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 ملخص البحث 
إن القرآن الكرٌم هو المصدر األول للتشرٌع األسالمً ، وهو اقعً فً كل ما  ٌعرهام مان 
عق ئد وأحك م ، وآداب ، لكونم كالم هللا تع لى الع لم بكل شئ ، لذا جعلم هللا تع لى خ تم شرائعم الذي 

لد المعجز واقعً حٌنم  ال ٌخ لف أي تطور علمً ث بت ال تنقطع عج ئبم وعط ٌ ه ، فهذا الكت ب الخ 
  ٓ، وهو واقعً حٌنم  ٌح رب الخراف ت والجه الت التـــً ال أس س له  من العلم والعقل 

وهو واقعً حٌنم  ٌهتم ب لعقل والعلم وٌأمر ب لتفكٌر والتدبر ، وهو واقعً فً كل تشارٌع تم 
ٌحرمام مان مم رسا ت ال تلٌاأل ب ألنسا ن وواقعاً فٌما  من أحك م فقهٌة واجتم عٌة وهاو واقعاً فٌما  

  ٓأحلم مم  ٌوافأل الفطرة السلٌمة وٌح فظ على السلوك المستقٌم ، والتخلأل بمك رم األخالأل 
هاذا البحاي ٌتكاون مان فصالٌن ، ركاز الب حاي علاى واقعٌاة القارآن الكارٌم فاً بٌا ن تع ماال 

ً تشرٌعم تع لى لالحكا م ، وفاً تحلٌالتام للنفاوس بواقعٌة مع الن س ، وف –علٌهم السالم   -االنبٌ ء 
 ٓالبشرٌة بواقعٌة واهحة 

وكااذلك واقعٌتاام فااً تع ملاام مااع االحااداي التأرٌخٌااة والحقاا ئأل الطبٌااة وفااً تصااوٌره لطباا ئع 
وماان هللا العااون وعلٌاام  –الخلااأل بواقعٌــــــااـة مطلقااة ماان خااالل نماا ذا مختاا رة ماان ا ٌاا ت القرأنٌااة 

   ٓالتكالن 
 

 مةالمقد
الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكت ب ، ولم ٌجعل لام عوجا ، ، والصاالة والساالم علاى خٌار 

  -خلقم محمد ، وعلى آلم وصحبم اجمعٌن ، ام  بعد :
واقعً فً كل م  ٌعرهم  –الذي هو المصدراالول للتشرٌع االسالمً   -فإن القرأن الكرٌم 

 تع لى الع لِم بكّل شٌئ ، ولذا جعلام تعا لى منباع خ تماة من عق ئد ، واحك م ، واداب ، لكونم كالم هللا
شرائعم ، وكت ب خ تم انبٌ ئام ، وهاو معجازة االساالم الخ لادة ، إذ ال تنقهـاـً عج ئبام ، وال تنقطاع 
عط ءاتــااـم ٌوماا ، بعااد ٌااوم ، فهااو ٌواكااب العلاام ، والتطااورات ، وٌصااّدقم كااّل ماا  ٌكتشااف ماان علااوم 

ًّ ٌدرك االّ ونجد إالش رة إلٌم فً القرأن الكرٌم ، وهذا مصداأل قولم وابداع ت ، إذ م  من تطّور علم
اَك أَ تع لى  ْكاِف ِبَرب  ٌَ ُم اْلَحاأل  أََولَاْم  َن لَُهْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ٌَ ِتَن  ِفً اْ َف أِل َوِفً أَنفُِسِهْم َحتَّى  اُم َعلَاى ُكال  }َسُنِرٌِهْم آ نَّ

ٍء َشِهٌٌد { ًْ    ٓ (ٔ)َش
ًّ حٌنما  ٌحا رب ف لقرأن الكرٌ ًّ ث بات ، وهاو واقعا ًّ حٌنم  ال ٌخ لف أّي تطاّور علما م واقع

  ٓالخراف ت والجه الت ، التً ال أس س له  من العلم والعقل 
ًّ حٌنماا  ٌهااتّم ب لعقاال والعلاام ، وٌاادعو الناا س إلااى التقااّدم والتطااّور ، ولااذلك أماار  وهااو واقعاا

ًّ حٌنم  ٌطلب من االنسا ن أن ب لتفّكر والتدّبر، والنظر فً االنفس ، وفً الك ون وم  فٌم ، وهو واقع
  ٌٓنتفع ب  رض وم  فٌه  ، وأن ٌستخدم الكون لص لحم 

وهو واقعًّ  فٌم  ٌعرهم من العق ئد التً تلزم المؤمنٌن التمّسك به  ، من توحٌد هللا تعا لى الخا لأل 
ى حااول الخاا لأل المملااوء ، واهااا المفهااوم ، بعٌااد عاان التعقٌاادات التااً اصااطنعه  الٌهااود والنصاا ر

  ٓب لغموض واإلبه م 
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وهو واقعًّ  فً تشرٌعم لالحك م الفقهٌة واالجتم عٌاة ، الق بلاة للتطبٌاأل ، بال تادعو الح جاة 
اإلنس نٌة الى تطبٌقه  ، من الصالة ، والزك ة ، والصوم ، والحج ، وغٌره  من العبا دات ا خارى ، 

  ٓالتــً توافأل الفطرة اإلنس نٌة 
واقعًّ  فً كّل م  ٌحرمم ، اذ م  من محرم فٌام االّ  ّنام ٌاؤّثر سالب ، علــاـى الفارد والمجتماع ،  كم  هو

ًّ حٌنما   مثل : المم رس ت الجنسٌة ا ثمة ، والقروض الّربوٌة ، والخمور ، والمخّدرات ، وهاو واقعا
  ٓوهع بدائل لهذه المحّرم ت 

ًّ حٌنماا  أعطااى الاارخ، الفقهٌااة ، بماا  ٌت وافااأل مااع الطبٌعااة اإلنساا نٌة ، الجهاا د وهااو واقعاا
مفروض وال حرا على من عجز عنـــم ، والصٌ م فرض ، ومن ك ن مرٌهــــ ّ او مس فراّ فلٌفطار 
، وكااذلك رخصااة القصاار والجمااع فـااـً الصاالوة حاا ل الساافر، والتااٌمم لف قااد الماا ء ، وغٌاار ذلااك ماان 

  ٓالرخ، 
لمٌااراي ، والوصااٌة ، والمعاا مالت الم لٌااة ، ماان وهااو واقعااً ّ حٌنماا  شااّر  الاازواا ، والطااالأل ، وا

  ٓالشركة ، والسلم ، والقراض ، وغٌره  
وهو واقعً حٌنما  تادّرا فاً تحرٌمام لابعض المظا هر القبٌحاة فاً المجتماع ، كتّدرجام فاً 
تحرٌم الخمر ، والرب  ، كم  ك ن حكٌم ّ وواقعٌ ، حٌنم  قهــى على الّرأل ، والعصبٌـــــّة ، والتفا خر 

  ٓ النس ب ، وكّل م  ٌفرأل بٌن افراد المجتمع ، وٌقهً على وحدتم ب
ًّ فٌماا  ٌااأمر بــااـم ماان التّمسااك باا ألخالأل الف هاالة ، وا داب الجمٌلااة ، وتجّنااب الرذائاال  وهااو واقعاا

  ٓواألخالأل السٌئة 
ًّ بطبٌعة الح ل ، اذ ٌعتمد فٌم  ٌشّرعم على هاذا القار أن واإلسالم الن بع من هذا القرآن واقع

الكرٌم الاواقعً ّ ، لاذا نجاده واقعٌا ّ حٌنما  ٌشار  االجتها د فاـً إطا ر الشرٌعــاـة اإلساالمٌة ، وباذلك 
  ٌٓعطً الحّرٌّة لإلنس ن ، وٌحرّره من إغالأل الفكر والعقل 

ًّ حٌنم  أّسس قواعد تخدم المصلحة اإلنس نٌة ،من : األصل فً االشٌ ء اإلب حاة ،  وهو واقع
، وأٌنما  توجاد المصالحة فثااـّم (  ٕ) ، ودرء المف ساد مقادم علااى جلاب المصا لا  واألصال باراءة الذماة

شر  هللا ، والهرر ٌزال ، والهرورات تباٌا المحظاورات ، وال هارر وال هارار ، وغٌار ذلاك 
  ٓمن القواعد الفقهٌة واالصولٌة ، التً تعطً صفة الواقعٌة للشرٌعة اإلسالمٌة 

ًّ حٌنم  ٌح  رب كّل م  ٌش   ب سمم مان الخرافا ت والجها الت ، وان كا ن علاى كم  أن اإلسالم واقع
  ٓألسنة من ٌتكلّم ب سمم ، وبذلك ح فظ اإلسالم على واقعٌتم وصدقم ، وصالحم لكل زم ن ومك ن 

 

 اسباب اختيار الموضوع : 
  -ٌرجع سبب اختٌ ري للكت بة فً هذا الموهو  الى م  ٌأتـً :

 تعاا لى ، والب حااي ماان الااذٌن ٌحّبااون العااٌا فااً ظاال وخدمااة القاارآن كااون الموهااو  متعلقاا ، بكااالم هللا -ٔ
  ٓالكرٌم 

  ٓحسب علم الب حي  –أهمٌة الموهو  ، من حٌي كونم لم ٌطرأل من قبل  -ٕ
ٌُظهر صالح اإلسالم لكل زم ن ومك ن  -ٖ   ٓكون الموهو  

 

 خطة البحث : 
اة القاارأن ال ٌّ كاارٌم فاً بٌ ناام لتع ماال جا ء هااذا البحاي فااً فصاالٌن ، باٌن الفصاال األول ، واقع

مااع الناا س ، وفااـً تشاارٌعم لفحكا م الفقهٌااة ، وفااً تع ملاام مااع الناا س فااً  –علااٌهم السااالم  –األنبٌا ء 
ٌّة ، وذلك فً أربعة مب حي ، اشتمل كّل مبحي منه  على عّدة  ارش داتم ، وفً تحلٌالتم للنفوس البشر

ٌّة القرآن الكر ٌّة ، وفً بٌ نم مط لب ، وتكلّم الفصل الث نً : عن واقع ٌم فً تع ملم مع األحداي الت رٌخ
ٌّة على صدقم ، وفً بٌ نم ألحوال الن س وتع ملهم ماع األحاداي ، وفاً نظرتام  ٌّة والطب للدالالت العلم
إلى الكون ب عتب ره مسّخرا، لمنفعة الن س ، وفً تصاوٌره لطبا ئع النا س ، وذلاك فاً خمساة مب حاي ، 
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ة مط لااب ، وأود أن أشااٌر إلااى أن البحااي تناا ول نماا ذا ماان أ ٌاا ت اشااتمل كااّل مبحااي منهاا  علااى عاادّ 
  ٓالقرآنٌة حول الموهو  

وفااً الختاا م أساا ل هللا تعاا لى أن ٌجعلنااً فااً خدمااة القاارأن الكاارٌم ، وأن ٌلهمنااً الّرشااد 
والصواب فً فهمم ، وم  كتبتم هن  لٌس إالجهد مقّل ، فأن أصبُت فٌم فهو من عند هللا تعا لى ، وأن 

ٌّن فاً مجا ل الاّدٌن ، أخط أت ، فمن نفسً ، وما  مان إنسا ن إالّ وٌؤخاذ مان قولام وٌاّرد ، ساوى النبا
ٌّدن  محمد وعلى الم وصحبم اجمعٌن    ٓوصلى هللا على س

 

 –علايمم السابلم  –الفصل االول : واقعيـة القرآن الكريم فــــــي بيانــه لتعامل االنبياا  
مياة ، وفاي تعاملاه ماع النااس   فاـي ارشااداته ، مع الناس ،وفي تشاريعه لؤلحكاام الفق

  0وفـي تحليبلته للنفوس البشرية 
 وفٌم أربعة مب حي : 

 علٌهم  –واقعٌـة القرآن الكرٌم فـــــً بٌ نم لتع مل االنبٌ ء   المبحث االول :
  ٓمع الن س  –السالم               

  ٓحك م الفقهٌة واقعٌة القرآن الكرٌم فً تشرٌعم لف المبحث الثاني :
  ٓواقعٌة القرآن الكرٌم فً بٌ ن التع مل مع الن س  المبحث الثالث :
  ٓواقعٌة القرآن الكرٌم فً تحلٌالتم للنفوس البشرٌة  المبحث الرابع :

 

 في تعاملمم مع الناس : –عليمم السبلم  –المبحث األول : واقعية االنبيا  
مااع اتباا عهم ، وغٌاارهم ماان الناا س  –علااٌهم السااالم  –نبٌاا ء ٌُباارز القاارآن الكاارٌم واقعٌااـة تع ماال اال

االخرٌن ، حتى لو ك نوا اعداءهم ، والقرأن الكرٌم ٌرٌاد مان خاالل ذلاك ان ٌعلمنا  باأنهم بشار مثلنا  
ٌعرض علٌهم أث روأوص ف اإلنسا ن ، كما  ٌرٌاد منا  أن نقتادي بهاؤالء البشار ائمـاـة النا س ، حٌاي 

س ئر الن س ، لفهلهم وطهـــ رة جوهرهم ومعادنهم ، وفٌما  ٌا تً نما ذا اخت رهم هللا تع لى من بٌن 
  ٓلمع ملتهم الواقعٌة فً بعض المواقف ، التً حك ه  لن  القرآن الكرٌم 

فااي تعاملااه مااع اخيااه  اارون  –عليااه الساابلم  –المطلااب األول: واقعيااة ساايدنا موساا  
  0واتباعه 

وكٌفٌااة تع ملاام مااع قوماام حٌنماا   –سااالم علٌاام ال –لناا  القاارآن الكاارٌم موقااف موسااى  ٌحكااً
رجـــع الٌهم، وقد عدلوا عان التوحٌاد ومانهج هللا تع لــاـى الاذي تركام بٌانهم  حٌاي المهام هللا تعا لى 

ا  َرَجاَع ُموَساى إِلَاى َقْوِماِم َغْهاَب َن على انحرافهم ، وسوء تصّرفهم من بعده ، كم  ٌقاول تعا لى  }َولَمَّ
   ٓ (ٖ)  { لَْفُتُموِنً ِمن َبْعِدَي أََعِجْلُتْم أَْمَر َرب ُكمْ أَِسف ، َق َل ِبْئَسَم  خَ 

ٌّن القرأن الكرٌــم أّن موسـى  قد غهب غهب ، شدٌدا، ، وتأسف أسف ، كبٌرا، حٌنم   –علٌم السالم  –فب
  ٓرأى قومم قد عبدوا العجل من دون هللا تع لى 

ٌّن القرأن الكرٌم بواقعٌـة رّد فعل موسى  علـاـى هاذا الفعال الشانٌع ،  –ٌم الساالم عل –كم  ب
ٌّن القرأن  –علٌم السالم –والسٌم  موقفــم مع خلٌفتم من بعده واخٌم هرون  الذي ك ن نبٌ ، اٌه ، ، فب

غهب غهب ، شدٌدا، وبلا  باـم االنفعا ل النفساً حتاى خارا  –علٌم السالم  –الكرٌم كٌف أن موسى 
ح ل أي رجال مان عاوام الرجا ل ، حٌاي ألقاى باألواح  عن المألوف ، وص ر كأنم فقد الصواب ح لم

على االرض ! لشّدة غهبم ، كم  أخذ برأس أخٌم ولحٌتم  –التوراة التً هً كالم هللا تع لى المقّدس 
ورأٌام كما   -علٌام الساالم-ٌجّره  إلٌم ، كأنم ٌح سبم على سوء استخالفم من بعده حسب ظن موساى

هُ أَْلَقى األْلَواحَ وَ  }ٌقول تع لـى ُجر  ٌَ ِم{ َوأََخَذ ِبَرْأِس أَِخٌِم  ٌْ   ٓ (ٗ) إِلَ
إلى من جا ة هللا تعا لى اربعاٌن ٌوما ، ، وفاً هاذه الماّدة عباد  –علٌم السالم  –إذ ذهب موسى 

  ٓقومم العجل الذي صنعم لهم الس مري من الذهب 



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 السادسة لسنة /  ا   6  : المجلد    /  1:  عددال 4
2011 

ن ، تجا ه الحكاٌم والارزٌ –علٌام الساالم  –ثم انتقل القرأن الكرٌم إلاـى بٌا ن موقاف ها رون 
ٌّن أن ها رون  موقف اخٌم الغهب ن الغٌور علاى دٌان هللا تعا لى وحّقام فاً االلوهٌاة والوحدانٌاة ، فبا
ك ن موّفق ، وواقّعٌ ، فً تهدئة غهب أخٌم ، ووّها لم أّنم لم ٌكن مقّصرا، فً ذلك ، وأنم لم ٌأل جهدا، 

 –علٌام الساالم  –كا ن ها رون فً منع قومم من االنحراف ، حتاى استهاعفوه وكا دوا ان ٌقتلاوه ، ف
باأبن أمام ، جلبا ، لعطفام وحن نام وشافقتم تج هام ،  –علٌام الساالم  –ذكٌ ، حٌنم  خ طاب أخا ه موساى 

ٌُشمت بم وٌفرح أعاداؤهم  ، كما  قا ل تعا لى فاً  وطلب منم أن ال ٌعّنفم هذا التعنٌف الشدٌد حتى ال 
ًَ األْعاَداء َوالَ َتْجَعْلِناً َماَع }ََق َل اْبَن أُمَّ إِنَّ اْلَقْوَم اْسَتهْ بٌ ن ذلك  ْقُتلُوَنِنً َفالَ ُتْشاِمْت ِبا ٌَ َعفُوِنً َوَك ُدوْا 

ا لِِمٌَن { أن ٌكاون واقعٌا ، فاً   -علٌهما  الساالم  –فهنا  طلاب هارون مان أخٌام موساى ٓ( ٘) اْلَقْوِم الظَّ
ف القوم ، باأن ال ٌعاّده تصّرفم وقراراتم ، وأن ٌقرأ م  وراء الكوالٌس ، وأن ٌتفهم براءتم من انحرا

فــً زمرة الظ لمٌن مع أّنم بريء وط هر ، وعفٌف ،  وغٌر مقصر فً خالفتم ووظٌفتم ، فقد رأى 
ه رون أن ٌحفظ األنفس واألموال ، وأن ٌؤثر السالمة على الفتنة ألنم رأى أن حفظ العقٌدة ٌستدرك 

علٌام  –اركه  ، بٌنم  رأى موسى فواته  برجو  موسى بخالف مصلحة حفظ األنفس أذا ال ٌسهل تد
  ٓ ( ٙ)أن الذي ك ن على ه رون أن ٌفعلم هو حفظ الدٌن الذي هو أم المص لا   -السالم 

 

في جوابه هلل تعال  رّب  –عليه السبلم  –واقعية سيدنا عيس   -المطلب الثاني : 
 العالمين : 

ٌّــم عٌسى تحّدي القرأن الكرٌم عن حوار ٌقــع بٌن هللا تع لى وبٌن عبد علٌام الساالم  –ه ونب
 –ٌوم القٌ مة ام م الن س ، إذ نجد هللا تع لى الع لم بكّل شًء ٌسأل فاً ذلاك الٌاوم الرهٌاب عٌساى  –

مع علمام تع لـــاـى ب لمساؤول عنام ، لٌقّرالمساؤول )عٌساى ( بما  ٌعلمام السا ئل ) هللا  –علٌم السالم 
علٌام  –بما  ٌعلمام ، فكاذلك ٌكاون ساؤال هللا تعا لى لعٌساى تع لى ( ، كم  ٌسأل األسات ذ التلمٌاذ لٌقاّر 

علٌام  –ما  لـاـم ٌابلغهم اٌا ّه ، إذ أن عٌساى  –علٌام الساالم  –لتقرٌع من قا لوا عان عٌساى  –السالم 
 -لم ٌبلّــ  أتب عم أن ٌّتخاذوه هاو وأّمام إلهاٌن مان دون هللا تعا لى ، ألّن عٌساى ابان مارٌم    -السالم 

بلّ  م  اوحى لم رّبم فقط ، وهو أنم عبدهللا ورسولم خلقم هللا تع لـى مان دون اب  إنم  –علٌم السالم 
ٌّ ، فً جوابم هلل رب الع لمٌن ، وفً وصفم هللا تع لى بأنام ٌعلام  –علٌم السالم  –، فك ن عٌسـى  واقع

ً صادره كّل شًء عن احوالم واحوال غٌره ، فاإن ق لام فإنــاـم تع لـاـى ٌعلمام ، إذ ٌعلام ما  ٌخاتلج فا
مان أن ٌخفاـى  –علٌام الساالم  -وفً نواٌ ه ، وال ٌعلم أحد م  فـــً نفاس هللا تعا لى ، فنّزهام عٌساى 

ٌّة ، كما  أراد ذلاك تع لاـى أن الشاًء مان ج نبام ،  –علٌم السالم  –علٌم شًء ، فأثبت عٌسى  بواقع
 – تع لى لمن قا لوا فاً عٌساى وأنم لم ٌقل شٌئ ، مّم  نسبوه إلٌم ، وكل هذا الحوار إنّم  هو لتقرٌع هللا

َم أَأَناَت ، كم  ق ل تع لى عن ذلك  ( 7)وأّمم غٌر الحأل  –علٌم السالم  ٌَ ا  ِعٌَساى اْباَن َماْر ٌَ }َوإِْذ َق َل هللّاُ 
ُكوُن لًِ أَْن أَقُولَ  ٌَ ِن ِمن ُدوِن هللّاِ َق َل ُسْبَح َنَك َم   ٌْ ًَ إِلَـَه ِخُذوِنً َوأُم  َس لًِ ِبَحاأل  إِن  قُلَت لِلنَّ ِس اتَّ ٌْ َم  لَ

ٌُوِب { ُكنُت قُْلُتُم َفَقْد َعلِْمَتُم َتْعلَُم َم  ِفً َنْفِسً َوالَ أَْعلَُم َم  ِفً َنْفِسَك إِنَّكَ     ٓ  (8)أَنَت َعالَُّم اْلُغ
وواقعٌتم فً التعبٌر ، حٌنم  أخت ر  –علٌم السالم  –وٌحسن بن  أن نشٌر هن  إلى دّقة عٌسى 

ُهْم ِعَب ُدَك {عب دك ( فً قولـــم لفظ : )  ْبُهْم َفإِنَّ ولم ٌقل : ) إن تعّذبهم فإنهم ٌستحقون ذلك ((  }إِن ُتَعذ 
أو )فذلك عدل ( ، ذلك أن كونهم عب ده ، أنم تعا لى المساتحأل للعبا دة دون غٌاره ، أّنام اإللام الحاأل ، 

فإنم لو ق ل : ) فإنهم ٌستحقون ذلك (  فمستحأّل العب دة من ك ن الخلأل عب ده ، دون من لٌس لم عب د ،
، أو ق ل : ) فذلك عدل ( ، لم ٌعن ذاك أنهـم عبا ده ، ف لنا س لٌساوا عبا دا، لمان ٌعادل ، كما  أنهام إذا 
ك نوا ٌستحقون ب لعذاب ، فلٌس معن ه أنّهم عب د لمن عاّذب ، ف ختٌا ر لفاظ العبودٌاة أنساب شاًء فاً 

 ٓ (9)هذا المق م 
من خالل تعبٌره بلفظ : ) عب دك ( إلى أنم تع لى لٌس لام  –لٌم السالم ع –كم  أش ر عٌسى 

معترض على م  ٌفعل بهم من تعذٌب او مغفرة ، ف ألمر كلّم إلٌـم ، ومتروك لمشٌئتم ، ومن ط بعّزتم 
  ٓ( ٓٔ)وحكمتم ، وحلمم ، فإنم هو العزٌز الحكٌم 
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في تعامله مع  –ه وسلم صل  هللا علي –واقعية سيدنا محمد  -المطلب الثالث : 
 -اصحابه ، وغير م من الناس : 

ٌّن ماع النا س ،  –صلى هللا علٌام وسالم  –هللا تع لى فً القرأن الكرٌم تع مل رسولم محمد  ب
ن ، عطوف ، رحٌم ، ب لن س رفٌق ، بهم ، وأن كّل هذا ك ن بفهل هللا تع لى ورحمتام  ٌّ ٌّن تع لى أنم ك ن ل فب

ن جوانب تهٌئة هللا تع لى لهذه النفس العظٌمة لحمل الرس لة الع لمٌة العظٌماة ، ألن هذا ك ن جزءا، م
، التااً ٌحتاا ا حملهاا  ونشااره  الااى الرفااأل ، والسم حــااـة ، وسااعة الصاادر ، وغٌرهاا  ماان الصااف ت 

باٌن النا س ، واساتط   باذلك أن ٌحّقاأل  –صلى هللا علٌـم وسالم  –الجمٌلة ، التـً تخلأّل به  الرسول 
ظااٌم لاادٌن هللا تعاا لى ، وأن ٌاادخل بدٌناام ومنهجااـم فااً قلااوب الناا س ، وأن ٌجتمعااوا حولاام النصاار الع

وٌحّبوه اشد الحّب، وأن ال ٌعدلوا بم اقرب الن س الٌهم ، وهذا هو م  ناراه فاً الواقاع ، ف لق ئاد اللاٌن 
قلب ، الح قد ، الرحٌم العطوف ، هو الذي ٌتبعـم الن س وٌحّبـوه ، وٌنصرونــم ، ام  الفظ ، الغلٌظ ال

  ٓ( ٔٔ)الظ لم ، فٌفّر الن س منــــم ، وٌبغهونم ، وٌحّبون أن ٌنفلتوا من أٌدٌم 
ٌّن القرأن هذه الواقعٌة فً أخالأل محمد َن هللّاِ بقولم  –صلى هللا علٌم وسلم  -فب }َفِبَم  َرْحَمٍة م 

اوْا  صالى هللا علٌام  –إذ عطاف الرساول ( ٕٔ) { َحْولِاكَ  ِمانْ لِنَت لَُهْم َولَْو ُكنَت َفّظ ، َغلِاٌَظ اْلَقْلاِب الَنَفه 
وحن نم حملم على أن ٌتألم ألالم الن س وٌبكاً لبكا ئهم ، فاإذا راى فقٌارا، أحاّس باأالم فقاره ،  –وسلم 

واثق ل بؤسم ، وحملم ذلك على تخفٌف الوٌالت ، ومسا العبرات ، ومك فحــة أالم الن س ، ومدافعة 
  ٓ( ٖٔ)أحزانهم 

مره تع لى بهذه الواقعٌة فً تع ملم مع الن س ، إذ أمره أن ٌعفو عن المسئ والمخطئ ، كم  أ
وأن ٌسااتغفر لهاام هللا تعاا لى ، إذ بااذلك ٌصاالحون وٌتراجعااون عاان الب طاال ، وٌرجعااون إلااى الحااأل ، 

  ٓبمقتهى متطلب ت النفس أإلنس نٌة ، التً هً مجبولة على حّب من أحسن الٌه  
أخذ بمبدا الشورى فً الحكم الذي لٌس فٌـــم وحً ، وأن ال ٌستبّد برأٌم كم  امره تع لى أن ٌ

ٌّن ، إذ ترك  ٌّده  بشكل مع ، والٌهمل األخرٌن ، وك ن القرأن واقعٌ ، حٌنم  أطلأل الشورى ، ولــــم ٌق
ذلك لفمة تشّكلم حسب م  ترى من مصلحته  فً كّل زم ن ومك ن ، ف لمبدأ ث بت دائام ال رأي الحاد 

ٌّار متطاّور ، لالماة الارأي فاً تغٌٌاره  فٌم ، وال تملك األمة تغٌٌره ، ألنم تشارٌع دائام ، والشاكل متغ
 ٓ( ٗٔ)وتطوٌره برأي ذوي العلــم ، والخبرة من بٌنه  ، وهـــم أهل الحّل والعقد فٌه  

س لتقّبال النا  –وٌعرض القرأن الكرٌم فً هذه االٌة درس ، عظٌم ، للدع ة ، وهو أنم ال ٌكفً 
أن تكون الم دّة طٌبة وقٌمة فـً ذاتها  فحساب ، وانما  ال باد أن تقاّدم بطرٌقاة طٌّباة ،  –منهم الدعوة 

التنفر الن س ، وال تصرفهم عم ّ فٌه  من حأل ، وجم ل ، وقٌمــة ، ومنفعة ، كم  فعال ذلاك الرساول 
  ٓ( ٘ٔ)المقتدى األسوة  –صلى هللا علٌم وسلم  –

نتملأل مع الن س ، وال أن نخفً عن الن س تك لٌف الدٌن وواجب تم ، وال ٌعنً ذلك إطالق ، أن 
ٌّنة السهلــة ، اذ أن هذا هعف وخاوار ، ومداهناة ، وكاذب ورٌا ء فاً  وال نبرز لهم االّ الجوانب اله

  ٓ( ٙٔ)تبلٌ  الحأل كم  هو بحكمة وحنكة 
َن هللّاِ لِنَت وٌشٌر القرأن الكرٌم بقولم :  اذا  –إلاـى أن ٌكاون الواحاد منا   لَُهْم {}َفِبَم  َرْحَمٍة م 

ٌحسب أنام إنما  حصال علاى هاذه الموهباة مان هللا تعا لى ، فعلٌام أن ٌشاكره  –ك ن لٌن ، حسن الخلأل 
  ٓ( 7ٔ)على ذلك ، ال أن ٌتكّبر بفهل هللا تع لى علٌم على االخرٌن 

َوَشا ِوْرُهْم ِفاً األَْماِر َفاإَِذا َعَزْماَت َفا ْعُف َعاْنُهْم َواْساَتْغِفْر لَُهاْم  }وٌشٌر تع لى إلى ذلك بقولم 
لٌَِن { ٌُِحب  اْلُمَتَوك  ْل َعلَى هللّاِ إِنَّ هللّاَ  َفَتَوكَّ
(ٔ8) ٓ  

 

 -واقعية القرأن الكريم في تشريع األحكام الفقمية :   -المبحث الثاني : 
ًّ ، ٌصلا لكل زم ن ومك ن ، ولكّل مجتمع  ألنم م ن عند هللا تع لى بم  أن اإلسالم دٌن ع لم

ْعلَُم َمْن َخلأََل َوُهَو اللَِّطٌُف اْلَخِبٌُر {الخ لأل ، ق ل تع لى  ٌَ فهو تع لى ع لم بم  هو ص لا لعب ده ( 9ٔ) }أاََل 
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، ولذلك نجد مصدره األول ) وهو القرأن الكرٌم ( واقعٌ ، فً تشرٌعم لفحك م الفقهٌاة ، التاً ٌحتا ا 
   -، وفٌـم  ٌأتً عرض لبعض تلكم االحك م وهً ك ألتً : الن س الٌه  فً حٌ تهم الٌومٌة

 

استجابة القرأن الكريم في تشريعه لآلحكام للغرائز الفطرية فـي -المطلب االول :
 -اإلنسان ، كالشموة الجنسية ، وشموة األكل : 

اة ، باأن ٌّ  حٌنم  ٌّشر  اإلسالم بعاض العبا دات ، وٌاأمر بها  ، ال ٌتح مال علاى اإلنسا ن ب لكل
ٌمنعم من الغرائز الفطرٌة منع ، ب ت ، ، بل ٌبقً لم م  ٌشبع بم غرٌزتم الفطرٌة وذلك كفرٌهة الصٌ م 

ٌَ ُم َكَم  ُكِتَب َعلَى الَِّذٌَن ِمن ، حٌنم  أمر به  القرأن الكرٌم بقولـــم ُكُم الص  ٌْ َه  الَِّذٌَن آَمُنوْا ُكِتَب َعلَ  ٌ ٌَ  أَ {
، اسااتج ب لفطاارة اإلنساا ن فأحاال لاام الرفااي إلـااـى امرأتاام ، وكااذلك تن ولاام ( ٕٓ) قُااوَن {َقااْبلُِكْم لََعلَُّكااْم َتتَّ 

 }للمأكوالت والمشروب ت طٌلــة اللٌل ) أي : من غروب الشمس إلى طلو  الفجر( ، كم  قا ل تعا لى
َفُي إِلَى ِنَسائِئُكمْ  ٌَ ِم الرَّ لََة الص  ٌْ َّ ُهان، (  ٕٔ) أُِحلَّ لَُكْم لَ ُكاْم ُكناُتْم لَِبا ٌس لَّ  ّّ ُكاْم َوأَناُتْم لَِبا ٌس لَُّهانَّ َعلِاَم هللّاُ أَنَّ

ُكْم َوَعَف  َعنُكْم َف  َن َب ِشُروُهنَّ َواْبَتُغوْا َم  َكَتَب هللّاُ لَُكْم َوُكلُ  ٌْ وْا َواْشَرُبوْا َحتَّى َتْخت ُنوَن أَنفَُسُكْم َفَت َب َعلَ
ٌَُض ِمنَ  ُط األَْب ٌْ َن لَُكُم اْلَخ ٌَّ َتَب ِل َوالَ ُتَب ِشُروُهنَّ َوأَناُتْم  ٌَ ٌْ ٌَ َم إِلَى الَّل وْا الص  ِط األَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ أَِتم  ٌْ اْلَخ

  ٓ (ٕٕ) َع ِكفُوَن ِفً اْلَمَس ِجِد {
وك ن القرأن واقعٌ ، حٌنم  عّبر عن العالقة بٌن الزوجٌن بكون كّل واحد منهما  لب سا ، لفخار 

  ٓ(  ٖٕ)ّل واحد منهم  لفخر ، وستر كّل منهم  لعٌوب األخر ، من حٌي احتٌ ا ك
وك ن القران الكرٌم واقعٌ ، حٌنم  تحّدي بلغـــة الكرام ، وتنّزه عن اساتخدام األلفا ظ القاذرة ، 
وبذلك ٌؤّدبن  وٌعلّمن  ادب الكالم فً المج لس وباٌن الماف ، لكاً نحا فظ علاى الحٌا ء ، وعلاى قادرن  

ه تع لى ٌعبر عن الجم   ودواعٌم ب لّرفي : وهو كالم ٌستقبا التلفظ با لمراد منام ، ومروءتن  ، فنجد
فهو كن ٌة عن الجم   هن  ، وهكذا ٌعّبر القرأن عن هذا األمر حٌن الح جة الٌم بعب رات مبهمة ، كم  

ْو الََمْسُتُم الن َس ء{ أ }ق ل تع لــى ، ( ٕ٘)  { ْعُهاُكْم إِلَاى َبْعاٍض َوَقاْد أَْفَهاى بَ  }، وقا ل تع لــــاـى  ( ٕٗ) َّ
{وق ل تع لى  ا َه  َحَملَاْت{ }، وق ل تعا لى (  ٕٙ) }الالَِّتً َدَخْلُتم ِبِهنَّ ا  َتَغشَّ َفلَمَّ

، وغٌرها  مان ا ٌا ت ( 7ٕ)
(ٕ8) ٓ  
 

واقعية القرأن الكريم في بيانه للتكاليف الموجودة في األحكام  -المطلب الثاني : 
 -الفقمية : 

م واقعااً حٌنماا  ٌعتاارف بوجااود المشاا أّل والتكاا لٌف فااً أوامااره وواجب تاام ، ألّن إن اإلسااال
الوجود خٌر دلٌل على الوقو  ، فحٌنم  ننظر إلى اإلرك ن الخمسة لإلسالم نجد فً االلتازام بها  مان 
المش أل التً ال ٌتحّمله  االّ من أخل، هلل تعا لى ، ولاذلك نجاد أٌا ت القارأن الكارٌم ونصاو، السانة 

ٌاة كثٌارا، ماان الحاوافز والمشااّجع ت لتنفٌاذ أواماار هللا تعا لى ، وااللتاازام بها  ، كماا  ٌعطاً تعاا لى النبو
ٌَُكل اُف هللّاُ َنْفسا ، إاِلَّ ُوْساَعَه {تهدٌدات كثٌرة لمن اخّل بها  وتك سال عان ادائها  ، وقولام تعا لى  ( 9ٕ) }الَ 

  ٓبم  ٌط أل فحسب خٌر دلٌل على االعتراف بوجود تلك المشّقة وواقعٌة التكلٌف 
ومن أصعب الواجب ت على النفس البشرٌة تكلٌفم من قبل هللا تع لى باأن ٌقاّدم مهجام وحٌ تام 
فً سبٌل هللا عن طرٌأل الجه د ، والقت ل هد الك فرٌن المعتدٌن ، وهنا  دخال القارأن الكارٌم أعما أل 

فتحاااّدي عااان كراهتهااا   النفاااوس البشااارٌة ، المحّباااة للحٌااا ة والعاااٌا الهناااًء باااٌن أالهااال واألوالد ،
ُكُم اْلِقَت ُل َوُهَو ُكاْرهٌ لَُّكاْم{ }بطبٌعتـــه  للقت ل والفـــداء ب لنفس والروح ، حٌنمـ  ق ل  ٌْ أي : ( ٖٓ)ُكِتَب َعلَ

  ٓ( ٖٔ)بطبٌعتكم لمشقته  على النفوس 
نكار ٌقول محمد قطب حول هذا األٌة :)) إّنه  طرٌقاة اإلساالم الواقعٌاة فاً التربٌاة ، إنام الٌ

اة ولكّنام إذ  ٌّ ٌّة الفطر علٌهم كرههم للقت ل  وال ٌفرض علٌهـم فره ، أن ٌتجردوا من مش عرهم البشر
ٌّقار هاذه المشا عر الفطرٌاة مان حٌاي المبادأ ، ال ٌتركها  علـاـى ح لها  ، دون رفاع ، أو تطهٌار ، أو 

ًّ بٌن واقعهام  وما  ٌنبغاً أن ٌكوناوا توجٌم ، إنم ال ٌستنكره  منهم فقط لكً ال ٌوقعهم فً شّد عصب
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علٌم ، ولكنم ٌوّجهه  بم  ٌؤّدي إلى رفعه  ، وتطهٌره  ، والصعود به  إلى القّمة  المطلوبة ، وكذلك 
فعل بأمر القت ل ، ٌقّرهم على أنم كره لهم ، ثم ٌوجههم إلى أنم لٌس كل شًء ٌكرهونم ٌكون شرا، ، 

ون فٌم الشّر، ومن هذا الخٌط ٌحبذ بهم إلى أعلى فقد ٌكرهونم ، وٌكون فٌــم الخٌر ، وقد ٌحّبونم فٌك
  ٓ( ٕٖ)، فٌستجٌبون ط ئعٌن ، وٌصلون إلى قّمة ، المثٌل له  فً التهحٌة والفداء((

ئ ، َوُهَو وهذا هو معنى قولم تع لى  ٌْ وْا َش ٌر لَُّكْم َوَعَسى أَن ُتِحب  ٌْ ئ ، َوُهَو َخ ٌْ }َعَسى أَن َتْكَرُهوْا َش
ْعلَُم َوأَنُتْم الَ َتْعلَُموَن {َشرٌّ لَُّكْم َوهللّاُ  ٌَ   (ٖٖ )ٓ  

ف لكراهاااة الطبٌعٌاااة ال تنااا فً الرهااا  بمااا  ٌكلّاااف بااام اإلنسااا ن ، كااا لمرٌض ٌشااارب الاااّدواء 
، فهن ك الكثٌر من ( ٖٗ)المّرالبشع ، الذي تع فم نفسم ، وٌتحّمل ذلك لم  ٌرى فٌم من من فع فً الع قبة 

اإلنس ن لم  ٌرجو فٌم من النفع والخٌرفٌم  بعد ، فقد ٌتحمل اإلنس ن  األشٌ ء المكروهة طبع ،، وٌفعلم
أخط راألسف رلتحصٌل الربا فً التج رة ، كم  ٌتحمال المت عاب فاً طلاب العلام للفاوز ب لساع دة فاً 
الااّدارٌن ، وهكااذا الحاا ل فااً الجهاا د ، فبّتحماال مت عباام ٌحفااظ الاادٌن والعباا د والاابالد ماان األعااداء 

لم ، وإن قٌل : إّن فـً تركم صون النفس عن خطر القتل ، والم ل عن االنف أل حا ال، واالستبداد والظ
، قلناا  : نعاام ، ولكاان فااً ذلااك مف سااد ومهاا ّر كثٌاارة فااً المسااتقبل ، ماان تساالٌط الكفاا ر علااى بااالد 

  ٓ( ٖ٘) المسلمٌن ، وأموالهم ، واستب حة حرم تهم ، وقد ٌكون فً ذلك القه ء علٌهم 
 

واقعية القرأن الكريم في اعترافه بوجود المنافع في الخمر   -: المطلب الثالث 
 -والميسر ، مع تحريمه لمما :

إن اإلسالم ال ٌحاّرم شاٌئ ، االّ وفٌام مان المها ّر والسالبٌ ت علاى الانفس البشارٌة والمجتماـع 
 ء ، اإلنسا نً ما  ٌادعو إلاى منعام وحظاره ، ومنام الخمار والمٌسار ، اللاذان ٌولادان العاداوة والبغها

والفواحا واألمراض بٌن الن س ، ولكن اإلسالم لعدالتم وصدقم ومط بقتام للواقاع ال ٌنكار ما  ٌوجاد 
،  فٌهم  من المن فع للن س ، من اللذة والفرح فـاـً الخمار، وإصا بة الما ل باال كاّد ومشاقة فاً المٌسار

  ٓ( ٖٙ)ولكن الحكم دائم ، للغ لب 
التع مل مع الواقع والموجود ، ولكن بشرط بٌ ن كّل  وٌعلمّن  تع لى بذلك الصدأل والعدالة فً

ٌّ ت حتى الوصول إلى المطلوب اتب عم ، ال أن ٌخلط الحأل ب لب طل ،  الجوانب من اإلٌج بٌ ت والسلب
  ٓاو ٌجعل ذلك وسٌلة للدع ٌة إلى الب طل وتزٌٌنم 

ْسااأَلُ وقولاام تعاا لى فااً الخماار والمٌساار بٌاا ن لكااّل ذلااك ، اذ ٌقااول تعاا لى  ٌَ وَنَك َعااِن اْلَخْمااِر }
ْفِعِهَم  { ِسِر قُْل ِفٌِهَم  إِْثٌم َكِبٌٌر َوَمَن ِفُع لِلنَّ ِس َوإِْثُمُهَم  أَْكَبُر ِمن نَّ ٌْ  ٓ( 7ٖ) َواْلَم

وفٌم  سبأل إش رة إلـــى الق عدة العظٌمــة ، التـً دّونه  علما ء اإلساالم فٌما  بعاد ، وهاً : ) 
، وإلى الق عدة الفقهٌة األخرى ، وهً : )أرتكا ب أخاف  (8ٖ)ا (درء المف سد مّقدم على جلب المص ل
  ٓ( 9ٖ)الهررٌن إذا ك ن ال بّد من أحدهم  (

 

واقعيااة القاارأن الكااريم فااي تشااريعه لصاابلة الخااوف ، وغير ااا ماان   -المطلااب الرابااع : 
   -الّرخص ، مراعاة ألحوال العباد :

ٌّة وق بل ةللتطبٌأل ، ألن هللا تع لى راعى ط قة االنسا ن إّن أحك م الشرٌعة اإلسالمٌة كلّه  واقع
وقواه البدنٌة حٌنم  كلّفم ب لواجب ت ، ولذلك نجد أنام تعا لى لام ٌكلّاف ب لمساتحٌل ، أو غٌار المقادور، 

ٌَُكل ُف هللّاُ َنْفسا ، إاِلَّ ُوْساَعَه كم  ق ل تع لــى  ُ َنْفسا ، إاِلَّ  }اَل ، وقا ل تعا لى ( ٓٗ) { }الَ    َما  آَت َها  {ٌَُكل اُف هللاَّ
، وبعااد ذلااك نجااد اإلسااالم قااد رّخاا، فااـً تطبٌااأل الواجباا ت حٌنماا  تعاارض طااوار  تاادعو الااى ( ٔٗ)

التخفٌف ، ومن تلك الرخ، صالة الخوف ، أي : أداء الصلوات المفروهة وقت الخوف والقت ل ، 
ٌرة ، وغٌره  ، كم  فٌجوز فـً الصالة حٌنذاك م  الٌجوز فً ح لة أالمن ، من القٌ م ب لحرك ت الكث

  ٓ( ٕٗ)هو مفصل فــً الكتب الفقهٌة 
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أُْخااُذوْا وٌقااول تعاا لى فٌهاا   ٌَ َعااَك َوْل ااْنُهم مَّ ااالََة َفْلااَتقُْم َطئِئَفااٌة م  }َوإَِذا ُكنااَت ِفااٌِهْم َفأََقْمااَت لَُهااُم الصَّ
ُكوُناوْا ِمان َوَرآِئُكااْم َوْلَتاأِْت َطئئِ  ٌَ أُْخااُذوْا أَْسالَِحَتُهْم َفاإَِذا َسااَجُدوْا َفْل ٌَ ٌَُصاال وْا َمَعاَك َوْل ٌَُصال وْا َفْل َفاٌة أُْخااَرى لَاْم 

ِمٌلُاوَن َعلَا ٌَ لَاة، َواِحاَدة، َوالَ ِحْذَرُهْم َوأَْسلَِحَتُهْم َودَّ الَِّذٌَن َكَفُروْا لَْو َتْغفُلُوَن َعْن أَْسالَِحِتُكْم َوأَْمِتَعاِتُكْم َف ٌْ ُكم مَّ ٌْ
ُكْم إِن َك َن بِ  ٌْ ْرَهى أَن َتَهُعوْا أَْسلَِحَتُكْم َوُخُذوْا ِحْذَرُكْم إِنَّ هللّاَ أََعدَّ ُجَن َح َعلَ َطٍر أَْو ُكنُتم مَّ ن مَّ ى م  ُكْم أَذ،
ِهٌن ، {   ٓ(  ٖٗ) لِْلَك ِفِرٌَن َعَذاب ، م 

وهن ك رّخ، أخرى كثٌرة فً الصالة فً من سب ت أخارى ، ك لصاالة ق عادا، أو مهاطجع ، 
  ٓع ، وقصرا، للمس فر ، والصالة ب لتٌمم لف قد الم ء للمرهى ، والصالة جم

كم  أن هن ك رّخـص ، فــً العب دات األخرى وٌجوز للمرٌض والمس فر أن ٌفطر ، والصٌ م 
فاارض ، منهااـ  : الجهاا د فاارض بشرطـــــااـم ، وال حاارا علــااـى ماان عجااز عناام ، والحااج فاارض ، 

ه الارخ، وغٌرها  تادّل علاى واقعٌاة اإلساالم وٌجوز للمعهوب الع جز أن ٌساتنٌب عنام ، فكاّل هاذ
  ٓ( ٗٗ)وموافقتم للفطرة اإلنس نٌة 

 

   -واقعية القرأن الكريم فـي تشريعه القصاص : -المطلب الخامس : 
إن اإلسالم دٌن واقعً ٌتع مل مع الواقع ، وٌع لــــــج القه ٌ  التً تقع فــً مٌادان الواقاع ، 

ة لمان ٌرٌاد أن ٌعباي بحٌا ة األخارٌن ، ألن اإلساالم مان مق صاده ولذلك نجد أنم شّر  أحك ما ، رادعا
( ٘ٗ)المح فظة علـــى الهرورٌ ت الخمس ، التً هً : الدٌن ، والنفس ،والنسال ، والعقال ، والما ل 

ٓ  
ْمَنا  َبِناً آَدَم {ف إلنس ن عند هللا تع لـــــى كرٌــــــــم معّزز مكّرم ، كم  ق ل تع لـى   }َولََقاْد َكرَّ

( 7ٗ))) لزوال الدنٌ  أهون عند هللا من قتل مسالم ((  –صلى هللا علٌم وسلم  -، وٌقول الرسول  (  ٙٗ)

ٓ  
فقد ساخّر هللا تع لاـى السام ء واالرض وما  فٌها  لإلنسا ن ، فكٌاف ٌساما أن ٌهادر دمام ، أو 

أن تفساد فاً تقطع أعه ئم من غٌر حأل ، ولكن اإلسالم لواقعٌتم أدرك أن هن ك نفوسا ، خبٌثاة ترٌاد 
االرض وتهلااك الحااري والنساال ، ولااذلك شااّر  القصاا ، فااً النفااوس واالطااراف ردعاا ، الولئااك 
المجرمٌن ، ونشارا، لفمان واألما ن فاً األرض ، حٌنما  ٌؤخاذ الجا نً فٌقاتّ، منام ، وٌرتاد  باذلك 

ًْ األَ ا خرون ، كم  ٌقول تع لى فً ذلك  ا ْ أُولِا ٌَ ا ةٌ  ٌَ قُاوَن {}َولَُكْم ِفً اْلِقَص ِ، َح ، ( 8ٗ)  ْلَبا ِب لََعلَُّكاْم َتتَّ
ٌّنم القرأن الكرٌم بقولام  ْفَس فجعل تع لى الحٌ ة فـــــــً القص ، ، الذي ب ِهْم ِفٌَها  أَنَّ الانَّ ٌْ }َوَكَتْبَنا  َعلَا

ن   نَّ ِب لس  ِن َواألَنَف ِب ألَنِف َواألُُذَن ِب ألُُذِن َوالس  ٌْ َن ِب ْلَع ٌْ ْفِس َواْلَع أَل ِباِم ِب لنَّ َواْلُجُروَح ِقَص ٌ، َفَمن َتَصدَّ
ْحُكم ِبَم  أنَزَل هللّاُ َفأُْولَـِئَك ُهُم الظَّ لُِموَن { ٌَ   ٓ ( 9ٗ) َفُهَو َكفَّ َرةٌ لَُّم َوَمن لَّْم 

 

 -واقعية القرأن الكريم في بيان التعامل مـــع الناس :  -المبحث الثالث :  
ه وارشا داتم للنا س ، لكاً ٌتعا ملوا ماع األخارٌن بأسالوب إّن القرأن الكرٌم واقّعً فً أوامر

حسن وجمٌل ، فهو ٌرشدهم الى المح فظة على مص لا األخرٌن وممتلك تهم ، وإلى نبذ كّل م  ٌؤذي 
األخرٌن ، وأن ك ن من الع دات والتق لٌد الموروثة من األب ء واألجداد ، فا لحأل أحاأّل أن ٌتباّع ، كما  

 س إلااى تجّنااب النفاا أل والفساا د ، والتمسااك ب لصاادأل والعاادل واألم نااة مااع ٌرشااد القاارأن الكاارٌم الناا
  -األخرٌن ، حتى ٌسلم الن س من أٌدٌهم وألسنتهم ، وفٌم  ٌأتً نم ذا من تلك اإلرش دات ، وهً :

 

واقعيااة القاارأن الكااريم فااي حفاأااه علااـ  أماان المجتمااع ، ماان خاابلل   -المطلااب االول :
   -ل  أموال األخرين :ارشاده الناس إل  المحافأة ع

لم ٌتج هل القرأن الكارٌم أحتٌا ا النا س بعهاهم الاى بعاض ، ولاذلك لام ٌمانعهم مان مع ملاة 
بعههم مع البعض األخر ، ألن اإلنس ن مدّنً بطبعم ، ولكن لمعرفتم بحقٌقة النفس اإلنس نٌة المحّبة 

أماوال ا خارٌن ب لب طــاـل ،  للطمع  والزٌ دة فً األماوال ، والساٌطرة والجا ه ، منعها  مان أن تأكال
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سواء ك ن ب لتّعدي والظلم ، أو عن طرٌأل الّرشاوة ، واساتخدام المنصاب والوظٌفاة لجماع األماوال ، 
وهو الذي ٌّسمـــى ب لفس د اإلداري والم لـً ، الذي تع نـً منم كثٌاٌر مان المجتمعا ت ، الاذٌن تهّمهام 

}َوالَ علٌها  ، فنهاى تعا لى عان ذلاك بقولام بطونهم ومصا لحهم ، وال ٌرعاوون فاـً سابٌل الحصاول 
ْن أَْمَواِل ال َنُكم ِب ْلَب ِطِل َوُتْدلُوْا ِبَه  إِلَى اْلُحكَّ ِم لَِتأُْكلُوْا َفِرٌق ، م  ٌْ نَّ ِس ِب إلِْثِم َوأَنُتْم َتْعلَُماوَن َتأُْكلُوْا أَْمَوالَُكم َب

}  (٘ٓ ) ٓ  
شع ر بوحدة األمة ، وم  ٌنبغاً أن تكاون علٌها  وفً إه فتم تع لى األموال إلى المخ طبٌن إ

من التك فل والته من اإلجتم عً ، وتنبٌم إلى أن المح فظة على أموال االخرٌن مح فظة على م لك 
  ٓ( ٔ٘)، كم  أن التّعدي علٌه  تعّد على األمة التً أنت أحد أعه ئه  

 مٌن ( ، إذ الٌنبغً لمن ٌؤمن كم  أن األٌـة فٌه  من العبر والدروس لوكالء الدع وى ) المح
منهم ب هلل والٌوم األخر أن ٌقبل الوك لة فً دعوى ٌعتقد أن ص حبه  مبطل ، فٌكاون مشا رك ، لام فاـً 
أكل أموال الن س ب لب طل ، وتعظم الجرٌمـــة اذا تدّخل الحّك م فـً أكال أماوال النا س ، والّدولاة عان 

  ٓ( ٕ٘)ك األٌة الكرٌمة طرٌأل الرشوة واالختالس ، كم  أش رت إلى ذل
وحٌنم  ٌأكل واحد من  أموال غٌره ب لب طل ، فلن ٌستطٌع أن ٌعفً غٌره مّما  أب حام لنفسام ، 
فسٌأكل غٌره م لم ب لب طل أٌه ، ، وهن  ٌصاٌر النا س جمٌعا ، نهبا ، للنا س جمٌعا ، ، ولكان حاٌن ٌحكام 

ب على الغٌر أالّ ٌعطٌك االّ با لحأّل ، وباذلك اإلنس ن بقهٌة الحأّل ، فأنت ال تأخــــذ االّ ب لحأّل ، وٌج
ٌّر   ٓ( ٖ٘)تخهع حركة الحٌ ة كلّه  لق نون ٌنّظم الحأّل الث بت الذي ال ٌتغ

 

واقعياة القارأن الكاريم فاي إرشااده النااس إلا  التعامال ماع األخارين  -المطلب الثاني : 
  -بحسن خلق وادب رفيع : 

ٌٌّن فً التع مل مع المحاٌط بهام ، مان السام ء  ٌرشد القرأن الكرٌم أتب عم إلى أن ٌكونوا واقع
عان األهلّاة أي  –صلى هللا علٌم وسالم  –وم  فٌه  ، ومن األرض وم  علٌه  ، إذ حٌنم  ٌسأل محمد 

الحكمة مان وراء االخاتالف علاى أحوالها  مان الصاغر والدقاة والكبار ، فٌجٌاب القارأن عان ساؤالهم 
المصا لا الدٌنـاـٌة والدنٌوٌاة ، إذ بها  ٌعلماون أوقا ت حّجهام  ببٌ ن من فع األهلة الموجاودة للنا س مان

وصومهم ، وإفط رهم ، ومحّل دٌونهم ، وأج ئـــــرهم ، وعَدد النس ء ، وأوق ت الحٌض ، وغٌر ذلك 
، وهاذا تنبٌام مان القارأن الكارٌم إلاى أن نكاون واقعٌاٌن فاً توجٌام (  ٗ٘)من األحك م المتعلّقة ب ألهلّاة 

ْسأَلُوَنَك َعِن األِهلَِّة ل عم  هو مفٌد ومقصود ، ال عّم  ال ف ئدة لن فٌم ، كم  ق ل تع لى االسئلة ، فنسأ ٌَ {
ًَ َمَواِقٌُت لِلنَّ ِس َواْلَحج     ٓ( ٘٘) { قُْل ِه

 
 

واقعية القرأن الكريم في كيفية تعامله مـــع المناافقين ، والمفسادين  -المطلب الثالث : 
   -في األرض :
الكرٌـــااـم بوجااود المناا فقٌن والجواسااٌس والخونااة داخاال المجتمااع اإلسااالمً ، ونّباام  اعتاارف القاارأن

السلطة الح كمة الى تع ظم خطر هؤالء على الدولة والمجتمع ، وحاّذره  مان مغّباة اإلغفا ل عانهم ، 
ٌّن أّن غ ٌة هؤالء هً الفس د فً االرض ، بنشر الّرذٌلة والرعاب  وأطلعه  على بعض صف تهم ، وب

خوف بٌن الن س ، وإهالك الحري والنسل ، فأرشد القرأن الكرٌم الهٌئة المسؤولة فً الدولاة إلاى وال
}َوِماَن عدم ط عة هؤالء المفسدٌن ، بل وإلى أخذ الحٌطة والحذر من أخط ر هام ، كما  ٌقاول تعا لى 

ٌُْشاِهُد هللّاَ  (ٙ٘)النَّ سِ  ٌَ  َو ْن ٌَ ِة الد  ٌُْعِجُبَك َقْولُُم ِفً اْلَح َعلَاى َما  ِفاً َقْلِباِم َوُهاَو أَلَاد  اْلِخَصا ِم َوإَِذا َتاَولَّى  َمن 
ٌُِحب  الَفَس َد { ْسَل َوهللّاُ الَ  ٌُْهلَِك اْلَحْرَي َوالنَّ ٌَِه  َو ْفِسَد ِف ٌُ   ( 7٘)  َسَعى ِفً األَْرِض لِ

ف ثاام أخااذ القاارأن الكاارٌم بتحلٌاال نفسااٌة هااؤالء المجاارمٌن بواقّعٌااة كٌااف أن باا طنهم ٌخاا ل
ظ هرهم ، وأنهم الٌسمعون النصا ، بل تأخذهم العّزة ب إلثم اذا قٌال لهام : أتقاوا هللاَ وال تفسادوا فاً 

ُم َولَِبْئَس اْلِمَه ُد األرض كم  ٌقول تع لــى فً ذلك  ةُ ِب إلِْثِم َفَحْسُبُم َجَهنَّ أِل هللّاَ أََخَذْتُم اْلِعزَّ }َوإَِذا ِقٌَل لَُم اتَّ
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هؤالء اذا قٌل لهم : اتقوا هللا فً سّركم وعالنٌاتكم حملاتهم العاّزة وحمٌاة الج هلٌاة  ، أي : أن ( 8٘)  {
  ٓ( 9٘) علـــــى فعل اإلثم ، والظلم ، وترك االلتف ت إلـــى الوعظ ، وعدم إالصغ ء الٌم 

ف لنف أل جرثومة االنتك س فً كّل نههة ، والفس د فـً كّل صالح ، والتعوٌأل فـً كّل تقّدم ، 
زٌمة فً كّل حرب ، ولكّل ذلك نجد القرأن الكرٌم ح رب النف أل والمن فقٌن حرب ، ال هوادة فٌه  ، واله

ونعى علٌهم فً دنٌ هم وأخراهم بم  لم ٌنع بمثلم على الك فرٌن ، وجمع لهم مان خاالل الساوء ما  لام 
ْرِك نر مثلم فً عب د األصن م ، وقولم تع لى  ا ِر{}إِنَّ اْلُمَن ِفِقٌَن ِفً الدَّ ٌبارز شاٌئ ،  ( ٓٙ)  األَْسَفِل ِماَن النَّ

  ٓ (ٔٙ)من هذا القبٌل 
 

 -واقعّية القرأن الكريم فــي ذّمه لحمَلة العلم الفاسقين :  -المطلب الرابع :  
ًّ حٌنم   ًّ حٌنم  الٌعد مجّرد العلمٌة دلٌال، على الصالح والصدأل ، وواقع القرأن الكرٌم واقع

ًّ حٌنم  ٌعد موافقة العمل للقول دلٌال صادأل الق ئال ، كما  ٌعد مسئولٌة الع لم أكبر  من غٌره ، وواقع
َها  الَّاِذٌَن آََمُناوا لِاَم َتقُولُاوَن َما  اَل َتْفَعلُاوَن {ٌقول تع لـــاـى    ٌ ا  أَ ٌَ ِ أَن َتقُولُاوا َما  اَل  } }َكُباَر َمْقتا ، ِعناَد هللاَّ

ٌََرى هللّاُ َعَملَُكاْم َوَرُساولُُم َواْلُمْؤِمُناوَن {}َوقُِل اْعَملُ ، وٌقول تع لــى  (ٕٙ)َتْفَعلُوَن { ، كما  ان  ( ٖٙ) وْا َفَسا
ًّ حٌنماا  ٌشااّبم الٌهااود  ب لحماا ر  –أي حملَـــااـة التااوراة ماانهم غٌاار العاا ملٌن بماا  فٌهاا   –القاارأن واقعاا

ــــم ، وهؤالء لهم فــــــً الجهل والبالدة ، والّذّل والحق رة ، بل أنهم أسوء ح ال، ألّن الحم ر ال فهم ل
ْولَاـِئَك َك ألَْنَعا ِم َباْل ُهاْم فهم ، ولكنهم لــــم ٌستعملوه  ، ولذا ٌقول تع لى فاً حقهام وحاأل امثا لهم  ُّ }أُ

، ووجـــــم التشبٌم بٌن حملة التوراة ، والذٌن كلفوا للعمل بم  فٌه  ، ( ٗٙ)  أََهل  أُْولَـِئَك ُهُم اْلَغ ِفلُوَن {
ّن الكّل لم ٌنتفعوا با لمحمول ، فكما  أّن الحما ر ال ٌادري الفارأل باٌن الكتا ب والزبال وبٌن الحم ر ، أ

لعدم فهمم ، وب لت لً ال ٌنتفع بـــم ، فكذلك هؤالء لم ٌنتفعوا ب لتوراة حٌنم  لام ٌقٌموها  ، ولام ٌعلماوا 
  ٓ( ٘ٙ)بموجبه  

القارأن الكارٌم ، ولام ٌعملاوا ومثل الٌهود فً هذا كّل أمة بم  فً ذلك أمة اإلسالم إذا أهملاوا 
بموجبم ، ٌصٌر مثلهــــــم كمثل الحم ر ، كم  ٌقول محمد قطب: )) أي : أن أالّمة التً لها  كتا ب ، 

  ٓ(  ٙٙ) وال تطّبأل كت به  فً واقع حٌ ته  هً مثل الحم ر (( 
ْوَراَة ُثمَّ لَْم ٌَ ٌقول تع لى فً بٌ ن ذلك  لُوا التَّ ْحِملُ }َمَثُل الَِّذٌَن ُحم  ٌَ أَْسَف را،  ْحِملُوَه  َكَمَثِل اْلِحَم ِر 

اا لِِمٌَن { ْهااِدي اْلَقاْوَم الظَّ ٌَ ُ اَل  ِ َوهللاَّ ا ِت هللاَّ ٌَ ُبوا ِبئ ، فهااذا المثال ماان أعلااى (  7ٙ) ِباْئَس َمَثااُل اْلَقاْوِم الَّااِذٌَن َكااذَّ
  ٓ(  8ٙ)األمث ل بالغة فً االنطب أل على من ال ٌستفٌد من علمِم 

ّدٌن ، ومنبااع عظمااـة المساالمٌن ومجاادهم ، هااو اإلٌماا ن والعماال ، كماا  قاا ل تعاا لى وأساا س الاا
ا لَِح ِت َوَتَواَصاْوا ِبا ْلَحأل  َوَتَواَصاْوا * إِنَّ اإْلِنَس َن لَِفً ُخْسٍر * }َواْلَعْصِر  إاِلَّ الَّاِذٌَن آَمُناوا َوَعِملُاوا الصَّ
ااْبِر { آٌااة  –صاالى هللا علٌاام وساالم  –فااً تعاا لٌم الّرسااول ، فلااٌس فااً القاارأن الكاارٌم ، وال  ( 9ٙ) ِب لصَّ

واحدة ، وال حدٌي واحد ٌجعل سبٌل السع دة مجّرد القول ، بل نراهم  ٌنوط ن النج ح دائم ، ب إلٌم ن 
فع ال، قبل أن ٌكــون قواال، ، وكا ن فعلام أكثار مان  –صلى هللا علٌم وسلم  –والعمل ، وك ن الرسول 
بفعل الخٌر ، إذ ك ن خلقم القرآن ، وكا ن داعٌا ، للفهاٌلة ب لفهاٌلة ، وكا ن  قولم ، فك ن مّعلم ، للخٌر

قدوة فً أعم لم وأسوة بأفع لم ـ وك ن ٌشترك مع اصح بم فٌما  ٌفعلاون مان شاؤون الحارب وغٌرها  
كأنم واحد منهم ، فٌنبغً على العلم ء الوارثٌن لعلمم الواقفٌن على منبره أن ٌكونوا مثلم ، كم  ٌقول 

َ ى تع ل اْوَم اْ ِخاَر َوَذَكاَر هللاَّ ٌَ َ َواْل ْرُجاو هللاَّ ٌَ ِ أُْسَوةٌ َحَسَنٌة ل َمن َكا َن  )  َكِثٌارا، { }لََقْد َك َن لَُكْم ِفً َرُسوِل هللاَّ
ًّ والتع مل مع الواقع ، الأن ٌكون اإلنس ن قّواال، بال عمل وال ثمر  (7ٓ ، فهذا هو الواقع

(7ٔ  )ٓ  
 

 -عّية القرأن الكريم في تحليبلته للنفوس البشرّية :المبحث الرابع : واق
ٌّة ، وتحلٌالتاام لهاا  ، وتشخٌصاام للعلاال  ًّ فااً قراءتاام للنفااوس البشاار إّن القاارأن الكاارٌم واقعاا
الموجودة فٌه  أم م القه ٌ  المختلفة ، ثم إعط ئـــم له  الدّواء الن جا ، وكٌف ال ٌكاون كاذلك ، وهاو 
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ن وغٌره ، الع لم بم  ٌدور فً خلده ، وأعم أل نفسم ، وفٌم  ٌأتً عارض كالم هللا تع لى خ لأل اإلنس 
  -لبعض من النم ذا القرأنٌة فــــً هذا الب ب ، منه  : 

واقعّياااة القااارأن الكاااريم فاااي نمياااه األزوان واألولياااا  عااان مااانعمم  -المطلاااب األول : 
   -المطلّقات والبنات عن التزّون : 

ٌم عان واقاع ماّر تعٌشام المارأة العربٌاة فــاـً الج هلٌاة ، إذ أن الرجال نهى هللا تع لى فً القرآن الكر
ك ن ٌظلم المرأة التً ظلمه  بتطلٌقه  ، فٌظلمه  مّرة أخرى بمنعه  عان الازواا ، اذ ال ٌراجعها  بعاد 
تطلٌقه  ، وال ٌدعـهـــ  تتزوا بئخر ، فٌسلبه  حّرٌّته  ، وٌادعه  معلّقاة ، لٌّهار بها  ، فبعاد أن دخال 

ئـــاـة تجا ه المارأة ، منعام عان هاذا الفعال الشانٌع ، ال ٌّ تام الس ٌّ ٌّن ن قرآن أعم أل نفاس هاذا الازوا ، وبا
ٌّره بٌن أمرٌن : أم  إمس ك أمراتم إمس ك ، حسن ، م  دام طلّقه  طالق ّ رجعٌ ، ، أو تسرٌحه  تسرٌح ،  وخ

َساا ء َفااَبلَْغَن أََجلَُهاانَّ }َوإَِذا جمااٌال، ، باادون أن ٌظلمهاا  ، وٌههاام حقوقهاا  ، كماا  قاا ل تع لااـى  َطلَّْقااُتُم النَّ
ْفَعاْل َذلِاكَ  ٌَ ُحوُهنَّ ِبَمْعُروٍف َوالَ ُتْمِسُكوُهنَّ ِهَرارا، لََّتْعَتُدوْا َوَمن   َفَقاْد َظلَاَم َفأَْمِسُكوُهنَّ ِبَمْعُروٍف أَْو َسر 

اا ِت هللّاِ ُهااُزوا، َواْذُكااُروْا ِنْعَماا ٌَ ِخااُذَوْا آ ااَن اْلِكَتاا ِب َواْلِحْكَمااِة َنْفَسااُم َوالَ َتتَّ ُكْم م  ٌْ ُكْم َوَماا  أَنااَزَل َعلَاا ٌْ َت هللّاِ َعلَاا
ٍء َعلٌٌِم { ًْ قُوْا هللّاَ َواْعلَُموْا أَنَّ هللّاَ ِبُكل  َش ِعُظُكم ِبِم َواتَّ ٌَ  (7ٕ) ٓ  

وأختلف المفسرون فٌمن هو المخ طب بهذه النواهً ، : فقٌل : الخط ب لفولٌ ء واالزواا ، 
ٌل للن س كلّهم / أي : ال ٌوجاد فٌما  بٌانكم هاذا االمار ، فإّنام إن وجاد بٌانكم ، وأناتم راهاون بام ، وق

فإنكم ك لف علٌن فً اإلثم ، ألن المجتمع ٌنبغً أن ٌكون متع ون ، فٌما  بٌنام فــاـً الخٌار ، ون هٌا ، عان 
 ٓ( 7ٖ)الشر والظلم والطغٌ ن 

 

في تجويزه لخطبة النسا  في العّدة عن طريق  واقعّية القرأن الكريم -المطلب الثاني : 
   -التعريض واإلشارة :

لاام ٌنكاار القااران الكاارٌم علــــااـى الرجاال والماارأة حّبهاا  للنكـــــــااـ ح والاازواا ، بمقتهــااـى 
فطرتهم ، التـــً فطرهم  هللا تع لــــى علٌه  ، من تركٌب الغرٌزة الجنسٌــــة ، فٌهما  ، ولكان طلاب 

أن ٌكون  منهبطٌن فً ذلك ، ال ٌتّعدٌ ن حدود الشر  فً ذلك ، ومن هن  دخل القارأن  القرأن منهم 
نفوس الرج ل والنس ء ، فأص ب م  هو مكنون فً هم ئر بعض الرج ل ، من حبهم للتزوا بابعض 
النس ء الالتً م  زلن فـً العّدة ) وهً الب ئنة بٌنونـة كبرى ( ، أي : التــــاـً لاٌس لزوجها  الرجعاة 
الٌه  ، فأب ح تع لى للرج ل هن  ان ٌعرض بنك ح مثل هذه المرأة ، وإن ك نت فاً العاّدة ، كاأن ٌقاول 
له  : ربَّ راغب فٌِك ، ومن ٌجد مثلك ، أو إن غرهــً أن أتزوا ، ونحو ذلاك مان الكاالم الماوهم 

باذلك ، خوفا ،  أّنم ٌرٌد نك حه  ، حتى تحبس نفسه  علٌم إن رغبت فٌم ، ولكن الٌجوز لم أن ٌّصرح
من ان تكتم المرأة العدة ، أو تعجله  وتّقدمه  استعج ال، للزواا ، وهذا من قراءة القرأن الكرٌم للواقع 

  ٓ(  7ٗ)الموجود فً هذه القه ٌ 
أماا  التصاارٌا ب لرغبااة فااً نكاا ح مثاال هااذه الماارأة فحاارام ب الجماا   ، وأماا  إذا ك ناات الماارأة 

ة ، فال ٌحّل لرجل أجنباً أن ٌعاّرض بنك حها  ، إذ هاً فاً حكام رجعٌ –المطلقة التً هً فً العدة 
  ٓ( 7٘)الزوجة لزوجه  المطلأّل ! ولم أن ٌراجعه  بمّجرد لفظ ٌفٌد ذلك 

ْهاُتم ِباِم ِماْن ِخْطَباِة الن َسا ء أَْو وقد صّرح هللا تع لى بهذا فً قولم  ُكْم ِفٌَما  َعرَّ ٌْ }َوالَ ُجَنا َح َعلَا
ْعُروفا ، أَْكَننُتْم ِفً أَنفُسِ  ُكْم َسَتْذُكُروَنُهنَّ َولَـِكن الَّ ُتَواِعاُدوُهنَّ ِساّرا، إاِلَّ أَن َتقُولُاوْا َقاْوال، مَّ  َوالَ ُكْم َعلَِم هللّاُ أَنَّ

ْعلَُم َما  ِفاً أَنفُِساُكمْ  ٌَ ْبلَُ  اْلِكَت ُب أََجلَُم َواْعلَُموْا أَنَّ هللّاَ  ٌَ َى  َك ِح َحتَّ َف ْحاَذُروهُ َواْعلَُماوْا أَنَّ  َتْعِزُموْا ُعْقَدَة الن 
  ٓ (7ٙ) هللّاَ َغفُوٌر َحلٌٌِم {

ًّ فاً نفاوس األدمٌاٌن مان إهام رهم فٌها  حاب  فقد تع مل القرآن الكرٌم هن  ماع ما  هاو خفا
الزواا ببعض النس ء المعّتدات ، فأب ح لهم فٌه  بخطبتهن تعرٌه ، ، ال تصارٌح ، ، وهاذا تع مال مان 

اقع الموجود فً نفوس اولئك الرج ل ، ومع ما  هاو موجاود فاً سا حة الحٌا ة ، القرأن الكرٌم مع الو
  ٓبل مع اكثر الرج ل وحسب تغٌر الزم ن والمك ن 



 لمدراسات اإلنسانية                           مجــمة جـامعــــة كـركوك                

  

 السادسة لسنة /  ا   6  : المجلد    /  1:  عددال 12
2011 

 

 المطلاب الثالاث : واقعّيااة القارأن الكاريم فااي إعطائاه الحّرياة لئلنسااان الختيااره العقياادة
   -والفكر في الحياة :

ًّ حٌنم  ٌعطً الحّرٌة ال ك ملة لإلنس ن فً اختٌ ره للعقٌدة والفكر ، التً هً إن اإلسالم واقع
أهم قهٌة فً الحٌ ة ، إذ ال اجب ر وال إكراه علاى الادخول فاً دٌان الحاأل ، وانما  اإلساالم ٌباٌن لهام 
الدٌن الحأل ، وال ٌسما لفخرٌن بتشوٌهِم وسّد الطرٌأل أما م نشاره ، وهاذا مان حقــــاـم المشارو  ، 

للرئ سة ، فلم كّل الحأل فً إعالن مب دئم وبرامجم ، وم  ٌرٌد أن ٌفعلم أذا كم  لو رّشا واحد نفســـم 
ًّ الحكام ، ولاٌس ألحاد أن ٌعتارض الطرٌاأل أم مام ، فاإذا ما  أعترهاو طرٌقُام ، فلام حاأل  عال كرسا
الدف   عن نفسم وحقوقم ، وكذلك اإلسالم ٌعرض منهجم ، ثم ٌقول ال إكراه فـً الدٌاـن ، كما  ٌقاول 

اْؤِمن ِبا هلّلِ َفَقاِد اْسَتمْ  }الَ تع لــى  ٌُ ا ُغوِت َو ْكفُاْر ِب لطَّ ٌَ ً  َفَماْن  ْشُد ِماَن اْلَغا َن الر  ٌَّ َب ٌِن َقد تَّ َساَك إِْكَراَه ِفً الد 
اْؤِمن َوَمان َشا }، وقا ل تعا لى  ( 77)  ِب ْلُعْرَوِة اْلُوْثَقَى الَ انِفَص َم لََها  َوهللّاُ َساِمٌٌع َعلِاٌٌم { ٌُ  ء َفَمان َشا ء َفْل

ْكفُْر{ ٌَ  ٓ(  78) َفْل
والقرآن الكرٌم واقعً فً إعط ئم هذه الحرٌة لإلنس ن ، ألنام هاو الاذي كاّرم اإلنسا ن بقولام 

ْمَن  َبِنً آَدمَ  ، ومن مقتهاى تكرٌمام لإلنسا ن إعطا ؤه الحرٌاة واإلرادة والقادرة علاى  (79) { }َولََقْد َكرَّ
  ٓاختٌ ر أفع لم 

ى اختٌ ر الدٌن ، ألن اإلٌم ن إذع ن وخهو  ، وتصدٌأل ب لقلب وال ٌوافأل الواقع اإلكراه عل
، وال ٌكون ذلك ب إللزام واإلكراه ، وانم  ٌكون ب لحّجــة والبره ن واإلقن   ، وكفى بهذه ا ٌة حّجة 
على من زعم من أعداء الّدٌن ، بل من أولٌ ئم ، ومنتسابٌم أّن اإلساالم لام ٌقام أالّ والساٌف ن صاره ، 

علااى الناا س ، فااإن قبلااوه نجااوا ، وإن رفهااوه حكاام فااٌهم السااٌف حكماام ، وهااذا ماان  فكاا ن ٌعاارض
االفتراءات على اإلسالم ، الذي هو منه  بريء براءة الذئب من دم ٌوسف ن والتاأرٌ  شا هد صادأل 

، بل الواقع الموجود فً الادول اإلساالمٌة ، وباٌن المجتمعا ت المسالمة ، ( 8ٓ)على كذب هذا االفتراء 
التً حكمه  اإلسالم طوال قارون  –على كذب هؤالء ، اذ الٌزال ٌعٌا فــــً هذه الدول  خٌر ش هد

ٌّة فً مع بدهم بحّرٌة ، ولو ك ن  –عدٌدة  أنوا  من الدٌ ن ت ، ٌم رس أهله  عب داتهم وطقوسهم الّدٌن
  ٓاإلسالم ق م ب لسٌف لم ٌكن ٌد  تلك الدٌ ن ت تبقى فً دٌ ر المسلمٌن 

 

واقعّية القرأن الكريم في إثباته لغريزة حاّب االساتطبلع عناد اإلنساان  -ع :لمطلب الرابا
:-   

ًّ حٌنم  ٌعترف بوجود ملكة غزٌارة حاّب االساتطال  ، ومعرفاة ما   إّن القرأن الكرٌم واقعــ
هو مجهول لادى اإلنسا ن ، اذ ٌحا ول دائمــاـ ، أن ٌكشاف ما  هاو غ ئاب عنام ، وخا را عان قدرتام ، 

الكرٌم طمع اإلنس ن عن أن ٌح ول معرفــــــة م  هٌة وكنم وحقٌقة ذات هللا تع لى  ولذلك قطع القرأن
اْدِرُك األَْبَصا َر َوُهاَو ، وقا ل  (8ٔ) { }َوَم  َقَدُروْا هللّاَ َحألَّ َقْدِرهِ ، حٌنم  ق ل  ٌُ }الَّ ُتْدِرُكاُم األَْبَصا ُر َوُهاَو 

َس َكِمْثلِاا }،   (8ٕ) اللَِّطٌااُف اْلَخِبٌااُر { ٌْ ااِمٌُع الَبِصااٌُر{لَاا ٌء َوُهااَو السَّ ًْ ، وهااذا تأكٌااد مناام تعاا لى  ( 8ٖ) ِم َشاا
  ٓبوجود هذا االمر لدى اإلنس ن 

ولكن القرأن الكرٌم ال ٌمنع اإلنس ن عن مت بعتم لهذه الغرٌزة بل ٌحثم على استكش ف  اسرار الكون 
اوم  فً نفســم ، حٌنم  ٌقول تع لى  }َوِفاً ، وٌقاول  (8ٗ) { َم َواِت َواألَْرِض }قُاِل انُظاُروْا َما َذا ِفاً السَّ

  ٓ، بشرط أن ٌكون ذلك فً حدود مقدوره الجسدي والعقلً والعلمً  (8٘)  أَنفُِسُكْم أََفاَل ُتْبِصُروَن {
 –علٌم السالم  –ونجد  أن هللا تع لى ال ٌنكر على الم ّر ب لقرٌة الذي ٌق ل : إنم ك ن عزٌرا، 

حٌنم  ٌرٌد أن ٌرى كٌفٌة إحٌ ء هللا تع لى ألهل هذه القرٌة الخ لٌة على  –وك نت القرٌة بٌت المقدس 
علٌم السالم  –بٌوته  وابنٌته  ، فهو وإن ك ن مؤمن ، بقدرة هللا تع لى على هذا األمر ، اذ أّنم ك ن نبٌ ، 

ألماور ولكنم ٌحّب أن ٌرى ذلك بعٌنٌم ، وهذا هو الواقع لدى اإلنس ن فً حبم لالساتطال   علاى ا –
ٌّة ، فهن  نجد هللا تع لى ٌستجٌب لرغبتم حٌنم  ٌمٌتم م ئة عا م ، ثام ٌبعثام بعاد ذلاك وٌبعاي أما م  الغٌب
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ًّ ، واعترف بعاد ذلاك وأٌقان عان  عٌنٌم حم ره الذي ك ن ٌركبم ، حتى بٌّن لم تع لى هذا أالمر الخف
ًَ }أَ عٌن الٌقٌن بقدرة هللا تع لى علـى كل شًء ، وٌقول تع لى عن ذلك  اٍة َوِها ٌَ ْو َك لَّاِذي َمارَّ َعلَاى َقْر

ٌِـً َهـَِذِه هللّاُ َبْعَد َمْوِتَه  َفأََم َتُم هللّاُ ِمَئَة َع ٍم ُثمَّ َبعَ  ٌُْح َى  ٌة َعلَى ُعُروِشَه  َق َل أَنَّ ٌَ َثُم َق َل َكاْم لَِبْثاَت َقا َل َخ ِو
اْوٍم َقا َل َبال لَِّبْثاَت ِمَئا ٌَ ْوم ، أَْو َبْعاَض  ٌَ ْم َوانُظاْر إِلَاى لَِبْثُت  َتَسانَّ ٌَ َة َعا ٍم َفا نُظْر إِلَاى َطَع ِماَك َوَشاَراِبَك لَاْم 

 ٌَّ َف ُننِشُزَه  ُثمَّ َنْكُسوَه  لَْحم ، َفلَمَّ  َتَب ٌْ ة، ل لنَّ ِس َوانُظْر إِلَى الِعَظ ِم َك ٌَ َن لَُم َق َل أَْعلَُم أَنَّ ِحَم ِرَك َولَِنْجَعلََك آ
 ًْ   ٓ(8ٙ) ٍء َقِدٌٌر {هللّاَ َعلَى ُكل  َش

 

   -واقعّية القرأن الكريم في تصويره لمضاعفات الحسنات :  -المطلب الخامس :
نهج القرأن الكرٌم منهج تصوٌر الغ ئب وتقرٌبم وجعلم منصوب ، أما م أالعاٌن ، حتاى ٌازداد 

زٌل ، وٌمّثل الٌقٌن بم ، وكذلك حٌنم  ٌأمر بعمل ص لا ، نجده تع لى ٌّشجع علٌم ، وٌعد ب لثواب الج
لذلك بأمثلاة واقعٌاة مان الحٌا ة ، حتاى ٌقاّرب باذلك الثاواب الغٌباة إلاى عقولنا  ، وهاذه قاراءة قرآنٌاـة 
ًّ معهاا  بمقتهااى طبٌعتهاا  ، التااً تحااب االزدٌاا د والمهاا عفة فااً  للنفااوس البّشاارٌة ، وتع ماال واقعاا

ٌمّثاال العقاا ب علٌهاا  الثااواب ، وهكااذا ٌاانهج حٌنماا  ٌنهااى عاان الفااواحا والمنكاارات ، فإّناام تعاا لى 
ب لمحسوس القرٌب ، حتى ٌرتد  الجا نً والع صاً عان الّشار ، كاّل ذلاك لكاً ٌساتطٌع اإلنسا ن أن 

  ٌٓفهم الثواب والعق ب ، وٌعّقله  
وماان ذلااك تمثٌاال القاارأن الكرٌااـم لمهاا عفة الحساان ت ، وماا  ٌنفااأل فــــااـً ساابٌل هللا تعاا لى ، 

لة م ئاة حباة فٌصاٌر المجماو  سابعم ئة حباة حصا د حباة ب لحبة التً تنبات سابع سان بل فاً كاّل سانب
ٌُنِفقُاوَن أَْماَوالَُهْم واحدة ـ وهكذا ته عف الصدق ت فً الدنٌ  واألخرة ، كم  ٌقاول تعا لى  َثاُل الَّاِذٌَن  }مَّ

ٍة َوهللّاُ  َئُة َحبَّ ٍة أَنَبَتْت َسْبَع َسَن ِبَل ِفً ُكل  ُسنُبلٍَة م  َشا ُء َوهللّاُ َواِساٌع ِفً َسِبٌِل هللّاِ َكَمَثِل َحبَّ ٌَ ٌَُه ِعُف لَِمان   
 ٓ ( 7ٙ) َعلٌٌِم {

وإذا ق ل البعض : كٌف ٌصّا التمثٌل بمثل هذا األمار الاذي لـــــاـم نجاده فاً حٌ تنا  ، قلنا  : 
فهاو  –كم  زعـم  –بلى إن ذلك موجود فً بعض الحبوب ك لذرة وغٌره ، وعلـى تقدٌرعدم وجوده 

  ٓ (88)وم  الٌكــون مستحٌال، ، ٌجوز هرب المثل بم غٌر مستحٌل الوقو  ، 
وقاا م بعااض اعهاا ء الجمعٌااة الزراعٌااة بمصاار فااً ماازار  القمااا ، التااً تمتلكهاا  للتفتااٌا 
اا ، ، فوجاادوه واقعاا ، كماا  ذكاار القاارأن  ٌّ النمااوذجً وغٌااره ، فعنااوا بتطبٌااأل هااذا المثاال القرأنـااـً علم

اة علاى سانبلة أنبتات سابع ، وم ئاة  9ٕٗٔالكرٌـــــــــم ، كم  عثر فً ع م : )  ٌّ م ( أحد مفّتشاً الجمع
حّبة ، وعرض نتٌجة بحثم على االخص ئٌٌن من رج ل الجمعٌاة وغٌارهم فاً حفال جا مع أقاٌم بهاذه 

  ٓ( 89)المن سبة 
 

واقعّيااة القاارأن الكااريم فااي بيانااه بااصن َمااّن المتصااّدق وأذاه علاا   -المطلااب السااادس :
   -دقته :المتصّدق عليه يبطبلن ثواب ص

إّن القرأن الكرٌم كّرم اإلنس ن ، وسخّر لم ما  فاً الساموات وما  فاً األرض ، ٌحا فظ علاى 
هذه الكرامة ، وال ٌـد  ا خارٌن أن ٌساقطوه  وٌهٌنوها  ، إذا كا نوا أغنٌا ء وأصاح ب نفاوذ ، بادافع 

، فقد ٌعسر على أحد  التصّدأل على الهعف ء والمس كٌن ، ألن الدنٌــــ  جعله  هللا دار ابتالء وامتح ن
، وٌغنى آخر ، كّل ذلك امتح ن ، لهما  ، لٌظهار الشا كر والصا بر مان الكا فر وغٌار القا نع والراهاً 

  ٓبتقسٌم هللا تع لى 
ومن هن  ٌن دي هللا تع لى المؤمنٌن المتصّدقٌن والمحسنٌن ب ن ٌكونوا حذرٌن من أن ٌتسبّبوا 

لى الفقٌر وأذٌتم با لكالم حٌنما  ٌطلاب الما ل وٌسا ل ، فً ابط ل صدق تهم ، وذلك عن طرٌأل المّن ع
ٌّن تع لـى ان ذلك ٌبطل الصدقة ، وهذا تع مل للقرأن الكرٌم مع الواقع والموجود فً مٌادان الحٌا ة  فب
، كماا  هااو مراعاا ة للمح فظااة علااـى الكرامااة اإلنساا نٌة ماان أن ٌسااته ن بهاا  ، وقااراءة ألعماا أل الاانفس 

ٌّة كٌف أنه  تتأّثر  وتتأّذى حٌنم  ٌمن علٌه  ب لصدقة ، كم  أش ر إلى ان هن ك من ٌتصّدأل رٌ ء، البشر
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، ولكــــً ٌمدح بأّنم جواد ومحسن ، فبٌن ان ثواب هذا ٌحبط أٌه ، ، ومثل لذلك بحجر ملس ء علٌام 
َها  الَّاِذٌَن تراب ، وٌصٌبم مطر شدٌد فٌتركم خ لٌ ، لٌس علٌـــم شًء ، كم  ٌقول تع لى فً ذلك   ٌ ٌَ  أَ {
اْؤِمُن ِبا هلّلِ وَ  ٌُ ا ِس َوالَ  ٌُنِفاأُل َم لَاُم ِرَئا ء النَّ اْوِم ا ِخاِر آَمُنوْا الَ ُتْبِطلُوْا َصاَدَق ِتُكم ِبا ْلَمن  َواألَذى َك لَّاِذي  ٌَ اْل

ِم ُتَراٌب َفأََص َبُم َواِبٌل َفَتَرَكُم َصْلدا، الَّ  ٌْ ا  َكَساُبوْا َوهللّاُ الَ  َفَمَثلُُم َكَمَثِل َصْفَواٍن َعلَ مَّ ٍء م  ًْ ْقاِدُروَن َعلَاى َشا ٌَ
ْهِدي اْلَقْوَم اْلَك ِفِرٌَن { ٌَ  (9ٓ) ٓ 

 

واقعّية القرأن الكريم في نميه الناس عن غيبة األخرين واالستمزا   -المطلب السابع :
   -بمم :

أفاراد المجتماع فاً  سلك القرأن الكرٌم مسلك نشر األخوة والسالم والوئا م والمحّباة باٌن كالّ 
كّل أحك مم وادابم وتعلٌم تم ، وحر، كثٌرا، على حفاظ وحادة صاف المسالمٌن فاً كاّل المجا الت ، 
ٌّة واالستهزاء بٌنهم ، وكذلك عن التجسس ،وإس ءة الّظن  ومن أجل ذلك نهـــــى عن الغٌبــة والسخر

ب المحبــــــااـّة والسااالم ، ماان ،وتتّبااـع العااورات ، ونشاار العٌااوب والمع ٌااب ، كماا  أماار بكااّل ماا  ٌجلاا
المع ملة الحسنة ، واالحترام المتب دل ، كّل ذلك تع مل من القارأن الكارٌم مــاـع الواقاع الموجاود ، اذ 

، كم  ق ل تع لـــى ( 9ٔ)الٌخفــــــــى تأثٌر هذه المنهٌ ت علـــــى العالق ت االجتم عٌـة والدولٌة اٌج ب ، 
َه  الَِّذٌَن آ  ٌ ٌَ  أَ ان ن َسا ء َعَساى أَن } اْنُهْم َواَل ِنَسا ء م  ارا، م  ٌْ ُكوُنوا َخ ٌَ ن َقْوٍم َعَسى أَن  ْسَخْر َقوٌم م  ٌَ َمُنوا اَل 

ْنُهنَّ َواَل َتْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل َتَن َبُزوا ِب أْلَْلَق ِب ِبْئَس االِْسُم اْلفُُسوأُل َبْعَد اإْلِ  را، م  ٌْ ُكنَّ َخ ُتاْب ٌَم ِن َوَمن لَّ ٌَ ٌَ ْم 
 ٓ(9ٕ) َفأُْولَِئَك ُهُم الظَّ لُِموَن {

فحٌنم  ٌنهــــى القرأن الكرٌم عن السخرٌة واالستهزاء بٌن الرجا ل والنسا ء ، ٌتهامن ذلاك 
النهً الخروا عن الواقع ، اذ قد ٌكون المسخور بهـــم عند هللا تع لى خٌارا، مان السا خرٌن بهام ، أو 

  ٓ( ٕٖ)هللا تع لى وأحّب إلٌم من الس خر منم المحتقر لم  قد ٌكون المحتقر أعظم قدرا، عند
كم  نجد إن القرآن الكرٌم راعى الواقع وم  هو موجود بٌن الن س فً سمّو ترتٌبام فاً سارد 
األداب الع مااة ، إذ جعاال هللا تعاا لى أحااد اسااب ب وقااو  الناازا  واالقتتاا ل بااٌن الطوائااف واألفااراد هااو 

م نهـــااـى عان األخاالأل المرذولاة ، التاً ٌنشااأ عنها  النازا  ، ثام أعلاان االساتم   ألنبا ء الف ساقٌن ، ثا
  ٓ(  9ٗ)الوحدة االنس نٌة فً أالصل والمنشأ ، كل ذلك من اجل الحف ظ على وحــدة األمة اإلسالمٌة 

 

الفصل الثاني : واقعياة القارأن الكاريم فاي تعاملاه ماع األحاداث التصريخّياة ، وفاي بياناه 
والطبيااة الدالااة علاا  صاادقه ، وفــااـي بيانااه ألحااوال الناااس وتعاااملمم للاادالالت  العلميااة 

 مـــع األحداث ، وفــــي تصويره طبائع الناس  
  -وفٌــــم أربعة مب حي : 

ٌّة القرأن الكرٌم فً تع ملم مع األحداي التأرٌخٌة المبحث األول :    ٓواقع
ٌّة القرأن الكرٌم فً بٌ نم االمورالمبحث الثاني :  ٌّة الدالة على صدقم  واقع  ٓالعلمٌة والطب
ٌّة القرأن الكرٌم فً بٌ نم ألحوال الن س وتع ملهم مع األحداي المبحث الثالث:   ٓواقع
ٌّة القرأن الكرٌم وفً تصوٌره لطب ئع الن س المبحث الرابع :   ٓواقع

 

   -واقعية القرأن الكريم في تعامله مـع األحداث التصريخية : -المبحث األول :
ًّ فاً حك ٌتام لفحاداي والوق ئــاـع الث بتاة فاً التاأرٌ  ، بحٌاي نجاده  ن القرانإ الكرٌم واقعا

ٌحكٌهـــ  كم  وقعت ، مبٌّن ، م  فٌهـ  من الحوارات ، واالستدالالت ، ومن هـو غ لب أو مغلـــاـوب ، 
  -ٌم  ٌأتً :وم  فٌه  من الدوافع ، واألحداي والغ ٌ ت ، والصبر والعظ ت ، كم  ٌظهر كّل هذا ف
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ماع  –علياه السابلم  –واقعّية القرأن الكاريم فاي بياناه حاوار إبارا يم  -المطلب األول :
   -نمرود :

ٌّة سٌّدن  إبراهٌم  وذك ئم فــــً حواره مع نمارود ،  –علٌم السالم  –ٌبٌّن القرأن الكرٌم واقع
، إذ ( 9٘)تع لاـى الملاك والسالطنة الذي ك ن ٌاّدعً األلوهٌاة ، بسابب طغٌ نام وتجّباره بعاد أن اتا ه هللا 

على ألوهٌة هللا تع لى وقدرتم بأنم ٌحٌـــً الخلأل من غٌر شًء ، ثم  –علٌم السالم  –استدّل إبراهٌم 
ٌمٌتهم ، فك ن هذا حّجة داحهة ، اذ أن نمرود الذي ك ن إنس ن ، هعٌف ، أما م قاوة هللا تعا لى ٌعلام فاً 

لكنم لبالدتــم وعدم واقعٌتم ق ل أن  أحًٌ وأمٌات أٌها ، ، فادع  قرارة نفسم أن هذا غٌر مقدور لم ، و
لذلك محكومٌن علٌهمـ  ب إلعدام ، فعفـى عن أحدهم  ، واطلأل سراحـم ، وقتل ا خر، مّدعٌ ، إن ذلك 

ٌعلام أن ذلاك بعٌاد عان العقال السالٌم فاً االساتدالل ،   -علٌم السالم  -أحٌ ء منـم وإم تة ، وإبراهٌم 
أن ٌكااون أكثاار واقعٌااة فااً اسااتدالالتم وإفح ماام لخصاامم ، حٌااي أصاا بم فــااـً الصاامٌم ،  ولكناام أراد

وجعلم حٌران ، منقطع الحجة ، مطأطًءالرأس أم م الواقاع الموجاود والملماوس ، الاذي ال ٌساتطٌع 
اِم أَنْ أحد إنك ره ، ٌقول تع لى فً ذلك  آَتا هُ هللّاُ اْلُمْلاَك إِْذ َقا َل  }أَلَاْم َتاَر إِلَاى الَّاِذي َحائاَّ إِْباَراِهٌَم ِفاً ِرب 

أِْتً ِب ل ٌَ ٌِـً َوأُِمٌُت َق َل إِْبَراِهٌُم َفإِنَّ هللّاَ  ٌُِمٌُت َق َل أََن  أُْح ٌِـً َو ٌُْح ًَ الَِّذي  ْمِس ِمَن اْلَمْشِرأِل إِْبَراِهٌُم َرب  شَّ
هْ  ٌَ   ٓ (9ٙ) ِدي اْلَقْوَم الظَّ لِِمٌَن {َفأِْت ِبَه  ِمَن اْلَمْغِرِب َفُبِهَت الَِّذي َكَفَر َوهللّاُ الَ 

 

أن  –علياه السابلم  –واقعّية القاران الكاريم فاي بياناه لطلاب إبارا يم  -المطلب الثاني :
   -يريه تعال  كيفيـــة إحيائه للموت  :

اة  –علٌام الساالم  –ٌحكً القرأن الكارٌم طلاب ساٌدّن  إباراهٌم  ٌّ مان رّبام تعا لى أن ٌرٌام كٌف
ٌّن أّن إبراهٌم إحٌ ئم للموتى ٌ كا ن واقعٌا ، حٌنما  أظهار ما  ٌجاّب فاً  –علٌم السالم  –وم البعي ، فب

قلبم أن ٌّطلع علٌم ، وٌراه بعٌن الٌقٌن ، وإن ك ن ٌؤمن بم فً قرارة نفسم ، ولكنم ٌح ول ان ٌازداد 
ٌّة : أولاـم تاؤمن باذلك ٌا  إبا  -راهٌم ، فأجا ب إٌم ن ، ، وٌطمئن قلبم بذلك ، وهْن  قد س لم تع لــى بواقع

: بلى أومن بذلك ، ولكن لٌطمئن قلبً ، وحٌنئذ أراه هللا تع لى إحٌ ئم للموتى فً الدنٌ   -علٌم السالم 
، اذ أمره بأخذ اربعة من الطٌار ، وأن ٌاذبحهن ، وٌقّطعهاّن أجازاء ، ثام ٌجعال علـاـى كاّل جبال مان 

ذلك ، وك ن   -علٌم السالم  –ففعل إبراهٌم حولم جزءا، من هذه األجزاء ، ثم ٌدعهن ، فٌأتٌنم سعٌ ،، 
ٌِـً اْلَمْوَتى َق َل أََولَْم ُتاْؤِمن َقا َل َبلَاى َولَاـِكن م ذكره تع لى بقولم:  َف ُتْح ٌْ }َوإِْذ َق َل إِْبَراِهٌُم َرب  أَِرِنً َك

كَ  ٌْ ِر َفُصْرُهنَّ إِلَ ٌْ َن الطَّ ْطَمِئنَّ َقْلِبً َق َل َفُخْذ أَْرَبَعة، م  ٌَ اْنُهنَّ ُجاْزءا، ُثامَّ اْدُعُهانَّ  ل  ُثمَّ اْجَعْل َعلَى ُكل  َجَباٍل م 
أِْتٌَنَك َسْعٌ ، َواْعلَْم أَنَّ هللّاَ َعِزٌٌز َحِكٌٌم { ٌَ
(97 )ٓ 

 

واقعّيااة القااران الكااريم فااي اعتماااده علاا  الحااّس فااي بعااض القضااايا  -المطلااب الثالااث :
   -التصريخية :

إلثب ت بعض القه ٌ  الت رٌخٌة على الحّس والمشا هدة ، الاذي اعتمد القرآن الكرٌم فً بٌ نم 
ال ٌستطٌع أحد إنك ر م  ٌثبت عن هذه الطرٌقـــاـة ، ألن الوجاود أكبار دلٌال علـــاـى الوقاو  ، وهاذا 
ٌّة القرأن الكرٌم ، الذي الٌذكر األشٌ ء من غٌر دلٌل ، ومان هاذا إخبا ره تعا لى عان إنج ئام  من واقع

  أغرقم هللا تع لى فً البحر قبل ا ف السنٌن ، وقد ك ن ذلك ، فطرحم البحر بعد لبدن فرعون بعد م
أن ادركاام الغاارأل ، وهااو األن موجااود صااحٌا فااـً المتاا حف المصاارٌة ، وٌااذهب الناا س لٌبصااروا 

ٌَك ِبَبَدِنَك لَِتُكاوَن لَِمانْ بعٌونهم م  أخبر بم القرأن الكرٌم ، كم  ٌقول تع لى  ْوَم ُنَنج  ٌَ اة، َوإِنَّ  }َف ْل ٌَ َخْلَفاَك آ
ٌَ ِتَن  لََغ ِفلُوَن { َن النَّ ِس َعْن آ ، فبعد أن شّك بعض بنً إسرائٌل فاً ماوت فرعاون ، أمار ( 98) َكِثٌرا، م 

هللا تع لااـى البحاار أن ٌلقااً بجسااده بااال روح ، وعلٌاام درعاام المعروفااة باام ، علااى مكاا ن مرتفااع ماان 
ٌّة القرأن الكرٌم ، حٌاي األرض ، لٌتحققوا من موتم وهالكم ، بعد أ ن ٌروه بأعٌنهم ، وهذا من واقع

ٌّن استج بة هللا تع لى لم  ٌطلبم بنواسرائٌل التأكد من غارأل وهاالك فرعاون ، الاذي كا ن ٌّدعــــاـً  ب
  ٓ( 99)األلوهٌة فأبقى هللا تع لى جسده بعد أن قذفة من البحر ، لكً الٌشك أحد فً موتم وهالكم 
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اقعّية القارأن الكاريم فاي بياناه االماور العلمّياة والطبياة الدالاة علا  و -المبحث الثاني :
  -صدقه :

إّن القرأن الكرٌم الذي هو معجزة اإلسالم الخ لدة ، هو كت ب هداٌــة اوال، وقبال كاّل شاًء ، 
اة وكونٌاة تادّل علاى صادقم ، وكونام مناّزال، مان عناد هللا  ٌّ ولكن مع ذلاك فاإن فٌام دالالت علمٌاة وطب

، ولكّن ذلك ال ٌعنً أن القرآن معجزة من هذه النواحً فقط ، ألنم لم ٌتّحد الن س بهاذه العلاوم تع لى 
واالكتش ف ت ، وان ك ن إخب ره بوقوعه  قبل أكثر من ألف سنة دلٌال، علاى صادقم ، وكونام مان عناد 

   ٌأتً عرض لبعض هذه الدلهللا تع لى العلٌم الخبٌر ، وفٌم
 

 

ة القارأن الكاريم فاي بياناه للاّدالالت العلمياة فاي خلاق هللا تعاال  واقعّيا -المطلب األول :
  -للسماوات واألرض وما فيمما :

ٌّة خلقـــــــم لإلنسا ن ،  ٌّة كٌفٌة خلأل هللا تع لى للنب ت والثم ر ، وكٌف ٌّن القرأن الكرٌم بواقع ب
اِت }إِنَّ هللّاَ َف لأُِل التً تدّل على وحدانٌتم وقدرتم ، كم  ق ل تع لى   ٌ ًَّ ِماَن اْلَم ٌُْخاِرُا اْلَحا اْلَحب  َوالنََّوى 
ً  َذلُِكُم هللّاُ َفأَنَّى ُتْؤَفُكوَن { ٌ ِت ِمَن اْلَح   ٓ( ٓٓٔ) َوُمْخِرُا اْلَم

ٌّن القرأن الكرٌم وفـــأل الواقع أحوال الصبا واللٌل والنه ر والشامس والقمار ، وكٌاف  كم  ب
ظ م ، دقٌق ، ، ال ٌتج وز شًء منه  م  قاّدر لام تعا لى ، ونجاد الواقاع جعل هللا تع لى لكّل ذلك حس ب ، ون

ْمَس َواْلَقَماَر ُحْساَب ن ، َذلِاَك ٌصّدأل مقول القرآن ، كم  ق ل تع لى  َل َسَكن ، َوالشَّ ٌْ }َف لأُِل اإلِْصَب ِح َوَجَعَل اللَّ
  ٓ( ٔٓٔ)  َتْقِدٌُر اْلَعِزٌِز اْلَعلٌِِم {

ٌّن القرأن الكرٌـم ان هللا تع لى جعل لن  النجوم فاً الساموات ، لنهتادي بها  فاً ظلمات  كم  ب
البّر والبحر، فاال نهاّل فاً الطارأل والصاحراء ، وال نتٌام فٌها  ، وباٌن تعا لى أن العلما ء هام الاذٌن 

  ِفً ُظلَُم ِت }َوُهَو الَِّذي َجَعَل لَُكُم الن ُجوَم لَِتْهَتُدوْا ِبهَ ٌستفٌدون من هذه األٌ ت والعالم ت ، ق ل تع لى 
ْعلَُموَن { ٌَ ٌَ ِت لَِقْوٍم  ْلَن  ا    ٓ(  ٕٓٔ) اْلَبر  َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

ٌّاة وصادأل أن اإلنسا نٌة ترجاع إلاى نفاس واحادة ، وأن هللا تعا لى جعال  ثام باٌن القارآن بواقع
وٌادخل القبار  لإلنس ن نظ م ، فً حٌ تم ومم تم ،إْذ ٌمّر بمراحل فً بطن أّمم وبعد ذلك إلى ان ٌموت

ْفَقُهاونَ ، ق ل تع لى  ٌَ ا ِت لَِقاْوٍم  ٌَ اْلَن  ا  ْفٍس َواِحاَدٍة َفُمْساَتَقرٌّ َوُمْساَتْوَدٌ  َقاْد َفصَّ ن نَّ  { }َوُهَو الَِّذَي أَنَشأَُكم م 
ثم بٌن القرأن الكرٌم كٌفٌة إنزال هللا تعا لى ما ء مان السام ء ، وأنام تعا لى وحاده  هاو القا در  ٓ( ٖٓٔ)

، وانم تعا لى وحاده هاو الاذي ٌخارا النبا ت والازرو  مان األرض ، وال أحاد غٌاره ٌقادر على ذلك 
علــــى ذلك ، ثم بعد ذلك ٌطلب تع لى من المؤمنٌن أن ٌنظروا إلـاـى الثما ر والنبا ت ، لكاً ٌّتعظاوا 

، اذ ما   وٌعتبروا ، وٌستدلّوا بذلك على قدرة هللا تع لــــى ووحدانٌتم وهذا مان واقعٌاة القارآن الكارٌم
َم ِء َم ء، َفأَْخَرْجَن  ِبِم َنَبا َت ُكال  أخبر بـــــم هو الواقع والموجود ، ق ل تع لى  }َوُهَو الَِّذَي أَنَزَل ِمَن السَّ

اةٌ  ٌَ ْخاِل ِمان َطْلِعَها  ِقْناَواٌن َداِن َتَراِكبا ، َوِماَن النَّ ْخِرُا ِمْناُم َحّبا ، م  ٍء َفأَْخَرْجَن  ِمْنُم َخِهرا، ن  ًْ اْن  َش ا ٍت م  َوَجنَّ
ْنِعاِم إِ  ٌَ َر ُمَتَش ِبٍم انُظُروْا إِلِى َثَمِرِه إَِذا أَْثَمَر َو ٌْ مَّ َن ُمْشَتِبه ، َوَغ ُتوَن َوالر  ٌْ ا ٍت أَْعَن ٍب َوالزَّ ٌَ نَّ ِفاً َذلُِكاْم  

ٌُْؤِمُنوَن {   ٓ( ٗٓٔ) ل َقْوٍم 
ٌّن القرأن الكرٌم بعد بٌ نم كّل هذه الدالالت عى و حدانٌة هللا تع لى ، أّن هن ك ط ئفة من ثم ٌب

الن س أشركوا ب هلل تع لى ، اذ جعلوا لــم شرك ء من خلقم ، من الجن ، والشمس ، والقمر ، والنجوم 
بنااٌن وبناا ت ماان األنبٌااـ ء والمالئكااة ، قاا ل تعاا لى  –تعاا لى وتقااّدس  -، وغٌرهاا  ، كماا  جعلااوا لـااـم 

ِ ُشَرَك ء اْلِجنَّ  ِصافُوَن { }َوَجَعلُوْا هلِلّ ٌَ ا   اِر ِعْلاٍم ُساْبَح َنُم َوَتَعا لَى َعمَّ ٌْ  َوَخلََقُهْم َوَخَرقُوْا لَُم َبِناٌَن َوَبَنا ٍت ِبَغ
(ٔٓ٘ )ٓ  

ااة أن هللا تعاا لى بعٌااد عاان كااّل هااذه األوصاا ف ، التااً ال تلٌااأل  ٌّ ثاام ٌبااٌن القاارأن الكاارٌم بواقع
}َباِدٌُع كمثلم شًء ، كم  ق ل تعا لى  بعظمتم تع لى ، اذ هو بدٌع السموات واألرض ، وهو الذي لٌس
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ٍء عَ  ًْ ٍء وُهاَو ِبُكال  َشا ًْ ُكوُن لَُم َولٌَد َولَْم َتُكان لَّاُم َصا ِحَبٌة َوَخلَاأَل ُكالَّ َشا ٌَ َم َواِت َواألَْرِض أَنَّى   لِاٌٌم {السَّ
(ٔٓٙ )ٓ  
 

علياه  -واقعية القرأن الكريم في بيانه للّداللة الطبية فاي قصاة ياونس -المطلب الثاني :
   -: -السبلم 

من تعلٌم هللا تع لى لن  بأن نكون واقعٌاٌن  –علٌم السالم  –ب إله فة إلى م  فً قصة ٌونس 
فً التع مل مع األمراض ، بأن نستعمل األسب ب من األدوٌة وغٌره  ، ثم نطلب الشف ء مان عناد هللا 

 فً اإلٌما ن والتسالٌم للقها ء تع لى ، وأن ذلك ال ٌنا فً التوكال ، بال هاو جازء منام ، كما  أنام ال ٌنا
والقاادر، باال أن ذلااك جاازء ماان القاادر ، ف لحااذر أٌهاا ، ماان القاادر ، ولااٌس اإلٌماا ن ب لقاادر هااو التساالٌم 

علٌم  –لفمراض والمص ئب دون مع لجته  ، هذا هو الذي أراد هللا تع لى أن ٌعلّمن  من قصة ٌونس 
الحوت ، ثم أناـبت علٌام شاجرة مان ٌقطاٌن ، حٌنم  نبذه ب لعراء ، بعد أن أخرجم من بطن  –السالم 

ْقِطااٌٍن {،  }َفَنَباْذَن هُ ِبا ْلَعَراء َوُهااَو َساِقٌٌم {كما  قا ل تعاا لى  ٌَ ان  ااِم َشاَجَرة، م  ٌْ ، وهاذا هااو ( 7ٓٔ) }َوأَنَبْتَنا  َعلَ
 ٓالواقع ، والتع مل معم ، دون أن نتك سل ، ونتج هل األسب ب 

لقصة من الواقعٌة ، فاإن فٌام داللـاـة طبٌاة وعلمٌاة ، اإله فة الى كل هذا الموجود فً هذه ا
حٌنم  طرحم ب ألرض الخ لٌة عن الشاجر والنبا ت ،  –علٌم السالم  –حٌنم  أنبت تع لى على ٌونس 

وهو ك ن علٌال، ، لم تبقى لم قوة ، اذ أنبت علٌم تع لى شجرة القار  والاّدب ء المن سابة لمع لجاـة ح لاة 
، وقد أثبت الطب هذا  ، اذ أن فـً شجرة القر  ف ئدة وهً : أن الذب ب  هذه –علٌم السالم  –ٌونس 

ٌساتّظل بتلاك الشاجرة ، حتاى أشاّتد لحمام ، ونبات  –علٌام الساالم  –ال ٌجتمع عناده  ، فكا ن ٌاونس 
  ٓ، وك ن هذا واقعٌ ، حٌنم  أنبت علٌم شجرة من سبة لح لتم ( 8ٓٔ)شعره ، وقوي 

 

  قرأن الكريم في بيانه للدالالت العلمية في الكون واآلفاق واقعّية ال -المطلب الثالث :
وعد هللا تع لى خلقم أن ٌارٌهم مان أٌ تـــــاـم وعالما ت وحدانٌتام ٌوما ، بعاد ٌاوم ، وذلاك فاً 
ٌّن للجمٌع أن هذا القرأن حأل وصدأل ، وقد أنجز تعا لى  الكون واألف أل ، واألنفس البشرٌة ، حتى ٌتب

لـــم ٌوم ، بعد ٌوم أٌ ت كبرى علــــــــى قدرة هللا تع لى كم  وعاد ، كلما  وعده هذا ، حٌي ٌكشف الع
  ٓتقّدم العلم ، ٌظهر صدأل هذا القرأن وواقعٌتم 

ْكِف ِبَرب َك أَ ق ل تع لى  ٌَ ُم اْلَحأل  أََولَْم  َن لَُهْم أَنَّ ٌَّ َتَب ٌَ ٌَ ِتَن  ِفً اْ َف أِل َوِفً أَنفُِسِهْم َحتَّى  ُم نَّ }َسُنِرٌِهْم آ
ٍء َشِهٌٌد { ًْ   ٓ(  9ٓٔ)  َعلَى ُكل  َش

وهذا كالم صرٌا فً أّن هللا تع لى قد اود  فً مخلوق تم العلوٌة والسفلٌة أسارارا، وعج ئاب 
، وكشف للعقل البشري عن بعهه  بقادر ما  كا ن لدٌام مان وسا ئل علمٌاة ، وأدوات تجرٌبٌاة ، وقاد 

ن هللا تع لى وعَد ب لكشف عنه  عان طرٌاأل هاذا العقال بقـً كثٌر منه  محّجب ، فً همٌر الغٌب ، ولك
كلّم  استق مْت لم وس ئل علمٌة جدٌدة ، وهذه العج ئاب وأ ٌا ت الموعاود ب لكشاف عنها  فاً مساتقبل 
زمن الخطا ب المب شار با لقرأن ٌجاب أن تكاون غٌار األٌا ت المشاهورة ألولئاك المخا طبٌن ، ك للٌال 

، والساام ء واالرض ، فهااً إماا  خصاا ئ، فااً هااذه األٌاا ت والنهاا ر ، والشاامس والقماار ، والنجااوم 
المشهورة لم تصل إلٌه  عقاول الم هاٌن ، أو أٌا ت فاـً عاوالم أخارى ، ٌخلقها  هللا ، وٌكشاف عنها  

  ٓ ( ٓٔٔ)العلم ٌوم ، بعد ٌوم 
والاذي أخبار بام القاارأن الكارٌم هاو الواقاع ، فكلّماا  تقاّدم العلام ، ٌكشاف ماا  ٌادل علاى صاادأل 

وافقة أخب ره للواقع ، حٌي أذا أردن  أن نعرف شٌئ ، عن معجزة القرأن ، فلننظر م ذا ق ل القرآن ، وم
عن الكون وكروٌــــة األرض ودورانه  حول نفسه  ، وم  ٌحدي فـــــً أعم أل البح ر ، وغٌر ذلاك 

مراكاز ممــّ  لام ٌكتشاف االّ فاً القارن العشارٌن ، ولننظار كاذلك إلـــــاـى مراحال تكاوٌن الجناٌن ، و
األعص ب فً الجسد البشري ، وتكوٌن األذن والعاٌن ، وغٌار ذلاك مان إعجا ز ال ٌمكان أن ٌتحاّدي 
عنم بهذه الّدقة االّ خ لقم ، وهذا م  شهد بـــــم علم ء نبغوا فً علومهم ، بٌنما  هام منكارون لإلساالم 
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ٌع أحاد إنك رها  ، لوقوعها  وللقرآن ، وهذه الحق ئأل العلمٌة التً أخبر عنه  القرآن الكرٌم ، ال ٌساتط
  ٓ( ٔٔٔ)ووجوده  ، وهذا ٌثبت واقعٌة القرآن الكرٌم 

 

واقعية القرأن الكريم في بيانه ألحوال الناس وتعاملاه ماع األحاداث   -المبحث الثالث : 
 :-   

ٌّن القرأن الكرٌم أحوال الن س مع االحداي التـً تاواجههم بواقعٌاة ، كما  وقعات بمقتهاى  ٌب
 نً ، تعلٌماا ، مناام تعاا لى لإلنساا ن بأناام كٌااف ٌواجاام األحااداي العظاا م ، وٌتع ماال معهاا  طاابعهم اإلنساا

ٌّن باذلك عمــــاـأل الانفس اإلنسا نٌة فاـً حّبها   بواقعٌة حتى الٌالم عند هللا تع لى وعند الن س ، كم  ٌب
نٌة ، كاّل لبعض األشٌ ء ، وتطلّعم إلى إدراكه  ، وتأثٌر بعض األشٌ ء األخرى علــى النفوس اإلنسا 

  ٓذلك  ٌعرفن  بواقعٌة القران الكرٌم فــــً بٌ نم ألحوال الن س تـج ه الوق ئع ، وفٌم  ٌأتً بٌ ن لـذلك 
 

 -عليما السابلم  -واقعية القرأن الكـريم في بيـانه لتحـّسر أّم مريم    -المطلب األول : 
   -عل  والدتما ألنث  : 

ٌّن القرأن الكرٌـم دعوة وطلب إمرأة عمران من هللا تع لـــــى أن ٌهبه  ولدا، ذكرا، ، لتجعلم  ٌب
خ لص ، لخدمة البٌت المقدس ، فك نت تك د تجزم من شّدة تمّنٌها  باأن هللا تعا لى ٌهبها  ذكارا، ، ولّكنها  
بعد ذلك فوجَئْت أنه  بأنثـى ، وك ن موقفه  واقعٌـــ ، حٌنم  وجدت م فــً بطنه  أنثى ، فتحّسرت لذلك 

}َفلَمَّ  َوَهَعْتَه  َق لَْت َرب  إِن اً األنثى ال تلٌأل بخدمة البٌت المقدس ، كم  ق ل تعـ لى عـن ذلك  ، لكون
ااً أُعِ  َم ِوإِن  ٌَ ُتَه  َمااْر ٌْ ااً َساامَّ َكُر َكاا ألُنَثى َوإِن  َس الااذَّ ٌْ ٌااُذَه  ِبااَك َوَهااْعُتَه  أُنَثااى َوهللّاُ أَْعلَااُم ِبَماا  َوَهااَعْت َولَاا

َتَه  ٌَّ ِجٌِم { َوُذر  َط ِن الرَّ ٌْ   ٓ( ٕٔٔ) ِمَن الشَّ
 -ٌقــااـول محماااد قطاااب : )) وهناا  نقاااف ماااـع إماارأة عماااران تدعــاااـو وهـااـً تكااا د تجااازم  

مااان شاااّدة التمنــاااـً ، أن ٌكاااون مااا فً بطنهااا  ذكااارا، فتهبــــاااـم للمعباااد ، ونساااتطٌع أن  –بمشااا عره  
َكُر َكا ألُنَثى }إِن ًنتصّورالصدمة والمف جأة حٌن وهعته  أنثى ، فتن دي رّبه   َس الذَّ ٌْ  َوَهْعُتَه  أُنَثى َولَ

، هذا علــى القول بأن ذلك  ) ولٌس الذكر ك ألنثى ( من قول ام مرٌم ، وتكون باذلك واقعٌاة ( ٖٔٔ){ 
حٌنم  أدركت الفروأل الكثٌرة الموجودة بٌن الجنساٌن ، مان حٌاي الجساد والقاوة ، مم جعلات الرجال 

الحٌ ة ، وهذا م  نحس بـم فً الواقع ، وهذا ال ٌعنً التنقٌ، من شأن المرأة ٌفوأل المرأة فً شؤون 
  ٓوقدره  

وعلى هذا فـإن تقدٌم الذكر على األنثى كــ ن المتالء خاـٌ له  ب لاـولد الذكــــاـر ، كما  ٌقاـول 
كااالم محمااد قطااب  : )) لقااد كااـ ن اإلنااـس ن ٌتصااّور أن تقـااـول :  ولٌساات األنثااى ك لااذكر ! فٌااـكون ال

منطقٌـ ، مع الواقـع ! ولكن امـتالءخـٌ له  بـ لولـد الذكر الذي ك نت ترجوه هو الذي ٌجعله  تقدم الذكر 
على األنثاى ، وكأنها  تقاول : )) ولاٌس الاذكر الاذي تمّنٌُتام ألهبام للمعباد ، كا ألنثى التاً وهاعته  ، 

  ٓ (ٗٔٔ)وألٌمكن أن توهب للمعبد (( 
الكــالم ) ولٌس الذكر ك ألنثـى ( من كـالم هللا تع لى ، فمعن ه : أّن أم  علــى القول بأن هـذا 

َّ ، من الرج ل الٌصل فً هذه المهمة إلى مرتٌة هــذه األنثى التً اصطف ه  ألمار أراده بعاد ،  رجالَ
وقـد قــصد تع لى بذلك تخطئة إمرأة، عمران فً تحسره  على أنـّه  وهعـت أنثى ، وفً ظــاـنه  أن 

  ٓ ( ٘ٔٔ)هو المقبول دون األنـــثى  الرجل 
ف لمعنى علاى هــاـذا : أن الاذكر الاـذي طلبتام لٌاـس كـ ألناـثى التاً  وهبتها  لاك ، بال هــاـذه 

  ٓ (ٙٔٔ)األنثـى أفهل منـم  ، كمــ  ظهر بعد ذلك 
علٌم  الساالم  –وكـ ن المعـنى واقع ، حٌي ص رت األنثى )مرٌم ( امأ، لنبً هللا تع لى عٌسى 

، وأنااـبته  هللا تعاا لى نب تاا  ، حساان  ، ، فقااد تولــــــااـى هللا تع لـــااـى تربٌتهاا  ، فرّب هاا  تربٌااة ك ملااة ،  -
ونشــّأهــ  تنشئة ص لـحة ، وهذا بٌ ن قرأنً للــواقع والمــوجود ، مم  للتربٌة مــن تــــأثٌرات إٌج بٌة 

لََه فً نمّو الطفل وأخالقم كم  ق ل تع لى  ٌَّ  ُكلََّما   }َفَتَقبَّ َه  ِبَقُبوٍل َحَسٍن َوأَنَبَتَه  َنَب ت ، َحَسن ، َوَكفَّلََه  َزَكِر َرب 
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اى لَاِك َهاـَذا َق لَاْت ُهاَو ِماْن ِعنادِ  ُم أَنَّ ٌَ ٌَ  َمْر ٌَّ  اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَه  ِرْزق ، َق َل  َه  َزَكِر ٌْ  هللّاِ إنَّ هللّاَ َدَخَل َعلَ
َش ءُ  ٌَ ْرُزأُل َمن  ِر ِحَس ٍب { ٌَ ٌْ    ٓ(   7ٔٔ) ِبَغ

  
 

                   

مان  -علياه السابلم –واقعية القارأن الكاـريم فاي بياـانه لطلاب زكرياا   -المطلب الثاني : 
   -رّبه آية عل  حمل زوجه :

ٌّن هللا تع لى واقـعٌة ســٌدن  زكـــرٌ   حٌنما  طاـلب  مان ربام تاـع لى  –علـٌم الساالم  –قــد ب
لم آٌة وعالمة على حمل زوجم الع قر بٌحٌى ، لـــكً  ٌطمئّن على حدوي هــاـذه المعجازة  أن ٌجعل

}َقا َل َرب  اْجَعال ، وهذا من طبع اإلنس ن المتطلّع إلى معرفـــة األمور قبل حادوثه  ، كما  قا ل تعا لى 
ٌَّ ٍم إاِلَّ  ُتَك أاَلَّ ُتَكل َم النَّ َس َثالََثَة أَ ٌَ ة، َق َل آ ٌَ ًَ آ ً  َواإلِْبَكا ِر {  ل  ْا ِب ْلَعِش بََّك َكِثٌرا، َوَسب  ، جا ء َرْمزا، َواْذُكر رَّ

فً صفوة التف ساٌر بٌا ن هاذه العالماة هكاذا : )) أي : عالمتاك علٌام أن التقادر علاى كاالم النا س إالّ 
ك سوٌي صحٌا ، والغرض أنم ٌــأتٌم م نع س ّّ ٌّ م بـلـٌ لٌه  مــع أنـّ م وي ٌمنعام مان ب إلش رة ثــالثة أ

  ٓ( 8ٔٔ)الكالم ، ولـم ٌمنـــــــع عن الذكرهلل والتسـبٌا لم ، وذلك أبــل  فً اإلعج ز (( 
اى وقـد تحّدي تع لى عن تف صٌل هــذه القـــصة بــقولم  ٌَ ٌَّ  إِنَّ  ُنَبش ُرَك ِبُغاَلٍم اْساُمُم ْح ٌَ  َزَكِر {

} ، ٌّ ُكوُن لًِ ُغاَلٌم َوَك َنِت اْمَرأَِتً َع ِقرا، َوَقْد َبلَْغُت ِماَن اْلِكَباِر }قَ ،  لَْم َنْجَعل لَُّم ِمن َقْبُل َسِم ٌَ  َل َرب  أَنَّى 
} ، ٌّ ئ ، {،  ِعِت ٌْ ٌن َوَقْد َخلَْقُتَك ِمن َقْبُل َولَاْم َتاُك َشا  ٌ ًَّ َه }َقا َل َرب  اْجَعال ل اً ،  }َق َل َكَذلَِك َق َل َرب َك ُهَو َعلَ

ة، َق َل آٌَ  ٌَ ٌّ ، {آ ٌَ ٍل َسِو    ٓ( 9ٔٔ) ُتَك أاَلَّ ُتَكل َم النَّ َس َثاَلَي لَ
 

   -واقعية القرأن الكـريم فـي ربطه األسباب بالمسّببات :  -المطلب الثالث : 
ٌّة حٌنماا  ٌااـربط األسااـب ب ب لمسااـّبب ت ، وٌحااـّي علااـى  إّن القاارأن الكاارٌم فااً قـّمااـة الـواقـعااـ

عـتم د على هللا تعا لى ، فٌعاّد األخاذ ب ألساب ب جازءا، ماـن التوكاـل ، وهنا ك األخـذ ب ألســب ب ، ثم اال
 عــدة أٌــ ت تشٌر إلى ذلك ، منه  : 

ْتُهْم قولم تـع لى   -ٔ   نُكْم َوَطئِئَفٌة َقْد أََهمَّ ْغَشى َطئِئَفة، م  ٌَ َع س ،  ن َبْعِد اْلَغم  أََمَنة، ن  ُكم م  ٌْ }ُثمَّ أَنَزَل َعلَ
ٍء قُاْل إِنَّ األَ أَنفُسُ  ًْ قُولُاوَن َهال لََّنا  ِماَن األَْماِر ِمان َشا ٌَ اِة  ٌَّ َر اْلَحأل  َظانَّ اْلَج ِهلِ ٌْ ُظن وَن ِب هلّلِ َغ ٌَ ِ ُهْم  ْماَر ُكلَّاُم هلِلَّ

ا  قُِتْلَنا ٌء مَّ ًْ قُولُوَن لَاْو َكا َن لََنا  ِماَن األَْماِر َشا ٌَ ْبُدوَن لََك  ٌُ   َه ُهَنا  قُال لَّاْو ُكناُتْم ِفاً ٌُْخفُوَن ِفً أَنفُِسِهم مَّ  الَ 
ًَ هللّاُ َم  ِفً ُصُدوِرُكْم َولِ  ْبَتلِ ٌَ ِهُم اْلَقْتُل إِلَى َمَه ِجِعِهْم َولِ ٌْ ٌُوِتُكْم لََبَرَز الَِّذٌَن ُكِتَب َعلَ َ، َم  ِفً قُلُوِبُكْم ُب ٌَُمحَّ

ُدوِر {   ٓ( ٕٓٔ) َوهللّاُ َعلٌٌِم ِبَذاِت الص 
األٌـة الكــرٌـمة نجد فٌه  أن هللا تـع لى ٌطلاب فٌها  الجـاـه د والقـاـت ل  فحٌنم  ننظر فً هــذه

من المسـلمٌن لنصر الدٌن ، وان ك ن هللا تـع لـــــى ٌسـتطـٌع  أن ٌـنصر الدٌــن مـب شرة ، وبـــدون 
  ٓ دعــم مـن أحد ، ولكنم تع لى ٌـرٌد أن نكون واقعٌٌن فــً ذلك ، بــأن نتع مـــل مع األسب ب

كم  أن فً ا ٌـة أن هللا تع لى أنـزل على المؤمنبن نع س  ، لٌسترٌحوا  من الّغام الاـواقع بهاـم 
فـً سـ حة الحرب ، أخذا ،ب ألسب ب ، وجرٌ ، مـع  العرف والواقع ، مع كاـونم تعا لى قـاـ درا ، علـاـى 

   ٓأن ٌـــرٌحهم بـدون النع س 
ًَّ قولم تـعـ لى  -ٕ  ٌَ  َبِن َقٍة َوَما  أُْغِناً  }َوَق َل  َتَفر  الَ َتْدُخلُوْا ِمن َب ٍب َواِحٍد َواْدُخلُوْا ِمْن أَْبَواٍب م 

لُاونَ  اِل اْلُمَتَوك  َتَوكَّ ٌَ اِم َفْل ٌْ ْلُت َوَعلَ ِم َتَوكَّ ٌْ ِ َعلَ ٍء إِِن اْلُحْكُم إاِلَّ هلِلّ ًْ َن هللّاِ ِمن َش ا  َدَخلُاوْا ِماْن ،  { َعنُكم م  }َولَمَّ
ُي أَ  ٌْ اُم لَاَح ْعقُاوَب َقَها َه  َوإِنَّ ٌَ ٍء إاِلَّ َح َجة، ِفاً َنْفاِس  ًْ َن هللّاِ ِمن َش ٌُْغِنً َعْنُهم م  ُذو َمَرُهْم أَُبوُهم مَّ  َك َن 

ْعلَُموَن { ٌَ   ٓ( ٕٔٔ) ِعْلٍم ل َم  َعلَّْمَن هُ َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ ِس الَ 
ًّ  ومو جود بٌن الن س ، وٌحّساون باـم ٌــوماـٌ   فٌماـ  ٌعترف الـقـرآن الـكرٌم بشــًء واقـعـ

بـٌنهم ، وٌشٌر إلى االحـتـراز مــنم ، والـحـدز من الـوقــــو  فٌم ، وهو العٌن والحـسد ، التً ثــبت 
عـلـمـٌ  ، هـرره وتـــأثٌراتم الســلبٌة على المـعـٌن والمحسود ، ولـذا نجـد الـقرأن الـكرٌم ٌنـقـل لاـن  
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لبنـٌم  بأن ال ٌـدخلوا الى مدٌنة مصـر ماـن باـ ب واحاد ،   -هللا ٌـعقـوب عـلـٌم السـالم   نص ئا نـبً
لاائال تصـٌااـبهم العااٌن ، لجم لهااـم وكثااـرتهم ، فقااد نقاال القااران الكاارٌم هــااـذه النصااٌحة كمثباات لهااذه 

  ٓالظ هـرة السلـبٌة 
ًّ هللا ٌعقو ب ـ علٌم السـالم ـ  أّنم لاٌس هنا ك وبعد ذلك ٌّبـٌن الـقرآن الــكرٌم على لســ ن نب

م نع من تنـفـٌـذ م  ٌـرٌده هللا تع لى ،  فال راّد لـقه ئم ، مهـم  أخاذ ب ألساـب ب ، ولكّنام تعا لى ٌحثاـّن  
}َولَمَّ  على األخاذ ب ألساـب ب ، ثاـم التوكال علاى هللا تع لاـى ، وقـاـد أكاـد هللا تعا لى هـاـذا المعناى بقولام

ْعقُاوَب َقَها َه  َدَخلُوْا ِمْن َحٌْ  ٌَ ٍء إاِلَّ َح َجة، ِفاً َنْفاِس  ًْ َن هللّاِ ِمن َش ٌُْغِنً َعْنُهم م  ُي أََمَرُهْم أَُبوُهم مَّ  َك َن 
ْعلَُموَن{ ٌَ ُم لَُذو ِعْلٍم ل َم  َعلَّْمَن هُ َولَـِكنَّ أَْكَثَر النَّ ِس الَ  َوإِنَّ
وهـاـذا مان إقـاـرار القارآن الكـاـرٌم لما   ٓ( ٕٕٔ)

   ٓــو موجود هـ
ٌّ ، {قولـم تع لى   -ٖ ِك ُرَطب ، َجِن ٌْ ْخلَِة ُتَس ِقْط َعلَ ِك ِبِجْذِ  النَّ ٌْ ي إِلَ   ٓ (  ٖٕٔ) }َوُهز 

قااد حااي ّ القاارآن الكاارٌم هناا  اإلنساا ن ماان خااالل قااـصة ماارٌم ـااـ علٌهاا  السااالم  علـااـى أمااـر 
ًّ ، وهـو الســعً والحركة لطلب الرزأل ، وفـهم أن هللا  تع لــى الٌنازل مـاـن السام ء ذهاـب  ، ، واقعــ

واّنماا  ال بااد ّ مااـن أالخااـذ بـ ألسااـب ب ، كـااـم  أمـااـر تع لـــااـى مرٌـااـم ـااـ علٌهاا  السااالم ـااـ  فااً أحاارا 
أوق تــه  )وهو وقت المخ ض بهاـز َّ جاذ  النخاـلة  لتس قاـط  علاـٌه  رطاـب ، جنٌا ، ، ماـع أن ذلاك كا ن 

ـدون هاـز النخلاة ، ولكاـنم تع لـــاـى ٌاـرٌد منا  أن ناـكون واقعاـٌٌن فاـً ممكنا  ، فاً قادرة هللا تعا لى با
  ٓالحٌ ة الدنٌ  

كمااـ  أن الحااـأّل ساابح نم قااـ درعلى أن ٌناازل لهاا  ٌٓٓٓقااول محمااد مّتااولً الشااـعراوي :)) 
طع مه  دون جهد منه  ، ودون هـّزه  ، إّنم  أراد سبح نم أن ٌجمع له  بـٌن شـٌئٌن : طلب األسـاـب ب 

واألعتم د علـى المسابب ، األخاـذ ب ألساـب ب فاً هاـّز النخلاة ، رغام أنها  متعبـــــاـة ، قاـد أرهاـقته   ،
الحمااـل والااـوالدة ، وجاا ء بهاا  إلــااـى  النخلااة ، لتستنااـد إلٌهاا  ، وتتشااـّبي بهاا  فااً وحاادته  ، لاانعلم أّن 

ك أبقاـت مارٌم اتخا ذ األسـاـب ب اإلنس ن فً ســعٌم مط لب ب ألخــذ ب ألســب ب مهم  ك ن هعٌف ، ، لاذل
مـااـع هااعفه  ، وعـااـدم قـــدرتــااـه  ، ثــااـم تعتمااـد علااـى المسااّبب ساابح نم الااذي أنــااـزل لهاا  الرطـااـب 

  ٓ (ٕٗٔ)مســـتوٌ ، ن هجـــ ، (( 
فظهــر أن هللا تع لى ٌــرٌد مــن اإلنس ن أن ٌـأخذ ب ألسب ب ، مهم  ك ن هاعٌف ، ، ثام ٌاـعتمد 

وهـذا مـن واقعــٌة القران الكاـرٌم ، وقـاـد غــاـلط الابعض حٌنما  رأوا أن   ، (ٕ٘ٔ)ــب ب على رّب األس
ماان الزهااد تاارك الـدنٌااـ  والكسااب واألخــااـذ ب ألسااب ب ، وبااذلك تركااـوا الاادنٌ  للساافه ء ، والجهااالء أن 

ـاـذا مـاـن فهمهاام  ٌملكوهاـ  ، وٌحكماوا علــاـى العاـب د والباـالد ، وبـاـذلك أها عوا الادٌن والـدنٌاـ  ، وه
   ٓ(  ٕٙٔ)الخ طًء للــواقعــٌة فــً  القـرأن الكرٌم 

َط ُن ِبُنْصااٍب َوَعااَذاٍب {قـااـولم تـااـع لى   -ٗ ٌْ اا ًَ الشَّ ااِن ااً َمسَّ ااُم أَن  ااوَب إِْذ َناا َدى َربَّ  ٌ ،  }َواْذُكااْر َعْبااَدَن  أَ
  ٓ( 7ٕٔ) }اْرُكْض ِبِرْجلَِك َهَذا ُمْغَتَسٌل َب ِرٌد َوَشَراٌب {

بواقعٌاة ، مان حٌاي أمار هللا تعا لى  –علٌم الساالم  –ٌتحّدي القرأن الكرٌم عن سٌدن  أٌوب 
أن ٌأخذ ب ألسب ب ، فٌركض برجلم األرض ، لٌنبع من تحته  عٌن ن ، فٌغتسل من أحدهم  ، وٌشارب 

 –منام  من األخر ، حتـــى ٌشفٌم هللا تع لى بعد ذلك من مرهم ، وٌبرأه من علّتام ، وذلاك ك ساتعم ل
  ٓللدواء الذي أمره هللا تع لى بم كأخذ ب ألسب ب  –علٌم السالم 

اة  ٌٓٓٓقول الدكتور محماد ساعٌد رمها ن الباوطً : ))  ٌّ التنساوا أّن فاً الكاون أساب ب ، م د
ٌّة ، ٌجب أن نتع مل معه  ! ألن هللا عّز وجاّل أمرنا  باذلك : أي ٌجاب أن نساتنبت األرض  وغٌر م د

إذن  ٓٓٓوٌجب أن نستعمل األدوٌــــة من أجل التّخل، من األدواء واألمراض بواسطة األمط ر ، 
نتع مل مع األساب ب فاً حم ٌاة أنفسان  ، وفاً رع ٌاة حٌ تنا  ، وفاً البنا ء الحها ري بّكال أنواعام ، 
ٌّة فً هذه األسب ب ، إّنم  الف علٌة أتٌة من عند هللا ع ّز ولكن ٌجب علٌن  أن نعلم أّنم ال توجد أّي ف عل

وجّل ، غٌر أنن  نحترمه  ، ونتع مل معه   تنفٌذا، ألمر هللا الذي ربط بٌن هذه األساب ب وباٌن نت ئجها  
  ٓ( 8ٕٔ)بخلقم وتدبٌره (( 
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اِذٌَقُهم َبْعاَض الَّاِذي قولم تع لى  -٘ ٌُ ا ِس لِ اِدي النَّ ٌْ }َظَهَر اْلَفَس ُد ِفً اْلَبار  َواْلَبْحاِر ِبَما  َكَساَبْت أَ
ْرِجُعوَن {َعِملُوا لَعَ  ٌَ   ٓ( 9ٕٔ) لَُّهْم 

هذه األٌة الكرٌمة تصف الواقع الذي نعٌشم فً البّر والبحر ، حٌي نحّس ب لفس د من انتش ر 
األوباا ء ، واألمااراض ، وتلّااوي البٌئااة ماان الهااواء ، والماا ء ، والتااراب ، والبحاا ر ، حتااى تهاارّرت 

سا ن ، مان الظلام ، واألساتبداد ،  وقهار الحٌوان ت فاً البحا ر ، كاّل ذلاك بسابب ما  تحدثام أٌادي اإلن
 العب د و

احتالل والبالد ، ونشر الفواحا والمنكرات ، وإظه ر العداوة مع هللا تع لــى ورسالم ودٌنام 
، فنتج عن كل ذلك م  نراه من الوٌالت على الن س جمٌع ، ، التـً وصفه  تع لى ب لفسا د ، وهاذا هاو 

قُاوْا ِفْتَناة، الَّ ُتِصاٌَبنَّ الَّاِذٌَن َظلَُماوْا ّذرن  هللا تع لى منام بقولام ، وهو الذي ٌح( ٖٓٔ)الواقع والمش هد  }َواتَّ
ة، َواْعلَُموْا أَنَّ هللّاَ َشِدٌُد اْلِعَق ِب {   ٓ( ٖٔٔ)  ِمنُكْم َخئصَّ

 

علياه  –واقعّية القرأن الكريم في كبلمه عان  ساارة زوجاة إبرا يـاـم  -المطلب الرابع :
   -رتما المبلئكة بالولد :حينما بش –السبلم 

حٌنماا  بّشاارته   –علٌاام السااالم  –صااّور القاارآن الكاارٌم موقااف السااٌدة ساا رة زوجااة إبااراهٌم 
المالئكة ب لولد ، وهاً ك نات كبٌارة الساّن ، وماع ذلاك عقاٌم ال تلاد حتاى فاً عهاد شاب به  ، فقاد باٌن 

راف أص بعهاـ  علــاـى وجهها  القرأن الكرٌـم أنه  استقبلت هاذا النباأ ب ساتغراب ، ولاذلك لطمات باأط
عجب ، وحٌ ء، ، وق لت : أن  عجوز كبٌرة ، ع قـر لم ألد قط ، فكٌف ألد أالن ، وعمري تسع وتساعون 

  ٓ( ٕٖٔ) حٌنئذ م ئـة وعشرٌن سنة  –علٌم السالم  –سنة ، وك ن عمر إبراهٌم 
ٌّة ، حٌي تّحدي حتى عن  لطم س رة لوجهه  وهذا من تع مل القرأن الكرٌم مع القه ٌ  بواقع

  ٓ، ألن ذلك هو ع دة النس ء فً مثل هذه المواقف ، وهذا هو الواقع والمش هد 
ْت َوْجَهَه  َوَق لَْت َعُجوٌز َعِقٌٌم {ٌقول تع لى فـً ذلك  ٍة َفَصكَّ   ٓ( ٖٖٔ)  }َفأَْقَبلَِت اْمَرأَُتُم ِفً َصرَّ

 

  -طبائع الناس : واقعّية القرأن الكريم في تصويره ل -المبحث الرابع  :
ًّ فً قراءتم للنفوس البّشرٌة ، إذ ٌصٌب الهدف حٌنم  ٌرٌد ان ٌظهر  إّن القرأن الكرٌم واقع
ًّ حٌنماا  ٌلبسااه  ثااوب المحسوساا ت ،  ماا  فااً نفااوس اإلنساا ن ماان الطباا ئع واألخااالأل ، ثاام إناام واقعـااـ

  ٓوٌصّوره  لإلنس ن لٌقربم من ذهنم، وفٌم  ٌأتً بٌ ن لبعض ذلك 
 

 

واقعيااة القاارأن الكااريم فااي تصااويره للمعرضااين عاان دياان هللا تعااال   -لااب األول :المط
   -ومنمجه :

ٌّن القرآن الكرٌم أن هن ك من الن س مان اّتخاذ دٌان هللا تعا لى ورسالم لهاوا، ولعبـــــاـ ، ، فلام  ب
، فّغرتم هذه  ٌلتفت إلى المنهج الرّب نً ، ولم ٌلتزم بم ، وإنم  أعرض عنم ، وأقبل على الدنٌ  الف نٌة

ًّ نحاّس بام فاً مجتمعنا  ، فما  أكثار  الحٌ ةالقلٌلة الّدنٌئاة ب لنسابة إلاى الحٌاوة األخروٌاة ، وهاذا واقعا
هؤالء ، وقد ّهددهم تع لى بأّنم ٌتركهم فً األخرة ، فال ٌانعم علٌهـاـم بسابب كفارانهم وجحاودهم فاً 

َخُذوْا ِدٌَنهُ الدنٌ  ، ٌقول تع لى فً ذلك  ْوَم َننَسا ُهْم َكَما  }الَِّذٌَن اتَّ ٌَ ٌَ  َفا ْل ْن ا ةُ الاد  ٌَ ْتُهُم اْلَح ْم لَْهوا، َولَِعب ، َوَغارَّ
ْجَحُدوَن { ٌَ ٌَ ِتَن   ْوِمِهْم َهـَذا َوَم  َك ُنوْا ِبئ ٌَ َنُسوْا لَِق ء 
(ٖٔٗ )ٓ  

وقد وصف هللا تع لى هؤالء بأّنهم شاّر مان ٌادّب علاى األرض ، ألنهام صاّم القلاوب وبكْمها  
، عن الحأل واتب عم ، وهذا م  نحّس  بم فً الواقع فً بعض من أعرض عن ذكر هللا تع لى  وعمٌه 

ارا، ، ٌقول تع لـى فـً ذلك  ٌْ ْعِقلُاوَن َولَاْو َعلِاَم هللّاُ ِفاٌِهْم َخ ٌَ م  اْلُبْكُم الَِّذٌَن الَ  َواب  ِعنَد هللّاِ الص  }إِنَّ َشرَّ الدَّ
ْسَمَعُهْم َولَْو أَْسَمَعُهمْ  ْعِرُهوَن { ألَّ ُهم م    ٓ (ٖ٘ٔ)  لََتَولَّوْا وَّ
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   -واقعّية القرأن الكريم فـي بيانه ألحوال الناس وطلباتمم : -المطلب الثاني :
ًّ فً وصفم لطبٌعة اإلنس ن االستعج لٌة فقد أخبر القارأن أن اإلنسا ن  إّن القرآن الكرٌم واقع

و علٌـم وعلٌهم ب لشّر منام تعا لى ، كما  ٌادعو ٌستعجل الشر حٌنم  ٌغهب على أهلم واوالده ، فٌدع
 ، (ٖٙٔ)ب لخٌر ، ولكن هللا تع لى لفهالم ورحمتــاـم بعبا ده ال ٌعّجال لهام الشار كما  ٌعّجال لهام الخٌار 

اارَّ وهااذا ماا  نحااّس باام فااً الواقااع وفااـً أنفساان  ، ٌقااول تع لااـى فااـً ذلااك  اا ِس الشَّ ااُل هللّاُ لِلنَّ ٌَُعج  }َولَااْو 
ْعَمُهاوَن{ اْسِتْعَج لَُهم ٌَ ا ِنِهْم  ٌَ ْرُجوَن لَِق ءَنا  ِفاً ُطْغ ٌَ ِهْم أََجلُُهْم َفَنَذُر الَِّذٌَن الَ  ٌْ ًَ إِلَ ِر لَقُِه ٌْ ، فهاو ( 7ٖٔ) ِب ْلَخ

  ٓتع لى برحمتم ٌمهل الظ لمٌن حتى ال ٌبقى لهم عذر فً عدم رجوعهم إلى هللا تع لى 
ن بأّنم إذا مّسم الّهار والهاجر والقلاأل ، ثم ٌخبر القرآن الكرٌم عن طبٌعـــــة أخرى لإلنس 

فهو ٌدعوهللا تع لى وٌب ل  فـــــً ذلك ، وٌلّا علــــى هللا فً دع ئم ، لكً ٌكشف عنم تعا لى هاره ، 
فهو ٌدعو فــً كل أ حوالــــم من االهطج   ، والقعود ، والقٌ م واذا م  فرا هللا تع لى عنم شّدتم ، 

، وكم  ٌقول تعا لى (  8ٖٔ)م ، وذهب كأّنم م  ك ن بم من ذاك شًء وكشف كربتم أعرض ونأى بج نب
هُ َمارَّ َكاأَ  ر  َدَع َن  لَِجنِبِم أَْو َق ِعدا، أَْو َقئِئم ، َفلَمَّ  َكَشْفَن  َعْنُم ُهارَّ اْدُعَن  إِلَاى }َوإَِذا َمسَّ اإلِنَس َن اله  ٌَ ن لَّاْم 

ُم { سَّ رأن عن الواقع الموجاود ، حٌاي إّن مثال هاؤالء كثٌار مّمان ، وهذا مم  أخبر بم الق( 9ٖٔ) ُهر  مَّ
اَن لِْلُمْساِرِفٌَن َما   }ٌعبدون هللا تع لى علـى حرف ، وقد ّذم من هاذه صافتم وطرٌقتام ، فقا ل   ٌ َكاَذلَِك ُز

ْعَملُوَن { ٌَ دٌن ، هذا من طبٌعة اإلنس ن االّ من رزقم هللا تع لى الثب ت واالساتق مة علاى الا(  ٓٗٔ) َك ُنوْا 
  ٓ( ٔٗٔ) ، فهو ٌعبد هللا تع لــى فً كّل أحوالم ، فً السّراء والهراء ، وفً الفقر والغنى 

كم  ٌّصور تع لى أحوال الن س الراكبٌن فً السفن الج رٌة فوأل البح ر برٌـاـا ه دئاة لٌّناة ، 
  ، حٌي كٌف تغٌرأحوالهم اذا تعّرهت سفنهم لالهطراب ت ، ومخ طر الغرأل بتغٌرالرٌا واشتداده

ٌتأكد الراكبون أنهم ه لكون بسبب أالع صٌر واالمواا الع تٌاة التاً تحاٌط بهام مان كاّل جهاة ، ففاً 
تلك الح لاة الرهٌباة ال ٌجاد الركا ب ملجاأ غٌار هللا تعا لى ، فٌتجهاون إلٌام تعا لى مخلصاٌن لام الادٌن 

لمخا طر لٌكاونن مان والعب دة ، وٌعدون بصدأل وحرارة وإخال، : لئن أنجا هم هللا تعا لى مان تلاك ا
ٌّر أحوالهم بعد أن ٌنجٌهم هللا  جم عة الش كرٌن والموّحدٌن والع بدٌن لم تع لى ، ولكن سرع ن م  تتغ
تع لـــى من تلك المخ طر ، وٌنقذهم من خطر الغرأل ، إذ ٌعودون إلى سٌرتهم األولاى ، مان نكاران 

،  كما  ٌقاول  ( ٕٗٔ)سوأل ـاـعصاٌ ن والفلوجود هللا تع لى وتوحٌاده ، والوقاو  فاً الظلام والبغاً ، وال
ا ُكْم إِلَاى اْلَبار  أَْعَرْهاُتمْ تع لى  ا  َنجَّ ا هُ َفلَمَّ ٌَّ ار  ِفاً اْلَبْحاِر َهالَّ َمان َتاْدُعوَن إاِلَّ إِ اُكُم اْله   َوَكا َن }َوإَِذا َمسَّ

ٌ ُرُكْم ِفاً اْلَبا، وٌقاول تعا لى ( ٖٗٔ)  اإلِْنَس ُن َكفُورا، { ٌَُسا اى إَِذا ُكناُتْم ِفاً اْلفُْلاِك }ُهاَو الَّاِذي  ر  َواْلَبْحاِر َحتَّ
اواْ  َبٍة َوَفِرُحوْا ِبَه  َج ءْتَه  ِرٌٌا َع ِصٌف َوَج ءُهُم اْلَماْوُا ِمان ُكال  َمَكا ٍن َوَظن   ٌ َن ِبِهم ِبِرٌٍا َط ٌْ ُهاْم َوَجَر  أَنَّ

ٌَن لَِئْن أَن ا  أَنَجا ُهْم إَِذا ُهاْم أُِحٌَط ِبِهْم َدَعُوْا هللّاَ ُمْخلِِصٌَن لَُم الد  ا ِكِرٌَن َفلَمَّ َتَن  ِمْن َهـِذِه لََنُكوَنن  ِماَن الشَّ ٌْ َج
ٌَ ِة الد   َت َ  اْلَح ٌُُكْم َعلَى أَنفُِسُكم مَّ َم  َبْغ َه  النَّ ُس إِنَّ  ٌ ٌَ  أَ ِر اْلَحأل   ٌْ ْبُغوَن ِفً األَْرِض ِبَغ ٌَ  ُثمَّ إِلٌََن  َمْرِجُعُكْم ٌَ ْن

ئُ    ٓ (  ٗٗٔ) ُكم ِبَم  ُكنُتْم َتْعَملُوَن {َفُنَنب 
وم  ق لم تع لى فً هذه األٌ ت هو الواقع الموجود بٌن كثٌر من الن س الذٌن لم ٌستقٌموا على دٌن هللا 

  ٓتع لى 
 
 
 
 

 الخاتمة وأ م نتائج البحث
لفم وأفحم أفصا إن القرآن الكرٌم هو كالم هللا المعجز الذي الٌأتٌم الب طل من بٌن ٌدٌم والمن خ -ٔ

العرب فً ذلك ، كا ن واقعٌا ، فاً كال ما  عرهام مان عق ئاد واحكا م وأداب ، وموافاأل فاً كال ذلاك 
  ٓللفطرة السلٌمة والواقع والمش هد 

  ٓان القرآن الكرٌم ٌح رب التره ت والخراف ت والجهالت البعٌدة عن الواقع والعلم والعقل  -ٕ  
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لاد ٌحاي علاى األجتها د ، وٌنباذ التقلٌاد األعماى ، وقاد وهاع إن اإلسالم ومن خالل دستوره الخ  -ٖ
  ٓأطرا، كثٌرة وهوابط مهمة ، لتكون أحك مم وتشرٌع تم واقعٌة 

 
ـً فٌم  ٌحرم ، وفٌم  ٌهع مق بلـــــــم مان بادائل مثال تحرٌمـــاـم للزنا  ، ن الكرٌم واقعإن القرآ -ٗ

تحرٌماام للرباا  والمٌساار وأكاال أمااوال الناا س وتشاارٌعم للاازواا ، تشاارٌعم للبٌااع والشااراء والتجاا رة و
  ٓب لب طل 

 –ع قاومهم ع ملهم مع أممهم وفهمهم لواقاـبٌن القرآن الكرٌم واقعٌة االنبٌ ء علٌهم السالم فـــً ت -٘
  ٓوتع ملهم مع أوامر هللا تع لى المكلفٌن بتبلٌغه  للن س 

م المختلفة الغرائز الفطرٌة فً األنس ن ك ن القرأن الكرٌم واقعٌ ، حٌنم  راعى فً تشرٌعم لفحك  -ٙ
كغرٌاازة أالكاال والجاانس ، وكاا ن واقعٌاا ، حٌنماا  أعتاارف بوجااود المشااقة  والكااره فااً بعااض التكاا لٌف 

  ٓالشرعٌة على األنس ن ، مثل الجه د والزك ة والصالة والصوم غٌر ذلك 
العجز ، حٌي أعط هم إن القرأن أثبت واقعٌتم عندم  راعى أحوال العب د من المرض والسفر و -7

  ٓالرخ، ب لتخفٌف عنهم فً هذه الح الت فً كل العب دات 
ٌظهر واقعٌة القرأن الكرٌم فً نهٌم الن س أن ٌأكلوا أموالهم بٌنهم ب لب طل أو أن ٌدفعوه  للحك م  -8

القاوي  لٌجعلوا من ب طلهم حق ، ، أو أن ٌجعلوا من الرشوة والفس د الم لً واالداري منهج ، لهم لاٌظلم
الهعٌف ، وإنم  أمرهم با حترام بعهاهم الابعض وأن ٌتعا ملوا بحسان وأدب رفٌاع وٌكاون شاع رهم 

  ٓالسالم والمحبة والوئ م 
إن القرأن واقعً وصرٌا فً تع ملم مع المنا فقٌن والمفسادٌن فاً االرض ، وواقعاً اٌها ، فاً  -9

سٌم  فاً تشابٌهِم لهام ب لحما ر الاذي ٌحمال ذمم لحملة العلم الف سقٌن الذٌن ٌقولون م  الٌفعلون ، وال 
 ٓأسف را، 

القرأن الكرٌم واقعً فً قراءتم وتحلٌالتم للنفوس البشرٌة وفـً تشرٌع تم بن ء، على ذلك ، وفً  -ٓٔ
تصوٌره لإلنس ن ومدى حبم لالساتطال  والبحاي عان كاوامن االشاٌ ء ، وحبام إلظها ر إحسا نم الاى 

  ٓفً غٌبة الن س وذمهم واالستهزاء بهم  الن س رٌ ء، وعدم سٌطرتم على نفسم
ك ن القرأن واقعٌ ، فً تع ملم مع األحداي التأرٌخٌة ، والدالالت العلمٌاة والطبٌاة ، وفاً بٌ نام  -ٔٔ

ألحوال الن س ، مبٌن ، أن نظ م الكون مبنً على أس س األخذ ب السب ب ، وان السم ء ال تس قط ذهب ، ، 
 ٓاألسب ب ب لمسبب ت ، والبركة من هللا تع لى  بل على األنس ن أن ٌعمل وٌربط

 

 الموامـش 
  ٖ٘فصلت :  .ٔ
  8ٔٔ،  99، ٌٖٗنظر : الوجٌز فً شرح القواعد الفقهٌة :  .ٕ
  ٓ٘ٔاالعراف :  .ٖ
  ٓ٘ٔاالعراف :  .ٗ
  7ٔٔوٌنظر : التحرٌر والتنوٌر :  ٓ٘ٔاالعراف :  .٘
  7ٔٔ/  8ٌٙٔنظر : التحرٌر والتنوٌر :  .ٙ
  ٕٕٕٖ/  8ٕٖٓ/ ٘حمد متولً الشعراوي : ٌنظر : قص، االنبٌ ء ، م .7
  ٙٔٔالم ئدة :  .8
  8ٌٓنظر لمس ت بٌ نٌة فً نصو، التنزٌل :  .9
   8ٌٓنظر : المصدر نفسم :  .ٓٔ
  8ٌٖٓنظر : دراس ت قرأنٌة :  .ٔٔ
  9٘ٔال عمران :  .ٕٔ
 ٌٕٕٙنظر : من توجٌه ت األسالم :  .ٖٔ
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  ٘٘ٗ – ٗ٘ٗالمصدر الس بأل :  .ٗٔ
 8ٖٓدراس ت قرأنٌة :  .٘ٔ
  8ٖٔ – 8ٖٓالمصدر الس بأل : .ٙٔ
  8ٖٓالمصدر الس بأل :  .7ٔ
 9٘ٔال عمران :  .8ٔ
  ٗٔالملك :  .9ٔ
  8ٖالبقرة :  .ٕٓ
روى ابن أبً ح تــــــم الرازي بسنده عان معا ذ بان جبال أنام قا ل )) أحٌال الصاٌ م  .ٕٔ

علــــى ثالثة أحوال ، ك نوا ٌأكلــون وٌشربون وٌأتون النس ء م  لـــــــم ٌن موا ، ف ذا ن ماـوا 
فج ء عمر بن الخط ب امراءة لــــــم بعد م  ن م ، فذكر ذلك لرسول هللا ) امتنعوا من ذلك ، 

َفااُي إِلَااى ِنَساائِئُكمْ صاالى هللا وعلٌاام وساالم ( ، فاا نزل هللا تعاا لى  ٌَ ِم الرَّ اا لَااَة الص  ٌْ  }أُِحاالَّ لَُكااْم لَ
  8ٕٔ/  ٔتفسٌر ابن ابً ح تم الرازي :  87ٔ{البقرة

  78ٔالبقرة :  .ٕٕ
  9ٌٕن : ٌنظر : تفسٌر الجالل .ٖٕ
  ٖٗالنس ء :  .ٕٗ
 ٕٔالنس ء :  .ٕ٘
 ٖٕالنس ء :  .ٕٙ
  89ٔاالعراف :  .7ٕ
  ٖٕ٘/  ٔ، وتفسٌر المراغً :  ٗٗٔ/  ٌٔنظر: مختصر الخ زن :  .8ٕ
   8ٕٔالبقرة :  .9ٕ
  ٕٙٔالبقرة :  .ٖٓ
 ٌٖٗنظر : تفسٌر الجاللٌن : .ٖٔ
  ٖٙٓدراس ت قرأنٌة :  .ٕٖ
  ٕٙٔالبقرة :  .ٖٖ
  9ٕٔ/  ٔتفسٌر المراغً :  .ٖٗ
  97ٕ /ٌٔنظر : المصدر نفسم :  .ٖ٘
 ٌٖٗنظر : تفسٌر الجاللٌن :  .ٖٙ
  8ٖالبقرة :  .7ٖ
  99الوجٌزشرح قً القواعد الفقهٌة :  .8ٖ
  9ٙالمصدر الس بأل :  .9ٖ
  8ٕٔالبقرة :  .ٓٗ
  ٔٗالطالأل :  .ٔٗ
 ٗ٘ٗ/  ٌٔنظاار ، موهااو  صااالة الخااوف فااً الكتااب الفقهٌااة : مغنااً المحتاا ا :  .ٕٗ

/ ٕسالمــاـً وادلتام : ، وٌنظر اٌه ، ، الفقام األ ٖٗٙ – ٖٖٙ/  ٔوٌنظر : تحفة المحت ا : 
ٔٗٙ8 – ٔٗ7ٓ  

  ٕٓٔالنس ء :  .ٖٗ
  ٌٕٗٔنظر : مدخل الى الثق فة األسالمٌة :  .ٗٗ
  78ٕ/ ٌٗنظر : عمدة الق ري :  .٘ٗ
  7ٓاألسراء :  .ٙٗ
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، ب ب م  ج ء فً تشدٌد قتل المؤمن ، وابن م جاة  ٙٔ/ ٗرواه الترمذي فً سننم :  .7ٗ
/  ٕسا ئً فــــاـً ساننم الكبارى : ، با ب هال لق تال الماؤمن توباة ، والن 87ٗ/ ٕفً سننم : 

 ، ب ب تحرٌم القتل من السنة ٕٕ/ 8، ب ب تعظٌم الدم ، والبٌهقً فً سننم الكبرى :  8ٕٗ
  79ٔالبقرة :  .8ٗ
  ٘ٗالم ئدة :  .9ٗ
  88ٔالبقرة :  .ٓ٘
  ٓٔٔ، وٌنظر : فت وي القرأن :  ٕ٘٘/  ٌٔنظر:  تفسٌر المراغً :  .ٔ٘
 7ٕ٘/  ٌٔنظر: تفسٌر المراغً :  .ٕ٘
 ٓٔٔوي القرأن : ٌنظر : فت  .ٖ٘
 9ٗٔ/  ٌٔنظر: مختصر الخ زن :  .ٗ٘
  89ٔالبقرة :  .٘٘
نزلت هذه االٌة فً االخنس بن شرٌف الثقفً حلٌف بنً زهرة ، واسمم أبً، وانم   .ٙ٘

سمً اخنس ، ، النم خنس ٌوم بدر بثالثم ئة رجل من بنً زهرة عن قت ل رسول هللا ) صالى 
ة الرجاو  ٌاوم بادر ، وكا ن حلاو الكاالم ، هللا علٌم وسلم ( ، وذلك أنم أش ر علاى بناً زهار

  9ٙٔ/ ٌٔنظر : مختصر تفسٌر الخ زن : 
  ٕ٘ٓ – ٕٗٓالبقرة :  .7٘
  ٕٙٓالبقرة :  .8٘
 7ٓٔ/  ٔمختصر تفسٌر الخ زن :  .9٘
  ٘ٗٔالنس ء:  .ٓٙ
  ٌٕٗٓنظر : من توجٌه ت األسالم :  .ٔٙ
  ٖ – ٕالصف :  .ٕٙ
  ٘ٓٔالتوبة:  .ٖٙ
  79ٔاالعراف :  .ٗٙ
  7ٓ٘/ ٌٗٔنظر التفسٌر المنٌر :  .٘ٙ
 8ٖٗراس ت قرأنٌة : د .ٙٙ
 ٘الجمعة :  .7ٙ
   ٔٗ/ 9ٌنظر: تفسٌر القرأن العظٌم :  .8ٙ
 ٗ – ٔالعصر :  .9ٙ
 ٕٔاالحزاب :  .7ٓ
 8ٖٙ – 7ٌٖٙنظر : من توجٌه ت األسالم :  .7ٔ
 ٖٕٔالبقرة :  .7ٕ
 7ٗٔ/  ٔتفسٌر السراا المنٌر:  .7ٖ
 77ٔ/  ٌٔنظر: تفسٌر السراا المنٌر:  .7ٗ
 77ٔ/ ٌٔنظر: المصدر الس بأل :  .7٘
 ٖٕ٘البقرة :  .7ٙ
 ٙ٘ٗ:  البقرة .77
 9ٕالكهف :  .78
 7ٓاالسراء :  .79
 ٌنظر: تفسٌر المراغً .8ٓ
  9ٔاالنع م :  .8ٔ
 ٖٓٔاالنع م : .8ٕ
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 ٔٔالشورى :  .8ٖ
  ٌٔٓٔونس :  .8ٗ
  ٕٔالذارٌ ت :  .8٘
 9ٕ٘البقرة :  .8ٙ
 ٕٔٙالبقرة :  .87
   ٕٕٓ/ ٌٔنظر:  تفسٌر السراا المنٌر:  .88
 97ٕ/  ٌٔنظر: تفسٌر المراغً :  .89
  ٕٗٙالبقرة :  .9ٓ
  8ٔ٘/ ٌٖٔنظر:  التفسٌرالمنٌر:  .9ٔ
 ٔٔلحجرات :ا .9ٕ
 8ٕ٘/ ٌٖٔنظر:  التفسٌرالمنٌر:  .9ٖ
 77ٔ/ ٌٔنظر: المصدر الس بأل :  .9ٗ
 97ٔ/ ٌٔنظر:  تفسٌر السراا المنٌر:  .9٘
 8ٕ٘البقرة:  .9ٙ
 ٕٓٙالبقرة:  .97
 9ٌٕونس :  .98
 ٕٕٗ/ٌٕنظر: عمدة التفسٌر : .99
 9٘االنع م :  .ٓٓٔ
 9ٙاالنع م :  .ٔٓٔ
 97االنع م  .ٕٓٔ
  98االنع م :  .ٖٓٔ
  99االنع م :  .ٗٓٔ
 ٓٓٔاالنع م :  .٘ٓٔ
 ٔٓٔاالنع م :  .ٙٓٔ
 ٙٗ،٘ٗالص ف ت :  .7ٓٔ
 8ٗٔ/  ٌٖنظرتفسٌر الخ زن :  .8ٓٔ
 ٖ٘فصلت :  .9ٓٔ
 8ٌٕٖنظر : القرأن العظٌم هداٌتم واعج زه فً اقوال المفسرٌن :  .ٓٔٔ
 ٌٖٓٗنظر : فت وى القرأن :  .ٔٔٔ
 ٖٙال عمران :  .ٕٔٔ
 ٖٖٓدراس ت قرأنٌة :  .ٖٔٔ
 ٖٖٓالمصدر الس بأل :  .ٗٔٔ
 9ٌٙٔنظر : من توجٌه ت األسالم :  .٘ٔٔ
 ٖٙٔ/ ٌٔنظر : صفوة التف سٌر :  .ٙٔٔ
 7ٖال عمران :  .7ٔٔ
 7ٖٔ/ ٔصفوة التف سٌر :  .8ٔٔ
 ٓٔ – 7مرٌم :  .9ٔٔ
 ٗ٘ٔال عمران :  .ٕٓٔ
 8ٙ – 7ٌٙوسف :  .ٕٔٔ
 8ٌٙوسف :  .ٕٕٔ
 ٕ٘مرٌم :  .ٖٕٔ
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 9ٓٙ7/ ٘ٔتفسٌر الشعراوي :  .ٕٗٔ
 ٌٕٖٗٓنظر : قص، االنبٌ ء :  .ٕ٘ٔ
  8ٕٗ،  8ٌٖٕنظر : من صنٌع القرأن :  .ٕٙٔ
ٕٔ7.  : ،ٗٔ – ٕٗ  
 ٌٕٕٓغ لطونك اذ ٌقولون :  .8ٕٔ
 ٔٗالروم : .9ٕٔ
  8ٕنظور اسالمً : ٌنظر : البٌئة من م .ٖٓٔ
  ٕ٘األنف ل :  .ٖٔٔ
  9ٕ – ٕٙ/ ٗٔالتفسٌر المنٌر :  .ٕٖٔ
  9ٕالذارٌ ت :  .ٖٖٔ
 ٔ٘االعراف :  .ٖٗٔ
 ٖٕ – ٕٕاالنف ل :  .ٖ٘ٔ
 ٕٙٔ/ٌٕنظر: عمدة التفسٌر : .ٖٙٔ
 ٌٔٔونس :  .7ٖٔ
 ٕٙٔ/ٌٕنظر: عمدة التفسٌر : .8ٖٔ
  ٌٕٔونس :  .9ٖٔ
 ٌٕٔونس :  .ٓٗٔ
 ٕٙٔ/ٕعمدة التفسٌر : .ٔٗٔ
 9٘8/ ٌٕنظر التفسٌر الوسٌط :  .ٕٗٔ
 7ٙاالسراء :  .ٖٗٔ
 ٖٕ – ٕٕس : ٌون .ٗٗٔ

 
 

 المصادر والمراجع
،  ٔصااا لا محماااود وهباااً (، دار الفكااار ، دمشاااأل ، ط ٓالبٌئاااة مااان منظاااور إسالمـاااـً: )د .ٔ

  ٓم ٕٗٓٓ
التحرٌر والتنوٌر المعروف بتفسٌر ابن ع شور ، مؤسسة الت رٌ  العربً ، بٌروت ، لبن ن ،  .ٕ

  ٓم  ٕٓٓٓ،  ٔط
ب الادٌن أباو العبا س أحماد بان محماد بان تحفة المحت ا بشرح المنه ا : ) شٌ  اإلسالم شه  .ٖ

هـ ( ، وهو شرح على كتا ب : ) منها ا الطا لبٌن ( فاً  97ٗعلً بن حجر الهٌتمً : ) ت 
فقم اإلسالم الش فعـــــــــً ، لإلم م أبً زكرٌ  محً الدٌن ٌحٌـــى بن شرف النووي :  ) ت 

  ٓم ٕٔٓٓ،  ٔهـ ( ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبن ن ، ط  7ٙٙ
تفسٌر ابن ابً ح تم الرازي المّسمى التفسٌر ب لمأثور : ) شٌ  اإلسالم عبادالرحمن بان اباً  .ٗ

هاااـ ( ، دار الكتاااب  7ٕٖحااا تم محماااد بااان ادرٌاااس التمٌماااً الحنظلاااً الاااّرازي المتاااوّفى ) 
  ٓم  ٕٙٓٓ،   ٔالعلمٌـــــة ، بٌروت ، لبن ن ، ط 

تٌن : ) جالل الدٌن محمد بن أحمد المحلّاً ت تفسٌر الجاللٌن به ما القرأن الكرٌم ، للعالّم .٘
هااـ ، دار إحٌاا ء  9ٔٔهااـ ، وجااالل الاادٌن عباادالرحمن باان ابااً بكاار السااٌوطً : ت 8ٙٗ: 

  ٓم  999ٔالتراي العربً ، بٌروت ، لبن ن ، 
تفسٌر السراا المنٌر فً اإلع نة على معرفة بعض مع نً كالم ربن  الحكٌم الخبٌر ، تفساٌر  .ٙ

هاـ ، دار الكتاب العلمٌاة ، بٌباروت ، لبنا ن ،  977المصري المتوّفى ت  الخطٌب الشربٌنً
  ٓم  ٕٗٓٓ،  ٔط
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 ٗٓٙ -هاـ  ٗٗ٘التفسٌر الكبٌـر : ) فخرالدٌن محمد بن عمرالتمٌمـاـً الارازي الش فعــاـً() .7
  ٓم ٕٓٓٓ،   ٔهـ (، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ط 

ت (  ٓط ( و )د ٓبا ر الٌـــــاـوم ، ) دتفسٌر الشعراوي : ) محمد متاولًّ الشاعراوي ( ، أخ .8
ٓ  

تفسٌر القرأن العظٌم ، المسمى أولى م  قٌل فـــً أٌ ت التنزٌل : ) رشاٌد خطٌاب الموصالً  .9
  ٓط (  ٓم  ، مؤسسة دار الكتب ، ج معة الموصل ، )د 97ٗٔ(  

تفسٌر المراغً : ) أحمد مصطفى المراغً ( ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبن ن  .ٓٔ
  ٓم 998ٔ  ٔط، 
وهبة الزحٌلً ( ، دار الفكار  ٓدٓالتفسٌر المنٌر فً العقٌدة والشرٌعة والمنهج : ) أ .ٔٔ

  ٓم  ٕ٘ٓٓ،    8، دمشأل ، ط 
،  ٕوهبااة الزحٌلــــااـً ( ، دار الفكاار ، دمشااأل ، ط  ٓدٓالتفسااٌر الوسٌـــــااـط : )أ .ٕٔ

ٕٓٓٙ ٓ 
ط (  ٓم ، ) د 99٘ٔ دراس ت قرأنٌـة : ) محمد قطب ( ، دار الشروأل ، القا هرة ، .ٖٔ

ٓ 
هـ ( ،  7ٕ٘ -هـ  7ٕٓسنن ابن م جة : ) محمد بن ٌزٌد أبو عبدهللا القروٌنً ( : )  .ٗٔ

  ٓت ( ٓط ، د ٓدار الفكر ، بٌروت ، تحقٌأل : محمد فؤاد عبدالب قً ، ) د
محمااد علااً الصاا بونً ( ، دار إحٌاا ء التااراي العربـااـً ،  ٓصاافوة التف سااٌر: )  د .٘ٔ

  ٓم ٕٓٓٓ،   ٕ بٌروت ،   لبن ن ، ط
سنن البٌهقً الكبرى : ) أحمد بن الحسٌن بن علً بن موسى أبو بكر البٌهقاً ( : )  .ٙٔ

هـ ( ، مكتبة دار الب ز ، مكة المكرمة ، تحقٌأل : محماد عبادالق در عطا  ،  8٘ٗ -هـ   8ٖٗ
  ٓط (  ٓم ، ) د 99ٗٔ

 -هااـ  9ٕٓساانن الترمااذي : ) أبااو عٌسااى الترمااذي الساالمً : محمااد باان عٌسااى : )  .7ٔ
هـ ( ، دار إحٌ ء التراي العربً ، بٌروت ، تحقٌـــــــأل : أحمد محمد ش كر واخارون  79ٕ
   ٓت ( ٓط( ،   )د ٓ،)د

 -هاـ  ٕ٘ٔسنن النس ئً الكبارى : النسا ئً ) أحماد بان شاعٌب أباو عبادالرحمن : )  .8ٔ
علمٌة عبدالفغ ر سلٌم ن البنداري ، سٌد كسروي حسن ، دار الكتب ال ٓهـ( ، تحقٌأل د ٖٖٓ

  ٓت (  ٓط ( ، )د ٓ، بٌروت ، ) د
 7ٕٙعمدة الق ري شرح صحٌا البخ ري : ) بدرالدٌن محمد بن أحمد العٌنً (  : ) .9ٔ

  ٓت (  ٓط ( ، )د ٓهـ ( ، دار إحٌ ء التراي العربً ، بٌروت ، )د 8٘٘ -هـ
عمدة التفسٌر عن الح فظ بان كثٌار ، مختصار تفساٌر القارأن العظاٌم ) الشاٌ  أحماد  .ٕٓ

  ٓم ٕ٘ٓٓ،   ٕ( ،  دار الوف ء ، مصر ، ط  ش كر
،   ٗوهباااة الزحٌلاااً ( ، دار الفكااار ، دمشاااأل ، ط  ٓدٓالفقاام اإلساااالمً وأدلتااام : )أ .ٕٔ

  ٓم 997ٔ
فت وى القرأن : ) محمد متولّــً الشعراوي ( ، مكتبة التراي اإلساالمً ، القا هرة ،  .ٕٕ

 ٓم ٕٗٓٓ، ٔط
رٌن : ) محمااد الصاا دأل إبااراهٌم القاارأن العظااٌم هداٌتاام وإعجاا زه فااً أقااوال المفساا .ٖٕ

  ٓم  989ٔ، ٕعرجون ( ، دار القلم دمشأل ، الدار الش مٌـــــــة ، بٌروت ، ط 
قص، االنبٌ ء : ) محمد متولًّ الشعراوي ( ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، لبنا ن  .ٕٗ

  ٓت (  ٓط( ، ) دٓ، )د
، دار عما ر ،  ف هل ص لا السا مرائً ( ٓلمس ت بٌ نٌة فً نصو، التنزٌل : ) د .ٕ٘

  ٓط (  ٓم ، ) د 998ٔعم ن ، األردن ، 
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مغنً المحتا ا الاى معرفاة معا نً ألفا ظ المنها ا : ) ألشاٌ  شامس الادٌن محماد بان  .ٕٙ
الخطٌب الشربٌنً ( علــى ماتن منها ا الطا لبٌن لإلما م الناواوي ، دار المعرفاة ، بٌاروت ، 

  ٓم ٕٗٓٓ،  ٕلبن ن،  ط 
 ب التأوٌااال فاااً معااا نً التأوٌااال : ) اإلمااا م مختصااار تفساااٌر الخااا زن المّسااامى لبااا .7ٕ

عالءالدٌن علً بن محمد البغدادي المعروف ب لخ زن ( اختصاره وهذبام : الشاٌ  عبادالغنً 
  ٓم ٖٕٓٓ،   ٔالدقر ، دار الٌم مة ، دمشأل ، ط 

،  ٔمصادأل حسان ( دارالنههاة ، ساورٌة ، ط  ٓمدخل الى الثق فة اإلساالمٌة : ) د .8ٕ
  ٓم ٕٙٓٓ -هـ  7ٕٗٔ

،  7توجٌهاا ت اإلســـــااـالم : )محمااود شاالتوت ( ، دار الشااروأل ، القاا هرة ، ط ماان  .9ٕ
  ٓم ٕٗٓٓ،   8م ، ط  98ٖٔ -هـ  ٖٓٗٔ

ٌّع القرأن : ) د .ٖٓ هـ  ٖٕٗٔ،  ٕشوقً ابو خلٌل ( ، دار الفكر ، دمشأل ، ط  ٓمن ه
  ٓم ٕٕٓٓ -
ــااـً محمااد سااعٌد رمهاا ن البااوطً( ، دار الف رابــــ ٌٓغ لطونااك اذ ٌقولااون : ) د .ٖٔ

  ٓم ٕٓٓٓ،  ٖللمع رف ،ط 
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Abstract 

The Holy Quran is the primary source of Islamic Legislation, which is 

realistic in all the tenets and provisions that it carries because it is God's 

speech whose knowledge encompasses everything. Therefore, the Almighty 

had made it the ultimate of this legislations whose miracles and donations 

are unceasing. Thus when this eternal, miraculous and realistic book does 

not violate any permanent scientific development is realistic when it denies 

superstitions and ignorance which have scientific or intellectual bases. 

The Holy Quran is realistic when it focuses on reason and science and 

recommends meditation and brooding. It is realistic in all its jurisprudence 

and social legislations and when it allows those things which conform to the 

sound intuitions and it protects the righteous manner and right moralities. 

This paper falls into two sections, where the researcher focuses on the 

realism in the Holy Quran when it is seen that the prophets (peace be upon 
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them) deal realistically with people, and in the Almighty's legislations and in 

its realistic analyses of the human psyches selves.  

And in its realistic tackling of the historical events, medical facts, and in 

depicting of creatures manners through analysing selected samples from the 

Quranic verses. 
 

 
 


