
 ي ، أمثلة ودالالتفكرالتحصني المنهج القرآن الكريم يف                

ور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، أما ونعوذ ابهلل من شر  ستعينه ونستغفره ،نإن احلمد هلل حنمده و             
تبيااًن لكل كتب أنزل معهم الالرسل هلدايتهم ، و بعد ، فقد خلق هللا تعاىل اخللق لعبادته ، وأرسل هلم 

منهجاً واضحاً بيناً   فمنهم من أجاب فسعد ، ومنهم من أعرض فشقي ، وقد سلك القرآن الكرميشيء ، 
 ، فقالوجوابً ألمر بذلك ، بل جاء ا ومحايتهم من الشبهات والشهوات حتصني أفكار املسلمنيبيان ، يف 

أاي ُّهاا} تعاىل : رًا مْ واأاْهِليكُ  أانْ ُفساُكمْ  ُقوا آماُنوا الَِّذينا  َيا هاا وااحلِْجااراةُ  النَّاسُ  واُقوُدهاا انا ِئكاة  ما  عالاي ْ ظ   َلا اد   ِغَلا  ِشدا
 . [6: التحرمي{ ](6) يُ ْؤماُرونا  ماا واي اْفعاُلونا  أاماراُهمْ  ماا اّللَّا  ي اْعُصونا  لا 

رؤى ( لتميز في جمعيات تحفيظ القرآن الكريمملتقى الجودة وا) :مجعية حتفيظ القرآن الكرمي ابلزلفي إقامة ا اعتزمت ومل

قسمته تواضع ، الذي هبذا البحث املبدلوي  ه، أحببت أن أديل في ) مستقبلية واستراتيجيات ناجحة في تعليم القرآن الكريم
األول : تعريفات أولية .  مطالب ، املطلبثَلثة فاملبحث األول : فيه وخامتة ، مقدمة ومبحثني ، إىل 

 تحذير من عوائق التحصني .والثاين : أساليب القرآن يف التحصني والوقاية ، أما الثالث : فكان يف ال

على سبيل لولهتا ، وذلك مع مدث ذكر الباحث عشرة أمثلة املبحث الثاين األمثلة والدللت ، حييف و 
 .التمثيل ل احلصر 

 مث جاءت اخلامتة حمتوية على النتائج والتوصيات ، فنسأل هللا أن ينفع به ، ويثبت أقدامنا على احلق
 املبني .

 املقدمة
تاهلم كون على اهلدى دهورًا ، وآخرون جتيداول هللا تعاىل األَيم بني الناس ، فبعضهم ي            

 افتأين الكتب لتبني لكل جيل حال من سبقوهم حىت حيذو لصراط املستقيم ، دهم عن اتبعو الشياطني 
 يف  كاانا   لاقادْ }فقال تعاىل : روا سانانهم إن كانوا على غري السوية ، حذوهم إن كانوا على احلنيفية أو حيذ

راة   قاصاِصِهمْ  ِديثًا انا كا   ماا اأْلاْلباابِ  أِلُويل  ِعب ْ ْيهِ  ب انْيا  الَِّذي تاْصِديقا  والاِكنْ  يُ ْفت اراى حا  واُهًدى شاْيء   ُكل ِ   وات اْفِصيلا  يادا
القرآن الكرمي ، ومن تلك الكتب خامتتها واملهيمن عليها  [111: يوسف({ ]111) يُ ْؤِمُنونا  ِلقاْوم   وارامْحاةً 

 بيان احلق وسبل الثبات عليه و أسباب الغواية والنزلق منه .، فقد سلك أوضح املناهج يف 



طريق الختصار فاجملال  نهج سالكاً تكامل هذا امللويف هذا البحث سألقي الضوء وأشري بعض اإلشارات 
 ليس جمال إطالة وإطناب .

 
 املبحث األول :

 ( :، والداللة املثل و، الفكر و، والتحصني ، ) املنهج مفردات العنوان ؛ نى امعيف املطلب األول : 
 املنهج :  /1

 ب انيِ   : ن اْهج   طريق  : هنج:  (383 /2) العرب لساناملنهج هو الطريق الواضح ، قال ابن منظور يف 
جات   واجلمعُ  الن َّْهُج؛ واُهوا  واِضح ، هاج   وسبيل   ن اْهجاة ، وطُُرق   وهُنوج ؛ ج  ونُ هُ  هنا هاجُ . كان اْهج  :  مان ْ : الطريقِ  ومان ْ
هاجِ :  وامِلنهاجُ . وضاُحه  وضاحا : الطريقُ  وأاهناجا . ،  واِمْنهاجاً  ِشْرعاةً  ِمْنُكمْ  جاعاْلنا ِلُكل   : الت َّْنزِيلِ  وايف . كاملان ْ

هاجا . الواِضحُ  الطريقُ : هاجُ وامِلن ب ايِ ناً؛ واِضحاً  ن اْهجاً  واصاارا  واْستابانا   ون اهاْجتُ . ن اْهجاً  صاارا : الطريقُ  واْست ان ْ
ُته: الطريقا   ياستانِهجُ  وفَلن  . سالاكُته: الطريقا  ون اهاجتُ . لاكا  ن اهاْجُته ماا عالاى اْعمالْ : يُ قاالُ  وأاوضاحُته؛ أاب ان ْ
 .وضاحا  ِإذا لُغتاِن، وأاهناجا، األاْمرُ  ون اهاجا . املستقيمُ  الطريقُ : والن َّْهجُ . ماسلاكاه ياسُلكُ  أاي فَلن   سبيلا 
 احلصن : /2

 (118 /3) العنيالفراهيدي يف بن أمحد الوصول إىل ما يراد احلفاظ عليه ، قال اخلليل هو كل ما مينع 
ُته حصانةً  املوضع حاُصنا : يقال جاوفه، يف ما إىل يُوصل ل حاصني ماوِضع كل:  احِلْصنُ : حصن:   وحاصَّن ْ

 . جاْوفه يف ما إىل يُوصل ل أي: حاصني وِحصن  . ْتهُ وأحصن ا 
 الفكر : /3

 ماا واُهوا  الفاْكر،: واقااُلوا الِفْكر،:  (786 /2) اللغة مجهرةيف  بن دريد األزدياقال هو التأمل ابلقلب ، 
ْنساان خبالاد واقع  .تفكرياً  وفك ر اً،إفكار  يُ ْفِكر وأفكرا . وِفكار وِفْكر ِفْكراة اْلوااِحداة واقالبه، اإْلِ

. ءِ الشَّيْ  يف  اْلقاْلبِ  ت ارادُّدُ  واالرَّاءُ  وااْلكاافُ  اْلفااءُ ( فاكارا ):  (446 /4) اللغة مقاييسابن فارس يف وقال 
 .اْلِفْكرِ  كاِثريُ :  ِفكِ ري   واراُجل  . ُمْعتاِِبًا ق اْلباهُ  رادَّدا  ِإذاا ت افاكُّرا  يُ قاالُ 

 ينظر ماا أاْحواال يف  اْلِفكر ف اُهوا  اِبْلقاْلبِ  الن ظر قرن واِإذا:  (74: ص) ةاللغوي الفروقوقال العسكري يف 
 . احلاسة ساَلماة ماعا  ُرْؤياته تامسيلْ  ماا حناْو احلدقة تقليب ِبهِ  املُرااد كاانا   ابلبصر قرن واِإذا ِفيهِ 



: اجلْاْوهاِريُّ  الشَّْيِء؛ يف  اِطرِ اخْلا  ِإعمال: والِفْكرُ  الفاْكرُ :  (65 /5) العرب لسانوقال ابن منظور يف 
 هاذاا يف  يل  لاْيسا : يُ قاالُ : ي اْعُقوبُ  قاالا . اِبْلفاْتحِ  ْكر،الفا  وااْلماْصدارُ  والِفْكراة، الِفْكرُ  وااِلْسمُ  التأامل، الت َّفاكُّر

 .الكسر ِمنا  فصحأا  ِفيهِ  وااْلفاْتحُ : قاالا  حااجاة ، ِفيهِ  يل  لاْيسا  أاي فْكر   األامرِ 
 املثل :  /4

. ِمثْ لاه ُيْجعالف للشيء ُيضرابُ  الشيءُ : املاثالُ : مثل:  (228 /8) العنيهو الشبيه ، قال اخلليل يف        
 مقداراً  ُجِعلا  ما: وامِلثالُ . ماثيل   هلذا ما: ويقال. املعىن يف حىت وحنِوه والقاْدر املِثال يف الشيءِ  ِشْبهُ : وامِلثلُ 
 .أمثلة   وثَلثة ُمُثل، ومجُعه لغريه،

 غريه، ِخْلقةِ  على صاوَّراملُ  املُماثَّل للشيءِ  اْسم  : والتِ مثال. إليه تنظُر كأنَّه  الشيءِ  تصويرُ : والتَّمثيل
ْبه،ا:  والتحريك، ابلكاْسر املِْثل،:  (379 /30) العروس اتجوقال الزبيدي يف  ا: يُ قاال لشِ   ِمثْ ُله هاذا

باهِ  من واُهوا  ار،امِلْقد: ابلكاْسر وامِلثال، .واشاب اُهه ِشبُهه: يُ قاال كاماا  واماث اُله،  . وامِلْثلِ  الشِ 
 من ابلصحيحِ  أاْشباه فصارا  البُ ْرءا  قارابا : يلُ العال ومتاثالا . خافَّْفت ِشئتا  وإنْ  ،بضمَّت انْي  ومُثل ، أاْمِثلاة  : ج

 باين ْمثالُ أا  فَلن  : اجلاْوهاِري   واقاالا  أاْفضاُلهم، أاي: هق اْومِ  أاْمثالُ  ُهوا : يُ قاال األاْفضال،: واألاْمثال املاْنهوك، العاليلِ 
هم أاي: فَلن   : تاعاىل وق اْوله األخفُش، قاالاه األْقصى، نِيثأتاْ  كالُقْصوى  األاْمثال، أتنيثُ  :املُثْ لاى للخاري، أاْدانا

: تاعاىل ق اْوله. ابحلق ِ  األْشباهُ  ِهيا  الَِّت : املُْثلى الطريقةُ : واقيل. األاْفضاِلني جبماعاِتُكم أاي املُثْ لاى بطاريقاِتُكمُ  واياْذهابا
هُلم: ماْعنااهُ  طاريقاة أاْمث اُلهم يقولُ  ِإذْ   .الز ج اج هقاالا . ي اُقول ِباا ن اْفِسه ِعْند أاْعلامُهم أاو ،ابحلق ِ  وأاْشب اُههم أاْعدا

 ْلتُ ماث َّ  من وأصُله وجلَّ، عزَّ  هللاِ  خاْلقِ  من لق  خبا  ُمشابَّهاً  املاصنوعُ  الشيءُ  واِهي ، الصُّوراةُ  ابلكاْسر ْمثالوالت ِ 
ْرتاه ِإذا: ابلشيءِ  الشيءا   (هاِذه ماا: تاعاىل ق اْوله هواِمنْ  التَّماثيل، واجلمعُ  رِه،قادْ  على قادَّ

ارِيبا  من: تاعاىل وق اْوله اأْلاْصناام، أاي التَّماثيلُ  اثِيلا  حما  لتَّْمثيلُ ا وكانا  السََّلم، عالاْيِهم األنبياءِ  ُصوارُ  يا هِ  ومتا
 أاي ساِوَي ً  اً باشارا  هلااا ف اتاماثَّلا : تاعاىل هللا قاالا  طاوِع ،مُ  ف اُهوا  تاصاوَّراه، أاي: ُهوا  واْمتاثلاه. اْلواْقت ذاِلك يف  ُمباحاً 
 وايف . ُدهاي اعْ  فالم تاِبعاها: طريقاتاه واْمتاثلا . ريقاتاهط واسالاكا  حاْذواه اْحتاذى ِإذا: فَلن   ِمثالا  اْمتاثلا : يُ قاال. تصاوَّر

 .اْحتاذاه أاي: أاْمراه اْمتاثلا : الصِ حاح
 ُيضرب الَِّذي ْيءُ الش  : املثالُ  :اللَّْيثُ  قاالا : مثل:  (70 /15) اللغة هتذيباهلروي يف  وقال أبو منصور

 .وااِحد ِباْعىن وِشبه، وشاباه ل،وِمثْ  ماثال  : يُ قاال: الفر اء عان ُعبيد، أابُو .ِمثْ لاه فُيْجعل ماثَلً 



({ 56) ِلْْلِخرِينا  واماثاًَل  سالاًفا فاجاعاْلنااُهمْ } : }ت اعااىلا  هللا قولُ  واِمْنه: الِعِْبة: ِباْعىن( املاثال) يكون واقد
{ سالافاً : }ت اعااىلا  ق اْوله وامعىن. الغابُرون مهب ي اتَِّعظُ  ُمت اقادِ مني جعلناهم أان  ( الس لف) فاماْعىنا [ 56: الزخرف]
 .املُتأاخِ رون هبم ي اْعتِب ِعِْبة أاي ،

 ل ِباىِن  ماثاَلً  واجاعاْلنااهُ : } واسلم عالاْيهِ  هللا لىص ِعيسى صفة يف  ت اعااىلا  هللا قاالا  اْْلياة،: ِباْعىن( اْلمثل) وايكون
 .نُ بُ و ته على تدهلُّم آياة أاي( 59: الزخرف{ )إسرائيل 

 الداللة : /5
ليلُ :  (1698 /4) الصحاحقال اجلوهري يف  ليلُ . به ُيْستادالُّ  ما: الدا  طريقال على دالَّهُ  وقد. الدالُّ : والدا

 .أعلى والفتح وُدلولاًة، وِدللاةً  داللاةً  ياُدلُّهُ 
مُ  الدَّالُ ( دالَّ ):  (259 /2) اللغة مقاييسوقال ابن فارس يف  نِ أا  واالَلَّ ناةُ  أاحاُدُُهاا: ْصَلا  مااراة  بِا  الشَّْيءِ  ِإابا

 .الشَّْيءِ  يف  اْضِطرااب   وااْْلخارُ  ت ات اعالَُّمهاا،
انً  دالاْلتُ : مْ ق اْوهلُُ  فااأْلاوَّلُ  ُ  واُهوا . الشَّْيءِ  يف  اأْلامااراةُ : يلُ واالدَّلِ . الطَّرِيقِ  عالاى ُفَلا لاةِ الدَّ  ب انيِ  لاةِ  لا  .واالدِ لا

لاةال:  (79: ص) الدقيقة والتعريفات األنيقة احلدودوقال زكرَي األنصاري يف   يْلزم ِباالاة الشَّْيء كاون  د لا
 . آخر ِبشاْيء اْلعلم ِبهِ  اْلعلم من يْلزم ماا الدَّلِيل،  آخر شاْيءبِ  اْلعلم ِبهِ  اْلعلم من
 

 :ىل التفكرإأساليب القرآن الكريم يف دعوته :  املطلب الثاني
           

 استخدام أكثر مفردات التفكري : / 1
الَلئي ، و أخواهتا م الباب وهي أ( ، يفكرصيغة ) فكر التفكري يف القران الكرمي بوردت مفردات        

والعتبار والذكر  فقهوالر والتدبوالسمع النظر والبصر وإن اختلف املبىن ، مثل : املعىن معها  نشرتكي
 .والنُّهى واحلجر واللب ، العقل و  والعلم

تِ اْْل  ْلناافاصَّ  قادْ  وااْلباْحرِ  اْلب ار ِ  ظُُلمااتِ  يف  اهِبا  لِت اْهتاُدوا النُُّجوما  لاُكمُ  جاعالا  الَِّذي واُهوا } قال تعاىل :   ِلقاْوم   َيا
تِ  فاصَّْلناا قادْ  واُمْست اْوداع   ْست اقار  فامُ  وااِحداة   ن اْفس   ِمنْ  أاْنشاأاُكمْ  الَِّذي واُهوا ( 97) ي اْعلاُمونا   ي اْفقاُهونا  ِلقاْوم   اْْلَيا

ُأويل  فااْعتاِِبُوا} وقال تعاىل :  . [األنعام({ ]98)  [احلشر({ ]2) اأْلاْبصاارِ  َيا
بُواوا  ي اْعُبُدوهاا أانْ  الطَّاُغوتا  اْجت ان اُبوا واالَِّذينا }ال تعاىل : وق ُمُ  اّللَِّ  ِإىلا  أاانا  الَِّذينا ( 17) ِعباادِ  رْ ف اباش ِ  اْلُبْشراى هلا

اُهمُ ها  الَِّذينا  ُأولاِئكا  أاْحساناهُ  ف اي اتَِّبُعونا  اْلقاْولا  ياْستاِمُعونا   [الزمر({ ]18) أْلاْلباابِ ا ُأوُلو ُهمْ  واُأولاِئكا  اّللَُّ  دا



ُمْ  ي اْهدِ  أاف الامْ } وقال تعاىل :  لاُهمْ  أاْهلاْكناا كامْ   هلا ت   ِلكا ذا  يف  ِإنَّ  ماسااِكِنِهمْ  يف  مياُْشونا  اْلُقُرونِ  ِمنا  ق اب ْ َيا  أِلُويل  ْلا
 . [الفجر({ ]5) ر  ِحجْ  ِلِذي قاسام   ذاِلكا  يف  هالْ }وقال تعاىل : ،  [طه({ ]128) الن ُّهاى
 : بالنظر والتفكري األمر املباشر  / 2

ت ويف األنفس والسموات جاءت كثري من اْلَيت يف احلث مباشرة ابلتفكري والنظر يف امللكو         
 واجلبال وغريها من اْلَيت الكونية .

( 101) ْؤِمُنونا ي ُ  لا  ق اْوم   عانْ  واالنُُّذرُ  تُ اْْلَيا  تُ ْغيِن  اواما  وااأْلاْرضِ  السَّمااوااتِ  يف  مااذاا اْنظُُروا ُقلِ } قال تعاىل : 
 . [ يونس{ ]

 ُُنْرِجُ  خاِضًرا هُ ِمنْ  فاأاْخراْجناا شاْيء   ُكل ِ   ن ابااتا  ِبهِ  ْجناافاأاْخرا  مااءً  السَّمااءِ  ِمنا  أانْ زالا  الَِّذي واُهوا } وقال تعاىل : 
بًّا ِمْنهُ  واان   طاْلِعهاا ِمنْ  النَّْخلِ  واِمنا  ُمت ارااِكًبا حا را  ُمْشتاِبًها رُّمَّانا واال واالزَّيْ ُتونا  أاْعنااب   ِمنْ  واجانَّات   انِياة  دا  ِقن ْ  واغاي ْ

ت   ذاِلُكمْ  يف  ِإنَّ  واي اْنِعهِ  أاَْثارا  ِإذاا َثاارِهِ  ِإىلا  اْنظُُروا ُمتاشااِبه   َيا  [األنعام({ ]99) يُ ْؤِمُنونا  ِلقاْوم   ْلا
ِبنيا  عااِقباةُ  كاانا   كاْيفا   اْنظُُروا مثَّ  اأْلاْرضِ  يف  ِسريُوا لْ قُ } وقال تعاىل :   [األنعام({ ]11) اْلُمكاذِ 

ْنساانُ  ف اْلي اْنظُرِ }عاىل : وقال ت  [24: عبس({ ]24) طاعااِمهِ  ِإىلا  اإْلِ
ْنساانُ  ف اْلي اْنظُرِ }وقال تعاىل :   . [5: الطارق({ ]5) ُخِلقا  ِممَّ  اإْلِ
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تمي وعة أو اجلماعة الت ينوقرار اجملمبعض الناس يكون له عقل وفكر لكنه حيبس نفسه يف فكر          
لذلك أمر هللا تعاىل ابلتجرد والبعد رؤاها وما تعتقده أو تعلمه ، فهلا فرتاه ل يستطيع التفكري إل من خَلل 

ة  أا عن هذه القيود اجلماعية فقال :  فاكَُّروا ماا مثَّ ت ات ا  وافُ رااداىْن ت اُقوُموا ّلِلَِّ ماثْ ىنا ُقْل ِإَّنَّاا أاِعُظُكْم ِبوااِحدا
 .[سبأ( ] (46ْي عاذااب  شاِديد  )ْن ِجنَّة  ِإْن ُهوا ِإلَّ ناِذير  لاُكْم ب انْيا يادا ِبصااِحِبُكْم مِ 

 إن بواحدة أعظكم إَّنا: واملعىن:  (590 /3) التنزيل غوامض حقائق عن الكشافيف  الزخمشريقال 
 مثَّ  واحدا وواحدا اثنني، اثنني متفر قني. خالصا هللا لوجه تقوموا أن: وهي: وختلصتم احلق أصبتم فعلتموها
 منهما واحد كل    ويعرض فيتفكران: الثنان أم ا به، جاء وما وسلم عليه هللا صلى حممد أمر يف ت ات افاكَُّروا
 عرق هلما ينبض ول هوى اتباع هبما مييل ل متناصفني، متصادقني فيه وينظران صاحبه على فكره حمصول
 يف يفكر: الفرد وكذلك وسننه، احلق جادة لىع الصحيح والنظر الصاحل الفكر هبما يهجم حىت عصبية،

 العقَلء عادات من عنده استقر   وما وذهنه عقله على فكره ويعرض يكابرها أن غري من ونصفة بعدل نفسه



 البصائر، ويعمى اخلواطر، يشو ش مما الجتماع أن  : وفرادى مثىن تفر قهم أوجب والذي أحواهلم، وجمارى
 ول. التعصب عجاج ويثور العتساف، ويكثر اإلنصاف، يقل ذلك ومع ل،القو  وخيلط الروية، من ومينع

 املذهب . نصرة إل يسمع
 .…أومل يروا، أومل ينظروا، أفال ينظرون مل تر،أ لتقريعي مثل:ااالستفهام اإلنكاري أو  /4

 فاِإن َّهاا هِباا ُعونا ياْسما  آذاان   أاوْ  اهِبا  ي اْعِقُلونا  قُ ُلوب   مْ هلاُ  ف اتاُكونا  اأْلاْرضِ  يف  ياِسريُوا أاف الامْ } قال تعاىل :          
 ،  [46: احلج( { ]46) ُدورِ الصُّ  يف  الَِّت  اْلُقُلوبُ  ت اْعماى والاِكنْ  اأْلاْبصاارُ  ت اْعماى لا 

 مالاُكوتِ  يف  ظُُرواي انْ  أاوالاْ ( 184) ُمِبني   ناِذير   ِإلَّ  ُهوا  نْ إِ  ِجنَّة   ِمنْ  ِبصااِحِبِهمْ  ماا ي ات افاكَُّروا أاوالاْ } وقال تعاىل : 
ت ارابا  قادِ  ياُكونا  أانْ  ىعاسا  واأانْ  شاْيء   ِمنْ  اّللَُّ  خالاقا  واماا وااأْلاْرضِ  السَّمااوااتِ  ُلُهمْ  اق ْ  ب اْعداهُ  ِديث  حا  فاِبأاي ِ  أاجا

 .[ األعراف({ ]185) يُ ْؤِمُنونا 
ن اُهماا واماا وااأْلاْرضا  السَّمااوااتِ  اّللَُّ  خالاقا  ماا مْ أانْ ُفِسهِ  يف  ي ات افاكَُّروا أاوالاْ } وقال تعاىل :   واأاجال   اِبحلْاق ِ  لَّ إِ  ب اي ْ

 الَِّذينا  عااِقباةُ  كاانا   ْيفا كا   ف اي اْنظُُروا اأْلاْرضِ  يف  ياِسريُوا أاوالاْ ( 8) نا لاكااِفُرو  راهبِ ِمْ  بِِلقااءِ  النَّاسِ  ِمنا  كاِثريًا  واِإنَّ  ُمسامًّى
ُهمْ  أاشادَّ  كاانُوا  ْبِلِهمْ ق ا  ِمنْ  ُروا قُ وَّةً  ِمن ْ   فاماا اِبْلب ايِ نااتِ  ُرُسُلُهمْ  واجااءاتْ ُهمْ  عاماُروهاا ممَّا أاْكث ارا  واعاماُروهاا اأْلاْرضا  واأاَثا

 . [الروم( { ]9) ياْظِلُمونا  أانْ ُفساُهمْ  كاانُوا  والاِكنْ  لِياْظِلماُهمْ  اّللَُّ  كاانا 
ُمْ  ي اْهدِ  أاوالاْ } وقال تعاىل : ت   ذاِلكا  يف  ِإنَّ  ماسااِكِنِهمْ  يف  مياُْشونا  اْلُقُرونِ  ِمنا  ق اْبِلِهمْ  ِمنْ  أاْهلاْكناا كامْ   هلا َيا  أافاَلا  ْلا

 واأانْ ُفُسُهمْ  أانْ عااُمُهمْ  هُ ِمنْ  أتاُْكلُ  زاْرًعا ِبهِ  ف اُنْخرِجُ  اجْلُُرزِ  ضِ اأْلارْ  ِإىلا  اْلمااءا  ناُسوقُ  أاانَّ  ي اراْوا أاوالاْ ( 26) ياْسماُعونا 
 . [السجدة({ ]27) يُ ْبِصُرونا  أافاَلا 
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أاي ُّهاا} قال تعاىل :            والا ( 20) ْسماُعونا تا  واأانْ ُتمْ  عاْنهُ  ت اوالَّْوا والا  واراُسولاهُ  اّللَّا  أاِطيُعوا آماُنوا الَِّذينا  َيا
ْعناا قااُلوا كاالَِّذينا   تاُكونُوا  ي اْعِقُلونا  لا  الَِّذينا  مُ اْلُبكْ  الصُّمُّ  اّللَِّ  ِعْندا  الدَّوااب ِ  شارَّ  نَّ إِ ( 21) ياْسماُعونا  لا  واُهمْ  َسِا

 [األنفال({ ]22)
ُهمْ } وقال تعاىل :   [يونس] {( 42) ي اْعِقُلونا  لا  كاانُوا  والاوْ  الصُّمَّ  ِمعُ ُتسْ  أافاأاْنتا  ِإلاْيكا  ياْستاِمُعونا  مانْ  واِمن ْ
ُمُ  ِقيلا  واِإذاا}وقال تعاىل :  ناا ماا ن اتَِّبعُ  بالْ  الُواقا  اّللَُّ  أانْ زالا  ماا اتَِّبُعوا هلا ءا  عالاْيهِ  أاْلفاي ْ ُؤُهمْ  كاانا   أاوالاوْ  انا آابا  لا  آابا

ًئا ي اْعِقُلونا  ي ْ اءً  ُدعااءً  ِإلَّ  ياْسماعُ  لا  ِباا ي اْنِعقُ  الَِّذي كاماثالِ   او كافارُ   الَِّذينا  واماثالُ ( 170) ي اْهتاُدونا  والا  شا  ُصم   واِندا
 [ البقرة({ ]171) ي اْعِقُلونا  لا  ف اُهمْ  ُعْمي   ُبْكم  



({ 44) ساِبيًَل  ضالُّ أا  مْ هُ  بالْ  كااأْلانْ عاامِ   ِإلَّ  ُهمْ  ِإنْ  ُلونا ي اْعقِ  أاوْ  ياْسماُعونا  أاْكث اراُهمْ  أانَّ  حتاْسابُ  أامْ }وقال تعاىل : 
 [الفرقان]

ْنسِ وا  اجلِْن ِ  ِمنا  كاِثريًا  جِلاهانَّما  ذاراْأانا  والاقادْ }وقال تعاىل :  ُمْ  اإْلِ  يُ ْبِصُرونا  لا  أاْعنُي   مْ واهلاُ  هِباا ي اْفقاُهونا  لا  قُ ُلوب   هلا
ُمْ  هِباا  [األعراف]({ 179) اْلغااِفُلونا  ُهمُ  ُأولاِئكا  أاضالُّ  ُهمْ  لْ با  امِ كااأْلانْ عا   ُأولاِئكا  هِباا ياْسماُعونا  لا  آذاان   واهلا
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فات املتدبرين ، كما قال تعاىل وقد وردت كثري من األمثلة الت حتتاج إىل وق وهو موضوع ِبثنا .        
ا يف  لِلنَّاسِ  ضارابْ ناا والاقادْ } :  را  اعارابِيًّ  قُ ْرآانً ( 27) ي اتاذاكَُّرونا  لاعالَُّهمْ  ماثال   ُكل ِ   ِمنْ  اْلُقْرآنِ  هاذا  لاعالَُّهمْ  ِعواج   ِذي غاي ْ

 . [الزمر( { ]28) ي ات َُّقونا 
اي اْعقِ  واماا لِلنَّاسِ  ناْضرِبُ هاا اأْلاْمثاالُ  واتِْلكا }وقال تعاىل :   . [العنكبوت( { ]43) اْلعااِلُمونا  ِإلَّ  ُلها
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 وااّللَُّ } ت التعلم ، فقال تعاىل : او اً وملكهم وسائل وأداىل أنه خلق الناس ل يعلمون شيئبني هللا تع      
اِتُكمْ  ُبطُونِ  ِمنْ  أاْخراجاُكمْ  ًئا ت اْعلاُمونا  لا  أُمَّها ي ْ  تاْشُكُرونا  لاعالَُّكمْ  وااأْلاْفِئداةا  وااأْلاْبصاارا  السَّْمعا  لاُكمُ  لا واجاعا  شا

 . [78: النحل({ ]78)
راأْ }تعاىل :  قوله م ،نزل على النيب صلى هللا عليه وسلان أول ما ألُهية العلم كو        يلَّذِ ا رابِ كا  اِبْسمِ  اق ْ
ْنساانا  خالاقا ( 1) خالاقا  ْنساانا ا عالَّما ( 4) اِبْلقالامِ  عالَّما  الَِّذي( 3) ْكرامُ اأْلا  وارابُّكا  اقْ راأْ ( 2) عالاق   ِمنْ  اإْلِ  لاْ  ماا إْلِ
 .  [العلق( { ]5) ي اْعلامْ 

مره أن يكون أول علم يتعلمه وأ . فأمره ابلبداءة ابلعلم وأن يكون ابهلل وهلل وذكر وسيلة العلم وهي القلم
ْنِبكا  وااْست اْغِفرْ  اّللَُّ  ِإلَّ  ِإلاها  لا  أانَّهُ  فااْعلامْ }هو التوحيد ، فقال تعاىل :   ي اْعلامُ  وااّللَُّ  ْؤِمنااتِ وااْلمُ  والِْلُمْؤِمِننيا  ِلذا

 [19: حممد( { ]19) واماثْ وااُكمْ  ُمت اقالَّباُكمْ 
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مرين ذميم ، وقد حذر القرآن كَل األو اتباع اهلوى يقود صاحبه دائمًا إما إىل إفراط أو تفريط ،        
 عالاى واخاتاما  ْلم  عِ  عالاى اّللَُّ  واأاضالَّهُ  هاوااهُ  ِإهلااهُ  اختَّاذا  مانِ  تا أاف اراأايْ }يف اإلفراط : تعاىل الكرمي من النوعني ، فقال 

 [23: ثيةاجلا({ ]23) تاذاكَُّرونا  أافاَلا  اّللَِّ  ب اْعدِ  ِمنْ  ي اْهِديهِ  فامانْ  ِغشااواةً  باصارِهِ  عالاى واجاعالا  واق اْلِبهِ  َساِْعهِ 



 ِمنا  ُهًدى ِبغارْيِ  هاوااهُ  ات َّباعا  ممَّنِ  أاضالُّ  وامانْ  أاْهوااءاُهمْ  ِبُعونا ي اتَّ  أاَّنَّاا فااْعلامْ  كا لا  ياْستاِجيُبوا لاْ  فاِإنْ }وقال أيضًا : 
 . [50: صالقص( { ]50) الظَّاِلِمنيا  اْلقاْوما  ي اْهِدي لا  اّللَّا  ِإنَّ  اّللَِّ 

أاْهلا  ُقلْ } وقال أيضاً :  را غا  ِديِنُكمْ  يف  ت اْغُلوا لا  اْلِكتاابِ  َيا  ق اْبلُ  ِمنْ  ضالُّوا قادْ  ق اْوم   أاْهوااءا  ت اتَِّبُعوا والا  احلْاق ِ  ي ْ
 [77: املائدة( { ]77) السَِّبيلِ  ساوااءِ  عانْ  واضالُّوا كاِثريًا  واأاضالُّوا

نااهُ  الَِّذي ن اباأا  عالاْيِهمْ  وااْتلُ } وقال يف التفريط :  هاا فااْنسالاخا  تِنااآَيا  آت اي ْ  اْلغااِوينا  ِمنا  فاكاانا  الشَّْيطاانُ  عاهُ فاأاتْ ب ا  ِمن ْ
ناا والاوْ ( 175)  ي اْلهاثْ  عالاْيهِ  حتاِْملْ  ِإنْ  بِ اْلكالْ  كاماثالِ   فاماث اُلهُ  هاوااهُ  واات َّباعا  ْرضِ اأْلا  ِإىلا  أاْخلادا  والاِكنَّهُ  هِباا لاراف اْعنااهُ  ِشئ ْ

رُْكهُ  أاوْ  بُوا  ينا الَّذِ  اْلقاْومِ  ماثالُ  ذاِلكا  ي اْلهاثْ  ت ات ْ تِناابِ  كاذَّ ({ 176) ونا ي ات افاكَّرُ  لاعالَُّهمْ  اْلقاصاصا  فااْقُصصِ  َيا
 . [األعراف]

دااُوودُ } لذلك حث أنبياءه بعدم اتباه اهلوى فقال تعاىل :   نْيا ب ا  فااْحُكمْ  اأْلاْرضِ  يف  خاِليفاةً  عاْلنااكا جا  ِإانَّ  َيا
 ِباا شاِديد   عاذااب   هلاُمْ  اّللَِّ  ساِبيلِ  عانْ  ياِضلُّونا  الَِّذينا  ِإنَّ  ّللَِّ ا ساِبيلِ  عانْ  ف اُيِضلَّكا  اهْلاواى عِ ت اتَّبِ  والا  اِبحلْاق ِ  النَّاسِ 
 . [ص( { ]26) احلِْساابِ  ي اْوما  ناُسوا
 
 االستكبار : /3

اء لذلك ل أيبه له ، ة والزدر الكِب جيعل صاحبه ينظر ألي قول أو فعل أيتيه من اْلخرين ابلدوني       
ِتا  عانْ  ساأاْصِرفُ }  : كما قال تعاىللذلك يعد هذا الداء من  أسوء العوائق عن طلب احلق وقبوله ،    آَيا

ِإنْ  احلْاق ِ  ِبغارْيِ  اأْلاْرضِ  يف  ي اتاكاب َُّرونا  الَِّذينا  ِبي ي اراْوا واِإنْ  هِباا يُ ْؤِمُنوا لا  آياة   ُكلَّ   اي اراوْ  وا ِبيًَل  ي اتَِّخُذوهُ  لا  الرُّْشدِ  لا سا  سا
ِإنْ  تِناا كاذَّبُوا  مْ بِان َّهُ  ذاِلكا  ساِبيًَل  ي اتَِّخُذوهُ  ي ِ اْلغا  ساِبيلا  ي اراْوا وا هاا واكاانُوا ِبَيا  .[األعراف({ ]146) غااِفِلنيا  عان ْ
 التقليد :  /4

يل إىل النقياد والتبعية ميبعض الناس ل يرى يف نفسه األهلية لفعل أي شيء لذلك تراه دائما        
 عن هذا الصنف ، كما حكى هللا  ،، واحلمود على ما هو عليه ل حيرك ساكنًا املطلقة لغريه سلبًا وإجياابً 

ِإذاا}فقال تعاىل :  ُمُ  ِقيلا  وا ناا ماا ن اتَِّبعُ  بالْ  لُواقاا اّللَُّ  أانْ زالا  ماا اتَِّبُعوا هلا ءاانا  عالاْيهِ  أاْلفاي ْ ُؤُهمْ  كاانا   أاوالاوْ  آابا  لا  آابا
ًئا ي اْعِقُلونا  ي ْ اءً  ُدعااءً  ِإلَّ  ياْسماعُ  لا  ِباا ي اْنِعقُ  الَِّذي كاماثالِ   اكافاُرو   الَِّذينا  واماثالُ ( 170) ُدونا ي اْهتا  والا  شا  ُصم   واِندا

 . [البقرة({ ]171) ي اْعِقُلونا  لا  ف اُهمْ  ُعْمي   ُبْكم  
ءاانا  واجاْدانا  ِإانَّ  قااُلوا بالْ } وقال تعاىل :  رِِهمْ  عالاى ِإانَّ وا  أُمَّة   عالاى آابا  . [ الزخرف( { ]22) ُمْهتاُدونا  آَثا



ُهمْ  ُمْنِذر   جااءاُهمْ  أانْ  واعاِجُبوا} وقال تعاىل :  ا كااِفُرونا الْ  واقاالا  ِمن ْ  ِإهلاًا ْْلهِلاةا ا أاجاعالا ( 4) كاذَّاب    سااِحر   هاذا
ا ِإنَّ  وااِحًدا هُ  اْلمالاُ  وااْنطالاقا ( 5) ُعجااب   لاشاْيء   هاذا ا ِإنَّ  آهِلاِتُكمْ  عالاى وااْصِِبُوا اْمُشوا أانِ  مْ ِمن ْ  يُ راادُ  لاشاْيء   هاذا

ْعناا ماا( 6) ا َسِا ا ِإنْ  اْْلِخراةِ  اْلِملَّةِ  يف  هِباذا ق  ا ِإلَّ  هاذا  . [ص({ ]7) ْخِتَلا
ُموساى رابُُّكماا فامانْ  قاالا }:  -عن فرعون حاكيًا  –وقال تعاىل   ء  شايْ  ُكلَّ   أاْعطاى الَِّذي راب ُّناا قاالا ( 49) َيا

ْلقاهُ  لُ  فاماا قاالا ( 50) هاداى مثَّ  خا  والا  رابِ   لُّ ياضِ  لا  ِكتااب    يف  رابِ   ِعْندا  ِعْلُمهاا الا قا ( 51) اأْلُوىلا  اْلُقُرونِ  ابا
 بِهِ  أاْخراْجناافا  مااءً  مااءِ السَّ  ِمنا  واأانْ زالا  ُسُبًَل  يهاافِ  لاُكمْ  واسالاكا  ماْهًدا اأْلاْرضا  لاُكمُ  جاعالا  الَِّذي( 52) ي اْنساى
ت   ذاِلكا  يف  نَّ إِ  أانْ عااماُكمْ  وااْرعاْوا ُكُلوا(  53) شاىتَّ  ن اباات   ِمنْ  أاْزوااًجا َيا  . [ طه({ ]54) الن ُّهاى أِلُويل  ْلا
 الغفلة:  /5

ذي اللتفكري يف دلئل احلق وهي النغماس يف متطلبات احلياة وأهوائها والنشغال هبا عن ا          
 . جاء يف القران الكرمي

نْ ياا يااةِ اِبحلْا  واراُضوا ِلقااءاانا  ي اْرُجونا  لا  الَِّذينا  ِإنَّ }قال تعاىل :  تِناا عانْ  مْ هُ  واالَِّذينا  هِباا وااْطماأانُّوا الدُّ  غااِفُلونا  آَيا
 . [سيون({ ]8) ياْكِسُبونا  كاانُوا  ِباا النَّارُ  ماْأوااُهمُ  ُأولاِئكا ( 7)

 كافاُروا  واالَِّذينا  هاارُ اأْلان ْ  حتاِْتهاا ِمنْ  جتاِْري جانَّات   احِلااتِ الصَّ  واعاِمُلوا آماُنوا الَِّذينا  يُْدِخلُ  اّللَّا  ِإنَّ }وقال أيضاً : 
ت َُّعونا  ُكُلونا  ي اتاما أيْا ُمْ  ثْ ًوىما  واالنَّارُ  اأْلانْ عاامُ  أتاُْكلُ  كاماا  وا  . [حممد({ ]12) هلا

نْ ياا احلْايااةِ  ِمنا  ظااِهًرا ي اْعلاُمونا } : وقال تعاىل  أانْ ُفِسِهمْ  يف  كَُّرواي ات افا  أاوالاْ ( 7) غااِفُلونا  ُهمْ  اْْلِخراةِ  نِ عا  واُهمْ  الدُّ
ن اُهماا واماا وااأْلاْرضا  السَّمااوااتِ  اّللَُّ  خالاقا  ماا  لاكااِفُرونا  راهبِ ِمْ  بِِلقااءِ  نَّاسِ ال ِمنا  كاِثريًا  واِإنَّ  ُمسامًّى واأاجال   حلْاق ِ ابِ  ِإلَّ  ب اي ْ
 . [الروم( { ]8)

لْ  ِلمانْ  لِتاُكونا  بِباداِنكا  نُ ناجِ يكا  فااْلي اْوما } وقال تعاىل :  تِنااآ عانْ  النَّاسِ  ِمنا  كاِثريًا  واِإنَّ  آياةً  فاكا خا  لاغااِفُلونا  َيا
 . [يونس({ ]92)

 

 
 
 
 



 تاملبحث الثاني : األمثلة والدالال
 

ملن ألقى السمع هداية س ولتكون قرآن ليعتِب هبا الناضرب هللا عز وجل كثرياً من األمثلة يف هذا ال     
يف  كثري  ابن قال املصري ،  أل يسريوا يف طريق من ذكروا ابلغواية وسوءهلم ، ولتكون وقاية وهو شهيد 

اها  يف  لِلنَّاسِ  ضارابْ ناا والاقادْ : }ت اعااىلا  ي اُقولُ :   (96 /7)تفسريه   ِفيهِ  لِلنَّاسِ  اب اي َّنَّ : أايْ { ماثال   ُكل ِ   ِمنْ  اْلُقْرآنِ  ذا
 لاُكمْ  ضارابا : }عااىلا ت ا  قاالا  كاماا  اأْلاْذهااِن، ِإىلا  اْلماْعىنا  يُ قار ب اْلماثالا  فاِإنَّ  ،{ ي اتاذاكَُّرونا  لاعالَُّهمْ } اأْلاْمثااِل، ِبضاْربِ 

 واماا لِلنَّاسِ  ناْضرِبُ هاا األْمثاالُ  واتِْلكا : }واقاالا  ِسُكْم،أانْ فُ  ِمنْ  ت اْعلاُموناهُ : أايْ [ 28:الرُّومِ { ]أانْ ُفِسُكمْ  ِمنْ  ماثاَل
 [ .43:اْلعاْنكاُبوتِ { ]اْلعااِلُمونا  ِإل ي اْعِقُلهاا

 قادْ : قااُلوا:  [اأْلاْمثاالِ  ضاْربِ  يف  السِ رُّ ]:  (146 /1) العاملني رب عن املوقعني إعَلمويقول ابن القم يف 
، ِتباارِ اِلعْ  عالاى ِعبااداهُ  وادالَّ  وامانااًما، واي اقاظاةً  واشاْرًعا قاْدرًا واصارَّف اهاا اأْلاْمثاالا  ُسْبحااناهُ  اّللَُّ  ضارابا   واُعُبورِِهمْ  ِبذاِلكا

هلِِمْ  ناِظريِِه، إىلا  الشَّْيءِ  ِمنْ   لنَِّظرِي .ا عالاى اِبلنَِّظريِ  وااْسِتْدلا
 كر يف هذا املبحث بعضاً من هذه األمثال .أذ وس

 :  باتواجالأول  توحيد املعبود املثال األول :
 ماثاَلً  َينِ ياْستاوِ  هالْ  ِلراُجل   سالاماً  واراُجَلً  اِكُسونا ُمتاش ُشراكاءُ  ِفيهِ  راُجَلً  ماثاَلً  اّللَُّ  ضارابا }قال تعاىل :      
 . (29) ي اْعلاُمونا  ل أاْكث اُرُهمْ  بالْ  ّلِلَِّ  احلْاْمدُ 

ا:  (143 /1) العاملني رب عن املوقعني إعَلميف قال ابن القيم   كِ لِْلُمْشرِ  ُسْبحااناهُ  اّللَُّ  ضاراباهُ  ماثال   هاذا
ِد؛وااْلُموا  ِْلُكهُ  عاْبد   ِباْنزِلاةِ  فااْلُمْشِركُ  حِ   الضَّيِ قُ : اْلُمتاشااِكسُ  واالرَُّجلُ  ُمتاشااحُّونا، خُمْتاِلُفونا  ُمت اناازُِعونا  مجاااعاة   ميا

ِْلُكهُ  ِبعاْبد   ُشبِ ها  شاىتَّ  آهِلاةً  ي اْعُبدُ  كاانا   لامَّا فااْلُمْشِرُك، اخْلُُلِق، ُلغا  أانْ  مُيِْكُنهُ  لا  ماِتِه،ِخدْ  يف  ُمت انااِفُسونا  مجاااعاة   ميا  ي اب ْ
ث اُلهُ  ْحداهُ وا  اّللَّا  ي اْعُبدُ  كاانا   لامَّا وااْلُمواحِ دُ  أامْجاِعنيا، ِرضااُهمْ   واعاِلما  لاُه، سالاما  قادْ  وااِحد ، ِلراُجل   عاْبد   كاماثالِ   فاما

ُه، اِلِكهِ لِ  سااِل   ُهوا  بالْ  ِفيِه، اخْلُلاطااءِ  تاشااُحنِ  ِمنْ  رااحاة   يف  ف اُهوا  ِرضااُه، إىلا  الطَّرِيقا  واعارافا  ماقااِصدا  غارْيِ  ِمنْ  ما
ِإْحساانِهِ  عالاْيِه، فاقاِتهِ واشا  لاُه، وارامْحاِتهِ  ِبِه، مااِلِكهِ  راْأفاةِ  ماعا  ِفيِه، ت اناازُع    ياْستاِوي ف اهالْ  ِلماصااحِلِِه، وات اوال ِيهِ  إلاْيِه، وا
انِ  ا اْلعاْبدااِن؟ هاذا ِإْحساانِهِ  ماُعوناِتهِ  ِمنْ  ياْستاِحقُّ  وااِحد   ِلمااِلك   اِلصا اخْلا  فاِإنَّ  اأْلاْمثااِل؛ أابْ لاغِ  ِمنْ  واهاذا  وااْلِتفااتِهِ  وا

، احلْاْمدُ  اْلُمتاشااِكِسنيا  اءِ الشُّراكا  بُ صااحِ  ياْستاِحقُّ  لا  ماا ِباصااحِلِهِ  واِقيااِمهِ  إلاْيهِ   " . ي اْعلاُمونا  لا  ُرُهمْ أاْكث ا  بالْ  ّلِلَِّ



خذ هللا تعاىل العهد على بين ينبين عليها كل شيء كانت هي أوىل األولوَيت ، فلذلك أ فالعقيدة ملا كان
 آدم وهم يف ظهور آابئهم أل يعبدوا إل إَيه .

 قاالُوا ِبرابِ ُكمْ  لاْستُ أا  أانْ ُفِسِهمْ  عالاى واأاْشهاداُهمْ  ر ِي َّت اُهمْ ذُ  ظُُهورِِهمْ  ِمنْ  آداما  بايِن  ِمنْ  رابُّكا  أاخاذا  واِإذْ }قال تعاىل : 
اها  عانْ  ُكنَّا  ِإانَّ  اْلِقيااماةِ  ي اْوما  ت اُقوُلوا أانْ  شاِهْدانا  ب الاى ُؤانا  أاْشراكا  ِإَّنَّاا ت اُقوُلوا أاوْ ( 172) غااِفِلنيا  ذا  واُكنَّا ق اْبلُ  ِمنْ  آابا
تِ  نُ فاصِ لُ  كاذاِلكا وا ( 173) اْلُمْبِطُلونا  ف اعالا  ِباا أاف اتُ ْهِلُكناا ب اْعِدِهمْ  ِمنْ  ُذر ِيَّةً  ({ 174) ْرِجُعونا ي ا  والاعالَُّهمْ  اْْلَيا

 . [األعراف]
 اءت الرسل لتذكرهم به .وكلما بعد الناس عن التوحيد ، ج

ْلناا واماا}قال تعاىل :  [األنبياء({ ]25) ُدونِ فااْعبُ  أاانا  ِإلَّ  ِإلاها  لا  أانَّهُ  ِإلاْيهِ  ينُوحِ  ِإلَّ  راُسول   ِمنْ  ق اْبِلكا  ِمنْ  أاْرسا
ُهمْ  الطَّاُغوتا  وااْجتاِنُبوا اّللَّا  ُدوااْعبُ  أانِ  راُسوًل  أُمَّة   ُكل ِ   يف  ب اعاثْ ناا والاقادْ }قال تعاىل :و  ُهمْ  اّللَُّ  هاداى نْ ما  فاِمن ْ  واِمن ْ
لاةُ  عالاْيهِ  حاقَّتْ  مانْ  ِبنيا  عااِقباةُ  كاانا   كاْيفا   فااْنظُُروا اأْلاْرضِ  يف  فاِسريُوا الضََّلا  . [النحل({ ]36) اْلُمكاذِ 
({ 45) ونا يُ ْعبادُ  آهِلاةً  الرَّمْحانِ  ُدونِ  ِمنْ  جاعاْلنااأا  ُرُسِلناا ِمنْ  ق اْبِلكا  ِمنْ  أاْرساْلناا مانْ  وااْسأالْ }قال تعاىل :و 
 . [الزخرف]

 العاجز ال يستحق أن يعبد :املثال الثاني : 
يعان ول يعني ، ويعطى ول يعطي  وصف هللا تعاىل اْلهلة الت تعبد ابلباطل بهنا عاجزة ، والعاجز       

 عاىل .تون هللا وملا كان هبذه املثابة فهو غري مستحق أن يعبد ويتخذ إهلاً من د، 
 وقد جاءت بذلك عدة آَيت :

أاي ُّهاا النَّاُس ُضِربا ماثال  فااْستاِمُعوا قال تعاىل :  اًب والاِو نَّ الَِّذينا تاْدُعونا ِمْن ُدوِن اّللَِّ لاْن خياْ لاُه إِ }َيا ُلُقوا ُذابا
ًئا لا ياْست اْنقِ  ي ْ ُب شا ُهُم الذُّابا ِإْن ياْسلُب ْ ُروا اّللَّا ما ( 73ُذوُه ِمْنُه ضاُعفا الطَّاِلُب وااْلماْطُلوُب )اْجتاماُعوا لاُه وا ا قادا

 [75 - 73( { ]احلج: 74ِوي  عازِيز  )حاقَّ قاْدرِِه ِإنَّ اّللَّا لاقا 
ًتا وا } ماثاُل الَِّذينا اختَّاُذوا ِمْن ُدوِن اّللَِّ أاْولِ قال تعاىل : و  ثاِل اْلعاْنكاُبوِت اختَّاذاْت ب اي ْ ِإنَّ أاْوهانا اْلبُ ُيوِت يااءا كاما

وا اْلعازِيُز احلْاِكيُم ْدُعونا ِمْن ُدونِِه ِمْن شاْيء  واهُ ْعلاُم ماا يا ( ِإنَّ اّللَّا ي ا 41لاب اْيُت اْلعاْنكاُبوِت لاْو كاانُوا ي اْعلاُمونا )
 []العنكبوت( 43لَّ اْلعااِلُمونا )( واتِْلكا اأْلاْمثااُل ناْضرِبُ هاا لِلنَّاِس واماا ي اْعِقُلهاا إِ 42)

ُة احلْاقِ  واالَِّذينا ياْدُعونا قال تعاىل : و  بااِسِط كافَّْيِه ِإىلا اْلمااِء }لاُه داْعوا ُْم ِبشاْيء  ِإلَّ كا ِمْن ُدونِِه لا ياْستاِجيُبونا هلا
ل  ) ُلغا فااُه واماا ُهوا بِبااِلِغِه واماا ُدعااُء اْلكااِفرِينا ِإلَّ يف ضاَلا ّلِلَِّ ياْسُجُد ماْن يف السَّمااوااِت وااأْلاْرِض 14لِي اب ْ ( وا

ْرًها وا  هُلُْم اِبْلُغُدوِ  وااْْلصااِل )طاْوًعا واكا ُ ُقْل أافااختَّاْذُُتْ ِمْن ُدونِِه 15ِظَلا ( ُقْل ماْن رابُّ السَّمااوااِت وااأْلاْرِض ُقِل اّللَّ



ِْلُكونا أِلانْ ُفِسِهْم ن اْفًعا والا ضارًّا ُقْل هاْل ياْستاِوي اأْلاْعماى وااْلباِصرُي أاْم هاْل تاْستا  ِوي الظُُّلمااُت واالنُّوُر أاْولِيااءا لا ميا
اِلُق ُكلِ  شاْيء  واُهوا  ُ خا ْلِقِه ف اتاشااباها اخْلاْلُق عالاْيِهْم ُقِل اّللَّ ( 16اْلوااِحُد اْلقاهَّاُر ) أاْم جاعاُلوا ّلِلَِّ ُشراكااءا خالاُقوا كاخا

 السَّْيُل زاباًدا راابًِيا وامِمَّا يُوِقُدونا عالاْيِه يف النَّاِر اْبِتغااءا ِحْلياة  أانْ زالا ِمنا السَّمااِء مااًء فاساالاْت أاْوِدياة  ِبقادارِهاا فااْحتامالا 
فاُع النَّاسا ف اياْمُكُث أاْو ماتااع  زاباد  ِمثْ ُلُه كاذاِلكا ياْضِرُب اّللَُّ احلْاقَّ وااْلبااِطلا فاأامَّا الزَّباُد ف اياْذهاُب ُجفااًء واأامَّا ما  ا ي ان ْ

 [({ ]الرعد17 اأْلاْمثاالا )ْرِض كاذاِلكا ياْضِرُب اّللَُّ يف اأْلا 
 قاالا }عنه هللا تعاىل :  فيما حكاهولقد أوجز إبراهيم عليه السَلم صفات من يستحق أن يعبد بقوله ، 

ُتمْ   ماا أاف اراأايْ ُتمْ  ؤُُكمُ  أانْ ُتمْ ( 75) ت اْعُبُدونا  ُكن ْ  الَِّذي( 77) اْلعاالاِمنيا  رابَّ  ِإلَّ  يل  عاُدو   ُهمْ فاِإن َّ ( 76) ْقداُمونا اأْلا  واآابا
ِإذاا( 79) واياْسِقنيِ  ُيْطِعُميِن  ُهوا  واالَِّذي( 78) ي اْهِدينِ  ف اُهوا  خالاقايِن   مُيِيُتيِن  ِذيواالَّ ( 80) ياْشِفنيِ  ف اُهوا  ماِرْضتُ  وا

ينِ  ْوما ي ا  ئاِت خاِطي يل  ي اْغِفرا  أانْ  أاْطماعُ  واالَِّذي( 81) حُيِْينيِ  مثَّ   اِبلصَّاحِلِنيا  ْقيِن واأاحلِْ  ُحْكًما يل  هابْ  راب ِ ( 82) الدِ 
 . [الشعراء({ ]83)

 :املعصية واالبتداع  ونهينا عن تباعاالو الطاعةب: أمرنا  املثال الثالث
ًتا كاانا   أاوامانْ } قال تعاىل :           نااهُ  ماي ْ  الظُُّلمااتِ  يف  ماث اُلهُ  كامانْ   النَّاسِ  يف  بِهِ  مياِْشي نُورًا لاهُ  واجاعاْلناا فاأاْحي اي ْ

هاا خباارِج   لاْيسا   . [ األنعام({ ]122) ي اْعماُلونا  كاانُوا  ماا لِْلكااِفرِينا  زُيِ نا  كاذاِلكا   ِمن ْ
ناا واكاذاِلكا : }ت اعااىلا  واقاالا  ي ْ مياا والا  اْلِكتاابُ  ماا تاْدِري ُكْنتا   ماا أاْمرانا  ِمنْ  ُروًحا إلاْيكا  أاْوحا  جاعاْلنااهُ  والاِكنْ  نُ اإْلِ

 { .ِعبااِدانا  ِمنْ  ناشااءُ  مانْ  ِبهِ  ن اْهِدي نُورًا
 وًحارُ  أاماراهُ  جاعالا  أانَّهُ  ت اعااىلا  ب ارا فاأاخْ :  (42 /2) اإلسَلمية اجليوش اجتماعالقيم يف ن بايقول            

ا واُهًدى، وانُورًا اي ات ْ  واماا واالنُّورِ  الرُّوحِ  ِمنا  ُكِسيا   قادْ  ةِ واالسُّنَّ  اأْلاْمرِ  ات ِبااعِ  صااِحبا  ت اراى واهِلاذا واةِ  ِمنا  ب اُعُهما  احلْاَلا
لاةِ  وااْلماهااباةِ  ُرُه  ُحرِماهُ  قادْ  ماا وااْلقاُبولِ  وااجلْاَلا  . "غاي ْ

ُتمْ   ِإنْ  لْ قُ } وجعل هللا تعاىل التباع دليَلً على احملبة ، فقال تعاىل :           حُيِْبْبُكمُ  ُعوين فااتَّبِ  اّللَّا  حتُِبُّونا  ُكن ْ
 اْلكااِفرِينا  حيُِبُّ  لا  اّللَّا  فاِإنَّ  ت اوالَّْوا فاِإنْ  واالرَُّسولا  اّللَّا  أاِطيُعوا لْ قُ ( 31) راِحيم   غاُفور   وااّللَُّ  ُذنُوباُكمْ  لاُكمْ  ي اْغِفرْ وا  اّللَُّ 

 . [عمران آل({ ]32)
ينِ  ِمنا  لاُكمْ  شاراعا } قال : فاألنبياء من قبل هبذا الدين الذي شرعه لنا ، وبني هللا تعاىل أنه أوصى   ماا الدِ 

ناا واالَِّذي نُوًحا ِبهِ  واصَّى ي ْ ناا واماا ِإلاْيكا  أاْوحا   ِفيهِ  ت ات افارَُّقوا والا  ينا الد ِ  أاِقيُموا أانْ  واِعيساى واُموساى ِإبْ رااِهيما  ِبهِ  واصَّي ْ
بُ را   . [الشورى({ ]13) يُِنيبُ  مانْ  ِإلاْيهِ  واي اْهِدي ياشااءُ  مانْ  ِإلاْيهِ  جياْتايب  اّللَُّ  ِإلاْيهِ  تاْدُعوُهمْ  ماا اْلُمْشرِِكنيا  عالاى كا



ُمْ  أامْ } وقال تعاىل :  ُمْ  شاراُعوا ُشراكااءُ  هلا ينِ  ِمنا  هلا ذانْ  لاْ  اما  الدِ  ِلماةُ   والاْولا  اّللَُّ  ِبهِ  أيْا ن اُهمْ  لاُقِضيا  فاْصلِ الْ  كا  واِإنَّ  ب اي ْ
ُمْ  الظَّاِلِمنيا   [22 ،21: الشورى( { ]21) أالِيم   عاذااب   هلا

اية عن يوسف عليه السَلم قال تعاىل حكوضرب مثالً ِبن التزم هبذا األمر وهو يوسف عليه السَلم ، ف
 واِإْسحااقا  ِإبْ رااِهيما  ِئيآابا  ِملَّةا  واات َّب اْعتُ ( 37) كااِفُرونا   ُهمْ  ْْلِخراةِ ابِ  واُهمْ  اِبّللَِّ  يُ ْؤِمُنونا  لا  ق اْوم   ِملَّةا  ت اراْكتُ  ِإين ِ }: 

ناا اّللَِّ  فاْضلِ  ِمنْ  ذاِلكا  شاْيء   ِمنْ  اِبّللَِّ  ُنْشِركا  نْ أا  لاناا كاانا   ماا واي اْعُقوبا   لا  النَّاسِ  أاْكث ارا  نَّ والاكِ  النَّاسِ  واعالاى عالاي ْ
 . [يوسف( { ]38) ياْشُكُرونا 

 واالرَُّسولا  اّللَّا  عِ ُيطِ  وامانْ } :ويسلك هذا السبيل ، فقال  هوجعل الباب مفتوحًا ملن أراد أن يلج من     
يِقنيا  نيا النَِّبي ِ  ِمنا  عالاْيِهمْ  اّللَُّ  أانْ عاما  الَِّذينا  ماعا  فاُأولاِئكا  اءِ  واالصِ دِ  ( 69) راِفيًقا ُأولاِئكا  ُسنا واحا  واالصَّاحِلِنيا  واالشُّهادا

 . [النساء{ ]
 

 : ص اشخألاوالغلو يف التعلق بال قتداء باالاالتباع يكون  :   الرابع املثال
 أاْعقااِبُكمْ  عالاى ُتمْ انْ قالاب ْ  قُِتلا  أاوْ  مااتا  أافاِإنْ  الرُُّسلُ  هِ ق اْبلِ  ِمنْ  خالاتْ  قادْ  راُسول   ِإلَّ  حُمامَّد   واماا}قال تعاىل      

قاِلبْ  وامانْ  ًئا اّللَّا  ياُضرَّ  ف الانْ  عاِقب اْيهِ  عالاى ي ان ْ  . [عمران آل({ ]144) الشَّاِكرِينا  اّللَُّ  ياْجِزيواسا  شاي ْ
ه صحيحقد أخرج البخاري يف وهذه اْلية من أول العواصم للمة بعد موت النيب صلى هللا عليه وسلم ، ف

هاا، اّللَُّ  راِضيا  عااِئشاةا  عانْ  - 3667،  (6 /5)  صالَّى اّللَِّ  لا راُسو  أانَّ  واسالَّما، عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى النَّيب ِ  زاْوجِ  عان ْ
 مااتا  ماا وااّللَِّ : ُقولُ ي ا  ُعمارُ  ف اقااما  - اِبلعاالِياةِ  ي اْعيِن  َْسااِعيلُ إِ : قاالا  - اِبلسُّْنِح، باْكر   واأابُو مااتا  واسالَّما، عالاْيهِ  هللاُ 

،ذاا ِإلَّ  ن اْفِسي يف  ي اقاعُ  كاانا   ماا وااّللَِّ : رُ ُعما  واقاالا : قاالاتْ  واسالَّما، عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى اّللَِّ  راُسولُ  عاث انَّهُ  كا ُ، والاي اب ْ  اّللَّ
 ف اقاب َّلاُه، سالَّما وا  عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى اّللَِّ  راُسولِ  عانْ  فاكاشافا  " باْكر   أابُو فاجااءا  واأاْرُجلاُهْم، رِجاال   أاْيِديا  ف الاي اْقطاعانَّ 

يًّا ِطْبتا  واأُمِ ي، أاْنتا  بِاِب : قاالا  : ف اقاالا  خاراجا  مثَّ  باًدا،أا  املاْوت ات انْيِ  اّللَُّ  يُِذيُقكا  لا  بِياِدهِ  ْفِسين ا  واالَِّذي وامايِ ًتا، حا
، عالاى احلااِلفُ  أاي ُّهاا   مانْ  أال: واقاالا  لاْيِه،عا  واأاثْ ىنا  باْكر   أابُو اّللَّا  فاحاِمدا  ُعماُر، سا جالا  باْكر   أابُو تاكالَّما  ف الامَّا ِرْسِلكا
، قادْ  امَّدً حُما  فاِإنَّ  واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى حُمامًَّدا ي اْعُبدُ  كاانا  ُوُت، لا  حاي   اّللَّا  فاِإنَّ  اّللَّا  ي اْعُبدُ  كاانا   وامانْ  مااتا  ميا
ِإن َُّهمْ  مايِ ت   ِإنَّكا : }واقاالا   الرُُّسلُ  ق اْبِلهِ  ِمنْ  خالاتْ  قادْ  راُسول   ِإلَّ  حُمامَّد   واماا: }واقاالا  ،[30: الزمر{ ]مايِ ُتونا  وا
ُتمْ  قُِتلا  أاوْ  مااتا  أافاِإنْ  قاِلبْ ي ا  وامانْ  أاْعقااِبُكمْ  عالاى انْ قالاب ْ  اّللَُّ  واساياْجِزي ًئاشاي ْ  اّللَّا  ياُضرَّ  ف الانْ  عاِقب اْيهِ  عالاى ن ْ

 . [144: عمران آل{ ]الشَّاِكرِينا 



 الَِّذينا  كافارا   لاقادْ } قال تعاىل : قد كان الغلو يف األنبياء والصاحلني سببًا يف هَلك األمم السابقة ، كما و 
ِْلكُ  فامانْ  ُقلْ  ماْرمياا  اْبنُ  اْلماِسيحُ  ُهوا  اّللَّا  ِإنَّ  قااُلوا ًئا اّللَِّ  ِمنا  ميا ي ْ  واأُمَّهُ  ماْرمياا  اْبنا  اْلماِسيحا  يُ ْهِلكا  أانْ  أاراادا  ِإنْ  شا
يًعا اأْلاْرضِ  يف  وامانْ  ّلِلَِّ  مجِا ن اُهماا واماا وااأْلاْرضِ  السَّمااوااتِ  ُمْلكُ  وا  قاِدير   شاْيء   ُكل ِ   عالاى وااّللَُّ  ياشااءُ  ماا خياُْلقُ  ب اي ْ

 . [17: املائدة( { ]17)
نااهاا ُحجَّتُ ناا واتِْلكا }تعاىل : ابلقتداء ابألنبياء ل الغلو فيهم ، كما قال أننا مأمورون ولقد بني هللا تعاىل   آت اي ْ

ناا( 83) عاِليم   حاِكيم   رابَّكا  ِإنَّ  ناشااءُ  مانْ  داراجاات   ن اْرفاعُ  ق اْوِمهِ  عالاى ِإبْ رااِهيما  ب ْ  ُكَلًّ   واي اْعُقوبا  ِإْسحااقا  لاهُ  واواها
يْ ناا يْ ناا وانُوًحا هادا  َناِْزي واكاذاِلكا  واهااُرونا  واُموساى وايُوُسفا  واأايُّوبا  واُسلاْيماانا  دااُوودا  ُذر ِيَِّتهِ  واِمنْ  ق اْبلُ  ِمنْ  هادا

ِإْليااسا  واِعيساى واحياْيا  وازاكارَيَّ ( 84) اْلُمْحِسِننيا  ِإَْسااِعيلا ( 85) الصَّاحِلِنيا  ِمنا  ُكل    وا  واُلوطًا وايُوُنسا  وااْلياساعا  وا
ِئِهمْ  واِمنْ ( 86) اْلعاالاِمنيا  عالاى فاضَّْلناا واُكَلًّ  هِتِمْ  آابا ِإْخوااهِنِمْ  واُذرِ َيَّ نااُهمْ  وا ي ْ يْ نااُهمْ  وااْجت اب ا  ُمْستاِقيم   ِصرااط   ِإىلا  واهادا

ُهمْ  حلااِبطا  أاْشراُكوا والاوْ  ِعبااِدهِ  ِمنْ  ياشااءُ  مانْ  ِبهِ  ي اْهِدي اّللَِّ  ُهداى ذاِلكا ( 87)  ُأولاِئكا ( 88) ي اْعماُلونا  كاانُوا  ماا عان ْ
نااُهمُ  الَِّذينا  ( 89) ِبكااِفرِينا  هِباا لاْيُسوا ق اْوًما هِباا واكَّْلناا ف اقادْ  ءِ هاُؤلا  هِباا ياْكُفرْ  فاِإنْ  واالن ُّبُ وَّةا  وااحْلُْكما  اْلِكتاابا  آت اي ْ
اُهمُ  اّللَُّ  هاداى الَِّذينا  ُأولاِئكا  ( { 90) لِْلعاالاِمنيا  ِذْكراى ِإلَّ  ُهوا  ِإنْ  أاْجًرا عالاْيهِ  أاْسأاُلُكمْ  لا  ُقلْ  اقْ تاِدهْ  فاِبُهدا

 . [األنعام]
كأشخاص    ل يقل هبمو بهداهم اقتده ، فبعد أن َسى من َسى من األنبياء ، قال : هللا تعاىل فقال        

 إَّنا هبداهم .
 يُ ْؤتِياهُ  أانْ  لِباشار   كاانا   ماا}: قال عن األنبياء واملصلحني أن يدعوا هذا اجلرم أو يرضوا به ، فهللا تعاىل  نفىو 
نِيِ نيا  ُكونُوا  والاِكنْ  اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  يل  ِعبااًدا ُكونُوا  لِلنَّاسِ  ي اُقولا  مثَّ  واالن ُّبُ وَّةا  وااحْلُْكما  اْلِكتاابا  اّللَُّ  ُتمْ   ِباا راابَّ  تُ عالِ ُمونا  ُكن ْ

ُتمْ   واِباا اْلِكتاابا  ُمراُكمْ  والا ( 79) تاْدُرُسونا  ُكن ْ ِئكاةا  ت اتَِّخُذوا أانْ  أيْا ابً  يِ نيا واالنَّبِ  اْلماَلا ُمرُُكمْ  أاْرابا  ِإذْ  ب اْعدا  اِبْلُكْفرِ  أاأيْا
 . [عمران آل({ ]80) ُمْسِلُمونا  أانْ ُتمْ 
 

 العربة باحلقائق ال املسميات ::  املثال اخلامس
تا  أاف اراأايْ ُتمُ }قال تعاىل :    ( 21) اأْلُنْ ثاى والاهُ  الذَّكارُ  أالاُكمُ ( 20) اأْلُْخراى الثَّالِثاةا  وامانااةا ( 19) وااْلُعزَّى الَلَّ

ُتُموهاا أاَْسااء   ِإلَّ  ِهيا  ِإنْ ( 22) ِضيزاى ِقْسماة   ِإًذا تِْلكا  ؤُُكمْ  أانْ ُتمْ  َساَّي ْ  ِإنْ  ُسْلطاان   ِمنْ  هِباا اّللَُّ  أانْ زالا  ماا واآابا
 . [ النجم( { ]23) اهْلُداى راهبِ ِمُ  نْ مِ  جااءاُهمْ  والاقادْ  اأْلانْ ُفسُ  ت اْهواى واماا الظَّنَّ  ِإلَّ  ي اتَِّبُعونا 



 أاَْسااء   يف  أاجُتااِدُلونايِن  واغاضاب   رِْجس   بِ ُكمْ را  ِمنْ  عالاْيُكمْ  واقاعا  قادْ  قاالا }  :هود عليه السَلمعن قال تعاىل و 
ُتُموهاا ؤُُكمْ  أانْ ُتمْ  َساَّي ْ تاظِ  ِمنا  ماعاُكمْ  ِإين ِ  نْ تاِظُروافاا ْلطاان  سُ  ِمنْ  هِباا اّللَُّ  ن ازَّلا  ماا واآابا : األعراف({ ]71) رِينا اْلُمن ْ

71] . 
صااِحيباِ }  :يوسف عليه السَلمعن قال تعاىل و : /ج ر   ُمت افار ُِقونا  ب  أاأاْرابا  السِ ْجنِ  َيا ي ْ  اْلقاهَّارُ  اِحدُ اْلوا  اّللَُّ  أامِ  خا

ُتُموهااَساَّ  أاَْسااءً  ِإلَّ  ُدونِهِ  ِمنْ  ت اْعُبُدونا  ماا( 39) ؤُُكمْ  ُتمْ أان ْ  ي ْ  ّلِلَِّ  ِإلَّ  احْلُْكمُ  ِإنِ  ْلطاان  سُ  ِمنْ  هِباا اّللَُّ  أانْ زالا  ماا واآابا
هُ  ِإلَّ  ت اْعُبُدوا أالَّ  أامارا  ينُ  ذاِلكا  ِإَيَّ  . [40 ،39: يوسف({ ]40) ي اْعلاُمونا  لا  النَّاسِ  أاْكث ارا  لاِكنَّ وا  اْلقايِ مُ  الدِ 

 واقادْ ( 23) اواناْسرً  واي اُعوقا  ي اُغوثا  والا  ُسوااًعا والا  دًّاوا  تاذاُرنَّ  والا  آهِلاتاُكمْ  تاذاُرنَّ  لا  قااُلواوا } وقال تعاىل : 
ًل  ِإلَّ  الظَّاِلِمنيا  تازِدِ  والا  كاِثريًا  أاضالُّوا  [24 ،23: وحن({ ]24) ضاَلا

 واعاِملا  اْْلِخرِ  ْومِ وااْلي ا  اِبّللَِّ  آمانا  مانْ  واالصَّابِِئنيا  اراىواالنَّصا  اُدواها  واالَِّذينا  آماُنوا الَِّذينا  ِإنَّ }د/ وقال تعاىل : 
 [البقرة({ ]62) حياْزانُونا  ُهمْ  لا وا  عالاْيِهمْ  خاْوف   والا  راهبِ ِمْ  ِعْندا  أاْجُرُهمْ  ف الاُهمْ  صااحِلًا

 ب اعاثايِن : قاالا  ُموساى، أاِب  عانْ  بِيِه،أا  عانْ  ،بُ ْرداةا  أاِب  ْبنِ  ساِعيدِ  عانْ :  (1586 /3) مسلم صحيحوجاء يف 
 يُ قاالُ  بِاْرِضناا ُيْصناعُ  رااابً شا  ِإنَّ  هللِا، راُسولا  َيا : ف اُقْلتُ  اْلياماِن، ِإىلا  جابال   ْبنا  واُمعااذا  أاانا  واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى النَّيبُّ 

 ويكون( ملزرا) ش]  .  «حاراام   ُمْسِكر   ُكلُّ »: ف اقاالا  ْلعاساِل،ا ِمنا  اْلِبْتعُ  لاهُ  يُ قاالُ  واشارااب   الشَِّعرِي، ِمنا  اْلِمْزرُ  لاهُ 
 [احلنطة ومن الشعري ومن الذرة من

، اْبنا  ساأاْلتُ : قاالا  اجلُواْيرِياِة، أاِب  عانْ :  (107 /7) هصحيحيف  البخاريوأخرج   (.1) البااذاقِ  عانِ  عابَّاس 
 الطَّيِ ُب، احلاَلالُ  الشَّراابُ : قاالا  «حاراام   ف اُهوا  أاْسكارا  فاماا»: البااذاقا  واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  لَّىصا  حُمامَّد   ساباقا : ف اقاالا 
 . «اخلاِبيثُ  احلاراامُ  ِإلَّ  الطَّيِ بِ  احلاَلالِ  ب اْعدا  لاْيسا »: قاالا 

 ف اُهوا  ْسكارا أا  ماا اْلبااذاقا  واسالَّما  عالاْيهِ  ّللَُّ ا صالَّى حُمامَّد   ساباقا  ْولُهُ ق:  (65 /10) الباري فتحقال ابن حجر يف 
 ُمْسِكر   ُكلُّ   ْوِلهِ ِبقا  ي اْعيِن  : باطَّال   بنا قاالا  الباذق هلااا يتهمتسم اخْلمر بِتاْحِرمي حُمامَّد   ساباقا  أايْ  اْلُمهالَّبُ  قاالا  حاراام  
 ِبغارْيِ  هلااا ْسِمي ات اُهمْ تا  اخْلاْمرِ  بِتاْحِرميِ  حُمامَّد   ُحْكما  ساباقا  ْعىنا اْلما  ياُكونا  أانْ  واحياْتاِملُ  اْلعاسالِ  شاراابُ  وااْلبااذاقُ  حاراام  
هاا  أانَّ  ي اراى نَّهُ أا  السَّاِئلِ  ِمنا  فاِهما  عابَّاس   بنا واكاأن قاالا  يسكر كاانا   ِإذاا لاهُ  ِبُحالِ ل   ِلَِلْسمِ  ت اْغِيريُُهمْ  والاْيسا  اَسِْ

عادا  راجااءاهُ  واقاطاعا  ماادَّتاهُ  فاحاساما  ل  حاَلا  اْلبااذاقا  راة لا وا  حاراام   اْلُمْسِكرا  أانَّ  واأاْخب اراهُ  أاْصلاهُ  ْنهُ مِ  واابا "  اِبلتَّْسِمياةِ  ِعب ْ
. 

                                                           

 . (866: ص) احمليط القاموس .شديدا   فصار ط ْبخ ة   أْدن   الِعن بِ  ع صيِ  من طُِبخ   ما: وفتِحها الذالِ  بكسر الباِذُق،( 1)



أن اخلَلف إذا كان واقًعا يف األمور ، أي :  يف الصطَلح( (2)قاعدة: )ل ُمشااحَّة أقول : ومنه 
 . ل ينبين عليه حكم ، ول اعتبار به الصطَلحية فإنه

 
 :( منها )، ال (بها )الشعار : أرحنا وأن يكون يراد باملراد ال اإلالعربة  : املثال السادس

انً  ق ارَّابا  ِإذْ  اِبحلْاق ِ  آداما  ابْ يناْ  ن اباأا  عالاْيِهمْ  وااْتلُ } قال تعاىل :          ِمنا  يُ ت اقابَّلْ  والاْ  ُِهااأاحادِ  ِمنْ  ف اتُ ُقبِ لا  قُ ْرابا
تُ لانَّكا  قاالا  اْْلخارِ  اق ْ  ياِديا  بِبااِسط   أاانا  ماا تُ لايِن لِت اقْ  ياداكا  ِإيلاَّ  باساْطتا  لاِئنْ ( 27) اْلُمتَِّقنيا  ِمنا  اّللَُّ  ي ات اقابَّلُ  ِإَّنَّاا قاالا  ألا

ِإَثِْكا  ِبَِِثِْي ت اُبوءا  أانْ  أُرِيدُ  ين ِ إِ ( 28) اْلعاالاِمنيا  رابَّ  اّللَّا  أاخاافُ  ِإين ِ  أِلاقْ تُ لاكا  ْيكا ِإلا   النَّارِ  أاْصحاابِ  ِمنْ  ُكونا ف اتا  وا
 اّللَُّ  ف اب اعاثا ( 30) اِسرِينا اخْلا  ِمنا  فاأاْصباحا  ف اقات الاهُ  ِخيهِ أا  ق اْتلا  ن اْفُسهُ  لاهُ  فاطاوَّعاتْ ( 29) الظَّاِلِمنيا  جازااءُ  واذاِلكا 
وايْ لاتاا قاالا  ِخيهِ أا  ساْوءاةا  يُ وااِري كاْيفا   ِلرُيِياهُ  اأْلاْرضِ  يف  ي اْبحاثُ  ُغرااابً  ا لا ِمثْ  أاُكونا  أانْ  أاعاجاْزتُ  َيا  اْلُغراابِ  هاذا

 . [دةاملائ( { ]31) النَّاِدِمنيا  ِمنا  فاأاْصباحا  أاِخي ساْوءاةا  فاُأوااِريا 
طلوب منهم وفق ملداء ااهتم ألتصفو نيل تنهض ُهمهم و  بمر هللا تعاىلإذا أمر كثري من العباد          

 عند هللا تعاىل هلذا العمل . ، بل يؤدونه كاملكرهني عليه ، فلذلك ختتلف درجات القبولمراد هللا تعاىل 
ثاين س وتقوى من هللا ، أما الأخوان طلب منهما قرابانً ، فاألول أداه بطيب نف: ففي هذا املثال       

 ل تتحقق فيه هذه الصفات ، فقبل هللا تعاىل من األول ورد الثاين .
الشعار : أرحنا وأن يكون ،  ها ويف أثنائها وبعدهالوكذا مجيع العبادات جيب أن تكون التقوى حاضرة قب

 . (منها )، ل (هبا )
 ناالُهُ ي ا  والاِكنْ  ِدمااُؤهاا والا  حُلُوُمهاا اّللَّا  ي اناالا  لانْ } تعاىل : قوله يف آَيت أخر ، منها ذلك هللا تعاىل بني و 

ُوا لاُكمْ  ساخَّراهاا كاذاِلكا   ِمْنُكمْ  الت َّْقواى اُكمْ  ماا لاىعا  اّللَّا  لُِتكاِبِ   . [جاحل({ ]37) اْلُمْحِسِننيا  واباشِ رِ  هادا
ُهمْ  تُ ْقبالا  نْ أا  مان اعاُهمْ  واماا}تعاىل : وقوله  ُتونا  لا وا  واِبراُسوِلهِ  اِبّللَِّ  كافاُروا  أان َُّهمْ  ِإلَّ  ن افاقااتُ ُهمْ  ِمن ْ ةا  أيْا   واُهمْ  ِإلَّ  الصََّلا
 [54: التوبة( { ]54) كاارُِهونا   واُهمْ  ِإلَّ  يُ ْنِفُقونا  والا  ُكسااىلا 

 هللاُ  صالَّى هللاِ  راُسولُ  قاالا : الا قا  ُهرايْ راةا، أاِب  عانْ :  (1987 /4)يف صحيحه  مسلمما أخرجه منه أيضًا و 
 . «اِلُكمْ واأاْعما  قُ ُلوِبُكمْ  ِإىلا  رُ ي اْنظُ  والاِكنْ  اِلُكْم،واأاْموا  ُصوارُِكمْ  ِإىلا  ي اْنظُرُ  لا  هللاا  ِإنَّ »: واسالَّما  عالاْيهِ 
 

                                                           

ُش احَّة( بتشديد احلاء: الضِ نَّة، وقوهلم: )تشاحَّا على األمر(؛ أي: تناز ع اه؛ ال يريد كلُّ واحد منهما أن ي( 2)
 . (501 /6) العروس اتج . فوته ذلك األمر)امل

 



 : لنا ولغرينا هذا الكون : أناملثال السابع
ْنسِ  اجلِْن ِ  ِمنا  ُجُنوُدهُ  ِلُسلاْيماانا  واُحِشرا } قال تعاىل :   عالاى أات اْوا ِإذاا حاىتَّ ( 17) يُوزاُعونا  ف اُهمْ  واالطَّرْيِ  وااإْلِ

ْلاة   قاالاتْ  النَّْملِ  واادِ  أاي ُّهاا َّنا ({ 18) ياْشُعُرونا  لا  واُهمْ  واُجُنوُدهُ  ُسلاْيماانُ  حياِْطمانَُّكمْ  لا  ماسااِكناُكمْ  اْدُخُلوا النَّْملُ  َيا
 . [ النمل]

عيش والبقاء معنا يف الهلا حق  رت يف أعيننا ولكن هللا تعاىل كتبفأشارت اْلية أن هنالك أمم وإن صغ
 رض هلا إذا ل يكن لك هبا حاجة .ى عن التعننتفع هبا ابملعروف ، فنههذا الكون ل
 ومن ذلك :

 املُسايِ ِب، ْبنِ  ساِعيدِ  عانْ :  (62 /4) هصحيحيف  البخاري هأخرجما وذلك في النهي عن قتل النمل : /1
ْعتُ : قاالا  عاْنُه، اّللَُّ  راِضيا  ُهرايْ راةا  أاابا  أانَّ  سالاماةا، واأاِب   ق اراصاتْ : " ي اُقولُ  واسالَّما، عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى اّللَِّ  راُسولا  َسِا
ْلاة   ْلاة   ق اراصاْتكا  أانْ : ِإلاْيهِ  اّللَُّ  فاأاْوحاى فاُأْحرِقاْت، النَّْمِل، ِبقاْرياةِ  فاأامارا  األاْنِبيااِء، ِمنا  ناِبيًّا َّنا  األُمامِ  ِمنا  أُمَّةً  أاْحراْقتا  َّنا

 .  " ُتسابِ حُ 
 .2241 رقم النمل قتل عن نهيال:  اببصحيحه ،  يف مسلم أخرجهو 
، ْبنِ  اّللَِّ  عاْبدِ  عانْ :  (108 /3)يف سننه  داودما أخرجه أبو ذلك فيو  النهي عن قتل الكَلب : /2  ُمغافَّل 
با  أانَّ  لاْولا »: واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى اّللَِّ  راُسولُ  قاالا : قاالا  اماْرتُ  اأْلُمامِ  ِمنا  أُمَّة   اْلِكَلا تُ ُلوا ِبقاْتِلهاا، ألا هاا فااق ْ  ِمن ْ

 . صحيح[ : األلباين حكم] «اْلباِهيما  اأْلاْسوادا 
:  (404 /24)يف مسنده  أمحدما أخرجه اإلمام ذلك فيو  النهي عن اختاذ ظهور الدواب منابر : /3
 داواابَّ  عالاى ُوُقوف   واُهمْ  ق اْوم   عالاى مارَّ  أانَّهُ  واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  ىصالَّ  هللاِ  راُسولِ  عانْ  أابِيِه، عانْ  ُمعااذ ، ْبنِ  ساْهلِ  عانْ 
ُمْ  ُمْ  ف اقاالا  واراوااِحلا، هلا  ت اتَِّخُذوهاا والا  سااِلماًة، واداُعوهاا سااِلماةً  ارْكاُبوهاا: " واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى هللاِ  راُسولُ  هلا

، ر   مارُْكوباة   ف اُربَّ  وااأْلاْسوااقِ  الطُُّرِق، يف  ِثُكمْ أِلاحااِدي كارااِسيَّ ي ْ "  ِمْنهُ  ت اعااىلا  ّلِلَِّ  ِذْكًرا أاْكث ارُ  ِهيا  رااِكِبهاا ِمنْ  خا
 ".كراسيَّ   تتخذوها ول: "قوله إىل حسن حديث

ُكمْ »: قاالا  واسالَّما، لاْيهِ عا  هللاُ  صالَّى النَّيب ِ  عانِ  ُهرايْ راةا، أاِب  عانْ :  (27 /3)ه سننيف  داودوأخرج أبو   أانْ  ِإَيَّ
، داواابِ ُكمْ  ظُُهورا  ت اتَِّخُذوا ِلِغيهِ  تاُكونُوا لاْ  ب الاد   ِإىلا  لِتُ ب الِ غاُكمْ  لاُكمْ  ساخَّراهاا ِإَّنَّاا اّللَّا  فاِإنَّ  مانااِبرا  اأْلانْ ُفِس، ِبِشق ِ  ِإلَّ  ابا
هاا اأْلاْرضا  لاُكمُ  واجاعالا   . صحيح[ : األلباين حكم].  «حااجاتاُكمْ  ُضوافااقْ  ف اعالاي ْ

 (94 /7) يف صحيحه البخاريما أخرجه وذلك في :أو إيذائها عب ابحليواانت والطيور النهي عن الل /4
، اْبنِ  ِعْندا  ُكْنتُ :  قاالا  ُجب ارْي ، ْبنِ  ساِعيدِ  عانْ :  ياة ، فامارُّوا ُعمارا  راأاْوا ف الامَّا ي اْرُمون اهاا، داجااجاةً  ناصاُبوا بِن افار ، أاوْ  ِبِفت ْ



هاا، ت افارَُّقوا ُعمارا  اْبنا  ا؟ ف اعالا  مانْ »: ُعمارا  اْبنُ  واقاالا  عان ْ ا ف اعالا  مانْ  لاعانا  واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى النَّيبَّ  ِإنَّ  «هاذا  هاذا
ب اعاهُ "  ث اناا ُشْعباةا، عانْ  ُسلاْيمااُن، اتا هااُل، حادَّ  واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى النَّيبُّ  لاعانا »: ُعمارا  اْبنِ  عانْ  يد ،ساعِ  عانْ  امِلن ْ
 . «اِبحلاي اواانِ  ماثَّلا  مانْ 
 رسولِ  مع كنا:  قال أبيه، عن هللا عبد بن الرمحن عبدِ  عن:  (309 /4)يف سننه  داودأبو  هأخرجما و 
 فجاءتِ  فرخايها، فأخْذان ف اْرخااِن، معها مُحَّرةً  فرأينا حلاجِته، فانطالق سافار ، يف -وسلم عليه هللا صلَّى- هللا

 ولداها رُدُّوا بولادها؟ هذهِ  فاجاعا  من: "فقال -وسلم عليه هللا صلَّى- النيب فجاء تفُرُش، فجعلتْ  احلُمَّرة
 يعذِ ب أن ينبغي ل إنه: "قال حنُن،: قلنا"  هذه؟ حاراق من: "فقال حاراْقناها، قد َّنل   قريةا  ورأى". إليها
 .(3)" النار رابُّ  إل ابلنار

 نساانً مثله بغري سلطان .، فكيف ِبن يقتل إهائم واحلشرات ن قتل هذه البعهللا تعاىل قلت : إذا هني 
 الرباء ال ينايف الرب : :املثال الثامن 

ناا}قال تعاىل :              ْنساانا  واواصَّي ْ ْيهِ  اإْلِ ْهًنا أُمُّهُ  لاْتهُ محاا  ِبوااِلدا  اْشُكرْ  أانِ  عاامانْيِ  يف  واِفصاالُهُ  واْهن   عالاى وا
ِإنْ ( 14) اْلماِصريُ  ِإيلاَّ  واِلوااِلداْيكا  يل  ُهماا ِطْعُهمااتُ  فاَلا  ِعْلم   بِهِ  لاكا  لاْيسا  ماا ِب  ُتْشِركا  نْ أا  عالاى دااكا جااها  وا  واصااِحب ْ
نْ ياا يف  با  مانْ  سابِيلا  وااتَِّبعْ  ماْعُروفًا الدُّ ُتمْ   ِباا فاأُن ابِ ُئُكمْ  ماْرِجُعُكمْ  ِإيلاَّ  مثَّ  ِإيلاَّ  أاانا  . [لقمان({ ]15) ْعماُلونا ت ا  ُكن ْ

تعاىل : يف قوله  سالةاملولكن جاء ضابط هذه ، واخلصومة هلما وليس معىن خمالفة الوالدين العداء 
 صاحبهما يف الدنيا معروفا . واتبع سبيل من أانب إيل .و 

هااُكمُ  لا } تعاىل : يف معاداة أهل الكتاب قال األمر وكذلك   والاْ  ينِ الد ِ  يف  يُ قااتُِلوُكمْ  لاْ  الَِّذينا  عانِ  اّللَُّ  ي ان ْ
رُِكمْ  ِمنْ  خُيْرُِجوُكمْ  هااُكمُ ي ا  ِإَّنَّاا( 8) اْلُمْقِسِطنيا  حيُِبُّ  اّللَّا  ِإنَّ  مْ ِإلاْيهِ  واتُ ْقِسطُوا ت اب ارُّوُهمْ  أانْ  ِدَيا  الَِّذينا  عانِ  اّللَُّ  ن ْ

ينِ  يف  ُكمْ قاات اُلو  رُِكمْ  ِمنْ  واأاْخراُجوُكمْ  الدِ  ُمْ ي ات اوا  وامانْ  ت اوالَّْوُهمْ  أانْ  ِإْخرااِجُكمْ  عالاى واظااهاُروا ِدَيا  ُهمُ  فاُأولاِئكا  هلَّ
 . [ املمتحنة({ ]9) الظَّاِلُمونا 

 الِب عن هللا ينهاكم ل: أي :  (857: ص) الرمحن الكرمي تيسرييف  السعديقال الشيخ عبدالرمحن 
 لقتالكم ينتصبوا ل ِبال كانوا  حيث وغريهم، أقاربكم من للمشركني، والقسط ابملعروف، واملكافأة والصلة،

                                                           

 معس إنه: قاال الرازي  حاتم أبي بن الرحمن وعبد البخاري  أن: المنذري  ذكر فقد. يحصح قال الشيخ األرناؤوط عقبه : إسناده (1)
 فرش نم مأخوذ والتفريش .ترفرف: معناه" تعرش" أو" تفرُش : "قوله. طائر" الُحمَّرة: "الخطابي مسعود . قال بن هللا عبد أبيه من

  .وأعِرُشه أعُرُشه عريشا   َعَرشتُ : يقال العريش، خذأ ومنه عليهما، ويظلل فرقهما، ترتفع أن: والعريش وبسطه، الجناح
 



 حمذور ل احلالة، هذه يف صلتهم فإن لوهم،صِ تا  أن جناح عليكم فليس دَيركم، من واإلخراج الدين يف
ِإنْ : }مسلما ولدُها كان  إذا املشركني األبوين عن تعاىل قال كما  مفسدة ول فيها  ُتْشِركا  أانْ  عالى جااهادااكا  وا

ُهماا ُتِطْعُهماا فاَل ِعْلم   ِبهِ  لاكا  لاْيسا  ماا ِب  نْ ياا يف  واصااِحب ْ  . {ماْعُروفًا الدُّ
هااُكمُ  ِإَّنَّاا:[ }وقوله] ينِ  يف  قاات اُلوُكمْ  الَِّذينا  عانِ  اّللَُّ  ي ان ْ  قام وملن هللا لدين عداوة دينكم، ألجل: أي{ الدِ 
رُِكمْ  ِمنْ  واأاْخراُجوُكمْ } به،  ابملودة{ مْ ت اوالَّْوهُ  أانْ } هللا هناكم{ ِإْخرااِجُكمْ  لاىعا } غريهم عاونوا: أي{ واظااهاُروا ِدَيا

 ذلك بل عنه، هللا ينهكم مفل للمشركني، بتول ليس الذي وإحسانكم، بركم وأما والفعل، ابلقول والنصرة،
 .وغريهم اْلدميني، من وغريهم األقارب إىل ابإلحسان األمر عموم يف داخل

ُمْ  وامانْ }   ذلك صار اتما، توليا كان  فإن التويل، ِبسب يكون الظلم وذلك{ الظَّاِلُمونا  ُهمُ  فاُأولاِئكا  ي ات اواهلَّ
 .ذلك ندو  هو وما غليظ، هو ما املراتب من ذلك وحتت اإلسَلم، دائرة عن خمرجا كفرا

بُ :  (164 /3) هيحصحوأخرج البخاري يف  هااُكمُ  لا : }ت اعااىلا  اّللَِّ  واق اْولِ  ، لِْلُمْشرِِكنيا  اهلاِديَّةِ  ابا  اّللَُّ  ي ان ْ
يِن، يف  يُ قااتُِلوُكمْ  لاْ  الَِّذينا  عانِ  رُِكمْ  ِمنْ  خُيْرُِجوُكمْ  والاْ  الدِ  { ملُْقِسِطنيا ا حيُِبُّ  اّللَّا  ِإنَّ  ِهْم،ِإلايْ  واتُ ْقِسطُوا ت اب ارُّوُهمْ  أانْ  ِدَيا

ُهماا، اّللَُّ  راِضيا  ُعمارا  اْبنِ  عانِ ،   [8: املمتحنة]  صالَّى لِلنَّيب ِ  ف اقاالا  تُ بااُع، راُجل   عالاى ُحلَّةً  ُعمارُ  أاىرا : قاالا  عان ْ
ِإذاا جلُُمعاِة،ا ي اْوما  ت اْلباْسهاا احلُلَّةا  هاِذهِ  ابْ تاعْ : واسالَّما  عالاْيهِ  هللاُ  ا ي اْلباسُ  ِإَّنَّاا»: ف اقاالا  ُد؟الوافْ  جااءاكا  وا  لا  مانْ  هاذا

هاا، واسالَّما  ْيهِ عالا  هللاُ  صالَّى اّللَِّ  راُسولُ  فاُأِتا  ،«اْلِخراةِ  يف  لاهُ  خاَلاقا  ، ِمن ْ هاا مارا عُ  ِإىلا  فاأاْرسالا  ِبُلال   ف اقاالا  ِبُلَّة ، ِمن ْ
؟ق ُ  ماا ِفيهاا قُ ْلتا  واقادْ  أاْلباُسهاا كاْيفا :  ُعمارُ   فاأاْرسالا  ،«تاْكُسوهاا أاوْ  تاِبيُعهاا، لِت اْلباساهاا أاْكُسكاهاا لاْ  ين ِ إِ »: قاالا  ْلتا

 . ُيْسِلما  أانْ  ق اْبلا  ماكَّةا  أاْهلِ  ِمنْ  لاهُ  أاخ   ِإىلا  ُعمارُ  هِباا
ُهماا، اّللَُّ  راِضيا  باْكر   أاِب  بِْنتِ  أاَْسااءا  عانْ أيضًا : ...  وأخرج  يف  ُمْشرِكاة   واِهيا  أُمِ ي عالايَّ  ِدماتْ قا : قاالاتْ  عان ْ

 رااِغباة ، واِهيا : قُ ْلتُ  واسالَّما، عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى اّللَِّ  راُسولا  فااْست اْفت اْيتُ  واسالَّما، عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى اّللَِّ  راُسولِ  عاْهدِ 
 .(4) «أُمَّكِ  ِصِلي ن اعامْ »: قاالا  أُمِ ي؟ أافاأاِصلُ 

بُ :  (4 /8)هصحيح يف وأخرجه أيضاً   باْكر ، أاِب  بِْنتِ  أاَْسااءا عن  – 5978،  املُْشِركِ  الوااِلدِ  ِصلاةِ  ابا
ُهماا اّللَُّ  راِضيا   عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى النَّيبَّ  فاساأاْلتُ  واسالَّما، عالاْيهِ  هللاُ  صالَّى النَّيب ِ  عاْهدِ  يف  رااِغباًة، يأُم ِ  أات اْتيِن : قاالاتْ  عان ْ

                                                           

َدَقةِ  النََّفَقةِ  َفْضلِ  َبابُ  - 14:  (693 /2)في صحيحه  مسلموأخرجه   (1) ْوجِ  اأْلَْقَرِبينَ  َعَلى َوالصَّ  ُمْشِرِكينَ  َكاُنوا َوَلوْ  َواْلَواِلَدْينِ  أْلَْواَلِد،َوا َوالزَّ
َدَقةِ  َبابُ ،  (127 /2)، وأبو داود في سننه   َرِحِمَها َوْصلَ  ِلْلَمْرأَةِ  َباَحةِ اْل  ، ِذْكرُ  (197 /2)في صحيحه  حبان، وابن  الذِ مَّةِ  أَْهلِ  َعَلى الصَّ

 ِإْسََلِمَها . ِفي َطِمعَ  ِإَذا اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ 
.  

 



ناةا  اْبنُ  قاالا  «ن اعامْ »: قاالا  آِصُلهاا؟: واسالَّما  ي ْ هااُكمُ  لا : }ِفيهاا ت اعااىلا  اّللَُّ  فاأانْ زالا : ُعي ا  قااتُِلوُكمْ ي ُ  لاْ  الَِّذينا  عانِ  اّللَُّ  ي ان ْ
ينِ  يف   [8: املمتحنة{ ]الدِ 

لاةُ  اَْسُهاا أاَْسااءا  واأُمُّ  اْلُمْشِركِ  اْلقارِيبِ  ِصلاةِ  جاواازُ  واِفيهِ ):  (89 /7) مسلم على هشرحقال النووي يف   ق اي ْ
ءِ  اِبْلقاافِ  قاِتيلاةُ  واِقيلا  لاةُ  وهي فوق من ُمث انَّاة   وااتا  يف  اْلُعلامااءُ  وااْخت الافا  اْلعااِمرِيَّةُ  اْلُقراِشيَّةُ  اْلُعزَّى عاْبدِ  بِْنتُ  ق اي ْ
 . مشركة موهتا على واألكثرون كفرها  عالاى مااتاتْ  أامْ  أاْسلاماتْ  أان َّهاا

هاا وااْلُمراادُ :  (233 /5) الباري فتحيف  حجر ابنوقال  ُهمْ  ِبرُّهُ  جياُوزُ  مانْ  ب اياانُ  ِمن ْ  لِْلُمْشِركِ  اهْلاِديَّةا  واأانَّ  ِمن ْ
قِ  عالاى لاْيساتْ  وان اْفًيا ِإثْ باااتً  ِإنْ :  ت اعااىلا  ق اْولُهُ  اْلماادَّةِ  هاِذهِ  نْ وامِ  اإْلِْطَلا  لاْيسا  ماا ِب  ُتْشِركا  أانْ  عالاى جااهادااكا  وا
ُهماا ُتِطْعُهماا فاَلا  ِعْلم   ِبهِ  لاكا  نْ ياا يف  واصااِحب ْ  . اْْلياةا  ماْعُروفا الدُّ
دُ  لا  ت اعااىلا  ق اْوِلهِ  يف  عاْنهُ  اْلماْنِهيَّ  الت َّوااُددا وا  التَّحااُببا  ياْست اْلزِمُ  لا  وااإْلِْحساانُ  واالصِ لاةُ  اْلِِبُّ  مثَّ   يُ ْؤِمُنونا  ق اْوًما جتِا
 . أاْعلامُ  وااّللَُّ  يُ قااِتلْ  لاْ  وامانْ  قااتالا  مانْ  حاق ِ  يف  عاامَّة   فاِإن َّهاا اْْلياةا  واراُسوله هللا حاد من يوادون اْْلِخرِ  وااْلي اْومِ  اِبّللَِّ 

 كاماا  ِوهِ واحناْ  اْلماالِ  ِمنا  تُوصالُ  اْلكااِفراةا  الرَِّحما  أانَّ  ِفيهِ  اخْلاطَّاِبُّ  قاالا :  (234 /5) الباري فتحوقال أيضاً يف 
باطُ  اْلُمْسِلماةُ  ُتوصالُ  ِإنْ  اْلكااِفراةِ  وااأْلُم ِ  اْلكااِفرِ  اأْلابِ  ن افاقاةِ  ُوُجوبُ  ِمْنهُ  واُيْست ان ْ  واِفيهِ  اه ُمْسِلًما اْلوالادُ  كاانا   وا

راةِ  يف  واالسَّفارُ  اهْلُْدناةِ  زامانِ  يف  واُمعاامالاتُ ُهمْ  احلْاْربِ  أاْهلِ  ُموااداعاةُ   لا  واكاْيفا  ِديِنهاا أاْمرِ  يف  أاَْسااءا  واحتاارِ ي اْلقارِيبِ  ِزَيا
يقِ  بِْنتُ  واِهيا  ُهمْ  اّللَُّ  راِضيا  الزُّب ارْيِ  وازاْوجُ  الصِ دِ   . عان ْ
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نااهُ واآت ا  عالاْيِهمْ  ف اب اغاى ُموساى ق اْومِ  ِمنْ  كاانا   قااُرونا  ِإنَّ }قال تعاىل :   اِبْلُعْصباةِ  لات اُنوءُ  مافااحِتاهُ  ِإنَّ  ماا اْلُكُنوزِ  ِمنا  ي ْ
كا  ِفيماا واابْ تاغِ ( 76) اْلفارِِحنيا  حيُِبُّ  لا  اّللَّا  ِإنَّ  ت اْفراحْ  لا  ق اْوُمهُ  لاهُ  قاالا  ِإذْ  اْلُقوَّةِ  ُأويل   والا  اْْلِخراةا  الدَّارا  اّللَُّ  آاتا
ن ْ  ِمنا  ناِصيباكا  ت اْنسا   اْلُمْفِسِدينا  حيُِبُّ  لا  اّللَّا  ِإنَّ  اأْلاْرضِ  يف  اْلفاساادا  ت اْبغِ  والا  ِإلاْيكا  اّللَُّ  أاْحسانا  كاماا  واأاْحِسنْ  يااالدُّ

 ِمْنهُ  أاشادُّ  ُهوا  مانْ  اْلُقُرونِ  ِمنا  ق اْبِلهِ  ِمنْ  أاْهلاكا  قادْ  اّللَّا  أانَّ  ي اْعلامْ  أاوالاْ  ِعْنِدي ِعْلم   عالاى ُأوتِيُتهُ  ِإَّنَّاا قاالا }( 77)
ةً   يُرِيُدونا  الَِّذينا  قاالا  زِيناِتهِ  يف  ق اْوِمهِ  عالاى فاخاراجا ( 78) اْلُمْجرُِمونا  ُذنُوهِبِمُ  عانْ  ُيْسأالُ  والا  مجاًْعا واأاْكث ارُ  قُ وَّ

نْ ياا احلْايااةا  لاْيتا  الدُّ  ث اواابُ  وايْ لاُكمْ  اْلِعْلما  ُأوُتوا الَِّذينا  واقاالا ( 79) ِظيم  عا  حاظ    لاُذو ِإنَّهُ  قااُرونُ  ُأوِتا  ماا ِمْثلا  لاناا َيا
ر   اّللَِّ  ي ْ ارِهِ  ِبهِ  فاخاساْفناا( 80) الصَّاِبُرونا  ِإلَّ  يُ لاقَّاهاا والا  صااحِلًا واعاِملا  آمانا  ِلمانْ  خا  ِمنْ  لاهُ  كاانا   فاماا اأْلاْرضا  واِبدا
تاِصرِينا  ِمنا  كاانا   واماا اّللَِّ  ُدونِ  ِمنْ  ي اْنُصُروناهُ  ِفئاة    واْيكاأانَّ  ي اُقوُلونا  اِبأْلاْمسِ  ماكااناهُ  متاان َّْوا الَِّذينا  واأاْصباحا ( 81) اْلُمن ْ
ناا اّللَُّ  مانَّ  أانْ  لاْولا  واي اْقِدرُ  ِعبااِدهِ  ِمنْ  ياشااءُ  ِلمانْ  الرِ ْزقا  ي اْبُسطُ  اّللَّا   اْلكااِفُرونا  يُ ْفِلحُ  لا  واْيكاأانَّهُ  بِناا خلااسافا  عالاي ْ



 مانْ  (83) لِْلُمتَِّقنيا  وااْلعااِقباةُ  فاسااًدا والا  اأْلاْرضِ  يف  ُعُلوًّا يُرِيُدونا  لا  لِلَِّذينا  َناْعاُلهاا اْْلِخراةُ  الدَّارُ  تِْلكا ( 82)
ر   ف الاهُ  اِبحلْاساناةِ  جااءا  ي ْ هاا خا  (84) ي اْعماُلونا  كاانُوا  ماا ِإلَّ  السَّيِ ئااتِ  عاِمُلوا لَِّذينا ا جُيْزاى فاَلا  اِبلسَّيِ ئاةِ  جااءا  وامانْ  ِمن ْ

ْنساانُ  فاأامَّاقال تعاىل : و . هُ  ماا ِإذاا اإْلِ هُ  ماا ِإذاا واأامَّا( 15) أاْكرامانِ  رابِ   ف اي اُقولُ  وان اعَّماهُ  فاأاْكراماهُ  رابُّهُ  ابْ تاَلا  ابْ تاَلا
 اْلِمْسِكنيِ  طاعاامِ  عالاى حتاااضُّونا  والا ( 17) اْلياِتيما  ُتْكرُِمونا  لا  بالْ  كاَلَّ (  16) أاهاانانِ  رابِ   لُ ف اي اُقو  ِرْزقاهُ  عالاْيهِ  ف اقادارا 

أتاُْكُلونا ( 18) ( 21) داكًّا داكًّا اأْلاْرضُ  دُكَّتِ  ِإذاا كاَلَّ (  20) مجاًّا ُحبًّا اْلماالا  واحتُِبُّونا ( 19) لامًّا أاْكًَل  الت ُّرااثا  وا
 [الفجر( { ]22) صافًّا صافًّا وااْلمالاكُ  رابُّكا  جااءا وا 

 الَِّذينا : أايِ { اِبألْمسِ  ماكااناهُ  متاان َّْوا الَِّذينا  واأاْصباحا : }ت اعااىلا  واق اْولُهُ :  (257 /6)يف تفسريه  كثري  ابنوقال 
 أاْصباُحوا ِبهِ  ُخِسفا  ف الامَّا ،{ عاِظيم   حاظ    لاُذو ِإنَّهُ  قااُرونُ  ُأوِتا  ماا ِمْثلا  لاناا لاْيتا  َيا } قااُلوا زِيناِتهِ  يف  راأاْوهُ  لامَّا

 عانْ  اّللَِّ  ِرضاا عالاى ِبداال    اْلماالُ  لاْيسا : أايْ { واي اْقِدرُ  ِعبااِدهِ  ِمنْ  ياشااءُ  ِلمانْ  الر ِْزقا  ي اْبُسطُ  اّللَّا  واْيكاأانَّ : }ي اُقوُلونا 
ْناُع، يُ ْعِطي اّللَّا  فاِإنَّ  ؛ [ ِعبااِدهِ  واعانْ ] صااِحِبهِ   وااحْلُجَّةُ  التَّامَّةُ  احلِْْكماةُ  والاهُ  واي اْرفاُع، واخياِْفضُ  وايُ واسِ ُع، واُيضايِ قُ  واميا
ا. اْلبااِلغاةُ  ناُكمْ  قاساما  اّللَّا  ِإنَّ : "ماْسُعود   اْبنِ  عانِ  اْلماْرُفوعِ  احلْاِديثِ  يف  كاماا  واهاذا  أاْرزااقاُكمْ  قاساما  كاماا  قاُكْم،أاْخَلا  ب اي ْ

ِإنَّ  ، مانْ  اْلماالا  يُ ْعِطي اّللَّا  وا ، لا  وامانْ  حيُِبُّ مياانا  يُ ْعِطي والا  حيُِبُّ  . (5)" حيُِبُّ  مانْ  ِإلَّ  اإْلِ
 ماكااناهُ  متاان َّْوا الَِّذينا  باحا واأاصْ }:  (624: ص) محنالر  الكرمي تيسرييف  السعديالشيخ عبدالرمحن وقال 
{ ي اُقوُلونا { }قااُرونُ  ُأوِتا  ماا ِمْثلا  ناالا  لاْيتا  َيا : }قالوا الذين الدنيا، احلياة يريدون الذين: أي{ اِبألْمسِ 
{ واي اْقِدرُ  ِعبااِدهِ  ِمنْ  ياشااءُ  ِلمانْ  قا الرِ زْ  ُسطُ ي ابْ  اّللَّا  واْيكاأانَّ : }هبم العذاب وقوع من وخائفني ومعتِبين، متوجعني

 غالطون وأننا فيه، خري على دليَل ليس لقارون، بسطه أن حينئذ فعلمنا يشاء، من على الرزق يضيق: أي
نااعا  اّللَُّ  مانَّ  أانْ  لاْول} و{ عاِظيم   حاظ    لاُذو ِإنَّهُ : }قولنا يف  هنتوم فضله فلول قلنا، ما على يعاقبنا فلم{ لاي ْ
 كيف  َسعت غبطوه، لذينا إن حىت لغريه، وموعظة وعِبة له، عقوبة قارون هَلك فصار{ بِناا خلااسافا }

 .اْلخرة يف ول الدنيا يف ل :أي{ اْلكااِفُرونا  يُ ْفِلحُ  ل واْيكاأانَّهُ } األول فكرهم وتغري ندموا،
 ف  املثال العاشر : 

 
 من أهل البدع واملعاصي فرارك من األسد : ر

تِ  ْعُتمْ َساِ  ِإذاا أانْ  اْلِكتاابِ  يف  عالاْيُكمْ  ن ازَّلا  واقادْ }قال تعاىل :   ماعاُهمْ  ت اْقُعُدوا فاَلا  هِباا أُ واُيْست اْهزا  هِباا ُيْكفارُ  اّللَِّ  آَيا
ُوُضوا حاىتَّ  يًعا هانَّما جا  يف  وااْلكااِفرِينا  اْلُمنااِفِقنيا  جااِمعُ  اّللَّا  ِإنَّ  ِمثْ ُلُهمْ  ِإًذا ِإنَُّكمْ  غارْيِهِ  حاِديث   يف  خيا ( 140) مجِا
 . [النساء{ ]
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ِإذاا} وقال تعاىل :  ُوُضونا  الَِّذينا  راأاْيتا  وا تِناا يف  خيا ُهمْ عا  فاأاْعِرضْ  آَيا ُوُضوا حاىتَّ  ن ْ  واِإمَّا غارْيِهِ  حاِديث   يف  خيا
 . [األنعام( { ]68) الظَّاِلِمنيا  اْلقاْومِ  ماعا  الذ ِْكراى ب اْعدا  ت اْقُعدْ  فاَلا  الشَّْيطاانُ  يُ ْنِسي انَّكا 

 واكاانُوا عاصاْوا ِباا ذاِلكا  ماْرمياا  اْبنِ  واِعيساى دااُوودا  ِلساانِ  عالاى ِإْسراائِيلا  بايِن  ِمنْ  كافاُروا  الَِّذينا  لُِعنا }وقال تعاىل : 
ُهمْ  كاِثريًا  ت اراى( 79) ي اْفعاُلونا  كاانُوا  ماا لاِبْئسا  ف اعاُلوهُ  ُمْنكار   عانْ  ي ات انااهاْونا  لا  كاانُوا(  78) ي اْعتاُدونا   ي ات اوالَّْونا  ِمن ْ

ُمْ  قادَّماتْ  ماا لاِبْئسا  كافاُروا  الَِّذينا   كاانُوا  والاوْ ( 80) خااِلُدونا  ُهمْ  اْلعاذاابِ  وايف  عالاْيِهمْ  اّللَُّ  ساِخطا  أانْ  أانْ ُفُسُهمْ  هلا
ُهمْ  كاِثريًا  والاِكنَّ  أاْولِيااءا  اختَّاُذوُهمْ  ماا ِإلاْيهِ  أُْنِزلا  واماا واالنَّيب ِ  اِبّللَِّ  يُ ْؤِمُنونا   . [املائدة({ ]81) فااِسُقونا  ِمن ْ

أن خمالطة أهل البدع واملعاصي هي يف نفسها إمث ، وخطوة من خطوات الشيطان ففي هذه اْلَيت 
، فمن أراد أن حيصن نفسه أنى بنفسه منهم ، ويتأكد عليه ذلك إذا ل يستطع للوقوع معهم يف معاصيهم 
 هوته وشبهاهتم .نصحهم ول القيام على ش

 اخلامتة
،  ك أحياانً ومرغباً فيهاً بذلاألمر ِبعمال الفكر آمر من تتبع القرآن الكرمي جيد أنه أفاض يف              

ه جندو وذلك كله ليكون للعبد حصانة من الشيطان له ابألنعام اترات أخرى  ، وذاماً ملن ل يتعِب ومشبهاً 
التحصني ، و ابعد نفسه عن عوائقه والوقوع  وسائلبستمساك أداه ذلك لَل ألن العبد إذا أعمل فكره

 يف حبائل الشيطان وجنده .

هداَيهتا استخرجوا وذللوا معانيها و فلو أن العلماء والدعاة ِبثوا يف هذه األمثال الت ضربت يف القرآن 
 حيل بينهم وبني كتاب هللا تعاىل .ت خري عاصم لشباب هذه األمة الذين ومدلولهتا لكان

 
 
 
 
 
 
 


