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   ملخص:

 باأللدهيا  إمياام  لعام  تعادد أساباب إماا املرسالني اتبااع عن إعراض املشركني أسباب   
 الفاسااام  والعلااا  بااااهلل  اجلهااا  هاااي اهلل بتدحيااام املتعلقااا  األساااباب .املعااااد أو النباااد  أو

 األنبيااء وكادن احلساي   اآلياا  جمايء عام  هاي باالنبد  املتعلقا  األسباب .اآلباء وتقليم
 .اهلاد  واتبااع واملاا،  والرئاسا  املكانا  ذهااب مان واخلدف للحق  الفقراء واتباع بشرا 

 .آبائه  بإحياء واملطالب  اإلعاد  الستبعاد تعدد باملعاد املتعلق  األسباب

Abstract: 

     The reasons for the idolaters's failure to follow the 

senders either for reasons of lack of faith in divinity or 

prophecy or recycled . The reasons for the unification of 

God is ignorance of God, and corrupt science, and the 

tradition of the fathers .   The reasons for the prophecy is not 

the coming of the sensual verses, and the fact that human 

beings of the prophets, and to follow the poor to the right, 

and the fear of going stature and the presidency, money, 

and capriciousness .  
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   :والصال  والسال  على املبعدث رمح  للعاملني وبعماحلمم هلل رب العاملني  

ُااامل  ولْدياااْن احلرلاااق  لُْي رْهااارلُ  علللاااى ﴿:فقااام قاااا، اهلل تعااااى      ااا ل رلُسااادللُ  بْاهلر ُهااادل الياااْرس ألررسل
يْن ُكل ْ  ولكلفلى بْالليْ  شلْهيًما  .(1) ﴾ الم 

وكثاااما ماااا يقااارن اهلل   (2)واهلااام  هاااد العلااا  الناااافو وديااان احلاااق هاااد العمااا  الصااااح    
وتسامي  احلاق الارس بعا  اهلل با  نبيا   .ابا  للماللا  علاى عام  انفكاكهماابينهماا يف كت

هاام  للماللاا  علااى حسااان  وداللتاا  علااى الطريااق إى اهلل ورشااام  يف ذاتاا  وقااد  همايتااا  
وماااو كماااا،   وهااارا كلااا  بعاااه ماااا تهلااامن  تعرياااف اهلااام  يف اآليااا   وظهدرهاااا وكماهلاااا

 .لبينااا  علاااى احلاااق واتباعااا  إال أن اهلل ضااارف  كمتااا  بعاااه عبااااد  عااان ذلااا الاامالئ  ا
ليكاادن الناااى علااى بيناا  ماان أمااره  ولاا ال   والقاارآن ولاادء ببيااان مقتهلاايا  اتباااع احلااق

اخللاق  إعاراضأساباب تبعا  علاى ولادال ماا قامر اهلل مان   حجا  اهلل يكدن للناى علاى
قام تعثار  يف هارا و  .ولكن اهلل يهل  من يشاء  كمت  وعملا   احلق التبع  الناىعن 
تحارير حنان  اجا  ماسا  لو   كثام ومداناو  التباع احلق ألسباب سب  اقناع الناى  الزمن

اع ن اتبااماااملشااركني  تمنعااملشاااهتها لبسااباب الاا  املعاضاار   ساابابماان هاار  األالناااى 
 .املرسلني

  املشاركني عاان اتباااع املرساالني إعااراض ثااا أو رساال  تاابا أسااباب   دجام الباحاا ومل     
رف عاان  وقاام تطاارد أحاام الباااحثني ملدااادع الصاادا .وتبااني ماانهق القاارآن يف كاا  ذلاا 

   :نها إال أن الفرد بني البحثني من وجهنيوتناو، عمدا جيما م  (3)احلق 

                                                           
 .  28سدر  الفتح:  (1)
 (.    7/360تفسم ابن كثم ) (2)
 الصدارف عن احلق للمكتدر محم العثمان وهد كتاب منشدر. (3)
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 اااا  الاااامكتدر محاااام ملاااانهق القاااارآن يف بيااااان  يشاااار ومل :األول مننننث الننننن ا   نننن   
املشاااركني عااان  إعاااراضومل يباااني أساااباب   املشاااركني عااان اتبااااع املرسااالني إعاااراضأساااباب 

ككاادن األنبياااء بشاارا وعاام  جماايء اآليااا  احلسااي  واتباااع الفقااراء   املعاااداإلميااان بااالنبد  وب
وأمااا  ثنااا فقاام قساا  أسااباب   وعاام  احياااء اآلباااء  بعاام املااد  للحااق واسااتبعاد البعاا 

 .املشركني عن اتباع املرسلني ثالث  أقسا  قس  األلدهي  والنبد  واملعاد إعراض

فبحاا  الاامكتدر محاام تكثاار فياا  النقااد، عاان أهاا    مننث الننن ا  نن   :ا  جننا ا ننن   
وهاارا البحاا  خااالا يف بيااان ماانهق القاارآن يف    ولاايف فياا  اشااار  ملاانهق القاارآن  العلاا 

 .املشركني عن ابتاع املرسلني عراضك  سبب أد  إل

يف بعاه العنااوين مثا  اجلها  وتقليام اآلبااء  ك  ثي و   الامكتدر محام وقم اشت      
احاام و وال خيفااى أن احلاامي  عاان مدااادع   دون االشااتا ك يف مهلااامني هاارين العناادانني

ولكاااان العااااب  يف ماااانهق البحاااا  ومهلااااامني كاااا    يقتهلااااي التشاااااب  يف بعااااه العناااااوين
  متثلااات يف يسااام  اويف اجلملااا  فالقااامر املشااات ك باااني البحثاااني ال يتجااااوا ساااطدر  .عنااادان

نهق وسااايكدن  ثناااا يف مقممااا  وقااام مهلااات ومتهيااام يف بياااان مااا تشااااب  ثالثااا  عنااااوين.
املبحاا   :وثالثاا  مباحاا املشااركني عاان اتباااع املرساالني  إعااراضالقاارآن يف بيااان أسااباب 

 إعاراضأساباب  :املبحا  الثااي   املشركني عن اإلميان باأللدهي إعراضأسباب  :األو،
املشاااركني عااان اإلمياااان  إعاااراضأساااباب  :املشاااركني عااان اإلمياااان باااالنبد  واملبحااا  الثالااا 

 .وخامت   ملعادبا
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 ا ت هلد

 ا   ركلث عث اتب ع ا  ربسللث إعراضبسب   ا صلغ ا قرآ لة ا  بلنة ألف  

علااااى املشااااركني عاااان اتباااااع املرساااالني  إعااااراضسااااباب املبيناااا  ألكاناااات األلفاااااي القرآنياااا  
   :طريقني

 ذكر ا صراف ا   ركلث عث ا حق :األول

ليمحهلاااادا احلاااق ظلمااااا وعلاااادا وذلاااا  والقااارآن يبااااني أن املشااااركني دجاااادلدن بالباطاااا      
ولكاان القلااب   ولااد كاااندا يبااادن احلااق لساادلدا ومل دجااادلدا   النصااراف قلااده  عاان احلااق

ويشات ك املناافقدن يف هارا   املصروف عن احلق يست باطل  جبمالا  لياده  أنا  علاى حاق
ألمللر تالاارل ْإىل اليااْرينل ﴿ :لاا  تعاااىاملشااركني يف ماادطن كقد ذكاار ولاارل    و املشااركنياألماار ماا

ااااارلُفدنل  قدلااااا  آخااااار كوذكااااار املناااااافقني يف مااااادطن ، (4) ﴾دُجلااااااْدُلدنل يف آيلااااااْ  اللياااااْ  أل ي ُيصر
ااااَم ُ ي ﴿ :ساااابحان  اااا ر يالاااارلاُك ر ْماااانر ألحل ولْإذلا ملااااا أُنرزْللااااتر ُساااادرل ع نل لاااارل بالعرهُلااااُه ر ْإىل بالعرااااَه هل

ويف املاادطن الثالاا  ذكاار اهلل  ،(5) ﴾انرصلارلُفدا ضلاارلفل الليااُ  قُالُاادبالُه ر بْاادلنايُه ر قالادر ع الل يالفرقلُهاادنل 
ليشام  ذلا  انصاراف املشاركني واملناافقني سبب انصاراف النااى عان احلاق وهاد الكاب 

لررْض بْالامرْ احلرلااق  ولْإنر يالاارلورا  ﴿ :عااز شادن  فقاا، بايااُرونل يف األر ااْرُف علانر آيلاااْلل الياْرينل يالتلكل سلدلضر
ااْبياًل ولْإنر يالاارلورا  ااْم الل يالتيْاااُروُ  سل ااْبي ل الرتشر ْمنُاادا ْهلااا ولْإنر يالاارلورا سل ااْبي ل الرالااي  ُكاا ي آيلااَ  الل يُانر سل

بُدا بْآيلاتْنلا ولكلانُدا علنارهلا غلاْفْلنيل  ْبياًل ذلْل ل بْدلنايُه ر كلري    .(6) ﴾يالتيْاُروُ  سل

                                                           
 . 69سدر  غافر:  (4)
 .  127التدب : سدر   (5)
 .146سدر  األعراف:  (6)
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 عث ا حق عراضاإل ذكر  فظ :وا طريق ا ن   

ااارًا ﴿:كقدلاا   :ه  عااان اآلياااا  املسااامدع إعرااااافتااار  يباااني       يار ولللااادر عللْااا ل اللياااُ  فْااايْه ر خل
لْسرلعلُهااااا ر ولللااااادر ألْسرلعلُهااااا ر للتالدلليااااادرا ولُهااااا ر ُمعررُْاااااادنل     وتاااااار  عااااان اآلياااااا  املشاااااهدد  .(7) ﴾ألل

اا ُمعررُْاادنل ﴿:كقدل  ُرتونل عللليارهلا ولُه ر علنارهل لررْض ميل   (8) ﴾ولكلدلي نر ْمنر آيلَ  يف السيملاولاْ  ولاألر
ًفا ﴿وقدلاااا   ااااقر ااااملاءل سل ُْلااااا ُمعررُْااااادنل ولجلعللرنلااااا السي وتااااار  يبااااني .(9) ﴾حملرُفدظًااااا ولُهاااا ر علاااانر آيلا
للاااااااَ  ﴿كقدلااااااا     ه  عااااااان الياااااااد  اآلخااااااارإعرااااااااا اااااااابُاُه ر ولُهااااااا ر يف غلفر اقارتالااااااارلبل لْلنيااااااااْى ْحسل

ملا ﴿وقدلاااا   (11) ﴾ألنارااااُت ر علنراااُ  ُمعررُْااااادنل  .ُق ر ُهاااادل نالبلااادع علْ ااااي ع ﴿ووقدلاااا   (10)﴾ُمعررُْاااادنل 
نلاااا  اااا خلللقر ااامرى ولالياااْرينل كلفلاااُروا علمي اااَ  ُمسل اااا ْإالي بْااااحلرلق  ولألجل نالُهمل لررضل ولملاااا باليار اااملاولاْ  ولاألر السي

ْماانر  ألْ  اَّتيلااُروا﴿كقدلاا     ه  عاان العلاا  باااحلقإعرااااوتااار  يبااني   (12) ﴾أُنرااْرُروا ُمعررُْااادنل 
ُر  ا ذْكر ثالارُُه ر الل يالعرللُمادنل ُدونْْ  آهْللً  ُق ر هلاتُدا بُاررهلانلُك ر هلرل ُر ملنر قالبرْلي بلا ر ألكر ملنر ملْعيل ولذْكر

 .(13) ﴾احلرلقي فالُه ر ُمعررُْادنل 

 

 

 
                                                           

 .23سدر  األنفا،:  (7)
 105سدر  يدسف:  (8)
 .32سدر  األنبياء:  (9)
 .1سدر  األنبياء:  (10)
 .68 67سدر  ص:  (11)
 .3سدر  األحقاف:  (12)
 .24سدر  األنبياء:  (13)
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 ا  بحن األول

 ا   ركلث عث اإلي    ب أل  هلة إعراضأبسب   

القاااارآن ولاااادء ببيااااان ضاااافا  اهلل ، ا جهنننن  بنننن   وفننننف تا وأف   ننننا :ا  طلننننو األول
  وذلا  أن أضا  شار ك املشاركني كاان مان اجلها  بااهلل  وماذا حيب وماذا يكر   وأفعال 

   ولاارل   اام التعريااف باااهلل وضاافات  يف الساادر املكياا  أكثاار ماان ذكاار  يف الساادر املمنياا 
   افتتحاات ساادر كثاام  ببيااان ضاافا  اهلل وحساان فعلاا  وااارور  محاام  وشااكر كمااا قاام 

و اام أن  .حاا  والكهااف والفرقااان وغمهاااكمااا يف الفا اا  واألنعااا  وياادنف والرعاام والن
ْإنر  ﴿ :كقدلاا  تعااااى   ن ياانا علااى أن املشااركني مل تكااان عبااادُ  لبضاانا  بعلاا القاارآ

ُُُك ر ملاا ألنارازل،ل اللياُ  ْهلاا ْمانر ُسالرطلاَن ْإنر يالتيْبعُادنل ْإالي   ال ياني ْهيل ْإالي ألْسرلاءع ْسلييرُتُمدهلا ألنارُت ر ولآبلاا
ُاامل  ْااُ  اهلر اااءلُه ر ْماانر رله  لنارُفااُف ولللقلاامر جل اادل  األر ولجلعللُاادا لْليااْ  ُشاارلكلاءل ﴿ :وقدلاا  (14) ﴾ولملااا تالهر

ْاا ااا يلْصااُفدنل اجلر   (15) ﴾ني ولخلللقلُهاا ر ولخلرلقُاادا للااُ  بلنْاانيل ولبالنلاااَ  بْالاامرْ ْعلرااَ  ُساابرحلانلُ  ولتالعلاااىل علمي
وجعلهاا  املالئكاا  بنااا    وقااتله  أوالدهاا  بااام علا   وكاان  اارميه  للسااائم  بااام علا 

 ك يف  اااار وهكاااارا يساااام أهاااا  الشاااار   ونساااابته  األضاااانا  هلل بااااام علاااا   اهلل بااااام علاااا 
وهكااارا يكااادن حاااا، مااان أعااارض عااان  .يااا ا  ظاااانني أمااا  علاااى علااا  وليسااادا علال لمااا
 :كقدلااا    بااا  هاااد مبصااار يف نفسااا  أنااا  علاااى ااااالل     بعلااا إعرااااافلااان يكااادن   احلاااق

ااااااااانل علاْقبلااااااااُ  ﴿ يراااااااافل كل ااااااااتاليارقلنلتارهلا ألنارُفُسااااااااُه ر ظُلرًمااااااااا ولُعلُاااااااادرا فلااااااااانر ُرر كل ااااااااُموا ْهلااااااااا ولاسر ولجلحل

                                                           
 .23سدر  النج :  (14)
 .100سدر  األنعا :  (15)
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ْسااْمينل  وال   والقاارآن يقااي  احلجاا  ويساادد ايجاا  لاا ال يكاادن للناااى حجاا  .(16)﴾الرُمفر
 .ويعبمون   ليعرف  اخللق فيحبدن   فيبني ضفا  اهلل وأفعال   يقد  هل  عرر

واجلهاا    (17)اجلهاا  إمااا أن يكاادن بساايطا أو مركبااا ،ا  لننا ا ف بسنند :ا ننن   ا  طلننو 
  اعتقاااد املعلااد  علااى غاام مااا هااد علياا واجلهاا  املركااب يعاام   البساايي يعاام عاام  العلاا 

ونفااي العلاا    فهااد جاهاا  ماان وجاا  وعلماا  فاساام ماان وجاا  الشااتاكهما يف عاام  العلاا 
  كما يف حامي  املسايء ضاالت    عن العل  الفاسم كنفي الصال  عن الصال  الفاسم 

ويف ضااااحيح   (18)ارجاااو فصااا  فإنااا  مل تصااا  :فقااام قاااا، لااا  رساااد، اهلل عليااا  وساااال 
الباااارس عاان اياام باان وهااب  قااا،: رأ  حريفاا  رجااال ال ياات  الركاادع والسااجدد  قااا،: 

ما ضليت ولد مات مات علاى غام الفطار  الا  فطار اهلل حمماما ضالى اهلل عليا  وسال  »
العلا  بااحلق  :األو،  وقم جاء ذكر العلا  الفاسام يف القارآن علاى وجهاني .(19)«عليها

وهاارا شاابي  بطريقاا  عاااد   وتاار ك العماا  باا  وهاارا مساال  اليهاادد وهاا  املاهلاادب علاايه 
ُاُ  ﴿ :ومثدد ال  بينها اهلل تعاى بقدل  ااْكْنْه ر ولالييانل هلل ل للُكا ر ْمانر ملسل ُددل ولقلمر تالبالنيي ولعلاًدا ولمثل

اااْبيْ  ول  ُ ر فلصلاااميُه ر علاااْن السي ااااهلل ااايرطلاُن ألعرمل تلبرْصااارْينل الشي اااانُدا ُمسر فقااام كااااندا عااااملني   (20) ﴾كل
 .باحلق معراني عن 

                                                           
 .14سدر  النم :  (16)
 (.1/100البحر اييي للزركشي ) (17)
الباارس يف ضحيح   كتاب الصال   باب وجدب القراء  لإلما  واملدمد  يف الصلدا  كلها  يف  أخرج   (18)

؛ ومسل  يف ضحيح   كتاب الصال   باب 757احلهلر والسفر  وما دجهر فيها وما خيافت  رق  احلمي  
 . 397اقرأ ما تيسر مع  من القرآن  رق  احلمي  

 .791   باب إذا مل يت  الركدع  رق  احلمي  أخرج  الباارس يف ضحيح   كتاب الصال (19)
 .38سدر  العنكبد :  (20)
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  العلاا   ااا يهلاااد احلاق والعماا  بااام احلااق وهارا مساال  النصااار  وهاا  الهلااالدن :الثااي
ااااُجُمونل ﴿ :وهاااارا شاااابي  بطريقاااا  أهاااا  ساااابد الاااا  بينهااااا اهلل بقدلاااا  ااااا يلسر تُاهلا ولقالدرملهل اااامر ولجل

ْف ْماااانر ُدوْن الليااااْ   اااامر ااااْبيْ  فالُهاااا ر الل لْلشي ُ ر فلصلااااميُه ر علااااْن السي اااااهلل اااايرطلاُن ألعرمل ُااااُ  الشي ولاليياااانل هلل
تلااُمونل    لااا  الفاسااامن انصااارفدا عاان احلاااق باتباااعه  العأهااا  الكتاااب واملشاااركد  .(21) ﴾يالهر

أليياًماااا ولقلاااُلدا للاانر متللسياانلا النياااُر ْإالي ﴿ :كقدلاا  ساابحان    فقاام ذكااره  اهلل كثاامافدمااا اليهاادد 
ُ  أل ر تالُقدلُاادنل علللااى الليااْ  ملااا الل  اامل ااًما فالللاانر خُيرلْاافل الليااُ  علهر ُنر ْعنراامل الليااْ  علهر ملعرااُمودلً  قُاا ر ألَّتيلاارر

نلاااا ﴿وقدلااا   .(22) ﴾تالعرللُمااادنل  ُااا ر آْمنُااادا ْ لاااا ألنارااازل،ل اللياااُ  قلااااُلدا ناُااانرْمُن ْ لاااا أُنرااازْ،ل عللليار ولْإذلا ْقيااا ل هلل
تُالُادنل ألنرْبيلااءل اللياْ  ْمانر قالبرا ُ ول  قًا ْلملا ملعلُه ر قُا ر فللْا ل تالقر ُفُرونل ْ لا ولرلاءلُ  ولُهدل احلرلقت ُمصلم  ْإنر   يلكر

اانل ُهادًدا ألور  ﴿ :وقدلا  عاز وجا .(23) ﴾ُكنرُت ر ُمنرْمْننيل  ُخ ل اجلرلنيا ل ْإالي ملانر كل ولقلااُلدا للانر يلامر
ااانلُك ر ْإنر ُكنرااُت ر ضلاااْدْقنيل نلصلااارل  تْلراا ل أل  اااتُدا بُاررهل  :وقدلاا  ساابحان  .(24) ﴾ملااانْياتُه ر قُاا ر هل

بُُك ر بْاُرنُدْبُك ر بلا ر ألناراتُ ﴿ ُُُ  قُا ر فللْا ل يُاعلار   ر ولقلاللْت الريالُهدُد ولالنيصلارل  حنلراُن ألبارنلااُء اللياْ  ولألْحبياا
انر  لررْض ولملاا بلشلرع ْوينر خلللقل يالارْفاُر ْلمل ااُء وللْلياْ  ُملراُ  السياملاولاْ  ولاألر ااُء وليُاعلار ُب ملانر يلشل يلشل

ااا ولإْلليرااْ  الرملْصاامُ  نالُهمل ولقلاللااْت الريالُهاادُد ُعزلياراارع ابرااُن الليااْ  ولقلاللااْت ﴿:وقدلاا  جاا  شاادن .(25) ﴾باليار
النيصلارل  الرملْسيُح ابراُن اللياْ  ذللْا ل قالادرهُلُ ر بْادلفاردلاْهْه ر ُيهللااْهُ دنل قالادر،ل الياْرينل كلفلاُروا ْمانر قالبراُ  

بلاانالُه ر  * قلاتالللُهُ  الليُ  أل ي يُانرفلُكادنل  بلاارلُه ر ولرُهر ْسايحل ابرانل  ألرربلابًاا ْمانر ُدوْن الليا ْ  اَّتيلاُروا ألحر ولالرمل
ًا ولاْحًما الل إْلل ل ْإالي ُهدل  رُْكدنل  ملررميلل ولملا أُْمُروا ْإالي لْيالعرُبُموا ْإهلل  .(26) ﴾ُسبرحلانلُ  علميا ُيشر

                                                           
 .24سدر  النم :  (21)
 .80سدر  البقر :  (22)
 .91سدر  البقر :  (23)
 .111سدر  البقر :  (24)
 .18سدر  املائم :  (25)
 .30/31سدر  التدب :  (26)
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اليهادد والنصاار  عان اتبااع النا  ضالى اهلل  إعاراضويف اآليا  السابقا   م أن      
وأماا  أولياااء اهلل وأن مااا   علياا  وساال  كاناات يف دعااداه   أن النااار لاان متسااه  إال قلاايال

وقااام أبطااا  اهلل كااا  ذلااا  وفنااام  يف كتابااا  يف مداااااو    عنااامه  مااان الكتااااب هاااد احلاااق
ثالارُُه ر ْإالي ظلنرااا ْإني ال ياني الل يُاارااْم ولملاا يالتيبْااُو ﴿ :ففااي قدلا  تعاااى وأمااا املشاركدن  كثام  ألكر

اايرً ا ْإني اللياا ل عللْااي ع ْ لااا يالفرعللُاادنل  اااءل ﴿ :وقدلاا   (27) ﴾ْماانل احلرلااق  شل اارلُكدا للاادر شل ولقلااا،ل اليااْرينل ألشر
ُُنلاا  َء حنلرااُن ولالل آبلا نلا ْماانر ُدونْاْ  ْمانر شلاير نلاا ْماولالل اللياُ  ملاا علبلامر اارلْل ل حلريمر َء كل نر ُدونْااْ  ْمانر شلاير

ُل الرُمبْانيُ  ا ر علللاى الرتُساْ  ْإالي الرابلالل ويف هارين املدااعني  .(28)﴾فالعل ل اليْرينل ْمنر قالبرْلْه ر فالهل
املشاركني عان احلاق ليصاموا  إعاراضاملاالطا  يف القامر مان أساباب بيان أن اتباع ال ن و 

واملقصدد باتباع ال ن أس ال ن الكاذب وهد تاده    أنفسه  ويصموا غمه  عن احلق
وأمااااا املاالطاااا  بالقاااامر فهااااي اعمهاااا  باااادن مشااااي   اهلل   نفااااو األضاااانا  ودفااااو الهلاااارر هااااا

وقاام بينات اآليااا  أن ال اان ال   اقتهلات عبااادُ  لبضاانا  ولايف هلاا  ماان األمار شاايء
 .  على دين يام من احلق شي ا وأن القمر ال حيتق ب  أحم على دنيا  فكيف حيتق ب

انتشاارا وتادثما باني  األسابابأكثار  السابب مانوهارا  ،تقللند اببن   :ا  طلو ا ن  نن
نلااا ْإباراارلاْهي ل ﴿:فهاارا إبااراهي  وقدماا  يقااد، اهلل عاانه   الناااى يف القااممي واحلاامي  ولللقلاامر آتاليار

ُ  ْماانر قالبرااُ  ولُكنيااا بْااْ  علاااْلْمنيل  اامل اثْيااُ  اليااْ  ألنارااُت ر هلللااا  .ُرشر ااْرْ  التيمل ْمااْ  ملااا هل ْإذر قلااا،ل أْللبْيااْ  ولقالدر
امر  * علاْكُفدنل  ويف قصا  مدساى عليا  الساال  يقاد،   (29) ﴾نلا آبلاءلنلاا هلللاا علابْاْمينل قلااُلدا ولجل

ا ﴿ :اهلل ساااااابحان  اااااارل رع هل اااااااءلُك ر ألْسااااااحر ااااااا جل ااااااق  للمي ااااااى ألتالُقدلُاااااادنل لْلرحل لْااااااُح قلااااااا،ل ُمدسل ولالل يُافر

                                                           
 .36سدر  يدنف:  (27)
 .35سدر  النح :  (28)
 .51/53سدر  األنبياء:  (29)
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ااااْحُرونل  ْيلااااُء يف  * السي اااا الرْكبر نلا عللليراااْ  آبلاءلنلاااا ولتلُكااادنل للُكمل ااامر اااا ولجل قلااااُلدا ألْج رتالنلاااا لْتاللرْفتالنلاااا علمي
لررْض ولملا حنلرُن للُكملا ْ ُنرْمْننيل   .(30) ﴾األر

متاادثر   وهااد ماامي بطبعاا   ووجاا  أنفاا  اإلنسااان عاان تاار ك دياان آبائاا  أناا  اباان بي تاا       
اإلنساان ضااما علاى عاادا  أهلا   ونشد   ومنه  يدخر دين  ودنيا   بدقرب الناى إلي 

كقدلا     وقم احتق الكفاار علاى أنبياائه  بآباائه    د، بين  وبني خمالف  تل  العادا 
ُُ  اتيْبُعدا ملا ألنارزل،ل اللياُ  قلااُلدا بلا ر نالتي ﴿ :تعاى اانل ولْإذلا ْقي ل هلل نلاا عللليراْ  آبلاءلنلاا ألولللادر كل بْاُو ملاا أللرفليار

تلاااُمونل  ااايرً ا ولالل يالهر ُُُه ر الل يالعرْقلُااادنل شل ثلاااْ  الياااْرس يالنرعْاااُق ْ لاااا الل  * آبلاااا ولملثلاااُ  الياااْرينل كلفلاااُروا كلمل
يع فالُه ر الل يالعرْقُلدنل  اًء ُض ٌّ بُكر ع ُعمر ملُو ْإالي ُدعلاًء ولنْمل  .(31) ﴾يلسر

ووج  انصرافه  عن احلق اتباعاا آلباائه  أن ذلا  يقتهلاي تسافي  أحاال  آباائه         
والعرب تدنف من ذل  وتعم الرج  برل  وتبار، جاههاا وماهلاا يف   وسبه  وشتمه 

ومااذا ساتقد، العارب عان أها  مكا    فكيف يتكدن دينه  ويطعندن في   سبي  آبائها
يف مدااو واحام  عام  أساباب تصامه  عان احلاق وأحيانا ياركر الكفاار .لد فعلدا ذل 
ُُنلاا فلدرتْنلاا ْ لاا تلعْاُمنلا ﴿ :كقدل  تعاى اانل يالعربُاُم آبلا ُ  ولنلارلرل ملاا كل امل قلاُلدا ألْج رتالنلا لْنالعرُبمل اللي ل ولحر

عااان تصااامه   أساااباب  قااام تهلااامنت هااار  اآليااا  ثالثاااف (32) ﴾ْإنر ُكنراااتل ْمااانل الصيااااْدْقنيل 
اسااااتبعاد تدحياااام اهلل والثاااااي خمالفاااا  دياااان اآلباااااء والثالاااا  املطالباااا  بالدعياااام احلااااق األو، 

لررْض ﴿:تعااااااى وقدلااااا  .والعاااااراب اااااملاولاْ  ولاألر ااااا ٌّ فلااااااْطْر السي قلاللاااااتر ُرُساااااُلُه ر أليف اللياااااْ  شل
ااارع  ااامرى قلااااُلدا ْإنر ألناراااُت ر ْإالي بلشل اااَ  ُمسل ُعدُك ر لْيالارْفااارل للُكااا ر ْمااانر ُذنُااادْبُك ر ولياُااانلخ رلُك ر ْإىل ألجل يلااامر

                                                           
 .77/78سدر  يدنف:  (30)
 .170/171سدر  البقر :  (31)
 .70سدر   األعراف:  (32)
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ااااانل يالعربُااااُم آبل  ااااا كل ُُنلااااا فلدرتُدنلااااا ْبُساااالرطلاَن ُمبْاااانيَ ْمثارُلنلااااا تُرْيااااُمونل ألنر تلُصاااامتونلا علمي قاااام ف (33) ﴾ا
وخمالفا  ديان  منهاا كادن األنبيااء بشارا  عان احلاق أساباب تصامه تهلامنت اآليا  عام  

 .اآليا  احلسي باآلباء واملطالب  

 ا  بحن ا ن   

 ب  نب ة ا   ركلث عث اإلي    إعراضأبسب          

 :  عدم مج   ابي ت ا حسلة :ا  طلو األول

ألن النفااادى   عااان احلاااق يف القاااممي واحلااامي  وهااارا مااان أكثااار األساااباب الصااااد      
وأمااا القبااد،   كعصااا مدسااى وناقاا  ضاااح   جمبدلاا  علااى اخلهلاادع للعالماا  ال اااهر  القدياا 

ْإني ﴿ :لقدلاا  تعاااى  احياا اواعياا  وقلباا اأذناا املساامدع  فااال يقبلاا  إال ماان راقاا  اهلل باألدلاا 
رل  لْ  ول ولُهدل شلْهيمع يف ذلْل ل للرْكر  .(34) ﴾ملنر كلانل للُ  قاللربع ألور أللرقلى السيمر

اخلمسااا  الاا  ذكااار  يف سااادر  وقاام عااام الااارااس ذلاا  مااان شااابها  منكاارس النباااد       
علاااى  كاااان ذلااا عااان اآلياااا   سااانا، أهااا  مكااا  و ااام أن القااارآن إذا ذكااار   (35)يااادنف 
ولقلااُلدا للادرالل ناُاز ،ل عللليراْ  ﴿:تعااىقدلا  كآي  مطلق  دون  ميام  أن يسدلد   :األو،  وجهني

ثالارلُه ر الل يالعرللُمادنل  وقدلا    (36)﴾آيل ع ْمنر رلب ْ  ُق ر ْإني اللي ل قلاْدرع علللى ألنر يُانالاز ،ل آيلاً  ولللْكاني ألكر

                                                           
 .10سدر  إبراهي :  (33)
 .37سدر  د:  (34)
 (.17/218مفاتيح الايب للرااس ) (35)
 .37سدر  األنعا :  (36)
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ااا قُاا ر ْإ يلااا ألتي ﴿ :عااز وجاا  تلباليرتالهل بْااُو ملااا يُاادحلى ْإنلي ْماانر رل   ولْإذلا مللر تلاادرُْْ ر بْآيلااَ  قلاااُلدا للاادرالل اجر
ا بلصلائُْر ْمنر رلب ُك ر ولُهًم  ولرلمحرل ع لْقلدرَ  يُانرْمُندنل    .(37) ﴾هلرل

ولقلاااُلدا للاانر ناُاانرْمنل للاا ل  ﴿:قدلاا  ساابحان  يف اإلسااراءأن يطلباادا شااي ا معينااا ك :والثاااي    
لررْض يالنرُبدًعاااا ُجااارل للنلاااا ْمااانل األر اااتي تالفر ااارل *  حل ياااَ  ولْعنلاااَب فالتُافلج  َْل نيااا ع ْمااانر  ألور تلُكااادنل للااا ل جل

ْجااامًا  هلللاااا تالفر اااارل ْخالل لنارهل اااًفا ألور تلااادرْلل بْالليااا *األر نلاااا ْكسل اااتل عللليار اااا العلمر اااملاءل كلمل اااْقيل السي ْ  ألور ُتسر
اااْ  قلبْاااياًل  ْئكل اااُرَف ألور تالرر  * ولالرملالل اااملاْء ولللااانر ناُااانرْمنل ألور يلُكااادنل للااا ل باليراااتع ْمااانر ُاخر قلاااى يف السي

ُُُ  ُق ر ُسبرحلانل رل   هل ر ُكنرُت ْإالي بلشلرًا رلُساداًل  رل نلا ْكتلابًا نالقر   .(38) ﴾ْلرُْقي  ل حلتي تُانالز ،ل عللليار
ااااْ  ْإنر ُكنرااااتل ْماااانل ﴿: باااايه  أن ياااادتيه  باملالئكاااا  فقااااالداساااادلدا ن ْئكل للاااادر ملااااا تلدرتْينلااااا بْالرملالل

ولْإذر قُالراُت ر ﴿ :فقام قاا، اهلل عانه   وهرا حا، األم  السابق  ماو رسالها(39) ﴾الصياْدْقنيل 
ترُكُ  الصياْعقلُ  ولألنارُت ر تالنر ُاُرونل  رلً  فلدلخلرل  .(40) ﴾يلا ُمدسلى للنر نُانرْمنل لل ل حلتي نالرل  اللي ل جلهر

ااتي يلدرتْيالنلااا بُْقرربلاااَن  اليااْرينل قلاااُلدا ْإني اللياا ل علْهاامل ﴿ :وقااا، ساابحان  نلااا ألالي ناُاانرْمنل ْلرلُساادَ، حل إْلليار
اااءلُك ر ُرُساا ع ْماانر قالبرلْااي بْالرباليا نلاااْ  ولبْاليااْرس قُالرااُت ر فللْاا ل قالتاللرُتُماادُه ر ْإنر   تلدرُكلُااُ  النياااُر قُاا ر قلاامر جل

مطالبا  الكفاار باآلياا  احلساي  م يف القارآن أن اهلل إذا ذكار و ا .(41) ﴾ُكنرُت ر ضلااْدْقنيل 
مااان آياااا  القااارآن أع ااا  داللااا  علاااى احلاااق أن يباااني  :األو،  بعااامها أحااام أمااارين باااني

اا قُا ر ْإ يلاا  ﴿ :قا، يف األعرافاآليا  احلسي  كما  تلباليرتالهل ولْإذلا مللر تلدرُْْ ر بْآيلَ  قلااُلدا للادرالل اجر
ْمنُاادنل ألتيبْااُو ملااا يُاادحلى ْإنلي ْماانر رل    ا بلصلااائُْر ْماانر رلب ُكاا ر ولُهااًم  ولرلمحرلاا ع لْقلاادرَ  يُانر اارل ولْإذلا  * هل

                                                           
 .203سدر  األعراف:  (37)
 .93-90سدر  اإلسراء:  (38)
 .7سدر  احلجر:  (39)
 .55سدر  البقر :  (40)
 .183سدر  آ، عمران:  (41)
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ُادنل  تلْمُعدا للُ  ولألنرْصُتدا للعلليُك ر تُاررمحل ولقلااُلدا  ﴿ :  وقاا، يف العنكباد (42) ﴾قُرْئل الرُقررآُن فلاسر
يلاُ  ْعنرمل الليْ  ولْإ يلاا ألنلاا نلاْريرع ُمبْانيع  ْفْها ر  .للدرالل أُنرزْ،ل عللليرْ  آيلا ع ْمنر رلب ْ  ُق ر ْإ يلا اآلر ألولمللر يلكر
اارل  لْقلاادرَ   للااى علللاايرْه ر ْإني يف ذللْاا ل للرلمحرلااً  ولذْكر ْمنُاادنل ألنيااا ألنارزللرنلااا عللليراا ل الرْكتلااابل يُاتار  .(43) ﴾يُانر

وليالُقدلُاادنل للاادرالل أُنراازْ،ل عللليرااْ  آيلاا ع ﴿ :قدلاا مثاا  يبااني ضاافا  اهلل كعلماا  بالايااب أن  :الثااايو 
وليالُقادُ، ﴿ :وقدلا   (44)﴾ْمنر رلب ْ  فالُق ر ْإ يلا الراليراُب لْلياْ  فلاانارتلْ ُروا ْإي  ملعلُكا ر ْمانل الرُمنرتلْ ارْينل 

اادَ اليْرينل كلفلُروا  اللياُ  يالعرللاُ  ملاا  * للدرالل أُنرازْ،ل عللليراْ  آيلا ع ْمانر رلب اْ  ْإ يلاا ألنراتل ُمنراْررع ولْلُكا   قالادرَ  هل
اَر  اامل ُ  ْ ْقر َء ْعنراامل ااير اااُ  ولملااا تالاازردلاُد ولُكاا ت شل لررحل علااامْلُ الراليرااْب  * لرْمااُ  ُكاا ت أُنارثلااى ولملااا تلاْاايُه األر

بْاُم الرُمتالعلاا،ْ ولالشيهلادلْ  الر   اهلل بعام سانا، اآلياا  أن أها  مكا ووجا  ذكار علا    (45)﴾كل
سادلدا نباايه  ساانا، مقتاامر متصاارف يف هاار  اآليااا  احلسااي  فاارد علاايه  باادن علاا  هاار  

نلاااا ﴿ :كماااا قاااا، هااادد لقدمااا  حاااني سااادلد  آيااا    اآلياااا  إى اهلل علااانر  قلااااُلدا ألْج رتالنلاااا لْتلدرْفكل
قلاااا،ل ْإ يلاااا الرْعلرااُ  ْعنرااامل اللياااْ  ولأُبالل ُاُكااا ر ملاااا  * ْإنر ُكنرااتل ْمااانل الصيااااْدْقنيل  آهْللْتنلااا فلدرتْنلاااا ْ لاااا تلعْاااُمنلا

لُاادنل  ًمااا  لرهل   وقااد، شااعيب ألهاا  ماامين حااني قااالدا: (46) ﴾أُررْساالرُت بْااْ  ولللْكاام  ألرلاُكاا ر قالدر
نلااااا  ﴿ ااااْقير عللليار ااااملاْء ْإنر ُكنرااااتل ْماااانل الصياااااْدْقنيل فلدلسر ااااًفا ْماااانل السي قلااااا،ل رل   ألعرللااااُ  ْ لااااا  * ْكسل

   .(47) ﴾تالعرملُلدنل 

                                                           
 .203/204سدر  األعراف:  (42)
 .50/51سدر  العنكبد :  (43)
 .20سدر  يدنف:  (44)
 .7/9سدر  الرعم:  (45)
 .22/23سدر  األحقاف:  (46)
 .187/188سدر  الشعراء:  (47)
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وليالُقادُ، الياْرينل كلفلاُروا ﴿ :ومن ضفا  اهلل علم   ن يصلح للهماي  والهلالل  كقدلا      
اْمس إْلليراْ  ملانر ألنلاابل  للدرالل أُنرزْ،ل عللليرْ  آيل ع ْمنر رلب ْ  ُق ر ْإني اللي ل ُيهْل ت  ااُء وليالهر   (48) .﴾ملنر يلشل

ولْإذر قلااُلدا  ﴿ :بالعراب والدعيامنبيه  مطالبته  ووا يتبو سناهل  اآليا  ال اهرا      
اااملاْء ألْو ائرْتنلاااا  اااارلً  ْمااانل السي نلاااا ْحجل ْطرر عللليار ا ُهااادل احلرلاااقي ْمااانر ْعنراااْم كل فلااادلمر ااارل اااانل هل الليُهااا ي ْإنر كل

اَب أللْي َ  ا الردلعرُم ْإنر ُكنرُت ر ضلاْدْقنيل ﴿ :وقدل (49) ﴾بْعلرل  .(50) ﴾وليالُقدُلدنل ملتل هلرل

  كااان الكفااار يعارااادن أنبياااءه  بطاارد شاات ،كنن   األ بلنن   ب ننرا  :ا  طلننو ا ننن   
فااارد اهلل   كياااف يكااادن البشااار رساااال  :ومااان ذلااا  أمااا  اعتاااادا علاااى بشاااريته  فقاااالدا

ُاامل  ْإالي ألنر قلااااُلدا ألبالعلااا ل اللياااُ  ﴿ :علاايه  فقاااا، ااااءلُهُ  اهلر ْمنُااادا ْإذر جل ولملاااا ملنلااول النيااااىل ألنر يُانر
ْ ن نيل للنالزيلرنلاا علللايرْه ر ْمانل السياملاْء  * رلُسداًل بلشلرًا  ْئكل ع ميلرُشدنل ُمطرمل لررْض ملالل ُق ر للدر كلانل يف األر

ألولعلْجبراُت ر ﴿ :كماا قاا، نادق لقدما    ياءقممي قم  األنب وهرا السبب .(51) ﴾ملللًكا رلُسداًل 
اارع ْماانر رلب ُكاا ر علللااى رلُجااَ   اااءلُك ر ذْكر ُاادنل ألنر جل   (52)﴾ْماانرُك ر لْيُانرااْررلُك ر وللْتلتايُقاادا ولللعلليُكاا ر تُاررمحل

اارع ْماانر رلب ُكاا ر علللااى رلُجااَ  ْماانرُك ر لْيُانرااْررلُك ر ﴿ :وقااا، هاادد لقدماا  اااءلُك ر ذْكر ألولعلْجبرااُت ر ألنر جل
ءل اللياْ  ولاذرُكُروا ْإذر جلعلللُك ر ُخللفلاءل ْمنر بالعرْم قالادرْ  نُادَق ولالادلُكا ر يف  اطلً  فلااذرُكُروا آالل اخلرللراْق بلسر

ْلُحدنل   .(53) ﴾للعلليُك ر تُافر

                                                           
 .27سدر  الرعم: (48)
 .32سدر  األنفا،:  (49)
 .48سدر  يدنف:  (50)
 .94/95سدر  اإلسراء:  (51)
 .63سدر  األعراف:  (52)
 .69سدر  األعراف:  (53)
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" العلا  األضالي  الا  تبعا  علاى اجلحادد يف  :يقد، الطاهر بان عاشادر يف تفسام      
مجياااو األمااا  وهاااي تااادأه  اساااتحال  أن يبعااا  اهلل للنااااى برساااال  بشااارا ماااثله . فااارل  

 .(54)التده  هد مثار ما يدتدن  من املعاذير " 

كان أه  مك  يطعنادن باالنبد  ملساابق  الفقاراء    اتب ع ا فقرا   لحق :ن  نا  ا  طلو
ااانل ﴿ :كمااا قااا، تعاااى   األنبياااءتابعاا  غاامه  يف م ولقلااا،ل اليااْرينل كلفلااُروا لْليااْرينل آملنُاادا للاادر كل

ا ْإفر ع قلْمميع  يالُقدُلدنل هلرل تلُموا بْْ  فلسل بالُقدنلا إْلليرْ  ولْإذر مللر يالهر رًا ملا سل يار وحني اساتح   .(55) ﴾خل
الفقاااراء معااا  أناااز، اهلل الكفاااار وانصااارفدا عااان اتبااااع النااا  ضااالى اهلل عليااا  وسااال  لدجااادد 

ُ  ملاا عللليرا ل ﴿ :سبحان  قدل  هل اْ  ولالرعلْشي  يُرْيُمونل ولجر ُعدنل رلبايُه ر بْالرالمل ولالل تلطرُرْد اليْرينل يلمر
َء فالتلطراااُردلُه ر فالتلُكااادنل ْمااانل  اااير ااااْب ل علللااايرْه ر ْمااانر شل َء ولملاااا ْمااانر ْحسل اااير ااااْهْ ر ْمااانر شل ْمااانر ْحسل

اْ  ولالرعلْشاي  ﴿ :وأنز، قدل   (56) ﴾ال ياْلْمنيل  ُعدنل رلبايُه ر بْالرالامل ولاضرْبر نالفرسل ل ملول اليْرينل يلمر
ناريلا ولالل ُتْطااور ملاانر ألغرفللرنلااا قاللربلاا ُه ر تُرْيااُم اْينلاا ل احلرليلاااْ  الاامت نلااا كل علاانار ااُ  ولالل تالعرااُم عليار هل ُ  يُرْيااُمونل ولجر

رْنلا ولاتايبلول  رُُ  فُاُرطًاعلنر ذْكر يا  األنعاا  وقم جاء يف نزو، هر  اآلي  وآ .(57) ﴾هلدلاُ  ولكلانل ألمر
 يف قدلا  تعااى:ابان ماجا  يف سانن  عان خبااب  أخرجا ا كما   ما يم، على هرا السبب

ُعدنل  الياااااااااْرينل  تلطراااااااااُردْ  ولالل ﴿ ا ْ  رلبايُهااااااااا  يلااااااااامر  ْمااااااااانل  فالتلُكدنل ﴿قدلااااااااا : إى﴾ولالرعلْشاااااااااي   بْالرالااااااااامل
قاااا،: جااااء األقااارع بااان حاااابف التميماااي وعيينااا  بااان حصااان الفااازارس    (58)﴾ال يااااْلْمنيل 

ماااو ضاااهيب وباااال، وعماااار وخبااااب   -ضااالى اهلل عليااا  وسااال   -فدجاااموا رساااد، اهلل 

                                                           
 (.15/211تفسم التحرير والتندير للطاهر بن عاشدر ) (54)
 .11سدر  األحقاف:  (55)
 .52سدر  النعا :  (56)
 .28سدر  الكهف:  (57)
 .52سدر  األنعا :  (58)
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ضاالى اهلل عليااا   -قاعااما يف ناااى ماان الهلااعفاء ماان املاانمنني  فلمااا رأوهاا  حااد، الناا  
نريم أن  ع  لنا منا  جملساا  تعارف لناا  حقروه   فدتد  فالدا ب  وقالدا: إنا -وسل  

  ب  العارب فهلالنا  فاإن وفادد العارب تدتيا  فنساتحيي أن تراناا العارب ماو هار  األعبام
 (وال تطاااارد الاااارين ياااامعدن رهاااا  بالاااااما  والعشااااي)فنااااز، جبياااا  علياااا  السااااال  فقااااا،: 

فااااإن قلاااده  تااااد    األغنيااااء وأهاااا  الدجاهااا  إعااااراضماااان أساااباب  وهااارا .(59)احلااامي 
فلماااا رأوا الفقاااراء  اتبعااادا   املشااارك  ماااو الفقاااراء يف شااايء مااان طعاااا  أو لبااااى أو ساااكن

  كاانته األنبياء استكبوا عن مشاركته  يف ذلا  ورأوا أن ذلا  يانقا مان قامره  وم
ُ ﴿ :فقاااا، عااانه   يف قصااا  نااادق عليااا  الساااال  وقااام ذكااار اهلل هااارا السااابب ااابل فالقلاااا،ل الرمل

اارًا ْمثارللنلااا ولملااا نالاارلا كل اتايبالعلاا ل ْإالي اليااْرينل ُهاا ر ألرلاْذلُنلااا اليااْرينل كل  ْمااْ  ملااا نالاارلا كل ْإالي بلشل فلااُروا ْماانر قالدر
ااااااااْذْبنيل  اااااااَ  بلااااااا ر نل ُااااااانتُك ر كل نلاااااااا ْمااااااانر فلهلر  ويف (60) ﴾بلااااااااْدسل الاااااااريأرْس ولملاااااااا نالااااااارل  للُكااااااا ر عللليار

لررذلُلدنل قلاُلدا ألنُانرْمُن لل ل ﴿:اءالشعر   .(61)﴾ولاتايبالعل ل األر

ني احتكااروا اخلاام وحساابدا أناا  ال حااباا  إن الكااب قاام ذهااب بالكفااار مبلاااا بعيااما       
وناادوا بادعلى ضاُد  لاد كاان الارس   فنطقادا بالعجاب  يتعماه  إى غمه  من الفقراء

ولكاان حااني اخااتا هاارا اخلاام   أنااز، علااى حمماام ضاالى اهلل علياا  وساال  خااما التبعنااا 
سابحان  عان أها  مكا    يقاد،  هنالء الفقاراء فاإن ذلا  برهاان علاى انتفااء اخلميا  منا 

تلاااُموا بْاااْ   ﴿ ااابالُقدنلا إْلليراااْ  ولْإذر مللر يالهر ااارًا ملاااا سل يار اااانل خل ولقلاااا،ل الياااْرينل كلفلاااُروا لْلياااْرينل آملنُااادا للااادر كل
ا ْإفرا ع قلاْمميع  يالُقدُلدنل هلرل " وماا ذا ك إال ألما  عنام  :يقاد، ابان كثام يف تفسام  (62) ﴾فلسل

                                                           
 .4127أخرج  ابن ماج  يف سنن   كتاب الزهم  باب جمالس  الفقراء  رق  احلمي   (59)
 .27سدر  هدد:  (60)
 .111سدر  الشعراء:  (61)
 .11سدر  األحقاف:  (62)
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وقاام غلطاادا يف ذلاا  غلطااا   أنفسااه  يعتقاامون أن هلاا  عناام اهلل وجاهاا  ولاا  هاا  عناياا 
ْل ل ) :كمااا قااا، تعاااى   وأخط اادا خطااد بينااا  فاحشااا اارِل  ل يالُقدلُاادا بْاابالعرهَ  بالعرهللااُه  فالتالنيااا ولكل
ءْ  ُنالل   .  (64)كيف اهتم  هنالء دوننا  :يتعجبدن :أس (63)(باليرْننلا م ن عللليرْه  اللي ُ  ملني  ألهِل

كاان أحباار أها  الكتااب يعلمادن ،ذه   ا رئ بسة وا     ة وا   ل :ا رابعا  طلو 
فإذا أسالمدا   وكانت هل  مكان  بسبب ذل   التدرا  واإل ي  ويعّلمدن الناى إذا رغبدا

وكارل  أها    واتبعدا الن  ضلى اهلل علي  وسل  ذهبت تل  املكانا  واملنزلا  باني النااى
كان يقاا، لقارييف يف اجلاهليا : "  :قا، الثعال   مك  كانت هل  منزل  ديني  بني العرب

أهاا  اهلل  ملااا متيّاازوا باا  عاان سااائر العاارب ماان اياساان واملكااار   والفهلااائ  واخلصااائا  
وايثااره  ساكن حرما   فمنهاا: جمااوُر  بيات اهلل تعااى   هاي أكثار مان أن  صاى الا 

  ء مك  وشمُا  وخشدن  العييف ها.على مجيو بالد اهلل  وضبه  على ألوا

ومنهااا: مااا تفااردوا باا  ماان اإليااالف والدفاااد  والرفاااد  والسااقاي  والرياساا  واللااداء         
  دين أبديه  إباراهي  وإْساعيا  )عليهماا الساال (رث من إومنها: كدم  على  والنمو .

وجزياااا   وجاااادده  ثبااااا ومنهااااا:   ومنهااااا: كاااادم  قبلاااا  العاااارب ومداااااو احلااااق األكااااب
وأعجااب ماان   التجااار ... عطاياااه   واحتماااهل  املاانن الاْااالي يف أمااداهل  املكتسااب  ماان

الاازو كراها   ذل  أما  مان باني مجياو العارب دانادا باالتحّمف والتشاّمد يف الامين فتكادا
 .(65)للس  واستحال، األمدا،...

                                                           
 53سدر  األنعا :  (63)
 (. 278/ 7تفسم ابن كثم ) (64)
 (11 10مثار القلدب  ) (65)
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وكاناات العاارب  ااق  ااق أهاا    كاناات األضاانا  تداااو فاادد الكعباا  بااإذن قاارييفو       
إال مان أعاار    ب إذا طاافدا بالبيات خيلعادن ثيااه  بادمر قارييفاعار األبعه  كانو   مك 

كماا قااا،   (67)األشاهر احلار  فتتابعه  العارب  ءنسايت  وكانات قارييف (66)قرشاي ثيابا  
اْر ُيهللا ت بْاْ  الياْرينل كلفلاُروا حيُْلتدنلاُ  علاًماا ولحُيلر ُمدنلاُ  علاًماا ﴿ :تعاى ْإ يلا النيْسايُء اْيلاادل ع يف الرُكفر

اااهلْْ ر ولالليااُ   ُاا ر ُساادُء ألعرمل ااري ل الليااُ  اُي اانل هلل ااري ل الليااُ  فالُيْحلتاادا ملااا حل ااْمس لْيُادلاْط ُاادا ْعاامي ل ملااا حل الل يالهر
اااْفرْينل  فلمااا   وتااربا أكثاار العاارب يف إسااالمه  انت ااارا إلسااال  قاارييف  (68) ﴾الرقلاادر ل الركل

 .أسلمت قرييف يف فتح مك  جاء  الدفدد من العرب

يكدندن تاابعني للنا  ضالى سوهر  املكان  ال  تبدأُا قرييف سترهب بإسالمه  و      
أحباااار أهااا  الكتااااب  هااارا السااابب هاااد الااارس جعااا  و   اهلل عليااا  وسااال  يف كااا  شااايء

ويف ذلا  يقاد،   ولا ال ينصارف النااى عان اتبااعه   حيرفدن كتاه  ليدافق أهداء الناى
اااتالُرونل بْاااْ  مثللنًاااا قللْاااياًل ﴿ :اهلل  تعااااى ُتُمااادنل ملاااا ألنارااازل،ل اللياااُ  ْمااانل الرْكتلااااْب وليلشر ْإني الياااْرينل يلكر

ُاا ر  أُولل ْاا ل ملااا يلاادرُكُلدنل  يْه ر ولهلل ل ُمُهااُ  الليااُ  يالاادر ل الرْقيلاملااْ  ولالل ياُاازلك  يف بُطُاادْمْ ر ْإالي النيااارل ولالل يُكل
 :يف هر  اآليا  قدلا الشيخ رشيم راا عن شيا  حممم عبم   وينق  (69) ﴾علرلابع أللْي ع 

سااااء اليهاااادد يالح دنااا  امااان التنزيااا  وهااااد حفااا  ماااا بيااامه  الاااارس " ومنااا  ماااا كاااان ُر
 .(70)يتدأدن أن  يفُد  بت ك ما ه  علي  من التقاليم واتباع ما أنز، اهلل بمال منها" 

                                                           
 تعاى: خروا  حيح   كتاب التفسم  باب يف قدل ان ر حمي  ابن عباى يف ذل  وقم أخرج  مسل  يف ض (66)

 .3028اينتك  عنم ك  مسجم  رق  احلمي       
 (.6/1793ان ر تفسم ابن عباى لرل  يف تفسم ابن أ  حان ) (67)
 .37سدر  التدب :  (68)
 .174سدر  البقر :  (69)
 (.2/83تفسم املنار لرشيم راا ) (70)
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  (71)لادال املالما  سااد النااى كلها  ، ا خ ف مث مخ  فنة ا نن   :ا خ مسا  طلو 
وقام يرغاب العبام أن يفعا    علاى فعا  ماا حيبادنولدال كال  الناى لتشجو أكثر اخللاق 

 .فيجم أن الناى يكرهدن هرا الفع  فيستحسر وينقطو  شي ا

وكااان املشااركدن يراعاادن كااال  العاارب فيقدلاادن ماااذا سااتقد، العاارب عنااا إذا أساالمنا      
نالتيبْااْو ولقلاااُلدا ْإنر ﴿ :فاادنز، اهلل تعاااى  وماااذا ساايفعلدن بناااوخالفنااا دياان آبائنااا وأجاامادنا 

َء  ااير ُاا ر حلرلًمااا آْمنًااا دُجراا ل إْلليرااْ  مثللاارلاُ  ُكاا   شل اانر هلل ُاامل  ملعلاا ل نُاتلالطياافر ْماانر ألررْااانلا ألولمللر  ُلك  اهلر
ثالارلُه ر الل يالعرللُمادنل  عان ابان عبااى  أن احلاارث بان ندفا     (72) ﴾رْارقًا ْمنر للُمنيا ولللْكني ألكر

ُمل  ملعل ل نُاتلالطيفر ْمنر ألررْانلاْإنر نالتيبْ ﴿الرس قا،:  قام علمناا  :واعمدا أم  قالدا ﴾ْو اهلر
  وكاااان املناااافقدن يقدلااادن (73)أنااا  رساااد، اهلل  ولكناااا َااااف أن نتاطاااف مااان أراااانا"

اااارُْعدنل ﴿ :فااادنز، اهلل فاايه   َشااى ماان دائااار  الساادء فالتالااارل  اليااْرينل يف قُالُااادْهْ ر ملاارلضع ُيسل
اااَر ْمااانر ْعنراااْمْ  فْااايْه ر  اااى اللياااُ  ألنر يلااادرْلل بْاااالرفلترْح ألور ألمر اااى ألنر ُتْصااايبالنلا دلائْااارل ع فالعلسل َلرشل يالُقدلُااادنل 

ْبُحدا علللى ملاا ألسلارتوا يف ألنارُفْساْه ر نلااْدْمنيل  ذكار " :قاا، الشانقيطي يف تفسام   (74) ﴾فالُيصر
وهاا  املنااافقدن  يعتااررون عاان مااداال  يف هاار  اآلياا  الكرمياا  أن الاارين يف قلااده  ماارض  

الكفااار ماان اليهاادد باادم  خيشاادن أن تاامور علاايه  الااموائر  أس دو، الاامهر الاامائر  ماان 
 :بعااه األعااراب خيشاادن ماان خمالفاا  الناااى فاادنز، اهلل ساابحان  وكااان.(75)قااد  إى قااد "

لعراارلاْب ملاانر يالتيْاااُر ملااا يُانرْفااُق ملاررلًمااا وليالتالاارلبيُا ﴿ ْبُكااُ  الااميولائْرل علللاايرْه ر دلائْاارلُ  السياادرْء ولْماانل األر

                                                           
 (. 1/64األمثا، السائر  من شعر املتن  ) (71)
 .57سدر  القصا ":  (72)
 (.19/601تفسم الطبس ) (73)
 .52سدر  املائم :  (74)
 (.1/414أاداء البيان للشنقيطي ) (75)
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يااوع عللْااي ع  وحااني وقااو اخلاادف يف قلاادب بعااه أضااحاب الناا  ضاالى اهلل .(76) ﴾ولالليااُ  ْسْل
ْإ يلااا ذلْلُكااُ  الشياايرطلاُن خُيلااد ُف ﴿ :نااز، قدلاا  تعاااى (77)علياا  وساال  ماان مداجهاا  املشااركني

لْيلاءلُ  فلالل َّتللاُفدُه ر   .(78) ﴾ولخلاُفدْن ْإنر ُكنرُت ر ُمنرْمْننيل ألور

وحااني حاار  اهلل دخااد، املشااركني مكاا  خشااي بعااه الصااحاب  ماان الفقاار ألن بعااه     
ااارُْكدنل  للااافع فلاااالل  ﴿ :فااادنز، اهلل سااابحان   املشااركني  اااار اااا الياااْرينل آملنُااادا ْإ يلااا الرُمشر يلااا ألياتهل

اْلْ   للً  فلسلدرفل يُاارْنيُكُ  اللياُ  ْمانر فلهلر ُت ر عليار ا ولْإنر ْخفر ْجمل احلرلرلا ل بالعرمل علاْمْه ر هلرل يالقررلبُدا الرملسر
ْكاي ع    عان ابان عبااى قاا،: " ملاا نالفلاى اهلل املشاركني عان (79) ﴾ْإنر شلاءل ْإني اللي ل عللْاي ع حل

املسااجم احلاارا   ألقااى الشاايطان يف قلاادب املاانمنني احللاازلن  قااا،: ماان أياان تاادكلدن  وقاام 
وإن خفات  عيلا  فسادف يانايك  اهلل ﴿نُْفيل املشركدن وانقطعت عانه  العام فقاا، اهلل: 

 .(80)" فهللفدمره  بقتا، أه  الكتاب  وأغناه  من  ﴾من فهلل  إن شاء

وهاارا مبعاا  النفاادى ملاالفاا  ، اتبنن ع ا هنن ل وا رفبننة فنن  ا نند ل  :ا سنن   ا  طلننو 
وشاال  عان   ألن اهلد  إذا استحك  من القلب أعماا   احلق وضارف اخللق عن احلق

ُياا  مااا ينفعاا  ألن اتبااااع   ومنعاا  ماان اتباااع األنبياااء  ورغباا  بالاامنيا واهاام  يف اآلخاار   ر
   وكانت بند إسارائي  ينصارفدن عان احلاق التبااعه  أهاداءه   األنبياء في  خمالف  للهد 

نلاا ْعيسلاى ﴿ :كما قاا، تعااى نلاا ْمانر بالعراْمْ  بْالرتُساْ  ولآتاليار نلاا ُمدسلاى الرْكتلاابل ولقالفييار ولللقلامر آتاليار
نلاُ  بْااُروْق الرُقاا اادل  ألنارُفُسااُكُ  ابراانل ملااررميلل الرباليا نلاااْ  ولأليياامر اااءلُك ر رلُسااد،ع ْ لااا الل تالهر ااا جل ُمْى ألفلُكليمل

                                                           
 األعراب. من مناف ايممث  عبم الرمحن بن ( وقم عمه  بعه املفسرين 14/432ان ر تفسم الطبس ) (76)
 (3/821تفسم ابن أ  حان ) (77)
 .175سدر  آ، عمران:  (78)
 .28سدر  التدب :  (79)
 (. 14/193تفسم الطبس ) (80)
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تُاُلدنل  بارُت ر ولفلرْيًقا تالقر بالررُنر فالفلرْيًقا كلري تلكر ويبني الشيخ الطاهر بن عاشدر أثر اهلاد   (81)﴾اسر
" واملراد با  ماا متيا  إليا  أنفساه  مان االَاالع عان القيادد  :يف تفسم هر  اآلي  فيقد،

 .  (82)الشرعي  واالناماى يف أنداع امللرا  والتصمي  على العقائم الهلال  " 

  وماان اتبااو هاادا  ورغااب يف الاامنيا رأ  نفساا  كبااما علااى احلااق فاااحتقر  ومل يتبعاا        
لررْض بْالامرْ احلرلاق  سلدلضرْرُف علنر آيلااْلل الياْرينل ﴿ :قا، تعاى باياُرونل يف األر با  إن  .(83) ﴾يالتلكل

ولاد عارف العبام احلاق وهاد راغاب   الباطا  انزيناياحلاق و  انقبحاياهلد  والرغب  بالامنيا 
ولاتراُ  علللاايرْه ر نالبلاادل ﴿ :قااا، ساابحان كماا   ولاد بعاام حاانيسينسالخ عاان احلااق   بالامنيا فإناا

نلاُ  آيلاتْنلا  نلا للرلفالعرنلااُ   * كلانل ْمنل الرالاْوينل فلانرسلللخل ْمنارهلا فلدلتاربالعلُ  الشييرطلاُن فل اليْرس آتاليار ولللدر ْش ار
اا ر أل  لرااْب ْإنر  لرْماا ر عللليرااْ  ياللرهل ثلااْ  الركل ثاللُااُ  كلمل اادلاُ  فلمل لررْض ولاتايبلااول هل للاامل ْإىل األر ور ْهلاا ولللْكنيااُ  ألخر

اااااا ر ذللْاااااا ل  ااااااُ  ياللرهل رُكر بُدا بْآيلاتْنلااااااا فلاقرُصااااااْا الرقلصلااااااال للعلليُهاااااا ر  تالتار ااااااري ملثلااااااُ  الرقلاااااادرْ  اليااااااْرينل كل
 .(84)﴾يالتالفلكيُرونل 

 ا  بحن ا ن  ن

 ب       ا   ركلث عث اإلي    إعراضأبسب   

فمان جها     واستبعاد الشايء نااتق عان اجلها  با ،ابستب    اإلع  ة :ا  طلو األول
ووجااا  اساااتبعاده  ذلاا  أمااا  ال دجااامون   اسااتبعم  شااي ا خارجاااا عاان عادتااا  ومعهااادد  
 :وقااام باااني اهلل اساااتبعاده  يف مداااااو كقدلااا  تعااااى  أحاااما وااان ماااا  قااام رجاااو للااامنيا

                                                           
 .87سدر  البقر :  (81)
 (.1/598تفسم التحرير والتندير للطاهر بن عاشدر ) (82)
 .146سدر  األعراف:  (83)
 .176سدر  األعراف:  (84)
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لرقلااااُ  قلااااا،ل ملاااانر حُيرااااْي الرْع لااااا ل ولْهاااايل رلْمااااي ع ﴿ وهاااارا   (85) ﴾ولالاااارلبل للنلااااا ملااااثلاًل ولنلْساااايل خل
اوع بلْعيامع ﴿ :وقدل  سابحان   االستفها  يفيم اإلنكار نلاا ولُكنياا تُارلابًاا ذللْا ل رلجر  (86) ﴾ألْإذلا ْمتار

وكااان جااداب القاارآن   (87)ومنشااد اااالهل  ماان قياااى قاامر  اخلااالق علااى قاامر  املالاادد
فماان قاامر علااى باامء اإلنسااان فهااد أقاامر علااى   علااى هاار  الشاابه  بالقياااى علااى الباامء

لرااَق عللْااي ع ﴿ :قااا، ساابحان   اإلعاااد  اادلهلا ألوي،ل ملااريَ  ولُهاادل ْبُكاا   خل ااا اليااْرس ألنرشل  ﴾قُاا ر حُيرْييهل
ْميااامَ ﴿ :وقااا، تعاااى  (88) لرااَق جل لويْ، بلااا ر ُهاا ر يف للاابرَف ْماانر خل   (89) ﴾ألفالعلْيينلااا بْاااخلرللرْق األر

وقاااااا،   وماااان قااااامر علااااى خلاااااق الساااامدا  واألرض فهاااااد أقاااامر علاااااى إعاااااد  اإلنساااااان
لخرهللاْر نلاارًا فلاْإذلا ألناراُت ر ْمنراُ  تُدقْاُمونل ﴿ :سبحان  ْر األر ومان   ﴾اليْرس جلعل ل للُكا ر ْمانل الشياجل

النااار ماان الشااجر األخهلاار فهااد قااادر  الشاايء ماان ااام  وهااد إعطاااءخاارا  إقاامر علااى 
للااقل ﴿ :قااا، تعاااىو   عطاااء احليااا  ماان املااد إعلااى  لررضل ألولللاايرفل اليااْرس خل السيااملاولاْ  ولاألر

ُد الرعللْااي ُ  وإذا كااان خلااق الساامدا   (90) ﴾بْقلاااْدَر علللااى ألنر خيلرلُااقل ْمااثارللُه ر بالللااى ولُهاادل اخلرلااالي
تكارر  هارا اجلاداب يف وقام   فإعادُ  بعم واُ  أيسر  واألرض أكب من خلق الناى

ااا ولملااا ألفالللاا ر يالنر ُااُروا ْإىل ﴿ :ساابحان  ساادر  د فقااا، ااا ولالياينياهل نلاهل يراافل بالناليار قالُه ر كل السيااملاْء فالاادر
 .(91)﴾هلللا ْمنر فُاُرو َ 

                                                           
 .78سدر  يف:  (85)
 .3سدر  د:  (86)
 (. 1/699تفسم الكرمي الرمحن للسعمس ) (87)
 .79سدر  يف:  (88)
 .15سدر  د:  (89)
 .81سدر  يف:  (90)
 .6سدر  د:  (91)
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حاني عجاز الكفاار عان الارد علاى ، آبن ئها ا  ن ت  ا  ط  بنة بحالن   :ا  طلو ا ن   
للمباهت  واملكاابر  واخلارو  عان دائار   المال  على البع  والنشدر جلنوااحلجق والبينا  

ظناااا مااانه  أن     يف املنااااظر وتكااادن هلااا  الكلمااا  األخااام   ليساااتوا عجااازه  (92)البحااا 
وليمدهاادا علااى أتباااعه  حااررا ماان تاادثره  بمعاياا    الالباا  تكاادن ملاان أسااكت خصاام 

اتالُه ر ْإالي ألنر قلااُلدا ﴿ :يقد، اهلل تعاى  احلق اانل ُحجي للاى علللايرْه ر آيلاتُانلاا باليا نلااَ  ملاا كل ولْإذلا تُاتار
ُعُكاا ر ْإىل يالاادرْ  الرْقيلاملااْ   * ائارتُادا بْآبلائْنلااا ْإنر ُكنرااُت ر ضلااْدْقنيل  قُااْ  الليااُ  حُيريْاايُك ر ُ ي مُيْياُتُك ر ُ ي دجلرمل

ثالرل النياْى الل الل رليربل ْفيْ    .(93) ﴾يالعرللُمدنل ولللْكني ألكر

   :النتائق اآلتي َلا من هرا البح  إى  :ا خ ت ة

مياام  باأللدهيا  إ أساباب تعادد لعام إما أسباب امتناع املشركني عن اتباع املرسلني  (1
 .أو النبد  أو املعاد

 .وتقليم اآلباء  والعل  الفاسم  املتعلق  بتدحيم اهلل هي اجله  باهلل األسباب (2
  وكااادن األنبيااااء بشااارا  هاااي عااام  جمااايء اآلياااا  احلساااي النبد  املتعلقااا  بااا األساااباب (3

 .واتباع اهلد   واخلدف من ذهاب املكان  والرئاس  واملا،  واتباع الفقراء للحق
 .ستبعاد اإلعاد  واملطالب  بإحياء آبائه تعدد الاملعاد املتعلق  ب األسباب (4

 

***** 

 

                                                           
 (.25/364التحرير والتندير للطاهر بن عاشدر ) (92)
 .25/26سدر  اجلاثي :  (93)
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   :مراجع ا بحن

  دار الفكااار   يمااام األماااني الشااانقيطي  أااااداء البياااان يف إيهلااااق القااارآن باااالقرآن
 .ما 1995 -ها  1415  لبنان –للطباع  و النشر و التدايو بمو  

  إلْساعيااا  بااان عبااااد بااان العبااااى  أباااد القاسااا    األمثاااا، الساااائر  مااان شاااعر املتنااا
الطبعاا  األوى    مكتباا  النههلاا   باااماد  املشااهدر بالصاااحب باان عباااد  الطالقاااي
 .  1965 -ها  1385

 أل  عبااااام اهلل بااااامر الااااامين حممااااام بااااان عبااااام اهلل   قااااا البحااااار ايااااايي يف أضاااااد، الف
 . 1994 -ها 1414الطبع  األوى    دار الكت   الزركشي

  يّماام باان حمّماام باان عباام الااراّاد احلساايم  أبااد   ماان جااداهر القااامدىتااا  العااروى
 .الفيه  امللّقب  رتهلى  الزيبيمس

 يمام الطااهر بان حممام بان حممام الطااهر بان   التحرير والتندير للطاهر بان عاشادر
 .ها  1984  تدنف –المار التدنسي  للنشر   عاشدر التدنسي

 مكتباا  ناازار مصااطفى الباااا   ايقااق: أسااعم حمماام الطيااب  تفساام اباان أ  حااان- 
 .ها 1419 -الطبع  الثالث    اململك  العربي  السعددي 

   أباااد جعفااار  يمااام بااان جريااار  القااارآنتفسااام الطااابس   جاااامو البياااان يف تدويااا  
 .منسس  الرسال   شا ك قيق أمحم 

 ايقق: عبم الرمحن بن معاال   تفسم الكرمي الرمحن لعبم الرمحن بن ناضر السعمس
 .  2000-ها 1420األوى الطبع    منسس  الرسال   اللدحيق

 1990  اهلي   املصري  العام  للكتاب  تفسم املنار يمم رشيم بن علي راا  . 
  دار املعااارف   مثااار القلاادب لعباام امللاا  باان حمماام باان إْساعياا  أبااد منصاادر الثعااال

 .القاهر  –
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 بشاار عاداد معاروف :سنن التمرس يمم بن عيسى التمرس  أباد عيساى  قياق  
 .  1998  بمو  –دار الارب اإلسالمي 

  أل  عباام اهلل حمماام باان يزياام القاازويم   قيااق: حمماام فااناد عباام   ساانن اباان ماجاا
 .فيص  عيسى البا  احلل  -دار إحياء الكتب العربي    الباقي

    ضحيح الباارس   اجلامو املسنم الصحيح املاتصار مان أمادر رساد، اهلل ضالى
ر طادد دا  اهلل البااارس يمم بان إْساعيا  أباد عبام  اهلل علي  وسل  وسنن  وأيام 

 .النجا 
  ضحيح مسل    املسنم الصحيح املاتصر بنق  العام، عان العام، إى رساد، اهلل

  ملساااال  باااان احلجااااا  أبااااد احلساااان القشاااامس النيسااااابدرس  ضاااالى اهلل علياااا  وساااال 
 .بمو  –دار إحياء التاث العر    حممم فناد عبم الباقي : قيق

 مااام بااان مكااار  بااان علاااى  أباااد الفهلااا   مجاااا، الااامين ابااان من ااادر ي  ساااان العاااربل
 .ها 1414 -الثالث   الطبع   بمو  –األنصارس دار ضادر 

     عبام اهلل حممام بان نصار بان احلجاا   مكتبا   أل املرواس يف تع ي  قمر الصال
 .1406الطبع  األوى    املمين  املندر  -المار 

  اهلل حممااام بااان عمااار الااارااس امللقاااب بفاااار الااامين مفااااتيح الاياااب للااارااس أل  عبااام
 -الطبعااااا  الثالثااااا    بااااامو  –دار إحيااااااء الاااااتاث العااااار    الااااارااس خطياااااب الااااارس

 ها 1420
  ماااام املعاااااروف بالراغاااااب أل  القاساااا  احلساااااني بااااان حماملفااااردا  يف غرياااااب القااااارآن

    .دمشق بمو  -دار القل   المار الشامي  األضفها   


