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ملخص البحث
صالحية القرآن الكرمي لكل زمان ومكان وأمة...تأمالت قرآنية
أهدافه البحث
 -1بيان أن القرآن الكرمي هو املهج اقح اليي هو صال وإصال  ،وفوز وفال لألمة يف
الدارين.
 -2القرآن الكرمي هو سبيل جناة هيه األمة وليس لها صال ونصرة يف زمانها اليوم بغري املهج القرآين
اليي انتججه السلف الصاحل رمحجم اهلل.
 -3إثبات أن القرآن الكرمي يف ضوء القرآن الكرمي واجب إتباع هنجه والتحاكم إليه.
 -4بيان أن القرآن الكرمي صاحل ومصلح يف كل زمان ومكان.
 -5بيان صالحية تطبي مهج القرآن الكرمي يف كل أمورنا الديهية والدنيوية.
 -6بيان أن اهلل اقحكيم سبحانه هو أعلم مبا يصلح لعباده فجو خالقجم .
 -7بيان كمال ومشول القرآن الكرمي.
 -8دحض كثري من الشبه اليت ادعى أصحاهبا املغرضون أو اجلاهلون عدم صالحية القرآن الكرمي
لزمانها ومكانها ،واختيوا ذلك حيلة يف التلبس بكثري من األمور الباطلة ديهيا وعقليا وفطريا
ودنيويا.
 -9بيان أن السعادة اقحقيقة واليت يسعى إليجا العباد إمنا تتحق بإتباع املهج اليي ارتضاه رب
العباد هلم .
-11حال األمة اليوم يف كل مكان  -بهسب خمتلفة -مع بعدها عن كتاب رهبا يدل داللة كبرية على
أن ال عزة هلا إال بالرجوع إليه قال تعاىل :ﭽ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ

ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ
ﮑ ﮒ ﮓ ﭼ الهور55 :
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ﮉ ﮊ

ﭸ

ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

بسم اهلل الرمحن الرحيم
المقدمة
إن كل صال وإصال  ،وفوز وفال  ،وسعادة يف الدارين لن تتحق مامل يكن هن القرآن الكرمي هو
الهج اليي يسلكه العباد إىل رب العاملني ،قال تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ

ﭧ ﭨ ﭩ

ﭼ اإلسراء.9 :

ولقد حصل خلل يف التزام العباد هبيا الهج  ،بل وجرأة يف نسبة الهقص إليه ،وكيا كثرت الدعاوى إىل
التجديد ،ونبي الدين ،وكانت حصيلة هيا اخللل اجلسيم حدوث االحنطاط  ،وظجور األفكار واملعتقدات
الباطلة ،وانتشار املهكرات ،واجملاهرة بالفواحش ،واستهقاص شعائر الدين  ،وإن كانت هيه الصورة
ليست قاصرة على زمانها ومكانها فحسب ،بل هي سبب سقوط الدول مهي ساب الزمان ،إال أن
الصيحة حني تعود هبيه القوة حتتاج األمة ملن يسدد لتتدارك األمة الزلل واخللل علجا تهجو من الغرق .
وال شك أن أصل ظجور الفساد ،وعدم حصول األمن واألمان ،وزيغ العباد ،هو بعدهم عن هن كالم
رب العباد ،وهو العليم مبا هو صاحل هلم يف كل زمان ومكان ،وهو سبحانه خالقجم واقحكيم فيما
ارتضاه من دين وشرع هلم .
أهداف البحث:
 -1بيان أن القرآن الكرمي صاحل ومصلح لكل زمان ومكان وأمة.
-2أن ما يدعيه أهل الباطل وبغاة الفساد من عدم صالحية القرآن الكرمي لزمانها ومكانها باطل.
-3بيان أن مهج القرآن الكرمي مهج كامل من مجيع اجلوانب اليت هي ضروريات أو حاجيات أو
حتسيهيات .
-4الرد على بعض الشبجات حول هيه القضية.
-5بيان صالحية هيا املهج القرآين من خالل تأمالت ووقفات وومضات يف آيات.
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منهج البحث:
قسمت البحث إىل عدة مباحث وذكرت لكل مبحث عدة شواهد قرآنية مع التعلي عليجا .
املبحث األول :صالحية القرآن الكرمي لزمانها ومكانها يف ضوء القرآن الكرمي.
املبحث الثاين :مناذج وصور لصالحية القرآن الكرمي لكل زمان ومكان وأمة.
-1االعتقادات

-2العبادات

-3املعامالت

-4األخالق

-5اقحدود

-6العلم

املبحث الثالث :شبجات وردود.
أسئلته:
هل لألمم هن تقتفيه هو خري من هن ارتضاه هلا رب العاملني؟
أميكن أن تفلح األمة لو مل تتخي كتاب رهبا مهججا ودستورا؟
هل املهج القرآين حيتاج إىل جتديد أو تعديل  ،وهل هو غري صاحل كما يدعي املفسدون؟ أو اجلاهلون ؟
أو املغرضون؟
أبرز الدراسات السابقة :
مل أقف على دراسة سابقة حبثية لكن مقاالت وحماضرات ومواعظ وردود .
هيا وأسأل اهلل لها البصرية والثبات على هن هيا الكتاب إىل املمات  ،وأن يرزقها أن نكون من خرية
هيه األمة باليقني والقوة وحبسن االقتداء خبري اخلل أمجعني يف اهتدائه بكالم ربه ،واقحمد هلل رب
العاملني والصالة والسالم على نبيها حممد.
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المبحث األول:
صالحية القرآن لكل زمان ومكان وأمة
القرآن الكرمي هو كالم رب العاملني ،وصفة من صفاته ،وهو شرع لها ارتضاه  ،وهو خالقها والعامل مبا
يصلح لها وهو حكيم يف شرعه وقدره سبحانه .
وقد دلت على مشولية وكمال وصالحية القرآن الكثري من آياته مهجا:
-1قال تعاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ املائدة3 :
قال ابن كثري( :هيه أكرب نعم اهلل عز وجل على هيه األمة ،حيث أكمل تعاىل هلم ديهجم ،فال
حيتاجون إىل دين غريه ،وال إىل نيب غري نبيجم صلوات اهلل وسالمه عليه ،وهليا جعله اهلل خامت األنبياء،
وبعثه إىل اإلنس واجلن ،فال حالل إال ما أحله ،وال حرام إال ما حرمه ،وال دين إال ما شرعه ،وكل شيء
أخرب به فجو ح وصدق ،ال كيب فيه وال خلف ،وعدال يف األوامر والهواهي ،فلما أكمل الدين هلم
متت الهعمة عليجم...فارضوه ألنفسكم ،فإنه الدين اليي رضيه اهلل وأحبه ،وبعث به رسله الكرام ،وأنزل
به أشرف كتبه).
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-2قال تعاىل :ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ اإلسراء، 9 :
هو كتاب هداية ،والعبد حمتاج ومفتقر للجداية يف كل أحواله وأزمانه وحيث ما كان ،واملتأمل آليات
القرآن يف السورة الواحدة يلحظ أنه مل جْجت َع ْل آيات العقيدة على ِح َدا ،وآيات الشريعة على حدا؛

األحكام ،وآيات السلوك على حدا ،إىل آخره؛ بل اجلميع كانت هيه وراء هيه ،فآية ختاطب املؤمهني،
وآية أخرى ختاطب املهافقني ،وآية ختاطب الهفس ،وآية فيجا العقيدة ،وآية فيجا قصص املاضني ،وآية
فيجا الوعد وآية فيجا الوعيد ،وآية فيجا ذكر اجلهة وذكر الهار ،وآية فيجا التشريع ،ومث آية أخرى فيجا
أصل اخلل قصة آدم ،وهكيا يف تهوع؛وهيا من أسرار السلطان اليي يكون للقرآن على الهفوس؛ َّ
ألن

1تفسري القرآن العظيم امساعيل بن كثري 26/3دار طيبة للهشر ط 1421 2ه ــ.
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األنفس متهوعة ؛بل الهفس الواحدة هلا مشارب ،فالهفس تارة يأتيجا الرتغيب وتارة يأتيجا الرتهيب ،تارة
تتأثر باملثل ،تارة تتأثر بالقصة ،تارة هي جم ْلَزَمة بالعمل ،تارة هي ملزمة باالعتقاد.
فَ َك ْو جن هيه وراء هيه وراء هيه تـج ْغ ِد جق على الهفس البشرية أنواع ما تتأثر به.
وهيا ال ميكن أن يكون إال من كالم من َخلَ َ هيه الهفس البشرية ،قال تعاىل :ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭼ امللك.14 :
فتجد َّ
فأي إنسان أراد أن يفر ال ميكن أن يفر من القرآن ،ستأتيه قوة بآية فيجا
أن القرآن حياصركُّ ،

وصف الكافرين ،آيات فيجا قوة يف وصف املهافقني ،آيات فيجا قوة يف وصف املؤمهني ،آيات فيجا
العقيدة ،فيجا املاضي ،فيجا اقحاضر ،فيجا الهبوة ،فيجا الرسالة ،فيجا الدالئل ،فيجا حال املشركني ،إىل
آخر ما حيصر على الهفس اقحية والعقل الواعي اليي يتحرك وعهده مهة حيصر عليه اهلروب.وهيا ال
ميكن أن حيصره يف أنواع الهفس البشرية الواحدة إال من َخلَ َ هيه الهفس وتَ َكلَّ َم هبيا القرآن إلصالحجا،
ﭽ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ اإلسراء.9 :
صلج جح له الرتهيب ،وهيا
صلج جح له الرتغيب ،وهيا اليي يَ ْ
فكيف إذاً بأنواع األنفس املختلفة ،هيا اليي يَ ْ
صلج جح له وصف اجلهة ،وهيا اليي يهشأ عهده اإلميان باقحب إىل آخره.. 1
اليي يَ ْ
ﮛ ﮜ ﮝ ﭼ اقحجر .9 :القرآن الكرمي تكفل اهلل حبفظه
 -3قال تعاىل :ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
وهيا أمر يدل داللة بالغة أن املراد به أن يب عقيد ًة وتشريعاً ومهججاً لألمة إىل أن يقبض اهلل األرض
ومن عليجا ؛قال الزخمشري( :وليلك قال  :إنَّا حنن  ،فأكد عليجم أنه هو املهزل على القطع والبتات ،

وأنه هو اليي بعث به جربيل إىل حممد ( صلى اهلل عليه وسلم ) وبني يديه ومن خلفه رصد  ،حىت نزل
وبلغ حمفوظاً من الشياطني ،وهو حافظه يف كل وقت من كل زيادة ونقصان وحتريف وتبدبل  ،خبالف
الكتب املتقدمة ؛ فإنه مل يتول حفظجا)2
 -4قال تعاىل :ﭽ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﭼ األنعام، 38 :كتاب كامل ال نقص فيه وال تفريط فأين
يبتغي اجلاهلون كماالً دونه ؟!
 -5قال تعاىل :ﭽ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ األنعام، 114 :ما أمجل لو كانت
هيه مقولة كل عبد هلل يف هيه األمة؟ استجابةً ألمر ربه واقتداءً بسهة نبيه عليه الصالة والسالم

 1شر العقيدة الطحاوية املؤلف  :صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ .127/1
 2الكشاف عن حقائ التهزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل 536/2املؤلف  :أبو القاسم حممود بن عمر الزخمشري
اخلوارزمي دار الهشر  :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت حتقي  :عبد الرزاق املجدي
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حكما) ،أي :قل :فليس يل أن أتعدَّى حكمه وأجتاوزه ،ألنه ال
ويف هيا قال الطربي( :أفغري اهلل ابتغي ً
"مفصال"،
َح َكم أعدل مهه ،وال قائل أصدق مهه (وهو اليي أنزل إليكم الكتاب مفصال) يعين القرآنَّ ،

يعين :مبيهًا فيه اقحكم فيما ختتصمون فيه من أمري وأمركم. )1
 -6قال تعاىل :ﭽ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ الهحل 89 :كتاب بني مفصل واضح
،أيعقل أن يكون مهججا لزمان دون زمان ومكان دون مكان؟ ذاك كالم مغرض جاهل!
 -7قال تعاىل :ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ املائدة ، 48 :فقرآنها هو الكتاب
املجيمن اقحافظ الهاسخ املصدق للكتب قبله فليس ههاك كتاب جيب إتباعه إال هو ،قال الطربي( :أَنْـَزلْهَا
ِ
ِ
ص ِّدقًا لِْل جكتج ِ
يدا َعلَْيـ َجا أَنـ ََّجا َح ٌّ ِم ْن ِعْه ِد اللَّ ِه  ،أ َِميهًا
وش ِج ً
ب قَـْبـلَهج َ ،
اب الَّيي أَنْـَزلْهَاهج إِلَْي َ
ك يَا جحمَ َّم جد جم َ
الْكتَ َ
َعلَْيـ َجا َ ،حافِظًا َهلَا .
وأَصل ا ْهليمهَ ِة ِْ :
ظ واالرتَِقاب  ،يـ َق َ ِ
َّيءَ َو َح ِفظَهج َو َش ِج َدهج  :قَ ْد َهْي َم َن فجالَن َعلَْي ِه
ب َّ
اقح ْف ج َ ْ ج ج
َ ْ ج َْ َ
ال إ َذا َرقَ َ
الر جج جل الش ْ
ِ 2
 ،فَـ جج َو يـج َجْي ِم جن َهْي َمهَةً َ ،وجه َو َعلَْي ِه جم َجْيمن ).
قال ابن كثري(:جعله مجيمها عليه ،وناسخا له ،وخامتا له؛ ألن كل الكتب املتقدمة نزلت إىل األرض مجلة
واحدة ،وهيا القرآن نزل مهجما حبسب الوقائع لشدة االعتهاء به ومبن أنزله عليه ،وأعظم األمم املتقدمة
هم اليجود والهصارى ،فاليجود استعملجم اهلل من لدن موسى إىل زمان عيسى والهصارى ،من مث إىل أن
3
بعث حممد صلى اهلل عليه وسلم ،مث استعمل أمته إىل قيام الساعة)
 -8قال تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ األنعام ، 19 :فالقرآن حجة ونيير لكل من
بلغه من اجلن واإلنس إىل قيام الساعة  ،فكيف جيحده اجلاحدون اليوم.قال مقاتل بن سليمان(ومن بلغ
القرآن من اجلن واإلنس  ،فجو نيير هلم  ،يعين القرآن إىل يوم القيامة)4
ول تَـع َاىل ِذ ْكره لِهبِيِّ ِه جحم َّم ٍد صلَّى اللَّه علَي ِه وسلَّم  :قجل ِهلؤالَِء الْم ْش ِركِ َّ ِ
ين
ج َ ْ َ َ َ ْ َج ج َ
جج َ َ َ
و قال الطربي (:يـَ جق ج َ
ني الي َ
ِ
،وأجنْ ِي جر بِِه َم ْن
يج َك ِّيبجونَ َ
ك  :ﭽ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ األنعام 19 :ع َقابَهج َ
 1جامع البيان يف تأويل القرآن  61/12حممد بن جرير  ،أبو جعفر الطربي ،احملق  :أمحد حممد شاكر الهاشر :
مؤسسة الرسالة ط األوىل  1421 ،هـ
 2جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي ،486/8املؤلف  :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي الهاشر  :دار هجر.ط
األوىل
 3تفسري القرآن العظيم إمساعيل بن كثري58/1
 4تفسري مقاتل بن سليمان أبو اقحسن مقاتل بن سليمان  ،241/1دار الهشر  :دار الكتب العلمية  -لبهان /بريوت
 1424 -هـ ط األوىل
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ِ ِ
َّاس َغ ِريجكم  ،إِ ْن َمل يـْهتَ ِه إِ َىل الْعم ِل ِمبَا فِ ِيه وَْحتلِ ِيل حالَلِِه وَْحت ِرِمي حر ِام ِه وا ِإلميَ ِ
ان ِِبَ ِميعِ ِه ،
َْ
بـَلَغَهج م ْن َسائ ِر اله ِ ْ ْ
ََ َ
َ َ
َ
ََ
ول نِْق َم ِة اللَّ ِه بِِه. 1).
نـججز َ
المبحث الثاني :نماذج وصور لصالحية القرآن الكريم لكل زمان ومكان وأمة
-1االعتقادات  :القرآن الكرمي كتاب ربها من آمن به اطمئن وأنس وانتفع به يف الدارين ،فليس شيء

أنفع للعبد من تدبره وتأمله والوقوف على آياته ،ففيه آيات التوحيد واإلميان باهلل والرسل واملالئكة واليوم
اآلخر وبالقدر خريه وشره.

ويقني العبد بربه ومعرفته به وبكمال عدله وحكمته يبعث يف نفسه الطمأنيهة وإن عاش أو مات مظلوما
 ،وإن مل يستمتع حبياته كما استمتع اآلخرون.
ألن اقحياة الدنيا ليست هي دار البقاء عهده؛ بل هي حمطة ومرحلة زمهية يعيشجا برهة وبقاؤه حقيقة هو
ﭴﭵ ﭶ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
يف الدار اآلخرة ؛قال تعاىل :ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﭼ اقحديد. 21 :
هكيا اقحياة الدنيا يف نظره كما صورها القرآن الكرمي ،فكل أمل أو هم أو ضي ليست هي الهجاية كما
يعيشجا كثري من الهاس اليوم ممن نسي أو ججل القرآن ومل يتخيه مهججا ودستورا ! بل هو ابتالء وهو
سهة اهلل كما قال تعاىل :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ البقرة.214 :
ومن خالل هيه اآلية تصور عظم البالء على أعظم اخلل ؟ أليس يف ذلك عربة لكل مبتلى!
 كما أن معرفة العبد بربه بأمسائه وصفاته جيعله أكثر توكال عليه ويقيها بقدرته وصرباً واحتساباًعهد ابتالئه وأكثر طمأنيهة قحكمه وقدره .وحني يعيش العبد هبيه االعتقادات واإلميانيات
يعيش طمأنيهة وسعادة ال يعيشجا أغىن أغهياء األرض وملوكجم ممن هم بعيدون عن هن القرآن
الكرمي ،ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ الرعد، 28 :وحنن نرى يف عاملها اليوم من هم
طرحيي األسرة ال يستطيعون اقحراك لكهجم يستشعرون سعادة بطمأنيهتجم وإمياهنم باهلل
،وبعضجم يسطر آثارا ال يسطرها املتحركون وهو على فراشه بقوة يقيهه وعظيم توكله واستعانته

بربه وصدقه معه،فمن يصدق مع ربه يصدقه ،والصدق مع اهلل جيد العبد أثره يف الدنيا
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ِِ
الص ِادقِ ِ ِ ِ
ِ
ني إِ ْن َشاءَ أ َْو
ب الْ جمهَافق َ
ي اللَّهج َّ َ
ني بص ْدق ِج ْم َويـج َع ِّي َ
واآلخرة؛ قال تعاىل( :ليَ ْج ِز َ
1
ِ
يـتج َ ِ ِ
يما)  ،وهيا حال من صدق مع اهلل
َ
وب َعلَْيج ْم إ َّن اللَّهَ َكا َن َغ جف ًورا َرح ً

وهيه املعاين حيتاججا الهاس اليوم يف زمانها أكثر من أي زمان آخر حيث انتشرت األمراض الهفسية

والوساوس وحاالت االنتحار وإيثار الدنيا على اآلخرة.
-2العبادات :اهلل عز وجل ذكر يف كتابه فرضية العديد من العبادات  ،واملتأمل يف كتاب اهلل جيد أن
اقحكمة فيجا هي حتقي تقوى اهلل ؛ولهبدأ بالصالة  :األمر بالصالة وذكر املصلني فيجا مرتبط
بقوله(أقيموا -يقيمون ) وحنوها مما يفيد أنه ليس املطلوب مهجا فقط هي التعبد باقحركات والكلمات
دون حتقي تقوى اهلل ﭽ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ العهكبوت 45 :والصالة صلة بني العبد
وربه ،فما أمجل أن يستشعر العبد لية هيه الصلة ويجرع إليجا بني حني وآخر،
ويف زمان كزمانها تهتشر فيه ألوان شىت من املهكرات وامللجيات ،واليت قد تصرف عن العبد لية املهاجاة،
نقول :ارجع إىل كتاب اهلل وامتثل أمر اهلل يف إقامة الصالة كما يهبغي لوجه اهلل ،وليست حركات
وكلمات دون حتقي صلة باهلل!
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ البقرة183 :
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
الصيام ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ،وهيا معىن عظيم يفتقده بعض الهاس يف زمانها -بل ويف مكانها أرض اقحرم – ممن كان مقيما أو زائرا
ألرض اقحرم يف رمضان أو غريه .
فيصوم قوم عن الطعام والشراب واجلماع يف هنار رمضان ،وتأمل حاله يف ليل رمضان  ،وكأنه مل يكن
صائما وال قائما شيئا من ليله واهلل املستعان .
اقح  :عبادة بدنية ومالية تستلزم تقوى اهلل تعاىل بكل صورها ومعانيجا ،تربية عاملية لألمة يف خريمكان وزمان ﭽ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭼ البقرة، 197 :فمن ترىب على هيه اخلريية يف هيه املدة
الزمهية ،واملساحة املكانية ،مث انتقل عن املكان والزمان تبقى هيه املثالية واخلريية متمثلة فيه مدة حياته
بإذن اهلل .
وكيا يف كل العبادات األخرى  ،بل حىت عاداتها مىت أخلصها فيجا الهية لوجه اهلل أصبحت عبادات.
-3املعامالت:
البيع والربا ﭽ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭼ البقرة ، 275 :ومن املعلوم أن ههاك فروقا عظيمة مؤثرة بني البيعوالربا مهجا :
أوال  :أن البيع قد أحله اهلل والربا قد حرمه اهلل  ،وعلى العباد أن يتلقوا ذلك بالقبول من غري اعرتاض .
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ثانيا  :أن االجتار بالبيع والشراء قابل للربح واخلسارة واملجارة الشخصية واجلجد الشخصي  ،أما االجتار
بالربا فجو حمدد الربح يف كل حالة 1ال يبيل فيه ججد وال تستخدم فيه مجارة فجو ركود وهبوط وكسل .
ثالثا  :أن البيع فيه معاوضة ونفع للطرفني  ،والربا إمنا حيصل فيه الهفع لطرف واحد  ،قال رشيد رضا يف
2
الربَا } من
َح َّل اللَّهج الْبَـْي َع َو َحَّرَم ِّ
تفسري املهار :وقد جعل أكثر املفسرين هيا اجلواب يعين قوله َ { :وأ َ
قبيل إبطال القياس بالهص أي أنكم تقيسون يف الدين واهلل تعاىل ال جييز هيا القياس  .واملعىن الصحيح
أن زعمجم مساواة الربا للبيع يف مصلحة التعامل بني الهاس إمنا يصح إذا أبيح للهاس أن يكونوا يف
تعاملجم كاليئاب  ،كل واحد يهتظر الفرصة اليت متكهه من افرتاس اآلخر وأكله ،وهيا حقيقة ما نعيشه
اليوم يف زمانها –إال مارحم اهلل -ولكن يهبغي أن يعلم أن اهلل رحيم يضع لعباده من األحكام ما يربيجم
على الرتاحم والتعاطف  ،وأن يكون كل مهجم عونا لآلخر ال سيما عهد شدة اقحاجة إليه  ،وليلك حرم
عليجم الربا اليي هو استغالل ضرورة إخواهنم  ،وأحل البيع اليي ال خيتص الربح فيه بأكل الغين الواجد
مال الفقري الفاقد  ،فجيا وجه للتباين بني الربا والبيع يقتضي فساد القياس .
وههاك وجه آخر وهو أن اهلل تعاىل جعل طري تعامل الهاس يف معايشجم أن يكون استفادة كل واحد
من اآلخر بعمل  ،ومل جيعل ألحد مهجم حقا على آخر بغري عمل ؛ ألنه باطل ال مقابل له  ،وهبيه
السهة أحل البيع ألن فيه عوضا يقابل عوضا  ،وحرم الربا ألنه زيادة ال مقابل هلا  .واملعىن أن قياسكم
فاسد ألن يف البيع من الفائدة ما يقتضي حله  ،ويف الربا من املفسدة ما يقتضي حترميه  ،ذلك أن البيع
يالحظ فيه دائما انتفاع املشرتي بالسلعة انتفاعا حقيقيا ؛ ألن من يشرتي قمحا مثال فإمنا يشرتيه ليأكله
أو ليبيره أو ليبيعه وهو يف كل ذلك يهتفع به انتفاعا حقيقيا  ،وأما الربا وهو عبارة عن إعطاء الدراهم
واملثليات وأخيها مضاعفة يف وقت آخر فما يؤخي مهه زيادة عن رأس املال ال مقابل هلا من عني وال
عمل .
ومث وجه آخر لتحرمي الربا من دون البيع وهو أن الهقدين إمنا وضعا ليكونا ميزانا لتقدير قيم األشياء اليت
يهتفع هبا الهاس يف معايشجم  ،فإذا حتول هيا وصار الهقد مقصودا باالستغالل  ،فإن هيا يؤدي إىل
انتزاع الثروة من أيدي أكثر الهاس وحصرها يف أيدي اليين جيعلون أعماهلم قاصرة على استغالل املال
باملال  ،فيهمو املال ويربو عهدهم وخيزن يف الصهادي والبيوت املالية املعروفة يف البهوك  ،ويبخس العاملون
قيم أعماهلم ألن الربح يكون معظمه من املال نفسه وبيلك يجلك الفقراء  ،انتجى .
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وفيه مقارنة جيدة بني مهافع البيع ومضار الربا لكن ال نوافقه على رد الوجه األول وهو أن قوله ﭽ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭼ البقرة 275 :من قبيل استعمال القياس يف مقابلة الهص  ،وذلك باطل مردود ؛ ألن

هيه قاعدة مسلمة والتعليل هبا هو ظاهر اآلية الكرمية. 1
وتطبي هيا اقحكم الشرعي يف زمانها اليي أصيب بأزمة مالية شديدة فيه جناة هلا من هيه األزمة ال
حمالة.
الدين :فأطول آية يف القرآن الكرمي تتعل بالدين قال السعدي( :هيه آية الدين ،وهي أطول آيات

القرآن ،وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة املهفعة واملقدار ،أحدها :أنه جتوز مجيع أنواع املدايهات
من سلم وغريه ،ألن اهلل أخرب عن املدايهة اليت عليجا املؤمهون إخبار مقرر هلا ذاكرا أحكامجا ،وذلك يدل
على اجلواز ،الثاين والثالث أنه ال بد للسلم من أجل وأنه ال بد أن يكون معيها معلوما فال يصح حاال
وال إىل أجل جمجول ،الرابع :األمر بكتابة مجيع عقود املدايهات إما وجوباً وإما استحباباً لشدة اقحاجة إىل
كتابتجا ،ألهنا بدون الكتابة يدخلجا من الغلط والهسيان واملهازعة واملشاجرة شر عظيم ،اخلامس :أمر
الكاتب أن يكتب ،السادس :أن يكون عدال يف نفسه ألجل اعتبار كتابته ،ألن الفاس ال يعترب قوله
وال كتابته ،السابع أنه جيب عليه العدل بيهجما ،فال مييل ألحدمها لقرابة أو صداقة أو غري ذلك ،الثامن:
أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائ وما يلزم فيجا كل واحد مهجما ،وما حيصل به التوث  ،ألنه ال
سبيل إىل العدل إال بيلك... ،الثامن واألربعون - :وحقه أن يتقدم على ما هها لتقدم موضعه -اشرتاط
العدالة يف الشاهد لقوله { :ممن ترضون من الشجداء } التاسع واألربعون :أن العدالة يشرتط فيجا العرف
يف كل مكان وزمان ،فكل من كان مرضياً معترباً عهد الهاس قبلت شجادته ،اخلمسون :يؤخي مهجا عدم
قبول شجادة اجملجول حىت يزكى ،فجيه األحكام مما يستهبط من هيه اآلية الكرمية على حسب اقحال
اقحاضرة والفجم القاصر ،وهلل يف كالمه حكم وأسرار خيص هبا من يشاء من عباده): .2
وليا فإن األزمة املالية اليت تعيشجا األمة يف عصرنا اقحاضر ال جناة هلا مهه دون الرجوع إىل املهج الرباين
اليي ارتضاه اهلل لألمة يف سائر أمورها ومن ذلك االقتصاد .
 1جملة البحوث اإلسالمية 91 – 86/11املؤلف  :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد (
الشيخ الفوزان)
 2تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املهان 118/1عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ،عبد الرمحن بن معال
اللوحي مؤسسة الرسالة ط األوىل 1421هـ
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ولقد ضبط اهلل االقتصاد وجعل له قواعد وأسس مىت ماالتزمتجا األمة أفلحت وجنت من هيه األزمة -
بإذن اهلل -وهيا هو وعده سبحانه هلم قال تعاىل( :وعد اللَّه الَّ ِيين آمهوا ِمْه جكم وع ِملجوا َّ ِ
اقح ِ
ات
َ َ َ ج َ َج
ْ ََ
الص َ
ِ
ض َكما استخلَف الَّ ِي ِ ِ
ِ
لَيَستَ ْخلِ َفهـ ج ِ
َّج ْم
ين م ْن قَـْبل ِج ْم َولَيج َم ِّكهَ َّن َهلج ْم ديهَـ جج جم الَّيي ْارتَ َ
ضى َهلج ْم َولَيجبَ ِّدلَهـ ج
ْ
َّج ْم يف ْاأل َْر ِ َ ْ َ ْ َ َ
ك هم الْ َف ِ
ِمن بـع ِد خوفِ ِجم أَمهًا يـعب جدونَِين َال ي ْش ِرجكو َن ِيب َشيئا ومن َك َفر بـع َد َذلِ َ ِ
اس جقو َن) الهور 55
ًْ َ َ ْ َ َ ْ
ج
ْ َ ْ َ ْ ْ ْ َ ْج
ك فَأجولَئ َ ج ج
أحكام العالقات الدولية يف اإلسالم  ،سواء يف حالة اقحرب ويف حالة السلم.أوالً :يف حالة اقحرب :

يالحظ يف البداية من نصوص القرآن داللتجا على أن أشهع عمل لإلنسان يف عالقته بغريه (سفك
الدماء  ،وإرادة العلو يف األرض  ،والفساد فيجا ) .
قال تعاىل :ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭼ البقرة. 31 :
وقال تعاىل :ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﭼ اإلسراء. 33 :
ويف وصف املستحقني للجزاء األخروي اقحسن ،قال تعاىل :ﭽ ﯧ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﭼ القصص83 :

ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ

وقال تعاىل  :ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ البقرة 27 :ﭽ ﮮ
ﯝ ﯞ ﯟ ﭼ الرعد25 :
ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ
ويف ذم اليجود قال تعاىل  :ﭽ ﯨ
ﯨ ﯨ ﭼ املائدة.64 :
وباجلملة فإن ذم القتل بغري ح والعلو يف األرض والفساد فيجا ورد يف القرآن يف أكثر من مائة وعشرين
موضعاً .
تتلخص املبادئ اليت حتكم اقحرب يف ثالثة مبادئ تضمهتجا اآلية الكرمية  :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﭼ البقرة. 191 :
ﯨ
املبدأ األول :أن يكون القتال يف سبيل اهلل :
بأن خيلص القصد مهه إىل أن تكون كلمة اهلل هي العليا  ،فاملصلحة الشخصية أو القومية ال تربر اقحرب
 ،بل جتعل اقحرب غري شرعية يف حكم اإلسالم .
وأمهية هيا املبدأ تظجر من أن القتال أو اجلجاد نادراً ما يرد يف القرآن دون تقييده بأن يكون يف سبيل اهلل
 ،وأحياناً يكون مقروناً باألمر بالتقوى .
املبدأ الثاين  :أن يكون القتال ضد من يقاتل :
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قال تعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ األنفال61 - 61 :
املبدأ الثالث  :عدم جتاوز ضرورات اقحرب :
وهيا املبدأ قيد على قاعدة " املعاملة باملثل " فال خيار للمسلم يف عدم االلتزام باملعايري األخالقية
اإلسالمية يف معاملة العدو  ،وإن كان العدو مل يلتزم هبا  ،وال خيار للمسلم يف عدم الوقوف عهد حدود
اهلل  ،وإن كان عدوه احملارب جتاوز هيه اقحدود  ،فإذا مثَّل حماربو املسلمني بقتلى املسلمني مهجم فال
جيوز للمسلمني أن يقتلوا نساء األعداء أو صبياهنم أو غري املقاتلني مهجم .
ﯨ ﯨﯨ
وقد أفاض املفسرون عهد تفسريهم لآلية السابقة  :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﯨ

ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﭼ البقرة. 1 191 :

ومن أعظم املقومات اليت قررها القرآن الكرمي لرتسيخ السالم يف العامل التأكيد على االجتماع يف مبدأ
اإلنسانية
َّ ِ
سوِ
ِ
ث ِمْهـ جج َما ِر َج ًاال َكثِ ًريا
اح َدةٍ َو َخلَ َ ِمْهـ َجا َزْو َج َجا َوبَ َّ
َّاس اتـَّ جقوا َربَّ جك جم اليي َخلَ َق جك ْم م ْن نـَ ْف ٍ َ
يَا أَيـُّ َجا اله ج
َونِ َساءً َواتـَّ جقوا اللَّهَ الَّ ِيي تَ َساءَلجو َن بِِه َو ْاأل َْر َح َام إِ َّن اللَّهَ َكا َن َعلَْي جك ْم َرقِيبًا[ الهساء ،]1 :جه َو الَّ ِيي َخلَ َق جك ْم
ِ
ِ
ِمن نـَ ْف ٍ ِ ٍ
ِ
ت بِِه فَـلَ َّما
ت محَْ ًال َخفي ًفا فَ َمَّر ْ
َّاها َمحَلَ ْ
س َواح َدة َو َج َع َل مْهـ َجا َزْو َج َجا ليَ ْس جك َن إِلَْيـ َجا ۖ فَـلَ َّما تَـغَش َ
ْ
أَثْـ َقلَت دعوا اللَّه ربـَّجما لَئِن آتَـيتـها ِ
ِ
ِ
ين[ األعراف ،]189 :ويف هيه اآلية بيان
ْ َ َ َ َ َ ج َ ْ َْ َ َ
صاقحًا لَهَ جكونَ َّن م َن الشَّاك ِر َ
عن مبدأ اجلهس اإلنساين وأصل نشأته.

قال الطربي( :يعين بقوله" :من نفس واحدة" احيروا أيجا الهاس ربكم يف أن ختالفوه فيما أمركم وفيما
هناكم فيحل بكم من عقوبته ماال قبل لكم به؛ مث وصف تعاىل نفسه بأنه املتوحد خبل مجيع األنام من
شخص واحد ،وعرف عباده كيف كان مبتدأ إنشائه ذلك من الهفس الواحدة ،ومهبججم بيلك على أن
مجيعجم بهو رجل واحد وامرأة واحدة ،وأن بعضجم من بعض ،وأن ح بعضجم على بعض واجب
وجوب ح األخ على أخيه الجتماعجم يف الهسب إىل أب واحد وأم واحدة ،وأن اليي يلزمجم من
رعاية بعضجم ح بعض ،وأن بـَ ْع َد التالقي يف الهسب إىل األب اجلامع بيهجم مثل اليي يلزمجم من

 1ملاذا ميزق القرآن الكرمي ؟؟ املؤلف  :علي بن نايف الشحود 112/1
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ذلك يف الهسب األدىن ،وعاطفاً بيلك بعضجم على بعض ليتهاصفوا وال يتظاملوا وليبيل القوي من نفسه
للضعيف حقه باملعروف على ما ألزمه اهلل به).1

وقال ابن عادل( :هو اليي خل كل واحد مهكم من نفس واحدة وجعل من جهسجا زوججا إنساناً
يساويه يف اإلنسانية).

2

أين هيا العامل اليوم من هيه املبادئ العظيمة؟أين هيا العامل اليي يقاتل ألجل األرض..ألجل
السلطة..وغريها من أمور الدنيا الفانية؟أين هيا العامل اليي أقام أشهع أنواع األسلحة الهووية والكيماوية
حملاربة أخاه اإلنسان؟ مل تعد ههاك حىت شيء من معاين اإلنسانية يف زمانها ومكانها يف تعامالتها
وعالقاتها –إال من رحم اهلل -بل أصبح العامل املهتصر فيه يتعامل مع املظلوم مبستويات قد ال تكون يف
عامل البجيمية ؟بل هي كيلك! واهلل املستعان .
ولو رجعت األمة للقرآن العظيم ولهججه الكرمي لهجت ال حمالة من اهلمجية القاتلة اليت تعيشجا اليوم.
-4األخالق  :لقد دعا القرآن الكرمي إىل التزام اخلل الفاضل يف التعامل ،وجعل ح اهلل تعاىل مبهياً
على التسامح ،وح العباد مبهياً على املشاحة ،فالبد من رد املظامل ،واإلحسان إىل اخلل .
والدعوة إىل األخالق يف القرآن الكرمي جاءت يف كثري من اآليات القرآنية وبكل صورها وأنواعجا
كالصدق واألمانة والتواضع والرمحة والشفقة والصرب واإلحرتام والقسط والعدل ،وهيه األخالقية مطلوبة
عموماً وعلى مستوى األسرة بصفة خاصة ،وقد يغفل بعض الهاس عهجا يف اجلانب األسري وإن كان
متمثالً هبا يف اجلانب اجملتمعي خارج أسرته ،بل قد يكون مهاقضاً لكل صورها يف أسرته ،متمثالً لكل
صورها خارججا ،وامتثاله هبا يكون من قبيل اجملامالت أو مراعاة املصاحل الشخصية وهيا خطأ عظيم؛
فاألسرة أوىل بيلك اخلجل قبل اجملتمع لعظيم مساسه هبا وقربه مهجا وحاجتجا إليه ،وكيا لشهاعة ما خيلفه
سوء اخلل مع أفراد األسرة من آثار سلبية ،ومن ذلك قوله تعاىل يف القول اقحسنَ  :وقجولجوا لِله ِ
َّاس

 1تفسري الطربي  339/6ط 1421 1مؤسسة الرسالة حتقي  :أمحد شاكر
 2تفسري اللباب البن عادل ،أبوحفص عمر الدمشقي ،دار الكتب العلمية .2492/1
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ِ
اه ْم َع ِن الْ جمْه َك ِر[ األعراف:
جح ْسهًا[ البقرة ،]83 :ويف جانب العمل يَأْ جم جرجه ْم بِالْ َم ْع جروف َويـَْهـ َج ج

.]157

ش ِيف ْاأل َْر ِ
َّاس َوَال متَْ ِ
َّك لِله ِ
ب جك َّل خمجْتَ ٍال فَ جخوٍر
ص ِّع ْر َخد َ
ض َمَر ًحا إِ َّن اللَّهَ َال جِحي ُّ
ويف جانب العمل َ وَال تج َ
اإلحس ِ
ِ َّ
ِ ِ ِ
ان َوإِيتَ ِاء ِذي الْ جق ْرَىب َويـَْهـ َجى َع ِن الْ َف ْح َش ِاء َوالْ جمْه َك ِر َوالْبَـ ْغ ِي
[لقمان ،]18 :إ َّن الل َه يَأْ جم جر بالْ َع ْدل َو ْ ْ َ
اظ ِمني الْغي َ ِ
ِ
ِ
ني َع ِن اله ِ
ب
َّاس َواللَّهج جِحي ُّ
ظ َوالْ َعاف َ
ۚ يَعظج جك ْم لَ َعلَّ جك ْم تَ َي َّك جرو َن[ الهحلَ  ،]91 :والْ َك َ َْ
ف وأَع ِرض ع ِن ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ني[ األعراف،]199 :
ني[ آل عمران  ،]134 :جخي الْ َع ْف َو َوأْ جم ْر بِالْعج ْر َ ْ ْ َ
اجلَاهل َ
الْ جم ْحسه َ
يا أَيـُّجا الَّ ِيين آمهوا اتـَّ جقوا اللَّه وجكونجوا مع َّ ِ ِ
ني[ التوبة.]119 :
َ َج
الصادق َ
َ َ
َ َ ََ
و أقف هها على ثالث صور أخالقية صار فيجا خلل ظاهر يف زمانها:
أوال  :الصدق :لقد أمهل كثري من الهاس يف زمانها هيه القيمة العظيمة ،فأصبح الكيب مجارة
وفطهة ،ونسي هؤالء أن فقدان هيه القيمة يرتتب عليه فقدان الشعور باألمان والطمأنيهة ،وليتصور
كل إنسان أن اآلخر كاذب ،ماذا يرتتب على ذلك يف نفسيته وتعامالته؟ ومن قرأ القرآن الكرمي
علم أمر اهلل عباده بالصدق ،وبيانه أن جناة الثالثة اليين خلفوا وضاقت عليجم األرض مبا رحبت
كان بالصدق قال تعاىل :ﭽ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭼ التوبة 119 :وامتداحه املجاجرين
بأهنم كانوا صادقني ،قال تعاىل :ﭽ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯢ ﯣ ﯤ ﭼ اقحشر. 8 :
وحني نفقد الصدق نفقد الشعور باألمان واألنس .

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠﯡ

 ثانيا :اقحياء:ولعل من صور قلة اقحياء اليوم جماهرة الهاس مبعاصيجم وفواحشجم أمام اآلخرينبل قد تصل الصورة إىل حثجم عليجا ،واملتأمل للقرآن الكرمي جيد عظيم عهاية اهلل بعباده

بتجهيبجم كل ما يقرهبم إىل الفواحش واملعاصي ﭽ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﭼ
األنعام . 151 :وكيلك من الصور نزع اللباس والعري بشكل فاضح يف زمانها ،وتفهن الهاس
يف صور التعري ،وكأهنم ليسوا من البشر بل من فئة اقحيوان ،وقد ذكر اهلل قضية اللباس يف
كتابه وبني أنه قبل أن يكون زيهة هو سرت ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ األعراف ، 26 :ونزع اللباس هو صورة من صور فقد اقحياء
،فال يقال اطالقاً ملن كان نازعاً لباسه ذك ًرا كان أو أنثى هو حيي! ومىت نزع اقحياء انتشرت
الفواحش –والعياذ باهلل-

 ولو تأملها حال الصحابيات وجدناهن ضربن أعظم األمثلة يف التزام اقحياء على مدى التاريخفجيه أم خالد جاءت مهتقبة تسأل الهيب صلى اهلل عليه وسلم عن ابهجا وهو مقتول ،فقال هلا
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بعض الصحابة :جئت تسأيل عن ابهك وأنت مهتقبة؟ فقالت :إن أرزأ ابين فلن أرزأ حيائي،
فقال صلى اهلل عليه وسلم "ابهك له أجر شجيدين" قالت :ومل ذلك يا رسول اهلل؟ قال "ألنه
قتله أهل الكتاب" انتجى .ويف هيا اقحديث أن من قتله أهل الكتاب له أجر شجيدين وروى
أبو داود أيضا "الغرق له أجر شجيدين" 1ذكره يف كتاب اجلجاد.
ثالثا :العفة  :وهي شأهنا عظيم يف القرآن العظيم ،فقد راعى اهلل يف حمافظتجا كل ما يؤدي إليجا وميهع
ضدها ،سواء مبا يتعل باخلواطر واألفكار وغض البصر وحتديد احملارم وأحكام االستئيان ،وجتهب كل ما
يؤدي إىل الزنا.
وقد كان يف تاريخ اإلسالم اجلواري واإلماء يتعففن
ِ ِ
عن َجابِر -رضي اهلل عهه -أ َّ
ال َهلَا
جخَرى يـج َق ج
ول يـج َق ج
جىب ابْ ِن َسلج َ
َن َجا ِريًَة ل َعْبد اللَّ ِه بْ ِن أ ٍَّ
ال َهلَا جم َسْي َكةج َوأ ْ
ِ
َِّب -صلى اهلل عليه وسلم -فَأَنْـَزَل اللَّهج ( َوالَ تج ْك ِرجهوا
أ َجمْي َمةج فَ َكا َن يج ْك ِرجه جج َما َعلَى ِّ
الز َىن فَ َش َكتَا َذل َ
ك إِ َىل الهِ ِّ
1
فَـتَـيَاتِ جك ْم َعلَى الْبِغَ ِاء) إِ َىل قَـ ْولِِه ( َغ جفور َرِحيم).
ومن صور العفة قحرص على اقحجاب وضوابطه
فقد كن -رضي اهلل عهجن -يلتزمن اقحجاب وكيا كل مايرتتب عليه من ضوابط تلزم قحفظه من مراعاة
آداب الطري وعدم اخللوة أو االختالط.
وهيه أم املؤمهني أم سلمة رضي اهلل عهجا قالت ملوالها نبجان ملا أعت  :يا بين إنك لن تراين
بعد اليوم ،إهنا وصية رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن من أعت عبدها فال يراها.
رواه الرتميي وصححه.
وعن أم املؤمهني أم سلمة رضي اهلل عهجا أن الهساء يف عجد رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم كن إذا سلمن من املكتوبة قمن فيهصرفن إىل بيوهتن وثبت رسول اهلل صلى اهلل عليه
وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء اهلل فإذا قام رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قام الرجال.
متف عليه.
ومع كل هيا كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرشدهن إىل جعل صالهتن يف بيوهتن
فإن صالهتن يف بيوهتن خري هلن من صالهتن يف مسجد الهيب صلى اهلل عليه وسلم فكيف
بغريه من املساجد :ففي املسهد :عن أم املؤمهني أم سلمة رضي اهلل عهجا عن رسول اهلل
صلى اهلل عليه وسلم أنه قال(( :خري مساجد الهساء قعر بيوهتن)).
ويف املسهد أيضاً :عن أم محيد الساعدية رضي اهلل عهجا أهنا جاءت رسول اهلل صلى اهلل
عليه وسلم تسأله أن تصلي يف مسجده فقالت :يا رسول اهلل إين أحب الصالة معك ،قال:
 1اإلمام مسلم  ،صحيح مسلم  ،باب قوله تعاىل ( والتكرهوا فتياتكم ).244 /8 ،
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((قد علمت أنك حتبني الصالة معي وصالتك يف بيتك خري لك من صالتك يف حجرتك
وصالتك يف حجرتك خري من صالتك يف دارك وصالتك يف دارك خري لك من صالتك يف مسجد
قومك وصالتك يف مسجد قومك خري لك من صالتك يف مسجدي)) فأمرت رضي اهلل عهجا فبين هلا
مسجد يف أقصى شيء من بيتجا وأظلمه فكانت تصلي فيه حىت لقيت اهلل )خترجيه
وانظر إىل شأهنن يف االختالط (فعن أيب أسيد األنصاري عن أبيه رضي اهلل عهه :أنه مسع الهيب يقول وهو
خارج من املسجد فاختلط الرجال مع الهساء يف الطري  ،فقال رسول اهلل :استأخرن ،فإنه ليس لكن أن
حتققن الطري ،عليكن حبافات الطري فكانت املرأة تلتص باجلدار حىت إن ثوهبا ليتعل باجلدار من
لصوقجا به)سهن أيب داوود كتاب األدب باب يف مشي الهساء مع الرجال يف الطري قال الشيخ األلباين
حديث حسن السلسلة الصحيحة حديث 658
وال شك أن التجاون يف هيه القضية يرتتب عليه كثري من املآسي اليت وجدت يف زمانها كظجور
األمراض اخلطرية واليت مل يسب أن كانت يف األزمهة السابقة ،وكضياع األنساب وتشتت األوالد،
وقتل األجهة ،وخراب البيوت ،وكثرة اجلرائم ،وكيا أصبحت حياة بعض الهاس فقط لتلبية غرائزهم
اجلهسية بأي صورة كانت ،بل وقد فقدت بهاء على ذلك العالقة الزوجية الشرعية والفطرية سالمتجا
والرغبة إليجا .
قال تعاىل :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﭼ اإلسراء 32 :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ الهور- 31 :
. 31
 -5اقحدود  :وهيا األمر صار حوله جدل كبري ،واهتم اجلاهلون املغرضون كتابها وديهها بعدم الرمحة .
واملتأمل لكتاب اهلل والواقع يوقن حبكمة اقحكيم سبحانه ،وعدم جدوى أي حكم غري حكم اهلل .
وبإقامة هيه اقحدود املتقدمة يأمن الهاس على ديهجم وأنفسجم وعقوهلم وأنساهبم وأمواهلم وأعراضجم
فريتدع الهاس عن هيه اجلرائم  ،ويفوزوا بالسعادة يف ديهجم ودنياهم وآخرهتم  ،وهيا خبالف القوانني
الوضعية اليت غريت أحكام اهلل وحدوده  ،وبدلتجا بقوانني من وضع البشر الهاقصني من كل وجه ،
جزاء اجملرمني املعتدين على الهاس بانتجاك حرماهتم ودمائجم وأمواهلم وأعراضجم السجن أو
حيث جعلت ْ
الغرامات املالية فقط  ،فكانت الهتيجة انتشار اجلرائم والفوضى وانتجاك اقحرمات واالعتداء على األنفس
واألموال واألعراض من غري مباالة وال حياء وال وازع وال رادع  ،فصار الهاس يف تلك الدول املعطلة
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قحدود اهلل ال يأمهون على أنفسجم وأمواهلم ونسائجم وقد قال اهلل تعاىل ﭽ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ
ﭼ املائدة ، 44 :وقال تعاىل  :ﭽ ﯾ ﯿ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ املائدة.1 51 :
فما جاء يف القرآن الكرمي من حدود وعقوبات وضوابط مهي القتل والقطع واجللد وأنواع التعزيرات فيجا
حد هليه اجلرائم اليت انتشرت يف زمانها بصورة ظاهرة حني غجيِّب القرآن الكرمي من قلوب الكثريين.
 -6العلم :دعا اهلل يف كتابه إىل طلب العلم وامتد العاملون  ،ويف زمانها وعاملها هيا جند هتافت الهاس
على املراتب العلمية ،والكراسي الوظيفية ،وهو أمر طيب لكن لو كان مبهظاره الشرعي الصحيح ،فما هو
العلم اليي ارتضاه اهلل تعاىل لعباده ورغب فيه؟ ﭽ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﭼ فاطر :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨﯨ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﭼ الزمر ، 9 :نعم ههاك بون شاسع بني علم يوصل إىل خشية اهلل ،صاحبه قانت آناء الليل
ساجدا وقائما ،حيير اآلخرة، ،وبني علم صاحبه متكرب متجرب ٍ
عاص كأنه أويت العلم من لدنه ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ القصص ، 78 :وقال تعاىل :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
ﭼ اجملادلة. 11 :
ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﭼ آل عمران7 :
وقال :ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

ﯨ

وقال :ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯼ ﯽ ﭼ الهساء162 :
وقال :ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭼ
آل عمران18 :
ﭼ القصص. 81 :

وقال :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ
ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ العهكبوت. 49 :
وقال :ﭽ ﮓ ﮔ
وقال :ﭽ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ
ﭼ الروم.56 :
وقال :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
سبأ6 :
هكيا هم العلماء فجل علماء زمانها يعيون ذلك وميتثلونه؟؟ – نسال اهلل ذلك.-
ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ

ﯕ ﯖ

ﯣ ﭼ

قال ابن كثري يف قوله تعاىل (إمنا خيشى اهلل من عباده العلماء) ،أي :إمنا خيشاه ح خشيته العلماء
العارفون به؛ ألنه كلما كانت املعرفة للعظيم القدير العليم املوصوف بصفات الكمال املهعوت باألمساء
1
اقحسىن -كلما كانت املعرفة به أمت والعلم به أكمل ،كانت اخلشية له أعظم وأكثر)
 1كمال الدين اإلسالمي 65/1عبد اهلل بن جاراهلل بن إبراهيم آل جاراهلل ،ط األوىل وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف
والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية تاريخ الهشر 1418:ه ــ.
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وأخرج ابن أيب حامت من طري سفيان عن أيب حيان التيمي عن ٍ
رجل قال  :كان يقال العلماء ثالثة ،
عامل باهلل وعامل بأمر اهلل وعامل باهلل ليس بعامل بأمر اهلل وعامل بأمر اهلل ليس بعامل باهلل  ،فالعامل باهلل
وبأمر اهلل  :اليي خيشى اهلل ويعلم اقحدود والفرائض  ،والعامل باهلل ليس بعامل بأمر اهلل  :اليي خيشى اهلل
وال يعلم اقحدود وال الفرائض والعامل بأمر اهلل ليس بعامل باهلل  :اليي يعلم اقحدود والفرائض وال خيشى
اهلل.
وأخرج ابن أيب حامت َ ،وابن عدي عن مالك بن أنس رضي اهلل عهه قال  :إن العلم ليس بكثرة الرواية
2

إمنا العلم نور يقيفه اهلل يف القلب.
ووعد اهلل بالرفعة ملن أويت علما فقال سبحانه ﭽ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ
وذكر العلماء باجلميل وعدم ذكرهم بأي ٍ
اجملادلةِ ،11 :
سوء أو قد هيا امتثال ألمرين:

ﯨﭼ

 -1األمر األول :امتثال لقول اهلل  -عز وجل  -ﭽ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﭼ التوبة ، 71 :ولقوله :ﭽ
ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﯨ ﭼ اجملادلة، 11 :
ولقوله  -عز وجل  -ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ الهساء83 :
ني فضل العلم وفضل أهله وأهنم مرفجوعون عن سائر املؤمهني
ني اهلل  -عز وجل  -مهزلة أهل العلم وبـَ َّ َ
فَـبَـ َّ َ
درجات لِ َما عهدهم من العلم باهلل  -عز وجل .-
ومعلوم َّ
أن العلماء هم اليين أثىن اهلل  -عز وجل  -عليجم وأثىن عليجم رسوله صلى اهلل عليه وسلم،
ص جروا وأن ال يج ْي َك جروا بغري اقحَ َس ِن
فواجب إذاً بهص اآلية أن يـج َوالَوا وأن يج ْي َك جروا باجلميل وأن جحيَبُّوا وأن يـجْه َ
واجلميل.
 -2األمر الثاينَّ :
أن القد يف أهل العلم فيما أخطؤوا فيه -وسيأيت مسألة مستقلة ليلك إن شاء اهلل-
َّ
أن القد فيجم يرجع يف اقحقيقة عهد العامة إىل قَ ْد ٍ يف َمحَلَ ِة الشريعة ونـَ َقلَ ِة الشريعة وبالتايل فيضعف يف
ألن أهل العلم ٍ
حيهئي يف الهفوس ليسوا على ٍ
الهفوس حمبة الشرع؛ َّ
مقام رفيع وليسوا على مهز ٍلة رفيعة يف

الهفوس.
ك فيما يهقلونه من الدين وفيما حيفظون به الشريعة ،فتؤول األمور حيهئي إىل األهواء واآلراء
فحيهئي يج َش ْ
ط يف العامل
ص ْم عرى اإلميان ...وال يج ْشتَـَر ج
فال يكون َمثَّ مرجعية إىل أهل العلم فيما أشكل على الهاس فَـتَتَـ َف َّ
أ ْن ال جخيْ ِطئ ،فعلماء اقحديث واألثر وأهل الفقه والهظر رمبا حصل مهجم أغالط ألنـ جَّجم غري معصومني،
صوهلا من نَِع ِم اهلل  -عز وجل ،فالعامل يج َدقِّ ْ ويـَتَ َحَّرى من األقوال
وهيه األغالط اليت قد حتصل مهجم جح ج
 1تفسري ابن كثري 544/6
 . 2الدر املهثور يف التفسري باملاثور،279/12عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت 911 ( :هـ )مركز هجر للبحوث
الهاشر  :دار هجر – مصر سهة الهشر 1424 :ه ـ
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وال يـج َقلِّ جد عاملاً يف كل ما قال؛ َّ
ألن املسائل كثرية جداً وهو بشر فقد يتجيأ له يف املسألة أَ ْن يج َدقِّ ْ ويف
مسألة أخرى ال يدق وهكيا.

1

وحتَِّر ْي اقح ولكن رمبا أصاب ورمبا مل يصب.
فليس مهجم أحد أراد املخالفة وإمنا كلجم أراد املتابعة َ
ويلزم العلماء وطلبة العلم الشرعي –إن كانوا عصاة -أن ال يفعلوا املعاصي والبدع أمام العوام وذلك
ألهنم ممن يقتدى هبم،ويظن العوام أن تلك املعصية من الدين ،وإن كان هيا املهج يف اإلقتداء خاطئ
ألن البشر غري معصومون ،والدين يؤخي من القرآن الكرمي وسهة خري املرسلني عليه الصالة والسالم.
ويف القرآن الكرمي صور عظيمة لإلعجاز العلمي والتشريعي والبالغي واألديب مما وصل إليه العلم حديثاً
ال ختفى وهي كثرية ،وما زال الهاس مع مرور الزمان واختالف املكان يتأملون القرآن الكرمي ويقفون على
صور عظيمة إلعجازه ،وكل ذلك أيضا يدل داللة كبرية على صالحية هنجه لكل زمان ومكان وأمة.

المبحث الثالث  :شبهات وردود
ادعى بعض الهاس عدم صالحية القرآن الكرمي لزمانها ومكانها وال خيلو حال الداعني إىل هيه الهحلة من
أحد أمرين :
* إما أن يهكروا كل هيا اقحشد اهلائل من األحكام ،ويكيبوا مبا جاء فيجا من اآليات واألحاديث،
وكفر هؤالء معلوم بالضرورة من الدين.
* وإما أن يقروا بوجود هيه األحكام يف الكتاب والسهة ،ويهكروا صالحيتجا للتطبي وكفالتجا باملصاحل
يف هيا العصر ،ويف هيا املسلك من الزندقة والكفر ما تكاد السماوات تهفطر مهه وتهش األرض وختر
للمشرع جل يف عاله ،وكفر من جيرتيء على ذلك معلوم
اجلبال هداً! ،فإن عيب هيه التشريعات عيب
ِّ
بالضرورة من الدين.
وهؤالء هبيا املسلك جيعلون اإلنسان نداً هلل اليي خلقه ،بل هم -هبيا -يعلون كلمة اإلنسان على كلمة
اهلل جل جالله ،وميهحونه من السلطة واالختصاص ما حيجرون مثله على اهلل جل يف عاله ،وهبيا يصبح
اإلنسان "رباً" فوق الرب حيكم مبا يريد ،ويقضي مبا يشاء!!
لقد استح إبليس لعهة اخللد ونار األبد ألنه رد على اهلل حكماً واحداً من أحكامه  ،فكيف هبؤالء
وهم يردون على اهلل كافة شرائعه وأحكامه ويتجموهنا بالقصور واجلمود وانعدام الصالحية؟! ترى هل
يبقى مع هيا املسلك أدىن مثقال ذرة من إميان.
 1شر العقيدة الطحاوية 166/1املؤلف  :صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ
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يقول الشيخ أمحد شاكر رمحه اهلل ( :والقرآن مملوء بأحكام وقواعد جليلة ،يف املسائل املدنية والتجارية،
وأحكام اقحرب والسلم ،وأحكام القتال والغهائم واألسرى ،وبهصوص صرحية يف اقحدود والقصاص.
فمن زعم أنه دين عبادة فقط أنكر هيا ،وأعظم على اهلل الفرية ،وظن أن لشخص كائهاً من كان ،أو
هليئة كائهة من كانت ،أن تهسخ ما أوجب اهلل من طاعته والعمل بأحكامه ،وما قال هيا مسلم قط وال
يقوله ،ومن قال فقد خرج عن اإلسالم مجلة ،ورفضه كله ،وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم).
ويقول الشيخ حممد اخلضر حسني يف معرض رده على هؤالء( :ويف القرآن أحكام كثرية ليست من
التوحيد وال من العبادات ،كأحكام البيع والربا والرهن والدين واإلشجاد وأحكام الزواج والطالق واللعان
والظجار واقحجر على األيتام والوصايا واملواريث وأحكام القصاص والدية وقطع يد السارق وجلد الزاين
وقاذف احملصهات وجزاء السعي يف األرض فساداً ،بل يف القرآن آيات حربية وهيا يدلك على أن من

يدعو إىل فصل الدين عن السياسة إمنا تصور ديهاً آخر ومساه (اإلسالم ) إىل أن يقول( :فصل الدولة
عن الدين هدم ملعظم الدين ،وال يقدم عليه املسلمون إال بعد أن يكونوا غري مسلمني).
ويقول الشيخ مصطفى صربي شيخ اإلسالم يف الدولة العثمانية( :إن هيا الفصل مؤامرة بالدين للقضاء
عليه ،ولقد كان يف كل بدعة أحدثجا العصريون املتفرجنون يف البالد اإلسالمية كيد للدين وحماولة للخروج
عليه ،لكن كيدهم يف فصله عن السياسة أدهى وأشد من كل كيد ،فجو ثورة حكومية على دين الشعب
يف حني أن العادة أن تكون الثورات من الشعب على اقحكومة -وش عصا الطاعة مهجا "أي مناقحكومة" ألحكام اإلسالم بل ارتداد عهه من اقحكومة أوالً ومن األمة ثانياً ،وهو أقصر طري إىل

الكفر).1
وأخريا نسأل اهلل اهلداية والبصرية لألمة يف ضوء الكتاب والسهة ،وكيا العزة والهصرة والثبات على امللة.
واقحمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبيها حممد وعلى آله وصحب

المصادر والمراجع:
 -1الدر املهثور يف التفسري باملاثور،279/12عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي ت 911 ( :هـ )مركز
هجر للبحوث ،الهاشر  :دار هجر – مصر سهة الهشر 1424 :ه ـ .
 -2الكشاف عن حقائ التهزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل 536/2املؤلف  :أبو القاسم حممود
بن عمر الزخمشري اخلوارزمي دار الهشر  :دار إحياء الرتاث العريب – بريوت حتقي  :عبد الرزاق املجدي.
 -3تفسري القرآن العظيم امساعيل بن كثري 26/3دار طيبة للهشر ط1421 2هـ.
 1شبجات وردود إعداد  :موقع الكاشف 169-168/1
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-4تفسري املهار
 -5تفسري مقاتل بن سليمان أبو اقحسن مقاتل بن سليمان  ،241/1دار الهشر  :دار الكتب العلمية
 لبهان /بريوت  1424 -هـ ط األوىل.-6تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املهان 118/1عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل السعدي ،عبد
الرمحن بن معال اللوحي مؤسسة الرسالة ط األوىل 1421هـ
 -7جامع البيان يف تأويل القرآن  61/12حممد بن جرير  ،أبو جعفر الطربي ،احملق  :أمحد حممد
شاكر الهاشر  :مؤسسة الرسالة ط األوىل  1421 ،هـ
-8جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي ،486/8املؤلف  :أبو جعفر حممد بن جرير الطربي الهاشر :
دار هجر.ط األوىل.
-9شبجات وردود إعداد  :موقع الكاشف
 -11شر العقيدة الطحاوية املؤلف  :صاحل بن عبد العزيز آل الشيخ
-11يف ظالل القرآن  327 \ 1سيد قطب.
 --12كمال الدين اإلسالمي 65/1عبد اهلل بن جاراهلل بن إبراهيم آل جاراهلل ط األوىل وزارة الشئون
اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد  -اململكة العربية السعودية تاريخ الهشر 1418:ه ــ.
 -13ملاذا ميزق القرآن الكرمي ؟؟ املؤلف  :علي بن نايف الشحود 112/1
 -14جملة البحوث اإلسالمية 91 – 86/11املؤلف  :الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية واإلفتاء
والدعوة واإلرشاد ( الشيخ الفوزان).
1-15تفسري اللباب البن عادل ،أبوحفص عمر الدمشقي ،دار الكتب العلمية .2492/1
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