن الكون فاملع

فيجب على املسلم أن يعتقد بأن اهللا عز وجل قد جهز أنبياءه ورسله الذين أرسلهم إىل الناس 
مبعجزات تبني صدق دعوهتم وتوضح للناس ارتباطهم باهللا عز وجل وأم مؤيدون به وما من نيب إال 

ات ما مثله آمن عليه البشر وإمنا وما من نيب إال وأويت من اآلي "ρ ويف ذلك يقول 437وأيد مبعجزة
 وما أكثر اآليات 438"كان الذي أوتيته وحيا أوحي إىلّ، فأنا أرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة

  .القرآنية اليت دلت على تأييد أنبيائه باملعجزات املختلفة
رأي غري صحيح هناك رأي يقول أن معجزات الرسل مع تقدم العلم ميكن أن يصل إليها البشر وهذا ال

على اإلطالق، فاملعجزة تبقى معجزة إىل يوم القيامة، قد يقول واحد إننا قد نصل إىل قانون أو  
اختراع يشق املاء، وحىت وإن حدث هذا فإن املعجزة تبقى خالدة ألنه  ال ميكن أن يأيت إنسان 

عا  من األمور الغيبية نظنها  إالّ أن هناك نو-عليه السالم–يضرب البحر بعصاه فينشق املاء إالّ موسى 
خارقة للنواميس  ألن سرها غائب عنا خفي علينا ،و قد يصل العلم يوما ما لكشف النواميس اليت 

  439وقعت تلك األمور على أساسها

                                                 
   وما بعدها بتصرف206 الوحي احملمدي، تأليف الشيخ حممد رشيد رضا، ص - 436
  .215ص , ت, ب, 2: ط, حممد سعيد رمضان، دار الفكر بريوت/  كربى اليقينيات الكونية د- 437
  .1/92 وصحيح مسلم 6/224يح البخاري  متفق عليه، صح- 438
مكتبة التراث , مجع وإعداد عبد القادر أمحد عطا ,   أنظر عقيدة املسلم للشيخ حممد متويل الشعراوي- 439

  93-92: ص,  ت , ب: ط, ودار الشهاب باتنة اجلزائر, اإلسالمي القاهرة 
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  :املعجزة يف اللغة واالصطالح: املبحث األول
  :املعجزة وما يرادفها  يف اللغة:  املطلب األول

 440"َأعجْزت َأْن َأُآوَن: "لعجز و هو ضد القدرة قال تعاىل مأخوذة من ا:  املعجزة -1
واعَلموا َأنَُّكم َغير : "جعلته عاجزا :وأعجزت فالنا وعجزته، وعاجزته 

وما َأْنُتم ِبمعِجِزيَن ِفي " وقوله تعاىل 441"معِجِزي اللَِّه

َنا والَِّذيَن سعوا ِفي آياِت" ويقول سبحانه 442"اْلَأرِض

قيل معناه ظانني ومقدرين أم يعجزوننا ألم حسبوا أم ال :  فمعاجزين 443"معاِجِزيَن
  .معاجزين معاندين وهو راجع إىل األول: يبعثون وأنه ال جنة وال نار وورد يف التفسري 

. أعجزهم  ويثبطوم عنه وعن اإلميان باآليات وقد ρتأويلها أم يعجزون من اتبع النيب : ومعجزين 
 واملعجز يف احلقيقة 444"أو ينسبون إىل العجز من اتبعه وذلك حنو جهلته وفسقته  أي نسبته إىل ذلك

- فاعل العجز يف غريه وهو اهللا تعاىل كما أنه هو املقدر ألنه فاعل يف غريه، وإمنا قيل ألعالم الرسل 
اهلا، وزيدت اهلاء فيها فقيل  معجزات لظهور عجز املرسل إليهم عن معارضتهم بأمث-عليهم السالم

معجزة للمبالغة يف اخلرب عن عجز املرسل إليهم عن املعارضة فيها كما وقعت املبالغة باهلاء يف قوهلم 
   .                        445عالّمة وراوية

العالمات والعرب والعجائب من القول املعجز أو غريه مما فيه العربة والعظة : اآليات  -2
وَآَأيْن ِمْن آيٍة ِفي السماواِت : "  من ذلك قوله تعاىل 446,447والتبكيت

وما ُنرِسُل ِباْلآياِت ِإلَّا  "- عز وجل- وقوله 448"واْلَأرِض

                                                 
  .5/31:  املائدة - 440
  .9/2:  التوبة - 441
  29/22: العنكبوت  - 442
  22/51:احلج  - 443
  .568-567 وانظر تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ص 4/791 لسان العرب البن منظور - 444
  ، 160تفسري غريب احلديث البن حجر ص - 445
  )38:تفسري غريب احلديث ص( يقال بكته حىت أسكته: الغلبة باحلجة :  التبكيت - 446
ص , م1982/هـ1402:ط, الشعراوي، دار العودة بريوت على مائدة الفكر اإلسالمي للشيخ حممد متويل - 447
110.  
  . 12/105 يوسف - 448
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 فاآليات ههنا قيل إشارة إىل اجلراد والقمل والضفادع وحنوها من اآليات اليت 449"َتْخِويًفا
  .ا يفعل مبن يفعله ختويفا وذلك أخس املنازل للمأمورينأرسلت إىل األمم املتقدمة، فنبه أن ذلك إمن

بْل هو آيات : " مجلة كلمات بليغة حمكمة ففي قوله تعاىل : اآليات واآلية يف القرآن 
بيَنات ِفي صدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلم وما يجحد 

     450,451"ِبآياِتَنا ِإلَّا الظَّاِلموَن
إثبات القرآن عجز اخللق عند : هو مركب إضايف، معناه حبسب أصل اللغة : رآن إعجاز الق-3

  . اإلتيان مبا حتداهم به، فهو من إضافة املصدر لفاعله، واملفعول وما تعلق بالفعل حمذوف للعلم به
إعجاز القرآن خلق اهللا عن اإلتيان مبا حتداهم به، ولكن التعجيز املذكور ليس مقصودا : والتقدير 

اته، بل املقصود الزمه وهو إظهار أن هذا الكتاب حق، وأن الرسول الذي جاء به رسول لذ
وكذلك الشأن يف كل معجزات األنبياء، ليس املقصود ا تعجيز اخللق لذات التعجيز، . 452صدق

ولكن لالزمه وهو داللتها على أم صادقون فيما يبلغون عن اهللا تعاىل، فيتحول الشعور من العجز 
  .           ا إىل اإلميان بأا من قدرة اهللا وإلرشادهم إىل اتباع الرسل لتحقيق سعادة الدارينهءإزا
  

  :املطلب الثاين
  : املعىن االصطالحي -1

يف كثري من الكتب القدمية منها أو احلديثة اليت تصفحتها تعرض فيها لشرح املعجزة بصفة مباشرة 
أذكر التعريف مث أعقبه بالشرح كما هو عند بعض العلماء قدميا دون تعريفها بدقة وما ارتأيته هو أن 

  .وحديثا
 فهي فعل يظهر على يدي مدعي النبوة خبالف العادة يف زمان التكليف عند حتدي املنكرين له -

 وكما هو مالحظ فالتعريف ذه الصيغة حيتاج إىل شرح 453عالج له على وجه يبني صدق دعواه
  . يذلل به ما هو صعب

                                                 
   17/59اإلسراء  449
    29/49 العنكبوت - 450
  110: و أنظر على مائدة الفكر اإلسالمي ص101:تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  ص- 451
وانظر إعجاز القرآن . 2/331.  تاريخبال 1:  مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين دار الفكر بريوت، ط - 452

  .     140-139ت ، ص ,األوىل ب: والبالغة النبوية، تأليف مصطفى صادق الرافعي دار الكتاب العريب بريوت  ط
 االعتقاد على مذهب السلف أهل السنة واجلماعة لإلمام احلافظ أيب بكر أمحد بن احلسني البيهقي، دار - 453

، والتبصري يف الدين لالسفراييين أيب املظفر حتقيق كمال يوسف 146 ص م1984/هـ1404 1: ط, الكتب العلمية 
  1983/هـ1403 1:احلوت  عامل الكتب بريوت ط
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إخراج للخوارق اليت قد تكون لبعض املقربني والصاحلني مما :  يظهر على يدي مدعي النبوة فمعىن
  ). نرجئ احلديث عنها الحقا (454يسمى بالكرامة

  
  
  

 فهو 455بأنه أمر خارق فال هو خاضع لناموس الكون، وال لقانون الوجود: ومعىن خبالف العادة 
دم ملا اعتاده الناس من عادات حبيث ال ميكن ألحد مهما املتجاوز حلدود املألوف املعروف، احملطم امله

. 456أويت من علم ومن فهم ومن براعة وحذق أن حياكيها أو يقلدها، وبذلك يثبت فشله وعجزه
واألمر اخلارق للعادة، خيالف املألوف وال خيالف العقل واإلمكان، فالعقل ال حييل إمكان وقوعها 

على نسقها املألوف الذي نراه ليس شيئا ضروريا يفرضه العقل ذلك ألن استمرار الظواهر الطبيعية 
فرضا، وإمنا هو مما نسجته العادة، وتكون بفعل األسباب اجلعلية، وما يلحق هذه اخلوارق من 

  . 457التعجب منها أو االستنكار هلا إمنا هو بسبب غرابتها عن املشاهد واملألوف
 فكل ما -تعاىل–ني والعقل ألنه ال حصر على قدرته فاهللا قادر على كل ممكن وإن عظم أمره يف الع
ما َخْلُقُكم وَلا  "-458سبحانه وتعاىل–دخل يف لفظ اإلمكان فهو يف قبضة قهره 

 فاهللا 459"بعُثُكم ِإلَّا َآَنْفٍس واِحدٍة ِإنَّ اللَّه سِميع بِصري
 واخلوارق اليت يصح أن تسمى تعاىل يف عقيدة املؤمن إذا شاء يسلب األشياء ما جرت سنته فيها

أنه ليس باإلمكان أن يتوصل العلم يوما إىل كشف ناموس طبيعي يفسر وقوعها بل أنه    ) معجزات(
  . ال ينبغي حماولة تفسريها على أساس القوانني الطبيعية ألا لو مل  تكن خرقا للسنن مل تسم معجزة

ا احلكمة من ذكرها، فاهللا تعاىل إمنا أجرى تلك وإذا قلنا أا حصلت على أساس قانون طبيعي أبطلن
املعجزة، ليبدلنا على أنه هو وحده اخلالق للسنن الكونية، القادر على خرقها، فإذا كان باستطاعة 
اإلنسان أن يأيت مبثل تلك املعجزة، بقوة قانون طبيعي يكتشفه، ال تكون معجزة، وال يكون لذكر اهللا 

                                                 
  . 214ص كربى اليقينيات الكونية حملمد سعيد رمضان البوطي، - 454
  .  166 ص, 1982:  على مائدة الفكر اإلسالمي للشيخ حممد متويل الشعراوي  دار العودة بريوت ط - 455
  .  110ص 2:  العقائد اإلسالمية البن باديس، مكتبة الشركة اجلزائرية مرازقة اجلزائر ، ط - 456
  .  214 كربى اليقينيات الكونية حملمد سعيد رمضان البوطي، ص - 457
  .  214 الوحي احملمدي تأليف حممد رشيد رضا، ص - 458
  .   31/28 لقمان - 459
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رمحه – 461يقول عبد القاهر البغدادي: يف زمان التكليف  460 معىنهلا يف باب املعجزات حكمة وال
   إمنا قيد التعريف بدار التكليف ألن ما -اهللا
   

 ومل نورد 462"يفعله اهللا تعاىل يوم القيامة من أعالمها على خالف العادة فليست مبعجزة ألحد
معجزات األنبياء بل الذي ذكره هذا العامل اجلليل ألنه مل يقتصر فيه على ما خيص . 463التعريف

  . يشمل كذلك كرامات األولياء
احتراز عما قد يقع من ذلك مصادفة، ال على وجه التحدي غري أنه : عند حتدي املنكرين له : ومعىن 

  ومعىن على وجه يبني صدق دعواه، فهو 464.ال يشترط التصريح بالتحدي بل تكفي قرائن األحوال
إخراج للخارقة اليت تأيت تكذيبا لدعوى النبوة، كما إذا تكلم عندئذ من نوع اإلكرام اإلهلي كما هو 

  .465اجلماد فنطق بتكذيبه
  
  : أنواع املعجزات-2

املعجزات كلها من اهللا تعاىل ال من كسب األنبياء ،كما نطق به القرآن ،و لكن حسب مظهرها 
  :قسمان

األحكام االستثنائية فاملأثور  هو ما ال يعرف له سنة إهلية  جيري عليها فهو من قبيل : القسم األول
و أثبتها القرآن له كاآليات التسع مبصر واليت ظهرت –عليه السالم –من آيات اهللا اليت أيد ا موسى 

يف أثناء خروجه ببين إسرائيل و مدة التيه ،مل يكن شيء منها بكسب له حقيقي و ال صوري ،بل كل 
 إالّ ما يأمره اهللا تعاىل به من -عليه السالم–ذلك كان بفعل اهللا تعاىل بدون سبب كسيب ملوسى 

                                                 
  .91راوي، مجع وإعداد عبد القادر أمحد عطا، ص أنظر املسلم حملمد متويل الشع- 460
االسفراييين , ، هو عبد القاهر بن طاهر بن حممد التميمي البغدادي م1038/ 429ت :  عبد القاهر البغدادي - 461

ولد ونشأ يف . الفقيه الشافعي , املاهر يف احلساب, النحوي, الشاعر, اإلمام الكامل ذو الفنون األصويل األديب
, امللل والنحل , الفرق بني الفرق: من تصانيفه , واستقر يف نيسابور تويف باسفرايني,  رحل إىل خراسان مث, بغداد

  )  بتصرف 157-156أعالم أصول الفقه ص( فضائح الكرامية 
, 3: ط, دار الكتب العلمية بريوت, )أبو منضور عبد القاهر(, كتاب أصول الدين لعبد القاهر البغدادي-462

  120:ص,  م1981/هـ1401
 هي ظهور أمر خالف العادة يف دار التكليف إلظهار صدق ذي نبوة من األنبياء أو ذي كرامة من األولياء مع -463

  نكول من يتحدى  به  
  .  214 كربى اليقينات الكونية، ص -464
  .  214:  م، س ص-465
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ضرب البحر  أو احلجر بعصاه ،و اليت هي آياته الكربى ،و ال مما حيتمل أن يكون بسبب من 
  .األسباب الروحية اليت تكون ألحد من الناس بالرياضة   و توجيه اإلرادة أو خواص املادة و قواها 

 –عليه السالم –ال مادية ،فاآليات اليت أيد اهللا ا نبيه عيسى  يقع بسنة إهلية روحانية :القسم الثاين 
على كوا خارقة للعادات الكسبية و على خالف السنن املعروفة للناس قد يظهر فيها أا كلها 
أوجلّها حدث على سنة اهللا يف عامل األرواح كما كان خلقه كذلك ،فقد محلت أمه به بنفخة من 

عليه السالم –إال أن روحانيته –عليه السالم – 466وهو امللك جربيل(ا  فيه–عز و جل –روح اهللا 
عز وجل –أقوى و أكمل و أقدس و أفضل و إمنا  مل تكن حبمل كسيب منه بل من أصل خلق اهللا –
 والَِّتي َأحصَنت َفرجها َفَنَفْخَنا :"إياه بآية منه كما قال تعاىل –

"  وابَنها آيًة ِلْلعاَلِمَنيِفيها ِمْن روِحَنا وجعْلَناها
467   

 فآيتهما هي احلمل به ،و 468" وجعْلَنا ابَن مريم وُأمه آيًة:"و قال 
خلقه بنفخ الروح اإلهلي ال بسبب التلقيح البشري و ال مبا قيل من احتمال وجود ماديت الذكورة و 

بني من خالل ما عرض يف القسمني أن   فت469. األنوثة يف رمحها كوجودها يف بعض أحياء الدنيا 
مبحض قدرته دون سنة من سننه الظاهرة يف قواه –عليه السالم -470آيات اهللا تعاىل املشهورة ملوسى

  .خبالف ذلك –عليه السالم – 471الروحية و أن آياته لعيسى
نظام والنوع األول أدل على قدرة اهللا و مشيئته ،واختياره يف أفعاله يف نظر الناس لبعدها عن 
عليهم -األسباب         و املسببات اليت جتري عليها أفعاهلم ،و قس علي ذلك سائر معجزات األنبياء

  .  -السالم
                                                 

و قد .ذين يعرفون حبملة العرش و هو امللك املكلف بالوحي و أحد املالئكة األربعة ال: جربيل عليه السالم -466
جربيل األمني ،و أمني الوحي ،وخازن :حاء ذكر  جربيل يف القرآن بالنص و باإلشارة و جلربيل أمساء ونعوت منها

الدين و الدولة  لعلي يض ربن الطربي حتقيق عادل (القدس ،والروح األمني، والناموس األكرب وطاوس املالئكة 
  )    بتصرف 60ص ) نويهض

  91 / 21:  األنبياء  - 467
  23/51: املؤمنون - 468
        223-221:  انظر كتاب الوحي احملمدي  حملمد رشيد رضا ص- 469
عليه السالم من رسل اهللا الكرام أويل العزم ،ذكر )  ق م 13القرن (موسى بن عمران:-عليه السالم - موسى- 470

و قصة السامري وعجله  ،وقصة –عليه السالم –خلضر القرآن الكرمي له عدة قصص منها قصته مع العبد الصاحل ا
  ) 48:الدين والدولة ص ( من القرآن موضعا134دخوله األرض املقدسة،وقصة والدته ،وغري ذلك ،ورد امسه يف 

املسيح عيسى بت مرمي ،هو عبد اهللا و رسوله و كلمته اليت ألقاها إىل مرمي و روح منه :-عليه السالم- عيسى- 471
   )   128الدين و الدولة  ص (نبياء اهللا و رسله من بين إسرائيل و هو آخر األ
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وبادئ ذي بدء املعجزات قد تكون ) .عقلية(و معنوية ) مادية(حسية:و هناك من منحها تقسيما آخر 
 تكون خارجة عن جوهرها ،فهي ذاتية يف الرسالة جبعل حقائقها و دالئل صحتها كتابا واحدا و قد

 غري إجنيله -عليه السالم-شيء آخر غري الرساالت اليت يبشرون ا و يدعون إليها فطب عيسى
و التفاوت بينها واسع النطاق باختالف البيئات اليت . غري توراته -عليه السالم–،وعصى موسى 

    472.ظهرت فيها و الرساالت اليت اقترنت ا
 هي اليت أثارت االهتمام األكثر يف العصور السابقة ،أما ما تضمنته األديان من و املعجزات املادية

  .حقائق فكانت مرتلته ثانوية 
وعند جميء اإلسالم غض من شأن اإلعجاز املادي ،ونوه باإلعجاز العقلي و القيم املعنوية للرساالت 

 فال –أوال –ة مل متنع التكذيب ا وقرر إىل جانب ذلك  أن اخلوارق اليت دعمت ا الديانات القدمي.
 وما مَنعَنا َأْن ُنرِسَل :"قال اهللا تعاىل.معىن لطلب التصديق ا أخريا 

ِباْلآياِت ِإلَّا َأْن َآذَّب ِبها اْلَأوُلوَن وآَتيَنا َثمود 
النَّاَقَة مبِصرًة َفَظَلموا ِبها وما ُنرِسُل ِباْلآياِت 

    473"  ْخِويًفاِإلَّا َت
فاملعجزات املادية ثانوية الداللة ،يف تصديق النبوة و الشهادة هلا ،و الطريقة اليت كانت عليها من عند 
اهللا تشري إىل أن احلكمة اإلهلية مل تعلق عليها كبري أمهية ومل تنقص ا من قيمة املعجزة العقلية اليت 

  .ا–صلى اله عليه و سلم –انفرد الرسول 
مجلة من هذه املعجزات املادية بني املؤمنني الذين  استقر اإلميان يف قلوم فعال ،وحدث بعض حدثت 

  .فاحلسية و قد كانت عديدة و العقلية وقد كانت فريدة)وسيأيت بيان ذلك (آخر أمام أعني الكافرين 
ار بردا تدرك حباسة البصر كما أدركها القوم عندما شاهدوا كيف حتولت الن:املعجزات احلسية 

املاء بعصاه –عليه السالم –وسالما على سيدنا ابراهيم ،وكما أدركوها عندما أخرج سيدنا موسى 
،أو عندما استحالت عصاه  إىل حية لقفت ما صنع السحرة ،وكما أدركها القوم الذين عاينوا سيدنا 

نالك من إىل ماه–بإذن اهللا – واألبرص وحيي املوتى 474 يربئ األكمه–عليه السالم –عيسى 
  إىل م معززا ا مواقف أصحاا يف رساالهتتاملعجزات اليت ذكرها القرآن الكرمي من املعجزا

   475أقوامهم

                                                 
ص , ت, ب, طبعة جديدة, مطبعة الشهاب للطباعة والنشر باتنة اجلزائر,  أنظر عقيدة املسلم حملمد الغزايل- 472
189   
  17/59: اإلسراء -473
  )8/58زي تفسري الرا(ما عليه أكثر أهل اللغة أن أالكمه هو الذي ولد أعمى : أالكمه-474
   41-40 ص2:حممد صاحل البنداق ط/ انظر كتاب املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي د-475
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ومن مميزات هذه املعجزات احلسية أن يشترك يف إدراكها العامة واخلاصة ويكون هلا وقع قي نفوسهم 
  .مجيعا وتأثري على جمامع القلوب 
ة يف موضوعها من التفكري ومن االعتقاد فهي ممكنة ال استحالة فيها فاإلسالم  يضع املعجزات احلسي

 476ولكن ال هتدي من مل تكن له هداية من بصريته واستقامة تفكريه. على خالق املبدع لكل شئ 
 وَأْقسموا ِباللَِّه جهد َأيماِنِهم َلِئْن :"قال اهللا تعاىل 

ْل ِإنَّما اْلآيات ِعْند جاَءْتهم آيٌة َليؤِمُننَّ ِبها ُق
 477 "اللَِّه وما يْشِعرُآم َأنَّها ِإَذا جاَءت َلا يؤِمُنوَن

 وَلو َفَتحَنا :"ويزيد هذا املعىن وضوحا قوله تعاىل يف تصوير موقف الكافرين 
. عَليِهم بابا ِمْن السماِء َفَظلُّوا ِفيِه يعرجوَن

 سكِّرت َأبصارَنا بْل َنحُن َقوم َلَقاُلوا ِإنَّما
، فماذا جتدي املعجزات املادية مع هؤالء وهو لو فتحت قلوم واستقام 478" مسحوروَن

َأَفَلا يَتدبروَن اْلُقرآَن ) "القرآن الكرمي(تفكريهم الكتفوا باملعجزة الباقية 
 ارَتدوا عَلى ِإنَّ الَِّذيَن, َأم عَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلها

َأدباِرِهم ِمْن بعِد ما َتبيَن َلهم اْلهدى الشَّيَطاُن 
 عقلية، وما دام البشر حيترمون ρ فمعجزة سيدنا حممد 479"سوَل َلهم وَأمَلى َلهم

زة عقوهلم فستبقى هلذه املعجزة قيمتها وكذا ما بقي العقل أنفس شيء يف احلياة وإذا كانت املعج
الكربى لنيب اإلسالم هي القرآن الكرمي، فيه كان التحدي فإن ما احتوى هذا الكتاب من معجزات 

  . تكاد ال تعد، وهي متمتعة بالبقاء إىل اليوم وإىل ما بعد اليوم حىت يرث اهللا األرض ومن عليها

                                                                                                                                            
كلمة يونانية معربة مبعىن البشارة ،وهو اسم يطلق على الكتب اليت وضعت بعد زمن املسيح بأكثر من :  اإلجنيل 

ألناجيل و هي إجنيل مىت وهو أقدمها ،و نصف  قرن بالنسبة إىل أوهلا وضعا و تعترف الكنيسة املسيحية بأربعة من ا
إجنيل مرقص،و إجنيل لوقا، وإجنيل يوحنا ،ويعرف األجنيل بالعهد اجلدي متييزا له عن  التوراة أو العهد القدمي 

  ). بتصرف75الدين والدولة ص .(
ردت فيها  منها عشرة مواضع وردت فيها منفردة ،وسبعة مواضع وموضعا18وردت كلمة التوراة يف : التوراة 

 إىل التحريف 7/157ووردت مرة واحدة عطفت عليها كلمة القرآن وتشري سورة األعراف . معطوفة بكلمة إجنيل
العهد (العربية مبعىن قانون و يقصد  بالتوراة كتاب "تورا"يف التوراة و اإلجنيل والتوراة كلمة مستعربة من أصل كلمة 

  )       بتصرف99/100الدين والدولة .(لكتاب املقدس والتوراة و اإلجنيل حاليا ميثالن ا)القدمي 
, كتاب التفكري فريضة إسالمية لعباس حممود العقاد مطبعة منشورات املكتبة العصرية بريوت صيدا طبعة ب- 476
   86: ص, ت

  6/109 األنعام -477
   15-15/14 احلجر -478
  . 25-47/24 حممد -479
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مبوهتم، ومن أما معجزات سائر الرسل فمحدودة العدد، قصرية األمد، ذهبت بذهاب زمام، وماتت 
يطلبها اآلن،ال جيدها إال يف خرب كان، وال يسلم له شاهد ا إال هذا القرآن، وتلك نعمة مينها القرآن 

وَأنَزْلَنا ِإَليَك : "قال تعاىل . 480على سائر الكتب والرسل وما صح من األديان كافة
َتاِب اْلِكَتاب ِباْلحق مصدًقا ِلما بيَن يديِه ِمْن اْلِك

وقد قضت حكمة اهللا أن تكون معجزة اإلسالم باقية، حىت ال . 481"ومهيِمًنا عَليِه
يكون ألحد عذر يف ترك هذا الدين األخري الذي من خصائصه العاملية والدميومة فمن بعض معجزات 

  "األنبياء املذكورة يف القرآن الكرمي
  
  
  
  
  
  
  

   . عليه السالم– 482آية نيب اهللا صاحل
وَلَقد َأرسْلَنا ِإَلى " قومه إىل عبادة اهللا الواحد األحد - عليه السالم–احل دعا ص

 فكذبوه 484" َأَخاهم صاِلحا َأْن اعبدوا اللَّه) 483(َثمود 
, َقاُلوا ِإنَّما َأْنت ِمْن اْلمسحِريَن"وطلبوا منه آية تدل على صدقه 

                                                 
  .2/336 بال تاريخ، 3: دار الفكر ط , بد العظيم الزرقاوي مناهل العرفان يف علوم القرآن للشيخ حممد ع-480
  .5/48 املائدة -481
هو النيب العريب الذي بعث يف قوم مثود وكانت معجزته أن أخرج من الصخر ناقة عشراء، ولكن مثود :  صاحل -482

د جاد املوىل ص قصص القرآن حملمد أمح(عقرهتا فأهلكهم اهللا وقضى على مدينتهم، قيل بالصاعقة وقيل بالزلزال 
25 .(  
رأس قبيلة من العرب العاربة : هم قوم صاحل ينسبون إىل مثود بن عامر بن ارم، من بين سام ابن نوح :  مثود -483

مث انتشروا بني الشام ) بني املدينة والشام(يف اجلاهلية األوىل، كانت إقامته يف بابل ورحل عنها بعشريته إىل احلجر 
 26 احلجر املعروفة مبدائن صاحل إىل اليوم ورد ذكر مثود منفردا أو مقرونا باسم عاد يف واحلجاز وبقيت آثارهم يف

  ).  بتصرف125، 124الدين والدولة ص (موضعا من القرآن 
  16/45 النمل -484
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ْأِت ِبآيٍة ِإْن ُآْنت ِمْن ما َأْنت ِإلَّا بَشر ِمْثُلَنا َف
  . 485"الصاِدِقَني
ذكر املفسرون أن مثود اجتمعوا يوما يف ناديهم، فجاءهم رسول اهللا صاحل  : (486يقول ابن كثري

إن أنت أخرجت لنا من هذه : فدعاهم إىل اهللا، وذكرهم، وحذرهم، ووعظهم، وأمرهم، فقالوا له 
من صفتها كيت وكيت، وذكروا أوصافا مسوها ناقة، – وأشاروا إىل صخرة هناك –الصخرة 

– طويلة، من صفتها كذا وكذا، فقال هلم نبيهم صاحل 487ونعتوها وتعنتوا فيها، وأن تكون عشراء
 أرأيتم إن أجبتكم إىل ما سألتكم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون مبا جئت به - عليه السالم

 ومواثيقهم على ذلك مث قام إىل مصاله فصلى نعم، فأخذ عهودهم: وتصدقونين مبا أرسلت به؟ قالوا 
 تلك - عز وجل– أن جييبهم إىل ما طلبوا، فأمر اهللا -عزوجل– ما قدر له، مث دعا ربه -عزوجل–هللا 

الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبوا، فلما عاينوها كذلك رأوا أمرا 
وقد ذكر . 488)ثري منهم واستمر أكثرهم على كفرهمعظيما، ودليال قاطعا وبرهانا ساطعا فآمن ك

َقاَل هِذِه َناَقٌة َلها ِشرب وَلُكم : "اهللا استجابتهم لطلبهم يف اآلية 

َقد جاَءْتُكم بيَنٌة ِمْن ربُكم هِذِه " ، 489"ِشرب يوٍم معُلوٍم
ِض اللَِّه َناَقُة اللَِّه َلُكم آيًة َفَذروها َتْأُآْل ِفي َأر

 وقد أخرب اهللا أا كانت آية واضحة بينة ال خفاء فيها، ولذا 490"وَلا َتمسوها ِبسوٍء
  .491"وآَتيَنا َثمود النَّاَقَة مبِصرًة"مساها مبصرة 

  
   : -عليه السالم–معجزة ابراهيم 

 النار -عزوجل–ا، فأمر اهللا حطم ابراهيم آهلة قومه اليت كانوا يعبدوا، فأشعلوا له النار، ورموه فيه
َقاُلوا حرُقوه وانصروا آِلهَتُكم ِإْن ُآنُتم "أال تصيبه بأذى 

                                                 
  .154-26/153 الشعراء -485
 امساعيل بن عمر بن كثري بن ضو بن  درع القرشي) 1373 – 1302=  هـ 774-701: ( ابن كثري -486

ولد يف قرية من أعمال ُبصرى الشام وانتقل إىل . البصروي مث الدمشقي أبو الفداء، عماد الدين ؛ حافظ مؤرخ فقيه
الباعث احلثيث إىل "والتفسري القرآن العظيم " البداية والنهاية"دمشق ورحل يف طلب العلم بدمشق، من تصانيفه 

  ). بتصرف1/920اإلعالم للزركلي ... (معرفة علوم احلديث
  )167: تفسري غريب احلديث البن حجر  ص( ناقة مضى حلملها عشرة أشهر :   عشراء-487
  . 5/200 وتفسريه 1/134 البداية والنهاية البن كثري -488
  .  155  /26 الشعراء   -489
  .7/73 األعراف -490
  .  17/59 اإلسراء -491
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َفاِعِلَني، ُقْلَنا ياَنار ُآوِني بردا وسَلاما عَلى 
 492"ِإبراِهيم،وَأرادوا ِبِه َآيدا َفجعْلَناهم اْلَأْخسِريَن

 .  
وِإْذ َقاَل "على يد ابراهيم إحياء املوتى، وقد قص اهللا علينا خرب ذلك ومن اآليات اليت أجراها 

ِإبراِهيم رب َأِرِني َآيف ُتحِي اْلموَتى َقاَل َأوَلم 
ُتؤِمْن َقاَل بَلى وَلِكْن ِليْطمِئنَّ َقْلِبي َقاَل َفُخْذ َأربعًة 

عْل عَلى ُآلِّ جبٍل ِمْنهنَّ ِمْن الطَّيِر َفصرهنَّ ِإَليَك ُثم اج
 فأمر بذبح هذه الطيور مث تقطيعها 493"جْزًءا ُثم ادعهنَّ يْأِتيَنَك سعيا

وتفريقها على عدة جبال، مث دعاها فلبت النداء واجتمعت األجزاء املتفرقة، والتحمت كما كانت 
  . 494سبحانه-ظم وأجل قدرته من قبل، ودبت فيها احلياة، وطارت حملقة يف الفضاء فما أع

  
  -عليه ا لسالم-أيات نيب اهللا موسى

وَلَقد آَتيَنا موسى ِتسع آياٍت "أعطى اهللا موسى تسع  آيات بينات 

 وأعظم هذه اآليات وأكربها العصا اليت كانت تتحول إىل حيه عظيمة عندما يلقيها 495"بيَناٍت
اموسى َقاَل ِهي عصاي  وما ِتْلَك ِبيِميِنَك ي."على األرض

َأَتوآَُّأ عَليها وَأهشُّ ِبها عَلى َغَنِمي وِلي ِفيها مآِرب 
َفَأْلَقاها َفِإَذا ِهي حيٌة , َقاَل َأْلِقها ياموسى, ُأْخرى
َقاَل ُخْذها وَلا َتَخف سُنِعيدها ِسريَتها , َتسعى

       496"اْلُأوَلى
 497ن شأن هذه العصا أن ابتلعت العشرات من احلبال و العصي اليت جاء ا سحرة فرعون وكانت م

َقاُلوا ياموسى ِإما َأْن ُتْلِقي وِإما َأْن "ليغالبوا موسى
فإذا حباهلم , قال بل ألقوا, َنُكوَن َأوَل مْن َأْلَقى

َفَأوجس ِفي َنْفِسِه , وعصيهم خييل إليه أا يسعى
وَأْلِق , ُقْلَنا َلا َتَخف ِإنََّك َأْنت اْلَأعَلى, ًة موسىِخيَف

ما ِفي يِميِنَك َتْلَقف ما صَنعوا ِإنَّما صَنعوا َآيد 

                                                 
  .  70-21/68 األنبياء -492
  . 2/260البقرة -493
  .     5/187 تفسري ابن كثري -494
  17/101 اإلسراء -495
  21- 20/17 طه -496
  و اجلمع فراعنة كل عات متمرد كان لقبا لكل من ملك مصر : وفُرعون, وفُرعون, ِفرعون:   فرعون-497
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فعلم السحرة أن هذا ليس من .498"ساِحٍر وَلا يْفِلح الساِحر حيُث َأَتى
ا آمنَّا ِبرب َفُأْلِقي السحرُة سجدا َقاُلو"صنع البشر 

"  و من اآليات اليت أرسل ا موسى ما ذكره اهللا يف قوله500"وموسى) 499(هاروَن 
 كان 501"اسُلْك يدَك ِفي جيِبَك َتْخرج بيضاَء ِمْن َغيِر سوٍء

أي من , فإذا هي تتألأل كالقمر بياضا من غري سوء,  مث يرتعها-درع قميصه–يدخل يده يف جيبه 
  502وال مرض, برصغري 

   -عليه السالم–معجزات نيب اهللا عيسى 
من معجزاته اليت أخربنا اهللا ا أنه كان يصنع من الطني ما يشبه الطيور مث ينفخ فيها فتصبح طيورا 

وقد قص  , ومير على املوتى فيناديهم فيجيبهم اهللا تعاىل, ويربئ األكمة واألبرص, بإذن اهللا   وقدرته
وِإْذ َتْخُلق ِمْن الطِِّني َآهيَئِة " قوله تعلى خماطبا عيسىالقرآن لنا هذا يف

الطَّيِر ِبِإْذِني َفَتنُفُخ ِفيها َفَتُكوُن َطيرا ِبِإْذِني 
وُتبِرُئ اْلَأْآمه واْلَأبرص ِبِإْذِني وِإْذ ُتْخِرج اْلموَتى 

   503"ِبِإْذِني
  

  -ρ–معجزات خامت األنبياء  املرسلني 
,  ومعايشته ومعاملته-ρ– األجالء الذين سعدوا وشرفوا بصحبة الرسول 504ا الصحابةشهده

 معجزة انفالق البحر كانت -عليه السالم–وباإلقتداء بسلوكه وسريته فكما كانت لسيدنا موسى 
رضي -و شفاء املرضى كما حدث لسيدنا علي, معجزة انشقاق القمر-عليه الصالة والسالم–لنبينا 
وحدث لبعض الصحابة من سقوط إحدى حدقتيه فردها الرسول إيل ,  غزوة خيرب  يف-اهللا عنه

مكاا من عينه ولقد روت ذلك كتب احلديث والسرية النبوية بأسانيد صحيحة وحسنة مقارنة 

                                                 
  69- 20/65طه  -498
   هو أول أحبار بين إسرائيل -عليهما السالم- أخو موسى -499
  20/70طه -500
  28/32القصص -501
  5/279تفسري بن كثري -502
  5/110 املائدة-503
 وكانوا على الدين اإلسالمي سواء أكان هلم شرف اللقاء به أو مل يكتب هلم -ρ–الذين عاصروا الرسول -504
دار الكتاب العريب , حملمد حممد أبو زهو, حديث و احملدثون( ,غزوا معه أو مل يغزوا, رووا عنه أو مل يرووا , ذلك

   129:ص , م1984/هـ1404: بريوت ط 
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 عالوة على ما ذكر تسبيح اجلبال والطري لداود  و تسخري -عليهم السالم–مبعجزات األنبياء اآلخرين 
  . والريح لسليمان  اجلن والشياطني

وقد نقلها الثقاة نقال متصال صحيحا وتواتر بعضها -عليه الصالة والسالم-والكالم يف سائر معجزاته
   :  وهي أنواع505حبيث أن اإلنسان إن شك يف بعض أفرادها ال ميكنه الشك يف جمموعها

حىت رأوا , فانشق القمر شقتني,  آية-ρ- فقد سأل أهل مكة الرسول,  انشقاق القمر: األول
و قد سجل اهللا ذكر هذه اآلية يف كتابه العزيز . وقد كان القمر عند انشقاقه بدرا,  بينهما506حراء

وِإْن يروا آيًة , اْقَتربت الساعُة واْنَشق اْلَقمر"فقال 

و قد شاهد هذه املعجزة ناس يف أحناء 507"يعِرضوا ويُقوُلوا ِسحر مسَتِمر
مث استدركوا قائلني انظروا ما , و قالوا  سحرنا حممد, فإن أهل مكة مل يصدقوا, يرة العربيةاجلز

يف اليوم التايل سألوا من وفد , فإن حممدا       ال يستطيع أن يسحر الناس كلهم, يأتيكم به السفار
, قاع األرض يقول ابن كثري شوهد انشقاقه يف كثري من ب508فأخربوا أم رأوه, إليهم من خارج مكة

    509وأرخ بليلة انشقاق القمر , وبين بناء يف تلك الليلة, و يقال أنه أرخ ذلك يف بالد اهلند
 فأخذ كفا من احلصى -عليه السالم–ρ–كنا  عند رسول اهللا :  كالم اجلمادات قال أنس :الثاين

  , فسبحن يف يده حىت مسعنا التسبيح
 صلى - بل أعرايب فلما دنا منه قال له رسول اهللا يف سفر فأقρوعن ابن عمر قال كنا مع رسول 

تشهد أن  قال وما هو؟ قال هل لك في خير؟ قال إىل أهلي قال أين تريد؟ -اللهم عليه وسلم 

 قال ومن يشهد على ما تقول قال الشريك له وأن محمدا عبده ورسوله ال إله إال اهللا وحده
 وهي بشاطئ الوادي فأقبلت ختد األرض -وسلم  صلى اللهم عليه -هذه السلمة فدعاها رسول اهللا 

خدا حىت قامت بني يديه فاستشهدها ثالثا فشهدت ثالثا أنه كما قال مث رجعت إىل منبتها ورجع 
  510 قومه وقال إن اتبعوين أتيتك م وإال رجعت فكنت معك األعرايب إىل

                                                 
 471-469/ 1ن كثري ملعرفة األحاديث الواردة يف ذلك  أنظر تفسري اب-505
بكسر احلاء وحكي فيه الضم و الكسر وهو ممدود حراء وبقصر حرى / حراء هو جبل معروف مبكة -506

  67صتفسري غريب احلديث إلبن حجر /ويصرف و ال يصرف
  2-54/1 القمر - 507
  1/471 تفسري بن كثري -508
دار الكتب , ) ابو بكر أمحد بن احلسني(السنة واجلماعة للبيهقي  االعتقاد على مذهب أهل السلف أهل -509

  159ص, م1976/هـ1396, 1: ط, العلمية بريوت 
  .كتاب املقدمة,  سنن الدارمي -510
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 فأهديت إليه يهودية ال يأكل الصدقة ويأكل اهلدية-ρ–  قال كان رسول اهللا 511و عن أيب سلمة
فقال ألصحابه ,فقالت إين مسمومة ,  منها هو وأصحابه-ρ– فأكل رسول اهللا 512شاة مصلية

فأرسل , 513قال فرفعوا أيدم قال فمات بشر بن الرباء, ارفعوا أيديكم فإا قد أخربت أا مسمومة

كنت نبيا مل يضررك  قالت أردت أن أعلم إن على ما صنعت؟ ما حملك  فقال ρإليهارسول اهللا 

   514فأمر بها فقتلها : وإن كنت ملكا أرحت الناس منك قال
فقد روي أن ذئبا شد على غنم فقال الرعاة , شهد له الذئب بالنبوة:  كالم احليوانات العجم: الثالث

أما تعجبون من هذا الذئب؟ فنطق الذئب وقال أنتم أعجب مين لقد ظهر نيب مبكة يدعوا إيل اهللا و ال 
   ومن صحة آية الذئب أن ولد الرجل الّذي كلّمه الذئب يسمون إىل يومنا هذا ببين 515جتيبونه 

 و يف حديث 516مكلم الذئب يتوارثون ذلك وينسبون إليه لئال ينسى وال جيد أحد مساغا إىل إبطاله
ق لترضع اليت ربطها أعرايب فسألته اإلطال.  بالرسالةρروي عن عمر و غريه يف شهادة الضبية لنبينا 

                                                 
هو عبد اهللا بن عبد األسد بن هالل بن عبد اهللا بن عمر من خمزوم املخزومي من السابقني األولني  أبو سلمة -511

  من  الرضاعة كما ثبت يف الصحيحني  و تزوج أم -ρ–عشرة أنفس وكان أخا النيب إيل اإلسالم  أسلم بعد 
  أمه برة بنت عبد املطلب وهو مشهور بكنيته أكثر -ρ–   وكان ابن عمة النيب -ρ–سلمة مث صارت بعده للنيب 

ييز الصحابة اإلصابة يف مت( من امسه ومات يف املدينة بعد أن رجعوا من بدر و قيل بعد أحد  و هو الصحيح
  )بتصرف2/335

  146ص) إلبن حجر(  مشويه تفسري غريب احلديث:  مصليه-512
 ابن معرور  ين صخر بن سابق األنصاري اخلزرجي السلمي وهو صحايب جليل شهد العقبة مع  بشري بن الرباء-513

 فيها  وهو سيد بين  من الشاة اليت سم-ρ–أبيه و شهد بدرا وما بعدها ومات بعد خيرب من أكلة أكلها مع النيب 
  بتصرف 1/150  يف احلديث الصحيح الصحابة يف متييز الصحابة  للعسقالين-ρ–نضلة كما ورد عنه 

 عن كتاب الدين و الدولة يف إثبات 1/172, طبعة دار التحرير القاهرة , )حممد(, الطبقات الكربى البن سعد-514
   74ص لعلي بن ربن الطربي -ρ–نبوة النيب حممد 

فاستعان به ,  كان غالما يرعى الغنم-عليه السالم-تذكر سور القرآن الكرمي أن داود -عليه السالم–نيب داود ال
 يف حربه مع الفلسطينيني فاستطاع على حداثته أن يقتل جالوت اجلبار ومل ل ملك إسرائي) شاول(طالوت       

وآثره امللك والنبوة وقد اختذ أورشليم عاصمة يلبث أن فكر طالوت يف التخلص منه بغدر ولكن اهللا أيد داود بنصره 
 (  - عليه السالم-و أبو نيب اهللا سليمان-عليه السالم -اململكة  وداود هو احلفيد احلادي عشر البراهيم اخلليل

  ).  بتصرف49 و الدين والدولة ص 416:قصص األنبياء البن كثري  ص 
  169ص  و انظر االعتقاد للبيهقي 1/173 , م1960/هـ1380 الطبقات الكربى البن سعد ط بريوت -515
   72ص , م1982/ هـ1402 الدين والدولة لعلي ين ربن الطربي  حتقيق عادل شويهض بريوت -516
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خشفيها و ضمنت الرجوع فرجعت مث سألت األعرايب أن يطلقها فأطلقها فانطلقت تشهد أن ال اله 
  .  517إالّ اهللا حممدا رسول اهللا

  قال ألعرايب أرأيت لو دعوت ρحركة اجلمادات منها قصة الشجرة وما روى ابن عباس انه : الرابع
يث اجلذع إليه مشهور فعن جابر بن عبد  وحد519 فدعاه فجاءه مث قال ارجع فرجع518هذا العذق

   إذا ρ مسقوفا من جذوع النخل فكان الرسول ρ قال كان املسجد يف وقت رسول اهللا 520اهللا
خطب يقوم إىل جذع فلما صنع املنرب كان عليه فسمعنا لذلك اجلذع صوتا كصوت العشار حىت 

 فقال 521عد الساعديو يف حديث سهل بن س.  فوضع يده عليها فسكنتρجاءها رسول اهللا 

فأقبل الناس عليها فرقوا من حنينها حىت كثر  " أال تعجبون من حنين هذه الخشبة "ρرسول اهللا 
   522"بكاؤهم
 ρ إشباع اخللق الكثري من الطعام القليل ففي حديث جابر بن عبد اهللا أنه دعا رسول اهللا : اخلامس

وأكلنا : فأكلوا وهم ثالمثائة، قال  فدعا اهللا على القدر والتنور 523على صاع من شعري وعناق
  . 524 ذهب ذلكρوأهدينا جلرياننا، فلما خرج رسول اهللا 

  
  
  
  
  

                                                 
   170ص االعتقاد - 517
  )162صتفسري غريب احلديث البن حجر ( النخلة:  العذق-518
  169ص االعتقاد للبيهقي -519
م ابن عمرو بن حرام اخلزرجي األنصاري  ) 697 – 607() =  هـ78 -هـ ,  ق 16: (جابر بن عبد اهللا-520

غزا , له وألبيه صحبة, وروى عنه مجاعة من الصحابة  , ρمن املكثرين يف الرواية عن النيب, الصحايب : السلمي 
 حديثا 1540وكانت له يف أواخر أيامه حلقة يف املسجد النبوي يؤخذ عنه العلم روي له , تسع عشرة غزوة

  ) بتصرف2/104زركلي األعالم لل(
من مشاهري الصحابة من , من بين ساعدة, هو سهل بن سعد اخلزرجي األنصاري:  سهل بن سعد الساعدي -521

  )3/143: األعالم (   حديثا 188له يف كتب احلديث )  م710/  هـ 91(اهل املدينة عاش حنو مائة سنة تويف 
  158,159صس ,  م -522
  ). 172تفسري غريب احلديث، ص (األنثى من ولد املعز  :  عناق -523
  .  165 االعتقاد، ص -524
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-  ρلقد مسعت صوت رسول اهللا   : 526 ألم سليم525قال أبو طلحة: وعن أنس بن مالك قال 
فأخرجت أقراصا من شعري، مث . نعم:  أعرف به اجلوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت -ضعيفا

 ρارا هلا فلفت اخلبز ببعضه، مث دسته حتت يدي وردتين ببعضه، مث أرسلتين إىل رسول اهللا أخذت مخ

 أرسلك أبو طلحة  "ρ ومعه أناس فقمت عليهم فقال رسول اهللا ρفذهبت به فوجدت رسول اهللا 

قوموا : ( لمن حوله ρنعم ، فقال رسول اهللا : ؟ فقلت) طعام: (نعم، فقال : قال فقلت ؟ 

ل فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبيرته، قال أبو طلحة قا: ننطلق 
: اهللا ورسوله أعلم :  وليس عندنا ما نطعمهم، فقالت ρقد جاء رسول اهللا : يا أم سليم : 

 وأبو طلحة معه ρ، فأقبل رسول اهللا ρفانطلق أبو طلحة حتى ألقى رسول اهللا : قال 
فجاءت بذلك الخبر، فأمر " هلمي ما عندك يا أم سليم ( : ρحتى دخال، فقال رسول اهللا 

 لها فآدمته، ثم قال فيه رسول اهللا 527 ففته وعصرت عليه أم سليم عكةρبه رسول اهللا 
ρ ائذن لعشرة فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم :  ما شاء اهللا أن يقول، ثم قال

                                                 
هو زيد بن سهل بن األسود النجاري األنصاري , م ) 654-585) = ( هـ34 -هـ,  ق36: (  أبو طلحة -525

وملا ظهر اإلسالم كان من كبار , مولده يف املدينة, من الشجعان الرماة املعدودين يف اجلاهلية واإلسالم , صحايب 
لصوت أيب ( و يف احلديث , وكان جهري الصوت , هد العقبة  وبدرا و أحدا و اخلندق وسائر املشاهدأنصاره فش

وكان ردف رسول اهللا  يوم خيرب و تويف يف املدينة و قيل ركب البحر غازيا )  طلحة يف اجليش من ألف رجل
  )4/113 و انظر اإلصابة يف متييز الصحابة 3/58األعالم ( فمات فيه 

اشتهرت , ρأم انس خادم رسول اهللا , بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب األنصارية : مأم سلي-526
بكنيتها             واختلف يف امسها فقيل سهلة و قيل رميلة و غري ذلك تزوجت مالك بن النظر يف اجلاهلية 

فتزوجت بعده أبا , ت ا فولدت أنس وأسلمت مع السابقني من األنصار فغضب مالك وخرج إىل الشام فما
  ). بتصرف462- 4/461اإلصابة يف متييز الصحابة (   عدة أحاديث ρروت عن النيب, طلحة 

  .)  171تفسري غريب احلديث ص (قرية صغرية :  عكة -527
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قوم سبعون رجال خرجوا، ثم قال ائذن لعشرة حتى أكل القوم كلهم وشبعوا وال
  .528.أوثمانون

مث هيأها فإذا هي مثلها حني أكلوا : زاد يف آخره قال 529ويف رواية أخرى عن أنس بن مالك 
  . 530منها

 ρكنا مع النيب : فقد روي عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال : نبوع املاء بني أصابعه : السادس 
  يف سفر 

  
فيه ماء فوضع يده فيه، وجعل املاء يتخلل من . 531تورفأصابنا عطش شديد فجهشنا إليه وبني يديه 

  . 532بني أصابعه كأا عيون فشربنا وروينا منه وحنن أربعمائة رجل وتوضأنا
  : إخباره بالغيب : السابع 

تقتصر على ما يف القرآن لتأكيد احلجة وإبطال :  ذكر أمورا غائبة عنه متت يف حياته ρ يف أنه -أ
َلَتدُخُلنَّ اْلمسِجد اْلحرام ِإْن َشاَء  "ρوله  لرس- عز وجل–قال . العلة

 533"اللَّه آِمِنَني محلِِّقَني رُءوسُكم ومَقصِريَن َلا َتَخاُفوَن
  . ρفدخلوه على ما قاله تعاىل يف حياته 

وِإْذ يمُكر ِبَك الَِّذيَن َآَفروا ِليْثِبُتوَك َأو "وقال اهللا تعاىل 
و يْخِرجوَك ويمُكروَن ويمُكر اللَّه واللَّه يْقُتُلوَك َأ

 فكان كما قال اهللا تعاىل وأرادوا أن ميكروا به فرد اهللا مكرهم 534 "َخير اْلماِآِريَن
  . وأبسل كيدهم

الَِّذيَن آمُنوا اْذُآروا ِنعمَة اَأيها ي"وقال اهللا عز وجل 
م جُنود َفَأرسْلَنا عَليِهم ِرًحيا اللَِّه عَليُكم ِإْذ جاَءْتُك

                                                 
  .165-164 أنظر كتاب االعتقاد للبيهقي ص -528
 بأن يكثر ρدعا له النيب,  و خادمهρ ابن نضر األنصاري أبو محزة املدين صاحب رسول اهللا:  أنس بن مالك -529

 هـ و قيل غري ذلك وهو 95تويف سنة , فقد رأيت اثنتني و أنا أرجو الثالثة : قال.اهللا ماله وولده ويدخله اجلنة 
   ). 1/71اإلصابة يف متييز الصحابة ( آخر الصحابة موتا بالبصرة 

  .165:  م، س ص-530
  ).   47تفسري غريب احلديث، ص (قدر إناء من حجارة أو غريها مثل ال:  تور -531
  220: وانظر كربى اليقينيات الكونية  ص) كان ذلك باحلديبية  (1/172,     الطبقات الكربى البن سعد -532
  .48/27 الفتح -533
  .  8/30 األنفال -534
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: "  فضرب اهللا بذلك وجوه الكفار فكان كما قال وقال 535"وجُنودا َلم َتروها
سُأْلِقي ِفي ُقُلوِب الَِّذيَن َآَفروا الرعب َفاضِربوا َفوَق 

 اهللا به  فكان كما أخربه536 "اْلَأعَناِق واضِربوا ِمْنهم ُآلَّ بَناٍن
  .وفعل م كما أمر به

َأَلم َتر ِإَلى الَِّذيَن َناَفُقوا يُقوُلوَن ِلِإْخواِنِهم : " وقال 

 َلِئْن ُأْخِرجُتم ِ(537(الَِّذيَن َآَفروا ِمْن َأهِل اْلِكَتاب 
َلَنْخرجنَّ معُكم وَلا ُنِطيع ِفيُكم َأحدا َأبدا وِإْن 

, رنَُّكم واللَّه يْشهد ِإنَّهم َلَكاِذبونََ ُقوِتْلُتم َلَنْنص
َلِئْن ُأْخِرجوا َلا يْخرجوَن معهم وَلِئْن ُقوِتُلوا َلا 
يْنصروَنهم وَلِئْن َنصروهم َليولُّنَّ اْلَأدبار ُثم َلا 

رج إخوام هؤالء معهم  فإن أولئك أخرجوا فلم خيρ فكان األمر كما قال نبيه 538"يْنصرون
عز وجل -أنزل:  ما قال ρوقوتلوا فلم ينصروهم وحني أمتنع أبو هلب من اإلسالم، وقال لرسول اهللا 

ما َأْغَنى عْنه ,  وَتبٍ(539(َتبت يدا َأِبي َلهب : " -فيه

فمات أبو هلب . 540 "سيصَلى َنارا َذات َلهٍب, ماُله وما َآسب
ه، وصلي النار بكفره، وإمنا أنزلت وأبو هلب حي، فلم ميكنه مع حرصه على تكذيب على شرك
 وفيما أخربهم من شأنه، وال ρ ونقض كلمته أن يظهر اإلسالم ليشكك الناس يف النيب ρرسول اهللا 

جيوز أن تقع هذه األمور على االتفاق وتستمر على الصدق، فال خيتلف شيء منها، إال أن يكون من 
  . 541 عالم الغيوبقبل اهللا

                                                 
  .33/9 األحزاب -535

  .8/12:  األنفال - 536
يدينون بدين مساوي وال يؤمنون بكتاب إهلي كالوثنيني هم اليهود و النصارى متيزا هلم عمن ال :  أهل الكتاب -537

الدين .( يف ثالثني موضع ) أهل الكتاب( وجاء اصطالح, و هؤالء يشري إليهم القرآن الكرمي باسم املشركني 
  )  بتصرف100ص: والدولة 

  . 12-59/11 احلشر - 538
 و أحد األشراف ρرسول اهللا عم , من قريش , هو عبد العزى بن عبد املطلب بن هاشم :  أبو هلب - 539

, المحرار وجهه لقب بأيب هلب, من اشد الناس عداوة للمسلمني يف اإلسالم كان غنيا عتيا, الشجعان يف اجلاهلية 
مات بعد , فآذى أنصاره و حرض عليهم وقاتلهم فرتلت فيه سورة املسد, كرب عليه أن يتبع دينا جاء به ابن أخيه 

  )4/12: األعالم .     ( وقعة بدر بأيام ومل يشهدها
  3-111/1 املسد - 540
  .154 االعتقاد للبيهيقي ص - 541
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فما عسى يقول القائل يف هذه اآليات والقرآن ينطق ا واألمة تشهد حبقيقتها وأا كلها تتوقع 
  .     صحتها

ونكتفي ببعض ما ورد يف القرآن الكرمي لئال .  أخرب عن أمور غائبة عنه متت بعد وفاتهρ يف أنه -ب
ِإَذا جاَء  : "  -عز وجل- ذلك قول اهللا يبقى ألهل الفتنة والعناد حجة يستندون إليها فمن

ورَأيت النَّاس يدُخُلوَن ِفي ِديِن , َنصر اللَِّه واْلَفْتح
َفسبح ِبحمِد ربَك واسَتْغِفره ِإنَّه َآاَن , اللَِّه َأْفواجا

 من دخول الناس  فنعى ذه السورة نفسه إىل أمته، وأنبأهم مبا هو كائن يعده542 "َتوابا
  . 543هأفواجا يف دينه، فكان ذلك كذلك، يرونه ظاهرا يعد دهر        وال يدفعون

ِفي َأدَنى اْلَأرِض وهم ِمْن , ُغِلبت الروم, امل: " وقال تعاىل 
ِفي ِبضِع ِسِنَني ِللَِّه اْلَأمر ِمْن , بعِد َغَلِبِهم سيْغِلبوَن

ِبَنصِر اللَِّه , ويومِئٍذ يْفرح اْلمؤِمُنوَنَقبُل وِمْن بعد 
 فكان األمر كما نطق به 544"ينصر مْن يَشاُء وهو اْلعِزيُز الرِحيُم

القرآن، فظهرت فارس على الروم، فاغتم به املسلمون وسر به املشركون، فوعد اهللا املسلمني بظهور 
سبع، وفرح املؤمنون ملا نصر اهللا : عليها لتسع سنني، وقيل الروم على الفرس يف بضع سنني، فظهروا 

  . 545أهل الكتاب
وعد اللَّه الَِّذيَن آمُنوا ِمْنُكم  " –عز وجل –ومن ذلك قوله اهللا 

 وعِمُلوا الصاِلحاِت َليسَتْخِلَفنَّهم
 ننَّ لَُهم ِدينُهم الَِّذي ارتضى لَُهم ولَُيبدلَنَُّهم ِفي الْأَرِض كَما استخلَف الَِّذين ِمن قَبِلِهم ولَُيمكِّ

  فهذه أيضا آية قد متت وظهرت ال جيد أحد إىل 546" ِمْن بعِد َخوِفِهمَ أمنَا
: " إنكارها سبيال، فقد استخلف املسلمني ومكن هلم دينهم وأبدهلم باخلوف أمنا ومن قوله تعاىل 

 رسوَله ِباْلهدى وِديِن اْلحق ِليْظِهره هو الَِّذي َأرسَل
 فقد صدق اهللا ورسوله 547"عَلى الديِن ُآلِِّه وَلو َآِره اْلمْشِرُآوَن

  . 548عليه السالم وظهر دينه على كل دين وأذعن له أهل كل ملة

                                                 
  3-110/1 النصر - 542
  .  80الدين والدولة لعلي بن ربن الطربي، ص - 543
  . 5-30/1 الروم - 544
  . 151 االعتقاد للبيهقي، ص - 545
  .24/55 النور - 546
  . 9/33 التوبة - 547
  .153-152 االعتقاد للبيهيقي، ص - 548
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ووضعَنا عنَك , َأَلم َنْشرح َلَك صدرَك"  ومنه قوله عز وجل 

 ρ أي أنه 549 "ورَفعَنا َلَك ِذْآرَك, الَِّذي َأنَقض َظهرَك, رَكِوْز
  . 550يكون مذكورا مقدما امسه بعد اسم اهللا يف كل خطبة ومناقشة ومناظرة ونكاح وصالة

 يعتمد عليها كثريا، وأمثال هذه ρإن ما ظهر على يديه من خوارق العادات احلسية مل يكن 
ذلك ألن اإلنسان يف تلك ( والدليل الوحيد لألنبياء السابقني مع أممهم املعجزات كانت احلجة الكربى

العصور ما كان يدرك قوة الدليل العقلي فكان كالطفل ال تنفعل نفسه إال مبا وقع حتت حسه، وال 
يتأثر إال مبا كانت حتت ملسه، وملا بلغ رشده وارتقى ارتقت أدلة النبوة كذلك، وآتاه اهللا من الدالئل 

   551)ناسب حالة رقيه العقليمبا ي
هكذا صنع اهللا مع عباده، لقد أرضى اإلنسانية يف طفولتها بألوان صارخة من اخلوارق حىت إذا اشتد 
عودها واستوى فكرها، تركها تستخدم مواهبها الفكرية، ولتتبين الصواب واخلطأ، فيكون اهلالك عن 

  . بينة أو النجاة عن بينة
ن اكثر معجزات األمم السابقة كانت حسية لبالدهتم وقلة بصريهتم، أما إ : (552يقول اإلمام السيوطي

  هذه األمة، 
  

فقد جعلت أكثر معجزاهتم عقلية وذلك لذكائهم وكمال أفهامهم وفضلهم على من تقدمهم من 
فقد كان يف قوم موسى من بالدة النفس وكاللة احلدس ما مل ميكنه معه االستدالل (, 553)األمم

ية، أال ترى أم ملا عربوا البحر وأتوا على قوم يعكفون على أصنام هلم قالوا بعد ما باآليات احلقيق
اجعل َلَنا ِإَلها َآما َلهم آِلهٌة َقاَل " شاهدوه من هذه اآليات 

                                                 
  .4-94/1الشرح   - 549
  . 80 الدين والدولة لعلي بن ربن الطربي، ص - 550
  . 193 عقيدة املسلم للدكتور حممد الغزايل، ص - 551
م هو عبد الرمحان بن أيب بكر بن حممد بن سابق )1505-1445= (هـ )911-849: (اإلمام السيوطي- 552

منها الكاتب الكبري ,  مصنف 600و إمام حافظ مؤرخ أديب له حن: جالل الدين , الدين اخلصريي السيوطي 
وملا بلغ سنة األربعني  اعتزل الناس و , مات أبوه وعمره مخس سنوات , نشأ يف القاهرة يتيما , والرسالة الصغرية

كانت ترسل إليه اهلدايا فريدها , خال بنفسه  يف روضة املقياس على النيل مرتويا عن أصحابه مجيعا ليتفرغ للتأليف 
تنوير احلوالك يف شرح موطأ , تفسري اجلاللني ,االتقان يف علوم القرآن : من كتبه , لك إىل أن تويف و بقي على ذ
  ).  بتصرف457-455أعالم أصول الفقه  ص( اخلصائص و املعجزات النبوية , اإلمام مالك

  . 57: ص, م 1978/ هـ1348 االتقان يف علوم القرآن للسيوطي، دار املعرفة بريوت الطبعة الرابعة سنة - 553
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 من جودة القرحية وحدة الفطنة ρ وكان يف العرب وأمة نبينا 554"ِإنَُّكم َقوم َتجهُلوَن
لفهم ما كان ميكنهم معه االستدالل مبا حيتاج فيه إىل التأمل والتدبري واالستضاءة وذكاء الذهن وقوة ا
  . 555)بنور العقل والتفكري

  سُنِريِهم آياِتَنا ِفي اْلآَفاِق وِفي َأْنُفِسِهم: " قال اهللا تعاىل 
اق  وللخلفاء من بعد ونصار دينه يف آفρ وقد فسرها صاحب الكشاف بأن اهللا يسر لرسوله 556"

الدنيا ومن الفتوح اليت مل يتيسر أمثاهلا ألحد من خلفاء األرض قبلهم وتغليب قليلهم على كثريهم 
، 557وتسليط ضعافهم على أقويائهم، وإجرائه على أيديهم أمورا خارجة عن املعهود خارقة للعادات

آن الكرمي بإقناع وألن الناس على مر القرون يتبينون يف القرآن مزيدا من صدق أنبائه فقد تكفل القر
أوىل األلباب من أول يوم، وجاءت اخلوارق يف طريق الرسول ضربا من التكرمي لشخصه واإليناس له، 

 فمن احملققني من يرى أن القرآن هو 558غري معكرة، وال معطلة للمنهج العقلي العادي الذي اشترعه
أمر : (للفظي للمعجزة من أا وهم يلحظون يف هذا احلكم التعريف اρاملعجزة الفريدة لرسول اهللا 
  . 559ومل يعرف هذا التحدي إال بالقرآن) خارق للعادة مقرون بالتحدي

وإن اخلوارق يف سير املرسلني األولني قصد ا قهر األمم على اإلقناع بصدق النبوة فهي تدعيم 
  .560 فوق هذا املستوىρجلانبهم أمام اهتام اخلصوم هلم باإلدعاء، وسرية حممد 

ول من جاء بالوحي من عند اهللا، ال من ظهرت على يده اخلوارق فقط، فاخلوارق إذا اقترنت فالرس
بالوحي تعززه وتؤيده، أما إذا أتت منفردة فال تدل على النبوة، وهلذا يتبني لنا أن الوحي هو الدليل 

  . لالصحيح والعالمة الصادقة، وأن املعجز اخلارق هو شاهد ومعزز للوحي، وليس بدليل مستق
وعالمة الوحي، هي أن تكون تعاليم النيب وما أمر به، أو ى عنه من األفعال، وما نبه إليه من العلوم 
كل ذلك خري وحق ال يأتيه الباطل منة بني يديه وال من خلفه، وإذا أخرب بشيء مل يوجد بعد، فإنه 

  . خيرج إىل الوجود على الصفة اليت أخرب ا

                                                 
  7/138 األعراف - 554
  .239، 1/238 جممع البيان للطربسي - 555
  . 53 /41 فصلت   - 556
  .3/458 الكشاف الزخمشري، - 557
 1396 7: ط, -مصر–، وفقه السرية للغزايل، دار الكتب احلديثة 141 عقيدة املسلم للغزايل، ص - 558
   48: ص, م1976/هـ

املكتبة العصرية صيدا ) حممد عبد الرمحن( ألخالق بيصار  وانظر العقيدة وا140ص ,  س,    م- 559
  .142-141 ، ص م1980/هأ1400, 1:ط,بريوت

  .140حممد الغزايل، ص /  فقه السرية، د- 560
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 قد حويا من العلوم والفوائد ما ال ميكن أن يكتسب بغري الوحي وخباصة فالقرآن وشريعة اإلسالم(
. القرآن فإنه أخرب باملغيبات، فجاءت كما أخرب وحتدى املعاندين على أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا

ألن نظمه خارج عن النظم املألوف عند البلغاء املتكلمني بلسان العرب، سواء من تكلم منهم بتعلم 
  . 561)عة أو تكلم بفطرة وسليقةوصنا

ومن حيث كونه أعجز العرب، فإعجاز العرب جاء إعجاز لغريهم من باب أوىل، ألن املرتاض ذه 
  . اللغة إذا عجز، فالذي يتعلمها أعجز

 بالقرآن الذي حوى من كنوز العلوم ما مل حيوه سفر، وجميئه بشريعة ρفإن إتيان حممد : وبالتايل 
 ودستور قدمي وحديث مع أنه أمي يف تربيته وبيته ألعظم بكثري من أية معجزة تعلو على كل شريعة

  . مادية، وهنا يكمن اإلعجاز اخلارق لكل ما هو مألوف ومعتاد
 كان أميا نشأ يف أمة أمية، عامية بدوية مل ميارسوا العلوم قط، وال نسب إليهم ρفقد علم أن حممدا (

ملوجودات كما جرت عادة اليونانيني وغريهم من األمم نضجت علم   وال تداولوا الفحص عن ا
وما ُآْنت َتْتُلو ِمْن "  وإىل هذا أشار اهللا بقوله . 562)احلكمة فيهم مع مرور الزمن

َقبِلِه ِمْن ِآَتاٍب وَلا َتُخطُّه ِبيِميِنَك ِإًذا َلارَتاب 
ِفي اْلُأميَني هو الَِّذي بعَث : "  وقال أيضا 563 "اْلمبِطُلوَن

الَِّذيَن يتَِّبعوَن الرسوَل النَِّبي : "  وقال564"رسوًلا ِمْنهم

  . 565 "اْلُأمي
وقد اقتضت حكمة اهللا أن جيعل القرآن معجزا بلفظه ومعناه ليهيء لرسوله أن يتحدى به العرب وأن 

  . يتخذ منه احلجة القاطعة، واآلية الدالة على صدق رسالته
ُقْل " تدرج الرسول يف التحدي، كما وجهه القرآن الكرمي، فطالبهم أوال أن يأتوا بكتاب مثله وقد

َفْأُتوا ِبِكَتاٍب ِمْن ِعْنِد اللَِّه هو َأهدى ِمْنهما َأتَِّبعه 
َفِإْن َلم يسَتِجيبوا َلَك َفاعَلم , ِإْن ُآنُتم صاِدِقَني

اَءهم ومْن َأضلُّ ِممْن اتَّبع هواه َأنَّما يتَِّبعوَن َأهو
ِبَغيِر هدى ِمْن اللَِّه ِإنَّ اللَّه َلا يهِدي اْلَقوم 

                                                 
نقال عن ابن  (135حملمد جواد مغنية، ص ) نظرات يف التصوف والكرامات( معامل الفلسفة اإلسالمية -561
  . ،1982انفي  ج3: ط , ، مكتبة اهلالل بريوت )رشد
دار الكتب السلفية القاهرة، , ، وانظر عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري)نقال عن ابن رشد (136 م، س، ص -562
  . 242ص ,  ت,  ب,1:ط

  .29/48 العنكبوت -563
  .62/2 اجلمعة -564
  .7/157 األعراف -565
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مث تبني قطعا بالقرآن نفسه بأن اإلتيان مبثله خارج عن قدرة البشر واجلن معا . 566 "الظَّاِلِمَني
 َأْن يْأُتوا ُقْل َلِئْن اجَتمعت اْلِإنس واْلِجنُّ عَلى: " 

ِبِمْثِل هَذا اْلُقرآِن َلا يْأُتوَن ِبِمْثِلِه وَلو َآاَن 
َأم : "   مث اكتفى بطلب اإلتيان بعشر سور فقط 567"بعضهم ِلبعٍض َظِهريا

يُقوُلوَن اْفَتراه ُقْل َفْأُتوا ِبعْشِر سوٍر ِمْثِلِه 
م ِمْن دوِن اللَِّه ِإْن مْفَترياٍت وادعوا مْن اسَتَطعُت

  568"ُآنُتم صاِدِقَني
وميعن القرآن يف التحدي أكثر ليكشف ضعفهم ويتصدى لعنادهم فيطالبهم بأن يأتوا بسورة 

وِإْن ُآنُتم ِفي ريٍب ِمما َنزَّْلَنا " أو آية واحدة على مثله . 569واحدة
دعوا عَلى عبِدَنا َفْأُتوا ِبسورٍة ِمْن ِمْثِلِه وا

  .570"ُشهداَءُآم ِمْن دوِن اللَِّه ِإْن ُآنُتم صاِدِقَني
 وقد سجل هذا التحدي مبراحله وأطواره يف القرآن الكرمي ليشهد التاريخ ولتشهد اإلنسانية يف -

أجياهلا املتعاقبة على عجز العرب، حىت ال يدعي مدع بعد ذلك أن العرب كانوا قادرين على اإلتيان 
  .و أنه غري معجزمبثله، أ

 نبغ العرب يف عهد البعثة احملمدية يف البالغة والفصاحة، وتفوقوا على غريهم من األمم والشعوب -
 من جنس ما اعتادوه وتفوقوا ρيف صناعة الكالم وأنواع البيان وفنون اخلطابة، هلذا جاءت معجزاته 
منه من عقائد وشرائع ونظم هتدف على غريهم فيه، فكانت معجزته الكربى هي القرآن الكرمي مبا تض
  . 571إىل تنظيم عالقة الناس خبالقهم أوال وعالقة بعضهم ببعض ثانيا

 بل أعظم آيات الرسل كلهم القرآن الكرمي، والكتاب املبني ρفأعظم اآليات اليت أعطيها رسولنا 
تغيري وال التبديل آية باقية دائمة إىل يوم الدين ال يطرأ عليها ال–وهو آية ختاطب النفوس والعقول 

َلا يْأِتيِه اْلباِطُل ِمْن بيِن , وِإنَّه َلِكَتاب عِزيٌز"

فاهللا تعاىل . 572 "يديِه وَلا ِمْن َخْلِفِه َتنِزيٌل ِمْن حِكيٍم حِميٍد

                                                 
  .50-28/49 القصص - 566
  . 17/88 اإلسراء - 567
  .11/13 هود - 568
كون من ثالث آيات وهي سورة الكوثر وإن مقدارها من آية أو آيات طويلة له حكم  أقصر سورة تت- 569

  .)2/336مناهل العرفان ( السورة،
  .2/23 البقرة - 570
  .  334، 2/333 أنظر مناهل العرفان - 571
  .42، 41/41 فصلت -572
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 وأواله من أسباب 573 بكل شيء على كبار األنبياء وأوىل العزم من الرسلρفضل سيدنا حممدا 
وما َأنَزْلَنا "عزاز ما مل يوله أحدا، فمن ذلك أنه أنزل له جنودا من السماء التكرمي واإل

عَلى َقوِمِه ِمْن بعِدِه ِمْن جنٍد ِمْن السماِء وما ُآنَّا 
 فإنزال اجلنود من عظائم األمور اليت مل يؤهل هلا األنبياء واملرسلني إال سيدنا حممد 574 "منِزِلَني

ρ) ول وملا كان الرسρ خامت األنبياء ومرسال إىل اإلنسان بعد بلوغه ورشده، ودعوته ليست قاصرة 
على زمن أو مكان، كان األنسب أن تكون حجته الكربى عقلية ال أن تكون حسية وقد كان ذلك، 

إىل جانب هذه املعجزة اخلالدة واليت ا وفيها .  575وظهرت حكمة اهللا عز وجل يف   هذا  النوع
ليت متيز ا عن غريه من الرسل أيد مبعجزات كونيةواليت حتدث عنها القرآن فقد كان التحدي وا

سبحاَن الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه َليًلا "حتدث عن معجزة اإلسراء، فقال 

 وحتدث عن 576 "ِمْن اْلمسِجِد اْلحراِم ِإَلى اْلمسِجِد اْلَأْقصى
, ت الساعُة واْنَشق اْلَقمراْقَترب: " معجزة انشقاق القمر فقال 

 577"وِإْن يروا آيًة يعِرضوا ويُقوُلوا ِسحر مسَتِمر 
ِإْذ َتسَتِغيُثوَن ربُكم : "وحتدث عن معجزة إنزال املالئكة يف غزوة بدر فقال 

َفاسَتجاب َلُكم َأنِّي مِمدُآم ِبَأْلٍف ِمْن اْلمَلاِئَكِة 
  .  وغريها كثري578  "ِفَنيمرِد

 تسوية له بإخوانه من الرسل عليهم السالم ρإذا فمجيء املعجزات الكونية على يد رسول اهللا 
وجميء املعجزة الباقية هي زيادة مكانته ومقامه على الرسل و ا , وتكرمي له   ومل يرد ا التحدي

  . كان التحدي
 الذين آمنوا باحلس بعد أن اقتنعوا بالعقل وإلزام املعاندين ومل يراد ذه املعجزات الكونية إالّ تثبيت
  . الذين علقوا إميام على رؤية هذه اخلوارق

                                                 
 أخذنا من النبيني وإذا: " نوح، اسرباهيم، موسى، عيسى و حممد وهم املذكورون يف قوله تعاىل :  إم -573

انظر شرح العقيدة الطحاوية البن أيب ) 33/7األحزاب" ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مرمي
  . 349العز احلنفي، ص 

  . 36/28 يس -574
   . 53: ص1996 ، 2: ط , حممد توفيق صدقي، مطبعة املنار مبصر( الدين يف نظر العقل الصحيح -575
   . 17/1 اإلسراء -576
  .2- 54/1 القمر -577
  . 8/9 األنفال، -578
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 يْفعُل ما "ولو أراد اهللا أن يرتل آية قاهرة مادية ختضع وتضطر من يراها إىل التسليم لفعل

 بعد ذلك قصة تروى ال  إال أن اخلوارق القاهرة ال ختضع إال من يشاهدوا، مث تبقى579"يَشاُء
ِإْن َنَشْأ ُنَنزِّْل عَليِهم ِمْن السماِء "  قال اهللا تعاىل 580واقعا يشهد

   581"آيًة َفَظلَّت َأعَناُقهم َلها َخاِضِعَني
وَقاُلوا َلْن "  أن يرقى يف السماء وغري ذلك مما اقترحوه ρلقد اقترح املشركون على النيب 

َأو , ى َتْفجر َلَنا ِمْن اْلَأرِض يْنبوعاُنؤِمَن َلَك حتَّ
َتُكوَن َلَك جنٌَّة ِمْن َنِخيٍل وِعَنٍب َفُتَفجر اْلَأَار 

َأو ُتسِقَط السماَء َآما َزعمت عَليَنا , ِخَلاَلها َتْفِجريا
وَن َأو يُك, ِآسًفا َأو َتْأِتي ِباللَِّه واْلمَلاِئَكِة َقِبيًلا

َلَك بيت ِمْن ُزْخرٍف َأو َترَقى ِفي السماِء وَلْن ُنؤِمَن 
ِلرِقيَك حتَّى ُتَنزَِّل عَليَنا ِآَتابا َنْقرؤه ُقْل سبحاَن 

 ليس السبب يف عدم االستجابة ملا 582 "ربي هْل ُآنت ِإلَّا بَشرا رسوًلا
ولذلك  مل ,  ما أويت من املعجزات إال معجزة القرآنρرسول ما قد يظنه البعض من أن ال, طلبوه

تستجب هلم مطالبهم، وإمنا السبب أن اهللا عز وجل علم أم إمنا يطالبون بذلك كفرا وعنادا وإمعانا 
 وتعبريا عن ام ال يقبلون رسالة إليهم من اهللا إال إذا سلمهم إياها ملك من ρيف االستهزاء بالنيب 

ولو علم اهللا عز وجل فيهم صدق املطلب وحسن النية وأم .  مثلهم يف األرضالسماء ال بشر
 حلقق هلم ذلك ولكن أمرهم موافق يف ذلك ملا ρمقبلون يف ذلك على حماولة التأكد من صدق النيب 

  وَلو َفَتحَنا عَليِهم : "وصفه اهللا تعاىل يف موضع آخر من القرآن إذ قال 
َلَقاُلوا , اِء َفَظلُّوا ِفيِه يعرجوَنبابا ِمْن السم

 وقد حيتج 583 "ِإنَّما سكِّرت َأبصارَنا بْل َنحُن َقوم مسحوروَن
  : " ليس من شانه أن يأيت للناس باخلوارق كقوله  تعاىل ρالسائل مبا يف القرآن على أن الرسول 

 ا َأَنا َنِذير مِبٌنيُقْل ِإنَّما اْلآيات ِعْند اللَِّه وِإنَّم

                                                 
  3/40آل عمران - 579
  . 4/2584 يف ظالل القرآن - 580
  .26/4:  الشعراء - 581
  . 93-17/90 اإلسراء - 582
  .15-15/14 احلجر - 583
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 ال جوابا على سؤال صادق وهو ρ فمثل هذه اآليات نزلت قمعا لسخرية املشركني برسول اهللا 584"
  . 585ما يستفاد من نسق اآلية وأسلوا

  .  باملعجزات الكثريةρوإذا علمنا هذا أدركنا أنه ال تنايف بني هذا وما ثبت من إكرام اهللا لنبيه 
,  واألرضتواعتربه أساسا للتفكري خبلق اإلنسان و السماوا, كرمي العقل، وأجلّهلقد أكرب القرآن ال

 مت احلديث –ودليال لإلميان باهللا وكتبه ورسله، ويف الوقت نفسه ذكر لألنبياء معجزات خارقة للعادة 
وقصة , وقصة أهل الكهف,  وذكر أيضا كرامات لألولياء كحمل السيدة مرمي-عنها سابقا

َأَنا آِتيَك ِبِه َقبَل َأْن : " وقوله 587مان يف عرش بلقيس  مع سلي586آصف

 وما إىل هذه من خوارق العادات اليت جاء ذكرها يف الكتب 588"يرَتد ِإَليَك َطرُفَك
السماوية ولو كان حماال مل خيرب القرآن عن وقوعها، ومل تتقبلها عقول من ال يعدون عرب الزمان 

  . واألجيال
  . ول الكرامات على أيدي األولياء أمر ممكن يقره الدين وال يأباه العقلوعلى هذا فإن حص

  

                                                 
  50  /29 العنكبوت - 584
 235-234حممد سعيد  رمضان البوطي، ص / د) وجود اخلالق ووظيفة املخلوق( كربى اليقينيات الكونية - 585

) عباس حممود( وانظر كتاب التفكري فريضة إسالمية للعقاد117-116وفقه السرية لنفس املؤلف، ص 
  87-86ت، ص , ب:ط, منشوراتاملكتبة العصرية صيدا بريوت

  ) 440:قصص األنبياء البن كثري ص(  و الكاتب له -عليه السالم–  اخلادم املطيع لسليمان - 586
أشري , ملكة سبأ ميانية من أهل مأرب: من محري , من بين يعفر بن سكسك , بنت اهلدهاد بن شرحبيل    - 587

سبأ فاستقبلته  – عليهما السالم -دخل سليمان بن داود , وليت بعهد من أبيها , إليها يف القرآن ومل يسمها 
 عصر الوليد وانكشف تابوهتا يف, حباشية كبرية وتزوجها و أقامت معه سبع سنني و أشهر و توفيت فدفنها بتدمر 

, األعالم للزركلي. ( و عليه كتابة على اا ماتت إلحدى وعشرين سنة خلت من ملك سليمان , بن عبد امللك 
   )  بتصرف2/73-74

  . 27/40:  النمل - 588
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  : الكرامة يف اللغة واالصطالح : املبحث الثاين
اسم من فعل كرم وهي اسم يوضع لإلكرام كما وضعت الطاعة موضع : يف اللغة:املطلب األول 

فع ال يلحقه فيه غضاضة أو أن أن يوصل إىل اإلنسان إكرام، أي ن:  واإلكرام والتكرمي 589اإلطاعة
 .590جيعل ما يوصل إليه شيئا كرميا أي شريفا

، 591 به عباده من أنواع االفضاالت واجلمع كرمات-تبارك وتعاىل–ما يكرم الرب : ووردت مبعىن 
  . وهي عامة وخاصة

 ذلك هي ما كرم اهللا به بين آدم، وفضلهم به على غريهم من هذه املخلوقات األرضية، ومن: فالعامة 
 َلَقد َخَلْقَنا اْلِإنساَن ِفي َأحسِن "اعتدال القامة، واخللق يف أحسن تقومي 

 والعقل واملنطق وتدبري املعاش وإصالحه وتسخري الكون هلم واالنتفاع به إىل غري ذلك 592"َتْقِوٍمي
  وَلَقد َآرمَنا بِني آدم وحمْلَناهم: "من اإلفضال واإلنعام قال تعاىل 

ِفي اْلبر واْلبحِر ورَزْقَناهم ِمْن الطَّيباِت وَفضْلَناهم 
   593  "عَلى َآِثٍري ِممْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلا

وهي ما يكرم اهللا تعاىل به بعض عباده من االستقامة على اإلميان وتوفيقهم إىل طاعته : واخلاصة 
َأصحاب اْليِمِني ما َأصحاب   و"وقد وصفوا يف القرآن الكرمي . تعاىل

:  فهؤالء هم أهل هذه الكرامة اخلاصة، وهم كذلك املبشرون باجلنة يف قوله تعاىل 594 "اْليِمِني
  ِإنَّ الَِّذيَن َقاُلوا ربَنا اللَّه ُثم اسَتَقاموا "  

 ُأوَلِئَك َأصحاب, َفَلا َخوٌف عَليِهم وَلا هم يحَزُنوَن
 595  "اْلجنَِّة َخاِلِديَن ِفيها جَزاًء ِبما َآاُنوا يعمُلوَن

وأخص من كرمة اإلميان واالستقامة ما يكرم اهللا تعاىل به بعض عباده من الورع والقليل من املباحات 
: "  يف قوله تعاىل 596واإلكثار من نوافل العبادات، وهؤالء هم املنعوتون باملقربني والسابقني

ِفي جنَّاِت , ُأوَلِئَك اْلمَقربوَن, اِبُقوَن الساِبُقوَنوالس

                                                 
  . 5/248 لسان العرب البن منظور - 589
  .  744 تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي مسيح عاطف الزين، ص - 590
  . 138ص . ملؤمن أليب بكر جابر اجلزائري عقيدة ا- 591
  .95/4:  التني - 592
  .17/7 اإلسراء - 593
  .56/27الواقعة - 594
  .  14-46/13 األحقاف - 595
  .   بتصرف139- 138 عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري - 596
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  597 "وَقِليٌل ِمْن اْلآِخِريَن, ُثلٌَّة ِمْن اْلَأوِلَني, النَِّعيِم

ويؤيده " إ ن هللا عباد ا متى أرادوا أراد" وهم املعنيون كما جاء يف احلديث الشريف 
وما تقرب إيلّ عبدي مبثل أداء ما افترضت عليه، وال من آذى يل وليا آذيته باحلرب : "حديث قدسي 

يزال عبدي يتقرب إيلّ بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر 
به ويده اليت يبطش ا ورجله اليت ميشي ا، وإن سألين ألعطيته، ولئن استعاذين ألعيذنه وما ترددت 

    598"عن نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأنا أكره مساءته، وال بد له منهعن شيء أنا فاعله ترددي 
 ِإنَّما َأمره ِإَذا َأراد َشيًئا َأْن يُقوَل : "وقد جاء يف الكتاب 

  وِإَذا سَأَلَك ِعباِدي عنِّي " وقوله تعاىل 599"َله ُآْن َفيُكوُن  

   .600 " ِإَذا دعاِنيَفِإنِّي َقِريب ُأِجيب دعوَة الداِعي
واستجابة الدعاء قد تكون بتهيئة األسباب العادية، وقد تكون رد اإلرادة القدسية حبيث يكون 
السبب األول واألخري هو إرادة اهللا وعلى هذا فهناك من يظهر اهللا تعاىل على أيدهم بربكة دعائهم أو 

ريض وكإكساب املعدوم واإلنقاذ من بفضل استقامتهم خوارق العادات كتكثري القليل، وشفاء امل
  . اهلالك احملتوم فيقتضي منا هذا بيان معىن الكرامة يف االصطالح

  
  : يف االصطالح :  املطلب الثاين

هي األمر اخلارق للعادة يظهره اهللا تعاىل على يد بعض أوليائه، ليس شرطا يف ثبوت الوالية، وال يف 
  . 601وةنفيها، غري مقترن بالتحدي ودعوى النب

  : وللتوضيح والشرح 
فاألمر اخلارق للعادة فيما خيص الكرامة هو الذي يظهره اهللا تعاىل على أيدي بعض أوليائه وال صنع 

  .602هلم فيه بل جيريه اهللا على أيديهم وإن مل يعلموا به كقصة أصحاب الكهف
  لوالية ثابتة للمؤمنني  إذا فاρوهم كل من آمن باهللا واتقاه واتبع رسوله : وإن الكرامة لألولياء 

                                                 
  .14-56/10 الواقعة - 597
  )وال بد له منه( إال أنه ليس فيه 8/131 رواه البخاري يف كتاب الرقاق باب التواضع -598
  . 36/82يس -599
  .2/186 البقرة -600
 وعقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري ص 558 وشرح العقيدة الطحاوية، ص 370 أنظر املواقف لإلجيي، ص -601

  .249 ومعامل الفلسفة اإلسالمية حملمد جواد مغنية ص 257 فقه السرية للبوطي ص 142
   .142 عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري، ص -602
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  َأَلا ِإنَّ َأوِلياَء اللَِّه َلا َخوٌف عَليِهم "املتقني كما قال تعال 

 603 "الَِّذيَن آمُنوا وَآاُنوا يتَُّقوَن, وَلا هم يحَزُنوَن
ُقْل ِإْن ُآْنُتم ُتِحبوَن اللَّه َفاتَِّبعوِني : " وقوله تعاىل

 فمن مل ينكشف له شيء من املغيبات، ومل يسخر له شيء من 604" يحِببُكم اللَّه
الكونيات ال ينقص ذلك يف مرتبة عند اهللا عز وجل بل قد يكون عدم ذلك أنفع له هلذا كان الناس 

وقسم , قسم ترتفع درجتهم خبرق العادة، وقسم يتعرضون ا لعذاب اهللا: يف هذه األمور ثالثة أقسام 
  .  فهو ابتالء من اهللا عز وجل605املباحاتيكون يف حقهم مبرتلة 

أويت من الكرامة ما مل يؤت غريه مث ) 606بلعم بن باعورا(فصاحب الكرامة ال يأمن تبدل حاله فإن 
 609 حيث ذهب إىل أن ابن املنذر608 يف تفسريه607فالرواية اليت يرجحها األلوسي. ختم له بالشقاء

رائيل وكان موسى عليه السالم يقدمه يف  أنه كان من علماء بين إس610أخرج عن مالك بن دينار
يدعوهم إىل اهللا تعاىل و كان جماب الدعوة فترك 611الشدائد ويكرمه وينعم عليه فبعثه إىل ملك مدين

  .  واتبع دين امللك- عليه السالم-دين موسى

                                                 
  .10/62 يونس -603
  .3/31:  آل عمران -604

   561-560 شرح العقيدة الطحاوية - 605
أتاه اهللا آياته فتركها ) بلعم(هو رجل من أهل اليمن يقال له  :  قال τعن ابن عباس :  بلعم بن باعورا - 606

   )3/250تفسري ابن كثري (
, شهاب الدين,  احلسيين األلوسيهو حممود بن عبد اهللا) م1854-1802= ه  1270-1217: ( االلوسي - 607

كان سلفي االعتقاد جمتهدا , مولده و وفاته  فيها, من اددين و من أهل بغداد, وأديب, وحمدث, مفسر: أبو الثناء
: حاشية على شرح القطر.يف التفسري: روح املعاين: قام بعدة رحالت مث عاد إىل بغداد ليدون رحالته من مصنفاته

  ) بتصرف177-7/176 األعالم( يف النحو 
 4: ط ,  روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين للعالمةاأللوسي دار إحياء التراث العريب بريوت- 608
  . 174، وانظر كتاب األصول لعبد القاهر البغدادي ص 9/112 ,1985/ هـ 140سنة 
فقيه :  بن املنذر النيسابوري أبو بكر م هو حممد بن ابراهيم) 931-856= (هـ ) 319-242: (ابن املنذر- 609

وله كتاب , كتاب اإلمجاع ,  إثبات القياس , من مصنفاته ,وتويف ا , من احلفاظ كان شيخ احلرم مبكة , جمتهد 
  ) بتصرف104- 103:شعبان حممد امساعيل  ص/أعالم علم أصول الفقه د. (يف السنن وغري ذلك

كان ورعا , من رواة احلديث : مالك بن دينار البصري و أبو حييا ,  م648/هـ113املتوىف : مالك بن دينار - 610
  ) بتصرف261-260/األعالم ( ويكتب املصاحف باألجرة و تويف بالبصرة , يأكل من كسبه 

مدينة عرفت ا القبيلة من أرض معان من أطراف الشام مما يلي ناحية احلجاز قريب من حبرية قوم :مدين - 611
  ) 182:قصص األنبياء البن كثري ص(  مبدة قريبة لوط وكانوا بعدهم
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ماّ فأ.  هلم وال جيوز ظهور الكرامات على الكاذبني612فاألولياء من غري األنبياء واملرسلني ال عصمة
على الصادقني فإنه جيوز ويكون ذلك دليال على صدق من صدقه من أنبياء اهللا عز وجل، فقد حكى 

، والصيب الذي ترك السحر وتبع الراهب، 613 من الكرامات اليت ظهرت على جريج الراهبρنبينا 
لك، والنفر الذين آووا على غار بين إسرائيل، فاحنطت عليهم الصخرة وغريهم ما يدل على جواز ذ

وكلها خوارق ألنبيائهم وهلذا كانت يف هذه األمة أكثر وأعظم لعظم معجزات نبينا وكرامة على اهللا 
 يف أيام الردة وكنداء عمر لسارية وهو على املنرب فأبلغه وهو 614 منها ما وقع أليب بكر- عز وجل-

 ومن 615والتابعني وبعده يف عهد الصحابة ρبالشام وغري ذلك مما ووقع لكثري منهم يف زمن النيب 
وكلها يف احلقيقة معجزات لنبينا ألم إمنا نالوا . بعدهم من الصاحلني من أمته إىل اآلن إىل يوم القيامة

  . ρ616ذلك مبتابعته 
 قال اإلمام الشافعي رمحه 617فإن اتفق شيء من اخلوارق لغري متبع النيب فهو فتنة وشعوذة ال كرامة

املاء أو يطري يف اهلواء فال تصدقوه، وال تغتروا به حىت تعلموا إذا رأيتم الرجل ميشي على : "اهللا 
  .  إذا فالكرامة تقترن بكمال اتباع النيب من الويلρ618متابعته للرسول 

                                                 
مجهور أهل السنة منع  على األنبياء الكبائر مطلقا وجواز الصغائر أحيانا وقد عرفوا العصمة بأا :  العصمة- 612

ملكة نفسانية متنع من الفجور وتتوقف على العامل بالطاعات واملعاصي، وقد كان الوحي يقوم بتذكري النيب أو (
 وانظر فقه السرية 26دراسات إسالمية للدكتور حسن حنفي، ص ( إذا ما وقع يف السهو أو اخلطأ تصحيحه

  . 203 وكربى اليقينيات الكونية، ص 272للبوطي، ص 
اظهر اهللا على يده كرامة ا أعاد االعتبار لنفسه بعد ان , هو رجل عابد قد اختذ صومعة له : جريج الراهب-613

رياض الصاحلني (و جنا من عقاب بين إسرائيل . ابنها منه فتكلم ذلك الولد يف املهد و براه قذفته امرأة  وادعت أن 
: ص,  ت,ب: ط, من كتاب سيد املرسلني لإلمام أيب زكريا حممد بن شرف النووي  دار التجليد الفين اجلزائر

  ). بتصرف102
 بن أيب قحافة عثمان بن عامر بن م هو عبد اهللا) 634-573) = ( هـ13-هـ ,  ق51: (أبو بكر الصديق -614

ولد مبكة ,  من الرجال -ρ–أول اخللفاء الراشدين و أول من آمن بالرسول , أبو بكر , كعب التميمي  القرشي 
وحرم على نفسه اخلمر يف , وغنيا  و عاملا بأنساب القبائل واخبارها وسياساهتا ,  نشأ سيدا من سادات  قريش

 حديثا لقب بالصديق لتصديقه النيب 142تويف باملدينة روي له , صر النبوة مواقف كبرية مث كانت له يف ع, اجلاهلية 
–ρ – بتصرف 4/102األعالم .(  يف خرب اإلسراء    (  

وقيل التابعي من صحب الصحايب , فالتابعي هو من لقي  الصحايب وروى عنه وإن مل يصحبه :  التابعني-615
 م1981/هـ1401 5:ط, دار الشروق, بكري شيخ أمني/ د, يث النبويأدب احلد(واليكتفى فيه مبجرد اللقى 

  ) 172:ص,
  .  174االعتقاد على مذهب السلف أهل السنة واجلماعة للبيهقي، ص -616
  . 132 مائتا سؤال وجواب يف العقيدة حلافظ بن أمحد حكمي، ص -617
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كما أن كرامات األولياء تأيت عفوا دون أن تقترن بأي نوع من التحدي وهذا ما ذهب إليه مجهور 
ن املعارضة والكرامة مبناها على اإلخفاء  حبيث ال جيب انفكاكها ع619أهل السنة واجلماعة

 وهناك من يرى بأا 620واالستتار، وال تظهر إال على الندرة واخلصوص ال على الكثرة والعموم
تنقص من درجة من يظهرها اهللا تعاىل على يده، ألا مبثابة تعجل اجلزاء على اإلميان والتقوى يف 

 ، فسبيل الصادق مطالبة 621اهللا تعاىل، ويستغفرون ألجلهاالدنيا فكان بعض األولياء يتوبون منها إىل 
ال طالبا , كن طالبا لالستقامة : 622النفس باالستقامة فهي كل كرامة، قال أبو اسحاق اجلوزجاين

  . 623للكرامة فإن نفسك متحركة وربك يطلب منك االستقامة
وقيل جيوز توايل الكرامات ومن يرى منع توايل الكرامات واستمرارها حىت ال تصري يف حكم العوائد، 

  . 624على وجه اإلخفاء حبيث ال يظهر وال يشيع وال يعتاد لئال خترج الكرامات عند كوا كرامات
  

  : بعض كرامات األولياء الواردة يف القرآن الكرمي: املطلب الثالث
َأو َآالَِّذي مر عَلى َقريٍة وِهي َخاِويٌة عَلى  : "قال اهللا عز وجل 

روِشها َقاَل َأنَّى يحِيي هِذِه اللَّه بعد موِتها ع
َفَأماَته اللَّه ِماَئَة عاٍم ُثم بعَثه َقاَل َآم َلِبْثت 
َقاَل َلِبْثت يوما َأو بعض يوٍم َقاَل بْل َلِبْثت ِماَئَة 

ه وانُظر عاٍم َفانُظر ِإَلى َطعاِمَك وَشراِبَك َلم يَتسنَّ
ِإَلى ِحماِرَك وِلَنجعَلَك آيًة ِللنَّاِس وانُظر ِإَلى 

ُثم َنْكسوها َلحما َفَلما ) 625 (اْلِعَظاِم َآيف ُننِشُزها

   626  "َتبيَن َله َقاَل َأعَلم َأنَّ اللَّه عَلى ُآلِّ َشيٍء َقِدير
                                                                                                                                            

  ). 132مائتا سؤال وجواب يف العقيدة  ص ( نقال عن كتاب -618
  .257 فقه السرية للبوطي، ص 8/32ازي  تفسري الر-619
  . 174 كتاب أصول الدين أليب منصور عبد القاهر البغدادي، ص -620
  . 143 عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري، ص -621
حمدث الشام : أبو اسحاق ,  هو ابارهيم بن يعقوب بن اسحاق السعدي اجلوزجاين:  أبو اسحاق اجلوزجاين -622

و مولده فيها و رحل إىل مكة ) من كور بلغ خبرسان( خرجني الثقات نسبه إىل جوزجان وأحد احلفاظ املصنفني امل
له كتاب )  م873 - هـ259(ونزل دمشق فسكنها إىل أن مات فيها , مث البصرة مث الرملة و اقام يف كل منها مدة 

  )2/81األعالم ( ة و فوائد كثرية فيه علوم غزير, املترجم: له مصنفات منها : يف اجلرح و التعديل   وقال ابن كثري 
  . 559 شرح العقيدة الطحاوية ص -623
  .  562 شرح العقيدة الطحاوية، ص -624
  يف رواية ورش وقرئ بضم النون وفتحها " ننشرها"و  ,  يف رواية حفص" ننشزها "-625
  . 2/259 البقرة -626
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ى طريق املعجزة وجعل خربه آية للناس من أهل اإلميان هذه خماطبة بني اخلالق وبعض أصفيائه عل
الذين يوقنون مبا أخربهم اهللا تعاىل، أو لقوم أطلعهم اهللا على ذلك من أصفيائه، أو ألهل القرية اليت 

  . 627كان فيها وفقد من بينهم فجاءهم بعد مائة سنة وحتققه من يعرفه بصفاته
 ألن اهللا تعاىل ال يؤيد باألمور اخلارقة أو اآليات وإن هذا الذي مر على القرية كان من الصديقني

         628الكافرين
وهناك من املفترين من يرجح أن احلمار هو الذي تعرت عظامه وتفسخت، مث كانت اآلية هي ضم 
هذه العظام بعضها إىل بعض وكسوهتا باللحم وردها إىل احلياة على مرأى من صاحبه الذي مل ميسه 

 629مه وال شرابه التعفن، ليكون هذا التباين يف املصائر واجلميع يف مكان واحدالبلى ومل يصب طعا
  . ويفسر هذا طالقة املشيئة بأن اهللا على كل شيء قدير

ُآلَّما دَخَل عَليها َزَآِريا "  عليها السالم 630وقال اهللا عز وجل يف قصة مرمي
يم َأنَّى َلِك اْلِمحراب وجد ِعْندها ِرْزًقا َقاَل يامر

هَذا َقاَلت هو ِمْن ِعْنِد اللَِّه ِإنَّ اللَّه يرُزُق مْن 
  . 631 "يَشاُء ِبَغيِر ِحساٍب

,  كان جيد عندها فاكهة الشتاء يف الصيف-عليه السالم- 632ما تواترت الروايات به أن زكرياء
السالم كان فعال خارقا للعادة وفاكهة الصيف يف الشتاء، فثبت أن الذي ظهر يف حق مرمي عليها 

                                                 
  .3/36 التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور -627
  .3/48 أنظر املنار -628
  .301-1/300 يف ظالل القرآن لسيد قطب -629
وكان أبوها صاحب صالة بين  , - عليه السالم–والخالف أا من ساللة داود , بنت عمران :  مرمي -630

, وقيل زوج خالتها , اسرائيل يف زمانه وكانت أمها من العابدات و وكان زكريا نيب ذلك الزمان زوج أخت مرمي
وأنه ملا بلغت اجتهدت يف العبادة , واختذ هلا حمرابا أظهر اهللا على يدها عدة كرامات , ومل حيظ بكفالتها إالبالقرعة

 481:قصص األنبياء البن كثري ص. ( فلم يكن يف ذلك الزمان نظريها يف أنواع العبادة و هي أم السيد املسيح

   بتصرف  488,
  3/37 آل عمران -631
و هو احلادي عشر من األنبياء )  القرن السادس قبل امليالدمع أواخر( آخر أنبياء العهد القدمي :  زكرياء -632

تنبأ يف الشهر الثامن من السنة الثانية لدأريوس امللك وذلك يف غضون املدة : الصغار ورد يف قاموس الكتاب املقدس 
 الضعيف و اليت أذن فيها لرجال يهوذا بأن يرجعوا من سيب  بابل فكان من أهم األمور لديه إن يقوي عزائم الشعب

ينهض مهمهم  الساقطة فتعزز روح التقوى فيما بينهم و ترجع اليهودية إىل ما كانت عليه من عز و قوة فريى رؤى 
ويذكر التقليد اليهودي أن  زكريا هذا طالت , مشجعة و يقدم رسائل روحية عظيمة خبصوص الصوم و الطاعة 

وانظر الدين و الدولة  ,  بتصرف447-446:  كثري ص قصص األنبياء البن( أيامه وعاش يف بالده ودفن هناك 
   ).173-172:ص
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 قبل البعثة -عليه السالم-أو هو كرامة لعيسى ,  ليست نبية-عليها السالم-وهو كرامة هلا ألن مرمي 
  .      633وعلى التقدير فاملقصود حاصل فهذا هو وجه االستدالل ذه اآلية على وقوع كرامات األولياء

 رضي اهللا عنها رغيفا 634 قحط فأهدت له فاطمة أنه جاع يف زمنρويؤيد هذا ما ثبت عن النيب 
هلمي يا بنية، فكشفت عن الطبق فإذا هو مملوء خبزا وحلما، : وبضعة حلم آثرته ا فرجع إليها وقال 

 احلمد هللا الذي ρفقال ) إن اهللا يرزق من يشاء بغري حساب(فبهتت وعلمت أا نزلت من عند اهللا، 
 على بن أيب طالب واحلسن واحلسني ρ، مث مجع رسول اهللا جعلك شبيهة سيدة نساء بين إسرائيل

  . 635"ومجيع أهل بيته فأكلوا عليه حىت شبعوا وبقي الطعام كما هو فأوسعت فاطمة على جرياا
َفانَطَلَقا حتَّى ِإَذا َأَتيا َأهَل َقريٍة : " وقال اهللا تعاىل 

ما َفوجدا ِفيها اسَتْطعما َأهَلها َفَأبوا َأْن يضيُفوه
ِجدارا يِريد َأْن ينَقض َفَأَقامه َقاَل َلو ِشْئت َلاتََّخْذت 

  . 636"عَليِه َأجرا
وإقامة اجلدار أي تسوية ميله، وكانت إقامته بفعل خارق للعادة بأن أشار إليه بيده كالذي يسوي 

أنه رده بيده ودعمه حىت رد ميله، فعن  وقد ورد يف احلديث 637شيئا لينا كما ورد يف بعض اآلثار
: حسبت أن سعيدا قال : قال بيده هكذا ودفع بيده فاستقام قال يعلى :  قال سعيد بن جبري 638يعلى

   .639فمسحه بيده فاستقام
 َقاَل الَِّذي ِعْنده ِعْلم ِمْن : " وقال تعاىل يف قصة سليمان عليه السالم 

  . 640 "َل َأْن يرَتد ِإَليَك َطرُفَكاْلِكَتاِب َأَنا آِتيَك ِبِه َقب

                                                 
  .  8/32 م، س،   ص -633
 ابن عبد اهللا بن عبد – ρ –م فاطمة بنت رسول اهللا ) 632-605) = (هـ11-هـ,  قτ-) 18-: فاطمة-634

ا وولدت له احلسن و أمها  خدجية بنت  خويلد تزوجها علي يف الثامنة عشر من عمره, اهلامشية القرشية , املطلب 
  ) بتصرف 5/132األعالم . (  حديثا18و احلسني و أم كلثوم و زينب و عاشت بعد أبيها ستة أشهر و لفاطمة 

  . 1/427 أنظر الكشاف للزخمشري -635
  .18/77 الكهف -636
  .16/8 التحرير والتنوير البن عاشور -637
األسخياء من سكان , يب من الوالة و من األغنياء صحا: بن أمية بن أيب عبيدة بن مهام التميمي احلنظلي : يعلى-638

, استعمله كل من أيب بكر , وشهد الطائف وحنني و تبوك , أسلم بعد الفتح , وهو أول من أرخ الكتب , مكة 
, هـ37وبعد مقتل عثمان انظم إىل الزبري وعائشة مث صار من أصحاب علي وقتل يف الصفني , وعثمان , وعمر 

  ) بتصرف3/675اإلصابة يف متييز الصحابة ( .  حديثا28روي له 
  . 4/406تفسري ابن كثري -639
  .27/40 النمل -640
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ومل يكن نبيا ولكن كان من الصدقني يعلم االسم  : 641ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان: قال 
 قال جماهد وسعيد بن جبري وحممد بن اسحاق وزهري بن حممد وغريهم ملا دعا اهللا تعاىل 642األعظم

ن عليه السالم ببيت املقدس غاب السرير وغاص وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس وكان يف اليمن وسليما
  . 643وقيل أن سليمان مل يشعر إال وعرشها حيمل بني يديه. يف األرض مث نبع من بني يدي سليمان

 عشرة رهط عينا وأمر ρ بعث رسول اهللا ρومن الكرامات اليت ظهرت على أصحابه يف زمانه 
دأة بني عسفان ومكة ذكروا حلي من هذيل ، فانطلقوا حىت إذا كانوا باهل644عليهم عاصم بن ثابت

هذه : يقال هلم بنو حليان، فنفروا هلم مبائة رجل رام فاتبعوا آثارهم حىت وجدوا مأكلهم التمر، فقالوا 
أنزلوا ولكم العهد وامليثاق أالّ : متر يثرب، فلما أحس م عاصم وأصحابه وجلأوا إىل فدفد، فقالوا 

, أما أنا فواهللا ال أنزل يف ذمة كافر اليوم اللهم بلّغ عنا نبيك السالم: نقتل منكم أحدا فقال عاصم 
فقاتلوهم فقتل منهم سبعة ونزل ثالثة على العهد وامليثاق فلما استمكنوا منهم حلوا  أوتار قسيهم 

هذا واهللا أول الغدر، فعاجلوه فقتلوه وانطلقوا : وكتفوهم فلما رأى ذلك منهم أحد الثالثة قال 
 إىل مكة فباعومها وذلك بعد وقعة بدر، فاشترى بنو احلارث 646، وزيد بن الدئنة645 بن عديخببيب

                                                 
  . 5/235تفسري ابن كثري -641
  .174 االعتقاد للبيهقي ص -642
  .5/236تفسري ابن كثري -643
هو عاصم بن ثابت بن األقلح قيس بن عصمة األنصاري )  م625- هـ5( املتويف سنة:  عاصم بن ثابت -644

 واستشهد -ρ–الصحايب من السابقني  األولني من األنصار شهد بدرا و أحدا مع الرسول , أبو سليمان , األوسي 
  ) 3/248األعالم ( يوم الرجيع و رثاه حسان بن ثابت

و يف الصحيح عن -ρ–شهد بدرا واستشهد يف عهد النيب : بن مالك النصاري األوسي : خبيب بن عدي -645
ابن األفلح  فذكر ,  عشر رهط عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت-ρ –اهللا بعث رسول :  قال-τ -أيب هريرة

احلديث و فيه فانطلقوا أي املشركون  خبيب بن عدي وزيد بن الدئنة حىت باعومها مبكة فاشترى بنو احلارث بن 
: وقوله عامر بن نوفل خبيبا وكان هو الذي قتل احلارث بن عامر يوم بدر ذفكر احلديث بطوله وفيه قصة قتله 

ذكر القريواين أن خبيبا ملا قتل جعلوا وجهه . على أي جنب كان يف اهللا مصرعي ,ولست أبايل حني أقتل مسلما 
اإلصابة يف متييز ( إىل غري القبلة فوجدوه مستقبل لبلة فأداروه مرارا مث عجزوا فتركوه وهو املسقى ببليع األرض 

  )   بتصرف419-1/418الصحابة 
من , من بيت بياضة , زيد بن الدئنة بن معاوية بن عبيد البياضي :  م626 - هـ5, ت : ةزيد بن الدئن- 646

: وفد رجال من بين اهلون بن خزمية على النيب فقالوا , شهد بدرا و أحد , اخلزرج من األنصار من فقهاء الصحابة 
فيهم زيد فغدروا م يف الرجيع  إن فينا إسالما فابعث معنا من يفقهنا يف الدين فأرسل معهم عددا من الصحابة 

فقتله مشركو قريشو صلبوه , فباعوه مبكة , و قتلوا أكثرهم   و أبقوا على اثنني أحدمها زيد ) ماء هلزيل( وهو
  )  بتصرف 3/585األعالم ( بالقرب من مكة 
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فكان خبيب أسريا عندنا فواهللا ما : قالت ابنة احلارث .  يوم بدر647خبيبا، وقد كان قتل احلارث
رأيت أسريا قط كان خريا من خبيب، واهللا لقد رأيته يأكل قطفا من عنب وما مبكة يومئذ من مثرة 

  . إن هو إال رزق رزقه اهللا خبيباو
وبعث املشركون إىل عاصم بن ثابت ليؤتوا من حلمه بشيء، : قال : وتكملة ملا جاء يف احلديث 
فبعث اهللا مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم، فلم يستطيعوا أن , وكان قتل رجال من عظمائهم

  .648يأخذوا من حلمه شيئا
 فلم حيل احلول 650ن استجابة اهللا دعاء خبيب على الذين قتلوه عن بريدة بن سفيا649وروى البيهقي

  .  باألرض حني رآه يدعو651ومنهم أحد غري رجل لبد
  .  وغريه ما يدل على كرامات األولياء والصاحلني652ففي احلديث الصحيح الذي رواه البخاري

  . ρ ومن الكرامات اليت ظهرت على بعضهم بعد وفاة النيب -
 بعث جيشا وأمر عليهم رجال يدعي سارية 655 أن عمر بن اخلطاب654ر عن ابن عم653فعن نافع

  فينا عمر : قال 

                                                 
د بدرا وقتل  ويقال احلارثة بن سراقة بن احلرث بن عدي أمه أم احلارثة عمة أنس بن مالك شه:   احلارث-647

يومئذ شهيدا قتله جثان بن العرفة  بسهم  و وهو يشرب من احلوض وقد خرج نطارا يوم بدر  رماًء فأصاب 
,  هـ1328 1: ط, دار اللوم احلديثة , اإلصابة يف متييز الصحابة( حنجرته وهو أول من قتل ببدر و من األنصار 

  ).  285: سف بن عبد اهللا القرطيب  ص االستيعاب يف أمساء األصحاب أليب عمر يو,  297/ 1
   253-252:  نقال عن فقه السرية للبوطي  ص5/41 صحيح البخاري -648
من أئمة احلديث : أبو بكر , م هو أمحد بن احلسني بن علي ) 1066-994= (هـ )458-384( البيهقي-649

وطلب يف , فة و مكة وغريمها ولد يف إحدى قرى بيهق نسابور و نشأ يف نسابور و رحل إىل بغداد مث إىل الكو
كان أوحد أهل زمانه يف اإلتقان واحلفظ و : نسابور فلم يزل فيها إىل أن مات ونقل جثمانه إىل بلده قال ابن كثري

, دالئل التوبة , املعرفة يف السنن و اآلثار , السنن الكربى : كان حمدثا فقيها أصوليا من مؤلفاته, الفقه و التصنيف 
  )  بتصرف 171-170:شعبان حممد امساعيل   ص/ أعالم أصول الفقه د( وغريها  , مناقب الشافعي

  ). 175االعتقاد للبيهقي، ص " (اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا وال تبق منهم أحدا " -650
  )1/810, ت,  ب31: ط, منجد اللغة واألعالم دار الشروق بريوت ( مبعىن مقيم يكاد يلتصق ا : لبد -651
أبو عبد اهللا صاحب اجلامع الصحيح املعروف بصحيح , د بن امساعيل بن ابراهيم بن املغرية البخاري هو حمم-652

 طلب احلديث فزار هـفي210و قام برحلة طويلة سنة , و نشأ يتيما)  م810-هـ194(البخاري  ولد سنة 
اختار منها يف , ديث ومجع حنو ست مئة ألف ح, ومسع من حنو ألف شيخ , والشام, ومصر, و العراق, خرسان 

مات بإحدى قرى مسرقند  سنة , صحيحه ما وثق بروايته ، وهو اول من وضع يف اإلسالم كتابا على هذا النحو 
  )  6/34األعالم  ). (  م870 - هـ256(
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فقدم رسول :   يا سارية اجلبل قال 656يا سارية اجلبل: فجعل يصيح وهو على املنرب : خيطب قال 

يا سارية اجلبل، : لقينا عدونا فهزمونا وإن الصائح ليصيح : يا أمري املؤمنني : اجليش، فسأله فقال 
، وهذا احلديث أصل 657إنك كنت تصيح بذلك: ددنا ظهورنا باجلبل فهزمهم اهللا، فقيل لعمر فش

  . يف جواز كرامات األولياء

                                                                                                                                            
من أهل املدينة , ثقة ,تابعي, من قريش من كبار الرواة للحديث, بن نوفل, بن عدي, نافع بن جبري بن مطعم-653
  ) 37/352األعالم ) (  م717- هـ99(و يفىت بفتواه تويف , و وكان ممن يأخذ عنه, ن فصيحا كا, 

, و هاجر إىل املدينة مع أبيه , نشأ يف اإلسالم, أبو عبد الرمحان, عبد اهللا بن عمر بن اخلطاب :  ابن عمر -654
ا قتل عثمان عرض عليه نفر أن يبايعوه أ فىت الناس يف اإلسالم ستني سنة و مل,ومولده ووفاته فيها , وشهد فتح مكة
روي له , وغزا إفريقية مرتني و كف بصره يف آخر  حياته و هو آلخر من تويف مبكة من الصحابة , باخلالفة فأىب

  ) 4/10األعالم (,  حديثا 2630
م ) 644-584) = ( هـ23-هـ,  ق40(أبو حفص , عمر بن اخلطاب بن نفيل القرشي العدوي :  عمر -655
واحد العشرة , يضرب بعدله املثل , صاحب الفتوحات , اخللفاء الراشدين وأول من لقب بأمري املؤمنني ثاين

 و يف أيامه مت فتح هـ13و شهد الوقائع و بويع باخلالفة سنة , أسلم قبل اهلجرة خبمس سنني , املبشرين بال جنة 
قتله لؤلؤة فريوز , روق وكناه بايب حفص حديثا لقبه النيب بالفا537له ف يكتب احلديث ,الشام و العراق 

  )5/44األعالم ( غيلة خبنج رو هو يف صالة الصبح , غالم املغرية بن شعبة, الفارسي
, القادة, من الشعراء, صحايب: بن جابر الكناين و الدئلي , بن عبد اهللا, بن رمي , سارية بن: سارية اجلبل -656

و جعله , و ملا ظهر اإلسالم أسلم, سبق الفرس عدوا على رجليه , اتكان يف اجلاهلية لصا كثري الغار, الفاحتني
فتح بالدا منها أصبهان يف رواية هو املعين بقول ,  هـ 23سنة , و سريه إىل بالد فارس,       عمر أمريا على جيشه
  )األعالم للزركلي.( عمر يا سارية اجلبل 

  .  178 االعتقاد للبيهقي، ص -657
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  . اخلوارق و السنن الطبيعية: املبحث الثالث 
ظهر يف أوائل القرن باحثون ومفكرون يف عاملنا اإلسالمي حاولوا تفسري املعجزات الواردة يف الكتب 

 على أساس سنن طبيعية علمية وبيان ما ينبغي أن يكون ρيما معجزات سيدنا حممد السماوية  ال س
  .658عليه موقف املسلمني منها

 مل تسجل له سوى معجزة واحدة هي القرآن فمما ρوخالصة هذا االجتاه تتمثل يف اعتماد أن النيب 
ن وهي معجزة  القاهرة إال يف القرآρمل تكن معجزة حممد : (جاء على لسان أحدهم ما نصه 

أما املعجزات احلسية اليت ال يدركها ويفهمها العقل فذهبوا إىل أنه كان منكرا هلا غري . 659)عقلية
ُقْل " عابئ ا وال ملتفت إىل املطالبني ا وليست هذه اخلوارق من شأنه مستدلني بقوله تعاىل 

  ρ لعليا له  ويزعمون أن هذا من اخلصائص ا660"ِإنَّما اْلآيات ِعْند اللَِّه
 ، 661فهو مل خياطب الناس مبا ال يفهمون، ومل يعاملهم مبا وراء حدود العلم الذي يدركه البشر

إنين مل آخذ مبا سجلته كتب السرية واحلديث (فبصريح العبارة ما ورد يف مقدمة كتاب أحد الباحثني 
 إىل أنه مل يأخذ حىت مبا  بل تراه يطمئنه662)ألنين فضلت أن أجري يف هذا البحث على طريقة العلمية
  . 663يثبت يف صحيحي البخاري ومسلم حفظا لكرامة العلم

فمنهج هؤالء يهدف إىل جتاهل يهدف إىل جتاهل كل املسائل الغيبية اليت ال تدفع حتت جمهر العلم 
وقد : (التجرييب احملسوس ويف مقدمتها املعجزات على اختالفها فقد دفعت اجلرأة أحدهم إىل القول 

حظ قراؤنا أننا حنرص فيما نكتبه يف هذه السرية على أن ال نسرف يف كل ناحية إىل ناحية ال 
  . 664...)اإلعجاز ما دام ميكن تعليلها باألسباب العادية حىت ولو بشيء من التكلف

وإنك لتقرأ هذا الكالم وجتد هذا االجتاه يف كثري من الكتب احلديثة اليوم ولدى العصريني من علماء 
ن والدنيا املتعمدين إلنكار األمور الغيبية مثل املعجزات وغريها حجتهم يف ذلك هو  إرادة تقريب الدي

                                                 
  . 222-221حممد سعيد رمضان البوطي، ص / لكونية د كربى اليقينيات ا-658
 قول الشيخ مصطفى املراغي شيخ األزهر سابقا يف تقريظ له منشور يف كتاب حياة حممد حلسني هيكل مطبعة -659

   م1994/هـ1414طكموفم للنشر اجلزائر العاصمة 
  .6/109 األنعام -660
  . 9صطفى صربي، ص  وانظر القول الفصل مل222 كربى اليقينيات الكونية ص -661
  .  كتاب حياة حممد حلسني هيكل املقدمة-662
  . 232 كربى اليقينيات الكونية، ص -663
  . 225وما بعده نقال عن كربى اليقينيات الكونية، ص , 7 ج 11 انظر جملة نور اإلسالم الد -664
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 ρ هذا ما جعلنا مل نقتصر على ما ذكر للرسول 665املعجزات من العقول للفوز بإميان رجال العلم
     .               من معجزات يف القرآن بل أوردنا كذلك ما ثبت بالسنة لدحض حجج هؤالء

فالعجب من منكري املعجزات أم إذا رؤوا ما يقبل التأويل قالوا هذا ليس مبعجزة ألنه ال خبرق 
خطأ وقع فيه كثري من علماء اإلسالم . العادة، وإذا رؤوا ما خيرقها قالوا هذا حمال خمالف لسنن الكون

عن الطري اليت ترمي ، وأن بعض علمائنا حاول أن يفسر ما ورد يف سورة الفيل، 666وعلماء النصارى
 667أصحاب الفيل حبجارة من سجيل بأا ميكروبات اجلدري، أصابت أصحاب الفيل فأبادهتم

سبحاَن الَِّذي َأسرى ِبعبِدِه َليًلا ِمْن " وحاول أن يفسر اإلسراء 
اْلمسِجِد اْلحراِم ِإَلى اْلمسِجِد اْلَأْقصى الَِّذي بارْآَنا 

ن اإلسراء واملعراج كان بالروح دون البدن وهو خمالف ملا جاء يف صريح القرآن  بأ668 "حوَله
  . 669فكلمة عبد تشمل الروح والبدن، ناهيك عن األحاديث الصحيحة اليت تثبت ذلك

ويقرب منه يف البعد عن مراد القرآن تأويل انفالق البحر ملوسى ومن معه حىت اجتازوه وغرق فرعون 
َفَأوحيَنا ِإَلى موسى َأْن "  وذلك يف قوله تعاىل 670 البحرينيوجنوده باجلزر واملد

 ومثله عند تفسري قوله تعاىل 671"اضِرب ِبعصاَك اْلبحر َفانَفَلق 
، واحلقيقة أن هذا احلادث واجه به القرآن املشركني 673 بظهور احلق672"واْنَشق اْلَقمر"

بد أن يكون قد وقع فعال بصورة يتعذر معها التكذيب ، يف حينه ومل يروا عنهم تكذيب لوقوعه فال 
  . 674ففي معظم الروايات أنه انشق فلقتني مع حتديد للمكان والزمان واهليئة

وفسر البعض آيات رفع املسيح عليه السالم برفع روحه وقوله يف نزوله املعدود من أشراط الساعة 
، وذلك يف 675ل له بعد عدم االعتراف برفعه حياواملشار إليه يف آيتني من القرآن أن نزوله هذا ال حم

                                                 
  . 220 قصة اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن للشيخ ندمي اجلسر، ص -665
  . 221: ص. س ,  م-666
  . 81 وانظر القول الفصل ملصطفى صربي، ص 120 تفسري جزء عم حملمد عبده، ص -667
  .17/1 اإلسراء -668
 وانظر فقه 74-63 أنظر كتاب على مائدة الفكر اإلسالمي للشعراوي، حبث حول اإلسراء واملعراج، ص -669

  . 154-150السرية للبوطي، ص 
  ).  19: ص,  من كتاب القول الفصل ملصطفى صربي(ده  عزي هذا التأويل إىل الشيخ حممد عب-670
  .26/63 الشعراء -671
  .54/1 القمر -672
  ).  20انظر كتاب القول الفصل ملصطفى صربي، ص ( هذا تأويل الشيخ حممد رشيد رضا، -673
  .وغريه من أمهات كتب التفسري, 3427-6/3426ص ,  أنظر يف ظالل القرآن لسيد قطب-674
  ).  إمام األزهر سابقا(م حممود شلتوت  تأويل الشيخ اإلما-675
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وِإْن ِمْن َأهِل اْلِكَتاِب ِإلَّا َليؤِمَننَّ ِبِه َقبَل " قوله عز وجل 

 وقوله تبارك 676"موِتِه ويوم اْلِقيامِة يُكوُن عَليِهم َشِهيدا
"   بعد قوله 677 "اوِإنَّه َلِعْلم ِللساعِة َفَلا َتمَترنَّ ِبه"  وتعاىل 

 " وَلما ضِرب ابُن مريم مَثًلا ِإَذا َقومَك ِمْنه يِصدوَن
عائد على عيسى أي أنه أهل الكتاب ) موته( ففي اآلية األوىل من سورة النساء الضمري يف قوله 678

  . املوجودين عند نزوله آخر الزمان سيؤمنون به قبل أن ميوت
 سورة الزخرف تقرير من اهللا عز وجل بأن عيسى سيكون عالمة من عالمات ويف اآلية الثانية من

  .679الساعة وذلك برتوله يف آخر الزمان
يكاد املفسرون القدامى والعصريون جيمعون عند تفسريهم هلاتني اآليتني على داللتهما يف حقيقة نزوله 

 نزول املسيح عليه السالم حنوا من عليه السالم قبل يوم القيامة كعالمة من عالماهتا وروى احملدثون يف
 ومخسة وعشرين أثرا عند بعض الصحابة والتابعني 681 وموقوف680مخسة وسبعني حديثا بني مرفوع

 وقد ألف العلماء الكتب يف ذلك من آخر 682,683ومعظمها ثابت يف الصحيحني واملسانيد والسنن
  . 684ما صدر يف حتقيق هذه املسألة كتاب جدير بأن يطلع عليه

والذي نفسي بيده  : "ρ قوله τألحاديث الصحيحة اليت رواها الشيخان عن أيب هريرة فمن ا
ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدال فيكسر الصليب، ويقتل 

                                                 
   159/ 4 النساء -676
  .43/61 الزخرف -677
  43/57   الزخرف  -678
  .140: ص,  يسألونك أمحد حممد مجال-679
  )  28أدب احلديث النبوي، بكري الشيخ أمني، ص   (ρما رفع إىل النيب :  مرفوع -680
  )   28م س، ص . (ملرفوع موقوف ما نسب للصحايب وصحة نسبته إليه وقد ينال حكم ا-681
أو حسب السوابق إىل , مجع مسند وهو الكتاب الذي تذكر فيه األحاديث مرتبة على أمساء الصحابة:  املسانيد-682

  ).26: ص, بكري شيخ أمني/ د,أدب احلديث النبوي (أو تبعا لألنساب , اإلسالم
, آداب الطعام والشراب, الرقاق, األحكام, ئد العقا( أو اجلامع وهو الكتاب الذي يضم مثانية أبواب هي :  السنن-

  . 26-25: ص,   س,م ) املناقب, الفنت, )الشمائل(السفر والقيام والقعود, التفسري والتاريخ والسري
-328 وانظر كربى اليقينيات الكونية،  ص 565شرح العقيدة الطحاوية للعالمة ابن أيب العز احلنفي، ص . -683

329.  
تواتر يف نزول املسيح لإلمام العصري احملدث حممد أنور شاه الكشمريي حققه فضيلة كتاب التصريح مبا -684

  .  ت, ب:ط ,دار الفكر بريوت , الشيح عبد القتاح أبو غدة وعلق عليه
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الخنزير، ويضع الحرب، ويفيض المال حتى ال يقبله أحد، حتى تكون السجدة 
وِإْن ِمْن "  قرؤوا إن شئتم  اτمث يقول أبو هريرة " الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها

َأهِل اْلِكَتاِب ِإلَّا َليؤِمَننَّ ِبِه َقبَل موِتِه ويوم 
 وما يراه مجهور العلماء أن رفعه عليه 685 "اْلِقيامِة يُكوُن عَليِهم َشِهيدا

 اللجوء السالم بعد تآمر اليهود على قتله فهو رفع بروحه وجسده وظاهر اآليات يصرح بذلك فلم
وَقوِلِهم ِإنَّا َقَتْلَنا اْلمِسيح ِعيسى ابَن مريم " إىل التأويل؟ 

رسوَل اللَِّه وما َقَتُلوه وما صَلبوه وَلِكْن ُشبه َلهم 
وِإنَّ الَِّذيَن اْخَتَلُفوا ِفيِه َلِفي َشكٍّ ِمْنه ما َلهم ِبِه 

بْل ,  الظَّنِّ وما َقَتُلوه يِقيًناِمْن ِعْلٍم ِإلَّا اتِّباع
 وقوله 686 "رَفعه اللَّه ِإَليِه وَآاَن اللَّه عِزيًزا حِكيما

ِإْذ َقاَل اللَّه ياِعيسى ِإنِّي مَتوفِّيَك وراِفعَك ِإَلي "تعاىل 
 ومَطهرَك ِمْن الَِّذيَن َآَفروا وجاِعُل الَِّذيَن اتَّبعوَك
َفوَق الَِّذيَن َآَفروا ِإَلى يوِم اْلِقيامِة ُثم ِإَلي 

 687"مرِجعُكم َفَأحُكم بيَنُكم ِفيما ُآْنُتم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن
والقول بأنه صلب كفر صريح يف نظر اإلسالم ألن , فاحلقيقة يف اية عيسى أنه مل يقتل ومل يصلب

  . 688اهللا توفاه ورفعه إليه
ا عن خلق عيسى عليه السالم فهناك تفسري سخيف حيث كان ذلك بواسطة التلقّيح الذايت كما أم

، فأي حق هذا؟ فاملسيح عيسى بن مرمي يف نظر اإلسالم هو عبد اهللا 689حيدث عند بعض اخلناثى
, ورسوله وكلمته اليت ألقاها إىل مرمي وروح منه فال غرابة يف خلق آدم ال من ذكر وال من أنثى

كما خلق بقية الربية من ذكر , وخلق عيسى من أنثى بال ذكر, ق حواء من ذكر بال أنثىوخل
، فإذا كان ال يستبعد أن يكون املقصود بالطري األبابيل جراثيم اجلدري ألن سورة الفيل مل 690وأنثى

ال يقصد ا ذكر خارقة للسنن الكونية، بل هي وصف ملا أصاب األحباش من اهلالك بأمر اهللا، فإنه 
جيوز تفسري كل اآليات اليت فيها ذكر املعجزات تفسريا طبيعيا علميا ، ألن ذا التفسري تفقد املعجزة 
معناها وسرها وقيمتها ولذا ال ينفع قول الذين حاولوا تفسري املعجزات على أساس سنن طبيعية علمية 

                                                 
  .4/159 النساء - 685
  .158-4/157 النساء -686
  . 3/55آل عمران -687
  . 127حتقيق عادل نويهض، ص  لعلي بن ربن الطربي، ρ الدين والدولة يف إثبات نبوة النيب -688
  . 221 قصة اإلميان لندمي اجلسر، ص -689
  10-8 وانظر معجزة القرآن الكرمي للشعراوي، ص 47، 2/46 تفسري ابن كثري -690
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ن هذا التقريب، فضال عن أننا نريد تقريب املعجزات من العقول كي نفوز بإميان رجال العلم أل: 
بذاته مسخ ملعىن املعجزة، وعكس حلكمتها وحكمة , كونه يستحيل علميا يف بعض املعجزات

، كما أن الشخص الذي يراد إرضاء عقله، عند معجزات يستحيل تفسريها من طريق 691ذكرها
  . 692العلم، جنعله يف ريب ونرجع به القهقرى إىل اإلنكار والشك

فسري الطري األبابيل مبيكروب اجلدري، فبماذا نفسر عصا موسى اليت انقلبت حية فإذا استطعنا مثال ت
تسعى ؟ وإن فسرناها بالتنومي واالستهواء فبماذا نفسر انفالق البحر ملوسى بضربة عصاه؟ وإن فسرناه 
باملد واجلزر، كما زعم البعض، فبماذا نفسر خلق عيسى من غري أب؟ وإن أخذنا بتفسري بعض 

  ...فبماذا نفسر تكلم عيسى يف املهد) التلقيح الذايت(هلذا احلمل بأنه من طريق السخفاء 
إذا فمحاولة تفسري املعجزات على أسس السنن الطبيعية هي حماولة فاشلة بذاهتا وغايتها ومفسدة ملعىن 

لسنن، فاألصل هو اإلميان باهللا خالق الكون، وخالق الطبائع وا(املعجزة ومؤدية لزيادة تشكيك الناس 
وبأنه سبحانه وهو خالقها، قادر على خرقها، و يف هذا سر املعجزة، ومن رسخ إميانه باهللا هان عليه 

  . 693)أن يؤمن بكل معجزة
واملستحيل ) عادة(أما أولئك الذين يزعمون أن املعجزة فوق العقل فإم ال يفرقون بني املستحيل 

ية وما دمنا نؤمن أن اهللا خالق الكون وقوانينه وخرق النواميس ليس من املستحيالت العقل, )عقال(
فأهون شيء علينا أن نؤمن بأنه قادر على خرقه إال أن العصريني من علماء الدين والدنيا املتعمدين 
إلنكار األمور الغيبية مثل املعجزات وغريها ذهبوا يف تفسري آيات القرآن وتقومي أحاديث نبينا مذهبا 

هم يف تصحيح باطلهم قول اهللا وال قول رسول اهللا، على أن اهللا ورسوله يكاد يكون ملعبا فال ينفع
 694أيضا من األمور الغيبية فما رأوه يف كتب احلديث طعنوا يف صحته، وما رأوه يف القرآن أولوه

وأبرز مميزات بعض الكتاب والعلماء أم ينكرون املعجزات الكونية ويعتربوا من املستحيالت فهناك 
ىت البعث بعد املوت، ورد مجيع آيات القرآن الواردة يف املوضعني إىل املتشاات اليت ال من ينكر ح
  . 695تفهم معانيها

                                                 
  . 220 قصة اإلميان ص -691
  . 223 م، س، ص -692
  . 224 قصة اإلميان ص -693
ع والترمجة مكتبة النور، طبعة سنة  القول الفصل ملصطفى صربي، دار السالم للطباعة والنشر والتوزي-694

  .27 ص، ،1407/1986
  .  بتصرف6ص /  م، س -695
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أن اخلوارق الكونية شبهة عند علماء العصر ال حجة ( فما نقل عن الشيخ حممد رشيد رضا رمحه اهللا 
 ، فهو ال يعترب األنبياء 696)ألا موجودة يف زماننا ككل زمان مضى، وإن املفتونني ا هم اخلرافيني

معجزة األنبياء الكونية حجة وال تعبري القرآن عن تلك املعجزات تارة باحلق وتارة بالبينات، وتارة 
  . باآلية الكربى، وتارة بالسلطان، وتارة بالربهان وتارة بالفرقان حجة يف أا حجة

 َقاُلوا ِإنَّ هَذا َفَلما جاَءهم اْلحق ِمْن ِعْنِدَنا: " قال تعاىل 
موسى َأَتُقوُلوَن ِلْلحق َلما جاَءُآم َأِسحر , َلِسحر مِبٌني

وَلَقد َأرسْلَنا ِمْن َقبِلَك رسًلا ِإَلى : "  وقال 697 "هَذا

وَلَقد آَتيَنا :"  ، وقال 698 "َقوِمِهم َفجاُءوهم ِباْلبيَناِت

وآَتيَنا ِعيسى ابَن : " و قال ,699 "يَناٍتموسى ِتسع آياٍت ب

وِإْذ آَتيَنا موسى اْلِكَتاب :" وقال , 700 " مريم اْلبيَناِت

وَأْن َأْلِق عصاَك :" وقال , 701 "واْلُفرَقاَن َلعلَُّكم َتهَتدوَن
 يعقِّب َفَلما رآها َتهَتزُّ َآَأنَّها جانٌّ ولَّى مدِبرا وَلم

اسُلْك يدَك , ياموسى َأْقِبْل وَلا َتَخف ِإنََّك ِمْن اْلآِمِنَني
ِفي جيِبَك َتْخرج بيضاَء ِمْن َغيِر سوٍء واضمم ِإَليَك 
جَناحَك ِمْن الرهِب َفَذاِنَك برهاَناِن ِمْن ربَك ِإَلى 

:" وقال , 703 "َأراه اْلآيَة اْلُكبرىَف:" وقال , 702 "ِفرعوَن ومَلِئِه
. 704 "وِفي موسى ِإْذ َأرسْلَناه ِإَلى ِفرعوَن ِبسْلَطاٍن مِبٍني

َفَلْن َتِجد " أضف إىل ذلك هناك من ذكر أن من املراد من سنة اهللا اليت قال عنها يف كتابه 
 لَِّه َتحِويًلاِلسنَِّة اللَِّه َتبِديًلا وَلْن َتِجد ِلسنَِّة ال

فمخالفة . 706 بأن محلوها على سنن الكون الطبيعية و بنوا عليها إنكارهم للمعجزات الكونية705"

                                                 
  . 100 القول الفصل ملصطفى صربي، ص -696
  .77-10/76 يونس -697
  .30/47 الروم -698
   17/101 اإلسراء -699
  2/87 البقرة -700
  2/53 البقرة -701
  32-28/31القصص -702
  79/20 النازعات -703
   51/38 الذاريات -704
  35/43 فاطر -705
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املعجزات لسنة الكون ينبغي أن يعترف ا و ال يدعى أن املعجزات من األفعال الطبيعية و أا تنطبق 
و ال يقبل الكون ,  سنة اهللا االستثنائيةو إمنا هي تنطبق على, مع سنة الكون اليت هي سنة اهللا العمومية

فاملعجزات اليت وصل إلينا خربها بالنقل املتواتر (, خمالفة املعجزات لسنة الكون مانعة عن وقوعها 
و جمموع املعجزات اليت رواها علماء السرية , طبقا للشروط املعروفة للرواية فلنلزم أنفسنا التصديق ا

فاجلحود , ذكر بعضها منها يف حبثنا هذا يتجاوز حد التواتر بكثري و قد –ρ–و احلديث عن النيب 
أماّ جحود ما ثبت منها بطريق رواية , مبجموع هذه املعجزات كفر و خروج عن اإلسالم باإلمجاع

اآلحاد فليس مكفرا و إن كان ثابتا يف صحاح السنة و لكنه يعترب شائبة من شوائب الفسق بدون 
 وجدنا أن اهللا سبحانه و تعاىل أجرى معجزات كثرية -ρ–ملنا يف حياته   و خنلص أنه إذا تأ707ريب

على يديه  ال مناص من قبوهلا و ال جمال لردها؛ ألا نقلت إلينا باألسانيد الصحيحة املتواترة اليت 
  .ترتقي بالفكر والعقل إىل درجة القطع و اليقني

نعم من اختصاصه , ص العلم الطبيعيإن احلكم فيها باإلمكان و االستحالة ال يدخل يف اختصا
احلكم بأن املعجزات ختالف سنة الكون بشرط أن ال يتجاوز حكمه هذا إىل احلكم باالستحالة 

ألن هذا العلم ال يعرف احملال و ال املمكن وال الواجب مبيزانه الذي هو , املخالف لسنة الكون
فاخلوارق اجلائزة عقال هي . 708التجربةالتجربة احلسية وإمنا يعرف الواقع و غري الواقع قي زمن 

  .اليت ليس فيها اجتماع النقيضني وال ارتفاعهما ال مانع من وقوعها بقدرة اهللا 
إذ أا أمور ممكنة قي نفسها وليست , أن املعجزات أمور إهلية ال ميكن إنكارها: (يقرر ابن رشد 
 أنفسها ممتنعة عن الناس و لكنها فهي يف, و هذا هو الشأن يف أكثر املمكنات, ممتنعة يف العقل

و معجزات األنبياء من هذا اجلنس فيجب اإلميان و التسليم ا ألا , ليست ممتنعة يف حق األنبياء
فإذا كان هذا رأيه يف معجزات األنبياء بأا أمور خارقة ملا اعتقده . 709مبادئ تثبيت الشارع
ينكر وجود خوارق يف أمور ) رناه سابقاحسب ما ذك(فهو بكل وضوح , الناس يف أمور الطبيعة

  .الطبيعة كما أن هذه اخلوارق ممتنعة عن الناس مماّ جيعلنا نستنتج أن ابن رشد ال يقول بالكرامة 
وأم , و يرد ابن رشد على اإلمام الغزايل فيما نسبه إىل الفالسفة أم ينكرون معجزات األنبياء

و أما الكالم يف املعجزات فليس للقدماء من :(  بقولهيؤولون ما جاء بشأا يف الكتب اإلهلية
و , ألن هذه كانت عندهم من األشياء اليت ال جيب أن يتعرض للفحص عنها, الفالسفة قول
مثل , حيتاج إىل عقوبة عندهم, فإا مبادئ الشرائع والفاحص عنها املشكك فيها, جتعل مسائل

                                                 
  149ص و انظر فقه السرية للمؤلف نفسه 235 كربى اليقينيات الكونية  ص -707
  87ص القول الفصل ملصطفى صربي -708
-2/191, م1971/هـ1391, 2:ط, دار املعارف القاهرة , حتقيق سليمان دنيا , هتافت التهافت البن رشد-709

192  
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 تعاىل موجود؟ و هل السعادة موجودة؟ و مثل هل اهللا, أن يفحص عن مبادئ الشرائع عندهم
هل الفضائل موجودة؟ و أنه ال يشك يف و جودها وأن كيفية وجودها أمر إهلي معجز عن إدراك 

فهو قول ال أعلم ,  يف أسباب ذلك عن الفالسفة-أي الغزايل–العقول اإلنسانية و أما ما حكاه 
ممكن يف نفسه و ليس , ا ممتنعة عن اإلنسانوأكثر املمكنات يف أنفسه, أحدا قال به إىل ابن سينا

وإذا ما تأملت املعجزات ,  املمتنعة يف العقل ممكنة يف حق األنبياءرحيتاج يف ذلك أن نضع األمو
  .710)اليت صح وجودها و جدهتا من هذا اجلنس

بأن مبادئها أمور إهلية تفوق : ويذهب ابن رشد إىل القول بأن الذي جيب أن يقال يف املعجزات
  .711فالبد أن يعترف ا مع جهل أسباا, لعقول اإلنسانيةا

ومعجزات , و علل طبيعية, قد يعترض البعض أن احلوادث احملسوبة جيب أن ختضع ألسباب مادية
, األنبياء      وكرامات األولياء تتناىف مع قانون الطبيعة ومبدأ العلية القائل إن لكل حادثة سببا

وقانون علمي ألن كال من , ميكن االعتماد على أية نظرية فلسفيةوإذا انتقص هذا املبدأ فال 
الفلسفة والعلوم يتركز على نظام العلة واملعلول الطبيعيني وبالتايل يصدق القول باالتفاق و 
الصدفة اليت أبطلها العلم و رفضها العقل ،و عليه يكون القول باملعجزات والكرامات باطل 

  .712باألساس
و ال , و مبدأ العلية والسببية  حق ال ريب فيه, قول بالصدفة باطل من غري شكولبيان هذا فأن ال

و لكن احلوادث الطبيعية ال جيب أن تكون عللها و أسباا أبدا , ميكن نقضه يف حال من احلاالت
و قدرة تتصرف فيها , كيف؟ وعلة الطبيعة مبجموعها قوة تكمن وراء الطبيعة( ودائما طبيعية 
 قد تعلقت باملعجزة و الكرامة ابتداء وبال توسط - سبحانه–و إرادة اهللا ,ىت تشاءكيف تشاء و م
 ِإنَّما َأمره ِإَذا " و قد قال تعاىل713)و ذا كانت خارقة للمعتاد, سبب طبيعي

فبعض الناس يعتقد , 714 "َأراد َشيًئا َأْن يُقوَل َله ُآْن َفيُكوُن
مث تركه يسري حسب القوانني اليت . كون ووضع له قواننيأن اهللا سبحانه وتعاىل خلق هذا ال

" وهي قوانني دقيقة    ال ختتل وال تتأثر بأي شيء فما معىن قوله تعاىل. وضعها سبحانه وتعاىل

                                                 
  175و2/173,  س ,  م-710
,  م1984/هـ1404, 2:ط, القاهرة , )عبد العزيز( ة يف الفكر الكالمي اإلسالمي سيف النصر نظرية السببي-711
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 و تعاىل قائم على 715 "اللَّه َلا ِإَله ِإلَّا هو اْلحي اْلَقيوم
أس أبدا ألن اهللا سبحانه و تعاىل وضع قوانني فهو يعلمنا أن ال ني. ملكه ال يتركه حلظة واحدة

ولكن  حينما نعجز أمام هذه .  و أن نتبع هذه القوانني بالكون و طلب منا أن نأخذ باألسبا
القائم على ملكه الذي ميكن " القيوم"القوانني ونأخذ باألسباب فال نصل إىل شيء فهناك دائما 

فحينما ال تستجيب األسباب فإن ,  غري ممكنأن يفتح األبواب و حيقق ما حنسبه مستحيال أو
 ووليدها فاإلنسان 717فمن أمثلة األخذ باألسباب و االستجابة هاجر. 716املؤمن يفزع إىل ربه

املؤمن جيب أن يلجأ إىل اهللا سبحانه وتعاىل فيما تعجز عنه األسباب فاهللا قادر قاهر ليس لقدرته 
درة اهللا تعاىل يف كونه حبيث ال خيضع اإلنسان كل و ما هذا إالّ إثبات لطالقة ق, قيود وال حدود

  .األشياء لألسباب واملسببات
إذا كل من يعترف بوجود قوة مدبرة وراء الطبيعة يلزمه حتما أن يعترف باملعجزات 

ألن من أوجد الطبيعة بأكملها بدون سبب طبيعي فأوىل أن يوجد بعض أشيائها .والكرامات
  .كذلك 

هللا سبحانه إىل أعمال البشر هم الذين يسألون كيف كان هذا؟ و كيف فالذين يقيسون أفعال ا
و اختالف األداتني فأم ال يسألون , أمكن أن يكون؟فأما الذين يدركون اختالف الطبيعتني

 "كما يف قوله تعاىل على سبيل املثال, و ال حياولون أن خيلقوا تعليال علميا أو غري علمي, أصال
 ي بردا وسَلاما عَلى ِإبراِهيمُقْلَنا ياَنار ُآوِن

ليست يف ميدان  التعليل و التحليل مبوازين البشر ,  فاملسألة ليست يف هذا امليدان أصال718"
ومقاييسهم و كل منهج يف تصور مثل هذه املعجزات غري منهج اإلحالة إىل القدرة املطلقة هو 

, 719قاييس البشر و علمهم القليل احملدودمنهج فاسد من أساسه؛ ألن أفعال اهللا غري خاضعة مل
  .  فإن املؤمن يفزع إىل ربهبفعند العجز أمام السنن الكونية    و األخذ باألسبا

                                                 
  2/255 البقرة -715
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  دار الشهاب باتنة  اجلزائر التصوير باألوفست, اإلسالمي القاهرة
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فرتع اهللا . حسيب اهللا ونعم الوكيل :  إمنا جنّى ابراهيم بقوله – رضي اهللا عنهما –فعن ابن عباس 
اها على اإلضاءة و اإلشراق و االشتعال عنها طبعها الذي طبعها عليه من احلر و اإلحراق و أبق

  .720واهللا على كل شيء قدير, كما كانت
وما َأمرَنا ِإلَّا واِحدٌة "  إن أمر اهللا عظيم ال يعجزه شيء ففي الترتيل 

 و ا خنلص إىل ما تعرض إليه القرآن الكرمي من معجزات عيسى 721"َآَلمٍح ِباْلبصِر
ِإَلى بِني ِإسراِئيَل َأنِّي َقد ورسوًلا  " -عليه السالم–

ِجْئُتُكم ِبآيٍة ِمْن ربُكم َأنِّي َأْخُلق َلُكم ِمْن الطِِّني 
َآهيَئِة الطَّيِر َفَأنُفُخ ِفيِه َفيُكوُن َطيرا ِبِإْذِن 
اللَِّه وُأبِرُئ اْلَأْآمه واْلَأبرص وُأحِي اْلموَتى 

ُأَنبُئُكم ِبما َتْأُآُلوَن وما َتدِخروَن اللَِّه و ِبِإْذِن
ِفي بيوِتُكم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآيًة َلُكم ِإْن ُآْنُتم 

 فقد ذكر هذه املعجزات تعريضا بالنصارى الذين جعلوا منها دليال على ألوهية 722 "مؤِمنَني
 عليها فهو اإلله وهذا دليل فمن قدر, بعلة أن هذه األعمال ال تدخل حتت مقدرة البشر, عيسى

مرتني فمثل هذه ". بإذن اهللا" و قوله " بآية من ربك "  أشار اهللا إىل كشفه بقوله723سفسطائي
اخلوارق و غريها من معجزات األنبياء و كرامات األولياء تكفي لتبقى أمام أنظار البشرية معلما 

لكونية فما من حيوان ومجاد بارزا على حرية املشيئة و عدم احتباسها داخل حدود السنن ا
  .724وناطق صامت إالّ وهو منقاد إىل مشيئته غري ممتنع عن إرادته

إخباره عن الغيوب إمنا ظهرت وقت نزول : من املعجزات اخلمس اليت احتوهتا اآلية السابقة 
 - عليه السالم-فكان عيسى, فكانوا خيزنون و يدخرون, وذاك بأن القوم و عم االدخار, املائدة
  725ربهم بذاكخي

                                                 
   2/578الكشاف للزخمشري -720
  54/50 القمر -721
  3/49 آل عمران -722
و معناها األصلي املهارة  يف األمور فهي مدرسة يونانية اشتهرت ) سوفيسا(كلمة يونانية :  السفسطائية -723

ذهم كيف ينصرون أو يهدمون باملغالطة يف القول والدليل وكانت تشك يف كثري من احلقائق فكانوا يلقنون تالمي
 61 اهلامش و انظر فصل املقال ص29صاملنقذ من الضالل (أي رأي كان مىت شاؤوا من غري اعتبار للحق و العدل 

  )  اهلامش
  8/58وتفسري الرازي  3/253 التحررير و التنوير -724
  8/58  تفسري الرازي -725
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فإذا كان اإلخبار على الغيوب على هذا الوجه معجزة فهل الكهانة والتنجيم و السحر مماّ يعد من 
  .خوارق العادات؟

  .726 باألخبار املاضية بضرب من الظنرهي اإلخبا: فالكهانة
ة ادعاء إخراج اخلرب حبيث ال ميكن ذلك إالّ عن سؤال يتقدم مث يستعان عن ذلك بآي :  التنجيمو

أما اإلخبار عن الغيب من غري . بضرب من الظن كذلك , يتوصل ا إىل معرفة أحوال الكواكب
  .727إستعانة بآلة و ال تقدم مسألة ال يكون أالّ بالوحي من اهللا تعاىل 

وما ذكره . 728فيتلقى بالتعليم و يتكرر بالعمل فهو أمر عادي قطعا خبالف املعجزة:  السحرأما
غري أن , سلمني على إثبات السحر و أن له حقيقة كغريه من األشياء الثابتةالعلماء أن مجهور امل

  729وال ميكن أن يتوصل به إىل قلب احلقائق و تبديل جواهر األشياء, حقيقته ال تتجاوز حدودا معينة
َقاَل بْل "  عن السحر الذي صنعه سحرة فرعون يقول- سبحانه و تعاىل-ولذلك عرب اهللا

باُلهم وِعِصيهم يَخيُل ِإَليِه ِمْن ِسحِرِهم َأْلُقوا َفِإَذا ِح
  سحروا َأعيَن النَّاِس واسَترهبوهم" و قال730 "َأنَّها َتسعى

"731  
أي أم دلسوا عليهم و خيلوا أبصارهم و أومهوهم صحة ما يفعلون، فأين هذا من قول الكتاب 

  .732كأن املسألة كانت حقيقية) بني و صارت العصي ثعا(اليهودي الذي جاء فيه
واتَّبعوا ما " وللوقوف عند حقيقة السحر بنوع من الدقة نذكر هذه اآلية الكرمية 

َتْتُلو الشَّياِطُني عَلى مْلِك سَليماَن وما َآَفر سَليماُن 
وَلِكنَّ الشَّياِطَني َآَفروا يعلِّموَن النَّاس السحر وما 

نِزَل عَلى اْلمَلَكيِن ِبباِبَل هاروت وماروت وما ُأ
يعلِّماِن ِمْن َأحٍد حتَّى يُقوَلا ِإنَّما َنحُن ِفْتَنٌة َفَلا 
َتْكُفر َفيَتعلَّموَن ِمْنهما ما يَفرُقوَن ِبِه بيَن اْلمرِء 

حٍد ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه وَزوِجِه وما هم ِبضاريَن ِبِه ِمْن َأ
فإذا كان السحر يتلقى  , 733 "ويَتعلَّموَن ما يضرهم وَلا ينَفعهم

                                                 
  766يع عاطف الزين صمس) جممع البيان احلديث( تفسري مفردات القرآن الكرمي -726
  8/58 تفسري الرازي -727
  1/401 تفسري املنار -728
  466 فقه السرية للبوطي ص-729
  20/66 طه -730
  7/116 األعراف -731
  135حممد توفيق صديقي ص/  الدين يف نظر العقل الصحيح  د-732
  2/102 البقرة -733
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فالتفريق بني املرء و زوجه , بالتعليم        و يتكرر بالعمل و ذلك ال يكون إالّ فيما له حقيقة ما
  .حقيقي كما هو معروف    وقد ذكر هذا يف اآلية

يعلِّموَن النَّاس السحر "..ن السحر ومن يتعلمه أو يعلمه فقال لقد ذم القرآ

هنا نافية على أصح ) ما(إىل آخر اآلية ف 734 .. "وما ُأنِزَل عَلى اْلمَلَكيِن
  .وارد على حسب العرف اجلاري بني الناس يف ذلك الوقت) امللكني(األقوال و لفظ 

 واتَّبعوا ما َتْتُلو "يف قوله واملراد بالشياطني املذكورين قيل ذلك 

وِإَذا َخَلوا ِإَلى "  خبثاء اإلنس وأشرارهم كما يف قوله" الشَّياِطُني 

َشياِطَني اْلِإنِس " و قوله 735"َشياِطيِنِهم َقاُلوا ِإنَّا معُكم

له  و الذي يعني هذا املعىن يف اآلية قو736 "واْلِجنِّ يوِحي بعضهم ِإَلى بعٍض
يعلمون الناس (ألن تالوة شياطني اجلن ال يسمعها أحد و معىن تتلو هنا تقص و قوله بعدها ) تتلو(

 و اعتبار السحر حقيقة 737يعين هذا أيضا إذ ال يتعلم أحد السحر إالّ من شياطني اإلنس)السحر 
غري أن , ي ثابتثابتة ال يعين كونه مؤثرا بذاته فمثله مثل السم أو الدواء كليهما له مفعول حقيق

وما هم ِبضاريَن ِبِه (فقد قال تعاىل 738التأثري يف هذه األمور الثابتة إمنا هو هللا تعاىل

أي أم ليس هلم قوة غيبية وراء األسباب اليت ربط ) ِمْن َأحٍد ِإلَّا ِبِإْذِن اللَِّه
و فوق ما منعوا ,               ا املسببات فهم يفعلون ا ما يومهون الناس أنه فوق استعداد البشر

فإذا اتفق أن يصيب أحد بضرر من أعماهلم فإمنا ذلك بإذن اهللا أي بسب من , من القوى و القدر
  .739األسباب اليت جرت العادة بأن حتصل املسببات من ضر عند حصوهلا بإذن اهللا تعاىل

                                                 
فا وخلفا إىل أما كانا رجلني هب كثري من احملققني سل: على امللكني هاروت وماروت  , 2/102  البقرة -734

متظاهرين بالصالح و التقوى يف بابل و كانا يعلمان الناس السحر  وذهب اعتقاد الناس ما أن ظنوا أما ملكان 
من السماء وما يعلمانه هو بوحي من اهللا و بلغ مكر هذين الرجلني و حمافظتهما  على اعتقاد  الناس احلسن فيهما و 

وبلغ , صارا يقوالن لكل من أراد أن يتعلم منهما أما  ال يقصدان إالّ خريا و حيذرام من الكفريف علمهما أما 
فهل يصح , و حيلون به عقد املتحدين,أمر ما يتعلمونه منهما من طرق احليل والدهاء أم يفرقون بني اتمعني

 القرآن أنكر نزول أي ملك إىل األرض مدحهما كما توهم كثري من املفسرين و الذي يدل على صحة ما سبق أنّ
 أهل الذكر او ما أرسلنا  قبلك إالّ رجاال نوحي هلم فأسالو(لعلم الناس شيئا من اهللا غري الوحي إىل األنبياء صراحة 

  ) 139-136صأنظر الدين يف نظر العقل الصحيح  (16/43النحل ) إن كنتم ال تعلمون 
 2/14 البقرة -735
  6/112األنعام -736
  138-137: ص, ظر الدين يف نظر العقل الصحيح  ان-737
  465صفقه السرية للبوطي -738
  1/405املنار -739
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يف نفس الوقت مفعوال ونتيجة  عن السحر التأثري الذايت و لكنه أثبت له -عز وجل–فقد نفى اهللا 
  .منوطة بإذن اهللا

من ) يف نظر البعض(؟ أليس ذلك مما حيط -ρ-وإذا مل يكن للسحر  تأثري حقيقي فلم سحر النيب
  منصب النبوة ويشكك الناس فيها؟
 إمنا كان متسلطا على جسده وظواهر جوارحه كما هو -ρ -نقول أن السحر الذي أصيب به

ه وقلبه و اعتقاده فمعاناته من آثاره كمعاناة أي مرض من األمراض اليت ال على عقل,     معروف
وال عيب بوجه ما فإن املرض جيوز على , يتعرض هلا اجلسم البشري ألي كان و ال نقص يف ذلك

  .740لقيام الدليل و اإلمجاع على عصمته, األنبياء بينما العصمة هي عصمة النفس
مبا شاء من أذى , فيبتليهم, ه ويصوم و حيفظهم و يتوالّهم كما حيمي رسل-سبحانه وتعاىل-فاهللا 

و يثبت يهم من بعدهم من أممهم و أتباعهم إذا أوذوا من , الكفار هلم و ليستوجبوا كمال كرامته
ويزداد الكفار إمثا فيستوجبون ما , صربوا ورضوا و تأسو ا م, الناس فرأوا ما جرى للرسل و األنبياء

  .741العقوبة العاجلة أو اآلجلةأعد اهللا هلم من 
 فقد دعا رسول -ρ– إمنا يدخل يف مجلة اخلوارق اليت أكرم اهللا ا رسوله -ρ–كما أن خرب سحره 

 وظل يكثر من الدعاء حني شعر ذه األعراض يف جسمه إىل أن أطلعه اهللا على املكيدة -ρ–اهللا 
قد طوى الرجل أمشاطه و أسباب  يف السر فذهب إىل حيث كان 742اليت صنعها لبيد بن األعصم 
 و احلديث الذي يكشف عن هذا جتده يف كتب 743  كل ذلك-ρ–سحره  فأبطل رسول اهللا 

  .  744السرية و السنن 
و ما خنلص إليه أن السحر ال يغري حقائق األشياء و إمنا هو ختيل و شعوذة و حيل كما أن مناط 

ببه بعض املرئيات واحملسوسات على غري وتظهر بس, السحر هو جسم اإلنسان أو حواسه و جوارحه
  -و اهللا أعلم-حقيقتها و هو صناعة اكتسابية وال شأن له باملعجزات أو الكرامات 

  
  

                                                 
  141-140ص و الدين يف نظر العقل الصحيح  465انظر فقه السرية للبوطي ص -740
 م1978/هـ1398:ط, دار الكتب العلمية, التفسري القيم  لإلمام ا بن القيم اجلوزية حققه حممد حامد الفقي-741
  570ص

رجل من بين زريق حليف اليهود كان منافقا و قال ابن كثري عما أورده حممد علي :  لبيد بن األعصم -742
  )3/626خمتصر ابن كثري( عن الثعليب أنه كان يهودي  , 3/695الصابوين  يف خمتصر تفسري ابن كثري 

  456فقه السرية للبوطي ص-743
   14/175 النووي على صحيح مسلم و شرح 567- 564 ميكنك أن ترجع إىل التفسري القيم ص-744
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السببية اهلدائية يف القرآن : الفصل الرابع
 الكرمي

 من أبسط أشكاله و, أجرامهمن أصغر ذراته إىل أكرب , إننا عندما ندرس الكون نرى فيه هداية كاملة
وهتتدي إىل ناموسه الذي حيكمها خبلقتها , فاخلالئق  تعرف بارئها بال حماولة, أعقد مظاهرهإىل 

وتؤدي وظيفتها حبكم , وتطيع ناموس اخلالق طاعة مباشرة بال تدبر وال واسطة, وتكوينها ونظامها
, ثري من خلقهأما اإلنسان فقد خصه اهللا تعاىل وميزه على ك, وطبيعتها غري شاعرة وال خمتارة, خلقتها

  .وهو ما سنعرضه بنوع من التفصيل 
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  اهلداية والضالل والسببية: املبحث األول 
  :املطلب األول 
وهوادي الوحش أي مقدماهتا , منه اهلداية, من الفعل هدى وهي داللة بلطف: معىن اهلداية  -1

وهديت , يت اهلديةأهد: و ما كان إعطاء بأهديت حنو,وخص ما كان داللة ديت, اهلادية لغريها
  745.إىل البيت

َفاهدوهم : " قال اهللا تعاىل’ وقد يفرض هذا السؤال نفسه كيف جعلت اهلداية داللة بلطف

ويهِديِه ِإَلى عَذاِب : " وقوله تعاىل, 746 "ِإَلى ِصراِط اْلجِحيِم

كقوله عز ,  يف املعىنواجلواب أنه استعمل فيه استعمال اللفظ على التهكّم مبالغة , 747 "السِعِري
   .748 "َفبشِّرهم ِبعَذاٍب َأِليٍم: " وجل

وِإنََّك َلَتهِدي ِإَلى ِصراٍط : " أما ما جياب به عند التناقض الظاهري يف قوله تعاىل

ِإنََّك َلا َتهِدي مْن َأحببت وَلِكنَّ : " وقوله تعاىل, 749 "مسَتِقيٍم

َليس عَليَك هداهم : " وقوله تعاىل , 750 " اللَّه يهِدي مْن يَشاُء

   .751 "وَلِكنَّ اللَّه يهِدي مْن يَشاُء
واليت نفاها عنه هي ,  هي الدالة على اخلري واحلق-صلى اهللا عليه وسلم–فاهلداية اليت أثبتها اهللا للنيب ( 

  .ند تناولنا ألقسام اهلداية ويتضح هذا أكثر ع , 752* )الثانية مبعىن اإلعانة والتوفيق والتسديد
  
  

                                                 
  .878مسيح عاطف الزين ص ) جممع البيان احلديث( تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي - 745
   .37/23 الصافات - 746
  22/4 احلج - 747
  4/21 آل عمران - 748
  42/52 الشورى - 749
  28/56 القصص - 750
  2/272 البقرة - 751
  1/64 تفسري املنار حملمد رشيد رضا - 752

وما توفيقي إلّا "وكذلك العصمة وهذا ما يوافق قوله تعاىل , ما قاله أهل اإلثيات هو قوة اإلميان: يق والتسديدالتوف*
وال ,  ال يوجبان الطاعة يف العبد– سبحانه –وقيل التوفيق والتسديد لطفان من ألطاف اهللا , )11/88هود "(باهللا

أليب احلسن بن علي امساعيل , مقاالت األشعريني .( مسددا فإذا أتى اإلنسان بالطاعة كان موفقا, يضطرانه إليها
  ) .  1/300,م1985/ هـ1405  2: حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد ط, األشعري
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   معىن الضالل-2

  : واإلضالل نوعان
  :وذلك على وجهني, أن يكون سببه الضالل: أحدمها

  .أي أضلت عين , أضللت الناقة: كقولك, أن يضلّ عنك الشيء: الوجه األول
  .أن حتكم بضالله: الوجه الثاين

  .والضالل يف هذين سبب اإلضالل
: " كقوله تعاىل, ن اإلضالل سببا للضالل وهو أن يزين لإلنسان الباطل ليضلّأن يكو: النوع الثالث

َلهمت َطاِئَفٌة ِمْنهم َأْن يِضلُّوَك وما يِضلُّوَن ِإلَّا 
فال حيصل من فعلهم ذلك إالّ ما فيه , أي يتحرون أفعاال يقصدون ا أن تضل753ّ "  َأنُفسهم

  .ضالل أنفسهم 
  :عاىل لإلنسان على أحد وجهنيوإضالل اهللا ت

يعدل به , فيحكم اهللا عليه بذلك يف الدنيا, وهو أن يضلّ اإلنسان, أن يكون سببه الضالل: أحدمها
, فاحلكم على الضال بضالل, وذلك اإلضالل هو حق وعدل, عن طريق اجلنة إىل النار يف اآلخرة

  .والعدول به عن طريق اجلنة إىل النار عدل وحق 
من إضالل اهللا هو أن اهللا تعاىل وضع جبلة اإلنسان على هيئة إذا راعى طريقا حممودا كان أو : والثاين

, وتعذّر صرفه وانصرافه عنه ويصري ذلك كالطبع الذي يأىب على الناقل, مذموما ألفه واستطابه ولزمه
  . العادة طبع ثان : ولذلك قيل

قد ذكر يف غري هذا املوضع أن كل شيء يكون وإذا كان كذلك و, وهذه القوة يف اإلنسان فعل إهلي
, سببا يف وقوع فعل صح نسبة ذلك الفعل إليه فصح أن ينسب ضالل العبد إىل اهللا من هذا الوجه

وملا قيل أعاله جعل اإلضالل املنسوب إىل , أضلّه اهللا    ال على الوجه الذي يتصوره اجلهلة, فيقال
وما َآاَن اللَّه " فى عن نفسه إضالل املؤمن نفسه للكافر والفاسق دون املؤمن بل ن

َفَلْن يِضلَّ : "  وقوله754 " ِليِضلَّ َقوما بعد ِإْذ هداهم

وقال يف الكافر  , 755 "سيهِديِهم ويصِلح باَلهم, َأعماَلهم 

                                                 
                     4/113 النساء - 753
                   10/115 التوبة - 754
  5-47/4 حممد - 755
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وما  : "وقوله تعاىل, 756 " َفَتعسا َلهم وَأضلَّ َأعماَلهم: " والفاسق

إن حكاية عمن قال :  أنه قال758حكي عن الفراء ,  757 "يِضلُّ ِبِه ِإلَّا اْلَفاِسِقَني
أي  , 759 " ماَذا َأراد اللَّه ِبهَذا مَثًلا يِضلُّ ِبِه َآِثريا" 

  .يضل به قوم ويهتدي به قوم
 أنه ال يضل إالّ  فبني تعاىل760 "وما يِضلُّ ِبِه ِإلَّا اْلَفاِسِقَني: "  مث قال تعاىل
, 762 "ويِضلُّ اللَّه الظَّاِلِمَني: "  وكما يف قوله تعاىل أيضا761,فاسقا ضاالّ

وعلى هذا , واإلضالل من اهللا عز وجل  ألهل الضالل على معىن خلق الضاللة عن احلق يف قلوم
له فمن أضلّه فبعد, 763 " يِضلُّ مْن يَشاُء ويهِدي مْن يَشاُء: " حيمل قوله

   .764ومن هداه فبفضله
  

  أقسام اهلداية: املطلب الثاين  
  :هداية اهللا لإلنسان يف القرآن الكرمي تقع على أربعة أوجه

أن تكون اهلداية مبعىن جعل اإلنسان مهتديا وهي اليت عم جبنسها كل مكلف من العقل : األول
ِذي َأعَطى ُآلَّ َقاَل ربَنا الَّ: " كما قال تعاىل, والفطنة واملعارف الضرورية

كما ,  فالعقل هو الذي يصحح غلط احلواس ويبين أسبابه765" َشيٍء َخْلَقه ُثم هدى 
, والفكر الصحيح له تأثري يف املشاعر النابعة عن القلب, أن الفكر الصحيح نابع عن العقل الناضج

, عام جلميع العقالءوهذا الوجه , واملشاعر هلا دور يف توجيه السلوك وهي من عمل اجلوارح
  .واحلظوظ فيه خمتلفة حسب االحتمال 

                                                 
  47/8 حممد - 756
  2/26 البقرة - 757
ولد ) أبو زكريا(املعروف بالفراء الديلمي , األسلمي ,  هو حيي بن زياد بن عبد اهللا بن منظور: الفراء- 758

  )189صالتبصري يف الدين لالسفراييين  (هـ207 وتويف يف طريق  مكة هـ144بالكوفة 
  2/26 البقرة - 759
  2/26 البقرة - 760
  1/148 جممع البيان للطربسي - 761
  14/27 ابراهيم - 762
  16/93 النحل - 763
  ) بتصرف2/27املعروف بالتفسري الكبري للرازي ( تفسري مفاتيح الغيب - 764
                               20/50 طه - 765
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وهذا , إذا دلّه عليه, أن تكون مبعىن الداللة واإلرشاد يقال هداه الطريق وللطريق وإىل الطريق: الثاين
فإن اهللا تعاىل هدى كل مكلف إىل احلق بأن دلّه عليه وأرشده إليه , الوجه عام لكل املكلفني أيضا

: " فلو مل يدله عليه لكان قد كلّفه مبا ال يطيق ويدل عليه قوله تعاىل, ول إليهألنه كلّفه الوص
ِإنَّا هديَناه : " وقوله, 766 "وَلَقد جاَءهم ِمْن ربِهم اْلهدى

, 768 "ُأنِزَل ِفيِه اْلُقرآُن هدى ِللنَّاِس: " وقوله,767" السِبيَل 
اهم َفاسَتحبوا اْلعمى عَلى وَأما َثمود َفهديَن: " وقوله

, 770 " وِإنََّك َلَتهِدي ِإَلى ِصراٍط مسَتِقيٍم: " وقوله, 769 "اْلهدى
فالشعور بسلطة غيبية مهيمنة على األكوان , 771 " وهديَناه النَّجديِن: " وقوله

وبأنّ له حياة , وام وجودهينسب إليها كل ما ال يعرف له سببا ألا هي الواهبة كل موجود ما به ق
  .فهي مودعة يف غرائز اإلنسان , وراء هذه احلياة احملدودة

وحواس ومشاعر وعقل إىل , فهل يستطيع اإلنسان أنه يصل مبا له من وجدان طبيعي وإهلام فطري
  حتديد ما جيب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ؟

وجعْلَناهم َأِئمًة : " ويؤكد ذلك قوله تعاىل, يةكالّ إنه يف أشد احلاجة إىل هذه اهلدا

  ) .الدين(وقد وردت يف تفسري املنار باسم , 772 " يهدوَن ِبَأمِرَنا
التوفيق الذي خيتص به من اهتدى أو زيادة اإللطاف اليت ا يثبت على اهلدى ومن قوله : الثالث
أي شرح صدورهم وثبتها , 773 " والَِّذيَن اهَتدوا َزادهم هدى: " تعاىل
ِإنَّ الَِّذيَن : " وقوله, 774 " ومْن يؤِمْن ِباللَِّه يهِد َقْلبه: " وقوله

 آمُنوا وعِمُلوا الصاِلحاِت يهِديِهم ربهم ِبِإمياِنِهم

                                                 
                            53/23 النجم - 766
                         76/03 اإلنسان - 767
                           2/185 البقرة - 768
                          41/17 فصلت - 769
                         42/52 الشورى - 770
  90/10 البلد - 771
  21/73 األنبياء - 772

  47/17 حممد - 773
  64/11 التغابن - 774
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 والَِّذيَن جاهدوا ِفيَنا َلَنهِدينَّهم سبَلَنا: " وقوله , 775"
   , 777 " ويِزيد اللَّه الَِّذيَن اهَتدوا هدى: " لهوقو, 776"

واللَّه : " وقوله تعاىل, 778 " َفهدى اللَّه الَِّذيَن آمُنوا: " وقوله

  .779 "يهِدي مْن يَشاُء ِإَلى ِصراٍط مسَتِقيٍم
 تعاىل العباد فعلها كاإلميان اهلداية يف اآلخرة إىل اجلنة وتأيت مبعىن اإلثابة، فهي اليت كلف اهللا: الرابع

وإن كان اهللا , ولذلك يستحقون عليها املدح والثواب, به وباألنبياء وغري ذلك فإا من فعل العباد
سبحانه قد أنعم عليهم بدال لتهم على ذلك وإرشادهم إليه ودعائهم إىل فعله وتكليفهم إياه وأمرهم 

نة منه واصلة إليهم وفضال منه فهو سبحانه مشكور به فهو من هذا الوجه نعمة منه سبحانه عليهم وم
يهِديِهم ربهم ِبِإمياِنِهم َتجِري : " على ذلك حممود ومن ذلك قوله تعاىل

: " وقوله, 780 "ِمْن َتحِتِهم اْلَأْنهار ِفي جنَّاِت النَِّعيِم
 " اَلهموالَِّذيَن ُقِتُلوا ِفي سِبيِل اللَِّه َفَلْن يِضلَّ َأعم

: " وقوله تعاىل, واهلداية اليت تكون بعد قتلهم هي إثابتهم ال حمالة ألنه ليس بعد املوت تكليف, 781
وَنَزعَنا ما ِفي صدوِرِهم ِمْن ِغلٍّ َتجِري ِمْن َتحِتِهم 
اْلَأْنهار وَقاُلوا اْلحمد ِللَِّه الَِّذي هداَنا ِلهَذا 

وهنا مبعىن , 782 " ِدي َلوَلا َأْن هداَنا اللَّهوما ُآنَّا ِلَنهَت
   .783اإلنابة

ومن , بل اليصح تكليفه, فإن من مل حتصل له األوىل ال حتصل له الثانية, وهذه اهلدايات األربع مترتبة
مل حتصل له الثانية ال حتصل له الثالثة والرابعة ومن حصلت له الرابعة فقد حصلت له الثالث اليت 

  .ومن حصلت له الثالثة فقد حصلت له اللتان قبلها , قبلها

                                                 
  10/09 يونس - 775
  29/69 العنكبوت - 776
  19/76 مرمي - 777
                                  2/213 البقرة - 778
                                   24/46 النور - 779
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                                      47/4 حممد - 781
                                7/43 األعراف - 782
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 واإلنسان ال يقدر 784...مث ينعكس األمر فقد حتصل األوىل وال حتصل له الثانية وال حتصل له الثالثة
: " أن يهدي أحدا إالّ بالدعاء وتعريف الطرق دون سائر أنواع اهلدايات فإىل األوىل أشار بقوله تعاىل

ِإنََّك َلا : " وإىل سائر اهلدايات أشار بقوله تعاىل,  أي داع785 "وِلُكلِّ َقوٍم هاٍد

: وقوله, 786 " َتهِدي مْن َأحببت وَلِكنَّ اللَّه يهِدي مْن يَشاُء
  787 "وما َأْآَثر النَّاِس وَلو حرصت ِبمؤِمِنَني" 

هِدي مْن َأحببت ِإنََّك َلا َت"  يف تفسريه أنّ قوله تعاىل 788وقد ذكر ابن كثري

   789 "وَلِكنَّ اللَّه يهِدي مْن يَشاُء
وقد ثبت يف الصحيحني أا نزلت يف , أي أنّ اهللا تعاىل أعلم مبن يستحق اهلداية ممن يستحق الضالل

 صلى – الذي مات وهو كافر مع أنّ الرسول – صلى اهللا عليه وسلم – عم رسول اهللا 790أيب طالب
وما عَلى الرسوِل ِإلَّا "  كان يلح عليه أن يسلم –اهللا عليه وسلم 

واهلداية والضالل وفق ما ,  وما على الداعني بعده إالّ النصيحة791 "اْلبَلاُغ اْلمِبُني
  .792يعلمه من قلوب العباد واستعدادهم 

  
  اهلداية والضالل وعالقتهما بالسنن واألسباب: املطلب الثالث 

ووجد من اهللا تعاىل عونا له على , وطلبها وعمل بأسباا متت له, يهافمن آثر اهلداية ورغب ف
ومْن : "  كما يف قوله تعاىل793وهذا من رمحة اهللا تعاىل بعباده وفضله عليهم, حتصيلها وحتقيقها

                                                 
   )               888-887جممع البيان احلديث (تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  - 784
               13/7 الرعد - 785
  28/56 القصص - 786
  12/103 يوسف - 787
حافظ , عماد الدين, أبو الفداء, امساعيل بن عمر بن كثري) م1373-1302/ هـ774-701: ( ابن كثري- 788

البداية : من كتبه, وانتقل إىل دمشق لطلب العلم وتويف ا,  من أعمال بصرى الشامولد يف قرية, مؤرخ فقيه مفسر
  ) .بتصرف1/320األعالم (وتفسري القرآن الكرمي وغريها , والسرية النبوية , والنهاية

  28/56 القصص - 789
 كفل – τ – والد علي– ρ –م النيب م ع620 بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف تويف: أبو طالب- 790

األعالم للزركلي (ومات دون أن يعتنق اإلسالم, ابن أخيه حممد بعد وفاة جده عبد املطلب ورعاه وقام على تنشئته

  ) بتصرف 2/20
  29/18 العنكبوت - 791
  5/2703وانظر يف ظالل القرآن للسيد قطب , 5/290 تفسري ابن كثري - 792
  .                  374ص ,ت ,   ب1: ط, الكتب السلفية القاهرة  عقيدة املؤمن أليب بكر جابر اجلزائري  مطبعة دار - 793
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أي طالب اهلدى ومتحريه هو الذي يوفّقه , 794 "يهِد اللَّه َفهو اْلمهَتِدي
, ومن آثر الضالل أو الغواية ورغب فيها وطلبها وعمل بأسباا تتم له, 795ويهديه إىل طريق اجلنة

كقوله , 796وحسن تدبريه فيهم, ومل جيد من اهللا تعاىل صارفا عنها وهذا من عدل اهللا تعاىل يف عباده
فالكاذب 797 "ِإنَّ اللَّه َلا يهِدي مْن هو َآاِذب َآفَّار: " تعاىل

    .798ه ألنه حترى طريق الضالل والكفرالكفار هو الذي ال يقبل هدايت
ومينحه القدرة الكافية على , فاهللا تعاىل إنما يضلّ من يضل بعد أن يعذر بتبيني سبيل اهلدى واضحة

وما َآاَن اللَّه ِليِضلَّ َقوما بعد ِإْذ : " السري فيها كما يف قوله تعاىل

فاهلداية كاإلضالل كل  , 799 "وَنهداهم حتَّى يبيَن َلهم ما يتَُّق
والرغبة , والسنة يف اإلضالل كالسنة يف اهلداية وهي اإليثار, منهما يتم حسب سنن اهللا تعاىل يف خلقه

  .800والطلب والعمل
وهي أن العبد إذا آثر العمل , فهو كذلك من سنن اهللا اليت ال ختتلف, أما عن تزيني الباطل الشر للعبد

وإن , حسنا عنده, أصبح العمل زينا له, والزمه غري منفك عنه زمنا طويال,  نفسهوأحبه من, باختياره
والعمل الفاسد كالعمل الصاحل يف هذه السنة كالمها يزين لفاعله ذه الطريقة , كان قبيحا عند غريه

َأَفمْن ُزيَن َله سوُء عمِلِه َفرآه : "  ويف هذا يقول اهللا تعاىل801

إالّ أن اهللا , 803 "َآَذِلَك َزينَّا ِلُكلِّ ُأمٍة عمَلهم: " يقولو, 802 " حسًنا
رحيم بعباده فحذّرهم بواسطة إنزال الكتاب وإرسال الرسل من استدامة العمل الفاسد ودعاهم إىل 

  .تركه والتوبة منه قبل أن يبلغ من نفوسهم حد التزين 
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ومضت فيه سنة اهللا يف التزين فهلك مع اهلالكني , فمن فقد االستعداد بقبول دعوة اخلري واهلدى( 
وما َظَلمهم اللَّه وَلِكْن َآاُنوا : " فاهللا        مل يظلمه البتة لقوله تعاىل

   .805) 804 " َأْنُفسهم يْظِلموَن
, الَِّذي َخَلق َفسوى: " لقد أثىن اهللا تعاىل على نفسه ذين األمرين يف قوله تعاىل

   806 "ِذي َقدر َفهدىوالَّ

وجعل فعل ( , 807فاهللا هو اخلالق الذي قدر قدرا وهدى اخلالئق إليه ، فكلّ جيري على قدر له
ألن اهلداية ذا املعىن من مقتضى اخللق ألا ناشئة , اهلداية مفرعا بالفاء على فعل اخللق ألنه معاقب له

َطى ُآلَّ َشيٍء َخْلَقه ُثم الَِّذي َأع: "  كما قال تعاىل808)عن خلق العقل 

  809 "هدى
ودفع وساوس الباطل عن العقل حىت يكون إعمال النظر , واملراد باهلداية الداللة عن طرق العلم

: "  وقوله811 "وهديَناه النَّجديِن: " كما يف قوله تعاىل810معصوما من اخلطأ 
يَناهما الصراَط وهد: " وقوله, 812 " ِإنَّا هديَناه السِبيَل

  813 "اْلمسَتِقيم
واهللا ال يؤاخذ الناس إالّ بعد أن يرشدهم ويدهلم على اهلداية رمحة منه هلم وهي دليل بين على انتفاء 

وما ُآنَّا معذِِّبَني حتَّى " ,  814مؤاخذة أحد ما مل تبلغه دعوة رسول اهللا إىل قومه

ذّب أحدا إال بعد قيام احلجة عليه بإرسال الرسول إليه قال فاهللا ال يع, 815 " َنبعَث رسوًلا
ُآلَّما ُأْلِقي ِفيها َفوج سَأَلهم َخَزَنُتها َأَلم : " اهللا تعاىل

َقاُلوا بَلى َقد جاَءَنا َنِذير َفَكذَّبَنا , يْأِتُكم َنِذير 

                                                 
  16/33 النحل - 804
    .375 عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري  ص - 805
  3-87/2 األعلى - 806
                                   5/188 تفسري ابن كثري - 807
                   19/142 التحرير والتنوير البن عاشور - 808
                                                20/50 طه - 809
                                 19/142 التحرير والتنوير - 810
                                               90/10 البلد - 811
                                            76/03 اإلنسان - 812
                                         37/118 الصافات - 813
  4/287 تفسري ابن كثري - 814
  17/15 اإلسراء - 815
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 ِإلَّا ِفي وُقْلَنا ما َنزََّل اللَّه ِمْن َشيٍء ِإْن َأْنُتم
  816" ضَلاٍل َآِبٍري 

شاء اهللا أن خيلق اإلنسان مستعداّ للهدى والضالل وأن يدع إلرادته اختيار طريق اهلدى أو طريق 
فاهللا ال يضلّ , الضالل وكالمها ال خيرج عن مشيئة اهللا اليت قضت بأن تدع لإلنسان حرية االختيار

وعَلى اللَِّه َقصد السِبيِل  " :عن الدين أحدا وهذا ما دلّ عليه قوله تعاىل

 فالسبيل القاصد هو 817 " وِمْنها جاِئر وَلو َشاَء َلهداُآم َأجمِعَني
ومل يضف السبيل , 818الطريق املستقيم الذي ال يتلوي كأنه يقصد قصدا إىل غايته فال حييد عنها 

الضاللة اختراعا ال يشهد له العقل الذي فطر اجلائر إىل اهللا؛ ألن سبيل الضالل والغواية اخترعها أهل 
   .819وقد ى اهللا الناس عن سلوكها, اهللا الناس عليه

وأضلّوا قلوم إذ أن , ومع ذلك ضلّ الكافرون عن اهللا, فإن اهللا ظهر بامسه اهلادي يف كل شيء
وَنْفٍس وما : " ومبا امتحن به يف هذه احلياة منه قوله تعاىل, اإلنسان مبا أويت من إرادة واختيار

َقد َأْفَلح مْن , َفَأْلهمها ُفجورها وَتْقواها, سواها
وَأما مْن َخاَف : " وقوله, 820 "وَقد َخاب مْن دساها, َزآَّاها

َفِإنَّ اْلجنََّة ِهي , مَقام ربِه وَنهى النَّْفس عْن اْلهوى
    . 821 " اْلمْأوى

ولكن االهتداء إليها حيتاج إىل روح إنسانية وإىل , ت اهللا اليت تدل عليه واضحة جدا يف كل شيءفآيا
سَأصِرُف عْن آياِتي الَِّذيَن : " أخالق فاضلة مصداقا لقوله تعاىل

يَتَكبروَن ِفي اْلَأرِض ِبَغيِر اْلحق وِإْن يروا ُآلَّ آيٍة 
ْن يروا سِبيَل الرْشِد َلا يتَِّخُذوه َلا يؤِمُنوا ِبها وِإ

سِبيًلا وِإْن يروا سِبيَل الَغي يتَِّخُذوه سِبيًلا َذِلَك 
   .822 "ِبَأنَّهم َآذَّبوا ِبآياِتَنا وَآاُنوا عْنها َغاِفِلَني

واخلضوع للحق وقبوله , لالكرب والغفلة عن آيات اهللا مها طريق الكفر والضال: إا احلقيقة اليت ال ترد
املرجع يف اهلداية إرادة اهللا كما هو يف : وإذا قيل, واليقظة بالنسبة آليات اهللا هي طريق اإلميان واهلداية

                                                 
    9-67/8 امللك - 816
     16/9 النحل - 817
  4/2162 يف ظالل القرآن للسيد قطب - 818
   .   14/113لتنوير للطاهر ابن عاشور  التحرير وا- 819
     10-91/7 الشمس - 820
   .41-79/40 النازعات - 821
  7/146 األعراف - 822
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نقول أن , 823 " وَلو ِشْئَنا َلآَتيَنا ُآلَّ َنْفٍس هداها: " قوله تعاىل
متعلّل أو متهرب أو حممل املسؤولية املرجع يف كل شيء إرادة اهللا وليس يف ذلك عذر ملتعذّر أو 

ِلمْن َشاَء , ِإْن هو ِإلَّا ِذْآر ِلْلعاَلِمَني : " لقد قال اهللا تعاىل, لغريه

: " فأنزل اهللا تتمة,  ذلك إلينا إن شئنا825فقال أبو جهل  , 824 " ِمْنُكم َأْن يسَتِقيم
 826 " ْلعاَلِمَنيوما َتَشاُءوَن ِإلَّا َأْن يَشاَء اللَّه رب ا

" وهذا يعين أن مشيئة اهللا حميطة بكل شيء ولكن ال يعين هذا إلغاء اختيار اإلنسان ومشيئته 
إن , 827 " يهِدي ِبِه اللَّه مْن اتَّبع ِرضواَنه سبَل السَلاِم

يف آيات اهللا يف حىت    مل ير , اهللا إذا أراد أن يضل إنسانا ظهر له يف هذا الوجود كلّه باسم املضلّ
بل ذلك ألن اإلنسان ذاته اختار الطريق , وليس يف ذلك إجبار من اهللا له, كل خلقه ما يدله عليه

اآلخر كربياء وظلما، فصار يرى اآليات معكوسة فما فيه حجة على اإلميان صار يعتربه حجة على 
 .    والذي يتحمل املسؤولية هو اإلنسان ذاته , الكفر

 وجد بني املسلمني من ينكره وجيادل فيه ليس هو القدر العام الذي يشمل الكون كله إن القدر الذي
فسنن اهللا تعاىل يف , وال قدرة له على دفعها أو تغيريها, وما جيري فيه من أحداث البد لإلنسان فيها

, تتبدلفإنّ ذلك مربوط بسنن ال , واحليوان والنبات نشوء وتطورا ومناء وبقاء وفناء, حياة اإلنسان
فالكون كله حمكوم بسنن ثابتة ال تتبدل وال , وبذلك انتظمت احلياة فهي تسري إىل غايتها احملدودة هلا

   828 "  وَلْن َتِجد ِلسنَِّة اللَِّه َتحِويًلا: "تتغري اليت يقول اهللا تعاىل فيها

فضرورة اإلميان بالقضاء , صاحلها وفاسدها, حسنها وسيئها, وإمنا القدر اخلاص املتعلق بأفعال العباد
  والقدر 

  :تتفرع من هذين الدليلني, والذي هو أحد أجزاء العقيدة اإلسالمية, الذي هو الركن السادس

                                                 
  32/13 السجدة - 823
  28-81/27 التكوير - 824
وأحد , أشد الناس عداوة للنيب يف صدر اإلسالم, عمرو بن هشام بن املغرية املخزومي القرشي: أبو جهل*- 825

وملا , فدعاه املسلمون أبا جهل) أبو احلكم(أدرك اإلسالم وكان يقال له , هاهتا يف اجلاهليةسادات قريش وأبطاهلا ود
  )5/87األعالم للزركلي (م  624/ هـ2شهدها مع املشركني فكان من قتالها , كانت وقعة بدر الكربى

  81/29 التكوير - 826
                           5/16 املائدة - 827
  35/43 فاطر - 828
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اإليمان أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله : " – صلى اهللا عليه وسلم –قوله : أوهلما

  829"وباليوم اآلخر وبالقدر خيره وشره 
 والقدر فرع عن ثبوت صفة –عز وجل–ثبوت صفة العلم واإلرادة هللا القضاء فرع عن : ثانيهما
  .830القدرة له

أنّ هللا وحده صفات العلم الواسع واإلرادة الشاملة , فكان يف إعداد ما ينبغي اإلميان به واالطمئنان إليه
لقضاء والقدر عامل مبا يفعل فتتعلق مسألة ا,  فعال ملا يريد– سبحانه وتعاىل -وأنه , والقدرة الكاملة

لكل منط منهما , وأعمال الناس وتصرفاهتم على منطني واضحني متميزين, بوقائع احلياة وأحداثها
جتاهلها يوقع يف الدين , حكمه  اخلاص وآثاره اليت تترتب عليه وبني كال القسمني فواصل قائمة

  831الغموض واالضطراب 
ان بالقضاء والقدر على القدر الذي جيب على وعلى الرغم من أن اإلسالم قد أوجب على املؤمن اإلمي

مما ال دخل , يعين على الناحية العقدية دون اجلانب الفلسفي أو النظري, املؤمن معرفته والتصديق به
, إالّ أن املسألة هذه تعد من املسائل اليت كثر فيها الكالم يف حميط الفكر اإلسالمي, له يف قضية اإلميان

  . واشتد احلوار واجلدل ضمنها ,وتشعبت حوهلا اآلراء
بني الفالسفة والفقهاء , فقد وقع يف هذا الركن كثري من االختالف يف التفاصيل والنظريات

  واملتكلمني 
  
  

وما زاد الطني بلّة التشويه الذي أضافه أصحاب البدع من املنتسبني إىل الصوفية يف  , 832والصوفية
 واملتطفّلني 833وما زيفه بعض اجلهلة من املستشرقني, الميعصور االحنطاط والتقليد من التاريخ اإلس

                                                 
  .1/30,طبعة دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت, يث صحيح رواه مسلم يف باب اإلميان عن أيب هريرة  حد- 829
  159ص كربى اليقينيات الكونية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي  - 830
   .97ص ,   عقيدة املسلم للدكتور حممد الغزايل- 831
من كان فانيا بنفسه باقيا باهللا تعاىل مستخلصا : هموهو عند) الصويف(فئة من املتعبدين واحدهم : الصوفية*- 832

فالنظرية التصوفية هي دعوى مشاهدة حقائق األشياء واألمور مشاهدة باطنية عن , من الطبائع متصال حبقيقة احلقائق
 ,2 :ط,معجم الفلسفة حملمود يعقويب(طريق احلدس والوجدان اللذين ال ميكن التعبري عنهما باللغة والتفكري العقلي 

  )2/441ومنجد اللغة واألعالم  , 88ص , م1998/  هـ1418
وأغلبهم يسعى لتشويه , واالسم االستشراق, العاملون باللغات واآلداب والعلوم الشرقية: املستشرقون*- 833

  احلديث و احملدثون حملمد حممد أبو زهو (وتضليل املسلمني وإيذاء احلقيقة وستر الواقع, اإلسالم عند الكتابة عنه
  ) بتصرف167:ص
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وااالت اليت بذهلا كل , إالّ أن الكثري من األحباث الفلسفية اليت أثريت حول مسألة القضاء والقدر
وهو ما ينبغي أن نعرض , فريق لبيان صحة مذهبه قد انتهت كلها إىل طريق مسدود ووضع حمدود

لألفكار واخلوض فيها ال يدخل يف االعتقاد وال صلة له بركن من   عثرة ففي شرحها وسردها ب, عنه
, ونكتفي باإلشارة إىل جوهر هذا الركن من اإلميان بوجه عام وجيز, أركانه أو سبب من أسبابه

باالستناد إىل نصوص من القرآن والسنة ما دام , الذي ال مناص من تناوله الرتباطه مبوضوع السببية
صحاب األقوال يف القدر حجج وأسانيد من آيات القرآن الكرمي يعتمد عليها يف لكل فريق من أ
  .وهو ما ينبغي توضيحه , إثبات دعواه

أو من البني أن القول الفصل يف مسألة القضاء والقدر اجللي ليس ملذهب واحد من بني املذاهب وال ( 
ء والقدر إىل حكمة اهللا وحكمة نظن أنه جتمع ملذهب واحد على اإلطالق ألن املرجع يف سر القضا

  834)وال تتعلق ذه احلقيقة أو بتلك احلقيقة يف الزمن الذي حييط به املخلوقات , اهللا تتعلق باألبد
وال نظن أن قوال من األقوال يف مسألة القضاء والقدر مل يرد له ذكر بنصه أو بعض التعديل والتنقيح 

مل ذلك كلّه يف املذاهب املشهورة اليت ينقسم إليها ولكن جن, فيه على لسان فرقة من فرق املسلمني
, وهم مجاعة الغالة يف اإلثبات ومجاعة الغالة يف اإلنكار, املتكلمون يف كل مسألة من املسائل الكربى

  .ومجاعة املعتدلني اتهدين بني التوفيق بني هؤالء وهؤالء 

                                                 
   .162 الفلسفة القرآنية     للعقاد ص - 834
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  القضاء والقدر والسببية: املبحث الثاين
  :القضاء والقدر يف اللغة واالصطالح: املطلب األول

  : يف اللغة-1
  : ويـأيت على وجوه مبعىن835قضاي ألنه قضيت : أصل القضاء:القضاء- أ

 أي 836 "َفَقضاهنَّ سبع سماواٍت ِفي يوميِن: " منه قوله تعاىل: اخللق
"  حنو 838 أو إشارة إىل إجياده اإلبداعي 837فخلقهن وعملهن وصنعهن وقطعهن وأحكم خلقهن

  839 "بِديع السماواِت واْلَأرِض
َفاْقِض ما َأْنت : " منه قوله تعاىل, والقضاء مبعىن العمل ويكون مبعىن الصنع والتقدير

  842صنعه وقدره: وقضى الشيء قضاء, 841 معناه فاعمل ما أنت عامل 840 "َقاٍض
لَّا َتعبدوا ِإلَّا  وَقضى ربَك َأ: "قوله تعاىل,منه , احلتم واألمر : والقضاء

وَقضيَنا ِإَلى " ومنه ,   ومبعىن اإلعالم844 أي أمر ربك بذلك وحتم 843 "ِإياه

 فهذا قضاء باإلعالم والفصل يف احلكم أي 845 "بِني إسراِئيَل ِفي اْلِكَتاِب
  .846أعلمناهم وأوحينا إليهم وحيا جزما

   847حنو قضى احلاكم بكذا , ويأيت مبعىن احلكم 
  
  

                                                 
         5/112 لسان العرب البن منظور - 835
                                                  41/12 فصلت - 836
                                           5/112 لسان العرب - 837
: ط , دار إحياء الكتب العربية بريوت, بن األثري حتقيق طاهر أمحد الزاويال, النهاية يف غريب احلديث واألثر- 838
                                                                     4/7, ت,ب

                                                    2/117 البقرة - 839
                                                       20/72 طه - 840
                                            5/112 لسان العرب - 841
                                                   5/112س . م - 842
                                                 17/23 اإلسراء - 843
  5/121عرب  و لسان ال4/78 النهاية يف غريب احلديث - 844
  17/4 اإلسراء - 845
  .406 وانظر املفردات يف غريب القرآن  لألصفهاين  حتقيق سيد كيالين ص 4/78 النهاية يف غريب احلديث - 846
  4/78 النهاية يف غريب احلديث - 847
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واللَّه يْقِضي ِباْلحق والَِّذيَن يدعوَن ِمْن : " منه قوله تعاىلو

  .848 دوِنِه َلا يْقضوَن ِبَشيٍء
  .849 ويأيت القضاء مبعىن األجر والوفاء ومنه قضى دينه

ُثم اْقضوا ِإَلي وَلا : " وقوله تعاىل, فما قضى صالته: ومنه: والفراغ

َفِإَذا َقضيُتم : " وقوله تعاىل , 851وا من أمركم أي افرغ, 850 " ُتْنِظروِني

   .852 "مَناِسَكُكم
َفَلما َقضى َزيد ِمْنها : " وكقوله تعاىل, ومنه قضى أجال: 853ومبعىن اإلمتام

  854 "وَطرا
  856 "َفوَآَزه موسى َفَقضى عَليِه: "  ومنه855والقتل

مرجعها إىل انقضاء الشيء ومتامه وكل ما : هالقضاء يف اللغة على وجو: 857قال اإلمام الزهري 
   .858فقد قضي, أو أمضي, أو نفّذ, أو علم, أو أوجب, أو أدي , أو أمت,  أحكم عمله

  .فقوله هذا مبثابة خالصة ملا متّ تفصيله من معاين لفظة القضاء 
   القََدر  - ب

 واهللا سبحانه 859دارهقدرت الشيء أقدره قدرا إذا أحطت مبق: تقول, هو اإلحاطة مبقدار الشيء
  .مقدر كل شيء وقاضيه 

                                                 
  40/20 غافر - 848
  199 تفسري غريب احلديث البن حجر  ص- 849
  .10/71 يونس - 850
  4/78 النهاية يف غريب احلديث - 851
  2/200 البقرة - 852
  199 تفسري غريب احلديث البن حجر  ص - 853
  33/37 األحزاب - 854
  199س  ص .  م - 855
  28/15 القصص - 856
 ويقال هـ94تويف , أحد األئمة الكبار, املدين, الزهري, هو أبو سلمة بن عبد الرمحان بن عوف: الزهري*- 857

  ) .3/51 واألعالم 183التبصري يف الدين ص  (هـ10يف عام     
  .4/78 النهاية يف غريب احلديث - 858
,  العقائد اإلسالمية لعبد احلميد ن باديس رواية وتعليق حممد الصاحل رمضان طبعة مكتبة الشركة اجلزائرية - 859
  .90ص 
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  .860جاءه قدره : وإذا وافق الشيء الشيء قلت. يقال قدر اإلله كذا تقديرا , القضاء املوفق : والقدر
 من القضاء وحيكم به من – عز وجل –وهو ما يقدره اهللا , القضاء واحلكم, القدر والقدر: وقيل
 861 " نَّا َأنَزْلَناه ِفي َليَلِة اْلَقدِرِإ: " - عز وجل –قال اهللا , األمور

  .أي احلكم
وليلة القدر أي ذات , 862 "ِفيها يْفرُق ُآلُّ َأمٍر حِكيٍم: "  كما قال تعاىل فيها

  .863القدر العظيم ويطلق عليها ذلك لشرفها
) بسكون الدال(والقدر, االسم) بفتح الدال(القدر: وقيل, ومجعهما مجيعا أقدار, والقدر كالقدر

  . املصدر
بفتح (وقدرا ) بسكون الدال(قدرا ) بكسر الدال(ويقِدره ) بضم الدال(وقدر اهللا عليه ذلك يقُدره 

  .واملصدر تقديرا , وقدره عليه وله) الدال
  . من أي يومي من املوت أفر                 أيوم يقدر أم يوم قدر:              وقول الشاعر
ِإلَّا امرَأَته َقدرَنا ِإنَّها َلِمْن : "  وقوله تعاىل

  دبرنا أا ملن الغابرين أي الباقني يف العذاب : وقيل, 864"اْلَغاِبِريَن
  865قسمه: يقدره: سأله أن يقدر له به ،وقدر الرزق: واستقدر اهللا خريا, ويقال استقِدر اهللا خريا

الرْزَق ِلمْن يَشاُء يبسُط " أي على موعد قال جماهد : على قدر 

   .867أي يوسع ويضيق, 866"ويْقِدر
والقضاء والقدر أمران متالزمان ال , وإذا قرن القضاء بالقدر فاملراد بالقدر التقدير وبالقضاء اخللق

, واآلخر مبرتلة البناء وهو القضاء, ينفك أحدمها عن اآلخر؛ ألن أحدمها مبرتلة األساس وهو القدر
   .868ينهما فقد رام هدم البناء ونقضهفمن رام الفصل 

                                                 
  .67ص ,    وانظر االعتقاد للبيهقي5/30 لسان العرب - 860
  97/1 القدر - 861
  44/4 الدخان - 862
: ط, تفسريغريب القرآن البن قتيبة حتقيق أمحد صقر دار الكتب العلمية , 192 تفسري غريب احلديث  ص - 863

  .534ص , م 1978/ هـ1398
  15/60 احلجر - 864
  5/30 لسان العرب - 865
  13/26 الرعد - 866
لسميح عاطف ) جممع البيان احلديث( وتفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي 192 تفسري غريب احلديث ص - 867

  689الزين      ص 
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   يف االصطالح -2

  :اختلف املتكلمون والفالسفة يف حتديد مفهوم كل من القضاء والقدر على النحو اآليت
  .          بإرادته تعاىل يف األزل ملا وجد من األشياء : القضاء: األشاعرة
  .   ق علمه تعاىل يف األزل بإجياده تعاىل لألشياء فيما ال يزال على حنو ما سب: القدر

  , بإجياده تعاىل لألشياء فيما ال يزال وفق علمه هلا يف األزل: املاتريدية يفسرون القضاء
ومبا ستكون عليه عند وجودها كذلك فيما              , فهو علمه يف األزل باألشياء قبل وجودها: أما القدر
  .ال يزال 

وعليه , ر وتعريف القدر للقضاء واألمر حمتمل واإلشكال فيه يسرياملاتريدية جعلوا تعريف القضاء للقد
  869ذكر هذا التعريف عند بعض احملققني

  . هو علم اهللا عز وجل يف األزل باألشياء كلها على ما ستكون عليه يف املستقبل: القضاء
  .إجياد تلك األشياء بالفعل طبقا لعلمه األزيل املتعلق به : والقدر

ويرون أنه ال قدر وال قضاء من اهللا , ى تعدد فرقهم ينكرون القضاء والقدر إمجاالوهم عل: املعتزلة
ألفعال العباد فال خيصصها بإرادته وال خيلقها بقدرته وكل ما هناك أن علمه األزيل يتعلق ا قبل 

  .870وقد رأوا أن مناط التكليف والثواب والعقاب ال يتحقق إالّ على هذا الرأي, وجودها فقط
وهم ينسبوا إليه خلقا , ان غري املعتزلة اعترب أن اهللا قضى وقدر أعمال العباد خريها وشرهافإن ك

وأصرت , فإن املعتزلة منعت أن يكون القضاء والقدر ذا املعىن, وإجيادا وألنفسهم كسبا واختيارا
ألشاعرة  واملاتريدية اتفقوا فا, وأن اهللا يترته أن خيلق الشرور واملعاصي, على أنه ال يأيت إال مبعىن العلم

  .871أن أفعال العباد مناطة بقضاء اهللا وقدره 
 874أما اإلمامية, 873 مالت إىل القول برأي املعتزلة872زيدية : فقد انقسمت إىل قسمني: الشيعةوأما 

  .875فإم على مذهب أهل السنة واجلماعة

                                                                                                                                            
   .5/112 لسان العرب - 868
  161 - 160ص كربى اليقينيات الكونية  - 869
 , م1980/هـ1400األوىل : ط, حممد عبد الرمحان بيصار  املكتبة العصرية  صيدا /  العقيدة واألخالق  د- 870
  .165ص 

  11/477,    املطبعة السلفية القاهرة,  فتح الباري على شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين- 871
 ومذهبهم هو السائد يف اليمن -رضي اهللا عنهم–فرقة من الشيعة تنسب إىل زيد بن على بن احلسني : زيدية- 872

, ت , ب , 2:ط, اإلفصاح يف اللغة تأليف حسني يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي  دار الفكر العريب (
2/1269(  
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, ومل يروا من أنفسهم فعال, ر من اهللاورأوا اخلري والش,  اعتمدوا على القضاءاجلهمية ومنهم واجلربية
   .876كما     مل يروا من اجلمادات

, إن ما يقصد إليه فقضاء وما يلزمه فقدر: يرون أن القدر الذي مع القضاء: الفالسفة اإلسالميون
لكن من لوازمها أا إذا , فيقولون خلق النار حارة بقضاء وهو مقضى به ألا ينبغي أن تكون كذلك

  .فهو بقدر ال بقضاء , ن أو وقعت يف قصب حترقهتعلقت بقط
  .عندهم هو ما سبق يف علمه تعاىل من كيفيات وهيئات توجد عليها األشياء : فالفقهاء
  .877هو بروز األشياء إىل الوجود اخلارجي علة وفق ما تقرر يف علم اهللا األزيل: والقدر

ال , ي إىل القول أن اهللا موجب بالذاتوهذا الرأي مقطوع بفساده يف نظر مجهور املسلمني ألنه يقض
ويف هذا سلب لإلرادة اإلهلية بل القضاء ما يف , بأن صلة اهللا بالعامل عن وجود اهللا, فاعل باالختيار

  . والقدر ما يف اإلرادة , العلم
 عز –ومن العلماء من مجع القضاء والقدر يف تعريف واحد على أما صفتان مضافتان إىل اهللا 

علمه األزيل مبقادير األشياء وأحواهلا اليت ستكون عليها مث وجودها فيما ال يزال على :  ومها-وجل
  .وهذا مبثابة معىن إمجايل , 878وفق ما سبق به علمه وتعلّقت به إرادته

إميان : فاإلميان بالقضاء والقدر يف تعريفه الذي اعتقد صحته الرتباطه بقانون األسباب والسنن هو
, وبوقوعها وفقا لعلمه وإرادته, وبإحاطة علمه األزيل بكل احلوادث واألمور,  العليابإرادة اهللا تعاىل

  .879ولسننه اليت قدرها وقضاها

                                                                                                                                            
 اإلسكندرية نقال عن كتاب 1/182, م1980/ هـ1400:ط,  الزيدية ألمحد حممود صبحي دار املعارف- 873

  42ص ,قضية الثواب والعقاب بني مدارس اإلسالميني للسمريي 
   )     2/1269اإلفصاح (فرقة من الشيعة تقول بإمامة علي وأوالده دون غريهم  : اإلمامية- 874
عن كتاب قضية الثواب  نقال 18ص  ,هـ1389 عقائد اإلمامية حملمد رضا املظفر مطبعة نور األمل القاهرة - 875

  .43والعقاب   ص 
  .11ص , ت,  ب1حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد دار املعرفة بريوت ط ,  الفرق بني الفرق للبغدادي- 876
  .166:ص,  وانظر كتاب العقيدة واألخالق للدكتور حممد عبد الرمحان بيصار 29/73 تفسري الرازي - 877
 ص م1984/ هـ1404, 1: ط, سني البيهقي  دار الكتب العلمية بريوت  اإلعتقاد أليب بكر أمحد بن احل- 878
67.  

 م1979/ هـ2,1399: ط, صبحي حممصاين دار العلم للماليني بريوت/  الدعائم اخللقية للقوانني الشرعية  د- 879
  .56ص 
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واخلالئق واألحداث , علم اهللا تعاىل األزيل بكل ما أراد إجياده من العوامل: ويتبني ذلك بأما
, كما هو حني يقضي بوجوده, وتقدير ذلك اخللق وكتابته يف الذكر يف اللوح احملفوظ, واألشياء
ونتائجه حبيث ال يتأخر شيء من , ومقدماته, وأسبابه, ومكانه, وزمانه, وصفته, وكيفيته, كميته

وال يتبدل  يف كميته بزيادة أو نقصان وال يتغري يف , وال يتقدم عما حدده له من زمان, ذلك عن إبانه
  :وذلك880,هيئة وال صفة  بأي حال من األحوال

وعظيم , وما مل يكن لو كان  كيف يكون, عة علم اهللا تعاىل الذي علم ما كان وما يكونلس: أوال
  . اليت ال حيدها شيء وال يعجزها آخر فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن -عز وجل–قدرته 
لربطه تعاىل الوجود كله بقانون السنن الذي حيكم كل أجزاء الكون علوية وسفلية على حد : وثانيا
  .  ء سوا

  
  :اإلنسان و القضاء و القَدر: املطلب الثاين

  اإلنسان جزء من الكون املربوط بسنن وقوانني حتكمه إىل اية األجل -1
وسهل على من له فكر أن , بل ترشد إليه الفطرة, االعتقاد بالقضاء والقدر يؤيده الدليل القاطع( 

 ال يرى من سلسلة األسباب إالّ ما هو وأنه, يلتفت إىل أن كل حادث له سبب يقاربه يف الزمان
وأن لكل منها مدخال ظاهرا فيما بعده بتقدير العزيز , حاضر لديه وال يعلم ماضيها إالّ مبدع نظامها

   .881)العليم 
واهللا تعاىل كما قدر مقادير العباد من أعمال وأرزاق وسعادة وشقاء قدر ذلك مع موجباته وأسبابه ( 

, كان سببه إالّ أن يشاء اهللا كما هي احلال بالنسبة إىل سائر أجزاء الكونحيث   ال ينفك قدر مهما 
ويشهد , 882)حمكوم بقوانينها من أكرب جرم إىل أصغره كخلية النواة , إذ الكل مربوط بنظام السنن 

إنّ أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون  : " -ρ–هلذه احلقيقة مثل قول الرسول 

وإن , راع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها بينه وبينها إالّ ذ
أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إالّ ذراع فيسبق عليه 

   883"الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها 

                                                 
   .  345 عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري  ص - 880
 م1983/هـ1403 , 2:ط, , دار الكتاب العريب بريوت, وحممد عبده  العروة الوثقى جلمال الدين األفغاين - 881
  . بتصرف92ص 

  361 عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري  ص - 882
   رواه مسلم عن زيد بن وهب عن عبد اهللا  كتاب القدر صحيح مسلم- 883
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خول ولد, فإنه ملا كان لدخول اجلنة أسباب, والشاهد من هذا احلديث الصحيح إثبات نظام األسباب
فإن العبد مهما عمل من أعمال ختالف أسباب سعادته أو شقائه فإنه ال بد يف النهاية أن , النار أسباب

وهو يف نفس , يعمل مريدا بأسباب ما كتب له أو عليه يف كتاب املقادير ليوافق علم اهللا وتقديره
جة يف ذلك قول واحل, ومل جيرب على ترك ما ترك, الوقت مريد خمتار مل يكره على فعل ما فعل

إنّ اهللا إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على : " ρالرسول 

استعمله بعمل أهل  وإذا خلق العبد للنار, عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله ربه الجنة 
 وداللة هذا 884 "النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله ربه النار

أو الشقاء كتب له كذلك , ث الصحيح ظاهرة يف أن اهللا تعاىل إذا كتب على عبد أزال السعادةاحلدي
كما أن , 885أنه يعمل باألسباب اليت تسعد أو تشقي لتتم له السعادة أو الشقاء على نظام األسباب

ربوط والكون مجيعه م, إذ اإلنسان جزء من الكون كله, االستدالل بنظام الكون العام له وجه أيضا
فلم ال يكون إذا اإلنسان جزء من الكون كلّه ؟ ومل ال يكون (بسنن وقوانني حتكمه إىل اية أجله 

  )اإلنسان كذلك مبدؤه وسعيه ومصريه مربوط كذلك بسنن حتكمه ال ميكنه اخلروج عنها ؟
  .اإلنسان خمتلف سعيه عن سعي غريه من اخللق -2

قضاء والقدر إذ أنه ال فرق بني اإلنسان والكون إالّ أن وتلك هي نظام ال,  بأٍٍي حال من األحوال
فلذا , فهو واصل إىل إحدامها ال حمالة, السعادة أو الشقاء: اإلنسان منظور يف سعيه إىل إحدى غايتني
ومن أجل هذا أعطي قدرا زائدا عن سائر اخللق وهو اإلرادة , اختلف سعيه عن سعي غريه من اخللق

كون من غري اإلنسان يسعى مسعاه الذي قدر له ال خيرج عنه ألنه غري منظور فال, واالختيار يف سعيه
وكان , فلذا مل يعط إرادة وال اختيار, وإمنا إىل غاية واحدة ال ختتلف, يف سعيه إىل إحدى الغايتني 

بعكسه اإلنسان الذي أعطي اإلرادة واالختيار فتحمل ما األمانة بعد أن رفضها الكون كله وأباها 
ِإنَّا عرضَنا اْلَأماَنَة عَلى السماواِت واْلَأرِض : " ل تعاىلقا

واْلِجباِل َفَأبيَن َأْن يحِمْلَنها وَأْشَفْقَن ِمْنها وحمَلها 
فقد أعطي اإلنسان اإلرادة , 886"اْلِإْنساُن ِإنَّه َآاَن َظُلوما جهوًلا

   .887ليه خبالف غريهواجلزاء ع, واالختيار لعلّة التكليف

                                                 
   كتاب تفسري القرآن جامع الترمذي-τ– رواه الترمذي عن عمر بن اخلطاب - 884
دار الصديقية للنشر والتوزيع ,نة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث للدكتور الشيخ حممد الغزايل  أنظر الس- 885
   .179ص , يف اجلزائرم1990/ هـ1410, 1: ط

  33/6 األحزاب - 886
  . بتصرف 558 – 557 عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري  ص - 887
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 888"وما ُأْغِني عنُكم ِمْن اللَِّه ِمْن َشيٍء: " ومما يستفاد من قوله تعاىل
ومْن يِرد اللَّه ِفْتَنَته َفَلْن َتمِلَك َله ِمْن : " ومثله قوله

اب أراد ذا تعليم عباده االعتماد على توفيق اهللا ولطفه مع األخذ باألسب , 889"اللَِّه َشيًئا
ألنا ال نستطيع أن نطلع , املعتادة الظاهرة تأدبا مع واضع األسباب ومقدر األلطاف يف رعاية احلالني

  .على مراد اهللا يف األعمال فعلينا أن نتعرفها بعالماهتا وال يكون ذلك إالّ بالسعي هلا 

 ويف 890 "لهاعملوا فكل ميسر لما خلق " ρوهذا سر مسألة القدر كما أشار إليه قول النيب  
ومْن َأراد اْلآِخرَة : " وقال اهللا تعاىل, )إذا أراد اهللا أمرا يسر أسبابه ( األثر 

وسعى َلها سعيها وهو مؤِمٌن َفُأوَلِئَك َآاَن سعيهم 
وقد خيتلف ذلك مبعارضة , ذلك أن شأن األسباب أن حتصل عندها مسبباهتا , 891"مْشُكورا
أو لكون السبب الواحد قد يكون , ى مضادة لتلك األسباب احلاصلة يف وقت واحدأسباب أخر

ولو ال نظام , سببا ألشياء متضادة باعتبارات فيخطئ تعاطي السبب يف مصادفة املسبب املقصود
   .892األسباب ومراعاهتا لصار اتمع البشري مهال مهجا

  قتهما بالسببيةموقف الفرق من القضاء و القدر وعال: املطلب الثالث
  :  موقف السلف-1

  اإلميان بالقضاء والقدر غري مانع من األخذ باألسباب
: يا عبد اهللا: إنّ ههنا رجال يتكلم يف املشيئة فاستدعاه فقال له"  أنه قيل لعلي 893روىابن أيب حامت

  .بل كما شاء : خلقك كما يشاء أو كما تشاء ؟ قال
  .بل إذا شاء : لفيمرضك إذا شاء أو إذا شئت ؟ قا: قال
  .بل حيث يشاء : فيدخلك حيث شئت أو حيث يشاء ؟ قال: قال
  .894واهللا لو قلت غري ذلك لضربت الذي بني عينيك بالسيف : قال

                                                 
  12/67 يوسف - 888
  5/41 املائدة - 889
  . كتاب القدر صحيح مسلم – τ -لي بن أيب طالب   رواه مسلم عن ع- 890
  17/19 اإلسراء - 891
  . بتصرف 22 – 13/21 التحرير والتنوير - 892
عبد الرمحان بن حممد أيب حامت بن ادريس بن املنذر التميمي ) م938 – 854/ هـ327 – 240( ابن أيب حامت - 893

, علل احلديث , ااجلرح والتعديل: نيف منهامن كبارهم له تصا, حافظ للحديث, احلنظلي الرازي أبو حممد
  ) بتصرف3/324 األعالم. (املراسيل



 - 180 -

وما َتَشاُءوَن ِإلَّا َأْن : " رمبا تشعر باجلرب مثل, فقد ورد يف القرآن آيات

  895 "يَشاَء اللَّه
ردت َأْن َأنصح َلُكم ِإْن َآاَن وَلا ينَفعُكم ُنصِحي ِإْن َأ" 

  896"اللَّه يِريد َأْن يْغِويُكم هو ربُكم وِإَليِه ُترجعوَن
َفمْن يِرد اللَّه َأْن يهِديه يْشرح صدره ِلْلِإسَلاِم " 

ا ومْن يِرد َأْن يِضلَّه يجعْل صدره ضيًقا حرجا َآَأنَّم
َفمْن َشاَء " وفيه آيات رمبا تشعر باالختيار , 897"يصعد ِفي السماِء

وُقْل اعمُلوا َفسيرى " , 898" َفْليؤِمْن ومْن َشاَء َفْليْكُفر

َلا يؤاِخُذُآم " , 899" اللَّه عمَلُكم ورسوُله واْلمؤِمُنوَن
م وَلِكْن يؤاِخُذُآم ِبما اللَّه ِباللَّْغِو ِفي َأيماِنُك

  900"َآسبت ُقُلوبُكم
فما ورد يف األحاديث النبوية وما عليه كبار الصحابة رضوان اهللا عليهم أمجعني من اعتقاد بأنه ال 

فهم يؤمنون بأن , وتقدير من اهللا سبحانه وتعاىل, صغر أو كرب إالّ بإرادة, حيدث يف العامل من حادث
  . وما مل يشأ مل يكن ,ما شاء اهللا كان

وأن جيتهدوا يف أعماهلم و أن يعدوا  لكل أمر , واعتقادهم هذا هو نفسه الذي دعاهم إىل أن يعملوا
ومل مينعهم إميام بالقضاء والقدر من أن يكونوا من كبار املكافحني عن , وأن يتخذوا األسباب, عدته

, ولكن اهللا أمرهم بالعمل, وما مل يشأ مل يكنوهو ما شاء اهللا كان , دينهم أوال، وعن دنياهم ثانيا
فهذا املوقف هو , 901وأمرهم باجلهاد إلعالء كلمته, وأمرهم بالسري يف األرض والضرب يف مناكبها

                                                                                                                                            
,  وانظر خمتصر ابن كثري للصابوين و شركة الشهاب اجلزائر451/ 2 صفوة التفاسري حملمد علي الصابوين  - 894
   .                                         5/535,  م1990-هـ1410: ط

                                                 76/30 اإلنسان - 895
                                                     11/34 هود - 896
  6/125 األنعام  - 897
  18/29 الكهف - 898
  9/105 التوبة - 899
  2/225 البقرة - 900
   بتصرف3 – 3/2 ضحى اإلسالم ألمحد أمني - 901
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فأتى , 902كنا يف جنازة ببقيع الغرقد: "  قال– τ -وهو يتمثل فيما يروى عن علي , املوقف احلق
فجعل ينكث ا , 903وبيده خمصرة, قعدنا حوله فقعد و–  صلى اهللا عليه وسلم –رسول اهللا 

 فقالوا ما منكم من أحد إالّ وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنةمث قال , األرض
أما من كان من أهل , فكل ميسر لما خلق له, اعملوا: يا رسول اهللا أفال نتكل على كتابنا ؟ فقال

 مث قرأ, ن من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل الشقاءوأما من كا, فسيصير إلى عمل السعادة, السعادة

َفسُنيسره , وصدَق ِباْلحسَنى, َفَأما مْن َأعَطى واتََّقى "

  905 "904 "ِلْليسرى
ترشد إىل أن تيسري اهللا , وينتهي احلديث بآية قرآنية, فصدره يتجه إىل اجلرب وفيما يتبع يأمر بالعمل( 

واحلديث يف , سان إمنا هو مترتب على اإلحسان والتقوى والتصديق باحلسىنالصراط املستقيم لإلن
 صلى اهللا –هذا االستسالم هو الذي يفسر قول الرسول  , 906مجلته يرشد إىل االستسالم هللا وحده 

  .907..."وأن يؤمن بالقدر خريه وشره : " -عليه وسلم

عليك السالم لرجل من الشام فقال إن فالنا يقرأ :  وقد جاءه رجل فقال-τ–ويفسر قول ابن عمر
, فال تقرأ مين عليه السالم , فإن كان قد أحدث, أنه أحدث التكذيب بالقدر: إنه يلغين: ابن عمر

كموقف الرجل الذي يرى أن التكذيب بالقدر معناه عدم سيطرة فكرة : وموقف ابن عمر يف هذا
 يكون موقفه موقف االستسالم التام هللا فكل من يكذّب بالقدر ال, سيطرة تامة, األلوهية على النفس

  .سبحانه تعاىل 
وقد أراد أن يترك ,  قد عرف بالدقة حينما اعترض عليه أبو عبيدةτولتوضيح الفكرة جند سيدنا عمر 

  .أفر من قدر اهللا إىل قدر اهللا : فقال, أفرارا من قدر اهللا يا عمر ؟: األرض اليت ا الطاعون
  ولكن مل مينعهما هذا من األخذ , رضي اهللا عنهما908 وكذا أبو عبيدة  يؤمن بقدر اهللاτفكان عمر 

                                                 
 املنورة ضمت رفات عدد كبري من الصحابة والتابعني رضي اهللا عنهم أمجعني اسم مقربة باملدينة:  بقيع الغرقد- 902

الطبعة , مكتبة الشركة اجلزائرية مرازقة اجلزائر,رواية وتعليق حممد الصاحل رمضان , العقائد اإلسالمية البن باديس (
  .)93ص ,م 1966/ هـ1385الثانية 

  .92,93مية البن باديس  ص عصا رقيقة يتوكأ عليها العقائد اإلسال:  خمصرة- 903
                     7– 92/5 الليل - 904
  . رواه مسلم عن علي بن أيب طالب كتاب القدر- 905
  93-92:العقائد اإلسالمية البن باديس ص- 906
  . سبق خترجيه- 907
ملبشرين أمني هذه األمة وأحد العشرة ا, هو عامر بن عبد اهللا بن اجلراح القرشي أبو عبيدة :  أبو عبيدة- 908
واله عمر الشام وفتح اهللا عليه ,  قتل أبوه يوم بدر كافراρأسلم قدميا وشهد بدرا والغزوات مع الرسول , باجلنة
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,      قائد اجليوش ال يكاد يعرف الراحة ألنه مشغول بتدبري أمور اجليشτفقد كان أبو عبيدة , باألسباب
 هو اآلخر ال يذوق النوم τوكان عمر , وال يترك شيئا من أحكام التدبري حىت ينتهي باألمر إىل غايته

حينما أتته الطعنة املشؤومة ودمهه القضاء احملتوم كان يردد , ليدبر أمور األمة ومع ذلك فإنه,  قليالإال
   .909"وَآاَن َأمر اللَِّه َقدرا مْقدورا: " اآلية الكرمية

 ρوكان إمامه يف ذلك الرسول , ويتخذ األسباب, إنّ الرعيل األول من املسلمني كان يؤمن بالقدر
وجهادا وتضحية ,  كانت حياته كلها استسالما هللا سبحانه  وتعاىل فكانت لذلك إميانا بقدرهالذي–

وأثناء هجرته من , ويف غزوة أحد, يف الطائف–ρوكفاحا ال هوادة فيه فيكفي ما حدث للرسول 
  .  910وكان يف كل تلك مستسلما هللا سبحانه وتعاىل, مكة إىل املدينة

  
  املعتزلة -2

فهو , زلة اإلنسان أمام مسؤولية يوم جعلوه خمتارا حرا طليقا من اإلرادة الربانية الشاملةلقد وضع املعت
إذ هو الذي يوجدها ويبتدعها وليس للمشيئة , مسؤول عن أفعاله ووجودها وعدمها مناط به هو

  :فمما أمجعت عليه املعتزلة.اإلهلية أي تدخل يف ذلك 
وأضافوا الشر إىل أنفسهم , وال شيئا من أفعال غريه, ملعاصيمل خبلق الكفر وا– سبحانه – إن اهللا -1

  .912بأن خلق أمسائها وأحكامها,  منهم فإنه زعم أن اهللا خلقها911إالّ  رجال   
إن اهللا أرادها بأن خلى بني العباد : فإنه حكي عنه أنه قال, )913املردار( أن اهللا مل يرد املعاصي إالّ -2

   914وبينها
                                                                                                                                            

 وكتاب 14/21األعالم (مات يف طاعون عمواس سنة مثاين عشرة هـ وعمره مثان ومخسون سنة , الريموك واجلانية
  .179:أحكام النساء البن اجلوزي ص

  33/38 األحزاب - 909
: ط,  التفكري الفلسفي يف اإلسالم لشيخ األزهر سابقا عبد احلليم حممود  دار الكتاب اللبناين بريوت - 910

/ هـ1400وانظر دراسات قرآنية حملمد قطب الطبعة الثالثة ,  بتصرف133 –:   ص131 ,م1985/ هـ1405و1
  98 – 93:  ص , م1980

   حكي ذلك عن صاحل قبة                   - 911
 مقاالت األشعريني أليب احلسن بن علي امساعيل األشعري حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد دار إحياء - 912

, 1:ط, وانظر الفرق بني الفرق للبغدادي دار املعرفة 1/272 ,م1985/هـ1405, 2: ط, التراث العريب بريوت 
  12: ص, ت, ب

ار من علماء املعتزلة ومن املقدمني فيهم ومن جهته انتشر هو أبو موسى عيسى بن صبيح ولقبه املرد:  املردار- 913
وأفصحهم منطقا وأثبتهم كالما ويسمى راهب , ويقال أنه كان من أحسن عباد اهللا قصصا, االعتزال يف بغداد

   )165 – 164ص , الفرق بني الفرق(, املعتزلة
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وهي غري موجبة للفعل وأنكروا بأمجعهم , وهي قدرة عليه وعلى ضده, لفعل أن االستطاعة قبل ا-3
, القدرة مع الفعل, وقال بعض املتأخرين ممن كان يتبىن املعتزلة, أن يكلف اهللا عبدا ما ال يقدر عليه

وهي تصلح للشيء وتركه يف حال حدوثه وجائز كون الشيء يف حال وجود تركه بأن ال يكون 
  .916ذا قول ابن الراونديوه, 915كان فتركه 

ألن اهللا ال جيربه على , وهم من املعتزلة يقولون بأن اإلنسان حر فيما يفعل من خري وشر917والقدرية 
  .الشر مث يعاقبه عليه فيظلمه وجيزيه على غري عمله 

وعند القدرية أن سوء االختيار الذي علم به اهللا يف سابق علمه األزيل هو الذي أوجب ما قضى به 
, ولو مل يكن اإلنسان قادرا على الفعل والترك ملا وجب التكليف,  عليهم من طاعة أو عصياناهللا

ويؤمنون بأن اهللا مل , وهم يفرقون بني األفعال اليت خيتار فيها اإلنسان واألفعال اليت اختار له فيها
تفعل أو تترك وإمنا التكليف كله من قبيل األفعال اليت , يكلف أحدا فعال مما ال اختيار له فيه

  918.باالختيار
وما ربَك ِبَظلَّاٍم " فمن اآليات اليت يعتمدون عليها يف إثبات دعواهم 

  920"وما اللَّه يِريد ُظْلما ِلْلِعباِد", 919"ِلْلعِبيِد
َذِلَك ِبَأنَّ اللَّه َلم يُك مَغيرا ِنعمًة َأْنعمها عَلى " 

ُآلُّ امِرٍئ ِبما  "921"  ما ِبَأنُفِسِهمَقوٍم حتَّى يَغيروا

وما " , 923 "اْليوم ُتجَزوَن ما ُآنُتم َتعمُلوَن, 922"َآسب رِهٌني

                                                                                                                                            
, ب األصفهاين يف حتقيق سيد كيالينوانظر املفردات يف غريب القرآن للراغ, 1/274,  مقاالت األشعريني- 914

   .406ص ,  ت, ب: ط ,القاهرة 
                            1/275س     .  م - 915
له مقالة يف علم الكالم وله مصنفات كثرية منها , هو أبو احلسني أمحد بن حيي بن إسحاق:  ابن الراوندي- 916

الفرق بني الفرق ص  (هـ245قرية بنواحي أصبهان تويف وهو منسوب إىل الراوند , )فضيحة املعتزلة(كتاب مساه 
66(  

 ويثبتونه ألنفسهم فيقولون إن كل إنسان خالق لفعله -عز وجل–قوم ينفون القدر عن اهللا :  القدرية- 917
. ب : ط, دار الفكر العريب , اإلفصاح يف فقه اللغة تأليف حسني يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي(
  )2/1270,ت

  27وانظر عقيدة املسلم للشعراوي ص , 160فة القرآنية للعقاد  ص  الفلس- 918
                                      64/41 فصلت - 919
                                       40/31 غافر - 920
                                        8/53 األنفال - 921
                                       52/21 الطور - 922



 - 184 -

ود " ,   924"مَنع النَّاس َأْن يؤِمُنوا ِإْذ جاَءهم اْلهدى
ِنُكم َآِثري ِمْن َأهِل اْلِكَتاِب َلو يردوَنُكم ِمْن بعِد ِإميا

َلِبْئس ما َقدمت "  , 925"ُآفَّارا حسدا ِمْن ِعْنِد َأنُفِسِهم

ربَنا َظَلمَنا َأنُفسَنا وِإْن َلم َتْغِفر ", 926" َلهم َأنُفسهم

رب ِإنِّي " , 927"َلَنا وَترحمَنا َلَنُكوَننَّ ِمْن اْلَخاِسِريَن

َلْلت َفِإنَّما َأِضلُّ عَلى َنْفِسي ُقْل ِإْن ض" , 928"َظَلمت َنْفِسي

وَقاَل " ,929"وِإْن اهَتديت َفِبما يوِحي ِإَلي ربي
الشَّيَطاُن َلما ُقِضي اْلَأمر ِإنَّ اللَّه وعدُآم وعد 
اْلحق ووعدُتُكم َفَأْخَلْفُتُكم وما َآاَن ِلي عَليُكم ِمْن 

لَّا َأْن دعوُتُكم َفاسَتجبُتم ِلي َفَلا َتُلوموِني سْلَطاٍن ِإ
   .930"وُلوموا َأْنُفسُكم

ِإنَّ اللَّه : " وحجتهم يف ذلك أنه مادام اهللا تبارك وتعاىل قد نفى الظلم عن نفسه يف قوله

, 931"َلا يْظِلم ِمْثَقاَل َذرٍة وِإْن َتُكْن حسَنًة يضاِعْفها

يا عبادي إني حرمت "  القدسي 932نفسه وعلى عباده يف قوله يف حديث مسلموحرمه على 

فكيف جيوز إذا عقال أن يكتب , 933 " الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا
ما دام : فقالوا, بل ذهبوا إىل أكثر من هذا, مث يؤاخذه عليها ؟, على العبد أزال أعماله ليقوم ا حتما

, )اللوح احملفوظ(حيث قدره بكتابه يف كتاب املقادير العام , وقرره, د علم مصري العبداهللا تعاىل ق

                                                                                                                                            
                                       45/28 اجلاثية - 923
  17/94 اإلسراء - 924
  2/109البقرة - 925
  5/80 املائدة - 926
                                     7/23 األعراف - 927
  28/16 القصص - 928
                                        34/50 سبأ - 929
  14/22 إبراهيم - 930
  4/40 النساء - 931
, مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري, )م875 – 820/ هـ261 – 204 (:اإلمام مسلم - 932

وتويف بظاهر , ورحل إىل احلجاز ومصر والشام والعراق, ولد بنيسابور , من أئمة احملدثني, حافظ, أبو احلسني 

  )بتصرف 222 – 7/221 األعالم.(العلل وغريها  , األفراد والوحدان, صحيح مسلم : أشهر كتب, بنيسابور
  8/17 صحيح مسلم - 933
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فكيف يؤمر العبد إذا وينهى ويطالب , أحب أم أكره, وأصبح العبد ال حمالة صائرا إليه شاء أم أىب
,  له مصريإمنا يؤمر وينهى من مل حيدد, وفرغ منه, واألمر قد فصل فيه, بفعل الطاعات وترك املعاصي

, 934فمثل هذا يؤمر وينهى ليتقرر مصريه حبسب استجابته ملا أمر به وي عنه, وتقرر له اية
فأخذوا يبحثون يف القرآن ليجدوا آيات تعينهم  , 935والقدرية ليس عندهم شيء امسه علم أزيل قدمي 

  .على ذلك 

ت عَليها وما جعْلَنا اْلِقبَلَة الَِّتي ُآن: "قالوا يف قوله تعاىل
ِإلَّا ِلَنعَلم مْن يتَِّبع الرسوَل ِممْن ينَقِلب عَلى 

ِلَنعَلم َأي اْلِحْزبيِن : " ويف قوله, فاهللا حول القبلة ليعلم, 936"عِقبيِه

فكلّ آية فيها الم التعليل مسندة إىل احلق سبحانه , 937" َأحصى ِلما َلِبُثوا َأمدا
أنا وجهتك إىل بيت املقدس وسأعيدك : ومعىن كالمهم أنّ احلق سبحانه قال, شهدون اوتعاىل يست

  .إىل الكعبة ألعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 
وهذا هو أقوى , فكأن اهللا مستأنف حبدوث األشياء, إذا لو مل يوجه اهللا رسوله إىل الكعبة ملا علم

   .938دليل من أدلتهم
وأن وصول , درية على اهللا رعاية األصلح وجعلت ذلك كله مبحض األعمال ومثنا هلاكما أوجبت الق

فقد جعلوا تفضل اهللا , الثواب إىل العبد بدون عمله فيه تنغيص باحتمال منة الصدقة عليه بال مثن
أحب إن إعطاءه ما يعطيه أجرة على عمله : حىت قالوا, وإحسانه إىل عبده مبرتلة صدقة العبد إىل العبد

   .939إىل العبد وأطيب له من أن يعطيه فضال بال عمل
 وملناقشة مواقفهم جند أم أثبتوا االختيار الكلي للعبد يف مجيع أفعال العباد وأنكروا قضاء اهللا تعاىل -

وبذلك يكونون قد أقاموا , االختيار الكلي, وقدره بالكلية يف األفعال االختيارية بل أثبتوا ألنفسهم
فقد نسبوا إىل اهللا , أنفسهم بالزم قوهلم هذا وهو تنقيص هيمنة سلطان اهللا على الوجوداحلجة على 

  .وكان األوىل إطالق سلطانه وإثبات املشيئة العامة له , العجز يف ضمن ذلك ومل يدروا
إن : ألننا إذا قلنا, فيستقيم األمر على أكمل وجه شرعا وعقال , واالختيار التكليفي هلذا اإلنسان

وأن العبد شريك هللا تعاىل يف , بد خالق أعماله ترتب عليه حتديد قدرة اهللا وأا مل تشمل كل شيءالع

                                                 
   .354 عقيدة  املؤمن أليب جابر اجلزائري ص - 934
  .27 عقيدة املسلم للشعراوي  ص - 935
  2/143 البقرة - 936
  18/13 الكهف - 937
  27 عقيدة املسلم حملمد الغزايل  ص - 938
  . بتصرف 352 التفسري القيم - 939
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والشيء الواحد ال ميكن أن تتعاون عليه قدرتان ألن الشيء الواحد ال بعض , إجياد ما يف هذا العامل
 ال من عمل اهللا فما أبعد قوهلم هذا عن جادة احلق ألن أفعال العباد خملوقة هلم ومن عملهم, له

  .وباختيارهم احملض 
  اجلرب وحقيقته.3

وكان من مذهب ,  وأتباعه ومؤيدوه941جهم بن صفوان940القائلون باجلرب يف صدر الدولة األموية
اجلهمية أنه     ال اختيار لشيء من احليوانات يف شيء مما جيري عليهم فإم كلهم مضطرون ال 

, 943وال ينبغي أن تنسب إليه إالّ على سبيل ااز, أفعالهفاإلنسان ال خيلق ,  هلم حبال942استطاعة
فاهللا خلق العباد وخلق هلم أفعاهلم كما خلق هلم أعضاءهم , 944فهي نسبة فعل ال نسبة إرادة واختيار

أن يكون يف العبد من كفر وإميان ومعصية فاهللا : 945وزعموا كما قال الشريف املرتضي, وألوام
وأن هللا تعاىل أن يعذبه من ذلك على ما يشاء ويثيبه , وحياته,  وبصره,فاعله كما فعل لونه ومسعه

   .946على ما يشاء
ولو كان , وال يالم عليه, وأنه ال يعاب منه فعل, أن العبد غري مؤاخذ على أفعاله: فالزم هذه العقيدة

  .يف غاية القبح والفساد 
يقارب من الذنوب وجتعله معذورا أمام فهي إذا تلقي التبعة عن العبد فيما يرتكب من املعاصي وفيما 

  .نفسه 

                                                 
أوهلم معاوية بن أيب سفيان وآخرهم مروان الثاين ) م750 – 661/ هـ132 – 40: (موية الدولة األ- 940

  ) بتصرف2/69منجد األعالم (عاصمتها دمشق 
قال اإلمام , رأس اجلهمية , جهم بن صفوان السمرقندي أبو حمرز من موايل بين راسب: جهم بن صفوان - 941
كان يقضي يف عسكر احلارث بن , ني وقد زرع شرا عظيماهلك يف زمن صغار التابع, الضال املبدع: الذهيب
ال تقوم علينا مع : فقال نصر, فطلب جهم استبقاءه, فقبض عليه نصر بن سيار, اخلارج على أمراء خراسان, سريج

  )2/141األعالم للزركلي  . (م746/ هـ128وأمر بقتله  فقتل , اليمانية أكثر مما قمت
  يز الطاقة والقدرةما يدخل يف ح:  االستطاعة- 942
, م 1983/هـ1403, 1:ط,  التبصري يف الدين لألسفراييين حتقيق كمال يوسف احلوت عامل الكتب بريوت - 943
  .90ص

  351 عقيدة املؤمن أليب بكر اجلزائري  ص - 944
 من أحفاد احلسني بن علي بن, أبو القاسم, إبراهيم, علي بن احلسني بن موسى بن حممد:  الشريف املرتضي- 945

 355(مولده ووفاته ببغداد , نقيب الطالبيني وأحد األئمة يف علم الكالم واألدب والشعر يقول باالعتزال: أيب طالب
إنقاذ البسر من اجلرب , ترتيه األنبياء, الشايف يف اإلماهة: له تصانيف كثرية منها, )م1044 – 966/ هـ436 –

  ) .4/287األعالم .(ال أخوه الشريف الرضي) البالغةج (وكثري من مترمجيه يرون أنه هو جامع , والقدر 
  158 الفلسفة القرآنية للعقاد  ص - 946



 - 187 -

وأنه واقع بقدرة العبد من , ويرى بعض اجلربيني املعتدلني أن الفعل من حيث هو واقع بقدرة اهللا
   .947حيث كونه طاعة ومعصية

, وهذا قريب من نفي صفات اخلري والشر واحلمد والذم عن مجيع األفعال يف حال صدورها من اهللا
ولكنهما ال يصحان يف , ومن يتغير ويتبدل,  إمنا يصحان يف حق من يزيد وينقصألن اخلري والشر

فمن اآليات اليت يعتمد , وعن مجيع أحوال االختالف, حق الواحد األبدي الذي ترته عن مجيع الغري
  :عليها اجلربيون

, ِإْن هو ِإلَّا ِذْآر ِلْلعاَلِمَني" , 948" َخَلَقُكم وما َتعمُلوَن" 
وما َتَشاُءوَن ِإلَّا َأْن , مْن َشاَء ِمْنُكم َأْن يسَتِقيمِل

ِإنَّ هِذِه َتْذِآرٌة َفمْن " , 949"يَشاَء اللَّه رب اْلعاَلِمَني
وما َتَشاُءوَن ِإلَّا َأْن , َشاَء اتََّخَذ ِإَلى ربِه سِبيًلا

  ,950"يَشاَء اللَّه ِإنَّ اللَّه

ربَك َلآمَن مْن ِفي اْلَأرِض ُآلُّهم جِميعا وَلو َشاَء " 

َخَتم " , 951" َأَفَأْنت ُتْكِره النَّاس حتَّى يُكوُنوا مؤِمِنَني

" , 953" َأَلا َله اْلَخْلق واْلَأمر" , 952"اللَّه عَلى ُقُلوِبِهم
 َشيٍء َذِلُكم اللَّه ربُكم َلا ِإَله ِإلَّا هو َخاِلق ُآلِّ

ُزيَن ِللَِّذيَن " , 954 " َفاعبدوه وهو عَلى ُآلِّ َشيٍء وِآيٌل
َآَفروا مْكرهم وصدوا عْن السِبيِل ومْن يضِلْل اللَّه 

وَلو ِشْئَنا َلآَتيَنا ُآلَّ َنْفٍس " , 955" َفما َله ِمْن هاٍد

   .956"هداها

                                                 
     159 م ، س   ص - 947
                                          37/96 الصافات - 948
                                   29 – 81/27 التكوير - 949
                                   30 – 76/29 اإلنسان - 950
                                             10/99 يونس - 951
                                                 2/14 البقرة - 952
                                           7/54 األعراف - 953
  6/102 األنعام - 954
  11/33 الرعد- 955
  32/13 السجدة - 956
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وما َتْفعُلوا ِمْن : " كقوله تعاىل,  من نسبة الفعل إىل العبدوما ورد يف القرآن الكرمي

  .957" َخيٍر يعَلمه اللَّه
إىل غري ذلك من اآليات اليت , 958"ِإنَّ اللَّه يعَلم ما َتْفعُلوَن: "  وقوله

سبة حقيقية إمنا هي نسبة جمازية عالقتها السببية ومل تكن ن, تسند الفعل إىل العبد خريا كان أو شرا
واالختيار له , والعبد جمبور عليها غري مريد هلا, إن هي إالّ أفعال اهللا تعاىل أجراها على يد العبد, أبدا

وبالتايل فال , ولزمهم بذلك أن ال يكون يف العبد حسن وال قبح وال خري وال شر, يف فعلها أو تركها
ق من معىن إلرسال الرسل وإنزال  وبناء على مذهبهم هذا فإنه مل يب959حساب عليها وال عقاب

  .ووضع الشرائع , الكتب
  

   األشاعرة -1
اهللا خيلق الفعل على ( ما هو على أصل أيب احلسن األشعري أنه ال تأثري للقدرة احلادثة يف األحداث 

ها غري أن اهللا تعاىل أجرى سنته بأن خيلق عقيب احلادثة أو حتت, )إثر القدرة احلادثة اليت ال حتقق فعال 
أو معها الفعل احلاصل إذا أراده العبد وجترد له ومسي هذا الفعل كسبا فيكون خلقا من اهللا تعاىل 

  .960إبداعا وإحداثا وكسبا من العبد جمعوال حتت قدرته
ما علم اهللا وجوده فهو واجب , أن ما علم اهللا عدمه فهو ممتنع الصدور عن العبد: وعند األشاعرة

, 961"وَآاَن َأمرا مْقِضيا" , وأنه يبطل االختيار, ج عنهماالصدور عن العبد وال خمر
   .962ألنه لو مل يقع النقلب علم اهللا جهال وهو حمال

  .وما أراد عدمه مل يقع قطعا ,  ما أراد اهللا وجوده وقع قطعا-
, خروعند رجحان أحدمها جيب الراجح وميتنع اآل,  الفعل عند استواء الداعي إىل الفعل والترك ميتنع-

  .ألنه تعاىل أخرب بأنه ال يؤمن , فإميان أيب هلب مأمور به وهو ممتنع
, فإن كل ذلك يف حال حصول املعرفة فهو تكليف بتحصيل احلاصل,  التكليف واقع مبعرفة اهللا-

وإن كان يف حال عدمها فغري العارف باملكلف وصفاته احملتاج إليها يف صحة التكليف منه , وأنه حمال

                                                 
  2/197قرة  الب- 957
  16/91 النحل - 958
   .354 عقيدة املؤمن أليب بكر جابر اجلزائري  ص - 959
  .      بتصرف124-1/123, م1975/هـ1395, 2:ط, دار املعرفة بريوت,  امللل والنحل للشهرستاين- 960
                                   19/21 مرمي - 961
  21/200 تفسري الرازي - 962
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ورمبا احتج خصوم األشاعرة بظواهر آيات تشعر , وتكليف الغافل تكليف باحملال, لتكليفغافل عن ا
  :مبقصودهم وهي أنواع

َفويٌل ِللَِّذيَن يْكُتبوَن اْلِكَتاب : " ما فيه إضافة الفعل إىل العبد حنو: األول

 َذِلَك ِبَأنَّ اللَّه َلم يُك مَغيرا "  ,  963"ِبَأيِديِهم

 " مًة َأْنعمها عَلى َقوٍم حتَّى يَغيروا ما ِبَأنُفِسِهمِنع
964  
  .ما فيه مدح وذم ووعد ووعيد وهو أكثر من أن حيصى : الثاين
اآليات الدالة على أن أفعال اهللا تعاىل مرتّهة عما يتصف به فعل العبد من تفاوت واختالف : الثالث

  وقبح وظلم
  

َفمْن َشاَء َفْليؤِمْن ومْن َشاَء : " د مبشيئتهم حنوتعليق أفعال العبا: الرابع

   .965"َفْليْكُفر
   .967"واسَتِعيُنوا" , 966"وِإياَك َنسَتِعُني:  " األمر باالستعانة  حنو: اخلامس
  .اعتراف األنبياء بذنبهم : السادس
َل رب َقا: " ما يوجد من الكفّار والفسقة من التحسر وطلب الرجعة حنو: السابع

َلو َأنَّ ِلي َآرًة " ,    968"َلعلِّي َأعمُل صاِلحا, ارِجعوِني

   .969"َفَأُآوَن ِمْن اْلمحِسِنَني
: " أن هذه اآليات معارضة باآليات الدالة على أن مجيع األفعال بقضاء اهللا وقدره  حنو: والرد

" , 971" ُآلِّ َشيٍءَخاِلق " , 970 "واللَّه َخَلَقُكم وما َتعمُلوَن

                                                 
  2/79 البقرة - 963
  53  /8النفال    - 964
  18/29 الكهف - 965
  1/5 الفاحتة - 966
  2/45 البقرة - 967
  100- 99 /23  املؤمنون   - 968
  29/58 الزمر - 969
  37/96 الصافات - 970
    40/62 غافر - 971
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وهو يريد اإلميان فيكون فعاال له وكذا الكفر إذ   ال قائل , 972"َفعاٌل ِلما يِريد
وأنت تعلم أن الظواهر إذا تعارضت مل تقبل , وباآليات املصرحة باهلداية واإلضالل واحلتم, بالفصل

   .973شهادهتا ووجب الرجوع إىل غريها
ولكنهم ,  بإرادة اهللا ويقولون باختيار اإلنسان فيما يقع عليه اجلزاءواملعتدلون من أهل السنة يقولون

ُآوُنوا : " فاهللا قال, يفرقون بني اإلرادة على احلتم والقسر واإلرادة على األمر والتكليف

وكال القولني , 975" آن فيكون" واهللا يقول لكل شيئ , 974"َقواِمَني ِباْلِقسِط
وإرادة احلتم والقسر تنفذ كما قضى بغري , ر جتاب بالطاعة أو العصيانولكن إرادة األم, إرادة من اهللا

  976خالف
ِإنَّ اللَّه َلا يْأمر ِباْلَفحَشاِء : " ومن اآليات اليت يستشهدون ا

وَلا : " وقوله, 977"َأَتُقوُلوَن عَلى اللَِّه ما َلا َتعَلموَن

  978"يرضى ِلِعباِدِه اْلُكْفر
سيُقوُل الَِّذيَن " ت القرآن أنكرت حجة اجلربيني إذ حكت عنهم أم ويذكرون أن آيا

َأْشرُآوا َلو َشاَء اللَّه ما َأْشرْآَنا وَلا آباؤَنا وَلا 
ِإْن ِهي ِإلَّا َأسماٌء سميُتموها " , 979 "حرمَنا ِمْن َشيٍء

    .980"ْن سْلَطاٍنَأْنُتم وآباؤُآم ما َأنَزَل اللَّه ِبها ِم
أي , 981 "واللَّه َخَلَقُكم وما َتعمُلوَن: " أما استشهاد اجلربيني بأن اهللا يقول

  982وليس املقصود به نسبه معاصي العباد إىل اهللا تعاىل , خلقكم وخلق هذه األجسام اليت تنحتوا
, فيشاؤه كونا,  يرضاه وال حيبهوال, أن اهللا تعاىل يريد الكفر من الكافر ويشاؤه: وما هم عليه أيضا

  .983وال يرضاه دينا 
                                                 

  85/16 الربوج - 972
  .       بتصرف 316 – 315, ت, ب: ط,مكتبة املتنيب القاهرة ,  املواقف  لإلجيي- 973
  4/135 النساء - 974
      3/59 آل عمران - 975
  161 الفلسفة القرآنية للعقاد  ص - 976
  7/28 األعراف - 977
  39/7 الزمر - 978
  6/148 األنعام - 979
  53/23 النجم - 980
  37/96 الصافّات - 981
  . بتصرف 593 تفسري اجلاللني  ص - 982
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, ولكن الكافر شاء الكفر, وزعموا أن اهللا شاء اإلميان من الكافر, وخالف يف ذلك القدرية واملعتزلة
ولكن صار كاملستجرب من الرمضاء , فردوا إىل هذا لئال يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذّبه عليه

فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة اهللا ,  فوقعوا فيما هو شر منهفإم هربوا من شيء, بالنار
فوقعت مشيئة الكافر دون ,  والكافر شاء الكفر-على قوهلم–فإن اهللا قد شاء اإلميان منه , تعاىل

  , 984وهو قول ال دليل عليه بل هو خمالف للدليل, وهذا من أقبح االعتقاد, مشيئة اهللا تعاىل
فكل عاقل , املعتزلة على التفرقة بني حركات اجلرب وحركات االختيار يف اإلنسانويتفق أهل السنة و

ومن , وحركة املختار حيث جيد يف نفسه فرقا بينهما, يفرق بني حركة ضرورية كحركة املرتعش
يعملون ويعقلون :  أنكر هذه التفرقة     مل يعد من العقالء وكل ما أورد يف القرآن من قوله تعاىل

ُآلُّ َنْفٍس ِبما َآسبت : " وكذلك قوله تعاىل,  ويصنعون حجة على اجلربيني ويكسبون

ولو مل يكن للعبد اختيار كان اخلطاب معه حماال والثواب والعقاب عنه ساقطني , 985"رِهيَنٌة
   .986كاجلمادات

  

  987املاتريدية -4
واللَّه َخَلَقُكم : " أفعال اإلنسان إن كانت كسبا له إالّ أا خملوقة هللا كما قال تعاىل" 

وليس يف إضافتها إىل اهللا نفيها عن اإلنسان بل هي هللا أن خلقها على , 988 "وما َتعمُلوَن
وهكذا يتوزع الفعل , 989" وللخلق على ما كسبوها وفعلوها , ما عليه وأوجدها بعد أن مل تكن

خلقا وإذا أضيف إىل العبد يسمى إذا أضيف إىل اهللا يسمى , عند املاتريدي بني اهللا وبني اإلنسان
وبذلك يتوسط املاتريدي بني اجلربية اليت سلبت اإلنسان من كل فعل واختيار وصيرته كاآللة , كسبا

  .وبني املعتزلة اليت مل جتعل هللا تدبريا 
                                                                                                                                            

  87: شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر و احلكمة والتعليل البن القيم اجلوزية   ص- 983
  .277:  شرح العقيدة الطحاوية ص- 984
  74/38 املدثر - 985
   .124 امللل والنحل للشهرستاين  ص - 986
من أئمة الكالم نسبته , وهي نسبة أليب منصور املاتريدي, هذه الفرقة توفق بني املعتزلة واألشاعرة:  املاتريدية- 987

إن : ورد شبهات امللحدين حىت قيل, لمنيدافع عن عقائد املس,  كان قوي احلجة-حملة بسمرقند-إىل ماتريد  
تويف , )أبو احلسن األشعري(واآلخر شافعي وهو ) املاتريدي(أحدمها حنفي : رئيس أهل السنة واجلماعة رجالن

األعالم للزركلي . (بيان أوهام املعتزلة , كتاب املقاالت, من مؤلفاته كتاب التوحيد, م944/ هـ333املاتريدي 
7/242  (  

    37/96ات  الصافّ- 988
  .226ص ,  ت, ب , 2: كتاب التوحيد أليب منصور املاتريدي حققه وقدم له الدكتور فتح اهللا خليف ط- 989
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ليكون اهللا موصوفا مبا وصف , العدل هو القول بتحقيق األمرين(وعند تقرير العدل اإلهلي يوضح أن 
ِإنَّ اللَّه عَلى : " وقال, 990 " َخاِلق ُآلِّ َشيٍء: " سه حممودا به كما قالبه نف

  , 991 " ُآلِّ َشيٍء َقِدير
: " وقال, 992 " وما ربَك ِبَظلَّاٍم ِلْلعِبيِد: " وليكون عدال متفضال كما قال

َطاَن وَلوَلا َفضُل اللَِّه عَليُكم ورحمُته َلاتَّبعُتم الشَّي
   .993 "ِإلَّا َقِليًلا

وتقع أفعال األشياء االختيارية بقدرة أو استطاعة خيلقها اهللا يف اإلنسان عند قصد اكتساب الفعل بعد 
خيلق اهللا تعاىل قدرة , فعند قصد فعل ما من األفعال مع توفر أسبابه وآالته, سالمة األسباب واآلالت

ح والثواب على فعل ما من األفعال مؤسسة على هذا واستحقاق الذم والعقاب أو املد, هذا الفعل
وإمنا الثواب والعقاب على الفعل باعتبار , فالفعل يف ذاته ليس مناط الثواب والعقاب... املقصد 

  .القصد إليه
  :األصل عندنا يف املسمى باسم القدرة أا على قسمني: (يقول املاتريدي

وحقيقتها ليست مبجعولة لألفعال وإن , قدم األفعالسالمة األسباب وصحة اآلالت وهي تت: أحدمها
  ...لكنها نعم من اهللا أكرم ا من شاء , كانت األفعال ال تقوم إالّ ا

ال جيوز وجوده حبال , معىن ال يقدر على تبين حده بشيء يصار إليه سوى أنه ليس إالّ للفعل: والثاين
  994)إالّ ويقع به الفعل عندما يقع معه 

  : تريدي يقسم القدرة اليت هي مناط التكليف قسمنيإذا فاملا 
ألن ,  قدرة ممكنة وهي ما يسميها بسالمة اآلالت وصحة األسباب وهذا تفسري للقدرة بالالزم-1

وِللَِّه : القدرة حقيقة صفة يتأتى ا للعبد الفعل والترك وفق مشيئته يفسر هذا يقوله تعاىل

, 995 " اسَتَطاع ِإَليِه سِبيًلاعَلى النَّاِس ِحج اْلبيِت مْن
  .996ومعلوم أنه ال سبيل إىل ذلك إالّ بالزاد والراحلة

                                                 
  6/101 األنعام - 990
  2/20 البقرة - 991
  41/46 فصلت - 992
  4/83 النساء - 993
  260 – 256 أنظر كتاب التوحيد - 994
  3/97 آل عمران - 995
  258س    .  م - 996
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 قدرة ميسرة زائدة على القدرة املمكنة وهي اليت يقدر ا اإلنسان على الفعل املكلف به مع يسر -2
 الفعل عند وال بد مع هذه أيضا من صحة أسباب اليسر والقدرة امليسرة مع, تفضال من اهللا تعاىل

وخيلقها اهللا مقارنة للفعل بعد القصد وسالمة اآلالت وصحة , املاتريدي ال قبله خالفا للمعتزلة 
   .997األسباب

ومع ما ذهب إليه املاتريدي يبقى , أو إن شئت قل هو القصد, فالكسب عند املاتريدي هو االختيار
  .شريك معه ألن إثبات اخللق لغري اهللا إثبات , اهللا خالق األفعال كلها

وهذا يدل على أن ما حدث ,  اإلنسان على صالحية أن يفعل وأالّ يفعل-سبحانه وتعاىل–خلق اهللا 
 - تعاىل–ولو أرادهم اهللا ,  الذي خلقه هكذا- عز وجل–من اإلنسان مل خيرج عن مشيئته ألنه هو 

هدى َأْن َلو يَشاُء اللَّه َل: " كلهم على منوال واحد مل يعجز ففي الترتيل

  .معىن خللقهم على هيئة ال تأيت منها املعصية على اإلطالق , 998 " النَّاس جِميعا
فقد تناوهلا فيما يتضح لنا أن ) اجلرب واالختبار(هنا جند أن الدين حينما أراد أن يتعرض هلذه املسألة 

  :جعل اهللا وصفني
  .أنه هو اخلالق وهو الفعال لكل شيء وأنه عدل : الوصف األول
فهو يريد أن حيقق هللا صفة اخللق لكل شيء , إن اهللا هو الذي يفعل لإلنسان كل شيء: فالذي يقول

فلماذا يعذّبين حينما , ما دام هو الذي فعل كل شيء: بسؤاله هذا, وبعد ذلك حيتار أمام صفة العدل
  .أعصاه ؟ فنجد مسألة العدل هذه ستنتهي 

, 999لك جيعل لإلنسان فعل كل شيء ولكنه عدل أيضاإثبات العدل هللا تعاىل وبذ: الوصف الثاين
بل البد , ومادامت الصفتان هللا وجب أالّ يتناقضا وأالّ يتعارضا, والوصفان حباجة إىل تفصيل وتوضيح

  .إن شاء اهللا , أن يتساندا ويتعاضدا وهو ما يعرب عنه باملوقف الوسط وهو ما سنقرره ال حقا
  

  :ح لصلتها بالقضاء و القدرأمور تقتضي اإليضا:املطلب الرابع
  أفعال العباد من خلق اهللا تعاىل -1

واحلق تبارك منفرد خبلق املخلوقات , وهي خملوقة هللا تعاىل, أفعال العباد اليت ا صاروا مطيعني وعصاة
وَخَلق : " لقوله تعاىل, والفعل من مجلة األشياء بال شك وهو ما عليه أهل احلق, ال خالق هلا سواه

   1000 " َشيٍء َفَقدره َتْقِديراُآلَّ
                                                 

  261س  .  م - 997
  .13/31الرعد  - 998
  101-97 انظر شفاء العليل  ص - 999

  25/2 الفرقان - 1000
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وما َتْفعُلوا ِمْن : " قال تعاىل, وله قدرة حقيقة, أما العبد فهو فاعل لفعله حقيقة

َفَلا َتبَتِئس ِبما : " وقوله عز من قائل, 1001 " َخيٍر يعَلمه اللَّه

  :عاله نوعانوإذا ثبت كون العبد فاعال فأف, وأمثال ذلك1002 " َآاُنوا يْفعُلوَن
فيكون صفة له وال يكون فعال ككثري من وظائف ,  نوع يكون منه من غري اقتران قدرته وإرادته-

  .اإلنسان وحركاته كالنوم واليقظة وحركة االرتعاش واملرض واملوت وما أشبه ذلك
كات  ونوع يكون منه مقارنا إلجياد قدرته واختياره فيوصف بكونه صفة وفعال وكسبا للعبد كاحلر-

كإقباله على الطعام والشراب والدراسة واحلركة مينة ويسرة وما خيتاره لنفسه من سلوك , االختيارية
واهللا , واهللا هو الذي جعل العبد فاعال خمتارا وهو الذي يقدر على ذلك وحده ال شريك له, وأعمال

االختياري وغري والفرق بني العقاب على الفعل , تعاىل إمنا يعذّب عبده على فعله االختياري
   .1003االختياري مستقر يف الفطر والعقول

فكما يشهد سليم العقل واحلواس من نفسه أنه موجود وال حيتاج يف ذلك إىل دليل يهديه وال معلم 
يرشده كذلك يشهد أنه مدرك ألعماله االختيارية يزن نتائجها بعقله ويقدرها بإرادته مث يصدرها 

يف نفسه يشهده أيضا يف بين نوعه كافة مىت كانوا مثله يف سالمة وكما يشهد بذلك , بقدرة ما فيه
  .العقل واحلواس 

واملؤمن كما يشهد بالدليل واملالحظة أن قدرة مكون الكائنات أمسى من قوى املمكنات يشهد 
بالبداهة أنه يف أعماله االختيارية عقلية كانت أم بدنية قائم بتصريف ما وهب اهللا له من املدارك 

  .ى فيما خلقت ألجله والقو
على هذا قامت الشرائع واستقامت التكاليف ومن أنكر شيئا منه قد أنكر مكان اإلميان من نفسه وهو 

  .عقله الذي شرفه اهللا باخلطاب يف أوامره ونواهيه 
خلق السم مث حصول املوت به : خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم ؟ كان مبرتلة أن يقال: وإذا قيل( 
  .ا أن هذا سبب للموت فهذا سبب للعقوبة وال ظلم فيهما فكم, ظلم

ليس هو نفس فعل , ومفعول هللا تعاىل, ولكنه خملوق هللا تعاىل, أن فعل العبد فعل له حقيقة: فاحلاصل
  , اهللا

                                                 
  2/197 البقرة - 1001
  11/36 هود - 1002
  92-91:وانظر شفاء العليل   ص.  بتصرف501 – 500 شرح العقيدة الطحاوية   ص - 1003
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: (  بقوله-رمحه اهللا- 1004واخللق واملخلوق إىل هذا أشار اإلمام الطحاوي, ففرق بني الفعل واملفعول
وأضاف اخللق هللا تعاىل، , أثبت للعباد فعال وكسبا, خلق هللا وكسب من العبادوأفعال العباد 

َلها ما : " هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما قال تعاىل: والكسب

  .1006)1005 "َآسبت وعَليها ما اْآَتسبت
أي وجود مقوماته كلها ( فتلبسك بفعل ما يتوقف على أمرين اثنني؛ وجود هذا الفعل يف اخلارج 

مث اكتسابك له عن طريق انبعاثك حنوه فأنت مريد وخمتار بوصفك كاسبا ومنبعثا , املادية واملعنوية
وذلك سر , فالقصد والعزمية والكسب منك( ال بوصفك خالقا وموجدا ملقوماته وعناصره , إليه

وإمنا تكون , بة والبعيدة من اهللا تعاىلوخلق الفعل وأسبابه القري, )اإلرادة اليت ركبها اهللا يف نفسك 
: " الحظ قوله تعاىل, احملاسبة على القصد والكسب ال على الوسائل واألسباب وخلق الفعل نفسه

وبدا َلهم : " وقوله, 1007 " اْليوم ُتجَزى ُآلُّ َنْفٍس ِبما َآسبت

  . 1008 "سيَئات ما َآسبوا
َن يْكِسبوَن اْلِإْثم سيجَزوَن ِبما ِإنَّ الَِّذي: "  وقوله أيضا

   .1010وغريها, 1009 " َآاُنوا يْقَتِرُفوَن
وقول أهل السنة , فإجياد اهللا ألفعال الناس ال يستلزم إجبارهم عليها وال يعين سلب االختيار عنهم

فمعىن الكسب أن تكسب شيئا مما جيعلنا حنكم أن , فقوهلم هذا بالكسب فيه شيء, بالكسب
وإمنا هو توجيه الطاقة إىل الفعل , إذا فالدقة أالّ نقول كسب وال خلق, ب فعل من األفعالالكس

والقرآن جيمع بني القول باستطاعة اإلنسان أن يتلقى األمر , 1011وثوايب وعقايب على هذا التوجيه 
  .والنهي وبتقدير كل شيء وال تناقض بني القولني يف حكم العقل فضال عن حكم الدين 

                                                 
هو أمحد بن حممد بن سالمة بن سلمة األزدي , )م933 – 853/ هـ321 – 239: (  اإلمام الطحاوي- 1004

وتفقه على , من صعيد مصر) طحا(ولد ونشأ يف , فقيه انتهت إليه رئاسة احلنفية مبصر, أبو جعفر, لطحاويا
وتويف , فكان من خاصته,  فاتصل بأمحد بن طولونهـ268مث حتول حنفيا ورحل إىل الشام , مذهب الشافعي

العقيدة , املنسوب إليه(العقيدةوكتاب ) املختصر, أحكام القرآن, شرح معاين اآلثار(من تصانيفه , بالقاهرة
  )206/ 1األعالم للزركلي). (الطحاوية
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والقدرة , ال جيب أن تكون معه, وهذه قد تكون قبل الفعل, د قدرة هي مناط األمر والنهيفللعب( 
ال جيوز أن يوجد , اليت ا الفعل كالتوفيق الذي ال جيوز أن يوصف به ال بد أن تكون مع الفعل

دم وأما القدرة اليت من جهة الصحة والوسع والتمكني وسالمة اآلالت فقد تتق, الفعل بقدرة معدومة
  وهذه القدرة املذكورة , األفعال

وِللَِّه عَلى النَّاِس ِحج اْلبيِت مْن اسَتَطاع : " يف قول اهللا تعاىل

َفاتَُّقوا اللَّه ما : " وكذلك قوله تعاىل, 1012 "ِإَليِه سِبيًلا

 فأوجب التقوى حبسب االستطاعة فلو كان من مل يتق اهللا مل يستطع, 1013 " اسَتَطعُتم
وهذا معلوم , ومل يعاقب من مل يتق, ومل يكن قد أوجب التقوى إال على من اتقى, التقوى
   ) .1014الفساد

, 1015 " َفمْن َلم يسَتِطع َفِإْطعام ِستَِّني ِمسِكيًنا: " وقوله تعاىل
َأْن ) 1016(ومْن َلم يسَتِطع ِمْنُكم َطوًلا: " وكذلك قوله تعاىل

 ِت اْلمؤِمَناِت َفِمْن ما مَلَكت َأيماُنُكمينِكح اْلمحصَنا
وأما ثبوت االستطاعة اليت هي .واملراد من اآليتني استطاعة األسباب واآلالت , 1018" )1017(ْ

ما َآاُنوا يسَتِطيعوَن السمع : " حقيقة القدرة فقد ذكروا فيها قوله تعاىل

ال نفي األسباب واآلالت , يقة القدرةواملراد نفي حق, 1019 " وما َآاُنوا يبِصروَن
ِإنََّك َلْن َتسَتِطيع  " -عليه السالم– موسى 1020وكذا قول صاحب, ألا كانت ثابتة

َقاَل َأَلم َأُقْل َلَك ِإنََّك َلْن : " وقوله, 1021 " مِعي صبرا
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الته فإن واملراد منه حقيقة قدرة الصرب ال أسباب الصرب وآ, 1022 "َتسَتِطيع مِعي صبرا
أال ترى أنه عاتبه على ذلك ؟ وال يالم من عدم آالت الفعل وأسبابه على عدم , تلك كانت ثابتة له

ال الستغالله بغري ما أمر به أو لعدم شغله , وإمنا بالم من امتنع من الفعل لتضييع قدرة الفعل, الفعل
   .1023إياها بفعل ما أمر به

  

  إلنسانحقيقة مشيئة اهللا املطلقة وفعل ا -2
وبني حرية املرء يف , لرمبا يبدو هناك بعض التناقض بني سيطرة اإلله الكاملة على مقدرات اإلنسان

, وتتغلغل إىل منابع تفكريهم, فاألوىل مباشرة على الناس, االختيار حىت يتحمل املسؤولية على اختياره
  ,أما الثانية فهي أساس نشاطات وجودهم يف احلياة الدنيا

جند أن من اخلصائص البارزة ذات األمهية البالغة يف القرآن الكرمي إحلاحه يف الدعوة إىل ولفهم هذا 
فإلدراك مسؤولية اإلنسان عن أعماله كما ورد ذلك يف كتابه العزيز جيد , البحث واالستقصاء

ع طاملا أن مجي, إذ كيف حياسب اإلنسان على أعماله: اإلنسان نفسه عند أول وهلة أمام هذا السؤال
  هذه األعمال واقعة حتت سيطرة اإلرادة اإلهلية اليت تشمل كل شيء ؟

مث , وما يقدم لنا توضيح هذا الغموض ذكر  بعض اآليات اليت تدل على احلكم املطلق لإلرادة اإلهلية
  .بعض اآليات األخرى اليت تؤكد على حرية إرادة اإلنسان 

رِض وما بثَّ ِفيِهما وِمْن آياِتِه َخْلق السماواِت واْلَأ" 

  1024 "ِمْن دابٍة وهو عَلى جمِعِهم ِإَذا يَشاُء َقِدير
  
  
  
ِللَِّه ما ِفي السماواِت وما ِفي اْلَأرِض وِإْن ُتبدوا " 

ما ِفي َأنُفِسُكم َأو ُتْخُفوه يحاِسبُكم ِبِه اللَّه َفيْغِفر 

                                                 
  18/75 الكهف - 1022
حققها وراجعها مجاعة من العلماء وخرج ,  للعالمة ابن أيب العز احلنفي490 شرح العقيدة الطحاوية ص- 1023

/ هـ1403 ,7: ط, املكتب اإلسالمي, أحاديثها حممد ناصر الدين األلباين ومعه التوضيح بقلم زهري الشاويش
  .490ص  , م1983
  42/29 الشورى - 1024
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ب مْن يَشاُء واللَّه عَلى ُآلِّ َشيٍء ِلمْن يَشاُء ويعذِّ
  1025 "َقِدير

ُقْل اللَّهم ماِلَك اْلمْلِك ُتؤِتي اْلمْلَك مْن َتَشاُء " 
وَتْنِزع اْلمْلَك ِممْن َتَشاُء وُتِعزُّ مْن َتَشاُء وُتِذلُّ مْن 

  1026 "ِديرَتَشاُء ِبيِدَك اْلَخير ِإنََّك عَلى ُآلِّ َشيٍء َق
َلَقد َآَفر الَِّذيَن َقاُلوا ِإنَّ اللَّه هو اْلمِسيح ابُن " 

مريم ُقْل َفمْن يمِلُك ِمْن اللَِّه َشيًئا ِإْن َأراد َأْن 
يهِلَك اْلمِسيح ابَن مريم وُأمه ومْن ِفي اْلَأرِض 

اْلَأرِض وما بيَنهما جِميعا وِللَِّه مْلُك السماواِت و
  1027 "ْخيُلق ما يَشاُء واللَّه عَلى ُآلِّ َشيٍء َقِدير

َخَتم اللَّه عَلى ُقُلوِبِهم وعَلى سمِعِهم وعَلى " 

  1028 "َأبصاِرِهم ِغَشاوٌة وَلهم عَذاب عِظيم
على إرادة اإلنسان غري أا تفسر مرة ) ة الوكالة اإلهلي( فكما نالحظ أن هذه اآليات تدل على فكرة 

فاهللا يقدم املساعدة إىل من يبتغي , فيفهم منها أن الوكالة مشروطة بإرادة اإلنسان, ثانية بآيات أخرى
  .العون اإلهلي ويغدق رمحته على املؤمن الذي ينقّي سريرته ويطهر روحه من الرغبات الدنسة 

, 1029 "  اتََّخَذ ِإَلى ربِه سِبيًلاَفمْن َشاَء: " ويؤكد ذلك قوله تعاىل
َفمْن : " وقوله, 1030 " وما َتَشاُءوَن ِإلَّا َأْن يَشاَء اللَّه: " وقال

يِرد اللَّه َأْن يهِديه يْشرح صدره ِلْلِإسَلاِم ومْن يِرد 
د ِفي َأْن يِضلَّه يجعْل صدره ضيًقا حرجا َآَأنَّما يصع

وهي قوانني تشبه القوانني , إن اعتقادنا باهللا ينبع من جوهر القوانني اإلهلية, 1031 " السماِء
يقبل , غري أن إرادة اهللا ليست إرادة تعسفية إمنا هي إرادة تثقيفية, اليت تنظم حركة األجرام السماوية

لذين كرسوا أنفسهم لعبادة اهللا ا فيطيعها العامل يف خمتلف صنوف فروع معرفته كما يتعلق ا ا
  1032.فانقطعوا عن الدنيا يف صوامعهم
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  :بعض اآليات اليت ذكرت فيها مسؤولية اإلنسان وحرية إرادته
 وَلو َأْلَقى معاِذيره, بْل اْلِإنساُن عَلى َنْفِسِه بِصريٌة" 
"1033  

َقد , اهاَفَأْلهمها ُفجورها وَتْقو, وَنْفٍس وما سواها" 

  1034 "وَقد َخاب مْن دساها, َأْفَلح مْن َزآَّاها
     1035 "مْن عِمَل صاِلحا َفِلَنْفِسِه ومْن َأساَء َفعَليها" 
  1036 "ومْن يْكِسب ِإْثما َفِإنَّما يْكِسبه عَلى َنْفِسِه" 
  .1037 "ُآلُّ َنْفٍس ِبما َآسبت رِهيَنٌة" 

فهو مسؤول عن , نا أن اإلنسان هو السيد املطلق على سلوكه ضمن دائرة وجوده احملدودةفهي تبني ل
غري أن هناك , أنه قد يرقى أو ينكص حسب رغبته, حسن أو إساءة استخدام القوى اليت منحها

   .1038مساعدة سامية له إذا ما سعى لنيل املساعدة واإلرشاد اإلهليني
وال , ويثبت هلا الفاعلية اليت ال فاعلية سواها) كما أسلفنا(القة فاإلسالم يثبت للمشيئة اإلهلية الط

ويف الوقت ذاته يثبت للمشيئة اإلنسانية اإلجيابية وجيعل لإلنسان الدور األول يف األرض , معها
ومينحه جماال هائال للعمل , يعطي اإلنسان مركزا ممتازا يف نظام الكون كله, وخالفتها وهو دور كبري

ولكن يف توازن تام مع االعتقاد بطالقة املشيئة اإلهلية وتفردها بالفاعلية احلقيقية من , التأثريوالفاعلية و
وباعتبار , وذلك باعتبار أن النشاط اإلنساين هو أحد هذه األسباب الظاهرة, وراء األسباب الظاهرة
احمليطة ذا , املطلقةوإرادته وعمله وحركته ونشاطه داخل يف نطاق املشيئة , أن وجود اإلنسان ابتداء
  .الوجود وما فيه ومن فيه 

ِإنَّ اللَّه َلا يَغير ما ِبَقوٍم حتَّى يَغيروا ما : " قال تعاىل

َذِلَك ِبَأنَّ اللَّه َلم يُك مَغيرا : " وقوله, 1039 " ِبَأنُفِسِهم
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  10 – 7/ 91لشمس  ا-1034

  41/46 فصلت - 1035
  4/11  النساء-1036
  74/38 املدثر -1037
  89- 80 انظر شفاء العليل  ص -1038
  13/11 الرعد -1039



 - 200 -

 نُفِسِهمِنعمًة َأْنعمها عَلى َقوٍم حتَّى يَغيروا ما ِبَأ
"1040  

فإذا اجتهت , فاهللا هو الذي خيلق وينشئ كل ما خيلق وما ينشأ من األحداث واألشياء واألحياء( 
ِإنَّ ربَك َفعاٌل ِلما " , 1041) اإلرادة إىل شيء فيستحيل أن يتخلف أثرها 

ِإنَّما َأمره ِإَذا َأراد َشيًئا َأْن يُقوَل " وقوله , 1042 " يِريد

  , ال راد هلا وال معقب عليها, فإرادة اهللا نافذة يف السماء واألرض, 1043 " ُآْن َفيُكوُنَله 
 وربَك يْخُلق ما يَشاُء ويْخَتار ما َآاَن َلهم اْلِخيرُة" 
كل شيء فيه , شأم يف هذا شأن الوجود كله, فهو الذي يصرف حياة الناس ويكيفها, 1044" 

ولكن فعل الناس يتحقق من خالل إرادة الناس وعملهم ,  حركة تتم فيه مبشيئتهخملوق مبشيئته وكل
  .يف ذات أنفسهم وما حيدثونه فيه من تغريات 

فاألمران جييئان جمتمعني أحيانا يف , ال يبطل هذا وال يعطّله, وكون مرد األمر كله إىل املشيئة اإلهلية
َفمْن َشاَء , نَّه َتْذِآرٌةَآلَّا ِإ: " كقوله تعاىل, النص القرآين الواحد

وما يْذُآروَن ِإلَّا َأْن يَشاَء اللَّه هو َأهُل , َذَآره
ِإنَّ هِذِه َتْذِآرٌة : " وقوله, 1045 " التَّْقوى وَأهُل اْلمْغِفرِة

وما َتَشاُءوَن ِإلَّا , َفمْن َشاَء اتََّخَذ ِإَلى ربِه سِبيًلا
َأوَلما َأصابْتُكم مِصيبٌة َقد : " وقوله, 1046 "هَأْن يَشاَء اللَّ

َأصبُتم ِمْثَليها ُقْلُتم َأنَّى هَذا ُقْل هو ِمْن ِعْنِد 
وما َأصابُكم , َأْنُفِسُكم ِإنَّ اللَّه عَلى ُآلِّ َشيٍء َقِدير

   .1048) 1047 " يوم اْلَتَقى اْلجمعاِن َفِبِإْذِن اللَِّه
عن , حني ننظر إىل املسألة بتصور معني نصوغه من عند أنفسنا, ذا فنحن نفترض التعارض والتناقضإ

إالّ أن املنهج الصحيح هو أالّ نستمد تصوراتنا يف هذا األمر , حقيقة مشيئة اهللا املطلقة وفعل اإلنسان
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,  هذه املوضوعاتبل أن نستمد من النصوص مقرراتنا العقلية يف مثل, من مقررات عقلية سابقة
غري ما يطلعنا اهللا , يف اال الذي ال دليل فيه, وفيما متليه علينا النصوص من شأن التقديرات اإلهلية 

  .عليه منه 
  
  
  
  
   القدر كلّه عدل وحكمة-3 

, كلمة عدل تتطلب منا أن نفهم أن اهللا مل يكلّفنا إال مبا خلقنا صاحلني لفعله وصاحلني لعدم فعله
, وإمنا وجهت الطاقة املخلوقة هللا, رء عندما يرجح طريقا على طريق ال يقال خلق الفعلفمثال امل

  .1049فاإلنسان ليس له فعل وإمنا وجه األدوات الفاعلة فقط , للمادة املخلوقة هللا, بالعقل املخلوق هللا
عل كذا وال فاهللا ال يقول لك اف, لكنه مع ذلك عدل, اهللا يفعل كل شيء: إذا فاإلنسان املؤمن يقول

  .تفعل كذا إالّ إذا كان خلقك صاحلا لئال تفعل أو تفعل 
 االختيار بني البديالت –افعل هذا ال بد أن يكون قد خلقين يف هذا األمر الناضج : عندما يقول

   .1050وصالحية فعل هذا أو ذاك بفضل نعمة العقل
وال تقديراته وال , هللا تعاىلفليس يف أفعال ا, وحكمه كلّه عدل وخري, وتقديره, ففعل اهللا تعاىل

ِإنَّ : " فهو سبحانه وتعاىل يقول, وصح به النقل, ذا قضى العقل, أحكامه ظلم أو شر قط

ربَك ِبَظلَّاٍم : " ويقول, 1051 " اللَّه َلا يْظِلم ِمْثَقاَل َذرٍة

الخير كلّه و" وهو يقر هذه احلقيقة اليت قدمنا  : –ρورسول اهللا يقول , 1052 " ِلْلعِبيِد

  1053"والشر ليس إليك , في يديك 
أما اهللا فهو مرته عن , ومسات املخلوقني, إن الظلم والشر وإرادهتما مل تكن إالّ من صفات احملدثني

ِإنَّ اللَّه يْأمر : " وكيف ؟ وهو اآلمر بالعدل يف قوله, الظلم وفعل الشر

                                                 
: مكتبة التراث اإلسالم القاهرة ط,  عقيدة املسلم حممد متويل الشعراوي  مجع وإعداد عبد القادر أمحد عطا- 1049

  .28ص , 1
   بتصرف15 – 14س  ص.  م- 1050
  4/40 النساء - 1051
  41/46 فصلت - 1052
كتاب الصالة ,  وهو جزء من دعاء يقوله إذا قام إىل الصالة– τ –ن علي بن أيب طالب  رواه مسلم ع- 1053

  صحيح مسلم
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ى ويْنهى عْن ِباْلعدِل واِإلحساِن وِإيَتاِء ِذي اْلُقرب
وما : " واملرغّب يف فعل اخلري بقوله,  "1054 اْلَفحَشاِء واْلمنَكِر واْلبْغِي

 واْفعُلوا : "وقوله, 1055 "َتْفعُلوا ِمْن َخيٍر يعَلمه اللَّه

  1056 "اْلَخير َلعلَُّكم ُتْفِلحوَن
  فما هو الظلم ؟ 

أو هو , اعل فعله وليس من شيء يفعله اهللا إال وله فعلهالظلم عند العرب هو فعل ما ليس للف: قيل
وكل من سواه , وال حاد دونه, والذي هو خالقنا وخالق أكسابنا ال آمر فوقه, 1057جماوزة احلد
َلا يسَأُل عما يْفعُل وهم " فهو يفعل يف ملكه ما يشاء , خلقه وملكه

  1058 "يسَأُلوَن
 وددت – رضي اهللا عنهما –1060ال أليب موسى األشعريق, 1059وما ورد أن عمرو بن العاص ( 

  , ألنه ال يظلمك: مل  ؟ قال: قال,  نعم–τ - فقال أبو موسى , أني أجد من أخاصم إليه ربي
   .1061)صدقت : فقال

وتدبريه ألمورهم كان له احلق املطلق يف أنه يتصرف , فملكية اهللا تعاىل لعباده خبلقه إياهم ورزقه هلم
ولو رمحهم أمجعني لكانت رمحته خريا من عملهم , فلو عذم أمجعني ملا كان ظاملا هلمفيهم مبا يشاء 

لو أن اهللا  عز وجل عذّب أهل السماوات واألرض عذّم : "  قال– صلى اهللا عليه وسلم –فعنه 

                                                 
  16/90 النحل - 1054
  2/197 البقرة - 1055
  22/77 احلج - 1056
, من مطبوعات وزارة الشؤون الدينية ,  جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري لإلمام عبد احلميد بن باديس- 1057
   .459-453:وأنظر شفاء العليل  ص, 245ص ,  م1982/ هـ1402, 1: ط

  21/23 األنبياء - 1058
أسلم , صحايب جليل, السهمي, هو أبو عبد اهللا بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم : عمرو بن العاص - 1059

وذوي احلزم , وكان من دهاة قريش وشجعاا, وويل إمرة اجليش ذات السالسل, وهاجر, يف هدنة احلديبية
هـ وقيل 43 ومازال يسكنها حىت مات ا يف ليلة عيد الفطر, مث وليها يف عهد معاوية, الّه عمر مصرو, والرأي

  ).18 الفرق بني الفرق ص(وهو ما يرجحه البعضهـ 61
مث ,  مع معاذ على اليمن-ρ–والّه النيب , أبو موسى األشعري, هو عبد اهللا بن قيس: أبو موسى األشعري - 1060

حتقيق , أحكام النساء البن اجلوزي  (هـ44مات , كان عاملا حسن الصوت بالقرآن, لعمرويل الكوفة والبصرة 
  .)216ص ,م1980/ هـ1400/ ط, علي بن حممد يوسف احملمدي منشورات املكتبة العصرية صيدا بريوت لبنان

الكتب العلمية دار ,  االعتقاد على مذهب السلف أهل السنة واجلماعة  أليب بكر أمحد بن احلسني البيهقي- 1061
  78ص  . م1984/ هـ1404األوىل / ط,  بريوت
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ولو أنفقت مثل أحد ذهبا يف , ولو رمحهم لكانت رمحته خريا هلم من أعماهلم, وهو غري ظامل هلم
وأن ما أخطأك مل ,  اهللا ما قبله منك حىت تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئكسبيل

  .1062"ولو مت على غري هذا لدخلت النار , يكن ليصيبك
وقد تدرك حكمة القدر ولو بعد , فما يصيب العباد فهو جزاء أعماهلم, فالقدر كله عدل وحكمة( 
 ورد يف اآليات واألحاديث الكثرية ومن أمسائه تعاىل -كيماحل–وقد ختفى؛ ألن من أمسائه تعاىل , حني

وهناك آيتان حمكمتان مقتضيتان , 1065 )1064 عند الترمذي1063 ورد يف حديث األمساء-العدل–
وَأْن َليس , َألَّا َتِزر واِزرٌة ِوْزر ُأْخرى" عدل الرب تعاىل 

  1066 "ِلْلِإنساِن ِإلَّا ما سعى
  .وال يؤاخذه جبريرة غريه , عاقب أحدا جبرم غريهتقتضي أنه ال ي: فاألوىل
لينقطع طمعه من جناته بعمل آبائه وسلفه ومشاخيه كما عليه , تقتضي أنه ال يفلح إال بعلمه: والثانية

   1067أصحاب الطمع الكاذب

وَلا ُتجَزوَن ِإلَّا : " وقوله, 1068"َلها ما َآسبت : " وكذلك قوله تعاىل

على أن سياق هذه اآلية يدل على أن املنفي عقوبة العبد , 1069 " وَنما ُآنُتم َتعمُل
َفاْليوم َلا ُتْظَلم َنْفس َشيًئا وَلا : " فإنه تعاىل قال, بعمل غريه

واهللا سبحانه وتعاىل كتب على , 1070 " ُتجَزوَن ِإلَّا ما ُآنُتم َتعمُلوَن

                                                 
   مسند األنصار  مسند اإلمام أمحد-τ– رواه اإلمام أمحد عن أيب املنذر - 1062
إن هللا تسعة و تسعني امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل  ( -τ-حديث األمساء الذي روي عن أيب هريرة- 1063
  8/53: 4صحيح مسلم م , غفار كتاب الذكر و التوبة واالست(,) اجلنة 

هو حممد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي البوغي ): م892 – 824/ هـ279– 209 (:الترمذي - 1064
تتلمذ للبخاري وقام برحلة ) على ر جيحون(من أهل ترمذ , من أئمة علم احلديث وحفاظه, أو عيسى, الترمذي

: من تصانيفه, مات بترمذ, كان يضرب املثل به يف احلفظو, إىل خراسان والعراق واحلجاز وعمي يف آخر عمره
  ) بتصرف 6/322األعالم . (والعلل يف احلديث , والتاريخ, والشمائل النبوية, اجلامع الكبري باسم صحيح الترمذي

  97من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية لإلمام عبد احلميد بن باديس ص ( العقائد اإلسالمية - 1065
  39 – 38/ 53  النجم- 1066
  . بتصرف 99 العقائد اإلسالمية  ص - 1067
     2/286 البقرة - 1068
  36/54 يس - 1069
  36/54 يس - 1070
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 على نفسه وحرم على نفسه ما هو قادر عليه ال ما وإمنا كتب, وحرم على نفسه الظلم, نفسه الرمحة
   .1071هو ممتنع عليه

بأن , 1072 "َفَلا يَخاُف ُظْلما وَلا هضما: " فقد فسر السلف قوله تعاىل
َألَّا : " كما قال تعاىل, أن ينقص من حسناته: واهلضم, أن توضع عليه سيئات غريه: الظلم

 فإن اإلنسان ال خياف املمتنع الذي ال يدخل حتت ,1073 " َتِزر واِزرٌة ِوْزر ُأْخرى
علم أنه ممكن " فال خياف"فلما آمنه من الظلم بقوله , وإنما يأمن مما ميكن, القدرة حىت يأمن من ذلك

َقاَل َلا َتْخَتِصموا َلدي وَقد َقدمت : " وكذا قوله, مقدور عليه
وُل َلدي وما َأَنا ما يبدُل اْلَق, ِإَليُكم ِباْلوِعيد
وإمنا نفى ما هو , مل يعن ا نفي ما ال يقدر عليه وال ميكن منه, 1074 "ِبَظلَّاٍم ِلْلعِبيِد

مقدور عليه ممكن وهو بأن جيزوا بغري أعماهلم، ففي مواضع القرآن الكرمي نزه اهللا نفسه فيها عن فعل 
س عن فعل السوء ووصف السوء وذلك يف قوله فعلم أنه مرتّه مقد, ما ال يصلح له وال ينبغي له

َأَفحِسبُتم َأنَّما َخَلْقَناُآم عبًثا وَأنَُّكم ِإَليَنا : " تعاىل

وهناك إنكار منه على من جوز أن يسوي اهللا بني هذا وهذا كما يف , 1075 " َلا ُترجعوَن
 َأم":  وقوله1076 " َأَفَنجعُل اْلمسِلِمَني َآاْلمجِرِمَني: "قوله تعاىل

َنجعُل الَِّذيَن آمُنوا وعِمُلوا الصاِلحاِت َآاْلمْفِسِديَن 
َأم : " وقوله, 1077 " ِفي اْلَأرِض َأم َنجعُل اْلمتَِّقَني َآاْلُفجاِر

حِسب الَِّذيَن اجَترحوا السيَئاِت َأْن َنجعَلهم َآالَِّذيَن 
صاِلحاِت سواًء محياهم ومماُتهم آمُنوا وعِمُلوا ال

  1078 "ساَء ما يحُكموَن
أن اهللا سبحانه وتعاىل تولّى :  قد يسأل مل تفضل اهللا على هذا ومل يتفضل على اآلخر ؟ واجلواب-

َذِلَك َفضُل اللَِّه يؤِتيِه مْن يَشاُء : " اإلجابة عن ذلك بقوله

                                                 
 508 شرح العقيدة الطحاوية ص - 1071
  20/112 طه - 1072
  53/38 النجم - 1073
  29 – 28/ 50 ق  - 1074
  23/115 املؤمنون - 1075
  68/35 القلم - 1076
  38/28 ص  - 1077
  45/21 اجلاثية - 1078
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ِلَألَّا يعَلم َأهُل : " وقوله, 1079 " عِظيِمواللَّه ُذو اْلَفضِل اْل
اْلِكَتاِب َألَّا يْقِدروَن عَلى َشيٍء ِمْن َفضِل اللَِّه وَأنَّ 
اْلَفضَل ِبيِد اللَِّه يؤِتيِه مْن يَشاُء واللَّه ُذو اْلَفضِل 

  1080 "اْلعِظيِم
, وهذا هو الذي حرمه الرب على نفسه, هيكون املانع ظاملا إذا منع غريه حقا لذلك الغري علي( 

بل هو حمض فضله ومنته عليه مل يكن , وأما إذا منع غريه ما ليس حبق له, وأوجب على نفسه خالفه
وهو سبحانه العدل يف منعه كما هو , ومنع الفضل واإلحسان عدل, فمنع احلق ظلم, ظاملا مبنعه

   .1081احملسن املنان بعطائه
بل إذا , ع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته يف إعطائه ومنعهوليس من احلكمة إطال( 

استدل مبا علمه على ما ال .. حىت أبصر طرفا يسريا من حكمته يف خلقه , كشف اهللا عن بصرية العبد
ِليُقوُلوا َأهؤَلاِء منَّ " .. فقد استشكل على املشركني ما نصه , 1082) يعلمه 

َأَليس : " فكان جواب اهللا تعاىل, 1083 " بيِنَنااللَّه عَليِهم ِمْن 

  1084 "اللَّه ِبَأعَلم ِبالشَّاِآِريَن
لكن هناك املناهج اليت حتدد , أما فيما خيص مسائل الدنيا وغريها عادة ما تقبل النفس عليها بطبيعتها

فالذي يتقن , فكل الناس مقبلون على أمور دنياهم باألسباب والوسائل, حركة املؤمن يف احلياة
مْن َآاَن يِريد حرَث : " يقول اهللا تعاىل, األسباب مؤمنا كان أم كافرا يأخذها

اْلآِخرِة َنِزد َله ِفي حرِثِه ومْن َآاَن يِريد حرَث 
 الدْنيا ُنؤِتِه ِمْنها وما َله ِفي اْلآِخرِة ِمْن َنِصيٍب

ء وهؤَلاِء ِمْن عَطاِء ربَك ُآلا ُنِمد هؤَلا: " ويقول, 1085"

وعامل األسباب يف أمور الدنيا , 1086 " وما َآاَن عَطاُء ربَك محُظورا
لكن ال , فالذي يأخذ للشيء سببه ويتقن عمله يأخذ خريه مؤمنا كان أو كافرا, مطروح أمام اخللق

فثقته يف ’  تعاىل فعندما يأمره اهللا بأمرفاملؤمن الذي آمن بوجود اهللا, يأخذ منهج اهللا إالّ من آمن باهللا

                                                 
                                              57/21 احلديد - 1079
                                              57/29 احلديد - 1080
                           498 شرح العقيدة الطحاوية  ص - 1081
                                         501س  ص .  م - 1082
  6/53 األنعام - 1083
  6/53 األنعام - 1084
  42/20 الشورى - 1085
  17/21 اإلسراء - 1086
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, إذا أقبل تأيت له معونة اهللا, اآلمر وثقته يف التكليف جتعله يقبل على األمر؛ ألنه مكلف به من اهللا
 من هواا عند اهللا أنه منحها للمؤمن – صلى اهللا عليه وسلم –والدنيا كما قال سيدنا رسول اهللا 

فاهللا سبحانه وتعاىل ما دام قد خلق , مسائل الدنيا مبسائل التكليفاتإذا فال تقاس , ومنحها للكافر
وإذا أكره يسقط , حبيث إذا مل يكن عاقال ال يكلّف, وجعل العقل هو مطية التكليف, لإلنسان عقال
فمعىن ذلك أن االختيار املوجود فيه مشروط يف إقباله , وإذا مل يكن عقله ناضجا أيضا, عنه التكليف
واهللا كتب علينا أزال يف اللّوح احملفوظ حظنا من السعادة أو الشقاء ألن هللا اخللق والقدرة , على العمل

  .فمع العلم وتفصيله , والعلم وقد سبق تفصيل األولني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حقيقة علم اهللا الواسع-4
 " -ه وسلمصلى اهللا علي–كما قال , وقدر مقاديرها قبل خلقها, قد سبق علم اهللا تعاىل بالكائنات

 على املاء 1088وعرشه, 1087قدر اهللا مقادير اخللق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة
, على ما اقتضته حكمته البالغة, فيعلم أن اهللا تعاىل قد علم أن األشياء تصري موجودة ألوقاهتا, 1089"

  .فكانت كما علم 
, شيء يستلزم تغيري العلم, فيمتنع أن يقع, للواقعوعلم اهللا مطابق , وحنن ال نعلم علم اهللا إالّ مبا ظهر
والعلم الذي مل يفعل مل يأت مبا يغري العلم بل هو قادر على فعل مل , بل أي شيء وقع كان هو املعلوم

                                                 
  فعلمها عند اهللا, ليست كالسنني املعروفة عندنا:  اخلمسني ألف سنة- 1087
العقائد ( العرش خملوق عظيم هللا تعاىل وهو أول املخلوقات وهو يف اللغة سرير امللك وكرسي احلكم: عرشه- 1088

  ,)92اإلسالمية  ص 
   صحيح مسلم-رضي اهللا عنهما–لعاص   رواه مسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن ا- 1089
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وقد استدل ذه اآلية على أنه تعاىل عامل , 1090ال أن ال يقع, ولو وقع لكان اهللا قد علم أنه يقع, يقع
 ما َأصاب ِمْن مِصيبٍة ِفي اْلَأرِض وَلا ِفي "باألشياء قبل وقوعها  

من ذلك , 1091 " َأْنُفِسُكم ِإلَّا ِفي ِآَتاٍب ِمْن َقبِل َأْن َنبرَأها
فاهللا وضع نظام هذا العامل على أن , علمه وتقديره ألسباب حصوهلا ووقت خلقها وترتب آثارها

وما يعمر ِمْن : "  وهذا مثل قوله,1092تترتب املسببات على أسباا وقدر ذلك وعلمه 

فاهللا يعلم كل , 1093 " معمٍر وَلا يْنَقص ِمْن عمِرِه ِإلَّا ِفي ِآَتاٍب
ِإنَّ الَِّذيَن َآَفروا : " وإذ تأملنا قوله تعاىل, شيء علما مفصال ال شيوع فيه وال إام 

, رهم َلا يؤِمُنوَنسواٌء عَليِهم َأَأنَذرَتهم َأم َلم ُتنِذ
َخَتم اللَّه عَلى ُقُلوِبِهم وعَلى سمِعِهم وعَلى َأبصاِرِهم 

وقد ينسب اخلتم على القلوب إىل اهللا ليعبر  , 1094"ِغَشاوٌة وَلهم عَذاب عِظيم
لعلمه السابق فإذا ختم اهللا على القلوب فذلك , عن معىن عميق يتصل بإرادة الفعل واملسؤولية عنه

وهذا ما يفرق بني اجلرب , ألن اهللا عليم  بذات الصدور, بإصرار أصحاا على الكفر ورفض احلق
وجاء الفعل مع اإلرادة ال جربا , فجرى القدر مبا علم, ألن اخلتم ترتب على العلم األزيل, واالختيار

   .1095وإكراها بل اختيار ومشيئة
لق غري مؤثر فيهم ألن العلم ليس من صفات التأثري وال دافع فما سبق من علم اهللا أمر مغيب عن اخل

فليس هلم أن حيتجوا به ألنفسهم ألم مل يعملوا ألجله ألنه مغيب عنهم وإمنا عملوا , هلم
  1096باختيارهم

مبوجب (ألن اهللا تعاىل , كما يتوهم بعض الناس, ولذا فال عالقة للقضاء والقدر باجلرب مطلقا( 
ن يكون عاملا مبا سيفعله عباده من خمتلف األعمال ومبا سيقع وحيصل يف ملكوته ال بد أ) ألوهيته

(1097   
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هو أن األستاذ إذا ما سئل : وخري مثال, تكشف األشياء كما هي عليه, فالعلم صفة انكشاف فقط
مع أن األستاذ , عمن ينجح من تالميذ صفّه ولعلمه مبستوى كل تلميذ قد يصيب يف حتديد النسبة

  . فهو مطلق-سبحانه وتعاىل–يب أما علم اهللا علمه نس
ويظهر لنا ما سبق من , ويعمل هو كاسبا ومكتسبا باختياره ثانيا, وحجة اهللا تقوم على العبد أوال

َلَقد حق اْلَقوُل : " كما هو يف قوله تعاىل, علم اهللا فيه بعد أن اختار ما اختار ثالثا

وهلذا قدمت النذارة وما يرتبط ا , 1098 "ُنوَنعَلى َأْآَثِرِهم َفهم َلا يؤِم
اليت فيها بيان ما سبق ,  "لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم" على هذه اآلية 
  .1099من علم اهللا فيهم
 أن احلساب إمنا يكون بسبب ما وهب اهللا لإلنسان من قدرة -رمحه اهللا- 1100وبين ابن باديس

ليس بسبب علمه السابق بأم سيفعلون هذا الضد و, ومن اختيار, تصلح للضدين أي للفعل أو الترك
أو ذاك واحلكمة يف ذلك أن ميتحنهم لتظهر حقائقهم ويقع جزاؤهم على ما كسبت أيديهم 

وأنّ تقدم العلم مل يكن ملجئا هلم على , باختيارهم وال حجة هلم يف تقدم علمه تعاىل مبا يكون منهم
ملا فيه إظهار , على العاملني أمام أنفسهم وأمام الناسقيام حجة اهللا , ففي هذا االمتحان, أعماهلم

وجعْلَنا بعضُكم : " قوله تعاىل, 1102هذا عند تفسريه , 1101حلقيقتهم ألنفسهم ولغريهم 

  1103 "ِلبعٍض ِفْتَنًة َأَتصِبروَن وَآاَن ربَك بِصريا
ة اإلسالمية قررت أمرين عظيمني  أن الشريع-رمحه اهللا-وما ورد على لسان الشيخ اإلمام حممد عبده 

  :مها ركنا السعادة
  . أن العبد يكسب بإرادته وقدرته ما هو وسيلة لسعادته -1
وأن من آثارها ما حيول بني العبد وبني إنفاذ ما يريده كما ,  أن قدرة العبد مرجع جلميع الكائنات-2

ْلمرِء وَقْلِبِه واعَلموا َأنَّ اللَّه يحوُل بيَن ا: " يف قوله تعاىل

تكشف لنا هذه اآلية عن فائدتني ال يكمل بدوما , 1104 " وَأنَّه ِإَليِه ُتحَشروَن
  :اإلميان ومها
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وأن ال ييأس , أن ال يأمن الطائع املشمر من مكر اهللا فيغتر بطاعته ويعجب بنفسه: الفائدة األوىل
تباع هواه حىت حتيط به خطاياه ومن مل يأمن العاصي املقصر يف الطاعة من روح اهللا فيسترسل يف ا

, وحياسب نفسه على خواطره, ومل ييأس من رمحة اهللا يكون جديرا بأن يراقب قلبه, عقاب اهللا
ويتحرى , متجنبة اإلفراط والتفريط, لتظل على صراط العدل املستقيم, ويعاقب نفسه على هفواته

                                             لى الطاعات ويساعدنا على ذلكدائما بني خوف حيجزه عن املعاصي ورجاء حيمله ع

,  وحماسبته إيانا على أعمالنا القلبية والبدنية-عز وجل–وهو تذكر حشرنا إليه : الفائدة الثانية
 وهذا منه مقتضى الفضل وذلك أثر, وإما بالنعيم املقيم, وجمازاته إيانا عليها إما بالعذاب األليم

  1105العدل
ومما جاء يف كالم حممد عبده أنه جيب على العبد أن يعتمد على اهللا يف إعانته على ما يريد لقوله 

  1106 "ِإياَك َنعبد وِإياَك َنسَتِعُني: " تعاىل
وقد يضرب مثل حمسوس بشخص يعصي سيده باختياره مع علمه أنه سيعاقبه ال حمالة ومع ذلك 

  1107بة فعلمه هذا ال أثر له يف اختيار اإلقدام على العمل أو اإلحجام عنهيعمل العمل ويستقبل العقو
  .فما يستنتج من كالمه هو مالحظة التوفيق بني إحاطة علم اهللا وإرادته وبني عمل العبد باختيار 

بأن , 1108 " ربُكم َأعَلم ِبما ِفي ُنُفوِسُكم: " وفسر ابن باديس قوله تعاىل
فهو الرب الذي خلق النفوس وصورها , ألنه املناسب إلثبات صفة العلمذكر اسم الرب : قال

, 1109وكيف خيفى عليه شيء وهو خلقها , وال يكون ذلك إال بعلمه ا يف مجيع تفاصيلها, ودبرها
   . 1110 "َأَلا يعَلم مْن َخَلق وهو اللَِّطيف اْلَخِبري" 
  
  
  

   والقدر  مسألة احلسنة والسيئة وصلتها بالقضاء-5
إا , واإلرادة واملشيئة واجلزاء بالرمحة والعدل, واجلرب واالختيار, مسألة ذات صلة بالقضاء والقدر

  مسألة احلسنة والسيئة هل مها من عند اهللا تعاىل ؟ أو احلسنة من اهللا ؟ والسيئة من النفس ؟ 
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وا هِذِه ِمْن وِإْن ُتِصبهم حسَنٌة يُقوُل: " نظرا ملا ورد يف قوله تعاىل
ِعْنِد اللَِّه وِإْن ُتِصبهم سيَئٌة يُقوُلوا هِذِه ِمْن ِعْنِدَك 
ُقْل ُآلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه َفماِل هؤَلاِء اْلَقوِم َلا 

ما َأصابَك  " -عز وجل–مع قوله , 1111 " يَكادوَن يْفَقهوَن حِديًثا
  َأصابَك ِمْن سيَئٍة َفِمْن َنْفِسَكِمْن حسَنٍة َفِمْن اللَِّه وما

"1112  
  :وهي ذا املعىن قسمان, وهي ما حيسن لدى اإلنسان مما يالئم مزاجه: فاحلسنة
  -صلى اهللا عليه وسلم–حسنة سببها اإلميان والعمل الصاحل أو هي الطاعة هللا ولرسوله : األول
  .ى من مال وصحة وتفوق وجمد مبا يؤت, حسنة سببها اإلنعام اإلهلي على العبد: الثاين

ويضره يف ظاهره وهي ذا , وهي ما ال حيسن لدى اإلنسان مما يسوؤه يف باطنه: والسيئة ضد احلسنة
  :املعىن صنفان

  .سيئة سببها الشرك واملعاصي : األول
وان وضياع املال واهلزمية عند لقاء العدو واهل, وذلك كاملرض, سيئة سببها االنتقام اإلهلي: الثاين
  1113والذل

هذه . فاحلسنة اليت هي مبعىن الطاعة هللا ولرسوله يوفق العبد لفعلها واإلتيان ا وفق منهج الشرع 
, وكلّفه بفعلها وأعانه عليها, احلسنة تنسب إىل اهللا تعاىل إذ هو الذي شرعها للعبد وعلّمه إياها

فهذه احلسنة نسبتها إىل غري اهللا , اكما أنه كتبها له أزال وقضى له قدر, ووعده بالثواب عند فعلها
  .خطأ فاحش : تعاىل

هذه السيئة إذا اقترفها , والسيئة اليت هي مبعىن معصية اهللا تعاىل ورسوله وخمالفة تعاليم ديننا احلنيف
العبد بإرادته واختياره مفضال املعصية على الطاعة فهذه السيئة ال تنسب إالّ إىل العبد فاعلها ألن اهللا 

  .وتوعد عليها بالعقاب , ومل يرغّب فيها بل حرمها, عها    ومل يأمر امل يشر
  ...وأما إن كانت احلسنة مبعىن النعمة والبالء باخلري كاملال والولد والصحة 

وكانت السيئة مبعىن النقمة واالبتالء بالشر وذلك كالنقص يف املال والنفس وما إىل ذلك من الشدائد 
ألنه تعاىل هو الذي يبلو ,  احلسنة والسيئة من هذا النوع من عند اهللا تعاىلفكالمها أي, واملصائب
فاهللا تعاىل يعطي العباد , وتدبر شأم, امتحانا وانتقاما حسب مقتضيات رمحته يف تربية عباده, عباده
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ويفتح على , فيفتح على أحد أبواب املعارف والعلوم ويسد عليه أبواب الدنيا, على حسب املصاحل
  , 1114وال اعتراض عليه ألنه فعال ملا يريد, خر أبواب الرزق وحيرمه لذّة الفهم والعلمآ

َتبارَك الَِّذي ِإْن َشاَء جعَل َلَك َخيرا ِمْن : " كما يف قوله تعاىل

والقوة والضعف وغري ذلك , والعلم واجلهل, واهللا خالف بني أحوالنا يف الغىن والفقر, 1115 " َذِلَك
َفَأما : " كما يف قوله تعاىل1116ه التفضيل بني العباد ليخترب شكرنا على ما أعطانامما وقع في

اْلِإنساُن ِإَذا ما ابَتَلاه ربه َفَأْآرمه وَنعمه 
وَأما ِإَذا ما ابَتَلاه َفَقدر , َفيُقوُل ربي َأْآرمِن

وَنبُلوُآم :" ويقول, 1117" ,يعَليِه ِرْزَقه َفيُقوُل ربي َأهاَنِن

: " وقوله عز وجل, 1118 " ِبالشَّر واْلَخيِر ِفْتَنًة وِإَليَنا ُترجعوَن
وهو الَِّذي جعَلُكم َخَلاِئف اْلَأرِض ورَفع بعضُكم َفوَق 

  1119 "بعٍض درجاٍت ِليبُلوُآم ِفي ما آَتاُآم
وينسبون السيئة مبعىن النقمة , انوا ينسبون احلسنة مبعىن النعمة إىل اهللا تعاىلواملنافقون يف املدينة ك( 

والبالء والشر ينسبوا إىل رسول اهللا فرد عليهم قوهلم هذا وبين هلم أن كلتيهما من عند اهللا تعاىل 
 َفماِل هؤَلاِء اْلَقوِم َلا يَكادوَن يْفَقهوَن حِديًثا: " بقوله

"1120, 1121  
, مستحيل أن يضرب كتاب اهللا بعضه بعضا, ا زال اإلشكال فال تناقض بينهما وال تعارضوذ

ليس معىن ذلك أن العبد قد فعل ما مل , والعبد وإن نسبت إليه السيئة اليت هي املعصية هللا ولرسوله
 أن كما, بل ما فعل العبد إال ما كتب عليه أن يفعله, وقضى به عليه قدرا, يكن قد كتب عليه أزال

بل اخلالق , ال يدل على أنه خلق فعله فيها , كون العبد أتى املعصية باختياره وفعله بنفسه مريدا هلا
  .هو اهللا الذي خلقه وخلق إرادته واختياره 
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 ألن اهللا تعاىل قد – صلى اهللا عليه وسلم –وإمنا مل تنسب السيئة اليت هي املعصية هللا ولرسوله 
وَلا يرضى :" إذ قال تعاىل , 1122بده كما رضي له الطاعة ومل يرضها لع,       حرمها

مع العلم والتسليم , 1123 ِلِعباِدِه اْلُكْفر وِإْن َتْشُكروا يرضه َلُكم
بأن اهللا تعاىل لو شاء أن حيول بني العبد وبني فعله املعصية أو الطاعة لفعل وهو على ذلك لو شاء 

  .قدير 
فإن الرب ال يفعل سيئة قط , وهي باعتبار تلك احلكمة من إحسانه,  حلكمةوالسيئة إمنا خيلقها اهللا( 

فأما الشر الكلي أو الشر , أما ما فيه شر لبعض الناس فهو شر جزئي إضايف, بل فعله كلّه حسن وخري
" وهذا هو الشر الذي ليس إليه كما يف احلديث , 1124) املطلق فالرب سبحانه وتعاىل مرته عنه 

بل إما أن , وهلذا ال يضاف الشر إليه مفردا قط, 1125 "يدك والشر ليس إليكالخير كلّه ب
: " وقوله, 1126 "اللَّه َخاِلق ُآلِّ َشيٍء: " يدخل يف عموم املخلوقات كقوله تعاىل
وإما أن , 1128" قُلْ ِإنَّ الْأَمر كُلَُّه ِللَِّه : " ومثله, 1127 " ُقْل ُآلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه

   , 1129 "ِمْن َشر ما َخَلق: " ب كقولهيضاف إىل السب
وَأنَّا َلا َندِري َأَشر ُأِريد ِبمْن ِفي " وإما أن حيدث فاعله كقول اجلن 

وليس إذا خلق ما يتأذى به , 1130 "اْلَأرِض َأم َأراد ِبِهم ربهم رَشدا
كما أن , د قدره إالّ اهللا تعاىلبل هللا من الرمحة واحلكمة ال حيد, بعض احليوان ال يكون فيه حكمة

   .1131خفاء احلكمة ليس دليال على عدم وجودها
ما السبب يف :  عن هذا التساؤل الذي مفاده-رمحه اهللا–وخري مثال لذلك ما جييب به ابن باديس 

ِإنَّ اللَّه يداِفع عْن : " عند تفسريه لقوله تعاىل, وجود الشر يف العامل ؟ 

                                                 
   بتصرف383 – 382 عقيدة املؤمن - 1122
  39/7 الزمر - 1123
  412 شرح العقيدة الطحاوية ص - 1124
  . كتاب صالة املسافرين وقصرها, صحيح مسلم,  روي عن علي بن أيب طالب من حديث طويل- 1125
  13/18 الرعد - 1126
  4/78 النساء - 1127
  3/154 آل عمران - 1128
  113/2 الفلق - 1129
  72/10ن  اجل- 1130
   بتصرف413 – 412 شرح العقيدة الطحاوية  ص - 1131



 - 213 -

, 1132 " ِإنَّ اللَّه َلا يِحب ُآلَّ َخواٍن َآُفوٍرالَِّذيَن آمُنوا
, وال ختلو كلها من دفاع, وعلى وجوه ختتلف بسبب احلكمة, بأن دفع اهللا يكون بأسباب وأنواع

وينبههم إىل مواطن , فإن ما يصيب املؤمنني يف أفرادهم ومجاعاهتم هو ابتالء يكسبهم القوة والصرب
فإذا هم بعد ذلك , فيتداركون أمرهم باإلصالح واملثوبة, ري منهمأو ناحية التقص, الضعف فيهم

وأنّ يف صرب الصابرين منهم وقد نزل م االبتالء الذي ال يقدرون ... االبتالء أقوياء وأتقياء وخرباء 
وضعفا , لبعث القوة يف نفوس غريهم ممن يأنسون م, والظلم الذي ال يستطيعون إزالته, على دفعه

  1133مليهم ويف كليهما دفع من اهللا للمؤمننييف قلوب ظا
الشر بيد اهللا خلقة وحكمة ال رضا : ( ينتهي إىل القول-رمحه اهللا–وما نقف عنده أن ابن باديس 

وكالمه هذا يعد من جوامع الكلم ألنه يثبت ) واخلري بيد اهللا خلقة وحكمة ونعمة وأمرا , وتكليفا
ويؤكد من جانب آخر كرامة اإلنسان عندما , نبيف آن واحد قدرة اهللا وحكمته وعدله من جا

وهبه اهللا العقل وحرية االختيار والقدرة على اختيار أحد الضدين وجعل يف ضالل بعضهم صالحا 
فاهللا يريد خلق الشر ال , فصالح العامل يقتضي بالضرورة وجود الشر فيه إىل جانب اخلري, لنظام العامل

هذا ما يراه املاتريدي وما , فاهللا ال يأمر بالشر وال يريده لذاته, ولكن ملا يترتب عليه من خري, لذاته
   . -رمحه اهللا-استخلص مما ذكر ابن باديس موافق ملا أقره املاتريدي   
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السببية و الظواهر الكونية يف : الفصل اخلامس
 القرآن الكرمي

  :الكون واآليات الكونية: املبحث األول
عز –مماّ أمر اهللا ,  هو كل ما علم بطريقة القطع واليقني من شأن املوجودات:الكون:املطلب األول

  . مبعرفته و االعتقاد به -وجل
اإلنسان واجلان واملالئكة وسائر املخلوقات من حيوان ونبات و املكونات :  و املوجودات تشمل

كات كونية األخرى من مساوات و أرض و حبار مبا يتضمنه كل ذلك من أسباب و مسببات و حر
  .أراده اهللا سبحانه فكان, و احلقيقة أن الكون كلّه أشياءه وأحياءه من خلق اهللا و إبداعه. 1134خمتلفة

وليس لشيء و ال حلي يف هذا الكون دخل يف أمر اخللق يف هذا الكون اهلائل و ال التدبري و ال اهليمنة 
  .و ال مشاركة يف شيء من خصائص األلوهية حبال

 ما"ائم على أساس العدل واحلق والنظام و اإلحكام و يف هذا يقول اهللا تعاىلكما أن الكون ق
ما , َخَلْقَنا السماواِت واْلَأرض وما بيَنهما َلاِعِبَني
  1135 "َخَلْقَناهما ِإلَّا ِباْلحق وَلِكنَّ َأْآَثرهم َلا يعَلموَن

ْلَأرض وما بيَنهما  وما َخَلْقَنا السماَء وا"و قوله 

  .1136 "باِطًلا َذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َآَفروا
فليس بني هذه , و أغراض سامية, فهذا الكون العظيم خاضع لسنن حتكمه فتقوده حلكم عالية

األحداث       و احلوادث اجلارية يف هذا الكون ما هو خال عن حكمة متوخاة وال ما هو جار على 
هذا النظام هو سر إطّراد احلياة الدنيا و بقائها إىل أجلها ,  يربطه بكل أجزاء احلياةغري قانون ثابت
  و علم سبقاه فكان كل شيء يف هذا الكون يتم على مقتضى ذلك رفهو نتيجة قد, .الذي تنتهي إليه

  .1137 األزيل القدمي الذي هو القضاء والقدررالتقدي
ئق اليت أبدعها اهللا و قال هلا كوين فكانت و اليت نسقها هو هذه اخلال: فالكون يف املفهوم اإلسالمي

مؤدية ملا , راجعة إليه مسخرة ألمره, و اليت هي خاضعة هللا, اهللا تعاىل حبيث ال تتعارض و ال تتصادم
 اْلحمد ِللَِّه " قال اهللا تعاىل 1138وملا سخرها له على أحسن وجه من األداء, أراد منها

ماواِت واْلَأرض وجعَل الظُُّلماِت الَِّذي َخَلق الس

                                                 
  .243 كربى اليقينيان الكونية للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي ص - 1134
  .39-44/38 الدخان - 1135
  .38/27 ص   - 1136
  . بتصرف 338اجلزائري ص  عقيدة املؤمن أليب بكر - 1137
  .بتصرف74 خصائص التصور اإلسالمي لسيد قطب ص - 1138
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 ومثل هذا 1139 "والنُّور ُثم الَِّذيَن َآَفروا ِبربِهم يعِدُلوَن
والكون كله علويه وسفليه مربوط بنظام دقيق هو غاية يف الدقة و قد دلّ على , كثري يف كتابنا العزيز
ِه َتبِديًلا وَلْن َتِجد  َفَلْن َتِجد ِلسنَِّة اللَّ"ذلك القرآن الكرمي 

 و لو فرض أن سنة من تلك السنن اليت تربط العامل قد 1140 "ِلسنَِّة اللَِّه َتحِويًلا
  .اختلت الختل العامل كلّّه هذا بالنسبة للكون و حقيقته فما مفهوم اآليات الكونية؟

  
   :اآليات الكونية:املطلب الثاين

كون املادي فيخرج من هذا املعىن الغيبيات و اليت من بينها مسيت بذلك نسبة الختصاص معانيها بال
  .عاملي املالئكة و اجلن
ما يشري إىل سننه و طريقته يف إجياد املخلوقات يف تدبري أمرها و من أمثلة هذا : و اآليات الكونية منها
 وما َخَلْقَنا السماواِت واْلَأرض وما "النوع قوله تعاىل

 َقاَل ربَنا الَِّذي َأعَطى " و قوله 1141 "لَّا ِباْلحقبيَنهما ِإ

 ِإَليِه مرِجعُكم جِميعا "و قوله 1142 "ُآلَّ َشيٍء َخْلَقه ُثم هدى
وعد اللَِّه حقا ِإنَّه يبدُأ اْلَخْلق ُثم يِعيده ِليجِزي 

 و منها ما 1143 "اْلِقسِطالَِّذيَن آمُنوا وعِمُلوا الصاِلحاِت ِب
 ِإنَّ ِفي َخْلِق "يشري إىل أنواع املخلوقات دون وصفها و من أمثلة ذلك قوله تعاىل 

السماواِت واْلَأرِض واْخِتَلاِف اللَّيِل والنَّهاِر َلآياٍت 
 يسبح ِللَِّه ما ِفي " و قوله 1144 "ِلُأوِلي اْلَأْلباِب
ي اْلَأرِض اْلمِلِك اْلُقدوِس اْلعِزيِز السماواِت وما ِف

مث اهلداية إىل غايتها , أو يصفها من خالل التكوين و التخصيص بالصفات. 1145 "اْلحِكيِم
 اللَّه الَِّذي َخَلق سبع "احملددة اليت خلقت من اجلها و من أمثلة ذلك قوله تعاىل

زَُّل اْلَأمر بيَنهنَّ سماواٍت وِمْن اْلَأرِض ِمْثَلهنَّ يَتَن
ِلَتعَلموا َأنَّ اللَّه عَلى ُآلِّ َشيٍء َقِدير وَأنَّ اللَّه َقد 

                                                 
  .6/1 األنعام - 1139
  .35/43 فاطر - 1140
  15/85 احلجر - 1141
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 ُقِتَل اْلِإْنساُن ما " و قوله1146 "َأحاَط ِبُكلِّ َشيٍء ِعْلما
, ِمْن ُنْطَفٍة َخَلَقه َفَقدره, ِمْن َأي َشيٍء َخَلَقه, َأْآَفره

ُثم ِإَذا َشاَء , ُثم َأماَته َفَأْقبره, يَل يسرهُثم السِب
   1147 "َأْنَشره

  .فالنوع الثاين بوجهيه هو غالب اآليات الكونية
  :فاآليات الكونية على نوعني

   و إنشاء احلوادث  1148 نوع يوضح املنهج اإلهلي و السنن احلكيمة يف إجياد اخللق
نظام إجيادها احلكيم وفقا ألحكام سننه و تنفيذا إلرادته  و و نوع يتحدث عن املخلوقات و يصف 

  .1149مشيئته    و يصف ما فيها من رمحات و نعم للعباد
من أساليب اهلداية القرآنية إىل العلوم الكونية أن يعرض علينا القرآن صورا من العامل العلوي والسفلي 

أسرارها و لو مل يرد يف سورة األنعام إالّ يف بيان بديع جذّاب يشوقنا إىل التأمل فيها والتعمق يف 
 ِإنَّ اللَّه َفاِلق اْلحب "اآليات الكرمية األربع املتصلة من قوله تعاىل

والنَّوى يْخِرج اْلحي ِمْن اْلميِت ومْخِرج اْلميِت ِمْن 
 َفاِلق اْلِإصباِح, 1150اْلحي َذِلُكم اللَّه َفَأنَّا ُتؤَفُكون

وجعَل اللَّيَل سَكًنا والشَّمس واْلَقمر حسباًنا َذِلَك 
وهو الَِّذي جعَل َلُكم , َتْقِدير اْلعِزيِز اْلعِليِم

النُّجوم ِلَتهَتدوا ِبها ِفي ُظُلماِت اْلبر واْلبحِر َقد 
ِذي َأنَشَأُآم وهو الَّ, َفصْلَنا اْلآياِت ِلَقوٍم يعَلموَن

ِمْن َنْفٍس واِحدٍة َفمسَتَقر ومسَتودع َقد َفصْلَنا اْلآياِت 
ِلَقوٍم يْفَقهوَن وهو الَِّذي َأنَزَل ِمْن السماِء ماًء 
َفَأْخرجَنا ِبِه َنبات ُآلِّ َشيٍء َفَأْخرجَنا ِمْنه َخِضرا 

راِآبا وِمْن النَّْخِل ِمْن َطْلِعها ُنْخِرج ِمْنه حبا مَت
ٌ داِنيٌة وجنَّاٍت ِمْن َأعَناٍب والزَّيُتوَن 1151ِقْنوان

مْشَتِبها وَغير مَتَشاِبٍه انُظروا ِإَلى َثمِرِه  والرماَن
 ِإَذا َأْثمر ويْنِعِه ِإنَّ ِفي َذِلُكم َلآياٍت ِلَقوٍم يؤِمُنوَن

                                                 
  65/12 الطالق - 1146
  22-80/17 عبس - 1147
  )30/176ر و التنويرالتحري(اإلجياد على مقدار مقصود:   اخللق- 1148
  . بتصرف 41- 34ت .الثالثة د: التفسري العلمي لآليات الكونية حلنفي أمحد دار املعارف ط- 1149
  )79ص .تفسري مفردات القرآن الكرمي (يصرفون عن احلق يف االعتقاد إىل الباطل :  تؤفكون- 1150
  )137صقرآن البن قتيبة تفسري غريب ال(عذوق النخل واحدها ِقنو مجع على لفظ كثنيته :  قنوان- 1151
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للترغيب يف علو م الكائنات و اإلرشاد إىل البحث فيها ملعرفة سنن اهللا و حكمه فيها و لكفى 1152"
   .1153آياته الكثرية الدالة على علمه و حكمته   و قدرته و فضله و رمحته 
و قد تشهد آثارها و ال تستطيع أن , ففي آيات اهللا الكونية حقائق كثرية تقف العقول حيارى أمامها

وحقيقة الروح والعقل يف اإلنسان فقد تظهر حكم اهللا , ة الكهرباء يف الكونكحقيق, تعرف كنهها
يف تصرفاته وقد ختفى دهرا و تظهر بعد مدة و قد نبهنا اهللا على هذه احلقيقة مبا فصل علينا يف قصة 

و ما كان جمهوال من حكم قدر اهللا يف مبدأ أمره و ما ظهر من تلك  - عليه السالم– 1154يوسف 
 فمن أراد أن ينظر يف خلق اهللا و قدرته وكالمه عليه أن يذكر 1155هرة للقدر يف آخر أمرهاحلكم البا

هذه احلقيقة و هي ثبوت احلق و احلكمة و النعمة يف مجيعها و إمكان عجز عقله يف بعض املواضع و 
األحوال عند إدراكها فيكون عمله يف خلق اهللا هو النظر      و البحث و التحليل واالكتشاف 

واستخراج الفوائد العلمية والعملية إىل أقصى حد       وتوصله إليه , ستجالء احلقائق الكونيةوا
  1156حىت إذا انتهى إىل مشكل استغلق عليه اعترف بعجزه, معلوماته و آالته

                                                 
  99-6/95 األنعام - 1152
  8/291 التحرير و التنوير البن عاشور - 1153
 13القرن(من أنبياء بين إسرائيل ,  بن اسحاق بن ابراهيم اخلليل  ابن يعقوب-عليه السالم– يوسف نيب - 1154
ر لفرعون مصر و توىل مسيت سورة من القرآن بامسه تكشف عن قصته كاملة مع اخوته من نشأته إىل أن تؤز) م.ق

   )229- 201:راجع القصة كاملة ضمن كتاب قصص األنبياء البن كثري ص(شؤون اإلعاشة أيام ااعة 
   بتصرف3/175  انظر يف ظالل القرآن الكرمي للسيد قطب- 1155
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  بعض مظاهر السببية من خالل اآليات السمعية: املبحث الثاين 
  .أو وجوده يف ظاهر احلس,ا الشيء خالل حياتهمن خالل النظر يف األطوار و املراحل اليت مير 

 َأَلم َتر  َأنَّ اللَّه يْزِجي "ففي بعض الظواهر اجلوية ورد فيها قوله تعاىل 
سحابا ُثم يؤلِّف بيَنه ُثم يجعُله رَآاما َفَترى 

ْن ِجباٍل اْلودَق يْخرج ِمْن ِخَلاِلِه ويَنزُِّل ِمْن السماِء ِم
ِفيها ِمْن برٍد َفيِصيب ِبِه مْن يَشاُء ويصِرُفه عْن مْن 

  1157 "يَشاُء يَكاد سَنا برِقِه يْذهب ِباْلَأبصاِر
 ُثم جعْلَناه ُنْطَفًة ِفي َقراٍر "و يف أطوار األجنة ورد يف قوله تعاىل 

َقًة َفَخَلْقَنا اْلعَلَقَة ُثم َخَلْقَنا النُّْطَفَة عَل, مِكني
مضَغًة َفَخَلْقَنا اْلمضَغَة ِعَظاما َفَكسوَنا اْلِعَظام َلحما 

   1158 " ُثم َأنَشْأَناه َخْلًقا آَخر 
 َأَلم َتر  َأنَّ اللَّه َأْنَزَل ِمْن "و يف أطوار النبات جاء يف قوله تعاىل

 ِفي اْلَأرِض ُثم يْخِرج ِبِه السماِء ماًء َفسَلَكه يَناِبيع
َزرعا مْخَتِلًفا َأْلواُنه ُثم يِهيج َفَتراه مصَفرا ُثم 
 يجعُله حَطاما ِإنَّ ِفي َذِلَك َلِذْآرى ِلُأوِلي اْلَأْلباِب

جُكم  ُثم ِمْن عَلَقٍة ُثم يْخِر" و يف أطوار عمر اإلنسان جاء يف قوله تعاىل1159"
ِطْفًلا ُثم ِلَتبُلُغوا َأُشدُآم ُثم ِلَتُكوُنوا ُشيوًخا 
وِمْنُكم مْن يَتوفَّى ِمْن َقبُل وِلَتبُلُغوا َأجًلا مسمى 

  1160 "وَلعلَُّكم َتعِقُلوَن
و كل طور فهو خيالف سواه و هي خمالفة ترجع إىل , و هذه األطوار تذكر عمر الشيء الواحد

ويريد القرآن الكرمي أن يلم بسنة كل طور و أسبابه و هي منط يف التوجيه يعلق اهلمة , سباب و سننأ
   .1161باملدى الذي ال شأن بعده يف املعرفة 

و لعرض السببية يف الظواهر الكونية هناك بعض اآليات من سورة املؤمنون تكشف لنا عن أنواعها 
 َخَلْقَنا اْلِإنساَن ِمْن سَلاَلٍة  وَلَقد" قدرته تعاىل ل هي من دالئاليت

  : و هي 1162 "وعَليها وعَلى اْلُفْلِك ُتحمُلوَنإىل قوله ......ِمْن ِطٍني

                                                 
  24/43 النور - 1157
  14-23/13ن  املؤمنو- 1158
  39/21 الزمر - 1159
  40/67 غافر - 1160
 182-180ص املعرفة يف منهج القرآن الكرمي لصابر طعيمة دار اجليل بريوت الطبعة األوىل بدون تاريخ - 1161

  بتصرف 
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  .خلق السماوات السبع : األول
  ) .احلياة النباتية(إنزال املاء من السماء : الثاين
) بالصوف و اللحوم و الركوب, لباناالنتفاع باأل: (منافع احليوانات و ذكر منها أربعة أنواع: الثالث

.  
   .1163تقلب اإلنسان يف أطوار اخللق و هي تسع و آخرها البعث بعد املوت: الرابع 

  
  يف األشياء املادية وغري العاقلة:املطلب األول 

  خلق السماوات السبع-1
فهو حيدثنا أوال عن وحدة مادة الكون " آن فيكون"القرآن يصف لنا عملية التكوين ب 

  ل يف األو
 َأوَلم ير  الَِّذيَن َآَفروا َأنَّ السماواِت واْلَأرض "قوله 

َآاَنَتا رْتًقا َفَفَتْقَناهما وجعْلَنا ِمْن اْلماِء ُآلَّ َشيٍء 
وجعْلَنا ِفي اْلَأرِض رواِسي َأْن , حي َأَفَلا يؤِمُنوَن

جاجا سبًلا َلعلَّهم َتِميد ِبِهم وجعْلَنا ِفيها ِف
وجعْلَنا السماَء سْقًفا محُفوًظا وهم عْن , يهَتدوَن

   1164 "آياِتها معِرضوَن
  إمنا هو منهج للحياة , إنّ القرآن ليس كتاب نظريات علمية و مل جييء ليكون علما جتريبيا كذلك

  .فهي متروكة للعقل بعد تقوميه و إطالق سراحه كلّها  أما اجلزئيات و التفصيالت العلمية البحتة 
 َأنَّ السماواِت "و قد يشري القرآن أحيانا إىل حقائق كونية كهذه احلقيقة اليت يقررها هنا

و حنن نستيقن احلقيقة رد " واْلَأرض َآاَنَتا رْتًقا َفَفَتْقَناهما 
تق السماوات واألرض أو فتق األرض عن و إن مل نكن نعرف منه كيف كان ف, ورودها يف القرآن

السماوات و نتقبل النظريات الفلكية اليت ال ختالف هذه احلقيقة املة اليت قررها القرآن و لكننا ال 

                                                                                                                                            
  22-23/12 املؤمنون - 1162
  2/485 صفوة التفاسري حملمد علي الصابوين - 1163
  32-21/30 األنبياء - 1164

  العلم: لرؤيةاملراد ا با:  أومل ير-
  االتصال والتالصق بني أجزاء الشيء:  الرتق -
 الظاهر أن اآلية تشمل مجيع ما يتحقق فيه معاين الرتق والفتق  ءضده وهو االنفصال و التباعد بني األشيا:  الفتق -

وعلى عربة , إذا ال مانع من اعتبار معىن    عام جيمعها مجيعا فتكون اآلية قد اشتملت على عربة تعم كل الناس
  )17/56انظر  التحرير والتنوير البن عاشور (خاصة بأهل النظر و العلم فتكون من معجزات القرآن العلمية 
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و ال نطلب تصديقا للقرآن يف نظريات البشر     و هو ,جنري بالنص القرآين وراء أية نظرية فلكية
النظرية الفلكية القائمة اليوم ال تعارض املفهوم اإلمجايل هلذا إن : و قصارى ما يقال, حقيقة مستيقنة

  , النص القرآين السابق عليها بأجيال
  فالنظرية القائمة اليوم هي أن اموعات النجمية كاموعة الشمسية املؤلفة من الشمس و توابعها 

   1165و منها األرض و القمر كانت سدميا
 مث انفصلت 1166 "ى السماِء وِهي دَخاٌن ُثم اسَتوى ِإَل"لقوله تعاىل 

.  
أخذت أشكاهلا الكروية وأن األرض كانت قطعة من الشمس مث انفصلت عنها  بردت و لكن هذه 

و تقوم نظرية أخرى تصلح لتفسري الظواهر الكونية , سوى نظرية فلكية تقوم اليوم وقد تنقض غدا
  . بفرض آخر يتحول إىل نظرية

جمزئا بذلك املادة يف املكان و مقررا مجيع , رته حيدد لكل كوكب فلكه ومستقرهمث إن اهللا جلّت قد
 وجعْلَنا ِمْن "القوانني اليت ستحكم الظاهرة الطبيعة مث تتكون الظاهرة احليوية 

 أي أن املاء سبب و أصل كل األحياء و أن للجبال عالقة 1167 " اْلماِء ُآلَّ َشيٍء حي
و حنن نقدر أن نقول بكل ثقة واعتزاز أن مجيع األمثال القرآنية مؤيدة , قرارهابتوازن األرض و است

  .من العلم احلديث دون استثناء 
  .وهذا يدل على أن ألفاظ القرآن الكرمي وحي إهلي مثل معانيها

َأو َآُظُلماٍت ِفي بحٍر ُلجي " مسع بعض علماء الطبيعة من غري املسلمني هذه اآلية 
ه موج ِمْن َفوِقِه موج ِمْن َفوِقِه سحاب ُظُلمات يْغَشا

أشهد أنه : فقال. ال: فسأل هل ركب حممد البحر؟ فقالوا1168..."بعضها َفوَق بعٍض
, إن هذا الوصف للبحار ال يعرفه إىل من عاش عمره يف البحار: وكيف عرفت؟ قال: رسول اهللا قالوا

و يقول اهللا . ماّ أخربت أنه مل يركب البحر علمت أنه كالم اهللا تعاىلو رأى األهوال واألخطار فل
 ِإنَّ ربُكم اللَّه الَِّذي َخَلق السماواِت واْلَأرض "تعاىل 

ِفي ِستَِّة َأياٍم ُثم اسَتوى عَلى اْلعرِش يْغِشي اللَّيَل 
ْلَقمر والنُّجوم النَّهار يْطُلبه حِثيًثا والشَّمس وا

مسخَّراٍت ِبَأمِرِه َأَلا َله اْلَخْلق واْلَأمر َتبارَك اللَّه 
                                                 

 و الظاهرة القرآنية ملالك بن نيب ترمجة عبد الصبور 2376-4/2375, أنظر يف ظالل القرآن للسيد قطب -1165
  .17/57و التحرير و التنوير , 195-194:  صم1982/هـ1402:شاهني دار الفكر دمشق سوريا ط

  41/11 فصلت -1166
  21/30 األنبياء - 1167
  24/40 النور - 1168
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 و هذا معىن يقوله املفسرون من انه تعاىل إمنا خلق العامل يف ستة أيام 1169 "رب اْلعاَلِمَني
 الثواب و العقاب على ليعلم عباده الرفق يف األمور والصرب فيها و ألجل أن ال حيمل املكلف تأخر

 وما َأمرَنا ِإلَّا واِحدٌة َآَلمٍح "اإلمهال والتعطيل و أما قوله تعاىل 

    1170 "ِباْلبصِر
حممول على إجياد كل واحدة من الذوات و على إعدام كل واحد منها ألن إجياد الذات الواحدة 

و دحو األرض كان بعد , دفعة واحدة وإعدام املوجود الواحد ال يقبل التفاوت فال ميكن حتصيله إالّ
بعض التخليق كان قبل البدء بتخليق ,والبدء بتخليقها , ختليق السماوات و ما فيها من أفالك

 هو الَِّذي َخَلق َلُكم ما ِفي "السماوات وذلك مفهوم من قوله تعاىل
بع اْلَأرِض جِميعا ُثم اسَتوى ِإَلى السماِء َفسواهنَّ س

 ُقْل َأِئنَُّكم " ومن قوله تعاىل 1171 "سماواٍت وهو ِبُكلِّ َشيٍء عِليم
َلَتْكُفروَن ِبالَِّذي َخَلق اْلَأرض ِفي يوميِن وَتجعُلوَن َله 

وجعَل ِفيها رواِسي ِمْن , َأندادا َذِلَك رب اْلعاَلِمَني
َقدر ِفيها َأْقواَتها ِفي َأربعِة َفوِقها وبارَك ِفيها و
ُثم اسَتوى ِإَلى السماِء وِهي , َأياٍم سواًء ِللساِئِلني

دَخاٌن َفَقاَل َلها وِلْلَأرِض ِاْئِتيا َطوعا َأو َآرها 
ًقا َأَأْنُتم َأَشد َخْل" و من قوله تعاىل , 1172 "َقاَلَتا َأَتيَنا َطاِئِعَني
وَأْغَطَش , رَفع سمَكها َفسواها, َأم السماُء بَناها
       1173 "واْلَأرض بعد َذِلَك دحاها, َليَلها وَأْخرج ضحاها

يدل على أن مادة السماوات كانت  "  ُثم اسَتوى ِإَلى السماِء"فقوله تعاىل 
" فصلت"و " البقرة"ض كانتا مادة رتقا ففتقنهما و ظاهرة آيات خملوقة قبل ختليقها ألا هي واألر

" النازعات"يدل على أن بدء ختليق األرض بعض التخليق كان قبل ختليق السماوات و ظاهر آيات 
فقد كون األرض , يوضح ذلك و يدل على أن بدء التخليق لألرض كان سابق لتخليق السماوات

مث عاد , مث خلق السماء وكوا,  كانت ومادة السماء كتلة واحدةأوال من هذه املادة الدخانية اليت

                                                 
  7/54 األعراف - 1169
  54/50 القمر - 1170
  2/29 البقرة - 1171
  11-41/9 فصلت - 1172
  30-79/27 النازعات - 1173

, اللني تفسري اجل(بسطها و كانت خملوقة قبل السماء من غري دحو : وردت مبعىن , جعلها صاحلة للحياة : دحاها
  )790:ص
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 1174وأرسى فيها اجلبال , فدحا األرض لتكون صاحلة للحياة فيها بأن أخرج منها ماءها ومرعاها
  .اليت ا تتوازن حركتها كما سبق أن ذكرنا

 يف القرآن دليل كل ذلك وليس ,1175هذا ما أمجع عليه مجهور املفسرين و هو ما نقل عن ابن عباس
  .                           و إمنا هو دليل ظين يفهم من ظواهر اآليات, يقطع بأن التخليق كان على هذا الترتيب

 وجعْلَنا اللَّيَل والنَّهار آيَتيِن َفمحوَنا آيَة "وقوله تعاىل
ُغوا َفضًلا اللَّيِل وجعْلَنا آيَة النَّهاِر مبِصرًة ِلَتبَت

ِمْن ربُكم وِلَتعَلموا عدد السِنَني واْلِحساب وُآلَّ َشيٍء 
 فالليل و النهار آيتان كونيتان  كبريتان تشيان بدقة الناموس 1176 "َفصْلَناه َتْفِصيًلا

  .الذي ال يصيبه اخللل مرة واحدة وال يدركه التعطل مرة واحدة 

مر يف هذا الوجود متروكا للمصادفة و كما أنه ليس شيء و ليس أ -
  اجلزاف و هو ما يدل عليه قوله 

وجعْلَنا آيَة " و قوله تعاىل ".  وُآلَّ َشيٍء َفصْلَناه َتْفِصيًلا"تعاىل

  :وجهان" النَّهاِر مبِصرًة 
  لق اسم فأط, أنّ معىن كوا مبصرة أا مضيئة و ذلك أن اإلضاءة سبب حلصول  اإلبصار: األول

  .اإلبصار على اإلضاءة إطالقا السم املسبب على السبب 
  و جاء التعليل حلكمة آية النهار . يقال أبصر النهار إذا أبصر الناس فيه 1177قال أبو عبيدة: الثاين

خاصة دون ما يقابلها من آية الليل ألن املنة ا أوضح وألن من  التنبيه إليها حيصل التنبيه إىل 
ِلَتسُكُنوا ِفيِه والنَّهار " مة السكون يف اللّيل كما قال تعاىلضدها و هو حك

مث ذكرت حكمة أخرى حاصلة من كلتا اآليتني و هي حكمة حساب السنني و 1178 " مبِصرا
  .هي يف آية الليل أظهر؛ ألن مجهور البشر يضبط الشهور و السنني بالليايل أي حساب القمر

                                                 
 و العلوم الطبية يف القرآن ليوسف 2/548 و صفوة التفاسري للصابوين 100-14/99انظر تفسري الرازي - 1174
  ).56-52ص(مروة  
يقال له احلرب و البحر لكثرة -ρ-عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب اهلامشي ابن عم الرسول:  ابن عباس- 1175

أحكام النساء (  هجرية68هد مع علي معركة اجلمل مث سكن الطائف وتويف ا عمله دعا له النيب باحلكمة مرتني ش
املكتبة العصرية صيدا , حتقيق ودراسة وتعليق علي بن حممد يوسف احملمدي ) عبد الرمحان بن علي (البن اجلوزي 

  )م1981هـ1401 ,1:ط,بريوت
  17/12 اإلسراء - 1176
  سبق أن ترجم له:  أبو عبيدة - 1177
  10/67 يونس - 1178
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 يْغِشي اللَّيَل " و دوراا حول الشمس يقول تعاىلأما ما يدل على استدارة األرض

يَكور اللَّيَل عَلى "  و قوله1179 "النَّهار يْطُلبه حِثيًثا

 َأَلم " أما قوله تعاىل 1180 "النَّهاِر ويَكور النَّهار عَلى اللَّيِل
َله ساِآًنا َتر  ِإَلى ربَك َآيف مد الظِّلَّ وَلو َشاَء َلجع

ُثم َقبضَناه ِإَليَنا , ُثم جعْلَنا الشَّمس عَليِه دِليًلا
 ففي مد الظل و قبضه نعمة معرفة أوقات النهار للصلوات وأعمال 1181 "َقبضا يِسريا

 ونعمة التناوب يف انتفاع اجلماعات واألقطار بفوائد شعاع الشمس و فوائد الفيء حبيث أنّ, الناس
و الفريق الذي كان يف الظل ينتفع , الفريق الذي كان حتت أشعة الشمس يتربد حبلول الظل

وراء ذلك , هذا حمل العربة و النعمة اللّتني تناولتهما عقول الناس على اختالف مداركهم.هبانقباض
عربة علمية كربى توضحها قواعد النظام الشمسي و حركة األرض حول الشمس و ظهور الظلمة 

فليس الظل إالّ أثر الظلمة؛ فإن الظلمة هي أصل كيفيات األكوان مث انبثق الضياء بالشمس , ضياء وال
و نشأ عن تداول الظلمة والضياء نظام  الليل والنهار و عن ذلك نظام الفصول و خطوط الطول 

أصل  و من وراء ذلك إشارة إىل 1182والعرض  للكرة األرضية و ا عرفت مناطق احلرارة و الربودة
مث , وكيف ميتد وجودها إىل طور منائها, املخلوقات كيف طرأ عليها اإلجياد بعد أن كانت عدما

 ُثم "كيف تعود إىل العدم تدرجييا يف طور احنطاطها إىل أن تصري إىل العدم فذلك مما يشري إليه

ة مع املنة من التذكري بأحوال الظل يف هذه اآلي " َقبضَناه ِإَليَنا َقبضا يِسريا
  و قد ورد يف قوله 1183على نظام القدرة تقريب حلالة إجياد الناس   و أحوال الشباب وتقدم السن

ِإنَّا َزينَّا السماَء الدْنيا ِبِزيَنٍة  " تعاىل 

َلا ,1185ٍوِحْفًظا ِمْن ُآلِّ َشيَطاٍن ماِرد, 1184ِاْلَكواِآب
, ويْقَذُفوَن ِمْن ُآلِّ جاِنٍبيسمعوَن ِإَلى اْلمَلِإ اْلَأعَلى 

                                                 
  7/54 األعراف - 1179
  39/5 الزمر - 1180
  46-25/45 الفرقان - 1181
  15/45 والتحرير و التنوير 20/165 والتفسري الكبري للرازي 4/2217 انظر إىل القرآن لسيد قطب- 1182
  15/43 انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور - 1183
  23/88ة الكواكب التحرير تأكيد والباء للسببة أي زينا السماء بسبب زين:  بزينة الكواكب- 1184
يعين املتمرد العايت إذا أراد أن يسترق السمع أتاه شهاب ثاقب فأحرقه لئال يصلوا إىل املأل األعلى و :  املارد- 1185

تفسري ابن كثري (هي السماوات وما فيها من املالئكة إذا تكلموا مبا يوجبه اهللا تعاىل مما يقول من شرعه و قدره 
5/40(  
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ِإلَّا مْن َخِطف اْلَخْطَفَة )9(وَلهم عَذاب واِصب1186دحورا 

وَلَقد َزينَّا السماَء " كما قال تعاىل . 1187 "َفَأْتبعه ِشهاب َثاِقب

, 1188 "الدْنيا ِبمصاِبيح وجعْلَناها رجوما ِللشَّياِطِني
وَلَقد جعْلَنا ِفي السماِء بروجا وَزينَّاها  : "وقال

ِإلَّا مْن , وحِفْظَناها ِمْن ُآلِّ َشيَطاٍن رِجيٍم, ِللنَّاِظِريَن
  . 1189 "اسَترَق السمع َفَأْتبعه ِشهاب مِبٌني

  ى النجوم لقوله فالكواكب هي الكريات السماوية  اليت تلمع يف الليل عدا  الشمس والقمر وتسم
وهو الَِّذي جعَل َلُكم النُّجوم ِلَتهَتدوا ِبها ِفي " تعاىل

ُظُلماِت اْلبر واْلبحِر َقد َفصْلَنا اْلآياِت ِلَقوٍم 
و منها قطع تدور , الثوابت, ومنها الكواكب السيارة, منها دونه: و هي أقسام.1190"يعَلموَن
فالكواكب هي اليت زينت , اكب حكم منها أن تكون زينة السماء يف الليلويف الكو, حول الشمس
واحلفظ من الشياطني حكمة من حكم خلق الكواكب يف علم اهللا تعاىل؛ ألنّ الكواكب  , ا السماء

خلقت قبل استحقاق الشياطني الرجم فإن ذلك      مل حيصل إىل بعد أن أطرد إبليس من عامل 
من اعتقد يف هذه النجوم غري ثالث فقد أخطأ و كذب على اهللا (لسلف قال بعض ا, املالئكة
و )  ويهتدى ا يف ظلمات الرب والبحر, و رجوما للشياطني, أن اهللا جعلها زينة للسماء, سبحانه

ههنا يذكر املفسرون النهي عن علم النجوم الذي يزعم أهله أم يعرفون به ما يكون يف املستقبل من 
والصواب أن املذموم هو تلك األوهام اليت يزعمون معرفة الغيب ا دون علم , دوثهاأحداث قبل ح

و قد , اهليئة الفلكية الذي يعرف به من آيات قدرة اهللا و علمه وحكمته ما ال يعرف من علم آخر
اليت اتسع هذا   العلم يف عصرنا هذا مبا استحدث من املراصد املقربة لألبعاد و اآلالت احملللة للنور 

يعرف ا سرعة سريه و أبعاد األجرام السماوية بعضها من بعض و مساحة الكواكب و كثافتها 
  .1191واملواد املؤلفة منها

إذا كان اهللا تعاىل يقوي مسع الشياطني حىت يسمع كالم املالئكة : (-رمحه اهللا-ويقول اإلمام الرازي 
الشياطني من العمل فما الفائدة يف رميه وجب أن ال ننفي مسع الشياطني و إذا كان ال يريد منع 

                                                 
 ) تفسري ابن كثري( رمجا يدحرون به و يزجرون ومينعون من الوصول إىل ذلك أي:  دحورا -1186
  37/10 الصافات -1187
  67/5 امللك -1188
  15/18 احلجر -1189
  6/97 األنعام -1190
  93-23/87 والتحرير5/2984 ويف الظالل 638-7/637و املنار  3/69 انظر تفسري بن كثري -1191
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وال اعتراض , فيفعل اهللا ما يشاء و حيكم ما يريد, من هنا أن أفعال اهللا غري معللة(و جييب ) بالرجوم؟
            1192)على أفعاله

  
  : املاء و الريح -2

مث ذكر ما , املاء يف حد ذاته نعمة وأنه مع ذلك سبب حلصول النعم فال جرم ذكره اهللا تعاىل أوال
وَأنَزْلَنا ِمْن السماِء ماًء ِبَقدٍر " وقال تعاىل, حيصل به من النعم ثانيا

 " َفَأسَكنَّاه ِفي اْلَأرِض وِإنَّا عَلى َذهاٍب ِبِه َلَقاِدروَن
 - سبحانه–أو مبقدار ما علمه , حيث أنزله بتقدير يسلمون معه من املضرة و يصلون إىل املنفعة, 1193
فإذا كان دور املاء الظاهر يف إثبات كل شيء كما يف قوله 1194 حاجاهتم         و مصاحلهممن
وهو الَِّذي َأنَزَل ِمْن السماِء ماًء َفَأْخرجَنا ِبِه " تعاىل

ولكن يف احلقيقة دور املاء أخطر ,  دور واضح يعرفه اجلاهل والعامل1195 "َنبات ُآلِّ َشيٍء
  .لظاهر الذي خياطب به القرآن الناس عامةوأبعد مدى من هذا ا
إذا صحت ( يف جعل تربة األرض السطحية صاحلة لإلنبات -تقدير اهللا-فقد شارك املاء ابتداء

مث صلبا ال توجد فيه التربة اليت ال تنبت , النظريات اليت تفترض أن سطح األرض كان يف فترة ملتهبا
    1196...)اجلوية على حتويلها إىل تربة لينة مث مت ذلك بتعاون املاء والعوامل , الزرع

فمن االستدالل بدقيق آثار القدرة قي تكوين املياه وجعلها سبب حياة خمتلفة األشكال 
ومن مث فالنهر العذب هو الذي , واألوضاع إىل جماري األار اليت غالبا هي األعلى من سطح البحر

 ذا التقدير الدقيق ال يطغى البحر وهو أضخم و و(يصب يف البحر املاحل وال يقع ذلك إالّ شذوذا 
إمنا يتم بإرادة اخلالق الذي أنشأ هذا الكون لغاية حتققها نواميسه يف  , أغزر و هو يطرد هذا اإلطراد

   1197دقة وإحكام
  
  

                                                 
   26/122) التفسري الكبري للرازي( مفاتيح الغيب - 1192
  23/18 املؤمنون - 1193
  23/88 تفسري الرازي - 1194
  6/99 األنعام - 1195
   بتصرف 2/1171 يف ظالل القرآن للسيد قطب - 1196
  5/2572س ,  م - 1197
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وهو الَِّذي مرج اْلبحريِن هَذا " و هذا ما يفسره قول اهللا تعاىل 
ِمْلح ُأجاج وجعَل بيَنهما برَزًخا عْذب ُفرات وهَذا 

, مرج اْلبحريِن يْلَتِقياِن"  وقوله 1198 "وِحجرا محجورا
 َأمْن جعَل اْلَأرض "وقوله , 1199"بيَنهما برَزٌخ َلا يبِغياِن 

َقرارا وجعَل ِخَلاَلها َأْنهارا وجعَل َلها رواِسي 
عَل بيَن اْلبحريِن حاِجًزا َأِئَله مع اللَِّه بْل وج

  1200 " َأْآَثرهم َلا يعَلموَن
و قد روعي يف نواميس هذا الكون أن ال تطغى مياه احمليطات امللحة ال على األار وال على 

  .اليابسة حىت يف حاالت املد واجلزر اليت حتدث من جاذبية القمر 
  باب نزول املطر اليت  وردت مبادئها يف القرآن بكل وضوح منذ أربعة عشر قرناأما عن بعض أس

َأَأْنُتم َأنَزْلُتموه ,َأَفرَأيُتم اْلماَء الَِّذي َتْشربوَن" 
َلو َنَشاُء جعْلَناه , ِمْن اْلمْزِن َأم َنحُن اْلمنِزُلون

زَّْلَنا ِمْن السماِء  وَن"و قال , 1201 "ُأجاجا َفَلوَلا َتْشُكروَن

   .1202 "ماًء مبارًآا َفَأْنبْتَنا ِبِه جنَّاٍت وحب اْلحِصيِد

                                                 
   25/53 الفرقان - 1198

الرازي )  فهم يف أمر مريج(اإلرسال و اخللط ومن قوله تعاىل : أي خلهما و أرسلهما و أ صل املرج : مرج
24/101  

تفسري اجلاللني لإلمامني جالل الدين حممد (نقيضه : البليغ يف العذوبة حىت يصر إىل احلالوة و أجاج : عذب فرات 
,  1987وجالل الدين عبد الرمحان بن أيب بكر السويطي دار القلم بريوت طبعة جديدة منقحة سنة , بن أمحد احمللي

  )476ص
  476ص,   حائال تفسري اجلاللني: برزخا 

التفسري (احلجر والتحجري أن جيعل حول املكان حجارة : مانعا ال سبيل إىل رفعه قال الراغب: حجرا حمجورا 
  ) 431صالعلمي لآليات الكونية يف القرآن حنفي أمحد 

  20-55/19 الرمحان - 1199
  27/61 النمل - 1200
  70-56/68 الواقعة - 1201

  )716:ص, تفسري اجلاللني ( السحاب ,  مجع مزنة:  املزن- 
  50/9 ق - 1202

ص ,  التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن, فيه خري كثري من الربكة وهي كثرة اخلري و النفع : مباركا  -
:427  

  )427: ص, س ,  م(هو كل ما حيصد من احلبوب   : حب احلصيد -
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إنّ ماء احمليطات والبحار يتبخر بسبب الطاقة الشمسية ،أي أن املاء املائع يصبح غازا ال يرى مثل 
 فإذا التقى هذا الغاز بأجسام ,اهلواء فتحمل الرياح هذا الغاز الساخن وتصعد به إىل طبقات اجلو العليا

جبل مرتفع بارد أو رياح باردة يف الطبقات العليا من اجلو، ترك حرارته و رجع مائعا :باردة مثال 
فال تسقط هذه , على شكل قطرات صغرية جدا يكون حجمها قسم من األلف من املليمتر تقريبا

غري و هذا هو السحاب العادي القطرات على سطح األرض للزوجتها يف اهلواء بسبب حجمها الص
الذي حتمله الرياح و هذا ال يرتل منه املطر على األرض و قد تكون من مزيج شيئني؛ أحدمها سخن 

  .واآلخر بارد و هذا اللقاح األول الذي تكونه الرياح
ولكن ال يتحول البخار ماء مبجرد اتصاله بشيء بارد بل على الرياح أن حتمل معها مراكز متييع و 

ي قسيمات جمهرية من الغبار اليت تثريه من سطح األرض إىل السماء و يقع هكذا تلقيح اهلواء ه
  .ليصبح سحابا و تصبح الرياح لواقح ذه الصفة أيضا 

وإماّ , إنّ القطرات اليت يتكون منها السحاب مشحونة كهربائيا إما سالبة كلّها أو موجبة كلّها
  .صفه األعلى من نوع آخرنصفه األسفل من نوع كهربائي ون

وهذه الكهرباء جتعل قطرات السحاب ال تتجمع بل تدفع بعضها بعضا و حتمل الرياح هذا 
السحاب إىل أن يلتقي إماّ بسحاب آخر أو جببل أو أي مرتفع ذي كهرباء مضادة فتتصل الكهرباء 

الثالث من التلقيح تكونه وهذا هو النوع , السالبة بالكهرباء املوجبة فيتكون تلقيح من نوع آخر
الرياح للسحاب و ينشأ عنه الربق مث الرعد فيصبح السحاب حمايدا ال كهرباء فيه فتتضخم قطراته 

           1203أو إذا كانت الربودة شديدة يف شكل ثلج, بسرعة و تسقط على األرض يف شكل مطر
 الرعد فيها و هناك سحب و هذا ال يقع إالّ بإذن اهللا فهناك سحب ال مطر يسقط منها ولو نشأ

ويف هذه اآلية اليت يقول فيها اهللا .-عز وجل–صغرية بدون رعد تنشأ عنها أمطار غزيرة كل بإذن اهللا 
وَتصِريِف الرياِح والسحاِب اْلمسخَِّر بيَن السماِء " تعاىل

د آية املطر قد ذكر آية الرياح بع, 1204 "واْلَأرِض َلآياٍت ِلَقوٍم يعِقُلوَن
فإن الرياح هي اليت تثري السحاب و تسوقه يف اجلو إىل حيث , للتناسب بينهما و تذكري بالسبب

 اللَّه الَِّذي "كما هو يف قوله - سبق  أن ذكر هذا بالتفصيل -يتحلل خباره فيكون مطرا 
يرِسُل الرياح َفُتِثري سحابا َفيبسُطه ِفي        

َآيف يَشاُء ويجعُله ِآسًفا َفَترى اْلودَق يْخرج السماِء 
ِمْن ِخَلاِلِه َفِإَذا َأصاب ِبِه مْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه ِإَذا 

                                                 
 م1979/ ه 1399سنة هللا العلم بشري تركي مطبعة االحتاد العام التونسي للشغل تونس الطبعة األوىل - 1203
    بتصرف166-164ص

  2/164 البقرة - 1204
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و تصريف الرياح وتدبريها وتوجيهها حسب اإلرادة ووفق 1205" هم   ْ  يسَتبِشروَن
وقد تكون , هات األربع وتارة تأيت نكباء  فهي هتب يف األغلب من إحدى اجل, احلكمة و النظام

وإذا هبت حارة يف , متناوحة أي هتب من كل ناحية ومنها العقيم ومنها امللقّحة للنبات و السحاب
و كل ذلك جيري على . 1206بعض األماكن واألوقات فهي هتب عقب ذلك لطيفة احلرارة أو باردة 

و إالّ فكيف نفسر هذا؟ إذا كانت الريح و رمحة مدبرها , سنة حكيمة تدل على وحدة مصدرها
وحركة اهلواء بعد أن مل يكن متحركا ال بد له من سبب وذلك السبب ليس نفس , هواء متحركا

وإالّ لدامت حركة اهلواء بدوام ذاته و ذلك حمال؟ و اجلواب , كونه هواء و ال شيئا من لوازم ذاته 
" وهو ما يدل عليه قوله تعاىل , 1207فاعل املختار إنه يتحرك بتحريك  ال: أنه مل يبق إالّ أن يقال

حقا إنه هو املتصرف يف هذا الشأن العجيب , 1208 "وَأرسْلَنا الرياح َلواِقح
  .دون غريه

  
  احلياة النباتية -3

  :لو أحصينا العناصر اليت يذكرها القرآن يف جمال الكشف عن احلياة النباتية لوجدناها تتألف مما يلي
ومثرات النخيل , والزرع, واجلنات, والقطع املتجاورات, والسحاب, والرياح, املاءو, األرض

واملالحظة األوىل انه تعاىل ينسب املوت . واختالف الطعم والذوق مع اختالف األطعمة, واألعناب
اعَلموا َأنَّ اللَّه يحِي اْلَأرض بعد موِتها " واحلياة إىل األرض 

وهو يريد التنبيه إىل , 1209 "َلُكم اْلآياِت َلعلَُّكم َتعِقُلوَنَقد بينَّا 
فإذا احلياة تتمثل يف أروع مظاهرها و أمجل صورها , ظاهرة إنبات الزرع األخضر من األرض اجلامدة

مازال العلماء , والنبات عامل قائم بنفسه. 1210يف تلك األلوان املختلفة من الشجر   و الثمر و اخلضرة
  .  يف دراسته وهم يف كل يوم يقطعون أشواطا يف كشف خصائصهجيتهدون

                                                 
   30/48 الروم - 1205

  )537صتفسري اجلاللني (املطر :   الودق -  
   بتصرف63-2/62 تفسري املنار حملمد رشيد رضا - 1206
  19/176 تفسري الرازي - 1207
  15/22 احلجر - 1208
  57/17 احلديد - 1209
   بتصرف302-22/301التنوير التحرير و  - 1210
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سواء أكان له ساق كالشجر أو مل يكن له ساق , ما خيرج من األرض من النامياّت: والنبت والنبات
لكن اختص  , 1211 " والنَّجم والشَّجر يسجداِن"مثل النجم كما يف قوله تعاىل

   1212بل اقتصر عند العامة مبا يأكله احليوان ,  لهحسب ما هو متعارف عليه مبا ال ساق
  1213 "ِلُنْخِرج ِبِه حبا وَنباًتا" وعلى هذا قوله 

  
  
  

أو إنسانا وكذا اإلنبات يستعمل يف كل .و يف احلقيقة أنه يستعمل يف كل نام نباتا كان أو حيوانا 
, ضباوِعَنبا وَق, َفَأْنبْتَنا ِفيها حبا" منه قوله تعاىل, ذلك

, 1214 "وَفاِآهًة وَأبا, وحداِئق ُغْلبا, وَزيُتوًنا وَنْخًلا
يْنِبت َلُكم ِبِه الزَّرع والزَّيُتوَن والنَِّخيَل " وقوله 

واْلَأعَناب وِمْن ُآلِّ الثَّمراِت ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآيًة ِلَقوٍم 
 إىل اهللا تعاىل ألنه هو امللهم ألسبابه واخلالق ألصوله وهنا أسند اإلنبات, 1215 "يَتَفكَّروَن

واللَّه َأْنبَتُكم ِمْن " و قوله . 1216تنبيها للناس على دفع غرورهم بقدرة أنفسهم

 بذلك أن اإلنسان هو من وجه نبات من - عز و جل–فقد نبه اهللا , 1217 "اْلَأرِض َنباًتا
وعلى , 1218وإن كان له وصف زائد على النبات, وهوأنه ينمو من, حيث أن منبته ومنشأه من تراب

  .1219 " هو الَِّذي َخَلَقُكم ِمْن ُتراٍب ُثم ِمْن ُنْطَفٍة"هذا نبه بقوله

                                                 
  55/6 الرمحان - 1211
   بتصرف831ص مفردات وألفاظ القرآن الكرمي  تفسري- 1212
   78/15 النبأ - 1213
تفسري غريب القرآن البن قتيبة حقيق أمحد دار (القت يقال مسي بذلك ألنه يقضب مرة بعد مرة أي يقطع : قضبا

  )514ص 1398/1978الكتب العلمية بريوت الطبعة األوىل 
  31-80/27 عبس - 1214

  )515صس , م (  النخل يعين, الغالظ األعناق: حدائق غلبا 
  ) 515صس , م ( األب املرعى : أباّ 

  16/11 النحل - 1215
  14/15 التحرير و التنوير - 1216
   71/17 نوح - 1217
  831 تفسري مفردات ألفاظ القرآن ص - 1218
  40/67 غافر - 1219
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, مث خترجه بعد ذلك زرعا خمتلفا ألوانه, وإذا كانت األرض هي أم النبات حتمله يف بطنها بذرة أو نبتة
فوائد كثرية ال شك أن هناك حكمة  رمبا يريد القرآن أو شجرا ذا أشكال متغايرة و مثار متعددة و 

وينبت النبات من بذرة تتوافر هلا ظروف ( أن يدفعنا للبحث عنها هي كيف أنبت اجلماد نباتا حيا؟ 
 و من العجائب أن طبيعة تلك البذرة واحدة    و تأثري الطبائع 1220)خاصة أمهها حيوية األجنة فيها
د مث إنه خرج من اجلانب األعلى من تلك البذرة جرم صاعد إىل واألفالك و الكواكب فيها واح

ومن اجلانب األسفل جرم  غائص يف األرض  ومن احملال أن خيرج من طبيعة واحدة مبا يقول , اهلواء
واملقدر .فعلمنا أن ذلك إما كان سبب تدبري املدبر احلكيم,  طبيعتان متضادتان- رمحه اهللا-الرازي

   .1221ع واخلاصيةالقدمي ال سبب الطب
كما حتافظ البذور على مادة احلياة فيها ملدة طويلة تعترب يف ذاهتا دليال على قدرة اهللا تعاىل و جنني 

  1222البذور حيتاج إىل املواد العضوية الالّزمة
و طعومها و , و مع ذلك فاالختالف يف أجناس الثمرات و الزروع يف أشكاهلا وألواا

وهذا يف غاية احلموضة ,  فهذا يف غاية احلالوة كقصب السكر,روائحها وأوراقها وأزهارها
, وهذا عذب, وذا شائك كالصبار,و هذا ناعم كالقطن, وذا يف غاية املرارة كاحلنظل, كالليمون

و هذا , و هذا أمحر, و هذا أصفر, وهذا مجع بني هذا وهذا مث يستحيل إىل طعم آخر بإذن اهللا تعاىل
و كذلك الزهور مع أا كلها تستمد من طبيعة واحدة و هي , قوهذا أزر, وهذا أسود, أبيض
و أعظم من هذا بذور تناهت يف الصغر خترج منها آالف األنواع واألشكال و األعداد .1223املاء

 َأَلم َتر  َأنَّ اللَّه َأْنَزَل ِمْن "والروائح و املذاق قال تعاىل 
 مْخَتِلًفا َأْلواُنهاالسماِء ماًء َفَأْخرجَنا ِبِه َثمراٍت 

فثمرات النخيل أكثر الثمرات , مثرات النخيل واألعناب وغريها: ولإلشارة فإنّ املراد بالثمرات1224"
  .فمنها األخضر واألصفر واألمحر و األسود, فإن ألواا ختتلف باختالف أطوارها, ألوانا

                                                 
ح الكويت مكتبة الفال, السالوس علي أمحد :  دراسات يف الثقافة اإلسالمية جلماعة من الدكاترة يتقدمهم- 1220
  77: صم1983/هـ1403, 3:ط

  19/4 تفسري الرازي - 1221
تتكون من املاء والضوء و الكربون و األكسوجني و النتروجني و األزوت و الفوسفور و :  املواد العضوية - 1222

  .الكربيت       والبوتاسيوم و املغرتيوم  و احلديد 
   بتصرف 68- 4/67 تفسري ابن كثري - 1223
  35/27 فاطر - 1224



 - 231 -

من اجلو 1225) األزوت-النتروجني(وذلك بإسقاط, كما يظلّ املاء يشارك يف إخصاب التربة
كلما أبرق الربق فاستخلصت الشرارة الكهربائية اليت تقع يف اجلو النتروجني الصاحل للذوبان يف املاء 
, و يسقط مع املطر ليعيد خصوبة األرض وهو السماد الذي قلد اإلنسان القوانني الكونية يف صنعه

  .1226ال وجه األرض من النباتفأصبح يصنع اآلن بنفس الطريقة وهو املادة اليت لو نفدت خل
ومن آيات اهللا يف النبات أن جتد أنواعا منها قد منت يف أرض قليلة املواد العضوية و لكنها 
زودت مبا ميكنها من اقتناص احلشرات و امتصاص املواد العضوية من أجسامها و ذلك بصور أو 

حان اهللا خالق كل شيء و  فسب1227.طرائق مدهشة كنبات الديونيا ونبات النيسز و نبات الدروسريا
 ِإنَّ اللَّه َفاِلق اْلحب والنَّوى يْخِرج اْلحي ِمْن "هو القائل 

اْلميِت ومْخِرج اْلميِت ِمْن اْلحي َذِلُكم اللَّه َفَأنَّا 
" كما أن النص القرآين يقرر أن اهللا أنبت النبات أزواجا قال تعاىل  .1228 "ُتؤَفُكوَن

وهي حقيقة ضخمة اهتدى , 1229 "ْنبْتَنا ِفيها ِمْن ُآلِّ َزوٍج َآِرٍميَفَأ
إما جمتمعة يف زهرة , فكل نبات له خاليا تذكري و خاليا تأنيث, إليها العلم باالستقراء قريبا جدا

وال توجد مثرة إالّ بعد , وإما منفصلة يف عودين أو شجرتني, أو يف زهرتني يف العود الواحد, واحدة
والريح هلا . 1230كما هو الشأن يف احليوان واإلنسان سواء , ية التقاء تلقيح و بني زوج النباتعمل

دور يف التلقيح بأن تنقل إىل الشجر ذي الثمرة إىل نوره غربة دقيقة من نور الشجر الذكر فتصلح 
إالّ بتعليق الطلع وبعضه ال حيصل , وهذا هو اإلبار, و بدون ذلك ال تثبت أو ال تصلح, مثرته أو تثبت

  .   1231و بعضه يكتفى منه بغرس الشجرة الذكر يف خالل شجر الثمر, الذكر على الشجرة املثمرة
بل هناك املاء املتمثل يف املطر و ماء العيون و , و أصل احلياة يف األرض ليس تربة األرض وحدها

و إرجاء هذه لعالقتها بالنبات و  - فقد مت تفصيلها-تسخري األار نستثين من هذه ماء املطر و أسبابه 
  .ذكرها معه يف نفس اآليات القرآنية

وَأنَزْلَنا ِمْن السماِء ماًء ِبَقدٍر :"  ماء العيون قال تعاىل
,  َفَأسَكنَّاه ِفي اْلَأرِض وِإنَّا عَلى َذهاٍب ِبِه َلَقاِدروَن

عَناٍب َلُكم ِفيها َفَأنَشْأَنا َلُكم ِبِه جنَّاٍت ِمْن َنِخيٍل وَأ
                                                 

  . هي من املكونات للمواد العضوية اليت تساعد يف ختصيب التربة:النتروجني و األزوت  - 1225
  2/1172 يف ظالل القرآن - 1226
  .  بتصرف79-78 دراسات يف الثقافة اإلسالمية  ص- 1227
  6/95 األنعام - 1228
  31/10 لقمان - 1229
  5/2787 بتصرف و انظر يف ظالل القرآن 305-22/301 التحرير والتنوير - 1230
  14/38 التحرير والتنوير - 1231
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 َأَلم َتر  َأنَّ "ويقول , 1232 "َفواِآه َآِثريٌة وِمْنها َتْأُآُلوَن
اللَّه َأْنَزَل ِمْن السماِء ماًء َفسَلَكه يَناِبيع ِفي 

 "و قوله 1233 "اْلَأرِض ُثم يْخِرج ِبِه َزرعا مْخَتِلًفا َأْلواُنه
اٍت ِمْن َنِخيٍل وَأعَناٍب وَفجرَنا ِفيها وجعْلَنا ِفيها جنَّ

ُقْل َأرَأيُتم ِإْن َأصبح ماؤُآم " و قوله 1234 "ِمْن اْلعيوِن

يقول تعاىل أنه يرتل املطر بتقدير  و  .1235 "َغورا َفمْن يْأِتيُكم ِبماٍء مِعٍني
سيل بعضه على سطحها فتمتلئ به بقدر معني يناسب احلاجة إليه فيسكن بعضه يف جوف األرض وي

األودية وتتكون منه النهار كما يبني تعاىل أنه يدخل بعض ماء املطر يف األرض خالل عيون أو شقوق 
فيها مث خيرجه بإسالكه وإنفاذه خالل عيون وشقوق أخرى إىل سطحها فيتفجر من ينابيع فيه أو 

  .عنه ويستخرجوه بسهولةيسكنه قريبا من السطح غري غائر يف األرض لينقب الناس 
 أنه قدر نظام ماء املطر الذي يغور يف األرض حبيث يسكن بعضه فيها و - سبحانه-كما يشري اهللا

كما قدر نظام ماء املطر الذي يسيل على السطح و جيري باستمرار يف , خيرج بعضه اآلخر إىل السطح
 باطن األرض  والثاين من النفاد يف فمنع بذلك األول من الضياع يف, جماريه برغم احندار هذه ااري

إنه لو شاء لضيع األول يف باطن األرض وجلعل الثاين ينفد يف جماريه : مث يضيف و يقول, جماريه
  .بانصباب مجيعه يف البحار

إنه ينشئ باملاء الساكن يف باطن األرض و املاء الذي يسيل على سطحها بساتني من أشجار : مث يقول
فيشري بذلك إشارة قوية إىل أن النبات ذا اجلذور , ب و غريها من أشجار الفاكهةالنخيل  و األعنا

الطويلة كالنخيل واألعناب تستقي كثريا من املاء الالزم هلا من املياه الساكنة يف باطن األرض بواسطة 
  .1236فسبحان من خلق فسوى وقدر فهدى, جذوره الطويلة

 استعدت لظهور أنواع احليوان فيها و ينبه تعاىل على كمال و به, فباملاء حدثت حياة األرض بالنبات
وِفي اْلَأرِض " قدرته يف خلقه األشياء املتنوعة املختلفة من الشيء الواحد و هو املاء بقوله

ِقَطع مَتجاِورات وجنَّات ِمْن َأعَناٍب وَزرع وَنِخيٌل 
ٍء واِحٍد وُنَفضُل بعضها ِصْنواٌن وَغير ِصْنواٍن يسَقى ِبما

عَلى بعٍض ِفي اْلُأُآِل ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلَقوٍم 

                                                 
  19-23/18 املؤمنون - 1232
   39/21 الزمر- 1233
  36/34 يس - 1234
  67/30 امللك - 1235
  433-427ص -,  انظر التفسري العلمي لآليات الكونية يف القرآن حلنفي امحد دار املعارف-1236



 - 233 -

 وجعْلَنا ِمْن اْلماِء ُآلَّ "  فلوال املاء ما وجدت احلياة 1237 "يعِقُلوَن

اء هذا إا سلسلة من التدبري حىت نصل إىل وجود املاء و وجود احلياة و اهللا من ور1238 "َشيٍءحي
وأطعمتها فالعرض . ورغم ذلك تتعدد الثمار والفواكه,فاملاء واحد, و كله مماّ صنعت يداه, التدبري

و كما , فهو يراقب الظاهرة كما هي يف شكلها الطبيعي, القرآين يبدو بسيطا و عميقا يف آن واحد
:" وقوله.  علم وختصصيراه كل إنسان عاملا كان أو جاهال ذلك أن تأمل الطبيعة فطري ال حيتاج إىل

وَلِئْن سَأْلَتهم مْن َنزََّل ِمْن السماِء ماًء َفَأحيا ِبِه 
اْلَأرض ِمْن بعِد موِتها َليُقوُلنَّ اللَّه ُقْل اْلحمد ِللَِّه 

يستنتج أن اهللا أخربهم أن إهلهم هو الذي أنعم 1239 "بْل َأْآَثرهم َلا يعِقُلوَن
ففي الذي .ذه النعم و تفرد هلم ا مث قال هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ عليهم 

عددت عليكم من نعميت و تفردت لكم به لدالالت إن كنتم تعقلون مواقع احلق والباطل واإلنصاف 
  1240واجلور فإذا مل يكن متفرد دون غريي  باإلحسان إليهم فِلم جتعلون يل يف عبادتكم إياي أندادا؟

  
  :  عامل احليوان -4

إن وجود حقيقة واحدة من نوع هذه احلقيقة اليت تكشف عنها اآلية فيما خيص عامل احليوان يكفي 
و قد بقي , فالبشرية كلها كانت يومذاك جتهل هذه احلقيقة, وحده إلثبات الوحي من اهللا ذا القرآن
 اْلَأْنعاِم َلِعبرًة  وِإنَّ َلُكم ِفي"كلّ هذا سرا إىل عهد قريب قال تعاىل 

ُنسِقيُكم ِمما ِفي بُطوِنِه ِمْن بيِن َفرٍث ودٍم َلبًنا 
ِمْن بيِن َفرٍث ودٍم "  فقوله 1241 "َخاِلصا ساِئًغا ِللشَّاِرِبَني

أي يتخلق اللّنب ببياضه و طعمه و حالوته ما بني فرث و دم يف باطن " َلبًنا َخاِلصا 
و لنب إىل , فيصرف منه دم إىل العروق, ري كلّ إىل موطنه إذا نضج الغذاء يف معدتهفيس, احليوان

                                                 
  13/4 الرعد -1237

يعين : وغري صنوان ,  أصلها واحدالنخلتان أو النخالت يكون: الصنوان من النخل :  خنيل صنوان وغري صنوان-
  ) 223س  ص, م ( متفرق األصول و من هذا قيل بعض الرجل صنو أبيه  

يعين قرى متجاورات أو إبقاؤها على أصلها منها قطع سبخة ال تنبت شيئا يف جوار قطع طيبة : قطع متجاورات
  )224:تفسري غريب القرآن لنب قتيبة ص(تنبت وتنفع 

  21/30 األنبياء -1238
  29/63 العنكبوت -1239
نشر , البن جرير الطربي حتقيق حممود شاكر ,املسمى جامع البيان يف تفسري القرآن ,  انظر تفسري الطربي-1240

  2/39, ت , ب :دار املعارف القاهرة ط
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و روث إىل املخرج و كل منها ال يشوب اآلخر وال ميازجه بعد انفصاله , ةو البول إىل املثان, الضرع
و أورد . عنه وال يتغري به فاحلكمة اإلهلية اقتضت تدبري كل شيء على الوجه الالئق به املوافق ملصلحته

اعتبار حدوث اللنب كما يدل على وجود الصانع املختار :اإلمام الرازي عما ذكره أهل التحقيق
و ذلك ألن هذا العشب الذي يأكله احليوان إمنا ,فكذلك يدل على إمكان احلشر والنشر, سبحانه

إذا أكله احليوان دبر مث , فقلب ذلك الطني نباتا وعشبا, فخالق العامل دبر تدبريا, يتولد باملاء واألرض
مث دبر تدبريا آخر فحدث , مث دبر تدبرا آخر فقلب ذلك الدم لبنا, تدبريا آخر فقلب ذلك العشب دما

فهذا يدل على  أنه تعاىل قادر على أن يقلب هذه األجسام من صفة إىل , من ذلك اللّنب الدهن واجلنب
أن يكون قادرا على أن يقلب أجزاء أبدان فإذا كان كذلك مل ميتنع أيضا , ومن حالة إىل حالة, صفة

فهذا االعتبار يدل  من هذا الوجه على أن .األموات إىل صفة احلياة و العقل كما كانت قبل ذلك
وهذا تأكيد ملا ذكرناه سابقا من أدلة اإلقناع عن , البعث و القيامة أمر ممكن غري ممتنع و اهللا أعلم

واْلَأْنعام َخَلَقها " فع احليوان ما ذكر يف قوله تعاىلو من منا, طريق املقارنة و املقابلة
وَلُكم ِفيها , َلُكم ِفيها ِدْفٌء ومَناِفع وِمْنها َتْأُآُلوَن

وَتحِمُل َأْثَقاَلُكم ِإَلى , جماٌل ِحَني ُتِرُحيوَن وِحَني َتسرحوَن
ْلَأنُفِس ِإنَّ ربُكم بَلٍد َلم َتُكوُنوا باِلِغيِه ِإلَّا ِبِشق ا

واْلَخيَل واْلِبَغاَل واْلحِمري ِلَترَآبوها , َلرُءوٌف رِحيم
وِإنَّ َلُكم " وقال تعاىل , 1242 "وِزيَنًة ويْخُلق ما َلا َتعَلموَن

ِفي اْلَأْنعاِم َلِعبرًة ُنسِقيُكم ِمما ِفي بُطوِنها وَلُكم 
وعَليها وعَلى ,  َآِثريٌة وِمْنها َتْأُآُلوَنِفيها مَناِفع

 اللَّه الَِّذي جعَل َلُكم "وقوله عز من قائل, 1243 "اْلُفْلِك ُتحمُلوَن
وَلُكم , اْلَأْنعام ِلَترَآبوا ِمْنها وِمْنها َتْأُآُلوَن

ُآم ِفيها مَناِفع وِلَتبُلُغوا عَليها حاجًة ِفي صدوِر
ويِريُكم آياِتِه َفَأي , وعَليها وعَلى اْلُفْلِك ُتحمُلوَن

وِمْن اْلَأْنعاِم " و قوله تعاىل  ,1245 , 1244 "آياِت اللَِّه ُتنِكروَن

والدليل ,  وهو ما يقتضي أن هذه احليوانات خملوقة ألجل منفعة ما1246 "حموَلًة وَفرًشا
وأنّ هذه احلكمة مرادة من اهللا و ما جاء , أفعال اهللا ال ختلو من حكمةف, على ذلك ظاهر هذه اآليات

                                                 
  8-16/5 النحل -1242
  22-23/21 املؤمنون -1243
  81-40/79 غافر -1244
  67-20/65 و مفاتيح الغيب للرازي 4/2181 و ظالل القرآن 4/204 أنظر التفسري العظيم البن كثري -1245
  6/142 األنعام -1246
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يف الكتاب أو السنة مماّ قد يوهم خالف ذلك يرجع إىل بقية اآليات الكونية وسائر اآلثار النامجة عنها 
  .1247حىت ينطبق اجلميع على ما يليق لكمال اهللا وبالغ حكمته

 وما َخَلْقَنا السماَء واْلَأرض "و األصل الذي يرجع إليه يف هذا قوله تعاىل
َلو َأردَنا َأْن َنتَِّخَذ َلهوا , وما بيَنهما َلاِعِبَني

بْل َنْقِذُف , َلاتََّخْذَناه ِمْن َلدنَّا ِإْن ُآنَّا َفاِعِلَني
ِباْلحق عَلى اْلباِطِل َفيدمُغه َفِإَذا هو َزاِهق وَلُكم 

وكذلك اخليل و , فاألنعام من اجلمال و األبقار و األغنام, 1248 "ُل ِمما َتِصُفوَناْلوي
  .البغال و احلمري خلقها لنا على حنو يفيدنا و يناسب طبائعنا و تكويننا
وَأوحى ربَك ِإَلى " حىت النحل فإن اهللا خلقه على صفة معينة لينفع اإلنسان

ِجباِل بيوًتا وِمْن الشَّجِر النَّحِل َأْن اتَِّخِذي ِمْن اْل
ُثم ُآِلي ِمْن ُآلِّ الثَّمراِت َفاسُلِكي , وِمما يعِرُشوَن

سبَل ربِك ُذُلًلا يْخرج ِمْن بُطوِنها َشراب مْخَتِلف 
َأْلواُنه ِفيِه ِشَفاٌء ِللنَّاِس ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآيًة ِلَقوٍم 

  .1249" يَتَفكَّروَن
وهو الَِّذي سخَّر " و البحر خملوق لنا ويف خلقه على ما هو عليه ما حيقق لنا الشيء الكثري 

اْلبحر ِلَتْأُآُلوا ِمْنه َلحما َطِريا وَتسَتْخِرجوا ِمْنه 
ِحْليًة َتْلبسوَنها وَترى اْلُفْلَك مواِخر ِفيِه وِلَتبَتُغوا 

 فاألمساك آية ناطقة مبا هلا من أسرار و 1250 "َلعلَُّكم َتْشُكروَنِمْن َفضِلِه و
فعلى سبيل املثال أنّ اليت تعيش يف أعماق البحار السحيقة تتعارف و تتزاوج بطريق الربيق , عجائب

الالّمع أو اإلشارة الضوئية اليت ختتلف يف أشكاهلا و قوة إشعاعها اختالف يعرف به كل نوع من 
طائر اخلفّاش األعمى , ومن الطيور نأخذ عينة تكاد تعرف عند اجلميع.  ويقبل عليهالسمك مكانه

و هللا . تراه يطري يف جنح الليل دون أن يصطدم حباجز , الذي يرسل ذبذبات كالرادار حتميه يف سريه
  . يف خلقه شؤون

                                                 
   بتصرف 3/757 صفوة التفاسري للصابوين -1247
  18-21/16 األنبياء -1248
  69-16/68 النحل -1249
  16/14 النحل -1250

  )347  ص تفسري اجلاللني( متخر املاء أي تشقه جبريها فيه مقبلة و مدبرة بريح واحدة :        مواخر فيه
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 وما ِمْن دابٍة ِفي اْلَأرِض وَلا َطاِئٍر يِطري"  قال اهللا تعاىل 

 منها حظر قتل ρفقد استنبط النيب , 1251 "ِبجَناحيِه ِإلَّا ُأمم َأمَثاُلُكم
  .1252"لوال أن الكالب أمة من األمم ألمرت بقتلها : "الكالب فقال

" و يبني اهللا تعاىل أن احليوانات هي من أصل واحد مث هي كما يف الظاهر متنوعة األشكال
 ماٍء َفِمْنهم مْن يمِشي عَلى واللَّه َخَلق ُآلَّ دابٍة ِمْن

بْطِنِه وِمْنهم مْن يمِشي عَلى ِرجَليِن وِمْنهم مْن يمِشي 
عَلى َأربٍع يْخُلق اللَّه ما يَشاُء ِإنَّ اللَّه عَلى ُآلِّ 

  .1253  "َشيٍء َقِدير
و , سبب حياة خمتلفة األشكال و األوضاعو هذا استدالل بدقة آثار القدرة يف تكوين املياه و جعلها 

من أعظمها دقائق املاء الذي خلق منه احليوانات كما خلق منه أشرف األنواع اليت على األرض وهو 
النطفة بأا سبب تكوين النسل للبشر  فإنه يكون أول أمره ماء مث يتخلق منه البشر العظيم لقوله 

اِء بَشرا َفجعَله َنسبا وهو الَِّذي َخَلق ِمْن اْلم" تعاىل 

فاجلماد والنبات واحليوان كلّها تسري يف , 1254 "وِصهرا وَآاَن ربَك َقِديرا
أماّ اإلنسان فقد اغتر بعقله الذي ميز به عن سائر املخلوقات .و تؤديه كما ينبغي, نظامها املخلوقة له

 َأَلم َتر  َأنَّ اللَّه "تعاىل فسبب له النكسة عند عدوله عن اإلميان باخلالق قال 
يسبح َله مْن ِفي السماواِت واْلَأرِض والطَّير صافَّاٍت 
ُآلٌّ َقد عِلم صَلاَته وَتسِبيحه واللَّه عِليم ِبما 

 ُآلٌّ َقد عِلم صَلاَته " فعندما يقول احلق سبحانه 1255 "يْفعُلوَن

فكل شيء له طريقته اليت تدل على , فكأنه ليست كلّ الصالة والتسبيح بطريقتنا" وَتسِبيحه 
وِإْن ِمْن َشيٍء ِإلَّا يسبح " اخلضوع هللا تعاىل و حينما يقول احلق سبحانه

ن الفهم ليس مإذا املانع . 1256 "ِبحمِدِه وَلِكْن َلا َتْفَقهوَن َتسِبيحهم
ملانع هو اإلدراك القاصر الذي ال يدرك التسبيح، فالكون على هذا التفسري أنها غري مسبحة، و لكن ا

حمراب لسجود مجيع املوجودات و تسبيحها و صالهتا، و هذا التفسري يفرض الرؤية اخلاصة للكون 
  . اهللا تعاىلواملتحرك دائما، الواحد فعال، املنظم بدقة، املتجه اجتاها واحدا حن

                                                 
  6/38 األنعام -1251
   كتاب الصيد سنن الترمذي 1410 رواه عبد اهللا بن مغفل رقم احلديث -1252
  24/45 النور -1253
  25/54 الفرقان -1254
  24/41 النور -1255
  17/44 اإلسراء -1256
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ا قدرة اهللا و هي تعمل يف الكون، و علمه حييط باملخلوقات، و تصريفه  يكتفي القرآن بأن يرينال
للشؤون املختلفة و لكنه مع ذلك يعرفنا بالغاية اليت خلق الكون من أجلها، فقد خلق اهللا هذا الكون 

ا و حيقق لنا الصالح، و هذا ما نمن أجل اإلنسان، و قد خلقه على حنو يتوافق مع طبيعتنا و تكوين
وسخَّر َلُكم ما ِفي السماواِت وما ِفي " التسخري بلقرآن مساه ا

 هو ال خيربنا بذلك جمرد إخبار و إنما يوقفنا على هذا و1257 "اْلَأرِض جِميعا ِمْنه
بئ نالتسخري الذي جعله اهللا يف جزئيات الكون من بينها عامل احليوان الذي هو مبثابة مملكة كربى، ت

  .د أو عجيبكل يوم جبدي
  

  . وايل األسباب يف خلق اإلنسانت: املطلب الثاين
 وأنواع من األحياء، نوعا لدار الدنيا و هي احليوانات، و نوعا للدار اآلخرة  هللا تعاىل قد أوجد ثالثةا

  .1258هو املأل األعلى، و نوعا للدارين و هو اإلنسان
فيع و هو املالئكة، و قد كان اإلنسان يف وضيع و هو احليوانات، و ر:  بني جوهرينطاإلنسان وسيف

هْل َأَتى عَلى اْلِإنساِن :" العدم   ال يعلم به إالّ الذي يريد أن خيلقه، قال اهللا تعاىل

الغرض تذكري  ف1259 "ِحٌني ِمَن الدهِر َلم يُكْن َشيًئا مْذُآورا
انت الكرة كيه حني من الدهر مر عل اإلنسان بأصل نشأته، فقد كان شيئا منسيا ال يفطن له و
  .1260األرضية خالية منه، مثّ خلقه اهللا، و أبدع تكوينه و إنشاءه

الذي هو أبو البشر، و جيري هو من سائر الناس -عليه السالم-دم  آ:حدمهاأ:  اإلنسان إنسانانو
ليمه كما نبه عليه ه و تعتجمرى البذر الذي منه أنشئ غريه، و اهللا تعاىل قد تولّى بنفسه إجياده و تربي

  . 1261 "ما مَنعَك َأْن َتسجد ِلما َخَلْقت ِبيدي: " بقوله تعاىل
 أنه جعله إنسانا يف سبع ى نبه تعاىل عل-ليه السالمع– عن ذكر العناصر اليت خلق منها آدم و

  درجات

                                                 
  45/13جلاثية ا -1257
ن مدينّ بالطّبع من نه خلق ال قوام له إالّ بأنس بعضهم ببعض و هلذا قيل اإلنساقيل مسي بذلك أل: اإلنسان -1258

حيث أنه ال قوام لبعضهم إالّ ببعض، و ال ميكنه أن يقوم جبميع أسبابه، و قيل مسي بذلك ألنه يأنس بكلّ ما يألفه، 
  و 94-93تفسري مفردات ألفاظ القرآن ص (و قيل هو إفعالن و أصله إنسيان مسي بذلك ألنه عهد إليه فنسى 

  ).55-54  صبدون تاريخ: ط، كتبة رحابماد إلنسان يف القرآن الكرمي للعقّا
  .76/1إلنسان ا -1259
  .3/769صفوة التفاسري للصابوين  -1260
  .38/75 ص -1261
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 ةه من تراب إشارسب ما اقتضته احلكمة، فقال يف موضع خلقحو أشار إىل ذلك يف مواضع خمتلفة  
ِمْنها َخَلْقَناُآم وِفيها ُنِعيدُآم وِمْنها :" إىل املبدأ األول

  .أي من األرض: ، منها 1262 "ُنْخِرجُكم َتارًة ُأْخرى
وبدَأ َخْلق اْلِإنساِن ِمْن "  يف آخر من طني إشارة إىل اجلمع بني املاء و التراب و

 وَلَقد " املتغير باهلواء أدىن تغير ن إشارة إىل الطني يف آخر من محأ مسنوو1263 "ِطٍني

  1264 "َخَلْقَنا اْلِإْنساَن ِمْن صْلصاٍل ِمْن حمٍإ مسُنوٍن
   يف آخر من طني الزب إشارة إىل الطّني املستقر على حالة من االعتدال يصلح لقبول الصورةو
خر من صلصال كالفخار و هو  يف آو1265 "ِإنَّا َخَلْقَناهم ِمْن ِطٍني َلاِزٍب" 

َخَلق اْلِإنساَن ِمْن صْلصاٍل " الذي قد أصلح بأثر من النار فصار كاخلزف 

  1266 "َآاْلَفخَّاِر
ِإنِّي َخاِلق بَشرا ِمْن : " إلنسان بنفخ الروح فيه فقالامثّ نبه اهللا على تكميل  

ِحي َفَقعوا َله َفِإَذا سويُته وَنَفْخت ِفيِه ِمْن رو, ِطٍني
  .1267 "ساِجِديَن

) 1268( وعلَّم آدم: " ه بالعلوم و اآلداب بقوله تعاىلس دلّ على تكميل نفمثّ

و   مظهر و أحسن تقومي فاإلنسان خملوق منذ النشأة األوىل يف أمتّ،1269 "اْلَأسماَء ُآلَّها
ِفي َأحسِن َلَقد َخَلْقَنا اْلِإنساَن " الذي يدلّ على ذلك قوله تعاىل 

أي أنه منذ خلق  1271 " ...خلق اهللا آدم على صورته" و يف احلديث الصحيح  1270 "َتْقِوٍمي

                                                 
  .20/55 طه -1262
  .32/7السجدة   -1263
  .15/26احلجر  -1264
  .37/11الصافات  -1265
  .55/14الرمحان  -1266
  72- 38/71ص  -1267
مث نفخ فيه من ) من الطني األسود املصور ( ن سوى اهللا آدم من صلصال من محأ مسنو: -عليه السالم– آدم -1268

دار الكتب العلمية بريوت , قصص القرآن حملمد أمحد جاد املوىل .( روحه فسرت فيه نسمة احلياة وصار بشرا سويا
  ). 15: وقصص األنبياء البن كثري ص , 6: ص, م1978/هـ1398: ط, 

  .2/31بقرة لا -1269
  .95/4التني  -1270
  . الصحيحنيرواه أبو هريرة يف -1271
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إنما كانت صورته هي الصورة ذاهتا اليت أستمر عليها و عرف ا، أي مل ينشأ متنقّال من شكل إىل 
  .1272ظاهر احلديث و هو ما يدلّ عليه -ليه السالمع–لضمري يف صورته راجع إىل آدم اآخر، ف

بنو آدم، و موجدهم أيضا اهللا تعاىل، و لكن جعل إنشاءهم و تربيتهم و تعليمهم بوسائط :  الثّاينو
ن ي روحانية، فاجلسماني كاألبوين، و الروحاينّ كاملالئكة املدبرات و املقسمات الذ وسمانية ج

إنّ أحدكم يجمع في بطن : " ما هو ثابت يف الصحيحنيك1273يتولّون إنشاءه           و تربيته

أمه أربعين ليلة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث اهللا إليه 
و شقي أو سعيد ثم ينفخ فيه   أجلهوالملك فيؤمر بأربع كلمات فيكتب رزقه و عمله 

 قهماحهللا تعاىل ن األخبار، و لكون األبوين سببا يف وجود الولد عظّم امىل غري ذلك إ1274 "الروح
  .1275 "َأْن اْشُكر ِلي وِلواِلديَك: "  ألزم بعد شكره شكرمها فقالو
 ه يف ذكر العناصر اليت خلق منها بنو آدم، و اليت أوجدها اهللا حالة بعد حالة، حيث نبه تعاىل على أنو

د  وَلَق: " فقال تعاىل -ليه السالمع–دم آجعلهم أناسا يف سبع درجات حسب ما جعل 
ُثم جعْلَناه , َخَلْقَنا اْلِإنساَن ِمْن سَلاَلٍة ِمْن ِطٍني

ُثم َخَلْقَنا النُّْطَفَة عَلَقًة (ُنْطَفًة ِفي َقراٍر مِكٍني
َفَخَلْقَنا اْلعَلَقَة مضَغًة َفَخَلْقَنا اْلمضَغَة ِعَظاما 

ًقا آَخر َفَكسوَنا اْلِعَظام َلحما ُثم َأنَشْأَناه َخْل
       1276 " َفَتبارَك اللَّه َأحسُن اْلَخاِلِقَني

ن مأشار به إىل ما جعل له  1277"  ُثم َأنَشْأَناه َخْلًقا آَخر : " قوله تعاىلو
  1278قوة العقل و الفكر و النطق 

 وِمْن : "إن قيل إذا كان أبونا آدم هو الذي خلق من تراب فكيف نفسر قوله تعاىلف
ْن َخَلَقُكم ِمْن ُتراٍب ُثم ِإَذا َأْنُتم بَشر آياِتِه َأ
عائد إىل مجيع الناس؟ و اجلواب أن الناس ) أن خلقكم(الضمري املتصل ف1279 "َتنَتِشروَن

                                                 
فصيل النشأتني و حتصيل السعادتني تأليف الراغب األصفهاين مكتبة دار احلياة للطّباعة و النشر، بريوت ت -1272

  .251-249و انظر كربى اليقينيات الكونية  بتصرف، 26-25 ص1983الطّبعة األوىل سنة 
  24و حتصيل السعادتني لألصفهاين ص  تفصيل النشأتني -1273
  .مش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود ديث األع ح-1274
   31/14لقمان  -1275

14-23/12املؤمنون  - 1276  
23/14املؤمنون  - 1277  
26 تفصيل النشأتني و حتصيل السعادتني ص -  1278  
30/20الروم -  1279  
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ن أن اإلنسان يتكون من النطفة و هم إذا تأملوا علموا أن النطفة تتكون من الغذاء، و أن الغذاء ويعلم
ليت أنبتته، فعلموا أم خملوقون ات األرض مشتمل على األجزاء الترابية يتكون من النبات، و أن نبا

قدرة مع كونه لمن تراب فبذلك استقام جعل التكوين من التراب آية للناس أي عالمة على عظيم ا
 َفِإنَّا َخَلْقَناُآم ِمْن "و على هذا نبه اهللا تعاىل بقوله كذلك . 1280أمرا خفيا

 يف  مث1281 "َفٍة ُثم ِمْن عَلَقٍة ُثم ِمْن مضَغٍةُتراٍب ُثم ِمْن ُنْط
تطور مراحل العمر لدى اإلنسان عامة و أدلة ذلك يف القرآن ال ختتلف عن املشاهد احلسية، و تساق 

اليت حنياها يوميا، و هي سنة وجود اإلنسان و ) ةيالسنن اليوم(األدلة فقط للكشف عن جوانب 
 الَِّذي َخَلَقُكم ِمْن َنْفٍس : "، قال اهللا تعاىلطريقة تطوره ملعرفة األسباب

واِحدٍة وَخَلق ِمْنها َزوجها وبثَّ ِمْنهما ِرجاًلا َآِثريا 
 هو الَِّذي َخَلَقُكم ِمْن ُتراٍب ُثم ِمْن "و قوله  1282.."وِنساًء

 ِلَتبُلُغوا ُنْطَفٍة ُثم ِمْن عَلَقٍة ُثم يْخِرجُكم ِطْفًلا ُثم
َأُشدُآم ُثم ِلَتُكوُنوا ُشيوًخا وِمْنُكم مْن يَتوفَّى ِمْن 

 "و قوله  1283"َقبُل وِلَتبُلُغوا َأجًلا مسمى وَلعلَُّكم َتعِقُلوَن
واللَّه َخَلَقُكم ُثم يَتوفَّاُآم وِمْنُكم مْن يرد ِإَلى 

  .1284 "َأرَذِل اْلعمِر
 وِمْن آياِتِه َأْن َخَلق َلُكم ِمْن َأنُفِسُكم : "ما قوله تعاىلأ

َأْزواجا ِلَتسُكُنوا ِإَليها وجعَل بيَنُكم مودًة 
أن جعل لإلنسان ناموس التناسل، و : اآلية تنطوي على عدة آيات منها فهذه (1285..."ورحمًة

قال  1286)اج اإلنسان من صنفه و مل جيعلها من صنف آخرأن جعل تناسله بالتزاوج، و أن جعل أزو
ُثم َآاَن عَلَقًة , ٍّ يمَنى1287 َأَلم يُك ُنْطَفًة ِمْن مِني"تعاىل 

                                                 
135بتصرف و أنظر إعجاز القرآن للرافعي ص  70- 21/69 التحرير و التنوير -  1280  
22/05احلج  - 1281  
4/1النساء  - 1282  
40/67فر غا - 1283  
16/70النحل  - 1284  
30/21 الروم - 1285  
20/71التحرير و التنوير  - 1286  

واملين يشمل النطفة ) و الواقعة, و النجم, القيامة( ورد لفظ املين يف القرآن الكرمي يف ثالثة مواضع يف سورة : مين  
: " جعل النطفة جزء من مين يف قوله تعاىلو القرآن الكرمي ميز بني النطفة و املين ف. ويزيد عليها باملاء الذي حيتويها 

الدار , حممد علي البار / د, خلق اإلنسان بني الطب و القرآن (, ) 75/37القيامة " (أمل يك نطفة من مين متىن 
). بتصرف111-110:ص, م1984/هـ1404-, 5:ط, السعودية للنشر والتوزيع 1287  
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 َفجعَل ِمْنه الزَّوجيِن الذََّآر واْلُأنَثى, َفَخَلق َفسوى
ود بنات يف البحر و أا اب اخلرافات     و الروايات غري الصحيحة من وجحما ما يزعمه أص أ1288"

قد يتزوج بعض اإلنس من بعضهن أو تزاوج بعض اجلن من اإلنس فمثل هذه األخبار ليست من 
   .1289احلق يف شيء

 ال شك أن اللغة كانت واحدة للبشر حني كانوا يف مكان واحد، و ما اختلفت اللغات إالّ بانتشار و
 إىل لغاهتم تطرقا تدرجييا، فإذا كان اختالف األلسنة  البشر يف املواطن املتباعدة، و تطرق التغريلقبائ

سببه القرار بأوطان خمتلفة متباعدة، فاختالف األلوان سببه اختالف اجلهات املسكونة من األرض 
 وِمْن آياِتِه : " يف هذا يقول تعاىلو. 1290فهي من آثار خلق السماوات و األرض

اُف َأْلِسَنِتُكم َخْلق السماواِت واْلَأرِض واْخِتَل
 هذا مما اقتضته  و1291 "وَأْلواِنُكم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآياٍت ِلْلعاِلِمَني
  .حكمته، و إن جتلت لنا بعض احلكم فمن املستحيل أن حنيط بكل شيء علما

  شياء نّ النفس اإلنسانية متتاز عن سائر النفوس و املوجودات األخرى بالقوة العاقلة املدركة حلقائق األإ
ففي . 1292 هي بذلك أول مفتاح لتسخري كثري من مظاهر الكون لإلنسان و جلعلها حتت سلطانهو

بديهة العقل يعرف مبادئ العلوم، و بالفكر يتوصل إىل استنباط اهول باملعلوم فبإعطائه العلم و 
 1293تهاكل شيء حسب ما أعطى الكائنات مبا يوافق مصلح-تعال- العقل و اليد العاملة قد أعطاه

 واللَّه َأْخرجُكم ِمْن بُطوِن ُأمهاِتُكم َلا : "ل تعاىلاق
َتعَلموَن َشيًئا وجعَل َلُكم السمع واْلَأبصار 

   1294 "واْلَأْفِئدَة َلعلَُّكم َتْشُكروَن
ا جالها اطلع ا العقل الذي أعطاه اهللا إياه حيصل به كل ما حيتاج إليه أعلى و أشرف، فإنه مرآة إذف

يا معَشر اْلِجنِّ واْلِإنِس ِإْن " على ملكوت السماوات و األرض 

                                                 
39-75/37القيامة  - 1288  
صرفبت 20/71التحرير و التنوير  - 1289  
74-20/73التحرير و التنوير  - 1290  
30/22الروم  - 1291  
بتصرف 247كربى اليقينيات الكونية للبوطي ص  - 1292  

و أنظر اإلنسان يف القرآن للعقاد مكتبة رحاب  62 تفصيل النشأتني و حتصيل السعادتني لألصفهاين، ص - 1293
 19:ب، ت   ص: ط

16/78  النحل-  1294  
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اسَتَطعُتم َأْن َتنُفُذوا ِمْن َأْقَطاِر السماواِت واْلَأرِض 
  .1295 "َفانُفُذوا َلا َتنُفُذوَن ِإلَّا ِبسْلَطاٍن

ه و ينصره و يعمر أرضه كما نبه إليه تعاىل نّ الغرض الذي أوجد اإلنسان ألجله أن يعبد اهللا و خيلفإ
وما َخَلْقت : " بآيات يف مواضع خمتلفة حسب ما اقتضت احلكمة ذكره و ذلك كقوله تعاىل

فاإلنسان يكون يف أرفع مقاماته و  1296 "اْلِجنَّ واْلِإنس ِإلَّا ِليعبدوِني
 احلالة يكون يف أقوم حاالت فطرته، و يف خري حاالته حني حيقق مقام العبودية هللا، إذ أنه يف هذه

أحسن حاالت كماله، و أصدق حاالت وجوده كما أن قيام الناس يف هذا املقام هو الذي يعصمنا 
  .1297د للعبيد، و هو الذي حيفظ هلم كرامتهم مجيعاين عبودية العبممجيعا 
 : "و قوله . 1298 " ِإنِّي جاِعٌل ِفي اْلَأرِض َخِليَفًة: " قوله و

 وِليعَلم اللَّه مْن : "و قوله 1299 "َتْخِلَفنَّهم ِفي اْلَأرِضَليس

 يا َأيها الَِّذيَن : "و قوله 1300 "يْنصره ورسَله ِباْلَغيِب

 واسَتعمرُآم : "و قوله  1301 "َآمُنوا ُآونوا َأنصارًا  للَِّه

  1302 "ِفيها
  لح هلا إالّ اإلنسان كما نبه اهللا تعاىل عليه بقوله ىل توليتهم أمورا مل يستصإ كل ذلك إشارة و
 ذلك أن اهللا تعاىل ما كان و (1303 " ِإنِّي َأعَلم ما َلا َتعَلموَن: "لمالئكة ل

  : موجدا ملا هو موجده، و فاعال ملا هو فاعله إالّ على أربعة أوجه
لشيء من العدم و إىل هذا أشري بقوله  إجياد اوو هي اإلبداع و معىن اإلبداع ه: أفعال توالها بذاته -1

  1304 " بِديع السماواِت واْلَأرِض:  "تعاىل
و ذلك إخراج الشيء من النقص إىل الكما إخراجا غري حمسوس : أفعال استعبد فيها مالئكته -2

  1305 " َفاْلمدبراِت َأمرا: "صفهم اهللا تعاىل بقولهو بذلك  و       فاعله 
                                                 

55/33الرمحان  - 1295  
51/56 الذاريات - 1296  

   132خصائص التصور اإلسالمي سيد قطب ، ص  -1297
  2/30البقرة  -1298
  24/55النور  -1299
  57/25احلديد  -1300
  61/14الصف   -1301
  11/61هود  -1302
  2/30البقرة   -1303
  2/117البقرة  -1304
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للماء و ما  رخامل كاإلحراق و اإلذابة للنار و التجمد و التبعهللا تعاىل هلا موجودات الأفعال سخر ا -3
  1306 " وسخَّر َلُكم الشَّمس واْلَقمر"قد سخر تعاىل له 

  
  
  
  
  

يها و استخلفه و هي األشياء اليت حيتاج إىل فالصناعات و املهن احملسوسة اليت استعبد اإلنسان  -4
 حركة، و إىل ىل زمان، و إىل إىل مكان، و إ وىل عنصر تعمل منه،إ ستة أسباب صناعة أكثرها إىل

  .1307) إىل آلةوأعضاء، 
 1308 " ُقْل ُآلٌّ يعمُل عَلى َشاِآَلِتِه"جعل لكل نوع من الناس مقاما معلوما و

 -  قول النيب و1309 " انُظر َآيف َفضْلَنا بعضهم عَلى بعٍض: "و قوله 

ρ-": ّر لما خلق لهكلمفاحلكمة اقتضت أن ختتلف جثثهم        و قواهم و مهمه 1310" ميس 
فيكون كلّ ميسر ملا خلق له، فالناس إذا اعتربوا اختالف أغراضهم و مهمهم فهم يف صناعاهتم يف 

 إىل ما يتعلّق من املصلحة -ρ –و قد أشار النيب  1311حكم املسخرين و إن كانوا يف الظّاهر خمتارين

  .1312" تباينوا فإذا تساووا هلكواالناس بخير ماال يزال "باينهم و اختالف طبقاهتم فقال بت
 اإلنسان سيق إىل التكرمي سوقا، سيق إليه من حيث ال يعلم، و غرست يف كيانه مقومات الكرامة              و

هو املبدع ألسباب و السيادة دون أن يفقه منها شيئا، فلم يكن اإلنسان هو املكرم لذاته و مل يكن 
 وَلَقد َآرمَنا : "قال تعاىل 1313ىعلوه        و مسوه على سائر املظاهر الكونية األخر

بِني آدم وحمْلَناهم ِفي اْلبر واْلبحِر ورَزْقَناهم ِمْن 

                                                                                                                                            
  79/5النازعات  -1305
  14/32ابراهيم  -1306

  بتصرف 50-48 تفصيل النشأتني و حتصيل السعادتني ص -  1307
  17/84 اإلسراء -  1308
  17/21 اإلسراء -  1309
  سبق أن خرج - 1310
  بتصرف  4/167ملنار حملمد رشيد رضا ا -  1311
   ابن ماجةنتاب املناسك، سن ك- 1312
من هو سيد القدر للدكتور حممد سعيد رمضان البوطي طبعة دار الفن الغرافيكي للطباعة و النشر باتنة  - 1313

   73ص )اجلزائر(
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 الطَّيباِت وَفضْلَناهم عَلى َآِثٍري ِممْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلا
"1314.  
 خملوق مكرم على سائر اخلالئق يف األرض مستخلف -جبنسه- ن اإلنسانأاحلقيقة اليت خنلص إليها  و

ذا ه هناك قيمة مادية يف هذه األرض تعلو قيمة تمن اهللا فيها، مسخر له كل ما فيها و من مث فليس
  .اإلنسان أو هتدر من أجلها قيمته شريطة أن تكون هذه اخلالفة وفق منهجه أو دينه

 قضية أخرى و هي املوت، و البعث بعد املوت، و هي قضية كانت و ال تزال موضع تساؤل هل أيتت
  يبعث اإلنسان بعد املوت؟ و بعد أن يتحول إىل تراب؟

و هو حيمل عظما حائال  1315 إذ جاءه العاص بن وائل-ρ–ان هذا السؤال مطروحا يف عهد النيب ك

 يميتك ثم معم يبعث اهللا هذا ثن :إرم؟ قال الرسول يا حممد أيبعث هذا بعد ما : ففتته، فقال 

َأوَلم ير اْلِإنساُن َأنَّا :"  فرتلت اآلية يحييك ثم يدخلك نار جهنم،
وضرب َلَنا , َخَلْقَناه ِمْن ُنْطَفٍة َفِإَذا هو َخِصيم مِبٌني

, رِميممَثًلا وَنِسي َخْلَقه َقاَل مْن يحِي اْلِعَظام وِهي 
ُقْل يحِييها الَِّذي َأنَشَأها َأوَل مرٍة وهو ِبُكلِّ َخْلٍق 

  .1316 "عِليم
  العاص بن وائل تناسى أصل وجوده و هو النطفة، و راح يتساءل من حييي العظام و هي بالية؟ف
 و الذي خلق الذي أوجدها أول مرة، ألنه عليم بسر خلقها و إجيادها حيييها:  اجلواب يف القرآنو

  .أوال خيلق ثانيا
الذي خلق لكم شجرا :  يربهن القرآن على ذلك يف صورة من صور الطبيعة املشاهدة، فيقولمث

  أخضر 
  عفار ل هو الرطوبة و يقصد ما شجر املرخ و ا و إنما املراد الزمهو ليس املراد من األخضر اللون و
 باملاء، حيتك بعضه ببعض فيولد نارا مث يصري هو وقود  العشر و الكلخ فهذا النوع من الشجر الريانو

 الَِّذي َأعَطى "عد اللدونة و االخضرار و اخلالق هو الذي أودع خصائصه هذه  بالنار

الَِّذي جعَل َلُكم ِمْن : " لقوله تعاىل  1317 "ُآلَّ َشيٍء َخْلَقه ُثم هدى

                                                 
  17/70 اإلسراء - 1314
كان من املستهزئني، و هو القائل ملّا مات " السهمي، والد عمرو بن العاص، قال ابن األثري : وائلالعاص بن  -1315

فركب ) 108/3الكوثر"( إنّ شانئك هو األبتر :"  أنّ حممدا أبتر ال يعيش له ولد ذكر فأنزل-ρ–لنيب االقاسم ابن 
جله فانتفخت حىت صارت كعنق البعري، فمات محارا له فلما كان بشعب من شعاب مكّة ربض به محاره فلدغ يف ر

  .)69-68لدولة ص االدين و (  عمره مخس و مثانون سنةومنها بعد اهلجرة بشهرين 
  .83- 36/77 يس -1316
  20/50طه  -1317
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 مث ،1318 " ِمْنه ُتوِقدوَنالشَّجِر اْلَأْخضِر َنارا َفِإَذا َأْنُتم
إنّ الذي خلق هذه األرض   و خلق السماوات من حوهلا قادر على أن خيلق مثل ما خلق يف املرة 

  .األوىل
ِإنَّما َأمره ِإَذا َأراد " قدرته ال حدود هلا إنه يقول للشيء كن فيكون  نّإ

  1319 "َشيًئا َأْن يُقوَل َله ُآْن َفيُكوُن
 الوجود، اعترف بعظمة املسبب و املوجد، فإذا مةيد أن يؤكد لإلنسان أنه إذا اعترف بعظالقرآن يرف

 وهو : "اعترف بذلك سهل عليه اإلميان باإلجياد مرة ثانية و هو البعث بعد املوت، قال تعاىل

 1320 "الَِّذي يبدُأ اْلَخْلق ُثم يِعيده وهو َأهوُن عَليِه
و  ه على اعتبار أساليب البشر، ليس هناك شيء هين على اهللا و شيء غري هين،هذ) أهون(كلمة 

  .لكنه خياطبنا على حسب مقاييس البشر
قد ذكر اإلرادة يف سياق اآليات ليدل على أن كينونة الوجود جاءت عن قصد و إرادة من اهللا و و

  .1321كن: هي تتلخص بأمره 
إلقناع عن طريق املقارنة و املقابلة ليؤكد أن الشيء الذي خالصة ذلك أن املنطق القرآين يلجأ إىل او

حدوثه على نفس الصورة مرة أخرى و لو قلنا باالستحالة لوجب استحالة " ميكن"حدث يف الوجود
  .وجود األول

 َفَأحييَنا ِبِه اْلَأرض بعد موِتها َآَذِلَك : "ال اهللا تعاىلق

يتة هامدة ال نبات فيها، فإذا أرسل إليها السحاب حتمل فإنّ األرض تكون م 1322 "النُُّشور
 اهَتزَّت وربت وَأْنبَتت ِمْن ُآلِّ َزوٍج بِهيٍج" املاء و أنزل عليها 

"1323  
 وذلك األجساد إذا أراد اهللا تعاىل بعثها و نشورها، أنزل من حتت العرش مطرا يعم األرض مجيعا ك

كلّ ابن آدم : "بت اجلنة يف األرض، و هلذا جاء يف الصحيح نبتت األجساد يف قبورها كما تن

                                                 
   36/80يس  -1318
    36/82يس  -1319
  30/27الروم  -1320
 العقل و القلب يف القرآن و و مفهوم 23/77 التحرير و التنوير ،5/2977  انظر التفسري العظيم البن كثري-1321
  72-71حممد علي احلوزة ص /السنة د

  35/9فاطر  -1322
  22/5 احلج - 1323
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ذكر ذلك  و لعلمائنا كما 1324"ّعجب الذنب، منه خلق و منه يركب يأكله التراب إال
  صاحب تفسري التحرير و التنوير 

تكون اإلعادة عن عدم، فاهللا قادر على كلّ شيء و قيل : قيلفطرق يف إعادة األجسام عند البعث ( 
 مجع ما تفرق من األجسام، و قيل كما ذكر يف احلديث ينبت من عجب ذنب كل جسد كون عنت

 للشجرة اليت أمثرت مثرة تلك النواة، و هلذا قال ةجديد مماثل جلسده كما تنبت من النواة شجرة مماثل
  .1325)"كذلك النشور:"تعاىل
ما آية ذلك يف خلقه؟ يا رسول اهللا، كيف حييي اهللا املوتى؟ و : قلت 1326 يف حديث أيب رزينو

: ، قلترزين أما مررت بواد مومك ممحال، ثم مررت به يهتز خضرا يا أبا -ρ-قال

  .1327"فكذلك يحيي اهللا الموتى و تلك آيته في خلقه : "-ρ- لبلى، قا
الذي خلق وسائل إحياء األرض قادر على خلق وسائل إحياء الذين ضمنتهم األرض على سبيل ف

اهللا حوادث مساوية أو أرضية أو جمموعة منهما حىت إذا استقامت آثارها و اإلدماج أو بأن يهيئ 
ظري أمر اهللا نام لقبول أرواحها أمر اهللا بالنفخة األوىل و الثانية فإذا األجساد قائمة ماثلة سهتيأت أج

  .بنفخ األرواح يف األجنة عند استكمال هتيئها لقبول األرواح
  

  )اليوم اآلخر  ( اية العاملاملطلب الثالث 
يف األرض كلّها هم دون اهللا، و إرادته هي النافذة و مشيئته  وق عباده، و مافهللا هو القوي القاهر ا

 وَقاُلوا َأِئَذا ُآنَّا ِعَظاما ورَفاًتا :"هي الغالبة قال تعاىل 

                                                 
و , و ابن ماجة يف الزهد, و أبو داود يف السنة, و النسائي يف اجلنائز, ري يف تفسري القرآناخرجه البخ أ-1324

  .اإلمام مالك يف اجلنائز
  14/221التحرير و التنوير للطاهر بن عاشور  -1325
ا رزين إذا ب قال لرجل من أهل الصفة يكىن أ-ρ–قال أنه كان من أهل الصفة روي أن النيب : أبو رزين  -1326

خلوت فحرك لسانك بذكر اهللا فإنك ال تزال بصالة ما ذكرت ربك يا أبا رزين إذا أقبل الناس على اجلهاد 
) ( قيل سنده ضعيف ( ى أذانك أجرا فأحببت أن يكون لك مثل أجورهم فألزم املسجد تؤذن فيه و ال تأخذ عل

  )بتصرف  70- 4/69الصحابةاإلصابة يف متييز 
  269-22/267و التحرير و التنوير  5/571 ابن كثري ريانظر تفس  1327

) و هو شديد احملال :( ممحلني أي أصام احملل و هو القحط و هو كناية عن العقوبة كما يف قوله: مومك ممحال 
  وقيل القوة 

 222تفسري غريب احلديث البن حجر العسقالين ص ( كيد و قيل اجلدال يقال ما حل عن أمره أي جادل  قيل الو
(  
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 "و كما أخرب عنهم يف موضع آخر  1328 "َأِئنَّا َلمبعوُثوَن َخْلًقا جِديدا
َأِئَذا ُآنَّا , ُقوُلوَن َأِئنَّا َلمردودوَن ِفي اْلحاِفرِةي

 ه   و قول 1329 "َقاُلوا ِتْلَك ِإًذا َآرٌة َخاِسرٌة, ِعَظاما َنِخرة
 ُقْل ُآوُنوا  "1330 " وضرب َلَنا مَثًلا وَنِسي َخْلَقه:"تعاىل

 َأو َخْلًقا "  الرفاتوام ذ هم أشد امتناعا من العظ إ1331 "ِحجارًة َأو حِديدا
ِمما يْكبر ِفي صدوِرُآم َفسيُقوُلوَن مْن يِعيدَنا ُقْل 
الَِّذي َفَطرُآم َأوَل مرٍة َفسيْنِغضوَن ِإَليَك رُءوسهم 

فقد أثر عن  1332 "ويُقوُلوَن مَتى هو ُقْل عسى َأْن يُكوَن َقِريبا
و معىن ذلك أنكم لو فرضتم أنكم لو صرمت إىل املوت الذي هو ضد احلياة (: قالوامجاعة من التابعني 

كما أم مل يكونوا يتدبرون أم مل  1333)حياكم اهللا إذا شاء، فإنه ال ميتنع عليه شيء إذا أرادهأل
ام النشأة األوىل، و أنه ال شيء أم يكونوا أحياء أصال مث كانوا، و أن النشأة اآلخرة ليست أعسر من

   1334"كن فيكون"القدرة اإلهلية أعسر من شيء، و أداة اخللق واحدة يف كل شيء 
  
  
  
  
  
  
إنّ رجال حضره الموت فلما أيس : " يقول -ρ– مسعت رسول اهللا -رضي اهللا عنه-1335ال حذيفةق

 جزال ثم أوقدوا فيه نارا حتى إذا من الحياة أوصى أهله إذا أنا مت فاجمعوا لي حطبا كثيرا

                                                 
   17/49  اإلسراء-1328

   ) 257صتفسري غريب القرآن البن قتيبة (ترابا أو ما رفت و هو مثل الفتات : رفاتا 
  12-79/10النازعات  -1329
  36/78يس  -1330
  17/50اإلسراء  -1331
  17/51اإلسراء  -1332
  4/317 التفسري العظيم البن كثري -1333
  4/2233يف الظالل  -1334
: ل بن جابر العبسي، أبو عبد اهللا، و اليمان لقب حسلسم ، حذيفة بن ح 656/ـ ه36: ت:  حذيفة -1335

 يف املنافقني مل يعلمهم أحد غريهم، و ملّا ويلّ عمر -ρ–صحايب من الوالة الشجعان الفاحتني كان صاحب سر النيب 
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ذروها في اليم، ففعلوا، فجمعه اهللا ففخذوها فدقوها ، خلصت إلى عظمي فامتعشتأكلت لحمي 
   1336"له-ز و جلع– "من خشيتك، فغفر اهللا: تعالى ثم قال له؟ لم  فعلت ذلك؟ قال

 يعرفها مجيع ما عمل أهلها وأما ما ذهب إليه اجلمهور أنّ اهللا تعاىل جيعل األرض حيوانا عاقال ناطقا 
مل عإنّ األرض ال خترب يوم القيامة بكل :" أطاع و على من عصى قال عليه السالم فحينئذ تشهد ملن

ِبَأنَّ ربَك َأوحى , يومِئٍذ ُتحدُث َأْخبارها: "مث تال هذه اآلية" عليها

  1338. و معناها حتدث أخبارها بسبب إحياء ربك هلا و أمره إياها بالتحديث1337" َلها
 يسَأُل َأياَن يوم :"مة و ما أدخر هلم من الوعيد قوله عز و جلتذكري بالقيالما عن اأ

وجِمع , وَخسف اْلَقمر, َفِإَذا بِرَق اْلبصر, اْلِقيامِة
 يُقوُل اْلِإنساُن يومِئٍذ َأيَن اْلمَفر, الشَّمس واْلَقمر

 َأْخرجَنا َلهم  وِإَذا وَقع اْلَقوُل عَليِهم"و قوله  1339"
دابًة ِمْن اْلَأرِض ُتَكلِّمهم َأنَّ النَّاس َآاُنوا ِبآياِتَنا 

ذه الدابة خترج يف آخر الزمان عند فساد الناس و تركهم أوامر اهللا و   ه1340 "َلا يوِقُنوَن
–روى عن علي تبديلهم الدين احلق، خيرج هلم اهللا دابة من األرض، قيل من مكة و قيل من غريها، ي

   1341. تكلمهم كالما أي ختاطبهم خماطبة فقال ابن عباس جترحهم-ضي اهللا عنهر
 حلول الوعيد الذي أنذروا به و هو الوعيد األكرب؛ يعين وعيد البعث اآلية تشري إىل شيء من أشراطف
 تشري إىل شيء من أشراط الساعة و هو من خوارق العادات و التعبري عن وقوعه بصيغة املاضيف

  ينقلب إىل االستقبال) إذا(لتقريب زمن احلال من املضي، أي أشرف وقوعه على أن فعل املضي مع 

                                                                                                                                            
بفارس (ر على املدائن ممن هو؟ قال ال أذكره، والّه ع: عمايل أحد من املنافقني؟ فقال نعم ،واحد قالأيف : سأله

ـ فصاحله صاحبها على مال يؤديه يف كل سنة، و غزى الدينور، وماه سندان، فافتتتحهما ه22هاجم اوند سنة 
نة، فلما قرب وصوله اعترضه عمر يف عنوة مث غزى مهذان و الري فافتتحهما عنوة، و استقدمه عمر إىل املدي

عانقه و سر بعفته، مث أعاده إىل املدائن فتويف فيها، له يف كتب فظاهرها، فرآه على احلال اليت خرج ا، 
   )1/317واإلصابة يف متييز الصحابة للعسقالين  2/171األعالم ) (حديثا 225احلديث

  رواه البخاري و مسلم  -1336
  5-99/4 الزلزلة -1337
  4/276و الكشاف  32/59فسري الكبري للرازي الت -1338
  10-75/6القيامة  -1339
  27/82النمل  -1340
  5/254ابن كثري  فسريت  -1341
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غري اإلنسان، مشتق من الدبيب و هو املشي على األرض و هو من خصائص  اسم للحي من: والدابة 
د األحياء وقد رويت يف وصف هذه الدابة و وقت خروجها و مكانه أخبار مضطربة ضعيفة األساني

  .  1343يف تفسريه1342هذا ما قاله الشيخ الطاهر ابن عاشور
تعليل إلظهار " َأنَّ النَّاس َآاُنوا ِبآياِتَنا َلا يوِقُنوَن"مجلة و
و . ا اخلارق للعادة حيث مل يوقن املشركون بآيات القرآن فجعل ذلك إجلاء هلم حني ال ينفعهمذه

   -وهم املشركون-املعىن أا تسجل على الناس
 "تصديقهم بآيات اهللا و هو تسجيل و توبيخ و تندمي ألم حينئذ قد وقع القول عليهم دم ع

محل  و 1344 "ينَفع َنْفسا ِإمياُنها َلم َتُكْن آمَنت ِمْن َقبُل
– 1345هذه اجلملة على أن تكون حكاية ملا تكلمهم به الدابة بعيد مبثابة الرد عما روي عن علي

   1346الطاهر بن عاشور يف تفسريه و هو قول -ضي اهللا عنهر
ِإنَّا ,  َأَذِلَك َخير ُنُزًلا َأم َشجرُة الزَّقُّوم"قوله و

ِإنَّها َشجرٌة َتْخرج ِفي َأصِل , جعْلَناها ِفْتَنًة ِللظَّاِلِمَني
  1347 "اْلجِحيِم

ئكم أن يف النار م فافتنت ا أهل الضاللة و قالوا صاحبكم ينبوذكرت شجرة الزق : (1348ال قتادة ق
 النار تأكل الشجر فأنزل اهللا تعاىل بأا خرجت من أصل اجلحيم غذيت من النار و منها وشجرة ،
  1349)خلقت

                                                 
حممد الطاهر بن عاشور رئيس املفتني املالكيني بتونس و شيخ جامع الزيتونة و فروعه بتونس، :  ابن عاشور -1342

شيخا لإلسالم  1932، عني سنة هسدرس مبسقط رأ) م1973-1879/ـه1393-1296(مولده و وفاته ا 
مقاصد الشريعة اإلسالمية، أصول النظام : مالكيا، و هو من أعضاء امعني العربيني يف دمشق و القاهرة، من كتبه 

  االجتماعي يف اإلسالم، التحرير 
  )بتصرف 6/174األعالم للزركلي (والتنوير 

  39 /20التحرير و التنوير البن عاشور -1343
  6/158األنعام  -1344
وصهره   -ρ-هو رابع اخللفاء الراشدين و أحد السابقني إىل اإلسالم و ابن عم الرسول:  علي بن أيب طالب-1345

  )3/142اإلصابة يف متييز الصحابة (ـ ه40تويف سن  و قد اشتهر ببالغته و شجاعته،
  20/40التحرير و التنوير البن عاشور  -1346
  64-37/62الصافات  -1347
دعامة السدوسي أبو اخلطاب البصري، األكمه، كان تابعيا مفسرا فقيها عاملا بالشعر قتادة بن :  قتادة -1348

   )288و أحكام النساء ص  ،6/27األعالم للزركلي (ـ ه118واألنساب وله مؤلفات تويف سنة 
  5/2988 يف الضالل  و18- 6/17تفسري بن كثري  -1349
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 وَلَقد ِجْئُتموَنا ُفرادى َآما َخَلْقَناُآم َأوَل : " قوله و
مرٍة وَترْآُتم ما َخوْلَناُآم وراَء ُظهوِرُآم وما َنرى 

ُكم ُشَفعاَءُآم الَِّذيَن َزعمُتم َأنَّهم ِفيُكم ُشرَآاُء مع
أي  (1350 "َلَقد َتَقطَّع بيَنُكم وضلَّ عنُكم ما ُآنُتم َتْزعموَن

ما كنتم (لقد تقطع ما بينكم من األسباب و املوصالت   و الوسائل و ضلّ عنكم أي ذهب عنكم 
 َفِإَذا ُنِفَخ ِفي الصوِر َفَلا "نداد كقوله من رجاء األصنام و األ) تزعمون

و لقد "فهذه اآلية  1351 "َأنساب بيَنهم يومِئٍذ وَلا يَتساَءُلوَن
أن النفس اإلنسانية إمنا : مشتمل على قانون شريف يف معرفة أحوال اليوم اآلخر فأوهلا..." جئتمونا
حلقّة و األخالق الفاضلة فإذا فارقت النفس اجلسد و ذا اجلسد آلة له يف اكتساب املعارف اتعلقت 

  ...اتهفمل حيصل هذين املطلوبني البتة عظمت حسراته و قويت آ
  1352) اإلنسان يف احلقيقة متوجه من العامل اجلسماين إىل العامل الروحاينو
 يوم َتْشهد عَليِهم َأْلِسَنُتهم وَأيِديِهم : " نأيت إىل قوله تعاىلمث

  : كقوله 1353 "وَأرجُلهم ِبما َآاُنوا يعمُلوَن
 اْليوم َنْخِتم عَلى َأْفواِهِهم وُتَكلِّمَنا َأيِديِهم "

نظري اآلية  و هاتني اآليتني 1354 "وَتْشهد َأرجُلهم ِبما َآاُنوا يْكِسبوَن
وا  وَقاُلوا ِلجُلوِدِهم ِلم َشِهدُتم عَليَنا َقاُل"

َأنَطَقَنا اللَّه الَِّذي َأنَطق ُآلَّ َشيٍء وهو َخَلَقُكم َأوَل 
إذا كان يوم القيامة " :  قال-ρ–فعن النيب . 1355 "مرٍة وِإَليِه ُترجعوَن

عرف الكافر بعمله فيجحد و يخاصم فيقال له هؤالء جيرانك يشهدون عليك، فيقول 
أحلفوا فيحلفون ثم يصمهم اهللا : كذبوا فيقال: يقولأهلك و عشيرتك، ف:  فيقال،كذبوا

   1356"فتشهد عليهم أيديهم و ألسنتهم ثم يدخلهم النار

                                                 
  6/94األنعام  -1350
  23/101املؤمنون  -1351
  13/88و يف ظالل القرآن  3/67كثري أنظر تفسري  ابن  -1352
  24/24 النور -1353
  36/65يس  -1354
  41/21فصلت  -1355
  .رواه أبو سعيد اخلذري و أخرجه ابن أيب حامت و ابن جرير الطربي أيضا -1356
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 والذي جعل األلسنة هي الناطقة قادر على أن جيعل سواها و قد أنطق كل شيء فهو اليوم يتحدث ف
 يومِئٍذ  وجوه: "املؤمنني بقوله ننهي موضوعنا هذا مبا وعد اهللا بهو. ينطق    ويبني

   1357 "ِإَلى ربها َناِظرٌة, َناِضرٌة
 يف الدار اآلخـرة يف األحاديث الصحاح من طرق متواترة -ز وجلع–وقد بينت رؤية املؤمنني هللا 

أن أناسا   1359و أيب هريرة 1358عن أئمة احلديث ال ميكن دفعها و ال منعهـا، حلديث أيب سعيد
هل تضارون يف رؤية الشمس والقمر ليس : القيامة؟ فقال ميا رسول اهللا هل نرى ربنا يو: قالوا

  .1360"إنكم ترون ربكم كذلك: "ال ، قال: دوما سحاب؟ قالوا
ما كيف ننظر؟ و بأي جارحة ننظر؟ و بأي وسيلة ننظر؟ و إذا فقد كان جدال ضائعا، ذلك حول أ

  .1361حقيقة النظر و الرؤية يف مثل ذلك املقام
 ما أوردناه من تفصيل ال يوفيه حقه و كيف يتسىن لنا من فساحة الكون  ذا املوضوع املتشعب جيعله

و تعدد مظاهره، إالّ أنّ ما خنلص إليه إن وفقنا يف ذلك أن طاقة البشر، و طبيعة املخلوق، أعجز أن 
حتصي مراحل األسباب مرحلة مرحلة، و تتابع سلسلتها حلقة حلقة، حىت تصل إىل بداية العامل و 

نسان بعلومه التجريبية من معرفة أصول األشياء و أعلن عدوله عن هذه احملاولة، فإن لذلك يئس اإل
اقتصرت على خطوات معدودة إىل الوراء فقد ترك ما بعد ذلك إىل جمال الغيب الذي يستوي يف 

  .الوقوف دونه العامل و اجلاهل 
ا و مستقبلها يقابله يقني ه لكن هذا اليأس اإلنساين من معرفة أطوار الكائنات تفصيال يف ماضيو

إمجايل ميكن كل عقل من االعتراف به طوعا أو كرها، و هو أنه مهما طالت األسباب املمكنة، و 
سواء أفرضت متناهية أو غري متناهية فإا ترجع إىل مسبب األسباب و هو اهللا تعاىل، فهو األول 

  .احلقيقي الذي ليس قبله شيء

                                                 
  23-75/22القيامة  -1357
  سعد بن مالك بن سنان اخلدري األنصاري اخلزرجي، صحايب كان من مالزمي النيب: أبو سعيد اخلذري  -1358

  –ρ-هتذيب    (ـه74 اثنيت عشرة غزوة، و تويف يف املدينة سنة ى و روي عنه أحاديث كثرية، غز  
   )288 و كتاب احملن حملمد ابن أمحد ابن متيم التميمي ص 2/35, و اإلصابة يف متييز الصحابة   3/479  التهذيب 

هريرة كان  أبا  -ρ– الرسول هو الصحايب املشهور عبد الرمحان بن صخر الدوسي كناه: أبو هريرة  -1359
مث إمارة املدينة املنورة , أحفظ أهل عصره أسلم يف السنة السابعة للهجرة و ويلّ إمارة البحرين يف عهد عمر مث عزله

اإلصابة يف متييز (حديثا  ρ- 5374–هـ و قيل بعدها روى عن الرسول  58تويف باملدينة سنة , يف عهد معاوية
   )4/81لي     كم للزر و األعال4/203, الصحابة

  .4215 كتاب تفسري القرآن صحيح البخاري رقم احلديث ،رواه أبو سعيد اخلدري  -1360
  .6/3771و يف ضالل القرآن لسيد قطب  7/171أنظر تفسري ابن كثري  -1361
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 هو اْلَأوُل : "فر من التسليم ا و صدق اهللا إذ يقولمهذه احلقيقة ضرورة عقلية ال ف

  .1362 "واْلآِخر والظَّاِهر واْلباِطُن وهو ِبُكلِّ َشيٍء عِليم
 اللَّه َلا ِإَله ِإلَّا "اهللا أخربنا أنه خلق الكون و وضع له سننه و لكنه قائم عليه و

وتعاىل قائم على ملكه ال يتركه حلظة أي أنه سبحانه  1363 "هو اْلحي اْلَقيوم
  يف وجوده  يعلمنا أن ال نيأس أبدا ألنه هو واضع نواميس - جلّ جالله-ذا أن اهللاهواحدة، و معىن 

الكون و طلب منا أن نأخذ باألسباب و أن نتبع هذه النواميس، و لكن حينما نعجز أمام هذه 
ء نظر و البحث و التحليل واالكتشاف واستجالقد تتمثل يف ال(النواميس و نأخذ باألسباب اليت 

 استخراج الفوائد العلمية و العملية إىل أقصى حد توصلنا إليه معلوماتنا             واحلقائق الكونية 
القائم " القيوم"لم نصل إىل شيء فهناك دائما ف. حىت إذا انتهينا إىل شيء استغلق علينا 1364)و وسائلنا

فحينما ال تستجيب (فتح األبواب و حيقق ما نظنه مستحيال أو غري ممكن، على ملكه الذي ميكن أن ي
إميانا منه بأنّ اهللا سبحانه و تعاىل قائم " يا رب: "باب فإنّ املؤمن يفزع إىل ربه و ينادي قائالساأل

على كونه و هنا يتضح معىن التوكل املضاد للتواكل؛ و هو أنه جيب بذل اجلهد و الطاقة يف العمل مبا 
نستطيع من األسباب حىت ال يبقى يف اإلمكان شيء مع اعتقادنا بأن األسباب كلها من فضل اهللا 
تعاىل علينا و رمحته بنا، إذ هو الذي جعلها طرقا للمقاصد، و هدانا إليها مبا وهبنا من العقل و 

   .1365)املشاعر
 اهللا، و تنوع األحياء مرجعها  أخريا فإنّ نشأة احلياة مرجعها إىل اهللا و تعقيدات احلياة مرجعها إىلو

أخالقها - فته العليا مرجعه إىل اهللا، و يف النفس البشريةصإىل اهللا،   و مركز اإلنسان يف هذا الكون ب
كيف إذا اجتمع مع فو هذا وحده كاف بأن مسبب األسباب هو اهللا، .  مرجعها إىل اهللا- عجائبهاو

   .قون صاحلون أتقياء أذكياء بررةهذا وحي يترتل      و معجزات تتحدى و رسل صاد
     

  
  
  
  

                                                 
  57/3احلديد  -1362
  255-2البقرة  -1363
  361جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري البن باديس  ص  -1364
  .رفصبت 11/223 الغيب للرازي مفاتيح -1365
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السببية ورقي احلضارات وحبوطها : الفصل السادس 
 يف القرآن الكرمي

  الرقي و احلضارة: املبحث األول
  املعىن: املطلب األول

ما زال فالن يترقّى به األمر حىت بلغ : رقى فالن يف اجلبل يرقى رقيا إذا صعد ويقال:  معىن الرقي.1
وَلْن : "وارتقيت مثل رقيت كقوله تعاىل, قيت يف السلم رقْيا وُرقّيا إذا صعدتور.غايته

 أي 1367"ولكنهم يرقّون فيه: "ويف حديث استراق السمع , 1366"ُنؤِمَن ِلرِقيَك
الصعود : ويقال رقّى فالن على الباطل إذا تقول ما     مل يكن وزاد فيه وهو من الرقي, يتزيدون فيه
  . واالرتفاع

   1368.وترقّى يف العلم أي رِقي فيه درجة درجة
  .ارتقى مشرفا, وصِعد املكان صعودا وأصعد وصعد

ِإَليِه : "منه قوله تعاىل, الصعود ضد اهلبوط واجلمع صعائد وُصُعد:  وغريه1369قال اللّيث

َآَأنَّما يصعد ِفي : " وقوله عز من قائل1370"يصعد اْلَكِلم الطَّيب

  1372, 1371"اِءالسم
   معىن احلضارة-2

 ال يبع حاضر  لباد: "خالف البادي ويف احلديث: واحلاضر, خالف البدو: احلضر:  ففي اللغة-
ويقال فالن من أهل احلاضرة , املقيم بالبادية : والبادي ,  واحلاضر املقيم يف املدن والقرى1373"

وكان , واِلحضارة اإلقامة يف احلضر , ري وفالن بدويوفالن حض, وفالن من أهل البادية

                                                 
                                                 17/93:  اإلسراء-  1366
              .                                رضي اهللا عنهما من حديث طويل رواه مسلم يف كتاب السالم عن عبد اهللا بن عباس - 1367
                                                -                             .             1212 / 2لسان العرب  - 1368
حديثا , أبو احلارث إمام أهل مصر يف عصره, بالوالء: الليث بن سعد بن عبد الرمحان الفهمي:  الليث- 1369
الكرماء  وكان من م791 / ه175 وتويف يف القاهرة م713/ ه 94أصله من خرسان ولد يف قدقشندة ,  وفقها

  ) 248 / 5اإلعالم (األجواد وله تصانيف  
   . 10 / 35:  فاطر- 1370
  .125 / 6:  األنعام- 1371
                   440 / 3:  لسان العرب- 1372
  5/5  .3:كتاب البيوع باب حترمي بيع احلاضر للبادي صحيح مسلم م ,  روي عن أيب هريرة - 1373
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.                       1375)بالفتح(احلضارة: يقول1374األصمعي
  : احلضارة: يف االصطالح-
  .اإلنساينوتقابل اهلمجية والوحشية وهي مرحلة سامية من مراحل التطور , ضد البداوة: أ
مجلة مظاهر الرقي العلمي والنفسي واألديب اليت تنتقل من جيل إىل جيل يف جمتمع أو جمتمعات : ب

واحلضارات متفاوتة فيما , شرقية وأخرى غربية, وهناك حضارات قدمية وأخرى حديثة, متشاة
  .1376ولكل حضارة نطاقها وطبقاهتا ولغاهتا , بينها

  
  : املطلب الثاين

   ضاراتالدين واحل.أ
واحلضارة اليت , وختلط املعروف باملنكر , وجتهل اليوم اآلخر, ال قيمة حلضارة تغفل عن اإلله الواحد

  .وتقف على حدود اهللا, تذكّر أبدا باهللا وبلقائه ومتسك باملعروف وتبغض يف املنكر, جاء ا اإلسالم
 هو الذي يبعث على االرتقاء فاتباع الرسل وهداية الدين سبب يف كل حضارة ألن االرتقاء املعين

 رمحه اهللا ما قرأه يف كالم شيخ الفالسفة 1377املادي  وقد أورد الشيخ اإلمام حممد رشيد رضا
أن آداب األمم وفضائلها اليت هي قوام  :(1378)هربرت سبنسر ( االجتماعيني يف عصر هذا األخري 

لماء حياولون حتويلها على أساس وأن بعض الع, مدنيتها مستندة كلها إىل الدين وقائمة على أساسه

                                                 
, هو عبد امللك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي,  م)831 – 740= (هـ ) 216 – 122(:  األصمعي- 1374

كان كثري , مولده ووفاته بالبصرة, وأجد أئمة العلم باللغة والشعر والبلدان, راوية العرب, أبو سعيد االصمعي
أخباره , ويتحف ا احللفاء فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة, يقتبس علومها ويتلقى أخبارها, التطواف يف البوادي
  ).162 /4اإلعالم يتصرف (, اإلبل , خلق اإلنسان, األضداد: كثرية جدا  منها

   685 / 1:  لسان العرب- 1375
  168 / 7معجم املصطلحات العلمية  والفنية :  لسان العرب- 1376
م صاحب جملة املنار وأحد رجال )1935 – 1865= (هـ )1354 – 1282(   : حممد رشيد رضا *- 1377

الزم الشيخ حممد عبده وتتلمذ له , الكتاب و العلماء باحلديث والتاريخ واألدب والتفسرياإلصالح اإلسالمي من 
كان له الكثري من الرحالت إىل أن استقر مبصر إىل أن تويف , مبصر بعد أن رحل من مسقط رأسه طرابلس الشام 

 6/136اإلعالم (والوحي احملمدي , أشهر آثاره جملة املنار وتفسري القرآن  الكرمي الذي مل يكمله , ودفن بالقاهرة
  ).يتصرف

, فيلسوف وعامل اجتماعي إجنليزي ولد يف دريب)  spencer) ( 1820 – 1903(  هربرت سبنسر - 1378
أصول علم النفس و أصول : أهم مؤلفاته, صاحب مذهب قائم على التطور الطبيعي  أي مذهب النشوء واالرتقاء

   )2/295 اللغة واإلعالم منجد(البيولوجيا وأصول علم االجتماع 
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وأن األمم اليت جيري فيها هذا التحويل ال بد أن تقع يف طور , الدين وبنائها على أساس العلم والعقل
   .1379)التحويل يف فوضى أدبية ال تعرف عاقبتها وال حيدد ضررها

وال ,  أتى بهفاإلسالم هو الدين الكامل بال شك وال هراء حيث مل يدع أصال من أصول اإلصالح إالّ
وال , وال يراد بالدين واألنبياء إال أن يكونوا كالطب واألطباء ألمراض االجتماع(, فضيلة إال قررها

هلذا . فهل هناك دواء شاف ملن  تعاطاه غري اإلسالم , يعرف قدر الدين إالّ بقدر شفائه لألدواء
هو الَِّذي َأرسَل " 1380)أخذت األمم تقرب منه يوما بعد يوم إىل أن يتحقق نبأ الغيب

رسوَله ِباْلهدى وِديِن اْلحق ِليْظِهره عَلى الديِن ُآلِِّه 
ياَأيها : "ولنتمعن هذه اآلية الكرمية  , 1381"وَلو َآِره اْلمْشِرُآوَن

الَِّذيَن آمُنوا اسَتِجيبوا ِللَِّه وِللرسوِل ِإَذا دعاُآم 
   1382"ِلما يحِييُكم

أن احلياة النافعة إمنا حتصل باستجابة هللا ولرسوله فمن مل حتصل له هذه : فقد تضمنت أمورا(
فاحلياة . وإن كانت له حياة يمية مشتركة بينه وبني أرذل احليوانات , االستجابة  فال حياة له

فهؤالء . اهرا وباطنا احلقيقية الطيبة املعبرة عن احلضارة احلقة هي حياة من استجاب هللا ولرسوله ظ
 وهلذا كان أكمل الناس حياة 1383)هم األحياء وإن ماتوا وغري أموات وإن كانوا أحياء األبدان

وفيه , فمن فاته جزء من احلياة, فإن كل ما دعا إليه ففيه احلياة-ρ–أكملهم استجابة لدعوة الرسول 
والثقة والنجاة والعصمة يف الدنيا كما أن يف القرآن احلياة -ρ–من احلياة حبسب ما استجاب للرسول 

  .واآلخرة
احلق أن املسلمني يف األغلب قد نبذوا , فديننا اإلسالمي يدعونا إىل أن نسبق األمم يف إتقان كل شيء

الدين ظهريا فلم يبق عندهم منه إالّ تقاليد وعادات أخذوها بالوراثة عن آبائهم ومعاشريهم فمن 
ي فقد عكس القضية وأضاف إىل جهالتهم جهالة شرا منها وإمنا يدعي أن الدين عائق هلم عن الترق

ولو عرفت األمة (جييء هذا من عدم البصرية والتأمل يف حال األمة من بدايتها إىل ما انتهت إليها 
نفسها لعرفت ماضيها كما تعرف حاضرها ولكن جهلها بنفسها وعدم قراءة ماضيها هو الذي 

العظيم فهي      ال تدري من أين أخذت وال كيف سقطت بعدما أوقعها يف ما هي فيه من البالء 

                                                 
  4/430 تفسري املنار حملمد رشيد رضا - 1379
  146:ص, هـ1346 , 2: ط, حممد توفيق صدقي مطبعة املنار مبصر / د,  الدين يف نظر العقل الصحيح - 1380
  61/9الصف - 1381
  8/24األنفال - 1382
  289ص ,  التفسري القيم  البن القيم - 1383
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فقد ارتفعت بالدين وسقطت بتركه مع اجلهل بالسبب وأفضى ا اجلهل إىل أن صارت . ارتفعت
   .1384) جتعل علّة الرقي واالرتفاع هي عني العلة للسقوط واالحنطاط

ارة احلقة أو أسس البناء للمجتمع  هناك أمور ينبغي  الوقوف عندها إذا أردنا أن نعرف أسس احلض-
  .اجلديد

 قد متثلت صلة األمة باهللا تعاىل حيث بادر الرسول صلى اهللا عليه وسلم إىل بناء املسجد :األمر األول
ولتقام فيه الصلوات اليت تربط املرء برب العاملني وتنقي , لتظهر فيه شعائر اإلسالم اليت طاملا حوربت 

ِإنَّ الصَلاَة َتْنهى عْن "دسائس احلياة الدنيا القلب من أدران األمراض و

  1385" اْلَفحَشاِء واْلمْنَكِر
كما أن مكانة املسجد يف اتمع اإلسالمي جتعله مصدر التوجيه الروحي واملادي فهو ساحة للعبادة ( 

 ومدرسة للعلم وندوة لألدب وقد ارتبطت بفريضة الصالة وصفوفها أخالق وتقاليد هي من صميم
  1386)اإلسالم

ويتكرر , فاملسجد هو رمز ملا يتشبث به أشد التشبث وهو وصل العباد برم وصال يتجدر مع الزمن
وَأنَّ اْلمساِجد ِللَِّه َفَلا َتدعوا مع اللَِّه "بتعاقب الليل والنهار 

  1387" َأحدا
,  وسلم على اإلخاء الكاملفقد أقامه صلى اهللا عليه:  صلة األمة بعضها بالبعض اآلخر:األمر الثاين

فال يرى لنفسه , ويتحرك الفرد بروح اجلماعة ومصلحتها وآماهلا" أنا " اإلخاء الذي متّحي فيه كلمة 
وكانت عواطف اإليثار واملواساة  واملؤانسة متتزج يف هذه األخوة , وال امتدادا إال فيها, كيانا دوا

ألم ارتقوا , تبودلت األخوة بني املسلمني األولنيوقد ( ومتأل اتمع اجلديد بأروع  األمثال 
  باإلسالم يف نواحي حياهتم كلها فكانوا عباد  

 .1388ولو كانوا عبيد أنفسهم ما أبقى بعضهم على بعض ,  اهللا إخوانا
على أن التنويه  بقيمة التسامي النفساين يف تأسيس اإلخاء ال مينع احلاكم من فرضه على الناس نظاما 

قوقه أبدا فإذا مل يؤدوها طوعا أدوها كرها وذلك كما جيربون على العلم واخلدمة الوطنية يأخذون حب
  .وأداء الضرائب وغري ذلك

                                                 
  3/106 املنار   - 1384
  45/ 29العنكبوت -1385

  189ص ,  فقه السرية حممد الغزايل- 1386
  72/18  اجلن - 1387
  192 فقه السرية  حممد الغزايل  ص - 1388
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وهم الذين ال يدينون بدينها فإن اإلسالم قدس بذلك , صلة األمة باألجانب عنها: األمر الثالث
ايل والذي يظن أن اإلسالم دين ال قوانني السماح والتجاوز اليت مل تعهد يف عامل مليء بالغضب والتع

يقبل جوار دين آخر وأن املسلمني قوم ال يسترحيون إال إذا انفردوا يف العامل بالبقاء والتسلط فهو 
يؤخذ من هذا أن املؤمن املوحد ,  فالتوحيد ينايف االستبداد والذل1389.خاطئ بل متحامل جريء

 عَلى اْلُكفَّاِر رحماُء َأِشداُء"حقيقة يكون أعز الناس نفسا وأعظم كرامة 

 والشدة على الكفار معناها الثبات على احلق وال يقصد ا سوء املعاملة أو ظلمهم 1390"بيَنهم
فالتوحيد هو منتهى ما تصل إليه النفوس البشرية من االرتقاء , ألن العدل يكون حىت مع األعداء

كل شيء يف هذه األرض وتلك السماوات والكمال، فصاحب التوحيد اخلالص يعلم علم اليقني أن 
فلسننه احلكيمة خيضع  1391العال هو خاضع ومقهور للنواميس والسنن العامة اليت قام ا النظام العام 

فكيف ال ميتثل ؟ وأمر بالسعي والعمل وتصريف األعضاء فيما 1392ولشريعته العادلة املرتهة يتبع 
ُكم اْلَأرض َذُلوًلا هو الَِّذي جعَل َل: "خلقت ألجله قال تعاىل

 ",1393"...َفامُشوا ِفي مَناِآِبها وُآُلوا ِمْن ِرْزِقِه 
َفِإَذا ُقِضيت الصَلاُة َفانَتِشروا ِفي اْلَأرِض وابَتُغوا 
ِمْن َفضِل اللَِّه واْذُآروا اللَّه َآِثريا َلعلَُّكم 

لوان الرهبانية كما يدل عليه قوله تعاىل يف   فاإلسالم ال يعترف بأي لون من أ1394"ُتْفِلحوَن
عن -ρ– وهلذا أيضا ى الرسول 1395"ورهباِنيًة ابَتدعوها "القرآن الكرمي 

وإمنا حث اإلسالم على العمل , 1396 "ال رهبانية في اإلسالم: "الرهبانية ونفاها عن اإلسالم فقال
ومن أجل ذلك . كمل ومن حسن إىل أحسنجللب الرزق وترقية احلياة والسري ا من كمال إىل أ

اعتىن التشريع اإلسالمي عناية فائقة باجلانب العملي من حياة اإلنسان فشرع قوانني املعامالت املالية 
ووضع قواعد االقتصاد للدولة اإلسالمية وبني نظم البيع والشراء والشركات واإلعارات والرهن 

  .معامالته مع غريه والقروض واهلبات وكل ما يعرض لإلنسان يف 

                                                 
  195ص .  س,  م  - 1389
  29 /48 الفتح - 1390
  5/277 املنار - 1391
  5/249 املنار - 1392
  67/15 امللك - 1393
  62/10 اجلمعة - 1394
  57/27 احلديد - 1395
   رواه أبو سعيد اخلذري مسند اإلمام أمحد- 1396
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وما انتشر اإلسالم أول أمره بني األمم إال أن الداعني إليه كانوا يدعون باألعمال كما يدعون بالقول 
   1397وما زالت األعمال معيارا على األقوال

وما النَّصر ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّه اْلعِزيِز : "وورد يف الترتيل العزيز 

قرآن الكرمي على تقرير هذه القاعدة يف التصور اإلسالمي وعلى   فقد حرص ال1398"اْلحِكيِم
تنقيتها من كل شائبة وعلى تنحية األسباب الظاهرة والوسائل واألدوات عن أن تكون هي الفاعلة 

بني قلب املؤمن وقدر اهللا بال حواجز وال عوائق وال وسائل , لتبقى الصلة املباشرة بني العبد والرب
وهلذا عرف املسلمون أن اهللا هو الفاعل وحده وعرفوا كذلك ,  عامل احلقيقةوال وسائط كما هي يف

فاملسلم ما خلق . أم مأمورون من قبل اهللا باختاذ الوسائل واألسباب وبذل اجلهد والوفاء بالتكاليف
ليلهو ويلعب وال ليكسل ويتواكل وال لينال الظفر والسيادة خبوارق العادات وتبديل سنن اهللا يف 

  1399. خلوقات بل خلق ليكون أكثر الناس جدا يف العمل وأشدهم حمافظة على النواميس  والسننامل
كلها تنفيذ لسنن اهللا وهي سنن . وإقرار شريعته يف األرض, وعبادته على استقامة, إن اإلميان باهللا

 آثارها الواقعية ذات فاعلية إجيابية نابعة من ذات املنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية اليت ترى
  .باحلس واالختيار

حني نرى أن اتباع القوانني ,  ولقد تأخذنا يف بعض األحيان مظاهر خادعة الفتراض السنن الكونية-
هذا االفتراض قد تظهر نتائجه يف أول الطريق , الطبيعية يؤدي إىل النجاح مع خمالفة القيم اإلميانية

 للمجتمع اإلسالمي نفسه لقد بدأ خط صعوده من نقطة ولكنها تظهر حتما يف ايته وهذا ما وقع
التقاء القوانني الطبيعية يف حياته مع القيم اإلميانية وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما وظل يهبط 
ويهبط كلما انفرجت زاوية االفتراق حىت وصل إىل احلضيض عندما أمهل السنن الطبيعية والقيم 

   1400.اإلميانية مجيعا
وإمنا تطبق أمت تطبيق , جتري على الناس وقوانينه املطردة يف احلياة ال تغيري فيها وال تبديلوسنن اهللا 

واهللا مل حيلّها لقوم , فربكات اهللا مبثوثة يف الكون ولكل احلق يف االنتفاع ا, دون متييز أو حماباة
وسخَّر "ا وإمنا سخرها للبشرية مجيعا وجعلهم سواء يف حق التمتع , وحيرمها على آخرين

َلُكم ما ِفي السماواِت وما ِفي اْلَأرِض جِميعا 

                                                 
عبد /وأثرها يف حياة الفرد واتمع  د العقيدة واألخالق - 1397

  34ص ,1980/ هـ1400: ط,املكتبة العصرية صيدا بريوت, الرمحان بيصار 
  3/126 آل عمران - 1398
  1/470 يف ظالل القرآن  - 1399
  1/17. س,  م  - 1400
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ُآلا ُنِمد هؤَلاء وهؤَلاِء ِمْن عَطاِء : "  وقال تعاىل1401"ِمْنه

 فليس اهللا تعاىل مانعا كافرا 1402" ربَك وما َآاَن عَطاُء ربَك محُظورا
ياة وأسباا وليس على أحد منع ما مل مينعه اهللا بقادر، وتركيب لكفره أو عاصيا لعصيانه من هذه احل

اآلية يفيد أن عطاء الرب ال مينع وال جيوز أن مينع ألن من مقتضى ربوبيته دوام عطائه ومدده لعموم 
 فهذه اآلية من أجنع الدواء لفتنة املسلم املتأخر، بغريه املتقدم ملا فيها من 1403خلقه بعلمه وحكمته

لك املسلم ما تأخر بسبب إسالمه، وأن غريه ما تقدم بعدم إسالمه، وأن السبب يف التقدم بيان أن ذ
والتأخر هو التمسك والترك لألسباب، ولو أن املسلم متسك ا كما يأمره اإلسالم لكان مثل سالف 

ة بإذن  فاألسباب الكونية اليت وضعها اهللا يف هذه احلياة وسائل ملسبباهتا موصل1404.أيامه سيد األنام
اهللا تعاىل إن متسك ا إىل ما جعلت وسيلة إليه مبقتضى أمر اهللا وتقديره وسنن اهللا يف نظام هذه احلياة 

ومن مقتضى , والكون ولو كان ذلك املتمسك ا ال يؤمن باهللا وباليوم اآلخر وال يصدق املرسلني
ا مل ينل مسبباهتا ولو كان من هذا أن من أمهل تلك األسباب الكونية التقديرية اإلهلية ومل يأخذ 
نعم ال يضيع على املؤمن أجر . املؤمنني وهذا معلوم ومشاهد من تاريخ البشر يف ماضيهم وحاضرهم

ولكن جزاءه عليه يف غري هاته الدار كما أن اآلخر مل يضع عليه أخذه باألسباب فنال جزاءه يف , إميانه
مْن َآاَن يِريد : "قال اهللا تعاىل, دار األسباب وليس له يف اآلخرة إال النار

اْلعاِجَلَة عجْلَنا َله ِفيها ما َنَشاُء ِلمْن ُنِريد ُثم 
ونظري هذه 1405"جعْلَنا َله جهنَّم يصَلاها مْذموما مدحورا

ومْن َآاَن يِريد حرَث الدْنيا ُنؤِتِه ِمْنها وما َله "اآلية 

مْن َآاَن يِريد "ونظريها أيضا 1406" رِة ِمْن َنِصيٍبِفي اْلآِخ
اْلحياَة الدْنيا وِزيَنَتها ُنوفِّ ِإَليِهم َأعماَلهم 

ُأوَلِئَك الَِّذيَن َليس , ِفيها وهم ِفيها َلا يبَخسوَن 
َلهم ِفي اْلآِخرِة ِإلَّا النَّار وحِبَط ما صَنعوا ِفيها 

غري أن اآليتني األخريتني مطلقتان يف الشيء 1407"وباِطٌل ما َآاُنوا يعمُلوَن
املعطى والشخص املعطى له واآلية األوىل الواردة يف سورة اإلسراء املشار إليها يف اإلحالة مقيدة 

                                                 
  45/14 اجلاثية - 1401
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 األصوليني واملطلق حممول على املقيد يف البيان واألحكام كما هو عند, مبشيئة اهللا تعاىل وإرادته فيهما
1408  

  :فالعباد إذا على أربعة أقسام
  . مؤمن أخذ باألسباب الدنيوية فهذا سعيد يف الدنيا واآلخرة-1
  . دهري تارك هلا فهذا شقي فيهما -2
  . مؤمن تارك لألسباب فهذا شقي يف الدنيا وينجو بعد املؤاخذة على الترك يف اآلخرة-3
  . يف اآلخرة من اهلالكني,  الدنيا ويكون دهري آخذ باألسباب الدنيوية فهذا سعيد يف-4

إن اإلميان باهللا وما يتبعه من آثار يف صفات صاحبه وأعماله من أسباب  -
  الثبات واالستقرار يف الوجود ألنه هو 

احلق واخلري املوافق ملصاحل العامل فال شك أن شدة التمسك به هي العصمة من اهلالك والسبب األقوى 
  للثبات

وأن . 1409امللك والسيادة والسعة يف هذه احلياة الدنيا وللبقاء األبدي يف احلياة األخرىواالستقرار يف 
والكون , فهو خملوق هللا وعليه عبادته واالنصياع التام ألوامره, موقع اإلنسان هو بني اهللا والكون

وعالقته , خملوق من أجل اإلنسان ليعمره وهو مستخلف فيه نظرا ملا حيمل من صفات ومواهب
لكون ينبغي أن تكون عالقة من يستعمل الشيء وال يفسده أو يعبث به بل يسري فيه وفق مراد اهللا با

  .تعاىل وأوامره 
وحيث أن اإلنسان هو السيد فال جيوز أن يصبح خادما للكون أو شيء فيه وال جيوز املساس بكرامته 

ْلَناهم ِفي وَلَقد َآرمَنا بِني آدم وحم"وحريته بعد أن كرمه خالقه 
اْلبر واْلبحِر ورَزْقَناهم ِمْن الطَّيباِت وَفضْلَناهم 

 وحىت أمر املالئكة بالسجود له 1410"عَلى َآِثٍري ِممْن َخَلْقَنا َتْفِضيًلا
وِإْذ ُقْلَنا ِلْلمَلاِئَكِة اسجدوا ِلآدم َفسجدوا ِإلَّا "

فهو العنصر 1411" نِّ َفَفسق عْن َأمِر ربِهِإبِليس َآاَن ِمْن اْلِج
الفاعل يف هذا الكون ولكن وفق النواميس اليت سنها اهللا فال يسمح له بالتصرف على هواه ألنه ثبت 
من ابتعد عن هدى اهللا ضلّ وتاه واحنرف وحتول إىل أداة هدم وختريب بدال من أن يكون أداة عمران 

                                                 
  80/81 جمالس التذكري  -1408
                                            3/8 املنار  -1409
  17/70 اإلسراء -1410
  18/50 الكهف -1411
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ج إىل املعتدلني الذين ال ختلو منهم أمة ولكنهم يكثرون يف زمن والرقي احلضاري حيتا. واستخالف
وهل هتلك األمم إال بسبب كثرة الذين , ويقلّون يف زمن فسادها واحنطاطها, صالح األمة وارتقائها

يعملون السوء من األشرار وقلة الذين يعملون الصاحلات من األخيار وهؤالء املعتدلون يف األمم هم 
ومن احلكماء يف , ل صالح وإصالح يقوم به اددون من األنبياء يف أزمنتهمالذين يسبقون لك

عصورهم وملا جاء اإلصالح اإلسالمي على لسان خامت النبيني واملرسلني قبله املقتصدون من أهل 
الكتاب ومن غريهم فكانوا مع إخوام العرب من احملبني للتوحيد والفضائل واآلداب  واددين 

ونأخذ ,  فهل نعترب حنن املسلمني بذلك اآلن ونعود إىل إقامة القرآن1412نون والعمرانللعلوم والف
أم نفتأ نسلك سنن من قبلنا يف , وعدد اإلصالح والسيادة من حيث نراها, احلكمة من حيث جندها
ح شربا بشرب وذراعا بذراع ومنه الغرور بديننا مع عدم إقامة كتاب ربنا والتبج, طور الفساد واإلفساد

  .بفضائل نبيا على تركنا لسنته وآدابه
  :   عوامل أخرى سبب يف الرقي.ب
  
  الصرب -1

هو الذي ال يعاجل العصاة باالنتقام وهو من أبنية املبالغة , -تعاىل وتقدس- من أمساء اهللا تعاىل الصبور 
ور كما يأمنها والفرق بينهما أن املذنب ال يأمن العقوبة يف صفة الصب. ومعناه قريب من معىن احلليم

: وقيل الصرب هو حبس النفس عند اجلزع قال تعاىل, يف صفة احلليم والصرب نقيض اجلزع
  1413"..واصِبر َنْفسَك مع الَِّذيَن يدعوَن ربهم"

معناه وتواصوا بالصرب على طاعة اهللا والصرب 1414"  وَتواصوا ِبالصبِر: "وقوله تعاىل
  .على الدخول يف معاصيه

 أي ما 1415" َفما َأصبرهم عَلى النَّاِر: "ومنه قوله تعاىل, اجلراءة: والصرب
  .أجرأهم على أعمال أهل النار

 أي بالثبات على ما أنتم عليه من 1416"اسَتِعيُنوا ِبالصبِر : "أما قوله عز وجل

 وثالثة أيام في صيام شهر الصبر: "قال عليه الصالة والسالم, شهر الصوم: وشهر الصرب, اإلميان

                                                 
  .6/461الطاهر بن عاشور  ,  التحرير والتنوير-1412
  18/28ف  الكه-1413
  103/3 العصر -1414
  2/175 لبقرة  -1415
  2/175 البقرة  -1416
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ورمبا خولف بني أمسائه , ما أن الصرب  لفظ عام1418-1417 " كل شهر يذهب وحر الصدر
وإن كان يف , ويضاده اجلزع, فإن كان حبس النفس ملصيبة مسي صربا ال غري, حبسب اختالف مواقعه

, روإن كان يف نائبة مضجرة مسي رحب الصدر و يضاده الضج, حماربة مسي شجاعة و يضاده اجلنب
, وقد مسى اهللا تعاىل كل ذلك صربا, 1419و يضاده املَذَل, وإن كان يف إمساك الكالم مسي كتمانا

والصاِبِريَن ِفي اْلبْأساِء والضراِء وِحَني : "وثبته عليه بقوله

وقوله 1421"والصاِبِريَن عَلى ما َأصابهم: "  وقوله تعاىل1420"اْلبْأِس
َفصبر : " وقوله1422"يَن والصاِبراِتوالصاِبِر: "عز وجل

  .معناه األمر واحلث على ذلك1423"جِميٌل
ومنجاة من مجيع الشدائد واألهوال , والصرب عون على اجلهاد والبالء, املسلمون أجدر الناس بالصرب

والشكر سبب للمزيد من النعم ، فلو كانوا مهتدين به كما جيب لكانوا أعظم , وأحقهم بالشكر
" ففي الترتيل العزيز , وأكثرهم ثروة, وأوسعهم علما وأشدهم قوة, ملكا وأعدهلم حكماالناس 

وَأِطيعوا اللَّه ورسوَله وَلا َتَناَزعوا َفَتْفَشُلوا 
  1424"وَتْذهب ِرُحيُكم واصِبروا ِإنَّ اللَّه مع الصاِبِريَن

نا به وما ينا عنه فيما ذكر من الوصايا حىت فتوطني النفس على احتمال املشقة يف سبيل ما أمر
وْأمر َأهَلَك ِبالصَلاِة واصَطِبر : " الصالة كما يف قوله تعاىل

  فاالستعانة بالصرب 1425"عَليها
وانتظار عاقبتها من النصر والفالح فإن هذا , أعباء الدعوة إىل اإلسالم واإلصالح  والصالة على سائر

واصِبر َفِإنَّ اللَّه َلا : "  جزاء له إال اإلحسان قال تعاىلمن اإلحسان الذي ال

 حقا أن اهللا ال يضيع أجر احملسنني يف أعماهلم يف الدنيا 1426"يِضيع َأجر اْلمحِسِنَني

                                                 
    مسند اإلمام أمحد            ,  رواه يزيد بن عبد اهللا بن الشخري-1417
       3/404 لسان العرب للعالمة ابن منظور-1418

  487/488مسيح عاطف الزين ,   تفسري مفردات ألفاظ القرآن -1419
  2/177 البقرة  -1420
  22/35حلج -1421

   35/ 33حزاب  األ-9
  12/18يوسف -1423
  8/46 األنفال -1424
  20/132 طه -1425
  11/115 هود  -1426
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ولكن للجزاء يف أمور األمم آجاال وأقدارا , بل يوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله, وال يف اآلخرة
  .تظارها وعدم استعجاهلا قبل أواا جيب الصرب يف ان

: قال تعاىل, فالصرب هو اخللق الذي يستعان به على مجيع أعمال األفراد واألمم يف الشدة والرخاء
  1427"َفاصِبر ِإنَّ اْلعاِقبَة ِلْلمتَِّقَني"

فال ,  املؤملةوالصرب على أقدار اهللا, والصرب عن معصية اهللا, الصرب على طاعة اهللا : وأنواع الصرب ثالثة
عليهم الصالة والسالم قد , حىت يويف هذه الثالثة حقّها فهؤالء األنبياء, يستحق العبد اسم الصرب التام

  وصفهم اهللا بالصرب 
ُآلٌّ )1430(وَذا اْلِكْفِل ) 1429(وِإدِريس ) 1428(وِإسماِعيَل "

واملؤمن إذا مسع مبا  (وقاموا ا كما   ينبغي,  فدلّ أم وفوها حقها1431"ِمْن الصاِبِريَن
 حني جعله يضرب برجله اليمىن فنبعت عني -عليه السالم- به على سيدنا أيوب -سبحانه–أنعم اهللا 

واملعىن أن اهلبة كانت للرمحة له ولتذكري , مث باليسرى فنبعت باردة فشرب منها, حارة فاغتسل منها
قال 1432) قبة الصابرين وما يفعل م أويل األلباب بسبب صربه فريغبون يف الصرب على البالء وعا

  1433" ارُآض ِبِرجِلَك هَذا مْغَتسٌل باِرد وَشراب: "تعاىل

                                                 
                                                 11/43 هود  -1427
من نسل سام ابن نوح  النيب الرسول رأس الساللة العربية الثالثة ,  ابراهيم اخلليل ابن آزرابن:  امساعيل-1428

  املعروفة باملستعربة
  ه وساعد إباه   يف بناء الكعبة تويف مبكة ودفن باحلجر عند قرب أمه ورد امسه               .ق2793 أمة هاجر حنو سنة   مع

الدين والدولة ( و)1/106األعالم للزركلي (عدة مرات يف القرآن الكرمي 
  )54ص 

– عمود نسب الرسول عليه السالم  نيب صديق من نسل شيت بن آدم ذكر  يف القرآن و هو يف:  إدريس-1429
ρ- عليهما السالم– على ما ذكره غري واحد من علماء النسب و كان أول بين آدم أعطي النبوة بعد آدم و شيث ,

  ) بتصرف58صقصص األنبياء البن كثري  ( 1/16كما ذكر ابن سعد يف الطبقات 
دل على أنه الظاهر يف القرآن الكرمي بالثناء عليه مع غريه من األنبياء ي:  ذو الكفل-1430
وهو املشهور و كان قد تكفل لبين قومه أن يكفيهم أمرهم ويقضي بينهم بالعدل فسمي , نيب

  ) بتصرف 236قصص األنبياء ص ( ذا الكفل 
  21/85 األنبياء -1431
  69-6/68 وانظر تفسري ابن كثري 377-3/376الكشاف  -1432
  38/42 سورة  ص  -1433
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الغم الشديد بسبب زوال اخلريات :  نوعان من املكروه-عليه السالم-* وقد حصل لسيدنا أيوب
هللا تعاىل وملا حصل هذان النوعان ال جرم ذكر ا, واألمل الشديد يف اجلسم, وحصول املكروهات

واْذُآر عبدَنا َأيوب ِإْذ : "لفظني ومها النصب والعذاب وهذا لقوله تعاىل

فلفظ اآلية 1434"َنادى ربه َأنِّي مسِني الشَّيَطاُن ِبُنصٍب وعَذاٍب
  :يدل على أن ذلك النصب والعذاب إمنا حصل من الشيطان مث ذلك العذاب فاملفسرون على قولني

  .عبارة عما حصل يف بدنه من األمراض : ولالقول األ
وهو ما –وعلى التقديرين .عبارة عن األحزان احلاصلة يف قلبه بسبب إلقاء الوساوس : القول الثاين

 يلزم إثبات الفعل للشيطان والقول أن فعل العبد خملوق هللا تعاىل على التفضيل -ذهب إليه األشاعرة
 قد وقع يف البالء الشديد والعناء العظيم فهل -ه السالمعلي– 1435فإذا كان سيدنا أيوب. املعلوم 

  كان ذلك حلكمة أم ال ؟
فإن كان ذلك حلكمة فمن املعلوم أنه ما أتى جبرم يف الزمان السابق حىت جيعل ذلك العذاب يف (

وإن كان ذلك لكثرة الثواب فاهللا احلكيم الرحيم قادر على إيصال كل خري , مقابلة ذلك اجلرم
وحينئذ ال يبقى يف تلك األمراض , يه من غري توسط تلك اآلالم الطويلة واألسقام الكريهةومنفعة إل

وهذه كلمات ظاهرة جلية وهي دالة على أن أفعال ذي اجلاللة مرتهة عن التعليل , واآلفات فائدة
َلا يسَأُل عما يْفعُل : "واحلق الصريح كما يف قوله تعاىل, 1436)باملصاحل واملفاسد

   1437"م يسَأُلوَنوه
واسَتِعيُنوا ِبالصبِر "إن الصرب باحلق والصرب هو كمال العبادة والتوحيد 

 فالصرب احلقيقي املبين على التسليم حيصل بتذكر وعد اهللا تعاىل باجلزاء احلسن 1438"والصَلاِة
ويتذكر أن , ليهاللصابرين على أعمال الرب اليت تشق على النفس وعن الشهوات احملرمة اليت تصبو إ

ومن عجيب أمر هذا , املصائب من فعل اهللا وتصرفه يف خلقه فيجب اخلضوع له والتسليم ألمره
كما تفيده سورة العصر ويؤيده , الصرب أنه يقي اإلنسان من اخلسران مىت حسن يف كل شيء

 قوة من قوى ورمبا أتينا على شيء من معىن الصرب وأنه( , )من صرب ظفر(وقد اشتهر أن , االختبار

                                                 
  38/41 سورة  ص -1434
 بين إبراهيم اخلليل بينهما مخسة آباء من بالد حوران ال يعد من اإلسرائيليني كان الصابر من:  أيوب النيب-1435

 أن أيوب بقي يف حمنته مثاين عشر سنة يتساقط حلمه حىت ρروى أنس عن النيب . وقيل كان معاصرا له, قبل موسى
  ) . 36 / 2األعالم (ومل يصرب عليه إالّ امرأته , ملّه العامل

  26/214 تفسري الرازي  -1436
    21/23 األنبياء  -1437
  2/153 البقرة  -1438
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يف موضع آخر االستعانة بالصرب تكون بااللتفات إىل األسباب , النفس تدخل النظام يف كل أعمالنا
, اليت تبعد الناس وتصرفهم عن صراط الشريعة كاتباع الشهوات والولوع بامللذات والبعد عن املؤملات

مث مبالحظة أن ما أوعد اهللا تعاىل , هأو أوعد بالعقاب على فعل, مث بالقياس بينها وبني ما رغّب اهللا فيه
فاالستعانة بالصرب والصالة قاعدة ( , 1439)وما وعد به أوىل أن يرجى ويطلب , به أوىل بأن يتقى

  .1440)جليلة للنهوض مبهمات األمور 
وأن من سنة اهللا تعاىل أن األعمال العظيمة ال تتم وال ينجح صاحبها إال بالثبات واالستمرار وهذا إمنا 

واهللا معه ملا جعل هذا الصرب سببا للظفر ألنه يولد الثبات , فمن صرب فهو على سنة اهللا, الصربيكون ب
ولن يثبت فيبلغ , ألنه تنكب سنته, واالستمرار الذي هو شرط النجاح ومن مل يصرب فليس اهللا معه 

  1441غايته 
م الَِّذيَن ِإَذا َأصابْته: " مث وصف الصابرين املستحقني للبشارة بقوله

وال ينايف 1442" مِصيبٌة َقاُلوا ِإنَّا ِللَِّه وِإنَّا ِإَليِه راِجعوَن
الصرب والتثبت ما يكون من حزن اإلنسان عند نزول املصيبة بل ذلك من الرمحة ورقة القلب ولو فقد 

  .1443اإلنسان هذه الرمحة لكان قاسيا ال يرجى خريه وال يؤمن شره 
واألخذ , مل صاحبه على ترك األعمال املشروعة بسبب املصيبةوإمنا اجلزع املذموم هو الذي حي

ويستقبحها العقل كما نشاهد من مجاهري الناس يف , بعادات وأعمال ضارة ينهى عنها الشرع

, إن العين تدمع والقلب يحزن: "فورد عنه صلى اهللا عليه وسلم  أنه قال, املصائب والنوائب

  1445" لمحزونون 1444قك       يا ابراهيموإنا لفرا, وال نقول إال ما يرضى ربنا
: ما أصابتين مصيبة إالّ وجدت فيها ثالث نعم : " أنه قال- τ- 1446وروي عن عمر بن اخلطاب( 

أن اهللا جيازي على اجلزاء : الثالثة, أا مل تكن أعظم مما كانت: الثانية, أا مل تكن يف ديين : األوىل

                                                 
  1/299 املنار  -1439
  1/113 املنار -1440
                                               2/37 املنار -1441
                                  2/156 البقرة  -1442
  2/41 املنار  -1443
   مات ملا بلغ من العمر سنتني -ي اهللا عنها رض- من زوجته مارية القبطيةρابن النيب حممد :  ابراهيم-1444
     كتاب اجلنائز     . τ رواه الشيخان من حديث انس بن مالك -1445
  سبق التعريف به:  عمر بن اخلطاب-1446



 - 266 -

َليِهم صَلوات ِمْن ربِهم ورحمٌة ُأوَلِئَك ع: "الكبري مث تال قوله تعاىل 

  1448 وهذا اإلظهار مزيد من العناية م  1447"وُأوَلِئَك هم اْلمهَتدوَن
فالصرب خلق يتعلق به بل يتوقف عليه كمال كل خلق، وما أتى الناس من شيء مثل ما أتوا من فقد 

يها كل شيء وذهبت منها كل قوة كل أمة ضعف الصرب يف نفوس أفرادها ضعف ف, الصرب أو ضعفه
.  

 إن الفالح هو الفوز والظفر بالبغية املقصودة من العمل وقد – رمحه اهللا -* وقال الشيخ حممد عبده
وَقد َأْفَلح اْليوم " يكون ذلك خاصا بالدنيا كما يف قوله تعاىل حكاية عن فرعون 

وَلْن ُتْفِلحوا : " كهفوقد يكون خاصا كقوله حكاية أهل ال1449"مْن اسَتعَلى

ويكون مشتركا بني الدارين وأن أكثر وعد القرآن للمؤمنني من هذا النوع 1450"ِإًذا َأبدا
ياَأيها الَِّذيَن آمُنوا " وإرادة الفالح الدنيوي من هذه اآلية ظاهرة 1451)

اصِبروا وصاِبروا وراِبُطوا واتَُّقوا اللَّه َلعلَُّكم 
 فإن الصرب و مصابرة األعداء واملرابطة والتقوى كلها من أسباب الفوز على 1452 "َنُتْفِلحو

 من -  الذي هو شأن املؤمن–يف الدنيا كما أا مع حسن النية وقصد إقامة احلق والعدل  األعداء
أسباب سعادة اآلخرين وهذه األعمال كلها اختيارية داخلة يف مقدور اإلنسان ولذلك أمر ا فبعمله 

  .ا يكون  سبب فالحه إذ
  
  : القول احلسن-2

وأن التكاليف اإلسالمية كلها شرعت لسوقه , إن الغاية اليت يسعى إليها كل عاقل هي السعادة احلقة
وُقْل ِلِعباِدي يُقوُلوا الَِّتي ِهي َأحسُن ِإنَّ : "إليها قال تعاىل

َن ِلْلِإنساِن الشَّيَطاَن ينَزُغ بيَنهم ِإنَّ الشَّيَطاَن َآا
وملا ترقى اإلنسان يف ,  لو ال اللسان ما ظهرت مثرات العقول واملدارك1453"عدوا مِبيًنا

فهو رابطة أفراد النوع اإلنساين ومجاعاته (, درجات أنواع الكماالت وملا امتاز على بقية احليوانات
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  20/64 طه  -1449
  18/20 الكهف -1450
  4/319 املنار  -1451
  3/200 آل عمران-1452
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وامتد رواق , كنت أسباب احملبةو واسطة تفامهه فإذا حسن قويت روابط األلفة ومت, بريد عقله, وأممه
السالم بني األفراد واجلماعات واألمم وكان هناك التفاهم والتعاون وجىن العامل من وراء ذلك متكني 

  1454)األمن وانتظام العمران وإذا قبح كان احلال على ضد ذلك 
واليت هي واملبعد هلم عن شقاوهتم وهالكهم هو القول احلسن , فاحملصل للناس سعادهتم وسالمتهم

ادع ِإَلى : كما يف قوله تعاىل, أحسن هي الكلمة  الطيبة واملقالة اليت هي أحسن من غريها
سِبيِل ربَك ِباْلِحْكمِة واْلموِعَظِة اْلحسَنِة وجاِدْلهم 

   1455..."ِبالَِّتي ِهي َأحسُن
فرب كلمة واحدة ,ة واحدةولو كلم, وهذا يستلزم استعمال العقل والروية عند كل كلمة تقال

ورب كلمة واحدة كانت السبب يف أمن وإنقاذ أمة أو أمم , وأهلكت شعبا أو شعوبا, أوقدت حربا

واتقوا , الكلمة الطيبة صدقة: " مكان الكلمة الواحدة من األثر يف قوله-ρ–وقد بني لنا النيب . 

  .1456 "النار ولو بكلمة طيبة
 عند القول واجتناب السيئ واختيار األحسن ضرورة لسعادة وهذا األدب اإلسالمي وهو التروي

  .العباد وهنائهم
كما أن اهللا تعاىل قد وهبنا من العقل والقوى ما يكفينا يف توفري أسباب الصعود احلضاري والبعد عن 
السقوط فإذا حنن استعملنا تلك املواهب فيما وهبت ألجله وصرفنا حواسنا وعقولنا يف الوجوه اليت 

َتْقف ما َليس َلَك ِبِه ِعْلم ِإنَّ السمع : "  منها اخلري قال تعاىلننال
, واْلبصر واْلُفؤاد ُآلُّ ُأوَلِئَك َآاَن عْنه مسُئوًلا 

وَلا َتمِش ِفي اْلَأرِض مرحا ِإنََّك َلْن َتْخِرَق اْلَأرض وَلْن 
لبصر والعقل مواهب وأمانات يف نفس  فالسمع وا1457"َتبُلَغ اْلِجباَل ُطوًلا

ولذا يتطلب منا تصحيح الفكر وإخضاع مجيع , وأن العلم أساس اخللق وأن اخللق زينة العلم, الوقت
وهذه النعم إمنا يكون مصدرها تلك , قوانا ألحكامه وفهم شرائع اهللا حق الفهم والتزام ما حدده فيها

صابَك ِمْن حسَنٍة َفِمْن اللَِّه  ما َأ"املواهب اإلهلية فهي من اهللا تعاىل 

(  ومن بني املواهب أيضا احملبة 1458"وما َأصابَك ِمْن سيَئٍة َفِمْن َنْفِسَك
فقد اتفق حكماء البشر غائبهم وحاضرهم على أن احملبة أعظم الروابط بني البشر وأقوى األسباب 

                                                 
  159 جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري ص -1454
  16/125 النحل  -1455
   رواه اإلمام أمحد عن عدي بن حامت مسند الكوفيني مسند اإلمام أمحد-1456
   .37 – 17/36 اإلسراء -1457

  4/79  النساء - 1458
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ن احملبة إذا فقدت ال حيل حملها شيء يف منع لسعادة االجتماع اإلنساين وارتقائه واتفقوا أيضا على أ
ِإنَّ اللَّه "  ففي الترتيل العزيز 1459)إال فضيلة العدل , البشر والوقوف عند حدود احلق

يْأمرُآم َأْن ُتؤدوا اْلَأماَناِت ِإَلى َأهِلها وِإَذا 
خص   فقد 1460.. "حَكمُتم بيَن النَّاِس َأْن َتحُكموا ِباْلعدِل

فقد أثر عن , العدل الذي هو أمانة  من بني األمانات اليت أوردها وملا كانت احملبة وهبية غري اختيارية
: "  فيعدل ويقول– رضوان اهللا عليهن – أنه كان يقسم بني زوجاته – صلى اهللا عليه وسلم –النيب 

 القليب فكان  ويقصد بذلك امليل1461 "هذا قسمي فيما أملك فال تلمني فيما تملك وال أملك
 وكان العدل من األعمال – رضوان اهللا عليهن –مييل لعائشة أكثر مما مييل لغريها من زوجاته 

الكسبية جعل اإلسالم احملبة فضيلة، والعدل فريضة وأوجبه جلميع الناس يف الدولة اإلسالمية 
 من احلاكم دون ال قريب, وحكومتها الشرعية ال خيتص به املسلم دون الكافر وال بر دون فاجر

وقد ورد من األحاديث يف التحاب يف اهللا ما ينبئ بشأن هذه الفضيلة . وال غين دون فقري , بعيد
وإن النعمة لتكفر وإن اهللا إذا قارب بين , إن الرحم لتقطع "  : –-ρ––ويرغب فيها منها قوله 

الْأَرِض جِميعا ما أَلَّفْت بين لَو أَنفَقْت ما ِفي : "  ثم قرأ اآلية 1462"القلوب لم يزحزحها شيء 
ِكيمح ِزيزع هِإن مهنيب أَلَّف اللَّه لَِكنو 1463" قُلُوِبِهم  

فينبغي على املرء أن ميأل قلبه حبب اهللا ورسوله أكثر من أي شيء ذلك دليل اإلميان الصادق قال 
 وحب الرسول من متام حب 1464"والَِّذيَن آمُنوا َأَشد حبا ِللَِّه: "تعاىل

 ُقْل ِإْن َآاَن آباؤُآم وَأبَناؤُآم :"اهللا تعاىل ألنه هو املبلغ عنه 
وِإْخواُنُكم وَأْزواجُكم وعِشريُتُكم وَأمواٌل اْقَترْفُتموها 
وِتجارٌة َتْخَشوَن َآسادها ومساِآُن َترضوَنها َأحب 

 ِمْن اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه َفَتربصوا ِإَليُكم
حتَّى يْأِتي اللَّه ِبَأمِرِه واللَّه َلا يهِدي اْلَقوم 

                                                 
                                              10/72 املنار  -1459
                                               4/58 النساء  -1460
  سنن أيب داود      , كتاب النكاح ,  روته عائشة رضي اهللا عنها -1461

   رواه احلاكم عن ابن عباس أيب داود                           - 1462
  8/63 األنفال  - 1463
  2/165 البقرة  - 1464
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اللّهم ازقنا حبك وحب " يدعو اهللا أن يكسبه هذه احملبة –-ρ–وكان النيب1465"اْلَفاِسِقَني

  1466" من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك 
كما تتم بالتفكري يف نعم اهللا اجلليلة اليت ال تنقطع وال حتصى ألن النفس مفطورة على حب من 

واستشعار العبد إحسان اهللا عليه دافع له على اكتساب حمبته أو سبب له يف ذلك كما , أحسن إليها
  ميكن حتقيقها عن طريق 

ما تقرب إلي عبدي بشيء " -ρ–قال , التقرب إىل اهللا تعاىل بفرائضه وباإلكثار من النوافل

  1467" أحب إلي مما افترضته عليه وال يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
واحلب يف اهللا هو من أمسى مظاهر التعامل اإلنساين فهو يبين مدى حتضره وهو من أوثق عرى 

تجرد من عصبيته واحلب يف اهللا ال يتحقق مبجرد الكالم بل على صاحبه التخلي عن أنانيته وال, اإلميان

ال : " -ρ–فيحب اخلري لآلخرين خبدمتهم بإخالص والصدق معهم وعدم األخذ من حقوقهم لقوله 

 فتنعدم مجيع أنواع الظلم واحلقد ويعم 1468 " يحب لنفسه يؤمن أحدكم حتى يحب ألخيه ما
  .اخلري مجيع أفراد اتمع 

وال يوجد سبب للتحاب , ف والتحابوذا ال يوجد سبب للوحدة و التعاون بني البشر كالتآل
قال , والتآلف كأخوة اإلميان اليت هي فوق كل اعتبار من اختالف األجناس واألنساب واللّغات

واْلمؤِمُنوَن واْلمؤِمَنات بعضهم َأوِلياُء بعٍض : " تعاىل

وف هو  وأول معر1469" يْأمروَن ِباْلمعروِف ويْنهوَن عْن اْلمنَكِر
فمن مثار اإلميان , متكني األخوة وكل أمر باملعروف وي عن املنكر هدفه األمسى هو احلق واإلنصاف

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم : "--ρ––احلقيقي تآخي املؤمنني فيما بينهم قال 

الجسد بالسهر  وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر
: "  فهو واجب ديين كبقية الواجبات وهي أساس بناء اتمع الفاضل وقال تعاىل1470 "والحمى
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 يترتب على هذا أن هناك حقوقا وواجبات تنشئها 1471"ِإنَّما اْلمؤِمُنوَن ِإْخوٌة
  .هذه الرابطة األخوية 

  
  : املال- 3

ا وشهواهتا لذلك جيهد والنيل من لذائذه, اإلنسان اجلاهل يظن أن سعادته يف التمتع بنعيم الدنيا( 
ويكد ويتعب لينال أكرب قسط من متاعها وينسى اآلخرة اليت هي دار السعادة , نفسه يف مجع حطامها

 ويف هذه 1472)وال ختطر على باله ألنه قصر مهّته على الدنيا ونعيمها الزائل, فال يعمل هلا, األبدية
ودار , فيظنون أا دار السعادة, دع ا الكثريوناليت ينخ, اآلية الكرمية تصوير دقيق هلذه احلياة الدنيا
ِإنَّما مَثُل اْلحياِة : " دار القرار قال تعاىل, اإلقامة ما دروا أا معرب وممر لآلخرة

الدْنيا َآماٍء َأْنَزْلَناه ِمْن السماِء َفاْخَتَلَط ِبِه 
ام حتَّى ِإَذا َنبات اْلَأرِض ِمما يْأُآُل النَّاس واْلَأْنع

َأَخَذت اْلَأرض ُزْخرَفها وازَّيَنت وَظنَّ َأهُلها َأنَّهم 
َقاِدروَن عَليها َأَتاها َأمرَنا َليًلا َأو َنهارا 
َفجعْلَناها حِصيدا َآَأْن َلم َتْغَن ِباْلَأمِس َآَذِلَك ُنَفصُل 

وما اْلحياُة : "وكما يف قوله تعاىل , 1473"وَناْلآياِت ِلَقوٍم يَتَفكَّر

ومع ذلك فإنه مل مينع من التمتع  , 1474 "الدْنيا ِفي اْلآِخرِة ِإلَّا مَتاع
اْلماُل واْلبُنوَن ِزيَنُة اْلحياِة الدْنيا : " باملال ولقوله تعاىل

با وَخير واْلباِقيات الصاِلحات َخير ِعْند ربَك َثوا
وابَتِغ ِفيما آَتاَك اللَّه الدار : "  وقوله1475" َأمًلا

اْلآِخرَة وَلا َتنس َنِصيبَك ِمْن الدْنيا وَأحِسْن َآما 
َأحسَن اللَّه ِإَليَك وَلا َتبِغ اْلَفساد ِفي اْلَأرِض ِإنَّ 

  .1476"اللَّه َلا يِحب اْلمْفِسِديَن
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وأخطأ من قال أن الدنيا جنة الكافر فاملال نعمة إذا , من حقه أن يسعد يف الدنيا واآلخرةفاملؤمن 
عرف العبد فيه حق اهللا وحق املسكني ومل يضن به فأدى زكاة ماله شكرا هللا على نعمته فإنه حينئذ 

  .يكون سببا للسعادة والرقي احلضاري 
ل رضى اهللا باإلنفاق يف سبيله وعمل الرب وسبيل إىل ني, واملال يف اإلسالم وسيلة وليس غاية

 1477" وَأحِسْن َآما َأحسَن اللَّه ِإَليَك : " والصاحلات عمال بقوله تعاىل

نعم المال " فمن اكتسبه من حالل وأنفقه يف وجوهه املشروعة فنعم هذا املال كما ورد يف األثر 

   ".الصالح للرجل الصالح
جلهلة أن إعطاء املال دليل على حمبة اهللا ملن أعطاه إياه فيجتمع الناس فلوال يعتقد كثري من الناس ا( 

وَلوَلا َأْن ): " على الكفر ألجل املال هذا معىن قول ابن عباس عند تفسريه هلذه اآليات 
يُكوَن النَّاس ُأمًة واِحدًة َلجعْلَنا ِلمْن يْكُفر 

ْن َفضٍة ومعاِرج عَليها ِبالرحماِن ِلبيوِتِهم سُقًفا ِم
وِلبيوِتِهم َأبوابا وسررا عَليها يتَِّكُئوَن , يْظهرون 

وُزْخرًفا وِإْن ُآلُّ َذِلَك َلما مَتاع اْلحياِة الدْنيا , 
     1478 "واْلآِخرُة ِعْند ربَك ِلْلمتَِّقَني

فاهللا يعجل للكافرين حبسناهتم اليت يعملوا , زائلة احلقرية عند اهللا تعاىل إمنا ذلك من الدنيا الفانية ال
  1479وليس هلم عند اهللا تبارك وتعاىل حسنة جيزيهم ا, يف الدنيا مآكل ومشارب ليوافوا اآلخرة 

 لو أن الدنيا تزن عند اله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء: " كما ورد يف احلديث
جناح بعوضة ما  لو عدلت الدنيا عند اهللا: " ة أخرى ويف رواي1480"

إذا رأيت اهللا تبارك وتعالى " : -ρ– وقوله1481 " أعطى آافرا منها شيئا

    .1482"فإنما ذلك استدراج منه , يعطي العبد ما يشاء وهو مقيم على معاصيه
ا التوسعة عليهم فإذا ما طرح هذا السؤال فحني مل يوسع على الكافرين للفتنة اليت كأن يؤدي إليه( 

من جلوء الناس إىل الكفر حلبهم الدنيا وهتالكهم عليها فهالّ وسع على املسلمني ليقبل الناس على 
  .اإلسالم 
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أن التوسعة عليهم مفسدة أيضا ملا تؤدي إليه من الدخول يف اإلسالم ألجل الدنيا والدخول : واجلواب
كمة فيما سبق حيث جعل يف الفريقني أغنياء وفقراء يف الدين ألجل الدنيا من دين املنافقني فكانت احل

   .1483وغلب الفقر على الغىن
ويكشف عن سنن اهللا يف توزيع األرزاق يف الدنيا واآلخرة , هكذا يضع القرآن األمور يف نصاا (

وتغري نسب التفاوت , ثبات التفاوت يف الرزق بني الناس, ويقرر حقيقة القّيم كما هي عند اهللا ثابتة
 فقد ثبت ذه اآلية أن اهللا 1484)سبابه يف النظم واتمعات وهذا التالزم مطرد يف غري هذا املثال وأ

إمنا يفعل ما يفعله ويترك ما يتركه ألجل حكمة ومصلحة وذلك يدل على تعليل أحكام اهللا ( تعاىل 
  1485) تعاىل وأفعاله باملصاحل والعلل حىت وإن خفيت 

  
  : الطاعة -4

 االستقامة على الطريقة وبني الرخاء والتمكني يف األرض حقيقة قائمة فقد كان إن االرتباط بني
حىت استقاموا على الطريقة ففتحت هلم األرض اليت , العرب يف جوف الصحراء يعيشون يف شظف 

مث حادوا عن الطريقة فاستلبت منهم خرياهتم استالبا وما , وتتدفق فيها األرزاق, يغدودق فيها املاء
وَألَّو " فيتحقق فيهم وعد اهللا , حىت يفيئوا إىل الطريقة, يف نكد وشظفيزالون 

, اسَتَقاموا عَلى الطَِّريَقِة َلَأسَقيَناهم ماًء َغدًقا 
ِلَنْفِتَنهم ِفيِه ومْن يعِرض عْن ِذْآِر ربِه يسُلْكه عَذابا 

   1486 "صعدا
فإا تعاقب بآفات أخرى , مث تنال الوسع والغىن,  على طريقة اهللاوإذا كانت هناك أمم ال تستقيم ( 

ال طمأنينة فيها , وحتيل احلياة فيها لعنة مشؤومة, يف إنسانيتها أو أمنها أو قيمة اإلنسان وكرامته فيها
.  

وبني تيسري , ويف القرآن مواضع متكرر فيها االرتباط بني صالح القلوب واستقامتها على هدى اهللا
َفُقْلت اسَتْغِفروا ربُكم : "  قال اهللا عز من قائل1487.) زاق وعموم الرخاءاألر

 " يرِسْل السماَء عَليُكم ِمدرارا, ِإنَّه َآاَن َغفَّارا 

                                                 
  3/487 الكشاف  - 1483
   .3189 , 5/3188 يف ظالل القرآن  - 1484
   .27/212 الرازي - 1485
  17-72/16 اجلن - 1486
  3735 , 3734 / 6 يف ظالل القرآن  - 1487
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وَلو َأنَّ َأهَل اْلُقرى آمُنوا واتََّقوا : "  وقوله تعاىل1488
ماِء واْلَأرِض وَلِكْن َلَفَتحَنا عَليِهم برَآاٍت ِمْن الس

  1489 " َآذَّبوا َفَأَخْذَناهم ِبما َآاُنوا يْكِسبوَن
وَلو َأنَّ َأهَل اْلِكَتاِب آمُنوا واتََّقوا َلَكفَّرَنا " ويف موضع 

وَلو , عْنهم سيَئاِتِهم وَلَأدَخْلَناهم جنَّاِت النَِّعيِم 
وراَة واْلِإِجنيَل وما ُأنِزَل ِإَليِهم َأنَّهم َأَقاموا التَّ

  1490 "..ِمْن ربِهم َلَأَآُلوا ِمْن َفوِقِهم وِمْن َتحِت َأرجِلِهم
َألَّا َتعبدوا ِإلَّا اللَّه ِإنَِّني َلُكم ِمْنه : " وجاء يف موضع

وا ِإَليِه وَأْن اسَتْغِفروا ربُكم ُثم ُتوب, َنِذير وبِشري 
يمتِّعُكم مَتاعا حسًنا ِإَلى َأجٍل مسمى ويؤِت ُآلَّ ِذي 

وما هي إال قاعدة صحيحة كما سبق أن ذكر سابقا تقوم على أسباا  ( 1491 .."َفضٍل َفضَله
ص وهذا ما خي, كما أن الواقع العملي يشهد بتحققها على مر القرون, ومن سنة احلياة, من وعد اهللا

 .األمم ال األفراد 
, وهي مع هذا موسع عليها يف الرزق, ولقد نشهد يف بعض الفترات أمما ال تتقي اهللا وال تقيم شريعته

وَنبُلوُآم : "   قال اهللا تعاىل1492)ولكن هذا إمنا هو االبتالء , ممكّن هلا يف األرض

  1493 " ِبالشَّر واْلَخيِر ِفْتَنًة
إمنا يقودهم بالتقوى فعلينا أن نطيع , ن ال يقود الناس بالسالسل إىل الطاعاتوما خنلص إليه أن الدي

, وليس من الضروري أن نكون حنن ندركها, فوراءها قطعا حكمة, النصوص ولو خفيت حكمتها
  ولكن هذا ال يربر   

 َأياما معدوداٍت َفمْن: " فعلى سبيل املثال قوله تعاىل, التقيد فيما أطلقه النص

َفِعدٌة ِمْن  )1495(َأو عَلى سَفٍر ) 1494(َآاَن ِمْنُكم مِريضا
                                                 

                                        12 – 71/10وح   ن- 1488
  7/96 األعراف  - 1489
  66 – 5/65 املائدة - 1490
   .3 – 11/2 هود  - 1491
  3713/ 6 يف الظالل  - 1492
   .21/35 األنبياء  - 1493
ى حبيث تثور يف اجلسد مح, املريض من قام به املرض وهو احنراف املزاج عن حد االعتدال الطبيعي:  مريضا - 1494

  أو وجع  أو   
  )2/162التحرير والتنوير ( فشل 
   )35تفسري اجلاللني ص ( أي مسافرا سفر القصر وأجهده الصوم :  سفر- 1495
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وحنن ال ندرك ( إلرادة اليسر ال العسر ,  هي املرض والسفر إطالقا1496... "َأياٍم ُأَخر
فقد تكون هناك اعتبارات أخرى يعلمها اهللا , حكمة اهللا كلها قي تعليقه مبطلق املرض ومطلق السفر

أو ال تظهر , وقد تكون هناك مشقات أخرى ال تظهر للحظتها, ملرض والسفروجيهلها البشر يف ا
 وأثر الطاعة يتمثل يف األكل من احلالل الذي هو سبب يف تقبل الدعاء 1497)للتقدير البشري

قال رسول :  قال– τ –كما أن األكل من احلرام مينع قبول الدعاء والعبادة عن أيب هريرة , والعبادة

وإن اهللا أمر 1498 " إالّ طيبا ا الناس إنّ اهللا طيب يحب الطيب ال يقبلأيه" : --ρ–اهللا 
ياَأيها الَِّذيَن آمُنوا ُآُلوا ِمْن : " املؤمنني مبا أمر به املرسلني فقال

َطيباِت ما رَزْقَناُآم واْشُكروا ِللَِّه ِإْن ُآنُتم ِإياه 
 أشعث اغبر يمد يداه إلى السماء  يا ثم ذكر الرجل يطيل السفر  1499 "َتعبدوَن

رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب 
واْشُكروا " والطيبات ما طلب كسبه من حالل ويستلزم عدم حترمي شيء منها  (1500.لذلك

سباا  الذي خلقها لكم وسهل عليكم أ1501 "ِللَِّه ِإْن ُآنُتم ِإياه َتعبدوَن
 1502)ويف استعماهلا فيما خلقت له , بأن تتبعوا سنته احلكيمة يف طلب هذه الطيبات واستخراجها

ياَأيها : " وأن نتجنب أكل ما حرمه اهللا من مال الغري كما هو يف قول اهللا تعاىل
الَِّذيَن آمُنوا َلا َتْأُآُلوا َأمواَلُكم بيَنُكم ِباْلباِطِل 

 َتُكوَن ِتجارًة عْن َتراٍض ِمْنُكم وَلا َتْقُتُلوا ِإلَّا َأْن
 هناك من يتساءل فيقول ما 1503 " َأنُفسُكم ِإنَّ اللَّه َآاَن ِبُكم رِحيما

واملعىن أن اتمع الذي تشيع فيه مثل هذه الطرق غري , عالقة أكل أموال الناس بالباطل بقتل النفس
رشوة وقمار وسرقة واحتكار وبيوع غري جائزة فقد حكم على نفسه املشروعة لكسب املال من ربا و

وقد يكون ذلك سببه أكل األموال بالباطل بسفك الدماء للزيادة يف املبالغة يف الزجر , باملوت والفناء
فاهللا , ظاهره وهو االنتحار " وَلا َتْقُتُلوا َأنُفسُكم" وقد يراد باللفظ , والردع

                                                 
                                                  2/184 البقرة  - 1496
                                            169 / 1 يف الظالل - 1497
     .   عن أيب هريرة   كتاب الزكاة صحيح مسلم رواه مسلم - 1498
     2/172 البقرة - 1499
  . رواه مسلم عن أيب هريرة    كتاب الزكاة - 1500
  2/172 البقرة - 1501
  2/522 تفسري الرازي  - 1502
    4/29 النساء  - 1503
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 يتجنب الباطل ويستقيم على الطريقة ويطيعه فكل ذلك من أسباب الرزق يريد هلذا اإلنسان أن
  " الغاية ال تربر الوسيلة " ويف ديننا  احلنيف , ودوامه

  
  
  
  
  

إنّ الحالل بين وإنّ الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ال يعلمهن كثير " : --ρ–وقال 

رضه ومن وقع في  فقد استبرأ لدينه وع1504من الناس فمن اتقى الشبهات 
أال ,  كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه1505الشبهات وقع في الحرام

 أال وأنّ في الجسد مضغة إذا 1506وأنّ لكل ملك حمى أال وأنّ حمى اهللا محارمه 
  .1508 " 1507وإذا فسدت فسد الجسد كلّه أال وهي القلب , صلحت صلح الجسد كلّه

                                                 
  ما التبس حكمه لدى املؤمن أهو حالل أم حرام؟: مجع شبهة:  الشبهات- 1504
  .شك أن يقع فيه حذف لداللة ما قبله عليه يو:  وقع يف احلرام- 1505
  حمرماته:  حمارمه- 1506
  .الضمري مبفهومنا احلايل :  القلب- 1507
  . كتاب بيوع سنن الترميذي – رضي اهللا عنهما – رواه النعمان بن بشري - 1508
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  احلبوط احلضاري :املبحث الثاين 
  املعىن واملرادفات: ملطلب األولا

  :احلبوط -1
هدر وهو من : وحبط دم القتيل, فسد وذهبت فائدته: وسكوا وحبوطا) بكسر الباء(حِبط العمل 

أو تأكل املاشية , وهو وجع يأخذ البعري يف بطنه من كأل يستوبله) بفتحتني(حبط بطن البعري حبطا 
وقيل احلبط االنتفاخ أيا كان من داء أو غريه , عنها ما فيهافتكثر حىن تنتفخ لذلك بطوا وال خيرج 

ُأوَلِئَك حِبَطت َأعماُلهم ِفي الدْنيا : "  ويف الترتيل1509

  أي أولئك املستمتعون خبالفهم وحظهم مما ذكر واخلائضون يف الباطل 1510 " واْلآِخرِة
فعها هلم إلسرافهم فيها وإفسادهم يف حبطت أعماهلم الدنيوية يف الدنيا فكان ضررها أكرب من ن

  .األرض كما حتبط بطون املاشية تأكل اخلضر فتستوبله فتنتفخ وتفسد ويكون سبب هالكها 
وحبطت أعماهلم الدينية يف اآلخرة من العبادات وصلة الرحم وصنع املعروف والصدقة وإكرام 

ألا كانت ألجل الرياء , جلنةويدخلهم ا, فلم يكن هلم أجر ينقذهم من عذاب النار,    الضيوف
مل تكن , وألجل أن يعاملوا معاملة املسلمني وجتري عليهم أحكامهم, وحب الظهور والثناء, والسمعة

 ويف القرآن الكرمي عدة آيات يف حبوط األعمال – عز وجل –وال ملرضاة اهللا , ألجل تزكية النفس
  . سنذكرها 1511بالشرك والرياء أي بطالن ثواا 

حلبط أو احلبوط أنسب شيء لوصف األعمال اليت تباهى ا أصحاا فإا تنتفخ وهم يظنوها فلفظ ا
  .صاحلة ناجحة راحبة مث تنتهي إىل اهلالك والضياع 
فالدنيوية حتبط كلها يف اآلخرة ألن شرط قبوهلا : ومجلة القول أن أعماهلم إما دينية وإما دنيوية 

أا : وحلبوطها معىن آخر وهو, وافتضح أمرهم,  إذا ظهر نفاقهموحتبط يف الدنيا, اإلميان واإلخالص
ال تأثري هلا يف هتذيب أخالقهم وتزكية أنفسهم من الفحشاء واملنكر ومساوئ األخالق ألن هذا ال 

  . حيصل إال باإلخالص
  :وأما الدنيوية فهي قسمان

  . متنع باألموال واألوالد والقوة -1
  .1512كيد ومكر ونفاق  -2

                                                 
  554 – 1/553  لسان العرب البن منظور - 1509
  9/69 التوبة  - 1510
 وصفوة التفاسري حملمد على    الصابوين  5/602:  ويف ظالل القرآن 209 – 10/208 نظر تفسري املنار  - 1511

   .21/121وجممع البيان للطربي الد اخلامس   3/321
   .5/602 أنظر يف ظالل القرآن - 1512
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  .لة ما ذكر من آيات يف حبط األعمال بالشرك والرياء ومن مج
ومْن يرَتِدد ِمْنُكم عْن ِديِنِه َفيمت وهو َآاِفر : " قال تعاىل

َفُأوَلِئَك حِبَطت َأعماُلهم ِفي الدْنيا واْلآِخرِة 
  1513 " وُأوَلِئَك َأصحاب النَّاِر هم ِفيها َخاِلدوَن

ُأوَلِئَك الَِّذيَن حِبَطت َأعماُلهم ِفي الدْنيا : " اىلقال تع

   1514 "واْلآِخرِة وما َلهم ِمْن َناِصِريَن
َفَقد حِبَط عمُله وهو ِفي اْلآِخرِة ِمْن : " قال تعاىل

  1515 " اْلَخاِسِريَن
  وهو ما ورد 1516 " حِبَطت َأعماُلهم َفَأصبحوا َخاِسِريَن: " قال تعاىل

َذِلَك هدى اللَِّه يهِدي ِبِه مْن : " يف شأن املنافقني وقوله عز من قائل
يَشاُء ِمْن ِعباِدِه وَلو َأْشرُآوا َلحِبَط عْنهم ما َآاُنوا 

   1517 " يعمُلوَن
وَلَقد ُأوِحي ِإَليَك وِإَلى الَِّذيَن ِمْن َقبِلَك َلِئْن : " وقوله

 وقوله 1518 " ْآت َليحبَطنَّ عمُلَك وَلَتُكوَننَّ ِمْن اْلَخاِسِريَنَأْشر
َذِلَك ِبَأنَّهم َآِرهوا ما َأنَزَل اللَّه َفَأحبَط : " تعاىل

   1519 " َأعماَلهم
ِإنَّ الَِّذيَن َآَفروا وصدوا عْن سِبيِل اللَِّه : " وقال عز وجل

 بعِد ما َتبيَن َلهم اُهلدى َلْن وَشاقُّوا الرسوَل ِمْن
   1520 " يضروا اللَّه َشيًئا وسيحِبُط َأعماَلهم

  . اهلبوط والنكوص والتثبيط والسقوط, ومن مرادفات احلبوط
  
  

                                                 
  2/217البقرة  - 1513
  3/22 آل عمران - 1514
  5/5 املائدة - 1515
  5/63 املائدة - 1516
  6/88 األنعام - 1517
  39/66 الزمر - 1518
  47/9 حممد  - 1519
  47/32 حممد  - 1520
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وِإنَّ ِمْنها َلما : " قال تعاىل, نزل:  نقيض الصعود وهبط هبوطا :اهلبوط -2

وإن منها ملا : الراحج أن يكون معناه:  قال ابن جين1521 " ِة اللَِّهيهِبُط ِمْن َخْشي
وذلك أن اإلنسان إذا فكر يف عظم هذه املخلوقات تضاءل وخشع , يهبط من نظر إليه من خشية اهللا
فنسب الفعل إىل تلك احلجارة ملا كان اخلشوع والسقوط مسببا عنها , وهبطت نفسه لعظم ما شاهد

وما رميت ِإْذ رميت وَلِكنَّ : " إليها كقول اهللا تعاىلوحادثا ألجل النظر 

  1522 " اللَّه رمى
  .و اهلبط أيضا النقصان : أن يقع الرجل يف شر: و اهلبط
أي نسألك الغبطة ونعوذ بك أن بط عن "  اللّهم غبطا ال هبطا " ويف احلديث , الذل: و اهلبط
  1523.ط والرتول أو نعوذ بك من الذل واالحنطا, حالنا

فإن اإلنزال ذكره اهللا تعاىل يف , وإذا استعمل اإلنسان اهلبوط فعلى سبيل االختالف خبالف اإلنزال
واهلبط ذكر حيث نبه على , األشياء اليت نبه على شرفها كإنزال املالئكة والقرآن واملطر وغري ذلك

  1524"  وُقْلَنا اهِبُطوا بعضُكم ِلبعٍض عدو: " الغض حنو
َقاَل َفاهِبْط ِمْنها َفما يُكوُن َلَك َأْن َتَتَكبر : " وقوله

   1525 " ِفيها
 وليس يف قوله فإنّ 1526 " اهِبُطوا ِمصرا َفِإنَّ َلُكم ما سَأْلُتم: " وقال

وضِربت عَليِهم الذِّلَُّة : " أال ترى أنه تعاىل قال, لكم ما سألتم تعظيم وتشريف
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: "  وقال جل ذكره1527 "مسَكَنُة وباُءوا ِبَغضٍب ِمْن اللَِّهواْل
   1529 " 1528 ُقْلَنا اهِبُطوا ِمْنها جِميعا

  
 1530 " َنَكص عَلى عِقبيِه: " قال تعاىل,  اإلحجام واالنقطاع عن الشيء :النكوص -3

: "  وجلوقوله عز, رجع إىل خلفه: رجع عما كان عليه من اخلري خاصة ونكص الرجل ينكص
  1531 "َفُكنُتم عَلى َأعَقاِبُكم َتنِكصوَن

                           1532فالنكوص هو الرجوع إىل الوراء وهو القهقرى , فسر بذلك
رضوا ِبَأْن يُكوُنوا مع اْلَخواِلِف : " وهاهو يف معىن قوله تعاىل

قد رضوا ألنفسهم بأن  ف1533 " وُطِبع عَلى ُقُلوِبِهم َفهم َلا يْفَقهوَن
والطبع على . يكونوا مع اخلوالف من النساء وذلك بعدم اخلروج مع الرسول للجهاد يف سبيل اهللا

القلوب واخلتم عليها عبارة عن عدم قبوهلا لشيء جديد من العلم واملوعظة غري ما ستقر فيها 
خياطبون به فهم تدبر وألجل ذلك هم ال يفهمون ما , واستحوذ عليها وصار وصفا ووجدانا هلا

   .1534واعتبار فيعملوا به 
يقال ثبطه املرض , حبسهم وشغلهم : وثبطهم, هو رد اإلنسان عن الشيء الذي يفعله: والتثبيط
وَلو َأرادوا :  ومنه قوله تعاىل1535إذا حبسه ومنعه ومل يكد يفارقه , وأثبطه

لَّه اْنِبعاَثهم اْلُخروج َلَأعدوا َله عدًة وَلِكْن َآِره ال
 -  قال ابن عباس 1536 " َفَثبَطهم وِقيَل اْقعدوا مع اْلَقاِعِديَن

وأوحى إىل قلوم اقعدوا مع : وقال مقاتل, يريد خذهلم وكسلهم عند اخلروج: -رضي اهللا عنهما 
ِإنَّما " : وقد بين سبحانه وتعاىل حكمته يف هذا التثبيط واخلذالن قبل وبعد فقال, القاعدين

يسَتْأِذُنَك الَِّذيَن َلا يؤِمُنوَن ِباللَِّه واْليوِم اْلآِخِر 
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وَلو , وارَتابت ُقُلوبهم َفهم ِفي ريِبِهم يَترددوَن 
َأرادوا اْلُخروج َلَأعدوا َله عدًة وَلِكْن َآِره اللَّه 

 1537 " يَل اْقعدوا مع اْلَقاِعِديَناْنِبعاَثهم َفَثبَطهم وِق
ومل يستعدوا , ومل يريدوا اخلروج يف طاعة اهللا, وارتابوا ملا ال ريب فيه, فلما تركوا اإلميان به وبلقائه

  .وال أخذوا أهبة ذلك كره سبحانه انبعاث من هذا شأنه , له
إليه على يد أحب خلقه إليه فإن مل يرفع به وبرسوله وكتابه رأسا ومل يقبل هديته اليت أهداها 

فإن طاعة هذا وخروجه مع , بل بدهلا كفرا, ومل يعرف قدر هذه النعمة وال شكرها, وأكرمهم عليه
وأوحى إىل قلبه قدرا وكونا أن يقعد مع , رسوله يكرهه اهللا تعاىل فثبطه لئالّ يقع ما يكره من خروجه

َلو : " املؤمنني يف تثبيط هؤالء عنهم فقالمث أخرب سبحانه عن احلكمة اليت تتعلق ب, القاعدين
َخرجوا ِفيُكم ما َزادوُآم ِإلَّا َخباًلا وَلَأوضعوا 
ِخَلاَلُكم يبُغوَنُكم اْلِفْتَنَة وِفيُكم سماعوَن َلهم 

الفساد واالضطراب فلو خرجوا مع : واخلبال, 1538 " واللَّه عِليم ِبالظَّاِلِمَني
   1539ني ألفسدوا عليهم أمرهم فأوقعوا بينهم االضطراب واالختالل  املؤمن

  
كسقوط اإلنسان من السطح , طرح الشيء إما من مكان عال إىل مكان منخفض: السقوط -4

ملا يقلّ ,  والسقط والسُّقاط1540 "  َأَلا ِفي اْلِفْتَنِة سَقُطوا: "كقوله تعاىل
وَلما سِقَط ِفي : " وقوله تعاىل... حسبه رجل ساقط لئيم يف : ومنه قيل, االعتداد به

  1542.  فإنه يعين الندم 1541 " َأيِديِهم
  

  السببية وعالقتها بعوامل احلبوط :املطلب الثاين 
  :الشرك و النفاق -1

بل فساد األرض يف احلقيقة , إن عبادة غري اهللا والدعوة لغريه والشرك به هو أعظم فساد يف األرض
َظهر اْلَفساد ِفي اْلبر : "  وخمالفة أمره قال اهللا سبحانه وتعاىلإمنا هو الشرك باهللا
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واْلبحِر ِبما َآسبت َأيِدي النَّاِس ِليِذيَقهم بعض الَِّذي 
   .1543 " عِمُلوا َلعلَّهم يرِجعوَن

––مبخالفة رسوله وى عن إفسادها بالشرك له و, فاهللا أصلح األرض برسوله ودينه باألمر بتوحيده

ρ-1544 " وَلا ُتْفِسدوا ِفي اْلَأرِض بعد ِإصَلاِحها: "  تعاىل لقوله         
فاملنافقون هم الذي , ومن أعظم أسباب السقوط احلضاري النفاق وسنعقبه بغريه من األسباب

م يف وقد أطنب ذكره, أو من كانت سريرته سيئة وظاهره حسن, يظهرون اإلميان ويبطنون الكفر
 لينبه إىل عظيم خطرهم وكبري ضررهم فقد وصفوا بعشرة 1545القرآن الكرمي يف ثالث عشرة آية 

, واملكر, واخلداع, الكذب: (أوصاف شنيعة وقبيحة كلها تدل على رسوخهم يف الضالل وهي
) والسخرية باملؤمنني , والتذبذب, والضالل, واجلهل, واإلفساد يف األرض, واالستهزاء, والسفه

أربع من كن : " حيث قال-ρ–ومن صفاهتم اليت ركز عليها النيب , اذنا اهللا من صفات املنافقنيأع

فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى 
يدعها إذا أتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر وإن صام 

ألنه يعلم أن املنافقني يف الدرك , ؤمن ال يرضى أن يكون منافقا فامل1546" وصلى وزعم أنه مسلم 
ِإنَّ اْلمَناِفِقَني ِفي الدرِك اْلَأسَفِل : " قال تعاىل, األسفل من النار

   وأنهم شر من الكفار 1547 " ِمْن النَّاِر وَلْن َتِجد َلهم َنِصريا
ن الصدوق القائم بشرائع الدين وملا كان وقد استشكل احلديث بأن هذه اخلصال قد توجد يف املؤم

  .كذلك اختلف العلماء يف معناه 
 أن هذه – وهو صحيح خمتار – نقال احملققون واألكثرو: - رمحه اهللا – 1548قال اإلمام النووي 

فإذا اتصف ا أحد من املصدقني أشبه املنافق فيطلق عليه اسم النفاق , اخلصال هي خصال املنافقني
  ) .اق العملي ال النفاق العقدي النف( جمازا 
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  .وقد يكون احلديث للتحذير من التخلق ذه األخالق اليت تكون سبب يف النفاق احلقيقي الكامل 
فإذا ما وجد مسلم يسلك خلقا من األخالق املنكرة املبينة يف احلديث أو اليت وصفوا ا يف القرآن 

 أن يفكّر يف اعتباره منافقا ألن املسلم ليس ينصح بأسلوب مناسب أن يقلع عنه وال جيدر بغريه
 –بل هذا شأن ربنا , وظيفته تعداد حسنات وسيئات الناس ومراقبتهم وحماسبتهم وتقييم إميام

 ومن الفجار أو الفساق من إذا نصح يف مقاله وفعاله وقيل له انزع عما أنت عليه –سبحانه وتعاىل 
  احلمية وارجع إىل احلق امتنع وأىب وأخذته 

وِإَذا ِقيَل َله اتَِّق   : "قال تعاىل, والغضب باإلمث  بسبب مااشتمل عليه من اآلثام 
اللَّه َأَخَذْته اْلِعزَُّة ِباْلِإْثِم َفحسبه جهنَّم وَلِبْئس 

وِإَذا ُتْتَلى عَليِهم : "  وهذه اآلية شبيهة بقوله تعاىل1549 " اْلِمهاد
َناٍت َتعِرُف ِفي وجوِه الَِّذيَن َآَفروا آياُتَنا بي

اْلمْنَكر يَكادوَن يسُطوَن ِبالَِّذيَن يْتُلوَن عَليِهم 
آياِتَنا ُقْل َأَفُأَنبُئُكم ِبَشر ِمْن َذِلُكم النَّار وعدها 

   1550 " اللَّه الَِّذيَن َآَفروا وِبْئس اْلمِصري
 ِبْئسما اْشَتروا ِبِه "البغي واحلسد ففي الترتيل ومنشأ الكفر كذلك 

َأنُفسهم َأْن يْكُفروا ِبما َأنَزَل اللَّه بْغيا َأْن يَنزَِّل 
اللَّه ِمْن َفضِلِه عَلى مْن يَشاُء ِمْن ِعباِدِه َفباُءوا 

  1551 " ِبَغضٍب عَلى َغضٍب وِلْلَكاِفِريَن عَذاب مِهٌني
. كان كفرهم سببه البغي واحلسد ومنشأ ذلك الكرب قوبلوا باإلهانة والصغار يف الدنيا واآلخرة فلما 

أي أم بذلوا أنفسهم وباعوا مبا حرصوا عليه بغيا وحسدا : وذهب مجهور املفسرين إىل أن اشتروا
 من املنافع ومبا كان لكل من الرؤساء واملرؤوسني, وحبا يف الرياسة واعتزازا باجلنسية-ρ–للنيب 

  1552. املتبادلة يف احملافظة عليها 
فال يسعى يف , كما أن العجب سبب السقوط واهلالك فإذا أعجب املرء بنفسه عمى عن نقائصها

فعاش وال أخالق له مصدرا لكل شر بعيدا عن , وهلا عن الفضائل فال يسعى يف اكتساا     إزالتها 
  .كل خري 

ومل , ومن احتقر الناس مل ير هلم حقا, على الناس واالحتقار هلموعن العجب بالنفس ينشأ الكرب ( 
, وكان عليهم مثل ما كان على نفسه أظلم الظاملني, يعتقد هلم حرمة ومل يراقب فيهم إالّ وال ذمة
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 كان سبب هالكه من عجبه بنفسه وأنه خلق من النار وأنه – نعوذ باهللا تعاىل منه –وإبليس اللّعني 
َقاَل َأَنا َخير ِمْنه  . " 1553) رب عليه فكان من الظاملني اهلالكني فتك, خري من آدم

 َقاُلوا : " ويف الترتيل1554 " َخَلْقَتِني ِمْن َناٍر وَخَلْقَته ِمْن ِطٍني

 وإذا مل يعجلوا بالعذاب فقد 1555 " َأُنؤِمُن َلَك واتَّبعَك اْلَأرَذُلوَن
بوا ِبآياِتَنا سَنسَتدِرجهم والَِّذيَن َآذَّ"  اهللا تعاىل 1556يستدرجهم

 واستدراجه تعاىل إياهم بإدرار النعم عليهم على 1557 "ِمْن حيُث َلا يعَلموَن
ماكهم يف الغيإذا رأيت اهللا تعاىل أنعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه : ولذا قيل, ا

 وزعمهم أن متواترة النعم أثرة من اهللا وهذا ميكن محله على االستصعاد باعتبار نظرهم, مستدرج
  .تعاىل وهو الظاهر 

وعلى االسترتال باعتبار احلقيقة فإن اجلبلة اإلنسانية يف أصل الفطرة متهيئة لقبول احلق لقضية كل 
  مولود يولد

فإذا أخلد إىل األرض واتبع الشهوات وارتكب ,  على الفطرة فهو يف بقاع التمكن على اهلدى والدين
  .اصي والسيئات يرتل درجة إىل أن يصري أسفل السافلني املع

الظلم عند أهل اللغة وكثري من العلماء وضع الشيء يف : ( 1558و ما الشرك إالّ ظلم فقد قال الراغب
   1559) غري موضعه املختص به إما بنقصان أو بزيادة وإما بعدول عن وقته أو مكانه 

ام هو ما ينايف مصلحة العباد وهدايتهم لسعادة الدنيا فالظلم الذي ينفيه تعاىل عن نفسه يف األحك
  .واآلخرة ويف اخللق ما ينايف النظام واألحكام 
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. تفصيل النشأتني ,  املفردات يف غريب القرآن ,األخالق, مكارم الشريعة, الذريعة , من كتبه حماضرات األطباء

  ). بتصرف2/255األعالم للزركلي  (
  4/56  تفسري املنار  -1559
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فالظلم حمال عليه تعاىل ال ألن الظلم عبارة عن تصرف املتصرف يف ملك غريه وأن تصرفه يف ملكه ( 
يف احلكمة والكمال يف ال ميكن أن يكون ظلما فإن هذا غري صحيح وإمنا يستحيل عليه الظلم ألنه ينا

يا عبادي إني حرمت " : – عز وجل –عن ربه -ρ– ففيما يرويه الرسول 1560) النظام والتشريع 

  1561..." الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فال تظالموا 
وما َظَلمَناهم وَلِكْن َظَلموا َأنُفسهم َفما : " ويف الترتيل العزيز

آِلهُتهم الَِّتي يدعوَن ِمْن دوِن اللَِّه ِمْن َأْغَنت عْنهم 
 1562 َشيٍء َلما جاَء َأمر ربَك وما َزادوهم َغير َتْتِبيٍب

"1563  
يريد وما نقصناهم من النعيم يف الدنيا والرزق ولكن نقصوا  (– رضي اهللا عنهما –قال ابن عباس 

  1564 ) حظ أنفسهم حيث استخفوا حبقوق اهللا تعاىل
فصاروا إىل ما , واستهزؤوا بالوعيد, وكذبوا باآليات, وتولوا عن اهلدى, فهم قد عطّلوا مداركهم

  .صاروا إليه ظاملني ألنفسهم ال مظلومني 
إذا فما كان إهالكهم بغري جرم استحقوا به اهلالك و لكن ظلموا أنفسهم بشركهم وفسادهم يف 

حبيث لو بقوا زمنا , قبول احلق وإيثار اخلري على الشراألرض وإصرارهم حىت مل يعد فيهم بقية من 
ِإنََّك ِإْن  " – عليه السالم – كما قال نوح 1565آخر ملا ازدادوا إالّ ظلما وفجورا وفسادا 

 َتَذرهم يِضلُّوا ِعبادَك وَلا يِلدوا ِإلَّا َفاِجرا َآفَّارا
 "1566                                      

 :ب السقوطومن أسبا
  
  :نقض امليثاق -2

ومن صدقهم يف , لقد دخلت يف اإلسالم مجاعات وشعوب بسبب مارأوا من وفاء املسلمني بعهدهم
, ومن إخالصهم يف إميام كما أن اختاذ اإلميان غشا وخداعا يزعزع العقيدة يف الضمري, وعدهم

                                                 
  4/56س   ,   م  -1560
   رواه مسلم عن أيب ذر الغفاري -1561
   .299وتفسري اجلاللني ص  ) 163تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي  ص (ختسري :  تتبيب-1562
  11/101 هود  -1563
  4/1928ل القرآن    يف ظال-1564
   .2/292 وانظر اكتشاف  12/154 املنار  -1565
   .71/27 نوح -1566
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َلا َتتَِّخُذوا  و: " وهلذا قال اهللا تعاىل 1567ويشوه صورهتا يف ضمائر اآلخرين 
َأيماَنُكم دَخًلا بيَنُكم َفَتِزلَّ َقدم بعد ُثبوِتها 
وَتُذوُقوا السوَء ِبما صددُتم عْن سِبيِل اللَِّه وَلُكم 

وزل عن طريق اهلدى ,   فهذا مثل ملن كان على االستقامة وحاد عنها1568 " عَذاب عِظيم
ألن الكافر إذا رأى املؤمن قد عاهده مث غدر , ملشتملة على الصد عن سبيل اهللابسبب األيمان احلانثة ا

َفِبما : " وقال تعاىل, به مل يبق له وثوق بالدين فانصد بسببه عن الدخول يف اإلسالم1569

 " َنْقِضِهم ِميَثاَقهم َلعنَّاهم وجعْلَنا ُقُلوبهم َقاِسيًة
1570   

يه من املعاصي والكفر كان حبسب سنة اهللا تعاىل يف تأثري األعمال يف فنقص امليثاق وما يترتب عل
ومقسيا لقلوم حىت مل تعد تؤثر فيها , النفوس مبعدا هلم عن كل ما يستحقون به رمحة اهللا وفضله

 فهو مسبب عن أعماهلم 1571فهذا معىن إسناد اللعنة وتقسية القلوب إليه تعاىل , حجة وال موعظة
  . هي علّة لذلك االختيارية اليت 

  التقاعس عن اجلهاد  -3
والسعادة عنده ليست إالّ هذه احلياة الدنيا , إنّ من ال يؤمن باهللا تعاىل واليوم اآلخر ال يؤمن باملعاد

فيشح ا وال يعرضها للزوال مبزاولة احلروب واقتحام موارد اخلطوب فيميل إىل ما فيه السالمة فيفر 
  .و فيغلب ويسقط يف خمالب العد

فال يبايل ذه احلياة , وأما من اعتقد أن ال سعادة يف هذه احلياة الفانية وإمنا السعادة هي احلياة الباقية
الدنيا   وال يلتفت إليها فيقدم على اجلهاد بقلب قوي وعزم صحيح فيقوم الواحد من مثله مقام 

ه َلُكم وعسى ُآِتب عَليُكم اْلِقَتاُل وهو ُآر: " لقوله تعاىل, الكثري
َأْن َتْكرهوا َشيًئا وهو َخير َلُكم وعسى َأْن ُتِحبوا 
 " َشيًئا وهو َشر َلُكم واللَّه يعَلم وَأْنُتم َلا َتعَلموَن

1572  

                                                 
  4/2192 يف ظالل القرآن  -1567
  16/94 النحل  -1568
واملراد يف اآلية اإلبعاد عن رمحة اهللا تعاىل ومن هديه إذ استوجبوا غضب اهللا , اللّعن هو اإلبعاد:  لعناهم-1569

   ) .6/143التحرير والتنوير  (ألجل نقض امليثاق 
  5/13 املائدة  -1570
   .6/282 املنار -1571
  2/216 البقرة -1572
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ِإْن يُكْن ِمْنُكم ِعْشروَن صاِبروَن يْغِلبوا : " أما قوله تعاىل
ُكْن ِمْنُكم ِماَئٌة يْغِلبوا َأْلًفا ِمْن ِماَئَتيِن وِإْن ي

وهذا متعلق  ( 1573 " الَِّذيَن َآَفروا ِبَأنَّهم َقوم َلا يْفَقهوَن
أي بسبب أم قوم جهلة باهللا تعاىل وباليوم اآلخر    ال يقاتلون احتسابا وامتثاال ألمر اهللا ) يغلبوا(

ل املؤمنون وإمنا يقاتلون للحمية اجلاهلية واتباع خطوات تعاىل وإعالء كلمته وابتغاء رضوانه كما يفع
: "  ويقول تعاىل1574)الشيطان وإيثار ثائرة البغي والعدوان فال يستحقون إالّ القهر واخلذالن 

ياَأيها الَِّذيَن آمُنوا ما َلُكم ِإَذا ِقيَل َلُكم 
ِض انِفروا ِفي سِبيِل اللَِّه اثَّاَقْلُتم ِإَلى اْلَأر

َأرِضيُتم ِباْلحياِة الدْنيا ِمْن اْلآِخرِة َفما مَتاع 
ِإلَّا , اْلحياِة الدْنيا ِفي اْلآِخرِة ِإلَّا َقِليٌل 

يعذِّبُكم عَذابا َأِليما ويسَتبِدْل َقوما  َتنِفروا
 " يٍء َقِديرَغيرُآم وَلا َتضروه َشيًئا واللَّه عَلى ُآلِّ َش

أي فما فوائدها ومقاصدها؟ أو فما التمتع ا وبلذائذها إذا  قورنت بنعيم اآلخرة فإن ذلك  ( 1575
لو كانت الدنيا تزن عند اهللا جناح بعوضة ما سقى منها : "  ففي احلديث1576) مستحقر ال يعبأ به 

  : وهللا در من قال1577" كافرا شربة ماء 

  ا        تبقى علينا وما من رزقها رغداتا اهللا لو كانت الدنيا بأمجعهـ
  ما كان من حق حر أن يذل ا        فكيف وهي متاع يضمحل غدا ؟

وال أرى االستدالل على رداءة الدنيا إال استدالال يف مقام الضرورة للحفاظ على ديننا ومقومات 
" ور حممد الغزايل رمحه اهللا حضارتنا اإلسالمية احلقة وهذا يذكّرين مبا مسعته يف حماضرة للشيخ الدكت

فاحلياة الدنيا هي نعم الدار ملن تزود منها , أي احلضيض واالحنطاط, العروبة بال إسالم تساوي الصفر
  . آلخرته 

 " ِإْآراه ِفي الديِن َقد َتبيَن الرْشد ِمْن الَغي: " لقوله تعاىل
1578  .  

                                                 
  8/56 األنفال -1573
: ط, دار إحياء التراث العريب بريوت , )حممود( روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم و السبع املثاين لأللوسي -1574

  10/32,  م1985هـ1405, 4
   .39 – 8/38 التوبة -1575
   .10/95 روح املعاين  -1576
  .ق خترجيه  سب-1577
   .2/256 البقرة  -1578
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 ذلك مما هو عقبة يف سبيل الرقي والتقدم فقد أباح كما أن اإلسالم مل حيث على رهبانية أو حنو
يابِني آدم ُخُذوا ِزيَنَتُكم : " القرآن الطيبات أكال وشربا ولباسا قال تعاىل

ِعْند ُآلِّ مسِجٍد وُآُلوا واْشربوا وَلا ُتسِرُفوا ِإنَّه َلا 
  1579 " يِحب اْلمسِرِفَني

وإظهار استعداد اإلنسان ملعرفة سنن اهللا وآياته يف األكوان فهي , نفحب الزينة أعظم أسباب العمرا
ومن اإلسراف فيها , والغفلة عن شكر املنعم ا, وإنما يذم اإلسراف فيها, غري مذمومة يف نفسها

من علمية أو عملية , جعلها شاغلة عن عبادة اهللا تعاىل وعن سائر معايل األمور والكماالت اإلنسانية
  .دنيوية كانت أو أخروية وكذلك الطيبات من الرزق , عيةأو اجتما

وال , للقيام مبعايل األمور الدينية والدنيوية, وليس احلرمان من الزينة والطيبات علة سببية وال غائية( 
وإمنا االبتالء واالختبار يقع بكل من حصوهلما , وال هو أعون على ذلك, لشكر اهللا تعاىل ونيل رضاه

  1580)ما واحلرمان منه
فال وجه إذا ,  وإن املالك هلما أقدر على طاعة اهللا وشكره وتزكية نفسه ونفع غريه من الفاقد هلما

وال جلعله إيامها عائقني عن الكمال حبيث يعبد اهللا تعاىل ويتقرب إليه بتركهما , لتحرمي الدين هلما
, أهل الكتاب فغلّوا يف الدينوسرت عدواه التقليدية إىل ,  وغريهم1581كما جرى عليه وثنيو الربامهة

فصاروا يبثون يف األمة أن أصل الدين وروحه , وسرت عدوى هؤالء وأولئك إىل كثري من املسلمني
ُقْل :" وقد كذّب اهللا اجلميع بقوله تعاىل, وسره يف تعذيب النفس وحرماا من الطيبات والزينة

اِدِه والطَّيباِت مْن حرم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخرج ِلِعب
ِمْن الرْزِق ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آمُنوا ِفي اْلحياِة الدْنيا 
َخاِلصًة يوم اْلِقيامِة َآَذِلَك ُنَفصُل اْلآياِت ِلَقوٍم 

  ...  وأمر بالسعي والعمل 1582 "يعَلموَن

                                                 
  7/31 األعراف  -1579
  8/389 املنار -1580
, تقول باحللول حيث رمست خطة اإلنسان اخللقية يف هذه احلياة,  دين حل حمل الديانة القدمية للهند: الربامهة-1581

 ألنه هو ,وهي مهمة التخلص من الشر والتقرب من اخلري والشر هو ما له من جسم, وحددت له نبعا لذلك مهمته
العقل أو (وقد شرحه خاصة الربامهيني ب ) يرامها(املستتر فيه وهو) احلال(واخلري هو , الذي يتبع العامل املشاهد

 1391الطبعة اخلامسة  ,دار الفكر بريوت ,  حممد البهمي/اجلانب اإلالهي من التفكري اإلسالمي  د ) . (الروح(
   بتصرف  253 – 252ص ,   م1972/ هـ 
  7/32عراف  األ-1582
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   الكسب احلرام-4
وذلك أن كل ما كان حب اإلنسان , لدنيا قبل اآلخرةإن املال قد يكون نقمة  وسببا للتعذيب يف ا

فصاحب املال أبدا يف قلق ( , وحزنه على فقده أعظم, كان خوفه من فواته أكثر, للشيء أشد
مث , وإما يف تعب مجعه وحفظه وتثمريه, فهو إما يف خوف فوات املال وإما يف حزن فقده, واضطراب

وكان , عند املوت يعظم أسفه على مفارقته وتعظم حسرتهف, إنه إن يبقى املال عنده إىل آخر عمره
  كمن ينتقل من بستان ونعيم إىل سجن 

 فهذا هو وجه العقاب يف الدنيا 1583( وحرامه عذابا , وعند احلشر يكون حالله حسابا,  وجحيم
َفَلا ُتعِجبَك َأمواُلهم وَلا َأوَلادهم : " قال اهللا تعاىل, باملال

يد اللَّه ِليعذِّبهم ِبها ِفي اْلحياِة الدْنيا ِإنَّما يِر
واعَلموا : "  وقال تعاىل1584 " وَتْزهق َأنُفسهم وهم َآاِفروَن

َأنَّما َأمواُلُكم وَأوَلادُآم ِفْتَنٌة وَأنَّ اللَّه ِعْنده 
 أي أم 1586  " مجبنة د مبخلةاألوال "يف شأن األوالد -ρ–وقال  . 1585 " َأجر عِظيم

  .سبب يف البخل واجلنب 
فبعدم احملافظة على املال سواء أكان ذلك بواسطة السرقة والغصب واخليانة والغش والرشوة والقمار 
والبيوع املنهي عنها وكل ما يعد من أكل أموال الناس بالباطل وإتالف مال الغري ومنحها ملن ال 

آنذاك ال مفر من السقوط احلضاري الذي به يفقد , انون والسفيهحيسن التصرف فيها كالصيب و
  .اتمع األمن واالستقرار ويعيش يف فوضى واضطراب 

قال تعاىل فيما خيص , وخنص الربا بالذكر وغريها ككرت املال واالحتكار ملا هلا من مضار جسيمة 
 ِإلَّا َآما  الَِّذيَن يْأُآُلوَن الربا َلا يُقوموَن: "الربا

يُقوم الَِّذي يَتَخبُطه الشَّيَطاُن ِمْن اْلمس َذِلَك ِبَأنَّهم 
َقاُلوا ِإنَّما اْلبيع ِمْثُل الربا وَأحلَّ اللَّه اْلبيع 

  :  فالربا له مضار يف ااالت املختلفة1587 " وحرم الربا

                                                 
  46ص قبس من نور القرآن الكرمي حملمد علي الصابوين  -1583
  55 /9 التوبة -1584
  8/28 األنفال -1585
 فضمهما إليه وقال ρ عن يعلى العامري أنه جاء احلسن واحلسني رضي اهللا عنهما يستبقان إىل رسول اهللا -1586

  ) .مسند اإلمام أمحد: (هذا احلديث
  2/275 البقرة -1587
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ويقضي على روح ,  بروز العداوة والبغضاء بني أفراد اتمع يؤدي إىل:  فعلى املستوى االجتماعي-
واستغالل جهد , واألديان مجيعا تدعو إىل التعاون واإليثار وتبغض األثرة واألنانية, التعاون بينهم

  .اآلخرين 
يؤدي إىل تكديس الثروة يف أيدي فئة قليلة رغم أا ال تبذل جهدا :  وعلى املستوى االقتصادي-

واإلسالم ينبذ مثل هذه , فتكون كالنباتات الطفيلية اليت تنمو على حساب غريها, ذا الربحيقابل ه
 .ويعمل على عدم تكديس املال عند فئة قليلة , النوعيات من البشر

فاألصل أن يقرض املسلم أخاه , يؤدي إىل فقدان معاين املروءة واألنفة:  وعلى املستوى األخالقي-
وِإْن َآاَن ُذو عسرٍة " تظر ميسرته رفقا بأخيه ورمحة به ويداينه وين, بال فائدة

  1588 " َفَنِظرٌة ِإَلى ميسرٍة
    – عز وجل –حىت يصل األجر واجلزاء من عند اهللا 

الربا وسيلة لالستعمار والواقع االقتصادي الدويل يؤكد هذه احلقيقة :  وعلى املستوى السياسي-
بنوك العاملية بعد تضخمها وازدياد هامش الربح فيها جتر إىل رهن فالقروض الربوية اليت تقدمها ال

  .القرار السياسي للدولة املدانة ورمبا وصل األمر إىل التدخل العسكري 
هذا املرض الفتاك الذي يؤدي إىل حتطم اتمعات ,  هذه بعض األمراض اليت تترتب عن الربا-

يَن آمُنوا وعِمُلوا الصاِلحاِت ِإنَّ الَِّذ: " ففي الترتيل العزيز, والدول
وَأَقاموا الصَلاَة وآَتوا الزََّآاَة َلهم َأجرهم ِعْند 

ياَأيها , ربِهم وَلا َخوٌف عَليِهم وَلا هم يحَزُنوَن 
الَِّذيَن آمُنوا اتَُّقوا اللَّه وَذروا ما بِقي ِمْن 

َفِإْن َلم َتْفعُلوا َفْأَذُنوا ,  مؤِمِنَني الربا ِإْن ُآنُتم
ِبحرٍب ِمْن اللَِّه ورسوِلِه وِإْن ُتبُتم َفَلُكم رُءوس 

ناهيك عن املال املكنوز 1589 " َأمواِلُكم َلا َتْظِلموَن وَلا ُتْظَلموَن
 زكاته فهو غري كرت ولو كان وكل ما أديت, وهو الذي مل تؤد زكاته ولو كان بني األيدي غري خمبوء

  .مدفونا حتت األرض 
والَِّذيَن يْكِنُزوَن الذَّهب واْلِفضَة وَلا : " قال اهللا تعاىل

 1590 " ينِفُقوَنها ِفي سِبيِل اللَِّه َفبشِّرهم ِبعَذاٍب َأِليٍم
 ِفي َناِر يوم يحمى عَليها: " مث زاد اهللا تعاىل يف اإليضاح والبيان فقال

                                                 
  . 2/280 البقرة -1588
  279 – 2/278 البقرة  -1589
   .9/34 التوبة -1590



 - 290 -

جهنَّم َفُتْكوى ِبها ِجباههم وجُنوبهم وُظهورهم هَذا 
   1591 " ما َآَنْزُتم ِلَأنُفِسُكم َفُذوُقوا ما ُآنُتم َتْكِنُزوَن

وحيصل , أما االحتكار هو أن حيبس الشخص السلع اليت حيتاج إليها الناس حىت يرتفع مثنها فيبيعها
والعلة من حترمي االحتكار كما يرى اإلمام الشوكاين وكثري من الفقهاء هي , ريمنها على ربح كث

وعندما حترم الشريعة اإلسالمية االحتكار فإا ال تترك احملتكرين يستفيدون من , إحلاق الضرر بالناس 
 بل توجب على ويل األمر أن يقوم ببيع األموال احملتكرة جربا بثمن املثل عند ضرورة, احتكارهم
   1592الناس إليه

  
  
  

وهل مثل هذا ال يعد تدخال واحلد من حرية األفراد يف ممارسة نشاطهم؟ إن هذا على خالف األصل 
ألن مصلحة األمة تعرضت للخطر من قبل احملتكرين ليعاد احلق إىل نصابه وللوقوف يف وجوه الذين 

ويعرضون ,  واإلضراريهددون مصاحل األمة وحياولون أن يكسبوا أرباحهم عن طريق االستغالل

 ال يحتكر إال خاطئ" ففي احلديث , االقتصاد لألزمات اخلانقة واملتضرر بالدرجة األوىل هو الفقري
 "1593  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  9/35 التوبة -1591
  . بتصرف31 قبس من نور القرآن الكرمي للصابوين،  ص -1592
  . رواه مسلم عن معمر بن عبد اهللا  كتاب املساقاة  صحيح مسلم -1593



 - 291 -

السببية و الثواب و العقاب يف : الفصل السابع 
 القرآن الكرمي

ُآْنُتم َخير ُأمٍة ُأْخِرجت ِللنَّاِس : " القرآن خياطب معتنقيه بقوله

 وهو مبدأ إجيايب 1594 "َتْأمروَن ِباْلمعروِف وَتْنهوَن عْن اْلمنَكِر
  "الشر  لزوم مقاومة" أساسي مفاده 

 تقوم أعمال اإلنسان على أساس – بقدر ما هلذا التعبري من معىن –فإذا كانت األخالق الالّدينية 
حتترم ) التوحيدية (نما األخالق الدينية بي, اليت صارت أساس اتمع املدين, املنافع الشخصية العاجلة
وهي بذلك تدفع الفرد إىل أن ينشد دائما , ولكنها متتاز برعاية منافع اآلخرين, أيضا املنفعة الشخصية

أساس األخالق , ومن جهة أخرى يقر القرآن فكرة اجلزاء, ثواب اهللا تعاىل قبل أن يهدف إىل فائدته
وعلى العاقبة الدنيوية , خللقي على أساس القيمة اخللقية للفردوالقرآن يقيم بناءه ا. التوحيدية 
فأما الفرد فإن ثوابه مستحق يوم احلساب ومن أجل هذا يقرر القرآن صراحة القيمة الدينية , للجماعة

  وأما اجلماعة فإن 1596 ,1595"َذرِني ومْن َخَلْقت وِحيدا:" للفرد يف قوله تعاىل
وبني , وبني الفضالء والرذالء, فالفرق بني األخيار واألشرار. القضيةجزاءها عاجل تقدم توضيح هذه 

 َفَأما : "قال تعاىل, املؤمنني واملشركني إمنا هو فيما يلقاه كل منهم من جزاء عقابا كان أو ثوابا
َفِإنَّ اْلجِحيم ِهي , وآَثر اْلحياَة الدْنيا , مْن َطَغى 
 َخاَف مَقام ربِه وَنهى النَّْفس عْن وَأما مْن, اْلمْأوى 
   1597 " َفِإنَّ اْلجنََّة ِهي اْلمْأوى, اْلهوى 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   .3/110 آل عمران - 1594
  74/11 املدثر - 1595
دار الفكر دمشق  سوريا طبعة ,  د الصبور شاهني ترمجة عب197 الظاهرة القرآنية ملالك بن نيب  ص - 1596
  197ص ,   هـ1402 م1972
     .41 – 37/ 79 النازعات - 1597
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  الثواب والعقاب معنامها واشتقاقهما: املبحث األول
  :املطلب األول

  : الثواب معناه واشتقاقه -1
ويف ااز ثاب , ه مث ثابوا إليهيقال تفرق عنه أصحاب, اسم من مادة ثاب يثوب ثوبا أي رجع: الثواب

بنحو غضب غضبا شديدا مث سكت عنه , عليه عقله وحلمه إذا كان خرج عن مقتضى العقل واحللم
  1598. فإم يعودون إليه بعد مفارقته , ومنه جعل البيت احلرام مثابة للناس, غضبه

ِعْنِد اللَِّه َلمُثوبٌة ِمْن : " وكذلك املثوبة قال تعاىل, جزاء الطاعة: والثواب

  .وأعطاه ثوابه ومثوبته أي جزاء ما عمله  , 1599 " َخير
هْل ُثوب اْلُكفَّار : " ويف الترتيل العزيز, أعطاه إياها: وأثابه اهللا ثوابه وأثْوبه وثوبه مثوبته

  . أي ُجوُزوا 1600 "ما َآاُنوا يْفعُلوَن

,  أي جازوه على صنيعه 1602 " وا أخاكمأثيب"  - رضي اهللا عنه – 1601ويف حديث ابن التيهان
: " وعلى هذا قوله عز وجل, 1603والثواب يقال يف اخلري والشر إالّ أنه باخلري أخص وأكثر استعماال

  1604 "َثوابا ِمْن ِعْنِد اللَِّه واللَّه ِعْنده حسُن الثَّواِب
  .   زاء ثوابا تصورا أنه هو الثواب ما يرجع إىل اإلنسان من جزاء أعماله فيسمى اجل: 1605وقال الراغب

َفمْن يعمْل ِمْثَقاَل َذرٍة : " فقد جعل اهللا تعاىل اجلزاء نفس الفعل يف قوله تعاىل

أي أن لألعمال تأثريا يف نفس ,  ومل يقل جزاءه فاجلزاء أثر طبيعي للعمل1606 " َخيرا يره
فكأن , كون معذّبة فيها حبسب سنة اهللا تعاىلأو تدسيها فت, العامل تزكّيها فتكون ا منعمة يف اآلخرة

                                                 
   .                                        4/309 املنار  - 1598
                                           .2/103 البقرة - 1599
   .83/36 املطففني - 1600
هـ 20املتوىف ) أبو اهليثم(الصحايب ملك ابن التيهان األنصاري مشهور بكنيته , أبو اهليثم هو :  ابن التيهان- 1601

   .8/103 واألعالم 3/241)  اإلصابة يف متييز الصحابة(
  سنن أيب داود, كتاب األطعمة ,  رواه أبو داود عن جابر بن عبد اهللا- 1602
  1/383 لسان العرب البن منظور  - 1603
  3/195 آل عمران  - 1604
  . سبق التعريف به - 1605
   .99/7 الزلزلة - 1606
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وقد أشار إىل هذا املعىن بعض املدققني من العلماء ال سيما الصوفية , األعمال نفسها تثوب وتعود
   و إذا فقه الناس هذا املعىن زال غرورهم 1608 وحمي الدين بن العريب 1607كالغزايل

 عذاا إالّ على ما أرشدهم إليه كتاب اهللا ومل يعتمدوا يف أمر ما يرجون من نعيم اآلخرة وخيشون من
   .1609من العمل الصاحل 

  
: 1610وقول احلُطيئة , جزاه به وعليه جزاء وجزاه جمازاة وجزاء, هو املكافأة على الشيء: اجلزاء -2

قال أبو . اسم للمصدر كالعافية, اجلزاء: جوزيه مجع جزاء واجلازية, من يفعل اخلري ال يعدم جوازيه
َقاُلوا َفما جَزاؤه ِإْن : " قال تعاىل, زاء يكون ثوابا ويكون عقابااجل: اهليثم

َقاُلوا جَزاؤه مْن وِجد ِفي رحِلِه َفهو , ُآنُتم َآاِذِبني
فما عقوبته إن بان كذبكم بأنه مل يسرق أي ما عقوبة السارق : معناه :  قال1611" جَزاؤهَ 

  .عندكم إن ظهر عليه

                                                 
  سبق التعريف به: أبو حامد الغزايل  - 1607
فيلسوف من أئمة ,  وانتقل إىل إشبيليةم1156/  هـ650ولد يف مرسية  باألندلس :  حمي الدين ابن العريب- 1608
" شطحات"ليه أهل مصر وأنكر ع, فزار الشام وبالد الروم والعراق واحلجاز, كل علمة قام برحلة يف املسلمني

واستقر , كما أريق دم احلالج وأشباهه و حبس وسعي يف خالصه فنجا, صدرت عنه فعمل بعظيم على إراقة دمه
مفاتيح , روح القدس, التعريفات: له حنو أربعمائة كتاب ورسالة منها, م 1240/  هـ638يف دمشق فتويف فيها 

  ) . بتصرف 6/281األعالم  ... (الغيب 
 4/310نار  امل- 1609
وجاء اإلسالم فأسلم ومل يكن له , عاش مدة يف اجلاهلية, هو أبو مليكة جرول احلطيئة العبسي:  احلطيئة- 1610

  صحبة  
  ويهجو اليوم م ميدحه   , ويذم تلك تارة أخرى, مث عاش متنقال يف القبائل ميدح هذه تارة, ρ     برسول اهللا 

فظل يستشفع إليه بالناس , قي شر لسانه حىت أن عمر بن اخلطاب حبسهوكل قبيلة تسعى إىل وده لتت,     باألمس
  وقول 

    وبقي τ    الشرع حىت أطلقه وهدده بقطع لسانه إن هجا أحدا و لكنه نكث بعد موت عمر بن اخلطاب 
 جواهر األدب يف أدبيات وإنشاد لغة العرب تأليف( هـ 59    يهجوا وميدح حىت مات أوائل خالفة معاوية 

  السيد أمحد 
 ) .68ص , و البالغة الواضحة , 2/142, ت, طبعة جديدة ب,  مكتبة املعارف( ,     اهلامشي

  75 –74/ 12 يوسف - 1611
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   –τ -  1612وسئل ابن عباس
  
  
  

  .  ال يكون جزيته إالّ يف اخلري والشر وجازيته يف الشر1613قال الفراء: عن جزيته وجازيته فقال
   1614أي أعطاه جزاء ما أسلف من طاعته : ومنه قوهلم جزاه اهللا خريا

  1615 ". الصوم لي وأنا أجزي به: " ويف احلديث

        
  : املطلب الثاين

  العقاب معناه واشتقاقه -1
: "  وقوله1616 " َفحق ِعَقاِب: " قال اهللا تعاىل, والعقوبة واملعاقبة ختتص بالعذابالعقاب 

وِإْن عاَقبُتم َفعاِقبوا ِبِمْثِل : "  وقوله1617 " َشِديد اْلِعَقاِب

ومْن عاَقب ِبِمْثِل ما عوِقب : "  وقوله1618 " ما عوِقبُتم ِبِه

   1619" ِبِه
َفاَتُكم َشيٌء ِمْن َأْزواِجُكم ِإَلى  ْن وِإ: "وكما يف قوله تعاىل

    1621   1620" اْلُكفَّاِر َفعاَقبُتم
                                                 

 3ولد مبكة , الصحايب اجلليل, حرب األمة: هو أبو العباس عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب:  ابن عباس- 1612
كف بصره يف آخر , اديث شهد مع علي اجلمل والصفني وروى عنه األحρوالزم الرسول  , م619/ هـ .ق

  )2/351واالستيعاب , 2/330اإلصابة يف متييز الصحابة  (م687/  هـ 68تويف بالطائف , عمره
 / هـ144ولد , املعروف بالفراء, موىل بن أسد, هو حيي بن زياد بن عبد اهللا بن منظرو الديلمي: الفراء - 1613
, ’وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون األدب وكان مع تقدمه يف اللغة فقيها متكلما, إمام الكوفيني,  بالكوفةم762

املذكر واملؤنث , من كتبه معاين القرآن,  م 822/  هـ 207تويف يف طريق مكة  , عاملا بأيام احلرب وأخيارها 
  ) .316  و الفرق بني الفرق ص       46 – 45 / 8األعالم (

  457/ 1ر   لسان العرب  البن منظو- 1614
   رواه أبو هريرة  يف كتاب الصوم صحيح البخاري- 1615
  38/14 سورة ص - 1616
  .     196/ 2 البقرة - 1617
 126 / 16 النحل - 1618
  60 / 22 احلج - 1619
  11 / 60 املمتحنة - 1620
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ومن . فمعناه أصبتموهم يف القتال بالعقوبة حىت غنمتم, من قرأ فعاقبتم:1622قال أبو حيان النحوي
 أي جيد أيضا) بالتخفيف( و عقَبتم, وقال و عقّبتم أجودها يف اللغة, قرأ فعقّبتم فمعناه فغنمتم

 وإذا كانت لفظتا الُعقب والعقىب ختتصان بالثواب 1623إالّ أن التشديد أبلغ , صارت لكم عقىب
  :حنو
ُأوَلِئَك َلهم : "   وقال تعاىل1624" َخير َثوابا وَخير عْقبا "

) والعاقبة للمتقني(حنو ,  وكذا لفظة العاقبة إطالقها خيتص بالثواب1625" عْقبى الداِر
ُثم َآاَن عاِقبَة الَِّذيَن : " ضافة قد تستعمل يف العقوبة حنووباإل,  1626

َفَكاَن عاِقبَتهما : " وقوله تعاىل , 1627" َأساُءوا السوَءى

   1629 ..1628" َأنَّهما ِفي النَّاِر
  .أي جزاه : ويقال أعقبه على ما صنع

   1630. أخذته بذنب كان منه وتعقبت الرجل إذا , كافأه به: وتعقّب الرجل خريا أو شرا مبا صنع
  
  العذاب واألخذ  -2

َلُأعذِّبنَّه "أكثر حبسه يف العذاب , وقد عذّبه  تعذيبا, والعذاب هو االجياع الشديد

وما َآاَن اللَّه ِليعذِّبهم وَأْنت : " وقوله1631" عَذابا َشِديدا

                                                                                                                                            
   .       598 أنظر تفسري مفردات ألفاظ  القرآن الكرمي - 1621
هو حممد بن يوسف بن علي بن يوسف ):  م1344 -1256= هـ 745 – 654( :  أبو حيان النحوي- 1622

, أبو حيان من كبار العلماء بالعربية والتفسري واحلديث والتراجم واللّغات, بن حيان الغرناطي األندلسي أثري الدين
وتنقل إىل أن أقام بالقاهرة و تويف فيها بعد أن كف بصره من , ورحل إىل مالقة, ولد يف إحدى جهات غرناطة

  ) . بتصرف 152 /7األعالم للزركلي  . (يف غريب القرآن : وحتفة األدب, احمليط يف تفسري القرآنالبحر : كتبه
  833 / 4 لسان العرب البن منظور - 1623
   .44 / 18 الكهف - 1624
  22/ 13 الرعد - 1625
  128 / 7 األعراف - 1626
  10 / 30 الروم - 1627
  17 / 59 احلشر - 1628
   .597  تفسري ألفاظ مفردات القرآن الكرمي ص- 1629
  833 / 4 لسان العرب البن منظور - 1630
   .                                           21 / 27 النمل - 1631
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ا َنحُن وم" , 1633" وما ُآنَّا معذِِّبَني: "  وقال1632" ِفيِهم

عَذاب " , 1635"وَلهم عَذاب واِصب: "  وقوله1634" ِبمعذَِّبَني

 وَأنَّ عَذاِبي هو اْلعَذاب اْلَأِليم: "  وجاء يف قوله تعاىل1636"َأِليم
 "1637.  

عذب الرجل إذا ترك املأكل والنوم فهو : هو من قوهلم: فقال بعضهم, واختلف يف أصل العذاب
  .عاذب وعذوب 

فعذّبته , وقيل أصله من العذْب, هو محل اإلنسان أن يعِذب أي جيوع ويسهر: عذيب يف األصل فالت
وقد قال , أي طرفها : ,إكثار الضرب بعذبة السوط: وقيل أصل التعذيب, أي أزلت عذْب حياته

  .التعذيب هو الضرب : بعض أهل اللغة
, كدرت عيشه: عذّبته كقولك: نفيكو, إذا كان فيه قذى وكدر, ماء عذب, وقيل هو من قوهلم

   .1638أطرافها: وعذبة السوط واللسان والشجر
وَآَذِلَك َأْخُذ : " يف العذاب وما يف معناه منها قوله تعاىل) األخذ ( كما كثر استعمال مادة 

ربَك ِإَذا َأَخَذ اْلُقرى وِهي َظاِلمٌة ِإنَّ َأْخَذه َأِليم 
َفَأَخْذَناه   "1640"  َأْخَذ عِزيٍز مْقَتِدٍرَفَأَخْذَناهم" ,1639" َشِديد

  .موسى 1642   فرعون 1641" َأْخًذا وِبيًلا
وهم املأل من قوم فرعون الذين كثر ذكرهم يف ,  1643" َفَأَخَذهم َأْخَذًة راِبيًة" 

 وإمنا وقوع العذاب على – عليه السالم –1644قصته ومفاده أم هم املذنبون املعاندون ملوسى 

                                                 
   .                                           33 / 8 األنفال - 1632
   .15 / 17 اإلسراء - 1633
  138 / 26 الشعراء - 1634
  9 / 37 الصفات - 1635
  64/5 التغابن - 1636
  50 / 15  احلجر- 1637
  575 أنظر تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي ص - 1638
  102 / 11 هود - 1639
  42 / 54 القمر - 1640
 10 / 73 املزمل - 1641
) الوليد بن مصعب بن الريان (- عليه السالم–يقال كان اسم فرعون الذي كان يف زمن موسى :  فرعون- 1642

                        فكان من ساللة عمليق و كنيته أبو مرة                 
  16 / 69 احلاقة - 1643



 - 297 -

واتَُّقوا : " تبع هلم ألم كانوا موافقني ومقرين هلم على ظلمهم وقد قال تعاىلغريهم بال

 وهذه سنة 1645" ِفْتَنًة َلا ُتِصيبنَّ الَِّذيَن َظَلموا ِمْنُكم َخاصًة
   1646. من سنن االجتماع العامة 

  
   اإلمث واجلناح-3

ْ ِفيِهما ِإْثم : "له تعاىلقو, ومجعه آثام, اإلمث واآلثام اسم لألفعال املبطئة عن الثواب

 أي يف تناوهلا إبطاء عن اخلريات وتسمية الكذب إمنا 1647" َآِبري ومَناِفع ِللنَّاِس
: " وقوله تعاىل, لكون الكذب من مجلة اإلمث وذلك كتسمية اإلنسان حيوانا لكونه من مجلته

ومْن " يؤمثه  أي محلته عزته على فعل ما 1648"َأَخَذْته اْلِعزَُّة ِباْلِإْثِم

وقيل معىن ,  أي عذابا فسماه أثاما كما كان منه1649 " يْفعْل َذِلَك يْلق َأَثاما
وعلى , وذلك الستدعاء األمور الصغرية إىل الكبرية, أي حيمله ذلك على ارتكاب آثام: يلق أثاما

) آمث قلبه(مث  واآلِثم املتحمل اإل1650" َفسوَف يْلَقوَن َغيا: " وجهني محل قوله تعاىل
البر ما اطمأنت إليه النفس واإلثم ما حاك في "  : ρ وقوبل اإلمث بالرب فقال الرسول 1651

يساِرعون : " وقوله تعاىل,  أي آمث 1653" معَتٍد َأِثيٍم: "  وقوله تعاىل1652"صدرك

م  ومْن َل" : قيل أشار إىل اإلمث إىل حنو قوله تعاىل1654 "َِفي اِإلِمث والعدواِن

 و 1655"يحُكم ِبما َأنَزَل اللَّه َفُأوَلِئَك هم اْلَكاِفروَن

                                                                                                                                            
   سبق التعريف به: موسى- 1644
   .25 / 8 األنفال - 1645
    88 – 85 / 9 املنار - 1646
  219 / 2 البقرة - 1647
  206 / 2 البقرة - 1648
  68 / 25 الفرقان - 1649
  59 / 19 مرمي - 1650
  283 /2 البقرة - 1651
  اآلداب صحيح مسلمكتاب الرب والصلة و,  عن النواس بن سهل األنصاري - 1652
                                         12 / 68 القلم - 1653
  62 / 5 املائدة - 1654
  44 / 5 املائدة - 1655
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ومْن َلم يحُكم ِبما َأنَزَل اللَّه َفُأوَلِئَك :" بالعدوان إىل قوله تعاىل

  1656"هم الظَّاِلموَن
,  أي ال يتخالفون على شرب اخلمر1657" وَلا َتْأِثيما: " فاإلمث أعم من العدوان وقوله

   1658.ال يأمثون بشرا كما يؤمثون يف الدنيا و
وقوله , وفيما يقتضي الزجر والعقاب, فهو أعم من اإلمث ألنه فيما يقتضي العقاب" اجلناح"أما معىن 
 َليس عَليُكم جَناح َأْن َتبَتُغوا َفضًلا ِمْن  "    :تعاىل

َلا " مث مسي كل إمث جناحا حنو , ناحا ومنه مسي اإلمث املائل باإلنسان عن احلق ج1659" ربُكم

   .1661   1660" جَناح عَليُكم
  التمييز بني موقفني من قضية الثواب والعقاب: املطلب الثالث

  : موقف املعتزلة-1
: قضية الثواب والعقاب تندرج حتت أصلني من أصول املعتزلة(جاء يف شرح األصول اخلمسة أن 

 اهللا املسمى باجلزاء على أفعال الناس احلسنة والسيئة و وكون الثواب والعقاب هو فعل, العدل 
  . 1662)يندرج حتت الوعد والوعيد كون الثواب والعقاب مما وعد اهللا ما واهللا ال خيلف وعده 

منفعة خالصة دائمة مستحقة على سبيل (وقد غلب على املعتزلة القول بأن حقيقة الثواب هي 
 وبنوا على 1664ضهم أن يكون خالصا من شوب التكدير  ومن شرطه عند بع1663اإلجالل والتعظيم 

وهي أن الثواب ال , هذا التعريف أمورا عدها أهل السنة اعوجاجا يف فكر املعتزلة وثلما يف اعتقادهم
وقد : (1665ال حيسن أن يكون بالتفضيل يقول القاضي عبد اجلبار    ينال إالّ بالتكليف الشاق وإنه 
  .1666)فيجب أن حيسن منه تعاىل أن يكلّف الشاق ألجله , ستحقاثبت أن الثواب ال حيسن إالّ م

                                                 
   .45 / 5 املائدة - 1656
   .25 / 56 الواقعة - 1657
 65 – 64 أنظر تفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي لعاطف سامح الزين ص  - 1658
    198 / 2 البقرة - 1659
  236 / 2  البقرة- 1660
 -هـ1398الطبعة الثانية , دار الفكر بريوت / 2,  تفسري البحر احمليط أليب حيان األندلسي الغرناطي- 1661
  م1978
   .                     609   ص م1966/هـ1386: شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار القاهرة ط- 1662
         .                            85ص م       س    - 1663
          1385 مطبعة عيسى القاهرة 523 /11 املغين للقاضي عبد اجلبار  حتقيق حممد علي النجار - 1664
هو أبو احلسن قاضي القضاة ابن أمحد ابن عبد اجلبار اهلمداين كان يف ابتداء حاله :  القاضي عبد اجلبار- 1665

صنف عشرات , ان متكلما عظيما يف املعتزلةوك, ويف الفروع مذهب الشافعي, يذهب يف األصول مذهب األشعرية
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وهلذا مل يسموا ما يعطيه اهللا لألطفال ثوابا بل مسوه عوضا خالفا لبقية املسلمني الذين مل يفرقوا بني ما 
  .يتفضل  به اهللا على األطفال والكبار وأن يسموه ثوابا 

 كوجوب األجر على صاحب العمل وال جيوز أن بأن أعمال العباد موجبة للثواب على اهللا: وقالوا
  .خيلّ به 

, وذهبوا إىل أن حقيقة الثواب والعقاب اخلالصني من كل شائبة ينبغي أن ال يتداخل مع التكاليف
وهلذا قال , وذا ينبغي أالّ حيصال يف الدنيا لتعذر حصول شرطهما وهو اخللوص من التكدير والشائبة

مبعىن أنه ال ثواب ) ال بد من أن تبني حال الثواب من أحوال التكليفألنه : (القاضي عبد اجلبار
حاصل وهو حي يف هذه الدنيا فإذا انتقل إىل اآلخرة زال التكليف وحصل الثواب إما خريا وإما شرا 

فمنهم القائل أن الثواب والعقاب يكونان , كما أن االختالف قائم يف داخل مدرسة االعتزال, 1667
وأن ما يصيب العبد من نعم يف الدنيا أو أمل ال يسمى . ومنهم القائل يف اآلخرة, رةيف الدنيا واآلخ
  .ألن الدنيا دار ابتالء خبريها وشرها, ثوابا وال عقابا

والغريب أن املعتزلة يطلقون على الثواب والعقاب جزاء ومينعون حصوله يف الدنيا وحق اجلزاء إذا 
  1668. صدق يف الغيب أن يصدق يف الشاهد 

  
  موقع السلف وأهل السنة  -2

وإن شاء , فهم يرون أن الثواب والعقاب من أفعال اهللا تعاىل فاهللا يفعل بعباده ما يشاء فإن شاء أثام
  .عاقبهم مع اتصافه بعدم الظلم لعباده وأنه ال يدخل أحدا النار إالّ بذنب 

مبعىن ال يلزم تأخري الثواب والعقاب , ياقد جيعله اهللا للعبد يف الدن, أن ثواب اهللا وعقابه: ويرى هؤالء
, فالنعم اليت أسبغ اهللا ا على عباده من باب الثواب, وأما يتداخالن مع التكليف, إىل اآلخرة

  .وابتالءات هي من باب العقاب , وجوع, وموت, والعقوبات من حدود وتعزيزات
 وكذلك قالوا يف العقاب أنه وليس من تعريفات الثواب عندهم أن يكون خالصا من شوب احملن( 

وال يقولون أن تعجيل الثواب أو العقاب فيه إجلاء , يتخلله بعض الثواب وال يزيله عن مسماه 
اهللا تعاىل خلق فعل العبد سببا مقتضيا آلثار حممودة أو مذمومة ( للمكلف ويستدلون على ذلك بأن 

                                                                                                                                            
ويف متشابه القرآن , واملغين يف أبواب التوحيد والعدل, اموع احمليط بالتكليف: الكتب يف الكالم املعتزيل منها

   )274 – 273/ 3األعالم ( م  1025 هـ 416 هـ أو 415وغريها كثري تويف
   .410 / 11 املغين - 1666
  523 /11 س – م - 1667
جابر /  نقال عن كتاب قضية الثواب والعقاب بني املدارس اإلسالمية سببا وتأصيال  د305 / 14 س –  م- 1668

  40 – 38زايد  عبد السمريي  ص 
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ولو ال ارتباط اجلزاء بالعمل مل يكن (...  وقالوا يترتب الثواب والعقاب على األعمال 1669...) 
وال يعين هذا أن معىن استحقاق الثواب إجياب الثواب , 1670) لتسميته جزاء وال أجرا وال ثوابا معىن 

ومالءمة إضافتها إليهما يف جماري العقول والعادات , مبعىن ترتبهما على األفعال والتروك( بل , عليه
لكتاب والسنة يف مواضع    ال حتصى وأمجع السلف على يف ما ال نزاع فيه كيف وقد ورد بذلك ا

, أنّ كالّ من فعل الواجب واملندوب ينتهض سببا للثواب، وفعل احلرام وترك الواجب سببا للعقاب
  1671على إفادهتما الثواب والعقاب , وبنوا أمر الترغيب يف اكتساب احلسنات واجتناب السيئات

, لعقاب من القضايا املختلف يف حقيقة وقوعها يف الدنياأن الثواب وا, وذهب السلف وأهل السنة
  1672 . )واملتفق على وقوعها يف اآلخرة 
والَِّذيَن آمُنوا وعِمُلوا الصاِلحاِت : " استدل األشاعرة يقوله تعاىل

, 1673"  ِفي روضاِت اْلجنَّاِت َلهم ما يَشاُءوَن ِعْند ربِهم
لى اهللا وإمنا حيصل بطريق الفضل من اهللا تعاىل فما ورد يف النص يدل على أن الثواب غري واجب ع

مث , على أن روضات اجلنات ووجدان كل ما يردونه إمنا كان جزاء على اإلميان واألعمال الصاحلات
 وهذا تصريح بأن اجلزاء املرتب 1674 "  َذِلَك هو اْلَفضُل الَكِبري: "قال تعاىل

  .وهو ما يدل على تعظيم حال الثواب , الفضل ال بطريق االستحقاقعلى العمل إمنا حصل بطريق 
ويف اآلية تنبيه على أن الفساق من أهل الصالة كلهم يف اجلنة إالّ أنه خص الذين آمنوا وعملوا 
الصاحلات بروضات اجلنات ألن روضة اجلنة أطيب بقعة فيها وهو ما يدل على أن كل األشياء 

  1675. نف قوله تعاىل بتعظيم هذه الدرجة حاضرة عنده مهيأة فاستؤ
  . واتفق األشاعرة أنه ليس هللا تعاىل يف حق الكافر شيء من النعم الدينية 

  وهل له يف حق شيء من النعم الدنيوية ؟ 
فالذين قالوا ليس يف حقه شيء من النعم الدنيوية متسكوا ذه اآلية : اختلف فيه قول األشاعرة

  : الكرمية

                                                 
  37صجابر زايد عبد السمريي  /  نقال عن قضية الثواب والعقاب بني مدارس اإلسالميني بيانا وتأصيال  د- 1669
  542مد حامد الفقي  ص  التفسري القيم البن القيم  حتقيق حم- 1670
  . هـ 1277 مطبعة دار الطباعة العامرة 255 / 2 شرح املقاصد لسعد الدين التفتزاين  - 1671
  40 قضية الثواب والعقاب  ص - 1672
  22 / 42 الشورى - 1673
  22 / 42 الشورى  - 1674
   ..164 – 163 / 27 أنظر التحرير والتنوير - 1675
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بنَّ الَِّذيَن َآَفروا َأنَّما ُنمِلي َلهم َخير وَلا يحس" 
ِلَأْنُفِسِهم ِإنَّما ُنمِلي َلهم ِليْزدادوا ِإْثما وَلهم 

 وقالوا هذه اآلية دالة على أن إطالة العمر وإيصاله إىل مراداته يف الدنيا ليس 1676" عَذاب مِهٌني
وذلك ألن من , أن شيئا من ذلك ليس خبري والعقل أيضا يقررهألنه تعاىل نص على , شيء منها نعمة

فإذا كان املقصود من إعطاء نعم الدنيا . أطعم إنسانا حلوا مسموما فإنه ال يعد ذلك اإلطعام إنعاما
وأماّ اآليات الواردة يف تكثري النعم يف حق الكفار , مل يكن شيء منها نعمة حقيقة, عقاب اآلخرة

وأنه ال طريق إىل توفيق بني هذه اآلية وبني تلك , 1677 يكون نعما يف الظاهرفهي حممولة على ما
  1678.تلك النعم نعم يف الظاهر ولكنها نقم وآفات يف احلقيقة واهللا أعلم : اآليات إالّ أن نقول

 ويوم يعرض : "أما الذين قالوا بأن له يف حقه شيء من النعم الدنيوية متسكوا بقوله تعاىل
 َآَفروا عَلى النَّاِر َأْذهبُتم َطيباِتُكم ِفي الَِّذيَن

حياِتُكم الدْنيا واسَتمَتعُتم ِبها َفاْليوم ُتجَزوَن 
عَذاب اْلهوِن ِبما ُآْنُتم َتسَتْكِبروَن ِفي اْلَأرِض ِبَغيِر 

 قدر لكم من الطيبات  واملعىن أن كل ما1679" اْلحق وِبما ُآْنُتم َتْفسُقوَن
 فقد 1680فلم يبق لكم بعد استيفاء حظكم شيء منها  ,والراحات فقد استوفيتموه يف الدنيا وأخذمتوه

وقيل تعرض عليه النار لريى أهواهلا ألنه يتمتع بالدنيا ومل يؤد شكر , وبخ اهللا الكافر بدخوله النار
 بإميانه شكر املنعم فال يوبخ بتمتعه والدليل عليه قوله وأماّ املؤمن فإنه يؤدي, املنعم بطاعته واإلميان به

ُقْل مْن حرم ِزيَنَة اللَِّه الَِّتي َأْخرج ِلِعباِدِه : " تعاىل

ألن النفس , نعم ال ينكر أن االحتراز عن التنعم أوىل, 1681"والطَّيباِت ِمْن الرْزِق
حينئذ فرمبا محله امليل إىل تلك الطيبات على فعل , إذا اعتادت التنعم صعب عليها االحتراز واالنقباض

  1682.ما ينبغي وذلك مما جير بعضه إىل بعض ويقع يف البعد عن اهللا تعاىل بسببه 
إذا ليس يف اآلية الكرمية ما يقتضي منع املسلم من تناول الطيبات يف الدنيا إذا توخى حالهلا وعمل 

 –د يف االعتناء بذلك أرفع درجة وهي درجة رسول اهللا بواجبه الديين فيما عدا ذلك وإن كان الزه

                                                 
   ..178 / 3 آل عمران - 1676
    بتصرف166 – 165 / 2زي  تفسري الرا- 1677
   9/110 تفسري الرازي - 1678
  20 / 46 األحقاف - 1679
   .  25 / 28 تفسري الرّ ازي - 1680
  32 / 7 األعراف - 1681
   بتصرف25 / 29 تفسري الرازي - 1682
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ρ –م إليه خالد بن 1684 أن عمر1683ذكر ابن عطية .  وخاصة من أصحابهحني دخل الشام قد 
هذا لنا فما لفقراء املسلمني الذين ماتوا ومل يشبعوا من خبز الشعري :  طعاما طيبا فقال عمر1685الوليد

لئن كان حظنا يف املقام وذهبوا باجلنة لقد :  فبكى عمر وقال,هلم اجلنة : ؟ فقال خالد بن الوليد
إن الصاحلني يؤثرون التقشف والزهد يف الدنيا رجاء  : 1687  وقال الواحدي1686" باينونا بونا بعيدا 

  1688" أن يكون ثوام يف اآلخرة أكمل
ِبما ُآْنُتم  ) 1689(َفاْليوم ُتجَزوَن عَذاب اْلهوِن" 

ِفي اْلَأرِض ِبَغيِر اْلحق وِبما ُآْنُتم َتسَتْكِبروَن 
  . فعلل اهللا تعاىل ذلك العذاب بأمرين 1690"َتْفسُقوَن

  .وهو ذنب القلب , االستكبار والترفع: أوهلما
  . وهو ذنب اجلوارح , الفسق: والثاين

  .وقدم األول على الثاين ألن أحوال القلوب أعظم وقعا من أعمال اجلوارح
, ذه اآلية على أن الكفار خماطبون بفروع الشرائع) األشاعرة(الرازي احتج أصحابنا قال اإلمام 

وهذا الفسق البد وأن , وثانيهما الفسق واملعاصي. ألنه تعاىل علل عذام بأمرين؛ أوهلما الكفر: قالوا
يف فثبت أن فسق الكفار يوجب العقاب , ألن العطف يوجب املغايرة, يكون مغايرا لذلك الكفر

   1691.واهللا أعلم , حقهم وال معىن للفسق إالّ ترك املأمورات وفعل املنهيات

                                                 
قيل , مقرئ من أهل دمشق, عامل بالتفسري, هو عبد اهللا بن عطية بن عبد اهللا بن حبيب أبو حممد:  بن عطية- 1683
األعالم ( م 993/  هـ383فظ مخسني ألف بيت لإلنشاد على مغاين القرآن له تفسري بن عطية تويف كان حي

   بتصرف  10 / 4للزركلي 
   سبق أن عرف به: عمر- 1684
 مث فتح τصحايب جليل وقائد كبري من قواد جنود املسلمني قاتل املرتدين يف عهد أيب بكر :  خالد بن الوليد- 1685

عجزت النساء أن يلدن مثل خالد : قال أبو بكر, وكان موفقا يف غزواته وحروبه, ن العراقاحلرية وجانبا عظيما م
   )406-1/405 و االستيعاب ,1/413اإلصابة يف متييز الصحابة  ( هـ21وقد تويف 

   .43 / 26 التحرير والتنوير - 1686
أصله من ,  عامل باألدب,مفسر, أبو احلسن الواحدي, علي بن أمحد بن حممد بن علي متوية:  الواحدي- 1687
 نعته الذهيب بإمام علماء التأويل من م1076/  هـ 468ومولده ووفاته بنيسابور ) بني الري ومهذان ( ساوة 
  ) بتصرف155 / 4األعالم ( وغريها , شرح األمساء احلسىن, أسباب الرتول, الوجيز يف التفسري: مؤلفاته
                   .       25 / 28 نقال عن تفسري الرازي - 1688
  )669تفسري اجلاللني ص (اهلوان :  اهلون- 1689
  20 / 46 األحقاف - 1690
   بتصرف25 / 29 تفسري الرازي - 1691
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  هل هللا يف حق الكافر شيء من النعم الدنيوية ؟, وبعد عرض ما ذهب إليه كل فريق حول
ولكنها نقم وآفات يف احلقيقة , فإين أرجح قول الفريق األول بأن تلك النعم ما هي إالّ نعم يف الظاهر

فحسب اعتقادهم ) أذهبتهم طيباتكم يف حياتكم الدنيا واستمتعتم ا(  يف اآلية الثانية  وأما ما ذكر
الذي سبق , أضف إىل ذلك الدليل العقلي لدى الفريق األول  . -واهللا أعلم-,هم ومن باب السخرية

 .ذكره 
  

  إلنسان خري بالطبع والشر عارض على فطرتها: املطلب الرابع 
 وغريمها على أن املراد باألمانة الواردة يف هذه اآلية 1693 والبيضاوي 1692ما ذهب إليه الغزايل 

ِإنَّا عرضَنا اْلَأماَنَة عَلى السماواِت واْلَأرِض " الكرمية 
واْلِجباِل َفَأبيَن َأْن يحِمْلَنها وَأْشَفْقَن ِمْنها وحمَلها 

ِليعذِّب اللَّه , ا اْلِإْنساُن ِإنَّه َآاَن َظُلوما جهوًل
واْلمْشِرَآاِت  اْلمَناِفِقَني واْلمَناِفَقاِت واْلمْشِرِآَني

ويُتوب اللَّه عَلى اْلمؤِمِنَني واْلمؤِمَناِت وَآاَن اللَّه 
أي السماوات واألرض (  هي تقلّد عهدة التكليف بأن تتعرض 1694" َغُفورا رِحيما

وبعرضها عليهن اعتبارها باإلضافة إىل استعدادهن , واب والعقاب بالطاعة واملعصيةخلطر الث) وغريها 
وبإبائهن اإلباء الطبيعي الذي هو عدم اللّياقة واالستعداد وحيمل اإلنسان قابليته واستعداده هلا وعلى 

دال ومن خرج خمرج التعليل فإن الظلوم من ال يكون عا" إنه كان ظلوما جهوال : " هذا فقوله تعاىل
: "  وإذا ما أوردنا قوله تعاىل1695شأنه أن يعدل واجلهول من ال يكون عاملا ومن شأنه أن يعلم 
 فاآلية تشري أو تدل على أن 1696" َلها ما َآسبت وعَليها ما اْآَتسبت
ما كسبت من واملعىن أن هلا ثواب , فطرة اإلنسان جمبولة على اخلري وأنه يتعود الشر بالتكلف والتأسي

 اخلري وعليها عقاب ما اكتسبت من الشر.  
وقد اختلف يف اإلنسان هل هو خري بالطبع أو شرير بالطبع ؟ وإىل أي األمرين يكون أميل بفطرته 

ال شك أن امليل إىل اخلري مما أودع يف طبع اإلنسان واخلري كل ( بغض النظر عما يعهد له يف تربيته ؟
واإلنسان يفعل اخلري بطبعه وتكون فيه لذته ومييل إىل عبادة اهللا ... لناس ما فيه نفع نفسك ونفع ا

                                                 
                                               أرجع إىل صفحة - 1692
                                                أرجع إىل صفحة- 1693
                                  .73 – 72 / 33 األحزاب - 1694
/ 1, 3:م,الطبعة األوىل بدون تاريخ ,دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت لبنان ,  حجة اهللا البالغة للدهلوي-  1695

19    
  286 / 2 البقرة - 1696
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تعاىل ألن شكر املنعم مغروس يف الطبع ويظهر أثره يف كل إنسان وأقلّه البشاشة واالرتياح للمنعم وال 
 الشر وأما, حيتاج اإلنسان إىل تكلّف يف فعل اخلري ألنه يعلم أن كل أحد يرتاح إليه ويراه بعني الرضى

ومهما كان اإلنسان شريرا فإنه ال خيفى عليه أن ... فإنه يعرض للنفس بأسباب ليست من طبيعتها 
فإذا رجع اإلنسان إىل أصل فطرته ال يرى إالّ ... الشر ممقوت يف نظر الناس وصاحبه مهني عندهم 

   1697). اخلري 
ل عمال إالّ إذا اعتقد أنه نافع وأن واألصل الذي ال ينازع فيه أحد أن اإلنسان قد جبل على أن ال يعم

احلس والوجدان والعقل : وأن هداياته األربع( فعله خري له من تركه وذلك شأنه يف الترك أيضا 
فإذا قصر يف االهتداء ذه اهلدايات فوقع , كافية ألن يعتقد أن كل خري نافع وكل شر ضار, والدين

ال للسري على جادهتا وأكثر أعمال الناس نافعة هلم , لفطرةيف الشر كان وقوعه فيه أثرا لتنكّب طريق ا
  1698) غري ضارة بغريهم 

    وِإْن ُتِصبهم حسَنٌة يُقوُلوا : "وللتوضيح أكثر نذكر قوله تعاىل
هِذِه ِمْن ِعْنِد اللَِّه  وَ ِإْن ُتِصبهم سيَئٌة يُقوُلوا هِذِه 

ِد اللَِّه َفماِل هؤَلاِء اْلَقوِم ِمْن ِعْنِدَك ُقْل ُآلٌّ ِمْن ِعْن
ما َأصابَك ِمْن حسَنٍة , َلا يَكادوَن يْفَقهوَن حِديًثا 

  1699" َفِمْن اللَِّه وما َأصابَك ِمْن سيَئٍة َفِمْن َنْفِسَك
الثة أشياء فهذه ث, وأدلة تنبئ عنها وعن عواقبها, وسببا مقارنا, فمن املعلوم أن للحوادث كلّها مؤثرا

فاهللا قدر املنافع , أم اختيارية كأفعال العباد, سواء أكانت غري اختيارية, ال ختلو عنها احلوادث كلّها
 ُقْل ُآلٌّ : " لقوله تعاىل1700فهذا اجلزء هللا وحده , واملضار بعلمه وقدره وخلق مؤثراهتا وأسباا

  "ِمْن ِعْنِد اللَِّه 
  . األسباب أو كلّها منه ألن أعظم, وصحيح أن احلسنة من اهللا

أما السيئة فإا وإن كانت تأيت بتأثري اهللا تعاىل ولكن إصابة معظمها من اإلنسان يتأتى ذلك من 
  .أو تغليب هواه على رشده , أو تفريطه أو سوء نظره يف العواقب, جهله

 بالنسبة وهناك سيئات اإلنسان من غري تسببه مثل ما أصاب األمم من خسف وأوبئة وذلك نادر( 
فال جرم كان احلظ األعظم يف إصابة , على أن بعضا منه كان جزاء على سوء فعل, ألكثر السيئات

ألن اجلزء الذي هو هللا , فصح أن يسند تسببها إليه, السيئة من اإلنسان لتسببه مباشرة أو بواسطة

                                                 
  146 / 3 تفسري املنار  - 1697
  148/ 3 م ن - 1698
  79 – 4/78 النساء  - 1699
  6/132 تفسري الرازي - 1700
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عبد نكبة فما ال يصيب ال"  وقد فسر هذا املعىن ما ورد يف الصحيح 1701) وحده منها هو األقل 
   1702" فوقها أو ما دوا إالّ بذنب وما يعفو اهللا أكثر 

 ُقْل ِإْن ضَلْلت َفِإنَّما َأِضلُّ عَلى : "ويف هذا األمر جاء قول اهللا تعاىل

 وهو على حنو 1703 "َنْفِسي وِإْن اهَتديت َفِبما يوِحي ِإَلي ربي
ع االستدالل ذه اآلية على أن أفعال العباد خملوقة هللا  وقد شا1704هذه اآلية وإن مل تكن نازلة فيه 

  ُقْل ُآلٌّ ِمْن ِعْنِد اللَِّه: "تعاىل على طريقة الشيخ أيب احلسن األشعري لقوله تعاىل
وما : " كما شاع عند املعتزلة االستدالل ا على أن اهللا ال خيلق املعصية والشر لقوله" 

   " ْن َنْفِسَكَأصابَك ِمْن سيَئٍة َفِم
 فاالحتجاج ا يف كال األمرين جهل البتنائه على توهم أن احلسنة والسيئة هي الطاعة واملعصية -

حبيث تشمل احلسنة والسيئة ما , وقد بين آنفا, على أن عموم معىن احلسنة والسيئة, وليستا كذلك
والربح يف , راض كالصحةكان من األعيان كاملطر والصواعق والثمار واجلراد وما كان من األع

مما جيعل اآلية , * التجارة وأضدادها كاملرض واخلسارة ويف هذا النوع كان سبب نزول هذه اآلية
  .وهو استدالل تقرييب ألن أصول الدين ال يستدل فيها بالظواهر كالعموم , صاحلة لالستدالل

َأصابَك  ما َأصابَك ِمْن حسَنٍة َفِمْن اللَِّه وما : "وأما قوله

إمياء إىل أن ابتداء جميء ) عند(فلم يؤت فيه بكلمة  (1705 " ِمْن سيَئٍة َفِمْن َنْفِسَك
وليس ابتداء املؤثر يف , احلسنة من اهللا وجميء السيئة من نفس املخاطب ابتداء املتسبب لسبب الفعل

   1706) األثر
وحبسب , يقوم ا اإلنسان أثرا يف نفسهوما خنلص إليه هو أن اهللا تعاىل جعل لألعمال االختيارية اليت 

ومن هنا كان العمل الالإرادي كعمل الناسي واملخطئ . ذلك األثر يكون اجلزاء من ثواب وعقاب 

 " رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه: " -ρ–واملكره كما هو يف قوله 
عن الصبي حتى : م عن ثالثرفع القل: "- ρ– أي رفع اإلمث وكذا اجلنون والصغر لقوله1707

                                                 
  6/133   م  ص- 1701
   رواه الترمذي- 1702
  34/50 سبأ - 1703
  6/134 تفسري الرازي - 1704
  4/79 النساء - 1705
  6/135 تفسري الرازي - 1706
  .سنن ابن ماجة , كتاب الطالق ,  عن ابن عباس رضي اهللا عنهم - 1707
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 ال تأثري له على النفس يعين 1708 " يحتلم وعن المجنون حتى يعقل وعن النائم حتى يستيقظ
, وعليه فال ثواب وال عقاب , أن النفس البشرية ال تتأثر بذلك العمل حسب سنة اهللا تعاىل يف ذلك

نفس فيه وحبسب ذلك األثر الطيب أو فإنه ال حمالة من تأثري ال, أما ما كان من العمل إراديا اختياريا
سيجِزيِهم : " اخلبيث يكون اجلزاء بالثواب والعقاب ومصداق هذا وارد يف قوله تعاىل

  .1709 " وصَفهم ِإنَّه حِكيم عِليم

                                                 
  سنن أيب داود, كتاب احلدود , τ عن علي بان أيب طالب - 1708
   .6/139 األنعام - 1709
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  السببية واجلزاء الدنيوي واألخروي:املبحث الثاين 
  :السببية و اجلزاء الدنيوي: املطلب األول 

  نواعه ومستحقوه العقاب أ- أ
فمن الدنيوي التكاليف الشرعية الشاقة يف زمن التشريع واجلزاء , دنيوي وأخروي: العقاب قسمان

وما اقتضته سنن اهللا تعاىل يف نظام االجتماع من  , 1710الوارد فيها على اجلرائم من حد أو تعزير
  .لكها واستيالء أمة أخرى على م, كون الظلم سببا لضعف األمم وفساد عمراا

َلهم ِفي : " وأي نوع من الظلم يكون سببا للعقاب يف الدنيا قبل اآلخرة كما يف قوله تعاىل

 فيؤخذ من 1711 " الدْنيا ِخْزي وَلهم ِفي اْلآِخرِة عَذاب عِظيم
وما أرشد إليه من إصالح املعاش واملعاد , هذه اآلية ومن آيات أخرى أن اإلعراض عن هدى اإلسالم

والعذاب العظيم يف اآلخرة هذا إذا مل يكن ما , اؤه الضنك والضيق وفقد العزة والسلطة يف الدنياجز
 َفِبُظْلٍم : " فمن التكاليف الشرعية الشاقة يف زمن التشريع قوله تعاىل1712عطف عليه بيانا له 

ِمْن الَِّذيَن هادوا حرمَنا عَليِهم َطيباٍت ُأِحلَّت َلهم 
 خيرب تعاىل أنه بسبب ظلم اليهود مبا 1713 " صدِهم عْن سِبيِل اللَِّه َآِثرياوِب

ويف موضع آخر من الذكر احلكيم , حرم عليهم طيبات كان أحلّها هلم, ارتكبوه من الذنوب العظيمة
وعَلى الَِّذيَن هادوا حرمَنا ُآلَّ ِذي ُظُفٍر وِمْن اْلبَقِر " 

رمَنا عَليِهم ُشحومهما ِإلَّا ما حمَلت واْلَغَنِم ح
َأو ما اْخَتَلَط ِبعْظٍم َذِلَك ) 1714(ُظهورهما َأو اْلحوايا

 واملعىن إمنا حرمنا عليهم ذلك 1715 "جَزيَناهم ِببْغِيِهم وِإنَّا َلصاِدُقوَن
وما يدل على 1716. م واختالفهم عليه ألم يستحقون ذلك بسبب بغيهم وطغيام وخمالفتهم رسوهل

ياَأيها الَِّذيَن : اجلزاء الوارد فيها على اجلرائم من حد أو تعزير فمن ذلك قوله تعاىل
آمُنوا ُآِتب عَليُكم اْلِقصاص ِفي اْلَقْتَلى اْلحر ِباْلحر 

ه ِمْن واْلعبد ِباْلعبِد واْلُأنَثى ِباْلُأنَثى َفمْن عِفي َل

                                                 
  وبة دون احلد جيتهد القاضي يف تقديرها لردع اجلاين التعزير عق- 1710
  5/41 املائدة - 1711
  1/147 املنار - 1712
                               4/146 النساء - 1713
وأصله من حويت كذا حيا , مجع حوية وهي األمعاء ويقال الكساء الذي يلف به السنام حوية:  احلوايا- 1714

   .)            267ألفاظ القرآن الكرمي مسيح عاطف الزين  ص أنظر  تفسري مفردات .( وحاوية 
   .6/146 األنعام - 1715
  2/484 تفسري ابن كثري - 1716
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َأِخيِه َشيٌء َفاتِّباع ِباْلمعروِف وَأداٌء ِإَليِه ِبِإحساٍن 
َذِلَك َتْخِفيف ِمْن ربُكم ورحمٌة َفمْن اعَتدى بعد َذِلَك 

فاهللا شدد على اليهود يف زمن التشريع هلم على أن القاتل 1717 " َفَله عَذاب َأِليم
خبالف ما شرع للمسلمني من يسر وختفيف حبيث خيير ويلّ املقتول بني القصاص املتعمد يقتل ال غري 

أو العفو مع أخذ الدية أو العفو عند صفاء القلوب يف هذا للحفاظ على األرواح، فبني تعاىل ما هو 
كالعلة املوجبة هلذه التشديدات و حرم عليهم ذلك بسبب الظلم ال بسبب آخر وأن حترمي ما حرم 

وأن تلك احملرمات ليس فيها من املفاسد ما يقتضي حترمي تناوهلا وإالّ ,  إمنا كان عقابا هلمعليهم
 1718. حلرمت عليهم من أول جميء الشريعة 

إذا كل من ظلم سيقع عليه القول املوعود به الظاملون؛ ألن الظلم ينسب إىل الشرك وينتسب هذا إليه 
, 1719 " هم َخاِويًة ِبما َظَلمواَفِتْلَك بيوُت: " كما هو يف قوله تعاىل
وُأِحيَط ِبَثمِرِه َفَأصبح يَقلِّب َآفَّيِه عَلى : " وقوله عز من قائل

ما َأنَفق ِفيها وِهي َخاِويٌة عَلى عروِشها ويُقوُل 
وَلم َتُكْن َله ِفَئٌة ,  ياَليَتِني َلم ُأْشِرْك ِبربي َأحدا 

: واملعىن, 1720 " وَنه ِمْن دوِن اللَِّه وما َآاَن منَتِصراينصر
أتلف ما له كله بأن أرسل على اجلنة والزرع حسبان من السماء فأصبحت صعيدا زلقا وهلكت 

َأْن َتُقوَل َنْفس : " ومثله قوله تعاىل, أو خسف ا بزلزال أو حنوه, أنعامه وسلبت أمواله

 وهذا ندم على 1721 " رْطت ِفي جْنِب اللَِّهياحسرَتا عَلى ما َف
ألن , اإلشراك فيما مضى وهو يؤذن بأنه آمن باهللا وحده حينئذ وأحاط به هذا العقاب ال رد الكفر

يا ليتين مل أشرك بريب (اهللا قد مينع كافرين كثريين طول حياهتم وميلي هلم ويستدرجهم فقد يوهم 
 شركه وليس األمر كذلك؛ ألن أنواع البالء أكثرها إمنا يقع أنه إمنا هلكت جنته بشؤم) أحدا 

وَلوَلا َأْن يُكوَن النَّاس ُأمًة واِحدًة : " قال تعاىل, للمؤمنني
َلجعْلَنا ِلمْن يْكُفر ِبالرحماِن ِلبيوِتِهم سُقًفا ِمْن 

خص البالء : "-  ρ – وقال النيب, 1722 " َفضٍة ومعاِرج عَليها يْظهروَن

                                                 
  2/178 البقرة - 1717
   .6/60  وانظر املنار4/26 التحرير والتنوير - 1718
  27/52 النمل - 1719
  43 – 42/ 18 الكهف - 1720
  39/56 الزمر - 1721
  33 /43الزخرف - 1722
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األمثل فاألمثلباألنبياء ثم إمنا أحاط به هذا العقاب جزاء طغيانه وجعله ثروته 1723 "  األولياء ثم
فإنه ملّا اغتر بتلك النعم وتوسل ا إىل التكذيب بوعد اهللا , وماله وسيلة إىل احتقار املؤمن الفقري 

َقاَل ِإنَّما "  حني قال 1724ن قاروناستحق ذلك بسلب تلك النعم عنه كما سلبت النعمة ع

  1725 " ُأوِتيُته عَلى ِعْلٍم ِعنِدي
وذا كان هذا املثل موضع العربة للمشركني الذين جعلوا النعمة وسيلة للترفع عن جمالس الدعوة ألا 

  1726.  طردهم من جملسه – ρ –جتمع قوما يروم أحطّ منهم وطلبوا من النيب 
َفُقِطع داِبر اْلَقوِم الَِّذيَن : " عاىل يف قوله ت1727وقال الزخمشري

هذا إيذان بوجوب احلمد , 1728 " َظَلموا واْلحمد ِللَِّه رب اْلعاَلِمَني
   1729. عند هالك الظلمة وأنه من أجلّ النعم وأجلّ القسم 

ا من وما اقتضته سنن اهللا تعاىل يف نظام االجتماع من كون الظلم سببا لضعف األمم وفساد عمرا
 وِإْن ِمْن َقريٍة ِإلَّا َنحُن مهِلُكوها : "أمثلة ذلك يف قوله تعاىل

َقبَل يوِم اْلِقيامِة َأو معذِّبوها عَذابا َشِديدا َآاَن 
 وبين يف غريها سبب استحقاقها هلما فقال 1730 " َذِلَك ِفي اْلِكَتاِب مسُطورا

وما " ,  1731 " هَلْكَناهم َلما َظَلمواوِتْلَك اْلُقرى َأ: " تعاىل

                                                 
  .الترمذي  كتاب الزهد سنن - 1723
كان أحد أقارب موسى عليه السالم اختذه فرعون مصر وزيرا  له وواله على قومه فظلمهم وابتز : قارون- 1724

فبىن , وكان يعتقد أن هذا املال الطائل قد ناله باجتهاده وجدارته واستحقاقه له, أمواهلم حىت اكتظّت خزائنه ا 
صر التيه املشرف على حبرية قارون مبحافظة الفيوم مبصر وجزاء القصور الفخمة اليت كان من أشهرها فيما يقال ق

الدين (جربوته وطغيانه خسف اهللا به وبداره األرض وقد ورد ذكر قارون يف ثالثة مواضع من القرآن الكرمي  
  ).   بتصرف 125والدولة ص 

   .28/78 القصص - 1725
   أنظر تفسري التحرير والتنوير- 1726
 م 1075/  هـ 467ولد , عمر بن حممد بن أمحد اخلوارزمي الزخمشري أبو القاسمحممود بن :  الزخمشري- 1727

سافر إىل مكة فجاور ا زمنا فلقب , من أئمة العلم بالدين والتفسري واللغة واألدب , يف زخمشر من قرى خوارزم
 أشهر كتبه م1144 /  هـ538فتويف فيها ) من قرى خوارزم(جبار اهللا وانتقل يف البلدان مث عاد إىل اجلرجانية 

  ) بتصرف 178/ 7األعالم  .   ( املفصل وغريها, أساس البالغة, الكشاف
  6/45 األنعام - 1728
  2/18 الكشاف - 1729
  17/58 اإلسراء - 1730
  18/59 الكهف - 1731
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"   ,1732 " َآاَن ربَك ِليهِلَك اْلُقرى ِبُظْلٍم وَأهُلها مصِلحوَن
" , 1733 " وما ُآنَّا مهِلِكي اْلُقرى ِإلَّا وَأهُلها َظاِلموَن

ْن  وَآَأي",  1735 "  ِمْن َقريٍة َآاَنت َظاِلمًة1734وَآم َقصمَنا
ِمْن َقريٍة عَتت عْن َأمِر ربها ورسِلِه َفحاسبَناها 

وضرب " , 1736 " ِحسابا َشِديدا وعذَّبَناها عَذابا ُنْكرا
اللَّه مَثًلا َقريًة َآاَنت آِمَنًة مْطمِئنًَّة يْأِتيها 

ْنعِم اللَِّه ِرْزُقها رَغدا ِمْن ُآلِّ مَكاٍن َفَكَفرت ِبَأ
َفَأَذاَقها اللَّه ِلباس اْلجوِع واْلَخوِف ِبما َآاُنوا 

فأفادت هذه اآليات أن سبب اهلالك والعقاب هو الظلم والفساد والعتو , 1737 " يصَنعوَن
 " وما ربَك ِبَظلَّاٍم ِلْلعِبيِد" والتمرد عن أمر اهللا ورسله والكفر بأنعم اهللا 

ط اهللا بني األسباب ومسبباهتا خلقا وقدرا مبشيئته وحكمته لنهتدي باألسباب إىل فقد رب, 1738
وقد عرفنا يف اآليات املتقدمة بأسباب اهلالك والعذاب لنتقي تلك , وجنتنبها باجتناب أسباا, مسبباهتا

 وقد ذكر اهللا , 1739فإن بطالن السبب يقتضي بطالن املسبب . األسباب فنسلم أو نقلع عنها فننجو
لنا يف كتابه أمة أقلعت عن سبب العذاب فارتفعت عنها بعد ما كاد يرتل ا ليؤكد لنا أن اإلقالع 

َلما ) 1740(ِإلَّا َقوم يوُنس: " عن السبب ينجي من املسبب فقال تعاىل
آمُنوا َآَشْفَنا عْنهم عَذاب اْلِخْزِي ِفي اْلحياِة 

فبمبادرهتم لإلميان وإقالعهم عن الكفر , 1741 "ى ِحٍنيالدْنيا ومتَّعَناهم ِإَل
كشف عنهم العذاب وأرشدنا يف ضمن هذا إىل العالج الناجح يف كشف العذاب وإبطال أسبابه 

                                                 
                                            .11/117 هود - 1732
  28/59 القصص - 1733
 وانظر ) 706صتفسري مفردات ألفاظ القرآن   (     عبارة عن اهلالكحطمنا وهشمنا وذلك:  قصمنا- 1734

  )421صتفسري اجلاللني    
  21/11 األنبياء - 1735
  65/8 الطالق - 1736
   .16/112 النحل - 1737
  41/46 فصلت - 1738
  165 جمالس التذكري من احلكيم اخلبري البن باديس ص - 1739
أرسله اهللا إىل قوم ليسوا من عشريته , يونان بن امتاييعرف عند أهل الكتاب باسم , عليه السالم:  يونس- 1740

هلدايتهم قبل أهل نينوى وملا يئس من هدايتهم تركهم هربا ومل ينتظر أمر اهللا مبفارقتهم وبعد ما حدث له ما حدث 
  ) بتصرف192الدين والدولة ص (من االبتالء أرسله اهللا إليهم فآمنوا به 

  10/98 يونس - 1741
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فهما العالج الوحيد لنا من حالتنا وال ننهض ذا العالج القيم إالّ إذا قمنا , وهو اإلميان والتقوى
وَلو َأنَّ َأهَل اْلُقرى آمُنوا : " تعاىلقال , متعاونني أفرادا ومجاعات

 " واتََّقوا َلَفَتحَنا عَليِهم برَآاٍت ِمْن السماِء واْلَأرِض
1742  

ومما حكاه اهللا تعاىل , أن جيعل هلم العذاب– ρ –ولقد كان املشركون العرب يتحدون رسول اهللا 
 1743 " ْن ُآنُتم صاِدِقَنيويُقوُلوَن مَتى هَذا اْلوعد ِإ" عنهم 

وقد شاءت , وغريها من اآليات وكل هذا يصور حالة العناد اليت كانوا يواجهون ا هدى اهللا
   .1744حكمته أن يؤجلهم فقد علم اهللا أن كثرهتم ستدخل يف هذا الدين فيقوم عليها 

 االندفاع إىل والظاهر أن املشركني كانوا من غرورهم حيسبون تصرفات اهللا كتصرفات الناس من
وَلو يعجُل اللَّه ِللنَّاِس : " االنتقام عند الغضب اندفاعا سريعا فقال تعاىل

الشَّر اسِتعجاَلهم ِباْلَخيِر َلُقِضي ِإَليِهم َأجُلهم َفَنَذر 
 1745 " الَِّذيَن َلا يرجوَن ِلَقاَءَنا ِفي ُطْغياِنِهم يعمهوَن

 وأصحابه كما – ρ – رمبا متنوا نزول العذاب باملشركني واستبطؤوا جميء النصر للنيب وكان املؤمنون
: " والرد جنده يف هذه اآلية" أال تستنصر: إن املسلمني قالوا" جاء يف احلديث

ما َآاَن اللَّه ِليَذر اْلمؤِمِنَني عَلى ما َأْنُتم عَليِه 
, أي ال بد أن يعقد سببا من احملنة, 1746 " يِبحتَّى يِميَز اْلَخِبيَث ِمْن الطَّ

ويظهر فيه وليه ويفضح به عدوه ويعرف به املؤمن الصابر واملنافق الفاجر فأنتم ال تعلمون غيب اهللا 
يف خلقه حىت  مييز لكم  املؤمن من املنافق  لوال ما يعقده من األسباب الكاشفة فقد كان املنافقون 

فأراد اهللا أن يفضحهم , ورأوا انتصارهم يوم بدر,   أمر املؤمنني يف إقباليكتمون نفاقهم ملّا رأوا
ويظهر نفاقهم حىت أظهر املنافقون فرحهم بنصرة املشركني و سجل اهللا عليهم نفاقهم باديا 

  :يعين بذلك يوم أحد  الذي امتحن اهللا به املؤمنني  وصدق الشاعر يف قوله , 1747للعيان
       جزى اهللا املصائب كل خري      عرفت ا عدوي من صديقي                       

                                                 
  7/96 األعراف - 1742
  67/25 امللك - 1743
  3/1768 يف الظالل - 1744
  10/11 يونس - 1745
  3/179 آل عمران - 1746
  4/177 التحرير والتنوير - 1747
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ورمبا عجب بعض املؤمنني من أن يرزق اهللا املشركني وهم يكفرون به وهو إمجال ينبئ بأن اهللا جعل 
نظام هذا العامل على الرفق باملخلوقات واستيفاء األنواع إىل آجال أرادها و جعل ذا البقاء وسائل 

والشرور , فاخلريات املفاضة على املخلوقات يف هذا العامل كثرية,  اليت ا دوام احلياةاإلمداد بالنعم
ومعظمها مسبب عن أسباب جمعولة يف نظام الكون وتصرفات أهله ومنها ما يأيت , العارضة نادرة

 1748 " ِلُكلِّ ُأمٍة َأجٌل: " على خالف العادة عند حمل آجاله اليت قدرها اهللا تعاىل بقوله
مَتاع ِفي الدْنيا : " ويقول تعاىل, 1749 " ِلُكلِّ َأجٍل ِآَتاب: " وقوله

ُثم ِإَليَنا مرِجعهم ُثم ُنِذيُقهم اْلعَذاب الشَِّديد ِبما 
  1751 متاع قليل يف الدنيا ءفما يعقب ذلك املقصود الدين, 1750 " َآاُنوا يْكُفروَن

إنما جعلها اهللا كذلك لتكون , عقوبتها يف الدنيا ألا أثر طبيعي هلاوقد تقدم أن ذنوب األمم تتبعها 
فإن , وكذلك احلال يف عقوبة اآلخرة بالنسبة لألفراد,  مبا أصاب منها املتقدمنينعربة يتأدب املتأخرو

عذاب كل شخص إمنا يكون حبسب تأثري اجلهل يف عقله وفساد األخالق وسوء األعمال يف نفسه 
1752 

وَلو يؤاِخُذ اللَّه النَّاس ِبما َآسبوا ما : " اىلوقد قال تع
َترَك عَلى َظهِرها ِمْن دابٍة وَلِكْن يؤخِّرهم ِإَلى َأجٍل 
مسمى َفِإَذا جاَء َأجُلهم َفِإنَّ اللَّه َآاَن ِبِعباِدِه 

 شدة عنادهم وفساد اعتقادهم  فلما خوف اهللا املكذّبني مبن مضى وكانوا من1753 "بِصريا
اللَّهم ِإْن " يستعجلون بالعذاب ويقولون عجل لنا عذابنا فقد ورد على لسام يف الترتيل 

َآاَن هَذا هو اْلحق ِمْن ِعْنِدَك َفَأمِطر عَليَنا ِحجارًة 
ذاب أجال  فبين اهللا أن للع1754 "ِمْن السماِء َأو اْئِتَنا ِبعَذاٍب َأِليٍم

 ِإنَّه : "واهللا ال يؤاخذ الناس بنفس الظلم فإن اإلنسان ظلوم جهول كما هو يف قوله تعاىل

 وإمنا يؤاخذ باإلصرار وحصول يأس الناس عن إميام 1755 " َآاَن َظُلوما جهوًلا

                                                 
  10/49 يونس - 1748
  13/38 الرعد - 1749
   .10/70 يونس - 1750
  3/1807 ويف الظالل 135-17/134 أنظر تفسري الرازي - 1751
  1/382 املنار - 1752
                                        25/45 فاطر - 1753
                                         8/32 األنفال - 1754
                                    33/72 األحزاب - 1755
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نفس الظلم ووجود اإلميان ممن كتب اهللا إميانه فإذا مل يبق فيهم من يؤمن يهلك املكذّبني ولو آخذهم ب
  .لكان كل يوم إهالك 

والدواب أقرب النعم كما يف قوله ,  وما دام خلق الدواب نعمة فإذا كفر الناس يزيل اهللا النعم-
 1756 "هو الَِّذي َخَلق َلُكم ما ِفي اْلَأرِض جِميعا: " تعاىل

  .فإهالكها قد يكون إنذارا للناس لعلّهم يقلعون عن إجرامهم 
  
  
  
  
  
  

ال املؤمنني يف حني إهالك الكفار فاهللا أعلم م فلعلّ اهللا أن جيعل هلم طريقا إىل النجاة كما وأما ح
ثم " – ρ – ومن معه ولعلّه إن أهلكهم أن يعوض هلم حسن الدار كما قال النيب 1757جنّى هودا

ذاب فلع, فتأخري املؤاخذة ليس عجزا أو رضى من اهللا مبا هم فيه , 1759-1758 "يحشرون على نياتهم
  .أو استبقاء أجيال آتني , اهللا آجال اقتضته حكمته فيها رعى مصاحل أمم آخرين

والغرور , فالكفر بالنعم واحتقار الناس وظلم الضعفاء وحماباة األقوياء واإلسراف يف الفسق والفجور
العدل فهذا كله من الكفر بنعم اهللا واستعماهلا يف غري ما يرضيه من نفع الناس و, بالغىن والثروة

  ,1760العام
وَآم َأهَلْكَنا ِمْن َقريٍة "  واآليات الناطقة بتلك املعاصي جمتمعة ومتفرقة 

                                                 
                                          2/29 البقرة - 1756
األحقاف كان بتكلم من سكان ) وهي قبل مثود( نيب عريب من قوم عاد األوىل -عليه السالم– النيب : هود- 1757
أمسك اهللا , كان قومه وثنيني فدعاهم إىل اهللا فكذّبوه و اهتمومه يف عقله فأنذرهم وحذرهم من غضب اهللا, العربية

فأقام يف حضرموت , مث أرسلت عليهم ريح استمرت مثانية أيام فهلك أكثرهم وجنا هود ومن آمن به, عنهم املطر
  )124والدين والدولة  ص ,  بتصرف 1002-8/1001عالم األ(وقيل دفن باألحقاف , إىل أن تويف

   عن أيب سفيان عن جابر كتاب الزهد سنن ابن ماجة- 1758
  38-26/37 وتفسري الرازي 11/340 أنظر التحرير والتنوير - 1759
  7/321 املنار - 1760
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َفِتْلَك مساِآُنهم َلم ُتسَكْن ِمْن ) 1761(بِطرت مِعيَشَتها
وما َآاَن ,  بعِدِهم ِإلَّا َقِليًلا وُآنَّا َنحُن اْلواِرِثَني 

رى حتَّى يبعَث ِفي ُأمها رسوًلا يْتُلوا ربَك مهِلَك اْلُق
عَليِهم آياِتَنا وما ُآنَّا مهِلِكي اْلُقرى ِإلَّا وَأهُلها 

وَآَذِلَك َأْخُذ ربَك ِإَذا َأَخَذ : " وقوله تعاىل , 1762 " َظاِلموَن

 الترتيل  ويف1763 "اْلُقرى وِهي َظاِلمٌة ِإنَّ َأْخَذه َأِليم َشِديد
وِإَذا َأردَنا َأْن ُنهِلَك َقريًة َأمرَنا مْترِفيها " أيضا 

 َفَفسُقوا ِفيها َفحق عَليها اْلَقوُل َفدمرَناها َتدِمريا
َفَأما اْلِإنساُن ِإَذا ما : "  واملترفون هم املوصوفون بقوله تعاىل1764"

,  وَنعمه َفيُقوُل ربي َأْآرمِني ابَتَلاه ربه َفَأْآرمه
وَأما ِإَذا ما ابَتَلاه َفَقدر عَليِه ِرْزَقه َفيُقوُل ربي 

  : والعذاب الذي يعذب اهللا به األمم ويهلك القرون ويديل الدول قسمان , 1765 "َأهاَنِني
  .اجلوائح واالستئصال  -1
 1766. فقد االستقالل -2

مة اهللا تعاىل يف األمم جعل مجيع ما يرتل م من عقاب جزاء على عمل استحقوه به كما أن من حك
ومنه , وهلذا عرب بلفظ الرب, فيكون عقام تربية ملن يسلم منهم ولكلّ من عرف سنة اهللا يف ذلك

وأن , يعلم أنه له تعاىل احلجة البالغة على خلقه بأم ال يظلمهم شيئا وإمنا هم الذين يظلمون أنفسهم
اإلهالك والتعذيب ليس صفة من صفاته النفسية اليت ال بد من وقوع متعلقها سواء أذنب املكلّفون أم 

َذِلَك َأْن َلم يُكْن : " فقال تعاىل , 1767مل يذنبوا بل هو من أفعاله اليت يريب ا عباده 

تنبيه  أي دون ال1768 "ربَك مهِلَك اْلُقرى ِبُظْلٍم وَأهُلها َغاِفُلوَن

                                                 
  أصله بطرت معيشته وصرف عنه الفعل ونصب البطر دهش يعتزي اإلنسان من سوء: بطرت معيشته- 1761

تفسري مفردات ألفاظ  , 8/47األنفال ) بطر ورئاء الناس(احتمال النعمة وقلة القيام حبقها وصرفها إىل غري وجهها 
  .6/5تفسري اجلاللني  ص  , 131القرآن ص 

  59-28/58 القصص - 1762
                                    11/102 هود - 1763
  17/17 اإلسراء - 1764
     16-89/15 الفجر - 1765
  7/308املنار  - 1766
  110-8/109 أنظر املنار - 1767
  .6/131 األنعام - 1768
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فكون الظلم والبغي .. والتذكري بالرسل واآليات والعرب فيظلمهم بذلك واهللا غري ظالّم للعبيد 
  .والفساد يف األرض سببا الحنطاط األمم وضعفها وهالكها 

أما عقاب االستئصال بعذاب مساوي فهو خاص مبن طلبوا اآليات من الرسل وأنذروهم العذاب إذا 
َذِلَك ِبَأنَّ اللَّه َلم يُك مَغيرا : " و يف قوله تعاىلكفروا ا ففعلوا وكما ه

 " ِنعمًة َأْنعمها عَلى َقوٍم حتَّى يَغيروا ما ِبَأنُفِسِهم
فاهللا ال يهلك أمة بغري جرم تستحق به اهلالك أمة ولكن من فيها ظلموا أنفسهم يشركهم 1769

حبيث ,  فيهم بقية من قبول احلق وإيثار اخلري على الشروإصرارهم حىت مل يعد, وفسادهم يف األرض
ِإنََّك  " - عليه السالم–لو بقوا زمنا آخر ملا ازدادوا إالّ ظلما وفجورا وفسادا كما قال نوح 

ِإْن َتَذرهم يِضلُّوا ِعبادَك وَلا يِلدوا ِإلَّا َفاِجرا 
االستشهاد على وقوع العذاب بأمم من قبل وملا أنذرهم بتوقع العذاب أعقبه ب , 1770 "َآفَّارا

وأنّ أخذ األمم بعقاب االستئصال فيه , ليعلم هؤالء أن تلك سنة اهللا يف الذين ظلموا بالكفر واملعصية
  : حكمتان
  زجرهم عن التكذيب : إحدامها
 ناصره على وبإيذانه بأن اهللا– ρ–إكرام الرسل بالتأييد مبرأى من املكذبني وفيه تكرمة للنيب : والثانية

وَلَقد َأرسْلَنا ِإَلى ُأمٍم ِمْن َقبِلَك َفَأَخْذَناهم " مكذبيه  
َ َلوَلا ِإْذ ,ِباْلبْأساِء والضراِء َلعلَّهم يَتضرعوَن 

جاَءهم بْأسَنا َتضرعوا وَلِكْن َقست ُقُلوبهم وَزيَن َلهم 
  1771 "وا يعمُلوَنالشَّيَطاُن ما َآاُن

وِتْلَك اْلُقرى َأهَلْكَناهم َلما َظَلموا وجعْلَنا : " وقال تعاىل

  1772 "ِلمهِلِكِهم موِعدا
 وغريهم 1774 وقوم لوط1773يريد قرى األولني من مثود( ورد يف تفسري الرازي أن تلك القرى 

أي , ا ال يزيد وال ينقصأهلكوا بسبب ظلمهم وكفرهم وعنادهم وجعل إلهالكهم وقتا معين

                                                 
  53 / 8 األنفال - 1769
   .27 / 71 نوح - 1770
   .43 /42 / 6 األنعام - 1771
  59 /18 الكهف - 1772
 موضعا من القرآن يف بعضها تفصيل 26 هم قوم صاحل ورد ذكر مثود منفردا أو مقرونا باسم عاد يف : مثود- 1773

صاحلا كانت معجزاته أنه أخرج من الصخر ناقة عشراء ولكن مثود عقرهتا فأهلكهم اهللا لقيام نيب بينهم يدعى 
  ) بتصرف125الدين والدولة ص ( وقضى على مدينتهم قيل بالصاعقة وقيل بالزلزال 
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وكذلك أنتم أيها املشركون إحذروا أن يصيبكم ما أصام فقد كذبتم أشرف رسول وأعظم نيب 
ولستم بأعز منهم فاعتربوا وخافوا العذاب والنذر فال داعي للغرور فإن موعد اهللا آت وسنة اهللا ال 

  1775تتخلّف واهللا  ال خيلف امليعاد 
َفَأْآَثروا ِفيها , َغوا ِفي اْلِبَلاِدالَِّذيَن َط: " وقوله تعاىل
ِإنَّ ربَك , َفصب عَليِهم ربَك سوَط عَذاٍب, اْلَفساد

فلما أكثروا يف األرض الفساد كان العالج هو تطهري وجه األرض  , 1776 " َلِباْلِمرصاِد
ال يظلم وال يأخذ بظواهر من الفساد فاهللا يرى وحيسب وحياسب وجيازي وفق ميزان دقيق ال خيطئ و

واتَُّقوا ِفْتَنًة َلا ُتِصيبنَّ : " قال تعاىل, األمور لكن حبقائق األشياء
الَِّذيَن َظَلموا ِمْنُكم َخاصًة واعَلموا َأنَّ اللَّه َشِديد 

أي احذروا بطش اهللا و انتقامه إن عصيتم واحذروا فتنة إن نزلت بكم مل , 1777 " اْلِعَقاِب
ر على الظامل خاصة بل تعم اجلميع وتصل إىل الصاحل والطاحل؛ ألن الظامل يهلك بظلمه تقتص

إّن الّناس إذا " وغري الظامل يهلك لعدم منعه وسكوته عليه ويف احلديث , وعصيانه
رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اهللا 

مر اهللا املؤمنني أن ال يقروا أ –رضي اهللا عنهما –وقال ابن عباس ,  "بعذاب من عنده
وحىت ال يصبح طلب اآليات  " املنكر بني أظهرهم فيعمهم اهللا بالعذاب فيصيب الظامل وغري الظامل

فقد مضت سنة اهللا , تسلية وهلوا وحىت ال ميضي الذين يكفرون بعد الربهان املفحم دون جزاء رادع
َقاَل اللَّه ِإنِّي : " قوله تعاىلمن قبل الك من يكذّبون بالرسل بعد املعجزة ويف 

مَنزُِّلها عَليُكم َفمْن يْكُفر بعد ِمْنُكم َفِإنِّي ُأعذِّبه 
 فقد اختلف املفسرون 1778 " عَذابا َلا ُأعذِّبه َأحدا ِمْن اْلعاَلِمَني

: ا مسعوا قوله تعاىل أم مل1780 واحلسن1779يف أن املائدة هل نزلت من السماء أو مل ترتل فعن جماهد
  .خافوا فاستغفروا من طلب نزوهلا  " َفمْن يْكُفر بعد ِمْنُكم" 

                                                                                                                                            
و قومه هم من ,  وهو ابن أخي ابراهيم اخلليل-عليه السالم– هم الذين بعث فيهم سيدنا لوط : قوم لوط- 1774

ابتدعوا فاحشة مل يسبقهم أحد , س وأكثرهم و أسوئهم طوية يقطعون السبيل و يأتون يف ناديهم املنكرافجر النا
إليها من بين آدم و هي إتيان الذكران فأحل اهللا م من البأس الذي ال يرد و قد ذكر اهللا قصتهم يف غري موضع من 

  ). بتصرف170صقصص األنبياء البن كثري (القرآن 
   بتصرف170 /15ازي  تفسري الر- 1775
  14– 11 / 89 الفجر - 1776
  25 / 8 األنفال - 1777
  115 / 5 املائدة - 1778
  سبق التعريف به: جماهد  - 1779
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وعد  " ِإنِّي مَنزُِّلها عَليُكم: " وهو الظاهر ألن قوله تعاىل. نزلت: وقال اجلمهور
ال خيلف وليس مشروطا بشرط ولكنه معقّب بتحذير من الكفر وذلك حاصل أثره عند 

 وليسوا ممن خيشى الرجوع إىل الكفر سواء نزلت املائدة أم مل ترتل ،وخرب املائدة ال 1781احلواريني
  .تعرفه النصارى وال يوجد يف أناجيلهم وكم من خرب أمهلوه 

  
  الثواب خصاله وحتقيقه- ب
  التقوى -1

 " 1783 "واتَُّقوا اللَّه " 1782 "وِإياي َفاتَُّقوِني: " قال اهللا تعاىل
 1784 "ه ياُأوِلي اْلَأْلباِب َلعلَُّكم ُتْفِلحوَنَفاتَُّقوا اللَّ

وإمنا تضاف التقوى إىل اهللا تعاىل تعظيما ألمر عذابه , فمعىن اتقاء اهللا تعاىل اتقاء عذابه وعقابه
  .وال اخلضوع الفطري ملشيئته , وإالّ فال ميكن ألحد أن يتقي ذات اهللا تعاىل وال تأثري قدرته, وعقابه

وذلك حيصل باخلوف من العذاب , واتباع ما أمر, ذاب اهللا تعاىل تكون باجتناب ما ىومدافعة ع
فاملتقي هو من حيمي نفسه , فاخلوف يكون ابتداء من العذاب ويف احلقيقة من مصدره, ومن املعذّب
وال بد يف ذلك أن يكون عنده نظر ورشد يعرف ما أسباب العقاب واآلالم فيتقيها , من العقاب

.1785  

حذرا مما به ,ال يبلغ العبد أن يكون من  المتقين حتى يدع ما ال بأس به "  -ρ–ال ق

وأصل كل صالح لألفراد , ومصدر كل خري, وملا كانت التقوى مجاع كل بر, 1786 "بأس
وَتَزودوا َفِإنَّ : " يقول اهللا سبحانه, كانت خري ما يتزود به اإلنسان, واجلماعات

                                                                                                                                            
 ابن ابنته فاطمة الزهراء ورحيانتاه هو -ρ–أبو حممد احلسن بن علي بن ايب طالب سبط رسول اهللا :  احلسن- 1780

 ومات احلسني شهيدا يف معركة كربالء  هـ49ما يف مات احلسن مسمو, و أخوه احلسني وسيدا شباب أهل اجلنة
   ).142 – 141 / 9ومقاالت اإلسالميني , 30الفرق بني الفرق  ( هـ61

ومن مث عرف تالميذ السيد املسيح االثين عشر , وهو الصاحب والناصر والرفيق, مجع حوارى:  احلواريني- 1781
الدين . (ن القرآن الكرمي تشري مجيعا إىل تالميذ املسيح وقد وردت كلمة احلواريني يف مخسة مواضع م, باحلواريني

  ) بتصرف75والدولة ص 
                          41 /2 البقرة - 1782
                 12 / 49 احلجرات - 1783
   .100 / 5 املائدة  - 1784
                        125 / 1 املنار - 1785
   رواه الترمذي وقال حديث حسن- 1786
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وِلباس التَّْقوى َذِلَك "  ويقول 1787 " وىَخير الزَّاِد التَّْق

  :وتقوى اهللا سبحانه ال تتم إالّ بأمرين: كما أنه ال تقوى إالّ بفقه وإرادة, 1788"َخير
  .ومعرفة ما فيه من مسو و حكمة   ,  فقه يف دين اهللا-1
  .حلمل النفس على االضطالع بالتبعات والتكاليف , ومضاء العزمية,  قوة اإلرادة-2
يستطيع املرء أن يبصر الطريق ويسري على ,  واإلرادة القوية من جانب آخر, املعرفة من جانبفب

دنيوي :  والعقاب اإلهلي الذي جيب على الناس اتقاؤه قسمان1789دون تعثر أو احنراف, اجلادة
  . باتقاء أسبابه ُيتقيوأخروي وكل منها 

  .حل فأما عقاب اآلخرة فيتقى باإلميان الصحيح والعمل الصا
وأما عقاب الدنيا فيجب على اتقائه بالعلم بسنن اهللا تعاىل يف هذا العامل كما يتوقف على أسباب 
القوة املعنوية من اجتماع الكلمة واحتاد األمة والصرب والثبات والتوكل على اهللا واحتساب األجر 

  1790.عنده 
  .الرجاء : وما له صلة وثيقة بالتقوى هو

  الرجاء -2  
, شرعه وقدرته وثوابه وكرامته, ا يكون مع اإلتيان باألسباب اليت اقتضتها حكمة اهللا تعاىلوالرجاء إمن

  :ومما ينبغي أن يعلم أن من رجا شيئا استلزم رجاؤه أمورا 
  .حمبة ما يرجوه : أحدها
  .خوفه من فواته : الثاين
ْغِفر َأْن ِإنَّ اللَّه َلا ي: " قال تعاىل, سعيه يف حتصيله حبسب اإلمكان: ثالثا

 فاملشرك ال 1791 "يْشرَك ِبِه ويْغِفر ما دوَن َذِلَك ِلمْن يَشاُء
, إن شاء اهللا غفر له , ألن اهللا نفى عنه املغفرة وما سواه من الذنوب يف مشيئة اهللا, ترجى له املغفرة
  .وإن شاء عذّبه 

العامة من كل ذنب؛ ألنه ال بد من واإلسالم جيب ما قبله من الشرك وغريه من الذنوب شريطة التوبة 
, وعدم املؤاخذة ا مما ال خالف فيه بني األئمة, وكون التوبة سببا لغفران الذنوب, التوبة مع اإلسالم

قل يا عبادي : " قال تعاىل, وليس شيء يكون سببا لغفران مجيع الذنوب إالّ التوبة
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   .126 / 1 املنار  - 1790
                                         .116 / 4 النساء - 1791
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الذين أسرفوا على أنفسهم ال تقنطوا من رمحة اهللا 
 اهللا يغفر الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيمإن 

  .وهذا ملن تاب 1792" 
وما َآاَن اللَّه معذِّبهم وهم : " قال تعاىل, االستغفار: والسبب الثاين

فإن ذكر وحده ,  ولكن االستغفار تارة يذكر وحده وتارة يصحب بالتوبة1793 "يسَتْغِفروَن
فاالستغفار , لتوبة وحدها مشلت االستغفار فكالمها يتضمن اآلخركما إذا ذكرت ا, دخلت معه التوبة

  .طلب وقاية شر ما مضى 
الرجوع وطلب وقاية شر ما خيافه يف املستقبل من سيئات أعماله ونظري هذا اإلمث والعدوان : والتوبة

ذا ذكر ويقرب من هذا املعىن الكفر والنفاق فإن الكفر أعم فإ, والرب والتقوى والفسوق والعصيان
  .وإن ذكر معا كان لكل منهما معىن , الكفر مشل النفاق
ِإنَّ :" قال تعاىل, والسيئة مبثلها, فإن احلسنة بعشر أمثاهلا: احلسنات: السبب الثالث

واتبع السيئة الحسنة  : " -ρ–وقال  , 1794"اْلحسَناِت يْذِهبَن السيَئاِت

  1795 "تمحها

ما يصيب المؤمن من وصب وال نصب وال غم وال وهم  وال  ":املصائب الدنيوية: السبب الرابع

,  فاملصائب نفسها مكفّرة1796 "إالّ كفر بها من خطاياه, الشوكة يشاكها وحتى, حزن
فاملصيبة من فعل , والصرب والسخط أمر آخر غري املصيبة, وبالصرب عليها يثاب العبد وبالسخط يؤمث
وإمنا يثاب املرء ويؤمث على فعله , د على ذنبه و يكفر ذنبه ااهللا ال من العبد وهو جزاء من اهللا للعب

    .  1797والصرب والسخط من فعله
  

  السببية واجلزاء األخروي: املطلب الثاين
ومْن َأراد اْلآِخرَة وسعى َلها سعيها وهو   : "قال اهللا تعاىل

 فهؤالء قصدوا بعملهم 1798 " مؤِمٌن َفُأوَلِئَك َآاَن سعيهم مْشُكورا

                                                 
  53  / 39 الزمر - 1792
   .33 / 8 األنفال - 1793
   .115 / 10 هود - 1794
              369ص ) نقال عن العقيدة الطحاوية (855وهو خمرج يف الروض النفيس ص :  حديث حسن- 1795
   متفق عليه من حديث أيب سعيد وأيب هريرة معا- 1796
  370 – 368 أنظر العقيدة الطحاوية  ص -1797

  19 /17 اإلسراء - 1798
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وثواا انتظروا يرجون أن خيرجوا عن النار ويفوزون باجلنة وحيل عليهم ,  اآلخرة وإياها طلبوا
  :فهؤالء كان سعيهم مشكورا بثالثة شروط, الرضوان

  .أن يقصد بعمله ثواب اآلخرة قصدا خملصا : الشرط األول
, الذي ال عمل يفضي إىل نيل ثواا سواه, ئق اأن يعمل هلا املعروف يف الشرع الال: الشرط الثاين

  .وهو طاعة اهللا تعاىل وتقواه بامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عند حدوده 
فإذا توفرت هذه الشروط الثالثة . أن يكون مؤمنا موقنا بثواب اهللا تعاىل وعظيم جزائه: الشرط الثالث

اء ومجيل اجلزاء على احلسنة بعشر أمثاهلا إىل متقبال مثابا عليه حبسن الثن, كان سعيهم مشكورا
واللَّه يضاِعف ِلمْن يَشاُء واللَّه " سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية 

  1799 "واِسع عِليم
  .فليس العمل مبتقبل وال مبثاب عليه . وإذا اختل واحد منها

اخلائف , لراجي للثواب فالعامل ا. وخوف العقاب روحهما اإلخالص, واملقصود أن رجاء الثواب
وإخالصه وهو روح , وخوفه, ورجائه, عمله: آت بأربع عبادات, املخلص يف اجلميع, من العقاب

  كما , اجلميع
  1800.أن قصد الثواب واجلزاء على العمل ال ينايف اإلخالص فيه هللا تعاىل 

ر جهنم باق ال اية له والكافر مصريه نا, فاملؤمن يفوز بثواب اجلنة الذي هو باق خالد ال اية له
َذِلَك : " فمن ذلك قوله تعاىل, وهو للكافرين مبختلف فئاهتم من مشركني ومالحدة وأهل كتاب

جَزاؤهم جهنَّم ِبما َآَفروا واتََّخُذوا آياِتي ورسِلي 
 ُأوَلِئَك الَِّذيَن َآَفروا ِبآياِت ربِهم  "1801 " هُزوا

َطت َأعماُلهم َفَلا ُنِقيم َلهم يوم وِلَقاِئِه َفحِب
َذِلَك جَزاؤهم جهنَّم ِبما َآَفروا , اْلِقيامِة وْزًنا 

   1802" واتََّخُذوا آياِتي ورسِلي هُزوا  
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َلا يَفتَّر , ِإنَّ اْلمجِرِمَني ِفي عَذاِب جهنَّم َخاِلدوَن: "  وقوله

وَنادوا : "  وقوله1805")1804(م ِفيِه مبِلسوَنوه)1803(عْنهم 

 ِليْقِض عَليَنا ربَك َقاَل ِإنَُّكم ماِآُثوَن)1806(ياماِلُك 
"1807  
  اجلزاء األخروي- أ

 :( 1808 باجلامعة الفاذة وقال كعب األحبار-ρ–آيتان معدودتان من جوامع الكلم وقد وصفها النيب 

 ما يف التوراة واإلجنيل على حممد آيتني أحصيااهللا لقد أنزل 

َفمْن يعمْل ِمْثَقاَل َذرٍة َخيرا )" 1810 والصحف1809والزبور

 وقد أوثر جانب 1811 "ومْن يعمْل ِمْثَقاَل َذرٍة َشرا يره, يره 
َفَأما مْن َثُقَلت : " وكما يف قوله تعاىل. الترغيب بالتقدمي تنويها بأهل اخلري 

يعين  "َفهو ِفي ِعيَشٍة راِضيٍة"  رجحت حسناته عن سيئاته أي " مواِزيُنه
 أي 1812 "َفُأمه هاِويٌة,  وَأما مْن َخفَّت مواِزيُنه"يف اجلنة 

رجحت سيئاته على حسناته فهو ساقط هاو بأم رأسه يف نار جهنم وقد ورد ذكر امليزان لألعمال 

                                                 
   )654تفسري اجلاللني ص ( ال خبفف : ال يفتر عنهم- 1803
  654ص ) تفسري اجلاللني( ساكتون سكوت يأس : مبلسون- 1804
   .75 – 43/74 الزخرف - 1805
 خازن النار قيل مسي مالك الختصاصه مبن ملك الدنيا  و آثرها كما مسي خازن اجلنة رضوان الختصاصه - 1806

  )655صتفسري اجلاللني ( نه مبن رضي اهللا عنهم و رضوا ع
   .77 / 43 الزخرف - 1807
كان يف اجلاهلية من كبار علماء , تابعي: كعب بن مانع بن ذي هجن احلمريي أبو إسحاق:  كعب األحبار- 1808

فأخذ عنه الصحابة وغريهم كثريا من , وقدم املدينة يف دولة عمر , وأسلم يف زمن أيب بكر الصديق, اليهود يف اليمن
وخرج إىل الشام فسكن محص وتفي فيها , وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة, مم السابقة الغابرةأخبار األ

   )228/ 1األعالم . (عم مائة وأربعة وستني 
 فيه أخبار وتسابيح ومزامري بارعة احلسن فائقة - عليه السالم–الكتاب املرتل على سيدنا داود :  الزبور- 1809

أي يف املزبور و هو املكتوب الدين و الدولة " ولقد كتبنا يف الزبور", من السنن والشرائعاحلالوة وليس فيها شيء 
   بتصرف101ص 

  )صحف إبراهيم وموسى  (-عليه السالم–صحف سيدنا إبراهيم اخلمس :  الصحف- 1810
                               .8 – 7 / 99 الزلزلة - 1811
                             .9 – 6/ 101 القارعة - 1812
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 1813 "واْلوْزُن يومِئٍذ اْلحق: " ز وجلقال اهللا ع, يوم القيامة كثري يف القرآن
: "  وقال1814 "وَنضع اْلمواِزيَن اْلِقسَط ِليوِم اْلِقيامِة: " وقال

ومْن , َفمْن َثُقَلت مواِزيُنه َفُأوَلِئَك هم اْلمْفِلحوَن 
ي َخفَّت مواِزيُنه َفُأوَلِئَك الَِّذيَن َخِسروا َأنُفسهم ِف

  1815 " جهنَّم َخاِلدوَن
فال نؤول وال نقحم , عن تعيني نوع هذا امليزان وجوهره وكيفيته, وعلينا أن منسك كما قال العلماء

 أما ملاذا يكون الوزن؟ وما 1816.عقولنا يف محل هذه اآليات على جماز أو استعارة أو حنو ذلك 
   باألعمال وكميتها وأمهيتها ؟-واهللا أعلم-احلاجة إليه 

ولكن ملا جرت سنة اهللا يف تنظيم هذه احلياة الدنيا , فليس إىل شيء من ذلك حاجة إهلية كما ال خيفى-
ويف إدارة شؤون اإلنسان على حتكيم نظام األسباب واملسببات وتعويد العقل واخليال على ربط كل أثر 

ني تلك الطريقة اليت ألفها وهذا ليتلقى اإلنسان اخلرب عن احلياة األخرى بع, وكل موجود بعلته, مبؤثره
والشيء الثاين أن كيفية وزن األعمال هي أمور اعتبارية فقد ورد ما دلّ على . عقله وخياله هذا شيء

َقد َخِسر الَِّذيَن : " أا ختلق بشكل أجسام هلا ثقل وأبعاد من ذلك قوله تعاىل
عُة بْغَتًة َآذَّبوا ِبِلَقاِء اللَِّه حتَّى ِإَذا جاَءْتهم السا

َقاُلوا ياحسرَتَنا عَلى ما َفرْطَنا ِفيها وهم يحِمُلوَن 
 ولكنا نكلّ 1817 "َأوَزارهم عَلى ُظهوِرِهم َأَلا ساَء ما يِزروَن

ففي جتسيد هذه األمور االعتبارية و استحضار , كيفية  الوزن وعلم ذلك تفصيال إىل اهللا عز وجل
وزن هلا بيان لإلنسان أن مضمون احلياة الثانية إال انعكاسا دقيقا ملضمون احلياة األوىل امليزان وال

 فاقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يقام لألعمال ميزان حسي وأن تتجسد األعمال بذاهتا أو بواسطة 1818...
ق هذه حىت تنط, بل وأن تنطق اجلوارح واألعضاء نفسها مبا كانت قد اجترحته من اآلثام, صحائفها

  .األعمال نفسها حبقيقة العدل واجلزاء وربط مقدمات احلياة الدنيا بنتائج يوم القيامة 
ويدعها جمملة , وقيما ليس هلا عند اهللا اعتبار, قيما هلا عند اهللا اعتبار: وثقل املوازين وخفتها تفيدنا

   1819.بال تفصيل
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ويف ,  بفعله من عبادة وخلق وعمل ونعاملمن القيم اليت هلا اعتبار الصاحلات اليت هي كل ما أمر اهللا
 ِإنَّ الَِّذيَن آمُنوا : "أوهلا إقامة شريعة اهللا يف األرض كما يف قوله تعاىل

جَزاؤهم , وعِمُلوا الصاِلحاِت ُأوَلِئَك هم َخير اْلبِريِة
 ِعْند ربِهم جنَّات عدٍن َتجِري ِمْن َتحِتها اْلَأْنهار
َخاِلِديَن ِفيها َأبدا رِضي اللَّه عْنهم ورضوا عْنه 

,  وهذا اجلزاء حاصل ملن خشي اهللا واتقاه حق تقواه1820 "َذِلَك ِلمْن َخِشي ربه
ويف املقابل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال , وعبده كأنه يراه وعلم أنه إن مل يره فإنه يراه

ِذيَن َآَفروا ِمْن َأهِل اْلِكَتاِب واْلمْشِرِآَني ِإنَّ الَّ" املشركني 
 ِفي َناِر جهنَّم َخاِلِديَن ِفيها ُأوَلِئَك هم َشر اْلبِريِة

 استيعابا 1822 "وَذِلَك ِديُن اْلَقيمِة" حبال الذين آمنوا بعد أن أشري إليهم  , 1821"
القرآن الكرمي يف تعقيب نذارة املنذرين ببشارة ألحوال الفرق يف الدنيا واآلخرة وجريا على عادة 

وقوله خالدين فيها أبدا بشارة بأا مسكنهم اخلالد , املطمئنني وما ترتب على ذلك من الثناء عليهم
َذِلَك ِلمْن " وهناك تعقيب على ما تقدم من الوعد الذين آمنوا والوعيد للذين كفروا , 1823

 وسبب احلرمان وهو خشية اهللا تعاىل مبنطوق الصلة بني به سبب العطاء " َخِشي ربه
يعين  "  جَزاؤهم ِعْند ربِهم: "واإلشارة إىل اجلزاء املذكور يف قوله تعاىل, ومفهومها

أن السبب الذي أناهلم ذلك اجلزاء هو خشيتهم اهللا فإم ملا خشوا اهللا توقعوا غضبه إذا مل يصغوا إىل 
  .هللا إليكم فأقبلوا على النظر يف دالئل صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا من يقول هلم إين رسول ا

  .عذاب القرب : السبب اخلامس
  .دعاء املؤمنني واستغفارهم يف احلياة وبعد املمات : السبب السادس
  .صدقة أو قراءة أو حج أو حنو ذلك , من ثواب, ما يهدى إليه بعد املوت: السبب السابع
  .يوم القيامة وشدائده أهوال : السبب الثامن
ما ثبت يف الصحيحني ألن املؤمنني إذا عربوا الصراط وقفوا على قنطرة بني اجلنة : السبب التاسع

  .والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذّبوا ونقّوا أذن هلم يف دخول اجلنة 
على فاسق مثقل وقد بني اهللا أن الشفاعة ال جتدي على كافر وال : شفاعة الشافعني: السبب العاشر

والظاهر أن الشفاعة اليت يرجوها النيب الكرمي إمنا تدرك صنفا من الناس تأرجحت موازين , باخلطايا
  .احلق والباطل يف أعماله فهي بني السقوط والنجاح 

                                                 
  8 – 7 / 98 البينة - 1820
  6 / 98 البينة - 1821
  5 / 98 البينة - 1822
  - .485 / 30التحرير والتنوير  1823
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 ويْغِفر ما : "عفو أرحم الرامحني من غري شفاعة كما قال تعاىل: السبب احلادي عشر

فال يبقى يف النار من يف قلبه أدىن مثقال ذرة من إميان ,  1824"يَشاُءدوَن َذِلَك ِلمْن 
  1825بل من قال ال إله إالّ اهللا دخل اجلنة 

أما العصاة من املؤمنني باهللا ورسله وكتبه واليوم اآلخر فمصريهم مهما طال عليهم العذاب إىل مغفرة 
   1826.اهللا وجنته فهو عذاب إىل أجل ملن رجحت سيئاهتم على حسناهتم 

يخرج من النار من قال ال إله إالّ اهللا وكان  "-ρ–قال رسول اهللا :  قال-τ–حديث أنس 

ال إله إالّ اهللا وكان في : ثم يخرج من النار ما قال, في قلبه من الخير ما يزن شعيرة
ال إله إالّ اهللا وكان في :  ثم يخرج من النار من قال1827"قلبه من الخير ما يزن برة 

وهذا من باب إطالق اجلزء على الكل أي من قال ال إله 1829" 1828 الخير ما يزن ذرةقلبه من 
ِإنَّ الديَن :" وهو النطق بالشهادتني ويؤكد قوله تعاىل, إالّ اهللا وأن حممدا رسول اهللا

ومْن يبَتِغ َغير اْلِإسَلاِم " وقوله, 1830"ِعْند اللَِّه اْلِإسَلام
 ْنه وهو ِفي اْلآِخرِة ِمْن اْلَخاِسِريَنِديًنا َفَلْن يْقبَل ِم

فاملتبعون لدعوات , فاإلسالم ناسخ لألديان السماوية السابقة ويف نفس الوقت جامع هلا, 1831"
األنبياء والرسل قبل جميء اإلسالم فهم مؤمنون مآهلم اجلنة واهللا أعلم والدليل على بقاء اجلنة والنار ال 

َخاِلِديَن ِفيها َأبدا َذِلَك اْلَفوُز : " اىل يف اجلنةقال اهللا تع, تنفيان أبدا 

عَطاًء : "   وقال1833" وما هم ِمْنها ِبمْخرِجَني: "  وقال1832" اْلعِظيم

                                                 
  4/116النساء - 1824
  .   بتصرف 371 – 365 شرح العقيدة الطحاوية  - 1825
 احلميد بن باديس الناشر مكتبة  لإلمام عبد-من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية– العقائد اإلسالمية - 1826

  135ص ,  هـ 1385/م 1966الشركة اجلزائرية  الطبعة الثانية 
  حبة قمح:  برة- 1827
تضرب به األمثال يف الدقة , واحدة الذر وهو اهلباء الدقيق املنتشر يف الفضاء خلفته وتناهيه يف الصغر:  ذرة- 1828
العقائد اإلسالمية  البن (إذ ذلك مقتضى العدل اإلهلي , والثوابومع ذلك فهو معترب يف احلساب والعقاب , والتفاهة

  ) .136باديس ص 
   رواه مسلم- 1829
  19 / 3 آل عمران - 1830
  85 / 3 آل عمران - 1831
  9 / 64 التغابن - 1832
  48 /15 احلجر - 1833
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َلا يُذوُقوَن ِفيها اْلموت ِإلَّا : " وقال1834"َغير مجُذوٍذ

ىل بأبديتها وأبدية حياة أهلها فأخرب اهللا تعا,  وغريها من اآليات1835" اْلموَتَة اْلُأوَلى
  .وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها 

ِإلَّا َطِريق جهنَّم َخاِلِديَن ِفيها : " وكذلك النار قال تعاىل فيها

ومْن يعِص اللَّه ورسوَله َفِإنَّ َله َنار : "  وقال1836" َأبدا

وما هم ِبَخاِرِجَني  " : وقال1837"جهنَّم َخاِلِديَن ِفيها َأبدا

َلا يْقضى عَليِهم َفيموُتوا وَلا : "  وقال1838" ِمْن النَّاِر

ِإنَّه مْن يْأِت ربه : "  وقال1839 "يَخفَّف عْنهم ِمْن عَذاِبها

 1840"مجِرما َفِإنَّ َله جهنَّم َلا يموت ِفيها وَلا يحيا
  1841. كرمية وغرب ذلك من اآليات ال

, واحلكمة األبدية لكل من اجلنة والنار وعلى أن نعيم اجلنة حسي مادي يلقاه اجلسد والروح معا
وقد أكدت هذه احلقيقة بأقوى األساليب , وعذاب جهنم حسي مادي أيضا يلقاه اجلسد والروح معا

ِفي , ِلسعِيها راِضيٌة , وجوه يومِئٍذ َناِعمٌة " العربية 
ِفيها عيٌن , َلا َتسمع ِفيها َلاِغيًة , ٍة عاِليٍة جنَّ

, وَأْآواب موضوعٌة, ِفيها سرر مرُفوعٌة , جاِريٌة 
  1842 " وَزراِبي مبُثوَثٌة, وَنماِرُق مصُفوَفٌة 

  

                                                 
  108 / 11 هود - 1834

  )127العقائد اإلسالمية ص(دائم غري منقطع : غري جمذوذ 
                                      .56 / 44 الدخان - 1835
   .169 / 4 النساء - 1836
  23 / 72 اجلن - 1837
   .167 / 2 البقرة - 1838
   .36 / 35 فاطر - 1839
  20/74 طه - 1840
مكتبة الرحاب ,  سؤال وجواب يف العقيدة اإلسالمية للشيخ حافظ بن أمحد حكمي200 أنظر كتاب - 1841
  71 – 70ص , اجلزائر
   .16 – 8 / 88 الغاشية - 1842
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 ِفي, وَأصحاب اْليِمِني ما َأصحاب اْليِمِني : " وهذه اآليات أيضا

, وِظلٍّ ممدوٍد )1844(وَطْلٍح مْنضوٍد)1843(ِسدٍر مْخضوٍد
َلا مْقُطوعٍة وَلا , وَفاِآهٍة َآِثريٍة , وماٍء مسُكوٍب 

  1845"وُفرٍش مرُفوعٍة, ممُنوعٍة 
عاِمَلٌة َناِصبٌة , وجوه يومِئٍذ َخاِشعٌة : " واليت تصف النار وأهلها

َليس ,  ُتسَقى ِمْن عيٍن آِنيٍة , ا حاِميًة َتصَلى َنار, 
َلا يسِمُن وَلا يْغِني ِمْن )1846(َلهم َطعام ِإلَّا ِمْن ضِريٍع

, ُثم ِإنَُّكم َأيها الضالُّوَن اْلمَكذِّبوَن " , 1847" جوٍع

َفماِلُئوَن ِمْنها , ) 1848(َلآِآُلوَن ِمْن َشجٍر ِمْن َزقُّوٍم
َفَشاِربوَن , َفَشاِربوَن عَليِه ِمْن اْلحِميِم , ُطوَن اْلب

" , 1850"هَذا ُنُزُلهم يوم الديِن, ) 1849(ُشرب اْلِهيِم
يوم يسحبوَن ِفي النَّاِر , اْلمجِرِمَني ِفي ضَلاٍل وسعٍر 

ِإنَّ الَِّذيَن  " 1852 " 1851عَلى وجوِهِهم ُذوُقوا مس سَقر
روا ِبآياِتَنا سوَف ُنصِليِهم َنارا ُآلَّما َنِضجت َآَف

جُلودهم بدْلَناهم جُلودا َغيرها ِليُذوُقوا اْلعَذاب 
  1853"ِإنَّ اللَّه َآاَن عِزيًزا حِكيما

وهذا اليضاح للناس كلّهم أن نعيم اجلنة أو ثواا شيء حسي ملموس يعيش فيه اإلنسان بكل 
وأن عذاب النار أو عقاا مادي حمسوس ملموس تنغمس فيه حواس الكافرين , حواسه ومشاعره

  .وجسومهم ومشاعرهم 
  

                                                 
  )713تفسري اجلاللني ص (شجر النبق الذي ال شوك فيه :  سدر خمضود- 1843
   .743شجر املوز احململ من أسفله إىل أعاله م ، س  ص :  طلح منضود- 1844
  3427 / 56 الواقعة - 1845
   )805تفسري اجلاللني ص (هو نوع من الشوك ال ترعاه دابة خلبثه :  ضريع- 1846
  7 – 2 / 88:  الغاشية- 1847
  بيان للشجر:  وم زقّ- 1848
  )716ص ,    س, م ( مجع هيمان للذكر وهيمى لألنثى , اإلبل العطاش:  اهليم- 1849
  56 – 51 / 56:  الواقعة- 1850
  708س     ص , جهنم  م :  سقر- 1851
  48 – 47 / 54 القمر - 1852
   .56 / 4 النساء - 1853
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   عالقة العمل بدخول اجلنة- ب
قد واجه السلف ما ميكن أن نسميه مشكلة أال وهو ما يفهم صراحة من القرآن أن دخول اجلنة 

الَِّذيَن : " يات قوله تعاىلمترتب على األعمال وكذلك دخول اجلنة من هذه اآل
َتَتوفَّاهم اْلمَلاِئَكُة َطيِبَني يُقوُلوَن سَلام عَليُكم 

: " وقوله تعاىل1854 " ادُخُلوا اْلجنََّة ِبما ُآنُتم َتعمُلوَن
وُنودوا َأْن ِتْلُكم اْلجنَُّة ُأوِرْثُتموها ِبما ُآنُتم 

   1855"َتعمُلوَن
, وال العمل بالقادر أن جيري عامله من النار, نة قد بينت أنه ال أحد يدخل اجلنة بالعملإالّ أنّ الس

وأن رمحة اهللا وفضله مها األساس يف دخول , فاألعمال ما هي إالّ سبب من األسباب املفضية إىل اجلنة

ل رجل وال قا " لن ينجي أحدا منكم عمله: " -ρ–قال الرسول , الناس اجلنة وإجارهتم من النار

   "وال إياي إالّ أن يتغمدني اهللا منه برحمة ولكن سددوا: " إياك يا رسول اهللا ؟ قال

, قال غري واحد من السلف ينجون من النار بعفو اهللا ومغفرته: (-رمحه اهللا– 1856قال ابن القيم
القيم ليبين أن الباء مث ذهب ابن ) ويتقامسون املنازل بأعماهلم , ويدخلون اجلنة بفضله ونعمته ومغفرته

هي باء السبب  " وَنُلمع َتمُتْنا ُآمة ِبّنوا اجلًَُلُخاد: " يف قوله تعاىل
والباء اليت نفي , الدالة على أن األعمال سبب دخول اجلنة مقتضية له كاقتضاء سائر األسباب ملسبباهتا

 ليس -ρ–فأخرب النيب ,  )يت هذا ذااشتر(هي باء املعاوضة واملقابلة اليت يف حنو قوهلم , ا الدخول
فليس عمل ,  لعبده برمحته ملا أدخله اجلنة-سبحانه وتعاىل–وأنه لوال تغمد اهللا , فيها مقابلة عمل أحد

فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه , العبد وإن تناهى موحيا مبجرده لدخول اجلنة وال عوضا هلا
فلو سئل أعور عن , عمة اهللا اليت أنعم ا عليه يف دار الدنيا فهي ال تعدل ن, الذي حيبه اهللا ويرضاه

  .ناهيك عن األعمى , لعبدته ليل ار: موقفه إذا مارد اهللا إليه نور بصره ألجاب من التو
وورد يف شرح العقيدة الطحاوية أن االلتفات إىل األعمال والقطع بأا ال تدخل عاملها اجلنة وجتريه 

 كما أن القول بأن األسباب ال أثر هلا يف الوصول إىل -ρ– منه الرسول شرك حذّر, من النار

                                                 
  32 / 16 النحل - 1854
  43 / 7 األعراف - 1855
هو حممد ابن أيب بكر ابن أيوب بن سعد , م)1350 – 1292= (هـ)751 – 691(اجلوزية : ابن القيم - 1856

مولده ووفاته يف , وأحد كبار العلماء, من أركان اإلصالح اإلسالمي, مشس الدين, أبو عبد اهللا, الزرعي الدمشقي
, نشر عملهوهو الذي هذّب كتبه و, فكان ينتصر له يف مجيع ما يصدر عنه, تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية, دمشق

) شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل(, ) أعالم املوقعني(ألّف تصانيف كثرية من , وسجن معه

  )56 / 6 األعالم بتصرف. (التفسري القيم الذي أخرج من مؤلفاته ) زاد املعادن(, 
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: " فمن ذلك قوله تعاىل, قول مرذول    ال يتفق والعقل الصريح فضال عن النقل الصحيح, الغايات
وَلَقد َذرْأَنا ِلجهنَّم َآِثريا ِمْن اْلِجنِّ واْلِإنِس َلهم 

وَلهم َأعيٌن َلا يبِصروَن ِبها ُقُلوب َلا يْفَقهوَن ِبها 
وَلهم آَذاٌن َلا يسمعوَن ِبها ُأوَلِئَك َآاْلَأْنعاِم بْل 

يعين ليس ينتفعون بشيء من هذه , 1857" هم َأضلُّ ُأوَلِئَك هم اْلَغاِفُلوَن
  اجلوارح اليت جعلها اهللا  سببا للهداية 

نَّاهم ِفيما ِإْن مكَّنَّاُآم ِفيِه وَلَقد مكَّ: "  كما قال تعاىل
وجعْلَنا َلهم سمعا وَأبصارا وَأْفِئدًة َفما َأْغَنى 
عْنهم سمعهم وَلا َأبصارهم وَلا َأْفِئدُتهم ِمْن َشيٍء 

صم بْكم : "  وقال تعاىل1858"ِإْذ َآاُنوا يجحدوَن ِبآياِت اللَِّه 

صم "  هذا يف حق املنافقني وقال يف حق الكافرين 1859"ي َفهم َلا يرِجعوَنعم

ومل يكونوا صما وال بكما وال عميا إالّ , 1860" بْكم عمي َفهم َلا يعِقُلوَن
وَلو عِلم اللَّه ِفيِهم َخيرا َلَأسمعهم : " كما قال تعاىل, عن اهلدى

  1861" َلَتولَّوا وهم معِرضوَنوَلو َأسمعهم 
وهو أنه تعاىل لو خلقهم للنار ملا كان له على أحد من الكفار نعمة أصل؛ ألن منافع الدنيا بالقياس 

, وملّا كان القرآن الكرمي مملوء من كثرة نعم اهللا على كل اخللق, كالقطرة يف البحر, إىل العذاب الدائم
ه البعض وهو أن اهللا جعل هؤالء الكثريين من اجلن واإلنس خملقون علم أن األمر ليس كما ذهبت إلي

  .جلهنم وهم مهيئون هلا 
فاملدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب يبطل هذا املذهب فلو أنه تعاىل خلقهم للنار 

وأنّ قوله , الكفر فيهمألنه ال فائدة يف أن يستدرجهم إىل النار خبلق , لوجب أن خيلقهم ابتداء يف النار
 متروك الظاهر ألنّ جهنم اسم لذلك 1862  ..."وَلَقد َذرْأَنا ِلجهنَّم: " تعاىل

و ألن جهنم ال يقصد إجياد خلق , وال جيوز أن يكون املوضع املعني مرادا منه, املوضع املعني
ولقد ذرأنا : فكأنه قال, م حمذوففثبت أنه يقتضي أن يقال أنّ ما أراد اهللا تعاىل خبلقهم منه, لتعمريها

أي أن اهللا تعاىل خلق كثريا فجعل يف نفوسهم قوى من شأا إفساد ما أودعه يف الناس , لكي يكفروا

                                                 
   .179 / 7 األعراف - 1857
  26 / 46  األحقاف - 1858
                             .  18 / 2 البقرة - 1859
  171 /2  البقرة- 1860
  23 / 8 األنفال - 1861
  179 / 7 األعراف - 1862
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وِإْذ َأَخَذ ربَك ِمْن بِني آدم ِمْن : " من استقامة الفطرة املشار إليها يف قوله
ى َأنُفِسِهم َأَلست ِبربُكم ُظهوِرِهم ُذريَتهم وَأْشهدهم عَل

 وهي قوى الشهوة والغضب فخلقها أشد سلطانا على نفوسهم من القوة 1863"َقاُلوا بَلى
وهي احلكمة , الفطرية املسماة احلكمة فجعلت الشهوة والغضب املسمني باهلوى تغلب قوة الفطرة

ن الفطرة ،فدالئل احلق قائمة يف والرشاد فترجح نفوسهم دواعي الشهوة والغضب فتتبعها وتعرض ع
فيحسب خلقة نفوسهم غري ذات عزمية على مقاومة .أنفسهم ولكن يصرفون عنها لغلبة اهلوى عليهم 

  . وكأنهم مل ختلق فيهم دواعي احلق يف الفطرة , جعلوا كأنهم خلقوا جلهنم:  الشهوات
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  : اجلزاء األخروي - أ
 :( 1864 باجلامعة الفاذة وقال كعب األحبار-ρ–جوامع الكلم وقد وصفها النيب آيتان معدودتان من 
اهللا على حممد آيتني أحصيا ما يف التوراة  لقد أنزل

َفمْن يعمْل ِمْثَقاَل َذرٍة  ) " 1866 والصحف1865واإلجنيل والزبور

 وقد 1867 " ومْن يعمْل ِمْثَقاَل َذرٍة َشرا يره, َخيرا يره 
َفَأما مْن َثُقَلت : " وكما يف قوله تعاىل. ر جانب الترغيب بالتقدمي تنويها بأهل اخلري أوث

يعين  "َفهو ِفي ِعيَشٍة راِضيٍة" أي رجحت حسناته عن سيئاته  " مواِزيُنه
 أي 1868 "َفُأمه هاِويٌة,  وَأما مْن َخفَّت مواِزيُنه"يف اجلنة 

سناته فهو ساقط هاو بأم رأسه يف نار جهنم وقد ورد ذكر امليزان لألعمال رجحت سيئاته على ح
 1869 "واْلوْزُن يومِئٍذ اْلحق: " قال اهللا عز وجل, يوم القيامة كثري يف القرآن

: "  وقال1870 "وَنضع اْلمواِزيَن اْلِقسَط ِليوِم اْلِقيامِة: " وقال
ومْن , وَلِئَك هم اْلمْفِلحوَن َفمْن َثُقَلت مواِزيُنه َفُأ

َخفَّت مواِزيُنه َفُأوَلِئَك الَِّذيَن َخِسروا َأنُفسهم ِفي 
  1871 " جهنَّم َخاِلدوَن

فال نؤول وال نقحم , عن تعيني نوع هذا امليزان وجوهره وكيفيته, وعلينا أن منسك كما قال العلماء
 أما ملاذا يكون الوزن؟ وما 1872.ز أو استعارة أو حنو ذلك عقولنا يف محل هذه اآليات على جما

   باألعمال وكميتها وأمهيتها ؟-واهللا أعلم-احلاجة إليه 
                                                 

كان يف اجلاهلية من كبار علماء , تابعي: كعب بن مانع بن ذي هجن احلمريي أبو إسحاق:  كعب األحبار- 1864
فأخذ عنه الصحابة وغريهم كثريا من , ة يف دولة عمر وقدم املدين, وأسلم يف زمن أيب بكر الصديق, اليهود يف اليمن

وخرج إىل الشام فسكن محص وتفي فيها , وأخذ هو من الكتاب والسنة عن الصحابة, أخبار األمم السابقة الغابرة
   )228/ 1األعالم . (عم مائة وأربعة وستني 

وتسابيح ومزامري بارعة احلسن فائقة  يف أخبار - عليه السالم–الكتاب املرتل على سيدنا داود :  الزبور- 1865
أي يف املزبور و هو املكتوب الدين و الدولة " ولقد كتبنا يف الزبور", احلالوة وليس فيها شيء من السنن والشرائع

   بتصرف101ص 
  )صحف إبراهيم وموسى  (-عليه السالم–صحف سيدنا إبراهيم :  الصحف- 1866
                               .8 – 7 / 99 الزلزلة - 1867
                             .9 – 6/ 101 القارعة - 1868
  7 / 7 األعراف - 1869
  47 / 21 األنبياء - 1870
  103 – 102 / 23 املؤمنون - 1871
   .357 / 7 وابن كثري 351ص  وانظر كربى اليقينات الكونية  413 / 30 التحرير والتنوير - 1872
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ولكن ملا جرت سنة اهللا يف تنظيم هذه احلياة الدنيا , فليس إىل شيء من ذلك حاجة إهلية كما ال خيفى-
وتعويد العقل واخليال على ربط كل أثر ويف إدارة شؤون اإلنسان على حتكيم نظام األسباب واملسببات 

وهذا ليتلقى اإلنسان اخلرب عن احلياة األخرى بعني تلك الطريقة اليت ألفها , وكل موجود بعلته, مبؤثره
والشيء الثاين أن كيفية وزن األعمال هي أمور اعتبارية فقد ورد ما دلّ على . عقله وخياله هذا شيء

َقد َخِسر الَِّذيَن : " عاد من ذلك قوله تعاىلأا ختلق بشكل أجسام هلا ثقل وأب
َآذَّبوا ِبِلَقاِء اللَِّه حتَّى ِإَذا جاَءْتهم الساعُة بْغَتًة 
َقاُلوا ياحسرَتَنا عَلى ما َفرْطَنا ِفيها وهم يحِمُلوَن 

ا نكلّ  ولكن1873 "َأوَزارهم عَلى ُظهوِرِهم َأَلا ساَء ما يِزروَن
ففي جتسيد هذه األمور االعتبارية و استحضار , كيفية  الوزن وعلم ذلك تفصيال إىل اهللا عز وجل

امليزان والوزن هلا بيان لإلنسان أن مضمون احلياة الثانية إال انعكاسا دقيقا ملضمون احلياة األوىل 
ألعمال بذاهتا أو بواسطة  فاقتضت حكمة اهللا تعاىل أن يقام لألعمال ميزان حسي وأن تتجسد ا1874...

حىت تنطق هذه , بل وأن تنطق اجلوارح واألعضاء نفسها مبا كانت قد اجترحته من اآلثام, صحائفها
  .األعمال نفسها حبقيقة العدل واجلزاء وربط مقدمات احلياة الدنيا بنتائج يوم القيامة 

ويدعها جمملة , يس هلا عند اهللا اعتباروقيما ل, قيما هلا عند اهللا اعتبار: وثقل املوازين وخفتها تفيدنا
   1875.بال تفصيل

ويف , من القيم اليت هلا اعتبار الصاحلات اليت هي كل ما أمر اهللا بفعله من عبادة وخلق وعمل ونعامل
 ِإنَّ الَِّذيَن آمُنوا : "أوهلا إقامة شريعة اهللا يف األرض كما يف قوله تعاىل

جَزاؤهم ,  هم َخير اْلبِريِةوعِمُلوا الصاِلحاِت ُأوَلِئَك
ِعْند ربِهم جنَّات عدٍن َتجِري ِمْن َتحِتها اْلَأْنهار 
َخاِلِديَن ِفيها َأبدا رِضي اللَّه عْنهم ورضوا عْنه 

,  وهذا اجلزاء حاصل ملن خشي اهللا واتقاه حق تقواه1876 "َذِلَك ِلمْن َخِشي ربه
ويف املقابل حال الكفرة من أهل الكتاب وحال , ده كأنه يراه وعلم أنه إن مل يره فإنه يراهوعب

ِإنَّ الَِّذيَن َآَفروا ِمْن َأهِل اْلِكَتاِب واْلمْشِرِآَني " املشركني 
 ِفي َناِر جهنَّم َخاِلِديَن ِفيها ُأوَلِئَك هم َشر اْلبِريِة

 استيعابا 1878 "وَذِلَك ِديُن اْلَقيمِة" بعد أن أشري إليهم حبال الذين آمنوا  , 1877"

                                                 
                                  31 / 6 األنعام - 1873
   .352  كربى اليقينيات الكونية بتصرف ص - 1874
  3961 / 6 يف ظالل القرآن - 1875
  8 – 7 / 98 البينة - 1876
  6 / 98 البينة - 1877
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ألحوال الفرق يف الدنيا واآلخرة وجريا على عادة القرآن الكرمي يف تعقيب نذارة املنذرين ببشارة 
وقوله خالدين فيها أبدا بشارة بأا مسكنهم اخلالد , املطمئنني وما ترتب على ذلك من الثناء عليهم

َذِلَك ِلمْن " يب على ما تقدم من الوعد الذين آمنوا والوعيد للذين كفروا وهناك تعق, 1879

بني به سبب العطاء وسبب احلرمان وهو خشية اهللا تعاىل مبنطوق الصلة  " َخِشي ربه
يعين  "  جَزاؤهم ِعْند ربِهم: "واإلشارة إىل اجلزاء املذكور يف قوله تعاىل, ومفهومها

ي أناهلم ذلك اجلزاء هو خشيتهم اهللا فإم ملا خشوا اهللا توقعوا غضبه إذا مل يصغوا إىل أن السبب الذ
  .من يقول هلم إين رسول اهللا إليكم فأقبلوا على النظر يف دالئل صدق الرسول فاهتدوا وآمنوا 

  .عذاب القرب : السبب اخلامس
  .مات دعاء املؤمنني واستغفارهم يف احلياة وبعد امل: السبب السادس
  .صدقة أو قراءة أو حج أو حنو ذلك , من ثواب, ما يهدى إليه بعد املوت: السبب السابع
  .أهوال يوم القيامة وشدائده : السبب الثامن
ما ثبت يف الصحيحني ألن املؤمنني إذا عربوا الصراط وقفوا على قنطرة بني اجلنة : السبب التاسع

  .ونقّوا أذن هلم يف دخول اجلنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض فإذا هذّبوا 
وقد بني اهللا أن الشفاعة ال جتدي على كافر وال على فاسق مثقل : شفاعة الشافعني: السبب العاشر

والظاهر أن الشفاعة اليت يرجوها النيب الكرمي إمنا تدرك صنفا من الناس تأرجحت موازين , باخلطايا
  .ح احلق والباطل يف أعماله فهي بني السقوط والنجا

 ويْغِفر ما : "عفو أرحم الرامحني من غري شفاعة كما قال تعاىل: السبب احلادي عشر

فال يبقى يف النار من يف قلبه أدىن مثقال ذرة من إميان ,  1880"دوَن َذِلَك ِلمْن يَشاُء
  1881بل من قال ال إله إالّ اهللا دخل اجلنة 

وم اآلخر فمصريهم مهما طال عليهم العذاب إىل مغفرة أما العصاة من املؤمنني باهللا ورسله وكتبه والي
   1882.اهللا وجنته فهو عذاب إىل أجل ملن رجحت سيئاهتم على حسناهتم 

يخرج من النار من قال ال إله إالّ اهللا وكان  "-ρ–قال رسول اهللا :  قال-τ–حديث أنس 

الّ اهللا وكان في ال إله إ: ثم يخرج من النار ما قال, في قلبه من الخير ما يزن شعيرة
                                                                                                                                            

  5 / 98 البينة - 1878
  - .485 / 30التحرير والتنوير  1879
  4/116النساء - 1880
  .   بتصرف 371 – 365 شرح العقيدة الطحاوية  - 1881
 لإلمام عبد احلميد بن باديس الناشر مكتبة -من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية–  العقائد اإلسالمية- 1882

  135ص ,  هـ 1385/م 1966الشركة اجلزائرية  الطبعة الثانية 
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وكان في  ال إله إالّ اهللا:  ثم يخرج من النار من قال1883"قلبه من الخير ما يزن برة 
اجلزء على الكل أي من قال وهذا من باب إطالق 1885"     1884ا يزن ذرة  قلبه من الخير م

نَّ الديَن ِإ:" وهو النطق بالشهادتني ويؤكد قوله تعاىل, ال إله إالّ اهللا وأن حممدا رسول اهللا

ومْن يبَتِغ َغير اْلِإسَلاِم " وقوله, 1886"ِعْند اللَِّه اْلِإسَلام
 ِديًنا َفَلْن يْقبَل ِمْنه وهو ِفي اْلآِخرِة ِمْن اْلَخاِسِريَن

فاملتبعون لدعوات , فاإلسالم ناسخ لألديان السماوية السابقة ويف نفس الوقت جامع هلا, 1887"
ل قبل جميء اإلسالم فهم مؤمنون مآهلم اجلنة واهللا أعلم والدليل على بقاء اجلنة والنار ال األنبياء والرس
َخاِلِديَن ِفيها َأبدا َذِلَك اْلَفوُز : " قال اهللا تعاىل يف اجلنة, تنفيان أبدا 

عَطاًء : "   وقال1889" وما هم ِمْنها ِبمْخرِجَني: "  وقال1888" اْلعِظيم

َلا يُذوُقوَن ِفيها اْلموت ِإلَّا : " وقال1890"ُذوٍذَغير مج

فأخرب اهللا تعاىل بأبديتها وأبدية حياة أهلها ,  وغريها من اآليات1891" اْلموَتَة اْلُأوَلى
  .وعدم انقطاعها عنهم وعدم خروجهم منها 

ِإلَّا َطِريق جهنَّم َخاِلِديَن ِفيها : " وكذلك النار قال تعاىل فيها

ومْن يعِص اللَّه ورسوَله َفِإنَّ َله َنار : "  وقال1892" داَأب

وما هم ِبَخاِرِجَني : "  وقال1893"جهنَّم َخاِلِديَن ِفيها َأبدا

َلا يْقضى عَليِهم َفيموُتوا وَلا : "  وقال1894" ِمْن النَّاِر

                                                 
  حبة قمح:  برة- 1883
دقة تضرب به األمثال يف ال, واحدة الذر وهو اهلباء الدقيق املنتشر يف الفضاء خلفته وتناهيه يف الصغر:  ذرة- 1884
العقائد اإلسالمية  البن (إذ ذلك مقتضى العدل اإلهلي , ومع ذلك فهو معترب يف احلساب والعقاب والثواب, والتفاهة

  ) .136باديس ص 
   رواه مسلم- 1885
  19 / 3 آل عمران - 1886
  85 / 3 آل عمران - 1887
  9 / 64 التغابن - 1888
  48 /15 احلجر - 1889
  108 / 11 هود - 1890
                                      .56 / 44 الدخان - 1891
   .169 / 4 النساء - 1892
  23 / 72 اجلن - 1893
   .167 / 2 البقرة - 1894
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 مْن يْأِت ربه ِإنَّه: "  وقال1895 "يَخفَّف عْنهم ِمْن عَذاِبها

 1896"مجِرما َفِإنَّ َله جهنَّم َلا يموت ِفيها وَلا يحيا
  1897. وغرب ذلك من اآليات الكرمية 

, واحلكمة األبدية لكل من اجلنة والنار وعلى أن نعيم اجلنة حسي مادي يلقاه اجلسد والروح معا
وقد أكدت هذه احلقيقة بأقوى األساليب , وعذاب جهنم حسي مادي أيضا يلقاه اجلسد والروح معا

ِفي , ِلسعِيها راِضيٌة , وجوه يومِئٍذ َناِعمٌة " العربية 
ِفيها عيٌن , َلا َتسمع ِفيها َلاِغيًة , جنٍَّة عاِليٍة 

, وَأْآواب موضوعٌة, ِفيها سرر مرُفوعٌة , جاِريٌة 
  1898 " وَزراِبي مبُثوَثٌة, وَفٌة وَنماِرُق مصُف

  
ِفي , وَأصحاب اْليِمِني ما َأصحاب اْليِمِني : " وهذه اآليات أيضا

, وِظلٍّ ممدوٍد )1900(وَطْلٍح مْنضوٍد)1899(ِسدٍر مْخضوٍد
َلا مْقُطوعٍة وَلا , وَفاِآهٍة َآِثريٍة , وماٍء مسُكوٍب 

  1901"رٍش مرُفوعٍةوُف, ممُنوعٍة 
عاِمَلٌة َناِصبٌة , وجوه يومِئٍذ َخاِشعٌة : " واليت تصف النار وأهلها

َليس ,  ُتسَقى ِمْن عيٍن آِنيٍة , َتصَلى َنارا حاِميًة , 
َلا يسِمُن وَلا يْغِني ِمْن )1902(َلهم َطعام ِإلَّا ِمْن ضِريٍع

, م َأيها الضالُّوَن اْلمَكذِّبوَن ُثم ِإنَُّك" , 1903" جوٍع

َفماِلُئوَن ِمْنها , ) 1904(َلآِآُلوَن ِمْن َشجٍر ِمْن َزقُّوٍم
َفَشاِربوَن , َفَشاِربوَن عَليِه ِمْن اْلحِميِم , اْلبُطوَن 

                                                 
   .36 / 35 فاطر - 1895
  20/74 طه - 1896
مكتبة الرحاب ,  سؤال وجواب يف العقيدة اإلسالمية للشيخ حافظ بن أمحد حكمي200 أنظر كتاب - 1897
  71 – 70ص , اجلزائر
   .16 – 8 / 88 الغاشية - 1898
  )713تفسري اجلاللني ص (شجر النبق الذي ال شوك فيه :  سدر خمضود- 1899
   .743شجر املوز احململ من أسفله إىل أعاله م ، س  ص :  طلح منضود- 1900
  3427 / 56 الواقعة - 1901
   )805تفسري اجلاللني ص (هو نوع من الشوك ال ترعاه دابة خلبثه :  ضريع- 1902
  7 – 2 / 88:  الغاشية- 1903
  بيان للشجر:   زقّوم- 1904
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" , 1906"هَذا ُنُزُلهم يوم الديِن, ) 1905(ُشرب اْلِهيِم
يوم يسحبوَن ِفي النَّاِر , ٍل وسعٍر اْلمجِرِمَني ِفي ضَلا

ِإنَّ الَِّذيَن  " 1908 " 1907عَلى وجوِهِهم ُذوُقوا مس سَقر
َآَفروا ِبآياِتَنا سوَف ُنصِليِهم َنارا ُآلَّما َنِضجت 
جُلودهم بدْلَناهم جُلودا َغيرها ِليُذوُقوا اْلعَذاب 

  1909"َآاَن عِزيًزا حِكيماِإنَّ اللَّه 
وهذا اليضاح للناس كلّهم أن نعيم اجلنة أو ثواا شيء حسي ملموس يعيش فيه اإلنسان بكل 

وأن عذاب النار أو عقاا مادي حمسوس ملموس تنغمس فيه حواس الكافرين , حواسه ومشاعره
  .وجسومهم ومشاعرهم 

   عالقة العمل بدخول اجلنة- ب
كن أن نسميه مشكلة أال وهو ما يفهم صراحة من القرآن أن دخول اجلنة قد واجه السلف ما مي

الَِّذيَن : " مترتب على األعمال وكذلك دخول اجلنة من هذه اآليات قوله تعاىل
َتَتوفَّاهم اْلمَلاِئَكُة َطيِبَني يُقوُلوَن سَلام عَليُكم 

: " وقوله تعاىل1910"  ادُخُلوا اْلجنََّة ِبما ُآنُتم َتعمُلوَن
وُنودوا َأْن ِتْلُكم اْلجنَُّة ُأوِرْثُتموها ِبما ُآنُتم 

   1911"َتعمُلوَن
, وال العمل بالقادر أن جيري عامله من النار, إالّ أنّ السنة قد بينت أنه ال أحد يدخل اجلنة بالعمل
ة اهللا وفضله مها األساس يف دخول وأن رمح, فاألعمال ما هي إالّ سبب من األسباب املفضية إىل اجلنة

قال رجل وال  " لن ينجي أحدا منكم عمله: " -ρ–قال الرسول , الناس اجلنة وإجارهتم من النار

  "وال إياي إالّ أن يتغمدني اهللا منه برحمة ولكن سددوا " : إياك يا رسول اهللا ؟ قال

                                                 
  )716ص ,    س, م ( مجع هيمان للذكر وهيمى لألنثى , اإلبل العطاش:  اهليم- 1905
  56 – 51 / 56:  الواقعة- 1906
  708س     ص , جهنم  م :  سقر- 1907
  48 – 47 / 54 القمر - 1908
   .56 / 4 النساء - 1909
  32 / 16 النحل - 1910
  43 / 7 األعراف - 1911
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, ينجون من النار بعفو اهللا ومغفرتهقال غري واحد من السلف : (-رمحه اهللا– 1912قال ابن القيم
مث ذهب ابن القيم ليبين أن الباء ) ويتقامسون املنازل بأعماهلم , ويدخلون اجلنة بفضله ونعمته ومغفرته

هي باء السبب الدالة على أن األعمال سبب دخول " ادخلوا اجلنة مبا كنتم تعملون : " يف قوله تعاىل
هي باء املعاوضة , والباء اليت نفي ا الدخول, سباب ملسبباهتااجلنة مقتضية له كاقتضاء سائر األ

وأنه ,  ليس فيها مقابلة عمل أحد-ρ–فأخرب النيب ,  )اشتريت هذا ذا(واملقابلة اليت يف حنو قوهلم 
فليس عمل العبد وإن تناهى موحيا ,  لعبده برمحته ملا أدخله اجلنة-سبحانه وتعاىل–لوال تغمد اهللا 
, فإن أعماله وإن وقعت منه على الوجه الذي حيبه اهللا ويرضاه, ول اجلنة وال عوضا هلامبجرده لدخ

فلو سئل أعور عن موقفه إذا مارد اهللا إليه نور , فهي ال تعدل نعمة اهللا اليت أنعم ا عليه يف دار الدنيا 
  .ناهيك عن األعمى , لعبدته ليل ار: بصره ألجاب من التو
 الطحاوية أن االلتفات إىل األعمال والقطع بأا ال تدخل عاملها اجلنة وجتريه وورد يف شرح العقيدة

 كما أن القول بأن األسباب ال أثر هلا يف الوصول إىل -ρ–شرك حذّر منه الرسول , من النار
: " فمن ذلك قوله تعاىل, قول مرذول ال يتفق والعقل الصريح فضال عن النقل الصحيح, الغايات

ْأَنا ِلجهنَّم َآِثريا ِمْن اْلِجنِّ واْلِإنِس َلهم وَلَقد َذر
ُقُلوب َلا يْفَقهوَن ِبها وَلهم َأعيٌن َلا يبِصروَن ِبها 
وَلهم آَذاٌن َلا يسمعوَن ِبها ُأوَلِئَك َآاْلَأْنعاِم بْل 

نتفعون بشيء من هذه يعين ليس ي, 1913" هم َأضلُّ ُأوَلِئَك هم اْلَغاِفُلوَن
  اجلوارح اليت جعلها اهللا  سببا للهداية 

وَلَقد مكَّنَّاهم ِفيما ِإْن مكَّنَّاُآم ِفيِه : "  كما قال تعاىل
وجعْلَنا َلهم سمعا وَأبصارا وَأْفِئدًة َفما َأْغَنى 

م ِمْن َشيٍء عْنهم سمعهم وَلا َأبصارهم وَلا َأْفِئدُته
صم بْكم : "  وقال تعاىل1914"ِإْذ َآاُنوا يجحدوَن ِبآياِت اللَِّه 

                                                 
هو حممد ابن أيب بكر ابن أيوب بن سعد , م)1350 – 1292= (هـ)751 – 691(اجلوزية :  ابن القيم- 1912

مولده ووفاته يف , وأحد كبار العلماء, من أركان اإلصالح اإلسالمي, مشس الدين, أبو عبد اهللا, الزرعي الدمشقي
, ر عملهوهو الذي هذّب كتبه ونش, فكان ينتصر له يف مجيع ما يصدر عنه, تتلمذ لشيخ اإلسالم ابن تيمية, دمشق

) شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل(, ) أعالم املوقعني(ألّف تصانيف كثرية من , وسجن معه
  )56 / 6 األعالم بتصرف. (التفسري القيم الذي أخرج من مؤلفاته ) زاد املعادن(, 
  

   .179 / 7 األعراف - 1913
  26 / 46  األحقاف - 1914
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صم "  هذا يف حق املنافقني وقال يف حق الكافرين 1915"عمي َفهم َلا يرِجعوَن

ومل يكونوا صما وال بكما وال عميا إالّ , 1916" بْكم عمي َفهم َلا يعِقُلوَن
وَلو عِلم اللَّه ِفيِهم َخيرا َلَأسمعهم : " كما قال تعاىل, عن اهلدى

  1917" وَلو َأسمعهم َلَتولَّوا وهم معِرضوَن
وهو أنه تعاىل لو خلقهم للنار ملا كان له على أحد من الكفار نعمة أصل؛ ألن منافع الدنيا بالقياس 

, وملّا كان القرآن الكرمي مملوء من كثرة نعم اهللا على كل اخللق, كالقطرة يف البحر, إىل العذاب الدائم
علم أن األمر ليس كما ذهبت إليه البعض وهو أن اهللا جعل هؤالء الكثريين من اجلن واإلنس خملقون 

  .جلهنم وهم مهيئون هلا 
قهم للنار فاملدح والذم والثواب والعقاب والترغيب والترهيب يبطل هذا املذهب فلو أنه تعاىل خل

وأنّ قوله , ألنه ال فائدة يف أن يستدرجهم إىل النار خبلق الكفر فيهم, لوجب أن خيلقهم ابتداء يف النار
 متروك الظاهر ألنّ جهنم اسم لذلك 1918  ..."وَلَقد َذرْأَنا ِلجهنَّم: " تعاىل

هنم ال يقصد إجياد خلق و ألن ج, وال جيوز أن يكون املوضع املعني مرادا منه, املوضع املعني
ولقد ذرأنا : فكأنه قال, فثبت أنه يقتضي أن يقال أنّ ما أراد اهللا تعاىل خبلقهم منهم حمذوف, لتعمريها

أي أن اهللا تعاىل خلق كثريا فجعل يف نفوسهم قوى من شأا إفساد ما أودعه يف الناس , لكي يكفروا
وِإْذ َأَخَذ ربَك ِمْن بِني آدم ِمْن : " من استقامة الفطرة املشار إليها يف قوله

ُظهوِرِهم ُذريَتهم وَأْشهدهم عَلى َأنُفِسِهم َأَلست ِبربُكم 
 وهي قوى الشهوة والغضب فخلقها أشد سلطانا على نفوسهم من القوة 1919"َقاُلوا بَلى

وهي احلكمة , هلوى تغلب قوة الفطرةالفطرية املسماة احلكمة فجعلت الشهوة والغضب املسمني با
والرشاد فترجح نفوسهم دواعي الشهوة والغضب فتتبعها وتعرض عن الفطرة ،فدالئل احلق قائمة يف 

فيحسب خلقة نفوسهم غري ذات عزمية على مقاومة .أنفسهم ولكن يصرفون عنها لغلبة اهلوى عليهم 
  . لق فيهم دواعي احلق يف الفطرة وكأنهم مل خت, جعلوا كأنهم خلقوا جلهنم:  الشهوات

  
  

 اخلامتة

                                                 
                            .   18 / 2 البقرة - 1915
  171 /2  البقرة- 1916
  23 / 8 األنفال - 1917
  179 / 7 األعراف - 1918
  172 / 7 األعراف - 1919
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و اليت هلا صلة , إالّ أا ممتعة, و بعد أن أشرفت على اية البحث بعد رحلة علمية مضنية ,  اآلنو
باحثا عن األهم أو املهم الذي يثري املوضوع , مبوضوع الرسالة و باألخص تفاسري القرآن الكرمي 

 أن أكون قد وفقت بكشف غموضه و حتديد معامله فأفيد مبا أسأل اهللا, الذي شغفت به ألمهيته
  .استفدت منه

  :املبينة على النحو اآليت .أنه يتألف من سبعة فصول, و مما يتضح من خالل البحث 
  .السبب يف اللغة و االصطالح

  .السببية اجلعلية و ثبات السنن يف القرآن الكرمي
  .ميالسببية و خوارق العادات يف القرآن الكر

  .السببية اهلدائية يف القرآن الكرمي
  .السببية و الظواهر الكونية يف القرآن الكرمي

  .السببية و رقي احلضارات و حبوطها يف القرآن الكرمي
و املطلب , و أحيانا إىل مطالب , و كل مبحث إىل مطلبني , وقد مت تقسيم كل فصل إىل مبحثني 

  . فهرس املوضوعاتو هي حمددة بدقة ضمن, إىل نقاط معينة 
وسجلت النتائج ضمن اخلامتة للتيسري على القارئ و ختليصه من عناء البحث عنها و هي متناثرة بني 

فعلى األقل يستفيد من , فقد ال تسمح له الظروف بتصفحها كاملة , أسطر صفحات الرسالة 
إىل آخرها و مل ال، إن كان حوصلة النتائج اليت مبثابة خالصة قد حتفزه إىل االهتمام ا من أوهلا 

  .البحث يهمه؟ فيدرك كيف مت التوصل إىل هذه النتائج
فتراه أحيانا يذكر , تنوعت أساليب التعليل يف القرآن الكرمي حىت ال تسأم النفوس من مساعه : أوال 

نا و أحيا, فيفهم السامع أن هذا احلكم يدور مع ذلك الوصف أينما وجد , وصفا مرتبا عليه حكما 
أو حيرم الشيء مبينا مفاسده , يذكر احلكم بسببه و يف كثري من املواضع يأمر بالشيء مبينا مصاحله 

  .املترتبة على فعله
فعند ,  و املرادفات يف اللغة العربية اليت هي لغة القرآن الكرمي إن كان هلا نفس املعىن ظاهريا -

 أنه قريب منه مما يتضح أن لكل لفظ معىن خيصه التدقيق         و التحقيق قد تفيد معىن آخر إالّ
ومما لوحظ أنه . عكس ما يعتقد البعض أن الغرض من املرادفات هو اإلكثار من األلفاظ ال غري 

فالقرآن , غالبا ما تكون هناك عالقة بني املعىن اللغوي و املعىن االصطالحي و هو ما ال ريب فيه 
ن اآليات القرآنية اليت احتوت على أدوات السببية الحظنا كيف مت مث إ, الكرمي هو بلسان عربي مبني 

و اليت قد , توظيفها بدقة و ما هلا من معان شىت تكشف عن مدى فصاحة و بالغة القرآن الكرمي 
  .يستفاد من معانيها بعض األحكام الشرعية
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و هم ال جيدون , دثة  أعتمد األصوليون عموما على مبدأ السببية الذي يقرر وجود سبب لكل حا-
 قد أثبت احلكم -جلّ ذكره–وبني العلّة و الشارع , تعارضا بني األخذ بالفاعل املطلق لألشياء 

و أن ,  إجيابا و إىل العلّة نسبيا -تعاىل- فيضاف احلكم إىل اهللا , و قد أثبت ابتداء بال سبب , بسبب 
 حىت يستقيم التكليف و تتسق أحكام املعامالت و, األحكام الشرعية تبىن على عللها ال على ِحكَمها 
فاألحكام الشرعية تدور وجودا و عدما مع عللها ال , و يعرف ما يترتب على األسباب من املسببات

  .مع ِحكمها
مبعىن أن , بدء باجلربية و منهم اجلهمية فهم ال ينكرون مبدأ السببية حبد ذاته :  أما عند املتكلمني -

فال فعل ألحد يف احلقيقة إالّ اهللا , أنّ هذا السبب هو اهللا : و لكنهم يقولون , سببا لكل حادثة 
  .و أنه هو الفاعل و أنّ الناس إمنا تنسب إليهم أفعاهلم على ااز, وحده 

 و اعترف املعتزلة بصحة قانون العلّة سواء يف الناحية العقلية أو يف الناحية الشرعية و عندهم جيب -
  .و هو وجوب فعل الصالح و األصلح على اهللا تعاىل: أفعال اهللا و أحكامه عمال مببدئهم تعليل 

 و يقر األشاعرة بأن لكل سبب نتيجة و يرون أن املسببات يف عاملي الكون و اإلنسان راجعة إىل -
ى اهللا و ال جيب عل,  و أن األحكام معللّة باملصاحل تفضال و إحسانا -سبحانه-سبب واحد هو اهللا 

  و الغزايل , شيء 
و يفتح جماال ,  يف نقده ملبدأ السببية يريد أن يعطي القدرة اإلهلية صفتها املطلقة -شيخ اإلسالم–

  للمعجزات 
  .ال لينكر عالقة السبب باملسبب, و الكرامات 

 هي اليت و إمنا على معىن أن هذه املصاحل, ال على سبيل اإلجياب ,  و أثبت املاتريدية كوا باعثة -
فهو سبحانه قصد حتصيل العباد مبا شرع على سبيل التفضل , ألجلها كان التشريع و لوالها مل يكن 

و , و خفي علينا بعضها اآلخر , و أفعال اهللا كلها معللّة باملصاحل ظهر لنا بعضها ,    و اإلحسان 
  .لكن ال على سبيل لوجوب

و موافقا , لكندي باجتاهه يف السببية جيعله خمالفا ألرسطو فا:  أما ما عليه بعض الفالسفة املسلمني -
, بينما يربط ابن رشد فكرة السببية بفكرة العناية اإلهلية . آلراء املتكلمني يف عصره و هم املعتزلة

كما اختذها دليال على وجود اهللا , ليجد حالّ ملشكلة القضاء و القدر اليت فرقت بني مفكّري اإلسالم 
و , والفاعلة, والصورية , املادية : و ننتهي عند ابن سينا الذي جياري أرسطو يف العلل األربع , تعاىل 
  .الغائية

فقد اعترب أرسطو قانون السببية قانونا عقليا منطقيا تستند عليه :  فإىل بعض الفالسفة غري املسلمني -
و أرجع .  و جعل من اهللا الفاعل األوحد و قصر مالربانش قانون العلية على اهللا, أحباث املنطق مجيعا 

أي التتابع الذي ال يعين شيئا أكثر من , هيوم فكرة العلية إىل معىن التتابع ارد بني السبب و املسبب 
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و قد كان عقال أن جييء التركيب على ) العادة ( أن السبب سابق ملسببه فيما دلّت عليه التجربة 
و لقد دفع عدم إميان , فهيوم ينكر قانون السببية من أصله و أساسه . صورة أخرى لكنه جاء هكذا 

وذلك ألنه , برتراندرسل بوجود اهللا إىل حد إنكار وجود العالقات السببية بل القوانني يف الكون 
  .كان خيشى أن يكون يف االعتراف بوجود السببية اعتراف بوجود اهللا تعاىل

فاالجتاه الذي سار عليه جابر بن حيان قد سار عليه معظم :  و خنتم ببعض العلماء املسلمني-     
أماّ , فيبني أن العلم القائم هنا برهاين عقالين , علماء املسلمني فعلى املستوى الفلسفي يأخذ بالسببية

و ما يعتقد عند ابن خلدون هو العجز . العلم القائم على التجربة فإنه يعتمد على العادة فهو احتمايل 
  راك األسباب عن إد

فهو يرى أن مبدأ السببية من مبادئ الفكر , احمليط ا , و كيفيات تأثريها و تفويض ذلك إىل خالقها 
و العقل  فابن خلدون يتفق مع الغزايل و كثري من العقالء املتقدمني و املتأخرين يف قدرة العقل و 

  .عجزه 
و أن هذه األسباب إمنا تؤدي إىل , لكون و يعترف ابن باديس بأن هناك أسبابا وضعها اهللا يف ا
  .مسبباهتا مبشيئة اهللا اخلالق لكل شيء ؛ أسباب و مسببات

و مقتضى السنن هو مقتضى حكمته و .  اهللا هو الوحيد الذي يستطيع أن يغير نظام الكون-: ثانيا 
ستقلة و ال يوصف كما أنه ال جيرد اإلنسان و العامل من أية قدرة ذاتية م, إتقانه لكلّ شيء خلقه 

فكل ما ) .و هذا هو الوسط املعقول الذي يبدو أن القرآن يدعونا إىل الوقوف عنده(, بالعجز املطلق 
و اإلسالم يضع النظام . سامية, و أغراض صاحلة , يف الكون خاضع لسنن حتكمه فتقوده حلكم عالية 

األرزاق فهي من سنن اهللا يف خلقه الذي يضمن الفرص العادلة جلميع األفراد أما اختالف احلظوظ يف 
والقرآن يلح . كما أنّ غاية اختالف احلظوظ هو االبتالء, املطّردة  اليت هي سبيل التعاون و التكافل

ال ألنه , و يعمل وفق السنة ألنه مأمور مبراعاهتا , على األخذ باألسباب ألن املسلم مأمور باألخذ ا 
و . فهو يرد األمر إىل خالق األسباب, نشئة للمسببات و النتائج يعتقد أن األسباب و الوسائل هي امل

بثبات السنن ينتفع اإلنسان يف بناء التجارب العلمية و الطرائق العملية يف التعامل مع الكون و أسراره 
وأنّ العقلية القرآنية جتمع بني , فهو يف الوقت ذاته موصول القلب باهللا تعاىل, و باألخص املسلم 

و تطلق .   وبني االعتقاد بالسنن اليت تتبدل, تقاد بالغيب املكنون الذي ال يعلم مفاتيحه إالّ هو االع
أما , عبارة القوانني األزلية على هذا النظام الدائم لألشياء اليت ال نستطيع بتدخلنا أن نعدل منها شيئا

سبحانه و –ة واحدة من إرادته بالنسبة للخالق فهذا الثبات و كل قوانني السببية متوقفة على كلم
  .-تعاىل
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فبإذن اهللا تفعل األسباب فعلها و ,  و إنّ ما أجرى اهللا به العادة مل يتهيأ ألحد أن يقلب تلك العادة
, تنشئ آثارها و حتقق نتائجها فهذه قاعدة كلية يف التصور البد من وضوحها يف ضمري املؤمن متاما 

  .ذن اهللا تعاىلفكل مؤثر مودع خاصية التأثري بإ
, ميلك اإلنسان أن يعرف منها القدر الالّزم له و حسب طاقته,  و إنّ هناك سننا ثابتة هلذا الكون -

وقد أودعه اهللا القدرة على معرفة هذا القدر من السنن , للقيام بوظائف اخلالفة , وحسب حاجته
و إن جرت ,  على كل حركة فيهافالقدر هو املسيطر, الكونية و إىل جانب هذا مشيئة اهللا املطلقة

و بني هذا االطراد و , وفق السنة اليت أودعها اهللا إياها كما أن هناك ارتباط وثيق بني أن اهللا هو احلق
  .الثبات و االجتاه الذي ال حييد

و االحتمالية حتول دون أن تكون . إنّ احلتمية املتماسكة تسلم بوجود طبيعة موضوعية للسببية 
ة مطلقةاحلتميو االعتقاد بأن التجربة و البحث و التحليل قد تفضي إىل جديد قد تنجم عنه . ة حتمي

أما املقدمات اليت يراها الناس حتمية قد تعقبها . ثورة يف املفاهيم العلمية دليل قاطع على نسبية احلتمية
 تنشئ اآلثار و النتائج وإمنا ذلك أنه ليست األسباب و املقدمات هي اليت, نتائجها و قد ال تعقبها 

فالذي . هي اإلرادة املطلقة اليت تنشئ اآلثار         و النتائج كما تنشئ املقدمات و األسباب سواء
يقضي به العقل أالّ نصدق بوقوع شيء خالف السنن الثابتة املطّردة يف نظام األسباب العامة إالّ إذا 

ا كان مبدأ السببية من مبادئ الفكر و العقل فقانون السببية ما فإذ. ثبت ثبوتا قطعيا ال حيتمل التأويل
و هو ارتباط ال يدرك باحلس ,  هو إالّ معيار عقلي يبصر يف الكائنات ارتباط كل كائن بسبب أحدثه

و األسباب الكونية و اإلنسانية هي أمور جعلها اهللا تعاىل مبحض املقارنة . و إذ هو حقيقة معنوية
فاألسباب ليست حقيقية يف الواقع      و إمنا , هي جمعولة جعال و ليست أسبابا ذاتية مؤثرة ف, أسبابا 

كما أنه ليست هناك أية رابطة حتمية إالّ أن طول االقتران بني أمرين يف الوجود      .جبعل من اهللا تعاىل
ية إالّ للداللة على التناسق و و ما األسباب اجلعل. و العدم قد خييل إىل الذهن ارتباطا سببيا بينهما

فاهللا تعاىل . االنسجام     و بذلك يتحقق أبرز مظهر من املظاهر الدالة على وجود اهللا تعاىل يف الكون
فهناك ,  قائم على ملكه ال يتركه حلظة واحدة-عز و جلّ–خلق الكون و وضع له قوانينه إالّ أنه 

  .          و املشيئة املطلقةدائما وراء السنن اإلرادة املدبرة      
اآليات اجلارية على خالف السنن املعروفة للبشر و هي أقلّها و رمبا كانت أدلّها عند أكثر : ثالثا 

و كون قدرته و مشيئته غري مقيدتني ,  يف مجيع ما خلق و ما خيلق -عز و جلّ–الناس على اختياره 
.  قد يأيت ما خيالف السنن حلكمة أخرى من حكمه البالغةو, بسنن اخللق اليت قام ا نظام هذا العامل 

و ليس . و املعجزة تبقى معجزة إىل يوم القيامة و ال ينبغي حماولة تفسريها على أساس القوانني الطبيعية
املقصود من معجزات األنبياء تعجيز اخللق لذات التعجيز و لكن لالزمه و هو داللتها على أم 
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فاهللا قادر على كل ممكن و إن عظم أمره يف العني و العقل؛  ألنه . عن اهللا تعاىلصادقون فيما يبلغون 
  .و املعجزات ال هتدي من مل تكن له هداية من بصريته و استقامة تفكريه, ال حصر على قدرته تعاىل 

 ليست قاصرة على زمن أو مكان فاألنسب أن تكون حجته الكربى عقلية ال -ρ–و دعوة الرسول 
و إن مل نعرف أسباا؛ , وعليه جيب اإلميان و التسليم باملعجزات . كون حسية و قد كان ذلكأن ت

 فيما تعجز عنه -سبحانه–و اإلنسان املؤمن جيب أن يلجأ إىل اهللا . ألا مبادئ تثبيت الشرائع
ة و ال شأن و أما السحر فهو صناعة اكتسابي. فاهللا قادر قاهر ليس لقدرته قيود وال حدود, األسباب 

  .له باملعجزات أو الكرامات و اهللا أعلم
و اهلداية كاإلضالل كل منهما يتم حسب سنن اهللا تعاىل يف . اهللا أعلم مبن يستحق اهلداية: رابعا 
و ما . و السنة يف اإلضالل كالسنة يف اهلداية و هي اإليثار و الرغبة و الطّلب و العمل, خلقه 

  .  و لطفه مع األخذ باألسباب املعتادة الظاهرة إالّ تأدبا مع واضع األسباباالعتماد على توفيق اهللا

فإذا مل حتصل تلك , و أن الدالئل مهما تعددت فال تكون ا اهلداية وحدها إالّ بإعانة اهللا تعاىل 
 - ىلسبحانه و تعا–و بيان أن القدرة القاهرة و املشيئة النافذة ليست إالّ للحق , ضاعت تلك الدالئل 

مث إن الدواعي و إن ترتب بعضها على بعض فالبد من انتهائها إىل . كما أنه تعاىل ما أراد إميان الكل
ِإْن ِهي ِإلَّا  "-عليه السالم–ما خيلقه اهللا تعاىل ابتداء و هو الذي صرح به موسى 

 و )7/155األعراف  (" ِفْتَنُتَك ُتِضلُّ ِبها مْن َتَشاُء وَتهِدي مْن َتَشاُء
فحني يتبع اإلنسان هذا , و حذر من الشر , ودلّ على اخلري , وشرع طريقا , قد سن اهللا منهجا 

 مل يهتد سواء -تعاىل–و أن من مل يهده اهللا . املنهج فإن اهللا يعينه على اهلدى و العكس صحيح
  .أشاهد اآليات اهلائلة أو مل يشاهدها

. و هذه اهلبة يف ذاهتا رزق ال سبيل هلم إليه إالّ بتوفيق اهللا, ه فاهللا يهب لعباده وسيلة الرزق و أسباب
  .ولو مل يكن العبد خمتارا كان اخلطاب معه حماال و الثواب و العقاب عنه ساقطني كاجلمادات 

و حكمة اهللا تتعلق باألبد و ال تتعلق ذه احلقيقة ,  املرجع يف سر القضاء و القدر إىل حكمة اهللا -
و تعليق املوت و األجل شيء آخر فليس معىن . قيقة يف الزمن الذي حييط به املخلوقاتأو بتلك احل

هذا أالّ يأخذ اإلنسان حذره و حيطته فهذا أمر أيضا جيب أن يطاع و له حكمته الظاهرة و اخلفية 
–اهللا مث إن الطائعني و العصاة يف قبضة .    و ما هذا إالّ توازن و اعتدال-تعاىل–وراء تدبري اهللا 

فهم ال ميلكون مجيعا أن حيدثوا شيئا إالّ بقدر اهللا وفق مشيئته اليت جرت بتلك السنن ,  سواء -تعاىل
و حتقق , و اختاذ السبب عبادة بالطاعة . يف تصريف أمر العباد و أم ال يؤذون أوليائه إالّ مبا شاء

كما أن الطبع غري مانع من . اىلالنتيجة قدر من اهللا مستقل عن السبب ال يقدر عليه إالّ اهللا تع
و إجياد اهللا تعاىل ألفعال الناس ال يستلزم إجبارهم . أما السعي يف السبب فإنه ال ينايف التوكّل.اإلميان



 - 343 -

خيلق اهللا الشر ال . فاهللا يفعل كل شيء و لكنه مع ذلك عدل. عليها و ال يعين سلب االختيار عنهم
و أن له أن يفعل ما يشاء كما , فال اعتراض على اهللا يف شيء . ولكن ملا يترتب عليه من خري, لذاته 
فمهما أراد اهللا فعله   . و اهللا ال ميتنع عليه شيء إذا أراده . غين عن األسباب , مث فاهللا تعاىل . يشاء

, و العبد متمكن من اخلري و الشر . ال معقب حلكمه وال يسأل عما يفعل لعظمته و قهره و حكمته
ال . إمنا يليق بالقادر على الفعل املتمكن منه كيف شاء و أراد,  على عمل بعينه أصال و غري جمبور

فإرادة اهللا هي . يراد من أحد إالّ اإلميان االختياري و لو أراد اهللا ألنزل آية تضطره إىل اإلميان قهرا
ه يف تصميم هذا و رزق البشر كلّه معقود بإرادة اهللا يف أول أسباب. النافذة و مشيئته هي الغالبة

  .الكون
و ال اعتراض ألحد , فيفعل اهللا ما يشاء و حيكم ما يريد ,  فهي غري معللّة -تعاىل– و عن أفعال اهللا 

و ليس من احلكمة اطالع كل فرد من أفراد الناس على كمال حكمته يف . عليه يف شيء من أفعاله
  .عطائه و منعه

لكن ال يأخذ منهج اهللا إالّ , ريه مؤمنا كان أو كافرا فالذي يأخذ للشيء سببه و يتقن عمله يأخذ خ
فاهللا يعلم كل شيء علما مفصال . و إرادة اهللا ليست إرادة تعسفية إمنا هي إرادة تثقيفية. من آمن باهللا

أما علم اإلنسان فيما وراء . و علمه ليس من صفات التأثري و ال دافع هلم. ال شيوع فيه     و ال إام
و القرآن , فال لقاء بني العلم و الغيب, علما ظنيا ال يصل إىل مرتبة اليقني حبال , اهللا له ما قرره 

و عاملا للشهادة فليس كل ما حييط به اإلنسان غيبا و ليس ,      الكرمي يقرر أن هناك عاملا للغيب 
  .كل ما يتعامل معه من قوى الكون جمهوال

  
  

كما أن الكون قائم على أساس العدل و احلق و ,  و إبداعه الكون كله من خلق اهللا تعاىل: خامسا 
  .النظام واإلحكام

و قد تشهد آثارها و ال تعرف ,  و يف آيات اهللا الكونية حقائق كثرية تقف العقول حيارى أمامها 
  .كنهها

بعد أما اجلزئيات و التفصيليات العلمية البحتة فهي متروكة للعقل , و القرآن منهج للحياة كلّها 
 تقوميه 

و القرآن الكرمي أيضا حسب طبيعته ال يفصل كثريا يف ماهية الظواهر الكونية و . و إطالق سراحه
  .إمنا يتخذ منها أداة لوصل القلب البشري بالوجود و خالق الوجود, عللها 
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 و اهللا إا سلسلة من التدبري حىت نصل إىل وجود املاء و وجود احلياة,  لوال املاء ما وجدت احلياة 
و املاء يف حد ذاته نعمة و أنه مع ذلك سبب حلصول , فاملاء سبب أو أصل كل األحياء . وراء التدبري

  . ما نثق فيه و نعتز به أن مجيع األمثال القرآنية مؤيدة من العلم احلديث دون استثناء. النعم
أما اإلنسان فقد اغتر , ما ينبغي اجلماد والنبات و احليوان كلها تسري يف نظامها املخلوقة له و تؤديه ك

فمن . بعقله الذي ميزه به عن سائر املخلوقات فسبب له النكسة عند عدوله عن اإلميان باخلالق
وخلق . اعترف بعظمة الوجود اعترف بعظمة املسبب و املوجد يسهل عليه اإلميان بالبعث بعد املوت

و . بيعته و تكوينه و حيقق له الصالحالكون من أجل اإلنسان و قد خلق على حنو يتوافق مع ط
. و مل ينشأ متنقال من شكل إىل آخر, اإلنسان خملوق من النشأة األوىل يف أمت مظهر و أحسن تقومي 

و القرآن إذا .  خملوق مكرم على سائر اخلالئق يف األرض مستخلف من اهللا فيها-جبنسه–و هو 
فالقرآن كلّه , نستطيع أن نصفه بأنه كتاب اإلنسان , و تأملنا موضوعاته و اهتماماته , تدبرنا آياته 

باللسان : و إذا كان احلي املكلف يسبح هللا بوجهني . إما حديث إىل اإلنسان أو حديث عن اإلنسان
فإنّ الذي      ال يكون مكلفا مثل البهائم , و بداللة أحواله على توحيد اهللا تعاىل و تقديسه و عزته 

كما أن اخلالق هو الذي أودع الشجر . إمنا تسبح هللا تعاىل بالطريق الثاينأو حىت اجلمادات فهي
فسبحان الذي , خصائصه حبيث جعل الشجر األخضر الريان باملاء حيتك بعضه ببعض فيولد نارا 

و من , أيا ما كانت أسباب بسط الرزق و قبضه من عمل الناس . أعطى كل شيء خلقه مث هدى
ة منفصلة عن أن تكون دليال بذاهتا على أن املال و الرزق و األبناء قيم تقدم فهي مسأل, حكمة اهللا 

  .أو تأخر عند اهللا تعاىل
فقد أخرب اهللا تعاىل بأنه , و رزق البشر كلّه معقود بإرادة اهللا يف أول أسبابه يف تصميم هذا الكون 

هناك رزقا فرديا ال يأيت و ليس املقصود أن , متكفّل بأرزاق املخلوقات من سائر دواب األرض 
بالسعي فالسماء      و األرض تزخران باألرزاق الكافية جلميع املخلوقات حني تطلبها هذه 

و ليس على قدرة اهللا أكرب و ال . املخلوقات حسب سنة اهللا اليت ال حتايب أحدا و ال تتخلف أو حتيد
  .-يكونكن ف–و ال أصعب و ال أيسر فهو خالق كل شيء بكلمة , أصغر 

ألن االرتقاء املعنوي هو الذي يبعث , اتباع الرسل و هداية الدين سبب كل حضارة : سادسا 
و عرفوا كذلك أم مأمورون من , و قد عرف املسلمون أن اهللا هو الفاعل وحده . االرتقاء املادي

 ليكون أكثر الناس فاملسلم خلق. قبل اهللا باختاذ الوسائل واألسباب و بذل اجلهد و الوفاء بالتكاليف
و أشدهم حمافظة على النواميس و السنن و أن السبب يف التقدم و التأخر هو , جدا يف العمل 

ولكن وفق النواميس اليت , فاإلنسان هو العنصر الفاعل يف هذا الكون. التمسك و الترك لألسباب
   و املسلمون أجدر الناس بالصرب .       و أن الرقي احلضاري حيتاج إىل املعتدلني.    سنها اهللا تعاىل

و , و منجاة من مجيع الشدائد و األهوال وأحقهم بالشكر , و الصرب عون على اجلهاد و البالء , 
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فالصرب سبب للظفر ألنه يولد , فمن صرب فهو على سنة اهللا و اهللا معه . الشكر سبب للمزيد من النعم
 كل أمة ضعف الصرب يف نفوس أفرادها ضعف فيها و. الثبات و االستمرار اللذين مها شرطا النجاح

وأن احملصل للناس سعادهتم و سالمتهم و املبعد هلم عن شقاوهتم . كل شيء و ذهبت منها كل قوة
و ال يوجد سبب للوحدة و التعاون بني البشر كالتآلف و التحاب كما . وهالكهم هو القول احلسن

ن اليت هي فوق كل اعتبار من اختالف األجناس و ال يوجد سبب للتحاب و التآلف كأخوة اإلميا
  .األنساب و اللغات

و سبيل إىل نيل رضى اهللا باإلنفاق يف سبيله و , أما عن املال يف اإلسالم فهو وسيلة و ليس غاية 
 عمل الرب  

 و .و املؤمن من حقه أن يسعد يف الدنيا و اآلخرة و أخطأ من قال أن الدنيا جنة الكافر. و الصاحلات
و ترك املعاصي . أنّ أثر الطاعة يتمثل يف األكل من احلالل الذي هو سبب يف تقبل الدعاء و العبادة

 ألنه ينايف احلكمة -تعاىل–أماّ الظلم فهو حمال عليه . سبب يف حصول الربكات من السماء و األرض
 استعدادات اإلنسان و حب الزينة من أعظم أسباب العمران و إظهار. و الكمال يف النظام والتشريع

و إمنا يذم اإلسراف فيها و الغفلة , ملعرفة سنن اهللا و آياته يف األكوان فهي غري مذمومة يف نفسها 
و , و اهللا غري مانع الكافر لكفره أو العاصي لعصيانه من هذه احلياة و أسباا . عند شكر املنعم ا

مقتضى ربوبيته دوام عطائه ومدده لعموم خلقه ألن من , ليس على أحد منع ما مل مينعه اهللا بقادر 
فلو أغىن اهللا الناس مجيعا لبغوا و لو أفقرهم . بعلمه وحكمته فال واقي إالّ اإلميان و العمل الصاحل

فهو يعرف ما يؤول إليه أحواهلم فيقدر هلم ما هو أصلح هلم  و أقرب إىل مجع مشلهم فيفقر , هللكوا 
ةو يغين ملا توجهه احلكمة الركما أن , و األكل من احلالل سبب لتقبل الدعاء        و العبادة .باني

أماّ النفاق فهو . و أسباب الرزق أكثرها متعلق بالتجارة. األكل من احلرام مينع قبول الدعاء و العبادة
هالك وأنّ علّة اإل.و مبطل جلميع اخلريات يف الدين و الدنيا, جالب جلميع اآلفات يف الدين والدنيا 
و كلّ مصيبة تصيب املؤمن هلا سبب مما كسبت يداه و لكن . لكثري من األمم هو تكذيبهم بالرسل
وإذا رجع . و األعمال سبب لنيل الرمحة هلم و سبوغها عليهم. اهللا        ال يؤاخذه بكلّ ما يقترف

احلس و الوجدان و العقل : كما أن هدايات اإلنسان األربع .اإلنسان إىل أصل فطرته ال يرى إالّ اخلري
و أدلّة , و سبب مقارن , و الدين كافية لتكشف له عما ينفعه و ما يضره؛ ألن احلوادث كلّها مؤثر 

و استيالء أمة أخرى , وكون الظلم سببا لضعف األمم و فساد عمراا . تنبئ عنها و عن عواقبها
كذا  رجحان جانب اخلري على جانب الشر و .على ملكها هو من سنن اهللا تعاىل يف نظام االجتماع

و أن أعظم األشياء يف النفع هو اإلميان فثبت أن اإلميان . مث إنّ اخلري مراد بالذّات و الشر مراد بالعرض
كما أنه ال ضيق مع رمحة اهللا تعاىل ، إنما الضيق يف إمساكها دون . نعمة و أنه حصل خبلق اهللا تعاىل 

  .سواه 
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 العقاب من القضايا املختلف يف حقيقة وقوعها يف الثواب و: سابعا  -
 .الدنيا ، و املتفق على وقوعها يف اآلخرة

و ما كان من العمل إراديا اختياريا فإنه ال حمالة من تأثري النفس فيه ، و حبسب ذلك األثر الطيب 
تجنب اهلالك و اإلميان و التقوى مها العالج الوحيد ل.أو اخلبيث يكون اجلزاء بالثواب و العقاب 

و اخلريات املفاضة على املخلوقات يف . و عذاب اخلزي يف احلياة الدنيا بالتعاون كأفراد و مجاعات
هذا العامل كثرية ، و الشرور العارضة نادرة ، و معظمها مسبب عن أسباب جمعولة يف نظام الكون 

و .  قدرها اهللا تعاىلو تصرفات أهله ، و منها ما يأيت على خالف العادة عند حلول آجاله اليت
املسلم مل مينع من تناول الطيبات يف الدنيا إذا توخى حالهلا    و عمل بواجبه الديين رمبا محله امليل 

والصاحلون يؤثرون التقشف و الزهد يف . إىل تلك الطيبات فيقع يف البعد عن اهللا تعاىل بسببه
 عقاب اآلخرة يتقى باإلميان الصحيح و وإذا كان.الدنيا رجاء أن يكون ثوام يف اآلخرة أكمل

و أنّ سنن اهللا تعاىل يف هذا الكون إمنّا تتوقف على .فعقاب الدنيا يتقى بالعلم , العمل الصاحل
أسباب القوة املعنوية من اجتماع الكلمة و احتاد األمة  و الصرب و الثبات و التوكل على اهللا و 

بب من األسباب املفضية إىل اجلنة ، و أن رمحة اهللا و األعمال ما هي إالّ س.احتساب األجر عنده
فاألسباب هلا أثر يف الوصول على الغايات .هي األساس يف دخول الناس اجلنة و إجارم من النار 

و قد جرت سنة اهللا يف تنظيم هذه .و هو ما يتفق و العقل الصحيح فضال عن النقل الصحيح
على حتكيم نظام األسباب و املسببات و تعويد العقل و احلياة الدنيا و يف إدارة شؤون اإلنسان 

اخليال على ربط كل أثر مبؤثره و كل موجود بعلّته و بنفس الطريقة جعل اهللا تعاىل اإلنسان يتلقى 
و إنّ من .اخلرب عن احلياة األخرى ، و أنّ احلياة الثانية إالّ انعكاسا دقيقا ملضمون احلياة األوىل

كما أن من كفر و .إم موفيهم نصيبهم من الرزق و اخلريات الدنيوية كفر و أعرض عن احلق ف
أعرض فإم يوفون نصيبهم من إزالة العذر و إزاحة العلل و إظهار الدالئل و إرسال الرسل و 

و قد يوجد الكافر .فال يضيع شيء من احلقوق و األجزية ، و ذلك اية البيان, إنزال الكتب
و على العبد أن يذكر ربه يف مقام .      و العكس فالدنيا دار امتحانموسع عليه دون املؤمن   

اإلنعام و اإلفضال إذ يطعمه و يسقيه و يشفيه و ال يذكره يف مقام االبتالء حني يبتليه ، فقال 
و أن .  مرضت و مل يقل أمرضين ، و هو يعلم مبشيئة ربه يمِرض و يِصح -عليه السالم–ابراهيم 

  , الظلم للخلق و اإلعراض عن الدين احلق: صورة يف نوعني أنواع الذنوب حم
  .واالستدراج قد يكون بالنعم
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  1)عبد القادر( اجلرجاين

  107جريج الراهب
  55)ندمي ( اجلسر 

  152جهم بن صفوان
  110اجلوزجاين أبو يعلى 

  75جيرت جيمس
  111احلارث
  τ –210 –) بن اليمان ( حذيفة 

  274-110– رضي اهللا عنهما –احلسن بن علي 
  110– رضي اهللا عنهما –احلسني بن علي 

  252احلطيئة 
  14حفص
  116حواء

  260– رضي اهللا عنهما –خالد بن الوليد 
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  112-111خبيب بن عدي 
  213)أبو سعيد ( اخلذري 
  162– عليه السالم –اخلضر 

  91 – عليه السالم –داود النيب 
  224– عليه السالم –ذو الكفل النيب 

  273)دين فخر ال( الرازي 
  251-243الراغب األصفهاين

  63-1الزجاج
  109 – عليه السالم –زكرياء النيب 
  267-93-52الزخمشري
  140) أبو سلمة بن عبد الرمحان ( الزهري

  110زهري بن حممد
  111زيد بن الدئنة
  140زيد بن احلارثة
  113-112-107سارية اجلبل

  216سبنسر هربرت 
  124-110-103-91– عليه السالم –سليمان النيب 

  93سهل بن سعد الساعدي
  97السيوطي
  23الشاطيب
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  107الشافعي
  152الشريف املرتضي 

  248الشوكاين
  228– رضي اهللا عنها –) أم املؤمنني ( عائشة 

  207العاص بن وائل
  112-111عاصم بن ثابت

  7)أبو هالل ( العسكري 
  5عقبة بن عامر 

  2)أبو البقاء ( العكربي 
  τ – 110-146-210-211 – علي بن أيب طالب
  τ –92-07-112-113-148-260 –عمر بن اخلطاب 

  τ –167 -عمرو بن العاص  
  6عوف بن مالك 

- 117-115-109-86-85-84– عليه السالم -عيسى النيب 
122-118-123  

- 55-49-42-40-36-35-34-26)أبو حامد ( الغزايل 
120-252-261  

  1الفارسي أبو علي 
  110-109    -هللا عنها  رضي ا–فاطمة الزهراء 

  253-130)حيي بن زياد ( الفراء 
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  255-227-119-115-5فرعون
  267قارون

  257القاضي عبد اجلبار
  211)ابن النعمان ( قتادة 

  65)حممد بن أمحد ( القرطيب 
  278كعب األحبار 

  38الكندي
  72البالس 

  125لبيد بن األعصم 
  273– عليه السالم –لوط النيب 

  215الليث
  177-158-157) أبو منضور ( ريدي املات

  43-42مالربانش
  8مالك بن أنس
  106مالك بن دينار

  274-141-110-8جماهد
  .يف كثري من الصفحات– ρ –حممد النيب 

  216-118حممد رشيد رضا 
  172-68حممد عبده

  149)أبو موسى ( املردار 
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  116-109-103مرمي 
  114مسلم

- 106-90-89-86-85-84– عليه السالم –موسى النيب 
115-117-118-119-140-255  
  112نافع

  272– عليه السالم –نوح النيب 
  241النووي 
  121هاجر

  90– عليهما السالم –هارون أخ موسى 
  76هايزنربغ فرينر 

  271– عليه السالم –هود النيب 
  46-45-44هيوم ديفيد
  260الواحدي 

  110ورش
  يعلى

  181– عليه السالم –يوسف النيب 
  268–يه السالم  عل–يونس النيب 
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  فهرس الديانات والفرق واملذاهب
  

  اإلسالم يف كثري من الصفحات
  261- 259-258-154-141-36-35-31األشاعرة 
  278-277-86اإلجنيل

  115أصحاب الفيل 
  221-29-28األصوليون

  39األفالطونية احلديثة
  142اإلمامية 

  222-95- 96أهل الكتاب
  227-105-103أهل الكهف

  123-120األولياء
  246الربامهة
  209-107التابعون
  287- 86-85التوراة
  157- 156- 152-43- 31-30 اجلربية

  152-143-30اجلهمية 
  25احلنابلة
  27احلنفية 

  274احلواريون
  278الزبور 
  142الزيدية

  122السفسطائية 
  284-283- 258- 168-155-146-107السلف وأهل السنة واجلماعة 

  25الشافعية
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  142الشيعة
  107-91-90الصحابة 

  278صحف إبراهيم
  252-138الصوفية
  143الفقهاء
  143-141-120-39-38الفالسفة
  156-151-149القدرية

  الكافرون يف كثري من الصفحات
  157- 142املاتريدية 

  املؤمنون يف كثري من الصفحات 
  141-38-36-30املتكلمون 
  138املستشرقون
  41املشاؤون
  263-258-257-157-156- 149- 148-142-38-35- 32-31املعتزلة

  240-175املنافقون 
  274- 122- 115النصارى 

  .266-116-110-107-106-84اليهود 
       فهرس البلدان واملواقع والقبائل والشعوب

  148)غزوة ( أحد 
  124بابل 
  111-101)غزوة ( بدر 

   111بقيع الغرقد 
  111بنو احلارث
  111بنو حليان

  107بنو مكلّم الذئب
  273-89-88مثود 

  91لعربيةاجلزيرة ا
  91احلبشة

  152الدولة األموية
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  96الروم
  260-107الشام 
  148الطائف
  99-98العرب
  111عسفان
  96الفرس
  151-110القدس
  151الكعبة

  175-148-111املدينة املنورة 
  106مدين
  238مصر 

  148- 91-111مكة املكرمة
  111اهلدأة
  91اهلند

        111هذيل    
  110اليمن 
  99اليونان

  
  

                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 364 -

  فهرس املصادر واملراجع
  

  القرآن الكرمي                      

                األحكام يف أصول األحكام =):علي بن حممد ( اآلمدي *
     تعليق عبد الرزاق عفيف                                        م  املكتب 1982/   هـ1402الطبعة الثانية 

 .اإلسالمي بريوت        
                                      

 م1983/ هـ1403السابعة / طشرح العقائد الطحاوية           :            =ابن أيب العز احلنفي*
  املكتب(

  )اإلسالمي بريوت              حققها وراجعها مجاعة من العلماء                             
  وخرج أحاديثها حممد ناصر الدين                             

                                  األلباين ومعه التوضيح بقلم زهري الشاوش

طبعة النهاية يف غريب احلديث واألثر     :      =)املبارك بن حممد(ابن األثري*

          .دار إحياء التراث العريب بريوت
                                         حتقيق طاهر أمحد الزاوي                                    

 الطبعة الثانية بال تاريخ مكتبة الشركة العقائد اإلسالمية                      =):عبد احلميد(ابن باديس *
  اجلزائرية

             رواية وتعليق حممد الصاحل رمضان                   مرازقة                    

 من م1982/ هـ1402األوىل : طجمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري                       = 
  مطبوعات وزارة    

  .ن الدينية اجلزائر                                                                               الشؤو

 , م1981/ هـ1401األوىل : طكتاب أحكام النساء         = ):عبد الرمحان بن علي (ابن اجلوزي*
  املكتبة 

  .العصرية بريوت             حتقيق ودراسة وتعليق علي                                    
  مدي ابن حممد يوسف احمل                                    

  
الطبعة األوىل بال تاريخ دار املعرفة للطباعة تفسري غريب احلديث        :          =ابن حجر العسقالين*

   والنشر
  بريوت لبنان                                                                 
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  القاهرة      تاريخ،  املطبعة السلفيةطبعة بالفتح الباري على شرح الصحيح البخاري                       =
    أعيد طبعهم1908/هـ1328طبعةاألوىل اإلصابة يف متييز الصحابة                                       = 

   .األصحاب       باألوفست مكتبة املثىن بغداد وامشه االستيعاب يف معرفة                        (
                    )   البن عبد البر النمري القرطبي                       

 مكتبة اخلاجني هـ1354طبعة كتاب التصريف ضمن خمتار رسائله    ):          = جابر(ابن حيان *
   القاهرة

  .حتقيق بول كراوس                                  
  
  التونسية  الدارم1984/ـه1404طبعة  املقدمة :                         =ابن خلدون*

من كتاب العرب وديوان املبتدأ             للنشر و املؤسسة                                  (
الوطنية للكتاب اجلزائر                                                                                                   

              واخلرب يف أيام العرب والعجم والرببر                    
  )                             من عاصرهم من ذوي السلطان األكرب

 مؤسسة م1982/ هـ1402ط الدين والدولة يف إثبات النبوة             : =  )علي(ابن ربن الطربي *
    نويهض

الثقافية للتأليف والترمجة والنشر بريوت                 ويهض   حتقيق عادل ن                                 
  .لبنان 

   م1971/ هـ1391الطبعة الثانية هتافت التهافت                 :            = )أبو الوليد حممد(ابن رشد*
                                                                     حتقيق سليمان دنيا                                 

، 1982/ هـ1402,طبعة اجلزائرفصل املقال                                                        = 
                 الشركة

الوطنية للنشر والتوزيع       )وتقرير ما بني الشريعة واحلكمة من االتصال                     (

                               اجلزائر  
  أبو عمران الشيخ        / تقدمي د                          

                                   واألستاذ اجللول البدوي
الطبعة الثانية بدون تاريخ نشر مناهج األدلة يف عقائد امللة                                             = 

   مطبعة
  ). األجنلو املصرية                                                                           

الطبعة بال تاريخ، مطبعة دار الطبقات الكربى                                  = ):حممد(: ابن سعد*
        القاهرة التحرير
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 الدار التونسية للنشر م1984طبعة                التحرير والتنوير    ):      =حممد الطاهر (ابن عاشور*
    ,تونس

  .واملؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر                                                                         
دار الكتب , م1970/ هـ1340طبعة التفسري ورجاله                   :    =)حممد الفاضل(ابن عاشور  *
  لعلمية ا

  .                                                                                 بريوت لبنان

دار الكتب , م1978/ هـ1398طبعة التفسري القيم                    :              = ابن القيم اجلوزية *
  العلمية

  بريوت لبنان            مد الفقيحققه حممد حا                                 

 الطبعة الثالثة بال تاريخ، دار الكتب العلميةشفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر                          =
  بريوت

                                واحلكمة والتعليل                                
 الطبعة األوىلتفسري غريب القرآن       = )    أبو حممد عبد اهللا(ابن قتيبة* 

  دار الكتب العلمية                            , م1978/ هـ1398

 .                                بريوت لبنان                                                 حتقيق السيد صقر أمحد
دار , م1985/ هـ1405الطبعة التاسعة تفسري القرآن الكرمي       :                    = ابن كثري*

  األندلس 

  .    للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان )املسمى تفسري ابن كثري(                                  

السعادة   م، مطبعة1966/ هـ1386طبعة  والنهاية                البداية                              =
  مصر

 م1985/هـ1405           طبعة قصص األنبياء                                  =

          دار الكتب العلمية بريوت
                                                  حتقيق حممد أمحد عبد العزيز                         

الطبعة  طبعة جديدة حمققةلسان العرب        )    =أبو الفضل حممد مكرم(ابن منظور*

  ,م1988/ هـ1408األوىل 
                                      .دار اد بريوت       )قدم به الشخ عبد اهللا(                                   

                                                                      

 دار الفكر دمشق م1982/ هـ1402طبعة الظاهرة القرآنية            :                 = )مالك (ابن نيب*
  سوريا
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   ترمجة عبد الصبور شاهني                                

 دار الفكر م1978/ هـ1398الطبعة الثانية        تفسري البحر احمليط         :   = أبو حيان األندلسي*
  بريوت 

دار النهضة العربية بريوت لبنان , م1976طبعة تاريخ الفكر الفلسفي           :    =)حممد علي(أبو ريان *
.         

  )أرسطو واملدارس املتأخرة                            (

دار الفكر العريب ,   طبعة بال تاريخ كندي الفلسفية       رسائل ال    =):حممد عبد اهلادي(أبو ريدة *
  القاهرة

  طبعة القاهرة, طبعة جديدة بال تاريخأصول الفقه                      :               =)حممد(أبو زهرة *
ألوىل حتقيق كمال احلوت الطبعة االتبصري يف الدين                :       =)أبو املظفر(األسفراييين * 

                  هـ1403
  .عامل الكتب بريوت  , م1983      )ومتيز الفرقة الناجية من الفرق اهلالكني(                           

  

الطبعة الثانية مقاالت اإلسالميني      ):   =أبو احلسن بن علي امساعيل(األشعري *

  دار إحياء , م1985/ هـ1405

                  حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد                      

  .التراث العريب بريوت لبنان 
     

دار , م1983/ هـ1403الطبعة األوىل تفضيل النشأين وحتصيل للسعادتني     :   =)الراغب(األصفهاين*
  مكتبة احلياة 

  .        للطباعة والنشر بريوت لبنان                                                                     

              طبعة املفردات يف غريب القرآن                                = 

  بدون تاريخ القاهرة
  .                                           حتقيق سيد كيالين 

دار , م1983/ هـ1403الطبعة الثانية    العروة الوثقى            =):حممد( وعبده )مجال الدين(األفغاين *
  الكتاب       

  .                                                                                العريب بريوت لبنان 

دار , م1985/ هـ1405الطبعة الرابعة روح املعاين يف تفسري                      =  أبو الفضل (األلوسي *
  إحياء
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  .التراث العريب بريوت     القرآن الكرمي والسبع املثاين      ):  شهاب الدين السيد حممود
الطبعة العاشرة دار الكتاب العريب ضحى اإلسالم                  :                      = )أمحد(أمني *

   .بريوت لبنان
، مطبعة اإلسكندرية 1964طبعة          ابن رشد وفلسفته         :                    =أنطون فرح*

   .مصر
 طبعة بال تاريخ مكتبة املتنيب القاهرة املواقف يف علم الكالم              = ): عبد الرمحان بن أمحد(اإلجيي *
.  

 دار الفكر هـ1947      الطبعة األوىل التمهيد يف الرد على امللحدة:    =)القاضي أبو بكر(الباقالين  *
   القاهرة العريب 

                                 املعضلة والرافضة واخلوارج واملعتزلة        
طبعة جديدة بدون تاريخ شركة اجلامع الصحيح                     =   ) حممد بن امساعيل(البخاري*

  الشهاب اجلزائر 

      دار العلم, م1983 /هـ1403ة الثالثة الطبعمذاهب اإلسالميني                 :     =)عبد الرمحان(بدوي *
  .للماليني بريوت                ) املعتزلة واألشاعرة(اجلزء األول                         

   .م1990/ هـ1410الطبعة الثانية املعجم الوسيط                 :             = وغريه)أنيس (ابراهيم*
دار , م1983/ هـ1403الطبعة األوىل          ) القرن التاسع عشر (فلسفةتاريخ ال:      =)أميل(براهييه *

  الطبعة
  .للطباعة والنشر بريوت                     ترمجة جورج طرابيشي                             

  الفلسفة بنظرية علمية                :          = براترند رسل*
  ) زكي جنيب(حممود / مي دتلخيص وتقد                    

 دار الكتب 1981/ هـ1401الطبعة الثالثة أصول الدين               = ):أبو منصور عبد القاهر(البغدادي *
  العلمية 

  .                                                                                بريوت لبنان 

 الطبعة األوىل بدون تاريخ دار املعرفة بريوت الفرق بني الفرق             =                                
.     

  حققه حممد حميي الدين عبد احلميد                                   

 دار العلم م1982/ هـ1402الطبعة األوىل البالغة العربية يف ثوا اجلديد        :    =)شيخ أمني(بكري *
  للماليني 

  .بريوت لبنان )                            علم البيان                                   ( 

 دار العلم م1979/ هـ1399الطبعة األوىل البالغة العربية يف ثوا اجلديد                                =
  للماليني                   
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  .                         بريوت لبنان  )لم املعاينع                                   (

 م1983/ هـ1403 الطبعة الثانية املستشرقون وترمجة القرآن الكرمي     = ):حممد الصاحل(البنداق *
  منشورات دار 

  .بنان                                                                               األفكار اجلديدة بريوت ل

  .طبعة دار الشهاب والنشر باتنة اجلزائرفقه السرية                   = )  حممد سعيد رمضان(البوطي *
لطبعة الرابعة ب ت دار الفكر بريوت كربى اليقينيات الكونية                  ا                      = 

            .          لبنان 
  )اخلالق ووظيفة املخلوقوجود (                    

أعيد طبعه , م1976الطبعة الثانية دمشق من هو سيد القدر يف حياة اإلنسان                            =
  بدار الفن 

  .                                                                          الغرافيكي للطباعة والنشر باتنة اجلزائر 

  . املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائر 1976الطبعة الرابعة قضايا فلسفية    :     =  )مجال الدين( بوقلي حسن*

 دار الفكر م1972/ هـ1391 الطبعة اخلامسة اجلانب اإلهلي من التفكري اإلسالمي  :     = )حممد(البهي *
                 بريوت                                                                

 املكتبة العصرية م1980/ هـ1400    الطبعة األوىل العقيدة واألخالق         =):حممد عبد الرمحان(بيصار *
  صيدا 

  .                                                                      بريوت لبنان 

   دار الكتب العلميةم1984/ هـ1404الطبعة األوىل      اإلعتقاد       =):أبو بكر أمحد بن احلسني( البيهقي*
  بريوت لبنان)           على مذاهب أهل السلف أهل السنة واجلماعة(                     

 اإلحتاد العام التونسي م1979/ هـ1399الطبعة الثالثة هللا العلم            :               = )بشري(تركي *
  للشغل

  

  . مطبعة دار الطباعة العامرة هـ1377طبعة شرح املقاصد         ):             =سعد الدين(التفتزاين *

دار / هـ1391الطبعة األوىل كتاب احملسن           = ):حممد بن أمحد بن متيم (التميمي*

  .الغرب اإلسالمي بريوت 
  حيي وهيب اجلبوري / حتقيق د                             

الطبعة األوىل بال تاريخ دار الكتب السلفية عقيدة املؤمن                :      = )أبو بكر(ائري جابر اجلز*

   .القاهرة
          الطبعة األوىل بال تاريخ القاهرةقضية الثواب والعقاب:     =)عبد السمريي(جابر زايد *

  )  بني املدارس اإلسالميني بيانا وتأصيال(                         



 - 370 -

 دار م1964/ هـ1383الطبعة السابعة عشرة البالغة الواضحة      :   =  )مصطفى(وأمني ) علي(اجلارم *
  املعارف 

  .                                                                        مبصر 

  . مطبعة املنار هـ1331طبعة دالئل اإلعجاز                      = ):عبد القهار(اجلرجاين *
الطبعة األوىل بال تاريخ طرابلس قضية اإلميان بني الفلسفة والعلم والقرآن              = ):ندمي (اجلسر*

   .لبنان
 دار الكتاب العريب م1983/ هـ1403الطبعة األوىل يسألونك                    = ):أمحد حممد علي(مجال *

    بريوت 
 دار العلم للماليني م1980/ هـ1400الطبعة األوىل مفهوم العقل والقلب            = ):حممد علي(اجلوزو *

  بريوت        

                                                                                       يف القرآن والسنة                                   

الطبعة األوىل بدون تاريخ مطبعة الرحاب  سؤال وجواب         مائتا    = :)حافظ بن أمحد(حكمي *
  .اجلزائر

                     . الطبعة الثالثة بال تاريخ دار املعارف القاهرة التفسري العلمي  لآليات                    = ):أمحد(حنفي *
                               الكونية يف القرآن

 دار التنوير م1982/ هـ1402 الطبعة األوىل دراسات إسالمية               = :     )حسن(حنفي * 
  للطباعة 

  .                                                                    والنشر لبنان 

تار  دار املخم1978/ هـ1398الطبعة الرابعة الدين يف مواجهة العلم              = ):وحيد الدين(خان *
  اإلسالمي

  .للطباعة والنشر والتوزيع     ترمجة ظفر اإلسالم خان                              
  مراجعة عبد احلليم عويس                              

 الزهراء للنشر م1990/ هـ1410الطبعة األوىل علم أصول الفقه               =): عبد الوهاب(خالّف *
  والتوزيع 

  .                                                              اجلزائر       

 طبع رئاسة م1983/ هـ1403طبعة حول إعادة تشكيل العقل املسلم             = ):عماد الدين(خليل *
     احملاكم

  .الدينية قطر الشرعية والشؤون     )من سلسلة كتاب األمة اجلزء الرابع(                            
 طبعة بدون تاريخ دار املعرفة للطباعة حجة اهللا البالغة                           =    ):أمحد(الدهلوي*

  والنشر بريوت 
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 مكتبة دار م1985/ هـ1405الطبعة اخلامسة قصة الفلسفة              :             =     ديورانت ول*
                املعارف

  .بريوت        ترمجة الدكتور فتح اهللا املشعشع                            

  . دار القلم الكويت م1980/هـ1400طبعة مدخل إىل القرآن الكرمي      :        =)حممد عبد اهللا(دراز *
  ترمجة عبد العظيم علي مراجعة السيد حممد بدوي)  عرض تارخيي وحتليلي مقارن(                

                                    
                                        

 دار النهضة العربية 1983/ هـ1403 طبعة دروس يف إعراب القرآن الكرمي    :       =)عبده(الراجحي *
  للطباعة 

  .                                                                           والنشر بريوت 

 دار النهضة العربية م1979/ هـ1399طبعة التطبيق النحوي                                              = 
  للطباعة 

  .                                                                           والنشر بريوت 

الطبعة الثالثة بال تاريخ دار إحياء التراث ري   مفاتيح الغيب املسمى التفسري الكب:  =)فخر الدين(الرازي *
  العريب بريوت 

  .                                                                            لبنان 

الطبعة األوىل بال تاريخ دار الكتاب العريب إعجاز القرآن والبالغة النبوية      =):مصطفى صادق(الرافعي *
  بريوت لبنان

      مطبعة املنار أعيد طبعههـ1342الطبعة األوىل تفسري القرآن احلكيم                  = ):حممد رشيد(رضا *
  .باألوفست دار املعرفة للطباعة والنشر بريوت                               املشهور بتفسري املنار           

 املكتب م1979/ هـ1399الطبعة التاسعة              الوحي احملمدي                               = 
  اإلسالمي 

  .                                                                           بريوت 

  . دار الطليعة بريوت م1981الطبعة الرابعة املوسوعة الفلسفية           )):   = ب(بودين ) م(وزنتان *( 
  )        وضع اجلنة من العلماء واألكادميني السوفياتيني     (               

  صادق جالل العظم/                    ترمجة مسري كرم مراجعة د
                                      وجورج طرابيشي 

لفكر دمشق  دار ام1986/ هـ1406  الطبعة األوىل أصول الفقه اإلسالمي       ):      = وهبة(الزحيلي *
  سوريا 

 الطبعة األوىل بدون تاريخ دار مناهل العرفان يف علوم القرآن     :  =)الشيخ حممد عبد العظيم(الزرقاين *
  الفكر 
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  .                                                                                          بريوت لبنان 

   دار م1997/ هـ1418الطبعة الثانية عشر            )قاموس تراجم(ألعالم ا)    = خري الدين:(الزركلي *
  .                                                                     العلم للماليني بريوت لبنان 

        .بنان طبعة بدون تاريخ دار الفكر بريوت لالكشاف               :        = )حممد بن عمر(الزخمشري *
  )عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل(               

  

  طبعة بدون تاريخ دار اهلدى عني مليلة اجلزائرأساس البالغة راجعه وقدم                                  = 

                              له األستاذ ابراهيم قاليت 
  .طبعة بدون تاريخ دار الكتاب العريب بريوت إسالمنا                             =  :        )سيد(سابق *
   مكتبة الفالح                   م1983/ هـ1403الطبعة الثالثة دراسات يف الثقافة اإلسالمية      = )علي أمحد(السالوس *

                كويت    الومع مجاعة من الدكاترة                                  

 مكتبة رحاب م1988/ هـ1408الطبعة الثانية العقيدة والفكر اإلسالمي   :    = )حممد هشام (سلطان*
  .اجلزائر 

/ هـ1404الطبعة األوىل نظرية السببية يف الفكر     : =)عبد العزيز(سيف النصر *

  . القاهرة م1984
  مي                                     الكالمي اإلسال

 دار املعرفة بريوت 1978/ هـ1398الطبعة الرابعة اإلتقان يف علوم القرآن         =جالل الدين  (السيوطي*
.  

  :    )عبد الرمجان
  .الطبعة التجارية مصر املوافقات يف أصول الفقه       :  =)أبو إسحاق(الشاطيب  *
  .   دار الرشيد سوريا م1983/ هـ1403طبعة ه    إعراب القرآن الكرمي وبيان:  =)حميي الدين(الشاويش *
 دار النهضة العريب للطباعة م1980/ هـ1400طبعة اهللا والعامل واإلنسان يف       :  = )حممد جالل(شرف *

    والنشر
  .بريوت                                 الفكر اإلسالمي           

  .فقه             طبعة بدون تاريخ مطبعة ضة مصر أعالم أصول ال:  =  )حممد امساعيل (شعبان*
     أعاد, طبعة بدون تاريخ مكتبة التراث اإلسالمي القاهرةعقيدة املسلم        := )حممد متويل(الشعراوي *

  .طبعه بدار الشهاب باتنة اجلزائر                          مجعه وإعداده عبد القادر أمحد عطا      

 دار العودة م1982/ هـ1402طبعة على مائدة الفكر اإلسالمي                       =            

  .بريوت



 - 373 -

 دار م1986/ هـ1406الطبعة األوىل معجزة القرآن الكرمي                                          =
  العودة بريوت

 دار النهضة م1970/ هـ1390ألوىل الطبعة اأسس املنطق واملنهج العلمي     :   =)حممد فتحي(الشنيطي *
  العريب 

  .                                                                         للطباعة والنشر بريوت 

                   . دار املعرفة بريوت م1975/ هـ1395الطبعة الثانية امللل والنحل                 = أبو الفتح(الشهرشاين*
  )د بن عبد الكرميحمم

 عامل الكتب م1986/ هـ1406الطبعة األوىل صفوة التفاسري                 :     =)حممد علي(الصابوين *

  .بريوت
 مكتبة رحاب م1989/ هـ1409الطبعة الثانية قبس من نور القرآن                                        =

      اجلزائر
طبعة بدون تاريخ شركة الشهاب اجلزائر وقصر خمتصر ابن كثري                =                           

                                                                              الكتاب                                                  
                                                          .البليدة اجلزائر                                                            

 دار املعارف اإلسكندرية م1980/ هـ1400طبعة الزيدية               :           = )أمحد حممود(صبحي *
  .مصر

 دار السالم للطباعة م1986/ هـ1407طبعة  موقف العقل         خمتصر:        = )مصطفى(صربي *
       والنشر

   .  والتوزيع والترمجة مكتبة النور                           والعلم والعامل من رب         
                              العاملني ورسله املسمى 

  ) القول الفصل(                              

طبعة بدون تاريخ دار املعارف للمطبوعات بريوت فلسفتنا                   :          = )حممد باقر(الصدر *

  .لبنان 
  .ت مطبعة املنار مبصر . الطبعة الثانية بالدين يف نظر العقل الصحيح     :  )حممد توفيق(صدقي *
       . الثانية بدون تاريخ دار الفكر العريب بريوتالطبعةمعجم اإلفصاح يف اللغة       =)عبد الفتاح( الصعيدي*

  :)يوسف موسى( وحسني

طبعة جديدة منقحة من غري ذكر جممع البيان يف تفسري القرآن   :  =)أبو علي الفصل بن املسن(الطربسي *
  السنة 

  .منشورات دار مكتبة احلياة                                                                                      
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       الطبعة األوىل بدون تاريخ دار اجلبل املعرفة يف منهج القرآن الكرمي :             =طعيمة صابر*
   .بريوت 

  )دراسة يف الدعوة والدعاة(                             

 دار م1984/ هـ1404ة الثانية الطبعتفسري مفردات ألفاظ القرآن الكرمي           =)مسيح(عاطف الزين *
  الكتاب

  .اللبناين بريوت )                    جممع البيان احلديث                                     (

طبعة بدون تاريخ املؤسسة املصرية املغين يف أبواب التوحيد والعدل          :     =)القاضي(عبد اجلبار *
  العامة 

  .                                                              للتأليف القاهرة                     

  القاهرة, م1966/هـ1386 طبعةشرح األصول اخلمسة                                           =
   دار إحياء  م1985/ هـ1405الطبعة اخلامسة رسالة التوحيد                :                  =)حممد(عبده 

                                                                              العلوم  بريوت 

   .م1983/ هـ1403الطبعة اخلامسة  الفروق يف اللغة                  :       = )أبو هالل(العسكري *
الطبعة األوىل بدون تاريخ منشورات املكتبة  التفكري فريضة إسالمية               =):حممود عباس(العقاد *

  , العصرية 
  .                                                                          صيدا بريوت لبنان 

  .طبعة بدون تاريخ مكتبة رحاب اجلزائر اإلنسان يف القرآن الكرمي                                      =
  .طبعة بدون تاريخ مكتبة رحاب اجلزائر الفلسفة القرآنية                                     =          

 املؤسسة م1972/ هـ1392الطبعة األوىل املعتزلة ومشكلة احلرية اإلنسانية             =): حممد(عمارة *
  العربية 

  .                للدراسات والنشر بريوت                                                            

  . دار املعرفة بريوت م1983/ هـ1403طبعة إحياء علوم الدين                       =):أبو حامد(الغزايل *
 دار املعارف م1972/ هـ1392الطبعة اخلامسة هتافت الفالسفة                                            =

  القاهرة 
                                        حتقيق سليمان دنيا        

طبعة بال تاريخ دار املستصفى من علم األصول                              =

  الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بريوت
                         ومعه كتاب فواتح الرمحوت

  ين األنصاري                       لعبد العلي حممد بن نظام الد                  

  القاهرة, م1961/هـ1381طبعة مقاصد الفالسفة                                          =
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  حتقيق سليمان دنيا                                  

 التونسية للنشر الطبعة األوىل بال تاريخ الداراملنقذ من الضالل                                       =
  واملؤسسة الوطنية  

  .                 حققه وعلّق عليه عبد الكرمي املراق                     للكتاب اجلزائر 

 دار1990/ هـ1410الطبعة األوىل السنة النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث    :   =)حممد(الغزايل  *
  الصديقية 

  .                                                   للنشر والتوزيع اجلزائر                            

طبعة جديدة بال تاريخ مطبعة الشهاب للطباعة عقيدة املسلم                                            = 
  والنشر باتنة  

  . اجلزائر                                                                  

م دار الكتب 1976/ هـ1396 الطبعة السابعة فقه السرية                                            = 
  .احلديثة مصر 

 العصرية صيدا بريوت املكتبة م1983/ هـ1403         طبعة جامع الدروس العربية  = ):مصطفى(الغالييين *
  .لبنان 

  القاموس احمليط              :             = الفريوز آبادي*
  .                     حتقيق جمد الدين حممد بن يعقوب 

   القاهرةم1964/ هـ1384طبعة ابن رشد وفلسفته الدينية        :              = قاسم حممود*
  . املعارف الطبعة الثانية بدون تاريخ دار                           اإلمام ابن باديس                

  )                الزعيم الروحي حلرب التحرير الوطنية(              

  أعيد طبعه باألوفست  , م1935/هـ1355طبعة اجلامع ألحكام القرآن       :    =)حممد بن أمحد(القرطيب *
   دار الكتب املصرية                                                                            مطبعة 

 الرسالة  مؤسسةم1985/ هـ1405الطبعة الثالثة اخلصائص العامة لإلسالم     :   = )يوسف(القرضاوي *
  بريوت 

    املؤسسة الوطنية للكتاب اجلزائرم1984طبعة معاين احلروف يف القرآن الكرمي        : =  )الشريف(قصار *
 دار م1982/ هـ1402الطبعة السابعة ي ومقوماته    خصائص التصور اإلسالم:    = )سيد(قطب *

  الشروق 
  .                                                                         بريوت 

   دار الشروق م1982/ هـ1402الطبعة الشرعية العاشرة     )يف ظالل القرآن الكرمي(تفسري                   = 
  .                                                   بريوت                   

 دار الشروق م1980/ هـ1400 الطبعة الثالثة دراسات قرآنية            :          = )حممد  (قطب*
  بريوت  
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  . طبعة بدون تاريخ دار الشروق بريوت التطور والثبات يف حياة البشرية       =                          
الطبعة األوىل بدون تاريخ دار القلم تاريخ الفلسفة احلديثة                :           =)يوسف(كرم *

   بريوت
   الفكر بريوتطبعة بدون تاريخ دارالتصريح مبا تواتر يف نزول املسيح            =حممد( الكشمريي*

  حققه فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة :           )أنور شاه
  .                            وعلّق عليه  

الطبعة ,  حققه وقدم له الدكتور فتح اهللا خليفكتاب التوحيد      :           = )أبو منصور(املاتريدي *
  ت ,الثانية ب

 دار الكتاب اللبناين م1982/ هـ1402طبعة قواعد اللغة العربية      = :                )مبارك(مبارك *
  .بريوت 

 دار العلم م1979/ هـ1399الطبعة الثانية الدعائم اخللقية للقوانني الشرعية       :  =)صبحي(حممصاين *
  للماليني 

  .  ر الفكر العريب بريوتطبعة بدون تاريخ دا)      حبث يف العقل البشري(عن هيوم :  = )زكي جنيب(حممود *
 دار الكتاب اللبناين م1985/ هـ1405طبعة التفكري الفلسفي يف اإلسالم        :    =)عبد احلليم(حممود *

  بريوت 

     الطبعة الثانية بدون تاريخ دار بوسالمة للطباعة مفهوم السببية عند الغزايل   : =)أبو يعرب(املرزوقي *
  والنشر 

  .                                                    والتوزيع تونس                  

دار املعرفة للطباعة والنشر , ت,طبعة باجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم     : =)ابن احلجاج(مسلم *
  بريوت                                                                             

   دار العلم م1980/هـ1400 الطبعة الثانية علم أصول الفقه يف ثوبه اجلديد       :    =) جوادحممد(مغنية *
  .                                                                             للماليني بريوت لبنان 

 مكتبة اهلالل م1982/ هـ1402لثالثة  الطبعة امعامل الفلسفة اإلسالمية                                   = 
  بريوت 

  )      نظرات يف التصوف والكرامات(                      

طبعة بدون تاريخ الشركة التونسية للتوزيع املعتزلة بني الفكر والعمل          :      =)عبد ايد(جنار *

   .تونس
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/ هـ1404لطبعة الثالثة امناهج البحث عند مفكري        =): علي سامي(النشار*

   دار النهضة العربية م1984

  .واكتشاف املنهج                    بريوت                               اإلسالم  
   العلمي يف العامل اإلسالمي                            

تاريخ طبعة فتح اهللا إلياس الطبعة األوىل بدون حماضرات ابن اهليثم التذكارية      :    =)مصطفى(نظيف *
  نوري 

  .                                                                      وأوالده القاهرة 

 معهد اإلمناء العريب بريوت م1979 الطبعة األوىل املسائل يف اخلالف       :    =)أبو رشيد(النيسابوري *
  .لبنان 

الطبعة السادسة دار الكتب واهر البالغة              ج:       =)سيد أمحد(اهلامشي *

  .العلمية ببريوت 
  )  يف املعاين والبيان والبديع(                         

  طبعة جديدة بدون تاريخ مؤسسة املعارف بريوتجواهر األدب                                          =

 منشورات م1977/ هـ1397الطبعة الثانية سفة اإلسالمية   تاريخ الفل:             = هنري كيان*
  .عويدات 

  . مطبعة موفم للنشر اجلزائر م1994 طبعة )          ρ(حياة حممد :            =  )حسني(هيكل *
 دار ومكتبة اهلالل م1982/ هـ1402  الطبعة األوىل العلوم الطبيعية يف القرآن =يوسف مروة            *

 . بريوت
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