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  وتقدیر شكر

، وال یس�عنا ف�ي أو نص�حٍ  نتوجھ بالشكر لكل من ساھم في ھ�ذا البح�ث، بجھ�دٍ 
خ��وة: األس��تاذ س��فیان عل��ي، ال��ذي تط��وع ا المق��ام إال أن نتوج��ھ بالش��كر لإلھ��ذ

هللا،  مشكوراً بتص�حیح اللغ�ة وض�بطھا، واألخ المھن�دس عب�د العزی�ز أحم�د عب�د
الذي رفدنا بمراجع مھمة، ولألخ البنغالدیشي شریف الرحمن، الذي ظل یكرمنا 

  بخدمتھ طوال أیام االنشغال في البحث.

  والشكر � من قبل ومن بعد.
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  إھداء
  
  
  
 

  إلى اإلمام الشھید حسن البنا..
  

 وفاًء وعرفاناً 
 
 
  
  
  



  ٨



  ٩

  تقریظتقدیم و
  (*)بقلم د. محمد وقیع هللا

رآن لق��د ق��رأت ھ��ذا البح��ث العمی��ق ال��دقیق بعن��وان (خط��اب اآلخ��ر ف��ي الق��
 ولی�د الطی�ب عب�د الق�ادر،و، : محم�د عم�ر البش�یرالكریم)، م�ن ت�ألیف األس�تاذین

عالج�ات . وھو بحث محرر على أصول علمیة قوی�ة، وق�دم مواستفدت منھ كثیراً 
المسائل التي تواجھ المسلمین في ھذا العصر، ویختلفون  أھمحصیفة لمسألة من 

 إل��ى. وأحس��ب أن الب��احثین الك��ریمین ق��د وفق��ا إل��ى االھت��داء كثی��راً  فیھ��ا اختالف��اً 
قواع��د الخط��اب المنش��ود م��ع اآلخ��رین، وق��د اس��تخدم الباحث��ان منھجی��ات علمی��ة 

ھجی�ة االس�تنتاجیة، م�ع اللج�وء إل�ى صحیحة، ھي منھجیة تحلیل المحتوى، والمن
  .التحلیل المقارن متى ما كان ذلك الزماً 

صحیح إن الباحثین ل�م یش�یرا إل�ى المنھجی�ات الت�ي اس�تخدماھا ف�ي البح�ث، 
لك��ن بم��ا أنھم��ا درس��ا الھندس��ة، ویعتم��دان ف��ي فكرھم��ا العلم��ي، عل��ى ق��راءة 

ا یستبطنان المنھج نفسھ، فھم د فعال الشيءالمعطیات، وتحلیلھا، وموازنتھا، فق
  وال یفصحان عنھ.

أود أن أشیر إلى أنني قد اطلعت على كثیر من الدراسات في ھذا الموضوع، 
اب لھ�م ش��ھرة أوس�ع م��ن ش�ھرة ھ�ذین الك��اتبین الش�ابین الواع��دین، ولك�ن م��ا لكّت�

اب ذوي الش�ھرة البعی�دة، ل�م یص�ل إل�ى مس�توى ھ�ذا قرأتھ م�ن قب�ل ألولئ�ك الكّت�
قة، واألصالة، وحصافة المالحظة، واالس�تنتاج، والمعالج�ة البحث، من حیث الد

  السدیدة.
ع�الى تلخدم�ة ال�دین والعل�م. وص�لى هللا  ھذا وأس�ال هللا تع�الى أن یوفقن�ا جمیع�اً 

وآخ��ر دعوان��ا أن الحم��د � رب  .عل��ى س��یدنا محم��د، وعل��ى آل��ھ وص��حبھ أجمع��ین
  العالمین.

    
  
  
  
  
  
  

                                      
 .والعربية بالواليات املتحدة األمريكية يةرئيس قسم الدراسات اإلسالمية مبعهد العلوم اإلسالم (*)
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  مقدمة
   :وبعد لسالم على رسول هللا، وآلھ وصحبھ ومن وااله.وا والصالةالحمد �، 

في مثل بلدنا السودان، یحتاج الدعاة إلى هللا تبارك وتع�الى، إل�ى الرج�وع م�رة 
بع��د م��رة إل��ى الق��رآن، یلتمس��ون من��ھ الھدای��ة والحكم��ة، ف��ي ض��ربھم ال��دعوي ف��ي 

 - تالئ�ھ  لھ�امن نع�م هللا علیھ�ا واب - رھم بالرسالة بین الناس، فالبالداألرض، ومسا
أنھا بالد تعدد دیني كبیر، حیث تمثل المجموعات الدینیة من غی�ر المس�لمین نس�بة 

 خط�أ، ألن أيَّ مص�یریاً  معتبرة من السكان، ومن ثمَّ یصبح  رشاد الخطاب مطلب�اً 
ھ��ا، یف�ي ال��بالغ ال��دعوي ق��د ینتھ��ي بكارث��ة م��دمرة لل��وطن وأھل��ھ، والرس��الة وحامل

لمین. والرشد كلھ والھدایة كلھ�ا واإلحس�ان كل�ھ ف�ي وجمھور الدعوة من غیر المس
الرجوع للقرآن، واقتباس منھجھ وطرائقھ في خطاب اآلخر غیر المسلم؛ ف�ا� ھ�و 

قُ�ْل أَأَن�ُتْم أَْعلَ�ُم أَِم  :الذي خلق، وھو الذي یعلم خائن�ة األع�ین وم�ا تخف�ي الص�دور
 .َیْعلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُمونَ َوّهللاُ  :ویتكفل القرآن باإلجابة على السؤال ّهللاُ 

نق���یم جس���ر وح���دتنا إال عب���ر الح���وار المھت���دي ب���أنوار الح���ق  أنوال یمك���ن 
ذلك ألن التفاھم والتوافق مسألة عقلیة ومنطقیة. والوحدة التي تستطیع (والحكمة 

االستمرار والبقاء ھي الوح�دة المبنی�ة عل�ى العق�ل والمنط�ق وعل�ى القل�ب، بینم�ا 
إخاء ووح�دة قائم�ة عل�ى األحاس�یس والمش�اعر ف�ي  لوحدة القائمة حالیاً اإلخاء وا

األغلب. ومثل ھذه الوحدة تكون ض�عیفة وناقص�ة وغی�ر كافی�ة وقص�یرة العم�ر. 
وھي عادة عبارة عن تجمع�ات ض�د مجموع�ة معین�ة، أو اجتم�اع ولّدت�ھ مش�اعر 

قائم�ة عل�ى ، أو اتفاق م�ن أج�ل ھج�وم أو لص�ده... مث�ل ھ�ذه التجمع�ات الاالنتقام
أساس من أحاسیس ومشاعر فوارة لیست إال تموج�ات وحرك�ات وقتی�ة س�رعان 
ما تزول، وھي بعیدة من أن تك�ون كافی�ة ال م�ن الناحی�ة الكمی�ة وال م�ن الناحی�ة 

  .)١()النوعیة لبلد وألمة محاطة باألعداء من جمیع الجھات
ومقابس�ة مناھج�ھ والقضیة الثانیة التي تعلي من ش�أن الع�ودة المبارك�ة للق�رآن، 

في الخطاب، تلك الدعوات الفاجرة، التي ترید أن تجعل القرآن خطاباً فق�ط ول�یس 
!، لتصبح كل األحكام في حالة حرك�ة منزالً من عند هللا تبارك وتعالىنصاً مقدساً 

 الق�رآن م�ع التعام�ل(بال ثبات على قاع�دة م�ن األم�ر، یق�ول ال�دكتور حس�ن حنف�ي 
 ص��اغ خالل��ھ م��ن ال��ذي" ال��نص" أف��ق م��ن أرح��ب أف��ق ىإل�� ینقلن��ا خطاب��اً  بوص��فھ
 م�ن" والعم�وم الخصوص" مقولة على اعتمد من ذلك في یستوي مواقفھم، الفقھاء

". التح�ریم" أج�ل م�ن" النس�خ" مقول�ة اعتمد من أو الكتابیة، من الزواج إباحة أجل

                                      
  م.٢٠٠٤ الثالثة الطبعة، والنشر للطباعة نيلال دار ،علي حممد أورخان ترمجة، املوازين، كولن اهللا فتح حممد )١(
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 م�ن قب�ل؛ م�ن ش�رحنا كم�ا مفھ�وم أم�ر واح�د حكم إلى للوصول الفقھاء محاولة إن
  .)١()األحكام تعدد یقبل ال" قانونیاً " نصاً  بوصفھ القرآن مع تعاملوا إنھم یثح

(خط���اب اآلخ���ر) ینب���ع م���ن إحس���اس عمی���ق بخل���و حق���ل  موض���وعواختی���ار 
الدراسات اإلسالمیة وفقره لھذه القضیة، إذ اتجھت كل الجھود العلمیة أو أغلبھ�ا 

ووج�وداً ف�ي المجتم�ع  إلى تقریر (أحكام اآلخر) في الش�ریعة اإلس�المیة، تع�امالً 
اإلسالمي، والدولة اإلسالمیة؛ ومنھا دراسات الشیخ اإلمام ابن القیم (أحكام أھل 
الذم���ة)، ودراس���ة العالم���ة یوس���ف القرض���اوي (غی���ر المس���لمین ف���ي المجتم���ع 
اإلس��المي)، وبع��ض ھ��ذه الدراس��ات تناول��ت قض��ایا علمی��ة مخصوص��ة كدراس��ة 

   .(الوالء والبراء في اإلسالم)الدكتور محمد سعید القحطاني المسماة 

اھتم��ت بتقری��ر أحك��ام  -عل��ى عظ��یم نفعھ��ا وجلی��ل فائ��دتھا -وھ��ذه الدراس��ات
اإلسالم النھائیة بشأن حیاة غیر المسلمین ومعاشھم في دیار اإلسالم. ونرجو أال 

إن قض��یة (خط��اب اآلخ��ر ف��ي الق��رآن  :ة غی��ر المحم��ودة قولن��اأتك��ون م��ن الج��ر
بالعنایة الالزمة؛ دراسة وتنظیراً وفقھاً وتأطیراً، وھ�و  –بعد  –الكریم) لم تحظ 

ما یرجو الباحثان أن یكونا قد وفقا في الوقوف عل�ى باب�ھ وعتب�ة درب�ھ. وص�دق 
إن ( :العقاد حین قال وھو یقف على مش�ارف الرب�ع األخی�ر م�ن الق�رن الماض�ي

 المنصف ال یستطیع أن ینص�ح ألھ�ل الق�رآن بعقی�دة أص�ح وأص�لح م�ن عقی�دتھم
التي یستوحونھا من كتابھم، وإّن القرن العشرین سینتھي بما استحدث من مبادئ 

  .)١()ومذاھب وأیدلوجیات، وال ینتھي بما تعلّمھ أھل القرآن من القرآن

وتھدف ھ�ذه الدراس�ة إل�ى تلم�س خط�اب اآلخ�ر ف�ي الق�رآن الك�ریم، وأش�كالھ 
  خطاب.وموجھاتھ في القرآن الكریم، مع دراسة نموذجین من ھذا ال

، ال تبعدنا عن القول أن التعرض للقرآن بالدراسة یعود على الق�ائم ب�ھ ھذه وتلك
  بالخیر والنفع العمیم. -وآخراً  أوالً  –

  وصلى هللا وسلم على نبینا الكریم.
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  الفصل األول
  تحریر مفھوم مصطلحات البحث

ن��ة ھ��ذهف��ي مطل��ع  لعن��وان  الدراس��ة الب��د لن��ا م��ن تعری��ف المص��طلحات المكوِّ
الدراس��ة (خط��اب اآلخ��ر ف��ي الق��رآن الك��ریم)، حت��ى یتس��نى تحدی��د موض��وعھا 

 :تحدی��داً دقیق��اً، ألن التعری��ف، بحس��ب تعری��ف عب��د الق��اھر الجرج��اني ل��ھ ھ��و
 الحقیق�ي، والتعری�ف. آخ�ر ش�يءٍ  معرف�ة معرفت�ھ تس�تلزم ش�يء ذكر عن (عبارة

 بغیرھ�ا، یع�رفف�ال  ھ�ي حی�ث م�ن بإزائھ�ا اللف�ظ وض�ع م�ا حقیق�ة یك�ون أن ھو
 بلف�ظ فیفص�ل معن�ى عل�ى الدالل�ة واض�ح اللف�ظ یك�ون أن ھو اللفظي، والتعریف

ویشتمل العن�وان عل�ى ثالث�ة مف�اھیم، وھ�ي: . )١(المعنى) ذلك على داللة أوضح،
  ، اآلخر، والقرآن الكریم.مفھوم الخطاب

  الخطاب
: الحق���ول م���ن مجموع���ة ف���ي وش���ائعاً  مت���داوالً  (الخط���اب) مص���طلح أص���بح 

 وع�دد االجتم�اعي ال�نفس وعل�م والفلسفة واللسانیات النفس وعلم النقدیة ظریةالن
 وق�د -ف�ي تل�ك الدراس�ات - ُمبھم�اً  م�ا ُت�رك ح�دِّ  إل�ى إنھ األخرى، إال الحقول من

 غی�ر والنص�وص األدبی�ة النص�وص تحلی�ل في واسعة بصورة الخطاب استعمل
 وأحیان�اً  غامض�ة بط�رق ن�ةمعی نظری�ة خبرات إلى لإلشارة دوماً  ُموظفاً  األدبیة،
 أي م���ن الممكن���ة ال���دالالت م���ن سلس��لة أع���رض ربم���ا ك���ان للخط���اب. مشوش��ة
 ھ��و دائم��اً  ك��ان ذل��ك وم��ع. والثقافی��ة األخ��رى األدبی��ة النظری��ات ف��ي مص��طلح
الحال�ة  هولھ�ذ، )٢(النظری�ة النص�وص ف�ي اس�تعمالھ عن�د تعریف�اً  األق�ل المصطلح

یمی��ز  تش��تد الحاج�ة إل��ى تحدی�د تعری��فن�وي الواس�عة م��ن االنفت�اح ال��داللي والمع
أو ت���رجیح إح���دى التعریف���ات الرائج���ة لمص���طلح الخط���اب،  ،ح���دوده ومعن���اه

فك�اك م�ن أن نتب�ع  والكلما أشیر إلیھ ف�ي ھ�ذه الدراس�ة.  ىواستخدامھ بھذا المعن
طریق��ة الب��احثین ف��ي اكتش��اف التعری��ف، م��ن خ��الل معن��اه األص��لي ف��ي اللغ��ة 

  واستخدامھ اصطالحاً.
َبھ فالنٍ  إِلى فالنٌ  َخَطب: یقال غة،وفي ل   . أَجاَبھ أَي وأَْخَطَبھ َفَخطَّ

 وِخطاب�اً، ُمخاَطَب�ةً  ب�الَكالمِ  خاَطَب�ھ وق�د الَك�الِم، ُمراَجَع�ة: والُمخاَطَب�ة الِخطابُ 
  َیتخاَطباِن.  وُھما

                                      
 .٤٤ ص، اجلرجاين ،التعريفات )١(

(2)  www.alpha.com. 
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 اسمٌ  الُخْطَبة :منصور أَبو قال الُخْطَبة؛: الكالمِ  واسمُ  َخطاَبًة، َیْخُطبُ  واْخَتَطب
  .بھ َیَتَكلَّمُ  الذي للكالم،

ع، الَمْنُث��ورُ  الك��المُ : الَع��َرب عن��دَ  الُخْطَب��ة أَنَّ  إِل��ى قاإِْس��ح أَب��و وذھ��ب  الُمَس��جَّ
َسالَِة، مثلُ  والُخْطَبة،: التھذیب. ونحُوه   . وآِخرٌ  أَّولٌ  لَھا التي الرِّ

  .ُخَطباءُ  الَخِطیب وَجْمع الُخْطَبة، َحَسن: َخِطیبٌ  وَرُجلٌ 
: ق�ال ؛)٢٠ ص:( اْلِخَط�ابِ  َوَفْص�لَ : تع�الى قول�ھ ف�ي المفس�رین بعض لقا

 وُیَمیِّ�زَ  والَباِطل، الَحقِّ  بینَ  َیْفِصلَ  أَن معناه: وقیل الَیِمین؛ أَو بالَبیِّنة َیْحُكم أَن ھو
ِه؛ الُحْكمِ  بْین لُ  الس�الم، علی�ھ وداوُد، َبْع�ُد؛ أَم�ـّا الِخَطاب فصلُ  وقیلَ  وِضدِّ  م�ن أَوَّ
 معن�ى: العب�اس أَب�و وق�ال. الَقَض�اءِ  ف�ي الِفْقھُ  الِخطاب َفصلُ : وقیل َبْعُد؛ أَمـَّا: قال
 الزمخش�ري وی�ورد .)١(وك�ذا ك�ذا فھ�و الَك�الِم، م�ن َمَض�ى م�ا َبْع�دَ  أَم�ـَّا بعُد، أَمـَّا

 التب�اس، ب�ال المقص�ود عل�ى ال�ّدال المب�ین الك�الم بأن�ھ الخط�اب فصل في تفسیراً 
  واللّبس. والغموض اإلبھام وتجنب والتبیان، بیانبال موسوم وھو

   .)٢(ُمِملٌّ  إْسَھابٌ  وال ُمخلٌّ  اْخِتصارٌ  فیھ یكونُ  ال ِخطابٌ  أي: الِخطاب وَفْصلُ 

 َمْرِئَی���ة، أو َمْكُتوب���ة أو َش���َفھیة بوس���اطة اثن���ین ب���ین الك���الم( والخط���اب ھ���و
َسالُة،: والِخَطابُ    .)٣(بالقاھرة) عربیةال اللغة َمْجمعُ  أقّره مّما وھو الرِّ

والذي یتضح م�ن مراجع�ة األص�ل اللغ�وي لكلم�ة خط�اب، ومش�تقات ج�ذرھا 
الكالم الحسن المبنى والمعنى، وال�ذي ( :یأتي بمعنىاللغوي، یتضح أن الخطاب 

ل��ھ مرس��ل ومس��تقبل، ویحت��وي عل��ى مض��مون قیم��ي أو أخالق��ي یج��وز ف��ي حق��ھ 
  . )الحكم بالحق والباطل والخطأ والصواب

 العربیة، الثقافة في ،)الخطاب( لمصطلح دقیق تعریف تحدید حاً: إنّ واصطال
 فضالً  الّدالالت، من لكثیر یّتسع شامل مصطلح ألنھ ذلك التریث، بعض یقتضي

 أخ��رى دالالت ویش��مل هللا تب��ارك وتع��الى، ك��الم لیش��مل المفھ��وم اتس��اع عل��ى
  .حافلة

 وتترك�ب وتتھذب لتتشك التي النصوص من باعتباره (مجموعة الخطاب ُیعّرف
 م�ن فالخطاب بھ، المقابل إقناع المراد الشيء مقولة إلبراز النظریة الحاجة وفق

                                      
  .منظور ابن ،العرب لسان )١(
  .تلمسان جامعة ،السالمي القادر عبد. د كرتونية،اإلل العرب ديوان ةجمل  )٢(

 http://www.diwanalarab.com/spip.php?article10843. 
 .السابقاملصدر  )٣(
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 ینس�جم بم�ا ص�یاغتھ وإع�ادة التفكك لھذا قابالً  یكون أن ینبغي خصوصیتھ خالل
   .)١(والمكان) الزمان لوحدة الجامعة التركیبیة الحاجة شروط مع

ي للخطابة، فیمكن القول بأن الخط�اب واستئناساً بتعریف عبد القاھر الجرجان
 فی��ھ، معتق��د ش��خص م��ن مظنون��ة، أو مقبول��ة، مق��دمات م��ن مرك��ب قی��اس (ھ��و

 یفعل�ھ كم�ا ومعادھم، معاشھم أمور من ینفعھم فیما الناس ترغیب منھا والغرض
 مراح���ل عب���ر) خط���اب( المص���طلح لرحل���ة ال���ّدارس . و)٢(والوع���اظ) الخطب���اء
 الس��یمیائیین الب��احثین ل��دى ظھ��وره ف��ي أساس��یة محط��ات عل��ى یق��ف تط��ّوره،
 إل�ى التعریب إلى) النقل( الحرفیة الترجمة من التخلص مرحلة من بدءاً  العرب،

المس�دي،  الس�الم عب�د الباح�ث ذلك، تعریف من  .واإلحیاء االبتكار إلى االشتقاق
 ن��وعي، انس��جام یح��ّدده عض��وي كی��ان( :خط��اب، بأن��ھ مص��طلح ال��ذي یع��رف 

  .)٣()أجزائھ بین ةقائم تناسب وعالقة
 دیك�ارت كت�اب ف�ي ب�رز خط�اب مصطلح فإنّ  والفلسفة الغربیتین الثقافة وفي

 س��بقت الت��ي المرحل��ة ف��ي الفلس��في الخط��اب عل��ى للّدالل��ة ،)الم��نھج ف��ي خط��اب(
 یش���ّكل الح���دیث العص���ر ف���ي الخط���اب أص���بح م���ا وس���رعان النھض���ة، عص���ر

 .M) فوك�و فمیش�ال   .یث�ةالحد والس�یمیائیات الغربي الفلسفي الفكر في موضوعاً 

Faucault)  وھ��و فكری��ة، أو لغوی��ة منظوم��ة یك��ون أن ب��دّ  ال الخط��اب ب��أنّ  یق��ر 
 داخ���ل تن���تظم الت��ي المنظوم���ات م��ن مجموع���ة تمّی��ز الت���ي القواع��د م���ن یتح��ّدد

 وتح��ّدد وتوزیعھ�ا، البح�ث مواض��ع بتك�وین تس�مح منظوم��ة النظامی�ة، الممارس�ة
    .ظریةالن االحتماالت ولعبة القول أنماط

 نظ�ر وجھ�ة م�ن مدرك�ة، كتاب�ة أو (ك�الم :الخطاب بأنھ فاولر ف روجریعرّ  
 الع�الم إل�ى نظر طریقة یشكل إذن: فھو تجسدھا)، التي والفئات والقیم المعتقدات

 المقب����ول أو الطبیع����ي المعن����ى ف����ي األی����دولوجیا -للتجرب����ة تمث����یالً  أو تنظیم����اً 
 أن وھ�و الخط�اب تعریف�ات بك�ل ق�اً متعل آخ�راً  ع�امالً  ماك�دونیل أفرز. للمصطلح

ال�بعض  ینظ�ر و. الخطاب من یعد أن یمكن معنى على یحتوي أو یدل شيء كل
 یؤكد وھو الخطاب، تعریف عن وبعیداً  مطاطاً، تعریفاً  بوصفھ ھذا التعریفإلى 

                                      
 م.٢٠٠١ ، أبريل٥٦ العدد النبأ، جملة احلسيين، للمنرب اجلوهرية األبعاد لتحقيق تكاملية رؤية حنو: مقال ، اهللا عبد علي )١(
 .٧٦ ص ،اجلرجاين القاهر عبد: لتعريفاتا )٢(
  http://www.awu-dam.org/book/05/study05/28-M-B/book05بوخامت   يعل موالي.د   )٣(
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 م��ن تتك��ون أنھ��ا م��ع وبیان��ات ألق��وال بس��یطاً  تجمیع��اً  لیس��ت الخطاب��ات أن حقیق��ة
  .  )١(اجتماعي سیاق في وأثر وقوة معنى لھا أقوال

 ج�دالً، یفت�رض تف�وه ك�ل: الواس�ع معن�اه الخط�اب ولكن ھ�ذا التعری�ف یعط�ي
 ف�ي الت�أثیر یعني الذي القصد ھناك المتكلم داخل وفي ،وسامعاً  متكلماً  ھناك وأن

 أن یمك�ن لغة الستعمال خاصاً  فضاءً  بوصفھ الخطاب.  و)٢(ما بطریقة اآلخرین
 أو منھ�ا ینب�ع التي المواقف ومن لھا ینتمي التي مؤسساتال بحسب تعریفھ یكون
 أن یمك�ن الواق�ع، ف�ي ولكن نفسھ، تلقاء من الموقف یوجد ال. للمتكلم تحدده التي
 وبش�كل آخ�ر، بخط�اب عالقت�ھ خ�الل الخط�اب یتبناھ�ا نظ�ر وجھة أنھ على یفھم

 ع��ة(الطبی ل��ھ)، وھ��ذا الت��أثیر  یطل��ق علی��ھ ماك��دونیل المن��اقض الخط��اب أس��اس
 أن���واع م���ع تختل���ف الخطاب���ات للخط���اب)، ویعتب���ر ماك���دونیل إن المؤسس���اتیة
 دوراً  االجتماعي والسیاق المؤسسات وتلعب ،االجتماعیة والتطبیقات المؤسسات

  .)١(أیضاً  وانتشاره الخطاب ودیمومة تطویر في مھماً 
ونخلص إلى تعریف اصطالحي جامع للخطاب، ودینامیت�ھ، وتط�وره، عل�ى  

 والغ�رض فی�ھ، معتق�د م�ن مظنون�ة، أو مقبول�ة، مقدمات من مركب اسقی أنھ: (
أي  -تعریف�ھ ویمك�ن ومع�ادھم، معاشھم أمور من ینفعھم فیما الناس ترغیب منھا

 أو منھ�ا ینب�ع الت�ي والمواق�ف لھ�ا ینتم�ي الت�ي المؤسس�ات بحس�ب -تتعدد أنواعھ
 ف��ي مھم��اً  اً ت��أثیر االجتم��اعي والس��یاق المؤسس��ات وت��ؤثر .للم��تكلم تح��دده الت��ي

  وانتشاره). ودیمومتھ الخطاب وتوجیھھ تطویر
  مفھوم اآلخر

لتعری�ف  وص�والً  حاً وبمثل م�ا اقتض�ى المق�ام تعری�ف الخط�اب لغ�ة واص�طال
  جامع، فإننا نسعى كذلك إلى التعرف على مفھوم اآلخر، على ذات النھج.

 ،: اس��م للغی��ر ومؤنث��ھ أُخ��رى، وجم��ع الم��ذكر من��ھ آخ��روناآلخ��ر :ف��ي اللغ��ة
 . )٢(وجمع المؤنث أُخر وأُخریات

ی�أتي  ، نج�ده دائم�اً ومن خ�الل التتب�ع الس�تخدام المص�طلح االصطالح:وفي 
الق�ره  يیق�ول ال�دكتور عل� .مقابل (نحن)، ونجد أنھ قریب من المعنوي اللغوي

                                      
  .سكندرإ غريب ترمجة ميلز، سارة ، اخلطاب إىل مدخل: ورقة )١(
  .السابقاملرجع  )٢(
 املرجع السابق. )١(
 لسان العرب، مادة (أخر). )٢(
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غی�ر المس�لمین م�ن أھ�ل الكت�اب  "اآلخ�ر"المسلمین وب�ـ "نحن"ـیقصد ب(داغي: 
  .)٣()وغیرھم

ر المسلمین أصناف كثیرة ذكرھا الق�رآن الك�ریم مث�ل المن�افقین ویدخل في غی
وھ��م ال��ذین یظھ��رون اإلیم��ان ویبطن��ون الكف��ر، وھ��ؤالء یع��دون ف��ي الجمل��ة م��ن 
المجتم��ع المس��لم، ویص��عب إثب��ات ص��فة النف��اق عل��یھم بع��د وفات��ھ ص��لوات هللا 

باإلض��افة لكف��ار  ،وس��المھ علی��ھ وانقط��اع ال��وحي، وم��نھم النص��ارى والیھ��ود
وثنی��ین یعب��دون األص��نام، وھن��اك طائف��ة  -كم��ا ھ��و معل��وم -وق��د ك��انوا ،یشق��ر

 َوَقالُوا :خامسة وھم طائفة من أصحاب المناھج المختلفة وتضم أمثال الدھریین
ْنَیا َحَیاُتَنا إِال ِھيَ  َما ْھرُ  إِال ُیْھلُِكَنا َوَما َوَنْحَیا َنُموتُ  الدُّ  ِعْل�مٍ  ِم�نْ  ِب�َذلِكَ  لَُھ�م َوَم�ا الدَّ
 وغیرھم من الملل الضالة . )٢٤ :الجاثیة( َیُظنُّونَ  إِال ُھمْ  إِنْ 

  القرآن الكریم:
، (ق��رأ): (ت��أتي بمعن��ى الجم��ع والض��م اللغ��ة مش��تق م��ن الفع��ل ف��ي الق��رآن لف��ظ

والق��رآن ف��ي  كلم��ات بعض��ھا إل��ى بع��ض ف��ي الترتی��ل،والق��راءة: ض��م الح��روف وال
 َوقُْرآَن�ھُ  َجْمَع�ھُ  َعلَْیَن�ا إِنَّ  :تع�الى الاألصل كالقراءة: مصدر قرأ ق�راءة وقرآن�اً، ق�

، فھ��و مص��در عل��ى وزن أي قراءت��ھ. )١٨ - ١٧القیام��ة ( قُْرآَن��ھُ  َف��اتَّبِعْ  َقَرْأَن��اهُ  َف��إَِذا
وقراءًة وقرآناً بمعن�ى واح�د.  ن والشُّكران، تقول قرأتھ  قرءاً بالضم كالغفرا )فُعالن(

وقد خص الق�رآن بالكت�اب المن�زل عل�ى  سمي بھ المقروء تسمیة للمفعول بالمصدر،
ودرج العلماء عل�ى تعری�ف الق�رآن الك�ریم  .)١(فصار لھ كالعلم الشخصي) محمد 

لُ  َوَوْحُیھُ  تعالى هللاِ  اصطالحاً بأنھ: (كالمُ   الَمكتُوبُ   محمدٍ  أَْنبَِیائـِھِ  َخاَتمِ  على الُمَنزَّ
ى بتِالَوت�ـِِھ، الُمَتَعبَّدُ  بالتََّواتُِر، إلینا الِمنقُولُ  ، الُمْصَحفِ  في  (ھ�و بإِعَج�اِزِه) أو الُمَتَح�دَّ

 العربی�ة باللغ�ة  محم�د النب�ي عل�ى المن�زل مخل�وق، غی�ر وتعالى سبحانھ هللا كالم
 .  )٢(بالتواتر) إلینا المنقول بتالوتھ، المتعبد العرب بھ المتحدى لھ، المؤیدة المعجزة

  خطاب؟ أم نص الكریم  القرآن
 ةی��األوروب المس��یرة تقلی��د م��ن یتخ��ذون ال��ذین م��ن المس��لمین يأك��ادیمی بع��ض
 الثب��ات ص��فة م��ن بإفراغ��ھ الق��رآن عل��ى القض��اء یری��دون بالق��ذة، الق��ذة التاریخی��ة

 تقی�ده ال للبش�ر خطاب�اً  كون�ھ ب�اب م�ن الق�رآن م�ع بالتعام�ل والحف�ظ، واالستقرار
 ما ضوابط بال مفتوحة وتأؤیالت متعددة لقراءات وقابل ثوابت، تحكمھ وال قیود

                                      
  م.١٤/٤/٢٠٠٥-٩حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي،  (حنن واآلخر) )٣(
  .١٦-١٥صمناع القطان، مباحث يف علوم القرآن،  )١(
  .١٧-١٦ص السابق،املصدر نظر: ا )٢(
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 یق�ول ،-كم�ا ی�دعون -الق�رآن مقاص�د تحق�ق القراءات وتلك التأویالت ھذه دامت
 أرح�ب أف�ق إل�ى ینقلن�ا خطاب�اً  بوص�فھ الق�رآن مع التعامل( :حنفي حسن الدكتور

 م�ن ذل�ك ف�ي یس�توي م�واقفھم، الفقھ�اء ص�اغ خالل�ھ م�ن ال�ذي" ال�نص" أفق من
 أو الكتابی�ة، م�ن ال�زواج إباحة أجل من" والعموم الخصوص" مقولة على اعتمد

 إل�ى للوص�ول الفقھ�اء محاول�ة إن". التح�ریم" أج�ل من" النسخ" مقولة اعتمد من
 الق�رآن م�ع تع�املوا إنھ�م حی�ث م�ن قب�ل؛ م�ن ش�رحنا كم�ا مفھ�وم أمر واحد حكم

  .)١()األحكام تعدد یقبل ال" قانونیاً " نصاً  بوصفھ
 بعض�ھ بعض�اً، يویلغ عض،بب بعضھ القرآن یضرب والمنھج األسلوب وبھذا
 أن الص�دد ھ�ذا ف�ي ب�ھ التنوی�ھ یجب ومما(  -أیضاً -حنفي یقول أحكامھ، وتتعطل
 التعب�دي العم�ل مج�ال أي االجتم�اعي، غی�ر ال�دیني المج�ال في القرآني الخطاب

 ق�دم على واإلناث الذكور یخاطب األخروي، الدیني الثواب من علیھ یترتب وما
 بقدرة مرھوناً  النھایة في األمر یظل. مطلقاً  تأكیداً  اواةالمس مبدأ ویؤكد المساواة،

 إذا أعن��ي: القرآن��ي الخط��اب ف��ي والف��رع األص��ل تحدی��د عل��ى اإلس��المي العق��ل
 علین�ا فیتع�ین األص�ل، ھ�ي األخروي الثواب وفي التعبد في المساواة أن اعتبرنا

 لمساواةا تحقیق إبداعي منھج خالل من فنحاول الفرع؛ على األصل حكم نمد أن
 النش�اط مج�ال فاعتبرن�ا المس�ألة؛ عكس�نا إذا أم�ا. االجتماعی�ة العالقات مجال في

 ھ��ذا. فرع��اً  تص��بح المس��اواة ف��إن القرآن�ي، الخط��اب ف��ي األص��ل ھ��و االجتم�اعي
 حت�ى مس�یطراً  ی�زال وم�ا اإلس�المي، الفق�ھ أف�ق س�اد ال�ذي التص�ور ھو التصور

. فرع�اً  وم�ن ال�دنیا أص�الً  اآلخرة نم تجعل التي الدینیة الیافطات كل رغم اآلن،
 ب���ین أي-المخ���تلط ال���زواج ف���ي" المس���اواة" ح���ول المث���ار الس���ؤال إل���ى ب���العودة

 أن خطاب�اً  بوصفھ للقرآن النظر منظور من القول یمكن -الكتاب وأھل المسلمین
  .)١( )ممكن ذلك

 وبھذه الكیفیة العتبار األصل والفرع، یمكن أن یكون لكل متأمل أو مفك�ر أص�لھ
الخاص الذي یدرج تحت�ھ م�ا یظن�ھ فروع�اً لل�دین، لتنتھ�ي الحال�ة الفكری�ة الفوض�ویة 

ة، مما یجعل القرآن كتاباً ال یمكن وص�فھ نھذه إلى عشرات األصول المختلفة المتبای
  وأنھ تزیل من عزیز حمید حكیم. ،حوال باإلحكامبحال من األ

                                      
 ورقــة إنســانوية، تأويليــة حنــو" اخلطــاب" إىل" الــنص" مــن: للقــرآن جديــدة مقاربــة: بعنــوان ورقــة ،زيــد أبــو حامــد نصــر. د )١(

" العـريب؟ غـري اإلسـالمي العـامل جتـارب من العريب العامل يستفيد كيف: الديين اخلطاب وجتديد اإلنسان قوقح" ملؤمتر قّدمت

  م.٢٠٠٦ أبريل ٢٠-١٨ يف اإلسكندرية يف عقد الذي و
 .السابقاملصدر   )١(



  ٢١

    وخطاب نص القرآن
 الظھ��ور معن��ى عل��ى ـ�� العربی��ة مع��اجمال ف��ي ورد كم��ا ـ�� ال��نص مفھ��وم یحی��ل

 مث�ل الرف�ع، دالل�ة یحمل ،)العرب لسان( معجم في وھو ،واالنتصاب واالرتفاع
 ن�صّ  ویق�ال... ُن�صّ  فق�د ظھ�رأُ  م�ا وك�لّ  ،رفعھ نصاً، ینصھ الحدیث نص: قولك

 وك��لّ  لت�رى، الع��روس علی�ھ تظھ��ر م�ا والمنص��ة... رفع�ھ أي ف��الن إل�ى الح�دیث
 الش��دید الس��یر أي :والنص��یص ال��نصّ  لف��ظ ھن��اكو أظھ��ره، فق��د نص��ص ش��يء

 آخ�ر موض�عٍ  في المصطلح ویعني  .وغایتھ الشيء أقصى النص وأصل والحث،
 الداب�ة نص�ت ومن�ھ الناق�ة، س�یر أقص�ى یس�تخرج حت�ى التحدی�د منظور ابن لدى

    .عندھا ما أقصى أظھرت إذا السیر

 الماش��طة نّ أ حی��ث ،واالنتص��اب االرتف��اع یعن��ي ال��نص أنّ  الزمخش��ري وی��رى
 ف��الن ون��ص ترفعھ��ا، أي علیھ��ا ت��نصّ  وھ��ي المنّص��ة عل��ى فتقع��دھا الع��روس ت��نصّ 
 م�ن عن�ده م�ا ح�دّ  إل�ى ورَفعت�ھ المس�ألة من أخفیتھ إذا الرجل ونصصت كنص، سیداً 
والق�رآن بھ�ذه المع�اني؛ الرفع�ة   .منتھ�اه أي نّصھ الشيء وبلغ استخرجتھ، حتى العلم
، فھو أبرز ما یكون وأرفع ما یك�ون وكم�ا ھ�و ألعلىعلو والبروز، ھو في القمة اوال

 وھ�و للبش�ر، هللا خط�اب لكون�ھ أیض�اً خط�اب الق�رآن نص بمعناه التك�ویني اللغ�وي.
 س�واء الحكم من بھ أرید ما یعلم خطاب: النصّ  -  الشافعي اإلمام قال كما - ألنھ نص
  .والسور اتاآلی معلوم كتاب وھو.  بغیره بھ المراد علم أو بنفسھ مستقالً  كان

یمك��ن تعری��ف خط��اب اآلخ��ر ف��ي الق��رآن الك��ریم بع��د الجم��ع ب��ین التع��اریف، 
( ھ�و ك��الم هللا بح��ق غی�ر المس��لمین م��ن  :وإض�افة الكلم��ات بعض�ھا ل��بعض بأن��ھ

یھ��ود ونص��ارى ومن��افقین ومش��ركین وغی��رھم م��ن المل��ل الت��ي كف��رت باإلس��الم 
رض��ھ ھ��دایتھم ، وھ��و خط��اب یأخ��ذ أس��الیب بیانی��ة ش��تى، غورس��ولھ الك��ریم 

  للصراط المستقیم وإقامة الحجة علیھم) .
(الخط�اب القرآن�ي)  ھناك خطاب آخر بالنسبة إلى القرآن یجدر تعریفھ، وھ�و

ویمكن أن یعرف بأنھ: الخط�اب ال�دعوي ال�ذي یترس�م م�نھج الق�رآن ف�ي ال�دعوة 
وال��بالغ، وع��رض حق��ائق الرس��الة وإقام��ة الحج��ج والب��راھین، وإن ل��م یتض��من 

  قرآنیة.نصوصاً 
 ال���نص ف���ي ینظ���ر ف���یمن ن اش���ترطوایوال یفوتن���ا أن ننب���ھ عل���ى أن األص���ولی

 المعرف��ة أن أیض��اً  األص��ولیون وأدرك. الع��رب بلس��ان عالم��اً  یك��ون أن الش��رعي
 ھ�و ال�ذي ب�الغرض یف�ي ال م�ا كثیراً  الشرعي، الخطاب من اللغوي الجانب بھذا
 غی�ر عناص�ر ھن�اك نأ ق�رروا ولھ�ذا الص�حیح، معن�اه وإدراك الخطاب ھذا فھم

 النص عن بعیدة تكون ما كثیراً  العناصر ھذه وأن الخطاب، فھم في تدخل لغویة
 الش�رعي الخط�اب أن أیض�اً  األص�ولیون أدرك ثم ...عنھ ومنفصلة فیھ المنظور



  ٢٢

 والس�یاقات المقتض�یات ھ�ذه نأو خاص�ة، سیاقات في ویرد مقتضیات، بھ تتلبس
 فیج�ب. الوق�وع في لھا مالبسة كانت أن بعد نصوصھا، عن النقل في تنفصل قد

 وظروفھ، النص مالبسات إلى بنظره یعبر أن الشرعي الخطاب في الناظر على
 .نظره في بھا ویعتبر إلیھ فیضمھا
 األص�ول علم�اء أدرك متكامل�ة، وح�دة النبویة والسنة الكریم القرآن كان ولما

 م�ن غی�ره ع�ن یس�تغني ال الش�ریفة الس�نة أو الك�ریم القرآن من الواحد النص أن
 البن�اء، أج�زاء م�ن بغی�ره یق�وم الش�ریعة، بنی�ان ف�ي لبن�ة بمنزل�ة فھو النصوص،

 بغیره، موصوالً  كان إذا منھا أضعف غیره عن معزوالً  فائدتھ وإن غیره، ویشد
: قولھ في األصل ھذا عن الشاطبي رحمھ هللا عّبر وقد سواه ..  ما إلى مضموماً 

 ال كثیرة أمور عن البحث إلى احتاج مسألة على لیلد في نظر متى المجتھد إن(
وھذا المعنى ھو ما أشار إلیھ اإلمام الشافعي ف�ي  .)١()دونھا الدلیل إعمالھ یستقیم

 بنفس�ھ مس�تقالً  ك�ان س�واء الحكم من بھ أرید ما یعلم خطاب( :تعریفھ للنص بأنھ
 .)والسور اآلیات معلوم كتاب وھو.  بغیره بھ المراد علم أو

                                      
  .اإلنرتنت ةشبك على اإلسالمية املوسوعة موقع وأصوله، الفقه يف االعتبار نظرية:  مقال: عكيوي الكرمي عبد )١(
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  فصل الثانيال
  خصائص خطاب اآلخر في القرآن الكریم

  األلفاظ الثالث (الیھود، النصارى والذین ھادوا)
دیانتین ، تناول القرآن البرسالة سماویة توصیفاً لآلخر الملي المتصل تاریخیاً 

خص��ھ جماع��ة م��ن یة ف��ي الخط��اب، باإلض��افة لانرالكبی��رتین: الیھودی��ة والنص��
، وتتص��ل ك��ل لفظ��ة، بمجموع��ة مف��اھیم أو )ھ��ادواال��ذین ( الیھ��ود بالخط��اب وھ��م

  توصیفات:
  :لفظة النصارى

، وت�دور ھ�ذه ، بع�دة قض�ایا(النصارى)في القرآن الكریم یتصل وردود لفظة 
والرس��الة  ،ج��لو القض��ایا ح��ول ع��دة مح��اور أساس��یة، قض��یة اإلیم��ان ب��ا� ع��ز

ي الخاتم��ة عل��ى ص��احبھا أفض��ل الص��لوات والس��الم، وقض��یة الج��زاء األخ��رو
 َھ�اُدوا َوالَّ�ِذینَ  آَمُن�وا الَّ�ِذینَ  إِنَّ  عل�ى حقیق�ة اإلیم�ان ال�دنیوي وص�حتھ:المترتب 

اِبِئینَ  َ  إِنَّ  أَْشَرُكوا َوالَِّذینَ  َواْلَمُجوسَ  َوالنََّصاَرى َوالصَّ  اْلِقَیاَم�ةِ  َیْومَ  َبْیَنُھمْ  َیْفِصلُ  هللاَّ
َ  إِنَّ    ).١٧ :الحج( َشِھیدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

الق��رآن ع��ن اتخ��اذھم  ىویتص��ل المص��طلح أیض��اً بمفھ��وم ال��والء، حی��ث ینھ��
َھ��ا َی��ا :أولی��اء م��ن دون الم��ؤمنین ِخ��ُذواْ  الَ  آَمُن��واْ  الَّ��ِذینَ  أَیُّ  َوالنََّص��اَرى اْلَیُھ��ودَ  َتتَّ

�نُكمْ  َیَت�َولَُّھم َوَم�ن َبْع�ٍض  أَْولَِی�اء َبْعُضُھمْ  أَْولَِیاء �ھُ  مِّ  اْلَق�ْومَ  َیْھ�ِدي الَ  ّهللاَ  نَّ إِ  ِم�ْنُھمْ  َفإِنَّ
الِِمینَ  م�ن ال�والء الس�لبي  والق�رآن یش�یر إل�ى أن ثم�ة نوع�اً  ).٥١: المائدة(  الظَّ

ف�ي آی�ات أخ�رى  (الیھودی�ة والنص�رانیة)بین أھل الكتاب وطائفتیھم المعروفتین 
 ْیَس��تِ لَ  اْلَیُھ��ودُ  َوَقالَ��تِ  :، یق��ول هللا تب��ارك وتع��الىتین اللفظت��ینوردت فیھ��ا ھ��ا

 َیْتلُ��ونَ  َوُھ��مْ  َش��ْيءٍ  َعلَ��ى اْلَیُھ��ودُ  لَْیَس��تِ  النََّص��اَرى َوَقالَ��تِ  َش��ْيءٍ  َعلَ��ىَ  النََّص��اَرى
 ِفیَم�ا اْلِقَیاَم�ةِ  َی�ْومَ  َبْی�َنُھمْ  َیْحُك�مُ  َف�اّ�ُ  َق�ْولِِھمْ  ِمْث�لَ  َیْعلَُم�ونَ  الَ  الَِّذینَ  َقالَ  َكَذلِكَ  اْلِكَتابَ 
ش�تملة عل�ى لفظ�ة متنبھ اآلیات القرآنی�ة الو .)١١٣: البقرة(  ونَ َیْخَتلِفُ  ِفیھِ  َكاُنواْ 

 ب��ل ،، وھ��ي وق��وع الخ��الف ب��ین النص��ارى أنفس��ھمنص��ارى إل��ى حقیق��ة أخ��رى
، ویرد القرآن حدوث ذلك لنكوص�ھم ع�ن ش�رط وانتشار العداوة والبغضاء بینھم
 الَّ��ِذینَ  َوِم��نَ  : الرب��اني، یق��ول هللا تب��ارك وتع��الىاالص��طفاء ومقتض��ى التكلی��ف 

ا َقالُواْ  ا َحّظاً  َفَنُسواْ  ِمیَثاَقُھمْ  أََخْذَنا َنَصاَرى إِنَّ مَّ �ُرواْ  مِّ  اْلَع�َداَوةَ  َبْی�َنُھمُ  َفأَْغَرْیَن�ا ِب�ھِ  ُذكِّ
��ُئُھمُ  َوَس��ْوفَ  اْلِقَیاَم��ةِ  َی��ْومِ  إِلَ��ى َواْلَبْغَض��اء : المائ��دة(  َیْص��َنُعونَ  َك��اُنواْ  ِبَم��ا ّهللاُ  ُیَنبِّ

١٤.(  
ى َولَ�ن :أخ�رى وھ�ي حقیق�ة بھذا ینفى كم�ال فعالی�ة قرارواإل   َعن�كَ  َتْرَض�

بِعَ  َحتَّى النََّصاَرى َوالَ  اْلَیُھودُ  تَ  َولَ�ئِنِ  اْلُھ�َدى ُھ�وَ  هللاِّ  ُھ�َدى إِنَّ  قُلْ  ِملََّتُھمْ  َتتَّ َبْع�  اتَّ
َواءُھم دَ  أَْھ�� اءكَ  الَّ��ِذي َبْع�� نَ  َج�� ا اْلِعْل��مِ  ِم�� نَ  لَ��كَ  َم�� ن هللاِّ  ِم�� یرٍ  َوالَ  لِ��يٍّ وَ  ِم��   َنِص��



  ٢٤

ف�ي  النصارى، فعدم الرضا ال یعني بالضرورة فالح الیھود أو )١٢٠: البقرة(
  تباع ھذه األمة المحمدیة سبیل األمة الغضبیة.ا

  الیھود والذین ھادوا
مرات، وفي سیاقات، تصف  ) في القرآن الكریم، ثمانيالیھود(وردت لفظة 

د م�ن الجماع�ة المس�لمة، والموق�ف موقف الیھود من النصارى، وموق�ف الیھ�و
یھود ال ادعاءوالرد على  ،المطلوب من الجماعة المسلمة في التعامل مع الیھود

جل، یقول لعدوان الیھود على صفات هللا عّز وباإلضافة  ،بالنسبة لدین إبراھیم
  هللا تبارك وتعالى:

  ِلَْیَس��تِ  النََّص��اَرى لَ��تِ َوَقا َش��ْيءٍ  َعلَ��ىَ  النََّص��اَرى لَْیَس��تِ  اْلَیُھ��ودُ  َوَقالَ��ت 
 ِمْث��لَ  َیْعلَُم��ونَ  الَ  الَّ��ِذینَ  َق��الَ  َك��َذلِكَ  اْلِكَت��ابَ  َیْتلُ��ونَ  َوُھ��مْ  َش��ْيءٍ  َعلَ��ى اْلَیُھ��ودُ 
(البق��رة:   َیْخَتلِفُ��ونَ  ِفی��ھِ  َك��اُنواْ  ِفیَم��ا اْلِقَیاَم��ةِ  َی��ْومَ  َبْی��َنُھمْ  َیْحُك��مُ  َف��اّ�ُ  َق��ْولِِھمْ 
١١٣.( 

  ى النََّص�اَرى َوالَ  اْلَیُھودُ  نكَ عَ  َتْرَضى َولَن� ِب�عَ  َحتَّ  ُھ�َدى إِنَّ  قُ�لْ  ِملَّ�َتُھمْ  َتتَّ
َبْعتَ  َولَِئنِ  اْلُھَدى ُھوَ  هللاِّ   ِم�نَ  لَ�كَ  َم�ا اْلِعْل�مِ  ِمنَ  َجاءكَ  الَِّذي َبْعدَ  أَْھَواءُھم اتَّ
  ).١٢٠(البقرة:   َنِصیرٍ  َوالَ  َولِيٍّ  ِمن هللاِّ 

 ْس�لِماً  َحِنیف�اً  َك�انَ  َولَِك�ن َنْص�َراِنّیاً  َوالَ  َیُھوِدّی�اً  إِْبَراِھیمُ  َكانَ  َما  َك�انَ  َوَم�ا مُّ
 ).٦٧(آل عمران:  اْلُمْشِرِكینَ  ِمنَ 

 أَْولَِی��اء َبْعُض��ُھمْ  أَْولَِی��اء َوالنََّص��اَرى اْلَیُھ��ودَ  َتتَِّخ��ُذواْ  الَ  آَمُن��واْ  الَّ��ِذینَ  أَیَُّھ��ا َی��ا 
���نكُ  َیَت���َولَُّھم َوَم���ن َبْع���ٍض  ���ھُ  مْ مِّ ���الِِمینَ  اْلَق���ْومَ  َیْھ���ِدي الَ  ّهللاَ  إِنَّ  ِم���ْنُھمْ  َفإِنَّ   الظَّ

  ).٥١(المائدة: 
  َِی��َداهُ  َب��لْ  َق��الُواْ  ِبَم��ا َولُِعُن��واْ  أَْی��ِدیِھمْ  ُغلَّ��تْ  َمْغلُولَ��ةٌ  هللاِّ  َی��دُ  اْلَیُھ��ودُ  َوَقالَ��ت 

ْنُھم َكِثیراً  َولََیِزیَدنَّ  َیَشاءُ  َكْیفَ  ُینِفقُ  َمْبُسوَطَتانِ  �ا مِّ بِّ�كَ  ِم�ن إِلَْی�كَ  أُن�ِزلَ  مَّ  رَّ
 أَْوَق�ُدواْ  ُكلََّما اْلِقَیاَمةِ  َیْومِ  إِلَى َواْلَبْغَضاء اْلَعَداَوةَ  َبْیَنُھمُ  َوأَْلَقْیَنا َوُكْفراً  ُطْغَیاناً 
 ُیِح����بُّ  الَ  َوّهللاُ  َفَس���اداً  األَْرِض  ِف����ي َوَیْس���َعْونَ  ّهللاُ  أَْطَفأََھ����ا لِّْلَح���ْربِ  َن���اراً 

 ).٦٤(المائدة:   اْلُمْفِسِدینَ 
  َّاسِ  أََش��دَّ  لََتِج��َدن��  َولََتِج��َدنَّ  أَْش��َرُكواْ  َوالَّ��ِذینَ  اْلَیُھ��ودَ  آَمُن��واْ  لِّلَّ��ِذینَ  َع��َداَوةً  النَّ

ةً  أَْقَرَبُھمْ  َودَّ �ا َقالَُواْ  الَِّذینَ  آَمُنواْ  لِّلَِّذینَ  مَّ ی ِم�ْنُھمْ  ِب�أَنَّ  َذلِ�كَ  َنَص�اَرى إِنَّ  ِس�ینَ ِقسِّ
ُھمْ  َوُرْھَباناً    ).٨٢(المائدة:  َیْسَتْكِبُرونَ  الَ  َوأَنَّ

ال�ذین (في القرآن الكریم  مصطلح اإللھي الذي ورد أیضاً الأما اللفظة القرآنیة و
، فیش��یر بحس��ب اس��تقراء مجم��ل النص��وص القرآنی��ة والت��ي اش��تملت علیھ��ا )ھ��ادوا

ودی��ة دین��اً، وكأنھ��ا تش��یر خ��اص، لحقیق��ة اعتن��اق الیھ ىوورد ف��ي س��یاقھا إل��ى معن��
، وق��د یتص��ف ھ��ذا الس��لوك الجم��اعي لطائف��ة اعتنق��ت الیھودی��ة حال��ة م��ن الس��لوك
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ولك��ن یغل��ب علی��ھ الس��لبیة واإلض��رار واإلفس��اد ف��ي األرض وللعقائ��د،  ،باإلیجابی��ة
ال�ذین ( یربط القرآن بین تحریف الكلم عن مواضعھ بتغییر اآلیات وكتمانھ�ا وب�ین

  ):ھادوا
  َن فُونَ  َھاُدواْ  ینَ الَّذِ  مِّ َواِض�ِعھِ  َعن اْلَكلِمَ  ُیَحرِّ  َوَعَص�ْیَنا َس�ِمْعَنا َوَیقُولُ�ونَ  مَّ

ینِ  ِف�ي َوَطْعن�اً  ِبأَْلِس�َنِتِھمْ  لَّیاً  َوَراِعَنا ُمْسَمعٍ  َغْیرَ  َواْسَمعْ  ُھ�مْ  َولَ�وْ  ال�دِّ  َق�الُواْ  أَنَّ
 ّهللاُ  لََّع��َنُھمُ  َولَِك��ن َوأَْق��َومَ  لَُّھ��مْ  اً َخْی��ر لََك��انَ  َوانُظْرَن��ا َواْس��َمعْ  َوأََطْعَن��ا َس��ِمْعَنا
  ).٤٦: النساء(  َقلِیالً  إِالَّ  ُیْؤِمُنونَ  َفالَ  ِبُكْفِرِھمْ 

 َھ�ا َیا ُس�ولُ  أَیُّ  َق�الُواْ  الَّ�ِذینَ  ِم�نَ  اْلُكْف�رِ  ِف�ي ُیَس�اِرُعونَ  الَّ�ِذینَ  َیْحُزن�كَ  الَ  الرَّ
��ا اُعونَ  ِھ��اُدواْ  الَّ��ِذینَ  َوِم��نَ  ُبُھمْ قُلُ��و ُت��ْؤِمن َولَ��مْ  ِب��أَْفَواِھِھمْ  آَمنَّ  لِْلَك��ِذبِ  َس��مَّ

اُعونَ  فُونَ  َیأُْتوكَ  لَمْ  آَخِرینَ  لَِقْومٍ  َسمَّ  َیقُولُ�ونَ  َمَواِض�ِعھِ  َبْع�دِ  ِم�ن اْلَكلِ�مَ  ُیَحرِّ
 َتْملِ�كَ  َفلَن ِفْتَنَتھُ  ّهللاُ  ُیِردِ  َوَمن َفاْحَذُرواْ  ُتْؤَتْوهُ  لَّمْ  َوإِن َفُخُذوهُ  َھـَذا أُوِتیُتمْ  إِنْ 
ْنَیا ِف�ي لَُھ�مْ  قُلُ�وَبُھمْ  ُیَطھِّ�رَ  أَن ّهللاُ  ُی�ِردِ  لَ�مْ  الَّ�ِذینَ  أُْولَ�ـِئكَ  َشْیئاً  هللاِّ  ِمنَ  لَھُ   ال�دُّ

  ).٤١(المائدة:  َعِظیمٌ  َعَذابٌ  اآلِخَرةِ  ِفي َولَُھمْ  ِخْزيٌ 
 ع�ز ھذه التي سلكھا أقوام من یھود، جلب�ت عل�یھم غض�ب هللا )التھودوحالة (

   :وجل، وحرمت علیھم طیبات أحلت لھم من قبل ھذا السلوك
  ٍنَ  َفِبُظْلم ْمَن�ا َھ�اُدواْ  الَّ�ِذینَ  مِّ َب�اتٍ  َعلَ�ْیِھمْ  َحرَّ ِھمْ  لَُھ�مْ  أُِحلَّ�تْ  َطیِّ  َع�ن َوِبَص�دِّ

  ).١٦٠(النساء:  َكِثیراً  هللاِّ  َسِبیلِ 
 ْمَنا َھاُدواْ  الَِّذینَ  َوَعلَى ْمَن�ا َواْلَغَنمِ  اْلَبَقرِ  َوِمنَ  ُظفُرٍ  ِذي ُكلَّ  َحرَّ  َعلَ�ْیِھمْ  َحرَّ

 َذلِ��كَ  ِبَعْظ��مٍ  اْخ��َتلَطَ  َم��ا أَوْ  اْلَحَواَی��ا أَوِ  ُظُھوُرُھَم��ا َحَملَ��تْ  َم��ا إِالَّ  ُش��ُحوَمُھَما
ا ِبَبْغِیِھمْ  َجَزْیَناُھم  ).١٤٦(األنعام:   لََصاِدقُونَ  ِوإِنَّ

 ْمَن��ا َھ��اُدواْ  الَّ��ِذینَ  َوَعلَ��ى  َظلَْمَن��اُھمْ  َوَم��ا َقْب��لُ  ِم��ن َعلَْی��كَ  َقَصْص��َنا َم��ا َحرَّ
 ).١١٨(النحل:   َیْظلُِمونَ  أَنفَُسُھمْ  َكاُنواْ  َولَـِكن

، ف�ي دع�وتھم حالة، فقد جاءت في القرآن الك�ریمأما الوصف اإلیجابي بھذه ال
 َوالنََّص���اَرى َھ���اُدواْ  َوالَّ���ِذینَ  آَمُن���واْ  الَّ���ِذینَ  إِنَّ   :إل���ى اإلیم���ان والعم���ل الص���الح

اِبِئینَ  ِھ�مْ  ِعن�دَ  أَْج�ُرُھمْ  َفلَُھ�مْ  َصالِحاً  َوَعِملَ  اآلِخرِ  َواْلَیْومِ  ِبا�َِّ  آَمنَ  َمنْ  َوالصَّ  َوالَ  َربِّ
 ).٦٢: البقرة(  َیْحَزُنونَ  ُھمْ  َوالَ  َعلَْیِھمْ  َخْوفٌ 

ا :وبتطبیق شریعة هللا وتنزیلھا في حیاتھم   َوُن�ورٌ  ُھًدى ِفیَھا اةَ التَّْورَ  أَنَزْلَنا إِنَّ
ِبیُّونَ  ِبَھا َیْحُكمُ  �اِنیُّونَ  َھ�اُدواْ  لِلَِّذینَ  أَْسلَُمواْ  الَِّذینَ  النَّ بَّ  اْس�ُتْحِفُظواْ  ِبَم�ا َواألَْحَب�ارُ  َوالرَّ

�اسَ  َتْخَشُواْ  َفالَ  ُشَھَداء َعلَْیھِ  َوَكاُنواْ  هللاِّ  ِكَتابِ  ِمن  آَی�اِتيبِ  َتْش�َتُرواْ  َوالَ  َواْخَش�ْونِ  النَّ
 ).٤٤: ة(المائد  اْلَكاِفُرونَ  ُھمُ  َفأُْولَـِئكَ  ّهللاُ  أَنَزلَ  ِبَما َیْحُكم لَّمْ  َوَمن َقلِیالً  َثَمناً 

   :أھل الكتاب
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م�ن س�ور  ، ف�ي تس�عم�رة ٣١ي الق�رآن الك�ریم ولفظة أھ�ل الكت�اب، وردت ف�
واألحزاب البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والعنكبوت  :القرآن المدني، وھي

فاظ الواصفة لوالحدید والحشر والبینة، وھي مثل غیرھا من التي وردت فیھا األ
لآلخ��ر المل��ي، فق��د وردت ف��ي ذات الس��ور القرآنی��ة المركزی��ة ف��ي قض��یة غی��ر 

  المسلمین من أصحاب الكتب السماویة (الیھود والنصارى) .

د أك�د الق�رآن ، فق�منھجیة والتحلیلی�ة لھ�ذه المجموع�ةأما من حیث اإلشارات ال
 ،أن ھناك رغبة قلبیة من ھ�ذه الطائف�ة الدینی�ة أن تبق�ى األم�ة ف�ي ض�اللھا الق�دیم

، وأن تع��ود ھ��ذه األم��ة وأال ین��زل علیھ��ا خی��ر الرس��الة والنب��وة ببعث��ة محم��د 
  هللا إلى نور الحق وضیاء الخیر :لوثنیتھا وكفرھا بعد أن ھداھا 

 ا لَ  أَن اْلُمْشِرِكینَ  َوالَ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  ِمنْ  َكَفُرواْ  الَِّذینَ  َیَودُّ  مَّ �نْ  َعلَ�ْیُكم ُیَن�زَّ  مِّ
ُك�مْ  مِّن َخْیرٍ  بِّ  اْلَعِظ�یمِ  اْلَفْض�لِ  ُذو َوّهللاُ  َیَش�اءُ  َم�ن ِبَرْحَمِت�ھِ  َیْخ�َتصُّ  َوّهللاُ  رَّ

  ).١٠٥: البقرة(
  َّنْ  َكِثیرٌ  َود وَنُكم لَوْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  مِّ �ن َی�ُردُّ �نْ  َحَس�داً  ُكفَّ�اراً  إِیَم�اِنُكمْ  َبْع�دِ  مِّ  مِّ

ن أَنفُِسِھم ِعندِ  �ى َواْص�َفُحواْ  َف�اْعفُواْ  اْلَح�قُّ  لَُھ�مُ  َتَب�یَّنَ  َم�ا َبْعدِ  مِّ  ّهللاُ  َی�أِْتيَ  َحتَّ
  ).١٠٩: البقرة(  َقِدیرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى ّهللاَ  إِنَّ  ِبأَْمِرهِ 

ت�ابیین تش�كیك األم�ة ف�ي حتى وإن اقتضى ذل�ك م�ن الك ،ویشیر القرآن الكریم
صحة الدین الذي ارتضتھ؛ باإلیمان بھ أول النھار والكف�ر ب�ھ ف�ي آخ�ره، ون�رى 
فیھا الرغبة المستمرة المتعددة األسالیب في إضالل األمة  بع�د أن باش�ر ال�وحي 
قلبھا وغشیت الھدایة مسیرتھا، فقد اتخذت ھذه الطائفة من كتم�ان الح�ق وإلب�اس 

  : عن سبیل طرقاً وسبالً في الغوایةالصد  الباطل ثوب الحق ومن
 آِئَفةٌ  َودَّت نْ  طَّ  َوَم�ا أَنفَُس�ُھمْ  إِالَّ  ُیِض�لُّونَ  َوَم�ا ُیِض�لُّوَنُكمْ  لَ�وْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  مِّ

 ).٦٩آل عمران: ( َیْشُعُرونَ 
 َتْعلَُم�ونَ  َوأَن�ُتمْ  اْلَحقَّ  َوَتْكُتُمونَ  ِباْلَباِطلِ  اْلَحقَّ  َتْلِبُسونَ  لِمَ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َیا 

 ).٧١ آل عمران:(
 آِئَفةٌ  َوَقالَت نْ  طَّ  َوْج�ھَ  آَمُن�واْ  الَّ�ِذینَ  َعلَ�ى أُن�ِزلَ  ِبالَِّذيَ  آِمُنواْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  مِّ

َھارِ    ).٧٢: آل عمران(  َیْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  آِخَرهُ  َواْكفُُرواْ  النَّ
الیھ�ود والنص�ارى وال�ذین ھ�ادوا) تص�ف وإذا كانت األلف�اظ الثالث�ة الس�الفة (

، ف��ي جانب��ھ التبلیغ��ي، اخت��ار يي القرآن��الس��لوك والموق��ف، ف��إن الخط��اب ال��دعو
النداء في خطابھ لفظة أھل الكتاب، لما فیھا م�ن الت�ذكیر بأص�ل مش�ترك ولط�ف 

، و ھو خطاب یقوم على الجدل العقلي والمحاجج�ة لالنتماءفي الخطاب، وتأكید 
 :لرقیق الذي یأسر الوجدان المتدیناب العاطفي االتاریخیة والخط
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  َْوالَ  ّهللاَ  إِالَّ  َنْعُبدَ  أَالَّ  َوَبْیَنُكمْ  َبْیَنَنا َسَواء َكلََمةٍ  إِلَى َتَعالَْواْ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َیا قُل 
ِخ��ذَ  َوالَ  َش��ْیئاً  ِب��ھِ  ُنْش��ِركَ  ��ن أَْرَباب��اً  َبْعض��اً  َبْعُض��َنا َیتَّ  َتَولَّ��ْواْ  َف��إِن هللاِّ  ُدونِ  مِّ
ا اْشَھُدواْ  َفقُولُواْ   ).٦٤آل عمران: (  ُمْسلُِمونَ  ِبأَنَّ

 ونَ  لِمَ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َیا �وَراةُ  أُنِزلَ�تِ  َوَما إِْبَراِھیمَ  ِفي ُتَحآجُّ  إِالَّ  َواإلنِجی�لُ  التَّ
 ).٦٥ آل عمران:(  َتْعِقلُونَ  أََفالَ  َبْعِدهِ  ِمن

 َتْش��َھُدونَ  َوأَن��ُتمْ  هللاِّ  ِبآَی��اتِ  َتْكفُ��ُرونَ  لِ��مَ  اْلِكَت��ابِ  أَْھ��لَ  َی��ا  )آل عم��ران: 
٧٠.( هللاِّ  ِبآَیاتِ  َتْكفُُرونَ  لِمَ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َیا: نعت على المشتمل القرآن 

  .حق أنھ تعلمون :َتْشَھُدونَ  َوأَنُتمْ ،  محمد
 آِئَفةٌ  َوَقالَت نْ  طَّ  َوْج�ھَ  آَمُن�واْ  الَّ�ِذینَ  َعلَ�ى أُن�ِزلَ  ِذيَ ِبالَّ  آِمُنواْ  اْلِكَتابِ  أَْھلِ  مِّ

َھارِ    ).٧٢(آل عمران:   َیْرِجُعونَ  لََعلَُّھمْ  آِخَرهُ  َواْكفُُرواْ  النَّ
 ا َكِثی�راً  لَُك�مْ  ُیَب�یِّنُ  َرُس�ولَُنا َجاءُكمْ  َقدْ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َیا� مَّ  ِم�نَ  ُتْخفُ�ونَ  ُكن�ُتمْ  مِّ

�نَ  َج�اءُكم َقدْ  رٍ َكِثی َعن َوَیْعفُو اْلِكَتابِ  ِب�ینٌ  َوِكَت�ابٌ  ُن�ورٌ  هللاِّ  مِّ (المائ�دة:   مُّ
١٥.(  

  الخصائص العامة
  تمھید:

كل سور القرآن الكریم، بل كل آیات�ھ، تخاط�ب الن�اس، ك�ل الن�اس، ب�اختالف 
أجناسھم وألوانھم وأدی�انھم، الم�ؤمنین ب�ھ وغی�ر الم�ؤمنین، وإذا اختص�ت بع�ض 

رھم، أو تناول��ت بع��ض التفاص��یل أو التعلیم��ات اآلی��ات بن��داء الم��ؤمنین دون غی��
 –بص��ورة غی��ر مباش��رة  –المتطرق��ة لش��ؤون الم��ؤمنین خاص��ة، فإنھ��ا تخاط��ب 

، لم��ا فیھ��ا م��ن بی��ان للحی��اة الت��ي یری��دھا رب العب��اد غی��ر الم��ؤمنین ب��ھ أیض��اً 
بتفاصیلھا المتزنة المشتملة على الحكمة في جمیع جوانبھا، والتي تكفل لإلنس�ان 

ي الدنیا، والفوز في اآلخرة؛ مما یجع�ل غی�ر الم�ؤمنین م�ن متلق�ي ھ�ذا السعادة ف
یعلم��ون جم��ال ھ��ذا ال��دین،  –غی��ر المقص��ودین ب��ھ بص��ورة مباش��رة  –الخط��اب 

وتوافقھ مع الفطرة السلیمة، وش�مولھ لحاجی�ات الن�اس الروحی�ة والمادی�ة؛ ولھ�ذا 
هللا، أو عل�ى األق�ل  إلیمانھم ودخولھم ف�ي دی�ن ما تكون ھذه المعرفة سبباً  فكثیراً 

  لحقیقتھ على الوجھ األكمل. وإدراكھمفھمھم لمحتواه 
غی��ر  وم��ن الناحی��ة األخ��رى، ف��إن خط��اب هللا لغی��ر الم��ؤمنین، یعتب��ر خطاب��اً 

مباشر للمؤمنین، یحذرھم من مآل الضالین، ویدعوھم للثبات على الدین الق�ویم، 
أعینھم، وتخشع قلوبھم، وھم ما یتأثر المؤمنون بھذا الخطاب وتدمع  ولھذا كثیراً 

   یسمعون آیات ال تخاطبھم، وال یقصدون بھا مباشرة.
  أقسام:ثالثة  إلىوألغراض البحث فإن اآلیات التي استھدي بھا، یمكن تقسیمھا 
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اآلیات التي ذكر فیھا الق�رآن الك�ریم خط�اب الرس�ل لق�ومھم، ألخ�ذ العب�رة  )١(
ویشمل ھ�ذا القس�م  –ھم صلوات هللا وسالمھ علی –واالستفادة من منھجھم 

، مث�ل ، ما ورد ذكره عن خطاب بعض عباد هللا الصالحین ألق�وامھمأیضاً 
ورة الكھ�ف)، وص�الحي ، وذو القرنین (سمؤمن آل فرعون (سورة غافر)

 األحقاف).وتي (الجن، في سور الجن

توجیھات القرآن للرسول الكریم وللمؤمنین، في كیفیة خط�اب اآلخ�ر مث�ل  )٢(
 ... ِب���الَِّتي ِھ���َي أَْحَس���نُ اِدلُوا أَْھ���َل اْلِكَت���اِب إِال ُتَج���َوال :ق���ول هللا تع���الى

، وما أشارت إلیھ كثیر من آیات القرآن في نھج محاججة )٤٦(العنكبوت: 
ِ أَُروِن�ي َم�اَذا َخلَقُ�وا اآلخر كقولھ تعالى:  ا َتْدُعوَن ِمن ُدوِن هللاَّ قُْل أََرأَْیُتم مَّ

 ).٤(األحقاف:  .....ِشْركٌ  ِمَن اْألَْرِض أَْم لَُھمْ 

�َماء  :الخطاب القرآني المباشر لآلخر: مثل قولھ تعالى )٣( �ن ِف�ي السَّ أَأَِمن�ُتم مَّ
�َماء أَن ُیْرِس�َل  أَن َیْخِسَف ِبُكُم األَْرَض َفإَِذا ِھَي َتُمورُ  ن ِف�ي السَّ أَْم أَِمنُتم مَّ

َی�ا أَْھ�َل اْلِكَت�اِب ). ١٧-١٦لمل�ك: (ا َعلَْیُكْم َحاِصباً َفَسَتْعلَُموَن َكْیَف َن�ِذیرِ 
  ونحوھا. )..٧٠(آل عمران:  لَِم َتْكفُُروَن ِبآَیاِت ّهللاِ َوأَنُتْم َتْشَھُدونَ 

ختص بخصائص وتمیز بسمات، تت�راوح او خطاب اآلخر في القرآن الكریم 
  بین عام وخاص، ُیشار إلیھا في المباحث التالیة.

 خاصیة الوضوح والبیان) ١(
ز الخط�اب القرآن�ي بخصیص�ة الوض��وح و البی�ان ف�ي تناول�ھ ش�أن أھ��ل یتمی� 

الكتاب، وھذه الخصیصة مالزمة لھ في كل ضروب البی�ان القرآن�ي، م�ن ح�وار 
القرآن��ي؛  وأش��د م��ا یك��ون  األس��لوبأو خط��اب مباش��ر، أو غیرھ��ا م��ن ض��روب 

  في جملة من القضایا تمثل أصول الرسالة وقواعد الملة مثل: واضحاً 

 قیدة:الع(أ) 
حیث باشر القرآن أھل الكتاب بحكمھ في ما یعتقدون من عقیدة وی�دینون م�ن 

َ ٱ إِنَّ  اْ َقالُو لَِّذینَ ٱ َكَفرَ  لََقدْ دین، یقول هللا تبارك وتعالى:   َم�ْرَیمَ  ْب�نُ ٱ ْلَمِس�یحُ ٱ ُھوَ  �َّ
َ ٱ ْعُبُدواْ ٱ یلَ ائِ إِْسرَ  َبِنى َیا ْلَمِسیحُ ٱ َوَقالَ  مَ  َفَقدْ  �َِّ ابِ  ُیْشِركْ  َمن إِنَّھُ  ُكمْ َوَربَّ  َربُّى �َّ  َح�رَّ

ُ ٱ َ ٱ إِنَّ  َقالُواْ  لَِّذینَ ٱ َكَفرَ  لََّقدْ  أَنَصارٍ  ِمنْ  لِِمینَ الِلظَّ  َوَما لنَّارُ ٱ َوَمأَْواهُ  ْلَجنَّةَ ٱ َعلَیھِ  �َّ َّ� 
�ا نَتُھ�واْ یَ  لَّ�مْ  َوإِن ِح�دٌ اوَ  ھٌ إِلَ� إِالَّ  إِلَ�ـھٍ  ِم�نْ  َوَما َثةٍ َثال لِثُ اَثـ �نَّ  َیقُولُ�ونَ  َعمَّ  لَّ�ِذینَ ٱ لََیَمسَّ

ُ ٱوَ  َوَیْس�َتْغِفُروَنھُ  �َِّ ٱ إِلَى َیُتوُبونَ  أََفالَ   أَلِیمٌ  َعَذابٌ  ِمْنُھمْ  َكَفُرواْ  ِح�یمٌ  َغفُ�ورٌ  �َّ   رَّ
ا ُسلُ ٱ َقْبلِھِ  ِمن َخلَتْ  َقدْ  َرُسولٌ  إِالَّ  َمْرَیمَ  ْبنُ ٱ ْلَمِسیحُ ٱ مَّ یَقةٌ  ھُ َوأُمُّ  لرُّ  َی�أُْكالَنِ  َكاَنا ِصدِّ
َعامَ ٱ   ).٧٥-٧٢المائدة: ( ُیْؤَفُكونَ  أَنَّى ْنُظرْ ٱ ُثمَّ  تِ اَیـآلٱ لَُھمُ  ُنَبیِّنُ  َكْیفَ  ْنُظرْ ٱ لطَّ
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ویمض���ي الق���رآن ف���ي خطاب���ھ ودعوت���ھ وتبی���ان موقف���ھ م���ن عقائ���دھم ب���ذات 
ُ ٱوَ  َنْفع��اً  َوالَ  َض��ّراً  لَُك��مْ  كُ َیْملِ�� الَ  َم��ا �َِّ ٱ ُدونِ  ِم��ن أََتْعُب��ُدونَ  قُ��لْ الوض��وح:   ُھ��وَ  �َّ

ِمیعُ ٱ ِبُع�واْ  َوالَ  ْلَحقِّ ٱ َغْیرَ  ِدیِنُكمْ  يفِ  َتْغلُواْ  الَ  بِ اْلِكَتـٱ َیـأَْھلَ  قُلْ  ْلَعلِیمُ ٱ لسَّ  أَْھ�َوآءَ  َتتَّ
�ِبیلِ ٱ َس�َوآء َع�ن َوَض�لُّواْ  َكِثی�راً  َوأََض�لُّواْ  َقْبلُ  ِمن َضلُّواْ  َقدْ  َقْومٍ  -٧٦المائ�دة: ( لسَّ
٧٧.(  

إن القرآن الكریم یقطع الطریق بھذا الوضوح أمام كل الدعاوى التي ترى أن 
جمیع األدیان السماویة بما أنھ�ا م�ن عن�د هللا؛ فإنَّھ�ا عل�ى ح�ق، وی�أمر هللا تع�الى 

ِمن  قُْل إِنِّي ُنِھیُت أَْن أَْعُبَد الَِّذیَن َتْدُعونَ نبیھ بأن یصدع بھا جلیة، ال لبس فیھا: 
ِبُع أَْھَواءُكْم َقْد َضلَْلُت إِذاً َوَما أََناْ ِمَن اْلُمْھَت�ِدیَن   )٥٦األنع�ام: ( ُدوِن ّهللاِ قُل الَّ أَتَّ

.  

وعلیھ، فكم ھ�و غری�ب أن یتفاج�أ المس�لم  بوج�ود (أولئ�ك ال�ذین یعیش�ون ف�ي 
 ب��أوامر هللا االلت��زامأوطانن��ا بأس��ماء إس��المیة، وعق��ول غربی��ة، یعتب��رون مج��رد 

! ورأین��ا م��ن ی��رى أن اعتب��ار اآلخ��رین م��ن غی��ر الم��ؤمنین دینی��اً  ونواھی�ھ تطرف��اً 
، تعصب وتطرف، مع أن أساس اإلیمان الدیني أن یعتقد المؤمن أن�ھ بدینھ كفاراً 

  .)١(على حق، وأن مخالفھ على باطل، وال مجاملة في ھذه الحقیقة)
آخ�ر، ف�ا� تع�الى الوضوح القرآني لیس مع أھل الكتاب وحدھم، بل مع كل و

عل�ى وج�ھ العم�وم، وبج�الء كالش�مس ف�ي  یأمر نبیھ بإیضاح موقفھ م�نھم جمیع�اً 
َھا قُْل َیارابعة النھار:   َم�ا َعاِب�ُدونَ  أَن�ُتمْ  َوال َتْعُب�ُدونَ  َم�ا أَْعُبدُ  ال اْلَكاِفُرونَ  أَیُّ

ا َعاِبدٌ  أََنا َوال أَْعُبدُ   ِدی�نِ  َولِ�يَ  ِدی�ُنُكمْ  لَُك�مْ  أَْعُبدُ  َما ونَ َعاِبدُ  أَنُتمْ  َوال َعَبدتُّمْ  مَّ
  ).٦-١الكافرون:(

  في النفس والموقف:(ب) 
لتوصیف ظاھرة باقیة، وسنة ماضیة، في  في الموقف، یمتد الخطاب القرآني

عالق��ات أھ��ل الكت��اب بعض��ھم ال��بعض، وعالق��تھم باألم��ة المس��لمة، حی��ث یب��دو 
 ن الخطاب القرآني س�لط ض�وءاً كاش�فاً ضد المسلمین، ولك ووالءً  ظاھرھا تحالفاً 

َھ�ا َی�ا: تع�الى قول�ھعلى باطن اآلخر الكت�ابي كم�ا ف�ي  ِخ�ُذواْ  الَ  آَمُن�واْ  الَّ�ِذینَ  أَیُّ  َتتَّ
نُكمْ  َیَتَولَُّھم َوَمن َبْعٍض  أَْولَِیاء َبْعُضُھمْ  أَْولَِیاء َوالنََّصاَرى اْلَیُھودَ   ّهللاَ  إِنَّ  ِمْنُھمْ  َفإِنَّھُ  مِّ

الِِمینَ  اْلَقْومَ  ْھِديیَ  الَ   الكریم�ة اآلی�ة ھ�ذه ف�ي تعالى ذكر. (فقد )٥١ المائدة:( الظَّ
 أن أخ��ر مواض��ع ف��ي نب��یّ  ولكن��ھ بع��ض، أولی��اء بعض��ھم والنص��ارى الیھ��ود أن

 ص�حیح، أس�اس عل�ى تس�تند ال ألنھ�ا خالص�ة، لیست زائفة لبعض بعضھم والیة

                                      
  .٣٣ص يوسف القرضاوي، الصحوة اإلسالمية بني اجلمود والتطرف، )١(
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 ی��وم إل��ى دائم��ة النص��ارى نب��ی والبغض��اء الع��داوة أن نفب��یّ  اإلس��الم، دی��ن ھ��و
�ا َق�الُواْ  لَّ�ِذینَ ٱ َوِم�نَ : بقول�ھ القیامة، �ا َحّظ�اً  َفَنُس�واْ  َقُھمْ اِمیَث�ـ أََخ�ْذَنا َرىاَنَص�ـ إِنَّ مَّ  مِّ
 نوبیّ  ،)١٤ المائدة:( َمةِ اْلِقَیـٱ َیْومِ  إِلَى ْلَبْغَضآءَ ٱوَ  ْلَعَداَوةَ ٱ َبْیَنُھمُ  َفأَْغَرْیَنا ِبھِ  ُذِكُرواْ 

 ُغلَّ�تْ  َمْغلُولَ�ةٌ  �َِّ ٱ َی�دُ  ْلَیُھ�ودُ ٱ َوَقالَ�تِ : ف�یھم ق�ال حی�ث أیضاً، الیھود في كذل مثل
�ْنُھم َكِثی�راً  َولََیِزی�َدنَّ  َیَش�آءُ  َكْی�فَ  ُینِفقُ  َمْبُسوَطَتانِ  َیَداهُ  َبلْ  َقالُواْ  ِبَما َولُِعُنواْ  أَْیِدیِھمْ   مِّ

آ بِّ�كَ  ِم�ن إِلَْیكَ  أُنِزلَ  مَّ  َی�ْومِ  إِلَ�ى ْلَبْغَض�آءَ ٱوَ  ْلَع�َداَوةَ ٱ َبْی�َنُھمُ  َوأَْلَقْیَن�ا َوُكْف�راً  ناً اُطْغَی�ـ رَّ
 ص�ریح ھ�و كم�ا بی�نھم، فیم�ا الیھ�ود ف�ي أنھ�ا والظ�اھر ،)٦٤المائ�دة: ( َمةِ اْلِقَیـٱ

: قول�ھ ف�ي عق�ولھم بع�دم ل�ھ معل�الً  الیھ�ود اتف�اق بع�دم تع�الى وصرح...  السیاق،
 ُْھمْ  َذلِكَ  َشتَّى وُبُھمْ َوقُلُ  َجِمیعاً  َتْحَسُبُھم   .)١())١٤ الحشر:( َیْعِقلُونَ  الَّ  َقْومٌ  ِبأَنَّ

  خطاب عدل وإنصاف) ٢(
الخی�ر والح�ق أو  فإیج�ادلم یْكفر الخطاب القرآني اآلخ�ر كس�بھ الحی�اة ال�دنیا، 

رآني ورسالتھ، وم�ن تكمیلھما في الحیاة الدنیا من المطالب األساسیة للخطاب الق
لق�رآن عل�ى الق�ول ب�أن الخم�ر فیھ�ا من�افع للن�اس، رغ�م أن إثمھ�ا اثم ال یستنكف 

أكبر من نفعھا والخمر أكب�ر الكب�ائر، ومم�ا ال ش�ك فی�ھ أن اآلخ�ر الِملِّ�ي ینتس�ب 
للسماء، وإن كان على وجھ باط�ل م�ن االعتق�اد وفاس�د م�ن ال�دین، ولك�ن الق�رآن 

كم�ا ف�ي المقط�ع الخیر فیھم، وال یعمم في خطاب�ھ بش�أنھم،  ىینصفھم، ویثني عل
وال�ذي یش�كل وح�دة  )١١٦ -٦٤اآلیات: ( القرآني المتصل في سورة آل عمران

  كاملة في خطاب اآلخر، حیث بیَّن عدلھ في النظر إلیھم في:

 :موقفھم من اإلسالم(أ) 
فال یجعلھم القرآن كلھم فریقاً واحداً ضده، بل یقول إن طائفة م�نھم ھ�ي الت�ي 

ة للفاع�ل ھ�ي م�ن الع�دل والقس�طاس المس�تقیم، تفعل ذلك؛ والتخص�یص واإلش�ار
آِئَفةٌ  َوَقالَتیقول الحق جل وعال:  نْ  طَّ  َعلَ�ى أُن�ِزلَ  لَّ�ِذيابِ  َءاِمُن�واْ  بِ اْلِكَت�ـٱ أَْھلِ  مِّ

َھ�ارِ ٱ َوْجھَ  َءاَمُنواْ  لَِّذینَ ٱ  نلَِم� إِالَّ  ُتْؤِمُن�واْ  َوالَ  َیْرِجُع�ونَ  لََعلَُّھ�مْ  َءاِخ�َرهُ  ْكفُ�ُرواْ ٱوَ  لنَّ
ْث�لَ  أََح�دٌ  ُی�ْؤَتى أَن �َِّ ٱ ُھ�َدى ْلُھَدىٱ إِنَّ  قُلْ  ِدیَنُكمْ  َتِبعَ  وُكمْ  أَوْ  أُوِتی�ُتمْ  َم�آ مِّ  ِعن�دَ  ُیَح�آجُّ

ُ ٱوَ  َیَشآءُ  َمن ُیْؤِتیھِ  �َِّ ٱ ِبَیدِ  ْلَفْضلَ ٱ إِنَّ  قُلْ  َربُِّكمْ   َمن ِبَرْحَمِتھِ  َیْخَتصُّ  َعلِیمٌ  ِسعٌ اوَ  �َّ
ُ ٱوَ  َیَشآءُ    ).٧٤-٧٢آل عمران: ( ْلَعِظیمِ ٱ ْلَفْضلِ ٱ ُذو �َّ

 :في األمانة وأدائھا (ب) 
ویع��دُّ الق��رآن ھ أخ��الق الرج��ال، وتب��دو حقائقھ��ا، فالم��ال ھ��و ال��ذي تتكش��ف فی��

األمانة شعبة واحدة، فاألمین عل�ى الم�ال، یك�ون ف�ي الغال�ب أم�ین ف�ي موق�ف ال 

                                      
  .٣٨٧ ص ،١ج أضواء البيان،  )١(
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غ ال�دعوي والنظ�ر للرس�االت. یبیع دینھ بعرض من الدنیا قلیل، وأمین ف�ي ال�بال
هِ  ِبِقْنَط�ارٍ  َتأَْمْن�ھُ  إِن َم�نْ  بِ اْلِكَتـٱ أَْھلِ  َوِمنْ  یقول تبارك وتعالى:  َوِم�ْنُھمْ  إِلَْی�كَ  ُی�َؤدِّ

نْ  هِ  الَّ  ِب�ِدیَنارٍ  َتأَْمْن�ھُ  إِن مَّ ُھمْ  ذلِ�كَ  َقآِئًم�ا َعلَْی�ھِ  ُدْم�تَ  َم�ا إِالَّ  إِلَْی�كَ  ُی�َؤدِّ  ْیسَ لَ� َق�الُواْ  ِب�أَنَّ
یِّینَ ٱ يفِ  َعلَْیَنا  أَْوَف�ى َم�نْ  َبلَ�ى َیْعلَُم�ونَ  َوُھ�مْ  ْلَك�ِذبَ ٱ �َِّ ٱ َعلَ�ى َوَیقُولُ�ونَ  َسِبیلٌ  ألُمِّ
َ ٱ َفإِنَّ  تََّقىٱوَ  ِبَعْھِدهِ  ِق�ینَ ٱ ُیِح�بُّ  �َّ  َثَمًن�ا ِنِھمْ اَوأَْیَم�ـ �َِّ ٱ ِبَعْھ�دِ  َیْش�َتُرونَ  لَّ�ِذینَ ٱ إِنَّ  ْلُمتَّ
ُ ٱ ُیَكلُِّمُھمُ  َوالَ  ِخَرةِ آلٱ يفِ  لَُھمْ  قَ َخال الَ  أُْولَـِئكَ  َقلًِیال  َمةِ اْلِقَی�ـٱ َی�ْومَ  إِلَ�ْیِھمْ  َینُظرُ  َوالَ  �َّ
یِھمْ  َوالَ   لَِتْحَس�ُبوهُ  بِ اْلِكَت�ـابِ  أَْلِس�َنَتُھم َیْلُوونَ  لََفِریًقا ِمْنُھمْ  َوإِنَّ  أَلِیمٌ  َعَذابٌ  َولَُھمْ  ُیَزكِّ
 �َِّ ٱ ِعن�دِ  ِم�نْ  ُھ�وَ  َوَم�ا هللاَِّ  ِعن�دِ  ِم�نْ  ُھ�وَ  َوَیقُولُ�ونَ  بِ ااْلِكَتـ ِمنَ  ُھوَ  َوَما بِ اْلِكَتـٱ ِمنَ 

  ).٧٨-٧٥ آل عمران:( َیْعلَُمونَ  َوُھمْ  ْلَكِذبَ ٱ �َِّ ٱ َعلَى َوَیقُولُونَ 

  في تمسكھم بالدین وقیامھم بواجب الرسالة:(ج) 
: بال�دین وقی�امھم بواج�ب الرس�الة ھمیقرر القرآن أنھم لیس�وا س�واء ف�ي تمس�ك

 ْنْ  َس��َوآءً  لَْیُس��وا�� ��ةٌ  بِ اْلِكَت��ـٱ أَْھ��لِ  مِّ  َوُھ��مْ  لَّْی��لِ ٱ َءاَن��آءَ  �َِّ ٱ تِ اَءاَی��ـ َیْتلُ��ونَ  َقآِئَم��ةٌ  أُمَّ
 رِ ْلُمْنَك�ٱ َع�نِ  َوَیْنَھ�ْونَ  ْلَمْعُروفِ اِب� َوَیأُْمُرونَ  ِخرِ آلٱ ْلَیْومِ ٱوَ  �َِّ ابِ  ُیْؤِمُنونَ  َیْسُجُدونَ 

��ـٱ ِم��نَ  َوأُْولَ��ـِئكَ  تِ اْلَخْی��رَ ٱ يِف�� ِرُعونَ اَوُیَس��ـ  َفلَ��نْ  َخْی��رٍ  ِم��نْ  َیْفَعلُ��واْ  َوَم��ا لِِحینَ الصَّ
ُ ٱوَ  ُیْكَفروهُ  ِقینَ ابِ  َعلِیمٌ  �َّ  ).١١٥-١١٣ آل عمران:( ْلُمتَّ
: أي قائم��ة، أنھ�ا الكت��اب أھ�ل م��ن المؤمن�ة الطائف��ة ھ�ذه ص��فات م�ن ھن��ا ذك�ر
 وتأمر ،با�َّ  وتؤمن ،وتصلّي ،اللیل آناء هللاَّ  آیات تتلو وأنھا ،حقال على مستقیمة

 تالوتھ حقّ  الكتاب تتلو أنھا آخر موضع في وذكر. المنكر عن وتنھ ،بالمعروف
، وت��ؤمن  أُْولَ��ـِئكَ  ِتالََوِت��ھِ  َح��قَّ  َیْتلُوَن��ھُ  بَ اْلِكَت��ـٱ ُھمُ اآَتْیَن��ـ لَّ��ِذینَ ٱ: قول��ھ وھ��و ب��ا�َّ
 أُن�زل وم�ا ب�ا�َّ  یؤمنون أنھم آخر موضع في وذكر .)١٢١البقرة: ( ھِ بِ  ُیْؤِمُنونَ 

: قول�ھ وھ�و ،قل�یالً  ثمًنا بآیاتھ یشترون ال �َّ  خاشعون وأنھم إلیھم، أُنزل وما إلینا
 َِّشِعینَ اَخ�ـ إِلَ�ْیِھمْ  أُن�ِزلَ  َوَم�ا إِلَ�ْیُكمْ  أُنِزلَ  َوَما �َِّ ابِ  ُیْؤِمنُ  لََمن بِ اْلِكَتـٱ أَْھلِ  ِمنْ  َوإِن 
 آخر موضع في وذكر. )١٩٩آل عمران: ( یالً لِ قَ  ًنامَ ثَ  �َِّ ٱ تِ اَیـآِبـ َیْشَتُرونَ  الَ  �َِّ 

 بَ اْلِكَت��ـٱ ُھمُ اءاَتْیَن��ـ لَّ��ِذینَ ٱو: تع��الى قول��ھ وھ��و ن،آالق��ر ب��إنزال یفرح��ون أنھ��م
  . )٣٦الرعد: ( إِلَْیكَ  أُنِزلَ  ِبَما َیْفَرُحونَ 

: قول�ھ وھ�و ح�ّق، هللاَّ  من آنالقر إنزال أن یعلمون أنھم آخر موضع في وذكر
 َلٌ  أَنَّھُ  َیْعلَُمونَ  بَ اْلِكَتـٱ ُھمُ اءاَتْیَنـ لَِّذینَ ٱو ّب�كَ  ّم�ن ُمَنزَّ  .)١١٤األنع�ام: ( ْلَحقّ اِب� رَّ

 وس�بحوا س�جًدا ألذق�انھم خ�ّروا نآالق�ر عل�یھم تلي إذا أنھم آخر موضع في وذكر
ونَ  َعلَ�ْیِھمْ  ُیْتلَ�ى إَِذا َقْبلِ�ھِ  ِم�ن ْلِعْل�مَ ٱ أُوُت�واْ  لَِّذینَ ٱ إِنَّ : قولھ وھو وبكوا، ربھم  َیِخ�رُّ

ًدا ْذَق��انِ لِأل ونَ  لََمْفُع��والً  َرّبَن��ا َوْع��دُ  َك��انَ  إِن َرّبَن��ا ُس��ْبَحانَ  َوَیقُولُ��ونَ  ُس��جَّ  َوَیِخ��رُّ
  . )١٠٩-١٠٧اإلسراء: ( ُخُشوًعا َوَیِزیُدُھمْ  َیْبُكونَ  ْذَقانِ لِأل
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ُس�ولِ ٱ إِلَ�ى أُن�ِزلَ  َم�ا َسِمُعواْ  َوإَِذا: أیًضا سماعھ عند بكائھم في وقال  َت�َرى لرَّ
ْمعِ ٱ ِمنَ  َتِفیضُ  أَْعُیَنُھمْ  ا لدَّ  موض�ع في وذكر .)٨٣المائدة: ( ْلَحقّ ٱ ِمنَ  َعَرفُواْ  ِممَّ

 َولََق�دْ : قول�ھ وھ�و م�رتین، أجرھ�ا ىؤتَ ُت� الكت�اب، أھ�ل م�ن الطائف�ة ھ�ذه أن آخر
��ْلَنا ُرونَ  لََعلَُّھ��مْ  ْلَق��ْولَ ٱ لَُھ��مُ  َوصَّ  ِب��ھِ  ُھ��م َقْبلِ��ھِ  ِم��ن بَ اْلِكَت��ـٱ ُھمُ اءاَتْیَن��ـ لَّ��ِذینَ ٱ َیَت��َذكَّ
��ا َق��الُواْ  َعلَ��ْیِھمْ  ُیْتلَ��ى َوإَِذا ُیْؤِمُن��ونَ  ��ھُ  ِب��ھِ  ءاَمنَّ ّبَن��ا ِم��ن ْلَح��قُّ ٱ إِنَّ ��ا رَّ ��ا إنَّ  َقْبلِ��ھِ  ِم��ن ُكنَّ
َتْینِ  أَْجَرُھم ُیْؤُتونَ  كَ أُْولَـئِ  ُمْسلِِمینَ  رَّ   .)١()٥٤-٥١(القصص:  َصَبُرواْ  ِبَما مَّ

ویؤس��س المفك��ر اإلس��المي الس��وداني ال��دكتور جعف��ر ش��یخ إدری��س عل��ى ھ��ذه 
ةٌ  بِ اْلِكَتـٱ أَْھلِ  مِّنْ  َسَوآءً  لَْیُسواْ  :القاعدة  َوُھ�مْ  لَّْی�لِ ٱ َءاَنآءَ  �َِّ ٱ تِ اَءاَیـ َیْتلُونَ  َقآئَِمةٌ  أُمَّ

لألم�ة المس�لمة ف�ي ھ�ذه المرحل�ة الدقیق�ة م�ن  یؤسس علیھا سؤاالً مھم�اً  َیْسُجُدونَ 
 المش�ركین؟ وس�ائر والنص�ارى الیھ�ود م�ن البعی�د ومن منا، القریب منتاریخھا: (

 َوالَ  اْلَیُھ�ودُ  َعن�كَ  َتْرَض�ى َولَ�ن :تع�الى هللا قول بمثل تذكیرنا إلى بعضنا سیسارع
َبْع�تَ  َولَ�ِئنِ  اْلُھ�َدى ُھ�وَ  هللاِّ  ُھ�َدى إِنَّ  قُ�لْ  ِملَّ�َتُھمْ  ِب�عَ َتتَّ  َحتَّى النََّصاَرى  َبْع�دَ  أَْھ�َواءُھم اتَّ

 أن ویرید ،)١٢٠: البقرة( َنِصیرٍ  َوالَ  َولِيٍّ  ِمن هللاِّ  ِمنَ  َمالَكَ  اْلِعْلمِ  ِمنَ  َجاءكَ  الَِّذي
 نأو ھم،م��ن ف��رد ك��ل عل��ى ینطب��ق - س��بحانھ - ربن��ا قال��ھ م��ا أن عل��ى بھ��ذا یس��تدل
 ربن�ا كت�اب لك�ن. الحقیق�ة ھ�ذه عل�ى مرتك�زة كلھ�ا تكون نأ إذن یجب لھم معاملتنا

 ش�ك، م�ن ذلك في ما عموم صیغة اآلیة صیغة إن. الفھم ھذا خطأ على یدلنا نفسھ
 بع��ض أن یخبرن��ا ربن��ا فكت��اب. نش��اھده وبواق��ع أخ��رى، بآی��ات مخصوص��ة لكنھ��ا

ُس�ولِ  إِلَ�ى ن�ِزلَ أُ  َم�ا َس�ِمُعواْ  َوإَِذا: یس�لمون النصارى  ِم�نَ  َتِف�یضُ  أَْعُی�َنُھمْ  َت�َرى الرَّ
ْمعِ  ا الدَّ َنا َیقُولُونَ  اْلَحقِّ  ِمنَ  َعَرفُواْ  ِممَّ اِھِدینَ  َمعَ  َفاْكُتْبَنا آَمنَّا َربَّ  ).٨٣: المائدة(  الشَّ

 ب�ل ملتھم، اتبعنا إذا إال یرضى ال الذي أنواع من یكونوا لم لكنھم نصارى فھؤالء
 ربن�ا ب�ھ أخبرن�ا وم�ا. الح�ق ھ�ذا قبول إلى ربھ وھداه الحق، ھي ملتنا بأن اعترف

 ح�ین ویبك�ون یس�لمون النص�ارى م�ن أف�راد ف�ي نشاھده نزال ما الكریم القرآن في
  .)١()یسلمون

 غی���ر أن یقین���اً  تؤك���د الواق���ع وحق���ائق المطھ���رة، والس���نة الك���ریم، الق���رآن إن
 ال�ذي الظل�م وم�ن قض�ایانا، وم�ن نن�ادی وم�ن من�ا موقفھم في سواء لیسوا المسلمین
 ع�ن ص�دھم إل�ى ھ�ذا وی�ؤدي واح�دة، كحزم�ة نع�املھم أن الحنی�ف الشرع یرفضھ

 قض�یة مث�ل الكبی�رة القض�ایا ف�ي سیما ال األمة مصلحة في لیس أنھ كما هللا، سبیل
 للحرك��ة ع��داوتھم ف��ي معن��ا ھ��م – قل��ة ك��انوا وإن – الیھ��ود بع��ض إن(  :فلس��طین

 وھ�ل لھ�م، اإلنص�اف م�ن فھ�ل ؛إس�رائیل دول�ة لقی�ام إنكارھم وفي بل الصھیونیة،
                                      

  .٢١٣ -٢١٢ص،  ١أضواء البيان ج  )١(
 .١١ص جعفر شيخ إدريس، اإلسالم لعصرنا، ا�موعة الثانية،  )١(
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 إن لن�ا؟ ح�ربھم ف�ي وصھیوني یھودي بین نفرق ال إننا لھم نقول أن مصلحتنا من
 الح�ق مع ھم من ومشركیھم ونصاراھم یھودھم من األوربیین نوم األمریكان من

 ب���ل ھ���ذا، باعتق���ادھم یس���تخفون ال وھ���م الص���ھیوني، االعت���داء وض���د الفلس���طیني
 ھ�ذا، على نشكرھم أن حقھم من أفلیس. عملیة ومواقف وكتابة كالماً  بھ یستعلنون

 ویكث�ر المعت�دین صفوف تنشق أن مصلحتنا من ألیس ثم استطعنا؟ ما ونكافئھم بل
 ال ال�ذین ھ�م من�ا المت�دینین بع�ض أن ھ�ؤالء مثالأ سمع إذا كیف  المنصفین؟ عدد

 لالعت��داء ومنك��ر معت��د ب��ین یمی��زون ال ال��ذین وھ��م المع��روف، ھ��ذا لھ��م یق��درون
 رس�ولنا یفع�ل ك�ان ھك�ذا م�ا لھم؟ فتنة ھذا في ألیس. ضدنا وال معنا ھو ال ومحاید
 حی�اً  ع�دي ب�ن المطعم كان لو": المشركین أساري عن بدر یوم یقل ألم.  الكریم

 ق�ال كم�ا ألن�ھ ل�ھ؛ مكاف�أة ھ�ذا سیفعل كان ،"لھ لتركتھم النتنى ھؤالء في كلمني ثم
 ق�ریش كتبتھ�ا الت�ي الص�حیفة نق�ض ف�ي ق�ام م�ن أش�د م�ن ك�ان": حج�ر بن افظالح

  .)١(")الشعب في حصروھم حین المسلمین من معھم ومن ھاشم بني على

جع��ل م��ن الظل��م الكبی��ر تعم��یم األحك��ام عل��ى ی -نكم��ا تب��یّ  -والع��دل م��ع اآلخ��ر
طائف��ة وأخ���ذھا بجری��رة بع���ض م��ن ینتس���ب إلیھ��ا، مھم���ا كب��رت نس���بة ھ���ؤالء 

سبین، ولو ك�ان ھ�ؤالء م�ن الخط�ورة عل�ى ال�دعوة كخط�ر المن�افقین، یق�ول المنت
 َعلَ��ى ّهللاُ  أَن��َزلَ  َم��ا ُح��ُدودَ  َیْعلَُم��واْ  أَالَّ  َوأَْج��َدرُ  َوِنَفاق��اً  ُكْف��راً  أََش��دُّ  األَْع��َرابُ تع��الى: 
 ِبُك�مُ  َوَیَت�َربَّصُ  ْغَرم�اً مَ  ُینِف�قُ  َما َیتَِّخذُ  َمن األَْعَرابِ  َوِمنَ  َحِكیمٌ  َعلِیمٌ  َوّهللاُ  َرُسولِھِ 
َواِئرَ  ��ْوءِ  َدآِئ��َرةُ  َعلَ��ْیِھمْ  ال��دَّ  ِب��ا�ِّ  ُی��ْؤِمنُ  َم��ن األَْع��َرابِ  َوِم��نَ  َعلِ��یمٌ  َس��ِمیعٌ  َوّهللاُ  السَّ
ُسولِ  َوَصلََواتِ  هللاِّ  ِعندَ  قُُرَباتٍ  ُینِفقُ  َما َوَیتَِّخذُ  اآلِخرِ  َواْلَیْومِ  َھا أَال الرَّ  ُھ�مْ لَّ  قُْرَب�ةٌ  إِنَّ

ِحیمٌ  َغفُورٌ  ّهللاَ  إِنَّ  َرْحَمِتھِ  ِفي ّهللاُ  َسُیْدِخلُُھمُ     ).٩٩ -٩٧التوبة ( رَّ

العدل مع اآلخر في الخط�اب ھ�ي الت�ي تبن�ي جس�ور ب�ین الق�رآن   وخصیصة
  وخصومھ، وعلى ھذه الجسور تنتقل الھدایة وبشائر اإلیمان.

 خطاب تواصل وانتساب) ٣(
دیان السماویة كلھا تع�ود إل�ى أص�ل واح�د، وھ�و یؤكد الخطاب القرآني أن األ

ال��وحي اإللھ��ي؛ ویب��ین أن ش��رائع  هللا تع��الى ق��د انبثق��ت م��ن مش��كاة ن��ور واح��د؛ 
ویؤكد إیمان أتباع اإلس�الم بجمی�ع الرس�ل واألنبی�اء الس�ابقین، والكت�ب الس�ماویة 

ُس�ولُ  آَمنَ  :قال تعالى :المنزلة � ِم�ن إِلَْی�ھِ  أُن�ِزلَ  ِبَم�ا الرَّ بِّ  آَم�نَ  ُك�لٌّ  َواْلُمْؤِمُن�ونَ  ھِ رَّ
قُ  الَ  َوُرُس�لِھِ  َوُكُتِب�ھِ  َوَمآلِئَكِتھِ  ِبا�ِّ  �ن أََح�دٍ  َب�ْینَ  ُنَف�رِّ ُس�لِھِ  مِّ  َوأََطْعَن�ا َس�ِمْعَنا َوَق�الُواْ  رُّ

َنا ُغْفَراَنكَ  ا قُولُواْ وقال تعالى:  ).٢٨٥البقرة: ( اْلَمِصیرُ  َوإِلَْیكَ  َربَّ  اَوَم� ِبا�ِّ  آَمنَّ

                                      
  .١٤ص السابق،املصدر  )١(



  ٣٤

 َوَم��ا َواألْس��َباطِ  َوَیْعقُ��وبَ  َوإِْس��َحاقَ  َوإِْس��َماِعیلَ  إِْب��َراِھیمَ  إِلَ��ى أُن��ِزلَ  َوَم��ا إِلَْیَن��ا أُن��ِزلَ 
ِبیُّونَ  أُوِتيَ  َوَما َوِعیَسى ُموَسى أُوِتيَ  بِِّھمْ  ِمن النَّ قُ  الَ  رَّ ْنُھمْ  أََحدٍ  َبْینَ  ُنَفرِّ  لَھُ  َوَنْحنُ  مِّ

   ).١٣٦البقرة: ( }ُمْسلُِمونَ 
نَ  لَُكم َشَرعَ  :ویقرر وحدة أصول الشرائع ینِ  مِّ ى َما الدِّ  َوالَّ�ِذي ُنوح�اً  ِبھِ  َوصَّ

ْیَنا َوَما إِلَْیكَ  أَْوَحْیَنا ینَ  أَِقیُموا أَنْ  َوِعیَسى َوُموَسى إِْبَراِھیمَ  ِبھِ  َوصَّ قُ�وا َوال ال�دِّ  َتَتَفرَّ
ُ  إِلَْیھِ  َتْدُعوُھمْ  َما اْلُمْشِرِكینَ  َعلَى َكُبرَ  ِفیھِ   َم�ن إِلَْی�ھِ  َوَیْھِدي َیَشاءُ  َمن إِلَْیھِ  َیْجَتِبي هللاَّ

  ).١٣ :(الشورى ُیِنیبُ 
ویقرر القرآن، أن القرآن إنم�ا ھ�و تم�ام ومھ�یمن عل�ى سلس�لة نوری�ة مبارك�ة 

 َوِتْل��كَ  یق�ول تع�الى: ،م�ن ك�الم رب  الع�المین للن�اس وھ�داه إل��یھم، ومص�دقاً ل�ھ
ُتَنآ  َعلِ�یمٌ  َحِكیمٌ  َربَّكَ  إِنَّ  نََّشآءُ  مَّن تٍ اَدَرَجـ َنْرَفعُ  َقْوِمھِ  َعلَى ِھیمَ اإِْبرَ  َھآاَنـَءاَتیْ  ُحجَّ
ِت�ھِ  َوِم�ن َقْب�لُ  ِم�ن َھ�َدْیَنا َوُنوح�اً  َھ�َدْیَنا ُك�الًّ  َوَیْعقُ�وبَ  قَ اإِْسَحـ لَھُ  َوَوَھْبَنا یَّ  َداُوودَ  ُذرِّ
�ا ْلُمْحِس�ِنینَ ٱ َنْجِزى َوَكَذلِكَ  ُرونَ اَوَھـ وَسىَومُ  َوُیوُسفَ  َوأَیُّوبَ  نَ اَوُسلَْیَمـ  َوَزَكِریَّ
نَ  ُكلٌّ  َوإِْلَیاسَ  َوِعیَسى َوَیْحَیى ـٱ مِّ  َولُوط�اً  َوُی�وُنسَ  ْلَیَس�عَ ٱوَ  ِعیلَ اَوإِْسَمـ لِِحینَ الصَّ
��ْلَنا َوُك��الًّ  ��ـ ءاَب��اِئِھمْ  َوِم��نْ  لَِمینَ اْلَع��ـٱ َعلَ��ى َفضَّ یَّ  ُھمْ اْجَتَبْیَن��ـٱوَ  ِنِھمْ اوَ َوإِْخ�� ِتِھمْ اَوُذرِّ

ْسَتِقیمٍ  طٍ اِصرَ  إِلَى ُھمْ اَوَھَدْیَنـ  َولَ�وْ  ِعَب�اِدهِ  ِم�نْ  َیَش�آءُ  َمن ِبھِ  َیْھِدى �َِّ ٱ ُھَدى ذلِكَ  مُّ
�ا َعْنُھمْ  لََحِبطَ  أَْشَرُكواْ   ْك�مَ ْلحُ ٱوَ  بَ اْلِكَت�ـٱ ُھمُ اَءاَتْیَن�ـ لَّ�ِذینَ ٱ أُْولَ�ـِئكَ  َیْعَملُ�ونَ  َك�اُنواْ  مَّ

ةَ ٱوَ  ُبوَّ ْلَن�ا َفَق�دْ  َھ�ـُؤالءِ  ِبَھ�ا َیْكفُ�رْ  َف�إِن لنُّ  أُْولَ�ـِئكَ  ِفِرینَ اِبَك�ـ ِبَھ�ا لَّْیُس�واْ  َقْوم�اً  ِبَھ�ا َوكَّ
ُ ٱ َھ���َدى لَّ���ِذینَ ٱ  ِذْك���َرى إِالَّ  ُھ���وَ  إِنْ  أَْج���راً  َعلَْی���ھِ  أَْس���أَلُُكمْ  الَّ  قُ���ل ْقَت���ِدهْ ٱ َفِبُھ���َداُھمُ  �َّ

َ ٱ َقَدُرواْ  َوَما لَِمینَ الِْلَعـ ُ ٱ أَنَزلَ  َمآ َقالُواْ  إِذْ  َقْدِرهِ  َحقَّ  �َّ �ن َبَشرٍ  َعلَى �َّ  قُ�لْ  ءٍ يَش� مِّ
��اسِ  َوُھ��ًدى ُن��وراً  ُموَس��ى ِب��ھِ  َج��آءَ  يلَّ��ذِ ٱ بَ اْلِكَت��ـٱ أَن��َزلَ  َم��نْ   ِطیسَ اَق��رَ  َتْجَعلُوَن��ھُ  لِّلنَّ

ُ ٱ قُلِ  َءاَباُؤُكمْ  َوالَ  أَنُتمْ  َتْعلَُمواْ  لَمْ  امَّ  َوُعلِّْمُتمْ  َكِثیراً  َوُتْخفُونَ  ُتْبُدوَنَھا  يِف� َذْرُھ�مْ  ُثمَّ  �َّ
قُ  ُمَباَركٌ  هُ اأَنَزْلَنـ بٌ اِكَتـ َوَھـَذا َیْلَعُبونَ  َخْوِضِھمْ  َصدِّ  أُمَّ  َولُِتن�ِذرَ  َیَدْی�ھِ  َب�ْینَ  يلَّذِ ٱ مُّ

 َص��الَِتِھمْ  َعلَ��ى َوُھ��مْ  ِب��ھِ  ُیْؤِمُن��ونَ  ةِ ِخرَ آلاِب�� ُیْؤِمُن��ونَ  لَّ��ِذینَ ٱوَ  َحْولََھ��ا َوَم��نْ  ْلقُ��َرىٱ
  ).٩٢ -٨٣األنعام: ( ُیَحاِفُظونَ 

م�ن  -كم�ا أس�لفنا -یمنع الق�رآن الك�ریم، وخطاب�ھ ولكن ھذا التواصل الكریم ال
الحكم على م�ن ل�م ی�ؤمن، بأن�ھ كف�ر ب�الحق وض�لَّ عن�ھ، وھ�ذه الخصیص�ة الت�ي 

ن قب�ل ال�ذین ف�ي قل�وبھم م�رض، زلت فیھا أقدام، وضلت فیھا أفھام، واستغلت م
  في تلبیس الحق والباطل، وإضالل أھل الكتاب عن الرسالة الخاتمة وتدبرھا.

 خطاب سلم وحسنى:) ٤(
یقرُّ القرآن باالختالف والتنوع بین عباده، ولكن یجعل من الج�دال ب�التي ھ�ي 

 عُ ادْ  :، وخصیصة لخطاب�ھ لھ�م، یق�ول هللا تب�ارك وتع�الىومنھجاً  أحسن، سبیالً 
�كَ  إِنَّ  أَْحَس�نُ  ِھ�يَ  ِب�الَِّتي َوَج�اِدْلُھم اْلَحَس�َنةِ  َواْلَمْوِعَظ�ةِ  ِباْلِحْكَم�ةِ  َربِّكَ  َسِبیلِ  إِلِى  َربَّ



  ٣٥

 َوال ویقول: .)١٢٥النحل: ( }ِباْلُمْھَتِدینَ  أَْعلَمُ  َوُھوَ  َسِبیلِھِ  َعن َضلَّ  ِبَمن أَْعلَمُ  ُھوَ 
. ویعتب�ر الق�رآن )٤٦العنكب�وت: ( أَْحَس�ُن.... ِھ�يَ  الَِّتيبِ  إِال اْلِكَتابِ  أَْھلَ  ُتَجاِدلُوا

أن خطابھ مع اآلخر ھو خطاب ھدایة وتدافع، ی�دفع ب�ھ ض�الالت القل�وب عنھ�ا، 
َئةُ  َوال اْلَحَس��َنةُ  َتْس��َتِوي َوالویح��ل ھ��دایات اإلیم��ان فیھ��ا:  ��یِّ  ِھ��يَ  ِب��الَِّتي اْدَف��عْ  السَّ

��ھُ  َع��َداَوةٌ  َبْیَن��ھُ وَ  َبْیَن��كَ  الَّ��ِذي َف��إَِذا أَْحَس��نُ  ویعتب��ر  ).٣٤فص��لت: ( َحِم��یمٌ  َولِ��يٌّ  َكأَنَّ
ْحَمنِ  َوِعَب��ادُ  :مرض��ي لعب��اد ال��رحمن الق��رآن الك��ریم أن الس��لم س��لوك  الَّ��ِذینَ  ال��رَّ

  .)٦٣الفرقان: ( ماً َسال َقالُوا اْلَجاِھلُونَ  َخاَطَبُھمُ  َوإَِذا َھْوناً  ْرِض األَ  َعلَى َیْمُشونَ 
ي ِف� لَُتْبلَُونَّ القرآني إلى نھایة الشوط، ویخاطب المؤمنین:  ویمضي الخطاب

 أَْش�َرُكواْ  لَّ�ِذینَ ٱ َوِم�نَ  َقْبلُِكمْ  ِمن بَ اْلِكَتـٱ أُوُتواْ  لَِّذینَ ٱ ِمنَ  َولََتْسَمُعنَّ  َوأَنفُِسُكمْ  لُِكمْ اأَْموَ 
قُواْ  َتْصِبُرواْ  َوإِن َكِثیراً  أًَذى ، )١٨٦آل عم�ران: ( ُم�ورألٱ َعْزمِ  ِمنْ  ذلِكَ  َفإِنَّ  َوَتتَّ

 ف��ي س��یبتلون الم��ؤمنین أن ،الكریم��ة اآلی��ة ھ��ذه ف��ي ذك��ر ف��ا� س��بحانھ وتع��الى
 وأنھ�م والمش�ركین، الكت�اب أھ�ل م�ن الكثیر األذى وسیسمعون وأنفسھم، أموالھم

، واتقوا واألذى البالء ذلك على صبروا إن  َع�ْزمِ  ِم�نْ  :وتق�اھم ص�برھم فإن هللاَّ
  . )١(لوجوبھا علیھا والتصمیم العزم ینبغي التي األمور من:  يأ ،ُمورِ ألٱ

مھم�ا  -الك�ریم ل�م یس�تخدم ف�ي خط�اب اآلخ�ر ف�إن الق�رآن ىلھذا المعن اً وتأكید
 .)٢(كلمة صدام التي راجت اآلن أولفظة صراع  -كانت عقیدتھ

  :* خطاب اآلخر لیس على حساب أھل الصف
ف��ي بع��ض -ن عل��ى أنبی��ائھم حك��ى الق��رآن الك��ریم كی��ف أن الم��أل، یعرض��و

من الناس لكي یؤمنوا ھم، ویجعلون م�ن ھ�ذه الحج�ة  )األرذلین(طرد  -األحایین
األنبی��اء  إجاب��اتف��ي اس��تنكافھم ع��ن س��ماع ص��وت الح��ق، وحك��ى الق��رآن  س��بباً 

َبَع���كَ  لَ���كَ  أَُن���ْؤِمنُ  َق���الُواالص���ریحة الواض���حة، الت���ي ال تع���رف المجامل���ة:   َواتَّ
��ي َعلَ��ى إِال ِحَس��اُبُھمْ  إِنْ  َیْعَملُ��ونَ  َك��اُنوا ِبَم��ا ِعْلِم��ي َوَم��ا َق��الَ  ْرَذلُ��وناألَ   لَ��وْ  َربِّ

  .)١١٤-١١١  الشعراء:( اْلُمْؤِمِنینَ  ِبَطاِردِ  أََنا َوَما َتْشُعُرونَ 
���ھ الحبی���ب، عن���دما آث���ر أن یخاط���ب بع���ض  وق���د عات���ب هللا ع���ز وع���ال نبیَّ

من��وا، وتش��اغل ع��ن رج��ل المش��ركین، بعاطف��ة النب��ي ال��ذي یح��ب للن��اس أن یؤ
لھذه المقاطعة، فكان  ، عبس النبي كارھاً مؤمن، وعندما ألح في خطاب النبي 

                                      
  .٢٢٥، ص١أضواء البيان ، ج )١(
جملـة أفكـار جديـدة، ) التصور اإلسالمي حلـاليت احلـرب والسـالم(ظر يف هذا املعىن البحث القيم للدكتور حممد وقيع اهللا ان )٢(

ي (اجلهــاد اإلســالمي ..الســياق التــارخي حممــد حســن بيــات مقــال األســتاذ: انظــر أيضــاً  م.٢٠٠٤ونيــوي -العــدد التاســع، أبريــل

  م.١٩٩٥مايو ، ١٢٠جملة اجلهاد، العدد )والواقع املعاصر



  ٣٦

 لََعلَّ�ھُ  ُی�ْدِریكَ  َوَم�ا ْعَم�ىاألَ  َجاءهُ  أَن َوَتَولَّى َعَبسَ الخطاب القرآني المذكر : 
ى كَّ رُ  أَوْ  َیزَّ كَّ ْكَرى َفَتنَفَعھُ  َیذَّ ا الذِّ ى لَھُ  َفأَنتَ  اْسَتْغَنى َمنِ  أَمَّ  َعلَْیكَ  َوَما َتَصدَّ

ى أَال كَّ ا َیزَّ �ى َعْن�ھُ  َفأَن�تَ  َیْخَش�ى َوُھ�وَ  َیْس�َعى َج�اءكَ  َمن َوأَمَّ َھ�ا َك�ال َتلَھَّ  إِنَّ
: (وھ�ذه فائ�دة كبی�رة، ھ�ي یقول العالمة الس�عدي معلق�اً   .)١١-١عبس:( َتْذِكَرةٌ 

یر المذكرین، فإقبالك عل�ى م�ن المقصودة من بعثة الرسل، ووعظ الوعاظ، وتذك
، ھ�و األلی��ق الواج�ب. وأم��ا تص�دیك، وتعرض��ك ل�ذلك مق��بالً  ج�اء بنفس�ھ، مفتق��راً 

للغني المستغني، الذي ال یسأل، وال یستغني لع�دم رغبت�ھ ف�ي الخی�ر، م�ع ترك�ك 
فإن�ھ ل�یس علی�ك أن ال یزك�ى، فل�و ل�م یت�زك،  ،من ھو أھم منھ فإنھ ال ینبغي ل�ك

عملھ من الشر. فدل ھذا، على القاعدة المش�ھورة، أن�ھ :  فلست بمحاسب على ما
». ال یت��رك أم��ر معل��وم ألم��ر موھ��وم، وال مص��لحة متحقق��ة لمص��لحة متوھم��ة«

وأن��ھ ینبغ��ي اإلقب��ال عل��ى طال��ب العل��م، المفتق��ر إلی��ھ، الح��ریص علی��ھ، أزی��د م��ن 
  .)١(غیره)

  خصائص المحتوى والمضمون
بعد اللفظ والبیان الق�رآنیین، وھ�و مضمون خطاب القرآن ھو المعجزة الثانیة 

ال���دعاة االھت���داء ب���ھ  س���ر فعالی���ة الرس���الة ومعناھ���ا الھ���ادي و الم���أمور ش���رعاً 
 ك بعراه، ومن ھذه الخصائص:اواالستمس

 :البدء باألصول والكلیات ) ١(
العام�ة،  ھ ینف�ذ لألص�ول والكلی�ات والقواع�دن�ي أن�آمن ممیزات الخط�اب القر

ى تص��حیح  وتق��ویم، أو یقرھ��ا إن كان��ت ص��الحة فیص��ححھا إن كان��ت تحت��اج إل��
مستقیمة، ویبني علیھا في بالغھ الدعوي؛ و ھو ما استقام علیھ  المنھاج النب�وي 
في الدعوة والتبلیغ، كما یب�دو ف�ي رس�ائلھ للمل�وك والحك�ام، والت�ي ض�منھا قول�ھ 

َ َوالاٍء بَ قُْل َیا أَْھَل اْلِكَتاِب َتَعالَْوا إِلَى َكلَِمٍة َسوَ تعالى:   ْیَنَنا َوَبْیَنُكْم أَال َنْعُب�َد إِال هللاَّ
ِخ��َذ َبْعُض��َنا َبْعًض��ا أَْرَباًب��ا ِم��ْن ُدوِن هللاَِّ ُنْش��ِرَك ِب��ِھ َش��ْیًئا َوال (آل عم��ران :  ... َیتَّ

٦٤.(  
 تأسیس الخطاب على المشترك ) ٢(

(وقد فّرق الخطاب النبوي بین من ھ�م أق�رب لل�دین، وب�ین م�ن ھ�م عل�ى بع�د 
وق��د ك��انوا  ،مع��اداة للعبودی��ة الص��حیحة فتمی��ز خطاب��ھ إل��ى النجاش��ي وحاش��یتھو

ك�ذلك ك��ان  .قُ��ْل َی�ا أَْھ��َل اْلِكَت�اِب َتَع�الَْوا إِلَ��ى َكلَِم�ٍة َس��َواٍء..نص�ارى فخ�اطبھم: 
خطابھ للمقوقس فإنھ یحمل نف�س المض�مون ألنھ�م أھ�ل كت�اب موض�حاً اعت�راف 

                                      
  .السعدي، تيسري الكرمي الرمحن  )١(
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قُ�ْل سوالً لیحدد نقطة االلتقاء بین الفكرتین: اإلسالم بعیسى علیھ السالم نبیاً ور
َ َوالَیا أَْھَل اْلِكَتاِب َتَعالَْوا إِلَى َكلَِم�ٍة َس�وَ   ُنْش�ِرَك ِب�ِھ اٍء َبْیَنَن�ا َوَبْی�َنُكْم أَال َنْعُب�َد إِال هللاَّ

ِ َف��إِْن َتَولَّ�� ِخ��َذ َبْعُض��َنا َبْعًض��ا أَْرَباًب��ا ِم��ْن ُدوِن هللاَّ ��ا َش��ْیًئا َوال َیتَّ ْوا َفقُولُ��وا اْش��َھُدوا ِبأَنَّ
   ).٦٤آل عمران : ( ُمْسلُِمونَ 

من كسرى ملك فارس وقیصر ملك الروم، ف�إنھم ك�انوا عل�ى  أّما بالنسبة لكلٍّ 
طرف بعی�د م�ن العقی�دة والعبودی�ة الص�حیحة ل�ذا ك�ان الخط�اب یتض�من بجان�ب 

علی��ك إث��م..)، ال��دعوة لإلس��الم التح��ذیر والتھدی��د فق��ال لكس��رى: (ف��إن أبی��ت ف��إن 
  .  )٢())١(…)وقال لقیصر ملك الروم: (فإن أبیت فإن علیك إثم 

 التوازن بین الترغیب والترھیب واللین والشدة) ٣(
المتناقض�ة،  واالنفع�االتاإلنسان عبارة عن مركب من المشاعر واألحاسیس 

، ورج�اءً  ....وفي نفسھ فجوات متعددة، وكل واحدة تحتاج إلى ما یملؤھ�ا، خوف�اً 
، یم�أل ك�ل وحتى یستقیم الخطاب، فإنھ یجب أن یكون متوازناً  .... ورھبة.رغبةَ 

  . اإلنسانالفجوات في نفس 
ونجد أن القرآن یركز على الترغیب أكثر من الترھیب، وعلى اللین أكثر من 

ُبوكَ  َفإِن یقول تعالى: الشدة، فمثالً  ُكمْ  َفقُل َكذَّ بُّ  َبأُْس�ھُ  َردُّ یُ  َوالَ  َواِسَعةٍ  َرْحَمةٍ  ُذو رَّ
، وعن�د وقوفن�ا م�ع ھ�ذه اآلی�ة ومثیالتھ�ا، )١٤٧األنع�ام: ( اْلُمْج�ِرِمینَ  اْلَق�ْومِ  َعنِ 

ربما نتساءل: ألیس من الغریب أن یبدأ لھم ب�ذكر ص�فة الرحم�ة وھ�م المك�ذبین؟ 
إن ف��تح ب��اب الرحم��ة لإلنس��ان وت��ذكیره بم��ا عن��د هللا م��ن خی��ر ورحم��ة وف��وز، 

الف��الح إن ل��م یت��دارك نفس��ھ، أكث��ر ت��أثیراً م��ن التھدی��د  وإدراك��ھ لم��ا س��یفوتھ م��ن
والوعید؛ ولكل مقام مقال، والتوازن بینھما بحس�ب ح�ال المخاط�ب ھ�و المطل�ب 

فقد طبق موسى علیھ السالم ھذا التوازن،  الذي یحقق المقاصد الشرعیة. وعملیاً 
اه باآلی��ات كم��ا أم�ره هللا تع��الى، وأت�� ن��اً لیِّ  فخاط�ب فرع��ون ف��ي أول األم�ر خطاب��اً 

المعجزة التي تبھر العقول، ثم اس�تجاب للتح�دي وواج�ھ الس�حرة وتغل�ب عل�یھم، 
نات، كل ھذا وھو یفتل حب�ال الص�بر، عس�ى ومن بعد أتى فرعون بتسع آیات بیِّ 

�كَ ألَ  إِنِّ�ي، فماذا كان رد فرعون؟ قال: أن یجد من فرعون استجابة أو تفھماً   ُظنُّ
ن، ، وب���ذا انتھ���ى عھ���د الخط���اب الل���یّ )١٠١راء: اإلس���( َمْس���ُحوراً  ُموَس���ى َی���ا

ع�ن قب�ول  واالس�تكباروالمجاراة في تنفیذ الرغبات والطلبات، فقد اس�تبان العت�و 
 َعلِْم�تَ  لََق�دْ لھ، وكانت اإلجابة الحاسمة من موسى علیھ الس�الم:  واالنقیادالحق 

                                      
 .٣٧٤-٣٧١ص الغضبان، حممد منري. د النبوية، للسرية احلركي املنهج )١(
  .اإلسالمي اخلطاب ومضامني أساليب منشور، حبث ، حسن أمحد. د )٢(
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��َماَواتِ  َربُّ  إِالَّ  َھ��ـُؤالء أَن��َزلَ  َم��ا ��ي آِئرَ َبَص�� َواألَْرِض  السَّ ��كَ ألَ  َوإِنِّ  ِفْرَع��ونُ  َی��ا ُظنُّ
  . )١٠٢اإلسراء: ( َمْثُبوراً 

وقد یبتدئ الخطاب بكلمات قویة، تحاول أن تھز المخاطب، إذا كان في حالة 
، والذھول، وركن إلى ش�ھواتھ البھیمی�ة، بحی�ث ال یت�رك لعقل�ھ مج�االً  العمىمن 

 َم�ا اْلَفاِحَش�ةَ  أََت�أُْتونَ  لَِقْوِم�ھِ  الَ َق� إِذْ  َولُوط�اً  :كما خاط�ب ل�وط علی�ھ الس�الم قوم�ھ
ن أََحدٍ  ِمنْ  ِبَھا َسَبَقُكم ُكمْ  اْلَعالَِمینَ  مِّ َج�الَ  لََتأُْتونَ  إِنَّ �ن َش�ْھَوةً  الرِّ  َب�لْ  النَِّس�اء ُدونِ  مِّ

ْسِرفُونَ  َقْومٌ  أَنُتمْ    ).٨١-٨٠(أألعراف:  مُّ

 مالمسة االحتیاجات المعاشیة األساسیة:) ٤(
انقطاع الرزق، أو الخوف من بط�ش  الطغ�اة، وحرم�ان النص�رة  الخوف من

القبلیة أو الشعبیة، وفي عصرنا الحدیث: الخوف من الھجوم اإلعالمي والحجب 
من وسائل اإلع�الم، كلھ�ا ق�د تك�ون معوق�ات نفس�یة تح�ول ب�ین الم�رء والھدای�ة، 

یا ورد لقض�اوبین القلوب والخطاب القرآني، ما لم یتول الخط�اب مواجھ�ة ھ�ذه ا
�ْف ِم�ْن أَْرِض�َنا أََولَ�ْم  الناس لركن ركین فیھا: ِب�ِع اْلُھ�َدى َمَع�َك ُنَتَخطَّ تَّ َوَقالُوا إِن نَّ

ن لَُّھْم َحَرماً آِمناً ُیْجَبى إِلَْیِھ َثَمَراُت ُكلِّ َشْيٍء ِرْزق�اً ِم�ن لَّ� ا َولَِك�نَّ أَْكَث�َرُھْم ال ُنَمكِّ ُدنَّ
  .)٥٧: القصص( َیْعلَُمونَ 

 إِنَّ آدم علی�ھ الس�الم:  لق الشیخ سعید حوى حول قول هللا تعالى، مخاطب�اً یع 
��كَ  َتْع��َرى َوال ِفیَھ��ا َتُج��وعَ  أَال لَ��كَ  ُ  ال َوأَنَّ  -١١٨ط��ھ: ( َتْض��َحى َوال ِفیَھ��ا َتْظَم��أ

حص��ولھا : (والمالح�ظ أن ال�نفس البش��ریة إذا ل�م تطم�ئن إل�ى ، یعل�ق ق�ائالً )١١٩
م��ن تطلعاتھ��ا، ف��إن اس��تعدادھا للتكلی��ف ف��ي  ءعل��ى الحاج��ات الض��روریة وش��ي

 -وهللا ع��ز وج��ل ھ��و األعل��م بالطبیع��ة البش��ریة -، وم��ن ث��مَّ الغال��ب یك��ون ض��عیفاً 
  .)١(طمأن آدم على حاجاتھ الضروریة في وقت التكلیف)

م�ن  الذي حكى القرآن الك�ریم طرف�اً  -وقد طبق الرجل الصالح (ذو القرنین) 
، فوج�د أن م�ا وق�د أراد أن یخاط�ب قوم�اً  ،نھجھ�ذا الم� -سیرتھ في سورة الكھف

جوج و ھج��وم المعت��دین م��ن ق��وم ی��أجوج وم��أیش��غل ب��الھم، ویثی��ر ھم��ومھم، ھ��
علیھم، فتطوع ببناء السد الذي یحمیھم وی�وفر لھ�م األم�ان؛ وم�ن بع�د أن تحقق�ت 

�ن َرْحَم�ةٌ  َھ�َذا َق�الَ  :لھم الطمأنینة، وسكنت نفوسھم، وقف وذكرھم ب�ا� بِّ�ي مِّ  رَّ
اء َجَعلَھُ  َربِّي َوْعدُ  َجاء َفإَِذا   .)٩٨الكھف: ( َحقّاً  َربِّي َوْعدُ  َوَكانَ  َدكَّ

 البعد عن المراء والجدل غیر المفید:  )٥(

                                      
  .٦٠ص سعيد حوى، يف آفاق التعاليم، )١(
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 َاِبُعُھمْ  َثالَثةٌ  َسَیقُولُون  ِباْلَغْی�بِ  َرْجم�اً  َكْل�ُبُھمْ  َساِدُس�ُھمْ  َخْمَس�ةٌ  َوَیقُولُ�ونَ  َكْلُبُھمْ  رَّ
بِّي قُل َكْلُبُھمْ  َوَثاِمُنُھمْ  َعةٌ َسبْ  َوَیقُولُونَ  ِتِھم أَْعلَمُ  رَّ �ا ِبِع�دَّ  ُتَم�ارِ  َف�ال َقلِی�لٌ  إِال َیْعلَُمُھ�مْ  مَّ

ْنُھمْ  ِفیِھم َتْسَتْفتِ  َوال َظاِھراً  ِمَراء إِال ِفیِھمْ    ).٢٢ الكھف:( أََحداً  مِّ
ھ الخطاب القرآني خطاب ذو ھدف ورسالة، ومن ثم ال یبعد نفسھ ع�ن رس�الت

 ُھ�مْ  َب�لْ  َج�َدالً  إِال لَ�كَ  َض�َرُبوهُ  .. َما :عنھا وھدفھ، مھما حاول اآلخر جره بعیداً 
الت�ي تج�ر  األس�ئلةوحین یسأل بعض�ھم بع�ض  ).٥٨الزخرف: ( َخِصُمونَ  َقْومٌ 
 :األھ��م  كم�ا ف��ي قول�ھ تع��الى إل�ىالج�دل العق��یم غی�ر المثم��ر، یلف�تھم الق��رآن  إل�ى
 َاسِ  َمَواِقی�تُ  ِھيَ  قُلْ  ةِ األِھلَّ  َعنِ  َیْسأَلُوَنك� فھ�م ق�د )، ١٨٩البق�رة:  (  َواْلَح�جِّ  لِلنَّ

سألوا عن األھلة لم تبدو دقیقة ثم تكبر حتى تستدیر، ث�م ین�تقص حت�ى یع�ود كم�ا 
الحكم�ة منھ�ا،  إل�ىتجاوزھ�ا  وإنم�اكان؛ فلم یلتفت القرآن لھذه المس�ألة الجدلی�ة، 

  وأنبأھم بأنھا مواقیت للناس والحج.
  التذكیر بالنعم والحث على الحفاظ علیھا:  )٦(

 َخلَْقَن��ا َولََق��دْ  إن هللا س��بحانھ یتحب��ب إل��ى عب��اده ب��ذكر ھ��ذه ال��نعم، ق��ال تع��الى:
�ا َوَم�ا َطَراِئ�قَ  َسْبعَ  َفْوَقُكمْ  �َماءِ  ِم�نَ  َوأَنَزْلَن�ا َغ�اِفلِین اْلَخْل�قِ  َع�نِ  ُكنَّ  ِبَق�َدرٍ  َم�اءً  السَّ

اهُ  ا ْرِض األَ  ِفي َفأَْسَكنَّ  نَِّخیلٍ  مِّن َجنَّاتٍ  ِبھِ  لَُكم َفأَنَشأَْنا لََقاِدُرونَ  ِبھِ  َذَھابٍ  َعلَى َوإِنَّ
 َس�ْیَناء ُط�ورِ  ِم�ن َتْخ�ُرجُ  َوَش�َجَرةً  َت�أُْكلُونَ  َوِمْنَھ�ا َكِثی�َرةٌ  َفَواِك�ھُ  ِفیَھا لَُّكمْ  َوأَْعَنابٍ 

ْھنِ  َتنُبتُ  �ا نُّسِقیُكم لَِعْبَرةً  ْنَعامِ األَ  ِفي لَُكمْ  َوإِنَّ  ِكلِینَ لِّآل َوِصْبغٍ  ِبالدُّ مَّ  ُبُطوِنَھ�ا ِف�ي مِّ
المؤمنون: ( ُتْحَملُونَ  اْلفُْلكِ  َوَعلَى َوَعلَْیَھا َتأُْكلُونَ  َوِمْنَھا َكِثیَرةٌ  َمَناِفعُ  ِفیَھا َولَُكمْ 
٢٢-١٧(.  

ولعل في كلمة (لك�م) الت�ي ت�رددت ف�ي اآلی�ات أع�اله أرب�ع م�رات، م�ا یجع�ل 
بھ�ذه ال��نعم،  رء تھت�ز وھ�و یش�عر أن هللا ق��د قص�ده وتوج�ھ نح�وه قص�داً نف�س الم�

لھ الكون دون مخلوقاتھ األخرى، ب�ل ك�ل المخلوق�ات األخ�رى ق�د س�خرت  یھیئ
وتعظیم�ھ ورفعت�ھ، فكی�ف ال یقابلھ�ا  –وھ�و الغن�ي عن�ھ  –لھ، فیحس بتكریم هللا 

  ن!.والجاحدبما تستوجبھ من اعتراف بھا، وشكر علیھا؛ أال ما أألم ھؤالء 
في القرآن: نعمة الخلق واإلیجاد، وتربط  إال أن أول ھذه النعم وأكثرھا تردداً 

َھ�ا َی�ا :ب�ین ھ�ذه النعم�ة ومس�ألة الربوبی�ة اآلیات القرآنیة كثیراً  �اسُ  أَیُّ  اْعُب�ُدواْ  النَّ
ُكمُ    . )٢١لبقرة: ا( َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  َقْبلُِكمْ  ِمن َوالَِّذینَ  َخلََقُكمْ  الَِّذي َربَّ

لمس�ألة التفك�ر والنظ�ر ف�ي الك�ون، فم�ا أكث�ر اآلی�ات الت�ي  یلفت القرآن أیض�اً 
ذك���رت جمی���ل خل���ق هللا وآیات���ھ ف���ي األنف���س واآلف���اق، ویح���ث الق���رآن جمی���ع 

 ْرِض األَ  ِف�ي ِس�یُروا قُ�لْ  :المخاطبین بھ بإعم�ال نظ�رھم ف�ي ھ�ذا الك�ون الفس�یح
ُ  مَّ ثُ  اْلَخْلقَ  َبَدأَ  َكْیفَ  َفانُظُروا ْشأَةَ  ُینِشئُ  هللاَّ َ  إِنَّ  ِخَرةَ اآل النَّ  َق�ِدیرٌ  َش�ْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

وفي آیات أخرى یحث المولى عز وجل عباده بالتفكر وت�ذكر  .)٢٠ :العنكبوت(



  ٤٠

أن من أنعم علیھم بھذه النعم قادر على أن یس�لبھا م�نھم وی�ذھب بھ�ا، كم�ا ح�دث 
 َمَناِكبَِھ�ا ِف�ي َفاْمُش�وا َذلُ�والً  ْرضَ األَ  لَُكمُ  َجَعلَ  ِذيالَّ  ُھوَ  لبعض المكذبین السابقین:

ْزِقھِ  ِمن َوُكلُوا ن أَأَِمنُتم النُُّشورُ  َوإِلَْیھِ  رِّ َماء ِفي مَّ  َف�إَِذا األَْرضَ  بُِك�مُ  َیْخِس�فَ  أَن السَّ
��ن أَِمن��ُتم أَمْ  َتُم��ورُ  ِھ��يَ  ��َماء ِف��ي مَّ  َكْی��فَ  َفَس��َتْعلَُمونَ  َحاِص��باً  َعلَ��ْیُكمْ  ُیْرِس��لَ  أَن السَّ
بَ  َولََقدْ  َنِذیرِ    .    )١٨ -١٥الملك: ( َنِكیرِ  َكانَ  َفَكْیفَ  َقْبلِِھمْ  ِمن الَِّذینَ  َكذَّ

 الحكمة في الرد على الشبھات واالفتراءات:) ٧(
، وربم�ا ب�أكثر فندھا تفنیداً شبھة من الشبھات إال ورد علیھ، و لم یترك القرآن

، مث�ل احتج�اجھم بالق�در، أو طل�بھم الشبھات ھباًء منث�وراً من طریقة، حتى تعود 
لآلیات المعجزة، أو كون الرسل من البشر مثل بقیة الناس، أو أن القرآن أتى بھ 

، أو مزل�زالً  النبي بمساعدة آخرین، ویكون ال�رد ب�نفس طوی�ل وھ�ادئ، أو عنیف�اً 
ُھ��مْ  َنْعلَ��مُ  َولََق��دْ ق��ول هللا تع��الى:  ، بحس��ب ح��ال المخاط��ب، فم��ثالً منطقی��اً  عقلی��اً   أَنَّ

َم��ا َیقُولُ��ونَ   َعَرِب��يٌّ  لَِس��انٌ  َوَھ��ـَذا أَْعَجِم��يٌّ  إِلَْی��ھِ  ُیْلِح��ُدونَ  الَّ��ِذي لَِّس��انُ  َبَش��رٌ  ُیَعلُِّم��ھُ  إِنَّ
ِبینٌ  ھذا الرد المنطقي المبني على الحجة الواضحة، ال یترك  )،١٠٣النحل: ( مُّ

 قُ�لْ  اْفَت�َراهُ  َیقُولُ�ونَ  أَمْ  قول�ھ تع�الى:. وسوى التسلیم بتھاف�ت ش�بھتھ لآلخر سبیالً 
ْثلِھِ  ِبُسوَرةٍ  َفأُْتواْ  �ن اْس�َتَطْعُتم َمنِ  َواْدُعواْ  مِّ ی�ونس: ( َص�اِدِقینَ  ُكن�ُتمْ  إِن هللاِّ  ُدونِ  مِّ
یقوم على التحدي، ویعید الكرة لملعب المھاجم،  یرد المولى عز وجل رداً  )،٣٨

 :أخرى یرد الق�رآن عل�ى افت�راءات بع�ض الیھ�ودوینتظر منھ اإلجابة. وبطریقة 
 َِمْبُس�وَطَتانِ  َی�َداهُ  َب�لْ  َق�الُواْ  ِبَم�ا َولُِعُن�واْ  أَْی�ِدیِھمْ  ُغلَّ�تْ  َمْغلُولَ�ةٌ  هللاِّ  َی�دُ  اْلَیُھودُ  َوَقالَت 

أدبھ�م. وھك�ذا  وء، لس�غلیظ�اً  عنیف�اً  ، رداً )٦٤المائ�دة: ( َیَش�اُء ..... َكْی�فَ  ُینِف�قُ 
  ة الرد بحسب حال المخاطب، وحسب المقام.تتباین طریق

 :التذكیر بالیوم اآلخر) ٨(
، أن الفالح والنج�اة ی�وم القیام�ة، بی�د هللا، یص�رفھ ینسى أصحاب الدین أحیاناً 

ب��أيِّ م��نھج یری��د، وأيِّ كت��اب ُین��ِزل، وم��ن ث��م یص��بح تنبی��ھ اآلخ��ر لھ��ذه الحقیق��ة، 
لَ  َخلَْقَن�اُكمْ  َكَم�ا فُ�َراَدى ِجْئُتُموَنا دْ َولَقَ : للھدایة وجالء للنفوس من ھواھا سبیالً   أَوَّ
ةٍ  ا َوَتَرْكُتم َمرَّ ْلَناُكمْ  مَّ  َزَعْم�ُتمْ  الَّ�ِذینَ  ُش�َفَعاءُكمُ  َمَعُك�مْ  َن�َرى َوَم�ا ُظُھ�وِرُكمْ  َوَراء َخوَّ
ُھمْ  عَ  لََقد ُشَرَكاء ِفیُكمْ  أَنَّ َقطَّ ا َعنُكم َوَضلَّ  َبْیَنُكمْ  تَّ    ).٩٤األنعام: ( ُمونَ َتْزعُ  ُكنُتمْ  مَّ

عبارات قویة، تھز نفس كل من استبان لھ الحق، ولكن َصُعَب علیھ أن ینقاد، 
ألنھ ارتبط بعالئق ومنظومات أصبحت تشكل كیانھ وحیاتھ، لیدرك أن ك�ل ھ�ذه 
العالئق أوھن من بی�ت العنكب�وت، وأن�ھ ح�ین ت�دق س�اعة الحقیق�ة فس�تكون كلھ�ا 

وم اآلخر، تغیِّر الموازین، وتقلب التصورات، لتجعل . إن حقیقة الیوسراباً  وھماً 
  النفس في المواجھة الصریحة مع الحقائق الجلَّیة.



  ٤١

والمالحظ في كثیر من آیات القرآن الت�ي ت�رد عل�ى ش�بھات المتش�ككین ف�ي 
ب�ذكر  - بع�د ال�رد عل�ى ھ�ذه الش�بھات - ، أن النص القرآني یفیض)١(الیوم اآلخر

ھ��ذا الی��وم، لع��ل المتش��كك والمك��ذب  ینتب��ھ لم��ا ینتظ��ره م��ن  تفاص��یل وأح��داث
عواقب وخیمة جراء ھذا التكذیب، ولیزن بمیزان عقلھ المصالح والمفاس�د م�ن 

  ھذا التكذیب. 

 :استخدام وسائل تعبیریة وتوضیحیة إلیصال المعاني )٩(
وا، أنھ س�ھل العب�ارات، وإلیص�ال الفھ�م ركمن تیسیر القرآن الكریم للناس لید

الس�لیم فإن�ھ یس�تخدم م�ا یمك�ن أن یق��رب المعن�ى لألذھ�ان، مث�ل ض�رب األمث��ال، 
�َثالً  لَُك�م َض�َربَ كقولھ تعالى:  �ن لَُّك�م َھ�ل أَنفُِس�ُكمْ  ِم�نْ  مَّ �ا مِّ �ن أَْیَم�اُنُكم َملََك�تْ  مَّ  مِّ

�لُ  َك�َذلِكَ  َس�ُكمْ أَنفُ  َكِخیَف�ِتُكمْ  َتَخ�افُوَنُھمْ  َس�َواء ِفی�ھِ  َف�أَنُتمْ  َرَزْقَن�اُكمْ  َما ِفي ُشَرَكاء  ُنَفصِّ
وت�ارة تك�ون األمث�ال قص�ة كقص�ة ص�احب  )،٢٨ال�روم: ( َیْعِقلُونَ  لَِقْومٍ  َیاتِ اآل

َثالً  لَُھم واْضِربْ  :الجنتین ُجلَْینِ  مَّ   ).٣٢الكھف: ( رَّ
فاستخدام الوس�ائل التوض�یحیة، وم�ا یمك�ن أن یوص�ل المع�اني بطریق�ة س�ھلة 

شعر والقصة، والفن الملت�زم، كلھ�ا مم�ا دل علی�ھ وإن كانت غیر مباشرة، مثل ال
  الخطاب القرآني لآلخر. 

  :استخدام الدلیل والبرھان، ال اإلنشاء والدعاوى) ١٠(
 :من مرتكزات الخطاب القرآني، أنھ یحاجج بالبینات، ویطالب اآلخر بال�دلیل

 ْنْ  ِعن���َدُكم َھ���لْ  قُ���ل��� ِبُع���ونَ  إِن لََن���ا َفُتْخِرُج���وهُ  ِعْل���مٍ  مِّ ���نَّ  إِالَّ  َتتَّ  إَالَّ  أَن���ُتمْ  َوإِنْ  الظَّ
ةُ  َفلِلّھِ  قُلْ  َتْخُرُصونَ    ).١٤٩-١٤٨(األنعام:  اْلَبالَِغةُ  اْلُحجَّ

انظر كیف یحاجج القرآن أولئك الذین یعبدون األصنام بما ال ینفكون من�ھ إال 
 إِن لَُكمْ  َفْلَیْسَتِجیُبواْ  َفاْدُعوُھمْ  أَْمَثالُُكمْ  ِعَبادٌ  هللاِّ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ  الَِّذینَ  إِنَّ  بالتسلیم:

 أَْع��ُینٌ  لَُھ��مْ  أَمْ  ِبَھ��ا َیْبِطُش��ونَ  أَْی��دٍ  لَُھ��مْ  أَمْ  ِبَھ��ا َیْمُش��ونَ  أَْرُج��لٌ  أَلَُھ��مْ  َص��اِدِقینَ  ُكن��ُتمْ 
 الَ َف�� ِكی��ُدونِ  ُث��مَّ  ُش��َرَكاءُكمْ  اْدُع��واْ  قُ��لِ  ِبَھ��ا َیْس��َمُعونَ  آَذانٌ  لَُھ��مْ  أَمْ  ِبَھ��ا ُیْبِص��ُرونَ 
��ـيَ  إِنَّ  ُتنِظ��ُرونِ  لَ  الَّ��ِذي ّهللاُ  َولِیِّ ��الِِحینَ  َیَت��َولَّى َوُھ��وَ  اْلِكَت��ابَ  َن��زَّ  َوالَّ��ِذینَ  الصَّ

 إِلَ�ى َتْدُعوُھمْ  َوإِن َیْنُصُرونَ  أَنفَُسُھمْ  َوال َنْصَرُكمْ  َیْسَتِطیُعونَ  الَ  ُدوِنھِ  ِمن َتْدُعونَ 
 -١٩٤األع�راف: ( ُیْبِص�ُرونَ  الَ  َوُھ�مْ  إِلَْی�كَ  نُظ�ُرونَ یَ  َوَت�َراُھمْ  َیْس�َمُعواْ  الَ  اْلُھَدى
١٩٨(.   

�ا أََرأَْی�ُتم قُ�لْ  وفي مرة أخرى یحثھم للبحث عن دلیل یؤی�دون ب�ھ حججھ�م:  مَّ
�َماَواتِ  ِف�ي ِش�ْركٌ  لَُھ�مْ  أَمْ  ْرِض األَ  ِم�نَ  َخلَقُ�وا َم�اَذا أَُروِني هللاَِّ  ُدونِ  ِمن َتْدُعونَ   السَّ
نْ  أََثاَرةٍ  أَوْ  َھَذا َقْبلِ  مِّن َتابٍ ِبكِ  ِاْئُتوِني   .)٤األحقاف: ( َصاِدِقینَ  ُكنُتمْ  إِن ِعْلمٍ  مِّ

                                      
  يليها من سورة الصافات. وما ٣٦فات، واآلية على وجه املثال: أواخر سورة يس مع مطلع الصا )١(



  ٤٢

  :بیان مقصد الخطاب )١١(
 ََنةٍ  َعلَىَ  ُكنتُ  إِن أََرأَْیُتمْ  َقْومِ  َیا َقال ن َبیِّ بِّي مِّ  َوَم�ا َحَس�ناً  ِرْزق�اً  ِمْن�ھُ  َوَرَزَقِني رَّ
 َتْوِفیِقي َوَما اْسَتَطْعتُ  َما اإلِْصالَحَ  إِالَّ  أُِریدُ  إِنْ  َعْنھُ  أَْنَھاُكمْ  َما لَىإِ  أَُخالَِفُكمْ  أَنْ  أُِریدُ 
ْلتُ  َعلَْیھِ  ِبا�ِّ  إِالَّ     ).٨٨ھود: ( أُِنیبُ  َوإِلَْیھِ  َتَوكَّ

ما یفكر المخاَطب، ف�ي مص�لحة المخاِط�ب، وم�اذا یری�د م�ن وراء ھ�ذا  كثیراً 
�ْثلُُكمْ  َبَش�رٌ  إِال َھ�َذا َم�ا :ةالخطاب، من مصالح ومكاسب مادی �لَ  أَن ُیِری�دُ  مِّ  َیَتَفضَّ

ولھ���ذا فق���د تب���رأ األنبی���اء م���ن األغ���راض الدنیوی���ة  )،٢٤المؤمن���ون: ( َعلَ���ْیُكمْ 
ھ القرآُن ، وبھذا وجّ لون الناس أجراً أوأعلنوھا في مطلع بیان دعوتھم بأنھم ال یس

� َس�أَْلُتُكم َم�ا قُ�لْ  :العظ�یم الك�ریم النب�يَ   هللاَِّ  َعلَ��ى إِال أَْج�ِريَ  إِنْ  لَُك�مْ  َفُھ�وَ  أَْج�رٍ  نْ مِّ
  .)٤٧سبأ: ( َشِھیدٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى َوُھوَ 
وم��ع طغی��ان المادی��ات ف��ي العص��ر الح��الي، فإن��ھ م��ن المطل��وب أن یح��س  

المخاَطب، بأن مخاطبھ ال یرید لھ سوى الخیر، وأن یستدفئ بالمشاعر اإلیجابیة 
یرید لھ سوى النجاة والفوز واألجر؛ دون غرض وال مطلب منھ، ویدرك أنھ ال 

  دنیوي. 
وال نبعد عن مجال الحدیث، عندما نذكر بأنھ من الضروري أن یدرك اآلخر 

وعملیاً، فبكل ثقة استعرض نبي هللا موسى علیھ السالم  كفاءة المخاِطب، أخالقیاً 
�� ِفْرَع��ْونُ  َی��اھ��ذه الكف��اءة وھ��و یخاط��ب فرع��ون ویق��ول:  ��ن َرُس��ولٌ  يإِنِّ بِّ  مِّ  رَّ

َن�ةٍ  ِجْئ��ُتُكم َق��دْ  اْلَح�قَّ  إِالَّ  هللاِّ  َعلَ��ى أَقُ��ولَ  الَّ  أَن َعلَ�ى َحِقی��قٌ  اْلَع�الَِمین ��ن ِبَبیِّ ُك��مْ  مِّ بِّ  رَّ
وكذا نبي هللا یوسف علیھ  .)١٠٥ -١٠٤األعراف: ( إِْسَراِئیلَ  َبِني َمِعيَ  َفأَْرِسلْ 
��ي األَْرِض  َزآِئنِ َخ�� َعلَ��ى اْجَعْلِن��ي َق��الَ  :الس��الم . )٥٥یوس��ف: ( َعلِ��یمٌ  َحِف��یظٌ  إِنِّ

وبالتأكید فإن ھذه الكفاءة لیست عبارة عن دعاوى جوفاء، وال شعارات خرق�اء، 
وإنما حقائق المسھا الناس وعایشوھا، وعرفوھا عن أھلھا ولو لم یتحدثوا عنھا؛ 

أن�ھ  ن، ویعلم�ووبمعرفة الناس لھذه الكفاءة یتأكد لھم صدق الُمخاطب في خطابھ
ال یرید أن یتسلق لمآرب ومقاصد من خالل دعاوى، ال یبلغھا بمقدراتھ؛ فتك�ون 

  منھم الثقة في الخطاب وحامل الخطاب.
  :استخدام اإلشارة ال الخطاب المباشر إلزالة الحرج )١٢(

یس���تخدم الق���رآن الك���ریم ف���ي معالج���ة كثی���ر م���ن القض���ایا أس���ماء الموص���ول 
ع��ن  )، أو التبع��یض (وم��ن الن��اس) (وم��نھم....) عوض��اً (وال��ذین...) (وَم��ن....

باإلض�افة إل�ى  -تحدید الفرقة أو الشخص المحدد بالنظر في أمره وقضیتھ، وھذا
ع�ن  یجع�ل المخاط�ب بعی�داً  -االس�تمراریةأنھ یمدد من مج�ال ال�نص، ویكف�ل ل�ھ 

حرج المخاطبة المباشرة، التي إن أتت في غی�ر ظروفھ�ا المناس�بة، فإنھ�ا تس�بب 
في كثیر من األحیان نتائج عكسیة، وتجعل المخاطب في حالة من التح�دي، مم�ا 



  ٤٣

تھ، ول�ذا یؤدي إلى تعصبھ للباطل، فیعمیھ عن الحق، بل ویأبى حتى سماع ص�و
 -ال�ذین ل��م یظھ�روا حقیق��ة ب��واطنھم خاص�ة للمن��افقین -نج�د الق��رآن الك�ریم یرك��ز

بص�ورة عام�ة، تجع�ل على الخطاب غیر المباشر، فیتحدث القرآن ع�ن م�واقفھم 
متج��ددة العط��اء؛ یمك��ن النظ��ر إل��ى  -ب��رغم نزولھ��ا لحادث��ة مح��ددة -اآلی��اتم��ن 

لمراجع�ة  عبرھا مع تك�رار أس�بابھا، وم�ن الناحی�ة األخ�رى تت�رك لآلخ�ر مج�االً 
، وتمنع�ھ ع�زة ال�نفس م�ن االس�تكبار، حتى ال یكون منھ نفسھ، بعدم ذكره تحدیداً 

. وم�ع الخط�اب غی�ر المباش�ر وخص�ماً  ع�دواً  قبول الحق بعد أن اتخذه ھذا الحق
 واالس���تغفارال���ذي یكش���ف ال���دواخل  ف���إن اآلی���ات الكریم���ة تف���تح ب���اب التوب���ة 

 َوالَ والمراجعة الداخلیة مع النفس؛ ومن األمثلة على ذلك آیات سورة النس�اء:  
اناً  َكانَ  َمن ُیِحبُّ  الَ  ّهللاَ  إِنَّ  أَنفَُسُھمْ  َیْخَتاُنونَ  الَِّذینَ  َعنِ  ُتَجاِدلْ   َیْسَتْخفُونَ  أَِثیماً  َخوَّ

�اسِ  ِمنَ  ُت�ونَ  إِذْ  َمَعُھ�مْ  َوُھ�وَ  هللاِّ  ِم�نَ  َیْس�َتْخفُونَ  َوالَ  النَّ  اْلَق�ْولِ  ِم�نَ  َیْرَض�ى الَ  َم�ا ُیَبیِّ
 َفَم�ن ْنَیاال�دُّ  اْلَحَی�اةِ  ِف�ي َع�ْنُھمْ  َجاَدْلُتمْ  َھـُؤالء َھاأَنُتمْ  ُمِحیطاً  َیْعَملُونَ  ِبَما ّهللاُ  َوَكانَ 
ن أَم اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َعْنُھمْ  ّهللاَ  ُیَجاِدلُ   َیْظلِمْ  أَوْ  ُسوءاً  َیْعَملْ  َوَمن َوِكیالً  َعلَْیِھمْ  َیُكونُ  مَّ
ِحیماً  َغفُوراً  ّهللاَ  َیِجدِ  ّهللاَ  َیْسَتْغِفرِ  ُثمَّ  َنْفَسھُ  َم�ا إِْثم�اً  َیْكِس�بْ  َوَم�ن رَّ  َعلَ�ى َیْكِس�ُبھُ  َفإِنَّ

وفي سورة التوبة، وبعد أن  .)١١١-١٠٧النساء: ( َحِكیماً  َعلِیماً  ّهللاُ  َوَكانَ  ِسھِ َنفْ 
استعرض المولى عز وجل صفات المنافقین وأفع�الھم، وكش�ف دخائ�ل نفوس�ھم، 

 ُھ�وَ  ّهللاَ  أَنَّ  َیْعلَُمواْ  أَلَمْ  :وأرق عبارة أسلوببعد ذلك فتح لھم باب التوبة بألطف 
ْوَب��ةَ  َیْقَب��لُ  ��َدَقاتِ  َوَیأُْخ��ذُ  ِعَب��اِدهِ  َع��نْ  التَّ ابُ  ُھ��وَ  ّهللاَ  َوأَنَّ  الصَّ ��وَّ ِحیمُ  التَّ التوب��ة: ( ال��رَّ
  ، ولم یخاطبھم مباشرة ویقول لھم: توبوا، كما یقول للمؤمنین. )١٠٤

ویس��تخدم الق��رآن الك��ریم الخط��اب غی��ر المباش��ر بطریق��ة أخ��رى ف��ي س��ورة 
الت��ي حل��ت بخمس��ة م��ن األق��وام   األع��راف، فبع��د استعراض��ھ للعاقب��ة الوخیم��ة

 أَْھ�لَ  أَنَّ  َولَ�وْ السابقین كنتیجة للعصیان والجحود، یأتي التعقیب مباشرة لیق�ول: 
َق��واْ  آَمُن��واْ  اْلقُ��َرى ��نَ  َبَرَك��اتٍ  َعلَ��ْیِھم لََفَتْحَن��ا َواتَّ ��َماءِ  مِّ ُبواْ  َولَ��ـِكن َواألَْرِض  السَّ  َك��ذَّ

 َوُھ��مْ  َبَیات��اً  َبأُْس��َنا َی��أِْتَیُھمْ  أَن اْلقُ��َرى أَْھ��لُ  أََف��أَِمنَ  ونَ َیْكِس��بُ  َك��اُنواْ  ِبَم��ا َفأََخ��ْذَناُھم
 َمْك�رَ  أََف�أَِمُنواْ  َیْلَعُب�ونَ  َوُھ�مْ  ُض�ًحى َبأُْسَنا َیأِْتَیُھمْ  أَن اْلقَُرى أَْھلُ  أَِمنَ  أَوَ  َنآِئُمونَ 

 ِم�ن األَْرضَ  َیِرُث�ونَ  لِلَّ�ِذینَ  َیْھ�دِ  أََولَ�مْ  اْلَخاِس�ُرونَ  اْلَق�ْومُ  إِالَّ  هللاِّ  َمْكرَ  َیأَْمنُ  َفالَ  هللاِّ 
 ِتْلكَ  َیْسَمُعونَ  الَ  َفُھمْ  قُلُوِبِھمْ  َعلَى َوَنْطَبعُ  ِبُذُنوِبِھمْ  أََصْبَناُھم َنَشاء لَّوْ  أَن أَْھلَِھا َبْعدِ 

 ِبَم�ا لُِیْؤِمُن�واْ  َكاُنواْ  َفَما َناتِ ِباْلَبیِّ  ُرُسلُُھم َجاءْتُھمْ  َولََقدْ  أَنَبآِئَھا ِمنْ  َعلَْیكَ  َنقُصُّ  اْلقَُرى
ُبواْ   )،١٠١ -٩٦األع�راف: ( اْلَك�اِفِرینَ  قُلُ�وبِ  َعلَ�ىَ  ّهللاُ  َیْطَب�عُ  َك�َذلِكَ  َقْب�لُ  ِم�ن َكذَّ

بص�ورة ال تخف�ى عل�ى  -یشعرك ھذا التعقیب القرآني الذي یتحدث عن الس�ابقین
ؤالء، ویخاطب�ھ، بأنھ یضع المستمع في مكان أھ�ل الق�رى ھ� -صاحب أدنى حس

؛ ویحث�ھ )إی�اك أعن�ي(دون أن یحس بجفوة المباشرة في الخطاب، على طریق�ة: 



  ٤٤

عل��ى التق��وى ویدل��ھ عل��ى ثمارھ��ا الطیب��ة ف��ي ال��دنیا واآلخ��رة، وینب��ھ المخاط��ب 
لوضع صورة السابقین من المكذبین نصب عینیھ، ألنھ ال أحد فوق سنة هللا التي 

 تماثلة. ال تتخلف، فالجزاء واحد لألفعال الم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٥

  الفصل الثالث
  أشكال الخطاب القرآني لآلخر

 :ة ینف��تح بھ��ا عل��ى اآلخ��ر، وھ��يالخط��اب القرآن��ي أرب��ع أش��كال رئیس�� یأخ��ذ
. ولك�ل وخط�اب المجاھ�دة ،وخط�اب التع�ایش ،لةدوخطاب المجا ،خطاب البالغ

ع�ة تتداخل ھذه الخطابات باختالف طبی وأحیاناً  ،الزمنیة الخاصة خطاب مرحلتھ
  المَخاطب وموقفھ من الرسالة.

  :بالغالخطاب 
یصوغ بالغھ ال�دعوي بمزاج�ھ الخ�اص وھ�واه  لم یدع القرآن الرسول الكریم 

 اً البش��ري، ب��ل أطل��ق الق��رآن جمل��ة ال��بالغ ال��دعوي األساس��یة، الت��ي ال تس��تثني أح��د
یصدق علیھ اس�م الن�اس، ویخاط�ب ف�یھم إدراكھ�م ألكب�ر ظ�اھرتین ك�ونیتن: الس�ماء 

ألرض كآیات شاخصة، والحیاة والموت كظاھرتین تحكمان حیاة اإلنس�ان، وھ�ي وا
 ُمْل�كُ  لَھُ  الَِّذي َجِمیعاً  إِلَْیُكمْ  هللاِّ  َرُسولُ  إِنِّي النَّاسُ  أَیَُّھا َیا قُلْ ظواھر یلحظھا كل أحد: 

َماَواتِ  ِب�يِّ  َوَرُس�ولِھِ  ِب�ا�ِّ  َف�آِمنُواْ  َوُیِمی�تُ  ُیْحِی�ـي ُھوَ  إِالَّ  إِلَـھَ  ال َواألَْرِض  السَّ �يِّ  النَّ  األُمِّ
ولك��ن هللا  .)١٥٨(األع��راف:  َتْھَت��ُدونَ  لََعلَُّك��مْ  َواتَّبُِع��وهُ  َوَكلَِماِت��ھِ  ِب��ا�ِّ  ُی��ْؤِمنُ  الَّ��ِذي

 َعلَ�ى اَم�: تع�الى هللا تبارك وتعالى یقصر مھمة الرسول على البالغ المب�ین، یق�ول
ُس��ولِ   وق��د وردت ،)٩٩ (المائ��دة: َتْكتُُم��ونَ  َوَم��ا ُتْب��ُدونَ  َم��ا َیْعلَ��مُ  ّهللاُ وَ  اْل��َبالَغُ  إِالَّ  الرَّ

 بص�یغة منھ�ا م�رة عش�رة إح�دى م�رة، عش�رة خم�س الكریم القرآن في )بالغ( كلمة
ُس�لِ  َعلَ�ى َفَھ�لْ  ...: وج�ل ع�ز  قول�ھ ف�ي وكما ،السابقة اآلیة في كما القصر  إِالَّ  الرُّ
 اْل��َبالَغُ  إِالَّ  َعلَْیَن��ا َوَم��ا: الرس��ل لس��ان عل��ى وقول��ھ )،٣٥ (النح��ل: اْلُمِب��ینُ  اْل��َبالغُ 
 منھ�ا ،م�رة أربع�ین م�ن أكث�ر ال�بالغ كلم�ة مشتقات وردت . كما)١٧ (یس: اْلُمبِینُ 

ُس�ولُ  أَیَُّھا َیا: بالبالغ أمر ھو ما بِّ�كَ  ِم�ن إِلَْی�كَ  أُن�ِزلَ  َم�ا َبلِّ�غْ  الرَّ  َفَم�ا َتْفَع�لْ  لَّ�مْ  َوإِن رَّ
��اسِ  ِم��نَ  َیْعِص��ُمكَ  َوّهللاُ  ِرَس��الََتھُ  تَ َبلَّْغ��  : (المائ��دة اْلَك��افِِرینَ  اْلَق��ْومَ  َیْھ��ِدي الَ  ّهللاَ  إِنَّ  النَّ
ا :أخرى بمعان ھو ما ، ومنھا)٦٧ ْعيَ  َمَعھُ  َبلَغَ  َفلَمَّ   ).١٠٢(الصافات:  السَّ

 ل�ھقو وف�ي الس�ابقة، ی�س آی�ة ف�ي كما )مبین( بأنھ آیات سبع في البالغ ووصف
َم��ا: تع�الى  َعلَ��ى َوَم��ا: وقول��ھ )،١٢: ( التغ��ابن اْلُمِب��ینُ  غُ اْل��َبال َرُس��ولَِنا َعلَ��ى َفإِنَّ

 متطلب��ات م��ن اإلبان��ة أن والش��ك  .)١٨: (العنكب��وت اْلُمِب��ینُ  غُ اْل��َبال الَرُس��وِل إال
 البی���ان یك��ون ولك��ي بھ���ا، إال مك��تمالً  ال��بالغ یك���ون ال الت��ي ومس��تلزماتھ ال��بالغ

 م��ا أحس��ن عل��ى للمبلَّ��غ المبلِّ��غ یری��دھا الت��ي المع��اني وتص��ل المطلوب��ة، بص��ورتھ
ُس�ولٍ  ِم�ن أَْرَس�ْلَنا َوَما :قومھ بلسان نبي كل الكریم المولى أرسل فقد یكون؛  إِالَّ  رَّ
 اْلَحِك�یمُ  ی�زُ اْلَعزِ  َوُھ�وَ  َیَش�اءُ  َم�ن َوَیْھِدي َیَشاءُ  َمن ّهللاُ  َفُیِضلُّ  لَُھمْ  لُِیَبیِّنَ  َقْوِمھِ  ِبلَِسانِ 

  .)٤: (إبراھیم



  ٤٦

 بع�د ق�ال معلق�اً فالج�احظ ف�ي الح�دیث ع�ن أھمی�ة البی�ان واإلفھ�ام،  أس�ھبوقد 
 والتفھیم، اإلفھام وعلى والتبیین، البیان على األمر مدار ألن: (السابقة اآلیة ذكر

 ك��ان اس��تبانة أش��د القل��ب ك��ان كلم��ا أن��ھ كم��ا أحم��د، ك��ان أب��ین اللس��ان ك��ان وكلم��ا
�م أن إال الفض�ل، ف�ي ش�ریكان عن�ك والمتفھم لك لمفھموا. أحمد  م�ن أفض�ل المفھِّ

 ك��ل إلزال��ة یس��عى أن المبل��غ فعل��ى ول��ذا. )١()والم��تعلم الع��الم وك��ذلك الم��تفھم،
 هللا أمر وعندما الخطاب، وصول في والوضوح اإلبانة دون تحول التي العوائق

ن ُعْقَدةً  اْحلُلْ وَ ـب السالم علیھ موسى دعاه شریعتھ، بتبلیغ موسى نبیھ  لَِّساِني مِّ
 بحی��ث ب��ل بالكلی��ة، ذل��ك ی��زول أن س��أل وم��ا. ( )٢٨ -٢٧ط��ھ: ( َق��ْولِي َیْفَقُھ��وا
 الجمی�ع س�أل ول�و الحاج�ة، ق�در وھ�و من�ھ، یرید ما فھم لھم ویحصل العي یزول
 تع�الى هللاّ  ق�ال. بقی�ت ولھ�ذا الحاج�ة، بحس�ب إال یس�ألون ال األنبی�اء ولكن ،لزال

نْ  َخْیرٌ  أََنا أَمْ  قال: أنھ فرعون عن إخباراً   ُیِب�ینُ  َیَك�ادُ  َوال َمِھینٌ  ُھوَ  الَِّذي َھَذا مِّ
   .)٢()بالكالم یفصح أي )٥٢الزخرف: (

 موس�ى هللا وس�أل(  :ق�ائالً  العق�دة بحل موسى دعاء على أما الجاحظ فقد علق
 جت���ھ،ح ع���ن واإلبان���ة رس���التھ، ب���إبالغ فرع���ون إل���ى بعث���ھ ح���ین الس���الم علی���ھ

 الت�ي والُحبس�ة لس�انھ، في كانت التي العقدة ذكر حین فقال أدلتھ، عن واإلفصاح
��ن ُعْق��َدةً  َواْحلُ��لْ  :بیان��ھ ف��ي كان��ت  )،٢٨ -٢٧ط��ھ: ( َق��ْولِي َیْفَقُھ��وا لَِّس��اِني مِّ
 ك��ل إل��ى واس��تراحتھ س��بب، بك��ل فرع��ون تعل��ق ع��ن وتع��الى تب��ارك هللا وأنبأن��ا
 ح�ین مكای�د، مخت�ال ك�ل وعل�ى معان�د، جاح�د لك مذھب إلى بذلك ونبھنا شغب،
�نْ  َخْی�رٌ  أََن�ا أَمْ : بقولھ خبرنا الزخ�رف: ( ُیِب�ینُ  َیَك�ادُ  َوال َمِھ�ینٌ  ُھ�وَ  الَّ�ِذي َھ�َذا مِّ

 َفأَْرِس�ْلھُ  لَِس�اناً  ِمنِّ�ي أَْفَص�حُ  ُھ�وَ  َھ�اُرونُ  َوأَِخ�ي: الس�الم علیھ موسى وقال .)٥٢
قُِني ِرْدءاً  َمِعيَ  ُبونِ  أَن أََخ�افُ  يإِنِّ  ُیَصدِّ  َوَیِض�یقُ : وق�ال ،)٣٤القص�ص: ( ُیَك�ذِّ

 ف�ي من�ھ رغب�ة ،)١٣الش�عراء: ( َھاُرونَ  إِلَى َفأَْرِسلْ  لَِساِني َینَطلِقُ  َوال َصْدِري
 أمی�ل، إلی�ھ األعن�اق لتكون الداللة، وضوح في والمبالغة بالحجة، اإلفصاح غایة

  .)١()أسرع إلیھ والنفوس أفھم عنھ والعقول

  ھدف البالغ(أ) 
 الس�ابقة، الفق�رة من استبان كما اآلخر خطاب من األساس الھدف ھو البالغ
 یق�ول. یھت�د ل�م م�ن عل�ى الحج�ة إقام�ة أو الھدایة، ھو نفسھ البالغ من والھدف

                                      
  .١١ص، ١اجلاحظ، البيان والتبيني، ج )١(
  .ابن كثري، تفسري القرآن العظيم )٢(
  .٧ ص ،١اجلاحظ، البيان والتبيني، ج )١(



  ٤٧

نْ  ُروحاً  إِلَْیكَ  أَْوَحْیَنا َوَكَذلِكَ : وتعالى تبارك  اْلِكَتابُ  َما َتْدِري ُكنتَ  َما أَْمِرَنا مِّ
ْھِدي ُنوراً  َجَعْلَناهُ  َولَِكن یَمانُ اإلِ  َوال َشاء َمنْ  بِھِ  نَّ ِدي َوإِنَّ�كَ  ِعَباِدَنا ِمنْ  نَّ  إِلَ�ى لََتْھ�

ْسَتقِیمٍ  ِصَراطٍ  ةٌ  َوُھ�ًدى لِلنَّاسِ  َبَصائِرُ  َھَذا: ویقول ،)٥٢(الشورى:  مُّ  َوَرْحَم�
  .)٢٠(الجاثیة:  ُیوقُِنونَ  لَِّقْومِ 

: تعالى قولھ في التوالي على الھدایة ورحمة البالغ ذكر األنبیاء سورة وفي
 ََّعابِِدینَ  لَِّقْومٍ  غاً لََبال َھَذا فِي إِن لِّْلَعالَِمینَ  َرْحَمةً  إِال أَْرَسْلَناكَ  َوَما  :األنبیاء)

 ھ�ذا ف�ي إن: (، وحول ھذا المعنى، فقد أب�ان س�ید قط�ب رحم�ھ هللا)١٠٧- ١٠٦
 ال�دنیا ف�ي الن�اس مص�ائر وم�ن والحی�اة، الك�ون في سنن من یكشفھ وما القرآن

 للمس�تعدین وكفای�ة لبالغ�اً  ھ�ذا ف�ي إن..  والج�زاء العمل قواعد ومن واآلخرة،
 متھی��ئ ط��ائع القل��ب خاش��ع العاب��د ألن) عاب��دین( ویس��میھم هللا. ھ��دى الس��تقبال

 ھمبأیدی لیأخذ كافة للناس رحمة رسولھ هللا أرسل ولقد. واالنتفاع والتدبر للتلقي
 الرحم��ة كان��ت وإن المس��تعدون، المتھیئ��ون أولئ��ك إال یھت��دي وم��ا الھ��دى، إل��ى

  .)١(المؤمنین..) ولغیر للمؤمنین تتحقق
  :البالغ خطاب في قرآنیة موجھات(ب) 

  :أحسن ھي التي قول) ١(
ْیَطانَ  إِنَّ  أَْحَسنُ  ِھيَ  الَِّتي َیقُولُواْ  لِِّعَباِدي َوقُل ْیَطانَ  نَّ إِ  َبْیَنُھمْ  َینَزغُ  الشَّ  َكانَ  الشَّ

ِبیناً  َعُدّواً  لِِإلْنَسانِ    ).٥٣اإلسراء: ( مُّ
 تع�الى ف�ا� والش�ؤون، األم�ور ك�ل ف�ي واألكم�ل األحس�ن دی�ن ھو الدین ھذا 
 ف�ي وخاص�ة دائم�اً  األحس�ن بتوخي بل بالحسن، والعمل بالتوقف لیس عباده أمر
 ِب�الَِّتي َوَج�اِدْلُھم ....: وج�ل ع�زَّ  الح�قُّ  یق�ول والمجادلة، والحوار المخاطبة أمر
ْی��ُتم َوإَِذا: وق��ال ،)١٢٥النح��ل: ( أَْحَس��نُ  ِھ��يَ  ��ةٍ  ُحیِّ ��واْ  ِبَتِحیَّ  أَوْ  ِمْنَھ��ا ِبأَْحَس��نَ  َفَحیُّ

وَھا  ُتَج�اِدلُوا َوال: وق�ال ،)٨٦النس�اء: ( َحِس�یباً  َش�ْيءٍ  ُك�لِّ  َعلَ�ى َكانَ  ّهللاَ  إِنَّ  ُردُّ
�ا َوقُولُ�وا ِم�ْنُھمْ  َظلَُم�وا الَّ�ِذینَ  إِال أَْحَسنُ  ِھيَ  الَِّتيبِ  إِال اْلِكَتابِ  أَْھلَ   أُن�ِزلَ  ِبالَّ�ِذي آَمنَّ
  ).٤٦العنكبوت: ( ُمْسلُِمونَ  لَھُ  َوَنْحنُ  َواِحدٌ  َوإِلَُھُكمْ  َوإِلَُھَنا إِلَْیُكمْ  َوأُنِزلَ  إِلَْیَنا

 الحس�ن لق�ولا بغی�ر یك�ون أن یمك�ن ال والرحمة الھدایة وقصد البالغ أمر إن
 هللا أوصى ولذا واألخشن، الخشن بالقول الھدایة تكون أن یمكن إذ ال واألحسن،

 وھ��و – فرع��ون إل��ى أرس��لھما عن��دما الس��الم علیھم��ا وھ��ارون موس��ى تع��الى
ن��اً  َق��ْوالً  لَ��ھُ  َفقُ��وال  :الل��ین ب��الكالم بوعظ��ھ  -المتجب��ر الطاغی��ة رُ  لََّعلَّ��ھُ  لَّیِّ  أَوْ  َیَت��َذكَّ

                                      
رمحـــة حـــىت للكـــافرين، والـــذين  ، وأمـــا كيـــف يكـــون الرســـول  ٢٤٠١-٢٤٠٠، ٤ســـيد قطـــب، يف ظـــالل القـــرآن، ج )١(

 نار، فقد حتدث عن هذه املسألة اإلمام ابن القيم يف كتابه: جالء األفهام، فلينظر هلا هناك.يدخلون ال
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ناً  َقْوالً  لَھُ  َفقُوال )،٤٤طھ: ( َیْخَشى  رفی�ق، س�ھل ل�ین رقی�ق، بك�الم(  أي ،لَّیِّ
  .)٢()وأنجع وأبلغ النفوس في أوقع لیكون

 ف�ي رفیق�اً  ك�ان ألنھ المتحابین وملتقى األفئدة، مھوى  محمد الحبیب كان وقد
 ُكن�تَ  َولَ�وْ  لَُھ�مْ  لِن�تَ  هللاِّ  مِّنَ  َرْحَمةٍ  َفبَِما :اآلخرین مع التواصل في سھالً  الحدیث،

واْ  اْلَقْلبِ  َغلِیظَ  َفّظاً   األَْمرِ  ِفي َوَشاِوْرُھمْ  لَُھمْ  َواْسَتْغفِرْ  َعْنُھمْ  َفاْعفُ  َحْولِكَ  ِمنْ  الَنَفضُّ
��لْ  َعَزْم��تَ  َف��إَِذا لِینَ  ُیِح��بُّ  ّهللاَ  إِنَّ  هللاِّ  َعلَ��ى َفَتَوكَّ  (ق��ال .)١٥٩(آل عم��ران:  اْلُمَت��َوكِّ

 ك�ان: "فق�ال جلس�ائھ ف�ي  النب�ي س�یرة ع�ن أب�ي س�ألت: عن�ھ هللا رض�ي الحسین
اب، وال غل�یظ، وال بف�ظ ل�یس الجانب، نلیّ  البشر، دائم  النبي �اش، وال ص�خَّ  فحَّ
اح، وال عیَّاب، وال  یجی�ب وال راجی�ھ، من�ھ ی�ؤیس وال یش�تھي، ال عم�ا یتغاف�ل م�دَّ
 وال عورت�ھ، یطل�ب وال یعیب�ھ، وال أح�داً  ی�ذم ال ك�ان: ثالث من نفسھ ترك قد فیھ،
 ف�إذا الطیر، رؤوسھم على كأنما جلساؤه أطرق تكلم وإذا ثوابھ؛ رجا فیما إال یتكلم
 یف�رغ، حت�ى ل�ھ أنص�توا عن�ده تكل�م ومن الحدیث، عنده یتنازعون ال تكلموا سكت

 یتعجب�ون مم�ا ویتعج�ب من�ھ، یض�حكون مم�ا یض�حك أولھ�م، ح�دیث عن�ده حدیثھم
   .)١(")ومسألتھ منطقھ من جفوةال على للغریب ویصبر منھ،

 تب�رر وال الحس�ن؛ الق�ول تج�اوز في سبباً  الخصومة وال االختالف یعتبر وال
 اْدَف�عْ  :س�بحانھ ق�ال كم�ا الخص�ومة، في والفجور الفحش الدین في العداوة حتى
َئةَ  أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي یِّ ال تجع�ل  :ي، أ)٩٦المؤمنون: ( َیِصفُونَ  ِبَما أَْعلَمُ  َنْحنُ  السَّ

ما یصفوننا بھ من الكذب واألباطی�ل ذریع�ة ل�ك لت�دفعھم بغی�ر الت�ي ھ�ي أحس�ن؛ 
یِّبِ  إِلَى َوُھُدواوقال سبحانھ:  الح�ج: ( اْلَحِمی�دِ  ِصَراطِ  إِلَى َوُھُدوا اْلَقْولِ  ِمنَ  الطَّ

   .)٢(الخصومة في القول من الطیب إلى ھدوا: العالیة ابن قال )،٢٤

 الَّ�ِذینَ  َتُسبُّواْ  َوالَ   والتجریح، السب عن البعد: والخطاب القول إحسان ومن 
ا َكَذلِكَ  ِعْلمٍ  ِبَغْیرِ  َعْدواً  ّهللاَ  َفَیُسبُّواْ  هللاِّ  ُدونِ  ِمن َیْدُعونَ  نَّ ةٍ  لُِكلِّ  َزیَّ  يّ إِلَ� ُث�مَّ  َعَملَُھمْ  أُمَّ
ِھ��م ��ْرِجُعُھمْ  َربِّ ��ُئُھم مَّ  الَّ��ِذینَ  َتُس��بُّواْ  َوالَ  ،)١٠٨األنع��ام: ( َیْعَملُ��ونَ  َك��اُنواْ  ِبَم��ا َفُیَنبِّ

 یس�بوا أن الم�ؤمنین سبحانھ فنھى. النھي جواب ّهللاَ  َفَیُسبُّواْ  هللاِّ  ُدونِ  ِمن َیْدُعونَ 
  .)١(كفراً  وازدادوا الكفار نفر سبوھا إذا علم ألنھ أوثانھم؛

                                      
  .ابن كثري: تفسري القرآن العظيم )٢(
  .١٠١ص ابن القيم، جالء األفهام، )١(
  .الشوكاين، فتح القدير )٢(
  .القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )١(
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  :الخطاب لحامل القلبي واالطمئنان النفسي التھیؤ )٢(
وترص�د  ، التي تص�ور)طھ( سورة في نراجع عندما النقطة ھذه أھمیة تتجلى

موس��ي أم��ام أح��د جب��ابرة األرض، وتص��ور  أس��لوب الداعی��ة الموف��ق نب��ي هللا
 نبی��ھ تع��الى هللا أم��ر وكی��ف موس��ى ف��ي أش��د الح��االت قس��وة، اطمئن��انالس��ورة  

 ان،ثعب إلى عصاه بتحویل الباھرة اآلیات أراه قد أوالً  فھو الدعوة، لیغببت موسى
ھا ال الت��ي هللا ق��درة إل��ى یطم��ئن حت��ى س��وء، غی��ر م��ن بیض��اء ی��ده وإخ��راج  تح��دُّ

�ھُ  ِفْرَع�ْونَ  إِلَ�ى اْذَھ�بْ  :هللا ل�ھ ق�ال وعن�دما حدود،  طل�ب ،)٢٤ط�ھ: ( َطَغ�ى إِنَّ
 یش�رح أن وج�ل ع�ز هللا فس�أل النفس�ي؛ االستقرار من مزیداً  السالم علیھ موسى

 ینش�طا حتى روناھ بأخیھ أزره ویشد ان،اللس عقدة ویحل أمره، وییسر صدره،
 هللاِّ  ِب�ِذْكرِ  أَالَ  :القلب�ي واالطمئن�ان الروح�ي الم�دد فی�زداد وتس�بیحھ، هللا ذكر في

 َق�دْ  َقالَ  :السالم علیھ موسى دعاء هللا فاستجاب ،)٢٨الرعد: ( اْلقُلُوبُ  َتْطَمِئنُّ 
 كی��د م��ن أنج��اه إذ علی��ھ بنعمت��ھ وذك��ره ،)٣٦ط��ھ: ( ُموَس��ى َی��ا ُس��ْؤلَكَ  أُوِتی��تَ 
 م�ن: ل�ھ یق�ول وكأنھ الیم، في الغرق من وأنجاه األطفال، یقتل إذ األول، فرعون
 تطلب وأنت فیھ أقامك موطن في ینصرك ال كیف تدرك، ال طفل وأنت نصرك

 واالطمئن��ان االس��تقرار عل��ى الباعث��ة الربانی��ة الرس��ائل خاتم��ة وكان��ت النص��رة؟
ِني َتَخاَفا ال َقالَ : لھما تعالى قولھ    ).٤٦(طھ:  َوأََرى أَْسَمعُ  َمَعُكَما إِنَّ

 اللی��ل ف��ي وذك�ره ب��ا� ب��األنس یت�زود ب��أن  محم��د نبی�ھ یخاط��ب تع�الى وهللا
 :المب�ین ال�بالغ ف�ي المتمث�ل الثقی�ل الحم�ل أعب�اء یتحم�ل أن یستطیع حتى البھیم؛

َھا َیا لُ  أَیُّ مِّ  َعلَْی�ھِ  ِزدْ  أَوْ  َقلِ�یالً  ِمْن�ھُ  انقُ�صْ  أَوِ  ِنْص�َفھُ  َقلِ�یالً  إِال اللَّْی�لَ  قُ�مِ  اْلُمزَّ
ا َتْرِتیالً  اْلقُْرآنَ  َوَرتِّلِ    ).٥-١المزمل: ( َثِقیالً  َقْوالً  َعلَْیكَ  َسُنْلِقي إِنَّ

  والت��ي الحی��ة، القل��وب أص��حاب م��ن إال یت��أتى أن یمك��ن ال اآلخ��ر ف��ي الت��أثیر إن
 الثق��ة، بری��ق أعی��نھم وف��ي الیق��ین، ح��رارة مكلم��اتھ فف��ي بمبادئھ��ا، إیمان��اً  ام��تألت

 م��ن خ��رج وإذا اآلذان، یتج��اوز ال اللس��ان م��ن خ��رج إذا الك��الم ف��إن یق��ال وكم��ا
وفي ھذا المعنى ن�دع الح�دیث لص�احب الظ�الل، ال�ذي  !القلب مستقره فإن القلب

مھم�ا تك�ن  ،وتص�ل ھام�دة ،الكلمة لتنبعث میتة إنیتحفنا بھذه الكلمات الرائعة: (
من قلب یؤمن بھا. ولن یؤمن إنسان بم�ا  تنبعث إذا ھي لم ،رنانة متحمسة طنانة

لم�ا ینط�ق..  واقعی�اً  وتجس�یماً  ،یقول لما إال أن یستحیل ھو ترجمة حیة یقول حقاً 
ف�ي تل�ك الكلم�ة طن�ین وال بری�ق..  یك�ن ویثق الناس، ولو ل�م ،عندئذ یؤمن الناس

وتس�تمد جمالھ�ا م�ن ص�دقھا ال  ا،ھ�رنین إنھا حینئذ تستمد قوتھا من واقعھا ال م�ن
   .منبثقة من حیاة ألنھا من بریقھا.. إنھا تستحیل یومئذ دفعة حیاة،
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 ،ھیناً  بین القول والفعل، وبین العقیدة والسلوك، لیست مع ھذا أمراً  والمطابقة
، ض�ة وجھ�د ومحاول�ة. وإل�ى ص�لة ب�ا�. إنھا في حاجة إل�ى ریامعبداً  طریقاً  وال

فمالبس�ات الحی�اة وض�روراتھا واض�طراراتھا  ؛اس�تعانة بھدی�ھمن�ھ، و واس�تمداد
بالفرد في واقعھ عما یعتقده في ضمیره، أو عما یدعو إلی�ھ غی�ره.  تنأى ما كثیراً 

ل�م یتص�ل ب�القوة الخال�دة ض�عیف مھم�ا كان�ت قوت�ھ، ألن ق�وى  م�ا والف�رد الف�اني
ولك�ن لحظ�ة  ؛وق�د یغالبھ�ا م�رة وم�رة وم�رة ؛منھ أكبر الشر والطغیان واإلغواء

فأم�ا وھ�و  ؛ماضیھ وحاض�ره ومس�تقبلھ ویخسر ،ویتھاوىضعف تنتابھ فیتخاذل 
م�ن ك�ل ق�وي. ق�وي عل�ى  أق�وى األزل واألب�د فھ�و ق�وي ق�وي، ق�وةی�ركن إل�ى 

ال�ذین  القوة شھوتھ وضعفھ. قوي على ضروراتھ واضطراراتھ. قوي على ذوي
  .)١()یواجھونھ

  :المخاَطب مع المشترك على البناء) ٣(
 االلتق��اءش��یر الق��رآن الك��ریم ف��ي مجادل��ة أھ��ل الكت��اب إل��ى ت��ذكیرھم بنق��اط ی

 أَْھ�لَ  ُتَج�اِدلُوا َوال ، یقول عز وج�ل:التي یمكن أن ننطلق منھا سویاً  واالشتراك
�ا َوقُولُ�وا ِم�ْنُھمْ  َظلَُم�وا الَّ�ِذینَ  إِال أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي إِال اْلِكَتابِ   لَْیَن�اإِ  أُن�ِزلَ  ِبالَّ�ِذي آَمنَّ
 ق��ال، )٤٦العنكب��وت: ( ُمْس��لُِمونَ  لَ��ھُ  َوَنْح��نُ  َواِح��دٌ  َوإِلَُھُك��مْ  َوإِلَُھَن��ا إِلَ��ْیُكمْ  َوأُن��ِزلَ 
 معن�ى عل�ى أحس�ن ھ�ي ب�التي الكت�اب أھ�ل فیجوز مجادلة ،ُمحكمة ھي( :مجاھد
 إل��ى إج��ابتھم رج��اء وآیات��ھ؛ حجج��ھ عل��ى والتنبی��ھ وج��ل ع��ز هللا إل��ى لھ��م ال��دعاء
  .)١()والمخاشنة اإلغالظ طریق على ال اإلیمان

 متف�ق بمس�ألة الك�ریم الق�رآن ف�ي تبت�دئ م�ا كثی�راً  فإنھ�ا المش�ركین أما مخاطب�ة
 جمی��ع وب��رأ الخل��ق، جمی��ع خل��ق ال��ذي ھ��و وتع��الى س��بحانھ هللا أن وھ��ي علیھ��ا

 علیھ�ا، الك�ریم نآالق�ر ، یرك�زااللتق�اءالنقطة یمكن اعتبارھا مح�ور  ھذه الكائنات،
 یق�ول الزخ�رف س�ورة ف�ي فم�ثالً  علیھ�ا، المختل�ف النق�اط بع�د م�ن شین�اق ث�م ومن

��نْ  َس��أَْلَتُھم َولَ��ِئن:  س��بحانھ ��َماَواتِ  َخلَ��قَ  مَّ  اْلَعِزی��زُ  َخلََقُھ��نَّ  لََیقُ��ولُنَّ  ْرضَ َواألَ  السَّ
 َتْھَت��ُدونَ  لََّعلَُّك��مْ  ُس��ُبالً  ِفیَھ��ا لَُك��مْ  َوَجَع��لَ  َمْھ��داً  األَْرضَ  لَُك��مُ  َجَع��لَ  الَّ��ِذي اْلَعلِ��یمُ 

 والعش�رین الرابع�ة اآلی�ة إلى معھم الحوار سبحانھ ویواصل  .)١٠- ٩(الزخرف: 
 مواض��ع م�ن كثی�ر ف��ي وھك�ذا ،األساس�یة الحقیق��ة ھ�ذه عل�ى الح��وار یرتك�ز بحی�ث
ویجدر أن نذكِّر أن خطاب البالغ ھو األساس والھ�دف، وم�ا س�واه  .الكریم القرآن

                                      
  .٦٨ص ،١سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج )١(
  .القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن )١(



  ٥١

ط�اب القرآن�ي إلی�ھ اس�تثناًء، ف�القرآن ی�راھن وسائل إلیھ، أو وضع طارئ یلج�أ الخ
  على رصید الفطرة في النفس وال یصنع معركة ال حاجة لھا وال ضرورة إلیھا.

  خطاب المجادلة
إذا كانت بعض الفئات من البشر یفتح قلبھا البالغ، فتسرع إلى اإلیم�ان وتش�ھد 

الح�وار ب�التي بالتوحید، فإن فئات أخ�رى ت�ؤثر ف�یھم المجادل�ة بالحس�نى، ویل�زمھم 
ھ��ي أحس��ن، فتنق��اد عق��ولھم إل��ى الح��ق لتس��لم القل��وب � رب الع��المین. وال��دعوات 

  .)٢(كلھا تنطلق أساساً من الحوار، وتتخذ سبیل الجدل في كل أطوارھا ومراحلھا
 ھدف المجادلة(أ) 

یسعى المس�لم القرآن�ي م�ن خ�الل المجادل�ة إل�ى إقام�ة الحج�ة، وإزال�ة ری�ب   
الحیران وتثبیت المتردد ومص�ارعة األفك�ار ومخاطب�ة العق�ول  المرتاب وھدایة 

  لیبلج الحق فیھا ویزھق الباطل.  
وخطاب المجادلة خطاب أصیل في الدعوة إلى هللا، والقرآن ینب�ھ ال�دعاة إل�ى 

��كَ  َس��ِبیلِ  إِلِ��ى اْدعُ  :الت��زام المجادل��ة ف��ي ال��دعوة إل��ى هللا  َواْلَمْوِعَظ��ةِ  ِباْلِحْكَم��ةِ  َربِّ
القرآن یأمر المسلمین إن ، بل )١٢٥النحل: ( أَْحَسنُ  ِھيَ  ِبالَِّتي َوَجاِدْلُھم َسَنةِ اْلحَ 

 اْلِكَت�ابِ  أَْھ�لَ  َی�ا قُ�لْ  :للمن�اظرة والمجادل�ة -خاص�ة-بالمبادرة لدعوة أھل الكت�اب
ِخ�ذَ  َوالَ  َش�ْیئاً  ِب�ھِ  ُنْش�ِركَ  الَ وَ  ّهللاَ  إِالَّ  َنْعُب�دَ  أَالَّ  َوَبْی�َنُكمْ  َبْیَنَن�ا َسَواء َكلََمةٍ  إِلَى َتَعالَْواْ   َیتَّ

��ن أَْرَباب��اً  َبْعض��اً  َبْعُض��َنا ��ا اْش��َھُدواْ  َفقُولُ��واْ  َتَولَّ��ْواْ  َف��إِن هللاِّ  ُدونِ  مِّ آل ( ُمْس��لُِمونَ  ِبأَنَّ
(یقول الجصاص رحمھ هللا: وفي ھذه اآلی�ات دلی�ل عل�ى وج�وب  ).٦٤عمران: 

ویق�ول اب�ن الق�یم رحم�ھ هللا ف�ي  مبطل�ین.الدین وإقامة الحجة على الالمحاجة في 
مجادل���ة أھ���ل الكت���اب لنص���ارى نج���ران: ومنھ���ا ج���واز  فق���ھ قص���ة مجادلت���ھ 

ومناظرتھم ، بل استحباب ذلك، بل وجوب�ھ إذا ظھ�رت مص�لحتھ م�ن إس�الم م�ن 
  .)١(یرجى إسالمھ منھم، وإقامة الحجة علیھم)

 :خطاب المجادلة في قرآنیة موجھات(ب) 
 :ھال یعلم فیما المخاِطب تجرؤ وعدم العلم حدود التزام) ١(

 َوَم�ا أَْج�رٍ  ِم�نْ  َعلَْی�ھِ  أَْس�أَلُُكمْ  َما قُلْ  أمر هللا تعالى نبیھ بعدم التكلف حین قال:
أي وم�ا أری�د (ق�ال اب�ن كثی�ر ف�ي معن�ى التكل�ف:  ).٨٦ص: ( اْلُمَتَكلِِّفینَ  ِمنَ  أََنا

دة علیھ، ب�ل م�ا أم�رت ب�ھ أدیت�ھ، ال على ما أرسلني ّهللا تعالى بھ، وال أبتغي زیا
 .أزید علیھ وال أنقص منھ، وإنما أبتغي بذلك وج�ھ ّهللا ع�زَّ وج�لَّ وال�دار اآلخ�رة

                                      
  .٧٦ص من مرتكزات اخلطاب الدعوي،، اهللا الزبري عبد د. )٢(
  .٧٨ص اهللا الزبري، من مرتكزات اخلطاب الدعوي، عن د. عبد نقالً   )١(



  ٥٢

قال مسروق: أتینا عبد ّهللا بن مسعود رضي ّهللا عنھ فقال: یا أیھا الناس من علم 
لرج�ل لم�ا ال شیئاً فلیقل بھ، ومن لم یعلم فلیقل: ّهللا أعلم، فإن من العلم أن یقول ا

 أَْج�رٍ  ِم�نْ  َعلَْی�ھِ  أَْس�أَلُُكمْ  َم�ا قُ�لْ  :یعلم: ّهللا أعلم، فإن ّهللا عزَّ وج�لَّ ق�ال لنب�یكم 
  .)١((أخرجاه في الصحیحین من حدیث األعمش) اْلُمَتَكلِِّفینَ  ِمنَ  أََنا َوَما

 لنفس��ھ لی��دعي الباط��ل،  یس��تفزه أن ح��ال، ةیص��ح من��ھ بأی�� ال المخاِط��ب إن
 َوال هللاِّ  َخ�َزآِئنُ  ِعن�ِدي لَُكمْ  أَقُولُ  الَّ  قُل :خارقة مكاناتإ أو" كرامات" وأ قدرات

��ي لَُك��مْ  أَقُ��ولُ  َوال اْلَغْی��بَ  أَْعلَ��مُ  ِب��عُ  إِنْ  َملَ��كٌ  إِنِّ  َیْس��َتِوي َھ��لْ  قُ��لْ  إِلَ��يَّ  ُی��وَحى َم��ا إِالَّ  أَتَّ
�ُرونَ  أََف��الَ  َواْلَبِص�یرُ  األَْعَم�ى  ص��ریحة یعلنھ�ا أن یج�ب ب��ل ،)٥٠ األنع�ام:( َتَتَفكَّ

 َم�ا إِالَّ  َنْفعاً  َوالَ  َضّراً  لَِنْفِسي أَْملِكُ  الَّ  قُل :ضرھا أو نفسھ نفع حتى یملك ال بأنھ
 فیھ��ا العل��م م��ن ل��ھ ل��یس أم��ور ف��ي یفت��ي أال علی��ھ كم��ا ،)٤٩ :ی��ونس( ّهللاُ  َش��اء

 وأعظ�م لھرس�و مخاطب�اً  الك�ریم، ربن�ا یق�ول یبلغ�ھ، لم لمقام یتطاول وال نصیب،
�اَعةِ  َع�نِ  َیْس�أَلُوَنكَ : خلقھ �انَ  السَّ َم�ا قُ�لْ  ُمْرَس�اَھا أَیَّ  ُیَجلِّیَھ�ا الَ  َربِّ�ي ِعن�دَ  ِعْلُمَھ�ا إِنَّ

��َماَواتِ  ِف��ي َثقُلَ��تْ  ُھ��وَ  إِالَّ  لَِوْقِتَھ��ا ��كَ  َیْس��أَلُوَنكَ  َبْغَت��ةً  إِالَّ  َت��أِْتیُكمْ  الَ  َواألَْرِض  السَّ  َكأَنَّ
َم��ا قُ�لْ  َعْنَھ��ا َحِف�يٌّ  �اسِ  أَْكَث��رَ  َولَ��ـِكنَّ  هللاِّ  ِعن�دَ  ِعْلُمَھ��ا إِنَّ : األع��راف( َیْعلَُم��ونَ  الَ  النَّ
١٨٧( .  

وال یقدم على المجادلة إال من ثبت قدمھ في ما یجادل بشأنھ، قادر على إقامة 
  .)٢()فلیولِّ ذلك ألھلھ ولیخلِّ بین المطي وحادیھا والقوس وباریھا(الحجة وإال: 

  :الحق في والمداھنة مجاملةال عدم) ٢(
 ْي قُ��ل�� ِب��عُ  الَّ  قُ��ل هللاِّ  ُدونِ  ِم��ن َت��ْدُعونَ  الَّ��ِذینَ  أَْعُب��دَ  أَنْ  ُنِھی��تُ  إِنِّ  َق��دْ  أَْھ��َواءُكمْ  أَتَّ

 الَّ�ِذي َع�نِ  لََیْفِتُنوَن�كَ  َكاُدواْ  َوإِن ،)٥٦: األنعام( اْلُمْھَتِدیَن} ِمنَ  أََناْ  َوَما إِذاً  َضلَْلتُ 
ْتَن�اكَ  أَن َولَْوالَ  َخلِیالً  الَّتََّخُذوكَ  َوإِذاً  َغْیَرهُ  َعلَْیَنا لِتْفَتِريَ  إِلَْیكَ  أَْوَحْیَنا  ِك�دتَّ  لََق�دْ  َثبَّ
 لَ�كَ  َتِج�دُ  الَ  ُثمَّ  اْلَمَماتِ  َوِضْعفَ  اْلَحَیاةِ  ِضْعفَ  َذْقَناكَ ألَ  إِذاً  َقلِیالً  َشْیئاً  إِلَْیِھمْ  َتْرَكنُ 
  ). ٧٥-٧٣: راءاإلس( َنِصیراً  َعلَْیَنا

 عل���ى الم���ؤمنین م���ن أتبع���ھ وم���ن  النب���ي ح���ث الك���ریم؛ الق���رآن ف���ي یكث���ر
 ألھ�وائھم، اتباع�اً  الح�ق م�ن شيء بترك الكفار مجاملة وعدم بالحق، االستمساك

وا: تعالى هللا قال  معب�رة كلم�ة ت�دھن (وكلم�ة )،٩القلم: ( َفُیْدِھُنونَ  ُتْدِھنُ  لَوْ  {َودُّ
 الثب��ات عك��س فھ��ي ال��دھن، م��ن م��أخوذة ألنھ��ا ق��ف،المو ھ��ذا تص��ویر ف��ي ج��داً 

 تعت�رف أن اآلخ�ر مع الحوار طوشر من أن -یعتقدون بل -یظنون. واالستمساك

                                      
  .تفسري القرآن العظيم ابن كثري،  )١(
 .٥٣٧ص، ٣ج ،زاد املعاد ابن القيم،  )٢(



  ٥٣

 أزحزحھ ألكي إذن؟ أحاوره لم: لھ فقلت ،ھذا أحدھم لي قال. أیضاً  حق على أنھ
  .)٢()مختلفاً  معھ كنت إذا إال إنساناً  تحاور ال إنك الباطل؟ إلى وأجره الحق عن

 :ودلیالً  اتخاذ الحكمة منھجاً ) ٣(
 الك�ریم الق�رآن إلیھ�ا وجھن�ا الت�ي المقوم�ات أھ�م أحد الدعوة في الحكمة تعتبر

 ِباْلِحْكَمةِ  َربِّكَ  َسِبیلِ  إِلِى اْدعُ : تعالى قال إذ إلیھ یدعو بأن رسولھ هللا أمر عندما
 ف��ي والحكم��ة. )١٢٥النح��ل : ( َس��نُ أَحْ  ِھ��يَ  ِب��الَِّتي َوَج��اِدْلُھم اْلَحَس��َنةِ  َواْلَمْوِعَظ��ةِ 

 دعوت�ھ ف�ي الداعی�ة یس�لكھا أن یمك�ن التي الطرق أفضل إلى تشیر الكریمة اآلیة
 ألن الحكم��ة، س�بیل بس�لوك مرھ�ون ال�دعوة فنج�اح ول�ذا النت�ائج؛ أفض�ل لتحقی�ق
 الفرص�ة تف�وت وبالت�الي عكس�یة، نت�ائج إل�ى تقود قد الحكمة من إن خلت الدعوة

(والحكمة أھلیة رفیعة المستوى، ومنحة من هللا ألھل التقوى من  ...الدعوة على
من النظر والتدبر ف�ي كت�اب هللا تع�الى  باالكتسابخاصة خلقھ، یمكن أن تتحقق 
ف�ي البی�ان، إن�ھ الرس�ول ال�ذي أُم�ر أن یخاط�ب  ھوااللتزام بسنة رس�ولھ وطریقت�

، حتى إن القرآن یئاً فش الناس على قدر عقولھم، وأخذ الناس بأحكام التشریع شیئاً 
، وال یخف��ى م��ا ف��ي ھ��ذا الت��درج م��ن الك��ریم اس��تمر نزول��ھ ثالث��ة وعش��رین عام��اً 

ی�دعو إل�ى هللا  ف�ي مك�ة ثالث�ة عش�ر عام�اً  الجوانب التربویة، ومكث الرس�ول 
ین ص��ورة اإلس��الم ویبل��غ الن��اس أم��ر رب��ھ، ویس��لك ل��ذلك ك��ل مس��لك حت��ى تس��تب

ُتعبد من دون هللا،  -تقریباً  -) صنماً ٣٦٠(، وكان في مكة یومھا والدعوة الجدیدة
من الالت  أبغض للرسول  لناس حیاتھم ودروبھم، وما كان شيءوتمأل على ا

ي مك�ة، إال أن�ھ والعزى، ومع ذلك لم یتعرض لھذه األصنام طیلة فترة ال�دعوة ف�
لم یقبل بھا لحظة واحدة، بل كان أول عمل قام  -بعد فتح مكة -بعد مرحلة الدولة

إنھ��ا الحكم��ة ف��ي عملی��ة إب��الغ دع��وة هللا ك��نس األص��نام م��ن البی��ت الح��رام،  ب��ھ:
تعالى واألخذ بید الناس إلى الخیر، فھو الرحم�ة المھ�داة، انظ�ر إل�ى الحكم�ة ف�ي 
قولھ لعائشة رضي هللا عنھا: "لوال أن قومك حدیثو عھد باإلسالم لھدمت الكعب�ة 

  .)١()"قمتھا على قواعد إبراھیم علیھ السالمأو
 تفرض�ھ كم�ا نفس�ھا ال�دعوة طبیع�ة تفرض�ھ أمر الدعوة في الحكمة واستعمال

 یختلفون كما لھ، واستجابتھم للحق قبولھم في الناس یختلف إذ المدعوین، طبیعة
 مفھ��وم تح��ت وین��درج. قب��ولھم عل��ى تس��تحوذ الت��ي واألم��ور إقن��اعھم وس��ائل ف��ي

 والموض��وع اس��بالمن والوق��ت المناس��ب األس��لوب اختی��ار ال��دعوة ف��ي الحكم��ة
  المطلوبة. القناعة إلى یصل حتى معھ والتدرج المدعو إلى لتقدیمھ المناسب

                                      
  .٤٤ص ع سابق،جعفر شيخ إدريس، مرج د.  )٢(
  .٨٦ص عمر عبيد حسنة، نظرات يف مسرية العمل اإلسالمي، )١(



  ٥٤

  :فتح المجال أمام اآلخر إلبداء وجھة نظره )٤(
 ْْرَناُكمْ  ُثمَّ  َخلَْقَناُكمْ  َولََقد  لَمْ  إِْبلِیسَ  إِالَّ  َفَسَجُدواْ  آلَدمَ  اْسُجُدواْ  لِْلَمآلِئَكةِ  قُْلَنا ُثمَّ  َصوَّ

نَ  نَیكُ  اِجِدینَ  مِّ ْن�ھُ  َخْی�رٌ  أََن�اْ  َق�الَ  أََمْرُت�كَ  إِذْ  َتْس�ُجدَ  أَالَّ  َمَنَعكَ  َما َقالَ  السَّ  َخلَْقَتِن�ي مِّ
�رَ  أَن لَ�كَ  َیُك�ونُ  َفَم�ا ِمْنَھا َفاْھِبطْ  َقالَ  ِطینٍ  ِمن َوَخلَْقَتھُ  نَّارٍ  ِمن  َف�اْخُرجْ  ِفیَھ�ا َتَتَكبَّ
اِغِرینَ  ِمنَ  إِنَّكَ  �كَ  َق�الَ  ُیْبَعُث�ونَ  َی�ْومِ  إِلَ�ى أَنِظْرِن�ي لَ َقا الصَّ  الُمنَظ�ِرینَ  ِم�نَ  إِنَّ

  .)١٥ -١١األعراف (

من ھذه اآلیات الكریمة نرى أن المولى عز وجل وھو الخبی�ر، العل�یم بس�ریرة 
، یت��یح ل��ھ المج��ال، ویس��ألھ ع��ن س��بب عص��یانھ ویح��اوره. وھ��ذه المح��اورة إبل��یس

ء اآلخ�ر فرص�تھ كامل�ة للتعبی�ر ع�ن وجھ�ة نظ�ره، ، ھو: إعطاعظیماً  تعلمنا درساً 
وال یعامل بما نتصوره عنھ، أو ما انطبع ف�ي أذھانن�ا ع�ن مواقف�ھ وس�لوكھ، ولك�ن 
یتخذ الموقف المناسب منھ بعد معرفة وجھة نظره الحقیقیة، ال قبلھا. كما أنھ حتى 

م�ع مس�ارنا ال نتفق معھا، ومسار یتب�این  لفنا، وبان لنا أن اآلخر لھ وجھةوإن اخت
 َق�الَ   :إال أننا قد نتفق معھ ف�ي أم�ر آخ�ر رغ�م اخ�تالف األھ�داف ف�ي اتفاقن�ا ھ�ذا

فم�ع أن )، ١٥ - ١٤(األعراف  الُمنَظِرینَ  ِمنَ  إِنَّكَ  َقالَ  ُیْبَعُثونَ  َیْومِ  إِلَى أَنِظْرِني
من ھذا الطلب كان إغواء بني آدم وإض�اللھم وص�دھم ع�ن الص�راط  إبلیسھدف 

فقد اقتض�ت مش�یئة هللا إجاب�ة ھ�ذا الطل�ب لحكم�ة هللا البالغ�ة المق�درة ف�ي المستقیم، 
  علمھ.

وتبین آیات من سورة التوبة، بعض مصالح المن�افقین الت�ي یمك�ن أن تتق�اطع 
ن ویعمل�ون ویرض�اه المن�افق مع مصالح المؤمنین، فیتخذ ھؤالء المؤمنون موقف�اً 

ھ��ذا الموق��ف مختلف��ة،  لح��دوث ھ��ذا الموق��ف، ولك��ن وجھ��ة الم��ؤمنین ف��ي اتخ��اذ
 لُِتْعِرُض�واْ  إِلَْیِھمْ  انَقلَْبُتمْ  إَِذا لَُكمْ  ِبا�ِّ  َسَیْحلِفُونَ ونظرتھم جد مغایرة، یقول تعالى: 

ُھ��مْ  َع��ْنُھمْ  َفأَْعِرُض��واْ  َع��ْنُھمْ   َیْكِس��ُبونَ  َك��اُنواْ  ِبَم��ا َج��َزاء َجَھ��نَّمُ  َوَم��أَْواُھمْ  ِرْج��سٌ  إِنَّ
 اْلَق��ْومِ  َع��نِ  َیْرَض��ى الَ  ّهللاَ  َف��إِنَّ  َع��ْنُھمْ  َتْرَض��ْواْ  َف��إِن َع��ْنُھمْ  ْرَض��ْواْ لِتَ  لَُك��مْ  َیْحلِفُ��ونَ 
، نع�م یری��د المن��افقون م�ن الم��ؤمنین أن یعرض��وا )٩٦ -٩٥التوب��ة:  ( اْلَفاِس�ِقینَ 

أما األخرى: یرید المنافقون أن ترضوا عنھم، كال وحاشا، ال  عنھم، فلیعرضوا،
  رضا.

ل ك��ل م��ا عن��ده، واحت��رام حق��ھ ف��ي الح��دیث، یجع��ل م��ن إن ت��رك اآلخ��ر لیق��و
السھل معرفة النقاط المشتركة، والمختلف علیھا، والنقاط الغائمة غیر المفھومة، 

  ومن  ثم تكون عملیة المجادلة مثمرة وبناءة، على طریقة من قال:
  عِ ــــاع اإلمَّ ــر ال باستمــدبـبت   رنا ـع غیــع لنسمــل متســالعق

  والدین یغنى بالذكي األلمع   فتح على كل الورىوالقلب من



  ٥٥

لآلخر وجدالھ، إرخ�اء العن�ان ل�ھ،  االستماعومما دل علیھ القرآن الكریم عند 
نَ  َیْرُزقُُكم َمن قُلْ  :وتفھم منطلقاتھ ومرتكزاتھ، كما یقول هللا تعالى �َماَواتِ  مِّ  السَّ

ُ  قُ�لِ  ْرِض َواألَ  ��ا هللاَّ ��اُكمْ  أَوْ  َوإِنَّ ِب��ینٍ  لٍ َض��ال ِف�ي أَوْ  ُھ��ًدى لَ��ىلَعَ  إِیَّ  ُتْس��أَلُونَ  ال قُ��ل مُّ
��ا ��ا ُنْس��أَلُ  َوال أَْجَرْمَن��ا َعمَّ غای��ة النص��فة ھ��ذه )، (٢٥ -٢٤س��بأ:  ( َتْعَملُ��ونَ  َعمَّ

إن أح�دنا ال ب�د ن: للمش�ركی  دب في الجدال أن یقول رسول هللاواالعتدال واأل
المھت�دي  تحدید ثم یدع ؛ضاللواآلخر ال بد أن یكون على  ،أن یكون على ھدى

 ،ب�اإلثم لیثی�ر الت�دبر والتفك�ر ف�ي ھ�دوء ال تغش�ى علی�ھ الع�زة ؛منھم�ا والض�ال
 ال یبتغ�ي ھ�داھم وإرش�ادھم ،والرغبة في الجدال والمحال! فإنما ھ�و ھ�اد ومعل�م

عل�ى ھ�ذا النح�و المھ�ذب  الج�دل ... لمج�رد اإلذالل واإلفح�ام! ،إذاللھم وإفحامھم
 ،بالج�اه والمق�ام المتطاولین لمس قلوب المستكبرین المعاندین الموحي أقرب إلى

واالقتن�اع  ئالھ�اد الت�دبر وأجدر بأن یثیر ،المستكبرین على اإلذعان واالستسالم
   .)١()العمیق. وھو نموذج من أدب الجدل ینبغي تدبره من الدعاة

  :خطاب المجاھدة
طعن�اً ف�ي ال�دین، وس�باً للناس ع�ن الح�ق، أو  ، وصداً إذا أبى اآلخر إال كفوراً 

فعندئذ البد من إزاحة ھذه العوائق م�ن عل�ى (لرب العالمین:   للمرسلین وتحقیراً 
طریق الدعوة ، فیتحول خطاب المسلم من المشاكلة واالستحس�ان، وم�ن الح�وار 

 َمْغلُولَ�ةٌ  �َِّ ٱ َی�دُ  ْلَیُھودُ ٱ َوَقالَتِ  ، مثل قولھ تعالى:)٢()إلى خطاب مجاھدة والجدال
 َكِثی�راً  َولََیِزی�َدنَّ  َیَش�آءُ  َكْی�فَ  ُینِفقُ  َمْبُسوَطَتانِ  َیَداهُ  َبلْ  َقالُواْ  ِبَما َولُِعُنواْ  أَْیِدیِھمْ  ُغلَّتْ 
ْنُھم آ مِّ بِّكَ  ِمن إِلَْیكَ  أُنِزلَ  مَّ  إِلَ�ى ْلَبْغَض�آءَ ٱوَ  ْلَع�َداَوةَ ٱ َبْی�َنُھمُ  َوأَْلَقْیَن�ا َوُكْف�راً  ناً اُطْغَی�ـ رَّ
: وج�ل ع�ز هللا قال ،وھو منھج مطرد عند العدوان، )٦٤(المائدة:  َمةِ اِقَیـلْ ٱ َیْومِ 
َكِبیراً  ِجَھاداً  ِبھِ  َوَجاِھْدُھم اْلَكاِفِرینَ  ُتِطعِ  َفال )٥٢ :الفرقان.(   

ف��ي التعلی��ق عل��ى ھ��ذه اآلی��ة م��ن  یق��ول ال��دكتور ص��الح الخال��دي، مس��تطرداً 
 ب�ھ خاص�اً  ل�یس ولكن�ھ ، محم�د لرس�ولھ هللا م�ن ھن�ا سورة الفرقان: (الخط�اب

  الرس�ول خط�اب ألن الس�اعة، قی�ام حت�ى بعده، من مسلم لكل شامل ھو وإنما
 قت�االً  الكف�ار جھ�اد یك�ون التخص�یص ... وق�د عل�ى دلیل یقم لم ما ألمتھ، خطاب

 أعل��ى م��ن الن��ار وإط��الق القت��ال أن ومعل��وم المع��ارك، ف��ي وحرب��اً  ن��ار وإط��الق
 الص��ور ھ��ذه عل��ى مقص��وراً  ل��یس الجھ��اد . لك��نالجھ��اد ص��ور وأفض��ل وأك��رم

فة  الجھ��اد منھ��ا هللا عن��د المقب��ول المب��رور للجھ��اد أخ��رى ص��ور فھن��اك المش��رِّ

                                      
  .سيد قطب، يف ظالل القرآن )١(
  .٨٠ص اهللا الزبري، املصدر السابق، د. عبد  )٢(



  ٥٦

 بال��دعوة، والجھ��اد ب��العلم، والجھ��اد ب��القلم، والجھ��اد باللس��ان، والجھ��اد بالم��ال،
 الكافرین بجھاد مسلم كل تأمر الكریمة اآلیة وھذه  والمواجھة. بالحركة والجھاد
 االس�تعانة عل�ى ھن�ا الب�اء وت�دل الق�رآن، عل�ى "ب�ھ" ف�ي الضمیر ویعود بالقرآن.

 ووص�فت م�واجھتھم في القرآن من وانطلق الكفار، جھاد في بالقرآن استعن: أي
 وال والبرھ�ان، والمنط�ق الحج�ة عل�ى یق�وم أن�ھ م�ع كبی�ر، جھاد بأنھ الجھاد ھذا

 س�ورة ألن مكی�ة، اآلی�ة ھذه نأ ننسى النار. وال وإطالق السالح حمل على یقوم
 قت��ال ع��ن أی��دیھم بك��ف م��أمورین واك��ان أن المس��لمین ومعل��وم مكی��ة، الفرق��ان

 عل��ى یق��وم ال��ذي الك��افرین، بجھ��اد المس��لمین اآلی��ة أم��رت ھ��ذا وم��ع المش��ركین،
 جھ�اد، كت�اب الق�رآن أن عل�ى ی�دل بالقرآن الكفار بجھاد والمنطق. وأمرنا البیان

 ح�ربھم، في وأسلحتھم وعداوتھم، وحقدھم وصفاتھم الكفار طبیعة المؤمنین میعلِّ 
 ف�ي والمنط�ق والحج�ة ب�العلم ویزودھم.. علیھ وبصائرھم المسلمین عیون ویفتح

 إل�ى أحوجن�ا وم�ا وتص�د، تح�د وكت�اب ومواجھ�ة، جھاد كتاب مواجھتھم. القرآن
 جھ��اداً  ب��ھ ونجاھ��دھم لن��ا، المھ��اجمین أع��داءنا ب��ھ ونواج��ھ ب��القرآن، نتس��لح أن

  !!.))١(كبیراً 

  :خطاب التعایش
وھو خطاب یتوسط خطابي البالغ والمجاھدة، ویأتي في الترتیب اإلس�المي  

كذلك فإذا لم ُیقبل اآلخر على اإلسالم بقلبھ، ی�دعوه لإلس�الم للمجادل�ة بالحس�نى، 
على قاعدة من التواصي بقبول الحق متى م�ا اس�تبان، إذ أن أح�د الف�ریقین عل�ى 

ا :ضالل مبینالحق واآلخر في  �اُكمْ  أَوْ  َوإِنَّ ِب�ینٍ  لٍ َض�ال ِف�ي أَوْ  ُھ�ًدى لََعلَ�ى إِیَّ  مُّ
؛ عسى أن تزول الغشاوة عن األبصار، وإذا مضى الح�وار والج�دال )٢٤سبأ: (

ولم یتحول اآلخر إلى الصف المس�لم، یص�بح الرج�وع إل�ى خط�اب التع�ایش ھ�و 
األم��ة اإلس��المیة (ال��وطن  ال��نمط األوس��ط ال��ذي تس��تقیم علی��ھ العالق��ة ب��ین أبن��اء

الواح��د)، والت��ي تش��مل المس��لمین وغی��رھم م��ن أبن��اء ال��وطن أص��الة، أو ال��ذین 
التحقوا بھ وأخذوا تابعیتھ ش�عاراً، (واإلس�الم ھ�و ال�دین الوحی�د ال�ذي حم�ل ل�واء 

وذلك عندما ال یجدي الحوار في أمور  ،األدیان -أھل -فكرة التعایش السلمي بین
لكریم واضح وصریح في ھ�ذه النقط�ة حی�ث یب�ین أن�ھ ال ح�رج العقیدة.. القرآن ا

على المسلم أن یحیا التع�ایش الس�لمي بین�ھ وب�ین أي إنس�ان مخ�الف ل�ھ ف�ي دین�ھ 
ومعتقده، ولم یظاھر الطرف اآلخر على المسلم بالعداوة والبغض�اء والتح�ریض 

                                      
)١(  http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/22-07-2005/c6.htm  

  .مقال: وجاهدهم بهد. صالح اخلالدي، 



  ٥٧

أو اإلس���اءة والخیان���ة، وھ���ذا التع���ایش الس���لمي ق���ائم عل���ى أس���اس م���ن الع���دل 
ُ  َیْنَھاُكمُ  ال ، یقول تعالى:)١(إلحسان)وا ینِ  ِف�ي ُیَق�اِتلُوُكمْ  لَ�مْ  الَّ�ِذینَ  َعنِ  هللاَّ  َولَ�مْ  ال�دِّ

���ن ُیْخِرُج���وُكم وُھمْ  أَن ِدَی���اِرُكمْ  مِّ َ  إِنَّ  إِلَ���ْیِھمْ  َوُتْقِس���ُطوا َتَب���رُّ  اْلُمْقِس���ِطینَ  ُیِح���بُّ  هللاَّ
  ).٨الممتحنة: (

  :موجھات خطاب التعایش
، للتفری�ق بین�ھ )٢(یش في أصلھ نمط من ال�والء ینظم�ھ میث�اق تعاق�ديإن التعا

وال�دین، ولھ�ذا الب�د لخط�اب  االنتم�اءوبین الوالء اإلیماني الذي یقوم على أصل 
  ، ومنھا:االنحرافالتعایش من موجھات لتضبطھ من 

إن مبدأ التعایش ال یعني ترك البالغ الدعوي والص�دع ب�الحق ودع�وة  )١(
اإلس��الم وإب�راز جمال��ھ والتبش��یر بمعتقدات��ھ ب��ین  اآلخ�ر إلی��ھ، وع��رض

صفوف أتباع األدیان والمعتقدات األخرى، وبش�تى الوس�ائل ومختل�ف 
ُ  :الطرق قُوا َوَما ُیِنیبُ  َمن إِلَْیھِ  َوَیْھِدي َیَشاءُ  َمن إِلَْیھِ  َیْجَتِبي ..هللاَّ  َتَفرَّ

بِّ�كَ  ِم�ن َس�َبَقتْ  َكلَِم�ةٌ  َولَْوال ُھمْ َبْینَ  َبْغیاً  اْلِعْلمُ  َجاءُھمُ  َما َبْعدِ  ِمن إِال  إِلَ�ى رَّ
َسّمًى أََجلٍ   َش�كٍّ  لَِف�ي َبْعِدِھمْ  ِمن اْلِكَتابَ  أُوِرُثوا الَِّذینَ  َوإِنَّ  َبْیَنُھمْ  لَّقُِضيَ  مُّ
ْن��ھُ  ِب��عْ  َوال أُِم��ْرتَ  َكَم��ا َواْس��َتِقمْ  َف��اْدعُ  َفلِ��َذلِكَ  ُمِری��بٍ  مِّ  َوقُ��لْ  أَْھ��َواءُھمْ  َتتَّ

ُ  أَنَزلَ  ِبَما نتُ آمَ  ُ  َبْی�َنُكمُ  ْع�ِدلَ ألَ  َوأُِمْرتُ  ِكَتابٍ  ِمن هللاَّ َن�ا هللاَّ ُك�مْ  َربُّ  لََن�ا َوَربُّ
���ةَ  ال أَْعَم���الُُكمْ  َولَُك���مْ  أَْعَمالَُن���ا ُ  َوَبْی���َنُكمُ  َبْیَنَن���ا ُحجَّ  َوإِلَْی���ھِ  َبْیَنَن���ا َیْجَم���عُ  هللاَّ
  .)١٥-١٣الشورى: ( اْلَمِصیرُ 

یعن��ي مطلق��اً (أن تتوق��ف عملی��ة ال��دفاع ع��ن اإلس��الم إن التع��ایش ال  )٢(
 .)١(ومحاربة الشبھ واالفتراءات التي یطلقھا الطرف اآلخر)

یحرف التعایش  االنفعالعدم إثارة الطرف اآلخر والعدوان علیھ، ألن  )٣(
ع��ن منھج��ھ ومیثاق��ھ ومقاص��ده، وی��ؤدي لقط��ع ك��ل الحب��ال واألواص��ر 

ط���رفین، یق���ول تب���ارك الت���ي یمك���ن أن تق���رب وجھ���ات النظ���ر ب���ین ال
 ِبَغْی�رِ  َع�ْدواً  ّهللاَ  َفَیُس�بُّواْ  هللاِّ  ُدونِ  ِم�ن َی�ْدُعونَ  الَِّذینَ  َتُسبُّواْ  َوالَ وتعالى: 

ا َكَذلِكَ  ِعْلمٍ  نَّ ةٍ  لُِكلِّ  َزیَّ ْرِجُعُھمْ  َربِِّھم إِلَى ُثمَّ  َعَملَُھمْ  أُمَّ �ُئُھم مَّ  َك�اُنواْ  ِبَم�ا َفُیَنبِّ
 ألن ذلك بمنزلة البعث على المعصیة. )،١٠٨م: األنعا( َیْعَملُونَ 

                                      
  .٢٠١ص احلوار احلضاري الثقايف، )١(
  .٧٨اخلراج أليب يوسف، ص نظر معاهدة النيب الكرمي لوفد نصارى جنران:ا )٢(
  .٢٠٢ص احلوار احلضاري،  )١(



  ٥٨

ینِ  ِف�ي إِْك�َراهَ  الَ عدم إك�راھھم عل�ى الح�ق، إذ:  )٤(  )٢٥٦البق�رة: (  ال�دِّ
بع���د ش���یوع ال���بالغ القرآن���ي ب���ین الن���اس، وھ���و آك���د م���ا یك���ون ب���ین 

 إِْك��َراَه ... الَ  :المتعایش��ین، ویب��ین س��بب ن��زول ھ��ذه اآلی��ة الكریم��ة
وا قبل اإلسالم ینذرون: إن رزق�وا ب�أوالد أن ذلك: ( أن أھل یثرب كان

دوھم، فلما أجلیت بنو النضیر، أراد بعض الص�حابة روھم أو یھوِّ ینصِّ 
أن یجبروا أوالدھم على ت�رك الیھودی�ة وااللتح�اق بالمس�لمین، فنزل�ت 

 .)٢(اآلیة)

من المھم جداً التأكید على أن احترام اإلسالم لخصوصیة اآلخر، بعدم  )٥(
اءة إلیھم، أال تنتھي بالمسلمین إلى تبدیل حق�ائق ال�دین، إكراھھم واإلس

بإدخ���الھم ف���ي اإلس���الم، ب���زعم أن اإلس���الم إس���المان، أح���دھما إس���الم 
(اإلس�الم ال�ذي : ؛ واآلخر إسالم ت�اریخي ع�امخاص: رسولھ محمد 

ول رفی�ع بدول�ة ئلیس رسولھ محمد وال كتاب�ھ الق�رآن) كم�ا ص�رح مس�
خط�اب التع�ایش عل�ى ض�رورة تحك�یم  إسالمیة. وك�ذلك الب�د أن یؤك�د

الش��ریعة اإلس��المیة، كنظ��ام ق��انوني ع��ام للدول��ة والمجتم��ع، باعتب��اره 
شریعة ودین للمس�لمین، ونظ�ام وق�انون لغی�رھم؛ فق�د قض�ت ض�رورة 
 التعایش واالجتماع على ضرورة نص�ب ح�اكم واالحتك�ام لق�انون، أی�اً 

اً عل�ى الجماع�ة كان ذلك القانون، وحتى ال یصبح اآلخر نشازاً وغریب
الوطنیة فخیر لھ أن یتحاكم لإلسالم قانوناً، وخیر لھ أن یحم�ي حقوق�ھ 
بقانون ھو دین عند اآلخر م�ن أن یجعلھ�ا عرض�ة ألھ�واء البرلمان�ات 

 .)١(والحكام، كما قال المفكر المسیحي القبطي رفیق حبیب

لت�ي التركیز على اإلیجابیة والخیر العام، ألھل تلك الرقعة الجغرافیة ا )٦(
یجتم���ع فیھ���ا أھ���ل األدی���ان، ف���ي مع���اش وت���وفیر األم���ن والخ���دمات 

  األساسیة، ونزع مسببات االحتراب والنزاع.
  
  
  
  
  

                                      
  .٣١٠ص ، ١تفسري القرآن العظيم ، ج )٢(
  .الصادر عن دار الشروق، مصر ،تفكيك الدميقراطية انظر كتابه: )١(



  ٥٩
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  الفصل الرابع
  نماذج من خطاب اآلخر في القرآن الكریم

 بخط��اب لیتج��ھ واتس��ع والش�ھادة، الغی��ب ع��المي لیش�مل الق��رآن خط��اب انف�تح
 واس��تجابوا لندائ��ھ استس��لموا ال��ذین مس��لمینلل والتعل��یم اإلرش��اد و البی��ان ھدای��ة

 النبوی�ة البعث�ة أوان ظل�وا ال�ذین  م�ن لغی�رھم القرآن�ي الخط�اب اتج�ھ و لدعوتھ،
 النب�ي مبع�ث نزول�ھ س�بق بكت�اب دیان�ة أو ك�ان، ش�ركا آب�اؤھم علیھ كان ما على

  .كتب من سبق ما على نالمھیم األخیر الكتاب ونزول الخاتم
 ف��ي مخص��وص بخط��اب طائف��ة م��ن الطوائ��ف ك��ل وخاط��ب الق��رآن الك��ریم

 الق�رآن خط�اب نع�رض لنم�اذج م�ن الفص�ل ھ�ذا وف�ي وبینات�ھ، وحجج�ھ مفرداتھ
أي غیر المؤمنین. ونأخذ من خالل المبحثین التالیین نموذج من  )لآلخر(الكریم 

خط��اب الق��رآن للیھ��ود والنص��ارى، أھ��ل الكت��اب، باعتب��ار أن (ح��والي نص��ف 
ي الق���رآن إنم���ا ھ���و م���ع أھ���ل الكت���ب أي الیھ���ود الخط���اب والح���وار ال���وارد ف���

  .)١()إسرائیلوالنصارى بمسمیاتھم المختلفة، قوم موسى، الذین ھادوا، وبني 

  :للیھود الموجھ من الخطاب نموذج
 ة، ومنھج��اً للیھ��ود نلح��ظ أن��ھ یتب��ع خطوط��ا رئیس��عن��د تتب��ع الخط��اب القرآن��ي 

 ف�ي للیھود طویل خطاب أول ل، كما في اإلشارات التالیة التي تبدو عند تأممحدداً 
االشریف:  المصحف ترتیب وفق الكریم القرآن َ  نِْعَمِت�يَ  اْذُكُرواْ  إِْسَراِئیلَ  َبِني َي
��ايَ  بَِعْھ��ِدُكمْ  أُوفِ  بَِعْھ��ِدي َوأَْوفُ��واْ  َعلَ��ْیُكمْ  أَْنَعْم��تُ  الَِّت��ي  بَِم��ا َوآِمُن��واْ  َف��اْرَھُبونِ  َوإِیَّ

قاً  أَنَزْل��تُ  لَ  َتُكوُن��واْ  َوالَ  ُك��مْ َمعَ  لَِّم��ا ُمَص��دِّ  َقلِ��یالً  َثَمن��اً  بِآَی��اِتي َتْش��َتُرواْ  َوالَ  ِب��ھِ  َك��افِرٍ  أَوَّ
 َوأَِقیُم�واْ  َتْعلَُم�ونَ  َوأَن�ُتمْ  اْلَح�قَّ  َوَتْكُتُم�واْ  ِباْلَباِط�لِ  اْلَح�قَّ  َتْلبُِسواْ  َوالَ  َفاتَّقُونِ  َوإِیَّايَ 

الَةَ  َكاةَ  َوآُتواْ  الصَّ اِكعِ  َمعَ  َواْرَكُعواْ  الزَّ  أَنفَُسُكمْ  َوَتنَسْونَ  ِباْلبِرِّ  النَّاسَ  أََتأُْمُرونَ  ینَ الرَّ
��ْبرِ  َواْس��َتِعیُنواْ  َتْعِقلُ��ونَ  أََف��الَ  اْلِكَت��ابَ  َتْتلُ��ونَ  َوأَن��ُتمْ  ��الَةِ  ِبالصَّ َھ��ا َوالصَّ  إِالَّ  لََكِبی��َرةٌ  َوإِنَّ
��ونَ  الَّ��ِذینَ  اْلَخاِش��ِعینَ  َعلَ��ى ُھ��م َیُظنُّ الَ  أَنَّ ُھ��مْ  َربِِّھ��مْ  قُ��وامُّ  َبِن��ي َی��ا َراِجُع��ونَ  إِلَْی��ھِ  َوأَنَّ

�ْلُتُكمْ  َوأَنِّ�ي َعلَ�ْیُكمْ  أَْنَعْم�تُ  الَِّت�ي نِْعَمِتيَ  اْذُكُرواْ  إِْسَراِئیلَ   َواتَّقُ�واْ  اْلَع�الَِمینَ  َعلَ�ى َفضَّ
 َوالَ  َع�ْدلٌ  ِمْنَھ�ا ُیْؤَخ�ذُ  َوالَ  اَعةٌ َش�فَ  ِمْنَھا ُیْقَبلُ  َوالَ  َشْیئاً  نَّْفسٍ  َعن َنْفسٌ  َتْجِزي الَّ  َیْوماً 
ْیَن��اُكم َوإِذْ  ُینَص��ُرونَ  ُھ��مْ  ��نْ  َنجَّ  ُی��َذبُِّحونَ  اْلَع��َذابِ  ُس��َوءَ  َیُس��وُموَنُكمْ  فِْرَع��ْونَ  آلِ  مِّ

بُِّك�مْ  مِّن َبالءٌ  َذلُِكم َوِفي نَِساءُكمْ  َوَیْسَتْحُیونَ  أَْبَناءُكمْ   اْلَبْح�رَ  بُِك�مُ  َفَرْقَن�ا َوإِذْ  َعِظ�یمٌ  رَّ
 واإلش��ارات .)٥٠- ٤٠ :البق��رة( َتنُظ��ُرونَ  َوأَن��ُتمْ  فِْرَع��ْونَ  آلَ  َوأَْغَرْقَن��ا َفأَنَجْیَن��اُكمْ 

  :ھي

                                      
  ،م مقال بعنوان: تداعيات صمود املقاومة على الواقع العريب.٥/٨/٢٠٠٧حسن مكي، صحيفة الرأي العام السودانية، عدد  )١(



  ٦١

  :بنسبتھم إلى األنبیاء والتكریم النداء حسن )١(
الھم  منادیاً  لھم خطابھ في وتعالى تبارك هللا یقول َ  اْذُك�ُرواْ  إِْسَراِئیلَ  َبِني َي
�ايَ  ِبَعْھ�ِدُكمْ  أُوفِ  ِبَعْھ�ِدي َوأَْوفُ�واْ  َعلَ�ْیُكمْ  أَْنَعْمتُ  يالَّتِ  ِنْعَمِتيَ   وھ�و ،َف�اْرَھُبونِ  َوإِیَّ

 ال��ذي ، الس��الم علی��ھ یعق��وب ھ��و ك��ریم لنب��ي نس��بھم حی��ث الخط��اب أحس��ن م��ن
 نس��بة وھ��ي بالكت��اب، مّس��كوا ال��ذي إس��رائیل بن��ي أنبی��اء سلس��لة من��ھ انح��درت
مھیج�اً لھ�م ب�ذكر أب�یھم بن كثیر رحمھ هللا : (تكریم، قال ا وأي والتكریم تشریف

(إس��رائیل) وھ��و نب��ي ّهللا یعق��وب علی��ھ الس��الم، وتق��دیره: ی��ا بن��ي العب��د الص��الح 
المطیع ّ�، كونوا مثل أبیكم في متابعة الحق، كما تقول: یا ابن الكریم افعل كذا؛ 

ك. وم�ن ذل�ك یا ابن الشجاع بارز األبطال؛ یا اب�ن الع�الِم اطل�ب العل�م، ونح�و ذل�
َة َمْن َحَمْلَن�ا َم�َع ُن�وحٍ أیضاً قولھ تعالى:  یَّ �ُھ َك�اَن َعْب�داً َش�ُكوراً  ُذرِّ (اإلس�راء:  إِنَّ

فإسرائیل ھو یعقوب بدلیل م�ا رواه اب�ن عب�اس ق�ال: حض�رت عص�ابة م�ن )، ٣
ھل تعلمون أن إسرائیل یعقوب؟، قالوا: اللھم نعم، فقال (فقال:  الیھود نبيَّ ّهللا 

  .)٢()وعن ابن عباس: أن إسرائیل كقولك عبد هللاّ  ).اللھم اشھد: بي الن

  :الحسنة والموعظة الدعوة) ٢(
 ویعظھ�م ، محم�د النبي على المنزل بالكتاب لإلیمان الكریم القرآن یدعوھم

 لھ�م اس�تبان وق�د ،كت�اب أھ�ل ألنھ�م الرسالة، بھذه كافر أول یكونوا ویحذرھم أن
 َوآِمُن�واْ  :یعرفون من آیات وبم�ا اس�تبانوا م�ن بین�ات، بما محمد  النبي صدق

قاً  أَنَزْلتُ  ِبَما   :فھي المواعظ وأما ،الدعوة ھي ، ھذه َمَعُكمْ  لَِّما ُمَصدِّ
-  َلَ  َتُكوُنواْ  َوال   .َفاتَّقُونِ  َوإِیَّايَ  َقلِیالً  َثَمناً  ِبآَیاِتي َتْشَتُرواْ  َوالَ  ِبھِ  َكاِفرٍ  أَوَّ
-  ََتْعلَُمونَ  َوأَنُتمْ  اْلَحقَّ  َوَتْكُتُمواْ  ِباْلَباِطلِ  اْلَحقَّ  ُسواْ َتْلبِ  َوال.  
-  ْالَةَ  َوأَِقیُموا َكاةَ  َوآُتواْ  الصَّ اِكِعینَ  َمعَ  َواْرَكُعواْ  الزَّ   .الرَّ

  :الرقیق العتاب) ٣(
 عل��ى جروالخ��ز واألوس ق��ریش كان��ت عن��دما التوحی��د عل��ى ك��انوا ال��ذین فھ��م
 بالعت�اب الن�اس أول�ى ث�مَّ  م�ن فھم والطاغوت، للجبت خضوعوال والشرك الوثنیة
��اسَ  أََت��أُْمُرونَ  :الرفی��ق واألم��ر الرقی��ق  َتْتلُ��ونَ  َوأَن��ُتمْ  أَنفَُس��ُكمْ  َوَتنَس��ْونَ  ِب��اْلِبرِّ  النَّ
���ْبرِ  َواْس���َتِعیُنواْ  َتْعِقلُ���ونَ  أََف���الَ  اْلِكَت���ابَ  ���الَةِ  ِبالصَّ َھ���ا َوالصَّ  َعلَ���ى إِالَّ  لََكِبی���َرةٌ  َوإِنَّ

ُھم َیُظنُّونَ  الَِّذینَ  اْلَخاِشِعینَ  الَقُوا أَنَّ ُھمْ  َربِِّھمْ  مُّ   .َراِجُعونَ  إِلَْیھِ  َوأَنَّ
  :لھم الرسالي بالتاریخ التذكیر) ٤( 

                                      
  .١٣٠ص، ١ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج )٢(



  ٦٢

لھم نالذی وأتباعھم األنبیاء أبناء وأنھم  َبِن�ي َیا :العالمین على قبل من هللا فضَّ
�ْلُتُكمْ  َوأَنِّ�ي َعلَ�ْیُكمْ  أَْنَعْم�تُ  الَِّت�ي ِنْعَمِتيَ  اْذُكُرواْ  إِْسَراِئیلَ  ، ق�ال اْلَع�الَِمینَ  َعلَ�ى َفضَّ

ھ�و ت�ذكیر لھ�م بم�ا  ،بتفض�یلھم عل�ى الع�المین وت�ذكیرھم( :-رحمھ هللا-سید قطب
المتاح�ة عل�ى ی�دي  الفرص�ة لھم لینتھ�زوا وإطماع ؛كان لھم من فضل هللا وعھده

عل��ى  ش��كراً  ؛عھ��د هللا وإل��ى. إلیم��انفیع��ودوا إل��ى موك��ب ا ،ال��دعوة اإلس��المیة
  .)١()المؤمنین ینالھ ورغبة في العودة إلى مقام التكریم الذي ،تفضیلھ آلبائھم

  :العاقبةب تخویفھم )٥(
 األخ�روي وبالمص�یر یؤمن�وا، لم إن حالھم إلیھا التھدید والتحذیر مما سیؤول

 الَّ  َیْوم��اً  قُ��واْ َواتَّ : كت��اب أھ��ل ألنھ��م عل��یھم یخف��ى ال أم��ر وھ��و ،ینتظ��رھم يذال��
ْف�سٍ  َع�ن َنْف�سٌ  َتْجِزي  ُھ�مْ  َوالَ  َع�ْدلٌ  ِمْنَھ�ا ُیْؤَخ�ذُ  َوالَ  َش�َفاَعةٌ  ِمْنَھ�ا ُیْقَب�لُ  َوالَ  َش�ْیئاً  نَّ

التح�ذیر م�ن الی�وم ال�ذي ی�أتي  ،اإلطم�اع ف�ي الفض�ل والنعم�ة ومع، (ُینَصُرونَ 
ْف�سٍ  َع�ن َنْف�سٌ  َتْج�ِزي الَّ  وصفھ:  ،والحس�اب شخص�ي ،فردی�ة ةفالتبع�. َش�ْیئاً  نَّ

وھ�ذا ھ�و المب�دأ .. ش�یئاً  وال تغن�ي نف�س ع�ن نف�س ،ولة عن نفس�ھائوكل نفس مس
 ،والتمیی�ز م�ن اإلنس�ان اإلرادة اإلسالمي العظیم. مبدأ التبعة الفردیة القائمة على

 ،اإلنس�ان بكرامت�ھ تش�عر الت�ي ئوعلى العدل المطل�ق م�ن هللا. وھ�و أق�وم المب�اد
 ،التربی�ة عوام�ل قظة الدائمة في ض�میره. وكالھم�ا عام�ل م�نوالتي تستجیش الی

  .)١()اإلسالم فوق أنھ قیمة إنسانیة تضاف إلى رصیده من القیم التي یكرمھ بھا

  :تذكیرھم بنعمة هللا وتفضلھ علیھم بأكرم المنن) ٦(
 ْْیَن���اُكم َوإِذ ���نْ  َنجَّ  أَْبَن���اءُكمْ  ُحونَ ُی���َذبِّ  اْلَع���َذابِ  ُس���َوءَ  َیُس���وُموَنُكمْ  ِفْرَع���ْونَ  آلِ  مِّ

��ن َب��الءٌ  َذلُِك��م َوِف��ي ِنَس��اءُكمْ  َوَیْس��َتْحُیونَ  ُك��مْ  مِّ بِّ  اْلَبْح��رَ  ِبُك��مُ  َفَرْقَن��ا َوإِذْ  َعِظ��یمٌ  رَّ
لى خیالھم ویستحیي في إیعید  إنھ( َتنُظُرونَ  َوأَنُتمْ  ِفْرَعْونَ  آلَ  َوأَْغَرْقَنا َفأَنَجْیَناُكمْ 

 -أبن�اء ھ�ذا األص�ل البعی�د أنھم اعتبارب -ا فیھمشاعرھم صورة الكرب الذي كانو
واذك�روا  لھ�م: ق�ول. یالعذاب ویرسم أمامھم مشھد النجاة كما رسم أمامھم مشاھد

الماش�یة أي  س�ام م�ن-،إذ نجیناكم من آل فرع�ون حال�ة م�ا ك�انوا ی�دیمون ع�ذابكم
 میطعم�ونھ وكأن العذاب ك�ان ھ�و الغ�ذاء ال�دائم ال�ذي -اً جعلھا سائمة ترعى دائم

 ك�ي ،ھ�و ت�ذبیح ال�ذكور واس�تیحاء اإلن�اث ؛م�ن ھ�ذا الع�ذاب إیاه!! ثم ی�ذكر لون�اً 
 یضعف ساعد بني إسرائیل وتثقل تبعاتھم!

                                      
 .٧٠-٦٩ص، ١سيد قطب، يف ظالل القرآن، ج )١(
  .٧٠ص السابق،املصدر  )١(
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مش�ھد النج�اة یعق�ب ب�أن ذل�ك التع�ذیب ك�ان فی�ھ ب�الء م�ن ربھ�م  یعرضأن  وقبل
أن إص�ابة العب�اد بالش�دة ھ�ي  - وحس كل من یصادف ش�دة - في حسھم لیلقي عظیم .

ویعتب�ر ، وفتنة. وأن الذي یستیقظ لھذه الحقیقة یفید من الشدة واختبار ،الءامتحان وب
إذا أدرك صاحبھ  من ورائھما حین یستیقظ. واأللم ال یذھب ضیاعاً  ویكسب ،بالبالء

ال�نفس  عل�ىلھا ما بعدھا إن أحسن االنتف�اع بھ�ا. واألل�م یھ�ون  امتحان أنھ یمر بفترة
ا في التجربة المؤلم�ة م�ن زاد لل�دنیا ب�الخبرة وحین تدخر م التصور حین تعیش بھذا

وبالتض�رع �  ،وم�ن زاد لآلخ�رة باحتس�ابھا عن�د هللا، واالحتم�ال والمعرفة والصبر
: وم�ن ث�م ھ�ذا التعقی�ب الم�وحى ..وعدم الیأس م�ن رحمت�ھ عنده وبانتظار الفرج من

ن َب�الءٌ  َذلُِك�م َوِف�ي� بُِّك�مْ  مِّ ج�اء بمش�ھد النج�اة بع�د  ف�رغ م�ن التعقی�ب ف�إذا َعِظ�یمٌ  رَّ
 َوأَن���تُمْ  فِْرَع���ْونَ  آلَ  َوأَْغَرْقَن���ا َفأَنَجْیَن���اُكمْ  اْلَبْح���رَ  بُِك���مُ  َفَرْقَن���ا َوإِذْ ، مش���اھد الع���ذاب

   .َتنُظُرونَ 

وردت تفصیالت ھذه النجاة في السور المكی�ة الت�ي نزل�ت م�ن قب�ل . أم�ا  وقد
أو م�ن  ،الق�رآن المك�يلق�وم یعرف�ون القص�ة. س�واء م�ن  الت�ذكیر مج�رد ھن�ا فھ�و

لیس�تعیدوا  ،إنم�ا ی�ذكرھم بھ�ا ف�ي ص�ورة مش�ھد ة؛المحفوظ� كت�بھم وأقاصیص�ھم
وك�أنھم ھ�م ال�ذین ك�انوا ینظ�رون إل�ى ف�رق  ،التص�ور ویت�أثروا بھ�ذا ، تصورھا

على مشھد منھم وم�رأى  -علیھ السالم - موسى ونجاة بني إسرائیل بقیادة ،البحر
  .)١()القرآني العجیب التعبیر خصائص ! وخاصیة االستحیاء ھذه من أبرز

 م�ع الیھ�ود ت�اریخ في والمتعاقبة، المتشابكة األحداث من طویل سیاق ثم یأتي
 الكریمة اآلیات من كبیراً  جزءاً  الموقف ھذه سرد استغرق وقد السماء، رساالت

م��واقفھم تتخللھ��ا آی��ات ت��ذكرھم ب��نعم هللا  الق��رآن س��رد حی��ث البق��رة، س��ورة م��ن
) على مس�ألة ٩٣-٧٥( وركزت اآلیات التي تلیھا )،٧٤-٤٠یات من علیھم، (اآل

، وم�ن ث�م رد نقض العھد والمیثاق بتحریفھم لكت�اب هللا وتك�ذیبھم برس�ول هللا 
)، وخمس�ون آی�ة بع�د ذل�ك موجھ�ة للم�ؤمنین تب�ین ٩٩-٩٤على بعض ش�بھاتھم (

ن لھ�م یضمرون في نفوس�ھم تج�اه الم�ؤمنین، وتب�ی ، وماإسرائیللھم خصال بني 
  كیف یتعاملون مع الیھود ومع كیدھم.

  :للنصارى نموذج من الخطاب القرآني
عن  نموذجاً. فقد أورد ابن كثیر نقالً  نجران وفد قصة في القرآن خطاب نأخذ

أن س�ورة آل عم�ران، م�ن مطلعھ�ا حت�ى بض�ع وثم�انین آی�ة منھ�ا، إس�حاق، اب�ن 

                                      
  .٧٠ص، ١ج د قطب، يف ظالل القرآن،سي )١(
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،ولھ�ذا فق�د )١(ل هللا نزلت في ھذا الوفد من النصارى، الذي نزل بمسجد رس�و
 ُھ�وَ  إِالَّ  إِلَ�ـھَ  ال ّهللاُ  ال�مابتدأت السورة بالحقیقة األساسیة المختلف علیھا معھ�م 

��ومُ  اْلَح��يُّ  ، ث��م تق��رر حقیق��ة أن من��زل الكت��ب الس��ماویة )٢-١آل عم��ران: ( اْلَقیُّ
ع�ض وفیما یل�ي ب السابقة، ھو الذي أنزل القرآن، ولذا فال مبرر للكفر بأي منھا.

  اإلشارات للخطاب القرآني للنصارى في ھذا النموذج:

  وضع المنھج العام في الرد على الشبھات: )١(
الم��نھج ال��ذي ی��رد معظ��م ش��بھات النص��ارى،  عم��رانتض��ع مس��تھل آی��ات آل 

 اْلِكَت�ابَ  َعلَْی�كَ  أَن�َزلَ  الَّ�ِذيَ  ُھوَ  :وذلك بتوضیح طریقتھم في وضع ھذه الشبھات
ْحكَ  آَی�اتٌ  ِمْنھُ  �ا ُمَتَش�اِبَھاتٌ  َوأَُخ�رُ  اْلِكَت�ابِ  أُمُّ  ُھ�نَّ  َم�اتٌ مُّ  َزْی�غٌ  قُلُ�وِبِھمْ  ف�ي الَّ�ِذینَ  َفأَمَّ

ِبُع��ونَ   ّهللاُ  إِالَّ  َتأِْویلَ���ھُ  َیْعلَ��مُ  َوَم��ا َتأِْویلِ��ھِ  َواْبِتَغ��اء اْلِفْتَن���ةِ  اْبِتَغ��اء ِمْن��ھُ  َتَش��اَبھَ  َم��ا َفَیتَّ
اِس��ُخونَ  ��ا نَ َیقُولُ��و اْلِعْل��مِ  ِف��ي َوالرَّ ��نْ  ُك��لٌّ  ِب��ھِ  آَمنَّ َن��ا ِعن��دِ  مِّ رُ  َوَم��ا َربِّ كَّ  أُْولُ��واْ  إِالَّ  َی��ذَّ

  .)٧آل عمران: ( األْلَبابِ 

ا(ول ابن كثیر: یق أي ض�الل وخ�روج ع�ن الح�ق إل�ى  َزْی�غٌ  قُلُوبِِھمْ  في الَِّذینَ  َفأَمَّ
تشابھ الذي یمكنھم أن یحرف�وه أي إنما یأخذون منھ الم ِمْنھُ  َتَشاَبھَ  َما َفَیتَّبُِعونَ الباطل 

إلى مقاص�دھم الفاس�دة وینزل�وه علیھ�ا الحتم�ال لفظ�ھ لم�ا یص�رفونھ. فأم�ا المحك�م ف�ال 
أي  اْلفِْتَن�ةِ  اْبتَِغ�اءنصیب لھم فیھ ألنھ دامغ لھم وحجة علیھم، ولھ�ذا ق�ال ّهللا تع�الى: 

ھو حجة عل�یھم ال اإلضالل ألتباعھم، إیھاماً لھم أنھم یحتجون على بدعتھم بالقرآن، و
لھم، كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عیسى روح ّهللا وكلمتھ ألقاھا إلى 

: الزخ�رف( إِْن ُھ�َو إِال َعْب�ٌد أَْنَعْمَن�ا َعلَْی�ھِ مریم وروح منھ، وتركوا اإلحجاج بقول: 
 ِمن تَُراٍب ثِمَّ َقاَل لَُھ ُكن َفَیُكونُ إِنَّ َمَثَل ِعیَسى ِعنَد ّهللاِ َكَمَثِل آَدَم َخلََقُھ ، وبقول: )٥٩

، وغیر ذلك من اآلیات المحكمة المصرحة بأنھ َخْلٌق م�ن مخلوق�ات )٥٩: آل عمران(
أي تحریف�ھ عل�ى م�ا  وابتغاء تأویلھوقولھ تعالى:  ّهللا، وعبد ورسول من رسل ّهللا.

  .)٢()یریدون

  لشك:ل ال تدع مجاالً ، بحیث أسلوبتأكید القضیة األساسیة بأكثر من  )٢(
ابت��دأت س��ورة آل عم��ران بالقض��یة األساس��یة، إال أن الق��رآن یع��اود طرحھ��ا 

 َشِھدَ بأسلوب القصر مرة، وبأسلوب التأكید في اآلیة التي تلیھا، یقول تعالى: 
ھُ  ّهللاُ   اْلَعِزیزُ  ُھوَ  إِالَّ  إِلَـھَ  الَ  طِ بِاْلقِسْ  َقآئَِماً  اْلِعْلمِ  َوأُْولُواْ  َواْلَمالَئَِكةُ  ُھوَ  إِالَّ  إِلَـھَ  الَ  أَنَّ

ینَ  إِنَّ  اْلَحِكیمُ  ن إِالَّ  اْلِكَت�ابَ  أُْوُتواْ  الَِّذینَ  اْخَتلَفَ  َوَما اإلِْسالَمُ  هللاِّ  ِعندَ  الدِّ دِ  ِم�  َبْع�

                                      
  انظر قصة هذا الوفد بتفاصيلها، يف تفسري ابن كثري، ويف زاد املعاد، حيث استنبط ابن القيم منها العديد من الفوائد واألحكام. )١(
  .٥٤٢ ،١ج تفسري القرآن العظيم، ابن كثري: )٢(



  ٦٥

ن َبْیَنُھمْ  َبْغیاً  اْلِعْلمُ  َجاءُھمُ  َما ِریعُ  هللاِّ  َف�إِنَّ  هللاِّ  بِآَی�اتِ  َیْكفُ�رْ  َوَم� ابِ اْلحِ  َس� (آل  َس�
وھو أصدق الشاھدین وأعدلھم  شھد تعالى وكفى بھ شھیداً ، ()١٩- ١٨ عمران:

��ھُ  ،وأص�دق الق��ائلین أي المنف��رد باإللھی��ة لجمی��ع الخالئ��ق،  ُھ��وَ  إِالَّ  إِلَ��ـھَ  الَ  أَنَّ
وأن الجمیع عبیده وخلقھ وفقراء إلی�ھ، وھ�و الغن�ي عم�ا س�واه كم�ا ق�ال تع�الى: 

 َُد بَِما أَنَزَل إِلَْیكَ لَّـِكِن ّهللاُ َیْشھ )ثم قرن شھادة مالئكتھ وأولي )١٦٦: النساء ،
ھُ  ّهللاُ  َشِھدَ العلم بشھادتھ فقال:  ، وھذه اْلِعْلمِ  َوأُْولُواْ  َواْلَمالَئَِكةُ  ُھوَ  إِالَّ  إِلَـھَ  الَ  أَنَّ

ال منصوب على الح بِاْلقِْسطِ  َقآئَِماً خصوصیة عظیمة للعلماء في ھذا المقام. 
 اْلَعِزی�زُ تأكی�د لم�ا س�بق،  ُھ�وَ  إِالَّ  إِلَ�ـھَ  الَ وھو ف�ي جمی�ع األح�وال ك�ذلك. 

یمُ ال��ذي ال ی��رام جناب��ھ عظم��ة وكبری��اء  ف��ي أقوال��ھ وأفعال��ھ وش��رعھ  اْلَحِك��
  .)١()وقدره

  التحذیر والتھدید بما ینتظرھم من العذاب: )٣(
ن فعلھا أال ینسى أنھ�ا إن اإلعراض عن هللا والصد عن سبیلھ جرائم، ینبغي لم

، وال ینفعھ االفتراء والكذب الذي یفتریھ ثم یصدقھ! ولھذا فإن�ھ هللاغیر منسیة عند 
 َرْی�بَ  الَّ  لَِی�ْومٍ  َجَمْعَن�اُھمْ  إَِذا َفَكْی�فَ  سبحانھ یستنكر علیھم ذلك، ثم یحذرھم بقول�ھ:

ا َنْفسٍ  ُكلُّ  َوُوفَِّیتْ  ِفیھِ  یلق�ى  س�ؤال( )،٢٥(آل عم�ران:  ُم�ونَ ُیْظلَ  الَ  َوُھمْ  َكَسَبتْ  مَّ
  .)٢()وقد اھتز القلب وارتجف وھو یستحضر الجواب ،ویترك بال جواب

  معھم في  إبراز التعظیم لمریم علیھا السالم: االشتراك )٤(
ف�ي  وأفاض�ت بإس�ھاب -علیھ�ا الس�الم-تحدثت اآلیات القرآنیة عن قصة م�ریم

ھ��ا الكبی��رة ف��ي ال��دین اإلس��المي، یعظ��م م��ن ق��درھا، ویب��رز مكانت بم��اتفاص��یلھا، 
 فھ�ا ھ�و ذا محم�د . ویتب�ین مص�دره ع�ن یق�ین، تظھر عظمة ھ�ذا ال�دین وھنا(

م��ا یلق��ى م��ن  -وم��نھم النص��ارى -ال��ذي یلق��ى م��ن أھ��ل الكت��اب اإلس��الم رس��ول
. ھ�ا ھ�و ذا یح�دث ع�ن رب�ھ بحقیق�ة م�ریم .والش�بھات . والج�دل التكذیب والعنت

بھ�ذا اإلط�الق ال�ذي یرفعھ�ا إل�ى أعل�ى  "لع�المینا العظیمة وتفضیلھا على "نساء
ویتخ�ذون م�ن  ،یعت�زون بم�ریم ال�ذین وھو في معرض مناظرة مع الق�وم ،اآلفاق

 ؟وآی�ة عظم�ة ؟ص�دق أي! لع�دم إیم�انھم بمحم�د وبال�دین الجدی�د تعظیمھ�ا مب�رراً 
  .)١()وصدق صاحبھ األمین! ،وأیة داللة على مصدر ھذا الدین

  ى علیھ السالم وكیفیة خلقھ: إیراد قصة مولد عیس )٥(

                                      
  .٥٥٥ص ، ١ج ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، )١(
  .٣٨٣ص ، ١، يف ظالل القرآن، جسيد قطب )٢(
 .السابقاملصدر   )١(
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قص��ة م��یالد عیس��ى علی��ھ الس��الم، باعتبارھ��ا م��ن النق��اط  الك��ریمذك��ر الق��رآن 
األساس��یة الت��ي ت��رد حقیقتھ��ا عل��ى ش��بھتھم ف��ي ألوھی��ة عیس��ى، ذكرھ��ا الق��رآن 

 آَدمَ  َكَمَث�لِ  هللاِّ  ِعن�دَ  ِعیَس�ى َمَثلَ  إِنَّ یقول جّل وعال:   بأوضح البراھین والحجج،
بِّ�كَ  ِم�ن اْلَح�قُّ  ُك�ونُ َفیَ  ُك�ن لَھُ  َقالَ  ِثمَّ  ُتَرابٍ  ِمن َخلََقھُ  �ن َتُك�ن َف�الَ  رَّ  اْلُمْمَت�ِرینَ  مِّ

  . )٦٠-٥٩ آل عمران:(
) َّهللاِّ  ِعندَ  ِعیَسى َمَثلَ  إِن  في قدرة ّهللا حیث خلقھ من غی�ر أب ِآَدمَ  َكَمَث�ل 

 ُك��ونُ َفیَ  ُك��ن لَ��ھُ  َق��الَ  ِث��مَّ  ُت��َرابٍ  ِم��ن َخلََق��ھُ حی��ث خلق��ھ م��ن غی��ر أب وال أم، ب��ل 
فال���ذي خل���ق آدم م���ن غی���ر أب ق���ادر عل���ى أن یخل���ق عیس���ى بطری���ق األول���ى 
واألحرى، وإن جاز ادعاء البنوة في عیس�ى لكون�ھ مخلوق�اً م�ن غی�ر أب فج�واز 

أن ذل��ك باط��ل، ف��دعواھم ف��ي  باالتف��اقذل��ك ف��ي آدم ب��الطریق األول��ى، ومعل��وم 
، ولك�ن ال�رب ج�ّل جالل�ھ أراد أن یظھ�ر قدرت�ھ عیسى أشد بطالناً وأظھر فس�اداً 

لخلقھ حین خلق آدم ال من ذكر وال م�ن أنث�ى، وخل�ق ح�واء م�ن ذك�ر ب�ال أنث�ى، 
خلق عیسى من أنثى بال ذكر، كما خلق بقیة البری�ة م�ن ذك�ر وأنث�ى، ولھ�ذا ق�ال 

 اْلَح�قُّ : ھناا ، وقال ھ)٢١(مریم:  َولَِنْجَعلَُھ آَیًة لِلنَّاسِ تعالى في سورة مریم: 
بِّ�كَ  ِم�ن �ن َتُك�ن َف�الَ  رَّ الح�ق ف�ي عیس�ى ال��ذي ال  الق�ولأي ھ�ذا ھ�و  اْلُمْمَت�ِرینَ  مِّ

  .)١()محید عنھ وال صحیح سواه، وماذا بعد الحق إال الضالل!
ُك�مْ  َربِّ�ي ّهللاَ  إِنَّ أن عیسى نفسھ قد قال لھم :  القرآنوذكر   َھ�ـَذا َفاْعُب�ُدوهُ  َوَربُّ

ْستَ  ِصَراطٌ    .)٦١آل عمران: ( ِقیمٌ مُّ

  الدعوة إلى المباھلة كنقطة فاصلة: )٦(
، واس��تبانت بال��دلیل والبرھ��ان، ف��ال یمك��ن المج��اراة ف��ي الحقیق��ةإذا ظھ��رت 

 ث�م ق�ال تع�الى آم�راً رس�ولھ فائدة فیھ، قال ابن كثیر: ( الجدل والمراء الذي ال
َك ِفیھِ فَ  أن یباھل من عاند الحق في أمر عیسى بعد ظھور البیان:   ....َمْن َحآجَّ

()٢(.  

  التذكیر بالمشترك دون انتقاص الحق:) ٧(
 الق�رآن أھ�ل الكت�اب وم�نھم النص�ارى المعنی�ون أساس�اً  یدعوفي ھذا النموذج 

 َیا قُلْ بھذا الخطاب، إلى الكلمة السواء، أي عدل ونصف، یستوي فیھا الجمیع، 
 َش�ْیئاً  ِبھِ  ُنْشِركَ  َوالَ  ّهللاَ  إِالَّ  َنْعُبدَ  أَالَّ  َوَبْیَنُكمْ  َبْیَنَنا َسَواء َكلََمةٍ  إِلَى َتَعالَْواْ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ 
ِخ���ذَ  َوالَ  ���ن أَْرَباب���اً  َبْعض���اً  َبْعُض���َنا َیتَّ ���ا اْش���َھُدواْ  َفقُولُ���واْ  َتَولَّ���ْواْ  َف���إِن هللاِّ  ُدونِ  مِّ  ِبأَنَّ

                                      
  .٥٧٧ /١ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ج )١(
  .٥٧٧ص ، ١ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،ج )٢(
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س الھ��دف م��ن ن��ھ ل��ی، وم��ن ھ��ذا الخط��اب یتض��ح أ)٦٤آل عم��ران: ( ُمْس��لُِمونَ 
على الناس، والتكبر علیھم، بل إنھ یضع كل الم�ؤمنین س�واء؛  االستعالءالدعوة 

أن یرفض�ھا.  -م�ن األھ�واء متج�رداً  -وھي دع�وة ال یمك�ن لم�ن ُیعم�ل عقل�ھ فیھ�ا
ویوجھ المولى عز وجل المؤمنین، بأن یعلن�وا لآلخ�ر أن ھ�ذه الكلم�ة تعتب�ر ھ�ي 

  وال المجاملة فیھ. عنھ،الحد األدنى، الذي ال یمكن التنازل 
  باطلة: ادعاءاتریخي ردا على االت االستدالل) ٨(

إلیھم، ولكن القرآن یرد  -علیھ السالم-من النصارى والیھود إبراھیم نسب كالً 
ونَ  لِ��مَ    :عل��ى ھ��ذه المحاجج��ة بی��نھم ��وَراةُ  أُنِزلَ��تِ  َوَم��ا إِْب��َراِھیمَ  ِف��ي ُتَح��آجُّ  التَّ

نعم، إن شھادة التأریخ ال ، )٦٥آل عمران: ( َتْعِقلُونَ  أََفالَ  ِدهِ َبعْ  ِمن إِالَّ  َواإلنِجیلُ 
  ریخ.امناطحة الت تقف مع الفریقین، ولیس من العقل أبداً 

  ، ودعوة إلعمال العقل:توبیخاً  االستنكاريالسؤال ) ٩(
َتْش��َھُدونَ  َوأَن��ُتمْ  هللاِّ  ِبآَی��اتِ  َتْكفُ��ُرونَ  لِ��مَ  اْلِكَت��ابِ  أَْھ��لَ  َی��ا  لِ��مَ  اْلِكَت��ابِ  أَْھ��لَ  َی��ا 

لقد  ).٧١ -٧٠آل عمران: ( }َتْعلَُمونَ  َوأَنُتمْ  اْلَحقَّ  َوَتْكُتُمونَ  ِباْلَباِطلِ  اْلَحقَّ  َتْلِبُسونَ 
اس��تبان م��ن الحق��ائق الس��ابقة ض��عف ك��ل الحج��ج الت��ي ج��اء بھ��ا أھ��ل الكت��اب، 

ھل�ھ م�ن وطمأنھم القرآن عل�ى مخ�اوفھم النفس�یة ب�أن ھ�ذا ال�دین الجدی�د ال یری�د أ
، وبھذا فإنھ یستنكر عل�یھم بع�د ك�ل ھ�ذا، وبع�د م�ا وج�دوه ف�ي حظوظ الدنیا شیئاً 

كت��بھم م��ن دالئ��ل وحق��ائق تش��ھد بص��دق الرس��الة الجدی��دة، یس��تنكر عل��یھم كی��ف 
یت��ركھم ف��ي مواجھ��ة  كاريناالس��ت االس��تفھامیكف��رون ویكتم��ون آی��ات هللا؟ ھ��ذا 

حاب الض��مائر الحی��ة واض��حة م��ع أنفس��ھم، وف��ي ع��راك داخل��ي، ال یجع��ل أص��
  یستقرون إال بالتسلیم للحق واإلذعان لھ.  

أما اآلیات التالی�ة لھ�ذا الخط�اب، فھ�ي تكش�ف للم�ؤمنین طب�ائع أھ�ل الكت�اب، 
الم��ؤمنین للتس��لیم � ع��ز وج��ل  م، ودواخ��ل نفوس��ھم، وكی��دھم، وت��دعووص��فاتھ

سالم الذي ال أھل اإل وإعالن إیمانھم بجمیع الرسل وما أنزل إلیھم، وأنھم جمیعاً 
س��واه، وتبق��ى ظ��الل مح��اورة أھ��ل الكت��اب إل��ى منتص��ف الس��ورة،  یقب��ل هللا دین��اً 

  حیث یبدأ بعد ذلك موضوع غزوة بدر. 
م��ن ھ��ذین النم��وذجین نلح��ظ أن خط��اب الق��رآن لآلخ��ر ینطل��ق م��ن حق��ائق 
راسخة، في التاریخ  والنفس اإلنسانیة، الكون والحیاة، فیلزم المَخاط�ب  بحقیق�ة 

دخیلتھا، وینقل الحوار والجدال من اإلسالم واآلخر، إلى اآلخر و(ذات�ھ)، نفسھ و
لیزیل كل الحجب التي قد تمنع الناس من الھدى أحیاناً كالمراء وح�ب االنتص�ار 
للذات، ویذكر اآلخر بموقف المكذبین من األمم الذین ق�د تعرض�وا لدعوت�ھ الت�ي 

ة الق�رآن، ألن الت�اریخ یعی�د یؤمن بھا بمثل ما یتعرض ھو لدعوة اإلسالم ورسال
المث�ال ح�ذو المث�ال، ولع�ل ف�ي تركی�ز الق�رآن  ننفسھ، لیس أشخاصاً وزماناً ولك
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على التاریخ إشارة ألھمیتھ للدعاة في التعامل مع اآلخر، وك�ذلك إش�ارتھ للك�ون 
المدنی���ة  ص���ر وتغل���ب إال إذا حمل���ت ف���ي طیاتھ���االمنظ���ور، ف���إن ال���دعوة ال تنت

الح�ق، وتق�وم ب�العزة والق�وة ف�ي منطقھ�ا وحجتھ�ا  مث��ل  والحض�ارة مثلم�ا تحم�ل
  قیامھا بالرحمة وخفض الجناح، ویؤیدھا بیان فصیح ولسان صریح بلغة القوم.
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  الخاتمة
إن م��ن األھمی��ة أن یؤس��س خط��اب اآلخ��ر (غی��ر المس��لمین) عل��ى قواع��د م��ن 

یات الھدایة وجماعات، وال تبلغ آ خطاب القرآن، فھو الكتاب الھادي للناس آحاداً 
وال یجادل أو یجاھد في سبیلھا  على غیر منھج ھذه اآلیات ووس�ائلھا وأحكامھ�ا 

ف��ي وق��ت ترتف��ع فی��ھ بع��ض األص��وات بال��دعوة الخط��رة الت��ي تری��د أن  ،وآدابھ��ا
مباح��اً للتحری��ف واإللغ��اء والتب��دیل بحج��ة أن الق��رآن  تجع��ل أحك��ام الق��رآن ك��ألً 

طأ لھا المنابر، ات ُتفّتح لھا األبواب وتوالكریم "خطاباً" ولیس "نصاً" وھي دعو
فإن�ھ كم�ا قی�ل   ،نا في أنھا إلى بوار كما خسرت دع�وات س�ابقةوال یعني ذلك شك

تنتھي القرون بما استحدث فیھا من مبادئ وم�ذاھب وأی�دلوجیات، وال ینتھ�ي م�ا 
  تعلّمھ أھل القرآن من القرآن.     

ي لآلخ�ر األول ھ�و اإللھ� :والبد من تفری�ق واض�ح ب�ین ن�وعین م�ن الخط�اب
ف بأن��ھ ( ھ��و ك��الم هللا بح��ق غی��ر المس��لمین م��ن یھ��ود ونص��ارى المل��ي وق��د ُع��رَّ

، ومنافقین ومشركین وغیرھم من الملل التي كفرت باإلسالم ورسولھ الك�ریم 
اط المس�تقیم وإقام�ة وھو خطاب یأخذ أسالیب بیانیة شتى، غرضھ ھدایتھم للصر

، وھم��ا ن الك�ریم والس��نة النبوی�ة الص�حیحةق�رآھ��ي الومص�ادره . الحج�ة عل�یھم)
  اء واالھتداء بھا.دالمصادر اإلسالمیة المعصومة الواجب االقت

والخطاب الث�اني ھ�و خط�اب ینتس�ب إل�ى الق�رآن الك�ریم ویطل�ق علی�ھ (الخط�اب 
القرآن�ي) و ھ��و (الخط�اب ال��دعوي ال�ذي یترس��م م�نھج الق��رآن ف�ي ال��دعوة وال��بالغ، 

إقام���ة الحج���ج والب���راھین، وإن ل���م یتض���من نصوص���اً وع���رض حق���ائق الرس���الة و
ومص��در ھ��ذا الخط��اب ھ��و المس��لم ال��ذي ی��ؤمن بحق��ائق ال��وحي ویس��عى  قرآنی��ة).

لتبلیغھ��ا لآلخ��رین ب��أي م��ن وس��ائل ال��بالغ، ویلت��زم ھ��ذا المبل��غ المن��تج لھ��ذا الخط��اب 
بالشروط الشرعیة الخاصة بالتعامل مع نصوص ال�وحي، وم�ن عل�م باللغ�ة العربی�ة 

ان الع��رب وس��یاق التنزی��ل ومقتض��ى الواق��ع، أي العل��م بالنص��وص والس��یاقات ولس��
  المساعدة المنفصلة عنھا.

 ك�ان س�واء الحك�م م�ن ب�ھ أری�د م�ا یعل�م خط�اب ال�نصّ  الش�افعي: یقول اإلم�ام
وق�د  .والس�ور اآلی�ات معل�وم كت�اب وھ�و. بغی�ره ب�ھ الم�راد علم أو بنفسھ مستقالً 

ریم بخصائص وتمی�ز بس�مات، تت�راوح ب�ین ختص خطاب اآلخر في القرآن الكا
عام وخاص؛ وھذه الخصائص مالزمة لھ في ك�ل ض�روب البی�ان القرآن�ي، م�ن 

القرآن��ي؛  وأش��د م��ا  األس��لوبح��وار أو خط��اب مباش��ر، أو غیرھ��ا م��ن ض��روب 
تكون ھذه الس�مات وض�وحاً وص�راحًة ف�ي القض�ایا، الت�ي تمث�ل أص�ول الرس�الة 

 ك�ل ا والمجادلة بشأنھا. وقد خاطب القرآن الكریموقواعد الملة، وفي الدعوة إلیھ
  وبیناتھ. وحججھ مفرداتھ في مخصوص بخطاب طائفة من الطوائف
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إن خط��اب الق��رآن لآلخ��ر ینطل��ق م��ن حق��ائق راس��خة، ف��ي الت��اریخ  وال��نفس  
اإلنسانیة، الكون والحیاة، فیلزم المَخاطب بحقیقة نفسھ ودخیلتھ�ا، وینق�ل الح�وار 

م واآلخ�ر، إل�ى اآلخ�ر و(ذات�ھ)، لیزی�ل ك�ل الحج�ب الت�ي ق�د والجدال من اإلس�ال
  تمنع الناس من الھدى أحیاناً كالمراء وحب االنتصار للذات.

إن ھدف الخطاب القرآني لآلخر ھو ھدایتھ ل�دین اإلس�الم، وإن ل�م یس�تجب،  
إل��ى المجاھ�دة إذا طغ��ا وأس�اء لإلس��الم والق�رآن والنب��ي الك�ریم، وف��ي  ینتھ�يفق�د 

اعتن�اق اإلس�الم والبق�اء ف�ي حال�ة الالح�رب والالس�لم؛ ینتق�ل الخط�اب  حالة عدم
إلى تأسیس أصول التعایش، والبد أن یؤكد خطاب التعایش على ضرورة تحكیم 

شریعة ودین  االشریعة اإلسالمیة، كنظام قانوني عام للدولة والمجتمع، باعتبارھ
واالجتم�اع عل�ى  للمسلمین، ونظام وقانون لغیرھم؛ فقد قضت ض�رورة التع�ایش

ضرورة نصب حاكم واالحتكام لقانون، أی�اً ك�ان ذل�ك الق�انون، وحت�ى ال یص�بح 
اآلخر نشازاً وغریباً على الجماعة الوطنیة فخی�ر ل�ھ أن یتح�اكم لإلس�الم قانون�اً، 
وخیر لھ أن یحمي حقوق�ھ بق�انون ھ�و عن�د اآلخ�ر دی�ن، م�ن أن یجعلھ�ا عرض�ة 

ال ب��د أن تھ�تم الدراس�ات الدعوی�ة بخط��اب  اً وأخی�ر ألھ�واء البرلمان�ات والحك�ام.
اآلخ��ر ف��ي الق��رآن الك��ریم والس��یرة النبوی��ة، دراس��ًة وفقھ��اً وتنظی��راً وتن��زیالً ف��ي 

  الواقع.
  والحمد � رب العالمین.
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ن الجم��ود والتط��رف، یوس��ف القرض��اوي، دار الص��حوة اإلس��المیة ب��ی )١٢(
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