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ْلُت َوإَِلْيِه ُأنِيُب     }٨٨{هود:] إِالَّ بِاهللاِ َعَلْيِه َتَوكَّ
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  شكر وتقدير

الــذي أنعــم علینــا بنعمــه ظــاهرًة  الحمــد هللا الــذي هــدانا ومــا كنــا لنهتــدي لــوال أن هــدانا اهللا، الحمــد اهللا
باطنــة، والصــالة والســالم علــى ســید الخلــق محمــد وعلــى آلــه وصــحبه  أفضــل الصــالة وأتــم التســلیم و 

  وبعد:

 t  هریـرة أبـي علمني دیني اإلسالمي الحنیف وجـوب رد الفضـل ألهلـه وشـكر أصـحابه، عـن     
، لـذا فإنـه یسـعدني أن أتقـدم بأسـمى )١()اللَّـهَ  َیْشـُكرُ  َال  النَّـاَس  َیْشـُكرُ  َال  َمـنْ ( :r اهللا  رسـول قال: قال

آیــات الشــكر والعرفــان إلــى كــل مــن قــدم لــي یــد العــون إلتمــام هــذه الدراســة، وأخــص بالشــكر الجامعــة 
اإلســالمیة هــذا الصــرح الشــامخ منــارة العلــم والعلمــاء، وكلیــة أصــول الــدین منبــع كــل خیــر، وأســاتذتها 

  ى عمادة الدراسات العلیا التي تمد ید العون والمساعدة لكل طالب علم.الممیزین بالعلم والعطاء، وٕال

ـــد     ـــد كمــا أتقــدم  بالشــكر والتقــدیر لســعادة األســتاذ الــدكتور: ولیــــ ـــودي علــى نصــائحه  مــحـــمـ العـــمـ
وتوجیهاتـــه، وعلـــى مـــا بذلـــه مـــن جهـــد إلخـــراج هـــذه الدراســـة فـــي أبهـــى حلـــة، جعلهـــا اهللا فـــي میـــزان 

  .حسناته

العمصــي جــابر عنبــر وســعادة الــدكتور أحمــد  هاشــم كمــا أتقــدم بالشــكر لســعادة الــدكتور محمــود     
  لتفضلهما بقبول مناقشة هذه الرسالة، وعلى كل إفادة أو نصیحة أو توجیه سیقدمانه إلَي.

كما وأشكر زوجي الذي بفضل اهللا تعالى ثم بفضله أتممت دراستي ووصلت إلى هذه المرحلـة،      
أشكر أبنائي وبناتي، وٕاخـوتي وأخـواتي وأهلـي جمیعـًا، وزمیالتـي فـي العمـل والدراسـة وأخـص بالـذكر 

ي وقـدم األخت ابتسام سمور التي لم تدخر جهدًا في مساعدتي، وأخیرًا أتقدم بالشكر لكل من ساعدن
  لي ید العون، وكل من ساهم في إخراج هذه الرسالة.

                                                           
  صححه األلباني. )٤/٣٣٩()١٩٥٤(ح: الشكر في جاء ما باب، البر والصلة كتاب الترمذي، سنن )١(
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  مقدمة

ــــه كمــــا ینبغــــي  لجــــالل وجهــــه وعظــــیم الحمــــد هللا رب العــــالمین، حمــــد       ــــًا مباركــــًا فی ــــرا طیب ًا كثی
ومـــــا كنـــــا لنهتـــــدي لـــــوال أن هـــــدانا اهللا، الحمـــــد هللا الـــــذي  ســـــلطانه، الحمـــــد هللا الـــــذي هـــــدانا لإلســـــالم

، الحمـــــد هللا الـــــذي أنــــار عقولنـــــا وقلوبنـــــا وطریقنـــــا أنــــزل علـــــى عبـــــده الكتــــاب ولـــــم یجعـــــل لـــــه عوجــــاً 
ًا وســـــــالم  وصـــــــالةً بإذنـــــــه إلـــــــى صـــــــراط مســـــــتقیم،  وهادیـــــــاً  بهـــــــذا القـــــــرآن العظـــــــیم ، وجعلـــــــه حجـــــــةً 

آلـــــه وصـــــحبه ومـــــن تـــــبعهم بإحســـــان  ىعلـــــو  ســـــید الخلـــــق ســـــیدنا محمـــــد ىعلـــــ دائمـــــین متالزمـــــین 
  ...أما بعد:یوم الدین  ىإل

تتعلـــــق  ألنهـــــا، علـــــى اإلطـــــالقأشـــــرف العلـــــوم وأجلهـــــا العلـــــوم الدینیـــــة ممـــــا ال شـــــك فیـــــه أن       
ذلــــك الكتــــاب المحكــــم  الــــذي عجــــزت البشــــریة جمعــــاء علــــى أن یــــأتوا بمثلــــه ألنــــه ، Uبكتــــاب اهللا 

ــــيٍم [ :مــــن لــــدن حكــــیم خبیــــر قــــال تعــــالى  ــــُدْن َحكِ ــــْن َل ــــَلْت ِم ــــمَّ ُفصِّ ــــُه ُث ــــْت َآَياُت ــــاٌب ُأْحكَِم كَِت
ـــٍري] ـــود:َخبِ ـــد بـــین اهللا  } ١{ه ـــذي مـــن اتبعـــه فـــاز فـــي  هوأوضـــح لنـــا أنـــ  Uفلق الطریـــق الصـــحیح ال

ـــــْم ( قـــــال أنـــــه rرســـــول اهللا عـــــن  tعبـــــد اهللا بـــــن جـــــابر ، عـــــن الـــــدنیا واآلخـــــرة ـــــیُكْم َمـــــا َل َتَرْكـــــُت ِف
بحاجــــة  فالنــــاظر إلــــى أحــــوال المســــلمین الیــــوم یجــــد أنهــــم )١()اْعَتَصــــْمُتْم ِبــــِه، ِكتَــــاَب اللَّــــهِ َتِضــــلُّوا ِإِن 

ویــــوجههم إلــــى المخــــرج مــــن األزمــــات التــــي   ،لینیــــر لهــــم الطریــــق Uإلــــى الرجــــوع إلــــى كتــــاب اهللا 
علـــــى كافـــــة المســـــتویات، ویعیـــــد لهــــــم المجـــــد والرفعـــــة والعـــــزة، لـــــذلك علینـــــا أن نتوجــــــه  ُیواِجُهونهـــــا

لألمـــــة   Uبقلوبنـــــا وعقولنـــــا نحـــــو هـــــذا الكنـــــز الثمـــــین الموجـــــود بـــــین أیـــــدینا الـــــذي  هـــــو هدیـــــة اهللا 
ـــــر والمضـــــي نحـــــو إعـــــادة مجـــــدنا  اإلســـــالمیة، لنســـــتخلص منـــــه مـــــا یعیننـــــا علـــــى اإلصـــــالح والتغیی

، بعیـــــــدًا عـــــــن القـــــــوانین آفـــــــاق الـــــــدنیا، فوصـــــــل بهـــــــذا القـــــــرآن إلـــــــى r العریـــــــق الـــــــذي بنـــــــاه النبـــــــي
ـــــد  ـــــه ضـــــرورة الب ـــــى القـــــرآن وتوجیهات ـــــي مـــــن جـــــوع، فـــــالرجوع إل ـــــي ال تســـــمن وال تغن الوضـــــعیة، الت

 یل الوحیـــــد للنهـــــوضمـــــن التمســـــك بهـــــا إلصـــــالح القلـــــوب والعقـــــول والنفـــــوس والســـــلوك، فهـــــو الســـــب
ینالهــــــا الــــــنقص أو الخلــــــل  قــــــال والعمــــــل بتوجیهاتــــــه الربانیــــــة التــــــي ال  مــــــن خــــــالل التــــــدبر باألمــــــة
ــًريا[: تعــالى ــا َكثِ ــِه اْختَِالًف ــْريِ اهللاِ َلَوَجــُدوا فِي ــِد َغ ــْن ِعنْ ــاَن ِم ــْو َك ــْرَآَن َوَل ُروَن الُق ــَدبَّ ــَال َيَت  } ٨٢]{النســاء:َأَف

                                                           
  . )٣٨/ ٤( )٢٩٢٢(ح:  rصحیح مسلم ،كتاب الحج، باب حجة النبي )١(
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ـــــا مـــــا نصـــــبو  ـــــي تحقـــــق لن ـــــة  الت ـــــذور الحقیقی ـــــهإلوهـــــذه الدراســـــة وأمثالهـــــا الب أن نصـــــل ونطمـــــح   ی
ـــــه أن یعیـــــدنا إلـــــى الطریـــــق الصـــــحیح، الطریـــــق الربـــــاني الـــــذي  U، ســـــائلة المـــــولى إلیـــــه فـــــي علیاِئ

  یحقق لنا الخیر والسعادة في الدنیا واآلخرة .
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  دراسة : : أهمیة ال أوالً 
    للدراسة أهمیة كبیرة تتضح فیما یأتي :      

 القرآن الكریم .  Uتعلق هذا الموضوع بأعظم الكتب وأجلها وهو كتاب اهللا   -١
ـــــــي اإلصـــــــالح والتغییـــــــر    -٢ ـــــــة صـــــــحیحة  ف حاجـــــــة األمـــــــة اإلســـــــالمیة إلـــــــى منهجیـــــــة علمی

 للنهوض بها.  
التوجیهــــــــات الربانیــــــــة العظیمــــــــة  التــــــــي احتوتهــــــــا  كــــــــل مــــــــن ســــــــورة الشــــــــورى والزخــــــــرف  -٣

 والدخان والجاثیة .
تبعـــــه فـــــي ذلـــــك الخلفـــــاء الراشـــــدین رضـــــي ، و  rســـــار علیـــــه النبـــــي إحیـــــاء الطریـــــق الـــــذي  -٤

 اهللا عنهم جمیعًا، ووجوب سیر األمة اإلسالمیة على نهجهم .
  

  ثانیًا : أسباب اختیار موضوع الدراسة :

ا  إلیهــاحتــواء القــرآن الكــریم علــى منهجیــات اإلصــالح والتغییــر التــي نحــن بحاجــة ماســة  -١
 الیوم .

 واقتفاء أثره  في بناء األمة .  rاالقتداء بالنبي   -٢
 جلب الدواء من مصدره األصلي للمساهمة في القضاء على أمراض األمة. -٣
 حاجة المكتبة اإلسالمیة إلى مثل هذا الموضوع . -٤
مشاركة الكثیر من الناس في زرع  بذور اإلصالح والتغییر والراغبین في إحیاء األمة   -٥

 والنهوض بها .

  : ثالثًا : أهداف الدراسة 

 ه .وثواب Uالفوز برضا اهللا  -١
ـــــة -٢ ـــــدخان والجاثی ـــــى كـــــل مـــــن ســـــورة الشـــــورى والزخـــــرف وال ـــــز عل واســـــتخالص   ،التركی

 منهجیات اإلصالح والتغییر التي احتوتها هذه السور. 



  
 

٤ 
 

توجیه أنظار المسلمین نحو الحل الحقیقي والجذري لمشاكلهم الخاصة ومشاكل األمة  -٣
 اإلسالمیة  . 

بیان الطریق العام الذي یؤدي إلى النصر والتمكین وتحریر المسجد األقصى من أیدي  -٤
  الطغاة المتجبرین . 

  : الدراسات السابقة: رابعاً 

أن هــذا تبــین  )علــي الكتــب والرســائل العلمیــة والرجــوع للشــبكة العنكبوتیــة ( النــت  طــالعاالبعــد      
قــد كتــب الــدكتور أنــه متفــرق بــین ثنایــا الكتــب، فإال ، وع حــدیث  لــم یكتــب فیــه بشــكل مســتقلالموضــ

التغییر في عـدة سـور منهـا سـورة( یوسـف والكهـف والصـف صالح سلطان في منهجیات اإلصالح و 
وقد توجه قسم التفسیر وعلوم القرآن في الجامعة اإلسـالمیة بغـزة  نحـو منهجیـات اإلصـالح  )والفجر

ســـتخلص ، بحیـــث تُ والتغییـــر فـــي ســـور القـــرآن الكـــریم،  فوجهـــوا البـــاحثین للكتابـــة فـــي هـــذا الموضـــوع
التغییــر مــن كــل ســور القــرآن الكــریم، وقــد تــم مناقشــة بعــض الرســائل العلمیــة منهجیــات اإلصــالح و 

  ة بمنهجیات اإلصالح والتغییر .الخاص

 : : منهج الدراسة خامساً 
من  خالل  سور   الموضوعي   االستقرائي  المنهج هذه  الدراسة  يفاتبعت الباحثة        

  ما یأتي : ذلك من خاللو  ،الشورى  والزخرف والدخان والجاثیة

علیهــا، ودراســتها دراســة تتبــع آیــات الســور واســتنباط منهجیــات اإلصــالح والتغییــر والوقــوف  -١
 موضوعیة، وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع المناسبة .

 بیان وجه داللة  اآلیات الكریمة.  -٢
 االستدالل بآیات أخرى غیر الواردة في السورة نفسها مما یقوي المعنى ویدعمه .   -٣
كتابـــة اآلیـــات مشـــكولة حســـب الرســـم العثمـــاني، مـــع كتابـــة اســـم الســـورة و رقـــم اآلیـــة بعـــدها  -٤

 مباشرة  في المتن. 
االســــتدالل باألحادیــــث النبویــــة واآلثـــــار التــــي تخــــدم البحــــث وعزوهـــــا إلــــى مظانهــــا حســـــب  -٥

 قوسین . بین ضوابط التخریج وأصوله، وكتابتها مشكولة



  
 

٥ 
 

لكتاب والمؤلف والجزء والصفحة ویتم التفصیل في في الحاشیة بذكر اسم ا المراجعتوثیق  -٦
 المصادر والمراجع.فهرس 

 بیان معاني المفردات الغریبة بالرجوع إلى المعاجم اللغویة . -٧
  . عمل تراجم لألعالم المغمورین -٨
 مراعاة األمانة العلمیة في النقل والتوثیق والتعلیق . -٩

 - یأتي :كتابة الفهارس الالزمة في نهایة البحث كما - ١٠
 فهرس آیات القرآن الكریم . •
 ادیث النبویة .ــهرس األحــــــف •
 فهرس األعالم المترجم لهم . •
 هرس المصادر والمراجع .ـــــف •
 ات .ــــــــــــــــــهرس الموضوعـــــــــف •

  خطة البحث : سادساً 
 فصول وخاتمة وفهارس : ةیتكون البحث من مقدمة وتمهید وأربع

  -: علىتشتمل المقدمة و 
  ة .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهمیة الدراس .١
  أسباب اختیار الموضوع . .٢
  ة .ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهداف الدراس .٣

  ات السابقة. ــــــــــــــــــــــــــــــــــالدراس .٤
  . هج البحثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمن .٥
  ة .ــــــــــــــــة الدراســـــــــــــــــــــــــــــخط .٦

  

  

  



  
 

٦ 
 

  التمهید

  مفهوم المنهج واإلصالح والتغییر في القرآن الكریم 

  ویتكون من مبحثین:

  المبحث األول : مفهوم المنهج  واإلصالح  والتغییر.

  ویشتمل على ثالثة مطالب :

  المطلب األول  : المنهج لغة واصطالحًا .

  المطلب الثاني : اإلصالح لغة واصطالحًا.

  المطلب الثالث : التغییر لغة واصطالحًا.

  المبحث الثاني : أهداف اإلصالح والتغییر وأسالیبهما ومجاالتهما في القرآن الكریم .

  ویشتمل على ثالثة مطالب :

  المطلب األول : أهـــداف اإلصالح والتغییر .

  والتغییر . المطلب الثاني : أسالیب اإلصالح

  المطلب الثالث : مجاالت اإلصالح والتغییر .

  الفصل األول

  منهجیات اإلصالح والتغییر في سورة الشورى 

  -: مباحثو ثالثة   اً ویتضمن تمهید

  ویشتمل على ثالثة مطالب: الشورى تعریف عام بسورةأوًال : التمهید  : 

  . المطلب األول  : تسمیة السورة  وترتیبها وعدد آیاتها



  
 

٧ 
 

  المطلب الثاني  : فضل السورة  ومكیتها أو مدنیتها  .

  المطلب الثالث  : مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، وعالقة افتتاحیتها بخاتمتها .

  منهجیات اإلصالح  والتغییر العقائدي في سورة الشورى.المبحث األول : 

   -ویشتمل علي أربعة مطالب :

  .Uمنهجیة صفات اهللا  :   المطلب األول 

  منهجیة وحدة أصل الرساالت .  : المطلب الثاني 

  المطلب الثالث  :  منهجیة دالئل اإلیمان .

  .Uالمطلب الرابع  :  منهجیة التوكل على اهللا 

  

  منهجیات اإلصالح  والتغییر الدعوي  في سورة الشورى.المبحث الثاني : 

  -ویشتمل على أربعة مطالب :

  الحروف المقطعة . منهجیة :      المطلب األول

  منهجیة وحدة القیادة ومركزیتها. :    المطلب الثاني 

  المطلب الثالث    :  منهجیة صفات الجماعة المؤمنة.

  المطلب الرابع    :   منهجیة عالمیة الدعوة .

  منهجیات اإلصالح  والتغییر األخالقي واالجتماعي في سورة الشورى.:  الثالثالمبحث 

  -یشتمل علي خمسة مطالب :و 

  المطلب األول    :  منهجیة أصالة المنهج .

  المطلب الثاني    :  منهجیة االستقامة .

  المطلب الثالث    :  منهجیة المغفرة.



  
 

٨ 
 

  المطلب الرابع    :  منهجیة الشكر

  المطلب الخامس :  منهجیة الشورى. 

  الفصل الثاني

  الزخرفمنهجیات اإلصالح والتغییر في سورة 

   -وثالثة مباحث :  اً ویتضمن تمهید

  تعریف عام بسورة الزخرف ویشتمل على ثالثة مطالب:أوًال : التمهید :  

  المطلب األول  : تسمیة السورة وترتیبها وعدد آیاتها .

  المطلب الثاني  : فضل السورة  ومكیتها أو مدنیتها  .

  دها، وعالقة افتتاحیتها بخاتمتها .المطلب الثالث  : مناسبة السورة لما قبلها وما بع

  منهجیات اإلصالح والتغییر العقائدي في سورة الزخرف .المبحث األول : 

  -ویشتمل علي خمسة مطالب :

  منهجیة وجوب اإلیمان بالرسل .   :   المطلب األول 

  ال تحصي . Uنعم اهللا  منهجیة  :  المطلب الثاني 

  الحساب.المطلب الثالث   :  منهجیة یوم 

  المطلب الرابع    :  منهجیة عاقبة الشرك.

  المطلب الخامس :  منهجیة الخلق واإلنشاء.

  منهجیات اإلصالح والتغییر الدعوي  في سورة الزخرف.المبحث الثاني : 

  -ویشتمل على أربعة  مطالب :

  دعاء الركوب . منهجیةالمطلب األول  : 
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  . التقلید األعمى منهجیة المطلب الثاني  : 

  المطلب الثالث :  منهجیة صفات المؤمنین .

  والضالل . المطلب الرابع  :  منهجیة الهدى

  منهجیات اإلصالح  والتغییر األخالقي  واالجتماعي  في سورة الزخرف.:  لثالمبحث الثا

  -ویشتمل علي خمسة  مطالب :

  الحق . اتباعمنهجیة  :  المطلب األول  

  الوالدین . بر منهجیة :  المطلب الثاني  

  المطلب الثالث  :  منهجیة عاقبة التكذیب.

  المطلب الرابع   :  منهجیة اتخاذ األخالء.

  المطلب الخامس :  منهجیة الصفح الجمیل .

  الفصل الثالث

  سورة الدخان  فيمنهجیات اإلصالح والتغییر 

  -وثالثة مباحث : اً ویتضمن تمهید

  الدخان ویشتمل على ثالثة مطالب:تعریف عام بسورة أوًال : التمهید :  

  المطلب األول  : تسمیة السورة وترتیبها وعدد آیاتها .

  المطلب الثاني  : فضل السورة  ومكیتها أو مدنیتها  .

  المطلب الثالث  : مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، وعالقة افتتاحیتها بخاتمتها .

  العقائدي في سورة الدخان .منهجیات اإلصالح  والتغییر المبحث األول : 

  -ویشتمل علي خمسة  مطالب :
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  منهجیة تعظیم القرآن .  : المطلب األول  

  منهجیة عاقبة الظالمین في الدنیا واآلخرة . :  المطلب الثاني  

  المطلب الثالث   :  منهجیة حكمة خلق السماء واألرض.

  المطلب الرابع   :  منهجیة التنفیر من جهنم .

  الخامس :  منهجیة مقام المتقین في الدنیا واآلخرة .المطلب 

  منهجیات اإلصالح والتغییر الدعوي  في سورة الدخان.المبحث الثاني : 

  -ویشتمل علي أربعة  مطالب :

  منهجیة الدعاء المستجاب .:   المطلب األول  

  التحذیر من تكذیب الرسل . منهجیة المطلب الثاني  : 

  جیة الهجرة من بالد األعداء .المطلب الثالث  :  منه

  للمؤمنین. Uالمطلب الرابع :  منهجیة نصر اهللا 

  منهجیات اإلصالح والتغییر األخالقي واالجتماعي في سورة الدخان .:  لثالمبحث الثا

  -ویشتمل علي أربعة مطالب :

  التقوى. ثوابمنهجیة :   المطلب األول  

  .منهجیة صفات الكافرین :   المطلب الثاني  

  المطلب الثالث  :  منهجیة عاقبة كفران النعمة .

  المطلب الرابع  :  منهجیة الكرم واألمانة صفات األنبیاء .

  الفصل الرابع

  منهجیات اإلصالح والتغییر في سورة الجاثیة 

  -مباحث : ةوثالث اً ویتضمن تمهید
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  تعریف عام بسورة الجاثیة  ویشتمل على ثالثة مطالب:أوًال : التمهید : 

  المطلب األول  : تسمیة السورة  وترتیبها وعدد آیاتها .

  المطلب الثاني  : فضل السورة  ومكیتها أو مدنیتها  .

  المطلب الثالث  : مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، وعالقة افتتاحیتها بخاتمتها .

  منهجیات اإلصالح والتغییر العقائدي في سورة الجاثیة .المبحث األول : 

  -ویشتمل علي ستة مطالب :

  .Uمنهجیة التفكر في خلق اهللا  :  المطلب األول  

  البعث . منهجیة  : المطلب الثاني  

  المطلب الثالث  :  جزاء الظالمین یوم القیامة .

  . ب الرابع   :  منهجیة الساعة ال ریب فیهاالمطل

  .  Uمنهجیة الكبریاء هللا  المطلب الخامس : 

  . Uمنهجیة الحمد هللا المطلب السادس : 

  منهجیات اإلصالح والتغییر الدعوي  في سورة الجاثیة.المبحث الثاني : 

  -ویشتمل علي خمسة مطالب :

  جزاء المعرضین. منهجیة  :  المطلب األول 

  منهجیة صفات الكافرین.:   المطلب الثاني  

  الشریعة . اتباعالمطلب الثالث  :  منهجیة وجوب 

  المطلب الرابع   :  منهجیة جزاء المؤمنین . 

  االغترار بالحیاة الدنیا.المطلب الخامس :  منهجیة 
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  منهجیات اإلصالح  والتغییر األخالقي واالجتماعي في سورة الجاثیة.:  الثالثالمبحث 

  -ویشتمل علي خمسة  مطالب :

  منهجیة التحذیر من االستهزاء بالدین .:    المطلب األول 

  المذموم. منهجیة االختالف:     المطلب الثاني

  المطلب الثالث   :  منهجیة والیة المتقین .

  الهوى . اتباعالرابع   :  منهجیة التحذیر من  المطلب 

  الظن. اتباعمنهجیة ترك    المطلب الخامس :

  

  ا الباحثة .إلیه: تشتمل على أهم النتائج والتوصیات التي توصلت  الخاتمة

  وتتمثل في اآلتي :الفھارس  :  

  . القرآنیة رس اآلیاتــــــــفھ .١
  ادیث النبویة .ــــرس األحـفھ .٢
  فھرس األعالم المترجم لھم . .٣
  فھرس المصادر والمراجع . .٤
 ات.ـــــرس الموضوعـــــفھ .٥

  

  

  

  

  

  
  

  



  
 

١٣ 
 

  

    التمهید

  القرآن الكریم يمفهوم المنهج واإلصالح والتغییر ف

  

  ویتكون من مبحثین:

  

  المبحث األول   : مفهوم المنهج واإلصالح والتغییر.

  

  أهداف اإلصالح والتغییر وأسالیبهما ومجاالتهما في  المبحث الثاني:

  القرآن الكریم               
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 المبحث األول

 مفهوم المنهج واإلصالح والتغییر

 

 ویشتمل على ثالثة مطالب :

  

واصطالحًا. المطلب األول  : المنهج  لغةً   

      

واصطالحًا. المطلب الثاني : اإلصالح لغةً   

 

   اصطالحًا.و  المطلب الثالث : التغییر  لغةً 
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    واصطالحًا : المطلب األول : المنهج لغةً 

    أوًال: المنهج لغًة:

اني االنقطـــاع وأتانـــا فـــالن ول الـــنهج الطریـــق، والثـــالنـــون والهـــاء والجـــیم أصـــالن متباینـــان، األ      
، أمـا علـى المعنـى األول الـَنْهُج هـو الطریـق الواضـح، وكـذلك )١(منقطـع الـنفس ذا أتـي مبهـوراً إینهج، 

 الَمـــْنَهُج والِمْنهـــاُج، كالهمـــا بـــنفس المعنـــى  وَأْنَهـــَج الطریـــُق، أي اســـتباَن وصـــار َنْهجـــًا واضـــحًا َبیِّنـــًا،
ه: استبنته، ونهـج الطریـق وأنهـج: وضـح،  وفـالن َیْسـَتْنِهُج َسـبیَل وَنَهْجُت الطریق إذا سلكته، وانتهجت

 َنْهَجـاٌت، والجمـع)٣(، وَنَهَج األْمُر وَأْنَهَج: َوَضَح، وَمْنَهُج الطَِّریـِق وِمْنَهاُجـهُ )٢(فالن، أي یسلك مسلَكُه 
َعـًة َوِمنَْهاًجـالُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم [، وطرق نهجة: واضحة قال تعـالى : وُنُهوجٌ  وُنُهٌج، ، }٤٨{املائـدة: ]ِرشْ

  .)٤( وطریق تناهجة: أي واضحة بینة

  ثانیًا : المنهج اصطالحًا :

باإلضافة،  اللغوي، ولكنه یعتبر عامًا ویقیدعنه في المعنى  ال یبتعد كثیراً  االصطالحالمنهج في    
  وقد عرف العلماء المنهج الصحیح عدة تعریفات تدور حول نفس المعنى، 

  )٥(" الواضح البیِّن المنهاج هو الطریقُ  " فقال الطبري :

   )٦("المنهاج هو الطریق الواسعة"وقیل 

  )٧("السالك فیه یسیر الذي المستقیم الواضح الطریقوقیل المنهاج هو " 

  
                                                           

 بتصرف. )٥/٣٦١معجم مقاییس اللغة ، ابن فارس ( )١(
، وانظر: أساس البالغة ،  )١/٣٤٦انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، ابن حماد الفارابي ( )٢(

 .)٤/١٧١، المحكم والمحیط األعظم ، ابن إسماعیل المرسي ()٢/٣٠٦الزمخشري ، (
  .)١/٨٢٥المفردات في غریب القرآن ، الراغب األصفهانى ( )٣(
  صرف.بت)٢٥٣- ٦/٢٥١، الحسیني () تاج العروس٤(
  .)١٠/٣٨٤جامع البیان، ( )٥(
  .)٤٣٤/ ١( الحنبلي رجب ابن تفسیر) ٦(

  .)٣٤/ ١( اإلسالم، حمود الرحیلي،  إلى المشركین دعوة في الكریم القرآن منهج) ٧(
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  )٢("االستعمال هو الوجه الواضح الذي جرى علیه"النهج:  )١(وقال أبو البقاء الكفوي

شــــــرع اهللا  اتبــــــاعالمنهج الصــــــحیح یكــــــون بأن أقربهــــــا إلــــــى الدقــــــة رأي الطبـــــري فــــــ وتــــــرى الباحثــــــة
U نهــــــج النبـــــــي  اتبـــــــاعبو لـــــــى الجنـــــــة، إ، وهــــــو الطریـــــــق المســـــــتقیم الموصــــــلr  ونهـــــــج صـــــــحابته

  .  yالكرام 

     المطلب الثاني : اإلصالح لغة واصطالحًا:

   أوًال : اإلصالح لغة:

وصاَلَحُه مصاَلَحًة " )٣("واحد یدل على خالف الفسادالصاد والالم والحاء أصل "صلح :      
اَلحا، وَتصاَلحا، واْصَتَلحا وَصالحِ  َالح:)٤("وِصالحًا، واْصَطَلحا، واصَّ ضد الفساد والجمع  "، واالصَّ

النَّاس َما اْفترض َعَلْیِه، َوُیَؤدِّي ِإَلى  Uالَِّذي ُیَؤدِّي ِإَلى اهللا "والصالُح:  ،)٥("وُصُلوحٌ  ُصَلحاءُ 
ا[ قال تعالى:لذلك یدعو اإلنسان ربه بالصالح ، )٦("ُحُقوقهم َام َلئِْن َآَتْيَتنَا َصاِحلً ُ ] َدَعَوا اهللاَ َرهبَّ

ا[ ل تعالى :اوق }١٨٩{األعراف: ا َصاِحلً الصالح: الخالص من كل فساد، و  }١٩٠{األعراف:] َفَلامَّ َآَتاُمهَ
، وصلح األمر، وأصلحته، )٧(الخلقحقوق و  Uاهللا القائم بما وجب علیه من حقوق هو و الصالح و 

ورأى  ،وصالح العدو، ووقع بینهما الصلح ،وصلح فالن بعد الفساد ،وسعى في إصالح ذات البین
وفالن من الصلحاء، ومن أهل الصالح، ، اإلمام المصلحة في ذلك، ونظر في مصالح المسلمین

ْلح بالضم،و  ، )٨(ا وتعهدهاإلیهسن وأصلح إلى دابته: أح تصالح القوم بینهما ووقع بینهما صلح،  الصُّ
والتصلیح یكون لما  ،)٩(هم لنا صلح، أي مصالحون یقال: ،أیضا اسم جماعة متصالحین والُصلح

فسد َأو تعطل، والتَّْصِحیح یكون لتصویب َما فسد مساره، مثل الخطأ في الكتابة والقراءة 
                                                           

أبو البقاء الكفوي :أیوب بن موسى الحسیني القریمي الكفوي، كان من قضاة األحناف. عاش وولي القضاء في  )١(
  .)٢/٣٨األعالم ،الزركلي ( انظر: هـ.١٠٩٤ استانبول سنةتوفي بو بتركیا، وبالقدس، وببغداد.  )(كفه

  .)١/٩١٣، (  اللغویة والفروق المصطلحات في معجم الكلیات )٢(
 .)٣/٣٠٣ابن فارس ( ،) معجم مقاییس اللغة٣(
  .)٢٢٩ :القاموس المحیط ، الفیروزآبادى (ص )٤(
  .)٥١٧- ٢/٥١٦لسان العرب، ابن منظور ( )٥(
  .)٣/١٥٢ابن سیده المرسي ( المحكم والمحیط األعظم، ٦)(
  بتصرف. )٢١١:، المناوي (ص) التوقیف على مهمات التعاریف٧(
  بتصرف. )١/٥٥٤() أساس البالغة، الزمخشري ٨(
بیدي انظر :  )٩(   ).٥٤٨ :ص(تاج العروس، الزَّ
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ْصَالح یكون ِفي القضایا المعنویة المتعلقة بالنفس  َتْصِحیح المسار والنهج والفكرة،وكذلك َ  َواْإلِ
  . }١٢٩{النساء: ]َوإِْن ُتْصلُِحوا َوَتتَُّقوا َفإِنَّ اهللاَ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًام [ ومنه قوله تعالى: )١(واإلنسان

    ثانیًا :اإلصالح اصطالحًا :

منها الصالح في الدین ، معنیان مترادفان، والصالح یشمل معاني كثیرة الصالح واإلصالح     
، وكذلك الصالح  یكون )٢(وتسقط العدالة ،التي یفسق بهاوالمعاصي  للفواحش یكون متجنباً  أن وهو
والصالح في المال وهو أن ال یكون مبذرًا  ،)٣(العقل والتدبیر والدین، استواء الخلق،ك عدة أمور في

. وقد ُقرن الصالح  في أغلب األحیان باإلیمان والعمل الصالح، )٤(أمواله بما ال یعود بالنفعوینفق 
خروج الشيء عن  ، والصالح ضده  الفساد : وهو-المعلیهم الس-لألنبیاء وقد جاء الصالح وصفاً 

، والصالح ِمن أبلغ صفات )٥(كل ضار ونافع یشمالنوكالهما  وتجنب الصواب االعتدال
َوَأْدِخْلنِي بَِرْمحَتَِك ِيف ِعَبادَِك [قال تعالى:   uسلیمان مثل دعاء  )٦(األنبیاء ومن دعاء، المؤمنین
نيَ  اِحلِ یمان فاإل العمل الصالحإلصالح و سبیل لأن اإلیمان أفضل  ومما ال شك فیه }١٩{النمل:] الصَّ

عن أبي هریرة كما جاء في الحدیث الصحیح  )٧(یحقق الصالح للفرد ألنه یلتزم كل ما هو صحیح
t النبي  أنr َوإِينِّ [وقال تعالى في كتابه العزیز:  )٨()ِباللَّهِ  (ِإیَمانٌ أي األعمال أفضل؟ قال: ُسئل

ا ُثمَّ اْهتََدى اٌر ملَِْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِحلً   . }٨٢{طه:] َلَغفَّ

 ضاً بع الباحثة وردت ،أراء العلماء في معنى الصالح  واإلصالح، وذلك لتعدد مجاالته عددتوقد ت
  من تلك اآلراء :

                                                           
  . )١/٢٧١أوهام الخواص، ابن علي الحریري البصري (درة الغواص في انظر:  )١(
 . بتصرف )٣/٢٥٦الكشف والبیان عن تفسیر القرآن ، الثعلبي، ( )٢(
 .)١٠/٦٢٢( يجامع البیان، الطبر انظر:  )٣(
  ).٣٤٢:ص(لباب التأویل في معاني التنزیل، الخازن  انظر: )٤(
 بتصرف. )١/٤٦أنوار التنزیل وأسرار التأویل، البیضاوي ( )٥(
  .)٤/٢٨٨أبو العباس الصوفي ( البحر المدید في تفسیر القرآن المجید،) انظر: ٦(
  .)١/٧٢( اإلیمان، ابن تیمیة انظر: )٧(
 .)١/٦٢) (١٦١ :ح (أفضل األعمال  تعالىباب اإلیمان باهللا  صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، )٨(
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  .)١(" أن اإلصالَح هو ما ینبغي ِفعله ":ذكر الطبري 

  .   )٢(" Uفعل ما یقتضي الصلح بینه وبین اهللا "أما الراغب األصفهاني فقال :الصَّالح: 

العقـل والشـرع  أو اسـتقامة الفعـل  إلیـهأنه استقامة الحـال علـى مـا یـدعو " :الصالح)٣(وعرف البقاعي
  .)٤("الدلیل إلیهعلى ما یدعو 

  .  )٥(" أن الصالح هو االستقامة على ما توجبه الشریعة" :وذكر البغوي

  . )٦("الحق دین في االستقامة تمام النفس وطهارة األعمال استقامة والصالح "وقال ابن عاشور:

  .  )٧("الخیر خصال جمیع یجمع اسم"وقیل الصالح 

هــو اســم جــامع لخصــال الخیــر فــي كافــة المجــاالت  اإلصــالحف تعریــف البغــوي  لباحثــةتــرجح او    
صــفة حســنة بــل مــن أفضــل  ویرضــى عنــه، فاإلصــالح  Uوفــق مــا ترتضــیه الشــریعة و یحبــه اهللا 

ودخول جنته، ألن هذه الصفة  Uاهللا  ىالصفات التي ترتبط باإلنسان المسلم وتكون سببًا لنیل رض
عـد عـن كـل مـا لـى كـل مـا یرضـي اهللا والبُ إلى االستقامة في األمور كلهـا، والمسـارعة إتدفع صاحبها 

  الصالحین .عباد اهللا یغضبه، لیكون من 

     التغییر لغة واصطالحًا :المطلب الثالث : 

   أوًال :التغییر لغًة :

  خرومنفعة، واآل صالحإ على صالح و الراء أصالن صحیحان، یدل أحدهما الیاء و الغین و " :غیر

                                                           
 .)١/٧٥جامع البیان، الطبري ( )١(
 .)٢/٥٩٦( األصفهاني) تفسیر الراغب ٢(
دیــــب، مفســــر، محــــدث، ومــــؤرخ، ولــــد بقریــــة خربــــة روحــــا مــــن أابــــراهیم بــــن عمــــر بــــن حســــن البقــــاعي ،عــــالم،  )٣(

  .)١/٧١هـ.انظر: معجم المؤلفین، عمر بن رضا ( ٨٨٥عمل البقاع، ومات بدمشق سنة 
  .)١٠/٣٣١في تناسب اآلیات والسور( نظم الدرر )٤(
  .)٤٢٠/ ٥(القرآنمعالم التنزیل في تفسیر   )٥(
 .)١٤/٣١٧( )٣/٢٤٧التحریر والتنویر( )٦(
  .)٤٠٢/ ٣( السمعانيتفسیر القرآن،  )٧(
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وهي   ،، وغیر: بمعنى سوى، والجمع أغیار، وهي كلمة یوصف بها ویستثنى)١("اختالف شیئین على
، أي: جائعـًا ال  }١٧٣{البقـرة:] َفَمـِن اْضـُطرَّ َغـْريَ َبـاغٍ [ تعـالى:قـال بمعنى المغایرة وتكوُن بمعنـى ال: 

  عدة أوجه : ولَغْیر ،)٢(باِغیًا 

   .، نحو: مررت برجل غیر قائماأن تكون للّنفي المجّرد من غیر إثبات معنى به األّول:

َمـا [ قـال تعـالى: الّنكرة، نحو: مررت بقوم غیر زید ا، وتوصف بهافیستثنى به ): بمعنى (إالّ الثاني
ُه    .  }٥٩{األعراف: ]َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْريُ

ــث  ل تعــالى:ا، قــالمــاء إذا كــان حــاّرا غیــره إذا كــان بــارداً  نحــو: ،: لنفــي صــورة مــن غیــر ماّدتهــاالثال
َها[ ْلنَاُهْم ُجُلوًدا َغْريَ َام َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ  .}٥٦{النساء:] ُكلَّ

َزْوَن َعَذاَب اُهلـوِن بِـَام ُكنْـُتْم َتُقوُلـوَن  [:ى، نحو قوله تعال)٣(لذات أن یكون ذلك متناوالً  والرابع:  الَيْوَم ُجتْ
وتغایرت األشیاء اختلفت وتغیـر الشـيء مطـاوع َغیـره، والغیـار البـدال   }٩٣{األنعام: ]َعَىل اهللاِ َغْريَ اَحلقِّ 

بمعنـى ِإالَّ ویكـون اسـما بمعنـى سـوى، وصـفة نحـو قولـه  وغیر یكون اْسـماً  وهَو الَبَدل من كل شيء،
غیـر الـدَّْهر َأْحَوالـه وأحداثـه والغیریـة كـون كـل مـن ویقـال  }٧{الفاحتـة: [َغْريِ اَملْغُضوِب َعَلْيِهْم]تعالى: 

  .)٤(والمتغایر من المواد ما تختلف بعض أجزائه عن بعض الشیئین خالف اآلخر،

    ثانیًا : التغییر اصطالحًا :

  فقد عرفه العلماء بما یأتي : ،مترادفة حول معانٍ   اصطالحاً  یدور معنى التغییر    

، )٥("والتغیـر: هـو انتقـال الشـيء مـن حالـة إلـى حالـة أخـرى هو إحـداث شـيء لـم یكـن قبلـه،"التغییر: 
وهــو تحــول فــي الشــيء نفســه وانتقــال مــن حــال إلــى حــال، فیقــال مــاء متغیــر إذا طــرأ علیــه وصــف 

                                                           
  ).٤/٤٠٣(معجم مقاییس اللغة، ابن فارس  )١(
القاموس المحیط، الفیروزآبادى )١/٦٦٤الكلیات، الكفوي ( )١٣/٢٨٤محّمد الحسیني( تاج العروس، )٢(
 بتصرف.)١/٤٥٣(
 . )١/٦٨١المفردات في غریب القرآن، الراغب األصفهانى (انظر:   )٣(
  بتصرف. )٢/٦٦٨المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة  ( )٤(
 ).٦٣:ص(التعریفات ، الجرجاني  ) ٥(
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وكـذلك  تغیـر الحـال وانتقالهـا مـن الصـالح إلـى  ،)١(والتغیـر یتعلـق بـاألعراض مـع بقـاء الـذاتجدید، 
  :وللتغییر وجهان ،)٢(الفساد

  .: تغییر صورة الشيء دون ذاته ألولا

غیرًا ألنه  مثل قبول الدیة، وقد سمیت ،)٣(: تبدیله بغیره وهو معنى تحویله وجعله غیر ما كانالثاني
  .)٤(الدیةكان یجب القود فغیر وأخذ 

اء كـــــان مـــــن التغییـــــر یـــــدور حـــــول تحـــــول الشـــــيء مــــن حالـــــة الـــــى أخـــــرى، ســـــو  أن وتـــــرى الباحثـــــة
یحـــــــدد الســـــــیاق المقصـــــــود و   اً ســـــــوأ لألحســـــــن، فكالهمـــــــا یعـــــــد تغییـــــــر حســـــــن لألســـــــوأ أو مـــــــن األاأل

ــــالتغییر البحــــث، تغییــــر اإلنســــان مــــن األســــوأ إلــــى األحســــن علــــى هــــذا ، والمــــراد بــــالتغییر مجــــال ب
  . والنواحي ووفق شریعته في كافة الجوانب Uالوجه الذي یرتضیه اهللا 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
  .   http://www.ahlalhdeeth.com ،  ٣-أرشیف ملتقى أهل الحدیث  )١(
  .)٥/٤٠ابن منظور ( ،عرب) لسان ال٢(
  .)١/٦١٩(غریب القرآن، الراغب االصفهاني  المفردات فيانظر:  )٣(
  بتصرف. )١٦٩/ ٢الجوزي (ابن غریب الحدیث،  )٤(

http://www.ahlalhdeeth.com
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 المبحث الثاني

القرآن الكریم يلتغییر وأسالیبهما ومجاالتهما فأهداف اإلصالح وا  

  

 ویشتمل على ثالثة مطالب :

 

والتغییر . اإلصالح المطلب األول : أهداف   

 

 المطلب الثاني : أسالیب اإلصالح والتغییر .

 

 المطلب الثالث : مجاالت اإلصالح والتغییر .
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:  أهداف اإلصالح والتغییرالمطلب األول :   

 لى النورإخراجهم من الظلمات إل بالناس وذلكرحمة  - علیهم السالم-نبیاءاأل Uاهللا  أرسل     
َالِم َوُخيِْرُجُهْم ِمَن *  ِمَن اهللاِ ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبِنيٌ َقْد َجاَءُكْم [قال تعالى: َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ َهيِْدي بِِه اهللاُ َمِن اتَّ

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  ُلَامِت إَِىل النُّوِر بِإِْذنِِه َوَهيِْدهيِْم إَِىل ِرصَ  - علیهم السالم- نبیاءفبین األ }١٦-١٥{املائدة:] الظُّ
مان، لكن الناس وألسباب لى بر األإالطریق المستقیم الذي یجب أن یسیر علیه الناس لیصلوا 

النبوة، وتفرقت بهم السبل في مناحي الحیاة المختلفة،  يا عن َهدو مختلفة ضلوا السبیل، وانحرف
رباني الذي بینه ووضحه لنا لى المسار والمنهج الإلى اإلصالح والتغییر، والعودة إفكانت الحاجة 

  منها ما یلي :الباحثة بین تفأهداف اإلصالح والتغییر كثیرة  –علیهم السالم  –الرسل 

فِطَْرَة اهللاِ الَّتِي َفطََر النَّاَس [ تعالى: االنسان على الفطرة قال Uخلق اهللا : تصحیح مسار الناس -١
وم:] َعَلْيَها  اً جعل  الناس قابلین ألحكام الدین وجعله مناسبومعنى فطر الناس، أن اهللا   }٣٠{الرُّ

، لكن نجد أحیانًا من یحید عن هذا الطریق ألسباب )١(لخلقتهم، غیر مبتعدین عنه، وال منكرین له
َفَمِن [ الناس الى الفطرة ،وقد قال تعالى: إلعادةلى اإلصالح والتغییر، إمتنوعة، فتكون الحاجة 

َقى َوَأْصَلَح َفَال َخْوٌف   اإلنسان فالمقصود هنا إصالح أعمال  }٣٥{األعراف: ]َعَليِْهْم َوَال ُهْم َحيَْزُنونَ  اتَّ
  .)٢(قد أفسدها بالمعاصيالتي كان 

من الناس تدفعهم  اً األرض صالحة لإلنسان، ولكنا نجد كثیر  U جعل اهللا :القضاء على الفساد -٢
رض قال تعالى: بأنواعه  في األنشر الفساد  إلىأخالقهم السیئة، وسیطرة الشیطان علیهم 

وم: [َظَهَر الَفَساُد ِيف الَربِّ َوالَبْحِر بَِام َكَسَبْت َأْيِدي النَّاِس] فكانت الحاجة لتغییر ما أفسده   }٤١{الرُّ
  نسان بمعاصیه وذنوبه .اإل

صالح  فيمما ال شك فیه أن االخالق الفاضلة لها تأثیر كبیر  :نشر األخالق والفضیلة -٣
 يالنب مبادئهارسى أخالق الفاضلة التي لذلك كان البد من الحفاظ على هذه األ المجتمع بأسره،

r ًلألخالق الحسنة فمدحه اهللا  ، فكان مثاالU : ولنا  }٤{القلم:] َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق َعظِيمٍ [ قائًال
ذا ما كان انحراف في إباألخالق الحسنة، ف االلتزامأسوة حسنة، فالبد من  rفي رسول اهللا 

لى األساس في األخالق الفاضلة قال إلى اإلصالح والتغییر والعودة إاألخالق، كانت الحاجة 

                                                           
  .)٢١/٩٠التحریر والتنویر، ابن عاشور (انظر:  )١(
  .)١٢/٤٠٦انظر: جامع البیان، الطبري ( )٢(
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ُقوا اهللاَ َوَأْصلُِحوا َذاَت َبْينُِكمْ [  تعالى: حیث قرنت اآلیة الكریمة بین التقوى   }١{األنفال:] َفاتَّ
تحقق معنى یخالق لصالح األإ، فوجب )١(األخالقاتقاء سوء واإلصالح، ومن معاني التقوى هنا 

  التقوى .
رحیم بعباده یرتضي لهم الصالح ویحب الذین  Uاهللا  :رفع درجات العباد وقبول توبتهم -٤

إِالَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا [ :یسارعون بالتوبة من ذنوبهم لینالوا الخیر في الدنیا واآلخرة قال تعالى
ِحيمُ َوَبيَّنُوا  اُب الرَّ فالذي یرتكب المعاصي البد له من   }١٦٠{البقرة: ]َفُأوَلئَِك َأُتوُب َعَليِْهْم َوَأَنا التَّوَّ

ن إعنه، ف Uَصالح األعمال بما ُیرضیه بصالح حال نفسه بالتقرب إلى اهللا إ سراع بالتوبة و اإل
  .)٢(ورضاه علیه Uنیل توبة اهللا  ذلك استحق العبد فعل

الناس شعوبًا وقبائل لیتم التعارف بینهم قال تعالى :  Uخلق اهللا : البینصالح ذات إ - ٥
ؤدي تومعلوم أن كثرة االختالط بالناس قد   }١٣{احلجرات:] َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل لِتََعاَرُفوا[

لى البغضاء والشحناء، وهنا یبرز إلى وقوع الخالفات والمشاكل،  مما یؤدي إحیان في بعض األ
فجاء األمر باإلصالح  سالم في اإلصالح  بین المتخاصمین، وتوحید الصف المسلم،اإل منهج

َام اُملْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكمْ [ قال تعالى : بین المتخاصمین فاإلسالم  }١٠{احلجرات:] إِنَّ
 قال: tالدرداء المسلمین قویة خالیة من النزاعات، عن أبي حریص على أن تكون العالقة بین

َیامِ  َدَرَجةِ  ِمنْ  ِبَأْفَضلَ  ُأْخِبُرُكمْ  َأَال ( : rقال النبي  َالةِ  الصِّ َدَقةِ  َوالصَّ قالوا بلى یا رسول اهللا  )َوالصَّ
 تحلق ولكن الشعر، تحلق ال فهي )٣()الَحاِلَقةُ  ِهيَ  الَبْینِ  َذاتِ  َفَسادَ  َفِإنَّ  الَبْیِن، َذاتِ  :(َصَالحُ قال

ما لذلك من صالح بین المتخاصمین،  لِ یسعى في حل المشاكل، واإل rوكان النبي  الدین،
 اقتتلوا ُقَباء أهل أن t)٤(َسْعدٍ  ْبنِ  فعن َسْهلِ ، تهمأهمیة في بناء المجتمع وقوة المسلمین وعز 

 rفكان  )٥()َبْیَنُهمْ  ُنْصِلحُ  ِبَنا (اْذَهُبوا: بذلك فقال r اهللا رسول َفُأْخِبرَ  بالحجارة، تراموا حتى
علیه  لیعودوا إلى ما كانوا ،وٕازالة الخالف والتخاصم بینهمعلى بقاء المودة بین أصحابه  اً حریص

  والمحبة. األلفة من
  

                                                           
 .)١/٧١تفسیر التستري ( انظر: )١(
 .)٣/٢٥٩جامع البیان، الطبري ( انظر: )٢(
 األلبانيصححه  )٤/٦٦٣()٢٥٠٩: ح(r اهللا رسول عن والورع والرقائق القیامة صفة كتابسنن الترمذي،  )٣(
أو  ٨٨سهل بن سعد الساعدي أبو العباس صحابي روي عنه ابنه عباس والزهري وأبو حازم عمر ومات  )٤(

 .)١/٤٦٩(هـ.انظر: الكاشف، الذهبي٩١
 .)٣/١٨٣()٢٦٩٣ :ح(قول اإلمام ألصحابه: اذهبوا بنا نصلح ، صحیح البخاري، كتاب الصلح، باب )٥(
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    المطلب الثاني : وسائل اإلصالح والتغییر

یجابیـــــًا إر مـــــن شـــــأنها أن تـــــؤث ســـــالیب ووســـــائل  عدیـــــدة ومتنوعـــــة لإلصـــــالح والتغییـــــر،أهنـــــاك     
  منها : الباحثة بعضاً  ذكرتللوصول للهدف المنشود، 

سبب النجاح في الدنیا  ألنهأن یكون حریصًا على التمسك بدینه،  لإلنسانالبد : التمسك بالدین - ١
َسبِيِيل [ُقْل َهِذِه  :فقال تعالىلى التمسك به إ ابهذا الدین العظیم ودع  rخرة، وقد جاء النبي واآل

َبَعنِي]  ،ومنهاجي ،بمعنى أن هذه طریقي وسنتي  }١٠٨{يوسف: َأْدُعو إَِىل اهللاِ َعَىل َبِصَريٍة َأَنا َوَمِن اتَّ
نسان عن الطریق ا یبتعد اإلم، ولكن حین)١(ودعوتي، ودیني، وهذا الطریق المؤدي إلى الجنة

[إِنَّ َهَذا الصحیح ویتهاون في أمور الدین یكون الفساد والبعد عن الَهدي الرباني قال تعالى: 
ْم َأْجًرا  اِت َأنَّ َهلُ اِحلَ ُ اُملْؤِمنَِني الَِّذيَن َيْعَمُلوَن الصَّ تِي ِهَي َأْقَوُم َوُيَبرشِّ ِدي لِلَّ  }٩{اإلرساء: َكبًِريا]الُقْرَآَن َهيْ

لى الدین، وتطبیقه في حیاتنا، وعدم التخلي عنه، وعدم إبد من التمسك بالقرآن والعودة فال 
 :rقال النبي  قال: )٢(t َساِرَیةَ  ْبنِ  الِعْرَباضِ  فعنألن ذلك هو الهالك، الضالل  اتباع

 الُخَلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِّتي َفَعَلْیهِ  ِمْنُكمْ  َذِلكَ  َأْدَركَ  َفَمنْ  َضَالَلةٌ  َفِإنََّها اُألُمورِ  َوُمْحَدثَاتِ  (...َوإِیَّاُكمْ 
وا اْلَمْهِدیِّیَن، الرَّاِشِدینَ    . )٣()ِبالنََّواِجذِ  َعَلْیَها َعضُّ

ــــوة اتبــــاع -٢  إلیــــهبالــــدعوة   r اً نبیــــه  محمــــد Uمنــــذ اللحظــــة األولــــى التــــي كلــــف اهللا  :نهــــج النب
U بــــدأ النبــــي ،r  ــــك، فكــــان ــــدائرة بعــــد ذل ــــالمقربین، ثــــم اتســــعت ال ــــدأ ب باإلصــــالح والتغییــــر، فب

  بعضها فیما یلي : الباحثة ذكر توسائل عدیدة في اإلصالح والتغییر،  rللنبي 
ــــــدرة - أ ــــــر واإلصــــــالح حســــــب الق فــــــي مراحــــــل الــــــدعوة األولــــــى كــــــان    r، فنجــــــد النبــــــي  التغیی

م عنــــدما اشــــتد ثــــدأ بمــــن حولــــه ، الــــدعوة مــــن بطــــش قــــریش ، فكانــــت ســــرًا ، فبــــ ىیخشــــى علــــ
جبــــــل  ىلــــــإه األمــــــر بــــــالجهر بالــــــدعوة، نجـــــده ذهــــــب ءللــــــدعوة أنصــــــار، وجـــــا أصــــــبحســـــاعده، و 

ینقـــــذهم ویغیـــــر حـــــالهم مـــــن ظلمـــــات الكفـــــر و الصـــــفا، وبـــــدأ بمنـــــاداة النـــــاس لیبـــــین لهـــــم الحقیقـــــة 
 لى نور اإلسالم .إ

                                                           
  .)٩/٧٢٤( الجامع ألحكام القرآن، القرطبي انظر:  )١(
. روى عنـه خالـد بـن معـدان وحجـر بـن حجـر وخلـق ،البكائین ومـن أهـل الصـفة العرباض بن ساریة السلمي من )٢(

 .)٢/١٧انظر: الكاشف، الذهبي (
حـدیث حسـن   )٤/٣٤١()٢٦٧٦ :ح(العلم، باب ما جاء فـي األخـذ بالسـنة واجتنـاب البـدعكتاب سنن الترمذي،  )٣(

  .صحیح
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 :قائًال  Uمثاًال على الخلق الحسن فمدحه اهللا  r ، لقد كان النبياإلصالح یبدأ بالنفس   - ب
 r عن خلقه -رضي اهللا عنها–ئلت السیدة عائشة وقد سُ  ]٤القلم :[ ] َوإِنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیمٍ [

أصدق الناس وأرحمهم وأتقاهم وأشجعهم وأكرمهم، فكان  r، فكان)١()فقالت (َكاَن خلقه اْلُقْرآن
َلَقْد َكاَن َلُكْم [أسوة حسنة قال تعالى:  rیمشي على األرض، ولقد كان لنا في رسول اهللا اً قرآن

 . }٢١{األحزاب: ]ِيف َرُسوِل اهللاِ ُأْسَوٌة َحَسنَةٌ 
ــــر  -  ج ــــف لإلصــــالح والتغیی ــــبعض النــــاس مواقــــف متنوعــــة  االســــتفادة مــــن المواق ، فقــــد یحــــدث ل

یربــــي  rصــــالحهم ، وتغییــــرهم نحــــو األفضــــل ، فهــــا نحــــن نجــــد النبــــي إ فــــيیمكــــن اســــتغاللها 
ــــــي بالرحمــــــة ویخبــــــرهم أن اهللا  ــــــي الحــــــدیث  عــــــن  ،هرحــــــیم بعبــــــاد Uصــــــحابته علــــــى التحل فف

، )٢(بســــبي فــــإذا امــــرأة مــــن الســــبي rأنــــه قــــال : قــــدم علــــى رســــول اهللا  t عمــــر بــــن الخطــــاب
فـــــــي الســـــــبي ، أخذتـــــــه فألصـــــــقته ببطنهـــــــا وأرضـــــــعته ، فقـــــــال لنـــــــا  تبتغـــــــي، إذا وجـــــــدت صـــــــبیاً 

 َتْقـــــِدرُ  َوِهــــيَ  َواللَّــــهِ  ، الَ :  ُقْلَنــــا ؟ النَّــــارِ  ِفــــي َولَــــَدَها َطاِرَحــــةً  اْلَمــــْرَأةَ  َهــــِذهِ  َأتَــــَرْونَ : (rرســــول اهللا 
 .)٣().ِبَوَلِدَها َهِذهِ  ِمنْ  ِبِعَباِدهِ  َأْرَحمُ  َللَّهُ : r اهللاِ  َرُسولُ  َفَقالَ  ، َتْطَرَحهُ  الَ  َأنْ  َعَلى

من الوسائل الهامة في اإلصالح والتغییر األخذ باألسباب،  :خذ باألسباب والتوكل على اهللاأل - ٣
ْكَر  قد تكفل بحفظ دینه وكتابه قال تعالى: Uلتحقیق الهدف المنشود، فاهللا  ْلنَا الذِّ [إِنَّا َنْحُن َنزَّ

افُِظوَن]  ا لَُه َحلَ خذ ذا أراد أن یصلح ویقضي على الفساد البد له من األإفاإلنسان   }٩{احلجر:َوإِنَّ
وال یكتفي بصالح نفسه، بل یسعى ویجتهد، لیغیر  ،باألسباب، وال یكتفي بحفظ اهللا للدین

وهو  ذو القرنین وقد أخذ باألسباب   القرآنكر في لألصلح واألفضل، وها نحن أمام نموذج ذُ 
صالح  منیاه إلیحقق هدفه، ولم یركن الى ما أعطاه اهللا وسعى في األرض  لیحقق اإلصالح،

ٍء َسَبًبا[قال تعالى: خرین نفسه فقط دون النظر إلى اآل وقال  }٨٤{الكهف:] َوَآَتْينَاُه ِمْن ُكلِّ َيشْ
َوَعَىل اِهللا [ بالتوكل علیه فقال تعالى:U  كما أمرنا اهللا  }٩٢{الكهف:[ُثمَّ َأْتَبَع َسَبًبا]  :تعالى

ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِنيَ  ْل َعَىل اهللاِ َفُهَو َحْسُبهُ [ ، وقال تعالى:  }٢٣{املائدة:] َفَتَوكَّ   }٣{الطَّالق:] َوَمْن َيَتَوكَّ
لمنفعة، امن أعظم األسباب وأنفعها في دفع المضار، وجلب  Uعتبر التوكل على اهللا ویُ 

                                                           
دِّیقة عائشة بنت الصدیق  مسند أحمد، )١(  )٤٢/١٨٣( )٢٥٣٠٢ :ح( -رضـي اهللا عنهـا-مسند النساء، مسند الصِّ

 .الشیخین شرط على صحیح إسناده
  .)٣٦٨- ١٤/٣٦٧( العرب، ابن منظور لسان وٕاماء.  عبیدا الناس األسر أي أخذ: السَّْبيُ  )٢(
  ).٩٧ / ٨()٧٠٧٨ :ح(لى اباب سعة رحمة اهللا تع صحیح مسلم ،كتاب التوبة، )٣(
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والتوكل ال یتم إال إذا اتخذ اإلنسان لكل عمل یریده األسباب التي توصله إلى الهدف الذي یرید 
  . )١(ا إلیهتحقیقه، وحاجته التي یسعى 

بالخیریة وذلك ألنها تطبق   rأمة محمد  Uوصف اهللا  :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر - ٤
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن [ قاعدة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال تعالى: ُكنُْتْم َخْريَ ُأمَّ

فهي قاعدة شرعیة مهمة في اإلصالح والتغییر،  }١١٠{آل عمران: ]بِاَملْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اُملنَْكرِ 
 فقال:  tالخدري أبي سعید باألمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن rحیث أمرنا النبي 

َفِإْن َلْم ِمْنُكْم ُمْنَكًرا، َفاْسَتَطاَع َأْن ُیَغیَِّرُه ِبَیِدِه، َفْلُیَغیِّْرُه ِبَیِدِه، َفِإْن َلْم َیْسَتِطْع، َفِبِلَساِنِه، (َمْن َرَأى 
یَمانِ  ، فال بد من  متابعة المنكرات، والسعي إلنكارها،  )٢()َیْسَتِطْع، َفِبَقْلِبِه، َوَذِلَك َأْضَعُف اْإلِ
دون تفشیها في المجتمع، وكل شخص   ةولیل، والحrوالقضاء علیها، تطبیقًا لحدیث النبي 

یغیر حسب طاقته واستطاعته فبالید على األمراء، وباللسان على العلماء، وبالقلب على 
ینتقل ثم  نفسه حتى یكون قدوة  لغیره،نسان یبدأ بإ، وعلى كل  )٣(الضعفاء، وهم عوام الناس

  غیره، من أجل اإلصالح والتغییر .ل

    مجاالت اإلصالح والتغییر. المطلب الثالث :

ـــا بَِأْنُفِســـِهمْ [ قـــال تعـــالى فـــي كتابـــه العزیـــز: وا َم ُ ـــريِّ ـــى ُيَغ ـــْوٍم َحتَّ ـــا بَِق ُ َم ـــريِّ   }١١{الرعـــد:] إِنَّ اهللاَ َال ُيَغ
  :في أمرین ةیجد أن مجاالت اإلصالح والتغییر متمثلفي اآلیة الكریمة   فالمتأمل

  .ما بالقوم أي المجتمع : تغییرالثاني، وما باألنفس أي الفرد تغییر األول 

  تغییر ما باألنفس:  ول :المجال األ 

ْمنا َبنِي: سالم باإلنسان اهتمامًا كبیرًا ، فقال تعالىاهتم اإل      ویشمل  ] ٧٠سراء:اإل[]َآَدمَ  [َوَلَقْد َكرَّ
َوِيف َأْنُفِسُكْم َأَفَال [قال تعالى:  والفكري والجسدي الروحيهذا االهتمام الجانب 

ونَ  یمان لى اإلإوالتفكر الذي یوصل في النهایة  التأمللى إ القرآن الكریم فدعانا }٢١{الذاريات:]ُتْبِرصُ

                                                           
 .)١٧٣: ص(مباحث العقیدة في سورة الزمر، ناصر بن علي انظر:  )١(
 صححه )١/١٣٣٠()٤٠١٣ :ح، كتاب الفتن، باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(سنن ابن ماجه )٢(

  .األلباني
  .)٤/٤٩الجامع ألحكام القرآن، القرطبي(انظر:  )٣(
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یمان ابتعد عن طریق اإلذا إ ، و Uبالتمسك بدین اهللا  وذلكنسان، یكون صالح اإل ، وبالتاليUباهللا 
فالمفسد یكون فاسد في دینه  ]٢٢٠البقرة:[ [َواهللاَُّ َيْعَلُم اْملُْفِسَد ِمَن املُْْصلِِح] قال تعالى: اً یكون فاسد

في نفسه  اً ، وأخالقه، بینما المصلح یكون صالحهوعقیدة وأفكاره وسلوكه وعاداته، وقیمه واتجاهات
صراطه المستقیم، ولكن قد یصیب ومنهجه و  Uمرتبط باهللا  ألنهلغیره في كافة الجوانب،  اً مصلح

ط المستقیم االصر  ىلإوالعودة  صالح والتغییر،لى اإلإنسان خلل في أحد الجوانب، فهنا یحتاج اإل
َقْد َأْفَلَح َمْن [. فیكون الفوز والفالح قال تعالى: األعمال الصالحةو  ،بالطاعات، والعباداتالمتمثل 
اَها اَها*  َزكَّ بالنفس  اً وثیق اً فال شك أن الفوز والفالح مرتبط ارتباط }١٠ -٩{الشمس:] َوَقْد َخاَب َمْن َدسَّ

  وصالحها.

    تغییر ما بالقوم :: الثانيالمجال  

صـــــــالح فـــــــي المجتمـــــــع هـــــــدف جلیـــــــل البـــــــد للســـــــعي فـــــــي تحقیقـــــــه، فقـــــــد یصـــــــاب التغییـــــــر واإل    
ـــــــرز دور  ـــــــا یب ـــــــدة، مـــــــن هن ـــــــاالمجتمـــــــع بآفـــــــات عدی ـــــــر، وهن ـــــــب متعـــــــددة  كاإلصـــــــالح والتغیی جوان

  لإلصالح والتغییر، ومن أهم جوانبه :

ــــــدي :  ــــــب العقائ لــــــى اإلســــــالم بإصــــــالح الجانــــــب العقائــــــدي، إالــــــدعوة  rبــــــدأ النبــــــي  أوًال: الجان
فكــــان لــــدى النــــاس انحــــراف فــــي العقیــــدة، فكــــان البــــد مــــن التغییــــر، وبیــــان العقیــــدة الصــــحیحة التــــي 

ـــــــى المفـــــــاهیم ال ســـــــلیمة والصـــــــحیحة، فالعقیـــــــدة الصـــــــحیحة تـــــــتلخص فـــــــي اإلیمـــــــان بـــــــاهللا تقـــــــوم عل
ومالئكتـــــه وكتبـــــه ورســـــله والیـــــوم اآلخـــــر، وبالقـــــدر خیـــــره وشـــــره، فهـــــذه األمـــــور الســـــتة هـــــي أصـــــول 

ـــِزَل  قـــال تعـــالى : )١(ذكـــرت فـــي القـــرآن الكـــریمالعقیـــدة الصـــحیحة التـــي  ـــَام ُأْن ـــوُل بِ ُس ـــَن الرَّ ـــه[آَم  إلي
ــْنيَ َأَحــٍد ِمــْن رُ  ُق َب ــرِّ ــِه َوُرُســلِِه َال ُنَف ــِه َوُكُتبِ ــاهللاَِّ َوَمَالئَِكتِ ــَن بِ ــوَن ُكــلٌّ آَم ْؤِمنُ ــِه َواْملُ ــاُلوا َســِمْعنَا ِمــْن َربِّ ُســلِِه َوَق

نَــــا َوإَِلْيــــَك اْملَِصــــُري]   أركــــان االیمــــان الحــــدیث الشـــریف ، وبــــین  ] ٢٨٥البقـــرة :[َوَأَطْعنَــــا ُغْفَراَنــــَك َربَّ
ـــــاه للنـــــاس، بـــــارزاً  یومـــــا r اهللا رســـــول كـــــان:  قـــــال t هریـــــرة أبـــــي عـــــن  مـــــا:  فقـــــال جبریـــــل ، فأت

ـــــْؤِمنَ  َأنْ  فقال:(اِإلیَمـــــانُ  اإلیمـــــان؟ ـــــِه، ِباللَّـــــهِ  ُت ـــــِه، َوَمَالِئَكِت ـــــِه، َوُكتُِب ـــــثِ  َوتُـــــْؤِمنَ  َوُرُســـــِلهِ  َوِبِلَقاِئ  )٢()ِباْلَبْع

فــــــي العقیــــــدة، مــــــن  اً نحرافــــــإنجــــــد الیــــــوم إذ أننــــــا لــــــى اإلصــــــالح العقائــــــدي، إفــــــنحن بحاجــــــة الیــــــوم 

                                                           
 ).٤:ص(العقیدة الصحیحة وما یضادها، عبد العزیز بن عبد اهللا بن بازانظر:  )١(
 .)١٩/ ١( )٥٠(ح:  اإلیمان عنr النبي جبریل سؤال البخاري، كتاب اإلیمان، باب صحیح )٢(
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ــــد ال ــــد یعلــــم صــــاحبها أنهــــا خاطئــــة، وق ــــي صــــفات اهللا ، یعلــــم خــــالل ممارســــات خاطئــــة، ق  Uكنف
  .والفوز بجنته Uوفي كال الحالتین البد من اإلصالح، لنیل رضى اهللا ، 

ــــًا : الجانــــب السیاســــي: ــــق هــــذا الجانــــب  ثانی ــــة، اذ یتعل ــــة مــــن األهمی ــــي غای ــــب السیاســــي ف الجان
ـــــاِت إَِىل بالحـــــاكم والمحكـــــوم، فكـــــل مـــــنهم مـــــؤتمن قـــــال تعـــــالى :  وا اْألََماَن ـــــَؤدُّ ـــــْأُمُرُكْم َأْن ُت [إِنَّ اهللاََّ َي
ـــْدِل] ـــوا بِاْلَع ُكُم ـــاِس َأْن َحتْ ـــْنيَ النَّ ـــُتْم َب ـــا َوإَِذا َحَكْم  كالهمـــا لحـــاكم والمحكـــوم، فا ]٥٨النســـاء : [ َأْهلَِه

 r اهللا رســـــول ســـــمعت: یقـــــول حیـــــث tعمـــــر  بـــــن اهللا عبـــــد ، وقـــــد وضـــــح ذلـــــك حـــــدیث)١(مـــــؤتمن
ـــــُل َراٍع یقـــــول ـــــِه، َوالرَُّج ـــــْن َرِعیَِّت ـــــاُم َراٍع َوَمْســـــُئوٌل َع ـــــِه، اِإلَم ـــــْم َمْســـــُئوٌل َعـــــْن َرِعیَِّت ـــــْم َراٍع، َوُكلُُّك : (ُكلُُّك

ـــــُئوٌل َعـــــنْ  ـــــي َأْهِلـــــِه َوُهـــــَو َمْس ـــــا َوَمْســـــُئوَلٌة َعـــــْن َرِعیَِّتهَـــــا،  ِف ـــــٌة ِفـــــي َبْیـــــِت َزْوِجَه َرِعیَِّتـــــِه، َوالَمـــــْرَأُة َراِعَی
دلـــــة الســـــابقة یتوجـــــب ، فمـــــن خـــــالل األ)٢( )َوَمْســـــُئوٌل َعـــــْن َرِعیَِّتـــــهِ  ِفـــــي َمـــــاِل َســـــیِِّدِه  َراٍع   َوالَخـــــاِدمُ 

ي مـــــــن جانـــــــب الحـــــــاكم والمحكـــــــوم كـــــــٌل فـــــــي میدانـــــــه، ســـــــصـــــــالح السیامـــــــة ضـــــــرورة اإلعلـــــــى األ
ـــــــه تعـــــــالى:  ـــــــدأ الشـــــــورى لقول ـــــــق مب ـــــــین النـــــــاس وتطبی ـــــــوَرى فالحـــــــاكم بالعـــــــدل ب ـــــــُرُهْم ُش [َوَأْم

  . Uاهللا والمحكوم بالسمع والطاعة فیما یرضي  ]٣٨الشورى : []َبْينَُهمْ 

وذلـــــك ألنـــــه  ة،الســـــابقالجوانـــــب ال یقـــــل هـــــذا الجانـــــب أهمیـــــة عـــــن  ًا : الجانـــــب االقتصـــــادي:ثـــــثال
ـــــؤدي  ـــــب ی ـــــاس ، فالفســـــاد فـــــي هـــــذا الجان ـــــهإیخـــــص أرزاق الن ـــــى غضـــــب اهللا وعقاب : قـــــال تعـــــالى ل

 ِ ُه َوَال َتنُْقُصــوا اْمل ــْريُ ــٍه َغ ــْن إَِل ــْم ِم ــا َلُك ــُدوا اهللاََّ َم ــْوِم اْعُب ــا َق ــاَل َي ــْدَيَن َأَخــاُهْم ُشــَعْيًبا َق ــَزاَن [َوإَِىل َم ــاَل َواْملِي ْكَي
ــْم بِ  ــيطٍ إِينِّ َأَراُك ــْوٍم ُحمِ ــَذاَب َي ــْيُكْم َع ــاُف َعَل ــْريٍ َوإِينِّ َأَخ ــِط َوَال  *َخ ــَزاَن بِاْلِقْس ــاَل َواْملِي ــوا اْملِْكَي ــْوِم َأْوُف ــا َق َوَي

ـــــْوا ِيف اْألَْرِض ُمْفِســـــِديَن] ـــــاَس َأْشـــــَياَءُهْم َوَال َتْعَث  Uفقـــــد بعـــــث اهللا  ]٨٥-٨٤هـــــود :[ َتْبَخُســـــوا النَّ
 فــــيالجانــــب االقتصــــادي المتمثــــل  -إلــــى جانــــب العقیــــدة- لیصــــلح لهــــملــــى مــــدین  إســــیدنا شــــعیب 

، فكــــــذبوه فاســــــتحقوا )٣(األرض فــــــيســـــالمة المیــــــزان والكیــــــل وعــــــدم الــــــبخس والتحــــــذیر مــــــن الفســــــاد 
إلصــــــالح الجانــــــب االقتصــــــادي والقضــــــاء علــــــى  ینفعلینــــــا الیــــــوم الســــــعي جاهــــــد ، Uعــــــذاب اهللا 

 االقتصـــــادي ، ألن ذلـــــك یـــــؤدي الـــــى رضـــــى اهللانـــــواع الفســـــاد أالغـــــش واالحتكـــــار وغیـــــر ذلـــــك مـــــن 
U والتوسعة في الرزق والمال  .  

                                                           
  ).٦:ص(السیاسة الشرعیة، ابن تیمیة انظر:  )١(
  .)٢/٥( )٨٩٣ :ح(باب الجمعة في القرى والمدن  صحیح البخاري، كتاب الجمعة، )٢(
 .)١٢/٦٩تفسیر المراغي (انظر:  )٣(
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ــــة القضــــایا المتعلقــــة جتمــــاعصــــالح االیشــــمل اإل واألخالقــــي: جتمــــاعيالجانــــب االرابعــــًا :  ي كاف
ــــ ــــت رســــالة الرســــلب والنهــــوض بــــه، نحــــو التقــــدم تنظــــیم المجتمــــع،  -علــــیهم الســــالم-المجتمع، فكان

[وَكَتْبنـــــا َلـــــُه ِيف  ، قـــــال تعـــــالى:)١(جتمـــــاعي واألخالقـــــياإلصـــــالح االوالرقـــــي، وهـــــذا ال یكـــــون إال ب
ـــَك َيْأُخـــُذوا بَِأْحَســـ ـــْر َقْوَم ٍة َوْأُم ـــوَّ ٍء َفُخـــْذها بُِق ـــلِّ َيشْ ٍء َمْوِعَظـــًة َوَتْفِصـــيًال لُِك ـــْن ُكـــلِّ َيشْ ـــواِح ِم نِها اْألَْل

ــــــى اإلإ، فكــــــل الرســــــاالت الســــــماویة دعــــــت ]١٤٥األعــــــراف: [ َســــــُأِريُكْم داَر اْلفاِســــــِقَني] صــــــالح ل
علــــــى األخـــــــالق  اً قائمـــــــ اً صــــــالح اً وبنــــــى مجتمعـــــــ rجتمــــــاعي كمــــــا أكـــــــد ذلــــــك رســـــــولنا الكــــــریم اال

وأد البنـــــات فـــــي خالقـــــي المتمثلـــــة والفضـــــیلة ، وقضـــــى علـــــى كـــــل مظـــــاهر الفســـــاد االجتمـــــاعي واأل
ــــك مــــن اآلفــــات اال ــــا وضــــیاع حقــــوق المــــرأة وغیــــر ذل ــــة،جتوشــــرب الخمــــر والزن ــــي  ماعی فطبــــق النب

r ونحـــــن   ،المـــــنهج الربـــــاني وطبـــــق الحـــــدود فقطـــــع یـــــد الســـــارق ورجـــــم الزانـــــي كمـــــاعز والغامدیـــــة
صـــــالح وخاصـــــة أن كثیـــــرًا مـــــن األمـــــراض االجتماعیـــــة انتشـــــرت مثـــــل هـــــذا اإل ىلـــــإالیـــــوم بحاجـــــة 

ـــــــدبصـــــــورة غیـــــــر مســـــــبوقة كانتشـــــــار التعامـــــــل بالربـــــــا، و التبـــــــرج والكـــــــذب وضـــــــیاع األمانـــــــة، و   فق
  وصحابته الكرام  . rكان یتمتع بها النبي  التيسالمیة األخالق اإل

  

  

  

  

  
  

                                                           
 .)٧/٢٨٩التفسیر المنیر، الزحیلي (انظر:  )١(
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 الفصل األول
  منهجیات اإلصالح والتغییر في سورة الشورى

  

  و ثالثة  مباحث : اً ویتضمن تمهید

  

  أوًال : التمهید : تعریف عام بسورة الشورى . 

  

  المبحث األول : منهجیات اإلصالح والتغییر العقائدي.

  

  .نهجیات اإلصالح والتغییر الدعويالمبحث الثاني : م

  

  المبحث الثالث : منهجیات اإلصالح والتغییر األخالقي واالجتماعي.
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  التمهید
  تعریف عام بسورة الشورى

  

  ویشتمل على ثالثة مطالب: 

  

  المطلب األول  : تسمیة السورة وترتیبها وعدد آیاتها .

  

  ومكیتها أو مدنیتها  . المطلب الثاني  : فضل السورة 

  

  عالقةالمطلب الثالث  : مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، و 

  افتتاحیتها بخاتمتها .                 
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   المطلب األول  : تسمیة السورة وترتیبها وعدد آیاتها .

ســـــورة الشـــــورى، ولكـــــن ورد أســـــماء مختلفـــــة لهـــــا  للســـــورة،االســـــم األساســـــي تســـــمیة الســـــورة:  أوًال: 
القـــــرآن،  للفـــــظ حكایـــــة والم ألــــف بـــــدون )شـــــورى ، أو(ســـــورة والــــالم بـــــاأللف)الشـــــورى ســـــورة(فتســــمى

ــــــالوا كمــــــا ــــــذلك ،)المــــــؤمن ســــــورة(ق ــــــي ســــــمیت وب ــــــر ف  اشــــــتهرتوالتفاســــــیر، و  المصــــــاحف مــــــن كثی
  االختصار. لقصد حم لفظ بدون) عسق سورة(عسق، وتسمى حم السلف عند تسمیتها

تعـــــد ســـــورة الشــــــورى فـــــي ترتیـــــب المصــــــحف الشـــــریف الثانیـــــة واألربعــــــین ترتیـــــب الســــــورة:  ثانیـــــًا:
ــــت الســــورة ــــى اســــتمر نزولهــــا ولعــــل البعثــــة، بعــــد ثمــــان ســــنة حــــدود فــــي ونزل ــــت ســــنة إل  تســــع، نزل

  )١(الســــــور نـــــزول ترتیـــــب فـــــي والســــــتین التاســـــعة وعـــــدت إبـــــراهیم ســــــورة وقبـــــل الكهـــــف ســـــورة بعـــــد
ولعـــــل قصـــــد الزمخشـــــري والمراغـــــي  ،)٢(فصـــــلت بعـــــد وقـــــد ذكـــــر الزمخشـــــري والمراغـــــي أنهـــــا نزلـــــت

  ب في المصحف ولیس  ترتیب النزول.الترتی

  .)٣(وخمسون آیة عدد آیاتها ثالث ثالثًا:

  المطلب الثاني  : فضل السورة ومكیتها أو مدنیتها  .

 وحدة وللسورة فضل وأهمیة في تقریرفضل سورة الشورى نابع من فضل وشرف القرآن الكریم،      
، وبیــان أن اخــتالف -علــیهم الســالم-الســابقین األنبیــاء ودعــوة rمحمــد  بــین دعــوة والمبــادئ المنبــع

تُثبـت هم الهوى ولیس هو من أصل وطبیعة الدعوة الربانیـة، كمـا اتباعأهل الكتاب راجع إلى بغیهم و 
المـــؤمنین الــذین یـــدركون دالئـــل قـــدرة اهللا  وفیهـــا مــدح ألخـــالق وموقفـــه، دعوتــه فـــي r الســورة النبـــي

U)الــوحي، كمــا أن  هوأكــدت أن مصــدر   ،مثــل القــرآن بكــالم یــأتوا بــأن للكفــار وفــي الســورة  تحــدٍ ،  )٤
مباشــرة وبینــت الســورة  rولهــم عــذاب ألــیم، وقــد جــاءت اآلیــات تســلیة للرســول  ،الكفــار ال حجــة لهــم
 كلهــا مكیــة الشــورى ســورةوتعــد  ،)٥(rم ختمــت اآلیــة بمعجــزة أمیـة الرســول ، ثــUدالئـل وحدانیــة اهللا 

                                                           
  .)٢٥-٢٥/٢٣تنویر، ابن عاشور (انظر: التحریر وال )١(
 . )٢٥/١٣تفسیر المراغي (.   )٤/٢٠٨( انظر: الكشاف )٢(
  .)١٣/١٢انظر: روح المعاني، األلوسي ( )٣(
  .)٤٣٥/ ٤دروزة (محمد عزت التفسیر الحدیث، انظر:  )٤(
  .)٢٥- ٢٥/٢٤انظر: التحریر والتنویر، ابن عاشور( )٥(



  
 

٣٣ 
 

 ُقـْل [ قولـه تعـالى: لهـابالمدینـة أو  أنزلـت منها آیات أربع إال: وقتادة عباس ابن الجمهور، وعن عند
ةَ  إِالَّ  َأْجــراً  َعَلْيــهِ  َأْســَئُلُكمْ  ال ــَودَّ ْزَق  اهللاَُّ َبَســطَ  َوَلــوْ [وآخرهـا قولــه تعــالى:  ]٢٣:الشــورى[ ]اْلُقْربــى ِيف  اْملَ  الــرِّ

  .)١( ٢٧ ،٢٥ ،٢٤ ،٢٣المدنیة من سورة الشورى هي اآلیات، ف ]٢٧[الشورى] لِِعَباِدهِ 

  .افتتاحیتها بخاتمتها عالقةالمطلب الثالث: مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، و 

والزخرف، فمناسبة سورة ین سورتي فصلت جاءت سورة الشورى ب لما قبلها:أوًال: مناسبة السورة 
 فیه، الكفار مطاعن ودفع القرآن، ذكر على منهما كل اشتمالقبلها وهي سورة فصلت،  الشورى لما

ى[ :وأنه على الحق فقال تعالى r النبي وتسلیة ُه  َسنُِرهيِْم َآَياتِنَا ِيف اآلََفاِق َوِيف َأْنُفِسِهْم َحتَّ ْم َأنَّ َ َهلُ َيَتبَنيَّ
لت:] اَحلقُّ   َكذلَِك [: وقال تعالى في بدایة الشورى   Uاهللا من وحي ألنه حق، فالقرآن }٥٣{فصِّ
ورى: ]إَِلْيَك  ُيوِحي العرب  كفار حالأن ، كما بینت سورة فصلت )٢(قبلها  لما كالتتمة فهي ، }٣{الشُّ

 علیه اشتملت بما فصلت سورة األمم، فاتبعت من تقدمهم من كحال ذلك في في العناد والجحود
َفِريٌق ِيف [:Uفقال  )٣(تعالى األزلي ووفق حكمته  Uفي علم اهللا  كله ذلك أن من الشورى سورة

ِعِري] ورى: اَجلنَِّة َوَفِريٌق ِيف السَّ   .}٧{الشُّ

، ،حیــث اختتمــت ســورة الشــورىجــاءت ســورة الزخــرف بعــد ســورة  ثانیــًا: عالقــة الســورة بمــا بعــدها:
یهدي إلى الصراط المستقیم مـن  rالشورى بالحدیث عن القرآن الكریم، وأنه نور للهدایة، وأن النبي 

َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروًحا ِمـْن َأْمِرَنـا َمـا ُكنْـَت َتـْدِري َمـا الكَِتـاُب َوَال [ خالل القرآن الكریم قـال تعـالى:
اٍط ُمْسـَتِقيمٍ اِإليَامُن َوَلكِْن  ـَك َلَتْهـِدي إَِىل ِرصَ ـورى:{] َجَعْلنَاُه ُنوًرا َهنِْدي بِِه َمـْن َنَشـاُء ِمـْن ِعَباِدَنـا َوإِنَّ   }٥٢الشُّ

ویتواصل الحدیث عن القرآن الكریم فتفتتح سورة الزخرف الحدیث عن هـذا القـرآن الكـریم الـذي جعلـه 
ُكـــْم * لكَِتـــاِب اُملبِـــنيِ َوا[یهـــدي بـــه مـــن یشـــاء قـــال تعـــالى: ًا نـــور  Uاهللا  ـــا َلَعلَّ ـــاُه ُقْرَآًنـــا َعَربِي  ـــا َجَعْلنَ إِنَّ

خــرف:]َتْعِقُلــونَ  هــذا القــرآن الكــریم ومــا  اتبــاعوكــأن اآلیــات تخبــر أن صــراط اهللا المســتقیم ب  }٣-٢{الزُّ
  بینة، والترابط بین السورتین واضح.  جاء فیه، وهذا ما بینته سورة الشورى، فكانت العالقة

                                                           
  .)٢٠٨/ ٤( الزمخشري الكشاف،.  )١٦/١انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي( )١(
 .)١٣/١٢روح المعاني، األلوسي ( . )٢٥/١٣تفسیر المراغي(.  )٥/١٩٣انظر: البحر المدید، األنجري ( )٢(
  .)٢٩٨تناسب سور القرآن، الغرناطي (ص:  فيانظر: البرهان  )٣(
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 أنها القولیجیز  مما مترابطة هامواضیع السورة وفصولاسبة افتتاحیة السورة لخاتمتها: ثالثًا: من 
فالمالحظ أن  بخاتمتها، اتصال وثیق، متصل ، كما أن مطلع السورة)١(متتابعة أو واحدة دفعة نزلت

إَِليَْك َوإَِىل الَِّذيَن ِمْن َكَذلَِك ُيوِحي [أول السورة تحدثت عن الوحي وأن مصدره واحد قال تعالى: 
ورى:] َقْبلَِك اهللاُ الَعِزيُز اَحلكِيمُ  ثم اختتمت السورة بالحدیث عن  الوحي الذي أنزل على النبي   }٣{الشُّ

r   :َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِليَْك ُروًحا ِمْن َأْمِرَنا َما ُكنَْت َتْدِري َما الكَِتاُب َوَال [قال تعالى
ورى:]اِإليَامنُ  فكان تناسب بین مقدمة السورة وخاتمتها، من حیث الحدیث عن الوحي  }٥٢{الشُّ
  .ونزوله

  

   

                                                           
  بتصرف. )٤/٤٣٥دروزة (محمد عزت التفسیر الحدیث،  )١(
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  المبحث األول

  الشورىمنهجیات اإلصالح و التغییر العقائدي في سورة 

  

   -ویشتمل علي أربعة مطالب :

  

  .Uصفات اهللا منهجیة المطلب األول   : 

  

  وحدة أصل الرساالت . منهجیة المطلب الثاني  :

  

  دالئل اإلیمان . منهجیةالمطلب الثالث :  

  

  . U التوكل على اهللا منهجیة المطلب الرابع  : 
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  .Uصفات اهللا منهجیة المطلب األول : 

ى َفـاْدُعوُه [أسـماء حسـنى قـال تعـالى:   Uإن هللا:  Uأوًال: االیمـان بصـفات اهللا  َوهللاِ األَْسـَامُء اُحلْسـنَ
ا  رسـوله بهـا ووصـفه نفسـه، بهـا ، فللـه صـفات وصـفUوهـي متضـمنة لصـفاته  }١٨٠{األعـراف:] ِهبَ
r، اهللا  بجــــــالل یلیــــــق كمــــــاU ــــــِميُع  [:تعــــــالى وعظمتــــــه قــــــال ــــــَو السَّ ٌء َوُه ــــــِه َيشْ ــــــْيَس َكِمْثلِ َل

ـورى:]الَبِصريُ   للحـوادث مشـابهته عـن Uاهللا  تنزیـه واإلثبـات، التنزیـه بـین جمعـت قـد فاآلیـة  }١١{الشُّ
 لــیس U اهللافــ التوحیــد أصــول مــن أصــل هــذا، و  rنبیــه حــدیث أو كتابــه فــي لنفســه مــا أثبتــه وٕاثبــات
 مـا وعقیدة السلف كما ذكر ابن تیمیة إثبات ،)١(أفعاله في وال صفاته وال في ذاته في ال شيء كمثله
السـلف ، ونحـن كمـا أهـل )٢(مـن صـفات Uمـن صـفات ونفـي مـا نفـاه اهللا r  ورسـوله  Uاهللا  أثبتـه

نثبت ما أثبته اهللا لنفسه مـن الصـفات، وهـذه عقیـدة البـد لكـل مسـلم أن یلتـزم بهـا وال یحیـد عنهـا، وال 
إال بما وصف به نفسه، وال ینحـرف عـن الطریـق الصـحیح كمـا فعـل الـبعض  فضـلوا   Uیصف اهللا

  السبیل، وابتعدوا عن منهج اهللا ورسوله والسلف الصالح .

صـــــفات اهللا عدیـــــدة وصـــــف بهـــــا نفســـــه، وقـــــد ل ســـــورة الشـــــورى: ثانیـــــاً: صـــــفات اهللا مـــــن خـــــال 
وقــــــد تناولــــــت ســــــورة  Uال تخلــــــو ســــــورة مــــــن صــــــفات اهللا تكــــــاد  كثیــــــرة،وســــــور وردت فــــــي آیــــــات 

   صفة الوحدانیة فهي الموضوع الرئیس للسورة توضحها الباحثة فیما یلي:الشورى 

 وعرضـــــتها حقیقتهـــــا، عـــــن الحـــــدیث فـــــي ذكـــــرت الســـــورة صـــــفة الوحدانیـــــة وتوســـــعت الوحدانیـــــة : 
  :ومنها )٣(متعددة  جوانب من

َامَواِت َوَما ِيف األَْرِض َوُهَو الَعِيلُّ الَعظِيمُ [فقال تعالى : لكالم وحدانیة : أوالً   ورى: ]لَُه َما ِيف السَّ   }٤{الشُّ
منفردًا وحده بهذا الملك، ال  وهو ،فهو خالقها  واألرض السماوات في له ما Uفقررت اآلیة أن اهللا 

الغزالى:  حجة اإلسالم للفسدت السماوات واألرض، فقد قا Uینازعه فیه أحد، ولوكان فیها غیره 
 َلهُ  مثل َال  واالختراع باإلیجاد واستبد واإلبداع بالخلق َفردال َلهُ  ند َال  َفرد َلهُ  شریك َال  َواِحد U "اهللا

ٌة إِالَّ [وهذا ما دل علیه قوله تعالى )٤(ویناویه"  فینازعه َلهُ  وََال ضد ویساویه یساهمه لَْو َكاَن فِيِهَام َآِهلَ
                                                           

  ).٣١:ص( بتعلیق األلباني، الطحاوي الطحاویة متن )١(
 .)٧:ص(والصفات وحقیقة الجمع بین القدر والشرع ،انظر:  التدمریة: تحقیق اإلثبات لألسماء  )٢(
 .)٥/٣١٣٧انظر: في ظالل القرآن، سید قطب ( )٣(
 ).١٧٣-١٧٢:ص( قواعد العقائد )٤(
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 Uاهللا غیر العبادة لهم تصلح واألرض السماوات في كان هناك آلهة فلو : }٢٢{األنبياء:] اهللاُ َلَفَسَدَتا
  .)١(واألرض السماوات أهل لفسد كل شيء، خالق هو الذي 

ُه بُِكلِّ [فقال تعالى: الرازق ثانیًا: وحدانیة ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدُر إِنَّ َامَواِت َواألَْرِض َيبُْسُط الرِّ َلُه َمَقالِيُد السَّ
ٍء َعلِيمٌ  ورى: ]َيشْ  والذي ومفاتیحهما، خزائن السماوات واألرض وحده الرزاق وبیده Uفاهللا  }١٢{الشُّ

 من على ویضیقه خلقه، من یشاء لمن فیوسعه والقبض الخزائن وقد ذكر البسط یملك المفاتیح یملك
 في الحدیث الصحیح r، ویكتب رزق اإلنسان وهو في رحم أمه كما وضحه قول النبي )٢(یشاء

ْزقُ  َفَما َمَلًكا... ِبالرَِّحمِ  َوكَّلَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  (ِإنَّ  قال: rالنبي  أن tمالك  بن عن أنس  َواَألَجُل، الرِّ
هِ  َبْطنِ  ِفي َفُیْكَتبُ  هو الرازق وهو الخبیر بعباده اللطیف بهم، بالرغم من معاصیهم   Uفاهللا )٣()ُأمِّ

ورى:] اهللاُ لَطِيٌف بِِعَباِدِه َيْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو الَقِويُّ الَعِزيزُ [وذنوبهم فقال تعالى:  یرزق فهو }١٩{الشُّ
 أنفسهم، یرزقوا أن استطاعوا لما عن العصاة، رزقه منع ولو والكافر، والمؤمن والطالح، الصالح
، )٤(أنفسهم، فقد هیأ اهللا لهم الرزق وأسبابه یرزقوا أن من أعجز وعطشًا، وهم وعریاً  جوعاً  ولماتوا

   فهو القوي والعزیز. 

جبریل  الوحيُأرسل  واحد ال شریك له، Uفاهللا وكذلك وحدة الوحي والمنهج  الُموِحى ثالثًا: وحدانیة
u فـال اخـتالف فـي المـنهج المـنهج اإللهـيفكانت دعوتهم وفـق  ،-علیهم السالم-للرسل واالنبیاء ،

الـذي یـوحي لمـن  )بمعنـى القـوي القـادر و(اْلَحِكـیمُ  )و(اْلَعِزیـزُ  ،العزیز الحكـیم  اهللا ن الَوحي مصدرهأل
فكیف یصـرفون عـن هـذا المـنهج اإللهـي الواحـد الثابـت ویـذهبون ، یشاء بما یشاء وفق حكمة وتدبیر

ألن المصدر من عند و  ،)٥( لى صراط مستقیمإعرف مصدرها، وال تهدي متفرقة التي ال یُ السبل اللى إ
ـــا[قـــال تعـــالى :  اً اهللا الحكـــیم ال تجـــد فیـــه اختالفـــ ـــِه اْختَِالًف ـــِد َغـــْريِ اهللاِ َلَوَجـــُدوا فِي ـــْو َكـــاَن ِمـــْن ِعنْ  َوَل

َكَذلَِك ُيوِحي إَِلْيَك َوإَِىل الَِّذيَن [:وضحه قوله تعالى فالوحي مصدره واحد، وهذا ما  }٨٢{النساء:]َكثًِريا
ورى:] ِمْن َقْبلَِك اهللاُ الَعِزيُز اَحلكِيمُ  هو الذي أنزل الوحي إلى األنبیاء جمیعًا، فمصدر  U، فاهللا }٣{الشُّ

                                                           
  .)١٨/٤٢٥انظر: جامع البیان، الطبري ( )١(
  .)٤/٦٠١(ي ، الشوكانانظر: فتح القدیر )٢(
  .)١/٧٠()٣١٨ :ح (] ُمَخلََّقٍة َوَغْیِر ُمَخلََّقةٍ  [: Uباب  َقول اللَِّه  كتاب الحیض، صحیح البخاري، )٣(
  .)٥/٣١٥١انظر: في ظالل القرآن، سید قطب ،( )٤(
  . )٥/٣١٤٠( المرجع السابقانظر:  )٥(



  
 

٣٨ 
 

القـرآن  علیـه قُـِرئ حـین - النصارى علماء وأحد الحبشة ملك  )١(الوحي واحد، وهذا ما دعا النجاشي
 rوكمــا قــال ورقــة بــن نوفــل للنبــي  )٢(" واحــدة مشــكاة مــن یخــرج موســى بــه جــاء والــذي هــذا: "  قــال
هــو الموكــل   u، فجبریــل )٣(موســى"  علــى اهللا أنــزل الــذي النــاموس قــص علیــه رؤیــاه : "هــذا حــین

، أرســل الــوَحي  لكافــة الرســل لیبلغــوا Uبــالنزول برســالة الســماء فالســورة تُقــرر أن الُمــوِحي هــو اهللا 
م، وتتضــح الوحــدة الموضــوعیة للســورة حینمــا تــأتى نهایــة الســورة لتبــین أنــواع إلــیهالنــاس بمــا ُأوِحــَي 

َمُه [الوحي  فقال تعـالى :  اهللاُ إِالَّ َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسوًال َفُيوِحَي َوَما َكاَن لَِبَرشٍ َأْن ُيَكلِّ
ُه َعِيلٌّ َحكِيمٌ  ـورى:] بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ  َوراء ِمـن المعـراج، َأوْ  حـدیث فـي كمـا فـالوحي إمـا مشـافهة }٥١{الشُّ

 ملكــاً  َرُســوًال  ُیْرِســل َأوْ  ور،الطُّــ فــي uلموســى حــدث  كمــا یــراه وال كالمــه یســمع بــأن ِحجــاب وذلــك
 وراء مـن وٕاما عیانًا، إما وسیط، بغیر وتارة بوسیط تارة ، فالوحيإلیهفیكلمه أو یوحي  ،u كجبریل

، وهــذا الــوحي جــاء بمــنهج ربــاني وضــحه لكافــة الرســل )٤(Uحجــاب، حســب مــا َتقَتِضــیه حكمــة اهللا 
  .لیبینوا ألقوامهم الطریق والمنهج الصحیح المؤدي إلى الفوز في الدنیا واآلخرة 

  الكمال وقد ذكرت سورة الشورى العدید منها:  صفات Uهللا  صفات الكمال وحدانیة رابعاً :

ومنــه تأخــذ صــفة  ،)العلــي(تعــالى  اهللا اســموالســنة وهــى مشــتقة مــن  بالكتــاب ثابتــة وهــى صــفة الُعُلــو: -١
 جمیـع عـن بـائن بـه، یلیـق اسـتواء بذاته سبحانه مستو فهو عرشه، فوق عالU  العلو،  والمعنى أنه

، وتــارة أخــرى بالحكمــة )٤الشــورى:( )اْلَعِظــیمُ  اْلَعِلــيُّ  ، وقــرن تــارة بالعظمــة فقــال تعــالى :(َوُهــوَ )٥(خلقــه
ُه َعِيلٌّ َحكِيمٌ  [فقال تعالى : ورى:] إِنَّ   .Uفالعظمة والحكمة مرتبطة بعلوه  }٥١{الشُّ

قال قادر على كل شيء  U، فاهللا )٦(عداماً إ و  إیجاداً  بالُممِكنات تتعلق التي الصفة فهي القدرة : -٢
ٍء َقِديرٌ [ تعاىل: ورى:]َوُهَو َعَىل ُكلِّ َيشْ َوُهَو َعَىل َمجِْعِهْم إَِذا َيَشاُء [:تعالىقال و}٩{الشُّ

                                                           
،وكان ممن حسـن إسـالمه، ولـم یهـاجر، فهـو تـابعي مـن yأصحمة النجاشي ملك الحبشة ،معدود في الصحابة  )١(

فصلى علیه بالناس صالة الغائب .انظر: سیر أعالم النبالء ،  rوقد توفي في حیاة النبي  وجه، صاحب من وجه،
  .)٤٢٨/ ١للذهبي (

  ).٢٤٠/ ١( معمر العزیز آل الصلیب، عبد عباد على الرد في المجیب القریب منحة )٢(
 .)٥٦١/ ٨( المنثور، السیوطي الدر )٣(
 .)٥/٨٧( السمعاني،  القرآن تفسیر )٢٥/١٠٤الزحیلي ( ،انظر : التفسیر المنیر )٤(
 .)٤٨/٦٤-٤٧( ندا سعد بن عبد الرحمن ر : مفهوم األسماء والصفات، انظ )٥(
  ).١٢٥:ص(انظر:  شرح العقیدة الواسطیة، هّراس )٦(
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ورى:]َقِديرٌ  ُه َعلِيٌم َقِديرٌ  [وقال تعالى: }٢٩{الشُّ ورى:] إِنَّ ذ أن وهنا جمع بین العلم والقدرة، إ  }٥٠{الشُّ
 یشاء وقتما یشاء، ما كل یفعل أن بقدرته وعلمه یستطیع سبحانه ، فاهللالقادر البد أن یكون عالماً 

 في كن فیكون بكلمة یكون  فإنما السماء، وٕاذا أراد شیئًا  في وال األرض في شيء یعجزه وال
   .)١(الحال

، فال یخفي علیه شيء في الكون شيء كل یسمع ویرى فهو  U: فهما صفتان هللا السمع والبصر -٣
ِميُع الَبِصريُ [في األرض وال في السماء قال تعالي:  ٌء َوُهَو السَّ ورى:] َليَْس َكِمْثلِِه َيشْ وقال  }١١{الشُّ

ُه بِِعَبادِِه َخبٌِري َبِصريٌ  [:تعالى ورى:] إِنَّ ر وتارة بین الخبیر یوالبص فتارة قرن بین السمیع }٢٧{الشُّ
األمور وبواطنها، فالخبیر السمیع البصیر  ظواهر بجمیع والبصیر، والخبیر هنا بمعنى أنه عالم

  وال في السماء.یحیط بكل شيء وال یخفي علیه شيء ال في األرض 
اْلَمْغِفَرة وهى متكررة مرة  التائبین، وفیه مبالغة ِفي عباده لذنوب ةغفر مال على كثرة یدل : وهوالمغفرة  -٤

ِحيمُ  [:قال تعالى  )٢( بعد مرة، فهو تام المغفرة ورى:] إِنَّ اهللاَ ُهَو الَغُفوُر الرَّ وهنا قرن المغفرة  }٥{الشُّ
 وأناب إلیه تاب لمن الرحمة فیغفر واسع ألنه والتائبین للمستغفرینیغفر  U أنه بالرحمة وهي تفید

 ]إِنَّ اهللاَ َغُفوٌر َشُكورٌ [ قال تعالى: )٣(لخسر خسرانًا كبیراً  یرحمه لم لو ألنه العبد، لهذا منه رحمة
ورى:  عنده یضیع الخیر وال یجازي على الذي والَشُكورٌ  عبیده عیوب الذي یستر فالَغُفورٌ  }٢٣{الشُّ

ورى:]َوَيْعُفو َعْن َكثِريٍ [:ومنه قوله تعالى ،)٤(عمل عامل     .هعبادذنوب فهو دائم المغفرة ل }٣٠{الشُّ
، وهي من Uبالكتاب والسنة، وهى لیست اسم هللا  Uوهذه الصفة صفٌة فعلیٌة ثابتٌة هللا  التَّْشِریُع:  -٥

يِن َما [:فقال تعالى، )٥(خصائص ربوِبیَِّته، ومن نازعه فیها فقد كفر فاهللا هو المشرع َع لَُكْم ِمَن الدِّ َرشَ
ورى:] َوىصَّ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِليَْك    . }١٣{الشُّ

، قال تعالى: )٦(على عباده ونعمه أفعاله تحمدكما  والى إذا ینفع الذيفهو وحده : الوالیة والحمد -٦
ورى: ]َوُهَو الَوِيلُّ اَحلِميُد [ َفاهللاُ ُهَو [قال تعالى:  ولیهم لمن الناصر هو والوليّ  }٢٨{الشُّ

ورى:]الَوِيلُّ  اهللاُ َوِيلُّ الَِّذيَن َآَمنُوا ُخيِْرُجُهْم [ولي المؤمنین وهذا ما وضحه قوله تعالى : U ،فاهللا }٩{الشُّ
                                                           

 .)٤٦/٥٩ندا ( الرحمن عبد بن سعدانظر: مفهوم األسماء والصفات،  )١(
  ).١٠٥:ص(انظر: المقصد األسنى، الغزٕالى   )٢(
 .)٤٦/٧٣ندا( الرحمن عبد بن سعدانظر: مفهوم األسماء والصفات،  )٣(
  .)٥/٣٦(  ابن عطیةانظر:  المحرر الوجیز،  )٤(
  ).١٠٠:ص(، السَّقَّاف  الواردة في الكتاب والسنة Uانظر: صفات اهللا  )٥(
  .)٥/٣٦( ابن عطیةانظر: المحرر الوجیز،  )٦(



  
 

٤٠ 
 

ُلَامِت إَِىل النُّورِ   من ویخرجهم رضوانه، اتبعوا الذین المؤمنین یهدي U ، فاهللا}٢٥٧{البقرة: ]ِمَن الظُّ
 . )١(الحق نور إلى والشك الكفر ظلمات

  اإلصالح والتغییر من خالل األسماء والصفات 

البد لكل مسـلم أن یسـعى إلـى األفضـل واألحسـن ویسـعى إلـى اإلصـالح والتغییـر مـن خـالل صـفات 
  ویكون ذلك من خالل ما یأتي: Uاهللا 

 كتابه، في نفسه بها وصف التي Uهللا  الصفات العقیدة الصحیحة وٕاثبات اتباعالدعوة إلى  -١
 اتباعتكییف، وعدم  وال تعطیل وال تمثیل، وال تشبیه وال تأویل، بال  r رسوله بها وصفه أو

 الذین انحرفوا عن الطریق الصحیح .
 ، ألنه یتصف بصفات الكمال، ومنزه عن النقائص .Uالتنبیه على وجوب تعظیم اهللا  -٢
، فیجب االبتعاد عن عبادة غیـره واالبتعـاد عـن الشـرك الیقینیةباألدلة U اهللا  وحدانیة ثباتإ -٣

، ولیكن المسلم حذر في هذا الشأن، ألنـه قـد یكـون أشـرك بـاهللا وهـو ال یـدري، كمـن Uباهللا 
 َفَقــــدْ  اللَّــــهِ  ِبَغْیــــرِ  َحَلــــفَ  (َمــــنْ  :rقــــال: قــــال النبــــي  tعــــن ابــــن عمــــر  Uحلــــف بغیــــر اهللا 

 )٢()َأْشَركَ 
، ولیس بید أحد من عباده، فیسعى المسلم Uتحقیق الشعور بالطمأنینة ألن الرزق بید اهللا  -٤

َوَمْن  [:قال تعالى Uلطلب الرزق ویكون على یقین أن اهللا هو الرزاق، ویتوكل على اهللا 
ْل َعَىل اهللاِ َفُهَو َحْسُبهُ   (َلوْ : rقال: قال النبي  tالخطاب بن ، وعن عمر}٣{الطَّالق:] َيَتَوكَّ

 َوَتُروحُ  )٣(ِخَماًصا َتْغُدو الطَّْیُر، ُیْرَزقُ  َكَما َلُرِزْقُتمْ  َتَوكُِّلهِ  َحقَّ  اللَّهِ  َعَلى َتَوكَُّلونَ  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ 
  .)٥())٤(ِبَطاًنا

نســان ألنــه امتلــك شــیئًا مــن لهــذا الكــون ومــا فیــه، فــال یتكبــر إ هــو المالــك Uیضــاح أن اهللا إ -٥
 كما حدث مع قارون. وخالقه ویظلم نفسهنیا وینسى نفسه الد

                                                           
 .)٤٩/٥٢ندا ( الرحمن عبد بن سعدانظر: مفهوم األسماء والصفات ،  )١(
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ،كتاب اإلیمان ، ذكر الزجر عن أن یحلف المرء بشيء سوى اهللا جل وعال  )٢(
  .صححه األلباني )١٠/١٩٩()٤٣٥٨:ح(
لسان .  ِهَي المجاعة اْلَمْخَمَصُة،و  ،خماص :: ًاصلها خمص، بمعنى الجائع الضامر البطن، وجمعهاِخَماص) ٣(

  .)٢/٢١٩، معجم مقاییس اللغة، ابن فارس()٧/٢٩، ابن منظور(العرب
  .)١٣٦/ ١( واألثر، ابن األثیر الحدیث غریب في النهایة .بطانا: ممتلئة البطون) ٤(
 صححه األلباني. )٥٧٤/ ٤( )٢٣٤٤: ح( اهللا على التوكل في باب، الزهد كتاب، الترمذي سنن )٥(
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 هدیه وسنته . اتباعو   Uألنه وحي من عند اهللا rما جاء به محمد  اتباعاألمر ب -٦
سمیع بصیر، ُمطلع على أعمال البشر، فال یخفي علیه شـيء  Uاهللا دراك أن الدعوة إلى إ -٧

، ویبتعــد فــي األرض وال فــي الســماء، فعلــى المســلم أن یستشــعر ذلــك، ویقبــل علــى الطاعــات
 عن المعاصي، ألن اهللا یراه في كل مكان .

، فیغفـــر للتـــائبین مـــن صـــفاته الغفـــور Uاألمـــر بالمســـارعة فـــي التوبـــة مـــن الـــذنوب ألن اهللا  -٨
 َیــَدهُ  َیْبُســطُ  َوَجــلَّ  َعــزَّ  اللَّــهَ  : (ِإنَّ rقــال:  قــال النبــي  tموســى األشــعري  المقبلــین عــن أبــي

 ِمنْ  الشَّْمُس  َتْطُلعَ  َحتَّى اللَّْیِل، ُمِسيءُ  ِلَیُتوبَ  ِبالنََّهارِ  َیَدهُ  َوَیْبُسطُ  النََّهاِر، ُمِسيءُ  ِلَیُتوبَ  ِباللَّْیلِ 
 ، وال یؤخر توبته .Uالظن باهللا یحسن أن العبد ، فعلى )١()َمْغِرِبَها

 :فقال rنبیه   U، وقد مدح اهللا  Uالدعوة إلى التحلي باألخالق الحسنة، لنیل محبة اهللا  -٩
 rولنا في رسول اهللا أسوة حسنة، كما  رغب النبي  }٤{القلم:] َوإِنََّك َلَعىل ُخُلٍق َعظِيمٍ [

  .)٢()َأْخَالًقا َأْحَسَنُكمْ  ِخَیاِرُكمْ  ِمنْ  بحسن الخلق فقال (ِإنَّ 
 منــوا یخــرجهم مــن الظلمــات إلــى النــور وهــو ناصــرهمولــيُّ الــذین آ Uالتنبیـه علــى أن اهللا   - ١٠

مــن دون  یتخــذ المــؤمنین أولیــاءكمــا علیــه أن ، فعلــى كــل مســلم أن یستشــعر ذلــك، ومؤیــدهم
 المشركین أولیاء، وهذا یؤدي إلى تطبیـق عقیـدة الـوالء والبـراء، تخاذاالمشركین، ویبتعد عن 

  .Uرضا اهللا  التي هي من عقائد الدین الثابتة، وبذلك ینال

  . الرساالت أصل وحدةمنهجیة :   الثاني المطلب

الى الناس لهدایتهم، وجاءهم برسالة سماویة لیست هي األولى،  rمحمدًا  Uأرسل اهللا      
بها الرسل جمیعًا، فأصل الرساالت واحد،  Uولكنها من جنس الرساالت السماویة التي أرسل اهللا 

خ كلهم جاءوا بأصل واحد للدین فقال الشی - علیهم السالم- وأصل الدین واحد، األنبیاء والمرسلون
 بعض في إال تختلف وال واحدة، الرساالت ركب بها جاء التي كلها األدیان فأصول " )٣(الشعراوي 

 نفسه هو rدین اإلسالم الذى جاء به محمد  ن أصلإف " العصور ظروف تتطلبها التي األحكام
فال  –السالم علیهم –األولون، من نوح إلى عیسى الرسل بها بعث التي السابقة، الدیانات أصل

ْينَا بِِه [قال تعالى:  )٤( اختالف بینها يِن َما َوىصَّ بِِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْينَا إَِليَْك َوَما َوصَّ َع لَُكْم ِمَن الدِّ َرشَ
                                                           

 .)٨/٩٩()٧٠٨٩:ح( لىاباب في سعة رحمة اهللا تع ،صحیح مسلم ، كتاب التوبة )١(
 .)٤/١٨٩()٣٥٥٩ :ح(  rكتاب المناقب، باب صفة النبي  ،صحیح البخاري )٢(
 .)٤/٢٢٨٥الخواطر، الشعراوي ( )٣(
  ).١٦٢ :ص(الطنطاوي علي  تعریف عام بدین اإلسالم، انظر: )٤(



  
 

٤٢ 
 

ُقوا فِيهِ  يَن َوَال َتَتَفرَّ ورى: ]إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن َأقِيُموا الدِّ  الدین أصول أن اوالمراد هن }١٣{الشُّ
، Uاهللا  توحید وأعظمها الكلیات العامة للتشریع، وفي ،Uمتماثلة فیما ُذكر عن صفات اهللا 

 )١(األخالق وبمكارم نواهیه واجتناب بأوامره بااللتزام Uاهللا  وتقوى اآلخرة، والحیاة بالبعث واإلیمان
ى :قال تعالى ِه َفَصىلَّ * َ [َقْد َأْفَلَح َمْن َتَزكَّ ْنيا *َذَكَر اْسَم َربِّ ياَة الدُّ * َواْآلِخَرُة َخْريٌ َوَأْبقى  *َبْل ُتْؤثُِروَن اْحلَ

ُحِف اْألُوىل  فكل المرسلین دعوا إلى   }١٩-١٤{األعىل:]  ُصُحِف إِْبراِهيَم َوُموسى* إِنَّ َهَذا َلِفي الصُّ
َوَلَقْد َبَعْثنَا ِيف [: ومالئكته وكتبه ورسله والیوم اآلخر والقدر خیره وشره قال تعالى  Uاإلیمان باهللا

ٍة َرُسوًال َأِن ُاْعُبُدوا اهللاَ َواْجَتنُِبوا الطَّاُغوَت  أصول الدین وأركانه   rولقد بین النبي }٣٦{النحل:] ُكلِّ ُأمَّ
:  فقال جبریل ، فأتاه للناس، بارزاً  یوما r اهللا رسول كان:  قال t هریرة أبي وحقیقة اإلیمان عن

، )٢()ِباْلَبْعثِ  َوُتْؤِمنَ  َوُرُسِلهِ  َوِبِلَقاِئِه، َوُكتُِبِه، َوَمَالِئَكِتِه، ِباللَّهِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  فقال:(اِإلیَمانُ  اإلیمان؟ ما
لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم  [ :فأصل الدین واحد، ولكن الشرائع هي التي تختلف من قوم إلى آخر قال تعالى

َعًة َوِمنَْهاًجا   . }٤٨{املائدة: ]ِرشْ

  أصل الرساالتمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل 

 الخالق، الذي أنزل هذا الدین لهدایة البشر.   Uبیان وجوب اإلیمان باهللا  -١
 والیقین بأنهم جاءوا بعقیدة واحدة . -علیهم السالم-الدعوة إلى اإلیمان بالرسل -٢
 . Uألنه من عند اهللا  rالنبي به الحث على االلتزام بما جاءه  -٣
هــــي التــــي تتغیــــر العقیــــدة واحــــدة ال تتغیــــر، وٕانمــــا الشــــرائع  الجــــازم بــــأنالــــدعوة إلــــى الیقــــین  -٤

 .من قوم آلخر
تــــــــدفع إلــــــــى األعمــــــــال الصــــــــالحة واالســــــــتقامة، والبعــــــــد عــــــــن  ،بیــــــــان أن العقیــــــــدة الثابتــــــــة -٥

 االنحراف العقائدي .
  
 
  

                                                           
  .)٢٥/٥٠لتنویر (اانظر: التحریر و  )١(
  ).٢٧سبق تخریجه(ص: )٢(

 



  
 

٤٣ 
 

  . اإلیمان دالئل منهجیة:   الثالث المطلب

، وقد Uالكون وما فیه وجعل لنا دالئل لإلیمان لتكون دلیًال على الخالق  Uخلق اهللا        
ْم [تنوعت أدلة اإلیمان في القرآن الكریم قال تعالى : َ َهلُ ى َيَتَبنيَّ َسنُِرهيِْم َآَياتِنَا ِيف اآلََفاِق َوِيف َأْنُفِسِهْم َحتَّ

لت: ]اَحلقُّ  َأنَّهُ  ، وجاءت سورة الشورى لتؤكد على دالئل اإلیمان في األنفس وفي األفاق، }٥٣{فصِّ
  وضحتها سورة الشورى : دالئل اإلیمان التي  یأتيوتعرض الباحثة فیما 

ن فـــي اآلفــــاق ورة الشـــورى بعضــــًا مـــن دالئـــل اإلیمــــاذكـــرت ســــ فــــاق :دالئـــل اإلیمــــان فـــي اآلأوًال: 
  ومنها:

ُل   َوُهَو الَِّذي [قال تعالى:  :الغیث -١ َتُه    َوَينُْرشُ   َقنَُطوا  َما َبْعِد  ِمْن  الَغيَْث  ُينَزِّ   الَوِيلُّ   َوُهوَ  َرْمحَ
ورى:]اَحلِميُد   الناس غیث به ألن غیثاً  سمي الجفاف، بعد اآلتي المطر فالغیث هو  }٢٨{الشُّ

ل اهللا المضطرین، الغیث على الناس، وهى نعمة عظیمة، وسبب للرزق العظیم وقد ذكرها   Uوُینزِّ
الحیاة، وبسببها  دوام أصل فهي علیها أحد، یختلف الف یجمع علیها الناس نعمة دون غیرها، ألنها

 ألهمیتها . U، فهذه آیة عظیمة من دالئل اإلیمان ساقها اهللا )١(نسان والحیوانیتوافر غذاء اإل
قال  فمن دالئل اإلیمان العظیمة خلق السماوات واألرض والدواب رض:خلق السماوات واأل  -٢

ِعِهْم إَِذا َيَشاُء [: تعالى ٍة َوُهَو َعَىل َمجْ َامَواِت َواألَْرِض َوَما َبثَّ فِيِهَام ِمْن َدابَّ َوِمْن َآَياتِِه َخْلُق السَّ
ورى:]َقِديرٌ   اآلیاتهي  هنا باآلیة المقصودو  شيء، على والبرهان والدلیل العالمة اآلیة هيف }٢٩{الشُّ

 هذهو  ،)٢(األرض على یدبو  Uخلق اهللا  ما الدابة كلیقصد بو  ،اإللهیة، وهى السماوات واألرض
، داللتها قاطعة واألرض السماوات فآیةتشكیك فیها أو الجدل لال مجال لعظیمة ال كونیةال یاتاآل

ألنها توافق فطرة اإلنسان فال یجادل فیها أحد إال ویعلم في قرارة نفسه بصدقها  Uوقد بینها اهللا 
 فقد ذكر تعالى دالئل عظیمة ال شك فیها . ،)٣(وداللتها البینة

ـــي البحـــار -٣ ـــان الســـفن ف ـــادر یجعـــل U: فـــاهللا جری ـــریح الق ســـاكنة فـــي  الســـفن فتظـــل ســـاكنة ال
فتحركهـــــا، فقـــــد تتحـــــرك مـــــن مكـــــان إلـــــى آخـــــر، وقـــــد تهلـــــك  الریـــــاح تعصـــــف ومـــــرة أخـــــرى مكانهـــــا،

ـــنْ حســـب تقـــدیر اهللا العزیـــز الحكـــیم  قـــال تعـــالى  ـــهِ  :[َوِم ـــَوارِ  آَياتِ ـــرِ  ِيف  اْجلَ ـــاْألَْعَالمِ  اْلَبْح  َيَشـــأْ  * إِنْ  َك
ــكِنِ  يَح  ُيْس ــرِّ ــَيْظَلْلنَ  ال ــَد  َف ــَىل  َرَواكِ ــِرهِ  َع ــَك  ِيف  إِنَّ  َظْه ــاٍت  َذلِ ــلِّ  َآلَي ــبَّارٍ  لُِك ــُكوٍر] َص ] ٣٣- ٣٢[الشــورى: َش

                                                           
  .)٢٥/٩٥التحریر والتنویر( انظر: )١(
 .)٢٥/٩٧(المرجع السابق  )٢(
  .)٥/٣١٥٨في ظالل القرآن (انظر:  )٣(



  
 

٤٤ 
 

الجـــــواري ،وذكرهـــــا هنـــــا لالســـــتدالل علـــــى وجـــــود القـــــادر الحكـــــیم، وبیـــــان  الســـــفن هـــــي ،والجـــــواري
ــــریح فتبقــــى ســــاكنة، وقــــد Uنعــــم اهللا  ــــریح ویحركهــــا، وقــــد یســــكن ال ، فالســــفن العظیمــــة قــــد یهــــب ال

أوردهـــــا   U، فهـــــذه آیـــــة مـــــن آیـــــات اهللا)١(تـــــأتى عواصـــــف شـــــدیدة فتغرقهـــــا بســـــبب ذنـــــوب النـــــاس
 لتدلل على عظیم قدرته وفضله على الناس .

 
  دالئل اإلیمان في األنفس : ثانیًا :

[َوُهَو الَِّذي َيْقبَُل التَّْوَبَة َعْن : هو الغفور الرحیم الذي یقبل التوبة من عباده قال تعالى  Uاهللا  -١
يَِّئاِت َوَيْعَلُم َما َتْفَعُلوَن] ورى: ِعَباِدِه َوَيْعُفو َعِن السَّ وحده الغفار الذي یقبل التوبة من  Uفاهللا  }٢٥{الشُّ

عباده التائبین العائدین، ویكفر عنهم سیئاتهم،  ویعفو عنهم، وال یعاقبهم علیها، رحمة بهم فهو 
 U تجاوزه إلى لإلشارة )ولیس بحرف الجر (في )الغفور الرحیم، وتعدى القبول بحرف الجر (عن

قال  قال: tهریرة  أبي یعلم التائب من غیره ویفرح بتوبة عبده، عن U، واهللا )٢(عباده خطایا عن
 )٣( )ِباْلَفَالةِ  َضالََّتهُ  َیِجدُ  َأَحِدُكمْ  ِمنْ  َعْبِدهِ  ِبَتْوَبةِ  َأْفَرحُ  َللَّهُ  : (َواللَّهِ  rالنبي 

علـــــــیم ، ألنـــــــه خبیـــــــر و خبیـــــــر بعبـــــــاده فـــــــرزقهم بقـــــــدر بحیـــــــث ال یفســـــــدوا فـــــــي األرض  Uاهللا  - ٢
ــُه [بعبــاده فقــال تعــالى:  ــاُء إِنَّ ــا َيَش ــَدٍر َم ُل بَِق ــزِّ ــْن ُينَ ــْوا ِيف األَْرِض َوَلكِ ــاِدِه َلَبَغ ْزَق لِِعَب ــرِّ ــَط اهللاُ ال ــْو َبَس َوَل

ــــورى: ]بِِعَبـــاِدِه َخبـِـــٌري َبِصــــريٌ  أن یعطــــیهم علـــى قـــدر حــــاجتهم مـــن الــــرزق،  Uفحكمـــة اهللا  }٢٧{الشُّ
 .)٤(ولو زادهم لبغوا  وطغوا وتجبروا في األرض، ولكن یرزقهم بقدر ما فیه صالحهم

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل دالئل اإلیمان 

تعـــــــد اآلیـــــــات الكونیـــــــة العظیمـــــــة التـــــــي ذكرتهـــــــا اآلیـــــــات مـــــــن أهـــــــم دالئـــــــل اإلیمـــــــان ونحـــــــن      
كمســــلمین البــــد لنــــا مــــن االســــتفادة مــــن هــــذه الــــدالئل فیمــــا یعــــود بــــالنفع علــــى المســــلمین فــــي الــــدنیا 

  واآلخرة، ویتضح ذلك من خالل التالي :  

 زیادة اإلیمان . ألن ذلك یؤدي إلى Uالدعوة إلى التأمل والتفكر في خلق اهللا  -١

                                                           
 .)٢٧/٢٠٦: مفاتیح الغیب، الرازي  (انظر )١(
 .)١٣/٣٤انظر: التفسیر الوسیط، طنطاوي ( )٢(
  .)٨/٩١()٧٠٥٢ :ح(كتاب التوبة، باب فرح اهللا بتوبة عبده  صحیح مسلم، )٣(
 .)٧/٢٠٦تفسیر القرآن العظیم ، ابن كثیر (انظر:  )٤(



  
 

٤٥ 
 

التأمل والخلوة في غار حراء وهذا یؤدي إلى  إلیهقدوة لنا، فقد حبب  rالنبي  اتخاذ الحث على -٢
 هو خالق هذا الكون، المستحق للعبادة.  Uالیقین بأن اهللا

 علیها. شكرهو   Uاهللا حمددفع اإلنسان إلى مما یكثیرة ومتنوعة،  Uبیان أن نعم اهللا   -٣
لـــق اإلنســـان إعمـــار فیمـــا ینفـــع النـــاس، ألن مـــن أهـــداف خ Uالحـــث علـــى اســـتغالل نعـــم اهللا   -٤

 اإلفساد في األرض . وأسراف أو التدمیر األرض، وعدم اإل
وحلــــــول عذابــــــه، فتنقلــــــب  Uألنهــــــا ســــــبب لنقمــــــة اهللا  ،الــــــدعوة إلــــــى البعــــــد عــــــن المعاصــــــي -٥

 الى نقمة بسبب عصیان اإلنسان . ةالنعم
الحــــــث علــــــى دعــــــوة غیــــــر المســــــلمین إلــــــى اإلســــــالم، بإثبــــــات أن هــــــذا الكــــــون مــــــن خلــــــق اهللا  -٦
U وخاصة ما ورد من آیات كونیة تدلل على وحدانیة اهللا ،U .وقدرته 
ـــــ -٧ ـــــي طـــــرق الخیـــــر وكمـــــا أمـــــر اهللا دعوة إلـــــى ُحســـــن اســـــتغالل األرزاق، وإ ال ، فـــــال Uنفاقهـــــا ف

 . Uفي الطغیان والبعد عن اهللا  اً تكون سبب
ــــــة والنــــــدم علــــــى المعاصــــــي، فمــــــن نعــــــم اهللا  -٨ ــــــاب  Uالتوجــــــه إلــــــى المســــــارعة  بالتوب ، فــــــتح ب

 ، والتقید بشروط التوبة . Uالتوبة، وقبولها إلى أن یشاء اهللا 
فـــــــال بـــــــد مـــــــن  ورحمـــــــة باألمـــــــة إن عملـــــــوا الصـــــــالحات، Uبیــــــان أن الغیـــــــث نعمـــــــة مـــــــن اهللا  -٩

 . مستجاب وقت نزول المطر هنبالدعاء أل اغتنام هذا الوقت
  

  . Uاهللا  على التوكلمنهجیة :   الرابع المطلب

من األمور المهمة لإلنسان، حیث ورد ذكره في مواطن متعددة في  Uیعد التوكل على اهللا      
ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنِنيَ [باإلیمان قال تعالى:  Uالقرآن، فقد ربطه   فالتوكل }٢٣{املائدة:] َوَعَىل اهللاِ َفتََوكَّ

 أرفع وهو من ،)١(للعبد سبحانه بكفایة اهللا وهذا نابع من إیمان العبد U اهللا على عتماداال هو
، ومن  Uوضعفه، فالتوكل یكون على اهللا اإلیمان، ویزید اإلیمان ویضعف بقوة التوكل درجات

، وال یجوز التوكل على  U، من هنا یتبین أن التوكل مختص باهللا)٢( توكل على غیره فقد أشرك
غیره، ألنه سبحانه القادر على حفظ االنسان وتلبیة حاجاته، أما التوكل على غیره فال یجوز،  وال 

في  واإلنابة إلیه  Uینفع صاحبه ألنه ال یملك له نفعًا وال ضرًا، فالمسلم مأمور بالتوكل على اهللا
ْلُت وَ َذلُِكُم [  قال تعالى: وهو من بیده النفع والضر أموره كلها ألنه هو القادر  إليهاهللاُ َريبِّ َعَلْيِه َتَوكَّ

                                                           
  ) بتصرف.٣٠٥:ص(القرعاوى محمد الجدید في شرح كتاب التوحید،  )١(
  ).٣٥٦:ص(بن محسن حامد فتح اهللا الحمید المجید، انظر:  )٢(
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ورى:] ُأنِيُب  ، الذین یستحقون الثواب والخیر بل جعلت اآلیات التوكل من صفات المؤمنین }١٠{الشُّ
ِْم  [قال تعالى:  Uالعظیم من اهللا  ِذيَن َآَمنُوا َوَعَىل َرهبِّ َوَما ِعنَْد اهللاِ َخْريٌ َوَأْبَقى لِلَّ

ُلونَ    كفال شك في أهمیة التوكل للمسلم ألنه من خالله ینال ما یرید، وهنا }٣٦ورى:{الشُّ ]َيَتَوكَّ
  ثمرات وفوائد للتوكل تذكر الباحثة منها :

لِنيَ  [:تعالى قال ومحبته Uنیل رضا اهللا  -١ ْل َعَىل اهللاِ إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ اُملَتَوكِّ    }١٥٩{آل عمران: ]َفَتَوكَّ
ُه َليَْس َلُه ُسْلَطاٌن َعَىل الَِّذيَن َآَمنُوا [ قال تعالى: علیهم سلطان، فلیس له الحفظ من الشیطان -٢ إِنَّ

ُلونَ  ِْم َيَتَوكَّ  . }٩٩{النحل: ]َوَعَىل َرهبِّ
َعْل َلُه َخمَْرًجا[وتفریج كرباته قال تعالى:  سبب في رزق اهللا للعباد -٣ ِق اهللاَ َجيْ َوَيْرُزْقُه ِمْن * َوَمْن َيتَّ

ْل َعَىل اهللاِ َفُهَو َحْسُبهُ َحْيُث َال  َتِسُب َوَمْن َيَتَوكَّ قال:  tالخطاب بن عمر فعن ، }٣-٢{الطَّالق:]َحيْ
 ِخَماًصا َتْغُدو الطَّْیُر، ُیْرَزقُ  َكَما َلُرِزْقُتمْ  َتَوكُِّلهِ  َحقَّ  اللَّهِ  َعَلى َتَوكَُّلونَ  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ  : (َلوْ  rقال النبي 

 .)١()ِبَطاًنا َوَتُروحُ 
 ورعایته . Uحصول الطمأنینة والسكینة، ألن المسلم یعلم أنه في حفظ اهللا  -٤

   Uمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل التوكل على اهللا 

 . Uالدعوة إلى جعل التوكل من الثوابت لدى المسلم، فهو وسیلة لحفظ اهللا  -١
 ألن اهللا وحده بیده مقالید السماوات واألرض. Uالنهي عن  التوكل على غیر اهللا  -٢
 وسخطه . Uیؤدي إلى الشرك، فینال غضب اهللا  Uبیان أن التوكل على غیر اهللا  -٣
 . Uالمتوكلین على اهللا  ویكون من  ،نبصفات المؤمنی اإلنسان أن یتصفالدعوة إلى  -٤
أن  t )٢(حصــین بــن الــدعوة إلــى العمــل علــى الفــوز بالجنــة مــن خــالل التوكــل، عــن عمــران -٥

 َرُسـولَ  َیا ُهمْ  َمنْ : َقاُلوا ِحَساٍب، ِبَغْیرِ  َأْلًفا َسْبُعونَ  ُأمَِّتي ِمنْ  اْلَجنَّةَ  قال: (َیْدُخلُ  rرسول اهللا 
 )٣()َیَتَوكَُّلونَ  َربِِّهمْ  َوَعَلى  ، َیْكَتُوونَ  َوالَ  ، َیَتَطیَُّرونَ  َوالَ  ، َیْسَتْرُقونَ  الَ  الَِّذینَ  ُهمُ :  َقالَ  ؟ ، اهللاِ 

 
                                                           

  ).٤٠سبق تخریجه (ص: )١(
 ه . انظر: ٥٢ سنة توفي البصرة، قضاء الخزاعي، أسلم سنه سبع، ولي خلف بن عبید بن حصین بن عمران )٢(

  .)٥١١ -٥٠٨/ ٢( النبالء، الذهبي أعالم سیر
  . )١٣٦/ ١( )٤٤٥(ح: حساب بغیر الجنة المسلمین من طوائف دخول باب، اإلیمان كتاب، مسلم صحیح )٣(
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  الثاني المبحث

  الشورى سورة في  الدعوي والتغییر اإلصالح منهجیات

  

  -: مطالب أربعة على ویشتمل

  

  . المقطعة منهجیة الحروف:   األول المطلب
  

  .ومركزیتها القیادة وحدة منهجیة:  الثاني المطلب
  

  .المؤمنة الجماعة منهجیة صفات: الثالث المطلب
  

  . الدعوة عالمیةمنهجیة :  الرابع المطلب
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      الحروف المقطعة .منهجیة المطلب األول : 

 الســور أوائــل فــي مفــردة جــاءت التــي الحــروف هــيأوًال : تعریــف العلمــاء للحــروف المقطعــة: 
 حرفـاً  وتقـرأ }١مـریم :  { ]كھ یعص[،  )١بـراهیم :(إ] ِإَلْیـكَ  َأْنَزْلَنـاهُ  ِكتَـابٌ  الـر[ :قال تعالى ،القرآنیة

عة عشر حرفـًا أي وعددها أرب )میمْ  المْ  ألفْ : (نقرأها )الم(مثل: المقطعة الحروف سمیت لذلك  حرفاً 
 صـراط( عبـارة ویجمعها سورة وعشرین تسع في المقطعة الحروف وردت وقد ،نصف حروف الهجاء

 والســور الطواســین، أو بالطواســیم )طــس(و )طســم(ب المفتتحــة الســور وتســمى، )نمســكه حــق علــى
  .)١(بالراءات  اآلخر وبعضها بالمیمات، السور بعض وتسمى. بالحوامیم )حم(ب المفتتحة

  راء العلماء في معناها :اختلفت آثانیًا : آراء العلماء في الحروف المقطعة: 

:  t الصدیق بكر أبو بها، فهي علم استأثر اهللا به، وقال U اهللا أراد ما ندري ال :منهم من قال  -١
 وصفوة ،صفوة كتاب لكل إن ":t علي وقال السور، أوائل القرآن في وسره سر، كتاب كل في هللا

فال  Uإنها من المتشابه، وهي سر من أسرار اهللا "السیوطي:  وقال،)٢(" التهجي حروف الكتاب هذا
  .)٣("یعلمها إال هو

وقال آخرون علمها معروف ولكنهم اختلفوا في تحدیده فمنهم اقترب من الصواب ومنهم ابتعد،  -٢
  وتذكر الباحثة بعضًا من هذه اآلراء: 

  والذكر . والفرقان كالكتاب السور أسماء منهم من قال :أنهاأوًال : 
 ولكن ال الرحمن، اسم هو مجموعها )ن حم، الر،( مثل تعالى، اهللا أسماء هيوقال بعضهم ثانیًا : 

 . )٥(األعظم اهللا اسم هي عباس ، وقال ابن)٤(نستطیع أو نعرف تركیب بقیة الحروف المقطعة
هي إشارة إلى حروف الهجاء أعلم اهللا بها العرب حین تحداهم بالقرآن، فهـو مكـون مـن قیل و ثالثًا : 

نـه أتیـان بمثـل القـرآن أبلـغ فـي الحجـة علـیهم إذ یعرفونهـا، حتـى یكـون عجـزهم عـن اإل التـيالحروف 
   . )٦( Uالتحدي، كما أنها جاءت ِلحكم أخرى یعلمها اهللا 

                                                           
  .)١٨٥-١٣٦، الجرمي(ص:معجم علوم القرآن  )٢٢(ص: الحریري انظر: درة الغواص، )١(
  . )٢/٢٥٠لرازي (امفاتیح الغیب،  )٢(
  .)٣/٢٤اإلتقان ( )٣(
  .)٢٥٣-٢/٢٥٢( الرازي، الغیب مفاتیح: انظر )٤(
  .)١/٢٠٦جامع البیان، للطبري ( )٥(
  .)٣٤/ ١( للشوكاني القدیر انظر : فتح )٦(



  
 

٤٩ 
 

، حیث إنها حروف هجائیة من جنس لغة العرب الثالثرأي الأن أقربها للصواب  وترى الباحثة
وبرعوا  التي یتكلم بها العرب جاءت في بدایات السور للتحدي، فالقرآن مكون من جنس الحروف

ُقْل َلئِِن اْجَتَمَعِت اِإلْنُس َواِجلنُّ [ به، فتحداهم بأن یأتوا بحدیث مثله، فعجزوا عن ذلك قال تعالى :
أن  فیتبین  }٨٨{اإلرساء:] َعَىل َأْن َيْأُتوا بِِمْثِل َهَذا الُقْرَآِن َال َيْأُتوَن بِِمْثلِِه َوَلْو َكاَن َبْعُضُهْم لِبَْعٍض َظِهًريا

، تُثبت إعجاز القرآن  الكریم وأنه من Uالمقطعة في بدایات السور هي معجزة من اهللا  الحروف
  عند حكیم خبیر .

جاءت الحروف المقطعة في بدایة سورة الشورى قال  ثالثًا : الحروف المقطعة في سورة الشورى:
 كتبالنزلت في كل  ]عسق، حم[هذه الحروف بأعیانها ف }٢- ١الشورى:   {]عسق *حم [: تعالى 

 ُيوِحي َكَذلَِك [ولذلك قال تعالى: ، )١(األنبیاء الذین ُأیدوا بكتاب سماويعلى  Uاهللا  التي أنزلها
هي بدایات سور  ]حم[، ومن المالحظ أن بدایة السورة ]٢الشورى: [ ]َقبْلَِك  ِمنْ  الَِّذينَ  َوإَِىل  إَِلْيَك 

وقد  ]عسق[لكن سورة الشورى زادت علیها - والجاثیة والدخان والزخرف الشورى -جزء الشورى
 ، وقیل إنها فصلت لتجري مجرى نظائرهاUوغایة من اهللا  وذلك لحكمة]حم[جاءت مفصولة عن

  )٢(وبعدها قبلها من السور التي جاءت

  التغییر من خالل الحروف المقطعة منهجیات اإلصالح و 

 الیقین بإعجاز القرآن. -١
توظیفه في كثیر من األمور و  استخدام أسلوب جذب االنتباهالدعوة إلى توجیه الناس إلى  -٢

 الهامة كالتدریس والوعظ والدعوة، فله أكبر األثر في الوصول إلى الهدف المنشود .
 لتفكر في الكون فلله في خلقه شؤون.ا على الناسحث  -٣
 الحكمة أو لم نعرف. سواء عرفنا Uالدعوة إلى اإلیمان بما جاء من عند اهللا  -٤
 كر في القرآن لحكمة .  بیان أن كل ما ذ -٥
 إقرار قاعدة الحسنة بعشر أمثالها. -٦

  
  

                                                           
 .)٥/١٤٨الجواهر الحسان ، للثعالبي ( انظر: )١(
  .)١٦/١( القرطبيالجامع ألحكام القرآن ،انظر:  )٢(
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  .ومركزیتها  القیادة وحدة منهجیة:  الثاني المطلب

لى البشریة لیخرجهم من الظلمات إ rمحمدًا  Uبعث اهللا  أوًال: القیادة بین الماضي والحاضر: 
لیهدي أرسل بها،  التيالربانیة  الهدایةمن مكة المكرمة، فكانت مركز  rلى النور، فانطلق محمد إ

ا[فقال تعالى:  أجمع العالمبها  ا لُِتنِْذَر ُأمَّ الُقَرى َوَمْن َحْوَهلَ ورى:]َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِليَْك ُقْرَآًنا َعَربِي    }٧{الشُّ
من  الجدیدة للبشریة التي كانت تخلو القیادةالجدیدة، وتقرر  القیادة مركز جاءت هذه اآلیة لتقررف

ورى:] َفلَِذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَام ُأِمْرَت [قال تعالى:  ،Uقائد قوي متمسك بدین اهللا   فهي  }١٥{الشُّ
، مبتعدة عن Uقیادة حازمة مستقیمة تسیر على نهج واضح ویقین ثابت، متمسكة بدین اهللا 

وحدة الرسالة ووحدة الكتاب ووحدة النهج والطریق، وتنشر العدل في األهواء، فتعلن هذه القیادة 
یدین له  ،قائدًا لهذه البشریة، وقائدًا لألمة اإلسالمیة العظیمة rكان محمٌد ، وقد )١( أنحاء المعمورة

فكان  }١األنفال:  { ] ُمْؤِمنِنيَ  ُكنُْتمْ  إِنْ  َوَرُسوَلهُ  اهللاََّ  َوَأطِيُعوا[ المسلمون بالسمع والطاعة قال تعالى:
المرجع،  ووحد، العقیدة فوحدلهذه القیادة الربانیة أعظم األثر في بناء جیل قوى متماسك متمیز، 

 َحَسنَةٌ  ُأْسَوةٌ  اهللاَِّ َرُسولِ  ِيف  لَُكمْ  كانَ  َلَقْد  [ أسوة حسنة فقال تعالى: rرسول اهللا  فيولنا  ووحد القیادة،
أن یتبعوا خطوات  املسلمنيفعلى  }٢١األحزاب:{   ]َكثِرياً  اهللاََّ َوَذَكرَ  اْآلِخرَ  َواْلَيْومَ  اهللاََّ َيْرُجوا كانَ  ملَِنْ 

یكون اإلصالح والتغییر  بالتالي، إذ ال بد من قیادة موحدة حتى تلتف األمة حولها، و rالنبي 
التنازع والتفرق ، وعدم النجاح والتفوق والتقدم على سائر األممإلى والنهوض باألمة، والعودة بها 

َوَأطِيُعوا اهللاَ َوَرُسولَُه َوَال َتنَاَزُعوا َفتَْفَشُلوا َوَتْذَهَب [ ألن ذلك یسبب ضعف األمة، وتفرقھا قال تعالى :
ابِِرينَ  وا إِنَّ اهللاَ َمَع الصَّ لى عهد الصحابة الكرام نجدهم إفلو نظرنا ،   }٤٦األنفال:  { ]ِرُحيُكْم َواْصِربُ

، فكانت الخالفة الراشدة وتطبیق وحدة القیادة ومركزیتها، فكانت لهم القوة rنهجهنهجوا نفس 
كذلك من سار على نهج النبوة والخالفة الراشدة فال بد له من النجاح  والغلبة والتفوق والتمیز،

 والتفوق كما فعل القائد صالح الدین األیوبي عندما بدأ باإلصالح والتغییر في المجتمع ووحد األمة
ولكن بعدما بدأت القیادة تضعف وتم القضاء علیها، حول قیادة واحدة فكان له النصر والغلبة، 

على خلیفة واحد وقیادة واحدة بدأ  هاوعدم اجتماع ، وتقسیم األمة،م١٩٢٤نهاء الخالفة في عامإ و 
 مهاوتقدوقوتها األمة  وحدةجسد األمة وبدأ التراجع، من هنا ندرك أن  یدب فيالضعف والوهن 

  ا.تهوحدة قیادتها وقو  فيیكمن 

                                                           
  .)٣١٥٠-٣١٤٩ -٥/٣١٣٩ظالل القرآن ( في: )  انظر١( 



  
 

٥١ 
 

 ومهام كبیرة، علیه أن یطبقها ویسعى إلى تحقیقها، للقائد مسؤولیة عظیمة، :القائد اتثانیًا: واجب
  وتعدد الباحثة بعض واجبات القائد فیما یأتي: 

َفلَِذلَِك [قال تعالى:  ، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكروالتمسك به Uتطبیق شرع اهللا  -١
ورى:] َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَام ُأِمْرَت  َالَة قال تعالى: و   }١٥{الشُّ نَّاُهْم ِيف األَْرِض َأَقاُموا الصَّ [الَِّذيَن إِْن َمكَّ

َكاَة َوَأَمُروا بِاَملْعُروِف َوَهنَْوا َعِن اُملنَْكِر َوهللاِ َعاقَِبُة األُُموِر]  . }٤١{احلج: َوَآَتُوا الزَّ

ورى:] َوُأِمْرُت ِألَْعِدَل َبْينَُكمُ [العدل فهو من صلب أهداف الدین ومقاصده  -٢  تعالى: قالو  }١٥{الشُّ

،  }٢٥{احلديد: ]َلَقْد َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا بِالَبيِّنَاِت َوَأْنَزْلنَا َمَعُهُم الكَِتاَب َواملِيَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس بِالِقْسطِ [

ساس في الحكم بین الناس، بل جعل اإلمام العادل في الكریمة تبین أن العدل هو األ اتفاآلی
 ُیِظلُُّھمُ  (َسْبَعةٌ  :َقال rعن النبي  tأبي هریرة  فعن، في ظله Uة السبعة الذین یظلهم اهللا ممقد
 ُ فقد استحق ھذه المرتبة ألنھ كان حریص  )١()اْلَعاِدُل ... اإلَِمامُ :  ِظلُّھُ  إِالَّ  ِظلَّ  الَ  َیْومَ  ِظلِّھِ  ِفي هللاَّ

 فكان لھ ھذا الثواب العظیم. Uعلى تحقیق العدل الذي أمر بھ هللا 
داء مهامه أتعین الحاكم على  الصالحة ، فالبطانةبطانة هماتخاذووالیة المؤمنین و  Uوالیة اهللا  -٣

ُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َفاهللاُ ُهَو َأِم [قال تعالى : قصاء البطانة الفاسدة إكما علیه  ُكلف بها، التي َ اختَّ
ورى: ]الَوِيلُّ   أبي سعید الخدري عن }٩{الشُّ

t  عن النبيr  قال: (َما اْسُتْخِلَف َخِلیَفٌة ِإالَّ َلُه
ُه َعَلْیِه، َوِبَطاَنٌة تَْأُمُرُه ِبالشَّرِّ  ُه َعَلْیِه، َوالَمْعُصوُم َمْن ِبَطاَنتَاِن: ِبَطاَنٌة تَْأُمُرُه ِبالَخْیِر َوَتُحضُّ َوَتُحضُّ

، وعلیه أن یقربها ویدنیها فالبطانة الصالحة لھا أثر ودور كبیر في مساعدة الحاكم )٢()َعَصَم اللَّهُ 
 منه، لتكون عونًا له في حمل األمانة وتأدیتها على أكمل وجه. 

وا َأنْ  َيــْأُمُرُكمْ  اهللاََّ إِنَّ : ﴿ تعــالى قــالعلــى أكمــل وجـه  والحكــم بالعـدل أداء األمانـة -٤  إَِىل  اْألََماَنــاِت  ُتــَؤدُّ
ُكُموا َأنْ  النَّاسِ  َبْنيَ  َحَكْمُتمْ  َوإَِذا َأْهلَِها  -رضي اهللا عنهمـا- عن ابن عمرو  ] ٥٨:النساء[ ﴾ بِاْلَعْدلِ  َحتْ

ِتِھ، َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُكلُُّكمْ  َراٍع، (ُكلُُّكمْ  : یقـول rسمعت رسول اهللا : قال  َوَمْس ُئولٌ  َراعٍ  اإلَِمامُ  َرِعیَّ
ِتِھ .... َعنْ  الـوالة  اختیار حسن ، ومن األماناتU، فاإلمام مسؤول عن رعیته أمام اهللا )٣()َرِعیَّ

الصحیح وٕاال كانـت  مكانها غیر في یضعها أن یجوز ال وأمانة مسئولیة الوالیة إذ ومحاسبتهم،

                                                           
  .)٣/٩٣()٢٣٤٤ :ح(باب فضل صدقة السر  كتاب الزكاة، صحیح مسلم،) ١(
  .)١٢٥/ ٨()٦٦١١ :ح(U صحیح البخاري، كتاب القدر، باب المعصوم من عصم اهللا )٢(
  ).٢٧سبق تخریجه ( ص:  )٣(



  
 

٥٢ 
 

ـــا  خیانـــة فقـــال تعـــالى: َ ـــا َأهيُّ ـــُتْم [َي ـــاتُِكْم َوَأْن ـــوا َأَماَن وُن ـــوَل َوَختُ ُس ـــوا اهللاَ َوالرَّ وُن ـــوا َال َختُ ـــِذيَن َآَمنُ الَّ
   }٢٧{األنفال:َتْعَلُموَن]

َأْن َأقِيُموا [قال تعالى:  طاعة ولي األمراألمة مأمورة ب :والقائد : واجب األمة تجاه اإلمامثالثاً 
ُقوا فِيهِ  يَن َوَال َتَتَفرَّ ورى:] الدِّ  تعالى : لالحفاظ علیه، وقاطاعة ولي األمر من إقامة الدین و ف  }١٣{الشُّ

ُسوَل َوُأوِيل األَْمِر ِمنُْكمْ [ َا الَِّذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللاَ َوَأطِيُعوا الرَّ  ْبنِ  اْلِعْرَباِض  َعنِ  }٥٩{النساء:] َيا َأهيُّ

صالة الصبح ، ثم أقبل علینا فوعظنا موعظة وجلت منها  rصلى لنا رسول اهللا :  قال ،)١(َساِرَیةَ 
القلوب وذرفت منها العیون، فقلنا : یا رسول اهللا كأنها موعظة مودع فأوصنا، قال : (ُأوِصیُكْم 

َر َعَلْیُكْم َعْبٌد َحَبِشيٌّ  بدأ ی  t وها هو أبو بكر الصدیق )٢( )ِبتَْقَوى اِهللا َوالسَّْمِع َوالطَّاَعِة َوإِْن ُأمِّ
"أطیعوني ما أطعت اهللا ورسوله، فإذا عصیت اهللا ورسوله  : قولوحكمه بكلماته المشهورة فی خالفته 

  فالسمع والطاعة أساس لصالح األمة ورقیها .، )٣(فال طاعة لي علیكم"

  من خالل وحدة القیادة ومركزیتها اإلصالح والتغییرمنهجیات  

لــى قیــادة إممــا ســبق یتضــح  أهمیــة وحــدة القیــادة فــي صــالح األمــة ونموهــا ورقیهــا ووصــولها       
االلتــزام بهــا لیكــون اإلصــالح جــب علــى المســلم یاألمــم، وتعــدد الباحثــة أهــم النقــاط المســتفادة والتــي 

 والتغییر:

 رحمة للعالمین . Uقائد البشریة، فهو الذى أرسله اهللا  rًا محمدبیان أن  -١
 ، من خالل تطبیق سنته . rطاعة النبي إلىالدعوة  -٢
  .وحد رایة المسلمینو  rواحد ، كما فعل النبي  التوحد على إمامدعوة األمة إلى  -٣
،  U الیقین بأن النصر یكون بوحدة الكلمة ووحدة القیادة الملتزمة بأمر اهللالدعوة إلى  -٤

 وااللتفاف حولها ودعمها بكل الوسائل الممكنة .
 تفتت األمة وضیاعها . ىلإالتعاون وعدم التفرق الذي یؤدي الحث على  -٥
ألنه تطبیق ألمر  التمسك بالدین وقوة اإلیمان تولد السمع والطاعة لولي األمربیان أن  -٦

 .Uاهللا
 

                                                           
  .)٢٤سبق ترجمته (ص: )١(
  .صحیح حدیث )١/١٧٤()٣٢٩ :ح(م لحاكم، كتاب العلا،  على الصحیحین المستدرك )٢(
  .)٣٠١/ ٦( كثیر ابن، والنهایة البدایة) ٣(



  
 

٥٣ 
 

  صفات الجماعة المؤمنة. منهجیة المطلب الثالث :

وذلك ألهمیة هذه الجماعة على  ،الجماعة المؤمنة بصفات تمیزها عن غیرها Uخص اهللا      
كافة األصعدة والمیادین، فال تكاد تخلو سورة من ذكر صفاتهم، وقد ذكرت سورة الشورى الصفات 

 هذه قیادة على ستقوم التي هذه الجماعة البشریة لقیادة المختارة المسلمة، الجماعة لطابع الممیزة
، )١(، متمسكة بالمنهج الرباني الثابت القویماإلسالم نور إلى الجاهلیة ظالم من وٕاخراجها البشریة

وهذه القیادة تتمتع بصفات تمیزها عن  )٢(یادة كما ذكرنا في المطلب السابقفالناس بحاجة إلى الق
ونیل الخیر  Uسورة الشورى صفات هذه القیادة، وصفات المستحق لثواب اهللا  وقد بینت ،غیرها

ورى:] اهللاِ َخْريٌ َوَأْبَقىَوَما ِعنَْد [الدائم لقوله تعالى :  كما  وتعدد الباحثة  بعض هذه الصفات }٣٦{الشُّ
  :بینتها سورة الشورى

َا [ اإلیمان بالیوم اآلخر واإلشفاق منه قال تعالى: -١ َوالَِّذيَن َآَمنُوا ُمْشِفُقوَن ِمنَْها َوَيْعَلُموَن َأهنَّ
ورى:]اَحلقُّ  فاعل  Uَوِجلون من مجیئها، خائفون من قیامها، ألنهم ال یدرون ما اهللا  فهم }١٨{الشُّ

 خیراَ  سیحاسبهم ویجزیهم على أعمالهم إن U، كما أنهم على یقین من مجیئها وبأن اهللا بهم فیها
ا َيَرهُ  ، فال یضیع عمل عامل قال تعالى:)٣(فشر شراَ  وٕان فخیر ٍة َخْريً َوَمْن *[َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ

ا َيَرُه] ٍة َرش  لزلة: َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ  . } ٨-٧{الزَّ
ُلونَ  [قال تعالى: Uالتوكل على اهللا  -٢ ِْم َيَتَوكَّ ِذيَن َآَمنُوا َوَعَىل َرهبِّ ورى:]َوَما ِعنَْد اهللاِ َخْريٌ َوَأْبَقى لِلَّ } ٣٦{الشُّ

أن رسول  tفعن عمر بن الخطاب  ،نها سبب للرزقإفالتوكل من الصفات الهامة للمؤمنین حیث 
 َوَتُروحُ  ِخَماًصا َتْغُدو الطَّْیُر، ُیْرَزقُ  َكَما َلُرِزْقُتمْ  َتَوكُِّلهِ  َحقَّ  اللَّهِ  َعَلى َتَوكَُّلونَ  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ  (َلوْ  قال: rاهللا 

 )٤( )ِبَطاًنا
ْم َما  َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا[اإلیمان والعمل الصالح قال تعالى:  -٣ اِت ِيف َرْوَضاِت اَجلنَّاِت َهلُ اِحلَ الصَّ

ِمْ  ورى:] َيَشاُءوَن ِعنَْد َرهبِّ ودخول  U، فاإلیمان والعمل الصالح هما سبب لنیل رحمة اهللا  }٢٢{الشُّ
الحسن الجنة، فاإلیمان وحده ال یكفي لدخول الجنة، بل یجب أن یصدقه العمل، وقد عرف 

                                                           
  .)٣١٦١ -  ٣١٣٩ /٥سید قطب ( ،في ظالل القرآن انظر:   )١(
  ) من هذا البحث.٥٠(ص : :انظر )٢(
  . )٢٥/٣٢تفسیر المراغي (  )٢١/٥٢٠انظر: جامع البیان،( )٣(
  ).٤٠سبق تخریجه (ص: )٤(



  
 

٥٤ 
 

 Uفكالهما مهم لنیل رضا اهللا  ،)١("العمل وصدقه القلب في وقر ما"بأنه : اإلیمان البصري
 ودخول جنته.

َتنُِبوَن َكَبائَِر اِإلْثِم [:االبتعاد عن الذنوب والكبائر والعفو والمغفرة عند الغضب قال تعالى  -٤ َوالَِّذيَن َجيْ
ورى:] َوالَفَواِحَش َوإَِذا َما َغِضُبوا ُهْم َيْغِفُرونَ  وفواحش،  كبائر ألنها المعاصي یجتنبون فهم }٣٧{الشُّ

َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمْثُلَها [ظلمهم، وٕان كان بمقدورهم الرد على الظلم لقوله تعالى : عمن ویتجاوزون
ُه َال ُحيِبُّ الظَّاملِِنيَ  ورى:] َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَىل اهللاِ إِنَّ والثواب لذلك هم فهم یبتغون األجر  }٤٠{الشُّ

عتدي علیهم فقال تعالى: ن على أخذ حقهم من أعدائهم إذا ایعفون عمن ظلمهم، كما أنهم قادرو 
ونَ [ ُم الَبْغُي ُهْم َينَْتِرصُ ورى: ]َوالَِّذيَن إَِذا َأَصاَهبُ فال حرج علیهم في ذلك ألنهم یردوا الظلم ،  }٣٩{الشُّ

ورى:] اْنَتَرصَ َبْعَد ُظْلِمِه َفُأوَلئَِك َما َعَليِْهْم ِمْن َسبِيلٍ َوَملَِن [ عن أنفسهم فقال تعالى : ، وقد  }٤١{الشُّ
 وهي : الثالثة العقوبات ذكرت اآلیات السابقة مراتب

َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها [نقص فقال تعالى:  وال زیادة ال مثلها، بسیئة السیئة جزاء العدل، مرتبة •
نِّ َواُجلُروَح َأنَّ النَّْفَس  نَّ بِالسِّ بِالنَّْفِس َوالَعْنيَ بِالَعْنيِ َواألَْنَف بِاألَْنِف َواألُُذَن بِاألُُذِن َوالسِّ

  }٤٥{املائدة:]قَِصاٌص 
َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه [ قال تعالى: ولهذا المسيء، عن واإلصالح العفو: الفضل مرتبة •

ورى:] َعَىل اهللاِ  اإلصالح العفو في وشرط كثیرًا، وثواًبا عظیمًا، أجراً  Uفیجزیه اهللا  }٤٠{الشُّ
 الشرعیة المصلحة وكانت عنه، العفو به یلیق ال الجاني كان إذا أنه على ذلك لیدل فیه،

 به . مأمورا یكون ال الحال هذه في فإنه عقوبته، تقتضي
ُه َال ُحيِبُّ [ :بینها قوله تعالى فقد الظلم مرتبة • ورى:] الظَّاملِِنيَ إِنَّ  یجنون فهم الذین  }٤٠{الشُّ

 .)٢(ظلم  فهذه الزیادة جنایته، من بأكثر الجاني یقابلون أو ابتداء، غیرهم على
َالَة َوَأْمُرُهْم [:وتطبیق مبدأ الشورى قال تعالى  Uطاعة أوامر اهللا -٥ ِْم َوَأَقاُموا الصَّ َوالَِّذيَن اْستََجاُبوا لَِرهبِّ

ورى: ]َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقونَ ُشوَرى  فهذه الجماعة المؤمنة سرعان ما تستجیب ألوامر  }٣٨{الشُّ
 .هرأیتشاور فیما بینها في أمورها المختلفة وال ینفرد أحد بوتقیم الصالة وتنفق في سبیل اهللا وت  Uاهللا

                                                           
  .)٢٣٠(ص: ، ابن تیمیةاإلیمان )١(
  .)٧٦٠(ص: عبد الرحمن سعدي ،تفسیر كالم المنانانظر:  )٢(



  
 

٥٥ 
 

َوَملَْن َصَربَ َوَغَفَر إِنَّ َذلَِك َملِْن َعْزِم [الصبر، فهم من أهل الصبر والعزائم والهمم العالیة قال تعالى :  -٦
ورى: ]األُُمورِ   . Uفهم یصبرون على األذى ویغفرون ابتغاء األجر والثواب من عند اهللا  }٤٣{الشُّ

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل صفات المؤمنین :
 دون تردد أو ملل.  Uالحث على المسارعة إلى تنفیذ أوامر اهللا -١
 الدعوة إلى اإلكثار من األعمال الصالحة مع اإلیمان، ألنهما مفتاح الجنة. -٢
 بیان تمیز الجماعة المؤمنة عن غیرها بصفات تجعلها هي المؤهلة لقیادة البشریة . -٣
 المسلمین .الدعوة إلى غرس مبدأ الشورى وتطبیقه في أمور وقضایا  -٤
 بیان تمیز المسلم بالصفات واألخالق الحسنة . -٥
 بیان أن األجر والثواب وجنات الخلد لمن تحلى بالصفات الحسنة . -٦
 بیان أهمیة العفو والرحمة بین المسلمین . -٧
 وأعداء الدین.  Uالحث على التحلي بالعزة والكرامة وعدم االستكانة والخضوع ألعداء اهللا -٨
والتابعین الذین تمثلت بهم -رضي اهللا عنهم–والصحابة الكرامr بالرسول  الدعوة إلى االقتداء -٩

 كل صفة حسنة .
 

  عالمیة الدعوة منهجیةالمطلب الرابع : 

ًة [إلى الناس كافة فقال تعالى:  rمحمدًا  Uأرسل اهللا       َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْمحَ
 (...َوَكانَ : rقال: قال رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما-جابر بن عبداهللا وعن  }١٠٧{األنبياء:لِْلَعاَملِنيَ 
ًة، َقْوِمهِ  ِإَلى ُیْبَعثُ  النَِّبيُّ   فمن الناس لجمیع رحمة r محمد فكان )١()َكافَّةً  النَّاسِ  ِإَلى َوُبِعْثتُ  َخاصَّ
، فبدأ )٢(والعذابوالغرق  الخسف من األمم لحق مما سلم به یؤمن لم ومن سعد، وصدقه به آمن

َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِليَْك ُقْرَآًنا َعَربِي ا لُِتنِْذَر ُأمَّ الُقَرى [دعوته في مكة المكرمة حیث قال تعالى:  rالنبي 
ا ورى:] َوَمْن َحْوَهلَ استقر أمر اإلسالم في  امبدعوة قومه أوًال، وحین rنبیه Uمر اهللا أفقد  }٧{الشُّ

 التيلى سائر أنحاء العالم، وذلك من خالل الرسائل إعوة دنشر الب r، بدأ النبي المدینة المنورة 
منهم كسرى، وقیصر وملوك الحیرة، وغسان وأمراء الجنوب، وٕالى المقوقس و لى الملوك، إأرسلها 

                                                           
  .)١/٩٥()٤٣٨:ح(:  جعلت لي األرض مسجدًا وطهوراً rكتاب الصالة، باب قول النبي  صحیح البخاري، )١(
 .)١١/٣٥٠: الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي () انظر٢(
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بنشر الدعوة اإلسالمیة في كافة  yن استمر الخلفاء الراشدو و ، )١(حاكم مصر، یدعوهم إلى اإلسالم
من خاللها دعوا الناس إلى عبادة اهللا وحده ال  يالتوقد تمثلت بالفتوحات العظیمة  أنحاء المعمورة،

شریك له، وحتى یومنا هذا مازالت الدعوة تنتشر في كافة أنحاء العالم ولكن بالوسائل الحدیثة سواء 
العالم،  حولالدعوة المباشرة من خالل سفر الدعاة  عن طریق التلفاز أو الشبكة العنكبوتیة، أو

 إلیهیهدي  Uفالدعاة واجبهم دعوة الناس إلى اإلسالم، وأن ال یجبروا أحدًا على الدخول فیه، فاهللا 
ِدي إَِىل َوَلكِْن َجَعْلنَاُه ُنوًرا َهنِْدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَبادَِنا َوإِنََّك َلتَهْ [من یشاء من عباده  قال تعالى: 

اٍط ُمْسَتِقيمٍ  ورى:] ِرصَ رض عنه، ألن من یبتغي فالفائز من اتبع هذا الدین والخاسر من أع }٥٢{الشُّ
[َوَمْن َيْبَتِغ َغْريَ اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوُهَو ِيف سالم ال یقبل منه كما قال تعالى: غیر دین اإل

يَن] لجعل كل الناس مؤمنین ولكنه جعلهم  Uلو شاء اهللا و  }٨٥{آل عمران: اآلَِخَرِة ِمَن اَخلاِرسِ
تِِه [مختلفین لحكمة ، فقال تعالى : ًة َواِحَدًة َوَلكِْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِيف َرْمحَ َعَلُهْم ُأمَّ َوَلْو َشاَء اهللاُ َجلَ

ْم ِمْن َوِيلٍّ َوَال َنِصريٍ  ورى: ]َوالظَّاملُِوَن َما َهلُ   . }٨{الشُّ

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل عالمیة الدعوة 

 أن اإلسالم دین عالمي جاء إلنقاذ البشریة من الظلمات إلى النور. بیان -١
 الحث على التمسك باإلسالم وتطبیقه في كافة المجاالت، ألنه الدین الحق .  -٢
 و شكره أن جعلنا مسلمین . Uالتأكید على حمد اهللا  -٣
 االنطالق نحو دعوة غیر المسلمین وتبصرتهم بالدین اإلسالمي.  -٤
بیـان أفضــلیة الـدین اإلســالمي علـى غیــره ألنـه للنــاس كافـة بخــالف غیـره مــن الـدیانات التــي  -٥

 جاءت لقوم معین .
 ونشرها في كل مكان، فهي من واجبات كل مسلم . Uالدعوة إلى اهللا   -٦
 عوة إلى الدین اإلسالمي .الحث على ابتكار وسائل جدیدة وجذابة للد  -٧
 التأكید على أن إسالم فرد خیر من الدنیا وما فیها . -٨
توضیح أن عزة وكرامة اإلنسان ال تكون إال في ظل الدین اإلسالمي الذى أعطى كل ذي  -٩

العزة والكرامة، ألنه على الدین  فالمؤمن یستشعر، حق حقه ورفع شأن اإلنسان وكرمه
 الحق .

                                                           
  .)وما بعدها ٢٣٨: ص( خلیل الدین السیرة، عماد في دراسة) انظر: ١(
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  المبحث الثالث

  سورة الشورى والتغییر األخالقي واالجتماعي فيمنهجیات اإلصالح 

  -یشتمل علي خمسة مطالب :

  

  أصالة المنهج .منهجیة المطلب األول    : 
  

  االستقامة . منهجیة المطلب الثاني    :
  

  المغفرة. منهجیةالمطلب الثالث   : 
  

  .الشكر منهجیةالمطلب الرابع    : 
  

الشورى.  منهجیةالمطلب الخامس :   
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  . المنهج الرباني منهجیة أصالة:  األول المطلب

  تتمثل أصالة المنهج الرباني في أمرین : 

ال شك أن أصالة المنهج من أصالة مصدره، فالمنهج أوًال : أصالة المنهج في القرآن الكریم: 
مهما بلغ منهج  إلیههذا المنهج ال یرقى ، لذلك سما وعال، و Uاإلسالمي منهج إلهي من عند اهللا 

من اإلتقان واإلحكام، فإنا ال نجد خلًال أو ضعفًا أو زلًال في المنهج اإللهي مهما تغیر الزمان أو 
، فهو مناسب وصالح لكل البشر مهما تغیر حالهم أو مكانهم أو Uالمكان، ألنه من عند اهللا 

ى تغییر وتطویر مع مرور زمانهم، بخالف المناهج األخرى التي یعتریها الضعف والخلل وبحاجة إل
الزمن وتطور حال الناس، فها نحن مع مرور الزمن على وجود المنهج اإلسالمي القویم لم نجد 

في المنهج الرباني، بل لم نجد أحدًا ذكر أن هذا المنهج بحاجة إلى  اً أحدًا قد وجد خلًال ولو بسیط
 فاهللانه من عند خالق البشر، تطویر أو تغییر، فهو واضح وضوح الشمس، سهل مالئم للبشر، أل

U  أعلم بخلقه وبما یناسبهم، والمناهج الربانیة السابقة كلها من ذات المصدر، فاإلسالم جزء من
 اهللا الدیانات السماویة نزل بها الوحي الذي  مصدره واحد وهوو ،   Uهذه المناهج التي أنزلها اهللا

 وطریقه، وتشعرهم مصدره ووحدة وثباته، علیه هم ما الحكیم، وهذا یشعر المؤمنین بأصالة العزیز
وكلها  الزمن شعاب ومكان، فلهم جذور في زمان كل في الوحي اتباع المؤمنین وبین بینهم بالقرابة
[َكَذلَِك ُيوِحي إَِلْيَك َوإَِىل الَِّذيَن ِمْن َقبْلَِك اهللاُ الَعِزيُز قال تعالى : ،)١(النهایة في U  باهللا تتصل

ورى:اَحلكِيُم]  فاآلیة الكریمة دلیل قاطع على أن هذا المنهج مصدره واحد، وٕاذا كان هذا  }٣{الشُّ
ة أمام الناس ال غیره، فعلى اإلنسان أن یدرك  تباعالمنهج من عند اهللا العلیم الحكیم فهل تبقى ُحجَّ

الذي أهمیه هذا المنهج الرباني، الذي جاء لمصلحة العباد، وعلى المسلم أن یدرك عظم المنهج 
یتبعه، ویزیده تمسكًا به، كما أن أصاله هذا المنهج متمثلة بالقرآن الذي ال یتغیر وال یتبدل والذي 

ا [ بحفظه قال تعالى: Uتكفل اهللا  ْكرَ  نزْلنَا َنْحنُ  إِنَّ ا الذِّ افُِظونَ  َلهُ  َوإِنَّ َال [وقال تعاىل :  }٩احلجر : { ]َحلَ
لت:] َيَدْيِه َوَال ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َمحِيدٍ َيْأتِيِه الَباطُِل ِمْن َبْنيِ    . }٤٢{فصِّ

  ثانیًا : أصالة المنهج في السنة النبویة :

  ، والتي أوصى أنrعن رسول اهللا  الثابتة  الصحیحة  في السنة  المنهج  أصالة  تتمثل      

                                                           
  .)٣١٤٠-٥/٣١٣٩انظر: في ظالل القرآن( )١(
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 الرَّاِشِدینَ  الُخَلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِّتي َفَعَلْیهِ : (...rقال: قال  )١(َساِرَیةَ  ْبنِ  الِعْرَباضِ  نتمسك بها، فعن
وا الَمْهِدیِّیَن، ،ألنها المصدر الثاني للتشریع، فهي الشارحة والمفصلة  )٢()ِبالنََّواِجذِ  َعَلْیَها َعضُّ

َآَتاُكُم َوَما [والمكملة للقرآن الكریم، بل وجاءت اآلیات صریحة بوجوب األخذ بالسنة قال تعالى: 
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا   التمسك بها.ها و اتباعلذلك وجب  }٧{احلرش:] الرَّ

 لهم المشهود الصالح السلف امفهمه كما أنه من الضروري فهم القرآن والسنة وترى الباحثة     
 قال:(َخْیرُ  rعن النبي  tعن عبد اهللا بن مسعود  )٣(البریة  خیر لسان على والخیریة بالفضل

وعندما ننظر إلى الدین اإلسالمي ، )٤()َیُلوَنُهمْ  الَِّذینَ  ثُمَّ  َیُلوَنُهمْ  الَِّذینَ  ثُمَّ  َیُلوِني، الَِّذینَ  اْلَقْرنُ  ُأمَِّتي
كیف بدأ في فئة قلیلة ضعیفة، ثم ها هو یصل إلى عنان السماء وینتشر في بقاع العالم، فهذا ألن 

اآلن، فإنا نجد حضارات  إلیه، وٕاال لما كان وصل الى ما وصل Uمنهجه أصیل من عند اهللا 
  كثیرة انقرضت ومضت وذلك لعدم أصالة منهجها، أو لعدم اعتمادها على المنهج الرباني القویم .

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل أصالة المنهج الرباني  :

 ، ألنه من عند اهللا . تباعأن الدین اإلسالمي هو األحق باال بیان  -١
 اإلسالمي وعدم االنصراف إلى المناهج الباطلة . الحث على الثبات على المنهج -٢
 نهج الرباني ألنه متكامل وغیر محتاج إلى تقویم أو تصحیح .مالدعوة إلى التمسك بال -٣
 أصالة المنهج وثباته. تناسب مع العصر من تطور مع مراعاةبما ی Uالدعوة إلى اهللا  -٤
الحث على العودة إلى المنهج األصیل، والتمسك بالمنهج الرباني، والثبات علیه في الدعوة  -٥

 فهي سبب السعادة في الدنیا واآلخرة. Uإلى اهللا 
 بیان أن تحقق الهدف یكون بمدى االلتزام والتمسك بالمنهج الصحیح . -٦
بــأن اإلســالم هــو الحــث علــى دراســة المــنهج الربــاني األصــیل الموصــل إلــى الحقیقــة الثابتــة  -٧

 الدین الحق، الذي به یقضى على الفساد والخلل الحاصل في األمة في الوقت الحاضر.

                                                           
  .)٢٤سبق ترجمته (ص : )١(
حدیث حسن  )٥/٤٤( )٢٦٧٦ :ح(ما جاء في األخذ بالسنة واجتناب البدع  كتاب العلم، باب سنن الترمذي،  )٢(

  .صحیح .
  .)١/١٢٥لقاسمي (اانظر: العواصم والقواصم،  )٣(
  .) ٧/١٨٤( )٦٥٦٠ :ح(كتاب فضائل الصحابة، باب خیر القرون  ،مسلم) صحیح ٤(
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الدعوة إلى التمسك بالمنهج الرباني األصیل فهو سبب القوة والسیادة واالبتعاد عنه سبب  -٨
 في ضعف األمة.

 خرین .لآلج األصیل، لیسهل نشره وتعلیمه الحث على االقبال على التفقه في هذا المنه -٩
 تربیة الجیل الصاعد على أساس هذا المنهج الرباني، ألنهم صناع المستقبل . - ١٠

 
 االستقامة .منهجیة المطلب الثاني : 

من شؤون اإلنسان إال وضحه  اً عظیم هو اإلسالم، إذ لم یدع شأنأوًال: مفهوم االستقامة وأهمیتها: 
وبینه وفصله، لیكون صالح هذا اإلنسان، وقد وردت آیات كثیرة عن االستقامة لما لها من أهمیة 

َفلَِذلَِك َفاْدُع َواْسَتِقْم َكَام [تعالى :  قالو  }١١٢{هود:] َفاْسَتِقْم َكَام ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك [قال تعالى : 
ورى: ]ُأِمْرَت   Uالثبات على الدین واالستقامة على أوامر اهللا بإذ تأمرنا اآلیة الكریمة   }١٥{الشُّ

العمل بكمال الشریعة بحیث ال ینحرف عنها قید "، فاالستقامة هي )١(والعمل بها، وعدم الزیغ عنها 
سلوك الصراط المستقیم، وهو الدین القیم من غیر تعریج عنه یمنة وال یسرة، "وهي كذلك  ،)٢( "شبر

االستقامة " وقیل  ، )٣( "ویشمل ذلك فعل الطاعات كلها، الظاهرة والباطنة، وترك المنهیات كلها
لى طریق الخیر إیرشد اإلنسان  rوٕاننا نرى رسولنا الكریم  ،)٤("كلمة جامعة آخذة بمجامع الدین

قل لي  ،)٥(اِهللا الثََّقِفيِّ  َعبدالدنیا واآلخرة، إذ یقول له ُسْفَیان ْبِن  واالستقامة فيلى الصالح إالمؤدي 
فأجابه النبي ، )٦(): (ُقْل: آَمْنُت ِباللَِّه، ثم اْستَِقمْ  rفي اإلسالم قوال ال أسأل عنه أحدا بعدك فقال 

r ،تشمل النیة والقول والعمل وااللتزام بكل ما أمرنا اهللا إجابة جامعة شاملةU   به، واالبتعاد عن
  .كل ما نهى اهللا عنه 

  هناك عدة وسائل لالستقامة تعدد الباحثة بعضًا منها : وسائل االستقامة: :ثانیاً 
                                                           

 .)٢١/٥١٦() انظر: جامع البیان، للطبري ١(
  .)١٢/١٧٥التحریر والتنویر، ابن عاشور( )٢(
  .)١/٥١٠زین الدین الحنبلي ( جامع العلوم والحكم، )٣(
  .)٤/٣١٣( الفیروزآبادى ،بصائر ذوي التمییز )٤(
سفیان بن َعبد اللَِّه بن ربیعة بن الحارث ، یقال: سفیان بن عبـد اهللا بـن حطـیط الثقفـي، أبـو عمـرو، ویقـال: أبـو  )٥(

وعـن عمـر بـن  rعمرة، الطائفي، له صحبة، وكان عـامًال لعمـر بـن الخطـاب علـى أهـل الطـائف، روى عـن: النبـي 
  .)١١/١٧٠لمزي (ار تهذیب الكمال، انظ.tالخطاب 

  .)١/٤٧()٦٨(ح: اإلیمان، باب اإلسالم قول وعمل صحیح مسلم، كتاب )٦(
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، إذ ال یصح عمل بدون إخالص النیة، فهي أساس كل عمل قال تعالى: Uخالص النیة هللا إ -١
يَن ُحنََفاَء ِ[  بن الخطاب روفي حدیث عم }٥{البيِّنة:] َوَما ُأِمُروا إِالَّ لِيَْعُبُدوا اهللاَ ُخمْلِِصَني َلُه الدِّ

t  قال
  )١()یقول: (ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت، َوإِنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى  rسمعت رسول اهللا

َوالَِّذيَن [قال تعالى:  rوالتزام الطریق الحق الذي جاء به محمد  التمسك بالقرآن والسنة، -٢
َالةَ  ِْم َوَأَقاُموا الصَّ ورى: ]اْسَتَجاُبوا لَِرهبِّ ُقْل َهِذِه َسبِيِيل َأْدُعو إَِىل اهللاِ َعَىل َبِصَريٍة َأَنا [تعالى:  قالو  }٣٨{الشُّ

كِنيَ  َبَعنِي َوُسبَْحاَن اهللاِ َوَما َأَنا ِمَن اُملْرشِ فطریق االستقامة واضح بین ولقد رسم لنا   }١٠٨{يوسف: ]َوَمِن اتَّ
السیر فیه، وهذا ما وضحه الحدیث الشریف معالم الطریق المستقیم الذي یجب  r رسولنا الكریم

، ثم خط خطوطًا عن یمینه )خطًا قال: (َهَذا َسِبیُل اللَّهِ  rن مسعود، قال: خط لنا رسول اهللا بعن ا
، فالحدیث واضح في )٢()إلیهوعن شماله، ثم قال: (َوَهِذِه ُسُبٌل َعَلى ُكلِّ َسِبیٍل ِمْنَها َشْیَطاٌن َیْدُعو 

 المستقیم واحد وهو طریق اإلسالم، وما سواه باطل .أن الطریق 
ُ اهللاُ ِعَباَدُه [قال تعالى:  ،والثبات علیها لصالحاتكثار من الطاعات وعمل ااإل -٣ َذلَِك الَِّذي ُيبَرشِّ

اِت  اِحلَ ورى:]الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ فقد وضحت سورة الشورى صفات المؤمنین الملتزمین  }٢٣{الشُّ
َقاَل:  اللَّهَ  (ِإنَّ : r اهللا رسول قال: قال tهریرة  أبي عنالحدیث القدسي  فيو  ،)٣(بالطاعات

رضي –وفي حدیث أم المؤمنین عائشة  )٤()ُأِحبَُّه... َحتَّى ِبالنََّواِفلِ  ِإَليَّ  َیَتَقرَّبُ  َعْبِدي َیَزالُ  ...َوَما
 )٥()اَألْعَماِل ِإَلى اللَِّه َأْدَوُمَها َوإِْن َقلَّ  َوَأنَّ َأَحبَّ قال: (... r أن رسول اهللا - اهللا عنها

ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن [األمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى : -٤ ُكنُْتْم َخْريَ ُأمَّ
األمة الخیریة ألنها طبقت فاستحقت هذه  }١١٠{آل عمران:] بِاَملْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن اُملنَْكِر َوُتْؤِمنُوَن بِاهللاِ َ 

 ي من أهمها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.تقواعد الدین ال
َوإِنََّك لََعىل [قائًال  Uأكمل الناس خلقًا فمدحه اهللا  rالتحلي باألخالق الحسنة فكان النبي  -٥

  اللَّهِ  َعْبِد   فعن  فیه  ورغب حسن الخلق  على   rالنبي  وحث     }٤{القلم: ]ُخُلٍق َعظِيمٍ 

                                                           
  .)١/٦()١ :ح(باب كیف كان بدأ الوحي بدء الوحي،كتاب صحیح البخاري،  )١(
لباني األقال ،  )١/١٨٠()٦ :ح(، وزجراً  وأمراً  صحیح ابن حبان، باب االعتصام بالسنة وما یتعلق بها نقالً  )٢(

  حسن صحیح .
  .من هذا البحث )٥٣ انظر ( ص:) ٣(

  .)١٠٥/ ٨( )٦٥٠٢البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع(ح:  صحیح )٤(
  .)٩٨/ ٨)(٦٤٦٤ :ح(صحیح البخاري، كتاب الرقاق، باب القصد والمداومة على العمل  )٥(
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  .)١()قال (ِإنَّ ِخَیاَرُكْم َأَحاِسُنُكْم َأْخَالًقا rن النبي أ، ْبِن َعْمٍرو ا
  ًا: ثمرات االستقامة :ثالث

، وهذه السعادة تكون rمن استقام والتزم الصراط المستقیم الذي بینه لنا رسول اهللا  سعیدٌ      
إِنَّ الَِّذيَن َقاُلوا [ والحزن، والفوز بالجنة لقوله تعالى:بالطمأنینة في الدنیا واآلخرة، وجالء الخوف 

وا بِاَجلنَّ  َزُنوا َوَأْبِرشُ اُفوا َوَال َحتْ ُل َعَلْيِهُم املََالئَِكُة َأالَّ َختَ نَا اهللاُ ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ ] ِة الَّتِي ُكنُْتْم ُتوَعُدونَ َربُّ
لت: [َوَأْن َلِو اْسَتَقاُموا َعَىل : ینعم على أصحاب االستقامة بالنعم قال تعالى U اهللا أن اكم،  }٣٠{فصِّ

  . }١٦{اجلّن:الطَِّريَقِة َألَْسَقْينَاُهْم َماًء َغَدًقا] 

  اإلصالح والتغییر من خالل االستقامة :منهجیات 

  لى الجنة .إسلوك الطریق المستقیم المؤدي  بیان أهمیة -١
 التي من شأنها تصحیح المسار.و استشعار مراقبة اهللا في السر والعالنیة، الحث على  -٢
 بالرضا والقناعة والطمأنینة  .  الدعوة إلى التحلي  -٣
 محبة لقاء اهللا وعدم الخوف من الموت واالستعداد الدائم له .الحث على   -٤
 االبتعاد عن المنكرات .و  تحري األعمال الصالحة والتقید بهاالتنبیه على  -٥
 .عداد لهاواإل السعيو التمسك باآلخرة  على المؤمن، وضرورة هوان الدنیابیان   -٦
 في كافة األمور .لعباده المؤمنین وعونه  Uتوفیق اهللا  التأكید على -٧
 الثبات على الطاعات وعدم التفریط بها.الدعوة إلى  -٨

 
  رة.ـفــالمغمنهجیة المطلب الثالث : 

اإلنسان، واستخلفه في األرض، وأرسل له الرسل لیبینوا له طریق  U خلق اهللا أوًال: مغفرة الذنوب:
الطریق واألعمال المؤدیة إلى الجنة، كما وضحوا - علیهم السالم–الخیر وطریق الشر، فوضحوا

اختار الطریق المستقیم  الطریق واألعمال الموصلة إلى النار، واإلنسان مخیر بین الطریقین، فمن
ق الصحیح ، ویرتكب یز، ولكن في بعض األحیان ینحرف المسلم عن الطر لى الجنة فقد فاالمؤدیة إ
لى الطریق الصحیح، وعلیه المسارعة إلى االستغفار من والخطایا ، فعلیه العودة سریعًا إالذنوب 

توحة أمام التائبین العائدین غفار الذنوب أبوابه مف Uالذنوب والخطایا التي ارتكبها، وسیجد اهللا 
                                                           

  ).٤١سبق تخریجه (ص : )١(
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ا ُثمَّ اْهَتَدى[لى : قال تعا Uإلیه اٌر ملَِْن َتاَب َوَآَمَن َوَعِمَل َصاِحلً أنه  Uفذكر اهللا  }٨٢{طه:] َوإِينِّ َلَغفَّ
 صیغة مبالغة للداللة على استمرار المغفرة، كما تشمل المغفرة جمیع الخلق، وقد غفار للذنوب وهي

 ولم جریمة ارتكب إذا فالشریر فیها، الناس شرار من المجتمعات لیحمي والتوبة المغفرة U شرع اهللا
فسیدفعه  والمغفرة التوبة باب له ُفِتح إذا أما الجریمة، یستمر في فإنه والتوبة، للمغفرة فرصة له یجد

 یقبل التوبة، فعن ألنه سبحانه )١(للتوبة Uإلى التوبة وعدم االستمرار في الجریمة، ویلجأ إلى اهللا 
 َیْبَقى ِحینَ  الدُّْنَیا، السََّماءِ  ِإَلى َلْیَلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاَلى تََباَركَ  َربَُّنا (َیْنِزلُ :  قال r رسول أن tهریرة  أبي
 َفَأْغِفرَ  َیْسَتْغِفُرِني َوَمنْ  َفُأْعِطَیُه، َیْسَأُلِني َوَمنْ  َلُه، َفَأْسَتِجیبَ  َیْدُعوِني َمنْ : َفَیُقولُ  اآلِخُر، اللَّْیلِ  ُثُلثُ 
إِنَّ اهللاَ َال َيْغِفُر َأْن [یغفر الذنوب جمیعًا إال الشرك به لقوله تعالى:  U،ومن المعلوم أن اهللا )٢()َلهُ 

َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ  عفو غفور یحب العفو والمغفرة، ومن  Uواهللا } ١١٦] {النساء:ُيْرشَ
من  Uخرین، فقد مدح اهللا والمغفرة والصفح عن اآللى بالعفو له فعلیه أن یتح Uأراد أن یغفر اهللا 

َوَملَْن َصَربَ َوَغَفَر إِنَّ َذلَِك َملِْن َعْزِم [ تحلى بالعفو والمغفرة، بل جعلها من عزائم األمور قال تعالى:
ورى:األُُمورِ  فإن هذا  ،لهم ویسامحهم ویغفر الناس أذى من یناله ما على فالذي یصبر، } ٤٣] {الشُّ

  . Uجر العظیم من اهللا ، ویستحق فاعلها األ Uاألمور التي أمر بها اهللا یعد من 

 وأكدها، علیها U  اهللا حث التي األمور المغفرة والعفو من ثانیًا: ثواب المغفرة والعفو بین الناس:
 العزائم أولو إال لها یوفق ال التي األمور ومن العظیمة، والحظوظ الصبر أهل إال یفعلها ال وأنه

َفَمْن [ ، كما أنه یحصل على األجر العظیم فقال تعالى:)٣(والبصائر  العقول وذوو والهمم العالیة،
ورى:] َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَىل اهللاِ ویعفو ویغض الطرف عن   المسيء عن فالذي یعفو  ]٤٠{الشُّ

وقد جاء بلفظ ،  Uإساءته، فإن هذا من أعظم األمر التي یستحق علیها األجر العظیم من اهللا 
، )٤(علیه والحثّ  والصفح العفو في الترغیب في زیادة  U اهللا  على حقا وجعلهمبهم   )األجر(

 Uالغیظ وعدم االنتقام لینال محبة اهللا  بكظم فیجب على المسلم الصفح والعفو ومجاهدة الّنفس
فقد  }١٣٤{آل عمران: ]َوالَكاظِِمَني الَغيَْظ َوالَعافَِني َعِن النَّاِس َواهللاُ ُحيِبُّ املُْحِسنِنيَ [ وعفوه فقال تعالى :

 عنه قال تعالى: Uمن یعفو عن الناس یعفو ویغفر اهللا فحثت اآلیات علي العفو والمغفرة، 

                                                           
  .)١٥/٩٣٥١الشعراوي ( الخواطر:انظر:  )١(
  .)٢/١٧٥( )١٧٢١ :ح(السماء الدنیا كل لیلة  ینزل اهللا إلىصحیح مسلم، كتاب الصالة، باب  )٢(
  .)٧٦١للسعدي  (ص:  ،تفسیر كالم المنان انظر:  )٣(
  .)٥٦/ ٢٥تفسیر المراغي (انظر:  )٤(
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فالمغفرة صفة عظیمة ،  }٢٢{النور: ]َوْليَْصَفُحوا َأَال ُحتِبُّوَن َأْن َيْغِفَر اهللاُ لَُكْم َواهللاُ َغُفوٌر َرِحيمٌ َوْلَيْعُفوا [
   ، وعلیه السعي جاهدًا ألن یتحلى بها.والتخلي عنها وخلق حسن ال ینبغي للمسلم تركها

ولذلك  ،نشر المحبة والوفاق بین الناسمما ال شك فیه أن للمغفرة أثر عظیم في ثالثًا: أثر المغفرة: 
َوَملَْن َصَربَ َوَغَفَر إِنَّ َذلَِك َملِْن َعْزِم [قال تعالى:  أمرنا القرآن الكریم بالعفو والصفح

ورى:]األُُمورِ  ، بل سبب لنیل األجر فالصبر والمغفرة من األمور التي یحمد علیها اإلنسان }٤٣{الشُّ
ورى:]َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجُرُه َعَىل اهللاِ َفَمْن [والثواب قال تعالى:  [َوَال َتْسَتِوي اَحلَسنَُة قال تعالى:و   }٤٠{الشُّ

ُه َوِيلٌّ َمحِيٌم]  يَِّئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ لت:َوَال السَّ فاآلیة الكریمة   }٣٤{فصِّ
تأمر بالعفو عمن أساء، بل ومقابلة السیئة بالحسنة، فمن أساء لك بقول أو فعل، فاعف عنه، 

، وقد حذر الحدیث  )١(وقابل إساءته باإلحسان،  لما لها من أثر في تحویل األعداء إلى أصدقاء 
 صطلحا عنالشریف من المخاصمة وحث على الصلح من خالل عدم قبول أعمال الطرفین حتى ی

 االثنین تصوم إنك اهللا رسول یا: فقیل والخمیس، االثنین یصوم كان "r النبي أن tهریرة  أبي
 َدْعُهَما: َیُقولُ  ُمَتَهاِجَرْیِن، ِإالَّ  ُمْسِلٍم، ِلُكلِّ  ِفیِهَما اللَّهُ  َیْغِفرُ  َواْلَخِمیَس  اِالْثَنْینِ  َیْومَ  (ِإنَّ   :فقال والخمیس؟

فالحث على العفو والصفح واضح وبین في الحدیث كما رغب باألجر والثواب  )٢()َیْصَطِلَحا َحتَّى
 َیْهُجرَ  َأنْ  ِلَرُجلٍ  َیِحلُّ  (الَ  :قال r اهللا رسول أن:  t األنصاري أیوب أبي لمن یبدأ بالسالم عن

فاألفضل  )٣()ِبالسََّالمِ  َیْبَدأُ  الَِّذي َوَخْیُرُهَما َهَذا، َوُیْعِرُض  َهَذا َفُیْعِرُض : َیْلَتِقَیانِ  َلَیاٍل، َثَالثِ  َفْوقَ  َأَخاهُ 
، من هنا كانت المغفرة مهمة لنیل األجر Uبینهما الذي یبدأ بالسالم، وینال الثواب من اهللا 

  بین الناس.واأللفة والثواب، ونشر المحبة والوحدة 

  ح والتغییر من خالل صفة المغفرةمنهجیات اإلصال

 إلى التوبة واالستغفار من الذنوب.  الحث على المسارعة -١
 التأكید على التحلي باألخالق والصفات الحسنة ومنها المغفرة .  -٢
 الدعوة إلى العفو عن اآلخرین وكظم الغیظ.   -٣

                                                           
  )٧٤٩: ص( السعدي .تفسیر كالم المنان، )١٣١/ ٢٤( المراغي انظر: تفسیر )١(
  .صححه األلباني )٥٥٣/ ١()١٧٤٠والخمیس (ح:  االثنین یوم صیام ماجه، كتاب الصیام، باب ابن سنن )٢(
  .)٢١/ ٨( )٦٠٧٧الهجرة (ح:  البخاري، كتاب األدب، باب صحیح )٣(
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والتي  Uالدعوة إلى التماس طرق نیل األجر والثواب، وتوضیح الطرق التي یحبها اهللا    -٤
 تؤدي إلى الجنة.

 بین الناس بالعفو والمغفرة .وتقویتها ت الحث على توثیق العالقا  -٥
 بیان  منزلة العافین عن الناس . -٦
 . Uالتأكید على أن باب التوبة مفتوح إلى أن یشاء اهللا   -٧
 التأكید على االرتقاء بالنفس للوصول إلى درجة المحسنین. -٨

  
  منهجیة الشكر:   الرابع المطلب

یتمیز المؤمن عن غیره بالصفات الحسنة التي هي نابعة من  : Uأوًال: المؤمن شاكر لنعم اهللا 
إسالمه ودینه القویم، الذي یربیه على األخالق الحسنة، والصفات الحمیدة، فترقى به إلى سمو 

في كل وقت وحین،  Uفالمؤمن یتمیز بأنه شاكر هللا س وعلوها، ومن هذه الصفات الشكر، النف
یختبر المؤمن ویبتلیه أو ینعم علیه لیرى ما یصنع ، فصاحب العقل هو من ینجح في  Uفاهللا 

َقاَل َهَذا ِمْن َفْضِل َريبِّ لَِيْبُلَوِين َأَأْشُكُر [ء ویشكر عند النعمة  قال تعالى: االختبار فیصبر عند االبتال
َام َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن  ، فمن یقابل النعمة  }٤٠{النمل:] َكَفَر َفإِنَّ َريبِّ َغنِيٌّ َكِريمٌ َأْم َأْكُفُر َوَمْن َشَكَر َفإِنَّ

ُكْم َلئِْن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكمْ [من فضله قال تعالى:  Uبالشكر یزیده اهللا  َن َربُّ وقال  }٧{إبراهيم:] َوإِْذ َتَأذَّ
 Uفاستحق اإلنسان النعمة ألنه شكر اهللا  }٣٥:{القمر] نِْعَمًة ِمْن ِعنِْدَنا َكَذلَِك َنْجِزي َمْن َشَكرَ [:تعالى

إِنَّ ِيف َذلَِك َآلََياٍت  [:قال تعالى  Uونعمه علیه فیستمر بالشكر هللا  Uفالمؤمن ینظر إلى آیات اهللا 
ورى:] لُِكلِّ َصبَّاٍر َشُكورٍ   المؤمن صفة وهنا صیغة مبالغة للداللة على كثرة الشكر، وهذه }٣٣{الشُّ

 رسول قال: قال  t ُصَهْیبٍ  ، وفي ذلك كله خیر له فعن)١(الرخاء في ویشكر الشدة في یصبر ألنه
 َسرَّاءُ  َأَصاَبْتهُ  ِإنْ  ِلْلُمْؤِمِن، ِإالَّ  ِألََحدٍ  َذاكَ  َوَلْیَس  َخْیٌر، ُكلَّهُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِن، ِألَْمرِ  (َعَجًبا : r اهللا

ألنه هو  Uفالمؤمن یشكر اهللا  ،)٢( )َلهُ  َخْیًرا َفَكانَ  َصَبرَ  َضرَّاُء، َأَصاَبْتهُ  َوإِنْ  َلُه، َخْیًرا َفَكانَ  َشَكَر،
َوَآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما [على اإلنسان بنعم ال تعد وال تحصى قال تعالى: Uالمستحق لذلك فأنعم اهللا 

ُصوَها وا نِْعَمَة اهللاِ َال ُحتْ  Uفلو حاول اإلنسان التفكر في نعم اهللا   }٣٤] {إبراهيم:َسَأْلُتُموُه َوإِْن َتُعدُّ

                                                           
  .)١٠١/ ٤(لخازن اانظر: لباب التأویل،  )١(
  .)٢٢٧/ ٨()٧٦١٠ :ح( كتاب الرقاق، باب المؤمن أمره كله خیر صحیح مسلم، )٢(
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، وینتهى Uعلیه من نعم، لذلك علیه أن یلتزم بأوامر اهللا  Uأمام ما أنعم اهللا  اً یجد نفسه مقصر 
الذي كانت تتورم قدماه من طول   rبالنبي لیكون مثاًال للخلق الحسن، ویكون متأسیاً  ،عن نواهیه

 غفر وقد هذا، أتصنع اهللا، رسول یا: -رضي اهللا عنها–فتقول عائشة  Uقیام اللیل بین یدي اهللا 
، فاإلنسان أحوج ما )١()َشُكوًرا َعْبًدا َأُكونُ  َأَفالَ  َعاِئَشةُ  (َیا :فقال تأخر، وما ذنبك من تقدم ما لك

  . Uحقه، ولو مقابل نعمة واحدة من نعم اهللا  U، ومهما فعل فلن یوفي اهللا Uیكون هللا 

الدین اإلسالمي یأمر بذلك وهو من  المؤمن یساعد أخاه المؤمن ألن شكر اإلنسان لآلخرین:ثانیًا: 
اإلیمــان، كمــا یــأمر اإلســالم بــاالعتراف لــذو الفضــل بفضــلهم وشــكرهم، فــال ینســى المــؤمن أن یشــكر 

: قـال t  هریـرة أبـي عـن Uاآلخرین الذین ساعدوه وقدموا له ید العون فشكر النـاس مـن شـكر اهللا 
فقد جعل شكر النـاس شـرطًا لصـحة شـكر  )٢()اللَّهَ  َیْشُكرُ  َال  النَّاَس  َیْشُكرُ  َال  َمنْ ( :r اهللا  رسول قال
، )٣(لمـــن شـــكر النـــاس واعتـــرف لهـــم بالفضـــل، وهـــذه هـــي أخـــالق المـــؤمن U، بـــل ثـــواب اهللا Uاهللا 

نفس، ألن جنایــة علــى النــاس وعلــى الــعواقــب غیــر محمــودة،  بــل تــرك شــكر النــاس علــى فضــلهم لو 
ویربي في النفس كفـران النعمـة، فـال بـد مـن تعویـد  )٤(إلى ترك فعل الخیر نكران فضل الناس یدفعهم

الــنفس علــى االعتــراف بالفضــل لذویــه، وشــكرهم علــى إحســانهم، وال شــك أن لشــكر النــاس أثــر فــي 
الكــرم و النفــوس حیــث یــدفع النــاس إلــى اإلكثــار مــن فعــل الخیــر، ومســاعدة اآلخــرین، والتعــود علــى 

  .  Uاإلیثار، لنیل رضا اهللا 

  .اإلصالح والتغییر من خالل صفة الشكرمنهجیات 

 التأكید على تمیز المسلم بالصفات الحسنة. -١
 .U، لذلك یجب اإلكثار من شكره Uبیان أن المنعم والمتفضل على اإلنسان هو اهللا   -٢
 في أخالقه وصفاته . rالتنبیه على ضرورة االقتداء بالنبي   -٣
 ال تعد وال تحصى، وبالتالي انعكاسها على األفعال.  Uالدعوة إلى إدراك أن نعم اهللا  -٤
 التأكید على أن الشكر سبب دوام النعم وزیادتها. -٥
 ودخول جنته .U بیان أهمیة الشكر وأنه سبب لنیل رضا اهللا  -٦

                                                           
  .)١٤١/ ٨( )٧٢٢٨ :ح( صحیح مسلم ،كتاب التوبة، باب أفال أكون عبًدا شكوراً  )١(
  سبق تخریجه (ص: ت). )٢(
  .)١٢٩/ ٦( البیان، أبو الفداء انظر: روح )٣(
  . )٢٨/ ٢( المراغي تفسیرانظر:  )٤(
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  .منهجیة الشورى:  الخامس المطلب

صــول إلــى للو النظــر فیــه، و ، الــرأي والخبــرة أهــلطلــب الــرأي مــن  الشــورى هــي أوًال: مفهــوم الشــورى:
 أوجـه تقلیـب هـي الشـورى مهمـة إن": -رحمـه اهللا-،وكمـا قـال سـید قطـب )١(لصـوابااألفضل و  الرأي
  . )٢( "المعروضة االتجاهات من اتجاه واختیار الرأي،

بهـا فـي كتابـه  Uكثیرة هي صفات المؤمنین التي مـدحهم اهللا  ثانیًا: الشورى من صفات المؤمنین:
َوالَِّذيَن اْسـَتَجاُبوا [ الشورى قال تعـالى:وتضمنت سورة الشورى عدة صفات للمؤمنین، منها  العزیز،

َالَة َوَأْمُرُهْم ُشوَرى َبْينَُهْم َوِممَّا َرَزْقنَاُهْم ُينِْفُقـونَ  ِْم َوَأَقاُموا الصَّ ـورى: ]لَِرهبِّ فهـذا حـال المـؤمنین إذا  }٣٨{الشُّ
ویـــة كالجهــاد وتولیـــة القضـــاة عرضــوه للمشـــورة بیـــنهم، ســواء فـــي األمــور الدینیـــة أو الدنی حــزبهم أمـــر

، وهنا البد التنویه على )٣(، فیبذلون أقصى طاقاتهم ویتوحدوا لیخرجوا بأصوب اآلراء وأحسنهاوغیرها
شـر مـن ألنهـا أمـر مبا ال بـد مـن تطبیقهـاأن هناك أحكام ثابتـة ال مجـال فیهـا لالجتهـاد والمشـورة بـل 

، ویكــون االجتهــاد فــي المســائل الفرعیــة التــي لــم ینــزل فیهــا نــص، وفــي األمــور الدنیویــة، Uعنــد اهللا 
  فهذه األمور یجوز فیها الشورى، للوصول للحل األنسب واألفضل .

أهمیـة الشـورى مـن خـالل تطبیقـه لهـا  rبـین النبـي   للشـورى: yوصحابته  rثالثًا: تطبیق النبي 
أخذ برأي أصحابه في قضـایا كثیـرة، حیـث استشـارهم فـي غـزوة  rفي حیاته، ومع صحابته، نجده  

السـماء،  مـن الـوحي أحد هل یخرج لمالقاة قـریش أم ینتظـرهم فـي المدینـة، بـالرغم مـن أنـه نبـي یأتیـه
ـــــه ـــــب فقـــــد استشـــــارهم ،ألن ـــــریهم أطی ـــــه ألنفســـــهم، ولی ـــــین  بهـــــم، ویســـــتعین نهممـــــ یســـــمع أن ـــــف ب فیؤل

ـْل َعـَىل اهللاِ إِنَّ اهللاَ  [ ،فقال تعـالى:)٤(قلوبهم ْم َوَشاِوْرُهْم ِيف األَْمِر َفـإَِذا َعَزْمـَت َفَتَوكَّ َفاْعُف َعنُْهْم َواْسَتْغِفْر َهلُ
لِنيَ   فـي الـرأي األمة درسـًا هامـًا، وهـو الشـورى وٕابـداء rفهنا یعلم النبي  }١٥٩{آل عمران: ]ُحيِبُّ اُملَتَوكِّ

، لتتخذ هذا المبدأ في كافة قضایاها، )٥(عملیًا  تدریباً  على الشورى تدریبهاو وأكبرها،  الشؤون أخطر
، وقـد )٦(كما لم یضع لها  قواعد ، بل تركهـا لألمـة، ألنهـا تختلـف مـن وقـت آلخـر ومـن مكـان آلخـر

                                                           
  .)٢٨الشورى في الشریعة اإلسالمیة، القاضي حسین المهدي (ص:  انظر: )١(
  .)٥٠٢ /١في ظالل القرآن ( )٢(
  .)٧٦٠: ص( السعدي، المنان كالم . تفسیر )٥٢/ ٢٥( المراغي انظر: تفسیر )٣(
  .)٣٤٤/ ٧جامع البیان ، للطبري  ( :انظر )٤(
  .)٥٠٢ /١انظر: في ظالل القرآن ( )٥(
  .)١١٤/ ٤انظر: تفسیر المراغي، ( )٦(
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بالشـورى یبـدأ خالفتـه  tهذا المبدأ وطبقوه في حیاتهم، فها هو أبـو بكـر الصـدیق  yفهم الصحابة 
 أســأت وٕان فــأعینوني أحســنت فــإن بخیــركم ولســت علــیكم ولیــت قــد إنــيفیقــول فــي أول خطبــة لــه :" 

 شــاء إن حقــه علیــه أرجــع حتــى عنــدي قــوي فــیكم والضــعیف خیانــة، والكــذب أمانــة الصــدق فقومــوني
 اهللا عصـیت فإذا ورسوله، اهللا أطعت ما أطیعوني ... منه الحق آخذ حتى ضعیف فیكم والقوي اهللا،

مـة ویوضـح أن لأل ،واألمـة الحـاكم یبـین العالقـة بـین tفـأبو بكـر ،)١("علـیكم  لـي طاعة فال ورسوله
 غیـر عـن رجـالً  بـایع مـن " tحق اختیار الحاكم، تطبیقًا لمبدأ الشورى، وقد قال عمر بن الخطـاب 

، وقـد فهـم هـذا المعنـى عمـر بـن عبـد العزیـز  )٢(بایعـه"  الـذي وال هـو یبـایع فـال المسـلمین مـن مشورة
t ختیر للخالفة، ألنها لم تكن على أساس الشـورى، فلمـا لـم یقبلـوا إذ أحل الناس من بیعته عندما ا

 طلبة وال فیه، منى كان رأى غیر عن األمر بهذا ابتلیت قد غیره قبل الخالفة فقال في ُخطبته: "إني
 وألمـركم ألنفسـكم فاختـاروا بیعتـي، مـن أعنـاقكم فـي مـا خلعـت قـد وٕانـي المسـلمین، من مشورة وال له،
، وبدأ حكمه بالشورى واستمر علـى هـذا )٣(اخترناك" قد: واحدة صیحة المسلمون فصاح تریدون، من

وذلـك لمـا للشـورى النهج وكان له مجلس شورى من ذوي الكفاءة والخبرة، یشاورهم فـي أمـور الدولـة، 
بیان أصحاب العقول ومدى حبهم وٕاخالصهم لمصالح الدولة، كما أن العقول مختلفـة  في من أهمیة

  ختیار الرأي الصائب من بین اآلراء.ا یظهر للبعض ماال یظهر لغیره، فیتم ا، فربم

ذكرت في لذلك  المسلمین حیاة في عظیمة للشورى أهمیة رابعًا: أهمیة الشوري وأثرها في األمة:
وتظهر أهمیة الشورى في تحقیقها لألمور ، الشورى سورة وهي بها  سورة سمیت القرآن الكریم، بل

على الوجه األفضل، ألن األمر یصدر عن رأي ذو خبرة وكفاءة، وللشورى أثر كبیر في  تآلف 
اد المجتمع، ، كما ولها دور في زرع روح التعاون بین أفر )٤(مةلقلوب واجتماعها لتحقیق مصلحة األا

ألوامره بتطبیق الشورى في حیاتهم، ونجد فرقًا بین  اً تنفیذ Uفهم یقومون بعبادة یتقربون بها إلى اهللا 
بغض النظر عن  ، حیث إنها تقوم على رأي األكثریة)٥(الشورى في اإلسالم وبین الدیموقراطیة 

إذ فیه خطر، ویمكن أن  ، وهذا ال یصحِعلمهم وخبرتهم ومعرفتهم باألمور والقضایا المطروحة
وَك َعْن َسبِيِل [إذ یقول تعالى : یؤدي إلى االنحراف عن الصواب،  َوإِْن ُتطِْع َأْكَثَر َمْن ِيف األَْرِض ُيِضلُّ

                                                           
  .)٣٠١/ ٦( والنهایة، ابن كثیر البدایة )١(
  .)٨/١٦٨()٦٨٣٠ :ح( صحیح البخاري، كتاب الحدود، باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت )٢(
  .)٢١٢/ ٩البدایة والنهایة، البن كثیر ( )٣(
  .)١١٤/ ٤تفسیر المراغي (انظر:  )٤(
  .)٨٢٥/ ١المعاصرة، د. أحمد عمر( : معجم اللغة العربیةنظام یعني حكم الشعب لنفسه. انظرالدِّیموقراطیَّة:  )٥(
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 بخالف مبدأ الشورى الذي یقوم على األخذ }١١٦{األنعام: ]اهللاِ إِْن َيتَّبُِعوَن إِالَّ الظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِالَّ َخيُْرُصونَ 
هذا باإلضافة لخبرتهم وعلمهم  برأي أهل الحل والعقد الذین یعتمدون على الكتاب والسُّنة في آرائهم

ٍء َفُحْكُمُه إَِىل اهللاِ َذلُِكُم [قال تعالى: ومعرفتهم باألمور وأنسب اآلراء وأصلحها َوَما اْخَتَلْفتُْم فِيِه ِمْن َيشْ
ْلُت وَ  ورى:] نِيُب أُ  إليهاهللاُ َريبِّ َعَلْيِه َتَوكَّ وُه إَِىل اهللاِ [وقال تعالى:  }١٠{الشُّ ٍء َفُردُّ َفإِْن َتنَاَزْعُتْم ِيف َيشْ

ُسولِ    Uفیتضح من اآلیة الكریمة أن الحكم هللا ورسوله، وأعلم الناس  بحكم اهللا   }٥٩{النساء:] َوالرَّ
  هم علماء الدین، لذلك وجب استشارتهم، في مختلف القضایا.

ــرى       ــةوت فكانــت  rالنبــي  هــاءمبادأن مبــدأ الشــورى فــي غایــة األهمیــة لألمــة، إذ أرســى  الباحث
، فنحن الیوم بحاجة إلى الرجوع لتطبیـق yوسار علیها الصحابة  rهي نهجه  )على كلمة (َأِشیُروا

هذا المبدأ في حیاتنا بكل نواحیها لضمان النهوض والعودة إلى القمة والسیر على الصـراط المسـتقیم 
وتقدیم أهل الحل والعقد أصحاب العقول والكفاءة إذ بهم تـنهض  rورسوله   Uالذي ارتضاه لنا اهللا

األمة ویستقیم حالها، وعلى األمة أن تسـعى لالهتمـام بـالعلم والعلمـاء، وتـنهض بأبنائهـا لیكـون مـنهم 
  العلماء والقادة، ألن بهم تنهض األمة، وتستعید األمة عزها ومجدها. 

  

  إلصالح والتغییر من خالل الشورىامنهجیات 

 ، والسیر على خطاه. rالحث على اقتفاء أثر النبي   -١
 الدعوة إلى ترسیخ مبدأ الشورى في العالقة بین الحاكم واألمة . -٢
 الدعوة إلى التزام الشورى للوصول إلى القرار الصائب.  -٣
 الحث على االستجابة ألوامر اهللا لنیل رضاه وتوفیقه وعونه. -٤
 التأكید على أن الشورى طریق القوة والرأي السدید .  -٥
 الدعوة إلى تعلیم الجیل الناشئ مبدأ الشورى واشراكهم في الرأي والمشورة . -٦
 التحذیر من االنفراد بالرأي ورفض االستبداد. -٧
 من صفات الجماعة المؤمنة .التأكید على أن التحلي بالشورى  -٨
 وتوجیها نحو الشورى . الحث على الرقي بالمستوى الفكري لألمة -٩
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 الفصل الثاني
  منهجیات اإلصالح والتغییر في سورة الزخرف

  وثالثة مباحث :  اً ویتضمن تمهید

  

  أوًال : التمهید : تعریف عام بسورة الزخرف 

  

  .لتغییر العقائدي منهجیات اإلصالح واالمبحث األول : 

  

  منهجیات اإلصالح والتغییر الدعوي  .المبحث الثاني : 

  

   .منهجیات اإلصالح والتغییر األخالقي واالجتماعي:  لثالمبحث الثا
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  التمهید
  تعریف عام بسورة الزخرف

  

  ویشتمل على ثالثة مطالب: 

  

  المطلب األول  : تسمیة السورة وترتیبها وعدد آیاتها .

  

  المطلب الثاني  : فضل السورة ومكیتها أو مدنیتها  .

  

  وعالقة  عدهاالسورة لما قبلها وما بالمطلب الثالث  : مناسبة 

  افتتاحیتها بخاتمتها .                  
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  .المطلب األول : تسمیة السورة وترتیبها وعدد آیاتها 

سمیت سورة الزخرف بذلك ألنها اشتملت على وصف لمظاهر الحیاة ومتاعها  أوًال: تسمیة السورة:
ًرا َعَلْيَهـا َيتَّكُِئـونَ [:قـال تعـالى )١(الزائل مقارنًة بنعیم اآلخرة  الخالد َوُزْخُرًفـا َوإِْن *  َولُِبُيوِهتِْم َأْبَواًبـا َوُرسُ

ْنَيا َواآلَِخَرُة ِعنَْد َربَِّك لِْلُمتَِّقنيَ  خرف:] ُكلُّ َذلَِك َملَّا َمَتاُع اَحلَياِة الدُّ  المزین الزخرف هو الشيءو   }٣٥-٣٤{الزُّ
  . )٢(فاسد باطنه لكن ظاهره

ُجمعــت  )جــاءت الســورة ضــمن مجموعــة الحــوامیم ، فالســور المفتتحــة بـــ (حــم ثانیــًا: ترتیــب الســورة:
وترتیب السورة  في المصحف ثالث وأربعون، فقـد جـاءت بعـد سـورة الشـورى، وقبـل  )٣(فقیل الحوامیم

  سورة الدخان .

ـــًا: عـــدد آیاتهـــا:  ـــة، وثمـــانون تســـعٌ ثالث ـــة آی ـــة كلمـــة، وثالثـــون وثـــالث ثمانمائ  وأربعمائـــة آالف ثالث
  .)٤(حرف

  .  مدنیتها أو ومكیتها السورة فضل:   الثاني المطلب

عــن عبـد اهللا بــن ، الثــواب العظـیمفضــل القـرآن الكــریم،  حیـث األجـر و فضـل السـورة  نــابع مـن       
ــَرأَ  (َمــنْ  :r اهللا رســول قــال: قــال tمســعود  ــا َق ــابِ  ِمــنْ  َحْرًف ــهُ  اللَّــهِ  ِكَت ــهِ  َفَل  ِبَعْشــرِ  َوالَحَســَنةُ  َحَســَنٌة، ِب
 مكیـة ، وتعـد سـورة الزخـرف)٥()َحـْرفٌ  َوِمـیمٌ  َحـْرفٌ  َوَالمٌ  َحـْرفٌ  َأِلـفٌ  َحـْرٌف، َوَلِكـنْ  الـم َأُقولُ  َال  َأْمثَاِلَها،
لَِني] :قوله تعالى وهي)٦(إال آیة واحدة  بإجماع خرف:[َوَكْم َأْرَسْلنَا ِمْن َنبِيٍّ ِيف األَوَّ   . }٦{الزُّ

  

  

                                                           
  .)١١٢/ ٢٥لزحیلي (ا: التفسیر المنیر،  انظر )١(
  .)٣٨٧٩/ ٧الشعراوي ( الخواطر،: انظر )٢(
  .)٧٦/ ٢٤: التحریر والتنویر، ابن عاشور(انظر )٣(
  .)١٠١/ ١٣( للقرآن، الخطیب القرآني التفسیر: انظر )٤(
صححه  )١٧٥/ ٥()٢٩١٠ :حالقرآن( من حرفا قرأ فیمن جاء ما فضائل القرآن، باب كتاب سنن الترمذي، )٥(

  . األلباني
  .)٨٦/ ٥البیضاوي ( . أنوار التنزیل، )٦١/ ١٦القرطبي ( الجامع ألحكام القرآن،  انظر: )٦(
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  وعالقة افتتاحیتها بخاتمتها.   قبلها وما بعدهاالمطلب الثالث: مناسبة السورة لما 

مناسبة سورة جاءت سورة الزخرف بعد سورة الشورى ویتضح  أوًال: مناسبة السورة لما قبلها:
حیث االبتداء باألحرف المقطعة  الشورى سورة مطلع مع السورة مطلع تشابه الزخرف لما قبلها في

عن القرآن الكریم، وأنه ، ویتشابه بدایة سورة الزخرف مع خاتمة سورة الشورى في الحدیث ] حم[
، لهدایة الناس إلى الطریق المستقیم، وقد نزل بلسان عربي مبین، وهذه نعمة Uنوٌر من عند اهللا 

يَامُن َوَلكِْن َجَعْلنَاُه [َما ُكنَْت َتْدِري َما الكَِتاُب َوَال اإلِ فقال تعالى في نهایة سورة الشورى:  Uمن اهللا 
ورى: ُنوًرا َهنِْدي بِِه َمْن َنَشاُء] ا َجَعْلنَاُه ُقْرَآًنا َعَربِي ا [ وقال تعالى في بدایة سورة الزخرف: }٥٢{الشُّ إِنَّ

ُكْم َتْعِقُلونَ  خرف:] َلَعلَّ   Uكما ویتشابه موضوع السورتین، في إیراد األدلة على وجود اهللا }٣{الزُّ
  .)١(ووحدانیته، وذكر اآلخرة وأحوالها

تتناسب خاتمة سورة الزخرف مع بدایة سورة الدخان، حیث ثانیًا: مناسبة السورة لما بعدها: 
خرف:[َفَسْوَف َيْعَلُموَن]  قال تعالى:، والتهدید اختتمت سورة الزخرف بالوعید وافتتحت سورة  }٨٩{الزُّ

ا ُكنَّا ُمنِْذِرينَ [ قال تعالى: الشدید، الدخان باإلنذار كما تحدثت كال السورتین عن   }٣{الُدخان:] إِنَّ
منون، ن هؤالء قوم ال یؤ إ rبیان الرسل لموقف الكفار منهم، فانتهت سورة الزخرف بقول النبي 

ن، كما تحدثت كال السورتین عن صفح واعتزال نهم قوم مجرمو وفي سورة الدخان قول موسى إ
  .)٢(هماتباععدما كذبوهم، ورفضوا تصدیقهم أو الرسل ألقوامهم ب

 فیه داللة مماارتباط وثیق   بنهایتها مرتبطة بدایة السورةثالثًا: عالقة افتتاحیة السورة بخاتمتها: 
 الكفارنكار إعن في بدایة السورة  ، حیث كان الحدیث )٣(متتابعة أو واحدة دفعة نزولها على

َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق [ قال تعالى: هو الخالق، Uحقیقة أن اهللا  وقررت اآلیة للحقائق الثابتة،
َامَواِت َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ الَعِزيُز الَعلِيمُ  خرف: ]السَّ وتكلمت نهایة السورة عن نفس  }٩{الزُّ

ى ُيْؤَفُكونَ [ الموضوع قال تعالى: خرف:] َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اهللاُ َفَأنَّ    }٨٧{الزُّ

  
                                                           

  .)١٠٢/ ١٣(للقرآن، الخطیب القرآني . التفسیر )١١٢/ ٢٥التفسیر المنیر، الزحیلي (انظر :  )١(
  .)١١٨/ ٢٥( المراغي تفسیر : انظر )٢(
  .)٤٨٨/ ٤دروزة (محمد عزت التفسیر الحدیث، انظر:   )٣(
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  المبحث األول

  لتغییر العقائدي في سورة الزخرفمنهجیات اإلصالح وا

  

  -ویشتمل علي خمسة مطالب :

  

  منهجیة وجوب اإلیمان بالرسل .   :   المطلب األول 

  

  ال تحصي . Uمنهجیة نعم اهللا :   المطلب الثاني 

  

  المطلب الثالث   : منهجیة یوم الحساب.

  

  المطلب الرابع    : منهجیة عاقبة الشرك.

  

  المطلب الخامس : منهجیة الخلق واإلنشاء.

  



  
 

٧٥ 
 

.  -علیهم السالم–منهجیة وجوب اإلیمان بالرسل  المطلب األول :   

خراجهم من لهدایة الناس وإ  - علیهم السالم-سلالر U رسل اهللا أأوًال: الحكمة من إرسال الرسل :
دعوهم إلى الهدى ألقوامهم طریق الحق و  -علیهم السالم- الظلمات إلى النور، فقد بین الرسل

لِنيَ [:قال تعالى المستقیمطریق الو  خرف: ]َوَكْم َأْرَسْلنَا ِمْن َنبِيٍّ ِيف األَوَّ ضح الحكمة من تتو}٦{الزُّ
  في النقاط اآلتیة :  - علیهم السالم–إرسال الرسل 

م، وبیان أن اهللا واحد أحد ال شریك له ، وأنهم مرسلون من إلیهتبلیغ األمانة التي أوكلت  -١
 .Uعند اهللا 

 خراج الناس من الظلمات إلى النور.إ -٢
 ، والموصل إلى الجنة .Uبیان الطریق المستقیم الذي یرضى عنه اهللا  -٣
 القیامة .إقامة الحجة على الناس یوم  -٤
 بیان عاقبة األمم المكذبة للرسل، لیكونوا عبرة لغیرهم . -٥
 التحذیر من التقلید األعمى لآلباء واألجداد . -٦
 الترغیب بالجنة والترهیب من النار . -٧

 أبي اإلیمان بالرسل من أركان اإلیمان، فال یصح اإلیمان بدونه، عن ثانیًا: ُحكم اإلیمان بالرسل:
 اإلیمان؟ ما:  فقال جبریل ، فأتاه للناس، بارزاً  یوما r اهللا رسول كان:  قال t هریرة

 االعتقادفیجب )١()ِباْلَبْعثِ  َوُتْؤِمنَ  َوُرُسِلهِ  َوِبِلَقاِئِه، َوُكتُِبِه، َوَمَالِئَكِتِه، ِباللَّهِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  فقال:(اِإلیَمانُ 
الجازم بأن اهللا تعالى بعث في كل أمة رسوًال منهم یدعوهم إلى عبادة اهللا وحده فهم صادقون بررة 

به، فلم یكتموا، ولم یغیروا، ولم   Uأتقیاء أمناء هداة مهتدون، وقد بلغوا جمیع ما أرسلهم اهللا
ُسِل إِالَّ الَبَالُغ اُملبِنيُ  [قال تعالى: )٢(یبدلوا فبعد هذا اإلیضاح والبیان وجب ،   }٣٥{النحل: ]َفَهْل َعَىل الرُّ

 َفَمنِ [، والشقاء في الدنیا واآلخرة  قال تعالى:  Uاإلیمان بهم، كي ال یستحق اإلنسان غضب اهللا
َبعَ  ُه *َيْشَقى َوَال  َيِضلُّ  َفَال  ُهَدايَ  اتَّ َيْوَم الِقَياَمِة َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشًة َضنًْكا َوَنْحُرشُ

َلئِْن َأَقْمتُُم [ ، وبالجنة قال تعالى:Uویفوز من یؤمن بالرسل برضا اهللا  كما }١٢٤-١٢٣{طه:]َأْعَمى

                                                           
 ).٢٧سبق تخریجه (ص:  )١(
  .)٤٨ أعالم السنة، الحكمي (ص: انظر: )٢(
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رَ  ْرُمتُوُهْم َوَأْقَرْضتُُم اهللاَ َقْرًضا َحَسنًا َألَُكفِّ َكاَة َوَآَمنُْتْم بُِرُسِيل َوَعزَّ َالَة َوَآَتْيُتُم الزَّ َسيَِّئاتُِكْم نَّ َعنُْكْم الصَّ
تَِها ِري ِمْن َحتْ   . } ١٢{املائدة: ]ألَْهنَارُ ا َوَألُْدِخَلنَُّكْم َجنَّاٍت َجتْ

جمیع األنبیاء والمرسلین جاءوا بنفس العقیدة وهي الدعوة إلى عبادة  :الرسل من األمم ثالثًا: موقف
َواْسَأْل َمْن [ سلطان قال تعالى:، ولكن الناس ضلوا واتخذوا آلهة باطلة ما أنزل اهللا بها من  Uاهللا

ًة ُيْعَبُدونَ  ْمحَِن َآِهلَ خرف:] َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ِمْن ُرُسلِنَا َأَجَعْلنَا ِمْن ُدوِن الرَّ فكل رسول دعا كل  قومه  }٤٥{الزُّ
 -علیهم السالم- الرسل للحق، فوجد ردود مختلفة فمنهم من آمن ومنهم من كفر، وأغلب القوم كذبوا

وقفوا منهم موقف العداء، وآذوهم وصدوا عن الحق، وتمسكوا بالعادات والتقالید الباطلة التي ورثوها و 
عن آبائهم وأجدادهم، ولم یفكروا فیها هل هي صحیحة أم ال، لذلك وقعوا في الخطأ وضلوا سواء 

 rاً إلى قریش محمد U، وأرسل اهللا -علیهم السالم- بالرسل والسخریة السبیل، وكان ردهم االستهزاء
َوَما َيْأتِيِهْم ِمْن َنبِيٍّ إِالَّ َكاُنوا بِِه [فكذبوه كما كذبت األمم السابقة رسلهم قال تعالى: 

خرف:]َيْسَتْهِزُئونَ  لعدم الحزن، إذ ما فعله قومه  ومواساة له، ودعوًة له r، وهنا تسلیة للرسول }٧{الزُّ
رصاد وأخذهم أخذ عزیز ملهم بالكان  U، ولكن اهللا )١(هملیس بالجدید وٕانما فعلوا مثلما فعل أسالف

ُسَل َفَحقَّ ِعَقاِب [ مقتدر قال تعالى: َب الرُّ ُبوا [ وقال تعالى: } ١٤{ص:] إِْن ُكلٌّ إِالَّ َكذَّ َوَقْوَم ُنوٍح َملَّا َكذَّ
ُسَل َأْغَرْقنَاُهْم َوَجَعْلنَاُهْم لِلنَّاِس َآَيًة َوَأْعَتْدَنا  فعلى قریش وأمثالها   }٣٧{الفرقان: ]لِلظَّاملَِِني َعَذاًبا َألِيًام الرُّ

 تعاظ واالعتبار مما حدث مع من سبقهم وٕاال كان مصیرهم كمصیر من سبقهم من المكذبین . اال

یمـانهم، فكانـت حجـتهم فـي كفـرهم لعدم إ اً زائف اً وجد الكفار مبرر  رابعًا: حجة الكفار في عدم اإلیمان:
َوَكَذلَِك َمـا َأْرَسـْلنَا ِمـْن َقْبلِـَك ِيف َقْرَيـٍة ِمـْن َنـِذيٍر إِالَّ َقـاَل [ وجدوا آبائهم كذلك یفعلون فقـال تعـالى: أنهم

ا َعَىل َآَثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ  ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَىل ُأمَّ ُفوَها إِنَّ خـرف:] ُمْرتَ ومـع األسـف لـم یعملـوا عقـولهم  }٢٣{الزُّ
یفكــروا قلــیًال، هــل آبــائهم علــى صــواب أم خطــأ، فــاتبعوهم طاعــة عمیــاء، أدت إلــى انحــرافهم عــن و 

 الطریق الصحیح الذي جاء به المرسلون وكانت معهم الدالئل التـي تثبـت صـدق قـولهم فقـال تعـالى:
خـرف:] ُسوُل َربِّ الَعـاَملِنيَ َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُموَسى بَِآَياتِنَا إَِىل فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه َفَقاَل إِينِّ رَ [ ولكـنهم مـع كـل  }٤٦{الزُّ

الل، وغـرهم زخـرف الـدنیا الزائـل، وتركـوا الئل لـم یؤمنـوا واختـاروا طریـق الضـهذا البیان وكل هذه الد
ْنَيا َواآلَِخــرَ [قــال تعــالى:  ، نعــیم اآلخــرة الخالــد ــاِة الــدُّ ــاُع اَحلَي ــا َمَت ــَك َملَّ ــا َوإِْن ُكــلُّ َذلِ ــَك َوُزْخُرًف ــَد َربِّ ُة ِعنْ

                                                           
  .)٦٩/ ٢٥انظر:  تفسیر المراغي ( )١(
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خرف:] لِْلُمتَِّقنيَ  الطریـق المسـتقیم الـذي جـاء  قین الذین یؤمنون بالرسـل، ویتبعـونخرة للمتفاآل  }٣٥{الزُّ
ُسوُل بِـَام ُأْنـِزَل [ به المرسلون قال تعالى: ـِه َواُملْؤِمنُـوَن ُكـلٌّ َآَمـَن بِـاهللاِ َوَمَالئَِكتِـِه َوُكُتبِـِه  إليـهَآَمَن الرَّ ِمـْن َربِّ

ُق َبْنيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِهِ    . }٢٨٥{البقرة: ]َوُرُسلِِه َال ُنَفرِّ

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل اإلیمان بالرسل 

  واآلخرة . التأكید على وجوب اإلیمان بالرسل، ألنه من سبل الفوز في الدنیا -١
 نهجهم. اتباعبیان أن الخسران الحقیقي في مخالفة الرسل وعدم   -٢
 .Uألنه هو السبیل لبیان كیفیة عبادة اهللا الحث على محبة الرسل وااللتزام بما جاءوا به، -٣
 فالعقیدة واحدة وثابتة ال تتغیر مع مرور الزمن. التأكید على أن دعوة الرسل واحدة، -٤
عن  االنحرافلى إ، وعدم التبعیة والتقلید األعمى، المؤدي عمال العقلإلى إالدعوة   -٥

 الطریق الصحیح.
 الل.ضمن الهالك وال همنقاذإل رسل لهم الرسل،أذ إ هبعباد Uبیان رحمة اهللا   -٦
 الذي الطریق على والسیر ،الرسل اتباع عدم بسبب واآلخرة الدنیا في الشقاء أن توضیح -٧

  .وضحوه
 

  اهللا ال تحصي . منهجیة نعمالمطلب الثاني : 

اإلنسان في األرض وسخر له الكون من حوله لیستفید منه ویعینه على تحقیق  Uاستخلف اهللا     
َك لِْلَمَالئَِكِة إِينِّ َجاِعٌل ِيف األَْرِض [الهدف الذي خلق من أجله قال تعالى :  َوإِْذ َقاَل َربُّ

َامَواِت َوَما ِيف األَْرِض َوَأْسَبَغ َعَليُْكْم َأَملْ َتَرْوا [: وقال تعالى  }٣٠{البقرة:]َخلِيَفةً  َر لَُكْم َما ِيف السَّ َأنَّ اهللاَ َسخَّ
، ولو أردنا أن نحصي Uلإلنسان نعمة منه  U، فكل ما أعطاه اهللا  }٢٠{لقامن: ]نَِعَمُه َظاِهَرًة َوَباطِنَةً 

وا نِْعَمَة اهللاِ َال َوَآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َس [ ال نحصیها فقال تعالى: Uنعم اهللا  َأْلُتُموُه َوإِْن َتُعدُّ
ُصوَها   . }٣٤{إبراهيم:]ُحتْ

  في سورة الزخرف : Uمظاهر نعم اهللا 

  من هذه النعم منها : ورة الزخرف بعٌض كثیرة جدًا وقد ورد في س Uمظاهر نعم اهللا 
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َوَجَعَل لَُكْم فِيَها ُسبًُال الَِّذي َجَعَل َلُكُم األَْرَض َمْهًدا [ قال تعالى:نعمة األرض الممهدة،   -١
َتُدونَ  ُكْم َهتْ خرف:]َلَعلَّ األرض ممهدة سهلة  U، فهذه النعمة عظیمة إذ جعل اهللا  }١٠{الزُّ

 الزراعة في بها السیر علیها، وبها الطرق للتنقل واالهتداء إلى البلدان والمتاجر، وینتفع
واألموات، ولوال ذلك لكانت المشقة والتعب  األحیاء لعیوب ساترة أنها كما األبنیة وبناء

أحیا هذه األرض وجعلها نافعة  U، ولكن اهللا )١(والضیق  وعدم طاقة األفنیة والدور
   لإلنسان .

َل ِمَن السََّماِء َماًء ِبَقَدٍر َفَأْنَشْرَنا [الماء المنزل من السماء قال تعالى :  ةنعم  -٢ َوالَِّذي َنزَّ
فاألمطار بمقدار محدد، قدر حاجة اإلنسان، ال  ]١١الزُّخرف:[ ]َكَذِلَك ُتْخَرُجونَ ِبِه َبْلَدًة َمْیتًا 

تزید فیهلك الزرع و یكون الضرر، وال ینقص فیموت الزرع وال یكون النفع ، ولكنه غیث، 
 .  )٢(یغاث به العباد والبالد

َها َوَجَعَل لَُكْم ِمَن الُفْلِك َوالَِّذي َخَلَق [ قال تعالى: والفلك واألنعام األزواجنعمة  -٣ األَْزَواَج ُكلَّ
خرف:]َواألَْنَعاِم َما َتْرَكُبونَ   المخلوقات أصنافجمیع  أي :زواج ُكلَّهااألقصود بمالو  }١٢{الزُّ

 ، ومن هذه األزواج اإلنسان حیث منه الذكر واألنثى .)٣(Uالتي خلقها اهللا 
صنع اإلنسان  Uإلنسان لینتفع بها ویركب علیها، وبقدرة اهللا رها لیسختالدواب و  نعمة -٤

السفن لتنفعه في التنقل من مكان آلخر، فوجب على اإلنسان ذكر نعمة ربه علیه، والدعاء 
ُكْم إَِذا اْسَتَوْيتُْم َعَليْ [ إذا ركب علیها لقوله تعالى: ِه لَِتْسَتُووا َعَىل ُظُهوِرِه ُثمَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة َربِّ

َر َلنَا َهَذا َوَما ُكنَّا َلُه ُمْقِرنِنيَ  خرف: ]َوَتُقوُلوا ُسبَْحاَن الَِّذي َسخَّ فهنا تعلیم لإلنسان كیف  }١٣{الزُّ
، فالدعاء rیشكر ربه على نعمة الركوب بالدعاء كما علمنا القرآن الكریم وعلمنا رسول اهللا 

ُكُم اْدُعوِين [كما قال تعالى:ال ینبغي تركها ألن ذلك یعد تكبرًا عبادة جزء من ال َوَقاَل َربُّ
وَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ  فالدعاء   }٦٠{غافر:] َأْستَِجْب َلُكْم إِنَّ الَِّذيَن َيْستَْكِربُ

التي ال  U، فیجب على اإلنسان أن یقابل نعم اهللا Uجزء من العبادة وجزء من شكر اهللا 
والحمد، وحفظ هذه النعم، وعدم إهمالها أو اإلسراف فیها، ویكون شكر اهللا تحصى بالشكر 

                                                           
  .)٦٢٠/ ٢٧الرازي ( . مفاتیح الغیب، )٥٧٢/ ٢١جامع البیان، الطبري (: ) انظر١(
  .)٧٦٣(ص: السعدي  ،تفسیر كالم المنان: انظر )٢(
  .)٨٧/ ٥أنوار التنزیل، البیضاوي (انظر:  )٣(
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U  بالمحافظة على العبادات كلها وااللتزام بأوامره واالبتعاد عن نواهیهU  فالشكر یدیم ،
  النعم كما تقدم في منهجیة الشكر.

   Uمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل نعم اهللا 

 نعم علیه بنعم ال تحصى .لإلنسان، إذ أ Uبیان تكریم اهللا   -١
 التأكید على أن دوام النعم سببه الشكر . -٢
 توضیح أن الحفاظ على النعم فرض على اإلنسان.  -٣
 فساد اإلنسان  وٕاسرافه . سببه ناتج عنبیان أن زوال النعم   -٤

  
  .الحساب منهجیة یوم: الثالث المطلب

في أعماله، وأرسل له الرسل فبینوا له طریق الخیر وطریق  اً اإلنسان، وجعله مخیر  Uخلق اهللا      
اهللاُ َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َليَْجَمَعنَُّكْم إَِىل َيْوِم الِقَياَمِة [الشر، ومصیر كٌل منهما  فهناك یوم حساب قال تعالى:

فاإلنسان یعمل في هذه الحیاة الدنیا كٌل حسب اختیاره ووفق الطریق التي   }٨٧{النساء: ]َال َرْيَب فِيهِ 
َهَذا َما ُتوَعُدوَن لَِيْوِم [ لیحاسبه على أعماله قال تعالى: Uاختارها، وفي النهایة یرجع إلى اهللا 

 فال دخل للعقل أو - علیهم السالم- ، فیوم الحساب ال ُیعلم إال من خالل الرسل }٥٣{ص:] اِحلَساِب 
  االستنباط للعلم به، ومن هنا حذر كل نبي أمته من یوم الحساب ألنه كائن ال محالة .

َوَنَضُع [الخالئق قال تعالى: فیه اهللا یحاسب الذي الیوم یوم الحساب هو أوًال: مفهوم یوم الحساب:
ا َوَكفي بِنَا اَملَواِزيَن الِقْسَط لَِيْوِم الِقَياَمِة َفَال ُتظَْلُم َنْفٌس َشيًْئا َوإِْن  َكاَن ِمْثَقاَل َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل َأَتْينَا ِهبَ

*  َفَوَربَِّك َلنَْسَأَلنَُّهْم َأْمجَِعنيَ [: تعالى قال األعمال، عن السؤال الحساب فمن  }٤٧{األنبياء:]َحاِسبِنيَ 
عما عملوا في  ومسؤولون Uفالجمیع موقوفون بین یدي اهللا  }٩٣- ٩٢{احلجر: ]َعامَّ َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

 َمنْ ( :r النبي عن ،-رضي اهللا عنها- عائشة عن مناقشة فیه ما الحساب ومن ،حیاتهم الدنیا
 )٢(مناقشة فیه ولیس ألعمال،فیه ا  عرضتو  یسیر ما یكون الحساب ومن)١( )ُعذِّبَ  الِحَسابَ  ُنوِقَش 

- عن ابن عمرعلى عبده الذنوب والخطایا في اآلخرة كما سترها علیه في الدنیا  Uفیستر اهللا 

                                                           
  .)١١١/ ٨()٦٥٣٦ :ح(، باب من نوقش الحساب عذب الرقاق صحیح البخاري، كتاب )١(
  .)٣٠٧انظر : شرح العقیدة الطحاویة ،البراك (ص:  )٢(



  
 

٨٠ 
 

 َعِمْلتَ : َفَیُقولُ  َعَلْیِه، َكَنَفهُ  َیَضعَ  َحتَّى َربِّهِ  ِمنْ  َأَحُدُكمْ  َیْدُنو: (قال  rأن الرسول  -رضي اهللا عنهما
ُرُه، َنَعْم،: َفَیُقولُ  َوَكَذا، َكَذا َعِمْلتَ : َوَیُقولُ  َنَعْم،: َفَیُقولُ  َوَكَذا؟ َكَذا  ِفي َعَلْیكَ  َسَتْرتُ  ِإنِّي: َیُقولُ  ُثمَّ  َفُیَقرِّ

 - علیهم السالم–، فالحساب كائن یوم القیامة ، ولقد أخبر االنبیاء )١()الَیْومَ  َلكَ  َأْغِفُرَها َفَأَنا الدُّْنَیا،
ُه َلِذْكٌر َلَك [: أقوامهم بذلك قال تعالى خرف:] َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلونَ َوإِنَّ   rفبلغ النبي  }٤٤{الزُّ

فهذا إنذار وتبلیغ لهم أن یوم الحساب قادم  ،)٢(، وسوف یسألون عنه یوم القیامةإلیهقومه ما أوحي 
ْم  [أفعالهم وشهادتهم قال تعالى:هم و ال شك فیه، وسیسألون ویحاسبون على أقوال َسُتْكَتُب َشَهاَدُهتُ

خرف:َوُيْسَأُلونَ  َوُرُسُلنَا [قال تعالى:  وال تظلمهم شیئاً  فهناك مالئكة تسجل كل أفعالهم} ١٩] {الزُّ
خرف: ]َلَدْهيِْم َيْكُتُبونَ    .} ٨٠{الزُّ

 نحــو فبلغــت جمعهــا بعــض العلمــاء  : لیــوم الحســاب أســماء كثیــرة، وقــد ثانیــًا: أســماء یــوم الحســاب
وقـد  ویـوم الجمـع وغیرهـا، سماء الیوم اآلخر، ویـوم القیامـة، ویـوم البعـث،ومن هذه األ )٣(اسماً  ثمانین

ســمیت بعــض الســور بأســماء یــوم الحســاب، مثــل ســورة القیامــة، القارعــة، الغاشــیة، الحاقــة، وقــد أورد 
الیـوم ونظـرًا لعظـم أهمیـة هـذا ، )٤(هذه األسماء بعض العلمـاء وسـبب تسـمیة هـذا الیـوم بهـذه األسـماء

لیكـون اإلنسـان علـي بصـیرة  تعـددت أسـماءه وكثـرت صـفاتهتعدد وكثر ِذكـره فـي القـرآن الكـریم، كمـا 
  .)٥(ویستعد لهذا الیوم

   ثالثًا: حكم اإلیمان بالیوم اآلخر:

 بارزاً  r النبي كان: قال  tعن أبي هریرة  من أركان اإلیماناإلیمان بالیوم اآلخر ركن       
 َوِبِلَقاِئِه، َوُكتُِبِه، َوَمَالِئَكِتِه، ِباللَّهِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  (اِإلیَمانُ : قال اإلیمان؟ ما: فقال جبریل فأتاه للناس، یوما

فاإلیمان  ،فیجب اإلیمان بیوم الحساب ، وال یقبل إیمان من ال یؤمن به، )٦()ِباْلَبْعثِ  َوُتْؤِمنَ  َوُرُسِلهِ 
باهللا والیوم اآلخر أعظم أركان الدین لذلك قرنت كثیر من اآلیات بینهما، فمنكر هذا الیوم یعد كافرًا 

َوَمْن َيْكُفْر بِاهللاِ َوَمَالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َوالَيْوِم اآلَِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال [بل وضاًال قال تعالى: 
                                                           

  .)٢٠/ ٨()٦٠٧٠: ح(كتاب األدب، باب ستر المؤمن على نفسه  صحیح البخاري، )١(
  .)٢٧٤/ ٣مدارك التنزیل، النسفي ( :انظر )٢(
  .)٣٩٦/ ١١ابن حجر ( فتح الباري،انظر:  )٣(
  ).١٩القیامة الكبرى، العتیبي (ص:  :انظر )٤(
  .)٥٤٤: ص( التذكرة، القرطبيانظر:  )٥(
  .)٢٧تخریجه (ص: سبق )٦(
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بما قدم  Uفعلى أساس اإلیمان به یعمل اإلنسان ویستعد لهذا الیوم، للقاء اهللا   }١٣٦{النساء:]َبِعيًدا
من أعمال، أما الكافر الذي ال یؤمن بهذا الیوم فإنه ال یستعد لهذا الیوم وال یتزود له فینال من اهللا 

U . ما یستحق  

  ینقسم الناس إلى فریقین:رابعًا: موقف الناس من یوم الحساب وجزاءهم: 

اَعُة َال [: وهو المنكر لهذا الیوم والمكذب به قال تعالى: یق األولالفر   َوإَِذا قِيَل إِنَّ َوْعَد اهللاِ َحقٌّ َوالسَّ
اَعُة إِْن َنظُنُّ إِالَّ َظن ا َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقنِنيَ  وهؤالء هم الكفار  }٣٢{اجلاثية:] َرْيَب فِيَها ُقْلُتْم َما َنْدِري َما السَّ

غفلوا عن هذا الیوم العظیم، واستمروا في اللهو واللعب في هذه الدنیا الفانیة قال تعالى: الذین 
ى ُيَالُقوا َيْوَمُهُم الَِّذي ُيوَعُدونَ [ خرف:َفَذْرُهْم َخيُوُضوا َوَيْلَعُبوا َحتَّ ففي هذا الیوم یقفون  } ٨٣] {الزُّ

شيء، ویأخذ كل إنسان ما یستحق، فالكافر منكر لیوم الحساب  Uللحساب ال یخفي على اهللا 
َقْد َخِرسَ [منشغل في ملذات الدنیا وغیر مستعد لهذا الیوم، لذلك خسر خسرانًا مبینًا قال تعالى:

َتنَا َعَىل  اَعُة َبْغَتًة َقاُلوا َيا َحْرسَ ُم السَّ ى إَِذا َجاَءْهتُ ُبوا بِلَِقاِء اهللاِ َحتَّ ِمُلوَن َأْوَزاَرُهْم الَِّذيَن َكذَّ ْطنَا فِيَها َوُهْم َحيْ  َما َفرَّ
  ، فینال هؤالء المنكرون ما یستحقون لقاء تكذیبهم. }٣١{األنعام:] َعَىل ُظُهوِرِهْم َأَال َساَء َما َيِزُرونَ 

هذا ن الذین اتبعوا الرسل وصدقوهم، وآمنوا بالیوم اآلخر وأیقنوا بقدوم : وهم المؤمنو الفریق الثاني
فهم على استعداد للوقوف بین یدي   }١١٤{آل عمران:] ُيْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَِخرِ [:الیوم قال تعالى

بها طمعًا في رحمته  U، لذلك هم یكثرون من الطاعات واألعمال الصالحة حتى یالقوا اهللا Uاهللا 
ا  َمنْ [ ودخول جنته، وهؤالء هم الفائزون یوم القیامة قال تعالى: َآَمَن بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَِخِر َوَعِمَل َصاِحلً

ِْم َوَال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َحيَْزُنونَ   . }٦٢{البقرة:] َفَلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرهبِّ

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل یوم الحساب

كثار من الطاعات واألعمال الصالحة واالبتعاد عن ة إلى االستعداد لیوم الحساب واإلالدعو  -١
 .Uالمنكرات وكل ما یغضب اهللا 

 أو شقاء دائم . دائم التنبیه على أن الدار اآلخرة هي الباقیة، فإما نعیم  -٢
 بیان أن األعمال  صغیرها وكبیرها مكتوب لدى حفظة ال یفرطون.  -٣
 م له مدلوالته العظیمة .الحث على الفهم العمیق ألسماء یوم القیامة، ألن كل اس -٤
 توضیح أن العدل أساس الحساب یوم القیامة .  -٥
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 بیان أن منكر یوم الحساب كافر، ألنه من أركان اإلیمان. -٦
التنبیه على أن معرفة أحوال یوم الحساب متوقف على ما جاء به القرآن الكریم، وما أخبرنا  -٧

 .وال دخل للعقل به rبه النبي 
  

  .الشرك عاقبة منهجیة : الرابع المطلب

[َوَمــا َخَلْقــُت اِجلــنَّ : قـال تعـالى Uاإلنسـان مـن أجلهــا هـي عبادتــه   Uالغایـة التـي خلــق اهللا     
    Uودعـوا النـاس إلـى عبـادة اهللا -علـیهم السـالم–وجاء الرسل }٥٦{الذاريات: َواِإلْنَس إِالَّ لَِيْعُبُدوِن]

، ولـم  U، فمـن النـاس مـن آمـن ومـنهم مـن كفـر، وأشـرك مـع اهللا  Uووضحوا للناس كیفیة عبادته 
  یتبع الرسل فیما جاءوا من أجله .

 مع المشرك یدعو حیث، وٕالهیته ربوبیته في تعالى هللا شریك هو جعل الشرك أوًال: مفهوم الشرك:
قال  U، فالشرك أعظم الظلم للنفس التي خلقها اهللا )١(العبادة أنواع من بشيء یخصه أو، غیره اهللا

ُظْلٌم َعظِيمٌ [تعالى:  َك لَ ْ للناس طریق الحق وأنه وحده هو  U، فلقد بین اهللا } ١٣{لقامن:] إِنَّ الرشِّ
  . Uالمستحق للعبادة، ومع هذا انحرفوا عن الطریق الصحیح وأشركوا به 

  الشرك نوعان : عاقبته:ثانیًا: أنواع الشرك و 

 العبادة، أنواع من نوع بأي اهللا شریكًا یعبده أو یخصه مع یتخذ أن وهو النوع األول: الشرك األكبر:
َك بِِه َوَيْغِفُر [قال تعالى :  Uثم العظیم الذي ال یغفره اهللا وهو الظلم للنفس واإل إِنَّ اهللاَ َال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ

ْك بِاهللاِ َفَقِد اْفَرتَى إِْثًام َعظِيًام َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن  ما  هو وهذا النوع من الشرك }٤٨{النساء: ]ُيْرشِ
َوَلْن َينَْفَعُكُم [تناولته سورة الزخرف، وبینت أن صاحبه له عذاب عظیم یوم القیامة قال تعالى : 

ُكونَ  ُكْم ِيف الَعَذاِب ُمْشَرتِ خرف ]الَيْوَم إِْذ َظَلْمُتْم َأنَّ َفَوْيٌل لِلَِّذيَن َظَلُموا ِمْن َعَذاِب [وقال تعالى: }٣٩:{الزُّ
خرف:] َيْوٍم َألِيمٍ  فعذابهم شدید وهم خالدون في نار جهنم ال یخفف عنهم العذاب وال هم ،  }٦٥{الزُّ

نَا َوَناَدْوا َيا َمالُِك لَِيْقِض َعَليْ [ منها بخارجین، بل ویتمنون الهالك والفناء فال ینالونه قال تعالى :
ُكْم َماكُِثونَ  َك َقاَل إِنَّ خرف:] َربُّ  Uفقد ُحرموا من الجنة ودخلوا النار وُخلدوا فیها  بشركهم باهللا }٧٧{الزُّ

                                                           
  .)١٠: ص( الفوزان التوحید، )١(
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َم اهللاُ َعَلْيِه اَجلنََّة َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاملَِِني ِمْن َأْنَصارٍ [ قال تعالى:  ْك بِاهللاِ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيْرشِ ، }٧٢{املائدة:] إِنَّ
خرف:] إِنَّ اُملْجِرِمَني ِيف َعَذاِب َجَهنََّم َخالُِدونَ [ وقال تعالى: من السبع الموبقات التي  فالشرك }٧٤{الزُّ

 ،)الُموِبَقاتِ  السَّْبعَ  قال : (اْجتَِنُبوا r النبي عن t هریرة أبي تهلك صاحبها وتدخله نار جهنم، عن
؟ َوَما اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: َقاُلوا ، كما یستحق المشرك باهللا العذاب في الدنیا  )١()ِباللَِّه... (الشِّْركُ : َقالَ  ُهنَّ

خرف:] َفَلامَّ َآَسُفوَنا اْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم َأْمجَِعنيَ [ قال تعالى : فقوم موسى استحقوا ،  }٥٥{الزُّ
اإلنسان، لذلك كانت  معاصي، فالشرك أعظم )٢(العذاب ألنهم كفروا باهللا وأغضبوه بكثرة معاصیهم

هو الخالق والرازق والمنعم ثم بعد هذا كله ُیعبد  Uعاقبته وخیمة في الدنیا واآلخرة، إذ أن اهللا 
غیره، وُیتخذ من ال یستحق العبادة من دون اهللا ، ویسوى به فهذا ظلم عظیم، الیستحق صاحبه 

  وال دخول جنته . Uرضا اهللا 

أصغر، وهو  شركا فیسمى األكبر، الشرك درجة یبلغ لم وهذا النوع الثاني: الشرك األصغر:النوع 
  شركًا، ومن أمثلته ما یلي : تسمیته بالنص ثبت ما وهو ج من الملةرِ خْ من الكبائر، وال یُ 

 نیتهف واألفعال، ویكون قصده ومراده منها أن یرائي الناس، یفعله العبد من األعمال هو ما الریاء: -١
 بن عن محمودف U، فیصلي ویتصدق لیراه الناس ولیس ابتغاء مرضاة اهللا )٣( Uخالصة هللا  غیر
tَلِبید

 الشرك وما: قالوا  )اْألَْصَغرُ  الشِّْركُ  َعَلْیُكمُ  َأَخافُ  َما َأْخَوفَ  (ِإنَّ : قال r اهللا رسول أن )٤(
َیاُء،: قال اهللا؟ رسول یا األصغر : ِبَأْعَماِلِهمْ  النَّاُس  ُجِزيَ  ِإَذا: اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َلُهمْ  U اهللاُ  َیُقولُ  (الرِّ

، فالریاء منقص للعمل  )٥()َجَزاءً  ِعْنَدُهمْ  َتِجُدونَ  َهلْ  َفاْنُظُروا الدُّْنَیا ِفي ُتَراُءونَ  ُكْنُتمْ  الَِّذینَ  ِإَلى اْذَهُبوا
ال یقبل عمل العبد إن  Uوقد یكون محبط له، فال ینال العبد األجر والثواب على أعماله، ألن اهللا 

 َمنْ  الشِّْرِك، َعنِ  الشَُّرَكاءِ  َأْغَنى : (َأَنا rاهللا  رسول قال:  قال t هریرة أبي أشرك معه غیره، عن

                                                           

) ٢٧٦٦:ح(  ]ِإنَّ الَّــِذیَن َیــْأُكُلوَن َأْمــَواَل الَیتَــاَمى ُظْلًمــا[لى:اتعــ كتــاب الوصــایا، بــاب قــول اهللا صــحیح البخــاري، )١(
)١٠/ ٤( .  
  .)٢٧٧/ ٣النسفي (، مدارك التنزیل )٢(
  .)١٤٠: ص( الكالباذي ، الفوائد بحر )٣(

الحدیث،  قلیل ثقة ، كانr النبي عهد في األشهلي، ولد ثم األوسي رافع األنصاري بن عقبة لبید بن بن محمود )٤(
  .)١١٢/ ٥( ابن األثیر الغابة، .أسد )٥٧/ ٥( ابن سعد الكبرى، انظر: الطبقات .هـ ٩٦ سنة توفي

  .حسن حدیث )٣٩/ ٣٩()٢٣٦٣٠(ح: r النبي أصحاب من رجال أحادیث ، تتمة مسند األنصار،أحمد مسند) ٥(
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حتى  U، فیجب أن یكون العمل خالصًا هللا )١()َوِشْرَكهُ  َتَرْكُتهُ  َغْیِري، َمِعي ِفیهِ  َأْشَركَ  َعَمًال  َعِملَ 
ِه [ینال القبول قال تعالى:  ْك بِِعَباَدةِ َربِّ ا َوَال ُيْرشِ ِه َفْليَْعَمْل َعَمًال َصاِحلً َفَمْن َكاَن َيْرُجوا لَِقاَء َربِّ

هم اء مختلف عن ریاء المنافقین فریاؤ ویجب التنبیه هنا أن هذا النوع من الری }١١٠{الكهف:]َأَحًدا
، وهذا هو النفاق األكبر الموجب للخلود في النار، أما Uشرك أكبر فهم یبتغون بعملهم غیر اهللا 

دخل إلى عمله الریاء في تحسینه ، ولكن یُ Uالریاء المراد هنا فیكون قصد صاحبه وجه اهللا 
 .)٢(وتزیینه فهذا هو الشرك األصغر

 َحَلفَ  (َمنْ قال :  rأن رسول اهللا  - رضي اهللا عنهما-ففي حدیث ابن عمر Uالحلف بغیر اهللا  -٢
رضي -عن عبد اهللا بن عمر Uعن الحلف بغیر اهللا  rوقد َنهى النبي  ،)٣()َأْشَركَ  َفَقدْ  اللَّهِ  ِبَغْیرِ 

  )٤()ِلَیْصُمتْ  َأوْ  ِباللَّهِ  َفْلَیْحِلفْ  َحاِلًفا، َكانَ  قال:  (َمنْ  rأن النبي - اهللا عنهما

ویوجد في أقوال الناس بعض األمور الدقیقة التي ال ینتبه لها الكثیر حیث یكون الحلف بغیر اهللا 
U  دون أن یدري مثل قول: ما شاء اهللا وشئت أو لوال اهللا وفالن، والخطر هنا استخدام حرف

ستخدام الواو، والصحیح أن یستخدم اإلنسان حرف العطف ثم فیقول: ما شاء اهللا ثم شئت، ألن ا
بینهما، أما  قرن إذ العبد مشیئةو  U اهللا مشیئة قد ساوى بین اإلنسان  یجعلالعطف بالواو 

 قال )٥(مساویة له تلیسو  Uاهللا  لمشیئة تابعة العبد مشیئة استخدام حرف العطف ثم فإنه یجعل
معلوم أن هذا النوع من الشرك غیر و  }٢٩{التَّكوير:] َوَما َتَشاُءوَن إِالَّ َأْن َيَشاَء اهللاُ َربُّ الَعاَملِنيَ [ :تعالى

 كان مخرج من الملة، فهو من الكبائر وعلى العبد الحذر منه والمسارعة الى التوبة، فإنه إن لم یتب
، فهو غیر مخلد في )٦(الجنة أدخله ثم عذبه شاء وٕان عنه، Uاهللا  عفا شاء إن المشیئة تحت

 بغیر األصغر إذ أنه من الممكن أن یتحول إلى شرك أكبر كالحلفالنار، فیجب الحذر من الشرك 
العظمة، فهذا أمر خطیر یتحول به اإلنسان من  في U هللا مساوٍ  به المحلوف أن اعتقد إذا اهللا

  مسلم إلى  كافر، فالبد من الحذر من هذا األمر. 

  

                                                           
  .)٢٢٣/ ٨(  )٧٥٨٤(ح: U اهللا غیر عمله في أشرك من باب ،كتاب الرقاق، مسلم صحیح )١(
  .)٤٩٧/ ٢( الحكميالقبول،  معارج ) انظر:٢(
  ).٤٠سبق تخریجه (ص: )٣(
  .)١٨٠/ ٣()٢٦٧٩ البخاري، كتاب الشهادات، باب كیف یستحلف(ح: صحیح )٤(
  .)٤٤٢/ ٢( الحكميالقبول،  معارج انظر: )٥(
  .)٥٥انظر: اإلیمان بین السلف والمتكلمین، الغامدي (ص:  )٦(
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  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل عاقبة الشرك

 هو المستحق للعبادة، فهو الخالق والرازق والمنعم على اإلنسان.  Uبیان أن اهللا -١
 . Uبیان أن الشرك األكبر ذنب عظیم ال یغفره اهللا  -٢
 الحث على اإلسراع بالتوبة من الشرك األصغر . -٣
حتي ال یقع  ،- علیهم السالم–التي وضحها الرسل التنبیه على االلتزام بعبادة اهللا بالطریقة   -٤

 والشرك األصغر وهو ال یدري . المسلم في المعصیة
  

  .واإلنشاء منهجیة الخلق:  الخامس المطلب

خالق كل شيء، خلق هذا الكون في أحسن صورة وأكملها، وقد تناولت سورة الزخرف  Uاهللا      
  جانبین من الخلق واإلنشاء :

  ویظهر ذلك من خالل اآلتي :الجانب األول : خلق السماوات واألرض: 

َامَواِت َواألَْرَض [:السماوات واألرض بالحق قال تعالى Uخلق اهللا  -١ َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ه السماوات الخلق العظیم ال یكون إال من إل وكل ذي عقل یدرك أن هذا،  }٧٣{األنعام:]بِاَحلقِّ 

َام [: واألرض حتى الكفار یعترفون بذلك فقال تعالى  َواِت َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَق السَّ
خرف: ]َخَلَقُهنَّ الَعِزيُز الَعلِيمُ   Uفي ستة أیام، مع أنه السماوات واألرض  Uاهللا  خلق وقد  }٩{الزُّ

نسان التأني في األمور وعدم وفي ذلك تعلیم اإل ،قادر على خلقها دفعًة واحدة إال أنه لم یفعل
اٍم َ إِنَّ [ قال تعالى: )١(االستعجال َامَواِت َواألَْرَض ِيف ِستَِّة َأيَّ ُكُم اهللاُ الَِّذي َخَلَق السَّ  ،}٥٤{األعراف:] َربَّ

 الخلق العظیم ال یكون إال من إله قادر علیم حكیم، رب السماوات واألرض فهذا
ْنَيا بِِزينٍَة [ جعل فیهما منافع للناس وزینة قال تعالى: -٢ َامَء الدُّ نَّا السَّ فات:] الَكَواكِِب إِنَّا َزيَّ  . }٦{الصَّ
َتُدونَ [قال تعالى: لطرقاتجعل فیها النجوم لهدایة الناس في  -٣ ] َوَعَالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم َهيْ

فجعل في األرض معالم من جبل وسهل، لیستدل بها اإلنسان، وجعل النجم لیهتدي به  }١٦{النحل:
  .)٢(اإلنسان في البر والبحر

                                                           
  .)١٦/ ٣اإلیمان بین السلف والمتكلمین، الغامدي ( :انظر )١(
  .)٢٢٢/ ٣انظر: أنوار التنزیل، البیضاوي( )٢(
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َوَأْلَقى ِيف األَْرِض َرَواِيسَ َأْن [ الرواسي كاألوتاد تحفظها قال تعالى :جعل في األرض الجبال  -٤
َتُدونَ  ُكْم َهتْ وكل ذلك ،  }٧{النَّبأ:] َواِجلَباَل َأْوَتاًدا[: وقال تعالى }١٥{النحل: ]َمتِيَد بُِكْم َوَأْهنَاًرا َوُسبًُال لََعلَّ

الخلق ال بد من حمد اهللا تعالى على ما أنعم به لمنفعة اإلنسان، وبعد كل هذا الفضل والعظم في 
َامَواِت َواألَْرَض [ على اإلنسان قال تعالى: فهي نعمة عظیمة  }١{األنعام:] اَحلْمُد هللاِ الَِّذي َخَلَق السَّ

  وقدرته واستحقاقه للعبادة . Uودلیل على خلق اهللا 
  الجانب الثاني : خلق اإلنسان 

ْلنَاُهْم [: وفضله على سائر خلقه قال تعالىخلق اهللا اإلنسان من طین  -١ ْمنَا َبنِي َآَدَم َوَمحَ َوَلَقْد َكرَّ
ْلنَاُهْم َعَىل َكثٍِري ِممَّْن َخَلْقنَا َتْفِضيًال  والكفار  ، }٧٠{اإلرساء: ]ِيف الَربِّ َوالبَْحِر َوَرَزْقنَاُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّ

َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن [ لك یكفرون باهللا الذى خلقهم فقال تعالى:لإلنسان ومع ذ  Uیعترفون بخلق اهللا
ى ُيْؤَفُكونَ  خرف:] َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ اهللاُ َفَأنَّ لى مناقضة أنفسهم فكبرهم وعنادهم أدى بهم إ،  }٨٧{الزُّ

، لو تفكر فیها اإلنسان وعقلها جیدًا لما حاد  Uوالكفر بالذي خلقهم، فاإلنسان آیة من آیات اهللا 
َوِيف َأْنُفِسُكْم َأَفَال [ قال تـعالى: Uعن الصواب المؤدي حتمًا إلى اإلیمان باهللا 

ونَ  وصدق رسله، فخلق اإلنسان  Uفخلق اإلنسان آیة تدل على توحید اهللا    }٢١{الذاريات:]ُتْبِرصُ
الروح، ثم تختلف الصور واأللوان واأللسنة  فیه نفخثم  عظماً  ثم مضغة ثم علقة ثم من نطفة
  ألیس هذا من صنع اهللا الذي أتقن كل شيء، بلى إنه على كل شيٍء قدیر . ،)١(والطبائع 

القـــادر علـــى خلـــق الســـماوات واألرض واإلنســـان، وهـــي مـــن  Uأن اهللا وحـــده  یتبـــین ممـــا ســـبق    
بداعـــه فـــي الخلـــق واإلنشـــاء، فوجـــب علـــى اإلنســـان االعتبـــار لـــدالئل واآلیـــات علـــى كمـــال قدرتـــه وإ ا

واالتعـاظ وعبـادة اهللا وحـده ال شــریك لـه، فهـو الخــالق لكـل شـيء، وهـو وحــده المسـتحق للعبـادة، وهــو 
وحـدة المسـتحق للحمـد والشـكر، كمــا ویتضـح أن هنـاك فـرق بـین الخلــق واإلنشـاء، فـالخلق مـن العــدم  

َامَواِت [ن العدم قال تعالى: م Uمثل خلق السماوات خلقها اهللا   فقد }١١٧{البقرة:] َواألَْرضِ  َبِديُع السَّ
أمـا اإلنشـاء یكـون مـن شـيء موجـود سـابقًا مثـل  ،)٢(یكـن لم مما سبق مثال على غیر وأبدعها خلقها

يِـي الِعَظـاَم َوِهـَي [اإلنسان قـال تعـالى:  َب َلنَا َمَثًال َوَنِيسَ َخْلَقُه َقاَل َمـْن ُحيْ يِيَهـا الَّـِذي * َرِمـيمٌ َوَرضَ ُقـْل ُحيْ
ةٍ  َل َمرَّ    } ٧٩ -٧٨ {يس: ]َأْنَشَأَها َأوَّ

                                                           
  .)١٠٢/ ٥انظر: فتح القدیر، الشوكاني ( )١(
  .)٧٤/ ١( الخازن  التنزیل، معاني في التأویل انظر: لباب )٢(
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  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل الخلق واإلنشاء

 ، فهو الخالق والمبدع لهذا الكون.Uبیان عظمة اهللا  -١
 المستحق للعبادة دون غیره، فهم ُیخلقون وال َیخلقون .  Uالتأكید على أنه -٢
 .Uفاق المؤدیة إلى اإلیمان باهللا التفكر والتأمل في األنفس وفي اآلالدعوة إلى  -٣
 ، فهو القوي العزیز الخالق المبدع . Uبیان الحاجة واالفتقار إلى اهللا   -٤
، إذ هم أنفسهم یعترفون بالخالق Uتوضیح بطالن مزاعم الكفار، وعبادتهم لغیر اهللا  -٥

 المسار والتفكیر.ولكنهم یعبدون غیره، فهم بحاجة إلى تصحیح 
في الخلق، وانعكاس ذلك على سلوكیات المسلم  Uالتنبیه على استشعار عظمة اهللا  -٦

 وعبادته.
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  الثاني المبحث

  الزخرف سورة في  الدعوي والتغییر اإلصالح منهجیات

  

  -: مطالب  أربعة علي ویشتمل

  

  . الركوب دعاء منهجیة:   األول المطلب

  

  . األعمى منهجیة التقلید:    الثاني المطلب

  

  . المؤمنین منهجیة صفات:  الثالث المطالب

  

  . والضالل منهجیة الهدى:   الرابع المطلب
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  الركوب دعاء منهجیة:   األول المطلب

 rبالدعاء، كما أن النبي  إلیهبالتوجه  Uالدعاء من العبادات الهامة، حیث أمرنا اهللا  یعد     
في كافة أموره طالبًا توفیقه وعونه، وقد تناولت سورة  Uكان یكثر من الدعاء، ویتوجه إلى اهللا 

من أنواع الدعاء وهو دعاء الركوب، وقبل توضیحه البد من الوقوف عند بعض  اً الزخرف نوع
  األمور الهامة:  

التبرؤ من و   Uبطلب العون، ففیه االفتقار إلى اهللا  Uهو التوجه الى اهللا : أوًال: تعریف الدعاء
، حیث یلجأ العبد إلى خالقه لیمده بالعون )١(، فهو سمة العبودیةUالحول والقوة إال من اهللا 

   .ویثاب علیها فیؤجر U اهللا العبد إلى بها یتقرب والتوفیق في أموره كلها، والدعاء عبادة

    من الدعاء  ذكرهما القرآن الكریم : نوعانهناك  ثانیًا: أنواع الدعاء:

 )٢(النفع طالبًا منه كشف الضر عنه وجلب U: وهو توجه العبد إلى اهللا المسألة النوع األول: دعاء
َك]: قال تعالى فقد أنكرت اآلیة الكریمة  ، }١٠٦{يونس: [َوَال َتْدُع ِمْن ُدوِن اهللاِ َما َال َينَْفُعَك َوَال َيُرضُّ

بالسؤال لتلبیة  U، فالعبد یتوجه إلى اهللا  Uدعاء من ال یملك النفع والضر، إذ هما بید اهللا 
اِع إَِذا َدَعاِن َفْلَيْستَِجيُبوا ِيل  حاجاته قال تعالى: [َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم َيْرُشُدوَن]َوْلُيْؤِمنُ  في كافة   Uوهذا حال كل مؤمن إذ یطلب عون وتوفیق اهللا }١٨٦{البقرة: وا ِيب َلَعلَّ
 شؤونه. 

بكافة أنواع العبادة سواء بالقول كالذكر وغیره  U: وهو التقرب إلى اهللا العبادة النوع الثاني: دعاء
ُكُم  أو بفعل الجوارح كالصالة والصدقة، وهذا النوع كثیر في القرآن الكریم قال تعالى: [َوَقاَل َربُّ

وَن َعْن ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن] الدعاء  فجاء  }٦٠افر:{غ اْدُعوِين َأْسَتِجْب َلُكْم إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُ
وَن َعْن ِعَباَدِيت] ، بدلیل قوله تعالى:)٣(هنا بمعنى العبادة   فوصفت اآلیة الكریمة  [إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْكِربُ

                                                           

  .)٤ ص:( الدعاء، الخطابي  شأن )١(
  .)٣٧٧/ ١( تیمیة ابن .النبوات، )١٠/ ١٥( تیمیةالفتاوى، ابن  انظر: مجموع )٢(
  .)١٧٥ /٤( الزمخشري الكشاف، )٣(
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 بن النعمان وعنمتكبر وسینال جزاءه، بدخوله جهنم، ألنه ترك الدعاء،  Uأن الذي  ال یدعو اهللا 
َعاءُ قال:  r النبي عن tبشیر   .)١()الِعَباَدةُ  ُهوَ  (الدُّ

النوعــان متالزمــین،  وأشــمل، وٕان كــان  لةالمســأ دعــاء مــن أبلــغ العبــادة دعــاء العالقــة بــین النــوعین:
  Uلة متضــمن لـدعاء العبـادة، فقـد أمــر اهللامسـأالدعـاء  المســألة، كمـا أن دعـاءفـدعاء العبـادة مسـتلزم 
،فهو )٢( U في عبادة، إذ أنه ینفذ أوامر اهللا، فالعبد في هذه الحالة یكون إلیهعبده بالدعاء والتضرع 

یعبد اهللا ویرجو رحمتـه ویخـاف مـن عذابـه، فكـل عابـد سـائل، وكـل سـائل عابـد، فالسـائل یطلـب دفـع 
، فهـــو یخـــاف اهللا Uالضــرر عنـــه وجلـــب النفــع، والعابـــد یطلـــب ذلــك مـــن خـــالل االمتثــال ألوامـــر اهللا

  .)٣( ویرجو عفوه

بالدعاء متى شاء فأبواب السماء  Uیستطیع العبد أن یتوجه إلى اهللا  ثالثًا: أوقات الدعاء:
مفتوحة لالستجابة فیتوجه العبد لربه طلبًا للعون، والدعاء من أنواع العبادة، إذ یتوجب على المؤمن 

ُكُم اْدُعوِين َأْستَِجْب لَُكْم إِنَّ الَِّذينَ [:وعدم االستكبار قال تعالى Uعبادة اهللا  وَن َعْن  َوَقاَل َربُّ َيْسَتْكِربُ
،  فاإلنسان محتاج لخالقه لیعینه في قضاء حوائجه، }٦٠{غافر: ]ِعَباَدِيت َسَيْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِرينَ 

إلعانته وتوفیقه، أما المشرك   Uفي كل األوقات رافعًا یدیه، متضرعًا له Uفیلجأ المسلم إلى اهللا 
ْم ُمنِيبَِني [وقت الشدة فقط قال تعالى: Uفإنه یلجأ إلى اهللا  ُ ُثمَّ إَِذا  إليهَوإَِذا َمسَّ النَّاَس ُرضٌّ َدَعْوا َرهبَّ

ُكونَ  ِْم ُيْرشِ ًة إَِذا َفِريٌق ِمنُْهْم بَِرهبِّ وم:] َأَذاَقُهْم ِمنُْه َرْمحَ فإذا مسهم الضر من قحط أو مرض لجأوا  }٣٣{الرُّ
وهذا  ،)٤(إذا كشف عنهم الضر عادوا إلى شركهم مرة أخرىوتابوا من شركهم، ثم  Uالى اهللا 

، وأنه تعالى Uربه في السراء والضراء، ألن المسلم یعلم أنها عبادة هللا  دعوبخالف المؤمن الذي ی
اِع إَِذا [قریب مجیب الدعاء قال تعالى : َدَعاِن َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّ

ُهْم َيْرُشُدونَ  قن بأن الدعاء من اإلیمان وأنه فالمسلم ُمو ،  }١٨٦{البقرة:] َفْلَيْسَتِجيُبوا ِيل َوْلُيْؤِمنُوا ِيب لََعلَّ
  ، فال ُیقصر فیه، وهناك بعض األوقات التي یستحب فیها الدعاء منها:Uتلبیة ألوامر اهللا 

                                                           
  . األلباني صححه )٢١١/ ٥(  )٢٩٦٩ البقرة (ح: سورة ومن: تفسیر القرآن، باب كتابالترمذي ، سنن )١(
  .)١١/ ١٥(، ابن تیمیة  الفتاوى مجموع )٢(
  .)٢٤٠/ ١٠( المرجع السابق )٣(
  .)٤٨/ ٢١( المراغي تفسیر :انظر )٤(
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 َوُهوَ  رَّبِّهِ  ِمن اْلَعْبدُ  َیُكونُ  َما قال: (َأْقَربُ  rاهللا  رسول أن t هریرة أبي وقت السجود، عن  -١
  )١()الدَُّعاءَ  َفَأْكِثُروا َساِجٌد،

 َوَتَعاَلى تََباَركَ  َربَُّنا (َیْنِزلُ :  قال r اهللا رسول أن t هریرة أبي عن، اللیل من األخیر الثلث -٢

 َلُه، َفَأْسَتِجیبَ  َیْدُعوِني َمنْ :  َفَیُقولُ  اآلِخُر، اللَّْیلِ  ُثُلثُ  َیْبَقى ِحینَ  الدُّْنَیا، السََّماءِ  ِإَلى َلْیَلةٍ  ُكلَّ 
  )٢()َلهُ  َفَأْغِفرَ  َیْسَتْغِفُرِني َوَمنْ  َفُأْعِطَیُه، َیْسَأُلِني َوَمنْ 

 ُتَردَّانِ  َقلََّما َأوْ  ُتَردَّاِن، َال  :(ِثْنتَانِ rاهللا  رسول قال: قال tسعد بن سهل عند اآلذان عن - ٣
  )٣()َبْعًضا َبْعُضُهمْ  ُیْلِحمُ  ِحینَ  اْلَبْأسِ  َوِعْندَ  النَِّداِء، ِعْندَ  الدَُّعاءُ 

 َبْینَ  الدَُّعاءُ  ُیَردُّ  (َال : r اهللا رسول قال: قال  tمالك بن عن أنس،  قامةواإل ذاناآل بین -٤
َقاَمةِ  اْألََذانِ    )٤()َواْإلِ

 یوم ذكر r رسول أن  tهریرة أبي عنیستجیب للعبد فیها  ساعة ففیه  الجمعة یوم  -٥
 َشْیًئا، َتَعاَلى اللَّهَ  َیْسَألُ  ُیَصلِّي، َقاِئمٌ  َوُهوَ  ُمْسِلٌم، َعْبدٌ  ُیَواِفُقَها الَ  َساَعٌة، (ِفیهِ  :فقال الجمعة

 )٥()ِإیَّاهُ  َأْعَطاهُ  ِإالَّ 
ویتبین مما سبق أن الدعاء في كل وقت ولكن هناك أوقات یستحب الدعاء فیها، فیجب على 
المسلم اإلكثار منه في تلك األوقات، والدعاء باألدعیة الواردة في الكتاب الكریم أو المأثورة عن 

  . rالنبي 

ة ء، ویدعو باألدعیعلى اإلنسان أن یتخیر وقت اإلجابة لإلكثار من الدعا رابعًا :األدعیة المأثورة:
 سورة الزخرف دعاء الركوب قال تعالى : الواردة في الكتاب والسنة، ومن األدعیة التي تناولتها

ُكْم إَِذا اْسَتَوْيُتْم َعَلْيِه َوَتُقوُلوا ُسْبَحاَن الَِّذي َس [ َر َلنَا َهَذا َوَمالَِتْسَتُووا َعَىل ُظُهوِرِه ُثمَّ َتْذُكُروا نِْعَمَة َربِّ ُكنَّا  خَّ
نَا َملُنَْقلُِبونَ * َلُه ُمْقِرنِنيَ  ا إَِىل َربِّ خرف: ]َوإِنَّ ، فالقرآن یعلمنا ذكر نعمة اهللا علینا عند  }١٤-١٣{الزُّ

الركوب، وذكر النعمة یكون بحمده تعالى على تسخیره هذه النعم من دواب وسفن وغیرها لنركب 

                                                           
  .)٤٩/ ٢()١٠١٧والسجود (ح:  الركوع في یقال ما باب ،كتاب الصالة، مسلم صحیح )١(
  ).٦٣سبق تخریجه (ص:   )٢(
  . األلبانيصححه  )٢١/ ٣( )٢٥٤٠ (ح:، كتاب الجهاد، باب الدعاء عند اللقاءداود أبي سنن )٣(
صححه  )١٤٤/ ١( )٥٢١ (ح: واإلقامة األذان بین الدعاء في جاء ما داود، كتاب الصالة، باب أبي سنن )٤(

  األلباني.
  .)١٣/ ٢()٩٣٥ الجمعة (ح: یوم في التي الساعة البخاري، كتاب الجمعة، باب صحیح )٥(
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Uعلیها وما كنا مطیقین لذلك لوال فضل اهللا 
كذلك دعاء السفر فعن  rوقد علمنا رسولنا الكریم، )١(

 (ُسْبَحانَ :قال ثم ثالثا، كبر سفر، إلى خارجا بعیره على استوى إذا كان rأن النبي t ابن عمر 
رَ  الَِّذي  اْلِبرَّ  َهَذا َسَفِرَنا ِفي َنْسَأُلكَ  ِإنَّا اللَُّهمَّ  َلُمْنَقِلُبوَن، َربَِّنا ِإَلى َوإِنَّا ، ُمْقِرِنینَ  َلهُ  ُكنَّا َوَما ، َهَذا َلَنا َسخَّ

نْ  اللَُّهمَّ  َتْرَضى، َما اْلَعَملِ  َوِمنَ  َوالتَّْقَوى، اِحبُ  َأْنتَ  اللَُّهمَّ  ُبْعَدُه، َعنَّا َواْطوِ  َهَذا، َسَفَرَنا َعَلْیَنا َهوِّ  الصَّ
 اْلُمْنَقَلبِ  َوُسوءِ  اْلَمْنَظِر، َوَكآَبةِ  السََّفِر، َوْعثَاءِ  ِمنْ  كَ بِ  َأُعوذُ  ِإنِّي اللَُّهمَّ  اَألْهِل، ِفي َواْلَخِلیَفةُ  السََّفِر، ِفي
فالدعاء شكر  )٢()َحاِمُدونَ  ِلَربَِّنا َعاِبُدونَ  تَاِئُبونَ  آِیُبونَ : ِفیِهنَّ  َوَزادَ  َقاَلُهنَّ  َرَجعَ  َوإَِذا َواَألْهِل، اْلَمالِ  ِفي

   على فضله ونعمه التي ال تحصى. Uوحمد هللا 

یرجوه ویدعوه ویستعین به فعلیه أن یلتزم بعض  Uإذا أقبل العبد على اهللا خامسًا: آداب الدعاء: 
  منها:والتي اآلداب 

 . Uالطهارة فعلى الداعي أن یكون متوضًأ، ومستعدًا للوقوف بین یدي اهللا  -١
 .)٣(القبلة  استقبال -٢
 كثرة االستغفار، والتوبة من الذنوب والمعاصي. -٣
 رضي-  عائشة قلیلة عن كلمات في الكثیر الخیر یجمع الذي وهو الكالم، بجوامع الدعاء -٤

 )٤()َذِلكَ  ِسَوى َما َوَیَدعُ  الدَُّعاِء، ِمنَ  اْلَجَواِمعَ  َیْسَتِحبُّ  r اللَّهِ  َرسولُ  (َكانَ  :قالت - عنها اهللا
ُه نَِداًء إِْذ َناَدى [ قال تعالى: Uهللا  والخشوع التذلل من فیه لما الدعاء في الصوت خفض -٥ َربَّ

ا  }٣{مريم: ]َخِفي 
، َیا السََّماِء، ِإَلى َیَدْیهِ  :(...َیُمدُّ r اهللا رسول قال: قال t هریرة أبي عن، الحالل أكل -٦  َیا َربِّ

،   )٥()؟ ِلَذِلكَ  ُیْسَتَجابُ  َفَأنَّى ِباْلَحَراِم، َوُغِذيَ  َحَراٌم، َوَمْلَبُسهُ  َحَراٌم، َوَمْشَرُبهُ  َحَراٌم، َوَمْطَعُمهُ  َربِّ
 :للدعاء فضل وثواب عظیم، فهو مفتاح الفرج، وكشف الضر قال تعالى سادسًا: فضل الدعاء:

ْينَاُه َوَأْهَلُه ِمَن الَكْرِب الَعظِيمِ [  tعن أبي هریرة و  }٧٦{األنبياء:]َوُنوًحا إِْذ َناَدى ِمْن َقْبُل َفاْسَتَجْبنَا َلُه َفنَجَّ

فبالدعاء یحصل  )٦()َدَعاِني ِإَذا َمَعهُ  َوَأَنا ِبي َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  َأَنا:  َیُقولُ  اللَّهَ  ِإنَّ ( قال : rعن النبي 
                                                           

  .)٦٦/ ١٦( القرطبيالجامع ألحكام القرآن،  :انظر )١(
  .)١٠٤/ ٤()٣٢٥٤ السفر(ح: عند والدعاء الذكر باب ،الحج كتاب،  مسلم صحیح )٢(
  .)٢٤١/ ٨( لزحیليا المنیر، انظر: التفسیر) ٣(
  .صححه األلباني )٧٧/ ٢( )١٤٨٢ (ح: الوتر، باب الدعاء أبواب تفریع باب كتاب الصالة،  داود، أبي سنن )٤(
  .)٨٥/ ٣()٢٣٠٩(ح:  وتربیتها الطیب الكسب من الصدقة قبول مسلم، كتاب الزكاة، باب صحیح )٥(
  .)٦٦/ ٨()٦٩٢٧ الدعاء(ح: فضل باب، الدعوات كتاب،  مسلم صحیح )٦(
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، واذا كان اهللا معه فمن علیه، فالدعاء سالح المؤمن یكون معه أینما حل  Uالمسلم على معیة اهللا 
 َوُنورُ  الدِّیِن، َوِعَمادُ  اْلُمْؤِمِن، ِسَالحُ  قال: (الدَُّعاءُ  rأن النبي   tعلي بن أبي طالب ورحل فعن
  .)١()َواْألَْرضِ  السََّماَواتِ 

ال یرد یدیه خائبتین، فإما أن یستجیب  U: یدعو اإلنسان ربه بما شاء، واهللا : ثمرات الدعاءسابعاً 
 أبي له بما دعا به أو یكتب له من األجر والثواب یناله یوم القیامة أو یبعد عنه السوء بقدرها عن

 َأْعَطاهُ  ِإالَّ  َرِحٍم، ِبَقِطیَعةِ  وََال  ِبِإْثمٍ  َلْیَس  َیْدُعو، ُمْسِلمٍ  ِمنْ  قال: (َما rالنبي  عن  tالخدري سعید
لَ  َأنْ  ِإمَّا: َثَالثٍ  ِإْحَدى  السُّوءِ  ِمنَ  َعْنهُ  َیْدَفعَ  َأنْ  َوإِمَّا اْآلِخَرِة، ِفي َلهُ  َیدَِّخَرَها َأنْ  َوإِمَّا َدْعَوَتُه، َلهُ  ُیَعجِّ
، وهنا یجب التنبیه على أن الدعاء مجاب إال في بعض الحاالت منها الدعاء بقطع الرحم )٢()ِمْثَلَها

واإلثم أو الدعاء بظلم، كما یجب أن تحذر األم من الدعاء على ولدها، أو دعاء اإلنسان على 
  نفسه، فقد تكون ساعة استجابة فیقبل الدعاء.

  خالل الدعاء  منهجیات اإلصالح والتغییر من

 . Uعلى اإلكثار من الدعاء، لینال العبد من فضل اهللا الحث   -١
 الدعوة إلى االلتزام باألدعیة المأثورة .  -٢
 الحث على تخیر أوقات االستجابة .  -٣
 في الرخاء والشدة . Uالتنبیه على التوجه إلى اهللا   -٤
على اإلنسان، إذ سخر له األنعام وغیرها مما یركب، ولوال ذلك لصعبت  Uبیان فضل اهللا  -٥

 الحیاة على اإلنسان.
 الحث على دعاء اإلنسان لنفسه ولیس علیها في ساعات الغضب. -٦
 .لهمستجابة االعدم من وقت الرخاء ویذكرونه وقت الشدة،  نسون الدعاءیَ  نتحذیر مَ  -٧

 
  . األعمى منهجیة التقلید:  الثاني المطلب

في أشیاء مختلفة، فالخطر إن كان تقلید أعمى یتبعون غیرهم ویقلدونهم  نجد كثیرًا من الناس     
 دون تفكیر أو إعمال للعقل، فاإلسالم أعطى العقل منزلة عالیة، ورفع من شأنه، فهو أساس

فمدحت والتدبر،  والنظر، األهلیة، والقرآن مليء باآلیات التي تدعو إلى التعقل، ومناط التكلیف،
                                                           

 صححه الحاكم. )٦٦٩/ ١()١٨١٢ (ح: الدعاء كتاب، الحاكم ،الصحیحین على المستدرك )١(
  .صححه األلباني )٢٤٨: ص()٧١٠ والثواب(ح: األجر من للداعي یدخر ما المفرد، البخاري، باب األدب )٢(
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ذمت وأعمل عقله بالنظر والتأمل فهداه إلى الصواب، كما  Uاآلیات وأثنت على من أطاع اهللا 
أودع العقل في اإلنسان وبه  Uأعمى، فاهللا تقلیدًا آلباء اا التقلید وقلدو من عطلوا عقولهم، اآلیات 

والتأمل في هذا الكون، تمیز عن سائر المخلوقات، وجعل له وظیفة عظیمة، وهي النظر والتفكر 
  أنواع التقلید األعمى :من و  ،)١(طاقته حدود في االعتقاد أمور من كثیر إلى خالله لیصل من

ذم االسالم التقلید األعمى وخاصة التقلید في مسائل العقیدة ،  أوًال: التقلید األعمى في العقیدة:
لیدعوهم إلى عبادة اهللا  rوهذا ما حدث مع كفار األقوام السابقة وكفار قریش، فلقد جاءهم محمد 

وحده ال شریك له فقابلوه بالصد والرفض، ألنه جاء بمعتقد یخالف ما هم علیه من معتقدات ورثوها 
ا َعَىل َآَثاِرِهْم ُمْهَتُدونَ [:من آبائهم قال تعالى  ٍة َوإِنَّ ا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَىل ُأمَّ خرف:] َبْل َقاُلوا إِنَّ  وهذا  }٢٢{الزُّ

، )٢(الباطل علىال یدري أنه وهو  ،وصواب  حق على أنه صاحبه یعتقد الذي األعمى، قلیدالت هو
فهم ال یملكون الحجة العقلیة أو النقلیة على معتقداتهم الفاسدة، إال تقلید آبائهم الجهلة في  دینهم 

ْم َوَقاُلوا َلْو َشاَء [ ، وكانوا یبررون ألنفسهم عبادة األصنام قال تعالى:)٣( ْمحَُن َما َعَبْدَناُهْم َما َهلُ الرَّ
خرف:] بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ َخيُْرُصونَ  فقالوا لو شاء الرحمن ما عبدنا هذه األوثان، واهللا   }٢٠{الزُّ

U  ٍوهم بذلك اتبعوا  ، )٤(عن عبادتنا، وهذا باطل بل هو من الكذب لم ینزل بنا عقوبة ألنه راض
 لجمیع كبرى قاعدة فهو التقلید أعظمها أصول على مبني جمیعاً  الكفار الكفار فدینأسالفهم من 

 بل - السالم علیهم– الرسل به جاءت ما على دینهمیعتمدون في  ال الكفار من أولهم آلخرهم، فهم
 قال تعالى :)٥(وصدقوها ولم یقبلوا غیرها فآمنوا بها ،أنفسهم عند من ابتدعوها عتقداتاو  أصول على

ُفوَها إِنَّا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َعَىل [ ا َعَىل َآَثاِرِهْم َوَكَذلَِك َما َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ِيف َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر إِالَّ َقاَل ُمْرتَ ٍة َوإِنَّ  ُأمَّ
خرف: ]ُمْقَتُدونَ  فما فعله الكفار تقلید أعمى ال یعتمد على الدلیل أو البرهان في أخطر  }٢٣{الزُّ

لقضایا وأهمها، وهي قضیة العقیدة التي بها یدخل اإلنسان الجنة أو النار، فلو كان هؤالء الكفار ا
قال  uبراهیم على آبائهم ما كانوا یعبدون وتبرؤوا منها وفعلوا مثلما فعل إعندهم ذرة عقل ألنكروا 

ا َعاكُِفونَ  إِْذ َقاَل ِألَبِيِه َوَقْوِمِه َما َهِذِه التََّامثِيُل الَّتِي[ تعالى: ا َعابِِدينَ قَ *َأْنتُْم َهلَ َقاَل َلَقْد * اُلوا َوَجْدَنا َآَباَءَنا َهلَ
ینكر ما یعبد قومه ویوضح  uبراهیم فها هو إ }٥٤-٥٢{األنبياء: ]ُكنُْتْم َأْنتُْم َوَآَباُؤُكْم ِيف َضَالٍل ُمبِنيٍ 

                                                           
  .)١٢٨: ص( الحمد العقائد، محمد كتب في مصطلحات: انظر )١(
  .)٣١٧: ص(  اإلیمان، عبد اهللا األثر: انظر )٢(
  .)٨٩/ ٥(التنزیل، البیضاوي : أنوارانظر )٣(
  .)٥٨٣ - ٥٨٢/ ٢١(البیان، الطبري جامع :انظر )٤(
  .)٥٥: ص(الجاهلیة، صالح الفوزان  مسائل : شرحانظر )٥(
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قال  Uأنها ال تضر وال تنفع وأن اهللا الخالق هو المستحق للعبادة، وتبرأ من كل اآللهة إال اهللا 
َّا َتْعُبُدونَ [تعالى :  نِي َبَراٌء ِمم ُه َسَيْهِدينِ *َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم ِألَبِيِه َوَقْوِمِه إِنَّ ] إِالَّ الَِّذي َفطََرِين َفإِنَّ

خرف: باألمم   Uاآلباء توجب العقوبة كما فعل اهللا اتباعبحجة  Uفعبادة غیر اهللا   ،}٢٧-٢٦{الزُّ

بِنيَ [:السابقة قال تعالى َف َكاَن َعاقَِبُة املَُكذِّ خرف:] َفاْنَتَقْمنَا ِمنُْهْم َفاْنُظْر َكيْ وهذه عاقبة طبیعیة ،  }٢٥{الزُّ
  الهدى واستمر على ما هو فیه من الضالل . اتباعوعادلة لمن رفض 

ْم [قال تعالى:  هو أخف من السابق وأقل خطرًا  ثانیًا: التقلید األعمى في العادات والتقالید: َأْم َهلُ
يِن َما َملْ َيْأَذْن بِِه اهللاُ ْم ِمَن الدِّ ُعوا َهلُ َكاُء َرشَ ورى:]..ُرشَ  r النبي أن t سعید الخدري  أبي عن }٢١{الشُّ

 قلنا ،)َلَسَلْكُتُموهُ  َضبٍّ  ُجْحرَ  َسَلُكوا َلوْ  َحتَّى ِبِذَراٍع، َوِذَراًعا ِبِشْبٍر، ِشْبًرا َقْبَلُكمْ َمْن  َسَننَ  قال : (َلَتتَِّبُعنَّ 
یحذر األمة من التقلید األعمى، ویخبر  rفالنبي ،  )١()(َفَمنْ  :قال والنصارى ود،إلیه: اهللا رسول یا

لى العصیان ومنه ما یؤدي منه ما یؤدي إ ًا أعمى، وهذا النوعسیأتي یكون المسلم ُمقلد اً بأن زمان
یعیش بیننا الیوم ویتحدث  rیخبر عن زماننا، وكأنه   rإلى الكفر إن مس العقیدة، وكأن النبي 

، فنحن نجد الیوم التشبه بالكفار في  rعما یراه ، وهذا من أخبار الغیب الدالة على صدق النبي 
ن المنكرات التي ینهى عنها اإلسالم، ولكن في عاداتهم من ألبسة وألعاب واحتفاالت وغیرها م

الوقت ذاته نجد من یحارب هذا التقلید األعمى، ویدعو إلى التقلید البناء النافع، الذي ال یتعارض 
  مع الدین أو یمس به .

  منهجیات اإلصالح و التغییر من خالل التقلید األعمى

 التحذیر من التقلید األعمى، فإن عاقبته وخیمة .  -١
 ، للوصول إلى الطریق الصحیح . الصحیحة األدلة والبراهین اتباعكید التأ -٢
 الدعوة إلى التمسك بالكتاب والسنة وتطبیقها في كافة األمور.  -٣
الحث على النظر فـي القضـایا المختلفـة الـواردة مـن اآلخـرین، وتمحیصـها، وأخـد مـا یتوافـق مـع  -٤

 دیننا وترك ما یتعارض معه .
 هو باطل والذي یؤدي إلى الضالل والهالك والعقاب .التنبیه على رفض كل ما  -٥
م، التي قد تؤدي إلى االنحراف عن ود والنصارى في عاداتهم وتقالیدهلیها اتباعالتحذیر من  -٦

 الطریق المستقیم .

                                                           
  .)١٦٩/ ٤()٣٤٥٦(ح: إسرائیل  بني عن ذكر ما البخاري، كتاب أحادیث األنبیاء، باب صحیح )١(
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  . المؤمنین صفات منهجیة : الثالث المطلب

ـــتهم یتمیـــزون عـــن غیـــرهم، ویســـتحقونن بصـــفات جتحلـــى المؤمنـــو       وهـــذه  Uبهـــا ثـــواب اهللا  عل
وعدیدة عرضتها معظم السـور القرآنیـة، وركـزت سـورة الزخـرف علـى بعـض الصـفات  ةالصفات  كثیر 

  تذكر الباحثة منها:

ــا َوَكــاُنوا ُمْســلِِمنيَ [: قــال تعــالى : اإلیمــان  -١ ــوا بَِآَياتِنَ ــِذيَن َآَمنُ خــرف:] الَّ فهــي مــن أهــم  }٦٩{الزُّ
 مـن ألن، الحسـنة الصـفات باقي یجمع فإنه المسلم في توافرت إذا الصفات وأعظمها، ألنها

، فهـي أسـاس دخـول الجنـة، وبهـا )١(الكریمـة األخالق توفر وعالماته الصحیح اإلیمان ثمار
 الرسل، به جاءتهم بما وعملوا ورسله، اهللا وبكتابه بآیات المؤمنین الذین صدقوا Uمدح اهللا 

 بعمــل االتصــاف بــین فجمعــوا أحــوالهم، جمیــع فــي لــه منقــادین بقلــوبهم، هللا خاضــعین وكــانوا
َيا ِعَبـاِد َال َخـْوٌف [: في الدنیا واآلخرة  قال تعـالى U، فهؤالء أمَّنهم اهللا  )٢(والباطن الظاهر

َزُنونَ  خرف:] َعَلْيُكُم الَيْوَم َوَال َأْنُتْم َحتْ انتفي عـنهم  Uاإلیمان بآیات اهللا  بب صفةفبس  }٦٨{الزُّ
الخــوف والحــزن یــوم القیامــة، فــالخوف هــو الغــم مــن أمــر یحــدث فــي المســتقبل، والحــزن هــو 

، فـال یحزنـون علـى مـا مضـى فـي الـدنیا وال یخـافون مـن العـذاب فـي )٣(الغم مـن أمـر مـاضٍ 
  الدار اآلخرة ألنه بعید عنهم.

وهؤالء هم الذین  ،من النعیم لمن تحلى بصفة التقوى اخرة وما فیهاآل Uجعل اهللا :التقوى  -٢
رضاه  فيفابتعدوا عن المعاصي خوفًا من عقابه، وأقبلوا على طاعته  طمعًا  Uاتقوا اهللا 

U :خرف:] َواآلَِخَرُة ِعنَْد َربَِّك لِْلُمتَِّقنيَ [ قال تعالى أكرمهم فازوا فن هم الذین فالمتقو  }٣٥{الزُّ
، فادخر لهم ما هو أفضل وأكرم وأغلى من نعیم بالطاعة والتقوىألنهم التزموا  Uاهللا 
 "هيt، فالتقوى كما عرفها علي بن أبي طالب )٤(الزائل أال وهي جنات الخلد الدنیا

، والمتقون )٥(الّرحیل"  لیوم واالستعداد بالقلیل، والقناعة بالتنزیل والعمل الجلیل، من الخوف
بأوامر اهللا الطاعات واالبتعاد عن المعاصي بالتزامهم ، باإلكثار من  Uن للقاء اهللا مستعدو 

                                                           
  .)٨٠١/ ٢( الجلعود،  اإلسالمیة الشریعة في والمعاداة المواالة: انظر )١(
  .)٧٦٩: ص(،السعدي تفسیر كالم المنان)٦٣٩/ ٢١(،الطبري  البیان انظر: جامع )٢(
  .)١٤٠-١٣٩/ ٧( البیان ،الشنقیطي : أضواءانظر )٣(

  .)٣١٨٨/ ٥(القرآن، سید قطب  ظالل فيانظر:  )٤(
  .)٤٢١/ ١( الهدى، محمد الشامي سبل )٥(
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َام َيَتَقبَُّل اهللاُ ِمَن اُملتَِّقنيَ [منهم قال تعالى:  Uعن نواهیه ، فتقبل اهللا  وابتعادهم   }٢٧{املائدة: ]إِنَّ
 فاستحقوا األجر العظیم . 

نفسهم أصدقاء لیكونوا عونًا لهم على الخیر : ینتقى المسلمون ألاألخوة الصادقة  -٣
، فكما هم في الدنیا Uوالطاعات، فأخوتهم صادقة، وخلتهم وفیة، مبنیة على تقوى اهللا 

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض [ في اآلخرة فیكونوا كذلك أخالء قال تعالى:  Uیكافئهم اهللا األَِخالَّ
خ] َعُدوٌّ إِالَّ اُملتَِّقنيَ  فكل صدیق یتخلى عن صدیقه یوم القیامة إال المتقین  }٦٧رف:{الزُّ

لهم في یظ  Uاألوفیاء ألخالئهم، في إعانتهم على السیر على الطریق الصحیح كما أن اهللا
 الَ  َیْومَ  ِظلِِّه، في اللَّهُ  ُیِظلُُّهمُ  (َسْبَعةٌ :قال r النبي عن tهریرة  أبي عن ظله یوم القیامة

َقا َعَلْیهِ  اْجَتَمَعا اللَّهِ  ِفي َتَحابَّا ِظلُُّه... َوَرُجَالنِ  ِإالَّ  ِظلَّ  ، فاستحقوا هذا )١( )َعَلْیِه... َوتََفرَّ
 خوتهم .في أُ  Uالثواب ألنهم یبتغون وجه اهللا

 
  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل صفات المؤمنین

 الدنیا واآلخرة.الحث على التحلي باألخالق الكریمة ،ألنها سبب الفوز في  -١
 بیان أن اإلیمان أساس كل الصفات واألخالق الحسنة . -٢
 ، حتى ینال القبول .Uلوجه اهللا  اً التأكید على أن یكون العمل خالص -٣
هي التي تنفع وخالفها سبب في  Uبیان أن األخوة الصادقة المبنیة على تقوى اهللا  -٤

 الخسارة.
 

  والضالل  ىالهد منهجیة المطلب الرابع  :

، وهي )٢("المطلوب إلى یوصل ما على بلطف الهدایة هي الداللة" أوًال: مفهوم الهدایة والضالل:
وا الَعَمى َعَىل اُهلَدى]  :البیان والداللة واإلرشاد قال تعالى ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم َفاْسَتَحبُّ لت:[َوَأمَّ فقد  }١٧{فصِّ

، هم إلى التوحید، وجاءوهم بالمعجزات الباهراتلهم، وذلك بإرسال الرسل، فدعو  Uبین ووضح اهللا 
وقیل الهدایة أن یجد اإلنسان  ،)٣(الهدى على والضالل وأقاموا علیهم الحجة، لكنهم استحبوا الكفر

                                                           
  .)٥١سبق تخریجه ( ص:  )١(
  .)٥٢/ ١( المنار، محمد رشید تفسیر )٢(

  .)٧٤٧: ص( المنان، السعدي كالم تفسیر: انظر )٣(



  
 

٩٨ 
 

هدى الناس وبین لهم  U، فنجد أن اهللا )١(المنشود من یدله على الطریق الموصلة للغایة والهدف
ِدي إَِلْيِه َمْن [قال تعالى:  طرق الخیر، فمنهم من اتبع الهدى َتبِي إَِلْيِه َمْن َيَشاُء َوَهيْ اهللاُ َجيْ

ورى:]ُينِيُب  طرق الخیر التي بینها الرسل  اتباع، ومنهم من أصر على الضالل وهو عدم  }١٣{الشُّ

  . }١٠١{هود:] َوَما َظَلْمنَاُهْم َولَكِْن َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ [ووضحوها، فظلموا أنفسهم قال تعالى: 

یهدي من یشاء ویضل من یشاء، ومن یهده فال فاهللا تعالى  U الهدایة والضالل بید اهللا ثانیًا:
ُلَامِت َمْن َيَشأِ  مضل له، ومن یضلل فال هادي له قال تعالى : ُبوا بَِآَياتِنَا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِيف الظُّ [َوالَِّذيَن َكذَّ
اٍط ُمْسَتِقيٍم]  َعْلُه َعَىل ِرصَ  نیوضحو  –علیهم السالم -فالرسل ، }٣٩{األنعام:اهللاُ ُيْضلِْلُه َوَمْن َيَشأْ َجيْ

هم من نویحذرو  Uوطریق الهدایة، ویبلغونهم ما جاء من عند اهللا  للناس طریق الحق نویبینو 
 بین  ، فقدیسلكون، والناس لهم أن یختاروا أي الطریقین الذي یزینه الشیطان للناس  طریق الضالل

قال تعالى ، هم إلیها، ووضحها وضوح الشمس في رابعة النهاردعاطریق الهدایة و  قومهل rمحمد 
اٍط ُمْستَِقيمٍ َوإِنََّك [ : ورى:] َلتَْهِدي إَِىل ِرصَ  ،وهي هدایة البیان rفهذه هدایة یستطیعها } ٥٢{الشُّ

ِدي َمْن َأْحَبْبَت َوَلكِنَّ اهللاَ [ قال تعالى: )٢(وهناك هدایة ال یستطیعها وهي هدایة التوفیق إِنََّك َال َهتْ
ِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو َأْعَلُم بِاُملْهَتِدينَ  على دعوة قومه  اً حریص rفقد كان النبي  }٥٦{القصص: ]َهيْ

وقد تناولت سورة الزخرف هدایة البیان حیث یدعو  ،وهدایتهم، ولكنهم استحبوا العمى والضالل
َأَفَأْنَت ُتْسِمُع [قال تعالى:  Uلى اهللاإین لهم الطریق المستقیم ثم یدع شأنهم بالناس وی rمحمد 

ِدي  مَّ َأْو َهتْ خرف: ]الُعْمَي َوَمْن َكاَن ِيف َضَالٍل ُمبِنيٍ الصُّ ن یكون هو أنكار وتعجب من إوهنا  }٤٠{الزُّ
یتعب نفسه في دعاء  rصرارهم على الضالل، فكان إ على هدایتهم بعد كفرهم وعنادهم و  الذي یقدر

ألن الهدایة أو  ،)٣(نقادهم من الهالك ولكنهم رفضوا واستمروا على الكفرإقومه رغبًة منه في 
ِد اهللاُ َفُهَو اُملْهتَِدي َوَمْن ُيْضلِْل َفُأوَلئَِك ُهُم  قال تعالى : Uالضالل بید اهللا  [َمْن َهيْ

وَن] یهدیه بتوفیقه إلى الخیر والطریق المستقیم، ویبعده عن  Uفاهللا  ،}١٧٨{األعراف:اَخلاِرسُ
، والضالل هنا یكون بأن یعرض )٤(المنكرات، ومن یضلله فال یوفقه للخیر وهذا هو الخاسر

                                                           
  . )٣١٩٧/ ٥( الشعراوي انظر: الخواطر، )١(
  .)٥٣(ص:  السدحان ،: فوائد من شرح كتاب التوحید) انظر٢(
  .)٩١/ ٥: أنوار التنزیل، البیضاوي (انظر) ٣(
  .)٣٠٩، السعدي (ص: تفسیر كالم المنان: ) انظر٤(
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المستكبر عن الدعوة، وٕان ظهر له الحق، ویعرض المقلد عن النظر في اآلیات والدالئل التي تبین 
بطالن تقالیده وٕاثبات خالفها، ولیس معنى ذلك أن یخلق اهللا الضالل لمن شاء إضالله خلقًا، 

، فالكافر من اختار )١(هه علیه إكراهاً إلجاًء، ویكر  إلیهویجعله غریزة وطبعًا له، وال أن یلجئه 
  الضالل والمسلم من اختار الهدى .

  :الهدایة ثالثًا: أنواع

ٍء َخْلَقُه [:فقال تعالى  المشتركة بین الخلق جمیعهم أوًال : الهدایة العامة نَا الَِّذي َأْعَطى ُكلَّ َيشْ َقاَل َربُّ
وهــذه الهدایــة تعــم  جمیــع  وهــداه إلــى مــا خلقــه، فقــد أعطــى كــل شــيء صــورته،  }٥٠{طــه:] ُثــمَّ َهــَدى

فكــل نــوع مــن الحیــوان هــداه هدایــة  المخلوقــات، فهــدى الحیــوان إلــى جلــب مــا ینفعــه ودفــع مــا یضــره،
وكذلك هدى كل عضو هدایة تلیق به فهـدى الـرجلین للمشـي  ،تلیق به وٕان اختلفت أنواعها وصورها

وهــدى النحــل إلــى أن تتخــذ مــن  لمــا خلــق لــه،والیــدین للــبطش والعمــل واللســان للكــالم وكــل عضــو 
   .)٢(الجبال بیوتا، ومن الشجر واألبنیة وهدى الولد إلى التقام الثدي عند وضعه وطلبه

ـــــًا: ـــــة، ثانی ـــــان والدالل ـــــة البی ـــــاوالتعریـــــف  هدای قـــــال  )٣(لخیر والشـــــر، وطریقـــــي الهـــــالك والنجـــــاة ب
اٍط ُمْسَتِقيمٍ [تعالى: ورى: ]َوإِنََّك َلَتْهِدي إَِىل ِرصَ وهذا تقریر لهدایته تعالى وبیـان لكیفیتهـا وأن   }٥٢{الشُّ
قـــال  )٤(یهـــِدي بـــذلك النـــور مـــن یشـــاء اهللا هدایتـــه إلـــى اإلســـالم وســـائر الشـــرائع الســـماویة r اً محمـــد
ا [:تعالى وا الَعَمى َعَىل اُهلَدى َثُمودُ َوَأمَّ ـلت:] َفَهَدْينَاُهْم َفاْسَتَحبُّ  الخیـر والشـّر،فبـین لهـم سـبیل   }١٧{فصِّ

  .)٥(وطریق الحق والرشد وأعلمهم الهدى والضاللة، وأمرهم أن یتبعوا الهدى ویبتعدوا عن الضاللة

ــًا: ــة التوفیــق واإللهــام ثالث  قــال تعــالى: )٦(Uوهــي الهدایــة المســتلزمة لالهتــداء، وهــي بیــد اهللا  هدای
ِدي َمْن َيَشاءُ [ ثر: ]ُيِضلُّ اهللاُ َمْن َيَشاُء َوَهيْ قـال : كـان رسـول اهللا  t ابـن عبـد اهللا وعـن جـابر }٣١{املـدَّ
r  یخطب الناس، یحمد اهللا ویثني علیه بما هو أهله ، ثم یقول :(َمْن َیْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلـُه ،َوَمـْن

                                                           
  .)٣٣٦/ ٧محمد رشید رضا ( ،) تفسیر المنار١(
  .)٣٦-٣٥/ ٢ابن القیم ( ،بدائع الفوائدانظر: ) ٢(
 .)٣٧/ ٢المرجع السابق ( ) انظر:٣(

  .)٣٨/ ٨أبو السعود ( : إرشاد العقل السلیم،) انظر٤(
  .)٤٤٨/ ٢١الطبري ( ،انظر: جامع البیان )٥(
  .)٣٧/ ٢بدائع الفوائد، ابن القیم ( : انظر )٦(
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ِدي َمْن َأْحَبْبَت [:وقال تعـالى ، )١()ُیْضِلْل َفَال َهاِدَي َلهُ  عـن  Uفقـد نفـي اهللا  }٥٦{القصص: ]إِنََّك َال َهتْ
اٍط [ هــذه الهدایــة وأثبــت لــه هدایــة الــدعوة والبیــان فــي قولــه تعــالى:  rمحمــد ــِدي إَِىل ِرصَ ــَك َلَتْه َوإِنَّ

ورى:] ُمْسَتِقيمٍ    .)٢(عباده إلیهالذي دعا  Uوهو طریق اهللا  لى اإلسالم،إأي تهدیهم  }٥٢{الشُّ

إِنَّ [، قال  تعالى: )٣(ماإلیهوهي الهدایة إلى الجنة، والنار إذا سیق أهلهما  :هدایة اآلخرة رابعًا:
تِِهُم األَْهنَاُر ِيف َجنَّ  ِري ِمْن َحتْ ْم بِإِيَامِهنِْم َجتْ ُ اِت َهيِْدهيِْم َرهبُّ اِحلَ   }٩{يونس: ]اِت النَِّعيمِ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

َذا َوَما ُكنَّا لِنَْهتَِدَي َلْوَال َأْن َهَداَنا [ة فیها: وقال تعالى على لسان أهل الجن َوَقاُلوا اَحلْمُد هللاِ الَِّذي َهَداَنا ِهلَ
اِط اَجلِحيمِ [وقال  تعالى عن أهل النار: }٤٣{األعراف:] اهللاُ فات:] َفاْهُدوُهْم إَِىل ِرصَ أي   }٢٣{الصَّ

هوهم  ُفوهم طریقهاإووجِّ   .)٤(لى جهنم وعرِّ

وهذا ال یعني أن یترك الدعاة أمر هدایة الناس الى طریق  Uأن الهدایة من اهللا  الباحثةترى  
لى إیفعل، ثم بعد ذلك ترك أمرهم  r الخیر، فیجب علیهم البیان واإلیضاح كما كان النبي محمد

ْح َصْدَرُه  َفَمْن ُيِرِد اهللاُ َأْن َهيِدَيهُ [فمن یرد اهللا هدایته یشرح صدره للحق قال تعالى:  Uاهللا  َيْرشَ
َامءِ  ُد ِيف السَّ عَّ َام َيصَّ ُه َجيَْعْل َصْدَرُه َضيًِّقا َحَرًجا َكَأنَّ   . }١٢٥{األنعام:] لِْإلِْسَالِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضلَّ

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل الهدایة والضالل

  . Uبیان أن الهدایة والضالل بید اهللا  -١
 اإلسالم وتوضیحه وبیان معانیه . لىإالحث على الدعوة  -٢
 توضیح تعالیم الدین اإلسالمي . فيالتأكید على دور الدعاة  -٣
 كثار من الدعاء بتثبیت المسلم على الطریق الحق.الحث على اإل -٤
لى الطریق المستقیم، ولم یجعلهم من إعلى المسلمین إذ هداهم  Uبیان نعمة اهللا   -٥

 الضالین. 

                                                           
  .)١١/ ٣( )١٩٦٢ :ح( rأبواب الجمعة، باب صفة خطبته  كتاب الصالة، صحیح مسلم، )١(
  .)٥٦١/ ٢١الطبري ( جامع البیان، انظر: )٢(
  .)٣٧/ ٢بدائع الفوائد، ابن القیم ( )٣(
  .)١٨٨/ ٧أبو السعود ( العقل السلیم،إرشاد  )٤(
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فهو  ،في اختیاره لطریق الخیر أو الشر یر ولیس مسیرالتنبیه على أن اإلنسان مخ -٦
   .المسبق Uیختار طریق الهدایة أو طریق الضالل، وهذا كله بعلم اهللا 
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   المبحث الثالث
  سورة الزخرففي األخالقي واالجتماعي والتغییر  منهجیات اإلصالح

  
  -خمسة  مطالب : ىویشتمل عل

  

  الحق . اتباعمنهجیة المطلب األول   : 

  

  بر الوالدین . منهجیةالمطلب الثاني   : 

  

  عاقبة التكذیب.منهجیة المطلب الثالث  : 

  

  اتخاذ األخالء.منهجیة المطلب الرابع   :  

  

  . الصفح الجمیلمنهجیة المطلب الخامس : 
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  الحق . اتباع منهجیة : المطلب األول 

تبین صحتها ال تحتاج إلى كثیر من الجهد لت ال شك بأن طریق الحق واضحة بینة     
بالطریق الحق والمستقیم، الذي فیه مصلحة ومنفعة  –علیهم السالم –ومصداقیتها، فلقد جاء الرسل 

دراكهم ین أعرضوا عن هذا الحق لیس لعدم إهم، ولكن بعض المعانداتباعالبالد والعباد، لذلك وجب 
هم للهوى ووسوسة الشیطان لهم، اتباعالذي أصاب نفوسهم و ویقینهم بأنه الحق، بل لعنادهم والكبر 

  فأعرضوا عن الحق رغم بیانه ووضوحه وضوح الشمس في كبد السماء.

تناولت سورة الزخرف بیان إرسال الرسل بالحق، وموقف المعاندین  أوًال: موقف الكفار من الحق:
ى َجاَءُهُم اَحلقُّ َوَرُسوٌل َبْل َمتَّْعُت َهُؤَالِء [الكفار من الحق قال تعالى :  َوَآَباَءُهْم َحتَّ

خرف:]ُمبِنيٌ  على قریش  فأمدهم بطول العمر ونعم الدنیا، لكنهم اغتروا  Uقد أنعم اهللا ف }٢٩{الزُّ
بالعقوبة على كفرهم حتى   Uهم، ومع ذلك لم یعاجلهم اهللامكوا في الشهوات، وكفروا هم وآباؤ وانه

ومعه القرآن الكریم لیوضح لهم الطریق الحق، وأیده  rیوضح لهم طریق الحق، فأرسل لهم محمد 
َوَملَّا َجاَءُهُم [قال تعالى:  )١(بالحجج والبراهین الدالة على صدقه، فقابلوه بالتكذیب والصد عن الحق

ا بِِه َكافِ  خرف:] ُرونَ اَحلقُّ َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر َوإِنَّ عرف الكفار أنه الحق ولكنهم أصروا على  }٣٠{الزُّ
 جهل، أبو فعلم له، فسمع القرآن فرق r النبي إلى عنادهم وكفرهم، فهذا الولید بن المغیرة جاء

فاعترف بالحق وذكر أنه یعلم األشعار وغیرها وهذا القرآن  rوطلب منه إنكار ما سمع من محمد 
 وما لیعلو وٕانه أسفله، مغدق أعاله، لمثمر وٕانه لطالوة علیه وٕان حالوة، لقوله إن ال یشبهها وقال

  فیه، فقال له: تقول حتى قومك عنك یرضى ال: تحته، فأصر أبو جهل وقال ما لیحطم وأنه یعال،
ف من الولید بن المغیرة بأن القرآن من عند ا، وهذا اعتر )٢(أفكر، ثم قال إنه لسحر یؤثر حتى دعني

الحق ولكن الكبر والعناد جعله یغیر رأیه ویقول سحر یؤثر حتى یرضي قومه قال اهللا وأنه 
ا[تعالى: ا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًام َوُعُلو  قد سیطر علیهم الشیطان وزین لهم ف }١٤{النمل: ]َوَجَحُدوا ِهبَ

المرسلون قال  أنهم مهتدون وأنهم على الطریق الحق، فرفضوا الطریق الحق الذي جاء به
ُْم ُمْهَتُدونَ [تعالى: َسُبوَن َأهنَّ بِيِل َوَحيْ وَهنُْم َعِن السَّ ُْم َلَيُصدُّ خرف: ]َوإِهنَّ ، فهؤالء الكفار یستحقون  }٣٧{الزُّ

الطریق الحق فكرهوا هذا الطریق  uقد قامت علیهم الحجة ووضح لهم الرسول ف Uعقاب اهللا 
خرف:] ْم بِاَحلقِّ َولَكِنَّ َأْكَثَرُكْم لِْلَحقِّ َكاِرُهونَ َلَقْد ِجْئنَاكُ [ ورفضوه قال تعالى: فكان الواجب   }٧٨{الزُّ

                                                           
  .)٩٠/ ٥، أنوار التنزیل، البیضاوي ( )٥٩١/ ٢١انظر: جامع البیان، الطبري ( )١(
  .)١٩٨/ ٢البیهقي ( : دالئل النبوة،انظر )٢(
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الحق ألنه من عند اهللا ورفض الضالل الذي ابتدعوه وقلدوا آبائهم فیه  اتباععلى هؤالء المعاندین 
َكائُِكْم َمْن َهيِْدي إَِىل اَحلقِّ ُقِل اهللاُ [قال تعالى : ِدي لِْلَحقِّ َأَفَمْن َهيِْدي إَِىل اَحلقِّ َأَحقُّ َأْن ُقْل َهْل ِمْن ُرشَ َهيْ

ُكُمونَ  ي إِالَّ َأْن ُهيَْدى َفَام َلُكْم َكْيَف َحتْ ْن َال َهيِدِّ   . }٣٥{يونس:] ُيتََّبَع َأمَّ

ق الصحیح الموصل إلى رضـا یعلى الجمیع أن یتبع الحق، ألنه هو الطر الحق واجب  اتباعثانیًا: 
، والطریق األقصر لدخول جنة عرضها السماوات واألرض، فكل إنسان صاحب عقل یعـرف Uاهللا 

طریق الحق، الطریـق المسـتقیم الموصـلة  rطریق الحق، ویمیز بین الحق والباطل، ولقد بین النبي 
 یمـین عـن وخـط خطـًا، r اهللا رسـول خـط: قـال tاهللا بـن مسـعود عبد إلى سعادة الدنیا واآلخرة عن

 ِمْنهَـا َسـِبیلٍ  ُكـلِّ  َعلَـى السُّـُبلُ  َوَهـِذهِ  ُمْسـَتِقیًما، َربِّـكَ  ِصـَراطُ  (َهـَذا:قـال ثـم خطًا، شماله وعن الخط، ذلك
َق بُِكــْم َعــْن [: َقــَرأَ  ثُـمَّ   )١()إلیــه َیـْدُعو َشـْیَطانٌ  ــُبَل َفَتَفــرَّ بُِعوُه َوَال َتتَّبُِعــوا السُّ اطِــي ُمْســَتِقيًام َفــاتَّ َوَأنَّ َهــَذا ِرصَ
ــبِيلِهِ  علــیهم –فالمســلم علــى بصــیرة یعــرف طریــق الحــق، ویتبــع مــا جــاء بــه الرســل  }١٥٣{األنعــام: ]َس
عنــه، ویبتعــد عــن طریــق  Uبــه، ویبتعــد عــن كــل مــا نهــى اهللا  Uفیلتــزم بكــل مــا أمــر اهللا  -الســالم

، ومع وضوح طریق الحق إال أننا نجد بعـض المسـلمین قـد إلیه الضالل الذي یزینه الشیطان ویدعو
 وابتـدعوا أشـیاء مـا أنـزل اهللا بهـا مـن سـلطان  فعـن rانحرفوا عن الحق، وتركوا ما كان علیـه النبـي 

ِتــي :(َســَتْفَتِرقُ  r اهللا رســول قــال: قــال t )٢(مالــك بــن عــوف  َأْعَظُمَهــا ِفْرَقــًة، َوَســْبِعینَ  ِبْضــعٍ  َعَلــى ُأمَّ
ُمـــونَ  ِبـــَرْأِیِهمْ  اْألُُمـــورَ  َیِقیُســـونَ  َقـــْومٍ  ِفْرَقـــةُ  فقـــد وضـــح الحـــدیث النبـــوي  )٣()اْلَحـــَرامَ  َوُیَحلِّلُـــونَ  اْلَحـــَاللَ  َفُیَحرِّ

الشریف انحراف بعض المسلمین عن طریق الحق، وهذا مـا حـدث فعـًال، فنجـد اآلن فـرق كثیـرة تتبـع 
الحــذر، وعلــیهم العــودة الــى نهــج النبــوة، فقــد قــال ابــن هواهــا، وتــدعي أنهــا علــى الحــق، وهنــا یجــب 

الكتـاب والسـنة  یتبـع وأن ،مواضـعه عـن الكلـم تحریـف عـدم فعلیـه الحـق اتبـاع قصـد  إن مـن" تیمیـة:
عالجــًا  لالنحــراف،  )٥(الیمــاني الــرحمن ، وذكــر عبــد)٤("ویتــدبرهما، فبهمــا یحصــل علــى كمــال الهــدى

                                                           
  .یخرجاه ولم اإلسناد، صحیح حدیث )٢٦١/ ٢( )٢٩٣٨ (ح: الحاكم الصحیحین، على المستدرك )١(
 كان من نبالء الصحابة، له جماعة أحادیث، عوف بن مالك األشجعي الغطفاني ،شهد غزوة مؤتة و فتح مكة، )٢(

  . )٤٨٧/ ٢الذهبي ( هـ . انظر: سیر أعالم النبالء، ٧٣مات عوف سنة 
   .یح على شرط الشیخین، ولم یخرجاهحدیث صح )٤٧٧/ ٤( )٨٣٢٥ (ح:لحاكم ا ،المستدرك على الصحیحین )٣(
  .)٥١٩الفتوى الحمویة الكبرى، ابن تیمیة  (ص:  )٤(
مـن بـالد  )عبد الرحمن بن یحیى بن علي بن محمد المعلمي العتمي: فقیـه مـن العلمـاء ،نسـبته إلـى (بنـي المعلـم )٥(

فــي إمــارة محمــد بــن علــي اإلدریســي، بعســیر،  ١٣٢٩عتمــة، بــالیمن ،ولــد ونشــأ فــي عتمــة، وســافر إلــى جیــزان ســنة 
قضـــاة ولقـــب بشـــیخ اإلســالم ،ثـــم ســـافر إلـــى الهنـــد وعمـــل فــي دائـــرة المعـــارف العثمانیـــة بحیـــدر آبـــاد، وتــولى رئاســـة ال
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وبیــان  Uالحــق وتــذكرها الباحثــة لمــا لهــا مــن أهمیــة فــي الــدعوة الــى اهللا  اتبــاعوالطریــق للعــودة إلــى 
  ها : اتباعطرق الحق التي یجب 

، ومن یتبع Uالباطل، من یتبع الحق ینال رضا اهللا  عةاضو و  الحق شرف في یفكر أن -١
 الباطل ینال سخطه.

 وسخط الدنیا بؤس اآلخرة، وبین ونعیم العالمین رب ورضوان الزائل الدنیا نعیم بین المقارنة -٢
 اآلخرة. وعذاب العالمین رب
 . اآلخرة مخلصًا النیة  والدار U اهللا فیها یبتغي وجه راغباً  الطاعة یأتي أن -٣
 الهوى . اتباعمن  الحذر -٤
 الحذر من النقائص والمسارعة إلى التوبة . -٥
 لم أنه یؤثر في األجیال القادمة. إن كانوا ضالین، ویع اآلباءأن یهتم بإصالح نفسه وال یتبع  -٦
ویبتعد عن سخطه، وال یشتري الدنیا باآلخرة متبعًا  Uبع ما یرضي اهللا أن یكون عاقًال ویت -٧

 هواه.
الحق، ومخالفة الهوى، ویجبرها على الطاعات واالبتعاد عن  اتباعیروض نفسه على أن  -٨

 المعاصي .
 اً أن یحتاط إلى ما نشأ علیه من أشیاء محرمة أو بدع، ویتركها وٕاال كان الهوى مستحوذ  -٩

 .علیه
أهل  إلیهالشبهات، فینظر إلى الحق كما ینظر  ومعدن الحجج معدن بین السعي إلى التمییز - ١٠

 .)١(الحق، وال یتعرض للشبهات التي جاء بها أهل األهواء

  الحق اتباعمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل 

 الحق یكون بااللتزام والتمسك بالكتاب والسنة. اتباعبیان أن  -١
 الهوى المؤدي إلى الضالل واالنحراف عن الطریق الصحیح. اتباعالحث على ترك  -٢
 التحذیر من الكبر والعناد الذي یؤدي إلى الهالك . -٣

                                                                                                                                                                          
انظــر :  هـــ ودفــن بمكــة. ١٣٨٦تــوفي ســنة  ١٣٧٢مصــححا كتــب الحــدیث ،وعــین أمینــا لمكتبــة الحــرم المكــي عــام =

  .)٣٤٢/ ٣األعالم، الزركلي (
  .)٣٦- ٢٣لعقائد(ص: القائد إلى تصحیح ا )١(
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التأثر بأهل الدعوة إلى التفكیر العمیق واألخذ باألدلة والحجج إلثبات أمر ما، وعدم  -٤
 الضالل وقضایاهم وتفنیدها وردها بالدلیل والبرهان، معتمدًا على الكتاب والسنة .

 بیان الثواب العظیم في الدنیا واآلخرة لمتبع الحق. -٥
 . Uالتحذیر من التقلید األعمى المؤدي إلى غضب اهللا  -٦
 الل.التأكید على العودة السریعة إلى طریق الحق، وعدم االستمرار في طریق الض -٧
 یؤید عباده المتبعین للحق . Uالتنبیه على أن اهللا  -٨
 نسان في اتجاه طریق الحق.الحیاة على سلوك اإلالدعوة إلى الحذر من تأثیر ملذات  -٩

  الدعوة إلى اإلكثار من الدعاء بتثبیت القلوب على طریق الحق . - ١٠
  

  . الوالدین بر منهجیة: الثاني المطلب

ومن هذه األمور بر  U إلیهطاعات كثیرة یتقرب بها  Uشرع اهللا  أوًال: طاعة الوالدین: -١
ْينَا اِإلْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا]  الوالدین قال تعالى:  Uفهذه وصایة من اهللا ،  }٨{العنكبوت:[َوَوصَّ

بالوالدین، فكانت الوصایة بحقهما أمانة وودیعة، حتى یحفظ الولد حكم اهللا وأمره، بطاعة 
اُه َوبِالَوالَِدْيِن إِْحَساًنا[ الوالدین قال تعالى: َك َأالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ إِيَّ وهذا أمر   } ٢٣{اإلرساء: ]َوَقَىض َربُّ

نكرة لتفید التعظیم، فیكون إحسان  ][إِْحَساًناوقد جاءت كلمة  آخر باإلحسان إلى الوالدین،
عظیم في القول والفعل والحال، وجاءت الباء مالصقة للوالدین، لتفید المبالغة في البر بهما 

بین  Uبل قرن اهللا  ،)١(وأنهما ال یجدان من ولدهما إال اإلحسان وال یشعران إال اإلحسان 
سؤل  rالنبي  أن t عن عبد اهللا بن مسعود، عبادته وطاعة الوالدین لبیان أهمیة هذا األمر

َالةُ  اهللا؟ قال: إلى أي العمل أحب ، )٢()الوالدین بر (ثم: قال أي؟ ثم: ، قال)َوْقِتَها َعَلى (الصَّ
، وقد فهم  Uقبل الجهاد في سبیل اهللا r فكان لبر الوالدین مكانة عظیمة، حیث ذكرھا النبي

هذه المكانة للوالدین فكانت رحمته بوالده وأراد أن یخرجه من الظلمات إلى  uبراهیم نبي اهللا إ
تناولته سورة الزخرف  ة والعقوق وهذا ماوب الدعوي المناسب الخالي من الفظاظالنور وباألسل

عبادة خالق صنام التي ال تضر وال تنفع وترك على أبیه عبادته األ uبراهیم حیث اعترض إ
 ِممَّا َبَراءٌ  إِنَّنِي َوَقْوِمهِ  ِألَبِيهِ  إِْبَراِهيمُ  َقاَل  [إِذْ ون، فتبرأ من عبادتهم قال تعالى: الك

                                                           
  .)٦٧-٦٦: ص(بادیس ابن تفسیر )١(
  .)١١٢/ ١()٥٢٧(ح:  لوقتها الصالة فضل ، كتاب مواقیت الصالة، باب البخاري صحیح )٢(
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من عبادة أبیه وقومه ولكن بعد حوار وجدال  u، فقد تبرأ ابراهیم  }٢٦الزخرف:{َتْعُبُدوَن]
ِرصُ َوَال ُيْغنِي إِْذ َقاَل ِألَبِيِه [طویل وضحته سورة مریم فقال تعالى:  َيا َأَبِت ِملَ َتْعبُُد َما َال َيْسَمُع َوَال ُيبْ

فهذا دلیل على  ] َيا َأَبِت [فقد دعاه بالحسنى وناداه بصفة األبوة وقال :  }٤٢{مريم:] َعنَْك َشْيئًا
 اً فض اً رشاده إلى الصواب، فلم یتبع معه أسلوبذه من العذاب وإ شدة الحب له ورغبته في انقا

ْمحَِن َفَتُكوَن :علیه یرید هدایته قال تعالى اً ، وكان خائفاً وقاسی َك َعَذاٌب ِمَن الرَّ [ إِينِّ َأَخاُف َأْن َيَمسَّ
ا]  ْيَطاِن َولِي  غم أنه كافر قال بیه ر بارًا بأ uبراهیم إولما لم یستجب له بقي   }٤٥{مريم:لِلشَّ

ا َقاَل َسَالٌم َعَليَْك َسَأْسَتْغِفرُ [: تعالى ُه َكاَن ِيب َحِفي   uبراهیم إ، فقد ختم  }٤٧{مريم:] َلَك َريبِّ إِنَّ
وهذا فیه قضاء لحق األبوة، وبٌر بوالده، ورفٌق  كالمه مع أبیه بالخوف علیه واالستغفار له

  . )١(له لطریق الحق، وهذا من أعظم اإلحسان رشادٌ به، وإ ولطٌف 
 t أنـس عـن من الكبـائر من عقوق الوالدین، بل اعتبره rحذر النبي  ثانیًا: خطر عقوق الوالدین:

 َوَشــــَهاَدةُ  الــــنَّْفِس، َوَقْتــــلُ  الَواِلــــَدْیِن، َوُعُقــــوقُ  ِباللَّــــِه، (اِإلْشــــَراكُ :قــــال الكبــــائر عــــن r النبــــي ُســــئل: قــــال
ورِ    . U، فیجب الحذر من عقوق الوالدین، ألنه سبب في دخول النار وغضب اهللا )٢()الزُّ

  لبر الوالدین ثواب عظیم تعدد الباحثة بعضًا منه : ثالثًا: ثواب بر الوالدین: 

أي  t عندما سأله عبد اهللا بن مسعود rلحدیث النبي  Uأحب األعمال إلى اهللا من  -٢
َالةُ  قال: اهللا؟ إلى العمل أحب  .)٣()الوالدین بر (ثم: قال أي؟ ثم: ، قال)َوْقِتَها َعَلى (الصَّ

 َأْنفُ  : (َرِغمَ  rاهللا رسول قال: قال tهریرة  ودخول الجنة عن أبي Uالفوز برضا اهللا  -٣
، ُیَصلِّ  َفَلمْ  ِعْنَدهُ  ُذِكْرتُ  َرُجلٍ   َأنْ  َقْبلَ  اْنَسَلخَ  ُثمَّ  َرَمَضانُ  َعَلْیهِ  َدَخلَ  َرُجلٍ  َأْنفُ  َوَرِغمَ  َعَليَّ
 )٤()الَجنَّةَ  ُیْدِخَالهُ  َفَلمْ  الِكَبرَ  َأَبَواهُ  ِعْنَدهُ  َأْدَركَ  َرُجلٍ  َأْنفُ  َوَرِغمَ  َلُه، ُیْغَفرَ 

 النبي إلى رجل جاء - عنهما اهللا رضي- عمرو بن اهللا ، عن عبدالجهادإلى مرتبة  الوصول -٤
r، ٥()َفَجاِهدْ  (َفِفیِهَما: نعم، قال: قال  )َواِلَداَك؟ (َأَحيٌّ :فقال الجهاد في فاستأذنه(. 
  

                                                           
  .)٥٤٥/ ٢١( الرازي ، الغیب مفاتیح )١(
  .)١٧٢/ ٣( )٢٦٥٤ الزور (ح: شهادة في قیل ما البخاري، كتاب الشهادات، باب صحیح )٢(

  ).١٠٦سبق تخریجه( ص:  )٣(
  .صحیح حسن:  األلباني حكم )٥٥٠/ ٥( )٣٥٤٥ الدعوات(ح: كتابالترمذي،  سنن )٤(
  .)٥٩/ ٤()٣٠٠٤ (ح: األبوین بإذن الجهاد باب، والسیر الجهاد كتاب، البخاري صحیح )٥(
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وا: r اهللا رسول قال :قال tجابر الفوز ببر األبناء، عن -٥ ُكمْ  آَباَءُكمْ  (َبرُّ  )١()َأْبَناُؤُكْم... تََبرَّ
هم بأعمالهم أن یفتح ل  Uزالة الهم والكرب، بدلیل حدیث الثالثة نفر الذین توسلوا إلى اهللاإ -٦

 سمعت: قال -عنهما اهللا رضي-  عمر بن اهللا عبدعن ، باب الغار بعد أن ُأغلق علیهم
 َفَدَخُلوهُ  َغار، ِإَلى الَمِبیتَ  َأَوْوا َحتَّى َقْبَلُكمْ  َكانَ  ِممَّنْ  َرْهطٍ  َثَالَثةُ  اْنَطَلقَ ( :یقول r اهللا رسول

ْخَرةِ  َهِذهِ  ِمنْ  ُیْنِجیُكمْ  الَ  ِإنَّهُ : َفَقاُلوا الَغاَر، َعَلْیِهمُ  َفَسدَّتْ  الَجَبِل، ِمنَ  َصْخَرةٌ  َفاْنَحَدَرتْ   ِإالَّ  الصَّ
 اوكان منهم من جاء بلبن لوالدیه فناما فبقي ینتظرهم)٢()َأْعَماِلُكْم... ِبَصاِلحِ  اللَّهَ  َتْدُعوا َأنْ 

  ، فانفرجت الصخرة. Uحتى أفاقا  فسقاهما، وذلك ابتغاء وجه اهللا 
  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل بر الوالدین 

 بیان أهمیة رضا الوالدین، للفوز في الدنیا واآلخرة .  -١
 ، ألنه السبیل الى الفوز . Uالدعوة إلى التزام ما أمر به اهللا  -٢
یغضبه، فال  ، والبعد عما  Uكون فیما یرضى اهللاأن طاعة الوالدین ت التنبیه على -٣

 طاعة لمخلوق في معصیة الخالق .
 براهیم مع أبیه .لحسنة في طاعة الوالدین كما فعل إالحث على اتخاذ القدوة ا  -٤
 لوالدین ألنه من الكبائر الموجبة لعذاب النار .التحذیر من عقوق ا -٥
 بیان أن الجزاء من جنس العمل، فمن یبر والدیه  یبره أبنائه .   -٦

  
  عاقبة التكذیب.منهجیة المطلب الثالث  : 

الطریــق الصــحیح للنــاس، وحــذروهم مــن مخالفــة  -علــیهم الســالم–بــین الرســل  أوًال: تكــذیب الكفــار:
 علـــیهم–الرســـل  اتبـــاع، ومـــن غضـــبه وانتقامـــه، فـــإذا مـــا أعرضـــوا عـــن الحـــق وعـــن  Uأوامـــر اهللا 

َها َرُسوًال [:قال تعـالى  Uحق علیهم عذاب اهللا  -السالم ى َيْبَعَث ِيف ُأمِّ َك ُمْهلَِك الُقَرى َحتَّ َوَما َكاَن َربُّ
فبسبب ظلم الناس  أهلكهم اهللا  }٥٩{القصص: ]َوَأْهُلَها َظاملُِونَ َيْتُلو َعَلْيِهْم َآَياتِنَا َوَما ُكنَّا ُمْهلِكِي الُقَرى إِالَّ 

U  تكــذیب قــریش فهــم كــذبوا كمــا كــذب  ت، وقــد تحــدثت ســورة الزخــرف عــن تكــذیب مــن ســبق وذكــر
َفاْنَتَقْمنَــا ِمــنُْهْم [قــال تعـالى:  )٣(بـإهالك مــن قـبلهم بســبب تكـذیبهم  rأسـالفهم، فــأخبر القـرآن محمــد 

                                                           
 ولم اإلسناد صحیح حدیث)١٧١/ ٤()٧٢٥٩ الصحیحین، الحاكم، كتاب البر والصلة(ح: على المستدرك )١(

  .یخرجاه
  .)٩١/ ٣( )٢٢٧٢أجیرا (ح؛  استأجر من باب البخاري، كتاب االجارة،  انظر: صحیح )٢(
  .)٥٨٨/ ٢١انظر: جامع البیان ،الطبري ( )٣(
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بِنيَ َفاْنُظْر َكْيـَف  خـرف:] َكـاَن َعاقَِبـُة اُملَكـذِّ قـادر علـى إهـالك قـریش ألنهـم كـذبوا، وقـد  Uواهللا   }٢٥{الزُّ
ـا ِمـنُْهْم ُمنَْتِقُمـونَ [ :تعالى  قال  rلنبیه   ذكر ذلك ا َنْذَهَبنَّ بَِك َفإِنَّ خـرف: ] َفإِمَّ فلـو قُـبض        }٤١{الزُّ
، ولقــد ذكــرت )١( مــنهم فــي الــدنیا أو اآلخــرة Uقبــل أن یــرى عــذاب قــریش، فســینتقم اهللا  rالرســول 

َفَلـامَّ َآَسـُفوَنا اْنَتَقْمنَـا [ سورة الزخرف قصة فرعون وما حـل بـه، لعلهـا تكـون عبـرة لقـریش قـال تعـالى:
خرف: ]ِمنُْهْم َفَأْغَرْقنَاُهْم َأْمجَِعنيَ  بكفـره وتكذیبـه، فاسـتحق العـذاب،  Uفقد أغضـب فرعـون اهللا   }٥٥{الزُّ

، بـل هنـاك أمـم كثیـرة أرسـل  Uفي الیم، ولم یكن فرعـون هـو الوحیـد الـذي أهلكـه اهللا   Uفأغرقه اهللا
، مثل قوم   Uعاقبتهم أن أهلكهم اهللا تلهم الهدایة، ولكنهم رفضوها واستحبوا الضاللة، فكان Uاهللا 

الطبیعـــة، ال یهلــك قـــوم حتــى یصـــروا علــى العنـــاد فــي  Uنــوح وعـــاد وثمــود وغیـــرهم، فهــذه ســـنة اهللا 
ُقــْل ِســُريوا ِيف األَْرِض ُثــمَّ اْنُظــُروا [عبــرة لغیــرهم لعلهــم یهتــدون قــال تعــالى :  Uاهللا جعلهم ر، فــیوالكفــ

بِنيَ  ْرَنــاُهْم [َفــاْنُظْر َكْيــَف َكـاَن َعاقَِبــُة َمْكــِرِهْم وقــال تعـالى : }١١{األنعـام: ]َكْيـَف َكــاَن َعاقَِبــُة اُملَكــذِّ ــا َدمَّ َأنَّ
  . }٥١{النمل: ]َوَقْوَمُهْم َأْمجَِعنيَ 

التأمل في حال السـابقین وكیـف و یجب على الناس التدبر  : ثانیًا: العبرة والعظة من عاقبة التكذیب
، فال یكونوا أمثالهم، بل یغیر ذلك في سـلوكهم ویتبعـوا طریـق الهدایـة حتـى ال یهلكهـم Uأهلكهم اهللا 

بــذنوبهم، ومــا یحــدث الیــوم مــن الكــوارث مــا هــو إال بســبب المعاصــي التــي ُترتكــب، كمــا أنهــا  Uاهللا 
 Uلعباده لتحدث الخشیة واإلنابة والخوف واإلقالع عن المعاصي والتضرع إلى اهللا Uإنذار من اهللا 

َوَلْو [حتى یفتح علیهم باب الخیرات قـال تعـالى :  U، واإلیمان الصادق هللا  )٢(والتوبة من الذنوب 
ُبوا َفأَ  ـَامِء َواألَْرِض َوَلكِـْن َكـذَّ َقْوا َلَفَتْحنَـا َعَلـْيِهْم َبَرَكـاٍت ِمـَن السَّ َخـْذَناُهْم بِـَام َكـاُنوا َأنَّ َأْهَل الُقَرى َآَمنُوا َواتَّ

فلــو آمــن أهــل القــرى أینمــا كــانوا، ولــم یكــذبوا الرســل، واتبعــوهم، لكــان لهــم   }٩٦{األعــراف:] َيْكِســُبونَ 
خیرات السماء من أمطار، وخیرات األرض من النبـات، ولكـنهم كفـروا وكـذبوا، فاسـتحقوا العـذاب بمـا 

 قـال : (َوالَّـِذي r النبـي عـن ،tالیمـان بـن حذیفـة النبي  من هذا فعن r، وقد حذر )٣(عملت أیدیهم
ــْیُكمْ  َیْبَعــثَ  َأنْ  اللَّــهُ  َلُیوِشــَكنَّ  َأوْ  الُمْنَكــرِ  َعــنِ  َوَلَتْنَهــُونَّ  ِبــالَمْعُروفِ  َلَتــْأُمُرنَّ  ِبَیــِدهِ  َنْفِســي  ثُــمَّ  ِمْنــهُ  ِعَقاًبــا َعَل

                                                           
  .)٩١/ ٥( البیضاوي التنزیل، أنوارانظر:  )١(
  .)٢٢١/ ١( السعادة، ابن القیم دار مفتاح: انظر )٢(
  .)٢٥٩/ ٢( الشوكاني القدیر، انظر: فتح )٣(
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فقد بین الحـدیث وجـوب األمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن أجـل  )١()َلُكمْ  ُیْسَتَجابُ  َفَال  َتْدُعوَنهُ 
  . Uتصحیح المسار والسیر على الصراط المستقیم وٕاال كان العقاب من اهللا 

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل عاقبة التكذیب 

 الرسل، ألنهم جاءوا بالمنهج الرباني الذي فیه مصلحة العباد والبالد. اتباعالدعوة إلى   -١
 وغضبه .  Uالتحذیر من تكذیب الرسل، كي ال یستحق عقاب اهللا  -٢
، وهو السبیل  U، ألنه من عند اهللا  -علیهم السالم-الحث على االلتزام بما جاء به الرسل -٣

 .Uالوحید للنجاة من عذاب اهللا 
 الدعوة إلى أخذ العبرة والعظة مما حدث مع األمم السابقة . -٤
  یمهل الناس للعودة إلى الطریق الحق . Uبیان أن اهللا  -٥

  
  األخالء. اتخاذمنهجیة  المطلب الرابع :

النــاس وجعلهــم شــعوبًا وقبائــل لیتعــارفوا فیمــا بیــنهم، وجعــل مقیــاس التفاضــل بیــنهم  Uخلــق اهللا      
ـا َخَلْقنَـاُكْم ِمـْن َذَكـٍر َوُأْنَثـى َوَجَعْلنَـاُكْم ُشـُعوًبا َوَقَبائِـَل لَِتَعـاَرُفوا إِنَّ [التقوى قـال تعـالى:  ـا النَّـاُس إِنَّ َ َيا َأهيُّ

فالناس على أقسام منهم التقي ومـنهم غیـر ،  }١٣{احلجرات:] ِعنَْد اهللاِ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللاَ َعلِيٌم َخبِريٌ َأْكَرَمُكْم 
  ذلك، وكذلك األخالء أنواع :

حـــث اإلســـالم علـــى اتخـــاذ األخـــالء الصـــالحین األتقیـــاء، ألن ذلـــك مـــن أوًال : األخـــالء الصـــالحین: 
فــي المدینــة هــي  rاألســس األولــى التــي وضــعها النبــي الركــائز األساســیة فــي اإلســالم، فكــان مــن 

ــوَن إِْخــَوةٌ [المؤاخــاة بــین المهــاجرین واألنصــار قــال تعــالى :  ــَام اُملْؤِمنُ خــوة ] فهــذه األ١٠{احلجــرات:] إِنَّ
قائمة على توثیق العالقات بین المؤمنین، فهي ُأخوة مبنیة على اإلیمان والتقوى وعلـى الحـب والكـره 

 عــن ،)٢(tأمامــة أبــي علــى التــرابط والتماســك والمحبــة، عــن اً قائمــ اً مثالیــ اً مجتمعــ ، فكــانUفــي اهللا 

                                                           
 )٤٦٨/ ٤()٢١٦٩ المنكر،(ح: عن والنهي بالمعروف األمر في جاء ما الفتن ، باب كتاب الترمذي، سنن ١)(

  .حسنه األلباني
 أعـالم انظـر: سـیر.هــ٨٦ سـنة كثیـرا، تـوفي حمـص، روى علمـا ونزیـل r اهللا رسـول صـاحب عجالن بن صدي )٢(

  . )٣٥٩/ ٣( النبالء، الذهبي
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یَمــانَ  اْســَتْكَملَ  َفَقــدِ  ِللَّــهِ  َوَمَنــعَ  ِللَّــِه، َوَأْعَطــى ِللَّــِه، َوَأْبَغــَض  ِللَّــِه، َأَحــبَّ  قــال: (َمــنْ  rرســول اهللا   ،  )١()اْإلِ
اإلیمـان، فـالرفیق الصـالح یـؤثر إیجابـًا فـي صـفات فكانت هذه المحبة القائمة بین األخالء من كمـال 

وأخالق رفیقه، هذا باإلضافة إلى إعانة رفیقه علـى الخیـر والصـالح وهدایتـه إلـى الطریـق الصـحیح، 
 َخِلیِلـهِ  ِدیـنِ  َعَلى :(اْلَمْرءُ r اهللا قال رسول: قال t هریرة فالصدیق یتصف بصفات صدیقه عن أبي

ــلْ  َمــنْ  َأَحــُدُكمْ  َفْلَیْنُظــْر  بصــدیقه، ویكتســب منــه صــفات  اً كبیــر  اً ، فــال شــك أن المــرء یتــأثر تــأثر )٢()ُیَخاِل
مثــاًال رائعــًا، باتخــاذه  rكثیــرة، لــذلك حــث اإلســالم علــى حســن اختیــار الصــدیق، وضــرب لنــا النبــي 

الصدیق المناسب، الذي وقف بجانبه فـي السـراء والضـراء، وكـان عونـًا لـه علـى الشـدائد، مصـدقًا لـه 
مثــاًال للصــدیق الــوفي الــذي یتحلــى بالفضــائل  tفــي دعــواه،  فقــد كــان صــدیقه أبــو بكــر الصــدیق 

تـار صـدیقه بنـاء علـى والصفات الحسنة التـي یجـب أن یحـرص كـل مسـلم علـى التحلـي بهـا، وأن یخ
  دینه وخلقه، وال شك أن لهذه الصحبة فوائد عدیدة تذكر الباحثة بعضها :

 :قال اهللا تعالى : (َوَجَبتْ  rقال رسول اهللا  t، عن معاذ بن جبل  Uنیل محبة اهللا   -١
   )٣()ِفيَّ  ْلُمَتَزاِوِرینَ َوا ِفيَّ  َواْلُمتََباِذِلینَ  ِفيَّ  َواْلُمَتَجاِلِسینَ  ِفيَّ  ِلْلُمَتَحابِّینَ  َمَحبَِّتي

 اللَّــهَ  (ِإنَّ :r اهللا رســول قــال:  قــال t هریــرة أبــي عــن یــوم القیامــة U اهللا االســتظالل بظــل - ٢
  .)٤()ِظلِّي ِإالَّ  ِظلَّ  الَ  َیْومَ  ِظلِّي ِفي ُأِظلُُّهمْ  اْلَیْومَ  ِبَجَالِلي، اْلُمَتَحابُّونَ  َأْینَ :  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َیُقولُ 

 : (اْلَمـْرءُ rاهللا  قال رسـول: قال  tهریرة  أخالق الصدیق الصالح عن أبيبالتأثیر إیجابیًا  - ٣
 )٥( )ُیَخاِللْ  َمنْ  َأَحُدُكمْ  َفْلَیْنُظْر  َخِلیِلهِ  ِدینِ  َعَلى

  r النبــي أن tالــداري  تمــیم ا، عــنإلیهــوتقــدیم  النصــیحة المفیــدة وقــت الحاجــة  المســاعدة -٤
ـــــال ـــــا )النَِّصـــــیَحةُ  (الـــــدِّینُ : ق ـــــهِ  ِللَّـــــهِ (: قـــــال ؟ لمـــــن:  قلن ـــــةِ  َوِلَرُســـــوِلهِ  َوِلِكَتاِب  اْلُمْســـــِلِمینَ  َوَألِئمَّ

ِتِهمْ    .)٦()َوَعامَّ

                                                           
  .األلباني  صححه)٢٢٠/ ٤()٤٦٨١ونقصانه(ح: اإلیمان زیادة على الدلیل داود، كتاب السنة، باب أبو سنن )١(
  .حسنه األلباني )٥٨٩/ ٤( )٢٣٧٨ الزهد(ح:كتاب الترمذي،  سنن )٢(
 شرط على صحیح حدیث )١٨٦/ ٤( )٧٣١٢للحاكم، كتاب البر والصلة، (ح:  الصحیحین على المستدرك)٣(

  .یخرجاه ولم الشیخین
  . )١٢/ ٨()٦٦٤٠، (ح : اهللا في الحب فضل في اآلداب، بابمسلم، كتاب  صحیح )٤(
  . )١١١سبق تخریجه(ص:  )٥(
  . )٥٣/ ١()١٠٦النصیحة (ح:  الدین أن بیان باب مسلم، كتاب اإلیمان، صحیح )٦(
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 tبشــیر بــن النعمــان العــون فــي وقــت الضــیق، والوقــوف بجانــب صــدیقه وقــت الحاجــة عــن - ٥
 ِإَذا اْلَجَســدِ  َمثَــلُ  َوَتَعـاُطِفِهمْ  َوتَــَراُحِمِهْم، تَـَوادِِّهْم، ِفــي اْلُمـْؤِمِنینَ  (َمثَــلُ :  rاهللا  رسـول قــال: قـال

  )١()َواْلُحمَّى ِبالسََّهرِ  اْلَجَسدِ  َساِئرُ  َلهُ  َتَداَعى ُعْضوٌ  ِمْنهُ  اْشَتَكى
َوَتَعاَوُنوا َعَىل الِربِّ َوالتَّْقَوى َوَال َتَعاَوُنوا َعَىل اِإلْثِم [:التعاون على البر والتقوى قال تعالى - ٦

   .}٢{املائدة:] َوالُعْدَوانِ 

في انتقاء األخالء، ویبتعد عن أخالء السوء  اً یجب أن یكون اإلنسان حذر ثانیا: أخالء السوء: 
ِْذ ُفَالًنا َخلِيًال [ : حتى ال یندم على ذلك قال تعالى ى َلْيَتنِي َملْ َأختَّ فال شك أن لهم  }٢٨{الفرقان:] َيا َوْيَلتَ

 على سلباً  تنعكس خبیثة صفات من یحملونه بما، السوء رفقاء من یأتي فالضرر ضرر كبیر،
كما أن أساس عالقتهم تكون مبنیة على أساس المصالح الدنیویة فإذا ما انتهت هذه  ،رفقائهم

َوَمْن َيُكِن [ :والسوء قال تعالى المصالح تنتهي صداقتهم، مخلفة ورائها الفساد والضرر والضعف
ْيَطاُن َلُه  أبا طالب لیقول كلمة التوحید لیشفع  یدعو rفها هو النبي   }٣٨{النساء: ]َقِرينًا َفَساَء َقِرينًاالشَّ

في  اً له بها یوم القیامة، ولكن رفقاء السوء كانوا حوله یمنعونه حتى مات وهو مشرك، فقد كانوا سبب
  ثة بعضها :كبیرًا، فأضرار أخالء السوء كثیرة تورد الباح صده عن الحق، فخسر خسراناً 

  .  rالصد عن الحق، والبعد عن الطریق المستقیم الذي جاء به محمد  -١
 نشر األخالق السیئة، التي تؤدي إلى انتشار الفساد في المجتمع . -٢
 األمر بالمنكر والنهي عن المعروف .  -٣
 م.إلیهالتخلي عن األصدقاء والهروب وقت الحاجة   -٤
 . قلب الموازین، فالحق عندهم باطل والباطل حق -٥
  ال تخلوا مجالسهم من المعاصي واآلثام . -٦

فـال تحدثت سورة الزخرف عن تأثیر األخـالء یـوم القیامـة، ثالثًا : األخالء من خالل سورة الزخرف: 
 فـــي الـــدنیا بـــل یمتـــد تـــأثیرهم إلـــى الـــدار اآلخـــرة  قـــال تعـــالى:یقتصـــر تـــأثیر األخـــالء علـــى بعضـــهم 

ُء َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لِبَ  خـرف: ْعٍض َعـُدوٌّ إِالَّ اُملتَِّقـَني][األَِخالَّ ي یتبـرأ كـل فالمتخـالون علـى المعاصـ  }٦٧{الزُّ
، فاختیـار )٢(Uأعداء یوم القیامـة بخـالف مـن كانـت خلتـه علـى تقـوى اهللا  منهم من اآلخر ویكونون

األخالء على أساس التقوى هو مـا ینفـع فـي الـدنیا واألخـرة وخـالف ذلـك یكـون الضـرر والخسـارة فـي 

                                                           
  . )٢٠/ ٨( )٦٦٧٨وتراحمهم (ح:  توادهم في المؤمنین مثل باب مسلم، كتاب اآلداب، صحیح )١(
  . )٦٣٧/ ٢١الطبري ( انظر: جامع البیان، )٢(
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 الَجِلــیسِ  (َمثَـلُ  :قــال r النبـي عــن t موسـى أبــي الـدنیا واآلخـرة وهــذا مـا بینــه الحـدیث الشــریف عـن
ــاِلحِ  ــْوِء، الصَّ ــا: الِمْســكِ  َفَحاِمــلُ  الِكیــِر، َوَنــاِفخِ  الِمْســكِ  َكَحاِمــلِ  َوالسَّ ــا ُیْحــِذَیَك، َأنْ  ِإمَّ  ِمْنــُه، َتْبتَــاعَ  َأنْ  َوإِمَّ

ـا ـا: الِكیـرِ  َوَنـاِفخُ  َطیَِّبـًة، ِریًحـا ِمْنـهُ  َتِجـدَ  َأنْ  َوإِمَّ ـا ِثَیاَبـَك، ُیْحـِرقَ  َأنْ  ِإمَّ ، فقــد )١()َخِبیثَـةً  ِریًحـا َتِجـدَ  َأنْ  َوإِمَّ
المثل لتوضیح الصورة وتقریبهـا لألذهـان، وهـذا  النفـع أو الضـرر مـا یحـدث فـي  rضرب لنا النبي 

الدنیا، ویمتد إلى الدار اآلخرة فالمتقین یتمسك بعضهم ببعض ویدافع كل منهم عن اآلخـر، بخـالف 
بخلتهم  أعداء، وال ینتفعون م عن بعض، ویذم بعضهم بعض، ویكونونأخالء السوء، فیتخلى بعضه

  بل تكون حسرة وندم علیهم في الدنیا واآلخرة.

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل اتخاذ األخالء

 الحث على اتخاذ األخالء الصالحین، فبهم النفع في الدنیا واآلخرة . -١
 بیان أسباب النجاح، والتزام الحق، ومصادر النصیحة المؤدیة إلى الفوز والفالح . -٢
 السوء، فهم مصدر الفساد والخسارة في الدنیا واآلخرة.الحذر من أخالء  -٣
 بیان أن اإلنسان سریع التأثر بغیره . -٤

 
  الصفح الجمیل .منهجیة المطلب الخامس : 

  أوًال: تعریف الصفح:

 صفائح، والصفح الجنب، وصـفح: والجمع صحیح، أصل والحاء والفاء الصاد صفح  الصفح لغًة :
   )٢(ذنبه عن أعرض عنه إذا وصفح بالید، عرضه، ومنه المصافحة الشيء

 اللوم وترك العقاب وٕازالة أثره من النفس، ویشمل ترك الذنب عن اإلعراض هو الصفح اصطالحًا :
  . )٣(الوجه بصفحة المذنب عن والتثریب، واإلعراض

یوجد بین الصفح والعفو تشابه من وجه واختالف مـن وجـه آخـر، فوجـه الشـبه  بین الصفح والعفو :
الــذنب مــع تــرك التثریــب، أمــا  عــن أن كالهمــا  یســقط الــذنب، ووجــه االخــتالف أن الصــفح التجــاوز

                                                           
  . )٩٦/ ٧()٥٥٣٤ البخاري، كتاب الذبائح والصید، باب المسك (ح: صحیح )١(
  . )٢٩٣/  ٣مقاییس اللغة، ابن فارس ( معجم انظر: )٢(
  . )٤٢١/ ٣(التمییز، الفیروزأبادي  ذوي . بصائر )٢٦٩/ ١( الزحیلي، المنیر التفسیر :انظر )٣(
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العفــو فتجــاوز عــن الــذنب وعــدم تــرك التثریــب، هــذا باإلضــافة إلــى أن الصــفح یــؤجر اإلنســان علیــه 
العفـو، ألنـه تجـاوز عـن  مـن أبلـغ وینال األجـر والثـواب، بینمـا العفـو ال یقتضـي نیـل الثـواب فالصـفح

 یصفح، وعلـى هـذا یكـون الصـفح أعـم مـن العفـو، وال اإلنسان یعفو الذنب بالكلیة وكأنه لم یكن  فقد
  .)١(ولیس كل عفو صفح  عفو صفح فكل

أن الصــفح هــو التســامح والتغاضــي عــن الــذنب، وعــدم المعاتبــة، فهــو خلــق كــریم،  تــرى الباحثــة    
  یجب أن یتصف به كل مسلم، لما له من فائدة على الفرد والمجتمع .

  ثانیًا : الصفح في القرآن الكریم

 الصـفح عـن بعضـهم إلـىالكـریم المسـلمین  القـرآندعـا  مـن المسـلمین:  الُمسـیئینالصفح عن  - ١
وَن َأْن َيْغِفـَر اهللاُ َلُكـْم َواهللاُ  البعض إذا ما وقع أحدهم في الخطأ قال تعـالى: [َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأَال ُحتِبُّ

 عنـدما حلـف أن ال ینفـق tفقد نزلت اآلیـة الكریمـة فـي أبـى بكـر الصـدیق  }٢٢{النور:َغُفوٌر َرِحيٌم] 

في حادثة اإلفك مع الذین خاضوا، فنزلت اآلیة تـدعو  على ابن خالته وكان من الفقراء، ألنه خاض
 فـأرجع لـي، اهللا یغفـر أن ألحـب إنـي واهللا:  tبكـر أبـو أبا بكر إلى الصفح، حتى یغفـر اهللا لـه فقـال

، وهـذا عـام لكـل المسـلمین فـالعبرة بعمـوم اللفـظ )٢(أبـداً  منـه أنزعهـا ال واهللا: وقال إلى ابن خالته نفقته
والتحلي بالصـفح عـن الـذي أخطـأ  Uال بخصوص السبب، فالمسلم یجب علیه االستجابة ألمر اهللا 

عـن  مثاًال لحسن الخلـق، فكـان یعفـو rأن یعفو ویغفر ذنوبه، وكان النبي   Uفي حقه، عسى اهللا 
 فتقول :(َلمْ  rتصف خلق رسول اهللا  -هللا عنهارضي ا-المخطئ في حقه، فهذه أم المؤمنین عائشة

ًشا َوَال  َفاِحًشا َیُكنْ  اًبا َوَال  ُمَتَفحِّ ، )٣()َوَیْصـَفحُ  َیْعفُـو َوَلِكـنْ  السَّـیَِّئَة، ِبالسَّـیَِّئةِ  َیْجـِزي َوَال  اَألْسـَواِق، ِفي َصخَّ
الَغـْيَظ َوالَعـافَِني َعـِن النَّـاِس َوالَكـاظِِمَني [ من تحلى بهـذا الخلـق الحسـن قـال تعـالى: U وقد مدح اهللا

 اللَّـهُ  َزادَ  (...َوَمـا :قـال r اهللا رسـول عـن t هریـرة أبـي وعـن،  }١٣٤{آل عمران: ]َواهللاُ ُحيِبُّ اُملْحِسنِنيَ 
  )٤( )ِعز ا ِإالَّ  ِبَعْفٍو، َعْبًدا

                                                           
  . )٦٦٦ص:( الكفوي . الكلیات، )٤٨٦: ص( القرآن، الراغب األصفهاني غریب في المفردات: انظر )١(
  . )١٣٦/ ١٩: جامع البیان، الطبري () انظر٢(
  .األلباني صححه)٣٦٩/ ٤( )٢٠١٦(ح: rالبر والصلة، باب ما جاء في خلق النبي  كتابسنن الترمذي،  )٣(
  . )٢١/ ٨()٦٦٨٤مسلم، كتاب اآلداب ، باب التواضع ،(ح:  صحیح )٤(
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جـــاءت اآلیـــات لتحـــث المســـلمین علـــى مســـامحة أهـــل الكتـــاب قـــال  :الكتـــاب أهـــل عـــن الصـــفح-٢
اًرا َحَسًدا ِمْن ِعنِْد َأْنُفِسِهْم مِ [:تعـالى وَنُكْم ِمْن َبْعِد إِيَامنُِكْم ُكفَّ َ َودَّ َكثٌِري ِمْن َأْهِل الكَِتاِب َلْو َيُردُّ ْن َبْعِد َما َتَبنيَّ

ءٍ  ُم اَحلقُّ َفاْعُفوا َواْصـَفُحوا َحتَّـى َيـْأِيتَ اهللاُ بِـَأْمِرِه إِنَّ اهللاَ َعـَىل ُكـلِّ َيشْ فأهـل الكتـاب ،  }١٠٩{البقـرة:] َقـِديرٌ  َهلُ
یتمنون الردة للمسلمین، وذلك حسدًا وبغیًا، فهـم ال یحبـون الخیـر للمسـلمین والتوفیـق الـذي منحـه اهللا 

U  ،لهم، ویتمنون زواله، وقد أساءوا للمسلمین، وأشاروا علیهم في  دینهم لیردوهم بعد إیمانهم كفـار
وقــد قیــل إن هــذه اآلیــة ، المســلمین بالصــفح والتجــاوز عمــا كــان مــنهم مــن خطــأ وٕاســاءة Uفــأمر اهللا 

منسـوخة بآیــة الســیف، وقــد فـرض قتــال أهــل الكتــاب حتــى یؤیـدوا المســلمین ویتركــوا خیــانتهم، وتكــون 
ــنُْهْم َواْصــَفْح إِنَّ اهللاَ[ :قــال تعــالى )١(الجزیــة یــؤدوا أو كلمــتهم وكلمــة المســلمین واحــدة، ــاْعُف َع  ُحيِــبُّ َف

مــنهم، بالخیانــة كمــا كــان أســالفهم إال قلیــل  فمعلــوم أن أهــل الكتــاب یتصــفون }١٣{املائــدة:] اُملْحِســنِنيَ 
یكـون الجزیـة فحینئـذ بـدفع  والتزمـوا عاهـدوا أو هـؤالء الكفـار الخونـة وآمـن وهم الذین آمنوا، فإن تـاب

  .)٢(الصفح والعفو

ن من المسلمین موقف العداء، وألحقوا بهم األذى، وقضت وقف المشركو  :المشركین عن الصفح-٣
 في الكون إهالك المشركین، أو إمهالهم إلى یوم القیامة فیعذبهم عذابًا شـدیدًا قـال تعـالى Uسنة اهللا 

ْفَح اَجلِميَل]:  اَعَة َآلَتَِيٌة َفاْصَفِح الصَّ نبیـه أن یصـفح عـن المشـركین  Uفـأمر اهللا   }٨٥{احلجر: [َوإِنَّ السَّ
ســینتقم  Uصــفحًا جمــیًال، فــال یســتعجل االنتقــام مــنهم، وٕانمــا یعــاملهم معاملــة الصــفوح الحلــیم، فــاهللا 

علــیهم  ، كمــا أن الصــفح عــن المشــركین یشــمل عــدم الــدعاء)٣(مــنهم ال شــك ألنهــم كــذبوا نبیــه وآذوه
َعــــــنُْهْم َوُقــــــْل َســــــَالٌم َفَســــــْوَف [َفاْصــــــَفْح :هم قــــــال تعــــــالىبالعــــــذاب، واإلعــــــراض عــــــنهم وتــــــرك

خــرف:َيْعَلُمــوَن] فهــذه تحیــة  الكــافر، علــى الســالم یجــوز أنــه احــتج قــوم علــى اآلیــة ومــن هــذه  }٨٩{الزُّ
بـالهالك فقـد دعـا  علـیهم فیـدعو جـائز، بـالتعمیم الكـافرین على ، ویجب التنبه هنا أن الدعاء)٤( جائزة
اًراَوَقاَل [ على قومه قال تعـالى:  uنوح فقـد   }٢٦{نوح:] ُنوٌح َربِّ َال َتَذْر َعَىل األَْرِض ِمَن الَكافِِريَن َديَّ

وقـد  بالهدایـة، لهـم ُدعـي بعضـهم هدایـة رجـي والبالد، ولكن إن للعباد صالحٌ  الكافر هالك یكون في
وقـال لــه إن  rأن جبریـل جـاء للنبــي  -رضـي اهللا عنهــا-الهــالك لقومـه فعـن عائشــة rرفـض النبـي 

                                                           
  . )وما بعدها ٥٠٠/ ٢( ،الطبري البیان جامع :انظر )١(
  . )١١٩/ ٢( البیضاوي التنزیل، : أنوارانظر )٢(
 . )٣/٢١٦(المرجع السابق : انظر )٣(

 . )٦٥٠/ ٢٧( ،الرازي الغیب مفاتیح: انظر )٤(



  
 

١١٦ 
 

 :(َبــلْ rاألخشــبین، وهــذا بعــدما كــذبوه فقــال النبــي  علــى قومــه أرســل لــه ملــك الجبــال لیطبــق Uاهللا 
   )١()َشْیًئا ِبهِ  ُیْشِركُ  الَ  َوْحَدهُ  اللَّهَ  َیْعُبدُ  َمنْ  َأْصَالِبِهمْ  ِمنْ  اللَّهُ  ُیْخِرجَ  َأنْ  َأْرُجو

أن الصفح عن اآلخرین لیس باألمر السهل، إذ أنه یحتاج الى إیمان عمیق  ترى الباحثة           
متغلل في القلب، لیتمكن اإلنسان من التغلب على النفس وحـب االنتقـام، وهـذا الصـفح ال یعنـي أبـدًا 
ضــعف اإلنســـان، بـــل هـــو قـــوة الــتحكم فـــي الـــنفس وفـــي الشـــهوات، وداللــة علـــى قـــوة هـــذه الشخصـــیة 

 فهنــاك، محلــه فــي الصــفح یكــون أن ، ویجــبrورســوله  Uالتــي یحبهــا اهللا المتمتعــة بتلــك الصــفة 
 فــي سیفســد تــرك لــو ألنــه، العقوبــة المناســبة المــذنب ینــال أن یجــب بــل، الصــفح فیهــا ینفــع ال أمــور

الطرق وغیرهم ممن تكون العقوبة أنفع لهم وللمجتمع  قطاع مثل، باآلخرین الضرر یلحق و األرض
الضــرر بالمســلمین فالــدعاء علــیهم جــائز  إن كــانوا أعــداء یلحقــون الكفــارمــن الصــفح عــنهم، وكــذلك 

، أما الكفار الُمساِلمین فتكـون الـدعوة لهـم بالهدایـة أنفـع rولم ینكر ذلك النبي  yكما فعل الصحابة
  أن یهدیهم لإلسالم  . Uوأجدى، عسى اهللا 

  فیما یأتي:أهمیة الصفح وأثره: للصفح آثار عظیمة تعدد الباحثة بعضًا منها 

وَن َأْن َيْغِفَر اهللاُ َلُكْم َواهللاُ َغُفوٌر [:تعالى قال Uاهللا نیل عفو   -١ َوْلَيْعُفوا َوْليَْصَفُحوا َأَال ُحتِبُّ
  }٢٢{النور:] َرِحيمٌ 

  }١٣{املائدة:] َفاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ اُملْحِسنِنيَ [تعالى: قال Uاهللا الفوز بحب  -٢
ــنَُة َوَال [المحبــة بــین النــاس، وتحــول العــدو إلــى صــدیق قــال تعــالى:  نشــر -٣ ــَتِوي اَحلَس َوَال َتْس

ُه َوِيلٌّ َمحِيمٌ  يَِّئُة اْدَفْع بِالَّتِي ِهَي َأْحَسُن َفإَِذا الَِّذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ لت:] السَّ    }٣٤{فصِّ
  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل الصفح

 بیان أهمیة الصفح وتأثیره في النفوس واألفراد والمجتمعات.  -١
بالتحلي باألخالق الحمیدة الذي یعد الصفح من أهمها، لتربیة  Uالحث على نیل رضا اهللا  -٢

 .Uالنفوس وٕاصالحها، والوصول بالنفس إلى المرتبة التي یرضى عنها اهللا 
 توضیح الطرق التي یتم بها صالح النفوس، وعالجها من األمراض التي تصیبها.  -٣
بیــان أهــداف اإلســالم التــي تســعى إلــى تحقیــق الوحــدة والســالم والمحبــة بــین أفــراد المجتمــع  -٤

 بكافة أصنافهم.
                                                           

  . )٥/١٨١()٤٦٧٦ والمنافقین(ح: المشركین أذى من r النبي لقي ما صحیح مسلم، كتاب المغازي، باب )١(



  
 

١١٧ 
 

المحبة والوفاء والتسامح غائن من النفوس، لتستوي الحیاة، وتحل التأكید على إزالة آثار الض -٥
 الحقد والحسد والكره. بدًال من

  .التنبیه على الفرق بین العفو والصفح، وحث اإلنسان على األخذ باألفضل وهو الصفح  -٦

   



  
 

١١٨ 
 

  الفصل الثالث
  سورة الدخان  فيصالح والتغییر منهجیات اإل

  

  -وثالثة مباحث : اً ویتضمن تمهید

  

  أوًال : التمهید : تعریف عام بسورة الدخان  

  

  منهجیات اإلصالح والتغییر العقائدي. المبحث األول :

  

  المبحث الثاني : منهجیات اإلصالح والتغییر الدعوي  .

  

 .المبحث الثالث : منهجیات اإلصالح والتغییر األخالقي واالجتماعي

.  
  

 

   



  
 

١١٩ 
 

  التمهید
  تعریف عام بسورة الدخان

  

  ویشتمل على ثالثة مطالب: 

  

  وعدد آیاتها .المطلب األول  : تسمیة السورة وترتیبها 

  

  المطلب الثاني  : فضل السورة ومكیتها أو مدنیتها  .

  

  عالقةالمطلب الثالث  : مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها، و 

  خاتمتها .بافتتاحیتها                  
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  وترتیبها وعدد آیاتها . المطلب األول  : تسمیة السورة

فدعا  rسمیت سورة الدخان بهذا االسم ألن قریشًا استعصت على النبي  أوًال: تسمیة السورة:
 والجلود والمیتة والجیف، علیهم فأصابتهم المجاعة وكان الجذب والقحط، حتى أنهم أكلوا العظام

[َفاْرَتِقْب َيْوَم َتأِْيت : تعالى ، قال)١(بین السماء واألرض دخان كأنهم یرونو ومن شدة الجوع أصبحوا 
َامُء بُِدَخاٍن ُمبٍِني] أن  t ویؤید ذلك ما جاء في الحدیث الصحیح عن أبي هریرة }١٠{الُدخان: السَّ

، ومن الممكن أن یكون )٢()ُیوُسَف... َكِسِني َعَلْیِهمْ  (...َواْجَعْلَها :دعا في الصالة وقال rالنبي 
فیأخذ أسماع الكفار،  المقصود بالدخان هو الذي ینزل آخر الزمان، وهو من عالمات الساعة،

 تهدید من ، وعلى كال الرأیین یكون سبب التسمیة ما جاء)٣(ویأخذ المؤمنین منه شبه الزكام
وكذلك  الجوع، شدة في السماء من دخاناً  یرون جعلهم الذي والقحط بالجدب الماضي في للمشركین

  . )٤(السماء وهو من عالمات الساعة  في الّدخان بظهور القادمة لألجیال تهدید

علیهم هو األقوى  rأن الرأي القائل بأنه دخان رأته قریش بسبب دعاء النبي  ترى الباحثة     
، فالصحابة ٥للدخان بهذا الرأي tلورود أحادیث صحیحة في هذا الشأن، وتفسیر ابن مسعود 

، وهذا ال یعني rأكثر الناس معرفة بالقرآن وتفسیره فهم عاصروا الوحي وتلقوا العلم عن رسول اهللا 
استبعاد الرأي اآلخر فیمكن االستفادة منه في باب الترغیب والترهیب، واالستفادة منه في تفسیر 

  القرآن الكریم من عدة وجوه وبیان إعجازه.

رقمها في ترتیب رة الدخان بعد سورة الزخرف، وقبل سورة الجاثیة و جاءت سو : ثانیًا: ترتیبها
  .إلیهكما أوحي  rبعة واألربعین، ومعلوم أن هذا الترتیب توقیفیًا رتبه النبي ار المصحف الشریف ال

وثالثون  وواحد وأربعمائة وأربعون كلمة، ألف وست ثالثمائة آیة، وخمسون تسع: ثالثًا: عدد آیاتها
  . )٦(حرفاً 

                                                           
  .)٢٨٨/ ٣( النسفي التنزیل، . مدارك )وما بعدها ١٣/ ٢٢(الطبري  البیان انظر: جامع )١(
  .)١٣٤/ ٢( )١٤٨٥ القنوت(ح: في جاء ما باب مسلم، كتاب الصالة، صحیح )٢(
  .)٢٧٢/ ٤( .الكشاف، الزمخشري )٦٥٦/ ٢٧( الغیب، الرازي انظر: مفاتیح )٣(
  .)٢٠٢/ ٢٥( الزحیلي المنیر، انظر: التفسیر )٤(
  .)١٤/ ٢٢( الطبري البیان، انظر: جامع )٥(
  .)١٨٠/ ١٣( ، الخطیبللقرآن القرآني التفسیر: انظر )٦(



  
 

١٢١ 
 

  .  مدنیتها أو ومكیتها السورة فضل:   الثاني المطلب

ذكرت عدة تفاسیر فضل سورة الدخان، ولكنها اعتمدت على األحادیث أوًال: فضل السورة: 
،  فهو Uالضعیفة، وترى الباحثة أن فضلها نابع من فضل وشرف القرآن الكریم، وأنه كالم اهللا 

كل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها واهللا یضاعف المتعبد بتالوته، والمأجور علیه اإلنسان، ف
 ِبهِ  َفَلهُ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َحْرًفا َقَرأَ  (َمنْ  :r اهللا رسول قال: قال tلمن یشاء عن عبد اهللا بن مسعود 

  .)١()َحْرفٌ  َوِمیمٌ  َحْرفٌ  َوَالمٌ  َحْرفٌ  َأِلفٌ  َحْرٌف، َوَلِكنْ  الم َأُقولُ  َال  َأْمثَاِلَها، ِبَعْشرِ  َوالَحَسَنةُ  َحَسَنٌة،

[إِنَّا  ، وقیل مكیة إال قوله تعالى:)٢( مكیة كل آیاتها : سورة الدخانثانیًا: مكیتها أو مدنیتها
ُكْم َعائُِدوَن] ، وقد الً ن بذلك لم یذكروا دلیقائلیوهذا مستبعد ألن ال }١٥{الُدخان: َكاِشُفوا الَعَذاِب َقلِيًال إِنَّ

، باإلضافة أن هذه اآلیة جاءت في سیاق الرد )٣(عطیة إلى القول بأنها مكیةذهب السمعاني وابن 
أن یكشف عنهم العذاب، ومكیة السورة  Uعلى قریش، حینما نزل العذاب علیهم فدعوا اهللا 

واضحة، ففیها صفات السور المكیة، فهي تتكلم عن أصول العقیدة والتوحید والنبوة والرسالة 
  والبعث. 

  .بخاتمتها افتتاحیتها وعالقة بعدها وما قبلها لما السورة مناسبة:   الثالث المطلب

جاءت سورة الدخان بعد سورة الزخرف، فكالهما یتحدث عن نفس قبلها:  لما السورة أوًال: مناسبة
َفاْصَفْح [ الموضوع وهو العقیدة والرسالة والبعث، كما وأن سورة الزخرف اختتمت بقوله تعالى:

خرف:] َسَالٌم َفَسْوَف َيْعَلُمونَ  َعنُْهْم َوُقْل  رحلة من مراحل الدعوة، وهذا الصفح كان یمثل م }٨٩{الزُّ
یقضى  مباركةٍ  مع المشركین، فجاءت سورة الدخان لتبدأ بذكر القرآن ونزوله في لیلةٍ  وهي الهدنة

حدثت التي  فیها كل أمر محكم األرزاق واآلجال، وهذه البدایة تحریك لمسیرة الدعوة، فبعد الهدنة
  .)٤(م من خیر وبركةإلیهجاءت مواجهة المشركین بالقرآن الكریم وما یحمل 

                                                           
  ).٧٢سبق تخریجه (ص:  )١(
  .)٢٨٦/ ٣( النسفي التنزیل،  مدارك . )١١٦/ ٤( الخازن التأویل، انظر: لباب )٢(
  .)٦٨/ ٥( الوجیز . المحرر )١٢١/ ٥( القرآن تفسیر) ٣(
  ).١٨٠/ ١٣( للقرآن، الخطیب القرآني انظر: التفسیر )٤(
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جاءت سورة الجاثیة بعد سورة الدخان، وقد تشابه موضوع كال لما بعدها:  السورة ثانیًا: مناسبة
السورتین، وهو الحدیث عن الوحدانیة والبعث والنبوة والقرآن الكریم، كما تشابه مطلع كال السورتین، 

إِنَّ [بذكر الحروف المقطعة، كما أن خاتمة سورة الدخان تتحدث عن جزاء المؤمنین قال تعالى: 
، وتحدثت بدایة سورة الجاثیة عن اآلیات الموجودة في السماوات  }٥١{الُدخان: ]اٍم َأِمنيٍ اُملتَِّقَني ِيف َمقَ 

َامَواِت َواألَْرِض َآلََياٍت [واألرض والتي یتفكر فیها المؤمنون، ویؤمنون بها قال تعالى:  إِنَّ ِيف السَّ
لك الجزاء الذي نالوه في اآلخرة والذي لذ اً فكان التفكر واإلیمان باآلیات سبب  }٣{اجلاثية:] لِْلُمْؤِمنِنيَ 

  تحدثت عنه سورة الدخان.

وخاتمتها، حیث إن  السورة مقدمة بین وثیق ارتباط هناك بخاتمتها: افتتاحیة السورة عالقة ثالثًا:
ا [السورة بدأت بالحدیث عن نزول القرآن قال تعالى:  ا َأْنَزْلنَاُه ِيف َليَْلٍة ُمَباَرَكٍة إِنَّ ُكنَّا إِنَّ

من خالل  rواختتمت بالحدیث عن تیسیره للناس على ید معلم البشریة محمد   }٣{الُدخان:]ُمنِْذِرينَ 
ُهْم [له قال تعالى:  rنزوله باللغة العربیة وشرح وتفسیر محمد  َناُه بِلَِسانَِك لََعلَّ ْ َام َيرسَّ َفإِنَّ

ُرونَ  وهى الدخان واختتمت  Uكما تحدثت المقدمة عن ارتقاب الناس آلیات اهللا  }٥٨{الُدخان:]َيَتَذكَّ
           بالتهدید أیضًا الرتقاب ما یحل بهم من عذاب كالدخان وغیره.
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  األول المبحث    

  الدخان سورة في العقائدي والتغییر اإلصالح منهجیات

  

  -: مطالب  خمسة على ویشتمل
  

  . القرآن منهجیة تعظیم:     األول المطلب
  

  . واآلخرة الدنیا في الظالمین منهجیة عاقبة:   الثاني المطلب
  

  .واألرض السماء منهجیة خلق:   الثالث المطلب
  

  . جهنم من التنفیر منهجیة :  الرابع المطلب 
  

  . واآلخرة الدنیا في المتقین مقام منهجیة : الخامس المطلب
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. القرآن تعظیم منهجیة:  األول المطلب  

وأیــدهم بالكتــب الســماویة، فكــان القــرآن الكــریم الــذي نــزل  -علــیهم الســالم-الرســل Uأرســل اهللا      
  لهدایة البشر.  Uأعظم هذه الكتب، أنزله اهللا  rعلى محمد 

ي القرآن الكریم بمنزلة رفیعة من بین الكتب السماویة المنزلة، وذلك : حظ أوًال: مكانة القرآن الكریم
خاتم الكتب السماویة، فله مكانة عظیمة جدًا، وتظهر عظمته من عدة جوانب تذكر الباحثة ألنه 
  منها:

 . uباللفظ والمعنى، بواسطة الملك جبریل rأنزله على محمد أنه كالم رب العزة ،   -١
 . rنزل على خیر البشر محمد  -٢
 خاتم الكتب السماویة. -٣
َتاِب [القسم به قال تعالى: ةكثر   -٤   }٢{الُدخان:] اُملبِنيِ َوالكِ

ا ُكنَّا  تعالى بأن أنزله في لیلة مباركة قال تعالى: اهللا خصه  -٥ ا َأْنَزْلنَاُه ِيف َليَْلٍة ُمبَاَرَكٍة إِنَّ [إِنَّ
وهذه اللیلة هي لیلة القدر التي هي خیر من ألف شهر قال تعالى:   }٣{الُدخان:ُمنِْذِريَن] 

ِف َشْهرٍ َلْيَلُة الَقْدِر َخْريٌ ِمْن أَ [   }٣{القدر:] لْ

 الخلق أن یأتوا بمثله فعجزوا. Uهللا االمعجزة الخالدة التي تحدي بها   -٦
 لكل زمان ومكان. وصالحیتهخلوه من الخطأ والنقص،  -٧
ْكَر [بحفظه دون سائر الكتب السماویة السابقة قال تعالى:  Uتكفل اهللا  -٨ ْلنَا الذِّ إِنَّا َنْحُن َنزَّ

ا َلُه  افُِظونَ َوإِنَّ  )١( }٩{احلجر:] َحلَ
ُسوُل بَِام [یجب اإلیمان والتصدیق بالقرآن الكریم قال تعالى:  ثانیًا: ُحكم اإلیمان بالقرآن: َآَمَن الرَّ

ِه َواُملْؤِمنُوَن ُكلٌّ َآَمَن بِاهللاِ َوَمَالئَِكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِهِ  إليهُأْنِزَل  كما أن اإلیمان به یشمل   }٢٨٥{البقرة: ]ِمْن َربِّ
العمل والتطبیق على أرض الواقع، ویعد اإلیمان به ركن من أركان اإلیمان فمن لم یؤمن به كان 

 اإلیمان؟ ما: فقال uجبریل فأتاه للناس، یوماً  بارزاً  r النبي كان: قال tكافرًا عن أبي هریرة 
  .)٢()ِباْلَبْعثِ  َوُتْؤِمنَ  َوُرُسِلهِ  َوِبِلَقاِئِه، َوُكتُِبِه، َوَمَالِئَكِتِه، ِباللَّهِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  (اِإلیَمانُ : قال

                                                           
  .)١٩- ١٨: ص(، سعید المصري القرآن قراءة انظر: فقه )١(

  ).٢٧سبق تخریجه (ص:  )٢(
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تمیز القرآن الكریم عن غیره من الكتب السماویة بأنه نزل جملة واحدة  ثالثًا: نزول القرآن الكریم:
آخر مفرقًا، فقد نزل جملًة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنیا في لیلة مباركة  ونزل نزوالً 

ا َأْنَزْلنَاُه ِيف َلْيَلِة الَقْدرِ [وهي لیلة القدر من شهر رمضان قال تعالى: ا [وقال تعالى:  }١{القدر:] إِنَّ إِنَّ
ن سنًة حسب آن الكریم مفرقًا خالل ثالث وعشریالقر كما نزل  }٣{الُدخان: ]َأْنَزْلنَاُه ِيف َليَْلٍة ُمَباَرَكةٍ 

  .)١( rالمصالح والحوادث واألسئلة التي كانت توجه للنبي 

 للنـاس قـال تعـالى: Uولقـد یسـره اهللا  ،جـاء القـرآن الكـریم لهدایـة النـاس رابعًا: تیسـیر القـرآن للنـاس:
ُروَن]  ُهْم َيَتـَذكَّ َناُه بِلَِسانَِك َلَعلَّ ْ َام َيرسَّ وسـهل قراءتـه،  rلسـان نبیـه  Uفقـد أطلـق اهللا  }٥٨{الـُدخان:[َفإِنَّ

ْكِر َفَهْل ِمْن [:وقال تعالى ،)٢(لیتذكر المشركون، ویتعظوا ویعتبروا ویذعنوا للحق َنا الُقْرَآَن لِلذِّ ْ َوَلَقْد َيرسَّ
كِرٍ    ه من عدة وجوه:فكان تیسیر  }١٧{القمر: ]ُمدَّ

لطفل ومن ال یعرف نزل على سبعة أحرف وذلك مراعاة ألحوال الناس، فهناك الشیخ وا  -١
 القراءة وغیرهم.

 ة والحفظ فال تعقید أو صعوبة فیه.میسر للتالو   -٢
 تماله على القصص والحكم واألمثال.میسر لالتعاظ به الش  -٣
ما بقد فهموا القرآن وحفظوه وعملوا  yفها نحن نجد الصحابة ، )٣(سهولة الفهم والتأثر به  -٤

، ولو نظرنا إلى األجیال التي فیه، وكانوا حریصین علیه فحفظوه في السطور والصدور
  وتیسیره لهم . Uهم نجد االهتمام الكبیر والفهم والحفظ له، وهذا كله بتوفیق اهللا تلت

لـى طریـق الخیـر، ومـا رشـادهم إلهدایـة النـاس، وإ  القـرآنأنزل خامسًا: واجب المسلمین تجاه القرآن: 
وفسـر مـا جـاء فیـه والتـزم بمـا أمـر بـه وابتعـد عمـا  rفیه مصلحة العباد والبالد، ولقد وضحه محمـد 

وتعظــیم القــرآن الكــریم واإلقبــال علــى حفظــه  rَنهــى عنــه، فیجــب علــى المســلمین تتبــع ُخطــا النبــي 

                                                           
 والبدع، محمد األندلسي الحوادث )٢١٧/ ١( اإلتقان، السیوطي. )٤٤٥/ ٣( الطبري ، البیان جامع :انظر )١(
  . )١٣١: ص(
  .)٥٦/ ٢٢( الطبري البیان، جامع)٢(

  .)٢١٥/ ١٤( الكویتیة الفقهیة الموسوعة :انظر )٣(
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ســتور األمــة ا جــاء فیــه مــن أوامــر واالبتعــاد عمــا نهــى عنــه فهــو دوتفســیره، وفهــم معانیــه وااللتــزام بمــ
  رضاء رب العزة والفوز بجنته.وسبیلها إلى الرشاد وإ 

  

  . منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل تعظیم القرآن الكریم

 التأكید على تعظیم القرآن الكریم وذلك باإلقبال علیه وتالوته وفهم مقاصده. -١
 لقرآن الكریم واالبتعاد عن القوانین الوضعیة.الحث على تطبیق أحكام ا -٢
 وعقابه. Uالتحذیر من اإلعراض عن القرآن الكریم، ألن فیه غضب اهللا  -٣
الدعوة إلى الیقین بأن القرآن الكریم فیه كل ما یلزم البشریة لصالح حالها في كل زمان  -٤

 ومكان.
 .Uبیان عظم لیلة القدر، واستثمارها لنیل األجر والثواب، ورضا اهللا  -٥
 القرآن الكریم. اتباع مكانة بیان شرف وسمو -٦

  
  . واآلخرة الدنیا في الظالمین عاقبة منهجیة:  الثاني المطلب

 یجـب الـذي الطریـق عـن العدول موضعه، وهو غیر في الشيء وضع هو الظلمأوًال: مفهوم الظلم :
  .)١(بحسبه  شيء كل في الحق إلى الوصول ألجل سلوكه

  :)٢(أنواع  ةثانیًا: أنواع الظلم: الظلم ثالث

إِنَّ [قال تعالى:  )٣(العظیم الظلم وهو المراتب، وهذا النوع أعلى، الشرك بمعنى الظلمالنوع األول: 
ُظْلٌم َعظِيمٌ  َك لَ ْ َوالَكافُِروَن ُهُم  [:قال تعالى Uوهذا الظلم هو الشرك باهللا  }١٣{لقامن:] الرشِّ

واحد ال شریك  Uبأن اهللا  - علیهم السالم- فبعد البیان والتوضیح من الرسل }٢٥٤{البقرة:]الظَّاملُِونَ 
بما  لق، فنجد كثیرًا من الناس ینقلبون على أعقابهم فال یؤمنونله، وهو المستحق للعبادة، فهو الخا

المرسلون، فهذا أعظم الظلم، وهذا النوع ما ذكرته سورة الدخان وبینت عاقبة هؤالء  به جاء
                                                           

  .)٢٩٩/ ٣( المنار، محمد رشید رضا تفسیر )٢٦٧/ ٣( البیان، الشنقیطي انظر: أضواء )١(
  .)١١٧: ص( التوحید، القرعاوي كتاب شرح في الجدید: انظر )٢(
  .)٣١٩٧/ ٥( الشعراوي الخواطر،: انظر )٣(
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وستقف الباحثة عند هذا النوع وعاقبة الظالمین بشيء من اإلیضاح   Uالظالمین الذین أشركوا باهللا
  .Uإن شاء اهللا الحقًا 

 مـا فـوق الغیـر وأخـذ حقـوق علـى والتعـدي الجـور للغیـر، والظلـم هنـا هـو الشخص ظلمالنوع الثاني: 
فــیظلم اإلنســـان غیــره بأخـــذ مــا لـــیس مــن حقـــه، كأكــل أمـــوال النـــاس ، )١(حـــق اإلنســـان بغیــر یســتحقه

ففـي الحـدیث  Uبالباطل، أو التعـدي علـیهم بالسـب أو الشـتم، وهـذا النـوع محـرم، وقـد حـذر منـه اهللا 
ــا :قــال: قــال اهللا تعــالى ،r النبــي عــن t ذر أبــي القدســي عــن ــاِدي (َی ْمــتُ  ِإنِّــي ِعَب ــمَ  َحرَّ  َعَلــى الظُّْل

ًما، َبْیَنُكمْ  َوَجَعْلُتهُ  َنْفِسي،  اهللا عبد بن جابر من عاقبته عن  U، بل وحذر اهللا)٢()َتَظاَلُموا... َفالَ  ُمَحرَّ
t اهللا رسول أن r ٣()اْلِقَیاَمِة... َیْومَ  ُظُلَماتٌ  الظُّْلمَ  َفِإنَّ  الظُّْلَم، (اتَُّقوا  : قال(  

الشـهوات، وتلبیـة كـل مـا تطلبـه الـنفس بغـض  اتبـاعلنفسه، ویكون ذلك ب الشخص ظلم النوع الثالث:
النظــر هــل هــو حــرام أم حــالل، وهنــا الخطــر الكبیــر، حیــث یظــن اإلنســان أنــه یســعد نفســه بینمــا هــو 

  . }٣٣{النحل:َيْظلُِموَن]  [َوَما َظَلَمُهُم اهللاُ َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهمْ یؤدي بها إلى الهاویة قال تعالى:

إلنقاذ الناس من الظلمات إلى النور  -علیهم السالم–الرسل  U: بعث اهللا ثالثًا: طریق الظالمین
الطریق  ، فقد فاز من اتبع هدیهم والتزموبیان طریق الحق، فنجد اختالف ردود الناس علیهم

هم أو التصدیق بهم وهؤالء هم اتباع ذي جاءوا به، وخسر من عارضهم وآذاهم ورفضالمستقیم ال
َأَتتُْهْم ُرُسُلُهْم بِالَبيِّنَاِت َفَام [الظالمون الذین اختاروا طریق الضالل المؤدي إلى الهالك قال تعالى: 

ْظلَِمُهْم َوَلكِْن َكاُنوا َأْنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ  الرسل  اتباعفظلموا أنفسهم ورفضوا  }٧٠{التوبة: ]َكاَن اهللاُ لِيَ
لحقوا بهم هم وأاتباعدیق بما جاءوا به، ولم یكتفوا بذلك بل وقفوا موقف العداء من الرسل و والتص

 Uالحق الذي آمنوا به واتبعوه فكان اهللا عن طریق عن الهدایة و  صدهماألذى والضرر محاولین 
ْخِرَجنَُّكْم ِمنْ [لهم بالمرصاد قال تعالى:  تِنَا َفَأْوَحى  َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا لُِرُسلِِهْم لَنُ َأْرِضنَا َأْو َلَتُعوُدنَّ ِيف ِملَّ

ْم َلنُْهلَِكنَّ الظَّاملِِنيَ إليه ُ  . }١٣{إبراهيم: ]ْم َرهبُّ

                                                           
  .)٢٦٥/ ١( الشعراوي الخواطر،: انظر )١(
  .)١٦/ ٨( )٦٦٦٤مسلم، كتاب اآلداب، باب تحریم الظلم (ح:  صحیح )٢(
  .)١٨/ ٨( )٦٦٦٨(ح:  الظلم تحریم باب، اآلداب مسلم، كتاب صحیح )٣(
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في الكون إهالك الظالمین، وهذه السنة باقیة ال  Uاقتضت سنة اهللا رابعًا: سنة اهللا في الظالمین: 
م الرسل فأنذروهم من إلیهفلقد أرسل  }٦٢{األحزاب: اهللاِ َتْبِديًال][َولَْن َجتَِد لُِسنَِّة تبدیل فیها قال تعالى: 

ینذر القرى قبل إهالكها فإن آمنوا فقد فازوا، وٕان أصروا على  Uعاقبة الظلم وبینوا لهم، فاهللا 
َك ُمْهلَِك الُقَرى بِظُْلٍم َوَأْهُلَها  الكفر والظلم أخذهم أخذ عزیز مقتدر قال تعالى: ْ َيُكْن َربُّ [َذلَِك َأْن َمل

ظلمهم  ىللحق وأصروا عل یكترثونمن األقوام لم  اً فبعد اإلنذار نجد كثیر  }١٣١{األنعام:َغافُِلوَن]
عسى أن یرجعوا إلى طریق الحق، لكن عنادهم وكبرهم أدى بهم إلى التمسك  Uفأمهلهم اهللا 
 ِإَذا َحتَّى الظَّاِلمَ  ُیْمِهلُ  اللَّهَ  ِإنَّ ( :قال r النبي عن ،tموسى أبي القول عن ق علیهمبالضالل فح

[َوَكَذلَِك َأْخُذ َربَِّك إَِذا َأَخَذ الُقَرى َوِهَي َظاملٌَِة إِنَّ َأْخَذُه َألِيٌم  ثم تال قوله تعالى:)١( )َیْنَفِلتْ  َلمْ  َأَخَذهُ 
فِيَها َفَفَسُقوا فِيَها َفَحقَّ َعَلْيَها الَقْوُل [: تعالىوقال  }١٠٢{هود: َشِديٌد] َوإَِذا َأَرْدَنا َأْن ُهنْلَِك َقْرَيًة َأَمْرَنا ُمْرتَ

ْرَناَها َتْدِمًريا  الناس بالنعم والخیرات وأمرهم أن یشكروه ویلتزموا Uفقد أمد اهللا  }١٦{اإلرساء:] َفَدمَّ
  .)٢(لهم Uالطاعات، لكنهم عصوا وأفسدوا في األرض فكان تدمیرهم وعقاب اهللا 

تناولت سورة الدخان عاقبة بعض الظالمین، فكان فرعون من الذین خامسًا: عاقبة الظالمین: 
على هذه النعم، وأفسد في األرض،  Uبكل النعم والخیرات، لكنه لم یشكر اهللا  Uأمدهم اهللا 

له بالمرصاد  Uبل لم یكتف باإلفساد فأخذه الكبر وادعى األلوهیة، فكان اهللا وعذب موسى وقومه، 
ُْم ُجنٌْد ُمْغَرُقونَ [قال تعالى:  فاستحق فرعون وقومه العذاب،  }٢٤{الُدخان: ]َواْتُرِك الَبْحَر َرْهًوا إِهنَّ
 Uبظلمهم وطغیانهم ورفضهم الحق، وتركوا ورائهم الخیرات التي أنعم بها اهللا  Uفأغرقهم اهللا 

] َوَنْعَمٍة َكاُنوا فِيَها َفاكِِهنيَ *  َوُزُروٍع َوَمَقاٍم َكِريمٍ *  َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ [علیهم قال تعالى: 
 هذه النعمفإن كفروا والخیرات الوفیرة، النعم  Uفهذا هو حال الظالمین یعطیهم اهللا  }٢٧-٢٥{الُدخان:

[َوإَِذا فیعذبهم عذابًا شدیدًا قال تعالى: Uفي الدنیا ثم یردون یوم القیامة إلى اهللا  استحقوا العذاب
ُف َعنُْهْم َوَال ُهْم ُينَْظُروَن]  فَّ وما حدث مع فرعون حدث مع  }٨٥{النحل:َرَأى الَِّذيَن َظَلُموا الَعَذاَب َفَال ُخيَ

ٍع َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم [ سبقت مثل قوم تبع قال تعالى: أمثاله من األمم التي َأُهْم َخْريٌ َأْم َقْوُم ُتبَّ
ُمْ  فهم  Uفقوم تبع من ِحمیر كفروا بربهم فأهلكهم اهللا  }٣٧{الُدخان: ]َكاُنوا ُجمِْرِمنيَ   َأْهَلْكنَاُهْم إِهنَّ

                                                           
أخذهم  قضاء وقت إلى والفساق الظلمة یمهل  قد اهللا  بأن  البیان  الغصب، ذكر حبان، كتاب ابن صحیح )١(

  .مسلم شرط على صحیح :إسناده األرنؤوط شعیب األلباني:، تعلیق صححه )٥٧٨/ ١١( )٥١٧٥ (ح:
  .)٦٥٤/ ٢( انظر: الكشاف، الزمخشري )٢(
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بل وآذوه حتى  rالرسول  اتباعولو نظرنا إلى قریش نجدهم قد ظلموا أنفسهم ورفضوا  ،)١(نمجرمو 
 یروندعا علیهم فأصابتهم المجاعة وأكلوا الجیف من شدة الجوع، وكانوا ینظرون إلى السماء فال 

َامُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ [ إال الدخان قال تعالى: هذا عذاب لقریش  وكان }١٠{الُدخان: ]َفاْرَتِقْب َيْوَم َتْأِيت السَّ
نَا اْكِشْف َعنَّا [ یطالبوه بكشف العذاب عنهم قال تعالى: rنتیجة ظلمهم، فأسرعوا إلى محمد  َربَّ

ا ُمْؤِمنُونَ  ه اهللا والرحم نیناشدو  rإلى النبي والقوم فقد ذهب أبو سفیان  }١٢{الُدخان: ]الَعَذاَب إِنَّ
، وهذا حال الكافر وهو في ُمتسع ال یؤمن وٕاذا مسه )٢(العذاب سیؤمنون Uووعدوه إن رفع اهللا 

 العذاب یسرع إلى إظهار اإلیمان ثم إذا كشف عنه یعود إلى الكفر وكأن شیئًا لم یكن قال تعالى:
ُكْم َعائُِدونَ [ ا َكاِشُفوا الَعَذاِب َقلِيًال إِنَّ فحقیقة الكفار معروفة وهي واحدة نجدها  }١٥{الُدخان:] إِنَّ

لهم على هذا الكفر والعناد واإلصرار على  Uتتكرر مع كل قوم ظلموا أنفسهم فكان عذاب اهللا 
إِنَّ َيْوَم [ وقال تعالى: }١٦{الُدخان:] َيْوَم َنبْطُِش البَْطَشَة الُكْربَى إِنَّا ُمنَْتِقُمونَ [الضالل قال تعالى:

حتى إذا ذاقوا العذاب ِقیل لهم هذا الذي كنتم تشككون فیه و  }٤٠{الُدخان: ]ْم َأْمجَِعنيَ الَفْصِل ِميَقاُهتُ 
 فهؤالء المجرمون یستحقون  }٥٠{الُدخان:] إِنَّ َهَذا َما ُكنُْتْم بِِه َمتَْرتُونَ [تكذبون بوقوعه قال تعالى:
صرارهم على الكفر والتكذیب بالرغم رفضهم الهدایة وتعذیب المؤمنین وإ العذاب في الدنیا واآلخرة ل

  من معرفتهم الحق ووضوحه.

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل عاقبة الظلم

 إثبات أن عاقبة الظلم واحدة ال تتغیر. -١
 التأكید على أن العذاب یسبقه إنذار وتحذیر من مخالفة الحق. -٢
 ا اختلفت أزمانهم.بیان أن الكفر ملة واحدة، والكفار منهجهم واحد وفكرهم واحد مهم -٣
 التنبیه على ضرورة أخذ العبرة والعظة من األقوام السابقة. -٤
 الهوى وخطوات الشیطان. اتباعبعادها عن الحق و الحذر من ظلم النفس وإ  -٥
 الحث على الحرص على تزكیة النفس بالطاعات وٕابعادها عن المعاصي. -٦

  

  
                                                           

  .)٤٠/ ٢٢(الطبري  البیان، انظر: جامع )١(
  .)٢٧٣/ ٤(الزمخشري  انظر: الكشاف، )٢(
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  .واألرض السماء خلق منهجیة:   الثالث المطلب

[َوُهَو  السماوات واألرض في ستة أیام  قال تعالى: Uخلق اهللا أوًال: خلق السماوات واألرض : 
اٍم] َامَواِت َواألَْرَض ِيف ِستَِّة َأيَّ على خلقهن بكلمة كن،  Uوبالرغم من قدرته  }٧{هود: الَِّذي َخَلَق السَّ

َام َيُقوُل لَُه ُكْن ستة أیام، قال تعالى: في خلقهن Uفأمره بین الكاف والنون إال أنه  [ َوإَِذا َقَىض َأْمًرا َفإِنَّ
في خلقه شؤون، وِحكم، وهنا درس لإلنسان لیتعلم التمهل في أموره  Uفلله    }١١٧{البقرة:َفَيُكوُن] 

[َبِديُع  فال نجد خلل أو عیب فیهما قال تعالى:على غیر مثال سابق فقد خلق السماوات واألرض 
َامَواِت َواألَْرِض]    . }١١٧{البقرة:السَّ

واألرض لغایة ولسبب،  فلم  السماوات  Uخلق اهللا ثانیًا: الحكمة من خلق السماوات واألرض 
َامَواِت َواألَْرَض َوَما َبْينَُهَام َالِعبِنيَ [یخلقها عبثًا قال تعالى:  فلم یكن خلق  }٣٨{الُدخان:] َوَما َخَلْقنَا السَّ

لعب واللهو وٕانما لسبب وهدف، وهذا السبب وضحته اآلیة الكریمة قال لالسماوات واألرض لمجرد ا
ا إِالَّ بِاَحلقِّ َوَلكِنَّ َأْكَثَرُهْم َال َيْعَلُمونَ [تعالى:  وهذا الحق متمثل في طاعة  }٣٩{الُدخان: ]َما َخَلْقنَاُمهَ

على البعث والجزاء، ب والسنة، وكذلك للداللة بكل ما أمر به، وااللتزام بما جاء في الكتا Uاهللا 
، فدالئل خلق السماوات واألرض ال یدركها إال أصحاب )١(كل إنسان بما عمل وكذلك لمجازاة

َامَواِت َواألَْرِض العقول قال تعالى:  وقال تعالى:  }١٦٤{البقرة:َآلََياٍت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن]  ...[إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ
ْيِل َوالنََّهاِر َآلََياٍت ِألُوِيل األَْلَباِب إِنَّ [ َامَواِت َواألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ ویتبین  }١٩٠{آل عمران: ]ِيف َخْلِق السَّ

   مما سبق حكم جلیلة تذكر الباحثة منها ما یأتي:

 َأُكونُ  ه فیقول له: (َأَفَال عن سبب بكائ rیسأل النبي  tفها هو بالل  Uالتفكر في خلق اهللا  -١
 وقرأ قوله تعالى: )٢()ِفیَها َیَتَفكَّْر  َوَلمْ  َقَرَأَها ِلَمنْ  َوْیلٌ  آَیٌة، اللَّْیَلةَ  َعَليَّ  َنَزَلتْ  َلَقدْ  َشُكوًرا، َعْبًدا

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطًِال ُسبَْحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّا َامَواِت َواألَْرِض َربَّ ُروَن ِيف َخْلِق السَّ {آل ِر] [َوَيَتَفكَّ
 على نعمه وتخصیصه بالدعاء. Uفهذا التفكر لالستدالل واالعتبار وشكر اهللا  }١٩١عمران:

                                                           
  .)٣١٠/ ٢٥( والتنویر، ابن عاشور التحریر )٦٤/ ٨( السعود أبو السلیم، العقل انظر: إرشاد )١(
 )٣٨٦/ ٢( )٦٢٠ (ح: البكاء  لزوم تخلى إذا علیه المرء بأن البیان حبان، كتاب التوبة، باب ذكر ابن صحیح )٢(

  .مسلم شرط على صحیح إسناده األرنؤوط: شعیب حسنه األلباني .تعلیق
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َامَواِت  السماوات واألرض الختبار اإلنسان قال تعالى: Uخلق اهللا  -٢ [َوُهَو الَِّذي َخَلَق السَّ
ُكْم َأْحَسُن َعَمًال]  اٍم َوَكاَن َعْرُشُه َعَىل اَملاِء لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ ختبار للناس لیتبین فهذا ا }٧{هود:َواألَْرَض ِيف ِستَِّة َأيَّ

 .)١(قیامًا بها وأسرع قباًال على الطاعات، وأكثر إU ، وأبعد عن محارم اهللاأیهم أحسن عمالً 
من   تمكنلعیش اإلنسان، لی  نافعة  جعلها  لخدمة اإلنسان، فقد  واألرض  السماوات  خلق -٣

َامَواِت َوَما ِيف األَْرِض َمجِيًعا  هذه األرض قال تعالى: والعیش على   اإلعمار َر لَُكْم َما ِيف السَّ [َوَسخَّ
  }١٣{اجلاثية: ِمنُْه]

دلیل على بعث اإلنسان، فاهللا القادر الذي خلق السماء واألرض التي هي أعظم من خلق  -٤
َامَواِت َواألَْرِض َوَما  اإلنسان قادر على بعثه ومحاسبته یوم القیامة قال تعالى: [َوِمْن َآَياتِِه َخْلُق السَّ

ٍة َوُهَو َعَىل َمجِْعِهْم إِ  ورى:َذا َيَشاُء َقِديٌر] َبثَّ فِيِهَام ِمْن َدابَّ [َأَوَملْ َيَرْوا َأنَّ اهللاَ الَِّذي َخَلَق  وقال تعالى: }٢٩{الشُّ
ءٍ  ُه َعَىل ُكلِّ َيشْ يَِي املَْوَتى َبَىل إِنَّ َامَواِت َواألَْرَض َوَملْ َيْعَي بَِخْلِقِهنَّ بَِقاِدٍر َعَىل َأْن ُحيْ  }٣٣{األحقاف:َقِديٌر]  السَّ

من غیر  Uمنكرون للبعث إلى خلق السماوات واألرض، والتي ابتدعها اهللا فكیف لم ینظر ال
  . )٢(شيء، فمن یفعل ذلك قادر على إعادة اإلنسان على صورته األولى  قبل الموت 

كما فعل بعض األقوام والتي   Uأنه على اإلنسان عدم اإلعراض عن آیات اهللا  یتبین مما سبق
َامَواِت   قال تعالى: Uأدى إعراضهم إلى الكفر ونكران وحدانیة وعظمة اهللا  ْن ِمْن َآَيٍة ِيف السَّ [َوَكَأيِّ

وَن َعَليَْها َوُهْم َعنَْها ُمْعِرُضوَن] هي ف Uفیجب التأمل والتفكر في آیات اهللا  }١٠٥{يوسف: َواألَْرِض َيُمرُّ
، كما أنها الباعث على تخصیصه بالعبادة، فهو المستحق Uبداعه وحدانیته وقدرته وإ الدلیل على 

َامَواِت َواألَْرِض َوَما َبْينَُهَام إِْن ُكنُْتْم فهو رب السماوات واألرض قال تعالى:  للطاعة والعبادة [َربِّ السَّ
َامَواِت َواألَ  وقال تعالى: }٧{الُدخان: ُموقِنَِني] فالمؤمن  }٣{اجلاثية:ْرِض َآلََياٍت لِْلُمْؤِمنَِني] [إِنَّ ِيف السَّ

  . Uَتتضح له عظمة خلق السماوات واألرض وتزیده إیمان ویقین بقدرة اهللا 

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل خلق السماوات واألرض

 فال یعجزه شيء في األرض وال في السماء. Uالتأكید على قدرة اهللا   - ١
 على اإلنسان بتسخیره للكون لخدمة اإلنسان. Uبیان فضل ونعم اهللا   -٢

                                                           
  .)٤٨/ ٢( النسفي التنزیل، مدارك )٢٥١/ ١٥( البیان، الطبري انظر: جامع )١(
  .)١٤٢/ ٢٢( الطبري البیان، انظر: جامع )٢(

  



  
 

١٣٢ 
 

والتفكــر والتأمــل فــي آیاتــه، فهــي تزیــد مــن اإلیمــان  Uالحــث علــى اإلكثــار مــن شــكر اهللا   -٣
 والیقین بعظمة الخالق.

الــدعوة إلــى التفكــر فــي البعــث، واالســتعداد لهــذا الیــوم، باإلكثــار مــن الطاعــات والبعــد عــن   -٤
 المعاصي.

 في الخلق. Uلتنبیه على أن أصحاب العقول هم الذین یدركون عظمة اهللا ا  -٥
 التأكید على التأني في األمور كلها وعدم العجلة فهي من الشیطان.  -٦
 تسخیره للكون حوله لیستفید منه. قیمة اإلنسان واهتمام الخالق به من خالل بیان   -٧

 
  . واآلخرة الدنیا في المتقین مقام منهجیة:  الخامس المطلب

 ن بصفات عدیدة تجعلهم ینالون هذه المرتبة العظیمة. ویفوزونلمتقو یتمیز ا أوًال: صفات المتقین:
  وجنته ومن هذه الصفات: Uبرضا اهللا 

الَِّذيَن * َذلَِك الكَِتاُب َال َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ [ اإلیمان بالغیب: فهذه صفة للمتقین قال تعالى: -١
  }٣-٢{البقرة: ]بِالَغْيِب  ُيْؤِمنُونَ 

َذلَِك الكَِتاُب َال َرْيَب فِيِه [ ن یقیمون الصالة ویحافظون علیها قال تعالى:إقامة الصالة: فالمتقو  -٢
َالةَ ...ُهًدى لِْلُمتَِّقنيَ    }٣-٢{البقرة: ]َوُيِقيُموَن الصَّ

الزكاة المفروضة أو  كان انفاقهم في سواء ،فاإلنفاق صفة المتقیناإلنفاق في السراء والضراء:  -٣
َوَساِرُعوا إَِىل [ استحقوا جنة عرضها السماوات واألرض قال تعالى:  ولذلك ،الصدقات التطوعیة

ْت لِْلُمتَِّقنيَ  َمَواُت َواألَْرُض ُأِعدَّ ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السَّ اءِ * َمْغِفَرةٍ ِمْن َربِّ َّ اِء َوالرضَّ َّ {آل  ]الَِّذيَن ُينِْفُقوَن ِيف الرسَّ
على اإلنفاق في سبیل اهللا، وبین أن هناك ملكان یدعوان لمن   rوقد حث النبي  }١٣٤ -١٣٣عمران:

 َمَلَكانِ  ِإالَّ  ِفیِه، الِعَبادُ  ُیْصِبحُ  َیْومٍ  ِمنْ  (َما :قالr  النبي أن t هریرة أبي أنفق في سبیل اهللا، عن
  )١()َتَلًفا ُمْمِسًكا َأْعطِ  اللَُّهمَّ : اآلَخرُ  َوَیُقولُ  َخَلًفا، ُمْنِفًقا َأْعطِ  اللَُّهمَّ : َأَحُدُهَما َفَیُقولُ  َیْنزَِالِن،

الغیظ والعفو عن الناس: یمر اإلنسان بمواقف عصیبة تحتاج منه إلى صبر، وضبط  كظم -٤
للنفس، وهذا ال یستطیعه إال األقویاء الذین یتمالكون أنفسهم عند الغضب، فكظم الغیظ خلق رفیع، 

                                                           
  .)١١٥/ ٢()١٤٤٢(ح:   ]فأما من أعطى واتقى[لى: اي، كتاب الزكاة، باب قول اهللا تعصحیح البخار  )١(
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اِء [ قال تعالى: )١(صاحبه الفوز بجنة عرضها السماوات واألرض یستحق َّ الَِّذيَن ُينِْفُقوَن ِيف الرسَّ
َظ َوالَعافَِني َعِن النَّاِس َواهللاُ ُحيِبُّ اُملْحِسنِنيَ  اِء َوالَكاظِِمَني الَغيْ َّ فهم استطاعوا  }١٣٤ {آل عمران: ]َوالرضَّ

 فوصلوا إلى درجة المتقین، وفازوا  بالجنة. ،مإلیهتمالك أنفسهم، بل وعفوا عمن أساء 
 ]٨{املائدة:] اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى[العدل: فهو صفة حمیدة یجب التحلي بها قال تعالى:  -٥

 . )٢(میزان الحق، لیصلوا إلى درجة المتقین السبیل، بحیث یقیمون یكون هو أن فالعدل ینبغي
قیام اللیل وكثرة االستغفار واإلحسان: حیث نجد المتقین یسارعون إلى الطاعات، كقیام اللیل  -٦

إِنَّ [ :تعالى من ثواب ومغفرة قال Uألنهم یعلمون ما عند اهللا  rواالستغفار كما أمرهم النبي 
ِسنَِني * اُملتَِّقَني ِيف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ  ُْم َكاُنوا َقبَْل َذلَِك ُحمْ ُْم إِهنَّ يِْل َما *َآِخِذيَن َما َآَتاُهْم َرهبُّ َكاُنوا َقلِيًال ِمَن اللَّ

على أتم صورة وأكملها،  Uویعبدون اهللا  }١٨-١٥{الذاريات: ]َوبِاألَْسَحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُرونَ *  َهيَْجُعونَ 
 بارزا r النبي كان: قال هریرة أبي الحدیث الشریف عن، وقد وضح معناه )٣(وهذا هو اإلحسان

 َلمْ  َفِإنْ  َتَراُه، َكَأنَّكَ  اللَّهَ  َتْعُبدَ  (َأنْ :َقالَ  اِإلْحَساُن؟ اِإلیَماُن... َما َما: فقال جبریل فأتاه للناس، یوما
 .)٤()َیَراكَ  َفِإنَّهُ  َتَراهُ  َتُكنْ 

َا ِمْن َتْقَوى َذلَِك [قال تعالى:  Uیعظمون شعائر اهللا  -٧ َوَمْن ُيَعظِّْم َشَعائَِر اهللاِ َفإِهنَّ
 . Uفالمتقین یعظمون العبادات وما فرض اهللا  }٣٢{احلج:]الُقُلوِب 

َوَلكِنَّ الِربَّ َمْن َآَمَن بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَِخِر [خر والكتاب والنبیین قال تعالى: اإلیمان باهللا والیوم اآل  -٨
  }١٧٧{البقرة: ]َوُأوَلئَِك ُهُم اُملتَُّقونَ  ...َواَملَالئَِكِة َوالكَِتاِب َوالنَّبِيَِّني 

َوُأوَلئَِك  ... َواُملوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا[صفة مالزمة للمتقین قال تعالى: وهي  الوفاء بالعهد -٩
   }١٧٧{البقرة:] ُهُم اُملتَُّقونَ 

ابِِريَن ِيف الَبْأَساِء [ قال تعالى: Uأجره عند اهللا  اً محتسب اً الصبر، فنجد المسلم صابر  - ١٠ َوالصَّ
اِء َوِحَني الَبْأِس  َّ  }١٧٧{البقرة: ]َوُأولَئَِك ُهُم اُملتَُّقونَ  ...َوالرضَّ

                                                           
  .)١٦٥(ص:  انظر: القیامة الكبرى، العتیبي )١(
  .)١٠٢٧/ ٣( ، الخطیبالتفسیر القرآني للقرآن )٢(
  .)٣٥٠/ ٧( المرجع السابقانظر:  )٣(
  .)٢٧سبق تخریجه (ص:   )٤(
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ُأوَلئَِك الَِّذيَن َصَدُقوا َوُأوَلئَِك ُهُم [ ى:الصدق فالمسلم صادق في قوله قال تعال - ١١
:  قال tبن مسعود اهللا عبد عن الصدق ورغب فیه، على rوقد حث النبي  }١٧٧{البقرة:]اُملتَُّقونَ 

ْدقَ  (ِإنَّ :r اهللا رسول قال ، ِإَلى َیْهِدي الصِّ  َحتَّى َلَیْصُدقُ  الرَُّجلَ  َوإِنَّ  ، اْلَجنَّةِ  ِإَلى َیْهِدي اْلِبرَّ  َوإِنَّ  اْلِبرِّ
 )١()ِصدِّیًقا ُیْكَتبَ 
أنهم ملتزمون بما أمر به اهللا  اأن المتقین یتمیزون بمعظم الصفات الحسنة، كم یتبین مما سبق    
U  ،حریصون على الطاعات، وهذا شأن المسلم الذي یسعى لنیل رضا اهللا وهم من فرائض ونوافل
U  والفوز بجنته، فعلى كل مسلم أراد أن یلحق بركب المتقین ویفوز كفوزهم أن یسارع إلى التحلي

  باألخالق التي تحلوا بها وألزموا أنفسهم بها، وابتعدوا عن المنكرات وطریق الشیطان.

لوا على عباده المتقین بفضل كبیر، وأجر عظیم، وهذا لقاء ما عم Uأنعم اهللا ثانیًا: مقام المتقین: 
، وابتعدوا عما نهى عنه سبحانه، فكانوا عبادًا Uوقدموا في حیاتهم الدنیا، والتزموا بما أمر به اهللا 

قد بین القرآن الكریم بعض األجر والثواب الذي . فاستحقوا األجر العظیم، و Uمخلصین طائعین هللا 
  :ورد منه الباحثة ما یليجر، تن من السور التي تحدثت عن هذا األُأعد للمتقین، وكانت سورة الدخا

 }٥٢ -٥١{الـُدخان:] ِيف َجنَّـاٍت َوُعُيـونٍ * إِنَّ اُملتَِّقـَني ِيف َمَقـاٍم َأِمـنيٍ [اإلقامة فـي الجنـة قـال تعـالى:   -١
 Uعقـاب اهللا  مـن نعاصـي والتزمـوا الطاعـات، فهـم خـائفو ابتعدوا عـن الم الدنیا في Uهللا  فالمتقون

 یحـزنهم شيء كل ومن الموت، من فیها یأمنون مجالس في اآلخرة في یكونون وثوابه، فضله راجین
واألمـــر  ویحـــذر، یخـــاف مـــا جمیـــع عـــن آمنـــاً  یكـــون أن األول:بـــأمرین  یطیـــب یـــؤلمهم، والمســـكن أو

 فــي الشــرطین هــذین Uذكــر اهللا  وقــد والعیــون، الجنــات وهــي النزهــة أســباب فیــه یكــون أن الثــاني:
الناضــرة  البســاتین بــه وتحــیط تتوســطه الزیــادة، فهــذا المقــام یقبــل ال بمــا فوصــفها الجنــة أهــل مســاكن
 .)٢(المتفجرة الماء وعیون الجمیلة،

ٍق ُمَتَقـابِلِنيَ [یلبسون أحسن الثیاب قال تعالى:  -٢  فثیـابهم }٥٣{الـُدخان:] َيْلَبُسوَن ِمْن ُسنُْدٍس َوإِْسَتْربَ
 مـا واإلسـتبرق وأرقـه، الحریـر أنـواع أجـود الدیباج، وهـو من رق ما هو والسندس وٕاستبرق سندس من

 .)٣(بعض إلى بعضهم ینظر مجالسهم ن فيومستأنسو  نمنه، وهم متقابلو  غلظ
                                                           

  .)٢٩/ ٨( )٦٧٣٠صحیح مسلم، كتاب اآلداب، باب ما جاء في الصدق والكذب (ح:  )١(
/ ٢٥تفسیر المراغي (  )١٣٥/ ١٣التفسیر الوسیط، طنطاوي ( )٦٦٥/ ٢٧انظر: مفاتیح الغیب، الرازي ( )٢(

١٣٧(.  
 )٦٦٣/ ٤. فتح القدیر للشوكاني ()٦٦٥/ ٢٧مفاتیح الغیب، الرازي ( )٥١/ ٢٢انظر: جامع البیان، الطبري ( )٣(

  . )١٣٥/ ١٣طنطاوي ( ،التفسیر الوسیط
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ْجنَـاُهْم بُِحـوٍر ِعـٍني] الزواج بالحور العین قال تعـالى: -٣  اهللا أكـرمهم فقـد }٥٤{الـُدخان: [َكَذلَِك َوَزوَّ
U وهــي: عینــاء جمــع والعــین البیضــاء، وهــي: حــوراء جمــع والحــور العــین، مــن الحــور زوجهــم بــأن 

 شـدة وهـو: العـین حـور مـن: وقیـل حسـنها، فـي الطـرف یحـار ألنـه حـوراء، وسـمیت، العینین الواسعة
  . )١(سوادها شدة في العین بیاض

 الجنـة فـي فهم یطلبون }٥٥{الُدخان:] َيْدُعوَن فِيَها بُِكلِّ َفاكَِهٍة َآِمنِنيَ [ یأكلون جمیع أنواع الفاكهة: -٤
 مإلــیه حضــریُ  بــل وامتناعهـا، انقطاعهــا مــن آمنــون كمــا أنهـم والفاكهــة، الثمــار أنـواع مــن یشــاءون مـا

 .)٢(والشیطان والتعب الموت ومن واألسقام واألمراض، األوجاع من وآمنون ،أرادوه كلما

َوَوَقاُهْم َعَذاَب َال َيُذوُقوَن فِيَها املَْوَت إِالَّ اَملْوَتَة األُوَىل [ الحیاة الدائمة قال تعالى: -٥
الدنیا، وهم بعیدون عن  في ذاقوها التي الموتة فال یذوقون الموت بعد ذلك إال }٥٦{الُدخان:]اَجلِحيمِ 

: قال t الخدري سعید أبي أنه ال موت في اآلخرة عن rعذاب الجحیم فال تمسهم، وقد بین النبي 
 َفالَ  ُخُلودٌ  الَجنَّةِ  َأْهلَ  َیا: َیُقولُ  ثُمَّ  ... َفُیْذَبحُ  َأْمَلَح  َكْبشٍ  َكَهْیَئةِ  ِباْلَمْوتِ  (ُیْؤَتى: r اهللا رسول قال

 . )٣()َمْوتَ  َفالَ  ُخُلودٌ  النَّارِ  َأْهلَ  َوَیا َمْوَت،
 }٥٧{الُدخان: ]َفْضًال ِمْن َربَِّك َذلَِك ُهَو الَفْوُز الَعظِيمُ [قال تعالى:  Uهذا النعیم فضل من اهللا كل و 

التزموا الطاعات، وابتعدوا عن المعاصي ففازوا فوزًا عظیمًا، فیجب على كل إنسان أن یسعى فهم 
  جاهدًا لینال هذا الفوز الذي ال شقاء بعده.

 منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل مقام المتقین

الحث على التحلي بالفضائل، واألخالق الحسنة، وااللتزام بالطاعات، والسیر في ركب  -١
 .قیقي الذي یوصل إلى الدرجات العال، فهم أصحاب الفوز الحالمتقین

 بیان أن النعیم الحقیقي الدائم في اآلخرة، وأن نعیم الدنیا زائل. -٢
 . الدعوة إلى الثبات على الطاعات، والحذر من المعاصي - ٣

 
 

   
                                                           

  .)٦٦٣/ ٤انظر: فتح القدیر للشوكاني ( )١(
  .)٢٣٨/ ٢٥التفسیر المنیر، الزحیلي ()٦٦٦/ ٢٧انظر: مفاتیح الغیب، الرازي ( )٢(
  .)٩٣/ ٦( )٤٧٣٠(ح:   ]وأنذرهم يوم احلرسة[كتاب تفسیر القرآن، باب قوله:  صحیح البخاري، )٣(
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  المبحث الثاني

  الدخان. سورة فيمنهجیات اإلصالح والتغییر الدعوي  

  

  -مطالب :ویشتمل علي أربعة  

  

  الدعاء المستجاب .منهجیة المطلب األول  :  

  

  . الرسلالتحذیر من تكذیب منهجیة المطلب الثاني  :  

  

  الهجرة من بالد األعداء .منهجیة المطلب الثالث : 

  

  للمؤمنین. Uنصر اهللا منهجیة المطلب الرابع :  
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  الدعاء المستجاب .منهجیة المطلب األول  :  

لیدعو اإلنسان متى شاء، فیتوجه إلى ربه  اً أنه جعل باب السماء مفتوح Uمن رحمة اهللا      
طالبًا العون والتوفیق، وقد أوردت الباحثة تعریف الدعاء وفضله وآدابه وثمراته في مطلب سابق، 

   الباحثة فیما یأتي: تبینهما ، ولقد أوردت سورة الدخان نوعین من الدعاء)١(فال حاجة هنا إلى التكرار

، Uإلى أقوامهم، لیدعوهم إلى عبادة اهللا  - علیهم السالم-الرسل Uأرسل اهللا  أوًال: دعاء األنبیاء:
فكان یتبعهم ویؤمن بهم فریق، والفریق اآلخر یكفر، ویقف موقف العداء منهم بل وُیلحقوا بهم 

تتحدث التي و القرآن الكریم  لقصص التي أوردهاعن الحق، وكثیرة هي ا صدهماألذى، محاولین 
 - علیهم السالم- موسى وغیرهم، فكان بعض الرسلو عن هذا الموضوع، كقصة نوح وعاد وشعیب 

مهم بالهالك وهذا ما حدث مع موسى علیه السالم قال اقو أبعد تعرضهم لألذى الشدید یدعون علي 
ُه َأنَّ َهُؤَالِء َقْوٌم ُجمِْرُمونَ [تعالى:  على قومھ بأنھم مجرمین،  فدعا موسى }٢٢{الُدخان:] َفَدَعا َربَّ

َفَأْرسِ بِِعَباِدي َلْيًال [ قال تعالى: U، فجاءه الجواب من اهللا )٢(المجرمینأن یالقوا جزاء  ویستحقون
ُكْم ُمتَّبَُعونَ  ُْم ُجنٌْد ُمْغَرُقونَ * إِنَّ على  uومن دعاء موسى  }٢٤-٢٣{الُدخان:] َواْتُرِك البَْحَر َرْهًوا إِهنَّ

نَا إِنََّك َآَتيَْت فِْرَعْوَن َوَمَألَُه ِزينًَة َوَأْمَواًال ِيف [قومه ما ذكرته اآلیة الكریمة قول تعالى:  َوَقاَل ُموَسى َربَّ
ْم َواْشُدْد َعَىل  نَا اْطِمْس َعَىل َأْمَواِهلِ وا َعْن َسبِيلَِك َربَّ نَا لُِيِضلُّ ْنَيا َربَّ ى َيَرُوا اَحلَياِة الدُّ  ُقُلوِهبِْم َفَال ُيْؤِمنُوا َحتَّ

یطمس أموالهم ویمحقها،  وملئه، بأن فرعون موسى على  فقد دعا }٨٨{يونس: ]الَعَذاَب األَلِيمَ 
، ولو )٣(ویشدد على قلوبهم فال تلین وتنشرح لإلیمان فال یموتوا حتى یروا العذاب ویموتوا كفارًا 

فقد كذبه قومه وعذبوه إال أنه رفض الدعاء علیهم أو الرضا بإهالكهم،  rنظرنا إلى النبي محمد 
هل كان یوم أشد علیك من یوم أحد فذكر یوم  rسألت الرسول  - رضي اهللا عنها - عن عائشة

 ِفیَها َذاَفإِ  َفَنَظْرتُ  َأَظلَّْتِني، َقدْ  ِبَسَحاَبةٍ  َأَنا َرْأِسي، َفِإَذا العقبة وأذى قریش له ثم قال: (...َفَرَفْعتُ 
 الِجَبالِ  َمَلكَ  ِإَلْیكَ  َبَعثَ  َوَقدْ  َعَلْیَك، َردُّوا َوَما َلَك، َقْوِمكَ  َقْولَ  َسِمعَ  َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ : َفَقالَ  َفَناَداِني ِجْبِریُل،
، َفَسلَّمَ  الِجَبالِ  َمَلكُ  َفَناَداِني ِفیِهْم، ِشْئتَ  ِبَما ِلَتْأُمَرهُ   ِإنْ  ِشْئَت، ِفیَما َذِلكَ  َفَقاَل، ُمَحمَُّد، َیا: َقالَ  ثُمَّ  َعَليَّ
 اللَّهَ  َیْعُبدُ  َمنْ  َأْصَالِبِهمْ  ِمنْ  اللَّهُ  ُیْخِرجَ  َأنْ  َأْرُجو َبلْ : r النَِّبيُّ  َفَقالَ  اَألْخَشَبْیِن؟ َعَلْیِهمُ  ُأْطِبقَ  َأنْ  ِشْئتَ 

                                                           
  من هذا البحث. )٨٩انظر: (ص :  )١(
  .)١٩٧/ ١٣انظر: التفسیر القرآني للقرآن، الخطیب ( )٢(
  . )١٢٢/ ٣البیضاوي ( ،أنوار التنزیل)١٨٣- ١٧٩/ ١٥( جامع البیان، الطبريانظر:  )٣(
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وحرصه على نشر الدعوة  rفرفض الدعاء علیهم وهذا من رحمته  )١()َشْیًئا ِبهِ  ُیْشِركُ  الَ  َوْحَدُه،
  اإلسالمیة.

ن في إثم أو قطیعة رحم، حتى یقبل دعاء عبده مالم یك Uمعلوم أن اهللا  ثانیًا: دعاء الكفار:
یستمع لدعائه، ویستجیب له، فها هم كفار قریش بعدما كذبوا الرسول وآذوه،  Uالكافر فإن اهللا 

كسنین یوسف، فأصابهم الجوع والجفاف حتى أكلوا الجیف، وٕاذا بهم یعودوا  فدعا علیهم بسنین
وحده القادر على كشف الضر، وأن  Uألنفسهم، ویقروا بالحقیقة التي استیقنتها أنفسهم، بأن اهللا  

نَا [لیكشف عنهم العذاب قال تعالى:  Uإلى اهللا   تضر وال تنفع، فإذا بهم یتوجهونآلهتهم ال َربَّ
أن یكشف عنهم العذاب وما  Uتضرعوا إلى اهللا و   }١٢{الُدخان:] َعنَّا الَعَذاَب إِنَّا ُمْؤِمنُونَ  اْكِشْف 

ورغم كفرهم  ،)٢(أصابهم من الجوع، وقالوا إن ُكشف عنا العذاب سنؤمن باهللا ونترك عبادة األصنام
دعائهم، بل استجاب لهم بالرغم  U، فلم یرد اهللا  rالنبي بإلحاق األذى وعنادهم، وما فعلوه من 

ُكْم َعائُِدونَ [من ِعلمه أنهم سیعودون إلى الكفر قال تعالى:  ا َكاِشُفوا الَعَذاِب َقلِيًال إِنَّ ] إِنَّ
نهم قد ختم على وحكمته، فهنا إقامة الحجة علیهم، وبیان أ Uوهذا من رحمة اهللا  }١٥{الُدخان:

إلى  إلیمان وٕاذا أصابهم الرخاء یعودونبا ذاب یتظاهرونقلوبهم فال یؤمنون، فهم تحت الضغط والع
َوَلَقْد َفَتنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم فِْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل [ما كانوا علیه، وهذا ما حدث مع فرعون قال تعالى: 

 uووسع علیهم الرزق، وأرسل لهم موسىمن الطیبات  Uفقد رزقهم اهللا  }١٧{الُدخان:] َكِريمٌ 
ببعض  U، وقد اختبرهم اهللا  )٣(فقابلوا النعمة بالكفر والفساد في األرض Uلیدعوهم إلى عبادة اهللا 

نَِني َوَنْقٍص [ أنواع العذاب لیتراجعوا عما هم فیه، فلم یستجیبوا قال تعالى: َوَلَقْد َأَخْذَنا َآَل فِْرَعْوَن بِالسِّ
ُرونَ  كَّ ُهْم َيذَّ فكما دعت قریش دعا فرعون ووعد باإلیمان قال تعالى:  }١٣٠{األعراف:] ِمَن الثََّمَراِت لََعلَّ

ْجُز َقاُلوا َيا ُموَسى اْدُع َلنَا َربََّك بَِام َعِهَد ِعنَْدَك َلئِْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ [ ] ْجَز َلنُْؤِمنَنَّ َلَك َوَملَّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّ
ذاب فنكثوا ولم یؤمنوا واستمروا على عنهم الع Uاهللا ولكن الكفر ملة واحدة، فكشف  }١٣٤{األعراف:

ُْم ُجنٌْد ُمْغَرُقونَ [كفرهم فحق علیهم العذاب قال تعالى:   .  }٢٤{الُدخان: ]َواْتُرِك البَْحَر َرْهًوا إِهنَّ

                                                           
  .)١١٥/ ٤()٣٢٣١(ح:  باب إذا قال أحدكم: آمین والمالئكة في السماء  كتاب بدء الخلق، صحیح البخاري،  )١(
  .)١٩/ ٢٢انظر: جامع البیان، الطبري ( )٢(
  .)٢٧٤/ ٤انظر: الكشاف، الزمخشري ( )٣(
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 u أن دعاء األنبیاء مستجاب، ولهم أن یدعوا على أقوامهم كما فعل موسى یتبین مما سبق     
الدعاء حتى من الكفار، الذین یقبل  U، كما أن اهللا rعلیهم بالهالك كما فعل محمد  أو ال یدعوا

، ولو كان لدیهم ذرة Uوقت الشدة، ونجدههم في وقت الرخاء یشركون باهللا  Uون إلى اهللا یلجئ
  على قلوبهم فهم ال یعقلون. Uعقل ما أشركوا به، ولكن ختم اهللا 

  الدعاء المستجابمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل 

 الرسل والتمسك بما جاءوا به. اتباعالدعوة إلى  -١
 .Uما جاءوا به لیسوا بعیدین عن هالك اهللا  بیان أن أعداء الرسل ومنكري -٢
 بالناس، وحرصه على دعوتهم ودخولهم في اإلسالم. rبیان رحمة النبي   -٣
والكافر فال یضر الكافر بكفره التأكید على أن باب السماء مفتوح أمام الناس جمیعًا المسلم  -٤

 إال نفسه.
 ثبات أن عاقبة المجرمین واحدة.إ -٥

 
  -السالم علیهم-الرسل تكذیب من التحذیرمنهجیة :    الثاني المطلب

لحكم  Uفهو ركن من أركان اإلیمان، وقد أرسلهم اهللا  -السالم علیهم-یجب اإلیمان بالرسل     
فبینوا للناس طریق الخیر وطریق الشر، وعاقبة كل منهما، وتركوا لهم الخیار في اختیار  ،)١(كثیرة

 الطریق، وتحمل نتائج اختیارهم. 
الرسـل إلـى النـاس إلخـراجهم مـن الظلمـات  Uأرسـل اهللا : -علیهم السالم-الرسل اتباعأوًال: وجوب 

َوَكْيَف َتْكُفُروَن َوَأْنُتْم ُتْتَىل [ ه قال تعالى:إلى النور، فبینوا لهم الطریق المستقیم الذي یجب السیر علی
اٍط ُمْسـَتِقيمٍ  فوجـب  }١٠١{آل عمـران:] َعَلْيُكْم َآَياُت اهللاِ َوفِيُكْم َرُسوُلُه َوَمْن َيْعَتِصـْم بِـاهللاِ َفَقـْد ُهـِدَي إَِىل ِرصَ

وضـح لهـم الـنهج الـذي هم، ألنهم جـاءوا بـالحق البـین الـذي یوضـح للنـاس الغایـة مـن خلقهـم، ویاتباع
، لیصــلوا إلــى بــر األمــان، والفــوز بالجنــان، فمــن النــاس مــن عــرف طریــق الرشــاد، یجــب الســیر علیــه

وهؤالء هم الفـائزون قـال  -السالم علیهم-واتبع الرسل، فآمنوا باهللا ورسله، والتزموا بما جاء به الرسل
َش اهللاَ [تعالى:    . }٥٢{النور:] الَفائُِزونَ  َوَيتَّْقِه َفُأوَلئَِك ُهمُ َوَمْن ُيطِِع اهللاَ َوَرُسوَلُه َوَخيْ

                                                           
  ) من هذا البحث.٧٥انظر: (ص:  )١(
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ال وضـحوه شـیئًا إ -السـالم علـیهم-لـم یتـرك الرسـل :-السالم علیهم-ثانیًا: موقف الكفار من الرسل
، وترك عبادة سواه، لكن فریق من الناس لم یصغي إلـى مـا  Uوبینوه للناس، فأمروهم باإلیمان باهللا

وأغلقـوا عقـولهم وقلـوبهم عـن سـماع الحـق، واختـاروا طریـق التكـذیب،  -السالم علیهم-جاء به الرسل
بـل  -السـالم علـیهم-، فصـدهم عـن الحـق، فكـذبوا الرسـلمطریق الشـیطان، وفتحـوا لـه آذانهـم وعقـوله

ْكَرى َوَقـْد َجـاَءُهمْ [قـال تعـالى:  ووقفوا منهم موقف العداء، فآذوهم وألحقوا بهم الضرر، ـُم الـذِّ ـى َهلُ  َأنَّ
ٌم َجمْنُـونٌ *  َرُسوٌل ُمبِنيٌ  قـریش، وبـین لهـم   rفقـد َذكَّـر محمـد }١٤-١٣{الـُدخان: ]ُثمَّ َتَولَّْوا َعنُْه َوَقاُلوا ُمَعلَّ

مـــن قـــبلهم مـــن  كحـــالوأعرضـــوا عنـــه  ،لمعجـــزات والقـــرآن الكـــریم، فكـــذبوهالحـــق، وجـــاءهم بالبینـــات وا
ــإِْن [تعــالى:   قــال  الكفــار َب ُرُســٌل  َف ــْد ُكــذِّ ُبوَك َفَق ــَك  َكــذَّ ــْن َقْبلِ ــاِت  ِم ــاِب  َجــاُءوا بِالَبيِّنَ ــِر َوالكَِت ُب َوالزُّ

كمـا فعـل مـن سـبقهم  ، )١(والسـحر وقالوا إنما یعلمـه بشـر، بـل اتهمـوه بـالجنون }١٨٤عمران: {آل]اُملنِريِ 
وكـان   }٥٢{الـذاريات:] َرُسوٍل إِالَّ َقاُلوا َسـاِحٌر َأْو َجمْنُـونٌ َكَذلَِك َما َأَتى الَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن [قال تعالى: 

إِينِّ َآتـِـــيُكْم بُِســــْلَطاٍن [ یـــأتون بالــــدالئل البینـــة علــــى صـــدقهم  قــــال تعـــالى: -علـــیهم الســــالم-الرســـل
علــیهم -فكــانوا یطلبـون مــن الرسـل المزیــد مــن اآلیـات والــدالئل، فیسـتجیب الرســل }١٩{الــُدخان:]ُمبـِـنيٍ 

كفـروا بهــا، وهـذا مــن كبـرهم وعنــادهم ورفضـهم الحــق، فقـد ســألت و ، وٕاذا رأوهـا قــالوا هـذا ســحر السـالم
 ســألوا مكــة أهــل نإقــال: "  t مالــك بــن أنــس لهــم، عــن أن یــریهم آیــة فاســتجاب r اً قــریش محمــد

اَعُة َواْنَشـقَّ الَقَمـرُ [قال تعالى:  )٢( "القمر انشقاق فأراهم آیة یریهم أن r اهللا رسول َبِت السَّ َوإِْن  *اْقَرتَ
فقـریش كـذبت ولـم تـؤمن باآلیـة التـي جـاء بهـا   }٢-١{القمـر:] َيَرْوا َآَيًة ُيْعِرُضوا َوَيُقوُلـوا ِسـْحٌر ُمْسـَتِمرٌّ 

یعلم ذلك، ولكن یقـیم  U، واهللا )٣(، والتي كانت بناء على طلبهم، وقالوا هذا سحر مستمر rمحمد 
ـوا فِيـِه َيْعُرُجـونَ [ علیهم الحجة قال تعـالى: ـَامِء َفَظلُّ َرْت * َوَلْو َفَتْحنَـا َعَلـْيِهْم َباًبـا ِمـَن السَّ ـَام ُسـكِّ َلَقـاُلوا إِنَّ

فبعـد اآلیـات والـدالئل كـذبوا وأصـروا علـى تعـذیب  }١٥-١٤{احلجـر: ]َمْسـُحوُرونَ َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم 
َوإِْن [ قـال تعـالى: )٤(الرسل، حتى أن الرسل طلبوا منهم أال یتعرضوا لهم بسوء ویقفوا موقف الحیـاد

علــیهم -بالرســلذى فــرفض الكفــار وأصــروا علــى أن یلحقــوا األ }٢١{الــُدخان:] َملْ ُتْؤِمنُــوا ِيل َفــاْعَتِزُلونِ 
ُه َأنَّ َهُؤَالِء َقْوٌم [ على الكفار قـال تعـالى: -السالم علیهم-إلى دعوة الرسل مما أدى -السالم َفَدَعا َربَّ

                                                           
  .)٢٧٣/ ٤( الزمخشري الكشاف،)٢٠/ ٢٢( البیان، الطبري انظر: جامع )١(
  .)٢٠٧/ ٤( )٣٦٣٧(ح:  آیة r یریهم أن المشركین سؤال البخاري، كتاب المناقب، باب صحیح )٢(
  .)٥٦٩/ ٢٢(الطبري  البیان، انظر: جامع )٣(

  .)١٠١/ ٥( البیضاوي ، التنزیل أنوار: انظر )٤(



  
 

١٤١ 
 

 -أن الكفـار طـریقهم واحـد فـي التكـذیب، وٕالحـاق األذى بالرسـلوتـرى الباحثـة   }٢٢{الُدخان:]ُجمِْرُمونَ 
ُیعملـوا عقـولهم وقلـوبهم للنظـر فیمـا ُیعـرض علـیهم مـن الحـق، ، فال یمتثلـوا للحـق، أو -علیهم السالم

بـــل یغمضـــوا أعیـــنهم ویســـیروا فـــي طریـــق العنـــاد والكبـــر، ورفـــض الهدایـــة، ال ألنهـــم یملكـــون الـــدلیل 
إلـى اســتخدام العضــالت بــدل  بــر وَعمــى البصـر والبصــیرة، ویلجئــونوالبرهـان والحجــة، بــل لمجـرد الك

  حق.العقل والحجة والمنطق للوصول لل

 -السالم علیهم- عاقبة التكذیب واضحة وبینة، فالرسل :- السالم علیهم-الرسل تكذیب عاقبة: ثالثاً 
وأصروا على ما هم  إذا هم أعرضوا  U، وحذروهم من عذاب اهللاUدعوا أقوامهم إلى عبادة اهللا 

إال االستهانة والسخریة والوقاحة في  Uهذا التهدید والوعید والتحذیر من عذاب اهللا  علیه، فلم یلق
[َوإِْذ َقاُلوا اللُهمَّ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو اَحلقَّ ِمْن ِعنِْدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة ِمَن استعجال العذاب قال تعالى: 
َامِء َأِو اْئتِنَا بَِعَذاٍب َألِيٍم]  فكان أمر اهللا نافذ فعذبهم وأهلكهم بذنوبهم قال تعالى:  }٣٢{األنفال:السَّ

َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد َوفِْرَعْوُن ُذو األَْوَتادِ   َوَثُموُد َوَقْوُم ُلوٍط َوَأْصَحاُب األَْيَكِة ُأوَلئَِك األَْحَزاُب *  [َكذَّ
ُسَل َفَحقَّ ِعَقاِب] *  َب الرُّ وقد تناولت سورة الدخان قصة فرعون فكان  }١٤-١٢{ص:إِْن ُكلٌّ إِالَّ َكذَّ

ُْم قال تعالى:  uعقابًا لهم على تكذیبهم موسى  Uوقومه ممن أهلكهم اهللا  [َواْتُرِك البَْحَر َرْهًوا إِهنَّ
من أعماق البحر دون سائر قومه  جسد فرعون یخرج Uوقد جعل اهللا  }٢٤{الُدخان:ُجنٌْد ُمْغَرُقوَن] 

يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن ملَِْن َخْلَفَك َآَيًة ه إلى یومنا هذا حتى یكون عبرة لغیره قال تعالى: ابقوأ [َفالَيْوَم ُننَجِّ
لهم في الدنیا ویوم القیامة  Uفجاء عقاب اهللا   }٩٢{يونس:َوإِنَّ َكثًِريا ِمَن النَّاِس َعْن َآَياتِنَا َلَغافُِلوَن] 

بَُعوا َأْمَر فِْرَعْوَن َوَما َأْمُر فِْرَعْوَن بَِرِشيدٍ عالى: یردون إلى أشد العذاب قال ت َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم الِقيَاَمِة * [َفاتَّ
ْفُد اَملْرُفوُد] * َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر َوبِئَْس الِوْرُد املَْوُرودُ   }٩٩-٩٧{هود:َوُأْتبُِعوا ِيف َهِذِه لَْعنًَة َوَيْوَم الِقَياَمِة بِئَْس الرِّ

لم تعتبر بما حدث لفرعون ولغیره، فقد  اً فعاقبة فرعون وغیره من المكذبین كانت واضحة، لكن قریش
َأُهْم َخْريٌ َأْم َقْوُم ُتبٍَّع [ قال تعالى: Uكان قوم تبع أشد من قریش قوة، فكذبوا الرسل فأهلكهم اهللا 

ُْم َكانُ  علیهم  Uفلما لم تعتبر قریش بعث اهللا  }٣٧{الُدخان: ]وا ُجمِْرِمنيَ َوالَِّذيَن ِمْن َقْبلِِهْم َأْهَلْكنَاُهْم إِهنَّ
وهذا بدعاء  ،)١(إال الدخان من شدة الجوع  أصابتهم المجاعة حتى أنهم ال یرونمن عنده، ف اً عذاب

وعدم  والكفر علیهم، ثم كشفه عنهم لعلهم یعودوا إلى رشدهم، لكنهم عادوا إلى التكذیب rالنبي 
 Uعنهم العذاب، فحق علیهم غضب اهللا  Uاإلیمان بالرغم من وعدهم باإلیمان إن كشف اهللا 

                                                           
  ) من هذا البحث.١٢٩انظر: (ص:  )١(
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وقد كانت البطشة الكبرى  }١٦{الُدخان:] َيْوَم َنبْطُِش البَْطَشَة الُكْربَى إِنَّا ُمنْتَِقُمونَ [وأهلكهم قال تعالى: 
، وقد ذهب بعض )١(الكبرى یوم القیامةیوم بدر فجزت أعناق رؤساء الكفر بالسیوف، وقیل البطشة 

أنه یمكن الجمع بین  وترى الباحثةالعلماء إلى ترجیح أنه یوم بدر، ومنهم إلى ترجیح  یوم القیامة، 
في الدنیا ثم  Uالمعنیین، فالبطشة الكبرى یوم بدر ثم یوم القیامة ، ألن األقوام السابقة أهلكهم اهللا 

في الظالمین وال تبدیل لسنة اهللا  Uث مع فرعون وهذه سنه اهللا توعدهم بالعذاب في اآلخرة كما حد
U :٦٢{األحزاب: [ُسنََّة اهللاِ ِيف الَِّذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبُل َوَلْن َجتَِد لُِسنَِّة اهللاِ َتْبِديًال] قال تعالى{   

عاجًال أم آجًال، وهذه سنة ال  Uأن القوم المكذبین البد أن ینالهم عذاب اهللا  ویتضح مما سبق 
خاتم األنبیاء والمرسلین  اتباعرعة في لحاضر أخذ العبرة، والمساتبدیل فیها فعلى الناس في الوقت ا

ه، وٕاال كان عقاب اهللا لهم في الدنیا قبل اتباع، والحذر من محاربة الدین اإلسالمي و rمحمد 
ُه َيْوَم الِقَياَمِة َأْعَمى َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري[اآلخرة قال تعالى:   }١٢٤{طه:] َفإِنَّ لَُه َمِعيَشًة َضنًْكا َوَنْحُرشُ

مختلفة لنهایة المكذبین والعاصین والملحدین، ثم موعدهم  اً فها نحن بین الحین واآلخر نسمع قصص
ْم َأْمجَعِ [ یوم القیامة لینالوا ما یستحقوا قال تعالى:   .  }٤٠{الُدخان:] نيَ إِنَّ َيْوَم الَفْصِل ِميَقاُهتُ

 منهجیات االصالح والتغییر من خالل عاقبة تكذیب الرسل

 التحذیر من تكذیب الرسل، ألن عاقبته وخیمة في الدنیا واآلخرة. -١
الدعوة إلى التمسك بالدین اإلسالمي، فهو الدین الخاتم وال یقبل من أحد غیره قال تعالى:  -٢

ينَ َوَمْن َيْبَتِغ َغْريَ اِإلْسَالِم [   }٨٥{آل عمران:] ِدينًا َفَلْن ُيْقبََل ِمنُْه َوُهَو ِيف اآلَِخَرِة ِمَن اَخلاِرسِ
 إعمال العقول وأخذ العبرة والعظة، من خالل عاقبة األقوام السابقة.على الحث  -٣
 بیان أضرار التكبر والعناد. -٤
 الدعوة إلى مناقشة األمور بالحجة والبرهان والدلیل، وعدم التعصب للرأي . -٥
  

  

  

                                                           
  .)٢٣-  ٢٢/ ٢٢( البیان، الطبري انظر: جامع )١(
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  . األعداء بالد من منهجیة الهجرة :  الثالث المطلب

اإلسالم والصالح  بلد إلى الشرك والكفر والمعاصي بلد من نتقالاال هي أوًال: مفهوم الهجرة:
على  الكفار من إقامة شعائر الدین، ویحرص ، حیث یالقي المسلمون األذى، وُیمنعون)١(واالستقامة

وُكْم َعْن دِينُِكْم إِِن [ إعادة المسلمین إلى الكفر قال تعالى: ى َيُردُّ َوَال َيَزاُلوَن ُيَقاتُِلوَنُكْم َحتَّ
اهللا  الد إسالمیة یمكن لهم فیها عبادة فهنا تكون الهجرة من هذه البالد إلى ب }٢١٧{البقرة:]اْسَتَطاُعوا
U .وٕاقامة شعائر الدین  

وأیده بالقرآن الكریم كي ینشر  rالدین الحق على رسوله محمد  Uأنزل اهللا  الهجرة:ثانیًا: بدایات 
[ُهَو الَِّذي َأْرَسَل َرُسولَُه بِاُهلَدى َوِديِن  هذا الدین، وتقام أركانه ویظهر على كل األدیان قال تعالى:

ُكوَن] ِه َوَلْو َكِرَه اُملْرشِ يِن ُكلِّ بنشر الدعوة اإلسالمیة،  rفبدأ النبي  }٣٣{التوبة: اَحلقِّ لُِيْظِهَرُه َعَىل الدِّ
بحریة،  U، لكنه وجد الصد والعداء من قریش، فكان ال یستطیع التعبد إلى اهللا Uقامة شرع اهللا وإ 

بالهجرة إلى الحبشة فرارًا بالدین  rوتعرض هو ومن معه إلى األذى واالضطهاد، فكان أمر النبي 
كانت أول هجرة في اإلسالم، وهاجر عدد من المسلمین إلى ، من قریش وأذاها، فUإلى اهللا 

، وعدد المسلمین یزید واألذى یتضاعف، فأمر Uفي الدعوة إلى اهللا  rالحبشة، واستمر النبي 
  المسلمین بالهجرة إلى المدینة المنورة، فكانت ثاني هجرة في اإلسالم.  rالنبي 

  قسمین:ینقسم حكم الهجرة إلى :  ثالثًا: حكم الهجرة

دینه ویمنع من أداء شعائر  یقیم أن یستطیع ال الشخص كان وتكون إذا أنها واجبةالحكم األول: 
اُهُم املََالئَِكُة َظاملِِي َأْنُفِسِهْم َقاُلوا فِيَم ُكنُْتْم َقالُوا [ قال تعالى: بحریة Uالدین وعبادة اهللا  إِنَّ الَِّذيَن َتَوفَّ
وهذه اآلیة دلیل  }٩٧{النساء:ألَْرِض َقالُوا َأَملْ َتُكْن َأْرُض اهللاِ َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا فِيَها] ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِيف ا

على وجوب الهجرة إذا لم یستطع اإلنسان إقامة شعائر الدین فعلیه الهجرة إلى بلد آخر، یتمكن فیه 
  .)٢(أو حریة لیؤدي ما علیه من واجبات دینیة من أداء العبادات دون اضطهاد أو منع

                                                           
  .)٥: ص( المحسن اهللا النوویة، عبد األربعین انظر: األحادیث )١(
  .)٣١: ص( البدراني فیصل أبو اإلسالم، في والهجرة الهجر أحكامانظر:  )٢(
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 دون ربــه فیعبــد دینــه یقــیم أن یســتطیع الشــخص كــان فــي حالــة وتكــون مســتحبة أنهــا الحكــم الثــاني:
َال َتْنَقِطــُع اْلِهْجــَرُة (: یقــول r اهللا رســول ســمعت: قــال tمعاویــة عــن ،، فــالهجرة باقیــة منــع أو تــدخل

-والمقصـود بحـدیث عائشـة)١()َوَال َتْنَقِطـُع التَّْوَبـُة َحتـَّى َتْطلُـَع الشَّـْمُس ِمـْن َمْغِرِبهَـاَحتَّى َتْنَقِطَع التَّْوَبـُة، 
 ِجهَـادٌ  َوَلِكـنْ  اْلفَـْتِح، َبْعـدَ  ِهْجـَرةَ  (الَ  : فقـال الهجرة عنr اهللا رسول ُسئل:  قالت أنها-رضي اهللا عنها

فهـــذا الحـــدیث بعـــد فـــتح مكـــة، حیـــث أصـــبحت دار إســـالم فـــال تجـــب  )٢()َفـــاْنِفُروا اْســـتُْنِفْرُتمْ  َوإَِذا َوِنیَّـــٌة،
دون  ، حیــث تقــام فیــه شــعائر الــدین بحریــةواصــبح دار اســالم الهجــرة منهــا، أو مــن أي بلــد تــم فتحــه

، وقــد ذكــر ابــن حجــر أن ســبب الهجــرة الخــوف مــن الفتنــة، فــالحكم یــدور مــع علتــه فمــن )٣(وقــاتمع
  .)٤(علیه الهجرة، فإن لم یستطع وجبت في مكانه لم تجب Uاستطاع عبادة اهللا 

  أنها مباحة وهي في حق العاجز لسبب من األسباب كالمرض أو األسر وغیره. الحكم الثالث:

   :أنواع على اإلسالم في الهجرة وقعت أنواع الهجرة:

عندما هاجر المسلمون من  ، وقد حدث ذلكاإلسالم بلد إلى الشرك بلد من االنتقال:  النوع األول
مكة إلى المدینة، ویندرج تحت هذا النوع، هجرة المسلمین الیوم من بالد الشرك التي یضیق فیها 
على المسلمین، ، فیمنع الرجال من الصالة في المساجد وتمنع النساء من ارتداء الحجاب، فهذه 

  بالد شرك، تجب الهجرة منها.

حینما هاجر المسلمون من مكة  وحدث ذلكاألمن،  بلد إلى لخوفا بلد من : االنتقالنيالثاالنوع 
إلى الحبشة، ویندرج تحت هذا النوع ما یحدث في البالد الشرك التي تعد المسلم ارهابیًا، فتحاربه 
في عبادته ورزقه، وتضیق علیه لتجبره على ترك اسالمه والسیر ورائهم، وقد وجد من البالد 

ه باإلعدام بتهمة قول ال إل مویحكم علیه لمین في عبادتهم ویسجنونلى المسع اإلسالمیة من یضیق
، بدأ المسلم یشعر أنه Uعید الحق إلى نصابه بقدرة اهللا تإال اهللا، ولكن اآلن ومع التطورات التي 

                                                           
  .صححه األلباني )٣/ ٣( )٢٤٧٩انقطعت؟ (ح:  هل الهجرة في داود، كتاب الجهاد، باب أبو سنن )١(
  .)٢٨/ ٦()٤٨٦٤الفتح (ح:  بعد هجرة ال مسلم، أبواب الهجرة، باب صحیح )٢(
  .)١٧٠: ص(األصول، الفوزان ثالثة بشرح المأمول حصول ) انظر:٣(
 .)٢٢٩/ ٧( الباري فتح )٤(



  
 

١٤٥ 
 

في  اً فال یحتاج إلى تصریح لدخول المسجد أو حرج Uاهللا  عبادةفي دار إسالم وله الحریة في 
  . )١(إعفاء اللحیة

  الهجرة من خالل سورة الدخان

تحدثت سورة الدخان عن نوع من الهجرة، والفرار من الظلم والُطغاه، فقد ذكرت قصة فرعون      
عالن المؤمن بلغ هذا االضطهاد درجة الخوف من إومن آمن معه، و  uواضطهاده لموسى

 Uیمانهم باهللا أعلنوا إ ، كما فعل بالسحرة حینماإلیمانه، فلو علم فرعون لعذبهم إلى درجة الموت
[َألَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالٍف ُثمَّ  قتلهم وعذبهم أشد العذاب قال تعالى: uهم لموسىاتباعو 

َبنَُّكْم َأْمجَِعَني] فقطع أیدیهم وأرجلهم وصلبهم، لتكون فضیحة لهم، وتنكیًال  }١٢٤{األعراف: َألَُصلِّ
واإلیمان بما جاء به، وكان لفعله هذا  uموسى  اتباع، فال یتجرأ أحد من قومه )٢(وتهدیدًا ألمثالهم

أثر كبیر في الناس حیث كان من یؤمن یخفي إیمانه، فإذا علم فرعون قتله، وفي ظل هذا الظلم، 
ه من المؤمنین بالهجرة اتباعإلى موسى و  Uوقهر المؤمنین من بنى اسرائیل، جاء األمر من اهللا 

ُكْم بدینهم قال تعالى:  Uلظلم والفساد، والفرار إلى اهللا من دار ا [َفَأْرسِ بِِعبَاِدي َلْيًال إِنَّ
، وأغرق )٣(فجاء األمر بالهجرة لیًال لكل من آمن مع موسى وترك من لم یؤمن }٢٣{الُدخان:ُمتََّبُعوَن]

ُْم [ قال تعالى: هاتباعفرعون و  Uاهللا  فكانت هجرة  ]٢٤{الُدخان: ]ُجنٌْد ُمْغَرُقونَ َواْتُرِك الَبْحَر َرْهًوا إِهنَّ

: فمكنهم في األرض قال تعالى Uومن معه نصرًا وتمكینًا لهم، حین استجابوا ألمر اهللا  uموسى
ًة َوَنْجَعَلُهُم الَواِرثَِني]    . }٥ص:{القص[َوُنِريُد َأْن َنُمنَّ َعَىل الَِّذيَن اْستُْضِعُفوا ِيف األَْرِض َوَنْجَعَلُهْم َأئِمَّ

كمــا ینبغــي، ویواجــه الضــغوطات  Uأن الهجــرة مهمــة لمــن لــم یســتطع عبــادة اهللا  تــرى الباحثــة     
المختلفــة، إلبعــاده عــن دینــه، خاصــة فــي هــذه األیــام التــي نجــد فیهــا انتفــاش الكفــر وأهلــه، فــال یطمــع 
المسلم بما عند الكفـار مـن متـاع الـدنیا الزائـل، فیهـاجر مـن بلـد اإلسـالم إلـى بلـد الكفـر بـدل العكـس، 

علـــى الـــرزق والعمـــل والعلـــم وغیـــر ذلـــك مـــن  متنـــازًال عـــن أمـــور دینـــه، ویحســـبه هینـــًا، بحجـــة الســـعي
 مـن كبیـرة ویتـیقن Uالحجج، علـى الـرغم مـن تـوفر هـذه األمـور فـي دول اإلسـالم، ولـتكن ثقتـه بـاهللا 

ــْد ِيف [ لــه إن تــرك متــاع الــدنیا، وتمســك بالــدین قــال تعــالى: Uتأییــد اهللا  ــاِجْر ِيف َســبِيِل اهللاِ َجيِ َوَمــْن ُهيَ
                                                           

  .)٦: ص( األنصاري النوویة، إسماعیل حدیثا األربعین شرح في الربانیة انظر: التحفة )١(

  .)٢٩/ ٣( التنزیل، البیضاوي انظر: أنوار )٢(
  .)٢٨/ ٢٢( البیان، الطبري جامع: انظر )٣(



  
 

١٤٦ 
 

ُرْج ِمْن َبْيتِِه ُمَهاِجًرا إَِىل اهللاِ َوَرُسولِِه ُثمَّ ُيْدِرْكُه اَملْوُت َفَقـْد َوَقـَع َأْجـُرهُ األَْرِض ُمَراَغًام َكثِريً   َعـَىل ا َوَسَعًة َوَمْن َخيْ
والتمسـك بالـدین سـببًا مباشـرًا لسـعة  Uفالهجرة فـي سـبیل اهللا  }١٠٠{النساء:] اهللاِ َوَكاَن اهللاُ َغُفوًرا َرِحيًام 

لمـن تمسـك بدینـه ولـم یتنـازل عنـه مقابـل متـاع زائـل، وكـم  Uالعیش واألجر العظـیم، وهـذا وعـد اهللا 
على عبادة المهاجرین في سبیله، وال بد أن تكون  Uمن القصص الواقعیة التي بینت كیف فتح اهللا 

ــا r اهللا رســول تســمع: قــال t الخطــاب بــن عــن عمــر Uالنیــة خالصــة هللا  ــالُ  یقــول: (ِإنََّم  اَألْعَم
 َفِهْجَرُتهُ  َیْنِكُحَها، اْمَرَأةٍ  ِإَلى َأوْ  ُیِصیُبَها، ُدْنَیا ِإَلى ِهْجَرُتهُ  َكاَنتْ  َفَمنْ  َنَوى، َما اْمِرئٍ  ِلُكلِّ  َوإِنََّما ِبالنِّیَّاِت،

فــأجر الهجــرة وثوابهــا متوقــف علــى النیــة والقصــد منهــا، فلــتكن النیــة خالصــة  )١()إلیــه َهــاَجرَ  َمــا ِإَلــى
  .Uلوجه اهللا 

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل الهجرة

 وعدم التفریط فیه. Uالدعوة إلى التمسك بدین اهللا  -١
 بیان أهمیة الهجرة من بلد الكفر إلقامة شعائر الدین.  -٢
 بما عند الكفار من متاع الدنیا، والسعي ورائها على حساب الدین.  التحذیر من االغترار  -٣
 وتمكینه، لمن حرص على حفظ الدین. Uبیان نصر اهللا   -٤
في سینتقم منه سواء في الدنیا أو  U، وبیان أن اهللا Uالتأكید على ُجرم من حارب دین اهللا  -٥

 اآلخرة.
 

  للمؤمنین. Uنصر اهللا  منهجیة :  الرابع المطلب

ــــى االلتــــزام بالطاعــــات واالبتعــــاد عــــن      ــــى مــــؤمن وكــــافر، فــــالمؤمن حــــریص عل ینقســــم النــــاس إل
[َرِيضَ اهللاُ َعنُْهْم َوَرُضوا  عنهم قال تعالى: Uاهللا  هو هدفه، فلذلك یرضى Uالمعاصي، َفِرضا اهللا 

وتوفیقـه مـا دامـوا ملتـزمین بطاعـة اهللا   Uومـن الرضـا علـى المـؤمنین تأییـدهم بنصـره }٨{البيِّنة: َعنُْه]
U  وماضون على الطریـق المسـتقیم الـذي بینـه النبـيr  وتتضـح منهجیـة نصـر اهللا ،U  للمـؤمنین

  من خالل النقاط اآلتیة: 

                                                           
  . )٦١سبق تخریجه (  ص:  )١(



  
 

١٤٧ 
 

في كتابه الكریم بنصر المؤمنین واالنتقام من األعداء قال  Uتعهد اهللا : بالنصر Uأوًال: وعد اهللا 
ا َأْرَسْلنَا ِمْن َقبْلَِك ُرُسًال إَِىل َقْوِمِهْم َفَجاُءوُهْم بِالَبيِّنَاِت َفاْنَتَقْمنَا ِمَن الَِّذيَن َأْجَرُموا َوَكاَوَلَقْد [تعالى:  َن َحق 

وم:] َعَلْينَا َنْرصُ اُملْؤِمنِنيَ  وفي هذا الوعد بالنصر تشریف وتكریم للمؤمنین، وبیان عظیم  }٤٧{الرُّ
عاجًال أم آجًال  U، فالبد من نصر اهللا )١(على عدوهم، وتمكینه لهم Uهللا فاستحقوا نصر اشأنهم، 

َأَال إِنَّ َنْرصَ اهللاِ  [قریب قال تعالى: Uفال یستعجل المؤمن بل یصبر ویعلم علم الیقین أن نصر اهللا 
   }٢١٤{البقرة:] َقِريٌب 

ال شــك أن النصــر والتوفیــق والتأییــد یكــون حلیــف مــن یلتــزم بعــدة أمــور تعــدد ثانیــًا: أســباب النصــر: 
  الباحثة منها ما یأتي:  

لهم ألن نیتهم خالصة هللا  U: فاستحق المؤمنون شرف نصر اهللا  Uااللتزام بإعالء كلمة اهللا  -١
U وهدفهم واحد وهو اعالء كلمة اهللا ،U نَّ اهللاُ َمْن َينْ :قال تعالى ُه إِنَّ اهللاَ َلَقِويٌّ [ َوَلَينُْرصَ ُرصُ

وعونه ونصره لمن ینصر دینه ونبیه ویعلي  Uفاآلیة الكریمة بینت أن توفیق اهللا   }٤٠{احلج:َعِزيٌز]
  .)٢(Uكلمة اهللا 

َكــاَة َوَأَمــُروا [قــال تعــالى: Uطاعــة اهللا  -٢ ــَالَة َوَآَتــُوا الزَّ نَّــاُهْم ِيف األَْرِض َأَقــاُموا الصَّ  الَّــِذيَن إِْن َمكَّ
ــوِر] ــُة األُُم ــِر َوهللاِ َعاقَِب ــِن اُملنَْك ــْوا َع ــاَملْعُروِف َوَهنَ عبــاده ومكــنهم فــي  Uفــإذا نصــر اهللا  }٤١-٤٠{احلــج: بِ

وٕاال ُقلبــت األمــور وُأخــذ مــنهم النصــر  Uاهللا األرض علــیهم عبادتــه وطاعتــه وأداء كــل مــا أمــر بــه 
 .)٣(والتمكین

وتأییده،  Uیجد في الدعاء طالبَا نصر اهللا  rفقد كان النبي  Uالدعاء والتضرع إلى اهللا  -٣
َنا َعَىل الَقْوِم [وهذا حال المؤمن قال تعالى:  ا َوَثبِّْت َأْقَداَمنَا َواْنُرصْ نَا َأْفِرْغ َعَليْنَا َصْربً َقاُلوا َربَّ

مأل فیتوجه المؤمن إلى رب العزة في المواقف الصعبة  طالبَا منه النصر فی }٢٥٠{البقرة:]الَكافِِرينَ 
، ألن النصر )٤(قلب المؤمن بالثبات والصبر، وتأتي النتیجة بالنصر والظفر على األعداء Uاهللا 

 . }١٢٦{آل عمران:[َوَما النَّْرصُ إِالَّ ِمْن ِعنِْد اهللاِ] وحده قال تعالى:  Uبید اهللا 
                                                           

  .)٦٤/ ٧( السعود الكریم، أبو الكتاب مزایا إلى السلیم العقل .إرشاد )٤٨٤/ ٣( انظر: الكشاف، الزمخشري )١(

  .)٦٥١/ ١٨( الطبري البیان، جامع: انظر )٢(
  .)٩٨٥٢/ ١٦( الشعراوي انظر: الخواطر، )٣(
  .)١٠٥٦/ ٢( المرجع السابق :انظر )٤(



  
 

١٤٨ 
 

ْم َما اْستََطْعتُْم [عداد العدة قال تعالى: األخذ باألسباب وإ  -٤ وا َهلُ ةٍ َوِمْن ِرَباِط اَخليِْل َوَأِعدُّ ِمْن ُقوَّ
ُكْم َوَآَخِريَن ِمْن ُدوِهنِْم َال َتْعَلُموَهنُُم اهللاُ َيْعَلُمُهمْ  وهذا أمر صریح  }٦٠{األنفال: ]ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهللاِ َوَعُدوَّ

ان والمكان، للمؤمنین إذا أرادوا النصر، فعلیهم االستعداد واعداد العدة، وهي تختلف باختالف الزم
ففي عصرنا هذا یجب على المسلمین تصنیع األسلحة الثقیلة من دبابات وطائرات، وكذلك مراقبة 

  . )١(األعداء والرباط على الثغور
وهذا ما بینته سورة الدخان من خالل التمكین  : نصر اهللا المؤمنین والتمكین لهم في األرض :ثالثاً 

 Uهذه سنة اهللا  }٢٨{الُدخان:] َكَذلَِك َوَأْوَرْثنَاَها َقْوًما َآَخِرينَ [للمؤمنین  في األرض قال تعالى:  
حیث یهلك الظالمین، وینصر المؤمنین ویمكن لهم في األرض، فبینت اآلیات الكریمة من سورة 

ولم یشكروه على هذه النعم،  Uأعطى فرعون وقومه نعم كثیرة لكنهم كفروا باهللا  Uالدخان أن اهللا 
نافذة، فأهلك فرعون وقومه، وأورث كل النعم التي منحها لفرعون لقوم آخرین  Uاهللا فكانت سنه 

َوَأْوَرْثنَا الَقْوَم الَِّذيَن َكاُنوا ُيْستَْضَعُفوَن َمَشاِرَق [قال تعالى:  )٢(وهم بنو اسرائیل  Uقوم آمنوا باهللا 
َّْت  ا الَّتِي َباَرْكنَا فِيَها َوَمت ْرَنا َما َكاَن َيْصنَُع األَْرِض َوَمَغاِرَهبَ وا َوَدمَّ ائِيَل بَِام َصَربُ َكلَِمُة َربَِّك اُحلْسنَى َعَىل َبنِي إِْرسَ

  . }١٣٧{األعراف:] فِْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َكاُنوا َيْعِرُشونَ 

 في هذا الكون وهى نصر الدین والرسل والمؤمنین قال تعالى: سنة Uأن هللا  یتبین مما سبق    
َوَلَقْد َسَبَقْت َكلَِمُتنَا لِِعَباِدَنا [ وقال تعالى: }٢١{املجادلة: ]َكَتَب اهللاُ َألَْغلِبَنَّ َأَنا َوُرُسِيل إِنَّ اهللاَ َقِويٌّ َعِزيزٌ [

ُم اَملنُْصوُرونَ * اُملْرَسلِنيَ  ُْم َهلُ ُم الَغالُِبونَ * إِهنَّ  Uفالمؤمنون جند اهللا  }١٧٣- ١٧١فات:ا{الصَّ  ]َوإِنَّ ُجنَْدَنا َهلُ
أن ینصرهم  على عدوهم، ما داموا متمسكین  Uالذین ینصرون دینه، لذلك كان حقًا على اهللا 

بدینه یدافعون عنه، أما إذا تزعزع هذا الدین ونقص، ُیسلب منهم النصر وال یعود لهم حتى یعودوا 
الكفر وأهله وتغلبهم على متمسكین بالدین كما كانوا، ولو نظرنا إلى واقعنا الحالي نجد قوة 

لعودة عن الدین وتطبیقه في حیاتهم، فلو أرادوا النصر، ال بد لهم من االمسلمین، وذلك لبعد الناس 
  بنصر عباده المؤمنین. Uحقق سنة اهللا تإلى التمسك بالدین وااللتزام به لت

  

                                                           
  .)٢٥/ ١٠( المراغي تفسیر :انظر )١(
  .)٢٢٢/ ٢٥( الزحیلي المنیر، التفسیر :انظر )٢(
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  للمؤمنین Uمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل نصر اهللا 

 Uالدعوة إلى التمسك بالدین، وعدم التفریط في إقامة أركانه وحدوده، لیتحقق نصر اهللا  -١
 للمؤمنین.

 الحث على الثبات على الدین، حتى ال ُینزع النصر. -٢
 واحدة ال تتغیر في نصر عباده المؤمنین. Uبیان أن سنة اهللا  -٣
 الحث على األخذ بأسباب النصر والتمسك بها. -٤
  مة في الوقت الحالي، وتأخر النصر.توضیح أسباب تراجع األ -٥
  



١٥٠ 
 

  

  الثالث المبحث

  الدخان في سورة واالجتماعي األخالقي والتغییر اإلصالح منهجیات

  

  -: مطالب أربعة علي ویشتمل

  

  .التقوى ثواب منهجیة:   األول المطلب

  

  . الكافرین صفات منهجیة:   الثاني المطلب

  

  . النعمة كفران منهجیة عاقبة:  الثالث المطلب

  

 . األنبیاء صفات واألمانة الكرم منهجیة : الرابع المطلب
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  التقوى ثوابالمطلب األول: منهجیة 

بعض هذه  ت، والفوز بجنته، وقد وردUن بصفات جعلتهم ینالون رضا اهللا تمیز المؤمنو      
الصفات في القرآن الكریم، كما بین جزاء تحلي المؤمنین بهذه الصفات، وقد تناولت سورة 

إِنَّ اُملتَِّقَني ِيف َمَقاٍم [قال تعالى:  )١(صفة عظیمة ومهمة وهى التقوى بیان ثوابالدخان 
ن مكانة عالیة في الجنة لما قدموه في الدنیا من التزام بما أمر اهللا فنال المتقو  }٥١{الُدخان:]َأِمنيٍ 
U  واالبتعاد عما نهى عنه، وتحروا مواطن رضا اهللاU  وابتعدوا عن مواطن سخطه فكانوا في

ألوان النعیم المختلفة  ان، وفي هذا المقام األمین ینالونمقام آمن من الشیطان واألنصاب واألحز 
فهم یتمتعون في هذه الجنان بنعم } ٥٢{الُدخان:] ِيف َجنَّاٍت َوُعُيونٍ [ى: في الجنان قال تعال

  منها:  ةتذكر الباحث )٢(مختلفة 

ٍق ُمتََقابِلِنيَ [ یلبسون أفضل الثیاب قال تعالى: أوًال: ْربَ    }٥٣{الُدخان:] َيْلَبُسوَن ِمْن ُسنُْدٍس َوإِْستَ

ْجنَاُهْم بُِحوٍر ِعنيٍ [الزواج بالحور العین قال تعالى: ثانیًا:   . }٥٤{الُدخان:] َكَذلَِك َوَزوَّ

   }٥٥{الُدخان:] َيْدُعوَن فِيَها بُِكلِّ َفاكَِهٍة َآِمنِنيَ [یأكلون أنواع الفاكهة المختلفة قال تعالى: ثالثًا:

] َال َيُذوُقوَن فِيَها اَملْوَت إِالَّ اَملْوَتَة األُوَىل َوَوَقاُهْم َعَذاَب اَجلِحيمِ [الخلود في الجنة قال تعالى:  رابعًا:
  . }٥٦{الُدخان:

وهـذا مقـامهم  الـذي اسـتحقوه فـي اآلخـرة ،  Uفهذا ثواب لهم ألنهم التزمـوا بمـا أمـر بـه اهللا       
  )٣(فكان الثواب والجزاء العظیم.  Uفهم استعدوا للقاء اهللا 

على التزامه بما  Uأن المسلم صاحب الخلق الحسن البد أن یكافئه اهللا  یتضح مما سبق      
 Uمن التحلي بفضائل األخالق، ومن أهم هذه الصفات التقوى التي وعد اهللا  به Uأمر اهللا 

                                                           
  من ھذا البحث. )٩٦انظر: (ص:   )١(
  .)٥٢-٥١/ ٢٢( البیان، الطبري انظر: جامع )٢(
  .) من هذا البحث١٣٤( ص:  :انظر )٣(
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فلذلك  }٧{التوبة:] إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ اُملتَِّقنيَ [ قال تعالى: Uأصحابها بالجزاء العظیم بل نالوا حب اهللا 
  وااللتزام بالتقوى. Uوجب على كل مسلم السعي جاهدًا لنیل حب اهللا 

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل التقوى

 یعظم أجر المتقین. Uبیان أن اهللا  -١
 عن صاحبها. ویرضى Uالدعوة إلى التحلي بفضائل األخالق التي یحبها اهللا  -٢
 .Uالحث على السیر في الطریق المؤدیة إلى رضا اهللا  -٣
 التأكید على ضرورة الترغیب بالجزاء العظیم لمن تحلى بالتقوى. -٤

  
  . الكافرین صفات منهجیة:   الثاني المطلب

، وقــد بـین القــرآن الكــریم صــفاتهم Uیتصـف الكــافرون بصــفات تجعلهـم یســتحقون عــذاب اهللا     
  :منها اً هذه الصفات تعدد الباحثة بعضوتناولت سورة الدخان بعض 

الحقائق الثابتة، من  -علیهم السالم–فالكفار ال یصدقون ما جاء به األنبیاء الشك واللعب:  -١
 األنبیاء به جاء ما فدعوا الكفار لإلیمان باهللا وكتبه ورسله، لكن الكفار كذبوا وشككوا في صدق

فهم كاألطفال ال یعون عاقبة  }٩{الُدخان: َيْلَعُبوَن] [َبْل ُهْم ِيف َشكٍّ قال تعالى:  السالم علیهم–
خطر ما یشككون به ویكذبوه، فهم دیة باللهو واللعب وال یدركون األمر، ویأخذون المسائل الج

، فالتوحید والبعث من المسائل الهامة التي یجب أخذها على محمل الجد ال )١(یلعبون في دینهم
 االستهانة بها وعدم تقدیر األمور.

لیطلبوا منه كشف  rنجد كفار قریش لما أصابهم العذاب جاءوا إلى النبي نقض العهد:  - ٢
نَا اْكِشْف َعنَّا [ قال تعالى: )٢(ُكشف عنهم العذاب سیؤمنون باهللا العذاب عنهم، ووعدوا إن َربَّ

ا ُمْؤِمنُوَن]  Uیعلم إنهم لكاذبون وسینقضون عهدهم باإلیمان باهللا  Uواهللا  }١٢{الُدخان: الَعَذاَب إِنَّ
ُكْم َعائُِدوَن] إن كشف عنهم العذاب قال تعالى:  ا َكاِشُفوا الَعَذاِب َقلِيًال إِنَّ وما أن  }١٥{الُدخان:[إِنَّ

  عادوا إلى سابق عهدهم بالتكذیب، ونسوا ما وعدوا به.حتى عنهم العذاب  Uكشف اهللا 

                                                           
  .)١٢١/ ٢٥( المراغي تفسیر )١٣٠/ ١٦( القرطبي انظر: تفسیر )١(
  .)٢٧٣/ ٤( الكشاف، الزمخشري :انظر )٢(
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عطلوا الرسل، فهم جهلة  اتباعال یدري الكفار ما النفع الذي یلحق بهم من تكذیب الرسل:  -٣
ٌم َجمْنُوٌن]هم، حیث كذبوا الرسل قال تعالى: عقول فقد جاء  }١٤{الُدخان: [ُثمَّ َتَولَّْوا َعنُْه َوَقاُلوا ُمَعلَّ

بشر، واتهموه إلى قریش وبین لهم وأراهم المعجزات الباهرة، فكذبوه وقالوا إنما یعلمه  rمحمد 
كذبوهم ولم یتبعوا ما جاءوا به من  -علیهم السالم- ، وهذا حال كل الكفار مع الرسل)١(بالجنون
 الحق.

ن اإلیمان، ومن هؤالء صفة لكل الكفرة وهي التي تصدهم ع هذه: العلو والفساد في األرض -٤
ُه َكاَن َعالًِيا ِمَن الكفرة فرعون قال تعالى:  فَِني][ِمْن فِْرَعْوَن إِنَّ  اً فقد كان جبار  }٣١{الُدخان: اُملْرسِ

، وكان )٢(على ربه حتى أنه ادعى األلوهیة، فقد تجاوز كل الحدود في الكفر واالستكبار اً متكبر 
من العلو واالستكبار ولكنه أصر على موقفه  uمن المفسدین في األرض، وقد نهاه موسى 

فجاءه موسى بالدالئل  }١٩{الُدخان:] إِينِّ َآتِيُكْم بُِسْلَطاٍن ُمبِنيٍ َوَأْن َال َتْعُلوا َعَىل اهللاِ [:قال تعالى
واآلیات لیتراجع عن موقفه لكنه رفض فالعلو واالستكبار صفة ال تنفك عنه فأوصلته إلى 

  الهالك.
بالرغم من  - علیهم السالم- ال یؤمن الكفار بیوم البعث ویكذبوا الرسل التكذیب بیوم البعث: -٥

إِْن ِهَي إِالَّ َمْوَتُتنَا األُوَىل َوَما َنْحُن *  [إِنَّ َهُؤَالِء َلَيُقولُونَ الدالئل التي ُبینت لهم قال تعالى: 
يَن] للبعث بعد الموت بل ، وقالوا ال وجود rفكفار قریش كذبوا النبي   }٣٥-٣٤{الُدخان: بُِمنَْرشِ

 }٣٦{الُدخان: [َفْأُتوا بَِآَبائِنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدقَِني]وتزید وقاحتهم فیطلبوا إحیاء آبائهم قال تعالى:
[إِنَّ َهَذا :ویعذبهم على تكذیبهم ویقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون قال تعالى Uفسیبعثهم اهللا 

وَن]  خلقهم أول مرة، فإعادتهم أسهل من  Uوقد نسي الكفار أن اهللا  }٥٠{الُدخان:َما ُكنُْتْم بِِه َمتَْرتُ
ٍة َوُهَو بُِكلِّ َخْلٍق ء[ُق خلقهم أول مرة ولكنهم ال یعقلون قال تعالى:  َل َمرَّ يِيَها الَِّذي َأْنَشَأَها َأوَّ ْل ُحيْ

 . }٧٩{يس: َعلِيٌم]
على الناس بنعم ال تحصى، وجب حمده وشكره علیها، لكن  Uأنعم اهللا كفران النعمة :  -٦

على هؤالء الظلمة  Uنجد بعض الناس منكر لهذه النعم، فال یؤدي حقها فینزل غضب اهللا 
للنعم  نلهم، وكان فرعون وقومه من هؤالء المنكری Uزالة النعم التي منحها اهللا بالهالك وإ 

َوُزُروٍع َوَمَقاٍم *َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ [تعالى:وأعطاها لمن یؤدي حقها قال  Uفأهلكهم اهللا 

                                                           
  .)٦٥٧/ ٢٧( الغیب، الرازي مفاتیح :انظر )١(
  .)٣٧/ ٢٢( البیان، الطبري جامع :انظر )٢(
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 Uفنعم اهللا   }٢٨-٢٥{الُدخان:] َكَذلَِك َوَأْوَرْثنَاَها َقْوًما َآَخِرينَ * َوَنْعَمٍة َكاُنوا فِيَها َفاكِِهنيَ * َكِريمٍ 
 لهم بالمرصاد. Uاختبار للناس، فمنهم من ینجح في هذا االختبار ومنهم من یفشل فیكون اهللا 

أن الكفار لهم صفات لم یتخلوا عنها ولم ُیعملوا عقولهم لیصلوا إلى  یتضح مما سبق     
وتمسكوا بصفاتهم ولم یحاولوا تغییرها أو التخلي  - علیهم السالم- الحقیقة التي جاء بها الرسل

أن یتأمل قل عنها، فكانت سبب هالكهم وخسرانهم في الدنیا واآلخرة، ومن هنا یجب على كل عا
، ویحاول االبتعاد عنها والتمسك انر ألصحابها من الخیبة والخس هذه الصفات وما جلبت

  بالصفات التي تحقق له الخیر والسعادة في الدارین.
  

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل صفات الكفار
 التحذیر من الصفات السیئة التي تجلب لصاحبها الخسران في الدنیا واآلخرة. -١
 .- علیهم السالم- الحث على التحلي باألخالق الحمیدة التي جاء بها الرسل -٢
 الدعوة إلى التخلي عن تقلید اآلباء واألجداد في األخالقیات السیئة. -٣
 بیان عاقبة الكبر والفساد في األرض . -٤
الدعوة إلى التفكیر العمیق بیوم البعث، وما یكون فیه من ثواب وعقاب، والتمسك باألعمال  -٥

 الیوم. ذلكتجعل اإلنسان من الفائزین في التي 
 
  . النعمة كفران منهجیة عاقبة:  الثالث المطلب  

على اإلنسان بنعم كثیرة ال تحصى، وقلیل من الناس من یشكر قال تعالى:  Uأنعم اهللا      
ُكوُر] َي الشَّ وكان  ،Uبنعم اهللا  ونونجد الكثیر من الناس یجحد }١٣{سبأ: [َوَقلِيٌل ِمْن ِعَبادِ

بعض  الواجب على هذا اإلنسان الضعیف أن یقابل هذه النعم بالشكر والحمد للمنعم، لكن جهل
الحقیقیة للمنعم  معلى الرغم من معرفته النعمةإلى كفران  مأدت به موقلة بصیرته الناس

ویمكن  }٨٣{النحل: ُم الَكافُِروَن][َيْعِرُفوَن نِْعَمَة اهللاِ ُثمَّ ُينْكُِروَهنَا َوَأْكَثُرهُ قال تعالى:  مالمتفضل علیه
  توضیح منهجیة عاقبة كفران النعمة من خالل ما یلي:

والحفاظ علیها  Uیجب على اإلنسان الحرص على نعم اهللا  أوًال: كفران النعمة سبب زوالها: 
ولكن إذا أنكر اإلنسان نعم  }٧{إبراهيم:] َلئِْن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكمْ [وذلك بكثرة الشكر قال تعالى: 
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یكون هو النتیجة لهذا الكفران وذلك بزوال  Uولم یشكره ویحافظ علیها فإن عقاب اهللا  Uاهللا 
  علیهم لكنهم كفروا وجحدوا بها:  Uهذه النعم، وقد تناولت سورة الدخان نموذجین ألقوام أنعم اهللا 

قوم قریش، حیث أنعم علیهم بحرم آمن، وثمرات ورزق وفیر، ورسول یهدیهم  النموذج األول:
لهم بالجوع  Uالطریق المستقیم، لكنهم كذبوه ورفضوا هذه النعمة العظیمة، فكان عقاب اهللا 

َفاْرَتِقْب [ والقحط وقلة األمطار، حتى أن الرجل ال یري إال الدخان من شدة الجوع قال تعالى:
َامُء بُِدَخاٍن ُمبِنيٍ َيْوَم َتْأِيت ا وقد بینت آیات في  }١١-١٠{الُدخان: ]َيْغَشى النَّاَس َهَذا َعَذاٌب َألِيمٌ * لسَّ

َب اهللاُ َمثًَال َقْرَيًة َكاَنْت َآِمنًَة ُمْطَمئِنًَّة َيْأتِيَها ِرْزُقَها [سور ُأخرى هذه العاقبة لقریش قال تعالى: َوَرضَ
 }١١٢{النحل:] َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهللاِ َفَأَذاَقَها اهللاُ لَِباَس اُجلوِع َواَخلْوِف بَِام َكاُنوا َيْصنَُعونَ َرَغًدا ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن 

علیهم الجوع والجفاف سنین متوالیة بدعاء النبي  Uفهذه القریة هي مكة كفرت بالنعم فسلط اهللا 
r   علیهم وهذا العذاب بسبب كفرانهم نعم اهللاU )هذا العذاب بأیدیهم وهم من جلبه فكان ، )١

وا َقْوَمُهْم َداَر الَبَوارِ [ ألنفسهم قال تعالى: ُلوا نِْعَمَة اهللاِ ُكْفًرا َوَأَحلُّ ْ َتَر إَِىل الَِّذيَن َبدَّ  }٢٨{إبراهيم: ]َأَمل
 Uفالمعاصي والذنوب وعدم شكر النعمة والحفاظ علیها سبب لغضب اهللا  Uوهذه سنة اهللا

  وبالتالي عقابه.

 Uعلیهم فكانت سنة اهللا  Uنعم اهللا  األرض وجحدوافرعون وقومه في  تكبر النموذج الثاني:
وُأخذت منهم النعم التي جحدوا بها وورثها من یستحقها ویؤدي حقها  Uاهللا ماضیة، فأهلكهم 

َكَذلَِك * َوَنْعَمٍة َكاُنوا فِيَها َفاكِِهنيَ * َكِريمٍ َوُزُروٍع َوَمَقاٍم * َكْم َتَرُكوا ِمْن َجنَّاٍت َوُعُيونٍ [:قال تعالى
لم یحفظ فرعون وقومه النعمة وكان قبل هالكهم إنذار  }٢٨-٢٥{الُدخان: ]َوَأْوَرْثنَاَها َقْوًما َآَخِرينَ 

نَِني [:لهم لعلهم یعقلون لكن قلوبهم في غفلة قال تعالى َوَنْقٍص ِمَن َوَلَقْد َأَخْذَنا َآَل فِْرَعْوَن بِالسِّ
ُرونَ  كَّ ُهْم َيذَّ فهذا  اإلنذار تذكیر لهم عسى أن یتراجعوا عن جحودهم  }١٣٠{األعراف: ]الثََّمَراِت لََعلَّ

علیهم، لكن الكفار من صفاتهم الكبر والعناد والجحود، فلم یتعظوا  Uویقروا بفضل اهللا 
هم الضر عادوا إلى سابق عهدهم ویعتبروا، وكانوا إذا مسهم الضر وعدوا باإلیمان فإذا كشف عن

ْجُز َقاُلوا َيا ُموَسى اْدُع َلنَا َربََّك بَِام َعِهَد ِعنَْدَك َلئِْن َكَشْفَت َعنَّا الرِّ [ قال تعالى: ْجَز َوَملَّا َوَقَع َعَليِْهُم الرِّ
ائِيَل  ْجَز إَِىل َأَجٍل ُهْم َبالُِغوُه إَِذا ُهْم َينُْكُثونَ َفَلامَّ َكَشْفنَا * َلنُْؤِمنَنَّ لََك َوَلنُْرِسَلنَّ َمَعَك َبنِي إِْرسَ ] َعنُْهُم الرِّ

  فاستحق فرعون وقومه الهالك بكفرهم وجحودهم. }١٣٥- ١٣٤{األعراف:
                                                           

  .)٣١١/ ١٧( البیان، الطبري انظر: جامع )١(
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علـى المسـلمین بـنعم كثیـرة ال تحصـى، وأعظـم  Uأنعم اهللا على المسلمین:   Uثانیًا: نعمة اهللا
بنعمــــه وفضــــله علیــــه، وهنــــاك مــــن  اً مقــــر  Uهللا  اً نعمــــة أن هــــداهم لإلســــالم، فنجــــد المســــلم شــــاكر 

وتلهیــه الحیـــاة الــدنیا ولكــن ســرعان مــا یعــود إلــى الشـــكر  Uالمســلمین مــن یغفــل عــن شــكر اهللا 
حـده المـنعم والمتفضـل علیـه، فهـو إمـا هـو و  Uوالحمد، وبالعموم المسلم یعلـم علـم الیقـین أن اهللا 

 ُكلَّــهُ  َأْمـَرهُ  ِإنَّ  اْلُمــْؤِمِن، َألْمـرِ  : (َعَجًبــاr اهللا رسـول قــال: قـال tصــهیب  عـن، صـابر وٕامـا شــاكر
 َضــرَّاُء، َأَصــاَبْتهُ  َوإِنْ  َلــُه، َخْیــًرا َفَكــانَ  َشــَكَر، َســرَّاءُ  َأَصــاَبْتهُ  ِإنْ  ِلْلُمــْؤِمِن، ِإالَّ  َذاَك َأَحــدٍ  َوَلــْیَس  َخْیــٌر،
  وبالتالي زیادة النعم واألجر. U، وشكر المسلم لربه یؤدي إلى رضا اهللا )١()َلهُ  َخْیًرا َفَكانَ  َصَبرَ 

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل عاقبة كفران النعمة

 .Uللمنعم  التأكید على ضرورة أداء حق النعمة، وذلك بالشكر والحمد - ١
 النعمة وخیمة.بیان أن عاقبة كفران  -٢
 إال بعد اإلنذار والتحذیر. Uتوضیح أن األقوام الجاحدة ال یهلكهم اهللا  -٣
 الحث على أخذ العبرة والعظة مما حدث مع األقوام السابقة. -٤
  ونعمه، ألنه یؤدي إلى الشكر والحمد. Uالدعوة إلى التأمل والتفكر في آالء اهللا  -٥

  . األنبیاء صفات واألمانة منهجیة الكرم:  الرابع المطلب

من البشر األنبیاء، فهم أفضل البشر، وقد امتازوا بصفات كثیرة، ورد بعضها  Uاصطفي اهللا 
  في القرآن الكریم، فهم أكمل الناس ُخلقًا، وقد تناولت سورة الدخان بعض صفات األنبیاء:

جاء لقریش وبین لهم الحق والدالئل على صدق قوله،  rفها هو محمد أوًال: بیان أحكام الدین: 
ُم ، قال تعالى: U، وهذا ال یكون إال لنبي مرسل من عند اهللا )٢(فجاء مؤید بالمعجزات ى َهلُ [َأنَّ

ْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمبٌِني]  بأنه مبین إشارة إلى القرآن  rوقد وصف الرسول  }١٣{الُدخان:الذِّ
الكریم والذي یهدي إلى الحق والهدى وبه تقوم الحجة على الكفار وهو أعظم معجزة ُأید بها 

  .)٣( rالنبي 

                                                           
  ).٦٥سبق تخریجه ( ص:  )١(
  .)٦٠/ ٨( السعود أبو الكریم، الكتاب مزایا إلى السلیم العقل انظر: إرشاد )٢(
  .)١٩١/ ١٣( للقرآن، الخطیب القرآني التفسیر :انظر )٣(
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َوَلَقْد َفَتنَّا َقبَْلُهْم َقْوَم فِْرَعْوَن َوَجاَءُهْم َرُسوٌل [: قال تعالى: أنهم أكرم القومثانیًا: 
والمقصود بالكرم هنا أنه ذو شرف ومكانة في قومه، فتحدثت اآلیة الكریمة  }١٧{الُدخان:]َكِريمٌ 

فقد  Uإلى فرعون وقومه، وهو ذو مكانه رفیعة وكریمة عند اهللا  U، فبعثه اهللا uعن موسى 
كریم األخالق  ، كما أنه شریفًا في قومهU بالنبوة والرسالة، وكذلك هو كلیم اهللا  Uاختصه اهللا 

  .)١(، وعلى الناس فهو من خیرة القومUفهو كریم على اهللا ، والمكانة

للناس،  Uفقد بعثهم اهللا  - علیهم السالم- وهذه صفة مهمة امتاز بها األنبیاء ثالثًا: األمانة
وائتمنهم على الرسالة والوحي وتبلیغ الناس، فبلغوا الناس كما یجب، ولم یقصروا، فهم یعلمون 

، من فرعون أن یرسل معه بني اسرائیل طلب uوموسى مطلع علیهم،  Uعلم الیقین أن اهللا 
وا إَِيلَّ ِعَباَد اهللاِ إِينِّ لَُكْم [قال تعالى:  )٢(Uوعلل ذلك بأنه رسول أمین على ما كلفه به اهللا  َأْن َأدُّ

ما جاء به الوحي ولیس من عند  بناء على uموسى فقد تصرف  }١٨{الُدخان:] َرُسوٌل َأِمنيٌ 
  ه وطاعته.اتباعنفسه فوجب 

اتصــفوا بأفضــل الصــفات، وأحســن األخــالق،  -علــیهم الســالم-أن األنبیــاء ســبق یتبــین ممــا     
ــٍق [:  rهم، واالقتــداء بهــم قــال تعــالى وصــفًا لخلــق محمــد اتبــاعوهــذا أدعــى إلــى  ــَك َلَعــىل ُخُل َوإِنَّ

فیجــب علـى كــل مسـلم وخاصــة الــدعاة أن یتحلـوا بهــذه الصـفات الكریمــة التــي   }٤{القلــم:] َعظِــيمٍ 
ألن لهـــا أثـــر كبیـــر فـــي نشـــر الـــدین اإلســـالمي، ومـــا انتشـــر  -الســـالم علـــیهم-تحلـــى بهـــا األنبیـــاء

 بــن اهللا ذو الخلــق الحســن عــن عبــد rاإلســالم فــي األنــدلس إال بــأخالق التجــار، وقــد مــدح النبــي 
أن ، فـال بـد )٣()َأْخَالقًـا َأَحاِسـُنُكمْ  ِخَیـاَرُكمْ  : (ِإنَّ  r: قـال رسـول اهللا قـال -رضي اهللا عنهمـا-عمرو

والفـوز  Uجاهدًا للتحلي بهذه الصفات والبعد عن الصفات السـیئة، لنیـل رضـا اهللا  المؤمن سعيی
  بجنته.

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل صفات األنبیاء

 وأثرها على األفراد و الجماعات.بیان أهمیة التحلي باألخالق الحسنة،  -١
 الدعوة إلى االقتداء باألنبیاء في صفاتهم، فهم أفضل الخلق وأحسنهم أخالقًا. -٢

                                                           
  . )٢٧٤/ ٤( الكشاف، الزمخشري )٢٤/ ٢٢(البیان، الطبري انظر: جامع )١(
  .)٢٥/ ٢٢( الطبري البیان، جامع :انظر )٢(
  ).٤١سبق تخریجه ( ص:  )٣(
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 التحذیر من األخالق السیئة وأثرها على األفراد. -٣
 الحث على األمانة في التبلیغ ونقل المعلومات. -٤
 . التنبیه على ضرورة بیان أحكام الدین - ٥
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 الفصل الرابع
  سورة الجاثیة  فيمنهجیات اإلصالح والتغییر 

  

  -مباحث : ةوثالث اً ویتضمن تمهید

  

   .أوًال : التمهید : تعریف عام بسورة الجاثیة

  

  . العقائدي والتغییر اإلصالح منهجیات:  األول المبحث

  

  المبحث الثاني : منهجیات اإلصالح والتغییر الدعوي  .

  

 .والتغییر األخالقي واالجتماعيالمبحث الثالث : منهجیات اإلصالح 
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  التمهید
  الجاثیة بسورة عام تعریف

  

  :مطالب ثالثة على ویشتمل 

  

  . آیاتها وعدد وترتیبها السورة تسمیة:   األول المطلب

  

  .  مدنیتها أو ومكیتها السورة فضل:   الثاني المطلب

  

   وعالقة بعدها وما قبلها لما السورة مناسبة:   الثالث المطلب

   بخاتمتها افتتاحیتها                 
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  المطلب األول  : تسمیة السورة وترتیبها وعدد آیاتها .

سمیت سورة الجاثیة بهذا االسم لورود أهوال یوم القیامة حیث تجثو كل أوًال: تسمیة السورة: 
ٍة [ قال تعالى: )١(أمة على ركبها من شدة هول هذا الیوم ٍة ُتْدَعى إَِىل َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ َجاثِيًَة ُكلُّ ُأمَّ

َزْوَن َما ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  ا الَيْوَم ُجتْ حیث تنتظر كل أمة كتابها، فیجدوا ما قدموا في  }٢٨{اجلاثية:] كَِتاِهبَ
ْنَيا َنُمو[ حیاتهم الدنیا، وتسمى أیضًا بسورة الدهر قال تعالى: ُت َوَنْحيَا َوَقاُلوا َما ِهَي إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ

ْهرُ  ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعَىل [ قال تعالى: )٢(الشریعة وكذلك سمیت سورة  ]٢٤{اجلاثية:] َوَما ُهيْلُِكنَا إِالَّ الدَّ
يَعٍة ِمَن األَْمرِ    .} ١٨{اجلاثية: ]َرشِ

جاءت سورة الجاثیة في ترتیب المصحف الخامسة واألربعین بعد سورة ثانیًا: ترتیب السورة: 
  وقبل سورة األحقاف.الدخان 

  .)٣(حرفاً  وتسعون ومائة كلمة، ألفان وثمانون آیة، أربعمائة وثالثون سبعثالثًا: عدد آیاتها: 

  .  مدنیتها أو ومكیتها السورة فضل:   الثاني المطلب

لألدلة َسْوِقها و  Uیكمن فضل السورة وأهمیتها في بیانها لحقیقة وحدانیة اهللا أوًال: فضل السورة: 
والمسلمین على أمر الدعوة ودعوتهم إلى  rوتثبیت للنبي  طمأنةعلى ذلك، وما فیها من 

  التسامح، هذا باإلضافة لما في تالوة القرآن من فضل وأجر.

تنوعت آراء العلماء في سورة الجاثیة فقیل مكیة بإجماع وقیل ثانیًا: مكیة السورة أو مدنیتها: 
اَم اهللاِ لِيَْجِزَي َقْوًما بَِام َكاُنوا  أنها مكیة إال قوله تعالى: ِذيَن َال َيْرُجوَن َأيَّ ِذيَن َآَمنُوا َيْغِفُروا لِلَّ [ُقْل لِلَّ

سبب النزول، فقیل نزلت في عمر  ، وكل فریق اعتمد على )٤(فهي مدنیة }١٤{اجلاثية: َيْكِسُبوَن]
، )٥(عبد اهللا بن أبي بن سلول بن الخطاب ودعوته لیغفر للذین ال یرجون أیام اهللا ویقصد به 

                                                           
  .)٢٤٦/ ٢٥( الزحیلي، المنیر انظر:  التفسیر )١(
  .)١٠٨٣/ ٢( التأویل، الكرماني  وعجائب التفسیر غرائب:  انظر )٢(
  .)٢١٩/ ١٣( الخطیب، للقرآن القرآني انظر: التفسیر )٣(
  .)٦٤/ ١( السیوطي القرآن، علوم في اإلتقان )٢٨٤/ ٤( الزمخشري الكشاف،  :انظر )٤(
  .)٣٧٨: ص( الواحدي النزول، انظر: أسباب )٥(
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لنزول هذه اآلیة فقیل أنها نزلت في ین في المدینة، وقد ذكر سبب آخر ومعلوم أنه رأس المنافق
عمر بن الخطاب حینما شتمه رجل من قریش، وهذا الرأي غیر صحیح، كما ذكر القرطبي عن 

ِذيَن [قوله تعالى: ، وعلى هذا تكون سورة الجاثیة مكیة إال )١(ابن العربي ِذيَن َآَمنُوا َيْغِفُروا لِلَّ ُقْل لِلَّ
اَم اهللاِ   .  }١٤{اجلاثية: ]َال َيْرُجوَن َأيَّ

  بخاتمتها. افتتاحیتها وعالقة بعدها وما قبلها لما السورة مناسبة: الثالث المطلب

حیث ختمت جاءت سورة الدخان قبل سورة الجاثیة  بعدها: وما قبلها لما السورة مناسبةأوًال : 
ُرونَ [سورة الدخان بقوله تعالى:  ُهْم َيَتَذكَّ َناُه بِلَِسانَِك لََعلَّ ْ َام َيرسَّ ُْم * َفإِنَّ َفاْرَتِقْب إِهنَّ

ولغة قومه  rفالحدیث عن القرآن الكریم وتیسیره للناس بلغة النبي  }٥٩-٥٨{الُدخان:]ُمْرَتِقُبونَ 
لالنتظار بما ستأتي به األیام من قومه، كما   rالنبي  مما جعلهم یفهمونه جیدًا، وكذلك دعوة

أنها دعوة للمشركین أن یستفیدوا من هذا القرآن الذي یسر بلسانهم، ولو كان غیر ذلك لما 
والذي هو رحمة  Uفهموه، ثم تبدأ سورة الجاثیة بالحدیث عن هذا القرآن المنزل من عند اهللا 

، فكان نهایة سورة الدخان  }٢{اجلاثية:] َتنِْزيُل الكَِتاِب ِمَن اهللاِ الَعِزيِز اَحلكِيمِ [قال تعالى:  )٢(للناس
متناسب مع بدایة سورة الجاثیة في الغرض والهدف، كما ویتشابه مطلع سورة الدخان وسورة 

تشابه السورتین في الهدف وهو اثبات  ، وال یخفي]حم[الجاثیة فكالهما بدأ باألحرف المقطعة 
   .U من خالل دالئل قدرته Uوحدانیة اهللا 

جاءت سورة األحقاف بعد سورة الجاثیة، حیث انتهت سورة ثانیًا: مناسبة السورة لما بعدها : 
[َفللِه اَحلْمُد َربِّ الجاثیة بالحدیث عن السماوات واألرض وخالقها العزیز الحكیم قال تعالى: 

َامَواِت َوَربِّ األَْرِض َربِّ الَعاَملِنيَ  َامَواِت َواألَْرِض َوُهَو الَعِزيُز * السَّ َياُء ِيف السَّ َوَلُه الكِْربِ
وتبدأ سورة األحقاف بالحدیث عن خلق السماوات واألرض وخلقهن  }٣٧-٣٦{اجلاثية:اَحلكِيُم]

َامَواِت َواألَْرَض َوَما َبْينَُهَام إِالَّ بِاَحلقِّ َوَأَجٍل :قال تعالى لهدف وغایة ولیس عبثاً  [َما َخَلْقنَا السَّ
ى]  ف المؤمنین من دالئل  قدرة  كما وتحدثت نهایة سورة الجاثیة عن موق }٣{األحقاف:ُمَسم 

أن هداهم لإلیمان، وتبدأ سورة األحقاف  بالحدیث عن موقف   Uوحمدهم وشكرهم هللا Uاهللا
                                                           

  .)١٦١/ ١٦( القرطبي الجامع ألحكام القرآن، :انظر )١(
  .)٢١٩/ ١٣( الخطیب، للقرآن القرآني التفسیر :انظر )٢(



  
 

١٦٣ 
 

 Uهم آلهة من دون اهللا، واتخاذ)١(Uنكارهم وجحودهم بآیات اهللا وإ  Uدالئل خلق اهللا الكفار من 
َامَواِت  :قال تعالى ٌك ِيف السَّ ْم ِرشْ  [ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهللاِ َأُروِين َماَذا َخَلُقوا ِمَن األَْرِض َأْم َهلُ

فناسب الحدیث عن   }٤{األحقاف: َقبِْل َهَذا َأْو َأَثاَرةٍ ِمْن ِعْلٍم إِْن ُكنُْتْم َصاِدقَِني]اِْئُتوِين بِكِتَاٍب ِمْن 
 بالحروف بدأ ، كما یتناسب مطلع السورتین فكالهماUموقف كال الطرفین من آیات اهللا 

، ولو نظرنا )٢( Uاهللا  عند من منزل أنه على لالستدالل القرآن إعجاز إلى تشیر التي، المقطعة
، وعن یوم البعث، وعن Uإلى الموضوع والمضمون لوجدنا التشابه في الحدیث عن وحدانیة اهللا 

  ، فكان التناسب بین السورتین من عدة وجوه.rرسالة محمد 

هناك ترابط وتناسق بین بدایة سورة الجاثیة وخاتمتها، حیث بخاتمتها:  افتتاحیتها ثالثًا: عالقة
إِنَّ [، ومنها خلق السماوات واألرض، قال تعالى: Uبدأت السورة بالحدیث عن دالئل قدرة اهللا 

َامَواِت َواألَْرِض َآلََياٍت لِْلُمْؤِمنِنيَ  ، لكن Uفهي أكبر دلیل على قدرة اهللا   }٣{اجلاثية: ]ِيف السَّ
، ثم تختم السورة بالحدیث عن خلق السماوات واألرض، وما U یؤمنون بآیات اهللا ن الالكافری

یجب على اإلنسان فعله تجاه هذه اآلیات العظیمة ومنها خلق السماوات واألرض، قال تعالى:  
َامَواِت َوَربِّ األَْرِض َربِّ الَعاَملَِني] بحانه وتعالى فیجب حمده س }٣٦{اجلاثية: [َفللِه اَحلْمُد َربِّ السَّ

ه وعظیم هالخالق والمنعم على اإلنسان بهذه النعم، فله الحمد والشكر كما ینبغي لجالل وج
  سلطانه، من هنا كان التناسب والتناسق ووحدة الموضوع بین مقدمة السورة  وخاتمتها .

  

   

                                                           
  .)٢٥٨/ ١٣( الخطیب، للقرآن القرآني التفسیر: انظر) ١(
  .)٦/ ٢٦( )٣٢٤/ ٢٥( والتنویر، ابن عاشور انظر: التحریر )٢(
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  المبحث األول

  سورة الجاثیة فيمنهجیات اإلصالح والتغییر العقائدي 
  

  -ستة مطالب :ویشتمل علي 

  .Uالتفكر في خلق اهللا منهجیة :   المطلب األول  
  

  البعث . منهجیةالمطلب الثاني   :  
  

  جزاء الظالمین یوم القیامة . منهجیة:  المطلب الثالث  
  

  . ال ریب فیهاالساعة  منهجیة:   المطلب الرابع  
  

  . Uالكبریاء هللا  منهجیة المطلب الخامس :
   

  . Uالحمد هللا منهجیة:  المطلب السادس 
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  .Uالتفكر في خلق اهللا منهجیة المطلب األول : 

من أعظم العبادات، وذوي البصائر والعقول هم الذین یتفكرون  Uیعد التفكر في خلق اهللا     
ُروَن ِيف َخْلِق [التفكر في خلقه  قال تعالى: بعباده  Uوقد أمر اهللا  Uفي خلق اهللا  َوَيَتَفكَّ

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطًِال ُسبَْحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب النَّارِ  َامَواِت َواألَْرِض َربَّ  في فالتفكر }١٩١{آل عمران:] السَّ
ذات لیلة إلى  t وقد جاء بالل السلیمة، العقول أصحاب المؤمنین صفات من تعالى اهللا خلق

 تأخر؟، وما تقدم ما لك اهللا غفر وقد تبكي لم اهللا، رسول یا فوجده یبكي فقال له: rالنبي 
قوله  )١()ِفیَها َیتََفكَّْر  َوَلمْ  َقَرَأَها ِلَمنْ  َوْیلٌ  آَیٌة، اللَّْیَلةَ  َعَليَّ  َنَزَلتْ  َلَقدْ  َشُكوًرا، َعْبًدا َأُكونُ  (َأَفَال :قال

ْيِل [:تعالى َامَواِت َواألَْرِض َواْختَِالِف اللَّ  }١٩٠{آل عمران:]َوالنََّهاِر َآلََياٍت ِألُوِيل األَْلَباِب إِنَّ ِيف َخْلِق السَّ
توصل لمعرفة الخالق  uبراهیم إهو عادة األنبیاء، فأبو األنبیاء  Uر في خلق اهللا فالتفك

َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِهيَم َمَلُكوَت [بالتأمل والتفكر في ملكوت السماوات واألرض قال تعالى: 
َامَواِت  كثیر التأمل والتفكر، فقد  rكما كان النبي  }٧٥{األنعام: ]َواألَْرِض َولَِيُكوَن ِمَن اُملوقِنِنيَ السَّ

األیام واللیالي لیتعبد إلى ، فكان یذهب إلى غار حراء Uالخلوة والنظر في خلق اهللا  إلیهحبب 
، Uویتفكر في خلقه، وهذا إن دل على شيء فإنه یدل على أهمیة التفكر في خلق اهللا  Uاهللا 

في الكون، والتي یجب على اإلنسان أن یتفكر فیها  Uوقد تناولت سورة الجاثیة بعض آیات اهللا 
  ومن هذه اآلیات ما یأتي:

 Uاهللا  تدل على قدرة U: وهي آیة عظیمة من آیات اهللا أوًال: خلق السماوات واألرض
َامَواِت َواألَْرِض َآلََياٍت لِْلُمْؤِمنِنيَ [ووحدانیته قال تعالى:  فالمؤمن العاقل هو  }٣{اجلاثية:] إِنَّ ِيف السَّ

نها من صنع واحد أحد، فزاده ذلك الذي نظر في السماوات واألرض وتأمل فیها، فتوصل إلى أ
  .)٢( Uیمانًا وتسلیمًا هللا إ

اإلنسان في أحسن صورة، وأمره أن یتفكر في خلقه قال  Uخلق اهللا ثانیا: خلق اإلنسان: 
[َوِيف َأْنُفِسُكْم َأَفَال : وقال تعالى }٤{اجلاثية: ]ُيوقِنُونَ  لَِقْومٍ  َآَياٌت  ...[َوِيف َخْلِقُكمْ لى: تعا

وَن] فهذا اإلنسان العجیب مليء باألسرار التي تدل داللة قاطعة على قدرة  }٢١{الذاريات:ُتْبِرصُ

                                                           
  ).١٣٠سبق تخریجه(ص:  )١(
  .)٣٢٧/ ٢٥( والتنویر، ابن عاشور انظر: التحریر )٢(
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مر بأطوار مختلفة، نطفة ثم علقة ثم ی، فقد خلق دون وجود سابق له فخلق من تراب، و U اهللا
  وعظمته. U ، فهذا یزید اإلنسان یقینًا باهللا)١(مضغة حتى یكتمل نموه

[َوَمــا :الـدواب التــي ینتفـع بهـا اإلنسـان قـال تعـالىفـي األرض  U : بـث اهللاثالثـًا: خلـق الـدواب
ٍة َآَياٌت لَِقْوٍم ُيوقِنُوَن] لغایـة وهـدف، فعلـى  فلـم یخلـق هـذه الـدواب عبثـًا، وٕانمـا }٤{اجلاثية: َيُبثُّ ِمْن َدابَّ

ر والتأمل في خلقها، فهي حجج وأدلة لمن یوقن بحقائق األشیاء، فیعترفون وُیقرون اإلنسان التفك
  .)٢(ویعلمون یقینًا صحتها، ویدركون أن اهللا القادر هو من خلقها وبثها في األرضبها 

اللیل والنهار لغایة وهدف، فأصحاب العقول یدركون  U خلق اهللارابعًا: اختالف اللیل والنهار: 
ْيِل َوالنََّهاِر [:  قال تعالى Uذلك ویعلمون عظیم خلق اهللا  َآَياٌت لَِقْوٍم  ...َواْختَِالِف اللَّ

تتجلى في خلق اللیل والنهار قال  Uفلو تأمل اإلنسان لوجد حكمة اهللا  }٥{اجلاثية:]َيْعِقُلونَ 
ا إِنَّ اهللاَ َلُذو َفْضٍل َعَىل النَّاِس َولَ   تعالى: ِرصً يَْل لِتَْسُكنُوا فِيِه َوالنََّهاَر ُمبْ كِنَّ َأْكَثَر [اهللاُ الَِّذي َجَعَل لَُكُم اللَّ

جعل اللیل ساكنًا للنوم  U لآلیات الكریمة یجد أن اهللا فالمتأمل }٦١{غافر: لنَّاِس َال َيْشُكُروَن]ا
 Uوالراحة من التعب في النهار، وجعل النهار للسعي والعمل والجد وهذا فضل عظیم من اهللا 

  اإلنسان. على

بها على الناس وهي إنزال الغیث من السماء  U نعمة عظیمة أنعم اهللاخامسًا: إنزال الغیث : 
َامِء ِمْن ِرْزٍق َفَأْحَيا بِِه األَْرَض َبْعَد َمْوِهتَا [قال تعالى:  َآَياٌت لَِقْوٍم  ...َوَما َأْنَزَل اهللاُ ِمَن السَّ

األرض به، فهو الغیث الذي ینبت  U فهذا الرزق من السماء أحیا اهللا }٥{اجلاثية:]َيْعِقُلونَ 
في األرض الحیاة بهذا النبات بعدما كانت میتة خالیة من النبات، وهذه نعمة بث ، ویالزرع

  على عظیم نعمه.  U عظیمة على اإلنسان أن یتفكر فیها ویشكر اهللا

به ومن هذه  Uیدرك رحمة اهللا  Uحین ینظر اإلنسان إلى نعم اهللا سادسًا: تصریف الریاح: 
َياِح َآَياٌت لَِقْوٍم [النعم تصریف الریاح شرقًا وغربًا وشماًال وجنوبًا قال تعالى:  يِف الرِّ َوَتْرصِ

فال شك أن فیها من النفع لإلنسان ماال یخفي  ،Uفالعاقل یدرك نعمة اهللا   }٥{اجلاثية:] َيْعِقُلونَ 

                                                           
  .)٢٥١/ ٢٥( الزحیلي المنیر، التفسیر :انظر )١(
  .)٥٩/ ٢٢( الطبري انظر: جامع البیان، )٢(
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ى إَِذا َأَقلَّْت َسَحاًبا ثَِقاًال ُسْقنَاُه لَِبلَ  قال تعالى: تِِه َحتَّ ا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَ َياَح ُبْرشً ٍد َميٍِّت [َوُهَو الَِّذي ُيْرِسُل الرِّ
رُ  ُكْم َتَذكَّ وقال   }٥٧{األعراف:وَن] َفَأْنَزْلنَا بِِه اَملاَء َفَأْخَرْجنَا بِِه ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َكَذلَِك ُنْخِرُج املَْوَتى َلَعلَّ

َامِء َماًء َفَأْسَقيْنَاُكُموُه َوَما َأْنُتْم َلُه بَِخاِزنِنيَ :تعالى َياَح َلَواقَِح َفَأْنَزْلنَا ِمَن السَّ  }٢٢{احلجر: ][َوَأْرَسْلنَا الرِّ
وعبادته،  Uفكثیرة هي فوائد الریاح التي لو تأمل اإلنسان هذه النعمة لما توانى في شكر اهللا 

  سخر هذا الكون لخدمة اإلنسان. Uوألدرك أن اهللا 

فــــي الكــــون كثیــــرة وعظیمــــة، وهــــي أیضــــًا مــــن دالئــــل  Uأن آیــــات اهللا  یتبــــین ممــــا ســــبق     
علــى اإلنســان أن یتفكــر ویتأمــل فــي هــذه اآلیــات و ووحدانیتــه،  Uاهللا  ، تــدل علــى قــدرة)١(اإلیمــان

َر َلُكــْم َمـــا ِيف قــال تعــالى:  ـــَامَواِت َوَمــا ِيف األَْرِض َمجِيًعـــا ِمنْـــُه إِنَّ ِيف َذلِــَك َآلَ [َوَســـخَّ َيـــاٍت لَِقـــْوٍم السَّ
ُروَن] فتسخیر هذه األشیاء للعبرة والعظة والتـدبر والتفكیـر، ممـا یزیـد اإلیمـان فـي  }١٣{اجلاثية:َيَتَفكَّ

یـؤثر ایجابیـًا فـي سـلوك العبـد إذ یجعلـه یقبـل علـى الطاعـات و القلوب، ویزیـد تعلـق العبـد بخالقـه، 
  ودخول جنته. Uویبتعد عن النواهي، فیفوز برضا اهللا 

  Uمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل التفكر في خلق اهللا 

 عبادة عظیمة، یجب على كل مسلم أن یحرص علیها. Uبیان أن التفكر في خلق اهللا  -١
یزید اإلیمان، ویشعر بعظمة الخالق، ویؤدي  Uالتأكید على أن التفكر في خلق اهللا  -٢

 بالطاعات واالبتعاد عن المعاصي. Uإلى التقرب إلى اهللا 
 كثیرة، ودالئل قدرته ووحدانیته في كل ما یوجد في الكون. Uبیان أن آیات اهللا  -٣
األمر الذي یؤدي إلى  ،Uالدعوة إلى لفت نظر غیر المسلمین للتفكر في خلق اهللا  -٤

 . Uالدین الحق المنزل من عند اهللا  اتباع
ووحدانیته، من خالل آیاته في  Uالعقل، للوصول إلى قدرة اهللا  لالحث على إعما -٥

 الكون.
  
  
  
 

                                                           
  من ھذا البحث. )٤٤انظر: (ص :  )١(
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  البعث  منهجیة:   الثاني المطلب
منامه القبور، وبعثه من  في من اهللا كبعث ل،ارساإلبمعنى  أوًال: تعریف البعث :البعث لغة :

 أي السیر في واْنَبَعثَ ، انبعثَ  أي نّبهه وأیقظه، وبعثت الناقة أي أثرتها، وتََبعََّث مني الشعر أي
  .)١(القیامة یوم البعث هو بعث، ویوم فهم وجه في أو أمر في ُبعثوا قوم أسرع، وكل

 األمـــوات U اهللا إحیـــاءوهـــو  )٢(القیامـــة یـــوم واألجســـاد األرواح وقیـــام المعـــاد هـــو البعـــث شـــرعًا:
ُرُجــوَن ِمــَن األَْجــَداِث [ قــال تعــالى: )٣(والجــزاء للحســاب قبــورهم مــن وٕاخـراجهم ــًعا َأْبَصــاُرُهْم َخيْ ُخشَّ

ُْم َجَراٌد ُمنَْتِرشٌ  حیـاء النـاس وبعـثهم مـن قبـورهم بأجسـادهم هـو إ من هنا كـان البعـث }٧{القمر:] َكَأهنَّ
لیحاسبهم على أعمالهم، وهذا من األمور الغیبیـة التـي أخبرنـا  Uوأرواحهم للوقوف بین یدي اهللا 

  .اوبین أهمیته  rبها النبي 

أهمیة اإلیمان بالبعث لما یترتب علیه آثار عظیمة، فیجب  rَبیَّن النبي ثانیًا: اإلیمان بالبعث: 
ون بالغیب المؤمنین بأنهم یؤمن Uاإلیمان بالبعث ومن كفر به أو أنكره فهو كافر، وقد مدح اهللا 

ومن اإلیمان بالغیب  }٣{البقرة:] الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِالَغْيِب [منه قال تعالى:  الذي یعد البعث جزءاً 

 وقد جاءت آیات كثیرة تتحدث عن البعث، اإلیمان بالیوم اآلخر الذي یتضمن اإلیمان بالبعث
ُيْبَعُثوا ُقْل َبَىل َوَريبِّ َلُتبَْعثُنَّ ُثمَّ َلُتنَبَُّؤنَّ بَِام َعِمْلتُْم [َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن لَْن :قال تعالى وتثبت أنه حق

كما ذكرت األحادیث النبویة أن اإلیمان بالیوم اآلخر ركن من  }٧{التغابن: َوَذلَِك َعَىل اهللاِ َيِسٌري]
 للناس، یوما بارزاً  r النبي كان: قال، tرواه أبو هریرة أركان اإلیمان ففي حدیث جبریل الذي 

 َوُرُسِلهِ  َوِبِلَقاِئِه، َوُكتُِبِه، َوَمَالِئَكِتِه، ِباللَّهِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  (اِإلیَمانُ : قال اإلیمان؟ ما: فقال جبریل فأتاه
 یشهد: بأربع یؤمن حتى عبد یؤمن (ال: r اهللا رسول قال: قال tعلي  وعن )٤()ِباْلَبْعثِ  َوُتْؤِمنَ 

 ویؤمن الموت، بعد وبالبعث بالموت، ویؤمن بالحق، بعثني اهللا رسول وأني اهللا، إال إله ال أن
: قال rالنبي عن ،- عنهما اهللا رضي-  عباس ابن وقد جاء في الحدیث القدسى عن )٥()بالقدر

ِإیَّاَي  َتْكِذیُبهُ  َفَأمَّا َذِلَك، َلهُ  َیُكنْ  َوَلمْ  َوَشَتَمِني، َذِلَك، َلهُ  َیُكنْ  َوَلمْ  آَدمَ  اْبنُ  :(َكذََّبِني Uاهللا  قال
                                                           

  .)١١٢/ ٢( .العین، الفراهیدي )٢٧٣/ ١( انظر: الصحاح، الجوهري )١(
  .)٣٤٧/ ٥( كثیر ابن تفسیر القرآن العظیم، :انظر )٢(
  .)٥٦٧: ص( الزمر، ناصر الشیخ سورة في العقیدة مباحث: انظر )٣(
  .)٢٧سبق تخریجه (ص: )٤(
  .صححه األلباني )٤٥٢/ ٤( )٢١٤٥(ح:  بالقدر اإلیمان في جاء ما القدر، باب كتابالترمذي،  سنن )٥(
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 من هنا كان اإلیمان بالیوم اآلخر من األمور المهمة )١()َكاَن... َكَما ُأِعیَدهُ  َأنْ  َأْقِدرُ  الَ  َأنِّي َفَزَعمَ 
  التي یجب اإلیمان بها.

یجابیـًا علـى سـلوك المـؤمن، إمما ال شك فیه أن اإلیمان بالبعث یؤثر ثالثًا: أثر اإلیمان بالبعث: 
، فسیحرص كل الحرص علـى أن یـأتي Uفهو عندما یعلم أنه سیبعث مرة أخرى ویقف أمام اهللا 

بكــل مــا هــو خیــر، ملتزمــًا بالطاعــات، مبتعــدًا عــن المعاصــي، ال تلهیــه الحیــاة الــدنیا ومــا  Uاهللا 
ر البعــث أو تناســاه، فیهــا مــن شــهوات، وال یتبــع الشــهوات ویســیر فــي ركــب الغــافلین إال مــن أنكــ

، Uالوقـوف بـین یـدي اهللا مـن مبتعدًا عن الطاعات فهو فـي غفلـٍة  Uفنجده یرتكب ما حرم اهللا 
والمحاسبة على كل  أعماله، فإن كان عمله خیرًا وجد خیرًا، وٕان كان غیر ذلك وجد ما یستحق، 

لــه حــب الــدنیا ومــا  لمكائــد الشــیطان إذ یــزین اً كمــا أن نســیان الیــوم اآلخــر یجعــل اإلنســان معرضــ
فیها، غیر مكترث باآلخرة أو االستعداد لها، بینما نجد المؤمن بالبعث بعیدًا عن طرق الشیطان، 

بالمعاصــي والــذنوب، فهــو علــى اســتعداد للقــاء اهللا  Uآخــذًا ِحــذره منــه، ألنــه یخــاف أن یلقــى اهللا 
U .بما قدم في الحیاة الدنیا، من طاعات والتزام وتقوى  

تناولت سورة الجاثیة موقف الكفار من البعث، حیث جاءهم رابعًا: إنكار الكفار یوم البعث: 
سیبعثهم یوم القیامة، ویحاسبهم على أعمالهم، لكنهم  Uبالحق فبین لهم أن اهللا  rمحمد 

أن یبلغهم أن هذا الیوم ال شك فیه قال تعالى:  rلنبیه  Uكذبوه، ولم یصدقوه فجاء أمر اهللا 
َمُعُكْم إَِىل َيْوِم الِقيَاَمِة َال َرْيَب فِيِه َولَكِنَّ َأْكثََر النَّاِس  [ُقلِ  َال اهللاُ ُحيْيِيُكْم ُثمَّ ُيِميتُُكْم ُثمَّ َجيْ

 یحیي الناس ما شاء أن یحییهم في الدنیا، ثم یمیتهم إذا شاء، ثم Uفاهللا   }٢٦{اجلاثية:َيْعَلُموَن]
، ولو علموا )٢(ال شك فیه، فهؤالء الكفار المكذبین ال یعلمون الحقیقة الذي القیامة یوملیجمعهم 

ما استمروا في التكذیب، ولسارعوا إلى اإلسالم واالستعداد لیوم البعث، ولكن ضعف بصیرتهم 
وقلة عقولهم أدت به إلى التكذیب، بل والتبجح في اإلنكار، فنجد أبي بن خلف یأتي بالعظام 

رمیم؟  فنزلت اآلیات لترد على هذا  وهو هذا یحیي من rریح ویقول لمحمد البالیة وینثرها في ال
ا َخَلْقنَاُه ِمْن ُنْطَفٍة َفإَِذا ُهَو َخِصيٌم ُمبِنيٌ [المتكبر قال تعالى:  َب َلنَا َمَثًال َوَنِيسَ * َأَوَملْ َيَر اِإلْنَساُن َأنَّ َوَرضَ

 یمیتك ثم هذا، اهللا یبعث نعم rفأجابه محمد  }٧٨-٧٧{يس: ]َرِميمٌ َخْلَقُه َقاَل َمْن ُحيْيِي الِعَظاَم َوِهَي 

                                                           
  .)١٩/ ٦( )٤٤٨٢ (ح:  سبحانه] ولدا اهللا اختذ [وقالوا البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب صحیح )١(

  .)٨١/ ٢٢(الطبري  البیان، جامع انظر: )٢(
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قریش وقالوا إن الدهر  ، وكما أنكر ُأبي بن خلف، أنكر معاندوا)١(جهنم نار یدخلك ثم یحییك، ثم
ْنَيا َنُموُت [یهلكهم وأنكروا بعث الخالق لهم قال تعالى:  َوَنْحيَا َوَما ُهيْلُِكنَا َوَقاُلوا َما ِهَي إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ

ْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّونَ  ْهُر َوَما َهلُ لیس تبعوا الظن في قولهم هذا، و اف }٢٤{اجلاثية: ]إِالَّ الدَّ
بهم إلى االنحراف عن الطریق الصحیح، فلو أعملوا عقولهم  لهم دلیل قطعي، وهذا الذي أدى
أن الدالئل واضحة و خاصة الصحیح، لهداهم لإلیمان بالبعث، وابتعدوا عن الظن، واتبعوا الدلیل 

تَُهْم إِالَّ أَ [قال تعالى:  rوبینة جاءهم بها النبي  ْن َقاُلوا اْئُتوا َوإَِذا ُتتَْىل َعَليِْهْم َآَياُتنَا َبيِّنَاٍت َما َكاَن ُحجَّ
فلم یكن لهؤالء المعاندین حجة في رد هذه الدالئل واآلیات  }٢٥{اجلاثية:] بَِآَبائِنَا إِْن ُكنُْتْم َصاِدقِنيَ 

 البینة إال المطالبة بإحیاء آبائهم، وقولهم هذا لیس بحجة وٕانما َذكر القرآن أن قولهم حجة ألنهم
حجة وهذا من باب الكبر  وتقدیرهم حسبانهم في ألنه أو بحجته، المحتج یدلى كما به أدلوا

، فجاءهم الجواب بأن الذي أحیاهم ثم یمیتهم ثم یجمعهم یوم القیامة بقادر على إحیاء )٢(والعناد
َمُعُكْم إَِىل َيْوِم الِقيَاَمِة َال َرْيَب فِيهِ [آبائهم قال تعالى:  يِيُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ َجيْ َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس  ُقِل اهللاُ ُحيْ

قادر ندین، إذ أن الذي خلقهم أول مرة فهذا رد على هؤالء الكفار المعا }٢٦{اجلاثية: ]َال َيْعَلُمونَ 
َوَيْوَم [أنهم یخسرون یوم القیامة قال تعالى:  Uعلى بعثهم وهو أهون علیه، بل ویقرر اهللا 

َرسُ  اَعُة َيْوَمئٍِذ َخيْ  Uفال شك أن خسارتهم كبیرة حیث كفروا باهللا  }٢٧{اجلاثية:] اُملبْطُِلونَ َتُقوُم السَّ
فال  Uبه أمام اهللا  یوم القیامة وال یجدوا ما یحتجون وأنكروا البعث، فال ناصر وال معین لهم

ْمحَُن  َقاُلوا َيا َوْيَلنَا َمْن َبَعَثنَا ِمْن َمْرَقِدَنا َهَذا[یكون لهم إال الویل والهالك قال تعالى:  َما َوَعَد الرَّ
ما یستحقون لقاء  Uمن اهللا  فال ینفعهم هذا االعتراف ویالقون }٥٢{يس:] َوَصَدَق اُملْرَسُلونَ 
 نكارهم وجحودهم.كبرهم وعنادهم وإ 

یبعث الناس یوم القیامة بأرواحهم وأجسادهم لیحاسبهم على  Uأن اهللا  یتضح مما سبق    
أعمالهم، فال بد من اإلیمان بالبعث ألنه عقیدة ثابته، ومنكرها كافر، فهذه العقیدة في غایة 
األهمیة لما لها من األثر الكبیر المنعكس على سلوك المؤمن، فكلما تذكر اإلنسان البعث وأنه 

بالطاعات واألعمال الصالحة،  Uدائمًا للقاء اهللا  اً جعله مستعدی Uال محالة واقف أمام اهللا 
، مقوم طرقه سائر Uمقومًا نفسه أوًال بأول، فمهما ألهته الحیاة الدنیا، فال شك أنه عائد إلى اهللا 

  .والطریق المستقیم  rعلى هدي محمد 
                                                           

  .)٥٥٤/ ٢٠( البیان، الطبري انظر: جامع )١(
  .)٢٩١/ ٤( الزمخشري  الكشاف،: انظر )٢(
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  یوم البعثب اإلیمانمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل 

 اإلیمان بیوم البعث.بیان وجوب  -١
 فهو القادر على بعث الناس. Uالتأكید على صفات الكمال هللا  -٢
 الحث على التزام الطاعات واالبتعاد عن المعاصي. -٣
 بیان الفرق بین المؤمن بالبعث، والكافر به في االلتزام والتقوى وعمل الطاعات. -٤
 وعذابه لمنكري البعث. Uالتحذیر من عقاب اهللا  -٥
 یر اإلیمان بالبعث في سلوك المسلم.التأكید على تأث -٦

 
  . القیامة یوم الظالمین جزاء منهجیة: الثالث  المطلب

للناس طریق النور المؤدي إلى الجنة، وطریق الضالل المؤدي إلى النار، فمن  rَبیَّن النبي     
اتبع طریق النور فاز فوزًا عظیمًا، ومن اتبع طریق الضالل فقد ظلم نفسه، وأدى بها إلى 

ِسٌن َوَظاِملٌ لِنَْفِسِه ُمبٌِني] الهاویة  قال تعالى:  تِِهَام ُحمْ يَّ فات:[َوِمْن ُذرِّ هو الملتزم  سنفالمح }١١٣{الصَّ
، )١(وعقابه U، فقد جلب لنفسه بكفره عذاب اهللا Uالطاعات، والظالم لنفسه هو الذي كفر باهللا 

 ن هم الظالمون قال تعالى:وعذابه، فال شك أن الكافری Uوأهلكها بتعریضها لغضب اهللا 
إِنَّ [قال تعالى:  Uفال ظلم للنفس أكبر من الشرك باهللا  }٢٥٤{البقرة:] َوالَكافُِروَن ُهُم الظَّاملُِونَ [

َك لَظُْلٌم َعظِيمٌ  ْ ، وال بآیاته، بالرغم من وضوحها، وبیان Uفهم لم یؤمنوا باهللا   }١٣{لقامن: ]الرشِّ
تِْلَك [العمى والضالل والكفر على النور والهدایة واإلیمان قال تعالى:  الها، واستحبو  rالنبي 
فلم تؤثر فیهم اآلیات ولم  }٦{اجلاثية: ]َنْتُلوَها َعَليَْك بِاَحلقِّ َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَد اهللاِ َوَآَياتِِه ُيْؤِمنُونَ  َآَياُت اهللاِ

  یؤمنوا بها واستمروا على كفرهم.

قد ، ولم یصدقوا بالقرآن الكریم، و r، ولم یؤمنوا بمحمد Uكفر الظالمون باهللا جزاء الظالمین: 
الذي  rوبنبیه  Uتناولت سورة الجاثیة عذاب هؤالء الظالمین یوم القیامة، الذین كفروا باهللا 

ْم [جاءهم بالهدى، فوقفوا منه موقف العداء قال تعالى: ِْم َهلُ َهَذا ُهًدى َوالَِّذيَن َكَفُروا بَِآَياِت َرهبِّ
 على والدلیل هدى والبیانالفیه  rمحمد  على زلُأن الذي فالقرآن }١١{اجلاثية:] َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز َألِيمٌ 

 على الدالة وباآلیات بالقرآن جحدوا نلكن هؤالء الظالمین الكافری المستقیم، والصراط الحق
                                                           

  .)٩٢/ ٢١(الطبري  البیان، انظر: جامع )١(



  
 

١٧٢ 
 

لهم بأشد أنواع العذاب، فعذاب في  U، فكان عقاب اهللا )١(بها یصدقوها أو یعملوا ولم الحق،
 Uك بعض األقوام بسبب كفرهم باهللالدنیا وعذاب في اآلخرة، ولقد تحدث القرآن الكریم عن إهال

ْم ُرُسُلُهْم بِالَبيِّنَاِت َوَما َكاُنوا [ وآیاته قال تعالى: َوَلَقْد َأْهَلْكنَا الُقُروَن ِمْن َقبْلُِكْم َملَّا َظَلُموا َوَجاَءْهتُ
فكان هذا العذاب في الدنیا ثم یردون إلى أشد  }١٣{يونس: ]لُِيْؤِمنُوا َكَذلَِك َنْجِزي الَقْوَم املُْجِرِمنيَ 
ْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن َفْوقِِهْم َغَواٍش َوَكَذلَِك َنْجِزي [ العذاب یوم القیامة قال تعالى: َهلُ

أنواع العذاب الذي یالقونه یوم القیامة، إذ النار من أسفلهم فهذا نوع من  }٤١{األعراف:]الظَّاملِِنيَ 
وآیاته  U، وهذا بسبب ظلمهم ألنفسهم، وكفرهم باهللا )٢(وأعلى منهم، فلهم فراش ولحف من النار

ن إما فالظالمو  }٤٤{يونس: ]إِنَّ اهللاَ َال َيظْلُِم النَّاَس َشْيئًا َوَلكِنَّ النَّاَس َأْنُفَسُهْم َيظْلُِمونَ [قال تعالى: 
َسَبنَّ اهللاَ َغافًِال َعامَّ [ في الدنیا أو یؤخرهم إلى یوم القیامة، قال تعالى: Uأن یهلكهم اهللا  َوَال َحتْ

ُرُهْم لِيَْوٍم َتْشَخُص فِيِه األَْبَصارُ  َام ُيَؤخِّ ، فیوم القیامة موعدهم أجمعین }٤٢{إبراهيم:] َيْعَمُل الظَّاملُِوَن إِنَّ
آن الكریم أن كل إنسان یعمل لنفسه فإن عمل خیرًا وجد خیرًا، وٕان أساء فیجد ما وقد بین القر 

ُكْم ُتْرَجُعونَ [یستحق قال تعالى:  ا َفلِنَْفِسِه َوَمْن َأَساَء َفَعَليَْها ُثمَّ إَِىل َربِّ  }١٥{اجلاثية: ]َمْن َعِمَل َصاِحلً
ومحاسبون على أعمالهم، وكل إنسان هو المسؤول  Uفال شك أن الجمیع موقوفون أمام اهللا 

 عن نتیجة عمله، فهو من اختار الطریق، وسار فیها.
أن اإلنسان لو وقف مع نفسه قلیًال، وأعمل عقله، وتدبر في مصیر  یتبین مما سبق     

شهواتهم والمیل عن الحق، لوجد الطریق الصحیح الذي ینجیه  اتباعوعاقبة الظالمین ألنفسهم، ب
، وبینه ووضحه للناس، كما أن العاقل rفي الدنیا واآلخرة، وهو الطریق الذي جاء به محمد 

الذي ینعكس إیمانه بالبعث على سلوكه، فیلتزم بالطاعات، ویبتعد عن المعاصي،  ویسعى 
الحق، وقلد  اتباعودخول جنته، وال یكون كمن عطل عقله وقلبه عن   Uجاهدًا لنیل رضا اهللا

  خاسرین في الدنیا واآلخرة.الغافلین ال
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  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل جزاء الظالمین

لیخرج الناس من الظلمات إلى  rبیان أن طریق الحق بین وواضح جاء به محمد   -١
 النور.

 بیان أن اإلنسان مخیر ولیس مسیر، فهو مسؤول ومحاسب على اختیاره. -٢
 الضالل وساروا فیه.بیان عاقبة الظالمین الذین اختاروا طریق  -٣
ن من عذاب اهللا یمهل وال یهمل، فال یظن الظالمون أنهم بعیدو  Uالتأكید على أن اهللا  -٤

U . فهو ال شك آتیهم 
 ال یظلم الناس، ولكن الناس أنفسهم یظلمون.U  توضیح أن اهللا  -٥
 التنبیه على المسارعة في التوبة، والرجوع إلى طریق الحق. -٦
 والتفكر في عاقبة الظالمین، وأخذ العبرة والعظة. الدعوة إلى التأمل والتدبر -٧

 
  . ال ریب فیهاالساعة  منهجیةالمطلب الرابع  : 

یوم  rلیبین للناس أمور الدین، ومن األمور الغیبیة التي بینها النبي  r اً محمد Uبعث اهللا 
الساعة، إذ أنها حق ال شك فیه، إذ جاءت اآلیات واألحادیث النبویة الشریفة لتدلل على وقوعها 

اَعَة َآلَتِيٌَة َال َرْيَب فِيَها َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال ُيْؤِمنُونَ [قال تعالى:  فالساعة البد من  }٥٩{غافر: ]إِنَّ السَّ
، ولكن أكثر الناس ال یعلمون )١(لیحاسبوا على أعمالهم تیانها، حیث یقوم الناس بعد الموت،إ

ها ألنها من األمور الغیبیة كما أنها ال تقع تحت المحسوسات، فلذلك نهذه الحقیقة وال یصدقو 
أنكروها ولو عندهم القلیل من العقل ألدركوا من خالل الدالئل أنها قادمة ال شك فیها، وأنها 

عنها وعن وقتها، فبینت اآلیات واألحادیث أن علمها  rلون النبي یسأ yحق، وقد كان الصحابة
اَعِة وَ [، وذكرت األحادیث عالمات الساعة وأماراتها قال تعالى: Uعند اهللا   إليهَوِعنَْدُه ِعْلُم السَّ
خرف: ]ُتْرَجُعونَ   للناس، یوماً  بارزاً  r النبي كان: قال  tهریرة وفي الحدیث عن أبي  }٨٥{الزُّ

 َعنْ  َوَسُأْخِبُركَ  السَّاِئِل، ِمنَ  ِبَأْعَلمَ  َعْنَها الَمْسُئولُ  (َما:َقالَ  السَّاَعُة؟ َمَتى: جبریل... َقالَ  فأتاه
 َیْعَلُمُهنَّ  الَ  َخْمسٍ  ِفي الُبْنَیاِن، ِفي الُبْهمُ  اِإلِبلِ  ُرَعاةُ  َتَطاَولَ  َوإَِذا َربََّها، اَألَمةُ  َوَلَدتِ  ِإَذا: َأْشَراِطَها

اَعةِ [قوله تعالى:  :r النَِّبيُّ  َتالَ  ُثمَّ  )٢()اللَّهُ  ِإالَّ  فبین الحدیث } ٣٤] {لقامن:إِنَّ اهللاَ ِعنَْدُه ِعْلُم السَّ
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عالمات لها تدل علیها، ولو نظرنا إلى  ك، وهناUالشریف أن وقت الساعة ال یعلمه إال اهللا 
الساعة عالمات وأصبحت قد حدثت  الصغرى في الوقت الحالي لوجدنا أن معظمها عالماتها

هو حق، وقد  r، وهذا دلیل على أن الساعة حق، وأن كل ما أخبر به النبي وشیكة الكبرى
  تذكرها الباحثة فیا یأتي: ،تحدث یوم الساعةستناولت سورة الجاثیة بعض األمور التي 

بینت آیات كثیرة أن الساعة حق ال ریب في ذلك، وقد بـین : أوًال: إثبات أن الساعة ال ریب فیها
اَعُة َال َرْيَب فِيَها ُقْلُتْم َما :لقومه لكنهم كذبوه قال تعـالى rذلك النبي  [َوإَِذا قِيَل إِنَّ َوْعَد اهللاِ َحقٌّ َوالسَّ

اَعُة إِْن َنُظنُّ إِالَّ َظن ا َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقنِنيَ  فقد ُأخبر الناس بـأن السـاعة حـق   }٣٢{اجلاثية:] َنْدِري َما السَّ
، )١(ال ریــب فــي ذلــك، ولكــن الكفــار لــم یصــدقوا، وكفــروا بهــا وقــالوا إن ذلــك كلــه ظــن ولــیس یقــین

علــى  Uمــن خلــق اإلنســان أول مــرة، وقــدرة اهللا  rبــالرغم مــن كــل الــدالئل التــي جــاء بهــا النبــي 
َامَواِت َواألَْرِض َأْكـَربُ ِمـْن َخْلـِق النَّـاِس [خلق ما هو أعظم من خلق اإلنسان قال تعالى:  ْلُق السَّ َخلَ

ـَامَواِت َواألَْرَض بَِقـاِدٍر [وقال تعـالى: }٥٧{غافر:] َوَلكِنَّ َأْكَثَر النَّاِس َال َيْعَلُمونَ  َأَوَلْيَس الَِّذي َخَلَق السَّ
ُق الَعلِيمُ  ُلَق ِمْثَلُهْم َبَىل َوُهَو اَخلالَّ ألـیس كـل هـذه الـدالئل بـأكثر مـن كافیـة علـى  }٨١{يس: ]َعَىل َأْن َخيْ

ى كــــل شــــيء قــــدیر ولكــــن هــــؤالء علــــى بعــــث النــــاس یــــوم الســــاعة، بلــــى إن اهللا علــــ Uقــــدرة اهللا 
  ن ال یملكون العقل إلدراك ذلك.الجاحدی

في أعماله، ثم ُیحاسب علیها یوم القیامة،  اً ُخلق اإلنسان، وُجعل مخیر : ثانیًا: محاسبة الناس
[َولُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بَِام فال ظلم لإلنسان ألنه یحاسب على ما قدم في حیاته الدنیا قال تعالى: 

فاإلنسان مرهون بعمله إن كان خیرًا فخیر، وٕان كان غیر  }٢٢{اجلاثية: َكَسَبْت َوُهْم َال ُيْظَلُموَن]
ا َيَرهُ [:قال تعالىذلك، فبما قدمت یداه  ٍة َخْريً ا * َفَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ ةٍ َرش  َوَمْن َيْعَمْل ِمثَْقاَل َذرَّ

لزلة:]َيَرهُ  فال یظلم أحد فكل إنسان مجازى على ما قدم في حیاته الدنیا وال یتحمل  }٨- ٧{الزَّ
فكل إنسان  }٣٨{النَّجم:] ِوْزَر ُأْخَرىَأالَّ َتِزُر َواِزَرٌة [إنسان مسؤولیة أخطاء الغیر قال تعالى: 

  مرهون بعمله، یتحمل نتیجته یوم القیامة.
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أن كل إنسان یتحمل نتیجة عمله، من هنا كانت نتیجـة  كما ذكرنا سابقاً خسارة الكافرین: ثالثًا: 
ـاأعمال الكفار المنكرین للساعة من جنس عملهم وهي الخسران قـال تعـالى:  َعُة [َوَيـْوَم َتُقـوُم السَّ

َرسُ اُملْبطُِلوَن]  Uفهـؤالء الـذین جـاءوا بالباطـل فـي معتقـداتهم مـن شـرك بـاهللا   }٢٧{اجلاثية: َيْوَمئٍِذ َخيْ
فیـــوم الســـاعة تلحـــق بهـــؤالء  )١(Uنكـــار للســـاعة، ال شـــك أن خســـارتهم كبیـــرة ال یعلمهـــا إال اهللا وإ 

ــاَء [د فــي جهــنم قــال تعــالى:  و الجاحــدین الخســارة و العــذاب الشــدید، والخلــ ــيُتْم لَِق ــَام َنِس ــُذوُقوا بِ َف
ا َنِسينَاُكْم َوُذوُقوا َعَذاَب اُخلْلِد بَِام ُكنْـُتْم َتْعَمُلـونَ  وهـذا ال شـك جـزاء كـل  }١٤{السـجدة: ]َيْوِمُكْم َهَذا إِنَّ

  من ینكر یوم الساعة وال یستعد له.

حــال النــاس یــوم  عــن كثیــرة مــن القــرآن الكــریمتحــدثت ســور : ةالقیامــ یــوم النــاس خامســًا: حــال
 اي كتبت فیهـها سورة الجاثیة حیث تناولت وصف الناس وهم یدعون لتلقي كتبهم التالقیامة، ومن

ـَزْوَن َمـا أعمالهم في الدنیا قال تعالى:  ـا الَيـْوَم ُجتْ ـٍة ُتـْدَعى إَِىل كَِتاِهبَ ٍة َجاثَِيًة ُكلُّ ُأمَّ ُكنْـُتْم [َوَتَرى ُكلَّ ُأمَّ
فكــل أمــة مــن األمــم، وكــل أصــحاب ملــة ودیــن تقــوم یــوم القیامــة للحســاب،  }٢٨{اجلاثيــة: َتْعَمُلــوَن]

الیـــوم، ینتظـــرون صـــحائف فتـــراهم یجلســـون علـــى ركـــبهم مـــن شـــدة الخـــوف والرعـــب وهـــول هـــذا 
علـیهم بمـا عملـوا ومـا قـدموا فـي الحیـاة  ةالشـاهد أعمالهم التي سـجل فیـه كـل كبیـرة وصـغیرة وهـي

، ویأخــذ كــٌل )٢(یتبــین أن المــؤمن علــى حــق لموقــف حتــىالــدنیا فیشــارك المــؤمن الكــافر فــي هــذا ا
  على ما فیه فإن كان خیرًا فخیرًا، و إن كان غیر ذلك فبما قدمت یداه. منهم كتابه، وُیجازى

اإلنســان مكلــف، وكــذلك محاســب علــى أعمالــه التــي قــدمها فــي الحیــاة سادســًا: كتابــة األعمــال: 
[َمـا َيْلِفـُظ ِمـْن  من وظائف المالئكة أن یكتبوا أعمال البشر قال تعالى: Uالدنیا، وقد جعل اهللا 

عمالـه وهـو معـد لهـذا لفظ من اإلنسـان یسـجله ملـك یرقـب أ فكل }١٨{ق: َقْوٍل إِالَّ َلَدْيِه َرقِيٌب َعتِيٌد]

ثــم یــوم القیامــة یكــون مــا كتبــه  ،)٣(وعقــاب یســجله الملــكالغــرض خصیصــًا، فكــل مــا فیــه ثــواب 
ا ُكنَّا َنْسَتنِْسُخ المالئكة حاضرًا لیحاسب اإلنسان علیه قال تعالى:  [َهَذا كَِتاُبنَا َينْطُِق َعَلْيُكْم بِاَحلقِّ إِنَّ

فال یظلم إنسان، فكل صغیرة وكبیرة مسجلة فـي الكتـاب ال زیـادة وال  }٢٩{اجلاثية:َما ُكنُْتْم َتْعَمُلوَن] 

                                                           
  .)٣٦٦/ ٢٥( والتنویر، ابن عاشور التحریر )١(
 الزحیلي المنیر، التفسیر. )٦٨١/ ٢٧( الغیب، الرازي مفاتیح )٨٢/ ٢٢( الطبري البیان، جامع :انظر )٢(
)٢٨٥/ ٢٥(.  
  .)١٤١/ ٥( التنزیل، البیضاوي انظر: أنوار )٣(
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ا فِيـِه َوَيُقوُلـوَن َيـا َوْيَلَتنَـا َمـاِل َهـَذا [نقصان قال تعـالى:  َوُوِضـَع الكَِتـاُب َفـَرتَى اُملْجـِرِمَني ُمْشـِفِقَني ِممـَّ
ــَك َأَحــًداالكَِتـاِب َال ُيَغــاِدُر َصــِغَريًة َوَال َكبـِـَريًة إِالَّ  ا َوَال َيْظلِــُم َربُّ ] َأْحَصــاَها َوَوَجــُدوا َمـا َعِمُلــوا َحــاِرضً

خیرًا أو شرًا فعله اإلنسـان إال سـجلوه، فهـذه وظیفـتهم، فـال  فالمالئكة ال یتركون عمالً  }٤٩{الكهف:
  غافًال عما یعمل بل هو مراقب وأعماله كلها محسوبة علیه. Uیظن إنسان أن اهللا 

أن یـــوم الســاعة قـــادم یقینــًا، حیــث یبعـــث النــاس جمیعـــًا ویحاســبوا علـــى  یتضــح ممـــا ســبق     
أعمالهم، وما قدموه في الحیاة الدنیا، فمن كان لدیه العقل والفهـم الصـحیح، یتـیقن وقـوع السـاعة، 
ویســـارع لالســـتعداد لهـــذا الیـــوم ویجعـــل صـــحیفة أعمالـــه التـــي ســـیجدها أمامـــه یـــوم القیامـــة، ملیئـــة 

، لیفوز فوزًا عظیمًا، ویجد نفسـه بـین أحبتـه فـي الجنـة، Uلخیرات والطاعات، والخوف من اهللا با
بعیدًا عـن النـار وأهلهـا، ولـیكن علـى یقـین أن المالئكـة تسـجل مـا یفعـل دون زیـادة أو نقصـان أو 
ظلــم ألحــد، فیجــد یــوم القیامــة الســجالت مــد البصــر، كتــب فیهــا كــل أعمالــه، خیــرًا أوشــرًا، فكــل 

یرة وكبیــرة قــد كتبــت وســجلت، وسیحاســب علیهــا جمیعــًا،  فمــا یجــده یــوم القیامــة هــو نتیجــة صــغ
 rطبیعیة لما قدم فـي الحیـاة الـدنیا، فلیسـتعد اسـتعدادًا جیـدًا، ویجعـل  أمـام عینیـه حـدیث  النبـي 

، فلیتزود  )١()ِبیلٍ سَ  َعاِبرُ  َأوْ  َغِریبٌ  َكَأنَّكَ  الدُّْنَیا ِفي :(ُكنْ -رضي اهللا عنهما-حیث قال البن عمر
 المؤمن من الدنیا آلخرته لیفوز فوزًا عظیمًا.

  اإلیمان بأن الساعة ال ریب فیهامنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل 

 التأكید على أن الساعة كائنة ال شك في ذلك.  -١
 بیان أن الدالئل على قیام الساعة كثیرة ومتعددة. -٢
 حیاته الدنیا.بیان أن اإلنسان محاسب على ما قدم في  -٣
 التأكید على أن اإلنسان مخیر ولیس مسیر. -٤
 خرة.خسارة الحقیقیة تكون في الدار اآلالتأكید على أن الربح أو ال -٥
التأكید على أن أعمال الناس مسجلة ومكتوبة على ید مالئكة أمناء، یكتبون كل صغیرة  -٦

 وكبیرة، دون زیادة أو نقص.
 باألعمال الصالحة. Uللقاء اهللا الحث على االستعداد  -٧

  
                                                           

ــــي (ُكــــنْ  : rالنبــــي  قــــول البخــــاري، كتــــاب الرقــــاق، بــــاب صــــحیح )١( ــــكَ  الــــدُّْنَیا ِف         )َســــِبیلٍ  َعــــاِبرُ  َأوْ  َغِریــــبٌ  َكَأنَّ
  .)٨٩/ ٨(  )٦٤١٦ (ح:
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 . Uالمطلب الخامس: منهجیة الكبریاء هللا 

سماء والصفات لق كل شيء وهو رب كل شيء، وله األهو خا Uاهللا أوًال: الكبریاء هللا وحده: 
وهي  Uبمعنى العظمة والملك هللا  يصفة الكبریاء وه ،Uالعلى ومن أهم صفات الكمال هللا 

مشتقة من الِكْبر على  وزن ِفْعِلیاء وهي عبارة عن كمال الذات وكمال الوجود وال یوصف بها 
َامَواِت ثابتة في الكتاب والسنة قال تعالى:  U، وصفة الكبریاء هللا )١(إال اهللا َياُء ِيف السَّ [َوَلُه الكِْربِ

فبینت اآلیة الكریمة أن الكبریاء هللا وحده، وقد خص  }٣٧{اجلاثية:َواألَْرِض َوُهَو الَعِزيُز اَحلكِيُم] 
وحده ال  U، وهذه الصفة هللا )٢(الكبریاء بالسماوات واألرض لما یظهر من ملكه وعظمته فیهما

: rقال: قال رسول اهللا  tینبغي ألحد أن یشاركه فیها، ففي الحدیث القدسي، عن أبي هریرة 
   )٣()اْلَعَظَمُة ِإَزاِري، َمْن َناَزَعِني َواِحًدا ِمْنُهَما، َأْلَقْیُتُه ِفي َجَهنَّمَ :(اْلِكْبِرَیاُء ِرَداِئي، وَ Uیقول اهللا 

منفرد بصفة الكبریاء والعظمة، فال یصح أن یتصف بهما غیره من المخلوقین، فهما  Uفاهللا 
مجازًا كالرحمة والكرم وغیرها، وقد شبههما  نو ات األخرى التي یتصف بها المخلوقكالصف الیست

بالرداء واإلزار، ألن المتصف بهما یشمالنه كما یشمل الرداء اإلنسان فال یشاركه فیه أحد، 
هللا وحده،  ، من هنا یتضح أن الكبریاء صفة)٤(، ال ینبغي أن یشاركه الكبریاء أحدUوكذلك اهللا 

  وسخطه ودخول ناره. U، من نازعه فیها، استحق عذاب اهللا نو فال یتصف بها المخلوق

، أما البشر فال یجوز لهم أن یتصفوا بها Uالكبریاء صفة كمال هللا ثانیًا: بین الكبر والكبریاء :
إال عذبه، لكن نجد بعض الناس ال ینازعه أحد فیهما  Uللحدیث السابق، فالكبریاء والعظمة هللا 

، ویرى نفسه Uوق من تراب، فیتجبر ویتكبر على خلق اهللا نفسه، وأنه ضعیف، مخل ىینس
حدیث الشریف عن عبد اهللا الأفضل وأحسن من الخلق، ویحتقر األخرین ویزدریهم وهذا ما بینه 

فبین الحدیث أن الكبر  )٥()قال: (اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ ، َوَغْمُط النَّاسِ  rعن النبي   tبن مسعود
ال یزیده إال غرورًا وتكبرًا  Uنكار الحق، واحتقار الناس، وٕاذا ُذكِّر هذا المتكبر المغرور باهللا إ

وَن] قال تعالى:  ْم َال إَِلَه إِالَّ اهللاُ َيْسَتْكِربُ ُْم َكاُنوا إَِذا قِيَل َهلُ فات:[إِهنَّ وبالرغم من بیان اآلیات  }٣٥{الصَّ
َيْسَمُع َآَياِت اهللاِ ُتْتَىل َعَلْيِه ُثمَّ ُيِرصُّ [تكبرهم وتجبرهم قال تعالى:  فيوالدالئل إال أنهم یتمادون 

                                                           
 .)١٢٥/ ٥انظر: لسان العرب، ابن منظور ( )١(
  .)٧٦/ ٨انظر: إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم، أبو السعود ( )٢(
  .صححه األلباني)١٣٩٧/ ٢( )٤١٧٤سنن ابن ماجه، كتاب الزهد، باب البراءة من الكبر والتواضع (ح:  )٣(
  .)١٢٢/ ٤انظر: بیان المعاني، عبد القادر العاني ( )٤(
  .)٦٥/ ١()١٧٨صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، باب الكبر وبیانه (ح:  )٥(
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ُه بَِعَذاٍب َألِيمٍ  ْ ا َكَأْن َملْ َيْسَمْعَها َفبَرشِّ المتكبر، لكن كبره  افالدالئل واضحة لهذ }٨{اجلاثية:] ُمْسَتْكِربً
وعن اآلیات كأنه لم یسمعها فله وعناده أدى به إلى االستمرار في الكفر، واإلعراض عن الحق 

  .)١( Uعذاب شدید موجع من عند اهللا 

م نفسه واحتقر اآلخرین، فكان عقابه شدید المتكبر  أعرض عن الحق وعظَّ ثالثًا: عاقبة التكبر: 
اْدُخُلوا َأْبَواَب [ بالعذاب الشدید وجعل مثواه النار خالدًا فیها قال تعالى: Uحیث توعده اهللا 

ينَ َجَهنََّم  ِ فهؤالء الكفرة علو وتجبروا في الحیاة الدنیا  }٧٦{غافر:] َخالِِديَن فِيَها َفبِئَْس َمثَْوى اُملَتَكربِّ
هم إال الخیبة والخسارة قال تعالى: لته فاستحقوا عذاب جهنم، بل لم ینفي صفا Uونازعوا اهللا 

وا [ وقال تعالى:  }١٥{إبراهيم:] َواْسَتْفتَُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيدٍ [ ُبوا بَِآَياتِنَا َواْسَتْكَربُ إِنَّ الَِّذيَن َكذَّ
ى َيلَِج اَجلَمُل ِيف َسمِّ اِخلَياِط َوكَ  َامِء َوَال َيْدُخُلوَن اَجلنََّة َحتَّ ْم َأْبَواُب السَّ ُح َهلُ َذلَِك َنْجِزي َعنَْها َال ُتَفتَّ

لسماء، ال ألرواحهم إذا خرجت من أجسادهم وال فال تفتح لهم أبواب ا }٤٠{األعراف:] اُملْجِرِمنيَ 
كما بین الحدیث ، )٢(إال العمل الصالح Uألعمالهم وأقوالهم، ألنها خبیثة وال یصعد إلى اهللا 

قال :(َال َیْدُخُل اْلَجنََّة  rالشریف أن المتكبر ال یدخل الجنة عن عبد اهللا بن مسعود، عن النبي 
، فالكبر صفة ذمیمة، یجب الحذر منها، إذ أنها من )٣()َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل َذرٍَّة ِمْن ِكْبرٍ 

أصول الخطایا التي تهلك اإلنسان، فالكبر ركن من أركان الكفر األربعة، وهو ما أوصل إبلیس 
على قلب  Uألرض إلى ما هم علیه، لذلك یطبع اهللا ، كما أوصل جبابرة ا)٤(إلى ما هو علیه

ٍ َجبَّارٍ [ المتكبر قال تعالى:  Uحیث یختم اهللا   }٣٥{غافر: ]َكَذلَِك َيْطبَُع اهللاُ َعَىل ُكلِّ َقْلِب ُمتََكربِّ
، فكل إنسان یتعالى )٥(، فال یعقل الرشاد وال یقبل الحقإلیهعلى قلب المتكبر، بسبب كبره وتع

 ،)٦(یكون مرجعه إلى الكبر، إذ أن الكبر هو أحد أصول األخالق المذمومة كلهاعلى الناس، 

وقد ذكر القرآن الكریم نماذج لبعض المتكبرین وعاقبتهم، فهذا فرعون عال وتجبر في األرض 
وا َوَكاُنوا َقْوًما [قال تعالى:  ُثمَّ َبَعْثنَا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن إَِىل فِْرَعْوَن َوَمَلئِِه بَِآَياتِنَا َفاْسَتْكَربُ

                                                           
  .)٢٥٧/ ٢٥التفسیر المنیر، الزحیلي ( )٦٣/ ٢٢انظر: جامع البیان،  الطبري ( )١(
  .)٤٢١/ ١٢انظر: جامع البیان، الطبري ( )٢(
  .)٦٥/ ١()١٧٨باب الكبر وبیانه (ح:  صحیح مسلم، كتاب اإلیمان، )٣(
  .)١٥٧، ٥٨انظر: الفوائد، البن القیم (ص:  )٤(
  .)٣١٣/ ١٥انظر: الجامع ألحكام القرآن، القرطبي( )٥(
  .)١٤٣انظر:  الفوائد، ابن القیم (ص:  )٦(



  
 

١٧٩ 
 

فرعون، وبینها ل uفبالرغم من الدالئل الواضحة التي جاء بها موسى  }٧٥{يونس:] ُجمِْرِمنيَ 
وهذا كله  لدالئل والبینات، كل ا رفضال أنه إ، هفسادو  علوه التخلي عنو  ودعاه لعبادة اهللا وحده،

َفَأْغَرْقنَاُه َوَمْن َمَعُه [له قال تعالى:  Uبسبب كبره وتجبره وعناده فكان عقاب اهللا 
بنعم كثیرة، فأنكر  علیه ، حیث أنعم اهللاً وكما فرعون كان قارون متكبر   }١٠٣{اإلرساء:]َمجِيًعا

علیه، ونسب الفضل لعلمه وذكائه، ونسي هذا المغرور المتكبر فضل اهللا علیه  Uفضل اهللا 
ُه َلتَنُوُء بِالعُ [ قال تعالى: ْصبَِة إِنَّ َقاُروَن َكاَن ِمْن َقْوِم ُموَسى َفَبَغى َعَليِْهْم َوَآَتْينَاُه ِمَن الُكنُوِز َما إِنَّ َمَفاِحتَ

ِة إِْذ َقاَل َلُه َقْوُمهُ  فقارون بغى على قومه  }٧٦{القصص: ]َال َتْفَرْح إِنَّ اهللاَ َال ُحيِبُّ الَفِرِحنيَ  ُأوِيل الُقوَّ
أهلك من هو  Uبكثرة ماله، فنصحه قومه بأن ال یفرح، لكنه رفض النصیحة، ولم یدرك أن اهللا 

فكان العقاب والنتیجة الطبیعیة لتكبره وغروره بأن خسف اهللا به ، أكثر أمواالً و أشد منه قوة 
وَنُه ِمْن ُدوِن اهللاِ َوَما َكاَن ِمَن [قال تعالى:  )١(رضاأل ُرصُ َفَخَسْفنَا بِِه َوبَِداِرِه األَْرَض َفَام َكاَن لَُه ِمْن فَِئٍة َينْ

يَن] وهذا  ،المال الذي جمعه، ولم ینفعه من حوله من أنصاره نِ فلم یغ }٨١{القصص: اُملنَْتِرصِ
خلق الكون  Uمصیر من یتكبر ویتجبر في األرض، ثم یوم القیامة یعذب العذاب األكبر، فاهللا 

 ىوما فیه وأنزل الكتاب كي تكون الطاعة له وحده، والكبر ینافي ذلك، فحرمت الجنة عل
  .   )٢(المتكبر

هذا اإلنسان الضعیف من صفة  ىعالج البد من األخذ به، حتي یشف للتكبررابعًا: عالج الكبر: 
  ذمیمة عاقبتها وخیمة، ومن وسائل العالج ما یأتي:

  للمتكبرین . Uر عقاب اهللا كُّ ذَ تَ   -١
ا ِيف [الیقین بثواب من ترك التكبر قال تعالى:  -٢ ِذيَن َال ُيِريُدوَن ُعُلو  اُر اآلَِخَرُة َنْجَعُلَها لِلَّ تِْلَك الدَّ

  }٨٣{القصص:] قَِبُة لِْلُمتَِّقنيَ األَْرِض َوَال َفَساًدا َوالَعا
 مصاحبة األخیار واالقتداء بهم. -٣
 تعوید النفس على التواضع والمعاملة  الحسنة لآلخرین. -٤

                                                           
  .)٦٢٣- ٦١٦/ ١٩انظر: جامع البیان، الطبري ( )١(
  .)١٤٤الشافي، ابن القیم (ص: انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء  )٢(
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إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللاِ َأْتَقاُكْم [التذكر بأن ال فرق بین عربي وأعجمي إال بالتقوى قال تعالى:  -٥
 . }١٣{احلجرات:] إِنَّ اهللاَ َعلِيٌم َخبِريٌ 

ال یشـاركه فیـه أحـد، فمـن تجبـر وتكبـر لـم یكـن لـه إال  أن الكبریاء هللا وحـدهیتضح مما سبق     
للمتكبرین الطغاة،  Uفعاقبة الكبر وخیمة، تبینت من خالل إهالك اهللا  العذاب في الدنیا واآلخرة،
لمن في قلبه مثقال ذرة من كبر، حیث ُیحرم من دخول الجنـة، فعلـى  rومن خالل تحذیر النبي 

عـن الكبـر، حتـى ال ینالـه عقـاب  اً أشـد الحـرص علـى أن یكـون بعیـد اً كل إنسان أن یكون حریصـ
  بالتواضع المؤدي إلى الفوز في الدنیا واآلخرة. ىویتحل Uاهللا 

  U منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل الكبریاء هللا

  ، وهي صفة نقص للبشر.Uبیان أن الكبریاء صفة كمال هللا  -١
 في صفاته. Uالتحذیر من منازعة اهللا  -٢
 التأكید على خطورة الكبر، وخطورة عاقبته. -٣
 الحث على التأمل في مصیر وعاقبة المتكبرین، وأخذ العبرة والعظة. -٤
 خالق الذمیمة، والتحلي باألخالق الفاضلة.لى البعد عن األإالدعوة  -٥

 
   . Uالحمد هللا منهجیة المطلب السادس :

ُیحمـد  Uفـاهللا  )١( سـبحانه حبـه أهلـه مـع هـو بمـا اهللا علـى الثنـاء هـو: الحمـدأوًال: مفهوم الحمد: 
 أسـمائه علـى فُیحمـدُ  وعظمته، وألنه یتصف بصـفات الكمـال وجالله، ولكماله وُیثنى علیه، لذاته،

حمد هللا  من هنا كان الحمد نوعان ،)٢(على خلقه وأفضاله ونعمائه آالئه على كما ُیحمدُ  وصفاته،
U ومـن )٣(لذاته، واتصافه بصفات الكمال والجـالل یستحقه لما عباده، وحمد إلى إحسانه على ،

، فاسـم الحمیـد )٤(الحسنى الحمید، فالحمید بحمده لنفسه أزًال، وبحمد العباد له أبـداً   Uأسماء اهللا 
حال، كما أنه  كل على المحمود والثناء، وهو أنواع الحمد، والمحبة، لكل یدل على أنه المستحق

 المؤدیة بهم إلى جنات الخلد، وحمید في أفعاله األحكام من لعباده یشرعه أقواله وفیما في الحمید

                                                           
  .)٢٥: ص( البدر الرزاق عبد المؤتسي، تذكرة )٥٥/ ٢٢( المراغي انظر: تفسیر )١(
  .)٣٧٦: ص( التوحید، القرعاوي كتاب شرح في الجدید: انظر )٢(
  .)٧٩/ ٥٣( ندا بن عبد الرحمن والصفات، سعد األسماء مفهوم: انظر )٣(
  .)١٣٠: ص( الغزالياألسنى،  المقصد :انظر )٤(
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، والحامــدون هــم الــذین )١(والحكمــة، وحمیــد فــي صــفات كمالــه والعــدل الفضــل عــن تخــرج ال التــي
علیهم نعمه وفي الضراء  Uفي السراء حینما یسبغ اهللا  Uیعترفون بنعمة المنعم، ویحمدون اهللا 

یعلمــه، حتــى لــو لــم  لخیــر إال المــؤمن لیبتلــي كــان مــا Uحینمــا یصــیبهم الــبالء فیتیقنــون أن اهللا 
  .)٢(یظهر ذلك للمؤمن

علــى اإلنســان بــنعم كثیــرة ال تحصــى، فمهمــا  Uأنعــم اهللا  وحــده مســتحق للحمــد: Uثانیــًا: اهللا 
وقد تناولت سور متعددة في القرآن موضـوع  ،Uحمد اإلنسان ربه فال یوفي حق نعمة من نعمه 

اَحلْمــُد هللاِ َربِّ [، بــل وبــدأ القــرآن الكــریم بســورة الفاتحــة التــي تبــدأ بالحمــد هللا قــال تعــالى: الحمــد
هو  Uسورة الجاثیة التي بینت أن اهللا ومن السور التي تناولت قضیة الحمد  }٢{الفاحتة: ]الَعاَملِنيَ 

َامَواِت َوَربِّ األَْرِض [المستحق للحمد فهو رب السماوات واألرض قال تعالى:  َفللِه اَحلْمُد َربِّ السَّ
ى النـاس بكـل فالمستحق للحمد اهللا وحده دون سواه، فهو الـذي أنعـم علـ  }٣٦{اجلاثية: ]َربِّ الَعاَملِنيَ 

أنواع النعم ظاهرة وباطنـة، وهـو مالـك السـماوات السـبع واألرضـین السـبع، ورب كـل شـيء، وهـذه 
 مبالغـة صـیغة الحمیـد وهـو U، ومـن أسـماء اهللا )٣(الربوبیة توجب الحمد والثناء على كل مربـوب

 المسـتحق سـبحانه فهـو المحمـود ، والحمیـد بمعنـىUفیـه هللا  والكثـرة الحمـد فـي المبالغة على تدل
 الجمیـل علـى باللسـان الثنـاء هـو سواه، كمـا أن الحمـد له مستحق فال أنواعه وأشكاله، بكل للحمد

 وعلــى الحامــد علــى إلنعامــه المــنعم بتعظــیم یقتــرن وهــو والتبجیــل، التعظــیم وجــه علــى االختیــاري
فهـــو المســـتحق للحمـــد  U هللا المحامـــد أنـــواع جمیـــع أن ومعنـــاه لالســـتغراق، والـــالم غیـــره، واأللـــف

التي تلیق بجاللـه وعظمتـه،  ، وألنه یتصف بصفات الكمالUالمطلق، ألن أصل النعم كلها منه 
علـى قـدر مـا قـدموا مـن المعـروف والخیـر،  لـذلك یحمـدونال یملكون صفات الكمال  Uفغیر اهللا 
  .  )٤(حدفله صفات الكمال والجالل فله الحمد المطلق الذي ال ینازعه فیه أ Uأما اهللا 

ــد والشــكر:  ــًا: الحم إلــى أحــد أم ال،  علــى الجمیــل ســواء كــان نعمــة ُمســداة الحمــُد هــو الثنــاءثالث
عبـاده،  علـى أنعـم وبمـا الحسـنى، بصـفاته علیـه الثنـاء: هو U اهللا وحمد بالقلب واللسان، ویكون

اْعَمُلـوا [ویكون بالقلب واللسان والجـوارح قـال تعـالى:  مسداة نعمة على إال یكون فال الشكر أما
                                                           

  .)٩٥٧ -٨٦٦ -٢٠٨: ص( السعدي تفسیر كالم المنان،: انظر )١(
  .)١٧١٩/ ٣( القرآن، سید قطب ظالل انظر: في )٢(
  .)٢٩٤/ ٤الزمخشري ( ، الكشاف )٨٨/ ٢٢الطبري ( ، جامع البیانانظر:  )٣(
  .)٧٨/ ٥٣( ندا الرحمن عبد بن سعدوالصفات،  األسماء مفهوم: انظر )٤(
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افـًا وبـالجوارح فیكـون بالقلـب خضـوعًا واسـتكانة، وباللسـان ثنـاًء واعتر  }١٣] {سـبأ:َآَل َداُووَد ُشْكًرا
ـــاداً  ـــین الحمـــد والشـــكر عمـــوم وخصـــوص، طاعـــًة وانقی  أنواعـــه جهـــة مـــن أعـــم فالشـــكر ، فنجـــد ب

ـــنعم دون األوصـــاف الذاتیـــة، والحمـــد متعلقاتـــه جهـــة مـــن وأخـــص وأســـبابه، جهـــة  مـــن أعـــم أي ال
 الشــكر موضــع یوضــع وال الشـكر، موضــع یوضــع األسـباب فالحمــد جهــة مــن وأخــص المتعلقـات،

  )١( الحمد

ال تحصى، وعلى اإلنسـان أن یحـافظ علیهـا،  ةعلى اإلنسان كثیر  Uنعم اهللا رابعًا: مفتاح النعم: 
ُكْم َلئِْن َشـَكْرُتْم [ قال تعالى: Uومن األمور التي تحفظ النعم وتزیدها، الشكر للمنعم  َن َربُّ َوإِْذ َتَأذَّ

ــئِْن َكَفــْرُتْم إِنَّ َعــَذاِيب َلَشــِديٌد  ُكْم َوَل تهــا، فالشــكر هــو الســر فــي دوام الــنعم وزیاد }٧{إبــراهيم:] َألَِزيــَدنَّ
، Uذاب الشــدید مــن اهللا العــبالفضــل ســبب لــزوال الــنعم والهــالك بــل  Uوعــدم الشــكر والعرفــان هللا 

فقـــال تعـــالى:  u اً نوحـــ Uفقـــد مـــدح اهللا  -علـــیهم الســـالم–وقـــد كـــان أكثـــر النـــاس شـــكرًا األنبیـــاء 
ُه َكاَن َعْبًدا َشُكوًرا[ ْلنَا َمَع ُنوٍح إِنَّ َة َمْن َمحَ يَّ َشـاكًِرا ِألَْنُعِمـِه [:بـراهیموقال تعالى عن إ }٣{اإلرساء:] ُذرِّ

ـــَتِقيمٍ  اٍط ُمْس ـــَداُه إَِىل ِرصَ ـــاُه َوَه بـــنعم كثیـــرة  اوداوود وســـلیمان أنعـــم اهللا علیهمـــ }١٢١{النحـــل: ]اْجَتَب
َوَلَقــْد َآَتْينَــا [  إال مزیــدًا مــن الشـكر قــال تعــالى: اعلــى كثیــٍر مـن النــاس فمــا كــان منهمـ افضـلهمو 

َلنَا َعَىل َكثٍِري ِمْن ِعَباِدِه اُملـْؤِمنِنيَ َداُووَد  وكـان النبـي   }١٥{النمـل: ]َوُسَلْيَامَن ِعْلًام َوَقاَال اَحلْمُد هللاِ الَِّذي َفضَّ
r  كثیــر الشــكر هللاU  مــن خــالل عبادتــه وطاعتــه، حینمــا كانــت تتــورم قــدماه مــن كثــرة القیــام بــین

 ومـا ذنبـك مـن تقـدم مـا لـك غفـر أتصـنع هـذا وقـد -رضـي اهللا عنهـا-فتقول له عائشة Uیدي اهللا 
ولذلك یكون لواء الحمد بیـده یـوم  ،)٢()َشُكوًرا َعْبًدا َأُكونُ  َأَفَال  َعاِئَشةُ  :(َیا rتأخر فیقول لها النبي 

َوَمـْن [فإنـه یقـدم لنفسـه قـال تعـالى:  Uالقیامة ألنه أكثر الناس حمدًا هللا تعالى، ومـن یشـكر اهللا 
َام َيْشُكُر لِنَْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفإِنَّ اهللاَ َغنِيٌّ َمحِيٌد  علـى  Uفاإلنسـان حینمـا یشـكر اهللا  }١٢{لقـامن:] َيْشُكْر َفإِنَّ

الثواب علـى شـكره، وینقـذه مـن الهـالك، وٕان كفـر فیعاقبـه  Uنعمه فإنما یشكر لنفسه، فیمنحه اهللا 

                                                           
 علوم في المصون الدر)٢٣٧/ ٢( السالكین، ابن القیم . مدارج )١٦/ ١( السمرقندي العلوم، انظر: بحر )١(

 . )٣٦/ ١( الحلبي المكنون، السمین الكتاب
  ).٦٦سبق تخریجه (ص: )٢(
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 كفرانـه یـنقص وال ن ذلك ال یزید في ملكه شيء،نعمه، أل على ، وهو الغني عن شكره إیاهUاهللا 
  .)١(ملكه شيء، فلله الحمد سواء شكر اإلنسان أم كفر من إیاه

بحمده في كل وقت وحین قال تعالى :  عباده Uاهللا أمر  خامسًا: الحمد من صفات المؤمنین:
ْح بَِحْمِد َربَِّك [ في السراء  ویحمده Uاهللا فالمؤمن یطیع أوامر  }٥٥{غافر: بِالَعِيشِّ َواِإلْبَكاِر]َوَسبِّ

َام ُيْؤِمنُ [على نعمه فقال تعالى :  وشكره Uاهللا والضراء، وال یستكبر عن عبادة    بَِآَياتِنَا الَِّذينَ  إِنَّ
ِمْ  ًدا َوَسبَُّحوا بَِحْمِد َرهبِّ وا ُسجَّ ا َخرُّ ُروا ِهبَ   . }١٥{السجدة: ]َوُهْم َال َيْسَتْكِربُونَ  إَِذا ُذكِّ

فهو الخالق   U: نجد الكون بكل ما فیه یحمد اهللا  Uیحمد اهللا سادسًا: الكون وما فیه 
ٍء إِالَّ ُيَسبُِّح [المستحق للعبادة قال تعالى:  ْبُع َواألَْرُض َوَمْن فِيِهنَّ َوإِْن ِمْن َيشْ َمَواُت السَّ ُح َلُه السَّ ُتَسبِّ

ُه َكاَن َحلِيًام َغُفوًرا  Uفكل شيء یسبح بحمد اهللا  }٤٤{اإلرساء:] بَِحْمِدِه َوَلكِْن َال َتْفَقُهوَن َتْسبِيَحُهْم إِنَّ
ْعُد بَِحْمِدِه [ قال تعالى: Uولكن ال نفقه تسبیحهم، كذلك الرعد یسبح بحمد اهللا  ُح الرَّ َوُيَسبِّ

ویحمد كما سائر من في الكون، ویثنى على U فالرعد یعظم اهللا } ١٣{الرعد:] َواَملَالئَِكُة ِمْن ِخيَفتِهِ 
 قال تعالى: U، حتى المالئكة في السماء یحمدون اهللا )٢(بصفات الكمال والوحدانیة Uاهللا 

ِمْ [ ورى:] َواَملَالئَِكُة ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ  ،ویطیعونه له ویصلون Uاهللا  فالمالئكة یحمدون }٥{الشُّ
نجدهم یحمدونه یوم  U، كما أنهم مستمرون في حمد اهللا )٣(وعظمته جالله هیبة من له وشكرهم

ِْم َوُقِيضَ َبْينَُهْم بِاَحلقِّ [ القیامة قال تعالى: َوَتَرى اَملَالئَِكَة َحافَِّني ِمْن َحْوِل الَعْرِش ُيَسبُِّحوَن بَِحْمِد َرهبِّ
مر:] الَعاَملِنيَ َوقِيَل اَحلْمُد هللاِ َربِّ  ویقدسونه ویحمدونه ویشكرونه  Uفالمالئكة یمجدون اهللا  }٧٥{الزُّ

فضاله ونعمه التي ال تحصى وهم یلتفون حول العرش، وفي نفس المشهد نجد المؤمنین على أ
على فضله ورحمته وعفوه وصدق وعده الذي وعده إیاهم في الدنیا على لسان  Uیحمدون اهللا 

ُأ ِمَن اَجلنَِّة [قال تعالى: - علیهم السالم-رسله َوَقاُلوا اَحلْمُد هللاِ الَِّذي َصَدَقنَا َوْعَدُه َوَأْوَرَثنَا األَْرَض َنَتَبوَّ
مر: ]َحْيُث َنَشاُء َفنِْعَم َأْجُر الَعاِملِنيَ  الجنة وما فیها من نعیم، فهم قد  هذا حینما یرون }٧٤{الزُّ

َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ َوَحتِيَُّتُهْم فِيَها َسَالٌم َوَآِخُر [حمدوه في الدنیا واآلخرة قال تعالى: 

                                                           
  .)١٣٦/ ٢٠(الطبري  البیان، انظر: جامع )١(
  .)٣٩٠/ ١٦( السابق المرجع :انظر )٢(
 .)٥٠٢/ ٢١(المرجع السابق: انظر )٣(



  
 

١٨٤ 
 

بل كل  Uولیس المالئكة والمؤمنون من یحمد اهللا   }١٠{يونس: ]َدْعَواُهْم َأِن اَحلْمُد هللاِ َربِّ الَعاملَِنيَ 
تعالى:   لهقو القائل في  من في الكون یحمده ویشكره على حكمه وقضائه وعدله، وقد أبهم

مر: ]َوقِيَل اَحلْمُد هللاِ َربِّ الَعاَملِنيَ [ بالحمد، كما  له تشهد المخلوقات جمیع أن على للداللة  }٧٥{الزُّ
َامَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل [  أن بدایة الخلق بدأت بالحمد هللا قال تعالى: اَحلْمُد هللاِ الَِّذي َخَلَق السَّ

ُلَامِت َوالنُّورَ   ]الَعاملَِنيَ  َربِّ  هللاِ  اَحلْمُد  َوقِيَل [ ونهایة الخلق بالحمد قال تعالى: }١{األنعام:] الظُّ
مر{   .)١(فنجد الحمد هللا من كل الخلوقات وفي كل وقت وحین}  ٧٥:الزُّ

فیما  له فضل كبیر تورد الباحثة بعضه Uال شك أن حمد اهللا : U هللا حمد سابعًا: فضل
  یأتي:

 (الطُّهُــورُ  r اهللا رســول قــال:  قــال t األشــعري مالــك المیــزان یــوم القیامــة، عــن أبــي تمــأل -١
 )٢()اْلِمیَزاَن... َتْمألُ  ِللَّهِ  َواْلَحْمدُ  اِإلیَمانِ  َشْطرُ 

 ْفَضــلُ أیقــول : ( r اهللا رســول سـمعت: قــال t اهللا عبــد بــن عــن جـابر الــدعاءأفضـل أنــواع  -٢
  )٣()ِللَّهِ  اْلَحْمدُ  الدَُّعاءِ  َوَأْفَضلُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  الذِّْكرِ 

 أبـي بعد أن یبتلى بموت ابنه بیت في الجنة یسمى بیت الحمـد، عـن Uُیبنى لمن حمد اهللا  -٣
ــدَ  َقَبْضــُتمْ : ِلَمَالِئَكِتــهِ  اللَّــهُ  َقــالَ  الَعْبــدِ  َوَلــدُ  َمــاتَ  ِإَذا( :قــال r اهللا رســول أن ،tاألشــعري  موســى  َوَل
 َعْبــــِدي؟ َقـــالَ  َمـــاَذا: َفَیقُـــولُ  َنَعـــْم،: َفَیُقولُـــونَ  فُــــَؤاِدِه، َثَمـــَرةَ  َقَبْضـــُتمْ : َفَیقُـــولُ  َنَعـــْم،: َفَیُقولُـــونَ  َعْبـــِدي،
وهُ  الَجنَِّة، ِفي َبْیًتا ِلَعْبِدي اْبُنوا: اللَّهُ  َفَیُقولُ  َواْسَتْرَجَع، َحِمَدكَ : َفَیُقوُلونَ    )٤()الَحْمدِ  َبْیتَ  َوَسمُّ

أن النبـي  ،)٥( t الجهنـي عـامر بـن علـى رؤوس األشـهاد فهـم أهـل الكـرم فعـن عقبـة ینادون -٤
r اْلَحمَّاُدونَ  َأْیَن   :َیُقولُ    ُثمَّ   اْلَیْوَم،  اْلَكَرمُ   ِلَمنِ    اْلَجْمعُ   َسَیْعَلمُ  ُمَناٍد  ُیَناِدي    ُثمَّ (...  :قال 

                                                           
  .)٦٥ - ٢٤/٦٤( الزحیلي المنیر، انظر: التفسیر )١(
  .)١٣٩/ ١()٤٥٤(ح:  اإلیمان شطر الطهور الطهارة، باب مسلم، كتاب صحیح )٢(
 )٦٧٦/ ١()١٨٣٤والذكر(ح :  والتكبیر والتهلیل والتسبیح الدعاء للحاكم، كتاب الصحیحین على المستدرك )٣(

  .یخرجاه ولم اإلسناد، صحیح حدیث قال الحاكم :هذا
  .حسنه األلباني)٣٣٢/ ٣()١٠٢١احتسب (ح:  إذا المصیبة فضل الجنائز، باب كتابالترمذي،  سنن )٤(
هـــ . انظــر: الكاشــف،  ٥٨مــن الفصــحاء، غــزى فــي البحــر، مــات  جلیــل، صــحابي الجهنــي عــامر بــن عقبــة)٥(

 .)٢٩/ ٢( الذهبي

  



  
 

١٨٥ 
 

  )١()... .َربَُّهمْ  َیْحَمُدونَ  َكاُنوا الَِّذینَ  
 َعْبـدٍ  َعلَـى اللَّـهُ  َأْنَعـمَ  : (َمـا rاهللا  رسـول قـال: قـال tأنـس  ُیعطى أفضل مما ُأخـذ منـه عـن -٥

  )٢()َأَخذَ  ِممَّا َأْفَضلَ  َأْعَطى الَِّذي َكانَ  ِإالَّ  ِللَِّه، اْلَحْمدُ : َفَقالَ  ِنْعَمةً 
  

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل الحمد هللا

، فهو المتصف بصفات الكمال والجالل، وهو Uالتنبیه على أن المستحق للحمد هو اهللا  -١
 الُمنعم على اإلنسان بمختلف الِنعم.

، وجعل الحمد صفة مالزمة للمؤمن لما له من فضل Uالحث على اإلكثار من حمد اهللا  -٢
 عظیم.

 .Uبیان أن النعم مفتاحها حمد اهللا  -٣
 اع الذكر.بیان فضل الحمد، وأنه أفضل أنو  -٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   

                                                           
  حدیث صحیح)٤٣٢/ ٢()٣٥٠٨ النور(ح: سورة التفسیر، تفسیركتاب  الصحیحین للحاكم، على المستدرك )١(
  حسنه األلباني )١٢٥٠/ ٢()٣٨٠٥الحامدین (ح:  فضل باب ماجه، كتاب األدب، ابن سنن )٢(
  



  
 

١٨٦ 
 

  

  المبحث الثاني

  سورة الجاثیة فيمنهجیات اإلصالح والتغییر الدعوي  
  

  -ویشتمل علي خمسة مطالب :
  

  جزاء المعرضین.منهجیة :     المطلب األول  
  

  صفات الكافرین. منهجیة  :   المطلب الثاني 
  

  الشریعة . اتباعوجوب  منهجیة:   المطلب الثالث 

  

  جزاء المؤمنین . منهجیة:    المطلب الرابع 

  

  االغترار بالحیاة الدنیا. منهجیةالمطلب الخامس :  
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  جزاء المعرضین.منهجیة   :المطلب األول 

إلـــى النـــاس كافـــة، لیخـــرجهم مــن الظلمـــات إلـــى النـــور، ویبـــین لهـــم  r اً محمـــد Uأرســل اهللا      
الطریق المستقیم الموصل إلى الجنة، وقـد جـاءهم بـالحجج والبـراهین واألدلـة، التـي تثبـت صـدقه، 

ه والسیر على نهجه، فبیده النجاة والخالص، والفوز في الدنیا واآلخرة، وقد عرضـت اتباعفوجب 
ـَامَواِت َواألَْرِض َآلََيـاٍت [ل والحجج والبراهین قـال تعـالى: سورة الجاثیة بعض هذه الدالئ إِنَّ ِيف السَّ

ٍة َآَياٌت لَِقْوٍم ُيوقِنُونَ  *لِْلُمْؤِمنِنيَ  ْيِل َوالنََّهاِر َوَما َأْنـَزَل اهللاُ ِمـَن * َوِيف َخْلِقُكْم َوَما َيُبثُّ ِمْن َدابَّ َواْختَِالِف اللَّ
َامِء ِمْن ِرْزٍق َفأَ  َياِح َآَياٌت لَِقْوٍم َيْعِقُلونَ السَّ يِف الرِّ ا َوَتْرصِ فبـالنظر  }٥-٣{اجلاثية: ]ْحَيا بِِه األَْرَض َبْعَد َمْوِهتَ

إلى كل الدالئل الواردة في اآلیات من السـماء واألرض، وخلـق اإلنسـان والـدواب، واخـتالف اللیـل 
، فاآلیـــات الثالثـــة ُختمـــت بقولـــه تعـــالى:  Uوالنهـــار، نجـــد أنهـــا جمیعـــًا تـــؤدي إلـــى اإلیمـــان بـــاهللا 

 مـن كنـتم وحكمـة، حیـث یقـال للنـاس إن ، وهـذا الترتیـب لـه مغـزى)ویعقلـون -ویوقنـون -(یؤمنون
 الحـق طـالب مـن أنـتم بـللـم تكونـوا مـن المـؤمنین   وٕان الدالئل وآمنو بهـا، هذه فافهموا المؤمنین
 أن تكونـوا مـن أقـل فـال الموقنین من وال المؤمنین من لستم كنتم وٕان الدالئل، هذه فافهموا والیقین

الـدالئل یجـب  كـل هـذهو  )١(الـدالئل، واإلیمـان بهـا، هذه معرفة في فعلیكم أن تجتهدوا العاقلین من
تِْلـَك َآَيـاُت اهللاِ َنْتُلوَهـا [االنتفاع بها والوصول إلى الحقیقة وٕاال فال شيء ینفع بعدها قال تعـالى: 

، فبعـد اآلیـات والـدالئل نجـد مـن ال  }٦{اجلاثيـة: ]َفبِـَأيِّ َحـِديٍث َبْعـَد اهللاِ َوَآَياتِـِه ُيْؤِمنُـونَ َعَلْيَك بِـاَحلقِّ 
لهـم علـى مـا كـان مـن  Uینتفع بها ویعارض كل هذه الـدالئل واآلیـات البینـات، فكـان عقـاب اهللا 

  إعراض وكفر واستكبار. 

عراض الكفار عن اإلیمان، بل ومحاربة توجد عدة أسباب أدت إلى إأوًال: سبب اعراض الكفار: 
الرسل، بالرغم من الدالئل الواضحة البینة التي جاءوا بها، ومن هذه األسباب التي عرضتها 

  سورة الجاثیة ما یأتي:

َيْسَمُع [ تحدثت سورة الجاثیة أهم سبب إلعراض الكفار، أال وهو الكبر قال تعالى:الكبر:  -١
ُه بَِعَذاٍب َألِيمٍ َآَياِت اهللاِ ُتْتَىل َعَلْيِه  ْ ا َكَأْن َملْ َيْسَمْعَها َفَبرشِّ وقال تعالى:  }٨{اجلاثية:] ُثمَّ ُيِرصُّ ُمْسَتْكِربً

                                                           
  .)٦٧١/ ٢٧( الغیب، الرازي انظر: مفاتیح )١(

  



  
 

١٨٨ 
 

ُتْم َوُكنُْتْم َقْوًما ُجمِْرِمَني] ا الَِّذيَن َكَفُروا َأَفَلْم َتُكْن َآَياِيت ُتتَْىل َعَليُْكْم َفاْستَْكَربْ فالكبر  }٣١{اجلاثية: [َوَأمَّ
، وبالرغم  من ذلك Uن سمعوا آیات اهللا ي تضر باإلنسان، فالمعرضو ر األمور التمن أخط

وقد كانت اآلیات  )١(لم یعقلوها أو یفهموها، كأنهم لم یسمعوها، وأصروا على كفرهم وٕاثمهم
 ومع هذا كانوا منكرین معاندین. -علیهم السالم–والدالئل تعرض علیهم باستمرار من الرسل 

الهوى، فال یتبع  اتباعر الخطیرة التي تعمي قلب اإلنسان وبصیرته و من األم الهوى: اتباع -٢
الحق البین الظاهر، وهذا حال المعرضین حیث اتبعوا هواهم، ولم یعملوا عقولهم أو قلوبهم 

ُه َهَواهُ [ه قال تعالى: اتباعلرؤیة الهدى والحق و  َذ إَِهلَ َ یعبد فهو  }٢٣{اجلاثية:] َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ
 یسیر حیث یأمره.و ، الهوى

أنكر المعرضون الیوم اآلخر، ولو علموا أنه حـق ال ریـب فیـه مـا الظن:  اتباعإنكار اآلخرة و  -٣
[َوَقـاُلوا َمـا ِهـَي  قال تعـالى:  Uاستمروا في إعراضهم عن الحق، ولعملوا واستعدوا للقاء اهللا 

ْهُر]  لُِكنَا إِالَّ الدَّ ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُهيْ  Uفالمعرض المنكـر آلیـات اهللا   }٢٤{اجلاثية:إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ
یقبل إال ما هو محسوس ومشاهد أمام ناظریه، وال ینظر إلى مـا هـو غیـب، والیـوم ال ال یعي و 

ال تــدرك بــالحواس لــذلك أعــرض الكفــار عــن الحــق واإلیمــان  اآلخــر مــن األمــور الغیبیــة التــي
نكارهم للیوم اآلخـر ال یملكـون الـدلیل علـى مـا یقولـون ، وهم بإعراضهم وتكذیبهم وإ )٢(  Uباهللا

ــونَ [بـل یتبعــون الظـن قــال تعــالى:  ــْم بـِـَذلَِك ِمــْن ِعْلــٍم إِْن ُهــْم إِالَّ َيُظنُّ وقــال   }٢٤{اجلاثيــة:] َوَمــا َهلُ
اَعُة إِْن َنُظنُّ إِالَّ [ تعالى: اَعُة َال َرْيَب فِيَها ُقْلُتْم َما َنْدِري َما السَّ َظن ا َوَمـا  َوإَِذا قِيَل إِنَّ َوْعَد اهللاِ َحقٌّ َوالسَّ

 ومعلوم أن الظن ال یغني من الحق شیئًا. }٣٢{اجلاثية:] َنْحُن بُِمْسَتْيِقنِنيَ 
المعرضون اتخذوا آیات اهللا هزوا ولم ینظروا نظرة موضوعیة إلى  االستهزاء بآیات اهللا:  -٤

[َوإَِذا َعلَِم ِمْن َآَياتِنَا َشْيئًا واستهانوا بها، قال تعالى:  rالدالئل واآلیات التي جاء بها النبي 
ْم َعَذاٌب ُمِهٌني] َذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك َهلُ َ ْذُتْم َآَياِت اهللاِ َذلُِكْم بَِأنَّ [وقال تعالى:  }٩{اجلاثية: اختَّ َ ُكُم اختَّ

فعوضًا عن التفكر والتأمل في اآلیات والدالئل واإلیمان بها، اتخذوها هزوا  }٣٥{اجلاثية:] ُهُزًوا
  وأعرضوا عنها.

                                                           
  .)٦٣/ ٢٢( الطبري البیان، جامعانظر:  )١(
  .)٢٦٣٥/ ٥( التفاسیر، أبو زهرة انظر: زهرة )٢(
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طریـق الهدایـة،  اتبـاعالتـي ُتلهـي اإلنسـان عـن الدنیا ملیئـة بالشـهوات   :الغرور بالحیاة الدنیا -٥
ْتُكُم [والذین أعرضوا عن الحق تلهیهم الحیاة الدنیا وما فیها من زخـارف قـال تعـالى:   َوَغـرَّ

ْنَيا فخـدعتهم زینـة الحیـاة الـدنیا، وشـغلتهم عـن النظـر والتفكـر فـي آیـات  }٣٥{اجلاثيـة:] اَحلَياُة الدُّ
 خسر خسرانًا مبینًا.ففكانوا ممن أعرض عنها  Uاهللا 
ما یستحق، فلقد بین الرسل طریق الهدایة  Uكل إنسان ینال من اهللا جزاء المعرضین: ثانیًا: 

للحساب، وقد  Uللناس كافة، وتركوا لهم حریة اختیار الطریق، وفي النهایة كٌل یقف أمام اهللا 
، واستحبوا هدىتناولت سورة الجاثیة عقاب هؤالء المعرضین، الذین رفضوا طریق الحق وال

  والضالل، وفیما یأتي بیان عاقبة المعرضین :العمى 

ولم یتبعها، واتبع طریق الشیطان له  Uمن تكبر على آیات اهللا : العذاب األلیم للمتكبر -١
اٍك َأثِيمٍ  العذاب األلیم قال تعالى: ا َكَأنْ * [َوْيٌل لُِكلِّ َأفَّ َملْ  َيْسَمُع َآَياِت اهللاِ ُتْتَىل َعَلْيِه ُثمَّ ُيِرصُّ ُمْسَتْكِربً

ُه بَِعَذاٍب َألِيٍم]  ْ تكبر على من الكاذب ومرتكب اآلثام و  Uفقد توعد اهللا   }٨-٧{اجلاثية:َيْسَمْعَها َفَبرشِّ
اآلیات البینات وكفر بها بالعذاب في جهنم، حیث الویل هو وادي في جهنم فیه صدید أهله، 

 .)١(الدنیافهذا العذاب الشدید الموجع جزاء موافق الستكبارهم في حیاتهم 
كثیـر مـن النـاس یتبـع هـواه، فهـا نحـن  :الختم علـى السـمع والبصـر والقلـب لمـن اتبـع هـواه -٢

 الهــوي علــى إنكـار الحــق، والكفــر بـه قــال تعــالى: اتبـاعحملهــم  Uنجـد المعرضــین عـن آیــات اهللا 
ُه اهللاُ َعَىل ِعْلٍم َوَخَتمَ  ُه َهَواُه َوَأَضلَّ َذ إَِهلَ َ ـِه ِغَشـاَوًة َفَمـْن  [َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ َعَىل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعَىل َبَرصِ

ُروَن] ِديِه ِمْن َبْعِد اهللاِ َأَفَال َتَذكَّ  فقد أطـاع هـذا المعـرض هـواه، وكأنـه إلـه یعبـده، فـال،  }٢٣{اجلاثية: َهيْ
 سـمعه، علـى U، لذلك كان جزائـه أن طبـع اهللا Uن یراعي حدود اهللا أ دون تبعه، إال شیئاً  یهوى
 فــال بصــره وبصــیرته، علــى غطــاء وجعــل الهــدى، یفقــه فــال قلبــه، وخــتم علــى الــوعظ، یســمع  فــال

فبعـد هـذا الجـزاء ال هدایـة  )٢( وحدانیـة علـى الدالـة الكـون في Uاهللا  آیات أو یدرك الرشد یبصر
 .  Uله، وله عذاب ألیم من اهللا 

نكروا الیوم ، وأUنسي المعرضون لقاء اهللا  :الظن عواتب اآلخرة رلمن أنك Uاهللا  ترك -٣
[َوقِيَل الَيْوَم َننَْساُكْم َكَام َنِسيتُْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذا   اآلخر فكان الجزاء من جنس العمل قال تعالى:

يَن] في عذاب  Uفكما نسوا الیوم اآلخر تركهم اهللا  }٣٤{اجلاثية: َوَمْأَواُكُم النَّاُر َوَما لَُكْم ِمْن َناِرصِ
                                                           

  .)١٥٨/ ١٦( القرطبي القرآن، ألحكام الجامع )٦٣/ ٢٢(الطبري  البیان، انظر: جامع )١(
  .)٢٧٦/ ٢٥( الزحیلي انظر: التفسیر المنیر، )٢(
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فال معین أو ناصر لهم ینقذهم من هذا  Uالعمل واالستعداد للقاء اهللا  اجهنم، كما تركو 
 .)١(العذاب

، Uاســتهزأ المعرضــون بآیــات اهللا  :Uاهللا  بآیــات لمــن یســتهزيء والعظــیم العــذاب المهــین -٤
علـى االسـتهانة واالسـتهزاء بآیـات  هتـدوا بهـا بـل زادهـم كفـرًا، وتجرئـوافكلما سمعوا آیة لم یعوهـا وی

ْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ  قـال تعـالى: Uاهللا  َذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك َهلُ َ ِمْن َوَرائِِهـْم َجَهـنَُّم * [َوإَِذا َعلَِم ِمْن َآَياتِنَا َشْيًئا اختَّ
ْم َعـَذاٌب َعظِـيٌم]  ُذوا ِمْن ُدوِن اهللاِ َأْولَِياَء َوَهلُ َ فقـد  }١٠-٩{اجلاثيـة:َوَال ُيْغنِي َعنُْهْم َما َكَسُبوا َشْيًئا َوَال َما اختَّ

وكتابــــه،  Uومهــــین وُمــــذل وفاضــــح جــــزاء اســــتهانتهم واســــتهزائهم بآیــــات اهللا  جــــاء العــــذاب مخــــزٍ 
ا، یلقــى العــذاب المهــین والعظــیم، وقــد وصــف إلیهــا األثــیم جهــنم أمامــه، فهــو متوجــه وســیلقى هــذ

 حصــول علــى یــدل األول الوصــف العــذاب فــي اآلیــة األولــى بــالمهین وفــي الثانیــة بــالعظیم، ألن
، وقـد ظهـر )٢(كـون العـذاب قـد بلـغ أقصـاه علـى یـدل الثاني فإنه أما الوصف العذاب، مع اإلهانة

ْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا َوَحـاَق ِهبِـْم [قال تعالى:   العظیم والمهین، أمام ناظرهملهم هذا العذاب  َوَبَدا َهلُ
فأحـاط العـذاب بهـم مـن كـل مكـان جـزاء أعمـالهم واسـتهزائهم  }٣٣{اجلاثيـة: َما َكـاُنوا بِـِه َيْسـَتْهِزُئوَن]

 . Uبآیات اهللا 
انشـغل هـؤالء المعرضـون المسـتهزئون  :الـدنیا بالحیـاة الغـرور الخلود في النار لمن أصـابه -٥

قــال  بالمرصـاد فعـاقبهم بـالخلود فـي جهـنم  لهـم Uبالحیـاة الـدنیا وزینتهـا فكـان اهللا  Uبآیـات اهللا 
ْنَيا َفالَيْوَم َال ُخيَْرُجوَن ِمنَْها َوَال ُهْم ُيْسـَتْعَتُبوَن] تعـالى: ْتُكُم اَحلَياُة الدُّ فـال یخرجـون   }٣٥{اجلاثيـة: [َوَغرَّ

، فـال مجـال )٣(ألن الوقـت قـد فـات Uمن جهنم بل ال یطلب من هؤالء المعرضین أن ُیرضوا اهللا 
 للرجوع إلى الحیاة الدنیا وعمل الخیر، ألنهم أعطوا الفرصة كاملة.

الهدى واآلیات بعد أن ُبینت لهم  اتباعأن الكفار أعرضوا عن الحق وعن یتضح مما سبق      
ْم َعَذاٌب ِمْن ِرْجٍز َألِيٌم] فاستحقوا أشد العذاب قال تعالى: ِْم َهلُ  [َهَذا ُهًدى َوالَِّذيَن َكَفُروا بَِآَياِت َرهبِّ

وكانت كل األسباب التي دفعتهم إلى العناد والكفر واإلعراض أسباب دنیویة، تدل  }١١{اجلاثية:
وما فیها من متاع زائل، باإلضافة إلى قلة تفكیرهم وصغر عقولهم، وفقدان بعد على حبهم للدنیا 

 Uنعیمها، فكان عقاب اهللا  الباقیة، التي ال ینفدالنظر، إذ تعلقوا بالدنیا الفانیة وتركوا اآلخرة 
لهم من جنس عملهم، حیث حرمهم من اآلخرة ونعیمها، فهم قد تمسكوا بالدنیا وتمتعوا بها فال 

                                                           
  .)٨٧/ ٢٢(الطبري  البیان، جامع :انظر )١(
  .)٢٥٨-٢٥٧/ ٢٥( الزحیلي التفسیر المنیر، :انظر )٢(
  .)١١٠/ ٥( البیضاوي التأویل، وأسرار التنزیل أنوار :انظر )٣(
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أو راحة لهم في اآلخرة، وكان األولى بهم أن یتزودوا من الدنیا لآلخرة وهذا ما بینه النبي نعیم 
r ١()َسِبیلٍ  َعاِبرُ  َأوْ  َغِریبٌ  َكَأنَّكَ  الدُّْنَیا ِفي :(ُكنْ  -رضي اهللا عنهما- حین قال البن عمر(.  

  المعرضین منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل جزاء

 في الكون، واإلیمان بها. Uبیان أهمیة التفكر في آیات اهللا  -١
 التحذیر من الكبر وخطره على اإلنسان. -٢
 الحث على تربیة النفس والسیطرة علیها، وعدم االستجابة لكل ما تشتهیه. -٣
وعدم االغترار بالحیاة الدنیا  Uالدعوة إلى التزود من الدنیا لآلخرة واالستعداد للقاء اهللا  -٤

 وزینتها.
الظن ألنه ال یغني  اتباعالحق، وعدم  للوصول إلىالدلیل والبرهان  اتباعالدعوة إلى  -٥

 من الحق شیئًا.
التنبیه على أن الجزاء من جنس العمل فمن اتبع هواه واختار الحیاة الدنیا الفانیة، فإنه  -٦

  یحرم من اآلخرة ونعیمها.
 

  .الكافرین صفات منهجیة:  الثاني المطلب

على  صف الكافرون بصفات جعلتهم یعاقبونات أوًال: صفات الكافرین من خالل سورة الجاثیة: 
أعمالهم الناتجة عن هذه الصفات، ویدخلون النار، وقد عرضت سورة الجاثیة بعض هذه صفات 

  توردها الباحثة فیما یأتي:

باآلیات الدالة على  -علیهم السالم–فقد جاء الرسل :Uعدم اإلیمان بآیات اهللا  -١
تِْلَك َآَياُت اهللاِ َنْتُلوَها َعَليَْك بِاَحلقِّ [:ومع ذلك لم یؤمنوا بها قال تعالى Uوحدانیة اهللا 

  }٦{اجلاثية: ]َفبَِأيِّ َحِديٍث َبْعَد اهللاِ َوَآَياتِِه ُيْؤِمنُونَ 
وغضبه  Uوالمعاصي ال یبالى بسخط اهللا  كثیر اآلِثم، : فالكافر كاذبأفَّاكون آثمون -٢

اٍك َأثِيمٍ [:قال تعالى   }٧{اجلاثية:] َوْيٌل لُِكلِّ َأفَّ

                                                           
  .)١٧٦) سبق تخریجه ( ص: ١(
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علیهم -الحق الذي جاء به الرسل اتباعیتعالى الكافر على اآلخرین، ویرفض التكبر:  -٣
ُتتَْىل َيْسَمُع َآَياِت اهللاِ [ وهذا راجع إلى تكبره وتجبره بغیر وجه حق قال تعالى: - السالم

ا َكَأْن َملْ َيْسَمْعَها   }٨{اجلاثية: ]َعَلْيِه ُثمَّ ُيِرصُّ ُمْستَْكِربً
: نجد الكافر قد َغیَّب عقله عن التفكیر، واتبع Uآیات اهللا ب السخریة واالستهزاء -٤

َذَها َوإَِذا َعلَِم ِمْن َآَياتِ [قال تعالى:  Uشیطانه، فأخذ یستهزئ بآیات اهللا  َ نَا َشْيئًا اختَّ
ْذُتْم َآَياِت اهللاِ ُهُزًوا[وقال تعالى:  }٩{اجلاثية:]ُهُزًوا َ ُكُم اختَّ  . }٣٥{اجلاثية: ]َذلُِكْم بَِأنَّ

ظانًا  Uالكافر یستعین ویستنصر أولیاء من دون اهللا : Uمن دون اهللا أولیاء اتخاذ  -٥
الظَّاملَِِني [َوإِنَّ  بأنهم ینفعوه، ولكنهم ال یستطیعون نصره وال نصر أنفسهم قال تعالى:

ن بعضهم أولیاء بعض، فهم على فالكافرون الظالمو  }١٩{اجلاثية: َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض]
 شاكلة واحدة، في الظلم والكفر والعناد.

فالكفار مادیون ال یؤمنون إال بما هو محسوس، لذلك أنكروا الساعة  التكذیب بالساعة: -٦
اَعُة إِْن َنظُنُّ َوإَِذا قِيَل إِنَّ [قال تعالى:  اَعُة َال َرْيَب فِيَها ُقْلُتْم َما َنْدِري َما السَّ َوْعَد اهللاِ َحقٌّ َوالسَّ

كما فهم یحتاجون إلى ما یشاهدونه لكي یؤمنوا،  }٣٢{اجلاثية:] إِالَّ َظن ا َوَما َنْحُن بُِمْسَتْيِقنِنيَ 
 یصدقوا الرسل فیما جاءوا به من الغیبیات.أنهم لم 

فالكفار في غفلة عن اآلخرة، الهیة قلوبهم بالحیاة الدنیا وزینتها  بالحیاة الدنیا: الغرور -٧
ْنَيا[قال تعالى: ْتُكُم اَحلَياُة الدُّ ْذُتْم َآَياِت اهللاِ ُهُزًوا َوَغرَّ َ ُكُم اختَّ فقد نسي  }٣٥{اجلاثية:] َذلُِكْم بَِأنَّ

من الشهوات، وأدى ذلك إلى كفرهم وانبهروا بالحیاة الدنیا وما فیها  Uالكفار لقاء اهللا 
 .Uوتكذیبهم بآیات اهللا 

  
المتأمل لصفات الكفار یجد أنها صفات قبیحة مذمومة، أدت بهم إلى ثانیًا: العبرة والعظة: 

إال ما  Uمن اهللا  طان، فحق علیهم القول، فال ینالونسبل الشی اتباعالضالل، وٕانكار الحق، و 
یستحقون لقاء تكذیبهم ونكرانهم الحق، وتكذیب الرسل، بل االستهزاء بما جاءوا به من دالئل 
بینة واضحة، واإلنسان العاقل من یتأمل ویتفكر في حالهم ویأخذ العبرة من سیرتهم ومصیرهم، 

اآلیات أن فیبتعد عن الصفات القبیحة التي اتصفوا بها وأدت بهم إلى الهاویة والهالك وقد نهت 
ُبوا بَِآَياِت اهللاِ َفَتُكوَن ِمَن [نكون مثل هؤالء الخاسرین قال تعالى: َوَال َتُكوَننَّ ِمَن الَِّذيَن َكذَّ

ينَ     . }٩٥{يونس: ]اَخلاِرسِ
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من خالل النظر في حال الكفار، وعاقبتهم، البد لكل إنسان ثالثًا: التحلي باألخالق الفاضلة: 
تحلى بها  والتيعنها  Uأن یبتعد عن هذه الصفات ویتحلى باألخالق الحسنة التي یرضى اهللا 

جاء لینشر  rكما أن النبي  }٤{القلم:] َوإِنََّك لََعىل ُخُلٍق َعظِيمٍ [قائًال:  Uفمدحه اهللا  rالنبي 
مَ  ُبِعْثتُ  قال: (ِإنََّما rاهللا  رسول أن tهریرة  أبي األخالق الحسنة، عن  َصاِلحَ  ِألَُتمِّ

األخالق الحسنة والتي هي مناقضة ألخالق وصفات الكفار ب من هنا كان التحلي، )١()اْألَْخَالقِ 
خالق وخاصة األه بعكس ما فعل الكفار الذي أدي بهم سوء اتباعأمر البد منه لقبول الحق و 

  الحق والصد عنه. اتباعالكبر إلى عدم 

أن من األسباب األساسیة للكفر ورفض الحق، الصفات التي اتصف بها  یتضح مما سبق     
 Uالكفار مثل الكبر والغرور بالحیاة الدنیا، والتي انعكست على تصرفاتهم، فأنكروا آیات اهللا 

ه، وعلى كل عاقل أن یحذر نعو كأنهم ال یسم إلیهوا بها، وأعرضوا عن الحق واالستماع واستهزئ
  تصاف بصفات الكفار وتقلیدهم فیما فعلوه، ألن ذلك سبب الخسارة في الدنیا واآلخرة.من اإل

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل صفات الكفار

، Uبیان أن الكفار اتصفوا بصفات أثرت على سلوكهم، فأدت إلى إنكارهم آیات اهللا  -١
 الصفات الكبر.واإلعراض عن الحق، وأخطر هذه 

أنفسهم  عن الحق، وال یستطیعون نصر یصدونتخاذ أولیاء الدعوة إلى الحذر من ا -٢
 فضًال عن نصر غیرهم.

والوصول من خاللها إلى الحق،  Uالدعوة إلى إعمال العقل، والتفكر في آیات اهللا  -٣
 واإلیمان بالغیبیات التي جاء بها الرسل.

 زینتها.التحذیر من االغترار بالحیاة الدنیا و  -٤
الحث على أخذ العبرة والعظة والبعد عن الصفات المهلكة التي تؤدي إلى الخسارة في  -٥

 الدنیا واآلخرة.
  الحث على التحلي بالصفات الحسنة التي تنعكس ایجابیًا على سلوك اإلنسان. -٦

  

                                                           
  .صححه األلباني )١٠٤: ص() ٢٧٣ (ح: المفرد، البخاري األدب )١(

  



  
 

١٩٤ 
 

 . الشریعة اتباع وجوب منهجیة:   الثالث المطلب

الماء، وفي   إلى ینحدر التي الشریعة لغة من الفعل َشرع، وهي المواضع الشریعة: أوًال: مفهوم
[لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم  ، قال تعالى:)١(االصطالح هي ما شرع اهللا لعباده، كالصالة والزكاة والصوم

َعًة َوِمنَْهاًجا] يَعٍة ِمَن األَْمِر]  وقال تعالى: }٤٨{املائدة: ِرشْ والعالقة  }١٨{اجلاثية:[ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعَىل َرشِ
بین  المعنى اللغوي واالصطالحي واضحة إذ أن اإلنسان كما هو بحاجة إلى الماء للحیاة، فهو 

  أیضًا بحاجة للشریعة فهي الطریق الصحیحة التي توصل إلى بر األمان .

ســالمیة بعــدة خصــائص تــذكر الباحثــة منهــا مــا عة اإلتمیــزت الشــری ثانیــًا: خصــائص الشــریعة:
  یأتي:

قال تعالى:  )٢(لذلك ال یعتریها أي خلل أو نقص Uشریعة ربانیة، فهي من عند اهللا  -١
فمصدر الشریعة  }١٠٥{النساء:] إِنَّا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك الكَِتاَب بِاَحلقِّ لِتَْحُكَم َبْنيَ النَّاِس بَِام َأَراَك اهللاُ [

 القرآن الكریم والسنة النبویة.
قال تعالى:  )٣(شاملة لكل مناحي الحیاة، ففیها ما یحتاجه اإلنسان في أمور دینه و دنیاه -٢

ى لِْلُمْسلِِمنيَ [ ًة َوُبْرشَ ٍء َوُهًدى َوَرْمحَ ْلنَا َعَليَْك الكَِتاَب تِْبَياًنا لُِكلِّ َيشْ وقال  }٨٩{النحل:] َوَنزَّ
ْطنَا[ تعالى: ءٍ  َما َفرَّ  . }٣٨{األنعام:] ِيف الكَِتاِب ِمْن َيشْ

، كما في الشرائع األخرى أو تبدیالً  اً محفوظة من التغییر والتبدیل، فال نجد فیها تغییر  -٣
بحفظ هذا الدین وحفظ القرآن الكریم الذي هو دستور األمة الذي فیه  Uفقد تكفل اهللا 

كْ [شریعته قال تعالى:  ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ افُِظونَ إِنَّ ا َلُه َحلَ   }٩{احلجر:] َر َوإِنَّ
ًة لِلنَّاِس [أنها للناس كافة وصالحة لكل زمان ومكان قال تعالى:  -٤ َوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّ

 : (ُأْعِطیتُ  rاهللا  رسول قال: قال t اهللا عبد بن وعن جابر }٢٨{سبأ: ]َبِشًريا َوَنِذيًرا
ًة، َقْوِمهِ  ِإَلى ُیْبَعثُ  النَِّبيُّ  َقْبِلي ...َوَكانَ  األَْنِبَیاءِ  ِمنَ  َأَحدٌ  ُیْعَطُهنَّ  َلمْ  َخْمًسا  َوُبِعْثتُ  َخاصَّ

 )٤()َكافًَّة... النَّاسِ  ِإَلى
                                                           

  .)١٧٥/ ٨( منظور ابن، العرب لسان )٢٦٢/ ٣( اللغة، ابن فارس مقاییسمعجم انظر:  )١(
  .)٢٠: ص( اإلسالمي، مناع القطان التشریع انظر: تاریخ )٢(
  .)٣٤٩/ ٤( العثیمین الصالحین، محمد ریاض شرح: انظر )٣(
  )٥٥سبق تخریجه ( ص:  )٤(
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واقعیة، فقد راعت أحوال جمیع الناس في مختلف الظروف، وأعطتهم الفرصة لعبادة اهللا  -٥
U  :ْثٍم َفَمِن [في مختلف الظروف واألحوال قال تعالى اْضُطرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغْريَ ُمتََجانٍِف ِإلِ

  }٣{املائدة:] َفإِنَّ اهللاَ َغُفوٌر َرِحيمٌ 
ثابتة ومرنة، فهي ثابتة في كونها آخر الشرائع الربانیة فال تنسخها شریعة أخرى فال  -٦

يُن [ تتغیر وال تتبدل قال تعالى: ْلِق اهللاِ َذلَِك الدِّ وم:] الَقيِّمُ َال َتْبِديَل ِخلَ وقال  }٣٠ {الرُّ
حوال حیث أنها صالحة لكل زمان ومكان تراعي أ }٦٤{يونس:] َال َتْبِديَل لَِكلَِامِت [:تعالى

غیر كالواجبات والمحرمات، ونوع یت ال نوع: ن األحكام نوعانالعباد، وقد ذكر ابن القیم أ
 .)١(وصفاتها وأجناسها التعزیرات المصلحة كمقادیر اقتضاء بحسب یتغیر

ُفوا َوَملْ [قال تعالى:  )٢(الوسطیة والتوازن، فال إفراط وال تفریط - ٧ ْ ُيْرسِ َوالَِّذيَن إَِذا َأْنَفُقوا َمل
وا َوَكاَن َبْنيَ َذلَِك  ًة َوَسطًا[وقال تعاىل: ٦٧{الفرقان:َقَواًما] َيْقُرتُ ] َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

 }١٤٣{البقرة:
  هناك عدة أهداف للشریعة اإلسالمیة تذكر الباحثة منها ما یأتي :ثالثًا: أهداف الشریعة:  

من األمور الهامة التي اهتمت بها الشریعة اإلنسان بالعبادات،  اإلنسان تهذیب - ١
التي والصالة  والحج والزكاة صومالسلوكه عن طریق العبادات ك توسلوكه، حیث نظم

َالَة َتنَْهى قال تعالى: )٣(تطهًر النفس وتزكیها َعِن الَفْحَشاِء  [إِنَّ الصَّ
  }٤٥{العنكبوت:َواُملنَْكِر]

فاإلسالم حریص على وحدة المجتمع المسلم وأن اإلسالمیة،  الجماعة في العدل إقامة -٢
َواِإلْحَساِن [إِنَّ اهللاَ َيْأُمُر بِالَعْدِل تسوده روح التعاون والتكافل والعدل بین أفراده قال تعالى: 

وفي  }٨{املائدة: ]اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى[ وقال تعالى: }٩٠{النحل: َوإِيَتاِء ِذي الُقْرَبى]
:    rاهللا  رسول قال:  قال - رضي اهللا عنهما–الحدیث  الشریف عن عبد اهللا بن عمرو 

                                                           
  .)٣٣١-٣٣٠/ ١( الشیطان مصاید من اللهفان انظر: إغاثة )١(
 تنتسب معاصرة فرق :انظر .وتضییعه الشيء في التقصیر هو والتفریط الشيء في الحد مجاوزة هو اإلفراط )٢(

  .)١٧٦/ ١( اإلسالم، د.غالب عواجي إلى
  .)٣٣: ص( السمالوطي نبیل اإلسالمي، د المجتمع بناء )٣(
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، َعزَّ  الرَّْحَمنِ  َیِمینِ  َعنْ  ُنوٍر، ِمنْ  َمَناِبرَ  َعَلى اهللاِ  ِعْندَ  اْلُمْقِسِطینَ  (ِإنَّ   َیَدْیهِ  َوِكْلتَا َوَجلَّ
 )١()َوُلوا َوَما َوَأْهِلیِهمْ  ُحْكِمِهمْ  ِفي َیْعِدُلونَ  الَِّذینَ  ، َیِمینٌ 

  وهي كما یأتي:)٢( الخمس الضروریات حفظ -٣
به اإلنسان، لذلك أمر بالمحافظة علیه من خالل االبتعاد عما  Uهو ما میز اهللا و  العقل:  -ا

ْيَطاُن َأْن ُيوقَِع َبْينَُكمُ [ یضر به كشرب الخمر قال تعالى: َام ُيِريُد الشَّ الَعَداَوَة َوالبَْغَضاَء ِيف اَخلْمِر  إِنَّ
ُكْم َعْن ِذْكِر اهللاِ  َالِة َوَعِن َواَملْيِرسِ َوَيُصدَّ  سئل:  قالت عائشة وعن }٩١{املائدة: ] ُمنْتَُهونَ ْم َفَهْل َأْنتُ الصَّ

  )٣()َحَرامٌ  َفُهوَ  َأْسَكرَ  َشَرابٍ  (ُكلُّ  :فقال ، البتع عن rاهللا  رسول
[َواهللاُ  قال تعالى: الزواج Uوهو الذي یحفظ الجنس البشري، لذلك شرع اهللا النسل:   - ب

كما یكون حفظ  }٧٢{النحل:َجَعَل َلُكْم ِمْن َأْنُفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبنَِني َوَحَفَدًة] 
اِين َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد  النسل بتحریم الزنا ومقدماته، بل ومن یفعله یعاقب قال تعالى: انَِيُة َوالزَّ [الزَّ

َام َطائَِفٌة ِمنُْهَام ِمَئَة َجْلَدٍة َوَال َتْأُخْذُكْم ِهبَِام َرْأَفٌة ِيف ِديِن اهللاِ إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَ  ِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَهبُ
   }٢{النور:ِمَن اُملْؤِمنَِني] 

[َوَلُكــــْم ِيف : وشــــرع القصــــاص قــــال تعــــالى، االعتــــداء علیهــــا Uحیــــث  حــــرم اهللا : نفسالــــ -ج
ُكْم َتتَُّقوَن]     }١٧٩{البقرة:الِقَصاِص َحَياٌة َيا ُأوِيل األَْلَباِب َلَعلَّ

[َقـاتُِلوا الَّـِذيَن َال ُيْؤِمنُـوَن  عالء كلمة الحـق قـال تعـالى:ویكون حفظه بقتال الكفار، وإ الدین:  -د
 [ َم اهللاُ َوَرُسـوُلُه َوَال َيـِدينُوَن ِديـَن اَحلـقِّ ُموَن َما َحرَّ  عـن أبـيو   }٢٩{التوبـة:بِاهللاِ َوَال بِالَيْوِم اآلَِخِر َوَال ُحيَرِّ

، كما )٤()اللَُّه... ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ : َیُقوُلوا َحتَّى النَّاَس  ُأَقاِتلَ  َأنْ  : (ُأِمْرتُ rاهللا  رسول قال: قال t هریرة
 rأن النبـي  -رضـي اهللا عنهمـا-یكون حفظ الـدین بقتـل المرتـد، الـذي بـدل دینـه عـن ابـن عبـاس

  )٥()َفاْقُتُلوهُ  ِدیَنهُ  َبدَّلَ  قال: (َمنْ 
: حیـث بینـت الشـریعة طـرق كسـب المـال بـالحالل مـن بیـع وشـراء وغیرهـا، كمـا أمـرت المال -ه

ـــاِرُق باالبتعــاد عــن الربـــا ونحوهــا، وشـــرعت عقوبــة لمـــن یعتــدي علـــى المــال قـــال تعــالى:  [َوالسَّ
َام َجَزاًء بَِام َكَسَبا]  اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَهيُ    }٣٨{املائدة:َوالسَّ

                                                           
  .)٧/ ٦( )٤٧٤٨: ح( العادل اإلمام باب،  اإلمارة أبواب، مسلم صحیح )١(
  .)٥٢/ ٢( البیان، محمد الصابوني انظر: روائع )٢(
  .)٩٩/ ٦()٥٢٥٩حرام (ح:  مسكر كل مسلم، كتاب األشربة، باب صحیح )٣(
  .)٤٨/ ٤()٢٩٤٦ (ح: اإلسالم إلى الناس r النبي دعاء البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب صحیح )٤(
  .)١٥/ ٩( )٦٩٢٢(ح:  المرتد حكم وقتالھم،  باب والمعاندین المرتدین استتابة البخاري، كتاب صحیح )٥(
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ُكْم َفاْعُبُدوِن]: قال تعالى: توحید األمة وجمع كلمتها - ٤ ًة َواِحَدًة َوَأَنا َربُّ ُتُكْم ُأمَّ  [إِنَّ َهِذِه ُأمَّ
فوحدة األمة االسالمیة مهمة إلعالء كلمة الحق والدین، والحمایة من  }٩٢{األنبياء:

 األعداء، وتكون من خالل طرق كثیرة ومتنوعة، وقد دعت آیات كثیرة لذلك قال تعالى:
َام املُ   النبي عن t موسى أبي عنو }١٠{احلجرات: ْؤِمنُوَن إِْخَوٌة َفَأْصلُِحوا َبْنيَ َأَخَوْيُكْم][إِنَّ

r كما نهى )١(أصابعه وشبك )َبْعًضا َبْعُضهُ  َیُشدُّ  َكاْلُبْنَیانِ  ِلْلُمْؤِمنِ  الُمْؤِمنَ  (ِإنَّ  :قال ،
[َوَأطِيُعوا اهللاَ  تعالى:اإلسالم عن التنازع ألنه طریق الفرقة وتمزیق وحدة األمة قال 

ابِِريَن]  وا إِنَّ اهللاَ َمَع الصَّ  . }٤٦{األنفال:َوَرُسوَلُه َوَال َتنَاَزُعوا َفَتْفَشُلوا َوَتْذَهَب ِرُحيُكْم َواْصِربُ
 اتباعللغایة، وهو وجوب  اً هام اً : تناولت سورة الجاثیة موضوعالشریعة اتباع رابعًا: وجوب

يَعٍة ِمَن [ها قال تعالى: اتباعبوجوب  Uالشریعة، وجاء األمر مباشر من اهللا  ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعَىل َرشِ
بِْعَها َوَال َتتَّبِْع َأْهَواَء الَِّذيَن َال َيْعَلُمونَ  بشریعة اإلسالم التي  rفقد جاء محمد   }١٨{اجلاثية: ]األَْمِر َفاتَّ

هذه الشریعة والعمل  اتباعب Uهي المنهج الواضح الَبیِّن الذي یوصل إلى الحق، وأمر اهللا 
األهواء وأمرت باالبتعاد عن هؤالء المفسدین  اتباعبأحكامها، كما ونهت اآلیة الكریمة عن 

فالشریعة واضحة قد بینت كل ما یجب على  )٢(المعارضین للشریعة والذین ال یعملون بها
، ونجد الكثیر من األدلة  في القرآن الكریم والسنة Uاإلنسان فعله للنجاة والفوز برضا اهللا 

[َوَأِن  الشریعة وهذا یدل عل أهمیة هذا الموضوع فقال تعالى: اتباعالمطهرة التي تبین وجوب 
 ال ها من اإلیمان ومن لم یتبعهااتباعتحكیم الشریعة و  إن بل، }٤٩ائدة:{املاْحُكْم َبْينَُهْم بَِام َأْنَزَل اهللاُ] 

ُموَك فِيَام َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ َال َجيُِدوا ِيف َأْنُفِسِهْم [ یعد مؤمنًا قال تعالى: ى ُحيَكِّ َفَال َوَربَِّك َال ُيْؤِمنُوَن َحتَّ
حینما حج   rأن النبي  tاهللا  عبد بن وعن جابر  }٦٥{النساء:] َحَرًجا ِممَّا َقَضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسلِيًام 

 اهللاِ  ِكَتابُ  ، ِبهِ  اْعَتَصْمُتمْ  ِإنِ  َبْعَدهُ  َتِضلُّوا َلنْ  َما ِفیُكمْ  َتَرْكتُ  خطب في الناس  قائًال (...  َوَقدْ 
الشریعة والتمسك بها هو طریق الهدایة واألمان والنجاة، بل وجعلت الشریعة  اتباع، ف)٣()...

 قال: قالت -عنها اهللا رضي-  عائشة ا لیس منه مردودة، عنماألمور المحدثة في الدین م

                                                           
  .)١٠٣/ ١()٤٨١ وغیره (ح: المسجد في األصابع تشبیك البخاري، كتاب الصالة، باب صحیح )١(
  .)٩/ ٥( الشوكاني القدیر، انظر: فتح )٢(
  )١سبق تخریجه (ص: )٣(



  
 

١٩٨ 
 

من هنا كانت الشریعة في  ،)١()َردٌّ  َفُهوَ  ِفیِه، َلْیَس  َما َهَذا َأْمِرَنا ِفي َأْحَدثَ  َمنْ (:r اهللا رسول
الخبیر العالم بأحوال  Uها ألنها من عند اهللا اتباعهمیة لتسییر أمور الحیاة، فوجب غایة األ

  خلقه وما یصلح لهم.

ها، فهي ربانیة، لذلك هي عادلة اتباعأهمیة الشریعة اإلسالمیة، ووجوب یتبین مما سبق      
هو العدل، كما أنها مناسبة لكافة البشر بمختلف مراحلهم وأنواعهم، ویتضح من  Uألن اهللا 

مرونتها أنها صالحة لكل زمان ومكان، ورغم تجدد الحوادث، وظهور مسائل لم تكن موجودة في 
 Uالسابق، لذلك وجد االجتهاد، الذي هو أحد مصادر التشریع االسالمي، فالحكم بشریعة اهللا 

یكون االجتهاد، وهذا من مرونة  ئذالسنة، فإن استجد أمر لیس فیه نص فحینؤخذ من القرآن و ی
  الشریعة، ومسایرتها لألحداث والتطورات عبر األزمان.

  الشریعة اتباعمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل 

 الشریعة في كافة مناحي الحیاة. اتباعالدعوة إلى  -١
ون إلى إبعاد المسلم عن شریعته أهواء المفسدین، والذین یهدف اتباعالتحذیر من  -٢

 الربانیة، وذلك حسداً  من عند أنفسهم، وجهًال منهم بحقیقة الشریعة.  
بعباده، حیث أنزل لهم الشریعة، وما فیها من مصلحة العباد،  Uبیان رحمة اهللا  -٣

 وفالحهم في الدنیا واآلخرة.
 بیان أهمیة الشریعة في تسییر أمور العباد. -٤
بیان شمول الشریعة لكافة مناحي الحیاة، وحفظها من عبث البشر أو تدخل أهوائهم،  -٥

 بحفظها. Uألنها ربانیة تكفل اهللا 
 فراط وال تفریط فیها.بیان وسطیة الشریعة فال إ -٦
 بیان أن الشریعة راعت أحوال الناس جمیعهم، بمختلف أعمارهم وأحوالهم. -٧

  

  

                                                           
      )٢٦٩٧ (ح:  مردود فالصلح جور صلح على اصطلحوا إذا بابالبخاري، كتاب الصلح،  صحیح )١(
)١٨٤/ ٣(.  
  



  
 

١٩٩ 
 

  ن .جزاء المؤمنی منهجیة:  المطلب الرابع

عباده المؤمنین بالجزاء العظیم، وقد استحق المؤمنون هذا الجزاء ألنهم أطاعوا  Uوعد اهللا      
جعلـتهم یفـوزون فــوزًا  بـه وابتعـدوا عمــا نهـاهم عنـه، كمـا أنهـم اتصــفوا بصـفات همفیمـا أمـر  Uاهللا 

هـــذا عظیمـــًا، وقـــد تحـــدثت الباحثـــة فـــي مطلـــب ســـابق عـــن صـــفات المـــؤمنین التـــي اســـتحقوا بهـــا 
، وقــد تناولــت ســورة الجاثیــة جــزاء المــؤمنین باإلضــافة ألحــد أهــم أســباب فــوزهم بــالثواب )١(الفــوز

  تبینه الباحثة فیما یأتي: Uالعظیم من اهللا 

ــل المــؤمنین الجــزاء العظــیم:  دیــن اإلســالم لُیتَّبــع، فأصــحاب العقــول  Uأنــزل اهللا أوًال: ســبب نی
فیمـا أمـر بـه، والتزمـوا العمـل الصـالح تلبیـة  Uالسلیمة فهموا هذا الدین والتزموا به، وأطـاعوا اهللا 

ـْم [قـال تعـالى:  rكما بینه محمد   Uألوامر اهللا ُ اِت َفُيْدِخُلُهْم َرهبُّ اِحلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ َفَأمَّ
ــهِ ِيف رَ  تِ ــة:] ْمحَ مــن هنــا كــان العمــل الصــالح أســاس لفــوز العبــاد، فهــو ذو أهمیــة عظیمــة  }٣٠{اجلاثي

حیــث جــاء فــي القــرآن الكــریم والســنة النبویــة مرتبطــًا باإلیمــان، وهــذا مــن بــاب التأكیــد علــى أهمیــة 
طـار اإلیمـان، فـال تقبـل األعمـال الصالح یكون فـي إالعمل الصالح، كما أنه یدل على أن العمل 

 }٢٣{الفرقان:] َوَقِدْمنَا إَِىل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباًء َمنُْثوًرا[الصالحة بدون إیمان قال تعالى: 
بعیدًا عـن اإلیمـان ال فائـدة منـه، وقـد ذكـر ابـن تیمیـة أن السـلف الصـالح لـم یكـن إن كان فالعمل 

، كما أن العمل )٢(العمل الصالح، ومن لم یعمل كان في اآلخرة من الخاسرینیفرق بین اإلیمان و 
 أن الصالح یزید اإلیمان وینمیه، وبالبعد عن العمل الصالح ینقص اإلیمان، والبد للعمل الصـالح

ــاُكُم [ لقولــه تعــالى: rوهــي أن یكــون موافقــًا لمــا جــاء بــه النبــي  )٣(أمــور ةیســتكمل ثالثــ ــا َآَت َوَم
ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا  قـال تعـالى: Uخـالص النیـة هللا واألمـر الثـاني إ  }٧{احلرش: ]الرَّ

يَن ُحنََفاءَ [  للعقیـدة اً واألمر الثالث أن یكـون موافقـ }٥{البيِّنة: ]َوَما ُأِمُروا إِالَّ لَِيْعُبُدوا اهللاَ ُخمْلِِصَني َلُه الدِّ
ا ِمـْن َذَكـٍر َأْو ُأْنَثـى َوُهـَو ُمـْؤِمٌن َفَلنُْحيَِينَّـُه َحَيـاًة َطيَِّبـًة َوَلنَْجـِزَينَُّهْم َأْجـَرُهْم  َمنْ [قـال تعـالى: َعِمَل َصـاِحلً

وذلـك بالعمـل الصـالح  Uفالبد للسعي جاهدًا لنیل رضا اهللا  }٩٧{النحل:] بَِأْحَسِن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 
ــــُم [ المــــؤدي إلــــى الجنــــة قــــال تعــــالى: ــــَأنَّ َهلُ ْم بِ ــــَواَهلُ ــــْؤِمنَِني َأْنُفَســــُهْم َوَأْم إِنَّ اهللاَ اْشــــَرتَى ِمــــَن اُمل

                                                           
  ) من هذا البحث.٩٦انظر: (ص: )١(
  .)٢٩٦/ ٧( الفتاوى انظر: مجموع )٢(
  .)٢٥٢- ٢٥١: ص( حنیفة أبي اإلمام عند الدین أصول: انظر )٣(
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َوتِْلَك [ح أن العمل الصالح مهم البد منه لدخول الجنة لقولـه تعـالى: ـــوصحی }١١١{التوبة:]اَجلنَّةَ 
خرف:] اَجلنَُّة الَّتِي ُأوِرْثُتُموَها بَِام ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  لكن العمل الصالح لیس ثمـن للجنـة وٕانمـا هـو  }٧٢{الزُّ

قــال:  rعــن النبــي  tعــن أبــي هریــرة  Uفیــدخل المؤمنــون الجنــة برحمــة اهللا ، )١(ســبب لــدخولها
ـَدِنيَ  َأنْ  ِإالَّ  َأَنـا، (َوالَ : قـال اهللا رسـول یـا ؟ أنـت وال:  َقاُلوا )اْلَجنَّةَ  َعَمُلهُ  ِمْنُكمْ  َأَحًدا ُیْدِخلَ  (َلنْ   َیَتَغمَّ
، ونجـد أن العمـل الصـالح لـه ثمـرات  U، فكـل النـاس تحـت رحمـة اهللا )٢()َوَرْحَمةٍ  ِبَفْضلٍ  ِمْنهُ  اللَّهُ 

ــِدي [لمــن التــزم بــه فیوفقــه للســیر علــى نهجــه قــال تعــالى:  Uمــن أهمهــا هدایــة اهللا  ــهَوَهيْ ــْن  إلي َم
ــاَب  ن لهــم فــي األرض كمــا یبعــد عــنهم مكــیســتخلف الصــالحین وی Uكمــا أن اهللا  }٢٧{الرعــد:] َأَن

اِت َلَيْســَتْخلَِفنَُّهْم ِيف األَْرِض َكــَام [الخـوف  قـال تعــالى:  ــاِحلَ َوَعــَد اهللاُ الَّــِذيَن َآَمنُــوا ِمــنُْكْم َوَعِمُلــوا الصَّ
ــْم َوَليُ  ــِذي اْرَتَىضــ َهلُ ــْم ِديــنَُهُم الَّ ــنَنَّ َهلُ ــِذيَن ِمــْن َقــْبلِِهْم َوَلُيَمكِّ َلنَُّهْم ِمــْن َبْعــِد َخــْوفِِهْم َأْمنًــا اْســَتْخَلَف الَّ َبــدِّ

  . }٥٥{النور:] َيْعُبُدوَننِي

استحق المؤمنون الجزاء العظیم بما عملوا وقدموا من أعمـال صـالحة فـي :  ثانیًا: جزاء المؤمنین
اِت [ حیاتهم الدنیا قال تعالى: اِحلَ ا الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ تِِه َذلَِك ُهَو الَفْوُز َفَأمَّ ْم ِيف َرْمحَ ُ َفُيْدِخُلُهْم َرهبُّ

ووحـدوه، وعملـوا  Uفهـؤالء المؤمنـون قـد قـدموا فـي حیـاتهم الـدنیا، فـآمنوا بـاهللا  }٣٠{اجلاثيـة: ]اُملبِنيُ 
الجنة التي أثابهم بهم، و  Uوانتهوا عما ُنهوا عنه، فكانت رحمة اهللا  Uالصالحات كما أمرهم اهللا 

من رحمتــه تعــالى، وهــذا هــو الفــوز المبــین الظــاهر الــذي ال یخفــي علــى أحــد كمــا ال هــي مــن ضــ
 أبـي ، وقـد بـین الحـدیث الشـریف أن الجنـة مـن ضـمن رحمتـه تعـالى فعـن)٣(یشوبه كـدر وال نقـص

 أشـاء مـن بـك أرحـم رحمتـي أنـت: للجنـة وتعالى تبارك اهللا قال :(... r النبي قال: قال t هریرة
، وقد جاءت آیات كثیرة تبین جزاء المـؤمنین الـذین عملـوا الصـالحات واتقـوا اهللا )٤()عبادي... من
U  :ِري ِمـْن [ووصفت جزائهم قال تعالى َئنَُّهْم ِمَن اَجلنَِّة ُغَرًفا َجتْ اِت َلنَُبوِّ اِحلَ َوالَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ

تَِها األَْهنَاُر َخالِـِديَن فِيَهـا نِْعـَم َأْجـُر  َمَثـُل اَجلنَّـِة الَّتِـي ُوِعـَد [ وقـال تعـالى: }٥٨{العنكبـوت:] الَعـاِملِنيَ َحتْ

                                                           
  .)٤٢٩/ ١٠( والتربیة، المغراوي والمنهج العقیدة في السلف مواقف انظر: موسوعة )١(
  .)١٤٠/ ٨( )٧٢١٨ عمله (ح: منكم أحدا ینجي لن مسلم، كتاب التوبة، باب صحیح )٢(
 في الدرر نظم )١٠٩/ ٥( البیضاويالتأویل،  وأسرار التنزیل أنوار )٨٥/ ٢٢(الطبري  البیان، انظر: جامع )٣(

  .)١٠٧/ ١٨( والسور، البقاعي اآلیات تناسب
  .)١٣٨/ ٦()٤٨٥٠(ح: } ٣٠{ق:]َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيدٍ [: قوله البخاري، كتاب تفسیر القرآن، باب صحیح )٤(
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ْ َطْعُمُه َوَأْهنَاٌر ِمْن َمخْ  ـاِربَِني َوَأْهنَـاٌر ِمـْن اُملتَُّقوَن فِيَها َأْهنَاٌر ِمْن َماٍء َغْريِ َآِسٍن َوَأْهنَاٌر ِمْن َلَبٍن َملْ َيَتَغريَّ ٍة لِلشَّ ٍر َلـذَّ
ِْم َكَمْن ُهَو َخالٌِد ِيف النَّاِر َوُسُقوا َماًء َمحِـيًام َعَسٍل ُمَصفي  ْم فِيَها ِمْن ُكلِّ الثََّمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َرهبِّ َفَقطَّـَع َوَهلُ

 عـن كما بینت األحادیـث النبویـة الشـریفة هـذا الجـزاء والنعـیم الـذي فـازوا بـه، }١٥{حممد:] َأْمَعاَءُهمْ 
ــاِلِحینَ  ِلِعَبــاِدي (َأْعــَدْدتُ :تعــالى اهللا قـــال: r اهللا رســول قــال: قــال t هریــرة أبــي  َعـــْینٌ  الَ  َمــا الصَّ
 ِمـنْ  َلُهمْ  ُأْخِفيَ  َما َنْفٌس  َتْعَلمُ  َفالَ  ِشْئُتمْ  ِإنْ  َفاْقَرُءوا َبَشٍر، َقْلبِ  َعَلى َخَطرَ  َوالَ  َسِمَعْت، ُأُذنٌ  َوالَ  َرَأْت،

  به. Uفهذا النعیم جزاء لما قدموا وأطاعوا ما أمر اهللا )١()َأْعُینٍ  ُقرَّةِ 

لنیـل الجـزاء العظـیم مـن اهللا  Uأهمیـة العمـل الصـالح وااللتـزام بمـا أمـر بـه اهللا یتضح ممـا سـبق 
U  والــدخول فــي رحمتــهU كمــا أن التــزام شــروط قبــول العمــل الصــالح ، وســعت كــل شــيء التــي

أسـاس ومهـم، یجـب علـى العبـد أن یراعیـه، ألن مـا  شـيء Uواالبتعاد عن الریاء أو الشـرك بـاهللا 
خیــر وأبقــى ممــا فــي الــدنیا، فــالجزاء والثــواب الــذي ینتظــر المــؤمنین یســتحق العمــل  Uعنــد اهللا 

  والمداومة علیه ویستحق التحمل والصبر لقاء هذا الفوز العظیم.

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل جزاء المؤمنین

بیان أن طریق  اإلیمان والعمل الصالح هـو الطریـق الحـق المـؤدي إلـى الفـوز برضـا اهللا  -١
U  جنته ونیل رحمته. بوالفوز 

 بیان أن العمل الصالح ال ینفع صاحبه إذا لم یرتبط باإلیمان. -٢
 ألن الریاء یبطل العمل. Uالحث على إخالص النیة هللا  -٣
 . Uبیان أن العباد جمیعًا تحت رحمة اهللا  -٤
 بطاعته وااللتزام بما أمر. Uان أن الفائز الحقیقي هو من نال رضا اهللا بی -٥
الدعوة إلى تأمل الجـزاء العظـیم لمـن عمـل الصـالحات، فیسـعى جاهـدًا لاللتـزام بهـا وعـدم  -٦

  الحید عنها.
  .الدنیا بالحیاة االغترار منهجیة:   الخامس المطلب

في األرض، وبین له طریق الحق المـؤدي إلـى الجنـة والـذي  اإلنسان واستخلفه Uخلق اهللا      
هــو محــاط بالمكــاره، كمــا بــین لــه طریــق الشــیطان المــؤدي إلــى النــار والــذي هــو محــاط بالشــهوات 

                                                           
  .)١١٨ /٤()٣٢٤٤ مخلوقة (ح: وأنها الجنة صفة في جاء ما البخاري، كتاب بدء الخلق، باب صحیح )١(
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 )١()ِبالشَّـَهَواتِ  النَّارُ  َوُحفَّتِ  ِباْلَمَكاِرِه، اْلَجنَّةُ  (ُحفَّتِ : r اهللا رسول قال: قال t مالك بن أنس فعن
ومــــن ضــــمن هــــذه الشــــهوات الحیــــاة الــــدنیا وزینتهــــا، حیــــث یفــــتن بهــــا أصــــحاب العقــــول والقلــــوب 

وعــن منهجــه، وقــد تناولـت ســورة الجاثیــة موقــف الكفــار  Uالضـعیفة، والــذین هــم بعیــدین عـن اهللا 
واغتــرارهم بالحیــاة الــدنیا وزینتهــا، فخســروا خســرانًا مبینــًا، واســتحقوا الخلــود فــي  Uمــن آیــات اهللا 

  ر، فلم تنفعهم الحیاة الدنیا وما جمعوه فیها، وفیما یلي توضح الباحثة هذا األمر:النا

تناولت سورة الجاثیة فئة من الناس وهم الذین غرتهم الحیاة عاقبة من یؤثر الحیاة الدنیا:  أوًال:
وكفروا بآیاته، فعوقبوا بأن حرموا من نعیم الدار اآلخرة قال تعالى:  Uالدنیا،  وأنكروا آیات اهللا 

ْنَيا َفالَيْوَم َال ُخيَْرُجوَن ِمنَْها[ ْتُكُم اَحلَياُة الدُّ ْذُتْم َآَياِت اهللاِ ُهُزًوا َوَغرَّ َ ُكُم اختَّ ] َوَال ُهْم ُيْسَتْعَتُبونَ  َذلُِكْم بَِأنَّ
بسبب السخریة بآیاته، وٕایثار الحیاة الدنیا، فخدعتهم  حل بهم Uفإن عذاب اهللا  }٣٥{اجلاثية:

لهم بالمرصاد ونالوا  Uفكان اهللا ، بزینتها، فآثروها على اإلیمان والعمل واالستعداد للیوم اآلخر
لدوا في النار ولیس لهم منها خروج، وهؤالء الذین استحبوا خُ بأن  )٢(هم في الدار اآلخرةجزاء

ْنَيا [الحیاة الدنیا على اآلخرة في ضالل وعمى عن الحق قال تعالى:  وَن اَحلَياَة الدُّ الَِّذيَن َيْستَِحبُّ
وَن َعْن َسبِيِل اهللاِ َوَيْبُغوَهنَا ِعَوًجا ُأوَلئَِك ِيف َضَالٍل َبعِ    }٣{إبراهيم:] يدٍ َعَىل اآلَِخَرِة َوَيُصدُّ

حذرت آیات كثیرة من االغترار بالحیاة الدنیا قال ثانیًا: التحذیر من االغترار بالحیاة الدنیا: 
ُكْم بِاهللاِ الَغُروُر [تعالى:  نَّ ْنَيا َوَال َيُغرَّ ُكُم اَحلَياُة الدُّ نَّ حذرت اآلیة  }٣٣{لقامن:] إِنَّ َوْعَد اهللاِ َحقٌّ َفَال َتُغرَّ

بقاء والحدیث الشریف وضح ذلك لدنیا، ألنها دار ممر ولیس دار ن االغترار بالحیاة  االكریمة م
 الدُّْنَیا ِفي (ُكنْ :فقال بمنكبي، r اهللا رسول أخذ: قال - عنهما اهللا رضي-  عمر بن اهللا عبد فعن
 تنتظر فال أمسیت " إذا: یقول -عنهما اهللا رضي- عمر ابن وكان )َسِبیلٍ  َعاِبرُ  َأوْ  َغِریبٌ  َكَأنَّكَ 

، )٣(لموتك" حیاتك ومن لمرضك، صحتك من وخذ المساء، تنتظر فال أصبحت وٕاذا الصباح،
ومن طبیعة اإلنسان التأثر بالمغریات، والتي من أهمها زینة الحیاة الدنیا بالرغم من معرفته أن 

اُت َخْريٌ ِعنَْد اَملاُل َوالَبنُوَن ِزينَُة اَحلَياِة ا[:الدار اآلخرة خیر وأبقى قال تعالى اِحلَ ْنَيا َوالَباقَِياُت الصَّ لدُّ
ْنَيا[وقال تعالى:  }٤٦{الكهف: ]َربَِّك َثَواًبا َوَخْريٌ َأَمًال  َواآلَِخَرُة َخْريٌ * َبْل ُتْؤثُِروَن اَحلَياَة الدُّ

فیجب على اإلنسان أن ینتبه ویحذر فتنة الحیاة الدنیا ویضع نصب  }١٧-١٦{األعىل: ]َوَأْبَقى
                                                           

  .)١٤٢/ ٨( )٧٢٣٢ بالمكاره (ح: الجنة حفت الجنة، باب كتاب مسلم، صحیح )١(
  .)٨٨/ ٢٢( البیان، الطبري انظر: جامع )٢(
  .)١٧٦سبق تخریجه ( ص:  )٣(
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ٌو [عینیه أنها فانیة وأن الدار اآلخرة هي الباقیة فلیعمل لها قال تعالى:  ْنيَا إِالَّ َهلْ َوَما َهِذِه اَحلَياُة الدُّ
َي اَحلَيَواُن َلْو َكاُنوا َيْعَلُمونَ  اَر اآلَِخَرَة َهلِ فالعاقل من یدرك ذلك ویجعل  }٦٤{العنكبوت:] َوَلِعٌب َوإِنَّ الدَّ

  جل همه التزود من الدنیا لآلخرة.

أن الدنیا فانیة، ومهما عمل فیها اإلنسان وجمع من متاعها فال شك أنه  یتبین مما سبق     
ةٍ  َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَام َخَلْقنَاُكمْ [سیذهب ولن یأخذ منه شیئا إلى اآلخرة قال تعالى:  َل َمرَّ َأوَّ

ْلنَاُكْم َوَراَء ُظُهوِرُكمْ  فال یذهب مع اإلنسان إلى اآلخرة شيء من متاع  }٩٤{األنعام:] َوَتَرْكُتْم َما َخوَّ
الدنیا، بل یذهب معه عمله لیحاسب علیه فإما أن یكون خیرًا فیدخله الجنة ویتمتع بنعیمها 

َوَمْن َأَراَد [:فكان له ما یرید  كما قال تعالىویكافأ على عمله الذي سعى وجد له وادخره لآلخرة 
ا َسْعَيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن َفُأوَلئَِك َكاَن َسْعُيُهْم َمْشُكوًرا ومن غرته الحیاة  }١٩{اإلرساء:] اآلَِخَرَة َوَسَعى َهلَ

آلخرة فإنه یأخذ نصیبه في الدنیا ولیس له في اآلخرة ا وطلب نعیمها الزائل غیر مكترث باالدنی
ْنَيا َوِزينََتَها ُنَوفِّ [ من نصیب قال تعالى: ْم فِيَها َوُهْم فِيَها َال إليهَمْن َكاَن ُيِريُد اَحلَياَة الدُّ ْم َأْعَامَهلُ

  فهذا هو الخاسر الحقیقي، حیث یخلد في نار جهنم.  }١٥{هود:] ُيْبَخُسونَ 

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل االغترار بالحیاة الدنیا

 والحذر من الدنیا وزینتها.  Uالدعوة إلى التزام أوامر اهللا  -١
 بیان أن الدنیا فانیة وأن الدار اآلخرة هي الباقیة. -٢
 الحث على التزود من الدنیا لآلخرة. -٣
 عراض الكفار عن الحق وهو االغترار بالحیاة الدنیا.بیان أحد سبب إ -٤
 الحیاة الدنیا.الدعوة إلى أخذ العبرة والعظة من عاقبة الذین غرتهم  -٥
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الثالثالمبحث   

  التغییر األخالقي  واالجتماعي في سورة الجاثیةمنهجیات اإلصالح  و 

  

  -ویشتمل علي خمسة  مطالب :

  

  التحذیر من االستهزاء بالدین . منهجیة:   المطلب األول 

  

  كفران النعمة . منهجیة:    المطلب الثاني

  

  المتقین .المطلب الثالث  : منهجیة والیة 

  

  الهوى . اتباعب الرابع   : منهجیة التحذیر من المطل 

  

  .الظن اتباع ترك المطلب الخامس : منهجیة
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  . بالدین االستهزاء من التحذیر منهجیة:  األول المطلب

، وجــــاءوا Uاألنبیــــاء بــــالحق لیطــــاعوا  وُیتبعــــوا فیمــــا جــــاءوا بــــه مــــن عنــــد اهللا  Uبعــــث اهللا     
وا بالرسل وما جـاءوا بـه، وقـد تناولـت سـورة الجاثیـة اسـتهزاء ئوالدالئل، لكن الكفار استهز ینات بالب

كفر بواح یدخل  U، ویعد االستهزاء بدین اهللا rودینه الذي جاء به محمد  Uالكفار بآیات اهللا 
  صاحبه نار جهنم، توضح الباحثة هذا األمر فیما یأتي:

الحق لقومه وكان یأتي بكل آیة أكبر من  rبین محمد : Uأوًال: استهزاء الكفار بآیات اهللا 
على صدقه، لكن كفار قریش  دلة العقلیة، واألخبار الصادقة ما یدلأختها، ، كما بین لهم باأل

هم في بعض األحیان، كفروا ها بألسنتنبدًال من اعمال عقولهم واإلیمان باآلیات التي كانوا یطلبو 
ْم َعَذاٌب ُمِهنيٌ [ وا بها قال تعالى:واستهزؤ  َذَها ُهُزًوا ُأوَلئَِك َهلُ َ  }٩{اجلاثية:] َوإَِذا َعلَِم ِمْن َآَياتِنَا َشْيًئا اختَّ

منها، وهذا ما فعله أبو جهل حینما نزل  فكل آیة یعلمها كفار قریش یستهزئون بها، ویسخرون
ومِ  قوله تعالى: قُّ فأحضر تمر وزبد وقال لقومه   }٤٤-٤٣ن:{الُدخا َطَعاُم األَثِيِم]* [إِنَّ َشَجَرَة الزَّ

من صفات الكفار  U، فنجد أن االستهزاء بآیات اهللا )١(شهداً  إال محمد یعدكم تزقموا من هذا، ما
  . )٢(الكفار ال تنفك عنهم

بآیـة  ر إلـى حـال الكفـار نجـدهم ال یسـمعونبالنظوآیاته:  Uثانیًا: عاقبة المستهزئین بدین اهللا 
ــــیم  مــــن اهللا  Uمــــن آیــــات اهللا  ــــذلك اســــتحقوا العــــذاب األل قــــال  Uإال كــــذبوا واســــتهزئوا بهــــا،  ل

ْم َسيَِّئاُت َما َعِمُلوا َوَحاَق ِهبِْم َما َكاُنوا بِِه َيْسـَتْهِزُئوَن]تعـالى: فالعـذاب ینتظـرهم   }٣٣{اجلاثيـة: [َوَبَدا َهلُ
، وقد غـرتهم الحیـاة )٣(كم الدنیاه وتستهزئوا به في حیاتنفي اآلخرة ویقال لهم هذا الذي كنتم تكذبو 

ْذُتْم َآَياِت اهللاِ [وآیاته قال تعالى:  Uالدنیا وزینتها فدفعتهم إلى االستهزاء بدین اهللا  َ ُكُم اختَّ َذلُِكْم بَِأنَّ
َرُجـوَن ِمنَْهـا َوَال ُهـْم ُيْسـَتْعَتُبونَ  ْنَيا َفـالَيْوَم َال ُخيْ ْتُكُم اَحلَياُة الـدُّ فهـم خالـدین فـي  }٣٥{اجلاثيـة:] ُهُزًوا َوَغرَّ

عــــاقبتهم وخیمــــة یــــوم القیامــــة بســــبب أفعــــالهم النــــار بســــبب اســــتهزائهم وســــخریتهم، فــــال شــــك أن 
ـْذُتْم َآَيـاِت اهللاِ ُهـُزًوا]وسخریتهم قال تعالى:  َ ُكُم اختَّ بـل ووضـحت آیـات فـي  }٣٥{اجلاثيـة: [َذلُِكْم بِـَأنَّ

ـُذوا َآَيـاِيت َوُرُسـِيل [سور ُأخرى أن مصیرهم جهنم قال تعـالى:  َ َذلَِك َجـَزاُؤُهْم َجَهـنَُّم بِـَام َكَفـُروا َواختَّ

                                                           
  .)٦٣/ ٢٢( الطبري البیان، انظر: جامع )١(
  ) من هذا البحث.١٩١(ص:  :انظر )٢(
  .)٧٧٨: ص( تفسیر كالم المنان، السعدي: انظر )٣(
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وال یقتصر عذاب المسـتهزئین علـى اآلخـرة فمـنهم مـن یعجـل لـه العـذاب فـي  }١٠٦الكهف:{] ُهُزًوا
ـِذيَن َكَفـُروا[ الدنیا قال تعالى: ْم َفَكْيـَف َكـاَن  َوَلَقـِد اْسـُتْهِزَئ بُِرُسـٍل ِمـْن َقْبلِـَك َفَأْمَلْيـُت لِلَّ ُثـمَّ َأَخـْذُهتُ

ــاِب  المســتهزئین، ومــد لهــم فــي األجــل، ثــم أخــذهم أخــذ عزیــز  Uفقــد أمهــل اهللا  }٣٢{الرعــد:] ِعَق
  . )١(مقتدر، وانتقم منهم فحل بهم العذاب األلیم وجعلهم عبرة لمن یعتبر

أشــد خطــرًا علــى المنــافقون هــم  ودینــه مــن صــفات المنــافقین: Uثالثــًا: االســتهزاء بآیــات اهللا 
صـفاتهم  فـي  Uسالم من الكفار أنفسهم، فهم یظهرون اإلیمان ویبطنون الكفر، وقد بـین اهللا اإل

ودینـــه، وقـــد  Uكثیـــر مـــن اآلیـــات واألحادیـــث النبویـــة ومـــن هـــذه الصـــفات االســـتهزاء  بآیـــات اهللا 
ْن َسـَأْلَتُهْم َلَيُقـوُلنَّ [َوَلـئِ   دافعوا عن أنفسهم وقالوا إنما هو من قبیل الضـحك واللعـب  قـال تعـالى:

َام ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب ُقْل َأبِاهللاِ َوَآَياتِِه َوَرُسولِِه ُكنُْتْم َتْسَتْهِزُئونَ   ]َال َتْعَتِذُروا َقـْد َكَفـْرُتْم َبْعـَد إِيَامنُِكـمْ * إِنَّ
برروا  فعلهم بأنه  rن اتخذوا آیات اهللا هزوا وحینما راجعهم النبي فهؤالء المنافقو  }٦٦-٦٥{التوبة:

، مــن هنــا )٢(أن اللعــب والهــو ال یكــون فــي آیــات اهللا وكتابــه ورســوله  rلعــب، فــرد علــیهم النبــي 
  .)٣(وهو كفر مخرج من الملة rوآیاته ورسوله  Uكان تحریم العلماء لالستهزاء بدین اهللا 

ال یجوز للمؤمن الخوض مع الذین یستهزئون بدین اهللا : نالمستهزئیرابعًا: موقف المؤمن من 
U   َل َعَليُْكْم ِيف الكَِتاِب َأْن إَِذا [نكار ذلك، وعدم الجلوس معهم قال تعالى: إویجب َوَقْد َنزَّ

ا َفَال َتْقُعُدوا َمَعُهْم َحتَّى  ُكْم إًِذا ِمْثُلُهْم إِنَّ َسِمْعُتْم َآَياِت اهللاِ ُيْكَفُر ِهبَا َوُيْسَتْهَزُأ ِهبَ ِه إِنَّ َخيُوُضوا ِيف َحِديٍث َغْريِ
فیبتعد المؤمن عن المستهزئین وال  }١٤٠{النساء: ]اهللاَ َجاِمُع اُملنَافِِقَني َوالَكافِِريَن ِيف َجَهنََّم َمجِيًعا

نكار ما شاركهم في اإلثم، لذلك وجب علیه إیجالسهم أو یخوض معهم وٕاال كان مثلهم وی
  ه.نفعلو ی

وآیاته، وهؤالء الكفار المستهزئون إنما أعمتهم  Uخطر االستهزاء بدین اهللا  مما سبق یتضح
، كما یجب على المؤمن الحذر Uبصیرتهم عن الحق، ولم یدركوا عاقبة استهزائهم بدین اهللا 

من الخوض معهم أو الرضا بما یقولون، فلربما یكفر وهو ال یشعر، فنرى الیوم كثیر من النكات 
والمسلم في غفلة فیضحك على هذه  Uالتي ترسل عبر الجوال أو النت فیها استهزاء بدین اهللا 

                                                           
  .)٤٦٠/ ١٦(الطبري  البیان، انظر: جامع )١(
  .)٣٣٢/ ١٤(المرجع السابق : انظر )٢(
  .)٥٩: ص( الفوزان التوحید،: انظر )٣(
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هزاء بالدین وأحكامه النكات دون أن یدري خطر صنیعه، فیجب االنتباه والحذر من االست
وتشریعاته، أو السكوت والرضا بما یصنع المستهزئون، بل علیه أن یغضب لدینه، فینكر ما 

المؤمن وخاصة الدعاة إلى اهللا  م بكافة الوسائل الممكنة، كما علىیصنعه هؤالء الكفار، ویحاربه
U وضیح أن دیننا ن من االنزالق في هذا األمر، والتنبیه على خطورته، وتتحذیر المؤمنی

لهذا  منافٍ  U، وتعظیم دینه ورسله، وأن االستهزاء بآیات اهللا Uالحنیف قائم على تعظیم اهللا 
  بكل ما ُأتي من قوة.  حمایتهاالتعظیم، فمن واجب المسلم الدفاع عن دینه وعقیدته، و 

  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل التحذیر من االستهزاء بالدین

 .Uزاء بدین اهللا بیان خطر االسته -١
 الدعوة إلى محاربة المستهزئین بكل الوسائل. -٢
 التحذیر من عاقبة المستهزئین. -٣
 .Uمن عبث العابثین، وتعظیم دین اهللا  Uالحث على حمایة دین اهللا  -٤
 بیان أهمیة معرفة المسلم بدینه، وأحكامه، والحث على تعلمها وتطبیقها. -٥

 
  .المذموم  االختالف منهجیة المطلب الثاني:

الـذي حـدث هـو و ، مـن االخـتالف المـذموم اً تناولت سورة الجاثیـة نوعـأوًال: اختالف بني اسرائیل: 
علي بني اسرائیل بكثیر من النعم، وفضلهم علي غیرهم ممـن  Uبین بني اسرائیل، فقد أنعم اهللا 

هــم فــي زمــانهم، وآتــاهم العلــم والبینــات والحجــج والبــراهین ، لكــنهم وبعــد هــذا العلــم الَبــیِّن الواضــح 
والمزیل ألي خالف قد یحصل، اختلفوا، وتفرقوا، وسبب هذا التفـرق واالخـتالف هـو الحسـد الـذي 

ریاســة والزعامــة، فلــیس لهــم عــذر فــي اخــتالفهم هــذا ألنــه لــم یــأت عــن فــي أنفســهم، وطلبــًا وحبــًا لل
ــم الــذي أنزلــه اهللا  وبینــه لهــم فــي التــوراة علــي لســان موســى مــا  Uجهــل بــل كــان لــدیهم مــن العل

[َوَآَتْينَـاُهْم َبيِّنَـاٍت یمنعهم من االختالف، لكنهم تناسوا هذا العلم ورموه وراء ظهورهم قـال تعـالى: 
اَمِة فِيَام َكاُنوا فِيِه َفَام اْخَتَلُفوا إِالَّ ِمْن َبْعِد َما َجاَءُهُم الِعْلُم َبْغًيا َبْينَُهْم إِنَّ َربََّك َيْقِيض َبْينَُهْم َيْوَم الِقيَ ِمَن األَْمِر 

ــوَن]  َتلُِف ــة:َخيْ حاســبهم ســیحكم بــین بنــي اســرائیل ویقضــي بیــنهم  یــوم القیامــة وی Uاهللا    }١٧{اجلاثي
بهــم إلـــى الكفـــر والتنـــازع والفرقـــة، وفــي هـــذه اآلیـــة تحـــذیر لألمـــة  خـــتالف الـــذي أدىعلــى هـــذا اال
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اإلسالمیة أن تختلف وتتنازع فیما بینها بعـد أن جاءهـا الحـق البـین الظـاهر، وال یكونـوا مثـل بنـي 
  .)١(إسرائیل  لعظة، ویحذروا أن یقعوا فیما وقع فیه بنوإسرائیل بل یأخذوا العبرة وا

  :ینقسم االختالف إلى نوعینثانیًا: أنواع االختالف: 
الدین وهو یؤدي إلى تكفیر األمة  أصول اختالف مذموم: وهو االختالف في الحق، وفي -١

هـذا النـوع هـو الـذي ، و )٢(بعضها بعضًا، وهذا النوع غیر جائز، ألن الحق یجب األخذ به
سرائیل والذي أدى إلى الفرقة والتنازع، وقـد نهـت آیـات كثیـرة عـن هـذا النـوع إ وقع فیه بنو

ُقـوا] من االختالف قال تعـالى:  وقـال   }١٠٣{آل عمـران:[َواْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللاِ َمجِيًعـا َوَال َتَفرَّ
ُقوا َواْخَتَلُفوا ِمْن َبْعِد َما َجـاَءهُ  تعـالى: ـْم َعـَذاٌب [َوَال َتُكوُنوا َكالَِّذيَن َتَفرَّ ُم الَبيِّنَـاُت َوُأوَلئِـَك َهلُ

ــيٌم] كمــا نهــت األحادیــث النبویــة عــن هــذا النــوع مــن االخــتالف عــن  }١٠٥{آل عمــران: َعظِ
ــَتْفَتِرقُ  rاهللا  رســول قــال: قــال t مالــك بــن عــوف ــي (َس ِت ــى ُأمَّ ــْبِعینَ  ِبْضــعٍ  َعَل  ِفْرَقــًة، َوَس

ُمونَ  ِبَرْأِیِهمْ  اْألُُمورَ  َیِقیُسونَ  َقْومٍ  ِفْرَقةُ  َأْعَظُمَها فَنهـى النبـي  )٣()اْلَحـَرامَ  َوُیَحلِّلُـونَ  اْلَحَاللَ  َفُیَحرِّ
r  ود والنصـارى عـن عبـدإلیهـاألمة عن االختالف في أصـل الـدین والكتـاب، كمـا فعلـت 
 علینـا فخـرج آیـة، فـي اختلفـا رجلـین أصـوات سـمع  rأن الرسول  :قال t عمرو بن اهللا

 ِفـي بِـاْخِتَالِفِهمْ  قَـْبَلُكْم، َكـانَ  َمنْ  َهَلكَ  (ِإنََّما: فقال الغضب، وجهه في یعرف ،r اهللا رسول
 .)٤()اْلِكَتابِ 

 )٥(االختالف المحمود وهو الموافق للكتاب والسنة، ویكون في الفروع والمسائل االجتهادیة -٢
 -عـنهمرضـي اهللا –والصـحابة والتـابعین، فقـد ثبـت أن الصـحابة  rوقد حدث أیـام النبـي 

ولـم ینهـاهم،  rقریظـة، فـأقرهم النبـي  بنـي غـزوة فـي العصـر لصـالة االجتهـاد في اختلفوا
 َحَكـمَ  :(ِإَذا rاهللا  رسـول قـال: قـال  tهریـرة أبـي كما أن الحاكم المجتهد له أجـران، عـن

، بـل إن االخـتالف فـي )٦()َأْجرٌ  َفَلهُ  َفَأْخَطأَ  اْجَتَهدَ  َوإَِذا َأْجَراِن، َفَلهُ  َفَأَصابَ  َفاْجَتَهدَ  اْلَحاِكُم،

                                                           
       النســــفي التأویــــل،  وحقــــائق التنزیــــل . مــــدارك )٢٤٦-٢٤٥/ ٧( كثیــــر ابــــن العظــــیم، القــــرآن انظــــر: تفســــیر )١(
)٣٠١/ ٣(.  
  .)٤٣/ ٤( ابن عاشوروالتنویر،  انظر: التحریر )٢(
  . )١٠٤سبق تخریجه( ص:  )٣(
  .)٥٧/ ٨( )٦٨٧٠القرآن (ح:  في االختالف عن النهي مسلم، كتاب العلم، باب صحیح )٤(
  .)٣٨٥/ ٥( والتربیة، المغراوي والمنهج العقیدة في السلف مواقف انظر: موسوعة )٥(
  .صححه األلباني  )٣٩٦/ ٥()٥٨٨٩(ح: الحكم في اإلصابة الكبرى، النسائي، كتاب القضاء، ثواب السنن )٦(
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االجتهاد فیه مصلحة لألمـة، بتنـوع األحكـام، كالمـذاهب األربعـة، فهـي كنـز وثـروة لألمـة، 
 .)١(األمة على تیسیرالالتخفیف و  فیه بل فیه، ضرر ال فهذا النوع

  تذكر الباحثة بعضًا منها فیما یلي: )٢(هناك عدة أسباب لالختالفثالثًا: أسباب االختالف: 
 لذات .غي وحسد وحب لفساد النیة، وهذا لما في النفس من ب  -١
 الجهل بحقیقة األمر المتنازع علیه. -٢
 الجهل بالدلیل الذي یستدل به كال الطرفین. -٣
 جهل كل طرف بالحق الذي مع الطرف اآلخر.  -٤
 الهوى والظن. اتباعالجهل بالدین وأحكامه،  -٥
 قلة العلم، وتفاوت العقول واألفهام. -٦
 اإلسالمي. المجتمع أفراد بین والتمزق التفرق الدین، فهو یؤدي إلى في الغلو -٧
خطــر االخــتالف المــذموم علــى الفــرد واألمــة بأســرها، وأن هنــاك اخــتالف  یتبــین ممــا ســبق     

ٕان اختلف البعض فـي بعـض محمود، وهو من األمور المطلوبة، فهو یمیز بین الحق والباطل، و 
إسـرائیل، وعلـى اإلنسـان أن  دون الزیـغ عنـه، كمـا فعلـت بنـو Uلیهم تحكیم شرع اهللا القضایا، فع
  العباد كلهم ویكافئ من اتبع سبیله والتزم بأوامره. مطلع على Uیعلم أن اهللا 

 
 منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل االختالف المذموم.

 بیان خطر االختالف المذموم على الفرد واألمة. -١
حـــدث مـــع بنـــي اســـرائیل، وعـــدم الســـیر علـــى  الـــدعوة إلـــى أخـــذ العبـــرة والعظـــة ممـــا -٢

 نهجهم.
 الدعوة إلى احترام آراء اآلخرین، وتقبلها إن كانت صحیحة. -٣
 بیان أهمیة الرجوع إلى القرآن والسنة، في األمور المتنازع علیها. -٤
 بیان أن االختالف في المسائل االجتهادیة محمود، بل هو مفید لألمة. -٥
 لتمسك بها.الدعوة إلى تعلم أحكام الدین، وا -٦
 الهوى والظن، وخاصة في مسائل الدین. اتباعالتحذیر من  -٧

  
                                                           

  .)١٥٨: ص( اإلسالم، الغزالي نفهم انظر: كیف )١(
  .)١٤٨/ ١(المستقیم، ابن تیمیة  الصراط انظر: اقتضاء )٢(
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  المطلب الثالث  : منهجیة والیة المتقین .

ولي المتقین، فهـم قـد اتصـفوا بصـفات جعلـتهم یفـوزون بوالیـة  Uبینت سورة الجاثیة ان اهللا      
  وفیما یلي تبین الباحثة هذا األمر: Uاهللا 

الولي، أي هو المتصرف لخلقه بما یعود علیهم بالنفع  Uمن أسماء اهللا : المتقینأوًال: اهللا ولى 
ن الذین التزموا بالفرائض، فالمتقو  }١٩{اجلاثية:[َواهللاُ َوِيلُّ اُملتَِّقَني] قال تعالى:  )١(في الدنیا واآلخرة

، فیدافع عنهم ویحمیهم من كید الكائدین فال Uواجتنبوا المعاصي، هم الذین یتوالهم اهللا 
، كما أن )٢(معهم وناصرهم، وهو الذي یخرجهم من الظلمات إلى النور Uیصیبهم األذى فاهللا 

الة تثبت من الطرفین ابالتزامهم بالطاعات وابتعادهم عن المعاصي، فالمو  Uأولیاء اهللا  المتقین
 المتقینإحسان وتفضل ونصر وتأیید، أما والیة  Uوٕان كان أحدهما أعظم من اآلخر فوالیة اهللا 

فالمتقین هم أولیاء  }٣٤{األنفال: ]إِْن َأْولَِياُؤُه إِالَّ اُملتَُّقونَ [قال تعالى:  )٣( Uفهي طاعة وعبادة هللا 
 U، فالمؤمنین أولیاء اهللا )٤(بما اتصفوا به من صفات جعلتهم یصلون الى هذه المكانة Uاهللا 

هللا  اً ومن كان ولی Uتدرك باإلیمان والتقوي، فالمؤمن التقي ولي اهللا  Uفوالیة اهللا  وهو ولیهم،
U  فهو ولي الرسولr النَّبِيُّ َأْوَىل بِاُملْؤِمنَِني [ قال تعالى: )٥(ومن كان كذلك فهو ولي المؤمنین

 }٧١{التوبة: ]َأْولَِياُء َبْعضٍ َواُملْؤِمنُوَن َواملُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم [ وقال تعالى: }٦{األحزاب:] ِمْن َأْنُفِسِهمْ 
ُكُم اهللاُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن [ ن قال تعالى:ن ولیهم اهللا ورسوله والمؤمنو فالمؤمنو  َام َولِيُّ إِنَّ
هم أولیاء ن ن الذیثم المؤمنو  rثم النبي  Uفال ناصر للمؤمنین سوى اهللا  }٥٥{املائدة:]َآَمنُوا

ن بعضهم، وقد ذكر في اآلیة الكریمة كلمة ولیكم ولم یقل أولیاؤكم بعض حیث ینصر المؤمنو 
  . )٦(والمؤمنین على التبع rعلى األصالة، ولرسوله  Uلیبین أن الوالیة هللا 

                                                           
  .)١٨٩/ ٧(كثیر ابن العظیم، القرآن انظر: تفسیر )١(
  .)١٥٢/ ٢٥( المراغي . تفسیر )٧١/ ٢٢(الطبري  البیان، انظر: جامع )٢(
  .)٤٦٧: ص( االعتدال، الذهبى منهاج من انظر: المنتقى )٣(
  .)٣٣٨: ص( والصلوات، الحوامدي باألذكار المتعلقة والمبتدعات انظر: السنن )٤(
  .)٢٣٦: ص( السعدي انظر: تفسیر كالم المنان،  )٥(
  .)١٣٢/ ٢( البیضاوي التنزیل، أنوار: انظر )٦(
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صفًا واحدًا في  الظالمون بعضهم بعضًا، ویقفونینصر  ن بعضهم أولیاء بعض:ثانیًا: الظالمو
ولكن هذه الوالیة  }١٩{اجلاثية:] َوإِنَّ الظَّاملَِِني َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعضٍ [ وجه المؤمنین قال تعالى:

والنصرة ال تكون إال في الدنیا أما في اآلخرة فال تنفعهم والیتهم هذه شیئًا، فال تدفع عنهم 
َوالَِّذيَن [ قال تعالى: بینت آیات أخرى أن ولیهم الشیطان ا، كم)١(باً االعقاب، وال تجلب لهم ثو 

ُلَامِت ُأوَلئَِك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم فِيهَ   ]ا َخالُِدونَ َكَفُروا َأْولَِياُؤُهُم الطَّاُغوُت ُخيِْرُجوَهنُْم ِمَن النُّوِر إَِىل الظُّ
یاه بالفطرة، إ Uلي الكفار حیث یخرجهم من النور الذي منحهم اهللا و فالشیطان هو  }٢٥٧{البقرة:

 .)٢(الشهوات المؤدیة بهم إلى الخلود في  نار جهنم وبئس المصیر اتباعإلى ظلم الكفر والفساد و 
عن  Uفالكفار أعداء المؤمنین، لذلك َنهى اهللا  اتخاذ الكافرین أولیاء:عن ن ثالثًا: َنهي المؤمنی

َال َجتُِد َقْوًما ُيْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوالَيْوِم [: قال تعالىالیتهم تعتبر من نواقض اإلیمان والیتهم بل أن و 
وَن َمْن َحادَّ اهللاَ َوَرُسوَلهُ  فاآلیات صریحة في َنهي المؤمنین عن مواالة   }٢٢{املجادلة: ]اآلَِخِر ُيَوادُّ

ِخِذ [ الكفار قال تعالى: اُملْؤِمنُوَن الَكافِِريَن َأْولَِياَء ِمْن ُدوِن اُملْؤِمنَِني َوَمْن َيْفَعْل َذلَِك َفَلْيَس ِمَن اهللاِ َال َيتَّ
ُرُكُم اهللاُ َنْفَسُه َوإَِىل اهللاِ املَِصريُ  ٍء إِالَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاًة َوُحيَذِّ بريء  Uفإن اهللا   }٢٨{آل عمران: ]ِيف َيشْ

لهم سلطان وینال المؤمنین أذاهم فال بأس  ینه داخل في الكفر، إال أن یكونعن د منه وهو مرتد
وم القیامة، كما ال ، وللموالین الكفار عذاب شدید ی)٣(أن یظهروا لهم الوالیة باللسان دون القلب

ُذوا ِمْن ِمْن َوَرائِِهْم َجَهنَُّم َوَال ُيْغنِي َعنُْهْم َما [ هم شیئًا قال تعالى: ینفعهم أولیاؤ  َ َكَسُبوا َشْيئًا َوَال َما اختَّ
ْم َعَذاٌب َعظِيمٌ    . }١٠{اجلاثية:] ُدوِن اهللاِ َأْولَِياَء َوَهلُ

للمؤمنین آثار عظیمة  Uمما ال شك فیه أن لوالیة اهللا  للمؤمنین: Uثالثًا: آثار والیة اهللا 
  توضحها الباحثة فیما یأتي:

اهللاُ َوِيلُّ الَِّذيَن َآَمنُوا [إخراجهم من ظلمات الكفر والضالل إلى نور اإلیمان قال تعالى:  -١
ُلَامِت إَِىل النُّورِ  ِرُجُهْم ِمَن الظُّ   }٢٥٧{البقرة: ]ُخيْ

َوَمْن َيتََولَّ اهللاَ َوَرُسولَُه َوالَِّذيَن َآَمنُوا [قال تعالى:  Uوالمعونة، فهم من حزب اهللا  النصرة -٢
  }٥٦{املائدة: ]َفإِنَّ ِحْزَب اهللاِ ُهُم الَغالُِبونَ 

                                                           
  .)١٥٢/ ٢٥( المراغي تفسیر انظر: )١(
  .)١٥٥/ ١( البیضاوي التنزیل، انظر: أنوار )٢(
  .)٣١٣/ ٦(الطبري  البیان، جامع :انظر )٣(
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ُأوَلئَِك ...َبْعضٍ َواُملْؤِمنُوَن َواُملْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء [قال تعالى:  Uتنالهم رحمة اهللا  -٣
َمحُُهُم اهللاُ إِنَّ اهللاَ َعِزيٌز َحكِيمٌ     }٧١{التوبة:] َسَريْ

َأَال إِنَّ َأْولَِياَء اهللاِ َال َخْوٌف َعَلْيِهْم َوَال ُهْم [ ال ینالهم الخوف والحزن قال تعالى: -٤
َزُنونَ  نهم ال یحزنون على ما في اآلخرة، كما أ Uفال یخافون عقاب اهللا  }٦٢يونس:{]َحيْ

   .)١(فاتهم من الدنیا 
َعَلْيِهْم َوَال ُهْم َأَال إِنَّ َأْولِيَاَء اهللاِ َال َخْوٌف [في الدنیا واآلخرة قال تعالى:  لهم البشرى -٥

َزُنونَ  ْنَيا َوِيف اآلَِخَرِة َال َتْبِديَل لَِكلَِامِت اهللاِ َذلَِك ُهَو الَفْوُز * ...  َحيْ ى ِيف اَحلَياِة الدُّ ُم الُبْرشَ َهلُ
  }٦٤-٦٢{يونس:] الَعظِيمُ 

 قال: قال  tهریرة أبي عنهم ومحاربة أعدائهم ففي الحدیث القدسي عن Uدفاع اهللا  -٦
 )٢()ِبالَحْرِب... آَذْنُتهُ  َفَقدْ  َوِلی ا ِلي َعاَدى َمنْ : َقالَ  اللَّهَ  (ِإنَّ :  r اهللا رسول

 
  منهجیات اإلصالح والتغییر من خالل والیة المتقین

 بیان أهمیة االلتزام بالطاعات واالبتعاد عن المعاصي. -١
 التحذیر من والیة الكافرین. -٢
 والمؤمنین. rورسوله  Uالدعوة إلى التمسك بوالیة اهللا  -٣
 . الكفار الدعوة إلى تدبر عاقبة مواالت -٤
 بیان عدم نفع والیة الكفار وأنها حسرة علیهم یوم القیامة. -٥
 بیان عاقبة من یتولى الكفار. -٦

 
  الهوى . اتباعطلب الرابع : منهجیة التحذیر من الم

الهــوى یكــون بمیــل  اتبــاعوالمیــل، ف المحبــة وهــو، هــوى جمــع األهــواءالهــوى:  اتبــاعأوًال: مفهــوم 
الـنفس وانحرافهـا نحـو الشـيء، ویطلــق عـادًة علـى الزیـغ والضـالل، فقــد انحـرف طائفـة مـن النــاس 

                                                           
  .)١١٨/ ١٥( البیان، الطبري انظر: جامع )١(
  ).٦١) سبق تخریجه ( ص: ٢(
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وال دلیـل  Uعن الحق واتبعوا الباطل، وجعلوا دینهم األعمال التي أحبوها والتي لم یـأمر بهـا اهللا 
، فــال )١(هاتباعــفــي الحــق و علیهــا، وذلــك ألنهــم عطلــوا عقــولهم وقلــوبهم عــن العمــل وعــن التفكیــر 

لتبینـوا  rعجب أنهم ضلوا الطریق، ولو أنهـم أعملـوا عقـولهم وقلـوبهم ونظـروا بمـا جـاء بـه محمـد
میل الطبـع إلـى مـا یالئمـه، وقـد ُجعـل هـذا المیـل  واتبعوه، وذكر ابن القیم أن الهوىالحق وعلموه 

 یصح ذم الهوي على اإلطالق، في اإلنسان لضرورة بقائه، كالمیل للطعام والشراب وغیرهما، فال
عنـد الحـد الـذي معظم األحیان ال یقف صـاحب الهـوى  الهوى، وفي اتباعوٕانما یذم من یفرط في 

ه، فصــار اتباعــرســمه لــه الشــرع، لــذلك ُذم الهــوى، ألنــه یجلــب الضــرر علــى صــاحبه المفــرط فــي 
  .)٢(بصاحبهالغالب في استعماله أنه مذموم، وقد قیل أنه سمي بذلك ألنه یهوي 

الهوى  اتباعكافرًا بالمطلق فبأنه ال نستطیع الحكم على من اتبع هواه  الهوى: اتباعثانیًا: منازل 
واتبـع هـواه فلـم یحـرم حرامـًا، ویحلـل حـالًال، وهـذا  Uعدة منازل فقد یكون كفرًا إذا لم یـؤمن بـاهللا 

مــا بینتــه ســورة الجاثیــة، وقــد یكــون شــرك أكبــر كتكــذیب الرســول واالســتهزاء بــه، وقــد یكــون شــرك 
إن  اً ، وقـد یكـون مبتـدع إن فعـل أمـرًا غیـر مكفـر، وقـد یكـون عاصـیUأصغر كـالحلف بغیـر اهللا 

صــاحبه مــن خــالل  الهــوى أنــواع یحكــم علــى عاتبــاالصــغیرة، مــن هنــا كــان  فعــل الــذنوب واآلثــام
  .)٣(فعله

أهـواء  اتبـاععـن  rنهـت اآلیـات فـي سـورة الجاثیـة محمـد  أهواء الكفـار: اتباعثالثًا: النَّهي عن 
فالجـاهلون ال یعرفـون الحـق  }١٨{اجلاثيـة:] َوَال َتتَّبِْع َأْهَواَء الَِّذيَن َال َيْعَلُمـونَ [الجاهلین قال تعـالى: 

، مـن هنـا )٤( Uهم، وٕاال كان الهالك وعقاب اهللا اتباعمن الباطل، لذلك یجب الحذر منهم وعدم 
ه، ألن ضــــررهم كبیـــر علــــى  نـــأهـــواء الــــذین ال یعلمـــون الحــــق وال یتبعو  اتبــــاعكـــان التحــــذیر مـــن 

لینــال المــؤمن  الهــوى اتبــاعواالبتعــاد عــن  Uالمســلمین، فكــان البــد مــن التمســك بمــا أمــر بــه اهللا 
ِه َوَهنَى النَّْفَس َعِن اَهلـَوى[ ویدخل جنته قال تعـالى: Uرضا اهللا  ا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ َفـإِنَّ اَجلنَّـَة * َوَأمَّ

                                                           
والتنویر، ابن  .التحریر )١٤٩: ص( واالبتداع، عبد الرؤوف عثمان تباعاال بین الرسول انظر: محبة )١(

  .)٣٤٨/ ٢٥( عاشور
  .)١٢: ص( الهوى، ابن القیم انظر: ذم )٢(
  .)٤٦: ص(، التویجري  الحولیة انظر: البدع )٣(
  .)٧٠/ ٢٢( الطبري البیان، انظر: جامع )٤(



  
 

٢١٤ 
 

ــْأَوى ــَي اَمل وابتعــد عــن أهــواء  Uوهــذا هــو الجــزاء لمــن تمســك بمــا أمــر اهللا  }٤١-٤٠{النَّازعــات:] ِه
  المفسدین الذین یریدون أن یكون الجمیع ضاًال مثلهم.

اتخـذ الظـالم دینـه بهـواه، فكـل مـا تشـتهیه نفسـه وتحبـه وتطلبـه رابعًا: ضالل من اتخذ الهه هواه: 
َأَفَرَأْيـَت َمـِن [ قال تعالى: )١(، ولم یأتمر بأوامرهUلبى لها ما ترید، ولم ینتهي بما َنهى عنه اهللا 

ُه َهَواهُ  َذ إَِهلَ َ ، وال یهتمـوا إال rفمثـل هـؤالء ال یبـالون بـالحق الـذي جـاء بـه محمـد   }٢٣{اجلاثيـة:] اختَّ
لحیاتهم الدنیا وزینتها، وأغفلوا وتناسوا اآلخرة ونعیمها، فعمیت أبصارهم وصمت آذنهم عن الحق 

ُه َهَواُه َوَأَضلَّ [قال تعالى:  َذ إَِهلَ َ ـِه َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ ُه اهللاُ َعَىل ِعْلٍم َوَخَتَم َعَىل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعـَل َعـَىل َبَرصِ
كما أنهم استمعوا للضالین أمثالهم، ولم یستمعوا ألصحاب الحق قال تعالى:  }٢٣{اجلاثية:] ِغَشاَوةً 

ونَ [ ــًريا َلُيِضــلُّ ــِدينَ  َوإِنَّ َكثِ ــُم بِاُملْعَت ــَو َأْعَل ــَك ُه ــٍم إِنَّ َربَّ ــْريِ ِعْل ــَأْهَوائِِهْم بَِغ وقــد كــان   }١١٩{األنعــام: ]بِ
ـــوا ال ـــأثیرهم كبیـــر )٢(مـــنهم تســـمعوا وال تجـــادلوهم وال األهـــواء أهـــل تجالســـوا الســـابقین یقول ، ألن ت

بــه إلــى الهــالك قــال  وخطیــر، باإلضــافة إلــى أن الشــیطان یــزین لإلنســان أعمالــه الباطلــة المؤدیــة
ُه َيأْ [تعالى:  ْيَطاِن َفإِنَّ ْيَطاِن َوَمْن َيتَّبِْع ُخُطَواِت الشَّ َا الَِّذيَن َآَمنُوا َال َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت الشَّ ُمُر بِالَفْحَشـاِء َيا َأهيُّ

هـوي الـنفس، ألنهـا إن ظفـرت بـه أهلكتـه،  اتبـاعفـالمؤمن علیـه أن یحـذر مـن  }٢١{النور:] َواُملنَْكرِ 
وأصـبح منقــادًا لهـا یلبــي لهــا كـل رغباتهــا، وٕان ظفــر بهـا وغلبهــا أصـبحت هــي منقــادة لـه تلبــي مــا 

، ومـــا كـــان انحـــراف أصـــحاب البـــدع إال ألنهـــم اتبعـــوا هـــواهم، )٣(یأمرهـــا بـــه، فیفـــوز فـــوزًا عظیمـــاً 
مي الصــحیح لــذلك ُســمي هــؤالء المبتــدعون وغلبــتهم أنفســهم فاتبعوهــا، وابتعــدوا عــن الــنهج االســال

  بأهل األهواء.

النفس مجبولـة علـى حـب الهـوى، وطاعـة الـنفس فـي نیـل مبتغاهـا،   الهوى: اتباعخامسًا: أضرار 
وٕان لــم ُتزجـــر أجبــرت اإلنســـان علـــى تحقیــق مـــا تهــواه، مستأنســـة بـــاآلراء الفاســدة، والكاذبـــة التـــي 

 Uالهوى یؤدي إلى االنحراف عن الطریق المستقیم الذي وضـحه اهللا  اتباع، ف)٤(یزینها الضالون

                                                           
  .)٧٥/ ٢٢( الطبري، البیان جامعانظر:  )١(
  .)٥٩/ ١٢( اإلیمان، البیهقي شعب :انظر )٢(
  .)٧٥/ ١( القیمالشیطان، ابن  مصاید من اللهفان إغاثة :انظر )٣(
  .)٣٦: ص( الهوى، ابن القیم انظر: ذم )٤(



  
 

٢١٥ 
 

الهــوي لــه أضــرار كبیــرة وخطیــرة،  اتبــاعفــي ســنة، فــال شــك أن  rفــي كتابــه الكــریم، وبینــه النبــي 
 توضح الباحثة بعضًا منها فیما یلي:

َام َيتَّبُِعـوَن َأْهـَواَءُهْم َوَمـْن َفإِْن َملْ َيْسَتِجيُبوا َلَك َفاْعَلْم [الضالل وعدم االهتداء قال تعالى:  -١ َأنَّ
ـِدي الَقـْوَم الظَّـاملِِنيَ  َبَع َهـَواُه بَِغـْريِ ُهـًدى ِمـَن اهللاِ إِنَّ اهللاَ َال َهيْ وقـال  } ٥٠:القصـص{ ]َأَضلُّ ِممََّن اتَّ

ُه اهللاُ َعَىل ِعْلٍم [ تعـالى: ُه َهَواُه َوَأَضلَّ َذ إَِهلَ َ َوَخـَتَم َعـَىل َسـْمِعِه َوَقْلبِـِه َوَجَعـَل َعـَىل َأَفَرَأْيَت َمِن اختَّ
ُرونَ  ِديِه ِمْن َبْعِد اهللاِ َأَفَال َتَذكَّ ِه ِغَشاَوًة َفَمْن َهيْ فمـن اتبـع هـواه یعلـم ضـالله  }٢٣{اجلاثيـة:] َبَرصِ

الـدالئل الدالـة علـى الحـق، وانحرافه عن الطریـق الحـق، فـال یسـمع لـه أو یـتعظ باآلیـات و 
 .)١(عتبر فهو في ضالله بعیدًا عن الهديوال ی وال یرى

ـا َجَعْلنَـاَك َخلِيَفـًة ِيف [االبتعاد عن طریق الحـق والظلـم فـي الحكـم قـال تعـالى:  -٢ َيـا َداُووُد إِنَّ
وَن َعـْن األَْرِض َفاْحُكْم َبْنيَ النَّاِس بِاَحلقِّ َوَال َتتَّبِِع اَهلَوى َفُيِضلََّك َعـْن َسـبِيِل اهللاِ إِنَّ الَّـِذيَن َيِضـلُّ 

ْم َعَذاٌب َشِديٌد بَِام َنُسوا َيْوَم اِحلَساِب  فـال شـك أن  الحكـم مـن األمـور  }٢٦{ص:] َسبِيِل اهللاِ َهلُ
الهــوى یبعــد  اتبــاع، و Uالمهمــة التــي یجــب أن یكــون فیهــا العــدل بنــاًء علــى مــا أنــزل اهللا 

 فمن یفعل ذلك له عذاب مهین .  Uالحاكم عن العدل والحكم بما أنزل اهللا 
بِْعَهـا َوَال [المستقیم قال تعـالى:  الصراط عن االنحراف -٣ يَعٍة ِمَن األَْمِر َفاتَّ ُثمَّ َجَعْلنَاَك َعَىل َرشِ

بالشـریعة الصـحیحة والطریـق  rفقد جـاء محمـد  }١٨{اجلاثية: ]َتتَّبِْع َأْهَواَء الَِّذيَن َال َيْعَلُمونَ 
أهواء الكفار یؤدي إلى الزیغ عن الصـراط المسـتقیم  اتباعالمستقیم الموصل إلى الجنة، و 

 الذي جاء به.
ا َمْن َطَغىودخول النار قال تعالى:  rاستحقاق عذاب اهللا  -٤ ْنَيا* [َفَأمَّ َفـإِنَّ * َوَآَثَر اَحلَياَة الـدُّ

  }٣٩-٣٨-٣٧ازعات:{النَّ  اَجلِحيَم ِهَي اَملْأَوى]
الهوى من  اتباعالهوى وعواقبه الوخیمة، المؤدیة إلى النار، ف اتباعخطر  مما سبق یتبین     

أخطر المضالت لإلنسان إذ أنه یغیب عقله عن التفكیر الصحیح، وال یفكر إال في شيء واحد 
وهو ارضاء شهواته، فعلى المؤمن الحذر من السیر وراء النفس وشهواتها، فال یجعلها تقوده، بل 

تبعین ، كما علیه أن یحذر من الكافرین الضالین المUهو من یقودها ویربیها على رضا اهللا 
، Uأهوائهم أن یضلوه، ویغروه بما عندهم من نعیم الدنیا الزائل، ولیجعل بین عینیه مخافة اهللا 

                                                           
  .)١٠٨/ ٥( ، البیضاوي التأویل وأسرار التنزیل انظر: أنوار )١(
  



  
 

٢١٦ 
 

بها ویلهث وراءها متناسیًا أنه  ینخدعفالیوم نحن نجد مغریات الحیاة كثیرة ومتنوعة، فالبعض 
 ویحاسب على كل صغیرة وكبیرة. Uسیقف أمام اهللا 

  الهوي اتباعالل التحذیر من منهجیات اإلصالح والتغییر من خ

 الهوى. اتباعبیان خطورة   -١
 هم. والحذر من فتنتهم والسیر خلفهم.الضالین المتبعین أهواء اتباعمن  التحذیر -٢
 ، لنیل رضاه، والفوز بجنته. Uالدعوة إلى التمسك بالحق، المتمثل في شرع اهللا  -٣
 الهوى ال دلیل لهم، وأنهم قد غیبوا عقولهم وقلوبهم عن الحق. بیان أن متبعي -٤
 ، وسنة نبیه، للنجاة من الضالل واالنحراف. Uالحث على التمسك بكتاب اهللا  -٥
الكامـل لمـا تشـتهیه  تبـاعالـذي یـدفع صـاحبه إلـى الكفـر، واال بیان أن أخطر أنواع الهـوى -٦

 النفس.
 المتبعین أهوائهم.الدعوة إلى أخذ العبرة والعظة من عاقبة  -٧
 الحث على معرفة أسباب الهوى، وأضراره، للتمكن من اتقائها. -٨

 
  الظن. اتباعالمطلب الخامس : منهجیة ترك 

 الشــك طرفــي أحــد: الظــن: النقــیض، وقیــل احتمــال مــع الــراجح االعتقــاد هــوأوًال: مفهــوم الظــن: 
[إِينِّ َظنَنْـُت َأينِّ ُمـَالٍق  منهـا العلـم والیقـین قـال تعـالى: ، ویأتي الظن بعدة معـانٍ )١(الرجحان بصفة

ُْم  وقال تعالى: }٢٠{احلاقَّة:ِحَسابَِيْه]  ِْم َوَأهنَّ ُْم ُمَالُقو َرهبِّ  }٤٦َراِجُعوَن] {البقرة: إليه[الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأهنَّ
ــا َوَمــا َنْحــُن بُِمْســَتْيِقنَِني]  ویـأتي بمعنــى الشــك قــال تعــالى:  ومنــه ســوء }٣٢{اجلاثيــة:[إِْن َنُظــنُّ إِالَّ َظن 

  .)٢(معا األمرین یحتمل فیما الخیر جانب على وترجیحه الّشرّ  جانب اعتقاد بمعنى الّظنّ 
ولم یتبعوه وأنكروا الدالئل التي جـاء بهـا مـن  rكذب الكافرون النبي محمد ثانیًا: ظن الكافرین: 

الظـن الـذي ال یغنـي مـن الحـق شـیئًا،  اتبـاع، ولم یكن لهـم دلیـل فـي تكـذیبهم هـذا إال Uعند اهللا 
علـیهم الظـن الـذي  Uالبعث ویوم الساعة وقد أنكـر اهللا بوقد تناولت سورة الجاثیة تكذیب الكفار 

لُِكنَـا إِالَّ قـال تعـالى:  rاتبعوه في تكذیب النبي  ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيـا َوَمـا ُهيْ [َوَقاُلوا َما ِهَي إِالَّ َحَياُتنَا الدُّ
ْم بَِذلَِك ِمْن ِعْلٍم إِْن ُهْم إِالَّ َيُظنُّوَن]  ْهُر َوَما َهلُ لقومـه أن هنـاك یـوم  rفقـد بـین محمـد  }٢٤{اجلاثيـة:الدَّ

                                                           
  .)١٤٤: ص( التعریفات، الجرجاني: انظر )١(
  .)٤٦٥٢/ ١٠( الكریم، عدد من المختصین الرسول أخالق مكارم في النعیم انظر: نضرة )٢(
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بوه، وقالوا ما یهلكنـا إال الـدهر، وهـم بهـذا آخر حیث یحاسب اإلنسان على أعماله، لكن قومه كذ
القول ال یستندون إلى دلیـل عقلـي أو نقلـي، بـل یتبعـون الظـن، وقـد جـاء الظـن بصـیغة المضـارع 

ــوَن] ، وقــد أثبــت لهــم )١(فــال یتبعــون غیــره كبیــرهم عــن صــغیرهم ویتلقــاه لیبــین أنهــم متبعــوه [َيُظنُّ
[َوإَِذا قِيـَل إِنَّ الظن قال تعالى:  اتباعبالدالئل قیام الساعة لكنهم أصروا على التكذیب و  rمحمد

ـــا  ـــاَعُة إِْن َنُظـــنُّ إِالَّ َظن  ـــا السَّ ـــْدِري َم ـــا َن ـــُتْم َم ـــا ُقْل ـــَب فِيَه ـــاَعُة َال َرْي ـــقٌّ َوالسَّ ـــَد اهللاِ َح ـــُن َوْع ـــا َنْح َوَم
ن الیقین في انكارهم للساعة بل الظن الـذي ال یسـتند إلـى لمكذبو فلم یتبع ا }٣٢{اجلاثية:بُِمْسَتْيِقنِنيَ 

ـا إِنَّ أي دلیل، فهـذا الظـن مـذموم وال یغنـي مـن الحـق شـیئًا قـال تعـالى:  [َوَمـا َيتَّبِـُع َأْكَثـُرُهْم إِالَّ َظن 
  . }٣٦الظَّنَّ َال ُيْغنِي ِمَن اَحلقِّ َشْيًئا إِنَّ اهللاَ َعلِيٌم بَِام َيْفَعُلوَن] {يونس:

أمـــر اٍالســـالم بـــالتحلي بمكـــارم األخـــالق، وَنهـــى عـــن  الظـــن: اتبـــاعالمـــؤمنین عـــن  ثالثـــًا: َنهـــي
َا الَِّذيَن َآَمنُـوا اْجَتنُِبـوا َكثِـًريا ِمـَن الظَّـنِّ إِنَّ  سوء الظن قال تعـالى: ااألخالق الذمیمة التي منه [َيا َأهيُّ

ــٌم] {احلجــرات: ــنِّ إِْث ــَض الظَّ المســلم بأخیــه المســلم ظــن الســوء، وقــد نهــت  فــال یجــوز ظــن }١٢َبْع
ــث النبویــة عنــه، عــن ــاُكمْ  rالنبــي  عــن قــال: tهریــرة أبــي األحادی ، قــال: (ِإیَّ ــِإنَّ  َوالظَّــنَّ  الظَّــنَّ  َف

  )٢()الَحِدیِث... َأْكَذبُ 
  ینقسم الظن إلى نوعین:رابعًا: أنواع الظن: 

ه المطلــوب مـن المســلم تجــاه أخیــوع هــو ظـن الخیــر : وهــو ظـن الخیــر بالمســلم، وهــذا النـ -١
، كمــا علیــه أن یلــتمس لــه األعــذار، وال یــدع للشــیطان ســبیل لیفــرق بینهمــا أو )٣(المســلم

 یلقي العداوة والبغضاء في نفسه تجاه أخیه المسلم.
 )٤(سوء الظن وهو مـن الكبـائر والمحرمـات إال إذا كانـت هنـاك قرینـة علیـه أو دلیـل علیـه -٢

   }١٢الظَّنِّ إِْثٌم] {احلجرات: [إِنَّ َبْعَض قال تعالى: 
  یقسم سوء الظن إلى قسمان كالهما من الكبائر:خامسًا: أقسام سوء الظن: 

ویعد من الكبائر فهو أعظم من الیأس والقنوط ألن فیه معناهما  Uسوء الظن باهللا  -١
ِه إِالَّ قال تعالى:   )١(وزیادة ِة َربِّ وَن] {احلجر:[َقاَل َوَمْن َيْقنَُط ِمْن َرْمحَ الُّ فمن ظن  }٥٦الضَّ

                                                           
 .)٣٦٣/ ٢٥( والتنویر التحریر )١٥٩/ ٢٥( المراغي تفسیر: انظر )١(

  .)١٩/ ٨( )٦٠٦٤ (ح: والتدابر التحاسد عن ینهى ما البخاري، كتاب األدب، باب صحیح )٢(
  .)٤٩: ص( الحدید - الحجرات: العثیمین انظر: تفسیر )٣(
  .)١٤٣/ ١( الكبائر، الهیثمي اقتراف عن انظر: الزواجر )٤(



  
 

٢١٨ 
 

لن یبعث من في القبور أو یسوي بین  U، أو أن اهللا rلن ینصر رسوله  Uأن اهللا 
ُه اهللاُ [قال تعالى: )٢(Uالمؤمنین والمجرمین فقد أساء الظن باهللا  َمْن َكاَن َيُظنُّ َأْن َلْن َينُْرصَ

ْنيَا َواآلَِخَرِة َفْلَيْمُدْد بَِسَبٍب  َامِء ُثمَّ لَِيْقطَْع َفْلَينُْظْر َهْل ُيْذِهبَنَّ َكْيُدُه َما ِيف الدُّ إَِىل السَّ
َب اُملنَافِِقَني َواُملنَافَِقاِت :فمثل هؤالء لهم أشد العذاب قال تعالى }١٥{احلج:]َيِغيظُ  [َوُيَعذِّ

ْوِء َوَغِضَب اهللاُ َعَليِْهمْ  ْوِء َعَلْيِهْم َدائَِرُة السَّ َكاِت الظَّانَِّني بِاهللاِ َظنَّ السَّ كَِني َواُملْرشِ َوَلَعنَُهْم  َواُملْرشِ
ْم َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًريا]   همالغضب واللعنة ومصیر  Uفعلیهم من اهللا  }٦{الفتح:َوَأَعدَّ َهلُ

، من هنا كان الواجب حسن الظن Uالنار یعذبون فیها وهذا جزاء من أساء الظن باهللا 
 :َتَعاَلى اللَّهُ  (َیُقولُ  rالنبي  قال: قال t هریرة أبي ففي الحدیث القدسي عن Uباهللا 

ال یخیب  Uفإن اهللا  Uفالعبد كلما أحسن الظن باهللا  )٣()ِبي... َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  َأَنا
  ظن عبده. 

ســوء الظــن بالمســلمین: وهــو مــن الكبــائر التــي یزینهــا الشــیطان لإلنســان، فــیظن المســلم  -٢
قــال  )٤(عـن ذلــك وأمــر بالتمــاس األعــذار للمســلمین rبأخیـه المســلم شــرًا وقــد نهــى النبــي 

َا الَِّذيَن َآَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثًِريا ِمَن الظَّنِّ تعـالى:  ]  [َيا َأهيُّ فـال شـك  }١٢{احلجـرات:إِنَّ َبْعَض الظَّـنِّ
أن سوء الظن بالمسلمین له أضرار كبیرة، إذ أنه یسبب انتشار الحقد والبغضاء و الفرقة 

، لـذلك هـو مـن األخـالق المذمومـة التــي Uفـي صـفوف المسـلمین، كمـا أنـه یغضـب اهللا 
 یجب التخلص منها، وٕابدالها بحسن الظن بالمسلم.

: هنــاك عــدة وســائل یمكــن مــن خاللهــا معالجــة هــذا المــرض تــذكر ســوء الظــن سادســًا: عــالج
  الباحثة بعضًا منها:

 به، واالنتهاء عما َنهى عنه. Uااللتزام بما أمر اهللا  -١
بــأن یخلـص المســلم مـن األخــالق الذمیمـة وأن یجعلــه ممــن  Uالتضـرع والــدعاء إلـى اهللا  -٢

 . rیلتزم بمكارم األخالق، كما كان خلق النبي 
 والخوف من عقابه.  Uاستشعار عظمة اهللا  -٣

                                                                                                                                                                     
الكریم، عدد  الرسول أخالق مكارم في النعیم نضرة )١٥٠/ ١( الكبائر، الهیتمي اقتراف عن الزواجر: انظر )١(

  .)٤٦٥٢/ ١٠( من المختصین
  ).٢٠٦-٢٠٥/ ٣( المعاد، ابن القیم زاد انظر: )٢(
  .)١٢١/ ٩()٧٤٠٥(ح: : [َوُیَحذُِّرُكُم اُهللا َنْفَسُه] تعإلى اهللا قول كتاب التوحید، باب البخاري، صحیح )٣(
  .)١٤٣/ ١(الكبائر، الهیتمي اقتراف عن الزواجر: انظر )٤(
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ــــى مصــــلحة المســــلم، واالبتعــــاد عــــن مصــــاحبة مصــــاحبة األخیــــار ألنهــــم حریصــــو  -٤ ن عل
 .)١(األشرار، الذین یسعون إلى الفساد والتفرقة بین الصف المسلم

 الـتهم مقـام نفسـه أقـام "مـن tاالبتعاد عن مواطن الشبهات، فقد قال عمـر بـن الخطـاب  -٥
 )٢(الظن" به أساء من یلومن فال

 الدعوة إلى استخدام األدلة والبراهین والحجة في كافة األمور. -٦
أن الظن من أخطر األمور المؤدیة إلى الهالك كما حدث مع الكفـار، وأن  یتبین مما سبق     

خطر على المسلم، وخطر  صاحبها النار إذ لم یتب منها، فهوالظن من المعاصي التي قد تورد 
. ولیحســن العبــد الظــن بــاهللا يءعلــى المجتمــع المســلم بأســره، لــذلك وجــب االبتعــاد عــن الظــن الســ

Uال إذا كانت لدیه قرینة، وٕاال وقع ن بالمسلمین، وال یظن السوء بهم إن یحسن الظ، كما یجب أ
لك وجب العـودة إلـى اهللا في المعصیة، وسوء الظن ال ینتشر بین المجتمع إال إذا غاب الدین، لذ

U .والتمسك بشریعته ألن  التمسك بها سبب للفوز في الدنیا واآلخرة  
  الظن اتباعمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل ترك 

 بیان حقیقة الظن المهلك والمؤدي بالكفار إلى الخلود في النار. -١
 ن الحق شیئًا.بیان أن الكفار ال حجة لهم على كفرهم، وكل ما عندهم ظن ال یغني م -٢
 التحذیر من عاقبة سوء الظن. -٣
 ه.اتباعبیان حقیقة الظن المحمود، ووجوب  -٤
 الدعوة إلى التحلي بمكارم األخالق، واالبتعاد عن األخالق السیئة. -٥

  

  

   

                                                           
  .)٤٦٠/ ٨( المعاني، األلوسي انظر: روح )١(
  .)٢٠٢/ ٢( الدین، الغزالي علوم ) إحیاء٢(
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  الخاتمــة
الحمد هللا رب العالمین، حمدًا یلیق بجالل وجهه وعظیم سلطانه، ال نحصي ثناًء علیه هو       

كما أثنى على نفسه، وصالًة وسالمًا دائمین متالزمین على سـید الخلـق  سـیدنا محمـد صـلى اهللا 
  علیه وعلى آله  وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین وبعد:

أنهیــــت بحمــــد اهللا وفضــــله هــــذه الدراســــة، التــــي اعتمــــدت فیهــــا علــــى اســــتخالص منهجیــــات      
باآلیـات  مسـتدلةً اإلصالح والتغییر العقائدیة والدعویة واألخالقیة واالجتماعیة مـن جـزء الشـورى، 

مـا القرآنیة واألحادیث النبویة التي تدعم المنهجیات وتثریها، فما كان من توفیق فمن اهللا وحده، و 
خالصـًا عملـي هـذا أن یكـون  Uكان من خطأ أو زلل فمن نفسي ومـن الشـیطان، راجیـًة مـن اهللا 

  لوجهه الكریم، وأن ینفع به األمة اإلسالمیة.  

  ومن خالل هذه الدراسة توصلت الباحثة إلى العدید من النتائج ویمكن إجمالها فیما یأتي:     

ـــق اهللا   -١  Uعبثـــًا، فمهمـــة اإلنســـان عبـــادة اهللا  الخلـــق لغایـــة وهـــدف، فلـــم یخلقهـــم Uخل
 عمار األرض .وإ 

الكون وما فیه لخدمة اإلنسان، وهذه داللة واضحة على عنایـة ورحمـة اهللا  Uسخر اهللا  -٢
U .بهذا اإلنسان الضعیف 

لنـــا بالطریقـــة التـــي ترضـــیه دون  Uالـــنعم التـــي منحهـــا اهللا اســـتغالل المـــوارد و البـــد مـــن  -٣
 عها أو فسادها.سراف أو تبذیر، یؤدي إلى ضیاإ

 في الكون دالئل عظیمة تدل على وحدانیته وقدرته وعزته. Uبث اهللا  -٤

 وحده المستحق للعبادة، ألنه هو الخالق والمنعم والمتفضل على اإلنسان. Uاهللا   -٥

على اإلنسان أن أنزل القـرآن الكـریم الـذي فیـه النـور والهدایـة والرشـاد،  Uمن فضل اهللا  -٦
 وز في الدنیا واآلخرة.والصالح، والسعادة، والف
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فــي كتابــه الكــریم،  Uاإلنســان عرضــة لالنحــراف عــن الطریــق المســتقیم الــذي بینــه اهللا  -٧
 لالستقامة والصالح وال یكون ذلك إال من خالل القرآن الكریم. لذلك البد من العودة 

األخطـــار تحـــیط بـــالمؤمن مـــن أكثـــر مـــن اتجـــاه، أولهـــا خطـــر الشـــیطان، وخطـــر الكفـــار،  -٨
المنــافقین، وخطــر الــنفس التــي تتبــع الشــهوات، لــذلك البــد مــن االنتبــاه مــن كافــة وخطــر 

 األخطار، والحرص على تربیة النفس .

 صالحهم.بالنفس، ثم التأثیر باآلخرین، وإ  اإلصالح یبدأ -٩

كــل مســـلم مكلـــف باإلصــالح والتغییـــر، حســـب طاقتـــه وقدرتــه، وعـــدم الســـكوت والرضـــا  - ١٠
 بالفساد.

حه علــى المجتمــع ح الفــرد، فــإن صــلح الفــرد امتــد صــالصــالح المجتمــع أساســه صــال - ١١
 بأسره.

كـل مـا یتعلـق لاإلصالح والتغییر یشمل كافة جوانب ومناحي الحیاة، ألن القرآن شامل  - ١٢
 بالفرد وصالحه.

 تخـاذواداخلیة، وصـبر علـى مشـاق الحیـاة، رادة تغییر یحتاج إلى عزیمة وإ اإلصالح وال - ١٣
 یر واإلصالح.صحبة صالحة، لتعین الفرد على التغی

سبب ضعف األمة اإلسالمیة هو ابتعادها عن المنهج الرباني، لذلك قوة األمـة وعزتهـا  - ١٤
 تكون بالتمسك بدینها وكتابها.

أهمیة وحدة القیادة في توحید الصف المسلم، وجمع كلمة وشمل األمة، كما كانت زمن  - ١٥
الوصــول للـــرأي أ الشــورى المــؤدي إلــى وزمــن الخالفــة الراشــدة، وتطبیــق مبـــد rالرســول 

 األصلح.األفضل و 

 یجــب علــى كــل، وٕان كـان Uواجـب الــدعاة عظــیم ومهــم إلصـالح الفــرد، وتــذكیره بــاهللا  - ١٦
 مسلم النصح، واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
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یؤدیـان الهوى والظن ألنهما قد یفسـدان حیـاة المسـلم، بـل قـد  اتباعال بد من الحذر من  - ١٧
 به إلى الكفر. 

الكفــر ملــة واحــدة، فجمــیعهم اتبعــوا الهــوى، والظــن، ولــم یعملــوا عقــولهم وقلــوبهم لألدلــة  - ١٨
ـــة وقـــدرة اهللا  ـــى وحدانی ـــة عل ـــة الدال ـــًا، واســـتحقوا  Uالواضـــحة البین ،فخســـروا خســـرانًا مبین

 . Uعذاب اهللا 

 ضرورة التحلي باألخالق الفاضلة، المؤدیة إلى الفوز في الدنیا واآلخرة. - ١٩

والفـوز  Uفي سلوكه وأخالقه، وتطبیق سـنته، لنیـل رضـا اهللا  rبالنبي أهمیة االقتداء  - ٢٠
 في الدارین.

نســـان مخیـــر فـــي أعمالـــه، ویتحمـــل نتیجـــة اختیـــاره، ألن طریـــق اهللا المســـتقیم واضـــح اإل - ٢١
 منه. Uوَبیِّن، وطریق الشیطان واضح وقد حذر اهللا 

ینقـذها ویرجعهـا كل إنسان معرض للزلـل والخطـأ، ولكـن العاقـل هـو مـن یتـدارك نفسـه و  - ٢٢
إلى الطریق المستقیم، فكل ابن آدم خطاء، وخیر الخطائین التوابون، فباب التوبة مفتـوح 

، فال بد من الرجوع والعـودة، واالسـتغفار، واالبتعـاد عـن المعاصـي، Uإلى أن یشاء اهللا 
 والتزام الطاعات.

یید والتمكین مـن وكتابه هم حزب اهللا الموعودون بالنصر والتأ Uن بدین اهللا المتمسكو  - ٢٣
 ، مهما اجتمع علیهم الطغاة الظالمین . Uاهللا 

 الشیطان وحزبه. و العداء من أعداء الدین المتبعيالمؤمن معرض للحرب والظلم  - ٢٤

ال ینصــر الظــالمین حتــى لــو كــانوا مســلمین إال أن یعــودوا عــن ظلمهــم ألنفســهم  Uاهللا  - ٢٥
ال یغیــر حــال المســلمین لألحســن واألفضــل حتــى یغیــروا ویصــلحوا  Uوغیــرهم، ألن اهللا 

 أنفسهم.



  
 

٢٢٣ 
 

قریـــب مجیـــب، وخاصـــة  Uالـــدعاء صـــلة بـــین العبـــد وربـــه، فبـــاب الســـماء مفتـــوح، واهللا  - ٢٦
رب النـاس جمیعـًا، كمـا البـد للمسـلم أن  Uالمظلوم، حتى لوكان كـافرًا فعلیـه كفـره، فـاهللا 

 . Uیتحین وقت اإلجابة فیدعو اهللا 

فهــو المــنعم  Uشــكر هللا ، ومــن أهمهــا Uســباب كثیــرة ومتنوعــة لــدوام نعــم اهللا هنــاك أ - ٢٧
خـــرین واعترافـــه ه ال تحصـــى، كمـــا أن شـــكر المســـلم لآلتفضـــل علـــى اإلنســـان، فنعمـــمالو 

 على فعل الخیر. وسائل الدعوة وتلیین القلوب والحضبفضلهم، من 

بب فــي الفشـــل، ســیالمســلم، و الصــف ع عظــیم إذ أنــه یــذهب وحـــدة األمــة و خطــر التنــاز  - ٢٨
 الوهن.والضعف و 

 وحده، لذلك البد من التوكل علیه في كافة األمور. Uالتوفیق من اهللا  - ٢٩

ـــــوم اآلخـــــر یـــــدفع المســـــلم لاللتـــــزام بالطاعـــــات واالبتعـــــاد عـــــن  - ٣٠ اإلیمـــــان بالمالئكـــــة والی
متـــزودًا بكـــل مـــا  Uعلـــى االســـتعداد للقـــاء اهللا  اً المعاصـــي، ألن المســـلم یصـــبح حریصـــ

 تعدًا عن كل ما یغضبه.، مبUیرضي اهللا 

في  Uنها اهللا یواضحة قد ب Uصفات الجماعة المؤمنة التي تستحق الفوز برضا اهللا  - ٣١
 كتابه، لذلك وجب الحرص على التحلي بها.

 .U، وعقوقهما یؤدي إلى غضب اهللا Uطاعة الوالدین من السبل المؤدیة لرضا اهللا  - ٣٢

 وجوب الهجرة للحفاظ على الدین في حال عدم القدرة على القیام به.   - ٣٣

 الحذر من االستهزاء بالدین، ألنه من األمور الخطیرة المخرجة من الملة. - ٣٤

فـي كافـة منـاحي  والتمسـك بدینـه وكتابـه وتطبیقـة Uأوصـي كـل مسـلم بتقـوى اهللا  في الختام
وتالوتـه وتـدبره آنـاء اللیـل  الحیاة، فالقرآن الكریم كنز ال بـد مـن التمسـك بـه بقـوة والـدفاع عنـه

، كمــــا أوصــــي طلبــــة العلــــم والــــدعاة خاصــــة باإلقبــــال علــــى القــــرآن  الكــــریم النهــــارأطــــراف و 
  واالستفادة منه، ففیه طرق الصالح واالستقامة  وخیري الدنیا واآلخرة.



  
 

٢٢٤ 
 

   
  

  هارســـالفـ

  

  وتشتمل على خمسة فهارس:    
 ات القرآنیــــــــــة .ـفهـــرس اآلی   - ١
 .النبویة ـادیث ــــفهــــرس األح   - ٢
 فهرس األعالم المترجم لهم .   - ٣
 ــرس المصادر والمراجع .ـفهــ   - ٤
 ـــرس المـــوضوعـــــــــات .ـفهــــ   - ٥

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

٢٢٥ 
 

  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة:

  رقم الصفحة  رقم اآلیة  اآلیةطرف   م
  سورة الفاتحة

 ١٨١ ٢ الَعاملَِنيَ  َربِّ  هللاِ احلَْمدُ    .١
 ١٩ ٧ َعَلْيِهمْ  املَْغُضوِب  َغْريِ    .٢

  سورة البقــــرة
 ١٣٢ ٢ لِْلُمتَِّقنيَ  ُهًدى فِيهِ  َرْيَب  َال  الكَِتاُب  َذلَِك    .٣
ِذينَ    .٤  ١٣٢ ٣ بِالَغيِْب  ُيْؤِمنُونَ  الَّ
َكِة إِينِّ َجاِعٌل ِيف األَْرِض َخلِيَفةً َوإِْذ َقاَل    .٥ َك لِْلَمَالئِ  ٧٧ ٣٠ َربُّ
ِذينَ    .٦ ُمْ  َيُظنُّونَ  الَّ مْ  ُمَالُقو َأهنَّ ِ ُمْ  َرهبِّ  ٢١٦ ٤٦ َراِجُعونَ  إليه َوَأهنَّ
 ٨١ ٦٢ َمْن َآَمَن بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَِخِر َوَعِمَل َصاِحلًا َفَلُهْم َأْجُرُهمْ    .٧
َامَواِت َبِديُع    .٨  ١٣١-٨٧ ١١٧ َواألَْرضِ  السَّ
ةً  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلَِك    .٩   ١٩٦ ١٤٣ َوَسًطا ُأمَّ

ِذينَ  إِالَّ    .١٠  ٢٣ ١٦٠ َوَبيَّنُوا َوَأْصَلُحوا َتاُبوا الَّ
َامَواِت  َخْلِق  ِيف  إِنَّ    .١١   ١٣١ ١٦٤  َواألَْرضِ  السَّ
  ١٩  ١٧٣ َفَمِن اْضُطرَّ َغْريَ َباغٍ    .١٢
 ١٣٤- ١٣٣ ١٧٧  اآلَِخرِ  َوالَيْومِ  بِاهللاِ َآَمنَ  َمنْ  الِربَّ  َوَلكِنَّ    .١٣
 ١٩٦ ١٧٩ َتتَُّقونَ  َلَعلَُّكمْ  األَْلَباِب  ُأوِيل  َيا َحَياةٌ  الِقَصاصِ  ِيف  َوَلُكمْ    .١٤
 ٩٠-٨٩ ١٨٦ َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي َفإِينِّ َقِريٌب    .١٥
وَنُكمْ  َلوْ  الكَِتاِب  َأْهلِ  ِمنْ  َكثِريٌ  َودَّ    .١٦ اًرا إِيَامنُِكمْ  َبْعدِ  ِمنْ  َيُردُّ  ١١٥ ١٠٩ ُكفَّ
 ١٤٧ ٢١٤ َقِريٌب  اهللاِ َنْرصَ  إِنَّ  َأَال    .١٧
ى ُيَقاتُِلوَنُكمْ  َيَزاُلونَ  َوَال    .١٨  ١٤٣ ٢١٧ اْسَتَطاُعوا إِنِ  ِدينُِكمْ  َعنْ  َيُردُّوُكمْ  َحتَّ
 ٢٧ ٢٢٠ املُْْصلِِح  ِمنَ  املُْْفِسدَ  َيْعَلمُ  َواهللاَُّ   .١٩
نَا َقاُلوا   .٢٠ ا َعَلْينَا َأْفِرغْ  َربَّ  ١٤٧ ٢٥٠  َأْقَداَمنَا َوَثبِّْت  َصْربً
 ١٧١-١٢٦ ٢٥٤  الظَّاملُِونَ  ُهمُ  َوالَكافُِرونَ    .٢١
ِرُجُهْم ِمَن الظُُّلَامِت إَِىل النُّورِ    .٢٢ ِذيَن َآَمنُوا ُخيْ  ٢١١-٤٠ ٢٥٧  اهللاُ َوِيلُّ الَّ
ُسوُل بَِام ُأْنِزَل    .٢٣ ِه َواملُْْؤِمنُونَ  إليهآَمَن الرَّ  ١٢٤-٧٧-٢٧ ٢٨٥  ِمْن َربِّ



  
 

٢٢٦ 
 

  سورة آل عمران
ِخذِ  َال    .٢٤ ْؤِمنُونَ  َيتَّ  ٢١١ ٢٨  َأْولَِياءَ  الَكافِِرينَ  املُ
 ١٤٢-٥٦ ٨٥ َوَمْن َيْبَتِغ َغْريَ اِإلْسَالِم ِدينًا َفَلْن ُيْقبََل ِمنْهُ    .٢٥
ِذينَ  َتُكوُنوا َوَال     .٢٦ ُقوا َكالَّ  ٢٠٨ ١٠٥ َواْخَتَلُفوا َتَفرَّ
ٍة ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس    .٢٧  ٦١-٢٦ ١١٠ ُكنُْتْم َخْريَ ُأمَّ
 ١٣٩ ١٠١ َرُسوُلهُ  َوفِيُكمْ  اهللاِ َآَياُت  َعَلْيُكمْ  ُتْتَىل  َوَأْنُتمْ  َتْكُفُرونَ  َوَكْيَف    .٢٨
ُقوا َوَال  َمجِيًعا اهللاِ بَِحْبلِ  َواْعَتِصُموا   .٢٩  ٢٠٨ ١٠٣ َتَفرَّ
 ٨١ ١١٤ ُيْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوالَيْوِم اآلَِخِر    .٣٠
 ١٤٧ ١٢٦ اهللاِ ِعنْدِ  ِمنْ  إِالَّ  النَّْرصُ  َوَما   .٣١
 ١٣٢ ١٣٣ َربُِّكمْ  ِمنْ  َمْغِفَرةٍ  إَِىل  َوَساِرُعوا    .٣٢
 ١٣٣-١١٤-٦٣ ١٣٤ املُْحِسنِنيَ  ُحيِبُّ  َواهللاُ النَّاسِ  َعنِ  َوالَعافِنيَ  الَغْيظَ  َوالَكاظِِمنيَ    .٣٣
لِنيَ    .٣٤ ْل َعَىل اهللاِ إِنَّ اهللاَ ُحيِبُّ املَُتَوكِّ  ٦٧-٤٦  ١٥٩ َفَتَوكَّ
ُبوكَ  َفإِنْ    .٣٥ َب  َفَقدْ  َكذَّ  ١٤٠ ١٨٤  َقْبلَِك  ِمنْ  ُرُسٌل  ُكذِّ
َامَواِت  َخْلِق  ِيف  إِنَّ    .٣٦  ١٦٥-١٣٠ ١٩٠  َواألَْرضِ  السَّ
ُرونَ    .٣٧ َامَواِت  َخْلِق  ِيف  َوَيَتَفكَّ  ١٦٥-١٣٠ ١٩١  َواألَْرضِ  السَّ

  سورة النساء
ْيَطانُ  َيُكنِ  َوَمنْ    .٣٨  ١١٣ ٣٨ َقِرينًا َفَساءَ  َقِرينًا َلهُ  الشَّ
َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء    .٣٩  ٨٢ ٤٨ إِنَّ اهللاَ َال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ
َها   .٤٠  ٦١-٢٨ ٥٨ إِنَّ اهللاََّ َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اْألََماَناِت إَِىل َأْهلِ
ُسوَل    .٤١ ِذيَن َآَمنُوا َأطِيُعوا اهللاَ َوَأطِيُعوا الرَّ ا الَّ َ  ٦٩-٥٢ ٥٩ َيا َأهيُّ
َك  َفَال    .٤٢ ى ُيْؤِمنُونَ  َال  َوَربِّ ُموكَ  َحتَّ كِّ  ١٩٧ ٦٥ َبْينَُهمْ  َشَجرَ  فِيَام  ُحيَ
 ٣٧-١ ٨٢ َلَوَجُدوا فِيِه اْختَِالًفا َكثًِرياَوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغْريِ اهللاِ  الُقْرَآنَ  َيَتَدبَُّرونَ  َأَفَال    .٤٣
 ٧٩ ٨٧ اهللاُ َال إَِلَه إِالَّ ُهَو َلَيْجَمَعنَُّكْم إَِىل َيْوِم الِقَياَمِة َال َرْيَب فِيهِ    .٤٤
ِذينَ  إِنَّ    .٤٥ َكةُ  َتَوفَّاُهمُ  الَّ  ١٤٣ ٩٧ َأْنُفِسِهمْ  َظاملِِي املََالئِ
اِجرْ  َوَمنْ    .٤٦ دْ  اهللاِ َسبِيلِ  ِيف  ُهيَ  ١٤٦ ١٠٠ َوَسَعةً  َكثًِريا ُمَراَغًام  األَْرضِ  ِيف  َجيِ
 ١٩٤ ١٠٥ بِاحلَقِّ  الكَِتاَب  إَِلْيَك  َأْنَزْلنَا إِنَّا   .٤٧
َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاءُ    .٤٨  ٦٣ ١١٦ إِنَّ اهللاَ َال َيْغِفُر َأْن ُيْرشَ
 ١٧ ١٢٩ َكاَن َغُفوًرا َرِحيًام  َوإِْن ُتْصلُِحوا َوَتتَُّقوا َفإِنَّ اهللاَ   .٤٩



  
 

٢٢٧ 
 

َكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه َوالَيْوِم اآلَِخِر َفَقْد َضلَّ َضَالًال َبِعيًدا   .٥٠  ٨١ ١٣٦  َوَمْن َيْكُفْر بِاهللاِ َوَمَالئِ
َل  َوَقدْ    .٥١  ٢٠٦ ١٤٠ الكَِتاِب  ِيف  َعَلْيُكمْ  َنزَّ

  سورة المائدة
 ١١٢ ٢ َوَتَعاَوُنوا َعَىل الِربِّ َوالتَّْقَوى    .٥٢
ْثٍم    .٥٣  ١٩٥   ٣ َفَمِن اْضُطرَّ ِيف َخمَْمَصٍة َغْريَ ُمَتَجانٍِف ِإلِ
 ١٩٦-١٣٣ ٨ اْعِدُلوا ُهَو َأْقَرُب لِلتَّْقَوى    .٥٤
َالَة َ    .٥٥  ٧٥ ١٢ َلئِْن َأَقْمُتُم الصَّ
 ١١٦-١١٥ ١٣ َفاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح    .٥٦
 ٢٢ ١٥   َجاَءُكْم ِمَن اهللاِ ُنوٌر َوكَِتاٌب ُمبِنيٌ َقْد    .٥٧
َالِم    .٥٨ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ِدي بِِه اهللاُ َمِن اتَّ  ٢٢ ١٦ َهيْ
ُلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمنَِني    .٥٩  ٤٥-٢٥ ٢٣ َوَعَىل اهللاِ َفَتَوكَّ
 ٩٧ ٢٧  إِنََّام َيَتَقبَُّل اهللاُ ِمَن املُتَِّقنيَ    .٦٠
اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَهيَُام َجَزاًء بَِام َكَسَبا    .٦١ اِرُق َوالسَّ  ١٩٧ ٣٨ َوالسَّ
 ٥٤ ٤٥ َوَكَتْبنَا َعَلْيِهْم فِيَها َأنَّ النَّْفَس بِالنَّْفسِ    .٦٢
َعًة َوِمنَْهاًجا    .٦٣  ١٩٤-٤٢-١٥ ٤٨ لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم ِرشْ
 ١٩٧ ٤٩ َأْنَزَل اهللاَُوَأِن اْحُكْم َبْينَُهْم بَِام    .٦٤
ِذيَن َآَمنُوا   .٦٥  ٢١٠ ٥٥  إِنََّام َولِيُُّكُم اهللاُ َوَرُسوُلُه َوالَّ
ِذيَن َآَمنُوا َفإِنَّ ِحْزَب اهللاِ ُهُم الَغالُِبوَن    .٦٦  ٢١١ ٥٦ َوَمْن َيَتَولَّ اهللاَ َوَرُسوَلُه َوالَّ
َم اهللاُ    .٦٧ ْك بِاهللاِ َفَقْد َحرَّ ُه َمْن ُيْرشِ  ٨٣ ٧٢ َعَلْيِه اجلَنَّةَ إِنَّ
ْيَطاُن َأْن ُيوِقَع َبْينَُكُم الَعَداَوَة َوالبَْغَضاَء    .٦٨  ١٩٦ ٩١ إِنََّام ُيِريُد الشَّ

  سورة األنعام
َامَواِت َواألَْرَض    .٦٩ ِذي َخَلَق السَّ  ١٨٤-٨٦ ١  احلَْمُد هللاِ الَّ
بِنيَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكيَْف  اْنُظُروا ُثمَّ  األَْرضِ  ِيف  ِسُريوا ُقْل    .٧٠  ١٠٩ ١١ املَُكذِّ
ُبوا بِلَِقاِء اهللاِ    .٧١ ِذيَن َكذَّ  ٨١ ٣١ َقْد َخِرسَ الَّ
ءٍ    .٧٢ ْطنَا ِيف الكَِتاِب ِمْن َيشْ  ١٩٤ ٣٨ َما َفرَّ
ُلَامِت    .٧٣ ُبوا بَِآَياتِنَا ُصمٌّ َوُبْكٌم ِيف الظُّ ِذيَن َكذَّ  ٩٨ ٣٩ َوالَّ
َامَواِت َواألَْرَض بِاحلَقِّ    .٧٤ ِذي َخَلَق السَّ  ٨٥ ٧٣ َوُهَو الَّ
َامَواِت َواألَْرِض    .٧٥  ١٦٥ ٧٥ َوَكَذلَِك ُنِري إِْبَراِهيَم َمَلُكوَت السَّ
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َزْوَن َعَذاَب اهلُوِن بَِام ُكنُْتْم َتُقوُلوَن َعَىل اهللاِ َغْريَ احلَقِّ    .٧٦  ١٩ ٩٣ الَيْوَم ُجتْ
ٍة    .٧٧ َل َمرَّ  ٢٠٣ ٩٤ َوَلَقْد ِجْئُتُموَنا ُفَراَدى َكَام َخَلْقنَاُكْم َأوَّ
 ٦٨ ١١٦ َوإِْن ُتطِْع َأْكَثَر َمْن ِيف األَْرِض ُيِضلُّوكَ    .٧٨
 ٢١٤ ١١٩ َوإِنَّ َكثًِريا َلُيِضلُّوَن بَِأْهَوائِِهْم بَِغْريِ ِعْلٍم    .٧٩
ْح    .٨٠ ْسَالمِ َفَمْن ُيِرِد اهللاُ َأْن َهيِدَيُه َيْرشَ  ١٠٠ ١٢٥ َصْدَرُه لِْإلِ
ْ  َأنْ  َذلَِك    .٨١ َك  َيُكنْ  َمل  ١٢٨ ١٣١ بُِظْلمٍ  الُقَرى ُمْهلَِك  َربُّ
بُِعوُه    .٨٢ اطِي ُمْسَتِقيًام َفاتَّ  ١٠٤ ١٥٣ َوَأنَّ َهَذا ِرصَ

  سورة األعراف
َقى َوَأْصَلَح َفَال َخْوٌف َعَلْيِهْم    .٨٣  ٢٢ ٣٥ َفَمِن اتَّ
ِذيَن    .٨٤ َامءِ إِنَّ الَّ ُح َهلُْم َأْبَواُب السَّ وا َعنَْها َال ُتَفتَّ ُبوا بَِآَياتِنَا َواْسَتْكَربُ  ١٧٨ ٤٠ َكذَّ
 ١٧٢ ٤١  َهلُْم ِمْن َجَهنََّم ِمَهاٌد َوِمْن َفْوِقِهْم َغَواٍش َوَكَذلَِك َنْجِزي الظَّاملِِنيَ    .٨٥
ِذي َهَداَنا ِهلََذا َوَما    .٨٦  ١٠٠ ٤٣ ُكنَّا لِنَْهَتِدَي َلْوَال َأْن َهَداَنا اهللاُ َوَقاُلوا احلَْمُد هللاِ الَّ
َامَواِت َواألَْرَض َ   .٨٧ ِذي َخَلَق السَّ ُكُم اهللاُ الَّ  ٨٥ ٥٤ إِنَّ َربَّ
تِهِ    .٨٨ ا َبْنيَ َيَدْي َرْمحَ َياَح ُبْرشً ِذي ُيْرِسُل الرِّ  ١٦٧ ٥٧ َوُهَو الَّ
ُه    .٨٩  ١٩ ٥٩ َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْريُ
َقْوا َآَمنُوا الُقَرى َأْهَل  َأنَّ  َوَلوْ    .٩٠ َامءِ  ِمنَ  َبَرَكاٍت  َعَلْيِهمْ  َلَفَتْحنَا َواتَّ  ١٠٩ ٩٦  َواألَْرضِ  السَّ
ِعنيَ    .٩١ َبنَُّكْم َأْمجَ  ١٤٥ ١٢٤ َألَُقطَِّعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالٍف ُثمَّ َألَُصلِّ
ُروَن    .٩٢ كَّ نَِني َوَنْقٍص ِمَن الثََّمَراِت َلَعلَُّهْم َيذَّ  ١٥٥-١٣٨ ١٣٠ َوَلَقْد َأَخْذَنا َآَل فِْرَعْوَن بِالسِّ
ْجُز    .٩٣  ١٥٥-١٣٨ ١٣٤ َوملََّا َوَقَع َعَلْيِهُم الرِّ
ْجَز    .٩٤  ١٥٥ ١٣٥ َفَلامَّ َكَشْفنَا َعنُْهُم الرِّ
ِذيَن    .٩٥ اَوَأْوَرْثنَا الَقْوَم الَّ  ١٤٨ ١٣٧ َكاُنوا ُيْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق األَْرِض َوَمَغاِرَهبَ
ءٍ    .٩٦  ٢٨ ١٤٥ وَكَتْبنا َلُه ِيف اْألَْلواِح ِمْن ُكلِّ َيشْ
ونَ    .٩٧ ِد اهللاُ َفُهَو املُْهَتِدي َوَمْن ُيْضلِْل َفُأوَلئَِك ُهُم اخلَاِرسُ  ٩٨ ١٧٨ َمْن َهيْ
ا    .٩٨  ٣٦ ١٨٠ َوهللاِ األَْسَامُء احلُْسنَى َفاْدُعوُه ِهبَ
َُام َلئِْن َآَتْيَتنَا َصاِحلًا    .٩٩  ١٦ ١٨٩ َدَعَوا اهللاَ َرهبَّ

َكاَء  .١٠٠ ا َصاِحلًا َجَعَال َلُه ُرشَ  ١٦ ١٩٠ َفَلامَّ َآَتاُمهَ
  سورة األنفال

ُحوا َذاَت َبْينُِكْم  .١٠١ ُقوا اهللاَ َوَأْصلِ  ٥٠-٢٣ ١ َفاتَّ



  
 

٢٢٩ 
 

ُسوَل  .١٠٢ ِذيَن َآَمنُوا َال َختُوُنوا اهللاَ َوالرَّ ا الَّ َ  ٥٢ ٢٧ َيا َأهيُّ
 ١٤١ ٣٢ َوإِْذ َقاُلوا اللُهمَّ إِْن َكاَن َهَذا ُهَو احلَقَّ ِمْن ِعنِْدَك َفَأْمطِْر َعَلْينَا ِحَجاَرًة  .١٠٣
 ٢١٠ ٣٤ إِْن َأْولَِياُؤُه إِالَّ املُتَُّقون  .١٠٤
 ١٩٧-٥٠  ٤٦ َوَأطِيُعوا اهللاَ َوَرُسوَلُه  .١٠٥
ٍة َوِمْن ِرَباِط اخلَْيلِ  .١٠٦ َطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا َهلُْم َما اْستَ  ١٤٨ ٦٠ َوَأِعدُّ

  سورة التوبة
 ١٥٢ ٧ املُتَِّقنيَ  ُحيِبُّ  اهللاَ إِنَّ  .١٠٧
ِذيَن َال ُيْؤِمنُوَن بِاهللاِ َوَال بِالَيْوِم اآلَِخرِ  .١٠٨  ١٩٦ ٢٩  َقاتُِلوا الَّ
ِذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهلَُدى .١٠٩  ١٤٣ ٣٣  ُهَو الَّ
 ٢٠٦   ٦٥ َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َلَيُقوُلنَّ إِنََّام ُكنَّا َنُخوُض َوَنْلَعُب  .١١٠
 ٢٠٦ ٦٦ َال َتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد إِيَامنُِكمْ   .١١١
 ١٢٧ ٧٠ َأَتْتُهْم ُرُسُلُهْم بِالَبيِّنَاِت  .١١٢
ْؤِمنُوَن َواملُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض  .١١٣  ٢١٢  ٧١  َواملُ
ْؤِمنَِني َأْنُفَسُهْم َوَأْمَواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اجلَنَّةَ  .١١٤ ى ِمَن املُ  ١٩٩ ١١١ إِنَّ اهللاَ اْشَرتَ

  سورة یونس
ْم  .١١٥ ُْم بِإِيَامِهنِ ِدهيِْم َرهبُّ اِحلَاِت َهيْ ِذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا الصَّ  ١٠٠ ٩ إِنَّ الَّ
 ١٨٤ ١٠ َدْعَواُهْم فِيَها ُسْبَحاَنَك اللُهمَّ  .١١٦
ُكْم  .١١٧  ١٧٢ ١٣ َوَلَقْد َأْهَلْكنَا الُقُروَن ِمْن َقْبلِ
 ١١٧ ٣٦ َظن ا إِالَّ  َأْكَثُرُهمْ  َيتَّبِعُ  َوَما .١١٨
 ١٧٢ ٤٤ إِنَّ اهللاَ َال َيْظلُِم النَّاَس َشْيًئا  .١١٩
 ٢١٢ ٦٢ َأَال إِنَّ َأْولَِياَء اهللاِ َال َخْوٌف َعَلْيِهْم  .١٢٠
ْنَيا َوِيف اآلَِخَرِة  .١٢١ ى ِيف احلََياِة الدُّ  ٢١٢ ٦٤ َهلُُم الُبْرشَ
ِدي إَِىل احلَقِّ  .١٢٢ ُكْم َمْن َهيْ َكائِ  ١٠٤ ٣٥ ُقْل َهْل ِمْن ُرشَ
 ١٧٩ ٧٥ ُثمَّ َبَعْثنَا ِمْن َبْعِدِهْم ُموَسى َوَهاُروَن  .١٢٣
نَا ُموَسى َوَقاَل  .١٢٤ َك  َربَّ  ١٣٧ ٨٨ ِزينَةً  َوَمَألَهُ  فِْرَعْونَ  َآَتْيَت  إِنَّ
يَك بَِبَدنَِك لَِتُكوَن ملَِْن َخْلَفَك َآَيةً  .١٢٥  ١٤١ ٩٢  َفالَيْوَم ُننَجِّ
ِذيَن  .١٢٦ ُبوا بَِآَياِت اهللاَِوَال َتُكوَننَّ ِمَن الَّ  ١٩٢ ٩٥  َكذَّ
َك  .١٢٧  ٨٩ ١٠٦ َوَال َتْدُع ِمْن ُدوِن اهللاِ َما َال َينَْفُعَك َوَال َيُرضُّ
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  سورة هود
َلْت  ُثمَّ  َآَياُتهُ  ُأْحكَِمْت  كَِتاٌب  .١٢٨  ١ ١ َخبِريٍ  َحكِيمٍ  َلُدنْ  ِمنْ  ُفصِّ
َامَواِت َواألَْرَض  .١٢٩ ِذي َخَلَق السَّ  ١٣١-١٣٠ ٧  َوُهَو الَّ
ْنَيا  .١٣٠  ٢٠٣ ١٥ َمْن َكاَن ُيِريُد احلََياَة الدُّ
 ٢٨ ٨٤ َوإَِىل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا .١٣١
ِْكَياَل َواملِْيَزاَن بِاْلِقْسِط  .١٣٢  ٢٨ ٨٥ َوَيا َقْوِم َأْوُفوا املْ
َبُعوا َأْمَر فِْرَعْوَن  .١٣٣  ١٤١ ٩٧ هود َفاتَّ
 ١٤١ ٩٨ َيْقُدُم َقْوَمُه َيْوَم الِقَياَمِة َفَأْوَرَدُهُم النَّاَر  .١٣٤
 ١٤١ ٩٩ َوُأْتبُِعوا ِيف َهِذِه َلْعنًَة  .١٣٥
 ٩٨ ١٠١ َوَما َظَلْمنَاُهْم َوَلكِْن َظَلُموا َأْنُفَسُهمْ  .١٣٦
َك  .١٣٧  ١٢٨ ١٠٢ َوَكَذلَِك َأْخُذ َربِّ
 ٦٠ ١١٢ َفاْسَتِقْم َكَام ُأِمْرَت َوَمْن َتاَب َمَعَك  .١٣٨

  سورة یوسف
َامَواِت َواألَْرضِ  .١٣٩ ْن ِمْن َآَيٍة ِيف السَّ  ١٣١   ١٠٥ َوَكَأيِّ
 ٦١-٢٤ ١٠٨ ُقْل َهِذِه َسبِيِيل َأْدُعو إَِىل اهللاِ َعَىل َبِصَريٍة  .١٤٠

  سورة الرعد
وا َما بَِأْنُفِسِهْم  .١٤١ ُ ى ُيَغريِّ ُ َما بَِقْوٍم َحتَّ  ٢٦ ١١ إِنَّ اهللاَ َال ُيَغريِّ
َكُة ِمْن ِخيَفتِِه  .١٤٢ ْعُد بَِحْمِدِه َواملََالئِ ُح الرَّ  ١٨٣ ١٣ َوُيَسبِّ
ِدي .١٤٣  ٢٠٠ ٢٧ َأَناَب  َمنْ  إليه َوَهيْ
 ٢٠٦ ٣٢ َوَلَقِد اْسُتْهِزَئ بُِرُسٍل ِمْن َقْبلَِك  .١٤٤

  إبراهیمسورة 
 ٤٨ ١ إَِلْيَك  َأْنَزْلنَاهُ  كَِتاٌب  الر .١٤٥
ْنَيا َعَىل اآلَِخَرةِ  .١٤٦ ِذيَن َيْسَتِحبُّوَن احلََياَة الدُّ  ٢٠٢ ٣ الَّ
َن َربُُّكْم َلئِْن َشَكْرُتْم َألَِزيَدنَُّكْم  .١٤٧  ١٨٣-٦٥ ٧ [َوإِْذ َتَأذَّ
ِذيَن َكَفُروا لُِرُسلِِهْم َلنُْخِرَجنَُّكْم  .١٤٨  ١٢٧ ١٣ ِمْن َأْرِضنَاَوَقاَل الَّ
 ١٧٨ ١٥ َواْسَتْفَتُحوا َوَخاَب ُكلُّ َجبَّاٍر َعنِيٍد  .١٤٩
ُلوا نِْعَمَة اهللاِ  .١٥٠ ِذيَن َبدَّ  ١٥٥ ٢٨ َأَملْ َتَر إَِىل الَّ
 ٧٧-٦٥ ٣٤ َوَآَتاُكْم ِمْن ُكلِّ َما َسَأْلُتُموهُ  .١٥١



  
 

٢٣١ 
 

َسَبنَّ اهللاَ َغافًِال َعامَّ َيْعَمُل  .١٥٢  ١٧٢ ٤٢  الظَّاملُِونَ َوَال َحتْ
  سورة الحجر

ْكَر َوإِنَّا َلُه َحلَافُِظونَ   .١٥٣ ْلنَا الذِّ -١٢٤-٥٨-٢٥ ٩  إِنَّا َنْحُن َنزَّ
١٩٤ 

ِذيَن َآَمنُوا اْجَتنُِبوا َكثًِريا ِمَن الظَّنِّ إِنَّ َبْعَض الظَّنِّ إِْثٌم  .١٥٤ ا الَّ َ  ٢١٩-٢١٨ ١٢ َيا َأهيُّ
َامِء َفَظلُّوا فِيِه َيْعُرُجونَ َوَلْو َفَتْحنَا َعَلْيِهْم  .١٥٥  ١٤٠ ١٤ َباًبا ِمَن السَّ
َرْت َأْبَصاُرَنا َبْل َنْحُن َقْوٌم َمْسُحوُرونَ    .١٥٦  ١٤٠ ١٥ َلَقاُلوا إِنََّام ُسكِّ
َياَح َلَواِقَح  .١٥٧  ١٦٧ ٢٢ َوَأْرَسْلنَا الرِّ
الُّونَ  .١٥٨ ِه إِالَّ الضَّ ِة َربِّ  ٢١٧   ٥٦ َقاَل َوَمْن َيْقنَُط ِمْن َرْمحَ
ْفَح اجلَِميَل  .١٥٩ اَعَة َآلَتَِيٌة َفاْصَفِح الصَّ  ١١٥ ٨٥  َوإِنَّ السَّ
ِعنيَ  .١٦٠ َك َلنَْسَأَلنَُّهْم َأْمجَ  ٧٩ ٩٢   َفَوَربِّ
 ٧٩ ٩٣ َعامَّ َكاُنوا َيْعَمُلونَ   .١٦١

  سورة النحل
 ٨٦ ١٥ َوَأْلَقى ِيف األَْرِض َرَواِيسَ  .١٦٢
َتُدوَن  .١٦٣  ٨٥ ١٦ َوَعَالَماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم َهيْ
 ١٢٧ ٣٣ َيْظلُِمونَ  َأْنُفَسُهمْ  َكاُنوا َوَلكِنْ  اهللاُ َظَلَمُهمُ  َوَما .١٦٤
ُسلِ  َعَىل  َفَهْل  .١٦٥ َالغُ  إِالَّ  الرُّ  ٧٥ ٣٥ املُبِنيُ  البَ
ٍة َرُسوًال  .١٦٦  ٤٢ ٣٦ َوَلَقْد َبَعْثنَا ِيف ُكلِّ ُأمَّ
 ١٩٦ ٧٢ َأْزَواًجا َأْنُفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َجَعَل  َواهللاُ .١٦٧
 ١٥٤ ٨٣ َيْعِرُفوَن نِْعَمَة اهللاِ ُثمَّ ُينْكُِروَهنَا َ .١٦٨
ِذيَن َظَلُموا الَعَذاَب  .١٦٩  ١٢٨ ٨٥  َوإَِذا َرَأى الَّ
ٍء  .١٧٠ ْلنَا َعَلْيَك الكَِتاَب تِْبَياًنا لُِكلِّ َيشْ  ١٩٤ ٨٩ َوَنزَّ
 ١٩٥ ٩٠ َواِإلْحَساِن َوإِيَتاِء ِذي الُقْرَبى إِنَّ اهللاَ َيْأُمُر بِالَعْدلِ  .١٧١
 ١٩٩ ٩٧ َمْن َعِمَل َصاِحلًا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى  .١٧٢
ُلونَ  .١٧٣ ْم َيَتَوكَّ ِ ِذيَن َآَمنُوا َوَعَىل َرهبِّ ُه َلْيَس َلُه ُسْلَطاٌن َعَىل الَّ  ٤٦   ٩٩ إِنَّ
َب اهللاُ َمَثًال َقْرَيًة َكاَنْت َآِمنًَة ُمْطَمئِنًَّة  .١٧٤  ١٥٥ ١١٢ َوَرضَ
اٍط ُمْسَتِقيمٍ  .١٧٥  ١٨٢ ١٢١ َشاكًِرا ِألَْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه إَِىل ِرصَ

  سورة اإلسراء
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يَّةَ  .١٧٦ ْلنَا َمنْ  ُذرِّ  ١٨٢ ٣  َشُكوًرا َعْبًدا َكانَ  إِنَّهُ  ُنوٍح  َمعَ  َمحَ
ِدي الُقْرَآنَ  َهَذا إِنَّ  .١٧٧  ٢٤ ٩  َأْقَومُ  ِهَي  لِلَّتِي َهيْ
 ١٢٨ ١٦  َقْرَيةً  ُهنْلَِك  َأنْ  َأَرْدَنا َوإَِذا .١٧٨
 ٢٠٣ ١٩  َسْعَيَها َهلَا َوَسَعى اآلَِخَرةَ  َأَرادَ  َوَمنْ  .١٧٩
َك  َوَقَىض  .١٨٠ اهُ  إِالَّ  َتْعُبُدوا َأالَّ  َربُّ  ١٠٦ ٢٣  إِْحَساًنا َوبِالَوالَِدْينِ  إِيَّ
ُح  .١٨١ َمَواُت  َلهُ  ُتَسبِّ ْبعُ  السَّ  ١٨٣ ٤٤  فِيِهنَّ  َوَمنْ  َواألَْرُض  السَّ
ْمنا َوَلَقدْ  .١٨٢  ٨٦- ٢٦ ٧٠  َبنِي َكرَّ
 ٤٩ ٨٨ َواِجلنُّ  اِإلْنُس  اْجَتَمَعِت  َلئِنِ  ُقْل  .١٨٣
 ١٧٩ ١٠٣  َمجِيًعا َمَعهُ  َوَمنْ  َفَأْغَرْقنَاهُ  .١٨٤

  سورة الكهف
ْنَيا احلََياةِ  ِزينَةُ  َوالَبنُونَ  املَاُل  .١٨٥  ٢٠٢ ٤٦  الدُّ
ى الكَِتاُب  َوُوِضعَ  .١٨٦  ١٧٦ ٤٩  فِيهِ  ِممَّا ُمْشِفِقنيَ  املُْجِرِمنيَ  َفَرتَ
ءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  َوَآَتْينَاهُ  .١٨٧  ٢٥ ٨٤  َسَبًبا َيشْ
 ٢٥ ٩٢  َسَبًبا َأْتَبعَ  ُثمَّ  .١٨٨
 ٢٠٥ ١٠٦  َجَهنَّمُ  َجَزاُؤُهمْ  َذلَِك  .١٨٩
ا َعَمًال  َفْلَيْعَمْل  َربِّهِ  لَِقاءَ  َيْرُجوا َكانَ  َفَمنْ  .١٩٠  ٨٤ ١١٠ َصاِحلً

  سورة مریم
 ٤٨ ١ كهيعص .١٩١
ا نَِداءً  َربَّهُ  َناَدى إِذْ  .١٩٢  ٩٢ ٣ َخِفي 
َ  َأَبِت  َيا ِألَبِيهِ  َقاَل  إِذْ  .١٩٣  ١٠٧ ٤٢  ُيْبِرصُ  َوَال  َيْسَمعُ  َال  َما َتْعُبدُ  ِمل
َك  َأنْ  َأَخاُف  إِينِّ   .١٩٤ نِ  ِمنَ  َعَذاٌب  َيَمسَّ ْمحَ  ١٠٧ ٤٥  الرَّ
 ١٠٧ ٤٧ َريبِّ  َلَك  َسَأْسَتْغِفرُ  َعَلْيَك  َسَالمٌ  َقاَل  .١٩٥

  سورة طه
نَا َقاَل  .١٩٦ ِذي َربُّ ءٍ  ُكلَّ  َأْعَطى الَّ  ٩٩ ٥٠  َهَدى ُثمَّ  َخْلَقهُ  َيشْ
ارٌ  َوإِينِّ  .١٩٧  ١٧-٦٣ ٨٢ َوَآَمنَ  َتاَب  ملَِنْ  َلَغفَّ
َبعَ  َفَمنِ  .١٩٨  ٧٦ ١٢٣  َيْشَقى َوَال  َيِضلُّ  َفَال  ُهَداَي  اتَّ
 ١٤٣-٧٦ ١٢٤ َضنًْكا َمِعيَشةً  َلهُ  َفإِنَّ  ِذْكِري َعنْ  َأْعَرَض  َوَمنْ  .١٩٩

  سورة األنبیاء
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 ٣٧ ٢٢ َلَفَسَدَتا اهللاُ إِالَّ  َآِهلَةٌ  فِيِهَام  َكانَ  َلوْ  .٢٠٠
َواِزينَ  َوَنَضعُ  .٢٠١  ٨٠ ٤٧  الِقَياَمةِ  لَِيْومِ  الِقْسطَ  املَ
تِي التََّامثِيُل  َهِذهِ  َما َوَقْوِمهِ  ِألَبِيهِ  َقاَل  إِذْ  .٢٠٢  ٩٥ ٥٢ َعاكُِفونَ  َهلَا َأْنُتمْ  الَّ
 ٩٥ ٥٣  َعابِِدينَ  َهلَا َآَباَءَنا َوَجْدَنا َقاُلوا .٢٠٣
 ٩٥ ٥٤  ُمبِنيٍ  َضَاللٍ  ِيف  َوَآَباُؤُكمْ  َأْنُتمْ  ُكنُْتمْ  َلَقدْ  َقاَل  .٢٠٤
 ٩٣ ٧٦ َلهُ  َفاْسَتَجْبنَا َقْبُل  ِمنْ  َناَدى إِذْ  َوُنوًحا .٢٠٥
ُتُكمْ  َهِذهِ  إِنَّ  .٢٠٦ ةً  ُأمَّ  ١٩٨ ٩٢  َفاْعُبُدونِ  َربُُّكمْ  َوَأَنا َواِحَدةً  ُأمَّ
ةً  إِالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما .٢٠٧  ٥٥ ١٠٧ لِْلَعاملَِنيَ  َرْمحَ

  سورة الحج
هُ  َلنْ  َأنْ  َيُظنُّ  َكانَ  َمنْ  .٢٠٨ ْنَيا ِيف  اهللاُ َينُْرصَ َامءِ  إَِىل  بَِسَبٍب  َفْلَيْمُددْ  َواآلَِخَرةِ  الدُّ  ٢١٩ ١٥  السَّ
َا اهللاِ َشَعائِرَ  ُيَعظِّمْ  َوَمنْ  َذلَِك  .٢٠٩  ١٣٤ ٣٢  الُقُلوِب  َتْقَوى ِمنْ  َفإِهنَّ
نَّ   .٢١٠ هُ  َمنْ  اهللاُ َوَلَينُْرصَ  ١٤٨ ٤٠  َعِزيزٌ  َلَقِويٌّ  اهللاَ إِنَّ  َينُْرصُ
ِذينَ  .٢١١ نَّاُهمْ  إِنْ  الَّ َالةَ  َأَقاُموا األَْرضِ  ِيف  َمكَّ  ١٤٨-٥١ ٤١ الصَّ

  سورة النور
انَِيةُ  .٢١٢ اِين  الزَّ ُدوا َوالزَّ  ١٩٧ ٢  َجْلَدةٍ  ِمَئةَ  ِمنُْهَام  َواِحدٍ  ُكلَّ  َفاْجلِ
ا َيا .٢١٣ َ ِذينَ  َأهيُّ ْيَطانِ  ُخُطَواِت  َتتَّبُِعوا َال  َآَمنُوا الَّ  ٢١٥ ٢١ الشَّ
بُّونَ  َأَال  َوْلَيْصَفُحوا َوْلَيْعُفوا .٢١٤  ١١٦-١١٤-٦٤ ٢٢  اهللاُ َيْغِفرَ  َأنْ  ُحتِ
 ١٤٠ ٥٢ َوَرُسوَلهُ  اهللاَ ُيطِعِ  َوَمنْ  .٢١٥
ِذينَ  اهللاُ َوَعدَ  .٢١٦ اِحلَاِت  َوَعِمُلوا ِمنُْكمْ  َآَمنُوا الَّ  ٢٠٠ ٥٥ األَْرضِ  ِيف  َلَيْسَتْخلَِفنَُّهمْ  الصَّ

  سورة الفرقان
 ١٩٩ ٢٣  َمنُْثوًرا َهَباءً  َفَجَعْلنَاهُ  َعَملٍ  ِمنْ  َعِمُلوا َما إَِىل  َوَقِدْمنَا .٢١٧
ْ  َلْيَتنِي َوْيَلَتى َيا .٢١٨ ذْ  َمل ِ  ١١٢ ٢٨  َخلِيًال  ُفَالًنا َأختَّ
ُبوا ملََّا ُنوٍح  َوَقْومَ  .٢١٩ ُسَل  َكذَّ  ٧٦ ٣٧  َأْغَرْقنَاُهمْ  الرُّ
ِذينَ  .٢٢٠ ْ  َأْنَفُقوا إَِذا َوالَّ ُفوا َمل ْ  ُيْرسِ وا َوَمل  ١٩٥ ٦٧ َقَواًما َذلَِك  َبْنيَ  َوَكانَ  َيْقُرتُ

  سورة النمل
ا َوَجَحُدوا .٢٢١ ا ُظْلًام  َأْنُفُسُهمْ  َواْسَتْيَقنَْتَها ِهبَ  ١٠٣ ١٤ َوُعُلو 
  ١٨٢  ١٥  ِعْلًام  َوُسَلْيَامنَ  َداُوودَ  َآَتْينَا َوَلَقدْ  .٢٢٢
تَِك  َوَأْدِخْلنِي .٢٢٣ نيَ  ِعَباِدكَ  ِيف  بَِرْمحَ اِحلِ  ١٧ ١٩ الصَّ
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 ٦٥ ٤٠ َريبِّ  َفْضلِ  ِمنْ  َهَذا َقاَل  .٢٢٤
 ١٠٩ ٥١ َمْكِرِهمْ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيَف  َفاْنُظرْ  .٢٢٥

  سورة القصص
 ١٤٥ ٥ األَْرضِ  ِيف  اْسُتْضِعُفوا الَِّذينَ  َعَىل  َنُمنَّ  َأنْ  َوُنِريدُ  .٢٢٦
ْ  َفإِنْ  .٢٢٧  ٢١٥ ٥٠  َأْهَواَءُهمْ  َيتَّبُِعونَ  َأنََّام  َفاْعَلمْ  َلَك  َيْسَتِجيُبوا َمل
َك  .٢٢٨ ِدي َال  إِنَّ  ١٠٠-٩٨ ٥٦ َأْحَبْبَت  َمنْ  َهتْ
 ١٧٩ ٧٦ ُموَسى َقْومِ  ِمنْ  َكانَ  َقاُرونَ  إِنَّ  .٢٢٩
 ١٧٩ ٨١  األَْرَض  َوبَِداِرهِ  بِهِ  َفَخَسْفنَا .٢٣٠
ارُ  تِْلَك  .٢٣١ ا ُيِريُدونَ  َال  لِلَِّذينَ  َنْجَعُلَها اآلَِخَرةُ  الدَّ  ١٧٩ ٨٣  األَْرضِ  ِيف  ُعُلو 

  سورة العنكبوت
ْينَا .٢٣٢  ١٠٦ ٨  ُحْسنًا بَِوالَِدْيهِ  اِإلْنَسانَ  َوَوصَّ
َالةَ  إِنَّ  .٢٣٣  ١٩٥ ٤٥  َواملُنَْكرِ  الَفْحَشاءِ  َعنِ  َتنَْهى الصَّ
ِذينَ  .٢٣٤ اِحلَاِت  َوَعِمُلوا َآَمنُوا َوالَّ َئنَُّهمْ  الصَّ  ٢٠٠ ٥٨  ُغَرًفا اجلَنَّةِ  ِمنَ  َلنَُبوِّ
ْنَيا احلََياةُ  َهِذهِ  َوَما .٢٣٥  ٢٠٣ ٦٤  َوَلِعٌب  َهلْوٌ  إِالَّ  الدُّ

  سورة الروم
تِي اهللاِ فِْطَرةَ  .٢٣٦ َها النَّاَس  َفَطرَ  الَّ  ١٩٥- ٢٢ ٣٠  َعَليْ
ُمْ  َدَعْوا ُرضٌّ  النَّاَس  َمسَّ  َوإَِذا .٢٣٧  ٩٠ ٣٣ إليه ُمنِيبِنيَ  َرهبَّ
 ٢٢ ٤١ َوالَبْحرِ  الَربِّ  ِيف  الَفَسادُ  َظَهرَ  .٢٣٨
 ١٤٧ ٤٧  بِالَبيِّنَاِت  َفَجاُءوُهمْ  َقْوِمِهمْ  إَِىل  ُرُسًال  َقْبلَِك  ِمنْ  َأْرَسْلنَا َوَلَقدْ  .٢٣٩

  سورة لقمان
 ١٨٢ ١٢ لِنَْفِسهِ  َيْشُكرُ  َفإِنََّام  َيْشُكرْ  َوَمنْ  .٢٤٠
كَ  إِنَّ  .٢٤١ ْ  ١٧١-١٢٦-٨٢  ١٣ َعظِيمٌ  َلُظْلمٌ  الرشِّ
٢٤٢.  ْ رَ  اهللاَ َأنَّ  َتَرْوا َأَمل َامَواِت  ِيف  َما َلُكمْ  َسخَّ  ٧٧ ٢٠ األَْرضِ  ِيف  َوَما السَّ
نَُّكمُ  َفَال  َحقٌّ  اهللاِ َوْعدَ  إِنَّ  .٢٤٣ ْنَيا احلََياةُ  َتُغرَّ  ٢٠٢ ٣٣ الدُّ
اَعةِ  ِعْلمُ  ِعنَْدهُ  اهللاَ إِنَّ  .٢٤٤  ١٧٣ ٣٤ السَّ

  سورة السجدة
 ١٧٥   ١٤  َهَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َنِسيُتمْ  بَِام  َفُذوُقوا  .٢٤٥
ِذينَ  بَِآَياتِنَا ُيْؤِمنُ  إِنََّام   .٢٤٦ ُروا إَِذا الَّ ا ُذكِّ وا ِهبَ ًدا َخرُّ  ١٨٣ ١٥ ُسجَّ



  
 

٢٣٥ 
 

  سورة االحزاب
ْؤِمنِنيَ  َأْوَىل  النَّبِيُّ  .٢٤٧  ٢١٠ ٦  َأْنُفِسِهمْ  ِمنْ  بِاملُ
 ٥٠-٢٥ ٢١  َحَسنَةٌ  ُأْسَوةٌ  اهللاِ َرُسولِ  ِيف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقدْ  .٢٤٨
ِذينَ  ِيف  اهللاِ ُسنَّةَ  .٢٤٩ دَ  َوَلنْ  َقْبُل  ِمنْ  َخَلْوا الَّ  ١٤٢-١٢٧ ٦٢  َتْبِديًال  اهللاِ لُِسنَّةِ  َجتِ

  سورة سبأ
ُكورُ  ِعَباِدَي  ِمنْ  َوَقلِيٌل  .٢٥٠  ١٥٥-١٨٢ ١٣  الشَّ
 ١٩٤ ٢٨ َوَنِذيًرا َبِشًريا لِلنَّاسِ  َكافَّةً  إِالَّ  َأْرَسْلنَاكَ  َوَما .٢٥١

  سورة یس
 ١٧٠ ٥٢  َمْرَقِدَنا ِمنْ  َبَعَثنَا َمنْ  َوْيَلنَا َيا َقاُلوا .٢٥٢
٢٥٣.  ْ  ١٦٩ ٧٧  ُنْطَفةٍ  ِمنْ  َخَلْقنَاهُ  َأنَّا اِإلْنَسانُ  َيرَ  َأَوَمل
َب  .٢٥٤  ١٦٩-٨٧ ٧٨  َخْلَقهُ  َوَنِيسَ  َمَثًال  َلنَا َوَرضَ
يِيَها ُقْل   .٢٥٥ ِذي ُحيْ َل  َأْنَشَأَها الَّ ةٍ  َأوَّ  ١٥٤-٨٧ ٧٩  َمرَّ
ِذي َأَوَلْيَس  .٢٥٦ َامَواِت  َخَلَق  الَّ ُلَق  َأنْ  َعَىل  بَِقاِدرٍ  َواألَْرَض  السَّ  ١٧٤ ٨١ ِمْثَلُهمْ  َخيْ

  سورة الصافات
نَّا إِنَّا .٢٥٧ َامءَ  َزيَّ ْنَيا السَّ  ٨٥ ٦ الَكَواكِِب  بِِزينَةٍ  الدُّ
اطِ  إَِىل  َفاْهُدوُهمْ  .٢٥٨ ِحيمِ  ِرصَ  ١٠٠ ٢٣  اجلَ
ُمْ  .٢٥٩  ١٧٧ ٣٥ َيْسَتْكِربُونَ  اهللاُ إِالَّ  إَِلهَ  َال  َهلُمْ  ِقيَل  إَِذا َكاُنوا إِهنَّ
تِِهَام  َوِمنْ  .٢٦٠ يَّ ٌ  ُحمِْسنٌ  ُذرِّ  ١٧١ ١١٣  ُمبِنيٌ  لِنَْفِسهِ  َوَظاِمل
 ١٤٨ ١٧١  املُْرَسلِنيَ  لِِعَباِدَنا َكلَِمُتنَا َسَبَقْت  َوَلَقدْ  .٢٦١
ُمْ  .٢٦٢  ١٤٨ ١٧٢  املَنُْصوُرونَ  َهلُمُ  إِهنَّ
 ١٤٨ ١٧٣  الَغالُِبونَ  َهلُمُ  ُجنَْدَنا َوإِنَّ  .٢٦٣

  سورة ص
َبْت  .٢٦٤  ١٤١ ١٢  األَْوَتادِ  ُذو َوفِْرَعْونُ  َوَعادٌ  ُنوٍح  َقْومُ  َقْبَلُهمْ  َكذَّ
 ١٤١ ١٣  األَْحَزاُب  ُأوَلئَِك  األَْيَكةِ  َوَأْصَحاُب  ُلوطٍ  َوَقْومُ  َوَثُمودُ  .٢٦٥
َب  إِالَّ  ُكلٌّ  إِنْ  .٢٦٦ ُسَل  َكذَّ  ١٤١-٧٦ ١٤  ِعَقاِب  َفَحقَّ  الرُّ
 ٢١٥ ٢٦  ِيف  َخلِيَفةً  َجَعْلنَاكَ  إِنَّا َداُوودُ  َيا  .٢٦٧
 ٧٩ ٥٣ اِحلَساِب  لَِيْومِ  ُتوَعُدونَ  َما َهَذا .٢٦٨

  سورة الزمر
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ِذي هللاِ احلَْمدُ  َوَقاُلوا .٢٦٩  ١٨٣ ٧٤ َوْعَدهُ  َصَدَقنَا الَّ
َكةَ  َوَتَرى .٢٧٠ َالئِ نيَ  املَ  ١٨٤-١٨٣ ٧٥  الَعْرشِ  َحْولِ  ِمنْ  َحافِّ

  سورة غافر
ٍ  َقْلِب  ُكلِّ  َعَىل  اهللاُ َيْطَبعُ  َكَذلَِك  .٢٧١  ١٧٨ ٣٥  َجبَّارٍ  ُمَتَكربِّ
ْح  .٢٧٢ َك  بَِحْمدِ  َوَسبِّ  ١٨٣ ٥٥ َواِإلْبَكارِ  بِالَعِيشِّ  َربِّ
َامَواِت  َخلَْلُق  .٢٧٣  ١٧٤ ٥٧ النَّاسِ  َخْلِق  ِمنْ  َأْكَربُ  َواألَْرضِ  السَّ
اَعةَ  إِنَّ  .٢٧٤  ١٧٤-١٧٣ ٥٩  ُيْؤِمنُونَ  َال  النَّاسِ  َأْكَثرَ  َوَلكِنَّ  فِيَها َرْيَب  َال  َآلَتَِيةٌ  السَّ
 ٩٠-٨٩-٧٨ ٦٠  َلُكمْ  َأْسَتِجْب  اْدُعوِين  َربُُّكمُ  َوَقاَل  .٢٧٥
ِذي اهللاُ .٢٧٦  ١٦٦ ٦١  فِيهِ  لَِتْسُكنُوا اللَّْيَل  َلُكمُ  َجَعَل  الَّ
ينَ  َمْثَوى َفبِْئَس  فِيَها َخالِِدينَ  َجَهنَّمَ  َأْبَواَب  اْدُخُلوا .٢٧٧ ِ  ١٧٨ ٧٦  املَُتَكربِّ

  سورة فصلت
ا .٢٧٨  ٩٩-٩٧ ١٧ اهلَُدى َعَىل  الَعَمى َفاْسَتَحبُّوا َفَهَدْينَاُهمْ  َثُمودُ  َوَأمَّ
ِذينَ  إِنَّ  .٢٧٩ نَا َقاُلوا الَّ  ٦٢ ٣٠  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  اهللاُ َربُّ
َئةُ  َوَال  احلََسنَةُ  َتْسَتِوي َوَال  .٢٨٠ يِّ  ١١٦-٦٤ ٣٤  السَّ
 ٥٨ ٤٢ َخْلِفهِ  ِمنْ  َوَال  َيَدْيهِ  َبْنيِ  ِمنْ  الَباطُِل  َيْأتِيهِ  َال  .٢٨١
 ٤٣-٣٣ ٥٣  َأْنُفِسِهمْ  َوِيف  اآلََفاِق  ِيف  َآَياتِنَا َسنُِرهيِمْ  .٢٨٢

  سورة الشورى
 ٤٩ ١  حم .٢٨٣
 ٤٩ ٢  عسق .٢٨٤
ِذينَ  َوإَِىل  إَِلْيَك  ُيوِحي َكَذلَِك  .٢٨٥ -٣٧-٣٤-٣٣ ٣  َقْبلَِك  ِمنْ  الَّ

٥٨-٤٩ 
َامَواِت  ِيف  َما َلهُ  .٢٨٦  ٣٨-٣٦ ٤  الَعظِيمُ  الَعِيلُّ  َوُهوَ  األَْرضِ  ِيف  َوَما السَّ
َكةُ  .٢٨٧ َالئِ ِمْ  بَِحْمدِ  ُيَسبُِّحونَ  َواملَ  ١٨٣-٣٩ ٥  َرهبِّ
ا ُقْرَآًنا إَِلْيَك  َأْوَحْينَا َوَكَذلَِك  .٢٨٨  ٥٥-٥٠-٣٣ ٧  َحْوَهلَا َوَمنْ  الُقَرى ُأمَّ  لُِتنِْذرَ  َعَربِي 
َعَلُهمْ  اهللاُ َشاءَ  َوَلوْ  .٢٨٩ ةً  َجلَ  ٥٦ ٨ َواِحَدةً  ُأمَّ
 ٥١-٣٩-٣٨ ٩  الَوِيلُّ  ُهوَ  َفاهللاُ .٢٩٠
ءٍ  ِمنْ  فِيهِ  اْخَتَلْفُتمْ  َوَما .٢٩١  ٦٩-٤٦ ١٠ اهللاِ  إَِىل  َفُحْكُمهُ  َيشْ
ءٌ  َكِمْثلِهِ  َلْيَس  .٢٩٢ ِميعُ  َوُهوَ  َيشْ  ٣٩-٣٦ ١١  الَبِصريُ  السَّ
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َامَواِت  َمَقالِيدُ  َلهُ  .٢٩٣  ٣٧ ١٢  َواألَْرضِ  السَّ
عَ  .٢٩٤ ينِ  ِمنَ  َلُكمْ  َرشَ  ٤١-٣٩   ١٣ ُنوًحا بِهِ  َوىصَّ  َما الدِّ
َذلَِك  .٢٩٥  ٦٠-٥١-٥٠ ١٥ ُأِمْرَت  َكَام  َواْسَتِقمْ  َفاْدعُ  َفلِ
ِذينَ  .٢٩٦ َا َوَيْعَلُمونَ  ِمنَْها ُمْشِفُقونَ  َآَمنُوا َوالَّ  ٥٣ ١٨  احلَقُّ  َأهنَّ
 ٣٧ ١٩  الَعِزيزُ  الَقِويُّ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  َيْرُزُق  بِِعَباِدهِ  َلطِيٌف  اهللاُ .٢٩٧
ِذينَ  .٢٩٨ اِحلَاِت  َوَعِمُلوا َآَمنُوا َوالَّ  ٥٣ ٢٢  الصَّ
ةَ  إِالَّ  َأْجًرا َعَلْيهِ  َأْسَأُلُكمْ  َال  ُقْل  .٢٩٩ َودَّ  ٣٩-٣٣  ٢٣  الُقْرَبى ِيف  املَ
ِذي َوُهوَ  .٣٠٠  ٤٣  ٢٥ ِعَباِدهِ  َعنْ  التَّْوَبةَ  َيْقَبُل  الَّ
ْزَق  اهللاُ َبَسطَ  َوَلوْ  .٣٠١  ٤٤-٣٩ -٣٣ ٢٧  َلَبَغْوا لِِعَباِدهِ  الرِّ
ِذي َوُهوَ  .٣٠٢ ُل  الَّ  ٤٣-٣٩  ٢٨  الَغْيَث  ُينَزِّ
َامَواِت  َخْلُق  َآَياتِهِ  َوِمنْ  .٣٠٣  ١٣١- ٤٣-٣٩ ٢٩  َواألَْرضِ  السَّ
 ٣٩ ٣٠ َكثِريٍ  َعنْ  َوَيْعُفو .٣٠٤
َوارِ  آَياتِهِ  َوِمنْ  .٣٠٥  ٤٣ ٣٢   َكاْألَْعَالمِ  اْلَبْحرِ  ِيف  اْجلَ
يَح  ُيْسكِنِ  َيَشأْ  إِنْ  .٣٠٦ دَ  َفَيْظَلْلنَ  الرِّ  ٦٥-٤٣ ٣٣  َرَواكِ
 ٥٣-٤٦ ٣٦  َوَأْبَقى َخْريٌ  اهللاِ ِعنْدَ  َوَما .٣٠٧
ِذينَ  .٣٠٨ َتنُِبونَ  َوالَّ  ٥٤ ٣٧  اِإلْثمِ  َكَبائِرَ  َجيْ
ِذينَ  .٣٠٩ مْ  اْسَتَجاُبوا َوالَّ ِ َالةَ  َوَأَقاُموا لَِرهبِّ  ٦٧-٦١-٥٤-٢٨ ٣٨  الصَّ
ِذينَ  .٣١٠ ونَ  ُهمْ  الَبْغُي  َأَصاَهبُمُ  إَِذا َوالَّ  ٥٤ ٣٩  َينَْتِرصُ
َئةٍ  َوَجَزاءُ  .٣١١ َئةٌ  َسيِّ  ٦٣-٥٤ ٤٠ ِمْثُلَها َسيِّ
ِهمْ  َما َفُأوَلئَِك  ُظْلِمهِ  َبْعدَ  اْنَتَرصَ  َوملََنِ  .٣١٢  ٥٤ ٤١  َسبِيلٍ  ِمنْ  َعَليْ
 ٦٤-٦٣-٥٥ ٤٣ األُُمورِ  َعْزمِ  ملَِنْ  َذلَِك  إِنَّ  َوَغَفرَ  َصَربَ  َوملََنْ  .٣١٣
 ٣٩ ٥٠  َقِديرٌ  َعلِيمٌ  إِنَّهُ  .٣١٤
 ٣٨ ٥١ ِحَجاٍب  َوَراءِ  ِمنْ  َأوْ  َوْحًيا إِالَّ  اهللاُ ُيَكلَِّمهُ  َأنْ  لَِبَرشٍ  َكانَ  َوَما .٣١٥
-٥٦-٣٤-٣٣ ٥٢  َأْمِرَنا ِمنْ  ُروًحا إَِلْيَك  َأْوَحْينَا َوَكَذلَِك  .٣١٦

٩٩-٩٨-٧٣ 
  سورة الزخرف

 ٣٢ ٢ املُبِنيِ  َوالكَِتاِب  .٣١٧
ا ُقْرَآًنا َجَعْلنَاهُ  إِنَّا .٣١٨  ٧٣-٣٢ ٣  َتْعِقُلونَ  َلَعلَُّكمْ  َعَربِي 
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لِنيَ  ِيف  َنبِيٍّ  ِمنْ  َأْرَسْلنَا َوَكمْ  .٣١٩  ٧٥-٧٢ ٦ األَوَّ
 ٧٦ ٧  َيْستَْهِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا إِالَّ  َنبِيٍّ  ِمنْ  َيْأتِيِهمْ  َوَما .٣٢٠
َامَواِت  َخَلَق  َمنْ  َسَأْلَتُهمْ  َوَلئِنْ  .٣٢١  ٨٥-٧٣ ٩ َواألَْرَض  السَّ
ِذي .٣٢٢ َتُدونَ  َلَعلَُّكمْ  ُسُبًال  فِيَها َلُكمْ  َوَجَعَل  َمْهًدا األَْرَض  َلُكمُ  َجَعَل  الَّ  ٩١-٧٨ ١٠  َهتْ
ِذي .٣٢٣ َل  َوالَّ َامءِ  ِمنَ  َنزَّ  ٧٨ ١١  بَِقَدرٍ  َماءً  السَّ
ِذي .٣٢٤ َها األَْزَواَج  َخَلَق  َوالَّ  ٧٨ ١٢  ُكلَّ
 ٩١-٧٨ ١٣     ُظُهوِرهِ  َعَىل  لَِتْسَتُووا .٣٢٥
نَا إَِىل  َوإِنَّا .٣٢٦  ٩١ ١٤  ملَُنَْقلُِبونَ  َربِّ
 ٨٠ ١٩  َوُيْسَأُلونَ  َشَهاَدُهتُمْ  َسُتْكَتُب   .٣٢٧
نُ  َشاءَ  َلوْ  َوَقاُلوا .٣٢٨ ْمحَ  ٩٤ ٢٠  َعَبْدَناُهمْ  َما الرَّ
ةٍ  َعَىل  َآَباَءَنا َوَجْدَنا إِنَّا َقاُلوا َبْل  .٣٢٩  ٩٤ ٢٢  ُأمَّ
ُفوَها َقاَل  إِالَّ  َنِذيرٍ  ِمنْ  َقْرَيةٍ  ِيف  َقْبلَِك  ِمنْ  َأْرَسْلنَا َما َوَكَذلَِك  .٣٣٠  ٩٣-٧٥ ٢٣ ُمْرتَ
بِنيَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيَف  َفاْنُظرْ  ِمنُْهمْ  َفاْنَتَقْمنَا .٣٣١  ١٠٨-٩٥ ٢٥  املَُكذِّ
 ١٠٦-٩٥ ٢٦ َتْعُبُدونَ  ِممَّا َبَراءٌ  إِنَّنِي َوَقْوِمهِ  ِألَبِيهِ  إِْبَراِهيمُ  َقاَل  َوإِذْ  .٣٣٢
ِذي إِالَّ  .٣٣٣  ٩٥ ٢٧  َسَيْهِدينِ  َفإِنَّهُ  َفَطَرِين  الَّ
ى َوَآَباَءُهمْ  َهُؤَالءِ  َمتَّْعُت  َبْل  .٣٣٤  ١٠٣ ٢٩ ُمبِنيٌ  َوَرُسوٌل  احلَقُّ  َجاَءُهمُ  َحتَّ
 ١٠٣ ٣٠  َكافُِرونَ  بِهِ  َوإِنَّا ِسْحرٌ  َهَذا َقاُلوا احلَقُّ  َجاَءُهمُ  َوملََّا .٣٣٥
مْ  .٣٣٦ ًرا َأْبَواًبا َولُِبُيوِهتِ  ٧٢ ٣٤   َيتَّكِئُونَ  َعَلْيَها َوُرسُ
ْنَيا احلََياةِ  َمَتاعُ  ملََّا َذلَِك  ُكلُّ  َوإِنْ  َوُزْخُرًفا .٣٣٧ َك  ِعنْدَ  َواآلَِخَرةُ  الدُّ  ٧٦-٧٢ ٣٥ لِْلُمتَِّقنيَ  َربِّ
ُمْ  .٣٣٨ وَهنُمْ  َوإِهنَّ بِيلِ  َعنِ  َلَيُصدُّ َسُبونَ  السَّ ُمْ  َوَحيْ  ١٠٣ ٣٧  ُمْهَتُدونَ  َأهنَّ
ُكونَ  الَعَذاِب  ِيف  َأنَُّكمْ  َظَلْمُتمْ  إِذْ  الَيْومَ  َينَْفَعُكمُ  َوَلنْ  .٣٣٩  ٨٢ ٣٩ ُمْشَرتِ
مَّ  ُتْسِمعُ  َأَفَأْنَت  .٣٤٠ ِدي َأوْ  الصُّ  ٩٨ ٤٠  ُمبِنيٍ  َضَاللٍ  ِيف  َكانَ  َوَمنْ  الُعْمَي  َهتْ
ا .٣٤١  ١٠٩ ٤١  ُمنَْتِقُمونَ  ِمنُْهمْ  َفإِنَّا بَِك  َنْذَهَبنَّ  َفإِمَّ
 ٨٠ ٤٤  ُتْسَأُلونَ  َوَسْوَف  َولَِقْوِمَك  َلَك  َلِذْكرٌ  َوإِنَّهُ  .٣٤٢
 ٧٦ ٤٥  َقْبلَِك  ِمنْ  َأْرَسْلنَا َمنْ  َواْسَأْل  .٣٤٣
 ٧٦ ٤٦   َ َوَمَلئِهِ  فِْرَعْونَ  إَِىل  بَِآَياتِنَا ُموَسى َأْرَسْلنَا َوَلَقدْ  .٣٤٤
ِعنيَ  َفَأْغَرْقنَاُهمْ  ِمنُْهمْ  اْنَتَقْمنَا َآَسُفوَنا َفَلامَّ  .٣٤٥  ١٠٩-٨٣ ٥٥  َأْمجَ
 ٨٢ ٦٥  َألِيمٍ  َيْومٍ  َعَذاِب  ِمنْ  َظَلُموا لِلَِّذينَ  َفَوْيٌل  .٣٤٦
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ءُ  .٣٤٧ ذٍ  األَِخالَّ  ١١٢-٩٧ ٦٧ املُتَِّقنيَ  إِالَّ  َعُدوٌّ  لَِبْعضٍ  َبْعُضُهمْ  َيْوَمئِ
َزُنونَ  َأْنُتمْ  َوَال  الَيْومَ  َعَلْيُكمُ  َخْوٌف  َال  ِعَبادِ  َيا .٣٤٨  ٩٦ ٦٨  َحتْ
ِذينَ  .٣٤٩  ٩٦ ٦٩ ُمْسلِِمنيَ  َوَكاُنوا بَِآَياتِنَا َآَمنُوا الَّ
تِي اجلَنَّةُ  َوتِْلَك  .٣٥٠  ١٩٩ ٧٢ َتْعَمُلونَ  ُكنُْتمْ  بَِام  ُأوِرْثُتُموَها الَّ
 ٨٣ ٧٤  َخالُِدونَ  َجَهنَّمَ  َعَذاِب  ِيف  املُْجِرِمنيَ  إِنَّ  .٣٥١
َك  َعَلْينَا لَِيْقضِ  َمالُِك  َيا َوَناَدْوا .٣٥٢  ٨٢  ٧٧  َماكُِثونَ  إِنَُّكمْ  َقاَل  َربُّ
 ١٠٣ ٧٨ َكاِرُهونَ  لِْلَحقِّ  َأْكَثَرُكمْ  َوَلكِنَّ  بِاحلَقِّ  ِجْئنَاُكمْ  َلَقدْ  .٣٥٣
 ٨٠ ٨٠ َيْكُتُبونَ  َلَدْهيِمْ  َوُرُسُلنَا .٣٥٤
ى َوَيْلَعبُوا َخيُوُضوا َفَذْرُهمْ  .٣٥٥ ِذي َيْوَمُهمُ  ُيَالُقوا َحتَّ  ٨١ ٨٣ ُيوَعُدونَ  الَّ
اَعةِ  ِعْلمُ  َوِعنَْدهُ  .٣٥٦  ١٧٣ ٨٥  ُتْرَجُعونَ  إليهوَ  السَّ
ى اهللاُ  َليَُقوُلنَّ  َخَلَقُهمْ  َمنْ  َسَأْلَتُهمْ  َوَلئِنْ  .٣٥٧  ٨٥-٧٣ ٨٧ ُيْؤَفُكونَ  َفَأنَّ
 ١٢١-١١٥-٧٣ ٨٩  َيْعَلُمونَ  َفَسْوَف  َسَالمٌ  َوُقْل  َعنُْهمْ  َفاْصَفْح  .٣٥٨

  سورة الدخان
 ١٢٤ ٢  املُبِنيِ  َوالكَِتاِب  .٣٥٩
 ١٢٤-١٢٢ ٣  ُمنِْذِرينَ  ُكنَّا إِنَّا ُمَباَرَكةٍ  َلْيَلةٍ  ِيف  َأْنَزْلنَاهُ  إِنَّا .٣٦٠
َامَواِت  َربِّ  .٣٦١  ١٣١ ٧ ُموِقنِنيَ  ُكنُْتمْ  إِنْ  َبْينَُهَام  َوَما َواألَْرضِ  السَّ
 ١٥٢ ٩ َيْلَعُبونَ  َشكٍّ  ِيف  ُهمْ  َبْل  .٣٦٢
َامءُ  َتْأِيت  َيْومَ  َفاْرَتِقْب  .٣٦٣  ١٥٥-١٢٩-١٢٠ ١٠  ُمبِنيٍ  بُِدَخانٍ  السَّ
 ١٥٥ ١١ َألِيمٌ  َعَذاٌب  َهَذا النَّاَس  َيْغَشى  .٣٦٤
نَا .٣٦٥  ١٥٢-١٣٨-١٢٩ ١٢  ُمْؤِمنُونَ  إِنَّا الَعَذاَب  َعنَّا اْكِشْف  َربَّ
ى .٣٦٦ ْكَرى َهلُمُ  َأنَّ  ١٥٦-١٤٠ ١٣  ُمبِنيٌ  َرُسوٌل  َجاَءُهمْ  َوَقدْ  الذِّ
ْوا ُثمَّ   .٣٦٧  ١٥٣-١٤٠ ١٤ َجمْنُونٌ  ُمَعلَّمٌ  َوَقاُلوا َعنْهُ  َتَولَّ
ُدونَ  إِنَُّكمْ  َقلِيًال  الَعَذاِب  َكاِشُفوا إِنَّا .٣٦٨ -١٣٨-١٢٩-١٢١ ١٥ َعائِ

١٥٢ 
ْطَشةَ  َنْبطُِش  َيْومَ  .٣٦٩ ى البَ  ١٤٢-١٢٩ ١٦  ُمنَْتِقُمونَ  إِنَّا الُكْربَ
 ١٥٧-١٣٨ ١٧  َكِريمٌ  َرُسوٌل  َوَجاَءُهمْ  فِْرَعْونَ  َقْومَ  َقْبَلُهمْ  َفَتنَّا َوَلَقدْ  .٣٧٠
وا َأنْ  .٣٧١  ١٥٧ ١٨ َأِمنيٌ  َرُسوٌل  َلُكمْ  إِينِّ  اهللاِ ِعَبادَ  إَِيلَّ  َأدُّ
 ١٥٣ ١٩ ُمبِنيٍ  بُِسْلَطانٍ  َآتِيُكمْ  إِينِّ  اهللاِ َعَىل  َتْعُلوا َال  َوَأنْ  .٣٧٢
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ْ  َوإِنْ  .٣٧٣  ١٤٠ ٢١ َفاْعَتِزُلونِ  ِيل  ُتْؤِمنُوا َمل
 ١٤٠-١٣٧ ٢٢ ُجمِْرُمونَ  َقْومٌ  َهُؤَالءِ  َأنَّ  َربَّهُ  َفَدَعا .٣٧٤
 ١٤٥-١٣٧ ٢٣ ُمتََّبُعونَ  إِنَُّكمْ  َلْيًال  بِِعَباِدي َفَأْرسِ  .٣٧٥
ُمْ  َرْهًوا الَبْحرَ  َواْتُركِ  .٣٧٦ -١٣٨-١٣٧-١٢٨ ٢٤ ُمْغَرُقونَ  ُجنْدٌ  إِهنَّ

١٤٥-١٤١ 
 ١٥٥-١٥٤-١٢٨ ٢٥  َوُعُيونٍ  َجنَّاٍت  ِمنْ  َتَرُكوا َكمْ  .٣٧٧
 ١٥٥-١٥٤-١٢٨ ٢٦   َكِريمٍ  َوَمَقامٍ  َوُزُروعٍ   .٣٧٨
 ١٥٥-١٥٤-١٢٨ ٢٧  َفاكِِهنيَ  فِيَها َكاُنوا َوَنْعَمةٍ   .٣٧٩
 ١٥٥-١٥٤—١٤٨ ٢٨  َآَخِرينَ  َقْوًما َوَأْوَرْثنَاَها َكَذلَِك  .٣٨٠
فِنيَ  ِمنَ  َعالًِيا َكانَ  إِنَّهُ  فِْرَعْونَ  ِمنْ  .٣٨١ ْرسِ  ١٥٣ ٣١  املُ
 ١٥٣ ٣٤ َلَيُقوُلونَ  َهُؤَالءِ  إِنَّ  .٣٨٢
ينَ  َنْحنُ  َوَما األُوَىل  َمْوَتُتنَا إِالَّ  ِهَي  إِنْ   .٣٨٣  ١٥٣ ٣٥  بُِمنَْرشِ
 ١٥٣ ٣٦ َلَيُقوُلونَ  َهُؤَالءِ  إِنَّ  .٣٨٤
عٍ  َقْومُ  َأمْ  َخْريٌ  َأُهمْ  .٣٨٥ ِذينَ  ُتبَّ ُمْ  َأْهَلْكنَاُهمْ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  َوالَّ  ١٤١-١٢٨ ٣٧ ُجمِْرِمنيَ  َكاُنوا إِهنَّ
َامَواِت  َخَلْقنَا َوَما .٣٨٦  ١٣٠ ٣٨  َالِعبِنيَ  َبْينَُهَام  َوَما َواألَْرَض  السَّ
ا َما .٣٨٧  ١٣٠ ٣٩  َيْعَلُمونَ  َال  َأْكَثَرُهمْ  َوَلكِنَّ  بِاحلَقِّ  إِالَّ  َخَلْقنَاُمهَ
ِعنيَ  ِميَقاُهتُمْ  الَفْصلِ  َيْومَ  إِنَّ  .٣٨٨  ١٤٢-١٢٩  ٤٠  َأْمجَ
قُّومِ  َشَجَرةَ  إِنَّ  .٣٨٩  ٢٠٥ ٤٣  الزَّ
 ٢٠٥ ٤٤  األَثِيمِ  َطَعامُ  .٣٩٠
 ١٥٢-١٢٨  ٥٠ َمتَْرتُونَ  بِهِ  ُكنُْتمْ  َما َهَذا إِنَّ  .٣٩١
 ١٥١-١٣٤-١٢٢ ٥١ َأِمنيٍ  َمَقامٍ  ِيف  املُتَِّقنيَ  إِنَّ  .٣٩٢
 ١٥١-١٣٥ ٥٢ َوُعُيونٍ  َجنَّاٍت  ِيف  .٣٩٣
ٍق  ُسنُْدسٍ  ِمنْ  َيْلَبُسونَ  .٣٩٤  ١٥١-١٣٥ ٥٣ ُمَتَقابِلِنيَ  َوإِْسَتْربَ
ْجنَاُهمْ  َكَذلَِك  .٣٩٥  ١٥١-١٣٥ ٥٤  ِعنيٍ  بُِحورٍ  َوَزوَّ
 ١٥١-١٣٥ ٥٥ َآِمنِنيَ  َفاكَِهةٍ  بُِكلِّ  فِيَها َيْدُعونَ  .٣٩٦
ْوَت  فِيَها َيُذوُقونَ  َال  .٣٩٧ ِحيمِ  َعَذاَب  َوَوَقاُهمْ  األُوَىل  املَْوَتةَ  إِالَّ  املَ  ١٥١-١٣٥ ٥٦ اجلَ
َك  ِمنْ  َفْضًال  .٣٩٨  ١٣٥ ٥٧  الَعظِيمُ  الَفْوزُ  ُهوَ  َذلَِك  َربِّ
َناهُ  َفإِنََّام  .٣٩٩ ْ ُرونَ  َلَعلَُّهمْ  بِلَِسانَِك  َيرسَّ  ١٦٢-٦٤-١٢٢ ٥٨  َيَتَذكَّ
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ُمْ  َفاْرَتِقْب   .٤٠٠  ١٦٢ ٥٩  ُمْرَتِقُبونَ  إِهنَّ
  سورة الجاثیة

كِيمِ  الَعِزيزِ  اهللاِ ِمنَ  الكَِتاِب  َتنِْزيُل  .٤٠١  ١٦٢ ٢  احلَ
َامَواِت  ِيف  إِنَّ  .٤٠٢ -١٦٣-١٣١-١٢٢ ٣ لِْلُمْؤِمنِنيَ  َآلََياٍت  َواألَْرضِ  السَّ

١٨٨-١٦٥ 
 ١٨٧-١٦٦ ٤  ُيوِقنُونَ  لَِقْومٍ  َآَياٌت  َدابَّةٍ  ِمنْ  َيُبثُّ  َوَما .٤٠٣
 ١٨٧-١٦٦ ٥  َوالنََّهارِ  اللَّْيلِ  َواْختَِالِف  .٤٠٤
 ١٩١-١٨٧-١٧١ ٦  بِاحلَقِّ  َعَلْيَك  َنْتُلوَها اهللاِ َآَياُت  تِْلَك  .٤٠٥
 ١٩١-١٨٩ ٧  َأثِيمٍ  َأفَّاكٍ  لُِكلِّ  َوْيٌل  .٤٠٦
ا ُيِرصُّ  ُثمَّ  َعَلْيهِ  ُتْتَىل  اهللاِ َآَياِت  َيْسَمعُ  .٤٠٧ -١٨٩-١٨٧-١٧٧ ٨  ُمْسَتْكِربً

١٩٢ 
َذَها َشْيًئا َآَياتِنَا ِمنْ  َعلِمَ  َوإَِذا .٤٠٨ َ -١٩٢-١٩٠-١٨٨ ٩  ُهُزًوا اختَّ

٢٠٥ 
 ٢١١-١٩٠ ١٠ َجَهنَّمُ  َوَرائِِهمْ  ِمنْ  .٤٠٩
ِذينَ  ُهًدى َهَذا .٤١٠ مْ  بَِآَياِت  َكَفُروا َوالَّ ِ  ١٩٠-١٧١ ١١  َألِيمٌ  ِرْجزٍ  ِمنْ  َعَذاٌب  َهلُمْ  َرهبِّ
رَ  .٤١١ َامَواِت  ِيف  َما َلُكمْ  َوَسخَّ  ١٦٧-١٣١ ١٣  األَْرضِ  ِيف  َوَما السَّ
 ١٦٢-١٦١ ١٤  اهللاِ َأيَّامَ  َيْرُجونَ  َال  لِلَِّذينَ  َيْغِفُروا َآَمنُوا لِلَِّذينَ  ُقْل  .٤١٢
 ١٧٢ ١٥ ُتْرَجُعونَ  َربُِّكمْ  إَِىل  ُثمَّ  َفَعَلْيَها َأَساءَ  َوَمنْ  َفلِنَْفِسهِ  َصاِحلًا َعِمَل  َمنْ  .٤١٣
 ٢٠٧ ١٧ األَْمرِ  ِمنَ  َبيِّنَاٍت  َوَآَتْينَاُهمْ  .٤١٤
يَعةٍ  َعَىل  َجَعْلنَاكَ  ُثمَّ  .٤١٥ -١٩٧-١٩٤-١٦١ ١٨ األَْمرِ  ِمنَ  َرشِ

٢١٥ 
 ٢١١-١٩٢ ١٩  َبْعضٍ  َأْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  الظَّاملِِنيَ  َوإِنَّ  .٤١٦
 ١٧٤ ٢٢  ُيْظَلُمونَ  َال  َوُهمْ  َكَسَبْت  بَِام  َنْفسٍ  ُكلُّ  َولُِتْجَزى .٤١٧
ذَ  َمنِ  َأَفَرَأْيَت  .٤١٨ َ -٢١٤-١٨٩-١٨٨ ٢٣  َهَواهُ  إَِهلَهُ  اختَّ

٢١٥ 
ْنَيا َحَياُتنَا إِالَّ  ِهَي  َما َوَقاُلوا .٤١٩ -١٨٨-١٧٠-١٦١ ٢٤ الدُّ

٢١٦ 
ِهمْ  ُتْتَىل  َوإَِذا .٤٢٠  ١٧٠ ٢٥  َبيِّنَاٍت  َآَياُتنَا َعَليْ



  
 

٢٤٢ 
 

يِيُكمْ  اهللاُ ُقلِ  .٤٢١  ١٧٠ ٢٦  ُيِميُتُكمْ  ُثمَّ  ُحيْ
اَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ  .٤٢٢ ذٍ  السَّ  ١٧٥-١٧٠ ٢٧  املُْبطُِلونَ  َخيَْرسُ  َيْوَمئِ
ةٍ  ُكلَّ  َوَتَرى .٤٢٣  ١٧٥-١٦١ ٢٨  َجاثَِيةً  ُأمَّ
 ١٧٥ ٢٩  َتْعَمُلونَ  ُكنُْتمْ  َما َنْسَتنِْسُخ  ُكنَّا إِنَّا بِاحلَقِّ  َعَلْيُكمْ  َينْطُِق  كَِتاُبنَا َهَذا .٤٢٤
ا .٤٢٥ ِذينَ  َفَأمَّ اِحلَاِت  َوَعِمُلوا َآَمنُوا الَّ ُمْ  َفُيْدِخُلُهمْ  الصَّ تِهِ  ِيف  َرهبُّ  ٢٠٠-١٩٩ ٣٠  َرْمحَ
ا .٤٢٦ ِذينَ  َوَأمَّ  ١٨٩ ٣١  َعَلْيُكمْ  ُتتَْىل  َآَياِيت  َتُكنْ  َأَفَلمْ  َكَفُروا الَّ
-١٨٨-١٧٤-٨١ ٣٢  َحقٌّ  اهللاِ َوْعدَ  إِنَّ  ِقيَل  َوإَِذا .٤٢٧

٢١٧-١٩٢ 
َئاُت  َهلُمْ  َوَبَدا .٤٢٨ مْ  َوَحاَق  َعِمُلوا َما َسيِّ  ٢٠٥-١٩٠ ٣٣ َيْسَتْهِزُئونَ  بِهِ  َكاُنوا َما ِهبِ
 ١٩٨ ٣٤  َهَذا َيْوِمُكمْ  لَِقاءَ  َنِسيُتمْ  َكَام  َننَْساُكمْ  الَيْومَ  َوِقيَل  .٤٢٩
ْذُتمْ  بَِأنَُّكمُ  َذلُِكمْ  .٤٣٠ َ -٢٠٢-١٩٢-١٨٨ ٣٥ ُهُزًوا اهللاِ َآَياِت  اختَّ

٢٠٥ 
َامَواِت  َربِّ  احلَْمدُ  َفللهِ  .٤٣١  ١٨١-١٦٣-١٦٢ ٣٦  الَعاملَِنيَ  َربِّ  األَْرضِ  َوَربِّ  السَّ
َياءُ  َوَلهُ  .٤٣٢ َامَواِت  ِيف  الكِْربِ كِيمُ  الَعِزيزُ  َوُهوَ  َواألَْرضِ  السَّ  ١٧٧-١٦٢ ٣٧  احلَ

  األحقافسورة 
َامَواِت  َخَلْقنَا َما .٤٣٣ ى َوَأَجلٍ  بِاحلَقِّ  إِالَّ  َبْينَُهَام  َوَما َواألَْرَض  السَّ  ١٦٢ ٣  ُمَسم 
 ١٦٣ ٤  اهللاِ ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  َما َأَرَأْيُتمْ  ُقْل  .٤٣٤
٤٣٥.  ْ ِذي اهللاَ َأنَّ  َيَرْوا َأَوَمل َامَواِت  َخَلَق  الَّ  ١٣١ ٣٣  َواألَْرَض  السَّ

  سورة محمد
تِي اجلَنَّةِ  َمَثُل  .٤٣٦  ٢٠١ ١٥ املُتَُّقونَ  ُوِعدَ  الَّ

  سورة الفتح
َب  .٤٣٧  ٢١٨ ٦ َواملُنَافَِقاِت  املُنَافِِقنيَ  َوُيَعذِّ

  سورة الحجرات
ْؤِمنُونَ  إِنََّام  .٤٣٨  ١٩٧-١١٠-٢٣ ١٠  إِْخَوةٌ  املُ
ا َيا .٤٣٩ َ نَّا النَّاُس  َأهيُّ  ١١٠-٢٣ ١٣  َوُأْنَثى َذَكرٍ  ِمنْ  َخَلْقنَاُكمْ  إِ

  سورة ق
 ١٧٥ ١٨ َعتِيدٌ  َرِقيٌب  َلَدْيهِ  إِالَّ  َقْولٍ  ِمنْ  َيْلِفظُ  َما .٤٤٠

  سورة الذاریات



  
 

٢٤٣ 
 

 ١٣٣ ١٥ َوُعُيونٍ  َجنَّاٍت  ِيف  املُتَِّقنيَ  إِنَّ  .٤٤١
ُمْ  َآَتاُهمْ  َما َآِخِذينَ  .٤٤٢ ُمْ  َرهبُّ  ١٣٣ ١٦  ُحمِْسنِنيَ  َذلَِك  َقْبَل  َكاُنوا إِهنَّ
َجُعونَ  َما اللَّْيلِ  ِمنَ  َقلِيًال  َكاُنوا .٤٤٣  ١٣٣ ١٧  َهيْ
 ١٣٣ ١٨  َيْسَتْغِفُرونَ  ُهمْ  َوبِاألَْسَحارِ  .٤٤٤
ونَ  َأَفَال  َأْنُفِسُكمْ  َوِيف  .٤٤٥  ١٦٥-٨٦-٢٦ ٢١ ُتْبِرصُ
ِذينَ  َأَتى َما َكَذلَِك  .٤٤٦ ِهمْ  ِمنْ  الَّ  ١٤٠ ٥٢ َرُسولٍ  ِمنْ  َقْبلِ
ْعُبُدونِ  إِالَّ  َواِإلْنَس  اِجلنَّ  َخَلْقُت  َوَما .٤٤٧  ٨٢ ٥٦  لِيَ

  سورة النجم
 ١٧٤ ٣٨ ُأْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  َتِزرُ  َأالَّ  .٤٤٨

  سورة القمر
َبِت  .٤٤٩ اَعةُ  اْقَرتَ  ١٤٠ ١    الَقَمرُ  َواْنَشقَّ  السَّ
 ١٤٠ ٢  ُمْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ  َوَيُقوُلوا ُيْعِرُضوا َآَيةً  َيَرْوا َوإِنْ  .٤٥٠
ًعا .٤٥١ ُرُجونَ  َأْبَصاُرُهمْ  ُخشَّ ُمْ  األَْجَداِث  ِمنَ  َخيْ  ١٦٨ ٧  ُمنَْتِرشٌ  َجَرادٌ  َكَأهنَّ
َنا َوَلَقدْ  .٤٥٢ ْ ْكرِ  الُقْرَآنَ  َيرسَّ كِرٍ  ِمنْ  َفَهْل  لِلذِّ  ١٢٥ ١٧  ُمدَّ
 ٦٥ ٣٥  َشَكرَ  َمنْ  َنْجِزي َكَذلَِك  ِعنِْدَنا ِمنْ  نِْعَمةً  .٤٥٣

  سورة الحدید
 ٥١ ٢٥ بِالَبيِّنَاِت  ُرُسَلنَا َأْرَسْلنَا َلَقدْ  .٤٥٤

  المجادلة سورة
 ١٤٨ ٢١  َعِزيزٌ  َقِويٌّ  اهللاَ إِنَّ  َوُرُسِيل  َأَنا َألَْغلَِبنَّ  اهللاُ َكَتَب  .٤٥٥
دُ  َال  .٤٥٦  ٢١١ ٢٢ َوَرُسوَلهُ  اهللاَ َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّونَ  اآلَِخرِ  َوالَيْومِ  بِاهللاِ ُيْؤِمنُونَ  َقْوًما َجتِ

  سورة الحشر
ُسوُل  َآَتاُكمُ  َوَما .٤٥٧  ١٩٩-٥٩ ٧ َفاْنَتُهوا َعنْهُ  َهنَاُكمْ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

  سورة التغابن
ِذينَ  َزَعمَ  .٤٥٨  ١٦٩ ٧ ُيْبَعثُوا َلنْ  َأنْ  َكَفُروا الَّ

  سورة الطالق
ِق  َوَمنْ  .٤٥٩ َعْل  اهللاَ َيتَّ  ٤٦  َخمَْرًجا َلهُ  َجيْ
ْل  َوَمنْ  .٤٦٠  ٤٦-٤٠-٢٥ ٣ َحْسبُهُ  َفُهوَ  اهللاِ َعَىل  َيَتَوكَّ

  القلمسورة 



  
 

٢٤٤ 
 

َك  .٤٦١ -٦١-٤١-٢٥-٢٢ ٤ َعظِيمٍ  ُخُلٍق  َلَعىل َوإِنَّ
١٩٣-١٥٧ 

  سورة الحاقة
 ٢١٦ ٢٠ ِحَسابَِيهْ  ُمَالٍق  َأينِّ  َظنَنُْت  إِينِّ  .٤٦٢

  سورة نوح
اًرا الَكافِِرينَ  ِمنَ  األَْرضِ  َعَىل  َتَذرْ  َال  َربِّ  ُنوٌح  َوَقاَل  .٤٦٣  ١١٥ ٢٦ َديَّ

  سورة الجن
 ٦٢ ١٦ َغَدًقا َماءً  َألَْسَقْينَاُهمْ  الطَِّريَقةِ  َعَىل  اْسَتَقاُموا َلوِ  َوَأنْ  .٤٦٤

  سورة المدثر
ِدي َيَشاءُ  َمنْ  اهللاُ ُيِضلُّ  .٤٦٥  ٩٩ ٣١ َيَشاءُ  َمنْ  َوَهيْ

  سورة النبأ
 ٨٦ ٧ َأْوَتاًدا َواِجلَباَل  .٤٦٦

  سورة النازعات
ا .٤٦٧  ٢١٥ ٣٧  َطَغى َمنْ  َفَأمَّ
ْنَيا احلََياةَ  َوَآَثرَ  .٤٦٨  ٢١٥ ٣٨  الدُّ
ِحيمَ  َفإِنَّ  .٤٦٩  ٢١٥ ٣٩  املَْأَوى ِهَي  اجلَ
ا .٤٧٠  ٢١٣ ٤٠   َربِّهِ  َمَقامَ  َخاَف  َمنْ  َوَأمَّ
 ٢١٣ ٤١  املَْأَوى ِهَي  اجلَنَّةَ  َفإِنَّ  .٤٧١

  سورة التكویر
 ٨٤ ٢٩ الَعاملَِنيَ  َربُّ  اهللاُ َيَشاءَ  َأنْ  إِالَّ  َتَشاُءونَ  َوَما .٤٧٢

  سورة األعلى
ى َمنْ  َأْفَلَح  َقدْ  .٤٧٣  ٤٢ ١٤ األعىل  َتَزكَّ
 ٤٢ ١٥ َفَصىلَّ  َربِّهِ  اْسمَ  َوَذَكرَ  .٤٧٤
ْنَيا احلََياةَ  ُتْؤثُِرونَ  َبْل  .٤٧٥  ٢٠٢-٤٢ ١٦  الدُّ
 ٢٠٢-٤٢ ١٧  َوَأْبَقى َخْريٌ  َواآلَِخَرةُ  .٤٧٦
ُحِف  َلِفي َهَذا إِنَّ  .٤٧٧  ٤٢ ١٨    اْألُوىل الصُّ
 ٤٢ ١٩ َوُموَسى إِْبَراِهيمَ  ُصُحِف  .٤٧٨



  
 

٢٤٥ 
 

  سورة الشمس
اَها َمنْ  َأْفَلَح  َقدْ  .٤٧٩  ٢٧ ٩  َزكَّ
اَها َمنْ  َخاَب  َوَقدْ  .٤٨٠  ٢٧ ١٠ َدسَّ

  سورة القدر
 ١٢٤ ١  الَقْدرِ  َلْيَلةِ  ِيف  َأْنَزْلنَاهُ  إِنَّا  
 ١٢٤ ٣  َشْهرٍ  َأْلِف  ِمنْ  َخْريٌ  الَقْدرِ  َلْيَلةُ  .٤٨١

  سورة البینة
 ١٤٦ ٨  َعنْهُ  َوَرُضوا َعنُْهمْ  اهللاُ َرِيضَ  .٤٨٢
ينَ  َلهُ  ُخمْلِِصنيَ  اهللاَ لَِيْعُبُدوا إِالَّ  ُأِمُروا َوَما .٤٨٣  ١٩٩-٦١ ٥  ُحنََفاءَ  الدِّ

  سورة الزلزلة
ةٍ  ِمْثَقاَل  َيْعَمْل  َفَمنْ  .٤٨٤ ا َذرَّ  ١٧٤-٥٣ ٧    َيَرهُ  َخْريً

 
  



  
 

٢٤٦ 
 

 ثانیًا: فهرس األحادیث:

ورود الحدیث   طرف الحدیث  م
  وحكمه

  الصفحة  راوي الحدیث

 ِفي َوَلَدَها َطاِرَحةً  اْلَمْرَأةَ  َهِذهِ  َأَتَرْونَ    ١
    النَّارِ 

  ٢٥  الخطاب بن عمر  مسلم صحیح

 َیْومَ  ُظُلَماتٌ  الظُّْلمَ  َفِإنَّ  الظُّْلَم، اتَُّقوا   ٢
  اْلِقَیاَمةِ 

  ١٢٧  اهللا عبد بن جابر  مسلم صحیح

  ٨٣  هریرة أبو  البخاري صحیح   الُموِبَقاتِ  السَّْبعَ  اْجَتِنُبوا   ٣

  ١٠٧  عمرو بن اهللا عبد  البخاري صحیح   َفَجاِهدْ  َفِفیِهَما... َواِلَداَك؟ َأَحيٌّ    ٤

  ٢٠٨  هریرة أبو  الكبرى، صحیح السنن   َفاْجَتَهدَ  اْلَحاِكُم، َحَكمَ  ِإَذا   ٥

  ١٨٤  موسى األشعري أبو  حسن، الترمذي سنن  ِلَمَالِئَكِتهِ  اللَّهُ  َقالَ  الَعْبدِ  َوَلدُ  َماتَ  ِإَذا   ٦

  ٢٣  سعد بن سهل  البخاري صحیح    َبْیَنُهمْ  ُنْصِلحُ  ِبَنا اْذَهُبوا   ٧

  ١٠٧  أنس بن مالك  البخاري صحیح  الَواِلَدْینِ  َوُعُقوقُ  ِباللَِّه، اِإلْشَراكُ    ٨

اِلِحینَ  ِلِعَباِدي َأْعَدْدتُ    ٩   ٢٠١  هریرة أبو  البخاري صحیح   الصَّ

 ِمنَ  َأَحدٌ  ُیْعَطُهنَّ  َلمْ  َخْمًسا ُأْعِطیتُ    ١٠
   َقْبِلي اَألْنِبَیاءِ 

  ١٩٤-٥٥  اهللا عبد بن جابر  البخاري صحیح

 َعَليَّ  َنَزَلتْ  َلَقدْ  ،َشُكوًرا َعْبًدا َأُكونُ  َأَفَال    ١١
  آَیةٌ  اللَّْیَلةَ 

 ،حبان ابن صحیح
  حسنه األلباني

- ١٣٠  بالل بن رباح
١٦٥  

بِّهِ  ِمن اْلَعْبدُ  َیُكونُ  َما َأْقَربُ    ١٢  َوُهوَ  رَّ
  َساِجٌد  

  ٩١  أبو هریرة  مسلم صحیح

َیامِ  َدَرَجةِ  ِمنْ  ِبَأْفَضلَ  ُأْخِبُرُكمْ  َأَال    ١٣   ٢٣  أبو الدرداء    .صحیح الترمذي سنن   الصِّ

 الَ : َیُقوُلوا َحتَّى النَّاَس  ُأَقاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرتُ    ١٤
  .. اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ 

  ١٩٦  هریرة أبو    البخاري صحیح

 الشِّْركُ  َعَلْیُكمُ  َأَخافُ  َما َأْخَوفَ  ِإنَّ    ١٥
  اْألَْصَغرُ 

  ٨٣  َلِبید بن محمود  مسند أحمد، حسن

ْدقَ  ِإنَّ    ١٦ ، ِإَلى َیْهِدي الصِّ   ١٣٤  مسعود بن اهللا عبد  مسلم صحیح   اْلِبرِّ

  ٣٧  مالك بن أنس   البخاري صحیح   َمَلًكا ِبالرَِّحمِ  َوكَّلَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ    ١٧

 ِباللَّْیلِ  َیَدهُ  َیْبُسطُ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ    ١٨
   النََّهارِ  ُمِسيءُ  ِلَیُتوبَ 

  ٤١  األشعري موسى أبو  مسلم صحیح

  ٢١٢-٦١  هریرة أبو  البخاري صحیح َفَقدْ  َوِلی ا ِلي َعاَدى َمنْ : َقالَ  اللَّهَ  ِإنَّ    ١٩



  
 

٢٤٧ 
 

  ... ِبالَحْربِ  آَذْنُتهُ 
  ٩٢  هریرة أبو  مسلم صحیح   ِبي َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  َأَنا:  َیُقولُ  اللَّهَ  ِإنَّ    ٢٠

 َأْینَ :  اْلِقَیاَمةِ  َیْومَ  َیُقولُ  اللَّهَ  ِإنَّ   ٢١
   ِبَجَالِلي اْلُمَتَحابُّونَ 

  ١١١  أبو هریرة  مسلم صحیح

 َلمْ  َأَخَذهُ  ِإَذا َحتَّى الظَّاِلمَ  ُیْمِهلُ  اللَّهَ  ِإنَّ   ٢٢
   َیْنَفِلتْ 

 حبان، ابن صحیح
  صحیح

  ١٢٨  األشعريموسى  أبو

 ِمنْ  َمَناِبرَ  َعَلى اهللاِ  ِعْندَ  اْلُمْقِسِطینَ  ِإنَّ   ٢٣
  ُنورٍ 

  ١٩٦  عمرو بن اهللا عبد  مسلم صحیح

 َبْعُضهُ  َیُشدُّ  َكاْلُبْنَیانِ  ِلْلُمْؤِمنِ  الُمْؤِمنَ  ِإنَّ   ٢٤
  َبْعًضا 

  ١٩٧  األشعريموسى  أبي  البخاري صحیح

-٦٢-٤١  عمٍرو بن اللَّه عبد  البخاري صحیح   َأْخَالًقا َأَحاِسُنُكمْ  ِخَیاَرُكمْ  ِإنَّ   ٢٥
١٥٧  

 اللَّهُ  َیْغِفرُ  َواْلَخِمیَس  اِالْثَنْینِ  َیْومَ  ِإنَّ   ٢٦
      ُمْسِلمٍ  ِلُكلِّ  ِفیِهَما

 ماجه، ابن سنن
  صحیح

  ٦٤  هریرة أبو

  ٨٣  هریرة أبو  مسلم صحیح   -الشِّْرِك  َعنِ  الشَُّرَكاءِ  َأْغَنى َأَنا  ٢٧

  ١٠٨  عمر بن اهللا عبد  البخاري صحیح   َقْبَلُكمْ  َكانَ  ِممَّنْ  َرْهطٍ  َثَالَثةُ  اْنَطَلقَ   ٢٨

  ١٤٦-٦١  الخطاب بن عمر  البخاري صحیح  ِبالنِّیَّاِت  اَألْعَمالُ  ِإنََّما  ٢٩

مَ  ُبِعْثتُ  ِإنََّما  ٣٠  المفرد، صححه األدب   اْألَْخَالقِ  َصاِلحَ  ِألَُتمِّ
  األلباني

  ١٩٣  هریرة أبو

 ِفي ِباْخِتَالِفِهمْ  َقْبَلُكْم، َكانَ  َمنْ  َهَلكَ  ِإنََّما  ٣١
  .  اْلِكَتابِ 

  ٢٠٨  عمرو بن اهللا عبد  مسلم صحیح

 على المستدرك   َوالطَّاَعةِ  َوالسَّْمعِ  اهللاِ  ِبَتْقَوى ُأوِصیُكمْ   ٣٢
  صحیح،  الصحیحین

  ٥٢  َساِرَیةَ  ْبنِ  اْلِعْرَباضِ 

، ِإیَّاُكمْ   ٣٣   ٢١٧  هریرة أبو  البخاري صحیح  الَحِدیثِ  َأْكَذبُ  الظَّنَّ  َفِإنَّ  َوالظَّنَّ

  َوُكتُِبهِ  َوَمَالِئَكِتِه، ِباللَّهِ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  اِإلیَمانُ   ٣٤
  

-٤٢-٢٧  هریرة أبو  البخاري صحیح
٨٠-٧٥-

١٢٤ -
١٢٤ -
١٦٨  

  ١٧  هریرة أبو  صحیح مسلم  ِباللَّهِ  ِإیَمانٌ   ٣٥

وا  ٣٦ ُكمْ  آَباَءُكمْ  َبرُّ  على المستدرك َأْبَناُؤُكمْ  َتَبرَّ
 الصحیحین، حدیث

  ١٠٨  جابر ابن عبد اهللا



  
 

٢٤٨ 
 

   اإلسناد صحیح
 َأْصَالِبِهمْ  ِمنْ  اللَّهُ  ُیْخِرجَ  َأنْ  َأْرُجو َبلْ   ٣٧

 َشْیًئا   ِبهِ  ُیْشِركُ  الَ  َوْحَدهُ  اللَّهَ  َیْعُبدُ  َمنْ 
  ١١٦  أم المؤمنین عائشة  صحیح مسلم

ِفیُكْم َما َلْم َتِضلُّوا ِإِن اْعَتَصْمُتْم َتَرْكُت   ٣٨
  ِبِه، ِكَتاَب اللَّهِ 

  ١٩٧- ١  عبد اهللا جابر بن    مسلم صحیح

 ِلَمنِ   اْلَجْمعُ  َسَیْعَلمُ   ُمَنادٍ   ُیَناِدي ثُمَّ   ٣٩
  اْلَیْومَ  اْلَكَرمُ 

 على المستدرك
  صحیح،  الصحیحین

  ١٨٤  عقبة بن عامر

 الدَُّعاءُ  ُتَردَّانِ  َقلََّما َأوْ  ُتَردَّاِن، َال  ِثْنَتانِ   ٤٠
 النَِّداِء  ِعْندَ 

  ٩١  سعد بن سهل  صحیح داود، أبي سنن

 النَّارُ  َوُحفَّتِ  ِباْلَمَكاِرِه، اْلَجنَّةُ  ُحفَّتِ   ٤١
 ِبالشََّهَواِت 

  ٢٠٢  مالك بن أنس  مسلم صحیح

  ٥٩  مسعود بن اهللا عبد  مسلم صحیح َیُلوِني  الَِّذینَ  اْلَقْرنُ  ُأمَِّتي َخْیرُ   ٤٢

 الدِّیِن، َوِعَمادُ  اْلُمْؤِمِن، ِسَالحُ  الدَُّعاءُ   ٤٣
 َواْألَْرِض  السََّماَواتِ  َوُنورُ 

 على المستدرك
  الصحیحین، صحیح

  ٩٣  علي بن أبي طالب

سنن الترمذي، صححه     الِعَباَدةُ  ُهوَ  الدَُّعاءُ   ٤٤
  األلباني

  ٩٠  بشیر   بن النعمان

  ١١١  الداري تمیم  مسلم صحیح النَِّصیَحةُ  الدِّینُ   ٤٥

 ُیَصلِّ  َفَلمْ  ِعْنَدهُ  ُذِكْرتُ  َرُجلٍ  َرِغَم َأْنفُ   ٤٦
 َعَليَّ 

 حسن، الترمذي سنن
  صحیح

  ١٠٧  هریرة أبو

رَ  الَِّذي ُسْبَحانَ   ٤٧  ُكنَّا َوَما ، َهَذا َلَنا َسخَّ
   ُمْقِرِنینَ  َلهُ 

  ٩٢   عبد اهللا ابن عمر    مسلم صحیح

 ِظلَّ  الَ  َیْومَ  ِظلِِّه، ِفى اللَّهُ  ُیِظلُُّهمُ  َسْبَعةٌ   ٤٨
 ِظلُّهُ  ِإالَّ 

  ٩٧-٥١  هریرة أبو  البخاري صحیح

ِتي َسَتْفَتِرقُ   ٤٩  على المستدرك ِفْرَقًة  َوَسْبِعینَ  ِبْضعٍ  َعَلى ُأمَّ
 الصحیحین، صحیح

  الشیخین شرط على

- ١٠٤  مالك بن عوف
٢٠٨  

َالةُ   ٥٠ - ١٠٦  مسعود بن اهللا عبد  صحیح البخاري َوْقِتَها  َعَلى الصَّ
١٠٧  

 َتْمألُ  ِللَّهِ  َواْلَحْمدُ  اِإلیَمانِ  َشْطرُ  الطُُّهورُ   ٥١
 اْلِمیَزانَ 

  ١٨٤  األشعري مالك أبو  مسلم صحیح

  ١٥٦-٦٥  بن سنان صهیب  مسلم صحیح   َخْیرٌ  ُكلَّهُ  َأْمَرهُ  ِإنَّ  اْلُمْؤِمِن، َألْمرِ  َعَجًبا  ٥٢

  ١٣٧  عائشة المؤمنین أم  البخاري صحیح َقدْ  ِبَسَحاَبةٍ  َأَنا َفِإَذا َرْأِسي، َفَرَفْعتُ   ٥٦



  
 

٢٤٩ 
 

  َأَظلَّْتِني
 َوَأْفَضلُ  اللَُّه، ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  الذِّْكرِ  ْفَضلُ   ٥٧

 ِللَِّه  اْلَحْمدُ  الدَُّعاءِ 
 على المستدرك

 حدیث الصحیحین،
  اإلسناد صحیح

  ١٨٤  اهللا عبد بن جابر

 الرَّاِشِدینَ  الُخَلَفاءِ  َوُسنَّةِ  ِبُسنَِّتي َفَعَلْیهِ   ٥٨
 الَمْهِدیِّیَن 

، حسن سنن الترمذي
  صحیح

  ٥٩ -٢٤  َساِرَیةَ  ْبنِ  الِعْرَباضِ 

 َوُهوَ  ُمْسِلٌم، َعْبدٌ  ُیَواِفُقَها الَ  َساَعٌة، ِفیهِ   ٥٩
 ُیَصلِّي  َقاِئمٌ 

  ٩١  هریرة أبو  البخاري صحیح

 أنت: للجنة وتعالى تبارك اهللا قال  ٦٠
  عبادي من أشاء من بك أرحم رحمتي

  ٢٠٠  هریرة أبو  البخاري صحیح

ُسْفَیان ْبِن َعبد اِهللا   مسلم صحیح ُقْل: آَمْنُت ِباللَِّه، ثم اْسَتِقمْ   ٦١
  الثََّقِفيّ 

٦٠  

 ، إسنادهمسند أحمد َكاَن خلقه اْلُقْرآن  ٦٢
  صحیح

  ٢٥  عائشة المؤمنین أم

 اْلَجَواِمعَ  َیْسَتِحبُّ  r اللَّهِ  َرسولُ  َكانَ   ٦٣
 الدَُّعاِء   ِمنَ 

  ٩٢  عائشة المؤمنین أم  داود صحیح أبي سنن

  ١٧٧  عبد اهللا بن مسعود  صحیح مسلم اْلِكْبُر َبَطُر اْلَحقِّ ، َوَغْمُط النَّاِس    ٦٤

سنن ابن ماجة،   اْلِكْبِرَیاُء ِرَداِئي، َواْلَعَظَمُة ِإَزاِري   ٦٥
  األلبانيصححه 

  ١٧٧  هریرة وأب

  ١٦٩  عباس ابن  البخاري صحیح َذِلَك  َلهُ  َیُكنْ  َوَلمْ  آَدمَ  اْبنُ  َكذََّبِني  ٦٦

  ١٩٦  عائشة المؤمنین أم  مسلم صحیح َحَرامٌ  َفُهوَ  َأْسَكرَ  َشَرابٍ  ُكلُّ   ٦٧

  ٥١-٢٨  عمر بن اهللا عبد  البخاري صحیح ُكلُُّكْم َراٍع، َوُكلُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ   ٦٨

 َعاِبرُ  َأوْ  َغِریبٌ  َكَأنَّكَ  الدُّْنَیا ِفي ُكنْ   ٦٩
 َسِبیٍل 

- ١٧٦  عبد اهللا ابن عمر  البخاري صحیح
١٩١ -
٢٠٢  

بن أبي  معاویة  داود، صحیح أبي سنن  َال َتْنَقِطُع اْلِهْجَرُة َحتَّى َتْنَقِطَع التَّْوَبةُ   ٧٠
  سفیان

١٤٤  

  ١٤٤  عائشة المؤمنین أم  مسلم صحیح  َوِنیَّةٌ  ِجَهادٌ  َوَلِكنْ  اْلَفْتِح، َبْعدَ  الِهْجَرةَ   ٧١

  ٦٤  األنصاري أیوب أبو  البخاري صحیح  َأَخاهُ  َیْهُجرَ  َأنْ  ِلَرُجلٍ  َیِحلُّ  الَ   ٧٢

َال َیْدُخُل اْلَجنََّة َمْن َكاَن ِفي َقْلِبِه ِمْثَقاُل   ٧٣
 َذرٍَّة ِمْن ِكْبٍر 

  ١٧٨  صحیح مسلم  عبد اهللا بن مسعود

َقاَمِة  اْألََذانِ  َبْینَ  الدَُّعاءُ  ُیَردُّ  َال   ٧٤   ٩١  مالك بن أنسداود،  أبي سنن َواْإلِ



  
 

٢٥٠ 
 

  صححه األلباني
الترمذي حسنه  سنن بأربع  یؤمن حتى عبد یؤمن ال  ٧٥

  االلباني
  ١٦٨  علي بن أبي طالب

 ِبِشْبٍر، ِشْبًرا َمْن َقْبَلُكمْ  َسَننَ  َلَتتَِّبُعنَّ   ٧٦
 ِبِذَراعٍ  َوِذَراًعا

  ٩٥   سعید الخدري  أبو  البخاري صحیح

ًشا َوَال  َفاِحًشا َیُكنْ  َلمْ   ٧٧ اًبا َوَال  ُمَتَفحِّ  َصخَّ
 اَألْسَواِق     ِفي

  ١١٤  عائشة المؤمنین أم  صحیح سنن الترمذي

  ٢٠٠  أبو هریرة  مسلم صحیح اْلَجنََّة  َعَمُلهُ  ِمْنُكمْ  َأَحًدا ُیْدِخلَ  َلنْ   ٧٨

 َحقَّ  اللَّهِ  َعَلى َتَوكَُّلونَ  ُكْنُتمْ  َأنَُّكمْ  َلوْ   ٧٩
  َتَوكُِّلهِ 

 -٤٦-٤٠  الخطاب بن عمر  الترمذي، صحیح سنن
٥٣-  

  ٥١  البخاريصحیح   سعید الخدري وأب  َما اْسُتْخِلَف َخِلیَفٌة ِإالَّ َلُه ِبَطاَنَتانِ   ٨٠

: َفَقالَ  ِنْعَمةً  َعْبدٍ  َعَلى اللَّهُ  َأْنَعمَ  َما  ٨١
 ِللَِّه   اْلَحْمدُ 

ماجه، حسنه  ابن سنن
  األلباني

  ١٨٥  أنس بن مالك

 َوَال  ِبِإْثمٍ  َلْیَس  َیْدُعو، ُمْسِلمٍ  ِمنْ  َما  ٨٢
 َرِحٍم   ِبَقِطیَعةِ 

المفرد، صححه  األدب
  األلباني

  ٩٣  الخدري سعید أبي

 ِإالَّ  ِفیِه، الِعَبادُ  ُیْصِبحُ  َیْومٍ  ِمنْ  َما  ٨٣
  َیْنزَِالنِ  َمَلَكانِ 

  ١٣٢  هریرة أبو  صحیح البخاري

اِلحِ  الَجِلیسِ  َمَثلُ   ٨٤  َكَحاِملِ  َوالسَّْوِء، الصَّ
 الِكیِر  َوَناِفخِ  الِمْسكِ 

  ١١٣  موسى األشعري أبو  البخاري صحیح

 َوَتَراُحِمِهْم، َتَوادِِّهْم، ِفي اْلُمْؤِمِنینَ  َمَثلُ   ٨٥
   اْلَجَسدِ  َمَثلُ  َوَتَعاُطِفِهمْ 

  ١١٢  بشیر بن النعمان  مسلم صحیح

 َأَحُدُكمْ  َفْلَیْنُظْر  َخِلیِلهِ  ِدینِ  َعَلى اْلَمْرءُ   ٨٦
 ُیَخاِلْل  َمنْ 

حسنه ،  الترمذي سنن
  األلباني

  ١١١  هریرة أبو

داود،  أبي سنن ِللَِّه  َوَأْعَطى ِللَِّه، َوَأْبَغَض  ِللَِّه، َأَحبَّ  َمنْ   ٨٧
  صححه األلباني

 (صدي أمامة أبو
   )عجالن بن

١١١  

 ِفیِه، َلْیَس  َما َهَذا َأْمِرَنا ِفي َأْحَدثَ  َمنْ   ٨٨
 َردٌّ    َفُهوَ 

  ١٩٨  عائشة المؤمنین أم  البخاري صحیح

  ١٩٦  عبد اهللا ابن عباس  البخاري صحیح َفاْقُتُلوُه  ِدیَنهُ  َبدَّلَ  َمنْ   ٨٩

، حبانصحیح ابن   َأْشَركَ  َفَقدْ  اللَّهِ  ِبَغْیرِ  َحَلفَ  َمنْ   ٩٠
  صحیح  

  ٨٤-٤٠  عمر   عبد اهللا ابن

َمْن َرَأى ِمْنُكْم ُمْنَكًرا، َفاْسَتَطاَع َأْن ُیَغیَِّرُه   ٩١
   ِبَیِدِه، َفْلُیَغیِّْرُه ِبَیِدهِ 

، ماجه ابن سنن
  صحیح

  ٢٦    الخدري سعید أبو



  
 

٢٥١ 
 

 ِبهِ  َفَلهُ  اللَّهِ  ِكَتابِ  ِمنْ  َحْرًفا َقَرأَ  َمنْ   ٩٢
 َحَسَنٌة 

الترمذي، صححه  سنن
  األلباني

  ١٢١-٧٢  عبد اهللا بن مسعود

 َأوْ  ِباللَّهِ  َفْلَیْحِلفْ  َحاِلًفا، َكانَ  َمنْ   ٩٣
 ِلَیْصُمْت   

  ٨٤  عبد اهللا بن عمر  البخاري صحیح

  ٦٦-ث  هریرة أبو  الترمذي صحیح سنن اللََّه  َیْشُكرُ  َال  النَّاَس  َیْشُكرُ  َال  َمنْ   ٩٤

  ٧٩  عائشة المؤمنین أم  صحیح البخاري  ُعذِّب الحساب نوقش من  ٩٥

َمْن َیْهِدِه اللَُّه َفَال ُمِضلَّ َلُه ،َوَمْن   ٩٦
 ُیْضِلْل َفَال َهاِدَي َلُه 

  ١٠٠  ابن عبد اهللا جابر  صحیح مسلم

، حبان ابن صحیح َهَذا َسِبیُل اللَِّه   ٩٧
  صحیح حسن

  ٦١  ن مسعودبعبد اهللا 

المستدرك على   ُمْسَتِقیًما َربِّكَ  ِصَراطُ  َهَذا  ٩٨
الصحیحین، صحیح 

  االسناد

  ١٠٤  عبد اهللا بن مسعود

  ١٢٠   هریرة أبو  مسلم صحیح   ُیوُسفَ  َكِسِني َعَلْیِهمْ  َواْجَعْلَها  ٩٩

 ِبالَمْعُروفِ  َلَتْأُمُرنَّ  ِبَیِدهِ  َنْفِسي َوالَِّذي  ١٠٠
 الُمْنَكِر  َعنِ  َوَلَتْنَهُونَّ 

  ١٠٩  الیمان بن حذیفة  الترمذي حسن سنن

 َأَحِدُكمْ  ِمنْ  َعْبِدهِ  ِبَتْوَبةِ  َأْفَرحُ  َللَّهُ  َواللَّهِ   ١٠١
 ِباْلَفَالِة  َضالََّتهُ  َیِجدُ 

  ٤٤  هریرة أبو  صحیح مسلم

نْ  َأْدَوُمَها اللَّهِ  ِإَلى اَألْعَمالِ  َأَحبَّ  َوَأنَّ   ١٠٢  َوإِ
   َقلَّ 

  ٦١  عائشة المؤمنین أم  البخاري صحیح

 حسن، الترمذي سنن .َضَالَلةٌ  َفِإنََّها اُألُمورِ  َوُمْحَدثَاتِ  َوإِیَّاُكمْ   ١٠٣
  صحیح

  ٢٤  َساِرَیةَ  ْبنِ  الِعْرَباضِ 

 ِفيَّ  ِلْلُمَتَحابِّینَ  َمَحبَِّتي َوَجَبتْ   ١٠٤
  ِفيَّ  َواْلُمَتَجاِلِسینَ 

 على المستدرك
 الصحیحین، صحیح

  الشیخین شرط على

  ١١١  معاذ بن جبل

  ١١٤  هریرة أبو  صحیح مسلم  ِعز ا ِإالَّ  ِبَعْفٍو، َعْبًدا اللَّهُ  َزادَ  َوَما  ١٠٧

 ِبالنََّواِفلِ  ِإَليَّ  َیَتَقرَّبُ  َعْبِدي َیَزالُ  َوَما  ١٠٨
   ُأِحبَّهُ  َحتَّى

    ٦١   هریرة أبو  البخاري صحیح

  ١٨٢-٦٦  عائشة المؤمنین أم  مسلم صحیح َشُكوًرا  َعْبًدا َأُكونُ  َأَفَال  َعاِئَشةُ  َیا  ١٠٩

  ١٢٧  ذر الغفاري أبو  مسلم صحیح َنْفِسي  َعَلى الظُّْلمَ  َحرَّْمتُ  ِإنِّي ِعَباِدي َیا  ١١٠

 ِبَغْیرِ  َأْلًفا َسْبُعونَ  ُأمَِّتي ِمنْ  اْلَجنَّةَ  َیْدُخلُ   ١١٢
 ِحَساٍب  

  ٤٦  حصین بن عمران  مسلم صحیح



  
 

٢٥٢ 
 

 َكَنَفهُ  َیَضعَ  َحتَّى َربِّهِ  ِمنْ  َأَحُدُكمْ  َیْدُنو  ١١٣
  َعَلْیهِ 

  ٨٠  عبد اهللا ابن عمر  صحیح البخاري

 َعْبِدي َظنِّ  ِعْندَ  َأَنا :َتَعاَلى اللَّهُ  َیُقولُ   ١١٤
  ِبي

  ٢١٨-٩٢  هریرة أبو  البخاري صحیح

، َیا السََّماِء، ِإَلى َیَدْیهِ  َیُمدُّ   ١١٥ ، َیا َربِّ  َربِّ
  َحَرامٌ  َوَمْشَرُبهُ  َحَراٌم، َوَمْطَعُمهُ 

  ٩٢  أبو هریرة  صحیح مسلم

 ِإَلى َلْیَلةٍ  ُكلَّ  َوَتَعاَلى َتَباَركَ  َربَُّنا َیْنِزلُ   ١١٦
 ،الدُّْنَیا السََّماءِ 

  ٩١-٦٣  هریرة أبو  صحیح مسلم

 .  َأْمَلَح  َكْبشٍ  َكَهْیَئةِ  ِباْلَمْوتِ  ُیْؤَتى  ١١٧
  

  ١٣٥  الخدري سعید أبو  صحیح البخاري

 

 
 



  
 

٢٥٣ 
 

 
  : المترجم لهم فهرس األعالمثالثًا: 

 
  

  الصفحة  العـــــــــــــــــلم  م

  ١٦         أبو البقاء الكفوي    ١

  ١٨  البقاعي      ابراهیم    ٢

      ٩١-  ٢٣        سهل بن سعد   ٣

     ٥٩ - ٥٢ - ٢٤  العرباض بن ساریة   ٤

  ٣٨         النجاشي أصحمة    ٥

سفیان بن َعبد اللَِّه الثقفي    ٦  ٦٠  

  ٨٣  َلِبید  بن محمود   ٧

  ١٠٤  عوف بن مالك    ٨

  ١٠٤    الیماني الرحمن عبد   ٩

   ١١٠             عجالن بن أمامة، صدي أبو   ١٠

  ١٨٤  عقبة بن عامر الجهني   ١١



  
 

٢٥٤ 
 

 رابعًا: فهرس المصادر والمراجع:
 

ابن بادیس في مجالس التذكیر من كالم الحكیم الخبیر، عبد الحمیـد محمـد ابـن بـادیس،  - ١
جمـع وترتیـب د. توفیـق محمـد شـاهین، محمـد الصـالح رمضـان، دار هـ، ١٣٥٩-١٣٠٨

 لبنان.-الكتب العلمیة، بیروت
 هــ،٩١١: ت السیوطي، الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد القرآن، علوم في اإلتقان - ٢

-هــــ١٣٩٤: للكتـــاب، ط العامـــة المصـــریة إبـــراهیم، الهیئـــة الفضـــل أبـــو محمـــد: المحقـــق
 م. ١٩٧٤

 المدینــة اإلســالمیة، المحســن، الجامعــة صــالح بــن اهللا النوویــة، عبــد األربعــین األحادیــث - ٣
  م.١٩٨٤-هـ١٤٠٤ الثالثة، المنورة، ط:

  البدراني  .  فیصل اإلسالم، أبو في والهجرة الهجر أحكام - ٤
 هــــ ، دار٥٠٥: تالطوســـي،  الغزالـــي محمـــد بـــن محمـــد حامـــد الـــدین، أبـــو علـــوم إحیـــاء - ٥

 بیروت .  ،المعرفة
 محمـد: هــ ، المحقـق٢٥٦: ت البخـاري، إسـماعیل بـن اهللا محمـد عبـد المفرد، أبـو األدب - ٦

  .م١٩٨٩ – ه١٤٠٩ الثالثة،: بیروت، ط  ،اإلسالمیة البشائر الباقي، دار عبد فؤاد
 بــن محمــد بــن محمــد العمــادي الســعود أبــو الكــریم، الكتــاب مزایــا إلــى الســلیم العقــل إرشــاد - ٧

 بیروت.  ،العربي التراث إحیاء هـ ، دار٩٨٢: مصطفى، ت

    http://www.ahlalhdeeth.com، )٣( أرشیف ملتقى أهل الحدیث - ٨
تحقیـق:  هــ،٥٣٨أساس البالغة، أبو القاسم محمود بن عمرو الزمخشـري جـار اهللا، ت:  - ٩

 -هـ  ١٤١٩لبنان، ط: األولى،   ،دار الكتب العلمیة، بیروت ،محمد باسل عیون السود
 م. ١٩٩٨

الشــافعي، ت:  النیســابوري، الواحــدي، أحمــد بــن علــي الحســن القــرآن، أبــو نــزول أســباب -١٠
ـــد بـــن عصـــام: هــــ ،المحقـــق٤٦٨ ـــدان، دار المحســـن عب ـــدمام ، ط:  ،اإلصـــالح الحمی  ال

  م . ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢ الثانیة،

http://www.ahlalhdeeth.com


  
 

٢٥٥ 
 

 الصـمیعي، الخمـیس، دار الـرحمن عبـد بـن حنیفـة، محمـد أبي اإلمام عند الدین أصول -١١
  السعودیة . العربیة المملكة

 الجكنـــي المختـــار محمـــد بـــن األمـــین بـــالقرآن، محمـــد القـــرآن إیضـــاح فـــي البیـــان أضـــواء -١٢
 للطباعـة الفكـر مــ ، دار ١٩٩٥ - هــ ١٤١٥:  النشـر هـ ، عام١٣٩٣:  الشنقیطي، ت

 لبنان .  ،بیروت والتوزیع والنشر
 علــي بــن أحمــد بــن حــافظ المنصــورة،  الناجیــة الطائفــة العتقــاد المنشــورة الســنة أعــالم -١٣

 واألوقــــاف اإلســــالمیة الشــــؤون القاضــــي، وزارة حــــازم: هـــــ، تحقیــــق١٣٧٧: ت الحكمــــي،
  هـ .١٤٢٢ الثانیة،: السعودیة، ط العربیة المملكة ،واإلرشاد والدعوة

: ،ت  الدمشــــقي الزركلــــي فــــارس، بــــن محمــــد بــــن محمــــود بــــن الــــدین خیــــر األعــــالم، -١٤
 م. ٢٠٠٢ مایو/  أیار - عشر الخامسة :للمالیین، ط العلم دار هـ،١٣٩٦

 الـدین شـمس سعد بن أیوب بن بكر أبي بن الشیطان، محمد مصاید من اللهفان إغاثة -١٥
 الریـاض، المعـارف، الفقـي، مكتبـة حامـد محمـد: هـ ، المحقـق٧٥١: ت الجوزیة، قیم ابن

  السعودیة. العربیة المملكة
 بــن أحمــد العبـاس أبــو الــدین الجحــیم، تقـي أصــحاب لمخالفـة المســتقیم الصــراط اقتضـاء -١٦

ـــیم عبـــد ـــن الحل  عـــالم دار العقـــل، الكـــریم عبـــد ناصـــر: هــــ ، المحقـــق٧٢٨: تیمیـــة، ت اب
 م.١٩٩٩ - هـ١٤١٩ السابعة،: لبنان، ط بیروت، الكتب،

ن عمـــر بـــن محمـــد أنـــوار التنزیـــل وأســـرار التأویـــل، ناصـــر الـــدین أبـــو ســـعید عبـــد اهللا بـــ -١٧
هـــ، المحقــق: محمــد عبــد الــرحمن المرعشــلي، دار إحیــاء ٦٨٥ت:  ،الشــیرازي البیضــاوي

 هـ. ١٤١٨ -ط: األولى  ،بیروت ،التراث العربي
 العلـــوم مكتبـــة الغامـــدي، علـــي بـــن عطیـــة بـــن أحمـــد والمتكلمـــین، الســـلف بـــین اإلیمـــان -١٨

  م.٢٠٠٢-هـ١٤٣٢ األولى،: السعودیة، ط العربیة المملكة المنورة، المدینة والحكم،

 الحمیـد عبـد بـن اهللا عبـد والجماعـة، السـنة أهـل عنـد نواقضـه خوارمـه، حقیقته، اإلیمان -١٩
: الریــاض، ط للنشــر، الـوطن مــدار صـالح، بــن الـرحمن عبــد د.: وتقـدیم األثـري، مراجعــة

 م. ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األولى،



  
 

٢٥٦ 
 

هــ ،المحقـق: ٧٢٨ت:  ،اس أحمد بن عبد الحلیم ابن تیمیةاإلیمان، تقي الدین أبو العب -٢٠
مــــــان، األردن، ط: الخامســــــة، محمــــــد ناصــــــر الــــــدین األلبــــــاني، المكتــــــب اإلســــــالمي، ع

  م.١٩٩٦-هـ١٤١٦
  هـ .٣٧٣: السمرقندي، ت أحمد بن محمد بن نصر اللیث العلوم، أبو بحر -٢١
: ت الكالبـاذي، إسـحاق أبـي بـن محمـد بكـر أبو األخبار، بمعاني المشهور الفوائد بحر -٢٢

 ،العلمیــة الكتــب دار المزیــدي، فریــد أحمــد - إســماعیل حســن محمــد: هـــ ، المحقــق٣٨٠
  م.١٩٩٩ - هـ١٤٢٠ األولى،: لبنان، ط  ،بیروت

األنجــري الفاســي البحــر المدیــد فــي تفســیر القــرآن المجیــد، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد  -٢٣
حســـن  د.الناشـــر:  ،حقـــق: أحمـــد عبـــد اهللا القرشـــي رســـالنهــــ، الم١٢٢٤ت :  ،الصـــوفي

 هـ. ١٤١٩ط:  ،القاهرة ،عباس زكي
 الفكــر، هـــ ، دار٧٧٤كثیــر، ت:   بــن عمــر بــن إســماعیل الفــداء أبــو والنهایــة، البدایــة -٢٤

  م. ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٧

 العربـي، الكتـاب دار هــ ،٧٥١، ت:  الجوزیة قیم ابن بكر أبي بن محمد الفوائد، بدائع -٢٥
 لبنان. بیروت،

 للنشــــر الفضــــیلة التــــویجري، دار أحمــــد بــــن العزیــــز عبــــد بــــن اهللا الحولیــــة، عبــــد البــــدع -٢٦
 م. ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ األولى،: الریاض، ط والتوزیع،

 أبــو الغرنــاطي، الثقفــي الزبیــر بــن إبــراهیم بــن القــرآن، أحمــد ســور تناســب فــي البرهــان -٢٧
 ،اإلســـــالمیة والشـــــؤون األوقـــــاف وزارة شـــــعباني،  محمـــــد: هــــــ، تحقیـــــق٧٠٨: ، تجعفـــــر

 م . ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠المغرب، 

 بـــن محمـــد طـــاهر أبـــو الـــدین العزیـــز، مجـــد الكتـــاب لطـــائف فـــي التمییـــز ذوي بصـــائر -٢٨
 األعلــــى المجلــــس النجــــار، علــــي محمــــد: هـــــ ، المحقــــق٨١٧: الفیروزآبــــادى، ت یعقــــوب
 القاهرة. اإلسالمي، التراث إحیاء لجنة ،اإلسالمیة للشئون



  
 

٢٥٧ 
 

والطباعــة،  والتوزیــع للنشــر الشــروق الســمالوطي، دار نبیــل اإلســالمي، د المجتمــع بنــاء -٢٩
  م .١٩٩٨-هـ١٤١٨ ،الثالثة: ط

هـ ١٣٩٨: ت العاني، غازي آل محمود السید حویش مّال  بن القادر المعاني، عبد بیان -٣٠
  م . ١٩٦٥ - هـ ١٣٨٢ األولى،: دمشق، ط الترقي، ، مطبعة

ـــد بـــن عبـــد الـــرّزاق  -٣١ ـــیض محّمـــد بـــن محّم ـــاج العـــروس مـــن جـــواهر القـــاموس، أبـــو الف ت
بیــدي بمرتضــىالملّقــب  الحســیني، المحقــق: مجموعــة مــن المحققــین،  هـــ،١٢٠٥ت:  ،الزَّ

  دار الهدایة .
 مكتبـــة: هــــ ، الناشـــر١٤٢٠: القطـــان، ت  خلیـــل بـــن اإلســـالمي، منـــاع التشـــریع تـــاریخ -٣٢

  م .٢٠٠١-هـ١٤٢٢ الخامسة: وهبة، ط
 محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونســي، التحریــر والتنــویر، -٣٣

  هـ. ١٩٨٤تونس،  ،الدار التونسیة للنشرهـ، ١٣٩٣ت:
 ابن زادها التي األحادیث شرح: ومعها ،النوویة حدیثًا األربعین شرح في الربانیة التحفة -٣٤

ـــي، رجـــب هــــ ، ١٤١٧ ت: األنصـــاري، الســـعدي مـــاحي بـــن محمـــد بـــن إســـماعیل الحنبل
  هـ . ١٣٨٠ األولى، اإلسكندریة، ط: ،الثقافة نشر دار مطبعة

 المصـــــري الحجـــــري األزدي محمـــــد بــــن أحمـــــد جعفـــــر الطحاویـــــة، أبــــو العقیـــــدة تخــــریج -٣٥
 المكتــب األلبـاني، الـدین ناصـر محمـد: وتعلیــق شـرح هــ،٣٢١: ت بالطحـاوي، المعـروف
 هـ. ١٤١٤ الثانیة،: ط بیروت، ،اإلسالمي

 تقـــي والشـــرع، القــدر بـــین الجمــع وحقیقـــة والصــفات لألســـماء اإلثبــات تحقیـــق: التدمریــة -٣٦
 بـن محمـد. د: هــ ،المحقـق٧٢٨: ت تیمیـة، ابـن الحلـیم عبـد بـن أحمـد العبـاس أبـو الدین
 م.٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ السادسة: ط الریاض، ،العبیكان مكتبة السعوي، عودة

 المحسـن عبـد بـن الـرزاق المقدسـي، عبـد الغنـي عبـد الحافظ عقیدة شرح المؤتسي تذكرة -٣٧
  م .٢٠٠٣-هـ١٤٢٤ األولى،: والتوزیع، ط للنشر البدر، غراس

: ت  القرطبـــي، أحمـــد بـــن محمـــد اهللا عبـــد أبـــو اآلخـــرة، وأمـــور المـــوتى بـــأحوال التـــذكرة -٣٨
 للنشــر المنهــاج دار مكتبــة إبــراهیم، بــن محمــد بــن الصــادق د. :ودراســة ، تحقیــقهـــ٦٧١

  هـ . ١٤٢٥ األولى،: الریاض، ط والتوزیع،



  
 

٢٥٨ 
 

 المنــارة دار هـــ،١٤٢٠: الطنطــاوي، ت مصــطفى بــن علــي اإلســالم، بــدین عــام تعریــف -٣٩
 م. ١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ األولى،: السعودیة، ط العربیة المملكة - جدة والتوزیع، للنشر

المحقــــق: جماعـــة مـــن العلمــــاء  هــــ،٨١٦ت:  ،التعریفـــات، علـــي بـــن محمــــد الجرجـــاني -٤٠
  م.١٩٨٣-هـ ١٤٠٣ ،لبنان، ط: األولى ،بإشراف، دار الكتب العلمیة بیروت

 بكـر أبـو: هــ ، جمعهـا٢٨٣: الُتستري، ت اهللا عبد بن سهل محمد التستري، أبو تفسیر -٤١
 دار بیضــون، علــي محمــد منشــورات الســود، عیــون باســل محمــد: البلــدي، المحقــق محمــد
 هـ . ١٤٢٣،األولى: بیروت، ط ،العلمیة الكتب

 الثریـــا دار هــــ ،١٤٢١: محمـــد، ت بـــن صـــالح بـــن محمـــد الحدیـــد، - الحجـــرات تفســـیر -٤٢
 م.  ٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥ األولى،: الریاض، ط والتوزیع، للنشر

 هـ.١٣٨٣:القاهرة، ط ،العربیة الكتب إحیاء دار ،دروزة عزت محمد الحدیث، التفسیر -٤٣
محمـــــد المعـــــروف بالراغــــــب  تفســـــیر الراغـــــب األصـــــفهاني، أبـــــو القاســــــم الحســـــین بـــــن -٤٤

 ،د. محمـد عبـد العزیـز بسـیوني، كلیـة اآلداب ،هـ ، تحقیـق ودراسـة٥٠٢األصفهانى، ت:
  م. ١٩٩٩ -هـ  ١٤٢٠ ،ط: األولىجامعة طنطا، 

: الحســــیني، ت رضــــا علــــي بــــن رشــــید ، محمــــد)المنــــار تفســــیر( الحكــــیم القــــرآن تفســــیر -٤٥
 م. ١٩٩٠ ،النشر ، عامللكتاب العامة المصریة ، الهیئةهـ١٣٥٤

 القرشـــي كثیـــر بـــن عمـــر بـــن إســـماعیل الفـــداء ، أبـــو)كثیـــر ابـــن( العظـــیم القـــرآن تفســـیر -٤٦
 الكتــب الــدین، دار شــمس حســین محمــد: ، المحقــقهـــ ٧٧٤ الدمشــقي، ت: ثــم البصــري
  هـ . ١٤١٩ ،األولى: بیروت، ط ،بیضون علي محمد منشورات العلمیة،

ـــو القـــرآن، تفســـیر -٤٧ : الســـمعاني، ت المـــروزى أحمـــد ابـــن محمـــد بـــن منصـــور المظفـــر أب
 ،الریــاض الــوطن، دار غنــیم، بــن عبــاس بــن وغنــیم إبــراهیم بــن یاســر: المحقــق ،هـــ٤٨٩

 م.١٩٩٧ -هـ١٤١٨ األولى،: ، طالسعودیة
 الفكـــر هــــ ، دار١٣٩٠ بعــد: الخطیـــب، ت یــونس الكـــریم عبـــد للقــرآن، القرآنـــي التفســیر -٤٨

 القاهرة. ،العربي



  
 

٢٥٩ 
 

 ومطبعـــة مكتبــة شـــركة هـــ،١٣٧١: ت المراغـــي، مصــطفى بـــن أحمــد المراغـــي، تفســیر -٤٩
 م. ١٩٤٦ - هـ ١٣٦٥ األولى،: ط ،بمص وأوالده الحلبي البابى مصطفى

 والنشـر للطباعـة مصر نهضة دار طنطاوي، سید محمد الكریم، للقرآن الوسیط التفسیر -٥٠
  األولى.: القاهرة، ط ،الفجالة والتوزیع،

 والنشـر للطباعـة مصر نهضة دار طنطاوي، سید محمد الكریم، للقرآن الوسیط التفسیر -٥١
 األولى.: القاهرة، ط ،الفجالة والتوزیع،

: النجدي، ت التمیمي سلیمان بن الوهاب عبد بن الكریم، محمد القرآن من آیات تفسیر -٥٢
 ســـعود، بـــن محمـــد اإلمـــام جمعـــة: بلتـــاجي، الناشـــر محمـــد الـــدكتور: ، المحقـــقهــــ١٢٠٦

  السعودیة. العربیة المملكة الریاض،
التوقیـــف علـــى مهمـــات التعـــاریف، زیـــن الـــدین محمـــد عبـــد الـــرؤوف المنـــاوي القـــاهري،  -٥٣

-هــــ١٤١٠القـــاهرة، ط: األولـــى، ، عبـــد الخـــالق ثـــروت ٣٨هــــ، عـــالم الكتـــب ١٠٣١ت:
 م.١٩٩٠

 اهللا عبـــد بـــن ناصـــر بــن الـــرحمن عبـــد المنــان، كـــالم تفســـیر فــي الـــرحمن الكـــریم تیســیر -٥٤
: الرسـالة، ط اللویحـق، مؤسسـة معال بن الرحمن عبد: ، المحققهـ١٣٧٦: ، ت السعدي
  م. ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠ ،األولى

 هــــ ،٣١٠ت:  ،جریـــر الطبـــرين، أبـــو جعفـــر محمـــد بـــن جـــامع البیـــان فـــي تأویـــل القـــرآ -٥٥
 م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠ط: األولى،  ،: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالةالمحقق

 الـرحمن عبـد الـدین الكلـم، زیـن جوامـع مـن حدیثا خمسین شرح في والحكم العلوم جامع -٥٦
 مؤسســة بــاجس، إبــراهیم  ،األرنــاؤوط شــعیب: ، المحقــقهـــ٧٩٥ الحنبلــي، ت: أحمــد بــن

  م.٢٠٠١ - هـ١٤٢٢ السابعة،: بیروت، ط ،الرسالة

 محمـــد: البخـــاري، المحقـــق إســـماعیل بـــن محمـــد عبـــداهللا أبـــو الصـــحیح، المســـند الجـــامع -٥٧
 هـ.١٤٢٢ األولى،: ط النجاة، طوق الناصر، دار ناصر بن زهیر



  
 

٢٦٠ 
 

: تحقیــق ،هـــ٦٧١: ت القرطبــي، أحمــد بــن محمــد اهللا عبــد أبــو القــرآن، ألحكــام الجــامع -٥٨
 - هــ١٣٨٤ الثانیـة،: القـاهرة، ط ،المصـریة الكتـب دار أطفـیش، وٕابـراهیم البردونـي أحمد

 م. ١٩٦٤
 محمـد: وتحقیـق القرعاوي، دارسة العزیز عبد بن محمد التوحید، كتاب شرح في الجدید -٥٩

 الخامســة، الســعودیة، ط: العربیــة المملكــة جــدة، الســوادي، مكتبــة أحمــد، ســید أحمــد بــن
  م .٢٠٠٣-هـ١٤٢٤

 قـیم ابـن الـدین شـمس بكـر أبـي بـن الشـافي، محمـد الدواء عن سأل لمن الكافي الجواب -٦٠
  م .١٩٩٧ - هـ١٤١٨ األولى،: المغرب، ط، المعرفة هـ ، دار٧٥١: ت الجوزیة،

 مخلـــوف بـــن محمـــد بـــن الـــرحمن عبـــد زیـــد أبـــو القـــرآن، تفســـیر فـــي الحســـان الجـــواهر -٦١
 عبــد أحمــد عــادل والشــیخ معــوض علــي محمــد الشــیخ: ، المحقــقهـــ٨٧٥: الثعــالبي، ت 

 بیروت. ،العربي التراث إحیاء دار الموجود،

 الرشد. مكتبة الفوزان، صالح بن اهللا عبد األصول، ثالثة بشرح المأمول حصول -٦٢

 بـن علـي: هــ ، المحقـق٥٢٠: األندلسـي، ت الولیـد بن محمد بكر أبو والبدع، الحوادث -٦٣
 م. ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ الثالثة، ، ط:الجوزي ابن دار الحلبي، حسن

 الیوم. أخبار مطابع هـ ،١٤١٨: الشعراوي، ت  متولي محمدالخواطر،  -٦٤

 یوسـف بـن أحمـد الـدین، شـهاب العبـاس، المكنون، أبـو الكتاب علوم في المصون الدر -٦٥
 القلـم، الخـراط ، دار محمـد أحمـد د.: هــ ، المحقـق٧٥٦: الحلبـي، ت بالسـمین المعـروف
  دمشق .

 هـــ ، دار٩١١: ت الســیوطي، الــدین جــالل بكــر، أبــي بــن الــرحمن المنثــور، عبــد الــدر -٦٦
  بیروت . ،الفكر

 هـ. ١٤٢٥ - الثانیة: بیروت، ط ،النفائس دار خلیل، الدین عماد السیرة، في دراسة -٦٧
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ت:  ،مــد الحریــري القاســم بــن علــي البصــريدرة الغــواص فــي أوهــام الخــواص، أبــو مح -٦٨
بیــــروت، ط: األولــــى،  ،فــــات مطرجــــي، مؤسســــة الكتــــب الثقافیــــةالمحقــــق: عر  هـــــ،٥١٦

 هـ.١٩٩٨-١٤١٨
: البیهقـي، ت الحسـین بـن أحمـد بكـر أبـو الشـریعة، صـاحب أحوال ومعرفة النبوة دالئل -٦٩

  هـ. ١٤٠٥، األولى: بیروت، ط ،العلمیة الكتب دار هـ ،٤٥٨

 الجــوزي، محمــد بــن علــي بــن الــرحمن عبــد الفــرج أبــو الــدین جمــال: الهــوى، المؤلــف ذم -٧٠
  الغزالي. محمد: الواحد، مراجعة عبد مصطفى: ، المحققهـ٥٩٧: ت

 عبـد: ، المحقـقهــ٤٢٨: علـي، ت بـن أحمـد َمْنُجوَیـه ابن بكر مسلم، أبو صحیح رجال -٧١
  .ه١٤٠٧ األولى،: بیروت، ط، المعرفة دار: اللیثي، الناشر اهللا

 دمشـــق، ،الغزالـــي الصـــابوني، مكتبـــة علـــي األحكـــام، محمـــد آیـــات تفســـیر البیـــان روائـــع -٧٢
 م . ١٩٨٠ - هـ ١٤٠٠ الثالثة،: بیروت، ط ،العرفان مناهل مؤسسة

،   هـــ٧٩٥: ت، الحنبلــي رجــب بــن أحمــد بــن الــرحمن عبــد الــدین زیــن، التفســیر روائــع -٧٣
ـــــن طـــــارق: وترتیـــــب جمـــــع ـــــن اهللا عـــــوض ب ـــــة المملكـــــة ،العاصـــــمة دار، محمـــــد ب  العربی

  .م ٢٠٠١ - ١٤٢٢ األولى: ط، السعودیة
هــــ ، ١١٢٧: ت  اإلســـتانبولي، مصـــطفى بـــن حقـــي إســـماعیل الفـــداء البیـــان، أبـــو روح -٧٤

  بیروت . ،الفكر دار: الناشر
 عبــد بــن محمــود الــدین شــهاب المثــاني، والســبع العظــیم القــرآن تفســیر فــي المعــاني روح -٧٥

 الكتـــب دار عطیـــة، البـــاري عبـــد علـــي: المحقـــق ،هــــ١٢٧٠: ت األلوســـي، الحســـیني اهللا
 هـ. ١٤١٥ األولى، ط: ،، بیروتالعلمیة

: الجوزیـة، ت قـیم ابـن الدین شمس بكر أبي بن العباد، محمد خیر هدي في المعاد زاد -٧٦
ــــروت الرســــالة، ، مؤسســــةـهــــ٧٥١ ــــار مكتبــــة ،بی ــــت، ط اإلســــالمیة، المن  الســــابعة: الكوی

  م.١٩٩٤- هـ١٤١٥، والعشرون
ـــن التفاســـیر، محمـــد زهـــرة -٧٧ : زهـــرة، ت بـــأبي المعـــروف أحمـــد بـــن مصـــطفى بـــن أحمـــد ب

 العربي. الفكر هـ ، دار١٣٩٤
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 األنصــاري، الســعدي الهیتمــي حجــر بــن محمــد بــن الكبــائر، أحمــد اقتــراف عــن الزواجــر -٧٨
 هــ١٤٠٧ األولـى،: ط الفكـر، ، دارهـ٩٧٤: ت العباس، أبو اإلسالم، شیخ الدین شهاب

  م .١٩٨٧ -
: الشــامي، ت الصــالحي یوســف بــن محمــد العبــاد، خیــر ســیرة فــي والرشــاد، الهــدى ســبل -٧٩

 معـوض، محمـد علـي الشـیخ الموجـود، عبـد أحمد عادل الشیخ: وتعلیق هـ ، تحقیق٩٤٢
 م. ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤ األولى،: لبنان، ط ،بیروت العلمیة الكتب دار

 محمــد: هـــ ، تحقیــق٢٧٣: القزوینــي، ت یزیــد بــن محمــد اهللا عبــد ماجــه، أبــو ابــن ســنن -٨٠
  الحلبي . البابي عیسى العربیة، فیصل الكتب إحیاء الباقي، دار عبد فؤاد

: هــــ ، المحقـــق٢٧٥: السِِّجْســـتاني، ت األشـــعث بـــن ســـلیمان داود داود، أبـــو أبـــي ســـنن -٨١
 بیروت. ،صیدا العصریة، المكتبة الحمید، عبد الدین محیي محمد

 أبـــو الترمـــذي، الضـــحاك، بـــن موســـى بـــن َســـْورة بـــن عیســـى بـــن محمـــد الترمـــذي، ســـنن -٨٢
ــؤاد شــاكر، ومحمــد أحمــد :وتعلیــق تحقیــق ،هـــ٢٧٩: عیســى، ت  وٕابــراهیم البــاقي، عبــد ف

 - هــ ١٣٩٥ الثانیـة،: مصـر، ط، الحلبـي البـابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة عطوة،
 م . ١٩٧٥

 وخــرج حققــه ،هـــ٣٠٣: ت النســائي، شــعیب بــن أحمــد الــرحمن عبــد أبــو الكبــرى، الســنن -٨٣
، الرســـالة مؤسســـة األرنــاؤوط، شـــعیب: علیــه أشـــرف ،شــلبي المـــنعم عبــد حســـن: أحادیثــه

 م. ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١ األولى،: بیروت، ط 
 بعـد: الحوامـدي، ت أحمـد بـن والصـلوات،  محمـد باألذكـار المتعلقـة والمبتدعات السنن -٨٤

 الفكر. هـ ، دار١٣٥٢
، هــ٧٢٨ت:  تیمیـة، ابن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقي الشرعیة، السیاسة -٨٥

: الســــعودیة، ط العربیــــة المملكــــة ،واإلرشــــاد والــــدعوة واألوقــــاف اإلســــالمیة الشــــئون وزارة
 هـ .١٤١٨ األولى،
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 عبـد: البراك، إعداد إبراهیم بن براك بن ناصر بن الرحمن الطحاویة، عبد العقیدة شرح -٨٦
  م. ٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩ الثانیة،: التدمریة، ط دار السدیس، صالح بن الرحمن

: ،ت هـــّراس حســـن خلیـــل بـــن محمـــد الواســـطیة، ملحـــق ویلیـــه الواســـطیة، العقیـــدة شـــرح -٨٧
 السقاف، دار القادر عبد بن علوي:الملحق  ووضع أحادیثه وخرَّج نصه هـ،ضبط١٣٩٥
 .  هـ ١٤١٥ الثالثة، ط: ،والتوزیع للنشر الهجرة

 ، دارهــــ١٤٢١: العثیمـــین، ت محمـــد بـــن صـــالح بـــن الصـــالحین، محمـــد ریـــاض شـــرح -٨٨
  هـ . ١٤٢٦: الریاض، ط للنشر، الوطن

 الفــوزان، اهللا عبــد بــن فــوزان بــن الوهــاب، صــالح عبــد بــن لمحمــد الجاهلیــة مســائل شــرح -٨٩
 م.٢٠٠٥ - هـ١٤٢١ ،األولى الطبعة: الریاض، ط والتوزیع للنشر العاصمة دار

 العلـي عبـد د. هــ ، حققـه٤٥٨: البیهقـي، ت الحسـین بـن اإلیمان، أبو بكر أحمد شعب -٩٠
 بالریـاض والتوزیـع للنشـر الرشـد مكتبـة النـدوي، أحمـد حامـد، إشـراف: مختـار الحمیـد عبد

  م. ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٣ األولى،: بالهند، ط ببومباي السلفیة الدار مع بالتعاون
. د: المهــــدي، تقـــــدیم محمــــد بــــن حســــین القاضــــي اإلســــالمیة،  الشــــریعة فــــي الشــــورى -٩١

/ ٤ فـي ٣٦٣ إیداع برقم الكتاب الثقافة بدار بوزارة الكتاب هذا المقالح، سجل عبدالعزیز
  م.٢٠٠٦/  ٧

الصحاح تـاج اللغـة وصـحاح العربیـة، أبـو نصـر إسـماعیل بـن حمـاد الجـوهري الفـارابي  -٩٢
بیــــروت ، ط:  ،الغفــــور عطــــار، دار العلــــم للمالیــــینهـــــ، تحقیــــق: أحمــــد عبــــد ٣٩٣،ت: 

  م. ١٩٨٧ -  هـ ١٤٠٧الرابعة 
: المحقـق ،هــ٣٥٤: ت الُبسـتي، حبـان بـن محمـد بلبـان، ابـن بترتیـب حبـان ابن صحیح -٩٣

 .١٩٩٣ – ١٤١٤ الثانیة،: ط  بیروت، ،الرسالة مؤسسة ،األرنؤوط شعیب
  ،السنیة الدرر السَّقَّاف، القادر عبد بن علوي والسنة، الكتاب في الواردة U اهللا صفات -٩٤

 م. ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٦ ، الثالثة: الهجرة، ط  دار
  العبیكان. العمري، مكتبة ضیاء بن أكرم الراشدة، الخالفة عصر  -٩٥



  
 

٢٦٤ 
 

ـــدة -٩٦ ـــد یضـــادها، ومـــا الصـــحیحة العقی ـــن العزیـــز عب  هــــ،١٤٢٠: بـــاز، ت بـــن اهللا عبـــد ب
-هـــ ١٣٩٥ محــرم الثالــث العــدد الســابعة الســنة: المنــورة، ط بالمدینــة اإلســالمیة الجامعــة

 م. ١٩٧٥ ینایر

 إبـــراهیم بـــن اهللا محمـــد عبـــد القاســـم، أبـــو أبـــي ســـنة عـــن الـــذب فـــي والقواصـــم العواصـــم -٩٧
 والنشـــــر للطباعـــــة الرســــالة ، مؤسســـــة األرنـــــؤوط شــــعیب هــــــ، حققـــــه٨٤٠ ت: القاســــمي،
  م. ١٩٩٤ - هـ ١٤١٥ الثالثة،: بیروت، ط والتوزیع،

 الـدین برهـان القاسـم أبـو نصـر، بـن حمـزة بـن التأویل، محمـود وعجائب التفسیر غرائب -٩٨
 جــدة، ،اإلســالمیة للثقافــة القبلــة هـــ ، دار٥٠٥ نحــو القــراء، ت:  بتــاج ویعــرف الكرمــاني،

  بیروت .، القرآن علوم مؤسسة
هـــ، ٥٩٧ت:  ،زيغریــب الحــدیث، جمــال الــدین أبــو الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي الجــو  -٩٩

ــــق:  ــــةعبــــد المعطــــي  د.المحق ط:  ،لبنــــان ،بیــــروت ،أمــــین القلعجــــي، دار الكتــــب العلمی
 .١٩٨٥ – ١٤٠٥األولى، 

 العسـقالني، حجـر بـن علـي بـن أحمـد الفضـل البخـاري، أبـو صـحیح شـرح البـاري فتح - ١٠٠
  .١٣٧٩ بیروت، ،المعرفة دار الباقي، عبد فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه رقم

 دار كثیـــر، ابــن دار هــــ،١٢٥٠: ت الیمنــي، الشـــوكاني علــي بـــن محمــد القـــدیر، فــتح - ١٠١
 هـ. ١٤١٤ ،األولى: بیروت، ط دمشق، ،الطیب الكلم

 بـــن حســـین بـــن محمـــد بـــن حامـــد التوحیـــد، كتـــاب شـــرح فـــي المجیـــد الحمیـــد اهللا فـــتح - ١٠٢
 . م١٩٩٦- هـ١٤١٧،األولى: المؤید، ط دار زید، أبو اهللا عبد بن بكر: محسن، المحقق

 تیمیـــة، ابـــن الحلـــیم عبـــد بـــن أحمـــد الَعبـــاس أبـــو الـــدین تقـــي الكبـــرى، الحمویـــة الفتـــوى - ١٠٣
، الصـــــمیعي دار التـــــویجري، المحســـــن عبـــــد بـــــن حمـــــد. د: ، المحقـــــقهــــــ٧٢٨: المتـــــوفى

 م .٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥ الثانیة: الریاض، ط



  
 

٢٦٥ 
 

 علــي بــن غالــب. د منهــا، اإلســالم موقــف وبیــان اإلســالم إلــى تنتســب معاصــرة فــرق - ١٠٤
 ١٤٢٢ الرابعـة،: جـدة، ط والتسـویق، والنشـر للطباعـة الذهبیة العصریة عواجي، المكتبة

 م . ٢٠٠١ - هـ
 القــاهرة ،القدســى مكتبــة ،المصــري صــخر الجلیــل عبــد ســعید ،الكــریم القــرآن قــراءة فقــه - ١٠٥

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ األولى،: ط
 دار الســـدحان، اهللا عبـــد بـــن محمـــد بـــن العزیـــز عبـــد التوحیـــد، كتـــاب شـــرح مـــن فوائـــد - ١٠٦

 والتوزیع. للنشر المسلم

 الكتـب هــ ، دار٧٥١: الجوزیـة، ت قـیم ابـن الـدین شـمس بكـر أبـي بـن الفوائد، محمـد - ١٠٧
  م . ١٩٧٣ - هـ ١٣٩٣ الثانیة،: بیروت، ط ،العلمیة

 ،الشــروق دار هـــ،١٣٨٥: ت الشــاربي، حســین إبــراهیم قطــب ســید القــرآن، ظــالل فــي - ١٠٨
 هـ. ١٤١٢ ،عشر السابعة: القاهرة، ط  ،بیروت

 هــ،٨١٧القاموس المحیط، مجد الدین أبو طاهر محمد بن یعقوب الفیروزآبادى، ت:  - ١٠٩
للطباعـــة والنشـــر  تحقیـــق: مكتـــب تحقیـــق التـــراث فـــي مؤسســـة الرســـالة، مؤسســـة الرســـالة

 م. ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦لبنان، ط: الثامنة،  ،والتوزیع، بیروت
هــ ، ١٣٨٦: الیمـاني، ت العتمـي یحیـى بـن الـرحمن العقائـد، عبـد تصـحیح إلـى القائـد - ١١٠

ـــاني، الـــدین ناصـــر محمـــد: المحقـــق  - هــــ ١٤٠٤ الثالثـــة،: اإلســـالمي، ط المكتـــب األلب
 .م ١٩٨٤

: المحقــق هـــ،٥٠٥: ت الطوســي، الغزالــي محمــد بــن محمــد حامــد أبــو العقائــد، قواعــد - ١١١
 م.١٩٨٥ - هـ١٤٠٥ الثانیة،: لبنان، ط ،الكتب عالم علي، محمد موسى

 للنشــر النفــائس دار العتیبــي،  األشــقر اهللا عبــد بــن ســلیمان بــن الكبــرى، عمــر القیامــة - ١١٢
 م . ١٩٩٥ - هـ ١٤١٥ السادسة، ط:  ،األردن والتوزیع،

 محمـد اهللا عبـد أبـو الـدین شـمس السـتة ، الكتـب فـي روایـة لـه مـن معرفة في الكاشف - ١١٣
 اإلســالمیة، للثقافـة القبلـة دار الخطیــب، محمـد: هـــ، المحقـق٧٤٨: الـذهبي، ت أحمـد بـن

  م. ١٩٩٢ - هـ ١٤١٣ األولى،: جدة ،ط القرآن، علوم مؤسسة



  
 

٢٦٦ 
 

 اإلســـالمیة الشـــؤون وزارة الفـــوزان،  اهللا عبـــد بـــن فـــوزان بـــن صـــالح التوحیـــد،  كتـــاب  - ١١٤
  هـ.١٤٢٣ الرابعة،: السعودیة، ط العربیة المملكة ،واإلرشاد والدعوة واألوقاف

 د: هــ ، المحقـق١٧٠: الفراهیـدي، ت أحمـد بـن الخلیـل الرحمن عبد العین، أبو كتاب - ١١٥
 الهالل. ومكتبة السامرائي، دار إبراهیم د المخزومي، مهدي

 أحمـــد، بـــن عمـــرو بـــن محمـــود القاســـم أبـــو التنزیـــل، غـــوامض حقـــائق عـــن الكشـــاف - ١١٦
 هـ. ١٤٠٧ الثالثة،: ط بیروت، -العربي الكتاب هـ، دار٥٣٨: ت  اهللا، جار الزمخشري

 ،أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهیم الثعلبــيالكشــف والبیــان عــن تفســیر القــرآن، أبــو إســحاق  - ١١٧
 ،هـ، تحقیق: اإلمـام أبـي محمـد بـن عاشـور، دار إحیـاء التـراث العربـي، بیـروت٤٢٧ت: 
 م. ٢٠٠٢ -، هـ ١٤٢٢ ،ط: األولى ،لبنان

الكلیــــات معجــــم فــــي المصــــطلحات والفــــروق اللغویــــة، أبــــو البقــــاء أیــــوب بــــن موســــى  - ١١٨
محمـد المصـري،  -هــ، المحقـق: عـدنان درویـش ١٠٩٤ت :  الحسیني القریمـي الكفـوي،

  بیروت.، مؤسسة الرسالة
  األولي.: مصر، ط نهضة الغزالي، دار اإلسالم، محمد نفهم كیف - ١١٩
 عمــر بــن إبــراهیم بــن محمــد بــن علــي ینالــد عــالء التنزیــل، معــاني فــي التأویــل لبــاب - ١٢٠

 دار شـاهین، علي محمد: هـ، المحقق٧٤١: بالخازن، ت المعروف الحسن، أبو الشیحي
 هـ . ١٤١٥ - األولى: بیروت ، ط  ،العلمیة الكتب

لسـان العـرب، محمـد بـن مكــرم بـن علـى، أبـو الفضــل، جمـال الـدین ابـن منظــور، ت:  - ١٢١
 هـ.١٤١٤، بیروت، ط: الثالثة، هـ، دار صادر٧١١

 الرشـد، الشـیخ، مكتبـة حسـن عـایض علـي بـن الزمر، ناصر سورة في العقیدة مباحث - ١٢٢
  م.١٩٩٥-هـ١٤١٥ األولى،: السعودیة، ط العربیة المملكة الریاض،

هــ، ٧٢٨: تیمیة، ت  بن الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقي الفتاوى، مجموع - ١٢٣
 الشـریف، المصـحف لطباعة فهد الملك مجمع قاسم، بن محمد بن الرحمن عبد: المحقق
  م.١٩٩٥/هـ١٤١٦ السعودیة،  العربیة المملكة النبویة، المدینة



  
 

٢٦٧ 
 

 البحـوث إدارة عثمان، رئاسـة محمد الرءوف واالبتداع، عبد تباعاال بین الرسول محبة - ١٢٤
  هـ. ١٤١٤ األولى،: الریاض، ط ،والترجمة الطبع إدارة واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمیة

 بـن عطیـة غالـب بـن الحـق عبـد محمـد أبو العزیز، الكتاب تفسیر في الوجیز المحرر - ١٢٥
، العلمیــة الكتــب دار محمــد، الشــافي عبــد الســالم عبــد: المحقــق هـــ،٥٤٢ ت: األندلســي،

 هـ. ١٤٢٢ ،األولى: ، طبیروت
ت:  ،ن علـــي بـــن إســـماعیل بـــن ســـیده المرســـيالمحكـــم والمحـــیط األعظـــم، أبـــو الحســـ - ١٢٦

ــــى،  ، لحمیــــد هنــــداوي، دار الكتــــب العلمیــــةعبــــد االمحقــــق:  هـــــ،٤٥٨ بیــــروت، ط: األول
  م. ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١

 بن أیوب بن بكر أبي بن نستعین، محمد وٕایاك نعبد إیاك منازل بین السالكین مدارج - ١٢٧
 بــــاهللا المعتصــــم محمــــد: هـــــ ، المحقــــق٧٥١: الجوزیــــة، ت قــــیم ابــــن الــــدین شــــمس ســــعد

  م .١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ الثالثة،: طبیروت،  ،العربي الكتاب البغدادي، دار
هــ ، ٧١٠ت:  النسفي، أحمد بن اهللا عبد البركات أبو ،التأویل وحقائق التنزیل مدارك - ١٢٨

 مسـتو، دار دیـب الـدین محیـي: لـه وقـدم بـدیوي راجعـه علي یوسف: أحادیثه وخرج حققه
  م. ١٩٩٨ - هـ ١٤١٩ األولى،: بیروت، ط الطیب، الكلم

: ت  النیسـابوري، اهللا عبـد بـن محمد الحاكم اهللا عبد أبوالصحیحین،  على المستدرك - ١٢٩
 األولـى،: بیـروت، ط ،العلمیـة الكتـب دار عطـا، القـادر عبـد مصـطفى: هـ ، تحقیق٤٠٥

١٩٩٠ – ١٤١١. 

هـــ، ٢٤١: ت حنبــل، بــن محمــد بــن أحمــد اهللا عبــد أبــو حنبــل، بــن أحمــد اإلمــام مســند - ١٣٠
 األولـــــى،: ط الرســـــالة، مؤسســـــة وآخـــــرون، مرشـــــد، عـــــادل ،األرنـــــؤوط شـــــعیب: المحقـــــق
 م. ٢٠٠١ - هـ١٤٢١

ت:  ،لم بـن الحجـاج القشـیري النیسـابوريأبو الحسین مسـ ،المسند الصحیح المختصر - ١٣١
ط : مصـورة  ،بیروت ،ن المحققین،  الناشر : دار الجیلهـ، المحقق : مجموعة م ٢٦١

  هـ. ١٣٣٤من الطبعة التركیة المطبوعة في استانبول سنة 



  
 

٢٦٨ 
 

: خزیمـة، ط بـن درا الحمـد، أحمـد بـن إبـراهیم بـن محمد العقائد، كتب في مصطلحات - ١٣٢
 االولى.

ـــم إلـــى الوصـــول ســـلم بشـــرح القبـــول معـــارج - ١٣٣  علـــي بـــن أحمـــد بـــن األصـــول، حـــافظ عل
الــدمام،  ،القــیم ابــن دار عمــر، أبــو محمــود بــن عمــر:  هـــ، المحقــق١٣٧٧:  ت الحكمــي

  م . ١٩٩٠ - هـ ١٤١٠ األولى،: ط

،  هــ٥١٠: ت، البغـوي مسعود بن الحسین محمد أبو، القرآن تفسیر في التنزیل معالم - ١٣٤
 دار، الحـــرش مســـلم ســـلیمان ، ضـــمیریة جمعـــة عثمـــان، النمـــر اهللا عبـــد محمـــد: المحقـــق

 . م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٧ الرابعة،:  ط والتوزیع، للنشر طیبة
، المثنــــى مكتبــــة هـــــ،١٤٠٨: ت الدمشــــق، كحالــــة رضــــا بــــن عمــــر المــــؤلفین، معجــــم - ١٣٥

 بیروت. العربي التراث إحیاء دار بیروت،
حامـد  ،أحمـد الزیـات، إبراهیم مصـطفى ،یط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرةالمعجم الوس - ١٣٦

 محمد النجار، دار الدعوة. ،عبد القادر
 األولــــى،: دمشــــق، ط ،القلــــم دار الجرمــــي، محمــــد  إبــــراهیم  القــــرآن،  علــــوم  معجــــم - ١٣٧

 م. ٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢

: الــرازي، ت القزوینــي زكریــاء بــن فــارس بــن أحمــد الحســین ، أبــواللغــة مقــاییس معجــم - ١٣٨
 .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ الفكر، دار هارون، محمد السالم عبد: المحقق ،هـ٣٩٥

: ت  الــــدین، بفخــــر الملقــــب الــــرازي، عمــــر بــــن محمــــد اهللا عبــــد أبــــو الغیــــب، مفــــاتیح - ١٣٩
  هـ . ١٤٢٠ ،یروت، ط: الثالثةب ،العربي التراث إحیاء دار  ،هـ٦٠٦

،  الجوزیة قیم ابن بكر أبي بن واإلرادة، محمد العلم والیة ومنشور السعادة دار مفتاح - ١٤٠
 بیروت. – العلمیة الكتب هـ ، دار٧٥١: ت

المفــــردات فــــي غریــــب القــــرآن ،أبــــو القاســــم الحســــین بــــن محمــــد المعــــروف بالراغــــب  - ١٤١
 ،اودي ، دار القلــم، الــدار الشــامیةهـــ، المحقــق: صــفوان عــدنان الــد٥٠٢األصــفهانى ت: 

  هـ. ١٤١٢ -ط: األولى  ،دمشق بیروت



  
 

٢٦٩ 
 

 اإلســـالمیة الجامعـــة مجلـــة نـــدا، الـــرحمن عبـــد بـــن والصـــفات ، ســـعد األســـماء مفهـــوم - ١٤٢
 المنورة. بالمدینة

 محمـــد بـــن محمـــد حامـــد أبـــو الحســـنى، اهللا أســـماء معـــاني شـــرح فـــي األســـنى المقصـــد - ١٤٣
 - والجــابي الجفــان الجــابي، الوهــاب عبــد بســام: المحقــق ،هـــ٥٠٥: الطوســي، ت الغزالــي
 .١٩٨٧ – ١٤٠٧ األولى،: ط  قبرص،

 أبـو الـدین واالعتزال، شمس الرفض أهل كالم نقض في االعتدال منهاج من المنتقى - ١٤٤
  الخطیب. الدین محب: هـ ، المحقق٧٤٨: ت  الذهبي، أحمد بن محمد اهللا عبد

معمـر،  آل حمـد بـن العزیـز الصـلیب، عبـد عبـاد علـى الـرد فـي المجیـب القریب منحة - ١٤٥
 هـ.١٢٤٤: ت

 فــرج بــن أحمــد بــن حمــود. د، اإلســالم إلــى المشــركین دعــوة فــي الكــریم القــرآن مــنهج - ١٤٦
 العربیـــة المملكــة المنــورة، المدینـــة اإلســالمیة، بالجامعــة العلمـــي البحــث عمــادة، الرحیلــي
 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٤ األولى،:  ط، السعودیة

 الفكــــر دار ،الزحیلــــي مصــــطفى بــــن وهبــــة د والمــــنهج، والشــــریعة العقیــــدة فــــي المنیــــر - ١٤٧
 هـ. ١٤١٨ ، الثانیة:  ط دمشق، ،المعاصر

 الیقــین دار الجلعــود، اهللا عبــد بــن محمــاس اإلســالمیة، الشــریعة فــي والمعــاداة المــواالة - ١٤٨
 م. ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧ األولى،: والتوزیع، ط للنشر

 الثانیــــة، مــــن ، ط: اإلســــالمیة والشــــئون األوقــــاف الكویتیــــة، وزارة الفقهیــــة الموســــوعة - ١٤٩
 الكویت .، هـ ، دار السالسل ١٤٢٧ - ١٤٠٤

 عبـــد بـــن محمـــد ســـهل أبـــو والتربیـــة،  والمـــنهج العقیـــدة فـــي الســـلف مواقـــف موســـوعة - ١٥٠
 للكتــاب، النــبالء مصــر، ،القــاهرة والتوزیــع، للنشــر اإلســالمیة المغــراوي، المكتبــة الــرحمن
  األولى.: المغرب، ط ،مراكش

ـــیم عبـــد بـــن أحمـــد العبـــاس أبـــو الـــدین النبـــوات، تقـــي - ١٥١ ، هــــ ٧٢٨: تیمیـــة، ت ابـــن الحل
 العربیـــة المملكــة الریــاض، الســلف، أضــواء الطویــان،  صــالح بــن العزیــز عبــد: المحقــق

  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢٠ األولى،: السعودیة، ط



  
 

٢٧٠ 
 

 بإشـــراف المختصـــین مـــن ، عـــددr الكـــریم الرســـول أخـــالق مكـــارم فـــي النعـــیم نضـــرة - ١٥٢
  الرابعة.: جدة، ط والتوزیع، للنشر الوسیلة دار حمید بن اهللا عبد بن صالح :الشیخ

ت:  ،أبـــي بكـــر إبـــراهیم بـــن عمـــر البقـــاعي نظـــم الـــدرر فـــي تناســـب اآلیـــات والســـور، - ١٥٣
 هـ ، دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة.٨٨٥

 الجـزري محمـد بـن المبارك السعادات أبو الدین واألثر، مجد الحدیث غریب في النهایة -١٥٤
 الطنـاحي، المكتبـة محمـد محمـود، الـزاوى أحمـد طـاهر: هــ، تحقیـق٦٠٦: ت األثیر، ابن

 م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ بیروت، ،العلمیة

  

   



  
 

٢٧١ 
 

  خامسًا: فهرس الموضوعات: 

  الصفحة  المحتویات

  ت  اإلهداء

  ث  الشكر والتقدیر

  ١  المقدمة

  ٣  أوًال: أهمیة الدراسة

  ٣  ثانیًا: أسباب اختیار موضوع الدراسة

  ٣  ثالثًا: أهداف الدراسة

  ٤  السابقة رابعًا: الدراسات

  ٤  خامسًا: منهج الدراسة

  ٥  سادسًا: خطة البحث

  ١٣                       الكریم القرآن في والتغییر واإلصالح المنهج مفهوم: التمهید

  ١٤                                والتغییر واإلصالح المنهج مفهوم:  األول المبحث

  ١٥                                        واصطالحاً  لغة المنهج:  األول المطلب

  ١٦                                     واصطالحاً  لغة اإلصالح:  الثاني المطلب

  ١٨                                        واصطالحاً  لغة التغییر:  الثالث المطلب

في  وأسالیبهما ومجاالتهما والتغییر اإلصالح أهداف:  الثاني المبحث
          الكریم القرآن

٢١  



  
 

٢٧٢ 
 

  ٢٢                                    والتغییر اإلصالح أهداف:  األول المطلب

  ٢٤                                    والتغییر اإلصالح وسائل:  الثاني المطلب

  ٢٦                               والتغییر اإلصالح مجاالت:  الثالث المطلب

  ٢٦  باألنفس ما تغییر:  األول المجال

  ٢٧                                                                            بالقوم ما تغییر: الثاني المجال

  ٣٠   الشورى سورة في والتغییر اإلصالح منهجیات األول: الفصل

  ٣١                                  الشورى بسورة عام تعریف التمهید: 

  ٣٢  المطلب األول: تسمیة السورة وترتیبها وعدد آیاتها

  ٣٢  المطلب الثاني: فضل السورة ومكیتها ومدنیتها

 وعالقة، بعدها ما و قبلها لما السورة مناسبة:   الثالث المطلب
     بخاتمتها افتتاحیتها

٣٣  

  ٣٥                                              الشورى سورة العقائدي في والتغییر اإلصالح منهجیات:  األول المبحث

  ٣٦ U اهللا صفات منهجیة:  األول المطلب

  ٣٦ U اهللا بصفات یماناإل: أوالً 

  ٣٦                             الشورى سورة خالل من اهللا صفات: ثانیاً 

  ٣٦  الملكأوًال: وحدانیة 

  ٣٧    الرازق وحدانیة: ثانیاً 

  ٣٧   الُموِحى وحدانیة: ثالثاً 



  
 

٢٧٣ 
 

  ٣٨   الكمال صفات وحدانیة :رابعًا 

  ٤٠                          والصفات األسماء خالل من والتغییر اإلصالح

  ٤١                              الرساالت أصل وحدةمنهجیة :  الثاني المطلب

  ٤٢  وحدة أصل الرساالتمنهجیات اإلصالح والتغییر من خالل 

  ٤٣                                    اإلیمان دالئلمنهجیة   : الثالث المطلب

  ٤٢  األفاق في اإلیمان دالئل: أوالً 

  ٤٤                                       األنفس في اإلیمان دالئل:  ثانیاً 

  ٤٤                    اإلیمان دالئل خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٤٥  U اهللا على التوكلمنهجیة :   الرابع المطلب

  ٤٦   اهللا على التوكل خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٤٧                                               الشورى  سورة في الدعوي والتغییر اإلصالح منهجیات:  الثاني المبحث

  ٤٨                                     المقطعة الحروف منهجیة : األول المطلب

  ٤٨                                 المقطعة للحروف العلماء تعریف:  أوالً 

  ٤٨                                 المقطعة الحروف في العلماء آراء:  ثانیاً 

  ٤٩                               الشورى سورة في المقطعة الحروف:  ثالثاً 

  ٤٩                  المقطعة الحروف خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٥٠                                   ومركزیتها  القیادة وحدة منهجیة:  الثاني المطلب

  ٥٠   والحاضر الماضي بین القیادة: أوالً 



  
 

٢٧٤ 
 

  ٥١   القائد واجب: ثانیاً 

  ٥٢                                     والقائد اإلمام تجاه األمة واجب: ثالثاً 

  ٥٢                     ومركزیتها القیادة وحدة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٥٣                                 المؤمنة الجماعة صفات:  الثالث المطلب

  ٥٥                    المؤمنین صفات خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٥٥                                           الدعوة عالمیة:  الرابع المطلب

  ٥٦                      الدعوة عالمیة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

 في األخالقي واالجتماعي والتغییر اإلصالح منهجیات:  الثالث المبحث
                                                 الشورى                      سورة

٥٧  

  ٥٨                             الرباني المنهج أصالة منهجیة:  األول المطلب

  ٥٨                                     الكریم القرآن في المنهج أصالة:  أوالً 

  ٥٨                                   النبویة السنة في المنهج أصالة:  ثانیاً 

  ٥٩             الرباني المنهج أصالة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٦٠                                     االستقامة منهجیة:  الثاني المطلب

  ٦٠                                          وأهمیتها االستقامة مفهوم: أوالً 

  ٦٠  ثانیًا: وسائل االستقامة

  ٦٢  ثالثًا: ثمرات االستقامة

  ٦٢  خالل االستقامة من والتغییر اإلصالح منهجیات



  
 

٢٧٥ 
 

  ٦٢                                        المغــفـرة منهجیة:  الثالث المطلب

  ٦٢                                                         الذنوب مغفرة: أوالً 

  ٦٣  الناس بین والعفو المغفرة ثواب: ثانیاً 

  ٦٤                                                         المغفرة أثر: ثالثاً 

  ٦٤                        المغفرة صفة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٦٥                                           الشكر منهجیة:   الرابع المطلب

  ٦٥ U اهللا لنعم شاكر المؤمن: أوالً 

  ٦٦                                             لآلخرین اإلنسان شكر: ثانیاً 

  ٦٦                        الشكر صفة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٦٧                                          الشورى منهجیة:  الخامس المطلب

  ٦٧                                                            الشورى مفهوم: أوالً 

  ٦٧                                         المؤمنین صفات من الشورى: ثانیاً 

  ٦٧                                              للشورى y وصحابته r النبي تطبیق: ثالثاً 

  ٦٨    األمة في وأثرها الشوري أهمیة: رابعاً 

  ٦٩                            الشورى خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٧٠                                                      الزخرف سورة في والتغییر اإلصالح الثاني: منهجیات الفصل

  ٧١                                      الزخرف بسورة عام تعریف  التمهید

  ٧٢                    آیاتها وعدد وترتیبها السورة تسمیة:  األول المطلب



  
 

٢٧٦ 
 

  ٧٢                       مدنیتها أو ومكیتها السورة فضل:   الثاني المطلب

 افتتاحیتها بعدها وعالقة وما قبلها لما السورة مناسبة: الثالث المطلب
                                            بخاتمتها

٧٣  

  ٧٤                                              الزخرف سورة العقائدي في والتغییر اإلصالح منهجیات:  األول المبحث

  ٧٥        - السالم علیهم– بالرسل اإلیمان وجوب منهجیة:   األول المطلب

  ٧٥                                            الرسل إرسال من الحكمة: أوالً 

  ٧٥                                                بالرسل اإلیمان ُحكم: ثانیاً 

  ٧٦                                             الرسل من األمم موقف: ثالثاً 

  ٧٦                                        اإلیمان عدم في الكفار حجة: رابعاً 

  ٧٧                     بالرسل اإلیمان خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٧٧                             تحصي ال U اهللا نعم منهجیة:  الثاني المطلب

  ٧٧                                     الزخرف سورة في U اهللا نعم مظاهر

  ٧٩                                       U اهللا نعم خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٧٩                                      الحساب یوم منهجیة: الثالث المطلب

  ٧٩                                                        الحساب یوم مفهوم: أوالً 

  ٨٠                                                 الحساب یوم أسماء: ثانیاً 

  ٨٠                                           اآلخر بالیوم اإلیمان حكم: ثالثاً 

  ٨١                              وجزاءهم الحساب یوم من الناس موقف رابعاً 



  
 

٢٧٧ 
 

  ٨١                      الحساب یوم خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٨٢                                    الشرك عاقبة منهجیة:  الرابع المطلب

  ٨٢                                                           الشرك مفهوم: أوالً 

  ٨٢                                               وعاقبته الشرك أنواع: ثانیاً 

  ٨٥                       الشرك عاقبة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٨٥                               واإلنشاء الخلق منهجیة:  الخامس المطلب

  ٨٥                                 واألرض السماوات خلق:  األول الجانب

  ٨٦                                          اإلنسان خلق:  الثاني الجانب

  ٨٧                    واإلنشاء الخلق خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٨٨.                                             الزخرف سورة في الدعوي والتغییر اإلصالح منهجیات:  الثاني المبحث

  ٨٩                                    الركوب دعاء منهجیة:   األول المطلب

  ٩٨                                                       الدعاء تعریف: أوالً 

  ٩٠                                                       الدعاء أنواع: ثانیاً 

  ٩٠                                                        الدعاء أوقات: ثالثاً 

  ٩١                                                    المأثورة األدعیة : رابعاً 

  ٩٢                                                     الدعاء آداب: خامساً 

  ٩٢                                                     الدعاء فضل: سادساً 

  ٩٣                                                    الدعاء ثمرات: سابعاً 



  
 

٢٧٨ 
 

  ٩٣                             الدعاء خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٩٣                                  األعمى التقلید منهجیة:  الثاني المطلب

  ٩٤                                         العقیدة في األعمى التقلید: أوالً 

  ٩٥                                والتقالید العادات في األعمى التقلید: ثانیاً 

  ٩٥                   األعمى التقلید خالل من التغییر و اإلصالح منهجیات

  ٩٦                                المؤمنین صفات منهجیة : الثالث المطلب

  ٩٧                  المؤمنین صفات خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٩٧                               والضالل الهدى منهجیة:   الرابع المطلب

  ٩٧                                             والضالل الهدایة مفهوم: أوالً 

  ٩٨ U اهللا بید والضالل الهدایة: ثانیاً 

  ٩٩                                                   الهدایة أنواع: ثالثاً 

  ١٠٠                والضالل الهدایة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

 في واالجتماعي األخالقي  والتغییر اإلصالح منهجیات:  الثالث المبحث
  .الزخرف سورة

١٠٢  

  ١٠٣                                  الحق اتباع منهجیة:  األول المطلب

  ١٠٣                                           الحق من الكفار موقف: أوالً 

  ١٠٤                                                 واجب الحق اتباع: ثانیاً 

  ١٠٥                      الحق اتباع خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات



  
 

٢٧٩ 
 

  ١٠٦                                     الوالدین بر منهجیة : الثاني المطلب

  ١٠٦                                                 الوالدین طاعة: أوالً 

  ١٠٧                                           الوالدین عقوق خطر: ثانیا

  ١٠٧                                                     الوالدین بر ثواب: ثالثاً 

  ١٠٨                     الوالدین بر خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٠٨                           التكذیب عاقبة منهجیة:  الثالث المطلب

  ١٠٨  أوًال: تكذیب الكفار

  ١٠٩                                    التكذیب عاقبة من والعظة ثانیًا: العبرة

  ١١٠                      التكذیب عاقبة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١١٠                                األخالء اتخاذ منهجیة:  الرابع المطلب

  ١١٠                                               الصالحین األخالء:  أوالً 

  ١١٢                                                   السوء أخالء: ثانیا

  ١١٢                                الزخرف سورة خالل من األخالء:  ثالثاً 

  ١١٣                    األخالء اتخاذ خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١١٣                           الجمیل الصفح منهجیة:  الخامس المطلب

  ١١٣                                      واصطالحاً  لغة  الصفح تعریف: أوالً 

  ١١٤                                         الكریم القرآن في الصفح:  ثانیاً 

  ١١٦                                                   وأثره الصفح أهمیة



  
 

٢٨٠ 
 

  ١١٦                            الصفح خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١١٨                                                             الدخان سورة في والتغییر اإلصالح الثالث: منهجیات الفصل

  ١١٩                                       الدخان بسورة عام تعریف التمهید 

  ١٢٠                    آیاتها وعدد وترتیبها السورة تسمیة:  األول المطلب

  ١٢١    مدنیتها أو ومكیتها السورة فضل:  الثاني المطلب

  افتتاحیتها وعالقة بعدها وما قبلها لما السورة مناسبة:  الثالث المطلب
                                                بخاتمتها

١٢١  

  ١٢٣                                                الدخان سورة في العقائدي والتغییر اإلصالح منهجیات: األول المبحث

  ١٢٤                               القرآن تعظیم منهجیة: األول المطلب

  ١٢٤                                         الكریم القرآن مكانة: أوالً 

  ١٢٤                                        بالقرآن اإلیمان ُحكم: ثانیاً 

  ١٢٤                                         الكریم القرآن نزول: ثالثاً 

  ١٢٥                                         للناس القرآن تیسیر: رابعاً 

  ١٢٥                              القرآن تجاه المسلمین واجب: خامساً 

  ١٢٥          الكریم القرآن تعظیم خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٢٦           واآلخرة الدنیا في الظالمین عاقبة منهجیة:  الثاني المطلب

  ١٢٦                                                الظلم مفهوم: أوالً 

  ١٢٦                               أنواع ثالث الظلم: الظلم أنواع: ثانیاً 



  
 

٢٨١ 
 

  ١٢٧                                              الظالمین طریق: ثالثاً 

  ١٢٧                                           الظالمین في اهللا سنة: رابعاً 

  ١٢٨                                              الظالمین عاقبة: خامساً 

  ١٢٩                   الظلم عاقبة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٣٠               واألرض السماء خلق حكمة منهجیة:  الثالث المطلب

  ١٣٠                                        واألرض السماوات خلق: أوالً 

  ١٣٠                             واألرض السماوات خلق من الحكمة: ثانیاً 

  ١٣١          واألرض السماوات خلق خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٣٢              واآلخرة الدنیا في المتقین مقام منهجیة:  الخامس المطلب

  ١٣٢                                                  المتقین صفات: أوالً 

  ١٣٤                                                     المتقین مقام: ثانیاً 

  ١٣٥                      المتقین مقام خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٣٦                                                 الدخان  سورة في  الدعوي والتغییر اإلصالح منهجیات:  الثاني المبحث

  ١٣٧                              المستجاب الدعاء منهجیة:   األول المطلب

  ١٣٧                                                    األنبیاء دعاء: أوالً 

  ١٣٨                                                    الكفار دعاء: ثانیاً 

  ١٣٩               المستجاب الدعاء خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٣٩                       -السالم علیهم-الرسل تكذیب من التحذیر: الثاني المطلب
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  ١٣٩                                  السالم علیهم-الرسل اتباع وجوب: أوالً 

  ١٤٠                         -  السالم علیهم- الرسل من الكفار موقف: ثانیاً 

  ١٤١                               السالم علیهم- الرسل تكذیب عاقبة: ثالثاً 

  ١٤٢                    الرسل تكذیب عاقبة خالل من والتغییر االصالح منهجیات

  ١٤٣                     األعداء بالد من الهجرة منهجیة:   الثالث المطلب

  ١٤٣                                                      الهجرة مفهوم: أوالً 

  ١٤٣                                                الهجرة بدایات: ثانیاً 

  ١٤٣                                                         الهجرة حكم: ثالثاً 

  ١٤٤                                                       الهجرة أنواع

  ١٤٥                                      الدخان سورة خالل من الهجرة

  ١٤٦                         الهجرة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٤٦                        للمؤمنین U اهللا نصر  منهجیة:  الرابع المطلب

  ١٤٦                                             بالنصر U اهللا وعد: أوالً 

  ١٤٧                                                  النصر أسباب: ثانیاً 

  ١٤٨                   األرض في لهم والتمكین المؤمنین اهللا نصر:  ثالثاً 

  ١٤٩           للمؤمنین U اهللا نصر خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

 في واالجتماعي األخالقي والتغییر اإلصالح منهجیات:  الثالث المبحث
         الدخان سورة

١٥٠  
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  ١٥١                                         التقوى ثواب منهجیة: األول المطلب

  ١٥٢                                التقوى خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٥٢                                 الكافرین صفات منهجیة:   الثاني المطلب

  ١٥٤                        الكفار صفات خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٥٤                                النعمة كفران عاقبة منهجیة:  الثالث المطلب

  ١٥٤                                           زوالها سبب النعمة كفران: أوالً 

  ١٥٦  المسلمین على U اهللا نعمة: ثانیاً 

  ١٥٦               النعمة كفران عاقبة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٥٦                     األنبیاء صفات واألمانة الكرم منهجیة:  الرابع المطلب

  ١٥٧                        األنبیاء صفات خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٥٩                                                                   الجاثیة سورة في والتغییر اإلصالح منهجیات الرابع الفصل

  ١٦٠                                                                                           الجاثیة بسورة عام تعریف  : التمهید

  ١٦١                      آیاتها وعدد وترتیبها السورة تسمیة:  األول المطلب

  ١٦١                    مدنیتها أو ومكیتها السورة فضل:  الثاني المطلب

 افتتاحیتها وعالقة بعدها وما قبلها لما السورة مناسبة: الثالث المطلب
                                           بخاتمتها

١٦٢  

  ١٦٤                                               .الجاثیة سورة في العقائدي والتغییر اإلصالح منهجیات:  األول المبحث

  ١٦٥  U اهللا خلق في التفكر منهجیة:  األول المطلب
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  ١٦٥                                                   السماوات خلق: أوالً 

  ١٦٥                                                                      اإلنسان خلق: ثانیا

  ١٦٦                                                      الدواب خلق: ثالثاً 

  ١٦٦                                             والنهار اللیل اختالف: رابعاً 

  ١٦٦                                               الغیث إنزال: خامساً 

  ١٦٦                                                 الریاح تصریف: سادساً 

  ١٦٧                  اهللا خلق في التفكر خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٦٨                                       البعث منهجیة:   الثاني المطلب

  ١٦٨                                              وشرعاً ، لغة البعث: أوالً 

  ١٦٨                                                  بالبعث اإلیمان: ثانیاً 

  ١٦٩                                              بالبعث اإلیمان أثر: ثالثاً 

  ١٦٩                                          البعث یوم الكفار إنكار: رابعاً 

  ١٧١                     البعث یوم  خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٧١                   القیامة یوم الظالمین جزاء منهجیة:  الثالث المطلب

  ١٧١                                                        الظالمین جزاء

  ١٧٣                  الظالمین جزاء خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٧٣                             ال ریب فیها الساعة منهجیة:   الرابع المطلب

  ١٧٤                                          ال ریب فیها الساعة أن إثبات: أوالً 
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  ١٧٤                                                  الناس محاسبة: ثانیاً 

  ١٧٥                                                  الكافرین خسارة: ثالثاً 

  ١٧٥                                          القیام یوم الناس حال: خامساً 

  ١٧٥     األعمال كتابة: سادساً 

  ١٧٦                     حق الساعة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٧٧     U                             هللا الكبریاء منهجیة: الخامس المطلب

  ١٧٧                                                          وحده هللا الكبریاء: أوالً 

  ١٧٧                                               والكبریاء الكبر بین: ثانیاً 

  ١٧٨                                                      التكبر عاقبة: ثالثاً 

  ١٧٩                                                     الكبر عالج: رابعاً 

  ١٨٠   هللا الكبریاء خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٨٠   U                              هللا الحمد منهجیة:  السادس المطلب

  ١٨٠                                                         الحمد مفهوم: أوالً 

  ١٨١                                       للحمد مستحق وحده  اهللا: ثانیاً 

  ١٨١                                                          والشكر الحمد: ثالثاً 

  ١٨٢                                                       النعم مفتاح: رابعاً 

  ١٨٣  المؤمنین صفات من الحمد: خامساً 

  ١٨٣ U اهللا یحمد فیه وما الكون: سادساً 
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  ١٨٤ Uسابعًا: فضل حمد اهللا 

  ١٨٥                        U هللا الحمد خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٨٦  الجاثیة سورة في الدعوي والتغییر اإلصالح منهجیات:  الثاني المبحث

  ١٨٧                             المعرضین جزاء منهجیة:   األول المطلب

  ١٨٧                                              الكفار اعراض سبب: أوالً 

  ١٨٩                                                  المعرضین جزاء: ثانیاً 

  ١٩١                  المعرضین جزاء خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٩١                               الكافرین صفات منهجیة:  الثاني المطلب

  ١٩١                              الجاثیة سورة خالل من الكافرین صفات: أوالً 

  ١٩٢                                                   والعظة العبرة: ثانیاً 

  ١٩٣  الفاضلة باألخالق التحلي: ثالثاً 

  ١٩٣                    الكفار صفات خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ١٩٤                                        الشریعة اتباع وجوب منهجیة: الثالث المطلب

  ١٩٤                                                  الشریعة مفهوم: أوالً 

  ١٩٤                                              الشریعة خصائص: ثانیاً 

  ١٩٥                                                         الشریعة أهداف: ثالثاً 

  ١٩٧                                          الشریعة اتباع وجوب: رابعاً 

  ١٩٨                        الشریعة اتباع خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات
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  ١٩٩                               المؤمنین جزاء منهجیة:  الرابع المطلب

  ١٩٩                                العظیم الجزاء المؤمنین نیل سبب: أوالً 

  ٢٠٠                                                  المؤمنین جزاء: ثانیاً 

  ٢٠١                   المؤمنین جزاء خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٢٠١                     الدنیا بالحیاة االغترار منهجیة:  الخامس المطلب

  ٢٠٢                                     الدنیا الحیاة یؤثر من عاقبة: أوالً 

  ٢٠٢                                الدنیا بالحیاة االغترار من التحذیر: ثانیاً 

  ٢٠٣            الدنیا بالحیاة االغترار خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

 في واالجتماعي  األخالقي والتغییر  اإلصالح منهجیات:  الثالث المبحث
              الجاثیة سورة

٢٠٤  

  ٢٠٥                بالدین االستهزاء من التحذیر منهجیة:  األول المطلب

  ٢٠٥                                                             U اهللا بآیات الكفار استهزاء: أوالً 

  ٢٠٥                              وآیاته U اهللا بدین المستهزئین عاقبة: ثانیاً 

  ٢٠٦                  المنافقین صفات من ودینه U اهللا بآیات االستهزاء: ثالثاً 

  ٢٠٦                                   المستهزئون من المؤمن موقف: رابعاً 

  ٢٠٧    بالدین االستهزاء من التحذیر خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٢٠٧                            المذموم االختالف منهجیة: الثاني المطلب

  ٢٠٧  اسرائیل بني اختالف: أوالً 
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  ٢٠٨                                                  االختالف أنواع: ثانیاً 

  ٢٠٩                                             االختالف أسباب: ثالثاً 

  ٢٠٩               المذموم االختالف خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٢١٠                               المتقین والیة منهجیة:   الثالث المطلب

  ٢١٠        المؤمنین ولى اهللا: أوالً 

  ٢١١  ثانیًا: الظالمین بعضهم أولیاء بعض

  ٢١١  المؤمنون اتخاذ الكافرین أولیاء ثالثًا: َنهي

  ٢١٢                   المتقین والیة خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٢١٢                       الهوى اتباع من التحذیر منهجیة:  الرابع المطلب

  ٢١٢                                                 الهوى اتباع مفهوم: أوالً 

  ٢١٣                                             الهوى اتباع منازل: ثانیاً 

  ٢١٣                                  الكفار أهواء اتباع عن النَّهي: ثالثاً 

  ٢١٤                                               هواه الهه اتخذ من ضالل: رابعاً 

  ٢١٤                                                                                الهوى اتباع أضرار: خامساً 

  ٢١٦                                              الهوي اتباع من التحذیر خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٢١٦                           الظن اتباع ترك منهجیة:  الخامس المطلب

  ٢١٦                                                   الظن مفهوم: أوالً 

  ٢١٦                                                الكافرین ظن: ثانیاً 
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  ٢١٧                                                     الظن اتباع عن المؤمنین َنَهيْ : ثالثاً 

  ٢١٧   الظن أنواع:  رابعا

  ٢١٧                                           الظن سوء أقسام:  خامساً 

  ٢١٨                                      الظن سوء عالج:  سادساً 

  ٢١٩             الظن اتباع ترك خالل من والتغییر اإلصالح منهجیات

  ٢٢٠  الخاتمة

  ٢٢٠  النتائج والتوصیات

  ٢٢٤  الفهارس

  ٢٢٥  أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة

  ٢٤٦  ثانیًا: فهرس األحادیث النبویة

  ٢٥٣  المترجم لهمثالثًا: فهرس األعالم 

  ٢٥٤  رابعًا: المصادر والمراجع

  ٢٧١  خامسًا: فهرس الموضوعات
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  ملخص الرسالة

  منهجیات اإلصالح والتغییر في ضوء سور الشورى والزخرف والدخان والجاثیة

  دراسة موضوعیة تطبیقیة

تم بحمد اهللا وفضله ختم هـذه الرسـالة والتـي كانـت بعنـوان منهجیـات اإلصـالح والتغییـر فـي      
ضوء سور الشـورى والزخـرف والـدخان والجاثیـة، حیـث قسـمت الباحثـة الدراسـة إلـى تمهیـد وأربعـة 

  فصول وخاتمة وفهارس، توضیحها كما یلي:

مطالـب، بینـت الباحثـة  فـي المبحـث  اشتمل التمهید على مبحثین، كـل مبحـث احتـوى ثالثـة     
األول معنى المنهج لغًة واصطالحًا، ، واإلصالح لغًة واصطالحًا، والتغییر لغًة واصطالحًا، أما 

  المبحث الثاني فبینت الباحثة فیه أهداف وأسالیب ومجاالت اإلصالح والتغییر.

ور األربعـة، قـدمت كما احتوت الدراسة أربع فصول، حیث اختص كل فصل بسـورة مـن السـ     
یتها، الباحثــة لكــل فصــل بتمهیــد، بینــت فیــه أســماء الســورة، وترتیبهــا، وعــدد آیاتهــا، ومكیتهــا ومــدن

قبلها ومـا بعـدها، وعالقـة افتتاحیتهـا بخاتمتهـا، وبعـد التمهیـد للسـورة  وفضلها، ومناسبة السورة لما
ر العقائــدي، یــح والتغیمباحــث، المبحــث األول فــي اإلصــال ةقســمت الباحثــة كــل فصــل إلــى ثالثــ

والثاني في اإلصالح والتغییـر الـدعوي، والثالـث اإلصـالح والتغییـر األخالقـي واالجتمـاعي، وكـل 
  مبحث احتوى عدة مطالب، مثلت المنهجیات المستخلصة من السور.

ـــة      ـــائج التـــي توصـــلت  الرســـالة ختمـــت الباحث ا، مـــع بعـــض إلیهـــبخاتمـــة بینـــت فیهـــا أهـــم النت
قامــت الباحثــة بإعــداد قائمــة  الفهــارس العلمیــة، والتــي تضــمنت، فهــرس اآلیــات،  التوصــیات، ثــم

، وفهـرس المراجـع والمصـادر،  مـع تقـدیم ملخـص المغمـورین وفهرس األحادیث، وفهرس األعـالم
 للرسالة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.
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Abstract 

Methodologies of the Reform and Change in the light of Al-Shura , Al-Zokhrof, 

Adokhan ,and Al-Jathia Suras (Chapters from the Holy Qoran) 

Objective Applied Study 

 

With the blessings and praises of the Allah, the research - entitled Methodologies of 

the Reform and Change in the light of Al-Shura, Al-Zokhrof, Adokhan, and Al-Jathia 

- was finalized. The Researcher divided the research into four chapters preceded by 

an introduction and ended with a conclusion and a table of contents.       

 

     The Introduction included two sections, and each section included three subjects. 

In the first section the Researcher clarified the meaning of the Methodology 

linguistically and idiomatic, the Reform linguistically and idiom, and the Change 

linguistically and idiomatic. While in the second section, the Researcher clarified the 

Goals, Methods and the scopes of the Reform and Change. 

The study contained four chapters; each chapter described a Sura of the four Suras – 

chapters from the Holy Quran -. The Researcher introduced each chapter, clarifying 

the name of the Sura, its order, its number of verses, clarified whether it is a Meccan 

Chapter or Medinan Chapter of the Quran, its advantage, the circumstances of the 

Sura, the relation between its beginning and ending. After the introduction of every 

chapter, the Researcher divided each chapter into three sections, the first section on 

the reform and change of the doctrine. The Second section is on the reform and 

change of the field of Da’ua (call to Islam). The Third section is on the reform and 

change in morals and social interaction. Each section contained a number of subjects 

represented and clarified the Sura. 

The Researcher ended the research with a conclusion that includes the results and 
outcomes of the researcher noticed, and recommendations. The Researcher arranged 
tables of contents that include the table of the verses, the table of the prophet’s 
speeches, the table of personalities and a table of the references and sources. The 
Researcher wrote an abstract in both languages Arabic and English 


