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 اإلهداء
. محمدإلىطبالقمكبكدكائيا،كعافيةاألبدافكشفائيا،

مساء،إلىالجبؿالشامخرمزالعزةكالفخار،الذماليميفإلىدؼءالشتاء،كنسمةال
.أبي الحنوفكالينحنيرغـالجراححبيبقمبي

.الغاليةأمي كقمةالصفاء،
.إخواني الغواليإلىقرةعينيكسندم،كمفتيكفليـركحيكيرخصليـعمرم،

بيباتيأخواتي حإلىمفيسعدىـفرحي،كيحممكاىميكأراىـدائمانفيقمبي
العمماء المخمصيفإلىكؿمفأدلاألمانة،كأكصؿالرسالة،رسالةحؽكديف،إلى

فيىذاالزمفالسجيف.
إلىالذيفنسجكاكمماتالتاريخفيقكاميسبنيصييكف،ىـالذيفسبقكنالمعبل،

مناجميعان. األكـر
لسكرالحزيف.إلىكؿمفعشقكاالترابفيىذاالكطف،كأضاؤكابدمائيـقناديؿا

إلىالمعذبيفالذيفينتظركفعيداهللكفرجوالقريبمفالسجكف.
إلىكؿالجئفمسطينييحمـبالعكدةكالرجكعإلىفمسطيف،لتبقىصكرةالكطفمحفكرة

فيالكجدافميمامرتعميياالسنيف.
إليكـجميعانأىدمرسالتي..












 

 شكرىوتقدور

 ج

 


،كلكفقميمةالصدريؿالتيتتدافعفيكثيرةىيكمماتالتقديركالعرفافبالجم

عف لساني كيعجز قمبي، في كتزداد تتدفؽ كمماتي ىي فيا السطكر، بيف تكلد التي
كمماتترقىإلىحسف مفقكلوصنيعكـالتعبير،حيثالتكجد فانطبلقان  :معي،

 َّفَّ الم ِإ َر َف َف ْف َك ِو َوَم ِس ْف َن ُر ِل ُك ْش ا َي نََّم ِإ ْر َف ُك ْش ْف َي يٌد َوَم ِم يّّ َح ِن ]ُِلقماف:[َو َغ
.(ُ):)مفاليشكرالناس،اليشكراهلل(نبيولقكؿكامتثاالن

،الذمبذؿقصارلزىدي محمد أبو نعمةفالشكرالخاصلفضيمةالشيخالدكتكر:
لمساعدتي رشادمجيده كمماكا  كتيسيرىا كتكضيحاألمكرليكتبسيطيا إلىالصكاب،

كأناالأستطيعأفأجازيوكلكنيأترؾرمومعيبإعطائيمفعمموككقتو،كتعسرت،ك
كأتمنىأفيحفظوفيالدنيا،كيزيدمففضموكعممو،كأفيجعموفي،ثكابوعمىاهلل

كأقدـعظيـشكرم،الفردكساألعمىفياآلخرة،فيمرتبةالعمماءالذيفيخشكفاهلل
الم لجنة عضكم الفاضميف، الرسالةألستاذمَّ ىذه مناقشة بقبكؿ تمطفا المذيف ناقشة

كىما:لكيتخرجبأبيىحمةإلبداءالمبلحظاتالتيتزيدىابياءنكجماالن
 محمود ىاشـ عنبر                 حفظو ا.. فضيمة الدكتور:
 ىشاـ محمود زقوت                 حفظو ا.. فضيمة الدكتور:

الدإلىالجامعةاإلكأقدـشكرم لىأساتذتيفيسبلمية،كعمادة كا  راساتالعميا
كأخص الديف، أصكؿ التفسيركمية قسـ في أساتذتي ليـبالذكر الذيف القرآف كعمكـ

فضؿالتدريسكالتكجيوكأخيرانأتقدـبجزيؿشكرمكامتنانيإلىكؿمفساىـفي عمٌي
 الرسالة كضع في الفضؿ لو كاف كالذم رسالتي إلتماـ بيفمساعدتي الصكرة بيذه

 األستاذ: موسى أبو مياديأيدينا، كاألستاذ: عمٌيرشيد أبو سخيمة، تكـر الذم ،
 كاألستاذ: اإلنجميزية، المغة إلى الرسالة ممخص قاـإبراىيـ الحمبيبترجمة الذم

 كأخصبالذكر: إلىصديقاتي، مكصكؿ كالشكر لغكيان، الرسالة بتدقيؽ عائدة مشككران
مف،كالحميمة وأب أفأشكركبلن المقاـ لماوأختي عبير،أخي منتصرأنسىفيىذا

 الشيخ: فيإخراجالرسالة،كأقدـشكرملفضيمة ليمفمساعدة ،أسامة الدبسقدمكه
لماكانتلوبصماتفيالرسالة.

ركفان،كالشكرمكصكؿإلىكؿمفمديدالعكفأكنصحنيأكأعاننيأكأسدلليمع
إلىالنكر.هالرسالةإخراجىذككؿمفساىـفي



                                                           

)صحيح(.ُْٓٗح(ّّٗ/ْيالشكرلمفأحسفإليؾ)سنفالترمذم،كتابالبركالصمة،بابماجاءف(ُ) 



 

 مقدمة

 د

 

 مقدمت
الحمدهللذمالفضؿكاإلنعاـ،أبدعخمؽاإلنساف،ككىبوالعقؿكالمساف،كعممو
البياف،كالصبلةكالسبلـعمىالمبعكثرحمةلؤلناـ،كعمىمفصارعمىنيجوكىديو

نبي أف كأشيد لو، شريؾ ال اهللكحده إال إلو ال أف كأشيد صرار، كا  كحبيبنابعزيمة نا
كقائدناكقدكتنامحمدعبدهكرسكلو،كبعد:

كحبلكة ذاؽطعمان مفعاشمعو كالرشاد، ىككتاباليداية إفالقرآفالكريـ،
لذلؾأقبؿعميوالدارسكف، لمحياة،يعيشىادئالباؿ،مطمئفالسريرة،قريرالضمير،

ـْ يَ   كنيؿمنوالكثيركففارتقكاكارتفعشأنيـ،قاؿتعالى: ُك ْن وا ِم ُن يَف آَم ِع المَُّو الَِّذ ْرَف
يٌر  ِب وَف َخ ُم َم ْع ا َت َم اٍت َوالمَُّو ِب َرَج ـَ َد ْم ِع وا اْل وُت يَف ُأ .]ُُالمجادلة:[َوالَِّذ

اهلل منيج باتباع يأتي األمة كالصبلحإفصبلحىذه فالخير بو، كالتمسؾ
ىذهاألمةالتيضعفتكاىتزتفياالحتكاـإلىىذاالمنيج،لكينعالجأمراضكعمؿ

مكانتيا،بعدأفكانتقائدةرائدةلمعالـ.

إفصبلحاألمةيأتيبتغييرالنفكس،كتكجيواألمةإلىاالتجاهالصحيح،حتى
كلذلؾقاؿتعالى: األماف، حيثميناء كالكرامة، كالقيادة عمىشاطئالعزة، بنا ترسكا

  َق ا ِب ُر َم يّْ َغ فَّ المََّو ََل ُي ـْ ِإ ِي ِس ُف ْن َأ ا ِب يُّْروا َم َغ تَّٰى ُي ـٍ َح .]ُُالرعد:[ْو

عكج، كال تناقض كال فييا نقص ال متكاممة كاممة عالمية دعكة اإلسبلـ إف
تبشر ثابتة شامخة ككقفت بالخيرة، السابقة األمـ عف اإلسبلمية، األمة بيا تميزت

نماذج لمعالـ تقدـ كااإلصبلحإلىاألمثؿكتنذر، مشركعلتغي، كتقكد يرإلىاألفضؿ،
ـْ َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِلمنَّاِس  الحضارةكالمدنية،كترفعلكاءالعدؿكالقسط،قاؿتعالى: ُكْنُت

عمراف:[تَْأُمُروَف ِباْلَمْعُروِؼ َوَتْنَيْوَف َعِف اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَف ِبالمَِّو  كاف]َُُآؿ لذلؾ ،
كتكجييوكتبيينو،نصيبكبيرلمحديثعنوفيكتاباهلللتغييركالمنيجاإلصبلح

مفالكقكؼمعأساليباإلصبلح منياكالتغييرفكافالبد ليستميـ فيالقرآفالكريـ،
الناسهللربالعالميف،كحدهال المؤمنكفمايكصميـإلىالغايةالمنشكدةكىيعبادة

العنكاف)منيجياتاإلصبلحكالتغييرالكتابةتفقداختارتالباحثةشريؾلو، حتىذا
سائمة محكمة مكضكعية تفسيرية دراسة كذلؾفيإطار كالكيؼ( فيسكرتياإلسراء

.أفيعينني،فإنوخيرمعيفالمكلى
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: أىمية الموضوع  أوًَل
 تعمؽمكضكعالدراسةبأشرؼكتابكىكالقرآفالكريـ. -1
البحثفيالمك -2 أىمية سكرتضكعاتالجميتكمف التيتضمنتيا كالكيؼامة اإلسراء

 مفجانبعقائدمكأخبلقيكدعكم.
أسسكقيـ -3 إلى تحتاج أعتابيا كنقؼعمى اليكـ، نحياىا التي اإلسبلمية الصحكة

اإلصبلح إلى خبلليا مف تنطمؽ التي النبكية كالسنة الكريـ، القرآف مبعثيا ثابتة
 كالتغيير.

البحثمفمنيجيات -4 اإلصبلحكالتغييرالتيتنفعالناسفيإصبلحمايحتكيوىذا
 شؤكفحياتيـاألسريةكاالجتماعيةكالدينية.

قمة -5 إلى الصعكد عمى لتساعد كالتغيير اإلصبلح منيجيات مف مجمكعة إيجاد
 .النصربإذفاهلل

 يعالجالبحثكثيرمفالمشكبلتالتيتكاجواألمة. -6

: أسباب اختيار البحث  ثانيًا
.عمـينفعكينيردربالراغبيففيالكصكؿإلىبراإلسبلـالمساىمةفي -ُ
 كذلؾبالكتابةفيإحدلمكاضيعوالكريمة.خدمةكتاباهلل -ِ
السيادة -ّ مقاـ إلى المسمميف عكدة أجؿ مف كالتغيير اإلصبلح إلى الشديدة الحاجة

 كالريادة.
لكياتألساليبالكقكؼعمىأسبابالتغييرككيفيةاإلصبلحكترسيخالمفاىيـكاألك -ْ

 .اإلصبلحكالتغيير
ٓ-  إلى المسمـ الشباب األىداؼدعكة إلى كنصؿ الغايات تتحقؽ بو الذم اإلصبلح

 المنشكدة،كالحاجةإلىالتغييركالكقكؼعمىأساليبو.
منيجيات -ٔ خبلؿ مف العبلج كالتماس كالفساد، الضعؼ نقاط عمى الضكء تسميط

 اإلصبلحكالتغيير.
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: أىداؼ  البحث ثالثًا
 فيالدنياكاآلخرة،مفخبلؿخدمةكتابوالعزيز.ابتغاءاألجركالثكابمفاهلل -ُ
 بيافأىميةىذهالمنيجياتفيمعالجةالمشاكؿالمستجدةفيعصرناالحالي. -ِ
 إثراءالمكضكعبكؿماىكجيديصمحلؤلمة. -ّ
 بيافاألثراإليجابيلئلصبلحكالتغييرعمىالفردكالمجتمع. -ْ
ٓ-  منياإبراز يستفيد جديدة بحمة كالتغيير اإلصبلح عمييا يقكـ التي كالقيـ األسس

 الناس.
بإسراء -ٔ بتشريفو األقصى، لممسجد كتعظيـ ذكر مف اإلسراء سكرة تحتكيو ما بياف

 إليو،كالمعراجمفخبللو.النبيمحمد

: الدراسات السابقة  رابعًا
كا  اإلسبلمية، المكتبة لمصنفات كاشفة جكلة أكبعد كرتيف فييا البصر رجاع

ىذا،لكفقائمة إذلـأعثرعمىكاتبفيقضيةبحثنا يزيدارتدالبصرخاشعانكميبلن
منيجيات في كتبان ألفيت فقد مسيرىا، سارت قد العاـ المكضكع أصؿ في الكتابة

اإلصبلحالقرآني،فيسكرعديدةمفكتابربنا.

 صبلح الدكتكر كتب كسمفقد بحثان بسمطاف ػاه ػ ػ كالتغييرػ منيجياتاإلصبلح "
 : اآلتية السكر في الصؼ،الكيؼ،يكسؼ، ، " الديفالفجر أصكؿ قامتكمية كقد
القرآف سكر كقدبتكزيع قاطبة، الكريـ القرآف سكر في لو إكمالي مشركع عبلف كا  ،

في جديدة بحثنا فجاءتقضية المشركعالقرآنيالفتى، فيىذا لبنة شرفنيفيإرساء
السكرالمختارةليا،قديمةفيفكرتيا،كاهللالمستعاف.

: منيج البحث   خامسًا
ُ-  اإلسراء ( سكرتي في كاالستنباطي االستقرائي، المنيج عمى الباحثة -اعتمدت

 الكيؼ(كذلؾكالتالي:
 .،كذلؾلتجنباثقاؿالحكاشيدىامباشرةكعزكاآليةفيالمتفبعدكر -ِ
حسباإلستدالؿباألحاديثالنب -ّ إلىمظانيا البحثكعزكىا كاآلثارالتيتخدـ كية،

 ضكابطالتخريجكأصكلو.
مزىريف -ْ قكسيف بيف القرآنية اآليات (كضع ( قكسيف بيف كاألحاديث ،

 كاالقتباساتبيفشاكلتيف"".
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الحاشية، -ٓ في كالصفحة كالجزء كالمؤلؼ الكتاب اسـ كتابة عمى الباحثة ستقتصر
 الفيرس.كيتـالتفصيؿفي

 الرجكعإلىالمصادرالقديمةكالحديثةفيالتفسير. -ٔ
فيحالةاالقتباسمفنفسالكتاببعدهمباشرة،كتبتالمرجعالسابؽ،كرقـالجزء -ٕ

 حاؿكجكده،كرقـالصفحة.
 مراعاةاألمانةالعمميةفيالنقؿكالتكثيؽكالتعميؽ. -ٖ
 ترجمةاألعبلـالمغمكريف. -ٗ

 طمحاتالتيتحتاجإلىتكضيحفيالحاشية.شرحالكمماتالغريبةكالمص -َُ
 ترتيبالمصادركالمراجعفيمجمكعاتحسباألحرؼاألبجدية. -ُُ
 :إعدادالفيارسالبلزمةفينيايةالبحث،كىي -ُِ

 فيرساآلياتالقرآنية. -
 فيرساألحاديثالنبكية. -
 فيرساألعبلـالمترجـليـ. -
 فيرسالمصادركالمراجع. -
 فيرسالمكضكعات. -

: خ  طة البحثسادسًا
كقداشتممتخطةالبحثعمىمقدمة،كتمييد،كفصميف،كخاتمة،كفيارس.

 المقدمة، وتشتمؿ عمى: 
 .أىميةالدراسة -ُ
 أسباباختيارالمكضكع. -ِ
 أىداؼالبحث. -ّ
 الدراساتالسابقة. -ْ
 منيجالبحث. -ٓ
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 خطة البحث: 
كتشتمؿعمىتمييدكفصميفكخاتمةكفيارس.

صبلحكالتغييرمفيكـمنيجياتاإل:التمييد

كيشتمؿعمىثبلثةمباحث
حقيقةالمنيجالمبحث األوؿ:

كيشتمؿعمىأربعةمطالب:

المنيجلغة.المطمب األوؿ:

المنيجاصطبلحان.الثاني:المطمب

:خصائصالمنيجاإلسبلمي.الثالثالمطمب

مصادرالمنيجاإلسبلمي.المطمب الرابع:

حقيقةاإلصبلحالمبحث الثاني:

ؿعمىأربعةمطالبكيشتم
اإلصبلحلغة.المطمب األوؿ:

اإلصبلحاصطبلحان.المطمب الثاني:

أثراإلصبلح.المطمب الثالث:

التيتركتاإلصبلح.األمـمصيرالمطمب الرابع:

حقيقةالتغييرالمبحث الثالث:

كيشتمؿعمىأربعةمطالب
التغييرلغة.المطمب األوؿ:

بلحان.التغييراصطالمطمب الثاني:

مجاالتاإلصبلحكالتغييرالتيتناكلياالقرآف.المطمب الثالث:

أىداؼالتغيير.المطمب الرابع:
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 الفصؿ األوؿ
 منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة اإلسراء

كيشتمؿعمىتمييد،كثبلثةمباحث

تعريؼعاـبسكرةاإلسراء:التمييد

كيشتمؿعمى:

آياتيا،فضمياكمكيتياأكمدنيتيا،مناسباتيا.تسميةالسكرة،ترتيبيا،عدد
منيجياتاإلصبلحكالتغييرالعقائدمفيسكرةاإلسراءالمبحث األوؿ: 

كيشتمؿعمىسبعةمطالب:

رحمةاإلسراءكالمعراج.المطمب األوؿ:

اليقيفبكعداهلل.المطمب الثاني:

الترغيبكالترىيب.المطمب الثالث:

.كقدرتوعمىخمؽالككفكحدانيةاهللدالئؿالمطمب الرابع:

الرزؽ.المطمب الخامس:

تسبيحالمخمكقاتهلل.المطمب السادس:

بيافمشاىديكـالقيامة.المطمب السابع:

 

منيجياتاإلصبلحكالتغييرالدعكمالمبحث الثاني:

كيشتمؿعمىأربعةمطالب

ىدايةالقرآف.المطمب األوؿ:

جداألقصىكأىميتو.مكانةالمسالمطمب الثاني:

إقامةالصبلةكالخشكعفييا.المطمب الثالث:

ىبلؾاألمـالسابقة.المطمب الرابع:

 



 

 مقدمة

 م

 

منيجياتاإلصبلحكالتغييراألخبلقيالمبحث الثالث:

مطالب:يشتمؿعمىتسعةك
برالكالديف.المطمب األوؿ:

التبذيركاإلسراؼ.المطمب الثاني:

ا.مقدماتالزنالمطمب الثالث:

عدـقتؿالنفس.المطمب الرابع:

عدـأكؿماؿاليتيـ.المطمب الخامس:

الكفاءبالعيد.المطمب السادس:

العدؿفيالميزاف.المطمب السابع:

التثبتفيالعمـ.المطمب الثامف:

عدـالتكبركالغركر.المطمب التاسع:

 الفصؿ الثاني
 منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة الكيؼ

عمىتمييدكثبلثةمباحث.كيشتمؿ

تعريؼعاـبسكرةالكيؼالتمييد:

:كيشتمؿعمى

تسميةالسكرة،ترتيبيا،عددآياتيا،فضميا،مكيياأكمدنيتيا،مناسباتيا.
كالتغييرالعقائدممنيجياتاإلصبلحالمبحث األوؿ:

:يفكيشتمؿعمىمطمب

حقيقةاإليماف.المطمب األوؿ:

إلسبلـإلىالحياةالدنيا.نظرةاالمطمب الثاني:

منيجياتاإلصبلحكالتغييرالدعكمفيسكرةالكيؼالمبحث الثاني:

كيشتمؿعمىثمانيةمطالب:



 

 مقدمة

 ؾ

 

منيجيةالخطابالدعكمكأثرهعمىاإلصبلح.المطمب األوؿ:

التدرجفيالدعكة.المطمب الثاني:

الصبرعمىمشاؽالدعكة.المطمب الثالث:

ايةالربانيةلمدعاة.العنالمطمب الرابع:

استعماؿأسمكبالقصة.المطمب الخامس:

أسمكبالحكار.المطمب السادس:

الجزاءمفجنسالعمؿ.المطمب السابع:

الدعكةبالحكمةكالمكعظةالحسنة.المطمب الثامف:

حكالتغييرالتربكممنيجياتاإلصبلالمبحث الثالث:

كيشتمؿعمىأربعةمطالب:
قصةأصحابالكيؼ.في:المطمب األوؿ

الجنتيف.أصحابقصةفيالمطمب الثاني:

قصةمكسىكالعبدالصالح.فيالمطمب الثالث:

قصةذمالقرنيف.فيالمطمب الرابع:

كاشتممتعمىأىـالنتائجكالتكصياتالتيتكصمتإليياالباحثة.الخاتمة:

كاشتممتعمى:الفيارس:

 فيرساآلياتالقرآنية. -
 ديثالنبكية.فيرساألحا -
 فيرساألعبلـالمترجـليـ. -
 فيرسالمصادركالمراجع. -
فيرسالمكضكعات. -



 

  



 

 

                        

 
 

 انفصم انتمهيدي
 مفهىم منهجياث اإلصالح وانتغيري

 

   ويشتمؿ عمى ثالث مباحث:

 .حقيقة المنيج لغًة واصطالحاً  المبحث األوؿ:

 .حقيقة اإلصالح  لغًة واصطالحاً  المبحث الثاني:

 .واصطالحاً المبحث الثالث: حقيقة التغيير لغًة  

 



 

 

 

 

 
 

 املبحث األول: حقيقت املنهج
 

 أربعة مطالب: ويشتمؿ عمى

 .المطمب األوؿ: المنيج لغة

  .اً حالمطمب الثاني: المنيج اصطال

 .المطمب الثالث: خصائص المنيج اإلسالمي

 .المطمب الرابع: مصادر المنيج اإلسالمي

 



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ّ 

 

 المبحث األوؿ

 قيقة المنيجح

 تعريؼ المنيج في المغة:المطمب األوؿ: 

،كالجمعنيجات،أمـكسككفالنكف)الطريؽالكاضح(المنيج،بفتحالميالَمْنيج لغة:       
 .(ُ)ىكالطريؽالبيفالكاضح

كالنيجىك"،كقيؿ:نيجتالطريؽسمكتو،"كاضحانبينانكأنيجالطريؽكضحكاستبافكصارنيجان
.(ّ)كقيؿ:ضربتوحتىأنيجأمانبسطكأبكى(ِ)،"الطريؽالمستقيـ

:النكفكالياءكالجيـأصبلفمتبايناف:كقيؿفيالنيج

 النفس، منقطع أتىمبيكران فبلفينيجإذا كأتانا حتىكاآلخراألكؿالنيجالطريؽ، ضربتفبلنان
.(ْ)أنيجأمسقط

 

 تعريؼ المنيج اصطالحًا: المطمب الثاني: 

:كردعندالمفسريففيمعنىالمنيجمايمي:المنيج اصطالحاً 

،(ٓ)"كالسنفالطرائؽالسيؿىكالطريؽالكاضح"ثيربقكلو:عرفوابفك -ُ

فقاؿ عاشكر ابف منياج":أما فيك باإلسبلـ االتصاؿ يخالؼ ال المسمميف منياج أنو
.(ٔ)الميتديف"

                                                           

 (.ُِٓ/ٔ)تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،محمدمرتضيالحسيفالزبيدمالحسيني:انظر(ُ)
(.ّّٖ/ِ)(لسافالعرب،البفمنظكرِ)
 (.ُُٕ/ْ)(انظر:المحكـالمحيطاألعظـ،عمىبفإسماعيؿبفسيدةّ)
(.ُّٔ/ٓ)(انظر:معجـمقاييسالمغة،أحمدبففارسبفزكرياأبكالحسيفْ)
 (.ُِٗ/ّ):تفسيرالقرآفالعظيـ(انظرٓ)
(.ِّّ/ٔ)(التحريركالتنكيرٔ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ْ 

 

 كماتكبعد جامعان تعريفان الباحثةكضعتالباحثة نتبع لممنياجكىك لـعان العمماء أفآراء
جاءعفتعريؼالمنياجىكالطريؽتختمؼحكؿتعريؼالمني اجفيالقرآفالكريـ.كأفكؿما

كىكالذميقكدصاحبوإلىجنافالنعيـ.،كالمستقيـ،الكاضح



 خصائص المنيج اإلسالمي:المطمب الثالث: 

كأىداؼ فمسفة، أف يعني كىذا كالخمقي، الديني، الطابع اإلسبلميبسيادة المنيج يتميز
ريسالمنيجتدكرفيإطارالديفكاألخبلؽ.كمحتكيات،كطرائؽتد

منيجالتربيةافكالتطبيؽالعمميالسمككي،كماأفالمنيجاإلسبلمييربطبيفاألخبلؽ،"
.(ُ)"،كتعميـالفردفيإطارالديفكاألخبلؽةتنشئيحرصعمىفيك،اإلسبلمية

اهللعمييا،اليغفؿشيئاكيأخذهىذاالمنيجاإلسبلميعمىماىكعميوبفطرتوالتيفطره"
.(ِ)"كتركيبيااألصيؿ،كاليفرضعميياشيئانليسمفمككناتيا،مفىذهالفطرة

كقدذكرعبدالرحمفالنحبلكمالصفاتالكاجبتكفرىافيالمنيجفقاؿ:

 أفيككفمكافقالمفطرةاإلنسانيةمفحيثترتيبمحتكياتو. -ُ
 كىكإخبلصالطاعةكالعبادةهلل.،رأفيتحقؽىدؼالتربيةاإلسبلميةالتغيي -ِ
 أفيككفمتدرجانفيمكضكعاتو،كمكافقانفيمستكاه. -ّ
 أفتككفاألدلةمتطابقةمعحاجاتالمجتمع. -ْ
 أفيككفالمنيجمنسجمانفيجميعأجزائو. -ٓ
 أفيككفسيؿالتطبيؽ. -ٔ
 .(ّ)كيكاكبالتطكرلمشعكرالديني،أفيككفمرف -ٕ



 
                                                           

 .(ْْ)،(التربيةاإلسبلميةأصكلياكمنيجياكمعمميا،عاطؼالسيدُ)
 .(ُٖ/ُ)(منيجالتربيةاإلسبلمية،محمدبفقطببفإبراىيـِ)
.(ُٖٕ)،(أصكؿالتربيةاإلسبلميةكأساليبيا،عبدالرحمفالنحبلكمّ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ٓ 

 

 منيج اإلسالمي:مصادر الالمطمب الرابع: 

أىـمصادرالمنيجاإلسبلميالتييجبعمىالمسمميفالرجكعإلييافيتصرفاتيـىي:

القرآفالكريـكالعمؿبو.أوَل:

.ىكطاعةالرسكؿ،أمكالعمؿبياقكليةأكفعمية،سنةالرسكؿثانيا:

المصالحالعامة.رأمأىؿالحؿكالعقدفياألمةمفالعمماءكأربابالنظرفيثالثا:

نرجعإلىالسنةقبؿأفكيجبعندالرجكعإلىىذهالمصادرأفتككفمرتبةكماذكرتفبليجكز
القرآف.

إمالمعرفةالحكـالذملـيردفيالقرآف،أكلبيافالمقصكد-حينئذ–فنرجعإلىالسنة
ثكرعمىالحكـفيالسنة،كعندئذأكألمرإالعندعدـالع،كالنمتجئإلىرأم،مماكردفيالقرآف

كالسنةالنبكية.،نرجعإلىالعمماءليجتيدكارأييـ،كىذااالجتياديأتيمنسجمانمعفيـالقرآفالكريـ

.(ُ)كاالجتيادمفمصادرالتشريع

مصادرالتشريعاإلسبلميل:فيبيانوكقاؿمحمدعميالحسف

(ِ)"كالقياس،كاإلجماع،كالسنة،الكتاب







 

                                                           

 (بتصرؼيسير.ُُٓ/ِالمكسكعةالقرآنيةخصائصالسكر،جعفرشرؼالديف)(ُ)
القرآفمعمدخؿفيأصكؿالتفسيركمصادر(ِ)  .ُٗٗ،صهالمنارفيعمـك



 

 

 

 
  حقيقت اإلصالحاملبحث انثاني: 

 ويشتمؿ عمى أربعة مطالب 

 المطمب األوؿ: اإلصالح لغًة 

  الح اصطالحًا المطمب الثاني: اَلص

 المطمب الثالث: أثر اإلصالح 

 المطمب الرابع: مصير األمة التي تركت اإلصالح 
 

 



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ٕ 

 

 المبحث الثاني

حقيقة اإلصالح

 مغًة: في الاإلصالح المطمب األوؿ: تعريؼ 

كىيكممةمأخكذةمفالجذرالثبلثي)صمح(،فالصادكالبلـكالحاءىكأصؿكاحديدؿعمى
محاءي. ميكحان،كالجمعصي مىحكيىٍصميحصىبلحانكصي إزالةالفساد،كيقاؿصى

محاء صي كميٍصمحفيأعمالو،كأمكرهكقدأصمحواهلل،كيقاؿىذا،كرجؿصالحفينفسومفقـك
.(ُ)كنقيضيااإلفساد،الشيءيىٍصميحلؾ

ـي ٍم ٍمحبالضـ:السَّ (ِ)كالصي

ب فيو صمح ما كؿ ىك مح ،السككفكالصي يصمح لـ ف بالتحريؾبيفكا  بكسر(ّ)فيك كالصبلح ،
كأيضاىكاسـجماعةمتصالحيفيقاؿ:ىـلناصمح،كيؤنث،محيذكركالص(ْ)الصاد:المصالحة

(ٕ)كأيضاالصبلحىكضدالطبلح.(ٔ)كاإلصبلحيبلقيخمؿالشيء،(ٓ)أممصالحكف،

 اصطالحًا:  الحالمطمب الثاني: تعريؼ اإلص

-نكردمنيابعضالتعريفاتاآلتية:اصطبلحانتعددتآراءالعمماءفيمعنىاإلصبلح

:كمنوقكلو،بالسيئةفالصمحيختصبإزالةالشحناءبيفالناس،كقكبؿفيالقرآفالكريـتارةإ"
  َخَمُطوْا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر َسيًّْئا] ]َُِالتكبة: كقكلو، الفساد بعكسمعنى يأتي كتارة

األعراؼ[ َوََل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَيا تعالى: :ٖٓ[ تعالى، اهلل بإصبلح كتارة

                                                           

 (.ّْٕ/ٓ،ابفمنظكر)،لسافالعرب(ََّّ/ّ)،،ابففارس(معجـمقاييسالمغةُ)
(.ِِٗ/ُ)أبادم(القامكسالمحيط،مجدالديفيعقكبالفيركزِ)
 .ْْٓ،ص(الكميات،معجـفيالمصطمحاتكالفركؽالمغكية،أبكالبقاءأيكببفمكسىالكفكمّ)
 .(ّّٗ/ُ(الصحاحفيالمغة،أبكنصرإسماعيؿبفحمادالفرابي)ْ)
(.ْٗٓ/ٔ)،محمدالحسيني(تاجالعركسمفجكاىرالقامكسٓ)
 .ٕٔبفعبدالرؤكؼالمنادم،ص(التكقيؼعمىميماتالتعاريؼ،محمدٔ)
(.ُِٓ/ّ)،عميابفسيده(المحكـكالمحيطاألعظـٕ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ٖ 

 

نزاؿالسكينة،اإلنساف،كأيضانبإصبلحبالو َوَأْصَمَح كالطمأنينةعميوكماكردفيقكلوتعالى:،كا 
(ُ)"]ِمحمد:[َباَلُيـْ 

اختارتالباحثةمنومايمي:كالصبلحفقد،أماماكردعندالمفسريففيمعنىاإلصبلح

ىكالتأليؼبيفالناسبالمكدةإذاتفاسدكامفغيرأفيجاكزذلؾحدكد"الصبلحعنداأللكسي:
.(ِ)"الشارع،كقاؿ:ىكاإلستقامةعمىالتكبة

 كقاؿمكسىألخيوىاركف:،يكصىأخاهىاركفكماجاءعمىلسافمكسى

  ِيَف  اْخُمْفِني ِفي َقْوِمي َوَأْصِمْح َوََل َتتَِّبْع َسِبيَؿ اْلُمْفِسد] ىنابمعنىالرفؽ،]ُِْ:األعراؼ
َوَما َكاَف َربَُّؾ ِلُيْيِمَؾ اْلُقَرى  كتارةتأتيبمعنىاألمربالمعركؼكالنييعفالمنكرفيقكلوتعالى:

(ّ)]ُُٕىكد:[ ِبُظْمـٍ َوَأْىُمَيا ُمْصِمُحوَف  

.(ٓ)لعقؿكالشرع":"ىكاستقامةالحاؿعمىمايدعكاإليوا(ْ)كعرفوالبقاعي

.(ٔ)كقاؿاالماـالزمخشرم:"ىكالحصكؿعمىالحالةالمستقيمةالنافعة"

.(ٕ)"كعندالطاىربفعاشكر:"استقامةاألعماؿكطيارةالنفس

أكبوأعمالو،كصفاتوبحيثتصدرعنو،ىكككفحالةاالعتداؿفيذاتو":(ٖ)كقاؿابفباديس
.(ٗ)"المرادةمنوعمىكجوالكماؿ

                                                           

 .ْٖٗ،ص(المفرداتفيغريبالقرآف،الحسيفبفمحمداألصفيانيُ)
 (.ِْٖ/ٕ)(ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبعالمثانيِ)
أخبلؽالرسكؿالكريـّ) عددمفالمختصيفبإشراؼالشيخصالحبفحميد،(نضرةالنعيـفيمكاـر
(ِ/ّٔٓ.)
(البقاعي:ىكاالماـالمفسرابراىيـبفعمربفحسفبفأبيبكرالبقاعي،أبكالحسفمفأىؿالقرفالتاسعْ)

(.ّٕٕ،ُكلدبالبقاعكىكبالشاـ،انظر/السمعاني)
(.ُّّ/َُ)عيإبراىيـالبقا،(نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكرٓ)
(.ِٔ/ُ)(الكشاؼ،ٔ)
 (.ِْٕ/ّ)(التحريركالتنكيرٕ)
ـ،نشأفيأسرةعريقةفيالعمـكالجاه،ُٖٖٗ(عبدالحميدبفمحمدبفباديسالصنياجي،كلدفيقسنطينةٖ)

،ـفيقسنطينة،انظر:األعبلـَُْٗكالجاه،حفظالقرآفكتتممذعمىيدكبارعمماءجامعالزيتكنية،تكفيعاـ
(.ِٖٗ/ّلمزركمي)

.(َِٔ/ُ)التذكيرمفكبلـالحكيـالخبير(انظر:مجالسٗ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ٗ 

 

كأصمحت،ككممةإصبلحتطمؽعمىماىكمادم،كعمىماىكمعنكمفيقاؿ:أصمحتالعمامة
.(ُ)بيفالمتخاصميف

كقيؿفياإلصبلحىكتغييرفينمكذجمفالنماذجاالجتماعيةأمبلنفيالكصكؿإلىتجسيدذلؾ
.(ِ)النمكذج

 الباحثة: وتبيف لدى

كؾالفرد،كنمطحياةالمجتمعإلىاألفضؿ،بمايحقؽأفاإلصبلحعبارةعفتغييرفيسم
كاآلخرة،كبمايتفؽمعشرعاهلل.،كالفكزفيالدنيا،منفعةالناس،كيضمفليـالسعادة

-كعميوفإنويشترطفياإلصبلحالحقيقيأربعةشركطىي:

أفيحقؽلمبشريةالفكزكالسعادةفيالدنياكاآلخرة. -ُ

 ة،كينسجـمعاليدمالقرآنٌيكالنبكٌم.أاليخالؼأحكاـالشريع -ِ

 أفيجمبلمناسالخيركالمنفعة،كيكفرليـحياةنكريمة. -ّ

 كالسمككيةلممجتمع.،أفيشمؿإصبلحالنفسابتداءن،بمايصمحالمنظكمةالثقافية -ْ



 آثار اإلصالح عمى الفرد والمجتمع: المطمب الثالث: 

لمفرد السعادة لمنسيجاالجتماعيمفكافةكا،اإلصبلحىكضماف الكقاية كيمثؿ لمجتمع،
كاألزماتكالعقد،كىكباب،كالسمككية،كىكمفتاحالخركجمفكؿاالنحرافات،الشكائبالنفسية

تنعكسبشكؿ أفآثاراإلصبلحعمىالفرد كما الفسكؽكالضبلؿ، الرجكعكاإليابإلىاهللبعد
األكلىكاألساسيةلؤلسرة،كالمجتمعليسسكلمجمكعةمفمباشرعمىالمجتمع،فالفردىكالمبنة

مترابطة فإفتمؾاآلثارنراىا كمتداخمةفيمساحاتكبيرة،األسرالمترابطةفيمكافكاحد،لذا
بيفالفردكالمجتمع،كسأذكرآثاراإلصبلحعمىالفردثـعمىالمجتمع.

                                                           

 (.ِٔ/ٓ)(المكسكعةالفقييةالككيتيةُ)
.ٗص،(رسالةاإلصبلح،بدكممحمكدالشيخِ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

َُ 

 

 أوًَل: آثار اإلصالح عمى الفرد 

 وؿ بيف الناس بقنور الوجو وال -ٔ

 ِإَذاأنوقاؿ:)عفالنبيصحيحالبخارمحيثيحبواهللتعالىفيحبوالناس،كمافي
 َأْىؿِ  ِفي ِجْبِريؿُ  َفُيَناِدي ِجْبِريؿُ  َفُيِحبُّوُ  َفَأْحِبْبوُ  ُفاَلًنا ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإفَّ  ِجْبِريؿَ  َناَدى اْلَعْبدَ  المَّوُ  َأَحبَّ 

َـّ  السََّماءِ  َأْىؿُ  َفُيِحبُّوُ  َفَأِحبُّوهُ  ُفاَلًنا ُيِحبُّ  وَ المَّ  ِإفَّ  السََّماءِ  ،لذافإف(ُ)(اأْلَْرضِ  ِفي اْلَقُبوؿُ  َلوُ  ُيوَضعُ  ُث
اِلَحاِت  اهلليمقيمحبةالصالحيففيقمكبالناستأكيدانلقكلوتعالى: ِإفَّ الَِّذيَف آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

ـُ الرَّحْ  ،كماأفآثارالحسناتتمنحالكجونكرانكبشاشةتجعمو]ٔٗمريـ:[َمُف ُودِّا  َسَيْجَعُؿ َلُي
بقبكؿ كنفسي،يحظى األعظـ النبي قاؿ فقد ابفاجتماعي عنو يركيو الذم الحديث في

عباس : في) كزيادةن البىدىف، في كقٌكةن الكجو، في كًضياءن القمب، في نكران لمحسنًة الرزؽ، إٌف
ٌفلمسيئةسكادانفيالكجو،كظيممةنفيالقمب،كمحبةنفي ٍمؽ،كا  ككىٍىنانفيالبدف،كنىقصان قمكًبالخى

ٍمؽ .(ِ)(فيالرزؽ،كبيغضةنفيقمكبالخى

 سعة الرزؽ  -ٕ

السيئاتسبب أف العيشفكما لرغد الصالحمجمبة العمؿ فإف كضيؽالرزؽ، فيضنؾالحياة
 تعالى: قاؿ الرزؽ، فَّ َأْىَؿ اْلُقَرى آَمُنوْا َواتََّقوْا َلَفَتْحَنا َعَمْيِيـ َبَرَكاٍت مَّْف السََّماء َوَلْو أَ  كسعة

،]ٔٗاألعراؼ:[َواأَلْرضِ 

مكلىىرسكًؿاهلل اهللكعفثكبافى قاؿ:قاؿرسكؿي :)اليىزيدفيالعيٍمرإالالًبر،كاليردُّالقدىرى
الرجؿليي فَّ زؽىبالذنبييصيبو(إالَّالدُّعاء،كا  الرّْ  .(ّ)حـر

،ككثرةالمكاشيكاألنعاـ،كتشمؿالبركاتمفالسماءالمطر،كمفاألرضأزكاجانمفنباتشتى
كحياةغيداءلمناسأجمعيف.،دككؿىذامفشأنوتحقيؽعيشرغ،كالنفط،كالكنكز،كالمعادف





                                                           

.َِٕٗ(حْٖٔ/َُ(صحيحالبخارم،كتاببدءالخمؽ،بابذكرالمبلئكة)ُ)
.(ُْٓ/ّ)(أخرجوالحاكـفيالمستدرؾِ)
.ٕٖ(حٖٗ/ُسنفابفماجة،كتابفيالقدر)(ّ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ُُ 

 

 : اإللييةالعناية  -ٖ

الرجؿ مف،تشمؿ فإف بيتو لمتقكلأفيكؼعفكأىؿ ثمرة الذميعتبر اإلصبلح شأف
كىذاإذاغمب،أكابتبلءقدقدرهاهللعميو،أكشرانقدأحاطبو،أكأفيمسحمصيبة،اإلنسافسكءان

أكإصابةدائمةبانييارجدارأكبحادث،الدعاءالقدرفقديحمياهللاإلنسافمفمكتمحقؽ
المثا،سير سبيؿ عمى بانفجار مفأك لمخركج السميـ بالتفكير اإلنساف قمب اهلل ييدم كقد ؿ،

يكفقواهلللمقكؿالفصؿ،كالحكـالرشيد،كالعقبات،كالمحف،الشدائد ككثيرمفأزماتالدنيا،كما
مف الماؿ حفظ العناية تشمؿ كما الفرقاء بيف العدؿ كتجسيد الحقكؽ، حقاؽ كا  لفضالنزاعات،

األك كحفظ قصةالتمؼكالخسارة، في الغبلميف قصة في كرد كقد كاالنحراؼ، الضياع، مف الد
َوَكاَف َأُبوُىَما َصاِلًحا َفَأَراَد َربَُّؾ َأْف َيْبُمَغا َأُشدَُّىَما َوَيْسَتْخِرَجا َكنَزُىَما َرْحَمًة مّْف رَّبَّْؾ  الكيؼ:

(ُ)ـيذكرليماصبلحان"كل،فييا:"حفظالغبلميفبصبلحأبييماكثيركقاؿابف]ِٖالكيؼ:[

 الحياة الطيبة: -ٗ

َمْف َعِمَؿ َصاِلًحا  كاتقاهفقاؿتعالى:،إفالحياةالطيبةشرعيااهللثكابانلمفعمؿصالحان
ـْ َأْجَرُىـ ِبَأْحَسِف َما َكاُنوْا َيْعَمُموَف  مّْف َذَكٍر َأْو ُأنَثى َوُىَو ُمْؤِمٌف َفَمُنْحِيَينَُّو َحَياًة َطيَّْبًة َوَلَنْجِزَينَُّي

كالحياةالكريمةفيالدنياكاآلخرة،كلمحياةالطيبة،،فيذاكعدمفاهللبالعيشاليانئ]ٕٗالنحؿ:[
كالزكجةالصالحة،كالرزؽ،كاليدكءالنفسيالذميجمبوالمسكفالجميؿ،عناكيفعديدةمنياالسكف

،الذريةالصالحة،كتكفيؽاهلللكؿجكانبالخير،كالعافية،الحبلؿ،كالقناعةبالقميؿ،كنعمةالصحة
كأدرانياليصبحنفسانمطمئنة.،كسبلمةالنفسمفشكائبيا

إفكؿىذهالمعانيلمحياةالطيبةالتتحقؽإالبالعمؿالصالحالناتجعفاإليمافالعميؽ
كقضائو.،كالرضابقدره،كالتسميـ،باهلل

   قبوؿ التوبة ومغفرة الذنوب: -٘

التكبة شكائبيا،إف مف كتنقيتيا البشرية، النفس إصبلح ثمرات أعظـ مف ،كاالستغفار
كاإليجابي.،يرالمحمكدغيكصادقةباتجاهالت،كتطييرىامفركاسبيا،كتمثؿخطكةرائعة



                                                           

(.ُٖٓ/ٓابفكثير)،عظيـال(تفسيرالقرآفُ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ُِ 

 

فقبكؿالتكبةمفأكبرنعـاهللعمىاإلنساففيأفيشمموبكاسعرحمتو كعظيـمغفرتو،كا 
كالمذنبيف.،كالمطؼاإللييبعبادهالمقصريف،كىيمفأعظـصكرالرحمة،دإليوإذاتابكعا

َفَمف تَاَب  كقدبشراهللأكلئؾالمقصريفبالمغفرةفيعدةمكاضعمفالقرآف،مثؿقكلو:"
تكضح]ّٗالمائدة:[ِمف َبْعِد ُظْمِمِو َوَأْصَمَح َفِإفَّ الّمَو َيُتوُب َعَمْيِو ِإفَّ الّمَو َغُفوٌر رَِّحيـٌ  ،ككما

اآليةاشتراطاهلللقبكؿالتكبةأفيتحرؾاإلنسافلئلصبلحالذميدخؿفيإطارالفرائضالكاجبة
.(ُ)"عمىكؿمسمـكمسممة

 ثانيًا: آثار اإلصالح عمى المجتمع 

كعقكبتوفي،إفمجمؿآثاراإلصبلحعمىالمجتمعتتمثؿفياالبتعادعفغضباهلل
كاآلخرة،كفيالفكزبالنعيـكالسعادةفيالداريف.الدنيا

  النجاة مف اليالؾ والخسؼ: -ٔ

فمقتضىرحمتو كا  عدؿ، حكـ مفاألقكاـ،إفاهللرحمفرحيـ، أاليعذبقكمان كعدلو
أكأعرضكا،كماأفممايجنب،كفركا،كبمااقترفتأيدييـ،كبماضمكايعذبيـمجازاةنبؿابتداءن،

اإلصبلحالناسعقكب الخسؼىك أك اليبلؾ كة الظمـ، كالعصياف،،كالفسكؽ،كالفساد،اجتناب
،كمعيـإلىاهللفيالشدائد،كطالماأفىناؾعبادصالحكفيستسقىبيـالغماـ،كيمجأالناسبيـ

يشكمكفدرعان،فىؤالءالصالحكفإفالمحف،ك لممجتمعمف،اقيانككالمصمحكفأيضان حاميان كسكران
لقكلوتعالى:الي َوَما َكاَف َربَُّؾ ِلُيْيِمَؾ اْلُقَرى ِبُظْمـٍ َوَأْىُمَيا ُمْصِمُحوَف   بلؾأكالخسؼمصداقان
] المفسديف]ُُٕىكد: جماح يكبح المصمحيف كجكد إف حيث كتدمير،، إزالة عممية كيشكمكف

كازداد،كلبغىالمفسدكففيكظمميـ،كلكالكجكدىـلعـالفساد،مستمرإلفسادىـ،كرادعانلطغيانيـ
 تعالى: يقكؿ كما الخسؼ أك اليبلؾ عقكبة الناس كالستكجب َأَفَأِمَف الَِّذيَف َمَكُروْا األرض،
ـُ اْلَعَذاُب ِمْف َحْيُث ََل َيْشُعُروفَ  ـُ اأَلْرَض َأْو َيْأِتَيُي ،كقاؿ]ْٓالنحؿ:[السَّيَّْئاِت َأف َيْخِسَؼ الّمُو ِبِي

آخر: مكضع الزالزؿ]َْالعنكبكت:[َوِمْنُيـ مَّْف َخَسْفَنا ِبِو اأْلَْرَض  في يشمؿ كالخسؼ ،،
كالطكفاف،كالغرؽ.،كككارثالطبيعة،البراكيفك




                                                           

.ُّّص،(سكرةالكيؼمنيجياتفياإلصبلحكالتغيير،صبلحالديفسمطافُ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ُّ 

 

 وراثة األرض والتمكيف بيا:  -ٕ

كالتكليةعنوباستبداؿاألمةبغيرىا،لذافقدكاف،إفاهللعاقبعمىاإلعراضعفذكره
مقتضى كالببلدمف العباد شؤكف كيصمحكا كيممككىا األرض، في الصالحكف يكرث أف عدلو

فبلكراثةتباعيـبإ لشرطاإلصبلح، األرضجكابان كجعؿكراثة منيجالسماءكالتزاميـشرعاهلل،
ُبوِر ِمف َبْعِد الذّْْكِر أَ  لؤلرضإالباإلصبلحكمافيقكلوتعالى: فَّ اأْلَْرَض َيِرُثَيا َوَلَقْد َكَتْبَنا ِفي الزَّ

اِلُحوفَ   .]َُٓاألنبياء:[ِعَباِدَي الصَّ

الصالحيفباالستخبلؼ كعداهللعباده َوَعَد المَُّو الَِّذيَف  كالتمكيففيقكؿتعالى:،كما
اِلَحاِت َلَيْسَتْخِمَفنَُّيـ ِفي اأْلَْرِض َكَما اْسَتْخَمَؼ الَّذِ  ـْ َوَعِمُموا الصَّ ـْ آَمُنوا ِمنُك ـْ َوَلُيَمكَّْنفَّ َلُي يَف ِمف َقْبِمِي

ـْ َأْمًنا َيْعُبُدوَنِني َل ُيْشِرُكوَف ِبي َشْيئاً  ـْ َوَلُيَبدَّْلنَُّيـ مّْف َبْعِد َخْوِفِي ـُ الَِّذي اْرَتَضى َلُي ِديَنُي
.]ٓٓالنكر:[

الصبر جزاء اهلل جعؿ األرض،كقد في التمكيف المستضعفة الفئة مف  ،كاالحتماؿ
 َوُجُنوَدُىَما َوَىاَمافَ  ِفْرَعْوفَ  َوُنِريَ  اأْلَْرضِ  ِفي َلُيـْ  َوُنَمكّْفَ  ﴾٘﴿ اْلَواِرِثيفَ  َوَنْجَعَمُيـُ  َأِئمَّةً  َوَنْجَعَمُيـْ 

،كجنكدىمابظمميـ،كىاماف،فقدأىمؾاهللفرعكف،]القصص[﴾ 6﴿َيْحَذُروفَ  َكاُنوا َما ِمْنُيـْ 
،كبغييـ كجعؿ صبركاكطغيانيـ، الذم الصادقيف لممؤمنيف جزاءن بيا كالتمكيف األرض كراثة

كاحتممكااألذلفيسبيؿدعكةاهللكالتيتمثؿذركةاإلصبلحلجميعالناس.

 اَلرتقاء بالمنظومة األخالقية لممجتمع: -ٖ

إفاإلصبلحييذبالنفكس،كيطيرالقمكب،كيضبطالسمكؾكيرتقيبو،كيضعلناأساسات
مجتمعخاليمف الناس، المعامبلتبيف التقكلفيمياديف فيو تتجسد طاىركنظيؼ، لمجتمع
اآلفاتكالشكائبكاالنحرافات،مجتمعغابتعنوآفاتالحسدكالحقدكالكبرياءكاألنانية،كدفنتفيو

آفاتالكذبكالغيبةكالنميمةكشيادةالزكر،كالقذؼ.

استب احتكارأك بآخرىـ،مجتمعببلغشأك أكليـ فيسعد الشعكرية، الكحدة كتسكده داد،
صغيرىـ، كبيرىـ يرحـ كتكافؿو بترابط كاحدة، كمشاعر كاحد بقمب معان، كيحزنكف معان يفرحكف
كيعطؼغنييـعمىفقيرىـ،فبلظمـكالافتراءكالأكؿلحقكؽالناسبالباطؿ،كالرشكةكالرباكال

سرقة.



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ُْ 

 

ن في نعيش أنفسنا بأخبلقياكسنجد فاضمة مدينة كفي البشرم، لممجتمع مثالي مكذج
كصحابتوالكراـفيمدينتيـ.كقيميا،تمامانكماعاشالنبي

 

 مصير األمة التي تترؾ اإلصالحالمطمب الرابع: 

إفاهللسفسننان،كشرعتشريعات،كأحكـنكاميسالككففيعالـالجماداتكاألحياء،كفي
القكانيفل يخمؽاهللمجمؿىذه بؿىدلاإلنسافلمنجديف،ـ منيـ، لينتقـ أك ليحابييـ، قكمان
ضؿ.كلمفاىتدل،كالعقابلمفانحرؼكخيره،كشرعالثكاب

ستنغمس التيتترؾاإلصبلحكاليدل، األمة ف فيالمعاصيكالذنكب–ببلشؾ–كا 
ليي.كاالنحرافات،كستضعنفسيافيدائرةالغضبكاالنتقاـكالعقاباإل

كقدأكردالقرآفالكريـسيرانلؤلقكاـالتيانحرفتعفمنيجاهلل،كذكرالعقكباتالتيحمت
َفُكالِّ َأَخْذَنا ِبَذنِبِو َفِمْنُيـ مَّْف َأْرَسْمَنا َعَمْيِو َحاِصًبا َوِمْنُيـ مَّْف  بيـبذنكبيـكمعاصييـ،قاؿتعالى:

ْيَحُة َوِمْنُيـ مَّفْ  ـْ َوَلِكف َكاُنوا  َأَخَذْتُو الصَّ َخَسْفَنا ِبِو اأْلَْرَض َوِمْنُيـ مَّْف َأْغَرْقَنا َوَما َكاَف المَُّو ِلَيْظِمَمُي
ـْ َيْظِمُموفَ  ،فقكـنكحأغرقكاككذلؾفرعكف،كقكـعادكقععمييـغضب]َْالعنكبكت:[َأنُفَسُي

ـجاثميف،كقكـلكطأمطركاكرجسمفربيـ،كقكـثمكدكشعيبأخذتيـالرجفةفأصبحكافيدارى
كخسفتبيـاألرض.

بجكىر ألىداؼتتعمؽ اإلسبلمية لؤلمة الكريـ القرآف يسردىا التحذيرات ىذه مجمؿ ف كا 
اإلصبلحكالتغييركالخيرليذهاألمةكتتمثؿفي:

 التحذيرمفمغبةالكقكعفيالمعاصيكاالنحرافاتالتيكقعبياالسابقكف. -ُ

 اسأجمعيفلعميـيرجعكفإلىاهلل.التذكيرلمن -ِ

نكارهكتغييره. -ّ  التصدملمظمـكاالنحراؼكالفسادكا 

األمربالمعركؼكالنييعفالمنكر. -ْ

 



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ُٓ 

 

 ومف العقوبات التي تمحؽ األمة التي تترؾ اإلصالح: 

 عمـو العقاب بخصوص الذنوب:  -ٔ

ةً َواتَُّقوْا ِفْتَنًة َلَّ ُتِصيَبفَّ الَِّذيَف َظمَ  قاؿتعالى: ـْ َخآصَّ .]ِٓاألنفاؿ:[ُموْا ِمنُك

ثىؿيقاؿ:)كعفالنعمافبفبشيرعفالنبي مىىاٍلقىاًئـًمى ديكدًعى ثىؿً،ًفييىاكىاٍلميٍدًىفًالمَّوًحي كىمى
مىىاٍستىيىميكاقىٍكـو ابى،اٍلبىٍحرًًفيسىًفينىةوعى ييـٍفىأىصى ييـٍأىٍعبلىىابىٍعضي بىٍعضي كىافى،أىٍسفىمىيىاكى ًفيالًَّذيفىكى

يىشيقُّكفىاٍلمىاءىفىيىٍستىقيكفىيىٍخريجيكفىأىٍسفىًميىا مىىكى نىدىعيكيـٍال:أىٍعبلىىاًفيالًَّذيفىفىقىاؿى،أىٍعبلىىاًفيالًَّذيفىعى
كفى مىٍينىاتىميرُّ نىٍعتيميكنىاًإفٍ:أىٍسفىًميىاًفيالًَّذيفىفىقىاؿى،فىتيٍؤذيكنىاعى ذيكافىًإفٍ،أىٍسفىًميىاًمفٍبىابناتىٍحنىافىمى مىىأىخى عى
نىعيكىيـٍأىٍيًديًيـٍ ٍكا،فىمى ًميعنانىجى فٍ،جى ًميعناىىمىكيكاتىرىكيكىيـٍكىاً  .(ُ)(جى

 وذلؾ أف السكوت عف العصاة والمفسديف يترتب عميو ثالثة أخطاء عظاـ ىي: 

نتياكاتحرماتاهلل،حيثيمثؿذلؾشكؿمفمكتقمبالساكتكتبمدمشاعره،كعدـتأثرهبا -أ
 اإلقرار.

 إغراءأصحابالمنكراتكالبدعكاالنحرافاتعمىالتمادمفيذنكبيـ،حيثالزاجرانكالمنكران. -ب

 إغكاءأصحابالنفكسالضعيفة،لفعؿنفسالذنكبكالمنكرات. -ج

كسخ اهلل عقاب تستكجب جريمة كالمجرميف المذنبيف عف فالسككت بحمكؿلذا كتنذر طو،
اليبلؾكالببلءالعاـليشمؿالمذنبكالساكتمعان.

  ضنؾ الحياة: -ٕ

فبلاطمئنافكال كثيركسعة، ماؿو فكافذك كا  الحاؿفيالدنيا، كعسر أمضيؽالعيش،
 ىدكء،كالسكفكالبركة،كالانشراحلمصدر.

َوَمْف َأْعَرَض َعف ِذْكِري َفِإفَّ  إضافةلماينتظرهمفعذاباآلخرة.حيثيقكؿالقرآفالكريـ:
.]ُِْطو:[َلُو َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحُشُرُه َيْوـَ اْلِقَياَمِة َأْعَمى

                                                           

)حديثصحيح(.(َْٕ/ْ)سنفالترمذم،كتابالفتف،بابماجاءفيتغييرالمنكرباليد،(ُ)



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ُٔ 

 

 اَلستبداؿ بأمة أخرى:  -ٖ

 ـْ َعف ِديِنِو َفَسْوَؼ َيْأِتي الّمُو ِبَقوْ  حيثيقكؿتعالى: ـٍ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوْا َمف َيْرَتدَّ ِمنُك
ـْ َوُيِحبُّوَنُو   ]ُٗآؿعمراف:[ِإفَّ الدّْيَف ِعنَد الّمِو اإِلْساَلـُ  ،]ْٓالمائدة:[ُيِحبُُّي

اإلسبلـ تستبدؿ أك أحكامو، كتنفذ تنيضبرسالتو أمة كجكد كعدـ اإلسبلـ، ترؾ ف كا 
فقداشترطاهللب ثـعظيـ، كبير،كا  جـر قاءكاستمراربمناىجكضعيةتغٌيباإلسبلـمفحياتيا

األمةباستقامتياعمىدينو،كبحممياأعباءالرسالةكالدعكة،كبأمرىابالمعركؼكنييياعفالمنكر،
مف الشرط تحقؽ فإف كىدايتيا، كبصبلحيا المختمفة، الحياتية معامبلتيا في اهلل شرع كبتطبيؽ

كتمكي كاستخبلفيا األمة الخالؽباستبقاء تحقؽجكابالشرطمف إفاألمة، أما فياألرض، نيا
غابتنفيذالشرطفقدجاءتالعقكبةباستبداؿاألمةبأخرلخيرمنياكتحباهلل،كالتككفمثميا،

ـْ كماقاؿتعالى: َـّ ََل َيُكوُنوا َأْمثَاَلُك ـْ ُث ف َتَتَولَّْوا َيْسَتْبِدْؿ َقْوًما َغْيَرُك .]ّٖمحمد:[َواِ 

ستكجبمفاألمةالكقكؼأماـمسؤكلياتيافياإلصبلحكاليداية،إفعقكبةاالستبداؿبأمةأخرلت
كاالستقامةبمايتناسبمعحمؿرسالةاإلسبلـالخالدة،كرعايةتشريعاتاهللفيالحياة.











 
 





 
 
  حقيقت انتغيرياملبحث انثانث: 

 :ويشتمؿ عمى أربعة مطالب

  غةً المطمب األوؿ: التغيير ل

  المطمب  الثاني: التغيير اصطالحاً 

 المطمب الثالث: مجاَلت اإلصالح والتغيير التي 

 تناوليا القرآف   

 المطمب الرابع: أىداؼ التغيير 
 



 

 :ىمفكومىمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورالفصلىالتمكودي

ُٖ 

 

 المبحث الثالث

 التغييرحقيقة 

 مغًة:في الالتغيير المطمب األوؿ: تعريؼ 

فالعيفكالياءكالراءىيأصبلفصحيحافيدؿالت غييرفيالمغةمفأصؿجذر)غٌير(
صبلحكمنفعة، كالغيرة:االسـمفالتغيرليسبمصدر،إذليسلوفعؿ(ُ)أحدىماعمىصبلحكا 

.(ِ)ثبلثيغيرمزيد،كغٌيرعميواألمرأمجدلو،كغٌيرالدىر:أحكالوالمتغيرة

:الديةكأصميا .(ّ)مفالمغايرةكىيالمبادلةكالغيري

ـْ َيُؾ ُمَغيّْرًا نّْْعَمًة أَْنَعَمَيا َعَمى َقْوـٍ  كجاءتبمعنىالتبديؿكذلؾفيقكلوتعالى: َذِلَؾ ِبَأفَّ الّمَو َل
ـْ  .(ْ)]ّٓاألنفاؿ:[َحتَّى ُيَغيُّْروْا َما ِبَأنُفِسِي

 

 التغيير اصطالحًا المطمب الثاني: تعريؼ 

يأتيبالمفيكـاالجتماعي،ي ختمؼمصطمحالتغييركذلؾمفخبلؿاختبلؼمجاالتوفتارة
 كتارةبالمفيكـاالقتصادم،كتارةأخرلبالمفيكـالسياسي،كيختمؼالمفيكـاالقتصادمعفالمفيـك

ماأفيككفتغييرانإيجابيانأكسمبيان. السياسيعفالمفيكـالثقافي،كا 

ارمأمبنيتياكتغييرصكرةالشيءدكفذاتو،يقاؿغيرتد:أحدىما/كجييفيقاؿعمى:التغيير
بناءغيرالذمكاف نحك، بغيرىا: أبدلتيا غيرتغبلميكدابتيإذا نحك: بغيره كتبديمو كالثاني:

 ْـ (ٓ)]ُُالرعد:[ِإفَّ الّمَو ََل ُيَغيُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروْا َما ِبَأْنُفِسِي

التغييربمعنىالتبديؿ.ك قدكردمفيـك
                                                           

 (.َّْ/ْ،البففارس)عجـمقاييسالمغة(مُ)
(.ُْْ/ِ،البفسيدة)(المحكـكالمحيطاألعظـِ)
 (.ِٕٖ/ُّ،لمحمدالحسيني)(تاجالعركسمفجكاىرالقامكسّ)
(.َٕٕ/ٔابفمنظكر)،(لسافالعربْ)
.(ُٗٔ/ُ)(المفرداتفيغريبالقرآف،أبكالقاسـاألصفيانيٓ)
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ُٗ 

 

.كىذهاألقكاؿليستبمتناقضة،ألنياترجع"ص،كالفطرةلديفاهللالخاىك"عرفوالنحاس:
ـْ َفَمُيَغيُّْرفَّ  كقاؿىنا]َّالركـ:[ََل َتْبِديَؿ ِلَخْمِؽ المَِّو  إلىاألفعاؿفأماقكلوتعالى: َوآلُمَرنَُّي

.(ُ)،فإفالتبديؿىكبطبلفعيفالشيءفيكىنامخالؼلمتغيير]ُُٗالنساء:[َخْمَؽ الّمِو 

ماالحسيفمفكمالمرادمفالتغييرإماالمعن":(ِ)كعرفوالنيسابكرم أنوتغييرديفاهللاألكلىكا 
كالكاشرات الكاشمات اهلل لعف الثاني كمف االستعداد إبطاؿ أك كبالعكس حبلال الحراـ (ّ)بتبديؿ

.(ْ)ت"لمتنمصاكا

األندلسيكقاؿابفعطية منوكمبلؾىذه": فكافالتغييرأعـ التغييركا   التبديؿيقعمكضعو
ـْ َفَمُيَغيُّْرفَّ َخْمَؽ الّمِو اآلية: ،أفكؿتغييرضارفيكفياآليةككؿ]ُُٗالنساء:[َوآلُمَرنَُّي

.(ٓ)"تغييرنافعفيكمباح

 

  تغيير التي تناوليا القرآف.مجاَلت الالمطمب الثالث: 

مكاضع عدة في التغيير كرد كقد الكريـ القرآف تناكليا التي التغيير مجاالت اختمفت
كباختبلؼاالشتقاقاتالمتباينةمنيا.

ـْ َفَمُيَغيُّْرفَّ َخْمَؽ الّمِو  فجاءتفيأكؿمكضعفيقكلوتعالى: ]ُُٗالنساء:[َوآلُمَرنَُّي

ـْ   المكضعالثانيكفي  ]ُُالرعد:[ِإفَّ الّمَو ََل ُيَغيُّْر َما ِبَقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروْا َما ِبَأْنُفِسِي

                                                           

(.ُٔٗ-ُٓٗ/ِ)(معانيالقرآفُ)
(النيسابكرم:ىكعبداهللبفمحمدبفزياد،كاصؿبفميمكفالنيسابكرم،كافامامانمحدثانفقييان،تكفيسنةِ)

(.َٓٓ/ٓىػ،انظر:األنساب)ِّْ
(الكاشراتجمعكاشرةكىيالتيتشرأسنانياأمتصنعفيياأشرانكىيالتحزيزاتالتيتككففيأسنافّ)

تفعؿذلؾالمرأةالكبيرةلتشبوبالشابةكىذهاألمكركمياقدشيدتاألحاديثبمعففاعمياكأنيامفالكبائر،الشباب
(.ّّٗ/ٓ)الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي

(.ُٖٕ/ٓ)(غرائبالقرآفعمىىامشجامعالبيافْ)
(.ُِّ-ُُّ/ْ)العزيز(المحررالكجيزفيتفسيرالكتابٓ)
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َِ 

 

ـْ  كفيالمكضعالثالث: ـْ َيُؾ ُمَغيّْرًا نّْْعَمًة َأْنَعَمَيا َعَمى َقْوـٍ َحتَّى ُيَغيُّْروْا َما ِبَأنُفِسِي  َذِلَؾ ِبَأفَّ الّمَو َل
]كفيالمكضعالرابع:،]ّٓؿ:األنفا  ـْ َيَتَغيَّْر ِفيَيا َأْنَياٌر مّْف مَّاء َغْيِر آِسٍف َوَأْنَياٌر ِمف لََّبٍف لَّ

(ُ)]ُٓمحمد:[َطْعُمُو  

 

 أىداؼ التغيير المطمب الرابع: 

 أىداؼ التغيير المادي  - أ

 مكاكبةالتقدـالتكنكلكجيكاإلبداعالمادم. -ُ

 تحقيؽالطمكحاتكاآلماؿ. -ِ

 كفيرمتطمباتالحياةالفطريةكالحيكيةبأقؿالجيكد.ت -ّ

 أىداؼ التغيير المعنوي  - ب

 االرتقاءبنظـالحياةالثقافيةكالسياسيةكاالقتصاديةكاالجتماعية. -ُ

 حذؼبعضالممارساتالسمككيةالسمبيةكاستبداليا. -ِ

 تحقيؽمصالحالعبادكالببلد. -ّ

 

 

 

 

 

                                                           

(.ُٗٔ)،عجـالمفيرس،لمحمدفؤادعبدالباقي(المُ)



 

 

 

 

 
 

 األولانفصم 
 اإلسراءمنهجياث اإلصالح وانتغيري يف سىرة 

 مباحث: تمييد وثالثة ويشتمؿ عمى

 التمييد: تعريؼ عاـ بسورة اإلسراء.

 .والتغيير العقائديمنيجيات اإلصالح : األوؿلمبحث ا

 .: منيجيات اإلصالح والتغيير الدعويالثانيالمبحث 

 ر األخالقي.نيجيات اإلصالح والتغييم : الثالثالمبحث 
 



 

 

 

 

 
 انتمهيد

 رة اإلسراءتعريف عام بسى
 ويشتمؿ عمى:

 أوًَل: اسـ السورة وعدد آياتيا.

 ثانيًا: نزوؿ السورة.

 ؿ السورة.ثالثًا: فض

 رابعًا: المناسبة بيف اسـ السورة ومحورىا.

 خامسًا: المناسبة بيف افتتاحية السورة وخاتمتيا.

 .)النحؿ( قبميا    سادسًا: المناسبة بيف فاتحة السورة وخاتمة ما 

 .)الكيؼ( بعدىا سابعًا: المناسبة بيف خاتمة السورة وفاتحة ما

 



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ِّ 

 

 التمييد

 سورة اإلسراءتعريؼ عاـ ب

 اسـ السورة وعدد آياتيا.أوًَل: 

بنيإسرائيؿ الطاىرابفعاشكرسكرة ،كسكرةاإلسراء(ُ)تسمىسكرةسبحافكقاؿعنيا
حدلعشرةآية .(ِ)مائةكا 

 نزوؿ السورة ثانيًا: 

ف َكاُدوْا  بيرمثموإالثبلثآياتقكلو:ىيمكية:كبوقاؿابفعباس،كعفابفالز َواِ 
وَنَؾ  َلَيْسَتِفزُّ اهلل رسكؿ جاء حيف بأرضنزلت ىذه ليست الييكد قالت كحيف ثقيؼ كفد

،كزادمقاتؿِإفَّ َربََّؾ َأَحاَط ِبالنَّاِس  ،كقكلو:َوُقؿ رَّبّْ َأْدِخْمِني ُمْدَخَؿ ِصْدؽٍ األنبياء،كقكلو:
كقيؿاآلياتالثمانية،كقيؿىيالسكرةالخمسيففيتعداد،إف الذيف أوتوا العمـ مف قبمو:قكلو

القرآف سكر العتاؽ(ّ)نزكؿ مف إنيف كالكيؼكمريـ ىذه قاؿ مسعكد ابف كعف(ْ)كعف األكؿ،
يبيا،أماترت(ٓ)(اليناـحتىيقرأبنياسرائيؿكالزمركافالنبي)قالت:رضياهللعنياعائشة

سكر بعد نزكليا كأف كاألربعكف التاسعة السكرة أنيا اإلتقاف في السيكطي ذكر فقد ةبالنزكؿ
.(ٔ)القصص

 

                                                           

(.ٖ/ُٓ)(التحريركالتنكيرُ)
 (.ّْٓ/ٕأبكالطيبصديؽبفحسفالقنكجيالبخارم.)،(فتحالبياففيمقاصدالقرآفِ)
 (.ٕ/ُٓ)،البفعاشكرالتحريركالتنكير(،ُّْ/ِتفسيرمقاتؿ،مقاتؿبفسميماف)(ّ)
 .(ّْٓ/ٕ)،أبكالطيبالقنكجيالبخارماففيمقاصدالقرآف(فتحالبيْ)
 .،)حسفغريب(ِّّٕ(حَّ/ُُ)فضائؿالقرآفسنفالترمذم،باب(ٓ)
القرآف)ٔ)  (.ُِ(اإلتقاففيعمـك
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 فضؿ السورة ثالثًا: 

–عفعائشة )–رضياهللعنيا قالت: النبي بنياسرائيؿكاف يقرأ حتى يناـ ال
.(ُ)(كالزمر

 مسعكد ابف كعف إسرائيؿ بني في قاؿ ىذه–أنو كطوأم كالكيؼكمريـ السكرة
.(ِ)كاألنبياء:"ىفالعتاؽاألكؿكىفمفتبلدم"

 المناسبة بيف اسـ السورة ومحورىا رابعًا: 

لمنبي اإلسراء بمعجزة الفتتاحيا اإلسراء كماسميتسكرة ليبلن، إلىالمدينة مفمكة
َوَقَضْيَنا بسببفسادىـ:سميتأيضانسكرةبنيإسرائيؿإليرادىاقصةتشردىـفياألرضمرتيف

حيث،(ّ)]ْاإلسراء:[َكِبيرًا ُعُموِّا َوَلَتْعُمفَّ  َمرََّتْيفِ  اأْلَْرضِ  ِفي َلُتْفِسُدفَّ  اْلِكتَابِ  ِفي ِإَلى َبِني ِإْسرَاِئيؿَ 
كمكقؼالقكـمنوثـ،إفسكرةاإلسراءعالجتالعقيدةاإلسبلميةفيشتىمظاىرىاكالقرآفكىدايتو

كأسسالمجتمعاإلسبلميالسميـ،كامتازتبتنزيواهللعمايقكلوالمشرككف،،نسافكسمككوعفاإل
ذلؾكموقصصتحدثتعفبنيإسرائيؿ،كذكرتطرفانمفقصةآدـ، كافمطمعياككفيثنايا

عفإسراءالنبي
(ْ).

 المناسبة بيف افتتاحية السورة وخاتمتيا خامسًا: 

عفالعيكب،كالنقص،كاألكىاـالفاسدة،بيحهلل،كىكتنزييوبدأتسكرةاإلسراءبالتس
كالظنكفالكاذبة،أمتضمنتأصبلنعظيمانمفأصكؿالتكحيد،كركنانأساسيانمفأركافاإليماف،

الشريؾ،ثـقطعتالسكرةمائةكتسعآياتلتصؿاآليةاألخيرةكالخاتمةبالحمدهللالمنزهعفالكلد
ىككصؼاهللبالكماؿمعالمحبةكالتعظيـ،كاإلجبلؿكالتقدير.كالكلي،كالحمد

                                                           

 .،)حسفغريب(ِّّٕ(حَّ/ُُ)فضائؿالقرآف(سنفالترمذم،بابُ)
(،كأفليففضبلنُْٗ/ُة،انظرالنيايةغريبالحديثكاألثر)تبلدم:ىكأكؿماأخذتوكتعممتوبمك(ِ)

 (.ِْٓ/ّلمافييـمفالقصصكأخباراألنبياءكاألمـفتحالقدير)
 (.ٓ/ُٓالتفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،كىبةالزحيمي)(ّ)
(.ّْٗ/ِحجازم)التفسيرالكاضح،محمدمحمكد(ْ)
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اإليمافبالصفاتكاألسماء كىك كالعقيدة التكحيد بدأتبأصؿمفأصكؿ أمأفالسكرة
الذميشمؿالتنزيو،ثـصارتبشكؿىندسيمغمؽيشبوالدائرةلتعكدفيالنيايةإلىنفسالنقطة

ذلؾلمتأكيدعمىأىميةىذااألصؿ،كإلبرازهبشكؿجميلمناسالتيبدأتمنيا،كىكنفساألصؿك
عفأقكاؿالمشركيف.يضاحأىميةاإليمافبالصفاتكاألسماء،كتنزيواهللإلكأجمعيف،

 ) سورة النحؿ (المناسبة بيف فاتحة السورة وخاتمة ما قبميا سادسًا: 

اْصِبْر َوَما َصْبُرَؾ ِإَلَّ ِبالّمِو َوََل وَ  ختمتسكرةالنحؿالتيقبؿىذهالسكرةبقكلوتعالى:
ـْ َوََل َتُؾ ِفي َضْيٍؽ مّْمَّا َيْمُكُروَف  ،كختمتبحدثعماكافيعانيو]ُِٕالنحؿ:[َتْحَزْف َعَمْيِي

مفقكموكأىمومفكيدكمالقيافلديومفالحزفكاأللـلمامفضيؽكماكالرسكؿالكريـ
صرارعم ىالضبلؿ.كافمفعنادكا 

بيذهالرحمةالمباركةفناسبذلؾأفيذكرمعوماكافمففضؿاهللعمىالنبيالكريـ
كافيكشؼعفبعضحكمة النحؿما ختمتسكرة كىنا آياتربو رألمف ما التيرألفييا

بومفاإلسراءكاستضافةلمنبي ـٌ فيرحابالمؤلاألعمىليستشفىممانزؿبومفضيؽكماأل
في أفيرفؽبنفسوكيخفؼعفذلؾألـ حتىتتنزؿآياتتدعكه كبيفقكمو نفسوالصراعبينو
،كعفأىمو،الحزف ـْ َحَسرَاٍت  كنزؿفييـ: ]ٖفاطر:[َفاَل َتْذَىْب َنْفُسَؾ َعَمْيِي :كيقكؿ
 ِإنََّؾ ََل َتْيِدي َمْف َأْحَبْبَت َوَلِكفَّ المََّو َيْيِدي َمف َيَشاء  ]:ككؿىذااجتمعفي]ٔٓالقصص،

 ـْ َوََل َتُؾ ِفي َضْيٍؽ مّْمَّا َيْمُكُروفَ  قكلو:  [َوََل َتْحَزْف َعَمْيِي الختاـ]ُِٕالنحؿ: تناسبىذا ،
اإلسراءةلمسكر سكرة بعدىا تجيء جبلؿ،أف مف المباركة الرحمة ىذه في لنبيو كشؼاهلل كما

(ُ)كحكمتو.كماأراهمفأسرارعممو،ممككتو

 :ا ) سورة الكيؼ (بيف خاتمة السورة وفاتحة ما بعدىالمناسبة  سابعًا: 

ـْ َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلـ َيُكف لَُّو َشِريٌؾ  ختمتسكرةاإلسراءبقكلوتعالى: َوُقِؿ اْلَحْمُد ِلّمِو الَِّذي َل
.]ُُُاإلسراء:[ِفي اْلُمْمؾِ 

فىذاالبدءجكابانعمىختاـسكرةاإلسراءكاستجابةألمركبدأسكرةالكيؼبالحمدهللفكا
.(ِ)فياآليةاألخيرةمنيااهلل

 
                                                           

 (.َْٖ/ٖالقرآنيلمقرآف،عبدالكريـالخطيب)التفسير(ُ)
(.ٖٕٓ/ٖنفسالمصدر)(ِ)



 
 

 


 األول املبحث
يري انعقائدي يف منهجياث اإلصالح وانتغ

 سىرة اإلسراء
 ويشتمؿ عمى سبعة مطالب:

  رحمة اإلسراء والمعراج.المطمب األوؿ : 

 .المطمب الثاني: اليقيف بوعد ا

 .المطمب الثالث: الترغيب والترىيب

 وقدرتو عمى خمؽ الكوف. مطمب الرابع: دَلئؿ وحدانية اال

 .المطمب الخامس: الرزؽ

 .المخموقات المطمب السادس: تسبيح 

   المطمب السابع: بياف مشاىد يـو القيامة.

  .المطمب السابع: بياف مشاىد يوـ القيامة
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 المبحث األوؿ

 منيجيات اإلصالح والتغيير العقائدي في سورة اإلسراء

 المطمب األوؿ: رحمة اإلسراء والمعراج

 حادثة اإلسراء والمعراج : 

،مفالمسجدبياسيدنارسكؿاهللاهللاءتمكـالرحمةاألرضيةالمباركةالتيأكـراإلسر
الحراـإلىالمسجداألقصى،مفمكةإلىبيتالمقدسمفالحجازإلىفمسطيف،كالمعراجتمكـ

ىتكريمانكتشريفانمفالمسجداألقصىإلالرحمةالسماكيةالمباركةالتيتفضؿاهللبياعمىنبيو
السماكاتالعبل.

أىميا:ارحكلياخبلؼبيفالعمماءكستكردالباحثةىناؾقضاياد

 القضية األولى: ىؿ كاف اإلسراء والمعراج بالروح فقط أو بالروح والجسد معًا؟

ك كمييما، كالجسد بالركح كاف اإلسراء أف العمماء كالذميرجحو تميؿ الرأمالباحثة ليذا
كالس الكتاب ذلؾ كبرىاف فقكلو الكتاب أما كالعقؿ، نة :  َِبَعْبِدهِ  َأْسَرىٰ  الَِّذي ُسْبَحاف 

نمايطمؽعمىالركحكالجسدمعان،كىناؾآياتكثيرة]ُاإلسراء:[ ،كالعبداليطمؽعمىالركح،كا 
عف،كقاؿ]ٓٔالكيؼ:[  ِعَباِدَنا ِمفْ  َعْبًدا َوَجَداف مفكتاباهللتشيدليذا:قاؿتعالى:

.]ّاإلسراء:[  َشُكورًا َعْبًدا َكافَ  ِإنَّوُ  نكح

فيىذهاآلياتجميعانالتصدؽعمىالركحكحدىاإنماتصدؽ عبد  كالريبأفكممة
.(ُ)عمىاإلنسافجسدانكركحانىذامايتصؿباإلسراء

بالنسبةلممعراجقاؿتعالى:  َوُىوَ ﴾ ٙ﴿ َفاْسَتَوىٰ  ِمرَّةٍ  ُذو﴾ ٘﴿ اْلُقَوىٰ  َشِديدُ  َعمََّموُ  أما
َـّ ﴾ ٚ﴿ اأْلَْعَمىٰ  ِباأْلُُفؽِ   َما َعْبِدهِ  ِإَلىٰ  َفَأْوَحىٰ ﴾ ٜ﴿ َأْدَنىٰ  َأوْ  َقْوَسْيفِ  َقابَ  َفَكافَ ﴾ ٛ﴿ َفَتَدلَّىٰ  َدَنا ُث
 ُأْخَرىٰ  َنْزَلةً  َرآهُ  َوَلَقدْ ﴾ ٕٔ﴿ َيَرىٰ  َما َعَمىٰ  َأَفُتَماُروَنوُ ﴾ ٔٔ﴿ رََأىٰ  َما اْلُفَؤادُ  َكَذبَ  َما﴾ ٓٔ﴿ َأْوَحىٰ 

                                                           

(.ُٓانظر:اإلسراءكالمعراجدركسكنفحات،فضؿحسفعباس)(ُ)
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﴾ ٙٔ﴿ َيْغَشىٰ  َما السّْْدَرةَ  َيْغَشى ِإذْ ﴾ ٘ٔ﴿ اْلَمْأَوىٰ  َجنَّةُ  ِعْنَدَىا﴾ ٗٔ﴿ اْلُمْنَتَيىٰ  ِسْدَرةِ  ِعْندَ ﴾ ٖٔ﴿
.]النجـ[ ﴾ ٛٔ﴿ اْلُكْبَرىٰ  َربّْوِ  آَياتِ  ِمفْ  رََأىٰ  َلَقدْ ﴾ ٚٔ﴿ َطَغىٰ  َوَما اْلَبَصرُ  زَاغَ  َما

السٌمـ،كمنوليمةالمعراج،كالجمعمعارج،كمعاريج،كالمعارج"فالمعراجتعنيفيالمغة/
وحُ  اْلَماَلِئَكةُ  َتْعُرجُ  ،كالعركجذىابفيصعكد،قاؿتعالى(ُ)"المصاعد ،]ْالمعارج:[ِإَلْيوِ  َوالرُّ

.]ُْالحجر:[  َيْعُرُجوفَ  ِفيوِ  َفَظمُّوا :(ِ)كقكلو

بالنبيأ بشخصوفياليقظةإلىالسماء،ثـإلىحيثشاءمافياالصطبلح/عيًرجى
 َما:(ّ)بماشاء،كأكحىإليوماأكحى،ماكذبالفؤادمارألمفالعبل،كأكرمواهللاهلل
ذايدؿ،البصرإنماىكمفالعيف،كالعيفمفالجسـ،كى]ُٕالنجـ:[  َطَغىٰ  َوَما اْلَبَصرُ  زَاغَ 

.(ْ)عمىأفالمعراجكافبالجسـكذلؾ

كصعكدهكارتقائوإلىكاستشيدتالباحثةبسكرةالنجـفييأنزلتإلثباتمعراجالنبي
مافكؽالسماكاتالسبع.

  ؟ىؿ كاف اإلسراء يقظة أو مناماً : القضية الثانية 

عمىأنوكافمنا يجمعكا أفاإلسراءكافبالركحلـ يركفأنوكافالذيفادعكا نما مان،كا 
يقظة،كلكفقضيتناىذهيدكرالخبلؼفيياحكؿاليقظةكالمناـ.

كجماىيرالعمماءيذىبكفإلىأفاإلسراءكافيقظةلماكردفيصحيحمسمـعفابفعباسما
تستطيعالباحثة،كمفىنا(ٓ)فييقظتويدؿعمىأفىذهالرؤياإنماكانترؤياحؽأريياالنبي

.(ٔ):اإلسراءكافيقظةبالركحكالجسـكمييماالقكؿبأف

                                                           

(،مختارِِٗ/ُ(،انظر:تيذيبالمغة،مرتضىالزبيده)ِِّ/ِ(لسافالعرب:ابفمنظكر)ُ)
(.ِّٖ/ُ(،انظر:الصحاحتاجالمغة،الفارابي)َِْ/ُالصحاح،زيفالديفالرازم)

(.ٕٓٓ/ُ(المفرداتفيغريبالقرآف،الراغباألصفياني)ِ)
 (.َِٕ/ُ(شرحالطحاكية،ابفأبيالعزالحنفي،تحقيؽشعيباألرناؤكط)ّ)
 (.ُٓ(اإلسراءكالمعراج،دركسكنفحات،فضؿحسفعباس)ْ)
(.ُِٗ/ٕ)نكرأنىأراه،كتاباإليماف،بابقكلو(صحيحمسمـٓ)
(.ُٕاإلسراءكالمعراج،نفحاتكعبر،فضؿحسفعباس)(ٔ)
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 ىؿ رأى الرسوؿ ربو ليمة المعراج؟ القضية الثالثة :

لقدأخذتىذهالمسألةمفالعمماءالكثيربحثانكتمحيصانكيرجعإلىأفىناؾصحابييف
 –السيدةعائشةجميميفمفعمماءالصحابةالمشيكدليماكافلكؿمنيمااتجاىوفيىذهالقضيةف

لـيرربوليمةاإلسراء،كتستدؿلذلؾبآياتمفكتاباهلل،تصرحبأفالنبي-رضياهللعنيا
استدلتبوقكلو كمما :  اْلَخِبيرُ  المَِّطيؼُ  َوُىوَ   اأْلَْبَصارَ  ُيْدِرؾُ  َوُىوَ  اأْلَْبَصارُ  ُتْدِرُكوُ  ََل]

 ُيْرِسؿَ  َأوْ  ِحَجابٍ  َورَاءِ  ِمفْ  َأوْ  َوْحًيا ِإَلَّ  المَّوُ  ُيَكمَّْموُ  َأفْ  ِلَبَشرٍ  َكافَ  َوَما  ،كقكلو:]َُّاألنعاـ:
.]ُٓالشكرل:[  َحِكيـٌ  َعِميّّ  ِإنَّوُ  َيَشاءُ  َما ِبِإْذِنوِ  َفُيوِحيَ  َرُسوًَل 

عباس بف اهلل -كيذىبعبد عنيما اهلل -رضي النبي أف ليمةإلى ربو رأل قد
،كالذمنرجحوأفكبلنمفابفعباس،كالسيدةعائشةكافليمااجتيادفيىذهالقضية،اإلسراء

كفيركاية)رأيت(ُ)سئؿ:ىؿرأيتربؾ،فقاؿ:)نكرأنىأراه(فقدثبتفيالسنةأفالنبي
بعيفقمبونكران(،كفيركاية)نكرانأنىأراه(فأخذكؿىذهالركايات،فقاؿ:إفالنبيرألربوكلكف

البعينيرأسو،كعمىكؿحاؿفالمسألةليستمفالقضاياالعمميةالتييمكفأفتتأثربياعقيدة
المسمـ،كلكؿكجيةمفمكلييا.

 زمف اإلسراء ومكانو :القضية الرابعة 

أـمفبيتأـىانئ،اختمفكافيزمافاإلسراءكمكانوأكافمفالبيتالحراـأـمفبيتو
،أمابالنسبة(ِ)نائمانفيبيتأـىانئثـجاءهالممؾفأخرجوإلىالبيتالحراـكفالرسكؿفقديك

.(ّ)لمزمففاألرجحأنوكافقبيؿاليجرةبسنةككاففيشيررجب

 

 

 

                                                           

.ُٖٕح(ُُٔ/ُنكرانأنيأراه)صحيحمسمـ،كتاباإليماف،بابقكلو(ُ)
(.ُٖانظر:اإلسراءكالمعراج،دركسكنفحات،فضؿحسفعباس)(ِ)
(.َٗسراءكالمعراج،كأثرىمافيتثبيتالعقيدة،رزؽىيبة)(انظر:اإلّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

َّ 

 

 شؽ الصدر :القضية الخامسة

مقبؿيظيرأفشؽالصدرليمةاإلسراءكانتلوحكموكأغراضوكمسكغاتو،فالنبي
متيفعظيمتيفالبدأفيعدليمااإلعدادالمادمكالركحي،فمعككنورسكالنكنبيانفإنوالعمىرح

قادرعمىأفيكجدلويخرجعفطبيعةالبشر"كافشؽالبطفحينئذمميءبماأممي،كاهلل
ذلؾفيبطنومفغيرأفيفعؿمافعؿ،كالجكابأنولماأفأعطيكثرةاإليمافكالحكمةكقكل

الجاريةا العادات جميع في الخكؼ كعدـ كالقمب الصدر شؽ برؤية أعطي ذاؾ إذ لتصديؽ،
مف الخكؼ كعدـ كبالمشاىدة التصديؽ بقكة أكجو ثبلثة مف إيمانية قكة لو فحصمت باليبلؾ،

كعدـالعاداتالميمكات،فكمؿلوعميوالصبلةكالسبلـبذلؾماأريدمنومفقكةاإليمافباهلل
فيالعالميفأشجعيـكأثبتيـكأعبلىـمماسكاه،كألجؿماأعطيمماأشرناإليوكافالخكؼ

.(ُ)حاالنكمقاالن"

 قضية فرضية الصالة  : القضية السادسة

مفالمعمكـبالضركرةأفالصبلةقدفرضتعمىالمسمميفليمةاإلسراءكالمعراجخمسيف
خفيؼ،فاستقرتخمسانفياألداءكخمسيففياألجرالتصبلةفياليكـكالميمة،كطمبالنبي

كالجزاء.

 اهلل رسكؿ الثابتأف بيفإف العمماء فكيؼكفؽ اإلسراء قبؿ مكة في يصمي كاف
(ِ)الصبلةقبؿاإلسراء،كحديثفرضيتياليمةاإلسراءفيحالةالعركجإلىالسمكاتالعبل.

 ُقـْ ﴾ ٔ﴿ اْلُمدَّثّْرُ  َأيَُّيا َيا قكلوتعالى:يقكؿالشيخمحمدأبكزىرةعفذلؾعندمانزؿ
﴾ ٙ﴿ َتْسَتْكِثرُ  َتْمُنفْ  َوََل ﴾ ٘﴿ َفاْىُجرْ  َوالرُّْجزَ ﴾ ٗ﴿ َفَطيّْرْ  َوِثَياَبؾَ ﴾ ٖ﴿ َفَكبّْرْ  َوَربَّؾَ ﴾ ٕ﴿ َفَأْنِذرْ 
اهللكدينو،كالديف،كافالتكميؼبتبميغالرسالةكالدعكةإلىأمر]المدثر[ ﴾ ٚ﴿ َفاْصِبرْ  َوِلَربّْؾَ 

الديفكركنو فييعمكد مفغيرصبلة كالعبادة ديفمفعبادة، لكؿ البد ألنو بغيرصبلة
الركيف.

                                                           

 (.ُٖٓ/ّ)،لمحامدم(بيجةالنفكسُ)
 (.ْٖ(اإلسراءكالمعراجكأثرىمافيتثبيتالعقيدة،رزؽىيبة)صِ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ُّ 

 

كلذلؾاقترفالتبميغبفرضيةالصبلةاقترانانزمنيانألفالصبلةمقترنةبكؿديفاقترانانعمميان.

الخمسفقد الصمكات مكاقيت إلى الكريـ القرآف أشار تعالى:كقد  َعَمى َحاِفُظوا  قاؿ
َمَواتِ  اَلةِ  الصَّ ،كقدقالكابأفالصبلةالكسطىىيصبلةالعصر]ِّٖالبقرة:[  اْلُوْسَطىٰ  َوالصَّ

كىذااليمنعأفيككفلكممةالكسطىمعنىآخرىكالمثمى.

 كميا: الصبلة أكقات إلى مشيران تعالى قاؿ  َوِحيفَ  ُتْمُسوفَ  ِحيفَ  المَّوِ  ُسْبَحافَ فَ  كقد
،]الركـ[ ﴾ ٛٔ﴿ ُتْظِيُروفَ  َوِحيفَ  َوَعِشيِّا َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ِفي اْلَحْمدُ  َوَلوُ ﴾ ٚٔ﴿ ُتْصِبُحوفَ 

،كبصبلة ُتْمُسوفَ  ،كبصبلةالعصرمشيرانبقكلو ُتْصِبُحوفَ  فقدأتىالصبحمشيرانبقكلو
،فيماالعشاءافحتىقاؿبعضالفقياءإفكقت َوَعِشيِّا ىالمغربكالعشاءمشيرانبقكلوتعال

تككف تكاد بعبارة الظير كأتىبصبلة آخران، كثانييما أكالن، يصمىأسبقيما كاحد المغربكالعشاء
.(ُ) ُتْظِيُروفَ  َوِحيفَ  صريحةكىيقكلوتعالى:

  العبر والدَلَلت 

المحفالتيالقاىامفقريشككافآخرىاماعاناهألكانانكثيرةمفلقدعانىرسكؿاهلل
مفاهللتعالىلو ذلؾتكريما بعد كالمعراجمف اإلسراء فجاءترحمة إلىالطائؼ، لدلىجرتو
الذميبلقيوعميوالصبلةكالسبلـمفقكمو كتجديدانلعزيمتوكثباتو،ثـجاءتدليبلنعمىأفىذا

نم اىيسنةاهللمعمحبيوكىيسنةالدعكةاإلسبلميةفيكؿليسبسببتخمياهللتعالىعنو،كا 
عصركزمف.

إلىبيتالمقدسكالعركجبوإلى-عميوالصبلةكالسبلـ-إفلبلقترافالزمنيبيفإسرائو
البيتمفمكانةكقدسيةعنداهللتعالى، السماكاتالسبعلداللةباىرةعمىمدلاألزمنةلماليذا

أيضانعمىالعبلقةالكثيقةبيفمابعثكؿمفعيسىبفمريـكمحمدبفعبدكفيوداللةكاضحة
بو.اهللعمييماالصبلةكالسبلـكعمىمابيفاألنبياءمفرابطةالديفالكاحدالذمابتعثيـاهلل

كفيوداللةكاضحةعمىمدلماينبغيأفيكجدلدلالمسمميففيكؿكقتمفالحفاظ
مقدسةكحمايتيامفمطامعالدخبلءكأعداءالديف،ككأفالحكمةاإللييةتييبعمىىذهاألرضال

                                                           

(.ْٖ(خاتـالنبييف،محمدأبكزىرة)صُ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ِّ 

 

بمسمميىذاالعصرأاليينكاكاليجبنكاكاليتخاذلكاأماـعدكافالييكدالمستمركالمتكاصؿعمى
األرضالمقدسة،كأفيطيركىامفرجسيـكيعيدكىاإلىأصحابيا.

أفاإلسراءكالمعراجكانابالجسدكالركحماذكرناكمفاألدلةالتيالتقبؿاالحتماؿعمى
لككانتالمسألةرؤيا إذ لو، لمخبركسرعةتكذيبيـ كتعجبيـ مفاستعظاـمشركيقريشلذلؾ،
أك استعظاـ أك تعجب أم منيـ األمر استدعى لما الكجو ىذا عمى لذلؾ إياىـ إخباره ككاف

ليا حدكد ال النكـ في المرئيات ألف المسمـاستنكار، عمى حينئذ الرؤيا ىذه مثؿ كيجكز بؿ ،
كالكافر،كلككافاألمركذلؾلماسألكهأيضانعفصفاتبيتالمقدسكأبكابوكأسكارهبقصداإللزاـ

كالتحدم.

أماكيؼتمتىذهالمعجزةككيؼيتصكرىاالعقؿ،فكماتتـكؿمعجزةغيرىامفمعجزات
فكؿمظاىرالككف فيسيكلةالككفكالحياة،كا  تتصكرىا إالمعجزات،فكما ليستفيحقيقتيا

.(ُ)كيسريمكفلياأفتتصكرىذهأيضانفيسيكلةكيسر

:ترى الباحثة

كاليزاؿ المسمميفعمىمدلقركفطكيمة مف كالمعراجأشغمتكثيران اإلسراء أفحادثة
ميؿمفكثيرمماقيؿكيقاؿيشغميـ،كيناقشكفكيجادلكفكماذكرتوفيىذهالصفحاتإنماىكق

 ِمفَ  َلْياًل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرىٰ  الَِّذي ُسْبَحافَ  فيذكراإلسراءكالمعراجكتعكدإلىاآليةالكريمةقاؿتعالى:
  اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  آَياِتَنا ِمفْ  ِلُنِرَيوُ  َحْوَلوُ  َباَرْكَنا الَِّذي اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحَراـِ  اْلَمْسِجدِ 

،فاآليةتنبيوإلىأنوينبغيأفيككفحديثانمفاإلسراءكالمعراجحمدانهللكتنزييان]ُاإلسراء:[
ىذاالمنزؿالكريـ،كرفعوىذاالمقاـالعظيـكأفاضعميوماأفاضلو،كثناءعميو،إذأنزؿنبينا

 الكريمة اآلية تقكؿ إذ كمننو، ألطافو مف محمد أسرلبعبده أف لو اهللكاحمدكا مففسبحكا
المسجدالحراـإلىالمسجداألقصىكأفأراهمفآياتوكأسبغعميومفآالئوماىكأىؿعفربو

.]ُِالحديد:[  اْلَعِظيـِ  اْلَفْضؿِ  ُذو َوالمَّوُ  َيَشاءُ  َمفْ  ُيْؤِتيوِ  المَّوِ  َفْضؿُ  ِلؾَ ٰ  ذَ  كيقكؿتعالى:

 

                                                           

(.ّٕ(فقوالسيرة،محمدسعيدالبكطي)صُ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّّ 

 

  اليقيف بوعد ا.الثاني:  المطمب

زاحةالشؾكتحقيؽاألمر،كاليقيف:نقيضالشؾ،كالعمـنقيضالشؾاليقيففيالمغة: "ىكالعمـكا 
.(ُ)كقدأيقفيكقفإيقانانفيكمكقف"

أك كيعرؼاليقيفبآثارهفياألعماؿفمفشيدزكران اليقيففياالصطبلح:"ىكالتصديؽالجاـز
.(ِ)الباطؿاليمكفأفيككفإيمانوقائمانعمىاليقيف"أكؿماؿالناسب

يقكؿاهللتعالى: كليذا فيكالشؾكالريب، كأماضده َفِإَذا   إفالعمـىكأساساليقيف،
ـْ ِعَباًدا َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد َفَجاُسوا ِخاَلَؿ الدَّْياِر َوَكافَ   َوْعًدا َمْفُعوًَل  َجاَء َوْعُد ُأوََلُىَما َبَعْثَنا َعَمْيُك

أم:أكلىالمرتيفالمتيفَفِإَذا َجاَء َوْعُد ُأوََلُىَما  كقدجاءفيتفسيرىذهاآلية:]ٓاإلسراء:[
ِعَباًدا  يفسداففييماأمإذاكقعمنيـذلؾالفسادبعثاقدريا،سٌمطنانعميكـتسميطانككنيانجزائيان،

َلَنا ُأوِلي َبْأٍس َشِديٍد  أكالدكـأ كسبكا فقتمككـ اهللعميكـ فنصرىـ كعدة كعدد صحابشجاعة
كأفسدكه الحراـ، المسجد دخمكا الدكر، فيتككا الديار حبلؿ كجاسكا أمكالكـ  َوْعًدا َوَكافَ   كنيبكا

البدمفكقكعولكجكدسببومنيـ. َمْفُعوًَل 

اإلفساداألكؿفالحديثعفاإلفساديفيقكؿابفعباس " : لزكريا قتؿالييكد ،كافعند
فسمطاهللعمييـفسمطاهللعمييـممؾبابؿ،فحاربيـكقتميـ،كاإلفسادالثانيعندقتميـليحيى

،الفرسفأمعنكافيقتميـ"،كفيبعضاألقكاؿ،قيؿ:إفاإلفساداألكؿكافعندقتميـليحيى
ل نقضيـ الثانيكافبعد كاإلفساد معالنبيفسمطاهللعمييـ، كالمكاثيؽالتيأبرمكىا ،معيكد

كأصحابوفخانكاالعيكدكالمكاثيؽكطبيعتيـالتيعرفكابيا،كتحالفكامعقبائؿالعربضدالنبي
فأخرجيـمفجزيرةالعرب،،فسمطاهللعمييـرسكلومحمدفيالمدينة،كقدحاكلكاقتؿالنبي

كافىذاىكاإلفسادالثاني.
 كىناؾ النبي عيد في كاف األكؿ اإلفساد أف آخر: صاغريف،قكؿ أذالء عميو اهلل فسمطو

المعاصركقتميـلممسمميفكحصارىـلشعبفمسطيف،كما كاإلفسادالثانيىكإفسادىـفيزمننا
ليجكسكا المخمصيف كسكؼيبعثاهللعباده فيفمسطيف، المسمميفكالييكد اآلفبيف قائـ ىك

.كيجمكىـكماأجبلىـالنبيخبلؿالديار،
                                                           

(.ْٕٓ/ُٓسافالعرب،ابفمنظكر)ل(ُ)
.(ُُٕأبكبكرالجزائرم)يسرالتفاسير،أ(ِ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّْ 

 

كثرتفييـ سمطيـاهللعمىبنيإسرائيؿلما أكغيرىما مفأىؿالعراؽ،أكالجزيرة إما
.(ُ)المعاصيكترككاكثيرانمفشريعتيـكطغكافياألرض

إفاليقيفلوعبلقةكبيرةباإليمافلماجاءفيحديثعبداهللبفمسعكدعفالرسكؿ
.(ِ)اإليماف،كاليقيفاإليمافكمو()الصبرشطر

 عمى اإلصالح والتغيير: منيجية اليقيف بوعد اأثر 

إفاهللتعالىأعطىاإلنسافماأعطاه،كجعموالخميفةاألكؿفيىذهاألرض،فيجبعمى
اإلنسافأفيككفلديةاليقيفبكعداهللكنصره،كتمكينوفياألرض،ألنوىكالمالؾكالخميفةهلل

 تعالى: اِلَحاتِ  َوَعِمُموا ِمْنُكـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  المَّوُ  َوَعدَ  لقكلو  َكَما اأْلَْرضِ  ِفي َلَيْسَتْخِمَفنَُّيـْ  الصَّ
.]ٓٓالنكر:[ َقْبِمِيـْ  ِمفْ  الَِّذيفَ  اْسَتْخَمؼَ 

 

 الترغيب والترىيب:: المطمب الثالث

استخدا الشائع األساليب مف كالترىيب ىذاالترغيب ألف كذلؾ الكريـ، القرآف في ميا
األسمكبيكافؽالطبيعةالبشرية،مفحيثإنياتميؿإلىالخكؼكالرجاء.

كالتقاليد كلمعادات كالنكاىي، لؤلكامر استجابتيـ تككف كسمككيـ طباعيـ في الناس إف
كذلؾألفاستخداـعالية،كيترتبعميوأفالنفسقدتحتاجإلىالترغيبتارة،كالترىيبتارةأخرل،

أحدىماقداليككفمفيدانالفائدةالمرجكةفيتعديؿالسمكؾكتكجييو،فاستخداـالرىبةقديؤدمإلى
يؤدمإلىاستيبلءاألمؿ قد الترغيبكحده كاستخداـ طغيافالخكؼعمىالنفسفتيأسكتيحبط،

عمىالنفسممايجعمياتتياكف.

كاغراءبمصمحةأكلذةأكمتعةآجمةمؤكدةمقابؿكيقصدبالترغيب:"كعديصحبوتحبب
.(ّ)القياـبعمؿصالح"

                                                           

.ّْٓانظر:تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،عفالرحمفالسعدمص(ُ)
(.ُُ/ُ)ٕصحيحالبخارم،كتاباإليماف،باببنياإلسبلـعمىخمسح(ِ)
(.ِٕٓكأساليبيا،عبدالرحمفالنحبلكم)أصكؿالتربيةاإلسبلمية(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّٓ 

 

نيىاهلل أكذنبمما تترتبعمىاقتراؼإثـ بعقكبة الترىيبفيك"كعيدكتيديد أما
.(ُ)عنو،أكعمىالتياكففيفريضةمماأمراهللبيا"

الترغيبكالترىيب.كقداشتممتسكرةاإلسراءعمىالعددمفاآلياتالتيتتحدثعف
  أوًَل: اآليات التي تحمؿ معنى الترغيب:

اِلَحاِت  قكلوتعالى: -ُ ِإفَّ َىَذا اْلُقْرَآَف َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَوـُ َوُيَبشُّْر اْلُمْؤِمِنيَف الَِّذيَف َيْعَمُموَف الصَّ
ـْ َأْجرًا َكِبيًرا  .]ٗاإلسراء:[َأفَّ َلُي

ت -ِ فيقكلو أيضان َوَمْف َأرَاَد اآْلَِخَرَة َوَسَعى َلَيا َسْعَيَيا َوُىَو ُمْؤِمٌف َفُأوَلِئَؾ َكاَف   عالى:كجاء
ـْ َمْشُكورًا  .]ُٗاإلسراء:[َسْعُيُي

ثكابلممؤمنيفكعقاب تأتيبمعنىالترغيبكالبشرللممؤمنيف،كالبشرلىنا فاآلياتالسابقة
.(ِ)أعدائيـ

 عنى الترىيب:ثانيًا: اآليات التي تحمؿ م
كالترىيبكبلىما الترغيب ألف مقابميا الترىيب كجكد مف بد فبل ترغيب ىناؾ أف كما
الترىيب يذكر أف البد أنو نبلحظ الترغيب ذكر عند بينيما كثيقة فالعبلقة متضادتاف كممتاف

َذا َأَرْدَنا َأْف ُنْيِمَؾ َقْرَيًة َأمَ   كالعكسأيضان،كجاءفيقكلوتعالى: ْرَنا ُمْتَرِفيَيا َفَفَسُقوا ِفيَيا َفَحؽَّ َواِ 
.]ُٔاإلسراء:[ َعَمْيَيا اْلَقْوُؿ َفَدمَّْرَناَىا َتْدِميرًا

المترفيف إمارة عف ينشأ الذم كالفسؽ الترؼ مغبة مف كاضح ترىيب اآلية ىذه ففي
المتمثمة االنحراؼ ىذا عاقبة مف المجتمعات لتمؾ كتخكيؼ لممجتمعات، الدماركقيادتيـ في

الفاسقيف .(ّ)الشامؿ،كدلتاآلياتالسابقةعمىىبلؾالقـك
 ىي:غيير في أسموب الترغيب والترىيب منيجيات اإلصالح والت

يعتبركسيمةلئلصبلحكالعكدةإلىالسمكؾالسكم،فالمتعمـمفخبلؿىذااألسمكبتتبيفلو .ُ
 مكاضعالخطأفيتجنبياكمكاضعالصبلحفيمزميا.

ِ.  االنفعاالتيساعد إثارة عمى األسمكب ىذا يعتمد حيث صالحة، تنشئة المسمـ تنشئة في
 كالعكاطؼ،كعاطفةالخكؼمفاهللكالتيتدفعوألفيككفسكيانفيسمككومعامبلتو.

                                                           

.(ِٕٓأصكؿالتربيةاإلسبلميةكأساليبيا)(ُ)
(ِٕ/ُٓالتفسيرالمنيرفيالعقيدةكالشريعةكالمنيج،كىبةالزحيمي)(ِ)
(.ِْٔ/ّانظر:الكشاؼ،لمزمخشرم)(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّٔ 

 

 خمؽ الكوف:عمى وقدرتو  دَلئؿ وحدانية ا : المطمب الرابع

ألمر،كأىـالفرائضكىكالحكمةالتكحيدىكأصؿديفاإلسبلـكأساسالممةكىكرأسا
 : ،منياقكلو(ُ)-عمييـالصبلةكالسبلـ-فيخمؽالثقميفكالحكمةفيإرساؿالرسؿجميعان
. ]ِِاإلسراء:[ ََل َتْجَعْؿ َمَع المَِّو ِإَلًيا َآَخَر َفَتْقُعَد َمْذُموًما َمْخُذوًَل 

 اهللكحده بعبادة االنفراد اآلية لنا هللكتكضح شريكان نجعؿ أف لنا يجكز فيال
العبادة،كمفخبلؿتدبرآياتاهللكمخمكقاتوكجدمفاآلياتالمتمكةكالحسيةكاألخبارالمنقكلة،ما

المستحؽلمعبادة،كأفالرسؿكميـبمغكاذلؾكدعكاإليو،كأفالشرؾالذمكقعفييدؿعمىأنو
ذا،فمـيزؿفيالناسمفيعبداألصناـكاألكثاف،كماىكقكـنكحلـيزؿفيالناسإلىيكمناى

اليند في نرلأقكامان ىذا، إلىيكمنا نكح مفعصر العالـ أخبار في نظر مف كؿ عند معمكـ
يعبدكفاألصناـ،كبعضيـيعبدالحيكاناتمثؿالبقركغيرذلؾ.

.َتْجَعْؿ َمَع المَِّو ِإَلًيا َآَخرََل  كيقكؿاإلماـمحمداألميفالشنقيطيعفبيانولقكلوتعالى:

ليشرعألمتوعمىلسانوإخبلصالتكحيدفيالعبادةلويقكؿىكخطابمتكجولمنبي"
 بيذاألنو كالمراد مخذكالن، مذمكمأ يقعد ال كأنو آخر، إليان اهلل مع يجعؿ ال أنو معمكـ

.(ِ)"الخطابالتشريعألمتو

 أنواع التوحيد:

 :(ٖ)يد الربوبيةأوًَل: توح

كاحدفيأفعالو،كخمقوكتدبيرهلعباده،كأنوالمتصرؼفيعبادهكمااإليمافبأفاهلل
.(ْ)،بعمموكقدرتوشاء

 
                                                           

(.ْٕ/ُاقامةالبراىيف،ابفعبداهللابفباز)(ُ)
(.ْٓٗ،ْْٗ/ّأضكاءالبياف)(ِ)
)الربكبيػػة(:نسػػبةإلػػىاسػػـ)الػػرب(كليػػاعػػدةمعػػاففػػيالمغػػةمنيػػا:المربػػيالمالػػؾ،السػػيد،المػػدبر،الػػكالي،(ّ)

لغيػػػراهللتعػػػالىإالباإلضػػػافة،فيقػػػاؿ:ربكػػػذا....انظر:لسػػػاف–بػػػاأللؼكالػػػبلـ–المػػػتمـ،القػػػيـ،كاليقػػػاؿالػػػرب
(ْٗٓ/ِ(،تاجالعركسمفجكاىرالقامكس،مرتضىالزبيدم)ّٗٗ/ُر)كظالعرب،ابفمن

(.ُُٓ/ُ(،انظراإليماف،ابفعبدالحميداألترم)ٖٔ/ُبيافالتكحيد،عبدالعزيزبفباز)(ْ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّٕ 

 

  ثانيًا: توحيد األسماء والصفات:

مكصكؼباألسماءالحسنىكالصفاتالعبلكأنوكامؿفيذاتوكأسمائواإليمافبأفاهلل
ُقِؿ اْدُعوا المََّو َأِو اْدُعوا الرَّْحَمَف  ،كأنوالشبيولو،كالنظيرلوقاؿتعالى:كصفاتوكأفعالو

كقدكردفي،فيناذكراسـالرحمفهلل]َُُاإلسراء:[َأيِّا َما َتْدُعوا َفَمُو اأْلَْسَماُء اْلُحْسَنى
اهلل مفالمسمميفدعا الرحمففسببنزكؿاآلية:أفرجبلن يصبلتو،فقاؿأبكجيؿكدعا

بفىشاـ:أليسيزعـمحمدكأصحابوأنيـيعبدكفربانكاحدانفماباؿىذايدعكربيفاثنيفعمرك
ُقِؿ اْدُعوا المََّو َأِو   أكلستـتعممكفأفاهللاسـ،كالرحمفاسـ،قالكا:بمى،فأنزؿاهللتبارؾكتعالى:

.(ُ)]َُُاإلسراء:[  اْدُعوا الرَّْحَمفَ 

.(ِ)كالرحمفجاءعمىكزففعبلفالصفةالثابتةالبلزمةالكاممةهللكىيمفصفاتالرحمف

حصكؿ مف كالسفمي العمكم العالـ في ما شممتجميع كسعتيا هلل ىيصفة كالرحمف
.المنافعكالمحابكالمساركالخيراتمفآثاررحمةاهلل

كظيرت كغمبتو، اهللتعالىسبقتغضبو حتىمؤلتكرحمة ينكر، ال ظيكران فيخمقو
عمىبعضبيذه القمكبحتىحنتالمخمكقاتبعضيا كامتؤلتمنيا أقطارالسمكاتكاألرض،

اهلل التينشرىا كالالرحمة نفعان التيالترجكا فيقمكبيـ،حتىحنتالبيائـ عمييـكأكدعيا
تياالعظيمةمايشيدبعنايةباريياكرحمتوعاقبةكالجزاءنعمىأكالدىا،كشكاىدمفرأفتيابيـكشفق

البصائركاألبصاركيعترؼبوأكلك تشيده الكاسعةككذلؾظيرترحمتوفيأمرهكشرعوظيكران
األلباب،فشرعونكركرحمةكىداية،شرعفيومفالتسييبلتكالتيسيراتكنفىالحرجكالمشقاتما

 ككرموكنكاىيوكميا لحفظأديافالعبادكحفظعقكليـيدؿعمىسعةرحمتوكجكده رحمة،ألنيا
.(ّ)كأعراضيـكأبدانيـكأخبلقيـكأمكاليـمفالشركركاألضرار

بالرحمةكالفضؿكاإلحسافبالمؤمنيفبوكبرسموكيكرميـبالصفحكيكـالقيامةيختص
كالعفككالغفراف،بماالتعبرعنواأللسنةكالتتصكرهالعقكؿ.


                                                           

(.ٖٗ،ٖٔ/ُتفسيرمقاتؿ،مقاتؿبفسميماف)(ُ)
.ََُصفقواألسماءالحسنى،عبدالرزاؽالبدر،(ِ)
.َّانظر:فتحالرحيـالممؾالعبلـ،ابفالسعدم،ص(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّٖ 

 

 (. األلوىية ) لعبوديةاثالثًا: توحيد 

الككفالمتصؼباألسماءكالصفاتالحسنى،يستحؽ اإللوالحؽالمدبرليذا أفىذا
ييعبدكحدهالشريؾلو،دكفسكاهجؿكعبل.

ىكاإليمافبأنوربالجميعكخالؽالجميع،كرازؽالجميعكأنوالشريؾلو"توحيد ا:
مقوكرزقولمعباد،الشريؾلوفيتدبيراألمكركىكالمالؾ،كالشريؾلوفيخفيجميعأفعالو

(ُ)"لكؿشيءجؿكعبل قاؿتعالى: ،  ُقْؿ َلْو َكاَف َمَعُو َآِلَيٌة َكَما َيُقوُلوَف ِإًذا ََلْبَتَغْوا ِإَلى ِذي
(.ِْ:)اإلسراءاْلَعْرِش َسِبياًل 

افكممانظرفيتمؾاآلياتكبالنظرفياآلياتالككنيةالتيىيالمخمكقات،فإفاإلنس
.(ِ)ازدادعممانبخالقوكمعبكده



 رابعًا: الدعوة إلى توحيد العبادة كباقي الكائنات:

لقدتحدثتسكرةاإلسراءعفىذهالمنيجيةالعقائديةكالتيتدعكالناسإلىضركرةالتفكر
عبلـالناسأفالكا ئناتاألخرلتعبداهللفيالكائناتاألخرلمفناحيةالعباداتكالتسبيحكا 

  فتصميلوكتسبحوكذلؾكمايسبحاإلنسافكلكفبكيفياتخاصةبياكماجاءفيقكلوتعالى:
ْف ِمْف َشْيٍء ِإَلَّ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه َوَلِكْف ََل َتْفَقُيوَف اُتَسبُّْح َلُو السَّمَ  َواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْف ِفيِيفَّ َواِ 

ـْ ِإنَُّو َكاَف َحِميًما َغُفورًاَتْسِبيحَ  .]ْْاإلسراء:[ ُي

فاهللكصؼأنكارقمكبالمؤمنيفكظمماتقمكبالجاىميف،كأتبعذلؾبدالئؿالتكحيد،كىذه
،عمىاإلنسافأفيتفكرفيىذه(ّ)المخمكقاتكمياتسبحهللتنزييانكذلؾلبيافعظمةاهللعمييا

تعالىفيخمقوليذهالمخمكقات.اآلياتكييدرؾعظمةاهلل

المخمكقات،إفاهلل دكفأفيخالؼذلؾأكثر كيقدسلو، يسبحبحمده، جعؿككنو
كالحيكاناتكالنباتاتكالجمادات،التيلـتؤتعقبلنيفكر،أكلبانيدبر،لكنيابخشيتيامفربيالـ

                                                           

(.ٖٗ،ٖٔ/ُبيافالتكحيد،عبدالعزيزبفبار)(ُ)
(.ُٗالعثيميف)بفشرحثبلثةاألصكؿ،محمد(ِ)
(.َُِ/ِْانظر:مفاتيحالغيب،الرازم)(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّٗ 

 

الَِّذيَف َيْحِمُموَف اْلَعْرَش  تعالى:تخرجعفمسارالككفالعظيـالذمأرادهاهللتعالى،كيقكؿاهلل
ـْ َوُيْؤِمُنوَف ِبِو َوَيْسَتْغِفُروَف ِلمَِّذيَف َآَمُنوا َربََّنا َوِسْعَت كُ  ؿَّ َشْيٍء َرْحَمًة َوَمْف َحْوَلُو ُيَسبُّْحوَف ِبَحْمِد َربِّْي

ـْ َجنَّاِت َعْدٍف الَِّتي ٚ﴿ ـْ َعَذاَب اْلَجِحيـِ َوِعْمًما َفاْغِفْر ِلمَِّذيَف تَاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَمَؾ َوِقيِ  ﴾ َربََّنا َوَأْدِخْمُي
ـْ ِإنََّؾ َأْنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيـُ  يَّاِتِي ـْ َوُذرّْ ـْ َوَأْزَواِجِي ـْ َوَمْف َصَمَح ِمْف َآَباِئِي ـُ السَّيَّْئاِت ٛ﴿ َوَعْدَتُي ﴾ َوِقِي

.]غافر[ ﴾ٜ﴿ َقْد َرِحْمَتُو َوَذِلَؾ ُىَو اْلَفْوُز اْلَعِظيـُ َوَمْف َتِؽ السَّيَّْئاِت َيْوَمِئٍذ فَ 

ففيىذهاآلياتيمتعناالقرآفالكريـبحديثوعفاإلخاءاإليمانيبينناكبيفالنظاـالككني؛
كأزكاجنا آبائنا مف كلمفصمح اهلللنا، كتدعك منا، لممؤمنيف التيتستغفر المبلئكة عف فحدثنا

بدرمعنا،كعفالرعبكيؼاحتؿقمكبكذرياتنا،بأدع لذكاتناككيؼقاتمتيـك بيا يةأفندعكا
عدكنا،كىذاالمطرالذمانيمرعمينايكـبدررحمةمفاهللبنا،كتيذيبانألرضنا،ميمكةلعدكنا،
األحزابالتيداىمتعدكنا عفريحيكـ فضبلن أمنةمفربنا، ككذلؾالنعاسالذمأنزؿعمينا

فصيرتنتيجةالحربلصالحنا.دكننا،

لمارجعكقدأتحفتناالسنةشارحةكتابربنا،بأفغيرنامفالكائناتيحبنا،فيذاالنبي
.(ُ)قافبلنمفغزكةتبكؾكأشرؼعمىالمدينةنظرلجبؿأحد،كقاؿ:)ىذاجبؿيحبناكنحبو(

فعميو،فقاؿالنبيفرحانبم،ارتجؼىككأبكبكركعمركعثمافكلماصعدالنبي
)عميؾنبيكصديؽكشييداف فإنما د، اثبتأيحي ( كرأل(ِ): الككف، فيصفحة تأمؿ مف إف

الحركةكالسككف،كتخيؿالجفكعايفاإلنس،كتدبرالميؿلماعسعس،كالصبححتىتنفس،كسار
العائ كاألسماؾ كالكحكشاليائمة، السائمة الدكاب مناكباألرضكأنسببصره أففي عمـ مة،

منظكمةمتحدةليؤالءالتختمؼ،كأخكةإيمانيةعمىالحؽتأتمؼ.

 ربنا تفقيكفحدثنا ال كلكف بحمده، يسبحكف فييف كمف كاألرض السماكات أف
بقكلو"مافيالسماءنجـكالشمسكالقمرإاليقعهللساجدانحتى(ّ)تسبيحيـ،كقدأفادأبكالعالية

الينصرؼ اليميفيغيبثـ عف ظبلليما بفيء فسجكدىما الجباؿكالشجر كأما لو، حتىيؤذف
                                                           

.ِٖٖٗح(ّٓ/ْ)فيالغزك،كالسير،بابالخدمةصحيحالبخارم:كتابالجياد(ُ)
 .ّٕٓٔح(ٗ/ٓ:)لككنتمتخذانخميبل(،)،بابقكؿالنبيأصحابالنبيصحيحالبخارم:كتاب(ِ)
أبكالعالية:ىكرفيعبفميراف،أبكالعاليةالرباحيمكالىـالبصرم،أدرؾالجاىميةكأسمـبعػدكفػاةالنبػي(ّ)

دكغيػػػرىـكأخػػػذعنػػػوخالػػػدالحػػػٌذاءكمحمػػػدبػػػفسػػػيريفكغيػػػرىـ،انظػػػر:ميػػػزافبسػػػنتيف،ركلعػػػفعمػػػيكابػػػفمسػػػعك
 (.ْٓ/ِاالعتداؿفينقدالرجاؿ،شمسالديفالذىبي)
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َْ 

 

الصادؽهلل(ُ)كالشمائؿ" التكحيد اتفاؽإيمانيعمىإعبلف كىذا فيقكلو: ُتَسبُّْح َلُو  كما
ْف ِمْف َشْيٍء ِإَلَّ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه وَ االسَّمَ  ـْ َواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْف ِفيِيفَّ َواِ  َلِكْف ََل َتْفَقُيوَف َتْسِبيَحُي

،ثـتبدأأكاصراألخكةتتكامؿفيمشاىدحية،أالترلأف]ْْاإلسراء:[ِإنَُّو َكاَف َحِميًما َغُفورًا
المبلئكةتستغفردكمانلمذيفآمنكا،كتدعكربيـأفيقييـعذابالجحيـ،بؿكيدخميـجناتعدف

كأزكاجيـكذرياتيـ.التيكعدىـكمفصمحمفآبائيـ

اءى:قىاؿىأخرجالترمذمفيسننومفحديثابفعباسقاؿ:) ؿهجى مَّىالنًَّبيًّْإلىىرىجي المَّويصى
مىٍيوً مَّـىعى سى مّْيكىأىنّْينىاًئـهكىأىنىاالمٍَّيمىةىرىأىٍيتيًنيًإنّْي،المَّوًرىسيكؿىيىا:فىقىاؿىكى ٍمؼىأيصى رىةوخى ٍدتيفىسى،شىجى جى

دىتً رىةيفىسىجى كًدمالشَّجى عٍ،أىٍجرناًعٍندىؾىًبيىاًلياٍكتيبٍالمَّييَـّ:تىقيكؿيكىًىيىفىسىًمٍعتييىا،ًلسيجي ًبيىاعىنّْيكىضى
تىقىبٍَّميىا،ذيٍخرناًعٍندىؾىًليكىاٍجعىٍميىا،ًكٍزرنا ٍبًدؾىًمفٍتىقىبٍَّمتىيىاكىمىاًمنّْيكى دىعى فىقىرىأى:عىبَّاسواٍبفياؿىقى،دىاكي
مَّىالنًَّبيُّ مىٍيوًالمَّويصى مَّـىعى سى دىثيَـّ.سىٍجدىةنكى اًمٍثؿى:يىقيكؿيكىىيكىفىسىًمٍعتيوي،سىجى ؿيأىٍخبىرىهيمى قىٍكؿًعىفٍالرَّجي

رىةً .(ِ)(الشَّجى

مفالصبلةكالتسبيحكغيرنقؿلناأسرارالكائناتالمختمفة،فمفأدرانابعبادتيـإفاهلل
ذلؾ،ليتأكدلؾأفكؿسرصادؽ،مالوظيكرهناطؽ،كعمكسامؽ،ليعتبرأكلكاألبصار.

أقبؿالنبيأخرجمسمـفيصحيحومفحديثالبراء إلىالمدينةأنوقاؿ:)لما
ضرؾ،فدعاقاؿ:ادعاهللليكالأ(ّ)فساختبوفرسوتبعوسراقةبفمالؾ،فدعاعميوالنبي

.(ْ)لو(

أدركيماإفاألرضآزرتالنبي فمما كأعمنتاإلخاءكالنصرة، اليجرة، يكـ كصاحبو
سراقةبفمالؾ،غاصتقدماهفياألرض،فأدرؾأنوىالؾ،إذفقدالنصير،كغابتعنوالمسالؾ

وفكاففيأفيدعكربوكينجيو،عمىأفيحفظو،كاليخبرعنوأكيقاتمفراحيطمبمفالنبي
.(ٓ)أكؿالنيارمحاربانلوكفيآخرهحارسانلوييعميعميو

                                                           

 (.ُِ/ٕالكشؼكالبيافعفتفسيرالقرآفنفبلنعفأبيالعالية،أبكإسحاؽالتعمبي)(ُ)
قػػاؿعنػػوالترمػػذم)حػػديثغريػػب(،ٕٗٓ(حِْٕ/ِسػػنفالترمػػذم:بػػابمػػايقػػكؿفػػيسػػجكدالقػػرآف،)(ِ)

 كحكـاأللبانيبأنو)حديثحسف(.
أمنزلتفياألرضكقبضتيااألرض،ككاففيجمدمفاألرض،كغاصتفػياألرض.انظػر:النيايػةفػي(ّ)

 (.ُْٔ/ِغريبالحديثكاألثر)
 .ََِٗح(ُِٗٓ/ّصحيحمسمـ:كتاباألشربة،بابجكازشربالمبف،)(ْ)
(.ِِْ/ٕفتحالبارمشرحصحيحالبخارم،ابفحجرالعسقبلني)(ٓ)
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ُْ 

 

كقدخذلتاألرضقاركففابتمعتو،ذلؾأنواختاؿفيزينتو،كتمادلفيأذيتو،كتقمدنعـ
إلىأف ركبتيو فأخذتواألرضإلىكعبيوثـ بغىعمىمكسىكمفمعو ثـ لذاتو، نسبيا اهللثـ

ةيتجمجؿفيياالئبتو،كقدقاؿقتادة:"يخسؼبوفياألرضكؿيكـماأخذتسٌرتوكعنقوثـكم
القيامة" .(ُ)يبمغقعرىاإلىيـك

َفَخَسْفَنا ِبِو َوِبَدارِِه اأْلَْرَض َفَما َكاَف َلُو ِمْف ِفَئٍة َيْنُصُروَنُو ِمْف ُدوِف المَِّو َوَما  قاؿتعالى:
،فيلمحةخاطفةكجممةقصيرةخاسفة،ىكلقاركففي]ُٖالقصص:[َكاَف ِمَف اْلُمْنَتِصِريفَ 

كصاحبويكـاليجرةىيذاتاألرضالتيخذلتقاركف،ليبقىبطفاألرضالتيآزرتالنبي
.(ِ)بالخسؼعظةلكؿالقركفكلكفأكثرالناساليفقيكفكاليعقمكف

ال أما القصكل، بالعدكة بدر المشرككف نزؿ أف يكـ بدر بقيادةكفيغزكة الكراـ صحابة
فعمىمقربةمفالعدكةالدنيا،كقبيؿالمعركةأنزؿاهللمطرانعمىالفريقيف،فكانتأرضالنبي

المشركيفصمبة،فممانزؿعميياالماءساءتكتعسرعمييـالتقدـإالبشؽاألنفس.

ركٌطأاهللبوأماأرضالمسمميففكثرفيياالرمؿالذميتعسرالميسرمعو،فممانزؿالمط
،(ّ)األرض،كصٌمببوالرمؿ،كمٌيدبوالمنزؿحتىكصمكاإلىالعدكةالدنياأدنىماءبدربسبلـ

ـْ ِمَف  بقكلو:-رضكافاهللعمييـ-فضبلنعماامتفاهللبوعمىالصحابةالكراـ ُؿ َعَمْيُك َوُيَنزّْ
ـْ ِبِو َوُيْذِىَب عَ  ـْ َوُيثَبَّْت ِبِو اأْلَْقَداـَ السََّماِء َماًء ِلُيَطيَّْرُك ـْ ِرْجَز الشَّْيَطاِف َوِلَيْرِبَط َعَمى ُقُموِبُك [ ْنُك

،إفاهللأمرالسماءأفتمطركالمجاىدكففيأمسالحاجةإليو،كاستغناءالمشرككف]ُُاألنفاؿ:
ألكليائو،كعامؿعنو،فالمطركاحد،كمادتوكاحدة،لكفاهللبحكمتوأبىإالأفيجعموعامؿنصرو

ىزيمةألعدائو.

 :صالح والتغيير في دَلئؿ وحدانية ا تعالى وقدرتو عمى خمؽ الكوفمنيجيات اإل

 التفكربعظيـقدرةاهللعمينا. -

                                                           

المنػػاكم(،انظػػر:فػػيضالقػػديرشػػرحالجػػامعالصػػغير،ِٗٔ/ُٗجػػامعالبيػػاففػػيتأكيػػؿالقػػرآف،الطبػػرم)(ُ)
(ّ/ْٖٓ.)
(.ْْٓ/ٓفيظبلؿالقرآف،السيدقطب)(ِ)
،صفيا(ّ) (.ُٗٔ/ُ،السيرةالنبكية،ابفىشاـ)َُٕلرحمفالمباركفكرم،صانظر:الرحيؽالمختـك
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ِْ 

 

أفجميعالمخمكقاتتسبحبحمداهللفيذامفبابأكلىأفيككفاإلنسافالذمخمقواهللفي -
 تعدكالتحصى.أحسفتقكيـيقدرىذهالنعـالتيال

 .أفيستغؿاإلنسافىذهالنعـفيطاعةاهلل -
القيامة. -  الرجكعإلىاهللكليعممكاأفىذهالكائناتستشيدعمييـيـك
 

المطمب الخامس: الرزؽ:

الرزؽفيالمغة:ماينتفعبو،كالجمعاألرزاؽكىينكعاف،ظاىرةلؤلبدافكاألقكاتكباطنولمقمكب
.(ُ)العمكـكالنفكسكالمعارؼك

أك كاف ماديان شيء أم في لئلنساف اهلل يقتضيو الذم بو "يقصد االصطبلح: في أما
.(ِ)معنكيان،فالماؿرزؽكالطعاـرزؽ،كالمباسرزؽكالعمـرزؽكالجاهرزؽ"

جعؿمقاليدالرزؽبيده،فيكسعوعمىبعضكيضيقوعمىالبعضاآلخر،لقكلوإفاهلل
ْزؽَ  َيْبُسطُ  ؾَ َربَّ  ِإفَّ  تعالى: .] َّاإلسراء:[  َبِصيرًا َخِبيرًا ِبِعَباِدهِ  َكافَ  ِإنَّوُ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمفْ  الرّْ

عمىالسعيفيالرزؽحيثقاؿ:)ألفيحتطبأحدكـحزمةعمىكلقدأكدرسكؿاهلل
فينفكساهلل،كفيالحديثيغرسرسكؿ(ّ)ظيرهخيرمفأفيسأؿأحدانفيطعموأكيمنعو(

المسمميفعدـالتكاكؿكاالعتمادعمىالغير،بؿعمييـأفيسعكاكيأخذكاباألسبابكمفثـيترككا
.تقديرالرزؽهلل

كقديككفالرزؽكسيمةضغطيستخدمياكؿمفأرادأفيذؿاآلخريفكيستعبدىـفيجب
كاليعتقدأفالرزؽفييدأحدمفعمىاإلنسافأفيككفعمىيقيفتاـبأفالرزؽمفعنداهلل
َوَما ِمْف َدابٍَّة ِفي اأْلَْرِض ِإَلَّ َعَمى  البشرحتىيذؿكييافمفالبشرألجؿرزقوبقكلوتعالى:

.]ٔىكد:[المَِّو ِرْزُقَيا

 

                                                           

(.ُْٓ/ّلسافالعرب،ابفمنظكر)(ُ)
.ٗٗالقصصاليادؼكمانراهفيسكرةالكيؼ،محمدالمدنيص(ِ)
.ُِّٗ(حِّٕ/ٕصحيحالبخارم،كتابالبيكع،بابكسبالرجؿكعمؿيده)(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّْ 

 

 صالح والتغيير في الرزؽمنيجيات اإل

 أفالرزؽبيداهللكليسبيدالبشر. .ُ
 .اباألسبابكيتككمكاعمىاهلل،كاليسألكاإالاهلليجبعمىالبشرأفيأخذك .ِ
 التفاكتفيالرزؽبيفالناسسنةككنيةكحكمةإلييةيجبالتسميـبيا. .ّ

 

 :تسبيح المخموقات  المطمب السادس: 

إذاكانتالكائناتتعتريياحاالتكتمؾالتيتعترماإلنساف،فرحانكسركرانكطربان،أكحزنان
نعجبأفيككفالككفكموفرحانجذالنليذاالحديثالعجيبالعظيـكفرحالككفانسجاموكألمان،فبل

.معماىيأهاهلللوتسبيحانكتنزييانهلل

لذلؾفقدخيصتسكرةاإلسراءدكفغيرىامفالسكرالقرآنيةبالتعبيرعففرحةالككفكمو،
تعالى: ذلؾفيقكلو ْف ِمْف َشْيٍء ِإَلَّ اُتَسبُّْح َلُو السَّمَ   نقرأ َواُت السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْف ِفيِيفَّ َواِ 

ـْ ِإنَُّو َكاَف َحِميًما َغُفورًا .] ْْاإلسراء:[ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه َوَلِكْف ََل َتْفَقُيوَف َتْسِبيَحُي

ذلؾم كغير فييف، السمكاتكاألرضكمف الككفكمو أف لنا تبيف الكريمة اآلية فىذه
كىذاالعكالـالتياليعممياإالاهلل،كمنياتمؾالعكالـالتيفكؽالسمكاتالتيارتقىإليياالنبي

ْف ِمْف َشْيٍء ِإَلَّ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدهِ  يؤخذمفقكلوتعالى: ،كفيىذاآيةبديعة،فإفالتعميـفي َواِ 
يقا ؿأفىناؾآياتغيرىذهاآليةبينتىذاتسبيحالككفالنجدهإالفيسكرةاإلسراء،كربما

 سبحانو: ىناؾقكلو ـْ َتَر َأفَّ المََّو ُيَسبُّْح َلُو َمْف ِفي السََّماَواِت َواأْلَْرِض  التسبيحكنقكؿنعـ أََل
ـَ َصاَلَتُو َوَتْسِبيَحُو َوالمَُّو َعِميـٌ ِبَما َيْفَعُموفَ  .]ُْالنكر:[ َوالطَّْيُر َصافَّاٍت ُكؿّّ َقْد َعِم



كلكفىذهاآليةكماترلذكرتتسبيحالمخمكقات،سكاءكانتسماكيةأـأرضيةأـمابيف
السمكاتكاألرضكماعداىاكمفىنافإفآيةاإلسراءىياآليةالكحيدةالتياختصتبذكرتسبيح

.(ُ)الككفكمو

                                                           

(.ِّّ/ٓسيدقطب)فيظبلؿالقرآف،(ُ)
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ْْ 

 

الك كفكشاءاهللأفتخصكىكذاشاءاهللأفيككففيحدثاإلسراءكالمعراجزينةىذا
األمكنة مف غيرىما كتسبيح كاألرض السمكات تسبيح القرآنية السكر بو تخص لـ بما سكرة

ْف ِمْف َشْيٍء ِإَلَّ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه َوَلِكْف ََل  :كالمخمكقاتالتياليعممياإالاهلل،كصدؽاهلل َواِ 
ـْ ِإنَُّو َكاَف َحِمي .]ْْاإلسراء:[ ًما َغُفورًاَتْفَقُيوَف َتْسِبيَحُي

كاليعجبفأحدمفىذا،فيذاالقرآفمعسطكعأنكاره،كبديعأسرارهكصادؽأخباره،كمع
ذلؾكموفيناؾمفيحجبعفذلؾكمو،كلعؿىذاىكالسرالذممفأجموجاءعقبىذهاآلية

 تعالى: قكلو التينتحدثعنيا َذا َقرَْأَت اْلُقرْ  الكريمة َآَف َجَعْمَنا َبْيَنَؾ َوَبْيَف الَِّذيَف ََل ُيْؤِمُنوَف َواِ 
َذا َذَكْرَت  ﴾٘ٗ﴿ ِباآْلَِخَرِة ِحَجاًبا َمْسُتورًا ـْ َوْقرًا َواِ  ـْ َأِكنًَّة َأْف َيْفَقُيوُه َوِفي َآَذاِنِي َوَجَعْمَنا َعَمى ُقُموِبِي

ـْ ُنُفورًاَربََّؾ ِفي اْلُقْرَآِف َوْحَدُه َولَّْوا َعَمى َأْدَبارِ  .]اإلسراء[ ﴾ٙٗ﴿ ِى

كسبحافاهللىيأكؿمراتبالذكر،كذكراهللىكجكىرالحياةكلبياكأساسيافكؿمافي
قاؿرسكؿاهلل المطيرة، السنة أرشدتإليو ما كىذا اهلل، إالذكر ىباء الحياة الدنياىذه ( :

،كمفعجيبأمرىذهالسكرة(ُ)أكمتعممان(ممعكنةممعكفمافيياإالذكراهللكماكااله،كعالمان
أنيااستكممتألكافىذاالذكركأنكاعو.

ىذه أساس التسبيح كاف كلما كالتكبير، كالتيميؿ كالتحميد التسبيح األنكاع ىذه كأميات
التييحؽلمعقكؿأف اإلسراءكىيمفالقضايا جاءتتتحدثعفقضية ألنيا كجكىرىا السكرة

التسبيحمفتعجبمنياأل الناسفيأمكرىـالعاديةكحياتيـاليكميةرأينا يتصكره ليستمما نيا
دعاماتىذهالسكرةالكريمة،فمقدكثركركدهفييامفذلؾ:

ُ.   ُِسْبَحاَف الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِده  ]:ُاإلسراء[. 
 .] ّْاإلسراء:[  اُسْبَحاَنُو َوَتَعاَلى َعمَّا َيُقوُلوَف ُعُموِّا َكِبيرً  :كقكلو .ِ
َواُت اُتَسبُّْح َلُو السَّمَ  كأيضانجاءفيىذهالسكرةمالـيجيءفيغيرىاكىكقكؿاهللسبحانو: .ّ

ـْ إِ  ْف ِمْف َشْيٍء ِإَلَّ ُيَسبُّْح ِبَحْمِدِه َوَلِكْف ََل َتْفَقُيوَف َتْسِبيَحُي  نَُّو َكافَ السَّْبُع َواأْلَْرُض َوَمْف ِفيِيفَّ َواِ 
 . ]ْْاإلسراء:[  َحِميًما َغُفورًا

 .]ّٗاإلسراء:[  ُقْؿ ُسْبَحاَف َربّْي َىْؿ ُكْنُت ِإَلَّ َبَشرًا َرُسوًَل  كجاءكذلؾفييا: .ْ
 .] َُٖاإلسراء:[  َوَيُقوُلوَف ُسْبَحاَف َربَّْنا ِإْف َكاَف َوْعُد َربَّْنا َلَمْفُعوًَل  كأخيران: .ٓ

                                                           

،)حديثحسف(ِِْٓ(،حَِّ/ٖ(سنفالترمذم،أبكابالشر)ُ)
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ْٓ 

 

مادةالتسبيحكانتجكىرانكأساسانفيىذهالسكرةالكريمةكلعؿماأفإلىوتوصمت الباحثة
فبدأ الذكر مراتب أكؿ كىك بالتسبيح بدأت الكريمة السكرة أف كاإلجبلؿ اإلعجاب إلى يدعك
التسبيحيككفمفالسمكاتكاألرضكمففييف،كىكذا بينتأفىذا ثـ بالمصدركىكاألصؿ،

ثـتسبيحالمؤمنيف:،  ُقْؿ ُسْبَحاَف َربّْي لناتسبيحالنبيثـبينتالككفكمويسبحهلل
 َوَيُقوُلوَف ُسْبَحاَف َربَّْنا ،ذاكافالتسبيحفيبدايةالسكرة،فمقدكانتخاتمتيابقيةأنكاعالذكر كا 

ـْ َيتَِّخْذ َوَلًدا وَ  مفتحميدكتيميؿكتكبير: ـْ َوُقِؿ اْلَحْمُد ِلمَِّو الَِّذي َل ـْ َيُكْف َلُو َشِريٌؾ ِفي اْلُمْمِؾ َوَل َل
 .]ُُُاإلسراء:[  َيُكْف َلُو َوِليّّ ِمَف الذُّؿّْ َوَكبّْْرُه َتْكِبيرًا

كىكذاابتدأتالسكرةبالتسبيحكاختتمتبالتكبير.

 بياف مشاىد يوـ القيامة وما يحصؿ فيو المطمب السابع: 

 أوًَل : مشيد النفخ في الصور 

القيامةلقد سمؾالقرآفالكريـمنيجانفيغايةاألىمية،كذلؾعندماتحدثالقرآفعفيـك
بيفحاؿ كذلؾعندما مفحسابكجزاء، اليـك يحصؿفيىذا كما يحصؿفيومفأىكاؿ، كما

ىذافيكثيرمفاآلياتمنياقكلوفريقيف،فريؽمؤمفنقي،كفريؽكافرجاحد،كقدبيفاهلل
ـْ َيْوـَ  تعالى: ـْ َأْوِلَياَء ِمْف ُدوِنِو َوَنْحُشُرُى َوَمْف َيْيِد المَُّو َفُيَو اْلُمْيَتِد َوَمْف ُيْضِمْؿ َفَمْف َتِجَد َلُي

ـُ ُكمَّ  ـْ َجَينَّ ـْ ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمِّا َمْأَواُى ـْ َسِعيرًااْلِقَياَمِة َعَمٰى ُوُجوِىِي .]ٕٗاإلسراء:[ َما َخَبْت ِزْدَناُى

وِر َفَصِعَؽ َمْف ِفي السََّماَواِت َوَمْف ِفي اأْلَْرِض ِإَلَّ  كجاءفيقكلوتعالى: َوُنِفَخ ِفي الصُّ
ـٌ َيْنُظُروَف ﴿ ـْ ِقَيا َـّ ُنِفَخ ِفيِو ُأْخَرٰى َفِإَذا ُى ﴾ َوَأْشَرَقِت اأْلَْرُض ِبُنوِر َربَّْيا َوُوِضَع َٛٙمْف َشاَء المَُّو ُث

ـْ ََل ُيْظَمُموَف ﴿اْلِكتَاُب  ـْ ِباْلَحؽّْ َوُى ﴾ َوُوفَّْيْت ُكؿُّ َنْفٍس َما َٜٙوِجيَء ِبالنَِّبيّْيَف َوالشَُّيَداِء َوُقِضَي َبْيَنُي
ـُ ِبَما َيْفَعُموَف ﴿ .]الزمر[ ﴾  َٓٚعِمَمْت َوُىَو َأْعَم

اآلخر، اآلياتذكرللئليمافباليكـ الذمىككاكفيىذه الميعاد ئفالمحالةفإفبيـك
اآلخرركفمفأركافاإليمافاليصحإيمافعبدحتىيعمـكيتيقفدكفريبكالباليكـاإليماف

ترددأفثمةيكـيرجعفيوالناسإلىاهللفيحاسبالمحسفكالمسيء،فيجازمالمحسفبإحسانو
كيجازمالمسيءبإساءتو.
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ْٔ 

 

 اآليات: ِت اأْلَْرُض ِبُنوِر َربَّْيا َوُوِضَع اْلِكتَاُب َوِجيَء َوَأْشَرقَ  كاهللتعالىقاؿفيىذه
ـْ ََل ُيْظَمُموفَ  ـْ ِباْلَحؽّْ َوُى يضع،حيفتشرؽاألرضبنكراهللِبالنَِّبيّْيَف َوالشَُّيَداِء َوُقِضَي َبْيَنُي

ؿصالحالكتابالناسليأخذكؿكاحدكتابوالذمفيوأعمالو،الذمفيوماعممومفعماهلل
َوُكؿَّ  :كأمررسكلوأطاعفيواهللكرسكلو،كماعمؿمفعمؿطالحعصىفيوأمراهلل

﴾ اْقرَْأ ِكتَاَبَؾ َكَفٰى ِٖٔإْنَساٍف أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِو َوُنْخِرُج َلُو َيْوـَ اْلِقَياَمِة ِكتَاًبا َيْمَقاُه َمْنُشورًا ﴿
.]اإلسراء[ ﴾ َٗٔعَمْيَؾ َحِسيًبا ﴿ ِبَنْفِسَؾ اْلَيْوـَ 

  َِوُكؿَّ ِإْنَساٍف أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقو  ينفصؿعنومفعمؿ يعنيمايطيرعنوكما
يبلزموحتىيخرجلويكـالقيامةكتابانيمقاهمنشكرانأمامو.المرءصالحأكغيرصالح،فإنومع



 ثانيًا : البعث 

كالمشركيفكاشتمؿالقرآفالكريـضيةالبعثمثارجدؿطكيؿبيفالرسكؿقدكانتق
الحياة طبيعة يتصكر مف عند ككضكحيا القضية ىذه بساطة مع الجدؿ، ىذا مف الكثير عمى
الضكءمرات،كلكفالقكـلـ القرآفالكريـفيىذا كالمكتكطبيعةالبعثكالحشر،كلقدعرضيا

ا بيذا يتصكركنيا البمييككنكا بعد البعث تصكر عمييـ يصعب فكاف البساطة، كبتمؾ لكضكح
 تعالى: لقكلو المسمطعمىاألجساـ َوَقاُلوا أَِإَذا ُكنَّا ِعَظاًما َوُرَفاتًا أَِإنَّا َلَمْبُعوُثوَف َخْمًقا  كالفناء

صبلنثـكانكا،كأف،كذلؾأنيـلـيككنكايتدبركفأنيـلـيككنكاأحياءأ]ْٗاإلسراء:[ َجِديًدا 
النشأةاآلخرةليستأعسرمفالنشأةاألكلىكأنوالشيءأماـالقدرةاإللييةأعسرمفشيءكأداة

فيكؿشيء الخمؽكاحدة الناسمتى، فينظر كأفيككفصعبان فيستكمإذفأفيككفسيبلن
.(ُ)تكجيتاإلرادةالربانيةإليو

  ثالثًا : الحشر

ـُ ُكمََّما َونَ  قكلوتعالى: ـْ َجَينَّ ـْ ُعْمًيا َوُبْكًما َوُصمِّا َمْأَواُى ـْ َيْوـَ اْلِقَياَمِة َعَمٰى ُوُجوِىِي ْحُشُرُى
ـْ َسِعيرًا  .]ٕٗاإلسراء:[ َخَبْت ِزْدَناُى

                                                           

(.ّّْ/ٓ(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب)ُ)
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ْٕ 

 

قاؿفيىذهاآليةأنيـيسحبكفعمىكجكىيـيجرىـالزبانيةمفأرجميـإلىأفاهلل
مِّاأميحشركفحاؿككنيـجينـكمايفعؿفيال بيٍكمناكىصي دنيابمفيبالغفيىكانوكتعذيبوعيٍميناكى

عميانكبكمانكصمانيعنيفاقدمجميعالحكاساليركفكاليسمعكفكالينطقكفثـيرداهللإلييـ
أسماعيـكأبصارىـكنطقيـفيركفالناركيسمعكفزفيرىاكينطقكفبماحكىاهللعنيـكمستقرىـ

(ُ)ينـكمقاميـفيجينـج

 :صالح والتغيير في بياف مشاىد يـو القيامةمف منيجيات اإل

جزاءالمؤمففيالدنياقبؿاآلخرة.-ُ

إثقاؿالميزافألىؿالفبلحكالصبلح.-ِ

القيامةحتىالينحرؼالناسكيتزكدكاليذااليكـ. -ّ  تذكرىذااليكـ،كىكيـك

 

 

 

 

 

 

                                                           

(.ُٕٕ/ِ(صفكةالتفاسير،محمدعميالصابكني)ُ)



 

 

 

 

 





 انثانياملبحث 
يف  اندعىي منهجياث اإلصالح وانتغيري

 سىرة اإلسراء
 مطالب : أربعةويشتمؿ عمى 

  .المطمب األوؿ: ىداية القرآف

  .تو: مكانة المسجد األقصى وأىميالمطمب الثاني

 .والخشوع فييا إقامة الصالة :الثالثالمطمب 

  .: ىالؾ األمـ السابقةرابعالمطمب ال
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 المبحث الثاني

 منيجيات اإلصالح والتغيير الدعوي في سورة اإلسراء

 ىداية القرآف المطمب األوؿ: 

 اليداية لمتي ىي أقـو والبشارة لممؤمنيف :  -ٔ

 َىٰػَذا ِإفَّ  إفالقرآفالكريـكتابىدايةفيكأشرؼالكتبعمىىذهالبشريةلقكلوتعالى:
اِلَحاتِ  َيْعَمُموفَ  الَِّذيفَ  اْلُمْؤِمِنيفَ  َوُيَبشّْرُ  َأْقَوـُ  ِىيَ  ِلمَِّتي َيْيِدي اْلُقْرآفَ  َكِبيرًا َأْجرًا َلُيـْ  َأفَّ  الصَّ ]

.]ٗاإلسراء:

يقكؿ السابقة يخبراهللتعاالكمفخبلؿاآلية " لىعفشرؼالقرآفسعدمفيتفسيره:
عدؿكأعمى،مفالعقائد،كاألعماؿكاألخبلؽ،فمفأمأَأْقَوـُ  ِىيَ  ِلمَِّتي َيْيِدي كمكانتو،كأنو

 ، األمكر جميع في كأىداىـ الناسكأقكميـ أكمؿ كاف القرآف إليو يدعك بما  َوُيَبشّْرُ اىتدل
اِلَحاتِ  َيْعَمُموفَ  الَِّذيفَ  اْلُمْؤِمِنيفَ  يأعدهاهللليـفَكِبيرًا َأْجرًا َلُيـْ  َأفَّ مفالكاجباتكالسنفالصَّ

داركرامتواليعمـكصفوإالىك
"(ُ).

 كونو شفاء وعافية ورحمة وىدى لممؤمنيف  -ٕ

 : تعالى ؿُ  قكلو      ِإَلَّ  الظَّاِلِميفَ  َيِزيدُ  َوََل  ِلْمُمْؤِمِنيفَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ  ُىوَ  َما اْلُقْرآفِ  ِمفَ  َوُنَنزّْ
.]ِٖاإلسراء:[   َخَسارًا

فيإفالتمسؾبكتاباهللتعا المؤمنيفبالشفاءكالعافيةككذلؾبالرحمة لىحؽالتمسؾيمد
الدنياكاآلخرة.

كالريبأفالقرآفالكريـطبالقمكبكاألبداف،ففيودكاءبإذفاهللتعالىكفيوشفاءكعافية
لمفأخمصالنية،كأحسفالقصدكأعظـالثقةباهللتعالىكبكتابوالكريـ.

                                                           

.(ِْٔتيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،)(ُ)
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َٓ 

 

فيإيضاحالمقصكدبيذهاآليةالكريمة:"يقكؿ-اهللرحمو–يقكؿالحافظابفكثير
تعالىمخبرانعفكتابو..إنوشفاءكرحمةلممؤمنيفأم:يذىبمافيالقمكبمفأمراضمفشؾ
اإليماف، فييا يحصؿ رحمة أيضان كىك كمو، ذلؾ مف يشفي فالقرآف كميؿ، كزيغ كشرؾ كنفاؽ

كليسىذاإاللمفآمفبوكصدقوكاتبعو،فإنويككفشفاءفيكالحكمةكطمبالخيركالرغبةفيو
حقوكرحمة،كأماالكافرالظالـنفسوبذلؾاليزيدهسماعوالقرآفإالبعدانككفران،كاآلفةمفالكافر

.(ُ)المفالقرآف

ُدورِ  ِفي ِلَما َوِشَفاءٌ  َربُّْكـْ  ِمفْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءْتُكـْ  َقدْ  النَّاُس  َأيَُّيا َيا قاؿتعالى:  َوُىًدى الصُّ
 أنظارالناسإلىأنو،ففيىذهاآليةالكريمةيمفتاهلل]ٕٓيكنس:[   ِلْمُمْؤِمِنيفَ  َوَرْحَمةٌ 

نذكركـعقاباهللكنخكفكـكعيده،كىيالقرآفكمااشتمؿعميومف  َربُّْكـْ  ِمفْ  َمْوِعَظةٌ  َجاَءْتُكـْ  َقدْ 
بلحأخبلقكـكأعمالكـ،كفيودكاءلمافيالقمكبمفالجيؿكالشرؾكسائراآلياتكالعظاتإلص

جعمواهلل لمفاتبعومفالخمؽفينجيومفاليبلؾ، كرشد لممؤمنيف،األمراض، نعمةكرحمة
.(ِ)كحضيـبذلؾألنيـالمنتفعكفباإليماف،كأماالكافركففيكعمييـعمى

ؿُ  ـألمراضالناسكعمميـ:شفاءكتابوالكريمؤكدانكقاؿتعالى  ُىوَ  َما اْلُقْرآفِ  ِمفَ  َوُنَنزّْ
.]ِٖاإلسراء:[   َخَسارًا ِإَلَّ  الظَّاِلِميفَ  َيِزيدُ  َوََل  ِلْمُمْؤِمِنيفَ  َوَرْحَمةٌ  ِشَفاءٌ 

كافإذااشتكىيقرأ)أفرسكؿاهللكأخرجاإلماـالبخارمفيصحيحوعفعائشة
.(ّ)(تكينفث،فممااشتدكجعوكنتأقرأعميوكأمسحبيدهرجاءبركتياعمىنفسوبالمعكذا

  حصوؿ األجر العظيـ عمى قراءة القرآف الكريـ -ٖ

 إفقراءةالقرآفالكريـ،كالمداكمةعمييمامطمكبةمفكؿمسمـكمسممةكماقاؿتعالى:
 رِتؿّْ الُقرآَف َتْرِتيالو  ]قارئلكتاباهللتعالىسكؼيحصؿ،كالريبأفالمؤمفال]ْ:المزمؿ

عفعمىاألجرالعظيـكالخيرالعميـ،كلوفضؿعمىمفسكاهمفالناس،فعفأنسبفمالؾ
ثىؿيقاؿ:)عفالنبيأبيمكسىاألشعرم ةًاٍلقيٍرآفىيىٍقرىأيالًَّذلمى يىاطىيّْبهطىٍعمييىاكىاأليٍتريجَّ ًريحي كى

                                                           

 (.ٗٓ/ّعظيـ.)(تفسيرالقرآفالُ)
 (.ُٓ(زادالميسرفيعمـالتفسير،جماؿالديفالجكزم)صِ)
 .َُٔٓ(حّْْ/ّ(صحيحالبخارم،كتابفضائؿالقرآف،بابفضؿالمعكذات)ّ)
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ُٓ 

 

ثىؿي،لىيىاًريحىكىالىطىيّْبهطىٍعمييىاكىالتٍَّمرىةًاٍلقيٍرآفىرىأييىقٍالىكىالًَّذلطىيّْبه مى ثىؿًاٍلقيٍرآفىيىٍقرىأيالًَّذلاٍلفىاًجرًكى كىمى
انىةً ٍيحى يىاالرَّ طىٍعمييىاطىيّْبهًريحي ثىؿي،ميرّّكى مى ثىؿًاٍلقيٍرآفىيىٍقرىأيالىالًَّذلاٍلفىاًجرًكى ٍنظىمىةًكىمى كىالىميرّّمييىاطىعٍاٍلحى

.(ُ)(لىيىاًريحى

قال لمحديث:كمما شرحو في حجر ابف الحافظ القرآف،و حاممي فضيمة الحديث كفي
.(ِ)مضربالمثؿلمتقريبلمفيـ،كأفالمقصكدمفتبلكةالقرآفالعمؿلمادؿعميو

شرةكمفأنكاعاألجرالذميتحصؿعميوقارئالقرآفأفلوبكؿحرؼحسنةكالحسنةبع
أمثاليا،كىذافضؿكخيركلطؼمفاهللتعالىبيذهاألمة،التيىيخيراألمـ.

 :في ىداية القرآفمف منيجيات اإلصالح والتغيير 

 إفآثارالقرآفالعظيمةأكبركأجؿمفأفتحصىألنياآثارذاتجكانبعديدةكأىميةكبيرة. -
-  كاللينبغي تعالى بكتاباهلل التمسؾ كمسممة مسمـ ألمرهكؿ كاالمتثاؿ ىجره كعدـ بو عناية

 كاالجتنابعفنييو.
القرآفالكريـكالدراساتالمتعمقةبذلؾ. -  االىتماـبعمـك
 سبلميعمىجكانبمفكتاباهللكدعكتيـلئليماف.اإلغيرإطبلعالعالـ -
إنشاءالمراكزالقرآنيةالمتخصصةفيالعالـاإلسبلميكعقدالندكاتالمفيدة. -

 

   ومكانتو أىمية المسجد األقصىلثاني: المطمب ا

إفنكبةفمسطيفقدأدخمتعمىكؿبيتمفبيكتالمسمميفحزنانعميقان،كحسرةكأسى،
فكمماتالتفجعكالرثاءعمىالقدستكتباليكـبالدمكعكالحسرة،ك ،كلكفالبحارؼساألمكعةكالكا 

ىالبكاءأفرادانكجماعاتكشعكبانفإفىذهكالمحيطاتإذجرتدمكعانكاجتمعالعربكالمسممكفعم
استطاعتأفتحكؿاليزيمةإلى الدمكعالتنقذاألقصىكالقدس،كلـيسبؽألمةمفاألمـأنيا
نصربالبكاءكحدهكمايمتإلىالبكاءبصمةقريبةأكبعيدة،كمنياالكبلـخطبانكقصائدكمقاالت

                                                           

.ََِٓ(حّْٓ/ّ(صحيحالبخارم،كتابفضائؿالقرآف،بابفضؿالقرآفعمىسائرالكبلـ)ُ)
(.ٖٓٔ/ٖفحجرالعسقبلني)(فتحالبارم،ابِ)
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ريخالحركبلكؿاألمـفيكؿالعصكركاألزمافخيركمؤلفاتدكفأفيدعـالكبلـبالعمؿ،كتا
دليؿ،كىؿاستطاعالفاتحكفاألكلكفكعمىرأسيـالفاركؽأفيفتحكاالقدسبالبكاءأكالكبلـ؟!

إفالفاتحيفاألكليفمفالمسمميفكقكاتيـالتيكانتتحاصرالقدسكتضيؽعميياالخناؽ
فيسبي كأنفسيـ يجاىدكفبأمكاليـ أكؿاهللككانكا الشيادة يرجكفإحدلالحسنييف) ككانكا

 ِرَباطِ  َوِمفْ  ُقوَّةٍ  ِمفْ  اْسَتَطْعُتـْ  َما َلُيـْ  َوَأِعدُّوا النصر(،ككانكايعدكفأنفسيـكمافيقكلوتعالى:
ُكـْ  المَّوِ  َعُدوَّ  ِبوِ  ُتْرِىُبوفَ  اْلَخْيؿِ  .]َٔاألنفاؿ:[  َوَعُدوَّ

األقصى اهللكىالمسجد الثانيالذمكضعفياألرضلعبادة المسجدالمسجد بعد
المكرمة بمكة الحراـ اهلل رسكؿ سيئؿ ،( ًضعىمىٍسًجدوأىمُّ: ؟اأٍلىٍرضًًفيكي ؿى "قىاؿىأىكَّ اٍلمىٍسًجدي:

ـي رىا قىاؿى،"اٍلحى ؟ثيَـّقيٍمتي: "قىاؿىأىمّّ ىاٍلمىٍسًجدي: قيٍمتي،"اأٍلىٍقصى ـٍ: قىاؿىبىٍينىييمىا؟كىافىكى ثيَـّسىنىةن،أىٍربىعيكفى:
ا ةيأىٍدرىكىٍتؾىأىٍينىمى مٍّْو،بىٍعديالصَّبلى ،ذلؾالمسجدالذمشرؼبأفيبنيويعقكب(ُ)(ًفيوًاٍلفىٍضؿىفىًإفَّفىصى
بعدأفبنىإبراىيـالكعبةالمشرفة  ْذ ْسَماِعيؿُ  تِ اْلَبيْ  ِمفَ  اْلَقَواِعدَ  ِإْبرَاِىيـُ  َيْرَفعُ  َواِ   َربََّنا َواِ 
الصادؽ، اْلَعِميـُ  السَِّميعُ  َأْنتَ  ِإنَّؾَ  ِمنَّا َتَقبَّؿْ  أخبر كما سنة أربعكف المسجديف بيف ككاف

بنيانومرةأخرلفيزمنو،ذلؾ-عمييماالسبلـ-ثـأعادنبياهللسميمافبفداككدالمصدكؽ
عمىأنبيائوكرسمومفبنيإسرائيؿكالييـ،فيذكرناالمسجدالذمكمماذكر،ذكرماقصاهلل

يعقكب إسرائيؿكىك ابنيعمرافبأبييـ كبمكسىكىاركف ،– السبلـ -عمييما بداكدك،
–،كبعيسىابفمريـكأمو-عمييماالسبلـ–كبزكرياكابنويحيى–عمييماالسبلـ–كسميماف

إليومفمكةالمكرمةمفالبيتمسجدبمسرلرسكؿاهلل،كمايذكرناذلؾال-عمييماالسبلـ
لمفآياتربوباألنبياءفيوإمامانبيـ،ثـعركجومنوإلىالسماكاتالعبل،ليرالحراـ،كصبلتو

بالقبمةاألكلىكأيضانالصمكاتالخمسبعدالخمسيفرحمةمفربالعالميف،الكبرلكتفرضعميو
 النبي يستقبميا كاف التي اهلل يأمره أف بالفتكحقبؿ ثـ بمكة، الحراـ البيت إلى بالتكجو
ذلؾالمسجدمفأيدمالنصارلالظالميففيزمافالخميفةالراشدعمرذاإلسبلميةالباسمةالستنقا

بفالخطاب األك، المسجد ،قصىفياألسرعمىأيدمالصميبييفبعصكرحزينةكقعفييا
نقاذهك كا  بنجاتو يد عمى األيكبي الديف صبلح العظيـ تعالى–القائد اهلل زالت-رحمو كما ،

المسجدبيفكقكع نقاذهفيأيدمالنصارلوالذكرياتتترلكمماذكرىذا ،حتىكقعأسيرانفيكا 
                                                           

.ُُّٓ(حُِٓ/ُُصحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابكاتخذاهللإبراىيـخميبل)(ُ)
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فيسنتو،كالكرسكلو،الممعكنيفمفاهللفيكتابو،ىذاالزماففييدالييكدالمغضكبعمييـ
ذلؾا بيفيزاؿيذكرنا بعد،حدكثالمبلحـ تشيدىا سيجرمفيومفأحداثقادمةلـ بما لمسجد

،كخركجالميدم ،كقتمولؤلعكر،كخركجالمسيحالدجاؿ،كنزكؿعيسىالمسمميفكالرـك
الدجاؿ،كحدكثالمقتمةالعظيمةكاإلجيازاألخيرعمىالييكدالمبلعيفحتىأفالشجركالحجر

امفاختبأخمفيـمفالييكد،كسيأتييكـكيتحررفيوالمسجداألقصىكلكفينادمالمسمميفليقتمك
 يجاىدكفكالمنصبكالجاهعمىيدالمكحديفالمخمصيفالذيفاليحاربكفمفأجؿدنيا ،إنما

.(ُ)لتككفكممةاهللىيالعميا

  فضائؿ المسجد األقصى

 أوًَل: المسجد األقصى في القرآف الكريـ

 إليو: لنبي ( اإلسراء بأ

 اأْلَْقَصى اْلَمْسِجدِ  ِإَلى اْلَحرَاـِ  اْلَمْسِجدِ  ِمفَ  َلْياًل  ِبَعْبِدهِ  َأْسَرىٰ  الَِّذي ُسْبَحافَ  قاؿاهللتعالى:
.]ُاإلسراء:[   اْلَبِصيرُ  السَِّميعُ  ُىوَ  ِإنَّوُ  آَياِتَنا ِمفْ  ِلُنِرَيوُ  َحْوَلوُ  َباَرْكَنا الَِّذي

ىذهالكاقعةالعظيمةكالمعجزةالباىرةمنوسبحانوبإسراءعيدكتابوالكريـأخبرتعالىفي
مفالمسجدالحراـإلىالمسجداألقصى.عبدهكرسكلوكخميمومحمد

 منو إلى السماوات العال: فيو باألنبياء ثـ المعراج بو  ( صالتو ٕ

أفرسكؿاهللالؾفيصحيحالبخارمعفأنسبفمقدجاءفيسنةالنبيالكريـ
( عمى(ؽابالبرأتيتقاؿ: بيضاءطكيؿفكؽالحماركدكفالبغؿ،يضعحافره كىكدابة ،

منتيىطرفوقاؿ:فركبتوحتىأتيتبيتالمقدسقاؿ:فربطتوبالحمقةالتييربطبواألنبياء،قاؿ:
ناءمفلبفبإناءمفثـدخمتالمسجدفصميتفيوركعتيفثـخرجتفجاءنيجبريؿ خمركا 

.(ِ)اخترتالفطرة،ثـعرجبيإلىالسماءفاخترتالمبف،فقاؿجبريؿ

                                                           

(.ْٕنظر:المسجداألقصىكقفاتكعبر،محمدعبدالكريـ)ا(ُ)
.ِٖٔٗ(حْْٖ/َُ(صحيحالبخارم،كتاببدءالخمؽ،بابذكرالمبلئكة)ِ)
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مفلقاءاألنبياءفيالسماكاتكفرضالصمكاتكغيرذلؾثـذكرماكقعلوبعدذلؾ
مماحدثفيتمؾالميمةالجميمة.

 ( جعؿ ا البركة حولو:ٖ

 تعالى: بيففيقكلو لممسجد]ُاإلسراء:[  َحْوَلوُ  ْكَناَبارَ  الَِّذي كقد يكف لـ فمك ،
بكرؾحكلو إذا ألنو البركاتكاقية، كبجميع لكانتكافية اآلية ىذه غير الفضيمة مف األقصى

الثمارأنياركأنبتاألقصىفأجرلحكلوحكؿالمسجدكقدبارؾاهلل،(ُ)فالبركةفيومضاعفة
كأظيرالبركة.

 ولوط عمييما السالـ ونجاتيما: ( موضع ىجرة الخميؿٗ

ْيَناهُ   قاؿتعالى: ،]ُٕاألنبياء:[   ِلْمَعاَلِميفَ  ِفيَيا َباَرْكَنا الَِّتي اأْلَْرضِ  ِإَلى َوُلوًطا َوَنجَّ
يقكؿتعالىمخبرانعفإبراىيـأنوسممواهللمفنارقكموكأخرجومف–رحمواهلل–قاؿابفكثير

 مياجران بيفأظيرىـ منيا، إلىاألرضالمقدسة الشاـ  ِفيَيا َباَرْكَنا الَِّتي اأْلَْرضِ  ِإَلى إلىببلد
قاؿالشاـ،كمامفماءعذبإاليخرجمفتحتالصخرةكافبأرضالعراؽفأنجاه   ِلْمَعاَلِميفَ 

.(ِ)اهللإلىالشاـككافيقاؿلمشاـأعقارداراليجرة

 :ر بنو إسرائيؿ بدخوليا مع موسى ( موضع األرض المقدسة التي أم٘

كبنيإسرائيؿمففرعكفككيدهكأغرؽفرعكفكممئو،أمرمكسىبعدأفنجىاهلل
اهللاهلل فضيمةبنيإسرائيؿبدخكؿبيتالمقدسككصفيا أرضمقدسةكفيىذا بككنيا

لمبقعةعمكمانكلممسجداألقصىخصكصان.

 َأْدَباِرُكـْ  َعَمىٰ  َتْرَتدُّوا َوََل  َلُكـْ  المَّوُ  َكَتبَ  الَِّتي اْلُمَقدََّسةَ  اأْلَْرَض  ُموااْدخُ  َقْوـِ  َيا قاؿتعالى:
ثـقاؿتعالىمخبرانعفتحريضمكسى"،قاؿابفكثير:]ُِالمائدة:[   َخاِسِريفَ  َفَتْنَقِمُبوا
يدييـفيزمافأبييـيعقكبلبنيإسرائيؿعمىالجيادكالدخكؿإلىبيتالمقدسالذمكافبأ

                                                           

(.ُُٓ/ٓالتفاسير،محمدالصابكني)(صفكةُ)
 (.ّّٓ/ٓتفسيرالقرآفالعظيـ،ابفكثير)(ِ)
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ثـلـيزالكابياحتىخرجكامعمكسىفكجدكالماارتحؿىككبنكهإلىببلدمصرأياـيكسؼ
بالدخكؿفيياقكمانمفالعمالقةالجباريفقداستحكذكاعميياكتممككىافأمرىـرسكؿاهللمكسى

اكعصكاكخالفكاأمرهفعكقبكابالذىابفيإليياكبقتاؿأعدائيـكبشرىـبالنصركالظفرعمييـفنكمك
التيوكالتمادمفيسيرىـحائريفاليدركفكيؼيتكجيكفإلىمصرمدةأربعيفسنةعقكبةليـ

.(ُ)"عمىتفريطيـفيأمراهلل

 ( إقساـ ا باألرض المقدسة :ٙ

ْيُتوفِ  َوالتّْيفِ   كذلؾفيقكلوتعالى: فالنكعيفمفالثمار،كذكرىذي]ُالتيف:[ َوالزَّ
تتميزبوتمؾالبقعةمفىذه لما كبيتالمقدسخاصة عامة، الشاـ بو دليؿعمىأفالمقصكد

.(ِ)الثماركىيمفمظاىرالبركةالتيبارؾاهللفييافيتمؾالببلد

 ثانيًا: المسجد األقصى في السنة النبوية

 ( شد الرحاؿ لزيارتو:ٔ

حاؿإالإلىثبلثةمساجد:رالتشدالأنوقاؿ:)جاءفيصحيحمسمـعفرسكؿاهلل
.(ّ)(المسجدالحراـ،كالمسجداألقصى،كمسجدمىذا

يارسكؿاهللإنينذرت)عفجابربفعبداهللأفرجبلنقاؿ–رحمواهلل–كركلالبخارم
بلثمرات،فقاؿإففتحاهللعميؾأفأصميفيبيتالمقدس،فقاؿ:"صؿىاىنا"فأعادعميوث

"فشأنؾإذف")(ْ).

 ( ثاني المسجديف:ٕ

؟قاؿ:المسجداهلل:أممسجدكضعفياألرضأكؿقمتيارسكؿقاؿ:)عفأبيذر
قمت: الحراـ، األقصى، المسجد قاؿ: أم؟ فأييما:قمتثـ قاؿ: أربعكفسنة، قاؿ: بينيما؟، كـ

.(ٓ)(أدركتفصؿفيكمسجد

                                                           

 (.ِٕ/ّ(تفسيرالقرآفالعظيـ)ُ)
 (.ِٗ(فضائؿالمسجداألقصى،محمكدبفالجميؿ)ِ)
(ّ(  .ِّّٖ(حّٕٔ/ْ(صحيحمسمـ،كتابالتفسير،بابسفرالمرأةمعمحـر
.ُّْْ(حُّٕ/ُْخارم،كتابالتفسير،بابقكلوأسرلبعبدهليبلنمفالمسجدالحراـ)(صحيحالبْ)
 .ُُّٓ(،حُِٓ/ُُاهللإبراىيـ)وتعالىكاتخذبابقكلكتابالتفسير،صحيحالبخارم،(ٓ)
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 تيف:( أولى القبمٖ

قدـالمدينةنزؿعمىيبزبأفالناركلالبخارمأيضانعفالبراءبفع كافأكؿما
أكسبعةعشر أكقاؿأخكالومفاألنصاركأنوصمىقبؿبيتالمقدسستةعشرشيران أجداده
شيران،ككافيعجبوأفتككفقبمتوقبؿالبيتكأنوصمىأكؿصبلةصبلىاصبلةالعصركصمى

 قكمو باهلللقدمعو أشيد فقاؿ: راكعكف كىـ فمرعمىأىؿمسجد فخرجرجؿممفصمىمعو
قبؿمكةفداركاكماىـقبؿالبيتككانتالييكدقدأعجبيـإذكافيصميصميتمعرسكؿاهلل

المقدسكأىؿالكتابفمماكلىكجيوقبؿالبيتأنكركاذلؾ،كذكرالبراءأنوماتعمىبيتقبؿ
فمـندرمانقكؿفييـفأنزؿاهللتعالى:القبمةقبؿأ  ِلُيِضيعَ  المَّوُ  َكافَ  َوَما فتحكؿرجاؿكقتمكا

(ُ).]ُّْالبقرة:[ ِإيَماَنُكـْ 

  لو: ( دعاء سميماف ٗ

لمابنىبيتالمقدسأفسميمافبفداككد)عفعبداهللبفعمركعفرسكؿاهلل
ممكانالينبغيحكمانيصادؼحكموفأكتيو،كسأؿاهللخبلالنثبلثة:سأؿاهللسأؿاهلل

حيففرغمفبناءالمسجدأفاليأتيوأحدالينيزهالصبلةفيوألحدمفبعدهفأكتيو،كسأؿاهلل
.(ِ)(أفيخرجومفخطيئتوكيكـكلدتوأمو

 ( فضؿ الصالة في المسجد األقصى ٘

صبلةفيمسجدمخير:)قاؿرسكؿاهللعفأبيىريرةأكعفعائشةأنياقالت:
.(ّ)(الحراـمفألؼصبلةفيماسكاهمفالمساجدإالالمسجد

 أىمية المسجد األقصى ومكانتو خالصة المطمب السابؽ:

فكانتمقدسة،إنمايقاتؿلتككف إفالمؤمفاليقاتؿلمجرداسترجاعقطعةأرضحتىكا 
زىاقو،كقدامةديفاهللتؿإلقكممةاهللىيالعميا،كيقا ،كيقاتؿلنصرةالتكحيدكإلبطاؿالشرؾكا 

                                                           

 .ُِْٔ(حُِْ/ُّنفسالمصدر،بابقكلوتعالىسيقكؿالسفياءمفالناس)(ُ)
 اؿعنواأللباني)صحيح(.،قٖٔٔ(حٔٗ/ّاألقصىكالصبلةفيو)الصغرل،فضؿالمسجد(سنفالنسائيِ)
،)حديثصحيح(.ُّْٕ(حْْٓ/ُٓ(مسندأحمد)ّ)
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مفمكةكترؾالبيتالحراـالذمىكأعظـحرمةكمكانةمفالمسجداألقصىثـىاجرالنبي
لماتمكفعادإليوكمعوجماعةالمكحديففطيرهمفأرجاسكأجناسالشرؾكالمشركيفكماقاؿ

 اَلةَ  َأَقاُموا اأْلَْرضِ  ِفي كَّنَّاُىـْ مَ  ِإفْ  الَِّذيفَ  تعالى:  َعفِ  َوَنَيْوا ِباْلَمْعُروؼِ  َوَأَمُروا الزََّكاةَ  َوآَتُوا الصَّ
.]ُْالحج:[  اأْلُُمورِ  َعاِقَبةُ  َوِلمَّوِ  اْلُمْنَكرِ 

 َوَعدَ  فيالتمكيففيقكلوتعالى:كاليمكفالمؤمففياألرضحتىيحقؽشرطاهلل
اِلَحاتِ  َوَعِمُموا ِمْنُكـْ  آَمُنوا الَِّذيفَ  المَّوُ   َقْبِمِيـْ  ِمفْ  الَِّذيفَ  اْسَتْخَمؼَ  َكَما اأْلَْرضِ  ِفي َلَيْسَتْخِمَفنَُّيـْ  الصَّ

 ِبي ُيْشِرُكوفَ  ََل  يَيْعُبُدوَننِ  َأْمًنا َخْوِفِيـْ  َبْعدِ  ِمفْ  َوَلُيَبدَّْلنَُّيـْ  َلُيـْ  اْرَتَضىٰ  الَِّذي ِديَنُيـُ  َلُيـْ  َوَلُيَمكَّْنفَّ 
اَلةَ  َوَأِقيُموا﴾ ٘٘﴿اْلَفاِسُقوفَ  ُىـُ  َفُأوَلٰػِئؾَ  ِلؾَ ٰ  ذَ  َبْعدَ  َكَفرَ  َوَمفْ  َشْيًئا  الرَُّسوؿَ  َوَأِطيُعوا الزََّكاةَ  َوآُتوا الصَّ
 َوَلِبْئَس  النَّارُ  َواُىـُ َوَمأْ  اأْلَْرضِ  ِفي ُمْعِجِزيفَ  َكَفُروا الَِّذيفَ  َتْحَسَبفَّ  ََل ﴾ٙ٘﴿ ُتْرَحُموفَ  َلَعمَُّكـْ 

.]النكر[ ﴾ ٚ٘﴿اْلَمِصيرُ 

فيجبعميناأفنحمياألقصىمفدنسالييكدكمفالحفرياتالتييحفركنياأعداءالديف 
األنجاس،كعمىالمسمميفأفيقفكاكقفةأخكةكتكاتؼمفأجؿتحريرالمسجداألقصى.



 ا:إقامة الصالة والخشوع فييالمطمب الثالث: 

ـالقيامة،كمفعظيـأمرىاأنياإفالصبلةىيعمكدالديف،كىينكركنجاةلصاحبيايك
الفرضالكحيدالذمفرضفيالسماء،كىيأكؿمايحاسبعميوالعبديكـالقيامة،فإفصمحت
كلبالصبلة مفأنكرالمنكرات، كترؾالصبلة ففسدتفسدسائرعممو، صمحسائرعممو،كا 

عمىالخاشعيف،كبٌيفعظيـأجرىـ–سبحانو–مرتياىكالخشكعفييا،كقدأثنىاهللكأساسياكث
وفَ و   قاؿتعالى: .]َُٗاإلسراء:[ ُخُشوًعا َوَيِزيُدُىـْ  َيْبُكوفَ  ِلْْلَْذَقافِ  َيِخرُّ

لقدبينتسكرةاإلسراءأفمفأىـطرؽالفبلحالخشكعفيالصبلة،كذلؾألفالصبلة
ديف،كنظرانألىميتيافإنوقدابتدأبيا.ىيعمكدال

أىؿ أما المنافقكف، كمفبينيـ الناس، كثيرمف يستثقميا بيفاهللتعالىأفالصبلة لقد
الذي فييا كالتدبر تعالى:فالخشكع قاؿ يسيرة، خفيفة عمييـ إنيا إلييا القياـ  َواْسَتِعيُنوا يحبكف
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ْبرِ  اَلةِ  ِبالصَّ نََّيا َوالصَّ كافرسكؿاهلل]ْٓالبقرة:[ اْلَخاِشِعيفَ  َعَمى ِإَلَّ  َكِبيَرةٌ لَ  َواِ  لقد ،سيد
أمرى أمره أىمو (الخاشعيفالمتدبريفإذا بيا أرحنا الصبلة أقـ ( قائبلن: عفمعنى(ُ)ببلالن أما ،

أمإذاقامكا َصاَلِتِيـْ  يفِ  ُىـْ  الَِّذيفَ  ،يقكؿتعالى َخاِشُعوفَ  َصاَلِتِيـْ  ِفي ُىـْ  الَِّذيفَ   قكلو:
فيياخاشعكف،كخشكعيـفيياتذلميـهللفييابطاعتو،كقياميـفييابماأمرىـبالقياـبوفييا،كقيؿ

كانكايرفعكف يا،فنيكابيذهاآليةلكأبصارىـفيياإلىالسماءقبؿنزإنيانزلتمفأجؿأفالقـك
.(ِ)عفذلؾ

فيالصبلة،فقاؿ:)لكخشعبمحيتورألرجبلنيعبثكركمعفأبيىريرةأفالنبي
.(ّ)قمبولخشعتجكارحو(

األسبابتدبراآليات ىذه كمفأىـ فيالصبلة تؤدمإلىخشكعالفرد إفىناؾأسبابان
المقركءة،كبقيةأذكارالصبلةكالتفاعؿمعيا،كاليحصؿالتدبرإالبالعمـبمعنىمايقرأفيستطيع

وا َلـْ  َربِّْيـْ  ِبآَياتِ  ُذكُّْروا ِإَذا َوالَِّذيفَ  جالدمعكالتأثرقاؿاهللتعالى:التفكرفينت  ُصمِّا َعَمْيَيا َيِخرُّ
كافالنبي]ّٕالفرقاف:[  َوُعْمَياًنا الطمأنينةفيالصبلة، )،كىناؾأسبابأخرلكمنيا

.(ْ)يطمئفحتىيرجعكؿعظـإلىمكضعو(

)أكؿمااليمافمايفقدهالمسممكفمفدينيـ،كماقاؿحذيفةبفإفالخشكعىكأكؿ
تفقدكفمفدينكـالخشكع،كآخرماتفقدكفمفدينكـالصبلة،كربمصؿالخيرفيو،كيكشؾأف

(ٓ)تدخؿالمسجدفبلترلفييـخاشعان!!(

كآث عداىا عما كاشتغؿبيا ليا يحصؿلمففرغقمبو إنما عمىكالخشكعفيالصبلة رىا
فيالحديثعفأنسعفرسكؿاهلل،كماقاؿالنبي(ٔ)غيرىا،كحينئذتككفراحةلوكقرةعيف

:كالنساء،كجعمتقرةعينيفيالصبلة(،الطيبمفدنياكـثبلث:)حببإليأنوقاؿ(ٕ).

                                                           

.،قاؿاأللباني)حديثصحيح(ْٖٓٗ(حِٔٗ/ْسنفأبكداككد،كتاباألدب،بابفيصبلةالمتعة،)(ُ)
 (ْٗٔ/ُٗ)القرآف،محمدبفجريرالطبرم(انظر:جامعالبياففيتأكيؿِ)
(.َِّ/ُّ)يانيفياء،نعيـأحمدبفعبداهللاألص(حميةاألكلياءكطبقاتاألصفّ)
(.حيح،)حديثصَّٕ(حُْٗ/ُابافتتاحالصبلة)سنفأبيداككد:كتابالصبلة،ب(ْ)
(.ُِٓ/ُالسالكيف،البفالقيـ)ج(انظر:مدارٓ)
(.َّْ/ٓتفسيرالقرآفالعظيـ،البفكثير)(ٔ)
،حكـعنواأللباني)حسفّّٗٗ(حُٔ/ٕ)تابعشرةالنساء،بابحبالنساء،(أخرجوالنسائي:كٕ)

.صحيح(
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لتدبرماوالخشوع في الصالة: سكاىا، ىكالخضكعبجمعاليمةليا،كاإلعراضعما "
لمرضاتويج الطالب لربو الخاضع مكقؼ كمف القرآف كتبلكة كالتسبيح التكبير مف فييا رم

.(ِ)،كالخشكعفيالصبلةتعنيأفتككفمقببلنعمىاهلل(ُ)بطاعتو"

كقيؿ:"الخشكعفيالصبلةىكجمعاليمةكاإلعراضعماسكىا،كالتدبرفيمايجرمعمىلسانو
.(ّ)مفالقراءةكالذكر"

يجاكزبصرهمصبلهكأفاليمتفتكاليعبثكاليسدؿكاليفرقعأصابعوكاليقمبكأفال
الحصىكنحكذلؾ.



الخضكعكالتذلؿهللكالخكؼمفاهللتعالى،كمحموالقمب،فإذاأفالخشكع:)(ْ)كعفأبيالدرداء
.(ٓ)(خشعخشعتالجكارحكميالخشكعو،إذىكممكو

المصميفبليمتفتفييابرأسوكالبطرفوكالكالخشكعفيالصبلةيككف، بأفيسكففييا
بقمبومعرقةقمبكدمكععيف،كىذهأكمؿحاالتالخشكعفيالصبلة،كدكنياأفيطمئفكاليمتفت

 تعالى: قكلو ضمنيا الصفة ىذه أكثرىا في بقمبو كال بعينو كال  َصاَلِتِيـْ  ِفي ُىـْ  الَِّذيفَ  برأسو
.(ٔ) ]ّالمؤمنكف:[  َخاِشُعوفَ 

ىكعبارةعفخضكعكتذلؿالجكارحكترى الباحثة أف الخشوعو  عمى: قباليا اهللتعالىا 
كاستشعارانليذهالجكارحبكقكفيابيفيدماهلل.

                                                           

(.ِٔ/ُتفسيرابففكرؾ،لمحمدبففكرؾاألنصارماألصبياني)(ُ)
محمدمكيبفأبيطالبيالقرآفكتفسيرهكأحكامو،ألبانيانظر:اليدايةإلىبمكغالنيايةفيعمـمع(ِ)

(.ّْْٗ/ٕحمكشبفمحمدالقيركاني)
(.ّٗٓ/ّمحمدالحسيفبفمسعكدالبغكمالشافعي)يلـالتنزيؿفيتفسيرالقرآف،ألبمعا(ّ)
غزكةبدر،ككافحكـ(أبكالدرداء:ىكعكيمربفزيد،كيقاؿ:ابفعبداهللاألنصارمالخزرمي،أسمـبعدْ)

(.ُٗٓ/ْىػ،انظر:أسدالغابة)ِّىذهاألمو،كليقضاءدمشؽ،كبياتكفيفيسنة
(.ُْ/ُٖر،كىبةالزحيمي)نيالتفسيرالم(ٓ)
(.َٓٓ،ّلعميالكبير،أبكبكرالجزائرم)(أيسرالتفاسيرلكبلـأ)
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َٔ 

 

إذاخمتالصبلةمفالخشكع، كلذلؾفإفالخشكعفيالصبلةيصمحالصبلةنفسيا،أما
ينتبوإلىذلؾ،فيطمئففيصبلتو،كييككفمفأىؿفإفصبلتوتبطؿ،كلذلؾعمىاإلنسافأف

الفبلحالذيفتحدثاهللتعالىعنيـ،كبيفأنيـمفأىؿاإليمافكالصبلح.

المنيجيةىيفيغايةاألىمية،بو،لذلؾفإفىذهكنظرانألىميةالخشكع،فقدابتدأاهلل
يف.ياتتعمؽبركفىاـأالكىكالصبلة،كالتيىيعمكدالدألن

  منيج الخشوع في اإلصالح والتغيير:

تعالى: قكلو في بيف تعالى اهلل ـْ ُخُشوًعا  إف وَف ِلْْلَْذَقاِف َيْبُكوَف َوَيِزيُدُى [وَيِخرُّ
فيذهاآليةتدؿعمىفضؿالخشكعفيالصبلة،كأنومفطريؽالفبلحكالصبلح،]َُٗاإلسراء:

ىيعمكد ألفالصبلة كاآلخرة، صمحتفيالدنيا ذا كا  كالمنكر، الديفكىيتنيىعفالفحشاء
يصمحعمؿاإلنساففيالمجتمعالذميعيشفيو،كيبتعدعفالمنكرات،كعفاألشياءالمحرمة،
كقدينعكس فإفصبلتوغيرصحيحة، الفردخاليةمفالطمأنينةكالخشكع، كانتصبلة إذا أما

المجتمع.عمىذلؾبشكؿسمبي

مف المسمـ بالرياءكليحذر محشكان كباطنو خاشعان الظاىر في يككف بأف تكمؼالخشكع
:"إياكـكخشكعالنفاؽ!فقيؿلو:كماىكخشكعالنفاؽ؟قاؿ:(ُ)كالنفاؽ،يقكؿحذيفةبفاليماف

.(ِ)أفترلالجسدخاشعانكالقمبليسبخاشع"

 

 

 

 
                                                           

عبس،حمفاءبنياألشيؿ،كيكنىأباعبداهلل،شيدأحدان(حذيفةبفاليماف:ىكحسبؿبفجابر،مفبنيُ)
كمابعدذلؾمفالمشاىد،كتكفيبالمدائفسنةستكثبلثيف،كقدجاءهنعيعثمافبيا،كقدكافنزؿالككفة

(.ُِٗ/ِكالمدائف،كلوعقببالمدائف،كقدتثبتناخبرهفيماشيدأحد،انظر:تيذيبالتيذيب)
(.َِٓ/ُدارجالسالكيف،ابفقيـالجكزية)(انظر:مِ)
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ُٔ 

 

 ىالؾ األمـ السابقة المطمب الرابع: 

ذَ  قكلوتعالى:-ُ  َفَدمَّْرَناَىا اْلَقْوؿُ  َعَمْيَيا َفَحؽَّ  ِفيَيا َفَفَسُقوا ُمْتَرِفيَيا َأَمْرَنا َقْرَيةً  ُنْيِمؾَ  َأفْ  َأَرْدَنا اَواِ 
﴾ ٚٔ﴿ َبِصيرًا َخِبيرًا ِعَباِدهِ  ِبُذُنوبِ  ِبَربّْؾَ  َوَكَفىٰ  ُنوحٍ  َبْعدِ  ِمفْ  اْلُقُروفِ  ِمفَ  َأْىَمْكَنا َوَكـْ ﴾ ٙٔ﴿ َتْدِميرًا
]اإلسراء[.
 

 اهللعندكقاؿابفكثير:"اآليةإنذارالكفارقريشكالمعنىأنكـأيياالمكذبكفلستـأكـر
الخبلئؽفعقكبتكـأكلىكأحرل"،منيـ .(ُ)كقدكذبتـأشرؼالرسؿكأكـر

اإلرادة كتمؾ التنجيزمإلرادتو التعمؽ قرية ىبلؾ اهلل: إرادة معنى " : ابفعاشكر ذكر
.(ِ)لىالمرادعندحصكؿأسبابوكىيالمشارإلييابقكلو:أمرنامترفييا"تتكجوإ


اآليةإذاأردناىبلؾقكـمفاألقكاـأمرناالمتنعميففيياكالقادةكالرؤساءبالطاعةفمعنى

كخرجك أمرنا فعصكا فكجبعمىلسافرسمنا كفجركا كفسقكا عفطاعتنا العذاببالفسؽمعا ييـ
.(ّ)كناىـإىبلكانمريعاكالطغياففأىم




فْ  قكلوتعالى:-ِ  َكاف َشِديًدا َعَذاًبا ُمَعذُّْبوَىا َأوْ  اْلِقَياَمةِ  َيْوـِ  َقْبؿَ  ُمْيِمُكوَىا َنْحفُ  ِإَلَّ  َقْرَيةٍ  ِمفْ  َواِ 
ُلوفَ  ِبَيا بَ َكذَّ  َأفْ  ِإَلَّ  ِباآْلَياتِ  ُنْرِسؿَ  َأفْ  َمَنَعَنا َوَما ﴾ٛ٘﴿ َمْسُطورًا اْلِكتَابِ  ِفي ِلؾٰ  ذَ   َثُمودَ  َوآَتْيَنا اأْلَوَّ

 .]اإلسراء[ ﴾ ٜ٘﴿ َتْخِويًفا ِإَلَّ  ِباآْلَياتِ  ُنْرِسؿُ  َوَما ِبَيا َفَظَمُموا ُمْبِصَرةً  النَّاَقةَ 

قدقدراهللأفيجيءيكـالقيامةككجوىذهاألرضخاؿمفالحياة،فاليبلؾينتظركؿ
لؾفإنوقدرالعذابلبعضىذهالقرلبماترتكبمفذنكبذلؾماحيقبؿذلؾاليكـالمكعكد،كذ

ركزفيعمـاهلل،كاهلليعمـماسيككفعمموبماىككائف،فالذمكافكالذمسيككفكموبالقياس
إلىعمـاهللسكاء.

                                                           

(.ُّٕ/ِ(تفسيرالقرآفالعظيـ)ُ)
(.ُٖٗ/ٖ(التحريركالتنكير)ِ)
(.ُْٓ/ِ(صفكةالتفاسير،محمدالصابكني)ّ)
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ِٔ 

 

كقدكانتالخكارؽلصاحبالرساالتلتصديؽالرسؿكتخكيؼالناسمفعاقبةالتكذيب
لعذاب،كلكفلـيؤمفبيذهالخكارؽإالالمستعدةقمكبيـلئليماف،أماالجاحدكففقدكىياليبلؾبا

كذبكابيافيزمانيـ،كمفىناجاءتالرسالةاألخيرةغيرالمصحكبةبالخكارؽ.

إفمعجزةاإلسبلـىيالقرآفكىككتابيرسـمنيجانكامبلنلمحياةكيخاطبالفكركالقمب،
كيبقىمفتكحالؤلجياؿالمتتابعةتقرؤهكتؤمفبوإلىيكـالقيامة،كىناؾالكثيركيمبيالفطرةالقكيمة

ممفكانكايشاىدكفاآلياتكلـيؤمنكابياكقدجذبالسياؽالمثؿبثمكدالذيفجاءتيـالناقةكفؽ
اهللبيبل لكعد اليمكةتصديقان مكارد كأكردكىا أنفسيـ بيا فظممكا آيةكاضحة كاقترحكا طمبكا ؾما

المكذبيفباآليةالخارقة،كماكانتاآلياتإالإنذارانكتخكيفانبحتميةاليبلؾبعدمجيءاآليات.

ألنيا بالخكارؽ مصحكبة غير األخيرة الرسالة تجيء اقتضتأف البشرية التجارب ىذه
تخا البشرم الرشد رسالة كألنيا ، يراىا كاحد جيؿ رسالة ال جميعيا المقبمة األجياؿ طبرسالة

إدراكوالذميتخذبوبشريتوكالذممفأجموكرمواهللعمى مدارؾاإلنسافجيبلنبعدجيؿ،كتحتـر
(ُ)كثيرمفخمقو.

 

ّ- تعالى:  َلوُ  َفَقاؿَ  َجاَءُىـْ  ِإذْ  ِإْسرَاِئيؿَ  َبِني َفاْسَأؿْ  َبيَّْناتٍ  آَياتٍ  ِتْسعَ  ُموَسىٰ  آَتْيَنا َوَلَقدْ  قاؿ
 السََّماَواتِ  َربُّ  ِإَلَّ  َىٰػُؤََلءِ  َأْنَزؿَ  َما َعِمْمتَ  َلَقدْ  َقاؿَ ﴾ ٔٓٔ﴿ َمْسُحورًا ُموَسىٰ  َيا ُظنُّؾَ أَلَ  ِإنّْي ِفْرَعْوفُ 
نّْي َبَصاِئرَ  َواأْلَْرضِ   َفَأْغَرْقَناهُ  اأْلَْرضِ  ِمفَ  َيْسَتِفزَُّىـْ  َأفْ  َفَأرَادَ ﴾ ٕٓٔ﴿ َمْثُبورًا ِفْرَعْوفُ  َيا أَلَُظنُّؾَ  َواِ 

 .]اإلسراء[  ﴾ٖٓٔ﴿ َجِميًعا َمَعوُ  َوَمفْ 

حجج أنيا مكسىبفعمرافتسعآياتبيناتتبيفلمفرآىا آتينا كلقد " يقكؿالطبرم:
التسع كقيؿ نبكتو كحقيقة عمىصدقو البحر،آياتلمكسىشاىدة لسانو، عصاه، يده، البينات:
.(ِ)الطكفاف،الجراد،القمؿ،الضفادع،كالدـآياتمفصبلت"

                                                           

(.ْٕٓ/ُٕ(،جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،الطبرم)ُِْ،َِْ/ٓ(انظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب)ُ)
(.ُْٓ/ُٕ(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف)ِ)
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ّٔ 

 

كبنيإسرائيؿيذكرلتناسقومعسياؽالسكرةكذكرالمسجدىذاالمثؿمفقصةمكسى
مكسى بنيإسرائيؿكسيدنا كطرؼمفقصة بذكراألقصىفيأكليا ككذلؾيعقبعميو ،

كمصيرالمكذبيف القريبفيسياؽالسكرة القيامة لمناسبةمشيد كالمجيءبفرعكفكقكمو اآلخرة
فكممة َمْسُحورًا ُموَسىٰ  َيا أَلَُظنُّؾَ  ِإنّْي ِفْرَعْوفُ  َلوُ  َفَقاؿَ فيىذاالمشيدبالبعثالذمصكره

كالطغيافكاإليذاءالتصدرفيعرؼالطاغيةإالمف إلىترؾالظمـ الحؽكتكحيداهللكالدعكة
ي،كالأفىذهالمعانالطغاةمفأمثاؿفرعكفأفيتصكركامسحكراليدرممايقكؿ!فمايستطيع

يرفعأحدرأسوليتحدثعنياكىكيممؾقكاهالعقمية.

مكسى مطمئففأما منيران مشرقان بو قكمبالحؽالذمأرسؿ اهلللوفيك إلىنصرة
نّْي َبَصاِئرَ  َواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  َربُّ  ِإَلَّ  َىٰػُؤََلءِ  َأْنَزؿَ  َما َعِمْمتَ  َلَقدْ  َقاؿَ  كأخذهلمطغاة،  َيا أَلَُظنُّؾَ  َواِ 

ىذهَمْثُبورًا ِفْرَعْوفُ  يممؾ غيره أحد ال أف تعمـ كأنت بآياتاهلل تكذيبؾ جزاء مدمران، ىالكان ،
الخكارؽكأنيالكاضحةمكشكفةمنيرةلمبصائر،حتىلكأنياالبصائرتكشؼالحقائؽكتجمكىاعندئذ

أفيزيميـمفاأل رضكيبيدىـفكذلؾيفكرالطغاةفيالرديمجأالطاغيةإلىقكتوالمادية،كيعـز
كتكريث الظالميف بإىبلؾ سنتو كتجرم اهلل كممة الطاغية عمى تحؽ كعندئذ الحؽ، كممة عمى

.(ُ)المستضعفيفالصابريف



  إلصالح والتغيير في ىالؾ األمـ السابقةمف منيجيات ا
تيديدالمشركيفكتعميـالمسمميف. -ُ
 ؿلوكففيككف.يقكإفاهللإذاأرادشيئانأف -ِ







                                                           

(بتصرؼيسير.ِٔ/ٓ(فيظبلؿالقرآف،سيدقطب)ُ)









 املبحث انثانث
منهجياث اإلصالح وانتغيري األخالقي يف 

 سىرة اإلسراء
 :وفيو تسع مطالب

 بر الوالديف  الحث عمى المطمب األوؿ :

  واإلسراؼالتبذير النيي عف المطمب الثاني : 

 مقدمات الزنا النيي عف لثالث : المطمب ا

 المطمب الرابع : عدـ قتؿ النفس 

 المطمب الخامس: عدـ أكؿ ماؿ اليتيـ 

 المطمب السادس: الوفاء بالعيد 

 المطمب السابع: العدؿ في الميزاف

 المطمب الثامف : التثبت في العمـ

 المطمب التاسع: عدـ التكبر والغرور
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ٔٓ 

 

 الثالثالمبحث 

 في سورة اإلسراء منيجيات اإلصالح والتغيير األخالقي

 بر الوالديفالمطمب األوؿ: 

الحؽإفاهلل فبلشؾبعظيـ ككصىاإلنسافباإلحسافلمكالديف، بحقو، قرفحقيما
فبرىمابيذهالمنزلةكافحرمبالمؤمفالسعيفيكؿالذمليما،كبأفبرىماطريؽإلىالجنة،كأل

مايناؿبورضاىما،كالبركصؼعمىأعماؿالخيركالطاعةالتيتقدـلمكالديف.

تعالى:  ِعْنَدؾَ  َيْبُمَغفَّ  ِإمَّا ِإْحَساًنا َوِباْلَواِلَدْيفِ  ِإيَّاهُ  ِإَلَّ  َتْعُبُدوا َأَلَّ  َربُّؾَ  َوَقَضىٰ  كجاءقكلو
 َلُيَما َواْخِفْض ﴾ ٖٕ﴿ َكِريًما َقْوًَل  َلُيَما َوُقؿْ  َتْنَيْرُىَما َوََل  ُأؼ   َلُيَما َتُقؿْ  َفاَل  ِكاَلُىَما َأوْ  َأَحُدُىَما َبرَ اْلكِ 

.]اإلسراء[ ﴾ٕٗ﴿ َصِغيرًا َربََّياِني َكَما اْرَحْمُيَما َربّْ  َوُقؿْ  الرَّْحَمةِ  ِمفَ  الذُّؿّْ  َجَناحَ 

البكاعثكاألىداؼمفالتكاليؼكاألعماؿكالرابطةاألكلىىيفياآلياتالسا بقةتكحيد
رابطةالعقيدة،كىيرابطةاألسرة،كمفثـيربطالسياؽبرالكالديفبعبادةاهلل،إعبلنانلقيمةىذا

.(ُ)البرعنداهلل

عمىعندماسيئؿ:)أماألعماؿأحبإلىاهلل،قاؿ:الصبلةكجاءفيحديثالرسكؿ
كقتيا،قمت:ثـأم،قاؿ:برالكالديف،قمت:ثـأم،قاؿ:الجيادفيسبيؿاهلل،قاؿ:حدثنيبيف

.(ِ)كلكاستزدتولزادني(

بيذهاآلياتالندية،كالصكرالمكحية،يستجيشالقرآفالكريـكجدافالبركالرحمةفيقمكب
واىتماميـالقكمإلىاألماـإلىالذريةاألبناء،ألفالحياةىيمندفعةفيطريقياباألحياء،تكج

الصالحةالناشئةالجديدة،إلىالجيؿالمقبؿجيؿالقرآف.

                                                           

(.ُّٕ/ٓانظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب)(ُ)
.ُِِ(حِّٓ/ُبابككفاإليمافباهللأفضؿ)كتاباإليماف،صحيحمسمـ،(ِ)
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ٔٔ 

 

إفالكالديفيندفعافبالفطرةإلىرعايةاألبناء،إلىالتضحيةبكؿشيءحتىبالذاتككما
ةفإذاالخضراءكؿغذاءفيالحبةفإذاىيفتات،كيمتصالفرخكؿغذاءفيالبيضالنبتةتمتص

ىيقشر،كذلؾيمتصاألكالدكؿرحيؽككؿعافيةككؿجيدككؿاىتماـمفالكالديففإذاىي
شيخكخةفانية،إفأميميااألجؿكىمامعذلؾسعيداف.

فأمااألكالدفسرعافماينسكفىذاكموكيندفعكفبدكرىـإلىاألماـ،إلىالزكجاتكالذرية،
كىكذاتندفعالحياة.

يحتاجاآلباءإلىتكصيةاألبناء،إنمايحتاجىؤالءإلىاستجاشةكجدانيـبقكةكبعدذلؾال
.(ُ)ليذكركاكاجبالجيؿالذمأنفؽرحيقوكموحتىأدركوالجفاؼ

 :كيفية بر الوالديف

،كتقديـأمرىماعمىفعؿالنافمة،انبرىمايككفبطاعتيمافيمايأمرافبومالـيكفمحظكر
ني كالمبالغةلخدمتيماكاستعماؿاألدبكاالجتنابلما كالتكخيلشيكاتيما عنو،كاإلنفاؽعمييما يا

،كذلؾلقكلوتعالى:(ِ)كالييبةليما،فبليرفعالكلدصكتوكاليحدؽإلييما،كاليدعكىماباسميما
 الرَّْحَمةِ  ِمفَ  الذُّؿّْ  َجَناحَ  َلُيَما َواْخِفْض   

يشؼالتعبيركيمطؼ،كيبمغشغ الكجداففييالرحمةترؽكتمطؼىنا اؼالقمبكحنايا
بالسبلـ إيذانا يخفضو جناح لمذؿ ككأنما أمران، يرفض كال عينان، يرفع ال الذم الذؿ لكأنيا

.(ّ)كاالستسبلـ

 

 

                                                           

 .(ُّٖ/ٓظبلؿالقرآف،سيدقطب)انظر:في،(ٔٔ/ُٓفعاشكر)انظر:التحريركالتنكير،الطاىري(ُ)
(.ِانظر:برالكالديف،ابفالجكزم)(ِ)
(.ُّٖ/ٓانظر:فيظبلؿالقرآف،سيدقطب)(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ٕٔ 

 

 ثواب بر الوالديف

قالت:قاؿ–رضياهللعنيا–لماجاءفيحديثعائشة(ُ)إفثكاببرالكالديفالجنة
 اهلل بف:رسكؿ حارثة قالكا: ىذا؟ مف فقمت: يقرأ، فسمعتقارئان الجنة، في نمتفرأيتني (

.(ِ):كذلؾالبر،فكافأبرالناسبأمو(النعماف،فقاؿرسكؿاهلل

 مف منيجيات اإلصالح والتغيير التي تناولتيا ىذه الفقرة مف اآليات : بر الوالديف

 فيطاعة.الدعاءليمابظيرالغيببالعافيةكبسطالعمر -ُ
 مؤانستيماكالتبسطمعيما -ِ
 السبلـعمييمافيكؿصباحكمساءكالسؤاؿعفأحكاليما. -ّ
 تعميميمامايحتاجانومفأمكرالديف. -ْ
 استئذانيماعندالخركجمفالمنزؿأكالسفر. -ٓ
 استشارتيمافيماييميما. -ٔ
 قضاءحكائجيماكالمبادرةإلىذلؾ. -ٕ
 طاعتيماكااللتزاـبأمرىما. -ٖ
 عفرأيؾإلىمايريافممايحرجؾكيرضييما.العدكؿ -ٗ

ىذابعضالبرالذميقدموالكلدإلىكالديوكمعذلؾفميتذكرأنواليؤدمالحؽالذمليما
حتىلكحمميماعمىظيرهلمحجإلىالبيتالعتيؽ.

 

 

 
                                                           

 .( 1/55)  التكيجرمالرؤيا، حمود (ُ)

.اني)حديثصحيح((حكـعميواأللبِّْ/ِ(صحيحابفحباف،عبدالرازؽكابفحباف)ِ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ٖٔ 

 

 واإلسراؼ التبذيرالمطمب الثاني: 

و،ككجوأفيككفذلؾكسطانفيالمسمميفباإلنفاؽنيىعفاإلسراؼفيلماأمراهلل
أخرل: قاؿتعالىفيآية كما الحاؿ، تقتضيو كعمىما المعقكؿ،  َحقَّوُ  اْلُقْرَبىٰ  َذا َوآتِ   حدكد

.]ِٔاإلسراء:[  َتْبِذيرًا تَُبذّْرْ  َوََل  السَِّبيؿِ  َواْبفَ  َواْلِمْسِكيفَ 

 ِلؾَ ٰ  ذَ  َبْيفَ  َوَكافَ  َيْقُتُروا َوَلـْ  ُيْسِرُفوا َلـْ  َفُقواَأنْ  ِإَذا َوالَِّذيفَ  كجاءفيآيةأخرلقاؿتعالى:
.]ٕٔالفرقاف:[   َقَواًما

.(ُ)مادة)بذر(التفريؽكأصموإلقاءالبذركطرحوالتبذير في المغة:

كاففالتبذير: ما الحؽ في كمو مالو أنفؽ لك اإلنساف ف كا  حقو، غير في الماؿ إنفاؽ
.(ِ)جزءانيسيرانمفمالوفيباطؿكافتبذيرانتبذيران،كلكأنفؽ

ككانتقاؿ الزمخشري: نفاقوعمىكجواإلسراؼ، الينبغي،كا  "التبذيرتفريؽالماؿفيما
الجاىميةتنحرإبميا،كتتياسرعمييا،كتبذرأمكالياعمىالفخركالسمعة،كتذكرذلؾفيأشعارىا،

.(ّ)نوكيزلؼ"فأمراهللبالنفقةفيكجكىيا،ممايقربم

:بأفاإلسراؼتجاكزفيالكمية،كىكجيؿبمقاديرالحقكؽ.وفرؽ بيف التبذير واإلسراؼ

.(ْ)تجاكزفيمكاقعالحؽ،كىكجيؿبالكيفيةكبمكاقعيا،ككبلىمامذمكـوالتبذير:

أفاآليةجاءتناىيةعفاإلسراؼكالتبذيرفيالماؿ،أمرهبالكسطيةكاالعتداؿ:الخالصة
فيذلؾ،عمىكجواليضربالمنفؽ،كاليككفزائدانعمىالقدرالبلئؽ،فالعبرةفيمكضعاإلنفاؽ،

 ُعُنِقؾَ  ِإَلىٰ  َمْغُموَلةً  َيَدؾَ  َتْجَعؿْ  َوََل   كمصرفوحسبماتبمغإليوالقدرةكيقتضيوالحاؿلقكلوتعالى:
.]ِٗاإلسراء:[  ْحُسورًامَ  َمُموًما َفَتْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكؿَّ  َتْبُسْطَيا َوََل 

                                                           

(.ِِّٓانظر:المفرداتفيغريبالقرآف،لمراغباألصفياني)(ُ)
(.ٗٔ-ٖٔ/ٖالطبرم)القرآف،أكيؿانظر:جامعالبياففيت(ِ)
(.ْْٔ/ِالكشاؼ)(ّ)
رشادك(،ّٔ/ُٓانظر:ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبعالمثاني،شيابالديفاأللكسي)(ْ) ا 

(.ُٖٔ/ٓالعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،أبكالسعكد)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ٔٗ 

 

::"كهللدرابفعباس،كابفمسعكدفإنيماقاال:التبذير-رحمواهلل–كيقكؿابفعطية
اإلنفاؽفيغيرحؽ"،فيذهعبارةتعـالمعصيةكالسرؼفيالمباح.

نمانيتىذهاآليةعفاستفراغالكجدفيمايطرأأكالنمفسؤاؿالمؤمنيف،لئبليبقىم فكا 
.(ُ)يأتيبعدذلؾالشيءلوأكالنيضيعالمنفؽ

 ترى الباحثة:

تعيد غير مف كاف كيفما لقائو كا  كمكضعو كجيو غير في الماؿ إنفاؽ ىك التبذير أف
لمكاقعو،كىكمذمكـلمجاكزتو.

 َوَلَ  السَِّبيؿِ  َواْبفَ  َواْلِمْسِكيفَ  َحقَّوُ  اْلُقْرَبىٰ  َذا َوآتِ   كفيفتحالقديرلمشككاني،قكلوتعالى:
]ِٔاإلسراء:[  َتْبِذيرًا ُتَبذّْرْ 

أفمفاتصؼبالمسكنة،أكبككنومفأبناءالسبيؿحقوكالمرادفيىذهاآليةالمعنى /
التصدؽعمييمابمابمغتإليوالقدرةمفصدقةالنفؿأكممافرضواهللليمافيصدقةالفرض.

(ِ)  َتْبِذيرًا ُتَبذّْرْ  َوََل  عفالتبذيرفقاؿ:بماأمربوىاىنانيىثـلماأمر

بانتظارالرحمةكالرزؽمنوألفانتظارذلؾعبادة،ككذلؾ أمرىـ إفاهلللطيؼبالعباد
 َخْيرٌ  َوَمْغِفَرةٌ  َمْعُروؼٌ  َقْوؿٌ  :كعدىـاهللبالصدقةكالمعركؼعندالتيسيرعبادةحاضرةلقكلو

،ألفليـبفعؿالحسنةحسنة،كليذا]ِّٔالبقرة:[  َحِميـٌ  َغِنيّّ  َوالمَّوُ  َأًذى َياَيْتَبعُ  َصَدَقةٍ  ِمفْ 
ليثابعمىذلؾ يقدرعميو لـ يقدرعميومفالخير،كينكمفعؿما ينبغيلئلنسافأفيفعؿما

.(ّ)كلعؿاهلليسرلوبسببرجائو
عميودائمانفيعسرهكيسره،فإففبلينبغيلئلنسافقطعرجائومفاهللتعالىبؿيعتمد

.كجدأعطىرجاءالثكاب



                                                           

(.ُْٓ/ّالمحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز)(ُ)
(.ّٕٔ/ّانظر:فتحالقدير،لمشككاني)(ِ)
(.ْٔٓانظر:تيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمناف،عبدالرحمفالسعدم)(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

َٕ 

 

،ىذاتعميـمفاهلل]ِٗاإلسراء:[ ُعُنِقؾَ  ِإَلىٰ  َمْغُموَلةً  َيَدؾَ  َتْجَعؿْ  َوََل  قكلوتعالى:
اآليةأدباالنفاؽكضابطوكيفيةاإلنفاؽكأمرفيوباالقتصادكاالعتداؿحيثذكر فيىذه

لتكسطكاالعتداؿحسبمايقتضيوالحاؿفيظؿتعاليـالشريعةكآدابيا،فبلإسراؼكميزاتو،كىكا
كالتبذير،كالشحكالتقتير.

كالمرادالنييلئلنسافأفيمسؾإمساكانيصيربومضيقانعمىنفسوكأىموكاليكسعفي
اإلنفاؽتكسعانالحاجةإليوفيصيرمسرفانكمبذران.

اليدعفاإلمساؾفالذماليعطيشيئانجعموكلماكافالعطاءفياأل كثرباليد،عبربغؿّْ
بمنزلةمفيدهمغمكلةإلىعنقوكالعربتصؼالبخيؿبضيؽاليد،فيقكلكف:فبلفضيؽاليديف،إذا

كافبخيبلن،كقصرالباع،كفيضدهرحبالذراع،طكيؿالباع،طكيؿاليديف.

يدهمغمكلةإلىعنقوبحيثاليستطيعالتصرؼبيا.حاؿالشحيحبحاؿمفكانتكقدمثؿ

بحيثالتحفظ فيالتصرؼكاإلنفاؽبحاؿمفيبسطيده، الحد كمثؿحاؿمفيجاكز
شيئان،فإفقبضالكؼيحبسمافييا،كبسطيايذىبمافييا.

فاإلنفاؽكالبذؿحقيقةأحدطرفيياالشحكىكمفسدةلممحتاجيفكلصاحبالماؿ،إذيجمب
لذمالماؿإ كفيومفاسد إياىـ،كالطرؼاآلخرالتبذيركاإلسراؼ، الناسإياهككراىيتو ليوكراىية

كعشيرتو،ألنويصرؼمالوعفمستحقو.

ىككضعالماؿفيمكاضعوالتيأمراهللأفيصرؼفييا،فممنفسحؽكلؤلىؿوالوسط:
.(ُ)داؿفبلإفراطكالتفريطحؽ،كلمقرابةحؽ،كلممحتاجيفحؽ،كفيحدكدالكسطيةكاالعت

 َوَلـْ  ُيْسِرُفوا َلـْ  َأْنَفُقوا ِإَذا َوالَِّذيفَ    تعالى:ولكمفاآلياتالتيتحثعمىالكسطيةفيالنفقةقك
]ٕٔالفرقاف:[  َقَواًما ِلؾَ ٰ  ذَ  َبْيفَ  َوَكافَ  َيْقُتُروا

نييعفالبخؿعمىسبيؿالكناية،ألفشأف ُعُنِقؾَ  ِإَلىٰ  َمْغُموَلةً  َيَدؾَ  َتْجَعؿْ  ََل و  فقكلو:
مفغمتيدهكشدتإلىعنقوعدـالقدرةعمىالتصرؼ،كشأفالبخيؿعدـالتصرؼفيالماؿ

باإلنفاؽكغيره.

                                                           

(،كالتحريركالتنكير،لمطاىرُّٖ/ّ،كفتحالقدير،لمشككاني)(ُٖٗ/ّانظر:أحكاـالقرآف،لمجصاص)(ُ)
(.ٖٓ-ْٖ/ٓبفعاشكر)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ُٕ 

 

نييعفالتبذيركاإلسراؼ َمْحُسورًا َمُموًما َفَتْقُعدَ  اْلَبْسطِ  ُكؿَّ  َتْبُسْطَيا َوََل  قكلوتعالى:
ناية،ألفمفشأفمفبسطيدهبحيثالتقبضشيئان،كالتمسؾشيئان،شأنوشأفعمىسبيؿالك

كالندامة المبلمة فاستحؽ كاستحقاقو، لكيفيتو، كمعرفة لو، تقدير دكف اإلنفاؽ في أطمقيا مف
كالحسرة.

 كثير ابف الحافظ –يقكؿ اهلل آمران–رحمو تعالى يقكؿ " السابقة: لآلية تفسيره في
أم:ال ُعُنِقؾَ  ِإَلىٰ  َمْغُموَلةً  َيَدؾَ  َتْجَعؿْ  ََل و  فيالعيشذامانلمبخؿناىيانعفالسرؼ:باالقتصاد

أم:كالتسرؼفياإلنفاؽ، اْلَبْسطِ  ُكؿَّ  َتْبُسْطَيا َوََل   تككفبخيبلنمنكعانالتعطيأحدانشيئان،
فتعطيفكؽطاقتؾ،كتخرجأكثرمفدخمؾ".

  ََمْحُسورًا وًماَممُ  َفَتْقُعد  أمإفبخمتتبقىممكمانيمكمؾالناس،كيذمكنؾكيستغنكفعنؾكمتى
التيعجزتعف الدابة كىك كالحسير، فتككف تنفقو، بسطتيدؾفكؽطاقتؾقعدتببلشيء
 تعالى: قاؿ كما الكبلؿ، مف مأخكذ كىك تسمىالحسير، فإنيا كعجزان، فكقفتضعفان  المسير

َـّ ﴾ ٖ﴿ ُفُطورٍ  ِمفْ  َتَرىٰ  َىؿْ  َبَصرَ الْ  َفاْرِجعِ   َوُىوَ  َخاِسًئا اْلَبَصرُ  ِإَلْيؾَ  َيْنَقِمبْ  َكرََّتْيفِ  اْلَبَصرَ  اْرِجعِ  ُث
أم:كميؿعفأفيرلعيبان.]الممؾ[﴾ ٗ﴿ َحِسيرٌ 

.(ُ)ىكذافسرىذهاآليةبأفالمرادىناالبخؿكالسرؼ

كر،أماالحاسرفتصكرأنوقدحسرنفسوقكاه،"يقاؿلممعيىحاسركمحسقاؿ الراغب:
.(ِ)كأماالمحسكرفتصكرأفالتعبقدحسره"

المنقطععفالسير،مفحسرهالسفرإذابمغمنو.إف المحسور في األصؿ:

والبعير الحسير: " فبلانبعاثبو،كمنوقكلوتعالى:  اْرِجعِ  َـّ ثُ  ىكالذمذىبتقكتو،
كقيؿ:]ْالممؾ:[   َحِسيرٌ  َوُىوَ  َخاِسًئا اْلَبَصرُ  ِإَلْيؾَ  َيْنَقِمبْ  فِ َكرََّتيْ  اْلَبَصرَ  كميؿمنقطع، أم:

.(ّ)،أم:نادمانعمىماحصؿمنؾ"معناه:نادمانعمىماسمؼ،مفالحسرةالتيىيالندامة

                                                           

 (.َٕ/ٓ(تفسيرالقرآفالعظيـ)ُ)
(.ُٗٔ)المفرداتفيغريبالقرآف،الراغباألصفياني(ِ)
(.ٓٔ/ُٓني،األلكسي)ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبعالمثا(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ِٕ 

 

ْزؽَ  َيْبُسطُ  َربَّؾَ  ِإفَّ  قكلوتعالى: [  َبِصيرًا َخِبيرًا ِبِعَباِدهِ  َكافَ  وُ ِإنَّ  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمفْ  الرّْ
يشاء،]َّاإلسراء: بما المتصرؼفيخمقو القابضالباسط الرازؽ ىك أنو تعالى منو إخبار ،

 َخِبيرًا ِبِعَباِدهِ  َكافَ  ِإنَّوُ  فيغنيمفيشاء،كيفقرمفيشاء،لمالوفيذلؾمفالحكمة،كليذاقاؿ:
ربمفيستحؽالغني.أم:خبيربصي  َبِصيرًا

.(ُ)كقديككفالغنيفيحؽبعضالناساستدراجا،كالفقرعقكبة،عياذانباهللمفىذاكىذا

أي خبير بعباده، ومن الذي يصلحه بسط الرزق، وسعته    َبِصيرًا َخِبيرًا ِبِعَباِدهِ  َكافَ  ِإنَّوُ  كقكلو:

أم: َبِصيرًا  واإلقتار ويهلكه ،منهم، ومن الذي يفسده ذلك، ومن الذي يصلحه التضييق 

.(ِ)بصيربتدبيرىـكسياستيـ،فيكسبحانوأعمـبصالحعباده،كأبصربتدبيرىـ

ْزؽَ  َيْبُسطُ  َربَّؾَ  ِإفَّ  فيقكلوتعالى:–رحمواهلل–كيقكؿالشككاني  َوَيْقِدرُ  َيَشاءُ  ِلَمفْ  الرّْ
كمةبالغة،اليككفمفكسعلورزقومكرمانأم:"يكسعوعمىبعضكيضيقوعمىبعض،لح

عنده،كالمفضيؽعميوىائنانلديو".

يجكزأفيرادأفالبسطكالقبضإنماىمامفأمراهللالذمالتفنىخزائنو،فأما":كقاؿ
 ِإنَّوُ  عبادهفعمييـأفيقتصدكا،ثـعمؿماذكرهمفالبسطلمبعضكالتضييؽعمىالبعضبقكلو:

أم:يعمـمايسركفكمايعمنكف،اليخفىعميومفذلؾحافية،فيك  َبِصيرًا َخِبيرًا ِبِعَباِدهِ  َكافَ 
المتكفؿبأرزاؽ دليؿعمىأنو اآلية كفيىذه تدبيرفيأرزاقيـ، البصيربكيفية الخبيربأحكاليـ

.(ّ)"عباده

 :في التبذير واإلسراؼمف منيجيات اإلصالح والتغيير 

.ذيركاإلنفاؽفيمااليرضياهللعدـالتب-ُ

أفالرزؽبيداهلل.-ِ

التكسطفياإلنفاؽ.-ّ
                                                           

(.ُٕ/ُٓتفسيرالقرآفالعظيـ،ابفكثير)(ُ)
(.ٖٕ/ُٓالقرآف،الطبرم)أكيؿجامعالبياففيت(ِ)
(.ُّٖ/ّفتحالقدير،الشككاني)(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ّٕ 

 



 مقدمات الزناالنيي عف  المطمب الثالث:

إفاإلسبلـالعظيـماشرعإاللغايةكبرلكىيغايةساميةاليدؼ،منياالرقيبيذهاألمة
ليدل،لذلؾفإفىذهاألمةماكجدتاإلسبلمية،كنقميامفالظمماتإلىالنكر،كمفالضبلؿإلىا

كالبعدعمايغضباهللمفالمحرماتالتيحذرنامنياالقرآفإالليذهالغايةإنياعبكديةاهلل
.باجتنابيا،كمفىذهالمحرماتالزناالكريـ،كالتيأمرناالنبي

كاألسرةتبعةإفقضاءالشيكةعفطريؽالزنايجعؿالحياةالزكجيةنافمةالضركرةليا،
الداعيإلييا،لذاحذرالقرآفمفمجردمقاربةالزنا،كىيمبالغةفيالتحرز،ألفالزناتدفعإليو
شيكةعنيفة،فالتحرزمفالمقاربةأضمف،فعندالمقاربةمفأسبابواليككفىناؾضماف،كمفثـ

فيك لمكقكعفيو، تكقيان الدافعة الطريؽإلىأسبابو اإلسبلـ يأخذ كيحـر االختبلطلغيرضركرة، ره
)الخمكة،كينيىعفالتبرجبالزينة،كيحضعمىالزكاجلمفاستطاع،كيكصيبالصكـلقكلو

فعميو يستطع لـ كمف لمفرج، كأحصف لمبصر، أغض فإنو فميتزكج، الباءة منكـ استطاع مف
.(ُ)بالصكـ،فإنولوكجاء(

كصيوبالصكـكالتعفؼ،كيكرهالحكاجزالتييستطعالزكاجييكصيمفالالحديثفيذا
تمنعمفالزكاجكالمغاالةفيالميكر،كينفيالخكؼمفالعيمةكاإلمبلؽ،بسبباألكالدكيحض

.(ِ)عمىمساعدةمفيبتغكفالزكاجليحصنكاأنفسيـ،كيكقعأشدالعقكبةعمىالجريمةحيفتقع

 

 ي ما يمي:أما وسائؿ الوقاية والعالج مف جريمة الزنا في

فاالستئذافاَلستئذاف عمى بيوت اآلخريف: -ُ االستئذافكذلؾلحكـعظيمة، لقدشرعاإلسبلـ
عمىبيكتاآلخريفيحفظاإلنسافمفالكقكعفيالزنا،كذلؾعندمايدخؿاإلنسافالبيتدكف

ىذااستئذاففيقعبصرهعمىالمرأةفيالبيت،فربمافيىذهالمحظةتتحرؾشيكتو،ثـيتردد
                                                           

،بابلمفخاؼعمىنفسوالعزبة)(ُ) .َُٓٗ(حِٔ/ّصحيحالبخارم:كتابالصـك
(.َُٕ/ٓلعقؿالسميـإلىمزاياالكتابالكريـ،أبيالسعكد)انظر:إرشادا(ِ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ْٕ 

 

كالكقاية لمحفظ اإلسبلـ جاء فمذلؾ الحراـ، في يقع حتى بتدرج البيت ذلؾ الشخصعمى
 َحتَّىٰ  ُبُيوِتُكـْ  َغْيرَ  ُبُيوتًا َتْدُخُموا ََل  آَمُنوا الَِّذيفَ  َأيَُّيا َيا  كالعبلجمفىذهالجريمةلقكلوتعالى:

،فيذاخطابمف]ِٕالنكر:[  َتَذكَُّروفَ  َلَعمَُّكـْ  َلُكـْ  َخْيرٌ  ـْ ِلكُ ٰ  ذَ  َأْىِمَيا َعَمىٰ  َوُتَسمُّْموا َتْستَْأِنُسوا
 .(ُ)إلىالمصدقيفباهللكرسكلوالتدخمكابيكتانغيربيكتكـحتىيؤذفلكـاهلل

وا ِلْمُمْؤِمِنيفَ  ُقؿْ  فإفالنظرقديؤدمإلىالكقكعفيالجريمة،قاؿتعالى:غض البصر: -ِ  َيُغضُّ
 .]ّالنكر:[ ُفُروَجُيـْ  َوَيْحَفُظوا ارِِىـْ َأْبصَ  ِمفْ 

إفالقرآفالكريـحثناعمىعدـالتبرجكالزينةكىذاالخطابجاءلمنساء،عدـ التبرج والزينة: -ّ
كالثياب كالحمي العيكف في كحسنيا زانيا حتى بدنيا عمى المرأة أدخمتو ما ىي الزينة ألف

 .(ِ)كالكحؿكالخضاب
تعالىأعدلئلنسافطريقانيحفظفيونفسومفالكقكعفيالسفاحكالزنا،كىذاإفاهللالزواج: -ْ

 المكدة فيككالطريؽفيو إنوطريؽالعفاؼكالخير، الرحمةكفيوتقارباألنساببيفالناس،
 طريؽالنجاةمفىذهالفكاحشأالكىكالزكاج.

مايككنكافيحالةنفسيةبعيدةإفالذيفيرتكبكفجريمةالزنااليرتكبكنياكىـمؤمنكف،إن
عفاإليماف،كبعيدةعفمشاعراإليماف،كبعدارتكابجريمةالزناالترتضيالنفسالمؤمنةأف
الرباط ىذا مف تنفر ألنيا الشنيعة، الفعمة بتمؾ اإليماف نفسخرجتعف مع نكاح في ترتبط

فزافكعفيفة،كبيفعفيؼكزانيةإالكتشمئز،كلقدذىباإلماـأحمدإلىتحريـمثؿىذاالرباطبي
.(ّ)أفتقعالتكبةالتيتطيرمفذلؾالدنسالمنفر

إفاإليمافىكالسبيؿالذميحفظاإلنسافمففعؿالمحرمات،كىكدرعيحميصاحبو
عفالميمكاتلكفاإلنسافإذاأقبؿعمىىذهالجريمةفإنوبذلؾيككفقدخرجمفاإليمافأثناء

زنا.مباشرتولم

                                                           

(.ُْْٕ/ِالكسيط،لمزحيمي)منبرالانظر:(ُ)
(.َٗ/ْالنكتكالعيكف،لمماكردم)(ِ)
(.ْٖٖ/ْفيظبلؿالقرآف،سيدقطب)(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ٕٓ 

 

،(ُ)يقكؿ:)اليزنيالزانيحيفيزنيكىكمؤمف(كاإليمافاليجتمعمعالزنا،كالنبي

 إليوكقاؿ رجع منيا انقمع فإذا كالظمة، ككاف اإليماف، منو خرج العبد زنى إذا (
.(ِ)اإليماف(

 أما عف األسباب التي تؤدي إلى الزنا:

يجد المعاصر، الكاقع ىذا فيحاؿ الناظر المخالفاتإف مف كثير انتشرتفيو قد أنو
الشرعية،كمفىذهالمخالفاتمايمي:

فإفالكاقعيشيدذلؾ،فيذاسببخطيريؤدمإلىالكقكعفيالفاحشة،كذلؾوالتبرج: اَلختالط -ُ

،كىذهالظاىرةنراىاالخاصةحينمايختمطالرجاؿبالنساء،كذلؾفيأماكفالعمؿكالمؤسسات
مجتمعناخاصة،كفيالمجتمعاتعامة،فتخرجالمرأةإلىعممياكىيمتبرجةقدانتشرتفي

فعؿ في فتكقعيـ الشباب، تفتف فتنة أخطر المرأة كىذه ليا، الشباب رؤية إلى يؤدم مما
تركتبعدمفيالناسفتنةقاؿ:قاؿرسكؿاهللالفكاحش،عفسعيدبفزيد :)ما
االختبلطكالخمكةألنويعمـعاقبةذلؾ،(ّ)أضرعمىالرجاؿمفالنساء( لذلؾفإفاإلسبلـحـر

 .(ْ):)اليخمكفأحدكـبامرأة،فإفالشيطافثالثيما(،قاؿرسكؿاهلل
الشريعةغالء الميور: -ِ أف مع الميكر يؤدمإلىغبلء المعيشة الحاليغبلء ففيعصرنا

قاؿ:)التمسبذلؾ،فإفرسكؿاهللاإلسبلميةقدرغبتفيالميرالقميؿألنياتعمـعكاق
 .(ٓ)كلكخاتمانمفحديد(

إفكسائؿاإلعبلـأصبحتاليكـعامؿتأثيرخطيرعمىانتشار وسائؿ اإلعالـ المنحرفة: -ّ

المجتمعبعدانتشارىاككجكدالقنكاتاالنحرافيةالتيتضعاألفبلـكالمسمسبلتالبعيدةكؿالبعد

                                                           

.ِْٕٓ(حُّٔ/ّصحيحالبخارم:كتابالمظالـكالغضب،بابالنييبغيراذفصاحبو)(ُ)
 .ٔٓ(حِٕ/ُأخرجوالحاكـفيالمستدرؾ،كتاباإليماف)(ِ)
صحيح(.اسناده،كقاؿالترمذم)َِٖٕ(حَُّ/ٓسنفالترمذم:بابماجاءفيتحذيرفتنةالنساء)(ّ)
صحيح(.سناده)آُُ(حِٗٔ/ُوأحمدفيمسنده)أخرج(ْ)
.ُُِٓ(حُّ/ٕلنكاح،بابالسمطافكلي)صحيحالبخارم،كتابا(ٓ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ٕٔ 

 

يأتيفيالمجبلتمفصكرعفاألخبلؽ،كالتيتدعكإل ما ىترؾالعفةكالفضيمة،كأيضان
خميعة،كأيضانانتشارالكتبالتيتتحدثعفالجنس،كالننسالفسادفيالمجتمع،كالبعدعف
الديف كفينشر الخير، القنكاتفيعمؿ مفىذه كافباإلمكافاالستفادة أنو األخبلؽمع

 .(ُ)اإلسبلمي
ذاالسببمفأىـاألسبابالتيتؤدمإلىانتشارفاحشةالزنا،كذلؾيعدىانتشار المعازؼ: -ْ

ألفالمعازؼتثيرالشيكات،فالغناءيؤثرفيالنفكس،ككذلؾالمكسيقىتؤثرفيالذميستمع
كىذه األغاني، تخصصتفي منيا كثيران أف القنكاتيركا إلى ينظركف فالذيف كلذلؾ إلييا،

مخمةباآلدابكاألخبلؽ،فترلأفضعيفياإليمافيتأثركفبيذهاألغانيتككفالعباراتفييا
تؤدمإلىالزنا، الكمماتالخادعة،كقدتحدثالعمماءعفتأثيراألغانيفيالقمكب،كأنيا

،كيقكؿابفالجكزم:"اعمـأفسماعالغناء(ِ)يقكؿالفضيؿبفعياض:"الغناءرقيةالزنا"
أنو أحدىما: شيئيف بيف يجمع اهلل عظمة في التفكر عف القمب بخدمتو،يميي كالقياـ

الشيكاتالحسية مفجميع إلىاستيفائيا التيتدعك المذاتالعاجمة إلى يميمو أنو كالثاني:
 .(ّ)كمعظمياالنكاح.."

 لغناءبينيماعبلقةفالغناءلذةالركح،كالزناأكبرلذاتالنفس.فالزناكا

بغضالبصرألفاهللتعالىيعمـعكاقبذلؾ،فيكأمراهللفقد:غض البصر عف الحراـ -ٓ

اإلنساف،كاألمر عند فالنظرإلىالنساءيحرؾالشيكة يريدأفيصرؼعبادهعفالفكاحش،
 ىذاليسخاصانبالرجاؿبؿيشمؿالرجاؿكالنساءكذلؾ.

 العقاب المترتب عمى ىذه الجريمة

،أكمحصنان،فيذاكرانقعفيالزنا،فيكإماأفيككفبلقدبيفالقرآفالكريـعقكبةالذمي
قررت هللتعالىكىيعقكبة التيتكجبحقان المقدرة المحددة العقكبة كىك حدان فياإلسبلـ يعد

                                                           

(.ّّانظر:رسالةماجستيرمطبكعة،لمدكتكرزكرياالزميمي)(ُ)
 (.ِْٓ/ُإغاثةالميفافمفمصايدالشيطاف،ابفالقيـالجكزية)(ِ)
(.ُٖٗ/ُتمبيسإبميس:أبكالفرجالجكزم)(ّ)



 

 اإلسراءمنكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىاألول:ىالفصلى

ٕٕ 

 

لمصمحةالجماعة،كىيحؽهللتعالىكىذهالعقكبةالتقبؿاإلسقاطمفاألفرادأكالجماعةكالغاية
.(ُ)لفسادكتحقيؽالسبلمةكالصيانةمفىذهالعقكبةىيرفعا

إفاإلسبلـالعظيـقدكضعحدكدانفيالمخالفات،كمفىذهالحدكدحدالزنا،كالزانيأك
ماأفيككفبكران،فاهللتعالىيقكؿ:انأممتزكجانالزانيةإماأفيككفمحصن  َوالزَّاِني الزَّاِنَيةُ   ،كا 

،كىذاماأجمع(ِ)،فيذاىكحدالبكرإذازنا]ِالنكر:[  َجْمَدةٍ  ِماَئةَ  اِمْنُيمَ  َواِحدٍ  ُكؿَّ  َفاْجِمُدوا
العقكبةىيمقدرةمفاهلل كليسألحدعميوالعمماءكالمفسركف،كىكالجمدمائةجمدة،كىذه

،أماالزانيالمحصففحدهالرجـ،(ّ)يقدرىامفعندنفسو،كليسلكلياألمرالعفكعنيا

)خذكاعني،خذكاعني،قدجعؿاهللليفسبيبل،البكربالبكرجمدمائةكنفيسنة،يقكؿالنبي
.(ْ)كالثيببالثيبجمدهمائةكالرجـ(



 عمى اإلصالح والتغيير النيي عف مقدمات الزناأثر 

النبكية، كالسنة القرآفالكريـ التيتحدثعنيا العظيمة ىيمفالجرائـ الزنا إفجريمة
فالعكاقبالتيتنتجعفىذهالظاىرة،حيثإفانتشارىذهالفاحشةيعمؿعمىدمارفكبلىمابي

المجتمع،كبالتاليفإفأحكاـالزناقبؿنزكؿالقرآفلـتكفمكجكدة،لكفلمانزؿالقرآفالكريـبيف
ليستمجردعقكبةفقط،بؿىي ىذهاألحكاـلمناس،كذلؾمراعاةلمصمحةالناس،فعقكبةالزنا

إرشادلمناسلمكصكؿإلىالكقايةمنيا.

 

 

                                                           

(،المبسكط،َّّ/ٕ(،بدائعالصنائعفيترتيبالشرائع،الحنفي)ُُِ/ْانظر:فتحالقدير،لمشككاني)(ُ)
(.ّٔ/ٗالسرخسي)

كالجامعألحكاـ(،ََُ/ٓ(،أحكاـالقرآف،لمجصاص)ّّٓ/ّانظر:أحكاـالقرآف،البفالعربي)(ِ)
(.ُٓٔ/ُِالقرطبي)

(.ََُ/ٓانظر:أحكاـالقرآف،لمجصاص)(ّ)
.َُٗٔ(حُُّٔ/ّ:كتابالحدكد،بابحدالزنا)صحيحمسمـ(ْ)
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ٕٖ 

 

 عدـ قتؿ النفسالمطمب الرابع: 

ـَ  الَِّتي النَّْفَس  َتْقُتُموا َوََل   يقكؿتعالى: ]ّّاإلسراء:[ ِباْلَحؽّْ  ِإَلَّ  المَّوُ  َحرَّ

فتقتؿالنفكس الجكركالقيركالغمبة، كيحكميا الفكضى، الجاىميةتسكدىا كانتحياة لما
بغيركجوحؽ،كتنتيؾاألعراض،كتسمباألمكاؿظممانكعدكانان.البريئة

النييعفقتؿ فجاء اإلسبلمية، لمشريعة الكمية القكاعد كافحفظالنفكسمفأعظـ لذا
كتاباهلل في آية مف أكثر في كالتأكيد كالتشديد اهلل، أعظـالنفسالتيحـر مف ىك بؿ ،

يةالجامعة.الكصاياالتيأكصىبيافيىذهاآل

ـَ  الَِّتي كقكلو: أم:التيجعميامعصكمةبعصمةالديف،أكعصمةالعيد. المَّوُ  َحرَّ

كذلؾ األصؿ، في األنفسالمعصكمة قتؿ بو يباح ما ىك استثناه: الذم بالحؽ كالمراد
يفيحاؿكالردة،كالزنامفالمحصف،كالقصاصمفالقاتؿعمدانكعدكانان،كمايمتحؽبذلؾكالباغ

بغيو،إذالـيندفعإالبالقتؿ.

 الطبرم جرير ابف –يقكؿ اهلل ـَ  الَِّتي النَّْفَس  َتْقُتُموا َوََل  "قكلو:–رحمو  ِإَلَّ  المَّوُ  َحرَّ
اهللقتميانفسمؤمفأكمعاىد،كقكلو:ِباْلَحؽّْ  يعنيبما  ِباْلَحؽّْ  ِإَلَّ   يعنيبالنفسالتيحـر

بو،مفأفتقتؿنفسانفتقتؿقكدانبيا،أكتزنيكىيمحصنةفترجـ،أكترتدعفدينياأباحقتميا
عمىالمؤمنيفقتميابو .(ُ)"الحؽفتقتؿ،فذلؾالحؽالذمأباحاهللجؿثناؤهقتؿالنفسالتيحـر

قاؿ:)اليحؿدـامرئمسمـيشيدأفالإلوكجاءفيصحيحالبخارمأفرسكؿاهلل
ا المفارؽإال لدينو كالتارؾ الزاني، كالثيب النفسبالنفس، ثبلث: بإحدل إال اهلل رسكؿ كأني هلل

(ِ)لمجماعة(

أنوقاؿ:)اجتنبكاعفالنبيكقتؿالنفسمفالسبعالمكبقات،كماركلأبكىريرة
اهللالسبعالمكبقات،قالكا:يارسكؿاهلل،كماىف؟قاؿ:الشرؾباهلل،كالسحر،كقتؿال نفسالتيحـر

                                                           

(.َٕ/ُٓ(جامعالبيافعفتأكيؿالقرآف)ُ)
.ِّٗٔ(حُُٕ/ُِ(صحيحالبخارم،بابالبكرافيجمدافكينفياف)ِ)
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ٕٗ 

 

الغافبلت المحصنات كقذؼ الزحؼ، يكـ كالتكلي اليتيـ، ماؿ كأكؿ الربا، كأكؿ بالحؽ، إال
.(ُ)المؤمنات(

فرتبعمييا كأنكاىا، قتؿالنفسبغيرحؽأقسىالعقكباتكأشدىا فجعؿاإلسبلـعقكبة
عقكبةالقصاصمفالقاتؿفيالدنيا،كالكعيدالشديدلوفياآلخرة.

 َأيَُّيا َيا تعالى:كمفاآلياتالقرآنيةالتينيتعفالقتؿكتكعدتبأشدالعقكباتقكلو
تعالى]ُٖٕالبقرة:[ اْلَقْتَمى ِفي اْلِقَصاُص  َعَمْيُكـُ  ُكِتبَ  آَمُنوا الَِّذيفَ  كقاؿ ، :  ِْفي َوَلُكـ 

 ُمْؤِمًنا َيْقُتؿْ  َوَمفْ  :كقاؿتعالى،]ُٕٗالبقرة:[  وفَ َتتَّقُ  َلَعمَُّكـْ  اأْلَْلَبابِ  ُأوِلي َيا َحَياةٌ  اْلِقَصاصِ 
ًدا ّٗالنساء:[  َعِظيًما َعَذاًبا َلوُ  َوَأَعدَّ  َوَلَعَنوُ  َعَمْيوِ  المَّوُ  َوَغِضبَ  ِفيَيا َخاِلًدا َجَينَّـُ  َفَجزَاُؤهُ  ُمَتَعمّْ

 َوُظْمًما ُعْدَواًنا ِلؾَ ٰ  ذَ  َيْفَعؿْ  َوَمفْ ﴾ ٜٕ﴿ َرِحيًما ِبُكـْ  َكافَ  مَّوَ ال ِإفَّ  َأْنُفَسُكـْ  َتْقُتُموا َوََل   ،كقاؿتعالى:]
.]النساء[ ﴾ٖٓ﴿ َيِسيرًا المَّوِ  َعَمى ِلؾَ ٰ  ذَ  َوَكافَ  َنارًا ُنْصِميوِ  َفَسْوؼَ 



:)أكؿمايقضىيكـالقيامةعفحرمةالدـالمسمـبأحاديثكثيرةمنياكماتكمـالنبي
قاؿ:)اليزاؿالمؤمففيفسحةمفدينومالـعفالنبي،كعفابفعمر(ِ)ماء(فيالد

قاؿ:)لزكاؿالدنياأىكفاهللمفقتؿ،كركلالترمذم،كالنسائيأفالنبي(ّ)يصبدمانحرامان(
.(ْ)رجؿمسمـ(

ماىككلـتقتصرحمايةاإلسبلـفيذلؾعمىالمسمميف،بؿامتدتسماحتوكعدالتوإلى
أبعدمفذلؾ،لتشمؿكؿمفلوعيدكذمةعنداهلل.

قاؿ:،عفالنبيفقدجاءالنييكالكعيدفيقتؿالمعاىد،عفعبداهللبفعمر
فريحياليكجدمفمسيرةأربعيفعامان( .(ٓ))مفقتؿمعاىدانلـيرحرائحةالجنة،كا 



                                                           

.َِٔٓ(حُّٓ/ٗ(صحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابقكؿاهللتعالىإفالذيفيأكمكف)ُ)
.ُّٖٕ(حَّ/ٗمـ،بابالمجازاةبالدماءفياآلخرةكأنياأكؿمايقضىفيو)(صحيحمسِ)
.ّٓٓٔ(حُُٓ/ُِ(صحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابمفيقتؿمؤمنانمتعمدان)ّ)
.،حكـعميواأللباني)حديثصحيح(ُُّٓح(ِٕٓ/ٓءفيتشديدقتؿالمؤمف)(سنفالترمذم،بابماجاْ)
(ٓ)( .َِّٗ(حِّْ/َُصحيحالبخارم،كتابالتفسير،بابإثـمفقؿمعاىدانبغيرجـر
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َٖ 

 

 :عدـ قتؿ النفسمف منيجيات اإلصالح والتغيير في 

عدـالقتؿخشيةالفقر،ألفاألرزاؽبيداهلل.-ُ

التككؿعمىاهللكاألخذباألسبابفيجميعأمكرالحياةألفالمعطيىكاهلل.-ِ

 

  عدـ أكؿ ماؿ اليتيـالمطمب الخامس: 

]ّْاإلسراء:[ ُشدَّهُ أَ  َيْبُمغَ  َحتَّىٰ  َأْحَسفُ  ِىيَ  ِبالَِّتي ِإَلَّ  اْلَيِتيـِ  َماؿَ  َتْقَرُبوا َوََل  قاؿتعالى:

لمانيىسبحانوعفإزىاؽالنفس،كقتميابغيرحؽ،أتبعوبالنييىناعفإتبلؼاألمكاؿ
الذيفماتآباؤىـكىـصغارلـ بالحفظكالرعايةأمكاؿاليتامى، بغيرحؽ،ككافأكالىا كأخذىا

لحفظكالحماية،كذلؾبحكـصغريبمغكاالحمـ،حيثالجيؿبالرعاية،ككيفيةالتدبر،كالعجزعفا
السف،كضعؼالحاؿ،لذافييأجدركأكلىبأفتحذركتعىكتصاف.

مبالغةفيالنييعفمباشرتياكأكميا. اْلَيِتيـِ  َماؿَ  َتْقَرُبوا َوََل  كلذلؾجاءالنييعفقربانيا:

بمغوخرجاسـلكؿمفماتأبكهمفاآلدمييف،كىكصغيرلـيبمغالحمـ،ففاليتيـ: إذا
عفىذااالسـ،كصارفيجممةالرجاؿ.

قاؿأبكبكربفالعربي:"كحقيقةاليتيـ:االنفراد،فإفرشدعندالبمكغ،كاستقؿبنفسوفي
النظرلياكالمعرفةبمصالحيا،كالنظربكجكهاألخذكاإلعطاءمنيا،زاؿعفاسـاليتيـ،كمعناهمف

فبمغالحمـ،كمستمرف يغرارتوكسفيو،متمادعمىجيالتوزاؿعفاسـاليتيـحقيقة،الحجر،كا 
.(ُ)كبقيعميوحكـالحجر،كتمادلعميواالسـمجازانلبقاءالحكـعميو"

كفيتفسيرابفعطية:"كاليتيـالفردمفاألبناء،كاليتـاالنفراد،يقاؿ:يتـالصبي،ييتـإذا
.(ِ)فقدأباه"

                                                           

(.َّٖ/ُ(أحكاـالقرآفألبيبكربفالعربي)ُ)
(.ّْٓ/ّ(المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز)ِ)
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ُٖ 

 

افماؿاليتيـليسالمرادمنوالنييعفمباشرتوبكؿحاؿ،أفالنييعفقربثـيبيف
بؿلكلياليتيـككصيوأفيباشرماؿاليتيـكيتكالهبالعمؿعمىمافيوإصبلحوكتنميتوكحفظو،

 كىيحفظو َأْحَسفُ  ِىيَ  ِبالَِّتي ِإَلَّ  قاؿتعالى: التيىيأحسفالخصاؿ، أمإالبالخصمة
يصمحوكينميو.كتثميره،كالسعيفيما

أمالتقربكهإال َأُشدَّهُ  َيْبُمغَ  َحتَّىٰ  ثـذكرالغايةالتيلمنييعفقربافماؿاليتيـ،فقاؿ:
 قاؿتعالى: كما إليومالو، بمغذلؾفادفعكا فإذا  َفِإفْ  بالتيىيأحسفحتىيبمغاليتيـأشده،

[  ْمَواَلُيـْ أَ  ِإَلْيِيـْ  َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمْنُيـْ  آَنْسُتـْ  يقكؿ]ٔالنساء: ىنا األشد ببمكغ المراد كفي ،
يناسرشد.:"-رحمواهلل–الشككاني كاختمؼأىؿالعمـفياألشد،فقاؿأىؿالمدينة:بمكغوكا 

لبمكغ.كقيؿ:أنوكقاؿأبكحنيفة:خمسكعشركفسنة.كقاؿعبدالرحمفبفزيدبفأسمـ:ىكا
األكلىفيتحقيؽالبمكغاألشد:أنوالبمكغإلى–رحمواهلل–يقكؿالشككاني،ثـانتياءالكيكلة

سفالتكميؼمعإيناسالرشد،كىكأفيككففيتصرفاتوبمالوسالكانمسمؾالعقبلء،المسمؾأىؿ
تعالى: قكلو كيدؿعمىىذا كالتبذير،  آَنْسُتـْ  َفِإفْ  نَّْكاحَ ال َبَمُغوا ِإَذا َحتَّىٰ  اْلَيتَاَمىٰ  َواْبَتُموا السفو

فجعؿبمكغالنكاح،كىكبمكغسفالتكميؼ،مقيدان]ٔالنساء:[ َأْمَواَلُيـْ  ِإَلْيِيـْ  َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمْنُيـْ 
.(ُ)بإيناسالرشد"

يعني قوته، وقد تكون في   َأُشدَّهُ  َيْبُمغَ  َحتَّىٰ :قكلوتعالى:-رحمواهلل–يقكؿالطبرم

دن، وقد تكون في المعرفة بالتجربة، وال بد من حصول الوجهين، فإن األشد وقعت هنا مطلقة، الب

 َفِإفْ  النَّْكاحَ  َبَمُغوا ِإَذا َحتَّىٰ  اْلَيتَاَمىٰ  َواْبَتُموا وقد جاء بيان حال اليتيم في سور النساء مقيدة، فقال:
كبمكغالنكاح،كبيفقكةالمعرفة،كىكإيناسالرشد.،فجمعبيفقكةالبدف،كى ُرْشًدا ِمْنُيـْ  آَنْسُتـْ 

فمكمكفاليتيـمفمالوقبؿحصكلوالمعرفةكبعدحصكؿالقكةألذىبوفيشيكاتو،كبقي
صعمككانالماؿلو،كخصاليتيـبيذاالشرطلغفمةالناسعنو،كتفقداآلباءألبنائيـ،فجاءالحث

اليتيـ، بأمر عمىاالىتماـ كالػتأكيد االقترابمنو أك أكمو مف كالتحذير استغبلالن–كحفظمالو،
إالبالتيىيأحسف،كماسبؽبيانو،كليسبمكغاألشدممايبيحقربمالوبغير–لضعؼحالو

.(ِ)األحسف،ألفالحرمةفيحؽالبالغثابتة

                                                           

(.ِٗٓ/ِ(فتحالقدير)ُ)
بتصرؼ.(ُّٓ-ُّْ/ٕ(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف)ِ)
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ِٖ 

 

صايةكالعنايةلقداعتنىاإلسبلـبأمراليتيـأيماعناية،فتكررفيالقرآفالكريـذكرالك
اليتيـالضعيؼ، بأمره،كىيمسؤكليةكأمانةعظمى،حمميااإلسبلـاألكلياءكاألكصياءنحكىذا
فيذلؾكحذرمف بؿشدد شاء، كيفما اليتيـ الكصيأفيتصرؼبماؿ يترؾلمكليأك لـ كما

مقاربتوإالبالتيىيأحسف،ممافيوحفظوكصبلحو.

مفمالوبالطيبمفماؿاليتيـ،فقديدفعوطمعوكجشعوإلىكمانياهعفتبديؿالخبيث
اليزيمة ماشيتو أك بالطيبمفأرضاليتيـ، الرديئة فيبدؿأرضو كجيمو، استغبلؿضعؼاليتيـ
 بالثمينةمفماشيةاليتيـ،أكأفيضـشيئانمفماؿاليتيـإلىمالوليأكموأكنحكذلؾ،قاؿتعالى:

 ُحوًبا َكافَ  ِإنَّوُ  َأْمَواِلُكـْ  ِإَلىٰ  َأْمَواَلُيـْ  تَْأُكُموا َوَلَ  ِبالطَّيّْبِ  اْلَخِبيثَ  َتَتَبدَُّلوا َوَلَ  َأْمَواَلُيـْ  اْلَيتَاَمىٰ  َوآُتوا 
.]ِالنساء:[  َكِبيرًا

كقدأمراهللتعالىاألكلياءكاألكصياءاألغنياءباالستعفاؼعفماؿاليتيـ،كأباحلمفقراء
 ُرْشًدا ِمْنُيـْ  آَنْسُتـْ  َفِإفْ  النَّْكاحَ  َبَمُغوا ِإَذا َحتَّىٰ  اْلَيتَاَمىٰ  َواْبَتُموا  ؿبالمعركؼ،قاؿتعالى:منيـاألك
 َفِقيرًا َكافَ  َوَمفْ  َفْمَيْسَتْعِفؼْ  َغِنيِّا َكافَ  َوَمفْ  َيْكَبُروا َأفْ  َوِبَدارًا ِإْسرَاًفا تَْأُكُموَىا َوَلَ  َأْمَواَلُيـْ  ِإَلْيِيـْ  َفاْدَفُعوا
.]ٔالنساء:[  َحِسيًبا ِبالمَّوِ  َوَكَفىٰ  َعَمْيِيـْ  َفَأْشِيُدوا َأْمَواَلُيـْ  ِإَلْيِيـْ  َدَفْعُتـْ  َفِإَذا ِباْلَمْعُروؼِ  َفْمَيْأُكؿْ 

 َفْمَيْأُكؿْ  َفِقيرًا َكافَ  َوَمفْ   فيقكلوتعالى:ركلاإلماـمسمـفيصحيحوعفعائشة
قالت:"أنزلتفيكاليماؿاليتيـالذميقكـعميوكيصمحو،إذاكافمحتاجانأفيأكؿ وؼِ ِباْلَمْعرُ 
.(ُ)منو"

ذاكانتىذه لقدأخذاإلسبلـكؿالضماناتالكافيةلتحصيفماؿاليتيـكحفظوكرعايتو،كا 
 القياـ عف كعجزه كضعفو صغره، حاؿ لمالو رعاية الماؿ، ذم باليتيـ القرآف مالوعناية بحفظ

كرعايةمصالحو،فإفالقرآفلـييمؿاليتيـالفقيرأيضان،بؿفرضلومفالحقكؽكالرعايةكالعناية
 َواْعَمُموا  مايصكفكرامتو،كيسدحاجتو،فجعؿلومفالماؿالعاـنصيبانمفركضان،قاؿتعالى:

  السَِّبيؿِ  َواْبفِ  َواْلَمَساِكيفِ  َواْلَيتَاَمىٰ  اْلُقْرَبىٰ  َوِلِذي مرَُّسوؿِ َولِ  ُخُمَسوُ  ِلمَّوِ  َفَأفَّ  َشْيءٍ  ِمفْ  َغِنْمُتـْ  َأنََّما
.]ُْاألنفاؿ:[

                                                           

.َُّٗح(ُِّٓ/ُْ)كتابااليماف،بابالتفسير(صحيحمسمـ،ُ)
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برعايتوكاإلنفاؽعميو،كجعؿ كأكجبعمىالجماعةالتييعيشفيكسطيااليتيـأفتقـك
 ِمْسِكيًنا ُحبّْوِ  َعَمىٰ  اـَ الطَّعَ  َوُيْطِعُموفَ  مفصفاتالمؤمنيفبرىـبالضعفاءكاليتامى،قاؿتعالى:

]ٖاإلنساف:[ َوَأِسيرًا َوَيِتيًما قاؿ بالضعفاءكاليتامى، أفمفصفاتالمؤمنيفبرىـ كما ،
.]الماعكف[﴾ ٕ﴿ اْلَيِتيـَ  َيُدعُّ  الَِّذي ِلؾَ ٰ  َفذَ ﴾ ٔ﴿ ِبالدّْيفِ  ُيَكذّْبُ  الَِّذي رََأْيتَ أ تعالى:

 بأمر اإلسبلـ عناية شعكر،إف كؿ أجمو مف كاستثارت تصكر، كؿ فاقت قد اليتيـ
يكتؼبإصدار كلـ جماعاتكأفرادان، كميا، األمة أجمو فخاطبمف كؿكجداف، كاستجاشتفيو
األكامركالنكاىي،كالبالمراقبةالظاىرةلمفيكفمكفاليتامى،بؿأكقفيـمكقؼالمحاسبمفاهلل،

 النَّْكاحَ  َبَمُغوا ِإَذا َحتَّىٰ  اْلَيتَاَمىٰ  َواْبَتُموا العباد،قاؿتعالى:الذماليندعفعمموشيءمفأعماؿ
 َغِنيِّا َكافَ  َوَمفْ  َيْكَبُروا َأفْ  َوِبَدارًا ِإْسرَاًفا تَْأُكُموَىا َوََل  َأْمَواَلُيـْ  ِإَلْيِيـْ  َفاْدَفُعوا ُرْشًدا ِمْنُيـْ  آَنْسُتـْ  َفِإفْ 

 ِبالمَّوِ  َوَكَفىٰ  َعَمْيِيـْ  َفَأْشِيُدوا َأْمَواَلُيـْ  ِإَلْيِيـْ  َدَفْعُتـْ  َفِإَذا ِباْلَمْعُروؼِ  َفْمَيْأُكؿْ  َفِقيرًا افَ كَ  َوَمفْ  َفْمَيْسَتْعِفؼْ 
.]ٔالنساء:[ َحِسيًبا

 :صالح والتغيير عدـ أكؿ ماؿ اليتيـمف منيجيات اإل

إعطاءاليتيـحقو.-ُ

.كجكببراأليتاـكرعايتيـ-ِ

 

 الوفاء بالعيد :مطمب السادسال

]ّْاإلسراء:[ َمْسُئوًَل  َكافَ  اْلَعْيدَ  ِإفَّ  ِباْلَعْيدِ  َوَأْوُفوا قكلوتعالى:

كؿماأمراهللبوكنيىعنوفيكمفالعيد،فيدخؿفيذلؾمابيفالعبدكربو،كمابيف
العبادبعضيـالبعض.

تمامووالوفاء بالعيد: بحفظوكا  ،الشرعيةعمىالكجواألكمؿ،حسبالضكابطىكالقياـ
.(ُ)كاآلدابالمرعيةفيذلؾ

                                                           

(.ِِٔ/ّ(،كفتحالقديرلمشككاني)ْٓٓ/ّ(انظر:المحررالكجيزفيتفسيرالكتابالعزيز،ابفعطية)ُ)
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أمماعاىدتـاهللتعالىعميو،مف ِباْلَعْيدِ  َوَأْوُفوا قكلو: -رحمو ا  –قاؿ اآللوسي 
التزاـتكاليفو،كماعاىدتـعميوغيركـمفالعباد،كيدخؿفيذلؾالعقكد.

دكـاهللتعالىعميوككمفكـبو.كيجكزأفيككفالمرادماعاى

.(ُ)ىكالقياـبمقتضاه،كالمحافظةعميو،كعدـنقضوواإليفاء بالعيد والوفاء بو:

أم:مسؤكالنعنو،كالمسؤكؿىناىكصاحبو،كقيؿ:إف َمْسُئوًَل  َكافَ  اْلَعْيدَ  ِإفَّ  كقكلو:
.(ِ)العيديسأؿتبكيتانلناقضو

أم:مطمكبانيطمبمفالمعاىدأفيفيبو، َمْسُئوًَل  َكافَ  َعْيدَ الْ  ِإفَّ   وقاؿ الزمخشري:
.(ّ)كأفاليضيعو

االستقامةكالثقةفيضميرالفرد،كفيحياةالجماعة،كقدأكداإلسبلـنمطفالكفاءبالعيد
عمىالكفاءبو،كتكررالحديثعنوفيصكرشتىفيالقرآفكالسنة،سكاءفيذلؾعيداهللأك

الناس،عيدالفرد،أكعيدالجماعة،كبمغفيذلؾشأكانبعيدانلـتبمغوالبشريةإالفيظؿعيد
اإلسبلـ.

 الَِّذيفَ  المَّوِ  ِعْندَ  الدََّوابّْ  َشرَّ  ِإفَّ  كلقدنعىاهللعمىالكافريفنقضيـلمعيكدبقكلوتعالى:
َـّ  ِمْنُيـْ  َعاَىْدتَ  الَِّذيفَ ﴾ ٘٘﴿ ُيْؤِمُنوفَ  ََل  َفُيـْ  َكَفُروا  َيتَُّقوفَ  ََل  َوُىـْ  َمرَّةٍ  ُكؿّْ  ِفي َعْيَدُىـْ  َيْنُقُضوفَ  ُث

﴿٘ٙ ﴾]األنفاؿ[.

إفنقضالعيكدكنبذالمكاثيؽدليؿانتزاعالثقة،كدناءةاليمةكضعؼالعزيمة،كمفكاف
ف مجتمعانشاعفيوبيذهالمثابةفكيؼتستقيـحياتو،ككيؼتككفالمعاممةمعوكىكالعيدلو؟كا 

ىذاالخمؽليكمجتمعفزعقمؽمضطرب،فبلثقةكالأماف،كالتقديرلصمةأكاحتراـلعيدأكذمة
أكميثاؽ.

كالوسمـ،كعنكافسمككوكخمقوفيكؿأحكمفأجؿأفيككفالكفاءبالعيدىكطابعالم
أنومسؤكؿعفعيدهأماـكمعامبلتو،أقامواإلسبلـعمىأساسمفالعقيدة،كحيفيشعرالمسمـ

،فمفيخكفأكيغدرفيعيدأكميثاؽأقرتوالشريعة،كمعأمشخصكافقريبانأكبعيدان،اهلل
                                                           

(.ٖٕ/ُٓ(ركحالمعانيفيتفسيرالقرآفالعظيـكالسبعالمثاني)ُ)
(.ِّْ/ّلمشككاني)(فتحالقدير،ِ)
(.ْْٖ/ِ(الكشاؼ)ّ)
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قكيايأكضعيفان،مسممانأكغيرمسمـ،ألنوالينظرإلىالعيدباعتبارهعقدانبينوكبيفغيرهكازعو
ارهأيضانعقدانبينوكبيفاهلليثابعمىالكفاءالمصمحةالمجردةبيفالطرفيف،بؿينظرإليوباعتب

بو،كيعاقبعمىنقضو،باعتبارهخائنانألمانةالديف،معتديانعمىحقكؽاآلخريف،كمفثـاقترف
. َمْسُئوَلً  َكافَ  اْلَعْيدَ  ِإفَّ  ِباْلَعْيدِ  َوَأْوُفوا األمربالكفاءبالعيدبالمسؤكليةعنوأماـاهللتعالى:

أ فأقامولقد حتىمعغيرالمسمميف، تأكيد، كالميثاؽأيما بالعيد اإلسبلـعمىالكفاء كد
عمىالصراحةكالكضكح،كاألمانةكالكفاء،كماىكشأنوفيتشريعاتوكآدابوكميا،فمـيرضأف
كالرعاية بالعناية أحاطيا التي كمكاثيقيـ عيكدىـ ظؿ في مطمئنكف كىـ بالغدر، الناس يبيت

ة.كالحماي

فإفخاؼالمسمـخيانةمفعدكلومعوعيدكميثاؽ،فإنويعمفلعدكهنقضذلؾالعيد
مَّا  حتىاليتخذهالعدكستارانيبيتكرائوالغدرلممسمميف،قاؿتعالى:  ِخَياَنةً  َقْوـٍ  ِمفْ  َتَخاَففَّ  َواِ 

.]ٖٓاألنفاؿ:[    ِئِنيفَ اْلَخا ُيِحبُّ  ََل  المَّوَ  ِإفَّ  َسَواءٍ  َعَمىٰ  ِإَلْيِيـْ  َفاْنِبذْ 

 َفَما كعمؽاإلسبلـالكفاءبالعيدمعالكفارعمىااللتزاـبماعاىدكاعميو،قاؿتعالى:
.]ٕالتكبة:[  اْلُمتَِّقيفَ  ُيِحبُّ  المَّوَ  ِإفَّ  َلُيـْ  َفاْسَتِقيُموا َلُكـْ  اْسَتَقاُموا

أقبحاألفع:تبيف لدى الباحثة مف اإلسبلـأفنقضالعيد التيشدد الخصاؿ اؿكأسكأ
يترتبعمييامفآثارتنعكسعمىالفردكالمجتمع،كيأباىاكؿذمتديف النكيرعمييا،لسكءما

صادؽ،كفطرةسميمة،كشرؼكمركءة.

كاليجرؤعمىنقضوإالفاجر،منافؽ،سمتوالغدركالخيانة،كماأخرجالبخارمكمسمـ
قاؿ:)آيةالمنافؽثبلث:إذاحدثكذب،،عفالنبييرة،فيصحيحيمامفحديثأبيىر
ذااؤتمفخاف( ذاكعدأخمؼ،كا  .(ُ)كا 

،قاؿ:)أربعمفكففيوكافكماأخرجاأيضانمفحديثعبداهللبفعمركأفالنبي
اؤتمف إذا منافقانخالصان،كمفكانتفيوخصمةمنيفكانتفيوخصمةمفالنفاؽحتىيدعيا:

ذاخاصـفجر(خ ذاعاىدغدر،كا  ذاحدثكذب،كا  (.ِ)اف،كا 

 
                                                           

.ٖٗ(حُُٗ/ُ،صحيحمسمـ،باببيافخصاؿالمنافؽ)ِّ(حٖٓ/ُ(صحيحالبخارم،بابعبلمةالمنافؽ)ُ)
.ٖٖح(َُٗ/ُ،صحيحمسمـ،باببيافخصاؿالمنافؽ)ّّ(حٗٓ/ُ(صحيحالبخارم،بابعبلمةالمنافؽ)ِ)
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 العدؿ في الميزافالمطمب السابع: 

.]ّٓاإلسراء:[ اْلُمْسَتِقيـِ  ِباْلِقْسَطاسِ  َوِزُنوا ِكْمُتـْ  ِإَذا اْلَكْيؿَ  َوَأْوُفوا قكلوتعالى:

ذلؾشيئان،كالمقصكدأم:أتمكاالكيؿلمناسإذاكمتـليـحقكقيـقبمكـ،كالتبخسكىـمف
أفاهللقدأكصىبإيفاءالكيؿ،كالميزافبالقسطكأكداألمرفيذلؾ،فيغيرماآيةمفكتابو،كما

 النَّاسِ  َعَمى اْكَتاُلوا ِإَذا الَِّذيفَ ﴾ ٔ﴿ ِلْمُمَطفِّْفيفَ  َوْيؿٌ  تكعدعمىبخسالكيؿكتطفيفو،قاؿتعالى:
َذا﴾ ٕ﴿ َيْسَتْوُفوفَ  .]المطففيف[﴾ ٖ﴿ ُيْخِسُروفَ  َوَزُنوُىـْ  َأوْ  وُىـْ َكالُ  َواِ 

ىكحقارةكصغار، كما ذلؾأفبخسالكيؿأكؿألمكاؿالناسبالباطؿ،كمحؽلمبركة،
كضعؼفيالنفسكدناءةفياليمة.

كسب ىك إذ كبكار، سحت كمآلو األمر، حقيقة في فيك مكسبان، ذلؾ عدكا ف كا  فإنيـ
عاقبتوالمحؽكالخسراففيالدنياكاآلخرة.ظاىرم،ككقتيحقير،

فيمعنىاآلية:"كقضىأفأكفكاالكيؿلمناسإذا–رحمواهلل–يقكؿابفجريرالطبرم
كمتـليـحقكقيـقبمكـ،كالتبخسكىـ".

 تعالى: زنتـ  اْلُمْسَتِقيـِ  ِباْلِقْسَطاسِ  َوِزُنوا كقكلو إذا أيضان زنكا أف كقضى يقكؿ: ،
.(ُ)ميزافالمستقيـ،كىكالعدؿالذمالاعكجاجفيو،كالدغؿكالخديعةبال

داللةعمىأفالكيؿعمىالبائع،ألنواليقاؿ اْلَكْيؿَ  َوَأْوُفوا :فيقكلو:وأفاد أبو حياف
 .(ِ)ذلؾلممشترم

.(ّ)معناهالمعتدؿالذماليميؿإلىأحدالجانبيفوقاؿ الرازي:

إشارةإلىإيفاءالكيؿكالكزف،أمخيرلكـعنداهللكعندالناس،لما َخْيرٌ  ِلؾَ ٰ  ذَ  كقكلو:
يترتبعميومفحسفالذكر،كالثناءالجميؿ،كترغيبالناسفيمعاممةمفكافكذلؾ،كماأنو

سببلحمكؿالبركةكالرضى،حيثأحؿمطعمو،كأرضىربو،كحفظأمانتو.
                                                           

(.ُْٕ/ِِبيافعفتأكيؿآمالقرآف)(انظر:جامعالُ)
(.ُّ/ٔ(البحرالمحيط)ِ)
(.َِٕ/ِحالغيب)ي(مفاتّ)
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التأكيؿمايؤكؿإليواألمر. تَْأِوياًل  َوَأْحَسفُ  كقكلو:

كالشؾأفإيفاءالكيؿخيرعاقبةكمردانفيالدنياكاآلخرة،فإفالبائعإذااشتيرباالحتراز
عفالتطفيؼعٌكؿالناسعميو،كمالتالقمكبإليو،كناؿثقةمعامميو،ثـىكقبؿذلؾأطاعربو،

.(ُ)كاستجابلندائو،ففازبالبركةكالرضىفيالداريف

 عمى اإلصالح والتغيير: منيجية العدؿ في الميزافأثر 

جعؿاإلنسافخميفتوعمىاألرض،فيجبعميوأفيعمؿبماأمراهللتعالىفيإفاهلل
كتابوالعزيز،حيثالبدمفاإلنسافأفيعدؿكأفيكفيالكيؿ،فمفيسرؽفيالميزافاليبارؾ

اهللتعالىفيمالوكسمعتو.



 التثبت في العمـب الثامف: لمطما

 تعالى:      َعْنوُ  َكافَ  ُأوَلٰػِئؾَ  ُكؿُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ  ِعْمـٌ  ِبوِ  َلؾَ  َلْيَس  َما َتْقؼُ  َوََل  قكلو
]ّٔاإلسراء:[ َمْسُئوًَل 

ليسلوبوعمـ،مفقكؿأك الكصيةعفاتباعالمرءما فعؿ،ينيىجؿكعبلفيىذه
فيجعمومسؤكالنعفكؿمايصدرهتجاهاآلخريفمفأقكاؿأكظنكفأكأحكاـ،دكفتثبتكاستيثاؽ،
فيناؿمفأعراضيـ،كيسيءإلييـفيحياتيـ،كيفسدعبلقاتيـ،ككـشقيالفردكالمجتمعمفجراء

الشرعية.أحكاـكأقكاؿكظنكفتصدردكفتثبتكركية،كدكفضبطلؤلمكرباآلدابكالمعايير

فيماأخرجوعنوابفجريرالطبرم:"التقؿ–رحمواهلل–كفيمعنىاآليةيقكؿقتادة
رأيتكلـتر،كسمعتكلـتسمع،كعممتكلـتعمـ،فإفاهللتبارؾكتعالىسائمؾعفذلؾكمو".

كماأخرجابفجريرعفابفالحنفيةأفمعناه:النييعفشيادةالزكر.

بما ِعْمـٌ  ِبوِ  َلؾَ  َلْيَس  َما َتْقؼُ  َوََل  اس،قكلو:كأخرجعفابفعب أحدان يقكؿ:التـر
:"كأكلىاألقكاؿفيذلؾبالصكابقكؿمفقاؿ:-بعدذلؾ–ليسلؾبوعمـ،ثـيقكؿالطبرم
                                                           

(.ِّٓ/ّالشككاني)،فتحالقدير،(َِٖ/َِمفاتيحالغيب،الرازم)(انظر:ُ)
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معنىذلؾ:التقؿلمناس،كفييـماالعمـلؾبو،فترمييـبالباطؿ،كتشيدعمييـبغيرالحؽ،
ىكالقفك".فذلؾ

نماقمناذلؾأكلىاألقكاؿفيوبالصكاب،ألفذلؾىكالغالبمفاستعماؿالعربالقفك كا 
فيو.

فإفمعناه:إفاهلل َمْسُئوًَل  َعْنوُ  َكافَ  ُأوَلٰػِئؾَ  ُكؿُّ  َواْلُفَؤادَ  َواْلَبَصرَ  السَّْمعَ  ِإفَّ  كأماقكلو:
قاؿصاحبيا،معأنو سمعأكأبصرأكعمـ،تشيدعميوجكارحوعندسائؿىذهاألعضاءعما

.(ُ)ذلؾبالحؽ

بدف مؤخر كىك القفا، اسـ مف مشتؽ تبعو، إذا يقفكه قفاه يقاؿ: اإلتباع، القفك: كأصؿ
اإلنساف،كأنوشيءيتبعوكيقفكه.

أم:كالتتبعكتقتؼماالعمـلؾبومفقكؿأكفعؿ،كيدخؿفي َتْقؼُ  َوََل  فقكلو:
ذلؾمفالبيتافكاألقكاؿذلؾال أشبو كما نييعفاتباعالمساكئكقكؿالزكركالقذؼبالباطؿ،

.(ِ)الكاذبةكالرديئة

مأخكذمفقكليـ:قفكتأثرفبلف َتْقؼُ  َوََل  :قكلو-رحمواهلل–يقكؿالفخرالرازم
البيت، تقفك ألنيا الشعرقافية، كسميتقافية اتبعتأثره، إذا قفكان المشيكرةأقفك كسميتالقبيمة

َـّ  بالقافة،ألنيـيتبعكفآثارأقداـالناس،كيستدلكفبياعمىأحكاؿاإلنساف،كقاؿتعالى:  َقفَّْيَنا ُث
،كسميالقفاقفا،ألنومؤخربدفاإلنساف،كأنوشيءيتبعو]ِٕالحديد:[ ِبُرُسِمَنا آثَارِِىـْ  َعَمىٰ 
.(ّ)كيقفكه

فيوكجيافمفالتفسير:لسَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكؿُّ ُأوَلٰػِئَؾ َكاَف َعْنُو َمْسُئوًَل ِإفَّ ا قكلو:

القيامةعفأفعاؿجكارحواألوؿ: .أفمعنىاآلية:أفاإلنسافيسأؿيـك

                                                           

(.ِْٖ/ِِ(جامعالبيافعفتفسيرآمالقرآف)ُ)
تابالعزيز،البفانظر:المحررالكجيزفيتفسيرالك،(ِْٗ/ِِالطبرم)(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،ِ)

.(ْٔٓ/ّعطية)
(.ُُْ/ِ(مفاتيحالغيب)ّ)
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المعنىآياتمفكتاباهللتعالىكقكلو: [ وفَ َتْعَممُ  ُكْنُتـْ  َعمَّا َوَلُتْسأَُلفَّ   كيدؿليذا
الحجر[﴾ ٖٜ﴿ َيْعَمُموفَ  َكاُنوا َعمَّا﴾ ٕٜ﴿ َأْجَمِعيفَ  َلَنْسأََلنَُّيـْ  َفَوَربّْؾَ  ،كقكلو:]ّٗالنحؿ:

،كنحكذلؾمفاآليات.]

أفالجكارحىيالتيتسأؿعفأفعاؿأصحابيا،فتشيدعميوجكارحوبماوالوجو الثاني:
:-مرجحانالكجواألكؿ–ثـقاؿ–عميورحمةاهلل–شنقيطيفعؿ،أفادهالشيخمحمداألميفال

.(ُ)كالقكؿاألكؿأظيرعندم،كىكقكؿالجميكر

كأناأميؿلمكجوالثانيألفىذاالمعنىأبمغفيالحجة،فإنويقعتكذيبومفجكارحو،كتمؾ
 قاؿ: كما الخزم،  َكاُنوا ِبَما َأْرُجُمُيـْ  َوَتْشَيدُ  َأْيِديِيـْ  مُّْمَناَوُتكَ  َأْفَواِىِيـْ  َعَمىٰ  َنْخِتـُ  اْلَيْوـَ  غاية

 َوُجُموُدُىـْ  َوَأْبَصاُرُىـْ  َسْمُعُيـْ  َعَمْيِيـْ  َشِيدَ  َجاُءوَىا َما ِإَذا َحتَّىٰ   ،كقكلو:]ٓٔيس:[  َيْكِسُبوفَ 
.]َِفصمت:[  َيْعَمُموفَ  َكاُنوا ِبَما

ـٌ ِإفَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر  لو:قك–رحمواهلل–يقكؿسيدقطب َوََل َتْقُؼ َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم
يشمؿَواْلُفَؤاَد ُكؿُّ ُأوَلٰػِئَؾ َكاَف َعْنُو َمْسُئوًَل  لمقمبكالعقؿ، كامبلن منيجان الكمماتتقيـ كىذه ،

قبةاهلل،ميزةاإلسبلـالمنيجالعمميالذمعرفتوالبشريةحديثان،كيضيؼإليواستقامةالقمب،كمرا
عمىالمناىجالعقميةالجافة.

فالتثبتمفكؿخبركمفكؿظاىرة،كمفكؿحركةقبؿالحكـعمييا،ىكدعكةالقرآف
لمكىـ يبؽمجاؿ لـ المنيج، القمبكالعقؿعمىىذا كمتىاستقاـ الدقيؽ، كمنجاإلسبلـ الكريـ،

ظفكالشبيةفيعالـالحكـكالقضاءكالتعامؿ.كالخرافةفيعالـالعقيدة،كلـيبؽمجاؿلم

إنيا أماـكاىبالسمعكالبصركالفؤاد، كفؤاده فيجعؿاإلنسافمسؤكالنعفسمعوكبصره
نطؽ كمما كجسامتيا، أمانةيرتعشالكجدافلدقتيا الجكارحكالحكاس،كالعقؿكالقمبجميعان أمانة

اأصدرحكمانعمىشخصأكأمرأكحادثة.المسافبكممة،ككمماركلاإلنسافركاية،ككمم

  ٌـ كالتتبعمالـتعمموعمىاليقيف،كمالـتثبتمفصحتو،مف َوََل َتْقُؼ َما َلْيَس َلَؾ ِبِو ِعْم
.(ِ)قكؿيقاؿ،كركايةتركل،مفظاىرةتفسرأككاقعةتعمؿ،كمفحكـشرعيأكقضيةاعتقادية


                                                           

(.ٖٗٓ/ّ(أضكاءالبياف)ُ)
(.ِِٕ/ْ(فيظبلؿالقرآف)ِ)
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 غرورعدـ التكبر والالمطمب التاسع: 

تعالى: [ ُطوًَل  اْلِجَباؿَ  َتْبُمغَ  َوَلفْ  اأْلَْرَض  َتْخِرؽَ  َلفْ  ِإنَّؾَ  َمَرًحا اأْلَْرضِ  ِفي َتْمشِ  َوََل   قكلو
 ]ّٕاإلسراء:

ينيىجؿكعبلفيىذهاآليةالكريمةعفالتكبركالخيبلء،كالمشيفياألرضبطرانكأشران،
كالماؿ،أكالمنصبكالجاه،أكنحكذلؾ.إعجابانبالنفس،كاغترارانبالذاتأ

كافاهللتعالى ذا اإلنسافالظمكـالضعيؼ،كا  اهلل،كالتميؽبؾأييا فتمؾمشيةيبغضيا
نيىعفمشيةالمتبخترالفخكركذميا،فقدامتدحالماشيفعمىاألرضىكنانكقصدانكتكاضعان،

،كقاؿتعالى:]ّٔالفرقاف:[ َىْوًنا اأْلَْرضِ  َعَمى َيْمُشوفَ  الَِّذيفَ  الرَّْحَمٰػفِ  َوِعَبادُ    قاؿتعالى:
 واْقِصْد ِفي َمْشِيَؾ ]:ُٗلقماف[.

 معنى َمَرًحا كقكلو: ضمف ككأنو كالفرح، بالراحة كاالغتباط السركر ىك المرح: :
ذالـيصاحبذلؾالفرحاالختياؿ،ألفغمبةالسركركالفرحيصحبياالتكبركاالختياؿغالباي،أماإ

كالسركرأمرمحذكرمفكبركعجبكتجاكزلمقدرالمشركع،فبلبأسبذلؾ،بؿىكمحمكد.

المرح:الخيبلءكالتكبرفيالمشي،كقيؿ:شدةالفرحكتجاكزاإلنسافقدره،كقيؿ:ىكالبطروقيؿ:
.(ُ)كاألشر

الم ىذا يبمغ ال قدرؾ أف كالمراد: متقاربة، أقكاؿ إلىككميا سببان ذلؾ يككف حتى بمغ،
اختيالؾكتعاليؾ،فاعرؼقدرؾ،كالتجاكزحدؾ.

أم:لفتجعؿفيياخرقانبدكسؾليا،كشدةكطئؾعمييا،كقيؿ:اأْلَْرَض  َتْخِرؽَ  َلفْ  ِإنَّؾَ  كقكلو:
لفتقطعيابكبرؾكفخرؾحتىتدرؾحدكدىا،كتبمغمنتياىا.

 .(ِ)كاألكؿأظير،كعميواألكثر

ك لفيبمغُطوَلً  اْلِجَباؿَ  َتْبُمغَ  َوَلفْ  قكلو: فكقؾ، الشامخة فالجباؿ قامتؾ، كمد بتعاظمؾ، أم:
طكلؾطكليا.

                                                           

(.ّْٕ/ِِ(انظر:جامعالبياففيتأكيؿالقرآف،الطبرم)ُ)
(.ْْٗ/ِاؼ،الزمخشرم)(انظر:الكشِ)
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فأنتأيياالمتكبرالمختاؿضعيؼحقيرعاجز،محصكربيفجماديف،أنتعاجزعف
عمييا،كالجباؿالتأثيرفييما،فاألرضتحتؾ،القكةلؾفتقدرأفتؤثرفييا،فتخرقيابشدةكطئؾ

شامخةفكقؾ،العظـفيبدنؾحتىتطاكليا،فماالحامؿلؾعمىماأنتفيو،فاعرؼقدرؾكال
تتكبر.

،ثـ]ٕٗالقصص:[ ِزيَنِتوِ  ِفي َقْوِموِ  َعَمىٰ  َفَخَرجَ  كقدقاؿتعالىمخبرانعفقاركف:
 ِمفَ  َكافَ  َوَما المَّوِ  ُدوفِ  ِمفْ  َيْنُصُروَنوُ  ِفَئةٍ  ِمفْ  َلوُ  َكافَ  اَفمَ  اأْلَْرَض  َوِبَدارِهِ  ِبوِ  َفَخَسْفَنا  قاؿتعالى:
.]ُٖالقصص:[  اْلُمْنَتِصِريفَ 

َوََل َتْمِش ِفي  :قكلو:-رحمواهلل–كجاءفيتفسيرالشيخمحمدالطاىربفعاشكر
مةالكبرياء،كالخطابلغير،نييعفخصمةمفخصاؿالجاىمية،كىيخص  ...اأْلَْرِض َمَرًحا

:شدةازدىاءالمرءكفرحوبحالوفيعظمة–بفتحالميـكالراء–معيف،ليعـكؿمخاطب،كالمرح
.(ُ)الرزؽ

كمجيئوصفة، ك)مرحا(مصدركقعحاالنمفضمير)تمش(كمجيءالمصدرحاالن
شمارحان،أم:مشيةالمارح،كىييرادمنوالمبالغةفياالتصاؼ،كتأكيموباسـالفاعؿ،أم:التم

المشيةالدالةعمىكبرياءالماشيبتمايؿكتبختر.

استئناؼناشئعفالنيي،بتكجيوخطابثانيفيِإنََّؾ َلْف َتْخِرَؽ اأْلَْرَض  وجممة :
ىذاالمعنىعمىسبؿالتيكـ،أم:إنؾأيياالماشيمرحانالتخرؽبمشيؾأديـاألرض،كالتبمغ

اكلؾفيمشيؾطكؿالجباؿ،فماذايغريؾبيذهالمشية.بتط

كالكبلـوالخرؽ: التراب، قشر األرضتمزيؽ فخرؽ األديـ، بيف كالفصؿ الشيء، قطع
األرض، مفيبتغيخرؽكجو منزلة بتنزيؿالماشيالكاطئاألرضبشدة مستعمؿفيالتغميظ،

فيبمغطكؿالجباؿ.كتنزيموفيتطاكلوفيمشيوإلىأعمىمنزلةمفيريدأ

كالمقصكدفيالتيكـالتشنيعبيذاالفعؿ،فدؿذلؾعمىأفالمنييعنوحراـ،ألنوفساد
رىابيـبقكتو.. ىانةلمناسبإظيارالتشكؼعمييـ،كا  فيخمؽصاحبوكسكءنيتو،كا 

                                                           

(.ْٗ/ٓ(انظر:التحريركالتنكير)ُ)
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.(ُ)(عمىالتمييز،أم:لفيبمغطكلؾالجباؿكانتصب)طكال

:كتختـىذهاألكامركالنكاىيالمرتبطة-رحمواهلل–قطبكحكؿمعنىاآليةيقكؿسيد
 الكاذبة، الفارغكالخيبلء بالنييعفالكبر التكحيد َوََل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا ِإنََّؾ َلْف  بعقيدة

القاىرفكؽكاإلنسافحيفيخمكقمبومفالشعكربالخالؽَتْخِرَؽ اأْلَْرَض َوَلْف َتْبُمَغ اْلِجَباَؿ ُطوَلً 
عباده،تأخذهالخيبلءبمايبمغومفثراءأكسمطاف،أكقكةأكجماؿ،كلكتذكرأفمابومفنعمة
فمفاهلل،كأنوضعيؼأماـحكؿاهلل،لطامفمفكبريائو،كخفؼمفخيبلئو،كمشىعمىاألرض

ىكنان،التييانكالمرحان.

ِإنََّؾ َلْف َتْخِرَؽ اأْلَْرَض  كعجزهكضآلتوكالقرآفيجيبالمتطاكؿالمختاؿالمرحبضعفو
فاإلنسافبجسموضئيؿىزيؿ،اليبمغشيئانمفاألجساـالضخمةالتيَوَلْف َتْبُمَغ اْلِجَباَؿ ُطوًَل  

بو ليتصؿ اهللفيو، التينفخيا بركحو كريـ اهلل، بعزة عزيز اهلل، قكمبقكة ىك إنما اهلل، خمقيا
.كيراقبوكالينساه

ذلؾالتكاضعالذميدعكإليوالقرآفبترذيؿالمرحكالخيبلء،أدبمعاهلل،كأدبمعالناس،
القمب صغير فارغ كالعجبإال الخيبلء األدبإلى ىذا يترؾ كما كأدباجتماعي، أدبنفسي

.(ِ)صغيراالىتمامات،يكرىواهلللبطرهكنسيافنعمتو،كيكرىوالناسالنتفاشوكتعاليو

عمىذـالرقصَوََل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا  تدؿبعضأىؿالعمـبقكلوتعالى:كقداس
كتعاطيو،ألففاعموممفيمشيفياألرضمرحانكطربانكاختياالن.

اآليةعمىذـالرقصكتعاطيو،قاؿ-رحمواهلل–الطبرمقاؿ :استدؿالعمماءبيذه
َوََل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض لقرآفعمىالنييعفالرقص،فقاؿ:اإلماـأبكالكفاءبفعقيؿ:قدنصا

كذـالمختاؿ،كالرقصأشدالمرحكالبطر.َمَرًحا 

فماأقبحمفذملحية،ككيؼإذاكافشيبة،يرقصكيصفؽعمىإيقاعاأللحافكالقياف،
كخصكصانإذاكانتأصكاتلمنساءكالمرداف.

المكتكال ىكإلىإحدلالدرايف،كىؿيحسلمفبيفيديو ثـ كالحشركالصراط، سؤاؿ،
 .(ّ)يشمسبالرقصشمسالبيائـ،كيصفؽتصفيؽالنسكاف.

                                                           

(.ِٗٓ/ّ(،كأضكاءالبياف،الشنقيطي)ّٓ/ٔ(انظر:البحرالمحيط،أبكحيافاألندلسي)ُ)
(.ِِٖ/ْفيظبلؿالقرآف)انظر:(ِ)
(.ُْْ/ِِ(جامعالبياففيتأكيؿالقرآف)ّ)
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ففيىذانظر،إذمدلكؿاآليةالنييعفَوََل َتْمِش ِفي اأْلَْرِض َمَرًحا أماقكلوتعالى:
كفخرانكاختياالن،المجردالكبرياءكالتبخترفيالمشيةكالتعاليعمىالناس،فيكمرحتضمفكبران

فكافمذمكمان،كغير الطربكالخفةكالتمايؿمعاأللحاف،كصكتالقضيبكالمزمار،فإفىذاكا 
منوأفيككففاعمومتكبرانمتبخترانمختاالن،أماإف الئؽبذمالييبةكالحشمةكالتديف،إالأنواليمـز

،كماىيحاؿك عجابكتعاؿو يسمىبففالمكسيقىصاحبذلؾنكعفخركا  ثيرمفممتينيما
كالطرب،كاألغاني،كالتمثيؿالمسرحيكالسينمائيكنحكه،فبلشؾفيدخكؿذلؾتحتمدلكؿما

تضمنتواآليةمفالنييعفالكبركالتعاليكالخيبلء.

 

 الح والتغيير في المبحث السابؽمف منيجيات اإلص

يبا (ُ أف اإلنساف كعمى الكالديف إلى مااإلحساف إذا ترضيتيما لى كا  مرضاتيما إلى دائمان در
 غضبامفشيء.

 اإلحسافلذمالقربىكالمسكيفكابفالسبيؿ. (ِ

 النييعفقتؿاألبناءمخافةالفقر. (ّ

 النييعفاقترابالزنا. (ْ

 النييعفقتؿالنفسبغيرحؽ. (ٓ

 الكفاءبالعيد. (ٔ

 تكفيةالكيؿكالميزاف. (ٕ

 النييعفالكبركالخيبلءكالغركر. (ٖ

















 
 

 انفصم انثاني
 الح وانتغيري يف سىرة انكهفمنهجياث اإلص

 مباحث: تمييد وثالث ويشتمؿ عمى

 التمييد: تعريؼ عاـ بسورة الكيؼ.

 .والتغيير العقائديمنيجيات اإلصالح : األوؿالمبحث 

 .: منيجيات اإلصالح والتغيير الدعويالثانيالمبحث 

 .نيجيات اإلصالح والتغيير التربويم :الثالثالمبحث 

 

 



 

 
 انتمهيد

 م نسىرة انكهفتعريف عا
 

 :ويشتمؿ عمى

 أوَل: اسـ السورة وعدد آياتيا.

 ثانيًا: نزوؿ السورة.

 ثالثًا: فضؿ السورة. 

 رابعًا: المناسبة بيف اسـ السورة ومحورىا. 

 وخاتمتيا.  الكيؼ خامسًا: المناسبة بيف افتتاحية سورة

 وخاتمػػة مػػا قبميػػاالكيػػؼ سادسػػًا: المناسػػبة بػػيف فاتحػػة سػػورة 
 .  راءسورة اإلس

 وفاتحة ما بعدىاالكيؼ سابعًا: المناسبة بيف خاتمة سورة 
 سورة مريـ.
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 التمييد

 الكيؼتعريؼ عاـ لسورة 

 اسـ السورة وعدد آياتيا: أوًَل: 

أنوسماىاأيضانبسكرةكجاءفيالحديثعفالنبي(ُ)سكرةالكيؼسماىارسكؿاهلل
.(ّ)بيفقارئياكبيفالنار،كسميتبالحائمةفييالتيتحكؿ(ِ)أصحابالكيؼ

حدلعشرةآية .(ْ)عددآياتيامائةكا 

 نزوؿ السورة؛ ثانيًا: 

اختمفتآراءالعمماءفينزكؿالسكرة.

.(ٓ)فقاؿاإلماـالطبرم:"ىيمكيةفيقكؿجميعالمفسريف"

"مكيةإالآية الزمخشرم: ةآيةإلىغايثبلثةكثمانكف،كآيةثمانيةكثبلثكفكقاؿاإلماـ
.(ٔ))كىينزلتبعدالغاشية("َُُكآياتيافمدنية،مائةككاحد

 فضؿ السورة ثالثًا: 

أبيالدرداء النبيعف مف)قاؿ:أف الكيؼعصـ آياتمفأكؿسكرة مفحفظعشر
كجاءفيصحيحالبخارمعففضؿسكرةالكيؼ،عفالبراءبفعازبقاؿ:)كاف،(ٕ)(الدجاؿ

                                                           

 (.ُِْ/ُٓنكير،ابفعاشكر)التحريركالت(ُ)
(كقاؿ)حديثصحيح(.َُٓ/ْسنفالترمذم،محمدعيسىالترمذم،بابماجاءفيفتنةالدجاؿ)(ِ)
 (.ُِٗكيؼتحفظالقرآف،مصطفىمراد،)(ّ)
(.ٕ/ٖفتحالبياففيمقاصدالقرآف،أبكالطيبالقنكجيالبخارم)(ْ)
 (.ُٗٓ/ُٕ)قرآفجامعالبياففيتأكيؿال(ٓ)
(.َِٕ/ّالكشاؼعفحقائؽالتنزيؿ)(ٔ)
.ُِّْ(حِّٖ/ْصحيحمسمـ،بابفضؿسكرةالكيؼكآيةالكرسي)(ٕ)
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سك لىجانبوحصافمربكطرجؿيقرأ الكيؼكا  فجعمتتدنككتدنك(ُ)شطنيفبرة سحابة فتغشتو
.(ِ)فذكرذلؾلوفقاؿ"تمؾالسكينةتنزلتبالقرآف(كجعؿفرسوينفرفمماأصبحأتىالنبي

 المناسبة بيف اسـ السورة ومحورىا رابعًا: 

ؼ،كفيالتسميةاألكلىبسكرةأصحابالكيأيضانتسمىالسكرةبػ)سكرةالكيؼ(كتسمى
كاإلىمكافؤتيةفمجإلىالمكافالذمتـالمجكءإليولحمايتيـمفالفتنةالتيتعرضلياالفنظران

حصيفعصميـمفاألعيفكحفظعمييـدينيـكعقائدىـ.

قصةفإفمابيفاسـالسكرةكمكضكعاتياعبلقةقكيةكمناسبةلطيفة،كلكنظرناإلىاسـ
نبلحظأفاألشخاصأصحابالعقيدةالحقةكالمكقؼالسديدىـالمبلحظكففي(يؼأصحابالك)

التسمية.

.(ّ)كفيىذهالتسميةمناسبةلممكضكعاتفيسكرةالكيؼحيثتمثؿالعنصرالبشرمالمفتتف

.(ّ)المفتتف
 المناسبة بيف افتتاحية سورة الكيؼ وخاتمتيا: خامسًا: 

 كنمخصبعضيافيالنقاطالتالية.،اتمتياكثيرةككاضحةكرةكخسالبيفافتتاحيةةإفالمناسب

الحمدكحده،كالسبب جاءفيافتتاحيةالسكرةتكجيوالحمدالمطمؽهلل،فيكيستحؽىذا
إلخراجالناسمفالظمماتإلىالنكر،فيذلؾأنوأنزؿىذاالكتابالعظيـعمىسيدنامحمد

المطمؽفيأكؿآيةف الحمد الكيؼكجاءذكرىذا الَحْمُد ِ الَِّذي َأْنَزَؿ َعَمى َعْبِدِه  يسكرة
ـْ َيْجَعْؿ َلُو ِعَوًجا [.ُ]الكيؼ:الِكتَاَب َوَل

الكيؼالكحيالمنزؿمفاهللك سكرة فيخاتمة التعبيرعنو ، َكِمَماِت َربّْيجاء
 يوحى إليكالكتابىكجزءمفالكمماتالتيالتحصى  َْلْو َكاَف الَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِمَماِت  ُقؿ

.(ُ)[َُٗ]الكيؼ:الَبْحُر َقْبَؿ َأْف َتْنَفَد َكِمَماُت َربّْي َوَلْو ِجْئَنا ِبِمْثِمِو َمَدًدا َربّْي َلَنِفدَ 

                                                           

نماشدهبشطنيفلقكتوكشدتو،النيايةفيغريبالحديثكاألثر،(ُ) الشطف:ىكالحبؿكقيؿىكالطكيؿمنوكا 
 (.َُُٔ/ِمحمدالديفابفاألثير)

.ِْٓٔ(حُْٓ/ُٓصحيحالبخارم،بابفضؿسكرةالكيؼ)(ِ)
(.َُٖمباحثفيالتفسيرالمكضكعي،مصطفىمسمـ،)(ّ)
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 :  (سورة اإلسراء) المناسبة بيف فاتحة سورة الكيؼ وخاتمة ما قبمياسادسًا: 

افتتحتبا اإلسراء القرآفسكرة في مقترناف كىما الكيؼافتتحتبالتحميد لتسبيحكسكرة
.(ِ)كسائرالكبلـبحيثيسبؽالتسبيحالتحميد

أفسكرةاإلسراءاشتممتعمىاإلسراءالذمكذببوالمشرككف،(ّ)كذكرابفالزممكاني
ككذبكاالرسكؿ يانهللعمانسبإلىنبيوتنزيُسْبَحافَ مفأجموكتكذيبوتكذيبهلل،فأتىبػػ

مفالكذبكسكرةالكيؼلمانزلتبعدسؤاؿالمشركيفعفقصةأصحابالكيؼكتأخرالكحي
.(ْ)كنزلتمبينةأفاهلللـيقطعنعمتوعفرسكلوكالالمؤمنيففناسبذلؾافتتاحيابالحمد

 : ( ـسورة مري ) المناسبة بيف خاتمة سورة الكيؼ وفاتحة ما بعدىاسابعًا: 

الكيؼاشتممتعمى كىيأفسكرة التيتمييا مريـ الكيؼكسكرة ىناؾمناسبةبيفسكرة
ببلأكؿكالشربكقصة الطكيمة المدة ىذه قصةأصحابالكيؼكطكؿلبثيـ أعاجيب: عدة

فيياقصتافبؿنستطيعسكرةمريـمكسىمعالخضركماقبميامفالخارقاتكقصةذمالقرنيفك
،كقصةكالدةعيسىككالدةيحيىكانتعجيبة،ألف(ٓ)نقكؿأعجكبتافىيكالدةيحيىبفزكرياأف

.(ٔ)أموكانتقدبمغتسفاليأسكأباهقدبمغمفالكبرعتيافبلينجبمثمييماأبدا

.(ٕ)فينفسالفترةفناسبتكاليالسكرتيف"اأفتمؾالقصتيفكانتكقاؿابفكثير:"

 

                                                                                                                                                                          

(،بتصرؼ.َُٖمباحثفيالتفسيرالمكضكعي،مصطفىمسمـ،)(ُ)
.(َُٓ)انظر:أسرارترتيبالقرآف،(ِ)
ىػ فقيو ٚٙٙنصاري، كماؿ الديف المعروؼ بابف الزممكاني، ولد اسـ الزممكاني: ىو محمد بف عمي بف عبد الواحد األ (ّ)

(.ٕٗٛ/ٙىػ،انظر: األعالـ، خير الديف الزركمي الدمشقي ) ٕٚٚتعمـ بدمشؽ وكتب في ديواف اإلنشاء وتوفي 
القرآف،جبلؿالديفالسيكطي)(ْ) (.ّٕٖ/ّاإلتقاففيعمـك
.َُٕأسرارترتيبالقرآف،ص(ٓ)
(.ُٓٔ/ُِلدررفيتناسباآلياتكالسكر،إبراىيـبفأبيبكرالبقاعي)انظر:نظـا(ٔ)
(.ُِٖ/ٓتفسيرالقرآفالعظيـ،ابفكثير)(ٕ)



 

 
 
 األولاملبحث 

انعقائدي  منهجياث اإلصالح وانتغيري
 يف سىرة انكهف 

  ويشتمؿ عمى مطمبيف:
 حقيقة اإليماف.المطمب األوؿ : 

 .نظرة اإلسالـ إلى الحياة الدنيا المطمب الثاني:
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 األوؿالمبحث 

 منيجيات التغيير واإلصالح العقائدي في سورة الكيؼ

 المطمب األوؿ : حقيقة اإليماف

 أوًَل : اإليماف يزيد وينقص. 

ةاإليمافقكؿبالمساف،كاعتقادبالقمب،كعمؿبالجكارح،فاألعماؿداخمىو: اإليمافحقيقة 
دعفاإليماففمفاقتصرعمىالقكؿبالمسافكالتصديؽبالقمبفيحقيقةاإليمافكليستبشيءزائ

 قاؿتعالى: مفأىؿاإليمافالصحيح، فميسىذا ـْ دكفالعمؿ، ـْ َآَياُتُو زَاَدْتُي َذا ُتِمَيْت َعَمْيِي َواِ 
ـْ َيَتَوكَُّموفَ  ِ]األنفاؿ:ِإيَماًنا َوَعَمى َربِّْي تعالى: كقاؿ ،] َـْ َفَأمَّا الَِّذيَف َآم ـْ ِإيَماًنا َوُى ُنوا َفزَاَدْتُي

[فجميعىذهاآلياتُّ]المدَّثر:َوَيْزَداَد الَِّذيَف َآَمُنوا ِإيَماًناِ [،كقاؿ:ُِْ]التكبة:َيْسَتْبِشُروفَ 
:)مفرألمنكـمنكرانفميغيرهبيدهفإفلـلياداللةعمىزيادةاإليمافكالنقصكماجاءفيقكلو

فيذادؿعمىأفاإليمافيزيد(ُ)،فإفلـيستطعفبقمبوكذلؾأضعؼاإليماف(يستطعفبمسانو
 .(ِ)كينقص،يزيدبالطاعاتكينقصبالمعاصي

 اإليماف با : -ٔ

في باهللتنميجكانبالخير فالمعرفة فياإلسبلـ، األلكىية عقيدة أصؿ باهللىك اإليماف
أملف-،حفظأصحابالكيؼعمىاإليماففاهللإف،اإلنساف،كتنألبوعفسيءاألعماؿ

ـْ ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت لقكلوتعالى:(ّ)-نقبؿمفدكفاهللربا َوَرَبْطَنا َعَمى ُقُموِبِي
.[ُْ]الكيؼ: َواأَلْرِض َلْف َنْدُعَو ِمْف ُدوِنِو ِإَلًيا َلَقْد ُقْمَنا ِإًذا َشَطًطا

فإيمافاإلنسافـفيذهالثقةالكبيرةالتياتسـبياسمكؾأصحابالكيؼالتيتنبعثمفقكةعقيدتي
الشريؾلو،فيكمنفردبالخمؽكاإلبداعيجعؿالنفسقكيةبيذااإليماففتستعميعمىبأفاهلل

قكلاألرض.

                                                           

 .ْٗح(ٗٔ/ُصحيحمسمـ:كتاباإليماف،بابككفالنييعفالمنكرمفاإليماف،)(ُ)
 (.ُْٓ/ُفبفعبداهللالفكزاف)انظر:التعميقاتالمختصرةعفمتفالعقيدةالطحاكية،صالحبففكزا(ِ)
،السمرقندم)(ّ) (.َّْ/ِبحرالعمـك
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فقديمجأإلىمفىكأقكلمنوكلقدبيفلناالقرآفالكريـأفاإلنسافإذاأصابوأممكركه
ليستعيفبوكيخفؼعنوكاليكجدىناؾناصرإالاهللألنوالسمطافكالممؾكموهللكحدهاليممكيا

ـْ َتُكْف َلُو ِفَئٌة َيْنُصُروَنُو ِمْف غيراهللكفيالشدائدلتكلىاهللكيؤمفبوكؿمضطرلقكلوتعالى: َوَل
[  ﴾ٗٗ﴿ا ﴾ ُىَناِلَؾ الَوََلَيُة ِ الَحؽّْ ُىَو َخْيٌر َثَواًبا َوَخْيٌر ُعْقبً ٖٗ﴿ َتِصرًاُدوِف اِ َوَما َكاَف ُمنْ 

.(ُ)]الكيؼ

فيالشدائدليقينوأنوالناصرلوإالاهللكالحاجةلوفاإلنسافالمؤمفيمجأإلىاهلل
ذاعندالبشر،عمىعكسالمشرؾفتارةينافؽالناسكتارةيتخذىكاهإل يوكأخرليستعبدهالماؿ،كا 

نزلتبوالمصائباليجدمفينصرهكيمنعومفاهلل.

فمذلؾنقكؿإفالقكةالركحيةالمستمدةمفاإليمافباهللكفيمةبأفتجعؿاإلنسافقكيانأماـ
.(ِ)(مثؿالذميذكرربوكالذماليذكرمثؿالحيكالميت):نفسوكأماـالناسلقكؿالرسكؿ

 اإليماف بالمالئكة:  -ٕ

اإليمافبالمبلئكةىكركفمفأركافالعقيدةاإلسبلميةكاليككفاإليمافحقيقيانكصحيحان
إالإذاآمفاإلنسافبيـإيمانانيقينيان،كالمبلئكةىي)رسؿاهللفيخمقوكأمره،كسفراؤهبينوكبيف

(ّ)كفإليوباألمر(عباده،ينزلكفباألمرمفعندهفيأقطارالعالـكيصعد

بالسجكدآلدـفإنيـكىـيأتمركفبأمراهلل أمرىـ كاليعصكنوفيشيءحتىعندما
أمرهربوبومفالسجكد سجدكاكلكفإبميستكبركلـيسجدفقيؿكافمعوالحؽكىكخرجعما

ْذ لقكلوتعالى:(ْ)بالسجكدمعالمبلئكةانكىكدليؿعمىأنوكافمأمكر ُقْمَنا ِلْمَماَلِئَكِة اْسُجُدوا َواِ 
ـَ َفَسَجُدوا ِإَلَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف الِجفّْ َفَفَسَؽ َعْف َأْمِر َربّْوِ  .]َٓالكيؼ:[آِلََد

                                                           

(.ِْٕ/ِالكشاؼعندحقائؽغكامضالتنزيؿ،الزمخشرم)(ُ)
(.ُٖٔ/ٕ)صحيحالبخارم:كتابالدعكات،بابفضؿذكراهلل(ِ)
.ُُٖصالمنحةاإللييةفيتيذيبشرحالطحاكية،عميبفأبيالعزالحنفي،(ّ)
 (.َّٓ/ِمدارؾالتنزيؿكحقائؽالتأكيؿ،النسفي)(ْ)



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

َُِ 

 

 اإليماف بالرسؿ: -ٖ

بو، إال العبد إيماف يصح فبل اإليماف، أركاف مف الرابع الركف ىك بالرسؿ اإليماف إف
َفآِمُنوا ِبالمَِّو باإليمافبيـ،كقرفذلؾباإليمافبوفقاؿ:ذلؾ،فقدأمركاألدلةكثيرةتدؿعمى

[،كجاءاإليمافبيـفيالمرتبةالرابعةمفالتعرؼالنبكملئليمافكمافيُُٕ]النساء:َوُرُسِموِ 
اإليماف؟بارزانيكمانلمناس،فأتاهجبريؿفقاؿ:ماكافالنبي)حديثجبريؿعفأبيىريرةقاؿ:

قاؿ:اإليمافأفتؤمفباهللكمبلئكتوككتبوكبمقائوكرسموكتؤمفبالبعث،قاؿ:مااإلسبلـ؟قاؿ:
"اإلسبلـأفتعبداهلل،كالتشرؾبوشيئان،كتقيـالصبلة،كتؤتيالزكاةالمفركضة،كتصكـرمضاف

تراهفإنويراؾ"قاؿ:متىالساعة؟،قاؿ:مااإلحسافقاؿ:"أفتعبداهللكأنؾتراه،فإفلـتكف
ذا كا  ربتيا، كلدتاألمو إذا أشراطيا عف كسأخبرؾ السائؿ، مف بأعمـ عنيا المسؤكؿ "ما قاؿ:

ـُ السَّاَعةِ :تطاكؿرعاةاإلبؿفيالبنياف،كفيخمسإالاهلل،ثـتبلالنبي ِإفَّ اَ ِعْنَدُه ِعْم
.(ُ)(مـيركاشيئانفقاؿ:"ىذاجبريؿجاءيعمـالناسدينيـ"،ثـأدبرفقاؿ)ردكه(ف] ّْ]لقماف:

فقاؿ:كقرفاهلل بو، بالكفر بالرسؿ َيا َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا آِمُنوا ِبالمَِّو َوَرُسوِلِو الكفر
َؿ َعَمى َرُسوِلِو َواْلِكتَاِب الَِّذي َأْنَزَؿ ِمْف َقْبُؿ َوَمفْ  َيْكُفْر ِبالمَِّو َوَمالِئَكِتِو َوُكتُِبِو  َواْلِكتَاِب الَِّذي َنزَّ

أىميةُّٔ]النساء:َوُرُسِمِو َواْلَيْوـِ اآْلِخِر َفَقْد َضؿَّ َضالَل َبِعيداً  عمى دليؿ اآلية ىذه ففي ،]
،كلقدبعثالرسؿعمييـالسبلـإلىأقكاميـليخرجالناساإليمافبالرسؿ،كمنزلتومفديفاهلل

مفالظمماتإلىالنكر،مفظبلـالجاىميةإلىنكراإلسبلـكارساؿالرسؿمبشريفكمنذريفبما
.]ٔٓالكيؼ:[ َوَما ُنْرِسُؿ الُمْرَسِميَف ِإَلَّ ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريفَ لقكلوتعالى:(ِ)فيومقنعلطالباليدل

ماأنعـبوعمىعبادهفينشأتيـاألكلىكفيخمؽالماءليـلينتفعكابو،كبعدأفعدد
غيره المنعـ،إالأنيـعبدكا التيأنعـبيا مفالنعـ كثيران ذكرىنا كفيخمؽالحيكافكذلؾكما

ع بعذابمف كأىمكيـ يستيزؤكف، بو كانكا ما بيـ فحاؽ إلييـ، أرسمكا الذيف رسمو نده،ككذبكا

                                                           

عفاإليمافكاإلسبلـكاإلحساف،كعمـالساعةصحيحالبخارم،كتابالكحي،بابسؤاؿجبريؿلمنبي(ُ)
.َٓح(ُٗ/ُ)
 (.ّّٓ/ُٓالتحريركالتنكير،ابفعاشكر)(ِ)



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

َُّ 

 

نذارليـعمىمايفعمكف،كأنو فأصبحكاكأمسالدابر،كالمثؿالسائر،كفيىذاتخكيؼلقريش،كا 
.(ُ)سجؿبيـمادامكاعمىتكذيبرسكليـكالكفربومثؿماحؿبمفقبميـ

فإفالغايةمفقصصالرسؿعمييـالسبلـ،ىكالتفكرفيحاؿالسابقيفمفاألقكاـكما
يككفذلؾحجةليـيكـالقيامةفمفخبلؿقصصالرسؿيستطيعاإلنسافأفحصؿليـ،لكيال

يبتعدعفالجمكدكاإلنكاركأيضانيستطيعأفيصبركماصبرالرسؿمفقبمو.

اإليماف باليوـ اآلخر :  -ٗ

القيامةكمايحصؿ سمؾالقرآفالكريـمنيجافيغايةاألىمية،كذلؾعندماتحدثعفيـك
فأىكاؿكمايحصؿفيىذااليكـمفحسابكجزاء،كقدبيفحاؿفريقيف،فريؽمؤمفتقي،فيوم

تعالى: فيقكلو جاء لما َوُوِضَع الِكتَاُب َفَتَرى الُمْجِرِميَف ُمْشِفِقيَف ِممَّا ِفيِو كفريؽكافرجاحد
َرًة َوََل َكِبيَرًة ِإَلَّ َأْحَصاَىا َوَوَجُدوا َما َعِمُموا َحاِضرًا َوَيُقوُلوَف َيا َوْيَمَتَنا َماِؿ َىَذا الِكتَاِب ََل ُيَغاِدُر َصِغي

ـُ َربَُّؾ َأَحًدا  .]ْٗالكيؼ:[َوََل َيْظِم

الميعادالذمىككائفالمحالة ففيىذهاآلياتذكرللئليمافباليكـاآلخر،لئليمافبيـك
يرجعفيوالناسإلىاهللفبليصحإيمافعبدحتىيعمـكيتيقفدكفريبكالترددأف ثمةيكمان
بإساءتو.مسيءالفيحاسبالمحسفكالمسيءفيجازلالمحسفبإحسانوكيجازم

اآلية: كتابكؿَوُوِضَع الِكتَاُب كاهللتعالىقاؿفيىذه أمأفاهلليضعالكتاب،
ةرسكلنااألعظـفيوسنكاحدفيناكتابوالذمفيوأعمالو،الذمفيوماعممومفعمؿصالحكاتباع

لقكلوتعالى:عمؿفيومفطالحعصىفيوأكامراهللاكم َوُكؿَّ ِإْنَساٍف  كأكامررسكلواألكـر
،أمأفكؿ]ُّاإلسراء:[أَْلَزْمَناُه َطاِئَرُه ِفي ُعُنِقِو َوُنْخِرُج َلُو َيْوـَ الِقَياَمِة ِكتَاًبا َيْمَقاُه َمْنُشورًا

اهطائرهفيعنقويعنيمايطيرعنوكماينفصؿعنومفعمؿصالحأكطالحفإنوإنسافألزمن
معالمرءيبلزموحتىيخرجلويكـالقيامةكتابيمقاهمنشكرانأمامو.

 

                                                           

 (.ُٕ/ُٖلمراغي)تفسيرالمراغي،أحمدبفمصطفىا(ُ)



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

َُْ 

 

 نظرة اإلسالـ إلى الحياة الدنيا :المطمب الثاني: 

 أوَل : نظرة اإلسالـ إلى الحياة الدنيا:

 دار ابتالء واختبار : -ٔ

فييامفمتاعكزينة،فالح الدنياكما ،فييياة ابتبلءلتبيفأمالناسيثبتأماـإغرائيا
ِإنَّا َجَعْمَنا َما فيؤثرأمراهللكطاعتو،كأييـسيقعفيإغرائيافينسىماكمفواهللمفعمؿصالح:

ـْ َأْحَسُف َعَماًل  ـْ َأيُُّي كجاءفيتفسيراآليةبأفأييـ،]ٕالكيؼ:[ َعَمى اأَلْرِض ِزيَنًة َلَيا ِلَنْبُمَوُى
فالمرجعإليفأجزمكبلبعمموفبلتأس فماعمييالفافكزائؿ،كا  اتبعألمرمكأعمؿبطاعتيكا 

.(ُ)كاليحزنؾماترلكتسمعفييا

كذلؾفيقكلو :)اليزاؿقمبالكبيركقدحذراليدمالنبكممفتعمؽالقمكببالدنيا
.(ِ):فيحبالدنيا،كطكؿاألمؿ(شابانفياثنيف

كجاءفيحديث)فكاهللماالفقرأخشىعميكـ،كلكفأخشىعميكـأفتبسطعميكـالدنيا
.(ّ)تيـ(مكىـكماأككميقبمكـفتنافسكىاكماتنافسكىاكتكمابسطتعمىمفكاف

 الحياة الدنيا وسيمة َل غاية  -ٕ

ااإلنسافإلىاآلخرةففييايقدـالعمؿالصالح،كينشرالحياةالدنياكسيمةيصؿعفطريقي
يككفليجنيفيآخرتو اهللفياألرضعمىأحسفما كخميفة كيؤدمدكره اليدل، فيأرجائيا

 الحسف: ـْ َجنَّاُت الِفْرَدْوِس ُنُزَلً الجزاء اِلَحاِت َكاَنْت َلُي ِإفَّ الَِّذيَف َآَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
كالنخؿ[َُٕ]الكيؼ: .(ْ)،كالفردكسىيأعمىدرجاتالجنةكأصموالبستافالذميجمعالكـر

ـْ َمَثَؿ الَحَياِة عالى:كالحياةالدنياقصيرةاألمدفييكالماءكماجاءفيقكلوت َواْضِرْب َلُي
َياُح َوَكاَف اُ الدُّْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلَناُه ِمَف السََّماِء َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأَلْرِض َفأَ  ْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرّْ

[ْٓ]الكيؼ:َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا
                                                           

(.ّْٖ/َُانظر:الجامعألحكاـالقرآف،القرطبي)(ُ)
 (.ْْ/ٕصحيحالبخارم:كتابالرقاؽ،بابمفبمغستيفسنة)(ِ)
 (.ُِٕ/ٕ)ِْٓٔصحيحالبخارم:كتابالرقاؽ،بابيحذرمفزىرةالدنياح(ّ)
(.ِٓٗ/ّكالسعيدالبيضاكم)أنكارالتنزيؿكأسرارالتأكيؿ،ناصرالديفأب(ْ)



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

َُٓ 

 

بقىعمىكاحد،كألفالماءاليستقيـييمكضع،ككذلؾالحياةالدنياالفالماءاليستقرف
نى،كألفالماءإذاجاكزعمىحالةكاحدة،كذلؾالدنيا،كألفالماءالتبقىكيذىبكذلؾالدنياتف

.(ُ)المقداركافضارانميمكان،كذلؾالدنياالكفاؼمنياينفع

 :تيادالدنيا دار عمؿ واج -ٖ

تعالى: لقكلو لآلخرة عٌد يبقىإالما كما زينةكىيفانية، الدنيا الَماُؿ َوالَبُنوَف  الحياة
اِلَحاُت َخْيٌر ِعْنَد َربَّْؾ َثَواًبا َوَخْيٌر َأَماًل ِزيَنُة الَحَياِة الدُّْنَيا َوالَباِقَياُت ا ،كقكلو]ْٔالكيؼ:[لصَّ

ِة  أيضان: ُزيَّْف ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّيَواِت ِمَف النَّْساِء َوالَبِنيَف َوالَقَناِطيِر الُمَقْنَطَرِة ِمَف الذََّىِب َوالِفضَّ
ْنَعاـِ وَ  َمِة َواأَل آؿ[ الَحْرِث َذِلَؾ َمتَاُع الَحَياِة الدُّْنَيا َواُ ِعْنَدُه ُحْسُف الَمَآبِ َوالَخْيِؿ الُمَسوَّ

،]ُْعمراف: اهلل عمى اإلقباؿ يجبعمينا اشتغالكـاكيعني مف لكـ خير لعبادتو، لتفرغ
.(ِ)ياكحراميالبالجمعمفىذهالدنياحبل

فائزكف،أماالذيفلـيستجيبكافيـالخاسركف،كسكؼىـالفالذيفاستجابكالنداءاهلل
كاليكجدنجاةألنو،كاليكجدليـكسيمةلمفرارمفاليبلؾ،كقمكبيـمعمقةفييا،يخرجكفمفالدنيا

تعالى: لقكلو الدنيا ليذه كداعيـ بعد التكبة باب أغمؽ ـْ ِباأَلْخَسِريَف َأْعَماَلً  قد  ُقْؿ َىْؿ ُنَنبُّْئُك

ـْ ُيْحِسُنوَف ُصْنًعا ﴾ٖٓٔ﴿ ـْ َيْحَسُبوَف َأنَُّي ـْ ِفي الَحَياِة الدُّْنَيا َوُى [  ﴾ٗٓٔ﴿ الَِّذيَف َضؿَّ َسْعُيُي
]الكيؼ

فسعييـغيرمختصبالدنيابالسعيالبالضبلؿألفبطبلةكنجدأفالحياةالدنيامتعمق
.(ّ)ضؿكالحاؿأنيـيحسبكفأنيـيحسنكفصنعاأكىـ

:)مكضعسكطفيالجنةمىاإلنسافأفيعمؿمفأجؿنيؿالجنةلقكلوكيجبع
.(ْ)خيرمفالدنياكمافييا،كلغدكةفيسبيؿاهللأكركحةخيرمفالدنياكمافييا(

                                                           

(بتصرؼ.ُِْ/َُالجامعألحكاـالقرآف،القرطبي)(ُ)
 (.ُُٔ/ٓتفسيرالقرآفالعظيـ،ابفكثير)(ِ)
 (.َّْ/ٓركحالبياف،اسماعيؿحنفيأبيالفداء)(ّ)
 (.َُٕ/ٕ)ُْٓٔصحيحالبخارم:كتابالرقاؽ،بابمثؿالدنيافياآلخرة،ح(ْ)



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

َُٔ 

 

 نظرة اإلسالـ إلى اإلنساف : ثانياً 

الككف،كميزهاهللتعالىعمى غيرهاإلنساففيالتصكراإلسبلميأفضؿمخمكؽفيىذا
سائر عمى كتفضيمو تكريمو بذلؾ فاستحؽ كالمميزات الخصائص مف بكثير المخمكقات مف

 المخمكقاتكلقداعتنىاإلسبلـباإلنساف،فبيفسركجكده،كالغايةمفحياتو.

كنمخصنظرةاإلسبلـإلىاإلنساففيمايمي:

 حقيقة اإلنساف وأصؿ خمقو : -ٔ

  يقكؿتعالى:ـسكاهكنفخفيومفركحوكماجاءفمفطيف،ثلقدخمؽاهللآدـ
َـّ َسوَّاَؾ َرُجاًل  َـّ ِمْف ُنْطَفٍة ُث .]ّٕالكيؼ:[  َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَؾ ِمْف ُترَاٍب ُث

ألنوخمقومفترابثـمفنطفةثـتسكيتوإياهرجبلن،كؿ َسوَّاَؾ َرُجاًل  ىنافيقكلو
.(ُ)بخالقوالذمأخرجومفالعدـإلىالكجكد،كجعموبشرانسكيانذلؾيقتضيإيمانو

 قاؿرسكؿاهللكفيحديثابفمسعكد يجمعفيبطفأموقاؿ: )إفأحدكـ :
أربعيفيكمان،ثـيككفعمقةمثؿذلؾ،ثـيككفمضغةمثؿذلؾ،ثـيبعثاهللممكانفيؤمربأربعة:

(ِ)برزقو،كأجموكشقيأـسعيد..(

عمىأساسأنومفركحكجسد،كلقداىتـاإلسبلـاىتماما فإفنظرةاإلسبلـلئلنساف،تقـك
اإلسبلـ،ككذلؾ بتربيةاإلنسافعمىإشباعحاجاتوالجسميةحسبالتكجيياتالتيحددىا كبيران

.االمكجوإلىاالستقامةكالسمكاىتـبتربيةالركح،ألني





                                                           

(.ِْٕ/ّأضكاءالبياففيايضاحالقرآفبالقرآف،محمداألميفالشنقيطي)(ُ)
.ْٗٓٔح(ُِِ/ٖصحيحالبخارم،كتابالقدر،بابفيالقدر)(ِ)



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

َُٕ 

 

 تكريـ اإلنساف : -ٕ

  َـْ َعَمىَول ْمَناُى ـْ ِمَف الطَّيَّْباِت َوَفضَّ ـْ ِفي الَبرّْ َوالَبْحِر َوَرَزْقَناُى ـَ َوَحَمْمَناُى َكِثيٍر ِممَّْف  َقْد َكرَّْمَنا َبِني َآَد
ليسمفالذلةكالميانةكاالبتذاؿفيدرجة،]َٕاإلسراء:[  َخَمْقَنا َتْفِضياًل  كالمقصكدبالتكريـ

.(ُ)لحيكافكسائرالمخمكقاتيتساكلفييامعا

 ومف مظاىر تكريـ ا لإلنساف: 

ْذ ُقْمَنا  :لقولو تعالىلوالمالئكة بأف يسجدوا إليو آلدـ أبو البشر تكريما  أمر ا  -ٔ َواِ 
ـَ َفَسَجُدوا ِإَلَّ ِإْبِميَس  يجبعمييـ،ألنوأبييـنعمةمناعميو]َٓالكيؼ:[ ِلْمَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلََد

 .(ِ)شكرنافييافسجدكاكؿالمبلئكة

تعالىفاإلنسافمنحالعقؿكاإلرادةدة واَلختيار:امنحو حرية اإلر  -ِ لقكلو  :ليكازفبيفاألشياء
 ْـْ َفَمْف َشاَء َفْمُيْؤِمْف َوَمْف َشاَء َفْمَيْكُفر تيديد،]ِٗالكيؼ:[َوُقِؿ الَحؽُّ ِمْف َربُّْك ىنا

.(ّ)ككعيد

فاإلنسافمخيرفيحدكد،ألفاإلسبلـيحرراإلنسافمفكؿمايعكؽتقدموفيمجاؿ
العقيدةاإلسبلميةحتىينطمؽفيحياتومفغيرقيكداعتمادانعمىفطرةاإلنسافالمجبكلةعمى

.(ْ)التكحيد،كعمىأفكؿشيءبيداهللكمفثـيتحرراإلنسافمفالخكؼ



 :في نظرة اإلسالـ إلى الحياةالتغيير منيجيات اإلصالح و 

كٌرـاهللاإلنسافبمنحوالحريةكاإلرادةكاالختيار.-ُ

مٌيزاإلنسافبالعقؿكييدرؾماحكلو.-ِ

                                                           

 .ِّأصكؿالتربيةاإلسبلمية،عبدالرحمفالنحبلكم،ص(ُ)
(.ٕٓ/ُِاعي)نظـالدررفيتناسباآلياتكالسكر،إبراىيـبفعمرالبق(ِ)
(.ّّ/ُْالجامعألحكاـالقرآف،القرطبي)(ّ)
 .َُٔ،صينيفقرآفالكريـ،عمىخميؿأبكالعفمسفةالتربيةفيال(ْ)



 

 

 





 
 انثانياملبحث 

ياث اإلصالح وانتغيري اندعىي يف منهج 
 سىرة انكهف

 وفيو ثمانية مطالب:

 يجية الخطاب الدعوي وأثره عمى اإلصالح.نمالمطمب األوؿ : 
 .المطمب الثاني : التدرج في الدعوة 

 .عمى مشاؽ الدعوة رالمطمب الثالث : الصب
 .المطمب الرابع : العناية الربانية لمدعاة

 .سموب القصةالمطمب الخامس : استعماؿ أ
 المطمب السادس: أسموب الحوار.

 المطمب السابع: الجزاء مف جنس العمؿ.
 المطمب الثامف: الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة.

 

 



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

َُٗ 

 

 الثانيلمبحث ا

منيجيات التغيير واإلصالح الدعوي في سورة الكيؼ

مكب،كنقاءالنفكس،كاستقامةالمجتمعاتكديمكمةاألديافإففيالدعكةإلىاهللحياةالق
كاألفكاركانتشارىا،لذاكصؼاهللتعالىمفقاـبياكأدلالذمعميياتجاىيا،بأنوخيرالناس،
كاألمةالتيتتصدرالعمؿفيمجاؿالدعكةإلىاهللتعالىبأنياخيراألمـ،كىذايعنيأنويجب

يذهالصفاتكينزؿالناسمنازليـكعميوأفيتحمؿمايكاجيوفيعصرناعمىالداعيةأفيتحمىب
 تَْأُمُروفَ  ِلمنَّاسِ  ُأْخِرَجتْ  ُأمَّةٍ  َخْيرَ  ُكْنُتـْ  أمعصرالعكلمة،كقاؿتعالىفيمحكـكتابوالعزيز:

 ِمْنُيـُ  َلُيـْ  َخْيرًا َلَكافَ  اْلِكتَابِ  ْىؿُ أَ  آَمفَ  َوَلوْ  ِبالمَّوِ  َوُتْؤِمُنوفَ  اْلُمْنَكرِ  َعفِ  َوَتْنَيْوفَ  ِباْلَمْعُروؼِ 
،فبليكجدىناؾكجومقارنةبيفاليائسيفمف]َُُآؿعمراف:[ اْلَفاِسُقوفَ  َوَأْكَثُرُىـُ  اْلُمْؤِمُنوفَ 

الناس الناسكأحكاليـصبلح لمجابية أنفسيـ نذركا الذيف المخمصيف، الميتميف العامميف كبيف
أعمىدرجاتالصبلحكالفتكركأنيـا عمىأسسمفالثقةكالكعيكالصبركاألمؿليحققكا نطمقكا

كاإلصبلحفيأنفسيـكغيرىـ.

 حيثإفمفقبميـكانتىذهالكظيفةلؤلنبياءعمييـالسبلـفيتبميغدعكاتيـلقكلوتعالى:
 ََوَما ُنْرِسُؿ الُمْرَسِميَف ِإَلَّ ُمَبشِّْريَف َوُمْنِذِريف ]:ٔٓالكيؼ[.

 

 منيجية الخطاب الدعوي وأثره عمى اإلصالح: المطمب األوؿ: 

  بمنيجية الخطاب الدعوي: المراد

كاعتبار كالمكره المنشط الناسفي أحكاؿ كمراعاة قدراتيـ حسب الناسعمى مخاطبة ىك
غيرمايقاؿلممسمـالمنفم تالعاصيلربو،كماحاجاتالناسكالرأفةبيـفمايقاؿلممسمـالممتـز

 ،يقكؿاهللتعالىفيالدعكة:(ُ)يقاؿلممسمـفيداراإلسبلـغيرمايقاؿفيالمجتمعاإلسبلمي
  ٍُقْؿ َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى اِ َعَمى َبِصيَرة  :يكسؼ[َُٖ].



                                                           

(.ُٖخطابنااإلسبلميفيعصرالعكلمة،يكسؼالقرضاكم)(ُ)



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

َُُ 

 

ىؿالفسكؽكالطغياففمغةالخطابفيسكرةالكيؼتختمؼكفقانلممقاـ،فمكؿمقاـمقاؿفخطابأ
يختمؼعفخطابأىؿالخيركاإليمافكيتضحلنافيالشكؿالتالي






كىذاالخطابمفذمالقرنيفإلىأىؿالمغربعندماحدثالفسكؽكالكفركالعصياففقدـ
بأفمفظمـسكؼيعذببالعقكباتالشرعيةالقانكنيةمثؿالحدكدكالقصاص، العقكبةفيالدنيا

نتقؿفسيمقىمفاهللعذاباننكرانألفالفاسؽاليخشىعقكبةاآلخرةفيناقدـالعقابالدنيكمفإذاا
ىذا نجد لكنا الجرائـ، تمؾ ارتكب ما األخركم، العقاب خاؼ لك ألنو األخركم، العقاب عمى

مقاؿ"الخطابيختمؼمعأىؿاإليمافمفخبلؿالشكؿالسابؽ،ألف نجد"لكؿمقاـ حيثإننا
عكسيبيفالجزاءاألخركمعمىاللمنيجيةانعكستفمـيبيفليـجزاءالدنياقبؿاآلخرةبؿعمىا

،أمىذا]ٖٖالكيؼ:[َوَأمَّا َمْف َآَمَف َوَعِمَؿ َصاِلًحا َفَمُو َجزَاًء الُحْسَنى الدنيكمفيقكلوتعالى:
،ألفأىؿاإليماف]ٖٖالكيؼ:[َأْمِرَنا ُيْسرًا َوَسَنُقوُؿ َلُو ِمفْ فياآلخرةثـأعقبوبالجزاءفيالدنيا

.(ُ)غايتيـالكبرلإصبلحآخرتيـ،كآماليـالصغرلإصبلحدنياىـ

ـَ  معنىقكلوتعالى:جاءفيقدك ،أمكفرباهللتعالىفسكؼنعذبوأمَأمَّا َمْف َظَم
َوَأمَّا َمْف ،ةباننكرانيقكؿشديدثـيردإلىربوفياآلخرة،فيعذبوفيالنارعذا،يقتموإفلـيتب

(ِ)فموالجزاءالحسنىأم:صدؽباهللكعمؿصالحانفيمابينوكبيفاهللتعالى،َآَمَف 





                                                           

)بتصرؼ(.ُُّ،ُِصبلحالديفسمطاف،صسكرةالكيؼمنيجياتفياإلصبلحكالتغيير،(ُ)
،السمرقندم)(ِ) (.َّٔ/ِبحرالعمـك

منهجية الخطاب 
 الدعوي

أهل الخير 
 واإليمان

 الدنيا اآلخرة

أهل الفسوق 
 والطغيان

 الدنيا اآلخرة

 َـّ ُيَردُّ ِإَلى َقا ـَ َفَسْوَؼ ُنَعذُّْبُو ُث َؿ َأمَّا َمْف َظَم
 ]ٕٖالكيؼ:[  َربِّْو َفُيَعذُّْبُو َعَذاًبا ُنْكًرا

  َوَأمَّا َمْف َآَمَف َوَعِمَؿ َصاِلًحا َفَمُو َجَزاًء الُحْسَنى
 ] ٖٖالكيؼ:[ َوَسَنُقوُؿ َلُو ِمْف َأْمِرَنا ُيْسًرا



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

ُُُ 

 

 التدرج في الدعوة :المطمب الثاني: 

،إفالدعكةركزتفي] ِٖالكيؼ:[ َواْصِبْر َنْفَسَؾ َمَع الَِّذيَف َيْدُعوَف َربَُّيـْ  :قاؿ
بدايتياعمىقضيةالتكحيدفييالمحكراألساسيلمدعكةالقرآنيةقبؿاليجرةككافالبدمفذلؾ
كثنييفيعبدكفاألصناـكيشرككف،كقدزيفليـالشيطاف بعدالمكاجية،ألفالقكـفيمكةكانكا

كسيمةمفسكءعمميـ،فرأكهحسنان،كحينماكاجوالقرآفىذهالظاىرةطكقيامفكؿجيةكلـيدع
،كنصبليامفاألدلةكالبراىيفماىك كسائؿاإلقناعالسمميإالكقداستثمرىافيخطابالقـك

.(ُ)كفيؿبتحقيؽاإليمافباهللالخالؽالبارئ

إلىاهلل الدعكة التدرجفي مبدأ الداعية يراعي أف الحكمة أىدافو،فمف حتىيحقؽ
مرغكبفييا،كمايجبتقديـاألىـعمىالميـفيتطبيؽكحتىالتثمرالدعكةنتائجعكسيةغير

 اهلل الداعيةمنيج ذىف في كاضحان يككف أف ينبغي شرعي مطمب كىذا إليو، ،(ِ)كالدعكة
فإفكمفثـالدعكةإلىشرعاهللكالمغزلاألىـفيسنةالتدرجدعكةالناسإلىعبادةاهلل

ككففيالمقاـاألكؿكمايمي:كافالمدعكغيرمسمـفمكضكعدعكتوي

 .إثباتكحدانيةاهلل -ُ
 .(ّ)إقامةالشريعةاإلسبلمية -ِ

كما(ْ)كلـتتكقؼدعكةاألنبياءعندالتبميغبؿتجاكزتذلؾإلىمحاربةالفسادالعقائدم
فعؿيأجكجكمأجكج.

 :التدرج في الدعوةمنيجيات اإلصالح والتغيير في 

بالبدء .ُ اإلصبلح كجكب إذف لمجميع ثـ اهلل إلى الدعكة في كاألقربيف َوَأْنِذْر  بالنفس
 . مراعاةمبدأالتدرجفيالدعكةإلىاهللك،[ُِْ]الشعراء: َعِشيَرَتَؾ اأَلْقَرِبيفَ 

 مراعاةأحكاؿالناسحسبمعتقداتيـكأفياميـكمعارفيـكالبدءباألىـثـالميـ. .ِ
اهلل .ّ إلىعبادة العمرالدعكة المماتطكؿ  َواْعُبْد َربََّؾ َحتَّى َيْأِتَيَؾ الَيِقيفُ  إلى

 [ٗٗ]الحجر:

                                                           

(.ُٓ/ُانظر:سماحةاإلسبلـ،عبدالعظيـالمطغى)(ُ)
 (.ِٓانظر:دعكةإلىالسنة،أبكالحمدنكفؿ)(ِ)
(.ٔٓالتربيةاإلسبلميةلمصؼالثانيعشر،حمزةذيبكآخركف،)(ّ)
(.ِٕ،عثمافضميرية،)مدخؿلدراسةالعقيدةاإلسبلمية(ْ)



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

ُُِ 

 

 الصبر عمى مشاؽ الدعوة.المطمب الثالث: 

:المنعكالحبسالصبر لغة

عفالصبر اصطالحاً  الجكارح كحبس التشكي، عف كحبسالمساف الجزع، النفسعف حبس :
المعاصي.

حقيقتوفيكخمؽفاضؿمفأخبلؽ اليحسفكاليجمؿأما النفسيمتنعبومففعؿما
.(ُ)كىكقكةمفقكلالنفسالتيبياصبلحشأنياكقكاـأمرىا

خمؽرفيععاليالقيمةاليدركوالكثير،يحتاجالصبر في الدعوة كما تراه الباحثة :أما 
مطؼمعإلىمرافكتيذيب،كحبسلمنفسعفالتضجر،كحبسلمسافعفالفحشفيالقكؿ،كالت

المدعكيف،كليفالجانبمعيـ،كالبعدعفمحاسبتيـ،ألفذلؾينفرىـ،كتحمميـمعالتأنيكعدـ
ـْ َأِئمًَّة َيْيُدوَف ِبَأْمِرَنا َلمَّا َصَبُروا َوَكاُنوا ِبَآَياِتَنا  : استعجاؿالنتائج،حيثقاؿ َوَجَعْمَنا ِمْنُي

الذمنحفبصددهفيىذاالمقاـ.كىذاالصبر،]ِْالسجدة:[ ُيوِقُنوفَ 

إلىاهلل الدعاة اهللكىؤالء اصطفاىـ كىـإنما بالصبر، بسببتحمييـ اصطفاءن
جعؿ،فإفاهلل]ُِٕالنحؿ:[ َواْصِبْر َوَما َصْبُرَؾ ِإَلَّ ِباِ   بالصبرمأمكركفمفاهلل

إلىطاعتو،معاإليمافيقينانبإذفاهللمفالمؤمنيفأئمةدعاةييدكفأتباعيـمفالمدعكيف
 اهلل إلى الدعكة كيدافعبأف بدعكتو، يعتز أف الداعية عمى فيجب الحؽ، إلى الدعكة ىي

تكرارىذه،[ٕٔ]الكيؼ:َقاَؿ ِإنََّؾ َلْف َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبراً كماجاءفيقكلوتعالى:،(ِ)عنيا
ياصبرمفالخضرمعؿالخضرعمىكؿشيءيفعموككاففياآليةعندماكافسيدنامكسىيسأ

قاؿتعالى:فأجرالصابريف،سيدنامكسى ـْ ِبَأْحَسِف َما َكاُنوا   كما َوَلَنْجِزَيفَّ الَِّذيَف َصَبُروا َأْجَرُى
.] ٔٗالنحؿ:[َيْعَمُموفَ 

سطراألنبياءفيإفالدعكةإلىاهللتحتاجإلىصدؽكقكةتحمؿكاستيعابالمدعكيفكقد
يضربأركعاألمثمةفيالصبرحينماأساطيرالصبر،فياىكيعقكبدعكتيـإلىاهلل
فقدابنويكسؼ

،كال]ُٖيكسؼ:[َفَصْبٌر َجِميٌؿ َواُ الُمْسَتَعاُف َعَمى َما َتِصُفوفَ فقاؿ:(ّ)
المقاـصبرنبياهلل :قاؿعفالدعكةإلىاهللإذلـيعيقوابتبلؤهأيكبننسىفيىذا

                                                           

(.ُٔانظر:عدةالصابريف،ابفالقيـ،)(ُ)
(.ُٓٗ/َِجامعالبياففيتأكيؿالقرآف،الطبرم)(ِ)
(.ٔٔالصبرفيالقرآف،يكسؼالقرضاكم،)(ّ)
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ُُّ 

 

ـُ الرَّاِحِميفَ تعالى: رُّ َوَأْنَت َأْرَح [،فأثنىعميوّٖ]األنبياء: َوَأيُّوَب ِإْذ َناَدى َربَُّو َأنّْي َمسَِّنَي الضُّ
ـَ الَعْبُد ِإنَُّو َأوَّابٌ  :ربوفقاؿ [.ْْ]ص:ِإنَّا َوَجْدَناُه َصاِبرًا ِنْع

ىكنبياهلليكنس فيالظمماتفيبطفالحكتألنولـيصبريؤدبوربوكىا
 فقاؿ قكمو َفاْصِبْر ِلُحْكـِ َربَّْؾ َوََل َتُكْف َكَصاِحِب الُحوِت ِإْذ َناَدى َوُىَو َمْكُظوـٌ :عمى

بالصبرعمىالمدعكيف،كحمؿأعباءالدعكةكتحمميا،كعدـ[،فيذاأمرمفاهللْٖ]القمـ:
إذصبرعمىظمـذكم،كماالننسىنبياهلليكسؼتائج،ألنياعمىاهللالتسرعفيالن

الكائديفَُ]يكسؼ:أَْلُقوُه ِفي َغَياَبِة الُجبّْ  القربى ثـصبرعمىكيد ، ]  َفَمِبَث ِفي السّْْجِف
فيالسجف،كصبرِْ]يكسؼ:ِبْضَع ِسِنيفَ  إلىربو بؿدعا السجفعفدعكتو، يثنو كلـ ، ]

 بنبياهللمحمد كلكختمنا تحقيؽدعكتو، فيالصبر،كسامحمفأجؿ أركعاألمثمة لكجدنا
كمن ابنيـ كىك اهلل، إلىكحدانية قكمو يدعك سنة األميفيثبلثعشرة بالصادؽ كعرؼبينيـ ـ

 ـْ ظَ فكذبكه ـُ الَعَذاُب َوُى ـْ َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُى ـْ َرُسوٌؿ ِمْنُي فجعؿُُّ]النحؿ:اِلُموفَ َوَلَقْد َجاَءُى ، ]
المشرككفيسخركفكيستيزئكفبو.

 أقساـ الصبر : 

 أوَل : صبر عمى األوامر : وىو صبر الطاعة . 

 ثانيًا : صبر عف المحظورات مف النواىي : وىو صبر عف المعصية . 

 والباليا.  ا عميؾ مف المصائب والمحف هرَ صبر عمى ما قدَّ ثالثًا : صبر عمى القدر : وىو 

 رابعًا : صبر عمى الدعوة والمدعويف، كما بينت الباحثة سابقًا . 

،كيبتغيبوالعبدكجواهللالجميؿ،:ىكالصبرالذمالجزعفيوإالإلىاهللوالصبر الجميؿ
فيصبركاثقانفياهلل،مطمئنانإلىقضائوكقدره،مستعميانعمىاأللـ،مترفعانعمىالشككللمناس،

.(ُ)،كىذااليتنافىمعالصبرمتذلبلنفيالشككلهلل

صبر إلى تحتاج ـْ ِبالَغَداِة َوالَعِشيّْ  :الدعكة َواْصِبْر َنْفَسَؾ َمَع الَِّذيَف َيْدُعوَف َربَُّي
لتغييرمافي،إفالصبرمفأىـاألسبابالتيتساىـفيإنجاحالدعكةإلىاهلل]ِٖ]الكيؼ:

                                                           

(،،ُُِِ/ٕ(،انظر:تفسيرالقرآفالعظيـ،ابفكثير)ْٖٓ/ُٓجامعالبياففيتأكيؿالقرآف،الطبرم)(ُ)
(.ْ/ُِّ(،كانظر:دركسلمشيخمحمدحساف)ُِّٓ/ٓاليدايةإلىبمكغالنياية،أبكمحمدمكي)
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ُُْ 

 

بكؿمايرضياهللالمدعكيفمف صبلحيا ،فيجبعمىالداعيةأفيتحمىبالصبر،فسادكا 
[،كلماكافالصبرمأمكرانبوجعؿُِٕ]النحؿ:َواْصِبْر َوَما َصْبُرَؾ ِإَلَّ ِباِ أمربوألفاهلل

مذةكالكماؿلوأسبابانتعيفعميوكتكصؿإليو،فيكإدراؾمافيالدعكةمفالخيركالنفعكالاهلل
دراؾمافيتركيامفالشركالضركالنقصكالضياع،فإذاأدرؾالداعيةىذيفالسببيفكأضاؼ كا 
إلييماالعزيمةالصادقةكاليمةالعاليةكالنخكةكالمركءةكاإلنسانية،حصؿلوالصبر،كىانتعميو

بالصبرعمىالمدعكيف،سيدنامحمدمشاقوكحمتلومرارتوكانقمبألمولذة،لذلؾأمراهلل
كلكييقنعالداعيةالناسبعقيدتو،أكبفكرتوأكبمبادئو،يجبعميوأفيتحمىبالصبرالجميؿ،كأف
يضحيفيسبيؿذلؾ،حتىيصؿإلىالنتيجةالمرجكة،كلكفإفلـيستجبالمدعككف،فعميوأال

يـإفأصركاعمىكفرىـعفالحزفكالضيؽعمينيىسيدنامحمديحزفلذلؾ،ألفاهلل
ـْ َوََل َتُؾ ِفي َضْيٍؽ ِممَّا َيْمُكُروفَ  ،قاؿتعالى:كعنادىـ [،كماأمرهُِٕ]النحؿ:َوََل َتْحَزْف َعَمْيِي

يقكلكفمفالجيؿ،بأنوساحرأك بأاليضيؽصدرهذرعانكىمانبسببشدةعداكتيـ،كبما أيضان
مايخططكفكيمكركف،ليحتالكاعمىالناسكيخدعكىـشاعرأككاىفأكمجنكف،أكأفيجزعل

كافيو،كضامفحمايتو،فبليشمتيـبو،كاليجعؿليـ،ألفاهللكيصدكىـعفسبيؿاهلل
،كاليتكقعبأمحاؿمفاألحكاؿأفيستجيبجميعالمدعكيفلماتدعكاإليو،فبلبد(ُ)عميوسبيبل

كالمع كالمتكبركف السفياء يقابمؾ دعكتؾ،أف عف فيصدكف بالعمـ، المتشدقيف كالجياؿ اندكف
كيحاربكنؾبكؿماأكتكامفقكة،كيمكركفلؾ،كىناتظيرقكةالفارسكجمدهكصبره،فعميوبالصبر
كالشجاعةكعدـالتقيقركالحزفكالشعكرباألسى،كعميوأفيترفععفأذاىـكاليخاؼمفمكرىـ،

 إياىـ، فعميوفيىذهألفاهللحاميوككافيو يتعرضالداعيةإلىالشتيمةكاإلىانةكاإلحراج، فقد
الحالةأاليقضيكقتانطكيبلنفيالحزفكالتأثربماألـبو،ألفىؤالءأعداءاليتكقعمنيـالخير
كالالنفعكالالمحبة،كاليتكقعمنيـسكلالمكركالضغينةكالحقدكالسكء،فعمىالداعيةأفيككف

ألنوكافيو،فيؤالءالعصاةممفزنانفيمشاعره،معاألخذباألسباب،كالتككؿعمىاهللحذرانمت
عمىقمكبيـ،فبلينفعيـتغييركاليفيدىـإصبلح.ختـاهلل

 :الصبر عمى مشاؽ الدعوةمنيجيات اإلصالح والتغيير في 

الصبرعمىالدنيابماتحمؿفيداخميا.-ُ
ىدايةالناس.تحمؿالمشاؽمفأجؿ-ِ
األسبابعندىا -ّ كاتخاذ كالتحمؿ إالبالصبر تأتيبيفعشيةكضحاىا، الحضاراتال ميبلد

يأتيالتمكيفكينبثؽميبلدفجرحضارةجديدة.
                                                           

(.َّّ/ِانظر:لطائؼاإلشارات،القشيرم)(ُ)
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 العناية الربانية لمدعاة  المطمب الرابع:
كجنيـ، إنسيـ ككافرىـ، مؤمنيـ كطالحيـ، صالحيـ عامة بالخمؽ ربانية عناية ىناؾ

ِإفَّ اَ ُيْمِسُؾ السََّماَواِت َواأَلْرَض َأْف َتُزوََل  يـكجمادىـكيتضحلناذلؾمفخبلؿقكلوكدكاب
تعالىُْ]فاطر: َوَلِئْف زَاَلتَا ِإْف َأْمَسَكُيَما ِمْف َأَحٍد ِمْف َبْعِدِه ِإنَُّو َكاَف َحِميًما َغُفورًا كقاؿ ،]: 

 ـُ َما ِفي الَبرّْ َوالَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمْف َوَرَقٍة ِإَلَّ َيْعَمُمَيا َوِعْنَدُه َمَفاِتُح الَغْيِب ََل َيْعَمُمَيا ِإَلَّ ُىَو َوَيْعَم
[،ككذلؾعندماٗٓ]األنعاـ: َوََل َحبٍَّة ِفي ُظُمَماِت اأَلْرِض َوََل َرْطٍب َوََل َياِبٍس ِإَلَّ ِفي ِكتَاٍب ُمِبيفٍ 

إبراىيـ سيدنا ،ُِٔ]البقرة:بّْ اْجَعْؿ َىَذا َبَمًدا َآِمًنا َواْرُزْؽ َأْىَمُو ِمَف الثََّمرَاتِ رَ ربودعا ]
فأجابربوأفالرزؽكالثمراتكالماؿكالكلدكالصحةكالممؾكالسمطافليسكقفاعمىأىؿاإليماف

ـُ َربّْ اْجَعْؿ َىَذا َبَمًدا َآِمًنا وَ كماقاؿتعالى ْذ َقاَؿ ِإْبرَاِىي ـْ َواِ  اْرُزْؽ َأْىَمُو ِمَف الثََّمرَاِت َمْف َآَمَف ِمْنُي
َـّ َأْضَطرُُّه ِإَلى َعَذاِب النَّاِر َوِبْئَس المَ  ِصيُر ِباِ َوالَيْوـِ اآَلِخِر َقاَؿ َوَمْف َكَفَر َفُأَمتُّْعُو َقِمياًل ُث

[.ُِٔ]البقرة:

خمقوجميعانكييعبدكهكاليشرككاـاهللفيذهالعنايةالعامةأحداألدلةالكبرلالتيأكر
بوشيئانكيشكركهكاليكفركه.

كلكفبعدذكرىذهالنعـكالعنايةمفاهلللئلنسافنجدأفاإلنسافقديطغىلقكلوتعالى
 ٌِإفَّ اإِلْنَساَف ِلَربِّْو َلَكُنود :العاديات[ٔ،] ُُقِتَؿ اإِلْنَساُف َما َأْكَفَره:عبس[ُٕ.]

الرباني لمعطاء الكفاء مف درجة أدنى عنده إنساف كؿ في تستنيض النصكص ىذه
.(ُ)كاإلدراؾلمفضؿاإللييأفيخجؿمفالخيرالنازؿفيكؿلحظةكالشرالصاعدفيكؿيكـ

نَّا َلَجاِعُموَف َما َعَمْيَيا َصِعيًدا ُجُرزًاأمابالنسبةلقكلوتعالى قدرة[،ىناالٖ]الكيؼ: َواِ 
الربانيةتككفرصيدالمؤمفالذمصبركنقمةعمىالظالـالذمكفر.

َلِكنَّا ُىَو اُ َربّْي َوََل ُأْشِرُؾ ِبَربّْي َأَحًدا  ،لقدختـاهللاألنبياءبسيدنامحمدفمـيجعؿبعده
 كلكنو يحفرسكالن، مف األمة قيضليذه الصالحيف الدعاة مف دينيا ليا يرأظ ف ثاهلل

األرضكمفعميياكاليشرؾباهللألفاهللاستخمفوعمىىذهاألرض.

كماحفظاألنبياءفاهللكحدهالقادرعمىإليوبحفظالدعاةكقدتعيداهلل :حماية الداعية -
 حفظيـكحمايتيـ.

                                                           

بتصرؼيسير.ُِٔسكرةالكيؼمنيجياتفياإلصبلحكالتغيير،صبلحالسمطاف،ص(ُ)
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بطاؿالباطؿكدحضو،عمىرفعالحؽىكالقادرإفاهلل:مكر وجزاء - عبلءشأنو،كا  كىككا 
[ْٓ]آؿعمراف:َوَمَكُروا َوَمَكَر اُ َواُ َخْيُر الَماِكِريفَ الدعاةعفشرالالقادرأفيدفع

 أسموب القصة استعماؿالمطمب الخامس: 

 تضمنت سكرةكقد اهلل رحمة مف نماذج فيالكيؼ متمثمة عذابو مف كنماذج ،
القصصاآلتية:

ـْ َحِسبْ قصة أصحاب الكيؼ: -ٔ َت َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِؼ َوالرَِّقيـِ َكاُنوا ِمْف آَياِتَنا َعَجباً َأ
.]ٗالكيؼ:[

ـْ َمَثاًل َرُجَمْيِف َجَعْمَنا أِلََحِدِىَما َجنََّتْيِف ِمْف َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُىَما ِبَنْخٍؿ  قصة الجنتيف: -ٕ َواْضِرْب َلُي
.[ِّيؼ:]الكَوَجَعْمَنا َبْيَنُيَما َزْرعاً 

ـَ َفَسَجُدوا ِإَلَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف اْلِجفّْ َفَفَسَؽ قصة آدـ وابميس:  -ٖ ْذ ُقْمَنا ِلْمَمالِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد َواِ 
ـْ َعُدوّّ ِبْئَس ِلمظَّاِلِميفَ  ـْ َلُك يََّتُو َأْوِلَياَء ِمْف ُدوِني َوُى الكيؼ:[ َبَدَلً  َعْف َأْمِر َربِّْو َأَفَتتَِّخُذوَنُو َوُذرّْ

َٓ[.

ْذ َقاَؿ ُموَسى ِلَفتَاُه َل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُمَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِف َأْو َأْمِضَي  قصة موسى والخضر: -ٗ َواِ 
.]َٔالكيؼ:[ُحُقباً 

ـْ مِ  قصة ذي القرنيف: -٘ ]ّٖالكيؼ:[ ْنُو ِذْكرًاَوَيْسأَُلوَنَؾ َعْف ِذي اْلَقْرَنْيِف ُقْؿ َسَأْتُمو َعَمْيُك

اإلنسافعمىحبالقصصلذلؾكافمفمنيجالقرآفالكريـاستخداـلقدفطراهلل
أسمكبالقصصككافاليدؼمفذلؾ:

ـْ :حيثقاؿمحمدإثباتصدؽالنبي -ُ ـْ َعَمْيَؾ ِمْف َقْبُؿ َوُرُساًل َل َوُرُساًل َقْد َقَصْصَناُى
ـْ َعَمْيؾَ   .]ُْٔالنساء:[  َنْقُصْصُي

يذاءحيثقاؿالتسميةلقمبالنبي -ِ عاناهمفتكذيبكا  ما :كتسريةاليمكـعنولشدة
 َِذْكَرى َوُكاّلً َنُقصُّ َعَمْيَؾ ِمْف َأْنَباِء الرُُّسِؿ َما ُنَثبُّْت ِبِو ُفَؤاَدَؾ َوَجاَءَؾ ِفي َىِذِه اْلَحؽُّ َوَمْوِعَظٌة و

 .]َُِد:ىك[ ِلْمُمْؤِمِنيفَ 
ّ-  قاؿ حيث السابقة األمـ مف كالعظة العبرة ـْ ِعْبَرٌة أِلُوِلي  :أخذ َلَقْد َكاَف ِفي َقَصِصِي

 .]ُُُيكسؼ:[ اأْلَْلَبابِ 
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 فتحأبكابالتكبةأماـالراغبيفكالمتعظيف. -ْ
 

 أوَل : قصة أصحاب الكيؼ 

ـْ َحِسْبَت َأفَّ َأْصَحاَب اْلَكْيِؼ وَ قاؿتعالى: ِإْذ َأَوى ( ٜ) الرَِّقيـِ َكاُنوا ِمْف آَياِتَنا َعَجًباَأ
َفَضَرْبَنا َعَمى ( ٓٔ) اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْيِؼ َفَقاُلوا َربََّنا آِتَنا ِمْف َلُدْنَؾ َرْحَمًة َوَىيّْْئ َلَنا ِمْف َأْمِرَنا َرَشًدا

ـْ ِفي اْلَكْيِؼ ِسِنيَف َعَدًدا َـّ َبَعْثنَ ( ٔٔ) آَذاِنِي ـَ َأيُّ اْلِحْزَبْيِف َأْحَصى ِلَما َلِبُثوا َأَمًداُث ـْ ِلَنْعَم ( ٕٔ) اُى
ـْ ُىًدى ـْ َوِزْدَناُى ـْ ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِّْي ـْ ِباْلَحؽّْ ِإنَُّي ـْ ِإْذ ( ٖٔ) َنْحُف َنُقصُّ َعَمْيَؾ َنَبَأُى َوَرَبْطَنا َعَمى ُقُموِبِي

َىُؤََلِء ( ٗٔ) َماَواِت َواأْلَْرِض َلْف َنْدُعَو ِمْف ُدوِنِو ِإَلًيا َلَقْد ُقْمَنا ِإًذا َشَطًطاَقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ السَّ 
ـُ ِممَِّف اْفَتَرى عَ  ـْ ِبُسْمَطاٍف َبيٍّْف َفَمْف َأْظَم  َمى المَِّو َكِذًباَقْوُمَنا اتََّخُذوا ِمْف ُدوِنِو آِلَيًة َلْوََل َيْأُتوَف َعَمْيِي

ذِ  (٘ٔ) ـْ ِمْف َرْحَمِتِو َوُييَ  َواِ  ـْ َربُُّك ـْ َوَما َيْعُبُدوَف ِإَلَّ المََّو َفْأُووا ِإَلى اْلَكْيِؼ َيْنُشْر َلُك ـْ اْعَتَزْلُتُموُى يّْْئ َلُك
ـْ ِمْرَفًقا َذا غَ ( ٙٔ) ِمْف َأْمِرُك ـْ َذاَت اْلَيِميِف َواِ  ـْ َوَتَرى الشَّْمَس ِإَذا َطَمَعْت َتزَاَوُر َعْف َكْيِفِي َرَبْت َتْقِرُضُي

ـْ ِفي َفْجَوٍة ِمْنُو َذِلَؾ ِمْف آَياِت المَِّو َمْف َيْيِد المَُّو َفُيَو اْلُمْيَتِد َوَمْف ُيْضِمؿْ  َفَمْف َتِجَد  َذاَت الشَّْماِؿ َوُى
ـْ َذاَت الْ ( ٚٔ) َلُو َوِليِّا ُمْرِشًدا ـْ ُرُقوٌد َوُنَقمُّْبُي ـْ َأْيَقاًظا َوُى ـْ َباِسٌط َوَتْحَسُبُي َيِميِف َوَذاَت الشَّْماِؿ َوَكْمُبُي

ـْ ُرْعًبا ـْ ِفرَارًا َوَلُمِمْئَت ِمْنُي ـْ َلَولَّْيَت ِمْنُي ـْ ( ٛٔ) ِذرَاَعْيِو ِباْلَوِصيِد َلِو اطََّمْعَت َعَمْيِي َوَكَذِلَؾ َبَعْثَناُى
ـْ  ـْ َلِبْثُت ـْ َك ـْ َقاَؿ َقاِئٌؿ ِمْنُي ـْ ِلَيَتَساَءُلوا َبْيَنُي ـُ ِبَما َلِبْثُت ـْ َأْعَم َقاُلوا َلِبْثَنا َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوـٍ َقاُلوا َربُُّك

ـْ ِبِرْزٍؽ  ـْ َىِذِه ِإَلى اْلَمِديَنِة َفْمَيْنُظْر َأيَُّيا َأْزَكى َطَعاًما َفْمَيْأِتُك ـْ ِبَوِرِقُك ِمْنُو َوْلَيَتَمطَّْؼ َوََل َفاْبَعُثوا َأَحَدُك
ـْ َأَحًداُيْشِعَرفَّ بِ  ـْ َوَلْف ُتْفِمُحوا ِإًذا ( ٜٔ) ُك ـْ ِفي ِممَِّتِي ـْ َأْو ُيِعيُدوُك ـْ َيْرُجُموُك ـْ ِإْف َيْظَيُروا َعَمْيُك ِإنَُّي

ـْ ِلَيْعَمُموا َأفَّ َوْعَد المَِّو َحؽّّ َوَأفَّ السَّاَعَة ََل َرْيَب ِفيَيا ِإذْ ( ٕٓ) َأَبًدا َيَتَناَزُعوَف  َوَكَذِلَؾ َأْعَثْرَنا َعَمْيِي
ـْ َقاَؿ الَِّذيَف َغَمُبوا َعَمى َأْمرِ  ـُ ِبِي ـْ َأْعَم ـْ ُبْنَياًنا َربُُّي ـْ َفَقاُلوا اْبُنوا َعَمْيِي ـْ َأْمَرُى ـْ َبْيَنُي ـْ َلَنتَِّخَذفَّ َعَمْيِي ِى

ـْ َوَيُقوُلوَف َخْمَسٌة سَ ( ٕٔ) َمْسِجًدا ـْ َكْمُبُي ـْ َرْجًما ِباْلَغْيِب َسَيُقوُلوَف َثاَلَثٌة رَاِبُعُي ـْ َكْمُبُي اِدُسُي
ـْ ِإَلَّ َقِميٌؿ َفاَل ُتَما ـْ َما َيْعَمُمُي ـُ ِبِعدَِّتِي ـْ ُقْؿ َربّْي َأْعَم ـْ َكْمُبُي ـْ ِإَلَّ ِمرَاًء َوَيُقوُلوَف َسْبَعٌة َوثَاِمُنُي ِر ِفيِي

ـْ َأَحًدا ـْ ِمْنُي ِإَلَّ َأْف َيَشاَء ( ٖٕ) ُقوَلفَّ ِلَشْيٍء ِإنّْي َفاِعٌؿ َذِلَؾ َغًداَوََل تَ ( ٕٕ) َظاِىرًا َوََل َتْسَتْفِت ِفيِي
ـْ ٕٗالمَُّو َواْذُكْر َربََّؾ ِإَذا َنِسيَت َوُقْؿ َعَسى َأْف َيْيِدَيِف َربّْي أِلَْقَرَب ِمْف َىَذا َرَشًدا ) ( َوَلِبُثوا ِفي َكْيِفِي

ـُ ِبَما َلِبُثوا َلُو َغْيُب السََّماَواِت َواأْلَْرِض َأْبِصْر ِبِو ( ٕ٘) َثاَلَث ِماَئٍة ِسِنيَف َواْزَداُدوا ِتْسًعا ُقِؿ المَُّو َأْعَم
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ـْ ِمْف ُدوِنِو ِمْف َوِلي  َوََل ُيْشِرُؾ ِفي ُحْكِمِو َأَحًدا َواْتُؿ َما ُأوِحَي ِإَلْيَؾ ِمْف ِكَتاِب ( ٕٙ) َوَأْسِمْع َما َلُي
(ٕٚ) ِو َوَلْف َتِجَد ِمْف ُدوِنِو ُمْمَتَحًداَربَّْؾ ََل ُمَبدَّْؿ ِلَكِمَماتِ 

فيبيافالمكانةالعميةالتيحظيبيا فيقصةأصحابالكيؼفكافالمشيدجميان أما
أصحابالكيؼ،كىيكانتمفآياتاهللالعجيبة.

  ِِإْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْيؼ ]:ليؤالءالفتيةالتحصف،المرادىنابأفاهلليريد]َُالكيؼ
 كالتحرزمففتنةقكميـ،كقالكاربناآتنامفلدنؾرحمةأمثباتكتحفظمفالشرمفىؤالءالقـك

الفاسقيف.

كىنافيقصةأصحابالكيؼكضحاهلللناكيؼعاشكاككـلبثكافيالكيؼحيثإف
.(ُ)حفظيـمفالسكءكالمكركهالفتيةلـيشعركابالمدةالتيعاشكاداخؿىذاالكيؼألفاهلل

لقدعرضتىذهالقصة)أصحابالكيؼ(نمكذجانلئليماففيالنفكسالمؤمنة.ككيؼ
تطمئفبو،كتؤثرهعمىزينةاألرضكمتاعياكتمجأبوإلىالكيؼحيفيعزعميياأفتعيشبومع

.(ِ)يشمميابالرحمةالناس،ككيؼيرعىاهللىذهالنفكسالمؤمنةكيقيياالفتنةكيرحمياك

 ثانيًا : قصة الجنتيف 

ـْ َمَثاًل َرُجَمْيِف َجَعْمَنا أِلََحِدِىَما َجنََّتْيِف ِمْف َأْعَناٍب َوَحَفْفَناُىَما ِبَنْخٍؿ َوَجَعْمَنا  قاؿتعالى: َواْضِرْب َلُي
ـْ َتْظمِ ( ٕٖ) َبْيَنُيَما َزْرًعا ْرَنا ِخاَلَلُيَما َنَيرًاِكْمتَا اْلَجنََّتْيِف آَتْت ُأُكَمَيا َوَل َوَكاَف ( ٖٖ) ـْ ِمْنُو َشْيًئا َوَفجَّ

ـٌ ( ٖٗ) َلُو َثَمٌر َفَقاَؿ ِلَصاِحِبِو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَنا َأْكَثُر ِمْنَؾ َماًَل َوَأَعزُّ َنَفرًا َوَدَخَؿ َجنََّتُو َوُىَو َظاِل
َوَما َأُظفُّ السَّاَعَة َقاِئَمًة َوَلِئْف ُرِدْدُت ِإَلى َربّْي أَلَِجَدفَّ ( ٖ٘) ًداِلَنْفِسِو َقاَؿ َما َأُظفُّ َأْف َتِبيَد َىِذِه َأبَ 

َـّ ( ٖٙ) َخْيرًا ِمْنَيا ُمْنَقَمًبا َـّ ِمْف ُنْطَفٍة ُث َقاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِورُُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَؾ ِمْف ُترَاٍب ُث
َوَلْوََل ِإْذ َدَخْمَت َجنََّتَؾ ُقْمَت َما َشاَء ( ٖٛ) ا ُىَو المَُّو َربّْي َوََل ُأْشِرُؾ ِبَربّْي َأَحًداَلِكنَّ ( ٖٚ) َسوَّاَؾ َرُجاًل 

 َفَعَسى َربّْي َأْف ُيْؤِتَيِف َخْيرًا ِمْف َجنَِّتؾَ ( ٜٖ) ِمْنَؾ َماًَل َوَوَلًدا ِإْف َتَرِف َأَنا َأَقؿَّ  المَُّو ََل ُقوََّة ِإَلَّ ِبالمَّوِ 
َأْو ُيْصِبَح َماُؤَىا َغْورًا َفَمْف َتْسَتِطيَع ( ٓٗ) َوُيْرِسَؿ َعَمْيَيا ُحْسَباًنا ِمَف السََّماِء َفُتْصِبَح َصِعيًدا َزَلًقا

                                                           

.)بتصرؼيسير(ُْٕف،عبدالرحمفبفناصرالسعدم،صتيسيرالكريـالرحمففيتفسيركبلـالمنا(ُ)
(.ّّٕ/ُٓ(فيظبلؿالقرآف،سيدقطب،)ِ)
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وِشَيا َوُأِحيَط ِبَثَمرِِه َفَأْصَبَح ُيَقمُّْب َكفَّْيِو َعَمى َما َأْنَفَؽ ِفيَيا َوِىَي َخاِوَيٌة َعَمى ُعرُ ( ٔٗ) َلُو َطَمًبا
ـْ ُأْشِرْؾ ِبَربّْي َأَحًدا ـْ َتُكْف َلُو ِفَئٌة َيْنُصُروَنُو ِمْف ُدوِف المَِّو َوَما َكاَف ( ٕٗ) َوَيُقوُؿ َيا َلْيَتِني َل َوَل

ـْ مَ ( ٗٗ) اْلَحؽّْ ُىَو َخْيٌر َثَواًبا َوَخْيٌر ُعْقًبا ُىَناِلَؾ اْلَوََلَيُة ِلمَّوِ ( ٖٗ) ُمْنَتِصرًا َثَؿ اْلَحَياِة َواْضِرْب َلُي
َياُح  َوَكاَف المَُّو الدُّْنَيا َكَماٍء َأْنَزْلَناُه ِمَف السََّماِء َفاْخَتَمَط ِبِو َنَباُت اأْلَْرِض َفَأْصَبَح َىِشيًما َتْذُروُه الرّْ

( ٘ٗ) َعَمى ُكؿّْ َشْيٍء ُمْقَتِدرًا

نمكذجيفكاضحيفلمنفسفيقصةالجنتيفتضربمثبلنلمقيـالزائدةكالقيـالباقيةكترسـ
صاحب الناس، مف لطائفة إنساني نمكذج ككبلىما باهلل، المعتزة كالنفس الحياة، بزينة المعتزة
الكبرلالتيتسيطرعمى فينسىالقكة النعمة كتبطره الثركة، تذىمو الجنتيفنمكذجالرجؿالثرم،

خذلوالقكةكالالجاه،كصاحبونمكذجأقدارالناسكالحياة،كيحسبىذهالنعمةخالدةالتفنى،فمفت
لحمده مكجبة المنعـ، عمى دليبلن النعمة يرل لربو، الذاكر يمانو، كا  بدينو المعتز المؤمف لمرجؿ

كذكره،اللجحكدهككفره.

 وتبدأ القصة بمشيد الجنتيف في ازدىار وفخامة وكبرياء: 

إل النظر كيزدىيو بيا تمتمئنفسو كيتنفسكالديؾ،إفصاحبالجنتيف فيحسبالزىك ييا،
كيختاؿكالطاككس،كيتعالىعمىصاحبوالفقيرحيثإنومؤلنفسوبالغركركقدنسياهلل،كنسي

أفيشكرهعمىماأعطاهمفنعـكظفأفالجنافالمثمرةلفتبيدأبدان،كأنكرقياـالساعةأصبلن.

  ِـٌ ِلَنْفِسو ]ّٓالكيؼ:[ َقاَؿ َما َأُظفُّ َأْف َتِبيَد َىِذِه َأَبًدا َوَدَخَؿ َجنََّتُو َوُىَو َظاِل

صاحبو فأما كالسمطافكالمتاعكالثراء، افالغركريخيؿلذكمالجاه اآليةنجد ففيىذه
معتزبعقيدتو أبقىكأعمى، كالثمر،فإنومعتزبما الفقيرالذمالماؿلوكالنفرالجنةعنده

يمانو،معتزباهلل الذمتحنكلوالجباه،كأفالفقيريرجكماعندربومفخيركجنةكثمار.كا 

  َـّ َسوَّاَؾ َرُجاًل َـّ ِمْف ُنْطَفٍة ُث ( ٖٚ) َقاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِوُرُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَؾ ِمْف ُترَاٍب ُث
َوَلْوََل ِإْذ َدَخْمَت َجنََّتَؾ ُقْمَت َما َشاَء المَُّو ََل ُقوََّة ِإَلَّ ( ٖٛ) َأَحًداَلِكنَّا ُىَو المَُّو َربّْي َوََل ُأْشِرُؾ ِبَربّْي 

َفَعَسى َربّْي َأْف ُيْؤِتَيِف َخْيرًا ِمْف َجنَِّتَؾ َوُيْرِسَؿ َعَمْيَيا ( ٜٖ) ِمْنَؾ َماًَل َوَوَلًدا ِإْف َتَرِف َأَنا َأَقؿَّ  ِبالمَّوِ 
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 (ٔٗ)َأْو ُيْصِبَح َماُؤَىا َغْورًا َفَمْف َتْسَتِطيَع َلُو َطَمًبا( ٓٗ) َفُتْصِبَح َصِعيًدا َزَلًقا ُحْسَباًنا ِمَف السََّماءِ 
.] الكيؼ[

كالتدارمالغنى فبلتباليالماؿكالنفر، اإليماففيالنفسالمؤمنة، تنتفضعزة كىكذا
شعرالمؤمفأنوعزيزأماـالجاهكالبطر،كالتتمعثـفيالحؽ،كالتجامؿفيواألصحابكىكذاي

كالماؿ،كأفماعنداهللخيرمفأعراضالحياةكأففضؿاهللعظيـكىكيطمعفيفضؿاهللكأف
نقمةاهللجبارةكأنياكشيكةأفتصيبالغافميفالمتبطريف.

بطركفجأةينقمناالسياؽمفمشيدالنماءكاالزدىارإلىمشيدالدماركالبكاركمفىيئةال
كاالستكبارإلىىيئةالندـكاالستغفار،فمقدكافماتكقعوالرجؿالمؤمف.

 َلْيتَِني  َوُأِحيَط ِبَثَمرِِه َفَأْصَبَح ُيَقمُّْب َكفَّْيِو َعَمى َما َأْنَفَؽ ِفيَيا َوِىَي َخاِوَيٌة َعَمى ُعُروِشَيا َوَيُقوُؿ َيا
ـْ ُأْشِرْؾ ِبَربّْي َأَحًدا .]ِْالكيؼ:[َل

كىكمشيدشاخصكامؿ،الثمركمومدمركأنماأخذمفكؿجانبفمـيسمـمنوشيء،
الضائع عمىمالو كحزنا أسفان يقمبكفيو ميشمةمحطمةكصاحبيا كالجنةخاكيةعمىعركشيا
يعترؼاآلفبربكبيتوككحدانيتو،كمعأنولـيصرح الذاىب،كىكنادـعمىإشراكوباهلل، كجيده

شرؾ،إالأفأعتزازهكغركرهبقيمةأخرلأرضيةغيرقيمةاإليمافكافشركانينكرهاآلفبكممةال
كيندـعميوكيستعيذمنوبعدفكاتاألكاف.

فالجنةىناخاكيةعمىعركشياكمكقؼصاحبيايقمبكفيوأسفانكندمانكجبلؿاهلليظمؿ
.(ُ)المكقؼ،حيثتتكارلقدرةاإلنساف

 ـ وابميس :  ثالثًا : قصة آد

  ِـَ َفَسَجُدوا ِإَلَّ ِإْبِميَس َكاَف ِمَف اْلِجفّْ َفَفَسَؽ َعْف َأْمِر َربّْو ْذ ُقْمَنا ِلْمَماَلِئَكِة اْسُجُدوا آِلَد َأَفَتتَِّخُذوَنُو  َواِ 
ـْ َعُدوّّ ِبْئَس ِلمظَّاِلِميَف َبَدًَل  ـْ َلُك يََّتُو َأْوِلَياَء ِمْف ُدوِني َوُى .]َٓلكيؼ:ا[ َوُذرّْ
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يكضحاهللتعالىعفعداكةإبميسآلدـكذريتو،كأفاهللأمرالمبلئكةبالسجكدآلدـ،إكرامان
كتعظيمانكامتثاالنهللتعالىفامتثمكاذلؾ،إالأفإبميسلـيسجدفتبيفبيذاعداكتوهللكألبيكـكلكـ،

ك مف ألنفسيـ اختاركا ما بئس أكلياء كذريتو تتخذكنو إالفكيؼ يأمرىـ ال الذم الشيطاف الية
تبيفىذه كالفبلحكالسركرفيكاليتوكىنا بالفحشاءكالمنكرعفكاليةالرحمفالذمكؿالسعادة
كأنواليفعؿ كذكرالسببالمكجبلذلؾ، كاإلغراءبذلؾ، الشيطافعدكا اآليةالحثعمىاتخاذ

.(ُ)ذلؾإالظالـ

القدي إلىتمؾالقصة إشارة الذيفيتخذكفدريةكىذه لمتعجيبمفأبناءآدـ مةتجئىنا
.(ِ)إبميسأكلياءمفدكفاهللكىذايتمثؿفيدكاعيالمعصيةكالتكليعفدكاعيالطاعة

 رابعًا : قصة موسى والخضر 

ْذ َقاَؿ ُموَسى ِلَفتَاُه ََل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُمَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِف َأوْ قاؿتعالى: ( ٓٙ) َأْمِضَي ُحُقًبا َواِ 
َفَممَّا َجاَوزَا َقاَؿ ِلَفتَاُه آِتَنا ( ٔٙ) َفَممَّا َبَمَغا َمْجَمَع َبْيِنِيَما َنِسَيا ُحوَتُيَما َفاتََّخَذ َسِبيَمُو ِفي اْلَبْحِر َسَرًبا

ْخَرِة َفِإنّْي َنِسيُت اْلُحوَت َقاَؿ َأرََأْيَت ِإْذ َأوَ ( ٕٙ) َغَداَءَنا َلَقْد َلِقيَنا ِمْف َسَفِرَنا َىَذا َنَصًبا ْيَنا ِإَلى الصَّ
َقاَؿ َأرََأْيَت ِإْذ َأَوْيَنا ِإَلى ( ٖٙ) َوَما َأْنَساِنيُو ِإَلَّ الشَّْيَطاُف َأْف َأْذُكَرُه َواتََّخَذ َسِبيَمُو ِفي اْلَبْحِر َعَجًبا

ْخَرِة َفِإنّْي َنِسيُت اْلُحوَت  ِعَباِدَنا آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْف ِعْنِدَنا َوَعمَّْمَناُه ِمْف َلُدنَّا  َفَوَجَدا َعْبًدا ِمفْ ( ٗٙ)الصَّ
َقاَؿ ِإنََّؾ َلْف َتْسَتِطيَع ( ٙٙ) ُموَسى َىْؿ َأتَِّبُعَؾ َعَمى َأْف ُتَعمَّْمِف ِممَّا ُعمّْْمَت ُرْشًدا َقاَؿ َلوُ ( ٘ٙ) ِعْمًما

ـْ ُتِحْط ِبِو ُخْبرًا َوَكْيَؼ َتْصِبُر َعَمى َما( ٚٙ) َمِعَي َصْبرًا َقاَؿ َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء المَُّو َصاِبرًا ( ٛٙ) َل
( ٓٚ) َقاَؿ َفِإِف اتََّبْعَتِني َفاَل َتْسأَْلِني َعْف َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَؾ ِمْنُو ِذْكرًا( ٜٙ) َوََل َأْعِصي َلَؾ َأْمرًا

َقاَؿ ( ٔٚ) َخَرَقَيا َقاَؿ َأَخَرْقَتَيا ِلُتْغِرَؽ َأْىَمَيا َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ِإْمرًا َفاْنَطَمَقا َحتَّى ِإَذا َرِكَبا ِفي السَِّفيَنةِ 
ـْ   َقاَؿ ََل ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َوََل ُتْرِىْقِني ِمْف َأْمِري ُعْسرًا( ٕٚ) َأُقْؿ ِإنََّؾ َلْف َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبرًا أََل
 َذا َلِقَيا ُغاَلًما َفَقَتَمُو َقاَؿ َأَقَتْمَت َنْفًسا َزِكيًَّة ِبَغْيِر َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكرًاَفاْنَطَمَقا َحتَّى إِ ( ٖٚ)
ـْ َأُقْؿ َلَؾ ِإنََّؾ َلْف َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبرًا )( ٗٚ) ( َقاَؿ ِإْف َسأَْلُتَؾ َعْف َشْيٍء َبْعَدَىا َفاَل َ٘ٚقاَؿ أََل

َفاْنَطَمَقا َحتَّى ِإَذا َأَتَيا َأْىَؿ َقْرَيٍة اْسَتْطَعَما َأْىَمَيا َفَأَبْوا َأْف ( ٙٚ) َبَمْغَت ِمْف َلُدنّْي ُعْذرًاُتَصاِحْبِني َقْد 
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اَؿ قَ ( ٚٚ) ُيَضيُّْفوُىَما َفَوَجَدا ِفيَيا ِجَدارًا ُيِريُد َأْف َيْنَقضَّ َفَأَقاَمُو َقاَؿ َلْو ِشْئَت ََلتََّخْذَت َعَمْيِو َأْجرًا
ـْ َتْسَتِطْع َعَمْيِو َصْبرًا َأمَّا السَِّفيَنُة َفَكاَنْت ِلَمَساِكيَف ( ٛٚ) َىَذا ِفرَاُؽ َبْيِني َوَبْيِنَؾ َسُأَنبُّْئَؾ ِبتَْأِويِؿ َما َل

ـْ َمِمٌؾ َيْأُخُذ ُكؿَّ َسِفيَنٍة َغصْ  ـُ ( ٜٚ) ًباَيْعَمُموَف ِفي اْلَبْحِر َفَأَرْدُت َأْف َأِعيَبَيا َوَكاَف َورَاَءُى َوَأمَّا اْلُغاَل
ُيْبِدَلُيَما َربُُّيَما َخْيرًا ِمْنُو َزَكاًة  َفَأَرْدَنا َأفْ ( ٓٛ) َفَكاَف َأَبَواُه ُمْؤِمَنْيِف َفَخِشيَنا َأْف ُيْرِىَقُيَما ُطْغَياًنا َوُكْفرًا

ِف ِفي اْلَمِديَنِة َوَكاَف َتْحَتُو َكْنٌز َلُيَما َوَكاَف َوَأمَّا اْلِجَداُر َفَكاَف ِلُغاَلَمْيِف َيِتيَميْ ( ٔٛ) َوَأْقَرَب ُرْحًما
ْمُتُو َعْف َأْمرِي َأُبوُىَما َصاِلًحا َفَأرَاَد َربَُّؾ َأْف َيْبُمَغا َأُشدَُّىَما َوَيْسَتْخِرَجا َكْنَزُىَما َرْحَمًة ِمْف َربَّْؾ َوَما َفعَ 

ـْ َتْسِطْع َعَمْيِو َصْبرً  .]الكيؼ[ اَذِلَؾ تَْأِويُؿ َما َل

مكسى القصةكافيبحثسيدنا عندماك،عفالرجؿالصالحلكييتعمـمنوفيىذه
كفيواهلل،كطمبمنوأفيعممومماعممالصخرةفرددبالخضرعنالتقىسيدنامكسى

[آَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْف ِعْنِدَنا قكلوتعالى: نعمةعظيمة،كفض]ٓٔالكيؼ: أمكىبناه كبيران، بلن
كىيالكراماتالتيأظيرىااهللعمىيديو.

اهلللمخضر الذمعممو إالبتكفيقكالعمـ قاؿوىكعمـخاصاليعمـ الغيب، كىكعمـ
العمماء:ىذاالعمـالربانيثمرةاإلخبلصكالتقكلكيسمى)العمـالمدني(يكرثواهلللمفأخمص

.(ُ)العبكديةلو

ماحدثمعسيدنامكسىعندماطمبمرافقةالخضرعمىأفيعمموؿتسمسكبعدىابدأت
،فبدأتحادثةخرؽالسفينةكحادثةقتؿالغبلـكحادثةالجدار.

 خامسًا : قصة ذي القرنيف 

ـْ ِمْنُو ِذْكرًاقاؿتعالى: ا َلُو ِفي اأْلَْرِض ِإنَّا َمكَّنَّ ( ٖٛ) َوَيْسأَُلوَنَؾ َعْف ِذي اْلَقْرَنْيِف ُقْؿ َسَأْتُمو َعَمْيُك
َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َمْغِرَب الشَّْمِس َوَجَدَىا َتْغُرُب ِفي ( ٘ٛ) َفَأْتَبَع َسَبًبا( ٗٛ) َوآَتْيَناُه ِمْف ُكؿّْ َشْيٍء َسَبًبا

مَّا أَ  ـْ ُحْسًناَعْيٍف َحِمَئٍة َوَوَجَد ِعْنَدَىا َقْوًما ُقْمَنا َيا َذا اْلَقْرَنْيِف ِإمَّا َأْف ُتَعذَّْب َواِ  َقاَؿ ( ٙٛ) ْف َتتَِّخَذ ِفيِي
َـّ ُيَردُّ ِإَلى َربِّْو َفُيَعذُّْبُو َعَذاًبا ُنْكرًا ـَ َفَسْوَؼ ُنَعذُّْبُو ُث َوَأمَّا َمْف آَمَف َوَعِمَؿ َصاِلًحا َفَمُو ( ٚٛ) َأمَّا َمْف َظَم

َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َمْطِمَع الشَّْمِس ( ٜٛ)َـّ َأْتَبَع َسَبًبا ثُ ( ٛٛ) َجزَاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُؿ َلُو ِمْف َأْمِرَنا ُيْسرًا
ـْ ِمْف ُدوِنَيا ِسْترًا ـْ َنْجَعْؿ َلُي ( ٜٔ) َكَذِلَؾ َوَقْد َأَحْطَنا ِبَما َلَدْيِو ُخْبرًا( ٜٓ) َوَجَدَىا َتْطُمُع َعَمى َقْوـٍ َل
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َـّ َأْتَبَع َسَبًبا ( ٖٜ) سَّدَّْيِف َوَجَد ِمْف ُدوِنِيَما َقْوًما ََل َيَكاُدوَف َيْفَقُيوَف َقْوًَل َحتَّى ِإَذا َبَمَغ َبْيَف ال( ٕٜ) ُث
ْجَعَؿ َقاُلوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِف ِإفَّ َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَف ِفي اأْلَْرِض َفَيْؿ َنْجَعُؿ َلَؾ َخْرًجا َعَمى َأْف تَ 

ـْ َسدِّا ـْ َرْدًماَقاَؿ ( ٜٗ) َبْيَنَنا َوَبْيَنُي ـْ َوَبْيَنُي ( ٜ٘) َما َمكَّنّْي ِفيِو َربّْي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوٍَّة َأْجَعْؿ َبْيَنُك
َدَفْيِف َقاَؿ اْنُفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَمُو َنارًا َقاَؿ آُتوِني ُأْفِرْغ  آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَف الصَّ

.]الكيؼ[(ٜٚ) َفَما اْسَطاُعوا َأْف َيْظَيُروُه َوَما اْسَتَطاُعوا َلُو َنْقًبا( ٜٙ) َعَمْيِو ِقْطرًا

الكجوالحقيقيلئلصبلحكالتغيير،الذميجبفييتمثؿأماعفقصةذمالقرنيف
عمىكؿمفممكواهللأمرالناسأفيسيركسيرذمالقرنيف،كأفيسخرقكتوفيخدمةالحؽ،ال

كأفيتجبركمافعؿممكؾىذاالزمف،فقدأعطىاهلللذمالقرنيفأسبابالقكةفسمطياأفيتسمط
لخدمةالحؽ،فانظريرحمؾاهللإلىرحمتوإلىمغربالشمس،حيثأكرمواهللبقكةالدعكةكالقتاؿ،

أىـماكخيرهبينيما،فكافباختيارهمرضاتاهلل،فكافداعيةلمفأراداليدل،كمعذبانلمفأبى،ك
 فيقصتو النادرة كالجكىرة قبؿفياألمر مف السديفحيثعرضعميو بيف كصكلو عند

سكافىذهالمنطقةالضعفاءكالمساكيف،الماؿالكثيرمفأجؿإقامةسديحكؿبينيـكبيفأعدائيـ
اؿ)يأجكجكمأجكج(،كلكفذمالقرنيفأبىأفيستغؿقٌكتوفيجمعحطاـالدنياككافلسافح

كلـيتركيـعالةضعفاء،متكميفعمىغيرىـ،بؿأشركيـفقاؿ: َفَأِعيُنوِني ِبُقوَّةٍ   : يقكؿ
فكافذلؾالردـالعظيـ،كالذميمثؿاْنُفُخوا ،ثـأشركتيـتارةأخرلفقاؿ:آُتوِني ُزَبَر اْلَحِديدِ 

ؾكيؼاستطاعذمالقرنيفأفيشرؾفيحياتنااليكـالحائؿبيفالحؽكالباطؿ،فانظربعيفعقم
،فماىؤالءفيإقامةذلؾالردـالعظيـ،رافضانالعركضالمادية،جاعبلنعمموخالصانلكجواهلل

فذلؾىك كالعباد، الببلد شؤكف إدارة في المباركة السياسة تمؾ يتبع مف إلى حياتنا في أحكجنا
هللمفعبادهعندتمكينيـكتمميكيـإدارةشؤكفالببلداإلصبلحكالتغييربركحوالحقيقةالتيأرادىاا

كالعباد.

  في أسموب استعماؿ القصةمنيجيات اإلصالح والتغيير  أثر

ُ-  اهلل إلى ىدايةالدعكة في ناجح فعاؿ أثر مف ليا لما األسمكبالقصصي، طريؽ عف
 الناس،فاإلنسافمفطكرعمىحبالقصص.

لمقصصالعبرةكالعظة،كقدظيرذلؾجميانفيعرضواستخداـاألسمكبالقصصي،ألخذ -ِ
 السابقة.
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 التأدبكالتمطؼفيطمبالعمـ. -ّ

 

 أسموب الحوار المطمب السادس: 

الحوار في المغة في: كالكبلـ المنطؽ مراجعة كالمحاكرة: الكبلـ، يتراجعكف أم يتحاكركف
.(ُ)المخاطبة

الحوار في اَلصطالح فيالكبل: المراكدة قريبمفمعنىىك كىذا فيو، كالعطاء أماألخذ : ـ
إظياران الشيئيف بيف النسبة في المتحاكريف الجانبيف مف بالبصيرة النظر بيا يراد التي المناظرة

.(ِ)لمصكاب،ككبلىماأمالحكاركالمناظرةجداؿبالتيىيأحسف

 

 نماذج الحوار كما تضمنتيا اآليات :

 حوار الفتية مع ا : -ٔ
  ِْذ َأَوى اْلِفْتَيُة ِإَلى اْلَكْيِؼ َفَقاُلوا َربََّنا آِتَنا ِمْف َلُدْنَؾ َرْحَمًة َوَىيّْْئ َلَنا ِمْف َأْمِرَنا َرَشًداإ(ٔٓ)  

 حوار صاحب الجنتيف مع الرجؿ الفقير :  -ٕ
 َّـ َـّ َسوَّاَؾ َرجُ  َقاَؿ َلُو َصاِحُبُو َوُىَو ُيَحاِورُُه َأَكَفْرَت ِبالَِّذي َخَمَقَؾ ِمْف ُترَاٍب ُث   (ٖٚ)الِمْف ُنْطَفٍة ُث

 حوار موسى مع فتاه : -ٖ
  ْذ َقاَؿ ُموَسى ِلَفتَاُه ََل َأْبَرُح َحتَّى َأْبُمَغ َمْجَمَع اْلَبْحَرْيِف َأْو َأْمِضَي ُحُقًبا  .  (ٓٙ)َواِ 

 حوار موسى مع الخضر : -ٗ
  َِف ِممَّا ُعمّْْمَت ُرْشًداَقاَؿ َلُو ُموَسى َىْؿ َأتَِّبُعَؾ َعَمى َأْف ُتَعمّْم(ٙٙ). 

 حوار ذي القرنيف مع أىؿ المدينة : -٘
 ـْ َرْدًما ـْ َوَبْيَنُي آُتوِني ُزَبَر ( ٜ٘) َقاَؿ َما َمكَّنّْي ِفيِو َربّْي َخْيٌر َفَأِعيُنوِني ِبُقوٍَّة َأْجَعْؿ َبْيَنُك

َدَفْيِف َقاَؿ انْ  ُفُخوا َحتَّى ِإَذا َجَعَمُو َنارًا َقاَؿ آُتوِني ُأْفِرْغ َعَمْيِو اْلَحِديِد َحتَّى ِإَذا َساَوى َبْيَف الصَّ
  . (ٜٙ)ِقْطرًا

                                                           

(.ُِٖ/ْلسافالعرب،ابفمنظكر)(ُ)
(.ُّٔ/ُ(،التكقيؼ،زيفالديفالمناكم)ُٓ/ِنضرةالنعيـ،عددمفالمتخصصيف)(ِ)
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كافلوالسبؽفياتخاذالحكارأسمكبانلمدعكةإفالقرآفالكريـمنذبعثةسيدنامحمد
فكاإلقناع،كمنياجانلئلصبلحكالتغيير،ليبلمسقمكبالناس،كيؤثرفيمشاعرىـ،فيتحقؽالمرادم

فيجميع ففالحكار، أفيتعمـ فمفأراد إلىطريؽالحؽكالفضيمةكاإلقراربالكحدانية، دعكتيـ
آياتالقرآف في يتفقو أف فعميو اجتماعية، أك سياسية، أك كانتدعكية، سكاء مجاالتالحياة،

أسمىآياتالرقيفيالتعامؿمعاآلخريف.كأعمىدرجاتالذكؽ،بالكريـ،لكييصبح

 : في أسموب الحوارمنيجيات اإلصالح والتغيير  أثر

 استخداـالقرآفالكريـألسمكبالحكاربيدؼاإلصبلحكالتغيير. -ُ
األسمكبأدعىلمفيـ -ِ كىذا الحكارالبناءيساعدعمىتحقيؽاألىداؼبأيسرالطرؽكأقصرىا

 كأقكلفيالتأثير.
ل -ّ مف حجة ىك الشخصية المصالح أجؿ مف بالباطؿ ىركبمفالحكار كىك حجة، يسلو

 الحكاربالعقؿكالمنطؽكالدليؿالبرىافإلىاالتياماتالباطمة.
 الصبرفيالتعامؿكالحكار،حتىاليعيؽاإلصبلحكالتغييركيفكتفرصالفيـ. -ْ

 

 الجزاء مف جنس العمؿ  المطمب السابع:

 جزاء صاحب الجنتيف : 

  ُّْب َكفَّْيِو َعَمى َما َأْنَفَؽ ِفيَيا َوِىَي َخاِوَيٌة َعَمى ُعُروِشَيا َوَيُقوُؿ َيا َلْيتَِني َوُأِحيَط ِبَثَمرِِه َفَأْصَبَح ُيَقم
ـْ ُأْشِرْؾ ِبَربّْي َأَحًدا  .]ِْالكيؼ:[َل

ىناكافجزاءصاحبالجنتيفالذمغمبوالغركركالكبرياءعمىصاحبوالفقيرفقدكاف
َفَأْصَبَح ُيَقمُّْب َكفَّْيِو  ندـصاحبالجنةكأسفوعمييا:جزاؤهالندـكالحسرة،حيثصكراهلل

،يضربكفانبكؼ،كمايفعؿاإلنسافعندمايفاجئوأمرال]ِْالكيؼ:[ َعَمى َما َأْنَفَؽ ِفيَيا 
يتكقعوفيقؼمبيكتاناليدرمماذايقكؿ،فكافيضربكفانبكؼاليتكمـإالبعدأفيفيؽمفىكؿ

َوَيُقوُؿ َيا  فاجأةكدىشتياعميياكىيخاكيةجرداءجدباء،فيذاجزاءمفأشرؾباهلل:ىذهالم
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ـْ ُأْشِرْؾ ِبَربّْي َأَحًدا تكمـ]ِْالكيؼ:[ َلْيَتِني َل ،بعدأفألجمتوالدىشةعفالكبلـكبعدما
.(3)ينفعكهتمنىأنولـيشرؾباهللأحدان،ألفالشركاءالذيفاتخذىـمفدكفاهلللف

 جزاء الظالميف :

  َـّ ُيَردُّ ِإَلى َربِّْو َفُيَعذُّْبُو َعَذاًبا ُنْكرًا ـَ َفَسْوَؼ ُنَعذُّْبُو ُث .]ٕٖالكيؼ:[َقاَؿ َأمَّا َمْف َظَم

جزاءمفأشرؾباهللالعذاب،كىناحرؼالفاءفيسكؼىكاستقباؿفسكؼنعذبويشير
.(ِ)فإفأصرعمىالكفريعذبوإلىأنوسيدعكهإلىاإليماف

  جزاء الصالحيف :

  َوَأمَّا َمْف آَمَف َوَعِمَؿ َصاِلًحا َفَمُو َجزَاًء اْلُحْسَنى َوَسَنُقوُؿ َلُو ِمْف َأْمِرَنا ُيْسرًا ]:ٖٖالكيؼ[.

طيبكاليقبؿإالالطيب،فبيفأنوالاإليمافشرطقبكؿاألعماؿالصالحةألفاهلل
مفذكرأكأنثىمفبنيآدـكىكمؤمفعمبلنإالباإلخبلصلو،فمفعمؿبطاعةاهلليقبؿ

كأكفىبعيكداهللإذاعاىدفسكؼيكرموربوبالحياةالطيبة،التيتشمؿجميعكجكهالراحةمفأم
قدأفمحمفأسمـ،)قاؿ:أفرسكؿاهلل،فعفعبداهللبفعمركبفالعاص(ّ)جيةكانت

،فيؤالءالمؤمنكفمفأىؿاإلصبلحكالتغيير،استجابكاألمر(ْ)(رزؽكفافان،كقنعواهللبماأتاهك
أجرىـبأحسفماربيـ،فانتيجكاطريؽالتغييركاإلصبلح،فعممكااألعماؿالصالحةفجزاىـاهلل

كافيعممكف.

 : في الجزاء مف جنس العمؿمنيجيات اإلصالح والتغيير أثر 

 األجرلمذيفآمنكاكعممكاالصالحات.مضاعفة -ُ
 الجزاءمفجنسعمؿمفكافمتكبركمغركر. -ِ
فشرانفشر.جزاءاهلل -ّ لمناسمفجنسأعماليـفيالدنياكاآلخرة،إفخيرانفخيركا 

                                                           

(.ُْٓٓ/ُتفسيرالشعراكم،محمدمتكليشعراكم)(ُ)
(.ِٕ/ُٔبفعاشكر)التحريركالتنكير،ا(ِ)
 (.َُٔ/ْ(،تفسيرالقرآفالعظيـ،ابفكثير)ِٖٗ/ُٖجامعالبياف،الطبرم)(ّ)
 (.َّٕ/ِ)َُْٓصحيحمسمـ،كتابالكسكؼ،بابفيالكفاؼكالقناعةح(ْ)
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 الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة المطمب الثامف: 

  ْـُ اْدُع ِإَلى َسِبيِؿ َربَّْؾ ِباْلِحْكَمِة َوال ـْ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُف ِإفَّ َربََّؾ ُىَو َأْعَم َمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُي
ـُ ِباْلُمْيَتِديفَ  .]ُِٓالنحؿ:[ ِبَمْف َضؿَّ َعْف َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَم

بالحكمةإفمنيجالقرآفالكريـبمايحتكيومفإصبلحكتغييرقائـعمىالدعكةإلىاهلل
المكعظةالحسنةكالجداؿبالتيىيأحسف،ثـبعدذلؾترؾأمرىـإلىاهللفيكالذميعمـمفىكك

الضاؿعفالحؽكمفىكالميتدم.

إلىاهلل الداعية:كالدعكة  بالتيىيأحسفمفأعظـكأرفعالمراتبالتييصؿإلييا
 َِمَؿ َصاِلًحا َوَقاَؿ ِإنَِّني ِمَف اْلُمْسِمِميفَ َوَمْف َأْحَسُف َقْوًَل ِممَّْف َدَعا ِإَلى المَِّو َوع  ]:ّّفصمت[.

خمؽاإلنسافمفأجؿعبادتو،كىذاىك،فاهلللكييصؿبعباداهللإلىعبادةاهلل
تعالى: قاؿ حيث أجمو مف اإلنساف خمؽ الذم ْنَس ِإَلَّ   اليدؼاألسمى َما َخَمْقُت اْلِجفَّ َواإلِْ

األنبياءبالرساالتلكيتتحقؽعبادةاهللفياألرض،،فأرسؿ]ٔٓالذاريات:[ ِلَيْعُبُدوفِ 
منيجالدعكةإليو،فيذهالدعكةقائمةعمىالكضكحكالبياف،كالحكمةكالمكعظةالحسنةكمابيف

كجولا،كاألنبياءعمييـالصبلةكالسبلـقامكابكاجبيـبالدعكةعمى(ُ)كالمجادلةبالتيىيأحسف
فبمغالرسالةكأدلاألمانة،كنصحاألمة،كجاىدفياهللحؽجياده،األكمؿ،حتىبعثالنبي

: كجيران سران إلىاهللعمىبصيرة ُقْؿ َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِف   كدعا
كسنتو] َُٖيكسؼ:[ ُمْشِرِكيفَ اتََّبَعِني َوُسْبَحاَف المَِّو َوَما َأَنا ِمَف الْ  كمسمكو منيجو فيذا ،

.(ِ)عمىبصيرةكيقيفكبرىافعقميكشرعيكيدعكإلىاهلل

بالدعكةإلى،حيثأمرالنبيحيثإفأكؿداعيةىـالرسؿكباألخصسيدنامحمد
مفالنفسأجمؿسبيؿاهللكشرعوبتطمؼكليف،بأفيسمعالمدعكالكبلـالصكابالقريبالكاقع

مكقعبالحكمةكالمكعظةالحسنة.

الناسبالحسنى،كيفكضاألمربعدذلؾإلىاهللفيكالذميعمـمفىكالضاؿركأفيحاك
عفسبيموكمفىكالميتدمفعمىالداعيةفيكؿعصركزمفأفيتبعىذاالمنيجفيدعكةالناس

                                                           

(.ُِٕ/ْٗ(،أساليبالدعكة،أبكالمجدسيدنكؼ)َّ/ُالدعكةإلىاهلل،ابفباز)انظر:(ُ)
(.ٖ/ُالحكمةفيالدعكة،صالحبفعبداهلل)(ِ)
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اهلليئيفالمس الذإلى المسمميف مف كانكا األخذسكاء مع غيرىـ، مف أك الطريؽ، يفضمكا
تحديدالنتائج.باألسباب،كعمىاهلل

ـْ َعْنوُ  عمىلسافالنبيقاؿ ـْ ِإَلى َما َأْنَياُك ]ٖٖىكد:[ َوَما ُأِريُد َأْف ُأَخاِلَفُك
بأمرإالماأمرفشرطاألمربالمعركؼأفتككفالقدكةفيماتأمربوكتنيىعنوكمافعؿالنبي

ككافالسباؽإليو،كمانيىعففعؿإالككافأبعدالناسمنو،كىذاىكعيفالدعاءبالحكمة،
كدعكةالناسإلىسبيؿاهللكطاعتوكزجرىـعفمخالفةأمره،بالقدكةالحسنة.

ـْ ِباْلَغَداِة َوالْ   كقاؿتعالى: ،]ِٖالكيؼ:[ َعِشيّْ َواْصِبْر َنْفَسَؾ َمَع الَِّذيَف َيْدُعوَف َربَُّي
الدعاءأفيرفعيديوإلىذالذيفيدعكفربيـىناالمقصكدبيىناجاءفياآليةاصبرنفسؾمعا

.(ُ)كيطمبالدعاءاهلل

 ومعنى الحكمة : 

 .]ٕٗاألنبياء:[ َوُكالِّ آَتْيَنا ُحْكًما َوِعْمًما : ىيالفقوفيديفاهللفقدقاؿ -ُ
 .]ِٗٔالبقرة:[ َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا : لقكلوكىيالعقؿ -ِ

يحمؿعمىالتفسير،كقكلو(ِ)(يرانيفقيوفيالديفخمفيرداهللبو):كقاؿالنبي
لقكؿاهلل : َوَمْف ُيْؤَت اْلِحْكَمَة َفَقْد ُأوِتَي َخْيرًا َكِثيرًا ]فالحكمةىي]ِٗٔرة:البق ،

 .(ّ)العقؿكالعمـكالفيـكالمعرفةألفالفقواليككفإالبالفيـ،كالفيـاليككفإالبالعقؿ
كاألسمكبالمناسب -ّ الكقتالمناسب، المناسبفي القكؿ بجانباختيار الكتابكالسنة كىي

األمرمطمكب،بالقدرالمناسب،كالتدرجالمناسب،كىذاالينافيالشريعةمطمقان،بؿ إفىذا
 كتدعكإليوالشريعةاإلسبلمية.

معنى الموعظة الحسنة

اهلل الناسإلىشريعة كالحكمةالصحيحةكالدليؿالمكضحلمحؽ،بالمقالةىيدعكة
ينفعيـفييا،المزيؿلمشبية كالمكعظةالحسنةالتيالتخفيعمييـأنؾتناصحيـبياكتقصدما
 سماعيرحمةبيـ، التيـكا  الصكابالقريبالكاقعفيالنفسأجمؿمكقعبالعبرالجميمة الكبلـ
حجةعمييـفيكتابو،كتذكيرىـبآالئو،كأفتخاصميـبالخصكمةالتيىيأحسفجعميااهلل

                                                           

(.ّٖٗ/ُتفسيرالشعراكم،محمدمتكليالشعراكم)(ُ)
(.ِٓ/ُ)ُٕصحيحالبخارم،كتابالعمـ،بابمفيرداهللبوخيريفقيوفيالديفح(ِ)
(.ُّْ-ُِْ/ُٕالبيافكالتحصيؿ،أبكالكليد)(ّ)
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،كىذهاآليةحجةلترؾالغمظةكالفظاظة(ُ)بأفتصفحعمانالكابوعرضؾمفاألذل،مفغيرىا
ؼكالنييعفالمنكر،كاستعماؿالميفكالمطؼفييما،ألنوأجدرأفيميفلوعنداألمربالمعرك

أفرسكؿاهلل(ّ)،كعفأبيليمىاألشعرم(ِ)قمبالمدعك،كأحرلأفتصؿالمكعظةإليو
قاؿ:قاؿاهلل:"إنمابعثنيأدعكإلىسبيموبالحكمةكالمكعظةالحسنةفمفخالفنيفيذلؾفيك

قدبرئتمنوفيذمةاهللكذمةرسكلو،كمفكليمفأمركـشيئانفعمؿبغيرذلؾمفاليالكيفك
.(ْ)فعميولعنةاهللكالمبلئكةكالناسأجمعيف"

فالناظرفيحاؿكاقعنايجدأفالبعضقدانغمسكافيالمعاصيكاآلثاـ،لذلؾيحتاج كا 
نةىيعبلجذلؾ،لذلؾفإفالكاعظأكلئؾالناسإلىمفيرشدىـإلىالحؽ،فكانتالمكعظةالحس

ببعضاآلدابكالشركطالتيينبغيأفيتحمىبياالكاعظ. البدأفيمتـز



 :  في الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةوالتغيير  اإلصالحمنيجيات  أثر

اَس َأتَْأُمُروَف النَّ  عمىالكاعظأفيحسفالنيةهللتعالىكأفيفعؿبمايقكؿ،لقكلوتعالى: -ُ
ـْ َتْتُموَف اْلِكتَاَب َأَفاَل َتْعِقُموفَ  ـْ َوَأْنُت َيا  ،كقاؿتعالى:]ْْالبقرة:[ ِباْلِبرّْ َوَتْنَسْوَف َأْنُفَسُك

ـَ َتُقوُلوَف َما ََل َتْفَعُموفَ  ،فالناظرإلىىذهاآليات،يرلأف]ِالصؼ:[ َأيَُّيا الَِّذيَف آَمُنوا ِل
خاطبأىؿالمكعظة،بأفيفعمكابمايقكلكا،كالذميجعؿالكاعظمخمصانىكتقكلاهللاهللتعالىي

 تعالىفيالسركالعمف.
 لـ كلك " اهلل: رحمو حـز ابف أمرينوقاؿ كال منو، شيء ليسفيو مف إال الشر عف

 (ٓ)"بالمعركؼإالمفاستكعبولمانيىأحدعفشر،كالأمرأحدبخيربعدالنبي

                                                           

ابفعطيو(،المحررالكجيز،ْْٔ/ِالزمخشرم)(،الكشاؼ،ُِّ/ُٕاففيتأكيؿالقرآف،الطبرم)جامعالبي(ُ)
(ّ/ِّْ.)
(.َُٓ/ِالنكتالدالةعمىالبياف،القٌصاب)(ِ)
(،ْٔٓ/ْىكعامربفالديف،لوصحبة،ذكرهالطبرانيفيالصحابة،اآلحادالمثاني،ابفأبيعاصـ)(ّ)

(.ِّٗ/ٕالعسقبلني)اإلصابة،ابفحجر
(،مسندمفيعرؼبالكنى،بابمفيكنىأناليمىأبكليمىاألشعرمّّٕ/ِِالمعجـالكبير،الطبراني)(ْ)
(.ُٖٕ/ٓ،الدررالمنثكر،السيكطي)ّٓٗح
الظاىرم)(ٓ) (.ْٗ/ُاألخبلؽكالسيرفيمداكاةالنفكس،أبيمحمدابفحـز
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ُقْؿ َىِذِه  فيككفالكاعظعمىبصيرةمفالعمـحتىاليقعفياألخطاء:لقكلوتعالىأ -ِ
 َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرٍة َأَنا َوَمِف اتََّبَعِني َوُسْبَحاَف المَِّو َوَما َأَنا ِمَف اْلُمْشِرِكيفَ 

 .] َُٖيكسؼ:[
كبلموكمعامبلتومعالناس،كذلؾبأفاليعسرعمىينبغيعمىالكاعظأفيككفلينانفي -ّ

يؤثربعضحديثيالعيدالناس،كالبدلومفتييئةالناسإلىقبكؿاإلصبلح،ككافالنبي
باإلسبلـبجانبمفالماؿ،لبلحتفاظببقائيـعمىاليداية،يفعؿذلؾحيثيظيرلوأفإيمانيـلـ

لىأمثاؿىؤالءأشارعميوالصبلةكالسبلـبقكلو:يرسخفيقمكبيـرسكخماالتزلزلوالف إني)تف،كا 
 .(ُ)(ألعطيالرجؿكغيرهأحبإليمنو،خشيةأفيكبواهللفيالنار

ضيؽ -ْ يككف أف الكاعظ يحسف فبل حميمان: الصدر كاسع يككف أف الكاعظ عمى ينبغي
التي الجماعات أف كذلؾ ، الصبر قميؿ الصدر الفساد فييا لياكالمريضكاألاستشرل كعظ

اهلل يقكؿ كالطبيب، محمد وا ِمْف  فيكصؼنبينا  َوَلْو ُكْنَت َفظِّا َغِميَظ اْلَقْمِب ََلْنَفضُّ
عمراف:[  َحْوِلؾَ  ]ُٗٓآؿ اهلل كقاؿ ،    ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر ِباْلُعْرِؼ َوَأْعِرْض َعِف  لو

 .]ُٗٗاألعراؼ:[  اْلَجاِىِميفَ 
أفيعتنيالكاعظفيمظيرهبعيدانعفالرياء:كىذاىكفيغايةاألىميةأفيبتعدالكاعظ -ٓ

 عفالرياءكالسمعة،كأفاليتزيففيثيابومفأجؿالسمعة.
فيمعرضحديثلوعفالرياء:"كقد–رحمواهللتعالى–(ِ)قاؿابفحجرالمكي

كىكطمبن كحكيطمؽالرياءعمىأمرمباح، كالتكقيربغيرعبادة، ثيابوأالجاه بزينة فيقصد
.(ّ)كالثناءعميوبالنظافةكالجماؿ،كنحكذلؾ"

األىمية مف اليـر قمة في الداعية أسمكب إف ، الفضيحة ال النصيحة كالكاعظ الداعية كاجب
الدعكةإلىذرانعندحةلذلؾيجبعمىالداعيةأفيككفكتحقيؽاألىداؼالمنشكد،الدعكةإلنجاح

فالنصيحةفيالدعكةتحتاجإلىدقةفيالتعامؿمعالمدعكيف،حتىالتصبحفضيحة،،اهلل
فنجاحالدعكةقائـعمييا،إفلـتكفىيالدعكةكميا،فييمظيرمفمظاىرالحكمةفيالدعكة،

،رضاتاهللفيجبعمىالداعيةأفيككفىمواألكبرقبكؿالناسلدعكتو،كأفيبتغيلذلؾم

                                                           

ِٕيماف،بابإفلـيكفاإلسبلـعمىالحقيقية،ككافعمىالخكؼكاالستسبلـ،حصحيحالبخارم:كتاباإل(ُ)
(ُ/ُْ.)
(ىكأحمدبفحجرالييثميالسعدم،األنصارم،شيابالديفأبكالعباس،كلدفيمحمةأبيالييثـبمصر،ِ)

باألزىر،كانتقؿإلىمكةكصنؼبياىػ،تمقىالعمـٓٔٗىػ،كتكفيسنةُٖٗكنشأكتعمـبيا،فقيوشافعي،كلدسنة
خصكصانفقوالشافعي،األعبلـ:لمزركمي) (.ِّْ/ُكتبوكبياتكفي،برعفيالعمـك

 .(ُٕ/ُ(الزكاجرعفاقتراؼالكبائر،البفحجرالمكي)ّ)
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كجداالن،لئبلينقمبالنصحمخاصمة،كأفيحافظعمىمشاعرالمنصكحعندمايقدـلوالنصيحة
.(ُ)كشرانكنزاعان

 منيجيات اإلصالح والتغيير في الجانب الدعوي في السورة .

 تحميالداعيةبالعمـكالمعرفةكالحمـكالحكمةكالقكة. -ُ
 .التغييربالحكمةكالمكعظةالحسنة -ِ
انزاؿالناسقدرمنازليـ،كمراعاةظركفيـكأحكاليـ. -ّ

 

 

 

 

                                                           

الحكمةفيالدعكة،صالحبفعبداهلل،صُ) .ْٗ(مفيـك



 

 

 

 

 انثانثاملبحث 
منهجياث اإلصالح وانتغيري انرتبىي يف 

 سىرة انكهف
 
 مطالب:  أربعة فيو و 

 المطمب األوؿ : قصة أصحاب الكيؼ .

 لجنتيف. المطمب الثاني: قصة ا

 : قصة موسى والعبد الصالح .الثالثالمطمب 

 : قصة ذي القرنيف .الرابعالمطمب 
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 الثالثالمبحث 

 والتغيير التربوي في سورة الكيؼ منيجيات اإلصالح

 منيجيات اإلصالح والتغيير التربوي ضمف قصة أصحاب الكيؼ  المطمب األوؿ:

 الكيؼ نقؼ عمى المالحظات اآلتية:مف خالؿ نظرة تأممية في قصة أصحاب 

كالعنايةبالفتكة،حسفاختيارالمكافالمناسبلحفظالعقيدةحتىكلككافغيرظاىرلمعياف -ُ
ألن المجتمع تصيب التي االنحرافات مف كالعقائدم الفكرم بالتحصيف كالشباب الدعامةيا

الحقيقيةكالقكيةلمكاجيةالمخاطركاالنحرافاتكالتطرؼ.
كفكائدالخمكةفيتيذيبالنفكسكتطييرىاألفصبلحالمجتمعيبدأمفالفردبصبلحقمبوآثار -ِ

 .اإليثارليكلد
إفاهلليريدأفيخبرنامفاسـالسكرةأالنأخذاألشياءبظاىراألمكرفالذميبدكلناشرانقد -ّ

ىذهالسكرةىكفييككففيقضاءاهللفيوخيركالعكسصحيح،كالكيؼالذمذكرهاهلل
كيؼحسي،التجأإليوفتيةمؤمنكفككافسترالحؽإيماني،كؿمنيـخائؼعمىنفسومف

 طغيافباطؿككافر.
عمى -ْ حافظكا الفتية فيؤالء الفاسد، المجتمع بمكف التمكف عف كاالبتعاد التقميد حاجز تحطيـ

األ كىذا بيـ، المحيطة المنحرفة األكثرية في الفكرم نجاتيـاستقبلليـ في سببان أصبح مر
لوفيجميع فيبناءمجتمعوالأفيككفمسايره كتحررىـ،كينبغيلئلنسافأفيككفلوتأثيره

 أمكره.
ىجر -ٓ فقد المنحرفة، األكساط مف النعـاليجرة بألكاف المميئة المرفية كحياتيـ بيكتيـ الفتية

شكاؿالحرماففيالكيؼالذمكافيفتقدالمادية،كترككامنازليـ،كرضكابأنكاعالصعكباتكأ
 يحفظكا كي شيء كالشرؾإيمانيـكؿ كالكفر كالجكر الظمـ كأعكاف عكامؿ مف يككنكا كال

 كالطغياف.
الحيطةكالحذر:لقدكانكايصركفعمىعدـإطبلعأىؿالمدينةعمىحاليـكخبرىـكاحتاطكا -ٔ

أنفسي يجبركاعمىـبدكفسببككييتجنبكاأفليبقىأمرىـكحاليـمخفيانحتىاليخسركا
 (ُ)الرجكعإلىالمحيطالمنحرؼالذمتخمصكامنو.

                                                           

)بتصرؼيسير(.ُِّكحسفالندكم،(تأمبلتفيسكرةالكيؼ،أبُ)
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مناصب -ٕ كافليـ أصحابالكيؼممف كاف فقد العقيدة، الناسفي تفاكتبيف كجكد عدـ
إلىعاليةفيدكلتيـكماذكرتبعضالتفاسيرفالكزيركافبجانبالراعي،بؿكافاالثناف

بالحراسة،فميسلبلمتيازاتالدنيكيةالمادية،كالمناصبالمختمفةالذمجانبالكمب كافيقـك
،أدنىنصيبأكتأثيرفيتصنيؼالناسألفطريؽالحؽىكطريؽالتكحيدكطريؽالتكحيد

تقكلفيقكلوتعالى:الىكاإللييكجمعيـحيثالمعيار،ىكالمسمؾالمناسبلكحدةالناس
 ـْ ِعْنَد َيا َأيَُّيا النَّاُس ـْ ُشُعوًبا َوَقَباِئَؿ ِلَتَعاَرُفوا ِإفَّ َأْكَرَمُك ـْ ِمْف َذَكٍر َوأُْنَثى َوَجَعْمَناُك ِإنَّا َخَمْقَناُك

ـْ ِإفَّ المََّو َعِميـٌ َخِبيرٌ   [.ُّ]الحجرات:المَِّو َأْتَقاُك
لرزؽالحبلؿقيمةالطعاـكطيارتوحتىفيأصعبالظركؼكأعقدىا،كىناإشارةإلىضركرةا -ٖ

كاتفاقومعأصكؿالديفألفطعاـاإلنسافلوآثارفيركحوكفكرهكقمبو،كعندمايختمطىذا
 الطعاـبالحراـأكعدـالنظافة،يبتعداإلنسافعفطريؽاهلل،طريؽالتقكل.

ٗ-  اهللكطمبالعكفمفلطفو عمىمشيئة االعتماد  ِإَلَّ َأْف َيَشاَء المَّوُ  كقكلو:ضركرة
 قىالصمةبيفالعبدكربوباستمرار.تبكل،كؿمايتعمؽبأمكرالمستقبؿ[،فيِْ]الكيؼ:

أصحابالكيؼبالفتية -َُ حيث،تسمية مف شبابا يككنكا لمركاياتلـ طبقان أنيـ حيف في
ؤكدلناأنيـلـيككنكاصغارانمفحيثالعمر،كالتسميةتالعمر،كمنيـذكمناصبعالية،ك

 .(ُ)صفاتالشيامةكالرشدكالطيركالفتكةكالعفككالتسامحلمداللةعمى
 ضركرةالنقاشالمنطقيمعالمعارضيفكتقديـالدليؿأكالحجةحيثإنيـعندما -ُُ

َىُؤََلِء َقْوُمَنا اتََّخُذوا أرادكادحضالشرؾالذمعمىمجتمعيـذكركاأدلةمنطقيةقاؿتعالى:
ـُ ِممَِّف اْفَتَرى َعَمى المَِّو َكِذًباِمْف ُدوِنِو آِلَيًة َلْوََل َيأْ  ـْ ِبُسْمَطاٍف َبيٍّْف َفَمْف َأْظَم  ُتوَف َعَمْيِي

[.ُٓ]الكيؼ:
يستندفيالغالبيـفأساسعمؿجميعاألنبياءكالقادةالمنصفيفمعأعدائيـكمعارضيإ -ُِ

ا فشمت إذا إال القكة تستخدـ كال كالنقاشالحر، المنطقي الحكار قاعدة أداءإلى في لحجة
الخصـبعرقمةالنقاشالمنطقي.  كظيفتيا،أكعندمايقـك

الفتكةكاإليمافتتزامففيركحالتكحيددائمانمعبعضالصفاتاإلنسانيةالعاليةفييتنبع -ُّ
منياكتؤثرفيياأيضانكيككفالتأيثيرفيمابينيمامتبادالن،كليذاالسببفإننانقرأفيقصتيـقكلو

ـْ ُىًدى تعالى: ـْ َوِزْدَناُى ـْ ِفْتَيٌة آَمُنوا ِبَربِّْي [،كعمىىذااألساسرأسالفتكةُّ]الكيؼ:ِإنَُّي
 اإليماف،كالفتكةكؼاألذل،كترؾالشككل.

اإلمداد،فإذاكضعاإلنسافخطكاتوفيطريؽاهلل،كنيضألجموفإفاإللييىناؾاإلمداد -ُْ
ـْ ُىدً سيشممواإلليي آخرُّ]الكيؼ:ىَوِزْدَناُى مكاف كفي ،]  َْوَرَبْطَنا َعَمى ُقُموِبِيـ

                                                           

(.ُُٖ/ِ(انظر:صفكةالتفاسير،محمدعميالصابكني)ُ)
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ـْ ِمْف َرْحَمِتوِ :[،كفينيايةاآلياتكانكابانتظاررحمةالخالؽُْ]الكيؼ: ـْ َربُُّك َيْنُشْر َلُك
[،ألفطريؽالحؽمميءبالمكانعكالصعكبات،كمفالصعبعمىاإلنساففيىذأُ]الكيؼ:

يترؾأفأكبرمفإلىاألىداؼمفدكفلطؼاهللكعنايتو،كأفلطفوالطريؽكالكصكؿ
 العبدفيطريؽالحؽلكحده.

ىناؾإشارةإلىأفأصحابالكيؼكانكامصمميفعمىالذىابإلىمكافمعيففيحاؿ -ُٓ
)الكيؼ(عدـنجاحدعكتيـالتكحيدية،كذلؾإلنقاذأنفسيـمفذلؾالمحيطالممكثحيثكممة

كلياليوذاتمف الضكء، فيو حيثينعدـ لئلنساف، االبتدائية بنمطالحياة كتذكرنا كاسع، يكـ
الناعمةالمرفيةكفيىذا أكالحياة المادية، الحياة كليسثمةشيءمفزينة مظممةكباردة،
الكيؼالباردالمظمـالذمقديتضمفخطرالحيكاناتالمؤذية،ىـعمىيقيفأفىناؾعالـ

 النكر مف الرحمة خطكط كأف السامية، كالمعاني عمىاإللييةكاإلخبلصكالتكحيد متجمية
الكيؼ،كأمكاجلطؼالخالؽتسبحفيفضائو،كليستىناؾكجكدلؤلصناـمف جدرافىذا

 أمنكعكانت.
تكضيحعقيدةالتكحيد)الربكبيةكاأللكىية(كالثباتبقكلوتعالىعمىلسافالفتيةالمؤمنيف -ُٔ
  َـْ ِإْذ َقاُموا َفَقاُلوا َربَُّنا َربُّ السََّماَواِت َواأْلَْرِض َلْف َنْدُعَو ِمْف ُدوِنِو ِإَلًيا لَ َوَرب َقْد ْطَنا َعَمى ُقُموِبِي

 (ُ)[.ُْ]الكيؼ:ُقْمَنا ِإًذا َشَطًطا

 

 منيجيات اإلصالح والتغيير التربوي ضمف قصة صاحب الجنتيف المطمب الثاني: 

الفقركاالحتياجالمقدرأكالممنكحمفاهللتعالىىكلبلختبارفابتمىالمكسرالرزؽكالخيرأك -ُ
بالغنىكطمبمنوالشكر،كابتمىالمعسربالفقركطمبمنوالصبر،ىناعمميةتقكيـألفضمية

المكت مصيرىا التي الزائمة القصيرة الدنيا الحياة ىذه في مف،األعماؿ الجنتيف فصاحب
،بؿتكىـأفىذادليؿرضامفاهللالرزؽالخيرمافييما،كلكنوجحدأفمفبستانيف،فييما
ألكرمواهللكماىكعميو-كمايقكؿمتشككان-ةلككجدتىناؾدارآخرومفاهللعميو،كأن

اآلفمفإكراـفيالدنيا،أمااآلخرةفقدقدراهللعميورزقوفيالحياة،كلكنوظؿشاكرانحامدان
معومفخيرينبغيشكرالمنعـغيرقنكط مفأفما لصاحبو، بؿكافمذكران كاليائس،
مالـيجداألذفالصاغيةالكاعيةمفصاحبوحذرهمفاالنتقاـاإللييكأفاهللالدعميو،فعن

                                                           

(.ّٖٔ/ٓ(فيظبلؿالقرآف،سيدقطب)ُ)
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يعجزهشيءكسنتوتقتضيذىابالنعمةالتياليشكراهللعميياكأفاهللقادرفكؽكؿىذا
 .أفيكرموكيحرمو

أفيسمعاإلنسافلمناصحكاليشكرربوفيالرخاءكالببلءحيثاليفيدبعدىاالندـفقدغدت -ِ
الجنتاففيلمحةعيفالنباتفييما،كمياىيماغارتفيقاعاألرضفممارألذلؾاألمرلـ
في كأدرؾأفالنافعلو كماؿ، مفجيد أضاعفييما عمىما كالحسرة إالالندـ يكفمنو

اةإالاهلل،كأيقفأفصاحبوكافمحقانفينصائحو،كىنايحذرناالحكارمفأفالضررالحي
 ىك عباده في الماضية اهلل حسبسنة الحكار ىذا في كقكعو ماؿتبلؼإالمحتـ كضياع

 .التيأعطاىااهلللمجاحدالبساتيفىبلؾالجاحدلنعمةاهللكالمتمثمةفي
اال -ّ طابع نفسو يجنب أف المرء الرغباتعمى مف نظره يمفت ما أماـ كالضعؼ نيزامية

كالشيكات،إذالناستتفاكتفيتعامميامعمايككفمفمتعىذهالحياةكؿحسبقكةإرادتو،
،كآخريستشعرالنعـ،كيشكرىا،كيردفصنؼينبيربياكيغتر،كينسىالمعطيالحقيقيليا

 .فضمياإلىالخالؽالمنعـ
عمىصاحبالمنكركلـيقـبتكجييوإنمايعدمقرانلمنكرهذلؾ،خاصةإذاالمؤمفإذالـينكر -ْ

قرارالمنكرخطيرنتاجوعمىالمؤمفنفسو.  لـيكجدعائؽيحكؿدكفإنكاركا 
كالمجتمعفاآلمربالمعركؼ -ٓ عمىالفرد نتيجةخطيرة االتعاظبكعظو الداعيةكعدـ معارضة

لمذكرفياهلليعدكفبمثابةصماـحمايةكأمافلمفردكالناىيعفالمنكركالداعيإلىاهللكا
 كالمجتمع.

خاطئمفينألبنفسوعفحمؿالدعكةإلىالناس،محتجانبسكءحالوالمادمأكالمعنكم، -ٔ
 كليذهالنظرةعكاقبكخيمةعمىالفردكالمجتمععمىحدسكاء.

اال -ٕ إلى بيا يؤدم الضعيفة البشرية النفس عمى خطران يشكؿ اآلخريف،الماؿ عمى ستعبلء
ذالليـإذالـيحسفالتعامؿمعو.  كاحتقارىـبؿكمحاكلةاستعبادىـبوكا 

مف -ٖ الماؿ بكصؼ كسبو، في كيجد الحبلؿ الماؿ عمى الحصكؿ يتمنى الصادؽ المؤمف
 مقكماتالحياة.

دك -ٗ لتأميف سبيؿ كخير كيذىبيا، بركتيا اهلل ينزع بيا، كفراف نعمائو عمى اهلل شكر اـعدـ
 كجكدىاشكراهللعميياقكالنكعمبلن.

بماكانتعميومفقبؿ،كما -َُ آلتإليومفكضع،أمرىاـمحاسبةالمرءنفسوبتذكيرىا
يا،كيجنبوكثيرمفالمخاطركاألضرار،فالتذكيربأصؿالنشأةكالتدرجفيالحياة،يعدلتيذيب

ك،كأقكلأسمكبفيذلؾىكمايذكرىاأسمكبانفعاالنفيكبحالنفسعفكؿماينتابيامفزى
 بأصؿالخمقة.
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الحكارفيوإشارةإلىأىميةانتقاءالصالحيفمفاألصدقاء،الذيفيأخذكفبأيدمأصدقائيـ -ُُ
 إلىمافيوصبلحيـكسبلمتيـفيدنياىـكآخرتيـ.

فسكمأكالكبلـالمصرحبويحاسببوالفردحيثإالغيراالنتباهكالحذرحتىالتفكير -ُِ
صاحب الرجؿ ذلؾ الحؽكبلـ بإنكار فيو يصرح لـ اإلنسافالجنتيف جكاب أف حيف في ،
 كالتكجونحكالخالؽالعالـالقادر.،التكحيد،كلخالؽباتذكيرهالمؤمفركزفيوأكالنعمى

 مف منيجيات اإلصالح والتغيير في الفقرة السابقة

الميعاد .ُ أنكربصراحة ،إفصاحبالجنتيف مفذلؾإنكارماشؾفييكالبعثأك يمـز فإنو ،
التراب ىذا بأف يصدؽ كال اهلل قدرة الكاقع في ينكر الجسماني الميعاد منكر ألف الخالؽ
لمخمؽاألكؿمف فإفالرجؿالمؤمفمعذكره المتبلشيسكؼتعكدلوالحياةمرةأخرل،لذا

،تناىيةلمخالؽالبلمىالقدرةرهإلظاقيمراحؿتككينوأرادأفيمفتنتراب،ثـمفنطفة،ثـب
 حتىيعمـبأفقضيةالميعاديمكفمشاىدتياىناكتمثميابأعيننافيكاقعىذهاألرض.

 أفشرؾصاحبالجنتيفككفرهكانابسببمارآهلنفسومفاستقبلؿفيالممؾ. .ِ
رةصاحبومحاكسخريتوكغركرهيؤيدفيياكالحالةالنفسيةالتيكاففيياصاحبالجنتيفعند .ّ

يحاكره كىك المؤمف إجابتوك، خالقؾكسمكتطريؽ،كانتمضمكنة كنتأنكرتكجكد إف
فإننيالأفعؿذلؾأبدان،ثـعمدالرجؿالمكحدالمؤمفإلىتحطيـكفركغركرصاحب،الشرؾ

ؾنىبو،أ[،كأنيأفتخربيذااالعتقادكأتباىّٖ]الكيؼ: َلِكنَّا ُىَو اُ َربّْي البستاففقاؿ:
إالأننيأفتخربأفاهللربي،إنوخالقي،تفتخربأنؾتممؾبستانانكمزرعةكفكاكوكماءكثيران

يمانيكتكحيدم بعقيدتيكا  أفتخر   َوََل ُأْشِرُؾ ِبَربّْي َأَحًدا كرازقيإنؾتتباىىبدنياؾكأنا
 [.ّٖ]الكيؼ:

 

 ة سيدنا موسى والخضرمنيجيات اإلصالح والتغيير ضمف قصالمطمب الثالث: 

كالحمـ-ُ كمعمميفكمتعمميفالصبر منيا االستفادة القرآفمفمعافنستطيع يعممنا أسمىما
معالعبدالصالحاليرلمفكميـاهللكالتكاضعلممعمـكالمربي،كمفيقرأقصةنبياهللمكسى

،كلـيغمظلوالقكؿحيفإالطالبانفيمدرسةعمـخفضجناحالذؿلمعممو،كأطاعوعمىشرطو
ـْ َأُقْؿ ِإنََّؾ  شددعميوفيو،فقاؿلوالمرةاألكلىحيفراجعوكسألوعفالسفينةالتيخرقيا: َقاَؿ أََل

مكسىلممرةِٕ]الكيؼ: َلْف َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبرًا سيدنا حيفراجعو الشدة مف فزاد عاد ثـ ،]
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ـْ َأُقْؿ َلَؾ ِإنََّؾ َلْف َتْسَتِطيَع َمِعَي َصْبرًا لو:الثانيةفيالغبلـالمقتكؿفردهبقك [،ٕٓ]الكيؼ: َقاَؿ أََل
ككافالمتكقعأفيثكركميـاهللعمىىذهالشدة،كيذكرهبأنوالمقدـعندربالعزة،كأنومفاألنبياء

،لكفحاشاهللأفيككفىذاسمكؾنبيجميؿكرسكؿحميـ،فيك يعممنادرسانالمرسميفأكليالعـز
َقاَؿ َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء اُ َصاِبرًا َوََل َأْعِصي َلَؾ  فذانفيآدابالمتعمـمعمعمموحيفيردبيدكء:

َقاَؿ ََل ُتَؤاِخْذِني ِبَما  [،كحيفيعتذرعفمراجعاتوكأسئمتوالمتعجبةالمتكررة:ٗٔ]الكيؼ: َأْمرًا
[.ّٕالكيؼ:] َأْمِري ُعْسرًاَنِسيُت َوََل ُتْرِىْقِني ِمْف 

 عاممة بيف المعمـ والمتعمـ التي نستنبطيا مف القصة:مومف آداب ال -ٕ

نفسوعمىالخضرعمىالرغـأفاهللتعالىفمـيفرضمكسى:التمطؼ في الطمب -ٔ
ليتعم بمقائو الخضر أخبر التيتترؾمجاالنـ االستفياـ بصيغة تمطؼفيعرضو إنما منو،

 ؿأفيتنصؿإفأراد.لممسؤك

فالمتعمـتابعهلمعممومسمـإليوقياده،كىذاأدعى َىْؿ َأتَِّبُعَؾ  جعؿنفسوتابعانحيفسألو
إلىالتناغـبينيما.

العمـيرفعصاحبو،كىذاماأقربومكسىلمخضرحيفعرضعميوأفيتابعوشرطأفيعممو
  َعَمى َأْف ُتَعمَّْمِفةمفدنيايصيبياىمتعمـ،أماالتبعيةمفذؿأكلعارفعالكىذهالتبعيةت

 فسقكطلممتبكع،ككبرلمتابع.
فيكلـيطمبمنوأفيعمموكؿشيء،إنماطمبأفيعمموشيئانمماالواقعية في الطمب: -ٕ

لـيكمؼأستاذهشططان...كىذاتكاضعفيالطمبفيكِممَّا ُعمّْْمَت  عممواهللتعالى
 طمبالعمـالمفيدالذمتسمحبونفسمعممو.لقد
فاهللتعالىعمـالخضرعمماننفيسانيريدمكسىبعضو،كلـيطمبطمب النفيس مف العمـ: -ٖ

األعمىفيالدنيا المقاـ الذميبمغو طمباليدلكالرشاد إنما مفيدان فكاف كا  الدنيكم، العمـ
 ضدالرشداليكلكالضبلؿ،كىذاماالنريده.ك ُرْشًدا كاآلخرة،كحددنكعالعمـفقاؿ:

تذكيرلممعمـأفاهللتعالىأنعـعميوبالرشادكاليدلكالسداد،ِممَّا ُعمّْْمَت ُرْشًدا قكلوتعالى
كمفشكرالنعـأفيعمـالمتعمميفبعضانمماأكرمواهللبو،فتزدادحظكتوعندخالقو،كيزيده

 لومثؿأجرفاعمو.عممان،كمفدؿعمىخيركاف
جؿفيالسؤاؿعفأمرمفاألمكرإلىأفعأفاليستوقد يشترط المعمـ عمى المتعمـ -ٗ

َقاَؿ َفِإِف اتََّبْعَتِني َفاَل َتْسأَْلِني َعْف َشْيٍء َحتَّى ُأْحِدَث َلَؾ ِمْنُو  يحيفالكقتالمناسبلشرحو
حتىيستكمؿاألمر،كقديرلالمعمـاختبار[،أمفقداليرغببالتكضيحَٕ]الكيؼ: ِذْكرًا
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ُّٗ 

 

تمميذهفيالصبر،كقديككفالمعمـنفسوقميؿالكبلـ،كقديككفممفيعتمدكففيالتعميـعمى
 المبلحظة...

فخالفتوفارقؾكفارقتو.  كلكؿشيخطريقتو،إفجاريتوفيياتعممتمنو،كا 

أممفاَل بد أف يخطئ اإلنساف فقد خمؽ مف عجؿ -٘ فسحة، لنقصاففكجبأفيترؾلو
في رأيو إلىأفيرلاألستاذ يراه عمىما أكمعمقان دكفأفيتدخؿمستنكران خطأه يستدرؾفييا

 تكضيحبعضاألمكر.

تبيف القصة عندما يوجد ىدؼ يراد تحقيقو تييئ الوسائؿ ليتـ مف خالليا تحقيؽ اليدؼ  -ٖ
 :(ٔ)حيث

يتعمـمنوصبلحأمرهفيدنياهوىكيرقىدؼيريدتحقيكافلمكسى - يدأفيمقىمعممان
 كآخرتو.

 مكافمحدديمتقياففيوكقتينتظرهالمعمـفيو. -
لمعمـكالمعمـكالمتعمـفالعمـ - كعمـالمتعمـأفيسعىإلىالعمـالأفيسعىالمعمـإليوفيذاأكـر

مـأفيسعىاألخيرإلىإفجاءسيؿالمتناكؿزىدالمتعمـفيو،كأعظـلممعمـفيعيفالمتع
 األكؿليعرؼقدرهكقدرمايحممو،فيتعمؽبيما.

ْذ َقاَؿ ُموَسىوَ كنرلاإلصرارالعجيبعمىلقاءالمعمـكالنيؿمفعمموفيقكلوتعالى: - ،اِ 
كلكأمضي–لقاءاألستاذفيالمكافالمنشكد-فيكصمـعمىبذؿالجيدليصؿإلىمبتغاه

يبحثعنوكالح باعمره فما قاؿالعمماء، إنوُحُقباً ؾبذكرالجمعلقبةأربعكفسنةكما ؟!
دليؿعمىاليمةالعاليةكالسعيالحثيثإلىالعمـكالعمماء،كمايزاؿالعمـبخيرماداـطالبكه

 يطمبكنوفيمجالسوكيكقركفحامميو.
بخطئوكخطأـكتعمتفقدالحاذهالقصةأفمكسىكالفتىحيفنسيكمفاألدبالتربكمفيى -

فتاهلـيشغؿنفسوبمكـنفسوأكلكـصاحبوفيناؾأمرميـجدانعمييماتداركوقبؿفكاتو،إنو
الكقت لـيضيعا سريعان عادا الرجؿالمعمـ، الفاءَفاْرَتدَّالقاء مع الكممة حرؼ–كىذه

عمىال-العطؼكالترتيبكالتعقيب كصكؿبقكةإلىاليدؼ،تدالفعمىسرعةالحركةكالعـز
عادامفحيثجاءا،يستيديافبآثارالخطكاتالتيمشياىاكيالينحرفاعفالصخرةفكاف

 عاقبةسرعتيماكجدىماأفكصبلإلىاليدؼ.

                                                           

 .ْٗ،صالرجؿالصالح،عثمافقدرممكانسيتأمبلتتربكيةفيقصةمكسىك(ُ)
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َُْ 

 

التضحيةبالجزءفيسبيؿالكؿأم)يدفعالشرالكبيربارتكابالشرالصغير(كيراعيأكبر-ْ
فقتؿالغبلـشر،كلكفبقاءهحتىيفتفأبكيوعفدينيماأعظـشرانالمصمحتيفبتفكيتأدناىما،فإ

يمانيما فكافيظفأنوخير،فالخيرببقاءديفأبكيوكا  منوكبقاءالغبلـمفدكفقتؿكعصمتوكا 
تحت يدخؿ ال ما كالفكائد الفركع مف القاعدة ىذه كتحت الخضر، قتمو فمذلؾ ذلؾ، مف خير

المفاسدكمياداخؿفيىذا،كمنياالقاعدةالكبيرةأيضانكىيأف)عمؿالحصر،فتزاحـالمصالحك
زالةالمفسدةأنويجكزكلكببلإذفحتىكلك اإلنساففيماؿغيرهإذاكافعمىكجوالمصمحةكا 
مفغضب لتعيبفتسمـ السفينة خرؽالخضر كما الغير( إتبلؼبعضماؿ ترتبعمىعممو

لك فعمىىذا ككافإتبلؼالممؾالظالـ، مالو إنسافأك فيدار كقعحرؽأكغرؽأكنحكىما
لماؿ حفظان ذلؾ، لمباقيجازلئلنسافبؿشرعلو سبلمة بعضالدارفيو ىدـ بعضالماؿأك
الغير،ككذلؾلكأرادظالـأخذماؿالغيركدفعإليوإنسافبعضالماؿافتداءلمباقيجازكلكمف

نرلالطبيبيستطيعأفيقطعأصبعشخصمعيفبحجةعدـسرايةغيرإذف،عمىسبيؿالمثاؿ
عمى تربيتو بحجة أصبعشخصآخر يقطع أمشخصأف يستطيع ىؿ كلكف قمبو، إلى السـ
الصبرأكعقابانلوعمىكفرانولمنعـ؟)بالطبعالخالؽيستطيعالقياـبذلؾحتمانألنويبلءـالنظاـ

أففيالعالـنظاماف)تككينيكتشريعي(،كأفاهللىكالحاكـبعدأفثبتكتكضحكاآلفاألحسف(،
كالمسيطرعمىىذيفالنظاميف،فبلمانعفيأفيأمرتعالىمجمكعةبأفتطبؽالنظاـالتشريعي،
بينمايأمرمجمكعةمفالمبلئكةأكبعضالبشر)كالخضرمثبلن(بأفيطبقكاالنظاـالتككيني،كمف

يكجدأممانعمفأفيبتمياهللطفبلنغيربالغبحادثةمعينة،ثـيمكتكجيةالنظاـالتككينيال
في الطفؿ ليذا كامنة كبيرة أخطاران بأف اهللتعالى لعمـ كذلؾ ، الحادثة بسببىذه الطفؿ ذلؾ

باءىـيتـلمصمحةمعينةكاالمتحافكاالبتبلءكغيرآالمستقبؿكماأفكجكدمثؿىؤالءاألشخاصك
ذلؾ.

بيةالقرآفالمسمميفبالقصةكقصةمكسىمعالخضركانتمثبلنلمعمماءفيالتكاضعكأنوتر-ٓ
فيغيرأصكؿالديفكفركعوماليسعنداألنبياء. قديككفعندالعبدالصالحمفالعمـك

استحباباالستكثارمفالعمـفإنوميماحصؿمنويبقىالجيؿبالكثيرمفمسائمو.-ٔ

مـ.فضيمةطمبالع-ٕ

جكازالتزكدبكسائؿالزادكألكافالطعاـعندالسفر.-ٖ

تأكيؿمااليفيـظاىرهمفاألقكاؿكالحركاتكاألفعاؿ.-ٗ
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ُُْ 

 

الكفاءبالعيكدكاالعتذارعندمخالفةالعيد.-َُ

جكازإجارةالسففكمافيمعناىا.-ُُ

 الحكـبالظاىرحتىيتبيفخبلؼذلؾ.-ُِ

اإلنسافبنفسوفيالدعاءكغيرهمفأمكراآلخرة،أماحظكظالدنياكأمكرىااستحبابأفيبدأ-ُّ
فاألكلىاإليثاركتقديـالغيرعمىالنفس.

جكازخدمةالعالـكالفاضؿكقضاءحاجتوبدكفعكض.-ُْ

تكجيوالعالـإذاسئؿ:أمالناسأعمـأفيقكؿ:اهللأعمـ.-ُٓ

فلـتظيربعضحكمتولمعقكؿ.كجكبالتسميـلكؿماجاءبوالش-ُٔ رع،كا 

جكازالتجادؿفيالعمـإذاكافبغيرتعنت.-ُٕ

كجكبالرجكعإلىأىؿالعمـعندالتنازع.-ُٖ

المتعمـيتعرضلنسيافكمفكاجبالمعمـتذكيره.-ُٗ

دليؿالبعثحيثالحكتميتانمممحانفأحياهاهلل.-َِ

الطعاـ.جكازطمبالضيافةكطمبالقكتك-ُِ

قياـالعذربالمرةاألكلىكقياـالحجةبالمرةالثانية.-ِِ

مفليسلوقكةالصبرعمىصحبةالمعمـكالعمـ،كحسفالثباتعمىذلؾ،أنوليسبأىؿ-ِّ
لتمقيالعمـ،فمفالصبرلواليدرؾالعمـ،كمفاستعمؿالصبركالزمو،أدرؾبوكؿأمرسعى

فمكسىبذكرالمانعلمكسىفياألخذعنو:إنواليصبرمعو.فيو،لقكؿالخضريعتذرع

أفالسببالكبيرلحصكؿالصبر،إحاطةاإلنسافعممانكخبرةبذلؾاألمرالذمأمربالصبر-ِْ
الفالذماليدريوأكاليدرمغايتوكالنتيجتوكالفائدتوكثمرتوليسعندهسببالصبر عميو،كا 

ـْ ُتِحْط ِبِو ُخْبًراَوَكْيَؼ َتْصبِ  لقكلو: [،فجعؿالمكجبلعدـصبره،عدـٖٔ]الكيؼ:ُر َعَمى َما َل
إحاطتوخبرانباألمر.



 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني

ُِْ 

 

األمربالتأنيكالتثبتكعدـالمبادرةإلىالحكـعمىالشيءحتىيعرؼمايرادمنوكماىك-ِٓ
المقصكد.

عمىفعؿالشيءليسبمنزلةفعمو،فإفمكسىقاؿ:-ِٔ َقاَؿ َسَتِجُدِني ِإْف َشاَء اُ  إفالعـز
[،فكطفنفسوعمىالصبركلـيفعؿ.ٗٔ]الكيؼ: َصاِبرًا َوََل َأْعِصي َلَؾ َأْمرًا

أنوينبغيلئلنسافأفيأخذمفأخبلؽالناسكمعامبلتيـالعفكمنياكماسمحتبوأنفسيـ-ِٕ
كيرى يشؽعمييـ أك يطيقكف ال ما يكمفيـ أف بو ينبغي منوكال النفكر إلى مدعاة ىذا فإف قيـ

كالسآمة،بؿيأخذالمتيسرليتيسرلواألمر.

يحؽلممتعمـاالعتراضعمىالمعمـفيبعضاألمكرالتييراىاصحمفكجيةنظره،فإف-ِٖ
فينةكقتؿالغبلـكأفىذهاألمكرظاىرىاأنيامفالمنكر،سأنكرعمىالخضرخرقوالمكسى

فاستعجؿاليسعكمكسى الخضر، الحاؿالتيصحبعمييا فيغيرىذه والسككتعنيا
الصبر العارضالذميكجبعميو يمتفتإلىىذا كلـ العامة، فيحالتيا كبادرإلىالحكـ

كعدـالمبادرةإلىاإلنكار.

أفالمسكيفقديككفلوماؿاليبمغكفايتو،كاليخرجبذلؾعفاسـالمسكنة؛ألفاهلل-ِٗ

اخبرأفىؤالءالمساكيفليـسفينة.

اصان،كأفالقتؿقصَلَقْد ِجْئَت َشْيًئا ُنْكرًا  أفالقتؿمفأكبرالذنكبلقكلوفيقتؿالغبلـ:-َّ
. ِبَغْيِر َنْفسٍ  غيرمنكرلقكلو:

إفالعبدالصالحيحفظواهللفينفسوكفيذريتو،كمنياأفخدمةالصالحيفأكمفيتعمؽ-ُّ
قامةجدارىمابأفأباىماصالح. بيـأفضؿمفغيرىا،ألنوعمؿاستخراجكنزىماكا 

استعماؿاألدبمعاهللتعالىفياأللفاظ،فإفالخضرأضاؼعيبالسفينةإلىنفسوبقكلو:-ِّ
  َفَأَرْدُت َأْف َأِعيَبَيا:الخيرفأضافوإلىاهللتعالىلقكلو ْف َيْبُمَغا َأُشدَُّىَما َفَأرَاَد َربَُّؾ أَ ،كأما

َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفيفِ   ،كماقاؿإبراىيـ َوَيْسَتْخِرَجا َكْنَزُىَما كقاؿ،[َٖ]الشعراء:  َواِ 
ـْ َرَشًدا الجف: ـْ َربُُّي ـْ َأرَاَد ِبِي أف[،معَُ]الجٌف: َوَأنَّا ََل َنْدِري َأَشرّّ ُأِريَد ِبَمْف ِفي اأَلْرِض َأ

.(ُ)الكؿبقضاءاهللكقدره

                                                           

(بتصرؼ.َُِحدالكبيسي)(الدركسالتربكيةكالعمميةمفالقرآفالكريـ،عبدالكاُ)
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ُّْ 

 

مكافقةالصاحبلصاحبوفيغيراألمكرالمحذكرةمدعاةكسببلبقاءالصحبةكتأكدىاكما-ّّ
أفعدـالمكافقةسببلقطعالمرافقة.

لكلو-ّْ اآلخرة لمعمـألفذلؾينفعوحتىفيالحياة المتعمميفطمبان يقبؿإليو لما فرحالمعمـ
إذاماتاإلنسافانقطععمموإالمفثبلث،صدقةجاريةأكعمـينتفعبوأك)رسكلناالكريـ

.(ُ)(كلدصالحيدعكلو

ّٓ- عمـ إف كأسرارالخضر العالـ، ىذا أسرار مف كافيعرؼجزءان بؿ عاديان، عممان يكف لـ
قدحصؿمفعمموعمىفكائدعظيمةالحكادثالتياليعممياسكلاهللتعالى،أفمكسى

الرجؿكييككف منيااالستعدادالكبيركالركحالكاسعة،كسعةالصدرالتيكىبيااهللتعالىليذا
مكسى فيحيف األحداث، اإللييكبكاطف العمـ استقباؿ عمى بمعرفةقادران مأمكران يكف لـ

الحكادثيختمؼتم يككفظاىر كفيمثؿىذه الكثير، يكفيعرؼعنيا كبالتاليلـ اـالبكاطف،
االختبلؼعفباطنيا،فقديككفالظاىرقبيحانأكغيرىادؼفيحيفالباطفيككفمفيدانكمقدسان
الحادثةيفقدالشخصالذمينظرإلىالظاىرصبرهكتماسكو كىادفانألقصىغايةفيمثؿىذه

فيقكـباالعتراضكحتىبالتشاجر.

العمـالعمـليسىدفان،بؿىككسيمةلمعثكرعمىطريؽا-ّٔ لخيركاليدايةكالصبلح،كأفىذا
يجبأفيتعمـ،كأفيفتخربو.

ّٕ- أناسسيئيفعمؿ فيسبيؿ بالتضحية اإلنساف النفسقياـ إفشاؽعمى أخرل: بعبارة ،
الجميؿجيدكحسف،بشرطأفيككففيمحمو،صحيحأفذلؾالجزاءالجميؿفيمقابؿالعمؿ

ييف،إالأفذلؾينبغيأفاليككفسببانفيدفعالمسيئيفلمقياـالقبيحىكمفصفاتالناسالربان
بالمزيدمفاألعماؿالسيئة.

ينبغيفراؽأستاذقمبومممكءباإلسرار،العمـقدينزؿبكقعشديدعمىالمتعمـ،إذإففراؽالم-ّٖ
يشعمفياـ،نكراهللكمفارقةصحبةمميئةبالبركة،إذكافكبلـاألستاذدرسان،كتعاممويتسـباإلل

مـاإلليي،أفمفارقةرجؿبيذهالخصائصأمرصعبلمغاية،لكفعمىجبينو،كقمبومخزفلمع
المتعمـأفينصاعليذهالحقيقةالمرةمثممافعؿنبياهللمكسى

(ِ).

 
                                                           

)حديثحسفصحيح(.ُِٕٗح(،ِّْ/ٓ)(سنفالترمذم،بابالكقؼ،ُ)
 (.ِٗ-ِٖحمزةذيبكآخركف،)انظرالتربيةاإلسبلميةلمصؼالثانيعشر،(ِ)
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ُْْ 

 

 منيجيات اإلصالح والتغيير ضمف قصة ذي القرنيف المطمب الرابع: 

لسؤاؿعمايجيمواإلنسافأكالسؤاؿلمتثبتمفاإلجابة،كالسؤاؿىكالسؤاؿأسمكبتربكم،كا-ُ
كاكتشاؼالمجيكؿكالتأكيدعمىأىميةطمبالعمـ المفتاحالثانيبعدالقراءةلطمبالمعارؼكالعمـك
أسمكبتربكميدؿعمىصدؽ كالتزكدبالمعرفة،كقديككفالسؤاؿلمتحدم،كالتحدمنفسوأيضان

كقديككفالسؤاؿلمجردالمعرفةفعمىالداعيةقبؿدخكؿغمارالدعكةأفيمـقدرالدعكةكالداعي
:عدةأمكرمنياالمقنعةالتيتجتذبالمدعكيفكنستنبطكاألساليبالمستطاعبدعكتو

قبكؿالتحدمدليؿالثقةكالسيطرة. -
باألمر - دليؿعمىالمعرفة سأتمك" " ككممة إليو: قبؿالدعكة بالشيء كالتبلكةالعمـ بو، كالعمـ

شيءمفذاكرتؾتحفظوعفظيرغيب،ابةمفغيرىا،فييالقراءة،،،كقراءةأثبتفياإلج
:ران"تعنيالقرآفلقكلوتعالىكممة"ذكأفأكتقرؤهفيكتابأقكلحجةكأسطعدليبلن،كما

 نو لذكر لؾ ولقومؾ  .وا 
 مكفكاالستعبلء،كالمؤمفىكذادائمان.بدؿلكـدليؿالتسأتمو عميكـ  :كقكلوتعالى -
 االقتصارفيالحدثمايفيبالغرض. -

فأمعمؿفيىذهالدنيااليتـدكفتكفيرأسبابو،لذافإفاهللتبارؾكتعالىكىبالكسائؿإ-ِ
سالكقت،كفينف َوآَتْيَناُه ِمْف ُكؿّْ َشْيٍء َسَبًبا كاألسبابلتقدـكانتصارذمالقرنيففيعممو:

لذلؾفإفمف َفَأْتَبَع َسَبًبا استفادذكالقرنيفمفىذهاألسبابكالكسائؿبأفضؿكجوممكف:
يظفأنوسيحصؿعمىالنصرمفدكفتييئةأسبابوكمقدماتو،فإنواليصؿإلىأىدافو.

إالأفعبلكةعمىغركبالشمسفيعيفمفماءآسفسببوخطأفيالبصيرةكاشتباهمنيا،-ّ
المعنىالذمنممحومفىذاالمثاؿىكإمكافتغطيةالشمسمفعظمتيابالعيفاألسنةكمثميافي

أنظارالناس.عفذلؾاإلنسافالعظيـالذميسقطكينياربسببخطأكاحدفتغربشخصيتو

ْ- ترغيباألنصارال بدكف األتباع قبؿ مف تأييد ليا كيككف تستمر أف أمحككمة تستطيع
َقاَؿ  اعتمدهذكالقرنيفحيثقاؿ:الذماألتباع،كمعاقبةالمذنبيفكالمخطئيف،كىذاىكاألساسك

َـّ ُيَردُّ ِإَلى َربِّْو َفُيَعذُّْبُو َعَذاًبا ُنْكرًا ـَ َفَسْوَؼ ُنَعذُّْبُو ُث َوَأمَّا َمْف َآَمَف َوَعِمَؿ َصاِلًحا َفَمُو ( ٚٛ)َأمَّا َمْف َظَم
]الكيؼ[. ( ٛٛ) ى َوَسَنُقوُؿ َلُو ِمْف َأْمِرَنا ُيْسرًاَجزَاًء الُحْسنَ 
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التكميؼالشاؽكالتصعبفياألمكركتحميؿالناسمااليطيقكف،كؿىذهاألمكرالتناسب-ٓ
الحككمةالعادلة،كليذاالسببفإفذاالقرنيفبعدأفصرحبمعاقبةالظالميفكتشكيؽالصالحيف،

(ُ)حتىيمكفانجازاألعماؿعفشكؽكرغبة ُو ِمْف َأْمِرَنا ُيْسرًاَوَسَنُقوُؿ لَ  أضاؼ:

ذاتاإلمكاناتالكاسعةالتتغاضىعفالتفاكتكاالختبلؼالقائـفيحياة-ٔ الكبيرة الحككمة
الناسكتراعيشرائطحياتيـالمختمفة،كليذاالسببفإفذكالقرنيفصاحبالحككمةالعادلةكالذم

اـمختمفة،كافيتعامؿمعكؿمجمكعةبمايناسبحياتياالخاصة،كبذلؾكافالجميعكاجيتوأقك
منضكيفتحتلكائو،بؿأفذاالقرنيفلـيستبعدحتىتمؾالمجمكعةالتيلـتكفتفيـالكبلـ،أك

القرآف كصفيـ  ََل َيَكاُدوَف َيْفَقُيوَف َقْوًَل  كما كدأبعمى مشاكميـ، إلى استمع بؿ رفع،
كقد َيْأُجوَج َوَمْأُجوجَ  احتياجاتيـبأمأسمكبكاف،كبنىليـسدانمحكمانبينيـكبيفأعدائيـ

رغـأنوكافيظيرأفمثؿىؤالءالناسعديميالفيـال–قاـبإنجازأمكرىـبدكفأفيفرؽبينيـ
.-ينفعكفالحككمةبأمشيء

االجتماعيةالسالمة،ليذاالسببتحمؿذكالقرنيفاألمفىكأكؿكأىـشرطمفشركطالحياة-ٕ
أصعباألعماؿكأشقيالتأميفأمفالقكـمفأعدائيـ،كقداستفادمفأهقكلالسدكدكأمنعياكعادة

اليسعدالمجتمعمفدكفقطعالطريؽعمىالمفسديف.

ٖ- الجيد في االشتراؾ في األكلى بالدرجة معنييف األصمييف المشكمة لحؿأصحاب المبذكؿ
مشكمتيـ،لذافإفذكالقرنيفأعطىأمرانإلىالفئةالتياشتكتإليويأجكجكمأجكجبأفيجمبكاقطع
بينيا،ثـأمرىـبتييئة الحديد،ثـأعطاىـاألمربإشعاؿالنارفيأطراؼالسدلدمجالقطعفيما

األطراؼ كحضكر بمساىمة الذميتـ العمؿ فإف كعادة المشكمةالنحاسالمذاب، في االصمييف
فيو، المبذكلة كلمجيكد منو، لمنتائجالحاصمة خاصة كيعطيقيمة يؤدمإلىإظياراستعداداتيـ
دامتوبحكـتحمميـلمجيكداتإنشائوكمايتضحمفىذه كمفثـيحرصالجميعلمحفاظعميوكا 

ميمةكعظ تمتعببرنامجالنقطةأفالمجتمعالمتخمؼكالمتأخريستطيعأفينجزأعماالن يمةإذا
دارةمخمصة. صحيحكا 

نمايقتنعبماحباهاهلل،كىذاالنمط-ٗ الحاكـالعادؿاليمتفتإلىالجزاءالمادمكالنفعالماليكا 
مفالسمكؾيخالؼأساليبالسبلطيفككلعيـالعجيببجمعالثركةكاألمكاؿ.

                                                           

 .ٖٕ،صتأمبلتتربكيةفيقصةذمالقرنيف،عثمافقدرممكانسي(ُ)
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كالقرنيفاستفادمفالقطعالحديديةإحكاـاألمكرىكدرسآخرنستفيدمفىذهالقصة،فذ-َُ
الكبرلفيبناءالسد،كقدكصميابالنار،ثـغطاىابالنحاسالمذابكيتمتنععفالتمؼكالصدأ

إذاتعرضتلميكاءكالرطكبة.

كؿشيءإلىزكاؿميماكافمحكمايكصمدانكىكدرسلمذيفيتمنكفأكيظنكفخمكدالماؿ-ُُ
دذمالقرنيفأمرىيفقياسانإلىانطفاءالشمسكفناءالجباؿالراسيات،أكالمنصبكالجاه،أفس

عمى الحقائؽحافزان بيذه أاليكفيالتفكير أكثرمفغيره المعرضإلضرار فكيؼباإلنساف إذا
الكقكؼبكجواالستبداد؟

ُِ- التشجيعية األلقاب بإعطاء المجتمع في دكر ليا كالتي المتميزة الشخصيات ليـ،تعظيـ
التعظيـأسمكبيضفيىالةعمىالرمكزالرائعةالتيليادكرمتميزفيالدعكةإلىاهلل،كيشجع
المدعكيفأفيتأسكابيـكيسيركاعمىىداىـ،كالننسأنوينبغيأفيككنكاأىبلنليذاالتشريؼ،فمف

األ ىذا إلى الكريـ الرسكؿ تنبو كقد يستحؽ... ما إال اإلسبلـ في أحد عمىيناؿ سمكبفأسبغ
لقبالصديؽفعرؼبو،كعمىعمربفالخطابالصحابيالجميؿعبداهللبفأبيقحافة

لقبالفاركؽ،كعرؼعميبفتىاإلسبلـكعثمافبذمالنكريفكخالدبسيؼاهللالمسمكؿ،كىكذا...
،كالقرآفالكريـلـيعرفنااسـذمالقرنيفإنمااكتفىبمقبذمالقرنيف.

معايير-ُّ كالرأماإلماـأعطتالقصة كالفعؿ؛ كالقكؿ كالعدالة؛ كالحكـ كالعمؿ، العمـ العادؿ
إلى الركحيةكالمادية، كالصبركالحكمة؛كالسمطةكالكجاىة،كالقكة كالقانكفكالدستكر؛ كالشكرل؛

ىـفيحدكدجانبكرعوكتقكاهكخكفومفاهللتعالى،كحثوعمىنشرقيـالعدالةبيفالناسكمف
في كاليستغؿفتكحاتوكسيمة فيالتعميركاإلصبلح، اهلللو التييسرىا القكة كيستخدـ مممكتو،
السفر أعباء كتحممو كالمغرب، المشرؽ في الرعية أحكاؿ كتفقده الضعفاء، رقاب عمى التجبر

عمىأحسفكجو،كمشاقوليخدـالناسكيتفقدأحكاليـكيبثفييـركحالعمؿكحبوليسيركاحياتيـ
كؿذلؾدليؿعمىاىتماموكحرصوالشديدعمىىدايةالناس،ذكالقرنيفالذمساربجيشوإلى

كمغربولـيسجؿعنيـأنيـتعدكاعمىأحدأكظممكاأحدان،أكأكمكاماؿأحد،ىميـاألرضمشرؽ
اسىجانبتعميـالنفقطنشرتعاليـالديفاإلسبلميالحنيؼ،كرفعالظمـكالحيؼعفالناس،إل

إلىيكـالقيامةيةفبذلؾلمعالـأجمعأفعالميةاإلسبلـماضبيٌأسسكمبادئالصناعةكالعمؿ،ك
الذميستطيعأفيجمعتحتمظمتوكافةاألجناساحدىيال فيكالديفالكحيد زمافكالمكاف،

التسامحبيفاألقكاـ،كاالستفادةكاألقكاـكيجعميـإخكانانفيديفاهلل،ككذلؾتبيفرحبلتونشرركح
مفبعضيـالبعضفيمجاؿالبناءكالحكارالحضارم.
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اإليجازكاإلطناب:كىذهالببلغةبعينيا،فقدجاءاإليجازفيمكانو،كاإلطنابفيمكانو،-ُْ
بيافأخبارالماضيفلبلتعاظكأخذالدركسكالعبر،كليسشرطانذكرتفاصيؿالقصة،فبلداعي

كالماؿالكفيركالعدؿكبذؿالجيد،لذ كالعدة، العدد كرالتفاصيؿفيالتمكيفألنويككففيكثرة
كَّنَّا مَ  كاستفراغاليمةكالتحضيرلكؿأمر..كلـيكفالقرآفلييتـبيذهالتفاصيؿ،كيكفيأفيقكؿ:

ىكليدؿعمىعظَلُو ِفي اأْلَْرِض َوآَتْيَناُه ِمْف ُكؿّْ َشْيٍء َسَبًبا مةأمره،كسعةالستعداده،كىذا
اإليجازالذمرأيناهكذلؾفيالحديثعف"مطمعالشمس"بعداإلطنابفيالحديثعفمغرب

الشمسألفالتكرارممؿفيماليسلولزكـ.

َـّ ُيَردُّ إِ  الجزاءمفجنسالعمؿ:قاؿتعالى:-ُٓ ـَ َفَسْوَؼ ُنَعذُّْبُو ُث َلى َربِّْو َقاَؿ َأمَّا َمْف َظَم
( َوَأمَّا َمْف َآَمَف َوَعِمَؿ َصاِلًحا َفَمُو َجزَاًء الُحْسَنى َوَسَنُقوُؿ َلُو ِمْف َأْمِرَنا َٚٛفُيَعذُّْبُو َعَذاًبا ُنْكرًا)

]الكيؼ[.( ُٛٛيْسرًا)

كجكبالمساعدةحتىيشعراآلخريفبقيمتيـفيالعمؿكالمشركعالذميرمكفانجازهلمابمغ-ُٔ
–كالقرنيفبيفالسديفكجدقكماناجتمععمييـالظمـكالجيؿكىاتافالصفتافإفاجتمعتافيأمةذ

 تجتمعاف ما غالبان بيـ–كىما كطكح الذؿ فناليـ حدثانو، كعصفتبيـ نكائبالدىر أصابتيـ
بعداهللبوالفساد..فمماكصؿإلييـالممؾالصالحذكالقرنيفطمبكامساعدتو...فكلدالسدالذمأ

مف منيـ،كالأجرة،كىذا يطمبالممؾالصالحماالن كلـ الظالميفكعدكافالمتجبريف، عنيـظمـ
يستطيع،كاليكمفيـشططان،بؿطمبإلييـأف سماتالحاكـالذميبذؿفيسبيؿشعبوكؿما

فالقضيةتيم ، بقكة ويعينكه اهللإياه، استرعاه لشعبو، كالحاكـخادـ كجعموأمانةبيفيديو،أكالن،
.(ُ)كعميوأفيؤدماألمانة











                                                           

(.ُٓٔياإلصبلحكالتغييردراسةتأصيميةتطبيقية،صبلحالديفالسمطاف،)(انظر:سكرةالكيؼمنيجياتفُ)
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 النتائج والتوصيات

الرحمةالممتعة،فيبستافمنيجياتاإلصبلحكالتغيير،شاءربيأفأصؿإلىأىـ كعقبىذه
النتائجكالتكصيات،أسطرىاعبرالبنكداآلتيةكىي:

 أوًَل: النتائج

مفأجؿإصبلحياكتغييرىاإلىاألفضؿ،عماكانتإفاإلسبلـالعظيـجاءإلصبلحالبشرية، .ُ
 فيالجاىمية،فاإلسبلـغيرتمؾالخرافاتالتيكانتفيالسابؽكأصمحيا.

إفالقرآفالكريـكمو،بسكرهكآياتو،كحدةمكضكعيةمترابطة،متكاممة،متناسقة،كقدبيفذلؾ .ِ
 ىما.فيعبلقةسكرةاإلسراء،كسكرةالكيؼبماقبميما،كبمابعد

إفاإليمافلوحقائؽكدالئؿفياألنفسكاآلفاؽ،كأفاإليمافىكقكؿبالمساف،كاعتقادبالقمب، .ّ
 كعمؿبالجكارح.

تقكيـ، .ْ فيأحسف خمؽاإلنساف كذلؾمفخبلؿ كالتغيير، اإليمافعمىاإلصبلح أثر بياف
 كخمقومفطيف.

بلؿمشيدالنفخفيالصكر،الحديثعفمشاىديكـالقيامة،كمايحصؿفييا،كذلؾمفخ .ٓ
 كالبعث،كالحشر،كبيافأثرذلؾعمىاإلصبلحكالتغيير.

 اإلصبلحالحقيقيىكإصبلحالكائففيالدنياكاآلخرة. .ٔ

ٕ.  اهلل بطاعة إال صحيحان يككف كال يكتمؿ ال اإليماف إف كرسكلو ،األمكر كأكلياء ،
 الصالحيف،كبيافأثرذلؾاإلصبلح.

اإليمانية،مفإفتكحيداهلل .ٖ فجميعالمخمكقاتتشترؾفياألخكة يشمؿجميعالكائنات،
 عباداتكتسبيح،كأفىذااإلخاءاإليمانيلوأثرعظيـعمىاإلصبلح.

إلى .ٗ كنقميا األمة، عمى التيسير أجؿ مف ذلؾ جاء فرضالعقكبات، في تدرج اإلسبلـ إف
 األفضؿكاألصمح.
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عبلجيةلؤلحكاـالشرعية،تعمؿمفخبللياعمىحفظإفالشريعةاإلسبلميةكضعتخطكات .َُ
 المجتمع.

تؤدمإلىانتشارجريمة .ُُ أسباب، كؿىذه إفانتشارالمعازؼكاألغانيكاالختبلطكالتبرج،
 الزنا،فبلبدلئلنسافأفيحذرمنيا.

المجتمع .ُِ عمى خطكرة يشكؿ ىذا ألف كذلؾ نشرىا، قبؿ األخبار مف التأكد الضركرم مف
 ،كيؤدمإلىإحداثالعداكةكالبغضاءبيفأفرادالمجتمع.بأكممو

أجؿ .ُّ مف ال فعميا، مف االحتراز أجؿ مف األمة فرضالعقكباتعمى العظيـ اإلسبلـ إف
 العقكبة.

البدلئلنسافأفيفكرفياآلخرة،كأفيقمععفمتاعىذهالدنياالفانية،كأفيؤثراآلخرةعمى .ُْ
 خرة،كأفيجعؿالدنيامزرعةلآلخرة.الدنيا،حتىيفكزبنعيـاآل

تدرجاإلسبلـفيعبلجالعاداتالسيئةإلىاألفضؿكاألصمح،فيذاطريؽمفطرؽاإلصبلح .ُٓ
 كالتغييرفيالمجتمع.

البدلئلنسافأفيحسفالظفبالمؤمنيف،كأفيبتعدعفسكءالظف،ألفحسفالظفصفة .ُٔ
 مفصفاتأىؿاإليماف.

ُٕ.  كالجحكد، بالكفر فإفإنو اإلسبلـ، في الكافر دخؿ إذا أما منثكران، ىباءن األعماؿ تذىب
 حسنات.األعماؿالتيفعميا،إفكانتخيرانسيجميااهلل

إفاآلياتالتيتحدثتعفإزجاءالسحاب،كتقميبالميؿكالنيار،كتسبيحالمخمكقات،كميا .ُٖ
المخمكقات، الككف،كفيىذه اهللفيىذا قدرة عمىتدؿعمىعظيـ يعتبردليبلن أيضان كىذا

 صدؽالكحيكالنبكة.



 





 

 منكجواتىاإلصالحىوالتغوورىفيىسورةىالككف:ىالفصلىالثاني
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 ثانيًا: التوصيات

تبقىمف .ُ كماؿما المنيجيات،كا  الكتابةفيىذه تكصيالباحثةطمبةالعمـالشرعيبضركرة
 كالمجتمع.لمفردةىذهالسمسمة،لمافييامفاألىميةالكبير

العمـالباحثةتكصي .ِ لطمبة أفيكفركا االحتياجاتكالمنحالتيتساعدىـعمىأكلياءاألمكر،
الشرعية.  إكماؿتعميميـكخاصةفيالعمـك

أىؿالعمـكالتربيةبضركرةالقياـبكاجباتيـالدعكيةكالتربكيةأثناءالدعكةإلىالباحثةتكصي .ّ
 .اهلل

عمىالباحثةتكصي .ْ تشتمؿ التي العممية، الرسائؿ ىذه عمى اإلقباؿ بضركرة العمـ طمبة
 صبلحكالتغيير،كذلؾلكييطبقكىافيحياتيـاليكمية.اإل

فيالسركالعمف،كاإلقباؿكصيةنإلىالناسجميعان،بضركرةتقكلاهللتكجوالباحثةكفيالختاـ
فأخطأتفمفنفسيكفيـمعانيوعمىالقرآفالكريـلتدبرآياتو ،فإفأحسنتفمفاهللكحده،كا 
فسيإالأننيأجدنفسيمقصرانتجاهكتاباهللعزكجؿ.كمفالشيطاف،كميماأجيدتن





-تـبحمداهلل-
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 فيرس اآليات القرآنية:

 اإلسراء والكيؼاآليات مف سورة  - أ
 الصفحة رقميا اآلية ر.ـ

   سورة اإلسراء
ُ- .. ًإلىىي رىاـً ٍسًجًداٍلحى اٍلمى ًمفى الًَّذمأىٍسرىٰلًبعىٍبًدًهلىٍيبلن افى ّٓ،ْْ،ِّ،ُِٕسيٍبحى
ِ- ٍبدناشىكيكرنا عى ِّٕ ًإنَّويكىافى
ّ- ٍينىاًإلىىبىًنيًإٍسرىاًئيؿى قىضى ًفياأٍلىٍرضًكى ِْْ.ًفياٍلًكتىاًبلىتيٍفًسديفَّ
ْ- .. ًعبىادنالىنىاأيكًليبىٍأسو ـٍ مىٍيكي ىيمىابىعىٍثنىاعى اءىكىٍعديأيكالى ّّٓفىًإذىاجى
ٓ- .. اٍلميٍؤًمًنيفى ييبىشّْري ـيكى أىٍقكى يىٍيًدمًلمًَّتيًىيى ىىذىااٍلقيٍرآىفى ْٗ،ًّٗٓإفَّ
ٔ- أىيِّامىاتىٍدعيكافىمىوياأٍلىٍسمىاءي ُُّٕقيًؿاٍدعيكاالمَّوىأىًكاٍدعيكاالرٍَّحمىفى
ٕ- ًة اٍلًقيىامى لىوييىٍكـى نيٍخًرجي ٍمنىاهيطىاًئرىهيًفيعينيًقًوكى أىٍلزى ًإٍنسىافو كيؿَّ ُّْٔ كى
ٖ- ٍمىي عى اٍليىٍكـى كىفىٰىًبنىٍفًسؾى ًسيبنااٍقرىٍأًكتىابىؾى حى ُْْٔ ؾى
ٗ-  ؽَّ ًفييىافىفىسىقيكاًفييىافىحى ٍرنىاميٍترى قىٍريىةنأىمى ٍدنىاأىٍفنيٍيًمؾى ذىاأىرى ُٔ،ُّٔٓكىاً 
َُ- ًًبذينيكب بّْؾى كىفىٰىًبرى كى كًفًمٍفبىٍعًدنيكحو اٍلقيري أىٍىمىٍكنىاًمفى ـٍ كى ُُٕٔ..كى
ُُ- مىٍفأىرىادىاآٍلىًخرى كى فىأيكلىًئؾى ميٍؤًمفه سىعىىلىيىاسىٍعيىيىاكىىيكى ُّٗٓةىكى

ُِ- 
 فىتىٍقعيدىمىٍذميكمنامىٍخذيكالن رى تىٍجعىٍؿمىعىالمًَّوًإلىيناآىخى الى


ِِّٔ

ُّ-  ًباٍلكىاًلدىٍيًفًإٍحسىانناًإمَّايىٍبميغىفَّ ًإيَّاهيكى تىٍعبيديكاًإالَّ أىالَّ بُّؾى ٰىرى قىضى ِّٔٓكى
ُْ- ٍمييمىاكىمىا اٍرحى قيٍؿرىبّْ ًةكى الرٍَّحمى ًمفى الذُّؿّْ نىاحى ِْٔٓكىاٍخًفٍضلىييمىاجى
ُٓ- تيبىذٍّْرتىٍبًذيرنا السًَّبيًؿكىالى كىاٍبفى قَّويكىاٍلًمٍسًكيفى ٗٔ،ِٖٔٔكىآًتذىااٍلقيٍربىٰىحى
ُٔ- ٍغميكلىةنًإلى مى تىٍجعىٍؿيىدىؾى اٍلبىٍسطًكىالى تىٍبسيٍطيىاكيؿَّ كىالى َٕ،ِٖٗٔ..ٰىعينيًقؾى
ُٕ- ًبًعبىاًدًه ًإنَّويكىافى يىٍقًدري ٍزؽىًلمىٍفيىشىاءيكى يىٍبسيطيالرّْ بَّؾى رى َِّٕ..ًإفَّ
ُٖ- ّْؽ ًباٍلحى المَّويًإالَّ ـى رَّ الًَّتيحى تىٍقتيميكاالنٍَّفسى ّّٕٗكىالى
ُٗ- تى تَّٰىيىٍبميغىأىشيدَّهيكىالى حى أىٍحسىفي ًبالًَّتيًىيى ًإالَّ اٍليىًتيـً بيكامىاؿى َّْٖ.ٍقرى
َِ- ًًزنيكاًباٍلًقٍسطىاًساٍلميٍستىًقيـ كى ًإذىاًكٍمتيـٍ ّٖٓٔ..كىأىٍكفيكااٍلكىٍيؿى
ُِ- السٍَّمعى ًإفَّ ًبًوًعٍمـه لىؾى مىالىٍيسى تىٍقؼي رىكىالى ّٖٕٔ..كىاٍلفيؤىادىكىاٍلبىصى
ِِ- ٍلىف كى لىٍفتىٍخًرؽىاأٍلىٍرضى اًإنَّؾى تىٍمًشًفياأٍلىٍرًضمىرىحن َّٕٗ..كىالى
ِّ- ٍبتىغىٍكاًإلىىًذم ًإذناالى مىعىويآىًليىةهكىمىايىقيكليكفى ِّْٖ..قيٍؿلىٍككىافى
ِْ- عي تىعىالىىعىمَّايىقيكليكفى انىويكى ّْْْميكِّاكىًبيرناسيٍبحى
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 الصفحة رقميا اآلية ر.ـ
ِٓ- ٍٍفًمف كىاً  مىٍفًفيًيفَّ كى السٍَّبعيكىاأٍلىٍرضي لىويالسَّمىاكىاتي ّٖ،َْ،ّْ،ْْْْ..تيسىبّْحي
ِٔ- ًًباآٍلىًخرىة ييٍؤًمنيكفى الى الًَّذيفى بىٍيفى كى عىٍمنىابىٍينىؾى جى اٍلقيٍرآىفى ذىاقىرىٍأتى ْْْٓكىاً 
ِٕ- عىٍمنىاعى ٍقرناكىجى كى ـٍ ًفيآىذىاًنًي أىًكنَّةنأىٍفيىٍفقىييكهيكى ـٍ ْْْٔ..مىىقيميكًبًي
ِٖ- ًديدنا ٍمقناجى خى فىاتناأىًإنَّالىمىٍبعيكثيكفى ري قىاليكاأىًإذىاكينَّاًعظىامناكى ْْٗٔ كى
ِٗ- اٍلًقيىامى يىٍكـً ميٍيًمكيكىىاقىٍبؿى نىٍحفي ٍفًمٍفقىٍريىةوًإالَّ ًُٖٓٔةأىٍكميعىذّْبيكىىاكىاً 
َّ- ليكفى ًبيىااأٍلىكَّ أىٍفكىذَّبى ًباآٍليىاًتًإالَّ مىامىنىعىنىاأىٍفنيٍرًسؿى ُٓٗٔ..كى
ُّ- ٍٍقنىاىيـ زى كىالبىٍحًركىرى ًفيالبىرّْ ـٍ ٍمنىاىي مى ـىكىحى ٍمنىابىًنيآىدى لىقىٍدكىرَّ ََُٕٕ ..كى
ِّ- ٍال ًمفى نينىزّْؿي يىًزيديكى كىالى ًشفىاءهكىرىٍحمىةهًلٍمميٍؤًمًنيفى َٓ،ِْٖٗ ..قيٍرآًفمىاىيكى
ّّ-  بىشىرنارىسيكالن ًإالَّ بّْيىىٍؿكيٍنتي رى افى ّْْٗقيٍؿسيٍبحى
ّْ- أىٍكًليىاءى ـٍ ٍفييٍضًمٍؿفىمىٍفتىًجدىلىيي مى اٍلميٍيتىًدكى مىٍفيىٍيًدالمَّويفىييكى ْٕٗٓ كى
ّٓ- فى بىيّْنىاتو لىقىٍدآتىٍينىاميكسىٰىًتٍسعىآيىاتو ..كى َُُِٔاٍسأىٍؿبىًنيًإٍسرىاًئيؿى
ّٔ- ًالسَّمىاكىاًتكىاأٍلىٍرض رىبُّ ًءًإالَّ ىىٰػؤيالى اأىٍنزىؿى مى ًمٍمتى لىقىٍدعى ّٔ،َُِِٔ.قىاؿى
ّٕ- اأٍلىٍرًضفى ًمفى ـٍ ًميعنافىأىرىادىأىٍفيىٍستىًفزَّىي مىٍفمىعىويجى ٍقنىاهيكى َُِّٔ..أىٍغرى
ّٖ-  بّْنىالىمىٍفعيكالن كىٍعديرى بّْنىاًإٍفكىافى رى افى سيٍبحى يىقيكليكفى َُْْٖكى
ّٗ- خيشيكعنا ـٍ يىًزيديىي كى ًلؤٍلىٍذقىاًفيىٍبكيكفى كفى َٔ،َُٕٗٓكيىًخرُّ
َْ- ٍأىيِّامىاتىٍدعيكافىمىوياأٍلىٍسمىاءيقيًؿاٍدعيكاالمَّوىأىًكاٍدعيكاالرَّح َُُّٕ..مىفى
ُْ-  لىـيىكيفلَّويشىًريؾه لىدناكى يىتًَّخٍذكى ـٍ ٍمديًلٌمًوالًَّذملى قيًؿاٍلحى ْٓ،ُُُِٓ..كى

سورة الكيؼ
ِْ- يىٍجعىٍؿلىويًعكىجن ـٍ لى كى ٍبًدًهالًكتىابى مىىعى عى ٍمديهلًلالًَّذمأىٍنزىؿى ُٕٗاالحى
ّْ- أىٍحسىفي أىيُّييـٍ ـٍ مىىاألىٍرًضًزينىةنلىيىاًلنىٍبميكىىي ٍمنىامىاعى عى َُْٕ..ًإنَّاجى
ْْ- زنا ري ًعيدناجي مىٍييىاصى مىاعى اًعميكفى نَّالىجى ُُٖٓكىاً 
ْٓ- كىانيكاًمٍفآيىاًتنىاعىجى ًقيـً اٍلكىٍيًؼكىالرَّ ابى أىٍصحى أىفَّ ًسٍبتى حى ـٍ ُُٕ،ُُٗٔبانأى
ْٔ- رىٍحمىةن بَّنىاآًتنىاًمٍفلىديٍنؾى ُُٖ،ُُٕ،ًَُُِْإٍذأىكىلاٍلًفٍتيىةيًإلىىاٍلكىٍيًؼفىقىاليكارى

ْٕ- 
عىدىدنا ًفياٍلكىٍيًؼًسًنيفى ـٍ مىىآذىاًنًي ٍبنىاعى رى   فىضى


ُُُُٕ

ْٖ- اٍلًحٍزبىٍيًف أىمُّ ـى ًلنىٍعمى ـٍ بىعىٍثنىاىي الىًبثيكاأىمىدناثيَـّ ىًلمى ُُُِٕ أىٍحصى
ْٗ-  ـٍ بًّْي ًفٍتيىةهآمىنيكاًبرى ـٍ ؽًّْإنَّيي ًباٍلحى ـٍ نىبىأىىي مىٍيؾى عى نىقيصُّ ُُُّٕ ..نىٍحفي
َٓ- السَّمىاكىاًت بُّنىارىبُّ ًإٍذقىاميكافىقىاليكارى ـٍ مىىقيميكًبًي بىٍطنىاعى رى ُّٓ،ُُٕ،ََُُْ..كى
ُٓ- ٍمطىافوىىؤي ًبسي ـٍ مىٍيًي عى يىٍأتيكفى ذيكاًمٍفديكًنًوآًليىةنلىٍكالى ًءقىٍكمينىااتَّخى ُّْ،ُُُٕٓالى
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 الصفحة رقميا اآلية ر.ـ
ِٓ- ًالمَّوىفىٍأكيكاًإلىىاٍلكىٍيؼ ًإالَّ مىايىٍعبيديكفى كى ـٍ ٍلتيميكىي ًذاٍعتىزى ُُُٕٔ..كىاً 
ّٓ- عىٍفكى ًإذىاطىمىعىٍتتىزىاكىري تىرىلالشٍَّمسى اٍليىًميًفكى ذىاتى ـٍ ٍُُُٕٕيًفًي
ْٓ-  ذىاتى اٍليىًميًفكى ذىاتى ـٍ نيقىمّْبييي قيكدهكى ري ـٍ أىٍيقىاظناكىىي ـٍ تىٍحسىبييي ُُُٖٕ..كى
ٓٓ-  لىًبٍثتيـٍ ـٍ كى ـٍ ًمٍنيي قىاًئؿه قىاؿى ًليىتىسىاءىليكابىٍينىييـٍ ـٍ بىعىٍثنىاىي كىذىًلؾى ُُُٕٗ..كى
ٓٔ- ًإ ًفيًممًَّتًيـًٍإنَّييـٍ ـٍ أىٍكييًعيديككي ـٍ ميككي يىٍرجي ـٍ مىٍيكي كاعى َُُِٕ ..ٍفيىٍظيىري
ٕٓ- السَّاعىةى ؽّّكىأىفَّ كىٍعدىالمًَّوحى ًليىٍعمىميكاأىفَّ ـٍ مىٍيًي أىٍعثىٍرنىاعى كىذىًلؾى ُُُِٕ كى
ٖٓ-  يىقيكليكفى كى كىٍمبيييـٍ ثىةهرىاًبعيييـٍ ثىبلى ٍمسىةهسىاًدسيييـٍسىيىقيكليكفى ُُِِٕ..خى
ٓٗ- غىدنا ذىًلؾى ًإنّْيفىاًعؿه ًلشىٍيءو تىقيكلىفَّ ُُِّٕكىالى
َٔ- قيٍؿعىسىىأىٍف كى ًإذىانىًسيتى بَّؾى أىٍفيىشىاءىالمَّويكىاٍذكيٍررى ُُِْٕ..ًإالَّ
ُٔ- كىاٍزدىا ًمائىةوًسًنيفى ثى ثىبلى ـٍ لىًبثيكاًفيكىٍيًفًي ُُِٕٓديكاًتٍسعناكى
ِٔ- السَّمىاكىاًتكىاأٍلىٍرًضأىٍبًصٍر ٍيبي الىًبثيكالىويغى ًبمى ـي ُُِٖٔ.قيًؿالمَّويأىٍعمى
ّٔ- ٍلىف اًتًوكى ًلكىًممى ميبىدّْؿى الى بّْؾى ًمٍفًكتىاًبرى ًإلىٍيؾى مىاأيكًحيى ُُِٕٖ ..كىاٍتؿي
ْٔ- مىعىالًَّذي بَّييـٍكىاٍصًبٍرنىٍفسىؾى رى يىٍدعيكفى َُّ،ُُٔ،ًُُِّٖبالغىدىاًةكىالعىًشيّْفى
ٔٓ- مىٍفشىاءىفىٍميىٍكفيٍر فىمىٍفشىاءىفىٍمييٍؤًمٍفكى ـٍ بّْكي ؽًُّمٍفرى قيًؿالحى َُِٕٗكى
ٔٔ- ٍنَّتىٍيًفًمف ًدًىمىاجى عىٍمنىاأًلىحى مىٍيًفجى مىثىبلنرىجي ُُٗ،ُُِّٔ..كىاٍضًرٍبلىييـٍ
ٕٔ- لىييمىا ٍرنىاًخبلى فىجَّ ًمٍنويشىٍيئناكى ـٍ تىٍظًم ـٍ لى نَّتىٍيًفآتىٍتأيكيمىيىاكى ًُُّّٖكٍمتىااٍلجى
ٖٔ-  مىاالن ًمٍنؾى اًكريهيأىنىاأىٍكثىري ييحى اًحًبًوكىىيكى ًلصى فىقىاؿى لىويثىمىره كىافى ُُّْٖكى
ٔٗ- ًًلنىٍفس ظىاًلـه نَّتىويكىىيكى جى ؿى دىخى أىٍفتىًبيدىىىًذًهأىبىدناكى مىاأىظيفُّ ُُٗ،ًُُّٖٓوقىاؿى
َٕ- ٍيرنا خى ىًجدىفَّ بّْيألى ًإلىىرى ًدٍدتي لىًئٍفري السَّاعىةىقىاًئمىةنكى مىاأىظيفُّ ُُّٖٔكى

ُٕ- ًمٍفتيرىابو مىقىؾى ًبالًَّذمخى اًكريهيأىكىفىٍرتى ييحى اًحبيويكىىيكى لىويصى ،ُُٗ،ُُّٕٖقىاؿى
ُِْ

ِٕ- دنا بّْيأىحى ًبرى أيٍشًرؾي بّْيكىالى المَّويرى ُُٗ،ُُّٖٖلىًكنَّاىيكى
ّٕ- ًًبالمَّو قيكَّةىًإالَّ اشىاءىالمَّويالى مى قيٍمتى نَّتىؾى جى ٍمتى ًإٍذدىخى لىٍكالى ُِِ،ُُِّٗ..كى
ْٕ- كى نًَّتؾى ٍيرناًمٍفجى بّْيأىٍفييٍؤًتيىًفخى ٍسبىاننافىعىسىىرى مىٍييىاحي عى ُُٗ،َُُْٖييٍرًسؿى
ٕٓ- مىاؤيىىاغىٍكرنافىمىٍفتىٍستىًطيعىلىويطىمىبنا ُُٗ،ُُُْٖأىٍكييٍصًبحى
ٕٔ-  اأىٍنفىؽىًفييىاكىًىيى مىىمى كىفٍَّيًوعى ييقىمّْبي ًرًهفىأىٍصبىحى ُِٓ،َُِ،ُُِْٗكىأيًحيطىًبثىمى
ٕٕ- ًتىكيٍفلىويف ـٍ لى ٍنتىًصرناكى مي مىاكىافى كنىويًمٍفديكًفاهلًلكى ري ُُٗ،َُُّْ  ئىةهيىٍنصي
ٕٖ- ٍقبنا عي ٍيره ثىكىابناكىخى ٍيره خى ؽّْىيكى يىةيهلًلالحى الكىالى ُُٗ،َُُْْىينىاًلؾى
ٕٗ- ًالسَّمىاء ٍلنىاهيًمفى أىٍنزى يىاًةالدٍُّنيىاكىمىاءو الحى مىثىؿى ُُٗ،َُْْٓ..كىاٍضًرٍبلىييـٍ
َٖ-  ٍيره خى اتي اًلحى الصَّ يىاًةالدٍُّنيىاكىالبىاًقيىاتي ًزينىةيالحى كىالبىنيكفى َُْٔٓالمىاؿي
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ُٖ- يىقيكليكفى ًممَّاًفيًوكى ميٍشًفًقيفى فىتىرىلالميٍجًرًميفى ًضعىالًكتىابي كي َُّْٗ..كى
ِٖ- ديكاآًلىدى ًئكىًةاٍسجي ٍذقيٍمنىاًلٍممىبلى ًمفًكىاً  كىافى ًإٍبًميسى ديكاًإالَّ فىسىجى َُٕ،َُِ،ََُُٓ..ـى
ّٖ- ميٍنًذًريفى كى ميبىشًّْريفى ًإالَّ ًميفى الميٍرسى مىانيٍرًسؿي َُٗ،َُِٓٔكى

ْٖ- ًٍيف تَّىأىٍبميغىمىٍجمىعىاٍلبىٍحرى حى ميكسىىًلفىتىاهيالأىٍبرىحي ٍذقىاؿى ُِْ،ُُِ،َُُٔٔكىاً 

ٖٓ- ذىسىًبيمىويًفيفى كتىييمىافىاتَّخى ُُُِٔ..مىمَّابىمىغىامىٍجمىعىبىٍيًنًيمىانىًسيىاحي

ٖٔ- ًلفىتىاهيآًتنىاغىدىاءىنىالىقىٍدلىًقينىاًمٍفسىفىًرنىاىىذىا زىاقىاؿى اكى ُُِِٔ..فىمىمَّاجى

ٖٕ- ٍخرىًة ٍينىاًإلىىالصَّ ًإٍذأىكى أىرىأىٍيتى مىاقىاؿى كى اٍلحيكتى ُُِّٔفىًإنّْينىًسيتي
ٖٖ-  اٍلحيكتى ٍخرىًةفىًإنّْينىًسيتي ٍينىاًإلىىالصَّ ًإٍذأىكى أىرىأىٍيتى ُُِْٔقىاؿى
ٖٗ- ٍبدناًمٍفًعبىاًدنىا دىاعى ُُِ،ِٕٔٓ فكىجى
َٗ- لىوي مّْقىاؿى ًفًممَّاعي مىىأىٍفتيعىمّْمى عى ميكسىىىىٍؿأىتًَّبعيؾى ُِْ،ٍُُِٔٔمتى
ُٗ- ٍبران صى لىٍفتىٍستىًطيعىمىًعيى ًإنَّؾى ُُِ،ُُِٕٔقىاؿى
ِٗ- ٍبرنا تيًحٍطًبًوخي ـٍ الى مىىمى عى تىٍصًبري كىٍيؼى ُُْ،ُُِٖٔكى
ّٗ- أىٍمرنا أىٍعًصيلىؾى اًبرناكىالى سىتىًجديًنيًإٍفشىاءىالمَّويصى ُُِٔٗقىاؿى
ْٗ- فى لىؾىقىاؿى تَّىأيٍحًدثى تىٍسأىٍلًنيعىٍفشىٍيءوحى ُّٖ،ًَُُِٕإًفاتَّبىٍعتىًنيفىبلى
ٗٓ- ٍقتىيىا رى أىخى قىيىاقىاؿى رى ًكبىاًفيالسًَّفينىًةخى تَّىًإذىارى ُُُِٕفىاٍنطىمىقىاحى
ٗٔ- ٍأىلىـ ٍبرناقىاؿى صى لىٍفتىٍستىًطيعىمىًعيى ُّٕ،ُُِِٕأىقيٍؿًإنَّؾى
ٕٗ- تيٍرًىٍقًنيًمٍفأىٍمًرمعيٍسرنا كىالى تيؤىاًخٍذًنيًبمىانىًسيتي الى ُّٖ،ُُِّٕقىاؿى
ٖٗ- ًكيَّةن نىٍفسنازى أىقىتىٍمتى منافىقىتىمىويقىاؿى تَّىًإذىالىًقيىاغيبلى ُُِْٕفىاٍنطىمىقىاحى
ٗٗ- لىٍفتىٍستىًطيعىمى ًإنَّؾى أىقيٍؿلىؾى ـٍ أىلى ٍبرناقىاؿى صى ُّٖ،ًُُِٕٓعيى
ََُ-  اًحٍبًنيقىٍدبىمىٍغتى تيصى بىٍعدىىىافىبلى عىٍفشىٍيءو ًإٍفسىأىٍلتيؾى ُُِٕٔقىاؿى
َُُ- اأىٍىمىيىافىأىبىٍكاأىٍف قىٍريىةواٍستىٍطعىمى تَّىًإذىاأىتىيىاأىٍىؿى ُُِٕٕفىاٍنطىمىقىاحى
َُِ- بى ىىذىاًفرىاؽيبىٍيًنيكى تىٍستىًطٍعقىاؿى ـٍ الى ًبتىٍأًكيًؿمى سىأينىبّْئيؾى ٍُِِٕٖيًنؾى
َُّ- أىٍف ٍدتي ًفياٍلبىٍحًرفىأىرى يىٍعمىميكفى ُِِٕٗأىمَّاالسًَّفينىةيفىكىانىٍتًلمىسىاًكيفى
َُْ- ًشينىاأىٍفييٍرًىقىييمىاطيٍغيىانن أىبىكىاهيميٍؤًمنىٍيًففىخى فىكىافى ـي َُِِٖاكىأىمَّااٍلغيبلى
َُٓ- ٍٍدنىاأىف ريٍحمنافىأىرى كىاةنكىأىٍقرىبى ٍيرناًمٍنويزى بُّييمىاخى ُُِِٖييٍبًدلىييمىارى
َُٔ- ا يىٍستىٍخًرجى أىٍفيىٍبميغىاأىشيدَّىيمىاكى بُّؾى افىأىرىادىرى اًلحن أىبيكىيمىاصى كىافى ُِِ،ُُِٖكى
َُٕ- ٍفًذماٍلقىٍرنى عى يىٍسأىليكنىؾى ًمٍنويًذٍكرناكى ـٍ مىٍيكي ُِِ،ٍُُّٖٔيًفقيٍؿسىأىٍتميكعى
َُٖ- سىبىبنا شىٍيءو ًُِِْٖإنَّامىكَّنَّالىويًفياأٍلىٍرًضكىآتىٍينىاهيًمٍفكيؿّْ
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َُٗ- فىأىٍتبىعىسىبىبنآُِِٖ،ُْْ
َُُ-  ٍيفو ًفيعى دىىىاتىٍغريبي الشٍَّمًسكىجى تَّىًإذىابىمىغىمىٍغًربى ًمئىةوحى ُِِٖٔحى

ُُُ- ..بًّْوفىييعىذّْبيوي دًُّإلىىرى ييرى نيعىذّْبيويثيَـّ فىسىٍكؼى أىمَّامىٍفظىمىـى ٖٕقىاؿى
ُِٕ،

َُُ،ُِٔ،ُْْ،
ُْٕ

ُُِ- لىوي سىنىقيكؿي ٍسنىىكى زىاءنالحي افىمىويجى اًلحن صى كىعىًمؿى ُْٕ،ُْْ،َُُٖٖكىأىمَّامىٍفآىمىفى
ُُّ- أىٍتبىعىسىبى ُِِٖٗبناثيَـّ
ُُْ- ٍلىـ مىىقىٍكـو دىىىاتىٍطميعيعى تَّىًإذىابىمىغىمىٍطًمعىالشٍَّمًسكىجى َُِِٗ..حى
ُُٓ- ٍبرنا ٍطنىاًبمىالىدىٍيًوخي قىٍدأىحى كى ُُِِٗكىذىًلؾى
ُُٔ- أىٍتبىعىسىبىبنا ُِِّٗثيَـّ
ُُٕ- دى السَّدٍَّيًفكىجى تَّىًإذىابىمىغىبىٍيفى يىكىاديكفىحى ُِّّٗ.ًمٍفديكًنًيمىاقىٍكمناالى
ُُٖ- ًفياأٍلىٍرًض ميٍفًسديكفى كجى مىٍأجي كى كجى يىٍأجي ُِّْٗقىاليكايىاذىااٍلقىٍرنىٍيًفًإفَّ
ُُٗ-  ـٍ فىأىًعينيكًنيًبقيكَّةوأىٍجعىٍؿبىٍينىكي ٍيره بّْيخى مىامىكَّنّْيًفيًورى ُِٔ،ُِٗٓٓقىاؿى
َُِ- آتيك دىفىٍيًفقىاؿى الصَّ تَّىًإذىاسىاكىلبىٍيفى ًديًدحى اٍلحى ُِْ،ًُِّٗٔنيزيبىرى
ُُِ- ااٍستىطىاعيكالىوينىٍقبنا مى كهيكى ُِّٕٗفىمىااٍسطىاعيكاأىٍفيىٍظيىري

ُِِ- أىٍعمىاالن ًباألىٍخسىًريفى ـٍ ََُُّٓ قيٍؿىىٍؿنينىبّْئيكي

ُِّ- سىٍعيييي ؿَّ ضى يىٍحسىبيكفىالًَّذيفى ـٍ يىاًةالدٍُّنيىاكىىي ًفيالحى ََُُْٓ..ـٍ

ُِْ- ًالًفٍردىٍكس نَّاتي جى اًتكىانىٍتلىييـٍ اًلحى ًمميكاالصَّ نيكاكىعى آىمى الًَّذيفى ًََُُْٕإفَّ

ُِٓ- بّْيلىنىًفدى ًمدىادناًلكىًممىاًترى البىٍحري أىفٍقيٍؿلىٍككىافى قىٍبؿى َُٕٗٗ..البىٍحري
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ُ-اٍلًكتىابى تىٍتميكفى كىأىٍنتيـٍ ـٍ أىٍنفيسىكي تىٍنسىٍكفى كى ًباٍلًبرّْ النَّاسى كفى ُِْْٗ..أىتىٍأميري
ِ- اًشًعيفى مىىاٍلخى عى نَّيىالىكىًبيرىةهًإالَّ ًةكىاً  بلى ٍبًركىالصَّ ْٕٓٓكىاٍستىًعينيكاًبالصَّ
ّ-ًالثَّمىرىات ٍؽأىٍىمىويًمفى اٍجعىٍؿىىذىابىمىدناآىًمنناكىاٍرزي ُُُِٔٓرىبّْ
ْ- ـٍ انىكي المَّويًلييًضيعىًإيمى مىاكىافى ُّْٓٔكى
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ُٕٓ 

 

ٓ-ًفياٍلقىٍتمىىيىاأى اصي ـياٍلًقصى مىٍيكي عى آمىنيكاكيًتبى ُٕٖٕٗيُّيىاالًَّذيفى
ٔ- تىتَّقيكفى ـٍ يىاةهيىاأيكًلياأٍلىٍلبىاًبلىعىمَّكي اًصحى ًفياٍلًقصى ـٍ لىكي ُٕٕٗٗكى
ٕ-ٍسطىٰى ًةاٍلكي بلى مىكىاًتكىالصَّ مىىالصَّ اًفظيكاعى ُِّّٖ حى
ٖ- دىقىةويىٍتبىعييىاأىذنلكىالمَّويقىٍكؿه ًمٍفصى ٍيره ٍغًفرىةهخى مى كى كؼه ِّٔٔٗ..مىٍعري
ٗ-ٍيرناكىًثيرنا خى اٍلًحٍكمىةىفىقىٍدأيكًتيى مىٍفييٍؤتى ُِِٖٔٗكى

آؿ عمراف
َُ-ًكىالقىنىاًطير النّْسىاًءكىالبىًنيفى الشَّيىكىاًتًمفى ًلمنَّاًسحيبُّ َُُْٓ..زييّْفى
ُُ-ـي ًعندىالٌمًواإًلٍسبلى الدّْيفى ًُُٗٔإفَّ
ُِ-اًكًريفى المى ٍيري اهلليكىاهلليخى مىكىرى كاكى مىكىري ُُْٓٔكى
ُّ-.. تىٍنيىٍكفى كًؼكى ًباٍلمىٍعري كفى ٍتًلمنَّاًستىٍأميري أيمَّةوأيٍخًرجى ٍيرى خى َُٗد،َُُكيٍنتيـٍ
ُْ- لىٍككيٍنتى ٍكًلؾىكى كاًمٍفحى ٍنفىضُّ ًميظىاٍلقىٍمًبالى َُُّٓٗفىظِّاغى

 النساء
ُٓ-...ًبالطَّيًّْب ًبيثى تىتىبىدَّليكااٍلخى كىالى ـٍ ِِٖكىآتيكااٍليىتىامىٰىأىٍمكىالىيي
ُٔ-ًمٍنيي فىًإٍفآنىٍستيـٍ تَّٰىًإذىابىمىغيكاالنّْكىاحى ..كىاٍبتىميكااٍليىتىامىٰىحى ّٖ،ِٖ،ُٖٔـٍ
ُٕ-رىًحيمنا ـٍ ًبكي المَّوىكىافى ًإفَّ ـٍ تىٍقتيميكاأىٍنفيسىكي ِٕٗٗكىالى
ُٖ-مىٍفيىٍفعىٍؿذى ..ٰكى كىافى نيٍصًميًونىارناكى ظيٍممنافىسىٍكؼى عيٍدكىانناكى ًَّٕٗلؾى
ُٗ-زىاؤيهيجى مىٍفيىٍقتيٍؿميٍؤًمنناميتىعىمّْدنافىجى ..كى اًلدناًفييىاى ـيخى ّٕٗٗيىنَّ
َِ-ٍمؽىالٌمًو خى فىمىييغىيّْريفَّ نَّييـٍ ُُُٗٗكىآلميرى
ُِ-آمىنيكاآًمنيكاًبالمًَّوكىرىسيكًلًوكىاٍلًكتىاًبالًَّذمنىزَّؿى َُُِّٔ..يىاأىيُّيىاالًَّذيفى
ِِ-ًمٍف مىٍيؾى عى ـٍ ٍصنىاىي قىٍدقىصى ٍصييـٍكىريسيبلن نىٍقصي ـٍ لى كىريسيبلن ُُُْٔٔ ..قىٍبؿي
ِّ-ًًمو َُُُِٕ فىآًمنيكاًبالمًَّوكىريسي
 

 
 المائدة

ِْ-.. ـٍ المَّويلىكي اٍلميقىدَّسىةىالًَّتيكىتىبى ميكااأٍلىٍرضى اٍدخي ُِْٓ يىاقىٍكـً
ِٓ-َّفىًإف ًمفبىٍعًدظيٍمًمًوكىأىٍصمىحى ُِّٗ ..الٌموىيىتيكبيفىمىفتىابى
ِٔ-عىفًديًنًوفىسىٍكؼى ـٍ آمىنيكٍامىفيىٍرتىدًَّمنكي ُْٔٓ ..يىاأىيُّيىاالًَّذيفى

 األنعاـ
ِٕ-.. يىٍعمىـيمىاًفيالبىرّْ كى ىيكى يىٍعمىمييىاًإالَّ الغىٍيًبالى ُُٓٗٓ كىًعٍندىهيمىفىاًتحي
ِٖ-تيٍدًركيوياأٍلى الى المًَّطيؼي كىىيكى ارى اأٍلىٍبصى ييٍدًرؾي كىىيكى اري َُِّٗ  ...ٍبصى
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 األعراؼ
ِٗ-كىالىتيٍفًسديكٍاًفياألىٍرًضبىٍعدىًإٍصبلىًحيىا ٖٕٓ
َّ-.. كىاتو مىٍيًيـبىرى اٍلقيرىلآمىنيكٍاكىاتَّقىكٍالىفىتىٍحنىاعى أىٍىؿى لىٍكأىفَّ َُٔٗ كى
ُّ-اٍخمي ٍفًسًديفى اٍلمي ُِْٖ ٍفًنيًفيقىٍكًميكىأىٍصًمٍحكىالىتىتًَّبٍعسىًبيؿى
ِّ-كىٍأميٍرًباٍلعيٍرًؼكىأىٍعًرٍضعىًف ًذاٍلعىٍفكى اًىًميفىخي َُُّٗٗ اٍلجى

 األنفاؿ
ّّ-ٍبًّْيـ مىىرى انناكىعى ًإيمى ـٍ آىيىاتيويزىادىٍتيي ـٍ مىٍيًي ذىاتيًميىٍتعى كَّميكفىكىاً  ََُِيىتىكى
ّْ- ييٍذًىبى ًبًوكى ـٍ كي اًءمىاءنًلييطىيّْرى السَّمى ًمفى ـٍ مىٍيكي عى يينىزّْؿي ُُُْ كى
ّٓ-ةن آصَّ خى ـٍ ظىمىميكٍاًمنكي الًَّذيفى ُِٓٓ كىاتَّقيكٍاًفٍتنىةنالَّتيًصيبىفَّ
ّٔ-فى ًمٍفشىٍيءو ًنٍمتيـٍ ًلمرَّسيكًؿكىاٍعمىميكاأىنَّمىاغى ميسىويكى ًلمًَّوخي ُِْٖأىفَّ
ّٕ- مىىقىٍكـو ميغىيّْرنانٍّْعمىةنأىٍنعىمىيىاعى يىؾي ـٍ الٌموىلى ًبأىفَّ َِ،ُّٖٓذىًلؾى
ّٖ- ييٍؤًمنيكفى الى كافىييـٍ كىفىري ًعٍندىالمًَّوالًَّذيفى الدَّكىابّْ شىرَّ ًْٖٓٓإفَّ
ّٗ-ا عى مىرَّةوالًَّذيفى ًفيكيؿّْ ـٍ ٍيدىىي عى كفى يىٍنقيضي ثيَـّ ًمٍنييـٍ ْٖٓٔىىٍدتى
َْ- مىٰىسىكىاءو عى ـٍ ًخيىانىةنفىاٍنًبٍذًإلىٍيًي ًمٍفقىٍكـو افىفَّ مَّاتىخى ٖٖٓٓكىاً 
ُْ-ٍيًؿ ًمٍفًربىاًطاٍلخى ًمٍفقيكَّةوكى مىااٍستىطىٍعتيـٍ َِٓٔ كىأىًعدُّكالىييـٍ

 لتوبةا
ِْ- اٍلميتًَّقيفى المَّوىييًحبُّ ًإفَّ فىاٍستىًقيميكالىييـٍ ـٍ ٖٕٓ فىمىااٍستىقىاميكالىكي
ّْ-سىيّْئنا رى اكىآخى اًلحن مىطيكٍاعىمىبلنصى َُِٕ خى
ْْ-كفى يىٍستىٍبًشري ـٍ انناكىىي ًإيمى ـٍ نيكافىزىادىٍتيي آىمى ََُُِْ فىأىمَّاالًَّذيفى

 نسيو 
ْٓ-ًشفىاءه كى ـٍ بّْكي ٍكًعظىةهًمٍفرى مى ـٍ اءىٍتكي قىٍدجى َٕٓٓ  يىاأىيُّيىاالنَّاسي

 ىود
ْٔ-مىىالمًَّوًرٍزقييىا عى مىاًمٍفدىابَّةوًفياأٍلىٍرًضًإالَّ ِْٔ كى
ْٕ-ٍنوي عى ـٍ اأىٍنيىاكي ًإلىىمى ـٍ اًلفىكي مىاأيًريديأىٍفأيخى ُِٖٖٖ كى
ْٖ- كفى كىأىٍىمييىاميٍصًمحي اٍلقيرىلًبظيٍمـو ًلييٍيًمؾى بُّؾى رى مىاكىافى ُِ،ُُٕٖكى
ْٗ- ًبًوفيؤىادىؾى ًمٍفأىٍنبىاًءالرُّسيًؿمىانيثىبّْتي مىٍيؾى عى كيبٌلننىقيصُّ َُُُِٔ كى

 يوسؼ
َٓ-ّْيىابىًةالجيب َُُُّأىٍلقيكهيًفيغى
ُٓ- ٍبره مىىمىاتىًصفيكفىفىصى عى كىاهلليالميٍستىعىافي ًميؿه ُُُِٖجى
ِٓ-ًفيالسٍّْجًفًبٍضعىًسًنيفى ُُِّْفىمىًبثى
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ّٓ-مىىبىًصيرىةو َُّ،ُُِ،ََُُٖٗقيٍؿىىًذًهسىًبيًميأىٍدعيكًإلىىاهلًلعى
ْٓ-ًًعٍبرىةهأًليكًلياأٍلىٍلبىاب ـٍ ًصًي ًفيقىصى ُُُُُٔلىقىٍدكىافى

 الرعد
ٓٓ- ـٍ اًبأىٍنفيًسًي كٍامى تَّىييغىيّْري حى اًبقىٍكـو مى الٌموىالىييغىيّْري ُٗ،ًُُُٖإفَّ

 الحجر
ٓٔ- كفى ُِْٖ  فىظىمُّكاًفيًويىٍعريجي
ٕٓ- ًعيفى أىٍجمى ـٍ لىنىٍسأىلىنَّيي بّْؾى رى ِٖٗٗ فىكى
ٖٓ-عىمَّاكىانيكايىٍعمىميكفى ّٖٗٗ
ٓٗ- اليىًقيفي تَّىيىٍأًتيىؾى حى بَّؾى ُُُٗٗ كىاٍعبيٍدرى

 النحؿ
َٔ-ـياألىٍرضى الٌمويًبًي كٍاالسَّيّْئىاًتأىفيىٍخًسؼى مىكىري الًَّذيفى ُِْٓ أىفىأىًمفى
ُٔ- تىٍعمىميكفى عىمَّاكيٍنتيـٍ لىتيٍسأىليفَّ ّٖٗٗكى
ِٔ-صى فىمىنيٍحًييىنَّويمىٍفعىًمؿى ميٍؤًمفه أىٍكأينثىىكىىيكى امّْفذىكىرو ُُٕٗاًلحن
ّٔ- العىذىابي ـي ذىىي فىكىذَّبيكهيفىأىخى ًمٍنييـٍ رىسيكؿه ـٍ اءىىي لىقىٍدجى ُُُُّّكى
ْٔ- سىنىًةي ًةكىاٍلمىٍكًعظىًةاٍلحى ًباٍلًحٍكمى بّْؾى ُُِِٕٓ اٍدعيًإلىىسىًبيًؿرى
ٔٓ- كىالىتىؾي ـٍ مىٍيًي ٍفعى ًإالًَّبالٌمًوكىالىتىٍحزى ٍبريؾى مىاصى ُِِٕٓ كىاٍصًبٍركى

 مريـ
ٔٔ- الرٍَّحمىفي لىييـي اًتسىيىٍجعىؿي اًلحى ًمميكاالصَّ آمىنيكاكىعى الًَّذيفى َُٔٗ ..ًإفَّ

 طو
ٕٔ-ًلىويمىع عىفًذٍكًرمفىًإفَّ مىٍفأىٍعرىضى نىٍحشيريهيكى نكناكى ُُِْٓ..يشىةنضى

 األنبياء
ٖٔ- ٍكنىاًفييىاًلٍمعىالىًميفى ليكطناًإلىىاأٍلىٍرًضالًَّتيبىارى ٍينىاهيكى نىجَّ ُْٕٓ كى
ٔٗ-ٍكمناكىًعٍممنا آتىٍينىاحي كيبلِّ ُِٖٕٗ كى
َٕ-ُّالض بَّويأىنّْيمىسًَّنيى ًإٍذنىادىلرى الرَّاًحًميفىكىأىيُّكبى ـي أىٍرحى كىأىٍنتى ُُّّٖرُّ
ُٕ- اأٍلىٍرضى بيكًرًمفبىٍعًدالذٍّْكًرأىفَّ لىقىٍدكىتىٍبنىاًفيالزَّ َُُّٓكى

 الحج
ِٕ-كىاةى ةىكىآتىكياالزَّ بلى ًفياأٍلىٍرًضأىقىاميكاالصَّ ـٍ ًإٍفمىكَّنَّاىي ُْٕٓالًَّذيفى

 النور
ّٕ-ٍَّمدىةوالز اًمائىةىجى ًمٍنييمى كىاًحدو ِٕٕاًنيىةيكىالزَّاًنيفىاٍجًمديكاكيؿَّ
ْٕ- ييـٍ كجى يىٍحفىظيكافيري كى ـٍ اًرًى كاًمٍفأىٍبصى يىغيضُّ ّْٕقيٍؿًلٍمميٍؤًمًنيفى
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ٕٓ- ـٍ بيييكًتكي ٍيرى ميكابيييكتناغى تىٍدخي آمىنيكاالى ِْٕٕيىاأىيُّيىاالًَّذيفى
ٕٔ-لىويمىٍفًفيالسَّمىاكىاًتكىاأٍلىٍرًض المَّوىييسىبّْحي أىفَّ تىرى ـٍ ُّْْ أىلى
ٕٕ-اًتلىيىٍستىٍخًمفىنَّييـ اًلحى ًمميكاالصَّ كىعى ـٍ آمىنيكاًمنكي ٕٓ،ّْ،ُّٓٓ كىعىدىالمَّويالًَّذيفى

 الفرقاف
ٕٖ-ٍيىم ٰػًفالًَّذيفى مىىاأٍلىٍرًضىىٍكنناكىًعبىاديالرٍَّحمى عى َّٔٗشيكفى
ٕٗ-ذى بىٍيفى كىافى كاكى يىٍقتيري ـٍ لى ييٍسًرفيكاكى ـٍ ًإذىاأىٍنفىقيكالى ٰكىالًَّذيفى َٕ،ٖٕٔٔ ..ًلؾى
َٖ-مِّاكىعيٍميىاننا مىٍييىاصي كاعى يىًخرُّ ـٍ لى ـٍ بًّْي كاًبآيىاًترى ًإذىاذيكّْري ّٕٖٓكىالًَّذيفى
ُٖ-ذى بىٍيفى كىافى كاكى يىٍقتيري ـٍ لى ييٍسًرفيكاكى ـٍ ًإذىاأىٍنفىقيكالى قىكىامناٰكىالًَّذيفى ٖٕٔٔ ًلؾى

 الشعراء
ِٖ-يىٍشًفيًف فىييكى ذىامىًرٍضتي َُِْٖكىاً 
ّٖ- ًبيفى األىٍقرى تىؾى ُُُُِْ كىأىٍنًذٍرعىًشيرى

 القصص
ْٖ-أىًئمَّةن نىٍجعىمىييـٍ كى نىٍجعىمىييـياٍلكىاًرًثيفى ُّٓكى
ٖٓ-نيكدىىيمىا كىجي كىىىامىافى ًفٍرعىٍكفى نيًرمى ًفياأٍلىٍرًضكى لىييـٍ نيمىكّْفى ُّٔ..كى
ٖٔ-المَّوىيىٍيًدممىفيىشىاء لىًكفَّ كى تىٍيًدممىٍفأىٍحبىٍبتى الى ِٓٔٓ ًإنَّؾى
ٖٕ-ًمىٰىقىٍكًمًوف عى رىجى ُٕٗٗ يًزينىًتًوفىخى
ٖٖ-كنىوي ري لىويًمٍفًفئىةويىٍنصي فىمىاكىافى ًبدىاًرًهاأٍلىٍرضى سىٍفنىاًبًوكى ُٗ،ُُْٖ فىخى

 العنكبوت
ٖٗ-اًصبنا مىٍيًوحى ٍمنىاعى ٍذنىاًبذىنًبًوفىًمٍنييـمٍَّفأىٍرسى أىخى َُْْفىكيبلِّ

 الرـو
َٗ-ًالمَّو افى فىسيٍبحى كفى تيٍصًبحي كىًحيفى تيٍمسيكفى ًُُّٕحيفى
ُٗ- كفى تيٍظًيري ٍمديًفيالسَّمىاكىاًتكىاأٍلىٍرًضكىعىًشيِّاكىًحيفى لىوياٍلحى ُُّٖ  كى
ِٗ-ٍمًؽالمًَّو ًلخى تىٍبًديؿى َُّٗالى

 لقماف
ّٗ- ٍشًيؾى َُٗٗكاٍقًصٍدًفيمى
ْٗ- السَّاعىةًًإفَّ ـي َُِّْ اهللىًعٍندىهيًعٍم

 السجدة
ٗٓ-كىانيكا كاكى بىري ًبأىٍمًرنىالىمَّاصى أىًئمَّةنيىٍيديكفى عىٍمنىاًمٍنييـٍ ُُِِْكىجى

 فاطر
ٗٔ- سىرىاتو حى ـٍ مىٍيًي عى تىٍذىىٍبنىٍفسيؾى ِٖٓفىبلى
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ٕٗ-السَّمىاكىاًتكىاألى اهللىييٍمًسؾي لىًئٍفزىالىتىاًإفَّ كى كالى أىٍفتىزي ُُُْٓ ٍرضى
 يس

ٖٗ- ميييـٍ تىٍشيىديأىٍرجي كى ـٍ تيكىمّْمينىاأىٍيًديًي كى ـٍ مىٰىأىٍفكىاًىًي ـيعى نىٍخًت ٖٔٓٗاٍليىٍكـى
 الزمر

ٗٗ-مىٍفًفي ًعؽىمىٍفًفيالسَّمىاكىاًتكى كًرفىصى ًفيالصُّ نيًفخى ْٖٓٔ ..كى
ََُ-كى كىًجيءىًبالنًَّبيّْيفى ًضعىاٍلًكتىابي كي بّْيىاكى ًبنيكًررى قىًتاأٍلىٍرضي ْٓٗٔ أىٍشرى
َُُ- ًبمىايىٍفعىميكفى ـي أىٍعمى ًممىٍتكىىيكى مىاعى نىٍفسو فّْيىٍتكيؿُّ كي َْٕٓ  كى

 غافر
َُِ-ًب كفى ٍكلىويييسىبّْحي مىٍفحى كى اٍلعىٍرشى يىٍحًمميكفى ٍمًدالًَّذيفى ّٕٗحى
َُّ-مىحى مىٍفصى كى الًَّتيكىعىٍدتىييـٍ نَّاًتعىٍدفو جى ـٍ بَّنىاكىأىٍدًخٍميي ّٖٗ رى
َُْ-فىقىٍدرىًحٍمتىوي ًئذو مىٍفتىًؽالسَّيّْئىاًتيىٍكمى السَّيّْئىاًتكى ـي ًقًي ّٗٗ كى

 فصمت
َُٓ-ٍمىٍيًيـ اءيكىىاشىًيدىعى تَّٰىًإذىامىاجى حى ـٍ اريىي كىأىٍبصى َِٖٗسىٍمعيييـٍ
َُٔ-ا اًلحن صى اًإلىىالمًَّوكىعىًمؿى ًممٍَّفدىعى قىٍكالن مىٍفأىٍحسىفي ُِّّٕكى

 الشورى
َُٕ- ابو رىاًءًحجى كىٍحيناأىٍكًمٍفكى أىٍفييكىمّْمىويالمَّويًإالَّ ًلبىشىرو مىاكىافى ُِٓٗ كى

 محمد
َُٗ-ٍبىالىييـ ِٖكىأىٍصمىحى
َُُ-يىتىغىيٍَّر ـٍ لَّ ًمفلَّبىفو كىأىٍنيىاره ٍيًرآًسفو مّْفمَّاءغى َُِٓ ..ًفييىاأىٍنيىاره
ُُُ-َّل فتىتىكى كىاً  ـٍ يىكيكنيكاأىٍمثىالىكي ثيَـّالى ـٍ كي ٍيرى ُّٖٔ ٍكايىٍستىٍبًدٍؿقىٍكمناغى

 الحجرات
ُُِ-شيعيكبنا ـٍ ٍمنىاكي عى كىأيٍنثىىكىجى ًمٍفذىكىرو ـٍ مىٍقنىاكي ًإنَّاخى ُُّّْيىاأىيُّيىاالنَّاسي

 الذاريات
ُُّ-ًليى ًإالَّ ٍنسى كىاإٍلً اٍلًجفَّ مىٍقتي ُِٕٓٔ ٍعبيديكفًمىاخى

 النجـ
ُُْ-مَّمىويشىًديدياٍلقيكىٰل ِٕٓ عى
ُُٓ-ذيكًمرَّةوفىاٍستىكىٰل ِٕٔ
ُُٔ-ًباأٍليفيًؽاأٍلىٍعمىى ِٕٕ كىىيكى
ُُٕ-دىنىافىتىدىلَّٰى ِٕٖ ثيَـّ
ُُٖ-قىٍكسىٍيًفأىٍكأىٍدنىٰى قىابى ِٕٗ فىكىافى
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ُُٗ-ٰى ٍبًدًهمىاأىٍكحى ٰىًإلىٰىعى َُِٕ فىأىٍكحى
َُِ-اٍلفيؤىاديمىارىأىٰل ُُِٕ مىاكىذىبى
ُُِ-مىٰىمىايىرىل كنىويعى ُِِٕ أىفىتيمىاري
ُِِ-لىقىٍدرىآهينىٍزلىةنأيٍخرىٰل ُِّٕ كى
ُِّ-ًعٍندىًسٍدرىًةاٍلميٍنتىيىٰى ُِْٖ
ُِْ-ًٍأكىٰلع نَّةياٍلمى ُِٖٓ ٍندىىىاجى
ُِٓ-ًإٍذيىٍغشىىالسٍّْدرىةىمىايىٍغشىٰى ُِٖٔ
ُِٔ-مىاطىغىٰى كى ري ُِٖٕ مىازىاغىاٍلبىصى
ُِٕ-بًّْواٍلكيٍبرىٰل ُِٖٖ لىقىٍدرىأىٰلًمٍفآيىاًترى

 الحديد
ُِٖ-المًَّوييٍؤًتيًومىٰذى فىٍضؿي ًلؾى ُِِّ  ٍفيىشىاءيكىالمَّويذيكاٍلفىٍضًؿاٍلعىًظيـً
ُِٗ-ًمنىا ًبريسي ـٍ مىٰىآثىاًرًى قىفٍَّينىاعى َِٕٗ ثيَـّ

 الصؼ
َُّ-تىٍفعىميكفى مىاالى تىقيكليكفى ـى آمىنيكاًل ُِِٗيىاأىيُّيىاالًَّذيفى
 
 

 الممؾ
ُُّ-ٍىىؿ رى فىاٍرًجًعاٍلبىصى ُّٕتىرىٰلًمٍففيطيكرو
ُِّ- اًسئناكىىيكى خى ري اٍلبىصى تىٍيًفيىٍنقىًمٍبًإلىٍيؾى كىرَّ رى اٍرًجًعاٍلبىصى ُْٕ ..ثيَـّ

 القمـ
ُّّ-كًتًإٍذنىادىل اًحًبالحي تىكيٍفكىصى كىالى بّْؾى رى ٍكـً ُُّْٖ..فىاٍصًبٍرًلحي

 المعارج
ُّْ-ا ًإلىٍيوًتىٍعريجي كحي ًئكىةيكىالرُّ ٍِْٖلمىبلى

 الجف
ُّٓ-ٍبُّييـ رى ـٍ أىرىادىًبًي ـٍ ٍفًفياألىٍرًضأى أيًريدىًبمى نىٍدًرمأىشىرّّ َُُِْ..كىأىنَّاالى

 المدثر
ُّٔ- َُّيىاأىيُّيىااٍلميدَّثّْري
ُّٕ-فىأىٍنًذٍر َِّ  قيـٍ
ُّٖ-فىكى بَّؾى رى َّّبٍّْركى
ُّٗ-ًثيىابىٍؾفىطىيٍّْر َّْ كى
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َُْ-ٍر فىاٍىجي َّٓ كىالرٍُّجزى
ُُْ- تىٍمنيٍفتىٍستىٍكًثري َّٔ كىالى
ُِْ-فىاٍصًبر بّْؾى ًلرى َّٕ كى
ُّْ-ًاننا آىمىنيكاًإيمى يىٍزدىادىالًَّذيفى ََُُّ كى

 عبس
ُْْ- اإًلٍنسىافي اأىٍكفىرىهيقيًتؿى ُُُٕٓمى

 المطففيف
ُْٓ- ًلٍمميطىفًّْفيفى ٍيؿه ُٖٔكى
ُْٔ- مىىالنَّاًسيىٍستىٍكفيكفى ًإذىااٍكتىاليكاعى ِٖٔ الًَّذيفى
ُْٕ- كفى ييٍخًسري ـٍ نيكىي زى أىٍككى ـٍ ذىاكىاليكىي ّٖٔ كىاً 

 التيف
ُْٖ-ٍيتيكًف ُٓٓكىالتّْيًفكىالزَّ

 العاديات
ُْٗ-بًّْولىكىنيكده ًلرى اإًلٍنسىافى ًُُٔٓإفَّ

 الماعوف
َُٓ-ًبالدّْيًف الًَّذمييكىذّْبي ُّٖأرىأىٍيتى
ُُٓ-ٰفىذى ـى الًَّذميىديعُّاٍليىًتي ًِّٖلؾى
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 فيرس األحاديث النبوية

 الصفحة الراوي طرؼ الحديث ـ
د،فإنماعميؾنبيكصديؽكشييداف( ُ ّٗصحيحالبخارم)اثبتأيحي
ٖٕصحيحالبخارم.(..اجتنبكاالسبعالمكبقات،قالكايارسكؿاهللكماىف؟قاؿ:الشرؾ) ِ
ٕٓستدرؾالحاكـم...()إذازنىالعبدخرجمنواإليماف،ككافكالظمة،فإذاانقمعمنيا ّ
ُّْسنفالترمذم(...)إذاماتاإلنسافانقطععمموإالمفثبلث،صدقةجاريةأك ْ
ٖٓصحيحالبخارم..(ربعمفكففيوكافمنافقانخالصان،كمفكانتفيوخصمةمنيف)أ ٓ
ٖٓسنفأبكداككد)أقـالصبلةأرحنابيا( ٔ
ٕٓصحيحالبخارم)التمسكلكخاتمانمفحديد( ٕ
ْْسنفالترمذم)الدنياممعكنةممعكفمافيياإالذكراهللكماكااله،كعالمانأكمتعممان( ٖ
ّْصحيحالبخارم)الصبرشطراإليماف،كاليقيفاإليمافكمو( ٗ

َُ 
سنفالنسائي...(لمابنىبيتالمقدسسأؿاهلل)أفسميمافبفداككد

الصغرل
ٓٔ

ُُ 
الحاكـفي()إٌفلمحسنًةنكرانفيالقمب،كًضياءنفيالكجو

المستدرؾ
َُ

القيامةفيالدماء ُِ ٕٗصحيحمسمـ()أكؿمايقضىيـك
ٓٔصحيحمسمـ...()أماألعماؿأحبإلىاهلل،قاؿ:الصبلةعمىكقتيا،قمت:ثـأم ُّ

ُْ 
)أمالمساجدكضعفياألرضأكالن،قاؿ:المسجدالحراـ،قيؿثـأم:

قاؿالمسجداألقصى،قاؿ:كـبينيما....(
ِٓصحيحالبخارم

ذا ُٓ ذااؤتمفخاف()آيةالمنافؽثبلث:إذاحدثكذب،كا  ٖٓصحيحالبخارمكعدأخمؼ،كا 
ٖٓأخرجوالنسائي)حببإليمفدنياكـثبلث:الطيب،كالنساء،كجعمتقرة...( ُٔ
ٕٕصحيحمسمـ...(ذكاعني،قدجعؿاهللليفسبيبل)خذكاعني،خ ُٕ
ٔٓمسندأحمد)صبلةفيمسجدمخيرمفألؼصبلةفيماسكاهمفالمساجد...( ُٖ
ُِٔصحيحمسمـ)قدأفمحمفأسمـ،كرزؽكفافان،كقنعواهللبماأتاه( ُٗ
ٔٓصحيحالبخارم..()قمتيارسكؿاهلل:أممسجدكضعفياألرضأكالن؟قاؿ:المسجد َِ
َٓصحيحالبخارم..()كافإذااشتكىيقرأعمىنفسوبالمعكذاتكينفث ُِ
َُِصحيحالبخارم...(فأتاهجبريؿفقاؿ:مااإليماف،بارزانيكمانلمناس)كافالنبي ِِ
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 الصفحة الراوي طرؼ الحديث ـ
ِْسنفالترمذمكافيقرأكؿليمةبنيإسرائيؿكالزمر()كافالنبي ِّ
لىجانبوحصافمربكطبشطنيف ِْ ٕٗصحيحالبخارم ...()كافرجؿيقرأسكرةالكيؼكا 
ِّصحيحالبخارمكافيقرأكؿليمةبنيإسرائيؿكالزمر()كافرسكؿاهلل ِٓ
ٖٕصحيحالبخارم...(إلوإالاهللكأنيرسكؿاهللإال)اليحؿدـامرئمسمـيشيدأفال ِٔ
ٕٓسندأحمدم)اليخمكفأحدكـبامرأة،فإفالشيطافثالثيما( ِٕ
ٕٗصحيحالبخارم)اليزاؿالمؤمففيفسحةمفدينومالـيصبدمانحرامان( ِٖ
ٕٓصحيحالبخارمنيحيفيزنيكىكمؤمف()اليزنيالزا ِٗ
إالَّالدُّعاء َّ َُسنفابفماجة()اليىزيدفيالعيٍمرإالالًبر،كاليردُّالقدىرى

ُّ 
)ألفيحتطبأحدكـحزمةعمىظيرهخيرمفأفيسأؿأحدانفيطعمو

أكيمنعو(
ِْصحيحالبخارم

ٕٗسنفالترمذم،)لزكاؿالدنياأىكفاهللمفقتؿرجؿمسمـ( ِّ
َْصحيحمسمـإلىالمدينةتبعوسراقةبفمالؾ،فدعاعميوالنبي)لماأقبؿالنبي ّّ

ّْ 
حميةاألكلياء)لكخشعقمبولخشعتجكارحو(

كطبقات
األصفياء

ٖٓ

ٕٓسنفالترمذم)ماتركتبعدمفيالناسفتنةأضرعمىالرجاؿمفالنساء( ّٓ
َُُصحيحالبخارمكالذماليذكرمثؿالحيكالميت()مثؿالذميذكرربو ّٔ

ّٕ 
)مثؿالمؤمفالذميقرأالقرآفكاألترجةطعمياطيبكريحياطيب،
كمثؿالمؤمفالذماليقرأالقرآفكالتمرةطعمياطيبكالريحفييا...(

َٓصحيحالبخارم

ّٕصحيحالبخارم...()مفاستطاعمنكـالباءةفميتزكج،فإنوأغضلمبصر،كأحصف ّٖ
ٔٗصحيحمسمـ)مفحفظعشرآياتمفأكؿسكرةالكيؼعصـمفالدجاؿ( ّٗ
فريحياليكجدمف َْ ٕٗصحيحالبخارم(...)مفقتؿمعاىدانلـيرحرائحةالجنة،كا 
جسنفالترمذم)مفاليشكرالناس،اليشكراهلل( ُْ
ُِٖصحيحالبخارم)مفيرداهللبوخيرانيفقيوفيالديف( ِْ
َُٓصحيحالبخارم(...)مكضعسكطفيالجنةخيرمفالدنياكمافييا،كلغدكةفي ّْ
ٕٔابفحباف...()نمتفرأيتنيفيالجنة،فسمعتقارئانيقرأ،فقمت:مفىذا؟قالكا: ْْ
ٓٓمصحيحالبخار...()يارسكؿاهللإنينذرتإففتحاهللعميؾأفأصميفيبيت ْٓ
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 الصفحة الراوي طرؼ الحديث ـ
ٖٓسنفأبيداككد)يطمئفحتىيرجعكؿعظـإلىمكضعو( ْٔ
َُصحيحالبخارم()إذاأحباهللالعبدنادل:ياجبرائيؿ! ْٕ
َُٔصحيحالبخارم...()إفأحدكـيجمعفيبطفأموأربعيفيكمان،ثـيككفعمقةمثؿ ْٖ
َُّصحيحالبخارمالنار()إنيألعطيالرجؿكغيرهأحبإليمنو،خشيةأفيكبواهللفي ْٗ
َُْصحيحالبخارم(...)فكاهللماالفقرأخشىعميكـ،كلكفأخشىعميكـأفتبسطعميكـ َٓ
اءى:قىاؿى) ُٓ ؿهجى مَّىالنًَّبيًّْإلىىرىجي مىٍيوًالمَّويصى مَّـىعى سى َْسنفالترمذم...(فىقىاؿىكى
ٓٓمسمـصحيح...(حاؿإالإلىثبلثةمساجدرالتشدال) ِٓ
َُْصحيحالبخارم)اليزاؿقمبالكبيرشابانفياثنيف:فيحبالدنيا،كطكؿاألمؿ( ّٓ
ثىؿي) ْٓ مىىاٍلقىاًئـًمى ديكدًعى ُٓسنفالترمذم(ًفييىاكىاٍلميٍدًىفًالمَّوًحي
ََُصحيحمسمـ(...)مفرألمنكـمنكرانفميغيرهبيدهفإفلـيستطعفبمسانو،فإفلـ ٓٓ
ّٗصحيحالبخارم)ىذاجبؿيحبناكنحبو( ٔٓ
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 فيرس األعالـ المترجـ ليـ

 الصفحة اَلسػػػػػػػػػػػـ ـ

ٖبفباديساُ
ٖالبقاعيِ
ُٗالنيسابكرمّ
ّٗأبكالعاليةْ
ٗٓأبكالدرداءٓ
َٔحذيفةبفاليمافٔ
ٖٗالزممكانيٕ
ُِٗليمىكأبٖ
َُّبفحجراٗ
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 فيرس المصادر والمراجع

 القرآف الكريـ. -ُ
،سممافبفأحمدبفأيكببفمطيرالمخميالشاميأبكالقاسـالطبرني،المعجـ الكبير -ِ

القاىرة،الطبعةاألكلى.–ىػ(،الناشر:مكتبةابفتيميةَّٔالمتكفى)
بكر،جبلؿالديفالسيكطي،)المتكفى:عبدالرحمفبفأبياإلتقاف في عمـو القرآف،  -ّ

ق(،المحقؽ:محمدأبكالفضؿإبراىيـ،الناشر:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،ُُٗ
ـ.ُْٕٗ–قُّْٗالطبعة

أبكبكربفأبيعاصـكىكأحمدبفعمركبفالضحاؾبفعمركاآلحاد والمثاني،  -ْ
المتكفى: ق(،المحقؽ:باسـفيصؿأحمدِٕٖبفالضحاؾبفمخمدالشيباني،)

ـ.ُُٗٗق،ُُُْالرياض،الطبعةاألكلى–الجكابرة،الناشر:دارالراية
أحمدبفعميأبكبكرالرازمالجصاصالحنفي،المحقؽ:محمدصادؽأحكاـ القرآف،  -ٓ

عضكلجنةمراجعةالمصاحؼباألزىرالشريؼ،الناشر:دارإحياءالتراث–القمحاكم
ق.َُْٓبيركت،تاريخالطبع–ربيالع

االشبيمي،أحكاـ القرآف،  -ٔ المسافرم، العربي بف بكر أبك اهلل عبد بف محمد القاضي
 ـ.ُْٔٗ–قُّٓٔالمالكي،البابيالحمبيكأكالدهبمصر،الطبعةاألكلى

األخالؽ والسير في مداواة النفوس،  -ٕ حـز بف سعيد بف أحمد بف عمي محمد ألبي
األند الجديدة اآلفاؽ دار الناشر: الظاىرم، القرطبي، الثانية،–لسي الطبعة بيركت،

ـ.ُٕٗٗ–قُّٗٗ
تفسيرأبكالسعكد،أبكالسعكدالعماكم،إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ،  -ٖ

بيركت.-ق(الناشر:دارإحياءالتراثالعربيِٖٗمحمدبفمصطفى،)المتكفى:
أبكالمجدسيدنكفؿ،الناشر:مجمةالجامعةيب الدعوة إلى ا في القرآف الكريـ، أسال -ٗ

اإلسبلميةبالمدينةالمنكرة.
أبكعمريكسؼبفعبداهللبفمحمدبفعبدالبربفاَلستيعاب في معرفة األصحاب،  -َُ

بيركت الجيؿ، دار الناشر: البخاكم، محمد عمي المحقؽ: القرطبي، النمرم، عاصـ
ـ.ُِٗٗ–قُُِْالطبعةاألكلى

محمدبفمحمدبفأسد الغابة في معرفة الصحابة،  -ُُ أبكالحسفعميبفأبيالكـر
–عبدالكريـبفعبدالكاحدالشيبانيالجزرم،عزالديفابفاألثير،الناشر:دارالفكر

.ُٖٗٗ–قَُْٗبيركت،عاـالنشر
كالتكزيع،فاإلسراء والمعراج دروس ونفحات،  -ُِ لمنشر الفرقاف دار عباس، حسف ضؿ
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ـ.َََِ–قُُِْالطبعةاألكلى
القاىرةاإلسراء والمعراج وأثرىما في تثبيت العقيدة،  -ُّ غريب، دار الناشر: ىيبة، رزؽ

ـ.َََِ
أبكالفضؿأحمدبفعميبفمحمدبفأحمدبفحجراإلصابة في تمييز الصحابة،  -ُْ

أحمدعبدالمكجكدكعميمحمدعكض،الناشر:دارالكتبالعسقبلني،تحقيؽ:عادؿ
ق.ُُْٓبيركت،الطبعةاألكلى–العممية

محمداألميفبفمحمدالمختاربفعبداهللأضواء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف،  -ُٓ
ق(،الناشر:دارالفكرلمطباعةكالنشرُّّٗالقادرالجكني،الشنقطي)المتكفى:

ـ.ُٓٗٗ–قُُْٓلبناف،عاـالنشر:–بيركتكالتكزيع،
الدمشقي،األعالـ،  -ُٔ الزركشي، فارس بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير

الناشر:دارالعمـلممبلييف،الطبعةالخامسة.
محمدبفأبيبكرشمسالديفابفقيـالجكزية،مصائد الشيطاف،  مفإغاثة الميفاف  -ُٕ

ني،دارالتراث،مكتبةمصطفىالبابيالحمبيكأكالده،القاىرة.تحقيؽمحمدسيدكيبل
المدينةالمنكرة،د.ـإقامة البراىيف،  -ُٖ عبدالعزيزبفعبداهللبفعبدالرحمفبفباز،

.ِْٔٗٔ-ِٗٓقاعةالكتبالعربية/كتاب–المكتبةالمركزية–/غزةََُٗ
الديأنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ،  -ُٗ محمدلناصر بف عمر بف اهلل عبد سعيد أبك ف

بيركت التراثالعربي، إحياء دار المرعشمي، الرحمف عبد محمد الشيرازمالبيضاكم،
ق.ُُْٖالطبعةاألكلى

لجابربفمكسىبفعبدالقادربفجابر،أبكبكرأيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير،  -َِ
 كالحكـ العمكـ مكتبة ا–الجزائرم، المدينة الطبعة–لمنكرة السعكدية، العربية المممكة

ـ.ََِّ–قُِْْالخامسة،
تقيالديفأبكالعباسأحمدبفعبدالحميـبفعبدالسبلـبفعبداهللبفأبياإليماف،  -ُِ

ق(،المحقؽ:ِٖٕالقاسـبفمحمدابفتيميةالحرانيالحنبميالدمشقي،)المتكفى:
 األلباني، الديف ناصر عمافمحمد اإلسبلمي، المكتب الطبعة-الناشر: األردف،

ـ.ُٔٗٗ-قُُْٔالخامسة،
ِِ-  ، المتكفى:بحر العمـو ( السمرقندم، إبراىيـ بف أحمد بف محمد بف الميثنصر أبك

ق(.ّّٕ
عبلءالديفأبكبكربفمسعكدبفأحمدالكاسانيبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  -ِّ

ق.َُْٔكتبالعممية،الطبعةالثانيةالحنفي،الناشر:دارال
www.alwarraq.com،ابفالجكزم،مصدرالكتاب:مكقعالكراؽبر الوالديف -ِْ

http://www.alwarraq.com/
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الطاىرمحمدالطاىرالحامدم،)مقدـ:يحاكؿرفاعيخفاجة،عبداهللبيجة النفوس، -ِٓ
.ََِّ-األزىربفأبيجمرة،القاىرةمصر(،مجمة

داربياف التوحيد،  -ِٔ مكتبة ،) السعكدية ( القصيـ الصقعبي، الفيد اهلل عبد بف عمي
ّ،ُِِقاعةالمراجعالعربية/طبلب،كتاب–المكتبةالمركزية–غزةُٗٔٗالعمياف
.َِٕٔٗالرقـ

الكليدالبياف والتحصيؿ والشرح والتوجيو والتعميؿ لمسائؿ المستخرجة،  -ِٕ بفأبك محمد
ق(،حققو:محمدحجيكآخركف،الناشر:دارَِٓأحمدبفرشدالقرطبي،)المتكفى:

ـ.ُٖٖٗ–قَُْٖلبناف،الطبعةالثانية–العرباإلسبلمي،بيركت
أبكتاج العروس مف جواىر القاموس،  -ِٖ الحسيني، الرزاؽ عبد بف محمد بف محمد

 المتكفى: ( الزبيدم بمرتضي، الممقب مفَُِٓالفيض، مجمكعة المحقؽ: ىػػ(،
المحققيف،الناشر:داراليداية.

تاريخ دمشؽ َلبف عساكر -ِٗ اهللاإلماـ، ىبة بف الحسف بف عمى القاسـ أبي الحافظ
 المتكفى: ( عساكر بابف المعركؼ الديف،ُٕٓالشافعي تقي كفاء المحقؽ: ،) ىػػ

دمشؽ.–الناشر:دارالبشائر
 صة ذي القرنيفتأمالت تربوية في ق -َّ
 تأمالت تربوية في قصة موسى والرجؿ الصالح. -ُّ
دارتأمالت تربوية في قصة موسى والرجؿ الصالح،  -ِّ الناشر: عثمافقدرممكانسي،

،بيركت ـ.ََُِلبناف،–ابفحـز
أبكالحسفعمىالحسنيالندكم،الناشر:دارالقمـ،الككيتتأمالت في سورة الكيؼ،  -ّّ

ـ.ُُٕٗ–
مالت في سورة الكيؼ، تأ -ّْ القمـ دار الناشر: الندكم، الحسيني عمي الحسف –أبك

ـ.ُُٕٗالككيت،الطبعةاألكلى
الكتابالتحرير والتنوير، "  -ّٓ تفسير مف الجديد العقكؿ كتنكير السديد المعنى تحرير

( التكنسي، عاشكر بف الطاىر محمد بف محمد بف الطاىر محمد ،" المجيد
ـ.ُْٖٗتكنس–ىػ(،الناشر:الدارالتكنسيةلمنشرُّّٗالمتكفى:

مصر.–عاطؼالسيد،القاىرةالتربية اإلسالمية أصوليا ومنيجيا ومعمميا:  -ّٔ
كالعمميكالتجارمكالصناعيالتربية اإلسالمية لمصؼ الثاني عشر،  -ّٕ اإلنسانية العمكـ

المبلبس،حمزةذيبكآ خركف،مركافالمقدكمي،كالزراعيكالفندقيكالتجميؿكصناعة
ـ.َُُِ/ََُِأيمفالباغ،الطبعةالثانيةالتجريبية،

المعاصر،التربية اإلسالمية وأساليبيا،  -ّٖ الفكر دار الناشر: النحبلكم، الرحمف عبد
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ـ.َََِسكريا،الطبعةاألكلى–لبناف،دارالفكرلمطباعة،دمشؽ-بيركت
صالحبففكزافبفعبداهللالفكزاف،يدة الطحاوية، التعميقات المختصرة عف متف العق -ّٗ

الناشر:دارالعاصمةلمنشركالتكزيع.
لمحمدبفالحسفبفآخر سورة السجدة،  –تفسير ابف فورؾ مف أوؿ سورة المؤمنيف  -َْ

أـ جامعة بقدكيش، القادر عبد عبلء تحقيؽ: بكر، أبك فكرؾاألنصارماألصبياني،
ـ.ََِٗق،َُّْةالسعكدية،الطبعةاألكلىالمممكةالعربي–القرل

ق(،الناشر:ُُْٖالخكاطر،محمدمتكليالشعراكم،)المتكفى:تفسير الشعراوي،  -ُْ
. مطابعأخباراليـك

ثـتفسير القرآف العظيـ،  -ِْ البصرم القرشي، كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك
المتكفى: الناشر:دارطيبةق(،المحقؽ:ساميْٕٕالدمشقي،) بفمحمدسبلمة،

ـ.ُٗٗٗ–قَُِْلمنشركالتكزيع،الطبعةالثانية
التفسير القرآني لمقرآف،  -ّْ بعد المتكفى: ( الخطيب، يكنس الكريـ (،َُّٗعبد ق

القاىرة.–الناشر:دارالفكرالعربي
تفسير المراغي،  -ْْ مطبعة مكتبة شركة الناشر: المراغي، بفمصطفى مصطفىأحمد

ـ.ُْٔٗ–قُّٓٔالبابالحمبكأكالدهبمصر،الطبعةاألكلى
كىبةبفمصطفىالزحيمي،الناشر:دارالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنيج،  -ْٓ

ق.ُُْٖدمشؽ،الطبعةالثانية–الفكرالمعاصر
صرلمطباعةمحمدسيدطنطاكم،الناشر:دارنيضةمالتفسير الوسيط لمقرآف الكريـ،  -ْٔ

كالنشركالتكزيع،القاىرة،الطبعةاألكلى.
)تفسير مقاتؿ بف سميماف،  -ْٕ البمخي األردم بشير بف سميماف بف مقاتؿ الحسف أبك

 التراثَُٓالمتكفى: إحياء دار الناشر: شحادة، اهللمحمكد عبد المحقؽ: –ق(،
ق.ُِّْ–بيركت،الطبعةاألكلى

الحجاير الواضح، سالتف -ْٖ الجديد الجيؿ دار الناشر: ، محمكد محمد بيركت،–زم،
ق.ُُّْالطبعةالعاشرة

جماؿالديفأبكالفرجعبدالرحمفبفعميبفمحمدالجكزم،الناشر:تمبيس ابميس،  -ْٗ
ـ.ََُِ–قُُِْلبنا،الطبعةاألكلى–بيركت–دارالفكرلمطباعةكالنشر

الفضؿأحمدتيذيب التيذيب،  -َٓ العسقبلني،أبك بفمجد بفأحمد بفعميبفمحمد
ق.ُِّٔالطبعةاألكلى–الناشر:مطبعةدائرةالمعارؼالنظامية،اليند

ق(،َّٕمحمدبفأحمدبفاألزىرماليركم،أبكمنصكر،)المتكفى:تيذيب المغة،  -ُٓ
 العربي التراث إحياء دار الناشر: عكضمرعب، محمد الطب–المحقؽ: عةبيركت،
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ـ.ََُِاألكلى
زيفالديفمحمدالمدعكبعبدالرؤكؼبفتاجالعارفيفالتوقيؼ عمى ميمات التعاريؼ،  -ِٓ

ىػ(،الناشر:َُُّبفعميبفزيدالعابديفالحدادمثـالمناكم،القاىرة،)المتكفى:
ـ.َُٗٗ-ىػَُُْالقاىرة،الطبعةاألكلى،–عبدالخالؽثركتّٖعالـالكتب

اهللسير الكريـ الرحمف في تفسير الكالـ المناف، تي -ّٓ عبد بف ناصر بف الرحمف عبد
المتكفى: ( الناشر:ُّٕٔالسعدم، العكيؽ، معبل بف الرحمف عبد المحقؽ: ،) ق

ـ.َََِ–قَُِْمؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلى
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كالـ المناف،  -ْٓ بف عاصر بف الرحمف اهللعبد عبد

 المتكفى: ( الناشر:ُّٕٔالسعدم، المكيؽ، ميبل بف الرحمف عبد المحقؽ: ،) ق
ـ.َََِ–قَُِْمؤسسةالرسالة،الطبعةاألكلى

محمدبفجريربفيزيدبفكثيربفغالباآلممي،أبكجامع البياف في تأويؿ القرآف،  -ٓٓ
مؤس الناشر: شاكر، محمد أحمد المحقؽ: الطبرم، األكلىجعفر الطبعة الرسالة، سة

ـ.َََِ–قَُِْ
تفسيرالقرطبي،أبكعبداهللمحمدبفأحمدبفأبيبكربففرحالجامع ألحكاـ القرآف،  -ٔٓ

المتكفى: ( القرطبي، الديف شمس الخزرجي، أحمدُٕٔاألنصارم تحقيؽ: ،) ق
براىيـأطفيش،الناشر:دارالكتبالمصرية ُّْٖلطبعةالثانيةالقاىرة،ا–البركنيكا 

ـ.ُْٔٗ-ق
الشؤكفالحكمة في الدعوة إلى ا،  -ٕٓ سعدبفعميبفكىؼالقحطاني،الناشر:كزارة

ق،عددُِّْالمممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى–كاألكقاؼكالدعكةكاإلرشاد
.ُّٔالصفحات:

احمية األولياء وطبقة األصفياء،  -ٖٓ بفعبد أحمد نعيـ بفإسحاؽبفأبك هللبفأحمد
بجكارمحافظة–ق(،الناشر:السعادةَّْمكسىبفميرافاألصبياني،)المتكفى:

ـ.ُْٕٗ–قُّْٗمصر،
ـ.ََُٗمحمدأبكزىرة،الناشر:بيركت،منشكراتالمكتبةالعصريةخاتـ النبييف،  -ٗٓ
مصر(،دارالشركؽيكسؼالقرضاكم،القاىرة)خطابنا اإلسالمي في عصر العولمة،  -َٔ

.ََِْلمنشركالتكزيع
ق(،ُُٗعبدالرحمفبفأبيبكر،جبلؿالديفالسيكطي،)المتكفى:الدر المنثور،  -ُٔ

بيركت.–الناشر:دارالفكر
عبدالكاحدالكبيسي،الناشر:الدروس التربوية والعممية المستنبطة مف القرآف الكريـ،  -ِٔ

ـ.ََِٕاألردف،-دارجرير،عماف
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 الدروس التربوية والعممية مف القرآف الكريـ. -ّٔ
محمدبفإبراىيـبفإبراىيـبفحساف،مصدرالكتاب:دروس الشيخ محمد حساف،  -ْٔ

 www.islamweb.netدركسصكتيةقاـبتفريغيامكقعالشبكةاإلسبلمية،
عبداهللبفضيؼاهللالرحيمي،لسنة منيجًا وأسموبًا، دعوة إلى السنة في تطبيؽ ا -ٓٔ

الناشر:مكتبةالممؾفيدالكطنية.
ق(،َُِْكأخبلؽالدعاة،عبدالعزيزبفعبداهللبفباز،)المتكفى:الدعوة إلى ا  -ٔٔ

الرياض كاإلفتاء، العممية البحكث إدارة رئاسة السعكدية،–الناشر: العربية المممكة
ـ.ََِِ–قُِّْلرابعةالطبعةا

ٕٔ-  ، الرحيؽ المختـو اليبلؿ دار الناشر: المباركفكرم، الرحمف الطبعة–صفي بيركت،
األكلى.

األكلىرسالة اإلصالح،  -ٖٔ الطبعة القاىرة، دارالسبلـ، الشيخ، -قُُْٕبدكممحمكد
ـ.ُٕٗٗ

طبكعةغيرمنشكرة.الجامعةاإلسبلميةغزة،مالدكتور زكريا الزميمي، ماجستير رسالة  -ٗٔ
أبكروح البياف،  -َٕ المكلى الخمكم، الحنفي، االستانبكلي، بفمصطفى حقي إلسماعيؿ

بيركت.–الفداء،الناشر:دارالفكر
شيابالديفمحمكدبفعبداهللروح المعاني في تفسير القرآف العظيـ والسبع المثاني،  -ُٕ

المتكفى: ( المحقؽ:َُِٕالحسينياأللكسي، ،) الناشر:ىػ البارمعطية، عميعبد
ىػ.ُُْٓبيركت،الطبعةاألكلى–دارالكتبالعممية

،حمكدةبفعبداهللبفحمكدالتكيجرم.الرؤيا -ِٕ
الرحمفبفعميبفمحمدزاد المسير في عمـ التفسير،  -ّٕ الفرجعبد الديفأبك جماؿ

الكتا دار الناشر: الرزاؽالميدم، عبد المحقؽ: الطبعةالجكزم، بيركت، بالعربي،
ق.ُِِْاألكلى

السعدمالزواجر عف اقتراؼ الكبائر،  -ْٕ الييثمي حجر بف عمي بف محمد بف ألحمد
األنصارم،شيابالديفشيخاإلسبلـ،أبكالعباس،الناشر:دارالفكر،الطبعةاألكلى

ـ.ُٕٖٗ–قَُْٕ
عبدالعظيـنسانية منياجًا.. وسيرة، سماحة اإلسالـ في الدعوة إلى ا والعالقات اإل  -ٕٓ

المطني،)المتكفى: محمد األكلىُِْٗإبراىيـ الطبعة ىبة، مكتبة الناشر: ُُْْق(،
ـ.ُّٗٗق،

ابفماجةأبكعبداهللمحمدبفيزيدالغزكيني،كماجواسـأبكهيزيد)سنف ابف ماجة،  -ٕٔ
ىػ(مكقعاإلسبلـ.ِّٕ–المتكفى

http://www.islamweb.net/
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داككدسميمافبفاألشعتبفاسحاؽبفبشيربفشدادبفعمركأبكسنف أبو داوود،  -ٕٕ
األزدمالسجستاني،المحقؽ:محمدمحييالديفعبدالحميد،الناشر:المكتبةالعصرية

بيركت.–،صيدا
محمدبفعيسىبفسكرةبفمكسىبفالضحاؾ،الترمذم،أبكمكسىسنف الترمذي،  -ٖٕ

م شاكر، محمد أحمد كتعميؽ: تحقيؽ عكض، عطكة إبراىيـ الباقي، عبد فؤاد حمد
الناشر:شركةمكتبةكمطبعةمصطفىالبابيالحمفي –المدرسفياألزىرالشريؼ،

ـ.ُٕٓٗ–قُّٓٗمصر،الطبعةالثانية
ىػ(،َّّأحمدبفشعيبأبكعبدالرحمفالنسائي،)المتكفى:سنف النسائي الصغرى،  -ٕٗ

ىػػ.َُْٔحمب،–لناشر:مكتبةالمطبكعاتاإلسبلميةالمحقؽ:عبدالفتاحأبكغدة،ا
دارسورة الكيؼ منيجيات في اإلصالح والتغيير،  -َٖ سمطاف، الديف صبلح الدكتكر

ـ.ََِٖسمطافلمنشر،القاىرة،الطبعةاألكلى
عرضكقائعكتحميؿأحداث،عميمحمدبفمحمدالصبلبي،الناشر:السيرة النبوية،  -ُٖ

الطبعةالسابعة،–مطباعةكالنشركالتكزيع،بيركتدارالمعرفةل -قُِْٗلبناف،
ـ.ََِٖ

اإلسبلمي،شرح الطحاوية،  -ِٖ المكتب األلباني، الديف ناصر بف محمد أحاديثيا، خرج
ـ.ُْٖٗ–قَُْْبيركت،الطبعةالثامنة

شرح ثالثة األصوؿ،  -ّٖ مؤسسة الناشر: اهللالفكزاف، عبد فكزافبف بف الرسالة،صالح
ـ.ََِٔ–قُِْٕالطبعةاألكلى

ألحمدبفالحسفبفعميبفمكسىالخسركجردمالخراساني،أبكبكرشعب اإليماف،  -ْٖ
سبام، يبك السمفية الدار بالتعاكفمع بالرياض، كالتكزيع لمنشر الرشد مكتبة البييقي،

ـ.ََِّ–قُِّْباليندالطبعةاألكلى
الثالثةيكسالصبر في القرآف،  -ٖٓ الطبعة كىبة، مكتبة الناشر: القرضاكم، القاىرة،-ؼ

ـ.ُٖٗٗ
أبكنصرإسماعيؿبفحمادالجكىرمالفارابي،الصحاح، تاج المغة وصحاح العربية،  -ٖٔ

ىػ.َُْٕبيركت،الطبعةالرابعة–الناشر:دارالعمـلممبلييف
بفمعبدبفسعيدبفأبكحاتـمحمدبفأحمدبفحبافبفمعاذصحيح ابف حباف،  -ٕٖ

تكفى: ( التميمي، )محقؽ(عبلءّْٓشييد البستي،خميؿمأمكف، أبكحاتـ ،) ىػ
–الديفأبكالحسفعميبفبمبافعبداهللالفارسيالمصرم،ابفبمباف)إعداد(بيركت

ـ.ََِْلبناف،دارالمعرفةلمطباعةكالنشر
بفإسماعيؿبفإبراىصحيح البخاري،  -ٖٖ حقؽأصكلومحمد بفبرذرية، بفالمغيرة، يـ
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كرقموككضحفيارسو،طوعبدالرؤكؼسعد،مكتبةاإليمافبالمنصكرة،طبعةجديدة
ـََِّ

صحيح مسمـ،  -ٖٗ الحجاجالقشيرمالنيسابكرم، بف الحسيفبفمسمـ أبك -َِٔلبلماـ
ـ.َََِبيركت،الطبعةاألكلى،–ىػػ،دارإحياءالتراثالعربئُِ

القاىرة.–محمدعميالصابكني،الناشر:دارالصابكنيصفوة التفاسير،  -َٗ
دار، الطبقات الكبرى -ُٗ الناشر: اهللالبصرمالزىرم، أبكعبد بفمنيع بفسعد محمد

بيركت.–صادر
شمسالديفأبكعبداهللمحمدبفأحمدبفعثمافبفقايمازالعبر في خبر مف غبر،  -ِٗ

ىاجرمحمدالسعيدبفبسيكنيزغمكؿ،الناشر:دارالكتبالعمميةالذىبي،المحقؽ:أبك
بيركت.–

محمدبفأبيبكربفأيكببفسعدشمسالديفابفعدة الصابريف وذخيرة الشاكريف،  -ّٗ
ق(،الناشر:دارابفكثير،دمشؽ،بيركت/مكتبةدارُٕٓقيـالجكزية،)المتكفى:

قَُْٗةالعربيةالسعكدية،الطبعةالثانيةالتراث،المدينةالمنكرة،المممك
دمشؽ.–لنظاـالديفالحسفالنيسابكرم، غرائب القرآف عمى ىامش جامع البياف -ْٗ
–نظاـالديفالحسفبفمحمدالنيسابكرم،الناشر:دارالصفكة،القاىرةغرائب القرآف،  -ٓٗ

ـ.ُٓٗٗمصر،
يبفحجرأبكالفضؿالعسقبلنيأحمدبفعمفتح الباري في شرح صحيح البخاري،  -ٔٗ

رقـكتبوكأبكابوكأحاديثو،محمد–قُّٕٗبيركت،–الشافعي،الناشر:دارالمعرفة
فؤادعبدالباقي،قاـبإخراجوكأشرؼعمىطبعومحبالديفالخطيب.

أبكالطيبمحمدصديؽخافبفحسفبفعميابففتح البياف في مقاصد القرآف،  -ٕٗ
ق(،الناشر:المكتبةالعصريةَُّٕنيالبخارمالقنكجي،)المتكفى:لطؼاهللالحسي

ـ.ُِٗٗ–قُُِْبيركت،عاـالنشر–لمطباعةكالنشر،صيدا
مف الرحيـ الممؾ العالـ فتح -ٖٗ المستنبطة كاألحكاـ كاألخبلؽ، كالتكحيد العقائد فيعمـ

ر:دارابفالجكزم.القرآف،عبدالرحمفبفناصربفعبداهللالسعدم،الناش
لمحمدبفعميبفمحمدبفعبداهللالشككانياليمني،دارابفكثير،دارفتح القدير،  -ٗٗ

ق.ُُْْبيركت،الطبعةاألكلى–الكمـالطيب،دمشؽ
الطبعةفضائؿ المسجد األقصى،  -ََُ القاىرة، الصفا، مكتبة الناشر: الجميؿ، بف محمد

ـ.ََِْ-ىػػُِْْاألكلى
قو األسماء الحسنى، ف -َُُ المحسف عبد بف الرازؽ المدينةالبدرعبد الثانية، الطبعة ،

قاعةالكتبالعربية.–المكتبةالمركزية–/غزةََُِالمنكرة،المؤلؼ
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دارفقو السيرة،  -َُِ ، ) سكريا دمشؽ) السابعة، الطبعة البكطي، رمضاف سعيد محمد
عامة–مكتبةالجنكبالمركزية–خانيكنسـ،ُٕٕٗالفكرلمطباعةكالنشركالتكزيع

 خانيكنس –عربي، –غزة المركزية كتاب–المكتبة العربية، الكتب قاعة
ِّٗ/ِّّٖٗ.

الثانية،في القرآف الكريـ،  التربيةفمسفة  -َُّ الطبعة العينيف، أبك مصطفى خميؿ عمي
ـ.ُٖٓٗـحمبيالقاىرة)،مصر(،دارالفكرالعربي،المدينةالمنكرة،إبراىي

تاجفيض القدير شرح الجامع الصغير،  -َُْ الرؤكؼبف بعبد المدعك محمد الديف زيف
العارفيفبفعميبفزيفالعابديفالحدادمثـالمناكم،القاىرة،الناشر:المكتبةالتجارية

ق.ُّٔٓمصر،الطبعةاألكلى–الكبرل
االقصص اليادؼ كما نراه في سورة الكيؼ،  -َُٓ النفائس،محمد دار الناشر: لمدني،

ـ.َُٗٗلبناف،–بيركت
أبكالقاسـمحمكدبفعمركبفأحمد،الزمخشرمالكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ،  -َُٔ

بيركت،الطبعةالثالثة–ىػػ(،الناشر:دارالكتابالعربيّٖٓجاراهلل،)المتكفى:
ق.َُْٕ

اسحاؽأحمالكشؼ والبياف عف تفسير القرآف،  -َُٕ أبك الثعمبي، إبراىيـ بف محمد بف د
ق(،تحقيؽ:أبيمحمدبفعاشكر،مراجعةكتدقيؽ:نظيرالساعدم،ِْٕ)المتكفى:

ََِِ–قُِِْلبناف،الطبعةاألكلى–الناشر:دارإحياءالتراثالعربي،بيركت
ـ.

لمقصاب.، الدالة عمى البياف النكت -َُٖ
أيكببفمكسىالحسينيالقريمي،والفروؽ المغوية، الكميات معجـ في المصطمحات  -َُٗ

المتكفى: ( الحنفي، البقاء أبك دركيشَُْٗالككفي، عدناف المحقؽ، محمد–ىػػ(،
بيركت.–المصرم،الناشر:مؤسسةالرسالة

.ََِّمصر،دارالفجرلمتراث–مصطفىمراد،القاىرةكيؼ تحفظ القرآف،  -َُُ
بفعمي،أبكالفضؿجماؿالديفابفمنظكراألنصارممحمدبفمكلساف العرب،  -ُُُ ـر

 : المتكفى ( ، ُُٕاإلفريقي صاكر دار الناشر: ، ) الثالثة–ىػ الطبعة بيركت،
ىػ.ُُْْ

القشيرم،لطائؼ اإلرشادات،  -ُُِ الممؾ عبد بف ىكزاف بف الكريـ عبد القشيرم تفسير
النآْٔ)المتكفى: إبراىيـالبسيكني، المحقؽ: شر:الييئةالمصريةالعامةلمكتاب،ق(

مصر،الطبعةالثالثة.
بقمـالدكتكرمصطفىمسمـ،األستاذالمشارؾبجامعةمباحث في التفسير الموضوعي،  -ُُّ
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ـ.ُٖٗٗدمشؽ،الطبعةاألكلى،–اإلماـمحمدبفسعكداإلسبلـ،دارالقمـ
–الناشر:دارالمعرفةمحمدبفأحمدبفأبيسيؿشمساألئمةالسرخسي،المبسوط،  -ُُْ

ـ.ُّٗٗ–قُُْْبيركت،تاريخالنشر:
باديسالصنياجي،مجالس التذكير مف كالـ الحكيـ الخبير،  -ُُٓ بف محمد الحميد عبد

العممية، الكتب دار الناشر: الديف، شمس كأحاديثو آياتو كخرج عميو عمؽ المحقؽ:
ـ.ُٓٗٗ-قُُْٔلبناف،الطبعةاألكلى–بيركت

الحؽبفغالببفعطيةلمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ا -ُُٔ عبد محمد أبك
ـ.ُٗٗٗق،ُُُْاألندلسي،تحقيؽ:المجمسالعممي،بقاركدانت،

المحقؽ:المحكـ والمحيط األعظـ،  -ُُٕ المرسي، سيده بف إسماعيؿ الحسيفعميبف أبك
 الكتبالعممية دار الناشر: ىنداكم، الحميد األكلىبي–عبد الطبعة ىػ،ُُِْركت،

ـ.َََِ
زيفالديفأبكعبداهللبفمحمدبفأبيبكربفعبدالقادرالحنفيمختار الصحاح،  -ُُٖ

ق(،المحقؽ:يكسؼالشيخمحمد،الناشر:المكتبةالمصريةٔٔٔالرازم،)المتكفى:
ق.َُِْصيدا،الخامسة،–الدارالنمكذجية،بيركت–

ياؾ نستعيف، مدارج السالكي -ُُٗ محمدبفأبيبكربفأيكببفف بيف منازؿ إياؾ نعبد وا 
ق(،المحقؽ:محمدالمعتصـباهللُٕٓسعدشمسالديفابفقيـالجكزية،)المتكفى:

ـ.ُٔٗٗ–قُُْٔبيركت،الطبعةالثالثة–بالبغدادم،الناشر:دارالكتابالعربي
هللبفأحمدبفمحمكدحافظالديفأبكالبركات.،عبدامدارؾ التنزيؿ وحقائؽ التأويؿ -َُِ
عثمافجمعةضمكية،تقديـ:عبداهللبفعبدالكريـمدخؿ لدراسة العقيدة اإلسالمية،  -ُُِ

ـ.ُٔٗٗ–قُُْٕالعبادم،الناشر:مكتبةالسكادملمتكزيع،الطبعةالثانية
رحيـبفالحسيفبفعبدأبكالفضؿزيفالديفعبدالالمستخرج عمى المستدرؾ الحاكـ،  -ُِِ

لبناف،–الرحمفالحافظالعراقي،أبكعبدالرحمفمحمدعبدالمنعـابفرشاد،بيركت
ـ.ُُٗٗدارالجيؿ

،محمدعبدالكريـ.كعبرالمسجد األقصى.. وقفات -ُِّ
بفحنبؿالشيباني،مسند اإلماـ أحمد،  -ُِْ بفمحمد اهللأحمد أبكعبد بفحنبؿ، أحمد

شعيب األكلىتحقيؽ: الطبعة الرسالة، مؤسسة عادؿمرشد، –قُُْٕاألرنؤكط،
 ـ.ُٕٗٗ

العراؽ.-،القصاب،الناشر:بيتالحكمة،بغدادمسند مف يعرؼ بالكنى -ُِٓ
الحسيفبفمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف،  -ُِٔ أبكمحمد لمحييالسنة، تفسيرالبغكم،

عبد المحقؽ: الشافعي، البغكم الفراء بف التراثمسعكد إحياء دار الميدم، الرزاؽ
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ق.َُِْبيركت،الطبعةاألكلى،–العربي
ُِْٓأبكجعفرالنحاس،تحقيؽ:د.يحيىمراد،دارالحديث،القاىرة،معاني القرآف،  -ُِٕ

ـ.ََِْ–ق
لمطبراني، المعجـ الكبير -ُِٖ
دارالمعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ،  -ُِٗ الباقي، فؤادعبد القاىرة،محمد الحديث،

ـ.ََُِ–قُِِْ
أحمدبففارسبفزكرياالقزكينيالرازم،أبكالحسيف،المحقؽ:معجـ مقاييس المغة،  -َُّ

ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗعبدالسبلـمحمدىاركف،الناشر:دارالفكر
الحسيفمفاتيح الغيب،  -ُُّ بف الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك الكبير، التفسير

المتكفى:التميمي ( الرم خطيب الرازم، الديف بفخر الممقب (،َٔٔالرازم ق
ق.َُِْبيركت،الطبعةالثالثة-الناشر:دارإحياءالتراثالعربي

بالراغبالمفردات في غريب القرآف،  -ُِّ المعركؼ محمد بف الحسيف القاسـ أبك
ناشر:دارالقمـ،ىػ(المحقؽ:صفكافعدنافالداكدم،الَِٓاألصفياني،)المتكفى:

ىػ.ُُِْبيركت،الطبعةاألكلى–دمشؽ–الدارالشامية
الشؤكفمفيـو الحكمة في الدعوة،  -ُّّ كزارة الناشر: حميد، بف اهلل عبد بف صالح

ُِِْالمممكةالعربيةالسعكدية،الطبعةاألكلى–اإلسبلميةكاألكقاؼكالدعكةكاإلرشاد
ق.

محمدعميالحسف.، ومصادره مدخؿ في أصوؿ التفسيرالمنار في عمـو القرآف مع  -ُّْ
ىػَُِْمحمدقطب،دارالشركؽ،القاىرة،الطبعةالسادسةمنيج التربية اإلسالمية،  -ُّٓ

ـ.ُِٖٗ-
المتكفى:الموسوعة الفقيية الكويتية،  -ُّٔ ( األبيارم، إسماعيؿ بف ق(،ُُْْابراىيـ

ق.َُْٓالناشر:مؤسسةسجؿالعرب،الطبعة:
جعفرشرؼالديف.الموسوعة القرآنية خصائص السور،  -ُّٕ
شمسالديفأبكعبداهللمحمدبفأحمدبفعثمافبفميزاف اإلعتداؿ في نقد الرجاؿ،  -ُّٖ

 المتكفى: ( الذىبي، دارْٖٕقايماز الناشر: البخارم، محمد عمي تحقيؽ: ،) ق
ق.ُِّٖلبناف،الطبعةاألكلى–المعرفةلمطباعةكالنشر،بيركت

عددمفالمختصيفبإشراؼصالحبفنضرة النعيـ في مكاـر أخالؽ الرسوؿ الكريـ،  -ُّٗ
كالتكزيع لمنشر الكسيمة دار الناشر: المكي، كخطيبالحـر إماـ اهللبفحميد –عبد

جدة،الطبعةالرابعة.
إبراىيـبفعمربفحسفالرباطبفعميبفأبينظـ الدرر في تناسب اآليات والسور،  -َُْ
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ىػػ(،دارالكتاباإلسبلمي،القاىرة.ٖٖٓبكرالبقاعي،)المتكفى:
بفحبيبالبصرمالبغدادم،النكت والعيوف،  -ُُْ بفمحمد ألبيالحسفعميبفمحمد

الشييربالماركدم،المحقؽ:السيدابفعبدالمقصكدبفعبدالرحيـ،الناشر:دارالكتب
لبناف.–بيركت–العممية

مجدالديفأبكالسماكاتالمبارؾبفمحمدبفمحمدفي غريب الحديث واألثر،  النياية -ُِْ
المتكفى: ( األثير، ابف الجزرم، الشيباني الكريـ عبد المكتبةَٔٔابف الناشر: ق(،

محمكدمحمد–ف،تحقيؽ:طاىرأحمدالزاكمُٕٗٗ–قُّٗٗبيركت،–العممية
الطناجي.

فنكفعمـ معاني القرآف وتفسيره وأحكامو،  اليداية إلى بموغ النياية في -ُّْ مف كجمؿ
عمكمو،ألبيمحمدمكيبفأبيطالبحمكشيبفمحمدبفمختارالقيسيالقيركاني

كميةالشريعةكالدراسات–ثـاألندلسيالقرطبيالمالكي،مجمكعةبحكثالكتابكالسنة
ـ.ََِٖ–قُِْٗاإلسبلمية،جامعةالشارقة،الطبعةاألكلى،
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 فيرس الموضوعات

 رقـ الصفحة الموضوع
باإلىداء

جشكركتقدير
دمقدمة

قأكالن:أىميةالمكضكع
قثانيان:أسباباختيارالبحث

كثالثان:أىداؼالبحث
كرابعان:الدراساتالسابقة
كخامسان:منيجالبحث
زسادسان:خطةالبحث

 نيجيات اإلصالح والتغييرمفيـو م: الفصؿ التمييدي
ّ المبحث األوؿ: حقيقة المنيج

ّالمطمباألكؿ:تعريؼالمنيجفيالمغة
ّالمطمبالثاني:تعريؼالمنيجاصطبلحان

ْالثالث:خصائصالمنيجاإلسبلميالمطمب
ٓالمطمبالرابع:مصادرالمنيجاإلسبلمي

ٕ : حقيقة اَلصالحالمبحث الثاني
ٕكؿ:تعريؼاإلصبلحفيالمغةنالمطمباأل

ٕالمطمبالثاني:تعريؼاإلصبلحاصطبلحان
ٗالمطمبالثالث:آثاراإلصبلحعمىالفردكالمجتمع

َُأكالن:آثاراإلصبلحعمىالفرد
َُنكرالكجوكالقىبكؿبيفالناس-ُ
َُسعةالرزؽ-ِ
ُُالعنايةاإلليية:-ّ
ُُالحياةالطيبة:-ْ
ُُقبكؿالتكبةكمغفرةالذنكب:-ٓ

ُِثانيان:آثاراإلصبلحعمىالمجتمع
ُِالنجاةمفاليبلؾكالخسؼ:-ُ



 

 الفكارسىالعامة

ُُٖ 

 

 رقـ الصفحة الموضوع
ُّكراثةاألرضكالتمكيفبيا:-ِ
ُّاالرتقاءبالمنظكمةاألخبلقيةلممجتمع:-ّ

ُْالمطمبالرابع:مصيراألمةالتيتترؾاإلصبلح
ُٓاألمةالتيتترؾاإلصبلح:مفالعقكباتالتيتمحؽ

العقاببخصكصالذنكب:-ُ ُٓعمـك
ُٓضنؾالحياة:-ِ
ُٔاالستبداؿبأمةأخرل:-ّ

ُٖ حقيقة التغيير :المبحث الثالث
ُٖالمطمباألكؿ:تعريؼالتغييرفيالمغةن:

ُٖالمطمبالثاني:تعريؼالتغييراصطبلحان
ُٗتغييرالتيتناكلياالقرآف.المطمبالثالث:مجاالتال

َِالمطمبالرابع:أىداؼالتغيير
َِأىداؼالتغييرالمادم-أ

َِأىداؼالتغييرالمعنكم-ب
 اإلسراءمنيجيات اإلصالح والتغيير في سورة : الفصؿ األوؿ

ِّتعريؼعاـبسكرةاإلسراء:التمييد
ِّأكالن:اسـالسكرةكعددآياتيا.

ِّان:نزكؿالسكرةثاني
ِْثالثان:فضؿالسكرة

ِْرابعان:المناسبةبيفاسـالسكرةكمحكرىا
ِْخامسان:المناسبةبيفافتتاحيةالسكرةكخاتمتيا

ِٓسادسان:المناسبةبيففاتحةالسكرةكخاتمةماقبميا
ِٓسابعان:المناسبةبيفخاتمةالسكرةكفاتحةمابعدىا:

ِٕ : منيجيات اإلصالح والتغيير العقائدي في سورة اإلسراءحث األوؿالمب
ِٕالمطمباألكؿ:رحمةاإلسراءكالمعراج

ِٕحادثةاإلسراءكالمعراج:
ِٕالقضيةاألكلى:ىؿكافاإلسراءكالمعراجبالركحفقطأكبالركحكالجسدمعان؟

ِٖ؟ىؿكافاإلسراءيقظةأكمنامان:القضيةالثانية
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 رقـ الصفحة الموضوع
ِٗىؿرألالرسكؿربوليمةالمعراج؟:القضيةالثالثة
ِٗزمفاإلسراءكمكانو:القضيةالرابعة

َّشؽالصدر:القضيةالخامسة
َّقضيةفرضيةالصبلة:القضيةالسادسة

ّّالمطمبالثاني:اليقيفبكعداهلل.
ّْ:الترغيبكالترىيب:المطمبالثالث
ّٓيتحمؿمعنىالترغيب:أكالن:اآلياتالت

ّٓثانيان:اآلياتالتيتحمؿمعنىالترىيب:
ّٔكقدرتوفيخمؽالككف:دالئؿكحدانيةاهللالمطمبالرابع
ّٔأنكاعالتكحيد:

ّٔأكالن:تكحيدالربكبية
ّٕثانيان:تكحيداألسماءكالصفات:

ّٖثالثان:تكحيدالعبكدية)األلكىية(.
ّٖالدعكةإلىتكحيدالعبادةكباقيالكائنات:رابعان:

ِْالمطمبالخامس:الرزؽ:
ّْ:المطمبالسادس:تسبيحالمخمكقاتهلل

القيامةكمايحصؿفيو ْٓالمطمبالسابع:بيافمشاىديـك
ْٓأكالن:مشيدالنفخفيالصكر

ْٔثانيان:البعث
ْٔثالثان:الحشر
ْٗ منيجيات اإلصالح والتغيير الدعوي في سورة اإلسراء: المبحث الثاني

ْٗالمطمباألكؿ:ىدايةالقرآف
ْٗمتيىيأقكـكالبشارةلممؤمنيفىدايةل-ُ
ْٗكنوشفاءكعافيةكرحمةكىدللممؤمنيفك-ِ
َٓصكؿاألجرالعظيـعمىقراءةالقرآفالكريـح-ّ

ُٓقصىكمكانتوالمطمبالثاني:أىميةالمسجداأل
ّٓفضائؿالمسجداألقصى

ّٓإليو(اإلسراءبالنبيُ
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 رقـ الصفحة الموضوع
ّٓمنوإلىالسماكاتالعبلفيوباألنبياءثـالمعراجبو(صبلتوِ
ْٓ(جعؿاهللالبركةحكلوّ
ْٓ(مكضعىجرةالخميؿكلكطعمييماالسبلـكنجاتيماْ
ْٓائيؿبدخكليامعمكسى(مكضعاألرضالمقدسةالتيأمربنكإسرٓ
ٓٓ(إقساـاهللباألرضالمقدسةٔ

ٓٓثانيان:المسجداألقصىفيالسنةالنبكية
ٓٓ(شدالرحاؿلزيارتوُ
ٓٓ(ثانيالمسجديفِ
ٔٓ(أكلىالقبمتيفّ
ٔٓلو(دعاءسميمافْ
ٔٓ(فضؿالصبلةفيالمسجداألقصىٓ

ٕٓةكالخشكعفيياالمطمبالثالث:إقامةالصبل
ُٔالمطمبالرابع:ىبلؾاألمـالسابقة

ٓٔ المبحث الثالث: منيجيات اإلصالح والتغيير األخالقي في سورة اإلسراء
ٓٔالمطمباألكؿ:برالكالديف

ٔٔكيفيةبرالكالديف:
ٕٔثكاببرالكالديف

ٖٔالمطمبالثاني:التبذيركاإلسراؼ
ّٕماتالزناالمطمبالثالث:مقد

ّٕكسائؿالكقايةكالعبلجمفجريمةالزنا
ٕٓاألسبابالتيتؤدمإلىالزنا:

ٕٔالعقابالمترتبعمىىذهالجريمة
ٖٕالمطمبالرابع:عدـقتؿالنفس

َٖالمطمبالخامس:عدـأكؿماؿاليتيـ
ّٖالمطمبالسادس:الكفاءبالعيد
ٖٔافالمطمبالسابع:العدؿفيالميز
ٕٖالمطمبالثامف:التثبتفيالعمـ

َٗالمطمبالتاسع:عدـالتكبركالغركر



 

 الفكارسىالعامة
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 رقـ الصفحة الموضوع
 منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة الكيؼ: الفصؿ الثاني

ٔٗ تمييد
ٔٗاسـالسكرةكعددآياتيا:أكالن:
ٔٗنزكؿالسكرة؛ثانيان:
ٔٗفضؿالسكرةثالثان:
ٕٗالسكرةكمحكرىالمناسبةبيفاسـارابعان:

ٕٗافتتاحيةسكرةالكيؼكخاتمتيا:المناسبةبيفخامسان:
ٖٗسادسان:المناسبةبيففاتحةسكرةالكيؼكخاتمةماقبميا)سكرةاإلسراء(:
ٖٗسابعان:المناسبةبيفخاتمةسكرةالكيؼكفاتحةمابعدىا)سكرةمريـ(:

ََُ واإلصالح العقائدي في سورة الكيؼمنيجيات التغيير : المبحث األوؿ
ََُالمطمباألكؿ:حقيقةاإليماف
ََُأكالن:اإليمافيزيدكينقص.

ََُاإليمافباهلل:-ُ
َُُاإليمافبالمبلئكة:-ِ
َُِاإليمافبالرسؿ:-ّ
اآلخر:-ْ َُّاإليمافباليـك

َُْيا:المطمبالثاني:نظرةاإلسبلـإلىالحياةالدن
َُْأكال:نظرةاإلسبلـإلىالحياةالدنيا:

َُْدارابتبلءكاختبار:-ُ
َُْالحياةالدنياكسيمةالغاية-ِ
َُٓالدنيادارعمؿكاجتياد:-ّ

َُٔثانيان:نظرةاإلسبلـإلىاإلنساف
َُٔحقيقةاإلنسافكأصؿخمقو:-ُ
َُٕتكريـاإلنساف:-ِ

َُٗ:منيجيات التغيير واإلصالح الدعوي في سورة الكيؼ: الثانيالمبحث 
َُٗالمطمباألكؿ:منيجيةالخطابالدعكمكأثرهعمىاإلصبلح:

َُٗالمرادبمنيجيةالخطابالدعكم:
ُُُالتدرجفيالدعكة:المطمبالثاني:
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 رقـ الصفحة الموضوع
ُُِالصبرعمىمشاؽالدعكة.المطمبالثالث:
ُُّأقساـالصبر:
ُُٓالعنايةالربانيةلمدعاةالمطمبالرابع:

ُُٔأسمكبالقصةالمطمبالخامس:استعماؿ
ُُٕأكال:قصةأصحابالكيؼ

ُُٖثانيان:قصةالجنتيف
َُِثالثان:قصةآدـكابميس:

ُُِرابعان:قصةمكسىكالخضر
ُِِخامسان:قصةذمالقرنيف

ُِْبالحكارأسمكالمطمبالسادس:
ُِٓالمطمبالسابع:الجزاءمفجنسالعمؿ

ُِٕالدعكةبالحكمةكالمكعظةالحسنةالمطمبالثامف:
ُّّمنيجياتاإلصبلحكالتغييرالتربكمفيسكرةالكيؼ:المبحثالثالث

ُّّالمطمباألكؿ:منيجياتاإلصبلحكالتغييرالتربكمضمفقصةأصحابالكيؼ
ُّٓرالتربكمضمفقصةصاحبالجنتيفمنيجياتاإلصبلحكالتغييلثاني:المطمبا

ُّٕتغييرضمفقصةسيدنامكسىكالخضرمنيجياتاإلصبلحكالالمطمبالثالث:
ُْْمنيجياتاإلصبلحكالتغييرضمفقصةذمالقرنيفالمطمبالرابع:

ُْٖالنتائجكالتكصيات
 الفيارس العامة
ُِٓلقرآنيةفيرساآلياتا

ُْٔفيرساألحاديثالشريفة
ُٕٔفيرساألعبلـالمترجـليـ
ُٖٔفيرسالمصادركالمراجع

َُٖفيرسالمكضكعات
ُٕٖممخصالرسالةبالمغةالعربية

ُٖٖممخصالرسالةبالمغةاالنجميزية
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 ملخص الرسالة

ال كالكيؼ اإلسراء سكرتي في البحث الرسالة ىذه مف اليدؼ منيجياتإف ستنباط
اإلصبلحكالتغييرالتياشتممتعمييااآليات:

صبلحيا كا  الفاسدة العقيدة تغيير عمى ركزت كالكيؼ اإلسراء سكرتي أف المعمكـ كمف
بعقيدةالتكحيدالتيخمؽكؿشيءمفأجؿاإلقراربيا.

لكافريف،المنيجالذمييدمالناسإلىطريؽالحؽ،كقدأقاـالحجةعمىاأنزؿاهلل
بالكتبكالرسؿكالدعاةكالعقؿ،كنعموالتيالتعدكالتحصى،فآمفمفآمف،كحقتلواليداية،
، ككفرمفكفر،كحقتعميوالضبللة،كعمىذلؾفإفالناسانقسمكاإلىقسميف،بيفمعتبرناجو

كمفرطىالؾ.

 ؼ ما يمي:ومف أىـ وأبرز منيجيات اإلصالح والتغيير في سورتي اإلسراء والكي

 :في الجانب العقائدي اهلل عند الديف كأف العظمى، اهلل معجزة الكريـ القرآف إثباتأف
ثباتالقدرةالمطمقةهلل ،ككجكبالنظرفياإلسبلـ،كالتأكيدعمىذلؾباألدلةكالبراىيف،كا 

ثباتالربانيةالنعـالدالةعمىكحدانيةاهلل بالقرآف،كبياف،كاستحقاؽاليدايةكالضبلؿ،كا 
اهللبيانبيو  .حادثةبؿمعجزةأكـر

 :ىدايةالقرآفالكريـالذمىكأشرؼالكتبعمىىذهالبصيرة،كتكضيحفي الجانب الدعوي
أساليب كاستخداـ الديف، عمكد الصبلة أف ننسى حيثال األقصى، المسجد كأىمية مكانة

ال ثبات كا  ، كالقصص كالحكار كالترىيب، منيجالترغيب الدعكة كأف لمدعاة، الربانية عناية
األنبياءكضركرةالتدرجفيالدعكة،كمدحالعمـكأىمو،كأفالجزاءمفجنسالعمؿ،كأفالدعكة

كأفاهللإلىاهلل فيالدعكة، كالصبر الحسنة، كالمكعظة بالحكمة المتقيفتككف مع
 كالمحسنيف.

 :) مىبرالكالديف،كعدـالتبذيركاإلسراؼ،كعدـقتؿاشتممتعالجانب األخالقي ) التربوي
المكاقؼ أىـ كضمت كالغركر، التكبر كعدـ كالتكاضع كالعدؿ، اليتيـ، ماؿ كأكؿ األنفس،

التربكيةفيقصصسكرةالكيؼ.
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Summary of this message 

The target of this message is the searching in Sorat Al-Esra' and Al-

Khaf to get the eloquences of the correctional and changing which 

including these Ayat. 

It is known that Sorat Al-Esra and Al-Kahf  concentrate on the 

changing of the bad Belief and correct them with Belief of Tawheed that 

was created everything to believe with. 

Good put the eloquence which guide and lead the people to the right 

thing; and put the proof on the infidels of Books, messangers, motives and 

brains, and Grace of Good which don't count them, and some Believe and 

go the guide and some infidel and go to the astray. Therefore people were 

divided into two dividing, some good guide be live and another bad 

perishing. 

An important and famous eloquences of the correctional and 

changing in Sorat Al-Esra' and Al-Khaf. 

 The side of faithful: 
Go improve that Quraa'n Kareem is the miracle of the Great God, 

and the religion of God is Islam. 

Go be sure with indications and proofs and confirmation of god 

power. All must indicat of Grace of God and to get- to know the guide and 

infidel, and protection of God with Quraa'n and his miracle which God 

donated to his massanger.  

 The field of pretence: 
The guide of Quraa'n Kareem which is the Noble Book in our World 

and his honour place. 

The importance of Al-Aqsa Mosque and we all don't forget that 

praying is the basic of religion. 

Using the manners of desire and fear, dialogues and stories and to 

improve the caring of God for his motives, and the canse of messangers 

eloquence is necessary to be step by step in this cause and to praise the 

Knowledge and its keepers and the result due to the nice work. The cause 

to God through the wisdom and good manners, patience in cause and God 

with prefect people. 

 The side of morals: 
It was included on the caring of parents and non squandering or prodigality 

also not to deprive killing people, and to take orphans property. 

Justice, Humility and deprive haughtiness, deception and all the important 

side in morlas inside the stories of Sorat Al-Kahf. 

 


