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)الباطل في القرآن(

إعداد
حمزة عبد الفتاح أحمد قاسم: األستاذ

محسن سميح الخالدي: الدكتور
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)في القرآنالباطل (

احلمد هللا الذي أنزل كتابه املبني حجة على العاملني، فأظهر احلق وأزهق الباطل، والصالة على رسوله األمني 
فهذا حبث يعرض الباطل : الذي أرسله ربه رمحة للعاملني، فاضمحل ظالم الباطل، وأشرق نور اليقني، وبعد

يف القرآن الكرمي، كما ويعرض صور الباطل من منظور قرآين، يتتبع وروده يف اللغة، ويعرض معانيه ودالالته 
.وأنواعه ومسلكيات أتباعه، ومآهلم وتصوير القرآن الكرمي حلاهلم

مفهوم  الباطل: المبحث األول 
خصص هذا املبحث للكالم عن املعىن اللغوي واالصطالحي ملادة الباطل، وبيان أمساء الباطل، وتتبع 

:مطالب أساسيةمخسةوتألف املبحث مناالستعمال القرآين هلذه املادة، مع بيان األلفاظ ذات الصلة، 

.المعنى اللغوي واالصطالحي: المطلب األول 

.الباطل في اللغة: أوال
ذهاب الشيء وزواله، وقلة مكثه يف الوجود : ، ويعين)1(ن املعلوم أن الباطل خالف احلق وضدهم

.ولُْبِثهِ ُمْكِثهِ وِقلَّةُ الّشيءَذَهابُ وهوواحد،أصلوالالموالطّاءالباء) َبَطلَ (: "والواقع، قال ابن فارس
فالمنهشيءوكلّ ألفعاله،حقيقةالألنّهالَباِطلَ الّشيطانُ وُمسّي. وبُطُوًال بُْطًال يـَْبُطلُ الشَّْيءُ َبَطلَ : يُقال

. )2("للمتالفنفسهيعرضألنّه...الّشجاعُ عليه، واْلَبَطلُمعّولواللهمرجوع

).36: ص(، وخمتار الصحاح، للرازي )1635/  4(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري : ينظر) 1(
.، بتصرف يسري)258/  1(مقاييس اللغة، البن فارس ) 2(
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.)1("بطالفهوتعطلأيَبطالًة،بالفتحاألجريُ وَبَطلَ "
فالشيطان سرعان ما يزول شرُه، ويظهر وهُنه، فالذي يربط تلك املعاين مجيعها هو الزوال والالقيمة؛ 

.والبطُل يزول بتعريض نفِسه للخطر، والبطالُة كذلك ال قيمة لصاحبها وال أثر

.الباطل في االصطالح: ثانيا
: ما ال يعتد به، وال يفيد شيًئا، أو هو: هو الذي ال يكون صحيًحا بأصله، أو هو: عرفه اجلرجاين بقوله

)2.(املعىن من كل وجه مع وجود الصورة؛ إما النعدام األهلية أو احمللية، كبيع احلر، وبيع الصيبما كان فائت 
اْلَباِطل َما فقد ِمْنُه ركن أَو َشرط ِبَال َضُرورَة :" بقولهاحلنفيالسنيكياألنصاري،حممدبنزكرياوعرفه 

.)3("بعض اْألَبـَْواب ِألَن َذِلك اْصِطَالحَوَال يـَُناِفيِه اْخِتَالفهَما ِيف ،ويرادفه اْلَفاِسد عندنَا
والفاسد والساقط ضد الصحيح، وضد احلق، وهو ما ال ثبات له من املقال والفعال : الباطل"وقال املناوي 

).4"(عند الفحص عنه
أَمرا َما ، َوَذِلَك اْألَمر َال يكون من َذِلك اْلِفْعل، َوُهَو أَْيضا ُهَو َأن يفعل فعال يـُرَاد بِهِ : "وعرفه الكفوي بقوله

).5"(َما أبطل الشَّرْع حسنه، كتزوج اْألََخَوات 
أباطيل، وهو ضد احلق، وهو ما ال يكون : الذي ال يثبت عند الفحص، مجعه: ويف معجم لغة الفقهاء

) 6.(مشروعا بأصله
، )7(حهم يف تعريف الباطل مبا يفضي إىل بطالن احلكم الشرعي وزوالهويظهر أن الفقهاء هلم اصطال

ويذكرون جبانبه الفاسد، مع التفريق بينهما، وقد أثّر فهم الفقهاء للباطل على صياغة أهل االصطالح، وهذا 
ظهر جليا يف التعريفات السابقة، وهناك من نّص على تعريف أهل الفقه جبانب أهل االصطالح، فقد جاء 

ما وقع غري صحيح من أصله، خبالف : "معجم اللغة العربية املعاصرة تعريف الباطل عند الفقهاء بأنهيف
) 8".(الفاسد الذي يقع صحيًحا يف مجلته ويعوزه بعض الشرط ليتم

).1635/  4(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري ) 1(
).42: ص(التعريفات : ينظر) 2(
).74: ص(احلدود األنيقة والتعريفات الدقيقة ) 3(
) .69: ص(التوقيف على مهمات التعاريف، للمناوي ) 4(
) .244: ص(الكليات، للكفوي) 5(
) .103: ص(حامد صادق قنييب -معجم لغة الفقهاء، حممد رواس قلعجي :  ينظر) 6(
).39: ص) (سعيد أبو حبيب(تور القاموس الفقهي، للدك: ينظر) 7(
) .219/ 1(أمحد خمتار عبد احلميد. دمعجم اللغة العربية املعاصرة، ) 8(
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وقد نص كثري من فقهاء احلنفية على وجه اخلصوص على أن اْلَفاِسد َما يكون َمْشُروعا بَِأْصِلِه دون َوصفه، 
)1.(اْلَباِطل َما َال َمْشُروِعيَّة ِفيِه أصال وَ 

ما ال ثبات : : بالنظر إىل ما ذكر من املعاين االصطالحية
وما جيمع هذه املصطلحات مع املعىن ). 2(له، وال خري فيه، سواء أكان اعتقادا أم فعال أم كالما أم غريه

الباطل كأنه مل يكن، : و الزوال والذهاب، فما كان غري صحيح فهو إىل ذهاب، ويف عرف الفقهاءاللغوي ه
فهو زائل، حىت كلمة بطل اليت تقال للشجاع فألنه يعرض نفسه للموت، ودمه للهدر، أو ألنه يبطل دم من 

)3.(تعرض له أي يذهبه ويزيله
يُعّد ارتباطا وثيقا؛ يقوم على أن الباطل ال _ الصطالحياللغوي وا_ومن مث فإن االرتباط بني املعنيني 

.  قيمة له، وال دوام؛ فسرعان ما يتالشى بال أثر يُذكر

.في االستعمال القرآنيالباطل : المطلب الثاني
.المشتقات التي وردت عليها مادة بطل: أوال

عند اإلنسان  املسلم؛ إذ إن احتمالية اخلطأ ال القرآن الكرمي املصدر األول للمعلومات  املوثوقةدعيُ 
، ]٤٢: فصلت[چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻچ :قال اهللا تعاىلتوجد فيه أبدا،
فسر الكرمي يالقرآن آياتيف القرآن ضرورة حتمية ال انفكاك عنها ؛ فباطللنظر يف معىن الاومن هنا كان 
:مادة الباطل يف القرآن الكرمي جند اآليت، وعند تتبع بعضها بعضا

، وروضة الناظر وجنة املناظر، البن قدامة املقدسي )112/  1(، واحملصول، للرازي )89/ 1(أصول السرخسي، : ينظر) 1(
، والبحر الرائق شرح كنز الدقائق )195: ص(ائر، البن اجلوزي ، ونزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظ)183/  1(

، والدر املختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار )8/19(، و)7/311(، و)136/ 6(ومنحة اخلالق وتكملة الطوري 
) .579: ص(
، والكليات، أليب )129: ص(، واملفردات يف غريب القرآن، لألصفهاين )42: ص(التعريفات، لعلي اجلرجاين : ينظر) 2(

، ومعجم اللغة العربية املعاصرة،)39: ص(، والقاموس الفقهي، للدكتور سعيد أبو حبيب )244: ص(البقاء الكفوي 
).219/  1(للدكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر

) .69: ص(التوقيف على مهمات التعاريف،  للمناوي : ينظر) 3(
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ةسور أربع وعشرين وثالثني آية قرآنية، مجيعها يف اثنتني تباش) بطل(وردت املادة :أوال
.)4(مع االختالف يف سورة الرعد،)3(الباقي مكية وهي ست عشرة سورة، و )2(دنيةمنها مبع، س)1(قرآنية

قرابة الضعف من عدد السور املدنية اليت ) بطل(املادة كية اليت وردت فيها امللسوراُيالحظ بلوغ :ثانيا
ذين استحوذ عليهم واقع أهل مكة الفهو يتناسب مع ؛احلكيم اخلبريكالم له داللة يف، وهذا وردت فيها

.ابتداء بالشيطان واألصنام واهلوى، وانتهاء بالكذب وغريه، الباطل بكل صوره

وورود املادة يف قليل من السور املدنية دليل على ارتفاع اإلميان وانتشاره يف املدينة هذا من ناحية، ومن :ثالثا
_ وهم املنافقون، واليهود_ناحية أخرى فإن ورودها يف العهد املدين فيه إشارة إىل بروز أتباٍع للباطل جدد 

. ينبغي احلذر منهم

بطَل، تُبطلوا، يُبطل، َسُيبطله، باطل، : (يف القرآن العظيم على سبع صيغ هي) بطل(وردت املادة :رابعا
).باطال، املبطلون

حيث ورد يف ) باطال(بصيغة اسم الفاعل ستا وعشرين مرة، باإلضافة إىل اللفظ ) باطل(ورد اللفظ :خامسا
فريقي احلق والباطل، بقيادة الفاعل األول للباطل موضعني، والظاهر أنه جاء ليبني حقيقة الصراع القائم بني

.إبليس

). 124-123: ص(قرآن، حملمد فؤاد عبد الباقي، املعجم املفهرس أللفاظ ال: ينظر) 1(
. 2). 34:التوبة(، و)161:النساء(، و)71:آل عمران(، و)42،188:البقرة: (يف سورة) بالباطل. (1:وألفاظها هي) 2(
يف ) يبطل. (4). 33: حممد(، و)264:البقرة: (يف سورة) تبطلوا. (3). 3: حممد(، و)8: األنفال: (يف سورة) الباطل(

يف ) باطال. (6). 173:األعراف: (يف سورة) املبطلون. (5). 118:األعراف: (يف سورة) بطل). (8:األنفال: (ةسور 
).139: األعراف: (يف سورة) باطل. (7). 191:آل عمران: (سورة

، )30: لقمان(، و)62: احلج(، و)8: األنبياء(مرتان، و) 81: اإلسراء(يف سورة ) الباطل. (1: وألفاظها هي) 3(
: غافر(، و)58: الروم(، و)48: العنكبوت(يف سورة ) املبطلون. (2). 24: الشورى(، و)42: فصلت(، و)49:سبأ(و

: العنكبوت(، و)72: النحل(يف سورة ) أفبالباطل. (4). 81: يونس(يف سورة) سيبطله. (3). 27: اجلاثية(، و)78
. 7). 27: ص(يف سورة ) باطال. (6). 5: غافر(، و)52: العنكبوت(، و)56: الكهف(يف سورة ) بالباطل. (5). 67

).16: هود(يف سورة ) باطل(
ېۉۉۅۅۋۋٷۈۈۆۆۇۇڭڭڭڭۓۓےے(:حيث قال تعاىل) 4(

.]١٧: الرعد[)ېې
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)الباطل(وكأنه يُراد منا أن نفهم كل الصيغ األخرى يف ضوء الصيغة الشائعة 
.  _عليه من اهللا ما يستحق_الفاعل احلقيقي هلا، والداعي هلا إبليس 

ې   ې  ۅ  ۉ  ۉ  چ :بالنفي يف موضعني، األول منهما قوله تعاىلمسبوقة) تبطلوا(إن جميء اللفظ :سادسا

ې  ې  
ڇ  ڇ  چ :قوله سبحانهالثاين ، و ]٢٦٤: البقرة[چیی  ی    ی  

بط أعماهلم حتأناهللا تعاىل بعباده منعنايةل واضح على ي، دل]٣٣: حممد[چڈ  ڈ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
، إشارة ملا جيب أن يكون عليه حال الداعي من تغليب الرمحة يف معاملته مع الناسوكذلك فيه 

.وحرصه على هدايتهم

: األعراف[چی    ی  چ : بصيغة املاضي، كما يف قوله تعاىل) بطلَ (ورد اللفظ :سابعا

؛ ليشري إىل أنه ثبت يف الواقع زوال الباطل، فعليهم أن ال يتعلقوا به، وورد يف آيتني على املستقبل، ]١١٨
]٨١: يونس[چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ ڦٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  چ : حيث قال سبحانه

، ليبني أنه ال قيمة له مستقبال، ]٨: األنفال[چۉ  ې      ې  ۅ  ۉۋ  ۅ   چ :وكذلك يف قوله سبحانه، 
وأنه كلما حدث الباطل فإن اهللا تعاىل التجدد واحلدوث،ى يدل علالفعل؛ إذ إن وسرعان ما سيزول

وبالتايل عليكم يا أهل ملستقبل، اإبطال الباطل سواء يف املاضي، أو باستمرارتذكري وفيه كذلك سيزيله،
. بالباطل وأهلهتعبئوا، وأن ال رفع معنوياتكماحلق 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ :كما يف قوله تعاىل_على صيغة اجلمع ) املبطلون(يالحظ يف جميء لفظ : ثامنا

چڄپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  
أن طرق _وغريمها]٢٧: اجلاثية[چۓہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓچ :، وقوله سبحانه]٧٨: غافر[

وجميء اللفظ على . لكّن مآهلم إىل اخلسران والفشلالصد عن احلق وأهله،على

. لبطالن؛ ألن اهللا تعاىل تكفل بإبطالها

، أسلوبا بليغا من أساليب ]٨: األنفال[چۉ  ې         ې  ۅ  ۉۋ  ۅ   چ :نتعلم من قوله تعاىل:تاسعا
القرآن يف احملاّجة واالستدالل، يقوم على استخدام األلفاظ اليت يستخدمها اخلصم؛ فقد أبطل القرآُن الباطل 

:يُبطل، وقد استخدم القرآن هذا األسلوب كثريا، كما يف قوله تعاىل: بلفظ من جنسه وهو
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واستخدام احلجة من ، ]٢٧٦: البقرة[چڈڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ          ک           ک       ڎ  ڎڌ   ڌ  چ 
.دليل اخلصم وألفاظه أبلغ يف االستدالل، وأفحم يف احلجة

؛ حيث تبني يف املطلب األول أن من معاين )الَبَطل(لفظ ): َبَطلَ (من لطائف مشتقات اللفظ :عاشرا
الزوال والالفائدة، بينما لفظ البطل واليت تعين الشجاع، والذي ال شك يف أمهيته وفائدته، فسبحان : الباطل

. من مجَّل لغة العرب مبعان ال تنضب، وسبحان خمرج احلي من امليت

من اللفتات الواردة يف الفوارق بني اآليات الكرمية، يف آييت احلج ولقمان، حيث ذكر اهللا :عشرحادي 
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ڭ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓچ :يف آية احلج، قال سبحانه) هو(كلمة تعاىل

: ، بينما مل تُذَكر يف سورة لقمان، حيث قال تعاىل]٦٢: احلج[چۆ     

، واجلواب ]٣: لقمان[چڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ         چ    چ 
هذهتوكيدفناسبوالواوواهلاءوالنونبالالممؤكداتعدةمجلتقدمهااحلجآيةأن" :_واهللا أعلم_عليه 
چ : بعدهااحلجيفجاءولذلكذلك،مثللقمانيفيتقدمومل.هلنتبعااجلملة

إذن ،)1("]٢٦: لقمان[چچ : ، وىف لقمان]٦٤: احلج[چ
.ألجل ذلك) إنّ (جاءت على شكل مجلة إمسية، وكذلك مؤكَّدة ب

.الباطل في القرآنةعليها لفظوردتالمعاني التي : ثانيا
وعند تتبع مادة الباطل يف القرآن الكرمي لقد تعددت معاين الباطل واختلفت حسب السياق القرآين؛

) :2(
گگ  گ  گ  چ :قوله تعاىلعنديف معىن الباطل _ رمحه اهللا_فقد ذكر الطربي ؛)الكذب والخلط: (أوال

، وال شك يف أن الكذب باطل؛ فضرره ظاهر، )1(أنه اخللط والكذب، ]٤٢: البقرة[چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  
.وسرعان ما يظهر ويعرفه الناس

).265: ص(، البن مجاعة املتشابه من املثاينيفاملعاينكشف ) 1
نزهة األعني النواظر يف علم : رجح ابن اجلوزي) 2(

، )38: ص(، ، وعّد  كل من الدكتور سعدي أبو حبيب يف القاموس الفقهي )196: ص(الوجوه والنظائر، البن اجلوزي، 
مخسة معان للباطل ) 219/ 1(اللغة العربية املعاصرة يف معجم )  هـ1424: املتوىف(والدكتور أمحد خمتار عبد احلميد عمر 

والذي يظهر أن ذلك يتبع اجتهاد أهل التفسري يف بيان معىن اللفظ يف كل سياق ورد فيه، فقد مجع يف . يف القرآن الكرمي
العربية املعاصرة يف نقطة واحدة، أما الدكتور أمحد خمتار فقد مجع يف معجم اللغة) الصنم، أو إبليس (القاموس الفقهي بني 

.يف نقطة واحة، وأخال أن غريه رمبا فّصل يف هذه النقاط فأفرد كل لفظة عن غريها) الظُْلم والبَـْغٌي، والتحريف والتزوير( بني 
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]٤٢: فصلت[چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ و
قولفيبطله، وهوكتاببعدهمنجييءوالقبله،اليتالكتبمنالتكذيبيأتيهال": مقاتلقال

.)2("الكليب

ٹ ٹو،]١٨٨: البقرة[چں ڱ  ڱ  ڱ  ں   چ : قال سبحانه، )أكل المال ظلما(: ثانيا

]١٦١: النساء[چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    چ 
.]٣٤: التوبة[چڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇٹ چٹو

:)3(الباطل يف أكل أموال الناس، فقيلرين يف بيان وجهوقد تعددت أقوال املفس
.ذلكوحنوواملالهياخلمرومثناملغينوأجرةكالقماراللهو- أ

. الزوروشهادةاحلكميفالرشوةبطريقيأكلهأن- ب
. ذلكوحنوواألمانةالوديعةيفوذلكاخليانة- ت
.أن يأكله بطريق التعدي والنهب والغصب- ث

يأخذهامبعىنالناس؛أمواليأكلفالن: يقالوهلذااألعظم،املقصودألنهباألكلاملالأخذعنعربوإمنا
)4(.حلهابغري
،]٣: حممد[چڄڦ  ڦ  ڦ           ڦ           ڄچ :كما قال احلق سبحانه؛)إبليس أو الشيطان: (ثالثا

ِإبليس؛ اتَّبُعوا وسوسته بالذي : يعين: "قال ابن أيب زمنيفكل جريرة ترتكب يف احليلة سببها تزيني الشيطان، 
أي : " يقول ابن قتيبة]٤٩: سبأ[چٻ  ٻ  پ   چ :، وعن قوله تعاىل)5("دعاهم إليه من عبادة األوثان

.)6("الشيطانُ 
، ]١٨: األنبیاء[چگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ٹ چ عند قولھ وقال قتادة

.)7(إبليسالباطل
.)8(األصنامالباطل]٥٢: العنكبوت[چٹ ٹ چ الصنم :رابعا

.)132/  1(،  والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري )568/  1(جامع البيان، للطربي : ينظر) 1(
)38/ 4(دي التفسري الوسيط للواح) 2(
، وتفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين )613/ 3(، والتفسري البسيط، للواحدي )126/ 1(تفسري السمرقندي : ينظر) 3(

).163/  2(، والتفسري املنري، للزحيلي )119/ 1(التنزيل 
) .120/ 1(تفسري اخلازن لباب التأويل يف معاين التنزيل : ينظر) 4(
).234/  4(زيز، البن أيب زمنني تفسري القرآن الع) 5(
).358: ص(غريب القرآن، البن قتيبة ) 6(
).94/ 8(، تفسري الثعليب )155/ 2(، تفسري ابن فورك )421/ 18(تفسري الطربي : ينظر) 7(
.)563/ 8(، والبحر احمليط يف التفسري )686/ 3(تفسري البغوي  : ينظر) 8(
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.)1(اْألَْصَنامعَباَدة: ْلَباِطلفا. ]٨١: اإلسراء[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ٹ  ٹ ٹ چ و
النَِّيبُّ َدَخلَ : قَالَ َعْنُه،اللَّهُ َرِضيَ َمْسُعودٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ويؤيد هذا القول ما أخرجه البخاري يف صحيحه عن

َة،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى َوَجَعلَ يَِدِه،ِيف بُِعودٍ َيْطُعنـَُهاَفَجَعلَ ُنُصًبا،َوِستُّونَ ِمائَةٍ َثَالثُ الَكْعَبةِ َوَحْولَ َمكَّ
،َجاءَ (: " يـَُقولُ  .)2(اآليَةَ " )الَباِطُل َوَزَهقَ اَحلقُّ

: ، أي]٨: األنفال[چۉ  ې         ې    ۉۋ  ۅ   ۅچ :حيث قال تعاىل؛)الشرك والكفر: (خامسا
.)3(يذهب بالشرك أو الكفر وميحقه

بعض املفسرين عند ذكر ،]٨١: اإلسراء[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ٹ  ٹ ٹ چ و
)4(.الشركوالباطلاإلسالم،احلق: هذه اآلية أن

لقولني جند أن عبادة وهو قريب مما ذكر يف القول الرابع، من أن الباطل عبادة األصنام، فعند اجلمع بني ا
. األصنام شرك

چڄ  ڄ             ڄڦ  ڤ  ڤ  ڤ     ڦ  ڦ  ڦ  چ :؛ كما يف قوله تعاىل)5()الفاسد المضمحل: (سادسا

.فمآل ماهم فيه إىل ضالل، فال قيمة لسعيهم، ]٣٩١: األعراف[
يضمحل الباطل، فال : " ]٨١: اإلسراء[چں  ڻ  ڻ          ٹ  چ: وقال السعدي تفسريا لقوله تعاىل

.)6("يبقى له حراك
:البقرة[چې  ې  ې   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ :؛ كما قال سبحانه وتعاىل)7()الحبوط وذهاب األجر(:سابعا
._إن شاء اهللا_، كما سيظهر يف بيان اآلية وغريها ]٢٦٤
وَزَهَق مبعىن ، ]٨١: اإلسراء[چں   ں  ڻ  ڻ          ٹ  ٹ ٹ چ ،)ما ال ثبات له عند الفحص(: ثامنا

.)8(الناظروضوح عيبه، فيكون هالكاً عند املتدبِّر : َبَطل، واملراد من بطالنه وهلكته
ومجلة إن الباطل كان زهوقا تذييل للجملة اليت قبله ملا فيه من عموم يشمل كل باطل يف  :"قال ابن عاشور

وإذا كان هذا شأن الباطل كان الثبات واالنتصار شأن احلق ألنه ضد الباطل فإذا انتفى الباطل . كل زمان
.ثبت احلق

.)271/ 3(تفسري السمعاين ) 1(
نَاُن الَِّيت ِفيَها اخلَْمُر،رقم : صحيح البخاري، ِكَتاب املَظَاملِِ َوالَغْصِب، بَابٌ ) 2( )136/ 3(،  )2478(َهْل ُتْكَسُر الدِّ
).200/ 2(، والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري )297/ 2(النكت والعيون، املاوردي : ينظر) 3(
).398/ 2(، و تفسري النسفي )122/ 3(التفسري الوسيط للواحدي : ينظر) 4(
).448/  2(، واحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية )83/ 13(تفسري الطربي : ينظر) 5(
).465: ص(تفسري السعدي ) 6(
).311/  3(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب : ينظر) 7(
).49/ 3(زاد املسري يف علم التفسري ) 8(
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ظهر احلق يف هذه األمة وانقضى : واملعىن. اجلملة اليت قبلها
.)1("الباطل فيها، وذلك شأن الباطل فيما مضى من الشرائع أنه ال ثبات له

چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ٹ چ ٹ،)الزيادة والنقصان(: تاسعا

كتابُ بعدهيأيتَوَال تبطلهالتقدمتاليتالكتبأنأحدمها:وجهانفيه:" قال الزجاج، ]٤٢: فصلت[
منالباطلفيأتيهفيهيزادأويديهبنيمنالباطلفيأتيهمنهيَنُقصَ أنمنحمفوظأنهالثاينوالوجه.يـُْبِطُله
.)2("خلفه
: هذاعلىالباطلوالسدي، ومعىنقتادة،قولوهذا:" الواحدي بعد أن نقل قول الزجاج السابقوقال

).3("والنقصانالزيادة

.األلفاظ ذات الصلة: ثالثالمطلب ال
، وفيما يأيت الفساد، والضالل، واحلبوط، واللغو، واحلق: هناك ألفاظ كثرية ذات صلة وثيقة بالباطل، أمهها

:بيان ذلك

.الفساد).أ
.مفهوم الفساد: أوال

)5(مساعيّ وهو مصدر،)4(يكاد أهل اللغة جيمعون على أن الفساد ضد الصالح:الفساد في اللغة
فسدى،وقومفاسد،فهوفسادا،يفسدالشئفسد"و،)6("وُفُسوداً َفساداً وَفُسدَ ويـَْفِسدُ يفُسدُ فسدَ "من 
. أناوأْفَسْدتُهُ . انـَْفَسدَ يقالوال. فسيدفهوبالضم،الشئفسدوكذلك. وسقطىساقط: قالواكما

.)7("ِفيِهَماوَفِسيدٌ فاسدٌ فـَُهوَ .املصلحةخالف: واملَْفَسَدةُ . االستصالحخالف: واالْسِتْفسادُ 

).188/ 15(نوير التحرير والت) 1(
).388/ 4(معاين القرآن وإعرابه للزجاج ) 2(
).38/ 4(التفسري الوسيط للواحدي ) 3(
/  4(، ومقاييس اللغة، البن فارس )335/  3(، ولسان العرب، البن منظور )231/  7(العني، للفراهيدي : انظر) 4(

).519/  2(للغة وصحاح العربية، للجوهري ، والصحاح تاج ا)257/  12()503
).425/  2(اجلدول يف إعراب القرآن، حملمود صايف ) 5(
).335/  3(لسان العرب، البن منظور ) 6(
).519/  2(الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري ) 7(
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فالفاسد هو غري الصاحل، أّي التالف الذي اليصلح لشيء؛ ومن هنا يُقال للطعام إذا تغري شكله وطعمه 
.  )1(أو رحيه فاسد

ال خيتلف عن املعىن اللغوي كثريا؛ فهو ضد اإلصالح، وعرّفه اجلرجاين على :الفساد في االصطالح
االعتدال،عنالشيءخروج: " وعند ابن األثري ،)2(" حاصلة كانتأنبعداملادةعنالصورةزوال"أنه 

أنه ما ُخيرج الشيء عن طبيعته، فيصبح غري صاحل، ( ، واجلامع بينهما )3("كثريا أوعنهاخلروجكانقليال
).  ويزول

.الفساد في السياق القرآني: ثانيا
ة ت مخسأن املعاين اليت جاء عليها لفظ الفساد يف السياق القرآين بلغ)4(قد ذكر بعض أهل العلمل

:معان، على النحو اآليت
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : املعاصي، كما يف قوله تعاىلمبعىن:األولالمعنى

مناألرضيفأجتعل: " قال الطربي،]٣٠: البقرة[چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   
.)5("أمركوُخيالفيـَْعِصيكَ 

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ېې  ې  چ :  اهلالك، وذلك كما يف قوله تعاىلمبعىن:الثانيالمعنى

؛ بسبب )6(لو كان يف السماوات واألرض آهلة مع اهللا تعاىل هللكتا: ، فاملعىن]٢٢: األنبياء[چ
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋ  چ :تنازعهما على امللك، وهكذا يف قوله سبحانه

.]٢٥١:البقرة[چ

: ص(، واملعتصر من شرح خمتصر األصول من علم األصول، للميناوي )89/  2(أحكام القرآن، البن العريب : انظر) 1(
37.(

).166: ص(التعريفات، لعلي اجلرجاين ) 2(
).636: ص(املفردات يف غريب القرآن، لألصفهاين ) 3(
).115: ص(يه،  ليحىي بن سالم التصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت أمساؤه وتصرفت معان: انظر) 4(
).289/ 1(جامع البيان، للطربي ) 5(
).144/ 3(تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنني : ينظر) 6(
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ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ      چ : مبعىن تغيري الفكر والعقيدة، قال احلق سبحانه:الثالثالمعنى

يفِفرعونَ ُخمالفةإىلالّناسدعاءهمُ األرضيفباإلفسادوأرادوا"،]١٢٧: األعراف[چڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ
.)1(" عبادته
چ : التخريب، ومن ذلك ما جاء يف قوله تعاىلمبعىن:الرابعالمعنى

عليه _فملكة سبأ حّذرت مستشاريها من مغبة دخول سليمان ،]٣٤: النمل[چی  ی
)2(._ السالم

مؤداه إفساد ذات البني، وتقطيع الصالت، كما قال ، على اعتبار أن )3(السحرمبعىن:الخامسالمعنى
. ]٨١: يونس[چٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ چ :سبحانه

الصلة بين الباطل والفساد:ثالثا
يف ملا أن كان الفساد ما ُخيرج الشيء عن طبيعته، فيصبح غري صاحل، ويزول؛ وبالتايل يشرتك مع الباطل

.: : أمرين، األول

الضالل). ب
. مفهوم الضالل: أوال

، والذي يعين الضياع والذهاب والغياب، وكل من زاغ عن املطلوب )َضلَّ (مصدر : الضالل في اللغة
للذّكرالبهيمةمنَضلَّ َما) الضَّالَّةُ ("، و)4(بلغتان عند العر ) َيِضلُّ وَيَضلُّ (، و)(والقصد ُيسمى 

) َضلَّةً (يلومينوفالن. الطّريقفيهاُيَضلّ أيفيهماامليمَوفتحوكسرِهاالّضادبفتح) َمَضلَّةٌ (وأرضٌ . واألنثى
.)5("ِجّداَضالّ أي) ُمَضلَّلٌ (و) ِضلِّيلٌ (ورجل. َعْذلهيفللّرشاديُوفقملإذا

: الكافرُ وضلَّ غاب،إذااللَّنب،يفاملاءُ ضلَّ : يـَُقالالَغيبوبة،الضاللأصل"
.)6("َعنهُ غابِإذاالناسي،وضلَّ اُحلجَّة،عنَغابَ 

).221/ 2(معامل التنزيل يف تفسري القرآن، للبغوي) 1(
).454/ 19(جامع البيان، للطربي : ينظر) 2(
).368/ 8(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب : ينظر) 3(
، واملصباح املنري يف غريب )390/ 11(، ولسان العرب، البن منظور )356/ 3(مقاييس اللغة، البن فارس : ينظر) 4(

).363/ 2(الشرح الكبري، ألمحد الفيومي 
).185: ص(خمتار الصحاح، حملمد بن أيب بكر الرازي ) 5(
).320/ 11(األزهري حملمد بن أمحد ) 6(
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دت مقاصُدهم؛ حيث يقول ابن العريب عن : الضالل في االصطالح تعددت ألفاظ العلماء واحتَّ
، فقد ركز فيه وحصره يف االعتقادات، غري )1("األعمالدوناالعتقاديفالّسدادعنالُعدول:" بأنهالضالل 

عمداالنهجَعنعُدولكل: " أن صاحب الكليات عممه، وأضاف قيدا آخر يزيد يف العموم، حيث يقول
.)2("كثريا أَوَكانَ قَِليالَسهواأَو

وهو أن الضالل خالف اهلدى، سواء كان يف االعتقاد أو يف األفعال، وهذا أقرب لشموله مجيع املعاين،
الطّريقعنالعدولُ : "عامدا الضالل أم جاهال؛ فالنتيجة واحدة وهو أنه ضال، ولذا فقد عرفه الراغب بقوله

. )3("املستقيم 

.الضالل في السياق القرآني: ثانيا
:بثمانية معان، هي) الضالل(وميكن حصر املعاين اليت جاء عليها لفظ 

: النساء[چۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ چ : مبعىن الكفر والغواية، كما ورد يف قول احلق سبحانه:المعنى األول
النصيبوألصّدن،"وألضلنهم:"اآليةهذهيفصفتهوصفالذياملريدالشيطانقيلعنخمربًا"،]١١٩

، ومن ذلك قوله )4("الكفرإىلاإلسالمومنالضالل،إىلاهلدىحمجةعنعبادكمنأختذهالذياملفروض
.]٧١:الصافات[چې   ې  ې  ې  چ :قوله تعاىل

من أن _ عليه السالم_الزلل، ومن ذلك ما جاء تنبيها من اهللا تعاىل لسيدنا داود مبعىن:الثانيالمعنى
ی    ی  ی  ی     چ : قومه باخلروج عن منهج اهللا تعاىل، حيث قاليستزله

،]٢٦: ص[چ
.ليس إىل الكفر بل عن شيء من احلكم بينهم_ عليه السالم_ونالحظ أن التحذير من إضالله 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ    پڀ  ڀ  ڀڀ  چ :اخلسران والشقاء، ومن ذلك قوله تعاىلمبعىن:الثالثالمعنى

فالدعاء هنا ليس للرجاء يف منفعة اهللا هلم، بل للداللة على خيبتهم ،]٥٠:غافر[چٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ   
ٱ   ٻ  ٻ  ٻ        ٻ  پ  پپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ :وقال سبحانه)5(

.]٨: سبأ[چڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    

).9/ 3(أحكام القرآن، البن العريب ) 1(
).567: ص(الكليات، للكفوي ) 2(
).501: ص(مفردات غريب القرآن، لألصفهاين ) 3(
).213/ 9(جامع البيان، للطربي ) 4(
).172/ 4(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري  : ينظر) 5(
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اإلبطال واحلبوط، كما بني سبحانه أن أعمال الكافرين يوم القيامة ال ثواب هلم عليها، مبعىن:الرابعالمعنى
َهاَكانَ َماأحبطَ :"يقول ابن أيب زمني،]٨: حممد[چۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ :حيث قال جل يف عاله ِمنـْ

.)2("يقبلهافلمأبطلهاأي:" ، وقال الثعليب)1("حسنا
ٱ  چ : اجلهالة واخلطأ، كما قال تعاىل واصفا خطأ الكفار يف اختيار طريق الكفرمبعىن:الخامسالمعنى

ومن ذلك قوله تعاىل عن سيدنا ،]٤٤: الفرقان[چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ     ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   
چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    چ : عندما حاجه فرعون بقتل القبطي، فرد عليه قائال_ عليه السالم_موسى 

وكذلكاملفّسرينأكثرقولهذاشيء،اهللاعنيأتيينأنقبلاجلاهلنيأي: "قال الثعليب،]٢٠: الشعراء[
، وال نرى ذلك؛ إذ ال )4(اني، ورجح ابن قتيبة أن معناها النس)3("اجلاهلنيمنوأنامسعودابنحرفيفهو

._واهللا أعلم_نسيان يف حادثة قتل القبطي، بل خطأ وجهل بالنتيجة
ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ :النسيان، ومن ذلك ما ورد يف قوله سبحانهمبعىن:السادسالمعنى

لعل إحدامها أن تنسى لقلة : فاملعىن،]٢٨٢: البقرة[چگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱں  
. اهتمامها، أو تغفل عن ذلك، فتذكر األخرى

صلى اهللا عليه _احلرية يف معرفة طريق احلق، كما قال سبحانه وتعاىل حلبيبنا املصطفى:المعنى السابع
احلقعنوالعدولاحلرية: الّضالل: " قال ابن قتيبة يف تفسريها، ]٧: الضحى[چک  ک   کچ :_وسلم

.)5("الطريقعنضل:يقالكمااحلق،عنضلّ : يقالوالطريق،
چ : املوت واهلالك، كما يف قوله تعاىل:المعنى الثامن

)6(.أي هلكنا ومتنا وصرنا ترابا؛ فهم يف معرض إنكارهم للبعث،]١٠: السجدة[چ

.الصلة بين الباطل والضالل : ثالثا
كثريا، وعلى هذا فهو أَوَكانَ قَِليالَسهوا،أَوعمداالنهجَعنعُدولإن الضالل كل: سبق القول

صورة من صور الباطل، ومنوذج من مناذجه؛ إذ إن ضالل املرء عن الطريق يبعده عن الوصول ملقصده أكثر 
.رء غايته أبدا، وهكذا الباطل ال يُرجى منه نفع وال مقصودفأكثر، وبالتايل ال ُحيقق امل

).238/ 4(تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنني ) 1(
).28/ 9(الكشف والبيان عن تفسري القرآن، للثعليب  )2(
).160/ 7(املصدر السابق، ) 3(
).254: ص(تأويل مشكل القرآن، البن قتيبة : ينظر) 4(
).254: ص(املصدر السابق ) 5(
).595/ 3(، ومعامل التنزيل،  للبغوي )91/ 14(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب : ينظر) 6(
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.الحبط). ج
.مفهوم الحبط: أوال

، )األمل والوجع(، ويتبعه يف بعض معانيه )الفساد والُبْطالن(يُطلق احلبط يف اللغة على : الحبط في اللغة
َحِبَطتِ ): يقال(َيْستَـْوبُِله،َكألٍ منَبْطنهيفالبعريَ يأُخذُ َوَجع:" وهو1ومتفق على أنه مأخوذ من احلََبط،

: يُقال. َأملٍَ أَوْ بُْطَالنٍ علىيدلواحدأصلَوالطَّاءُ َواْلَباءُ اْحلَاءُ : " ، يقول ابن فارس)2("َحَبطاً حتَبطاإلِبل
َفربََأتجراحٌ بهكانتإذااجللُد،َحِبطَ البابهذاِمنيَقُربُ وِممَّا... أَْبطََلُه َأيْ الكافر،عملَ اهللاَأْحَبطَ 
.)3("آثاروبقيت

اللَّهُ َأْحَبطَ «: "قال ابن األثري،)4("بالسيئاتاحلسناتمنالربعملإْبطال"فهو: الحبط في االصطالح
.)5(" غريُهوَأْحَبطَهَحيَْبط،عمُلهَحِبطَ : يـَُقالُ . أْبطَلهَأيْ »َعَمَلهُ 

واملالحظ يف الرابط بني املعنيني، أن احلبط لغة انتفاخ يف بطن الدابة، نتيجة ألكلها نباتا يرتك هذا 

.القيمة له بسبب فساده وحبوطهاالصطالح؛ حيث يظن الكافر أن عمله له قيمة وأجر، غري أنه 

.الحبط في السياق القرآني: ثانيا
القيامةيفتغينفالدنيويةاألعمالتكونأن: "اعترب األصفهاين أن حبوط العمل له صور ثالث، أوهلا

تكونأن: والثالث...تعاىلاهللاوجهصاحبهايقصدمللكنأخروية،أعماالتكونأن: والثاين...غناء
.)6("عليهاتويفسيئاتبإزائهاولكنصاحلة،أعماال

أنه ال يُنازع يف املعىن الثاين؛ فالرياء والشرك ُحيبطان العمل ويُفسدان أجره، أما األول يظهروالذي 
.فمرده إىل املعىن الثاين، وال يُطلق عليها حبطت؛ فهي كما يقول أمور دنيوية ال عالقة هلا بالثواب والعقاب

.وكذلك الثالث فأعمال اإلنسان الصاحلة ال ُحتبط، حىت لو كانت أقل من سيئاته

/ 1(، واملصباح املنري، ألمحد الفيومي )269/ 7(، ولسان العرب، البن منظور )174/ 3(، للفراهيدي العني: ينظر) 1(
.، وغريها)152/ 1()118

).281/ 1(مجهرة اللغة، البن دريد : ، وينظر)174/ 3(العني، للفراهيدي ) 2(
.بتصرف) 130- 129/ 2(رس مقاييس اللغة، البن فا) 3(
).236: ص(الفروق اللغوية، للعسكري ) 4(
).331/ 1(النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري ) 5(
.بتصرف) 216: ص(قرآن، لألصفهاين املفردات يف غريب ال) 6(
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:على الحبوط في اآليات والصيغ السابقةالملحوظاتومن 
:تتعدد أسباب حبوط األعمال بني.1
ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ               ۇ چ :الشرك، كما قال تعاىل- أ

.]٨٨: األنعام[چ
: املائدة[چی  ی   ی  چ : الكفر والردة، ومن ذلك قوله تعاىل- ب

٥[.
چڱ  ڱ           ں  ں   ڻ  ڻ  ٹٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ             ہ  چ : التكذيب، كما قال عز من قائل- ت

.]١٤٧: األعراف[
: حممد[چې  ې   چ : كره ما أنزل اهللا تعاىل، كما يف قوله سبحانه- ث

٩[.
ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  چ : ، حيث قال تعاىل_صلى اهللا عليه وسلم_الصد عن سبيل اهللا ومشاقة الرسول - ج

.]٣٢: حممد[چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  
ڻ  ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  چ : ، قال تعاىل_صلى اهللا عليه وسلم_رفع الصوت أمام النيب - ح

.، وغريها من األسباب]٢: احلجرات[چھ  ھ       ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    ڭ 
گ  گ  گ  ڳ  ک   ک  ک  گڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  چ : البيان يف قوله تعاىل. 2

.، فهل  كرر اهللا تعاىل املعىن بقوله حبط وباطل ؟]١٦: هود[چ
والذي يظهر لنا أن احلبوط خيتلف عن البطالن من حيث الذات واملاهية؛ فمع أنه ال أثر وال أجر 

هو فساد النية، بينما سبب البطالن هو فساد الشيء ذاته، حىت لو كانت لصاحبهما، غري أن سبب احلبوط
ملثوابلهيكنمل: يعىنصنيعهم،أوصنعوه،مااآلخرةيفوحبط: " نيته صاحلة، قال الزخمشري

يفعملهمكانأييـَْعَمُلونَ كانُواماَوباِطلٌ أرادوا،ماإليهموىفوقدالدنيا،بهأرادواإمنااآلخرة،بهيريدوا
. )1("لهثوابالالباطلوالعملصحيح،لوجهيعململألنهباطال،نفسه

تقتضيماكلالباطل: "ومما جيمل استحضاره تأكيدا على ذلك، ما عّرف به ابُن عطية الباطل فقال
.)2("وحنوهثوابيفغايةبهتنالالأنذاته

الصلة بين الباطل والحبوط : ثالثا

).384/  2(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري ) 1(
).125/  6(التحرير والتنوير، البن عاشور : ، وينظر)157/  3(لكتاب العزيز، البن عطية احملرر الوجيز يف تفسري ا) 2(
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بالسيئات، فالعمل أو احلسناتمنالربعملإْبطالُ "تظهر العالقُة بني الباطل واحلبوط بشكل جلّي؛ فاحلبط
القول الذي يكون باطال ال خري فيه، وكذلك العمل اْحملَبط، ال نفع وال أجر له، ويتحوَّل هذا العمل بعد 

.احلق إىل الباطل

.اللغو). د
. مفهوم اللغو: أوال

ما ال نفع وال خري فيه، وقد يكون  : (يكاد يتفق أهل اللغة على أن اللَّغَو هو:  اللغو في اللغة
. )2(، وبني خمصص له يف األقوال دون غريها)1(، مث هم بـَْني معمٍِّم له يف األقوال واألفعال)

يف) اللَّْغوُ (و...ِمْنهُ أَْلَقاهُ اْلَعَددِ مناهوألغ. أَْبطََلهُ الّشيء) أَْلَغى("و)3(وهو مصدر من لغا يلغو لغوا
لَُغٌو،أولَُغيٌ أصلها) اللَُّغةُ (و. َواللَّهِ َوبـََلىَواللَّهِ َال : كالمهيفاإلنسانكقولالقلبُ عليهيُعقدالمااألميان
اليتبالّتاءشّبههاالتَّاءِ بَِفْتحِ َمسعتُ : بعُضهموقال. أيضا) لَُغاتٌ (وَوبـًُرىبـُرَةٍ ِمثل) لًُغى(وَمجُْعها
.)4("َلَغويٌّ : تقلوال) لَُغِويٌّ (إليهاوالّنسبةُ . باهلاءعليهايُوقف

، ومبا أنه مطروح وال )5("بهيْعتدالالكالممنمطروحكل:" ؛ فقد عرفه الكفوي بأنهاللغو في االصطالح
.يُعتد به، إذن فال خري فيه وال نفع

.اللغو في السياق القرآني: ثانيا
ھ  ے  چ :، حيث قال تعاىل)الغوا: (، هي)6(يف القرآن الكرمي على صيغ ثالث) لغو(وردت مادة 

ٱ  ٻ  چ :كما يف قوله تعاىل) اللغو(و، ]٢٦: فصلت[چے         ۓ  ۓ  ڭ  ڭ       ڭ  ڭ    ۇ   ۇ  

چ :ومن ذلك قوله تعاىل) لغوا(و،]٢٢٥: البقرة[چٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  

.]٦٢: مرمي[چ

، وأحكام القرآن، البن العريب )92/  5(، وأحكام القرآن، للجصاص  )255/ 5(مقاييس اللغة، البن فارس : ينظر) 1(
)3  /454.(
).283: ص(لفيومي ، وخمتار الصحاح، ألمحد ا)449/ 4(العني، للفراهيدي : ينظر) 2(
).449/ 4(العني، للفراهيدي : ينظر) 3(
.بتصرف) 283: ص(خمتار الصحاح، ألمحد الفيومي ) 4(
)82/  2(جماز القرآن، أليب عبيدة : ، وينظر)778: ص(الكليات، للكفوي ) 5(
).650: ص(املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي، حملمد فؤاد عبد الباقي  : ينظر) 6(
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:ومن الملحوظات على ماسبق، ما يأتي
.من الكالم_  ضررأو ما فيه _معظم ما ورد من اللغو يف اآليات جاء على ما ال نفع فيه - 1
:ورد اللغو يف القرآن الكرمي يف الكالم وغريه يف موضعني، مها- 2
چڻ   ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ چ :مبعىن الباطل يف الكالم واألفعال، قال تعاىل- أ

ذكرمن" فيها"قولهيفواهلاءاجلنة،يفباطلال: يقول) ِفيَهاَلْغوٌ ال(: "، قال الطربي]23:الطور[
: الباطل، وقوله: واللغوتأثيم،والفيهاعندهملغوالأهلهاأن: مبعىنالشرابفيهاملااملعىنويكونالكأس،

.)1(".الكذب: بالتأثيمعىن: وقيل. صاحبهيـُْؤمثفيهافعلوال: يقول) تَْأثِيمٌ َوال(
.]٣: املؤمنون[چڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ    چ : عموم اللغو، كما يف قوله تعاىل- ب
إىل خطر اللسان وضرره على الفرد _ من ورود معظم اللغو مبعىن الكالم غري النافع_يشري ما سبق - 3

.واألمة
يظهر من اهتمام القرآن الكرمي مبنع الكالم يف اللغو بناء الشخصية اإلميانية، اليت تتميز باجلدية - 4

، وأن علينا التنزه عن فضول _يوم ولألسفكما هي مسات شباب املسلمني ال_والبعد عن تضييع األوقات 
يف احلديث ) صلى اهللا عليه وسلم(الكالم واألعمال، وصرف طاقاتنا يف خدمة الدين وإعمار الدنيا، قال 

.)2(»يـَْعِنيهِ َال َماتـَرُْكهُ املَْرءِ ِإْسَالمِ ُحْسنِ ِمنْ «: الذي رواه أبو هريرة
للغواالصلة بين الباطل و : ثالثا

به، فهو يشرتك مع الباطل يف عدم يـُْعتدالذي الالكالممنمطروحملا أن كان اللغو يشمل كل
.نفعه، وتضيع الوقت يف االشتغال فيه؛ إذن هو صورة من صور الباطل

ن الباطل هو سيد تلك املصطلحات، وهي ومن املالحظ بعد عرض املصطلحات املقاربة للباطل، أ
تلتقي مجيُعها على فساد الشيء وعدم صالحه ونفعه، وزواله وعدم ثبوته، وعدم وصول صور من صوره، 
.صاحبه ملقصوده

) فسد، وضل، وحبط(
اْحلَاِبطَ بَأنَّ يُؤِذن)َحِبطَ (وِفعل: "كانت صاحلة ومهتدية مث فسدت وحبطت وضلت، يقول ابن عاشور

.)3("الفساد أشدّ وهووالُبطالن،الّضياعهناالفسادمنواملراد. فسادإىلفانقلبصاحلاكان

).474/ 22(جامع البيان، للطربي ) 1(
/ 4(: ، كتاب)2317: ح(رواه الرتمذي، يف سننه ) 2(

/ 2(كف اللسان يف الفتنة، : الفنت، باب: ، كتاب)3975: ح(، وابن ماجه، يف سننه )2318: ح(، و)558
). 1027/ 2) (5911:ح(صحيح اجلامع الصغري وزيادته : األلباين يف، وصححه )1315

).125/  6(التحرير والتنوير، البن عاشور ) 3(
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.بينما اللغو ال خيتلف عن الباطل إال كونه فرعا عنه، وصورة من صوره

.الحق). ه
.مفهوم الحق: أوال

، وال يصح )1(وهو مصدر من حقَّ الشيء إذا ثبت وكان واجباهو نقيض الباطل وخالفه، : الحق في اللغة
إليهفرعكلّ يَرجعُ مثُّ اْلَباِطِل،نَِقيضُ فَاحلَْقُّ . وصّحتهالّشيءإحكامعلىيدلّ : "إنكاره، يقول ابن فارس

ُحيملَأناْستحقّ ما: اإلبلأوالدمنَواْحلِقَّةُ ...َوَجبالشَّيءُ َحقَّ ويُقالالّتلفيقِ وُحسنِ االستخراججبودة
األمرحقُّ إليهيصريُ ما: احلقيقة"،و)2("شيءبكلّ حتَِقّ ; القيامة: َواْحلَاقَّةُ ...اْحلَِقاقُ واجلمععليه،

.)3("شأنهيقنيأي: هذاحقيقةَ وبلْغتُ . ووجوبه
.)4(الباطلويقابلهواألديان،والعقائديف األقوالللواقع،املطابقاحلكمهو: الحق في االصطالح

.  الحق في السياق القرآني: ثانيا
. باحلق والدعوة إليه؛ فقد استغل كل فرصة للتذكري والتنبيه إليهلقد اعتىن القرآن الكرمي عناية بالغ

كالمنا وتزيينه باحلّق دائما، وأال نرتك جملسا وال فرصة ويعلمنا هذا أن نقتفي أثر القرآن الكرمي يف إطابة
.إال ودعونا فيها إىل احلق، وذببنا عنه وعن أهله

أعم؛ فقد يكون إخبارا وغري احلقوقد خيتلط على البعض الفرُق بني احلّق والصدق، والظاهر أن
ق يكون مبطابقته للواقع، أما إخبار، أما الصدق فهو اإلخبار عن شيء على ما هو به، وكذلك فإن احل

.الصدق فاملطابقة تكون يف احلكم
، وليس كذلك ): (كذلك فإن املوِجد للشيء قد يُطلق عليه حقٌّ؛ كالقول عن اهللا تعاىل

)5(.الصدق

).143/ 1(، واملصباح املنري، ألمحد الفيومي)6/ 3(العني، للفراهيدي : ينظر) 1(
.بتصرف) 17-15/ 2(مقاييس اللغة، البن فارس ) 2(
).6/ 3(العني، للفراهيدي ) 3(
، وأما أبو البقاء الكفوي فقد رأى أن اللفظ انتقل من القول املطابق للواقع )89: ص(التعريفات، لعلي اجلرجاين : ينظر) 4(

).363: ص(، الكليات، للكفوي "اللَّْفظ اْلُمْستَـْعمل ِفيَما وضع لَُه ِيف اْصِطَالح التخاطب"إىل
).193: ص(معجم الفروق اللغوية، للعسكري : ينظر) 5(
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الصلة بين الباطل والحق: ثالثا
دا أو فعال أو كالما أو غريه، ما ال ثبات له، وال خري فيه، سواء كان اعتقا: سبق القول إن الباطل هو

واألديان؛ فالباطل زائل، وأما احلّق والعقائديف األقوالللواقع،املطابقاحلكم:وبالتايل فخالفه احلق الذي هو
.فثابت راسخ

الباطل بين النفي واإلثبات: المبحث الثاني 
ذكر القرآن الكرمي كثريا من األمور والشخصيات، وأثبت بطالن بعضها، ونفى البطالن عن البعض 
اآلخر، وذلك بناء على ماهية وحقيقة تلك األمور، وما يرتتب عليها من آثار إجيابية أو سلبية على الواقع 

:النحو اآليتالديين واالجتماعي وحنومها، وسيتم تناول هذا املوضوع وفق مطلبني على

.الباطل المثبت: المطلب األول 

).عبادة غير اهللا تعالى(: أوال
، )األصنام(تعددت املعبودات من دون اهللا بتعدد األهواء واملصاحل واألزمان؛ فمنهم من عبد األوثان 

األبقار اليت يعبدها ومنها_كرامته ليعبد الدواب عن  ومنهم من وَلَه يف عبادة الشمس والنار، ومنهم من نزل 
.، وغريها من املعبودات؛ كاهلوى واملال واحلب يف غري ذات اهللا، عدا عن العبادات املعنوية_اهلندوس
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نعم جاء ليثبت بطالن ،]٨: األنفال[چۉ  ې         ې    ۉۋ  ۅ   ۅچ : ومن هنا نفهم قوله تعاىل
املعبودات األخرى من دونه سبحانه؛ فهي ال تستحق العبادة، وال تستحق أن يصرف جزء من العبادة هلا، 

واألصنام،اآلهلةدونوحدهاهللايُعبدكيمااحلق،حيقكيماالكافرين،دابريقطعأناهللايريد: "يقول الطربي
.)1("والكفرواألوثاناآلهلةعبادةويبطل: يقول،)الباطلويبطل(،"احلقحتقيق"هووذلكاإلسالم،ويعزّ 

وقد يُتساءل عن سبب التأكيد يف اآلية الكرمية بإحقاق احلق وإبطال الباطل، وكان يكفي أن يكون 
وهو حمقه _وإبطال الباطل _ وهو إظهاره وليس جعله حقا_حقا لُيتبع، لكنها حكمة اهللا يف إحقاق احلق 

)2(.؛ _وطمسه

ولقد أكثر القرآن العظيم من ذكر آيات كرميات تدل على وحدانية اهللا تعاىل، واستحقاقه لأللوهية 
:وحده، وذلك بطرق عقلية خمتلفة، منها

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    چ : سبحانهأنه ال ميكن أن يكون يف الكون إال خالق واحد هو اهللا، حيث قال. 1

، ويف آية أخرى يبني سبب الفساد؛ إذ ]٢٢: األنبياء[چې  ېې  ې  
ڤ  ٿ  ٿ  ٿ          ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺچ : يقول تعاىل

ولو ذهب كل إله مبا خلق حلدث التزلزل يف نظام الكون، غري أن ،]٩١: املؤمنون[چڦ  ڦ  ڦ    
.ال ثاين لهدليل واضح على وجود مدبر واحداالستقرار احلاصل يف الكون

أنه تعاىل املنعم بكل شيء؛ فهو اخلالق وغريه ال، ولن خيلقوا ولو اجتمع بعضهم إىل بعض كأصغر . 2
ٱ  چ : ه، قال سبحانه عن عجز اآلهلة املزعومة املعبودة من دون اهللا خملوقات اهللا تعاىل، فكيف إذن يُعبد غري 

ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ    
ٿ  ٿ  ٿ     چ : _ عز من قائل_وقال ،]٧٣: احلج[چ

على الفعل غُري ، أَفِمن العدالة أن يُنسب الفضُل لغري أهله، وُيشكرَ ]١٧: النحل[چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ 
!.  فاعله؟

وتأكيدا على ما سبق ذكره جاء القرآن الكرمي بقصص لألنبياء كثرية تبني إثبات بطالن عبادة غري اهللا . 3
مع أبيه وقومه من الوثنيني، حيث يقول اهللا تعاىل عنهم _ صلى اهللا عليه وسلم_تعاىل، كما يف قصة إبراهيم 

).408/  13(جامع البيان، الطربي ) 1(
).7/  4(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أليب السعود : انظر) 2(
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ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺچ :  __بعد أن حّطم إبراهيم 

ٹ  ٹ  ٹ       ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ      ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  

، نعم واهللا إنه خالف العقل، ]٦٧–٥٩: األنبياء[چہھ  ھ   ھ  ھ  ں  ڻ       ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ
.وانتكاس للفطرة اليت خلقوا عليها

).كل ما يصدر عن الشيطان(: ثانيا

ڦ  ڦ  چ : لقد أثبت القرآن العظيم البطالن للشيطان؛ حيث وصفه احلق سبحانه بالباطل يف قوله

، ومن كان يف ذاته باطال فكل ما يصدر عنه فهو باطل، واتّباعهم ]٣: حممد[چڄڦ         ڦ      ڄ
، وإثبات بطالنه يكون بإثبات )1("بُعوا وسوسته بالذي دعاهم إليه من عبادة األوثاناتَّ "يعينلباطله 

ن بطالن من طني، مث ما تبعه م_ عليه السالم_خطأ اعتقاده األول من أن خْلَقه من نار خري من خلق آدم 
، مث بطالن ما هو عليه إىل قيام الساعة من ضالل وإضالل للناس عن _عليه السالم_رْفِضه السجود آلدم 

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ       چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ            ڌ  چ :طريق اجلادة، قال تعاىل

چ :من نصٍر وتأييد وعزة، حيث قال سبحانهوإثبات البطالن ملا يَِعُد أتباَعه ، ]٧٦: النساء[چڌ   ڎ

همالذينأولياءهاملَرِيدالشيطانُ يَِعدُ : "، يقول الطربي]١٢٠: النساء[چ
ومينيهمعنهم،ويدافعمنهمينعهمعليه،هلموظهريًابسوء،أرادهمممننصريًاهلميكونأن: املفروضنصيُبه
يعدوما: يقول" غرورًاإالالشيطانيعدهموما:"قالمث.  عليهم)2(والَفَلجمكروههمحاولمنعلىالظفر

جلإياهمِعَدتهجعلوإمنا.باطالإال: يعين" غرورًاإال"اهللا دونمناختذوهالذينأولياَءهالشيطان

: فيه قوالن: "، واعترب املاوردي أنه حيتمل معىن اهلوى حيث قال)234/  4(تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنني ) 1(
أنه : وحيتمل ثالثاً . إبليس، قاله قتادة، وُمسِّي بالباطل ألنه يدعو إىل الباطل: الثاين. أن الباطل الشيطان، قاله جماهد: أحدمها
يستغل هوى اإلنسان ورغباته ) الشيطان(أن إبليس : ، واجلامع بينها)292/  5(، النكت والعيون، للماوردي "اهلوى

. ، فال تعارض إذن)278/  1(القرآن، للنحاس إعراب " ألنه يهوي بصاحبه يف الباطل" إلغوائه؛ وهلذا يقال للهوى هوى؛ 
).448/ 4(مقاييس اللغة : الفوز والغلبة، ينظر: أي) 2(
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وأمانيهالكذبِعَداتهمنحقيقةٍ علىإياهاختاذهميفحيسبونكانوا،"غرورًا"وعدهمماثناؤه
.)1("الباطلة

وال أدل على بطالنه من آييت لقمان واحلج اللتان أثبت فيهما احلق سبحانه أن الشيطان باطل يف  
كل ما يدعو إليه الناس، وأيضا باطل فيما يوجهونه إليه من العبادة واخلشية وغريها من املصروفات، كما قال 

، وقوله ]٣٠:لقمان[چڃ         چ    ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ        ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ڄ  چ : ربنا
، ونلحظ التأكيد ]٦٢: احلج[چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆڭ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  چ: سبحانه
.الشيطان يف مجيع األحوالبالباطل هو رجح أن يكون املقصود وهذا ي،)هو(بيف اآلية 

ومن األدلة أيضا على ضعفه وبطالن سعيه وعدم قدرته على املواجهة الوسائل اليت استخدمها يف إغواء 
:_على سبيل اإلجياز_الناس وإضالهلم، ومن ذلك 

إبليس بالكيد آلدم وزوجه إلخراجهما من اجلنة، ومن ذلك أكذوبته األوىل، قال بدأفقد . الوسوسة: ىولاأل
ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ڭچ:سبحانه

، غري أن )2("الكالم اخلفي الذي ال يسمعه إال املداين للمتكلم:" ، والوسوسة هي]20: األعراف[چ
ء يف ميكن أن تكون مبحاورة خفية أو باإللقا_ عليه السالم_الثعاليب يرى أن وسوسة إبليس ألبينا آدم 

.، وال شك يف أن اهللا تعاىل أمده بقدرات كبرية ال نعلم كثريا منها)3(النفس

وسوس : ، فاألوىل تعين)وسوس إليهما(بدل ) وسوس هلما(وُيالَحظ يف اللفظ القرآين أنه استخدم 
: " يقول الطربي. )4(ألقاها إليهما: ألجلهما، أي ألجل أن يغويهما، أما الثانية فتفيد بأنه

من الكالم، لداللة ما ظهر عليها،  "ال"وأسقطت، لئال تكونا ملكينعن هذه الشجرة أن تأكال مثرها، إال 
يبني اهللا لكم أن ال : ، واملعىن]176: سورة النساء[چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ چ: كما أسقطت من قوله

.)5("تضلوا 

).225-224/  9(جامع البيان، للطربي ) 1(
).56/ ب-8(التحرير والتنوير، البن عاشور ) 2(
).24/ 2(اجلواهر احلسان، للثعاليب : ينظر) 3(
).215/ 2( الكشاف، للزخمشري: ينظر) 4(
).348/ 12(جامع البيان، للطربي ) 5(
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آدم وزوجهاد، فما أن أكلوهكذا حصل إلبليس ما أر 
وسوست

.املعصية سببا يف إخراجهما من اجلنة

األماين وسيلة من وسائل إبليس اليت تدل إللقاء يف النفوس عندا.اإللقاء في النفوس عند األماني.الثانية
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      چٹ ٹعلى ضعفه وبطالن فعله؛ ليبعد عن الطاعة،

، نلحظ يف اآلية ]52: احلج[چگ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ٹ  ٹ
.  الشيطان، فكيده كما أسلفنا ضعيفالكرمية كيف أن اهللا تعاىل أبطل ما يُلقي 

ورد يف اآلية الكرمية لفظا التمين واإللقاء؛ فأما التمين فُأسند إىل الرسول خاصة والرسل لقدو 
.، وأما اإللقاء فإىل الشيطان_صلى اهللا وسلم عليهم مجيعا_عامة

، وهو )1(التالوة أو القراءة، وهو رأي مجهور العلماء: األولوالتمني ينصرف على أحد معنيين،
ألقى الشيطان يف َحّدثإذا : "يف تفسري التمين_ رضي اهللا عنهما_، قال ابن عباس_واهللا أعلم_الراجح

.)3("قراءتهويُقال أُمِنيَّته :" قال البخاري تعقيبا عليه).2("حديثه، فُيبطل اهللا ما يُلقي الشيطان َوُحيِكم آياته

قرأ قراءته، اليت يذكر : أي} ِمْن َرُسوٍل َوال َنِيبٍّ ِإال ِإَذا َمتَىنَّ { أن اهللا ما أرسل قبل حممد :" ويكون املعىن
يف قراءته، من طرقه ومكايده، ما هو : أي} أَْلَقى الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه { 

مع أن اهللا تعاىل قد عصم الرسل مبا يبلغون عن اهللا، وحفظ وحيه أن يشتبه، أو خيتلط مناقض لتلك القراءة،
.بغريه

وإمنا هو عارض يعرض، مث يزول، وللعوارض غري مستقر وال مستمر،ولكن هذا اإللقاء من الشيطان، 
، ويبني أنه ليس من آياته، ويذهبه ويبطلهيزيله : أي} فـَيَـْنَسُخ اللَُّه َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن { : أحكام، وهلذا قال

).1("يتقنها، وحيررها، وحيفظها، فتبقى خالصة من خمالطة إلقاء الشيطان: أي} ُحيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه { و

، ومفاتيح )73/ 3(، وإعراب القرآن، للنحاس )229/ 2(، ومعاين القرآن، للفراء )296/ 11(مسند البزار، : ينظر) 1(
، )462/ 3(، وفتح القدير، للشوكاين )441/ 5(، وابن كثري، تفسري القرآن العظيم )135-134/ 11(الغيب، للرازي 

.غريهمو 
).97/ 6(، سورة احلج )كما بدأنا أول خلق نعيده: (التفسري، باب: أخرجه البخاري، الصحيح، كتاب) 2(
.، سورة احلج )كما بدأنا أول خلق نعيده: (التفسري، باب: املصدر السابق ، كتاب) 3(
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عندما يتمىن شيئا من الذي يرد عليه، واملعىن حينئذ أن النيب )2(متين القلب واخلاطر: واملعىن الثاين
وسوس الشيطان إليه بالباطل، مث إن اهللا تعاىل ينسخ ذلك ويبطله ويهديه إىل ترك االلتفات إىل األمور، ي
.، وهذا املعىن باطل كما رد الرازي عليه سابقا)3(وسوسته

فاألرجح فيه أنه وسوسة من الشيطان، إذ إنه ال جيوز أن يكون مبعىن اإلدخال يف كالم وأما اإللقاء 
الغرض من هذه اآلية بيان أن الرسل الذين : " اهللا ما ليس منه، فالقرآن حمفوظ حبفظ اهللا تعاىل، يقول الرازي

سة الشيطان بل أرسلهم اهللا تعاىل وإن عصمهم عن اخلطأ مع العلم فلم يعصمهم من جواز السهو ووسو 
.)4("حاهلم يف جواز ذلك كحال سائر البشر

ال ميكن للشيطان أْن يُدخل يف القرآن ما ليس منه، " وذهب الشعراوي مذهبا قريبا حيث رأى أنه
أتنتظر من ... فحني يقرأ رسول اهللا القرآن، وفيه هداية للناس: لكن حيتمل تدخُّل الشيطان على وجه آخر

ِلي اجلو للناس حىت يسمعوا هذا الكالم دون أن ُيشّوش عليهم، ويبلبل أفكارهم، وَحيول عدو اهللا أن خيُ 
قرأ، ألقى الشيطان يف أُمنيته، وسلط أتباعه من البشر يقولون يف : فإذا متّىن الرسول يعينبينهم وبني مساعه؟

يق القرآن وفهمه والتأثر به أن يُلقي يف طر ... فدور الشيطان: ِسحر وِشعر وإفك وأساطري األولني: القرآن
؛ )5("العقبات والعراقيل اليت تصّد الناس عن فهمه والتأثر به، وتفسد القرآن يف نظر من يريد أن يؤمن به

واستعري هنا للوسوسة وتسويل الفساد تشبيها للتسويل بإلقاء . رمُي الشيء من اليد: "فحقيقة اإللقاء أنه
.)6(]"87:طه[، )َفَكذِلَك أَْلَقى السَّاِمرِيُّ : (عاىلومنه قوله ت. شيء من اليد بني الناس

وهكذا يظهر بطالن سعيه وضعفه واقتصاره على الوسوسة واإللقاء يف النفس وغريها من الوسائل، 
ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ :وهي بال ريب تدل على بطالنه وبطالن نصرته ألوليائه، كما قال اهللا تعاىل

ژ  ژ    ڑ  ڑ  ک    ک  ک  ک  گ   گ     گ  گڳ  ڎ   ڈ  ڈڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ
].٤٨: األنفال[چڳ  ڳ  ڳ 

).542/ 1(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، للسعدي ) 1(
).4/2433(الل القرآن، لسيد قطب يف ظ: ينظر) 2(
).138/ 11(مفاتيح الغيب، للرازي  : ينظر) 3(
).138/ 11(املصدر السابق ) 4(
).2433/ 4(يف ظالل القرآن، لسيد قطب : ، بتصرف، وينظر)6066/ 1(تفسري الشعراوي ) 5(
).298/ 17(التحرير والتنوير، البن عاشور ) 6(
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).أعمال الكفار: (ثالثا

لآليات الكرمية اليت تتحدث عن بطالن أعمال الكافرين، يتبني أن البطالن له صورة من خالل استقراء
. وثوابها بسبب الكفر والرياءحبوط أجر األعمال: رئيسة هي

بعد الكفر؟، وهكذا جييب اهللا تعاىل الكافر وثواب عمله، وهل له ثوابكثريا ما يُتساءل عن أجر
چگ  گ  ڳ         گ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑک  ک   ک  ک  گ       چ : على أسئلتهم بقوله

أحشاؤها،وتفسدتنتفخحىتتستِطيبهااّليتاملراعيبعضمناألنعامتكثرأن:"واحلبوط هو، ]16:هود[
، وهكذا الذي حيبط عمله )1("للضعفسببااحلالةهذهيففكانللقّوةسببأنّهاألكلكثرةفظاهر

أي ظهر يف اآلخرة ُحبوُط ما صنعوه من األعمال اليت كانت تؤدِّي إىل الثواب " :ويبطله، يقول أبو السعود
لو كانت معمول

وقُرىء وبَطل على الفعل أي ظهر بطالنُه حيث علم هناك أن ذلك وما يستتبعه ... أي يف نفسه} وباطل{
.)2("من احلظوظ الدنيويِة مما ال طائَل حتته أو انقطع أثرُه الدنيويُّ فبَطل مطلقاً 

.الباطل المنفي: المطلب الثاني 

:لقد صرّح القرآن العظيم بنفي البطالن عن بعض األشياء، ومن ذلك

). نفي الباطل عن أفعال اهللا تعالى: (أوال
چڭ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  چ :ال ريب يف أن اهللا هو احلق، قال سبحانه

، وألنه صاحب اجلالل واجلمال والكمال؛ فإن كل ما يصدر عنه من أفعال هي حق مطلق، ال ]٦٢: احلج[
عبثية خلق : يأتيها الباطل وال يعرتيها يف أي جانب منها، ومما كان يثريه الكفار من مزاعم واعتقادات باطلة

تصورهم القاصر فإن خلق السماوات واألرض؛ فال يوجد بعد هذه احلياة من حياة بدليل الواقع، وبالتايل يف 

).42/  12(رضا تفسري املنار، حملمد رشيد ) 1(
.، بتصرف)194/  4(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أليب السعود ) 2(
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ٱ  چ : الكون مبا فيه هو ضرب من العبث، وقد جاء القرآن الكرمي يُفّند هذه التـُّرَّهات، حيث قال سبحانه

كانوا: "، يقول النحاس]٢٧: ص[چپ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ  ٺ        ٺ  ٿ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ
يشقى،واملظلوماألموال،وغصبباللذاتعدانيسوالعاصيفالكافرناروالعقوبةمثّ ليست: يقولون

باطالبينهماوماواألرضالّسماءخلقمابأنهعليهمهذاوعزجلاهللافردواحد،شيءإىليصريان
.)1("ظنّ منهموذلكباطلادعوهالذيألن

أن خلق : ومن مث فقد ذكر اهللا تعاىل يف كتابه احلكيم صفاتا
اهللا تعاىل للسماوات واألرض كله حكمة، وأنه ال يصدر عنه سبحانه أي نقص وال عيب كاللهو والعبث،  

آل [چہ  ہ  ہ  ہ     ڻ  ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     چ: كما يف قوله
لداعيخلقتهبلحكمة،بغريباطالخلقاً خلقتهما: املعىن: " الكشاف، قال صاحب 191]: عمران
واجتنابطاعتكووجوبمعرفتكعلىهلموأدلةللمكلفنيمساكنجتعلهاأنوهوعظيمة،حكمة

.)2("معصيتك

يكونأنمجلتهامنعظيمةحلكمخلقتهبل: "وقد أّكد البيضاوي تلك اِحلكم وفّصل بعضها قائال
والسعادةاألبديةاحلياةلينالطاعتكعلىوحيثهمعرفتكعلىيدلهودليالً ملعاشهوسبباً اِإلنسانلوجودمبدأ

.)3("جواركيفالسرمدية

.السابق؛ لينزهوه وأفعاله عن سوء ظن الكافرينبعد النفي )  ہ(بالقول 

أسها، فينجّر خلفها من حُدَث سنُّه، ومل األفكار املبطلة للدين علينا بر وبني الفينة واألخرى ُتِطلُّ هذه
جتثو ركبتاه طويال يف طلب العلم النافع، فيستزهلم الشيطان، بالرغم من أن دواءهم يف بضع آيات ونصوص  

.ةكرمية عظيم

).نفي الباطل عن القرآن العظيم: (ثانيا

).310/  3(إعراب القرآن، للنحاس ) 1(
).454/  1(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري ) 2(
).54/  2(أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي ) 3(
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نفى كذلك الباطل عن القرآن و ن القرآن الكرمي نفى البطالن عن أفعال اهللا تعاىل، قلنا فيما سبق إ
نفِسه، وسبُب النَّفي لبطالنه قائم على نفس األصل السابق، ِمن كون القرآن كالم اهللا تعاىل، وهو صفة من 

ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  چ : صفاته الكاملة؛ إذن كلماته اليت هي جزء من صفة الكالم له كاملة، قال تعاىل

ألنّهسبيل؛إليهلِلُبْطَالنليس: أي: "، يقول ابن كثري ]٤٢: فصلت[چڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  
يدٍ َحِكيمٍ ِمنْ تَنزيلٌ {: قالَوهلذا؛العاملنيَ ربِمنُمنّزلٌ  مبعىنمحيدوأفعاله،أقوالهيفحكيم: َأي} محَِ

.)1("وغاياتهعواقُبهحممودةاجلميععنهوينهىبهيأمرمامجيعيف: أيحممود،

ألنهاهللاأعزه":يف اآلية اليت قبلها متاما)َعزِيزٌ َلِكَتابٌ َوِإنَّهُ (: وقد ورد عن قتادة قوله يف قوله تعاىل
إبليس:ذكر املاورديولقد . )2("الباطلمنوحفظهكالمه،

ذويستطيعال: " ، ورّجح الطربي أن معناها)3(االختالفو التناقضأو التعذيب أوأو الشيطان أو التبديل
إحلاقواليديه،بنيمناإلتيانهووذلكبه،هوعمامعانيهمنشيءوتبديلبكيده،تغيريهبكيدهباطل

.)4("خلفهمنإتيانهوذلكفيه،منهليسما

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  چ :ولقد تكفل ربنا سبحانه حبفظ كتابه كما ذكر يف مواضع كثرية منها قوله

، إنا للقرآن حافظون من كل ما قد يزاد فيه أو ينقص منه من باطل سواء كان الشيطان ]٩: احلجر[چڱ   ڱ
،من دون الكتب األخرىا

.)5(اليت أوكل حفظها للرهبان والقساوسة حلكمة بالغة

).183/  7(العظيم، البن كثري تفسري القرآن ) 1(
.)480/  21(جامع البيان، للطربي ) 2(
).185/  5(النكت والعيون، للماوردي ) 3(
).480/  21(جامع البيان، للطربي ) 4(
).572/  2(،  والكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري )68/  17(جامع البيان، للطربي  : ينظر) 5(
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أنواع اإلبطال:  المبحث الثالث
: يتنوع اإلبطال بني املدح والذم، فتارة يكون ممدوحا، وتارة يكون مذموما، ومن ذلك

.اإلبطال المحمود: المطلب األول 
.إبطال الباطل: أوال

وقد سبق يف املبحث ،]٨: األنفال[چۉ  ې         ې ۅ  ۉۋ  ۅ   چ : يقول احلق تبارك وتعاىل
ن إحقاق احلق يعين إاألول أن إبطال الباطل يكون بإعدامه وحمقه بكل أشكاله وصوره، كما قلنا 

:  لسؤال قد يعرض مفاده، وهذا جواب)2(وقهرهمالباطلرؤساءوقمعدالئله وتقويته،، بإظهار)1(إظهاره
.الباطل؟وإبطالاحلقحتقيقمناملرادإذن مالذاته،باطلوالباطللذاته،حقٌّ إنَّ احلق

الباطل، إذ إنه ال ينظر بعني احلق والعلم، بل مبيزان املادة، وبالتايل فإنه فالكثري من الرِّعاع يغرّه انتفاخ
باطُل، وُتطَمس رايُته وتـَُنكَّس، وكثري من هؤالء ينبغي األخذ بأيديهم من الضروري ملثل هؤالء أن يـُْبَطل ال

.      ببيان بطالن الباطل وأهله هلم، وإال ضلوا وتاهوا يف زخارف الباطل

.إبطال السحر: ثانيا
يثق مبوعود اهللا تعاىل له مبنع آثار ما صنع الكفرة من السحرة، _ صلى اهللا عليه وسلم_فهذا موسى 

چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ      ڄ  ڄ  ڦٿ  ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  چ : حيث قال اهللا تعاىل عنه

ظهر يله أثٌر أصال أو سأي سيمحقه بالكلية مبا يُظهره على يدي من املعجزة فال يبقى"، ]٨١: يونس[
.  )3("بطالنُه للناس والسني للتأكيد

استئنافّية لبيان ما يُوقن به موسى من مآل هذا الّسحر، وجيوز أن تكون خربا ملا قبلها "واجلملة
: ِبَقْولِهِ ما جئتم به اّلذي هو الّسحر، ِإّن اهللا َسُيْبِطُله مبا جئُت به من احلّق، وعّلل حكمه: ويكون الّتقدير

).370/  7(ام، القرطيب جامع األحك: ينظر)  1(
).296/  2(لباب التأويل يف معاين التنزيل، للخازن : ينظر)  2(
).170/  4(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أليب السعود ) 3(
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وهو قاعدة عاّمة ُمبّينٌة لسّنة اهللا يف تَنازُع احلّق والباطل، والّصالح ) ِإنَّ اَهللا َال ُيْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدينَ (
والفساد، ويدخل فيها سحرهم فإنّه بَاِطٌل وفساد، أي ال جيعل عمل املفسدين صاحلا، والّسحر من عمل 

.)1("فرعون وقومه املفسدين

، ومبتابعة اآليات األخرى ملعرفة صحة اليقني الذي _عليه السالم_ومبتابعة ما حدث مع موسى 
؛ فقد _عليه السالم_، سنجد النصر واملعية الربانية الكاملة ملوسى_عليه السالم_اعتمد عليه سيدنا موسى 
إنه جندي اهللا ، نعم]١١٨: األعراف[چی          ی چ : أخربنا اهللا تعاىل خبرب مفاده

املبعوث منه سبحانه، فكيف ال يؤيده بنصره، وهل يصح اإلميان ويبقى منه شيء إن مل يكن جازما بتلك 
!.املعية وذلك التأييد؟

فصفة الشك وعدم اليقني بنصر اهللا تعاىل هي من صفات املنافقني، كما بينه تعاىل يف غزوة اخلندق، 
ن واملنافقون يف املدينة، وازداد اخلوف وبلغت القلوُب احلناجَر من شدة اخلوف، حىت عندما حوصر املؤمنو 

.]١٠: األحزاب[چگ  گ  گ    چ : ظهرت صفات املنافقني فقال اهللا عنهم

وأهله 
.]١١: الرعد[چھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   چ :سبحانه

.اإلبطال المذموم: المطلب الثاني 
).األعمال الصالحة ( 

جاء التوجيه اإلهلي لعباده املؤمنني باجتناب ما حيبط ثواب عملهم من ترك طاعة اهللا ورسوله، وفعل 
، ولقد ]٣٣: حممد[چڈڈ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   چ :ما يشبه فعل الكفار، ومن ذلك قوله سبحانه

.)2(لرياء والسمعة والكبائر ذكر العلماء بعض ما يبطل الثواب على اختالف بينهم، ِمَن الكفر وا

).382/  11(تفسري املنار، حملمد رضا ) 1(
، واختار الطربي عدم دخول )306/  5(وردي، ، والنكت والعيون، للما)187/  22(جامع البيان، للطربي : انظر) 2(

).101/  8(إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي : الكبائر واملعاصي يف حمبطات األعمال، وتبعه أبو السعود يف
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عّمن كفر وصّد عن سبيل اهللا، وخالف الّرسول وشاقّه، وارتد عن اإلميان ِمن بعد ما "فاهللا تعاىل ُخيرب
أنه لن يضّر اهللا شيئا، وإمنا َيضّر نفَسه وَخيسرها يوم معادها، وسُيحبط اُهللا عمَله فال يُثيبه : تبني له اهلدى

ِمن عَمله الذي َعّقبه برِّدته مثقال بعوضٍة ِمن خري، بل ُحيبطه وميحُقه بالُكلِّّية، كما أّن على سالف ما تقدم
.)1("احلسنات يُذهنب السّيئات

مث صرّح سبحانه مببطل لثواب األعمال وخاصة الصدقات وهو الرياء واملن واألذى عند التصدق، 
ې  ې  ې   ۅ  ۉ  ۉ  ې  چ : حيث قال

،]٢٦٤: البقرة[چیی  ی    ی  
وفائدة هذا التمثيل البليغ يف اآلية لتقريب الصورة الذهنية لتصبح واقعا حمسوسا، وبالتايل يقوم املؤمن بتجرع 

.مرارته نفسيا قبل حصوله، حىت ال يتذوقه واقعا يف آخرته

افقنياملنفعلمنلكناملؤمننيفعلمنالرياءمعالنفقةتكونوالالصدقةيبطلالرياء: "يقول اخلازن
هو)َصْفوانٍ َكَمَثلِ (أعمالهوسائربصدقتهاملرائيهذامثلأي)َفَمثـَُلهُ (بهمراءغريبكفرهمعلنالكافرألن

مجعهقالواحداجعلهومنصفوانهواحدهقالمجعاجعلهفمنومجعواحدوهوالصلباألملساحلجر
فـَتَـرََكهُ (القطرالعظيمالشديداملطريعين)واِبلٌ فََأصابَهُ (ترابالصفوانذلكعلىأي)تُرابٌ َعَلْيهِ (صفي
تعاىلاهللاضربهمثلفهذاالرتاب،ذلكمنعليهشيءالأملسصلداالصفوانذلكاملطرتركيعين)َصْلداً 
يرىكماالظاهر،يفأعماالهلؤالءأنالناسيرىالناسيؤذيبصدقتهاملنانواملؤمنواملرائياملنافقلنفقة

وتضمحلأعماهلمتبطلالقيامة،يومهؤالءحالوكذلكوأزالهأذهبهاملطرجاءفإذاالصفوانعلىالرتاب
.  )2("الرتابمنالصفوانعلىماالوابلأذهبكماتعاىلهللاتكنمل

سلوكيات باطلة: المبحث الرابع 

).322/  7(تفسري القرآن العظيم، البن كثري 1
).200/  1(لباب التأويل يف معاين التنزيل، للخازن 2
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لقد وصف القرآن الكرمي جمموعة من السلوكيات الناجتة عن األفراد أو اجلماعات بالبطالن، سواء  
كانت صادرة من كافر أم من مسلم، فال فرق بني الفاعلني يف وصف بعض أفعاهلم بالبطالن، كما يف 

: املطالب اآلتية

.أكل أموال الناس بالباطل: المطلب األول 

الشديد، وجعل ظلم العباد فيما بينهم ال يسقط فيه احلق بالتقادم؛ حىت ميتنع اإلنسان عن ظلم أخيه؛ فقد 
روط التوبة يف االعتداء على حقوق ُفطر اإلنسان على األنفة من طلب املساحمة من الغري، والذي هو من ش
.أكل أمواهلم بينهم بالباطل والظلم: العبيد، ولقد بني القرآن العظيم إحدى صور الظلم بني الناس، أال وهي

أكلومنالّضعيف،مالالقويّ غصبومناملَْيِسر،ومناإلغارة"وتتعدد طرق أكل الباطل من 
، والرشوة احملرمة واخليانة بأشكاهلا )1("اْلُمرَابَاةِ ومنواملَُقاَمرَِة،الغَررومنواليتامى،اْألَيـَْتامِ أموالَ األولياء

.)2(املختلفة، ومنها الغش والنصب، وغري ذلك
:

).ألموال بالباطل من صفات كفرة أهل الكتاببيان أن أكل ا(:المرحلة األولى
تعددت حاالت أكل أهل الكتاب ألموال الناس بالباطل كما ذكر القرآن الكرمي؛ حيث قال تعاىل 

، ومن تلك احلاالت ]١٦١: النساء[چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    چ :عنهم
ۀ  ۀ              ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ   چ : 

: يقول البغوي، ]٦٢: املائدة[چھھ  ے  ے  ۓ             ۓ    

َناُهمْ َعَوامِِّهْم،ِمنْ ُيِصيُبونـََهاالَِّيت َواْلَمآِكلُ ِم،احلُْكْ ِيف الرَِّشاِمنَ بِاْلباِطِل،النَّاسِ أَْموالَ َوَأْكِلِهمْ "  بَِأنْ َعاقـَبـْ
.)3("َهلُمْ َحَالًال َكاَنتْ الَِّيت الطَّيَِّباتِ ِمنَ َشْيءٌ َعَلْيِهمْ ُحرِّمَ َكِبريَةً اْرَتَكُبواُكلََّماَفَكانُواطَيَِّباٍت،َعَلْيِهمْ َحرَّْمَنا

: ومن تلك احلاالت أيضا اليت أكلوا فيها أموال الناس بغري حق
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ : 

أموالأكلهممنكان"،]٧٩: البقرة[چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   

).187/ 2(ر والتنوير، البن عاشور التحري) 1(
).411/  1(التفسري الوسيط، للزحيلي : ينظر) 2(
).109/  2(أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي : ، وينظر)720/  1(معامل التنزيل، للبغوي ) 3(
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عندمنهذا:"يقولونمثبأيديهم،كانوااليتالكتبأمثانمنيأخذونكانوامابالباطل،الناس
منعليهمحرَّممابتحرميهذلك،مجيععلىاهللافعاقبهم. اخلبيثةاخلسيسةاملآكلمنذلكأشبهوما،"اهللا

.)1("ذلكقبلحالالهلمكانتاليتالطيبات

).(:المرحلة الثانية
ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ: 

، ويلفت انتباهنا الشعراوي ]٣٤: التوبة[چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ 
أن األكل للمال يكون بشراء الطعام والشراب به، وليس أكل املال نفسه، : إىل جمموعة من اللطائف منها

_ وهذا من االستعارة 
كما هو _أكٌل باحلقِّ وأكٌل بالباطل : ؛ كذلك يبني أن أكل املال قسمان_الّرشاوى؛ فهي أيضا ُتسّمى ماًال 

عملياتيفباحلقالناسأموالمنأْكالً هناك: " ، ويبني ذلك قائال_حال بعض األحبار والرهبان هنا
وقانونوهكذا،بضاعةليشرتيالتاجرويذهببضاعة؛ليعطيكمالكيأخذفالتاجراملنافع،تبادل

بالباطل،الناسأمواليأكلونوالالدين،تعاليمعلىحمافظونوأحباررهبانهناكيكونأنيفهناحتياطاال
ومل} بالباطلالناسأَْمَوالَ لََيْأُكُلونَ والرهباناألحبارمِّنَ َكِثرياً ِإنَّ {: وتعاىلسبحانهاحلققوليفظاهروهذا
األحبارمِّنَ َكِثرياً ِإنَّ {قالبلبالباطل،الناسأموالليأكلونوالرهباناألحباركل: جاللهجليقل

جاءلذلكأحداً؛يظلمالواهللاملتزمون،والرهباناألحبارمنحمدودعدديوجدقدألنه؛} والرهبان
. )2("باالحتمال

).النهي خبطاب مباشر للمؤمنني من أكل أمواهلم بالباطل(:المرحلة الثالثة

١٨٨: البقرة[چڻ  ڻ    ٹ  ٹ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ںچ : يقول ربنا سبحانه
، أن رسول اهللا _رضي اهللا عنه_كذلك ورد التحرمي يف الكثري من األحاديث الشريفة كحديث أيب بكرة ،  ]
َعَلْيُكمْ َوأَْعرَاَضُكْم،- قَالَ َوَأْحِسُبهُ ُحمَمَّدٌ قَالَ - َوأَْمَواَلُكمْ ِدَماءَُكمْ فَِإنَّ «:قال_ صلى اهللا عليه وسلم_

).392/  9(جامع البيان، للطربي ) 1(
).5058/  8(تفسري الشعراوي ) 2(
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وجيب علينا ابتداء أن . )1(»الَغاِئبَ ِمْنُكمُ الشَّاِهدُ لُِيبَـلِّغِ َأالَ َهَذا،َشْهرُِكمْ ِيف َهَذا،يـَْوِمُكمْ َكُحْرَمةِ َحرَاٌم،
دون اآلية من حيث إضافة املال يف األوليني إىل الناسننتبه للفارق يف اللفظ بني اآليتني األوليني، وهذه 

ملا كان كّل واحد "_واهللا أعلم_، بينما يف الثانية إىل نفس املؤمنني، وذلك اآلكلني من األحبار والرهبان
مد ، صّح أن ُجيَمع حينئذ اآلكل واملأكول، وحمل)2(")تـَْقتـُُلوَن أَنـُْفَسُكمْ (:منهما منهّيا ومنهّيا عنه، كما قال

وهو َيصدق بأكل ) أَْمَواَلُكمْ (واختار لفظ :" رشيد رضا كالم نفيس يعلل فيه ما سبق بوجه آخر يقول فيه
للّتنبيه على أّن احرتام مال غريك وحفظه هو َعني ، و لإلشعار بوحدة األّمة وتكافلهااإلنسان مال نفسه 

غري حّق يُعرض كّل َمال للّضياع والّذهاب، ففي ألّن استحالل الّتعّدي وأخذ املال ب؛ االحرتام واحلفظ ملالك 
؛ال يأكل بعضكم َمال بعٍض بِاْلَباِطلِ : هذه اإلضافة البليغة تعليٌل للّنهي، وبياٌن حلكمة اُحلكم، كأنّه قال

ال بد َأن ُيصيبه ؛ألّن ذلك جناية على نفس اآلكل، من حيث هو جناية على األمة اليت هو أحد أعضائها
ناية تقع عليها، فهو باستحالله مال غريه ُجيَّرئ غريه على استحالل أكل ماله عند سهم من كّل ج

ويف اإلضافة معىن آخر قاله بعضهم، وهو للّتنبيه على أنّه جيب على اإلنسان َأن ينفق مال ... االستطاعة
، وأال ُيضّيعه يف سبيِل اْلَباِطِل احملّرمة .   )3("نفسه يف سبيل احلقِّ

ُحيّذر اهللا املؤمنني من التعرض ألموال بعضهم البعض بالباطل؛ حىت ال يعم الفساد، ويضيع وهكذا
إىل مقصود الشريعة يف حفظ املال، مث ختم ربـَُّنا التحذيَر ببيان حترمي اإلدالء بتلك األموال املأكولة بالباطل

، وذلك من خالل مهذا الباطل هو حق هلم أن ليربروا هل:األول
، وهذا القول رّجحه ابُن عطية وأشار ملعىن لطيف )4(فعلهول عن ؤ ألن كل إنسان مسالرشوة، وهو باطل؛

الرشامظنةاحلكامألنيرتجحالقولوهذاجمرد،إلزاقفالباءمنها،أكثرأكلعلىترشوا: "فيها مفاده
ميدالرشا،منوالرشوةالدلوأرسلِمنُتْدُلوامتناسبتان،اللفظتنيفإنوأيضااألقل،وهوعصممنإال

).5("احلاجةلتقضى

، ومسلم، )33/  1) (105: ح(لُِيبَـلِِّغ الِعْلَم الشَّاِهُد الَغاِئَب، : البخاري، صحيح البخاري، كتاب العلم، بابأخرجه ) 1(
َماِء َواْألَْعرَا يَاِت، بَاُب تـَْغِليِظ َحتْرِِمي الدِّ )  1679: ح(ِض َواْألَْمَواِل صحيح مسلم، ِكَتاب اْلَقَساَمِة َواْلُمَحارِِبَني َواْلِقَصاِص َوالدِّ

)3  /1306.(
).338/  2(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ) 2(
.، بتصرف)157/  2(تفسري املنار، حملمد رضا ) 3(
).799/  2(تفسري الشعراوي : ينظر) 4(
).260/  1(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية ) 5(



39

بينة،اجلاحدعلىتكونالكأنهلم،تقوماحلجةأنعلمواإذا:والثاني
.)1(السببيةباء)(يف كلمةوالباءكاليتيم وغريه،أمانةماليكونأو

.الجدال بالباطل: المطلب الثاني 

يستخدم الكثري من الناس اجلداَل بالباطِل وسيلًة إلثبات باطلهم، وهذا يدل على ضعف احلجة أو 

چڃ  ڃ     ڃ   ڃ  چچ  چ  چ  ڇ  ڇ      ڇ   ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڄ چ: ذلك قوله سبحانه

.]٥٦: الكهف[
وحىت تتضح صورة املوقف علينا أن نبني من املقصودين يف اآلية، ومن خالل النظر يف كالم أهل 

. )2(صل أن يكونوا من املالئكة
، واعتربوا أن _صلى اهللا عليه وسلم_

عنأخربنا: وسلمعليهاهللاصلىللنيبّ قوهلم_ تكذيبا له وللحق ومنه القرآن _من الباطل الذي جادلوه به 
وعناألرضمشارقبلغرجلوعن،منيُعرفملالدهرأّوليفذهبوافتيةحديث
)3(.من أمورذلكأشبهوماالروح،

والراجح أنه ال مانع من اجلمع بني القولني؛ فقد استخدم الكفار يف كل حني كل وسيلة إلثبات 
.بدعا عمن سبقه من الرسل_ صلى اهللا عليه وسلم_الباطل ودحض احلق؛ وما كانت جمادلتهم للرسول 

فيه يزهقالذينيوهو الط) َدْحض(ويُقصد بالدحض عدم إثبات احلق، بل وإزالته، وهو مأخوذ من 
)4(.مكان دحضٌ : اإلنسان؛ لذا ُيسمى املكان الذي تزلُّ فيه القدم وتنزلق

).260/  1(املصدر السابق : ينظر) 1(
/  24(، والتحرير والتنوير، البن عاشور )230/  5(شاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، أليب السعود إر : ينظر) 2(

86.(
).352/  2(، وحبر العلوم، للسمرقندي )50/  18(جامع البيان، للطربي، : ينظر) 3(
، وجماز )352/  2(العلوم، للسمرقندي ، وحبر )525/  3(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، البن عطية : ينظر) 4(

).408/  1(القرآن 
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: معنيان، األول) بالباطل: (وللباء يف قوله تعاىل
)1(.الباطل منزلة اآللة: _وهو األقرب_كانوا مالبسني للباطل، والثاين 

أن _ صلى اهللا عليه وسلم_وحىت خامت النبيني _ عليه السالم_إذن هدف الكفار منذ سيدنا نوح 
ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  چ : يبطلوا احلق ويدحضوه، وال أدل على ذلك من قوله تعاىل

رسوهلموخاصموا: " قال الطربي، ]٥: غافر[چڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ   ڻ  ٹ         ٹ  
يفالدخولمناهللا،عندمنبهجاءهمالذياحلقلهوخصومتهمإياهجبداهلمليبطلوااخلصومةمنبالباطل
).2"(بالباطلحممدياقومككفارخياصمككماسواه،ماعبادةمنوالرباءةبتوحيده،واإلقرارطاعته،

نا الصادق ب
ِإَىل اْألََكَلةُ َتَداَعىَكَماَعَلْيُكمْ َتَداَعىَأنْ اْألَُممُ يُوِشكُ «_ رضي اهللا عنه_املصدوق يف حديث ثوبان 

السَّْيِل،َكُغثَاءِ ُغثَاءٌ َوَلِكنَُّكمْ َكِثٌري،يـَْوَمِئذٍ أَنـُْتمْ َبلْ «: قَالَ يـَْوَمِئٍذ؟َحنْنُ ِقلَّةٍ َوِمنْ : قَاِئلٌ فـََقالَ ،»َقْصَعِتَها
َزَعنَّ  اللَِّه،َرُسولَ يَا: قَاِئلٌ فـََقالَ ،»اْلَوْهنَ قـُُلوِبُكمُ ِيف اللَّهُ َولَيَـْقِذَفنَّ ِمْنُكْم،اْلَمَهابَةَ َعُدوُِّكمُ ُصُدورِ ِمنْ اللَّهُ َولَيَـنـْ

نـَْيا،ُحبُّ «: قَالَ اْلَوْهُن؟َوَما .، وال خالص لنا إال بالعودة إىل ديننا)3(»اْلَمْوتِ وََكرَاِهَيةُ الدُّ

.بالباطلخلط الحق : المطلب الثالث 

طريقة أخرى من طرق أهل الباطل يف االستدالل، وهي تزيني الباطل بشيء من احلق، وخلطه به مغبة 
.]٤٢: البقرة[چڳ  ڳ  ڳ  ڳگگ  گ  گ  چ : أن يلتبس األمر على السامعني، قال عز من قائل

).86/  24(التحرير والتنوير، البن عاشور : ينظر) 1(
).353/  21(جامع البيان، للطربي ) 2(
، وأبو داود )331/  14)  (8713: ح(رواه أمحد، يف مسنده، من رواية أيب هريرة، مسند املكثرين من الصحابة،  ) 3(

، وصححه )111/  4) (4297: ح(، كتاب املالحم، باب يف تداعي األمم على اإلسالم، _واللفظ له_سننهيف 
).1474/  3) (5369: ح(األلباين، مشكاة املصابيح 
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مادي حمسوس، وهو مأخوذ من اللباس، وهو الثوب؛ ألنه يسرت اجلسد، : واللبس له معنيان األول
.وجيمعهما إخفاء الشيء)1(املعنوي، وهو اخللط بغريه حىت خيفى أمره،: وخيفي حقيقته، والثاين

الصدقختلطواال: الق،)بالباطلاحلقتلِبُسواوال: "(ومما يدل عليه ما ورد عن ابن عباس من قوله
الكذب املختلط باحلق، أو : ، ويرى املاوردي أنه يصح يف املقصود بالباطل املعاين الثالثة، وهي)2("بالكذب

._عليه السالم_التوراُة اليت أُْنزَِلْت على موسى بالذي كتبوه بأيديهم أو ،باإلسالماليهودية والنصرانية 

) التوراة(والذي يظهر أن احلديث هنا عن بين إسرائيل، حيث يدعوهم ربنا إىل عدم خلط كتابِِه 
ال تكتبوا يف التوراة : بشيء مما كتبته أيديهم من الباطل، والتصاق الباء بالباطل جتعله حيمل معنيني، األول

بسا بالباطل الذي تكتبونه، حيث يقول ال جتعلوا احلق ملت: شيئا منكم، فتخلطوا احلق بالباطل، والثاين
كأنبه،خلطتهبالشيءالشيءلبست: قولكيفمثلهاصلةكانتإنبِاْلباِطلِ يفاليتالباء: "الزخمشري

حقهابنيمييزالحىتكتبتم،الذيبالباطلاملنزلاحلقفيختلطمنهاليسماالتوراةيفتكتبواوال: املعىن
ملتبسااحلقجتعلواوال: املعىنكانبالقلم،كتبت: قولكيفكاليتاالستعانةباءكانتوإنوباطلكم،

.    )3("تكتبونهالذيبباطلكممشتبها

وقد ورد يف آية أخرى على صورة االستفهام اإلنكاري، وليس كسابقتها على صورة النهي املباشر، 
، واملالحظ هنا التصريح ]٧١: آل عمران[چپ  پ        پ  ڀ    پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  چ :حيث قال تعاىل

بناهللاعبدقال: "
ُغْدوةً وأصحابهحممدعلىأنزلمبانؤمنتعالوا: لبعضبعضهمعوف،بنواحلارثزيد،بنوعديالصيِّف،

.)4("!دينهمعنفريجعوانصنُع،كمايصنعونلعلهمدينهم،عليهمنلبسحىتعشيًة،بهونكُفر

وهكذا ترتسم صورة اليهود من الكذب واخللط والكيد للمسلمني، يقول ابن عاشور عن اآلية السابقة 
الكتابلَ أهيا: بقولهدائهمنةادوإع. ..يّ إنكار واالستفهام. اليهودابخطإىلالتفاتٌ "فيهما: قبلهااليت و 

يبِ األكاذمنفيهأدخلواامبمدينهيسُ بتلبالباِطلاحلقّ ولبس. عليهمطلهمابيلِ وتسجيخِ لّتوبالقصدثانية
يقَ َتصدبهيُرادأنتملحيُ احلقّ تمانكو . جبميعهةُ الثّقعتفارتحىت،الباطلةوالّتأويالتاتِ واخلراف

).171/  1(تفسري الراغب األصفهاين : ينظر) 1(
).98/  1(حامت ، وتفسري القرآن العظيم، البن أيب )568/  1) (823:ح( جامع البيان، للطربي ) 2(
عن ) 249/  1) (589(، وتفسري القرآن، البن املنذر )132/  1(الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، للزخمشري ) 3(

.حممد بن إسحاق
).504/  6(جامع البيان، للطربي ) 4(
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اوعوضوهاأماتوهاّليتاألحكاممنالّتوراةيفامبهيرادأنلُ تمحيُ و َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىُحمَمَّدٍ 
.)1("ايعملونوالاوهمم،وآثارأحبارهمعمالأب

.اتهام المؤمنين بالباطل: المطلب الرابع 

مما تعارف عليه الناس أن خري وسيلة للدفاع اهلجوم، وها هم أعداء اهللا واإلسالم يتهمون املؤمنني 
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ : 

َرُط الِعناد ، إنه فَـ ]٥٨: الروم[چ

عليهموبنيمثلكلهلمضربأنهيفطباعهموعجرفةقسوةعنتعاىلأخربمث: "يقول ابن عطية
احلقأهلويصفونكفرهم،يفويعمهونويلجونيكفرونواملعجزةاآليةذلكمعهممثاحلقبيان

.)2("باإلبطال
لَيَـُقوَلنَّ (َوَغْريِِمهَاَواْلَعَصااْلَبْحرِ َكَفْلقِ ُمْعِجزٍَة،"به من _ صلى اهللا عليه وسلم_فمهما جاءهم الرسول 

ومهما ذكر هلم من ،)3("َوالسِّْحرَ اْلَباِطلَ تـَتَِّبُعونَ َأيْ ) ُمْبِطُلونَ ِإالَّ . (اْلُمْؤِمِننيَ َمْعَشرَ يَا) أَنـُْتمْ ِإنْ َكَفُرواالَِّذينَ 
يقولونوماوقصتهم،القيامة،يوماملبعوثنيكصفة" 

)4("منيسمعوالاعتذارهممنينفعالوماهلم،يقالوما
.

وتتناغم هذه األساليب الشيطانية يف االحتجاج وردِّ كالم اخلصم يف كل صوالت اجلدال بني املؤمنني 
، فها هم _عليه من اهللا ما يستحق_واملشركني بقيادة إبليس _ صلى اهللا عليه وسلم _ وقائدهم رسول اهللا 

طلب من اهللا تعاىل أن إال _صلى اهللا عليه وسلم_طلبوا منه أن يشق هلم القمر قسمني، فما كان منه قد 
چ : ذلك، فانشق القمر، فماذا كان بعد ذلك؟، مل يؤمنوا بل ازدادوا إمثا على إمثهم، كما قال اهللا فيهم

چی  ی  ی  ی  

.بتصرف) 279/  3(التحرير والتنوير، البن عاشور ) 1(
).344/  4(، البن عطية احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز) 2(
).268/  4(فتح القدير، للشوكاين : ، وينظر)49/  14(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ) 3(
).488/  3(الكشاف، للزخمشري ) 4(
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]. ٩٧- ٩٦: نسيو [ 
انعدام إذن فهو أسلوب رخيص من أساليبهم اليت يعلنون فيها وبكل وضوح إفالسهم الفكري، و 

!.حجتهم القائمة على الربهان، مع شدة حاجتهم إلظهارها لو ملكوها

.الباطل في المثل القرآني:  المبحث الخامس

كثريا ما يستخدم القرآن أسلوب التمثيل لكي يُقرب الصورة إىل األفهام، من صورة ذهنية جمردة إىل 
.صورة حسية واقعية؛ وهكذا تؤثر يف النفس، بعد استحضار الذهن هلا

ولقد بني القرآن العظيم أنَّ ضرب املثل يف القرآن طال كل شيء، وأنه ليس ضربا من العبث املنزه 
ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  چ :تعاىل عنه، بل له فائدة جليلة، وال يغفل عنها إال املختوم على قلبه، قال سبحانه

، يقول شيخ املفسرين يف ]٥٨: الروم[چ
عنهلموتنبيهاعليهم،احتجاجامثلكلمنالقرآنهذايفللناسمثّلناولقد: "حمضر تفسريه لآلية

علىبداللة: يقولبآية،القومهؤالءحممدياجئتولئن: يقول) بآيَةٍ ِجْئتَـُهمْ لئنْ : (وقوله. اهللاوحدانية
وأنكروارسالتك،جحدواالذينليقولنّ : يقول) ُمْبِطُلونَ ِإالأَنـُْتمْ ِإنْ َكَفُرواالَِّذينَ لَيَـُقوَلنَّ (تقولماصدق
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، هكذا )1("األمورهذهمنبهجتيئوننافيمامبطلونإالبهأتاكمفيماحممدااملصّدقونأيهاأنتمإننبّوتك،
ينظر السطحيون واملرتبصون باإلسالم وأهله، الذي يأيت باحلق مبطل؛ ألنه خيالف هواهم، وما هم عليه من 

!.   امللة الباطلة
:باطلومن األمثلة اليت استحضرها القرآن الكرمي لل

). الماء والزبد: (أوال
باملاء الذي ينزل من السماء، يثبت يف األرض فينفع الزرع ) أو اإلميان أو القرآن(شبَّه اُهللا تعاىل احلقَّ 

والضرع واخللق، وشبه الباطل بالزبد والرغوة والقش، اليت طاملا صعدت برهة على السطح، مث سرعان ما 
تُقذف إىل الشاطئ، فال تنفع شيئا، بل تكون عبئا يتمىن الفرد اخلالص منه يف أسرع وقت، كما جاء يف 

ۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېې  ې          ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : قوله تعاىل
چی     ی  

.]١٧: الرعد[

يفاحلقمثل: ذكرهتعاىلوالكفر، يقولبهواإلميانوالباطل،للحقاهللاضربهمثلهذا: "قال الطربي
: يقول،)بقدرهاأوديةٌ فسالت(األرض،إىلالسماءمناهللاماء أنزلهمثلاضمحالله،يفوالباطلثباته

السيلفاحتمل: يقول،)رابًيازبًداالسيلفاحتمل(بصغره،والصغريبكربه،الكبريمبلئها،األوديةفاحتملته
الذيالباقياملاءُ هوفاحلق...السيلفوقعالًيازبًداالسماء،مناهللاأنزلهالذياملاءذلكعنحدثالذي
.)2("الباطل هوبهينتفعالالذيوالزبدالسماء،مناهللاأنزله

فعلينا التيقن مبوعود اهللا لنا بالظفر والنصر على املبطلني، فهم كالزبد الذي سرعان ما يظهر أنه انتفاش 
. خادع ليس إال، مث ال يلبث ويزول وال ميكث ويُطرد

).الِحلية وشوائبها: (ثانيا
يف نفس اآلية الكرمية نستشف مثاال آخر ضربه اهللا تعاىل للحق والباطل، أال وهو صناعة احللي ليتزين 

.ل، وال يبقى أثرها، كما هو الباطلعلى النار، أما الشوائب فال متكث أمام النار؛ فسرعان ما تزو 
ې          ۅ    ۅ  ۉ   ۉ  ې    ېېۈ  ۈ  ٷ  ۋ  ۋ  چ : قال تعاىل يف اآلية السابقة

.   ]١٧: الرعد[چ

).120/ 20(جامع البيان، للطربي 1
.بتصرف) 407/ 16(جامع البيان، للطربي ) 2(
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الزََّبُد،َوُهوَ َخَبثـُُهَما؛فـََعالأُِذيَباِإَذاَواْلِفضََّة؛الذََّهبَ : يـَْعِين ":يقول ابن أيب زمنني تعليقا على اآلية
َزَبدِ ِمْثلَ : َأيْ } مثلهزبدٌ {بِهِ يْسَتْمتعَماَمَتاعوابتغاء: َأي} َمَتاعأَو{الزَّبَدِ َذِلكَ َحتْتَ َخاِلُصُهَماَوَخُلصَ 
خالصه،فخلصأيضا؛ذلكصّفيإذاوالّرصاصَوالنَُّحاسُ احلَِْديدُ هوِمَتاعٍ ابِْتَغاءَ عليهيُوَقدُ والَّذياْلَماِء،
،َوَزبَدُ املاء،َزبَدُ } الزَّبَدُ فََأمَّا{َزبَُدهُ وهوَخَبثُه؛وعال فـََيْذَهبُ {َوالرَُّصاصِ َوالنَُّحاسِ احلَِْديدِ َوَزبَدُ اْحلُِليِّ
َفعُ َماَوأَمَّا{اآلِخرَةِ ِيف بِهِ يـُْنتَـَفعُ َال اْلَكاِفِر؛َعَملِ ِمْثلَ فـََهَذابِِه؛يـُْنتَـَفعُ َال : يـَْعِين } ُجَفاءً  ِيف فـََيْمُكثُ النَّاسَ يـَنـْ

اْلِمْؤِمنِ َعَملِ ِمْثلُ فـََهَذاَواْلَمَتاُع؛اْحلُِليُّ ِبَذِلكَ َويـُْنتَـَفعُ َواْلَمْرَعى،الزَّرْعُ َعَلْيهِ يـُْنِبتُ بِاْلَماءِ فـَيـُْنتَـَفعُ } اَألْرضِ 
.)1("اآلِخرَةِ ِيف ثـََوابُهُ يـَبـَْقى

.

).إبطال الصدقات: (ثالثا
شبه اهللا تعاىل إبطال الصدقات باملّن واألذى على الناس، كمثل الصخرة امللساء اليت عليها تراب، 

من الرتاب شيٌء على الصخرة، وهكذا يفعل الرياء بأجر الصدقات، يبطلها فال لم يبق، ففنَـَزل عليها املطرُ 
. يبقى هلا أثر

ې  ې   ې  ې  ۅ  ۉ  ۉ  چ :  قال احلق سبحانه
یی  ی    ی  

ضربمثأجرهم،يذهباللكيمينواالأنبرأفتهعبادهأمرتعاىلفاهللا"،]٢٦٤: البقرة[چ
تصدق،إذااملشركاْآلِخِر، يعينَواْليَـْومِ بِاللَّهِ يـُْؤِمنُ َوالالنَّاسِ رِئاءَ ماَلهُ يـُْنِفقُ َكالَِّذي: تعاىلفقالمثالً لذلك
الذياملؤمنلصدقةمجيعاً مثالً هلماضربمثاملؤمن،صدقةواألذىاملنأبطلكماصدقته،الشركفأبطل

.)2("املشركوبصدقةمين
الّصفاة،معىنىف»صفوانة«: للواحدةويقالع،مج: الصفوان:"ويف بيان كلمة صفوان، يقول أبو عبيدة

... والرؤوساألرضني،منأبداشيئاتنبتالاليت: والّصلد»صلدا«.امللساحلجارةوهىللجميع،: والّصفا
.   )3("األجلحوهو

ضيح املوقف يف نفس اإلنسان إال هكذا نالحظ أن القرآن احلكيم ال يرتك فرصة لرتك كبري األثر وتو 
لها، منها ما يتعلق بالكفار ومنها ما يتعلق باملؤمنني، مما يدل على أن إبطال العمل يشمل اجلميع، تبهوا

.علينا احلذر من كل ما يبطل أعمالنافالواجب 

).408/ 16(جامع البيان، للطربي : ، وينظر)2/352(تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنني ) 1(
).176/ 1(حبر العلوم، للسمرقندي ) 2(
.بتصرف) 82/ 1(جماز القرآن، أليب عبيدة ) 3(
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).دعاء اآللهة المزعومة من دون اهللا تعالى وعجزها: (رابعا
قريب مما سبق ذكره التشبيُه الذي أورده ربُّ الِعزَّة سبحانه عن عجز اآلهلة املزعومة يف قضاء حوائج 
عابديها، فقد شبه اهللا تعاىل عجزها بعجز من ورد املاء ليستقي منه، وليس معه شيء ليشرب به، فبسط 

!.ب؟يديه إىل املاء من بعيد، فماذا عساه أن يستقي، وكيف عساه أن يشر 
ٺ  ٺ       ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   چ : قال سبحانه

.]١٤: الرعد[چٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ
) ِمن دونه(ال إله إال اهللا، وأن املقصود ب : هي كلمة التوحيد) دعوة احلق(ذكر الفراء أن املقصود ب 

َهَذا: "وقد وّضح ابن أيب زمنني وجه التشبيه الذي ضربه اهللا تعاىل بشكل مجيل قائال)1(األصنام،: هم
َفَماتَ اْحلََياَة،بِهِ يـَْرُجوِفيهِ ِإَىل اِإلنَاءَ بَِيِدهِ يـَْرَفعُ َكالَِّذيُهوَ ِيف اخلَْْريِ َرَجاءَ اَألْوثَانَ يـَْعُبدُ الَِّذيَمَثلُ 
َفَعةَ َرَجْواَحْيثُ اْلُمْشرُِكونَ َفَكَذِلكَ ِفيِه؛ِإَىل َيِصلَ َأنْ قـَْبلَ  ُهمْ َضلَّتْ آِهلَِتِهمْ َمنـْ } اْلَكافرينُدَعاءُ َوَما{َعنـْ

. )2("}َضاللٍ ِيف ِإال{آِهلَتَـُهمْ 
.الصراع بين الحق والباطل وسنة التدافع بينهما: المبحث السادس

شاءت حكمة اهللا تعاىل يف االبتالء أن يطلق العنان إلبليس وحزبه يف الدعوة إىل الباطل، لكنه 
صلى اهللا _سبحانه ما فتئ يدفع باطلهم حبقٍّ أبلج، حيمله ثلة من خرية اخللق، على رأسهم أنبياء اهللا ورسله 

إالَّ مع صيحة إسرافيل عليه السالم األوىل اليت لن خيمد هليبها_، وقد بذلوا يف هذه املعركة _عليهم مجيعا
_.

ولوال هذا الدفع منه سبحانه ِخبِرية خلقه؛ ِلَمْنِع الباطِل ومروجيه، َلَما َصلحت احلياُة وال االستخالف 
، بعد حديثه عن ]٢٥١: البقرة[چۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٷ  ۋۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ چ: فيها، كما قال ربنا

" قتل طالوت وهزمية جنوده، على يد الثلة املؤمنة جالوت وجنوده، الذين اصطفاهم اهللا هلذا الواجب، فقد 
اْألَْرُض، ألن أخرب اهللا تعاىل يف هذه اآلية أنه لوال دفعه باملؤمنني يف صدور الكفرة على مر الدهر َلَفَسَدتِ 

لكفر كان يطبقها ويتمادى يف مجيع أقطارها، ولكنه تعاىل ال خيلي الزمان من قائم حبق، وداع إىل اهللا ا
قال. كثريااحلمدلهالساعة،قيامإىلوسلمعليهاهللاصلىحممدأمةيفذلكومقاتل عليه، إىل أن جعل 

).61/ 2(معاين القرآن، للفراء : ينظر) 1(
)350/ 2(تفسري القرآن العزيز، البن أيب زمنني ) 2(
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يتقيالعمنيتقيومبنيصليالعمنيصليمبنيدفعاهللاأنلوالاملعىنأنعلىاملفسرينوأكثر: مكي
.)1("الناسألهلك

خامت _وهكذا تتعدد حاالت اإلفساد بالباطل، ويتعدد ألجلها الدفع هلا، ومن ذلك جميء اإلسالم 
وأصحابه صنوفا من العذاب، ال _ صلى اهللا عليه وسلم_يف دفع عبادة األصنام، فنال رسول اهللا_ الرسالت

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ٿ  چ :محلها، حىت أذن اُهللا هلم بالدفع عن دينهم وأنفسهم، قال سبحانهتستطيع اجلبال

ٿ       ٿ   ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ  
الكافرينلىعمنهماملسلمنيوتسليطهإظهاره: ببعضالناسبعضاهللادفع"، و]٤٠: احلج[چڇ  ڇ   ڍ  

وملفهدموها،وعلىأزمنتهم،يفاملختلفةاملللأهلعلىاملشركونالستوىلذلكولوال
املشركونلغلبأو. مساجدللمسلمنيوالصلوات،لليهودوالصوامع،والبيعا،للنصارىيرتكوا

متعبداتوهدمواذمتهميفالذينالكتابأهلوعلىاملسلمنيعلىوسلمعليهاهللاصلىحممدأّمةمن
.)2("الفريقني

وهنا يأيت رب العزة سبحانه لبيان احلكمة من وراء هذا التدافع، وتلك الدماء اليت تُراق، واألنفس اليت 
! ، نعم]٦٢: احلج[چڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ      ڭ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ      ۓ  ڭ  چ: تُزهق، ليقول

إن البعض يُقاتل الناَس ليسود الباطُل بكل صوره وأشكاله، وأما أهل احلق فال يعبدون إال احلّق، ويُرخصون 
. أنفسهم زكية يف سبيله

من دفع الباطل وأهله، وفتح مكة، ودخل إىل _ صلى اهللا عليه وسلم_وملا متكن حبيبنا املصطفى 
جاء احلق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، قال : ذ يكسرها قائالالكعبة، وجد األصنام فيها وحوهلا، فأخ

، جاء يف صحيح مسلم من ]٨١: اإلسراء[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ٹ    چ : سبحانه
ِر، فَاْستَـَلَمُه ُمثَّ طَاَف َوأَقْـَبَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َحىتَّ أَقْـَبَل ِإَىل احلَْجَ :"حديث أيب هريرة قال

َوِيف َيِد َرُسوِل اِهللا َصلَّى اهللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم : فَأََتى َعَلى َصَنٍم ِإَىل َجْنِب اْلبَـْيِت َكانُوا يـَْعُبُدونَُه، قَالَ : بِاْلبَـْيِت، قَالَ 
َجاَء احلَْقُّ َوَزَهَق {: َعَل َيْطُعُنُه ِيف َعْيِنِه، َويـَُقولُ ، فـََلمَّا أََتى َعَلى الصََّنِم جَ )3(قـَْوٌس َوُهَو آِخٌذ ِبِسَيِة اْلَقْوسِ 

. )4(]"81: اإلسراء[} اْلَباِطلُ 
َلو َما َرأَْيت ُحمَمًَّدا َوُجُنوده                           بِاْلَفْتح يـَْوم تكسر اْألَْصَنام"

).337/ 1(بن عطية  احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، ال) 1(
).160/ 3(الكشاف، للزخمشري ) 2(
).22/ 8(، ونيل األوطار، للشوكاين  )123/ 3(مقاييس اللغة، البن فارس  : هي ما انعطف من طريف القوس، ينظر) 3(
).1406/ 3(اجلهاد والسري، باب فتح مكة، : ، كتاب)1780: ح(أخرجه مسلم، صحيح مسلم، ) 4(
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. )1("ك يغشي َوجهه اإلظالم لرأيت دين اهللا أصبح بَينا                             والشر 
ٱ  چ :أن يصدع أمام كفار قريش بالقول_ صلى اهللا عليه وسلم_وقد أمر اهللا تعاىل حبيبنا املصطفى 

َوَما يـُْبِدُئ (القرآن : أي) ُقْل َجاَء احلَْقُّ (: "َوَرد عن قتادة القول،]٤٩: سبأ[چپ  پ    پٻ  ٻ   ٻ  ٻ  
، وعمم الطربي القول يف الباطل )2("ما خيلق إبليس أحًدا وال يبعثه: إبليس، أي: والباطل) يُِعيدُ اْلَباِطُل َوَما 

.)3("وما ينشىء الباطل خلًقا: يقول) َوَما يـُْبِدُئ اْلَباِطلُ (جاء القرآن ووحي اهللا : قل هلم يا حممد: "فقال

ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ : وهكذا ستنتهي هذه املعركة بانتصار احلّق على الباطل، كما صرح بذلك سبحانه

سيؤول حال الباطل إىل الزهوق و،]١٢٨: األعراف[چۆ  ۆھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  
ڱ  ڱ   ں  ں   ڳ  ڳ  ڱڱگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳچ: واالندثار، كما نص على ذلك ربُّ العزة قائال

باجلد،اللعبنغلبأنالقبيحعنواستغنائناحكمتناوموجبعادتنامنبل:"أي،]١٨: األنبياء[چ
جرمكأنهفجعلهوحمقهوإهدارهإلبطالهتصويراوالدمغ،القذفلذلكواستعار. باحلقالباطلوندحض

جيوزالممابهَتِصُفونَ ِممَّااْلَوْيلُ َوَلُكمُ قالمثفدمغه،أجوفرخوجرمعلىبهقذفمثال،كالصخرةصلب
. )4("حكمتهوعلىعليه

مل يف قرب انتصار احلّق على الباطل األه اهللا القوي، وأن حيذو يرتبط بأن املؤمن عليه فإنه جيب علىو 
تشتمل يف ثناياها و القائمة على الصراع الدائم بني احلّق والباطل،جتماعيةاهللا تعاىل االودحره، راضيا بسنة 

.حبرا من احلكمة ال ينضب، ودليال على استحقاقه سبحانه باأللوهية ال ينتهي؛ فعلينا بالصرب والتصرب

).204/ 5(أخبار مكة، للفاكهي  : الة بن ُعَمْري بن امللوح اللَّْيِثّي، ينظريُنسب إىل فضَ ) 1(
).3168/  10(، وتفسري القرآن العظيم، البن أيب حامت )420/ 20(جامع البيان، للطربي ) 2(
).419/  20(جامع البيان، للطربي ) 3(
).107/ 3(الكشاف، للزخمشري ) 4(
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مصير الباطل والمبطلين: المبحث السابع 

.طريق الباطل، فهو كذلك بّشرهم مبصري حمتوم يف الدنيا واآلخرة، كنهاية حتمية لباطلهم، وهلم أنفسهم
.مصير الباطل:  المطلب األول 

من خالل النظر يف اآليات الكرمية السابقة وغريها، يتبني لنا أن اهللا تعاىل وعد الباطل مبصري حمّتم، ملؤه 
:اخلسران واحملو والزهوق واحملق، ولكل منها معىن خيتص به، وهي كاآليت

.محو الباطل: أوال
ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ   ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ:تكّفل احلق تبارك وتعاىل مبحو الباطل، كما يف قوله

.]٢٤: الشورى[چچ    چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ    ڈ  ڈ    ژ     
اْمِح،َميِحي،َحمََو، وَحمى: وهو مأخوذ من املادة)1(واحملو عند أهل اللغة يعين ذهاب الشيء وأثره،

وحمى الطالب السبورة، )2(ذهبت به،: ، ويقال َحمت الريُح السحاَب مبعىنَممِْحيّ واملفعولماٍح،فهوَحمًْيا،
.مل يرتك عليها أثرا للكتابة: أي

وأما أهل العلم الشرعي، فلم يذهبوا يف معناه أبعد مما ذهب إليه أهل اللغة؛ فهذا اإلمام أبو جعفر 
: " ، وكذا النحاس حيث قال)3("فيمحقهبالباطلاهللاويذهب: يقول) اْلَباِطلَ اللَّهُ َوَميْحُ (":الطربي يقول

/ 39(، وتاج العروس، ملرتضى الزبيدي )302/ 5(ومقاييس اللغة، البن فارس ،)314/ 3(العني، للفراهيدي ) 1(
512.(

، ومعجم اللغة العربية )454/ 3(البن سيدة، واحملكم واحمليط األعظم، )302/ 5(رس امقاييس اللغة، البن ف: ينظر) 2(
).2074/ 3(املعاصرة، للدكتور أمحد عمر 

).532/ 21(جامع البيان، للطربي ) 3(
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تعاىلاهللايهلك: يعين"، أما السمرقندي فريى أنه )1("يثبته والالباطليزيلوعزّ جلّ اهللاأنّ معناه
.)2("الشرك

.إزالة الباطل وإهالكه حتى ال يبقى له أثرومن جمموع ما ذكروه يتبني لنا أن احملو هو

وباالستدالل من كالم اهللا تعاىل جند أنه سبحانه استخدم احملو يف إزالة الشيء وعدم بقاء شيء منه؛  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ     ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  چ :كما يف قوله تعاىل

چٷ     ۈۆ  ۈ ۇ  ۆۇڭ ڭچ :، وكذا يف قوله سبحانه]١٢: اإلسراء[چڱ  ڱ  ڱ    

.]٣٩: الرعد[

يف احلديث الذي رواه جبري بن _صلى اهللا عليه وسلم _وكذلك ورد يف كالم أفصح العرب 
ُحمَمٌَّد،أَنَا: َأْمسَاءٍ َمخَْسةُ ِيل " :_ صلى اهللا عليه وسلم _قال رسول اهللا : حيث قال_رضي اهللا عنه_مطعم
، )3("الَعاِقبُ َوأَنَاَقَدِمي،َعَلىالنَّاسُ ُحيَْشرُ الَِّذياحلَاِشرُ َوأَنَاالُكْفَر،ِيب اللَّهُ َميُْحوالَِّذياملَاِحيَوأَنَاَوَأْمحَدُ 

.وهكذا كان حقا صلى اهللا عليه وسلم

وأما السياق الذي ورد فيه احملو للباطل يف اآلية السابقة، فهو يف معرض اإلقناع للمشركني بأن حممدا 
لن يفرتي على اهللا تعاىل شيئا، وإال لعذبه اهللا على مرأى من اجلميع، قال _ صلى اهللا عليه وسلم _ 

قلبك،علىلطبعتكذبا،اهللاعلىتفرتيأنفسكنحّدثتلو: َوَسلَّمَعَلْيهِ اهللاَصلَّىلنبيهيقول: "الطربي
به،الكافريناهللامنإخبارهذاوإمنااحلّق،وأحقّ فأذهبه،الباطلأحموألينوحيي،منأتيتكالذيوأذهبت
هذهيفبهأخربمابهلفعلفعلإنأنهفأخربهمنفسه،قبلمنالقرآنهذاافرتىحممداأنالزاعمني

وسّلمعليهاهللاصّلىحممدلنبوةعليهماحتجاجففيه: "ويف إثبات ما سبق ذكره يقول النحاس.)4("اآلية
حملاهباطالوسّلمعليهاهللاصّلىحممدبهجاءماكانفلويثبته،والالباطليزيلوعزّ جلّ اهللاأنّ معناهألن

).56/ 4(إعراب القرآن، للنحاس ) 1(
).243/ 3(حبر العلوم، للسمرقندي ) 2(
واللفظ _) 185/ 4(، كتاب املناقب، باب ما جاء يف أمساء رسول اهللا، )3532: ح(صحيحه : أخرجه البخاري يف) 3(
). 4/1828(، كتاب الفضائل، باب ما يف أمسائه صلى اهللا عليه وسلم )2354: ح(صحيحه : ، ومسلم يف-له
).532/ 21(جامع البيان، للطربي  ) 4(
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باحلقّ باطلهمميحوسبحانهاهللاأنّ املفرتينمجيعيفالعادةجرتوهكذاغريه،علىكتاباوأنزلوعزّ جلّ اهللا
.)1("احلقّ يبّني أيِبَكِلماتِهِ احلَْقَّ َوحيُِقُّ واحلججوالرباهني

إذن فهو تعاىل يربهن للكفار على صدق الرسول والرسالة مبحو باطلهم، وال أدل على ذلك من الواقع 
.   الذي خربوه من أسالفهم، يف عاد ومثود وقرى لوط وغريها الكثري

.زهوق الباطل: ثانيا

:زهوق، حيث قال عز من قائلوأما النتيجة الثانية اليت يتعرض هلا الباطل كما وعد اهللا تعاىل، فهو ال
، والزهوق له عند أهل اللغة أكثر من معىن، ]٨١: اإلسراء[چڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ٹ  چ 

وكّل شيء . ذهبت: َزَهَقْت نفُسه، وهي تـَْزَهُق زُُهوقاً، أي":الذهاب واهلالك واالضمحالل، يقال: أمهها
مٍ :"فارس إىل أن له أصال واحدا يدل على، وذهب ابن)2("هلك وَبَطَل فقد َزَهق ِمنْ . َوَجتَاُوزٍ َوُمِضيٍّ تـََقدُّ

َسبَـَقَهاِإَذاَوَذِلكَ اْخلَْيِل،أََمامَ اْلَفَرسُ َزَهقَ َويـَُقالُ . َمَضىَأيْ اْلَباِطُل،] َزَهقَ : [َذِلكَ َوِمنْ . نـَْفُسهُ َزَهَقتْ َذِلكَ 
َمَها ٍم َوَسْبقٍ َجْريٍ َذاتُ َأيْ أَزَاِهيَق،َذاتُ فـََرسٌ َويـَُقالُ . اْهلََدفَ َجاَوزَ ِإَذاالسَّْهُم،َزَهقَ َويـَُقالُ . َوتـََقدَّ َوتـََقدُّ

")3(
.غريه، مث إن الرابط مع أقوال غريه من أهل العلم، أن اهلالك

.  حىت يذهب بال عودةاضمحالله وإهالكهومن مث فإننا نتحدث عن مصري آخر للباطل، أال وهو 

، حني _من عبادة لألوثان واهلوى وتقليد لآلباء وغريها_الباطل ولقد عاين املسلمون األوائل زهوق
بزغ فجر اإلسالم، وأخذ هذا النور باالتساع أكثر فأكثر، والباطل يضمحل شيئا فشيئا كما وعد اهللا تعاىل، 

صلى اهللا عليه _
اْألَْرَض،ِيل َزَوىاهللاَ ِإنَّ (:_موىل رسول اهللا_حيث قال يف احلديث الذي رواه ثوبان رضي اهللا عنه _وسلم
ُلغُ أُمَِّيت َوِإنَّ َوَمَغارِبـََها،َمَشارِقـََهافـَرَأَْيتُ  َهاِيل ُزِويَ َماُمْلُكَهاَسَيبـْ َزْينِ َوأُْعِطيتُ ،ِمنـْ ِإينِّ وَ َواْألَبـَْيَض،اْألَْمحَرَ اْلَكنـْ
فـََيْسَتِبيحَ أَنـُْفِسِهْم،ِسَوىِمنْ َعَلْيِهمْ ُيَسلِّطَ َال َوَأنْ َعامٍَّة،ِبَسَنةٍ يـُْهِلَكَهاَال َأنْ ِألُمَِّيت َريبِّ َسأَْلتُ 

).25/ 16(اجلامع ألحكام القرآن، القرطيب : ، وينظر)56/ 4(إعراب القرآن، للنحاس ) 1(
، والقاموس احمليط، للفريوزآبادي )147/ 10(لسان العرب، البن منظور : ، وينظر)363/ 3(العني، للفراهيدي ) 2(
).892: ص(
).32/ 3(البن فارس مقاييس اللغة، ) 3(
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ِبَسَنةٍ أُْهِلَكُهمْ َال َأنْ ِألُمَِّتكَ أَْعطَْيُتكَ َوِإينِّ يـَُردُّ،َال فَِإنَّهُ َقَضاءً َقَضْيتُ ِإَذاِإينِّ ُحمَمَّدُ يَا: قَالَ َريبِّ َوِإنَّ بـَْيَضتَـُهْم،
أَوْ - بِأَْقطَارَِهاَمنْ َعَلْيِهمْ اْجَتَمعَ َوَلوِ بـَْيَضتَـُهْم،َيْسَتِبيحُ أَنـُْفِسِهْم،ِسَوىِمنْ َعَلْيِهمْ أَُسلِّطَ َال َوَأنْ َعامٍَّة،

:" ، يقول اإلمام النووي)1)(بـَْعًضابـَْعُضُهمْ َوَيْسِيب بـَْعًضا،يـُْهِلكُ بـَْعُضُهمْ َيُكونَ َحىتَّ -أَْقطَارَِهابـَْنيَ َمنْ قَالَ 
عَ َفَمْعَناهُ ُزِويَ أَمَّا اللَّهُ َصلَّىبِهِ َأْخبَـرَ َكَمااللَّهِ ِحبَْمدِ ُكلَُّهاَوقـََعتْ َوَقدْ ظَاِهرَةٌ ُمْعِجزَاتٌ ِفيهِ احلَِْديثُ َوَهَذامجُِ

َزْينِ اْلُمرَادُ اْلُعَلَماءُ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ  ِفيهِ الشامالعراقملكىوقيصركسرىَكنـَْزيْ َواْلُمرَادُ َواْلِفضَّةِ الذََّهبِ بِاْلَكنـْ
ِجَهَيتِ ِيف َوأَمَّاَوَقعَ َوَهَكَذاِربِ َواْلَمغْ اْلَمْشرِقِ ِجَهَيتِ ِيف اْمِتَداِدهِ ُمْعَظمُ َيُكونُ اْألُمَّةِ َهِذهِ ُمْلكَ َأنَّ ِإَىل ِإَشارَةٌ 

الذيالصادقرسولهعلىوسالمهاللَّهِ َوَصَلَواتُ َواْلَمْغِربِ اْلَمْشرِقِ ِإَىل بِالنِّْسَبةِ فـََقِليلٌ َوالشَِّمالِ اْجلَُنوبِ 
مجاعتهمأي) بيضتهمفـََيْسَتِبيحَ (َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىقـَْولُهُ يُوَحىوحىالإهونإاهلوىعنالينطق
.)2("وأصلهم

: ، قال ابن كثري)3("الشيطانوهوالباطلهلك"): اْلَباِطلُ َوَزَهقَ (يف بيان معىن قتادةوقد ورد عن
بـََعثَهُ َماَوُهوَ بِِه،َهلُمْ ِقَبلَ َوَال ِفيهِ ِمْريَةَ َال الَِّذياحلَْقُّ اللَّهِ ِمنَ قد َجاَءُهمْ فإنهقريش؛لكفارووعيدتـَْهِديدٌ "

ميَانِ اْلُقْرآنِ ِمنَ بِهِ اللَّهُ  َمعَ َلهُ ثـََباتَ َال اْلَباِطلَ فَِإنَّ َوَهَلَك،اْضَمَحلَّ َأيِ بَاِطُلُهْم،وَزَهقَ . النَّاِفعِ َواْلِعْلمِ َواْإلِ
كانَ ِفْعلُ َوَدلَّ "، )4("]18: اْألَنِْبَياءِ [چگ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ بـََقاءَ َوَال احلَْقِّ 
.)6("َيْضَمِحلُّ ُمثَّ َيْظَهرُ أَنَّهُ َزَمانٍ ُكلِّ ِيف َوَشْأنُهُ اْلَباِطِل،)5(ِشْنِشَنةُ الزُُّهوقَ َأنَّ َعَلى

األمة، من تسلط أعدائها عليها، ترتفع أعناقنا أمال يف رؤية بزوغ مث حنن بعد هذا الظلم الذي حتياه
.فجر ذاك اليوم، الذي يزول فيه الباطل ويندحر بكل ملله

، كتاب اْلِفَنتِ َوَأْشرَاِط السَّاَعِة، بَاُب َهَالِك َهِذِه اْألُمَِّة بـَْعِضِهْم بِبَـْعٍض، )2889: ح(أخرجه مسلم، صحيح مسلم،) 1(
)4 /2215 .(
).13/ 18(املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج، للنووي ) 2(
).537/ 17(جامع البيان، للطربي ) 3(
، وحبر العلوم، للسمرقندي )281/ 2(إعراب القرآن، للنحاس : ، وينظر)112/ 5(ري القرآن العظيم، البن كثري تفس) 4(
)2 /326.(
).220/ 6(العني، للفراهيدي :  غريزته، ينظر: أي) 5(
).188/ 15(التحرير والتنوير، البن عاشور ) 6(
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. محق الباطل وقذفه: ثالثا

توعد اهللا العزيز الكفر والباطل باحملق، وهو جزء من احلرب اليت تكفل اهللا تعاىل فيها بنصرة احلق 
.]١٤١: آل عمران[چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : وأهله، قال سبحانه

: حمق: " واحملق عند أهل اللغة ذهاب الربكة ونقص الشيء مبا يؤدي إىل تلفه، قال اخلليل بن أمحد
: َحاقُ َواْلمُ . ُوِصفَ نـََقصَ َشْيءٍ وَُكلُّ "، )1("ونـََقصَ وبـَرََكُتهخريُهَذَهبَ أي: وامَتَحقَ فاَمنَحقَ اهللاُ َحمََقهُ 
.)2("َرِديءٌ َوُهوَ َأْحمََقُه؛: قـَْومٌ َوقَالَ . بِبَـرََكِتهِ َذَهبَ : اللَّهُ َوَحمََقهُ . اهلَِْاللُ َمتَحَّقَ ِإَذاالشَّْهرِ آِخرُ 

.ومن أهلهفُيذهب بركته، ويُنقص منهإذن هو وعد منه سبحانه بأن ميحق الباطل، 

)3(.نانريدللفرد، ومن ذلك أنه ال يُقال حمُِق الديناُر إذا أذهبه، بل ُحمق ال

تسليط أهل احلّق على الباطل وأهله، قال : له صور كثرية منها_ بإذهاب بركته وإنقاصه_وحمق الباطل 
، فلله أجناد ال يعلم ]١٨: األنبياء[چڳڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   گ  گ    گ  ڳگ  چ : تعاىل

عددها إال هو سبحانه، ومنهم ُخلَّص املؤمنني، الذين اشرتى اهللا منهم أنفسهم، فأرخصوها يف سبيل 
.رضوانه، يذبّون عن احلق، ال يهدأ هلم بال حىت يروا الكفر والباطل يتقلص شيئا فشيئا، حىت تعلو راية احلقّ 

اىل يف نفوس أهل الباطل من الشعور الدائم بالّضيق واهلّم، ما يقذفه اهللا تع_ أيضا_ومن صور احملق 

.     احلقيقية، فهم ُخيالفون فطرة الرمحن، ويعادون أولياءه

.بطالن الباطل: رابعا
ۉ  ې         ۅ  ۉۋ  ۅ   چ :، كما صرّح ربنا سبحانه وتعاىل يف قوله)إبطاله(به ومما توعد اهللا الباطل 

: وقد ذكرنا يف املبحث األول أن الباطل يف اللغة هو خالف احلق وضده، وأنه يعين.]٨: األنفال[چې     
.ذهاب الشيء وزواله، وقلة مكثه يف الوجود والواقع

).560/ 1(ن دريد مجهرة اللغة، الب: ، وينظر)56/ 3(العني، للفراهيدي ) 1(
).301/ 5(مقاييس اللغة، البن فارس ) 2(
).305: ص(الفروق اللغوية، للعسكري : ينظر) 3(
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وذكرنا أن الذي يربط تلك املعاين مجيعها هو الزوال والالقيمة؛ فالشيطان سرعان ما يزول شره، 
َويـُْبِطلَ . (ويعزهاإلسالمدينيُْظِهرُ َأيْ ) احلَْقَّ لُِيِحقَّ . (بِاْهلََالكِ َيْسَتْأِصُلُهمْ َأيْ :" ويظهر وهنه، يقول القرطيب

فـََيْدَمُغهُ اْلباِطلِ َعَلىبِاحلَْقِّ نـَْقِذفُ َبلْ " ِإْظَهارُهُ احلَْقِّ ِإْحَقاقَ َأنَّ َكَماِإْعَداُمُه،طَالُهُ َوِإبْ . اْلُكْفرُ َأيِ ) اْلباِطلَ 
.)1(") اْلُمْجرُِمونَ َكرِهَ َوَلوْ (زاِهقٌ ُهوَ فَِإذا

فقد ظهر لنا من خالل ما سبق، أن اهللا تعاىل تكّفل بإعدام الباطل وحمقه وإذهابه وإبطاله وحموه : وبعد

!.سبحانه؟

.مصير المبطلين: المطلب الثاني 

تكلمنا يف املطلب السابق عن مصري الباطل، وال شك يف أن مصري املبطلني تابع ملصري الباطل؛ فهم 
:   جنوده األوفياء، ومن ذلك

.ارتياب المبطلين. أوال
.]٤٨: العنكبوت[چکک  ژ  ڑ  ڑک  ک  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ چ :قال تعاىل

_ صلى اهللا عليه وسلم_.يتصف به الشاك وضعيف اليقني والثقة،يبة خلق ذميمالرِّ 
دَْع َما «: "_رضي اهللا عنه_املؤمن من أن يستحوذ عليه الرَّيُب، كما يف احلديث الذي رواه احلسن بن علي 

. )2("» رِيَبةٌ يَرِيُبَك ِإَىل َما َال يَرِيُبَك، فَِإنَّ الصِّْدَق ُطَمْأنِيَنٌة، َوِإنَّ الَكِذبَ 

، وتعين )الرِّيبة: (، واالسم منه)3("ما رابك من أَْمٍر ختّوفَت عاقبَتُه "وأما الريب فهو الشك واخلوف، و
. )4(التهمة والشك

).370/ 7(اجلامع ألحكام القرآن، للقرطيب ) 1(
ِن ْبِن َعِليِّ ْبِن َأِيب طَاِلٍب ، ُمْسَنُد أَْهِل اْلبَـْيِت رِْضَواُن اِهللا َعَلْيِهِم َأْمجَِعَني، َحِديُث احلَْسَ )1723: ح(رواه أمحد، املسند ) 2(

ُهَما  / 4(، أَبـَْواُب ِصَفِة اْلِقَياَمِة َوالرَّقَاِئِق َواْلَورَِع، باب منه  )2518: ح(، والرتمذي، السنن، )345/ 2(َرِضَي اهللاُ َعنـْ
).845/ 2(، )2773: ح(مشكاة املصابيح : ، وصححه األلباين يف_واللفظ له_ ) 668

).287/ 8(للفراهيدي العني، ) 3(
).141/ 1(، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري )463/ 2(مقاييس اللغة، البن فارس : ينظر) 4(
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أمرينبنيالذهنترددهو: الشك: "ويفّرق العسكري بكالم لطيف بني الريب والشك، حيث يقول
.معشكفهوالريبسواء، وأماحدعلى

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  چ :تعاىلوقوله،]٢: البقرة[چٻ  ٻ  ٻ   پپ  پ چ : تعاىلقولهعليهودل

الذيهوبأنهالنيبيتهمونكانوا- القرآنيفشكهممع- املشركني، فإن]٢٣: البقرة[چ
.)1("مبعناهوهو) املرية(منهويقرب! آخرونقومعليهوأعانهافرتاه

فأهل الباطل يف ريبة دائمة، وخوف ينكد عليهم عيشهم، فكيف يستلذون بالعيش، واخلوف من قرب 
.

. إهالك المبطلين: ثانيا

ڎ   ڈ  ڌ  ڌ  ڎ    چ : من األمور اليت توعد اهللا تعاىل فيها أهل الباطل اهلالك يف الدنيا، قال تعاىل

.]١٧٣: األعراف[چگڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  ک   گ   

، فما من الصاحلنيهمغريَ كُ هلِ إذا كان اتباع املبطلني يف أفعاهلم يُ ووجه االستدالل يف اآلية الكرمية أنه 
.أنفسهماملبطلنيبالنا بإهالك

أمر طبيعي، إذا مل يقوموا بواجب األمر باملعروف ومعهم الصاحلنيك اهللا تعاىل الكافرين املبطلني هالفإ
أّن الّنيب صّلى اعن زينب بنت جحش، رضي اهللا عنهفوانتشرت الفواحش؛كثر اخلبث،و والنهي عن املنكر،
َها َفزًِعا يـَُقولُ "اهللا عليه وسلم،  َشرٍّ َقِد اقْـتَـَرَب، فُِتَح اليَـْوَم ِمْن َرْدِم َال إَِلَه ِإالَّ اللَُّه، َوْيٌل لِْلَعَرِب ِمنْ «: َدَخَل َعَليـْ

َوَحلََّق بِِإْصَبِعِه اِإلبـَْهاِم َوالَِّيت تَِليَها، قَاَلْت َزيـَْنُب بِْنُت َجْحٍش فـَُقْلُت يَا َرُسوَل » يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج ِمْثُل َهِذهِ 
.)2("»َذا َكثـَُر اخلََبثُ نـََعْم إِ «: ؟ قَالَ أَنـَْهِلُك َوِفيَنا الصَّاِحلُونَ : اللَّهِ 

إهالك املبطلني، وال أدل على ذلك من إهالكه سبحانه :اليت بينها اهللا يف كتابهمن السنن االجتماعيةو 
، ]٥٩: الكهف[چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېچ : للقرى الظاملة، كقوم عاد ومثود وغريهم، قال اهللا تعاىل

ِلَمْهِلِكِهمْ َوَجَعْلَنا(وآياته،باهللافكفرواظلموا،ملاأهلهاأهلكنااأليكةوأصحابومثودعادمنالقرى"فتلك 

).264: ص(معجم الفروق اللغوية ، للعسكري ) 1(
) 138/ 4(، )3346: ح(أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، باب قصة يأجوج ومأجوج ) 2(
، كتاب اْلِفَنتِ َوَأْشرَاِط السَّاَعِة،  بَاُب اْقِرتَاِب اْلِفَنتِ َوفـَْتِح َرْدِم )2880: ح(صحيح مسلم : ، ومسلم يف_واللفظ له _

).2207/ 4(يَْأُجوَج َوَمْأُجوَج 
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املشركنيهلؤالءجعلنافكذلك: يقولبه،فأهلكناهمعذابجاءهمبلغوهحنيوأجالميقاتايعين) َمْوِعًدا
.)1("موعداأبدابكيؤمنونالالذينحممدياقومكمن

وهلذا كان من بني ما حذر به اهللا تعاىل املشركني من عاقبة الكفر، هو تذكريهم بعاقبة تلك القرون 
ٹ  ڤ  ڤ  چ :  اليت ال زالت مساكنهم شاهدة على حجم العذاب الذي تعرضوا له وهوله، كما قال سبحانه

چ : ، وكذلك يف قوله تعاىل]١٢٨: طه[چڤ         ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  

، موضحا هلم أن ]٥٨: القصص[چۆ  ۈ  ۈ  ٷ   ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې     ې    
.أرضهم ومساكنهم مل تسكن من بعدهم، وأن البقاء هللا تعاىل فهو الوارث

.خسران المبطلين: ثالثا

ذكرنا سابقا أن اهللا تعاىل توعد املبطلني باهلالك يف الدنيا، فَصَدقـَُهم وأهلكهم أّميا إهالك؛ غري أن 
ذلك كان جزءا من مصري خميف ينتظرهم يف اآلخرة؛ فعذاب اآلخرة أشد وأعظم من عذاب الدنيا، وكذلك 

رة من احلياة، ويشيب له الولدان، وبنظرة فهو دائم ال ينقطع، وهذا أمر تضطرب له القلوب اليت فيها ولو ذ
، هذه احلقائق واألهوال

ٹ    ٿ  ٿ      چ :، وقال أيضا]٣٤: الرعد[چچ :قال تعاىل

، وقال ]٢٦: الزمر[چۓ  ڭ     ڭ       ڭ    ۓے   ے   چ : ، وقال سبحانه]١٢٧: طه[چٹ
؛ فهو أشق وأشد وأبقى وأكرب وأخزى، وكلها باملقارنة ]١٦: فصلت[چۆ    ۆ  ۈ  ۇۇڭ  ڭ    چ: تعاىل

.بعذاب الدنيا، أيا كان نوعه وحجمه وشدته

:ال رادَّ له، قال سبحانهفخسارة املبطلني يوم القيامة ويف اآلخرة عموما شيء جمزوم به،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ 
ھ ھ  ھ  ھہ   ہہچ : ، وقال يف أخرى تأكيدا ِلَما سلف]٧٨: غافر[چڦ     ڦ  ڄ ڦ  ڦ  

بِاحلَْقِّ ُقِضيَ . اآلخرةأوالدنيايفبالعذاباللَّهِ أَْمرُ جاءَ فَِإذا"، ]٢٧: اجلاثية[چۓۓےے  
يغنيهمماظهوربعداآلياتباقرتاحاملعاندوناْلُمْبِطُلونَ ُهناِلكَ َوَخِسرَ . املبطلوتعذيباحملقبإجناء

)53/ 18(جامع البيان، للطربي ) 1(
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الدنيا، وسقط فيها املبطلون، مبا  ، وهكذا تنتهي فصول حياة طويلة جنح فيها أناس مل تغّرهم احلياة )1("عنها
.

.أهم النتائج والتوصيات

).64/ 5(أنوار التنزيل، للبيضاوي ) 1(
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.النتائج: أوال
إن الباحث يف القرآن عموما يشعر باالستمتاع، وهو يكتشف شيئا من أسرار كتـاب اهللا، عـدى عـن 

ال الوقــت يف تبــالطمأنينــة الــيت تســكُن الــنفَس كلمــا نظــر الباحــث يف كــالم اهللا تعــاىل؛ فهــي فرصــة عظيمــة اله
. النظر والتدبر يف أشرف الكالم وأصح املعاين واملوضوعات

وجه للمنعم الكرمي الوهاب بالشـكر، باستحضـار القلـب لعظـيم فضـله، والسـجود شـكرا نتانومن مث فإ

وأمـا الـنقص وحده، والشعور بالنقص يالزمين، فما كان يف هـذه الدراسـة مـن حـق وصـواب فمـن اهللا وتوفيقـه،
.األمارة ومن الشيطاننانفسأوالقصور فمن 

:ومن النتائج التي توصلت إليها
: ذهاب الشيء وزواله وعدم فائدته، ويعين يف االصطالح: ظهر لنا أن الباطل خالف احلق، ويعين لغة.1

.وثيقاثبات له وال خري فيه، اعتقادا أو فعال أو لفظا؛ فاملعنيان يرتبطان ارتباطا ما ال
ةسور أربع وعشرين وثالثني آية قرآنية، مجيعها يف اثنتني تباش) بطل(وردت املادة .2

.مع االختالف يف سورة الرعدالباقي مكية وهي ست عشرة سورة،، و دنيةمنها مبعقرآنية، س
تحواذ الباطل بكل صوره إال ملعاجلة اسنراهأن القرآن املكي كثر فيه احلديث عن موضوع الباطل، وال .3

.على أهل مكة...) الشيطان واألصنام واهلوى(
، كأسلوب بليغ من أساليبه يف احملاجة واالستدالل من نفس حجة )ويبطل الباطل(استخدم القرآن لفظ .4

.اخلصم
: عليها يف القرآن باشتقاقاته املختلفة على ستة معان، هي) الباطل(ميكن حصر املعاين اليت ورد .5

واخللط، والظلم والتعدي، وإبليس أو الشيطان، والشرك والكفر، والفاسد املضمحل، واحلبوط الكذب(
).وذهاب األجر

.الفساد والضالل واحلبوط واللغو: تبني أن للباطل ألفاظا قريبة تشرتك معه يف بعض املعاين منها.6
مطار وقلة النبات، وتغيري املعاصي، واهلالك، وقحط األ: (تبني أيضا أن الفساد يف القرآن جاء مبعىن.7

).العقيدة، والتخريب، والسحر
الكفر والغواية، والزلل، واخلسران، : (وتبني أيضا أن الضالل جاء يف القرآن على عدة معان، منها.8

).واإلبطال واحلبوط، واجلهالة واخلطأ، والنسيان، واحلرية، واملوت واهلالك 
لكفر، والردة، والتكذيب، وكره ما أنزل اهللا، والصد عن الشرك وا: ظهر أن للحبوط أسبابا كثرية منها.9

._صلى اهللا عليه وسلم_سبيل اهللا، ومشاقة الرسول ورفع الصوت يف حضرته 
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.تبني أن اللغو غالبا ما يطلق على ما ال نفع فيه من الكالم، وأحيانا يعم ليشمل غريه.10
إشارة من القرآن إىل وجوب و مئتان واثنتان ومثانون مرة، : يف القرآن) احلق(وردت مادة .11

.ملء جمالسنا وأوقاتنا لتزخر باحلق واحلديث فيه
12.

.مجيعا على فساد الشيء وعدم صالحه وزواله وعدم ثبوته، وعدم وصول صاحبه ملقصوده
، )ما يُعبد من دون اهللا بكل أشكاله: (اآليات إثبات القرآن لبطالن كثري من األمور منهايظهر يف.13

، بكل ما فيه من باطل، سواء بوسوسته أم بإلقائه األماين يف )بطالن الشيطان أو إبليس: (وكذلك
.، والذي يكون حببوط أجرها)بطالن أعمال الكفار(األنفس، وأيضا 

نفي الباطل عن أفعال اهللا : (البطالن عن الكثري من األشياء منهايظهر أيضا من اآليات نفي.14
).نفي الباطل عن القرآن العظيم نفسه(، وكذلك )تعاىل

إبطال الباطل نفسه، وإبطال السحر، : ، ومنه)إبطال حممود: (تبني أن اإلبطال يف القرآن نوعان.15
.، ويكون يف األعمال الصاحلة)إبطال مذموم(و

أكل أموال الناس : (بحث أن هناك سلوكيات باطلة، أشار إليها القرآن، ومن أمههاظهر لنا خالل ال.16
ومن . )بالباطل

، )خلط احلق بالباطل: (، كوسيلة لصد املخالف وحماجته، ومنها)اجلدال بالباطل: (السلوكيات أيضا
). (: وأخريا

تبني من خالل  البحث أن القرآن ضرب أمثلة للباطل وشبهه بأشياء واقعية؛ لتقريب الصورة .17
تشبيهه للباطل بالزبد، واحلق باملاء النازل من السماء، وكذلك شبه : لألذهان، بصورة متثيلية بديعة، منها

خرة امللساء اليت عليها تراب فنزل عليها املطر الباطل بالشوائب اليت يُتخلص منها يف احللي، وبالص
.شبه عجز اآلهلة املزعومة مبن يريد الشرب، فيستقي من البئر بيدين مبسوطتني: الشديد، وأخريا

يُظهر البحث أن الصراع بني احلق والباطل سنة إهلية واجبة، ولواله لفسدت األرض، وتعطلت .18
.   وجه من اجلنة، وأنه لن ينتهي إال بقيام الساعةاحلياة، وأن هذا الصراع بدأ بإخراج آدم وز 

ويعين اإلزالة _يظهر يف البحث أن اهللا تعاىل بني أن للباطل مصريا معلوما ومتنوعا، يرتدد بني احملو .19
وهو النقص وذهاب _، وكذلك احملق _ويعين االضمحالل واإلهالك_وبني الزهوق_ واإلهالك

._بإذهابه وإزالته_، وأخريا البطالن _الربكة
بان أيضا أن املبطلني توعدهم اهللا تعاىل ببث االرتياب يف نفوسهم، وبإهالكهم يف الدنيا، كما .20

.  أهلك أمم الكفر األوىل، وأخريا باخلسران يوم القيامة، وهو أشدها عليهم
.التوصيات: ثانيا
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من خالل ما سبق، علينا أن جنتنب الباطل وأهله، واالحنياز إىل احلق، وأن نكون من أهله؛ إذ مهما : أوال
.اشتد أذى الباطل، وطالت صولته، فإن العاقبة للمتقني، يف الدنيا واآلخرة

الناس؛ فالباطل ال نفع وال قيمة له وال ال قيمة للباطل وأهله مهما زخرفوا أفعاهلم، وأظهروا التعايل على: ثانيا
.بكثرة اهلالكني، وال بقلة السالكنيرتثبوت، فال نغ

الباطل األول؛ فهو يرتبص بنا الدوائر حقدا وحسدا ألبينا آدم عليه السالم، (علينا احلذر من الشيطان : ثالثا
).فعلينا االنتباه من الوقوع يف حبائله

طاعة، والبعد عن املعاصي؛ فالصرب عليها ال يُداين العذاب واخلسارة والوعيد علينا الصرب وحتمل ال: رابعا
.الذي أعده اهللا تعاىل، ألتباع الباطل
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