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(١٢)٢٢ ��لقر�� معجز� �إلسال

�لقائل بأنه ال يستطيع 8حد  ُتثاK [ �لغر^ مز�عم كث�� ضد �لتحد< �لقر�« 
�8 يأ× مبثله. �ُيقا/ 8يضا بأنه ليس بالضر��K من �حي �هللا تعا�، بل 
� %مًد� 
� كا� طفر� من بني �لبشر. 
. يقولو� 
نه حسب قانو� �لطفر� ُيمكن �8 ُيؤتى فر0 من 

�ألفر�0 موهبة فائقة �8 قد�K خاKقة، ال مياثله فيها 8حد من �لبشر. 

هذ�  يد/  فال  مبثله،  يأ×   �8 8حد  يستطع   £ فريد�  كتابا  �لقر��  كا�  فإ�  هذ�..  �على 
بالضر��K على �8 .لك �لكتا^ من �حي �هللا تعا�، بل ميكن �لقو/ بأ� %مد� كا� Kجال 

عبقريا.. �
نه كا� طفر� من بني �لبشر.

�قر8 �لر0 على هذ� �لبهتا� ��فحص �لدالئل على �8 �لقر�� نز/ من عند �هللا، من خال/ كتا^: 
"Qحلقا� [ هذ} �لز��ية.   "�لتقو Cلذ< سننشر} ع� "Xلقر�� معجز� �إلسال�"

بقلم: األستاذ: مصطفى ثابت

كاتب من مصر

لكل فعل رد فعل
 ولكل عمل نتيجة

�ل	لي� �لثاني

 على ق	سية �لق��

�نه كتا�
 يه�� لصالحي� 
 �يض� لفاسقي�

من  مؤلف  يؤلفه  �لذ<  �لكتا^   �

�لنا¢  منه  يستفيد  ما  عا�0  �لبشر.. 
حسب نباهة عقو\م �مبقد�K فهمهم 
�لذ<  �لكتا^  فمثال  �لكتا^.  ملا�0 
 ..gلكيميا� ما�0   ] كاتب  يكتبه 
علم   ] �ملتخصصو�  �لنا¢  يفهمه 
ملا  فهمهم  يتفا��  �ال   ،gلكيميا�
على  قد�Kִדم  �سب  
ال  فيه   gجا
�لفهم ��لتحصيل. �ينطبق نفس هذ� 
�لطبيعة  علم   ] كتا^  على   Xلكال�
 �
�8 �لقانو� �8 �لفن �8 �أل0^ �ما 
�يعا  يستفيد��  �لنا¢  فإ�  .لك.. 
من هذ} �لكتب، كلٌّ حسب قد�Kته 
ملوضو|  �ستيعابه   Kبقد� �لعقلية 
يبتغي  �لبشر<  �ملؤلف   �
 �لكتا^. 
�8 يوصل معلوما� كتابه 
� �يع 

.� قر8 �لكتا^ � ،gبغ� �ستثنا gلقر��
�ملستو�  �لقر�g على نفس  �ثنا� من 
عا�0  فإLما   Ø0أل�  �8 �لعلمي 

.Kيستفيد�� منه بنفس �لقد
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�هللا  عند  من  يأ×  �لذ<  �لكتا^  8ما 
تعا� �ال يكو� من تأليف �لبشر، فإ� 
غايته هي هد�ية �لبشر. غ� �8 تلك 
 gلقر�� على  مفر�ضة  ليست  �\د�ية 
Kغبة  على  تتوقف  بل  عنهم،  غضًبا 
�لقاwK [ �حلصو/ على �\د�ية، �8 
عدK Xغبته فيها. لذلك فإ� �لكتا^ 
�لذ< يأ× من عند �هللا يتبع �لقانو� 
�لذ< �ضعه �هللا تعا� \د�ية �لبشر: 
من ُيِر0 �8 يهتد< يهد} �هللا، �من ال 
يريد �\د�ية بل يبتغي �لضاللة يضله 
�لذ<  �لكتا^  فإ�  هذ�  �على  �هللا. 
يأ× من عند �هللا قد يقر8} �ثنا� من 
�لقر�g على نفس �ملستو� �لعلمي �8 
منه  يستفيد��  ال  �لكنهما   ،Ø0أل�
كل  Kغبة   Kبقد بل   ،Kلقد� بنفس 

منهما [ �حلصو/ على �\د�ية.
عندما  نيوتن..  
سحا&  �لس�   �

هذ�   ] �حلركة  قو�نني  �كتشف 
تعا�..  �هللا  خلقه  �لذ<  �لكو� 
�كتشف 8يضا قانو� 0K �لفعل، فقا/ 

� لكل فعل 0K فعل. �بالطبع فإ� 
هذ� �لقانو� هو قانو� �ضعه �خلالق 
�ألخر�  �لقو�نني  �ضع  كما  تعا� 
قو�نني  مثل  �لكو�،  هذ�  حتكم   Hل�
�جلا.بية ��حلركة �لH ُير� 8ثرها [ 

كل مكا� من هذ� �لكو�.
يكو�   �8 �حلكيم  �خلالق  �قد قضى 

لكل فعل 0K فعل.. �8 ما ميكن �8 
نسميه نتيجة للفعل. فإ.� قاX �إلنسا� 
بفعل شيg ما، يكو� لفعله هذ� نتيجة 
%تمة، ال يستطيع �إلنسا� �8 يغ�ها 
تعا�  �هللا  فمثال..  �خر.  بفعل  
ال 
خلق �لعني [ �إلنسا� لتبصر، �خلق 
تبصرها   �8 ميكن   Hل�  gألشيا� 8يضا 
 Xلال�� gلعني [ ظر�� �جو0 �لضو�
سليمة،  �لعني  كانت  فإ.�  للرÑية. 
عينيه،  بفتح  �لو�عي  �إلنسا�   Xقا�
فإ� �هللا تعا� Ìعل لفعله هذ� نتيجة 
يستطيع  �ال  ُيبصر،  8نه  �هي  %تمة 
ُيبصر.   �8 
ال  ميلك  �ال  �إلنسا� 
ُيغمض  �لذ<  �إلنسا�  فإ�  كذلك 
عينيه فإ� �هللا Ìعل لفعله هذ� نتيجة 
%تمة �هي 8نه ال يبصر، �ال يستطيع 
�إلنسا�.. مهما �8× من قو� �8 ُيغ� 
بفعل �خر،   Xقا  �.
 
ال  �لنتيجة  هذ} 

�هو �8 يفتح عينيه. �هكذ�.
 �8 gقد قضى �هللا تعا� �8 من يشا�

 gيهتد<.. فإ� �هللا يهديه، �من يشا
�8 يضل.. فإ� �هللا يضله. فقا/:

﴿َفِإ�َّ �هللا ُيِضلُّ َمن َيَشآgُ �َيْهِد< َمن 
َيَشآgُ﴾ (فاطر:٩)

ِمْنَها  ُنْؤِتِه  ْنَيا  �لدُّ  َ̂ َثَو� ُيِر0ْ  ﴿َ�َمن 
ِمْنَها﴾  ُنْؤِتِه  �آلِخَرِ�   َ̂ َثَو� ُيِر0ْ  َ�َمن 

(�/ عمر��:١٤٦)

� لكل فعل 0K فعل.. 8< �8 لكل 
فعل يفعله �إلنسا� 0K فعل �8 نتيجة 
�لقانو�  هو  هذ�  تعا�.  �هللا  يفعلها 
كله..  �لكو�  ªكم  �لذ<  �إل\ي 
سو�g [ �لعا£ �ملا0< �8 �لالما0<.. 
�لدين.  عا£   ]  �8 �لطبيعة  عا£   ]
 ] ُيعلن  �لكرمي  �لقر��  فإ�  لذلك 
كتا^  8نه  �لفاحتة  بعد   �Kسو  /�8
�ُ\د�، �لكن ليس لكل �لنا¢ مهما 

منا � قر�gته،   ] 8غر�ضهم  �ختلفت 
 ] تعا�  يقو/  للمتقني.  هد�  هو 

�8/ سو�K �لبقر�:
ُهًد�  ِفيِه  Kَْيَب  َال   ُ̂ �ْلِكَتا ﴿َ.ِلَك 

الشهادات  من   hالكث cمل  رجل  القرآن  قرأ  إذا 
بقراءته  ا=داية  يبتغي  ال  ولكنه  األدبية،  أو  العلمية 
للقرآن، فإنه لن �د فيه ما يهديه. وأما إذا قرأ آيات 
ويريد  احلق  معرفة  فعال  يبتغي  كان  رجل  القرآن 

ا=داية، فإن اهللا يشرح صدره ويهديه إ� احلق. 



اجمللد الثامن عشر، العدد السابع - رمضان وشوال ١٤٢٦ هـ - تشرين  الثاني/ نوفمبر ٢٠٠٥ م

٢٤

لِّْلُمتَِّقنيَ﴾ (�لبقر�:٣)

� هذ� �لكتا^ ال يستفيد منه �ال  >8
يهتد< به كل �لنا¢ حسب قد�Kִדم 
على �الستيعا^ ��لتحصيل، كما هو 
 Hل� �ألخر�  للكتب  بالنسبة  �حلا/ 
هي من تأليف �لبشر. 
. قد يقر8 هذ� 
�لكتا^ بعض من �لعلماg �لكنهم ال 
يهتد�� به �ال يستفيد�� منه، ألنه 
يفرضه  8مر ال  �\د�ية  .كرنا..  كما 
 �8  0�K8 من  
منا � �لنا¢،  على  �هللا 
يهتد< فإ� �هللا يهديه، �من ال يريد 
�هكذ�..  يهديه.  ال  �هللا  فإ�  �\د�ية 

.� قر8 �لقر�� Kجل ªمل �لكث� من 
�لشها��0 �لعلمية �8 �أل0بية، �لكنه 
ال يبتغي �\د�ية بقر�gته للقر��، فإنه 
قر8   �.
 �8ما  يهديه.  ما  فيه  Ìد  لن 
�يا� �لقر�� Kجل كا� يبتغي فعال 
�هللا  فإ�  �\د�ية،  �يريد  �حلق  معرفة 
�حلق.   �
 �يهديه   {Kصد يشر² 
 ] uلنأخذ على .لك مثاال ملا حد�

��قعة 
ميا� عمر بن �خلطا^.
8كثر  من  �خلطا^  بن  عمر  كا� 
�لذ<  �جلديد  للدين  معاKضة  �لنا¢ 
�. �كا� [ عد��ته  به %مد  8تى 
\ذ� �لدين شديد� غليظا ح® 
نه كا� 
يقوX بنفسه بتعذيب بعض �ملسلمني 
مؤمل   µب جاKية  �منهم  �لعبيد  من 

�لH �شتر�ها 8بو بكر �8عتقها.

لقد كا� عمر [ شدته �[ غلظته 
�جلديد  �لدين  بأ�  تامة  قناعة  على 
 gبر�هيم �0ين �آلبا
خر�Â على 0ين 
فمعاKضته  .لك  �على  ��ألجد�0، 
بالنسبة  مقدسا  ��جبا   Cتعت كانت 
له، ح® ال ُيفتنت �لنا¢ �يتحولو� عن 

0ينهم �لذ< نشأ�� عليه �عرفو}.
�[ 8حد �ألياX شديد� �حلر.. كا� 
عمر ميشي [ بعض طر& مكة �هو 
 gللقضا �لوسائل  8حسن   ] يفكر 
على �لدين �جلديد ��نقا. �لنا¢ منه، 
ح® 
نه كا� يفكر [ قتل �لرسو/ 
�. �لقَيه Kجل من قريش فقا/ له 
8نت  �خلطا^..  �بن  يا  تذهب  8ين 
عليك  0خل  �قد  هكذ�  
نك  تزعم 
عمر  فسأله  بيتك.   ] �ألمر  هذ� 
8ختك  قا/:  .�@؟  �ما  مستنكر�: 
صبأ�. �كانت قريش ال تقو/ عن 
�ملسلمني 
Lم مسلمو�.. بل كانت 

Lم خرجو�   >8 تسميهم صابئني.. 

على 0ين �بائهم.
��حلنق على  بالغضب  ��شتعل عمر 
%مد � �على هذ� �لدين �لذ< ُيَفر& 
�8بيه.  �إلبن  �بني  �8خيه  �أل¨  بني 
 {gجا �.
�ميم شطر بيت 8خته ح® 
بالد�خل  كا�  بعنف.  �لبا^  قر| 
من  Kجال�  �معهما  ���جها  �خته 
�ملسلمني، �كانو� يقر��8 �لقر�� من 

±عو�  فلما  معهم.  كانت  صحيفة 
�بن  8نا  قا/:  هذ�؟  من  قيل  �لطر& 
�خلطا^. �ما �8 ±ع �لرجا/ صوته 
ح® تبا��K0 ��ختفو�، �فتحت �ملر�8 
�لبا^ فقا/ \ا: يا عد�� نفسك قد 
بلغµ 8نك صبأ�"، �Kفع شيئا كا� 
فسا/  �جهها  على  �ضرֲדا  يد}   ]
 Xلد� �ملر�8   �8K فلما   .Xلد� منها 
بكت �قالت: "يا �بن �خلطا^.. ما 

كنَت فاعال فافعل فقد 8سلمُت". 
مغضب  �هو  �لبيت  عمر  �0خل 
فر�8  نظر   � �لسرير،  على  فجلس 
فيها  يقر��8  كانو�   Hل� �لصحيفة 
"ما  فقا/:  �لبيت.  من  ناحية   ]
�لكتا^؟ 8عطنيه". فقالت: "ال  هذ� 
8عطيك.. 
نك لست من 8هله. 8نت 
تتطهر،  �ال  �جلنابة  من  تغتسل  ال 

�هذ� ال ميسه 
ال �ملطهر��. 
�لذ<  �لكتا^  \ذ�  عمر  �تعجب 
ֲדذ}  مو�جهته   ] تقف  8خته  جعل 
 �8 تريد  ما  �فعل  له  �تقو/  �جلر�8، 
�لذ<  �هو  8سلمت،  فقد  تفعل 
يرتعد منه �لرجا/ �Îشونه. 
� هذ� 
�إلميا� �لقو< ال ميكن �8 يكو� من 
8ثر �لسحر� �8 �لكهنة �8 �لكذ�بني. 
�لصحيفة  ما [  يقر8   �8 �0�K8 عمر 
ليعر� ما يقوله %مد، � يقرK بنفسه 
8نه   X8 �لكالX شأ�  
.� كا� \ذ�  ما 
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 Xكال مثل  لغو�  يكو�   �8 يعد�  ال 
�لكهنة ��لعر�فني. �قاX عمر ليغتسل 
 ] ما  يقر8   �8 �خته  له  تسمح  ح® 

�لصحيفة. 
لقد كا� عمر.. ¸لصا [ معاKضته 
لإلسالX  ألنه كا� حريصا على 0ين 
�آلباg. �كا� Îشى �8 ُيفَتنت �لنا¢ 
0ين  عن  �يصبأ��  �جلديد  بالدين 

بر�هيم. فقد كا� يسمع [ Óتمعه 
كل سوg ُيذكر عن 0ين %مد، �£ 
ُتتح له فرصة أل� يتحدu مع %مد 
مباشر�، �8 يعر� منه 
� ما.� يدعو 
�لنا¢. �نستمع 
� عمر �هو ªكي 
�غتسل   �8 بعد   {Kشعو عن  بنفسه 

�8عطته �خته �لصحيفة:
﴿ِبْسِم  فيها  فإ.�  �لصحيفة  "8خذُ� 
 �Kِهللا �لرَّْحَمِن �لرَِّحيِم﴾.. فلما مر�
ُ.عر�  �لرَِّحيِم﴾  ﴿�لرَّْحَمِن  بـ 
 � يدّ<،  من  �لصحيفة  �Kميت 
Kَجَعْت 
ّ¥ نفسي فإ.� فيها ﴿َسبََّح 
َ�ُهَو   ¾ِKَْ��َأل َماَ��ِ�  �لسَّ  ] َما  ِهللا 
 �Kمر فكلما  �ْلَحِكيُم﴾.  �ْلَعِزيُز 
باسم من 8±اg �هللا عز �جل ُ.عر� 
بلغُت  ح®  نفسي،   ¥ّ
 ترجع  ح® 
ا  ِممَّ 8�ََنِفُقو�  Kَ�َُسوِلِه  ِباِهللا  ﴿�gَِمُنو� 
ح®  ِفيِه﴾  مُّْسَتْخَلِفَني  َجَعْلَناُكْم 
ُكْنُتْم   �ْ
ِ﴿ قولـه:    �
 بلغُت 
مُّْؤِمِنَني﴾ فقلت 8شهد �8 ال 
له 
ال 

�هللا �8شهد �8 %مد� Kسو/ �هللا".
معاKضته   ] ¸لصا  عمر  كا�  لقد 
فيما  ¸لصا  �كا�  �جلديد،  للدين 
يعتقد، �كا� 8يضا ¸لصا [ Kغبته 
�جلديد،  �لدين  حقيقة  يعر�   �8
�حلق،  ير�  لكي  تعا�  �هللا  فأعانه 

فر�} ��تبعه. 
كا� Kسو/ �هللا � قد 0عا �هللا تعا� 
�لُعَمرين..  بأحد   Xإلسال� ُيعز   �8
 �8 جهل)،  (8بو   Xهشا بن  عمر� 
�هللا  هَد�  فلما.�  �خلطا^.  بن  عمر 
عمر بن �خلطا^ �£ يهِد 8با جهل؟ 
�ملتقني..  �بن �خلطا^ كا� من  أل� 
 �8 يريد  �ملخلصني.. كا�  من  كا� 
يعر� �حلق. 8ما 8بو جهل فقد 8عمته 
لقد  �حلق.  ÑKية  عن   {Cِك� 8نانيته 
قومه   ] ُيَعدُّ   Xهشا بن  عمر�  كا� 
خلعو�  
Lم  ح®  �لنا¢،  8حكم  من 
عليه لقب: "8بو �ِحلَكم" �لذ< غ�} 

Kسو/ �هللا بلقب: "8بو جهل". ألنه  
£ يستعمل حكمته [ طلب �حلق، 
بل ترفع عن طلب �حلق فلم يطلبه،  
فلم يهد} �هللا تعا� �تركه [ كفر} 

�ضالله. 
�إلميا�،  على  8حد�   CÌ ال  �هللا   �

�لكفر.  لعبا0}  يرضى  ال  8يضا  �هو 

نه يهد< من يريد �8 يهتد< �من 
يبذ/ �جلهد ملعرفة �حلق، �يضل من 
ملعرفة  يسعى  ال  �من  �لضال/  يريد 
�آليا�  من  هذ�  �يتضح  �حلق. 
�لثالu �لتالية �لH تلخص �ملبد8 �لذ< 

تنبµ عليه �\د�ية، يقو/ تعا�:

�َّ �هللا َال ُيَغيُِّر َما ِبَقْوXٍ َحتَّى ُيَغيُِّر�� ِ﴿

َما ِبَأْنُفِسِهْم﴾ (�لرعد:١٢)
لََنْهِدَينَُّهْم  ِفيَنا  َجاَهُد��  ﴿َ��لَِّذيَن 

ُسُبَلَنا﴾ (�لعنكبو�:٧٠)
ُقُلوَبُهْم﴾  �هللا   Òَ��َ8َ َ��ُغو�  ا  ﴿َفَلمَّ

(�لصف:٦)

كان رسول اهللا � قد دعا اهللا تعا� أن ُيعز اإلسالم 
بأحد الُعَمرين.. عمرو بن هشام (أبو جهل)، أو عمر 
بن اخلطاب. فلماذا هَدى اهللا عمر بن اخلطاب و� 
يهِد أبا جهل؟ ألن ابن اخلطاب كان من املتقني.. كان 
من اخمللصني.. كان يريد أن يعرف احلق. أما أبو جهل 

فقد أعمته أنانيته وِك¤ه عن رؤية احلق.
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٢٦

8< �8 من يبذ/ �جلهد ملعرفة ُسبل 
�هللا.. فإ� �هللا تعا� ال بد ��8 يهديه 
عن  يزيغ   �8 يريد  �من  �حلق،   �

قلبه فال  يزيغ  �حلق.. فإ� �هللا تعا� 

يستطيع �8 ير� �حلق.
باآليا�   gملي �لكرمي  �لقر��   �

تفصيل  بكل  �ألمر  هذ�  تشر²   Hل�

��ضو². يقو/ تعا�:
َ�َعِمُلو�  �gََمُنو�  �لَِّذيَن   َّ�
ِ﴿
اِلَحاِ� َيْهِديِهْم Kَبُُّهْم ِبِإميَاِنهْم﴾  �لصَّ

(يونس:١٠)

�َّ �لَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَ� ِبآَياِ� �ِهللا َال ِ﴿

َيْهِديِهُم �هللا﴾ (�لنحل:١٠٥)

� �هللا تعا� 8عطى �إلنسا� ملكا� 
�جعل [  �بص��،  �لب  عقل  من 
سبحانه  عليه  تد/  �يا�  �لكو� 
 Xستخد� فمن  تعا�،  فضله  �على 
تلك �مللكا� �لH 8نعم �هللا ֲדا على 
�هللا  فإ�  �هللا،  بآيا�  ��من  �إلنسا� 
ال  �لذين  �8ما  بإمياLم.  يهديهم 
فإ�  �هللا،  بآيا�  يؤمنو�   �8 يريد�� 

�هللا ال يهديهم.
� يقو/ تعا�:

 gٍَشْي ُكلَّ  َ�ِسَعْت   HْحَمKَ�َ﴿
َ�ُيْؤُتوَ�  َيتَُّقوَ�  لِلَِّذيَن  َفَسَأْكُتْبَها 
ُيْؤِمُنوَ�﴾  ِبآَياِتَنا  ُهْم  َ��لَِّذيَن  �لزََّكاَ� 

(�ألعر��:١٥٧)
�لَِّذيَن  �َياِتَي  َعْن  ﴿َسَأْصِرُ� 

 �ْ
َيَتَكبَُّر�َ� ِفي �َألKِْ¾ ِبَغْيِر �ْلَحقِّ َ�ِ
َيَرْ�� ُكلَّ �َيٍة ال ُيْؤِمُنو� ِبَها َ�ِ
ْ� َيَرْ�� 
 �ْ
ِ�َ َسِبيًال  َيتَِّخُذ�ُ}  �لرُّْشِد ال  َسِبيَل 
َيَرْ�� َسِبيَل �ْلَغيِّ َيتَِّخُذ�ُ} َسِبيًال َ.ِلَك 
َعْنَها  َ�َكاُنو�  ِبآياِتَنا  ُبو�  َكذَّ ِبَأنَُّهْم 

َغاِفِلَني﴾ (�ألعر��:١٤٧)
قرKها   Hل� تعا�  �هللا  ُسنَّة  هي  هذ} 
فهو  �لعزيز،  كتابه   ] ��8ضحها 
Kغم  قسر�  8حد�  يهد<  ال  تعا� 

ميا�  يضيع  ال  8يضا  �هو  
0�Kته، 

�ملؤمنني �ملخلصني: 
﴿َ�َما َكاَ� �هللا لُِيِضيَع 
ِميَاُنُكْم ِ
�َّ �هللا 
ِبالنَّاِ¢ َلَرK �ٌ�gَُِّحيٌم﴾ (�لبقر�:١٤٤)


ِنَُّه َمن َيتَِّق َ�َيْصِبْر َفِإ�َّ �هللا َال ُيِضيُع ﴿
8َْجَر �ْلُمْحِسِنَني﴾ (يوسف:٩١)

لقد خلق �هللا �إلنسا� �8عطا} �حلرية 
 KتاÎ ،إلميا� �8 �لكفر� KتاÎ �8 ]
�حلق �8 �لباطل، ÎتاK �لدنيا بزينتها �8 
�آلخر� بثو�ֲדا، �[ كل �ألحو�/.. 
من  فعل  لكل  جعل  تعا�  �هللا  فإ� 
 �.
 %تمة..  نتيجة  �إلنسا�  8فعا/ 
�ختاK �إلميا� فإ� �هللا يهديه �يزيد} 
�هللا  فإ�  �لباطل   Kختا�  �.
� 
ميانا، 
عمله.  ªبط  ح®  �لباطل  له  يزين 

يقو/ تعا�:
﴿َال ِ
ْكـَر�َ} [ �لدِّيـِن﴾ (�لبقر�: 

(٢٥٧
َفَمن  Kَّبُِّكْم  ِمن  �ْلَحقُّ  ﴿َ�ُقِل 

َفْلَيْكُفْر﴾   gََشآ َ�َمن  َفْلُيْؤِمن   gََشآ
(�لكهف:٣٠)

َنِز0ْ  ُيِريُد َحْرuَ �آلِخَرِ�  َكاَ�  ﴿َمن 
 uََلُه [ َحْرِثِه َ�َمن َكاَ� ُيِريـُد َحْر
ْنَيا ُنْؤِتِه ِمْنَها َ�َما َلُه [ �آلِخَرِ� ِمن  �لدُّ

(٢١:�Kلشو�) ﴾نَِّصيٍب
َلُه  ْلَنا  َعجَّ �ْلَعاِجَلَة  ُيِريُد  َكاَ�  ﴿مَّن 
ِفيَها َما َنَشآgُ ِلَمن نُِّريُد ُثمَّ َجَعْلَنا َلُه 
 *  �Kًمَّْدُحو َمْذُموًما  َيْصَالَها  َجَهنََّم 
َ�َمن 0َ�Kَ8َ �آلِخَرَ� َ�َسَعى َلَها َسْعَيَها 
َسْعُيُهْم  َكاَ�  َفُأ�لَِئَك  ُمْؤِمٌن  َ�ُهو 
 gَِ�َهُؤآل gُِكالًّ نُِّمدُّ َهُؤآل * �Kًمَّْشُكو
ِمْن َعَطآKَ gِبَِّك َ�َما َكاَ� َعَطآKَ gُبَِّك 

(١٩-٢١:gإلسر��) ﴾�Kًَمْحُظو
 &َ َ�َصدَّ  * َ��تََّقى  8َْعَطى  َمْن  ﴿َفَأمَّا 
 * لِْلُيْسَر�  ُرُ}  َفَسُنَيسِّ  * ِباْلُحْسَنى 
 َ̂ َ�َكذَّ  * َ��ْسَتْغَنى  َبِخَل  َمن  8َ�َمَّا 
لِْلُعْسَر�﴾  ُرُ}  َفَسُنَيسِّ  * ِباْلُحْسَنى 

(�لليل:٦-١١)
﴿ُقْل َمن َكاَ� [ �لَضَالَلِة َفْلَيْمُد0ْ َلُه 
� ..... َ�َيِزيُد �هللا �لَِّذيَن  �لرَّْحَمُن َمدًّ

�ْهَتَدْ�� ُهًد�﴾ (مرمي:٧٦-٧٧)

�َّ �لَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَ� ِباآلِخَرِ� َ�يَّنَّا َلُهْم ِ﴿

8َْعَماَلُهْم َفْهْم َيْعَمُهوَ�﴾ (�لنمل:٥)
﴿8ََفَمن ُ�يَِّن َلُه ُسوgُ َعَمِلِه َفَر�ُ} َحَسًنا 
َفِإ�َّ �هللا ُيِضلُّ َمن َيَشآgُ َ�َيْهِد< َمن 
َعَلْيِهْم  َنْفُسَك  َتْذَهْب  َفَال   gَُيَشآ
َحَسَر�ٍ� ِ
�َّ �هللا َعِليٌم ِبَما َيْصَنُعوَ�﴾ 
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(فاطر:٩)
َسِبيِل  َعن  َ�َصدُّ��  َكَفُر��  ﴿�لَِّذيَن 
�gََمُنو�  َ��لَِّذيَن   * 8َْعَماَلُهْم  8ََضلَّ  �هللاِ 
ُنزَِّ/  ِبَما  �gَ�ََمُنو�  اِلَحاِ�  �لصَّ َ�َعِمُلو� 
ٍد َ�ُهَو �ْلَحقُّ ِمن Kَّبِِّهْم َكفََّر  َعَلى ُمَحمَّ
َعْنُهْم َسيَِّئاِتِهْم 8َ�َْصَلَح َباَلُهْم * َ.ِلَك 
 َّ�8َ�َ �ْلَباِطَل  �تََّبُعو�  َكَفُر��  �لَِّذيَن  ِبَأ�َّ 
�لَِّذيَن �gََمُنو� �تََّبُعو� �ْلَحقَّ ِمن Kَّبِِّهْم﴾ 

(%مد:٢-٤)
 ] �هللا  ُسنَّة  هي  هذ}   �
 �حيث 
بد  فال  ضال\م،   ]� �لنا¢  هد�ية 
�هللا  عند  من  يكو�  �لذ<  للكتا^ 
�إل\ية  �لُسنَّة  نفس  يتبع   �8 تعا� 
أل�  �لربا«،  �ملنهج  نفس  �ينهج 
كالX �هللا [ كتابه �ملقد¢ ال بد ��8 
�على  �فعله.  ُسنَّته  مع  �0ئما  يتفق 
هذ� فإ� �ملعياK �لذ< ال Îطئ 8بد� 
�لذ<  �لكتا^  كا�   �.
 ما  ملعرفة 
َيدَّعي 8نه كتا^ مقد¢ من عند �هللا 
نفسه  �لكتا^  يعلن   �8 هو  تعا�.. 
يهد<  �8نه  للمتقني..  هد�  8نه 
نفس   ]� به،  يهتد<   �8 يريد  من 
 �8 بد  ال  .�ته  �لكتا^  فإ�  �لوقت 
يعلن 8يضا 8نه ال يهد< من ال يريد 
�8 يهتد<، بل يضل �لكافرين �لذين 
 ] يرغبو�  �ال  �لضاللة  يريد�� 

معرفة �حلق.
�لقر��  .كر}  فيما  �آل�  �لنبحث 

�لكرمي [ هذ� �لشأ� ح® نستخلص 
ما 
.� كا� هذ� �لكتا^ من تأليف 
تعا�.  �هللا  �حي  من  هو   �8 �لبشر 

يقو/ �لكتا^ �لعزيز:
ُهًد�  ِفيِه  Kَْيَب  َال   ُ̂ �ْلِكَتا ﴿َ.ِلَك 

لِْلُمتَِّقَني﴾ (�لبقر�:٣)
﴿َفَأمَّا �لَِّذيَن �gََمُنو� َفَيْعَلُموَ� 8َنَُّه �ْلَحقُّ 
ِمن Kَّبِِّهْم 8َ�َمَّا �لَِّذيَن َكَفُر�� َفَيُقوُلوَ� 
ِبِه  ُيِضلُّ   Xَمَثًال ِبَهَذ�  �هللا   0َ�Kَ8َ َماَ.� 
َكِثً�� َ�َيْهِد< ِبِه َكِثً�� َ�َما ُيِضلُّ ِبِه 


الَّ �ْلَفاِسِقنيَ﴾ (�لبقر�:٢٧)ِ
َفِإنَُّه  ِلِجْبِريَل   � َعُد�ًّ َكاَ�  َمْن  ﴿ُقْل 
ًقا لَِّما  َنزََّلُه َعَلى َقْلِبَك ِبِإْ.ِ� �ِهللا ُمَصدِّ
لِْلُمْؤِمِنَني   َ�ُبْشَر�  َ�ُهًد�  َيَدْيِه  َبْيَن 
�gََياٍ�  
ِلَْيَك  8َنَزْلَنآ  َ�َلَقْد   .....
َبيَِّناٍ� َ�َما َيْكُفُر ِبَها ِ
الَّ �ْلَفاِسُقوَ�﴾ 

(�لبقر�:١٠٠)
 ٌ̂ َ�ِكَتا  Kٌُنو �ِهللا  ِمَن  َجآgَُكْم  ﴿َقْد 
مُِّبٌني  َيْهِد< ِبِه �هللا َمِن �تََّبَع Kِْضَو�َنُه 
ُلَماِ�  َالXِ َ�ُيْخِرُجُهم مَِّن �لظُّ ُسُبَل �لسَّ
 oٍِصَر� �

َِلى �لنُّوKِ ِبِإْ.ِنِه َ�َيْهِديِهْم ِ

مُّْسَتِقيٍم﴾ (�ملائد�:١٧)
8ُنِزَ/  مَّآ  مِّْنُهْم  َكِثً��  ﴿َ�لََيِزيَد�َّ 
َ�ُكْفًر�﴾  ُطْغَياًنا  Kَّبَِّك  ِمن  
ِلَْيَك 

(�ملائد�:٦٤)
﴿ُقْل 
ِنََّما 8َتَِّبُع َما ُيوَحى 
َِليَّ ِمن Kَّبِّي 
َهَذ� َبَصآِئُر ِمن Kَّبُِّكْم َ�ُهًد� Kَ�َْحَمًة 

لَِّقْوXٍ ُيْؤِمُنوَ�﴾ (�ألعر��:٢٠٤)

َفِمْنُهم   �ٌKَُسو 8ُنِزَلْت  َمآ   �.َ
ِ�َ﴿

مياًنا ِ َهِذِ}  0َ��َْتُه  8َيُُّكْم  َيُقوُ/  مَّن 

ميَاًنا ِ َفَز�0َْتُهْم  �gََمُنو�  �لَِّذيَن  َفَأمَّا 
 ] �لَِّذيَن  8َ�َمَّا   * َيْسَتْبِشُر�َ�  َ�ُهْم 

َِلى  Kِْجًسا  َفَز�0َْتُهْم  مََّرٌ¾  ُقُلوِبِهْم 
َكاِفُر�َ�﴾  َ�ُهْم  َ�َماُتو�  Kِْجِسِهْم 

(�لتوبة:١٢٥-١٢٦)
َ�َلِكن  ُيْفَتَر�  َحِديًثا  َكاَ�  ﴿َما 
َتْصِديَق �لَِّذ< َبْيَن َيِدْيِه َ�َتْفِصيَل ُكلِّ 
َشْيgٍ َ�ُهًد� Kَ�َْحَمًة لَِّقْوXٍ ُيْؤِمُنوَ�﴾ 

(يوسف:١١٢)

الَّ لُِتَبيَِّن ِ َ̂ ﴿َ�َمآ 8َنَزْلَنا َعَلْيَك �ْلِكَتا
َلُهُم �لَِّذ< �ْخَتَلُفو� ِفيِه َ�ُهًد� Kَ�َْحَمًة 

لَِّقْوXٍ ُيْؤِمُنوَ�﴾ (�لنحل:٦٥)
لُِّكلِّ  ِتْبَياًنا   َ̂ �ْلِكَتا َعَلْيَك  ﴿َ�َنزَّْلَنا 
َ�ُبْشَر�  Kَ�َْحَمًة  َ�ُهًد�   gٍَشْي

لِْلُمْسِلِمَني﴾ (�لنحل:٩٠)
ِمن  �ْلُقُدِ¢   ²ُ�Kُ َنزََّلُه  ﴿ُقْل 
�gََمُنو�  �لَِّذيَن  لُِيَثبَِّت  ِباْلَحقِّ  Kَّبَِّك 
لِْلُمْسِلِمَني﴾  َ�ُبْشَر�  َ�ُهًد� 

(�لنحل:١٠٣)
 �ِ�gَْلُقْر� َهَذ�   ] َصرَّْفَنا  ﴿َ�َلَقْد 
 ﴾�Kًُنُفو 
الَّ ِ َيِزيُدُهْم  َ�َما  َكُر��  لَِيذَّ

(٤١:gإلسر��)
َبْيَنَك  َجَعْلَنا   �َ�gَْلُقْر� َقَر8َْ�   �.َ
ِ�َ﴿
ِباآلِخَرِ�  ُيْؤِمُنوَ�  َال  �لَِّذيَن  َ�َبْيَن 
َعَلى  َ�َجَعْلَنا   *  �Kًمَّْسُتو ِحَجاًبا 
ُقُلوِبِهْم 8َِكنًَّة �8َ َيْفَقُهوُ} َ�[ �gََ.�ِنِهْم 
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(٤٦:gإلسر��) ﴾َ�ْقًر�
﴿َ�ُنَنزُِّ/ ِمَن �ْلُقْر�gَِ� َما ُهَو 
لِْلُمْؤِمِنَني  Kَ�َْحَمٌة   gٌِشَفآ

الَّ ِ اِلِمني  �لظَّ َيِزيُد  َ�َال 

(٨٣:gإلسر��) ﴾�Kًَخَسا
َر  ُ.كِّ ْن  ِممَّ 8َْظَلُم  ﴿َ�َمْن 
َعْنَها  َفَأْعَرَ¾  Kَبِِّه  ِبآَياِ� 
َمْت َيَد�ُ}، 
ِنَّا  َ�َنِسَي َما َقدَّ
َجَعْلَنا َعَلى ُقُلوِبِهْم 8َِكنًَّة �8َ 
َ�ْقًر�  �gََ.�ِنِهْم   ]�َ َيْفَقُهوُ} 
�ْلُهَد�   �
ِ َتْدُعُهْم   �
ِ�َ
8ََبًد�﴾   �.ً
ِ َيْهَتُد��  َفَلن 

(�لكهف:٥٨)
ُقْر�gًَنا  َجَعْلَناُ}  ﴿َ�َلْو 
َلْت  8َْعَجِميًّا لََّقاُلو� َلْوَال ُفصِّ
 ، َ�َعَرِبيٌّ 8َgَْعَجِميٌّ  �gََياُتُه، 

ُقْل ُهو لِلَِّذيَن �gََمُنو� ُهًد� 
َ�ِشَفآgٌ، َ��لَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَ� 
[ �gََ.�ِنِهْم َ�ْقٌر َ�ُهَو َعَلْيِهْم 

َعًمى﴾ (فّصلت:٤٥)
يد/  �لقر��..  هو  هذ� 
من  ليس  8نه  على  بنفسه 
�يعلن  �لبشر،  تأليف 
.لك بكل قو�.. �بأكمل 

نه  بيا�.  �بأمت  �ضو².. 
 ..gكتا^ يستفيد منه �لقر�
على  قدKته  �سب  كلٌّ 
شأ�  ��لتحصيل..  �لفهم 
�لكتب �ألخر� �لH يؤلفها 
ال  كتا^  �لكنه  �لبشر. 
للمتقني،  هد�  فيه  Kيب 
�tKة للمؤمنني، �بشر� 

�ملخلصني.  للمسلمـني 
�لذين  ُيَثّبت  كتا^  
نه 
�لظاملني  يزيد  �ال  �منو�، 
كتا^  
نه   .�Kخسا 
ال 
Kضو��  �تبع  من  يهد< 
 ،Xلسال� سبل   �
 �هللا 
�لكنه عًمى على �لذين [ 
يريد��  ال  مر¾  قلوֲדم 
كتا^  
نه  منه.   ��8Cي  �8
 �
 �ملخلصني  يهد< 
صر�o مستقيم �لكنه يزيد 
�لطاغني طغيانا �كفر�. 
نه 
كتا^ ُيخرÂ �لر�غبني من 
�لكنه   Kلنو�  �
 �لظلما� 
 �
 Kجسا  �لفاسقني  يزيد 

نه  ..Kجسهم. �باختصاK

يفر¾  ال  Kبا«..  كتا^ 
8حد،  على  قسر�  �\د�ية 
�إل\ي  �ملنهج  يسلك  
منا �
 �8 يريد  من  �\د�ية:   ]
�صد&   Çبإخال يهتد< 
فإ� �هللا يهديه، �من يريد 
فإ�  �حلق  عن  ªيد   �8
عن  �يصرفه  يضله  �هللا 
لكل  �ملستقيم.   oلصر��
فعل 0K فعل، �لكل عمل 
نتيجة.. من يفـتح عينيه 
ليبصر فإ� �هللا Ìعله يبصر 
يغلق  �من   ،Kلنو� �ير� 
عيـنيه فـإ� �هللا Ìعلـه 
سو�  شيئا  يـر�  ال 

.Xلظال�


َ.� Kُْمـَت 8ْ� َتحَيـا سـليًما ِمـَن �لـر�0ََّ

�ٍgبَسـو �للسـاُ�  ِمْنـَك  ينِطقـن  فـال 

َمَعايًبـا 
لَْيـَك  8بـَدْ�   �ْ
 َ�َعْيَنـاَ@ 

َ�َعاِشـْر مبعـُر�ٍ� �سـاِمْح مـن �ْعَتـد�

صّيـُن َ�ِعرُضـَك   Kٌَموفـو 0ِ�َيُنـَك 

8لُسـُن �للنَّـا¢   �ٌ�gَسـو فُكلـك 

فَدْعَهـا، �ُقـل َيـا عْيـُن للنَّـا¢ 8عُيـُن

8َْحَسـُن ِهـي  بالَِّتـي  �لِكـْن  ��0َِفـْع 

مناذج من شعر اإلمام الشافعي


