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لمقاصد القرآن الكريم عند الشيخ محمد الغزالي من خالل كتابو: المحاور الخمسة  بعث الجديدال
 ن الكريم.آللقر 

 د: زىرة بن علي

 مقدمة:

أنزلت على ؿبمد  ،القرآف الكرًن ىو رسالة السماء اػبالدة، واحملفوظة حبفظ اهلل سبحانو وتعاىل
ف خلقو واستسالـ، فكال قوة وحب وخضوع لم، فتلقفها ىو وصحابتو الكراـ بكصلى اهلل عليو وس

 ونساء صدقو ما بو وصبيع من أسلم معو وكانوا رجاالاالقرآف صلى اهلل عليو وسلم، عمل بو ىو وأصح
، لكن ىذا اعبيل انقضى وجاء جيل بعده كانوا أحق هبا وأىلهاسماء و  فحفظوا أمانة ال ،اهلل عليو اىدو اع

صغار بُت  ، فأصاهبمالف والعاراألمانة وألبسوىا لباس اػبذ افضيعو تبعوا الشهوات، أضاعوا الصلوات وا
ىل يـو ليو وسلم ما يزاؿ اػبَت يف أميت إو كما قاؿ صلى اهلل عإاّل أنّ كغثاء السيل،   صبحوا غثاءاألمم حىت أ
ية معة ربت ضوء الشم  يف معركة حامالالا كالسيوؼ أشخاصسبحانو وتعاىل س اهلل القياـ، فقد كرّ 

الذي  ،، من بُت ىؤالء الرجاؿ اإلماـ ؿبمد الغزايلالوطي ، جعلهم اهلل حجة لدينو ينصروهنم ولو بالقوؿ
تعلوه الشهامة  ،ليا من الشوائباخ ىل سابق عهده كما نزؿ من السماء صافيارجع اإلسالـ إأراد أف ي  

فأخذ يدرس وديحص يف   وتفاين، خالصىل اهلل بكل إح واػبَت والدعوة إوالرفعة والعنفواف اؼبندفع لإلصال
رافات اػب سالمية تًتاجع إىل اغبضيض، وتنغم  يفخ عن األسباب اليت جعلت األمة اإلكتب التاري

وتنشغل بسفاسف األمور، فوجد عدة أسباب منها ما ىو خفي ومنها ما ىو جلي، فأخذ جيلو الغبار عن 
ب ىذه األسباب لكي يسَت اإلنساف اؼبسلم يف طريق اهلل بكل شفافية ووضوح، لذلك أخذ يعيد ترتي

أعالىا ال إلو إال اهلل وأذناىا إماطة األذى عن  ،يف طبسة ؿباور حصرىاأولويات اإلسالـ من جديد ف
 . الطريق كما قاؿ صلى اهلل عليو وسلم

وما ىي  م اإلماـ الغزايل ؿباور القرآف الكرًن؟اؼبطروح يف ىذا البحث فهو: كيف قسّ أما اإلشكاؿ  
ما ىي أىم األسباب اليت جعلت القرآف الكرًن يف آخر القائمة صد القرآف الكرًن عند اإلماـ الغزايل؟  مقا

إلنساف اؼبسلم أف يسًتجع هبا كن لوماىي الطرؽ اليت دي ا؟بعد أف كاف أعالىا وأغالىلدى الفرد اؼبسلم 
     ؟دينو اؼبفقودةوىيبة قوة 



 

 :وىنا سأستعرض ؿباور القرآف الكرًن كما قسمها اإلماـ الغزايل

 اهلل الواحد: المحور األّول

حديث ف واىتمت بو آيات القرآف الكرًن بشكل كبَت جدا. حولو سبحورتحملور األّوؿ و الرئيسي الذي ىو ا
ىل اهلل وقيامو بو واستمداده الوجود منو ، أي أنّو من اؼبستحيل إ: فقر العامل ولاألرين: مأرآف الكرًن عن اهلل ديزج بُت الق

أّف ىذا اػبالق اؼبدبر واحد ال شريك لو، لي  لو ند أو : والثاني أف يتخلق من غَت خالق، أو ينتظم من غَت منظم.
دية، حيواف مستخف ربت الًتاب، و جن، يستوي يف ىذه العبو أإن   ضد، كل شيء ىالك إاّل وجهو، كل شيء من

  1.(6طو )( رض وما بينيما وما تحت الثرىلو ما في السماوات وما في األأو ملك ساجد ربت العرش، ) 

عماؽ قليب، وال أإين أحتقر االغباد من  ؼباذا يتناسى الناس آثار القدرة العليا، وصنع اهلل الذي أتقن كّل شيء؟ 
ىل  رحاـ ما استودعت من أجنة؟ وما أخرجتو من بنُت وبنات؟فكر أف أقوؿ صنعت األىل ال، أزاؿ أراه مرضا ال فكرا

اهلل خالق كل شيء  )أّي فكر ىذا؟  قوؿ: صنعت الًتبة ما على سطحها من زروع وزىور وحبوب وفواكو؟أالفكر أف 
خاسرون* وىو على كلّ شيء وكيل* لو مق اليد السماوات واألرض والذين كفروا بآيات اهلل أولئك ىم ال

  64.2-62( الزمر ق ل أفغير اهلل تأمروني أعبد أّييا الجاىلون

تتناوؿ الفرد واجملتمع والدولة، كما نذىب إىل اؼبسجد،   ،باط باهلل الواحد آثارإّف التوحيد نظاـ حياة، ولالرت 
وجو أجهزهتا، كل شيء دبراد تكيما نسجد هلل، نبٍت اؼبدرسة لتعّلم دينو، ونبٍت احملكمة لتقضي دبا شرع، ونبٍت الدولة ل

دب العسكري جاء يف السنة، "ال سب  النار عينا بكت من جتماعي واألارة إىل األدب النفسي، واألدب االوإش ،اهلل
 ؿه األعماذإّف ى خشية اهلل، وال سب  النار عينا غضت عن ؿباـر اهلل، وال سب  النار عينا باتت ربرس يف سبيل اهلل".

ق ل إّن  اليت تطوي يف إطارىا كّل شيء وتتجو بو إىل اهلل ) من عقيدة التوحيد، ىذه العقيدة ة،ت من عُت واحدثقانب
نعاـ األ صالتي ونسكي ومحياي ومماتي هلل رب العالمين ال شريك لو وبذلك أمرت وأنا أّول المسلمين(

162-163.3 

الكلمة العظيمة تعٍت شيئا فوؽ ، وىذه ف ؿبمدا رسوؿ اهللأال اهلل و إلو إف ال أادة شه سالـؿ شرائع اإلأوّ إّف  
خبار، إنك دبا يف قضية معروضة ال تقصد ؾبرد اإل ىل ساحة القضاء وتذكر ما تعرؼإاؼبعتاد، إّنك حُت تذىب  خباراإل

تقوؿ ربق حقا كاد الباطل يغلبو، وزبذؿ باطال كاد يروج وينتصر، إّف اإلخبار اجملرد قد يكوف قصصا مسليا، وقد يكوف 
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نت هبذه الشهادة ال تطلق خربا ىو بعض ما يتداولو أحيد حُت ترسلها يف ساحة اغبياة فادا. وشهادة التو حكما ج
نك قررت اؼبضي أا شهادة تعٍت هنّ إ ،بطاؿ باطلإحقاؽ حق و إهنا شهادة تعٍت إقلونو من حديث، الناس من كالـ أو يتنا

أي نفي لكل إلو وشريك وتأكيد لوجود إلو واحد دوف  1.الشركاء العداء وتقر هلل بالوحدةيف اغبياة وفق خطة تنابذ 
 شريد مادي أو معنوي.

بانت صحتها، وال ؿبيص عن يت استدلة العقل والفؤاد لألالضوع خف يكوف أإف االعًتاؼ بوجود اهلل جيب 
عد ي و اػباصة بوىم كبَتأربط العامة  فّ إلو ىنالك، فإو ال نّ أا، أّما إذا تظاىرت الدالئل على ليها والتسليم هبإاؼبصَت 

ر أعينهم على اغبق وحده، شبمن اػبداع، ونرى أف يفتح ال لوفخدعة ظبجة، وكبن قبل اغبياة واألحياء عن ىذا ال
فلوف أو اؼبستغلوف، هنا اغبقيقة اليت ظل عنها الغاإكال   شريعا استثنائيا،تهلل الواحد لي  لعبة سياسية، أو با ففاإلديا

بدا، إّف أيتيهوا عن اهلل ونقاء الفكر فلن جفاف العمياف، أما الرجاؿ الذين رزقوا صفاء الفطرة، أغلقت دونو أوالنور الذي 
  2.ق معدف قّلما زبلو منو نف  عظيمةدياف الوثيىذا اإل

رب العاؼبُت ؿ الذب تقـو عليو بقية األركاف، فقد جاء فيها أّف أما سورة اإلخالص فهي ركنّ اإلسالـ األوّ  
صفرا، وذبعل  سواها، ذبعل ما تو العلياسندىا لذأصاحبة لو وال ولد، والصفات اليت واحد، ال ثاين لو وال ثالث، ال 

. 51النحل  وق ال اهلل ال تتخذوا إليين اثنين إنما ىو إلو واحد سيحانو ف إياي ف ارىبون"القوؿ لو عبثا ، " 
نسبو اهلل لنفسو من صفات جيعل ما عداه عبدا عاجزا ال ديلك لنفسو وال  سالـ ولباب القرآف، وماوالتوحيد روح اإل

ق ل ىو اهلل أحد، اهلل  خالص سطر واحد: " ورة اإلساذا مل يقبل التحدي؟ .. و ىو؟ وؼب لغَته ضرا وال نفعا، فأين
 3 د عندنا.وىي تعدؿ ثلث القرآف ألهنا ػبصت أصل االعتقا الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن لو كفؤا أحد"،

 يكن لو كفؤا أحد، ومن من الواجب على اؼبسلم أف، يؤمن باهلل الواحد الفرد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل 
الواجب على اؼبسلم أيضا ربقيق العبودية التامة هلل الواحد سرا وعالنية، فبدوف ذلك تبطل كل أعماؿ اؼبسلم الصاغبة، 
وتعترب ال طائل منها فاهلل الواحد، ىو احملور األّوؿ للدين اإلسالمي، وبدوف ربقيق التوحيد اػبالص هلل سبحانو وتعاىل 

 لفرد حىت وإف حقق بقية شروط اإلسالـ، فعلى ىذا احملور تقـو بقية احملاور وتدور يف فلكو.يبطل إسالـ ا

 الكون الدال على خالقو: المحور الثاني

كبن نعيش يف زاوية ضئيلة من زوايا كوف ضخم، بيد أّف ىذه الضآلة، مل ربجب عظمة اؼبلكوت الكبَت، ألّف  
ىل عاؼبنا احملدود ندرؾ أف اػبالق قدير إنفسنا و أىل إوحُت ننظر  شيء. األرض ومن عليها صنع اهلل الذي أتقن كلّ 

حسسنا وعلمنا، أغاب من خلق عن وعيينا أكرب فبا  إّف ما ،هى لكمالو، وال حدود للثناء عليوحكيم عليم، ال منت
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( لمونرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس ال يعلخلق السماوات واألاؿ جّل شأنو: )مر كما قواأل
ظباء األعلى، شاىد صدؽ على أنو ذو األ لكن ما دخل يف دائرة وعينا، صارخ الداللة على عظمة البديع .(57)غافر 

والذىوؿ عن الكوف  ،نا، وىو الينبوع األّوؿ إلديانناإّف ىذا الكوف، ىو اؼبسرح األّوؿ لفكر  ،العلى اغبسٌت، والصفات
، وعجز عن التجاوب مع جلهاأداء رسالتنا اليت خلقنا من أاهلل غليظ، وفشل يف ع، وحجاب عن نساين ذريإسقوط 
رض آليات للمومنيين، وفي خلقكم وما  ّن في السماوات واألإف اليت تكررت يف عشرات السور.)آوصايا القر 

و  حيا بأ من رزق ف نزل اهلل من السماء  أنون* واختالف الليل والنيار وما  يبث من دابة آيات لقوم يوق
ديث  حي  أيات اهلل نتلوىا عليك بالحق فبآيات لقوم يعق لون* تلك  آرض بعد موتيا وتصريف الرياح  األ

مادة ىذا  سالمية كما قاؿ العقاد، واجملاؿ األّوؿ للفكرإإف التفكَت فريضة ...6-3( اعباثية ياتو يؤمنونآبعد اهلل و 
يت أصابتنا، وأعتقد أّف اآلفة ال، من تلكؤ الفكر يف ىذه السبيلقضي الكرًن، وإّف عجبنا ال ين فالكوف، كما أباف القرآ
إىل عصر  وىامها، بدءا من عصر الًتصبة،أونانية، وجرينا وراء خياالهتا، و ثرنا بالفلسفة اليأوأزرت بنا جاءت من ت
  1.االكبطاط العريب األخَت

من التدين يفهم  من عوج، إّف ىناؾ نوعاسالمي اإل لست أرد إىل الفكر اليوناين وحده، ما أصاب العقل و 
ر و في العصفا أو العيش على ىامشها.. نو اعبهل هبأاة، ويفهم الزىد يف العاجلة على نو كراىية اغبيأطلب اآلخرة على 

غبق باؼبسلمُت ىزائم رىيبة يف معاشهم ومعادىم على أاألخَتة شاع ىذا النوع من التدين، فشاف الدين والدنيا معا ، و 
إّف انفتاح اؼبرء على الكوف وفقهو ؼبا فيو واستمكانو منو، ىو التوجيو القرآين األوحد عبملة العقائد .. لذلك فواء.الس
إّف الذين حيسبوف أّف علـو الكوف واغبياة علـو طفيلية على دين اهلل ، ويظنوف .. 2.ؼبعامل، اليت يقـو الدين عليهاوا

 3.ؽبمات جوفاء ناس عمياف ال وزف ا بكلمالعبادة ضبل السبح وربريك حباهت

نعام بيوتا تستخفونيا يوم ظعنكم  تكم سكنا وجعل لكم من جلود األو واهلل جعل لكم من بيقاؿ اهلل تعاىل: )
ويوم إق امتكم ومن أصوافيا وأوبارىا وأشعارىا أثاثا ومتاعا إلى حين* واهلل جعل لكم من الجبال أكنانا  

النحل  الحّر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمتو عليكم لعلكم تسلمون(وجعل لكم سرابيل تقيكم  
على بٍت آدـ كلهم، دبا يسر اهلل ؽبم من خَت، وأتاح ؽبم من سبكُت، بيد أيّن أنظر فأجد نعم اهلل ىذا من  .80-81

يف حُت أين  ف ىذه القوى.أنصبة  اؼبسلمُت متضائلة من ىذه النعم اؼببذولة، وأجد أيديهم مغلولة، أو مشلولة يف تصري
جانب وكبن األ امدنا، وقصورا، وجسورا، وطرقا، وؿبطات ومطارات، شادى سالمي وغربو،يف شرؽ العامل اإلرأيت 
إىل حقائب  نعاـمن الذي حّوؿ جلود األ ابيل اليت تقي اغبر والسرابيل اليت تقي البأس؟ر من الذي ينسج الس ننظر.

شعار، ونقلها بالبواخر وبار واألصواؼ واألبَتة لنسج األمن الذي شاد اؼبصانع الك، قامة؟اإل وبيوت تصلح للسفر و
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قرآين واضح،  إّف دراسة الكوف، هنج، لذلك فيات القرآف ال ذبد من يعيهاآإنٍت دىش ألّف ، قطار؟ىل شىت األإالضخمة 
لقت مشاعرىا ا، ومع ذلك فإف أجياال كثيفة غؼبنافع البشر ومتاعهم ثالث و ولدعمو وحراستو ثانيا،  لبناء اإلدياف أوال
ا لعقوؽبم العناف، تبحث يف مريكيُت كانوا أقرب إىل الفطرة الصحيحة، عندما تركو وروبيُت واألإّف األ..دوف ىذه الدراسة.

نا فلسفات بعد عن الفطرة اليت ىي لباب ديننا عندما فتنتأأودع اهلل فيو من قوى، وكنا كبن وتفيد من كنوزه وما   الكوف
دين الفكر واالنتاج سخيفة ال خَت فيها، وعندما استمعنا إىل بعض اؼبتدينُت اؽباربُت من اغبياة الفاشلُت يف ميا

حاديث، ال تعطياف تالوة قليلة للقراف الكرًن، وقراءة كثَتة لالو 1. كتابنا ومل كبقق غاياتو الكربىىلإنا أوالسلوؾ، فأس
ف اعبسم ف ذلك يشبو سوء التغذية، إذ ال بد من توازف العناصر اليت تكوّ أب سالـ، بل ديكن القوؿصورة دقيقة لإل

ذ بالفرار اليوم يمهد لشر قد يجتاحو غدا، أو ىو سيجتاح حتما المرء الصالح الذي ال"فػ 2والعقل على السواء.
واستمكانا من سالـ يرفض الفرار من الزحف، وىو قد يرخص بو إذا كاف استئنافا للصراع إّف اإل ."عد غدأوالده ب
ومن يوليم يومئذ دبره إالّ متحرف ا لقتال أو متحّيزا إلى فئة فقد باء بغضب من اهلل ومأواه جينم  اؽبجـو ) 

  16.3نفاؿاأل وبئس المصير(

ويستكُت  لي عن األمة تتخبط يف خذالف وضعفالتخبل بقصد  صد ؿبمد الغزايل الزحف أثناء اؼبعركةقال ي
نساف اال نع لو لكي خيتفي وال يكوف لو أثر إجيايب يف هنضتو بأمتو، فهذاىو بدوره إىل دين قد صنعو بنفسو أو قد ص  

فالواجب على اؼبسلم أف يهتم ألمر أمتو ويهمو وضعها بُت األمم، ويكوف  ثناء اؼبعركة.اؼبسلم وكأنو يفر من الزحف أ
سعيدا لرفعتها وحزينا لذؽبا على األقل، ومن اعبدير بو أف يكوف من صناع األثر العائد بالفائدة على أمتو ودينو وريو أوال 

 لئك اػبونةو ف تنصروا اهلل ينصركم ويثبت أقدامكم"، أما بالنسبة ألى اؼبسلم، لقولو تعاىل: "إوآخرا، فنصر اهلل واجب عل
وال أّف ىذا فهو قادر على التكفل بذلك، أقوؿ أدينو ل لي  يف حاجة إىل نصرة عباده اهلل ذين يعتقدوف أفال ،الُتالض

هلل ينصر نفسو مباشرة فلماذا أمر موسى وقومو سباب ثانيا إذا كاف اذ باألتضي األخ الذي يقن التوكل على اهلللي  م
ف بٍت اسرائيل يستهزؤوف "، من اؼبعلـو أذىب أنت وربك فقاتال إنا ىا ىنا قاعدوفا"باعبهاد، فقـو موسى قالوا ؼبوسى 

ن باهلل وال خيجلوف وال يتورعوف منو، فبا تسبب ؽبم يف اللعن من طرؼ اهلل، وبالتايل انطوائنا وعدـ نصرة اهلل ىذا م
كبن نعلم أف اهلل قادر على نصرة  ،، ثانيا: نعمظبع غَت مسمع"ظبعنا وعصينا وأ" :معتقد بٍت اسرائيل، الذين قالوا هلل

نو فهو إذا نصر دينو ينصر أتباع ىذا الدين، ودبا أ ،دينو، ولكن ؼباذا ينصر دينو والناس اؼبؤمنُت بدينو ال يريدوف ذلك
ة فلما يعزىم، هنم ال يبتغوف عنده العز وف بدين اهلل اغبق فلما ينصرىم، إستحمنزووف ومتخفوف ومتخاذلوف وجبناء وي

إهنم يرفضوف تعاليمو العليا ويرضوف عداءه فلما ينصرىم، إهنم يبتغوف العزة عند غَته فلما يعزىم اهلل، إهنم متواطئوف مع أ
فبا تنبت  اأف يأكلو  ام اهلل اؼبن السلوى فأرادو بتعاليم غَته السفلى، نعم إهنم يقتدوف ببٍت اسرائيل اؼبلعونُت الذي آتاى
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 إّف كل ما يفعلو دلوف الذي ىو أدىن بالذي ىو خَت"، "قاؿ أتستب األرض من بقلها وقثاءىا وفومها وعدسها وبصلها،
نوع والتقاع  ال عزير، وال حيب الذؿ واػبحيب إببٍت إسرائيل الذين لعنوا دبا قالوا، إّف اهلل عزيز ال  اؼبسلموف ىو اقتداء

تكاسلوف عن شرائع القرآف وال يلتمسوف إال ما يأتيهم وىم مرتاحوف سباما، كاف جدير ، إهنم يتقاعسوف وياالكبطاطو 
عزيز يف األرض وبذؽبم ألنفسهم باؼبسلمُت أف يرفعوا الذؿ عنهم ويبتغوا العزة، فبعزة أنفسهم ألنفسهم يكوف دين اهلل 

يكوف دين اهلل ذليل، وحشا هلل أف ديثلو مثل ىؤالء، لو أف اؼبسلمُت انتهموا من القرآف ألصبحوا أعزاء مثل عمر وأبو 
ئليات من تفاسَت سرامن األساطَت اليونانية واإل اهنم زبلصو بة وآؿ البيت اؼبكرمُت، ولو ألصحابكر وعثماف وعلي وكل ا

 .*، لكاف فكرىم اغبر يالم  عناف السماءالقرآف

لوي  ماسينبوف الذي كاف حياصره أما مالك بن نيب فَتوي يف ىذا السياؽ قصة يتحدث فيها عن معاناتو مع 
يت فيها وظبعت ماسينيوف، فقد  أأّما الفرصة الثانية اليت ر  فيقوؿ:  العبقري اؼبسلمحساسو باػبطر من ىذا اؼبفكر إل
الميتييل) التعاضدية(. وقد حضرهتا لقاء ؿباضرة، وكاف ذلك يف قاعة من قاعات انت يـو دعتو صبعيتنا الطالبية إلك

مكانية استعماؿ اػبط العريب، فمنهم من إدار اغبديث يف ىذه احملاضرة حوؿ  ،دبعية زوجيت واألخوين بن ساعيبالطبع 
 يّد استعماؿ اػبط العريب كماسينيوف، أف ومنهم من كنب يوس عارض استعماؿ اػبط العريب

مر يتعلق دبجرد ـبرب جاء ليسجل ردود الفعل يف وسط اؼبثقفُت ، فلم أدرؾ أّف األييدي ؼباسينيوف أنا فقد منحت تأأما 
ف ذبنب إجابيت عن سؤاؿ أمسية مودٌب حىت بعد ربة، وقد ناؿ ماسينيوف يف ىذه األاؼبسلمُت، لقد كنت قليل التج

بغو، إف مل زبنٍت الذاكرة، طرحتو عليو أثناء اغبديث الذي دار بُت بالفريج وؿبمد الفاسي الذي كاف يداعب حاملة ت
 فقد قلت لو: 

 ستاذ، أال تعتقدوف أّف تدىور العامل اإلسالمي مرده، فضال عن أسباب أخرى، إىل أّف التفسَت القرآينالسيد األ   
 سرائيليات؟ ؿبشو باػبرافات اإلغريقية وباإل

إلعادتو، وجيب أف مل أسع من جهيت  أتذكر أّف وميضا برؽ يف عينيو ولكنو تظاىر بأنّو مل يسمع سؤايل، الذي   
وإيّن أدرؾ اليـو صبيع  ،رؼ العريبكّل شيء تعاطفي نظَت موقفو من اغبفهم تصرؼ شخص انتزع رغم  أأعًتؼ أيّن مل 

 1األسباب اليت حدت بو ليسجل بكل عناية سؤايل واظبي مباشرة وىو يغادر اؼبكاف بعد انتهاء احملاضرة.

المي يسعدوف كثَتا عند رؤيتهم يغرقوف يف التفاىات واألساطَت سيفهم من قصة مالك بن نيب أف أعداء اإل  
ومعرفة األسباب اليت تؤدي بنهضة  اؼبسلمُت قادرين على التفكَت والتغيَت او ويسطبغوف هبا دينهم، وحيزهنم كثَتا إذا ما رأ

وحرية العقل، ويروف أهنم هدىم حىت يبقى اؼبسلموف يف غفلة عن اغبق اؼبسلمُت واإلسالـ، فيحاربوف ىؤالء اؼبفكرين ج  
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حدث مع مالك بن  خطر عليهم فيحاربوهنم وحياصروهنم حىت ال يكونوا سالحا ضدىم ويفسدوا خططهم، وىذا ما
  نيب.

كاف   أنو ىوير  اؼبسلمُت إىل التفكَت وإعماؿ العقل يف الكوف والطبيعة وقضايا األمة فيؤكد دعوةالغزايل  أما
رض ليعرفوا عظمة رب العاؼبُت، بدراسة خواص وف، وينتهزوا فرصة حياهتم على األا يف الكف يفكرو أجديرا باؼبسلمُت 

لكوتو منا يعرؼ بدراسة مإيعرؼ بدراسة ذاتو فهذا مستحيل، و اؼبادة والقوانُت السارية بُت شىت العناصر، أّف اهلل ال 
. وذلك ىو سلأولكن بناؾ، ال بأسلوب شعري ىائم لة عليو ىنا وىداالضخم، واستجالء اآليات ال وب علمي صاـر

ىل آخر إاف ديكن أف تًتعرع وتؤتى شبارىا سالمية، وكاإلف الكرًن، وقد ولدت اؼبالحظة والتجربة يف البيئة آمنهج القر 
سالمي بالتقعر فيما وراء اؼبادة، ولوال انطالؽ بعض اؼبخربُت يصرفوف الناس وال االكبراؼ الذي أصاب العقل اإلمدى ل
ويستحيل مع اعبهل باغبياة  ا، ويضعوف على حواسهم حجبا، فال يدركوف من قوهتا وال من صباؽبا شيئا.عن الدني

ا سالمية اؼببتدعة واؼبنحرفة سر ىذا العوج ويف مقدمتهويستوي على الطريق، والثقافات اإلوقوانينها أف يقوى اإلدياف 
حياء، أعلى ظهرىا  رض ليستمتعوا بو ما دامواكل ما يف األا خلق البشر خلق ؽبم  نو ؼبأالتصوؼ الدخيل، إّف اهلل جّل ش

أمورا بديهية عند العلم الواسع بالدنيا، والقدرة التامة عليها، كانت  ..ؽبم معرفة شاملة ف يعرفوا ما ىيأأومعٌت ذلك 
فخذؿ نفسو ودينو  د، ٍب خلف من بعدىم من نفض يديو من شئوف الدنيايدراؾ السدفقد نصروا اغبق هبذا اإل، أسالفنا

 1على السواء.

شيوع مبدأ اعبربية بُت الناس، فاؼبرء ال حوؿ لو وال قوة، وال أيضا سالمية هنيار اغبضارة اإلااب أسب إف من 
و ذات الشماؿ، واليت أة اهلل اليت تدفع بو ذات اليمُت و خفي أو جلي من مشيئية وال إرادة. وإمنا ىو حييا بتوجقدر 
نساف كسبا أو تذار عن الشرع، أف لإلعة أو االيسر برغمو. وقد يذكر من باب التغطاة العلو حياة اليسر أو حي يءهت

داة أنو أوما يصنع القلم وحده بع* ادار أصقلى حد قوؿ الصويف: * أنا قلم واألقة أنو مسلوب اإلرادة عياكتسابا، واغبق
نصبة أ، والغٌت والفقر، حظوظ مقسومة، و ؼبعصيةىل يومنا ىذا يروف أف الطاعة واإحسب، .. وال يزاؿ أغلب اؼبسلمُت و 

وسيطر عليها لوف من السلبية  وتزعزت سالمية اىتزتـبَت، ونشأ عن ذلك أف الشخصية اإلمكتوبة، وأف اؼبرء مسَت ال 
 2.بعض مفسري القرآف وشرّاح السننوالتسليم، والسبب يف ذلك علم الكالـ، والتصوؼ، و 

كوف بالنسبة للمسلم، فملكوت األرض لي  بعيدا عن ملكوت نكفاء عن الايكوف ىناؾ ال جيوز أف ذلك ل 
  سرارأف يدير ظهره للكوف وما فيو من ألإلنساف اؼبسلم اؼبؤمن بالقرآف  اهلل، بل ىو جزء من ملكوت اهلل الواسع، ولي 

دلة أن يات الكونية جزء مواآل بل الكشف عنها ضرورة شرعية لعمارة األرض وللشهادة على الناس، والقيادة ؽبم،
 ف، وماآنزؿ القر أنساف، و فالذي خلق الكوف، ىو الذي خلق اإلدياف اغبق، ىل اإلإؽبداية، والنظر فيها دين، وطريق ا
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نساف يف مناخ الكوف، حسسو بالزماف واؼبكاف، ولفت نظره ف وضع اإلآف القر أذكرًب ىو يف مصلحة ما نقوؿ: من 
نساف يف اؼبناخ العلمي، وفتح و وضع اإلف إعجازا علميا، أنّ آنو يكفي القر أرى أللسنن اعبارية يف اغبياة والكوف اؼبادي. 

نوافذه كلها للنظر يف اؼبعارؼ، وأنا ال أستطيع مع ىذا أف أقوؿ: إّف الكتاب كتاب فٍت وضع قوانُت علمية: ألنو لي  
حد جاوز يف التعبَت، ولي  ألىناؾ قوانُت علمية إسالمية، وأخرى نصرانية، قوانُت الكشف العلمي واحدة فال جيوز الت

جسد مفعم التدين اغبقيقي لي  جسدا مهزوال من طوؿ اعبوع والسهر، ولكنو ف 1.أف يورط الوحي اإلؽبي يف ىذا
على فقو  دياف تعتمد ابتداءىل متاع اغبياة... عظمة اإلإشواؽ الواجبات الثقاؿ، مفعم باألداء أبالقوة اليت تسعفو على 

نساف عظمة اإل على، ويشعره دبا يستحقو اػبالق الكبَت من ؾبد وضبد.سرار االبداع األأف اؼبرء على يق يف آيات الكوف
ا إىزاؿ الفكر االنساين يقل عنو كفاءة بل يربو عليو. أم دود لو، يواكبو نشاط روحي الحتقـو على نشاط عقلي ال 

ـو سالـ الياإل باغبديث عنف ...ا نرفضو كل الرفضوإضعاؼ شباره حىت يستطيع التدين اؼبعلوؿ أف ديلك زمامو، فذاؾ م
  2.بوة روحية وثقافية ذبلو معدنو، وتبدي حقيقتوأفهو دين يتيم، ليست لو اليـو 

  المحور الثالث القصص القرآني:

حملور ىو أوسع احملاور القرآنية، وسنقف أوال عند ناحية ؿبدودة منو: ىل القصص اليت رواىا لنا ا اىذإّف  
 ىل ىي لوف من التكرار الذي يغٍت قليلو عن كثَته؟متشاهبة يف سياقها وأحداثها وإفادهتا؟ أعٍت:  القرآف الكرًن ،

واعبواب: ال، لكل قصة يف موضعها إيراد مقصود، وأثر مغاير، حيتاج إليو السامع، لتكتمل بو اغبقيقة التارخيية  
ب إىل قصة آدـ اليت تكررت سبع مرات يف القرآف والعناصر الًتبوية. وىذا كالـ حيتاج إىل شرح واستدالؿ، وكبن نذى

 الكرًن لنستخرج منها مناذج ؼبا نقوؿ.

ف واحد منا عارفا اػبَت والشر، واآلنساف قد صار كر التكوين:" وقاؿ الرب: ىو ذا اإلصحاح الثالث من سفجاء يف اإل
رض اليت لو من جنة عدف ليعمل األلرب اإلخرجو اأبد، فىل األإكل وحييا أيضا ويأخذ من شجرة اغبياة ألعلو ديد يده وي

 اؼبالئكة وؽبيب سيف متقلب غبراسة طريق شجرة اغبياة". قاـ شرؽ جنة عدف 'الكروبيم'أنساف، و أخذ منها، فطرد اإل

أّي معرفة؟  يف ىذه السطور نرى أف الشجرة اليت أكل منها آدـ، واستحق غضب اهلل، ىي شجرة اؼبعرفة، 
دـ آوالذي عندنا أف اهلل علم  دـ جهوال، ال يدري ما اػبَت وما الشر؟آف اهلل يريد أف يكوف  والشر، كامعرفة اػبَت

م كاتب ظباء كلها، وميزه بسعة اؼبعرفة، ويستحيل أف جيعلو حيوانا ال يعرؼ اػبَت من الشر، واؼبضحك أف اهلل بزعاأل
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كل من شجرة اغبياة وبذلك يصَت من ألىل ما حصل عليو من معرفة، اإدـ ويضم آى ف يرتقأالعهد القدًن، خشى 
  1اػبالدين بعد أف صار من العارفُت.

إف ىذه القصة مع مقارنتها بقصة القراف الكرًن اليت ربث اإلنساف أف يكوف كائنا متعلما طالبا للعلم واؼبعرفة 
منغمسا يف اغبياة التافهة جاىال  ذبعلو كائنا منحطا ، فهيبكل أنواعها ومشارهبا، لكي يرتقي دبعرفتو إىل النور اإلؽبي

 ونور اؼبعرفة وحرية العقل اليت خصو هبا. باهلل العظيم

سياؽ و مكررة، فهي يف الأؼباضُت، وسواء كانت القصص مفردة خبار اأقد قص القراف الكرًن علينا أىم ل 
ي ف قطع من اغبياة اؼباضية، اسًتجعها الوحآقر قصص الف ،واعبماعة ين أداة تربية، ومصدر توجيو ووعظ يدعم الفردآالقر 

حداث فهي قبل أف تكوف تارخيا لألشخاص واأل رًنكف الآالعلماء أف قصص القر  يقركما .. عليم واالعتبار.األعلى للت
و أصر تربية وشارة توجيو، وإفرادىا حيث كانت عن والقصة، اتسوآدابو، وما شرع من عبادات وسيا ؾبلى لعقائده

ف الكرًن كلها آفسَت موضوعي لسور القر تكريرىا مقروف حبكمة وغاية وديكن إبراز ىذه اغبكم والغايات عندما يوضع ت
 2.رة البقرة يف كتابو النبأ العظيمعلى كبو ما وضع الشيخ ؿبمد عبد اهلل دراز لسو 

اء والتشويق بل الغرض منو الًتبية ؽبإلنساين لي  الغرض منو او للتاريخ اإلجين سرد واع مو آالقصص القر  إفّ 
نو يعرض خياالت فنية أو ديزج يف سياقو أف بآاهتاـ القر  إفّ  لتكوف عظة دائمة. ىلهاأوعية وذبديد اؼبعاين بعد انتهاء والت

ت عن اتباع اؼبستشرقُت، واؼبستشرقوف حيسوف ما يف  أمساغ لو، وىو يف نظرنا بالىة نش بُت الواقع واػبياؿ اهتاـ ال
 3.غَته، وىذا كذب ال يروج عند عاقل. ف ال يزيد علىآف القر أيهاـ بثة وعوج ويعد عن اغبق ويريدوف اإلكتبهم من غثا

سالـ وبياف رسالتو، ومزج تعاليمو بالقلوب، برز األساليب القرآنية يف شرح اإلأكاف القصص اغبسن من كما   
ايتها أو حكلى هبا السامعوف ٍب يغفلوف عند ومل يكن ىذا القصص الواعي احملكم سردا ؾبردا لبعض الروايات القددية يتس

ىذا القصص كاف تارخيا لسَت الدعوة الدينية يف اغبياة، وكيف خطت ؾبراىا بُت الناس منذ فجر  ظوف، ال، إفّ يتع
مم نبياء بإزائها، وكيف قبلت األاأل اػبليقة؟ وما العقبات اليت اعًتضتها، وىل وقفت عندىا، أو تغلبت عليها، وما صنع

اء ىذا القصص واغبكمة اؼبنشودة من ور  اع بُت الغي والرشد.انتهى الصر  اصدت عنها، ودب اؼبدعوة رساالت اهلل أو
لقد كان في قصصيم عبرة ألولي األلباب ما كان حديثا يفترى ولكن  ىا يف قولو تعاىل: " أاؼبًتسل اؼبكرر تقر 

ف كتاب آر . فالق111". يوسف تصديق الذي بين يديو وتفصيل كل شيء وىدى ورحمة لقوم يؤمنون
ويستبُت منهجها الذي ربدو  تضاعيف السرد التارخيي ألخبار األولُت يزداد عرض الدعوة وضوحا الدعوة وتارخيها، ويف

ف أآدـ ونوح، ٍب من جاء بعدىم إىل  مناألنبياء  ف اختلفت العصور وكرت الدىور.إليو، والذي ال خيتلف و إالبشر 
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ياضا بالصدؽ، عامرا لق واؼبعاملة شرحا فتوجوا خباسبهم ؿبمد بن عبد اهلل، ىؤالء صبيعا شرحوا أصوؿ العقيدة واػب
  1باالخالص.

ة رب العاؼبُت،  اديدا حاظبا الطريقة الوحيدة ؼبرضوكما يدؿ ىذا القصص اؼبوصوؿ على حقيقة الدين، وحيدد رب
وعى القرآف قصص األولُت  فإذا ن اهلل يف عقاهبا أو معافاهتا...كذلك يدؿ على طبائع الناس ووسائل عالجها، وسن

ءىم، وجدد على الناس ذكرىا بعد ما طوت الليايل أصحاهبا فلكي يداوي علال متشاهبة، وقد كثرت القصص ياانب مع
 2لتحصي صبلة كبَتة من األمراض االجتماعية، وتستأصل جرثومتها بصنوؼ العرب وشىت النذر.

ؿبرد سرد جاؼ لقصص السابقُت  لي  فقط، يورد اهلل سبحانو وتعاىل القصص يف قرآنو الكرًن لتعليم الناس 
 قتداء.من أجل االتعاظ وأخذ العربة واال

 المحور الرابع البعث والجزاء:

و ال تبقى،  أيفنوف، وتبقى ؽبم ذكرى   ٍبُترض عدد سناأل دـ مل يدعهم يعيشوف يفآبناء أعندما خلق اهلل  
رض ىو رقدة مؤقتة أو نقطة فاصلة بُت مرحلتُت وت الذي يعًتض ؿبياىم على ظهر األواؼب وجدىم ليخلدوا.أكال، إنو 

ت صفائح حياء يف ميادين اغبياة، وسكوف اؼبوتى رباأل تعبالؿ وخ من الوجود، كانت األوىل للغرس والثانية للحصاد.
جداث  ونفخ في الصور ف إذا ىم من األ القبور، يقع حادث كوين واسع اؼبدى، وصفو اهلل سبحانو وتعاىل بقولو: )

ق المرسلون* إن  ن مرقدنا ىذا ما وعد الرحمان وصدلى ربيم ينسلون* ق الوا يا ويلنا من بعثنا مإ
ا الغراس، واستعدوا حسنو أّما الذين أ  .53-51 :يس ال صيحة واحدة ف اذا ىم جميعا لدينا محضرون(إكانت  

ىذا ليو الفوز    ولى وما نحن بمعذبين* إنّ أفما نحن بميتين* إال موتتنا األ)هنم يقولوف: إللقاء اهلل ف
 .60 -58( الصافات العظيم

 خرآف أخَت، وجحدوا ما بعده، فلهم شهد واللحد، ىو الوجود األوؿ واألما الذين ظنوا العيش بُت اؼبأو  
ليا شييق ا وىي تفور* تكاد  ا  لقوا فييا سمعو بيم عذاب جينم وبئس المصير* إذا أروا بر كف  وللذين)

خرة، وحساهبا الدقيق، ونعيمها اؼبقيم، ديث عن الدار اآلوقد أكثر القرآف الكرًن اغب ،7-6اؼبلك ( تمّيز من الغيض
ّف أفراح خدعة كبَتة، و حزاف واألاستغراقهم يف األ، وأّف قصَتةأّف حياهتم فوؽ الًتاب فًتة وعذاهبا الدائم، وأّكد للبشر 
 3.خردياف باهلل واليـو اآلاؼبسلك الوحيد الرشيد ىو اإل
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ة الرشد يفوؽ الشكوؾ وجعل االستعداد لو آ حقيقة عتبارهاآلخر، وا ذبسيد اليـوإىل  الـساإل كما يهدؼ
، شهادة فيكادوف جيحدوف عامل الغيب، ويستغرؽ انتباىهم عامل الها وراءوالناس يشغلهم حاضرىم عم، ودليل اغبصافة

حىت قاؿ  ،ذاىلوف ؿبجوبوفبتذؿ جدىا وينتهك ساحتها فهم كل ساعة على اغبياة وي  ركضيهنم يروف اؼبوت أومع 
العامل سالـ من صور النعيم واعبحيم يف ف يكثر اإلأيو بباطل من اؼبوت.." فلي  عجبا شأيت حقا أاغبسن: " ما ر 

ىذه األرض، ومن  سطحلي  على  شودنف مستقبلو اؼبأباآلخر، وأف يسًتسل يف وصف ىذه اؼبعامل، ليشعر كل حي 
فراح اعبنة نو اؼبسهب ألأسالـ مع وصفو بف اإلإا لتحمل مظامل العتاة يف سكوف. فالسخف أف حيسب ىذا ـبدر 

ىل النار إذالؽبم مزلقة إعلى وأّف الصرب  على.األ  الفردوسىلإؼبوت يف كفاح الطاغُت أقصر طريق ف اأوأحزاف النار، بُّت 
ؼبعدة فيها مادية الدار اآلخرة حق، واألجزية ا ومادية الثواب والعقاب حق، لي  زبيال وال سبثيال... إفّ ، وبئ  القرار

فراد كافة لدار، ويوجب األداد الدائم ؽبذه اسالمي يقـو على االستعواجملتمع اإل ،ساف كذلك مادة وروحنروحية، ألّف اإل
  1ساس.تبوا حياهتم اليومية على ذلك األأف ير 

بمجرد تذكرىا إف اعبزاء والعقاب من احملاور اؼبهمة يف االسالـ فعلى أساسها يكوف اؼبسلم صاغبا أو فاسدا، ف
ابط ألفعاؿ اؼبسلمُت ويتهور، فهي دبثابة اؼبراقب والض يف اغبياة تكوف دبثابة رادع للمسلم كي ال يطلق العناف لنفسو

 اغبسنة والسيئة.

 ميدان التربية و التشريع. :المحور الخامس

ىل أخذ مقاليد اغبكم اذباه طبيعي لتحقيق إيعة ما يشك يف ذلك عاقل، وتطلعو سالـ عقيدة وشر إّف اإل 
اـ جييء بعد ظتم بعد تكوين الفرد، وأف وضع النتكوين الدولة ي سالـ أفّ اؼبستفاد من تعاليم اإل أىدافو، بيد أف الًتتيب

ىل اغبكم  إّف التطلع إ خالص وإرادة اآلخرة.كاـ بعد مهاد عريض من اليقُت واإلحنضاج اإلدياف، وقد تنزلت آيات األا
وف ؼبعاف أظباء سالمي قبل أف يك، واغبكم اإل لرغبات خاصة كامنة أو مكشوفة كما يكوف إلعالء كلمة اهلل قد يكوف

من كان يريد الحياة الدنيا  مر كما قاؿ اهلل تعاىل: " وإال فاأل، يما عندههلل ورغبة فأو تسنم ؾبد ىو تفاف يف ا
رة إال النار وحبط  خ، أولئك الذين ليس ليم في اآل  وزينتيا نوف إلييم أعماليم فييا وىم فييا ال يبخسون

  2."ما صنعوا فييا وباطل ما كانوا بعملون

ما يحبو  :أوال ، وسأكتفي بذكر البعض منها ولي  كلهاىا بعُت االعتبار لدى اؼبسلممن األشياء الواجب أخذ  
 اهلل وما ال يحبو اهلل:
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باهلل راغبُت يف مرضاتو  وؿ ما نقف عنده من معاين الًتبية ىي عبارة اهلل حيب واهلل ال حيب، فإذا كنا مؤمنُتأ 
مور تتسم أال حيب ينصب على ىل فعل ما حيب وترؾ ما يكره. وسنالحظ عند السرد أّف ما حيب اهلل وماإأسرعنا 
، و بالعم خل طحبها حيقق زكاة نفسو، ورفعة جنسو يف آفاؽ اغبياة كلها، فلي  األمر عبادة داسنساف عندما يّف اإلأـو

 1.مسجد، بل عبادة يف كل مكاف

 : إن اهلل ال يحب المعتدينثانيا:

. و قليلة بعد 190( البقرة ن اهلل ال يحب المعتدينإال تعتدوا  ؿ ما قرات يف اؼبصحف الشريف) وّ أ 
ظبعت من  ..ف تضبط الناس صبيعا.أ. ىذه قوانُت عامة جيب 195لبقرة ( انحسنوا إّن اهلل يحب المحسنيأ سطور ) 

سالـ، كاف البا شيوعيا يريد إطفاء أنوار اإلسنُت مقتل عشرة من علماء اؼبساجد يف قطر إسالمي إفريقي، رفضوا انق
ساة عبنة العفو الدولية، وأعلنت استنكارىا أوغضبت للم ،ربية آثرت الصمتذاعات العّف اإلاػبرب من إذاعة أوروبية، أل

بصوت عاؿ، فقلت يف نفسي: أصحاب الفطرة السليمة يأبوف الصمت على جرائم متدينُت كذبة، بعضهم قاتل، 
 وبعضهم يسكت رضا أو جبنا أو عدـ مباالة جبرائم القتل. 

مة ال ديكن أف يكوف إديانا، ىذا مسلك أقواـ ال األعدواف، ورؤيتو ببالدة يشيع يف اغبق يقاؿ إف استمرار ال 
روت عائشة رضي اهلل عنها  ،متنا إىل ىذا الدرؾ؟أا ال يكره، ألي  عجيبا أف هتبط يعرفوف اهلل وال يبالوف دبا حيب وال دب

د يف كتاب اهلل الزائ -1ة لعنتهم ولعنهم اهلل وكل نيب ؾباب الدعوة: " تاهلل صلى اهلل عليو وسلم قاؿ: "سأف رسوؿ 
وت ميت باعبرب أواؼبتسلط على  -3امل يسَت وحده( ف زماـ العأواؼبكذب بقدر اهلل )حيسب  -2ات( )بالبدع واػبراف

واؼبستحل حرمة اهلل  -4ذؿ اهلل )وما أكثر ىؤالء اؼبتسلطُت يف التاريخ القريب والبعيد( أليذؿ من أعّز اهلل، ويعز من 
 -6واؼبستحل من عًتٌب ما حّرـ اهلل )قتلة أسرة الرسوؿ عليو الصالة والسالـ(  -5)مستبيحو الرذائل واؼبعاصي( 

سناد، وال يف صحيحو واغباكم، وقاؿ صحيح اإل والتارؾ السنة )يعٍت من يأىب العمل هبا(. الطرباين يف الكبَت وابن حباف
  84.2ص  1عرؼ لو علة، نقال عن الًتغيب والًتىيب جػ أ

 حسان: اإلثالثا:

وأحسنوا إّن اهلل يحب  تطرؽ إىل عنصر آخر من عناصر الًتبية الواعية نأخذه من قولو تعاىل )ٍب ن 
تج عن اعبهل والعجز ساءة تنليا ىو صفة رب العاؼبُت، ألّف اإلحساف يف صورتو الع. واإل195( البقرة المحسنين
عن صنعو للكوف الكبَت، فقاؿ: ث وصاؼ مستحيلة على اهلل، إنو سبحانو وتعاىل ربدأىل ذلك من إوالقصور وما 

خذ يف آف يفتشوا على مأىل الناس إ. وطلب 88( النمل صنع اهلل الذي أتقن كّل شيء إنو خبير بما تفعلون)
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ما ترى في خلق الرحمان من تف اوت ف ارجع البصر ىل ترى من  " ،ىذه الصناعة الباىرة يشينها، وىيهات
 4.1-3( اؼبلك خاسئا وىو حسير  فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينق لب اليك البصر

ياة كلفهم كي يكونوا ربانيُت، أف حيسنوا دـ على الثرى، وناط هبم رسالة اغبآ سبحانو وتعاىل ؼبا نشر أبناء واهلل 
ف وكرروا احملاوالت، ومل أم الضعيفة فلم يصلوا إىل ىذا الشالعمل، وأف يبلغوا بو درجة الكماؿ وإذا غلبتهم طباعه

هلل رسوؿ اهلل صلى ا ماؽبم درجة الكماؿ اؼبستطاع. قاؿىل نقص أو قصور، وال يزالوف جياىدوف حىت يبلغوا بأعإ ايسًتحيو 
الصيد والذبائح/ األمر  1955رقم  1548ص  3مسلم جػ  حساف على كل شيء.." عليو وسلم: "إّف اهلل كتب اإل

 2حساف الذبح وربديد الشفرة.با

 :إّن اهلل يحب التوابين رابعا:

أّن اهلل يحب التوابين ويحب  ف الكرًن بقولو: ) آلكماؿ اؼبادي واؼبعنوي وصفو القر فق آخر من اأىذا و 
جساد حافلة أإّف البشر ؽبم  رواح وكماؿ األجساـ كما يشَت السياؽ.. أي حيب سناء األ222( البقرة المتطيرين

ألنتنت وكانت مثار امشئزاز، كما َت تنقية وتطهر، جهزة والغدد اليت ال تنقضي إفرازاهتا وفضالهتا، ولو تركت من غباأل
سالـ ـ أمر اإلدراف فال جر اغبرارة فيتلوث اعبلد بالعرؽ واألرض اليت يهيج فوقها الغبار، وترتفع هنم حييوف فوؽ األأ

 3بتجديد الوضوء، والتعهد اؼبستمر للنظافة الشاملة للجسم والثوب واؼبكاف.

 يمحق اهلل الريا: خامسا: 

و ال يتصدؽ ا صنف من الناس ال يعرؼ إال 'ىات' إنو يركض يف فجاج األرض ليأخذ ال ليعطي.. إنّ يف الدني 
ألف الصدقة عطاء، وىو مل يوؽ شّح نفسو، ويف ذبارتو، ويف فضوؿ مالو يطلب الربح العاجل أو اآلجل، والربا يف 

مشغوؿ بآمالو اػباصة، يف ىذا الصنف  منطقو مسلك طبيعي ال جيوز أف يسأؿ عنو، وىو ال يبايل بآالـ الناس ألنو
إّف اؼبدنية  ،276( البقرةيمحق اهلل الربا ويربي الصدق ات و اهلل ال يحب كلّ كف ار أثيماؼبتوحش يقوؿ اهلل تعاىل )

 4.كاف ؽبا، ومل يتحرز من مؤامراهتاغليظة العنق كبيفة اػبلق، والويل ؼبن است اغبديثة

 أّن اهلل يحب المتقين:سادسا:

هتم، ال سالـ كما حرـّ الربا حرـّ قسوة القلب وبالدة الفكر ورداءة اػبلق ودوراف بعض الناس حوؿ ذواإّف اإل 
 ال حاجاهتا.إيعرفوف غَتىا وال حيسوف 
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ابتساـ وشرؼ، ولي  ا ىو زكاة نف  وسناء خلق، إنّو ذكاء و منّ إو  هعرا كثيفا أو خفيفا يف بعض الوجو سالـ لي  شواإل
( آؿ عمراف بلى من أوفى بعيده واتقى ف إّن اهلل يحب المتقينويقوؿ اهلل تبارؾ وتعاىل: )  ،رعناوين ومظاى

ستحضار يتطلب مسارعة إىل فعل ما ّف ىذا االإؿ القائم على كل نف  دبا كسبت، و . التقوى ىي استحضار عبال76
وقد يكوف اػبوؼ صانع  ،الواجبات ب اآلثاـ أو التفريط يفصانة قوية ضد ارتكاحمر بو وترؾ ما هنى عنو، ويصنع أ

شى وقد يكوف اغبياء واهلل أحق من ي ستحى منو.  وليست التقوى حالة نفسية تبعث مثال ىذه اغبصانة واهلل أحق من خي 
بل ىي درجة من االنضباط النفسي ربدد مواقف اؼبرء بازاء العادات  ،على الصالة والصياـ، أو ربوؿ دوف الربا واػبنا

  1نساف يف اغبياة.ؼبعامالت وـبتلف مواقف اإلادات واوالعب

 إّن اهلل ال يحب من كان مختاال فخورا:سابعا:

اػبيالء شعور طفويل بالعظمة، . 36( النساء إّن اهلل ال يحب من كان مختاال فخورايقوؿ اهلل تعاىل: ) 
ور  العلمي أو الذىوؿ القصعجاب واعتزاز، وكال الوصفُت ينشأ عن جهل أو إخر حديث اؼبرء عن نفسو أو قومو بوالف

إف رفض اغبق عنادا  ..هانة باؼبفقود وإف كاف خطَتا.ف كاف تافها واالستإغًتار باؼبوجود و خرين أو االعن حقوؽ اآل
ىل اغبق، إأية حاؿ، والعنيد يأىب االنقياد واستعالء ىو أخ  الصفات، وىو ظلم للحقيقة اليت جيب انصافها على 

ف مل يكن إياه، ولعل ذلك معٌت اغبديث الشريف " ال يدخل اعبنة من  إىل الكفر إكرب ىنا طريق رضاء ىواه، والإويؤثر 
ية . وىو معٌت اآل565ص  3الًتىيب جػ كاف يف قلبو مثقاؿ ذرة من كرب" )مسلم والًتمذي، نقال عن الًتغيب و 

( الزمر لمتكبرينليس في جينم مثوى لأ  ،ين كذبوا على اهلل وجوىيم مسودةويوم القيامة ترى الذ)
60..2 

 ال يحب اهلل الجهر بالسوء إال من ظُلم:ثامنا: 

ف يوصل، وما يأذف اهلل ألحد أف يسيء القوؿ إالّ أمر اهلل بو أاؼبروءة ودييت الصداقة ويقطع ما إّف الكالـ السيء يضيع 
هلل الجير بالسوء إال من  ال يحب اصاؼ ) ننو يتظلم فبن أصابو وينشد اإلأة: أف يذكر بشر من اعتدى عليو وكواحد

( النساء ن اهلل كان عفوا قديراا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء ف إ* إن تبدو لم وكان اهلل سميعا عليماظ  
148-149.3  

 ثيما:أحب من كان خوانا إن اهلل ال يتاسعا:
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صرار واغًتار، إىل شروره إوانظم  ىل فاسق عنيدإذا ربوؿ اؼبخطئ إموؿ، أما أوارح كثَتة، وذباوز اهلل عنها مإّف معاصي اعب
تجادل عن الذين    والف اغبق واؼبصلحة، يقضياف بالصرامة معو، ووضع حد لشره. وذلك معٌت قولو تعاىل: )إف

  107.1النساء  ن اهلل ال يحب من كان خوانا أثيما(يختانون انفسيم إ

 إن اهلل يحب المتوكلين: عاشرا: 

مل أليو و إ. التوكل ثقة يف اهلل، واستناد 159ؿ عمراف آ( ب المتوكلينإذا عزمت فتوكل على اهلل إن اهلل يح)
يعة التوحيد الذي رفع يصحب العمل، وعزدية ال ينطفئ وىجها مهما ترادفت اؼبتاعب، ومنابع التوكل كثَتة: أوؽبا: طب

اهلل خالق كل  لعلى ) ظباء اغبسٌت والصفات ايف تعريفات الكتاب والسنة لو األ على مناره، فاهللأسالـ شعاره و اإل
  63.2*62..( الزمر رضيء وكيل* لو مق اليد السماوات واألشيء وىو على كل ش

 يحب المسرفين: الإن اهلل حادي عشر: 

الفارغة من اهلل يصيبهم صحاب القلوب أ. و 3اغبجر  مل فسوف يعلمون(كلوا ويتمتعوا ويلييم األأذرىم ي)
هنم إمرحهم ال تقفو حدود، و ازىم ؽبا، سرورىم ال يكدره شيء، احر ثناء أثناء ركضهم كبو شهواهتم، ويف أسعار يف 

* إنو ظن  ىلو مسروراأنو كان في أحد منهم  وىو يعذب ) سكارى ال يفيقوف إال يـو النشور، يـو يقاؿ يف الوا
  15.3-13االنشقاؽ  ن ربو كان بو بصيرا(أن لن يحور* بلى إ

 أن اهلل ال يحب الفرحين:ثاني عشر: 

ا امتالء النف  بفرح أوؽبمنرى اهلل سبحانو وتعاىل أعلن كراىيتو ألمرين يصحباف الغٌت اؼبفرط: يف قصة قاروف 
ىل ثانيهما وىو البطر والغرور وازدراء الغَت وعبادة الذات، وقد الحظ قـو قاروف ىذا كلو على رجلهم إخبيث. يدفع 

ع اهلل عليو وكثر . ماذا جيب على رجل وسّ 76القصص ( ال تفرح إّن اهلل ال يحب الفرحينالواسع الثراء فقالوا لو: ) 
ليك  إسن كما احسن اهلل  أحو  ال تنسى نصيبك من الدنياتغ فيما اتاك اهلل الدار االخرة و واب) هخَت اهلل عند

  77.4( القصص ال يحب المفسدين  ن اهللإرض  غ الفساد في األوال تب

  .يحب الدين يقاتلون في سبيلو صفا إن اهللثالث عشر: 
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، ورغبات الدنيا، ويتقدـ شواؽ اغبياةأغبرجة اليت يدوس اؼبؤمن فيها كل ا ةتاؿ قمة البالء البشري، والساعلقا 
اهلل  ن  ند اهلل أن تقولوا ماال تفعلون* إعكبر مقتا  داء واجبو ولقاء ربو، وال مكاف ىنا لدعوى أو ؾبوف )بثبات آل

. ويف اغبديث: " مقاـ الرجل يف 4-3لصف ( انيم بنيان مرصوصيحب الذين يق اتلون في سبيلو صف ا كأ
الصف يف سبيل اهلل أفضل عند اهلل من عبادة الرجل ستُت سنة( اغباكم، وقاؿ: صحيح على شرط البخاري، نقال عن 

 201.1. ص 285ص  2الًتغيب والًتىيب جػ 

 مانةاألرابع عشر: 

عماؿ ، وربرس بو األؽ اهلل وحقوؽ الناسف يكوف ذا ضمَت يقظ، تصاف بو حقو أسالـ يرقب من معتنقو اإل 
ا ضيق معانيهأمانة يف مينا،.. والعواـ يقصروف األأومن ٍب أوجب على اؼبسلم أف يكوف مهاؿ، واإلمن دواعي التفريط 

هنا الفريضة اليت يتواصى اؼبسلموف إضخم وأثقل،  أف حقيقتها يف دين اهلل ىي أمع  ،وآخرىا ترتيبا، ىو حفظ الودائع
تودع اهلل خوه: "اسأىبة سفر، يقوؿ لو أعلى  حدىمأنو عندما يكوف أعلى حفظها، حىت  ويستعينوف باهللبرعايتها 

  2عمالك". ) الًتمدي(.أدينك وأمانتك وخواتيم 

لك ئن للنعمة، وكذكما: والذي يعبد غَت اهلل جاحد للحق، خاف يتخذوا غَت اهلل ربا أو ح  أال جيوز للناس 
ؼباذا نعطي بشرا ما حق منازعة اهلل يف أمره وهنيو، وربليلو وربرديو؟ ؼباذا  نزؿ..أغَت ما بالذي يتبع غَت ما شرع، وحيكم 

ف يطرحو وراءه ظهريا، ٍب يأٌب لنا من عند نفسو بأحكاـ يزعم أهنا أوىل أاف ما أف يدع كالـ اهلل جانبا، و ديلك إنس
ب العاؼبُت من حكاـ اهلل؟ أىو أصدؽ من اهلل؟ أىو أبصر منو دبصاحل اػبلق؟ أـ ىو أذكر ؼبا نسي ر باالتباع من أ

أفغير اهلل  ن، وجاىلية منكرة. " ؽبي، واعتناؽ القانوف األرضي، عبث شائتشريع اإلمهاؿ الإحاجات الناس؟ إّف 
 114.3نعاـ " األأبتغي َحكما وىو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصال

 نيو وسلم وخلفائو الراشدياهلل عل لى ما كان عليو أيام رسول اهلل صلىإسالم إّن العودة باإليقوؿ الغزايل: 
مة اختيارا من طراز عاقل وعادل، تختارىم األ لى جانب تنقية اإليمان من الشوائب، ضمان قيام حكامإتستدعي 

 4.ذا شاءت حسابا مراإحرا، وتحاسبهم 

ف مصدر تشريع قرآف، وكاف الالقرآف، فلو اربد السلطاف والقرآ فالسلطاف ديكنو أف يفعل ما ال ديكنو أف يفعل 
، فالقراف ىو نسافىل ػبليفة اهلل على األرض وىو اإلو اإلصالح يف األرض وىو اؼبهمة األ والسلطاف مصدر تنفيذ لتحقق
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األياـ أخرى لإلصالح كاف اإلفساد كما ىي اغباؿ يف ىذه  َت الوحيدة اليت ديكنها ذلك ، فإذا استعملت أداةأداة اػب
 على األرض.

 خاتمة:

 :ىذا البحث توصلت إىل عدة نتائج منها يف ختاـ 

 سالـ غضا طريا كما فهمو عمر اإل وإىل أصلبو من جديد و العودة اإلسالـ بعث  أف الغزايل يريد بالتجديد
دخيلة خاصة يف العصور اؼبوالية ألجنبية الا الثقافيةقبل أف يطم  بكثَت من األخالط  وأبو بكر وغَتىم،

 .صر النبوة كالعصر العباسي وغَتهلع
 على أىم ؿباور أقدس رسالة على وجو األرض وىي  بعث اعبديد لإلسالـ إاّل بالًتكيزكما ال يكوف ىذا ال

، الذي يتمحور اوال حوؿ وحدانية اهلل وعظمتو وجالؿ قدره، حىت أّف الغزايل يؤكد على اإلخالص يف القرآف
وكل شيء بأمره سبحانو وتعاىل وكل ما دونو من أمور وتشريعات وقضايا  توحيد اهلل فهو اػبالق لكل شيء،

اخرى يف دين االسالـ ربـو يف فلكو وال يقـو شيء منها وال يصلح إال برضاه، على مستوى كل االصعة 
 واجملاالت ، دبا يف ذلك الغنساف وغَته من اؼبخلوقات اغبية واعبامدة.

  االعتقاد جيب على االنساف اؼبسلم أف يعرؼ اهلل حق معرفتو، فاهلل ال ولتحقيق ىذه الوحدانية واإلخالص يف
ديكننا اف نعرفو بذاتو يف ىذا العامل، وغنما بالكوف الذي خلقو، ومن ىنا ينتقل الغزايل اىل احملور الثاين وىو 

كوف ىذا الإطالؽ العناف لو يف بالكوف الداؿ على خالق، حيث يأمر القرآف االنساف بتحرير العفل وتنويره 
، وبالتايل العلم قق االدياف الصحيح باهلل سبحانو وتعاىلو بالعلم واؼبعرفة الذي حيخالقؼبعرفتو وبالتايل معرفة 

ين يدعوف ذلئك اعبهلة الو واإلدياف خيرجاف من مشكاة واحدة، كما حيث الغزايل وبإصرار كبَت على عدـ اتباع أ
، فالعلـو الكونية كالعلـو الطبيعية والفيزياء ديافويفرقوف بُت العلم واإل ،بعلم أو بغَت علم أهنم على حق
ىي من علـو الطبيعة اليت خلقها اهلل، ويالتايل قانوف الطبيعة ىو قانوف إؽبي ؿبض، وسنة  كانيكوالكيمياء واؼبي

من العلـو  الذي ىو أدىن اربانية جيب على اإلنساف اؼبسلم البحث فيها، وعدـ طاعة أولئك الذين استبدلو 
 دوف ربريف. أي القرآف كما فهمو الصحابة الكراـ بالذي ىو خَت يف تفاسَت القرآف الكرًن ة الواردةلياإلسرائي

  ترب منو، ليتجنب ويع نساف اؼبسلماإلبو يقتدي  القصص القرآين، الذيأما احملور الثالث عند اإلماـ الغزايل فهو
ؤمنة واؼبوحدة هلل سبحانو وتعاىل، فالقصص القرآين فرة ، ويقتدي باألمم السابقة اؼبأخطاء األمم السابقة الكا

، لشوائب اؼبًتاكمة ومعرفة سبيل اهلل اغبقوارتقاء وتزكية للنف  وإزالة ل فيو تربية نفسية وروحية للفرد اؼبسلم
 عن بيل الباطل وبالتايل ربقيق معرفة اهلل والوصوؿ إىل ما يرجو اهلل من العبد. بتعادواال
 نساف اؼبسلم لذاؾ جعلو الغماـ الغزايل من احملاور اػبمسة للقرآف الكرًن، ء وقر كبَت يف وجداف اإلعث واعبزاللب

نتهي اؼبسلم عند النواىي ويأسبر بالفرائض والواجبات، فاإلدياف باليـو اآلخر واغبياة ما يفبو وىو احملور الرابع، 



وبالتايل  واألعماؿ الفاسدة كلها، فهو تذكَت بالفناءكفر والشر الد اؼبوت، رادع وحاجز بُت اؼبسلم وبُت بع
 تذكَت بعامل الغيب الذي ىو اغبياة الدائمة واألبدية اليت يرجو اؼبسلم اغبياة فيها والبقاء فشي اعبنة الدائمة.

 ام  واألخَت، الذي يتلقى فيو اؼبسلم التشريعات الربانية مباشرة من أما ميداف الًتبية والتشريع فهو احملور اػب
القرآف الكرًن، إلصالح حياتو، وإصالح البالد وتنظيمات الدولة اليت من اؼبفًتض أهنا مستمدة من القرآف 

 اهلل ويرضا. ة اإلسالمية إذا ما طبقت كما حيبوالنهوض باألم ،واجملتمع الفردالكرًن فهذا احملور لًتبية 
  الغزايل ىو إحياء القرآف من جديد بعد دفنو بُت اػبرافات وحشو تفاسَته فالبعث اعبديد عند ؿبمد

ت واألساطَت اإلغريقية، وذلك بتحريره من كل األغالؿ، وىذا ال يتحقق إال بوحدة األمة على إلسرائيليابا
، فالوحدة والشر والكره اعبهل والظالـو الشتات الليل السرمدي على العامل و قلب رجل واحد، وإال سيدـو 
  ر والعلم واػبَت والصالح.ب واإلدياف والنو بالقرآف والنهضة بو ربقق اغب
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