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 بسن اهلل الرمحن الرحين

 

 يُغَيِّرُ هَا بِقَىْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا هَا بِأَنْفُسِهِنْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَىْمٍ سُىءًا إِنَّ اللَّهَ لَا

 فَلَا هَرَدَّ لَهُ وَهَا لَهُنْ هِنْ دُونِهِ هِنْ وَالٍ
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 إهذاء
 أخفضي لو أبد الدَّىر جناح الذؿ مف الرحمة.إلى مف 

القمب الطيب, الذم قضى نحبو برصاص محتؿ  إلى ركح كالدم الغالي صاحبً 
 .غاصب

بعاطفة أمكمةو كصمت بيا فيض  شممتنيالمحتسبة, التي  الصابرةً , الحنكفأمي إلى 
 أبكةو ما غابٍت.

 اهلل. معاذ كسماح كعبدً  كالدكاأل زكجتي التي شاركتني حياتي, إلى

 الجيؿمف البذؿ كالعطاء, في تربية  كا أركع األمثمةً ذتي األفاضؿ, الذيف ضرباتً سى إلى أى 
 في كؿ كقت كحيف. صالحةن  , كقدكةن ان عمى الدنيا خير  لميدل كالنكر تشعي  ككانكا مناراتو 

 كالكفاء, سائبلن اهللى  الحبً  كاإلرشادات, ليـ مني كؿي  النصائحى  يإلى كؿ مف قدـ ل
 اإلسبلـ. كبيـ أمةى  يب القدير أف ينفعى  العميٌ 

ىذا الديف كالكطف  جاىد بكقتو, كسىًيرى الميالي الطكاؿ, لرفعةً  عمـو  إلى كؿ طالبً 
 .كؿ طالب عمـمان كبو انتفع فسطع عمى 

 .مف بذؿى في سبيؿ القضيًة اإلسبلمية دمىوي كركحو كحريتو إلى كؿ

 كعمميى المتكاضعيف. ىدم جيدمى إلى كؿ ىؤالء جميعان أي 

 .كالسدادى  كالرشادى  التكفيؽى  العميٍّ القدير سائبلن المكلى

 

 الباحث                                                                        

 محمد الجمب ىاني                                                               
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 شكر و تقذير
 

فإنني أشكر اهلل الذم  ,(ُْ) لقماف:صيرالمَ يك إليَّ ر لي ولوالدَ اشكُ  نْ أ مف قكلو تعالى: انطبلقان 
ال يشكر  ال يشكر الناسمن }كانطبلقان مف اليدم النبكم الشريؼ  ,كفقني لطريؽ اليداية كالتقى

عمى حسف تربيتيما كرعايتيما لي, كرحـ اهلل كالدم,  الكريميف أبدأ شكرم لكالدمَّ فإنني , (ُ){اللَ 
 كحفظ كالدتي كأطاؿ اهلل في عمرىا.

, عمى زىدالعبد عصام  األستاذ الدكتكر ,الفاضؿ شيخي الشكر كالتقدير إلىخالص كأتقدـ بكما 
كما أتكجو قبكلو اإلشراؼ عمى الرسالة, كعمى جيده الرفيع, كعمى نصائحو الفياضة الممتعة, 

ستاذ الجزيؿ إلى أستاذىمى عضكم لجنة المناقشة, الٌمذىٍيًف تكرما بقبكؿ مناقشة الرسالة األالشكر ب
  , فجزاىـ اهلل عنا كؿ خير.قاسممحمود رياض الدكتكر , ك الزميميابراىيم زكريا الدكتكر 

لى  مكصكؿ شكرالك  لى عمادة الدراسات العميا كالبحث العممي, كا  إلى رئاسة الجامعة اإلسبلمية, كا 
 كمية أصكؿ الديف, كأخص بالشكر قسـ تفسير القرآف الكريـ كعمكمو.

الذيف بة المركزية في المكتفي مقدمتيـ العامميف العامميف في الجامعة اإلسبلمية, ك  كما أشكر كؿَّ 
 ,رائد رشيد إلى كؿٍّ مف األستاذ مكصكؿه  كالشكري . كسائؿ الراحة لمبحث كالدراسة كؿَّ  يكفركا ل

 عمى العفيفي أحمد كاألستاذ, محمد الصاوي, كاألستاذ الجمل فيد, كاألستاذ نياد بدريةكاألستاذ 
ـي  كتنقيحيا الرسالةً  لي في تنسيؽ ـخدمتي  شكرم لمحضكر الكراـ لتمبيتيـ الدعكة. , كأخت

     

 
 الباحث                                                                                     

 ىاني محمد الجمب                                                                           
 
 

                                                

, صححو ُّْٖ, رقـ: َّْ, ص: ْالمعركؼ, ج:سنف أبك داككد, كتاب: األدب, باب: في شكر  (ُ)
 األلباني.
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 المقدمة
ال إلو إال اهلل   أف كأشيد  عمى عبده كلـ يجعؿ لو عكجان,الكتاب الحمد هلل الذم أنزؿ 

مقان صمى اهلل  ه كرسكلو, الذم أكرمو اهللي كحده ال شريؾ لو كأشيد أف محمدان عبدي  فجعؿ القرآف لو خي
يـ الفضائؿ كالنيى كمف سمؾ سبيمى و أكلي كبارؾ عميو كعمى آلو الطيبيف الشرفاء, كأصحابً 

 كاىتدل بيدييـ إلى يـك الديف.
 أما بعد:

بكتاب اهلل تعالى حفظان  كالعنايةي  االشتغاؿي  إف مف أىـ الميمات كأكلى ما نيعمر بو األكقاتف   
 بلكةن كتدبران كتعميمان.كتً 

القكؿ, كقد كصفو اهلل بككنو عظيمان كحكيمان  الحديث كأصدؽي  الكبلـ كأحسفي  اهلل خيري  ككتابي 
 كمجيدان ككريمان كعزيزان كمبينان كنكران كىدلن كمباركان, كغير ذلؾ مف األكصاؼ.

نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ  :كقد تكفؿ اهلل بحفظ كتابو الكريـ فقاؿ  ف ك  (ٗ)الحجر: ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذّْْكَر َواِ  ا 
العمكـ ألنو يتعمؽ بكتاب اهلل تعالى, كىك مف أشرؼ الكتب عمى عمـ التفسير مف أفضؿ 

النصيب في المشاركة ي فكاف لالشرؼ كالعزة في خدمة كتاب اهلل تعالى,  يلذلؾ ل؛ اإلطبلؽ
 ر حاؿ ىذه األمة كهلل الحمد.ير, مف أجؿ إصبلح ك تغييبدراسة منيجيات اإلصبلح كالتغي

, لعؿ اهلل تعالى أف (الشعراءالفرقاف ك )رتي دراسة منيجيات سك  قد كقع اختيارم عمىف
 إنو كليُّ ذلؾ كالقادر عميو. ,يغير حاؿ ىذه األمة مف حاؿ إلى أفضؿ حاؿ

 :أواًل: أىمية الدراسة

 إف عمـ التفسير المكضكعي مف أشرؼ العمكـ ألنو يتعمؽ بكبلـ اهلل عز كجؿ. -ُ

 كمقاًصدىما السكرتيف بياف محكر اف كالشعراء يساعد عمىإف دراسة منيجيات سكرتي الفرق -ِ
 كىذا يساعد بالكقكؼ عمى أىـ األحداث التي اشتممت عمييا السكرتاف. 

 خدمة كتاب اهلل تعالى مف خبلؿ السكرتيف الفرقاف كالشعراء. -ّ 

تساعد الدراسة عمى االرتقاء باألمة اإلسبلمية مف حاؿ الضعؼ كالتفرقة إلى حاؿ القكة  -ْ
 كالتمكيف.

 كالقرآف الكريـ. يفالكازع الديني بيف المسمم تقكية -ٓ
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 :: أسباب اختيار الدراسةثانياً 
 خدمة كتاب اهلل عز كجؿ.  -ُ

 حداثة المكضكع.  -ِ

 .تعالىحاجة األمة اإلسبلمية إلى زيادة التمسؾ بكتاب اهلل  -ّ

 ,كشركطيا كسائؿ الدعكة إلى اهلل تعالى لنا تبيفدراسة سكرتي الفرقاف كالشعراء إف  -ْ
 كعاقبة المطيعيف كعاقبة المعانديف في الدنيا كاآلخرة.

 الرغبة إلى زيادة الحصيمة العممية لدل الباحث. -ٓ

 

 :ثالثًا: أىداف الدراسة والغاية منيا

 ابتغاء األجر كالثكاب مف اهلل عز كجؿ في الدنيا كاآلخرة, مف خبلؿ خدمة كتاب اهلل تعالى. -ُ

 التي اشتممت عمييا سكرتا الفرقاف كالشعراء. ,ريالتغياإلصبلح ك بياف منيجيات  -ِ

 إثبات كاقعية كشمكلية القرآف الكريـ, كأنو صالح لكؿ زماف كمكاف. -ّ

بياف مدل صبر األنبياء في دعكة أقكاميـ, كالثقة بنصر اهلل تعالى, كحتى نككف عمى ثقة  -ْ
 بأف الميؿ ميما طاؿ البد مف طمكع الفجر.

ما مف مصادر بكتاب اهلل تعالى كسنة األنبياء عمييـ الصبلة كالسبلـ ى بأف التمسؾ االعتقاد -ٓ
 كأف سبب ضعؼ األمة اإلسبلمية ىك التخمي عف كتاب اهلل عز كجؿ. عزة المسمميف كقكتيـ

 

 :رابعًا: الدراسات السابقة

ؿ أنو لـ يكتب في ىذا المكضكع بشك لي تبيف ,بعد البحث كالمطالعة في الدراسات السابقة      
كىذا  .(الفرقاف كالشعراء)في تخصيص دراسة سكرتي  الباحث ما جعؿ الرغبة عند ىكمستقؿ, ك 

القرآف الكريـ بكمية أصكؿ الديف,  ير في سكريالمكضكع ضمف مشركع منيجيات اإلصبلح كالتغ
 , كاهلل كليُّ التكفيؽ.امليمف خبلقكـ ببياف اإلصبلح كالتغيير , لكي أفسكرتيالتـ اختيار ك 
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 :منيج البحث :خامساً 

عمى النحك  , ككاف ذلؾالمكضكعي االستنباطي االستقرائي المنيج الباحث اتبعلقد           
 :تاليال

 .كقكؼ عمى المناىج المكجكدة فييماتتبع آيات سكرتي الفرقاف كالشعراء, كال -ُ

 الرجكع إلى المصادر األصمية في التفسير. -ِ

 المفردات الغريبة. غكية لبياف معانيالرجكع إلى المعاجـ المُّ  -ّ

 بعض اآليات إف كجد مع ذكر أسماء السكرتيف إف كجد. أك ,ذكر سبب نزكؿ السكرة -ْ

 .كضكعكية, كاآلثار التي تخدـ المبالسيرة النب االستدالؿ -ٓ

حكـ العمماء عمييا إف لـ تكف في  نقؿشريفة, التي سترد في البحث مع تخريج األحاديث ال -ٔ
 الصحيحيف.

 تكثيؽ المصادر كالمراجع في الحكاشي حسب األصكؿ المتبعة. -ٕ

 ربط آيات السكرتيف بالكاقع. -ٖ

 ممباحث كالمطالب.لكضع العناكيف المناسبة  -ٗ

 لؤلعبلـ المغمكريف في البحث. جـاعمؿ تر  -َُ

 :مثؿ عمؿ الفيارس البلزمة في نياية البحث, -ُُ

 فيرس اآليات القرآنية. -

 فيرس األحاديث الشريفة. -

 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ. -

 فيرس المصادر كالمراجع. -

 فيرس المكضكعات. -
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 :سادسَا : خطة الدراسة

 فيارس.الخاتمة ك بال متبكعة كقد اشتممت خطة الدراسة عمى مقدمة كتمييد, كثبلثة فصكؿ        

 :وتشمل عمى المقدمة,

 أىمية الدراسة. -ُ

 أسباب اختيار المكضكع. -ِ

 أىداؼ الدراسة. -ّ

 الدراسات السابقة. -ْ

 منيج البحث. -ٓ

 خطة الدراسة. -ٔ

 

 التمييد

 :وىي مل عمى ثالثة مطالبتويش

 تعريؼ المنيجيات لغةن كاصطبلحان.: األكؿ المطمب

 كاصطبلحان.اإلصبلح لغةن : تعريؼ الثاني المطمب

 تعريؼ التغيير لغةن كاصطبلحان.: المطمب الثالث

 العبلقة بيف اإلصبلح كالتغيير. المطمب الرابع:
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 الفصل األول

 التعريف بسورتي الفرقان والشعراء

 :ويشتمل عمى مبحثين

 : بين يدي سورة الفرقان.المبحث األول

 وفيو مطمبان:

 آياتيا, كمكاف نزكليا. أسماء السكرة, كالعبلقة بيف االسـ كمحكر السكرة, كعدد المطمب األكؿ:

 المطمب الثاني: مناسبة سكرة الفرقاف مع ما قبميا كما بعدىا مف السكر.

 : بين يدي سورة الشعراء.المبحث الثاني

 وفيو مطمبان:

 المطمب األكؿ: أسماء السكرة, كالعبلقة بيف االسـ كمحكر السكرة, كعدد آياتيا, كمكاف نزكليا.

 لشعراء مع ما قبميا, كما بعدىا مف السكر.المطمب الثاني: مناسبة سكرة ا

 الفصل الثاني

 التغيير في سورة الفرقانو  منيجيات اإلصالح   

  :ويشتمل عمى ثالثة مباحث

 :العقائدي في سورة الفرقان التغييرو  : منيجيات اإلصالحالمبحث األول

 وفيو خمسة مطالب:

 : إثبات كحدانية اهلل تعالى .المطمب األكؿ

 إثبات اإليماف باليـك اآلخر لممنكريف.: الثانيالمطمب 
 : القرآف حجة لؾ أك عميؾ.المطمب الثالث

 أف الككف مف صنع اهلل تعالى.عمى : أدلة المطمب الرابع

 : التكبة الصادقة تجب ما قبميا مف الذنكب.المطمب الخامس
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 :الدعوي في سورة الفرقانالتغيير و : منيجيات اإلصالح المبحث الثاني

 :مطالب ةكفيو أربع

 .: الصبر عمى األذل كالعنادالمطمب األكؿ

 : تكاضع الدعاة.المطمب الثاني

 : اإلكثار مف ضرب األمثاؿ إلثبات صدؽ الدعكة.المطمب الثالث

 : العاقبة لممتقيف.المطمب الرابع

 :السياسي في سورة الفرقانالتغيير و : منيجيات اإلصالح المبحث الثالث

 :مطالب ةكفيو ثبلث

 : ادعاءات الكافريف تيبنى عمى الكذب كاالفتراء.المطمب األكؿ

 : ندـ الظالميف.المطمب الثاني

مؽ, طريؽ السعادة في الدنيا كاآلخرة. :المطمب الثالث  سبلمة العقيدة مع حيسف الخي

                          

 الفصل الثالث

 سورة الشعراءالتغيير في و منيجيات اإلصالح                      

 :وفيو ثالثة مباحث

 التغيير العقائدي في سورة الشعراء.و : منيجيات اإلصالح المبحث األول

 :وفيو ثالثة مطالب

 : الكالء هلل تعالى كلرسكلو كلممؤمنيف, كالبراءة مف المشركيف.المطمب األكؿ

 : النٍّعـ مف اهلل كحده.المطمب الثاني

 الميذؿ سبحانو كتعالى.: اهلل ىك الميعٍّز المطمب الثالث
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 التغيير الدعوي في سورة الشعراء.و  : منيجيات اإلصالحالمبحث الثاني

 :وفيو أربعة مطالب

 : اإلخبلص في الدعكة.المطمب األكؿ

 : الشجاعة كقكة الشخصية لدل الداعية.المطمب الثاني

 : االعتبار باألمـ السابقة.المطمب الثالث

 : دعكة األقربيف.المطمب الرابع
 

التغيير السياسي في سورة الشعراء.و  : منيجيات اإلصالحالمبحث الثالث  

 وفيو أربعة مطالب:

 : كحدة الصؼ مف عكامؿ النصر.المطمب األكؿ

 : سياسة التضميؿ الظالمة.المطمب الثاني

 : سياسة االعتقاد بأف اهلل ىك المكفؽ.المطمب الثالث

 : مف أساليب شياطيف اإلنس.المطمب الرابع

 الخاتمة 

 الفيارس العامة, كىي:متبكعة بتكصؿ إلييا الباحث,  كتشمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات التي

 فيرس اآليات القرآنية.

 فيرس األحاديث النبكية.

 فيرس األعبلـ المترجـ ليـ.

 فيرس المصادر كالمراجع.

 فيرس المكضكعات.



 

1 
 

 التمييد
 والتغيير مفيوم منيجيات اإلصالح

 ويشتمل عمى ثالثة مطالب:

 

 .تعريف المنيجيات لغًة واصطالحاً  :المطمب األول

 

 .لغًة واصطالحاً  اإلصالحتعريف  :المطمب الثاني

 

 .واصطالحاً  لغةً التغيير تعريف  :المطمب الثالث
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 التمييد

 والتغيير منيجيات اإلصالحمفيوم 

 :تعريف المنيجيات لغًة واصطالحاً  :المطمب األول

 :تعريف المنيجيات لغةً  :أوالً 

 :النكف كالياء كالجيـ أصبلًف متباينافف ,إف لفظة المنيجية مشتقة مف الفعؿ الثبلثي نىيىجى 
ِلُكلٍّ َجَعْمَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة   :تعالى اهلل كفي التنزيؿ قاؿ ,ىك الٌطريؽ البيف الكاضحك النٍَّيج,  :األكؿ

كضح  :بمعنى ,, كيقاؿ أىنيىجى الطريؽي (ُ)طريؽ كاضح كسيؿ :أم, (ْٖ:) المائدة َوِمْنَياًجا 
حتى تىرىكىكيـ عمى  لـ يىميٍت رسكؿي اهلل  :قاؿ كفي حديث العباس ,كاستباف كصار نيجان 

كالجمع  ,(ِ)االنقطاع  :كالثاني ,ميستقيـالالطريؽ  :كاضحةو بىٌينىةو كالنيج :أىم  طريؽو ناًىجة
 (ّ)بينان استباف كصار نيجان كاضحان  :أمكيقاؿ أنيج الطريؽ  ,نياجالمناىج ككذلؾ المنيج كالم

 .(ٔ)الكاسع كالمنياج الطريؽ ,(ٓ)"المنياج الطريؽ المستمر"   (ْ) :قاؿ أبك العباس محمد بف يزيدك 
 أف لفظة المنيج تأتي في معافو  ,التعريفات المغكية لمصطمح المنيجكيرل الباحث بعد النظر في 

 كالطريؽ الكاسع السيؿ. ,كالطريؽ المستمر ,الطريؽ الكاضح البيف :مثؿ ,عدة
 

                                                

 .ُِٗص:  ,ّج: ,كثير القرشي الدمشقيبف تأليؼ: أبك الفداء إسماعيؿ  ,انظر: تفسير القرآف العظيـ (ُ)
 .ِٖٖص:  ,ٓج: ,الحسيف أحمد بف فاًرس بف زكىًرٌيا ك, تأليؼ: أبانظر: مقاييس المغة (ِ)
 .ّْٔص:  ,ُج:  ,تأليؼ: إسماعيؿ بف حجار الجكىرم ,العربية انظر: الصحاح تاج المغة كصحاح (ّ)

محمد بف يزيد بف عبد االكبر الثمالى االزدم, أبك العباس, المعركؼ بالمبرد: إماـ العربية ببغداد في زمنو,  (ْ)
ك المذكر  ,الكامؿ: . مف كتبوىػِٖٔسنة  ككفاتو ببغداد ىػَُِ, سنة كأحد أئمة األدب كاالخبار. مكلده بالبصرة

 .ُْْ, ص: ٕ, كغبر ذلؾ, انظر: األعبلـ لمزركمي, ج: كالمراثي   , كالتعازمكالمقتضب, كالمؤنث

أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس تأليؼ:  ,الجامع ألحكاـ القرآف (ٓ)
 .ُُِص:  ,ٔج:  ,الديف القرطبي

 .ِِّص:  ٔج:  ,تأليؼ: محمد الطاىر بف عاشكر ,انظر: التحرير كالتنكير (ٔ)
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 :تعريف المنيجيات اصطالحاً  :ثانياً 

فإٌف  كأما  المنيج " :اإلماـ الطبرم قاؿ :لقد عرؼ بعض العمماء المنيج اصطبلحان مثؿ
 .(ُ)الطريؽي البيٍّف الكاضح "  :أصمو

 .(ِ)في الديف تيجركف عميو"  طريؽه كاضحه " :كعرؼ الزمخشرم المنيج أنو

 .(ّ)يسير عميو الناس في الديف" طريؽه كاضحه مستمره " :كقاؿ كىبة الزحيمي المنيج ىك

تعريؼ جامع لتمؾ الأف  الباحث يرل ,في التعريفات االصطبلحية السابقة لممنيج كالناظر
المستمد مف كتاب اهلل تعالى  كمف سنة  ,الطريؽ الكاضح السيؿ الكاسع المستمر :ىك ,التعريفات

 .كنميؿ إليو كىذا ما ,نبينا

ىذه الشىريعة كجعميا منياجان ليذه األمة كطريقان تسمكو في جميع شئكنيا  كلقد أنزؿ اهلل   
 فيذه الشريعة شاممة لجميع شئكف الحياة كمرافقيا, كبأحكاميا العادلة كتكجيياتيا الحكيمة.

 :تعريف اإلصالح لغًة واصطالحاً  :المطمب الثاني

 :تعريف اإلصالح لغةً  :أوالً 

مىحى  ميكحان  ,كىك ضد الفساد اإلصبلح مف الفعؿ الثبلثي صى مىحى صىبلحان كصى أم   ,يقاؿ صى
  االستقامة كالصبلح ىك ,يقاؿ ىذا الشيء يصمح لؾ ,نافعان أك مناسبان  فأصبحزاؿ عنو الفساد 

   (ْ) .أك أمره بمعنى: أتى بما ىك صالح نافع ,كأصمح في عممو ,كالسبلمة مف العيب

  

                                                
تأليؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, أبك جعفر الطبرم,  ,جامع البياف في تأكيؿ القرآف (ُ)

 .ّٕٕص:  ,ُٓج:  ,الناشر: دار الرسالة ,تحقيؽ: أحمد محمد شاكر
 -بيركت  –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ,الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ (ِ)

 .ّٕٔ, ص: ُج:عبد الرزاؽ الميدم  تحقيؽ:
الناشر: دار الفكر  ,تأليؼ: كىبة بف مصطفى الزحيمي ,التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج (ّ)

 .ُِٔص:  ,ٔج:  ,المعاصر
 ك محمد النجار ,ك حامد عبد القادر ,ك أحمد الزيات ,تأليؼ: إبراىيـ مصطفى ,المعجـ الكسيطانظر:  (ْ)
 .َِٓص:  ,ُج:  ,دار الدعكةلناشر: ا
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 :عدة بمعافو الكريـ لقد كرد مصطمح صمح في القرآف 
الصبلح ضد الفساد كىما مختصاف في أكثر االستعماؿ  :"صمح :يقكؿ الراغب األصفياني 

َخَمُطوا َعَماًل َصاِلًحا َوآَخَر   :كقكبؿ في القرآف تارةن بالفساد كتارةن بالسيئة , قاؿ تعالى ,باألفعاؿ
 (ٔٓ:)األعراؼاأْلَْرِض َبْعَد ِإْصاَلِحَياَواَل ُتْفِسُدوا ِفي   :كقاؿ ,(َُِ :)التكبة  َسيًّْئا

َأْن   :يقاؿ منو اصطمحكا كتصالحكا , كما قاؿ تعالى ,كالصمح يختص بإزالة النفار بيف الناس
ْمُح َخْيرٌ  صبلح اهلل تعالى اإلنساف يككف تارة بخمقو (ُِٖ :)النساءُيْصِمَحا َبْيَنُيَما ُصْمًحا َوالصُّ , كا 

, كتارةن يككف بالحكـ لو بالصبلح , كما قاؿ بإزالة ما فيو مف فساد بعد كجكدهكتارةن  ,إياه صالحان 
 .(ُ)" (ِ:) محمدَوَأْصَمَح َباَلُيمْ   :اهلل تعالى

 
 :صالح اصطالحاً تعريف اإل :ثانياً 

 ضحكيت ,مجاالتو دنظران لتعد ,تعددت آراء العمماء في كضع تعريؼ جامع مانع لئلصبلح      
 :ذلؾ في التعريفات اآلتية

 .(ِ)" الصالح ىك الخالص مف كؿ فساد "  :قاؿ الجرجاني
 .(ّ)بما ينبغي كالتحرز عما ال ينبغي"  اإلتياف" ىك عبارة عف  :قاؿ األلكسي
 .(ٓ)"الصبلح ىك االستقامة عمى ما تكجبو الشريعة "  (ْ) :قاؿ البغكم

 
                                                

 المعركؼ بالراغب األصفياني أبك القاسـ ,تأليؼ: الحسيف بف محمد بف المفضؿ ,مفردات ألفاظ القرآف (ُ)
 .ٕٖٓص: ,ُج:  ,الناشر: دار القمـ ػ دمشؽ

 .ِْص:  ,ُج:  ,تأليؼ: الجرجاني ,التعريفات (ِ)
 ,ٖج:  ,بيركت –الناشر: دار إحياء التراث العربي  ,ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني (ّ)

 .ُٖٔص: 
مفسر محدث  ىك: الحسيف بف مسعكد بف محمد, ابف الفراء, أبك محمد, كيمقب بمحيي السنة, البغكم: فقيو (ْ)

ك )شرح  نسبتو إلى )بغا( مف قرل خراساف, لو )التيذيب( في فقو الشافعية ,ىػَُٓكتكفي عاـ  ,ىػّْٓكلد عاـ 
  السنة  في الحديث, ك )لباب التأكيؿ في معالـ التنزيؿ ( في التفسير,  ك )الجمع بيف الصحيحيف( كغير ذلؾ 

الناشر: دار العمـ  ,عمي بف فارس الزركمي الدمشقي تأليؼ: خير الديف بف محمكد بف محمد بف ,انظر:  األعبلـ
 .ِٗٓص:  ,ِج:  ,لممبلييف

ك سميماف مسمـ  ,تحقيؽ: محمد عبد اهلل النمر  عثماف جمعة ضميرية , تأليؼ: محيي السنة,معالـ التنزيؿ (ٓ)
 .ُْٔص:  ,ٕج:  ,الناشر: دار طيبة ,الحرش
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 أداء الفرائض بسننيا الٌراتبة كاجتناب المحٌرـ فبل يرتكب: "الٌصبلح في الٌديف ىك (ُ)كقاؿ البيكتٌي 
                                                           .(2)كبيرةن كال يدمف عمى صغيرة "

 .(ّ)استقامة الحاؿ عمى ما يدعك إليو العقؿ كالشرع "  :" الصبلح ىك :قاؿ البقاعي

يتبيف أف كؿ المعاني تدكر حكؿ  ,معاني تعريفات العمماء لمصبلح إذا أنعمنا النظر فيف
ك يتـ ذلؾ بتصحيح  ,في كؿ المجاالت ,الكصكؿ إلى أعمى درجة مف االستقامة كالسكية

كسنة  ,القائـ عمى تطبيؽ شرع اهلل تعالى ,كالدافع إلى ذلؾ ىك اإليماف ,األخطاء كالفساد الطارئ
 .نينا محمد 

 .لشريعةألنو تقيد بما تكجبو ا ,أف تعريؼ البغكم ىك األشمؿ كاألصكب ,يرل الباحث

 .(ْ)"الصبلح ىك االستقامة عمى ما تكجبو الشريعة" :كىك

 

 :تعريف التغيير لغًة واصطالحاً  :المطمب الثالث

 :التغيير لغةً  :أوالً 

غيرَّ داره إذا  :يقاؿ ,أحدىما تغيير صكرة الشيء دكف ذاتو :التغيير يقاؿ عمى كجييف
 .بناىا غير الذم كاف

 ِإنَّ المََّو اَل   :كما قاؿ تعالى, نحك غيَّرتى غبلمي كدابتي كأبدلتيما بغيرىما ,لتبديمو بغيره :كالثاني

                                                

إدريس البيكتى الحنبمي: شيخ الحنابمة بمصر في بف حسف بف ك: منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ى (ُ)
لو كتب, منيا )الركض  ,ىػَُُٓكتكفي عاـ  ,ىػَََُكلد عاـ  ,نسبتو إلى )بيكت( في غربية مصر ,عصره

المربع شرح زاد المستقنع المختصر مف المقنع( فقو, ك )كشاؼ القناع عف متف اإلقناع لمحجاكم( أربعة أجزاء, 
ج:  ,انظر: األعبلـ   تأليؼ: الزركمي ,نيى لشرح المنتيى( بيامش الذم قبمو  كغير ذلؾفقو, ك )دقائؽ أكلي ال

 .َّٕص:  ,ٕ
 .ِْص:  ,ِٕج:  ,تأليؼ: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية ,المكسكعة الفقيية الككيتية (ِ)
 .ِّْ, ص: ْج:  ,نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (ّ)
 .ُْٔ, ص: ٕمعالـ التنزيؿ, ج:  (ْ)
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 الٌتحكيؿ, كمف معاني الٌتغيير في الٌمغة  (ُ)( ُُ :) الرعد  ُيَغيُّْر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيمْ 
يَّرى (ِ) ,غٌيرت الٌشيء عف حالو أم حٌكلتو كأزلتو :يقاؿ   يقاؿ غيَّر عميو األمر ,كتىغيَّر ,ككذلؾ غى
لو :أم   كتىغىيَّر الشيء عف حالو ,حط عنو رىٍحمىو كأصمح مف شأنو :أم ,كغيَّر عف بعيره .حكَّ

يَّره ,تحكَّؿ :بمعنى َذِلَك ِبَأنَّ المََّو َلْم َيُك ُمَغيّْرًا ِنْعَمًة   :كما قاؿ تعالى ,حكلو كبدلو :أم ,كغى
 .(ّ)(ّٓ :) األنفاؿ  َعَمى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيمْ  َأْنَعَمَيا 

سكاء إبداؿ الشيء  كذاتو   ,تدؿ عمى إبداؿ شيء بشيء آخر كميا معافو  ,إذان تىٍغيير كتغيَّر كغيَّر
 .أك إبداؿ الشيء مع بقاء ذاتو كما سبؽ

 

                                                      ثانيًا: تعريف التغيير اصطالحًا:
                         " بأنو "إحداث شيء لـ يكف قبموالتغيير  (ْ)لقد عرَّؼ اإلماـ الجرجاني  

 .(ٓ)"انتقاؿ الشيء مف حالة إلى حالة أخرل" :ىك قاؿ كالتغيرك 
 .(ٔ)إف معنى التغيير االصطبلحٌي عند الفقياء ال يخرج عف معناه الٌمغكٌم  :كقيؿ

إبداؿ حالة بحالة أخرل سكاء  :يرل الباحث أف التغيير ىك ,كنظران لممعنى المغكم لممصطمح
 .كجاءت بو السنة المشرفة ,الشرع ما جاء بوأك اإلصبلح كفؽ  ,باإلزالة

 

                                                

 .ُٔص: ُج: ,تأليؼ: عبد الرؤكؼ المناكم ,انظر: التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ (ُ)

 .ٓٔص:  ,ُْج:  ,كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلميةتأليؼ:  ,انظر: المكسكعة الفقيية الككيتية (ِ)
 .ّْص:  ,ٓج:  ,البف منظكر ,انظر: لساف العرب (ّ)

كلد في تاكك , فيمسكؼ مف كبار العمماء بالعربية ,بف محمد بف عمي, المعركؼ بالشريؼ الجرجانيىك: عمي  (ْ)
ىػ فر ٖٕٗكلما دخميا تيمكر سنة  ,كدرس في شيراز ,ىػُٖٔكتكفي عاـ:  ,ىػَْٕ)قرب استراباد( عاـ: 

لتعريفات " ك " شرح ثـ عاد إلى شيراز بعد مكت تيمكر, لو مصنفات كثيرة  منيا " ا  ,سمرقند الجرجاني إلى
 .ٔص:  ,ٓج:  ,انظر: األعبلـ لمزركمي ,كغيرىا كثير ,مكاقؼ اإليجي

 .َِص:  فات,التعري (ٓ)

 .ٓٔص:  ,ٖج:  ,كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلميةتأليؼ:  ,انظر: المكسكعة الفقيية الككيتية (ٔ)



 

7 
 

 المطمب الرابع: العالقة بين اإلصالح والتغيير.

بلقة بيف اإلصبلح لمباحث بعد الكقكؼ عمى معنى اإلصبلح كالتغيير, أف ىناؾ ع اتضح
 كالتغيير منيا:

 أف كبلىما يسعى إلى اإلصبلح. -ُ

 إلى األحسف, كاإلصبلح ضد الفساد كتغيير لو. التغيير يككف مف األسكأ -ِ

التغيير اإليجابي إصبلح ألنو تغيير مف األسكأ إلى األحسف, كقد يككف التغيير مف األحسف  -ّ
َذِلَك ِبَأنَّ المََّو َلْم إلى األسكأ, كىذا ما تقكـ المنيجيات في عبلجو, كتحذر منو حيث قاؿ تعالى: 

, (ّٓاألنفاؿ: ) َعَمَيا َعَمى َقْوٍم َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيْم َوَأنَّ المََّو َسِميٌع َعِميمٌ َيُك ُمَغيّْرًا ِنْعَمًة َأنْ 

كقد يككف التغيير مف األحسف إلى األحسف منو, كىذا التغيير الذم نحف بصدده, فقد قاؿ اهلل 
 .(ُُ) الرعد:..ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيمْ ِإنَّ المََّو اَل ُيَغيُّْر َما ِبَقْوٍم َحتَّى   تعالى:

 يحدث التغيير بإصبلح الفساد, كتغيير الحاؿ مف الفساد, إلى حالة جديدة مف الصبلح. -ْ

صبلحو بكؿ أنكاع الصبلح. -ٓ زالة أثره, كا   كيحدث اإلصبلح بتغيير الفساد, كا 

دكف تغيير, فالتغيير الصبلح يككف بالتغيير إلى األفضؿ عمى اإلطبلؽ, فبل إصبلح  -ٔ
 لؤلحسف كاإلصبلح قرناء ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر, فيما متحداف متبلزماف.
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 الفصل األول

 وفيو مبحثان:

 

 بين يدي سورة الفرقان. المبحث األول:

 

 المبحث الثاني: بين يدي سورة الشعراء.

  



 

9 
 

 بين يدي سورة الفرقان. المبحث األول:

 :وفيو مطمبان

 

وعدد  والعالقة بين االسم ومحور السورة, ومحورىا, أسماء السورة, المطمب األول:
 ومكان نزوليا. آياتيا,

 وما بعدىا من السور. مع ما قبميا, المطمب الثاني: مناسبة سورة الفرقان,
 

 المبحث الثاني: بين يدي سورة الشعراء.

 :وفيو مطمبان

 

 وعدد آياتيا, ومحور السورة,المطمب األول: أسماء السورة, والعالقة بين االسم 
 ومكان نزوليا.

 

 وما بعدىا من السور. مناسبة سورة الشعراء مع ما قبميا, المطمب الثاني:
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 ونزوليا. وعدد آياتيا, ,ىاوالعالقة بين االسم ومحور  ومحورىا, المطمب األول: أسماء السورة,

 أسماء السورة: أواًل:

 .؟أك اجتيادية ,ىؿ ىي تكقيفية مف اهلل عز كجؿ الكريـ, اختمؼ العمماء في أسماء سكر القرآف

 إلى ,ىي كحيه مف اهلل  إلى أف أسماء سكر القرآف الكريـ, ذىب أصحاب الرأم األكؿ, -أ

أف يضعكا  الكتبة فكاف كمما نزؿ شيءه مف القرآف أمر النبي  ,بكاسطة جبريؿ  ,النبي 
 ,كذلؾ أسماء السكر تكقيفية ,ترتيب اآليات تكقيفيفكما أف  ىذه اآليات في سكرة كذا ككذا,
ٍف النَّكَّاسً  :كاعتمدكا عمى بعض األدلة منيا ًبيٍّ  ٍبفً  عى   سىًمٍعتي النًَّبيَّ  :قاؿ  سىٍمعىافى اٍلًكبلى

 (ُ) ِعْمرَانَ  َتْقُدُمُو ُسوَرُة اْلَبَقَرِة َوآلُ  َيْعَمُموَن ِبوِ َكاُنوا  اْلِقَياَمِة َوَأْىِمِو الَِّذينَ ُيْؤَتى ِباْلُقْرآِن َيْوَم   :يىقيكؿي 

 .(ِ)"ىذا مقام الذي أنزلت عميو سورة البقرة" :أنو قاؿ كعف ابف مسعكد 

واألنبياء ىنَّ من  ,وطو ,ومريم ,والكيف ,في سورة بني إسرائيل" :كعنو أيضان أنو قاؿ
 كاف ,أف أسماء سكر القرآف الكريـ ,ككجو االستدالؿ ,(ٓ) (ْ)" األول وىنَّ من تالدي(ٖ)العتاق

كالسكر  قرآف الكريـ كما أنو مرتب اآليات, فالبيف الصحابة  بيا منذ زمف النبي  ان متعارف 
 .ككذلؾ أسماء السكر تكقيفية مف اهلل عز كجؿ كاهلل أعمـ ,ترتيبان تكقيفيان 

ألتى بعد  ,لك لـ تكف تكقيفية أف أسماء سكر القرآف الكريـ كمف األدلة العقمية التي اعتمدكا عمييا,
 .(ٔ)ت في السكرة الكاحدة أسماء أخرلكاشتؽ مف معاني اآليا ,ذلؾ العالـ الفطف

                                                

, ِِْص: ,ْج: القرآف كسكرة البقرة,فضؿ قراءة  باب: صبلة المسافريف كقصرىا, كتاب: ,صحيح مسمـ (ُ)
 .ُّّٖرقـ:

 .ِِِٖرقـ:, ِّْ, ص: ٔ, ج:باب: رمي جمرة العقبة مف بطف الكادم ,كتاب: الحج ,صحيح مسمـ (ِ)
ٍكدىة (ّ) ا بىمىغى اٍلغىايىة ًفي اٍلجى  نظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم  ا, ىيكى اٍلقىًديـ , أىٍك ىيكى كيٌؿ مى

 .ُٕٗ, ص:ُّج: ,العسقبلنيتأليؼ: ابف حجر 
 .َْبمعنى القديـ, أم مف السكر قديمان, انظر: مختار الصحاح, تأليؼ: زيف الديف الرازم, ص:  (ْ)

 .ّّْٗرقـ:, ُّّ, ص: ُْ, ج: كتاب: تفسير القرآف ,صحيح البخارم (ٓ)
 .َِٕ, ص:ْج: ,تأليؼ: بدر الديف الزركشي ,انظر: البرىاف في عمـك القرآف (ٔ)
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 أف أسماء السكر لـ تكتب في المصاحؼ مع التنزيؿ حتى ال يتكىـ أحده مف  ,كاستدلكا أيضان 

 .(ُ)مثؿ لفظة آميف بعد الفاتحة  ,كأنو مف التنزيؿ ,الناس أنيـ زادكا شيئان في القرآف

 .(ِ)"كقد ثبت أف جميع أسماء السكر بالتكقيؼ مف األحاديث كاآلثار" :قاؿ اإلماـ السيكطي

ىي مف اجتيادات  إلى أف أسماء سكر القرآف الكريـ, ,كذىب أصحاب الرأم الثاني -ب
 بإقرار مف النبياصطمحكا أسماء لسكر القرآف الكريـ فدكنكىا في مصاحفيـ  ,الصحابة 

 .(ّ)كقيؿ أف أسماء السكر دكنت في زمف الحجاج 

 عمى أف أسماء السكر تكقيفية أنو ال يكجد دليؿ صريح أما عف األدلة التي اعتمدكا عمييا ىي:
 .(ْ)مثؿ ترتيب اآليات كترتيب السكر

كه  :كالمعنى ,(ٓ)"َجرُّْدوا الُقْرآن َواَل ُتخِمُطوُه ِبَشيء" : كقكؿ ابف مسعكد اجعمكا القرآف ليذا كخيصُّ

مو صغاركـ كال يبعد عف تبلكتو اف كاإًلعراض عنو لينشأى عمى تعمُّ بو كاٍقصيركه عميو دكف النسي
 . كتدبره كباركـ

األعشار كاألخماس, كأسماء السكر كعدد اآليات فيو لقكؿ ابف (ٔ)"تيكره كتابة  :قاؿ الحميمي
 ".مسعكد

                                                

 .ِٖ, ص:ُج: ,انظر: تفسير المنار, تأليؼ: محمد رشيد رضا (ُ)

 .ُٖٔ, ص:ُج: ,تأليؼ السيكطي ,اإلتقاف في عمـك القرآف (ِ)
 .ِْٓص: -ٗانظر: التحرير كالتنكير, تأليؼ: محمد الطاىر بف عاشكر, ج: (ّ)
 .ٕٗص: ,ُج: ,تأليؼ: صبحي الصالحي ,انظر: مباحث في عمـك القرآف (ْ)
 .ْٕٓص:  ِ, ج:ُِٕٔ رقـ: ,باب: إفراد المصحؼ لمقرآف كتجريده ,البييقي, تأليؼ: شعب اإليماف (ٓ)
 كاف ىك: الحسيف بف الحسف بف محمد بف حميـ البخارم الجرجاني, أبك عبد اهلل: فقيو شافعي, قاض (ٔ)

ىػ( لو المنياج في َّْعاـ) ,ىػ(كفاتو في بخارلّّٖرئيس أىؿ الحديث في ما كراء النير, مكلده بجرجاف عاـ )
 .ِّٓ, ص: ِج: ,تأليؼ: خير الديف الزركمي ,أنظر: األعبلـ ,شعب اإليماف, ثبلثة أجزاء
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ما كاف أف يذكرىا الحميمي مف  ,السكر لك كانت تكقيفيةككجو االستدالؿ أف أسماء 
 .استنادان إلى حديث ابف مسعكد  الزيادات في القرآف الكريـ,

 :الرأي الراجح -ج

يا في عمي ان كاف متعارف ,ىناؾ أدلة كثيرة تبيف أف أسماء سكر القرآف الكريـ يرل الباحث أف :أكالن 
كيذكر  ,كيخص بعض السكر ,قراءة القرآف الكريـعمى  ,ككاف يحث الصحابة  ,النبي زمف 

 (ُ)-أم سكرة البقرة, كآؿ عمراف-ف يمثؿ قراءة الزىراك  اسـ السكرة,

َوالُمْرَساَلتْ  ,َوالَواِقَعة َشَيَبْتِني ُىْود, : كقكلو 
 كغير ذلؾ مف األدلة. (ِ)

لـ يكتبكا أسماء السكر في  فبل يعني أف الصحابة  ثانيان: كأما عف أدلة أصحاب الرأم الثاني,
أرادكا أف ال يختمط شيءه في القرآف  ,مصاحفيـ أنيا ليس تكقيفية بؿ كاف حرص الصحابة 

 {.  َجرُّْدوا الُقْرآن} :كىذا معنى قكؿ ابف مسعكد  الكريـ,

"في قكؿ ابف مسعكد: }جرٍّدكا القرآف{ يحتمؿ كجييف: أحدىما جردكه في  :قاؿ السيكطي رحمو اهلل
 التبلكة كال تخمطكا بو غيره. 

كقاؿ البييقي: "األبيف أنو أراد: ال تخمطكا بو غيره  ,كالثاني جردكه في الخط مف النقط كالتعشير
 .(ّ)مف الكتب" 

 صحة لذلؾ ألف مصاحؼ فبل ,كأما عف تمييز أسماء السكر بمكف غير حبر القرآف الكريـ
 .كانت بمكف كاحد الصحابة
بف عاشكر: " كدعكل ككف أسماء السكر كتبت بمكف مخالؼ لًحٍبر القرآف , يرده أف ايقكؿ 

 .(ْ)المشاىد في مصاحؼ السمؼ أف حبرىا بمكف كاحد كلـ يكف التمكيف فاشيان " 

                                                
 "صحيح عمى شرط مسمـ". , قاؿ:َِٕٓرقـ: ,ْٕٕ, ص:ُج: ,لمحاكـ ,انظر: المستدرؾ عمى الصحيحيف(ُ)
 صححو األلباني.  ِّٕٗرقـ:,  ,َِْص:   ,ٓج: ,كتاب: تفسير القرآف ,سنف الترمذم(ِ)
 .ّّْ, ص: ُج:  ,لمسيكطي ,اإلتقاف في عمـك القرآف(ّ)
 .ُّْ, ص:  ُج: ,تأليؼ: ابف عاشكر ,التحرير كالتنكير (ْ)
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لكجدنا أف أدلة أصحاب الرأم األكؿ تثبت أف أسماء سكر القرآف الكريـ  ,قيفيفمك تأممنا أدلة الفر 
ذلؾ  كيؤيد كليس اجتيادان مف الصحابة  , بكاسطة الكحي جبريؿبأمر مف النبي ,تكقيفية

لـ يعترض أحد مف  ,عمى مصحؼو كاحد أىؿ األمصار حينما جمع عثماف بف عفاف 
كىذا ما  كغيرىـ, كخاصة مف كتاب الكحي مثؿ أبي بف كعب كابف مسعكد  ,ة الكراـالصحاب

 .كالزركشي في البرىاف ,ذىب إليو السيكطي في اإلتقاف

كنجد مف العمماء مف قاؿ أف أسماء سكر القرآف تكقيفية, كىناؾ أسماء لمقرآف الكريـ مف اجتياد 
الصحابة

(ُ). 

 .كبعضيا مف اجتياد الصحابة  ,أف القكؿ بأف أسماء السكر تكقيفية ,كيرل الباحث

 محور السورة. :ثانياً 

فبدأت بإثبات , كأحكاؿ القيامة ,كالنبكة ,بأصكؿ العقيدة مف التكحيد عتنت السكرةا 
عث كالجزاء يـك , ككقكع البالكحدانية لٌمو عٌز كجٌؿ , كصدؽ القرآف , كصحة رسالة النبي 

 ,, كفندت أضداد ىذه العقائد , كنعت عمى المشركيف عبادة األصناـ كاألكثافمحالة القيامة ال
لكاف العذاب كالنكاؿ , كتكذيبيـ بالبعث كالقيامة , كىددتيـ بما سيمقكف مف أكنسبة الكلد لٌمو 
في  مماك كأكردت السكرة أدلة عمى قدرة الٌمو ككحدانيتو  , مصير بعض المشركيف, في نار جينـ

ختمت السكرة ببياف صفات عباد الرحمف المخمصيف المكقنيف , , الككف البديع مف عجائب صنعو
 .(ِ)كف بو مف أخبلؽ سامية كآداب رضيةكما يتحم

 

 .العالقة بين اسم السورة ومحورىاثالثًا: 

ككؿ اسـ لو مدلكلو الخاص عمى  ,أك أكثر مف اسـ ,قد يككف لمسكرة الكاحدة اسـ كاحد
 كالشعراء. األسماء الكاردة لسكرتي الفرقاف عفكسنتطرؽ لمحديث  ,معاني اآليات في السكرة

                                                
 .ُّٕ, ص: ُانظر: اتقاف البرىاف, تأليؼ: فضؿ عباس, ج:  (ُ)

 .ٖ-ٕ, ص: ُٗالزحيمي, ج: انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, تأليؼ: كىبة  (ِ)
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غير أف أىؿ تكنس يطمقكف عمييا اسـ ,ىك }الفرقاف{ ,لـ يرد لسكرة الفرقاف سكل اسـ كاحد -أ
     (ُ)ف بكممة تبارؾيالسكرت ؾ }تبارؾ الممؾ { البتداءكما يسمكف سكرة المم ,}تبارؾ الفرقاف{

 تتعمؽ  فذكركا عدة معافو  ,كلقد اجتيد العمماء في بياف العبلقة بيف االسـ ك محكر السكرة

 :السكرة بالفرقاف منيا يةسمتبسبب 

  محمد عمى نبيو -ىذا الكتاب المجيد - ,الذم نزؿ الفرقاف ,الفتتاحيا بالثناء عمى اهلل  -ُ
 .(ِ)تعالى هللاكجعمو نذيران لمعالميف الجف كاإلنس مف عذاب  ,كالباطؿالذم فرؽ بو بيف الحؽ 

قاؿ الدكتكر محمد أبك  ,عمى عبده محمد  ,ألف السكرة ابتدأت بذكر تنزيؿ القرآف الكريـ -ِ
 تعالى: اهلل فقاؿ ؟ ألنيا ابتدأت بذكر تنزيؿ القرآف عمى عبده محمد "سميت سكرة الفرقاف زىرة:
  َل اْلُفْرَقاَن َعَمى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن َنِذيرًاَتَباَرَك  .(ّ)(ُ)الفرقاف:  الَِّذي َنزَّ

 .(ْ)ىاكفي آخر  ,ياكفي كسط ,في أكؿ السكرة ,ألف لفظ الفرقاف كرد في السكرة ثبلث مرات -ّ

 عدد آيات السورة. :رابعاً 

 -:اختمؼ العمماء في عدد آيات سكرة الفرقاف عمى قكليف

مثؿ اإلماـ فخر الديف  ,ف عدد آيات سكرة الفرقاف سبع كسبعكف آيةإ قاؿ أكثر العمماء مف -أ
 "كآياتيا سبع كسبعكف آية   كاإلماـ محمد الشربيني قاؿ: (ٔ)كاإلماـ محمد أبك زىرة(ٓ)الرازم 

 

                                                
 .ُّٕ,ص:ُٖج: انظر: التحرير كالتنكير, (ُ)
 .ٓص: ,َُج:  ,التفسير المنير انظر: (ِ)
 .ِّٗٓص: ,ُج: ,انظر: زىرة التفاسير (ّ)
 .ُّٕ, ص:ُٖج: تحرير كالتنكير,انظر: ال (ْ)
 .ّٗ,ص:ِْج: ,تأليؼ: اإلماـ فخر الديف محمد بف عمر الرازم الشافعي ,انظر: مفاتيح الغيب (ٓ)
 .ِّٗٓ, ص:ُج: ,انظر: زىرة التفاسير (ٔ)
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 .(ُ)كثمانمائة كاثناف كسبعكف كممة , كعدد حركفيا ثبلثة آالؼ كسبعمائة كثمانكف حرفان" 

أك  ,فذكر أف عدد اآليات إما سبع كسبعكف آية ,كمف العمماء مف لـ يجـز في عدد اآليات -ب
 (ِ)السعكد يمثؿ اإلماـ أب ,سته كستكف آية

"عدد آياتيا أم  :كما قاؿ اإلماـ األلكسي ,كالراجح أف عدد آيات سكرة الفرقاف سبع كسبعكف آية
 .(ّ)سبع كسبعكف آية ببل خبلؼ " -سكرة الفرقاف

أف عدد آيات سكرة الفرقاف سبع كسبعكف آية تبعان  ,كيرل الباحث بعد المطالعة في كتب التفاسير
 لترجيح أكثر العمماء.

 .مكان نزول السورة :خامساً 

كلكف الخبلؼ كاف    ,أف مكاف نزكؿ سكرة الفرقاف في مكة ,لقد اتفؽ عمماء التفسير في
َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَن   :كىي قكلو تعالى ,في ثبلث آيات مف السكرة

ُيَضاَعْف َلُو اْلَعَذاُب َيْوَم النَّْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقّْ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْمَق َأثَاًما
َعَماًل َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُيَبدُّْل المَُّو َسيَّْئاِتِيْم  َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِملَ  ِإالَّ اْلِقَياَمِة َوَيْخُمْد ِفيِو ُمَياًنا

 (.َٕ-ٖٔ :)الفرقاف َحَسَناٍت َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما

     :ذكر مف قاؿ بمكية السكرة كاممة -أ

 (ٓ)كاإلماـ ابف كثير(ْ)اإلماـ القرطبي ,مف العمماء الذيف قالكا بمكية سكرة الفرقاف

 
                                                

انظر: السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير, تأليؼ: محمد بف أحمد  (ُ)
 .ُِٕ, ص:ِج: ,الخطيب الشربيني

 .ََِ, ص:ٔج: ,السعكدأبك كد( )تفسير أبك السع ,انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ (ِ)
 .َِّ, ص:ُٖج: ,ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني (ّ)
 .ُ, ص:ُّج: ,انظر: الجامع ألحكاـ القرآف (ْ)
 . ِٗ,ص:ٔج: ,انظر: تفسير القرآف العظيـ (ٓ)
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 .كغيرىـ (ُ)كاإلماـ البغكم

 :إال ثبلث آيات ,كمف قاؿ بمكية السكرة -ب

 استثنى   "أف ابف عباس كدليميـ قكليـ: ,كغيرىـ (ّ)كاإلماـ محمد أبك زىرة(ِ),اإلماـ الزمخشرم

المَِّو ِإَلًيا آَخَر َواَل َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع   :كىي قكلو تعالى ,منيا ثبلث آيات نزلت بالمدينة
 .(ْ) (َٕ-ٖٔ)الفرقاف:  َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما}:...إلى قكلو تعالىَيْقُتُمونَ 

}كىال نيشيكرنا{ فيك مكي" ::"مدنية إال مف أكليا إلى قكلو تعالى (ٓ)كقاؿ الضحاؾ -ج
(ٔ). 

كىك قكؿ عمى خبلؼ ما عميو  ,كباقي السكرة مدنية ,أف أكؿ ثبلث آيات مف السكرة مكية :يعني
 .جميكر العمماء

 :الرأي الراجح -د
كأف  أف سكرة الفرقاف نزلت بمكة كاممةن, ,ىك ما عميو جميكر العمماء مف المفسريف 

أىًبي بىزَّةى  ٍبفً  ؿ ما جاء في الصحيح عف اٍلقىاًسـً بدلي آيات مكية, يى ااآليات الثبلثة المختمؼ فيي
بىٍيرو  مىٍيوً  ,أىنَّوي سىأىؿى سىًعيدى ٍبفى جي ٍف قىتىؿى ميٍؤًمننا ميتىعىمٍّدنا ًمٍف تىٍكبىةو فىقىرىٍأتي عى َواَل َيْقُتُموَن النَّْفَس   :ىىٍؿ ًلمى

مىى اٍبًف ( ٖٔ)الفرقاف:الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقّْ  مىيَّ فىقىاؿى فقىاؿى سىًعيده: قىرىٍأتييىا عى عىبَّاسو كىمىا قىرىٍأتىيىا عى
ٍتيىا آيىةه مىدىًنيَّةه الًَّتي ًفي سيكرىًة النٍّسىاءً   .(ٕ)" }ىىًذًه مىكٍّيَّةه نىسىخى

                                                
 .ٖٔ ص: ,ٔج: ,محمد الحسيف بف مسعكد البغكم أبك تأليؼ: ,معالـ التنزيؿ انظر: (ُ)
 .ِٕٔ, ص:ّج: األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ,انظر: الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف  (ِ)
 .ِّٗٓ,ص:ُج: ,زىرة التفاسير انظر: (ّ)
 .ُّّ, ص:ُٖانظر: التحرير كالتنكير, ج: (ْ)
قاؿ الذىبي: كاف يطكؼ  ,الضحاؾ بف مزاحـ البمخي الخراساني, أبك القاسـ: مفسر, كاف يؤدب األطفاؿ ىك: (ٓ)

 (.ُِٓ/ّ,)انظر: األعبلـ: لمزركمي ,عمييـ عمى حمار ! لو كتاب في )التفسير( تكفي بخراساف
 .ْٖٕ-ْٕٕص:  ,ٔج:  ,البحر المحيط (ٔ)
....إلى قكلو يىٍدعيكفى مىعى المًَّو ًإلىينا   } كىالًَّذيفى الى  قكلو تعالى: باب: ,تفسير القرآف كتاب: ,صحيح البخارم (ٕ) رى آخى

 .َّْٗرقـ: ,ُِْص: ,ُْج: ,تعمى }يىٍمؽى أىثىامنا {
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عيا كأسمكبيا ك كمكية السكرة كاضحة مف مكض ,"كقكؿ الجميكر ىك الراجح قاؿ اإلماـ البغكم:
 .(ُ)"كىذا يتفؽ مع الركاية الراجحة كاهلل أعمـ

 .كأغراضيا لبرىنا عمى مكيتيا ,أيضان لك تأممنا أسمكب السكرة
 .(ِ)"كأسمكب السكرة كأغراضيا شاىدة بأنيا مكية" قاؿ ابف عاشكر:

 ما عف خصائص أسمكب السكرة ففييا:أ
يجازىا, كحرارة تعبيرىا ,ًقصر اآليات - -ُ  .(ّ)كتجانسيا الصكتي ,كا 

َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُموا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْمَناُه َىَباًء َمْنُثورًا   :مثاؿ قكلو تعالى
َل اْلَماَلِئَكُة َتْنِزياًل  َيْوَمِئٍذ َخْيٌر ُمْسَتَقرِّا َوَأْحَسُن َمِقياًل   َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء ِباْلَغَماِم َوُنزّْ

 .(ِٔ-ِّ:الفرقاف)اْلُمْمُك َيْوَمِئٍذ اْلَحقُّ ِلمرَّْحَمِن َوَكاَن َيْوًما َعَمى اْلَكاِفِريَن َعِسيرًا 
 

يات إيجاز المعنى بأقؿ يجد فييا مع قصر اآل ,فالمتدبر ألسمكب اآليات في السكرة
كتأمؿ التجانس الصكتي في  ,ألنيـ أىؿ الببلغة كالفصاحة ,كىذا ما يناسب أىؿ مكة, األلفاظ

ٍنثيكرنا{ كالثانية         :فاآلية األكلى تنتيي بقكلو تعالى ,نياية اآليات تجده في غاية الركعة } ىىبىاءن مى
{ كالرابعة } اٍلكىاًفًريفى عىًسيرنا{ فيذا التجانس الصكتي في  ًئكىةي تىٍنًزيبلن { كالثالثة } اٍلمىبلى } كىأىٍحسىفي مىًقيبلن

يجازىااآليات   .يدؿ عمى مكية السكرة ,مع قصر العبارات كا 
 الدعكة إلى أصكؿ اإليماف باهلل كاليكـ اآلخر, كتصكير الجنة كالنار. -ِ

اف البد مف كينكركف يكـ البعث فك ,أىؿ مكة كانكا يتخبطكف في ظممات الشرؾ باهلل تعالى
 كحدانية اهلل  باتلذلؾ كانت اآليات تنزؿ إلث ,كترسيخيا في النفكس ,تصحيح العقيدة
َل اْلُفْرَقاَن َعَمى   :تعالى كلومثاؿ ق ,كعمى إثبات اليكـ اآلخر ,باألدلة كالبراىيف َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

َلُو َشِريٌك َواِت َواأْلَْرِض َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن الَِّذي َلُو ُمْمُك السَّمَ  َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن َنِذيرًا
 .(ِ-ُ:) الفرقاف َوَخَمَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديرًا ِفي اْلُمْمكِ 

                                                
 .َٔص ,ٖمعالـ التنزيؿ, ج:  (ُ)
 .ُّْ,ص: ُٖج:  انظر: التحرير كالتنكير, (ِ)
 .ُّٖص: ,ُج: ,صبحي الصالح تأليؼ: انظر: مباحث في عمـك القرآف, (ّ)
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ِإَذا َرَأْتُيْم ِمْن َمَكاٍن َبْل َكذَُّبوا ِبالسَّاَعِة َوَأْعَتْدَنا ِلَمْن َكذََّب ِبالسَّاَعِة َسِعيًرا   :كقاؿ سبحانو
َذا أُْلُقوا ِمْنَيا َمَكاًنا َضيًّْقا ُمَقرَِّنيَن َدَعْوا ُىَناِلَك ثُُبورًا  َبِعيٍد َسِمُعوا َلَيا َتَغيًُّظا َوَزِفيرًا  اَل  َواِ 

نى العاـ لآليات أنو رده عمى فالمع ,(ُْ-ُُ:) الفرقاف َتْدُعوا اْلَيْوَم ثُُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُُبورًا َكِثيرًا 
 .كىذا األسمكب كاف في العيد المكي ,يـك البعث كعمى منكرم ,المنكريف لكحدانية اهلل تعالى

 .(ُ)مجادلة المشركيف كتسفيو أحبلميـ -ّ
 مثؿ اإلنكار عمى أحقية  ,فمعظـ اآليات في السكرة ىك رد عمى مزاعـ المشركيف الباطمة

َوَقاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسوِل َيْأُكُل   :تعالى حكايةن عف مزاعـ المشركيف كلومثاؿ ق ,بالرسالة النبي 
َأْو ُيْمَقى ِإَلْيِو َكْنٌز َأْو َتُكوُن  الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اأْلَْسَواِق َلْواَل ُأْنِزَل ِإَلْيِو َمَمٌك َفَيُكوَن َمَعُو َنِذيرًا 
اْنُظْر َكْيَف َضَرُبوا َلَك اأْلَْمثَاَل  َلُو َجنٌَّة َيْأُكُل ِمْنَيا َوَقاَل الظَّاِلُموَن ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ َرُجاًل َمْسُحورًا

َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَك   :بقكلو فرد اهلل تعالى عمييـ  ,{ٗ-ٕ:الفرقاف} َفَضمُّوا َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل 
ْتَنًة ِمَن اْلُمْرَسِميَن ِإالَّ ِإنَُّيْم َلَيْأُكُموَن الطََّعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اأْلَْسَواِق َوَجَعْمَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض فِ 

 .(َِ:)الفرقاف َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصيرًا
َوَقاَل   :قاؿ تعالى حكاية عف المشركيف ,ي اعتراضيـ عمى نزكؿ القرآف مفرقان ف ,مثاؿ آخر

َل َعَمْيوِ  َكَذِلَك   :بقكلو عمييـفرد اهلل تعالى  ,(ِّ)الفرقاف:اْلُقْرآُن ُجْمَمًة َواِحَدةً  الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزّْ
 .( ّّ:)الفرقافِلُنَثبَّْت ِبِو ُفَؤاَدَك َوَرتَّْمَناُه َتْرِتياًل 

أنو مف فأسمكب اآليات كاضح في  ,فاألمثمة كثيرة في سكرة الفرقاف عمى إبطاؿ دعكل المشركيف
 .كاهلل أعمـ ,خصائص األسمكب المكي

 
 وما بعدىا من السور. ,مع ما قبميا ,مناسبة سورة الفرقان :المطمب الثاني

 أواًل: مناسبة سورة الفرقان مع ما قبميا )سورة النور(.
فألفاظ اآليات في السكرتيف  ,ف مف المناسبة بيف السكرتيف أنيما مكيتافإنقكؿ  بدايةن 

يجازىا ,متشابية في قكة العبارات  .كا 
  كالعبلقة بيف آخر سكرة النكر ,لقد تحدث بعض العمماء عف المناسبة بيف السكرتيف

  كمف ىذه المناسبات: ,ككأف السكرتيف كحدة كاحدة ,كأكؿ سكرة الفرقاف

                                                
 .ُّٖص: ,ُج: ,ي الصالحصبح تأليؼ: مباحث في عمـك القرآف, انظر: (ُ)
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َواِت ِفي السَّمَ  َأاَل ِإنَّ ِلمَِّو َما :تعالى بقكلو سكرة النكر جاءت الخاتمة في آخر -ُ
ٍمًع اٍلعىالىـً كىاًت كىاأٍلىٍرضى عً ًإفَّ السَّمى  ,(ْٔ)النكر:َواأْلَْرضِ  كىىيكى تىعىالىى مىاًلؾي السَّمىاكىاًت  ,بىارىةه عىٍف جى

ءً  ٍيًر اٍلعيقىبلى مىا ًفيًيمىا ًمٍف غى ًء  كى لىوي كيؿُّ مىٍف ًفيًيمىا ًمفى اٍلعيقىبلى ًمكيييمىا , كى مى فالكؿً ممؾه هلل  ,كىاأٍلىٍرًض كى
َلُو  الَِّذي  :كتعالى كبدأ سكرة الفرقاف بتفصيؿ ما ختـ فيو سكرة النكر حيث قاؿ سبحانو ,تعالى

  َواِت َواأْلَْرِض َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشِريٌك ِفي اْلُمْمِك َوَخَمَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه ُمْمُك السَّمَ 
أف اهلل تعالى لو ممؾ السماكات كاألرض كما فييما, كأنو  :كخبلصة المعنى ,(ُ)(ِ)الفرقاف: َتْقِديرًا

 .سبحانو خمؽ كؿ شيءو فقدره تقديران 
 " أف اهلل تعالى قدر حجمو كشكمو,:حكؿ دقة كتقدير خمؽ اهلل تعالى رحمو اهلليقكؿ سيد قطب 

كقدر تناسقو مع غيره مف أفراد ىذا الكجكد  ,كقدر زمانو كمكانو ,كقدر كظيفتو مف عممو
كأنو ىك الخالؽ المدبر ليذا  ,فتركيب ىذا الككف يدعك إلى اإلقرار بكحدانية اهلل تعالى .(ِ)الكبير"

َوَخَمَق ُكلَّ { :في معنى قكلو تعالى ,يقكؿ ابف كثير رحمو اهلل ,الككف العجيب سبحانو كتعالى
كؿ شيء مما سكاه مخمكؽ مربكب , كىك خالؽ كؿ شيء كربو كمميكو  أم:"} َشْيٍء َفَقدََّرُه َتقديراً 

ليو ككؿ شيء تحت قيره  .(ّ) كتدبيره كتقديره كتسخيره, ,كا 
 

 أف اهلل تعالى لما ذكر كجكب مبايعة المؤمنيف ,كجو آخر في مناسبة السكرة لما قبميا -ِ
كحذر مف يخالؼ أمره كذكر  ,أكامرهأمرىـ بالتزاـ  كأنيـ إذا كانكا معو في أمر جامع ,لمرسكؿ 

كأنو تعالى عالـ بما ىـ عميو كمجازييـ عمى ذلؾ  فكاف ذلؾ غاية  ,أف لو ممؾ السمكات كاألرض
 النقائص بأنو تعالى منزه في صفاتو عف ,ناسب أف يفتتح سكرة الفرقاف ,في التحذير كاإلنذار

َل اْلُفْرَقانَ  كمف خيره أنو  ,كثير الخير منذران ليـ فكاف في ذلؾ إطماع في   رسكلوعمى َنزَّ
 .(ْ)خيره كتحذيره مف عقابو

 اهلل  ختـ"لما  :أيضان ىناؾ كجو آخر في المناسبة بيف السكرتيف ذكره اإلماـ البقاعي حيث قاؿ -ّ
                                                

 .ُُّص: ,تأليؼ: جبلؿ الديف السيكطي ,انظر: أسرار ترتيب القرآف (ُ)
 .ِٖٔٓ , ص:ٓ ج: ,في ظبلؿ القرآف (ِ)
 .ّٗ, ص:ٔتأليؼ: ابف كثير, ج: ,تفسير القرآف العظيـ (ّ)

 المثانيير القرآف العظيـ كالسبع ركح المعاني في تفسك  ,ْٖٕ, ص:ٔج:  ,تفسير البحر المحيط انظر: (ْ)
 .ُّّٖص: ,ٕج: ,سعيد حكا تأليؼ:  األساس في التفسير, ك َِّ, ص: ُٖج:
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كالتيديد لمف تجاكز  كتعظيـ الرسكؿ, بسعة الممؾ كشمكؿ العمـ, -أم سكرة النكر-تمؾ تعالى
 فقاؿ ىك برىاف عميو-مع ككنو أضخـ منو بمثؿ ذلؾ عمى كجو, -سكرة الفرقاف -افتتح ىذه الحد,

 .(ُ)أم ثبت ثبكتان مع اليمف كالخير الذم سبقت الرحمة الغضب" }تبارؾ {:سبحانو
أف سكرة النكر ختمت بأف اهلل تعالى مالؾ جميع ما في السماكات  ,كمف المناسبة بيف السكرتيف

كلد كال  مف غير ,الفرقاف بتعظيـ اهلل الذم لو ممؾ السماكات كاألرضك ابتيدئت سكرة  كاألرض,
 شريؾ في الممؾ.

 الفرقاف كأباف مطمع سكرة ,كأف اهلل تعالى أكجب في أكاخر سكرة النكر طاعة أمر النبي 
 .(ِ)كىك ىذا القرآف العظيـ الذم يرشد العالـ ألقـك الطريؽ  ,األمةلدستكر  ان كصف

 كىي: ,أنكاع مف دالئؿ التكحيد ةأف سكرة النكر تضمنت ثبلث ,السكرتيفكمف المناسبة بيف 
 أحكاؿ السماء كاألرض. -أ

أياـ خمؽ السماكات كاألرض في ستة  كما فيو مف ,فاهلل سبحانو كتعالى ىك المبدع ليذا الككف
لخمؽ آثار فييا مف  كخمؽ األرض كما ,كتعاقب الميؿ كالنيار ,كزيف السماء بالبركج لنيتدم بيا

 .اإلنساف

 .كتككيف الثمج كالبرد ,اآلثار العمكية مف إنزاؿ المطر -ب
مف بخار الماء  , بعد أف يتككفالسحاب أكؿ ما ينشئ بعضو إلى بعضإنو تعالى يسكؽ بقدرتو 

, ثـ يجعؿ بعضو متراكما فكؽ كاحدة, ثـ يجمع ما تفرؽ مف أجزائو في كحدة الصاعد مف البحار
, ثـ يسكؽ ذلؾ السحاب بالرياح سحاب عاؿ في طبقات الجك الباردة بعض , حتى يتككف منو

كىكذا ينزؿ , , ثـ ينزؿ المطر مف خبلؿ السحابلمكاف الذم يريد إنزاؿ المطر فيوالمكاقح إلى ا
, كما ينزؿ الثمج كالبرد بحسب نسبة لسحب المتكاثفة التي تشبو الجباؿالٌمو المطر مف طبقات ا
 .رة المتصاعدةتأثير البركدة في األبخ

 
 
 

                                                
 .   َِٗص:  ,ٓج: ,اإلماـ برىاف الديف أبك الحسف البقاعي تأليؼ: ,نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر (ُ)
 .ٔ-ٓص: َُج: ,في العقيدة كالشريعة كالمنيجانظر: التفسير المنير  (ِ)
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 أحكاؿ الحيكانات. -ج
كأنو سبحانو خمؽ  ,ختبلؼ أشكاليا كألكانيا كحركاتياحكاؿ الحيكانات عمى األ فالمتأمؿ  

ىك النطفة التي يحمميا المني  ,التي تدب عمى األرض مف ماء كاحد كؿ أنكاع الحيكانات
 ى في منييا.الحيكاني الذم تمقح بو بكيضة األنث

, فمنيا مف يمشي زحفا عمى بطنو بانقباض عضبلت البطف كانبساطيا الحيكانات كثيرةكأنكاع 
كمنيا مف  كمنيا مف يمشي عمى رجميف كاإلنساف كالطير, ,كالحيات كاألسماؾ كسائر الزكاحؼ

 .يخمؽ بقدرتو ما يشاء يمشي عمى أربع كاألنعاـ كسائر كحكش البر, كالٌمو 
كاختبلؼ  ,كمد الظؿ ,الدالة عمى التكحيد ,جممةن مف المخمكقاتكأيضان ذكر في سكرة الفرقاف 

األناسي فأكمؿ  كالرياح كالماء كاألنعاـ ك ,كىذا ناتج عف حركة األرض حكؿ نفسيا ,كالنيار الميؿ
كشمؿ آخر  مف الدالئؿ عمى كحدانية الخالؽ  ,في سكرة الفرقاف ما ابتدأ بو في سكرة النكر

, مالؾ الممؾ كافتتحت سكرة الفرقاف بالثناء عمى الٌمو ,ؿ القضاءسكرة النكر الكبلـ عمى فص
 .(ُ)كصاحب السمطاف المطمؽ

 

 :أىم النتائج
مكضع فصؿ في مكضع جمؿ في فما أي  ,إف السكرتيف عبارة عف منظكمة كاحدة متكاممة -ُ

كبيذا  ,في ترابط المعنى ككحدة اآليات ,كالتتمة ليا ,آخر, فسكرة الفرقاف بالنسبة لسكرة النكر
كما بينو العمماء سابقان  فالقرآف العظيـ كتابه أحكمت آياتو  ,كجو المناسبة بيف السكرتيف يظير

 مف لدف حكيـو خبير.
 مناسبة سورة الفرقان مع ما بعدىا)سورة الشعراء(. ثانيًا:

ف السكرتيف متقاربة يغمب أنيما مكيتاف كألفاظ اآليات بي ,المناسبة بيف السكرتيف مف
لذا سكؼ  ,كتحقيؽ اإليماف باليكـ اآلخر ,في تثبيت العقيدة في النفكس ,عمييما األسمكب المكي

 .يتطرؽ الحديث عف كجو المناسبة بيف السكرتيف كما ذكرىا عمماء التفسير
َفَقْد َكذَّْبُتْم َفَسْوَف   :"كمناسبة أكليا آلخر ما قبميا أنو قاؿ تعالى :رحمو اهلل قاؿ أبك حياف -ُ

, كككنيـ كذبكا بالحؽ , لما عمى ككنيـ لـ يؤمنكا حذرىـ رسكؿ )ٕٕالفرقاف:(  َيُكوُن ِلزَاَما

                                                
 .ٕ, ص:َُج: ,المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيجانظر: التفسير  (ُ)
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, أكعدىـ في أكؿ )ٕٕالفرقاف:)  َفَسْوَف َيُكوُن ِلزَاَما  :جاءىـ كلما أكعدىـ في آخر السكرة بقكلو
 (ُ) )ٔالنكر:(  َفَسَيْأِتيِيْم َأْنَباُء َما َكاُنوا ِبِو َيْسَتْيِزُئونَ   :ىذه فقاؿ في إثر إخباره بتكذيبيـ

فسكؼ يأتيو عاقبة تكذيبو مف  أف مف كذب بالحؽ كاستكبر, فالعبلقة بيف السكرتيف كاضحة,
 .العذاب األليـ

 ىك بعد أف فرؽ اهلل بيف الديف الحؽ كالمذىب ,كجو آخر مف كجكه المناسبة بيف السكرتيف -ِ
ختـ بتشديد  كأنو عـ برسالتو جميع الخبلئؽ كفضؿ عباد الرَّحمف عف عباد الشيطاف, ,الباطؿ

ككاف حيف نزكليا لـ يسمـ  )ٕٕالفرقاف:) }فقد كذبتـ {اهلل تعالى: بعد أف قاؿ ,اإلنذار ألىؿ اإلدبار
نزاؿ البطش بيـ, ,فدؿ ذلؾ عمى قرب ىبلكيـ ,قميؿ منيـ إال عدـ كحتى ال يظف ظاف أف  كا 

 اآليات العالية المراـ, :أم} تمؾ {أزاؿ ذلؾ سبحانو أكؿ ىذه فقاؿ: إسبلميـ لنقص في البياف,
ءايات {المؤلفة مف ىذه الحركؼ التي تتناطقكف بيا ىي  الجائزة عمى أعمى مراتب التماـ,

 .(ِ) الكتاب{

كنستطيع أف  ,كلقد أطاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي في الحديث عف المناسبة بيف السكرتيف
  -:نمخص كبلمو في بياف المناسبة بيف السكرتيف مف ناحيتيف

بحسب ترتيبيا  ناحية المكضكع, ففييا تفصيؿ لما أجمؿ في الفرقاف مف قصص األنبياء, -أ
ككاف في  كىذا سر لطيؼ يجمع بيف السكرتيف فبدأ بقصة مكسى, المذككر في تمؾ السكرة,

 .(ّ)كقـك شعيب كقكـ لكط ,ففصمت ىنا قصة إبراىيـ ,كثيرةالفرقاف إشارة إلى قركف بيف ذلؾ 
َتباَرَك   :ف بتمجيد القرآف العظيـ في قكلو تعالىيفقد بيدئت كمتا السكرت ,كمف ناحية البداية -ب

َل اْلُفْرقانَ   (.ِالشعراء:) ِتْمَك آياُت اْلِكتاِب اْلُمِبينِ  :كقاؿ في الشعراء(ُ)الفرقاف: الَِّذي َنزَّ
الخالي مف النقائص كىك الكتاب  ,فكمتا السكرتيف بدأت بمدح القرآف الكريـ المبارؾ المقدس

 .(1ٔالقمر:)َوَلَقْد َيسَّْرَنا اْلُقْرآَن ِلمذّْْكِر َفَيْل ِمْن ُمدَِّكر  :الكاضح البيف السيؿ مثؿ قكلو تعالى

                                                
 .ُٖٓص:  ,ٕج: ,البحر المحيط تفسير (ُ)
 .ّْْص: ,ٓج: ,انظر: نظـ الدرر (ِ)
 .ُُٖص:  ,َُج  انظر: التفسير المنير, (ّ)
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ختمت الفرقاف بكعيد المكذبيف  فإف خاتمة كمتا السكرتيف متشابية , فقد  ,كمف ناحية النياية -ج
لشعراء , كختمت ا, كأنيـ يمركف مر الكراـ بالمغكسىبلمان لمجاىميف :ككصؼ المؤمنيف بأنيـ يقكلكف

, كالرضا عف الشعراء المؤمنيف الذيف يعممكف الصالحات كيذكركف الٌمو بتيديد الظالميف المكذبيف
 .(ُ)كثيرا , كينتصركف ممف ظمميـ

 
 أىم النتائج:

 ,ككاضح فنياية سكرة الفرقاف ييختتـ بتيديد المكذبيف ,إف مناسبة خاتمة السكرتيف متشابو -ُ
كالرضا عف الشعراء ييختتـ بتيديد الشعراء الكذابيف كنياية سكرة الشعراء  ,كبمدح المؤمنيف

 .المؤمنيف
زمف النزكؿ كقكة  كفي في ترابط المعاني, ,كالعبلقة بيف السكرتيف ,بيذا يتبيف لنا كجو المناسبة

 .سكرة الشعراء مكممة لما لـ ييذكر في سكرة الفرقاف دالعبارات كتع

 المبحث الثاني: بين يدي سورة الشعراء.

 كفيو مطمباف: 

, وعدد آياتيا والعالقة بين االسم ومحور السورة, ومحورىا, المطمب األول: أسماء السورة,
 ومكان نزوليا.

 .ذكر أسماء السورة :أوالً 

حيث جاء في بطكف  ,السكر القرآنية التي يطمؽ عمييا أكثر مف اسـ سكرة الشعراءمف 
 :كتب التفاسير أف سكرة الشعراء يطمؽ عمييا عدة أسماء منيا

" سكرة الشعراء كقع في تفسير اإلماـ  مالؾ :قاؿ اإلماـ السيكطي رحمو اهلل ,سكرة الجامعة -ُ
 .(ِ)تسميتيا بسكرة الجمعة "

                                                
 .ُُٖ, ص: َُج  انظر: التفسير المنير,(ُ)
 .ُْٗ,ص:ُج: ,اإلتقاف في عمـك القرآف, لمسيكطي (ِ)
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 عمييا اسـ سكرة طسـ.كيطمؽ  -ِ
أف طسـ ىك اسـ لسكرة  :, أم(ُ)اسـ لمسكرة" نقمو اإلماـ البغكم في تفسيره قاؿ:" كقاؿ مجاىد:

 .(ِ)كبو قاؿ ابف عاشكر رحمو اهلل ,الشعراء

 .كىي في القرآف الكريـ تسمى سكرة الشعراء - ّ

 محور السورة. :ثانياً 

كتبشير المؤمنيف , كبياف ىدفو في اليدايةآف الكريـ الكبلـ عف القر  ابتدأت السكرة 
نذار الكافريف الذيالصالحيف بالجنة ثبات إنزاؿ القرآف ف ال يؤمنكف باآلخرة بسكء العذاب, كا  , كا 

النباتات , كاالستدالؿ بخمؽ ف إعراض قكمو عف اإليماف برسالتو, كتسميتو ععمى النبي كحيان 
يف , مبتدئة ة المكذبظى عً مع أقكاميـ لً  ياء ثـ أكردت قصص األنب, عمى كجكد الٌمو كتكحيده
ٌمو , كتأييده باآليات كمحاكرتو مع فرعكف الجبار كقكمو في شأف تكحيد ال بقصة مكسى كمعجزاتو 

يماف السحرة برب مكسى كىاركف , ثـ تمتيا قصة إبراىيـ الخم البٌينات  يؿ مع أبيو كقكمو عبدة كا 
ثباتو كحدانية الٌمو األكثاف , بطالو عبادتيا , كا  نكح , كىكد , » بعدىا قصص ثـ جاء , كا 
كما فييا مف حمبلتيـ العنيفة ضد الكثنية , كالفساد الخمقي  « كلكط  كشعيب  كصالح 
كأعقب , ة العتاة بأنكاع رىيبة مف العذاب, كنياية الجبابر اعي  كبياف عاقبة التكذيب لمرسؿكاالجتم

ب العالميف ال مف خاتمة كبدء السكرة بإثبات ككف القرآف العظيـ كحيا كتنزيبل مف ر ذلؾ جعؿ ال
رسكؿ مف الٌمو لتبميغ رسالتو إلى عشيرتو كاألمـ جميعا , ليس   كأف محمدان  ,كبلـ الشياطيف

بكاىف كال شاعر , كأنو مف سبللة المكحديف , كبراءتو مف أفعاؿ المشركيف , كالرد عمى افترائيـ 
عبلميـ بأف الكزعم غاكيف يـ أف القرآف مف تنزؿ الشياطيف التي تتنزؿ عمى كؿ أٌفاٌؾ أثيـ , كا 

 .(ّ)كليسكا المؤمنيف الصمحاء المجاىديف الضاليف ىـ أتباع الشعراء 
 
 

                                                
 .َُِ,ص:ٔج: ,التنزيؿمعالـ  (ُ)
 .ٖٗ,صُٗج انظر: التحرير كالتنكير, (ِ)
 .َُِ, ص:ُٗج:  انظر التفسير المنير, (ّ)
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 العالقة بين اسم السورة ومحورىا.ثالثًا: 

لعميا أكؿ سكرة جمعت ذكر الرسؿ أصحاب الشرائع المعمكمة  ,فعبلقة اسـ السكرة بالجامعة -أ
 .(ُ)المحمدية الةإلى الرس

 .فالظاىر ألف بداية السكرة بيذه األحرؼ طسـ ,كعف سبب تسميت السكرة باسـ طسـ -ب

 :فقد ذكر العمماء عدة أسباب منيا ,كأما عف عبلقة اسـ السكرة بالشعراء -ج

   (ِ) (ِِْ )الشعراء:َيتَِّبُعُيُم اْلَغاُوون َوالشَُّعرَاءُ :قكلو تعالى في اءألف في آخر السكرة ًذكري الشعر -ُ

 .(ّ)التي انفردت بذكر كممة الشعراء ,ألنيا السكرة الكحيدة ,كقيؿ سميت بسكرة الشعراء -ِ

تمت بو مف المقارنة بيف الشعراء  ," سميت سكرة الشعراء كقاؿ الدكتكر كىبة الزحيمي:-ّ لما خي
ِإالَّ  :إلى قكلو َوالشَُّعراُء َيتَِّبُعُيُم اْلغاُووَن   :الضاليف كالشعراء المؤمنيف في قكلو سبحانو

اِلحاتِ  الذيف زعمكا أف بقصد الرد عمى المشركيف  (ِِٔالشعراء: ) الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ
 .(ْ), كأف ما جاء بو مف قبيؿ الشعر" كاف شاعران   محمدان 

 اكىـ أىؿ الفصاحة كالبياف فمف أيف لو بيذ ,أميان  كاف المشرككف يعممكف أف النبي ف
مثؿ الكليد بف  ,كىذا باعتراؼ مف فصحائيـ ,الكبلـ الذم عجزكا عمى أف يأتكا بآية مف مثمو

يقكؿ بأف ىذا  حيث رد عمى مف العرب مثؿ أنيس كباعتراؼ مف شعراء ,المغيرة  كعتبة بف ربيعة
"تاهلل لقد كضعت قكلو عمى أقراء الشعر فمـ يمتئـ عمى لساف أحد  كلقد سمعت  :فقاؿ الكبلـ شعره 
نيـ لكاذبكف إنو كاهلل  ,فما ىك بقكليـ ,قكؿ الكينة  .(ٓ)لصادؽ كا 

 كمف ناحية اليجاء ,مف ناحية األغراض ,فأسمكب القرآف الكريـ يختمؼ عف أسمكب الشعر
                                                

 .ُِْٓ, ص:َُج: زىرة التفاسير, انظر: (ُ)
 .ُِْٓ, ص:َُزىرة التفاسير,ج: انظر: (ِ)
 .ٖٗص: ,ُٗج: ,انظر: التحرير كالتنكير (ّ)
 .ُُٖ,ص:ُٗالتفسير المنير,ج: (ْ)
 .ْْٗ,ص:ُج: ,تأليؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي ,السيرة النبكية: انظر (ٓ)
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 .(ُ)كمف ناحية الغزؿ ,كمف ناحية الكظيفة كمف ناحية الكصؼ, ,كمف ناحية الفخر

َواَل ِبَقْوِل َكاِىٍن َقِمياًل َما َتَذكَُّروَن  َوَما ُىَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقِمياًل َما ُتْؤِمُنوَن   قاؿ اهلل تعالى:
 ََتْنِزيٌل ِمْن َربّْ اْلَعاَلِمين  الحاقة(:ُْ-ّْ.) 
 

 عدد آيات السورة. :رابعاً 

نقبلن  ,مائتاف ك سبع كعشركف آية ,أكثر عمماء التفسير عمى أف عدد آيات سكرة الشعراء
 ,كسبع كعشركف آية في الككفي "كعدد آياتيا مائتاف(ِ):قاؿ ,عف اإلماـ الطبرسي

 كأىؿ المدينة. كأىؿ الشاـ, أىؿ الككفة, :أم ,(ّ)كالمدني". كالشامي
 ,(ْ)كعشركف أك كسته  ,مائتاف كسبع كعشركف ,ذكر أف آيات السكرة المفسريف,لكف ىناؾ بعض 
عدد آياتيا مائتيف كستان  كأىؿ البصرة, كأىؿ مكة, "كقد جعؿ أىؿ المدينة, قاؿ ابف عاشكر:

كعشريف آية"يمائتآياتيا كأىؿ الككفة  أىؿ الشاـ, عدَّ ك  ,كعشريف كىي ألؼ كمائتاف (ٓ)ف كسبعا ن
  .(ٔ)آالؼ كأربعكف حرفان  ةكخمس كممة,كتسع كتسعكف 

أف سخر لو  ,كمف حفظ اهلل تعالى ليذا الكتاب ,مف التبديؿ كالتحريؼ ,فيذا القرآف العظيـ محفكظ
ِإنَّا  في قكلو تعالى:  فكصفو سبحانو كتعالى بأنو محفكظ ,كما يحفظ معانيو ,مف يحفظ حركفو

نَّا َلُو  كحفظ  ,كالتبديؿ ,كحفظو مف الزيادة كالنقصاف (,ٗ)الحجر: َلَحاِفُظونَ َنْحُن َنزَّْلَنا الذّْْكَر َواِ 
 ,كأقاـ لو مف يحفظ حركفو مف الزيادة ,معانيو مف التحريؼ كما حفظ ألفاظو مف التبديؿ

                                                
 .ُٕص: ,د: زكريا الزميمي\ك أ ,عصاـ زىد د:\تأليؼ: أ ,انظر: أساليب البياف في القرآف كالسنة (ُ)
مف أجبلء اإلمامية  ,مفسر محقؽ لغكم ,أميف الديف أبك عمي ,ىك: الفضؿ بف الحسيف بف الفضؿ الطبرسي (ِ)

كتاج  لبياف في تفسير القرآف كالفرقافكمجمع ا ,نسبتو إلى طبرستاف لو عدة مصنفات مثؿ: جكامع الجكامع
 .ُْٖص: ,ٓانظر: األعبلـ لمزركمي ج:  ,المكاليد كغيرىا تكفي في سبزكار , كنقؿ إلى المشيد الرضكم

 .ٕٓص:,ُٗركح المعاني لؤللكسي, ج:  (ّ)
 .ٖٔ,ص:ُّج: امع ألحكاـ القرآف,انظر: الج (ْ)
 .َٗ,ص:ُٗج: التحرير كالتنكير, انظر: (ٓ)
 .ُص: ,ُج: تأليؼ: عبد القادر مبلحكيش, ,بياف المعاني انظر: (ٔ)
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التي حرفيا أىؿ  آف الكريـ ليس مثؿ الكتب السابقةفالقر  ,كالنقصاف كمعانيو مف التحريؼ كالتغيير
 لكتاب الخالد إلى يـك القيامة.ا إنما ىك ,سابقةاألىكاء مف األمـ ال

محاكالت المشركيف كالنصارل كالييكد, مف أجؿ تحريؼ, كتبديؿ, كتغيير أحكاـ القرآف فرغـ 
كىيأ ليذا القرآف  ,إلى يكمنا ىذا, إال أف اهلل تعالى أبطؿ كيدىـ الكريـ كآياتو, منذ عيد النبي 

 أسبابان تحفظو مف الضياع كالتحريؼ.

 مكان نزول السورة. :خامساً 

نيا مكية إال إقاؿ العمماء  بعضك  إلى أف سكرة الشعراء كميا مكية, ,ذىب بعض العمماء 
 أربع آيات أك خمس آيات في آخرىا.

استنادا إلى قكؿ  ,كغيرىـ ,, كاإلماـ األلكسي(ِ), كابف كثير(ُ)اإلماـ القرطبي  مف قاؿ بمكيتيا:
 .(ّ)"إطبلؽ القكؿ بمكيتيا " :ابف عباس كعبد اهلل بف الزبير 

  .(ْ)بمكيتيا إال أربع آيات أك خمس, اإلماـ الزمخشرم كمف الذيف قالكا:

اآلية  ةمدني-أم سكرة الشعراء-:"منيا كمقاتؿ قتادة, استنادان إلى قكؿ ,كغيرىـ(ٓ)كاإلماـ البغكم
أََلْم َتَر َأنَُّيْم ِفي ُكلّْ  َوالشَُّعرَاُء َيتَِّبُعُيُم اْلَغاُووَن   :ىقكلو تعال كىي ,الشعراءالتي يذكر فييا 

اِلَحاِت َوَذَكُروا المَّوَ  َوَأنَُّيْم َيُقوُلوَن َما اَل َيْفَعُموَن َواٍد َيِييُمونَ    ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُموا الصَّ

 .(ِِٕ-ِِْالشعراء:)ِمْن َبْعِد َما ُظِمُموا َوَسَيْعَمُم الَِّذيَن َظَمُموا َأيَّ ُمْنَقَمٍب َيْنَقِمُبون َكِثيرًا َواْنَتَصُروا

 

                                                
 .ٖٔ,ص:ُّانظر: الجامع ألحكاـ القرآف,ج: (ُ)
 .ُّٓ, ص:ٔج: ,انظر: تفسير القرآف العظيـ (ِ)
 .ٕٓ, ص:ُٗج: ,لؤللكسي ,ركح المعاني (ّ)
 .َّٓ, ص:ّج: , الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿانظر:  (ْ)
 .َُُ, ص: ٔج:  ,انظر: معالـ التنزيؿ (ٓ)
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 .(ُ) (ُٕٗ)الشعراء: َأَوَلْم َيُكْن َلُيْم آَيًة َأْن َيْعَمَمُو ُعَمَماُء َبِني ِإْسرَاِئيلَ   كقكلو تعالى:

 :الرأي الراجح

حجتيـ أف الشعراء كانكا في  ,اآليات التي يذكر فييا لفظ الشعراءإف الذيف قالكا بمدنية 
 ىـ مف مكة المكرمة. الغاكيفألف الشعراء  ,فيذا قكؿه فيو نظر ,المدينة كليس في مكة

كرد عمى القائميف بأف آخر السكرة مدنية  ," سكرة الشعراء مكية كميا" :يقكؿ اإلماـ ابف عاشكر
كاف  :"كأقكؿ فقاؿ: ككعب بف مالؾ  ,كابف ركاحة ,بف ثابتمثؿ حساف  ,لذكر لفظ الشعراء

ء بنت حىرب زكجي أبي ليب كالعكرا ,منيـ النضر بف الحارث مكة ييجيكف النبي شعراء 
اء المدينة قد أسممكا قبؿ ككاف شعر  ,كالشعراء يتبعيـ الغاككف , كىـ المراد بآيات كنحكىما
قكؿ مقاتؿ في أف  ىعم كردن  الحبشة الذيف ىاجركا إلى, ككاف في مكة شعراء مسممكف مف اليجرة

نزلت بالمدينة ألف  (ُٕٗالشعراء:) أولم يكن ليم آيًة أن يْعَمَمو عمماء بني إسرائيل :قكلو تعالى
ى كقكع مخالطة "كال يخفى أف الحجة ال تتكقؼ عم :فقاؿ ,مخالطة بني إسرائيؿ كانت بعد اليجرة

ُقْل َكَفى  : القرآف مثؿ ىذه الحجة في آيات نزلت بمكة, مثؿ قكلو؛ فقد ذكر عمماء بني إسرائيؿ
 .(ِ)كىي مكية النزكؿ" ,(ّْ)الرعد: ِبالمَِّو َشِييًدا َبْيِني َوَبْيَنُكْم َوَمْن ِعْنَدُه ِعْمُم اْلِكتَاِب 

ككاف ألىؿ  ," كشأف عمماء بني إسرائيؿ مشيكر بمكة كبعد أف استدؿ عمى قكلو بعدة آيات قاؿ:
في قكلو  بيف ذلؾ كما  كمراجعة بينيـ في شأف بعثة محمد ,بلت مع الييكد بالمدينةمكة صً 
وُح ِمْن َأْمِر َربّْي  تعالى: وِح ُقِل الرُّ كلذا فالذم نكقف بو أف  ,( ٖٓاإلسراء:)َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّ

 .(ّ)السكرة كميا مكية النزكؿ "
تبعان لما عميو جميكر العمماء مف   ,إف سكرة الشعراء كميا مكية النزكؿ :رأم الباحث

كقكة األلفاظ  ,مف ًقصر اآليات ,المفسريف كما في اآليات مف طابع خصائص األسمكب المكي
يجازىا  كىك األكجو كاألظير  .كا 

                                                
 .ٖٔ, ص: ُّج: انظر: الجامع ألحكاـ القرآف, (ُ)
 .َٗص:  ,ُٗج:  ,التحرير كالتنكير (ِ)
 .َٗص:  ,ُٗج: ,التحرير كالتنكير (ّ)
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 وما بعدىا من السور. مناسبة سورة الشعراء مع ما قبميا, :المطمب الثاني

 مناسبة سورة الشعراء مع ما قبميا)سورة الفرقان(. أواًل:

في  ,بما يغني عف تكرار المكضكع قد سبؽ الحديث عف المناسبة بيف السكرتيف,
 أم سكرة الشعراء.-المناسبة بيف سكرة الفرقاف كالتي بعدىا

 

 مناسبة سورة الشعراء مع ما بعدىا)سورة النمل(. ثانيًا:

فكمتا السكرتيف  ,كىناؾ تشابو في الخطاب ,كسكرة الشعراء مكيتاف ,إف سكرة النمؿ
 .كعمى إثبات أف القرآف مف عند اهلل تعالى ,تعالجاف قضية تكحيد اهلل عز كجؿ

حيث زاد سبحانو في سكرة  ,أف سكرة النمؿ كالتتمة لسكرة الشعراء ,كمف المناسبة بيف السكرتيف
كقد كقع فييا إذ قاؿ  ,أبسط مما ىي قبؿ صة لكط كبسط فييا ق ,النمؿ ذكر داككد كسميماف

 كذلؾ كالتفصيؿ  (ٕ)النمؿ:...ِإنّْي آَنْسُت َنارًا َسآِتيُكْم ِمْنَيا ِبَخَبرٍ  :مكسى ألىمو
كقد  ,(ُِالشعراء:)اْلُمْرَسِمينَ  َفَوَىَب ِلي َربّْي ُحْكًما َوَجَعَمِني ِمنَ   :فيما قبؿكتعالى لقكلو سبحانو 
كعمى تسميتو لمنبي  ,مف السكرتيف عمى ذكر القرآف كككنو مف اهلل تعالياشتمؿ كؿ 

(ُ). 
 

َوَما َتَنزََّلْت   :حيث قاؿ في سكرة الشعراء ,أف المناسبة بيف السكرتيف كاضحة ,كذكر أبك حياف
نَُّو َلَتْنِزيُل َربّْ اْلَعاَلِمينَ   :كقبمو قاؿ ,(َُِ)الشعراء: ِبِو الشََّياِطينُ  كقاؿ في ( ُِٗ)الشعراء:  َواِ 
 ,(ِ)أم الذم ىك تنزيؿ رب العالميف (ُ:)النمؿطس ِتْمَك آَياُت اْلُقْرآِن َوِكتَاٍب ُمِبينٍ  :سكرة النمؿ

 بو شياطيف اإلنس مف السحرة كلـ تأتً  ,نزؿ مف عند اهلل تعالى ,أم ىذا الكتاب المبيف الكاضح

بؿ ىك كبلـ رب العالميف  نزؿ بو الكحي  ,كال مف عند شياطيف الجف ,الغاكيفكالشعراء 
 . إلى النبي محمد  ,جبريؿ

  

                                                
  .َٗ,ص:ُٗج:  التنكير, التحرير ك انظر: (ُ)
 .ُْٓص:  ,ُٗج:  ,لؤللكسي ,ركح المعاني (ِ)
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 أم سكرة –"لما ختـ التي قبميا  :حيث قاؿ ,كأشار اإلماـ البقاعي إلى ىذا الترابط بيف اآليتيف

 كتزييؼ ما كانكا يتكمفكنو ,كنفى الشبو عنو ,كأنو مف عند اهلل ,بتحقيؽ أمر القرآف -الشعراء
كالشعر الناشئ كؿ ذلؾ عف أحكاؿ  متفرقيف القكؿ فيو بالنسبة إلى السحر, كاألضغاث كاالفتراء

تبله  باإلشارة إلى أنو مف الكبلـ القديـ المسمكع المطير -أم سكرة النمؿ-كابتدأ ىذه  ,الشياطيف
ؿ  فيك كال كصـ كال زل ,ال فصـ فيو كال خمؿ ,بكصفو بأنو كما أنو منظـك مجمكع لفظان كمعنى

أم  (ِ{)النمؿ:}تمؾ ر إليو الككف مف المسمميف فقاؿ:ابما اش ,جامع ألصكؿ الديف ناشر لفركعو
 .(ُ)البديعة النظاـ" ,اآليات العالية المقاـ البعيدة المراـ

 

 :حيث قاؿ اإلماـ السيكطي ,نذكر في نياية المبحث ىذه الفائدة في المناسبة بيف السكر
كاألنعاـ بعد المائدة كاإلسراء  ,سكرة مدنية افتتح أكليا بالثناء عمى اهلل"إذا كقعت سكرة مكية بعد 

لحديث ينتقؿ مف نكع إلى نكع إلى أف قاؿ أف ا ,إلى غير ذلؾ(ِ)كالفرقاف بعد النكر.." ,بعد النحؿ
 آخر.

  أىم النتائج:

 .مكاف نزكؿ سكرة الفرقاف, كسكرة الشعراء في مكة أم قبؿ اليجرة -ُ

ًقصر اآليات كقكة   :مثؿ ,السكرتيف ذات طابع مف خصائص القرآف المكياآليات في  -ِ
يجازىا كمضمكف اآليات في السكرتيف ىك تثبيت العقيدة السميمة في النفكس كصدؽ  ,العبارات كا 

يناس النبي ,كصدؽ النبكة ,الكحي بالقرآف الكريـ  بقصص األمـ السابقة.  كا 

كعدد آيات سكرة الشعراء مائتاف كسبع كعشركف  ية,عدد آيات سكرة الفرقاف سبع كسبعكف آ -ّ
فما أجمؿ في مكضعو فصؿ في مكضعو آخر كمف لـ  ,كالسكرتاف متممات لبعضيما البعض ,آية

في منظكمة كحدة مترابطة  فك كأف السكرتيف تدكرا ,يذكر في مكضعو ذيكر في مكضعو آخر كىكذا
 .متكاممة المعنى

                                                
 .َْٓ- َْْص:  ,ٓج:  ,انظر: نظـ الدرر (ُ)
 .ُُٖص:  ,تأليؼ: جبلؿ الديف السيكطي ,انظر: أسرار ترتيب القرآف (ِ)
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 الفصل الثاني

 مباحث:يتكون من ثالثة 

 

 المبحث األول: منيجيات اإلصالح والتغيير العقائدي في سورة الفرقان.

 

 في سورة الفرقان. الدعوياإلصالح والتغيير المبحث الثاني: منيجيات 

 

 .في سورة الفرقان السياسياإلصالح والتغيير المبحث الثالث: منيجيات 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

32 
 

 العقائدي في سورة الفرقان. والتغيير منيجيات اإلصالح :المبحث األول

 وفيو خمسة مطالب:

 

 .المطمب األول: إثبات وحدانية الل تعالى

 

 إثبات اإليمان باليوم اآلخر لممنكرين. :المطمب الثاني
 
 

 .القرآن حجة لك أو عميك :المطمب الثالث

 

 .أن الكون من صنع الل تعالى عمى أدلة :المطمب الرابع

 

 .ب ما قبميا من الذنوبجُ التوبة الصادقة تَ  :المطمب الخامس
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 الفصل الثاني

 في سورة الفرقانوالتغيير منيجيات اإلصالح 

كىك  ,ليذه األمة الذم فيو شرؼ عظيـ ,حاجة إلى فيـ منيج القرآف الكريـالناس ب  
نما اشتدت الحاجة إليو ألف كؿ كماؿ ديني أك دني ,مصدر عزتيا كرفعتيا كأف يككف كم ال بد كا 

  كبتدبر معاني ألفاظ القرآف الكريـ ,تعالى , كمكافقتو تتكقؼ عمى العمـ بكتاب اهللمكافقان لمشرع
بيذا يعرؼ اإلنساف منيج اهلل الذم أكدعو في كتابو, كما في ىذا المنيج مف الراحة كالطمأنينة 

كما  ,الؼ منيج القرآفكىك كؿ منيج خ كالرفعة كالبركة كالطيارة, كما يعمـ أيضا منيج الشيطاف,
َفَمِن اتََّبَع   :قاؿ اهلل تعالىكما  ,كاليبلؾ المناىج مف الفساد كالضياع كالضنؾ كالضبلؿ في ىذه

اْلِقَياَمِة  ومنَ أْعَرَض َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُو َمِعيَشًة َضْنًكا َوَنْحُشرُُه َيْومَ   ُىَداَي َفاَل َيِضلُّ َواَل َيْشَقى
 (.ُِْ-ُِّ)طو: َأْعَمى

التي كاف ليا الدكر في تغيير مناىج المشركيف الباطمة سكاء مف  ,فسكرة الفرقاف مف السكر المكية
كأف اهلل تعالى ىك رب كؿ شيء  ,القائـ عمى إثبات كحدانية اهلل تعالى ,ناحية المنيج العقائدم

كالمتصؼ بصفات  ,الذم لو األسماء الحسنى ,ىك المستحؽ الكحيد بالعبادة كاهلل  ,كخالقو
 .بكاسطة الكحي جبريؿ  كأف القرآف الكريـ ىك كبلـ اهلل المنزؿ عمى نبيو محمد  ,الكماؿ

الذم كاف لو الدكر في تغيير عقائد  ,كالمتكبريف ,كمف ناحية منيج السكرة في مجادلة المعانديف
الصبر عمى أذل المشركيف كالحكمة في ك  ,بالثبات عمى الحؽ ,كثير مف المشركيف الباطمة

أك األدلة الككنية التي تدعك إلى التأمؿ في خمؽ الميؿ  ,سكاء األدلة العممية ,اختيار األدلة
 كالبحار كخمؽ اإلنساف كالرياح كغير ذلؾ. ,كالنيار

 الذم فيو صبلح المجتمع المسمـ في الدنيا كاآلخرة. ,كاىتمت سكرة الفرقاف بالمنيج السياسي

أك  ,سكاء في كيفية التعامؿ مع المذنبيف ,ىذا المنيج القائـ عمى العدؿ بيف المسمميف    
كتطبيؽ األحكاـ عمى  ,أك السياسة في إنزاؿ القرآف الكريـ منجمان  ,السياسة في الكسب ك اإلنفاؽ

 .الناس

اهلل تعالى  القائـ عمى كتاب ,ىدفيا بناء المجتمع المسمـ ,فمناىج سكرة الفرقاف مناىج تأصيمية
 .كعمى سنة نبيو محمد
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 :العقائدي في سورة الفرقان والتغيير المبحث األول: منيجيات اإلصالح

 .إثبات وحدانية الخالق سبحانو وتعالى المطمب األول:

كيزعمكف      ,كاف أىؿ مكة يتقربكف إلى اهلل تعالى بعبادة األصناـ  قبؿ مبعث النبي  
ُبوَنا   :حكاية عنيـ كما قاؿ اهلل  ,أنيا سببه لنيؿ الشفاعة مف اهلل تعالى َما َنْعُبُدُىْم ِإال ِلُيَقرّْ

فالشرؾ كعبادة األصناـ كانا  (ُ)ليشفعكا لنا, كيقربكنا عنده منزلة :بمعنى) ّ:الزمر) ِإَلى المَِّو ُزْلَفى
 .أكبر مظير مف مظاىر ديف أىؿ الجاىمية الذيف كانكا يزعمكف أنيـ عمى ديف إبراىيـ 

 
كىدـ كؿ ألكاف  ,لدعكة الناس إلى عبادة اهلل كحده  ان كلما أرسؿ اهلل تعالى نبيو محمد      

يدعك الناس إلى التكحيد  ثبلث عشرة سنة ,في مكة بعد البعثة  كمكث النبي ,الشرؾ الباطمة
فكانت اآليات في بداية الدعكة  ,هيدعك إلى عبادة اهلل كحد ,يقكؿ لمناس قكلكا ال إلو إال اهلل تفمحكا

 .بتأسيس العقيدة السميمة في النفكس تعتني
بإثبات  عتنتكمف السكر التي ا كالسكر المكية كميا تعالج قضية التكحيد كتأسيس العقيدة السميمة,

جممة مف اآليات التي تثبت بأف اهلل تعالى  حيث ذكر المكلى  ,سكرة الفرقاف  ة اهللكحداني
 كاحد ال شريؾ لو كال ند لو كال كلد لو.

 بقضية التكحيد في السكرة: عتنتا كمف اآليات التي

الَِّذي َلُو ُمْمُك السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشِريٌك ِفي اْلُمْمِك   قكلو تعالى: -ُ
ينفذ في  ,فاهلل ىك الذم لو سمطاف السمكات كاألرض ,(ِالفرقاف:)َوَخَمَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديرًا 

 .(ِ)وكقضاءه كيمضي في كميا أحكام ,جميعيا أمره
الممكية  سيطرة لو السيطرة المطمقة عمى السمكات كاألرض  " فاهلل:يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل

 .(ّ)كسيطرة  التبديؿ كالتغيير" ,ك سيطرة التصريؼ كالتدبير ,كاالستعبلء

                                                
 .ّٗ,ص:ٔ,ج:تفسير القرآف العظيـ انظر: (ُ)
 .ِّٔ, ص:ُٗج: القرآف, جامع البياف في تأكيؿ انظر: (ِ)
 
 .ِْٖٓص: ,ٓج: ,في ظبلؿ القرآف (ّ)
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ما اتخذ الذم نزؿ  كقاؿ: إف المبلئكة بنات اهلل, فيذا رده لمف أضاؼ إلى اهلل الكلد,  
َوَلْم َيُكْن َلُو َشِريٌك ِفي عبده كلدان , فمف أضاؼ إليو كلدان فقد كذب كافترل عمى ربوالفرقاف عمى 

كيعبدىا مف دكف اهلل مف مشركي  ,تكذيبان لمف كاف يضيؼ األلكىية إلى األصناـ :يقكؿ اْلُمْمكِ 
مكا ىذا لبيؾ ال شريؾ لؾ , إال شريكان ىك لؾ تممكو كما ممؾ كذب قائ :العرب  كيقكؿ في تمبيتو

القكؿ ما كاف هلل مف شريؾ في ميمكو كسمطانو , فيصمح أف يعبد مف دكنو فأفردكا أييا الناس 
األلكىية , كأخمصكا لو العبادة دكف كٌؿ ما  لربكـ الذم نزؿ الفرقاف عمى عبده محمد نبيو 

كفي ممكو , تعبدكنو مف دكنو مف اآللية كاألصناـ كالمبلئكة كالجٌف كاإلنس , فإف كٌؿ ذلؾ خمقو 
 .فبل تصمح العبادة إال هلل الذم ىك مالؾ جميع ذلؾ

كىك  كىك صاحب السمطة المطمقة في ممكو إف اهلل تعالى بيده خزائف السمكات كاألرض,  
كىك المنزه عف الشريؾ الذم ينازعو  ألف اهلل تعالى حيٌّ ال يمكت, المنزه عف الكريث في ممكو,

فكؿ شيءو متقف إتقانان يدؿ عمى أف الخالؽ  ,كتسخيره ,كتدبيره فالخمؽ مف تقدير اهلل  ,في ممكو
 متصؼ بصفات الكماؿ.

 
َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِو آِلَيًة اَل َيْخُمُقوَن َشْيًئا َوُىْم ُيْخَمُقوَن  : كقاؿ في مكضعو آخر مف السكرة -ِ

 (.ّ)الفرقاف: ُكوَن َمْوتًا َواَل َحَياًة َواَل ُنُشورًاَواَل َيْمِمُكوَن أِلَْنُفِسِيْم َضرِّا َواَل َنْفًعا َواَل َيْممِ 
كىذه اآللية التي تيعبد  ,مف دكف اهلل يعبدكنيا عف جيؿ المشركيف في اتخاذ آليةو   يخبر المكلى

فاهلل تعالى ىك المالؾ لجميع األمكر الذم ما شاء كاف كما لـ  ,مف دكف اهلل تيخمؽ كال تىخميؽ شيئان 
كال تممؾ جمب المنفعة  ,كمع ىذا عبدكا األصناـ التي ال تممؾ دفع الضر عف نفسيا ,يشأ لـ يكف

 (ُ)كال إحياء ميتو كىك الذم يعيد الخبلئؽ أكليـ كآخرىـ ,كال يممككف إماتة حيٍّ 
 ال فيـ "كىكذا يجرد آليتيـ المدعاة مف كؿ خصائص األلكىية يقكؿ صاحب الظبلؿ رحمو اهلل:

يسيؿ  كال يممككف ضران كال نفعان كالذم ال يممؾ لنفسو النفع قد خالؽ كؿ شيء,يخمقكف شيئان كاهلل 
ذلؾ مف حياة فماذا ليـ بعد  إنشاء كال ,حيٍّ  إماتة ال عمييا الضر كلكف حتى ىذا ال يممككنو ك

 .(ِ)كعبادة المشركيف لغير اهلل تعالى ما ىك إال انحراؼ مطمؽ" ,خصائص األلكىية
                                                

 .ٕٔ, ص:ُٗج:  حرير ك التنكير,الت انظر: (ُ)
 .َِٓٓص: ,ٓج: ,في ظبلؿ القرآف (ِ)
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َوَتَوكَّْل َعَمى اْلَحيّْ الَِّذي اَل َيُموُت َوَسبّْْح ِبَحْمِدِه  كقاؿ تعالى في مكضعو آخر مف السكرة:  -ّ 
َواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِفي ِستَِّة َأيَّاٍم ثُمَّ الَِّذي َخَمَق السَّمَ  َوَكَفى ِبِو ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبيرًا 

َذا ِقيَل َلُيُم اْسُجُدوا ِلمرَّْحَمِن َقاُلوا َوَما الرَّْحَمُن  ِش الرَّْحَمُن َفاْسَأْل ِبِو َخِبيرًا اْسَتَوى َعَمى اْلَعرْ  َواِ 
 .(َٔ-ٖٓ:الفرقاف)  َأَنْسُجُد ِلَما تَْأُمُرَنا َوزَاَدُىْم ُنُفورًا

في  :أم ,كالمراد بو األمة اإلسبلمية ,جاء الخطاب في ىذا النص القرآني لمحمد 
مستمرة     عمى اهلل تعالى الذم يتصؼ بدكاـ الحياة الكاممة ال  شؤكنؾ كميا اعتمد يا محمد

ال عمى ىذه األصناـ التي ال      تممؾ  ,فيك الذم ييعتمد عميو ,ضة لمزكاؿالباقية حياة غير معرَّ 
فعميؾ نفسؾ إذا أىٌمؾ أمر إعراض المشركيف عف دعكة اإلسبلـ } كسبح بحمده {لنفسيا الحياة

بالحٌي الذم ال   كحسبؾ يا محمد ,فنزه اهلل تعالى كاعبده شكران منؾ لو عمى ما أنعـ بو عميؾ
كىك ميحًص جميعيا عمييـ حتى  ,فإنو ال يخفى عميو شيء منيا ,يمكت خبيران بذنكب خمقو
 .(ُ)يجازييـ بيا يـك القيامة 

ة أياـ بقدرتو كسمطانو , ثـ كىك الذم أكجد السمكات السبع كاألرضيف السبع في ست 
ذلؾ الخالؽ ىك العظيـ الرحمة بكـ  ,استكل عمى العرش أعظـ المخمكقات استكاءن يميؽ بعظمتو

ذا ِقيَل َلُيُم اْسُجُدوا ِلمرَّْحمِن قاُلوا  :قكلو تعالى ,فبل تتكمكا إال عمى اهلل   َوَما الرَّْحمنُ  َواِ 
خبلص العبادة هلل  :بمعنى ذا طمب منيـ السجكد لٌمو الرحمف الرحيـ , كا  كحده دكف سكاه  كا 

امتنعكا ألنيـ ينكركف أف ييسىٌمى اهلل باسمو الرحمف, كما أنكركا ذلؾ يكـ الحديبية حيف قاؿ 
كال ال نعرؼ الرحمف  :"اكتب بسـ اهلل الرحمف الرحيـ" فقالكا:لعمي بف أبي طالب  النبي
ُقِل اْدُعوا المََّو َأِو اْدُعوا   :باسمؾ الميـ ليذا نزؿ قكلو تعالى كلكف اكتب كما كنت تكتب: الرحيـ

 ف قكؿ القائؿ ليـ:ك فزاد ىؤالء المشرك(ِ)(َُُاإلسراء:) الرَّْحَمَن َأيِّا َما َتْدُعوا َفَمُو األْسَماُء اْلُحْسنى
 .(ّ)فراران مف إفراده بالعبادة اسجدكا لمرحمف

َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَن   :كقاؿ تعالى في مكضعو آخر مف السكرة -ْ
ُيَضاَعْف َلُو اْلَعَذاُب َيْوَم النَّْفَس الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقّْ َواَل َيْزُنوَن َوَمْن َيْفَعْل َذِلَك َيْمَق َأثَاًما

 (.ٗٔ-ٖٔ:)الفرقافَمِة َوَيْخُمْد ِفيِو ُمَياًنا اْلِقَيا
                                                

 .ُُٕ,ص:ٔج: , ر القرآف العظيـتفسي (ُ)
  .ِّٖ, ص: ْعبد الممؾ بف ىشاـ ج:  تأليؼ: ,انظر: السيرة النبكية (ِ)
 .ْٗ, ص:ُٗ, ج:العقيدة كالشريعة كالمنيجانظر: التفسير المنير في  (ّ)
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كانت مبلزمة لقكميـ  , كىك قسـ التخٌمي عف المفاسد التيىذا قسـ آخر مف صفات عباد الرحمف
, كذكر ىنا تنزىيـ عف الشرؾ فبل يعبدكف سبب إيمانيـ؛ فتنزه عباد الرحمف عنيا بمف المشركيف

النفس التي حـر اهلل  كال يقتمكف ,العبادة كيفردكنو بالطاعةمع اهلل إليا آخر, كلكنيـ يخمصكف لو 
, كىذه القبائح الثبلثة كانت غالبة عمى الزناكال يرتكبكف الفكاحش مثؿ  ,قتميا مثؿ كأد البنات

 .(ُ)المشركيف 

ٍنوي قىاؿى  ٍبًد المًَّو رىًضيى المَّوي عى الذٍَّنًب ًعٍندى المًَّو أىٍكبىري أىمُّ  سىأىٍلتي رسكؿ اهلل  :كفي الصحيحيف عىٍف عى
:  ثُمَّ َأْن َتْقُتَل َوَلَدَك َخْشَيَة َأْن َيْطَعَم َمَعك :ثيَـّ أىمٌّ قىاؿى  :قيٍمتي  َأْن َتْجَعَل ِلمَِّو ِندِّا َوُىَو َخَمَقكَ قىاؿى

لىٍت  :قىاؿى  َأْن ُتزَاِنَي ِبَحِميَمِة َجاِركَ   :قيٍمتي ثيَـّ أىمٌّ قىاؿى  نىزى       ىىًذًه اآٍليىةي تىٍصًديقنا ًلقىٍكًؿ رىسيكًؿ اهللكى
 الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقّْ وَ  َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَن النَّْفَس :قكلو تعالى

 .(ِ)(ٖٔالفرقاف:)َيْزُنوَن  اَل 

كىك المنزه  ,تبيف لنا أف اهلل تعالى ىك مالؾ السمكات كاألرض ,فاآليات السابقة مف سكرة الفرقاف
كأف تفكض  ,كمف صفاتو أنو الخالؽ النافع الضار, المستحؽ لمعبادة ,كعف الشريؾ ,عف الكلد

 .فك فيؤالء عباد الرحمف المخمص ,األمر إليو في كؿ شؤكف حياتؾ
بياف تحقيؽ أنكاع التكحيد الثبلثة تكحيد الربكبية  ,كمف منيج اآليات في إثبات كحدانية اهلل تعالى

 أنكاع التكحيد الثبلثة. كسكؼ نتناكؿ الحديث عف ,كتكحيد األسماء كالصفات ,كتكحيد األلكىية
 

 .في إثبات وحدانية الل تعالى اإلصالح والتغييرمنيجيات 
 األولى: إثبات توحيد الربوبية: المنيجية
 كىك" إفراد اهلل  مبدأ تكحيد الربكبية: ,لقد قررت اآليات السابقة مف سكرة الفرقاف 

 .(ّ)بالخمؽ كالممؾ, كالتدبير "
َأيَُّيا النَّاُس اْذُكُروا ِنْعَمَت المَِّو  يا كما قاؿ اهلل تعالى: ,فاهلل تعالى كحده ىك الخالؽ ال خالؽ سكاه

 (.ّ)فاطر:ونَ َعَمْيُكْم َىْل ِمْن َخاِلٍق َغْيُر المَِّو َيْرُزُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِض اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو َفَأنَّى ُتْؤَفكُ 
                                                

 .ّٕص: ,ُٗج: ,انظر: التحرير كالتنكير (ُ)
كصحيح مسمـ, كتاب: تفسير القرآف,  ّْٖٗرقـ ,َِْ,ص:ُْكتاب: تفسير القرآف, ج: صحيح البخارم, (ِ)

بىيىاًف أىٍعظىًميىا بىٍعدىهي  الشٍٍّرًؾ أىٍقبىحي الذُّنيكبً  : كىٍكفً بىاب  .ِّٗص:  ,ُج: ,ُِٓرقـ:  ,كى
 .ُِ, ص:ُج:  ,تأليؼ: محمد بف صالح العثيميف ,القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد (ّ)
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الَِّذي َخَمَق  :لىأف اهلل تعالى خالؽ السمكات كاألرض كما سبؽ في قكلو تعا ,كلقد بينت اآليات 
 (.ٗٓ)الفرقاف:َأيَّاٍم ُثمَّ اْسَتَوى َعَمى اْلَعْرشِ  َواِت َواأْلَْرَض َوَما َبْيَنُيَما ِفي ِستَّةِ السَّمَ 

فراد اهلل تعالى بالممؾ فاهلل تعالى كحده ىك المالؾ كما قاؿ اهلل تعالى َتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه اْلُمْمُك  :كا 
 (.ُ)الممؾ:ُكلّْ َشْيٍء َقِديرٌ َوُىَو َعَمى 

جميع السمكات عمى أف اهلل تعالى ىك المالؾ المسيطر  كفي سكرة الفرقاف بينت اآليات السابقة,
الَِّذي َلُو ُمْمُك السََّمَواِت َواأْلَْرِض َوَلْم َيتَِّخْذ َوَلًدا َوَلْم َيُكْن َلُو َشِريٌك ِفي :كاألرض في قكلو تعالى

 (.ِ)الفرقاف:..اْلُمْمكِ 

فراد اهلل   كما  ,كالمسيطر عمى السماكات كاألرض ,فيك الذم بيده أمر الخمؽ ,بالتدبير كا 
فالخمؽ خمؽ اهلل  ,(ْٓ)األعراؼ:َأاَل َلُو اْلَخْمُق َواأْلَْمُر َتَباَرَك المَُّو َربُّ اْلَعاَلِمينَ  : قاؿ اهلل 

كىذا ما أثبتو اهلل تعالى في اآليات السابقة مف  ,كىك المدبر لشؤكف الككف ,كاألمر أمر اهلل تعالى
 .(ِالفرقاف:)َوَخَمَق ُكلَّ َشْيٍء َفَقدََّرُه َتْقِديرًا   السكرة في قكلو تعالى:

كىذا النكع مف التكحيد لـ يقع عميو  ,مبدأ تكحيد الربكبية هلل تعالىبلقد أقر المشرككف 
َواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلنَّ أَْلَتُيْم َمْن َخَمَق السَّمَ َوَلِئْن سَ   :كما قاؿ اهلل تعالى ,الخبلؼ مف المشركيف

 .(ٗالزخرؼ:) اْلَعِميمُ  َخَمَقُينَّ اْلَعِزيزُ 

 .كتكحيد األسماء كالصفات ,إنما اإلنكار كاف حكؿ تحقيؽ تكحيد األلكىية
 

 :ة الثانية: إثبات توحيد األلوىيةالمنيجي

كاحد في  كأف اهلل تعالى(ُ)" إفراد اهلل سبحانو كتعالى بالعبادة" ىك: رحمو الل ابف عثيميفقاؿ 

 .ألكىيتو ال شريؾ لو فييفرد كحده بالعبادة
ُمْنِذٌر  َجاَءُىمْ َوَعِجُبوا َأْن :بقكلو عنيـ فيما ذكر اهلل  ,كىذا القسـ ىك الذم أنكره المشرككف

  (ٓ-ْص:)ُعَجابٌ َأَجَعَل اآْلِلَيَة ِإَلًيا َواِحًدا إنَّ َىَذا َلَشْيٌء َىَذا َساِحٌر َكذَّابٌ  ِمْنُيْم َوَقاَل اْلَكاِفُرونَ 
المستحؽ ىك كاإليماف بأف اهلل  ,كأمثاليا كثير, كىذا القسـ يتضمف إخبلص العبادة هلل كحده

                                                
 .ْص: ,ِج: ,تأليؼ: محمد بف صالح العثيميف ,التكحيد (ُ)
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فإف معناىا ال معبكد بحؽ إال  ,لمعبادة كأف عبادة ما سكاه باطمة, كىذا ىك معنى ال إلو إال اهلل
 .(ُ) (ِٔ)الحج:ِمْن ُدوِنِو ُىَو اْلَباِطلُ  َوَأنَّ َما َيْدُعونَ اْلَحقُّ  ِبَأنَّ المََّو ُىوَ ذلك   :كما قاؿ اهلل  ,اهلل
  

كأف اهلل  ,بإثبات تحقيؽ تكحيد األلكىية عتنتيجد أف السكرة ا ,كالمتأمؿ في سكرة الفرقاف
 هككذلؾ ىك المستحؽ الكحيد بإفراد ,ؽ النافع الضاٌر المحٌي المميتتعالى كما ىك الخال

َذا ِقيَل َلُيُم اْسُجُدوا ِلمرَّْحَمِن   :كىذا في قكلو تعالى ,كال معبكد بحؽ إال اهلل تعالى , بالعبادة َواِ 
 .(َٔ:)الفرقاف  َوزَاَدُىْم ُنُفورًاَقاُلوا َوَما الرَّْحَمُن َأَنْسُجُد ِلَما تَْأُمُرَنا 

نكاره ىك الذم أكرد األمـ السابقة مكارد اليبلؾ  كتكحيد األلكىية ىك ما دعا إليو جميع الرسؿ, كا 
كأنزلت  لرسؿ كآخرىا, كألجمو أرسمت الرسؿكىك أكؿ الديف كآخره كباطنو كظاىره, كىك أكؿ دعكة ا

كىك  ,كسيمت سيكؼ الجياد, كفرؽ بيف المؤمنيف كالكافريف, كبيف أىؿ الجنة كأىؿ النار ,الكتب
 .(ِ) ال ِإَلَو ِإالَّ المَّوُ  معنى قكلو تعالى:

كال يغني المشركيف شيئان اعترافيـ بتكحيد الربكبية إال إذا  ,كتكحيد الربكبية متضمف لتكحيد األلكىية
ٍيرىةى عف أبي ىي  ,أقركا بتكحيد األلكىية : قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  رى  ُأِمْرُت َأْن ُأَقاِتَل النَّاَس َحتَّى  : قىاؿى

 .(ّ) َيُقوُلوا اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َفَمْن َقاَل اَل ِإَلَو ِإالَّ المَُّو َفَقْد َعَصَم ِمنّْي َنْفَسوُ 
 

 :إثبات توحيد األسماء والصفات :المنيجية الثالثة
كالصفات العيميا , كىك متصؼ  ,لو األسماء الحسنى معناه االعتقاد الجاـز بأف اهلل ك 

 (ْ)بجميع صفات الكماؿ, كمنزه عف جميع صفات النقص, متفرد بذلؾ عف جميع الكائنات
التي كردت في القرآف الكريـ كالتي أخبرنا  ,فعمى المسمـ أف يؤمف بجميع أسماء اهلل تعالى

َلْيَس َكِمْثِمِو َشْيٌء   :كما قاؿ اهلل تعالى ,ؼ أك تشبيو أك تمثيؿ ك تعطيؿيدكف تكي  بيا النبي
كىذا ىك المنيج السميـ الذم البد عمى المسمـ أف يٍعتىًقده كأف  (ُُ)الشكرل:الَبِصيرُ َوُىَو السَِّميُع 

 .يؤمف بو
                                                

 .ْ, ص: ُج: ,تأليؼ: أبك جعفر الطحاكم ,انظر: العقيدة الطحاكية (ٔ)
 .ِٔ, ص: ُج: ,عبد الرحمف الصالح المحمكد تأليؼ: ,انظر: اإليماف حقيقتو, ك خكارمو, ك نكاقضو (ِ)
          َُج: ,ِِٕٕرقـ:  ,الناس إلى اإلسبلـ  باب: دعاء النبي ,كتاب: الجياد كالسير ,صحيح البخارم (ّ)

 .ٕٗص:
 .ٓٔص: ,ُج: كنكاقضو, خكارمو, انظر: اإليماف حقيقتو ك (ْ)
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ىك إفراد اهلل تعالى بأسمائو الحسنى كصفاتو  ,فمنيج سكرة الفرقاف في األسماء كالصفات
َواتََّخُذوا ِمْن ُدوِنِو آِلَيًة اَل   :تعالى ؿاق ,العمى كأف اهلل تعالى ال شبيو لو كال ندلو كال كلد لو

َيْمِمُكوَن َمْوتًا َواَل َحَياًة َواَل َيْخُمُقوَن َشْيًئا َوُىْم ُيْخَمُقوَن َواَل َيْمِمُكوَن أِلَْنُفِسِيْم َضرِّا َواَل َنْفًعا َواَل 
َذا ِقيَل َلُيُم اْسُجُدوا ِلمرَّْحَمِن َقاُلوا َوَما   كقاؿ في مكضعو آخر مف السكرة: ,(ّ)الفرقاف: ُنُشورًا َواِ 

 .)َٔالفرقاف:(  الرَّْحَمُن َأَنْسُجُد ِلَما تَْأُمُرَنا َوزَاَدُىْم ُنُفورًا

  :أىم النتائج
 إلى دعكتمف سكرة الفرقاف  ,العقائدم في اآليات السابقة اإلصبلح كالتغييرإف منيجيات  -ُ

كىي  نا محمد نبيكالتي عممنا إٌياىا  ,التي أمرنا اهلل تعالى بيا ,العقيدة السميمةعمى  االلتزاـ
في كاقعنا الحاضر مثؿ  ,فييا كثيره مف الفرؽ الضالة تالتي كقع ,طريؽ السبلمة مف فتف الشرؾ

  .كمف الخرافات التي ما أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف ,كمف البدع ,الشيعة  بأنكاعياغبلة 
      فمف أسس ىك األصؿ الذم ييبنى عميو جميع فركع الديف, ,معرفة تكحيد اهلل إف  -ِ

أك تكحيد  ,الربكبيةسكاء في تكحيد  ,بنيانو عمى االعتقاد السميـ بمعرفة أنكاع التكحيد الثبلثة
فقد التـز الطريؽ السميـ الذم ييكًصؿ إلى صراط اهلل  ,األلكىية أك تكحيد األسماء كالصفات

 بمعرفة األصكؿ.المستقيـ  فبل يمكف الكصكؿ إال 

 
 :إثبات اإليمان باليوم اآلخر لممنكرين المطمب الثاني:

 كما في  ,كأركانو ,اإليماف باليكـ اآلخر ىك أصؿه مف أصكؿ اإليماف لقد ثبت أف 
َأْن ُتَولُّوا ُوُجوَىُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَن ِبالمَِّو  اْلِبرَّ  َلْيَس   :تعالى قكلو

 .(ُٕٕالبقرة:) ينَ اْلِكتَاِب َوالنَِّبيّْ  وَ  َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواْلَماَلِئَكة
 جاءت مقركنة باإليماف باليكـ اآلخر ,التي تحث عمى أفعاؿ الخير ,ككثير مف األحاديث النبكية

َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم  َمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفاَل ُيْؤِذي َجاَرهُ  : مثؿ قكلو 
ىمية ألك .(ِ()ُ) َفْمُيْكِرْم َضْيَفُو َوَمْن َكاَن ُيْؤِمُن ِبالمَِّو َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفْمَيُقْل َخْيرًا َأْو ِلَيْصُمتْ اآْلِخِر 

 ,رإنكارىـ اإليماف باليكـ اآلخ ,أسباب قتاؿ أىؿ الكتاب مف  جعؿ اهلل ,اإليماف باليكـ اآلخر

                                                
 ّْٕص: ,ُٖج: جاره,م ذكاليـك اآلخر فبل  يؤ مف كاف يؤمف باهلل  باب: األدب, كتاب: صحيح البخارم, (ُ)

 .ٗٓٓٓرقـ:
 .ّ-ِص: ,ُج: ,اهلل بف سميماف الغفيمي عبد تأليؼ: ,انظر: أشراط الساعة (ِ)
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ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َواَل ِباْلَيْوِم اآْلِخِر َواَل ُيَحرُّْموَن َما َحرََّم المَُّو َقاِتُموا الَِّذيَن اَل  : كما قاؿ اهلل
 .كثيرة األدلة عمى أىمية اإليماف باليـك اآلخر (ِٗ:)التكبة..َوَرُسوُلوُ 

َلْن َزَعَم الَِّذيَن َكَفُروا َأْن  :, كما قاؿ المكلى رمكة أنكركا اإليماف باليكـ اآلخ فالمشرككف في
 .(1)التغابف:ُيْبَعُثوا ُقْل َبَمى َوَربّْي َلُتْبَعُثنَّ ُثمَّ َلُتَنبَُّؤنَّ ِبَما َعِمْمُتْم َوَذِلَك َعَمى المَِّو َيِسيرٌ 

 ثبت حقيقة اإليماف باليـك اآلخر.لت ,فكانت اآليات تتنزؿ عمى النبي 
كالرد عمى المشركيف في تكذيبيـ ليذا  ,كمف السكر التي اعتنت بإثبات اإليماف باليـك اآلخر

,  :كمف ىذه اآليات ,سكرة الفرقاف اليـك
إَذا رََأْتُيْم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد َبْل َكذَُّبوا ِبالسَّاَعِة َوَأْعَتْدَنا ِلَمْن َكذََّب ِبالسَّاَعِة َسِعيرًا  تعالى:اهلل قاؿ 

َذا أُْلُقوا ِمْنَيا َمَكاًنا َضيًّْقا ُمَقرَِّنيَن َدَعْوا ُىَناِلَك ثُُبورًا  َسِمُعوا َلَيا َتَغيًُّظا َوَزِفيرًا  اَل َتْدُعوا  َواِ 
َكاَنْت َلُيْم  اْلُمتَُّقونَ  ُقْل َأَذِلَك َخْيٌر َأْم َجنَُّة اْلُخْمِد الَِّتي ُوِعدَ  اْلَيْوَم ثُُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُُبورًا َكِثيرًا 

َوَيْوَم َيْحُشُرُىْم  َلُيْم ِفيَيا َما َيَشاُءوَن َخاِلِديَن َكاَن َعَمى َربَّْك َوْعًدا َمْسُئواًل  ِصيرًا َجزَاًء َومَ 
 (.ُٕ-ُُ)الفرقاف:السَِّبيلَ َضمُّوا َوَما َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن المَِّو َفَيُقوُل أََأْنُتْم َأْضَمْمُتْم ِعَباِدي َىُؤاَلِء َأْم ُىْم 

 ادان, ال أنيـ يطمبكف ذلؾ تبصران "إنما يقكؿ ىؤالء ىكذا تكذيبان كعن :ابف كثير رحمو اهلليقكؿ 
 .(ُ)كاسترشادان , بؿ تكذيبيـ بيـك القيامة يحمميـ عمى قكؿ ما يقكلكنو مف ىذه األقكاؿ"

نكارىـ القرآف الكريـ ,قكليـ إف هلل شريؾ :بمعنى      بؿ  كاالعتراض عمى شخص النبي  ,كا 
ألنيـ كصمكا إلى  ,لذلؾ ىـ ال ينتفعكف بالدالئؿ ,األعجب مف ذلؾ ىك تكذيبيـ باليكـ اآلخر

 بتعذيبيـ في نار جينـ  ,أعمى درجة مف الجحكد كاإلنكار, لذا جاء الخطاب بالكعيد الشديد ليـ
ِإَذا رََأْتُيْم ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد  َسِعيرًا َبْل َكذَُّبوا ِبالسَّاَعِة َوَأْعَتْدَنا ِلَمْن َكذََّب ِبالسَّاَعةِ  :ؿ تعالىاق

َذا أُْلُقوا ِمْنَيا َمَكاًنا َضيًّْقا ُمَقرَِّنيَن َدَعْوا ُىَناِلَك ثُُبورًا  َسِمُعوا َلَيا َتَغيًُّظا َوَزِفيرًا  اَل َتْدُعوا  َواِ 
 .(ُْ-ُُ)الفرقاف:اْلَيْوَم ثُُبورًا َواِحًدا َواْدُعوا ثُُبورًا َكِثيرًا 

يكاد ينفصؿ بعضيا مف  ,بنار جينـ مشتعمة مستعرة ,في ىذا اليكـ الذم ينكركنو فكعدىـ اهلل 
 .(ِ)بعض؛ مف شدة غيظيا عمى مف كفر باهلل تعالى

                                                
 .ٔٗص:   ,ٔج: ,تفسير ابف كثير (ُ)
 . ِِٔص: ,ٓج: ,محمد بف عمي الشككانيتأليؼ:  ,انظر: فتح القدير (ِ)
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 كأنكركا ما جئتيـ بو يا محمد ,ىك: ما كذب ىؤالء المشرككف باهللكىناؾ معنى آخر لآليات 
, كلكف مف أجؿ أنيـ ال يكقنكف بالمعاد اؽ, كتمشي في األسك الطعاـمف الحؽ مف أجؿ أنؾ تأكؿ 

 .(ُ), كبعث اهلل األمكات أحياء لمحشرالعقاب تكذيبا منيـ بيـك القيامةكال يصدقكف بالثكاب ك 
 بإثبات اإليماف باليـك اآلخر: عتنتكمف اآليات التي ا

ْواَل أُْنِزَل َعَمْيَنا اْلَماَلِئَكُة َأْو َنَرى َربََّنا َلَقِد اْسَتْكَبُروا ِفي َوَقاَل الَِّذيَن اَل َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا لَ قكلو تعالى:
َيْوَم َيَرْوَن اْلَماَلِئَكَة اَل ُبْشَرى َيْوَمِئٍذ ِلْمُمْجِرِميَن َوَيُقوُلوَن ِحْجرًا  َأْنُفِسِيْم َوَعَتْوا ُعُتوِّا َكِبيرًا 

َأْصَحاُب اْلَجنَِّة َيْوَمِئٍذ َخْيٌر  َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُموا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْمَناُه َىَباًء َمْنُثورًا َمْحُجورًا 
َل اْلَماَلِئَكُة َتْنِزياًل  ُمْسَتَقرِّا َوَأْحَسُن َمِقياًل  قُّ اْلُمْمُك َيْوَمِئٍذ اْلحَ َوَيْوَم َتَشقَُّق السََّماُء ِباْلَغَماِم َوُنزّْ

 (.ِٔ - ُِ:)الفرقافِلمرَّْحَمِن َوَكاَن َيْوًما َعَمى اْلَكاِفِريَن َعِسيرًا
كعدـ االىتماـ ليذا  ,عف تكذيب المشركيف ليكـ القيامة ييخبر اهلل  ,في ىذا المكضع مف السكرة

كعدنا  ال يأممكف لقاء ما ك , أك ال يخافكف البعثخافكف مف ىذا اليكـ لقاءنا بالشرفيـ ال ي ,اليكـ
 .(ِ)عمى الطاعة مف الثكاب , كمعمـك أف مف ال يرجك الثكاب ال يخاؼ العقاب

 
أم ال ينتظركف ىذا المقاء كال  "إف المشركيف ال يرجكف لقاء اهلل, يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل:

كمف ثـ ال تستشعر قمكبيـ كقار اهلل  ,كال يقيمكف حياتيـ كتصرفاتيـ عمى أساسو ,يحسبكف حسابو
 .(ّ)"يرجك لقاء اهللعف قمب فتنطمؽ ألسنتيـ بكممات كتصكرات ال تصدر  و كجبللو,كىيبت

كال  ,ينتظرىـ فيو العذاب الذم ال طاقة ليـ بو ,فيـ ال يركف المبلئكة إال في يـك عصيب ىائؿ
 .ذلؾ ىك يـك الحساب كالعقاب ,منو نجاة ليـ

فبعد ما تبيف حاؿ المشركيف في  ,فريؽ المؤمنيف كفريؽ المشركيف ,كألف أىؿ مكة كانكا فريقيف
كما يككف فيو مف  ,ثـ بيف بعض تفاصيؿ ىذا اليكـ ,قابمو بحاؿ المؤمنيف يكـ القيامة ,اآلخرة

, كىك ظيمىؿ  النكر العظيـ الذم لسماء كتفطرىا كانفراجيا بالغماـ, فمنيا انشقاؽ  ااألمكر العظيمة

                                                
 .ِّْص:   ,ُٗج: ,لمطبرم ,انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف (ُ)
 .ٗٔص:  ,ْج:, لمشككاني فتح القدير كانظر: ,ُْ, ص: ُٗج:  ,انظر: التفسير المنير (ِ)
 .ِٖٓٓص:   ,ٓج: ,في ظبلؿ القرآف (ّ)
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ثـ يجيء  ,رفيحيطكف بالخبلئؽ في مقاـ المحش ,كؿ مبلئكة السمكات يكمئذار, كنز يبير األبص
 .(ُ)الرب تبارؾ كتعالى لفصؿ القضاء

َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَينََّم ِإنَّ َعَذاَبَيا َكاَن  آخر: كقاؿ تعالى في مكضعو 
 .(ٔٔ-ٓٔ)الفرقاف: َساَءْت ُمْسَتَقرِّا َوُمَقاًما َغرَاًما ِإنََّيا

 كىك تحقيؽ إيمانيـ بالبعث كالجزاء ,كفي نياية السكرة بيف اهلل تعالى في كصؼ عباد الرحمف
 .(ِ)كخكفيـ مف عذاب جينـ الدائـ المقيـ 

ىك عدـ بعث الركح  ,المشرككف في كؿ زماف إلى كقتنا ىذا عتقدىانية التي يمف الحقائؽ اإليما
نكار الحساب كالعقابك  ,بعد المكت لذا كاف  ,كمعصية بعد معصية ,فيزدادكف جكران عمى جكر ,ا 
 .بإثبات حقيقة اليـك اآلخر لممنكريف العنايةالبد مف ا

 
 في إثبات اإليمان باليوم اآلخر.والتغيير منيجية اإلصالح 

االعتقاد الجاـز كالتصديؽ  :كمعناه ,كيؤمنكف باليكـ اآلخر ,أىؿ السنة كالجماعة يعتقدكف
مما يككف بعد المكت  حتى   كأخبر بو رسكلو ,الكامؿ بكؿ ما أخبر بو اهلل تعالى في كتابو

 .(ّ)كأىؿي النار النار ,يدخؿ أىؿي الجنة الجنة
 ـك اآلخر البد أف يعمـ عدة أمكر:فالذم يعتقد بحقيقة الي

ككـ مف  ,فكـ مف مظالـ ميدكرة في الدنيا ,يكمان لمحساب جعؿأف  ,تعالى إف مف عدؿ اهلل -أ
اْلَيْوَم لكف مف عمـ أف ىناؾ يكمان شعاره عند اهلل تعالى: مظمكميف ال يستطيعكف رد حقكقيـ,

اطمأف قمبو كسكنت (ُٕ)غافر:ُتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت اَل ُظْمَم اْلَيْوَم ِإنَّ المََّو َسِريُع اْلِحَساِب 
 جكارحو.

كأف اهلل تعالى مالؾ كؿ شيء ك مميكو  ,كىك مراقب محاسب ,مف اعتقد أف ىناؾ يكمان آخر -ب
 كأنو شديد البطش عظيـ االنتقاـ كأنو  ,القدير الذم ال ميرب منو إال إليو ,الذم ال يعجزه شيء

 كريمة في طاعة            ال شؾ أنو سكؼ يحيا حياة ,سيقؼ يكمان ما بيف يدم مكاله لمحساب
 

                                                
 .َُٓ, ص: ٔج:  ,ابف كثيرانظر: تفسير  (ُ)
 .ُّٕ, ص:ُْج:  ,انظر: ركح المعاني (ِ)
 .ُٖ, ص:ُج:  ,تأليؼ: عبد اهلل الحميدم  ,ك خكارمو  ك نكاقضو ,انظر: اإليماف  حقيقتو (ّ)
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 .(ُ)خائفان مف عقابو ,راجيان ثكاب اهلل تعالى ,كينتيي عف كؿ ما نياه اهلل تعالى ,اهلل تعالى
   

دائـ التفكر في ىذا اليـك  ,تجعؿ اإلنساف المسمـ ,إف اإلخبار عف أىكاؿ اليكـ اآلخر
كيمتـز المنيج الصحيح الذم  ,إلى األفضؿ فاضؿيدفعو إلى التغيير مف ال فيذا ,ككثير المحاسبة
 .بو يناؿ رضا اهلل 

 
 القرآن الكريم حجة لك أو عميك. المطمب الثالث:

 الكذب أثاركا ,حينما عجز المشرككف عف اإلتياف بمثؿ القرآف الكريـ كلك بآيةو كاحدة
 كما بيف ذلؾ ,تعممو مف رجؿ ركمي فتارةن يزعمكف أف النبي  ,كاالفتراء عمى القرآف الكريـ

َوَلَقْد َنْعَمُم َأنَُّيْم َيُقوُلوَن ِإنََّما ُيَعمُّْمُو َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي ُيْمِحُدوَن ِإَلْيِو َأْعَجِميّّ   :حيث قاؿ  اهلل
 .(َُّ)النحؿ:َوَىَذا ِلَساٌن َعَرِبيّّ ُمِبين
تعممو مف خرافات   كمرةن يقكلكف إف النبي ,كتارةن يزعمكف أنو شعر كتارةن يقكلكف إنو سحر,

مف كبلـ رب العالميف   فكانت اآليات تتنزؿ إلثبات صدؽ ما جاء بو الرسكؿ ,األمـ السابقة
كالرد عمى مزاعـ المشركيف  ,كمف السكر التي بينت إثبات صدؽ القرآف الكريـ ,المعانديف هكمحذر 
 سكرة الفرقاف. ,الباطمة

 .بالحديث عف القرآف الكريـ تعتنالتي اكمف اآليات 
َل اْلُفْرَقاَن َعَمى َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن َنِذيرًا  :قكلو تعالى تبارؾ مف  ,(ُ)الفرقاف:َتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

 كىي كثرة الخير, ففي إنزاؿ القرآف خير كثير مف الٌمو لعباده ,البركة المستقرة الدائمة الثابتة
  عمى عبده محمد ,كالحبلؿ كالحراـ ,لحؽ كالباطؿالفارؽ بيف ا ,القرآف الكريـكالفرقاف ىك 

 .(ِ)ليككف ىذا القرآف محذران مف عقاب اهلل تعالى

فيـ عذابو  محمد :كقيؿ  إف لـ يكحدكه كلـ يخمصكا لو العبادة , يعني منذران ينذرىـ عقابو كيخكٍّ
 .(ّ)كيخمعكا كٌؿ ما دكنو مف اآللية كاألكثاف

                                                

 .ِّٓ-  ِّْص: ,تأليؼ: كىبي سميماف األلباني ,انظر: أركاف اإليماف (ُ) 
 .ٗص: ,ُٗج: سير المنير,كالتف ,ِٗ,ص:ٔج: تفسير ابف كثير, انظر: (ِ)
 .ِّّص: , ُٗلمطبرم, ج: انظر: جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, (ّ)  
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َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َىَذا ِإالَّ ِإْفٌك اْفَترَاُه َوَأَعاَنُو َعَمْيِو   :تعالى قاؿ ,كفي مكضعو آخر مف السكرة
ِليَن اْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْمَمى َعَمْيِو ُبْكَرًة َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا ُظْمًما َوُزورًا َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْلَوَّ

 .(ٔ-ْ)الفرقاف:َرِحيًما َواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّو َكاَن َغُفورًاي َيْعَمُم السّْرَّ ِفي السَّمَ ُقْل َأْنَزَلُو الَّذِ ياًل َوَأصِ 

ىذا القرآف  :قالكا ,التي افتراىا المشرككف عمى القرآف الكريـ ,مف األكاذيب ان ىذه اآليات تبيف بعض
كىي  ,كقالكا استنسخ ألفاظو مف كتب السابقيف ,آخريفعمى جمعو بقكـ  استعاف النبي  ,كذب

كىـ يعممكف أنو باطؿ كيعرفكف كذب أنفسيـ فيما  ,فقد افتركا ىـ قكالن باطبلن  ,تقرأ عميو ليبلن كنياران 
أنزؿ مف عند مف أحاط عممو بما في السماكات كما في  ,فرد اهلل عمييـ بأف ىذا القرآف ,يزعمكف

 .(ُ)ة كالجير كالسراألرض, مف الغيب كالشياد
َوَقاَل الرَُّسوُل َيا َربّْ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرآَن   :في مكضعو آخر مف السكرة  كقاؿ اهلل
َوَقاَل الَِّذيَن  َوَكَذِلَك َجَعْمَنا ِلُكلّْ َنِبيٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن َوَكَفى ِبَربَّْك َىاِدًيا َوَنِصيرًا َمْيُجورًا 

َل َعَمْيِو اْلُقْرآُن ُجْمَمًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَّْت ِبِو ُفَؤاَدَك َوَرتَّْمَناُه َتْرِتياًل  َواَل َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل   َكَفُروا َلْواَل ُنزّْ
مف إعراض قكمو عف القرآف  يشتكي النبي (, ّّ-َّ)الفرقاف: ِإالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحقّْ َوَأْحَسَن َتْفِسيرًا

 .(ِ)كاليجر ىك ضد الكصؿ, كىك الترؾ الكريـ باليجر, 
 :كىجر القرآف يحتمؿ معنييف

 .نو سحر, كشعرإقكليـ في القرآف  :األكؿ
ف دعكا إلى  ,, حتى ال يسمعكهآف أكثركا المغط كالكبلـ في غيرهكانكا إذا تمي عمييـ القر  :كالثاني كا 

 .(ّ)اهلل قالكا الك يقكلكف فيو غير الحؽ 
, كذلؾ جعمنا لكؿ مف ما جعمنا لؾ أعداء مف مشركي قكمؾك ,أف يا محمد  ,فأخبر المكلى 

كما فاصبر لما نالؾ منيـ  ,مف بينيـ, فمـ تخصص بذلؾ اه مف قبمؾ عدٌكان مف مشركي قكمونبأن
في  ,كسيمة أخرل مف كسائؿ المشركيف  ثـ بيف اهلل .(ْ)صبر مف قبمؾ أكلك العـز مف رسمنا

كقالكا: ىبل أينزؿ القرآف دفعةن  ,كىي اعتراضيـ عمى نزكؿ القرآف مفرقان  ,الطعف عمى القرآف الكريـ

                                                
 .ّٗص: ,ٔج: تفسير ابف كثير, انظر: (ُ)
 .ِّٕانظر: مختار الصحاح, ج:  (ِ)

 .ِّّص:   ,ُٗ, ج:جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف انظر: (ّ)
 .ُّٓ- ُّْ- ِْٔص:  ,ُٗج: ,نفس المرجع السابؽ (ْ)
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كلتثبيت قمكب  ,كىك لمسايرة األحداث كالكقائع ,فأخبر اهلل تعالى عف الحكمة مف ذلؾ ,كاحدة
 .(ُ)المؤمنيف

بأف المشركيف لف يستطيعكا النيؿ مف القرآف الكريـ  ,كقمكب المؤمنيف  النبيثـ طمأف اهلل قمب 
يـ يمرد عمل اهلل تعالى عند مف  نزؿ جبريؿ  ,حاكلكا أف يطعنكا في القرآف كأف يعيبكه امكمف

 كتفنيد حججيـ.
الذيف إذا ذكَّرىـ مذكٍّر بحجج  ,بتمييز عباد الرحمف المؤمنيف ,كييختتـ الحديث عف القرآف الكريـ

يفيمكف  العقكؿ فيماء كلكنيـ ًيقىاظي القمكب ,كعميان ال يبصركنيا لـ يككنكا صمان ال يسمعكف, اهلل,
كيفيمكف عنو ما ينبييـ عميو , فيكعكف مكاعظو آذانان سمعتو كقمكبان  عف اهلل ما يذٍّكرىـ بو,

ٌمان كعمياف.بخبلؼ المشركيف الذيف إذا ذيٌكركا (ِ)كعتو كا صي رُّ  بآيات اهلل خى
الذيف  تربكا  ,, التي أحدثتيا ىذه اآليات في نفكس كسمكؾ المؤمنيفكالتغيير ىذه ثمرة اإلصبلح

 .قدكة حسنة ليـ كاتخذكا الرسكؿ الكريـ  ,عمى مائدة القرآف الكريـ
 
 .ةالكريمسب ما ورد في السورة حمنيجيات ال

عمى مراد اهلل      ,فيـ منيج القرآف الكريـ الصحيحإف األمة اإلسبلمية بحاجة إلى 
كالتفرقة العنصرية  ,انتشار لمرذيمة ,فيي أيمةه تعيش في كاقعو مرير ,تعالى كعمى مراد النبي 

كالفرؽ الضالة مثؿ الشيعة  ,فتكالبت عمييا األمـ الكافرة ,التي أدت إلى ضعؼ شككة المسمميف
الذيف يثيركف الطعف في  ,مف أىؿ األىكاء كالشيكات ,بأنكاعيا  كحتى مف ضعاؼ اإليماف

 القكانيف الكضعية الجائرة.تشريع اإلسبلمي كيطالبكف بتطبيؽ ال
ىك المنيج السماكم لمبشر كافة, كلمخمؽ عامة, كىك المرجع األكؿ في  ,إف القرآف الكريـ :نقكؿ

 .ذم إليو ينتيكفأمكر ًديف المسمميف, كىك الحكـ الذم إليو يحتكمكف, كفصؿ قضائو ال
الر ِكتَاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُُّمَماِت ِإَلى النُّوِر ِبِإْذِن َربِّْيْم ِإَلى  :قاؿ اهلل تعالى

 .(ُ)إبراىيـ: ِصرَاِط اْلَعِزيِز اْلَحِميِد 

                                                
 .َُٗص:  ,ٔج: انظر: تفسير ابف كثير, (ُ)
 .ُّٔص:   ,ُٗج: لمطبرم, انظر: جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, (ِ)
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كال قيمة لممسمـ أك  ,حياتوفالقرآف الكريـ عبارة عف منيج حياة لئلنساف المسمـ في جميع جكانب 
قكالن كعمبلن كىك  -القرآف الكريـ -لؤليمة اإلسبلمية إال بالرجكع إلى االقتداء بالدستكر السماكم

 .األنسب كاألفضؿ
بالحديث عف القرآف الكريـ كالرد عمى الطاعنيف كالمشككيف  اعتنتسكرة الفرقاف مف السكر التي 

 القرآني في تغيير الكاقع المرير.لذا سكؼ يتطرؽ الحديث عف دكر المنيج 
 

 عالمية القرآن الكريم.  :المنيجية األولى
األبيض كاألسكد  ,أنو أينزؿ لكافة البشر ,يتميز القرآف الكريـ عف الكتب السماكية السابقة

 .كاألحمر, ككذلؾ لعالـ الجفٍّ 
َل اْلُفْرَقاَن َعَمى   :كما قاؿ اهلل   (.ُ)الفرقاف:  َعْبِدِه ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن َنِذيرًاَتَباَرَك الَِّذي َنزَّ

"إنما خصو بو ليخصو بالرسالة إلى مف يستظؿ بالخضراء, كيستقؿ عمى  :يقكؿ ابف كثير
  .(ُ)الغبراء"

بينت لنا شمكلية إنزاؿ القرآف الكريـ لعالـ اإلنس  ,فكثير مف اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية
َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنّْي َرُسوُل المَِّو ِإَلْيُكْم َجِميًعا الَِّذي َلُو  ُقل  :كمف ذلؾ قكلو تعالى ,كعالـ الجفٌ 

 .(ُٖٓ :)األعراؼ ُيْحِيي َوُيِميُت  ال ِإَلَو ِإال ُىو ُمْمُك السََّمَواِت َواألْرضِ 
ْذ َصَرْفَنا ِإَلْيَك َنَفرًا   :كفي شأف عالـ الجٌف قاؿ تعالى ِمَن اْلِجنّْ َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن َفَممَّا َحَضُروهُ َواِ 

 (.ِٗ)األحقاؼ:  َقاُلوا َأْنِصُتوا َفَممَّا ُقِضَي َولَّْوا ِإَلى َقْوِمِيْم ُمْنِذِرينَ 

ُنِصْرُت ُأْعِطيُت َخْمًسا َلْم ُيْعَطُينَّ َأَحٌد ِمْن اأْلَْنِبَياِء َقْبِمي  :  كمف األحاديث قىاؿى رسكؿ اهلل
اَلُة ِبالرُّْعِب َمِسيَرَة َشْيٍر َوُجِعَمْت ِلي اأْلَْرُض َمْسِجًدا َوَطُيورًا َوَأيَُّما َرُجٍل ِمْن ُأمَِّتي َأْدَرَكْتُو الصَّ 

ًة َوُبِعْثُت ِإَلى النَّا ِس َكافًَّة َوُأْعِطيُت َفْمُيَصلّْ َوُأِحمَّْت ِلي اْلَغَناِئُم َوَكاَن النَِّبيُّ ُيْبَعُث ِإَلى َقْوِمِو َخاصَّ
الشََّفاَعةَ 

حينما خمؽ الخمؽ, كضع القكانيف التي بيا ينضبط العالىميف الجف كاإلنس  فاهلل .(ِ)
كىذا الكماؿ مستمد مف الكماؿ الرباني العاًلـ بشؤكف خمقو تبارؾ  إلي أعمى درجة مف الكماؿ,

 .(ُْ)الممؾ: َأاَل َيْعَمُم َمْن َخَمَق َوُىَو المَِّطيُف اْلَخِبيُر  : فاهلل ىك القائؿ ,كتعالى

                                                
 .ٔٗ, ص: ٔتفسير ابف كثير: ج:  (ُ)
  ُْٗرقـ: ,ُِٖص:   ,ِج: ,باب: جعمت لي األرض مسجدان كطيكران  ,كتاب: الصبلة ,صحيح البخارم (ِ)
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إنما ىذه    ,كال يعني أف القرآف الكريـ نزؿ بمسافو عربي أنو مقصكر عمى أمة كاحدة      
يتطمب  كىذا  ,أما اإلببلغ فالقرآف نزؿ لجميع األمـ عمى شتى أنكاعيا كأجناسيا ,أفضمية لؤلمة

بكؿ الكسائؿ الممكنة سكاء كسائؿ  ,مف أمة القرآف بياف عالمية المنيج القرآني لمخمؽ كافة
حتى ال يككف القرآف يكـ  القيامة حجةن  ,أك المقركء أك المشيكد أك غير ذلؾ ,اإلعبلـ المسمكع
 عمى ىذه األمة.

 
 .التمسك بكتاب الل تعالىب طريق النجاةالثانية: المنيجية 

تبني  لخير مف الشر, ككضع األسس التيكبيف فيو طريؽ ا ,القرآف الكريـ أنزؿ اهلل   
عذاب اهلل  فقد أمف مف ,فمف تمسؾ بكتاب اهلل تعالى, قكالن كعمبلن  ,عمييا األمة مصدر عزتيا
ك القرآف الكريـ ىك حجة  ,اآلخرة فمو الخزم كالذؿ كاليكاف في الدنيا ك ,تعالى كمف أعرض كأبى

 (.ُ)الفرقاف:ِلَيُكوَن ِلْمَعاَلِميَن َنِذيراً :كما في قكلو تعالى, الخمؽ كافة , كرسالتو لجميع البشرعمى 

ألف المقاـ ىنا لتيديد المشركيف إذ كذبكا بالقرآف  ,"النذير ىك المخبر بسكء :يقكؿ ابف عاشكر
 .(ُ)فكاف مقتضيان لذكر النذارة دكف البشارة" كبالرسكؿ 

ف كاف الخطاب فاألمة اإلسبلمية إف أعرضت عف  ,فإف العبرة بعمكـ المفظ ,تيديدان لممشركيف كا 
لذا  ,ىي فيوكىؿ مف مصيبة أعظـ مما  ,كتاب اهلل تعالى فيك ليا محذران كمنذران بسكء سيصيبيا

 بد مف عكدة لمتمسؾ بمصدر عزتيا القرآف الكريـ كالسنة النبكية الشريفة.ال
تركت فيكم شيئين لن تضموا بعدىما كتاب الل   : قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل عف أبي ىريرة 

 .(ِ)  وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا عمّي الحوض
َوَقاَل الرَُّسوُل َيا َربّْ ِإنَّ  فقاؿ اهلل تعالى:  ,ىجر القرآف الكريـ  إلى ربو  كقد اشتكى النبي

ىجر حركفو ك ىجر حدكده  ,فيجر القرآف يشمؿ ,(َّ)الفرقاف:  َمْيُجورًاَقْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرآَن 
 -"ىجر القرآف أنكاع: :رحمو اهلليقكؿ ابف القيـ 

  .ىجر سماعو كاإليماف بو كاإلصغاء إليو :اأحدى
ف قرأه كآمف بو   .كالثاني: ىجر العمؿ بو كالكقكؼ عند حبللو كحرامو, كا 

                                                
 .ُّٕ,ص:ُٖج: ,التحرير كالتنكير (ُ)
 , صححو األلباني.ُِٕص: ,ُ,ج:ُّٗرقـ: مستدرؾ الحاكـ, (ِ)
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كأف  ,إليو في أصكؿ الديف كفركعو كاعتقاد أنو ال يفيد اليقيفكالثالث: ىجر تحكيمو كالتحاكـ 
 أدلتو لفظية ال تحٌصؿ العمـ.

  .كالرابع: ىجر تدٌبره كتفٌيمو كمعرفة ما أراد المتكمـ بو منو
كالخامس: ىجر االستشفاء كالتداكم في جميع أمراض القمكب كأدكائيا, فيطمب شفاء دائو مف 

 .(ُ)غيره, كييجر التداكم بو"
ال أف يخصص  ,في جميع أمكر حياتو ,فالقرآف الكريـ ىك منيج شامؿ لحياة المسمـ      

أك عمى أضرحة القبكر, أك ليعمؽ عمى الصدكر, أك ليكضع زينةن في  ,لتبلكتو في المحافؿ
 القرآف الكريـ ىك دستكر ىذه األمة فبل بد مف التمسؾ بو.  .البيكت

اًلؾو اأٍلىٍشعىًرمٍّ  ٍف أىًبي مى : قىاؿى رىسيكؿي المًَّو عى يَماِن َواْلَحْمُد ِلمَِّو َتْمََلُ  : قىاؿى الطُُّيوُر َشْطُر اإلِْ
اَلُة ُنوٌر ْو َتْمََلُ َما َبْيَن السَّمَ اْلِميزَاَن َوُسْبَحاَن المَِّو َواْلَحْمُد ِلمَِّو َتْمََلَِن أَ  َواِت َواأْلَْرِض َوالصَّ

َدَقُة ُبْرَىاٌن  ٌة َلَك َأْو َعَمْيَك ُكلُّ النَّاِس َيْغُدو َفَباِيٌع َنْفَسُو َفُمْعِتُقَيا َوالصَّ ْبُر ِضَياٌء َواْلُقْرآُن ُحجَّ َوالصَّ
ال فيك  :يقكؿ النككم رحمو اهلل (ِ) َأْو ُموِبُقَيا "فمعناه ظاىر أم تنتفع بو إف تمكتو كعممت بو كا 

لمنيج  رآف الكريـ ال بد أف يقكد األمةأف الق ,حجة عميؾ "فالمتدبر لمقرآف الكريـ يعمـ جيدان 
 .(ّ)لكي تستعيد عزتيا كرفعتيا كقيادتيا لؤلمـ  اإلصبلح كالتغيير

 
 .المنيجية الثالثة: فن َتَدُبر القرآن الكريم

 ِكتَاٌب َأْنَزْلَناُه ِإَلْيَك ُمَباَرٌك ِلَيدَّبَُّروا  :؟ قاؿ تعالىفك دبر لكف أيف المت ,القرآف ىك القرآف
 اجدىك  ,الكريـ كتفكر في معانيياآف القر آيات تأمؿ كمف  (ِٗ)ص:  بآَياِتِو َوِلَيَتَذكََّر ُأوُلو اأْلَْلَبا

فكمما تفكر اإلنساف كتمعف في معانييا تبينت لو فكائد غير التي  ,كجديدة كثيرةكفكائد  معافو  تحمؿ
 .ألنو كبلـ اهلل تعالى ,كال نياية لعمكمو كمعانيو ,حركفو ؿي فيك كتابه ال تيمى  ,كانت مف قبؿ

ف المسمميف ال يعان ,إف منيج القرآف الكريـ  قائـ نما يعانكف  ,كف مف أزمة منيجكا  مف  كا 
أك منياج  ,فكاف المفركض إعادة النظر في أداة التكصيؿ ,أزمة فكر كتعامؿ كفيـ ليذا المنيج

                                                
 .َُٗ, ص:ِتأليؼ: ابف القيـ الجكزية, ج: ,الفكائد (ُ)
 .ِّٖرقـ: ,ّ,ص:ِج: فضؿ الكضكء, باب: ,كتاب: الطيارة ,صحيح مسمـ (ِ)
 .َُِص: ,ّج: ,أبك زكريا النككم تأليؼ: ,شرح النككم عمى صحيح مسمـ (ّ)
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 حممت بعض ,مف التفكير في ابتكار مناىج جديدةالتفكير التي تصؿ المسمميف بالقرآف أكثر 
 .(ُ)ظنكا فييا الخبلص ,المسمميف إلى استيراد مناىج مف حضارات أخرل

كعيد التابعيف    التي كانت في عيد الصحابة ,إف أحكاـ القرآف الكريـ ىي ىي        
ر كنفاؽ كشرؾ ىناؾ حاالت كيف .لـ تختمؼ ,كقضايا اإلنسانية المطمكب عبلجيا خالدة أيضان 

كغير ذلؾ مف المشاكؿ التي  ,كصكر مختمفة مف الكالء كالبراء ,كاستكبار كضعؼ كعمؿ نفسية
فكجدكا الحمكؿ  ,لكنيـ أجادكا منيج التعامؿ كالتدبر مع القرآف الكريـ ,كانت في عيد السابقيف

 كاستحقكا العزة لكؿ القضايا مف خبلؿ تطبيؽ منيجية القرآف الكريـ عمى كاقع حياتيـ قكالن كعمبلن 
 .كالتمكيف مف رب العالميف

بصكتو كىذا  ىذا يريد أف يمحف القرآف ,في سماع مزامير القيٌراء ,أما اليكـ تجد المسمميف يتسابقكف
كىناؾ  ,ك استمتاع  باألصكات ,ف الكريـ ؟ يحٌكؿي إلى مجرد سماعىكذا يعامؿ القرآأ ,بصكتو

 .معامبلت أخرل تبيف خطأ التعامؿ مع منيج القرآف الكريـ
كبتطبيؽ أحكامو عمى سائر  ,إنما بتدبر القرآف الكريـ ,فميس العبرة بجماؿ الصكت أك بكثرة ترتيمو

وىو  و ىو النور المبين ,حبل الل إن ىذا القرآن ىو" : يقكؿ ابف مسعكد ,مناحي الحياة
ال يزيغ فُيستعتب و و  ,يعوج فيقوم و نجاة لمن تبعو ال ,عصمة لمن تمسك بو ,الشفاء النافع

 .(ِ)"و ال يخمق عن كثرة الرد ,ال تنقضي عجائبو
بأنيـ يسمعكف القرآف بقمكب  ,إف اهلل تعالى كصؼ عباده المخمصيف في سكرة الفرقاف  

َوالَِّذيَن ِإَذا ُذكُّْروا ِبآَياِت اهلل تعالى: }  حيث قاؿ ,كعيكف مبصرة متفتحة ,كاعية كآذاف صاغية
وا َعَمْيَيا ُصمِّا َوُعْمَياًنا عقمكه  فيـ قكـه سمعكا الحؽ كلـ يتعامكا عنو,, (ّٕ)الفرقاف:}َربِّْيْم َلْم َيِخرُّ

 .(ّ)كانتفعكا بما سمعكا مف كتابو
, كلـ يغيركا ما ىـ  إذا سمعكا كبلـ الٌمو لـ يتأثركا بوالذيف  ,كالعصاة مف المؤمنيف ,ال كالمشركيف

 .عميو , بؿ يستمركف عمى كفرىـ كعصيانيـ , كجيميـ كطغيانيـ , كأنيـ صـٌ عمي

                                                
 .َُٓمحمد الغزالي, ص: تأليؼ: ,تعامؿ مع القرآفنكيؼ  انظر: (ُ)
 صححو األلباني. ,ٓٓٓ, ص: ُج:  ,المستدرؾ لمحاكـ (ِ)
 .ُُّص: ,ٔج: ,تفسير ابف كثير (ّ)
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نما نحف مطالبكف بالكقكؼ عند كؿ آية نتدبرىا بعقكلنا كنتكصؿ لمحكـ كالمعاني التي جاءت  ,كا 
 التي انبثقت مف ,حتى نستطيع أف نصؿ إلى بناء الشخصية المسممة ,مف أجميا ىذه اآلية

 .كبالتالي إذا صمح الفرد صمح المجتمع ,اآليات الكريمة
 

 .أن الكون من صنع الل تعالى عمى أدلة المطمب الرابع:
ممككت ىي األمر بالتفكر في  ,هلل مف األدلة العقمية التي بينت إثبات كحدانية ا

ىك أف ينظر اإلنساف في  ,كالتفكر بالمعنى األخبلقي اإلسبلمي القرآني ,السمكات كاألرض
 .(ُ)دكاعي الشر كالفسادة جكانب الخير كالصبلح كمقاكمة لتقكي ,الشيء عمى كجو العبرة كالعظة

أََلْم َتَر ِإَلى َربَّْك َكْيَف َمدَّ   :كمف ىذه اآليات التي بينت أف الككف مف صنع اهلل تعالى قكلو 
 ُثمَّ َقَبْضَناُه ِإَلْيَنا َقْبًضا َيِسيرًا  الظّْلَّ َوَلْو َشاَء َلَجَعَمُو َساِكًنا ُثمَّ َجَعْمَنا الشَّْمَس َعَمْيِو َدِلياًل 

َياَح  َياَر ُنُشورًا َوُىَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم المَّْيَل ِلَباًسا َوالنَّْوَم ُسَباتًا َوَجَعَل النَّ  َوُىَو الَِّذي َأْرَسَل الرّْ
ِلُنْحِيَي ِبِو َبْمَدًة َمْيتًا َوُنْسِقَيُو ِممَّا َخَمْقَنا  ُبْشرًا َبْيَن َيَدْي َرْحَمِتِو َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِء َماًء َطُيورًا 

َوَلْو ِشْئَنا َنُيْم ِلَيذَّكَُّروا َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس ِإالَّ ُكُفورًا َوَلَقْد َصرَّْفَناُه َبيْ  َأْنَعاًما َوَأَناِسيَّ َكِثيرًا 
َوُىَو الَِّذي َمَرَج  َفاَل ُتِطِع اْلَكاِفِريَن َوَجاِىْدُىْم ِبِو ِجَياًدا َكِبيرًا  َلَبَعْثَنا ِفي ُكلّْ َقْرَيٍة َنِذيرًا 

َوُىَو الَِّذي َخَمَق  ْمٌح ُأَجاٌج َوَجَعَل َبْيَنُيَما َبْرَزًخا َوِحْجرًا َمْحُجورًا اْلَبْحَرْيِن َىَذا َعْذٌب ُفرَاٌت َوَىَذا مِ 
َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن المَِّو َما اَل َيْنَفُعُيْم َواَل  ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَمُو َنَسًبا َوِصْيرًا َوَكاَن َربَُّك َقِديرًا 

 (.ٓٓ-ْٓ)الفرقاف: َعَمى َربِّْو َظِييرًا  َيُضرُُّىْم َوَكاَن اْلَكاِفرُ 

شرع اهلل تعالى في بياف األدلة الدالة عمى كجكده, كقدرتو التامة عمى خمؽ  تبيف ىذه اآليات
ألـ تنظر أييا الرسكؿ ككؿ سامع إلى صنع ربؾ الذم يدؿ  :فالمعنى ,األشياء المختمفة كالمتضادة

نما   الينعمك  ؟الظؿقدرتو كمنتيى رحمتو كيؼ بسط عمى كماؿ  فيو بالكقاية مف شدة حر الشمس كا 
فمكال كجعؿ طمكع الشمس عبلمة عمى الظؿ جعمو متفاكتان في ساعات النيار كالفصكؿ المختمفة , 

فإف كؿ شيء يتميز بضده, كاهلل  الذم جعؿ ظبلـ الميؿ ساتران كالمباس  ,طمكعيا لما عرؼ الظؿ
 حكاس كاألعضاء بعد إجياد النيار كفيران لراحة األبداف كالكجعؿ النكـ كالمكت قاطعان لمحركة, ت

كجعؿ  كعناء العمؿ , فبالنـك تسكف الحركات كتستريح األعصاب كاألعضاء كالبدف كالركح معان,
كيتكزعكف  ينتشر فيو الناس البتغاء الرزؽ كغيره ,اهلل تعالى النيار مجاالن لبلنتشار في األرض

                                                
 .َُ, ص:ُج: ,تأليؼ: عبد اهلل بف محمد المنيؼ ,انظر: التفكر في ممككت السمكات كاألرض (ُ)
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السحاب طاىران مطٌيران أم كسيمة يتطير بيا في تنظيؼ األجساـ  ؿفيو لمعايشيـ كمكاسبيـ, كجع
كاالنتفاع بو في الطعاـ كالشراب كسقي النباتات كالحيكانات, ك  ,كالمبلبس كاألشياء المختمفة

كالٌمو الذم جعؿ البحريف  ,كليشرب منو الحيكاف كاإلنساف ,إلحياء األرض التي ال نبات فييا
, كىذا مالح شديد زالؿ عذب شديد العذكبةىذا ماء  ,بلصقيف ال يمتزجافالمتضاديف متجاكريف مت

اف مفترقاف متنافراف الممكحة كلكف ال يختمط أحدىما باآلخر كأف بينيما حاجزان منيعان ككأنيما ضد
, كلكنيما في الحقيقة اآلخر , فيما في مرأل العيف كاحدكال يصؿ أحدىما إلى  ,ال يجتمعاف

, كجعمو كامؿ الذم خمؽ اإلنساف مف نطفة ضعيفة, فسكاه كعٌدلو كالٌمو سبحانو ,كالكاقع منفصبلف
ناثان يصاىر بيف  :فقسمو قسميفكأنثى كما يشاء  الخمقة , ذكران  ذككران تنسب إلييـ األنساب , كا 

يء خمقو  , كقد أبدع كؿ شالقدرة عمى كؿ شيء مف ىذا كغيره, يخمؽ ما يريد ككاف الٌمو قديران بالغ
 .(ُ), كىك ما يزاؿ كامؿ القدرة عمى اإلبداع كالخمؽ كالتككيف كؿ ما في الكجكد كأتقف

َوُىَو الَِّذي  َتَباَرَك الَِّذي َجَعَل ِفي السََّماِء ُبُروًجا َوَجَعَل ِفيَيا ِسرَاًجا َوَقَمرًا ُمِنيرًا   :قاؿ تعالى
 (.ِٔ-ُٔ)الفرقاف:  َجَعَل المَّْيَل َوالنََّياَر ِخْمَفًة ِلَمْن َأرَاَد َأْن َيذَّكََّر َأْو َأرَاَد ُشُكورًا

كجعؿ  ممجدان نفسو, كمعظمان عمى جميؿ ما خمؽ في السماء مف الككاكب العظاـ يبيف المكلى 
مضيئان مشرقان بنكر آخر كنكع كفف آخر  كالقمر الشمس المنيرة التي ىي كالسراج في الكجكد,

بالحث عمى التفكر في  ,, ثـ يختـ اهلل تعالى الحديث عف بديع صنع الخالؽ(ِ)غير نكر الشمس
 .النٍّعـ كشكر المينعـ 

 
 تعالى. عمى أدلة الكون من صنع اللوالتغيير منيجيات اإلصالح 

سبحانو  تنفي كجكد شركاء لمخالؽحقائقو إف طريقة القرآف في عرض مظاىر الككف ك  
مف مشاىد   ان كسكرة الفرقاف مف السكر التي عرضت لنا بعض ,كتؤسس عقيدة التكحيد هلل تعالى
 .الككف الدالة عمى كجكد اهلل تعالى

كلمظكاىر الككنية في  ,لمفت األنظار إلييا كالتفكر فييا ,يضرب اهلل األمثاؿ بيذه الظكاىر الككنية
كالمتأمؿ في اآليات  ,إلثبات أف الككف مف صنع اهلل ,طرؽ كضكابط كأغراض ,الحكار القرآني

                                                
 .ٖٔ, ص: ُٗج: ,فسير المنيرانظر: الت (ُ)
 .ُُِ, ص:ٔج: ,انظر: تفسير ابف كثير (ِ)
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يجد أف ليا  منيجيات استداللية عمى أف ليذا الككف إلو يستحؽ إخبلص  ,الككنية مف السكرة
 :العبادة لو كمف ىذه المنيجيات

 المنيجية األولى: التنظيم واإلتقان.

أف ىذا الككف في غاية مف التنظيـ   يجد ,إف المتأمؿ في ممككت السماكات كاألرض
باعتباره جزءان مف  ىذا  ,يؤدم بو إلى غايتو التي خمؽ مف أجميا ,كاإلتقاف كمركبان أحكـ تركيب

فعقكلنا متى الحظت ىذا اإلتقاف كالحكمة فإنيا ال شؾ تفرض بداىةن       ,الككف المنتظـ المتقف
قد أتقف ترتيبيا  كأف ىذا الترتيب ليس مف قبيؿ المصادفة  ,أف متقنان حيان عالمان قادران مريدان حكيمان 

 .(ُ)ألف صكرة اإلتقاف عمى قبيؿ المصادفة مف المستحيبلت في مألكؼ العقبلء 

"كىذا التقدير الدقيؽ, حيث ال يطغى البحر عمى النير الذم  :يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل تعالى
كىك يطرد ىذا االطراد  ,كال يككف ىذا التقدير مصادفة عابرة ,فيو الحياة لمناس كاألنعاـ كالنبات

حكاـ" ,إنما يتـ بإرادة الخالؽ  .(ِ)الذم أنشأ ىذا الككف لغاية تحققيا نكاميسو في دقةو كا 
   
تدعكا إلى ترؾ كؿ العبادات الشركية الباطمة أك  ,فمنيجية التنظيـ كاإلتقاف ليذا الككف  

ليذا  إخبلص العبادة هلل كحده المدبركالتمسؾ ب ,ككسائؿ الرياء في ىذا الزماف ,البدع اليدامة
 .الككف

 التفكر في آيات الل يقود إلى اليداية.المنيجية الثانية: 
ككصؼ المتفكريف بأنيـ  ,إف اهلل تعالى يدعك الناس إلى التفكر في دقة خمقو لمككف

دالة عمى  ,ألنيـ يفيمكف ما في السمكات كاألرض مف أسرار كمنافع كحكـ ,أصحاب عقكؿ نيرة
 عظمة الخالؽ كقدرتو كعممو كرحمتو.

 .(ّ)ليمة" " تفكر ساعة خير مف قياـ :قاؿ الحسف البصرم

                                                
 .ُٕٔص:  عبد الرحمف حسف حنبكو, تأليؼ: ,انظر: براىيف كأدلة إيمانية (ُ)
 .ِِٕٓص: ,ٓج: ,في ظبلؿ القرآف (ِ)
 .ُِٗص: ,ْج: فسير المنير,الت (ّ)
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باالفتقار إليو كاالستعانة بو  ,يؤدم إلى خضكع اإلنساف هلل  ,ألف التفكر في ممككت اهلل تعالى
أراه اهلل   مثؿ إبراىيـ ,فالقرآف الكريـ بيف لنا بعضان مف أخبار المتفكريف ,في جميع أمكر حياتو

مرة بعد أخرل ممككت السمكات كاألرض , أم خمقيما بما فييما مف بديع النظاـ كغريب  ,تعالى
رض كسماء ليستدؿ بذلؾ عمى كحدانية الخمؽ كالصنع , فاطمع عمى أسرار الككف كخفاياه مف أ

فتككف تمؾ اآليات دالة عمى األلكىية كالربكبية  كحجة  ,كعظيـ قدرتنو كسعة عممو ,اهلل تعالى
كالبراءة مف المشركيف  ,دكف سكاهلنتيجة تكجيو العبادة هلل كحده فكانت ا ,عمى المشركيف الضاليف

 .(ُ)المنكريف لكحدانية اهلل تعالى
     

ك  ,يدعك اإلنساف إلى الخضكع ,منيج التفكر كالتدبر في ىذا الككف المنتظـ أفكمعمـك 
مف ينظر إلى ًعمـ , كغير المسمميف لكف لؤلسؼ كثيره مف المسمميف ,كاالستعانة هلل  االفتقار

ٌمـ البشر بعضان مف عمـ الككف ,البشر المحدكد في ىذا الزماف نتيجة ككانت ال ,كغفمكا عف مف عى
كف خالقان يدعككـ أييا فمنيج سكرة الفرقاف يبيف أف ليذا الك ,عمى حساب الخالؽتعظيـ المخمكؽ 

َلُيُكْم ِإَلٌو َواِحٌد اَل ِإَلَو ِإالَّ ُىَو   :قاؿ اهلل تعالى ,كترؾ كؿ ما سكاه ,لتكجيو العبادة هلل الثقميف  َواِ 
 .( ُّٔ :) البقرة الرَّْحَمُن الرَِّحيُم 

 
 ل االستقرائي في عالم الكونيات.المنيجية الثالثة: االستدال 

قؿ اإلنساف يستطيع فع ,دمحسكس مشاىى جيدان أنو عالـ مـ عيعالـ الككنيات  المتأمؿ في
فمف الطبيعي أف يككف  ,كالتجربة الحسية ,المشاىد العظيمة لممبلحظة الدقيقة أف يخضع ىذه

النظر في جزئيات ىذا العالـ جزئية  :كىك ,المنيج المناسب لعالـ الككنيات ىك المنيج االستقرائي
 .(ِ)جزئية لمتكصؿ إلى نتيجة عامة شاممة 

رشاد ,ال شؾ أف القرآف الكريـ ليس كتاب نظريات كعمكـك        نما ىك كتاب ىداية كا  كلكف  ,كا 
حقائؽ عممية ثابتو في كتاب اهلل تعالى  ,عمى بعض المشاىد الككنية ليس مف الخطأ أف نبني

                                                
 .ِٓٔص:  ,ٕج:  ,التفسير المنير, تأليؼ: كىبة الزحيمي (ُ)
 .ُِْص: ,تأليؼ: فاطمة محمد إسماعيؿ ,انظر: القرآف كالنظر العقمي (ِ)
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ال   :  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل , بف سبلـ اهللعبد حيث جاء عف  , كسنة نبيو محمد
 .(ُ)  تفكروا في الل وتفكروا في خمق الل

يحدث ما م كال أدؿ عمى ذلؾ ,كقد تككف ىذه الحقائؽ سببان في ىداية كثير مف الناس 
حينما يكتشفكف بعض الحقائؽ  ,كالحيكانات كالحشرات ,عمماء النباتات مف بعض عمماء الفمؾ أك

 مف اإلذعاف كالتسميـ كالخضكع هلل  ,العممية كيتضح ليـ أنيا مكجكدة في القرآف الكريـ
 كاالعتراؼ بالعبكدية هلل تعالى.
كتكسيع المعرفة  كالمعارؼ إذا  ,العمكـ " إف مف ثمرة التفكر تكثير:يقكؿ محمد الغزالي رحمو اهلل
فإذا حصمت  ,لمعرفة جه ألف المعرفة إنتا ,أثمرت معرفو أخرل ,اجتمعت لدل اإلنساف كترتبت

  .(ِ)كيمضي الفكر إلى غاية بعيدة " ,كىكذا يمتد النتاج ,معرفة جديدة أدت إلى معرفة أخرل
مف السيبؿ التي ينبغي عمى األمة  ,إف منيج االستدالؿ االستقرائي في اآليات الككنية    

يككف ىذا المنيج كسيمة   ,في ظؿ ىذا التقدـ العممي في ىذا الزماف ,اإلسبلمية أف تيتـ  بو
 .إلى أحقية خالؽ ىذا الككف بالعبادة كىك اهلل  ,لكصكؿ  كثير مف الناس

َحتَّى َيَتَبيََّن َلُيْم َأنَُّو اْلَحقُّ َأَوَلْم َيْكِف ِبَربَّْك َسُنِريِيْم آَياِتَنا ِفي اآْلَفاِق َوِفي َأْنُفِسِيْم   :قاؿ تعالى
 (.ّٓ)فصمت:  َأنَُّو َعَمى ُكلّْ َشْيٍء َشِييدٌ 

 
  :أىم النتائج  
, فينبغي عمى المسمميف إف التأمؿ في اآليات الككنية, يدعكا إلى إثبات كحدانية اهلل تعالى, -ُ

بالتأمؿ كالمشاىدة كالتجربة في  ,إثبات كحدانية اهلل تعالىأف ييتمكا بمنيجيات كغير المسمميف 
كمدبران يستحؽ أف  ,لممنكريف كالمشركيف كالممحديف أف ليذا الككف صانعان  كيثبتكا ,ىذا الككف

 .تسممكا لو تخمصكا لو العبادة
ُصْنَع المَِّو الَِّذي َأْتَقَن ُكلَّ  َوَتَرى اْلِجَباَل َتْحَسُبَيا َجاِمَدًة َوِىَي َتُمرُّ َمرَّ السََّحابِ   :قاؿ تعالى

 (.ٖٖ:)النمؿ  َشْيٍء ِإنَُّو َخِبيٌر ِبَما َتْفَعُمونَ 
 

                                                
 .ُٖٖٕرقـ: ,كحسنو األلباني في السمسمة الصحيحة, ْٖٔ, ص: ِج: ,ركاه أبك نعيـ في الحمية (ُ)
 .ُِص:   ,ُج: ,التفكر في ممككت السمكات كاألرض (ِ)
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 ما قبميا من الذنوب. بُ جُ المطمب الخامس: التوبة الصادقة تَ 
 كلذاتيا كقد فيطر الناس عمييا ,إف مف طبيعة النفس البشرية أف تميؿ إلى شيكات الدنيا        

كاإلنساف ميما حاكؿ أف يتجنب المعاصي كالذنكب فإنو سيبقى ذلؾ العبد الضعيؼ  ,زيينت ليـك 
فكاف باب التكبة باب ترغيب ألىؿ  ,الذم يضعؼ أماـ الشيكات كتزؿ بو قدمو في المنكرات

ألىؿ مكة كىـ مف أسرؼ في  ان كلما كاف الخطاب مكجي , بالعكدة إلى اهلل ,الذنكب كالمعاصي
باب التكبة  فأخبر أف كؿ الذنكب ميما  كسع اهلل  ,الشرؾ كالقتؿ كالزنا :ارتكاب الكبائر مثؿ

بؿ أخبر سبحانو  أف ىذه الذنكب التي ندمت  ,حتى ال ييأسكا كيفركا عف اهلل  ,عظمت تيغفر
 إف صدقتـ في تكبتكـ. ,عميا تبدؿ حسنات

ىي مف أكسع األبكاب التي فيتحت  ,كاآليات التي تتحدث عف التكبة في سكرة الفرقاف       
ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا َفُأوَلِئَك   لمتائبيف النادميف عمى ما قدمكا, قاؿ اهلل تعالى:

ِإنَُّو َيُتوُب ِإَلى َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا فَ ُيَبدُّْل المَُّو َسيَّْئاِتِيْم َحَسَناٍت َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما 
"كقد ذيكر أف ىذه اآليات, نزلت عمى رسكؿ  :قاؿ الطبرم رحمو اهلل(, ُٕ-َٕالفرقاف: ) المَِّو َمتَاًبا

أرادكا الدخكؿ في اإلسبلـ ممف كاف منو في شركو ىذه  ,مف أجؿ قكـ مف المشركيف اهلل 
في ذلؾ   فاستفتىٍكا رسكؿ اهلل  ,فخافكا أف ال ينفعيـ مع ما سمؼ منيـ مف ذلؾ إسبلـالذنكب 
 .(ُ)كتعالى ىذه اآليات , يعمميـ أف اهلل قابؿ تكبة ممف تاب منيـ" تبارؾ فأنزؿ اهلل

بىٍيرو  ,كفي الصحيح ٍف اٍبًف عىبَّاسو  ,عف سىًعيدى ٍبفى جي َأنَّ َناًسا ِمْن َأْىِل الشّْْرِك َكاُنوا َقْد َقَتُموا  عى
مَّدنا  ,َوَأْكَثُرواَوَأْكَثُروا َوَزَنْوا  نىا :فىقىاليكا فىأىتىٍكا ميحى سىفه لىٍك تيٍخًبري تىٍدعيك ًإلىٍيًو لىحى  " ًإفَّ الًَّذم تىقيكؿي كى

ًمٍمنىا كىفَّارىةن " فىنىزىؿى قكلو تعالى َوالَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَن النَّْفَس   :أىفَّ مىا عى
 .(ِ)إلى آخر اآليات السابقة(ٗٔ)الفرقاف:الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ ِباْلَحقّْ َواَل َيْزُنوَن 

كضع إنو ييكتب مكضع كافر مؤمف , كم :قيؿ ,كاختمؼ العمماء في تبديؿ السيئات بالحسنات
: التبديؿ في اآلخرة, كليس كذلؾ إنما التبديؿ في الدنيا يبدؿ اهلل ليـ  ,عاص مطيع كقاؿ قـك

حصانان مف الفجكر كقيؿ خبلصان مف الشؾ , كا  إف السيئات تيبٌدؿ  :إيمانان مكاف الشرؾ , كا 
 التبديؿ عبارة عف الغفراف  :كقيؿ ,كمف بعدىـ بحسنات  كبو قاؿ جماعة مف الصحابة 

                                                
 .َّّص: ,ُٗج:  ,جامع البياف (ُ)
 }:كالذيف ال يدعكف كمع اهلل إلو آخر..{باب: قكلو تعالى ,كتاب: تفسير القرآف ,صحيح البخارم (ِ)

 .ّْْٔرقـ: ,ُِ,ص:ُٓج:
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 .(ُ)أف يغفر اهلل ليـ تمؾ السيئات , ال أف يبدليا حسنات  :بمعنى
 

التي  كاآليات  كالحقيقة أف الحديث عف التكبة ذك شجكف, كالكبلـ عمييا متشعب طكيؿ؛
عمى  بد أف تككف منيجان عمميان  يطبؽال ,تحث عمى التكبة كترغب في العكدة إلى اهلل تعالى

ككـ  بحث عف العكدة إلى اهلل تعالى لكنو ال يعمـ كيؼي ,األرض  فكـ مف مذنبو في ىذا الزماف
ال يعمـ شيئان   ككـ مف كافرو كمشرؾو كممحدو  ,فرمف يائس عظمت في عينو ذنكبو كيظٌف أنيا ال تغ

ككـ مف مشكه لسمعة اإلسبلـ كالمسمميف ال يعمـ  ,كلك عمـ الختمؼ الحاؿ ,عف سماحة اإلسبلـ
أنيـ بحاجة إلى الرفؽ  حاؿ الناس في ىذا الزماف لعممت كلك تأممت  ,المنيج السميـ ليذا الديف

الكضعية مناىج ىدامة كظالمة كال لمناىج خاصةن بعد ما عممكا أف ا ,كالميف كالترغيب في اإلسبلـ
يككف ذلؾ إال بإظيار منيجيات القرآف الكريـ في الحديث عف سعة مغفرة اهلل تعالى لكؿ الذنكب 

ما قبميا مف  بي جي تى  التي ةالتكبة الصادقمنيجيات  ؼ نتطرؽ لمحديث عف لذا سك  ,ميما كانت
 الذنكب.

 .المنيجية األولى: رسم األمل في وجوه التائبين
الكافرة   , كالنتيجة تكالب األمـمة اإلسبلمية تمر بحالة مف الضعؼ, كاالنشقاؽإف األ

  .فالخطكب تحيط بيا مف كؿ الجيات ,مف اإلسبلـ  ك المسمميفلمنيؿ 
 المسمميف  ت أف مف األمكر التي تيضًعؼ قكةلكجد ,النبكية فمك تدبرت القرآف الكريـ كالسنة

 .ىك اإلصرار عمى ارتكاب المعاصي
كلكف البعد عف  ,لما كاف  حاؿ المسمميف مثؿ ىذا الحاؿ ,فمك أف األمة حفظت حدكد اهلل تعالى 

كلنعمـ أف الباب  ,لذا البد مف عكدة إلى اهلل تعالى ,مف أسباب الضعؼىك  ,طاعة اهلل تعالى
ِإَذا  :َيُقولُ   سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً  :قىاؿى  عًف اٍبًف عيمىرى  ,مفتكح لكؿ تائبو كمحتاج حيث جاء

ْرِع َوَتَرْكُتُم اْلِجَياَد َسمََّط المَُّو َعَمْيُكْم ُذالِّ اَل  (ّ)َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقرِ  (ِ)َتَباَيْعُتْم ِباْلِعيَنةِ   َوَرِضيُتْم ِبالزَّ

                                                
 .ِْٗ, ص: ٓج:   ,انظر: فتح القدير (ُ)
تأليؼ    ,انظر: شرح أبك داككد ,ثـ يشترييا ممف باعيا لو بسعر أقؿ نقدان  ,العينة ىي: أف يبيع سمعتو دينان  (ِ)

 .ٖٕص:  ,ُٖج:  ,عبد المحسف عباد

 .ِِْص:  ,ٗج: , محمد آبادم أبك الطيب, انظر: عكف المعبكد شرح أبك داككد, تأليؼ: أم: أىؿ الكتاب  (ّ)
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َيْنزُِعُو َحتَّى َتْرِجُعوا ِإَلى ِديِنُكْم 
ف مما يمفت النظر في ىذا الشأف غفمة األمة عف التكبة؛ .(ُ) كا 

تكبة األمة بعامة فقؿَّ أف  فإذا تحدث متحدث عف التكبة تبادر إلى الذىف تكبة األفراد فحسب, أما
في األفراد, كفي مغفرتو  ذلؾ أف سنة اهلل  ,كىذا مف األخطاء في باب التكبة ,تخطر بالباؿ

 في األمـ كالشعكب. ىي ىي سنتو  لمتائبيف كعفكه عف المذنبيف
ليا كيرفع مف فاألمة التي تعكد إلى طريؽ الرشاد, كتىٍصديؽ في التكبة كاإلنابة إلى رب العباد يفتح اهلل 

كينجييا مف الخطكب التي  شأنيا, كيعيدىا إلى عزتيا كمجدىا, كينقذىا مف كىدتيا التي انحدرت إلييا
كبدع, كحكـ بغير ما أنزؿ  تحيط بيا؛ نتيجة الذنكب التي ارتكبتيا, كالمنكرات التي أشاعتيا مف شرؾ

غ دعكة اهلل, كاألمر بالمعركؼ كالنيي , كتقصير في تبمي اهلل, كمكاالة ألعداء اهلل, كخذالف ألكليائو
عف المنكر, كترؾو لمصمكات كنحك ذلؾ مما ىك مؤذف بالعقكبة كحمكؿ المعنة كالربا كالفسكؽ, 

كجعؿ ليا الصكلة  ,فإذا تابت إلى ربيا متعيا اهلل بالحياة السعيدة كالمجكف, كنقص المكاييؿ كغير ذلؾ
 .(ِ)األرض كمكف ليا في كالدكلة, كرزقيا األمف كاألماف

 
  .سماحة الدين اإلسالمي :المنيجية الثانية

إف ىذا الديف العالمي الذم يخاطب الناس كافة , بجميع أعراقيـ كأطيافيـ , في كؿ 
أرجاء األرض , ال بد أف يتميز بصفات كخصائص تتناسب مع أحكاؿ الناس كظركفيـ في الببلد 

كتشريعاتو التيسير كالسعة , فبل تخمك فريضة مف المتفرقة مف العالـ , فجاء يحمؿ في أحكامو 
الفرائض كال شعيرة مف الشعائر إال كقد أضفى عمييا اهلل تعالى مف اليسر, ما يجعؿ اإلنساف 

قادرنا عمى تطبيقيا كالقياـ بيا عمى الصكرة التي أرادىا اهلل تعالى
كفتح باب التكبة لكؿ مف  ,(ّ)

كأعظـ مف ذلؾ تبديميا  ,بؿ كتكفير السيئات ميما كانت ,بالعكدة أك لديف اهلل  ,أساء لنفسو
 أرأيت مف عمؿ  :فقاؿ أنو أتى النبي  ,(ْ)كعف أبي طكيؿ شطب الممدكد ,إلى حسنات

                                                
 حسنو األلباني. ,ّْْٔرقـ: ُُٗص: ّج: ,, باب: النيي عف بيع العينةكتاب: البيكع ,سنف أبك داككد (ُ)
 .ِ, ص: ُج:  ,تأليؼ: الشيخ إبراىيـ الحمد ,التكبة انظر: الطريؽ إلى (ِ)
 .ّص: ,تأليؼ: فالح بف محمد الصغير ,انظر: اليسر ك السماحة في اإلسبلـ (ّ)

, كقيؿ أف لو صحبو, أبا طكيؿ كىك رجؿ مف كندة نزؿ الشاـ كسكف بيا ركل عنو عبد الرحمف بف جبيريكنى  (ْ)
 .ُِّ, ص: ُانظر: االستيعاب في معرفة األصحاب, تأليؼ: ابف عبد البر, ج: 
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إال أتاىا فيؿ لذلؾ مف  (ُ)الذنكب كميا كلـ يترؾ منيا شيئا كىك في ذلؾ لـ يترؾ حاجة كال داجة
  :قال  أنا فأشيد أف ال إلو إال اهلل كأنؾ رسكؿ اهللأما  :قال فيل أسممت :  قال تكبة
تفعل الخيرات وتترك السيئات فيجعمين الل لك خيرات كمين قال: كغدراتي كفجراتي  قال: 

 .(ِ) قاؿ اهلل أكبر فما زاؿ يكبر حتى تكارل نعم 
بأنو ديفه ال يعرؼ إال لغة  ,حقيقة اإلسبلـ سبلـه كثيره ممف ينتسبكف إلى اإللقد شك 
 .مما أدل إلى تنفير كثير مف األمـ األخرل كالخكؼ مف الدخكؿ في اإلسبلـ ,السبلح كالعنؼ

 
فبداية السكرة إنكار مف  ,فسكرة الفرقاف مف السكر التي بينت منيج سماحة الديف اإلسبلمي

ثـ تأتي  , كعمى شخص رسكؿ اهلل ,كعمى القرآف الكريـ ,المشركيف عمى كحدانية اهلل تعالى
فالشرع الحنيؼ  ,بؿ كتبديميا إلى حسنات ,بالدعكل إلى مغفرة الذنكب ميما كانت ,نياية السكرة

ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل   :قاؿ تعالى ,ال يعاقب عمى ما كاف قبؿ اإلسبلـ ميما كاف
 (.َٕ:)الفرقاف  َسيَّْئاِتِيْم َحَسَناٍت َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًماَصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُيَبدُّْل المَُّو 

 
  :أىم النتائج

مف إثبات كحدانية  ,منيج  يضع األصكؿ ليذا الديف ,ف منيج سكرة الفرقاف العقائدمبياف أ -ُ
ثبات نزكؿ القرآف الكريـ ,اهلل تعالى   .السميمةلبناء العقيدة  , كصدؽ شخص رسكؿ اهلل ,كا 

رساؿ الرسؿ, ىك: ,الغاية العظمىإف  -ِ  . تحقيؽ العبادة هلل كحده مف إنزاؿ الكتب كا 

 

 

 

 

                                                
 .ِِٔ, ص: ِ)الزنا(, انظرؾ لساف العرب, ج: كالداجُّ أىف ييرادى بو الًجنسي  (ُ)

 .ُّْٔرقـ:  ,ُِّص: ,ّج: ,كاأللباني في السمسمة الصحيحة ,تأليؼ: الطبراني ,المعجـ األكسط (ِ)
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 .الدعوي في سورة الفرقانوالتغيير  منيجيات اإلصالح :المبحث الثاني

 :مطالب ةوفيو أربع

 

 .اإلعراضالصبر عمى األذى  :المطمب األول

 

 .تواضع الدعاة :المطمب الثاني

 

 .اإلكثار من ضرب األمثال إلثبات صدق الدعوة :الثالثالمطمب 

 

 .العاقبة لممتقين :المطمب الرابع
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.منيجيات اإلصالح والتغيير الدعوي في سورة الفرقان :المبحث الثاني  

كالدعكة  , فيي سكرة مكية النزكؿسكرة الفرقاف بالجانب الدعكم في اإلسبلـ عتنتلقد ا
 مف بياف كسائؿ ككيفية  دعكة المشركيف. فكاف البد ,بدايتيافي 
يجد أنيـ قد ترككا كثيرنا مف الضكابط كالثكابت اإلسبلمية  ,الناظر في أحكاؿ المسمميف اليكـك 

نبي أسس بنيانو  الذم  ,لجانب التربكم األخبلقيعف ا ,ف المسمميفالتي أدت إلى تخمي كثيرو م
األعداء لمنيؿ مف اإلسبلـ كتسميط  كتفريؽ جمعيـ ,المسمميفكأدل إلى ضعؼ قكة  ,اهلل محمد 
 ,فتجرؤكا عمى غزك الببلد اإلسبلمية عسكريان كفكريان  فسفككا الدماء  كنيبكا المقدرات ,كالمسمميف
الكسائؿ اإلعبلمية سكاء المسمكعة أك المقركءة أك عف طريؽ  ,رذيمة بيف المسمميفكنشركا ال
فمف المسمميف مف  ,مف المسمميف بالفكر الغربي اليداـ ثيرو مما  أدل ذلؾ إلى تأىثر ك ,المرئية

نحف ف ,ينادم بالعممانية كال يريدكف تطبيؽ الشريعة اإلسبلمية  نادم بالديمقراطية كمنيـ مفي
 ,الغمك كالتفريط ىذه النعرات اليدامة بنشر الفكر اإلسبلمي السميـ الخالي مف بحاجةو إلى مكاجية

اْدُع ِإَلى َسِبيِل َربَّْك ِباْلِحْكَمِة   :عالى بالتي ىي أحسف قاؿ اهلل تعالىديف اهلل تبالدعكة إلى 
 .(ُِٓ :) النحؿَواْلَمْوِعَظِة الَحَسَنِة َوَجاِدْلُيم ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن 

ينزؿ عميو الكحي, كيدعك إلى اهلل تعالى   ,في مكة ثبلث عشرة سنة فقد مكث النبي 
مف العذاب في سبيؿ          كلقي مف قكمو أنكاعان  ,ة السميمةديبالتي ىي أحسف ليؤسس العق

حتى كاف يكـ فتح مكة كىك يـك         ,الفكر اإلسبلمي البناء لمفرد كلممجتمع المسمـ نشر
 .إعبلف نجاح الدعكة اإلسبلمية

أف يدعك إلى اهلل تعالى  ,يحمؿ منيج تعاليـ الفكر اإلسبلمي الصحيح ,مسمـو لذا ينبغي عمى كؿ  
العـز مف  كيصبر عمى األذل كما صبر أكلك ,فيدعك بالرفؽ كالميف ,أف يراعي حالة العامةك 

 .عمييـ الصبلة كالسبلـ الريسؿ
في سكرة الفرقاف إلى  ,الدعكمكالتغيير كليذا سكؼ يتطرؽ الحديث عف منيجيات اإلصبلح  

 .بياف تمؾ المنيجيات
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 .اإلعراضالصبر عمى األذى و  :المطمب األول
لقي النبي  كلقد ,شأنيا كشأف أم شيء في بدايتو ,بدأت ضعيفة الشؾ أف دعكة النبي 

 كلـ يكف لو  أك بالصد ,سكاء بالتكذيب أك بالتعذيب الجسدم ,مف قكمو أنكاعان مف العذاب
 في قكلوجاء كما  ,بالصبر ككاف اهلل تعالى يأمر نبيو  ,حيمةن سكل الصبر عمى أذل المشركيف

, كسكرة الفرقاف مف السكر (َُ :)المزمؿَواْصِبْر َعَمى َما َيُقوُلوَن َواْىُجْرُىْم َىْجرًا َجِمياًل   :تعالى
كعمى مكاجية العناد  ,التي حثت عمى ضركرة التحمؿ ك الصبر في دعكة المشركيف ,المكية

 .في  بدايتيا ةكخاصةن  إذا  كانت الدعك  ,بالحجة كالبراىيف
ف كانت اآليات في سكرة الفرقاف لـ تصرح بمفظ الصبر لمداعي آيات تشير إلى  إال أف ىناؾ ,كا 

َوَقاَل الرَُّسوُل َيا َربّْ ِإنَّ َقْوِمي اتََّخُذوا َىَذا اْلُقْرآَن  :قكلو تعالى  ,كمف ىذه اآليات ,معنى الصبر
 (ُّ- َّ:الفرقاف)َوَكَذِلَك َجَعْمَنا ِلُكلّْ َنِبيٍّ َعُدوِّا ِمَن اْلُمْجِرِميَن َوَكَفى ِبَربَّْك َىاِدًيا َوَنِصيرًا َمْيُجورًا

فزعمكا  أنو  ,تجاه القرآف الكريـ كأقكاليـ الساقطة  ,أفعاؿ المشركيف ربو  إلى يشكك النبي 
عمى ما يمقى مف قكمو  تسمية لمرسكؿ  ثـ تأتي اآليات بعد ذلؾ ,كأنو مفترل ,شعر كأنو سحر

مف األذل كالصدكد كاإلعراض , أم ال تحزف يا محمد  فتمؾ سنة الٌمو في خمقو , فكما جعمنا لؾ 
, جعمنا لكؿ نبي مف األنبياء (ُ)باطيؿ  كييجركف القرآف أعداء مف المشركيف يتقكلكف عميؾ األ

دأب األنبياء  , فإف ىذا  الداعيف إلى اهلل عدكًّا يعاديو مف مجرمي قكمو  فبل تجزع يا محمد
لبياف  ,ثـ تأتي خاتمة اآليات مف السكرة فإف اهلل ناصرؾ كما نصرىـ,(ِ)فاصبر كما صبركا قبمؾ

  ,كعمى الصبر عمى الطاعة ,مف المشركيف في مكة ف أذلن ابريف عمى ما تحممكه مأجر الص
َخاِلِديَن ِفيَيا  ِبَما َصَبُروْا َوُيَمقَّْوَن ِفيَيا َتِحيًَّة َوَسالمًا  ُأوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفةَ  :قاؿ اهلل تعالى

ألنيـ صبركا  ,أنيـ نالكا ىذه المكانة العالية  :كالمعنى , (ٕٔ-ٕٓ:) الفرقافَحُسَنْت ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاماً 
فتيحيٍّييـ عمى مشاؽٍّ الطاعات , كترؾ الشيكات  كتحمؿ المجاىدات , كعمى أذل أىؿ اإلنكار 

يـ بعضان , فبل ,ليـ بطكؿ الحياة كالسبلمة مف اآلفات المبلئكةي , كتدعك  ك ييحيي بعضي
 .(ّ)ائـ الذم ال ينقطعيمكتكف كال يخرجكف , فىحىسيف ىذا النَّعيـ الد

                                                
 .ٓٓص:  ,ُٗج:  ,انظر: التفسير المنير (ُ)
 .ِْٕص:  ,ٓانظر: فتح القدير ج:  (ِ)

 .ْٖٖص:  ,ِْج:  ,تأليؼ: محمد بف عمر الرازم ) الفخر الرازم ( ,انظر: مفاتيح الغيب (ّ)
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 :بعضان مف منيجيات ككسائؿ نجاح الداعي  في دعكتو منيا ,لقد أكضحت ىذه اآليات 

 .لمدعاة القدوة الحسنة ,صبُر األنبياء عمييم الصالة السالم  :المنيجية األولى

بسبب البعد عف المنيج  ,تعيش األمة اإلسبلمية في ىذا الزماف حالةن مف الجيؿ
أدل ىذا البعد إلى  ,كسنة نبيو محمد  ,اإلسبلمي الصحيح القائـ عمى فيـ كتاب اهلل تعالى

لى ارتكاب كثير ,مثؿ الحدكد ,التخمي عف بعض األحكاـ اإلسبلمية مف األخطاء في  كا 
لى البعد عف أخبلؽ المسمميف ,مثؿ المعامبلت الربكية ,المعامبلت محرمات  كسفؾ كارتكاب ال ,كا 

 .الدماء كغير ذلؾ مف األخطاء

كما كاف يفيمو المسممكف األكلكف  ,الناس بحاجة إلى فيـ اإلسبلـ مف جديد في العصر الحديث 
مشاؽٍّ الدعكة  ميما كانت كالصبر عمى تحمؿ  ,كالمجاىدة كىذه التبصرة ال تككف إال بالدعكة

( )عمييـ السبلـكمف األمكر التي تساعد الداعية في دعكتو  معرفة أخبار األنبياء ,عكاقبيا في الدنيا
  كنشر الفكر اإلسبلمي السميـ ,الدعكة في سبيؿ نجاح ,ذل مف أقكاميـككيؼ صبركا عمى األ

  .أف يصبر كما صبر إخكانو السابقكف مف األنبياء  ان كاهلل تعالى أمر نبيو محمد

 .(َّ :) األحقاؼ َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسلِ َفاْصِبْر  :قاؿ تعالى
ـٍ يفرؽ بيف أحد منيـ   -األنبياء  :أم -": فالسعيد مف تكلى جممتيـ :يقكؿ الطبرم رحمو اهلل كلى

طريؽه  ,في دعكتيـ عمييـ السبلـ, فأيف نحف مف حاؿ األنبياء (ُ)كاىتدل بيدييـ , كتمسؾ بحبميـ"
كبيع يكسؼ  ,كاضطجع لمذبح إسماعيؿ ,كرمي في النار الخميؿ ,كناح ألجمو نكح ,تعب فيو آدـ

 كذبح السيد الحصكر  ,كنشر بالمنشار زكريا ,بدراىـ بخس معدكدة كرمي في السجف بضع سنيف
 كعالج الفقر ,كسار مع الكحش عيسى ,كزاد عمى المقدار بكاء داككد ,الضر أيكب ساكقا ,يحي

 .(ِ)ييـ الصبلة كالسبلـ كأنكاع األذل محمد عم
إن من أشد الناس بالء األنبياء ثم الذين يمونيم ثم   :حاؿ األنبياء فيقكؿ كيصؼ النبي 

 .(ّ) الذين يمونيم ثم الذين يمونيم
                                                

 .ِص:  ,تأليؼ: د: أحمد فريد ,فضائؿ الصحابة كذـ الشيعةالفكائد البديعية في  (ُ)
 .ِْص:  ,تأليؼ: ابف القيـ الجكزية ,انظر: الفكائد (ِ)

 .حديث صحيح لغيره :شعيب األرنؤكطقاؿ  ,ُِِْٕرقـ: ,ّٖٓص:  ,ٔج:  ,مسند أحمد (ّ)
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 كتعمك اليمـ في الصبر عمى ,يزداد الداعية عزيمةن  ,فبمعرفة مدل صبر األنبياء لنجاح الدعكة
 كىذا ما كاف ييعمٍّمو  ,النفس كالنفيس في سبيؿ انتشار ىذا الديفتحمؿ مشاؽٍّ الدعكة, كيبذؿ 

يذكرىـ بأخبار  ,حينما تضعؼ اليمـ كقبؿ أف يدخؿ اليأس القمكب ,لمصحابة الكراـ  النبي 
حرص  كيتحكؿ األلـ إلى أمؿ لنشر  فيزدادكف حرصان عمى  ,السابقة مف كاف قبميـ مف األمـ
بَّاًب ٍبًف اأٍلىرىتٍّ  ,الفكر اإلسبلمي السميـ َوُىَو ُمَتَوسٌّْد ُبْرَدًة   َشَكْوَنا ِإَلى َرُسوِل المَّوِ   :قىاؿى  عىٍف خى

َكاَن الرَُّجُل ِفيَمْن َقْبَمُكْم ُيْحَفُر َلُو {َلُو ِفي ِظلّْ اْلَكْعَبِة ُقْمَنا َلُو َأاَل َتْسَتْنِصُر َلَنا َأاَل َتْدُعو المََّو َلَنا َقاَل 
ْن اأْلَْرِض َفُيْجَعُل ِفيِو َفُيَجاُء ِباْلِمْنَشاِر َفُيوَضُع َعَمى رَْأِسِو َفُيَشقُّ ِباْثَنَتْيِن َوَما َيُصدُُّه َذِلَك عَ ِفي 

ِو مَّ ِديِنِو َوُيْمَشُط ِبَأْمَشاِط اْلَحِديِد َما ُدوَن َلْحِمِو ِمْن َعْظٍم َأْو َعَصٍب َوَما َيُصدُُّه َذِلَك َعْن ِديِنِو َوال
ْئَب َعَمى َلُيِتمَّنَّ َىَذا اأْلَْمَر َحتَّى َيِسيَر الرَّاِكُب ِمْن َصْنَعاَء ِإَلى َحْضَرَمْوَت اَل َيَخاُف ِإالَّ المََّو َأْو الذّْ 

 (ُ) َوَلِكنَُّكْم َتْسَتْعِجُمونَ  َغَنِموِ 
الصعاب ك  بعضان مف المحف ,الشؾ أنو يكاجو في ىذا الزماف ,إف الداعية إلى اهلل تعالى

فقد يتعرض  أك مف غير المسمميف ,سكاء مف بعض مف ينتسبكف إلى اإلسبلـ ,في تبميغ دعكتو
 االقتداءفإذا أراد أف تستمر دعكتو كيكتب ليا النجاح فبل بد لو مف  ,لمتعذيب أك لمسجف أك القتؿ
 اإلسبلمية.ىي منيجية بينتيا سكرة الفرقاف, لنجاح الدعكة ك  ,بصبر األنبياء عمييـ السبلـ

 
 .بشرى لمصابرين باألجر العظيم :المنيجية الثانية

الدعكة إلى اهلل تعالى رفعة في الدنيا كاآلخرة , قاؿ العبلمة ابف القيـ " إف أفضؿ منازؿ 
فمف أراد  (ِ)الخمؽ عند اهلل منزلة الرسالة كالنبكة , فاهلل يصطفي مف المبلئكة رسبلن كمف الناس "

كما أحكج  ,فعمٌيو بالدعكة كالذب عف دينو كالجياد في سبيؿ اهلل ,الرفعة كالسؤدد كالمنزلة الطيبة
زمف أجر مف يدعك إلى اهلل تعالى في  كما أعظـ  ,داعية صبكر إلىالناس في ىذا الزماف 

ا َصَبُروْا َوُيَمقَّْوَن ِفيَيا َتِحيًَّة ِبمَ  ُأوَلِئَك ُيْجَزْوَن اْلُغْرَفةَ  كما في قكلو تعالى:} ,كثرت فيو الفتف
اعية مجاىد في سبيؿ اهلل كالد, (ٕٔ-ٕٓ) الفرقاف:َخاِلِديَن ِفيَيا َحُسَنْت ُمْسَتَقرًّا َوُمَقاماً  َوَسالمًا 
ف الجياد بالكممة أكثر كيكك  ,كقد يككف لمكممة الطيبة تأثيره أكثر مف تأثير القتاؿ بالسيؼ ,بالكممة

                                                
 .ّّّْرقـ:  ,ْْْ, ص: ُُج:  ,باب: عبلمات النبكة في اإلسبلـ ,كتاب: المناقب ,صحيح البخارم (ُ)
 .َٖص:  ,تأليؼ: ابف قيـ الجكزية ,دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادةمفتاح  (ِ)
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 ,إال بأسمكب الكممة الطيبةما انتشر في جميع المدف كالببلد مف جياد بالبندقية فاإلسبلـ  أجران 
 .ةكاألدلة عمى ذلؾ كثير  ,كفي عاـ الكفكد ,كال أدؿ عمى ذلؾ مما كاف يـك فتح مكة

 
أكالن قبؿ  يبيف لمقائد ما عميو  ,كاف إذا أرسؿ جيشان لمقتاؿ ,لمصحابة الكراـ  كمف ىدلٍّ النبي 

حينما  أبي طالب  ككاف يقكؿ لعمي بف ,ثـ القتاؿ ,ثـ الجزية ,عميو أف يدعكىـ لئلسبلـ ,القتاؿ
اْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَك َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِيْم ثُمَّ اْدُعُيْم ِإَلى   :أرسمو لقيادة الجيش في غزكة خيبر

ْساَلِم َوَأْخِبْرُىْم ِبَما َيِجُب َعَميْ  َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك  المَِّو أَلَْن َيْيِدَي المَُّو ِبَك َرُجاًل َخْيرٌ  ِيْم َفوَ اإلِْ
ينالو مجاىد  ايناؿ الداعية أكثر مم ,فبسبب ىداية عاص أك مبتدع أك كافر, (ُ) ُحْمُر النََّعِم 

إلى األمة أفضؿ مف تبميغ السياـ إلى  , ك سنة نبيو محمد ,ديف اهلل تعالى كتبميغي  .بالسيؼ
فبل يقـك بو إال كرثة  ألف تبميغ السياـ يفعمو كثيره مف الناس , أما تبميغ الديف ,نحكر العدك

قاؿ اإلماـ الشككاني " فكؿ مف جمع بيف دعاء العباد إلى ما شرعو اهلل  كعمؿ عمبلن  ,األنبياء
ناب ما حرمو عميو  ككاف مف المسمميف دينان ال تأدية ما فرضو اهلل عميو مع اجت :صالحان  كىك

 .(ِ)مف غيرىـ , فبل شيء أحسف منو , كال أكضح مف طريقتو , كال أكثر ثكابان مف عممو" 
 

يمزمو ألف العيد المكي كاف  ,كسكرة الفرقاف مف السكر التي رغبت في الدعكة إلى اهلل تعالى
مبينة رفعة مكاف الصابريف سكاء  ,مف السكرة لذلؾ جاءت نياية اآليات ,أسمكب الدعكة  كالحكار

 .أك عمى تحمؿ مشاؽٍّ الدعكة مف المشركيف في  مكة ,عمى فعؿ الطاعة
 

 .تواضع الداعية :المطمب الثاني
كيعالج كيـ أفراحيـ كأحزانيـ كيشار  ,الذم يعيش مع الناسإف الداعية الناجح ىك 

رسكؿ اهلل بشرية  حينما اعترض المشرككف عمى ,مف ىدم األنبياء عمييـ السبلـمشاكميـ كىذا 
َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَك ِمَن اْلُمْرَسِميَن ِإالَّ ِإنَُّيْم َلَيْأُكُموَن الطََّعاَم   :رد اهلل تعالى عمييـ بقكلو , محمد

                                                
, رقـ ُٖٗ, ص: َُج: ,باب: فضؿ مف أسمـ عمى يديو رجؿ ,كتاب: الجياد كالسير ,صحيح البخارم (ُ)

ِٕٖٕ. 
 .ّْٓص:  ,ٔج:  ,فتح القدير (ِ)
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(  َِ :) الفرقاف َوَيْمُشوَن ِفي اأْلَْسَواِق َوَجَعْمَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصيرًا 

إف جميع مىٍف بعثيـ اهلل تعالى مف الرسؿ المتقدميف كانكا يأكمكف الطعاـ, كيحتاجكف إلى  :بمعنى
يىٍمشيكفى ًفي األٍسكىاؽً   كليس ذلؾ بمناؼ لحاليـ كمنصبيـ فإف اهلل متكسب كالتجارةل ,التغذم بو كى

تعالى جعؿ ليـ مف السمات الحسنة, كالصفات الجميمة, كاألقكاؿ الفاضمة, كاألعماؿ الكاممة 
عمى صدؽ  كالخكارؽ الباىرة, كاألدلة القاىرة , ما يستدؿ بو كؿ ذم لب سميـ, كبصيرة مستقيمة

ما جاءكا بو مف اهلل 
, كالٌمو قادر عمى منح الدنيا رسمو الكراـ , كلكنو أراد تسامييـ عف الدنيا  (ُ)

 .دل بيـقتى كحشد طاقاتيـ كأعماليـ لآلخرة  ليي 
كال يتعالكف عمى  ,الذيف يمشكف بيف الناس بتكاضع  كسكينة ,كلقد مدح اهلل تعالى عباده 

َذا َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن   :قاؿ تعالى ,الخمؽ َيْمُشوَن َعَمى األْرِض َىْوًنا َواِ 
بىرية كال استكبارأنيـ يمشكف  :بمعنى ,(ّٔ :)الفرقافَقاُلوا َسالًما كال  ,بسكينة ككقار مف غير جى

ذا تعرض ليـ الجيمة ,يفسدكف في األرض  فبؿ يعفك  ,بمثمولـ يقابمكىـ  ,بالقكؿ السيئ كا 
 .(ِ)كف إال خيران كيصفحكف كال يقكل

بسنف األنبياء عمييـ  كاقتداءن  ,استنتاجان مف ىذه المعاني  السامية في اآليات السابقة        
ع  ما يسمى  بفقو الكاق ,أف عمى العالـ كالداعية  االىتماـ  بمعرفة كاقع المسمميف ,السبلـ يتبيف لنا

 .ةحتى تككف دعكتو عمى ىدل كبصير 
 .فقو الواقع لدى الداعية :منيجية 

يجاد الحمكؿ  ,لمكقكؼ عمى جميع العمؿ ,البد لمداعية مف معرفة الكاقع كأحكاؿ الناس كا 
إال بالمعايشة بينيـ  ,المناسبة لتمؾ العمؿ, كال يمكف لمداعية أف يككف عالمان بمشاكؿ الناس

أك  ,أك صاحب مينة ,كليس عيبان أف يككف الداعية فقيران  ,كالعمؿ مثميـ ,كالتجكؿ في أسكاقيـ
نما قيـ الرجاؿ باآلداب  ,كيتحدث عف مشاكميـ ,يمشي بيف الناس كيجمس معيـ كيخاطبيـ كا 

 .كاألعماؿ
مف كىي كسيمةن لكسب حب كثير  ,عكتوفمعرفة الكاقع مف عبلمات نجاح الداعية في د

براىيـ  ,ثؿ نكح كاف نجاران م ,اب ميفكانكا أصح ,الناس فاألنبياء عمييـ السبلـ عمؿ في البناء كا 
                                                

 .ََُص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ُ)
 .َُُص:  ,ُٗج:  ,انظر: التفسير المنير (ِ)
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دريس خياط ,كداككد يصنع الدركع لمحرب فبلبد  ,عمييـ الصبلة كالسبلـكاف تاجران  كمحمد  ,ان كا 
نيـ أك كيد أعدائيـ ؤك مما يتعمؽ بش ,لمعالـ أك الداعية مف الكقكؼ عمى ما ييـ المسمميف

 .كبلمان نظريان لتحذيرىـ كالنيكض بيـ كاقعيان ال 
"كال يتمكف المفتي كال الحاكـ مف الفتكل كالحكـ بالحؽ إال بنكعيف مف  :يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل

 .(ُ)الفيـ: أحدىما: فيـ الكاقع كالفقو فيو "
       

فيـ بمنزلة النجـك   ,بو تعمـ األمة مكاضع الخطأ مف الصكاب ,فالداعية فقيو في قكمو 
 في السماء , بيـ يييتدل في الظمماء , حاجة الناس إلييـ أعظـ مف حاجتيـ إلى الطعاـ كالشراب 

في  كينطكم في مكاف عبادتو سكاء ,كلؤلسؼ ىناؾ مف الدعاة مف يترفع عف مخالطة الناس
 .كالعف أحكاليـ ,كال يعمـ شيئان عف أخبار المسمميف ,المسجد أك البيت

      
 كيتجكؿ في األسكاؽ  ,كيشاركيـ ىمكميـ كأفراحيـ ,يعيش مع الناس لقد كاف النبي   

ٍيرىةى  ,كمف السنة ,تدؿ عمى ذلؾ ةكاآلية السابق  َمرَّ َعَمى    أىفَّ رىسيكؿى المَّوً  , عىٍف أىًبي ىيرى
ْتُو ُصْبَرِة َطَعاٍم َفَأْدَخَل َيَدُه ِفيَيا َفَناَلْت َأَصاِبُعُو َبَماًل َفَقاَل َما َىَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم َقاَل َأَصابَ 

 .(ِ) ْيَس ِمنّْي َمْن َغشَّ َفمَ  ,السََّماُء َيا َرُسوَل المَِّو َقاَل َأَفاَل َجَعْمَتُو َفْوَق الطََّعاِم َكْي َيرَاُه النَّاُس 
َقاَل َلَقْد َعِمَم   :يقكؿ لمناس بعد تكليو الخبلفة أبك بكر الصديؽ  ,كىذا خميفة رسكؿ اهلل 

َبْكٍر  َقْوِمي َأنَّ ِحْرَفِتي َلْم َتُكْن َتْعِجُز َعْن َمُئوَنِة َأْىِمي َوُشِغْمُت ِبَأْمِر اْلُمْسِمِميَن َفَسَيْأُكُل آُل َأِبي
الدنيا بيذا التكاضع أعمى اهلل تعالى ذكرىـ في , (ّ) ِمْن َىَذا اْلَماِل َوَيْحَتِرُف ِلْمُمْسِمِميَن ِفيِو 

 .كاآلخرة  كلذلؾ يرل بعض العمماء كجكب معرفة الكاقع لمدعاة
كاجب ميـ مف  ,"فمعرفة الكاقع لمكصكؿ بو إلى حكـ الشرع :يقكؿ األلباني رحمو اهلل     

كأم عمـ مف  ,الكاجبات التي يجب أف يقـك بيا طائفة مختصة مف طبلب العمـ المسمميف النبياء
أك أم عمـ ينفع األمة اإلسبلمية  ,عية أك االقتصادية أك العسكريةالعمكـ الشرعية أك االجتما

                                                
 .ٕٖص: ,تأليؼ: ابف القيـ الجكزية ,إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف (ُ)

 ُْٕرقـ:  ,ِٕٔص:  ,ُج:  ,مف غشنا فميس منا باب: قكؿ النبي  ,كتاب: اإليماف ,صحيح مسمـ (ِ)
 .ُِٗٗرقـ:  ,ِّْص:  ,ٕج:  ,باب: كسب الرجؿ كعممو بيده ,كتاب: البيكع ,صحيح البخارم (ّ)
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كبخاصة إذا ما تطكرت ىذه العمـك بتطكر  ,كيدنييا مف مدارج العكدة إلى عزىا كمجدىا كسؤددىا
 .(ُ)األزمنة كاألمكنة 

       
 ,لذلؾ عمى الداعية أف يسعى لكسب حب كقمكب الناس ,كاألدلة عمى ذلؾ كثيرة

مستدالن بذلؾ مف كتاب اهلل تعالى  ,بالتعايش معيـ كبياف الخطأ مف الصكاب كاقعان عمميان ال نظريان 
"لكف اعتبار مقادير المصالح  :قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل ,كسنة نبيو محمد

 ., كىذه المنيجية كسيمة لنجاح الداعية في دعكتو(ِ)كالمفاسد ىك بميزاف الشريعة " 
 
 .اإلكثار من ضرب األمثال إلثبات صدق الدعوة :مطمب الثالثال
فكانكا يكثركف مف  ,االستكبارك بالعناد  دعكة النبي  كاقكـه كاجي ,إف المشركيف في مكة  

اْنُظْر َكْيَف    : ان قاؿ تعالى مخبران نبيو محمد ,ضرب األمثاؿ الباطمة لصد دعكة النبي 
فكاف البد مف قرع قمكبيـ  ,(ٗ :) الفرقاف  َفَضمُّوا َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل َضَرُبوا َلَك اأْلَْمثَاَل 

كسكرة الفرقاف  ,التي تقرب الصكرة المعقكلة إلى المحسكس المشاىد ,باإلكثار مف ضرب األمثمة
 .أف اإلكثار مف ضرب المثؿ كسيمة إلقناع الخصـ ,مف السكر التي بينت

 (. ّّ :) الفرقافَواَل َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ ِجْئَناَك ِباْلَحقّْ َوَأْحَسَن َتْفِسيرًا:  قاؿ تعالى لنبيو محمد 

إال أجبناىـ بما ىك الحؽ  ,بحجة أك شبية فضكف بو الحؽ, أك يأتك كال يقكلكف قكالن يعار  :بمعنى
 .(ّ)في نفس األمر, كأبيف كأكضح كأفصحي مف مقالتيـ

 .(ّٗ :) الفرقافَوُكالِّ َضَرْبَنا َلُو اأْلَْمثَاَل َوُكالِّ َتبَّْرَنا َتْتِبيرًا :كقاؿ تعالى في مكضع آخر

في دعكة األمـ السابقة  ان كاف أيضان مكجكد ,أف اإلكثار مف ضرب األمثمة ,كىذه اآلية تبيف
رب ليـ األمثاؿ كؿ األمـ السابقة ضربنا ليـ األمثاؿ , كبينا ليـ الحجة , كلـ نض :كالمعنى

نما كذبكا الباطمة كما يفعؿ  .(ْ)فأىمكناىـ إىبلكان شديدان  ,ىؤالء الكفرة , فمـ يؤمنكا كا 
                                                

 .ٔص:  ,تأليؼ: محمد ناصر الديف األلباني ,فقو الكاقع (ُ)
 .ُُِص:  ,ِج:  ,تأليؼ: أحمد ابف تيمية ,االستقامة (ِ)
 .َُٗص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ّ)

 .ِٖٕص:  ,ٓج:  ,لمشككاني ,انظر: فتح القدير (ْ)
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نزجار عف المعاصي كالجد كاالعتبار كاال ضرب األمثمة لبلتعاظ ,مف ىدم القرآف الكريـ
كسيمة  ,اؿك اإلكثار مف ضرب األمث ,كاالجتياد فيما يرضي اهلل, كلتقريب المعنى المراد بيانو

تساعده إلثبات  ,كىي أيضان منيجية لمداعية الناجح ,الباطمة ادعاءاتوالمعاند كالرد عمى  حاـفإل
كسبؽ الحديث  عف -سكاء الككنية  ,اؿبضرب األمث عتنتي نفكس الناس كسكرة الفرقاف احجتو ف

منيجيات  ج مف اآليات السابقةتليذا نستن ,أك األمثمة عف أخبار األمـ السابقة -اآليات الككنية
 :منيا لئلصبلح كالتغيير
 .بالمثال يتضح المقال :المنيجية األولى

 لذا نرل في الكتاب كالسنة كثيران ما يستشيد بيا ,إف األمثاؿ ليا تأثير بالغ عمى اإلنساف
  كيستفاد منيا في أمكر كثيرة: في التذكير, كالنصح, كالكعظ, كالحث, كالترغيب كالترىيب كالتعميـ
كالتقرير, كتقريب المراد لمعقؿ, فإف األمثاؿ تصكر المعاني بصكرة األشخاص ألنيا أثبت في 

  يقكؿ الزمخشرم ,بالشاىد كالغائب األذىاف, كمف ثـ كاف الغرض مف المثؿ تشبيو الخفي بالجمي
دناء المتكىـ مف الشاىد فإف كاف المتمثؿ لو عظييمثيؿ إنما يصار إليو لكشؼ المعان"الت منا , كا 

ف كاف حقيرنا كاف المتمثؿ بو كذلؾ" كاف المتمثؿ بو مثمو, كا 
يؤثر  ,كاإلكثار مف ضرب األمثاؿ (ُ)

كىك  ,كيدفع الخصـ إلى التصديؽ كاإلقرار ,في القمكب ما ال يؤثر في كصؼ الشيء في نفسو
ٍف النًَّبيٍّ   عف أبي مكسى األشعرم ,مف ىدم النبي  ِإنَّ َمَثَل َما َبَعَثِنَي المَُّو ِبِو   :َقالَ  عى

َء َفَأْنَبَتْت َعزَّ َوَجلَّ ِمْن اْلُيَدى َواْلِعْمِم َكَمَثِل َغْيٍث َأَصاَب َأْرًضا َفَكاَنْت ِمْنَيا َطاِئَفٌة َطيَّْبٌة َقِبَمْت اْلَما
َماَء َفَنَفَع المَُّو ِبَيا النَّاَس َفَشِرُبوا ِمْنَيا َوَسَقْوا اْلَكََلَ َواْلُعْشَب اْلَكِثيَر َوَكاَن ِمْنَيا َأَجاِدُب َأْمَسَكْت الْ 

َمْن َفُقَو  َوَرَعْوا َوَأَصاَب َطاِئَفًة ِمْنَيا ُأْخَرى ِإنََّما ِىَي ِقيَعاٌن اَل ُتْمِسُك َماًء َواَل ُتْنِبُت َكََلً َفَذِلَك َمَثلُ 
ُو ِبِو َفَعِمَم َوَعمََّم َوَمَثُل َمْن َلْم َيْرَفْع ِبَذِلَك رَْأًسا َوَلْم َيْقَبْل ُىَدى ِفي ِديِن المَِّو َوَنَفَعُو ِبَما َبَعثَِنَي المَّ 

 .(ِ) المَِّو الَِّذي ُأْرِسْمُت ِبِو 
فمك تحدث داعية عف ظاىرة    ,كاف في النفس أبمغ ,ككمما كاف المثؿ قريبان في الزمف      

مثؿ  ,أبمغ ا كانت األمثمة معاصرة كانتفكمم ,مثؿ ظاىرة التدخيف ,سمبية كأراد أف يبيف خطرىا

                                                
 .ّٗص:  ,ْج:  ,اإلتقاف في عمـك القرآف (ُ)
ا بيًعثى ًبًو النًَّبيُّ  ,كتاب: الفضائؿ ,صحيح مسمـ (ِ)    ُُج:  ,اٍلييدىل كىاٍلًعٍمـً  ًمفٍ  باب: بىيىاًف مىثىًؿ مى

 .ِِّْرقـ:  ,ّٓٗص:    
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فمنيجية ضرب األمثمة لمداعية كسيمة   ,ضرب األمثمة عف المصابيف باألمراض بسبب التدخيف
 .أك الترىيبسكاء في الترغيب  ,ناجحة لمتأثير في النفكس

 .إبطال وتفنيد شبو المعاند :المنيجية الثانية
فمنذ  ,كيتآمركف عمى اإلسبلـ كالمسمميف ,اإلسبلمي حافؿ بقصص الذيف يثيركف الشبوإف التاريخ 
كأىؿ البدع  كغيرىـ مف الفرؽ  ,كأىؿ الكتاب ,كالمشرككف ,إلى كقتنا الحالي عيد النبي 

كلكف اهلل نبكية المطيرة كالسنة ال ,الكريـ إال اتخذكه  لمنيؿ مف القرآف لـ يترككا سبيبلن  ,الضالة
نَّا َلُو َلَحاِفُظونَ  :اهلل ى كعد بحفظ  كتابو فقاؿتعال  كفي   ( ٗ:الحجر)ِإنَّا َنْحُن َنزَّْلَنا الذّْْكَر َواِ 

َواَل َيْأُتوَنَك ِبَمَثٍل ِإالَّ   :في قكلو تعالى الى منيجية الذب عف ىذا الديفسكرة الفرقاف بيف اهلل تع
فند اهلل تعالى  ,ة أك فتنةيفكمما أثار المشرككف شب ,( ّّ :) الفرقاف ِجْئَناَك ِباْلَحقّْ َوَأْحَسَن َتْفِسيرًا

كرد اهلل  ,أنو مثؿ البشر كليس بممؾ  رسكؿ اهلل فأثاركا شبيةن في شخص ,الشبوعمييـ تمؾ 
َوَما َأْرَسْمَنا َقْبَمَك ِمَن اْلُمْرَسِميَن ِإالَّ ِإنَُّيْم َلَيْأُكُموَن الطََّعاَم َوَيْمُشوَن ِفي   بقكلو: تعالى عمييـ

كشبيةن أخرل (  َِ) الفرقاف:  اأْلَْسَواِق َوَجَعْمَنا َبْعَضُكْم ِلَبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصيرًا 
َل َعَمْيِو اْلُقْرآُن ُجْمَمًة  , تعالى عمييـفي نزكؿ القرآف مفرقان كرد اهلل َوَقاَل الَِّذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزّْ

 .كىذا ديدنيـ إلى يـك القيامة, (ِّالفرقاف:)َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَّْت ِبِو ُفَؤاَدَك َوَرتَّْمَناُه َتْرِتياًل 
زادت عناية السمؼ بردىا كمقاكمتيا , كتنكعت  ,ككمما كثرت البدع كاألىكاء كالفرؽ  

أساليبيـ كتعددت مناىجيـ , فألفكا المصنفات كالمجمدات , كرككا اآلثار في الرد كالبياف كحماية 
اهلل تعالى لدينو كىذا مف حفظ   ,الديف كالدفاع عنو , كالتصدم لمبدع كالضبللة كاألىكاء كأىمو

ـ ابف تيمية رحمو اهلل '' لما التبس الحؽ بالباطؿ , فصار يقكؿ شيخ اإلسبل ,كلسنة نبيو محمد 
في الديف مف الحؽ ما يكجب قبكلو , كمف الباطؿ ما يكجب رده كصار كثير مف الناس عمى 

تحاؿ طرفي نقيض , فإف اهلل يقيـ مف يذب عف دينو خمفان لرسمو فينفكف عنو تحريؼ الغاليف كان
 .(ُ), كلك كره المشرككف'' الحؽ كيبطؿ الباطؿالمبطميف , كتأكيؿ الجاىميف, فيحؽ اهلل

سكاء اإلعبلـ  ,عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ ,لقد تطكرت كسائؿ المشركيف في ىذا الزماف
 أك المقركء   ,الراديك :مثؿ ,أك اإلعبلـ المسمكع ,مثؿ التمفاز كالشبكة العنكبكتية ,المشاىد

, كلـ يغمض فأعداء اإلسبلـ لـ ييدأ ليـ باؿ ,نشر المجبلت كتأليؼ المجمدات كغير ذلؾ :مثؿ
 .ليـ ذلؾ ىسبلـ كالمسمميف كأنَّ ليـ جفف حتى ينالكا مف اإل

                                                
 .ِّص:  ,ٖج:  ,تأليؼ: أحمد ابف تيمية ,الفتاكم الكبرل (ُ)
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التي تخالؼ الكتاب  ,كلذلؾ يجب الرد عمى أكلئؾ المخالفيف الذيف ينشركف البدع كالشبيات
مثؿ المنافقيف كما  ,كخاصةن عمى الذيف ينتسبكف إلى اإلسبلـ ,كالسنة , كيمبسكنيا عمى الناس

مف أجؿ  ,أك مف الشيعة كىـ أخطر عمى اإلسبلـ مف أىؿ الكتاب ,أكثرىـ في ىذا الزماف
 .كلكف اهلل مف كرائيـ محيط  ,التمبيس عمى الناس كالتضميؿ

   
يتصدكف  ,مف الشبو كالفتف ,لذلؾ البد مف دعاة حريصيف عمى سبلمة المنيج اإلسبلمي

كمنيجية التغيير كاإلصبلح في إبطاؿ شبو  ,لكؿ شبية كيفندكنيا باألدلة العممية المقنعة
لمكقكؼ عمى كؿ شبية  ,لدييـ مف العمـ كالحكمة الكافية ,المعانديف  بحاجة إلى دعاة كعمماء

 .كأجره عظيـ عند اهلل تعالى ,كتفنيدىا  كىك بابه عظيـ مف أبكاب الجياد
 

 .العاقبة لممتقين :عالمطمب الراب
كبعد  لمشرككف في العناد ك االستكبار كتمادل ا ,لما اشتد العذاب بالصحابة الكراـ 

في الدعكة  كاف البد مف تغيير األسمكب  ,بياف الحجة كضرب األمثمة كالترغيب في نعيـ الجنة
كالتذكير بعاقبة   كالكعيد الشديد لممشركيف في مكةبالتيديد  ,فجاء الخطاب في سكرة الفرقاف

َوَلَقْد آَتْيَنا ُموَسى اْلِكتَاَب َوَجَعْمَنا َمَعُو َأَخاُه َىاُروَن   :قاؿ تعالى ,المعانديف مف األمـ السابقة
ْرَناُىْم َتْدِميرًا  َوِزيرًا  َوَقْوَم ُنوٍح َلمَّا َكذَُّبوا َفُقْمَنا اْذَىَبا ِإَلى اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا ِبآَياِتَنا َفَدمَّ

َوَعاًدا َوَثُموَد َوَأْصَحاَب  الرُُّسَل َأْغَرْقَناُىْم َوَجَعْمَناُىْم ِلمنَّاِس آَيًة َوَأْعَتْدَنا ِلمظَّاِلِميَن َعَذاًبا أَِليًما 
َوَلَقْد َأَتْوا َعَمى  الِّ َتبَّْرَنا َتْتِبيرًا َوُكالِّ َضَرْبَنا َلُو اأْلَْمثَاَل َوكُ  الرَّسّْ َوُقُروًنا َبْيَن َذِلَك َكِثيرًا 

َذا رََأْوَك ِإْن  ُنُشورًا  اْلَقْرَيِة الَِّتي ُأْمِطَرْت َمَطَر السَّْوِء َأَفَمْم َيُكوُنوا َيَرْوَنَيا َبْل َكاُنوا اَل َيْرُجونَ  َواِ 
ِإْن َكاَد َلُيِضمَُّنا َعْن آِلَيِتَنا َلْواَل َأْن َصَبْرَنا َعَمْيَيا  واًل َيتَِّخُذوَنَك ِإالَّ ُىُزًوا َأَىَذا الَِّذي َبَعَث المَُّو َرسُ 

يقكؿ اهلل  :كالمعنى ,(ِْ -ّٓ :) الفرقاف َوَسْوَف َيْعَمُموَن ِحيَن َيَرْوَن اْلَعَذاَب َمْن َأَضلُّ َسِبياًل 
يـ مف عقابو ان لمف مشركي قكمو كمف خالفو, كمحذر  متكعدان مف كٌذب رسكلىو محمدان  ,تعالى

مثؿ  تعذيب قكـ مكسى كقكـ نكح   ,(ُ)كأليـ عذابو , مما أحمو باألمـ الماضية المكذبيف لرسمو

                                                
 .َُُص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ُ)
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كبيف أف كؿ أمة لـ يحؿ عمييا اليبلؾ إال بعد  ,كغيرىـ مف الذيف كذبكا الرسؿ ,كقكـ عاد كثمكد
 .(ُ)ىك عظة كعبرة لمناس يعتبركف بيا كأف ىذا اإلىبلؾ ,إقامة الحجة عمييـ

كما أنيـ ممكؾ اآلخرة, كىـ كأىؿ السعادة الحقيقية كالشرؼ العظيـ  ,فأىؿ التقكل ىـ ممكؾ الدنيا
 .في الدنيا كاآلخرة, بمقتضى سٌنة الٌمو تعالى في جعؿ العاقبة لممتٌقيف

كالصبر عمى  ,ضرب األمثمةبعد الدعكة بالميف ك  ,كىذا األسمكب جاء في سكرة الفرقاف         
فبيف اهلل تعالى لنبيو  ,لكف المشركيف لـ ينتفعكا بأسمكب الترغيب في الدعكة ,العذاب كالتكذيب

مف أسمكب  ككف ىذا األسمكب أنفع لممدعكفقد ي ,أف يمجأ إلى أسمكب الترىيب كالتيديد  محمد
السابقة منيجية  لذلؾ نستنتج مف اآليات ,حكاؿفي كؿ األ ان كلكف ليس ىذا النفع عام ,الميف

 .الترىيب بعد الترغيب في الدعكة
 

 .الترىيب بعد الترغيب في الدعوة :منيجية
مف فضؿ اهلل تعالى عمى األمة اإلسبلمية, أف الرسالة الخاتمة جاءت شاممة لكؿ ما 

يرث اهلل األرض كمف يحتاجو المسممكف في حياتيـ الدينية كالدنيكية, مكجية لكؿ الثقميف إلى أف 
ذلؾ أف ىدؼ القرآف ىك ىداية الناس جميعان  ,فكؿ مف جيؿ عممان فعممو في القرآف الكريـ ,عمييا

في السنة النبكية, كيؼ يؤدم المسممكف  كقد بيف اهلل تعالى في القرآف الكريـ, كنبيو محمد 
إال بالتزاـ ضكابط كشركط  كنجاح الداعية في دعكتو ال يككف .اجبيـ في الدعكة إلى اهلل تعالىك 

 .بما جاء في القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة ,الدعكة
نقصد  أسمكب الترغيب كالترىيب ,كمف أساليب الدعكة التي جاءت في الكتاب كالسنة       
كالداعية  .(ِ)كبطشو كعقابو كعذابو في الدنيا ك اآلخرة ,ىك التخكيؼ مف غضب اهلل :بالترىيب
فيذا  ,كأسمكب الترىيب ,ىك الذم يعرؼ كيؼ يكازم بيف استخداـ أسمكب الترغيبالبصير 

 .األسمكب يحذر العباد مف عاقبة عصياف الخالؽ, أك التفريط في حقكؽ العباد
 

                                                
 .ِٗٔص:  ,ُٗج:  ,لمطبرم ,انظر: جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف (ُ)
ا بىعىثىني اهلل, تأليؼ: فالح بف محمد بف فالح الصغيٍّر (ِ)  .ٖٔص:  ,انظر: مىثىؿي مى
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يككف المدعك  حينما ,كثيره مف الدعاة مف يستخدـ أسمكب الترغيب في غير مكطنو
 كالداعية البصير ,كقد يستخدـ بعض الدعاة أسمكب الترىيب في غير مكطنو ,ان أك مستيزئ جاحدان 

كما جمع اهلل تعالى ذلؾ في القرآف, كال يطغى أسمكب  ,ىك الذم يجمع بيف الترغيب كالترىيب
ف طغى الترىيب أيس الناس  عمى آخر, فإف طغى الترغيب تساىؿ الناس في المعاصي, كا 

ألف الرسؿ عمييـ السبلـ إنما بيًعثكا مبشريف  ,ف جمع بينيماكقنطكا مف رحمة اهلل, كالمكفؽ م
َوَما ُنْرِسُل اْلُمْرَسِميَن ِإالَّ ُمَبشِّْريَن َوُمْنِذِريَن َفَمْن آَمَن َوَأْصَمَح َفاَل   :قاؿ تعالى ,(ُ)كمنذريف 

 .(ْٖ :)األنعاـَخْوٌف َعَمْيِيْم َواَل ُىْم َيْحَزُنوَن 

فبل يطغى  ,ىك استخداـ الكسطية في الترغيب كالترىيب ,الدعكةضؿ الطرؽ في ففأ   
معرفة  كىذا يدفع الداعية إلى ضركرة ,إال بدافع مصمحة المدعك كالدعكة ,أحدىما عمى اآلخر

مف ذنبو  ان  تعالى نادمعك رجبلن محبان هللفقد تد ,حاؿ المدعك لكي تستخدـ معو األسمكب المناسب
آخر بنفس األسمكب أك تدعك  ,يؤدم بو إلى القنكط مف رحمة اهلل تعالى ,ارتكبو بأسمكب الترىيب

آخر يستخدـ الداعية كصنؼ   ,قد يضر الداعية بسبب الخطأ في اختيار األسمكب في الدعكة
فيدفعو ىذا األسمكب إلى التمادم في ارتكاب  ,كىك مستيزئ جاحد منكر ,معو أسمكب الترغيب

لذيف قالكا ال يضر مع اإليماف ذنب  لذلؾ عمى الداعية أف كىذا مثؿ المرجئة ا ,المحذكرات
فمثبلن , في الدعكة إلى اهلل األعدؿكىك المنيج األقـك  ,في الدعكة ييستخدـ المنيج الكسط

كلـ يتبعكه بؿ  فيذه األصناؼ عرفكا الحؽ ,شيعةيستخدـ أسمكب الترىيب مع الييكد كالمنافقيف كال
كشتمكا الصحابة  ,حتى إنيـ ادعكا األلكىية لغير اهلل تعالى ,ؽجحدكا كأنكركا كحاربكا أىؿ الح

فبل ينفع مع ىؤالء إال أسمكب  الترىيب كالتخكيؼ مف  ,الكراـ كحممكا قتؿ المسمميف المكحديف
  .غضب اهلل كسخطو

فيغضب محب لربو  ,كاستخداـ الداعية ألسمكب الترىيب إنما يصدر مف داعية غيكر عمى دينو
كاف إذا انتيكت أمامو حرمات  اهلل يغضب  ,كىذا حاؿ النبي  ,حرمات اهلل أماموإذا انتيكت 
اًبًر ٍبًف سىميرىةى قىاؿى  ,كنكتفي بمثاؿو كاحد ,كاألمثمة كثيرة عمى ذلؾ ,كيحمر كجيو قىاؿى رىسيكؿي  :عىٍف جى

اَلِة َأْو اَل َتْرِجُع ِإَلْيِيمْ َلَيْنَتِيَينَّ َأْقَواٌم َيْرَفُعوَن َأْبَصاَرُىْم ِإَلى السََّما  :المَّوً  , فيذا (ِ) ِء ِفي الصَّ

                                                
 .ُِٓص:  ,ُ, ج: تأليؼ: سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني ,فقو الدعكة في صحيح اإلماـ البخارم (ُ)
ةً  ,كتاب: الصبلة ,صحيح مسمـ (ِ) بلى اًء ًفي الصَّ ًر ًإلىى السَّمى ٍفًع اٍلبىصى   ُْٖص:  ,ِج:  ,باب: النٍَّيًي عىٍف رى
 .ْٗٔرقـ:  
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في النيي عف رفع  مع الصحابة الكراـ  ,استخدـ أسمكب الترىيب الحديث يبيف أف النبي 
 .األبصار أثناء الصبلة إلى السماء

ذَّري مف  ,مف األساليب النافعة ,ال شؾ أف أسمكب الترىيب كَّؼي المدعك كييحى التي بيا ييخى
 .بو يبصر المذنب الخير مف الشر ,كؿ ما يضره في الدنيا كاآلخرة, ألف الخكؼ قد يككف نكران 

 

  :أىم النتائج 
 .كسنة نبيو محمد  ,في كتاب اهلل تعالى ,أساليب الدعكة متعددة ككثيرة -ُ
كال يتـ ذلؾ إال بدارسة كتاب  ,منيجان في دعكتوالداعية الناجح ىك الذم يتخذ ىذه األساليب  -ِ

كخاصةن دراسة كيفية الدعكة  ,مستنتجان منيا الدركس كالعبر تمحيصيوكسنة نبيو دراسة  ,اهلل تعالى
 .متأسيان بسيد الدعاة محمد  ,في العيد المكي كالعيد المدني

المدني, ألف الكاقع في العيد المكي يختمؼ عف أسمكب الدعكة في العيد  دعكةال أسمكب -ّ
  مختمؼ.
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 :السياسي في سورة الفرقانوالتغيير منيجيات اإلصالح  :المبحث الثالث

 :مطالب ةوفيو ثالث

 

 .ادعاءات الكافرين تُبنى عمى الكذب واالفتراء :المطمب األول

 

 .ندم الظالمين :المطمب الثاني

 

 السعادة في الدنيا واآلخرة.سالمة العقيدة مع ُحسن الُخمق, طريق  :المطمب الثالث
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 .السياسي في سورة الفرقان والتغيير منيجيات اإلصالح :المبحث الثالث

كالقياـ بما يصمح بو أمر  ,الناس ال بد ليـ مف سياسة يتحقؽ بيا القياـ بديف اهلل تعالى
 :لذلؾ البد مف التعرض لمعنى السياسة, لغةن كاصطبلحان  ,الدنيا مف مصالح العباد

 .(ُ)القياـ عمى الشيء بما ييصمحو  :لغةن ىيأكالن: السياسة 

بما يكفؿ  ,ف العامة لمدكلة اإلسبلميةؤك تدبير الش :المعنى الشرعي: فالسياسة الشرعية ىي ثانيان:
ف  ,تحقيؽ المصالح كدفع المضار لـ يتفؽ كأقكاؿ مما ال يتعدل حدكد الشريعة كأصكليا الكمية, كا 

 .(ِ)األئمة المجتيديف
ك أما إذا  ,كالسياسة إذا كافقت الشرع كانت سياسة عادلة كمستقيمة ألنيا مف عند اهلل تعالى

 (ّ) (ِّ)يكنس: َفَماَذا َبْعَد اْلَحقّْ ِإالَّ الضَّاللُ  لقكلو تعالى  ,كانت مخالفة لمشرع فيي سياسة باطمة
كأبعد عف الفساد دكف دليؿ مف كتاب كال سنة  كلكنيا ال  ,كقد تككف السياسة أقرب إلى الصبلح

  .تخالؼ ما نطؽ بو الشرع

ما نطؽ بو الشرع فيذا غمط كتغميظ  فقد جرل مف الخمفاء الراشديف  :كأما مف عبر بالسياسة ىي
 ,المصاحؼ تحريؽ عثماف  :مثؿ, سنةالما ال يجحده عالـ بالكتاب كال  ,مف القتؿ كالتمثيؿ

كاألمثمة  ,الزنادقة في األخاديد  كتحريؽ عمي اعتمدكا فيو عمى مصمحة األمة فإنو كاف رأيان 
كلكف ىناؾ طائفة جعمكا  ,كبيذا المفيـك تككف السياسة صالحة لكؿ زماف كمكاف ,عمى ذلؾ كثيرة

كسدكا عمى أنفسيـ طرقان صحيحة  مف طرؽ معرفة  ,الشريعة قاصرة ال تقكـ بمصالح العباد
, (ْ)ظنان منيـ أنيا مخالفة  لقكاعد الشرع   كجعمكا الشريعة محتاجة إلى غيرىا ,حؽ كالتنفيذ لوال

كالحقيقة أف  ,كعدـ معرفة الكاقع ,ىك التقصير في معرفة الشرع ,كالذم جعؿ عقكليـ قاصرة
اليدؼ اف إف ك ,ما جاء بو الشرع كال ما جاء بو الرسكؿ  السياسة بمفيكميا الصحيح لـ تناؼً 

بؿ ىي  ,فبل يقاؿ إف السياسة العادلة مخالفة لما نطؽ بو الشرع, الناس منيا إقامة العدؿ بيف
                                                

 .ِْٗص: ,ٔج:  ,تأليؼ ابف منظكر ,لساف العربانظر:  (ُ)
 .ُٓص:  ,تأليؼ: عبد الكىاب خبلؼ ,انظر: السياسة الشرعية (ِ)
 .ُص:  ,تأليؼ: سالـ بف سعد الطكيؿ ,كالسياسة الباطمةالسياسة العادلة  (ّ)
 .ُٕ-ُٔص:  ,محمد ابف القيـ الجكزية تأليؼ: ,انظر: الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية (ْ)
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نما ىي عدؿ  ,مكافقة لما جاء بو بؿ ىي جزء مف أجزائو كنحف نسمييا سياسة تبعان لمصطمحيـ كا 
لما  كعاقب في تيمة ,في تيمة فقد حبس رسكؿ  ,اهلل كرسكلو ظير بيذه األمارات كالعبلمات

كخمى سبيمو مع عممو باشتياره بالفساد في األرض ككثرة  ,ظيرت أمارات الريبة عمى المتيـ
 .(ُ)ال آخذه إال بشاىدم عدؿ فقكلو مخالؼ لمسياسة الشرعية :سرقاتو كقاؿ

ألف المصمحة المرسمة ىي  ,العمؿ بالمصالح المرسمة :فالسياسة الشرعية عمى ىذا ىي 
 .(ِ)دليؿ عمى اعتبارىا أك إلغائيامف الشارع  التي لـ يقـ

 
  :أىم النتائج

 إذا كانت مكافقة لمشرع. ,فعؿ أمر يراه الحاكـ ىك العدؿ لمصمحة الناسىي: السياسة  -ُ
السياسي  كالتغيير عف منيجيات اإلصبلح ,سكؼ يتطرؽ الحديث ,كبيذا المفيكـ لمسياسة

 .في سكرة الفرقاف ,مستدليف مف اآليات الكاردة
 

 .ادعاءات الكافرين تُبنى عمى الكذب واالفتراء :المطمب األول
كلكف األمـ الكافرة تعتمد في سياستيا عمى الكذب  ,لقد سبؽ الحديث عف السياسة العادلة 
لى قياـ الساعة يككف الصراع بيف الحؽ كالباطؿ   ,كىذا منذ خمؽ اهلل تعالى الخمؽ ,كاالفتراء كا 

كانت تعتمد في مكاجية الدعكة عمى  ,دعكتو في مكة أمةن مشركةكاجو أثناء  كالنبي محمد 
كليذا سكؼ نتناكؿ دراسة اآليات  ,كما بينت لنا سكرة الفرقاف كغيرىا مف السكر ,الكذب كاالفتراء

قكؿ اهلل كمف ىذه اآليات  ,كعف السياسة العادلة ,التي تتحدث عف سياسة المشركيف الباطمة
ِذيَن َكَفُروا ِإْن َىَذا ِإالَّ ِإْفٌك اْفَترَاُه َوَأَعاَنُو َعَمْيِو َقْوٌم آَخُروَن َفَقْد َجاُءوا َوَقاَل الَّ   :تعالىتبارؾ 

ِليَن اْكَتَتَبَيا َفِيَي ُتْمَمى َعَمْيِو ُبْكَرًة َوَأِصياًل  ُظْمًما َوُزورًا  ي ُقْل َأْنَزَلُو الَّذِ  َوَقاُلوا َأَساِطيُر اأْلَوَّ
 .(ٔ-ْ :)الفرقاف  َواِت َواأْلَْرِض ِإنَُّو َكاَن َغُفورًا َرِحيًماِفي السَّمَ  َيْعَمُم السّْرَّ 

 بينت ىذه اآليات عدة كسائؿ لممشركيف مف الكذب كاالفتراء كىي:

                                                
 .ُٖص:  ,محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية تأليؼ: ,انظر: الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية (ُ)
مىاسية الٌسياسةمدارؾ النَّظر في  انظر: (ِ) عبد المالؾ  تأليؼ: ,بيف التطبيقات الٌشرعية كاالنفعاالت الحى

 .ُُٕص:  ,الرمضاني
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 كقالكا: أعانو عميو قـك آخركف  -ّكقالكا: مفترل  -ِقالكا عف القرآف الكريـ: أنو إفؾ,  -ُ

يعممكف أف ما جاء بو ك  ,قالكا: أساطر األكليف, فيـ يعممكف جيدان صدؽ كأمانة رسكؿ اهلل  -ْ
اإلعراض كافتراء  ىك الذم دفعيـ إلى كاالستكبار كلكف الجحكد كالعناد ,ىك الحؽ  النبي

َقْد َنْعَمُم ِإنَُّو َلَيْحُزُنَك الَِّذي َيُقوُلوَن َفِإنَُّيْم اَل ُيَكذُّْبوَنَك َوَلِكنَّ   :كما قاؿ اهلل تعالى ,األكاذيب
 .(ّّ :) األنعاـ  الظَّاِلِميَن ِبآَياِت المَِّو َيْجَحُدونَ 

مف الكفار , في قكليـ عف القرآف يقكؿ تعالى مخبرنا عف سخافة عقكؿ الجيمة  :كالمعنى 
كىذا ما أتكا بو قكالن باطبلن  ,كاستعاف عمى جمعو بقكـ آخريف ,النبي محمدنو كذب جاء بو إ

كتنزييو عف الكذب  ,كقد نشأ بينيـ كيعممكف صدقو كأمانتو ,كيدعكف أنو تعممو مف كتب السابقيف
 (.ُ)كاألخبلؽ الرذيمة

َوَقاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسوِل َيْأُكُل   :قكلو تعالى ,كمف اآليات التي تبيف كذب كافتراءات الكافريف
َأْو ُيْمَقى ِإَلْيِو َكْنٌز َأْو َتُكوُن  الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اأْلَْسَواِق َلْواَل ُأْنِزَل ِإَلْيِو َمَمٌك َفَيُكوَن َمَعُو َنِذيرًا 

اْنُظْر َكْيَف َضَرُبوا َلَك   َرُجاًل َمْسُحورًا َلُو َجنٌَّة َيْأُكُل ِمْنَيا َوَقاَل الظَّاِلُموَن ِإْن َتتَِّبُعوَن ِإالَّ 
 .(ٗ-ٕ :) الفرقاف  اأْلَْمثَاَل َفَضمُّوا َفاَل َيْسَتِطيُعوَن َسِبياًل 

, الذم يزعـ أف اهلل بعثو إلينا   قاؿ المشرككف ما ليذا الرسكؿ يعنكف محمدان  :كالمعنى  
ك ىبل أنزؿ إليو ممىؾ إف كاف صادقان مف  ,يأكؿ الطعاـ كما نأكؿ , كيمشي في أسكاقنا كما نمشي

السماء , فيككف معو منذران لمناس , مصٌدقان لو عمى ما يقكؿ , أك يمقى إليو كنز مف فضة أك 
ككف لو بستاف يىٍأكيؿي ًمٍنيىا أك ي ,ذىب  فبل يحتاج معو إلى التصٌرؼ في طمب المعاش

(ِ). 

السياسة في  :مثؿ ,تحدثت عف العدؿ في التعامؿ ,كىناؾ مف اآليات في سكرة الفرقاف 
َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك   :كمف ىذه اآليات قكلو تعالى ,اإلنفاؽ

                                                
 .ّٗص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ُ)
 .َِْص:  ,ُٗج:  ,انظر: تفسير الطبرم (ِ)
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عمى  كال بخبلء كف فكؽ الحاجةنفقإنفاقيـ في ليسكا بمبذريف في :كالمعنى( ٕٔ :) الفرقاف َقَواًما
 .(ُ)أٍىمييـ فيقصركف في حقيـ فبل يكفكنيـ , بؿ عىٍدالن خيارنا , كخير األمكر الكسط

كقمب  ,بغفراف الذنكب ميما كانت غير الشرؾ ,مف سياسة القرآف الكريـ الترغيب في التكبةك 
ِإالَّ َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًلً   :مثؿ قكلو تعالى ,كليس المعاممة بالمثؿ ,السيئات إلى حسنات

َوَمْن تَاَب َوَعِمَل َصاِلًحا  َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ُيَبدُّْل المَُّو َسيَّْئاِتِيْم َحَسَناٍت َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما 
 .( ُٕ-َٕ:) الفرقاف  َفِإنَُّو َيُتوُب ِإَلى المَِّو َمتَاًبا

ًمـ مف الشرؾ كأراد أف يتكب :كالمعنى  تاب اهلل عميو , كأبدؿ سيئاتيـ إلى  ,أف مف سى
كاستنادان مف  ,, كسياسة الترغيب كالتحبيب مف أفضؿ السيبؿ  لكسب قمكب الناس(ِ)الحسنات 

 كالتغيير سكؼ يتطرؽ الحديث حكؿ منيجيات اإلصبلح ,اآليات السابقة مف سكرة الفرقاف
 :كمف ىذه المنيجيات ,السياسي لمسكرة
 .والسياسة الظالمة ,السياسة العادلة :المنيجية األولى

كالسنة النبكية الشريفة   ,التي يككف مصدرىا القرآف الكريـ :السياسة العادلة ىي :أوالً          
كىؿ ىناؾ مف ( ٔ :)الفرقاف َواِت َواأْلَْرِض السَّمَ ي َيْعَمُم السّْرَّ ِفي ُقْل َأْنَزَلُو الَّذِ   :مثؿ قكلو تعالى

 .مثؿ الخالؽ  ,أحد يعمـ بشئكف الخمؽ

ك حيف  (عميو السبلـ)مثؿ نبي اهلل يكسؼ  ,مف عمؿ في  السياسة ـ(عمييـ السبل)كىناؾ مف األنبياء 
 .(ٓٓ :) يكسؼ ِإنّْي َحِفيٌظ َعِميمٌ  اْجَعْمِني َعَمى َخزَاِئِن اأَلْرضِ   :قاؿ

فقد دعا  كالنظاـ السياسي اإلسبلمي يقكـ عمى: الصدؽ كالفضيمة كاحتراـ حقكؽ اإلنساف, 
كالنظاـ  ككقايتو مف الفتىف كالطغياف ,إلى المحافظة عمى العيكد كالمكاثيؽ كرعاية حقكؽ اإلنساف

لدس السياسي في اإلسبلـ ال يعرؼ االستعبلء, كال السطك عمى مقدرات الشعكب, كال العمؿ با
كالخديعة, كييدؼ النظاـ السياسي اإلسبلمي إلى تحقيؽ العدالة بأكسع معانييا كفي شتى 

                                                
 .ُِّص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ُ)
 .َُّص:  ,ُٗج:  ,انظر: تفسير الطبرم (ِ)
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مىجاالًتيا االجتماعية كالقضائية كاإلدارية كالسياسية كالدكلية, كيتضمف ذلؾ حماية الحقكؽ 
 :, كاألمثمة عمى سياسة النظاـ اإلسبلمي كثيرة كمنيا(ُ)كالحريات

ٍبًد المًَّو  بتحريؽ الثكبيف المعصفريف فأحرقيما في التنكر عبد اهلل بف عمرك أمر النبي  عىٍف عى
كا عَميَّ َثْوَبْيِن ُمَعْصَفَرْيِن َفَقاَل أَُأمَُّك َأَمَرْتَك صمى الل عميو وسمم رََأى النَِّبيُّ   :قىاؿى  ٍبًف عىٍمرو

 .(ّ()ِ) َأْحِرْقُيَماَقاَل َبْل   ُقْمُت َأْغِسُمُيَما ؟ِبَيَذا

في عيد الخميفة أبي    ,في جمع القرآف ككذلؾ مف السياسة العادلة ما كاف مف رأل عمر 
 كتحريؽ المصاحؼ التي جمعت  ,ككذلؾ في عيد الخميفة عثماف بف عفاف  ,بكر الصديؽ 
 .(ْ)حرؼ قريش  استقرت عميو الجمعة األخيرة كىككأبقى عمى المصحؼ الذم  ,األحرؼ السبعة

كتراعي مصالح العباد عمى اختبلؼ أجناسيـ كألكانيـ في  ,كالسياسة العادلة ىي التي تحفظ الديف
 .كؿ زماف كمكاف

كتعتمد عمى   التي خمت مف كتاب اهلل تعالى كسنة نبيو محمد  :السياسة الظالمة ىي :ثانياً 
َوَلْو َكاَن   :مثؿ قكلو تعالى ,القاصرة في معرفة شؤكف الخمؽ ,قكانيف مف كضع عقكؿ البشر

 .(ِٖ:) النساء  ِمْن ِعْنِد َغْيِر المَِّو َلَوَجُدوا ِفيِو اْخِتاَلًفا َكِثيرًا

كما بينا ذلؾ في  ,مف الظمـ كالكذب كاالنحراؼ ال يخمك ,كالنظاـ السياسي الكضعي 
 فقد زعـ المشرككف أف القرآف مفترل كأنو مف تعاليـ السابقيف ,اآليات السابقة مف سكرة الفرقاف

, كىذه السياسة الكفرية الظالمة ال تخمك مف كؿ زماف رغـ أنيـ يعممكف صدؽ رسكؿ اهلل 
مثؿ األنظمة الغربية  ,كمكاف كال شؾ أف األمة اإلسبلمية اليـك تعاني مف األنظمة الظالمة

القائمة عمى الحكـ لمفرد  ,أك األنظمة الدكتاتكرية ,عف الدكلة الديمقراطية القائمة عمى فصؿ الديف
فكميا أنظمة ال تمبي  ,القائمة عمى إلغاء الممكية الفردية ,أك األنظمة االشتراكية ,دكف رقابة

                                                
 .ّٔص:  ,ِج:  ,تأليؼ: خالد العنبرم ,فقو السياسة الشرعية انظر: (ُ)
, ج: ,كتاب: المباس كالزينة ,صحيح مسمـ (ِ) ًؿ الثٍَّكبى اٍلميعىٍصفىرى ٍف ليٍبًس الرَّجي           ُّْص: ,َُباب: النٍَّيًي عى

 ّّٕٖرقـ: 
 .ُٗص: ,انظر: الطرؽ الحكيمة في السياسة الشرعية (ّ)
                   ّٖٔ-ّٖٓ:ص ,ُٓج: ,القرآف , باب: جمعكتاب: فضائؿ القرآف ,البخارمصحيح  انظر:(ْ)

 .َْْٔ – َّْٔ  : رقـ
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بؿ ىي أنظمة تعمؿ عمى تضميؿ الناس بالكذب كالظمـ كالتزكير  كتمبي مصالح  ,مصالح الناس
كىذا بشيادة العدك  ,النظاـ اإلسبلمي شيء آخر مخالؼ لؤلنظمة الكضعية , ك(ُ)فئة مف الناس 

ا نظريات قانكنية  :قاؿ شاخت ,كالصديؽ "إف اإلسبلـ يعًني أكثر مف ديف, إنو ييمثؿ أيضن
فبل يمكف  (ِ)كسياسية, كجممة القكؿ: إنو نظاـ كامؿ مف الثقافة, يشمؿ الديف كالدكلة معنا"

اهلل تعالى  ألنو ال يرضي  ,أجؿ  مصمحة ماأك الظمـ مف  ,لى الكذبلمسياسي المسمـ أف يمجأ إ
يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل: "كليس لئلنساف أف يكذب عمى مف يكذب  ,كال رسكلو 

عميو, كال يفعؿ الفاحشة بأىؿ مف فعؿ الفاحشة مع أىمو, بؿ كلك استكرىو رجؿ عمى المكاطة لىـ 
, لىـ يكف نبينا حؽ اهلل تعالىى, كلك سب النصارل لؾ ألف ىذا حراـ ليكف لو أف يستكره عمى ذ

 كلك طبؽ ,(ّ)لنا أف نسب المسيح, كالرافضة إذا كفَّركا أبا بكر كعمر, فميس لنا أف نكفر عميًّا"

لما احتاجت الشعكب إلى إقامة ثكرات  ,المسممكف في ىذا الزماف النظاـ اإلسبلمي عمى حقيقتو
كتأمؿ كيؼ بدأت الشعكب  ,الكضعية الظالمةمتعبير عف رفضيـ لسياسة األنظمة ل ,كاعتصامات

  .ألنو األنسب كاألفضؿ في ىذا الزماف ,المسممة بالمطالبة بتطبيؽ النظاـ اإلسبلمي

 .سياسة االعتراض عمى الشخصية اإلسالمية :المنيجية الثانية

قديمة منذ عيد نبي  ,المسمميفإف سياسة االعتراض عمى الشخصية اإلسبلمية في قيادة  
كسكرة الفرقاف مف السكر التي بينت أساليب االعتراض عمى القادة  ,إلى كقتنا الحالي اهلل آدـ 
َوَقاُلوا َماِل َىَذا الرَُّسوِل َيْأُكُل الطََّعاَم َوَيْمِشي ِفي اأْلَْسَواِق َلْواَل أُْنِزَل   :في قكلو تعالى ,المسمميف
ككاف االعتراض مف المشركيف عمى أعظـ شخصية  ,(ٕ:)الفرقاف َفَيُكوَن َمَعُو َنِذيرًا  ِإَلْيِو َمَمكٌ 

كىذا مف أساليب األنظمة الكضعية كالغربية فكمما تقدـ قائد  ,في التاريخ اإلسبلمي محمد 
اعترضكا عميو كنسبكا إليو بعض التيـ الباطمة  حتى يبعدكه  ,إسبلمي لمعمؿ في الميداف السياسي

فمقد اختاركا لقيادة المسمميف  مف أساليب الغزك الفكرم المعاصر كىذا ,عف الميداف السياسي

                                                
 .ٓ-ّص:  ,تأليؼ: خالد العنبرم ,فقو السياسة الشرعيةانظر:  (ُ)
 .ُْص:  ,تأليؼ: خالد العنبرم ,فقو السياسة الشرعية (ِ)

 .ِْْص:  ,تأليؼ ابف تيمية ,منياج السنة النبكية(ّ)
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   كأبعدكا اإلسبلمييف عف الميداف السياسي بشتى الكسائؿ ,شخصيات منيزمة كمكالية لمفكر الغربي
  .ككاف ىذا بتنفيذ مف القادة المنيزميف ,ك اإلبعاد أك السجفأ ,سكاء عف طريؽ االغتياالت

قاـ  ,عف طريؽ صناديؽ االقتراع ,كحينما شارؾ اإلسبلميكف في الميداف السياسي        
 مثؿ الحصار كما ىك الحاؿ في ,بمعاقبة جماعية لمشعب المسمـ ,أصحاب األنظمة الكضعية

دؿ  كىذا كمو إف ,أك إلصاؽ التيـ الباطمة ,كعدـ تنفيذىاة يأك عرقمة بعض القرارات السياس ,غزة
يدؿ  ك  ,عمى األنظمة الكضعية الفاسدة ر الشخصية اإلسبلميةعمى شيء فإنو يدؿ عمى خط

  .حاجة المسمميف لمف يمثميـ في العمؿ السياسيعمى مدل 

اإليجابي عمى الشؾ أف القائد اإلسبلمي إذا شارؾ في الميداف السياسي, كاف لو األثر        
مف كىذا  ,كىدـ الفكر الغربي القائـ عمى سياسة اختيار القادة المسمميف ,القضية اإلسبلمية

 في معركة اليرمػكؾ بكر الصديؽ لخالػد بف الكليد  يعكامؿ النصر  فتأمؿ اختيار أب

أك  ,(ُ)"كاهلل أليشغمف النصارل عف كساكس الشيطاف بخالد بف الكليد" :الصديؽ  أبك بكر كقاؿ
أك أثر قيادة األمير قطز في النصر عمى  ,أثر قيادة صبلح الديف األيكبي لفتح بيت المقدس

  مف الذيف كاف ليـ األثر اإليجابي عمى نيصرة كرفعة األمة اإلسبلمية ,التتار كغير ذلؾ كثير
 .بعد فضؿ اهلل تعالى

 .سياسة القصد في اإلنفاق :المنيجية الثالثة

ىك ما بيف اإًلسراًؼ كالتٍَّقًتير , كالقىٍصدي في المىًعيشىة   :أم ,في اإلنفاؽكالمقصكد بالقصد  
دى في األىٍمرً  سُّطً  :أىف ال ييٍسًرؼ كال ييقىتٍّرى , كقىصى دَّ , كىرىًضيى بالتَّكى ٍز فيو الحى لـ يىتجاكى

 ىذاكعمى  (ِ)
 التكسط في النفقة بيف اإلسراؼ كالشح, عمى أف مفيكـ ىذه المفظة تطكر  :فاالقتصاد يعني

 قد أطمؽ عمى طريقة تنظيـ إدارة ف ,كصار مصطمحان شائعان بيف دكائر العمـ كالسياسة كالماؿ
 .(ّ)األسػرة , ثـ شمؿ مجمكع العبلقػات المػادية الداخمػية كالخػارجية لػؤلمـ كفؤ ش

                                                
 .ٖص:  ,ٕج:  ,, تأليؼ: ابف كثيرالبداية كالنيايةانظر:  (ُ)
  ّٔص:  ,ٗج:  ,محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسينيتأليؼ:  ,تاج العركس مف جكاىر القامكس (ِ)

 .َّص: , تألؼ: عبد اهلل الطريقي ,مشكمة السرؼ في المجتمع المسمـ كعبلجيا في ضكء اإلسبلـانظر:  (ّ)
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َوالَِّذيَن ِإَذا َأْنَفُقوا َلْم ُيْسِرُفوا َوَلْم َيْقُتُروا َوَكاَن  فمف العدؿ التكسط في اإلنفاؽ, كما قاؿ تعالى: 
 .(ٕٔ)الفرقاف:  َبْيَن َذِلَك َقَواًما

 َواَل ُتْسِرُفوا ِإنَُّو اَل ُيِحبُّ   :تعالى سبحانو فقاؿ ,كاهلل تعالى نيى عف سياسة اإلسراؼ في الماؿ
التبذير , ك في اإلنفاؽ ميجاكزةي القىٍصدً  :السَّرىؼي الذم نىيىى الٌمو عنو فيك, (ُُْ :)األنعاـ اْلُمْسِرِفينَ 

ف الماؿ قكاـ الحياة أل ,عمى التكسط في اإلنفاؽ كحث النبي , (ُ)أىف ينفؽ الماؿ في المعاصي
َعاَدِني َرُسوُل  : بف أبي كقاص قاؿ سعد  ,أف ينفؽ مالو كمو , بف أبي كقػاصفنيى سعػد 

ِة اْلَوَداِع ِمْن َوَجٍع َأْشَفْيُت ِمْنُو َعَمى اْلَمْوِت َفُقْمُت َيا َرُسوَل  صمى الل عميو وسمم المَِّو  ِفي َحجَّ
َأَفَأَتَصدَُّق ِبُثُمَثْي َماِلي  المَِّو َبَمَغِني َما َتَرى ِمْن اْلَوَجِع َوَأَنا ُذو َماٍل َواَل َيِرثُِني ِإالَّ اْبَنٌة ِلي َواِحَدةٌ 

َوالثُُّمُث َكِثيٌر ِإنََّك َأْن َتَذَر َوَرَثَتَك َأْغِنَياَء َخْيٌر ِمْن  َقاَل اَل َقاَل ُقْمُت َأَفَأَتَصدَُّق ِبَشْطرِِه َقاَل اَل الثُُّمثُ 
َتْبَتِغي ِبَيا َوْجَو المَِّو ِإالَّ ُأِجْرَت ِبَيا َحتَّى المُّْقَمُة َوَلْسَت ُتْنِفُق َنَفَقًة  َأْن َتَذَرُىْم َعاَلًة َيَتَكفَُّفوَن النَّاَس 

تقكم جانب األمة كتشيد حضارتيا فالمقصد  ,فسياسة  حفظ الماؿ ,(ِ)  اْمرََأِتكَ  َتْجَعُمَيا ِفي ِفيّ 
كقكة البتناء أساس مجدىا كالحفاظ عمى مكانتيا حتى  ,الشرعي أف تككف أمكاؿ األمة عدة ليا

تككف مرىكبة الجانب مرمكقة بعيف االعتبار , غير محتاجة إلى مف قد يستغؿ حاجتيا فيبتز 
 .(ّ)منافعيا كيدخميا تحت نير سمطانو

حتى أكقع ببلده تحت  ,العرب مف أغرؽ ببلده في الديكف حكاـك لؤلسؼ ىناؾ مف ال 
كىذا ليس عدالن بؿ سياسػة ظػالمة لػؤلمة اإلسػبلمية   ,حكـ الدكؿ األخػرل بسبب الديكف المػتراكمة

ككيؼ حافظ عمى  رفعة كمكانة األمة  ,كلك تأممنا سياسة عمر بف عبد العزيز في اإلنفاؽ
عبد  بف كسأؿ عمر ,عظيمان  إف سميماف بف عبد الممؾ لما أنفؽ في المدينة ماالن  حتى ,اإلسبلمية
, (ْ)"رأيتؾ زدت أىؿ الغنى غنى كتركت أىؿ الفقر بفقرىـ"  :عف ىذا اإلنفاؽ قاؿ العزيز 

  ,العقكبة الدنيكية كاألخركية يؿن في كذلؾ سبب ,كاإلسراؼ كما أنو يعرض األمة لممذلة كالضعؼ

                                                
 ,َٓ, ص: ْ, ج:  لساف العرب  (ُ)

 .َّٕٔرقـ:  ,ّٓٗص:  ,ٖج:  ,باب: الكصية بالثمث ,صحيح مسمـ: كتاب: الكصية (ِ)
 .ٕٗص:  ,ُٓج:  ,تأليؼ: ابف عاشكر ,انظر: التحرير كالتنكير (ّ)
 .ُُٔص:  ,تأليؼ: عبد اهلل بف عبد الحكـ ,سيرة عمر بف عبد العزيز عمى ما ركاه اإلماـ مالؾ بف أنس (ْ)
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َبِطـَرْت َمِعيَشَتَيا َفِتْمَك َمَساِكُنُيْم َلْم ُتْسـَكْن ِمْن َبْعِدِىْم َوَكْم َأْىَمْكَنا ِمْن َقْرَيٍة   كما قاؿ اهلل تعالى:
 .(ُُٓ)ص: ِإالَّ َقـِمياًل 

ككذلؾ سياسة إمساؾ األمكاؿ مف غير كجو  ,اككما أف سياسة اإلسراؼ في األمكاؿ منيي عني
كليذا  .(ِٗ :)اإلسراء  ى ُعُنِقكَ َواَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُموَلًة ِإلَ   :قاؿ تعالى ,اشرعي فيك منيي عني

كلممحافظة  إلقامة العدؿ بيف الناس ,ىي مف أسمـ الطرؽ ,فإف منيجية سياسة القصد في اإلنفاؽ
كىي كذلؾ تحافظ عمى اقتصاد الدكلة  ,عمى ىيبة كمكانة األمة اإلسبلمية بيف األمـ األخرل

 .خكفان مف اإلفبلس كالديكف
 .العفو العامسياسة  :المنيجية الرابعة

كليس في الحدكد ألف الحدكد ىي حؽه هلل  ,كالعفك مف الكلي يككف في األحكاـ التعزيرية 
حينما جاء يشفع المرأة مخزكمية سرقت  فقاؿ  ,ألسامة بف زيد  كما بيف ذلؾ النبي  ,تعالى
ككصؼ العفك عبلمة عمى الخمؽ الرفيع  ,(ُ)  َأَتْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد المَّوِ  : النبي 

لما فيو مف المزية ككماؿ مصمحة الرعية ألف السمطاف متى عاقب عمى الزلة كقابؿ  ,لمسمطاف
. فبيف اهلل قبحت سيرتو كفسدت سريرتو ,كأخذ بالجـر الصغير كلـ يتجاكز عف الكبير ,عمى اليفكة

 َمْن تَاَب َوآَمَن َوَعِمَل َعَماًل َصاِلًحا َفُأوَلِئَك ِإالَّ  تعالى في سكرة الفرقاف سياسة العفك, حيث قاؿ: 
: قاؿ عمر بف الخطاب  ,(َٕ) الفرقاف:  ُيَبدُّْل المَُّو َسيَّْئاِتِيْم َحَسَناٍت َوَكاَن المَُّو َغُفورًا َرِحيًما

 .(ِ)الحدة كأفضؿ العفك عند القدرة " "أفضؿ القصد عند

 -:يجتمع فيو ثبلث قكل فممكو مسمكب"كؿ ممؾ ال  :كقاؿ بعض الحكماء

 .كثمرتيا العفك ,قكة الحمـ :القكة األكلى

 .كثمرتيا عمارة المممكة ,قكة حفظ الرعية :القكة الثانية
 .(ّ)كثمرتيا في الممكؾ الثبات" ,قكة الشجاعة :القكة الثالثة

                                                
  ْٗ,ص:ُِج: ,باب: كراىة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السمطاف ,كتاب: الحدكد ,صحيح البخارم (ُ)

 .َِٗٔرقـ: 
 .ُّْص:  ,ٓج:  ,تأليؼ: محمد بف شياب الذىبي ,سير أعبلـ النببلء (ِ)
 .ّّٕ-ُّٔص: ,تأليؼ: عبد الرحمف الشيزرم ,المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ انظر: (ّ)
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كأعظـ مف عمؿ بسياسة العفك العاـ نبي اهلل  ,كيزيد العفك الممكؾ عزان  ,كالعفك مف مناقب الممكؾ
يـك فتح مكة كاف يممؾ القدرة عمى معاقبة جميع المشركيف الذيف عذبكه كأصحابو  ,محمد 

 يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم ؟ :قاؿ ,كلكنو قاؿ ليـ قكلتو المشيكرة في ىذا اليكـ
َتْثَريَب اَل   :قول لكم كما قال يوسف إلخوتوفإني أ :خيرًا, أخ كريم وابن أخ كريم, قال :قالوا

اذىبوا فأنتم الطمقاء  َعَمْيُكمُ 
في إسبلـ اآلالؼ مف  ان سبب فكاف ىذا الخمؽ مف النبي محمد , (ُ)

 .فدخمكا في ديف اهلل أفكاجان  ,كمف القبائؿ المجاكرة ,مكة مشركي
كتجعؿ  لناسمف السيبؿ التي تساعد عمى كسب قمكب ا ,فمنيجية سياسة العفك العاـ عند المقدرة

 .كترسـ صكرة مشرفة لممسمميف بيف األمـ األخرل ,لمكلي مكانةن كعزة بيف قكمو
 .ندم الظالمين :المطمب الثاني

أمر اهلل تعالى بالعدؿ, كجعمو غاية الحكـ اإلسبلمي كىدفو, كالعدؿ ىك: إعطاء كؿ ذم  
الذم ىك   ,كفي المقابؿ نيى عف الظمـ ,كلية الحاكـؤ كالعدؿ مس ,حؽ حقو كامبلن غير منقكص
كما في قكلو  ,مثؿ سمب النعـ كحمكؿ النقـ ,كجعؿ عكاقبو كخيمة ,جعؿ الشيء في غير مكضعو

 .(ٖٓ :) النمؿ َوَوَقَع اْلَقْوُل َعَمْيِيْم ِبَما َظَمُموا َفُيْم اَل َيْنِطُقونَ   :تعالى

اًقبىةي اٍلعىٍدًؿ  :رحمو اهللقاؿ ابف تيمية  اًقبىةى الظٍُّمـً كىًخيمىةه كىعى ـٍ يىتىنىازىعيكا ًفي أىفَّ عى "فىًإفَّ النَّاسى لى
كىًريمىةه"
 :كمنيا ,كسكرة الفرقاف مف السكر التي بينت حاؿ الظالميف يـك القيامة ,(ِ)

َيا  َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَمى َيَدْيِو َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبياًل   :قكلو تعالى
َبْعَد ِإْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّْيَطاُن  َلَقْد َأَضمَِّني َعِن الذّْْكرِ  َوْيَمَتى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفاَلًنا َخِمياًل 

ْنَساِن  الذم فارؽ طريؽ  ,أف اهلل تعالى ييخبر عف ندـ الظالـ :كالمعنى ,(ِٗ-ِٕ)الفرقاف: َخُذواًل ِلْْلِ
أخرل غير  كما جاء بو مف عند اهلل مف الحؽ المبيف, الذم ال مٍرية فيو, كسمؾ طريقان  ,الرسكؿ

ـي, كعٌض عمى يديو  ف  حسرةن كأسفان سبيؿ الرسكؿ, فإذا كاف يـك القيامة نىدـى حيثي ال ينفعو النىدى كا 
  خالؼفكؿ مف  (ّ)كلكنيا عامة في كؿ ظالـ  ,كاف نزكؿ اآلية خاص في عقبة بف أبي ميعىيط

                                                
 .ّٖٓص:  ,صفي الرحمف المباركفكرم تأليؼ: ,الرحيؽ المختـك (ُ)
 .ِّْص: ,تأليؼ: ابف تيمية ,الحسبة (ِ)

 .َُٖص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ّ)
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فإنو قائؿ ىذه المقالة ال  ,ما جاء بو الرسكؿ  تاركان , أقكالو كآرائو كاعتمد عمى,  الرسكؿ
 كالتغيير اإلصبلحسكؼ يتطرؽ الحديث عف منيجيات  ,ةمحالة كمف ىذا المعنى لآليات السابق

  :كمف ىذه المنيجيات ,السياسي لسكرة الفرقاف
 .نياية الظمم الندم :المنيجية األولى

كعمى ىذا فإف كؿ إنساف يتحٌمؿ  ,سكاء كاف حاكمان أك محككمان  ,كالندـ يشمؿ كؿ فرد 
كعمى المؤمف أف يسعى جاىدنا لتطيير  ,كعاقبة الظمـ عائدة عمى الظالـ ,كحده مسؤكلية أفعالو

كىذا ما عمت بو البمكل في ىذا  ,نفسو مف الظمـ , كسكؼ نخص الحديث عف ظمـ الحاكـ لشعبو
 .في كثير مف الببلد اإلسبلمية ,الزماف

ناسية عظمة اهلل كشدة  ,التي ال تصدر إال مف نفس متجبرة متكبرة ,الظمـ مف أقبح الخصاؿ
فعطمكا الشرع  كنشركا  ,مف تكلى أمر المسمميف يتصؼ بتمؾ الصفاتمعقابو, كلؤلسؼ ىناؾ 

كبقكا عمى ىذه الحاؿ عقكدان مف الزماف  حتى إنيـ مف  ,ككالكا الكفار ,كسرقكا المقدرات ,الفساد
كالمغرب ك  ببلد سكريا  كاألردف :مثؿ ,جعمكا تكلي الحكـ كراثة ,شدة تمسكيـ بالحكـ الجائر

كال  ,فغرىـ اإلمياؿ مف الجبار  ,كليبيا ,مصر :كىناؾ مف كاف يسعى لذلؾ مثؿ ,البحريف
  .يعممكف أنيا السنف اإلليية في استدراؾ الظالميف

ِإنَّ المََّو َلُيْمِمي ِلمظَّاِلِم َحتَّى ِإَذا  :  قاؿ رىسيكؿي المَّوً  :قىاؿى  عف أبي مكسى األشعرم كما جاء 
َوَكَذِلَك َأْخُذ َربَّْك ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرى َوِىَي َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُه   :و تعالىلثيَـّ قىرىأى قك  :قىاؿى  َأَخَذُه َلْم ُيْفِمْتُو 

فكانت  ,فثاركا عمى الظالميف كفي النياية سمط اهلل عمييـ شعكبيـ, (ُ)(َُِ :) ىكدأَِليٌم َشِديٌد 
حتى إنيـ ال يأمنكف عمى أنفسيـ مف شعكبيـ ىذا  ,كىارب ,كمقتكؿ ,نتيجة ظمميـ بيف مسجكف

 .كلكف فات األكاف ,ال شؾ أف الندـ ىك سبيميـ ,ككيؼ حاليـ يـك القيامة ,حاليـ في الدنيا
 

ف طاؿ  ,كالندـ ,الخسراف كالدمار :ىي ,أف عاقبة الظمـ ,كالحقيقة  ال تتبدؿ كال تتخمؼ كا 
إال إذا أقامت العدؿ بيف  ,ال يمكف ليا أف تنتصر عمى عدكىا ,كاألمة التي يحكميا ظممة ,الزمف

                                                
 .ُّْٖرقـ:, ِٖٔ, ص:ُْج:  ,باب: قكلو: }ككذلؾ أخذ ربؾ..{ ,كتاب: تفسير القرآف ,صحيح البخارم (ُ)
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ف كانت كافرة, كال يقيـ الدكلة  :يقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل ,الناس "إف اهلل يقيـ الدكلة العادلة كا 
ف كانت مسممة "  .(ُ)الظالمة كا 

تابعان  ,ظان لحدكد اهلل تعالىافح ,أف يككف عادالن في حكمو بيف الناسلذلؾ عمى الحاكـ  
كال يندـ  ,كمف سخط شعبو ,حينيا يأمفي مف كعيد اهلل تعالى لمظالميف ,في حكمو لنبيو محمد 

 .ال في الدنيا كال اآلخرة ,عمى لحظة حكـ فييا بالعدؿ

 .والِبطانة الفاسدة ,أثر الِبطانة الصالحة :المنيجية الثانية

أىمره الذم ييشاًكريه في أىحكالو صاحبي ًسرٍّه كداًخؿ :أم ,كًبطانةي الرجؿ 
, كبطانة الرئيس (ِ)

  كال يمكف ألحد مف الممكؾ أف يصرؼ زمانو كيدير سمطانو بغير كزير ,ه كأىؿ مشكرتوؤ ىـ كزرا
أمره  ,مع جبللة قدره كعظـ درجتو كفصاحتو ك أف النبي  ,كمف انفرد برأيو زؿ مف غير شؾ

 (ُٗٓ :)آؿ عمرافوَشاِورُِىم فِي األمرِ :فقاؿ تعالى ,اهلل تعالى بالمشاكرة ألصحابو العقبلء العمماء
ذا لـ (ِٗ:) طو َواْجَعْل ِلي َوِزيرًا ِمْن َأْىِمي  :قاؿ كأخبر في مكضع آخر عف مكسى  , كا 

كما  مف خميفة  ,(ّ)كاف غيرىـ مف الناس أحكج ,عف الكزراء كاحتاجكا الييـ يستغف األنبياء 
 قسـه يريد الدنيا كاالستكثار منيا, فيك يأمره بالشر ك :كال أمير إال كالناس حكلو أحد قسميف

كيكىمو أنو إف لـ  ليجد بو السبيؿ إلى انطبلؽ اليد عمى المحظكرات كمخالفة الشرع ,يحضو عميو
كلـ يرض بسياسة اهلل لعباده ببسط العدؿ كبخمد  لـ يتـ لو شيء ,كيىغضب كييخؼ الناسيىقتؿ 

ا لمعباد كالببلد , كما ىك حاؿ عقبة بف أبي معيط, كما في قكلو األيدل, كأف في ذلؾ صبلحن
َيا َوْيَمَتى  وِل َسِبياًل َوَيْوَم َيَعضُّ الظَّاِلُم َعَمى َيَدْيِو َيُقوُل َيا َلْيَتِني اتََّخْذُت َمَع الرَّسُ  تعالى:

ْنَساِن  َلَقْد َأَضمَِّني َعِن الذّْْكرِ  َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفاَلًنا َخِمياًل  َبْعَد ِإْذ َجاَءِني َوَكاَن الشَّْيَطاُن ِلْْلِ
 لتقكـ بو الحجة عميو مف اهلل كيأمر بو ,يحض عميوك ك قسـه يريد الخير . (ِٗ-ِٕ)الفرقاف: َخُذواًل 

ٍدًرمٍّ (ْ)يكـ القيامة, كىـ األقؿ َما َبَعَث المَُّو ِمْن َنِبيٍّ َواَل   :قىاؿى   عىٍف النًَّبيٍّ  ,عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
ُو َعَمْيِو َوِبَطانَ  ٌة تَْأُمرُهُ اْسَتْخَمَف ِمْن َخِميَفٍة ِإالَّ َكاَنْت َلُو ِبَطاَنتَاِن ِبَطاَنٌة تَْأُمرُُه ِباْلَمْعُروِف َوَتُحضُّ

                                                
 .ّّْ- ِّْص: ,تأليؼ: ابف تيمية ,الحسبة (ُ)
 .ِٓص:  ,ُِج:  ,تأليؼ: ابف منظكر ,لساف العرب (ِ)

 .ّٓ, ص: التبر المسبكؾ في نصيحة الممكؾ انظر: (ّ)
 .ّْٕص:  ,ِِج:  ,انظر: شرح ابف بطاؿ عمى صحيح البخارم (ْ)
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ُو َعَمْيِو َفاْلَمْعُصوُم َمْن َعَصَم المَُّو َتَعاَلى  ِبالشَّرّْ وَتُحضُّ
األمكر التي  بيف الحديث أف مف(ُ)

كتحث عمى  التي تحفظ األسرار ,كىي اختيار البطانة الصالحة ,تساعد عمى عدؿ السمطاف
الُل ِبِو َخْيرَاً  َوِلَى ِمنُكم َعَماًل َفأرَادَ  َمنْ   :كتقدـ النصائح لمسمطاف  كما في قكؿ النبي  الخير

ْن َذَكَر َأَعاَنُو ِلَذِلكَ َوِزيرًَا َصاِلحًا إْن  َجَعَل َلوُ  َنِسَي َذكََّرُه َواِ 
(ِ). 

   عمؿ مف أعماؿ المسمميف أف يكلي عمى كؿ ,كلي األمر "فيجب عمى :يقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل
 .(ّ)أصمح مف يجده لذلؾ العمؿ كأقدر"

ىي التي  ,كتحث عمى نشر الفساد بيف الناس ,التي ال تحفظ األسرار ,كالبطانة الفاسدة 
 حكاية عف ابف ,كما في قكلو تعالى ,كىي سببه لمحسرة كالندـ ,تعيف عمى ظمـ السمطاف لمناس

فكؿ مف خاؿَّ مخمكقنان في  ,( ِٖ :) الفرقاف  َيا َوْيَمَتى َلْيَتِني َلْم َأتَِّخْذ ُفاَلًنا َخِمياًل   :معيط أبي
ككثير ًمف الظممة ال يباشركف الظمـ  ,خبلؼ أمر الٌمو كرسكلو, كاف لو مف ىذا الكعيد نصيب

 .يعينكنيـ كيسيٍّمكف عمييـ, كال يعممكف أنيـ في اإلثـ سكاء بأنفسيـ بؿ تجد ليـ أعكانان 

  :أىم النتائج

  .عكاقبو الندـ كالحسرة ,المحككـ الظمـ عامة سكاء كاف مف الحاكـ أك -ُ

فميذا يجب عمى  ,كاألمة التي حكاميا ظممة ىي أمة ميزكمة ,كالعدؿ عكاقبو العزة كالكرامة -ِ
ف تعذر عميو ذلؾ يجتيد  ,إلدارة شؤكف الببلد ,كؿ كلي أمر أف يستعيف بأىؿ الصدؽ كالعدؿ كا 

 .(ْ)كدفع شر الشريف  ,لفعؿ خير الخيريف ,في اختيار األمثؿ فاألمثؿ

  

                                                
 .ٗٓٔٔرقـ: ,ُّٖص:  ,ِِج: ,باب: بطانة اإلماـ ,كتاب: األحكاـ ,صحيح البخارم (ُ)
 صححو األلباني. ,َِْْرقـ: ,ُٗٓص:  ,ٕج:  ,باب: كزير اإلماـ ,البيعة النسائي: كتاب:سنف  (ِ)
 .ّص:  ,تأليؼ: ابف تيمية ,السياسة الشرعية في إصبلح الراعي كالرعية (ّ)
 .ُِص:  ,تأليؼ: ابف تيمية ,الحسبة انظر: (ْ)
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 .طريق السعادة في الدنيا واآلخرة ,سالمة العقيدة مع ُحسن الُخمق :المطمب الثالث

كاجتناب  ,مرهكابالتزاـ أ ,بعبلقتو مع ربو مككيع يصفك ينبغي عمى المسمـ أف يعمـ بأنو 
مقو بيف الناس ,ىيوكان عف النبي  عف أبي ىريرة  ,كىي غاية مبعث رسكؿ اهلل  ,كبحيسف خي
 قاؿ:   ِإنما ُبِعثُت أُلَتِمَم َصاِلَح اأَلْخالق

مؽ الحسف ,(ُ)  فكؿ نبي مبعكث إلى أمتو لييعمـ الخي
, كألف أمة اإلسبلـ صاحبة كماؿ األخبلؽ (ِ)بيعث ليتمـ محاسف األخبلؽ  محمدان  كأف نبينا

 سكرة الفرقاف صفات عباد كبينت  ,فينبغي عمى الكالي أف يحافظ عمى ىذه المكانة العالية الرفيعة
 الَِّذيَن َيْمُشوَن َعَمى األرض َىْوًناَوِعَباُد الرَّْحَمـن ِ   :قاؿ تعالى ,التكاضع :اهلل الصالحيف كمنيا

َذا َخاَطَبُيُم اْلَجاِىُموَن َقاُلوا َساَلًما   , (ّٔ :)الفرقاف َواِ 

فإنيـ يمشكف مف غير استكبار كال مرح, كال أشر كال  :كالمعنى في كصؼ عباد الرحمف 
ًدا  :تعالىاهلل قاؿ  ,الميؿ كمف الصفات اإلكثار مف صبلة (ّ)بطر َوالَِّذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِّْيْم ُسجَّ

َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا   :قاؿ تعالى ,كمف الصفات التعكذ مف عذاب جينـ (ْٔ :)الفرقاف َوِقَياًما
الصفات القصد في اإلنفاؽ   , كمف(ٓٔ :) الفرقافاْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَينََّم ِإنَّ َعَذاَبَيا َكاَن َغرَاًما

مثؿ   ,كعدـ تجاكز حدكد اهلل تعالى ,كمف الصفات اإلخبلص في العبادة ,كسبؽ الحديث عنو
الَِّذيَن اَل َيْدُعوَن َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َواَل َيْقُتُموَن النَّْفَس   :في قكلو تعالىكما , ك الزنىالقتؿ 

أنيـ ال يجمسكف المجالس  ,كمف الصفات ,(ٖٔ:) الفرقافِباْلَحقّْ َواَل َيْزُنونَ الَِّتي َحرََّم المَُّو ِإالَّ 
كالجداؿ الباطؿ  ,أك األفعاؿ المحرمة كالخكض في آيات اهلل ,المشتممة عمى األقكاؿ المحرمة

 (ْ)كفرش الحرير ,كشرب الخمر ,كالغيبة كالنميمة كالسب كالقذؼ كاالستيزاء كالغناء المحـر

وا ِكرَاًما :تعالىقاؿ اهلل  وا ِبالمَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ وَر َواِ  كمف  ,(ِٕ :) الفرقافَوالَِّذيَن اَل َيْشَيُدوَن الزُّ
َوالَِّذيَن ِإَذا ُذكُّْروا ِبآَياِت َربِّْيْم َلْم   :كما في قكلو تعالى ,الصفات سماع القرآف بتدبر كخشكع

وا َعَمْيَيا ُصمِّا َوُعْمَياًنا كمف الصفات أنيـ يسألكف اهلل أف يرزقيـ الذرية  ,(ّٕ :) الفرقاف  َيِخرُّ

                                                
 ., صححو شعيب األرنؤكطُّٖص:  ,ِج:  ,مسند أحمد (ُ)
 .ُُٗ, ص: أبك بكر محمد المالكي تأليؼ: ,الممكؾسراج انظر:  (ِ)
 .ُُِص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ّ)
 .ٕٖٓص:  ,تأليؼ: عبد الرحمف السعدم ,المنافتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ انظر:  (ْ)
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يَّاِتَنا ُقرََّة َأْعُينٍ  :قاؿ تعالى ,الصالحة  ْٕ:الفرقاف)َوالَِّذيَن َيُقوُلوَن َربََّنا َىْب َلَنا ِمْن َأْزَواِجَنا َوُذرّْ

 كعمى الكالي ,التي ينبغي لؤليمة اإلسبلمية أف تتخمؽ بيا ,ىذه جممةن مف أخبلؽ عباد اهلل تعالى

نََّما اأْلَُمُم اأْلَْخاَلُق َما َبِقَيْت :(ُ), كما قاؿ الشاعر  َفِإْن ُىُم َذَىَبْت َأْخاَلُقُيْم َذَىُبوا. َواِ 

مؽ اهلل تعالى ٍمؽ مف خى  سكاء حفظ دينيا ,كىك أميف عمى حفظ األمة اإلسبلمية ,كالحاكـ خى

فإف التـز بالصفات  ,كبقدر صبلح الحاكـ يككف صبلح المحككـ ,كمقدراتيا كمكانتيا بيف األمـ
كليذا  مة صالحة مؤيدة بنصر اهلل تعالى,كانت األمة أ ,كعمؿ عمى تطبيقيا بيف الناس ,السابقة

 .حكؿ منيجية صبلح الراعي صبلح لمرعية ,سكؼ يتطرؽ الحديث
 .لرعيةواصالح الراعي ا :منيجية

  الميٍستىمىدىة مف أخبلؽ نبييا محمد  ,إف األمة اإلسبلمية ىي أمة األخبلؽ السامية 
نََّك َلَعَمى ُخُمٍق َعِظيمٍ   :حيث كصفو اهلل تعالى بقكلو كاألخبلؽ اإلسبلمية ىي  ,( ْ :) القمـ  َواِ 

كطريقة لمتعامؿ اإلنساني , حيث يككف السمكؾ بمقتضاىا لو  ,السمكؾ مف أىجؿ الحياة الخيرة
ليا أىمية بالغة في ارتقاء السمكؾ الفردم  ,كيستيدؼ غايات أفضؿ أخبلؽو  ,مضمكف إنساني

 لؤلفعاؿ كالتركؾ  ان كما أف ليا األىمية البالغة ككنيا ميزان ,كارتقاء القدرة المعنكية لؤلمـ كالشعكب

رقاف بيني لنا جممةن مف األخبلؽ التي فييا صبلح الراعي كالرعية, مثؿ كسكرة الف ,(ِ)كالتفاضؿ 
ًدا َوِقَياًما :قكلو تعالى َوالَِّذيَن اَل َيْشَيُدوَن  :كقاؿ , (ْٔ)الفرقاف:  َوالَِّذيَن َيِبيُتوَن ِلَربِّْيْم ُسجَّ

وا ِكرَاًما وا ِبالمَّْغِو َمرُّ َذا َمرُّ وَر َواِ  كالكالي مكمؼ بالمحافظة عمى  كغير ذلؾ. (ِٕ) الفرقاف: الزُّ
فإذا بدأ اإلنساف  ,لذا ينبغي أف يبدأ بنفسو ,ألمتو كىي إرث تعاليـ النبي  ,األخبلؽ اإلسبلمية

ذا أىمؿ مراعاة نفسو ألف  ,كاف بإىماؿ غيره أجدر ,بسياسة نفسو كاف عمى سياسة غيره أقدر كا 
 ,صبلح الراعي ىك صبلح لمرعية  كىذا يتطمب مف الكالي أف يككف حىسف السيرة بيف الناس

" لك  :قاؿ الفضيؿ بف عياض رحمو اهلل ,كيجب أف يعمـ أف صبلح الناس في حسف سيرة الممؾ
لـ أدع بو لغير السمطاف العادؿ ألف السمطاف العادؿ صبلح العباد, كزينة  ,كاف دعائي مستجابان 

                                                
 .ّٓص: ,ْج:  ,تأليؼ: عبد القادر مبلحكيش ,انظر: بياف المعاني ,أمير الشعراء أحمد شكقي كىك: (ُ)
 .ُُص:  ,تأليؼ: جماؿ محمد الزكي ,انظر: إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ (ِ)
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كعميو أف ينظر في أمكر الرعية كيقؼ عمى قميميا   , كالعدؿ مف جممة أخبلؽ الحاكـ(ُ)ببلد"ال
ككثيرىا, كعظيميا كحقيرىا كال يشارؾ رعيتو في األشياء المذمكمة, كاألفعاؿ المشؤكمة كيجب 
عميو احتراـ الصالحيف كأف يثيب عمى الفعؿ الجميؿ, كيمنع مف الفعؿ الردمء الكبيؿ كيعاقب 

كمتى كاف السمطاف ببل سياسة ككاف ال ينيي المفسد عف فساده, كيتركو  ,ارتكاب القبيح عمى
بسبب سكء  ,كاألمة اإلسبلمية تعاني مف االنحطاط األخبلقي (ِ)عمى مراده أفسد في سائر ببلده

, ثـ دكف الجاىميف مف أمثاليـ لؤلعماؿفصاركا يقم ,أخبلؽ بعض الكالة  الذيف جيمكا قيمة العمماء
, ثـ أذاع ىؤالء الجاىمكف الذيف احتكركا مناصب فصاركا يستفتكف الجاىميف أمثاليـعـ الجيؿ 
كأكجبكا عمى أنفسيـ كعمى األمة تقميد   , كتعذر تحصيمومكاليا أف االجتياد قد أقفؿ بابوالدكلة كأ

أفراد معينيف مف العمماء كاالنتساب إلييـ , ثـ صاركا يقمدكف كؿ مف ينتمي إلييـ , فضاع عمـ 
, فمما صار أمر الحككمة في كة االشتراع كاالستنباط بالتدريج كاألمة ال تشعراألحكاـ كفقدت مم

ك قادكا  ,(ّ)كانحؿ أمرىا كتضعضع ممكيا كاختؿ نظاـ األمة, الجاىميف ضاعت الشريعةأيدم 
كالزكر كغير ذلؾ كالسبب أف الكالي ال يعرؼ شيئان مف  ,كانتشار الفكاحش ,الببلد إلى نشر الرذيمة

ـ أعمـ الناس باألخبلؽ الذيف ى ,ألنو أبعد عمماء الديف عف الساحة السياسة ,أخبلؽ المسمميف
ذا كاف المقصكد بالسمطاف كالماؿ ىك التقرب إلى اهلل " فإ :يقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل, اإلسبلمية

نفاؽ ذلؾ في سبيمو , كاف ذلؾ صبلح الديف كالدنيا ف انفرد السمطاف عف الديف , أك الديف  ,كا  كا 
 .(ْ)عف السمطاف فسدت أحكاؿ الناس " 

  :أىم النتائج

كىي الطريؽ  ,التي يتزيف بيا المسممكف بيف األمـ األخرل ,األخبلؽ اإلسبلمية ىي الزينة -ُ
      . تعاليـ الديف اإلسبلمي كالسمطاف كىي نابعة مف ,المكصؿ لرفعة األمة في الدنيا كاآلخرة

 المسمميف كتنميتيا ؽ المسؤكلية لممحافظة عمى أخبل ى الحاكـمكع ,الديف جزء مف األخبلؽ -ِ

 الخارج.ارة شؤكف الببلد في الداخؿ ك كبمساعدة عمماء المسمميف في إد ,تعاليـ اإلسبلـ بنشر
                                                

 .َّص: ,تأليؼ: أبك الحسف عمي بف حبيب الماكردم ,درر السمكؾ في سياسة الممكؾ (ُ)
 .ُٗ, ص: حامد الغزالي , تأليؼ: أبكانظر: التبر المسبكؾ في نصيحة الممكؾ (ِ)
 .َُٔص:  ,محمد رشيد رضاتأليؼ:  ,انظر: الخبلفة (ّ)
 .ُْٕ, ص:شيخ اإلسبلـ أحمد ابف تيمية, تأليؼ: السياسة الشرعية (ْ)
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ثلالفصل الثا  

 وفيو ثالثة مباحث:

 .العقائدي في سورة الشعراءوالتغيير منيجيات اإلصالح  :األولالمبحث 

 

 في سورة الشعراء. دعوي: منيجيات اإلصالح والتغيير الثانيالمبحث ال

 

 في سورة الشعراء. السياسي: منيجيات اإلصالح والتغيير ثمالثالمبحث 
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 تغيير العقائدي في سورة الشعراء.المبحث األول: منيجيات اإلصالح وال

 :وفيو ثالثة مطالب

 

 .والبراءة من المشركين ,الوالء لل تعالى ولرسولو ولممؤمنين :المطمب األول

 

 .النّْعم من الل وحده :المطمب الثاني

 

 .الل ىو الُمعّْز الُمذل :المطمب الثالث
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 لثالفصل الثا

 منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة الشعراء

 .العقائدي في سورة الشعراء اإلصالح والتغييرمنيجيات  :األولالمبحث 

 .والبراءة من المشركين ,الوالء لل تعالى ولرسولو ولممؤمنين :المطمب األول

أف سكرة الشعراء ىي متممة لما لـ يذكر في سكرة الفرقاف   ,المناسباتسبؽ كأف بينا في  
لفرقاف  لتحقيؽ العقيدة إضافةن عمى ما ذيكر في سكرة ا ,فمقد بينت سكرة الشعراء منيجيات أخرل

كمف ىذه المنيجيات الكالء هلل تعالى كلرسكلو كلممؤمنيف  ,كالتكحيد الخالص هلل تعالىالسميمة 
بتحقيؽ عقيدة الكالء كالبراء حيث  عتنتفسكرة الشعراء مف السكر التي ا ,كالبراءة مف المشركيف

ككيؼ كاف التخمي عف عقيدة أقكاميـ الباطمة كالتمسؾ بكؿ  ,ذكرت بعضان مف أخبار السابقيف
 دة نماذج ىي:, كذكرت السكرة ع الذم عند اهلل

َقاَل  َأْن َأْرِسْل َمَعَنا َبِني ِإْسرَاِئيَل   :مع فرعكف كقكمو  قاؿ تعالى حكايةي عف مكسى -ُ
َوَفَعْمَت َفْعَمَتَك الَِّتي َفَعْمَت َوَأْنَت ِمَن اْلَكاِفِريَن  أََلْم ُنَربَّْك ِفيَنا َوِليًدا َوَلِبْثَت ِفيَنا ِمْن ُعُمِرَك ِسِنيَن 

 الّْيَن َفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم َفَوَىَب ِلي َربّْي ُحْكًما َوَجَعَمِني ِمَن َقاَل َفَعْمُتَيا ِإًذا َوَأَنا ِمَن الضَّ
 .(ِِ-ُٕ :) الشعراء َوِتْمَك ِنْعَمٌة َتُمنَُّيا َعَميَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْسرَاِئيَل  اْلُمْرَسِميَن 

بو أم: أما أنت الذم ربيناه في    بعد أف أتاه , كقاؿ لو ما أمره اهلل  لمكسىقاؿ فرعكف 
السنيف  غٌذيناه , كأنعمنا عميو مدة مف منازلنا ك فراشنا ك طفبلن صغيران , كفي بيتنا كعمى حجرنا

لىًبٍثتى ًفينا ًمٍف عيميًرؾى ًسًنيفى أم ثـ (ُ)راكبوثبلثيف سنة , يمبس مف مبلبس فرعكف , كيركب مف م :كى
 كليذا  بعد ىذا قابمت ذلؾ اإلحساف بتمؾ الفعمة, أف قتمت منا رجبلن كجحدت نعمتنا عميؾ

أم: الجاحديف, أراد بذلؾ المٌف عميو , كاالحتقار لو أم ربيناؾ لدينا   َوَأْنَت ِمَن اْلَكاِفِرينَ  قاؿ: 
كتمؾ التربية نعمة تمتف عمي  ,(ِ)صغيران , كلـ نقتمؾ فيمف قتمنا مف األطفاؿ , ككاف ييسمى ابنو

                                                
 .ُُّص:  ,ُٗج:  ,تأليؼ: كىبة الزحيمي ,انظر: التفسير المنير (ُ)
 .ُّٔص: ,ٔج: ,انظر: تفسير ابف كثير (ِ)
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بيا ظاىران , كىي في الحقيقة تعبيدؾ بني إسرائيؿ كذبح أبنائيـ , أم اتخذتيـ عبيدان كلـ 
 .(ُ)تستعبدني , ال نعمة لؾ بذلؾ لظممؾ باستعبادىـ

َقاُلوا آَمنَّا ِبَربّْ اْلَعاَلِميَن  َفأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن   :كقاؿ تعالى حكايةن عف سحرة فرعكف -ِ
  َربّْ ُموَسى َوَىاُروَن  َقاَل آَمْنُتْم َلُو َقْبَل َأْن آَذَن َلُكْم ِإنَُّو َلَكِبيُرُكُم الَِّذي َعمََّمُكُم السّْْحَر

َقاُلوا اَل َضْيَر ِإنَّا ِإَلى  نَُّكْم َأْجَمِعيَن َفَمَسْوَف َتْعَمُموَن أَلَُقطَّْعنَّ َأْيِدَيُكْم َوَأْرُجَمُكْم ِمْن ِخاَلٍف َوأَلَُصمّْبَ 
َل اْلُمْؤِمِنينَ  ِإنَّا َنْطَمُع َأْن َيْغِفَر َلَنا َربَُّنا َخَطاَياَنا َأنْ  َربَّْنا ُمْنَقِمُبوَن   (.ُٓ-ْٔ:)الشعراء ُكنَّا َأوَّ

ـٍ  كىا ً  :أم ًف ًسٍحًرًى ـٍ , كىاٍلميرىادي أىفَّ ظيييكرى بيٍطبلى كًرًى ري ـٍ ميٍمؽو ؛ ًلًشدًَّة خى ا أىٍلقىاىي دنا كىأىنَّمى كا سيجَّ رُّ ـٍ خى ٍدرىاكىيي
ًقيقىًة ميكسىى  ٍنعى ًفييىا ًلمىٍخميكؽو قىٍد فىٍجأىةن ًلحى ـٍ ًبأىنَّيىا ًمٍف ًعٍنًد اهلًل تىعىالىى الى صي ىٍت عيقيكلىييـٍ , كىًعٍممىيي مىؤلى

اًف اٍلبيٍرىىاًنيٍّ اٍلكىاًمًؿ , كىاٍلًكٍجدىاًنيٍّ اٍلحى  يمى ـٍ ًإيمىاننا فىكىافى ىىذىا اٍليىًقيفي ًفي اإٍلً قيميكبىيي مىى يىًقيننا كى اًكـً عى
دنا ًلمًَّو رىبٍّ الٍ  ـٍ سيجَّ كًىًي مىى كيجي ـٍ عى كىاًرًح ىيكى الًَّذم أىٍلقىاىي اًء كىاٍلجى ٍمًؽ اأٍلىٍعضى عىالىًميفى الًَّذم ًبيىًدًه مىمىكيكتي اٍلخى

ًتًو الدٍُّنيىًكيًَّة الزَّاًئمىًة , كىالى  ـٍ أىٍدنىى مىكىافو ًلًفٍرعىٍكفى كىعىظىمى ـٍ يىٍبؽى ًفي أىٍنفيًسًي لى قىٍد ظىيىرى أىٍجمىًعيفى , كى ًسيَّمىا كى
ـى ىىًذًه اآٍليىةً  غىاريهي أىمىا رب العالميف الذم   يـ هللئرة إال إعبلف كالفما كاف مف السح (ِ),لىييـٍ صى

دعا إليو مكسى كىاركف , مفضميف اإليماف عمى الكفر , كالحؽ عمى الباطؿ  غير عابئيف بعزة 
فمجأ  ,كىذا دليؿ عمى إسقاط ربكبية فرعكف ,فرعكف كجبركتو , كال طامعيف بأجره كقربتو كمنافعو

كفضمكا المكت استشيادان  ,لرد ىيبتو الميدكرة أماـ شعبو لكنو لـ ييفمح ,فرعكف إلى الكعيد كالتيديد
 .(ّ)في سبيؿ ىذا اإليماف

َواْتُل َعَمْيِيْم   :قاؿ تعالى ,مف الكالء كالبراء ان نمكذج ذكر اهلل  ,كفي قصة إبراىيـ  -ّ
َقاَل  َقاُلوا َنْعُبُد َأْصَناًما َفَنَظلُّ َلَيا َعاِكِفيَن  ِإْذ َقاَل أِلَِبيِو َوَقْوِمِو َما َتْعُبُدوَن  َنَبَأ ِإْبرَاِىيَم 

وَن  َىْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن  َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا آَباَءَنا َكَذِلَك َيْفَعُموَن  َأْو َيْنَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّ
  َقاَل َأَفرََأْيُتْم َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن  َآَباُؤُكُم اأْلَْقَدُموَن َأْنُتْم و  َفِإنَُّيْم َعُدوّّ ِلي ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن
 الَِّذي َخَمَقِني َفُيَو َيْيِديِن َوالَِّذي ُىَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن  َِذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفين  َواِ 

                                                
 .ُُّص:  ,ُٗج:  ,لمزحيمي ,انظر: التفسير المنير (ُ)
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ا َربّْ َىْب ِلي ُحْكمً  ْغِفَر ِلي َخِطيَئِتي َيْوَم الدّْيِن َوالَِّذي َأْطَمُع َأْن يَ  َوالَِّذي ُيِميتُِني ُثمَّ ُيْحِييِن 
اِلِحينَ   .(ّٖ- ٗٔ:) الشعراء  َوأَْلِحْقِني ِبالصَّ
 .كالبراءة مف  أبيو ك قكمو أعمف كالءه هلل  كيؼ أف إبراىيـ  ,بينت ىذه اآليات

ليقتدكا بو في اإلخبلص   أف يتمك عمى أمتو , مف أخبار إبراىيـ  ان أمر اهلل تعالى نبيو محمد
ما ىذه  :حيث قاؿ لقكمو ,كالتككؿ , كعبادة اهلل كحده ال شريؾ لو , كالتبرؤ مف الشرؾ كأىمو

التماثيؿ التي أنتـ ليا عاكفكف ؟ ليمفت نظرىـ إلى أف ما يعبدكنو ال يستحؽ العبادة في شرع كال 
يـ مف االبتياج كاالفتخار بيا  فأجابكه مقريف بعبادة األصناـ , كمظيريف لما في نفكس ,عقؿ
فناقشيـ في جدكل تمؾ  ,نعبد ىذه األصناـ , كندكـ مقيميف عمى عبادتيا في الميؿ كالنيار :قاليكا

كال تضر  لذلؾ ال  ,كال تنفع ,كبيف ليـ بأف ىذه األصناـ ال تسمع ,العبادة متعجبان مف فعميـ
ك ليا ال فإني عد :فقاؿ ,ف كالءه هلل تعالىفبعد ما أظير حقيقة ىذه األصناـ أعم ,تستحؽ العبادة

كبيف بعضان مف أكصاؼ اهلل تعالى  الذم يستحؽ العبادة   (ُ), كال أفكر فيياأعبدىا , كال أبالي بيا
 كىك الذم  يقدر عمى أف يغىٍفر الذنكب في الدنيا كاآلخرة ,الخالؽ الرزاؽ الشافي المحيي المميت
 .عبادتو كالتقرب إليوفإف صفات ىذا المعبكد بحؽ تستكجب 

 
 نعيشو  ,في كتابو الخالد يسطره اهلل  ,كىذا مشيده آخر مف مشاىد الكالء كالبراء

ِإْذ َقاَل َلُيْم َأُخوُىْم ُنوٌح َأاَل  َكذََّبْت َقْوُم ُنوٍح اْلُمْرَسِميَن   :قال الل تعالى ,مع نكح  -ْ
َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن  َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن  ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  َتتَُّقوَن 

َقاَل َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك اأْلَْرَذُلوَن  َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن 
َوَما َأَنا ِبَطاِرِد  ِإْن ِحَساُبُيْم ِإالَّ َعَمى َربّْي َلْو َتْشُعُروَن  َوَما ِعْمِمي ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَن 

 .( ُُٓ- َُٓ:)الشعراء  ِإْن َأَنا ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبينٌ  اْلُمْؤِمِنيَن 
إني رسكؿ مف اهلل إليكـ أميف فيما بعثني بو  : أال تخافكف اهلل في عبادتكـ غيره؟يقكؿ نكح 

كال أطمب منكـ جزاء عمى  ,تقكا اهلل كأطيعكفاف ,اهلل ال أزيد فييا كال أنقص منياأبمغكـ رسالة 
لؾ كال نتبعؾ , كنتأسى في ذلؾ  ال نؤمف :نصحي لكـ, بؿ أدخر ثكاب ذلؾ عند اهلل فردكا عميو

بيؤالء األراذؿ السفمة في المجتمع , فإنيـ أراذلنا , كضعاؼ الناس , كفقراء القكـ , كنحف السادة 
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 فبيف نكح  كمينيـ كحرفيـ ىؤالء بأعماؿ لي عمـ ال : نكح قاؿ ,أىؿ الجاه كالثركة كالنفكذ
َوما َأَنا ِبطاِرِد اْلُمْؤِمِنيَن   فقاؿ: ,كالبراءة مف كؿ شيء يخالؼ أمر اهلل تعالى ,كالءه هلل تعالى

 (ُ)(َُٓ :)الشعراءِإْن َأَنا ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبينٌ 

 
ِإْذ َقاَل َلُيْم َأُخوُىْم ُىوٌد  َكذََّبْت َعاٌد اْلُمْرَسِميَن   :مع قكمو عاد قاؿ تعالى قصة ىكد  -ٓ

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن  َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  َأاَل َتتَُّقوَن 
 .(ُِٕ-ُِّ :) الشعراءَلِميَن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعا

, إني لكـ رسكؿ أميف أال تتقكف الٌمو , كتخافكف عذابوحيف قاؿ ليـ:    ان قبيمة عاد ىكدكذبت 
أطيعكني فيما آمركـ  , ك, فاتقكا الٌمو فيما أمر كنيىتعالى وعمى رسالتي التي ىي مف عند المٌ 

كأنكر عمييـ االىتماـ باألبنية العالية  (ِ),كأخراكـلكـ, كتسعدكف في دنياكـ كأنياكـ عنو , يصمح حا
نما ىي تضيع لمكقت  ,كالقصكر المشيدة  .(ّ)التي ليس ليا فائدة كا 

 
كاف ىناؾ مكقؼ في إثبات عقيدة الكالء هلل تعالى  ,مع قكمو  كأيضان في قصة صالح -ٔ

ِإْذ َقاَل َلُيْم َأُخوُىْم َصاِلٌح َأاَل  َكذََّبْت َثُموُد اْلُمْرَسِميَن   :قاؿ تعالى ,كالبراءة مف فعؿ الكافريف
َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن  َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن  ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  َتتَُّقوَن 

 .(ُْٔ-ُُْ :) الشعراءَن ِفي َما َىاُىَنا آِمِنيَن َأُتْتَرُكو َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن 
, أف يعبدكه كحده ال شريؾ لو  إلى اهلل  دعاىـ نبييـ صالح ,قكـ ثمكد قبيمة مف العرب

فأخبرىـ أنو ال يبتغي بدعكتيـ  ,كأف يطيعكه فيما بمغيـ مف الرسالة, فأبكا عميو ككذبكه كخالفكه
نما يطمب ثكاب ذلؾ مف اهلل   .(ْ), ثـ ذكرىـ آالء اهلل عمييـ أجرا منيـ, كا 

 

                                                
 .َُٓص:  ,ٔانظر: تفسير ابف كثير, ج:  (ُ)
 . َُٔص:  ,ُٗج:  ,انظر: التفسير المنير (ِ)
 .ُّّص: ,ّج:  ,لمزمخشرم ,انظر: تفسير الكشاؼ (ّ)
 .ُٓٓص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ْ)



 

98 
 

 .مع نبي اهلل لكط  ,كالبراءة مف الكافريف ,مكقؼ آخر مف مكاقؼ الكالء هلل تعالى 

ِإنّْي َلُكْم ُخوُىْم ُلوٌط َأاَل َتتَُّقونَ ِإْذ َقاَل َلُيْم أَ  َكذََّبْت َقْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِميَن  :قاؿ تعالى -ٕ
َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن َرُسوٌل َأِمينٌ 

 َأتَْأُتوَن الذُّْكرَاَن ِمَن اْلَعاَلِميَن  َُبْل َأْنُتْم َقْوٌم  ْم َربُُّكْم ِمْن َأْزَواِجُكمْ َوَتَذُروَن َما َخَمَق َلك
 ُٖٔ -َُٔ)الشعراء:َقاَل ِإنّْي ِلَعَمِمُكْم ِمَن اْلَقاِلينَ اْلُمْخَرِجينَ ِمَن  ُلوُط َلَتُكوَننَّ َقاُلوا َلِئْن َلْم َتْنَتِو َيا َعاُدونَ 
كحده ال شريؾ لو, كأف يطيعكه فيما أمره اهلل تعالى    قكمو إلى عبادة اهلل  لكطدعا 

كينياىـ عف معصية اهلل, كارتكاب ما كانكا قد ابتدعكه في العالـ مما لـ يسبقيـ الخبلئؽ إلى 
لئف لـ تنتو عما جئتنا بو  :قالكا أففعمو, مف إتياف الذٍكراف دكف اإلناث, فما كاف جكاب قكمو لو 

كأنيـ مستمركف عمى ضبللتيـ  ,رأل أنَّيـ ال يرتدعكف عما ىـ فيو فمما ,لننفيؾ مف بيف أظيرنا
أم: اليمبغضيف ال أحبو كال أرضى بو فأنا برمء   َقاَل ِإنّْي ِلَعَمِمُكْم ِمَن اْلَقاِلينَ  تبرأ منيـ فقاؿ: 

 .(ُ)منكـ

شعيب اهلل نبي مع  ,يؽ عقيدة الكالء ك البراءتحق آخر في ان نمكذج ,كذلؾ بينت سكرة الشعراءك  -ٖ
 نكاره عمى قكمو صنيعيـ ِإْذ َقاَل َلُيْم  َكذََّب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِميَن   :قاؿ تعالى ,كا 

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َفاتَُّقوا المََّو َوأِطيُعوِن  ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  ُشَعْيٌب َأاَل َتتَُّقوَن 
َوِزُنوا  َأْوُفوا اْلَكْيَل َواَل َتُكوُنوا ِمَن اْلُمْخِسِريَن  َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن 

 (.ُّٖ-ُٕٔ :) الشعراءِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقيِم 

الٌمو ؟ كأمرىـ باإليماف باهلل تعالى  : أال تتقكف عذاب شعيب نبي اهلل كذبكه حيف قاؿ ليـ
 , ثـ باالستخفاؼ بالكعيد كالتيديدفأجابكه بالطعف في رسالتو كبرسكلو كباالمتناع عف معاصيو,

ما آجبل , كأما أنا فبل قدرة   قاؿ شعيب الٌمو ربي أعمـ بعممكـ , فيجازيكـ عميو , إما عاجبل كا 
 .(ِ)ؾ جازاكـ بو , كىك غير ظالـ لكـلي عمى إنزاؿ العذاب , فإف كنتـ تستحقكف ذل

َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك   :قاؿ تعالى ,مف قكمو لتحديد مكقؼ النبي محمد  ,ثـ تأتي خاتمة السكرة 
َفِإْن َعَصْوَك َفُقْل ِإنّْي َبِريٌء ِممَّا  َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  اأْلَْقَرِبيَن 

                                                
 .ُٖٓ-ُٕٓص:  ,ٔج: ,انظر: تفسير ابف كثير (ُ)

 .ُِٗ-ُِٖص:  ,ُٗج:  ,انظر: التفسير المنير (ِ)
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أمر اهلل تعالى نبيو  :بمعنى ,(ُِٕ-ُِْ :) الشعراء َوَتَوكَّْل َعَمى اْلَعِزيِز الرَِّحيمِ  َتْعَمُموَن 
فإف عصاؾ مف  اتبعو, كأف يميف القكؿ لمف  أف يبمغ قكمو األقربيف رسالة ربو  ان محمد

برمء مف  يكقد أديت ما أمرت بو فقؿ ليـ إن ,عميؾ ذرتيـ مف العشيرة كغيرىـ فبل ضيرأن
 .(ُ)منو, فقد تبرأ اهلل منو  كمف تبرأ النبي , معاصيكـ اهلل

هلل تعالى مف تحقيؽ عقيدة الكالء  (ـ السبلـعميي)تبيف مكقؼ األنبياء ,فيذه األمثمة في سكرة الشعراء
 .كالبراءة مف المشركيف كأعماليـ كعباداتيـ الباطمة

 ., ولممؤمنينولرسولو  ,في تحقيق عقيدة الوالء لل تعالى اإلصالح والتغييرمنيجيات 

 .ال اعتبار لمقرابة في معصية الل تعالى :المنيجية األولى

 .تعريف الوالء :أوالً 

بَّةي  :الكالء لغةن ىك  ٍلًي , كىىيكى اٍلقيٍربي  .النٍُّصرىةي كىاٍلمىحى ميٍشتىؽٌّ ًمٍف اٍلكى
(ِ). 

"الكالء كالتكالي: أف يحصؿ شيئاف فصاعدان حصكالن ليس بينيما ما ليس  :قاؿ الراغب األصفياني
منيما, كيستعار ذلؾ لمقرب مف حيث المكاف, كمف حيث النسبة, كمف حيث الديف كمف حيث 

 .(ّ)النصرة "ك الصداقة كالنصرة كاالعتقاد, كالكالية 

 .فكلرسكلو كلممؤمني ,النصرة كالمحبة هلل تعالى ىك :الكالء اصطبلحان 

 .تعريؼ البراء :ثانيان 
 .(ْ)برئ إذا تخمص, كبرئ إذا تنزه كتباعد, كبرئ إذا أعذر كأنذر :البراء لغةن ىك

 .(ٓ)بعد اإلعذار كاإلنذار ,البراء اصطبلحان: ىك البعد كالخبلص كالعداكة

                                                
 .ُّْ, ص: ُّج:  القرآف, انظر: الجامع ألحكاـ (ُ)
 .ٖٔٗص: ,ّج: ,تأليؼ: محمد ابف منظكر ,انظر: لساف العرب (ِ)
 .ّٓٓص: ,ِج:  ,تأليؼ: الراغب األصفياني أبك القاسـ ,مفردات ألفاظ القرآف (ّ)
 .ُّص:  ,ُج: ,انظر: لساف العرب (ْ)
 .َٓ-ْٗص: ,محمد بف سعيد القحطاني تأليؼ: ,الكالء كالبراء في اإلسبلـ (ٓ)
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أف يكالي أىميا  ,أنو يجب عمى كؿ مسمـ يديف بيذه العقيدة ,فمف أصكؿ العقيدة اإلسبلمية
فالمؤمنكف إخكة  ,كيعادم أعداءىا فيحب أىؿ التكحيد كاإلخبلص كيكالييـ, كيبغض أىؿ اإلشراؾ

ف تباعدت أنسابيـ كأكطانيـ كأزمانيـ  مثؿ:  , كىذا ما حققو األنبياءفي الديف كالعقيدة كا 

َفِإنَُّيْم قاؿ:  المشركيف,, أعمف الكالء هلل تعالى, كالبراءة مف إبراىيـ عميو السبلـنبي اهلل  -ُ
 .(َٖ-ٕٗالشعراء ) الَِّذي َخَمَقِني َفُيَو َيْيِدينِ َعُدوّّ ِلي ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن 

 (ُٖٔالشعراء )َقاَل ِإنّْي ِلَعَمِمُكْم ِمَن اْلَقاِلينَ كنبي اهلل لكط عميو السبلـ يتبرأ مف عمؿ قكمو, قاؿ: -ِ

 (ُِٔ)َفِإْن َعَصْوَك َفُقْل ِإنّْي َبِريٌء ِممَّا َتْعَمُمونَ قاؿ:  نبينا محمد ثـ تأتي النياية ببراءة -ّ

" أنو ال كالء إال ببراء, كلكف مف الذم نتكاله؟ نتكلى المؤمنيف كميـ :(ُ)العز الحنفي يأبابف يقكؿ 
الكافريف  كىـ الصحابة كمنيـ أىؿ البيت, كمف الذيف نتبرأ منيـ؟ نتبرأ مف المنافقيف, كنتبرأ مف

 .(ِ)عمكمان, كنتبرأ ممف أيمرنا بالبراءة منو كلك كانكا أقارب"

ككاف  ,يدعك الناس إلى تكحيد اهلل تعالى ,سنة في مكة ةعشر  ثبلث لقد مكث النبي 
ف كانكا مف عشيرتو كيعادم أىؿ الش ,يكالي كيناصر أىؿ التكحيد كلك كانكا مف غير أقاربو رؾ كا 

مف  كاالحبشي  كىـ ليس كببلالن  ,كناصر ككالى سمماف الفارسي ,ليب كىك مف عشيرتو افعادل أب
تبيف مكقؼ األنبياء عمييـ السبلـ مع أقكاميـ  ,فمنيجية الكالء كالبراء في سكرة الشعراء ,عشيرتو

ف كانكا  فكانكا يناصركف كيكالكف أىؿ التكحيد كلك كانكا مف غير األقرباء  كيعادكف أىؿ الكفر كا 
فبل عبرة لمقرابة إف لـ تكف في طاعة اهلل تعالى  بؿ إف مف عبلمة كماؿ إيماف  ,مف األقرباء

كبياف البغض   ,ىك بياف المحبة كالنصرة هلل تعالى كلرسكلو كلدينو كلمصالحيف ,العبد باهلل تعالى
 .كالكره عمى المخالفيف ألمر اهلل تعالى

 َمْن َأَحبَّ ِلمَِّو َوَأْبَغَض ِلمَِّو َوَأْعَطى ِلمَِّو َوَمَنَع ِلمَِّو َفَقِد   :قاؿ  عف رسكؿ اهلل ,عف أبي أيمامة

 
                                                

كاف قاضي  فقيو ,ىػ ِٕٗىػ, كتكفي عاـُّٕكلد عاـعمي بف عمي بف محمد بف أبي العز, الحنفي الدمشقي:  (ُ)
, ْ, انظر: األعبلـ لمزركمي, ج: , ثـ بالديار المصرية, ثـ بدمشؽ. كامتحف بسبب اعتراضو القضاة بدمشؽ

 .ُّّص: 
 .ْٕٗص:  ,ّج:  ,صدر الديف أبك العز الحنفيتأليؼ:  ,شرح العقيدة الطحاكية (ِ)



 

111 
 

اْسَتْكَمَل اإِليَمانَ 
خاصة  ,فالمسممكف بحاجة في ىذا الزماف إلى تحقيؽ عقيدة الكالء كالبراء .(ُ)

 ,فكاف الكالء لؤلىؿ كلمعشيرة ,بعدما تغمغؿ في نفكس كثير منيـ جاىمية العصبية القبمية
 ,كىناؾ أيضان مف يكالي أعداء اهلل تعالى ,مف المسمميف بغير حؽ شرعي فاستباحكا دماء كثير

فمك أف األمة اإلسبلمية حققت منيجية عقيدة  ,بالسمع كالطاعة كلك كاف في معصية اهلل تعالى
 .ا المسمكبة كعزتيالعاد لؤلمة ىيبتي ,كاقعان عمميان عمى األرض ,الكالء كالبراء

 .والبراء من الظالمين ,الوالء لمصالحين :المنيجية الثانية

مف  كمحككـ يشكك ,في صراع بيف حاكـ ظالـ ,تعيش األمة اإلسبلمية في ىذا الزماف 
 مف أجؿ مصالح دنيكية فانية  مف يكالكف الظالـ  ,كلؤلسؼ تجد كثيران مف المسمميف ,متسمطو 

فالمؤمف الصادؽ ىك الذم يغضب لديف اهلل تعالى   ,ضعفاء اإليمافىؤالء ىـ مرضى القمكب 
 فإف مف األصكؿ العظيمة التي ىي مف أصكؿ ديننا ,كلممؤمنيف كينتصر هلل كلرسكؿ اهلل 

 الكالء لئلسبلـ كأىمو, كالبراءة مف الكفر كأىمو, كمف الظمـ كأىمو.

كيؼ انتصركا هلل تعالى كلدينو  ,فمك تأممنا حاؿ األنبياء عمييـ السبلـ في سكرة الشعراء
يعادم   كمكسى ,يتبرأ مف شرؾ قكمو كنكح  ,يتبرأ مف فعؿ أبيو إبراىيـ  ,كلممسمميف
فنحف مأمكركف  ,كىكذا باقي األنبياء عمييـ السبلـ ,دكف اعتبار لتربيتو في قصر فرعكففرعكف 
 (.َٗ :)األنعاـ....ُأوَلِئَك الَِّذيَن َىَدى المَُّو َفِبُيَداُىُم اْقَتِدهْ   :قاؿ تعالى ,اء بيـدباالقت

ٌما كاف اإلسبلـ ديفى قائـ إلى يكـ القيامة كل ,األخرل الشرائعفالصراع بيف الديف اإلسبلمي كباقي 
اة الدنيا , كلٌما كاف اإلسبلـي دينان تشمؿي أحكاميو شؤكفى الحياهلل تعالى, كما سكاه أديانان باطمةن 

, كىك مرجعو في ٌية كأقكالو كأفعالوكاآلخرة جميعىيما , كيحتكـي إليو المسمـ في كؿ معتقداتو القمب
كاف البيدَّ أف تككف  ,مع المسمميف كغير المسمميف االجتماعيةتحديد طبيعة عبلقاتو الفردٌية ك 

                                                
   ّْٓص: ْج: ,ّْٖٔرقـ: ,باب: الدليؿ عمى زيادة اإليماف كنقصانو ,كتاب: السنة ,سنف أبك داككد (ُ)

 صححو األلباني.
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, فبل بقاء لئليماف ىي مكانةه مرتبطةه بأصؿ اإليماف , بؿالكالء كالبراء فيو مكانةه عظمى لعقيدة
 .(ُ)بغير كالء كبراء , كذىاب الكالء كالبراء يعني ذىاب اإليماف كمو رأسان 

َوَلْو َكاُنوا ُيْؤِمُنوَن ِبالمَِّو َوالنَِّبيّْ َوَما ُأْنِزَل   :في معنى قكلو تعالى ,يقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل
فىدىؿَّ عمى أف اإليماف المذككرى ينفي اٌتخاذىىـ أكلياءى "(ُٖ :) المائدةوُىْم َأْوِلَياَء ِإَلْيِو َما اتََّخذُ 

 .(ِ)كال يجتمع اإليماف كاتخاذىىـ أكلياءى في القمب " ضادُّه كيي 

كعمى  ,عمى إظيار المحبة كاأللفة ألىؿ الطاعات ,في أحاديث كثيرة  كلقد حث النبي 
اَل ُتَصاِحْب   : قاؿ رسكؿ اهلل :قاؿ عف أبي سعيد الخدرم  :مثاؿ ,بغض أىؿ المعاصي

 .(ّ) ِإالَّ ُمْؤِمًنا َواَل َيْأُكْل َطَعاَمَك ِإالَّ َتِقىّّ 

كيظير بغضو كاعتراضو عمى  ,ألىؿ الطاعات ,أف يظير محبتو ككده ,لذا ينبغي عمى المسمـ
ىي متممة  ,فمنيجية الكالء كالبراء في سكرة الشعراء ,حتى يستقيـ إيماف المسمـ ,أىؿ المعاصي

 .فالسكرتاف ذات قالب كاحد في األسمكب القرآني ,لممنيج العقائدم لسكرة الفرقاف

 .ىو المنعم الل :المطمب الثاني

ككيؼ أف اهلل تعالى فتح ليـ مف بركات السمكات  ,بينت سكرة الشعراء حاؿ األمـ السابقة 
فحرميـ اهلل تعالى تمؾ النعـ  ,لكنيـ عصكا ريسيؿ اهلل تعالى ,كأمرىـ بشكر المنعـ ,كاألرض

 ,االعتقاد الجاـز أف اهلل تعالى ىك صاحب النعـفمف سبلمة عقيدة المسمـ  ,كعذبيـ عذابان أليما
فراد العبادة لو   .كالمستحؽ لمشكر كا 

ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما  َأَوَلْم َيَرْوا ِإَلى اأْلَْرِض َكْم َأْنَبْتَنا ِفيَيا ِمْن ُكلّْ َزْوٍج َكِريٍم   :قاؿ تعالى 
 .(ٖ -ٕ :) الشعراءَكاَن َأْكَثُرُىْم ُمْؤِمِنيَن 

 , كالكاك لمعطؼ عمى مقٌدر كما في نظائره , فنٌبو سبحانو عمى عظمتو كقدرتو  لبلستفياـ اليمزة
 

                                                
 .ُٕص:  ,تأليؼ: د: حاتـ بف عارؼ الشريؼ ,انظر: الكالء كالبراء بيف السماحة كالغمك (ُ)
 .ُٖص:  ,ِج:  ,تأليؼ: أحمد ابف تيمية ,اإليماف (ِ)
 ( حسنو األلباني.َْٕ/ْ) ,ّْْٖرقـ:  ,باب: مف يؤمر أف يجالس ,كتاب: األدب ,سنف أبك داككد (ّ)
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 (ُ)كأف ىؤالء المكذبيف المستيزئيف لك نظركا حؽ النظر لعممكا أنو سبحانو الذم يستحؽ أف يعبد
الَِّذي َفِإنَُّيْم َعُدوّّ ِلي ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِميَن  :  في مكضعو آخر حكايةن عف إبراىيـ كقاؿ  

َذا َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفيِن َوالَِّذي ُىَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن َخَمَقِني َفُيَو َيْيِديِن  َوالَِّذي  َواِ 
 (.ُٖ -ٕٕ :) الشعراء ُيِميتُِني ُثمَّ ُيْحِيينِ 

كالمطعـ  ,لؽ اليادمألنو الخا ,كيكجو عبادتو هلل تعالى ,مف عبادة قكمو يتبرأ  إف إبراىيـ
ثـ يبيف لقكمو  ,فاهلل تعالى ىك المستحؽ بإفراده بالعبكدية ,كالمحيي المميت ,كالشافي ,الساقي

اـ الجمادات ال تأتي لقكمو إف ىذه األصن يقكؿ ,حقيقة األصناـ التي يعبدكنيا مف دكف اهلل تعالى
ينفعككـ أييا , كما ال تدفع عنو ضران إف عصيت  فإذا لـ بخير أك رزؽ, كال تممؾ ألحد خيران 

 .(ِ)معنى عبادتكـ ليا ؟, فما الكثنيكف كلـ يضركا
كيذكرىـ بنعـ اهلل عمييـ  ,قكمو إلى إفراد اهلل تعالى بالعبكدية ,يدعك  ىكد :كفي مكضعو آخر

َفاتَُّقوا المََّو :  قاؿ تعالى حكايةن عف ىكد  التي تستحؽ تكجيو الشكر إلى المنعـ 
ِإنّْي  َوَجنَّاٍت َوُعُيوٍن َأَمدَُّكْم ِبَأْنَعاٍم َوَبِنيَن  َواتَُّقوا الَِّذي َأَمدَُّكْم ِبَما َتْعَمُموَن  َوَأِطيُعوِن 

تعالى بالعبادة كحده ال أفردكا اهلل  :أم, (ُّٓ –ُُّ:)الشعراءَأَخاُف َعَمْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم 
 ,الغٌناء كاألنيار العذبة الفياضةكالبساتيف  ,كاألكالد ,الذم رزقكـ مف أصناؼ األنعاـشريؾ لو 

 فاجعمكا مقابؿ ىذه النعـ عبادة الٌمو الذم أنعـ بيا عميكـ 

 كيدعكىـ إلى عبادة اهلل كحده ,قكمو بنعـ اهلل عمييـ النبي صالح يذكر  :كفي مكضعو آخر

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر  َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن :  قاؿ تعالى حكايةن عف النبي صالح 
 ِفي َجنَّاٍت َوُعُيوٍن  َأُتْتَرُكوَن ِفي َما َىاُىَنا آِمِنيَن  ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن 

َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن  ِل ُبُيوتًا َفارِِىيَن َوَتْنِحُتوَن ِمَن اْلِجَبا َوُزُروٍع َوَنْخٍل َطْمُعَيا َىِضيٌم 
 ََواَل ُتِطيُعوا َأْمَر اْلُمْسِرِفين أم أتظنكف أنكـ في الدنيا مخٌمدكف في  ,( ُُٓ – ُْْ :) الشعراء

النعيـ  كأنكـ تترككف في دياركـ آمنيف , متمتعيف في الجنات كالعيكف , كالنخيؿ ذات الرطب 

                                                
 .َُّص:  ,ٓج:  ,تأليؼ: محمد بف عمى الشككاني ,فتح القدير (ُ)
 .َُٕص:  ,ُٗج:  ,لمزحيمي ,انظر: التفسير المنير (ِ)
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كالزركع كالثمار , كتطمعكف في ذلؾ  كتظنكف أال دار لمجزاء عمى األعماؿ ؟ ال  الميف المطيؼ ,
 .(ُ)يعقؿ أف تبقكا عمى الشرؾ كالكفر , كأنتـ ترفمكف في ىذه النعـ , كتتمتعكف بيذه الخيرات

بأف خمؽ ليـ مف أنفسيـ الزكجة التي ىي  ,قكمو بنعـ اهلل عمييـ ,نبي اهلل لكط يذكر كأيضان 
قاؿ مما يعممكف   كؼ مف اهلل تعالىكيدعكىـ إلى الخ ,لمرجؿ كىي التي تحؿ لؾ لمفراشالشريكة 

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن  ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  : تعالى حكايةن عف لكط
َوَتَذُروَن َما َخَمَق َأتَْأُتوَن الذُّْكرَاَن ِمَن اْلَعاَلِميَن  ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن 
 .( ُٔٔ – ُِٔ :) الشعراءَلُكْم َربُُّكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم َبْل َأْنُتْم َقْوٌم َعاُدوَن 

 .ليـ النساء  كقد خمؽ اهلل ,بإتيانيـ الذككر الغرباء ,: متجاكزكف الحد في الظمـبمعنى

أرشدىـ  عف إتيانيـ الفكاحش, كغشيانيـ الذككر , لكط " لما نياىـ نبي اهلل :يقكؿ ابف كثير
 .(ِ)إلى إتياف نسائيـ البلتي خمقيف اهلل ليـ

لمحديث عف حاؿ األمـ السابقة أماـ نعـ اهلل تعالى  ,ىكذا تأتي بعض اآليات مف سكرة الشعراء
, لذا نستخمص مف ىذه السكرة منيجيات ككيؼ عاقبيـ اهلل تعالى لكفرانيـ الميٌنعـ  ,عمييـ

 .اعتباران باألمـ السابقة لئلصبلح كالتغيير

 .حفظ النّْعم بطاعة الل تعالى :المنيجية األولى

فتأمؿ في  ,فيي تحتاج منا إلى شكر المنعـ  ,مف النعـ التي أنزليا اهلل تعالى عمينا كـ 
تأمؿ خمؽ اإلنساف في  ,ىذا الككف العجيب كما فيو مف تسخير جميع المخمكقات لبني اإلنساف

ْنَساُن َما َغرََّك ِبَربَّْك اْلَكِريِم   :قاؿ تعالى ,صكرة فأحس الَِّذي َخَمَقَك َفَسوَّاَك َفَعَدَلَك  َيا َأيَُّيا اإلِْ
  ِفي َأيّْ ُصوَرٍة َما َشاَء َركََّبَككأعظـ النعـ التي تحتاج منا إلى أف  ,( ٖ – ٔ :) االنفطار

بيف ذلؾ  عميو السبلـإبراىيـ  –أم تكحيد اهلل تعالى  –ىي نعمة التكحيد  ,نشكر اهلل تعالى عمييا
َذا َمِرْضُت َوالَِّذي ُىَو ُيْطِعُمِني َوَيْسِقيِن الَِّذي َخَمَقِني َفُيَو َيْيِديِن في سكرة الشعراء قاؿ:  َواِ 

 (.ُٖ -ٕٕ) الشعراء:  َوالَِّذي ُيِميتُِني ُثمَّ ُيْحِيينِ  َفُيَو َيْشِفيِن 
                                                

 .ََِص:  ,ُٗج:  ,لمزحيمي ,انظر: التفسير المنير (ُ)
 .ُٖٓص:  ,ٔج:  ,ابف كثير تفسير (ِ)
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ككيؼ يتخبطكف في ذؿ العبادات الشركية مف األمـ  ,فتأمؿ حاؿ األمـ الكافرة في ىذا الزماف 
كغير ذلؾ لكف المسمـ خمقو  ,كمنيـ مف يعبد الطبيعة ,كمف األمـ مف يعبد النار ,مف يعبد البقرة

فعمى  ,الخالؽ المدبر ليذا الككف طريؽ تكحيد اهلل  ,كأرشده إلى الطريؽ السميـ ,اهلل تعالى
 .كعمى كؿ النعـ ,المسمـ أف يشكر ربو عمى ىذه النعمة العظيمة

بسبب كفرانيـ نعـ اهلل تعالى عمييـ   ,عذب األمـ السابقةكيؼ أف اهلل تعالى  ,بينت سكرة الشعراء
كأف نحفظ نعـ اهلل تعالى عمينا بالشكر كالسمع  ,فينبغي عمينا أف نعتبر مف قصص السابقيف

  .كالنيي عما نيانا اهلل عنو ,لىكالطاعة فيما أمر اهلل تعا

قىٍد دىؿَّ اٍلعىٍقؿي كىالنٍَّقؿي  :يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل ـً "كى اًربي اأٍليمى تىجى ًؼ أىٍجنىاًسيىا  -كىاٍلًفٍطرىةي كى مىى اٍخًتبلى عى
ًميىا  ًنحى ًممىًميىا كى ٍمًقًو  -كى ٍحسىاًف ًإلىى خى اًتًو , كىاٍلًبرٍّ كىاإٍلً طىمىًب مىٍرضى مىى أىفَّ التَّقىرُّبى ًإلىى رىبٍّ اٍلعىالىًميفى , كى عى

اًلبىًة ًلكيؿٍّ  اًلبىًة ًلكيؿٍّ شىرٍّ فىمىا  ًمٍف أىٍعظىـً اأٍلىٍسبىاًب اٍلجى ٍيرو , كىأىٍضدىادىىىا ًمٍف أىٍكبىًر اأٍلىٍسبىاًب اٍلجى خى
ٍحسىاًف ًإلى  ًتًو , كىالتَّقىرًُّب ًإلىٍيًو , كىاإٍلً تيوي , ًبًمٍثًؿ طىاعى ـي المًَّو , كىاٍستيٍدًفعىٍت ًنٍقمى ٍمًقًو"اٍستيٍجًمبىٍت ًنعى  .(ُ)ى خى

يعيشكف في ترؼو كيتمتعكف في نعـ اهلل  ,المعرضيف عف طاعة اهلل تعالىقد ترل بعض الغافميف 
فمك تدبرت قصص السابقيف ككيؼ أف اهلل  ,لذلؾ ال يعاقبيـ ,كيظنكف أف اهلل تعالى يحبيـ ,عمييـ

 :تعالى أميميـ سنيف عديدة كلـ يعجؿ ليـ العذاب حتى ال يككف ليـ عذر عند اهلل تعالى  مثؿ
منيـ  أنزلو فمـ ينجي  ,ككذلؾ يستدرجيـ اهلل تعالى حتى إذا حؽ عمييـ العذاب ,مع قكمو نكح 
اًمرو  ,أحد ِإَذا رََأْيَت المََّو َعزَّ َوَجلَّ ُيْعِطي اْلَعْبَد ِمَن الدُّْنَيا   :َقالَ  َعِن النَِّبيّْ  عىٍف عيٍقبىةى ٍبًف عى

ِبِو َفَتْحَنا  َنُسوا َما ُذكُّْروا : } َفَممَّاَعَمى َمَعاِصيِو َما ُيِحبُّ َفِإنََّما ُىَو اْسِتْدرَاٌج , ُثمَّ َتاَل َقْوَلُو 
  (ِ) (ْْ :)اأٍلىٍنعىاـً َفِإَذا ُىْم ُمْبِمُسونَ وا ِبَما ُأوُتوا َأَخْذَناُىْم َبْغَتًة َعَمْيِيْم َأْبَواَب ُكلّْ َشْيٍء َحتَّى ِإَذا َفِرحُ 
إلى الكسيمة التي بيا يحفظ اهلل تعالى عمينا نعمو  تدعكنا ,فمنيجية اآليات مف سكرة الشعراء

 .ألنو يعقبو ندـ ,كالحذر مف كفراف النعـ

 
 

                                                
 .ُٔمحمد بف أبي بكر ) ابف القيـ الجكزية(, ص:  تأليؼ: ,الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء الشافي (ُ)
 , قاؿ األلباني: رجالو ثقات.ُٓٗص:  ,ْج:  ,1ٖٗ1ٔرقـ: ,مسند أحمد (ِ)
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 .أمام نّْعم الل تعالىالتواضع ولين الجانب  المنيجية الثانية:
كزيادتيا  ,كبيف ليـ طريؽ شكرىا ,لقد أنزؿ اهلل تعالى عمى األمـ السابقة نعمان عظيمة 

كما بينت سكرة الشعراء  ,كنسبكا ىذه النعـ إلى أنفسيـ ,لكنيـ تمردكا كتعالكا عمى اهلل تعالى
جو العبادة لمف خمؽ , مف اهلل تعالى لفرعكف أف يك  فبعد األمر لمكسى ,رىا مف السكريكغ

لَيًا َغْيِري إ قاَل َلِئِن اتََّخْذتَ   :كاف الجكاب في قكلو تعالى حكايةن عف فرعكف ,السمكات كاألرض
مو إلى عبادة اهلل تعالى يدعك قك   نكح , كىذا(ِٗ :) الشعراء أَلَْجَعَمنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِنينَ 

 (عميو السبلـ) كعمى خمؽ اهلل الضعفاء قاؿ تعالى حكايةن عف قكـ نكح ,عمى اهلل تعالى ففيتكبرك 
قكمو بنعـ اهلل  يذكر  كنبي اهلل صالح ,(ُُُ)الشعراء: َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك اأْلَْرَذُلونَ   قالكا:
فذبحكىا كأحؿ اهلل عمييـ  ,عمى أمر اهلل في أمر الناقة ففيتعالك  ,كيدعكىـ لعبادة اهلل كحده عمييـ

عمى نعـ اهلل عمييـ   ففيتعالك  ,يذكر قكمو بنعمة خمؽ األنثى لمرجؿ كنبي اهلل لكط العذاب 
عمييـ العذاب كيختـ اهلل تعالى   فيحؿ اهلل ,ينكركف نعـ اهلل عمييـ ككذلؾ قكـ شعيب 

  كىي القرآف الكريـ المنزؿ عمى نبيو محمد ,اآليات بالحديث عف النعمة الخالدة كالعظمى
َوما َيْنَبِغي َلُيْم َوما  َوما َتَنزََّلْت ِبِو الشَّياِطينُ   :كيبيف حاؿ المنكريف ليذه النعمة قاؿ تعالى

 .فيدعكف أف الجف ىك الذم جاء بيذا الكبلـ( ُُِ- َُِ :) الشعراءَيْسَتِطيُعونَ 

تبيف لنا عاقبة المتعاليف عمى  ,فيذه النماذج مف قصص السابقيف ,كيبيف اهلل تعالى كذب ما قالكا
تبيف حاؿ  ,فكثير مف القصص التي جاءت في القرآف الكريـ ,نعـ اهلل تعالى كعمى خمؽ اهلل

 .أصحاب السبت كغيرىـ كثيرك  ,كصحاب الجنتيف ,مثؿ قاركف ,المنكريف لمنعـ

كتدعكنا إلى التكاضع كليف  ,فمنيجية اآليات تدعكنا لمخضكع كالتكاضع كاالنكسار أماـ المنعـ 
 .تعالى هللألف الفضؿ أكالن كآخران  ,الجانب أماـ الضعفاء كالفقراء كالمساكيف

 " ال ينتفع بنعمة اهلل باإليماف كالعمـ إال مف عرؼ نفسو :يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل كبلمان نفيسان 
كلـ يتجاكزه إلى ما ليس لو, كلـ يتعد طكره كلـ يقؿ ىذا لي كتيٌقف أنو هلل كمف اهلل  عند قدرىا,

دامة ببل سبب مف العبد كال استحقاؽ منو, فتذلو نعـ اهلل عميو كتكسره  كباهلل فيك الماٌف بو ابتداء كا 
يك هلل كبو كمنو, فتحدث كسرة مف ال يرل لنفسو كال فييا خيران البٌتة, كأف الخير الذم كصؿ إليو ف

 فكمما جدد لو نعمة ازداد لو ذالن كانكساران كخشكعان  ,لو النعـ ذالن كانكساران عجيبان ال يعبر عنو
حسانوكمحبة كخكفان كرجاء, كىذا نتيجة ًعمميف شريفيف: عممو بربو ككمالو كبره كغناه كجكده   كا 
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 . (ُ)"يشاء كيمنع منو مف يشاء كرحمتو, كأف الخير كمو في يديو, كىك ممكو يؤتي منو مف

 .الغني الحميدال غنى عن الل  :المنيجية الثالثة

كحكـ فالحقيقة  كميما ممؾ كتممؾ مف  ىذه الدنيا ,ميما كصؿ اإلنساف مف العمـ كالمعرفة 
َذا : عميو السبلـقاؿ تعالى حكاية عف إبراىيـ  ,أنو إنسافه ضعيؼه ال يممؾ لنفسو نفعان كال ضران  َواِ 

ككـ مف  يو أصابو مرضه كلـ يستطع الشفاءفكـ مف غن (ٕٗ)الشعراء: َمِرْضُت َفُيَو َيْشِفينِ 
فميما كصؿ اإلنساف كتممؾ  ,ككـ مف عالـ عجز أماـ عمـ اهلل تعالى ,سمطافو ذىب ممكو

اْلُفَقرَاُء ِإَلى المَِّو َيا َأيَُّيا النَّاُس َأْنُتُم   :قاؿ اهلل تعالى ,فالحقيقة أنو ال غنىن لو عف اهلل تعالى
اف ال ينفؾ عنو كالغنى كصؼه فالفقر كصؼه ذاتي لئلنس (ُٓ :) فاطر َوالمَُّو ُىَو اْلَغِنيُّ اْلَحِميدُ 

كاهلل ىك الغنى كحده ال  هلل تعالى في جميع الحركات كالسكنات محتاجه  فالخمؽ ,هلل تعالى ذاتيه 
 ,فكـ كصؿ قكـ فرعكف مف عمـ السحر ,سكرة الشعراءكىذا ما تبيف لنا في اآليات مف   شريؾ لو

تميزكا برجاحة العقؿ كفصاحة  كقـك إبراىيـ  ,كلـ يستطيعكا أف يقفكا أماـ عصا مكسى 
كقكـ عاد كانكا يتباىكف باألبنية العالية  ,تعالىلكف عقميـ لـ يكصميـ إلى معرفة اهلل  ,المساف

بل فائدة مف أجؿ المنافسة فضيعكا الكقت ب كلكنيـ لـ ينتفعكا منيا إال ,الرفيعة كيتنافسكف فييا
قاؿ  ,كلكنيـ عجزكا عمى اإلتياف بمثؿ ألفاظ القرآف الكريـ ,كأىؿ مكة تميزكا بالفصاحة كالببلغة

 .(ِ)"فإف الغنى كصؼ ذاتي لمرب كالفقر كالحاجة كالضركرة كصؼ ذاتي لمعبد" :رحمو اهللابف القيـ 
ألف اهلل ىك الضاٌر النافع  ,المسمـ أف يكثر مف الرجكع كالخضكع كالتضرع هلل تعالىفيجب عمى 
ال يمكف أف يصمكا إلى العمـ التاـ ليذا  ,فميما كصؿ العمـ في ىذا الزماف مف تقدـ ,المعز المذؿ

  يحث الصحابة لذا كاف النبي  ,أماـ عمـ اهلل تعالى المطمؽ ان كسيظؿ اإلنساف فقير  ,الككف
 عمى اإلكثار مف االستعانة كطمب الحاجة مف اهلل تعالى ال غير.

يومًا فقال يا غالم إني  صمى الل عميو وسممكنت خمف رسول   :قال  عف ابف عباس
ذا استعنت  أعممك كممات احفظ الل يحفظك احفظ الل تجده ُتجاىك إذا سألت فاسأل الل وا 

واعمم أن األمة لو اجتمعت عمى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيٍء قد كتبو  ,فاستعن بالل

                                                
 .ُّٖص:  ,تأليؼ: ابف القيـ الجكزية ,الفكائد (ُ)

 .َْْص:  ,تأليؼ: ابف القيـ ,مدارج السالكيف (ِ)
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عمى أن يضروك بشيٍء لم يضروك إال بشيٍء قد كتبو الل عميك ُرفعت  الل لك ولو اجتمعوا
 (ُ) األقالم وجفت الصحف 
كالرب تعالى كمما سألتو  ," فسؤاؿ المخمكؽ لممخمكؽ سؤاؿ الفقير لمفقير:يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل

 .(ِ)كالمخمكؽ كمما سألتو ىنت عميو كأبغضؾ كمقتؾ كقبلؾ " ,كرمت عميو كرضي عنؾ كأحبؾ

  :أىم النتائج

 تستكجب منا أف نشكر المنعـ ,اآليات التي تتحدث عف نعـ اهلل تعالى في سكرة الشعراء -ُ
حسانان ك  ,كأف نزداد ذالن كانكساران هلل تعالى  .تعاطفان لخمؽ اهللكتكاضعان كا 

فيك فقير أماـ عمـ اهلل تعالى كميما بمغ مف القكة  ,اإلنساف ميما كصؿ مف التقدـ في العمـ -ِ
 .ال غنى لو عف اهلل تعالى يكف ,فيك ضعيؼ أماـ قدرة اهلل تعالى

 .سبحانو وتعالىالل ىو المعز المذل  :المطمب الثالث

ككـ مف أمة أطاعت أمر اهلل تعالى  ,اهلل تعالى أذليا اهلل  أمرى  كـ مف أمةو عصتٍ  
كمشاىد العزة  ,لنا مشاىد الذلة لمعصاة بينتفسكرة الشعراء مف السكر التي  ,أعزىا اهلل 
 :كمف األمثمة ,ك نكتفي بذكر مشاىد العزة التي ذكرت في سكرة الشعراء ,لمطائعيف

َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت   :في قكلو تعالىكما , مشيد التحدم بيف سحرة فرعكف كمكسى  -ُ
 َلَعمََّنا َنتَِّبُع السََّحَرَة ِإْن َكاُنوا ُىُم اْلَغاِلِبيَن َوِقيَل ِلمنَّاِس َىْل َأْنُتْم ُمْجَتِمُعوَن  َيْوٍم َمْعُموٍم 

نَُّكْم ِإًذا َلِمَن  َفَممَّا َجاَء السََّحَرُة َقاُلوا ِلِفْرَعْوَن َأِئنَّ َلَنا أَلَْجًرا ِإْن ُكنَّا َنْحُن اْلَغاِلِبيَن  َقاَل َنَعْم َواِ 
ِبيَن  َوَقاُلوا ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن َفأَْلَقْوا ِحَباَلُيْم َوِعِصيَُّيْم  َقاَل َلُيْم ُموَسى أَْلُقوا َما َأْنُتْم ُمْمُقوَن  اْلُمَقرَّ

َفأُْلِقَي السََّحَرُة َساِجِديَن  َفأَْلَقى ُموَسى َعَصاُه َفِإَذا ِىَي َتْمَقُف َما َيْأِفُكونَ  ِإنَّا َلَنْحُن اْلَغاِلُبوَن 
  َقاُلوا آَمنَّا ِبَربّْ اْلَعاَلِميَن  َربّْ ُموَسى َوَىاُروَن  الشعراء (: ّٖ – ْٖ). 

                                                
قاؿ الترمذم , ٕٔٔ, ص:ْ, ج:ُِٔٓرقـ:  ,ٗٓباب:  ,كتاب: صفة القيامة  كالرقائؽ كالكرع ,سنف الترمذم (ُ)

  حسف صحيح.
 .ُّٓص:  ,فصؿ: منزلة التككؿ  ,تأليؼ: ابف القيـ الجكزية ,مدارج السالكيف (ِ)
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ٍعميكـو رعكف الناس لمشاىدة السحرةجمع ف    لكقتو كاعدى فرعكفي مكسى :( يقكؿ ) ًلًميقىاًت يىٍكـو مى
رىةي } (ُ)االجتماع فيو مف يكـ معمكـ , كذلؾ يكـ الزينة  اءى السَّحى لى مجمس فرعكف إ :{ أم فىمىمَّا جى

كرؤساء دكلتو كجنكد مممكتو , فقاـ  ,, كجمع حشمو كخدمو كأمراءه  ككزراءهكقد ضيرب لو عرشان 
أجعمكـ مف  :يطمبكف منو اإلحساف إلييـ كالتقرب إليو إف غمبكا فأجابيـ ,السحرة بيف يدم فرعكف
كأقسمكا بقٌكة فرعكف كشٌدة سمطانو أنيـ  ,(ِ)فعادكا إلى مقاـ المناظرة ,المقربيف عندم كجمسائي

عصاه  فإذا ىي تبتمع مف كؿ بقعة ما  فمما ألقى مكسى  ,فألقى السحرة حباليـ ,الغالبكف
فمما تبيف  ,(ّ)قمبكا صكرتو كزيفكا حالو بتمكيييـ كتخييميـ أنيا حيات تسعى  فمـ تدع منو شيئا

م فطر , كأنو مما ال يقدر عميو غير اهلل الذان سحر  كليسأف الذم جاءىـ بو مكسى حؽ السحرة 
, مذعنيف لو بالطاعة, كختـ اهلل تعالى ا لكجكىيـ سجدان هللالسمكات كاألرض مف غير أصؿ, خٌرك 

نَّ َربََّك َلُيَو اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ }:المشيد بقكلو  .(ٖٔ :)الشعراء{ َواِ 
 :مشيد آخر مف مشاىد العزة هلل تعالى

 :مع قكمو المتعاليف نكح  -ِ

َقاَل َوَما ِعْمِمي  َقاُلوا َأُنْؤِمُن َلَك َواتََّبَعَك اأْلَْرَذُلوَن   :قاؿ اهلل تعالى حكايةن عف قكـ نكح 
ِإْن  َوَما َأَنا ِبَطاِرِد اْلُمْؤِمِنيَن  ِإْن ِحَساُبُيْم ِإالَّ َعَمى َربّْي َلْو َتْشُعُروَن  ِبَما َكاُنوا َيْعَمُموَن 
َقاَل َربّْ ِإنَّ َقْوِمي َقاُلوا َلِئْن َلْم َتْنَتِو َيا ُنوُح َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلَمْرُجوِميَن  َأَنا ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبيٌن 

ِني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  َكذَُّبوِن  َفَأْنَجْيَناُه َوَمْن َمَعُو ِفي  َفاْفَتْح َبْيِني َوَبْيَنُيْم َفْتًحا َوَنجّْ
يقكلكف أنؤمف , كالمعنى: (َُِ – ُُُ :) الشعراء ُثمَّ َأْغَرْقَنا َبْعُد اْلَباِقيَن   اْلُفْمِك اْلَمْشُحونِ 

السفمة في  ,الذيف اتبعكؾ كصدقكؾ, كىـ أراذلنا ,لؾ كنتبعؾ, كنتساكل في ذلؾ بيؤالء األراذؿ
:  قاؿ نكح ,, كنحف السادة أىؿ الجاه كالثركة كالنفكذمع, كضعاؼ الناس , كفقراء القكـالمجت

كما أنا إال بٌيف  ,بكاطنيـ إال عمى الٌمو كما حساب ,ال عمـ لي بأعماؿ ىؤالء كحرفيـ كمينيـ
, فكيؼ يميؽ بي طرد الفقراء الستتباع كانكا أعزاء أك أذالء اسكاء ,اإلنذار لمكافريف كالعاصيف

                                                
 .ّْٕص:  ,ُٗج: ,تفسير الطبرم ,بيافلانظر: جامع ا (ُ)
 .َُْص:  ,ٔج: ,انظر: تفسير ابف كثير (ِ)
 .َُٓص:  ,ُٗانظر: التفسير المنير: ج: (ّ)
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آليتنا, لتككنٌف مف دعك إليو كتعيب بو عما تقكؿ , كت لئف لـ تنتو يا نكح  :األغنياء ؟ فقالكا
 . (ُ)أنيـ لـ يسممكا دعا عمييـ  فاستجاب اهلل دعاءه  , فمما عمـ نكح المشتكميف

 -:مع قكـ عاد المتجبريف كقع ,مشيد آخر مف مشاىد العزة هلل تعالى كلممؤمنيف -ّ

َذا  َوَتتَِّخُذوَن َمَصاِنَع َلَعمَُّكْم َتْخُمُدوَن  َأَتْبُنوَن ِبُكلّْ ِريٍع آَيًة َتْعَبُثوَن   :قاؿ اهلل تعالى َواِ 
 (.ُُّ – ُِٖ :) الشعراء َفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن  َبَطْشُتْم َبَطْشُتْم َجبَّاِريَن 

, كالطكؿ المديد , كاألرزاؽ الدارة  التركيب, كالقكة كالبطش الشديد قكـ عاد كانكا في غايةو مف قكة
 , ككانكا مع ذلؾ يعبدكف غير اهلل تعالىلجنات  كالعيكف, كاألبناء كالزركع كالثماركاكاألمكاؿ 

ظيار القكة كاكىـ ليس ,ككانكا يبنكف أبنية ىائمة باىرة  ,بحاجة إلييا إنما كانت لمعب كالميك كا 
إلى عبادة اهلل كحده ال  , فدعاىـ نبي اهلل ىكد (ِ)القكة كالغمظة كالجبركت  ككانكا شديدم

 .فتكبركا كعاندكا فأذليـ اهلل تعالى كعاقبيـ  شريؾ لو
 
 :مع قـك شعيب  كقع ,مشيد آخر مف مشاىد العزة هلل تعالى ك لممؤمنيف -ْ

َفَأْسِقْط َعَمْيَنا ِكَسًفا ِمَن السََّماِء ِإْن ُكْنَت ِمَن    :قاؿ اهلل تعالى حكاية عف قكـ شعيب
اِدِقيَن  َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُىْم َعَذاُب َيْوِم الظُّمَِّة ِإنَُّو َكاَن َعَذاَب  َقاَل َربّْي َأْعَمُم ِبَما َتْعَمُموَن  الصَّ
نَّ َربََّك َلُيَو اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ  ُىْم ُمْؤِمِنيَن ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثرُ  َيْوٍم َعِظيٍم  نَُّو َواِ  َواِ 

بعد أف رفضكا  يقكؿ أىؿ مديف لشعيب  ,(ُِٗ – ُٕٖ :) الشعراء  َلَتْنِزيُل َربّْ اْلَعاَلِمينَ 
إف كنت صادقا في تيديدؾ ككعيدؾ بأننا سنعذب , فأنزؿ عمينا قطعان مف السحاب  :دعكتو أم

عمى الجحكد كالتكذيب كالعناد كاستبعادىـ  ان تصميم كما كاف طمبيـ ذلؾ إال ,نكازؿ العذابفييا 
 ., فأنزؿ اهلل تعالى العذاب الذم يستحقكنو(ّ)كقكع العذاب

بقكلو ككيؼ جاءت خاتمة كؿ قصة  ,لك تأممنا قصص السابقيف التي ذيكرت في سكرة الشعراء
نَّ َربََّك َلُيَو   :تعالى  ,مرات يفقد ذيكرت ىذه الفاصمة في سكرة الشعراء ثمان  اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ َواِ 

                                                
 .َّٕص:  ,ُٗج: ,جامع البيافانظر:  (ُ)
 .ُّٓص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ِ)
 .ُِٓص:  ,ُٗج:  ,لمزحيمي ,انظر: التفسير المنير (ّ)
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قاؿ  ,بتفكيض األمر إليو العزيز الحكيـ ,كألمتو ثـ إف اهلل تعالى ختـ اآليات بأمرو لنبيو محمد 
ِإنَُّو  َوَتَقمَُّبَك ِفي السَّاِجِديَن الَِّذي َيرَاَك ِحيَن َتُقوُم  َوَتَوكَّْل َعَمى اْلَعِزيِز الرَِّحيِم   :تعالى

 ,ككأف مف أسباب ًذكر قصص السابقيف في سكرة الشعراء (َِِ-ُِٕ:الشعراء)ُىَو السَِّميُع اْلَعِميمُ 
كال عزة كال رفعة لمعصاة المتكبريف في الدنيا  ,لبياف أف العزة هلل تعالى كلؤلنبياء كلممؤمنيف

 .كاآلخرة
 .ال عزة لممسمم إال بالل العزيز الحكيم :المنيجية األولى

كتمسككا بكؿ الذم  ,أف المسمميف حينما اعتزكا بدينيـ ,إف تاريخ األمة اإلسبلمية يشيد 
اهلل المعز  كانت ليـ العزة مف ,كلـ ييادنكا ك يتخاذلكا عف أكامر اهلل تعالى ,أمرىـ اهلل تعالى بو

فميمـز طاعة  حب أف يككف عزيزان في الدنيا كاآلخرة"مف كاف ي :يقكؿ ابف كثير رحمو اهلل المذؿ
كأذاقت المسمميف ألكانان مف  ,األمـ الكافرة ـالمسمميف اليكـ ككيؼ تكالبت عمييكتأمؿ حاؿ  (ُ)اهلل"

أصبحت دماء المسمميف ال قيمة  ,بسبب البعد عف منيج اهلل تعالى كسنة نبيو  ,الذؿ كالميانة
 .لكؿ طامعو كمتجبر بؿ ممؾه  ,ممكان لممسمميف تكديار المسمميف ىي ليس ,ليا في ىذا الزماف

 
 ,كالثبات عمى المبادئ كالعقائد اإلسبلمية ,إف المسمميف بحاجة إلى االستقامة عمى الحؽ 

اهلل تعالى ككيؼ كاف حاؿ الذيف اعتزكا بغير  فمك تأممنا منيج اآليات السابقة ,فالعزة ميراث األمة
كفي المقابؿ كانت العزة كالنصرة لمف اعتز باهلل تعالى  ,رغـ قكة العيدة ,الًذلة كالميانةأصابتيـ 

فأذليـ اهلل  ِبِعزَِّة ِفْرَعْوَن ِإنَّا َلَنْحُن اْلَغاِلُبونَ   :قالكاففالسحرة اعتزكا بفرعكف  ,رغـ قمة العتاد
 ال عزة لكافر ميما بمغ مف القكة ك  ,تعالى ألف العزة ال تككف إال هلل تعالى

شيء إذ كاف عزيزان لنفسو معزان لكؿ مف نسب إليو  ," فجميع العزة هلل (ِ):يقكؿ اإلماـ الجصاص
 جعميا هلل  مفلك  ,ت عنيـ صفة العزة ككانت لٌموفانتف ,ك أف الكفار أذالء في حكـ الٌمو ,مف العزة

ف حصؿ ليـ ضرب مف القكة كالمنعة ,في الحكـ كىـ المؤمنكف  يفمستحق ميسكا, ففالكفار كا 
 

                                                
 .ّٔٓص:  ,ٔج:  ,تفسير ابف كثير (ُ)
فاضؿ مف أىؿ ىػ  َّٕ, كتكفي عاـ: ىػَّٓكلد عاـ: ,الجصاصىك اإلماـ: أحمد بف عمي الرازم, أبك بكر  (ِ)

كخكطب في أف يمي القضاء فامتنع ألؼ كتاب: حكاـ  ,انتيت إليو رئاسة الحنفية ,الرم, سكف بغداد كمات فييا
 .ُُٕص: ,ُج: ,انظر: األعبلـ لمزركمي ,ككتاب: في أصكؿ الفقو ,القرآف
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كال يقبؿ اإلذالؿ كالميانة   ,فعمى المسمـ أف يعتز بإسبلمو كبربو كبنبيو .(ُ)إلطبلؽ اسـ العزة ليـ "
ف كاف ضعيفان  ,مف الكفار كما بييف ذلؾ في سكرة الشعراء  ,فبل بد أف يظير المسمـ عزتو بدينو كا 

نَّ َربََّك َلُيَو اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ قاؿ تعالى:  قادة المسمميف كلؤلسؼ ىناؾ كثير مف (ُُٗ) الشعراء:  َواِ 
فأذلو اهلل تعالى كالكاقع  ,كليث خمؼ سراب االتفاقيات اليدامة ,مف قبؿ لنفسو كلشعبو اإلذالؿ

 :يشيد بذلؾ فمنا أسكة حسنة مف أخبار سمفنا الصالح ما يشيد لذلؾ
و معنا أبو عبيدة بن  ,إلى الشام  خرج عمر بن الخطاب :قال شيابعف طارؽ ابف 

و عمر عمى ناقة , فنزل عنيا و خمع خفيو فوضعيما عمى  (ِ)فأتوا عمى مخاضة ,الجراح
يا أمير المؤمنين أأنت  : فخاض بيا المخاضة , فقال أبو عبيدة عاتقو  و أخذ بزمام ناقتو

خفيك و تضعيما عمى عاتقك و تأخذ بزمام ناقتك و تخوض بيا المخاضة  تفعل ىذا ؟! تخمع
جعمتو  أوه لو يقل ذا غيرك أبا عبيدة :! فقال عمر فوكر استش؟!ما يسرني أن أىل البمد 

باإلسالم , فميما نطمب العز بغير ما أعزنا الل  ! إنا كنا أذل قوم فأعزنا اللمحمد  نكااًل ألمة
 .كأذؿ الطغاة ك المتجبريف بيـ ,كأعبل شأنيـ ,بيذه العزة رفع اهلل ذكرىـ, (ّ) بو أذلنا الل 

يستطيع أف يعيش المسمـ عمى ىذه  (ال عزة لممسمـ إال باهلل العزيز الحكيـ) :فبتطبيؽ منيجية
 . عبادتو لربوبحران بدينو ك  ,األرض عزيزان كريمان 

 .شريك لوالكبرياء والعظمة لل وحده ال  :المنيجية الثانية
كما مف سمطاف أك حاكـ أك ممؾ أك  ,إف الكبرياء كالعظمة ىي مف صفات المكلى  

اهلل تعالى  كتب الذ ,عمى حؽ اهلل تعالى بذلؾ اعتدل إال ,غني اغتر بممكو كتكبر عمى المخمكؽ
ٍيرىةى  :عميو اليبلؾ اْلِكْبِرَياُء ردائي  : : َقاَل المَُّو قىاؿى رىسيكؿي المًَّو  :قىاؿى   عىٍف أىًبى ىيرى

نازعني َواِحًدا ِمْنُيَما َقَذْفُتُو في النَّارِ  َواْلَعَظَمُة إزاري َفَمنْ 
(ْ). 

                                                
 .ِٕٕ, ص: ّج:  ,تأليؼ: أحمد بف عمي الجصاص الحنفي ,أحكاـ القرآف (ُ)
ٍكبىانان  ,: ما جازى النَّاسي فيو مف الماءىي المخاضة: (ِ) اضه  ,ميشىاةن كري انظر: لساف العرب,  ,كجمعيا مىخى

  ُْٕ/ٕج:
   ُج:  ,المعركؼ بالحاكـ ,النيسابكرم أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهللتأليؼ:  ,المستدرؾ عمى الصحيحيف (ّ)

 صحيح عمى شرط الشيخيف. قاؿ الحاكـ: ,ِٔ -ُٔص: 
 صححو األلباني. ,َُِص:  ,ْج:  ,َِْٗرقـ:  ,باب: الكبر ,كتاب: المباس ,سنف أبك داككد (ْ)
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أنو ال يحؽ ألحد أف يتكبر  يدرؾ ,كالمتأمؿ في قصص السابقيف ككيؼ أىمؾ اهلل تعالى المتكبريف
مف أشد منا { :كتكبر قكـ عاد فقالكا ,}أنا ربكـ األعمى{لقد تكبر فرعكف فقاؿ: ,عمى مخمكؽ مثمو

 .فأىمكيـ اهلل تعالى} قكة
ممف ينتسبكف إلى ىذا الديف  ان كلؤلسؼ نجد كثير  ,فخمؽ المسمـ ىك التكاضع كالرحمة مع المخمكؽ

كيمقب بألقابو خاصة ال يحؽ  ,فيجعؿ لو مكانان خاصان لمعبادة ,مف يعبدكف اهلل تعالى بكبرياء
كما تفعمو  ,كآية اهلل ,المعمـ :مثؿ قكليـ ,كما تفعؿ الشيعة بأنكاعيا ,ألحد أف يسمي نفسو بيا

 التي ال  ,كغير ذلؾ مف األلفاظ ,يا سندم يا شفيعي خذ بيدم :الصكفية مثؿ قكليـ ألئمتيـ
كىناؾ مف  .فيذا نكعه مف الكبر في العبادة ,أك أف يتصؼ بيا ,لئلنساف أف يسمي نفسو بيا يجكز

 .يده كرأسوال يقبؿ إال بتقبيؿ 
 يد المخمكؽ :أم –أنو يغرل الناس بتقبيؿ يده :"كمف كيد الشيطاف :رحمو اهلليقكؿ ابف القيـ 

شأنيا فمك قيؿ  كالتمسح بو, كالثناء عميو, كسؤالو الدعاء, كنحك ذلؾ, حتى يرل نفسو, كيعجبو
لو: إنؾ مف أكتاد األرض, كبؾ يدفع الببلء عف الخمؽ, ظف ذلؾ حقان , كربما قيؿ لو: إنو يتكسؿ 

  قمبو كيفرح بو فيبو إلى اهلل تعالى كيسأؿ اهلل تعالى بو كبحرمتو, فيقضى حاجتيـ, فيقع ذلؾ 
ك قمة خضكع لو, تذمر أ , كذلؾ كؿ اليبلؾ, فإذا رأل مف أحد مف الناس تجافيان عنوكيظنو حقان 
   (ُ)"كىـ أقرب إلى السبلمة منو باطنو, كىذا شره مف أرباب الكبائر المصريف عمييا فيلذلؾ ككجد 

 
تدفع المسمـ إلى التكاضع كطيب الكبلـ مع  ,فمنيج اآليات السابقة مف سكرة الشعراء 

فالناس سكاء  ,مـو مثموالمخمكؽ ميما كاف شأف اإلنساف كمكانتو فينبغي عميو أال يتعالى عمى مس
 .في  ميزاف العقيدة اإلسبلمية

 .ال تياون في أوامر الل تعالى :المنيجية الثالثة

ينبغي عمى المسمـ أف يمتـز أمر اهلل تعالى  ,أك نيى عف فعؿو  ,إف اهلل تعالى إذا أمر بأمرو       
كيؼ تياكف قكـ  ,الشعراءقد تبيف لنا في اآليات السابقة مف سكرة ف ,كينتيي عما نياه اهلل عنو

كأمرىـ أف ال يمسكىا بسكء كأف يترككىا تأكؿ  ,ثمكد في أمر الناقة التي بعثيا اهلل تعالى عمييـ
َقاَل َىِذِه َناَقٌة َلَيا   :فانزؿ اهلل عمييـ العذاب  قاؿ تعالى ,فتياكنكا في أمر اهلل تعالى ,كتشرب

                                                
 .ُِِص:  ,تأليؼ ابف القيـ الجكزية ,إغاثة الميفاف مف مكائد الشيطاف (ُ)
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َفَعَقُروَىا َواَل َتَمسُّوَىا ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َعَذاُب َيْوٍم َعِظيمٍ  ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْعُموٍم 
 (ُٖٓ -ُٓٓ:)الشعراءَفَأَخَذُىُم اْلَعَذاُب ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُىْم ُمْؤِمِنينَ َفَأْصَبُحوا َناِدِمينَ 

ر عمى فعؿ الذنب  ,أحكاـ اإلسبلـترل في المجتمع المسمـ  بعضان مف المتياكنيف في قد  كقد ييصٍّ
كمف المسمميف مف يجاىر بالمعاصي كال يخاؼ مف عقاب  ,كيقكؿ إف اهلل غفكره رحيـ ,تمك الذنب
ُكلُّ ُأمَِّتي ُمَعاًفى ِإالَّ   :َيُقولُ  َسِمْعُت َرُسوَل المَِّو  :ُىَرْيَرَة قال أبي عف  ,اهلل تعالى

نَّ ِمْن اْلُمَجاَىَرِة َأْن َيْعَمَل الرَُّجُل ِبالمَّْيِل َعَماًل ُثمَّ ُيْصِبَح َوَقْد َسَتَرُه المَّوُ   َعَمْيِو َفَيُقوَل اْلُمَجاِىِريَن َواِ 
فيذا , (ُ) َوُيْصِبُح َيْكِشُف ِسْتَر المَِّو َعْنُو  َيا ُفاَلُن َعِمْمُت اْلَباِرَحَة َكَذا َوَكَذا َوَقْد َباَت َيْسُتُرُه َربُّوُ 

يقكؿ ابف طاؿ  .ال يعافى كال يىسمىـ مف عذاب اهلل تعالى ,المتياكنيف في أكامر اهلل تعالىنكع مف 
 (ّ)" كفى المجاىرة بالمعاصي استخفاؼ بحؽ اهلل كحؽ رسكلو كضرب مف العناد " :(ِ)رحمو اهلل

كىذا نكع مف التياكف في  ,المسمميف مف يعبدكف اهلل تعالى بالعادات كالتقاليدكقد ترل كثيران مف 
كمف المسمميف مف يتياكف في العبادات فيضيع الفرائض أك يتكاسؿ عف الصبلة  ,أحكاـ اإلسبلـ

كىذا كمو استخفاؼ في حؽ اهلل  ,كىناؾ نماذج كثيرة مف المتياكنيف في أحكاـ اإلسبلـ ,في كقتيا
ذا كقع  كامر اهلل تعالى كال يتياكف فييافينبغي عمى المسمـ أف يقدس أ ,تعالى كحؽ رسكلو  كا 

 .في محذكر البد أف يككف خائفان قمقان مف عذاب اهلل تعالى

  :أىم النتائج

تبني العقيدة السميمة لئلنساف  ,العقائدم في سكرة الشعراءكالتغيير إف منيجيات اإلصبلح -ُ
 ,العقاب مف اهلل تعالىالمعاصي التي تيعجؿ  ,كالبدع ,كالرياء ,التي بيا يىسمَّـ مف الشرؾ ,المسمـ

  .كيحفظ هلل تعالى حدكده كال يتعداىا

 .بل فضؿ ألحد عمى أحد إال بالتقكلف ,ىك: التقكل المسمميف الميزاف الحقيقي بيف -ِ

                                                
 .ُٓص:  ,ُٗج: ,َٖٔٓرقـ:  ,باب: ستر المؤمف عمى نفسو ,كتاب: األدب ,صحيح البخارم (ُ)

, عالـ بالحديث, لو عدة مصنفات عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ, أبك الحسف: مف أىؿ قرطبةىك: (ِ)
عبد , تأليؼ: في أخبار مف ذىب , انظر: شذرات الذىبقْْٗتكفي في صفر, عاـ  –" شرح البخارم  منيا:

 .ِّٖ, ص: ّ, ج: العكرم الحنبميالحي بف أحمد بف محمد 
 .َُِص:  ,ُٗج:  ,شرح ابف بطاؿ عمى صحيح البخارم (ّ)
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 .الدعوي في سورة الشعراء والتغيير منيجيات اإلصالح :المبحث الثاني
 :وفيو أربعة مطالب

 
 .اإلخالص في الدعوة :المطمب األول

 
 .الشجاعة وقوة الشخصية لدى الداعية :المطمب الثاني

 
 .االعتبار باألمم السابقة :المطمب الثالث

 
 .دعوة األقربين :المطمب الرابع
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 .الدعوي في سورة الشعراء والتغيير اإلصالحمنيجيات  :المبحث الثاني
ىي أعظـ حقيقة في الككف أعني  ,لقد جاءت الشرائع السماكية المختمفة بحقيقة كاحدة 

َوَما َأْرَسْمَنا ِمْن َقْبِمَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ ُنوِحي ِإَلْيِو َأنَُّو اَل ِإَلَو ِإالَّ  كما قاؿ تعالى:  ,حقيقة التكحيد
كالتأكيد عمييا مف  ياكطرؽ عرضىذه الدعكة , كلكف تنكعت أساليب (ِٓ :) األنبياء ُبُدونِ َأَنا َفاعْ 

بعيدةن عف  نبي إلى نبي كمف رسكؿ إلى رسكؿ كمف قكـ إلى قكـ, كليست شريعة اإلسبلـ الخاتمة
كال شؾ أف كمالية  ,الناس ىذا التعدد األسمكبي في عرض ىذه الحقيقة الخالدة مراعاةن لتنكع أفكار

كنسخو لما سكاه مف كتب يستمـز شمكليةن في الخطاب تناسب كافة الطبقات الفكرية  ,القرآف الكريـ
َوَأْنَزْلَنا ِإَلْيَك اْلِكتَاَب ِباْلَحقّْ ُمَصدًّْقا ِلَما َبْيَن َيَدْيِو ِمَن  حيف دعكتيا إلى الحؽ, قاؿ تعالى: 

كىكذا كانت طبيعة ىذا الكتاب  (ْٖ :) المائدة  َفاْحُكْم َبْيَنُيْم ِبَما َأْنَزَل المَّوُ  اْلِكتَاِب َوُمَيْيِمًنا َعَمْيوِ 
إليو مف كؿ  , حيث أثبت القرآف الكريـ قدرتو عمى جذب الباحثيف عف الحؽاألمر نفسوالكريـ في 

لييتدكا إلى فحكل رسالتو كلتككف السمة العالمية في خطابو كأسمكبو  ,عرؽ كحضارة كلغة كلكف
ذا كاف األمر كذلؾ كلمَّا كنا مخاطبيف بمزكـ حمؿ  .(ُ)الدعكم بارزةن منذ بزكغ شمس الدعكة كا 
كاف جديرنا بنا أف نقؼ عمى بعض المنيجيات في  ,الدعكة كأداء الرسالة إلى الناس كافة

في رحمة  لتككف زادنا لممسمـ ,ب الدعكم القرآني مف سكرة الشعراءفي الخطاكالتغيير اإلصبلح 
مف خبلؿ ىذه المنيجيات التخمص مف كؿ العقبات التي تحكؿ دكف  حتى يمكننا .الدعكمالجياد 

 كصكؿ نكر الحؽ إلى القمكب.
 

 .اإلخالص في الدعوة :المطمب األول
عمى مستكل أكاف سكاء  ,اإلخبلص في الدعكة مف عبلمات نجاح الدعكة اإلسبلمية ديع 

 كفي الحقيقة أنو  يدعك إلى مصمحة ,فيناؾ مف الدعاة ظاىر دعكتو هلل تعالى ,الفرد أك الجماعة
كمنيـ مف يدعك   ,أك مف أجؿ أف يناؿ منصبان  مرمكقان  ,نفسو مف أجؿ الثناء أك المدح أك الشيرة
فيك لمداعية ألـز  ,فإذا كاف اإلخبلص الزمان لكؿ مسمـ ,إلى مصمحة حزبيو أك إلى تيار سياسي

ُقْل َىِذِه َسِبيِمي َأْدُعو ِإَلى المَِّو َعَمى َبِصيَرٍة   :قاؿ اهلل تعالى اإف شعار الداعية البد أف يككف كم
كىذا ىك منيج األنبياء  (َُٖ :) يكسؼَوَما َأَنا ِمَن اْلُمْشِرِكينَ  َأَنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن المَّوِ 

                                                
 .ِص:  ,تأليؼ: كسيـ فتح اهلل ,منيج الدعكة كالتربية كالتكجيو في سكرة إبراىيـانظر:  (ُ)
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كلذلؾ لما اعتقد المكذبكف لمرسؿ أف  ,عمييـ الصبلة كالسبلـ , فمـ تكف دعكتيـ إال إلى اهلل تعالى
 األنبياء عمييـ السبلـ ما خالفكا ما ىـ عميو إال لطمع دنيكم  عرضكا عمييـ شيئان مف أمكر 

بأنيـ لـ يدعكا ألجؿ شيء مف الصبلة كالسبلـ حاسمان ككاضحان  فكاف رد األنبياء عمييـ ,الدنيا
كىذا الرد مف  ,األجر مف عنده كحده محتسبيف ,ىدعكتيـ خالصةن هلل تعال كانت إنما ,ىذا

كرد في سكرة الشعراء التي نحف بصدد الحديث عف منيجيات اإلصبلح  (عمييـ السبلـ)األنبياء 
  :اآليات مف ىذهك فييا, لدعكم اكالتغيير 

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى  : مع قكمو  حكايةن عف نكح قاؿ اهلل  -ُ
 .(َُٗ :) الشعراءَربّْ اْلَعاَلِميَن 

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى  : مع قكمو  كقاؿ تعالى عمى لساف ىكد -ِ
َوَما َأْسأَُلُكْم  : مع قكمو  حكاية عف صالح كقاؿ اهلل تعالى ,(ُِٕ:) الشعراءَربّْ اْلَعاَلِميَن 

 .(ُْٓ:)الشعراء َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن 
 َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى : مع قكمو  كقاؿ تعالى عمى لساف لكط -ّ

  .(ُْٔ :) الشعراءَربّْ اْلَعاَلِميَن 

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى   :لقكمو  كقاؿ تعالى عمى لساف شعيب -ْ
إلى اإلخبلص أف يدعك قكمو  النبي  بأمر ,سكرةالفتأتي خاتمة (َُٖ)الشعراء: َربّْ اْلَعاَلِميَن 

 :الشعراء)اْلُمَعذَِّبينَ َفاَل َتْدُع َمَع المَِّو ِإَلًيا آَخَر َفَتُكوَن ِمَن :في قكلو تعالى(ُ)في العبادة هلل كحده

كأمرم إياكـ باتقاء عقاب اهلل بطاعتو فيما  ,ما أطمب منكـ عمى نصيحتي لكـ :كالمعنى (ُِّ
كىذا  ,(ِ)وبؿ أدخر ثكاب ذلؾ عند اهلل دكنكـ كدكف جميع خمق ,أمركـ كنياكـ مف ثكاب كال جزاء

اآليات السابقة مف سكرة الشعراء كما مر في  ,(عمييـ السبلـ)األنبياء  ميعالخطاب كاف مف ج
الدعكم في  كالتغيير اآليات السابقة سكؼ يتطرؽ الحديث عف منيجيات اإلصبلحإلى كاستنادان 

 :سكرة الشعراء منيا
 
 

                                                
 .ِٖص:  ,ٕج:  ,تأليؼ: أبك حياف األندلسي ,نظر: البحر المحيطا (ُ)

 .ّٗٔ, ص: ُٗج:  ,انظر: تفسير الطبرم (ِ)
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 .إخالص الداعية في دعوتو :المنيجية األولى
 ,كىي سبيؿ األنبياء عمييـ السبلـ ,إف الدعكة إلى اهلل تعالى ىي مف أشرؼ األعماؿ 

كخاصةن في زمافو كيذا الزماف المميء بالفتف التي  ,كالدعكة إلى اهلل تعالى ًحمؿه ثقيؿ عمى الداعية
كارتكاب البدع  ,كأكقعت الكثير في غيابات الذنكب كالمعاصي ,شغمت الناس عف اهلل تعالى

في دعكتو  فإذا أراد الداعية التكفيؽ ,فاألمر جمؿ كميمة الداعية في ىذا الزماف شاقة .كالخرافات
ال يبغي مف كرائو  ,يقصد مف عممو كجو اهلل تعالى :بمعنى ,ال بد لو مف اإلخبلص في الدعكة

 .تعالىك  سبحانو وجزاءن كال شككران إال من
كاإلخبلص لمداعية ألـز لو مف  ,كاإلخبلص هلل ركح الديف كلباب العبادة كأساس أم داعو إلى اهلل

ىك الذم بمغ مف منازؿ اإليماف منزلة تجعؿ  ,الداعية الناجحف ,(ُ)كؿ أمر أىميتوتفكؽ ك  ,كؿ أحد
يدفعو إلى الحديث بكبلـ  وفإخبلص ,يسبؽ كؿ رغبة إلى مخمكؽ مع اهلل ,رجاءه في اهلل كحده
 في نفس المدعك, كما كلمدعكة استجابة سريعة ,كيجعؿ لمكممات حيكية كخفة ,يؤثر في المدعك
اَلَة َوُيْؤُتوا   :قاؿ اهلل تعالى َوَما ُأِمُروا ِإالَّ ِلَيْعُبُدوا المََّو ُمْخِمِصيَن َلُو الدّْيَن ُحَنَفاَء َوُيِقيُموا الصَّ

العبادة هلل تعالى   إلى اهلل عبادة كالبد مف إخبلص كالدعكة ,( ٓ:) البينةَوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمِة  الزََّكاةَ 
طَّابً  نََّما ِلُكلّْ   :يىقيكؿي  سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  :قىاؿى   كعف عيمىرى ٍبفى اٍلخى ِإنََّما اأْلَْعَماُل ِبالنّْيَّاِت َواِ 

َىاَجَر اْمِرٍئ َما َنَوى َفَمْن َكاَنْت ِىْجَرُتُو ِإَلى ُدْنَيا ُيِصيُبَيا َأْو ِإَلى اْمرََأٍة َيْنِكُحَيا َفِيْجَرُتُو ِإَلى َما 
كالمحبة بيف  ,كالقبكؿ ,كالطاعة ,فمو ما نكل مف السمع ,النية في دعكتوفمف أخمص  (ِ) ِإَلْيوِ 

الناس كمف نكل في دعكتو المصمحة الحزبية أك الشخصية أك الرياء كالسمعة فمف يكفؽ في 
فبل بد كاألمر كذلؾ مف تحرم اإلخبلص  ,كلدعكتو كسكؼ يفتقد إلى محبة الناس لو دعكتو

كمحبة المدح كالثناء  "ال يجتمع اإلخبلص في القمب :القيـ رحمو اهللكالحذر مما يضاده يقكؿ ابف 
كمف أخطر ما أضر (ّ)إال كما يجتمع الماء كالنار كالضب كالحكت "  ,كالطمع فيما عند الناس

كطكائؼ  ,الدعكات إلى مذاىب ىك ما أثارتو, بالدعكة إلى اهلل عمى مدار التاريخ اإلسبلمي
لى دينوباسـ الدعكة إلى اهلل كأشخاص فكؿ دعكة ترفع شعاران مخالفان لشعار األخرل   , تعالى كا 

                                                
 .ُِص:  ,أبك الحسف عمي بادحدحتأليؼ:  ,مقكمات الداعية الناجحانظر:  (ُ)
  ٔرقـ: ,ّٖٔص:  ,َِج: ,باب: النية في األيماف ,كتاب: األيماف كالنذكر ,صحيح البخارم (ِ)

 .ُِٓص:  ,ِج: ,انظر: الفكائد: تأليؼ: ابف القيـ (ّ)
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كمزؽ  مما فرؽ األمةكىذا  ,كتستحدث طرقان كأساليب كمصطمحات كمناىج تكالي عمييا كتعادم
 .كحدتيا

مف نسب أك  ,"ككؿ ما خرج عف دعكة اإلسبلـ كالقرآف :يقكؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل
 .(ُ)فيك مف عزاء الجاىمية"  ,بمد أك جنس أك مذىب أك طريقة

كىذا ىك منيج األنبياء عمييـ الصبلة  ,كالدعكة الناجحة ىي التي تيبنى عمى اإلخبلص هلل تعالى
 .كالسبلـ , فمـ تكف دعكتيـ إال إلى اهلل تعالى

 سكاءن  ,الشرؾ باهلل تعالىلذلؾ عمى الداعية أف يقكـ بتصفية العمؿ كتنقيتو مف شكائب  
ماذا أردت مف كراء دعكتي كجو     ,كأف يسأؿ نفسو كؿ لحظة ,أصغر ان أكبر أك شرك ان كاف شرك

إلى دعاة مخمصيف هلل تعالى  بيـ يبصر  شديدة فالمجتمعات اإلسبلمية بحاجة ,اهلل أـ غير ذلؾ
 .أشد مف حاجتيـ لمطعاـ كالشراب ,الناس طريؽ الخير مف الشر

 
 .الزىد في الدنيا :المنيجية الثانية

طامعان  كأف يككف  ,كؿ ما في ىذه الدنياأف يككف زاىدان ب ,مف مقكمات الداعية الناجح  
فجميعيـ كاف   كىذه منيجية األنبياء عمييـ السبلـ في الدعكة إلى اهلل  ,بكؿ الذم عند اهلل 

َوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن   :السبلـكما قاؿ اهلل تعالى عمى لساف أنبيائو عمييـ  ,شعارىـ
كال منصبان مرمكقان كال  ,بمعنى ال يبتغكف ماالن  ,(ُْٔ :) الشعراءَأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن 

 .إنما الذم سيجازييـ عمى دعكتيـ ىك اهلل  ,كال شيئان مف ىذه الدنيا ,سمطانان 
َما َأَنا   :ككاف يقكؿ ,ما فييا مف زينة فرفضك  ,الدنيا لقد عرىض المشرككف عمى النبي 

, ككاف يحث الصحابة (ِ) َأَنا َوالُدنَيا َكراِكب اسَتَظلَّ َتحَت َشَجَرٍة, ثُمَّ راَح َوَتَرَكَياَوالُدنَيا ِإنََّما 
ُكْن ِفي الدُّْنَيا َكَأنََّك َغِريٌب َأْو َعاِبُر  : ؿ لعبد اهلل بف عمر افق ,عمى ترؾ الحرص عمى الدنيا

َذا َأْصَبْحَت َفاَل َتْنَتِظْر اْلَمَساَء َوخُ  ,َسِبيلٍ  َباَح َواِ  ْذ َوَكاَن اْبُن ُعَمَر َيُقوُل ِإَذا َأْمَسْيَت َفاَل َتْنَتِظْر الصَّ
ِتَك ِلَمَرِضَك َوِمْن َحَياِتَك ِلَمْوِتَك  كالقبكؿ سبيؿ كؿ داعية يريد النجاح  كىذه ىي ,(ّ) ِمْن ِصحَّ

                                                
 .ِّْص:  ,ِٖج: ,تأليؼ: ابف تيمية ,الفتاكم الكبرل (ُ)
 ., صححو األلبانيَُْٗرقـ:  ,ُّٕٔص:  ,ِج:  ,سنف ابف ماجة (ِ)
 .ّٕٗٓرقـ: ,ّٗص:  ,َِج:  ,صحيح البخارم (ّ)
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كىك يدعك الناس لترؾ الدنيا  ,إذ كيؼ يستمع الناس لداعية حريص عمي الدنيا كممذاتيا  لدعكتو
فالداعية  الناجح  ,كلف يستمع الناس لو ,في الدعكة ليس عنده مصداقيةه  الداعية فيذا  كممذاتيا

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َما اَل   :قاؿ تعالى ,ىك الذم يحرص أكالن عمى إصبلح نفسو
 .(ّ-ِ:) الصؼَكُبَر َمْقتًا ِعْنَد المَِّو َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُموَن  َتْفَعُموَن 

" الدعكة إلى البر :فالناس ينظركف إلى الداعية عمى أنو القدكة , يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل
 ىي اآلفة التي تصيب النفكس بالشؾ ال في الدعاة  ,الداعيف إليو كالمخالفة عنو في سمكؾ

ألنيـ يسمعكف قكالن  ,كحدىـ كلكف في الدعكات ذاتيا, كىي التي تبمبؿ قمكب الناس كأفكارىـ
كتخبك في أركاحيـ الشعمة التي  ,كيشيدكف فعبلن قبيحان فتتممكيـ الحيرة بيف القكؿ كالفعؿ ,جميبلن 

كال يعكدكف يثقكف في الديف بعد ما  ,فئ في قمكبيـ النكر الذم يشعو اإليمافتكقدىا العقيدة كينط
 .(ُ)فقدكا ثقتيـ  برجاؿ الديف "
فكيؼ يثؽ الناس في ىذا  ,كىـ يممككنيا ,ييزىىٍّدكف الناس في الدنيا ,كىذا حاؿ كثير مف الدعاة

ترؾ  :الزىد الذم نقصده ىكبؿ  ,كليس المراد مف زىد الداعية أف يككف فقيران  ,النكع مف الدعاة
كقد يككف الداعية فقيران كىك غير زاىد في  ,كىك زاىد اًّ غني داعية يكجدفربما  ,الحرص عمى الدنيا

نما المعيار في معرفة الزىد ىك ترؾ الحرص عمى الدنيا ,ىذه الدنيا  .كا 
كفي اصطبلح أىؿ الحقيقة بغض  ," الزىد: ىك قمة الرغبة في الشيء:يقكؿ اإلماـ الصنعاني 
 .(ِ)الدنيا كاإلعراض عنيا " 

مقابؿ الدعكة كىك في غنىن عف   ,كىناؾ مف الدعاة مف يككف حريصان عمى أخذ األجر       
كىذا النكع مف الدعاة قىًبؿ أخذ القميؿ الفاني عمى الكثير      ,ىذا األجر ألف لديو عمؿ آخر

( عمييـ السبلـ)كىذا ليس مف ىدم األنبياء ,كىك عبلمة عمى عدـ الصدؽ في الدعكة ,الباقي

 .(ُْٔ :) الشعراءَوَما َأْسأَُلُكْم َعَمْيِو ِمْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإالَّ َعَمى َربّْ اْلَعاَلِميَن   فشعارىـ
  طمب األجر عمى تبميغ الكحي ال يجكز لكجكه  :" فإف قيؿ:يقكؿ اإلماـ محمد بف خطيب الشربيني

 فقاؿ تعالى في قصة  ,أنو تعالى حكي عف أكثر األنبياء التصريح بنفي طمب األجر :أكالن 

                                                
 .ٗٓص:  ,تأليؼ: الشيخ مينا نعيـ نجـ ,لكي تككف داعية (ُ)
 .ُْص: ,ٔج:  ,تأليؼ اإلماـ محمد بف إسماعيؿ الصنعاني ,سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ (ِ)
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 ,كلكط ,كصالح ,, ككذا في قصة ىكد (ُْٔ) الشعراء: وما أسألكم عميو من أجر:  نكح
 .أٍف ال يطمب األجر عمى النبكة كالرسالة كىذا أكلى ,كرسكلنا أفضؿ األنبياء(السبلـ عمييـ)كشعيب 

قل ما أسألكم عميو من أجر وما أنا من   :صرح بنفي طمب األجر فقاؿ  أنو :ان ثاني
 .(ْٕ :)سبأ قل ما سألتكم من أجر فيو لكم  :كقاؿ ,(ٖٔ :) ص  المتكمفين

اآلية (ٕٔ :)المائدة أنزل إليك من ربكبمغ ما   :قاؿ تعالى ,إف التبميغ كاف كاجبان عميو :ان ثالث
 .(ُ)فضبلن عف أعمـ العمماء" ,كطمب األجر عمى أداء الكاجب ال يميؽ بأقؿ الناس

نما يجعؿ غايتو ما  ,فالداعية الناجح ىك الذم ال يتخذ ممذات الدنيا غاية في دعكتو          كا 
يصبح حران ال سمطاف ألحد عميو إال هلل , فبل يخاؼ  ,كمف يجعؿ أجره مف عند اهلل عند اهلل 

 إال اهلل , كال يذؿ إال هلل  كال يطمب إال مف اهلل , كال يأمؿ إال مف اهلل , كال يتككؿ إال عمى اهلل
  كما بيف اهلل لنا في سكرة الشعراء ,في الدعكة إلى اهلل تعالى ,كىذا منيج األنبياء عمييـ السبلـ

كلك كاف  ,تعالىأف يبتغي الداعية األجر مف عند اهلل  ,إلخبلص في الدعكةلذلؾ مف منيجيات ا
كال يحرص عمى أف يتكسب مف كراء دعكتو  ,بحاجةو ألجرو مف الدعكة فميأخذ عمى قدر حاجتو

كالدرىـ داء الديف فإذا اجتر الطبيب  ,"العاًلـ طبيب الديف :سفياف الثكرم رحمو اهلل األمكاؿ قاؿ
 .فالداعية الناجح ىك الذم ال يحرص عمى الدرىـ لنفسو (ِ)فمتى يداكل غيره " الداء إلى نفسو 

 
 .الشجاعة وقوة الشخصية لدى الداعية :المطمب الثاني

إف أىؿ اإليماف الكامؿ ىـ أشجع الناس, كأكمميـ شجاعة , كىذا يتمثؿ في شخصية  
كالشجاعة في مكاجية  ,فقد ضربكا لنا أركع األمثمة في الصمكد عمى الحؽ ,أنبياء اهلل تعالى

كقد ظيرت شجاعة األنبياء عمييـ السبلـ في سكرة الشعراء كغيرىا  ,الباطؿ دكف خكؼ أك زلؿ
في الدعكة إلى اهلل تعالى مف  ,(عمييـ السبلـ)كسىنيبيف مكاقؼ مف شجاعة األنبياء  .مف السكر

 .قصصيـ في سكرة الشعراء
 :مع الطاغية فرعكف ,كمف ىذه اآليات ما كرد في قصة مكسى 

                                                
محمد بف أحمد الخطيب  تأليؼ: ,السراج المنير في اإلعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير (ُ)

 .ّٖٔص:  ,ّالشربيني, ج: 
 .ُٗص:  ,الحافظ أبي حاتـ محمد بف حباف البستي تأليؼ: ,ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء (ِ)



 

122 
 

َوَفَعْمَت َفْعَمَتَك الَِّتي َفَعْمَت َوَأْنَت ِمَن اْلَكاِفِريَن   :مع مكسى  ,قاؿ تعالى حكاية عف فرعكف -ُ
  الّْيَن َفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا ِخْفُتُكْم َفَوَىَب ِلي َربّْي ُحْكًما َوَجَعَمِني  َقاَل َفَعْمُتَيا ِإًذا َوَأَنا ِمَن الضَّ

 .(ِِ-ُٗ :) الشعراء َوِتْمَك ِنْعَمٌة َتُمنَُّيا َعَميَّ َأْن َعبَّْدَت َبِني ِإْسرَاِئيلَ ِمَن اْلُمْرَسِميَن 
كأنا  ,قتمت القبطي قبؿ المبعث :قاؿ مكسى   ,نا رجبلن كجحدت نعمتنا عميؾقتمت م :بمعنى

, ثـ بعد ىذه المعاتبة (ُ)كخرجت مف بينكـ إلى مديف كجعمني اهلل مف المرسميف  ,مف الجاىميف
التحدم لفرعكف كحاشيتو أماـ المؤل  بؿ أعمفلـ يتأثر نبي اهلل مكسى  ,مف فرعكف لمكسى 

َوِقيَل ِلمنَّاِس َىْل َأْنُتْم ُمْجَتِمُعوَن  َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت َيْوٍم َمْعُموٍم   :قاؿ تعالى ,مف الناس
  َلَعمََّنا َنتَِّبُع السََّحَرَة ِإْن َكاُنوا ُىُم اْلَغاِلِبيَنالشعراء (: ّٖ-َْ). 

 :يكاجو أشراؼ قكمو بيذه األسئمة ,مكقؼ آخر مف الشجاعة مع نبي اهلل إبراىيـ  -ِ
َقاُلوا َنْعُبُد َأْصَناًما  ِإْذ َقاَل أِلَِبيِو َوَقْوِمِو َما َتْعُبُدوَن َواْتُل َعَمْيِيْم َنَبَأ ِإْبرَاِىيمَ   قاؿ اهلل تعالى:

ونَ َأْو َقاَل َىْل َيْسَمُعوَنُكْم ِإْذ َتْدُعوَن َفَنَظلُّ َلَيا َعاِكِفيَن   (.ّٕ-ٗٔالشعراء:)َيْنَفُعوَنُكْم َأْو َيُضرُّ

فأجابكه مقريف بعبادة  ؟ه التماثيؿ التي أنتـ ليا عاكفكفما الذم تعبدكنو ؟ ما ىذ :قاؿ ألبيو كقكمو
نىٍعبيدي أىٍصنامان فىنىظىؿُّ لىيا  :كاالفتخار بيا قاليكا ,, كمظيريف لما في نفكسيـ مف االبتياجاألصناـ
 ., ثـ يعمف بعد ذلؾ براءتو مف عبادة األصناـ(ِ)عاًكًفيفى 

 ,تدؿ عمى الشجاعة كقكة الشخصية ,ال شؾ أف قصص األنبياء بمجمكع اآليات في القرآف الكريـ
 ,بينا بعض مكاقؼ الشجاعة مف السكرةفقد  ,كلكف ما داـ الحديث حكؿ منيجيات سكرة الشعراء

 كسكؼ يتطرؽ الحديث عف منيجيات التغيير كاإلصبلح في الدعكة إلى اهلل تعالى.
 

 .الُجرأة وقوة الشخصية أمام إنكار المنكر :المنيجية األولى
إلى  , كالداعية بحاجةكنقميا مف ميكليا كمألكفاتيا أمر ليس سيبلن  ,إف تغيير النفكس 

كالجرأة في الحؽ قكة نفسية رائعة يستمدىا  ,لتغيير المنكر ,الجرأة كقكة الشخصية مع الحكمة
باهلل الكاحد األحد الذم يعتقده, كمف الحؽ الذم يعتنقو كمف  المؤمف مف الداعية مف اإليماف

  ,ىا, كمف المسئكلية التي يستشعر الخمكد األبدم الذم يكقف بو, كمف القدر الذم يستسمـ إليو

                                                
 .ُّٗص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ُ)
 .ُٕٔص:  ,ُٗج:  ,التفسير المنير انظر: (ِ)
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كفي تأثيره  كقيادتو رفعتوجرأة لمداعية أمر ميـ في كال ,عمييا أكمف التربية اإلسبلمية التي نشَّ 
, ألنيـ في المممات يحجمكف كتتقدـ بالداعية جرأتو ف الناس يتأثركف بالجرمء المقداـ, ألكمنفعتو

تعمؽ بو تك  ,المقدـ الذم تشخص إليو األبصار فإذا ىك ,في الحؽ مصحكبة بحكمتو في التصرؼ
متمثمة في منيجية دعكة األنبياء كىذه الشخصية  ,متميزة, فالداعية الجرمء شخصية (ُ)القمكب 

براىيـ  ,عمييـ السبلـ ألقكاميـ      كلنا في دعكة رسكؿ اهلل كما مر بنا في قصة مكسى كا 
   الصحابة مة في الشجاعة كقكة الشخصية ككافحيث ضرب لنا أركع األمث ,أسكة حسنة

عند مبلقاة أعداء اهلل في  ,كال أدؿ عمى ذلؾ مف شجاعتو ,رسكؿ اهلل  تستمد الشجاعة مف
 .ميداف القتاؿ
أنو كان َأْحَسَن النَّاِس َوَأْشَجَع النَّاِس َوَأْجَوَد النَّاِس َوَلَقْد   : النًَّبيُّ  بف مالؾ  كيصؼ أىنىسي 

َعَمى َفَرٍس َوَقاَل َوَجْدَناُه َبْحرًاَسَبَقُيْم صمى الل عميو وسمم َفِزَع َأْىُل اْلَمِديَنِة َفَكاَن النَِّبيُّ 
(ِ) 

فبل يحرؾ ساكنان كىك يعمـ أنو مكمؼ باألمر  ,تبمد عمى رؤية المنكرمف لكف ىناؾ مف الدعاة 
 كلكنا نكتفي بذكر دليؿ كاحد  ,كاألحاديث كثيرة في ىذا الشأف ,بالمعركؼ كالنيي عف المنكر

ٍدًرمٍّ  َمْن رََأى ِمْنُكْم ُمْنَكرًا َفْمُيَغيّْْرُه ِبَيِدِه   :يىقيكؿي   سىًمٍعتي رىسيكؿى المَّوً قاؿ:   عىٍف أىًبي سىًعيدو اٍلخي
يَمانِ   .(ّ)  َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبِمَساِنِو َفِإْن َلْم َيْسَتِطْع َفِبَقْمِبِو َوَذِلَك َأْضَعُف اإلِْ

كترخص كثيركف في , األكامر كالنكاىيكثر التساىؿ في , ك فيو الديف نحف نعيش في عصر رؽَّ 
المنكر معركفان  , حتى غدامف إظيار العمؿ بالصالحات , كاستحيا آخركفالرضى بالمنكرات

كما  ,, فتستقر األكضاع الخاطئة كتستمر المنكرات الظاىرةمعركؼ منكران في كثير مف األحكاؿكال
كيمدح اهلل تعالى الدعاة  .(ْ)الحؽ ايةالذيف يتقدمكف لرفع ر  ,ذلؾ إال لقمة أىؿ الجرأة كالشجاعة
إال اهلل في األمر بالمعركؼ كالنيي عف  كال يخشكف أحدان  ,الذيف ال تأخذىـ في اهلل لكمة الئـ

الَِّذيَن ُيَبمُّْغوَن ِرَسااَلِت المَِّو َوَيْخَشْوَنُو َواَل َيْخَشْوَن َأَحًدا ِإالَّ المََّو َوَكَفى   :قاؿ اهلل تعالى ,المنكر
ال الحكمة  كعتمييا التيكر يعية الجرأة التي مف الداالمطمكب  كليس ,(ّٗ :)األحزاب ِبالمَِّو َحِسيًبا

                                                
 .َٕص:  ,أبك الحسف عمي بادحدحتأليؼ:  ,انظر: مقكمات الداعية الناجح (ُ)
 .َِٖٔرقـ:  َُْص:  ,ٗج:  ,باب: الشجاعة في الحرب كالجبف ,كتاب: الجياد كالسير ,صحيح البخارم (ِ)
يمىافً  ,كتاب: اإليماف ,صحيح مسمـ (ّ) ٍف اٍلميٍنكىًر ًمٍف اإٍلً  َٕرقـ: ,ُٕٔص:  ,ُج:  ,بىاب بىيىاًف كىٍكًف النٍَّيًي عى
 .ُٕص:  ,أبك الحسف عمي بادحدحتأليؼ:  ,انظر: مقكمات الداعية الناجح (ْ)
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كالداعية الذم ال يتصؼ بالجرأة  .إنما المطمكب التكسط في المنيج ,عتمييا الجبفيالتي 
 .كىما صفتاف ال يميؽ أف يتصؼ بيما الداعية ,كالذلٍّةقد يتصؼ بضدىما كىك الجبف  ,عةكالشجا

 
 ذلؾ إلي هإلقامة الحؽ تدعك  ,الشجاعة ,إلى الزيادة مف الجرأة الداعية يحتاج كأحيانان  
في فتنة خمؽ القرآف الكريـ  ,مع المعتزلة ,المدعكيف كما حدث مع اإلماـ أحمد رحمو اهللأحكاؿ 

مف الحبس  ,ككذلؾ ما حدث مع شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ,(ُ)ككيؼ ثابر كصمد لمثبات عمى الحؽ
"  :قكلتو الشييرة فرفض كقاؿ ,مف أجؿ أف يتنازؿ عف أحكاـ اإلسبلـ ,في سجف القمعة كالتعذيب

ف إمعي ال تفارقني  صدرم أيف حممت كأيف رحمت جنتي ما يفعؿ أعدائي بي فأنا جنتي في
خراجي مف بمدم سياحة ,سجني خمكة مع ربي قاؿ األلكسي  ,(ِ)"كقتمي في سبيؿ اهلل شيادة  ,كا 

أقكاىـ قمبان ما  أشجع الناس ك" كأما شجاعتو كجياده فأمر متجاكز لمكصؼ فكاف مف  :رحمو اهلل 
في سبيؿ اهلل بقمبو كلسانو  عظـ في جياد العدك منو كاف يجاىدرأيت أحدان أثبت جأشان منو كال أ

 .(ّ)يخاؼ في اهلل  لكمة الئـ"  كيده كال
كعمى منيج  ,إف األمة اإلسبلمية بحاجة إلى دعاة في ىذا الزماف عمى منياج النبكة  
 في زمف أباح فيو بعض القادة كخاصة  ,ابف تيمية رحميـ اهللأحمد ك  ,ابف حنبؿأحمد ف ياألحمد

ف يكإف لـ  ,يف لمكقكؼ في كجو الظممةفمف يقكد المسمم ,الظممة دماء الشرفاء مف المسمميف
كنحف بحاجة إلى  ,الداعية أف يتصؼ بالشجاعة كالجرأة في الدعكة عمىلذلؾ ينبغي الدعاة  

يعز فيو  ,أسأؿ أف يبـر ليذه األمة أمر رشدكاهلل  ,التمسؾ بيذه المنيجية خاصة في ىذا الزماف
 .أىؿ طاعتو كيذؿ فيو أىؿ معصيتو

 
 .والمناظرة ,المحاورة :المنيجية الثانية

تقاف الدَّاًعيىة  ,ةجالبدَّ لمداعية في حياتو الدعكية مف محاكرة كمجادلة كمناظرة كمحاج  كا 
 سببه مف أسباب نجاحو كقبكؿ دعكتو ,لمحكار كأصكلو كآدابو المخمص هلل كالمتبع لرسكلو 

                                                
 .َِٖص:  ,ُِج:  ,شمس الديف محمد بف أحمد الذىىىبي :تأليؼ ,سير أعبلـ النببلءانظر:  (ُ)
 .ُٕص: ,تأليؼ: أحمد فريد ,ابف تيميةشيخ اإلسبلـ  (ِ)
 .ُْص:  ,نفس المرجع السابؽ (ّ)
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كدًة حكاره, كحسف أدبو فيو يك  ,كربما يككف ىذا الدَّاًعيىة فؽ في ممف قؿَّ حظو مف العمـ لكٍف  ًلجى
إذا امتمؾ  , مف أىـ كسائؿ الدعكة إلى اهلل تعالى(ُ)كأسمكب الحكار كالجداؿ بالحسنى  ,دعكتو

  الداعية أدكاتو كىك يحاكر اآلخريف, كاألمثمة عمى ذلؾ كثيرة جدنا في محاكرة األنبياء مع أقكاميـ
براىيـ مع قكمو ,مثؿ حكار مكسى مع فرعكف كمحمد  ,كشعيب ,كصالح ,كلكط ,كىكد ,كنكح ,كا 

في غاية ك  ان فكاف أسمكبيـ في الحكار جذاب ,كما مر في سكرة الشعراء ,عمييـ صمكات اهلل كسبلمو
  .مما جعؿ لكبلميـ في القمكب مكانة ,الركعة

 
مف  كليس  ,كدفعي الشبية كالفاسد مف القكؿ كالرأم ,إف الغاية مف الحكار ىك إقامة الحجة 

كىذا ىك الحكار المحمكد  ,بؿ مف أجؿ الكصكؿ إلى معرفة الحؽ ,أجؿ إفحاـ الطرؼ اآلخر
ِإَلى َسِبيِل َربَّْك ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُيْم  اْدعُ   :قاؿ تعالى ,الذم أمرنا اهلل تعالى بو

 .(ُِٓ :) النحؿ َسِبيِمِو َوُىَو َأْعَمُم ِباْلُمْيَتِدينَ ِبالَِّتي ِىَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُىَو َأْعَمُم ِبَمْن َضلَّ َعْن 
بكبلـ رقيؽ  ىك الحكار بالحسنى كالميف, ك أف تككف الدعكة ,إف المنيج الذم بينو اإلسبلـ لمحكار

كىك منيج األنبياء في بداية  كما في اآلية السابقة ,ليف قريب سيؿ, كىك أكقع في النفكس كأبمغ
سكات  ,كلكف ىناؾ بعض الحاالت االستثنائية ,الدعكة التي يسكغ فييا المجكء إلى اإلفحاـ كا 

ككابر مكابرة , كطغى كظمـ كعادل الحؽلؾ فيما إذا استطاؿ كتجاكز الحد كذ ,الطرؼ اآلخر
حراجو كتسفيو رأيو  ألنو , قد ييسمح باليجكـ ففي ىذه الحالة ,بيٍّنة الحاٌد المركز عمى الخصـ كا 

سىفه أف يرل الناس الباطؿ ميزكمان مدحكران باطؿيمثؿ ال   مناظرة الركافض مف الشيعة :مثؿ (ِ), كحى
  ؿ إلى الحؽ تسمى حكارألف المناظرة إف كانت بيدؼ الكصك  ,ان كليس حكار  كىذا يسمى جداالن 

ف كاف  أف اعية في ىذا الزماف, كالبد لمد(ّ) الغاية ىي المعاندة كاإلكبار كاإلفحاـ تسمى جداالن  كا 
الباحثيف  كما ال يخمك مف ,عاند كالمكابرفبل يخمك الزماف مف كجكد الم ,يجيد التعامؿ باألسمكبيف

استخداميا أنبياء اهلل   كىذه المنيجية أجاد ,اؿ المدعكفأسمكب الداعية يككف حسب ح ,عف الحؽ
 .كغيرىـ كمف بعدىـ سمفنا الصالح مثؿ الخمفاء الراشديف  ,عمييـ السبلـ

 
                                                

 .ِٗ ,تأليؼ: عمي بف عبد اهلل الصياح ,انظر: الداعية البصير (ُ)
 .ُْص:  ,تأليؼ: صالح بف عبد اهلل بف حميد ,أصكؿ الحكار كآدابو في اإلسبلـ انظر: (ِ)
 .ُْص:  إحساف عبد المنعـ سماره, تأليؼ: ,لئلسبلـ أضكاء قرآنية عمى دكر الجداؿ كالحكار في الدعكة (ّ)
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 .االعتبار باألمم السابقة :المطمب الثالث
ىك  ,ال شؾ أف مف أىداؼ قصص السابقيف, مف األنبياء كغيرىـ في القرآف الكريـ  

َوُكالِّ َنُقصُّ َعَمْيَك ِمْن َأْنَباِء الرُُّسِل َما ُنثَبُّْت ِبِو ُفَؤاَدَك   :كما قاؿ اهلل تعالى ,العبرة كالعظة
التي  كسكرة الشعراء مف السكر ,(َُِ) ىكد: اْلَحقُّ َوَمْوِعَظٌة َوِذْكَرى ِلْمُمْؤِمِنينَ َوَجاَءَك ِفي َىِذِه 

عف حاؿ األنبياء مع  فكانت اآليات مف بدايتيا إلى نيايتيا إخباران  ,اىتمت ببياف قصص األنبياء
كاجو أثناء دعكتو قكمان  أف النبي في ذلؾ كالسبب  ,كعف حاؿ الناجيف كحاؿ اليالكيف ,أقكاميـ

كلصحابتو  كطمأنة لقمب النبي  يات مف السكرة عبارة عف استئناسفكانت اآل ,معانديف لدعكتو
 (ّ :الشعراء)ِمِنينَ َلَعمََّك َباِخٌع َنْفَسَك َأالَّ َيُكوُنوا ُمؤْ :لذلؾ كانت بداية السكرة بقكلو تعالى ,الكراـ 
عف  لتخبرناال يؤمنكف ثـ جاءت اآليات  نفسؾ مف الحزف ألنيـميمؾ  لعمؾ يا محمد  :كالمعنى

  :ياتكمف ىذه اآل .تعالىككيؼ عاقبيـ اهلل  ,)عمييـ السبلـ(كا األنبياءحاؿ الذيف عاند
ْضِرْب ِبَعَصاَك اْلَبْحَر َفاْنَفَمَق َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد  َفَأْوَحْيَنا ِإَلى ُموَسى َأِنا  :قكلو تعالى -ُ

ُثمَّ َأْغَرْقَنا  َوَمْن َمَعُو َأْجَمِعيَن  َوَأْنَجْيَنا ُموَسى َوَأْزَلْفَنا َثمَّ اآْلَخِريَن  اْلَعِظيِم 
نَّ َربََّك َلُيَو اْلَعِزيُز الرَِّحيمُ  ينَ َأْكَثُرُىْم ُمْؤِمنِ  ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما َكانَ اآْلَخِرينَ   :الشعراء) َواِ 

أف دخمكا فيو متبعيف مكسى  عمييـ بعد بإطباؽ البحرفرعكف كقكمو أغرقيـ اهلل  :عنيبم ,(ٖٔ-ّٔ
مف أدٌؿ العبلمات عمى قدرة اهلل سبحانو كعظيـ  كقدرة باىرة ,, ففي ذلؾ آية عظيمةكقكمو
 .(ُ)سمطانو

 :تأتي اآليات لمداللة عمى حاؿ الناجيف كالمنكريف يـك القيامة ,عف قـك إبراىيـكفي اإلخبار  -ِ
َزِت اْلَجِحيُم ِلْمَغاِويَن  َوُأْزِلَفِت اْلَجنَُّة ِلْمُمتَِّقيَن  : قاؿ تعالى عمى لساف نبيو إبراىيـ   َوُبرّْ
َفُكْبِكُبوا ِفيَيا  ِمْن ُدوِن المَِّو َىْل َيْنُصُروَنُكْم َأْو َيْنَتِصُروَن َوِقيَل َلُيْم َأْيَن َما ُكْنُتْم َتْعُبُدوَن 

تَالمَِّو ِإْن ُكنَّا َلِفي  َقاُلوا َوُىْم ِفيَيا َيْخَتِصُموَن َوُجُنوُد ِإْبِميَس َأْجَمُعوَن  ُىْم َواْلَغاُووَن 
يُكْم ِبَربّْ اْلَعاَلِمي َضاَلٍل ُمِبيٍن  َفَما َلَنا ِمْن َشاِفِعيَن  َوَما َأَضمََّنا ِإالَّ اْلُمْجِرُموَن  َن ِإْذ ُنَسوّْ

  َواَل َصِديٍق َحِميٍم  َفَمْو َأنَّ َلَنا َكرًَّة َفَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن الشعراء(: َٗ-َُِ ). 
يا  كيدخمكف , ينظركف إليأدنيت فيو الجنة لممتقيف السعداءإف ذلؾ اليكـ ىك اليـك الذم قٌربت ك 

كىك اليكـ الذم أظيرت  مكا في الدنيا مف صالحات األعماؿ, تعجيبلن لمبشارة كالمسٌرة بما عمفييا
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فيو النار كجعمت بارزة مكشكفة لمضاليف عف الحؽ الكافريف األشقياء , بحيث يركنيا  كيعممكف 
أىؿ النار تقريعان كتكبيخان  , ثـ يسأؿ ـ كالحسرة عمى شقاكتيـ في الدنياأنيـ مكاقعكىا , تعجيبلن لمغ

ىؿ ينفعكنكـ  ,أيف آليتكـ التي عبدتمكىا مف دكف الٌمو مف تمؾ األصناـ كاألنداد :فيقاؿ ليـ
 ., ثـ يتمنكا العكدة لكي يتبعكا الرسؿ كيككنكا مف المؤمنيف(ُ)بنصرتيـ لكـ كيمنعكنكـ مف العذاب 

 
 :ثـ يأتي اإلخبار بعد ذلؾ عف عاقبة تكذيب قـك نكح

َفاْفَتْح َبْيِني َوَبْيَنُيْم َفْتًحا  َقاَل َربّْ ِإنَّ َقْوِمي َكذَُّبوِن  : قاؿ تعالى حكاية عف نكح  -ّ
ِني َوَمْن َمِعَي ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن  ُثمَّ َأْغَرْقَنا َبْعُد  َفَأْنَجْيَناُه َوَمْن َمَعُو ِفي اْلُفْمِك اْلَمْشُحوِن  َوَنجّْ

إف اهلل  :بمعنى ,(ُُِ-ُُٕ :)الشعراء نَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُىْم ُمْؤِمِنيَن إِ  اْلَباِقيَن 
ة بالناس ئمتىـ بسفينة مم, كأنقذا نكحان كمف آمف بدعكتو, كأطاعو, كىجر عبادة األصناـتعالى نجَّ 

الذيف بقكا عمى ا المؤمنيف اآلخريف بعد ما نجَّ  اهلل تعالى ثـ أغرؽ ,كاألمتعة كأجناس الحيكاف
 . (ِ)كخالفكا أمره كعنادىـ كفرىـ

 :كالحديث عف تكذيب قكـ ىكد ,ثـ يتكالى الحديث عف أخبار المكذبيف
 َقاُلوا َسَواٌء َعَمْيَنا َأَوَعْظَت َأْم َلْم َتُكْن ِمَن اْلَواِعِظيَن   :قاؿ تعالى حكاية عف قكـ ىكد -ْ

ِليَن  َفَكذَُّبوُه َفَأْىَمْكَناُىْم ِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما َكاَن  َوَما َنْحُن ِبُمَعذَِّبيَن  ِإْن َىَذا ِإالَّ ُخُمُق اأْلَوَّ
 (.ُّٗ-ُّٔ :)الشعراءَأْكَثُرُىْم ُمْؤِمِنيَن 

 :ككضحو قالكا ,ليـ الحؽ يأتي جكاب قكـ ىكد لو, بعدما حذرىـ كأنذرىـ, كىرىغَّبىييـ كرىبيـ, كبيَّف
كما اهلل معذبنا  ,ال نرجع عما نحف فيو, كىذا الذم جئتنا بو ىك ديف األكائؿ مف اآلباء كاألجداد

, فإنا ال نرجع عما نحف كم عندنا كعظؾ لنا كتحذيرؾ إيانا, كعدـ كعظؾ أصبلن كيست ,عميو
 .(ّ)فكانت النتيجة أف أىمكيـ اهلل تعالى بسبب  تكذيبيـ  ,عميو
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 :لنبي اهلل صالح  ,كيأتي اإلخبار بعد ذلؾ عف تكذيب قـك ثمكد
ِريَن  :قاؿ تعالى حكاية عف قكـ ثمكد -ٓ َما َأْنَت ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُمَنا  َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت ِمَن اْلُمَسحَّ

اِدِقيَن  َواَل  َقاَل َىِذِه َناَقٌة َلَيا ِشْرٌب َوَلُكْم ِشْرُب َيْوٍم َمْعُموٍم  َفْأِت ِبآَيٍة ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
َفَأَخَذُىُم اْلَعَذاُب ِإنَّ  َفَعَقُروَىا َفَأْصَبُحوا َناِدِميَن  َتَمسُّوَىا ِبُسوٍء َفَيْأُخَذُكْم َعَذاُب َيْوٍم َعِظيٍم 

 .(ُٖٓ-ُّٓ :الشعراء)  يَن ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُىْم ُمْؤِمنِ 
كاتيمكه  بأنو مف المغمكب عمى  ,إلتباع ديف اهلل تعالى كذبكه بعد ما دعاىـ نبيُّ اهلل صالح ف

كبعد ما بعث اهلل ليـ ما يدؿ عمى صدؽ  ,ونكأنو بشر مثميـ كال يصدقك  ,عقكليـ بكثرة السحر
,  فحذرىـ نقمة اهلل إف أصابكىا بسكء ىــ يكمان , كيكمان تردكنو ىكىي ناقة  ترد ماء ,دعكتو

 .(ُ)كلكنيـ عصكا أمر اهلل فقتمكا الناقة فنزؿ عمييـ العذاب 
 .جاءت اآليات لمحديث عف تكذيب قـك لكط  ,كبعد اإلخبار عف قـك ثمكد

َقاُلوا َلِئْن َلْم َتْنَتِو َيا ُلوُط َلَتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْخَرِجيَن :  تعالى حكاية عف قكـ لكط اهلل قاؿ  -ٔ
  َِإنّْي ِلَعَمِمُكْم ِمَن اْلَقاِليَن  َقال  ِني َوَأْىِمي ِممَّا َيْعَمُموَن ْيَناُه َوَأْىَمُو َأْجَمِعيَن  َربّْ َنجّْ َفَنجَّ
 ََّعُجوزًا ِفي اْلَغاِبِريَن  ِإال  ُثمَّ َدمَّْرَنا اآْلَخِريَن  َوَأْمَطْرَنا َعَمْيِيْم َمَطرًا َفَساَء َمَطُر

 .( ُْٕ-ُٕٔ :) الشعراءِإنَّ ِفي َذِلَك آَلَيًة َوَما َكاَن َأْكَثُرُىْم ُمْؤِمِنيَن اْلُمْنَذِرينَ 
ديارىـ متكعديف لو بالطرد كالنفي مف  ردكا عميو ,ما نياىـ نبي اهلل لكط عف فعؿ الفاحشةبعد

رأل أنيـ ال يرتدعكف عما ىـ  كلما ,بأف إبعاده ال يمنعو مف اإلنكار عمييـ كالتبرؤ منيـ ,فأجابيـ
دعا رٌبو بالنجاة مف سكء فعميـ فأجاب الٌمو دعاءه فعاقبيـ  ,فيو, كأنيـ مستمركف عمى ضبللتيـ

 . (ِ)ذا المطر مطر الميمكيف المنذريف باليبلؾ, فبئس ىكأمطر عمييـ الحجارةن  ,اهلل تعالى
كيأتي الحديث عف  , ثـ تتكالى اآليات في سكرة الشعراء بسرد أخبار المكذبيف لمرسؿ -ٕ

َقاُلوا ِإنََّما َأْنَت   :قاؿ تعالى حكاية عف أصحاب األيكة ,أصحاب األيكة ىـ قكـ شعيب 
ِريَن  ْن َنُظنَُّك َلِمَن اْلَكاِذِبيَن  ِمَن اْلُمَسحَّ َفَأْسِقْط َعَمْيَنا ِكَسًفا ِمَن  َوَما َأْنَت ِإالَّ َبَشٌر ِمْثُمَنا َواِ 

اِدِقيَن  َفَكذَُّبوُه َفَأَخَذُىْم َعَذاُب َيْوِم  َقاَل َربّْي َأْعَمُم ِبَما َتْعَمُموَن  السََّماِء ِإْن ُكْنَت ِمَن الصَّ
 (.ُٖٗ-ُٖٓ:) الشعراءَكاَن َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم  الظُّمَِّة ِإنَّوُ 
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كأنو      ,نو مسحكرإقالكا  ,كذب أصحاب األيكة ,الذم كاف مف قكـ صالحنفسو التكذيب بك 
 .كأنكركا رسالتو  فعاقبيـ  اهلل تعالى ,بشر مثؿ ما نحف بشر كأنت مف الكاذبيف

يأتي أسمكب الشدة كالعبارات القكية تيديدان  ,كبعد سرد قصص المكذبيف لمنبي محمد  -ٖ
اَل ُيْؤِمُنوَن ِبِو  َكَذِلَك َسَمْكَناُه ِفي ُقُموِب اْلُمْجِرِميَن   :قاؿ تعالى ,لممكذبيف لمنبي محمد 

 َفَيُقوُلوا َىْل َنْحُن ُمْنَظُروَن  َفَيْأِتَيُيْم َبْغَتًة َوُىْم اَل َيْشُعُروَن  َحتَّى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَِليَم 
َما َأْغَنى ثُمَّ َجاَءُىْم َما َكاُنوا ُيوَعُدوَن  َأَفرََأْيَت ِإْن َمتَّْعَناُىْم ِسِنيَن  َأَفِبَعَذاِبَنا َيْسَتْعِجُموَن 

 .( َِٖ-ََِ :) الشعراءُروَن  َوَما َأْىَمْكَنا ِمْن َقْرَيٍة ِإالَّ َلَيا ُمْنذِ  َعْنُيْم َما َكاُنوا ُيَمتَُّعوَن 

كا العذاب األليـ , كحتى ير لئبل يصٌدقكا بيذا القرآف, أدخمناه في قمكب المجرميف :بمعنى  
كأم شيء أغنى  ,, كما رأت ذلؾ األمـ الذيف قص اهلل قصصيـ في ىذه السكرةفي عاجؿ الدنيا

مف الحياة, إذ لـ يتكبكا مف اىـ بو , كالمتاع الذم متعنيـ التأخير الذم أخرنا في آجاليـعن
 .(ُ), ىؿ زادىـ ىذا التأخير إال شدة في العذاب شركيـ

يدفع بالطمأنينة في قمكب الدعاة المضطيديف  ,إف اإلخبار عف مصير المكذبيف لمرسؿ 
 كالمتأمؿ يرل كيؼ ,بالعذاب األليـ كينذر المكذبيف لرسالة األنبياء  ,كخاصةن في ىذا الزماف

, فميحذر الناس في كؿ زماف كمكاف مف عصياف الرسؿ كتكذيبيـ  كٌذب رسمو أىمؾ الٌمو مف
كييممكف النظر إلى  ,ع األسؼ ال يتعظ أكثر الناس بيذا, كيبقكف في كفرىـ كعدـ إيمانيـكلكف م

َوَلِكنَّ ِإنَّ السَّاَعَة آَلِتَيٌة اَل َرْيَب ِفيَيا   :قاؿ تعالى ,قدرة الٌمو القادر عمى االنتقاـ مف كؿ أحد
كمع ىذا التكذيب كالعصياف عمى ريسيؿ اهلل تعالى سكؼ  ,(ٗٓ :) غافر َأْكَثَر النَّاِس اَل ُيْؤِمُنونَ 

 .الدعكم لآليات السابقة اإلصبلح كالتغييريتطرؽ الحديث عف منيجيات 
 

 .خطر االنحراف عن منيج األنبياء عمييم السالم :المنيجية األولى
كال يحتاج منا إلى تجديد أك  ,في الدعكة إلى اهلل تعالى بيفه كسيؿ إف منيج األنبياء  

كقد يؤدم  ,تغيير كلكنا نعيش في زماف خالؼ فيو الكثير منيج األنبياء في الدعكة إلى اهلل تعالى
ىك ما شابيا  ,كمف أخطر ما أضر بالدعكة إلى اهلل عمى مدار التاريخ اإلسبلمي ,وىذا إلى عقاب
لى دينو باسـ الدعكة إلى ,مذاىب كطكائؼ كأشخاص إلى ,مف الدعكات فكؿ دعكة   اهلل تعالى كا 
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مييا , كتستحدث طرقان كأساليب كمصطمحات كمناىج تكالي عرفع شعاران مخالفان لشعار األخرلت
 ,مف كاقعنا الذم تفرؽ فيو أىؿ اإلسبلـ هللا افي ., كمزقيا طرائؽكتعادم مما فرؽ األمة حذائؽ

إلى طكائؼ كفرؽ كجماعات كمذاىب  كؿ كاحدة ترفع شعاران كاسمان كمنيجان كطريقة تخالؼ 
 .(ُ)األخرل 

فكانت كلـ يمتزمكا منيج األنبياء  ,لقد بينت اآليات السابقة في سكرة الشعراء ألكانان مف التكذيب
بالتزاـ منيج  كافة الناجح ك أف يدعك الناس كمف مميزات الداعية ,النتيجة اليبلؾ مف اهلل تعالى

كالفرقة الناجية ىي التي  تمتـز منيج األنبياء  ,كأف يحذرىـ خطر االنحراؼ عف المنيج ,األنبياء
ٍيرىةى  ,كىـ الجماعة ْحَدى َأْو إاْفَتَرَقِت اْلَيُيوُد َعَمى    :قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  :قىاؿى  عىٍف أىًبى ىيرى

 َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة َوَتَفرََّقِت النََّصاَرى َعَمى ِإْحَدى َأْو ِثْنَتْيِن َوَسْبِعيَن ِفْرَقًة َوَتْفَتِرُق ُأمَِّتى َعَمى ثنتينا
ألف اليبلؾ قد يصيب األمة  ,فالحذر مف االنحراؼ عف المنيج السميـ,(ِ)  َثاَلٍث َوَسْبِعيَن ِفْرَقةً 

ما لفالمتأمؿ  ,كالكاقع الذم نعيشو يشيد بذلؾ ,السميـالمسممة بسبب االنحراؼ عف المنيج 
األمـ الكافرة مف كثرة البراكيف كالزالزؿ كالرياح العاتية كاألمراض المتتالية يعمـ جيدان أف  يصيب

في فقد تيمؾ قرل بأكمميا  ,ذلؾ بسبب اإلعراض عف اهلل تعالى كعف منيج دعكة األنبياء 
بؿ  ,مأمف مف ىذا العذابب كاكالمسممكف ليس ,مية بأعكاـاإلسبللحظة أكثر مما يمكت في الببلد 

أف األمة سكؼ تفترؽ عف منيج األنبياء ككميا سكؼ  ,في الحديث السابؽ كما بيف النبي 
لذا مف منيج الداعية في دعكتو  ,ييمؾ إال الفرقة كىي التي تتبع منيج األنبياء كىـ الجماعة

 .ج السميـ في الدعكةتحذير الناس مف االنحراؼ عف المني
 .عناية الل تعالى بالدعوة والداعية :المنيجية الثانية

قياد  مؿ ألربابو, كتممؾ الشيطاف مفحينما يرل الدعاة سطكة الدنيا بأىميا, كخداع األ 
 لجأ األنبياء  ف التضٌرع كااللتجاء, كماإلى حص يمجأ ,النفس األمارة بالسكء ةكسيطر  ,النفكس

 .إلى الكاحد الدياف 
دكنما رككف لما  و,إلى كيكثر مف المجكء ,الفقر إلى اهلل تعالى كالداعية الناجح ىك الذم يظير

نكعان مف التحدم سكاه ميما كاف قكيان, بؿ إف ىذا المجكء يصبح في سياؽ مجابية الرسؿ أقكاميـ 
                                                

 .ُٖص:  ,تأليؼ: عزيز بف فرحاف العنزم ,البصيرة في الدعكة الى اهلل انظر: (ُ)
 حسنو األلباني. ,ْٖٗٓرقـ: ,ِّّص:  ,ْج: ,باب: شرح السنة ,كتاب: السنة ,سنف أبك داككد (ِ)
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كىك أف  ,ميـ بآية عظيمةاقك أل( عمييـ الصبلة كالسبلـ)الرسؿ  , فيك كاإلشارة مفذاتوالمعجز ب
, فتحدَّتيـ رسميـ بأنيـ متككمكف عمى اهلل في دفع ييـليـ القير كالغمبة عم ليس قكميـ في الغالب

طفاء ما  كيدىـ كمكرىـ كجازمكف بكفايتو إياىـ, كقد كفاىـ اهلل شرىـ مع حرصيـ عمى إتبلفيـ كا 
 .(ُ)معيـ مف الحؽ

ِإنَّا َلَنْنُصُر ُرُسَمَنا   :كما قاؿ تعالى ,ني التأييد كالحفظ كالنصرةتع ,إف عناية اهلل تعالى بالريسؿ
 .(ُٓ) غافر:  َوالَِّذيَن آَمُنوا ِفي اْلَحَياِة الدُّْنَيا َوَيْوَم َيُقوُم اأْلَْشَيادُ 

يدعك إلى  داـكىك في حفظ مف اهلل تعالى ما  ,في الدعكة  منيج الرسؿكالداعية ىك كريث 
َيا ُغالم إني أعممك   :قاؿحيث  البف عباس  كما بيف ذلؾ رسكؿ اهلل  ,المنيج السميـ

ذا استعنت فاستعن بالل  كممات احفظ الل يحفظك احفظ الل تجده تجاىك إذا سألت فاسأل الل وا 
لك ولو أن األمة لو اجتمعت عمى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبو الل  واعمم

 بشيء قد كتبو الل عميك رفعت األقالم وجفت اجتمعوا عمى أن يضروك بشيء لم يضروك إال
 فيك في حفظو كعنايةن مف اهلل تعالى ميما كاف ,الداعية حافظان لحدكد اهلل داـفما  ,(ِ)  الصحف

مف قبؿ أقكاميـ لكف عناية اهلل تعالى أقكل  ,العدك قكيان فاألنبياء كاجيكا ألكانان مف الدىاء كالمكر
براىيـ مف قكمو ,مف كيد فرعكف ,مف كؿ شيء فحفظ مكسى  ان كصالح ان كىكد ان نكح حفظ ككذلؾ ,كا 

 .صمكات اهلل كسبلمو عمييـ ان,كمحمد ان,كلكط ,كشعيب
  

إال  فما ترؾ المتآمركف طريقان  ,إف المؤامرات تحيط باألمة اإلسبلمية مف جميع جكانبيا 
 تآمريف عمى األنبياء السابقيفحاؿ المفي  ننعـ النظر كحينما ,سمككه لمنيؿ مف الديف اإلسبلمي

كعبادة  بأف اهلل تعالى سكؼ يحفظ دينو ,األمؿكنجا أنبياءه فيذا يدفع  ,ككيؼ أىمكيـ اهلل تعالى
 .مف كيد المتآمريف

يدفعو ذلؾ اإلعراض  أالكالعناد, ك  رغـ شدة اإلعراض ,لذا عمى الداعية االستمرارية في الدعكة 
بؿ البد أف يزداد قكة كثباتان استنادان  .ال ركح فييا باىتوإلى التكقؼ, كال لممارسة الدعكة بصكرة 

                                                
 .ِِْص:  ,ُج:  ,تأليؼ: عبد الرحمف السعدم ,انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف (ُ)
 , حسنو الترمذم.ُِٔٓرقـ:  ,ٕٔٔك ص:  ْج:  ,ٗٓباب:  ,كتاب: صفة القيامة ,سنف الترمذم (ِ)



 

132 
 

فالحاجة إلى الدعكة ممحة كشديدة بسبب تردم األحكاؿ في ببلد  ,منيج السابقيف في الدعكة إلى
 ,كالداعية الناجح ىك الذم يتحمى بالثبات كالتأني ,أفرادان كجماعات كشعكبان كحككمات ,المسمميف

 .كال يناؿ ذلؾ إال بعناية اهلل تعالى

 .دعوة األقربين :المطمب الرابع

األقرب ىك االىتماـ أكالن بدعكة  ,كتومف األمكر التي ينبغي لمداعية أف يراعييا تجاه دع 
كسكؼ  .كاقتداءن بسنة نبينا محمد  ,في القرآف الكريـ  عمبلن بمنيج األنبياء ,ثـ األقرب
بدايةن  ,حيث قص اهلل عمينا منيج األنبياء تجاه المدعك ,سكرة الشعراء مف آياتب ذلؾ عمىنستدؿ 

ألف فرعكف ليس مف  ,أك أم عبارة تدؿ عمى القرابة لفرعكف لـ يقؿ يا قـك , في دعكة مكسى
ْذ َقاَل ُموَسى   :قاؿ تعالى  ,قكمو بني إسرائيؿ قاؿ يا قكـ  كلما دعا مكسى ,قكـ مكسى َواِ 

كاألمثمة كثيرة في القرآف  (ٓ:) الصؼ  ...وَ ْعَمُموَن َأنّْي َرُسوُل المّ ِلَقْوِمِو َيا َقْوِم ِلَم ُتْؤُذوَنِني َوَقْد تَ 
 الكريـ عمى ذلؾ.

َواْتُل َعَمْيِيْم   :أقاربو قاؿ تعالى بدعكةدعكتو بدأ فقد  كأما في شأف دعكة نبي اهلل إبراىيـ 
  فبدأ نبي اهلل إبراىيـ(َٕ-ٗٔ :) الشعراء ِإْذ َقاَل أِلَِبيِو َوَقْوِمِو َما َتْعُبُدونَ  َنَبَأ ِإْبرَاِىيَم 

 .دعكتو باألقرب ثـ األقرب

ِإْذ َقاَل َلُيْم َأُخوُىْم   :بدأ النداء بدعكة أقاربو قاؿ اهلل تعالى كفي شأف دعكة نبي اهلل نكح 
 .( َُٕ-َُٔ :) الشعراءِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  ُنوٌح َأاَل َتتَُّقوَن 

ِإْذ َقاَل َلُيْم َأُخوُىْم ُىوٌد  :يدعك قـك عاد فيبدأ باألقرب كما قاؿ تعالى , ككذلؾ نبي اهلل ىكد
 .(ُِٔ-ُِْ :) الشعراءَفاتَُّقوا المََّو َوَأِطيُعوِن  ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِميٌن  َأاَل َتتَُّقوَن 

 
ِإْذ َقاَل َلُيْم  َكذََّبْت َثُموُد اْلُمْرَسِميَن  :قاؿ اهلل تعالى  ,يدعك أىمو كىذا نبي اهلل صالح 

 .(ُّْ-ُُْ:) الشعراء ِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِمينٌ  َأُخوُىْم َصاِلٌح َأاَل َتتَُّقوَن 

ِإْذ َقاَل َلُيْم َأُخوُىْم ُلوٌط َأاَل َتتَُّقوَن   قاؿ تعالى: ,ألقربائو ثـ تتكالى األخبار عف دعكة لكط 
  ٌِإنّْي َلُكْم َرُسوٌل َأِمين  (ُُٔالشعراء-ُِٔ). 
 



 

133 
 

 :أف يبدأ دعكتو باألقربيف ,ثـ تأتي خاتمة اآليات, باألمر لنبي اهلل محمد  
َفِإْن َواْخِفْض َجَناَحَك ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن   :قاؿ تعالى

  أمر مف اهلل تعالى لرسكلو كىذا,(ُِٔ- ُِْالشعراء: )  َعَصْوَك َفُقْل ِإنّْي َبِريٌء ِممَّا َتْعَمُمونَ 
أف يخص أكالن بإنذاره قرابتو ألنيـ أكلى بطمب النجاة ليـ مف العذاب, كقد امتثؿ الرسكؿ أمر 

ٍيرىةى  ,يدعك أقربائو كليذا قاـ النبي   (ُ)ربو ـى رىسيكؿي المَّو :قىاؿى   عفى أبىي ىيرى         ًحيفى أىٍنزىؿى   قىا
َيا َمْعَشَر ُقَرْيٍش َأْو َكِمَمًة َنْحَوَىا اْشَتُروا َأْنُفَسُكْم اَل   :َقالَ  َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن    المَّوي 

ْبِد ُأْغِني َعْنُكْم ِمْن المَِّو َشْيًئا َيا َبِني َعْبِد َمَناٍف اَل ُأْغِني َعْنُكْم ِمْن المَِّو َشْيًئا َيا َعبَّاُس ْبَن عَ 
َشْيًئا َوَيا َصِفيَُّة َعمََّة َرُسوِل المَِّو اَل ُأْغِني َعْنِك ِمْن المَِّو َشْيًئا َوَيا  اْلُمطَِّمِب اَل ُأْغِني َعْنَك ِمْن المَّوِ 

 .(ِ) ي َعْنِك ِمْن المَِّو َشْيًئاَفاِطَمُة ِبْنَت ُمَحمٍَّد َسِميِني َما ِشْئِت ِمْن َماِلي اَل ُأْغنِ 
 يعمـ الداعية أف  لمدعكة ,اآليات السابقة في كبالتأمؿ في منيج األنبياء في الدعكة إلى اهلل تعالى

 كىذا و,كدعكت وكأحقيـ بإحسان والذيف ىـ أقرب الناس إلي ,أكلكيات منيا االىتماـ بدعكة األقربيف
اإلصبلح كالتغيير كسكؼ يتطرؽ الحديث عف منيجيات  ,(ّ)ال ينافي أمره بإنذار جميع الناس

 :لآليات السابقة مف السكرة كمنيا ,الدعكم

 .إصالح البيت الداخمي :المنيجية األولى
, الذيف صبح مرمى كىدفان لسياـ أىؿ الكفرأ ,إف البيت المسمـ في ىذا العصر  

مف رؤكس الكفر ك اإللحاد كالزندقة كالعممنة في الشرؽ كالغرب   ,يتربصكف بالمسمميف الدكائر
, كيضيعكا إيمانو, كيفسدكا فتياتو كييدمكا بنيانو ,الذيف يريدكف أف يقكضكا في البيت المسمـ أركانو

باهلل عمدكا إلى كىناؾ مف البيكت المسممة التي تأثرت بالفكر الغربي فعمدكا كالعياذ  ,كفتيانو
لى الركايات الفاضحةاألفبلـ الخميعة لى األغاني الماجنة , كا   كلجأكا إلى الدعكة إلى الحريات  ,, كا 

, كالدعكة إلى التقميد األعمى كجعمكا دعكة إلى التنكر التاـ لكؿ مكركث, كالكالدعكة إلى المساكاة

                                                
 .ٕٖٔص:  ,ّج:  ,تأليؼ: جابر بف مكسى الجزائرم ,أيسر التفاسير لكبلـ العمى الكبيرانظر:  (ُ)
  ُِٗص:  ,ٗج: ,باب: ىؿ يدخؿ النساء كالكلد في االقارب ,كتاب: الكصايا ,صحيح البخارم (ِ)

 .ِْٖٓرقـ:
  ُج:  ,تأليؼ: عبد الرحمف بف ناصر بف السعدم ,يسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافانظر: ت (ّ)

 .ٖٗٓص:
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, ف العبادة تنصرؼ في ىيئات الصبلةالناس أ كثيره مف ظفف مف الغرب إليان يعبد مف دكف اهلل
, كقد يحب الرجؿ حضارة قكـ حتى بلن يجعمو هلل تبارؾ كتعالى ندان كالصياـ  كقد يحب اإلنساف رج

, كيقبؿ عمى لعباده كأكليائو فيعرض عنو سفَّ اهلل  شرع اهلل كما فيترؾ ما ,يايؤمف بيا كيسمـ ل
 .(ُ)يزعـ أنيا أعطيات العصر كأطركحاتو فيفر إلييا كيستسمـ ليا  حضارة كافرة كعمى ما

لذلؾ عمى الداعية أف يسعى جاىدان إلصبلح البيت الداخمي  ,كىذا حاؿ كثير مف المسمميف
ليككف  لناجح ىك الذم ييتـ بإصبلح بيتوكالداعية ا ,لممسمميف ليككنكا قدكة حسنة لؤلمـ األخرل

كانت بيكت  فإذا ,أنظار الناس كانتقاداتيـ مكضعألف الداعية  ,قدكةن حسنةن لبيكت المسمميف
غير ذلؾ فيك ذا كاف كا   ,في صدؽ دعكتو ان كاف ذلؾ سبب ,الدعاة عمى نيج بيكت الصالحيف

بدعكة األقرب  " ثـ أمر اهلل تعالى محمد  :يقكؿ الفخر الرازم ,يتناقض في دعكتو مع عممو
, لـ يكف ألحد فيو طعف لؾ ألنو إذا تشدد عمى نفسو أكالن, ثـ باألقرب فاألقرب ثانيان , كذفاألقرب

 .(ِ)ع" ألبتو ككاف قكلو أنفع ككبلمو أنج
حيا ذلؾ اإليماف الذم ييزيف ذلؾ البيت كيظيره عمى مي  ,يميز بيكت المسمميف فنقكؿ إف أعظـ ما

كالداعية  .أمران عاليان مستعميان عمى غيره ,كىذا اإليماف لو ثمرات تجعؿ مف ىذا التميز ,وأىم
أماـ اهلل تبارؾ كألف ىذا البيت الذم أنت فيو مسؤكؿ عنو  ,مطالب بسد ىذه الثغرة سدان عظيمان 

َيا َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْىِميُكْم َنارًا َوُقوُدَىا النَّاُس َواْلِحَجاَرُة   :قاؿ تعالى ,كتعالى
كىذا ( ٔ:التحريـ) َعَمْيَيا َماَلِئَكٌة ِغاَلٌظ ِشَداٌد اَل َيْعُصوَن المََّو َما َأَمَرُىْم َوَيْفَعُموَن َما ُيْؤَمُروَن 

ٍبدى المًَّو ٍبفى عيمىر .كال يتكقؼ عمى حاؿ الدعاة ,التحذير يشمؿ جميع بيكت المؤمنيف     عف عى
َماُم رَاٍع َوَمْسُئوٌل {  :يىقيكؿ سىًمٍعتي رىسيكؿى المًَّو  :يىقيكؿي  ُكمُُّكْم رَاٍع َوُكمُُّكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو اإلِْ

َوالرَُّجُل رَاٍع ِفي َأْىِمِو َوُىَو َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو َواْلَمْرَأُة رَاِعَيٌة ِفي َبْيِت َزْوِجَيا َوَمْسُئوَلٌة َعْن َرِعيَِّتِو 
اٍع ُجُل رَ َعْن َرِعيَِّتَيا َواْلَخاِدُم رَاٍع ِفي َماِل َسيِّْدِه َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو َقاَل َوَحِسْبُت َأْن َقْد َقاَل َوالرَّ 

كلكف ىناؾ مف الدعاة مف (ّ) ِفي َماِل َأِبيِو َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِو َوُكمُُّكْم رَاٍع َوَمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتوِ 
بيكت المسمميف كىذا ليس مف منيج األنبياء كيسعى جاىدان إلصبلح  ,يتساىؿ في دعكة أىؿ بيتو

                                                
 .ٓص:  ,إعداد: أبك سممى المغربي ,انظر: دركس كمحاضرات صالح المغامسي (ُ)
 .َّْٓص:  ,ُج:  -المعركؼ  بالفخر الرازم -تأليؼ: محمد بف عمر  ,تفسير الفخر الرازم (ِ)
 .ْْٖرقـ:  ,ُْْص:  ,ّج: ,باب: الجمعة في القرل كالمدف ,كتاب: الجمعة ,صحيح البخارم (ّ)
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, كاهلل تعالى أرسؿ نبيو محمد  ,كما مر في اآليات السابقة ,في الدعكة إلى اهلل تعالى 
 كلكنو أمره أكالن بدعكة أىمو  ,لمناس كافةن 

ثـ ينذر  ,لما بعث اهلل محمدان أمره أف ينذر عشيرتو األقربيف أكالن " :يقكؿ ابف تيمية رحمو اهلل 
 .(ُ)"كالمجكس كغيرىـ ,ثـ أىؿ الكتاب ,العرب األمييف

 :" فصؿ: في ترتيب الدعكة كليا مراتب:قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل 
 َأيَُّيا َيا  :قاؿ تعالى ,كىذه انتيت مع مكت خاتـ النبييف محمد  ,النبكة :المرتبة األكلى

 .(ٕٔ :) المائدة  َربّْكَ  ِمنْ  ِإَلْيكَ   أُْنِزلَ  َما َبمّْغْ   الرَُّسولُ 

 .(ُِْ:)الشعراء  َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبينَ   :قاؿ تعالى ,الثانية: إنذار عشيرتو األقربيف
 .(ِ-ُ :) المدثر ُقْم َفَأْنِذرْ  َيا َأيَُّيا اْلُمدَّثُّْر   :قاؿ تعالى ,الثالثة: إنذار قكمو

 .(ْٗ:)الحجرَفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمرُ   :قكلو تعالى ,الرابعة: إنذار قكـو ما أتاىـ مف نذير مف قبمو

الخامسة: إنذاري جميع مىٍف بمغتو دعكتو مف الجف كاإًلنس إلى آخر الٌدىر
َوَما   :قاؿ تعالى ,(ِ)

لنجاح الداعية في  كسيمةه  ولكن ,كىذا الترتيب ليس إلزاميان  ,( ِٓ :) القمـِإالَّ ِذْكٌر ِلْمَعاَلِميَن ُىَو 
كألف الداعية يدعك إلى منيج اإلسبلـ الذم ىك لجميع  ,كقمكبيـ المدعكيف كلكسب حب ,دعكتو

 .الناس كافة
فإذا لـ ينفع الداعية أىمو مف ىذا       ,كفيو مف الخير الكثير لممدعك ,كمنيج الدعكة عظيـ

 َخْيُرُكْم َخْيُرُكْم   :يقكؿ كالنبي  ,كغير المسمـ مف دعكتو ,الخير فكيؼ ينتفع المجتمع المسمـ
ليككف قدكة  ,لذلؾ عمى الداعية أف يمتـز منيج األنبياء في الدعكة ,(ّ) َوَأَنا َخيُرُكم ألىميأَلْىِمِو, 

فإذا رأل الناس مف ىذا الداعية القدكة الحسنة في منيج الدعكة عظـ  ,حسنة ألىمو كلقكمو كألمتو
 .ككاف ذلؾ مف أسباب نجاح دعكتو ,في أعينيـ

 مع المودة والرحمة لجميع المؤمنين. ,اإلنذار في الدعوة :المنيجية الثانية
كما مر بنا في اآليات السابقة     ,في الدعكة كىذا يظير جميان في منيج نبينا محمد  

َواْخِفْض َجَناَحَك  َوَأْنِذْر َعِشيَرَتَك اأْلَْقَرِبيَن  , قاؿ تعالى آمران نبيو محمد مف سكرة الشعراء
                                                

 .َٗص:  ,تأليؼ: أحمد ابف تيمية ,الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح (ُ)
 .ٖٔص:  ,ُج: ,, تأليؼ: ابف القيـ الجكزيةزاد المعاد في ىدم خير العباد (ِ)
صححو  ّٖٗٓ, رقـ:َٕٗص:  ,ٓج:  ,باب: فضؿ أزكاج النبي  ,كتاب: المناقب ,سنف الترمذم (ّ)

 األلباني.
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 ,(ُِٔ- ُِْالشعراء: )َفِإْن َعَصْوَك َفُقْل ِإنّْي َبِريٌء ِممَّا َتْعَمُمونَ اْلُمْؤِمِنينَ ِلَمِن اتََّبَعَك ِمَن 

 ,مع الحـز كالتحذير في الدعكة بالمدعك تصؼ رحمة النبي  مف اآليات في القرآف الكريـ كثيره ف
نما ىك ما تقت ,كىذا ليس تناقضان   .في الدعكة يو المصمحةي ضكا 

بؿ تأتي الرحمة أحيانان كثيرة في ثنايا الحـز كفي  ,الرحمة عمى أنيا ليف كتياكفكال ينبغي أف نفيـ 
, كما قد يشتد الطبيب مع مريضو الذم ال يدرؾ اؼ الشدة التي تيدؼ لصالح المدعكأعط

 .(ُ)أك التقصير فيو ,خطكرة مرضو كعظمة الخطر في ترؾ التداكم
ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَمْيِو َما َعِنتُّْم َحِريٌص َعَمْيُكْم ِباْلُمْؤِمِنيَن َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل   :قاؿ اهلل تعالى
 .( ُِٖ) التكبة:   َرُءوٌف َرِحيمٌ 

  , كيحرص يحب لكـ الخير, كيسعى جيده في إيصالو إليكـ :بمعنى حريص عميكم   :قكلة
تعالى كلما أمر اهلل  (ِ)ومن تنفيركـعمى ىدايتكـ إلى اإليماف, كيكره لكـ الشر, كيسعى جيده في 

التساىؿ مع  كلعدـ ,شدة االىتماـ بدعكة  األىؿكاف ذلؾ لبياف  ,بأف ينذر عشيرتو نبيو محمد 
 .كليعممكا أنو ال يغني عنيـ مف الٌمو شيئان إذا حؿ بيـ عذابو ,األقربيف في الدعكة

 
, كبتعميـ الناس السنف العباداتإنكار البدع المحدثة في فعمى الداعية أف ييتـ ب  

فالمبتدع يشرع في الديف ما لـ يأذف , ظـ ما يفسد الديف بعد الشرؾالصحيحة  ألف البدع مف أع
ميما أتعبكا أنفسيـ كأنفقكا أمكاليـ كضيعكا  ,كالبدع كميا مرفكضة مردكدة عمى أصحابيا ,بو اهلل

ماتتيا   ,اس إلى إحياء السنففعمى الداعية أف ييتـ بدعكة الن ,أكقاتيـ في إقامتيا كترؾ البدع كا 
 .(ّ)فيذا مف أعظـ مجاالت الدعكة

 أتيت النبي  :قاؿ عف عدم بف حاتـ  :مثاؿ ,كىذا يحتاج إلى أسمكب التحذير مع العمـ

                                                
 .ْٖص: ,تأليؼ: أبك الحسف عمي بادحدح ,انظر: مقكمات الداعية الناجح (ُ)
 .ّٔٓص: ,تأليؼ: عبد الرحمف السعدم ,انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف (ِ)
 عنكاف: الدعكة إلى اهلل مكانتيا ككيفيتيا كثمرتيا  ,عبد العزيز بف باز تأليؼ: ,مجمة البحكث اإلسبلمية (ّ)

 .ُٗٓ, ص: ُّج:
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اتََّخُذوا َأْحَباَرُىْم َوُرْىَباَنُيْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن   :قال فسمعتو يقول ,وفي عنقي صميب من ذىب
أجل ولكن يحمون ليم ما حرم   :قال ,يا رسول الل إنيم لم يكونوا يعبدونيم :قمت :قال المَِّو 

 .(ُ) فتمك عبادتيم ليم ,ويحرمون عمييم ما أحل الل فيحرمونو ,الل فيستحمونو
مثؿ دعكة أىؿ      ,بيف ىذا الحديث أف الداعية قد يستخدـ أسمكب التحذير في حاالت  

 عف  :مثاؿ ,كقد يستخدـ الداعية أسمكب الرحمة كالمكدة في حاالت ,البدع  كالفرؽ الضالة
اًلؾو    النَّاُس َفَنَياُىْم النَِّبيُّ َجاَء َأْعرَاِبيّّ َفَباَل ِفي َطاِئَفِة اْلَمْسِجِد َفَزَجَرُه   :َقالَ   أىنىسى ٍبفى مى

كىذا الحديث يبيف مدل رحمة  ,(ِ) ِبَذُنوٍب ِمْن َماٍء َفُأْىِريَق َعَمْيوِ  َفَممَّا َقَضى َبْوَلُو َأَمَر النَِّبيُّ 
 لذا عمى الداعية أف يككف عالمان بحاؿ المدعك حتى يدعكه بالطريقة المناسبة ,بالمدعك  النبي

 .المصمحةكاستجابة لدكاعي 
 

  :أىم النتائج
ألنيا الكسيمة الكحيدة  ,في الدعكة األنبياء  ـ أحكج ما يككف إلى اتباع منيجالداعية المسم -ُ

 .لمنجاح
 .األمة اإلسبلمية, ىي الشاىدة عمى غيرىا مف األمـ يـك القيامة -ِ
صبلح غيرىا األمة اإلسبلمية -ّ  اهلل تعالى كتابمف  تممكوبما  ,قادرة عمى إصبلح نفسيا, كا 
كالتغيير كانت ىذه المنيجيات في اإلصبلح  ,كبالنظر كالتأمؿ في سكرة الشعراء .نبييا سنةك 

 .الدعكم كعمينا أف نمتزميا حتى نقـك بالدعكة ليذا الديف عمى أكمؿ كجو

 

 

  

                                                
 .َّٓٗرقـ:  ,ِٖٕص:  ,ٓج:  ,باب: سكرة التكبة ,كتاب: تفسير القرآف ,سنف الترمذم (ُ)
 .ُِْ( رقـ:َّٕ/ُ) ,باب: صب الماء عمى البكؿ في المسجد ,كتاب: الكضكء ,صحيح البخارم (ِ)
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 .السياسي في سورة الشعراءوالتغيير منيجيات اإلصالح  :المبحث الثالث

 :وفيو أربعة مطالب

 

 .وحدة الصف وعوامل النصر :المطمب األول

 

 .سياسة التضميل الظالمة :المطمب الثاني

 

 .قفّْ ىو الموَ تعالى سياسة االعتقاد بأن الل  :المطمب الثالث

 

 .من أساليب شياطين اإلنس :المطمب الرابع
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 .السياسي في سورة الشعراءوالتغيير منيجيات اإلصالح  :المبحث الثالث

أحاط  فكؿ مف ,كفرع مف فركعيا ,جزء مف الشريعة اإلسبلمية :السياسة العادلة ىي         
الشرعية  كفيمة بؿ السياسة  ,معيا إلى سياسة غيرىا جٍ لـ يحت ,عممان بمقاصد الشريعة ككضعيا

 كلكف ىناؾ مف ة ألخذ الحؽ مف الظالـ كالفاجرككفيم ,بتنظيـ شؤكف الببلد عمى أكمؿ كجو
فرأكا أف األمر ال  يستقيـ إال بإحداث  ,عنده تقصير في معرفة الشريعة اإلسبلمية مف السياسييف

فتكلد مف  ,فأحدثكا ليـ قكانيف سياسية ينتظـ بيا أمر العالـ ,شيء جديد عمى الشريعة اإلسبلمية
حداث ما أحدثكه مف أكضاع سياستيـ شر طكيؿ كفساد عريض ,تقصير أكلئؾ في الشريعة   .كا 
" فقد جاءىـ رسكؿ اهلل بخير الدنيا كاآلخرة بحذافيره كلـ يجعؿ اهلل بيـ :يقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل

كليذا ختـ اهلل بو ديكاف النبكة فمـ يجعؿ بعده رسكالن الستغناء األمة بو عمف  ,حاجة إلى أحد سكاه
أك إلى حقيقة  ,فكيؼ يظف أف شريعتو الكاممة المكممة محتاجة إلى سياسة خارجو عنيا ,سكاه

فيك كمف ظف  ,أك إلى معقكؿ خارج عنيا فمف ظف ذلؾ ,خارجو عنيا أك إلى قياس خارج عنيا
كليذا سكؼ نبيف  مف سكرة الشعراء بعضان مف  (ُ)أف بالناس حاجة إلى رسكؿ آخر بعده "

كمف األحاديث  ,مستدليف مف بعض اآليات مف السكرة ,السياسي كالتغيير منيجيات اإلصبلح
 .(ٗ :) اإلسراء  ِإنَّ َىَذا اْلُقْرآَن َيْيِدي ِلمَِّتي ِىَي َأْقَومُ   :قاؿ تعالى .النبكية كأقكاؿ العمماء

 .وحدة الصف من عوامل النصر :المطمب األول

إف مف أىداؼ الشريعة اإلسبلمية, كالدعكة المحمدية جمع كممة األمة كتكحيد صفكفيا   
بجمع   فقاـ النبي ,(َُّ :) آؿ عمراف َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميعًا َوال َتَفرَُّقوا  :قاؿ اهلل تعالى

كأىؿ اإليماف في كحدة عقيدتيـ كنظميـ  ,ىي راية التكحيد ,قبائؿ الجزيرة العربية تحت راية كاحدة
أمة متمٌيزة ال نظير ليـ بيف األمـ, كشريعتيـ ال يقتصر نفعيا عمى أٌمة اإلسبلـ, بؿ يشمؿ جميع 

كبيف أبناء ىذا الكطف كنككف أسكة حسنة لغيرنا  ,كبكحدة األمة نكثؽ الركابط بيف المسمميف ,األمـ
كتيضعؼ  ,ة المسمميف تجعؿ في قمب العدك رعبان كحدفإف  ,في سائر العالـ اإلسبلمي كغيره

 القكل اإلسبلمية فإف تكاتفت كؿ عمى الصعيد المحمي ف ,العسكرية شككتيـ ميما كانت إمكانياتيـ

 خطكة عظيمة نحكفإف ذلؾ يعتبر  المكر الغربي الصميبي كالصييكنيكغيرىا مف القكل لمكاجية 
                                                

 .ُٔٓص:  ,تأليؼ: ابف القيـ ,بدائع الفكائد (ُ)
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عادة الحقكؽ المسمكبة إلى المسمميف ,تحقيؽ النصر  .كا 

التي بعضان مف المناىج السياسية  ,أخبار السابقيف عمىقد بينت سكرة الشعراء استنادان ل  
كدحر كيد  ,الذم يقكد المسمميف إلى النصر كالتمكيف ,تساعد عمى نمك الفكر اإلسبلمي السميـ

َقاَل َربّْ ِإنّْي َأَخاُف َأْن   :قاؿ تعالى حكاية عف مكسى  :كمف ىذه اآليات ,المتربصيف
َوَلُيْم َعَميَّ َذْنٌب َفَأَخاُف َأْن  َوَيِضيُق َصْدِري َواَل َيْنَطِمُق ِلَساِني َفَأْرِسْل ِإَلى َىاُروَن  ُيَكذُّْبوِن 
يا رب إني أخاؼ أف ال  ,مجيبان ربو :قاؿ مكسى  :كالمعنى ,(ُْ-ُِ :)الشعراء َيْقُتُموِن 

كال أستطيع الحديث كيتمعثـ لساني  ,فأحزف كيضيؽ صدرم ,يصدقكا كبلمي بأني مرسؿ إلييـ
معيى يؤازرني كيعاضدني فأرسمو  ,كأقكل بيانان  ,نيكأخي ىاركف ىك أفصح لسانان م ,معيـ

كأخي ىاركف  ,القبطي ي ذلؾقتمكأني أخاؼ أف يقتمكني بسبب  ,كيشاركني في أمر تبميغ الرسالة
 ,مف أجؿ مكاجية القكل الظالمةكىذا التعاضد كىذه المؤازرة   ,(ُ)ليس عميو شيء فأرسمو معيى 

 :السابقة كمنياتنتج بعض المنيجيات مف اآليات  كمف ىذا المنطمؽ نس

 .سياسة وحدة الصف :المنيجية األولى

بناء  :األكؿ ,ببناء الدكلة اإلسبلمية في المدينة المنكرة عمى أصميف النبي  عتنىلقد ا  
كالتآخي مف مقكمات الدكلة الناجحة عسكريان  ,المؤاخاة بيف المسمميف :كالثاني ,المسجد النبكم

ا بالغنا  عتنىكليذا ا ,مف النكاحي ىاكسياسيان كاقتصاديان كاجتماعيان كغير  اإلسبلـي باإلصبلح اىتمامن
ةن فيما يتعمَّؽ ًبذىاًت بىٍيًف المسمميف, فكاف في حدٍّ ذاًتو مقصدنا مف مقاصده الكبرل جسَّد ىذا  كخاصَّ

, مع الصَّحابة الكراـ فحرص كؿَّ  اإلصبلحى النبيُّ  في كاقع حياتو, كًبيىٍدًيو القىٍكًليٍّ كالعىمىًميٍّ
رو كأذل عنيـ الحرًص عمى إيصاًؿ كؿٍّ  رى فنياىـ عف  نفعو حسيٍّ كمعنكمٍّ ليـ, كدفًع كؿٍّ ضى

عف كؿٍّ أسباب الخصكمة كالعداكة كالبغضاء كقىٍطًع  دعابتباالاالختبلؼ كالتَّفرُّؽ كالتَّشىتًُّت, كأىمىرىىـ 
لعىًطرىةي كذلؾ كمُّو فاضٍت بيا السُّنَّة النَّبكٌيةي ا ,دابًر اليجراف كالكفراف, بأنكاع شتَّى كطرؽو متنكٍّعة

كالمٍرءي عادىةن  (ِ)اآلمًر باالجتماًع كالًكفاؽً  كرأفةن بالخمؽ, كاستجابةن لمخالًؽ  رحمةن منو 
ًتو كأىؿ ًثقىًتو, فنبي  ,كيرجك اإلعانةى منيـ في مكاجية كؿ التحديات ,ليتقكل بيـ يستغيثي بخاصَّ

                                                
 .َُّص:  ,ُٗج:  ,انظر: التفسير المنير (ُ)
 .ُص:  ,تأليؼ: عثماف عيسى الجزائرم ,إصبلح ذات البيف في السنة النبكية انظر: (ِ)
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ليككف لو عكنان عمى  ,أف يرسؿ معو أخاه ىاركف يطمب مف ربو  عميو السبلـاهلل مكسى 
َقاَل َربّْ ِإنّْي َأَخاُف َأْن : عميو السبلـمكاجية الطاغية فرعكف, قاؿ اهلل تعالى حكايةن عف مكسى 

َوَلُيْم َعَميَّ َذْنٌب َفَأَخاُف َأْن  َوَيِضيُق َصْدِري َواَل َيْنَطِمُق ِلَساِني َفَأْرِسْل ِإَلى َىاُروَن  ُيَكذُّْبوِن 
مثؿ: أحدىـ  ,فقد تختمؼ كؿ الطاقات السياسية مف شخص آلخر (ُْ-ُِ)الشعراء:  َيْقُتُموِن 

في  كآخر ,كآخر في شؤكف الحرب ,يجيد الحديث في المؤتمرات كأحدىـ في عمـ االقتصاد
 ,قكل السياسية عمى طاكلة الحكـفإذا عمؿ الحاكـ عمى جمع كؿ ال ىا,كغير  السياسة الداخمية

يعمؿ عمى  ككؿ كأما إف تفرقت القكل السياسية ,كاف قد خطا خطكة عظيمة نحك النصر كالتمكيف
فتضعؼ القكل  ,كالبغضاء جة االختبلؼ كاالنشقاؽ كالعداكة ه كالنتيكآخر ينتقد ,حد معرفتو

ىاركف حتى يسد الخمؿ بأخيو كليذا استعاف مكسى  ,كؿ مخططاتو كيتمكف العدك مف تطبيؽ
َوَأِطيُعوا المََّو َوَرُسوَلُو َواَل َتَناَزُعوا َفَتْفَشُموا َوَتْذَىَب   :تعالى اهلل كىك مصداقان لقكؿ ,كتتكافأ القكل

اِبِرينَ  ال تختمفكا فتفترقكا كتختمؼ  :بمعنى ,(ْٔ :)األنفاؿ  ِريُحُكْم َواْصِبُروا ِإنَّ المََّو َمَع الصَّ
 .(ُ)فتضعفكا كتجبنكا عف جياد العدك ,  كتذىب  قكتكـ  ,قمكبكـ

" كال تغنى الكثرة شيئان مع االختبلؼ ألف االختبلؼ ال يككف فيو القكة :يقكؿ اإلماـ محمد أبك زىرة
 .(ِ)عمى العدك , كلكف يككف بأسيـ بينيـ شديدان , فحربيـ عمى أنفسيـ ال عمى أعدائيـ " 

 كتقسيـ ,فقامكا بسياسة االستعمار ,كالظمـ عمى قاعدة فرؽ تىسيدٍ كليذا اعتمد أىؿ الكفر  
ككـ نالكا مف  ,ألنيـ يعممكف أف قكة المسمميف في كحدة الصؼ ,الدكلة إلى دكيبلت صغيرة

 كصدؽ رسكؿ اهلل  ,اإلسبلـ كأىمو بيذه القاعدة الخبيثة , مما يحزف القمكب كيدمي العيكف
إلى كقتنا الحالي   كف منذ عيد النبي مكالمسم ,(ّ)  والفرقة عذابوالجماعة رحمة   :القائؿ

كبالتمسؾ بعقيدتيـ  ,لـ ينتصركا في حركبيـ بعد فضؿ اهلل تعالى إال بكحدة الصؼ المسمـ
 .السميمة

                                                
 .ٕٓٓص:  ,ُّج:  ,تفسير الطبرم انظر: (ُ)
 .َُّٗص:  ,ُج:  ,تأليؼ: محمد أبك زىرة ,زىرة التفاسير (ِ)
 حسنو األلباني.  ,ُِْٕٖرقـ:  ,ِٖٕص:  ,ْج: ,مسند أحمد (ّ)
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فيجب عمى الحاكـ المحافظة عمى  ,إف كحدة الصؼ المسمـ كاجب شرعي :الخبلصة        
 األمة اإلسبلمية ا السبيؿ الستعادة ىيبةألني ,كالتصدم لكؿ محاكلة لمتفرقة ,كحدة المسمميف

 .كاألمف مف مكر األعداء ,كمجدىا

 .مبدأ سياسة الشورى :المنيجية الثانية

مبدأ الشكرل في بناء السمطة كالمشاكرة في  ,إف مف أىـ المبادئ السياسية في اإلسبلـ 
 استعانة مكسى  ألف مف أسباب ,كاليدؼ كاحد ,أدائيا كىي عبلمة عمى أف المصمحة كاحدة

كالمشاركة في األمر تعني المشاكرة  ,كما في سكرة طو ,هأف يشاركو في أمر  بأخيو ىاركف 
أكثر الناس  كلقد كاف النبي كمو كىي تبميغ الرسالة لفرعكف كق ,كالمباحثة لتحقيؽ المصمحة

كغيرىا مف كالخندؽ, لممياجريف كاألنصار في غزكة بدر,  مثؿ مشاكرتو  , ألصحابو مشاكرة
في قكلو  , كمابالمشاكرة نبيو تعالى  اهلل أمر ,اهلل تعالىعند كىذا األدب النبكم مف الحاالت, 

كجعمو اهلل أدبان لسائر الممكؾ كاألمراء لما عمـ اهلل  ( ُٗٓ :)آؿ عمرافَوَشاِوْرُىْم ِفي اأْلَْمرِ  :تعالى
تعالى في المشاكرة مف حسف األدب مع الجميس كمساىمتو في األمكر فإف نفكس الجمساء 

لغنيان عف المشاكرة كلكنو  "إف كاف النبي  قاؿ الحسف البصرم: ,كالنصحاء كالكزراء تصمح عميو
 .(ُ)راد أف يستف بذلؾ الحكاـ بعده" أ

 ,إلييارغـ شدة الحاجة  ,كلكف في زماننا ىذا كاد مفيكـ الشكرل أف ينقرض مف سياسة الحكاـ 
مما أدل إلى  ,األمر لمحاكـ كحده :أم ,فكثير منيـ يعتمد عمى مبدأ الدكتاتكرية في السياسة

بسبب إلغاء مبدأ الشكرل بيف  ,كاىدار كثير مف المصالح ,كفقداف ىيبتيـتدىكر حاؿ المسمميف 
إلى استشارة مف ذكم األلباب  فيحتاج هألف الكماؿ هلل كحد ,يزؿ عقؿ الفرد كربما يضؿ فقد ,الكالة

 .األمكر لؤلمة اإلسبلمية مف أجؿ اعتماد أفضؿ ,كال سيما في األمر الجميؿ
لحمكؿ لممسائؿ بالشكرل كينتقي أفضؿ ا ,كالحاكـ الذم يستشير غيره يزداد برأيو رأيان            

المجتمع كتساعد الشكرل عمى ترابط  ,مف خبلؿ مقابمة اآلراء بعضيا ببعض كنقدىا كتمحيصيا
كتعمؿ  .إلحساسيـ بقيمتيـ في اتخاذ القرار ,كخاصة بيف أفراد الحككمة ,سبلمي كاتحادهاإل

                                                
 .ْٕص:  ,تأليؼ: محمد المكصمي الشافعي ,حسف السمكؾ الحافظ دكلة الممكؾ (ُ)
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مف قبمو  كعمى تطبيؽ سياسة المنيج النبكم كاألنبياء ,الشكرل عمى كسب رضى اهلل تعالى
 .ـً كٍ في الحي 

كنتائج فكره تحرزان مف إفشاء سره  ,كليذا ينبغي لمحاكـ أف ال يمضي األمكر بياجس رأيو  
كأىؿ األمانة كالتقى ممف قد حنكتيـ  ,كاالستعانة برأم غيره حتى يشاكر ذكم األحبلـ كالنيى

فإنو ربما كاف استبداده برأيو  ,كا عند مكارد األمكر حقائؽ مصادرىاالتجارب فارتضكا بيا كعرف
 .(ُ)في ضرر شعبو ان سبب

كتقكية الركابط بينيـ كما  ,فسياسة مبدأ الشكرل مف السبؿ التي تساعد عمى كحدة الصؼ المسمـ
 .لمكاجية الطاغية فرعكف بأخيو ىاركف  تقكل مكسى 

 .سياسة التضميل الظالمة :المطمب الثاني

ٍيتىو لمضَّبلؿ عف  ,التضميؿ كاإًلٍضبلؿي ًضدُّ اليداية كاإًلٍرشاد   يقاؿ أىٍضمىٍمت فبلنان ًإذا كىجَّ
مىؽى اهلل   ,مف منيج أصحاب السياسة الظالمة ,, كسياسة تضميؿ الحقائؽ(ِ)الطريؽ منذ خى

كىي تضميؿ فرعكف لقكمو  ,مف تمؾ السياسة ان كسكرة الشعراء بينت لنا نمكذج ,السمكات كاألرض
َقاَل ِلْمَمَْلِ   :قاؿ تعالى حكاية عف فرعكف ,عف الحقائؽ التي رأكىا مف مكسى كىاركف 

َقاُلوا َأْرِجْو  ُيِريُد َأْن ُيْخِرَجُكْم ِمْن َأْرِضُكْم ِبِسْحرِِه َفَماَذا تَْأُمُروَن  َحْوَلُو ِإنَّ َىَذا َلَساِحٌر َعِميٌم 
اٍر َعِميٍم  َوَأَخاُه َواْبَعْث ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن  َفُجِمَع السََّحَرُة ِلِميَقاِت َيْوٍم  َيْأُتوَك ِبُكلّْ َسحَّ

تحير فرعكف لما أبصر  :المعنى( ّٗ-ّْ:) الشعراء  َوِقيَل ِلمنَّاِس َىْل َأْنُتْم ُمْجَتِمُعونَ َمْعُمومٍ 
كحط عف منكبيو  ,كبقي ال يدرم أم طرفيو أطكؿ , حتى ذٌؿ عنو ذكر دعكل اإللييةاآليتيف  

كبمغت بو االستكانة لقكمو الذيف ىـ  ,, كارتعدت فرائصو , كانتفخ سحره خكفان كفرقان كبرياء الربكبية
يريد أف يخرج بني إسرائيؿ مف أرضكـ إلى الشاـ بقيره إياكـ  :كيقكؿ :ـكىك إلي ,بزعمو عبيده

كغمبتو عمى  ,أف طفؽ يؤامرىـ كيعترؼ ليـ بما حذر منو كأحٌس بو مف جية مكسى ,بالسحر
  , (ّ)فجعؿ العبيد آمريف كربيـ مأمكران لما استكلى عميو مف فرط الدىش كالحيرة ,ممكو كأرضو

                                                
 .ّٕص:  ,تأليؼ: أبك الحسف عمي بف حبيب الماكردم ,انظر: درر السمكؾ في سياسة الممكؾ (ُ)
 .َّٗص: ,ُُج:  ,تأليؼ: ابف منظكر ,انظر: لساف العرب (ِ)
 .ُّٕص:  ,ّج:  ,القاسـ الزمخشرم ي, تأليؼ: أبالكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿانظر:  (ّ)
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ِإنَّ َىُؤاَلِء  َفَأْرَسَل ِفْرَعْوُن ِفي اْلَمَداِئِن َحاِشِريَن   :لسكرةا في تعالى في مكضعو آخر اهلل كقاؿ
نَُّيْم َلَنا َلَغاِئُظوَن  َلِشْرِذَمٌة َقِميُموَن  نَّا َلَجِميٌع َحاِذُرونَ  َواِ   :كالمعنى ,(ٔٓ-ّٓ :الشعراء)  َواِ 

كعمـ بخركج بني إسرائيؿ , غاظو ذلؾ كاشتد غضبو عمى بني  ,أم فمما أصبح فرعكف كقكمو
كاستخدـ فرعكف  ,مف يحشر الجند كالنقباء كالحٌجاب إسرائيؿ , فأرسؿ سريعان في مدائف مصر

 .(ُ)أسمكب التعبئة المعنكية لتحريض قكمو عمى الخركج معو 
يريد أف  ,المدينةسرائيؿ كالقبط مف إ بنيبأنو سكؼ يخرج  ,لقد اتيـ فرعكف مكسى  

َوَقاَل   :تعالى اهلل كما قاؿ ,جاء ليفسد في األرض كأف مكسى  ,يظير كطنيتو كحبو لقكمة
ِض ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموَسى َوْلَيْدُع َربَُّو ِإنّْي َأَخاُف َأْن ُيَبدَّْل ِديَنُكْم َأْو َأْن ُيْظِيَر ِفي اأْلَرْ 

فتحمس القكـ كطمبكا مف فرعكف أف يييئ جيشان مف السحرة لمقضاء عمى  ,(ِٔ:) غافراْلَفَسادَ 
َفاْسَتَخفَّ َقْوَمُو َفَأَطاُعوُه ِإنَُّيْم َكاُنوا َقْوًما   :كصدؽ اهلل تعالى حيث قاؿ ,سحر مكسى

مف الكسائؿ التي تعتمد عمييا األمـ الظالمة  ,كسياسة التضميؿ ىذه ,(ْٓ :) الزخرؼ َفاِسِقينَ 
يتطرؽ الحديث حكؿ  كليذا ,الرأم العاـ كالقضاء عمى حقائؽ قد تذىب بمصالحيـ لكسب

 :عف سياسة التضميؿ لؤلمـ الظالمة كمنيا ,السياسي كالتغيير منيجيات اإلصبلح

  .التضميل بمقارنة اإلسالم بمفيوم اإلرىاب الغربي :المنيجية األولى

كعمى تغيير الصكرة  ,اإلسبلمي السمحلقد اجتمعت كؿ قكل الغرب عمى تشكيو التاريخ   
فنسبكا العنؼ كالرعب  ,كحتى ال يتأثركا باإلسبلـ ,المشرقة لممفيكـ اإلسبلمي مف نفكس الغربييف

كنشر الذعر الذم يحدث في العالـ إلى اإلسبلـ تحت مسمى  ,كالفساد ,كالتطرؼ ,كالقتؿ
 كليس مف تعاليـ المسمميف ,اإلسبلـال يعترؼ بو  كىذا اإلرىاب بالمفيكـ الغربي ,اإلرىاب
صريحة في نبذ كؿ صكر العنؼ كأشكاؿ اإلرىاب  ,ألف النصكص القرآنية كالحديثية ,كأخبلقيـ

  الديفعف الدفاع عف النفس ك  :بالمفيـك اإلسبلمي يعنيكاإلرىاب  ,بالمفيـك الغربي لئلرىاب
اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِىُبوَن ِبِو َعُدوَّ المَِّو َوَأِعدُّوا َلُيْم َما   :تعالى اهلل قاؿ كما

ُكمْ  كفكف أعداءكـ مف المشركيف في مكة :بمعنى(َٔ:) األنفاؿ َوَعُدوَّ ألنيـ  (ِ)كمشركي العرب ,تيخى

                                                
 .ُُٔص:  ,ُٗج: ,انظر: التفسير المنير (ُ)
 .ُٗٗص:  ,ّج:  ,تأليؼ: الشككاني ,انظر: فتح القدير (ِ)
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اجتمعكا  ,السياسية كاإلعبلمية كالفكرية كأجيزتيـكلكف الغرب  .كانكا يتربصكف لمنيؿ مف المسمميف
دكف كؿ الممؿ كالنحؿ , ليس  , كاإلسبلـكحدىـ باإلرىاب مف دكف كؿ البشر المسمميف تيمةعمى 

نما كيجد مف يحاكؿ تأصيؿ التيمةك  ,ىذا فحسب , بجعؿ عقيدة اإلسبلـ كشريعتو مصدران ا 
المسمـ الحؽ ىك مشركع  كأف, (ُ)ية لكي يثبتكا أف اإلسبلـ يربي كائنات بشرية إرىاب ,لئلرىاب

بعادىـ عنو حيف  كفي المقابؿ ,إرىابي جاىز لمقتؿ, كبيذا يتحقؽ ترىيب الناس مف اإلسبلـ كا 
, ل ال يقاؿ نفذىا ييكدم أك نصرانينفذىا ييكدم أك نصراني أك أم ديانةو أخر  ,تيرتكب جريمة

إرىابي  :أما حيف يككف المنفذ مسممان فيكصؼ اإلرىاب قرينان لو فيقاؿ ,كىتمر ,مثؿ  جرائـ شاركف
كىذا  ,كأف المقاكمة الفمسطينية إرىاب ,بؿ تجدىـ يطمقكف عمى السفاح شاركف رجؿ سبلـ ,مسمـ

 .(ِ)كتغيرىا الحقائؽ اإلسبلمية كمف أجؿ قمبسبلـ المشرقة اإل صكرةالتضميؿ مف أجؿ تشكيو 
  لمنيؿ مف اإلسبلـ كالمسمميف ,ىي كسيمة تستخدميا القكل الظالمةكسياسة التضميؿ ىذه   

  كأف اإلسبلـ يسمب الحريات ,كأف اإلسبلـ ىك الميعتًدم ,أماـ العالـ أنيـ ميعتىدىل عمييـ ىـإلظيار 
التخمص مف الديف  مف كالبد ,كأنيـ عمى الحؽ كاإلسبلـ عمى الباطؿ ,انتشر بمغة السيؼأنو ك 

 .لمنيؿ مف رسالة مكسى كىاركف  ,سة فرعكف مع قكمو لحشد اليمـمثؿ سيا ,اإلسبلمي

كاهلل تعالى أمر بالدخكؿ في الًسمـ  ,كالحؽ أف اإلسبلـ ىك ديف األمف كالسبلـ كاألخكة كالمحبة
ْمِم َفاْجَنْح َلَيا َوَتَوكَّْل َعَمى المَّوِ   :قاؿ تعالى ْن َجَنُحوا ِلمسَّ كنيى عف الفساد قاؿ  ,(ُٔ:)البقرةَواِ 

  النبيككاف ( ٕٕ :) القصص  َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد ِفي اأْلَْرِض ِإنَّ المََّو اَل ُيِحبُّ اْلُمْفِسِدينَ   :تعالى
  بعدـ البدء بالقتاؿ إال بعرض ثبلثة شركط  اإلسبلـ  أك الجزية ,يكصي قادة الجيش اإلسبلمي

َيا َرُسوَل المَِّو ُأَقاِتُمُيْم َحتَّى   :يكـ خيبر لما قاؿ ,كما قاؿ لعمي بف أبي طالب  ,أك القتاؿ
اْنُفْذ َعَمى ِرْسِمَك َحتَّى َتْنِزَل ِبَساَحِتِيْم ُثمَّ اْدُعُيْم ِإَلى صمى الل عميو وسمم َيُكوُنوا ِمْثَمَنا َفَقاَل 

ْساَلِم َوَأْخِبْرُىْم ِبَما َيِجُب  المَِّو أَلَْن َيْيِدَي المَُّو ِبَك َرُجاًل َواِحًدا َخْيٌر  َعَمْيِيْم ِمْن َحقّْ المَِّو ِفيِو َفوَ اإلِْ
 .ةه , كاألمثمة عمى ذلؾ كثير (ّ)  َلَك ِمْن َأْن َيُكوَن َلَك ُحْمُر النََّعمِ 

                                                
 .ٕص: , حسف بف إدريس عزكزم تأليؼ: ,قضايا اإلرىاب كالعنؼ كالتطرؼ في ميزاف القرآف كالسنة انظر: (ُ)
 ِص:  ,تأليؼ: سعد الشيراني ,أثر االنحراؼ االعتقادم عمى اإلرىاب العالمي الصييكنية انظر: (ِ)
 .ّٖٖٖرقـ:  ,َُُص:  ,ُّج: ,باب: غزكة خيبر ,كتاب: المغازم ,صحيح البخارم (ّ)
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ىك مف صنع الجماعات الغربية المتطرفة   ,إف أصؿ مصطمح اإلرىاب بالمفيكـ الغربي 
, (ُ)كككسكفا  ,في البكسنة كاليرسؾ أكاف ذلؾ سكاء ,التي قامت بعمميات إبادة جماعية لممسمميف

كصبرا  ,دير ياسيف :مثؿ ,كال يخفى عمى أحد مذابح أبناء القردة كالخنازير بحؽ الفمسطينييف
ىذا كمو أدل إلى زرع الحقد كالغؿ في نفكس  ,كغير ذلؾ , كالقدس,كالحـر اإلبراىيمي  تيبلاكش

كىذا  ,مما أدل إلى تنظيـ جماعات إسبلمية ترد عمى جرائـ الغرب كالييكد  كثير مف المسمميف
كما ضمؿ  ,التضميؿ الغربي لحقيقة اإلسبلـ أعطى لمغربييف صكرة أف اإلسبلـ ديف دمكم ال يرحـ

ًفول كمف أجؿ كسب الرأم العاـ ,كف لتغيير حقيقة ما جاء بو مكسى كىار   فرعكف قكمو  .صى
 

 .سياسة االستعمار لمنيل من اإلسالم والمسممين :المنيجية الثانية
كمف  لمقضاء عمى مكسى كىاركف  ,لقد حشد الطاغية فرعكف جيشان مف القبط  
قفد استخدمت األمـ  ,كالتاريخ يعيد نفسو ,أسمكب التضميؿ الذم استخدمو مع قكموب ,معيـ

القائمة لمقضاء عمى األمة اإلسبلمية  نفسو مكباألس كغيرىـ ,الييكدك  ,الظالمة مف الصميبييف
 .عمى كتاب اهلل كسنة نبيو محمد 

 ,كقؼ الفتكحات اإلسبلميةعف ك  ,النيؿ مف الديف اإلسبلميعف حينما عجزت األمـ الظالمة 
كؿ ل أساس أف القائـ عمى ,الفتعاؿ سياسة االستعمار ,كريان قامكا بتعبئة الناس معنكيان كفكريان كعس

لدكؿ األكركبية عمى ىذا التضميؿ قامت ابناءن , ك (ِ)دكلة أكركبية الحؽ في حماية حدكدىا 
الذم غزا ديارىـ  ,كالحؽ أف االستعمار قاـ بيدؼ القضاء عمى المد اإلسبلمي بسياسة االستعمار

   .كمف معو مكسى  فغاظيـ ذلؾ كما غاظ  فرعكفى 

تحت مظمة  ,في العالـ اإلسبلمي لقد اجتيد النصارل في فرض نصرانيتيـ بالقكة 
 كقؼ نمك المد اإلسبلمي في أرجاء المعمكرة ,ك يرجكف مف كراء ذلؾاالستعمار 

 (ّ)فحينما استكلت الدكؿ االستعمارية عمى ببلد المسمميف في القرنيف الماضييف

                                                
 .ُُ, ص: فيد بف إبراىيـ أبك العصارم تأليؼ: ,لمحات عف اإلرىاب في العصر الحاضر انظر: (ُ)
 .َُٕص:  ,ِج: ,تأليؼ: محمد رشيد رضا ,انظر: تفسير المنار (ِ)
 .ْْص:  ,تأليؼ: أبك بكر ,انظر: اإلسبلـ كخرافة السيؼ (ّ)



 

147 
 

أف الصراع السياسي يعتمد في حسمو عمى نتيجة الصراع الثقافي كالحضارم كاف  ,ككانت تدرؾ
  أك إضعافيا إلى أقصى درجة ممكنة ,ىـ االستعمار األكؿ القضاء عمى الحضارة اإلسبلمية

أنا ذاىب لسحؽ األمة الممعكنة, ألحارب الديانة فكاف مف نشيد جيكش االستعمار يقكؿ: 
 ., كأنَّا ليـ ذلؾ(ُ)ف بكؿ قكتيألمحكا القرآ , كاإلسبلمية

كانت تستكلي عمى البمد اإلسبلمي فتنشر الفساد   ,فكؿ دكلة مف الدكؿ االستعمارية األكركبية
يا  ب بالمغة الخاصةكتعتني  ,كتحارب المغة العربية ألنيا لغة القرآف الكريـ ,كتستنزؼ ثركتو

أك لتشكيؾ الناس , النصرانية لدخكؿ الناس ديانتيـ كىي نشر التعاليـ ,كاىتمكا بسياسة التبشير
كبيف االستعمار البغيض الذم  ,فبل مجاؿ إذف لممقارنة بيف الفتكحات اإلسبلمية  ,في اإلسبلـ

نما تدعك  يسمب الشعكب كؿ شيء, تمؾ الدعكة التي ال تكره أحدنا عمى الدخكؿ في ىذا الديف كا 
بلختيار, كلذلؾ ما إف يدخؿ الناس في اإلسبلـ حتى الناس إليو كتترؾ ليـ الحرية الكاممة ل
كاإلسبلـ ىك ديف السبلـ, السبلـ مع اهلل كالسبلـ مع  ,يتمسككا بو, كيستميتكا في الدفاع عنو

 .(ِ)الناس جميعان 

فحكـ اإلسبلـ بحقائقو كحضارتو كأمتو  ىك ,الضحية الكحيدة لسياسة االستعمار الظالمة لقد كاف
كالبداكة كسٌممت ىذه األنظمة قادكا األمة نحك التخمؼ كالرجعية كعصر االنغبلؽ  ,فك الببلد عمماني

 .(ّ)الخيانة  بسبؽ إصرار في ,الماسكنيةالعممانية ببلد المسمميف إلي الييكدية 

 :أىم النتائج

الذم  ,لمنيؿ مف الديف اإلسبلمي ,فسياسة األمـ الظالمة كاحدة ,إٍف تىغىيَّر الزماف كاألفراد -ُ
 . كأتـ تبميغ الرسالة نبي الرحمة محمد , دعت إليو األنبياء

 النيؿ مفمف األنظمة الظالمة  كلف تتمكف ,إلى قياـ الساعة باؽو  الصراع بيف الحؽ كالباطؿ -ِ
 .الديف اإلسبلمي ميما حاكلكا كخططكا

                                                
 .ْْص:  ,اإلسبلـ كخرافة السيؼانظر:  (ُ)
 .ِِٗص:  ,تأليؼ: عماد الديف خميؿ ,انظر: قالكا عف اإلسبلـ (ِ)
تأليؼ: عبد اهلل بف عبد الرحمف  ,اإلسبلمية ضد األفكار اليدامةانظر: أثر اإليماف في تحصيف األمة  (ّ)

 .ِٓص:  ,الجربكع
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 .ىو الموفق تعالى أن اللاالعتقاد  سياسة :المطمب الثالث

كأمرىا جسيـ كلخطرىا جاءت األحاديث في  ,عظيـ ك خطره  ًحمؿه شاؽٌّ إف الكالية  
ُقْمُت َيا َرُسوَل المَِّو َأاَل َتْسَتْعِمُمِني َقاَل َفَضَرَب   :قاؿ التغميظ في شأنيا كما ثبت عف أبي ذر

نََّيا  نََّيا َيْوَم اْلِقَياَمِة ِخْزٌي َوَنَداَمٌة ِإالَّ ِبَيِدِه َعَمى َمْنِكِبي ُثمَّ َقاَل َيا َأَبا َذرٍّ ِإنََّك َضِعيٌف َواِ  َأَماَنُة َواِ 
, كلذلؾ ينبغي عمى الكالي أف يكثر مف طمب (ُ)  َمْن َأَخَذَىا ِبَحقَّْيا َوَأدَّى الَِّذي َعَمْيِو ِفيَيا

كما قاؿ نبي  ,وبيف الناس إال بتكفيق ألف اإلنساف ال يكفؽ في الحكـ بالعدؿ ,العكف مف اهلل تعالى
ْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِبالمَِّو َعَمْيِو َتَوكَّْمُت   :لقكمو اهلل شعيب  ِإْن ُأِريُد ِإالَّ اإلِْ
َلْيِو ُأِنيُب  ف نبي اهلل إبراىيـ  ,( ٖٖ :) ىكد َواِ  يطمب العكف مف اهلل تعالى  كما في قكلو  كا 

اِلِحيَن   : تعالى  حكاية عف ابراىيـ َواْجَعْل ِلي ِلَساَن  َربّْ َىْب ِلي ُحْكًما َوأَْلِحْقِني ِبالصَّ
 (ٖٓ-ّٖ :) الشعراء  َواْجَعْمِني ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيمِ  ِصْدٍق ِفي اآْلِخِريَن 

 يجعمو كأف ,كقيؿ المب ,العمـ ,سأؿ اهلل أف يعطيو مع النبكة أف إبراىيـ  :كالمعنى  
كذلؾ الحكـ ما ىك كماؿ القكة النظرية بؿ المراد مف  :كقيؿ ,مف الصالحيف في الدنيا كاآلخرة

ككماؿ القكة العممية , كذلؾ بأف يككف عامبلن بالخير فإف كماؿ اإلنساف أف يعػرؼ  ,بإدراؾ الحؽ
  (ِ)ػاف نبيان لـ يطػمب النبكة ألنػو ك فنبي اهلل إبراىيـ  ,الحؽ لذاتػو , كالخير ألجؿ العمؿ بػو

مف الحبلؿ كالحراـ  كاألحكاـ  ,كلكنو طمب مف اهلل تعالى أف يعينو عمى معرفة حدكده كأحكامو
ييذكر بو في الدنيا بتكفيقو لمعمؿ الصالح  كييقتدل  مف بعده كأف يجعؿ لو ذكرنا جميبلن  ,بيف األناـ

فإذا أطمؽ  ,كىك خبلؼ الفاسد ,القائـ بحقكؽ الٌمو كحقكؽ عباده :كالصالح ىك.(ّ)بو في الخير
الذم أصمح جميع أمره, فمـ يكف فيو شيء مف الفساد, فاستكت سريرتو كعبلنيتو, كأقكالو  فيك

 .(ْ)كأعمالو عمى ما يرضى ربو, كىذا يتناكؿ النبييف كمف دكنيـ
 السريرة فيماكصالح  ,كاف حريصان عمى أف يككف صالح السيرة بيف الناس ,فنبي اهلل إبراىيـ 

 .بينو  كبيف اهلل  تعالى

                                                
 .َّْْرقـ: ,ّْٕص:  ,ٗج:  ,باب: كراىة اإلمارة بغير ضركرة ,كتاب: اإلمارة ,صحيح مسمـ (ُ)
 .ْٖٔص:  ,ُُج:  ,تأليؼ: فخر الديف الرازم ,مفاتيح الغيبانظر:  (ِ)
 .ُْٕص:  ,ٔج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ّ)
 َٓص: ,تأليؼ: ابف تيمية ,األكسط اإليمافانظر:  (ْ)
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 .سياسة طمب العون من الل تعالى لعمل الخير :المنيجية األولى

كاألمانة  بؿ  ,كالعمـ ,القكة :مثؿ ,مف الكالي أف يككف لديو كؿ متطمبات الكالية ىفى كتى ال يي   
كي يكفقو لعمؿ كؿ ما ىك خير كصبلح   ,ينبغي عميو أف يكثر مف المجكء إلى اهلل تعالى

كىك: أف يشعر بقمبو أنو محتاج إلى اهلل تعالى في كؿ أمر  ,كسائر الرعية ,لئلسبلـ كالمسمميف
ًكؿ إلى نفسو ًكؿ إلى ضعؼ كعجز ,كأنو إف كي كال معيف لمعبد عمى مصالح دينو كدنياه إال  ,فقد كي

كما  ,فيك المخذكؿ حؽ اهلل تعالى, لـ يعنو اهلل , فمف أعانو اهلل فيك المعاف, كمف فرط فياهلل 
 َىْب ِلي ُحْكًما َوَأْلِحْقِنيَربّْ  :حكاية عف ابراىيـ قاؿ تعالى:   ىك حاؿ نبي اهلل إبراىيـ 

اِلِحينَ   (ٖٓ-ِٖ الشعراء:) َواْجَعْمِني ِمْن َوَرَثِة َجنَِّة النَِّعيمِ ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآْلِخِرينَ  ليَواْجَعْل ِبالصَّ
كيغفمكف عف اهلل  ,قضاء مصالح شعكبيـالعكف مف دكؿ الغرب ل يطمب مف كلكف ىناؾ مف الكالة

فإذا كاف الؽ لمعباد كأفعاليـ غيره تعالي , ألنو ال خكقد نييينا عف االستعانة بغير اهلل  ,تعالى
عميو فكيؼ يجكز أف يطمب إال بما أقدره اهلل تعالي  ,المخمكؽ ال يقدر عمي جمب المصمحة لنفسو

ف كانت المصمحة جاءت مف مخمكؽ مثمو فبلبد أف يعمـ  اإلعانة مف غيره عمى مصمحة غيره, كا 
يا ُغالم إنيّْ   :قاؿ البف عباس  كما بيف ذلؾ نبي اهلل محمد  ,أنيا بتكفيؽ اهلل تعالى

ذا استعنت  ُأعممك كممات احفظ الل يحفظك احفظ الل تجده ُتجاىك إذا سألت فاسأل الل وا 
فاستعن بالل واعمم أن األمة لو اجتمعت عمى أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء قد كتبو 

 عميك رفعت الل لك ولو اجتمعوا عمى أن يضروك بشيء لم يضروك إال بشيء قد كتبو الل
 .(ُ)  األقالم وجفت الصحف

كأف يكفقو لعمؿ الخير البد لو أف يحافظ عمى حدكد  ,كالحاكـ الذم يريد أف يحفظو اهلل مف الزلؿ
  تباع اليكل, كال يمكف أف يصمح حاؿ ىذه األمة إال بما صمح بو أكليااكأف يجتنب  ,اهلل تعالى

باألىٍمًر  فىًإفَّ اهلل أىٍصمىحى األىٍرضى برىسيكًلًو  كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل:" ًديًنًو كى كى
نىيىى عىفٍ   بالتٍَّكًحيدً  الىفىًة رىسيكًلًو  كى دى كيؿَّ  فىسىاًدىىا بالشٍٍّرًؾ بًو كمخى كمىٍف تىدىبَّرى أىٍحكىاؿى العىالىـً كىجى

بىبلءو  ,صىبلحو في األىٍرضً  ًفٍتنىةو كى كيؿَّ شىرٍّ في العىالىـً كى طىاعىةي رىسيكًلًو  كى فىسىبىبيوي تىٍكًحيدي اهلل كىًعبىادىتيوي كى
؛ فىسىبىبيوي مخالىفىةي الرَّسيكًؿ  تىٍسميًط عىديكٍّ كىغيًر ذلؾى قىٍحطو كى مىٍف تىدىبَّرى ىىذىا  كى كىالدَّعكةي إلى غيًر اهلل كى

                                                
قاؿ    ُِٔٓرقـ: ,ْٔٔص:  ,ْج:  ,ٗٓباب:  ,كتاب: صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع ,سنف الترمذم (ُ)

 الترمذم: حسف صحيح.
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ؽَّ التَّدىبًُّر كجدى  ًة نىٍفًسوً  ىذىا األمرى  حى اصَّ ٍكؿى كىال قيكَّةى  ,كىذىًلؾى في خى ا كىال حى ٍيًرًه عيميكمنا كىخيصيكصن في غى كى
كال  فبل ينتظر نصران  لـ يعمؿ الحاكـ عمى إصبلح أفراد األمة بجميع أطيافيا فإذا ,(ُ)«ًباهللإال 
ىك طاعة اهلل تعالى ؽ لعمؿ الخير فجماع التكفي كقيران  ,ذلةن  كال تمكينان , بؿ لف يزداد إال رفعةن 

 كأمر رسكلو  ,سببو مخالفة أمر اهلل تعالىفكأما نشر الفساد بيف أفراد األمة  ,كطاعة رسكلو 
ه إلى أنفسنا فمنصمحيا كليعمؿ كؿُّ فردو منَّا األعداء منَّا مردُّ  ا كتمكُّفى ا كضعفنى إفَّ انيزامنى  كالحؽ

 :حيث قاؿ كصدؽ اهلل تعالى ,الصَّبلح تجعمو معتزًّا بدينو كبربٍّوعمى البمكغ بنفسو إلى درجة مف 
  ِْإنَّ المََّو اَل ُيَغيُّْر َما ِبَقْوٍم َحتَّى ُيَغيُّْروا َما ِبَأْنُفِسِيم  الرعد (: ُُ ). 
ك العناية إلى إصبلح النُّفكس كتيذيبيا كتنقيتيا  ,فيجب عمى الحاكـ إف أراد التكفيؽ لعمؿ الخير 

مف شكائبيا كشركرىا, حتَّى تسعد األمَّة بأفرادو صالحيف كمتَّصفيف بالصَّبلح الَّذم أراده اهلل 
كأما الصَّبلح المستمد مف  ,, أف يحافظ عمى طاعة اهلل تعالى كطاعة رسكلو كرسكلو 

ك أذىاف البشر, فمآلو إلى الذلة كاليبلؾ  كسخط اهلل  نظريَّات العممانييف , كمف أفكار الغرب
 .(ِ)كالناس   اهلل كرسكؿعميو, كسخط 

 .الصدقالتزام  سياسة :المنيجية الثانية

كاهلل تعالى أثنى عمى الصادقيف كرغب  ,مؽ الصدؽ مف أعظـ مقكمات الديف كالدنياإف خي  
َأيَُّيا الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع َيا   :فقاؿ تعالى ,المؤمنيف أف يككنكا مف أىؿ الصدؽ

اِدِقينَ  الكذب اليبلؾ  كنبي اهلل كفي  ,ريؽ يؤدم إلى النجاة, كالصدؽ ط(ُُٗ :) التكبة الصَّ
عمى أف يككف مف الكالة الصادقيف   ان بؿ كاف حريص ,قكمات الحكـبطمب م لـ يكتؼً  ابراىيـ 

َواْجَعْل ِلي  , كما قاؿ اهلل تعالى حكايةن عنو:كأف يككف حسف السيرة لمف جاء بعده ,مع أمتيـ
عميو أف  ,كالحاكـ الذم يريد أف يككف محؿ ثقة الناس لو,(ْٖ-) الشعراء ِلَساَن ِصْدٍق ِفي اآْلِخِرينَ 

كحتى مع المشركيف في  ,مع أمتو ىذا حاؿ نبي اهلل محمد , دؽ في أقكالو كأعمالويمتـز الص
 .(ّ)حتى بعد أف كاجييـ بالدعكة  ,مكة كاف يتصؼ بالصادؽ األميف ككاف أمينان عمى كدائعيـ

                                                
 .ِٓص:  ,ُٓج:  ,تأليؼ: ابف تيمية ,مجمكع الفتاكلالمستدرؾ عمى  (ُ)
 .ْص:  ,تأليؼ: تكفيؽ عمركني حفظو اهلل ,بإصبلح النفكسالنصر منكط انظر:  (ِ)
تأليؼ: محمد بف عمر بحرؽ الحضرمي  ,حدائؽ األنكار كمطالع األسرار في سيرة النبي المختارانظر:  (ّ)

 .ُُٗص:  ,الشافعي
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كخاصةن عمى الرئاسة  كيؤدكف  ,لكف في ىذا الزماف ترل السياسييف يتنافسكف مف أجؿ المناصب
كال في  ,ثـ بعد ذلؾ ال يصدقكف في القكؿ ,اليميف الدستكرم عمى أف يككف مخمصان لدينو كلكطنو

قاؿ  :قىاؿى  ىريرة أبي  عف ,كسخط الناس ,يـيمعفي سخط اهلل تعالى  ان فيككف ىذا سبب ,العمؿ
ُمَعاِوَيَة َواَل َيْنُظُر ِإَلْيِيْم  َواَل ُيَزكّْيِيْم َقاَل َأُبو َثاَلَثٌة اَل ُيَكمُّْمُيْم المَُّو َيْوَم اْلِقَياَمةِ  : رىسيكؿي المًَّو 

َوَلُيْم َعَذاٌب أَِليٌم َشْيٌخ زَاٍن َوَمِمٌك َكذَّاٌب َوَعاِئٌل ُمْسَتْكِبٌر 
فيذا صنؼ مف الحكاـ ال يعرفكف  ,(ُ)

 ,يك الذم يبدأ كاليتو باالىتماـ بالصدؽفكأما الحاكـ الصادؽ  ,قيمة الصدؽ لذلؾ لـ ييتمكا بو
غداة مبايعتو  بكر الصديؽ  يأبما كاف مف حاؿ  :ذلؾ ؿامثك  ,يوإعانتو عماس عمى كحث الن

كلست بخيركـ  فإف , أييا الناس فإني قد كليت عميكـ " أما بعد :, حيث قاؿخميفة لممسمميف
ف أسأأحسنت فأعينكني   .(ِ)كالكذب خيانة  :, الصدؽ أمانةت فقكمكني, كا 

 
في حياتو الدنيا كبعد مماتو   ,حسنان بيف الناسإف صدؽ الحاكـ مع شعبو يجعؿ لو ذكران  

 ,الخمفاء الراشديف  :ذلؾ ؿامثك  ,ا زاؿ ذكرىـ بيف الناس إلى اآلفم صادؽو  فكـ مف حاكـو 
 :فإنو لـ يكف ألحد مف بني أمية كبني مركاف مثؿ ,عمر بف عبد العزيز رحمو اهلل الخميفة نيـمك 

 ألنو كاف عادالن تقيان كريمان حسف السيرة ,إال لو كال يثني إال عميو مدحو كمحمدتو كال ييدعى
فيذه الدنيا بقية دكؿ المتقدميف الذيف  ,غيرىـ كثير ككـ مف حاكـ مات ذكره بسبب كذبوك 

 (ّ)كصاركا تذكاران لمناس يذكر كؿ إنساف بفعمو ,ثـ مضكا كانقضكا ,يانتممكك 
ٍبًد  ,كييكتب عند اهلل مف الصادقيف ,خير كـ مع شعبو يكفقو اهلل لكؿكبصدؽ الحا   عىٍف عى

ٍف النًَّبيٍّ  المَّوً  نَّ  : قىاؿى  , عى نَّ اْلِبرَّ َيْيِدي ِإَلى اْلَجنَِّة َواِ  ْدَق َيْيِدي ِإَلى اْلِبرّْ َواِ   ِإنَّ الصّْ
نَّ اْلَكِذَب َيْيِدي ِإَلى الرَُّجَل  نَّ اْلُفُجوَر َيْيِدي ِإَلى النَّاِر َلَيْصُدُق َحتَّى َيُكوَن ِصدّْيًقا َواِ  اْلُفُجوِر َواِ 

نَّ الرَُّجَل َلَيْكِذُب َحتَّى ُيْكَتَب ِعْنَد المَِّو َكذَّاًبا  .(ْ)  َواِ 
 

                                                
ـٍ المَّوي باب:  ,صحيح مسمـ: كتاب: اإليماف (ُ) ثىًة الًَّذيفى الى ييكىمٍّمييي ةً بىيىاًف الثَّبلى  .ُٔٓ( رقـ:  ِٕٗ/ُ, )يىٍكـى اٍلًقيىامى
 .ِٖص:  ,ٔج:  ,تأليؼ: عبد الممؾ ابف ىشاـ ,انظر: السيرة النبكية (ِ)
 .ِْ, ص:أبك حامد الغزالي تأليؼ: ,انظر: التبر المسبكؾ في نصيحة الممكؾ (ّ)
{  ,كتاب: األدب ,صحيح البخارم (ْ) اًدًقيفى كيكنيكا مىعى الصَّ باب: قىٍكًؿ المًَّو تىعىالىى: } يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

 .ِٗٔٓرقـ:  ,ْٓص: ,ُٗج: ,(ُُٗ)التكبة:
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 .من أساليب شياطين اإلنس :المطمب الرابع

مف أجؿ إضبلؿ الناس   ,بيف شياطيف اإلنس كالجف ان ف اهلل تعالى أف ىناؾ ترابطبيَّ   
ْنِس َواْلِجنّْ ُيوِحي َبْعُضُيْم   :قاؿ تعالى ,كنشر الفساد َوَكَذِلَك َجَعْمَنا ِلُكلّْ َنِبيٍّ َعُدوِّا َشَياِطيَن اإلِْ

ه كما مف ك سعكا ليفسدك فما مف طريؽ خير إال  ,( ُُِ :) األنعاـ  ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا
أتباعيـ عمى شاكمتيـ  كما لمحؽ أتباع  كلكفَّ  ,كىناؾ أتباع ليـ مف الناس .زينكه طريؽ شر إال
كمف السكر التي بينت لنا بعضان مف  ,كأما المؤمف فميس لمشيطاف عميو سبيؿه  ,فجرة ك فسدة

قاؿ اهلل , يتطرؽ الحديث حكؿ أساليب شياطيف اإلنسسكؼ ك  ,الشعراء أساليب الشياطيف سكرةي 
ُل الشََّياِطيُن  :تعالى ُل َعَمى ُكلّْ َأفَّاٍك َأِثيٍم  َىْل أَُنبُّْئُكْم َعَمى َمْن َتَنزَّ ُيْمُقوَن السَّْمَع  َتَنزَّ

إف الشياطيف ينزلكف عمى مف يشاكميـ  :كالمعنى ,( ِِّ-ُِِ :) الشعراءَوَأْكَثُرُىْم َكاِذُبوَن 
 .(ُ)ي أفعالو كىك األفاؾ األثيـكعمى الفاجر الفاسؽ ف كيشابييـ مف الكياف الكذبة؛

 .أكلياء الشيطاف ,سكؼ يتطرؽ الحديث حكؿ منيجية ,اآليات السابقة إلىكاستنادان 

 .سياسة التخطيط لمنيل من اإلسالم :منيجية

اإلسبلـ عف التأثير  , كاف جؿُّ ىميا إبعادى  كأفكاره   العصكر األخيرة  دعكاته  ظيرت في  
ة كالحكـ كالسمطة ,المباشر في  حياة الناس العامَّة كألجؿ ردٍّ ما  ,فرادلؤل, كفي الحياة الخاصَّ

عدـ جدكل اإلسبلـ في المعالجات الحياتية   :, عفاألعداء أصحاب األساليب الجديدة أشاعو
مع عدكىـ القديـ مف الييكد  :فاتفؽ أعداء األمس ,قصكره عف مبلحقة التطكر الحياتيك 

النصارل عمى  جميع, كىذا يفسر لنا اتٍّفاؽ كىـ المسممكف ,لمتنكيؿ بالعدك المشترؾ ,النصارل
 ؿ كمحافظيف, جميكرييف  كديمقراطييف  كعما :مف ,نصرة الييكد , فميما تبدلت األحزاب الحاكمة

كىذا  ,(ِ)دكلة الييكد مـ يختمفكا عمى قرارات التقسيـ  كاالعتراؼ حيف إعبلفف, كحتى الشيكعييف
كألف الشيطاف ال يستطيع  ,المسمميففي لمنيؿ مف العدك المشترؾ المتمثؿ يدؿ عمى كحدة اليدؼ 

فقاـ شياطيف  ,ألنو في منعة منو لتمسكو بمنيج اهلل ,أف يقترب ممف يتمسؾ باهلل تعالى كبمنيجو
ممف  ,األفكار اليدامةبتصيد أىؿ األىكاء كالشيكات كأصحاب  ,اإلنس مف الييكد كالنصارل

                                                
 .ُِٕص:  ,ٔج: ,تفسير ابف كثير انظر: (ُ)
 -ِ, ص:محمد محركس األعظمي تأليؼ: ,الشىٍخصيَّةي اإلٍسبلميَّة كمكقعيا اليـك بيف النظـ كالعقائد انظر: (ِ)

ِٖ. 
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  ـ اإلسبلـ كعقيدة اإليماف باهلل بغية ىد ,ينتسبكف إلى اإلسبلـ لكي يمالكىـ الخطط كالتعاليـ
كف في كؿ ذلؾ مصالح شياطيف كىـ يخدم .اد كنشر الكفر كالفساد في األرضكدعـ قضية اإللح

أف يفصمكا  ,كما يحاكؿ شياطيف اإلنس كالجف .(ُ), مقابؿ أجر يدفع ليـ مف دماء أمتيـاإلنس
كأف يكقعكا العداكة بينيـ مف أجؿ أف يتمكف األشرار مف قيادة األمة  ,بيف الناس كبيف عممائيـ

 .إلى اليبلؾ ىذا ما يريدكنو , كىذه دسائسيـ  كىذه شركرىـ
 

يف عمى إفساد عفاؼ المسمم ,لقد تكالب شياطيف اإلنس كالجف مف الييكد كالنصارل 
مف أجؿ إفساد المجتمع المسمـ  ,كبدعكتيا إلى التبرج كالسفكر ,كأخبلقيـ بإفساد المرأة المسممة

كلكف خيب اهلل آماليـ  ممف ينتسبكف لئلسبلـكجندكا لمقياـ بيذه المؤامرة مف شياطيف اإلنس 
مؿ األخرل تطمع في لجعؿ المً  ان سببفكاف ضعؼ الشخصية اإلسبلمية  ,كأحبط اهلل سعييـ

كال يخفى عمينا محاكلة أعداء اإلسبلـ مف الضغط عمى  ,السيطرة عمى نشر األفكار اليدامة
التي  ,غزة العالـ اإلسبلمي كمنيا حككمة اإلسبلمية في ات التي انبثقت عف الحركاتالحككم

 ,مف أجؿ االعتراؼ بدكلة الكياف الصييكني الغاصب يمارس جميع القكل شتى صنكؼ الضغط
ألف العناية اإلليية  ,مـ يستطيعكا تحقيؽ مرادىـف ,ال تتصؼ بصفة األفاؾ األثيـكألف الحككمة 

 .أقكل مف كؿ المؤامرات ميما أتقنكا حبكيا

كيستمد قكتو بتمسكو  ,أماـ المؤامرات التي يحدثيا أعداء اإلسبلـ إف المسمـ الصادؽ قكمٌّ   
ِعَباِدي َلْيَس َلَك َعَمْيِيْم ُسْمَطاٌن ِإالَّ َمِن ِإنَّ   :ؿ تعالىاق ,منيج اهلل تعالى كبسنة نبيو محمد ب

الذيف قدرت ليـ  اليداية, فبل سبيؿ لؾ عمييـ, كال  :كالمعنى ,(ِْ :الحجر)  اتََّبَعَك ِمَن اْلَغاِوينَ 
ف في يف عف طريؽ الحٌؽ الكاقعكيالغا إنما سبيمؾ عمى الذيف اتبعكؾ مف كصكؿ لؾ إلييـ,

 .(ِ)الضبلؿ
       

 

                                                
 .ُِٗص:  ,تأليؼ: عبد الرحمف حسف حبٌنكة الميداني ,انظر: ًصرىاعي مىعى المىبلًحدىة (ُ)
 .ّْص:  ,ُْج:  ,انظر: تفسير ابف كثير (ِ)
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  :النتائج أىم

مف  أكاف كما مف مشكمة إال كحميا مكجكد سكاء ,ما مف عمـ إال كالقرآف الكريـ لو فيو شأفه  -ُ
 .القرآف الكريـ أك مف السنة الشريفة

 ,حينما كانت القيادة لمقرآف الكريـ كلمسنة المطيرة  كانت األمة محفكظة بحفظ اهلل تعالى -ِ
ليذا ينبغي أف يككف  ,الظالمة كانت األمة في ذيؿ األمـكلما كانت القيادة لمقكانييف الكضعية 

ألنيا المكممة  ,ثـ السنة النبكية الشريفة ,القرآف الكريـ ىك المرجعية األكلى لممسمميف كافة
 .كالشارحة لمعاني القرآف الكريـ
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 اخلامتة
حسانو كأشكره عمى تكفيقو كامتنانو كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال  ,الحمد هلل عمى فضمو كا 

لو الممؾ كلو الحمد يحي كيميت كىك حي ال يمكت بيده الخير كىك عمى كؿ شيء  ,شريؾ لو
صمى اهلل عميو  ,كأشيد أف محمدان عبد اهلل كرسكلو صاحب الخمؽ العظيـ الصادؽ األميف ,قدير

 .كعمى آلو كصحبو كسمـ تسميمان كثيران 

العقائدم كالدعكم كالتغيير منيجيات اإلصبلح  الستنباط بعض ,استطعتلقد اجتيدت ما 
فيدؼ الباحث ىك البحث عف اإلصبلح كالتغيير مف خبلؿ القرآف الكريـ فما كاف مف  ,كالسياسي

الشيطاف كاهلل أسأؿ مف أك زلؿو أك نسياف فمف نفسي ك  أو كما كاف مف خط ,صكاب فمف اهلل كحده
 .أف يتجاكز عني

كالكقكؼ عمى ما فييا مف منيجيات متنكعة  ,اسة لسكرتي الفرقاف كالشعراءمف خبلؿ ىذه الدر 
 :خرج الباحث بالنتائج كالتكصيات اآلتية

 :أواًل النتائج

فاليدؼ مف بعث جميع  ,اإلصبلح كالتغيير رسالة إف رسالة السماء كدعكة األنبياء ىي -ُ
كلف تستقيـ أحكاليـ  ,ه ال شريؾ لوكىدايتيـ لعبادة اهلل كحد ,الرسؿ ىك إنقاذ الناس مف الضبلؿ

 .إال بتطبيؽ شرع اهلل الذم ىك رسالة اإلصبلح األكلى

كما يتركو مف أثر في  ,كافة مياديف الحياة االت اإلصبلح كالتغيير لتشمؿتتعدد كتتنكع مج -ِ
 .دليؿ عمى أىمية اإلصبلح في الحياة ,حياة األفراد كاألسر كالمجتمعات

تغيير  َـّ كمف ثى  ,كسمككي ,كخمقي ,س فيعالج ما فييا مف خمؿ فكرمالتغيير يبدأ بالنف -ّ
 .المجتمعات

األساليب المتاحة مف  جميعباستخداـ  ,تنكع األسمكب القرآني مف أجؿ اإلصبلح كالتغيير -ْ
 .سكاء كانت ظاىرة  أك غيبية ,الترغيب كالترىيب
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كعمك  عف الرغبات الشخصية كالفردية تغيير بحاجة إلى صبر كتضحية كتخؿٍّ اإلصبلح كال -ٓ
 .مصمحة الجماعة

كرسكلو صمى عمى مراد اهلل  ,األمة اإلسبلمية بحاجة إلي فيـ منيج القرآف الكريـ الصحيح -ٔ
 .اهلل عميو كسمـ

 كالقدرة عمى إتقاف  ,إف اهلل تعالى لو القدرة التامة عمى خمؽ األشياء المختمفة كالمضادة -ٕ
 .كىك دليؿ عمى كحدانيتو بالعبادة ,كتنظيمو الخمؽ

 .يؤدم إلى خضكع اإلنساف لمكاله سبحانو كتعالى ,التفكر في ممككت اهلل تعالى -ٖ

لى الخضكع كالتكاضع كاالنكسار, كما  ,النعـ مف اهلل كحده -ٗ  كىذا يدعك إلى شكر المينًعـ كا 
 .يدعك إلى التكاضع كليف الجانب  لمفقراء كالمساكيف

فيك فقير أماـ اهلل تعالى كال  ,كميما ممؾ كتممؾ ,اإلنساف مف المعرفة كالعمـ ميما كصؿ -َُ
  .جؿ قدرتو وغنى لو عن

أك يبتدع فييا عبادات ما  ,أكامر اهلل تعالى ال يجكز لممسمـ أف يتياكف أك يتكاسؿ عنيا -ُُ
 .أنزؿ اهلل بيا مف سمطاف

 .تودعك يجد الداعي مف صعكبات في طريؽ  ماعمى ك  ,كجكب الصبر عمى الدعكة -ُِ

 .أشد مف حاجتيـ إلى الطعاـ كالشراب ,حاجة الناس إلى الداعية اإلسبلمي في ىذا الزماف -ُّ

 .ناىيؾ عف رزؽ غيرىـ دليؿ عمى افتقارىـ ,إثبات عجز المخمكقيف عف تكفير رزقيـ -ُْ

 .الذم يستحقكف كلك بعد حيف كاالنتقاـ منيـ بالعذاب ,بياف أف مصير الظالميف اليبلؾ -ُٓ

نما يجعؿ غايتو ما عند  ,الداعية الناجح ىك الذم ال يتخذ ممذات الدنيا غاية في دعكتو -ُٔ كا 
 .اهلل تعالى

ألف صبلح  ,كالخمؽ الرفيع ,ينبغي لممسمميف أف يختاركا الحاكـ صاحب العقيدة السميمة -ُٕ
 .الراعي ىك صبلح لمرعية
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ككفيمة ألخذ الحؽ  ,الشرعية كفيمة بتنظيـ شؤكف الببلد عمى أكمؿ كجوبياف أف السياسة  -ُٖ
 .مف الظالـ  كالفاجر

فيجب عمى الحاكـ المحافظة عمى كحدة  ,بياف أف كحدة الصؼ المسمـ كاجب شرعي -ُٗ
   كمجدىا ألنيا السبيؿ الستعادة ىيبة األمة اإلسبلمية ,كالتصدم لكؿ محاكلة لمتفرقة ,المسمميف
 .ف مكر األعداءكاألمف م

كليس ديف القتؿ كالتخكيؼ كاإلرىاب كما  ,اإلسبلـ ىك ديف األمف كالسبلـ كاألخكة كالمحبة -َِ
 .يدعي الغرب

 .التوصيات :ثانياً 

 الذم ال مفر لو مف لقياه. ,في السر كالعمف كفي المنشط كالمكره ,أكصي بتقكل اهلل تعالى-ٔ

ألنيما الطريؽ الكحيد  ,كبسنة الحبيب محمد  ,قكالن كتدبران كعمبلن  ,التمسؾ بكتاب اهلل تعالى -ِ
 .لمنيصرة كلمًعزة

 .بأف يبدأ كؿ فرد بإصبلح نفسو ,ضركرة إصبلح النفس البشرية -ّ

 .ألف اإلصبلح ىك منقذ البشرية مف الضبلؿ ,السعي في اإلصبلح في كؿ مياديف الحياة -ْ

 .دكف إفراط أك تفريط ,اهلل تعالى مراعاة أحكاؿ الناس في الدعكة إلى -ٓ

كتطبيؽ ىذا األسمكب عمى مستكل الفرد  ,االستفادة مف أسمكب القرآف الكريـ في التربية -ٔ
 .فيك مف أنجح األساليب المؤثرة في النفس ,كالبيت كاألسرة كالمدرسة

 

فإف كاف ىناؾ مف خطئو      ,كفي النياية لقد اجتيدت حتى أيبرز ىذه الرسالة في أجمؿ صكرة    
كالحمد هلل  ,كأسأؿ اهلل أف يغفر لي كيتكب عمىَّ إنو ىك التكاب الرحيـ ,أك زلؿو أك نسياف فمني

 .رب العالميف
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 هلخص الرسالة
كالصبلة كالسبلـ عمى المبعكث رحمة لمعالميف سيدنا محمد كعمى آلو , الحمد هلل رب العالميف

 كصحبو أجمعيف أما بعد:

 كلمرسكؿ محمد ,محكر سكرة الفرقاف كاف يدكر حكؿ الرد عمى المكذبيف لمقرآف الكريـإف ف
 ككاف محكر سكرة الشعراء لبياف مصير المكذبيف السابقيف لمرسؿ ,باألدلة كالبراىيف الككنية

لمنيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي الفرقاف  ,تناكؿ الباحث ىذه الرسالة  دراسة مكضكعية
, اصطبلحان لغةن ك  ,كالتغيير تحدث الباحث في البداية عف حقيقة المنيج كاإلصبلح, كقد كالشعراء

 .مف مكاف نزكليما كعدد اآليات ,ذكر الباحث ما ينبغي ذكره عف السكرتيفكقد 

 كما بعدىما , كالشعراء( كمناسبة ما قبميمابيف الباحث كجو المناسبة بيف السكرتيف )الفرقافثـ 
في سكرة الفرقاف  ,العقائدم كالدعكم كالسياسي ,يات اإلصبلح كالتغييرأبرز الباحث منيج

كفي كؿ مطمب يستنبط  منيجيات لئلصبلح  ,مطالب إلى, كقسـ الباحث كؿ مبحث كالشعراء
ففي منيجيات سكرة الفرقاف العقائدم كانت  ,مستنبطة مف معاني اآليات المختارة ,كالتغيير

ثبات اإليماف باليكـ اآلخر ,الىإلثبات تكحيد اهلل تع ,المنيجيات  ,كبياف النعـ مف اهلل كحده ,كا 
كما ينبغ لمداعية  ,بينت المنيجيات ضركرة الصبر عمى الدعكة ,كفي الجانب الدعكم ,كغير ذلؾ

كاستخداـ الكسيمة المناسبة في الدعكة كفي الجانب  ,كالتصدم لممشككيف ,كالعمـ ,مف التكاضع
 ,كمفيكـ السياسة العادلة كالظالمة كبعض مف األمثمة ,حقيقة الكافريف ,السياسي بينت المنيجيات

كانت المنيجيات  ,ككذلؾ في سكرة الشعراء, كأىمية اإلماـ العادؿ في المجتمع المسمـ كغير ذلؾ
 ,حقيقة الكالء كالبراء ,فكانت المنيجيات العقائدية مف السكرة تبيف ,متممة لما في سكرة الفرقاف

كفي الجانب  ,كلرسكلو كلممسمميف ,كبياف العزة هلل تعالى ,مـ تجاه نعـ اهلل تعالىكما عمى المس
ما عمى الداعي مف إخبلص في الدعكة ك الزىد لما في  ,جاءت المنيجيات لتبيف لنا ,الدعكم

الحث  ,كفي المنيجيات السياسية بينت السكرة ,كاالىتماـ بدعكة القربيف ,كالشجاعة ,أيدم الناس
كبياف بعضان مف المؤامرات لنيؿ مف اإلسبلـ  ,كالحث عمى الشكرل ,الصؼ المسمـعمى كحدة 
التي تكصؿ إلييا  ,كأما الخاتمة فقد اشتممت عمى أىـ النتائج كالتكصيات كغير ذلؾ. ,كالمسمميف
 .الباحث
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ABESTRACT 

Praise be to Allah, Lord of the Worlds, and prayers and peace envoy to 

the mercy to the worlds prophet Muhammad and his family and 

companions: 

The axis of Al-Furqan was about to respond to the rejecters of the Koran, 

and the Prophet Muhammad, evidence and proof cosmic, and was the 

focus of Surat poets to show the fate of those who denied the former to 

the apostles the researcher of this letter objective study, the 

methodologies of reform and change in the Koranic Criterion and poets, 

has talked a researcher at the beginning of the fact curriculum reform and change, 

language and idiomatically, researcher has said what needs to be said about two 

soorahs, from Nzulhma place and the number of verses. 

Then the researcher face appropriate between two soorahs (Criterion, and poets) and 

appropriate what before them and beyond most prominent researcher 

methodologies reform and change, ideological and advocacy and 

political, in the Al-Furqan, poets, and department researcher each Study 

to the demands, and every requirement devise methodologies for reform 

and change, derived from the meaning of selected verses, In 

methodologies Al-Furqan ideological Methodologies, to prove the 

Oneness of God Almighty, and demonstrate faith in the Last Day, and the 

statement of the graces of God alone, and so on, and in the side of the 

case, showed methodologies need patience to call, and what should the 

preacher of humility, and science, and to address the skeptics, and the use 

of appropriate means of advocacy and political side showed 

methodologies, the fact unbelievers, and the concept of politics fair and 

unfair and some of the examples, and the importance of just Imam in the 

Muslim community and so on, as well as in Surat poets, was 

methodologies complement to the Al-Furqan, was methodologies 

ideological than Sura turns out, the fact Loyalty and Enmity, and for a 

Muslim to God Almighty, and a statement Glory to God Almighty, His 

Prophet and the Muslims, and in the side of the case, came methodologies to show us, 

what the calling of sincerity in advocating and asceticism as in the hands of the 

people, and courage, and attention invitation Alqrbin, and political 

methodologies showed Sura, urging Muslim unity, and urge the Shura 

Council, and the statement of some of the plots to discredit Islam and 

Muslims, and so on. The conclusion included the main findings and 

recommendations, which the researcher  
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 .فهرس اآليات القرآنية :أولا 
 الصفحة رقميا اآلية م

 سورة البقرة
ُ  ًمىى المَّو كٍَّؿ عى تىكى ٍمـً فىاٍجنىٍح لىيىا كى كا ًلمسَّ نىحي ٍف جى  ُْٓ ُٔ ....كىاً 

ِ   ـٍ ًإلىوه كىاًحده الى ًإلىوى ًإالَّ ىيكى الرٍَّحمىفي لىييكي ـي كىاً   ْٓ ُّٔ الرًَّحي
ّ  ـٍ ًقبىؿى اٍلمىٍشًرًؽ كىاٍلمىٍغًربً  اٍلًبرَّ  لىٍيسى لُّكا كيجيكىىكي  َْ ُٕٕ ...أىٍف تيكى

 سورة آل عمران
ْ ًميعان كىال تىفىرَّقيكا ٍبًؿ المًَّو جى  ُّٗ َُّ .....كىاٍعتىًصميكا ًبحى

ٓ كشىاًكًرىيـ فًي األمر..... ُٓٗ ٖٕ-ُّٕ 

 سورة النساء
ٔ فنا كىًثيرنا ديكا ًفيًو اٍخًتبلى ٍيًر المًَّو لىكىجى لىٍك كىافى ًمٍف ًعٍنًد غى  َٖ ِٖ كى

ٕ  ٍيره ٍمحي خى ا كىالصُّ ٍمحن ا بىٍينىييمىا صي  ْ ُِٖ ....أىٍف ييٍصًمحى

 سورة المائدة
ٖ ا ًمٍنيىاجن ـٍ ًشٍرعىةن كى عىٍمنىا ًمٍنكي  ُُٔ-ِ ْٖ ...ًلكيؿٍّ جى

ٗ  إليؾ مف ربؾبمغ ما أنزؿ.... 
ُُّ-ُِٕ 
ُُِ-ُّٓ 

ا أيٍنًزؿى ًإلىٍيوً  َُ مى لىٍك كىانيكا ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىالنًَّبيٍّ كى  َُِ ُٖ ....كى

 سورة األنعام
ُُ  ـٍ الى ييكىذٍّبيكنىؾى ـي ًإنَّوي لىيىٍحزينيؾى الًَّذم يىقيكليكفى فىًإنَّيي  ٖٕ ّّ ...قىٍد نىٍعمى

ُِ كا فىمىمَّا تَّى نىسيكا مىا ذيكٍّري ـٍ أىٍبكىابى كيؿٍّ شىٍيءو حى مىٍيًي  ََُ ْْ ًبًو فىتىٍحنىا عى

ُّ  ًميفى ًإالَّ ميبىشًٍّريفى ا نيٍرًسؿي اٍلميٍرسى مى ٍنًذًريفى كى مي  ّٕ ْٖ فىمىٍف آمىفى كىأىٍصمىحى  كى

ُْ  ـي  أيكلىًئؾى الًَّذيفى ىىدىل المَّوي  َُُ َٗ .....اٍقتىًدهٍ  فىًبييدىاىي

ُٓ  ٍٍّنًس كىاٍلًجف عىٍمنىا ًلكيؿٍّ نىًبيٍّ عىديكًّا شىيىاًطيفى اإٍلً كىذىًلؾى جى  ُِٓ ُُِ ...كى
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 سورة األعراف
ُٔ   ٍمؽي كىاأٍلىٍمري تىبىارىؾى المَّوي رىبُّ اٍلعىالىًميفى  ّٖ ْٓ ....أىالى لىوي اٍلخى
ُٕ  ًحيىا...كىالى تيٍفًسديكا ًفي اأٍلىٍرًض بىٍعدى  ْ ٔٓ ًإٍصبلى

ُٖ ...ـ ـٍ جى  ْٕ ُٖٓ قيميىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنٍّي رىسيكؿي المًَّو ًإلىٍيكي

 سورة األنفال
ُٗ ... تىٍذىىبى ميكا كى  ُُْ ْٔ كىأىًطيعيكا المَّوى كىرىسيكلىوي كىالى تىنىازىعيكا فىتىٍفشى

َِ  ـٍ يىؾي تَّى ذىًلؾى ًبأىفَّ المَّوى لى مىى قىٍكـو حى  ٔ ّٓ ...ميغىيٍّرنا ًنٍعمىةن أىٍنعىمىيىا عى

ُِ ...ٍيًؿ ًمٍف ًربىاًط اٍلخى ـٍ مىا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو كى  ُْْ َٔ كىأىًعدُّكا لىيي

 سورة التوبة
ِِ  اآٍلًخرً  ًباٍليىٍكـً قىاًتميكا الًَّذيفى الى ييٍؤًمنيكفى ًبالمًَّو كىالى.... ِٗ ُْ 

ِّ ....رى سىيٍّئنا ا كىآخى اًلحن مىطيكا عىمىبلن صى  ْ َُِ خى

ِْ ... اًدًقيفى كيكنيكا مىعى الصَّ  َُٓ ُُٗ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اتَّقيكا المَّوى كى

ِٓ ...مىٍيًو مىا عىف ـٍ عىًزيزه عى ـٍ رىسيكؿه ًمٍف أىٍنفيًسكي اءىكي  ُّٔ ُِٖ لىقىٍد جى

 سورة يونس
ِٔ  ؽٍّ ًإالَّ الضَّبلؿي اذىا بىٍعدى اٍلحى  ٕٔ ِّ فىمى

 سورة ىود
ِٕ ...مىا تىٍكًفيًقي ًإالَّ ًبالمًَّو ا اٍستىطىٍعتي كى حى مى ٍصبلى  ُْٖ ٖٖ ًإٍف أيًريدي ًإالَّ اإٍلً

ِٖ .....ذى اٍلقيرىل كىًىيى ظىاًلمىةه بٍّؾى ًإذىا أىخى كىذىًلؾى أىٍخذي رى  ٖٔ َُِ كى

ِٗ  ًّكيبل ...كى ا نيثىبٍّتي ًبًو فيؤىادىؾى مىٍيؾى ًمٍف أىٍنبىاًء الرُّسيًؿ مى  ُِٔ َُِ نىقيصُّ عى

 سورة يوسف
َّ  ًزىاًئًف األىٍرض مىى خى ًميـه  اٍجعىٍمًني عى ًفيظه عى  ٕٗ ٓٓ ...ًإنٍّي حى

ُّ ....مىى بىًصيرىةو  ُُٔ َُٖ قيٍؿ ىىًذًه سىًبيًمي أىٍدعيك ًإلىى المًَّو عى

 سورة الرعد
ِّ  ٍا ًبأىٍنفيًسًيـ كا مى تَّى ييغىيٍّري    َُٓ-ٕ-ٓ ُُ ..ًإفَّ المَّوى الى ييغىيٍّري مىا ًبقىٍكـو حى

ّّ  ًـي اٍلًكتىاب مىٍف ًعٍندىهي ًعٍم ـٍ كى بىٍينىكي  ِٖ ّْ قيٍؿ كىفىى ًبالمًَّو شىًييدنا بىٍيًني كى
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 سورة إبراىيم
ّْ  ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى اًت ًإلىى النُّكًر..الر ًكتىابه أىٍنزى  ْٔ ُ ًلتيٍخًرجى النَّاسى ًمفى الظُّميمى

 سورة الحجر

ّٓ ... اًفظيكفى نَّا لىوي لىحى ٍلنىا الذٍٍّكرى كىاً   ٗ ًإنَّا نىٍحفي نىزَّ
َٕ-ِٕ-

 ج

ّٔ ..... ـٍ سيٍمطىافه مىٍيًي  ُّٓ ِْ ًإفَّ ًعبىاًدم لىٍيسى لىؾى عى

ّٕ ... ا تيٍؤمىري  ُّٓ ْٗ فىاٍصدىٍع ًبمى

 سورة النحل
ّٖ .... ا ييعىمٍّميوي بىشىره ـٍ يىقيكليكفى ًإنَّمى ـي أىنَّيي لىقىٍد نىٍعمى  ْْ َُّ كى

ّٗ  ًسىنىة بٍّؾى ًباٍلًحٍكمىًة كىاٍلمىٍكًعظىًة الحى  َُِ-ُٔ ُِٓ ...اٍدعي ًإلىى سىًبيًؿ رى

 سورة اإلسراء
َْ  ـي....ًإفَّ ىىذىا اٍلقيٍرآفى يىٍيًدم ًلمًَّتي ًىيى  ُّٗ ٗ أىٍقكى

ُْ  ٍغميكلىةن ًإلىى عينيًقؾى  ْٖ ِٗ .....كىالى تىٍجعىٍؿ يىدىؾى مى

ِْ  ًكح يىٍسأىليكنىؾى عىًف الرُّ بٍّي كى كحي ًمٍف أىٍمًر رى  ِٖ ٖٓ .....قيًؿ الرُّ

ّْ قيًؿ اٍدعيكا المَّوى أىًك اٍدعيكا الرٍَّحمىفى أىيًّا مىا تىٍدعيكا... َُُ ّٔ 

 سورة طو
ْْ ًزيرنا ًمٍف أىٍىًمي  ٕٖ ِٗ كىاٍجعىٍؿ ًلي كى

ْٓ  ًف اتَّبىعى  ّّ ُِّ ىيدىامى فىبلى يىًضؿُّ كىالى يىٍشقىى فىمى

ْٔ ....ٍنكنا ٍف ًذٍكًرم فىًإفَّ لىوي مىًعيشىةن ضى أٍعرىضى عى  ّّ ُِْ كمف ى

 سورة األنبياء
ْٕ  ٍمنىا ًمٍف قىٍبًمؾى ًمٍف رىسيكؿو ا أىٍرسى مى ..كى  ُُٔ ِٓ ًإالَّ نيكًحي ًإلىٍيًو أىنَّوي الى ًإلىوى ًإالَّ

 سورة الحج
ْٖ .. ا يىٍدعيكفى ًمٍف ديكًنًو ىيكى اٍلبىاًطؿي ؽُّ كىأىفَّ مى  ّٗ ِٔ ذلؾ ًبأىفَّ المَّوى ىيكى اٍلحى

 سورة النور
ْٗ .... ـٍ أىٍنبىاءي مىا كىانيكا ًبًو يىٍستىٍيًزئيكفى  ِِ ٔ فىسىيىٍأًتيًي

َٓ  َّا ًفيأىالى ًإف  ُٗ ْٔ ...السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضً  ًلمًَّو مى
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 سورة الفرقان

ُٓ ٍبًدًه ًليىكيكفى ًلٍمعىالىًميفى نىًذيرنا مىى عى  ُ تىبىارىؾى الًَّذم نىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عى
ُْ-ُٕ-
ِِ-ْٕ 

ِٓ  ٍـ لى ...الًَّذم لىوي ميٍمؾي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى ـٍ لى لىدنا كى  ِ يىتًَّخٍذ كى
ُٕ-ُٗ-
َّ-ِِ-

ّٖ 

ّٓ  ًذيكا ًمٍف ديكًنو ... كىاتَّخى ـٍ ييٍخمىقيكفى كىالى  َْ-ّٓ ّ آًليىةن الى يىٍخميقيكفى شىٍيئنا كىىي

ْٓ ....انىوي كا ًإٍف ىىذىا ًإالَّ ًإٍفؾه اٍفتىرىاهي كىأىعى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري  ٕٕ-ْٓ ْ كى

ٓٓ  قىاليكا ًليفى اٍكتىتىبىيىا فىًييى تيٍممىى...كى  ٕٕ-ْٓ ٓ أىسىاًطيري اأٍلىكَّ

ٓٔ ....ـي السٍّرَّ ًفي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض لىوي الًَّذم يىٍعمى  ٔ قيٍؿ أىٍنزى
ْٓ-ٕٕ-

ٕٓ 

ٕٓ ...يىٍمًشي ًفي اأٍلىٍسكىاًؽ ـى كى قىاليكا مىاًؿ ىىذىا الرَّسيكًؿ يىٍأكيؿي الطَّعىا  ٕ كى
ُٖ-ْٕ-

ُٖ 

ٖٓ ...نَّةه يىٍأكيؿي ًمٍنيىا  ْٕ-ُٖ ٖ أىٍك ييٍمقىى ًإلىٍيًو كىٍنزه أىٍك تىكيكفي لىوي جى

ٓٗ  مُّكا فىبلى يىٍستىًطيعيكفى سىًبيبلن بيكا لىؾى اأٍلىٍمثىاؿى فىضى رى  ٗ اٍنظيٍر كىٍيؼى ضى
ُٖ-ٖٔ-

ْٕ 

َٔ  ًة كىأىٍعتىٍدنىا ًلمىٍف كىذَّبى  ُُ ًبالسَّاعىًة سىًعيرنابىٍؿ كىذَّبيكا ًبالسَّاعى
ُٖ-ُْ-

ّٖ 

ُٔ ًفيرنا ـٍ ًمٍف مىكىافو بىًعيدو سىًمعيكا لىيىا تىغىيُّظنا كىزى  ُِ ًإذىا رىأىٍتيي
ُٖ-ُْ-

ّٖ 

ِٔ ًنيفى دىعىٍكا ىينىاًلؾى ثيبيكرنا يٍّقنا ميقىرَّ ذىا أيٍلقيكا ًمٍنيىا مىكىاننا ضى  ُّ كىاً 
ُٖ-ُْ-

ّٖ 

ّٔ  ثيبيكرنا كىاًحدنا كىاٍدعيكا ثيبيكرنا كىًثيرنا الى تىٍدعيكا اٍليىٍكـى ُْ 
ُٖ-ُْ-

ّٖ 

ْٔ  ٍمًد الًَّتي كيًعدى نَّةي اٍلخي ـٍ جى ٍيره أى  ُْ ُٓ كىانىٍت... اٍلميتَّقيكفى  قيٍؿ أىذىًلؾى خى

ٔٓ ... بٍّؾى مىى رى اًلًديفى كىافى عى ا يىشىاءيكفى خى ـٍ ًفييىا مى  ُْ ُٔ لىيي

ٔٔ  يىٍكـى ...كى مىا يىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف المًَّو فىيىقيكؿي ـٍ كى  ُْ-ُٗ ُٕ يىٍحشيريىي

ٕٔ .... ـٍ ًميفى ًإالَّ ًإنَّيي ٍمنىا قىٍبمىؾى ًمفى اٍلميٍرسى ا أىٍرسى مى -َٕ-ُٔ َِ كى
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ٔٗ 

ٖٔ  قىاؿى الًَّذيفى مىٍينىا... الى يىٍرجيكفى كى  ِْ ُِ ًلقىاءىنىا لىٍكالى أيٍنًزؿى عى

ٔٗ  يىٍكـى.... ًئذو ًلٍمميٍجًرًميفى ًئكىةى الى بيٍشرىل يىٍكمى ٍكفى اٍلمىبلى  ِْ ِِ يىرى

َٕ ٍنثيكرنا عىٍمنىاهي ىىبىاءن مى ًمميكا ًمٍف عىمىؿو فىجى قىًدٍمنىا ًإلىى مىا عى  ِْ-ُٕ ِّ كى

ُٕ  ٍيره ميٍستىقىرًّا كىأىٍحسىفي مىًقيبلن ًئذو خى نًَّة يىٍكمى ابي اٍلجى  ِْ-ُٕ ِْ أىٍصحى

ِٕ  ًئكىةي تىٍنًزيبلن نيزٍّؿى اٍلمىبلى يىٍكـى تىشىقَّؽي السَّمىاءي ًباٍلغىمىاـً كى  ِْ-ُٕ ِٓ كى

ّٕ مىى اٍلكىاًفًريفى عىًسيرنا كىافى يىٍكمنا عى ؽُّ ًلمرٍَّحمىًف كى ًئذو اٍلحى  ِْ-ُٕ ِٔ اٍلميٍمؾي يىٍكمى

ْٕ  ُّيىٍكـى يىعىض ... كى ٍذتي مىى يىدىٍيًو يىقيكؿي يىا لىٍيتىًني اتَّخى ـي عى  ٕٖ-ٖٓ ِٕ الظَّاًل

ٕٓ  ًميبلن ننا خى ـٍ أىتًَّخٍذ فيبلى ٍيمىتىى لىٍيتىًني لى  ِٖ يىا كى
ٖٓ-ْٖ-
ٖٕ-ٖٖ 

ٕٔ  ًًف الذٍٍّكر مًَّني عى .... لىقىٍد أىضى كىافى الشٍَّيطىافي اءىًني كى  ٕٖ-ٖٓ ِٗ بىٍعدى ًإٍذ جى

ٕٕ  قىاؿى الرَّسيكؿي .... كى ذيكا ىىذىا اٍلقيٍرآفى  َّ يىا رىبٍّ ًإفَّ قىٍكًمي اتَّخى
ْٓ-ْٖ-

ِٔ 

ٕٖ ...كىفىى عىٍمنىا ًلكيؿٍّ نىًبيٍّ عىديكًّا ًمفى اٍلميٍجًرًميفى كى كىذىًلؾى جى  ِٔ-ْٓ ُّ كى

ٕٗ  ٍممىةن مىٍيًو اٍلقيٍرآفي جي كا لىٍكالى نيزٍّؿى عى قىاؿى الًَّذيفى كىفىري  ِّ كىاًحدىةن  كى
ُٖ-ْٓ-

َٕ 

َٖ  تٍَّمنىاهي تىٍرًتيبلن  ّّ كىذىًلؾى ًلنيثىبٍّتى ًبًو فيؤىادىؾى كىرى
ُٖ-ْٓ-
ٖٔ-َٕ 

ُٖ  لىقىٍد آتىٍينىا عىٍمنىاكى ًزيرنا ميكسىى اٍلًكتىابى كىجى كفى كى اهي ىىاري  ُٕ ّٓ مىعىوي أىخى

ِٖ  ـٍ تىٍدًميرنافىقيٍمنىا اٍذىىبىا ًإلىى اٍلقىٍكـً الًَّذيفى  ُٕ ّٔ كىذَّبيكا ًبآيىاًتنىا فىدىمٍَّرنىاىي

ّٖ ..... ـٍ ٍقنىاىي قىٍكـى نيكحو لىمَّا كىذَّبيكا الرُّسيؿى أىٍغرى  ُٕ ّٕ كى

ْٖ كننا بىٍيفى ذىًلؾى كىًثيرنا قيري ابى الرَّسٍّ كى ثىميكدى كىأىٍصحى ادنا كى  ُٕ ّٖ كىعى

ٖٓ  ٍبنىا لىوي رى كيبلًّ ضى كيبلًّ تىبٍَّرنىا تىٍتًبيرنا اأٍلىٍمثىاؿى كى  ُٕ-ٖٔ ّٗ كى

ٖٔ  ًمىى اٍلقىٍريىًة الًَّتي أيٍمًطرىٍت مىطىرى السٍَّكء لىقىٍد أىتىٍكا عى  ُٕ َْ كى

ٖٕ ....كنا أىىىذىا ذىا رىأىٍكؾى ًإٍف يىتًَّخذيكنىؾى ًإالَّ ىيزي  ُٕ ُْ كىاً 

ٖٖ  بىٍرنىا....ًإٍف كىادى لىييًضمُّنىا عىٍف  ُٕ ِْ آًليىًتنىا لىٍكالى أىٍف صى
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ٖٗ ..عىمىوي سىاًكننا لىٍك شىاءى لىجى بٍّؾى كىٍيؼى مىدَّ الظٍّؿَّ كى ـٍ تىرى ًإلىى رى  ُٓ ْٓ أىلى

َٗ ا يىًسيرنا  ُٓ ْٔ ثيَـّ قىبىٍضنىاهي ًإلىٍينىا قىٍبضن

ُٗ  ـي المٍَّيؿى ًلبىاسنا عىؿى لىكي ....كىىيكى الًَّذم جى  ُٓ ْٕ كىالنٍَّكـى

ِٗ ...ٍلنىا ًتًو كىأىٍنزى يىاحى بيٍشرنا بىٍيفى يىدىٍم رىٍحمى  ُٓ ْٖ كىىيكى الًَّذم أىٍرسىؿى الرٍّ

ّٗ ...مىٍقنىا نيٍسًقيىوي ًممَّا خى ٍيتنا كى  ُٓ ْٗ ًلنيٍحًييى ًبًو بىٍمدىةن مى

ْٗ  كا ـٍ ًليىذَّكَّري ٍفنىاهي بىٍينىيي رَّ لىقىٍد صى  ُٓ َٓ فىأىبىى أىٍكثىري النَّاًس...كى

ٗٓ  لىٍك ًشٍئنىا لىبىعىٍثنىا ًفي كيؿٍّ قىٍريىةو نىًذيرنا  ُٓ ُٓ كى

ٗٔ ـٍ ًبًو ًجيىادنا كىًبيرنا اًىٍدىي  ُٓ ِٓ فىبلى تيًطًع اٍلكىاًفًريفى كىجى

ٕٗ ... ٍيًف ىىذىا عىٍذبه فيرىاته  ُٓ ّٓ كىىيكى الًَّذم مىرىجى اٍلبىٍحرى

ٖٗ ...عىمىوي نىسىبنا اًء بىشىرنا فىجى مىؽى ًمفى اٍلمى  ُٓ ْٓ كىىيكى الًَّذم خى

ٗٗ  ٍرُّىيـ يىٍعبيديكفى ًمٍف ديكًف المًَّو مىا الى يىٍنفىعيييـٍ كىالى يىضي  ُٓ ٓٓ .....كى

ََُ  ٍكَّؿ تىكى ٍمًدًه... كى سىبٍٍّح ًبحى يٍّ الًَّذم الى يىميكتي كى مىى اٍلحى  ّٔ ٖٓ عى

َُُ .... ا بىٍينىييمىا ًفي ًستًَّة أىيَّاـو مى مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كى  ّٖ-ّٔ ٗٓ الًَّذم خى

َُِ .....مىا ديكا ًلمرٍَّحمىًف قىاليكا كى ذىا ًقيؿى لىييـي اٍسجي  َٔ كىاً 
ّٔ-ّٗ-

َْ 

َُّ  عىؿى ًفييىا ا كىجى كجن اًء بيري عىؿى ًفي السَّمى ا...تىبىارىؾى الًَّذم جى  ِٓ ُٔ ًسرىاجن

َُْ ....ٍف أىرىادى عىؿى المٍَّيؿى كىالنَّيىارى ًخٍمفىةن ًلمى  ِٓ ِٔ كىىيكى الًَّذم جى

َُٓ مىى األرض ىىٍكننا ػفً الًَّذيفى يىٍمشيكفى عى  ٔٔ-ٖٗ ّٔ ....كىًعبىادي الرٍَّحمى

َُٔ ًقيىامنا دنا كى ـٍ سيجَّ بًٍّي  َٗ-ٖٗ ْٔ كىالًَّذيفى يىًبيتيكفى ًلرى

َُٕ  بَّنىا نَّاكىالًَّذيفى يىقيكليكفى رى ..... اٍصًرٍؼ عى  ٖٗ-ّْ ٓٔ عىذىابى

َُٖ ميقىامنا  ّْ ٔٔ سىاءىٍت ميٍستىقىرًّا كى

َُٗ  كا ـٍ يىٍقتيري لى ـٍ ييٍسًرفيكا كى  ّٖ ٕٔ .....كىالًَّذيفى ًإذىا أىٍنفىقيكا لى

َُُ  الى يىٍدعيكفى مىعى كىالًَّذيفى ..... رى كىالى  ٖٔ المًَّو ًإلىينا آخى
ّٔ-ُٓ-
ٖٗ-ّٕ 

ُُُ ....ًة اعىٍؼ لىوي اٍلعىذىابي يىٍكـى اٍلًقيىامى  ٗٔ ييضى
ّٔ-ُٓ-

ٓٔ 
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ُُِ  ٍف تىابى كىآمىفى كىعىًمؿى ..... ًإالَّ مى ا فىأيكلىًئؾى اًلحن  َٕ عىمىبلن صى
ُّ-ِٓ-
ٓٔ-ٕٗ-

ْٖ 

ُُّ  ا اًلحن ٍف تىابى كىعىًمؿى صى مى تىابناكى  ٕٗ-ٔٓ ُٕ فىًإنَّوي يىتيكبي ًإلىى المًَّو مى

ُُْ كا ًكرىامنا كا ًبالمٍَّغًك مىرُّ ذىا مىرُّ كرى كىاً   َٗ-ٖٗ ِٕ كىالًَّذيفى الى يىٍشيىديكفى الزُّ

ُُٓ ....مىٍييىا كا عى ـٍ يىًخرُّ ـٍ لى بًٍّي كا ًبآيىاًت رى  ٖٗ-َٓ ّٕ كىالًَّذيفى ًإذىا ذيكٍّري

ُُٔ .. يَّاًتنىا قيرَّةى أىٍعييفو ذيرٍّ بَّنىا ىىٍب لىنىا ًمٍف أىٍزكىاًجنىا كى  َٗ ْٕ كىالًَّذيفى يىقيكليكفى رى

ُُٕ  ٍكفى اٍلغيٍرفىةى كٍا.... أيكلىًئؾى ييٍجزى بىري  ْٔ-ِٔ ٕٓ ًبمىا صى

ُُٖ  ميقىامان سينىٍت ميٍستىقىٌران كى اًلًديفى ًفييىا حى  ْٔ-ِٔ ٕٔ خى

ُُٗ  افىقىٍد  ُِ ٕٕ كىذٍَّبتيـٍ فىسىٍكؼى يىكيكفي ًلزىامى

 سورة الشعراء
َُِ  ًًبيف  َِ ِ ًتٍمؾى آياتي اٍلًكتاًب اٍلمي

ُُِ  ٍؤًمًنيفى  ُِٔ ّ لىعىمَّؾى بىاًخعه نىٍفسىؾى أىالَّ يىكيكنيكا مي

ُِِ  ٍكجو ـٍ أىٍنبىٍتنىا ًفييىا ًمٍف كيؿٍّ زى ٍكا ًإلىى اأٍلىٍرًض كى ـٍ يىرى لى  َُْ ٕ كىًريـو أىكى

ُِّ  ـٍ ميٍؤًمًنيفى مىا كىافى أىٍكثىريىي يىةن كى  َُْ ٖ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى

ُِْ  ًاؼي أىٍف ييكىذٍّبيكف  ُّْ-َُْ ُِ قىاؿى رىبٍّ ًإنٍّي أىخى

ُِٓ  كفى ٍدًرم كىالى يىٍنطىًمؽي ًلسىاًني فىأىٍرًسٍؿ ًإلىى ىىاري يىًضيؽي صى  ُّْ-َُْ ُّ كى

ُِٔ  ٍـ لىيي اؼي أىٍف يىٍقتيميكفً كى مىيَّ ذىٍنبه فىأىخى  ُّْ-َُْ ُْ عى

ُِٕ  ٍمىعىنىا بىًني ًإٍسرىاًئيؿى  أىٍف أىٍرًسؿ ُٕ ْٗ 

ُِٖ  لىًبٍثتى ًفينىا ًمٍف عيميًرؾى ًسًنيفى ًليدنا كى بٍّؾى ًفينىا كى ـٍ نيرى  ْٗ ُٖ قىاؿى أىلى

ُِٗ  فىعىٍمتى فىٍعمىتىؾى الًَّتي فىعىٍمتى كىأىٍنتى  ُِِ-ْٗ ُٗ ًمفى اٍلكىاًفًريفى كى

َُّ  الٍّيفى  ُِِ-ْٗ َِ قىاؿى فىعىٍمتييىا ًإذنا كىأىنىا ًمفى الضَّ

ُُّ  عىمىًني ًمفى ٍكمنا كىجى بٍّي حي ًميفى  فىكىىىبى ًلي رى  ُِ اٍلميٍرسى
ِٗ-ْٗ-

ُِِ 

ُِّ  بٍَّدتى بىًني ًإٍسرىاًئيؿى مىيَّ أىٍف عى ًتٍمؾى ًنٍعمىةه تىمينُّيىا عى  ُِِ-ْٗ ِِ كى

ُّّ   كًنيفى ىٍجعىمىنَّؾى ًمفى اٍلمىٍسجي ٍذتى إليىان غىٍيًرم ألى  َُٔ ِٗ  قاؿى لىًئًف اتَّخى
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ُّْ  ًميـه ٍكلىوي ًإفَّ ىىذىا لىسىاًحره عى  ُّْ ّْ قىاؿى ًلٍممىئلىً حى
ُّٓ   كفى اذىا تىٍأميري ـٍ ًبًسٍحًرًه فىمى ـٍ ًمٍف أىٍرًضكي كي  ُّْ ّٓ ييًريدي أىٍف ييٍخًرجى
ُّٔ   اًشًريفى اهي كىاٍبعىٍث ًفي اٍلمىدىاًئًف حى  ُّْ ّٔ قىاليكا أىٍرًجٍو كىأىخى
ُّٕ   ًميـو ارو عى  ُّْ ّٕ يىٍأتيكؾى ًبكيؿٍّ سىحَّ

ُّٖ  ًمعى ٍعميكـو  فىجي رىةي ًلًميقىاًت يىٍكـو مى  ّٖ السَّحى
َُٖ-
ُّْ-ُِِ 

ُّٗ  ًقيؿى ًلمنَّاًس ىىٍؿ أىٍنتيـٍ ميٍجتىًمعيكفى  ّٗ كى
َُٖ-
ُِِ-ُّْ 

َُْ  ـي اٍلغىاًلًبيفى رىةى ًإٍف كىانيكا ىي  ُِِ-َُٖ َْ لىعىمَّنىا نىتًَّبعي السَّحى

ُُْ ...ىٍجرنا ًإٍف كينَّا رىةي قىاليكا ًلًفٍرعىٍكفى أىًئفَّ لىنىا ألى اءى السَّحى  َُٖ ُْ فىمىمَّا جى

ُِْ  ـٍ ًإذنا لىًمفى نَّكي ـٍ كىاً  ًبيفى قىاؿى نىعى  َُٖ ِْ اٍلميقىرَّ

ُّْ  ا أىٍنتيـٍ ميٍمقيكفى ـٍ ميكسىى أىٍلقيكا مى  َُٖ ّْ قىاؿى لىيي

ُْْ  قىاليكا ًبًعزًَّة ًفٍرعىٍكفى ًإنَّا لىنىٍحفي ـٍ كى  َُٖ ْْ ..فىأىٍلقىٍكا ًحبىالىييـٍ كىًعًصيَّيي

ُْٓ  اهي فىًإذىا ًىيى تىٍمقىؼي مىا  َُٖ ْٓ يىٍأًفكيكفى فىأىٍلقىى ميكسىى عىصى

ُْٔ  رىةي سىاًجًديفى  َُٖ-ٓٗ ْٔ فىأيٍلًقيى السَّحى

ُْٕ  نَّا ًبرىبٍّ قىاليكا  َُٖ-ٓٗ ْٕ اٍلعىالىًميفى  آمى

ُْٖ  كفى  َُٖ-ٓٗ ْٖ رىبٍّ ميكسىى كىىىاري

ُْٗ ....ـي الًَّذم ـٍ ًإنَّوي لىكىًبيريكي ٍنتيـٍ لىوي قىٍبؿى أىٍف آذىفى لىكي  ٓٗ ْٗ قىاؿى آمى

َُٓ  ٍنقىًمبيكفى بٍّنىا مي ٍيرى ًإنَّا ًإلىى رى  ٓٗ َٓ قىاليكا الى ضى

ُُٓ  ٍؤًمًنيفى ؿى اٍلمي طىايىانىا أىٍف كينَّا أىكَّ بُّنىا خى  ٓٗ ُٓ ًإنَّا نىٍطمىعي أىٍف يىٍغًفرى لىنىا رى

ُِٓ  اًشًريفى  ُْْ ّٓ فىأىٍرسىؿى ًفٍرعىٍكفي ًفي اٍلمىدىاًئًف حى

ُّٓ  ًَّء لىًشٍرًذمىةه قىًميميكفى ًإف  ُْْ ْٓ ىىؤيالى

ُْٓ  ـٍ لىنىا لىغىاًئظيكفى نَّيي  ُْْ ٓٓ كىاً 

ُٓٓ  كفى اًذري ًميعه حى نَّا لىجى  ُْْ ٔٓ كىاً 

ُٓٔ ٍينىا ًإلىى ميكسىى أىًنا .. فىأىٍكحى اؾى اٍلبىٍحرى فىاٍنفىمىؽى فىكىافى  ُِٔ ّٔ ٍضًرٍب ًبعىصى

ُٕٓ ٍينىا ميكسىى مىٍف مىعىوي أىٍجمىًعيفى  كىأىٍنجى  ُِٔ ْٔ كى
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ُٖٓ  ًريفى ٍقنىا اآٍلخى  ُِٔ ٓٔ ثيَـّ أىٍغرى

ُٓٗ  مىا كىافى يىةن كى ـٍ ميٍؤًمًنيفى  ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى  ُِٔ ٔٔ أىٍكثىريىي

َُٔ  ـي بَّؾى لىييكى اٍلعىًزيزي الرًَّحي فَّ رى  ُِٔ ٕٔ كىاً 

ُُٔ  بَّؾى فَّ رى ـي  لىييكى اٍلعىًزيزي كىاً   ُُِ-َُٗ ٖٔ الرًَّحي

ُِٔ  ـى ـٍ نىبىأى ًإٍبرىاًىي مىٍيًي  ٗٔ كىاٍتؿي عى
ٗٓ-ُِِ-

ُِّ 

ُّٔ  قىٍكًمًو مىا تىٍعبيديكفى  َٕ ًإٍذ قىاؿى أًلىًبيًو كى
ٗٓ-ُِِ-

ُِّ 

ُْٔ  اًكًفيفى  ُِِ-ٓٗ ُٕ قىاليكا نىٍعبيدي أىٍصنىامنا فىنىظىؿُّ لىيىا عى

ُٔٓ  ـٍ ًإٍذ تىٍدعيكفى قىاؿى ىىٍؿ  ُِِ-ٓٗ ِٕ يىٍسمىعيكنىكي

ُٔٔ  كفى رُّ ـٍ أىٍك يىضي  ُِِ-ٓٗ ّٕ أىٍك يىٍنفىعيكنىكي

ُٕٔ  ٍدنىا آبىاءىنىا كىذىًلؾى يىٍفعىميكفى  ٓٗ ْٕ قىاليكا بىٍؿ كىجى

ُٖٔ  ا كيٍنتيـٍ تىٍعبيديكفى  ٓٗ ٕٓ قىاؿى أىفىرىأىٍيتيـٍ مى

ُٔٗ  ـي  ٓٗ ٕٔ اأٍلىٍقدىميكفى أىٍنتيـٍ كىآبىاؤيكي

َُٕ  ـٍ عىديكٌّ ًلي ًإالَّ رىبَّ اٍلعىالىًميفى  ٕٕ فىًإنَّيي
ٗٓ-َُّ-

َُْ 

ُُٕ  ًمىقىًني فىييكى يىٍيًديف  ٖٕ الًَّذم خى
ٗٓ-ٕٗ-

َُّ-َُْ 

ُِٕ  ًيىٍسًقيف  ٕٗ كىالًَّذم ىيكى ييٍطًعميًني كى
ََُ-ٕٗ-
َُٕ-َُْ 

ُّٕ  ًذىا مىًرٍضتي فىييكى يىٍشًفيف  َٖ كىاً 
ََُ-ٕٗ-
َُْ 

ُْٕ  ًكىالًَّذم ييًميتيًني ثيَـّ ييٍحًييف ُٖ 
ٗٓ-ٕٗ-

َُْ 

ُٕٓ  ًًطيئىًتي يىٍكـى الدٍّيف  ِٖ كىالًَّذم أىٍطمىعي أىٍف يىٍغًفرى ًلي خى
ٗٓ-ُِٓ-

ُْٗ- 

ُٕٔ  اًلًحيفى ٍكمنا كىأىٍلًحٍقًني ًبالصَّ  ّٖ رىبٍّ ىىٍب ًلي حي
ٗٓ-ّٖ-

ُْٗ-ُِٓ 
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ُٕٕ  ًلسىافى ًصٍدؽو ًفي اآٍلًخًريفى كىاٍجعىٍؿ ًلي ْٖ ُْٖ-َُٓ 
ُٕٖ   ًنًَّة النًَّعيـ ثىًة جى  ُِٓ-ُْٖ ٖٓ كىاٍجعىٍمًني ًمٍف كىرى
ُٕٗ  نَّةي ًلٍمميتًَّقيفى  ُِٔ َٗ كىأيٍزًلفىًت اٍلجى

َُٖ  ـي ًلٍمغىاًكيفى ًحي زىًت اٍلجى بيرٍّ  ُِٔ ُٗ كى

ُُٖ  ٍا كيٍنتيـ ـٍ أىٍيفى مى ًقيؿى لىيي  ُِٔ ِٗ تىٍعبيديكفى كى

ُِٖ  كفى ـٍ أىٍك يىٍنتىًصري كنىكي ري  ُِٔ ّٗ ًمٍف ديكًف المًَّو ىىٍؿ يىٍنصي

ُّٖ  ـٍ كىاٍلغىاكيكفى  ُِٔ ْٗ فىكيٍبًكبيكا ًفييىا ىي

ُْٖ  نيكدي ًإٍبًميسى أىٍجمىعيكفى  ُِٔ ٓٗ كىجي

ُٖٓ  ـٍ ًفييىا يىٍختىًصميكفى  ُِٔ ٔٗ قىاليكا كىىي

ُٖٔ  ؿو ميًبيفو بلى  ُِٔ ٕٗ تىالمًَّو ًإٍف كينَّا لىًفي ضى

ُٖٕ  ـٍ ًبرىبٍّ اٍلعىالىًميفى يكي  ُِٔ ٖٗ ًإٍذ نيسىكٍّ

ُٖٖ  مَّنىا ًإالَّ اٍلميٍجًرميكفى ا أىضى مى  ُِٔ ٗٗ كى

ُٖٗ  ا لىنىا ًمٍف شىاًفًعيفى  ُِٔ ََُ فىمى

َُٗ  ًميـو ًديؽو حى  ُِٔ َُُ كىالى صى

ُُٗ  ٍؤًمًنيفى فىمىٍك  ُِٔ َُِ أىفَّ لىنىا كىرَّةن فىنىكيكفى ًمفى اٍلمي

ُِٗ  ًميفى  ٕٗ َُٓ كىذَّبىٍت قىٍكـي نيكحو اٍلميٍرسى

ُّٗ  ـٍ نيكحه أىالى تىتَّقيكفى كىي ـٍ أىخي  ُِّ-ٔٗ َُٔ ًإٍذ قىاؿى لىيي

ُْٗ  ـٍ رىسيكؿه أىًميفه  ُِّ-ٔٗ َُٕ ًإنٍّي لىكي

ُٗٓ  كىأىًطيعيكفً فىاتَّقيكا المَّوى 

َُٖ-
َُُ-
ُِٔ-
ُُّ-
َُٓ-
ُّٔ-
ُٕٗ-ُْْ 

ٗٔ-ُِّ-
َُّ-
َُُ-
َُْ-ٖٗ- 

ُٗٔ  مىى رىبٍّ اٍلعىالىًميفى مىٍيًو ًمٍف أىٍجرو ًإٍف أىٍجًرمى ًإالَّ عى ـٍ عى ا أىٍسأىليكي مى  كى
َُٗ-
ُِٕ-

ٗٔ-ُُٕ-
َُِ-
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ُْٔ-
َُٖ-
ُِّ-ُْٓ 

ُُٗ-
َُّ-ِٗ 

ُٕٗ  اأٍلىٍرذىليكفى قىاليكا أىنيٍؤًمفي لىؾى كىاتَّبىعىؾى ُُُ 
ٗٔ-َُٔ-

َُٗ 

ُٖٗ  ا ًعٍمًمي ًبمىا كىانيكا يىٍعمىميكفى مى  َُٗ-ٔٗ ُُِ قىاؿى كى

ُٗٗ  كفى بٍّي لىٍك تىٍشعيري مىى رى  َُٗ-ٔٗ ُُّ ًإٍف ًحسىابيييـٍ ًإالَّ عى

ََِ  ٍؤًمًنيفى ا أىنىا ًبطىاًرًد اٍلمي مى  َُٗ-ٔٗ ُُْ كى

َُِ  ميًبيفه ًإٍف أىنىا ًإالَّ نىًذيره ُُٓ ٗٔ-َُٗ 

َِِ  كًميفى ـٍ تىٍنتىًو يىا نيكحي لىتىكيكنىفَّ ًمفى اٍلمىٍرجي  َُٗ ُُٔ قىاليكا لىًئٍف لى

َِّ  ًقىاؿى رىبٍّ ًإفَّ قىٍكًمي كىذَّبيكف ُُٕ َُٗ-ُِٕ 

َِْ  ٍؤًمًنيفى مىٍف مىًعيى ًمفى اٍلمي ًني كى نىجٍّ ا كى ـٍ فىٍتحن بىٍينىيي  ُِٕ-َُٗ ُُٖ فىاٍفتىٍح بىٍيًني كى

َِٓ ...كًف مىٍف مىعىوي ًفي اٍلفيٍمًؾ اٍلمىٍشحي ٍينىاهي كى  ُِٕ-َُٗ ُُٗ فىأىٍنجى

َِٔ  ٍقنىا بىٍعدي اٍلبىاًقيفى  ُِٕ-َُٗ َُِ ثيَـّ أىٍغرى

َِٕ  ـٍ ميٍؤًمًنيفى مىا كىافى أىٍكثىريىي يىةن كى  ُِٕ-ُُٗ ُُِ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى

َِٖ  ًميفى كىذَّبىٍت عىاده  ٕٗ ُِّ اٍلميٍرسى

َِٗ  ـٍ ىيكده أىالى تىتَّقيكفى كىي ـٍ أىخي  ُِّ-ٕٗ ُِْ ًإٍذ قىاؿى لىيي

َُِ  ـٍ رىسيكؿه أىًميفه  ُِّ-ٕٗ ُِٓ ًإنٍّي لىكي

ُُِ  أىتىٍبنيكفى ًبكيؿٍّ ًريعو آيىةن تىٍعبىثيكفى ُِٖ َُُ 

ُِِ  ـٍ تىٍخميديكفى اًنعى لىعىمَّكي تىتًَّخذيكفى مىصى  َُُ ُِٗ كى

ُِّ  بَّاًريفى ذىا بىطىٍشتيـٍ بىطىٍشتيـٍ جى  َُُ َُّ كىاً 

ُِْ  ا تىٍعمىميكفى ـٍ ًبمى  َُّ ُِّ كىاتَّقيكا الًَّذم أىمىدَّكي

ُِٓ  بىًنيفى ـٍ ًبأىٍنعىاـو كى  َُّ ُّّ أىمىدَّكي

ُِٔ  نَّاتو كىعيييكفو  َُّ ُّْ كىجى

ُِٕ  ـٍ عىذىابى مىٍيكي اؼي عى  َُّ ُّٓ يىٍكـو عىًظيـو ًإنٍّي أىخى

ُِٖ  ـٍ تىكيٍف ًمفى اٍلكىاًعًظيفى ـٍ لى مىٍينىا أىكىعىٍظتى أى  ُِٕ ُّٔ قىاليكا سىكىاءه عى
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ُِٗ  ًليفى ميؽي اأٍلىكَّ  ُِٕ ُّٕ ًإٍف ىىذىا ًإالَّ خي

َِِ  ا نىٍحفي ًبميعىذًَّبيفى مى  ُِٕ ُّٖ كى

ُِِ  ـٍ ًإفَّ ًفي ـٍ ميٍؤًمًنيفى فىكىذَّبيكهي فىأىٍىمىٍكنىاىي مىا كىافى أىٍكثىريىي يىةن كى  ُِٕ ُّٗ ذىًلؾى آلى

ِِِ  ًميفى  ُِّ-ٕٗ ُُْ كىذَّبىٍت ثىميكدي اٍلميٍرسى

ِِّ  اًلحه أىالى تىتَّقيكفى ـٍ صى كىي ـٍ أىخي  ُِّ-ٕٗ ُِْ ًإٍذ قىاؿى لىيي

ِِْ  ـٍ رىسيكؿه أىًميفه  ُِّ-ٕٗ ُّْ ًإنٍّي لىكي

ِِٓ  مىا ىىاىينىا آًمًنيفى أىتيٍترىكيكفى ًفي ُْٔ ٕٗ-َُّ 

ِِٔ  نَّاتو كىعيييكفو  َُّ ُْٕ ًفي جى

ِِٕ  نىٍخؿو طىٍمعييىا ىىًضيـه كعو كى ري  َُّ ُْٖ كىزي

ِِٖ  تىٍنًحتيكفى ًمفى اٍلًجبىاًؿ بيييكتنا فىاًرًىيفى  َُّ ُْٗ كى

ِِٗ  كىالى تيًطيعيكا أىٍمرى اٍلميٍسًرًفيفى ُُٓ َُّ 

َِّ  ًريفى قىاليكا ا أىٍنتى ًمفى اٍلميسىحَّ  ُِٖ ُّٓ ًإنَّمى

ُِّ  اًدًقيفى ا أىٍنتى ًإالَّ بىشىره ًمٍثمينىا فىٍأًت ًبآيىةو ًإٍف كيٍنتى ًمفى الصَّ  ُِٖ ُْٓ مى

ِِّ  ٍعميكـو ـٍ ًشٍربي يىٍكـو مى لىكي  ُِٖ-ُُْ ُٓٓ قىاؿى ىىًذًه نىاقىةه لىيىا ًشٍربه كى

ِّّ  ـٍ عىذىابي يىٍكـو عىًظيـو كىالى تىمىسُّكىىا ذىكي  ُِٖ-ُُْ ُٔٓ ًبسيكءو فىيىٍأخي

ِّْ  كا نىاًدًميفى كىىا فىأىٍصبىحي  ُِٖ-ُُْ ُٕٓ فىعىقىري

ِّٓ  ـٍ ميٍؤًمًنيفى مىا كىافى أىٍكثىريىي يىةن كى ـي اٍلعىذىابي ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى ذىىي  ُِٖ-ُُْ ُٖٓ فىأىخى

ِّٔ  ًميفى كىذَّبىٍت قىٍكـي ليكطو  ٖٗ َُٔ اٍلميٍرسى

ِّٕ  ـٍ ليكطه أىالى تىتَّقيكفى كىي ـٍ أىخي  ُِّ-ٖٗ ُُٔ ًإٍذ قىاؿى لىيي

ِّٖ  ـٍ رىسيكؿه أىًميفه  ُِٔ ًإنٍّي لىكي
َُْ-ٖٗ-

ُِّ 

ِّٗ  أىتىٍأتيكفى الذٍُّكرىافى ًمفى اٍلعىالىًميفى ُٔٓ ٖٗ-َُْ 

َِْ  ٍـٍ ًمف بُّكي ـٍ رى مىؽى لىكي كفى مىا خى تىذىري ـٍ بىٍؿ أىٍنتيـٍ قىٍكـه عىاديكفى  كى  َُْ-ٖٗ ُٔٔ أىٍزكىاًجكي

ُِْ  ـٍ تىٍنتىًو يىا ليكطي لىتىكيكنىفَّ ًمفى اٍلميٍخرىًجيفى  ُِٖ-ٖٗ ُٕٔ قىاليكا لىًئٍف لى

ِِْ  ـٍ ًمفى اٍلقىاًليفى ًمكي  ُٖٔ قىاؿى ًإنٍّي ًلعىمى
ََُ-
ُِٖ- 
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ِّْ  ًني كىأىٍىًمي ًممَّا  ُِٖ ُٗٔ يىٍعمىميكفى رىبٍّ نىجٍّ

ِْْ  ٍينىاهي كىأىٍىمىوي أىٍجمىًعيفى  ُِٖ َُٕ فىنىجَّ

ِْٓ  َّكزنا ًفي اٍلغىاًبًريفى  ًإال  ُِٖ ُُٕ عىجي

ِْٔ  ًريفى  ُِٖ ُِٕ ثيَـّ دىمٍَّرنىا اآٍلخى

ِْٕ  ٍنذىًريفى ـٍ مىطىرنا فىسىاءى مىطىري اٍلمي مىٍيًي  ُِٖ ُّٕ كىأىٍمطىٍرنىا عى

ِْٖ  ًميفى ابي اأٍلىٍيكىًة اٍلميٍرسى  ٖٗ ُٕٔ كىذَّبى أىٍصحى

ِْٗ  ـٍ شيعىٍيبه أىالى تىتَّقيكفى  ٖٗ ُٕٕ ًإٍذ قىاؿى لىيي

َِٓ   ـٍ رىسيكؿه أىًميفه  ٖٗ ُٖٕ ًإنٍّي لىكي

ُِٓ  أىٍكفيكا اٍلكىٍيؿى كىالى تىكيكنيكا ًمفى اٍلميٍخًسًريفى ُُٖ ٖٗ 

ِِٓ  ًزنيكا ًباٍلًقٍسطىاًس  ٖٗ ُِٖ اٍلميٍستىًقيـً كى

ِّٓ  ًريفى ا أىٍنتى ًمفى اٍلميسىحَّ  ُِٖ ُٖٓ قىاليكا ًإنَّمى

ِْٓ  ٍف نىظينُّؾى لىًمفى اٍلكىاًذًبيفى ا أىٍنتى ًإالَّ بىشىره ًمٍثمينىا كىاً  مى  ُِٖ ُٖٔ كى

ِٓٓ  اًدًقيفى مىٍينىا ًكسىفنا ًمفى السَّمىاًء ًإٍف كيٍنتى ًمفى الصَّ  ُِٖ-َُُ ُٕٖ فىأىٍسًقٍط عى

ِٓٔ  ـي ًبمىا تىٍعمىميكفى بٍّي أىٍعمى  ُِٖ-َُُ ُٖٖ قىاؿى رى

ِٕٓ .... ـٍ عىذىابي يىٍكـً الظُّمًَّة ًإنَّوي كىافى عىذىابى ذىىي  ُِٖ-َُّ ُٖٗ فىكىذَّبيكهي فىأىخى

ِٖٓ  ـٍ ميٍؤًمًنيفى مىا كىافى أىٍكثىريىي يىةن كى  َُُ َُٗ ًإفَّ ًفي ذىًلؾى آلى

ِٓٗ  ـي بَّؾى لىييكى اٍلعىًزيزي الرًَّحي فَّ رى  َُُ ُُٗ كىاً 

َِٔ  نَّوي لىتىٍنًزيؿي رىبٍّ اٍلعىالىًميفى  َُُ-ِٔ ُِٗ كىاً 

ُِٔ أكلـ يكف ليـ آيةن أف يٍعمىمىو عمماء بني إسرائيؿ ُٕٗ ِٖ-ِٓ 

ِِٔ  مىٍكنىاهي ًفي قيميكًب اٍلميٍجًرًميفى  ُِٗ ََِ كىذىًلؾى سى

ِّٔ  ـى الى كيا اٍلعىذىابى اأٍلىًلي تَّى يىرى  ُِٗ َُِ ييٍؤًمنيكفى ًبًو حى

ِْٔ  كفى ـٍ الى يىٍشعيري  ُِٗ َِِ فىيىٍأًتيىييـٍ بىٍغتىةن كىىي

ِٔٓ  كفى  ُِٗ َِّ فىيىقيكليكا ىىٍؿ نىٍحفي ميٍنظىري

ِٔٔ  أىفىًبعىذىاًبنىا يىٍستىٍعًجميكفى َِْ ُِٗ 

ِٕٔ  ـٍ ًسًنيفى أىفىرىأىٍيتى ًإٍف تٍَّعنىاىي  ُِٗ َِٓ مى
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ِٖٔ  ـٍ مىا كىانيكا ييكعىديكفى اءىىي  ُِٗ َِٔ ثيَـّ جى

ِٔٗ  ٍنييـٍ مىا كىانيكا ييمىتَّعيكفى ا أىٍغنىى عى  ُِٗ َِٕ مى

َِٕ  كفى ٍنًذري ا أىٍىمىٍكنىا ًمٍف قىٍريىةو ًإالَّ لىيىا مي مى  ُِٗ َِٖ كى

ُِٕ  لىٍت ًبًو ا تىنىزَّ مى  َُٔ-ِٔ َُِ الشَّيىاًطيفي كى

ِِٕ  ما يىٍستىًطيعيكفى ـٍ كى ما يىٍنبىًغي لىيي  َُٔ ُُِ كى

ِّٕ  رى فىتىكيكفى ًمفى اٍلميعىذًَّبيفى  ُُٕ ُِّ فىبلى تىٍدعي مىعى المًَّو ًإلىينا آخى

ِْٕ  ًبيفى تىؾى اأٍلىٍقرى  ُِْ كىأىٍنًذٍر عىًشيرى
ٖٗ-ُّّ-

ُّٔ-ُّٖ 

ِٕٓ  ٍؤًمًنيفى كىاٍخًفٍض ًف اتَّبىعىؾى ًمفى اٍلمي ؾى ًلمى نىاحى  ُِٓ جى
ٖٗ-ُّّ-

ُّٔ 

ِٕٔ  ٍكؾى فىقيٍؿ ًإنٍّي بىًرمءه ًممَّا تىٍعمىميكفى  ُِٔ فىًإٍف عىصى
ََُ-
ُّٔ-ُّّ 

ِٕٕ  ًمىى اٍلعىًزيًز الرًَّحيـ كٍَّؿ عى تىكى  ُُُ-ٖٗ ُِٕ كى

ِٕٖ  الًَّذم يىرىاؾى ًحيفى تىقيكـي ُِٖ ُُُ 

ِٕٗ  تىقىمُّبىؾى ًفي السَّاًجًديفى  ُُُ ُِٗ كى

َِٖ  ـي  ُُُ َِِ ًإنَّوي ىيكى السًَّميعي اٍلعىًمي

ُِٖ  ٍف تىنىزَّؿي الشَّيىاًطيفي مىى مى ـٍ عى  ُِٓ ُِِ ىىٍؿ أينىبٍّئيكي

ِِٖ  مىى كيؿٍّ أىفَّاؾو أىًثيـو  ُِٓ ِِِ تىنىزَّؿي عى

ِّٖ  ٍـ  ُِٓ ِِّ كىاًذبيكفى ييٍمقيكفى السٍَّمعى كىأىٍكثىريىي

ِْٖ  كىالشُّعىرىاءي يىتًَّبعيييـي اٍلغىاكيكفى ِِْ ِٓ-ِٕ 

ِٖٓ  ـٍ تىرى أىنَّييـٍ ًفي كيؿٍّ كىادو يىًييميكفى  ِٕ ِِٓ أىلى

ِٖٔ  كىأىنَّييـٍ يىقيكليكفى مىا الى يىٍفعىميكفى ِِٔ -ِٕ-ِٓ 

ِٖٕ  ًاًلحات ًمميكا الصَّ  ِْ-ِِ ِِٕ .....ًإالَّ الًَّذيفى آمىنيكا كىعى

 سورة النمل
ِٖٖ  ًكتىابو ميًبيفو  ِٔ ُ ...طس ًتٍمؾى آيىاتي اٍلقيٍرآًف كى

ِٖٗ  بىرو ـٍ ًمٍنيىا ًبخى  ِٔ ٕ ....ًإنٍّي آنىٍستي نىارنا سىآًتيكي
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َِٗ  ـٍ الى يىٍنًطقيكفى ـٍ ًبمىا ظىمىميكا فىيي مىٍيًي قىعى اٍلقىٍكؿي عى كى  ٖٓ ٖٓ ..كى

ُِٗ  تىرىل ابً كى اًمدىةن كىًىيى تىميرُّ مىرَّ السَّحى  ٓٓ ٖٖ ...اٍلًجبىاؿى تىٍحسىبييىا جى

 سورة القصص
ِِٗ  ٍفًسًديفى  ُْٓ ٕٕ كىالى تىٍبًغ اٍلفىسىادى ًفي اأٍلىٍرًض ًإفَّ المَّوى الى ييًحبُّ اٍلمي

   سورة لقمان               

ِّٗ  أٍف اشكير لي كلكالدىيؾ إليَّ المىصير ُْ ب 
 سورة األحزاب

ِْٗ ... يىٍخشىٍكنىوي كىالى يىٍخشىٍكفى ًت المًَّو كى  ُِّ ّٗ الًَّذيفى ييبىمٍّغيكفى ًرسىاالى

 سورة سبأ
ِٗٓ ......قؿ ما سألتكـ مف أجر فيك لكـ ْٕ ُُِ 

 سورة فاطر
ِٗٔ  ٍـ مىٍيكي كا ًنٍعمىتى المًَّو عى اًلؽو ىىٍؿ ًمٍف يا أىيُّيىا النَّاسي اٍذكيري  ّٕ ّ .... خى

ِٕٗ  ًميدي  َُٕ ُٓ يىا أىيُّيىا النَّاسي أىٍنتيـي اٍلفيقىرىاءي ًإلىى المًَّو كىالمَّوي ىيكى اٍلغىًنيُّ اٍلحى

 سورة ص
ِٖٗ اءىىيـ .... كىعىًجبيكا أىٍف جى كفى قىاؿى اٍلكىاًفري ـٍ كى ٍنًذره ًمٍنيي  ّٖ ْ مي

ِٗٗ  عىؿى اآٍلًليىةى ًإلىينا ابه أىجى  ّٖ ٓ كىاًحدنا إفَّ ىىذىا لىشىٍيءه عيجى

ََّ  ٍلنىاهي ًإلىٍيؾى كاًكتىابه أىٍنزى  ْٗ ِٗ آيىاًتًو... ميبىارىؾه ًليىدَّبَّري

َُّ ..قؿ ما أسألكـ عميو مف أجر كما أنا مف المتكمفيف ٖٔ ُُِ 

َِّ  ـٍ أىٍىمىٍكنىا ًمٍف قىٍريىةو بىًطػرىٍت مىًعيشىتىيىا فىًتٍمؾى كى ... كى  ْٖ ُُٓ مىسىاًكنيييـٍ

 سورة الزمر
َّّ ...ٍلفىى بيكنىا ًإلىى المًَّو زي ـٍ ًإال ًلييقىرٍّ ا نىٍعبيديىي  ّْ ّ مى

 سورة غافر
َّْ  ـى اٍليىٍكـى اٍليىٍكـى تيٍجزىل كيؿُّ نىٍفسو ًبمىا  ّْ ُٕ ...كىسىبىٍت الى ظيٍم

َّٓ  كًني أىٍقتيٍؿ قىاؿى ًفٍرعىٍكفي ذىري  ُْْ ِٔ ميكسىى.....كى

َّٔ ....يىاًة الدٍُّنيىا مىنىا كىالًَّذيفى آمىنيكا ًفي اٍلحى ري ريسي  ُُّ ُٓ ًإنَّا لىنىٍنصي
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َّٕ  ًلىًكفَّ أىٍكثىرى النَّاس ٍيبى ًفييىا كى ًتيىةه الى رى  ُِْ ٗٓ ....ًإفَّ السَّاعىةى آلى

 سورة فصمت
َّٖ  ـٍ آيىاًتنىا ًفي اآٍلفىاًؽ .....سىنيًريًي تَّى يىتىبىيَّفى لىييـٍ ـٍ حى ًفي أىٍنفيًسًي  ٓٓ ّٓ كى

 سورة الشورى

َّٗ  لىٍيسى كىًمٍثًمًو شىٍيءه كىىيكى السًَّميعي البىًصيري ُُ ّٗ 

 سورة الزخرف
َُّ  لىًئٍف .... سىأىٍلتىييـٍ كى مىؽى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيىقيكليفَّ  ّٖ ٗ مىٍف خى

ُُّ  َّقىٍكمىوي فىأىطىاعيكهي ًإنَّييـٍ كىانيكا قىٍكمنا فىاًسًقيفى  فىاٍستىخىؼ ْٓ ُْْ 

 سورة األحقاف
ُِّ  ٍفنىا ًإلىٍيؾى نىفىرنا ًمفى اٍلًجفٍّ يىٍستىًمعيكفى اٍلقيٍرآفى رى ٍذ صى  ْٕ ِٗ ...كىاً 

ُّّ  بىرى فىاٍصًبٍر  ّٔ َّ أيكليك اٍلعىٍزـً ًمفى الرُّسيًؿ.... كىمىا صى

   محمد سورة                 

ُّْ  ٍكىأىٍصمىحى بىالىييـ.... ِ ْ 

 سورة القمر
ُّٓ  لىقىٍد  ِِ ُٕ اٍلقيٍرآفى ًلمذٍٍّكًر فىيىٍؿ ًمٍف ميدًَّكر يىسٍَّرنىاكى

 سورة الصف
ُّٔ  ـى تىقيكليكفى يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا  َُِ ِ مىا الى تىٍفعىميكفى  ًل

ُّٕ  ٍقتنا ًعٍندى المًَّو أىٍف تىقيكليكا مىا الى تىٍفعىميكفى كىبيرى  َُِ ّ مى

ُّٖ ـى تيٍؤذيكنىًني ٍذ قىاؿى ميكسىى ًلقىٍكًمًو يىا قىٍكـً ًل  ُِّ ٓ ....كىاً 

 سورة التغابن
ُّٗ  ـى الًَّذيفى كا أىٍف لىٍف ييٍبعىثيكا قيٍؿ بىمىى.... زىعى  ُْ ٕ كىفىري

 سورة التحريم
َِّ ـٍ نىارنا ـٍ كىأىٍىًميكي  ُّْ ٔ ......يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا قيكا أىٍنفيسىكي

 سورة الممك
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ُِّ  مىى كيؿٍّ شىٍيءو قىًدير ًبيىًدًه اٍلميٍمؾي تىبىارىؾى الًَّذم  ّٖ ُ كىىيكى عى

ِِّ  ًبيري مىؽى كىىيكى المًَّطيؼي اٍلخى ـي مىٍف خى  ْٕ ُْ أىالى يىٍعمى

 القممسورة 
ِّّ  ميؽو عىًظيـو نَّؾى لىعىمىى خي  َٗ ْ كىاً 

ِّْ  مىا ىيكى ًإالَّ ًذٍكره ًلٍمعىالىًميفى  ُّٓ ِٓ كى

 سورة الحاقة
ِّٓ  مىا ىيكى ا تيٍؤًمنيكفى  ًبقىٍكًؿ شىاًعرو كى  ِٔ ُْ قىًميبلن مى

ِّٔ  كفى ا تىذىكَّري  ِٔ ِْ كىالى ًبقىٍكًؿ كىاًىفو قىًميبلن مى

ِّٕ  تىٍنًزيؿه ًمٍف رىبٍّ اٍلعىالىًميفى ّْ ِٔ 

 سورة المزمل
ِّٖ  ًميبلن ـٍ ىىٍجرنا جى ٍرىي ا يىقيكليكفى كىاٍىجي مىى مى  ِٔ َُ ......كىاٍصًبٍر عى

 سورة المدثر
ِّٗ  يىا أىيُّيىا اٍلميدَّثٍّري  ـٍ فىأىٍنًذٍر  ُّٓ ِ-ُ قي

 سورة االنفطار
َّّ  ميؽو نَّؾى لىعىمىى خي  ٗٗ ٔ عىًظيـو كىاً 

ُّّ  مىقىؾى فىسىكَّاؾى فىعىدىلىؾى  ٗٗ ٕ الًَّذم خى

ِّّ  كرىةو مىا شىاءى رىكَّبىؾى  ٗٗ ٖ ًفي أىمٍّ صي

 سورة البينة
ّّّ ..ييًقيميكا نىفىاءى كى كا ًإالَّ ًليىٍعبيديكا المَّوى ميٍخًمًصيفى لىوي الدٍّيفى حي ا أيًمري مى  ُُٖ ٓ كى
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:ثانياا  فهرس األحاديث النبىية   
 الصفحة طرف الحديث م
ُ   مىقىؾى  ًلمًَّو ًندًّاأىٍف تىٍجعىؿى  ّٕ ....كىىيكى خى

ِ  تَّى يىقيكليكا الى ًإلىوى ًإالَّ المَّوي  أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتؿى  ّٗ ....النَّاسى حى

ّ  ده ًمٍف ـٍ ييٍعطىييفَّ أىحى ٍمسنا لى  ْٕ ...اأٍلىٍنًبيىاًء قىٍبًمي نيًصٍرتي ًبالرٍُّعبً أيٍعًطيتي خى

ْ كا نىٍكا كىأىٍكثىري كا كىزى  ٔٓ ...أىفَّ نىاسنا ًمٍف أىٍىًؿ الشٍٍّرًؾ كىانيكا قىٍد قىتىميكا كىأىٍكثىري

ٓ أرأيت مف عمؿ الذنكب كميا كلـ يترؾ منيا شيئا.... ٓٗ 

ٔ  ًديكًد المَّو دٍّ ًمٍف حي  ْٖ أىتىٍشفىعي ًفي حى

ٕ  ًدى النَّاس عى النَّاًس كىأىٍجكى  ُِّ .....أنو كاف أىٍحسىفى النَّاًس كىأىٍشجى

ٖ  أتيت النبيكفي عنقي صميب مف ذىب..... ُّٕ 

ٗ ـٍ ييٍفًمٍتو ذىهي لى تَّى ًإذىا أىخى  ِٖ ًإفَّ المَّوى لىييٍمًمي ًلمظَّاًلـً حى

َُ  ًٍذتيـٍ أىٍذنىابى اٍلبىقىًر كىرىًضيتيـٍ  ًإذىا تىبىايىٍعتيـٍ ًباٍلًعينىة  ٖٓ ...كىأىخى

ُُ  األنبياء ثـ الذيف يمكنيـ ثـ الذيف يمكنيـأشد الناس ببلء إف مف... ّٔ 

ُِ  َّثىؿى مىا بىعىثىًنيى ًإف ؿَّ ًمٍف اٍلييدىل مى  ٗٔ .....المَّوي ًبًو عىزَّ كىجى

ُّ  ًاًلحى األىٍخبلؽ ـى صى  ٖٗ إنما بيًعثتي أليتىًم

ُْ  ًمىى مىعىاًصيو ؿَّ ييٍعًطي اٍلعىٍبدى ًمفى الدٍُّنيىا عى  َُٓ ...ًإذىا رىأىٍيتى المَّوى عىزَّ كىجى

ُٓ ا نىكىل ا ًلكيؿٍّ اٍمًرئو مى نَّمى ا اأٍلىٍعمىاؿي ًبالنٍّيَّاًت كىاً   ُُٓ ....ًإنَّمى

ِِ  َّفَّ اٍلًبرَّ ًإف ٍدؽى يىٍيًدم ًإلىى اٍلًبرٍّ كىاً  نَّةً الصٍّ  ُِٓ ....يىٍيًدم ًإلىى اٍلجى

ِّ  ٍـٍ ثيَـّ اٍدعيييـ ًتًي تَّى تىٍنًزؿى ًبسىاحى مىى ًرٍسًمؾى حى  ٓٔ ..اٍنفيٍذ عى

ِْ  سىٍبًعيفى ًفٍرقىةن مىى ٍحدىل أىٍك ًثٍنتىٍيًف كى قىًت اٍليىييكدي عى  ُِٓ ......اٍفتىرى

ِٓ شيئيف لف تضمكا بعدىما كتاب اهلل كسنتي تركت فيكـ... ْٗ 

ِٔ تفكركا في آالء اهلل كال تفكركا في اهلل ٓٓ 

ِٕ  ٍكٍّيًيـ ثىةه الى ييكىمٍّميييـٍ المَّوي يىٍكـى اٍلًقيىامىًة كىالى ييزى  ُُٓ .........ثىبلى

ِٖ رٍّديكا القيٍرآف كىالى تيخًمطيكهي ًبشىيء  ُُ جى
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ِٗ  اءى أىٍعرىاًبيٌّ فىبىاؿى ًفي طىاًئفىًة رىهي النَّاسي فىنىيىاىيـٍ جى  ُّٕ ....اٍلمىٍسًجًد فىزىجى

َّ خرج عمر بف الخطاب ك معنا أبك عبيدة بف الجراح ,إلى الشاـ... ُُِ 

ُّ يريكيـ ألىمي ـٍ ألىٍىًمًو, كىأىنىا خى ٍيريكي ـٍ خى ٍيريكي  ُّٓ خى

ِّ  ُّرىأىل النًَّبي ٍيًف فىقىاؿى ٍتؾى عمىيَّ ثىٍكبىٍيًف ميعىٍصفىرى  َٖ .....أىأيمُّؾى أىمىرى

ّّ ,كىالميٍرسىبلىتٍ  ,كىالكىاًقعىة شىيىبىٍتًني ىيٍكد ُِ 

ّّ  ًشىكىٍكنىا ًإلىى رىسيكًؿ المَّو  ًسٍّده بيٍردىةن لىوي ًفي ًظؿٍّ اٍلكىٍعبىة  ْٔ ...كىىيكى ميتىكى

ّٓ  ي ٍمدي ًلمًَّو تىٍمؤلى يمىاًف كىاٍلحى افى المًَّو.....الطُّييكري شىٍطري اإٍلً سيٍبحى  ْٗ ..اٍلًميزىافى كى

ّٔ  ادىًني رىسيكؿي المًَّو دىاعً  صمى اهلل عميو كسمـ عى ًة اٍلكى جَّ  ّٖ ....ًفي حى

ّٕ كاألنبياء ىفَّ مف.. ,كطو ,كمريـ ,كالكيؼ ,في سكرة بني إسرائيؿ َُ 

ّٖ  مىىقيٍمتي يىا رىسيكؿى المًَّو أىالى تىٍستىٍعًمميًني قىاؿى رىبى ًبيىًدًه عى  ُْٖ ....فىضى

ّٗ  كنت خمؼ رسكؿ يكمان فقاؿ يا غبلـ إني أعممؾ..... 
َُٔ-ُُّ-
ُْٗ 

َْ  اىىرىةً  ميعىافنىكؿ أمتي فَّ ًمٍف اٍلميجى اًىًريفى كىاً   ُُْ .....ًإالَّ اٍلميجى

ُْ  كىافى اٍبفي عيمىرى يىقيكؿي ًإذىا ,كيٍف ًفي الدٍُّنيىا كىأىنَّؾى غىًريبه أىٍك عىاًبري سىًبيؿو  ُُٗ ..كى

ِْ ...مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتو ـي رىاعو كى مىا ـٍ مىٍسئيكؿه عىٍف رىًعيًَّتًو اإٍلً كيمُّكي ـٍ رىاعو كى  ُّٓ كيمُّكي

ّْ كىاٍلعىظىمىةي إزارم فىمىٍف نازعني اٍلًكٍبًريىاءي ردائي.... ُُِ 

ْْ  ةً لىيىٍنتىًييىفَّ أىٍقكىاـه اًء ًفي الصَّبلى ـٍ ًإلىى السَّمى ارىىي  ّٕ .....يىٍرفىعيكفى أىٍبصى

ْٓ  ٍاًحب  َُِ ًإالَّ ميٍؤًمننا كىالى يىٍأكيٍؿ طىعىامىؾى ًإالَّ تىًقىٌّ  الى تيصى

ْٔ  مىى ٍبرىًة طىعىاـو مىرَّ عى اًبعيوي بىمىبلن  صي ؿى يىدىهي ًفييىا فىنىالىٍت أىصى  ٕٔ ...فىأىٍدخى

ْٕ  ارىهي  كىافى ييٍؤًمفي ًبالمًَّو كىاٍليىٍكـً مىٍف مىفٍ  اآٍلًخًر فىبلى ييٍؤًذم جى  َْ ...كى

ْٖ  ًميفىةو ا بىعىثى المَّوي ًمٍف نىًبيٍّ كىالى اٍستىٍخمىؼى ًمٍف خى  ٕٖ ...مى

ْٗ  عىؿى ٍيرىان جى ًلىى ًمنكيـ عىمىبلن فىأرىادى اهللي ًبًو خى  ٖٖ ....مىٍف كى

َٓ  ٍَّف أىحىب مىنىعى ًلمًَّو فىقىدً  ًلمَّوً مى  َُُ .....كىأىٍبغىضى ًلمًَّو كىأىٍعطىى ًلمًَّو كى

ُٓ  ا أىنىا كىالدينيىا ًإنَّمىا كىأىنىا كىالدينيىا كىراًكب استىظىؿَّ تىحتى  ُُٗ ....مى

ِٓ  ٍـ ـٍ يىٍستىًطٍع فىًبًمسىاًنوً  ميٍنكىرنامىٍف رىأىل ًمٍنكي  ُِّ .....فىٍمييغىيٍٍّرهي ًبيىًدًه فىًإٍف لى
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ْٓ ىذا مقاـ الذم أنزلت عميو سكرة البقرة َُ 

ٓٓ  ًمىٍيو ٍف قىتىؿى ميٍؤًمننا ميتىعىمٍّدنا ًمٍف تىٍكبىةو فىقىرىٍأتي عى ...:ىىٍؿ ًلمى  ُٔ } كىالى يىٍقتيميكفى النٍَّفسى

ٓٔ  كالفرقة عذابكالجماعة رحمة ُُْ 

ٕٓ  ًة كىأىٍىًمًو الًَّذيفى كىانيكا يىٍعمىميكفى ًبًو تىٍقديميوي  َُ ....ييٍؤتىى ًباٍلقيٍرآًف يىٍكـى اٍلًقيىامى

ٖٓ يا معشر قريش ما تركف أني فاعؿ بكـ ٖٓ 

ٓٗ  ـٍ الى كا أىٍنفيسىكي ٍيشو أىٍك كىًممىةن نىٍحكىىىا اٍشتىري ـٍ يىا مىٍعشىرى قيرى ٍنكي  ُّّ .....أيٍغًني عى

َٔ تَّى يىكيكنيكا ًمٍثمىنىا ـٍ حى  ُْٓ ......يىا رىسيكؿى المًَّو أيقىاًتمييي
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 فهرس األعالم املرتجن هلن :ثالثاا  
 الصفحة األعالم م

 ُُُ الجصاصأحمد بف عمي الرازم, أبك بكر  ُ

 ْ السنة, البغكمالحسيف بف مسعكد بف محمد, ابف الفراء, كيمقب بمحيي  ِ

 ُُ )الحميمي (الحسيف بف الحسف بف محمد بف حميـ البخارم الجرجاني ّ

 ٖٓ (أبا طكيؿشطب الممدكد يكنى )  ْ
 ُٔ بف مزاحـ البمخي الخراساني, أبك القاسـ الضحاؾ ٓ

 ٔ عمي بف محمد بف عمي, المعركؼ بالشريؼ الجرجاني ٔ

 ُُْ الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف بطاؿ, أبك ٕ
 ََُ الحنفي عمي بف عمي بف محمد بف أبي العز ٖ
 ِٔ الفضؿ بف الحسيف بف الفضؿ الطبرسي ٗ

 ِ (أبك العباس)كبر الثمالى االزدم, محمد بف يزيد بف عبد األ َُ
 ٓ الحنبمي منصكر بف يكنس بف صبلح الديف ابف حسف بف إدريس البيكتى ُُ
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 .فهرس املصادر واملراجع :رابعاا 
تحقيؽ   ,عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي :تأليؼ ,اإلتقاف في عمكـ القرآف -ُ

 ـ.ُْٕٗىػ/ ُّْٗالطبعة  ,الييئة المصرية العامة لمكتاب :الناشر ,محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
مكتبة ابف  :الناشر ,محمد رشاد سالـ :تحقيؽ ,شيخ اإلسبلـ ابف تيمية :تأليؼ ,االستقامة -ِ

 .تيمية
 –بيركت  -ناشر: دار الفكر, الابف عبد البر تأليؼ:, في معرفة األصحاب االستيعاب -ّ

 ـ.ََِِىػُِّْالطبعة األكلى: 
خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي  :تأليؼ ,األعبلـ -ْ

 ـ. ََِِأيار / مايك  -الخامسة عشر  :الطبعة ,دار العمـ لممبلييف :ىػ( الناشرُّٔٗ :)المتكفى

دراسة كتحقيؽ: محمد ناصر  ,ىػِٖٕتأليؼ: أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراف  ,اإليماف -ْ
ىػ  ُُْٔ:الطبعة الخامسة , رقـ ,المكتب اإلسبلمي , عماف , األردف :الناشر ,الديف األلباني

 .ـُٔٗٗ
محمكد أبك  :تحقيؽ ,شيخ اإلسبلـ أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية :تأليؼ ,سطاإليماف األك  -ٓ

 .ىػُِِْاألكلى  :الطبعة ,الرياض –دار طيبة لمنشر  :الناشر ,سف
 :, سنة الطبععبد الرحمف الصالح المحمكد :تأليؼ ,اإليماف حقيقتو , ك خكارمو , ك نكاقضو -ٔ

 قسـ العقيدة. ,شكاؿٗ-ُِّْ
 :القرف ,أحمد بف عمي المكني بأبي بكر الرازم الجصاص الحنفي :المؤلؼ ,أحكاـ القرآف -ٕ

 :سنة الطبع -دار إحياء التراث العربي ػ بيركت :الناشر ,قمحاكممحمد الصادؽ  :تحقيؽ ,الرابع
 ىػ َُْٓ

عبد اهلل بف عبد  :تأليؼ ,أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية ضد األفكار اليدامة -ٖ
عمادة البحث العممي بالجامعة اإلسبلمية , المدينة المنكرة , المممكة  :الناشر ,كعالرحمف الجرب

 .ـََِّىػ/ُِّْاألكلى,  :الطبعة ,العربية السعكدية
سعد بف عمي الشيراني   :تأليؼ ,أثر االنحراؼ االعتقادم عمى اإلرىاب العالمي الصييكنية -ٗ

المجنة  ,كالمستشار برابطة العالـ اإلسبلمي ,عضك ىيئة التدريس بقسـ العقيدة جامعة أـ القرل
 .ـََِْىػ / ُِْٓ :سنة الطبع ,العممية لممؤتمر العالمي عف مكقؼ اإلسبلـ مف اإلرىاب
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 –بيركت  –مؤسسة الرسالة  :الناشر ,كىبي سميماف األلباني :تأليؼ ,أركاف اإليماف -َُ
 .ـُٗٗٗىػ / َُِْ :الطبعة الثانية

محمد بف محمد  :) تفسير أبك السعكد ( تأليؼ ,إلى مزايا الكتاب الكريـإرشاد العقؿ السميـ  -ُُ
 الناشر: دار إحياء التراث العربي بيركت. -ىػ ِٖٗ-المتكفي  –أبك السعكد -بف مصطفى 

: عبد تحقيؽ ,عبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي :تأليؼ ,أسرار ترتيب القرآف -ٕٔ
  .-القاىرة  –القادر أحمد عطا, كمرزكؽ عمي إبراىيـ, الناشر: دار الفضيمة 

 :زكريا الزميمي الناشر :د\ك أ ,عصاـ زىد :د\أ :تأليؼ ,أساليب البياف في القرآف كالسنة -ُّ
 .ـََِٕىػ / ُِْٖ:الطبعة األكلى ,غزة –الشاطئ –دار المقداد 

   .د/ كسيـ فتح اهلل :تأليؼ ,مف خبلؿ سكرة إبراىيـ أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو -ُْ
كزارة الشؤكف اإلسبلمية  :الناشر ,عبد اهلل بف سميماف الغفيمي :تأليؼ ,أشراط الساعة -ُٓ

 –.ىػُِِْ :األكلى رقـ :الطبعة ,المممكة العربية السعكدية -كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
الناشر: دار الفضيمة   ,عثماف عيسى الجزائرم :تأليؼ ,إصبلح ذات البيف في السنة النبكية -ُٔ

 .الرياض
إحساف عبد المنعـ  :تأليؼ ,أضكاء قرآنية عمى دكر الجداؿ كالحكار في الدعكة لئلسبلـ -ُٕ

 .قسـ مسائؿ فقيية ,سماره
محمد بف أبي بكر ابف قيـ  تأليؼ: ,الجزء األكؿ -إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف  -ُٖ

مكتبة الكميات األزىرية  مصر  :الناشر ,طو عبد الرؤكؼ سعد :دراسة كتحقيؽ ,ىػُٕٓالجكزية 
 .ـُٖٔٗىػ/ُّٖٖالقاىرة  

)ابف القيـ شمس الديف محمد بف أبي بكر  :تأليؼ ,إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف -ُٗ

ىػ/  ُِّْ :سنة الطبع –القاىرة  –دار الحديث  :الناشر ,مجدم فتحي السيد :تحقيؽ الجكزية 
 .ـََِِ
المجمع  :الناشر ,د / جماؿ محمد الزكي :الباحث ," إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ " -َِ

 .د/ أحمد شكقي إبراىيـ العمميةػ مصر :مؤسسة ,العممي لبحكث القرآف كالسنة
جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك  :تأليؼ ,أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير -ُِ

 ,مكتبة العمكـ كالحكـ , المدينة المنكرة , المممكة العربية السعكدية :الناشر ,بكر الجزائرم
 .ـََِّىػ/ُِْْالخامسة ,  :الطبعة
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عمي بف محمد العمراف  :تحقيؽ ,محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية :تأليؼ ,بدائع الفكائد -ِِ
  .لبناف -بيركت -دار عالـ الفكائد  :دار النشر

مكاف  ,الناشر: مطبعة الترقي ,مبلحكيش آؿ غازم عبد القادر :تأليؼ ,بياف المعاني -ِّ
 .ىػ ُِّٖ :سنة الطبع ,الطبع: دمشؽ

 :العبلمة محمد بف يكسؼ الشييد )أبك حياف األندلسي ( تحقيؽ :تأليؼ ,البحر المحيط -ِْ
بيركت –الناشر: دار الكتب العممية  ,كالشيخ عمي محمد عكض ,الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد

 .ـََُِىػ ُِِْ :الطبعة األكلى –لبناف –
 :أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي )المتكفى :تأليؼ ,البداية كالنياية -ِٓ
 -ق  َُْٖالطبعة األكلى  ,دار إحياء التراث العربي :الناشر ,عمي شيرم :تحقيؽ ,ىػ(ْٕٕ
 .ـ ُٖٖٗ
صالح بف عبد العزيز  :تقديـ ,عزيز بف فرحاف العنزم :تأليؼ ,البصيرة في الدعكة إلى اهلل -ِٔ

 ـ ََِٓ -ىػ ُِْٔ :األكلى :الطبعة -أبك ظبي  -دار اإلماـ مالؾ  :الناشر ,آؿ الشيخ
تحقيؽ   ,ركشيبدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الز  :تأليؼ ,البرىاف في عمكـ القرآف -ِٕ

دار إحياء الكتب  :الناشر ,ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔاألكلى ,  :الطبعة ,محمد أبك الفضؿ إبراىيـ
 .-بيركت  -العربية عيسى البابي الحمبي كشركائو 

تأليؼ: محٌمد بف محٌمد بف عبد الرٌزاؽ الحسيني ,أبك  ,تاج العركس مف جكاىر القامكس -ِٖ
ب  .الناشر دار اليداية ,تحقيؽ مجمكعة مف المحققيف ,يدمالفيض , الممٌقب بمرتضى , الزَّ

أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير  :تفسير القرآف العظيـ )تفسير ابف كثير( تأليؼ -ِٗ
دار طيبة لمنشر  :الناشر ,سامي بف محمد سبلمة :ىػ( تحقيؽْٕٕ :القرشي الدمشقي )المتكفى

 ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْالثانية  :الطبعة ,كالتكزيع
 :محمد رشيد بف عمي رضا )المتكفى :تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( تأليؼ -َّ

 .ـ َُٗٗ :الناشر ,الييئة المصرية العامة لمكتاب :ىػ( الناشرُّْٓ
محمد بف عمر بف الحسيف الرازم الشافعي المعركؼ  :تأليؼ ,تفسير الفخر الرازم  -ُّ

 .ـُُٖٗىػ َُُْ :الطبعة األكلى ,راث العربيدار إحياء الت   :)بالفخر الرازم( الناشر
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قدـ  ,عبد الرحمف بف ناصر السعدم :تأليؼ ,في تفسير كبلـ المناف يسير الكريـ الرحمفت -ِّ
عبد الرحمف بف معبل  :تحقيؽ ,كمحمد الصالح العثيميف ,عبد اهلل بف عبد العزيز عقيؿ لو

 .ـََِٓىػ / ُِْٔ :الطبعة الرابعة–بيركت  –الناشر مؤسسة الرسالة  ,المكيحؽ
ضبطو كصححو أحمد  ,أبك حامد الغزالي :تأليؼ ,التبر المسبكؾ في نصيحة الممكؾ -ّّ

 ـ.ُٖٖٗىػ َُْٗالطبعة األكلى:  –بيركت  –شمس الديف, الناشر: دار الكتب العممية 
دار سحنكف لمنشر  :الناشر ,لطاىر بف عاشكرالشيخ محمد ا :تأليؼ ,التحرير كالتنكير -ّْ

 .ـُٕٗٗ:طبعة رقـ –تكنس  -كالتكزيع 
  :تحقيؽ ,عمي بف محمد بف عمي , المعركؼ بالشريؼ الجرجاني :تأليؼ ,التعريفات -ّٓ
 .دار الرشاد :الناشر ,عبد المنعـ الحنفي :د

كىبة بف مصطفى الزحيمي المكضكع    :تأليؼ ,التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج -ّٔ
سنة  ,بيركت دمشؽ -دار الفكر المعاصر :الناشر ,الخامس عشر :القرف ,فقيي ك تحميمي

 .ىػ ُُْٖ :الطبع
األخبلؽ  :قسـ ,عبد اهلل بف محمد المنيؼ :تأليؼ ,التفكر في ممككت السمكات كاألرض -ّٕ

 .كالرقاؽ
د / محمد بف عبد اهلل بف صالح  :تأليؼ ,ياتً التكضيحاتي الكاشفاتي عمى كشًؼ الشيبى  -ّٖ

سنة  ,عبد اهلل بف عبد العزيز العقيؿ عبد اهلل بف عبد الرحمف السعد :تقديـ فضيمة الشيخ ,اليبداف
 .ىػ ُُِْ/ِ/ ِٓ :الطبع
عالـ الكتب    الناشر: ,عبد الرؤكؼ بف المناكم تأليؼ: ,التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ -ّٗ

 .ـَُٗٗ-ىػَُُْالطبعة األكلى 
محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي  :تأليؼ ,جامع البياف في تأكيؿ القرآف -َْ

 مؤسسة الرسالة :الناشر ,أحمد محمد شاكر :ىػ ( تحقيؽ َُّ - ِِْأبك جعفر الطبرم,) 
 .ـ َََِ -ىػ  َُِْاألكلى ,  :الطبعة
محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم  أبك عبد اهلل :تأليؼ ,الجامع ألحكاـ القرآف -ُْ

دار  :الناشر ,ىشاـ سمير البخارم :ىػ( تحقيؽ ُٕٔ :الخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى
 .ـ ََِّىػ/  ُِّْ :الطبعة ,عالـ الكتب , الرياض , المممكة العربية السعكدية
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 :تأليؼ ,كسننو كأيامو)صحيح البخارم( الجامع الصحيح المسند مف حديث رسكؿ اهلل -ِْ
تحقيؽ  ,ىػ(ِٔٓ :محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم , أبك عبد اهلل )المتكفى

 .ـََُِىػ ُُِْ :الطبعة األكلى ,بيركت –دار الفكر  :الناشر ,صدقي جميؿ العطار
مسمـ بف الحجاج أبك الحسف القشيرم  :تأليؼ ,الجامع الصحيح المسمى صحيح مسمـ -ّْ

 .ـََِّىػ ُِْْ :الطبعة األكلى –بيركت  -دار الفكر  :الناشر ,ىػ(ُِٔ :النيسابكرم )المتكفى
محمد بف عيسى أبك عيسى الترمذم السممي ) سنف  :تأليؼ ,الجامع الصحيح سنف الترمذم-ْْ

 بيركت. –ء التراث العربي دار إحيا :الناشر ,أحمد محمد شاكر كآخركف :الترمذم ( تحقيؽ
تأليؼ: أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني  ,الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح -ْٓ

الناشر: دار الفضيمة , الرياض   ,عمي بف حسف بف ناصر األلمعي كغيره :ىػ دراسة كتحقيؽِٖٕ
 .ـََِْىػ/ ُْْٖ :الطبعة األكلى ,المممكة العربية السعكدية

ٍف الدَّكىاًء الشًَّافي -ْٔ كىابي اٍلكىاًفي ًلمىٍف سىأىؿى عى أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر ) ابف  :تأليؼ ,اٍلجى
 .ـُٕٗٗىػ / ُُْٖ :سنة الطبع ,دار المعرفة :قيـ الجكزية( الناشر

محمد بف عمر بحرؽ  :تأليؼ ,حدائؽ األنكار كمطالع األسرار في سيرة النبي المختار -1ٗ
تحقيؽ محمد غساف نصكح  ,ىػَّٗىػ / سنة الكفاة ٖٗٔسنة الكالدة  ,الحضرمي الشافعي

 .ـُٖٗٗ :سنة الطبع –بيركت  –دار الحاكم  :الناشر ,عزقكؿ
محمد بف محمد بف عبد الكريـ المكصمي  :تأليؼ ,حسف السمكؾ الحافظ دكلة الممكؾ -ْٖ

 –دار الكطف  :الناشر ,فؤاد عبد المنعـ أحمد :تحقيؽ ,ةالشافعي سنة الكالدة / سنة الكفا
 .ىػُُْٔسنة الطبع  ,الرياض

تكفي  ,أبك نيعيـ أحمد بف عبد اهلل األصبياني :تأليؼ ,حمية األكلياء كطبقات األصفياء-ْٗ
 .ـُٖٓٗىػ َُْٓ :الطبعة األكلى ,دار الكتب العربي :الناشر ,ىػَّْ
عمي بف  :الباحث :حققو كعمؽ عميو ,شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل :تأليؼ ,الحسبة -َٓ

 .نايؼ الشحكد
  .القاىرة–الزىراء لئلعبلـ العربي  :الناشر ,الشيخ محمد رشيد رضا :تأليؼ ,الخبلفة -ُٓ
فؤاد  :تحقيؽ ,أبك الحسف عمي بف حبيب الماكردم :تأليؼ ,درر السمكؾ في سياسة الممكؾ -ِٓ

 .ـُٕٗٗ -ىػُُْٕ :سنة الطبع –الرياض  –دار الكطف  :الناشر ,عبد المنعـ أحمد
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وي" -ْٓ منيجي كأقكاؿ  ,في ضكء الكتاب كالسنة الصحيحة ,الدَّاًعيىةي البىًصير..."أخبلقيوي كىصفاتيوي كى
 .د/ عمي بف عبد اهلل الصيَّاح )الرد مؾ( :إعداد ,عمماء سمؼ األمة

 محمكد األلكسي أبك الفضؿ :تأليؼ ,ي تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانيركح المعاني ف-ٓٓ
 .بيركت –دار إحياء التراث العربي  :الناشر
 اإلماـ الحافظ أبي حاتـ محمد بف حباف البسيتي :تأليؼ ,ركضة العقبلء كنزىة الفضبلء -ٔٓ

 قُُْٖالثانية: : إبراىيـ بف عبد اهلل الحازمي, الطبعة ىذبو كنقحو كخرج أحاديثو
الناشر: دار اإليماف, الطبعة األكلى:  ,صفي الرحمف المباركفكرم :تأليؼ ,الرحيؽ المختكـ -ٕٓ

  ـ.ََُِق ُُِْ
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف  :تأليؼ ,زاد المعاد في ىدم خير العباد -ٖٓ

مكتبة المنار اإلسبلمية   -مؤسسة الرسالة, بيركت  :الناشر ىػ(ُٕٓ :ابف قيـ الجكزية )المتكفى
 .ـُْٗٗىػ /ُُْٓ ,السابعة كالعشركف :الطبعة ,الككيت

ىػ ُّْٗ -ىػ  ُُّٔتكفي  ,اإلماـ الجميؿ / محمد أبك زىرة :تأليؼ ,زىرة التفاسير -ٗٓ
 .دار الفكر العربي القاىرة :الناشر

اإلماـ محمد بف إسماعيؿ اليمني الصنعاني  :تأليؼ ,سبؿ السبلـ شرح بمكغ المراـ -َٔ 
مكتبة مصطفى البابي الحمبي  :الناشر ,حاـز عمي بيجت القاضي :ىػ( تحقيؽُُِٖ :)المتكفى

 .ـَُٔٗىػ/ ُّٕٗ :الرابعة :الطبعة -دمشؽ  –
دار  :الناشر :تحقيؽ ,أبك داكد سميماف بف األشعث السجستاني :تأليؼ ,سنف أبي داكد -ِٔ

 .ـََُِىػ ُُِْ :الطبعة الثالثة ,ػ بيركت الكتاب العربي
دار  :الناشر ,أحمد بف شعيب أبك عبد الرحمف النسائي :تأليؼ ,سنف النسائي الكبرل -ّٔ

 .ـُُٗٗ -ىػ  ُُُْ :الطبعة األكلى ,بيركت –الكتب العممية 
  محمد فؤاد عبد :تحقيؽ ,محمد بف يزيد أبك عبد اهلل القزكيني :تأليؼ ,سنف ابف ماجو -ْٔ

 :الطبعة األكلى –بيركت  –دار الفكر  :الناشر ,كاألحاديث مذيمة بأحكاـ األلباني عمييا  ,الباقي
 .ـََُِىػ ُُِْ
أبي محمد  :تأليؼ ,سيرة عمر بف عبد العزيز عمى ما ركاه اإلماـ مالؾ بف أنس كأصحابو -ٓٔ

 تحقيؽ أحمد عبيد ,ىػُِْىػ/ سنة الكفاة رمضاف / ُٓٓسنة الكالدة  ,عبد اهلل بف عبد الحكـ
 .ـُْٖٗ -ىػ َُْْسنة النشر  -لبناف  –بيركت  -عالـ الكتب  :الناشر
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شمس الديف أبكعبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز  :تأليؼ ,سير أعبلـ النببلء -ٔٔ
ىػ ُُّْ :الطبعة التاسعة -بيركت  -الناشر: مؤسسة الرسالة  ,ىػ(ْٖٕ :الذىبي )المتكفى

 .ـ ُّٗٗ
محمد  :تأليؼ ,السراج المنير في االعانة عمى معرفة بعض معاني كبلـ ربنا الحكيـ الخبير -ٕٔ

 .الناشر: دار الكتب العممية ػ بيركت ,بف أحمد الخطيب الشربيني
ىػ ْٖٓاإلماـ أبي بكر أحمد بف حسيف بف عمي البييقي ك تكفي  :تأليؼ ,السنف الكبرل -ٖٔ

 .ـُٗٗٗىػ ُُْٗ :لطبعة األكلىا -بيركت  –دار الفكر  :الناشر
 :الناشر ,شيخ اإلسبلـ تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ ابف تيمية :تأليؼ ,السياسة الشرعية-ٗٔ

 :الطبعة ,المممكة العربية السعكدية -كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
 .ىػُُْٖ:األكلى
 .الشيخ سالـ بف سعد الطكيؿ :تأليؼ ,السياسة العادلة كالسياسة الباطمة -َٕ
تحقيؽ  ,أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الدمشقي :تأليؼ ,السيرة النبكية -ُٕ

سنة  ,لبناف –بيركت  -دار المعرفة لمطباعة كالنشر كالتكزيع   :الناشر ,مصطفى عبد الكاحد
 .ُُٕٗ -ىػ  ُّٔٗ :الطبع

عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم )أبك  :تأليؼ ,السيرة النبكية البف ىشاـ -1ٕ
دار الجيؿ  :الناشر ,سعد الرؤكؼطو عبد  :تحقيؽ ,ُِّمحمد( سنة الكالدة / سنة الكفاة 

 .ىػُُُْ :سنة الطبع ,بيركت
   د بف محمد العكرم الحنبميعبد الحي بف أحم, تأليؼ: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب -ّٕ

  لقادر األرنؤكط, محمكد األرناؤكطتحقيؽ عبد ا, ىػَُٖٗىػ/ سنة الكفاة َُِّكالدة سنة ال
  .ىػَُْٔ الطبعسنة دمشؽ, الناشر دار بف كثير 

أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ بف  :تأليؼ ,شرح صحيح البخارم ػ البف بطاؿ -ْٕ
السعكدية  -دار مكتبة الرشد  :الناشر ,أبك تميـ ياسر بف إبراىيـ :تحقيؽ ,بطاؿ البكرم القرطبي

 .ـََِّ -ىػ ُِّْالثانية   :الطبعة ,/ الرياض
محمد السعيد بسيكني  :تحقيؽ ,أبك بكر أحمد بف الحسيف البييقي :تأليؼ ,شعب اإليماف -ٕٓ

 .ىػَُُْالطبعة األكلى ,  ,بيركت –دار الكتب العممية  :الناشر ,زغمكؿ
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الدكتكر محمد محركس  :تأليؼ ,اليكـ بيف النظـ كالعقائد الشىٍخصيَّةي اإلٍسبلميَّة كمكقعيا -ٕٔ
 .ـ َََِىػ  ُُِْ :الطبعة الثالثة ,المدرس األعظمي

تأليؼ: عبد الرحمف حسف  ,ًصرىاعي مىعى المىبلًحدىة حتى العظـ في سمسمة أعدىاء اإلسبلـ -ٕٕ
 .دمشؽ –دار القمـ  :الناشر ,حبٌنكة الميداني

تحقيؽ: أحمد  ,تأليؼ: إسماعيؿ بف حماد الجكىرم ,العربية الصحاح تاج المغة كصحاح -ٖٕ
 .ـ ُٕٖٗ -  ى َُْٕالطبعة: الرابعة  ,بيركت –الناشر: دار العمـ لممبلييف  ,عبد الغفكر عطار

 ىػُُْٗ/ٖ/ِْ :سنة الطبع ,محمد بف إبراىيـ الحمد الزلفي :تأليؼ ,الطريؽ إلى التكبة-ٕٗ
دراسة   محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية  :تأليؼ ,الشرعيةالطرؽ الحكمية في السياسة  -َٖ

 القاىرة. ,مطبعة المدني :الناشر ,محمد جميؿ غازم :كتحقيؽ
 محمد شمس الحؽ العظيـ آبادم أبك الطيب :تأليؼ, عكف المعبكد شرح سنف أبي داكد  -ُٖ

 ىػ. ُُْٓرقـ:الطبعة الثانية ,  بيركت –دار الكتب العممية  الناشر:
أحمد بف  :تحقيؽ ,اإلماـ /عمي بف محمد ابف أبي العز الحنفي :تأليؼ ,العقيدة الطحاكية -ِٖ

  .ـَََِىػ/ ُُِْ :سنة الطبع -القاىرة–عمي الناشر دار الحديث 
محمد بف عمي بف  :تأليؼ ,فتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير -ِٖ

 .ـُٗٗٗىػ َُِْ :بيركت الطبعة األكلى –فكر دار ال :الناشر ,محمد الشككاني
د/ سعيد بف  :الجزء الثاني( تأليؼ -فقو الدعكة في صحيح اإلماـ البخارم ) الجزء األكؿ  -ّٖ

الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة  :الناشر ,عمي بف كىؼ القحطاني
 .ىػُُِْ :الطبعة األكلى ,كاإلرشاد

 .محمد ناصر الديف األلباني :تأليؼ ,الكاقعفقو  -ْٖ
الطبعة الخامس كالعشركف    ,دار الشركؽ :الناشر ,سيد قطب :تأليؼ ,في ظبلؿ القرآف -ٖٓ

 .ـُٔٗٗىػ /ُُْٕ :سنة الطبع
تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني  :تأليؼ ,الفتاكل الكبرل -ٖٔ

الطبعة -بيركت لبناف  -دار المعرفة  :الناشر ,حسيف محمد مخمكؼ :ىػ( تحقيؽِٖٕ :)المتكفى
 .ـُٖٕٗ-ىػُّٖٗ :رقـ
الناشر: دار الكتب العممية, بيركت  ,محمد بف أبي بكر ابف قيـ الجكزية :تأليؼ ,الفكائد-ٕٖ
 .ـُّٕٗىػ/ُّّٗالطبعة الثانية ,  ,لبناف
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ٍـّ -ٖٖ ذى ابىةى كى حى اًئًؿ الصَّ دكتكر / أحمد فريد    :جمع كترتيب ,الشَّيعىةً الفكائد البديعية فى فىضى
 .الدار السمفية لمنشر كالتكزيع :الناشر
الطبعة –بيركت  –الناشر مؤسسة الرسالة  ,عماد الديف خميؿ :تأليؼ ,قالكا عف اإلسبلـ -ٖٗ

 .ـََِٓىػ / ُِْٔ :الرابعة
أ/د/ حسف بف إدريس  :تأليؼ ,قضايا اإلرىاب كالعنؼ كالتطرؼ في ميزاف القرآف كالسنة -َٗ

 .islam.com-http://www.alمكقع اإلسبلـ  :مصدر الكتاب ,-المغرب  –عزكزم 
محمد بف صالح العثيميف    :تأليؼ ,الجزء األكؿ -القكؿ المفيد عمى كتاب التكحيد  -ُٗ

 .ىػُِْْ :الطبعة الثانية -ة المممكة العربية السعكدي -الناشر: دار ابف الجكزم 
المعيد العممي لمفكر اإلسبلمي  :الناشر ,محمد الغزالي :تأليؼ ,كيؼ تتعامؿ مع القرآف -ِٗ

 .ـُِٗٗىػ ُُّْ :الطبعة الثالثة
أبك القاسـ محمكد بف  :تأليؼ ,الكشاؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ -ّٗ

 .بيركت –دار إحياء التراث العربي  :الناشر ,عمر الزمخشرم الخكارزمي
 –دار صادر  :الناشر ,محمد بف مكـر بف منظكر األفريقي المصرم :تأليؼ ,لساف العرب -ْٗ

 .ـَََِ :الطبعة األكلى ,بيركت
الشيخ مينا نعيـ نجـ ) أبك الحارث ( عضك ىيئة العمماء  :تأليؼ ,لكي تككف داعية -ٓٗ

 .ىػُِْٓسنة الطبع  ,فمسطيف -بمدينة جنيف  –كالدعاة 
 ,أ. فيد بف إبراىيـ أبك العصارم :تأليؼ ,لمحات عف اإلرىاب في العصر الحاضر -ٔٗ

 . islam.com-.alhttp://www :مكقع اإلسبلـ :مصدر الكتاب
الطبعة  ,دار العمـ لممبلييف الناشر: ,صبحي الصالح تأليؼ: ,مباحث في عمـك القرآف-ٕٗ

 .ـَََِالرابعة كالعشركف كانكف الثاني/ يناير 
ا بىعىثىني اهلل -ٖٗ ثىؿي مى  .فالح بف محمد بف فالح الصغيٍّر :إعداد ,دراسة حديثية دعكية ,مى
مؤسسة  :الناشر ,أحمد بف حنبؿ أبك عبداهلل الشيباني :تأليؼ ,مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ -

 .القاىرة –قرطبة 
مجمة دكرية تصدر عف الرئاسة العامة إلدارات البحكث العممية  -مجمة البحكث اإلسبلمية  -ٗٗ

الرئاسة العامة إلدارات  :تأليؼ ,معيا ممحؽ بتراجـ األعبلـ كاألمكنة -كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد 

http://www.al-islam.com/
http://www.al-islam.com/
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مكقع الرئاسة العامة لمبحكث العممية  :مصدر الكتاب ,البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد
 .كاإلفتاء
  ق.ُُُّ:, سنة الطبعف أبي بكر بف عبد القادر الرازممحمد بمختار الصحاح, تأليؼ:  -ََُ
ياؾ نستعيف - تأليؼ: محمد بف أبي بكر ابف قيـ  ,مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 ـ.ُّٕٗىػ/ُّّٗرقـ:  :الطبعة الثانية ,لبناف  -بيركت -الناشر: دار الكتاب العربي ,الجكزية
مىاسية مدارؾ النَّظر -َُُ عبد  :تأليؼ ,في الٌسياسة بيف التطبيقات الٌشرعية كاالنفعاالت الحى

العبٌلمة الشيخ: محمد ناصر الديف  :قٌرظوقرأه ك  ,المالؾ بف أحمد بف المبارؾ رمضاني الجزائرم
 .كالعبٌلمة الشيخ: عبد المحسف بف حمد العٌباد البدر ,األلباني
عبد اهلل بف  :تأليؼ ,مشكمة السرؼ في المجتمع المسمـ كعبلجيا في ضكء اإلسبلـ -َُِ

المممكة العربية  -كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد  :الناشر ,إبراىيـ الطريقي
 .ىػُُِْالطبعة األكلى:  ,السعكدية

 ُٔٓ) المتكفى محيي السنة , أبك محمد الحسيف بف مسعكد البغكم  :تأليؼ ,معالـ التنزيؿ -َُّ

دار  :الناشر ,سميماف مسمـ الحرش -عثماف جمعة ضميرية  -محمد عبد اهلل النمر  :تحقيؽىػ (
 .ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالرابعة ,  :الطبعة ,طيبة لمنشر كالتكزيع

اإلماـ فخر الديف محمد بف عمر  :تأليؼ ,مفاتيح الغيب ػ ترقيـ الشاممة مكافؽ لممطبكع -َُْ
 .ـ َََِ -ىػ ُُِْاألكلى :الطبعة -بيركت-ب العممية دار الكت :الناشر ,التميمي الرازم الشافعي

الحسيف بف محمد بف المفضؿ المعركؼ بالراغب األصفياني  :تأليؼ ,مفردات ألفاظ القرآف-َُٓ
 .دار النشر / دار القمـ ػ دمشؽ ,أبك القاسـ

دار  :الناشر ,ابف قيـ الجكزية :تأليؼ ,مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة -َُٔ
 .ـُٖٗٗىػ , ُُْٗ :سنة الطبع -بيركت  –الكتب العممية

 .صالح بف عبد اهلل بف حميد ,فضيمة الشيخ :بقمـ ,أصكؿ الحكار كآدابو في اإلسبلـ :مقاؿ -َُٕ

 .أبك بكر :كتبو ,اإلسبلـ كخرافة السيؼ :مقاؿ -َُٖ
عبد السَّبلـ محمد  :تأليؼ ,أبي الحسيف أحمد بف فاًرس بف زكىًرٌيا :تأليؼ ,مقاييس المغة -َُٗ
كف  ـ.ََِِىػ =  ُِّْ :الطبعة ,اتحاد الكتاب العرب :الناشر ,ىىاري
 .أبك الحسف عمي بادحدح :تأليؼ ,مقكمات الداعية الناجح -َُُ
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 ,د/ محمد رشاد سالـ :تحقيؽ ,شيخ اإلسبلـ بف تيمية :تأليؼ ,منياج السنة النبكية -ُُُ
 .ىػَُْٔ :الطبعة األكلى ,مؤسسة قرطبة :الناشر
بكرم   اأبي عبد اهلل محمد بف عبد اهلل الحاكـ النيس :تأليؼ ,المستدرؾ عمى الصحيحيف -ُُِ
 .ـَََِىػ َُِْ :الطبعة األكلى –بيركت-كتبة العصرية الم :الناشر ,حمدم الدمرادشي :تحقيؽ

تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد  :تأليؼ ,المستدرؾ عمى مجمكع فتاكل شيخ اإلسبلـ -ُُّ
محمد بف عبد  :جمعو كرتبو كطبعو عمى نفقتو ,ىػ(ِٖٕ :الحميـ بف تيمية الحراني )المتكفى

  .ىػ ُُْٖاألكلى  :الطبعة ,ىػ(ُُِْ :الرحمف بف قاسـ )المتكفى
إبراىيـ مصطفى ػ أحمد الزيات ػ حامد عبد القادر ػ محمد  :تأليؼ ,المعجـ الكسيط -ُُْ
 .مجمع المغة العربية :تحقيؽ ,دار الدعكة :دار النشر :الناشر ,النجار
 -دار الحرميف  :الناشر ,أبك القاسـ سميماف بف أحمد الطبراني :تأليؼ ,المعجـ األكسط -ُُٓ

عبد المحسف بف إبراىيـ   ,بف محمدطارؽ بف عكض اهلل  :تحقيؽ ,ُُْٓ :القاىرة , سنة الطبع
 .الحسيني
 الككيت -كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية  :صادر عف ,المكسكعة الفقيية الككيتية-ُُٔ

 .ىػ ُِْٕ - َُْْ :طبعة رقـ
يي الديف يحيى بف شرؼ أبك زكريا مح :تأليؼ ,المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج-ُُٕ
 .ىػُِّٗ :رقـ الطبعة الثانية -بيركت –لعربيدار إحياء التراث ا :ىػ(الناشرٕٔٔ :)المتكفىالنككم
عبد الرحمف بف عبد اهلل بف نصر بف عبد  :تأليؼ ,المنيج المسمكؾ في سياسة الممكؾ -ُُٖ

الناشر مكتبة  ,عمي عبد اهلل المكسى :تحقيؽ ,ىػٖٗٓسنة الكالدة / سنة الكفاة  ,الرحمف الشيزرم
 .ـُٕٖٗ -ىػَُْٕ :طبعة سنة –الزرقاء  –المنار
اإلماـ / برىاف الديف أبك الحسف إبراىيـ  :تأليؼ ,نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر -ُُٗ

 .ىػ ُِْْـ ػ  ََِِالطبعة الثانية /  ,الناشر: دار الكتب العممية ػ بيركت ,بف عمر البقاعي
 .الشيخ تكفيؽ عمركني :كتبو ,سالنصر منكط بإصبلح النفك  -َُِ
 .ىػَُِْ :سنة الطبع ,محمد بف سعيد القحطاني :تأليؼ ,الكالء ك البراء في اإلسبلـ -ُُِ
ًة كالغيميٌك ( تأليؼ -ُِِ  ,د/ حاتـ بف عارؼ بف ناصر الشريؼ :الكىالىءي كى البىرىاءي ) بيف السَّمىاحى

 .ىػُِْْ :سنة الطبع
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 فهرس املىضىعات :خاهساا 
 الصفحة المكضكع ـ
 أ ..............................................................اإلىداء  ُ
 ب ..........................................................تقديرك  شكر ِ
 ج ..............................................................المقدمة ّ
 د .................................................الدراسةأسباب اختيار  ْ
 د ............................................أىداؼ الدراسة كالغاية منيا ٓ
 د ......................................................الدراسات السابقة ٔ
 ق ..........................................................منيج البحث ٕ
 ك ..........................................................خطة الدراسة ٖ
 ُ ...................................................................التمييد ٗ
 ِ ........................كاصطبلحان.المطمب األكؿ: تعريؼ المنيجيات لغةن  َُ
 ّ .........................المطمب الثاني: تعريؼ اإلصبلح لغةن كاصطبلحان. ُُ
 ٓ ............................المطمب الثالث: تعريؼ التغيير لغةن كاصطبلحان  ُِ
 ٕ كالتغيير............................المطمب الرابع: العبلقة بيف اإلصبلح  ُّ
 ٖ ............................................................الفصؿ األكؿ ُْ
 ٗ ....................................المبحث األكؿ: بيف يدم سكرة الفرقاف. ُٓ
 ك ,كعدد آياتيا ىا,كالعبلقة بيف االسـ كمحكر  ,المطمب األكؿ: أسماء السكرة ُٔ

 ................................................نزكليا.
َُ 

 ُٖ ...كما بعدىا مف السكر. ,مع ما قبميا ,المطمب الثاني: مناسبة سكرة الفرقاف ُٕ
 ِّ ..................................المبحث الثاني: بيف يدم سكرة الشعراء. ُٖ
كالعبلقة بيف االسـ كمحكر السكرة    كمحكرىا, ,السكرةالمطمب األكؿ: أسماء  ُٗ

 ...............................................كعدد آياتيا كمكاف نزكليا.
ِّ 

 ِٗ ...كما بعدىا مف السكر. ,المطمب الثاني: مناسبة سكرة الشعراء مع ما قبميا َِ
 ُّ ...................................................الفصؿ الثاني ُِ
 ِّ .....المبحث األكؿ: منيجيات اإلصبلح كالتغيير العقائدم في سكرة الفرقاف. ِِ
 ّْ .....................المطمب األكؿ: إثبات كحدانية الخالؽ سبحانو كتعالى. ِّ
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 َْ ......................لممنكريف.المطمب الثاني: إثبات اإليماف باليـك اآلخر  ِْ
 ْْ .........................المطمب الثالث: القرآف الكريـ حجة لؾ أك عميؾ. ِٓ
 ُٓ ....................أف الككف مف صنع اهلل تعالى. عمى المطمب الرابع: أدلة ِٔ
 ٔٓ ...............المطمب الخامس: التكبة الصادقة تجب ما قبميا مف الذنكب. ِٕ
 َٔ ......المبحث الثاني: منيجيات اإلصبلح كالتغيير الدعكم في سكرة الفرقاف. ِٖ
 ِٔ ...............................اإلعراضالمطمب األكؿ: الصبر عمى األذل ك  ِٗ
 ٓٔ ...........................................المطمب الثاني: تكاضع الداعية َّ
 ٖٔ ..........المطمب الثالث: اإلكثار مف ضرب األمثاؿ إلثبات صدؽ الدعكة. ُّ
 ُٕ ..........................................المطمب الرابع: العاقبة لممتقيف. ِّ
 ٕٓ ....المبحث الثالث: منيجيات اإلصبلح كالتغيير السياسي في سكرة الفرقاف. ّّ
 ٕٕ ..............الكافريف تيبنى عمى الكذب كاالفتراء.المطمب األكؿ: ادعاءات  ّْ
 ٖٓ ............................................المطمب الثاني: ندـ الظالميف. ّٓ
مؽ ّٔ طريؽ السعادة في الدنيا  ,المطمب الثالث: سبلمة العقيدة مع حيسف الخي

 ..............................................................كاآلخرة.
ٖٗ 

 ِٗ ............................................................الفصؿ الثالث ّٕ
 ّٗ ...منيجيات اإلصبلح كالتغيير العقائدم في سكرة الشعراء.  المبحث األكؿ: ّٖ
 ْٗ ..كالبراءة مف المشركيف. ,كلرسكلو كلممؤمنيف المطمب األكؿ: الكالء هلل تعالى ّٗ
 َُِ ......................................المطمب الثاني: النٍّعـ مف اهلل كحده. َْ
 َُٖ ......................المطمب الثالث: اهلل ىك المعز المذؿ سبحانو كتعالى. ُْ
 ُُٓ .....الدعكم في سكرة الشعراء.المبحث الثاني: منيجيات اإلصبلح كالتغيير  ِْ
 ُُٔ .....................................المطمب األكؿ: اإلخبلص في الدعكة ّْ
 ُُِ .....................المطمب الثاني: الشجاعة كقكة الشخصية لدل الداعية. ْْ
 ُِٔ .................................المطمب الثالث: االعتبار باألمـ السابقة. ْٓ
 ُِّ ............................................المطمب الرابع: دعكة األقربيف. ْٔ
 الثالث: منيجيات اإلصبلح كالتغيير السياسي في سكرة المبحث ْٕ

 .........................................................الشعراء.
ُّٖ 

 ُّٗ ...........................المطمب األكؿ: كحدة الصؼ مف عكامؿ النصر. ْٖ
 ُْٖ ..................................المطمب الثاني: سياسة التضميؿ الظالمة. ْٗ
 ُِٓ ................................المطمب الرابع: مف أساليب شياطيف اإلنس. َٓ
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 ُٓٓ ..................................................................الخاتمة  ُٓ
 ُٓٓ النتائج..................................................................... ِٓ
 ُٕٓ .............................................................التكصيات ّٓ
 ُٖٓ ........................................................ممخص الرسالة ْٓ
ٓٓ ABESTRACT......................................................... 

 
ُٓٗ 

 َُٔ الفيارس................................................................ ٔٓ
 َُٔ القرآنية...................................................فيرس اآليات  ٕٓ
 ُٕٕ فيرس األحاديث النبكية.................................................... ٖٓ
 َُٖ ........................................................فيرس األعبلـ ٗٓ
 ُُٖ كالمراجع.................................................فيرس المصادر  َٔ
 ُِٗ فيرس المكضكعات.................................................... ُٔ
 
    

         
 
  
 
 
 
 

 
 

 

 

 


