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الممخص:
يستيدؼ ىذا البحث الكشؼ عف أثر االنحرافات السمككية عمى العقيدة في ضكء سكرة
اإلسراء ,كمدل تأثيراتيا السمبية في انحراؼ العقائد عف مسارىا الصحيح ,ككيؼ أنيا تسيـ في تغذية
المسالؾ الباطمة عقديان ,كعمى ىذا األساس جاء البحث ليؤكد عمى تأثيرات االنحرافات السمككية عمى
العقائد آخذيف بسكرة اإلسراء مثاالن تطبيقيان لدراسة ىذه التأثيرات.
الكممات المفتاحية(:أثر ،االنحرافات السمككية ،العقيدة ،سكرة االسراء).

The impact of behavioral deviations on the belief in the light
of Surat Al-Isra
Student: Bashar Abdul-Abbas Al-Dulaimi, Prof. Qassem
Saleh Ali Al-Ani
University of Anbar/College of Education for Human
Sciences
Department of Quranic Sciences and Islamic Education
Abstract:
This research aims to reveal the impact of behavioral deviations on belief in
the light of Surat Al-Isra, and the extent of their negative effects in deviating
beliefs from their correct path, and how they contribute to feeding false
paths doctrinally. applied to study these effects.
Keywords: (effect, behavioral deviations, creed, Surat Al-Isra(.
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المقدمة:
الحمد هلل رب العالمين ,والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو
أجمعين
أما بعد:
فإف لالنحرافات السمككية تأثيرات كبيرة في عقيدة متمبسييا ,كلعميا مف أبرز
ٌ

العكامؿ التي تؤدم إلى االنحراؼ العقدم ,كالناظر لالنحرافات العقدية التي ذكرىا
القرآف الكريـ يرل أف الكثير منيا منشأهي انحراؼ سمككي ,كعمى ىذه األساس قاـ ىذا
البحث ليكشؼ عف تأثير االنحراؼ السمكؾ في انحراؼ العقيدة كميميا ,كقد عنكنتو

(أثر االنحرافات السموكية عمى العقيدة في ضوء سورة اإلسراء)
مشكمة الموضوع:
تكمف مشكمة البحث فيما يأتي:
ُ -ماىية اإلنحراؼ السمككي.
ِ -مدل تأثير االنحراؼ السمككي عمى انحراؼ العقيدة.
ّ -فاعيمة السمكؾ في تقكيـ العقيدة كتحرفييا.
أىمية الموضوع:
تكمف أىمية المكضكع في الكشؼ عف مناشئ االنحراؼ العقدم ,كالتي يعد
انحراؼ السمكؾ مف أبرز مسبباتيا ,إذ إف الكشؼ عمى عف ىذه العكامؿ يساعد في
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تجفيؼ منابع االنحراؼ العقدم ,كتحديد مدخالتو التي يمكف معالجة كؿ عامؿ منيا
بما يتالءـ معو.
أىداف الموضوع:
تتجمى أىداؼ المكضكع بما يأتي:
ُ -التعرؼ عمى تأثير االنحرافات السمككية عمى العقيدة.
ِ -معرفة انكاع االنحرافات السمككية في سكرة اإلسراء.
ّ -إبراز مدل تأثير االنحرافات السمككية في جميع أبكاب العقيدة.
الدراسات السابقة:
في الحقيقة لـ أتكصؿ إلى دراسة تعنى بدراسة االنحرافات السمككية كتأثيرىا في
العقيدة مف خالؿ سكرة اإلسراء ,كال عمى دراسة مقاربة ليا.
منيج البحث:
اعتمدت في دراستي عمى منيجيف ميميف ,ىما:
ُ -االستقراء.
ِ -التحميؿ.
خطة الموضوع:
اشتممت خطة الموضوع عمى مقدمة ومبحثين وخاتمة ,وىي كما يأتي:
المقدمة( :اشتممت عمى مشكمة المكضكع كأىميتو كأىدافو كمنيج الدراسة فيو
كالدراسات السابقة).
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المبحث األول :التعريف باالنحرافات السموكيَّة عمى سبيل اإلنفراد
المطمب األكؿ :مفيكـ االنحراؼ عند العمماء
المطمب الثاني :مفيكـ السمكؾ عند العمماء
المطمب الثالث :التعريؼ باالنحرافات السمككيَّة عمى سبيؿ التركيب
المبحث الثاني :تأثير االنحرافات السموكية عمى العقيدة:
المطمب األكؿ :النفكر كاإلعراض عف منيج التكحيد
المطمب الثاني :التككؿ عمى غير اهلل سبحانو كتعالى
المطمب الثالث :تكذيب األنبياء ػ عمييـ الصالة كالسالـ ػ.
المطمب الرابع :االنحرافات السمككية ما يخص يكـ القيامة
الخاتمة ,كفييا خالصة البحث كنتائجو.

َّ
املبحث األوه :اىتعزيف باالحنزافاث اىسيىميت عيى سبيو اإلّفزاد
كيتضمف:
املطيب األوهٍ :فهىً االحنزاف عْد اىعيَاء

لالنحراؼ في المغة عدة معاف اغمبيا اكصاؼ ظاىرة كاضحة كمنيا اكصاؼ
مخفية ،مف أىميا

(ُ):

يؼ اٍل ىك ىالًـ عف مك ً
اض ًع ًو أم تى ٍغيً ييرهي.
ُ -التغيير ،كقكلنا :تى ٍح ًر ي
ى ٍ ىى
ِ -اإلعكجاج ،فال ً
معنكم
عك ىج :انحراؼ كعدـ استقامة ،ييستعمؿ عادةن لما ىك
ٌ
كالسُّمكؾ ،كالخميؽ كالكالـ ك ِّ
الديف.

ّ -االبتعاد ،نقكؿ :انحرؼ عف االعتداؿ ،بمعنى ابتعد عف كبد الكسط.
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ْ -الحياد ،يقاؿ :انحرؼ َّ
الصكاب ،حاد عف الطٌريؽ
خص :ماؿ عف ٌ
جادة ٌ
الش ي
المستقيـ ,انحرفت غريزتيو.

ذىني يكقع المرىء في الخطأ.
عقمي :ىك اضطراب
ٌ
ٓ -االضطراب ،االنحراؼ ال ٌ
ٔ -الشذكذ ،كانحراؼ أحد أعضاء الجسـ عف القياـ بكظيفتو الطَّبيعية.
ٕ -الميؿ عف الشيء ،كىك غير االلتفات ،فقد يميؿ اإلنساف كىك في نفس
االتجاه.
وىذه المعاني قد استعمميا عمماء الشريعة في بيانيم لمعنى االنحراف ،وىذه طائفة
من أقواليم:


قاؿ اإلماـ القفاؿ" :التحريؼ التغيير كالتبديؿ كأصمو مف االنحراؼ عف الشيء
كالتحريؼ عنو ،كالتحريؼ ىك إمالة الشيء عف حقو ،يقاؿ :قمـ محرؼ إذا كاف
رأسو قط مائال غير مستقيـ.

كاف التحريؼ إما أف يككف في المفظ أك في المعنى ،كحمؿ التحريؼ عمى تغيير المفظ
أكلى مف حممو عمى تغيير المعنى ،ألف كالـ اهلل تعالى إذا كاف باقيا عمى جيتو
كغيركا تأكيمو فإنما يككنكف مغيريف لمعناه ال لنفس الكالـ المسمكع"(ِ).


محرؼ
جاء في حاشية الشياب" :كأصؿ التحريؼ مف االنحراؼ كالميؿ كمنو قمـ ٌ



قاؿ ابف عطية األندلسي" :كالعكج االنحراؼ كالميؿ المؤدم إلى الفساد "(ْ).



يقكؿ ابف الجكزم" :كسبب االنحراؼ عف طريقو صمى اهلل عميو كسمـ :إما الجيؿ

لميؿ أحد شقيو أم يميمكنو مف حاؿ إلى حاؿ أخرل بتبديمو أك تأكيمو "(ّ).

بيا ،فيجرم اإلنساف مع الطبع كالعادات ،كربما اتخذ ما يضاد الشريعة طريقنا ،كقد
كانت الصحابة شاىدتو ،كسمعت منو ،فقؿ أف ينحرؼ أحد منيـ عف جادتو ؛ إال

1094

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

أف أبا الدرداء رضي اهلل عنو رأل بعض االنحراؼ لميؿ الطباع ،فضج ،فإنو قد
يعرؼ اإلنساف الصكاب ،غير أف طبعو يميؿ عنو"(ٓ).
ومفيوم االنحراف في عمم النفس :ىك تحكؿ إحدل الكظائؼ عف غايتيا
الطبيعية كالشذكذ الجنسي ،أك االضطراب الذىني الذم يكقع في الخطأ كالتناقض أك
النسياف .كبصكرة عامة إف االنحراؼ ىك الخمؿ الذم يصيب بعض الكظائؼ العضكية
أك النفسية فيعكقيا عف بمكغ غايتيا الطبيعية .كاالنحراؼ في الدكافع يحصؿ عندما
تتحكـ ىذه الدكافع باإلنساف فال يعكد قادرة عمى السيطرة عمييا ،بؿ تنقمب ىي إلى
السيطرة عميو .كيظير ىذا االنحراؼ مثال في السعي ،إلشباع حاجة عضكية أك
إشباع غريزة مف الغرائز بأم أسمكب يكصؿ إلى ىذا اليدؼ (ٔ).
نجد التركيز عمى الكثير مف االكصاؼ التي جاء ذكرىا في الداللة المغكية مما
يدؿ عمى انطالؽ المعنى االصطالحي مف المعاني المغكية.
املطيب اىثاّيٍ :فهىً اىسيىك عْد اىعيَاء
ويتضمن
كسمى ىكو
كسمى ىؾ
ى
كسميككان ى
المكاف ىي ٍسمي يكو ىسٍمكان ي
أوال :السموك لغة :مصدر ىسمى ىؾ طريقان ى
كتصرفو كاتِّجاىو ،كفيو لغة أخرل
ىسمكو إياه كفيو كعميو .في سيرة اإلنساف
ىغ ٍي ىره كفيو كأ ٍ
ٌ
الخ ٍيطى في ً
الم ٍخ ىي ًط
ىسمى ٍكتيوي فيو كاهلل يي ٍسمً ي
ت ى
ؾ الكفَّ ىار في جينـ أم يدخميـ فييا؛ يقاؿ ىسمى ٍك ي
أٍ

أسمى ىكيا أىدخميا فييما
كسمى ىؾ ىي ىده في ى
الج ٍيب كالسِّقاء كنحكىما ىي ٍسميكيا ك ٍ
أىم أىدخمتو فيو .ى
ؾ كالىما جمع الجمع
الخ ٍيطي الذم ييخاط بو
ك َّ
كسميك ه
ىسال ه
الثكب كجمعو ًسٍم ه
السٍم ىكةي ى
ي
ؾ كأ ٍ
ؾ ي
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ؾ الرمح فيو
ط يع يف
ؾ الطريؽ ك َّ
ؾ إًدخا يؿ شيء تى ٍسميكو فيو كما تى ٍ
الطاعف فتى ٍسمي ي
السٍم ي
الم ٍسمى ي
ى
كى
ً
قاء كجيو عمى ىسجيحتو(ٕ).)ٖ( ,
إذا طعنتو تٍم ى
مما تقدم فإن عمماء المغة اذ اطمقوا لفظة السموك ارادوا بو احد المعاني
اآلتية (ٗ):


الطريق والطريقة.



والنيج والمنيج.



والسيرة واالتباع.



االتجاه.



التصرفات.



االدخال.

كىذه المعاني مستعممة عند عمماء الشريعة ،فمفيوم االنحراف في الشريعة
اإلسالمية :يتمثؿ بمجانبة الفطرة السميمة كاتباع الطريؽ الخطأ المنيي عنو شرعا ،أك
الخضكع كاالستسالـ لمطبيعة اإلنسانية دكف قيكد  ,كىك االبتعاد عف المسار المعتدؿ
كانتياؾ لقكاعد الشريعة كالمجتمع (َُ).
بينما نجد عمماء االجتماع والنفس يعرفونو" :ىك مجمكع ما يقكـ بو اإلنساف
مف أعماؿ في حياتو كمجتمعو أك سمسمة مف االختيارات يقكـ بيا الفرد مف بيف
استجابات ممكنة عند تنقؿ الفرد مف مكقؼ إلى آخر .كالسمكؾ ىك كؿ ما يصدر عف
الفرد ،كىك يتشابو إلى حد كبير مع اتخاذ الق اررات "(ُُ).
فكممة السمكؾ متعددة الجكانب ،فتشمؿ جميع أكجو النشاط العقمي كالحركي
كاالنفعالي كاالجتماعي الذم يقكـ بو الفرد ،كالسمكؾ يتمثؿ في النشاط المستمر الدائـ
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الذم يقكـ بو الفرد لكي يتكافؽ كيتكيؼ مع بيئتو ،كيشبع حاجاتو كيحؿ مشکالتو،
كطالما أف ىناؾ حياة فيناؾ سمكؾ مف جانب الفرد .يمكف تعريؼ السمكؾ عمى أنو:
كفي التعريؼ نجد اختالفا كؿ بحسب النظر إليو مف خالؿ التخصص العممي؛
فأصحاب عمـ االجتماع ينظركف إلى السمكؾ مف خالؿ ما يتأثر بو الشخص مف
خالؿ احتكاكو باآلخريف في المجتمع كلعؿ أقرب تعريؼ لممتخصصيف في عمـ
االجتماع لمعنى السمكؾ ىك" :ذلؾ الجانب مف السمكؾ الذم يظير عنو تفاعؿ المرء
مع غيره مف أفراد المجتمع"(ُِ).
بينما ينظر أصحاب عمـ النفس إليو مف خالؿ ما يصدر مف اإلنساف مف
تصرفات كيمكف مالحظتو عميو ،كما أنيـ يختمفكف في النظر إلى ما يالحظ عمى
اإلنساف ،فطائفة تيتـ بالذم يظير عميو كال ييميـ ما بداخمو ،كطائفة تيتـ بدكاخؿ
اإلنساف كما يؤثر فيو ،كطائفة تـ باالثنيف معان .كمف ثـ ،يشير السمكؾ عند عمماء
النفس إلى "كؿ ما يصدر عف الفرد مف استجابات حركية أك عقمية أك اجتماعية عندما
باعثا أك حاجة ،كقد يككف
تكاجيو أم منبيات ،كال سمكؾ بدكف دافع كأحيانا يسمى ن
(ُّ).

السمكؾ ظاىريا كيرل بالعيف المجردة أك غير ظاىرم باطنيا أك ذىنيا"

كلما خمؽ اهلل الخمؽ لعبادتو ،كىيأ ليـ ما يعينيـ عمييا مف رزقو .قاؿ تعالى:
{وَمَا خَلَمْتُ الْجِهَّ وَالْإِوْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ  -مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِهْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُىنِ -
إِنَّ اللَّهَ هُىَ الرَّزَّاقُ ذُو الْمُىَّةِ الْمَتِنيُ} (ُْ).
كالنفس بفطرتيا إذا تركت كانت مقرة هلل باإلليية ،محبة هلل تعبده ال تشرؾ بو
شيئا .كلكف يفسدىا كينحرؼ بيا عف ذلؾ ما يزيف ليا شياطيف اإلنس كالجف بما يكحي
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بعضيـ إلى بعض زخرؼ القكؿ غركرا .فالتكحيد مرككز في الفطر .كالشرؾ طارئ
كدخيؿ عمييا .قاؿ تعالى{ :فَأَلِمْ وَجْهَكَ لِلدِّيهِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا
تَبْدِيلَ لِخَلْكِ اللَّهِ}(ُٓ).
كالديف ىك اإلسالـ مف عيد آدـ عميو السالـ كمف جاء بعده مف ذريتو قركنا
طكيمة  -قاؿ تعالى{ :كَبٌَ اننَّبسُ أُيَّتً ًَاحِدَةً فَبَعَثَ انهَّوُ اننَّبِيِّنيَ يُبَشِّسِيٍَ ًَيُنْرِزِيٍَ} (ُٔ) .كأكؿ ما
حدث الشرؾ كاالنحراؼ عف العقيدة في قكـ نكح ،فكاف عميو السالـ أكؿ رسكؿ {إََِّب
أًَْحَيْنَب إِنَيْكَ كًََب أًَْحَيْنَب إِنَى ٌَُحٍ ًَاننَّبِيِّنيَ يٍِْ بَعْدِهِ}(ُٕ) .قاؿ ابف عباس :كاف بيف آدـ كنكح
(ُٖ)
اف َّ
اس إً َّال
تعالى:
قاؿ
.
عمييما السالـ عشرة قركف كميـ عمى اإلسالـ
{ك ىما ىك ى
الن ي
ى
يمةن ك ً
اختىمىفيكا} (ُٗ).
اح ىدةن فى ٍ
أ َّ ى

كالمنحرؼ ىك مف يقكـ بعمؿ يخؿ بالنظاـ كيحكؿ دكف تطبيؽ القكانيف عمى

كاقع الحياة مما يمحؽ الضرر بالمصمحة العامة .كاف كؿ الظكاىر السمككية المنحرفة
ىي نتاج الجيكد المبذكلة لتحطيـ اإلنساف كالتأثير عمى عقمو كفكره كفطرتو السميمة
لمسيطرة عمى إنسانيتو ,قاؿ تعالى{ :إََِّب خَهَقْنَب انْإَِْسَبٌَ يٍِْ َُطْفَتٍ أَيْشَبجٍ َبْتَهِيوِ فَجَعَهْنَبهُ سًَِيعًب بَصِريًا *
إََِّب ىَدَيْنَبهُ انسَّبِيمَ إِيَّب شَبكِسًا ًَإِيَّب كَفٌُزًا}(َِ) .يعني نسؿ آدـ خمقو اهلل مف نطفة أمشاج ؛ أم
ً
و
الر ً
طً
بنطفة المرأة،
جؿ
اف ،يعني اختالطى ينطفة َّ
يج ،كىك ىشيئاف ىمخميك ى
أخالط ك ي
احدىا ىم ًش ه
كقكة ً
و
و
فمف ينطفة الرجؿ ،كما
عصب
أصفر ،فما كاف مف
أبيض كاآلخر
أحدىما
كعظـ َّ
ي
ي
ي

كاف مف و
لحـ كدـ ك ىش و
قاؿ { :فَجَعَهْنَبهُ سًَِيعبً بَصِرياً }
عر فمف ينطفة المرأة .كتىَّـ
الكالـ ،ثيـ ى
ي
؛ معناه :جعمناه سميعان بصي انر ىلنبتىمً ً
يؽ اليدل
يو { .إََِّب ىَدَيْنَبهُ انسَّبِيمَ } ؛ أم بيََّّنا لو طر ى
ي ى ي
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ً
فر ك ُّ
كناهي مف ال يك ً
فم َّ
االبتالء { :إِيَّب شَبكِساً ًَإِيَّب
بعد
الشكر ،ثيَّـ إنو يككف ى
كطر ى
يؽ الضَّاللة ،ى
طائعان ،كاما يم ً
يؽ
أف
كافر ،كالمعنىَّ :
ان
شركان
كَفٌُزاً } ؛ أم إما مكحِّدان ى
يختار طر ى
إما ٍ
ى

(ن ٍبتىمً ً
ً
يؽ ال يك ً
يو) أم نتَّ ىعبَّدهي ىفيظيىير ما ىعمً ٍم ىنا منو،
أف
يختار طر ى
فر .كمعنى ى
اإلسالـ ،كا َّما ٍ
ى
كال يقع االبتالء إالَّ بعد تىماـ ً
الخٍمقى ًة(ُِ).
ي
ي
كاألصؿ في الفطرة اإلنسانية االستقامة كليس االنحراؼ كالفساد ،فالفرد بفطرتو

يميؿ لالستقامة كبطبيعتو يميؿ لمشيكات كاالختيار بيف الفطرة كالطبيعة متعمؽ بإرادتو.
كاف االنحراؼ مخالؼ لمفطرة كلكنو ليس مخالفا لمطبيعة اإلنسانية (ِِ).
َّ
املطيب اىثاىث :اىتعزيف باالحنزافاث اىسيىميت عيى سبيو اىرتميب
لـ نجد ليذا المصطمح كجكدا عند األقدميف .كانما ذكره المحدثكف كحاؿ
المصطمحات المركبة كقالكا فيو:
(ىك خركج السمكؾ بشكؿ مممكس عف المعايير كالضكابط التي أقيمت لمناس في
ظركفيـ االجتماعية) (ِّ).
أما نظرة اإلسالم لالنحراف السموكي :فيك االبتعاد عف الحؽ كاالستقامة
كالكسطية كالعدؿ التي يتسـ بيا الديف اإلسالمي عف بقية الشرائع (ِْ) .كالمراد بالحؽ
احدا ،كما سكاه باط هؿ ،كمف ثىَّـ فمف انحرؼ
ىك الصراط المستقيـ ،كىك ال يككف إالٌ ك ن

عف طريؽ الحؽ كقع في طريؽ مف طييرؽ الضالؿ  ,كالصراط المستقيـ ىك طريؽ

األمة الكسط  ,كال يحصؿ ذلؾ إال بالتمسؾ بالكتاب كالسنة كالسير بسيرىما كالكقكؼ
ٌ
عند حدكدىما كبذلؾ يحصؿ تجريد التكحيد هلل ،كتجريد المتابعة لمرسكؿ صمى اهلل عميو

1099

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

كسمـ {ًَيٍَْ يُطِعِ انهَّوَ ًَانسَّسٌُلَ فَأًُنَئِكَ يَعَ انَّرِيٍَ أَْعَىَ انهَّوُ عَهَيْيِىْ يٍَِ اننَّبِيِّنيَ ًَانصِّدِّيقِنيَ ًَانشهيَدَا ِِ
ًَانصَّبنِحِنيَ ًَحَسٍَُ أًُنَئِكَ زَفِيقًب}(ِٓ).
كىكذا نجد أف االنحراؼ في إشباع الحاجات العضكية كالغرائز ىك الذم يؤدم
إلى االنحراؼ بالسمكؾ كالدكافع عف أىدافيا الصحيحة ،مما يعكؽ استمرار حياة الفرد
كبقاء النكع بشكؿ طبيعي ،كيبعد الناس عف الغايات النبيمة كالقيـ العالية ككما ىك
الحاؿ في انحرافات الدكافع النفسية ،فإف ىذا االنحراؼ قد يصيب الدكافع الفيزيكلكجية.
كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة كاإلسراؼ في تناكؿ المنشطات الجسدية التي تحدث فيما بعد
ردة فعؿ كتكقع الجسـ في الكىف كالضعؼ .كلعؿ مف أىـ الدكافع الفيزيكلكجية
المعرضة لالنحراؼ الميؿ الجنسي .فيذا الدافع في اإلنساف يرمي إلشباع مظير مف
مظاىر غريزة النكع ،كىك كاقع طبيعي كيقتضي إشباعو كفقا لفطرة اإلنساف أك طبيعتو
التي خمقو اهلل تعالى عمييا .كلكف اإلنساف قد ينحرؼ بيذا الدافع عف غايتو الطبيعية
فيحدث الشذكذ الجنسي .كقد ذـ القرآف ىذا الشذكذ كقبح أىمو ،بؿ كأذاؽ القكـ الذيف
شاع فييـ أشد ألكاف العذاب في الدنيا قبؿ اآلخرة ،كىـ قكـ لكط .كعنيـ قاؿ اهلل
تعالى{ :أَتَأْتٌٌَُ انرُّكْسَاٌَ يٍَِ انْعَبنًَِنيَ * ًَتَرَزًٌَُ يَب خَهَقَ نَكُىْ زَبهكُىْ يٍِْ أَشًَْاجِكُىْ بَمْ أَْتُىْ قٌَْوٌ عَبدًٌَُ}(ِٔ),
كقاؿ تعالىًَ{ :نٌُطًب إِذْ قَبلَ نِقٌَْيِوِ أَتَأْتٌٌَُ انْفَبحِشَتَ يَب سَبَقَكُىْ بِيَب يٍِْ أَحَدٍ يٍَِ انْعَبنًَِنيَ * إََِّكُىْ نَتَأْتٌٌَُ
انسِّجَبلَ شَيٌَْةً يٍِْ دًٌُِ اننِّسَب ِِ بَمْ أَْتُىْ قٌَْوٌ يُسْسِفٌٌَُ } (ِٕ).
كىكذا فإف إدراؾ اإلنساف لحقيقة تككينو ،ككعيو لمسؤكلياتو كقيامو بكاجباتو ،تعد
مف أىـ العكامؿ لترؾ االنحرافات أيا كاف نكعيا فيزيكلكجية أـ نفسانية .كلكف إذا
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انحرؼ اإلنساف في تحصيؿ حقكقو ،كأىمؿ أداء كاجباتو ،فإف ذلؾ يؤدم إلى اإلخالؿ
بمكازيف الحياة التي تقكـ عمى التكازف كاالعتداؿ في الحقكؽ كالكاجبات(ِٖ).
املبحث اىثاّي :تأثري االحنزافاث اىسيىميت عيى اىعقيدة:
الناظر في ثنايا آيات سكرة اإلسراء يجد أنيا مثمت لمعديد مف آثار االنحرافات
السمككية عمى العقيدة الصحيحة كالتي تمثمت بما يأتي:
املطيب األوه :اىْفىر واإلعزا

عِ ٍْهح اىتىييد

اىْص :قال تعالىًَ{:إِرَا رَكَشْثَ سَبَّكَ فِِ انقشآٌ ًَحْذَهُ ًَنٌَّْاْ عهَ ؤَدْبَبسِىِىْ
َُفٌُساً}( ،)29وقاؿ تعالىًَُ{ :خٌَِّفُيُىْ فًََب َّزِّذُىُىْ إِنَّب طُغَْْبًَب كَبِريًا} (َّ).
وقاؿ تعالى { :فَهًََّب َجَّبكُىْ إِنََ انْبَشِّ ؤَعْشَضْخُىْ ًَكَبٌَ انْئَِْسَبٌُ كَفٌُسًا } (ُّ).
كنخكؼ ىؤالء المشركيف بأنكاع العذاب كاآليات الزاجرة فما يزيدىـ
دالىته :أم
ٌ

تخكيفنا إال تماديان كغيان كاستم ار انر عمى الكفر كالضالؿ ،فماذا تنفع معيـ الخكارؽ؟ ما
زادتيـ خارقة ً
اء كامعانان
اإلسراء كالمعراج ،كال خارقة التخكيؼ بشجرة الزقكـ إال استيز ن

في الضالؿ (ِّ).

كلما ذكر أنو الككيؿ الذم ال كافي غيره في حفظو ،الختصاصو بشمكؿ عممو
كتماـ قدرتو ،أتبعو بعض أفعالو الدالة عمى ذلؾ فقاؿ تعالى ،عكدان إلى دالئؿ التكحيد
الذم ىك المقصكد األعظـ بأحكاؿ البحر الذم يخمصكف فيو ،في أسمكب الخطاب
استعطافان ليـ إلى المتاب(ّّ).
فقد كاف "نفك ار مف كممة التكحيد ،التي تيدد كضعيـ االجتماعي ،القائـ عمى
أكىاـ الكثنية كتقاليد الجاىمية ،كاال فقد كاف كبراء قريش أذكى مف أف يخفى عمييـ ما

1101

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

في عقائدىـ مف تيافت ،كما في اإلسالـ مف تماسؾ ،كأعرؼ بالقكؿ مف أف يغيب
عنيـ ما في القرآف مف سمكا كارتفاع كامتياز .كىـ الذيف لـ يككنكا يممككف أنفسيـ مف
االستماع إليو كالتأثر بو ،عمى شدة ما يمانعكف قمكبيـ كيدافعكنيا! كلقد كانت الفطرة
تدفعيـ إلى التسمع كالتأثر كالكبرياء تدفعيـ عف التسميـ كاإلذعاف فيطمقكف التيـ عمى
الرسكؿ  يعتذركف بيا عف المكابرة كالعناد"(.)34
وجاء في تفسير الصفوة :أم كاذا قرأت يا محمد القرآف عمى ىؤالء المشركيف
يصدقكف باآلخرة جعمنا بينؾ كبينيـ حجابان خفيان يحجب عنيـ فيـ القرآف
الذيف ال
ٌ
كحكمو {كجعٍم ىنا عمى يقميكبً ًيـ أ ً
كًادراؾ أس ارره ً
ىكَّنةن أىف ىي ٍفقىييكهي} أم كجعمنا عمى قمكب ىؤالء
ىىى
ٍ
الكفار أغطيةن لئال يفيمكا القرآف {كفي آ ىذانً ًي ٍـ ىكٍق انر} أم صممان يمنعيـ مف استماعو
َّؾ ًفي القرآف ك ٍح ىدهي كلَّ ٍكٍا عمى أ ٍىد ىب ًارًى ٍـ ينفيك انر} أم كاذا َّ
كحدت اهلل كأنت تتمك
ت ىرب ى
{كًا ىذا ىذ ىك ٍر ى
ى
ى
ى
(ّٓ)
فر المشرككف مف ذلؾ ىربان مف استماع التكحيد .
القرآف َّ
كاذا ذكرت ربؾ الذم خمقؾ كخمقيـ كربيـ كحده مف غير ذكر آليتيـ عمى أنو
المتفرد كحده باأللكىية اعتراىـ إعراض أشد ،فأعرضكا سائريف عمى أدبارىـ نافريف مف
الحؽ كما يفر ذك الرمد مف ضكء الشمس ،أم يسارعكف بالتكلي كاإلعراض نافريف
مدبريف ،سائريف بظيكرىـ ىال بإقباليـ ،كىذا النص يصكر شخصا رأل شيئا فيالو ما
رأل فكلى مدبرا ،رجع مدب ار ناف ار كأنو رأل شيئا مخيفا ،اقشعر لو بدنو ،كىذا يصكر
مقدار نفكرىـ مف التكحيد الحؽ ،كاقباليـ عمى الكثنية الباطمة ،فاألكىاـ التي استكنت
في نفكسيـ صكرت ليـ الحؽ مخكفا مرىكبا ،كالباطؿ طيبا حسبكا فيو السالمة كما
كراءه إال الحسرة كالندامة كساء ما كانكا يصنعكف.
كاف ىذه النفكس التي تنفر مف الحؽ ىذا النفكر نفكس مريضة ،عرتيا آفة
حكلتيا عف الحؽ كصرفت فطرتيا كطمست فؤادىا(ّٔ).
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املقصد اىقزآّي :في اآلية الكريمة ،تيديد ككعيد ليؤالء المشركيف ،الذيف
كنيات خبيثة ،منعقدة عمى الكيد ،ال تبتغى بيذا
يستمعكف إلى القرآف ،بقمكب مريضةٌ ،

االستماع طمب ىدل ،أك التماس حؽ ..كانما غايتيا اصطياد المعاثر ،كالكقكع عمى ما
يغ ٌذل ضالليـ ،كيقيـ ليـ حجة عمى ىذا الضالؿ .فتمؾ األجيزة الفاسدة التي صحبكىا
معيـ ،ليستمعكا بيا إلى القرآف ..فيذا الذم يستمعكف بو مف أجيزة ،إف ىك إال قمكب
مبيتة لمشر ،راصدة لمعدكاف! (ّٕ).
مريضة ،كطكايا خبيثةٌ ،

املطيب اىثاّي :اىتىمو عيى غري اهلل سبحاّه وتعاىل
اىْص :قاؿ تعالى { :ؤَنَّب حَخَّخِزًُا يٍِْ دًَُِِ ًَكِْهًب } (ّٖ)..

ً
ير كىال معب ن ً ً َّ َّ
ً
ي
ىم ىكلًيِّا ىكىال ىنص نا ى ى ٍ ي
دالىته :أ ٍ
كدا يدكني ألىف المو تى ىعالىى أ ٍىن ىز ىؿ ىعمىى يك ٌؿ ىنب ٌ
ىف ىي ٍعيبدهي ىك ٍحده ىال ىش ًريؾ لىوي (ّٗ)  ,فال يعتمدكا إال عمى اهلل كحده ،كال يتجيكا إال
أ ٍىر ىسمىوي أ ٍ
إلى اهلل كحده .فيذا ىك اليدل ،كىذا ىك اإليماف .فما آمف كال اىتدل مف اتخذ مف

دكف اهلل ككيال(َْ) .كالككيؿ :الذم تفكض إليو األمكر .كالمراد بو الرب ،ألنو يتكؿ
عميو العباد في شؤكنيـ ،أم أف ال تتخذكا شريكا تمجئكف إليو .كقد عرؼ إطالؽ
الككيؿ عمى اهلل في لغة بني إسرائيؿ كما حكى اهلل عف يعقكب كأبنائو(ُْ) ,قاؿ
تعالى{:فَهًََّب آحٌَْهُ يٌَْثِقَيُىْ قَبلَ انهَّوُ عَهََ يَب َقٌُلُ ًَكِْمٌ} (ِْ).
كلما تقرر بما مضى أف لو سبحانو األمر كمو ،كأنو متصؼ بجميع الكماؿ منزه
عف شكائب النقص ،أنتج أنو ال إلو غيره ،فقاؿ تعالى يخاطب الرأس ألف ذلؾ أكقع في
أنفس األتباع ،كاشارة إلى أنو ال يكحده حؽ تكحيده سكاه ،كيجكز أف يككف خطابان عامان
لكؿ مف يصح أف يخاطب بو ال تجعؿ اليان مع اهلل الذم لو جميع صفات الكماؿ؛
كلما قرع األسماع بيذا النيي المحتـ لتكحيده ،أتبعو اإلخبار باألمر بذلؾ جمعان في
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ذلؾ بيف صريحي األمر كالنيي تصريحان بعد التنزيو لو عف الشريؾ باإلفراد لو في
العبادة في أسمكب الخبر.)ّْ( ...
املقصد اىقزآّي :ىذا باعث آخر عمى اإليماف الصحيح كالعمؿ الصالح،
كتيديد ضمني لمف يعرض عف ىداية اهلل التي صارت متمثمة بالقرآف بعد فقد التكراة
كافتقاد األصؿ الصحيح لإلنجيؿ(ْْ).
كاف اهلل سبحانو ىك القاضي العدؿ كالحاكـ المطمؽ بحؽ بيف المؤمنيف كالكفار،
فيجازم كال بما يستحؽ ،كيفصؿ بيف المختمفيف مف أمة كاحدة ،كما يفصؿ بيف
المختمفيف مف األمـ(ْٓ).
املطيب اىثاىث :تنذيب األّبياء ــ عييهٌ اىصالة واىسالً ــ.
ً
أوال :تنذيب اىْبي حمَد ـــ عميو السالم ــ يف يادثت اإلسزاء واملعزاج
قاؿ تعالى { :سُبْحَبٌَ انَّزُِ ؤَسْشٍَ بِعَبْذِهِ نَْْهًب يٍَِ انًَْسْجِذِ انْحَشَاوِ إِنََ انًَْسْجِذِ انْإَقْصََ انَّزُِ
بَبسَكْنَب حٌَْنَوُ نِنُشَِّوُ يٍِْ آَّبحِنَب إََِّوُ ىٌَُ انسًَِّْعُ انْبَصِريُ } (.)46
ركم أنو  لما ذكر قصة المعراج كذبو الكؿ كذىبكا إلى أبي بكر كقالكا لو :إف
صاحبؾ يقكؿ كذا ككذا فقاؿ أبك بكر :إف كاف قد قاؿ ذلؾ فيك صادؽ ،ثـ جاء إلى
رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ فذكر الرسكؿ لو تمؾ التفاصيؿ ،فكمما ذكر شيئا قاؿ
أبك بكر صدقت فمما تمـ الكالـ قاؿ أبك بكر :أشيد أنؾ رسكؿ اهلل حقا ،فقاؿ لو
الرسكؿ :كأنا أشيد أنؾ الصديؽ حقا،
كحاصؿ الكالـ أف أبا بكر رضي اهلل عنو كأنو قاؿ لما سممت رسالتو فقد
صدقتو فيما ىك أعظـ مف ىذا فكيؼ أكذبو في ىذا؟ (ْٕ).
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كقاـ ليخرج إلى المسجد فتشبثت أـ ىانئ بثكبو فقاؿ :مالؾ؟ قالت :أخشى أف
يكذبؾ قكمؾ إف أخبرتيـ ،قاؿ :كاف كذبكني ،فخرج فجمس إليو أبك جيؿ فأخبره رسكؿ
فحدثيـ،
اهلل  بحديث اإلسراء ،فقاؿ أبك جيؿ :يا معشر بني كعب ابف لؤم ،ىمـ ٌ
فمف بيف مصفؽ ككاضع يده عمى رأسو تعجبان كانكا انر(ْٖ).

ىى ىؿ م َّكةى ،فى ىك َّذ ً
فىح َّد ى ً َّ ً ً ً
كف ىكأ ٍىن ىك يركهي ىكقىاليكا :ىيا يم ىح َّم يد
ى
ى
ب بًو اٍل يم ٍش ًريك ى
ث ىنب ُّي المو ب ىذل ىؾ أ ٍ ى
ً
س كأى ٍقبٍم ى ً
ً
ت
ت ًع ٍن ىد ىنا بً ىم َّكةى ،فى ىما يك ٍن ى
ىص ىب ٍح ى
ت ىب ٍي ى
تي ٍخبًيرىنا أَّىن ىؾ أىتىٍي ى
ت اٍل ىم ٍقد ً ى ى
ت م ٍف لىٍيمىت ىؾ ،ثيَّـ أ ٍ
ً ً
ً
ص َّدقىوي أيىبك ىب ٍك ور ،فى يس ِّمي أيىبك ىب ٍك ور الص ِّ
يؽ
ِّد ى
يؤىنا بًو ،ىكتىأٍتي بًو قىٍب ىؿ ىى ىذا اٍل ىي ٍكًـ ىمعى ىى ىذا فى ى
تى ًج ي
ى

ىج ًؿ ىذلً ىؾ(ْٗ).
ًم ٍف أ ٍ

كالذم جعؿ ىؤالء يفتركف عمى اهلل الكذب ىك انييار الذات ،فكؿ ذات ليا كجكد

كليا مكانة ،فإذا انيارت المكانة ،أحس اإلنساف أنو بال قيمة في مجتمعو(َٓ).
فمما سمع الكفار بالحادثة أنكركىا كقالكا :كيؼ كنحف نضرب إلييا أكباد اإلبؿ
شي انر؟(ُٓ).
كقكلو{ :إًَّنوي يى ىك السميع البصير} معناه السميع لما يقكؿ ىؤالء المشرككف مف
تكذيب محمد  كغير ذلؾ.
فإف تكذيب القكـ لو بسبب غرابة الكاقعة .فإف ثقة الرسكؿ بالحؽ الذم جاء بو،
كالحؽ الذم كقع لو ،جعمتو يصارح القكـ بما رأل كائنا ما كاف رأييـ فيو .كقد ارتد
بعضيـ فعال ،كاتخذىا بعضيـ مادة لمسخرية كالتشكيؾ .كلكف ىذا كمو لـ يكف ليقعد
الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -عف الجير بالحؽ الذم آمف بو ..كفي ىذا مثؿ
ألصحاب الدعكة أف يجيركا بالحؽ ال يخشكف كقعو في نفكس الناس ،كال يتممقكف بو
القكـ ،كال يتحسسكف مكاضع الرضى كاالستحساف ،إذا تعارضت مع كممة الحؽ
تقاؿ(ِٓ).
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ً
ثاّيا :اجلحىد واتهاً اىْبي حمَد ــ عميو السالم ــ باىسحز
قاؿ تعالى{ :إِرْ َّقٌُلُ انظَّبنًٌٌَُِ إٌِْ حَخَّبِعٌٌَُ إِنَّب سَجُهًب يَسْحٌُسًا} ( .)53كقاؿ تعالىًَ { :يَب
يَنَعَ اننَّبسَ ؤٌَ ُّؤْيِنٌُاْ إِرْ جَبءىُىُ انْيُذٍَ إِالَّ ؤٌَ قَبنٌُاْ ؤَبَعَثَ انهّوُ بَشَشاً سَّسٌُالً }(.)54
مسو
ىذا مف مقالة المكذبيف لمرسكؿ الذيف قدحكا بيا في رسالتو ...فقالكا :قد ٌ

الجف ،فاضطرب عقمو ،كاحت ٌؿ تفكيره ،كأصبح ييذل بيذا القكؿ الذم
طائؼ مف
ٌ
يردده ،كال يم ٌؿ ترديده ..ىذا كقد عممكا كماؿ عقمو كحسف حديثو ،كسالمتو مف جميع
ٌ

المطاعف (.)55

والسبب الذم منع المشركيف مف ً
اإليماف بعد كضكح المعجزات ىك استبعاد أف
يبعث اهلل رسكالن إلى الخمؽ مف البشر ،فمماذا يككف بش انر كال يككف ممكان؟ كقد َّ
رد تعالى
عمييـ بقكلو{ :قُم نٌَْ كَبٌَ فِِ األسض يالئكت ًَّْشٌٌَُ يُطًَْئِنِّنيَ} أم قؿ ليـ يا محمد :لك
كاف أىؿ األرض مالئكة يمشكف عمى أقداميـ كما يمشي الناس ساكنيف في األرض
مستقريف فييا { نَنَزَّنْنَب عَهَْْيِى يٍَِّ انسًََّبءِ يَهَكبً سَّسٌُالً } (ٔٓ).أم لنزلنا عمييـ رسكالن مف
المالئكة َّ
بشر(.)57
كلكف أىؿ األرض ه

كىذه الكممة ذاتيا تحمؿ في ثناياىا دليؿ تأثرىـ بالقرآف فيـ يستكثركف في

دخيمتيـ أف يككف ىذا قكؿ بشر ألنيـ يحسكف فيو شيئا غير بشرم .كيحسكف دبيبو
الخفي في مشاعرىـ فينسبكف قائمو إلى السحر ،يرجعكف إليو ىذه الغرابة في قكلو،
كىذا التميز في حديثو ،كىذا التفكؽ في نظمو .فمحمد إذف ال ينطؽ عف نفسو ،إنما
ينطؽ عف السحر بقكة غير قكة البشر! كلك أنصفكا لقالكا :إنو مف عند اهلل ،فما يمكف
أف يقكؿ ىذا إنساف ،كال خمؽ آخر مف خمؽ اهلل.
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ً
ثاؿ فى ُّ
يال»(ٖٓ).
كف ىسبً ن
« ٍانظي ٍر ىك ٍي ى
ض ىريبكا لى ىؾ ٍاأل ٍىم ى ى
ؼ ى
يع ى
ضمكا فىال ىي ٍستىط ي

ضربكا لؾ األمثاؿ بالمسحكريف كلست بمسحكر ،إنما أنت رسكؿ ،فضمكا كلـ
ييتدكا ،كحاركا فمـ يجدكا طريقا يسمككنو .ال إلى اليدل ،كال إلى تعميؿ مكقفيـ المريب!
ذلؾ قكليـ عف القرآف ،كعف الرسكؿ -صمى اهلل عميو كسمـ -كىك يتمك عمييـ
القرآف(.)59
ِّحر بعقمو ،كالعقؿ ىك الذم يختار بيف البدائؿ
المسحكر ىك الذم ذىب الس ٍ

يككف منطقيان في تصرفاتو كال في كالمو،
التصرفات ،ففاقد العقؿ ال يمكف أف
كيرتِّب
ُّ
ي
ى
سمكنو
صمَّى المَّوي ىعمىٍي ًو ىك ىسمَّـ ليس كذلؾ ،فأنتـ تعرفكف يخمقو كأمانتو ،كتي ُّ
كمحمد ى

«الصادؽ األميف" كتعترفكف بسالمة تصرفاتو كحكمتو ،كيؼ تقكلكف عنو مجنكف؟

لذلؾ يقكؿ تعالى ِّ
ردا عمييـً ٌ{ :انقهى ًَيَب َّسْطُشًٌَُ يَأ ؤَجَ بِنِعًَْتِ سَبِّكَ بًَِجْنٌٌٍُ ًَإٌَِّ نَكَ
ألَجْشاً غَْْشَ يًَْنٌٌٍُ ًَإََِّكَ نعهَ خُهُقٍ عَظِْىٍ} [القمـ.]ُْ :
تصرفات اإلنساف فيجعميا يم ٍسعدة غير مفسدة ،فكيؼ إذف يككف
الخميؽ يسكم
ُّ
ك ي

الخمؽ مجنكنان؟ إذف :ليس محمد مسحك انر.
ذك ي

صمَّى المَّوي ىعمى ٍي ًو ىك ىسمَّـ ىَ ساحر،
كفي مكضع آخر قالكا :ساحر ،كعمى فرض أنو ى
كتخبطو كاضطرابو في
فمماذا لـ يسحركـ كما ىس ىحر المؤمنيف بو؟ إنو لى ىجج الباطؿ
ٌ
المجابية(.)60

كممف اتيـ بيذه التيمة في سكرة اإلسراء نبينا مكسى عميو السالـ ،قاؿ
تعالى {:إَِِِّ نَإَظُنُّكَ َّبيٌُسََ يَسْحٌُسًا }( .)61فقاؿ لمكسى فرعكف :إني ألظنؾ يا مكسى
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تتعاطى عمـ السحر ،فيذه العجائب التي تفعميا مف سحرؾ ،كقد يجكز أف يككف مرادا
بو إني ألظنؾ يا مكسى ساح ار(ِٔ).
املطيب اىزابع :االحنزافاث اىسيىميت ٍا خيص يىً اىقياٍت
كيتضمف:
ً
أوال :عدً اإلمياُ باهلل واىيىً اآلخز:
اىْص :قاؿ تعالىً { :ؤٌََّ انَّزٍَِّ الَ ُّؤْيِنٌٌَُ بِبٓخِشَةِ ؤَعْخَذََْب نَيُىْ عَزَاببً ؤَنًِْبً } (ّٔ) .كقاؿ
تعالى { :جَعَهْنَب بَْْنَكَ ًَبٍََْْ انَّزٍَِّ نَب ُّؤْيِنٌٌَُ بِبنْأخِشَةِ حِجَببًب يَسْخٌُسًا } (ْٔ).
دالىته :أف الذيف ال يؤمنكف باآلخرة كأحكاميا المشركحة فيو مف البعث
كالحساب كالجزاء مف الثكاب كالعقاب الركحانييف كالجسمانييف كتخصيص اآلخرة
بالذكر مف بيف سائر ما لـ يؤمف بو الكفرة لككنيا معظـ ما أمركا اإليماف بو كلمراعاة
التناسب بيف أعماليـ كجزائيا الذم أنبأ عنو قكلو تعالى أعتدنا ليـ عذابا أليما َ كىك
عذاب جينـ أم أعددنا كىيأنا ليـ فيما كفركا بو كأنكركا كجكده مف اآلخرة عذابا مؤلما
كىك أبمغ مف الزجر لما أف إيتاف العذاب مف حيث ال يحتسب أفظع كأفجع كلعؿ أىؿ
الكتاب داخمكف في ىذا الحكـ ألنيـ ال يقكلكف بالجزاء الجسماني كيعتقدكف في اآلخرة
أشياء ال أصؿ ليا فمـ يؤمنكا باآلخرة كأحكاميا المشركحة في ىذا القرآف حقيقة اإليماف
فافيـ (ٓٔ).
كالعطؼ عمى أف ليـ أج ار كبي ار فيككف إعداد العذاب األليـ لمذيف ال يؤمنكف
باآلخرة مبش ار بو كثبكت األجر الكبير لممؤمنيف الذيف يعممكف الصالحات كمصيبة
العدك سركر يبشر بو فكأنو قيؿ يبشر المؤمنيف بثكابيـ كعقاب أعدائيـ كيجكز أف
تككف البشارة مجا از مرسال بمعنى مطمؽ األخبار الشامؿ لألخبار بما فيو سركر
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كلإلخبار بما ليس كذلؾ كليس فيو الجمع بيف معنى المشترؾ أك الحقيقة كالمجاز حتى
يقاؿ :إنو مف عمكـ المجاز كاف كاف راجعا ليذا أك العطؼ عمى يبشر أك ييدم
بإضمار يخبر فيككف مف عطؼ الجممة عمى الجممة كال يخفى ما في اآلية مف ترجيح
الكعد عمى الكعيد (ٔٔ).
املقصد اىقزآّي :يقكؿ الشيخ الشعراكم" :قد تككف البشارة لممؤمف بالجنة،
تسره كتيسعده ،كتجعمو
كلمكافر بالعذاب ،كالىما بشارة لممؤمف ،فبشارة المؤمف بالجنة ُّ
تس ُّر المؤمف ؛ ألنو
يستشرؼ ما ينتظره مف نعيـ اهلل في اآلخرة .كبشارة الكافر بالعذاب ي

لـ يقع في مصيدة الكفر ،كتزجر ىم ٍف لـ يقع فيو كتيخيفو ،كىذا رحمة بو كاحساف
إليو"(ٕٔ).
كاآلية فييا إشارة إلى بني إسرائيؿ ،كالى أنيـ المرادكف بيذا الخطاب ،فيـ ال
يؤمنكف باآلخرة ،كما يؤمف بيا المؤمنكف ،كانما يركف أف الجزاء معجؿ في ىذه الدنيا،
كأف الجنة كالنار ىما في ىذه الدنيا ،حيث السعداء كاألشقياء ،كحيث األغنياء
ًَّ
كف
يف يي ٍؤ ًمين ى
كالفقراء ..كقد أشار إلييـ سبحانو كتعالى في أكؿ سكرة البقرة بقكلو « :ىكالذ ى
ً
ً ً
كف» ..فالمراد بيذه اآلية ىـ الييكد..
بًما أ ٍين ًز ىؿ إًلى ٍي ىؾ ىكما أ ٍين ًز ىؿ م ٍف قىٍبم ىؾ ىكبً ٍاآلخ ى ًرة يى ٍـ ييكًقين ى
كالمطمكب منيـ أف يؤمنكا باآلخرة كأف يستيقنكىا ..فيـ كاف ذكركا اآلخرة ال يذكركنيا
إال بألسنتيـ ،كلكف قمكبيـ منعقدة عمى إنكارىا(ٖٔ).
كفي النص الثاني :إذا قرأت يا محمد القرآف عمى ىؤالء المشركيف الذيف ال
يصدقكف بالبعث ،كال يقركف بالثكاب كالعقاب ،جعمنا بينؾ كبينيـ حجابا ،يحجب قمكبيـ
عف أف يفيمكا ما تقرؤه عمييـ ،فينتفعكا بو ،عقكبة منا ليـ عمى كفرىـ .كالحجاب
(.)69

ىينا :ىك الساتر
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ً
ثاّيا :االحنزافاث اىسيىميت املتعيقت بإّنار اىبعث واىزوح.
اىْص :قال تعالىًَ{ :قَبنٌُاْ ؤَئِزَا كُنَّب عِظَبيبً ًَسُفَبحبً ؤَإََِّب نًََبْعٌُثٌٌَُ خَهْقبً جَذِّذاً } (َٕ)،
كقكلو تعالى { :فَسََْقٌُنٌٌَُ يٍَْ ُّعِْذََُب } (ُٕ).
دالىته :يخبر تعالى عف قكؿ المنكريف لمبعث كتكذيبيـ بو كاستبعادىـ بقكليـ:
{ؤَئِزَا كُنَّب عِظَبيًب ًَسُفَبحًب} أم :أجسادا بالية {ؤَئِنَّب نًََبْعٌُثٌٌَُ خَهْقًب جَذِّذًا} أم :ال يككف
ذلؾ كىك محاؿ بزعميـ ،فجيمكا أشد الجيؿ حيث كذبكا رسؿ اهلل كجحدكا آيات اهلل
كقاسكا قدرة خالؽ السماكات كاألرض بقدرتيـ الضعيفة العاجزة .فمما أركا أف ىذا ممتنع
عمييـ ال يقدركف عميو جعمكا قدرة اهلل كذلؾ.
فسبحاف مف جعؿ خمقا مف خمقو يزعمكف أنيـ أكلك العقكؿ كاأللباب مثاال في
جيؿ أظير األشياء كأجالىا كأكضحيا براىيف كأعالىا ليرل عباده أنو ما ثـ إال تكفيقو
كاعانتو أك اليالؾ كالضالؿ(ِٕ).
كقالكا كىـ يتناجكف لما سمعكا القرآف كسمعكا أمر البعث :لك لـ يكف مسحك ار لما
قاؿ ىذا .قاؿ ابف عباس :الرفات الغبار .مجاىد :التراب .كالرفات ما تكسر كبمي مف
كؿ شيء ،كالفتات كالحطاـ كالرضاض ،عف أبي عبيدة كالكسائي كالفراء كاألخفش.
تقكؿ منو :رفت الشيء رفتا ،أم حطـ ،فيك مرفكت( .أإنا لمبعكثكف خمقا جديدا)
"أإنا"استفياـ كالمراد بو الجحد كاإلنكار .ك"خمقا"نصب ألنو مصدر ،أم بعثا جديدا.
(.)73

ككاف ىذا غاية اإلنكار منيـ

إذ ينكر المشرككف البعث ،كيقكلكف {إً ٍف ًى ىي إً َّال

ىحياتيىنا ُّ
يف} (ْٕ) ..بؿ إنيـ ليقسمكف عمى ىذا قسما مؤكدا حتى
الد ٍنيا ىكما ىن ٍح يف بً ىم ٍب يعكثً ى

1110

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

يقطعكا عمى أنفسيـ طريؽ النظر في ىذا األمر أك التفكير فيو { ..ىكأى ٍق ىس يمكا بًالمَّ ًو ىج ٍي ىد
كت} (.)76( )75
أ ٍىيمانً ًي ٍـ ال ىي ٍب ىع ي
ث المَّوي ىم ٍف ىي يم ي
وٍشـــهد يصـــىر أوىذـــل املنـــذبك باىبعـــث املْنـــزيِ ىـــه :ق ػػاؿ
تعالى{:فَسََْقٌُنٌٌَُ يٍَْ ُّعِْذََُب } (ٕٕ).
فسيقكؿ لؾ يا محمد ىؤالء الذيف ال يؤمنكف باآلخرة (مف يعيدنا) خمقا جديدا ،إف
(.)78

كنا حجارة أك حديدا أك خمقا مما يكبر في صدكرنا
النتائج:
كتشتمؿ عمى أبرز النتائج ,كىي:

ُ -تعد االنحرافات السمككية مف أىـ عكامؿ اإلنحراؼ العقدم.
ِ -تعددت االنحرافات السمككية كتنكعت مشاربيا كمدخالتيا.
ّ -تدخمت االنحرافات السمككية في جميع أبكاب العقيدة.
المصادر:
 -1انحراؼ الصغار كجرائـ الكبار الحدكد كالمعالجة ,سمكل عثماف عباس
الصديقي ،جالؿ الديف عبد الخالؽ ،السيد رمضاف  ,المكتب الجامعي الحديث،
اإلسكندرية,ََِِ ،
 -2األىداؼ التربكية السمككية عند شيخ اإلسالـ ابف تيمية .فكزية رضا خياط
(َُْٖ ق) .مكة المكرمة :مكتبة المنارة،
الرزاؽ الحسيني ،أبك
محمد بف عبد ٌ
محمد بف ٌ
ّ -تاج العركس مف جكاىر القامكسٌ ,
الفيض ،الممقٌب بمرتضىَّ ،
الزبيدم (المتكفىَُِٓ :ىػ) ,المحقؽ :مجمكعة مف
المحققيف ,دار اليداية.
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 -4التحرير كالتنكير  ,محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر
التكنسي (المتكفىُّّٗ :ىػ) ,الدار التكنسية لمنشر – تكنس ُْٖٗ ,ىػ,
ٓ -تفسير الرازم ،مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير ,أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف
الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم خطيب الرم
(المتكفىَٔٔ :ىػ) ,دار إحياء التراث العربي  -بيركت الطبعة :الثالثة َُِْ -
ىػ.
 -6تفسير الطبرم = جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف محمد بف جرير بف يزيد بف
كثير بف غالب اآلممي ،أبك جعفر الطبرم (المتكفىَُّ :ىػ) تحقيؽ :الدكتكر
عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ,دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعالف,
طُ ُِِْ ،ىػ  ََُِ -ـ
 -7تفسير القرآف العظيـ المنسكب لإلماـ الطبراني  ,الناشر :دار الكتاب الثقافي -
األردف – إربد ,الطبعة األكلى ََِٖ -ـ .
 -8تفسير القرآف العظيـ ,عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير الدمشقي ,
مؤسسة قرطبة.
 -9التفسير القرآني لمقرآف ,عبد الكريـ يكنس الخطيب (المتكفى :بعد َُّٗىػ) ,دار
الفكر العربي – القاىرة.
َُ -الجامع ألحكاـ القرآف ,أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح
األنصارم الخزرجي شمس الديف القرطبي (المتكفىُٕٔ :ىػ) ,تحقيؽ :أحمد
البردكني كابراىيـ أطفيش دار الكتب المصرية – القاىرة ,طُِّْٖ ،ىػ -
ُْٔٗ ـ.
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ُُ -التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج ,د .كىبة بف مصطفى الزحيمي دار
الفكر المعاصر – دمشؽ ,طِ ُُْٖ ,ىػ.
 -12تكممة المعاجـ العربية ,ك ازرة الثقافة كاإلعالـ ،الجميكرية العراقية ,طُ ،مف
ُٕٗٗ  َََِ -ـ.
 -13الجريمة كاالنحراؼ الحدكد كالمعالجة ,جالؿ الديف عبد الخالؽ ,دار المعرفة
الجامعية  ,اإلسكندرية ,د .ط.
ُْ -حاشية الشياب عمي تفسير البيضاكم ،عنايو القاضي ككفاية الراضي شياب
الديف أحمد بف محمد بف عمر الخفاجي المصرم الحنفي (المتكفىَُٔٗ :ىػ)
دار النشر :دار صادر – بيركت.
ُٓ -ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ,أبك المعالي محمكد
شكرم بف عبد اهلل بف محمد بف أبي الثناء األلكسي (المتكفىُِّْ :ىػ) ,دار
إحياء التراث العربي – بيركت.
ُٔ -زىرة التفاسير ,محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة
(المتكفىُّْٗ :ىػ) ,دار الفكر العربي.
 -17السمكؾ التنظيمي في ادارة المؤسسات التعميمية ,فاركؽ عبده ,السيد محمد عبد
المجيد طُ ,دار المسيرة لمنشر كالتكزيع  ,عماف -األردف ,ََِٓ,صَّ ،أحمد
القصص ( ُُْٔ ق) .أسس النيضة الراشدة .لبناف :رابطة الكعي الثقافية،
ُٖ -الصحاح تاج المغة  ,أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي (المتكفى:
ّّٗىػ) تحقيؽ :أحمد عبد الغفكر عطار دار العمـ لممالييف  -بيركت طْ,
َُْٕ ىػ  ُٖٕٗ -ـ
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 -19صفكة التفاسير ,محمد عمي الصابكني ,دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع
– القاىرة ,الطبعة األكلى ُُْٕ ،ىػ  ُٕٗٗ -ـ.
 -20صيد الخاطر ,جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم
(المتكفىٕٓٗ :ىػ) ,عناية :حسف المساحي سكيداف :دار القمـ  -دمشؽ الطبعة:
األكلىُِْٓىػ ََِْ -ـ.
 -21عمـ النفس ,معرفة النفس اإلنسانية في الكتاب كالسنة ,سميع عاطؼ الزيف ,دار
الكتاب المبناني  ,بيركت.
 -22الفطرة في اإلسالـ ,حكمت فياض حسيف كاظـ ,دار الكتب العممية ,بيركت,
ََِٖـ,
 -23في ظالؿ القرآف,
 -24كتاب التكحيد ,صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ,ك ازرة الشؤكف اإلسالمية
كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  -المممكة العربية السعكدية  ,الطبعة الرابعة،
ُِّْىػ.
 -25الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ  ,أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد،
الزمخشرم جار اهلل (المتكفىّٖٓ :ىػ) ,دار الكتاب العربي – بيركت ,طّ,
َُْٕ ىػ.
 -26لساف العرب ,محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر
األنصارم الركيفعى اإلفريقي (المتكفىُُٕ :ىػ) ,دار صادر – بيركت ,الطبعة
الثالثة  ُُْْ -ىػ ,

1114

مجلة الدراسات المستدامة  . .السنة الثالثة  /المجلد الثالث  /العدد الرابع /ملحق ( .)3لسنة  0202م 2113-هـ

 -27المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف
عطية األندلسي تحقيؽ :عبد السالـ عبد الشافي محمد دار الكتب العممية ,لبناف,
طُُُّْ ,ىػُّٗٗ -ـ.
 -28معجـ المغة العربية المعاصرة :أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتكفى:
ُِْْىػ) ,عالـ الكتب ,الطبعة األكلى ُِْٗ ،ىػ  ََِٖ -ـ.
 -29نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ,إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف
عمي بف أبي بكر البقاعي (المتكفىٖٖٓ :ىػ)  ,دار الكتب العممية  -بيركت –
ُُْٓ ىػ  ُٗٗٓ -ـ.
اليوامش:
)ُ) الصحاح تاج المغة  , .ُّّْ/ْ ,تكممة المعاجـ العربية  ,َُّ/ّ,معجـ المغة
العربية المعاصرة .ْٕٓ/ُ ,

)ِ) تفسير الرازم ،مفاتيح الغيب أك التفسير الكبير.َٓٔ /ّ :

)ّ) حاشية الشياب عمي تفسير البيضاكم ،عنايو القاضي ككفاية الراضي.ُٖٕ /ِ :
)ْ) المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز.ُٕٔ /ّ :
)ٓ) صيد الخاطر.ُّّ :

(ٔ ) عمـ النفس ,معرفة النفس اإلنسانية في الكتاب كالسنة ,سميع عاطؼ الزيف ,دار
الكتاب المبناني  ,بيركتُُٗٗ ,ـ.ُِٗ/ِ ,

كسجايا :طبيعة ،يخميؽ ،صفة فطرٌية في اإلنساف "أطمؽ
ٕ  -ىس ًجٌية [مفرد] :ج ىس ًجٌيات ى
ً
كم ٍف ذا الذم تيرضى سجاياه يكمُّيا...
النفس عمى سجيَّتيا -كاف الص ي
ى
ِّدؽ مف سجيَّتو -ى
طبعو( .معجـ
معايبو" °عمى سجيَّة حميدة :ما
كفى المرىء ينبالن أف تي ىع َّد
ي
استقر عميو ي
ٌ
المغة العربية المعاصرة :أحمد مختار عبد الحميد عمر (المتكفىُِْْ :ىػ) ,عالـ
الكتب ,الطبعة األكلى ُِْٗ ،ىػ  ََِٖ -ـ ,َُّٖ/ِ,مادة (س ج ك).
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ٖ  -لساف العرب ,محمد بف مكرـ بف عمى ،أبك الفضؿ ،جماؿ الديف ابف منظكر
األنصارم الركيفعى اإلفريقي (المتكفىُُٕ :ىػ) ,دار صادر – بيركت ,الطبعة

الثالثة  ُُْْ -ىػ .ّْْ /َُ ,

ٗ  -معجـ المغة العربية المعاصرة,.َُٕٗ/ِ ,مادة (سمكؾ).

َُ  -الفطرة في اإلسالـ ,حكمت فياض حسيف كاظـ ,صُِِ.

ُُ  -السمكؾ التنظيمي في ادارة المؤسسات التعميمية ,فاركؽ عبده ,السيد محمد عبد
المجيد طُ ,صَّ.

ُِ  -تاج العركس ،ص َِٓ
ُّ  -األىداؼ التربكية السمككية عند شيخ اإلسالـ ابف تيمية ,فكزية رضا خياط ,ص
ٕٔ

ُْ  -سكرة الذاريات :اآليات ٔٓ – ٖٓ.
ُٓ  -سكرة الركـ :اآلية َّ.

ُٔ  -سكرة البقرة :اآلية ُِّ.
ُٕ  -سكرة النساء :اآلية ُّٔ.

ُٖ  -كتاب التكحيد  ,صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف.ٕ-ٔ/ُ ,
ُٗ  -سكرة يكنس :اآلية ُٗ.

َِ  -سكرة اإلنساف :اآلية ِ.ّ-

ُِ  -تفسير القرآف العظيـ المنسكب لإلماـ الطبراني.ُّٖ -ُّٕ /ٗ ,
ِِ  -الفطرة في اإلسالـ  ,صُِّ.

ِّ  -انحراؼ الصغار كجرائـ الكبار الحدكد كالمعالجة ,سمكل عثماف عباس
الصديقي ،جالؿ الديف عبد الخالؽ ،السيد رمضاف ,صِِ.

ِْ  -الجريمة كاالنحراؼ الحدكد كالمعالجة ,جالؿ الديف عبد الخالؽ ,صُُ.
ِٓ  -سكرة النساء :اآلية ٗٔ.
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ِٔ  -سكرة الشعراء اآليتافُٔٔ - ُٔٓ :
ِٕ  -سكرة األعراؼ اآليتاف۰۸ - ۰۸ :

ِٖ  -عمـ النفس ,معرفة النفس اإلنسانية في الكتاب كالسنة ,سميع عاطؼ الزيف,
ِ.ُّّ/

)ِٗ) سكرة اإلسراء ،مف اآلية ْٔ.
)َّ) سكرة اإلسراء :مف اآلية َٔ.
)ُّ) سكرة االسراء :مف اآلية ٕٔ.
)ِّ) صفكة التفاسير.ُّٓ/ِ ,

)ّّ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر.َْٔ/ْ,
)ّْ) في ظالؿ القرآف.ِِِّ /ْ :

)ّٓ) صفكة التفاسير ,محمد عمي الصابكني.ُْٖ/ِ ,
)ّٔ) زىرة التفاسير.ّْْٗ /ٖ :

)ّٕ) التفسير القرآني لمقرآف.ْٗٔ /ٖ :
)ّٖ) سكرة اإلسراء :اآلية ِ.

)ّٗ) تفسير القرآف العظيـ ,ابف كثير الدمشقي.ّْٓ/ٖ ,
)َْ) في ظالؿ القرآف.ُِِّ /ْ ,

)ُْ) التحرير كالتنكير ,ابف عاشكر.ِٓ/ُٓ ,
)ِْ) سكرة يكسؼ :مف اآلية ٔٔ.

)ّْ) نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر ,البقاعي.ّّٕ/ْ ,
)ْْ) التفسير المنير لمزحيمي.ُِٕ /ُِ :
)ْٓ) المصدر نفسو.ُِٖ /ُِ :
)ْٔ) سكرة اإلسراء :اآلية ُ.

)ْٕ) المصدر السابؽ.ِْٗ/َِ,
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)ْٖ) تفسير الزمخشرم  ,الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ .ْٕٔ /ِ,
)ْٗ) تفسير الطبرم = جامع البياف ط ىجر .ّْْ /ُْ,
)َٓ) تفسير الشعراكم .َُٖٔ /َُ,
)ُٓ) المصدر نفسو .ُُّْٕ /ُٗ,
)ِٓ) في ظالؿ القرآف .ُُِِ /ْ,
)ّٓ) سكرة اإلسراء :مف اآلية ْٕ.
)ْٓ) سكرة اإلسراء :مف اآلية ْٗ.

)ٓٓ) تفسير السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف .ٕٖٓ :التفسير القرآني لمقرآف.ْٗٔ /ٖ :
)ٔٓ) سكرة اإلسراء :مف اآلية ٓٗ.

)ٕٓ) ينظر :صفكة التفاسير.ُِٔ/ِ ,
)ٖٓ) سكرة اإلسراء :مف اآلية ْٖ.

)ٗٓ) في ظالؿ القرآف.ِِِّ /ْ :

)َٔ) تفسير الشعراكم.َُّّٕ /ُٕ :
)ُٔ) سكرة اإلسراء :مف اآلية َُُ.

)ِٔ) ينظر :تفسير الطبرم.ٖٓٔ /ُٕ ,
)ّٔ) سكرة اإلسراء :اآلية َُ.

)ْٔ) سكرة اإلسراء :مف اآلية ْٓ.
)ٓٔ) ركح المعاني.ِِ /ُٓ :
)ٔٔ) ركح المعاني.ِِ /ُٓ :

)ٕٔ) تفسير الشعراكم.ّْٖٗ /ُْ :

)ٖٔ) التفسير القرآني لمقرآف.ْٓٗ /ٖ :
)ٗٔ) ينظر :تفسير الطبرم.ْٕٓ /ُٕ,
)َٕ) سكرة اإلسراء :مف اآلية ٖٗ.
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)ُٕ) سكرة اإلسراء :مف اآلية ُٓ.
)ِٕ) تفسير السعدم ،تيسير الكريـ الرحمف.ْٓٗ :
)ّٕ) ينظر :تفسير القرطبي.ِّٕ/َُ,
)ْٕ) سكرة األنعاـ :اآلية ِٗ.
)ٕٓ) سكرة النحؿ :اآلية ّٖ.

)ٕٔ) ينظر :التفسير القرآني لمقرآف.ٓٓٓ /ٖ :
)ٕٕ) سكرة اإلسراء :مف اآلية ُٓ.

)ٖٕ) ينظر :تفسير الطبرم.ْٔٓ /ُٕ,
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