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 ٩مول ٔمعو٥م : 

 ًُ ٓا اإِلْصََلَح َمو اْٞمَتَطْع               ]إِْن ُأِريُد إِ

ٓا ٓمِوهللِ ٢َمَؾْقِف َٔمقَ  ًُ َوإ٫َِمْقِف ُأكِقُى[َوَمو َٔمْق٨مِقِؼل إِ ْؾ  ٪ما

{77}هقد:
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 داءـــاإلى
محمد    األكؿ كىادييا كمكجييا إلى سبيؿ الخير كالصبلح إلى رسكلنا م  إلى معمـ األ

  
استكدعني عند اهلل إلى مف أحمؿ اسمو بكؿ افتخار، يا مف افتقدؾ منذ الصغر، يا مف 

 كالدم الحبيب 
ت التي أشعر بممساك ي بفيض حنانيا غمرتني إلى مف يرتعش قمبي لذكراىا، إلى الت

 ركحيا تعانقني كالدتي الحبيب 
لي طريؽ إلى الركح التي سكنت ركحي، إلى الذم حصد األشكاؾ عف دربي ليميد 

 العمـ زكجي الحبيب عاطؼ
 نائي محمد، معتصـ، المعتز باهللفؤادم أب ثمراتكبدم ك  اتإلى فمذ

 كبناتي ىديؿ، أسيؿ، رغد
ف أدخرىا ليـك ، كسند ظيرم، كمف يسعدىا فرحي، كتحمؿ ىمي، كمإلى قرة عيني

 كربي ابنتي أريج
ـ أخي الحبيب إلى مف حبيـ يجرم في عركقي إلى إخكاني كأخكاتي، كعمى رأسي

 ، كأختي المربي  الفاضم  األستاذة كفاح األسكد الميندس حسف األسكد
  دعكة إلى اهللالمدىف أمي صديقاتي في دركب إلى األخكات المكاتي لـ ت

 كأخكة كأخكات زكجي، كزكج  ابني  إلى كالد ككالدة زكجي
 حكا بزىرة عمرىـ أسرانا البكاسؿ لى الذيف ضا  إلى شيداء فمسطيف، ك 

 كما أىدم بحثي ىذا
إلى اهلل  ميبلتي العامبلت بحقؿ الدعكةز إلى العمماء كطبلب العمـ الشرعي عام ، ك 

 أىديكـ جميعان رسالتي 
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 شكر وتقدير
 امتنعت الكممات عف التعبير كرؽ القمـ أف يسير، كلكف أبى القمب إال أف يبكح لما يختمج 

عسانا أف نقكؿ لقد ىربت منا الكممات، كتشتت ماذا مف مشاعر تفيض شكران كامتنانان كثناءن  فيو
 شمؿ العبارات ال ندرم أم كبلـ يفيكـ حقكـ، كأم العبارات تميؽ بمقامكـ .

ـْ ٪َمَػَر ٨َمنِنا اهللَ ٧َمـِلٌّ ََحِقٌد ]كلو تعالى: فانطبلقان مف ق  ـْ َيْشُؽْر ٨َمنِكاََم َيْشُؽُر ٫مِـَْػِسِف َوَم  [َوَم

 . (4)( ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس: )، كامتثاالن لسنتو  {21}لقامن:
كؿ فأتقدـ بالشكر كالتقدير إلى الجامع  اإلسبلمي  الغراء محضف العمـ كالعمماء، ككمي  أص 

 الديف قسـ التفسير كعمكمو، كالدراسات العميا فييا، كالييئ  التدريسي  كاإلداري  مف األساتذة الكراـ .
أتقدـ بالشكر الجزيؿ كالعرفاف بالجميؿ كاالحتراـ كالتقدير لمف تفضؿ عمي بقبكؿ اإلشراؼ ك  

، كلعمي ال عمى رسالتي الدكتكر زىدم محمد أبك نعم  حيث كاف قبس الضياء في عتم  البحث
أعدك الحؽ إذ أقكؿ أنو كاف لي نعـ الناصح األميف، حيث منحني الثق  كغرس في نفسي قكة 

 العزيم ، كلـ يبخؿ عميَّ بكقتو الثميف، أبقاه اهلل ذخران لطمب  العمـ، كجعؿ ذلؾ في ميزاف حسناتو.
ف تكرما بقبكؿ المناقش  المذيلجن  عضكم الفاضميف كما أتكجو بالشكر الجزيؿ إلى أستاذٌم  

 : مناقش  رسالتي
 حفظو اهلل    كليد محمد العامكدمالدكتكر / 
 حفظو اهلل    جماؿ محمكد اليكبيكالدكتكر / 

ثراءن كالمذٍيف سيزيداف الرسال  بياءن كجماالن   بتكجيياتيـ العظيم  .كا 
جستير، كأبرؽ بالشكر إلى جميع زميبلتي رفيقات درب العمـ أثناء دراستي في مرحم  الما 

 كأخص بالذكر األستاذة كفاء أبك ناجي .
األستاذ الدكتكر زكريا إبراىيـ الزميمي الذم تكـر إلى كال أنسى عظيـ الشكر كالتقدير  

بترجم  ممخص رسالتي إلى المغ  اإلنجميزي ، كلؤلستاذ عبد اهلل أبك مكسى )أبك عامر( الذم قاـ 
، كاألستاذ نادر كادم أستاذ الحديث في األميفبطباع  رسالتي كتنسيقيا ككاف لي نعـ الناصح 

 .جامع  األقصى
 .عدني بكتاب أك دعكة في ظير الغيبكمعنكيان، أك ساأكالشكر إلى كؿ مف دعمني نفسيان  

 

                                                             

(، كتاب الزكاة، باب ذكر ما يجب عمى المرء مف الشكر ألخيو المسمـ ُٗٗ/ٖصحيح ابف حباف، مخرجان )( ُ)
(، )تعميؽ شعيب األرنؤكط( ُٕٔ(، )تعميؽ األلباني( صحيح، "الصحيح " )َّْٕعند اإلحساف إليو، ح )

 صحيح عمى شرط مسمـ . إسناده
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 المقدمة
اد الحمد هلل رب العالميف، حمد الشاكريف، عدد خمقو، كرضى نفسو، كزن  عرشو، كمد

، ا ينبغي لجبلؿ كجيو كعظيـ سمطانو، كعدد ما خطو قممو، ككمما أحصاه كتابوكمماتو، كعدد 
 كالصبلة كالسبلـ عمى رسكلو األميف، المبعكث رحم  كىدل كنكران لمعالميف، كبعد :

فإف اهلل قد أكمؿ دينو، كأتـ نعمتو عمى المؤمنيف بما أنزلو مف القرآف الكريـ عمى خاتـ 
ليخرج الناس مف الظممات إلى النكر، كييدييـ إلى صراط اهلل ، األنبياء كالمرسميف محمد 

 المستقيـ .

: ، قاؿ تعالىلقد تسٌمـ اإلسبلـ قيادة البشري  بعدما فسدت األرض، كذاقت البشري  الكيبلت
ًْ َأْيِدي ا٫مـاوِس ٫مُِقِذيَؼُفْؿ َٓمْعَض ا٫ماِذي ٢َمؿِ ] ُفْؿ َيْرِٖمُعقنَ ١َمَفَر ا٫مَػَسوُد ِِم ا٫مَٜمِّ َوا٫مَبْحِر ٓمََِم ٪َمَسَب [ ُؾقا ٫َمَعؾا

وم:  . {12}الرُّ

فما أحكجنا اليكـ لمرجكع إلى كتاب اهلل باحثيف عف العبلج الشافي لكؿ ما نعانيو مف 
 مشاكؿ، فنحف قكـ أعزنا اهلل بالقرآف، فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا اهلل .

مشكبلت ىذا العصر، بؿ كؿ  فاإلنساف حينما يتأمؿ القرآف الكريـ يجد فيو عبلجان لجميع
 العصكر، كيجد فيو مناىج عديدة لئلصبلح كالتغيير .

براىيـ، كيتناكؿ  كيستقي البحث قكامو في ضكء سكرتيف مف سكر القرآف كىما: الرعد كا 
منيجيات اإلصبلح كالتغيير فييما لما ليذه المنيجيات مف دكر كبير في إصبلح مجتمعاتنا 

 لراىف .اإلسبلمي  خاص  في عصرنا ا

 أف يكفقني إلى ما يحبو كيرضاه إنو سميع مجيب . سائم  المكلى 

 :الموضوع: أىمية أوالً 

تعمؽ مكضكع ىذه الدراس  بأشرؼ كتاب عمى ىذه البسيط ، أال كىك القرآف الكريـ الذم كاف . ُ
 .االشتغاؿ بو منتيى المفاخركما زاؿ 

، كالغكص في ثنايا دبر كالتفكير العميؽالتأمؿ كالت التعامؿ مع النص القرآني مف حيث.  ِ
 النصكص الستخراج المكنكف فييا ييعدُّ مف أفضؿ العمكـ كأجميا .

 . معالج  الفساد مف خبلؿ منيجيات اإلصبلح كالتغيير المستقاة مف كتاب اهلل تعالى .ّ
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 :أسباب اختيار الموضوع: ثانياً 

 اـ مف مكضكعات القرآف الكريـ.، كذلؾ مف خبلؿ بحثي في مكضكع ىخدم  كتاب اهلل . ُ
صبلح كاقعيا . ِ  .ما ليذا المكضكع مف أىمي  عظيم  لؤلم  اإلسبلمي  لتقكيـ ذاتيا كا 
 . تسميط الضكء عمى نقاط الضعؼ كالفساد كالتماس كالعبلج القرآني ليا .ّ
   . تشجيع لجن  السيمنار المككن  مف الثبلث  أستاذم كمشرفي الدكتكر زىدم أبك نعم    ْ

 كاألستاذ الدكتكر عبد السبلـ المكح كاألستاذ الدكتكر عصاـ زىد حفظيـ اهلل .
 :الدراسة والغاية منيا: أىداف ثالثاً 

 .كذلؾ مف خبلؿ خدم  كتابو جؿ كعبلفي الدنيا كاآلخرة،  ابتغاء األجر كالثكاب مف اهلل . ُ
 .ان جديدان في عمـ التفسير إثراء المكتب  اإلسبلمي  بدراس  عممي  محكم  تتناكؿ مكضكع. ِ
براىيـ . ّ  .إبراز منيجيات اإلصبلح كالتغيير التي اشتممت عمييا سكرتي الرعد كا 
سيف، كطمب  العمـ الشرعي، كذلؾ مف خبلؿ النتائج كالتكصيات التي ر . فتح آفاؽ جديدة أماـ الداْ

 يا الباحث  في الخاتم  إف شاء اهلل تعالى .بستخرج 
 بالمجتمع المسمـ مف خبلؿ تكجييات السكرتيف . . الرقي كالنيكضٓ
 لى كتاب اهلل كمنيج حياة .إ. بث ركح األمؿ في نفكس الناس كالعكدة بيـ ٔ

 :الدراسات السابقة: رابعاً 
بعد البحث في الكتب كالمراجع كالرسائؿ، كجدت أف الدكتكر صبلح سمطاف قد ألؼ في  

الفجر( كبدأ العمؿ  –الصؼ  –يكسؼ  –: )الكيؼ صبلح كالتغيير في السكر التالي منيجيات اإل
في كمي  أصكؿ الديف، الستكماؿ الدراس  في سكر أخرل مف كتاب اهلل تعالى، كقد كانت دراستي 

 ىذه حمق  متمم  كمكمم  لما سبؽ مف الدراس  .
 :منيج الدراسة: اً خامس

 في البحث عمى المنيج االستقرائي، كذلؾ مف خبلؿ ما يمي: تعتمدا 
 جمع اآليات القرآني  التي تتحدث عف المكضكع، كدراستيا دراس  تفسيري  مكضكعي  . .ُ
 . كضع العناكيف المناسب  لمفصكؿ كالمطالب مستخدم  األلفاظ القرآني  ما أمكف .ِ
 . تفسير اآليات القرآني  تفسيران إجماليان كفقان لطبيع  البحث في التفسير المكضكعي .ّ
العمماء كالمفسريف مع التكثيؽ في الحاشي  حسب األصكؿ مع االستعان  . االستدالؿ بأقكاؿ ْ

 بمصادر كمراجع عام  مما لو عبلق  بالبحث .
. عزك اآليات القرآني  المذككرة إلى سكرىا مع ذكر رقـ اآلي  كتكثيؽ ذلؾ في متف البحث تجنبان ٓ

 إلثقاؿ الحكاشي .
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ثار التي تخدـ البحث، كعزكىا لمظانيا األصمي ، . االستدالؿ باألحاديث النبكي  الشريف ، كاآلٔ
 كنقؿ حكـ العمماء عمييا ما أمكف .

. تكضيح معاني المفردات الغريب  التي تحتاج إلى بياف في الحاشي  كتكثيقيا مف مصادرىا ٕ
 المغكي  .

 . الترجم  لؤلعبلـ كالبمداف كالقبائؿ غير المعركف  التي سترد في البحث .ٖ
المطائؼ كاإلشارات كالعبر كالعظات، كاستنباط األحكاـ التي تخدـ مكضكع . الكقكؼ عمى ٗ

 البحث، مع ربط المكضكع بكاقعنا المعاصر بما فيو مف مستجدات .
. مراعاة األمان  العممي  في النقؿ كالتكثيؽ، كذكر المصادر كالمراجع في الحاشي  مبتدئ  بذكر َُ

مراعاة عدـ ذكر اسـ المؤلؼ في الحاشي  إف  الكتاب، ثـ المؤلؼ، ثـ الجزء كالصفح ، مع
 ذكر في متف الرسال  مع استكماؿ مكاصفات المراجع كالمصادر في الفيرس العاـ ليا .

 . التركيز عمى منيج البحث في التفسير المكضكعي كااللتزاـ بكؿ قكاعده كأصكلو .ُُ
 ت .. عمؿ الفيارس البلزم  التي تخدـ البحث كتسيؿ الكصكؿ لممعمكماُِ

 : خطة البحث:سادساً 
 يتككف ىذا البحث مف: مقدم ، كتمييد، كفصميف، كخاتم ، كبياف ذلؾ فيما يمي:

 :المقدمة
 : عمى اشتممت كقد

 . أىمي  المكضكع .ُ
 . أسباب اختيار المكضكع .ِ
 . أىداؼ الدراس  كالغاي  منيا .ّ
 . الدراسات السابق  .ْ
 . منيج الدراس  .ٓ
 . خط  البحث .ٔ

 ييدالتم
 كيشتمؿ عمى ثبلث  مباحث: 

 المبحث األول: المقصود بالمنيج .
 كيشتمؿ عمى أربع  مطالب:

 المطمب األكؿ: المنيج لغ  .
 المطمب الثاني: المنيج اصطبلحان .

 المطمب الثالث: المنيج اإلسبلمي بيف الثبات كالمركن  .
 المطمب الرابع: مصادر المنيج اإلسبلمي .
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 صود باإلصالح .المبحث الثاني: المق
 كيشتمؿ عمى ثبلث  مطالب: 

 المطمب األكؿ: اإلصبلح لغ  .
 المطمب الثاني: اإلصبلح اصطبلحان .

 المطمب الثالث: أثر اإلصبلح .
 المبحث الثالث: المقصود بالتغيير .

 كيشتمؿ عمى أربع  مطالب: 
 المطمب األكؿ: التغيير لغ  .

 المطمب الثاني: التغيير اصطبلحان .
 مب الثالث: مجاالت اإلصبلح كالتغيير التي تناكليا القرآف .المط

 التغيير . مراحؿالمطمب الرابع: 
 الفصل األول

 اإلصالح والتغيير في سورة الرعد
 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 

 المبحث األول: مدخل إلى سورة الرعد .
 كيشتمؿ عمى ثماني  مطالب: 

 المطمب األكؿ: اسـ السكرة كعدد آياتيا .
 مب الثاني: نزكؿ السكرة .المط

 المطمب الثالث: فضؿ السكرة .
 المطمب الرابع: محكر السكرة .

 المطمب الخامس: المناسب  بيف اسـ السكرة كمحكرىا .
 المطمب السادس: المناسب  بيف افتتاحي  السكرة كخاتمتيا .

 المطمب السابع: المناسب  بيف فاتح  السكرة كخاتم  ما قبميا .
 مف: المناسب  بيف خاتم  السكرة كفاتح  ما بعدىا .المطمب الثا

 المبحث الثاني: منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة الرعد .
 كيتككف مف أربع  مطالب: 

 المطمب األكؿ: منيجيات اإلصبلح كالتغيير العقدم في سكرة الرعد .
 نقاط: كيشتمؿ عمى أربع 
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 : اإليماف باهلل تعالى .أكالن 
 ف بالمبلئك  .ثانيان: اإليما

 بالقضاء كالقدر .بالغيب ك ثالثان: اإليماف 
 . الخكؼ كالرجاءرابعان: 

 جيات اإلصبلح كالتغيير األخبلقي في سكرة الرعد .ي: منالمطمب الثاني
 كيشتمؿ عمى أربع نقاط: 

 : صفات المؤمنيف كجزاؤىـ .أكالن 
 ثانيان: صفات الكافريف كجزاؤىـ .

 .إليي ثالثان: التغيير سن  
 . أال بذكر اهلل تطمئف القمكبرابعان: 

 المطمب الثالث: منيجيات اإلصبلح كالتغيير الدعكم في سكرة الرعد .
 كيشتمؿ عمى خمس نقاط: 

 : أسمكب النظر كالتفكر في مخمكقات اهلل .أكالن 
 . كالترىيب ثانيان: الترغيب

 ثالثان: االختيار بيف المتقاببلت كاألضداد .
 ؿ .ان: ضرب األمثارابع

 : اليداي  بمشيئ  اهلل .ان خامس
 المطمب الرابع: منيجيات اإلصبلح كالتغيير السياسي في سكرة الرعد .

 كيشتمؿ عمى: 
 طبيع  الصراع مع الظالميف .* 

 الفصل الثاني
 اإلصالح والتغيير في سورة إبراىيم

 كيشتمؿ عمى مبحثيف: 
 المبحث األول: مدخل إلى سورة إبراىيم .

   مطالب:ستكيشتمؿ عمى  
 المطمب األكؿ: اسـ السكرة كعدد آياتيا .

 المطمب الثاني: نزكؿ السكرة .
 : محكر السكرة .ثالثالمطمب ال
 : المناسب  بيف اسـ السكرة كمحكرىا .رابعالمطمب ال
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 س: المناسب  بيف افتتاحي  السكرة كخاتمتيا .خامالمطمب ال
 . سكرة الحجرتح  : المناسب  بيف خاتم  السكرة كفادسساالمطمب ال

 المبحث الثاني: منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة إبراىيم .
 كيشتمؿ عمى أربع  مطالب: 

 المطمب األكؿ: منيجيات اإلصبلح كالتغيير العقدم في سكرة إبراىيـ .
 كيشتمؿ عمى أربع نقاط: 

 : مقاصد القرآف كأثره في اليداي  .أكالن 
 : أدل  كحداني  الخالؽ .ثانيان 

 ثالثان: تكحيد األسماء كالصفات .
 رابعان: أعماؿ الكافريف كمصيرىـ .

 اإلصبلح كالتغيير األخبلقي في سكرة إبراىيـ . ياتالمطمب الثاني: منيج
 كيشتمؿ عمى أربع نقاط: 

 : شكر النعم  .أكالن 
 . المكعظ : ثانيان 
 : التحذير مف كيد الشيطاف .ثالثان 

 .رابعان: ميزاف التبعي  لآلخريف 
 اإلصبلح كالتغيير الدعكم في سكرة إبراىيـ . ياتالمطمب الثالث: منيج

 كيشتمؿ عمى خمس نقاط: 
 : الكمم  الطيب  كالكمم  الخبيث  .أكالن 

 ثانيان: الزاد الركحاني .
 ان: الداعي  الحميـ .ثالث
 ان: أثر الدعاء في الدعكة إلى اهلل .رابع

 ان: االبتبلء سن  اهلل في الدعكات .خامس
 اإلصبلح كالتغيير السياسي في سكرة إبراىيـ . ياتالمطمب الرابع: منيج

 كيشتمؿ عمى أربع نقاط: 
 : االستخبلؼ في األرض .أكالن 
 : تحقيؽ األمف .ثانيان 
 : سن  اهلل في إمياؿ العصاة كالظالميف .ثالثان 
 ان: نياي  الظالميف .رابع
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 الخاتمة: 
 كستشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات .

 الفيارس:
 كتشتمؿ عمى: 

 . فيرس اآليات القرآني  .ُ
 . فيرس األحاديث النبكي  .ِ
 . فيرس األعبلـ المترجـ ليـ .ّ
 . فيرس المصادر كالمراجع .ْ
. فيرس المكضكعات .ٓ
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 التمييد
 

 كيشتمؿ عمى ثبلث  مباحث: 
 

 المبحث األول: المقصود بالمنيج .

 .المبحث الثاني: المقصود باإلصالح 

 المبحث الثالث: المقصود بالتغيير .
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 المبحث األول
 المقصود بالمنيج

  
 :ى أربع  مطالبعم شتمؿكي
 

 : المنيج لغة .المطمب األول
 المطمب الثاني: المنيج اصطالحًا .

 المطمب الثالث: المنيج اإلسالمي بين الثبات والمرونة .
 المطمب الرابع: مصادر المنيج اإلسالمي .
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 دالتميي
 المبحث األول

 المقصود بالمنيج
 

 المطمب األول: المنيج لغة :
 "نيج" النكف كالياء كالجيـ أصبلف متبايناف: 

: أكضحػػػػػالنٍَّيج ، الطري األول: يـ المنيج، كالمنيج الطريؽ ، كىك مستقوػؽ . كنىيىج لي األٍمرى
 .(4)أيضان 

: أم ، كضربت فبلنان حتى أينًيجالنفس طعنقماالنقطاع كأتانا فبلفي ينيج، إذا أتى مبيكران  اآلخر:
 . (0)سقط 

 . (3)الكجو الكاضح الذم جرل عميو االستعماؿ  :النيج

 : الخط  المرسكم  .كالمنياج

٢َمًي َوِمـَْفوًٖمو]، كفي التنزيؿ: (1)ىذا نيجي ال أحيد عنو كيقاؿ:    [٫مُِؽؾٍّ َٖمَعْؾـَو ِمـُْؽْؿ ِذْ

 . (5) {14}ادائدة:

      بؽ يتضح لمباحث  مف خبلؿ تعريفات أىؿ المغ  أف المنيج لفظ كعمى ضكء ما س 
مشتؽ مف النيج، تدكر معانيو المغكي  حكؿ ثبلث  معاني: الكضكح، كاالستقام  في الطريؽ، 

 كاالنقطاع .

                                                             

           ، دراس  كتحقيؽ: زىير (ْٖٓ/ّ) ،( انظر: مجمؿ المغ ، أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازمُ)
 ـ .ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، الطبع  الثاني  طاف، دار النشر: مؤسس  الرسال عبد المحسف سم

: عبد السبلـ محمد ، تحقيؽ كضبط(ُّٔ/ٓ، )( معجـ مقاييس المغ ، ألبي الحسيف أحمد بف فارس بف زكرياِ)
 ـ .ُُٗٗ-ىػُُُْىاركف، دار الجيؿ، بيركت، الطبع  األكلى 

، (ُّٗ)( الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكي ، ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم، ّ)
 .( ُّٖٔ-َُْٗ)الطبع  األكلى  ،مؤسس  الرسال  ، بيركت

، محمد النجار، حامد عبد القادر، أحمد الزيات، ، إبراىيـ مصطفى الزياتمغ  العربي ( المعجـ الكسيط لمجمع الْ)
 ، الناشر: دار الدعكة ، الطبع  الثاني  .(ٓٗٗ/ِ)

 . (ّّٖ/ِ)( لساف العرب، لئلماـ أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر المصرم، ٓ)



 

 -ْ- 

 :: المنيج اصطالحاً المطمب الثاني
 . (4)قاؿ ابف كثير: "الطريؽ كالمسمؾ الكاضح البٌيف"  

 . (0)لمنياج الطريق  الكاضح  البٌين " قاؿ الشككاني: "ا 

 . (3)قاؿ البيضاكم: "المنياج الطريؽ الكاضح في الديف"  

كالمنيج أيضان: ىك القانكف كالقاعدة التي تحكـ أم محاكل  لمدراس  العممي ، كفي أم مجاؿ  
 . (1)مف الدراس  

ك الطريؽ المستقيـ كبعد استعراض أقكاؿ العديد مف العمماء يتضح لمباحث  أف المنيج ى 
 الكاضح المعالـ، القائـ عمى قكاعد عممي  صحيح  .

         الطريق   إبراىيـ(: –كالمقصكد بمنيج اإلصبلح كالتغيير في سكرتي )الرعد  
    ، كاألساليب المتنكع  التي اتبعيا القرآف الكريـ لئلصبلح كالتغيير في سكرتي ين بالكاضح  ال

 إبراىيـ( . –)الرعد 

 : المنيج اإلسالمي بين الثبات والمرونة:ثالثالمطمب ال
، كأف يعالج كاف  بحاجات كؿ المجتمعات التي حكميا استطاع المنيج اإلسبلمي أف يفي 

بأعدؿ الحمكؿ، كأمثؿ األحكاـ  –رغـ تنكعيا كتعددىا  –المشكبلت في كؿ البيئات التي حؿ بيا 
 مو كال بعده .لـ يجتمع لمنيج قب ألنو جمع مف المزايا كالخصائص ما

إف الثبات كالمركن  مف الخصائص التي تميز بيا المنيج اإلسبلمي عف كؿ ما عرفو  
 ، بكؿ ما يحتكيو مف معافو كأبعاد .ىبالناس مف المناىج كالمذا

، كىك بثبات أصكلو ، كيبلئـ كؿ كضع جديد"بالمركن  يستطيع أف يتكيؼ كيكاجو التطكر 
 . (5)، كالخضكع لكؿ تغيير خطأ أك صكاب" ميكع افو يستعصي عمى الذكباف كالكأىد

                                                             

دار  ، (ٗٔ/ِ)ديف أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي الدمشقي، ( تفسير القرآف العظيـ، لئلماـ الحافظ عماد الُ)
 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕ، لبناف، الطبع  التاسع  ، بيركتالمعرف 

، (َٕ/ِ)( فتح القدير الجامع بيف فني الركاي  كالدراي  مف عمـ التفسير، تأليؼ اإلماـ محمد بف عمي الشككاني، ِ)
 . ـُّٗٗحديث، الطبع  األكلى حققو كخرج أحاديثو سيد إبراىيـ، دار ال

، (ِٗٔ/ُ)، ضي ناصر الديف الشيرازم البيضاكم( تفسير البيضاكم المسمى أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، القاّ)
 ـ .ُٖٖٗدار الكتب العممي ، الطبع  األكلى 

اني، بيركت، ر الكتاب المبنا، د(ُِٕ)( انظر: منيج البحث العممي عند العرب، لجبلؿ عبد الحميد مكسى، ْ)
 ـ .ُِٕٗالطبع  األكلى 

، المكتب (ِِ)( شريع  اإلسبلـ خمكدىا كصبلحيا لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف، تأليؼ: يكسؼ القرضاكم، ٓ)
 اإلسبلمي، الطبع  الثاني  .
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كنستطيع أف نحدد مجاؿ الثبات، كمجاؿ المركن  في شريع  اإلسبلـ كرسالتو الخالدة  
 فنقكؿ: إنو الثبات عمى األىداؼ كالغايات، كالمركن  في الكسائؿ كاألساليب .

ات عمى القيـ الديني  الثبات عمى األصكؿ كالكميات، كالمركن  في الفركع كالجزئيات، الثب 
كالذم يتدبر القرآف الكريـ يجد في نصكصو ، (4)كاألخبلقي ، كالمركن  في الشئكف الدنيكي  كالعممي  

 :دالئؿ جم  أكتفي بكاحدة 

 [َوَأْمُرُهْؿ ُٟمقَرى َٓمْقـَُفؿْ ]في كصؼ مجتمع المؤمنيف:  يتمثؿ الثبات في مثؿ قكلو 

ورى:  . {251}آل عمران: [َوَٟموِوْرُهْؿ ِِم إَْمرِ ]: لرسكلو  ، كفي قكلو  {84}الشُّ

فبل يجكز لحاكـ، كال لمجتمع أف يمغي الشكرل مف حياتو السياسي  كاالجتماعي ، كال يحؿ  
 لسمطاف أف يقكد الناس رغـ أنكفيـ إلى ما يكرىكف بالتسمط كالجبركت .

ف في كؿ عصر أف كتتمثؿ المركن  في عدـ تحديد شكؿ معيف لمشكرل، يستطيع المؤمنك  
، دكف أم قيد أك شرط تناسب حاليـ كأكضاعيـ يينفذكا ما أمر اهلل بو مف الشكرل بالصكرة الت

 . (0)يمزميـ بشكؿ جامد 

 :أىمية الثبات والمرونة
"كقيم  كجكد الميزاف الثابت الذم يرجع إليو اإلنساف بكؿ ما يعرض لو مف مشاعر كأفكار  

تو قربيا أك بعدىا مف الحؽ كالصكاب ... كمف ثـ يظؿ دائمان في كتصكرات، كبكؿ ما يجٌد في حيا
الدائرة المأمكن  ال يشرد إلى التيو ، الذم ال دليؿ فيو مف نجـ ثابت ، كال مف معالـ ىادي  في 

 . (ّ) "الطريؽ !

أما المركن  فتضمف مراعاة المصالح المختمف  لمبشر في البيئات كالظركؼ المتغيرة،  
 ادات المنتشرة .كاألعراؼ كالع

،  كعمى ذلؾ فإف المنيج اإلسبلمي ثابت في مركنتو، مرف في ثباتو فمركنتو ليست مطمق 
 في إطار محدكد .بؿ مقيدة 

 
                                                             

،   : مدخؿ لمعرف  اإلسبلـ مقكماتو ... خصائصو ... أىدافو ... مصادره، دكتكر يكسؼ القرضاكم( انظرُ)
، كانظر: الخصائص العام  لئلسبلـ، ـََُِ-ىػُِِْ، الطبع  الثالث  ، الناشر: مكتب  كىب (ُٕٕ، ُٕٔ)

 ـ. ُٖٓٗ-ىػَُْٓ، الطبع  الثالث  ، مؤسس  الرسال (ُِٕ، ُِٔ)، دكتكر يكسؼ القرضاكم
 . (َُٖ، ُٕٗ)، ( انظر: مدخؿ لمعرف  اإلسبلـِ)
 .ـَُٖٗ-ىػََُْ، الطبع  السابع  ، دار الشركؽ(ُٗ)، سيد قطب، خصائص التصكر اإلسبلمي كمقكماتو (ّ)
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 : ترى الباحثةو 
مف الحياة يجب أف تبقى ثابت   ان كنأف نعي جيدان أف ىناؾ أمكران كشؤ  منيجإف حقيق  ال 

 ان دات، كالقيـ التي جاء بيا إسبلمنا الحنيؼ، كىناؾ أمكر راسخ  ال تتغير كال تتبدؿ كالعقائد كالعبا
، فعمى اإلنساف أف يبذؿ كالشئكف الدنيكي  كالعممي  مرن  تتغير لتتناسب مع الكاقع كتطكرات الحياة

 كؿ ما بكسعو لتطكيرىا كتحسينيا .

 المطمب الرابع: مصادر المنيج اإلسالمي:

 المصادر األصمية : وىي : -أ
 ن الكريم :أواًل : القرآ
، كأصؿ األصكؿ، كعمدة المم ، كينبكع الشريع ، كىك كتاب اهلل ياأكؿ المصادر كأعظم 
ـْ َ٘مْؾِػفِ ]الذم :  َٓ ِم ـْ َٓم٤ْمِ َيَدْيِف َو لت:[ َٓ َيْلٔمِقِف ا٫مَبو٠مُِؾ ِم ًْ ]، {11}فصِّ َؾ ًْ َآَيؤُمُف ُٕمؿا ٨ُمصِّ ا٫مر ٪مَِتوٌب ُأْٗمؽَِؿ

ـْ ٫َمُدْن َٗمؽِقٍؿ َ٘مبِٛمٍ   .  {2هود:} [ِم

، فمكي نثبت حجي  السن  يمزمنا أف نثبتيا ، كتعتمد عميوكؿ األدل  ال بد أف ترجع إليو 
بالقرآف، كحجي  اإلجماع كالقياس كغيرىما مف األدل  ال بد مف اعتمادىا كميا عمى القرآف، فالقرآف 

 . (ُ)يستغني عف كؿ األدل ، كلكف األدل  كميا ال تستغني عنو 

 النبوية : ثانيًا : السنة
. فإذا كاف القرآف ىك المصدر  (0)"مف قكؿ، أك فعؿ، أك تقرير ما ركم عف النبي " السنة :

 األكؿ لمشريع ، فالسن  ىي المصدر الثاني ليا، كىي البياف النظرم، كالتطبيؽ العممي لمقرآف .

ؿ ما أجممو ىذا الدستكر، كيخصص ما عمموالسن  ىي المنياج النبكم ال  ، كييقيِّد ذم ييفصِّ
٪ْمَر ]كسيرتو الجامع :  ما أطمقو، كيضع لو الصكر التطبيقي  مف حياة رسكؿ اهلل  َوَأْكَز٫ْمـَو إ٫َِمْقَؽ ا٫مذِّ

ُرونَ  ُفْؿ َيَتَػؽا َل إ٫َِمْقِفْؿ َو٫َمَعؾا َ ٫مِؾـاوِس َمو ُكزِّ ، كلكال السن  ما عرفنا الكثير مف أحكاـ  {11}النحل:[ ٫مُِتَب٤مِّ
 . (ّ)ت أك معامبلت اإلسبلـ مف عبادا

                                                             

، مكتب  كىب ، (ْْ، ّْ)د. يكسؼ القرضاكم ، مـ المعاصر في ضكء القرآف كالسن انظر: تيسير الفقو لممس (ُ)
 ـ .ُٗٗٗ-ىػَُِْالطبع  األكلى 

 ين  المنكرة .(، مجم  الجامع  اإلسبلمي  بالمدِٔ/ُٔدراسات في السن  النبكي ، محمد ضياء األعظمي، )( ِ)
   ، مؤسس  الرسال ، الطبع  الثاني  (ْْ)انظر: مدخؿ لدراس  الشريع  اإلسبلمي ، يكسؼ القرضاكم،  (ّ)

 ـ .ََُِ-ىػُِِْ
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 ثالثًا : اإلجماع :
، يقاؿ: أجمع فبلف عمى األمر، أم عـز عميو، كمنو قكلو إما العـز عمى الشيء" :اإلجماع في المغة

٪َموَء٪ُمْؿ ]تعالى:  ما ا، أم اعزمكا {12}يوىس:[ ٨َمَلْْجُِعقا َأْمَر٪ُمْؿ َوُذَ ، : أجمع القكـ عمى كذاتفاؽال، كا 
 . (4) "أم اتفقكا عميو

بعد كفاتو في عصر مف  ىك اتفاؽ المجتيديف مف أم  محمد " وفي اصطالح األصوليين:
العصكر عمى حكـ شرعي، أم أف اإلجماع ال بد فيو مف االتفاؽ عمى أمر مف األمكر، كأف يككف 
مف المجتيديف الذيف تتكافر لدييـ أىمي  االجتياد، فبل عبرة بقكؿ العكاـ كمف ليس أىبلن لمنظر في 

نباط األحكاـ الشرعي ، كأف يككف االتفاؽ مف جميع المجتيديف ، فبل يعد إجماعان ممزمان اتفاؽ است
 . (ِ) "أكثر المجتيديف

كاجيت الصحاب  كقائع عديدة لـ ينزؿ فييا قرآف،  كمنشأ فكرة اإلجماع بعد كفاة الرسكؿ  
    ليو القرآف كىك ، سمؾ الصحاب  السبيؿ الذم أرشدىـ إسن  كلـ تمًض فييا مف الرسكؿ 

 . (ّ)الشكرل 

 رابعًا : القياس :
  . (1) "القاؼ كالكاك كالسيف أصؿ كاحد يدؿ عمى تقدير شيء بشيء"القياس في المغة: )قوس(: 

إلحاؽ مسأل  ال نص عمى حكميا بمسأل  كرد النص بحكميا في الحكـ " وفي اصطالح العمماء:
 .(ٓ) "الحكـ الذم كرد بو النص لتساكم المسألتيف في عم 

 قياس المخدرات عمى الخمر في التحريـ لعم  إذىاب العقؿ .والمثال عمى ذلك:  
 :المصادر الفرعية -ب

كتسمى المصادر المختمؼ فييا كالتي منيا: االستحساف، كالمصالح المرسم ، كالعرؼ،  
 كمذىب الصحابي، كشرع ما قبمنا، كسد الذرائع، كاالستصحاب.

                                                             

 ( .ِْالكميات، )( ُ)
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٔ(، دار الفكر المعاصر، بيركت، الطبع  الثاني  ْٔالكجيز في أصكؿ الفقو، د. كىب  الزحيمي، ) (ِ)
 ـ .ُٔٗٗ(، دار الفكر المعاصر، الطبع  الثاني  َٗفي أصكؿ الفقو اإلسبلمي، د. إبراىيـ محمد سمقيف، ) الميسر (ّ)
 ( .َْ/ٓمقاييس المغ ، )( ْ)
المدخؿ إلى (، دار عمر بف الخطاب، كانظر: ُٖٗاف، )المدخؿ لدراس  الشريع  اإلسبلمي ، د. عبد الكريـ زيد (ٓ)

، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، الطبع  األكلى (ُٓ)بد العزيز الخياط، الفقو اإلسبلمي، تأليؼ الدكتكر ع
 ـ .ُُٗٗ-ىػُُُْ
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 المبحث الثاني
 مقصود باإلصالحال

 

 مطالب : ثبلث كيشتمؿ عمى  
 

 المطمب األول: اإلصالح لغة .
 . اصطالحاً  اإلصالحالمطمب الثاني: 
 أثر اإلصالح . المطمب الثالث:
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 المبحث الثاني
 المقصود باإلصالح

 
 المطمب األول: اإلصالح لغة .

ميكحان كيقاؿ صى  ،(ُ)الصاد كالبلـ كالحاء أصؿ كاحد يدؿ عمى خبلؼ الفساد   ، مىحى يىٍصميح كصي
ميكح، كصىبلحه مف أسماء مك  شرفيا اهلل . اءى كصي محى  كالجمع صي

 . (ِ)كالكماؿ في الصبلح منتيى درجات المؤمنيف كمتمنى األنبياء كالمرسميف  

 . (ّ)، إنما يقاؿ قكؿ صالح قكؿ صبلح ، فبل يقاؿ:كال يستعمؿ الصبلح في النعكت

و  ...]، قاؿ تعالى: ف بالفساد، كتارة بالسيئ ؿ الصبلح تارة في القرآكقكب َ٘مَؾُطقا ٢َمَؿًَل َصوِِلً

َٓ ُٔمْػِسُدوا ِِم إَْرِض َٓمْعَد إِْصََلِٗمَفو]، كقاؿ تعالى:  {201}التوبة: [َوَآَ٘مَر َٞمقًِّئو {55}األعراف:[ َو
(ْ) . 

 : : اإلصالح اصطالحاً المطمب الثاني
 . (ٓ)لحاؿ كاستكاؤه عمى الحال  الحسن " : "اعتداؿ اأبي حيافالصبلح عند اإلماـ  

   ، كقيؿ: " ىك استقام  الحاؿ عمى : "ىك سمكؾ طريؽ اليدل"(6)أبي البقاء كعند اإلماـ  
 . (ٕ)ما يذىب إليو العقؿ" 

                                                             

 . (َّّ/ّ)، معجـ مقاييس المغ  (ُ)
، دار مكتب  (ُِٖ/ِ)، تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد مرتضى الزيدم، (ُٕٓ/ِ)لساف العرب،  (ِ)

 الحياة، بيركت، لبناف .
 . (ُٔٓ)ت كالفركؽ المغكي ، ، معجـ في المصطمحاالكميات (ّ)
 . (ُّٖ)مفردات ألفاظ القرآف، لمراغب األصفياني،  (ْ)
  -ىػُُّْ، لبناف، ، بيركت، دار الكتب العممي (ُُٗ/ُ)تفسير البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي،  (ٓ)

 ـ .ُّٗٗ
األحناؼ، عاش ككلي أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم أبك البقاء صاحب الكميات، كاف مف قضاة ( ٔ)

ـ، كلو كتب أخرل َُّٗالقضاء في )كفو( تركيا كبالقدس كببغداد، كعاد إلى استانبكؿ كتكفي بيا سن  
(، دار العمـ لممبلييف، الطبع  الخامس  ّٖ/ِبالتركي  . انظر: األعبلـ، خيرم الديف الزركمي الدمشقي )

 ـ . ََِِعشر، 
 . (ُٔٓ)ألبي البقاء،  ،الكميات (ٕ)



 

 -َُ- 

، كبعد اطبلعيا عمى مفيكـ اإلصبلح في المغ  كاالصطبلح أف جؿ معاني وترى الباحثة
ى الحال  السكي  المستقيم  المطمئن  في أم مجاؿ مف اإلصبلح تفيد كتدلؿ عمى الكصكؿ إل

المجاالت التي يخكضيا اإلنساف، كال يمكف أف يصؿ اإلنساف إلى ىذه الحال  إال بعد أف يعكد إلى 
 شرع اهلل تعالى .

 

 : أثر اإلصالح:المطمب الثالث
، ماليـ، كأال يبطؿ ثكاب أعسعييـ ، أف ال يضيععباده المخمصيف المصمحيف كعد اهلل  

َٓ ُكِضقُع َأْٖمَر ]بؿ يكفييـ أجكرىـ كيزيدىـ مف فضمو، قاؿ تعالى:  و  وِت إِكا وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا إِنا ا٫ماِذي

ـَ ٢َمَؿًَل  ـْ َأْٗمَس  . {80}الكهف:[ َم

ـٌ ٨َمُلو٫َمئَِؽ ]كقاؿ أيضان:   و َٞمْعَقَفو َوُهَق ُمْمِم ـْ َأَراَد أَِ٘مَرَة َوَٞمَعك ََلَ  [٪َموَن َٞمْعُقُفْؿ َمْشُؽقًرا َوَم

 .  {21}اإلرساء:

، كآثاران عظيم  ككثيرة تنعكس عمى الفرد أف لئلصبلح مكان  عالي  كما ذكر اهلل  
 كالمجتمع في الدنيا كاآلخرة .

 :إلشارة إلى بعضيا لتفادم اإلطال كنظران ألف اآلثار كثيرة سأكتفي با 

 التمتع بحياة طيبة : -4
كبرل المسمَّم  أف أعظـ األسباب لجمب الحياة الطيب  ىك العمؿ الصالح مف القضايا ال 

ـٌ ٨َمَؾـُْحقَِقـاُف َٗمَقوًة ٠َمقَِّبيً ]لقكلو تعالى:  ـْ َذ٪َمٍر َأْو ُأْكَثك َوُهَق ُمْمِم و ِم ـْ ٢َمِؿَؾ َصوِِلً  . {11}النحل:[ َم

ة اإليماف كالرغب  في الحياة الطيب  ىي الحياة التي فييا ثمج الصدكر بمذة اليقيف، كحبلك  
 . (ُ)المكعكد، كالرضا بالقضاء، كعتؽ الركح مما كانكا يستعبدكف 

  أف الحياة الطيب  حياة فييا نعيـ كقناع ، كغنى عف الغير، حياة فييا  وترى الباحثة: 
          ، كفييا استغناء عف الخمؽ كاالفتقار ، ال ضنؾ فييا كال تعبتكفيؽ، كاتجاه إلى اهلل 

 حؽ .إلى ال
 

                                                             

، الناشر: دار الكتب العممي ، بيركت، الطبع  األكلى (َْٕ/ٔ، )محاسف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف القاسمي (ُ)
 ىػ .ُُْٖ
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 العناية اإلليية بالذرية وحفظ ماليا: -0
، كفي قص  مكسى إف صبلح اآلباء ييصمح لمذري  حاليا، كيحفظ ليا ماليا بأمر اهلل  

و اجِلَداُر ٨َمَؽوَن ٫مُِغََلَم٤ْمِ َيتِقَؿ٤ْمِ ]: الغبلميف اليتيميف دليؿ عمى ذلؾ مع –كالخضر عمييما السبلـ  َوَأما

و َوَيْسَتْخِرَٖمو ٪َمـَْزُُهَ ِِم اٙمَِديـَِي َو٪َمو ُُهَ و ٨َمَلَراَد َرٓمَُّؽ َأْن َيْبُؾَغو َأُٟمدا و َصوِِلً ََم َو٪َموَن َأُٓمقُُهَ َتُف ٪َمـٌْز ََلُ َؽ َن ََتْ ـْ َرٓمِّ ًي ِم و َرَْحَ

ا ـْ َأْمِري َذ٫مَِؽ َٔمْلِويُؾ َمو ََلْ َٔمْسطِْع ٢َمَؾْقِف َصْٜمً  . {41}الكهف:[ َوَمو ٨َمَعْؾتُُف ٢َم

كأف ىذا ، (4)كع فر سركف: إف صبلح اآلباء ينفع األبناء، كتقكل األصكؿ تنفع القاؿ المف 
األب الذم حفظ كنز الغبلميف بفضؿ صبلحو، ىك األب السابع ليما أك األب العاشر، فإف في 

 . (ِ)ذلؾ دالل  عمى أف صبلح اآلباء يفيد العناي  باألبناء 

 :جمب والية اهلل -3
٤َم إِنا َو٫مِ ]قاؿ تعالى:  -أ وِِلِ َل ا٫مؽِتَوَب َوُهَق َيَتَق٥ما ا٫مصا  . {215}األعراف:[ قَِّل اهللُ ا٫ماِذي َكزا

، كيبغض ما ، كغمبت حسناتو سيئاتو، يحب ما يحب اهللالصالح ىنا مف صمحت نفسو 
 ، كمف كاف كذلؾ فإف اهلل يتكلى حفظو كنصرتو .يبغض اهلل

قاؿ: قاؿ  ي منيا بكاحد: عف أبي ىريرة كاألحاديث التي تؤكد ىذا المعنى كثيرة، أكتف 
من عادى لي وليًا فقد آذنتو بالحرب، وما تقرب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما : )رسكؿ اهلل 

، فإذا أحببتو كنت سمعو الذي ي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبوافترضتو عميو، وما يزال عبد
ن سألني يسمع بو، وبصره الذي يبصر بو، ويده التي يبطش ب يا، ورجمو التي يمشي بيا، وا 

، وما ترددت عن شيء أنا فاعمو ترددي عن نفس المؤمن يكره ألعطينو، ولئن استعاذني ألعيذنو
 . (ْ)(  (3) ساءتومالموت وأنا أكره 

ُٞمقَل ]الصالحكف رفقاء األنبياء كالصديقيف كالشيداء في الجن : قاؿ تعالى:  -ب ـْ ُيطِِع اهللَ َوا٫مرا َوَم

ـَ ٨مَ  ٤َم َوَٗمُس وِِلِ َفَداِء َوا٫مصا يِؼ٤َم َوا٫مشُّ دِّ ـَ ا٫مـابِق٤َِّم َوا٫مصِّ ـَ َأْكَعَؿ اهللُ ٢َمَؾْقِفْؿ ِم  [ ُأو٫َمئَِؽ َر٨مِقًؼوُلو٫َمئَِؽ َمَع ا٫ماِذي

 .  {51}النساء:

                                                             

(، طبع  مصطفى الحمبي، الطبع  األكلى ٗ/ُٔانظر: تفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي، ) (ُ)
(، دار الصابكني لمطباع  كالنشر ُْٖ/ِ(، كانظر: صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني، )ُّْٔ-ُّٓٔ)

 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕكالتكزيع، الطبع  األكلى 
  . ٕ، دار الصابكني، ط(ِّْ/ِ)( انظر: تفسير ابف كثير، اختصار كتحقيؽ: محمد عمي الصابكني، ِ)
 . ( دار إحياء التراث العربي، بيركتَٗ/ِّمساءتو: أم حياتو . انظر: عمدة القارم، بدر الديف العيني )( ّ)
 ( .َِٓٔ(، ح )َُٓ/ٖ، كتاب الرقاؽ، باب التكاضع، )صحيح البخارم (ْ)



 

 -ُِ- 

، كلكنيا مرافق  ، إنيا ليست مرافق  جسد كصكرةكأم إنساف أسعد ممف يرافؽ ىؤالء كيرافقكنو 
 نو معيـ كليس خمفيـ كال قريبان منيـ .أاف، كفكر كقمب، ككفى ركح ككجد

إنو لفرؽ كبير بيف إنساف تاريخو ىك تاريخ شخصو أك حزبو فيك قريب القاع، سطحي  
نساف تاريخو ىك تاريخ اإليماف كاليدل مف عيد آدـ   . (ُ)الجذكر، كا 

 

 

                                                             

-ىػُُْٕ، الطبع  التاسع  عشر، ( ، مؤسس  الرسال َُِ)انظر: اإليماف كالحياة، يكسؼ القرضاكم،  (ُ)
 ـ .ُٕٗٗ



 

 -ُّ- 

 

 
 

 المبحث الثالث
 المقصود بالتغيير

 

 :بأربع  مطالكيشتمؿ عمى  
 

 التغيير لغة .المطمب األول: 
 المطمب الثاني: التغيير اصطالحًا .

 المطمب الثالث: مجاالت اإلصالح والتغيير التي تناوليا القرآن .
 التغيير . مراحلالمطمب الرابع: 
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 المبحث الثالث
 المقصود بالتغيير

 
 :المطمب األول: التغيير لغة

ؿ أحدىما يدف كالياء كالراء أصبلف صحيحاف يغفال التغيير في المغ  مف األصؿ )غير( 
صبلح كمنفع  ، كمنو الغيرة، كىي الميرة، كبيا صبلح العياؿ، كيقاؿ غارىـ اهلل عمى صبلح كا 

بالغيث، أم أصمح شأنيـ كنفعيـ، الثاني يدؿ عمى اختبلؼ شيئيف بمعنى خبلفو كسكاه، كمنو قكلو 
ًَ ٢َمَؾْقفِ ]تعالى:  ـَ َأْكَعْؿ اَط ا٫ماِذي  . (ُ) {1}الفاحتة:[ ْؿ ٧َمْٛمِ اٙمَْغُضقِب ٢َمَؾْقِفؿْ ِِصَ

، كيستثنى، كالًغيىري مف تغير ، كىي كمم  يكصؼ بياكغىٍيري بمعنى سكل، كالجمع أغيار
ا كِْعَؿًي َأْكَعَؿَفو ]، كمنو قكلو تعالى: ، كتغير الشيء عف حالو، تحكؿالحاؿ ً َذ٫مَِؽ ٓمَِلنا اهللَ ََلْ َيُؽ ُمَغٛمِّ

وا َمو ٓمَِلْكُػِسِفؿْ ٢َمَٚم ٩َمقْ  ُ  . (ِ) {58}األىفال:[ ٍم َٗمتاك ُيَغٛمِّ

 :: التغيير اصطالحاً المطمب الثاني
   اإلسػػبلـالتغييػػر اإلسػػبلمي نعنػػي بػػو نقػػؿ المجتمػػع مػػف حالػػ  االنحػػراؼ عػػف مػػنيج اهلل كىػػك  

عبػػػر لػػػؾ إلػػػى حالػػػ  االلتػػػزاـ بػػػو عقيػػػدة كعبػػػادة كشػػػريع  دكف سػػػكاه مػػػف األنظمػػػ  الجاىميػػػ ، كيتػػػأتى ذ
التخطػػيط كالجيػػد المستبصػػر، كال يكتمػػػؿ ىػػذا التغييػػر إال بػػأف يكػػػكف الػػديف كمػػو هلل فتخضػػع البشػػػري  

 .(ّ)كميا لو 

، كمعػامبلتيـ، كتشػريعاتيـ، فػإف مي ىػي تعبيػد النػاس هلل فػي سػمككيـإف غاي  المنيج اإلسػبل 
 كضع .ذلؾ يعني إحبلؿ المنيج اإلسبلمي محؿ النظـ الكضعي ، يعني استبداؿ كضع ب

   ، كليسػػػػػت "ترميميػػػػػ " تغييريػػػػػ  ف طبيعػػػػػ  العمػػػػػؿ لئلسػػػػػبلـ "تغييريػػػػػ "كػػػػػك تإف ذلػػػػػؾ يفػػػػػرض أف  
             كؿ، تػػػػػػػػػأبى التعػػػػػػػػػايش مػػػػػػػػػع المػػػػػػػػػذاىب ػكؿ بأنصػػػػػػػػػاؼ الحمػػػػػػػػػػع، كالقبػػػػػػػػػػى الترقيػػػػػػػػػػا تأبػػػػػػػػػػى أنيػػػػػػػػػػبمعنػػػػػػػػػ

 . (ْ)الكضعي  

 
                                                             

 ( .َْْ-َّْ/ْانظر: معجـ مقاييس المغ ، ) (ُ)
 (.َْ/ٓانظر: لساف العرب ) (ِ)

اإلسبلمي، دراس  تطبيقي  لمنيج التغيير اإلسبلمي في عيد عمر بف عبد العزيز، نافذ سميماف منيج التغيير  (ّ)
 ـ .ََِٔ-ىػُِْٕ(، ُٖالجعب، )

(، مؤسس  الرسال ، الطبع  السادس  كالعشركف، ُّٖانظر: ماذا يعني انتمائي لئلسبلـ، فتحي يكف، ) (ْ)
 ـ .ََِْ-ىػُِْْ
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 المطمب الثالث: مجاالت اإلصالح والتغيير التي تناوليا القرآن:
مػػف خبليػػا  ثيػػرنحػػبلؿ كاحيػػ  مػػف نػػكاحي الحيػػاة، كتخمػػؿ االفػػي كػػؿ نبعػػدما استشػػرل الفسػػاد  

 لحرب اإلسبلـ . الكسائؿ كالفنكفالحياة البشري ، كاستعممت 

   إقصػػػاء القػػػرآف عػػػف منصػػػ  الحكػػػـ، كاسػػػتبداؿ شػػػريع  اهلل السػػػماكي  بشػػػرائع  :ففـــي الحكـــم والسياســـة
مػي عمػييـ شػػياطينيـ كتسػكؿ ليػػـ كثنيػ  أرضػي ، كتنصػػيب الحكػاـ أنفسػيـ آليػػ  يشػرعكف لمنػاس بمػػا تم

 أىكاؤىـ .

ـٌ ]  ـِ ُكَؼقِّْض ٫َمُف َٟمْقَطوًكو ٨َمُفَق ٫َمهُف ٩َمهِري َْحَ ـْ ذ٪ِْمِر ا٫مرا ـْ َيْعُش ٢َم ـِ  * َوَم وََّنُْؿ ٢َمه ُهْؿ ٫َمَقُصهدُّ َوإَِّنا

ُْؿ ُمْفَتُدونَ  بِقِؾ َوََيَْسُبقَن َأَّنا خرف:[ ا٫مسا  . {81-85 }الزُّ

المرأة كسبلح في المعركػ  ضػد اإلسػبلـ، كزج بيػا فػي جحػيـ الشػقاء  : أدخمتوفي الحياة االجتماعية
 تحت شعارات خادع  براق  .

تػي امتصػػت دمػاء النػاس باسػػـ لقػد ابتػػز الييػكد أمػكاؿ البشػػري  بمصػارفيـ ال وأمـا الفسـاد االقتصــادي:
 ، كربا .، كسرق فائدة البنكؾ، كاستحمكا ما حـر اهلل مف غش

المنػػاىج فاشػػم ، بػػؿ قاتمػػ  لمفضػػائؿ اإلنسػػاني  فػػي ف لتربيــة والتعمــيم:أمــا الفســاد عــن طريــق منــاىج ا
قام  حاجز سميؾ بيف اإلنساف كربو .ػالنفس، ككميا تمتقي عم  ى محارب  األدياف، كا 

ضػات كمػػا يب، كلقػد مزقػت األرض جميعػػان بػيف رك أسػػكأ أكجػو الحيػاة حػػاالن فيػي  أمـا الحيـاة السياســية:
 . (4)آخر الزماف المسئكليف في  كصؼ رسكؿ اهلل 

سـيأتي عمـى النـاس ســنوات :) ففػي الحػديث المرفػكع عػف أبػي ىريػرة قػاؿ: قػاؿ رسػكؿ اهلل  
ق فييـا الرويبضـة ، خداعات يصدق فييا الكـاذب ويـؤتمن فييـا الخـائن ويخـون فييـا األمـين وينطـ

 . (0)( : وما الرويبضة ؟ قال : الرجل التافو في أمر العامةقيل

   –قطعان  –ر يعمف أف البشري  إذا بقيت عمى ىذا الطريؽ فإنيا لقد دؽ ناقكس الخط 
َٓ َيُؽقُكقا ]ى الدمار ، قاؿ تعالى: ػ  إلػماضي ٪ُمْؿ ُٕمؿا       [َأْمَثو٫َمُؽؿْ  َوإِْن َٔمَتَق٫ماْقا َيْسَتْبِدْل ٩َمْقًمو ٧َمْٛمَ

 . {84}حممد:

                                                             

 ( .ُٓ،  ُْرعي  كضركرة بشري ، د. صادؽ أميف، )انظر: الدعكة اإلسبلمي  فريض  ش (ُ)
(، صححو األلباني في السمسم  الصحيح ، َِْٔسنف ابف ماج ، كتاب الفتف كشدة الزماف، رقـ الحديث ) (ِ)

 (، مكتب  المعارؼ، الرياض، الطبع  األكلى .َٖٓ/ٕ(، )ُٕٖٖلؤللباني، )رقـ 
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، الحياة بأسرىا مي  لتشمؿ مياديففي الشريع  اإلسبل كبعد: لقد تنكعت مجاالت اإلصبلح 
   إبراىيـ(  –كمف خبلؿ الدراس  سأتطرؽ إلى مجاالت اإلصبلح كالتغيير مف خبلؿ سكرتي )الرعد

 إف شاء اهلل .

 المطمب الرابع: مراحل التغيير:
 مرحمة التبميغ والتبيين : -4

ال يعذبيـ إال بعد أف يبيف ليـ،  –تعالى  –عمى الناس جميعان أنو  إف مف فضؿ اهلل  
إلييـ مف ييدييـ، كيككف المرسؿ إلييـ ىك القائـ بالتغيير، كىذا ىك حؽ الناس جميعان، كذلؾ  كيبعث

ًٓ ]مصداقان لقكلو تعالى:  ٌَ َرُٞمق ٓم٤َِم َٗمتاك َكْبَع ََم ُأ٫ْمِؼَل ] ، ككقكلو تعالى: {25}اإلرساء:[ َوَمو ٪ُمـاو ُمَعذِّ ٪ُمؾا

ْؿ َ٘مَزَكُتَفو َأََلْ َيلْ   . (4) {1،  4 }ادلك: [٩َمو٫ُمقا َٓمَٚم *  ٔمُِؽْؿ َكِذيرٌ ٨مِقَفو ٨َمْقٌج َٞمَلََلُ
استجاب بعض الناس لما يدعك إليو األنبياء كالرسؿ، فإف ذلؾ ال يؤدم بالضركرة إلى فإذا  

 سرع  النصر كالتمكيف، بؿ ال بد مف فترة تمحيص كابتبلء .

 مرحمة التمحيص واالبتالء بالشدائد والمحن: -0
استجاب  الركاد األكائؿ لما يدعك إليو الرسؿ كاألنبياء، فينشأ حينئذ  تنشأ ىذه المرحم  عقب 

نكعاف مف القكل: قكل مؤمن  كمؤيدة لعممي  التغيير، كىي الفئ  القميم  التي استجابت لمدعكة 
التغييري ، كقكل تكفر بتمؾ الدعكة كتقؼ ضدىا بكؿ قكة كعنؼ، كنجد القكل المعارض  لمتغيير تقكـ 

 . (0)ء بالشدائد كالمحف لمفئ  األكلى المؤمن  كالمؤيدة لمتغيير بميم  االبتبل

ْتُفُؿ ا٫مَبْلَٞموءُ ]قاؿ تعالى:   ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ َمسا ـَ َ٘مَؾْقا ِم  َأْم َٗمِسْبُتْؿ َأْن َٔمْدُ٘مُؾقا اجَلـاَي َوٙمَاو َيْلٔمُِؽْؿ َمَثُؾ ا٫ماِذي

ُٞمقُل  اُء َوُز٫ْمِز٫ُمقا َٗمتاك َيُؼقَل ا٫مرا ا َٓ إِنا َك٭ْمَ اهللِ ٩َمِريٌى َوا٫مَّضا ـَ َآَمـُقا َمَعُف َمَتك َك٭ْمُ اهللِ َأ  . {121}البقرة: [َوا٫ماِذي
عدادىـ ليدخمكا الجن  ، كليككنكا ليا أىبلن، كأف   ىذه سن  اهلل القديم  في تمحيص المؤمنيف كا 

بيف كأف يتراكحكا  يدافع أصحاب العقيدة عف عقيدتيـ، كأف يمقكا في سبيميا العنت كاأللـ كالشدة
 . (3)، حتى إذا ثبتكا عمى عقيدتيـ لـ تزعزعيـ شدة كلـ ترىبيـ قكة النصر كاليزيم 

إف ثبتكا عمى الحؽ كتمسككا بو كصبركا عمى االبتبلء ، فإنيـ يخرجكف بفضؿ اهلل مف ىذه  
 المرحم  بالمزيد مف اليداي  كالثبات كالتكفيؽ .

                                                             

(، ْْْ/ّمحمد عبد الحؽ بف عطي  األندلسي المحاربي، )المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك  (ُ)
 ىػ.ُِِْتحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العممي ، بيركت، الطبع  األكلى 

، الطبع  (ْٕ) استراتيجي  التغيير التنظيمي مف مدخؿ إسبلمي مقارف، د. محمد المحمدم الماضيانظر:  (ِ)
 األكلى .

 ىػ.ُُِْ(، دار الشركؽ، بيركت، القاىرة، الطبع  السابع  عشر، ُِٖ/ُؿ القرآف، سيد قطب، )في ظبل (ّ)
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 :مرحمة السداد واليدى والتوفيق  -3
ىذه المرحم  تعتبر نتيج  الصبر كالثبات الذم أبداه المؤمنكف في المرحم  السابق  ، كذلؾ  

ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى َوَآَٔموُهْؿ َٔمْؼَقاُهؿْ ]مصداقان لقكلو تعالى :  ، كلقكلو تعالى   {21}حممد:[ َوا٫ماِذي
وِت ]: أيضان  وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا ْؿ ٓمِنِيََمَِّنِؿْ  إِنا ا٫ماِذي ُ ، إف ظمكا ثابتيف حتى  {1}يوىس:[ ََيِْدَيِْؿ َرُّبُّ

يبمغكا ىذه المرحم  ، كاستمركا في الطاع  كالمجاىدة كالصبر فإنيـ يككنكف جديريف حينئذ بالكصكؿ 
 إلى المرحم  التالي  .

 مرحمة النصر والتمكين : -1
سبحانو شأنو كيقكم بتأييده أركانو  مييعالتمكيف أف يجعؿ دينيـ ثابتان مقرران، كذلؾ بأف  

 . (4)كيعظـ أىمو في نفكس أعدائيـ 

كتأتي ىذه المرحم  مف النصر كالتمكيف كاالستخبلؼ في األرض لمذيف آمنكا نتيج   
لصبرىـ عمى االبتبلء ، كلشدة إيمانيـ بربيـ ، كإلتيانيـ لكؿ خمؽ جميؿ ، كعمؿ صالح مف شأنو 

 النصر كالتمكيف .أف يككف سببان مف أسباب 
وِت ٫َمَقْسَتْخؾَِػـاُفْؿ ِِم إَْرِض ٪َمََم ]قاؿ تعالى :   وِِلَ ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا َو٢َمَد اهللُ ا٫ماِذي

٫َمـاُفْؿ مِ  ْؿ َو٫َمُقَبدِّ يـَُفُؿ ا٫ماِذي اْرَٔمَه ََلُ
ْؿ دِ ـا ََلُ ـَ ـْ ٩َمْبؾِِفْؿ َو٫َمُقَؿؽِّ ـَ ِم َٓ اْٞمَتْخَؾَػ ا٫ماِذي ـْ َٓمْعِد َ٘مْق٨مِِفْؿ َأْمـًو َيْعُبُدوَكـِل 

ـْ ٪َمَػَر َٓمْعَد َذ٫مَِؽ ٨َمُلو٫َمئَِؽ ُهُؿ ا٫مَػوِٞمُؼقنَ  ٪ُمقَن ِِب َٟمْقًئو َوَم ، فاالستخبلؼ كالتمكيف في  {55}النور:[ ُي٦ْمِ
 األرض كعد ثابت مف اهلل لمف يحقؽ شركطو ، كىك سن  ماضي  في األكليف كاآلخريف .

 بتالء بالخير والنعم :مرحمة اال -5
إف األمر ال ينتيي بمجرد الكصكؿ إلى التمكيف كاالستخبلؼ في األرض، حيث إف ىذا  

 مف االبتبلء . التمكيف كاالستخبلؼ في حد ذاتو نكعه 

ف كفركا فميرتقبكا العقاب مف   إف استمركا في الشكر زادىـ اهلل مف تكفيقو كتمكينو ليـ، كا 
: ب  لمتمكيف كسننو حيث يقكؿ تعالىالتي تتناكؿ مكقؼ بني إسرائيؿ بالنس اهلل، كلنتدبر تمؾ اآليات

ـْ َآِل ٨مِْر٢َمْقَن َيُسقُمقَكُؽْؿ ُٞمقءَ ] ا٫مَعَذاِب  َوإِْذ ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف اْذ٪ُمُروا كِْعَؿَي اهللِ ٢َمَؾْقُؽْؿ إِْذ َأْكَجو٪ُمْؿ ِم

ـْ َرٓمُِّؽْؿ ٢َمظِقؿٌ َوُيَذٓمُِّحقَن َأْٓمـَوَء٪ُمْؿ َوَيْسَتْحُققَن كَِسوءَ  ـْ َٟمَؽْرُٔمْؿ *  ٪ُمْؿ َوِِم َذ٫مُِؽْؿ َٓمََلٌء ِم
ُؽْؿ ٫َمئِ َن َرٓمُّ َوإِْذ َٔمَلذا

ـْ ٪َمَػْرُٔمْؿ إِنا ٢َمَذاِِب ٫َمَشِديٌد 
ُؽْؿ َو٫َمئِ َِزيَدكا  . (0) {1-5 }إبراهوم:[ َٕ

                                                             

(، المحقؽ: عمي ّْٗ/ٗانظر: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف األلكسي، )( ُ)
 ىػ .ُُْٓعبد البارم عطي ، دار الكتب العممي ، بيركت، الطبع  

 ( .ٕٔ-ٕٓ)ستراتيجي  التغيير التنظيمي مدخؿ إسبلمي مقارف، انظر: ا (ِ)
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 الفصل األول
 اإلصالح والتغيير في سورة الرعد

 

 :كيشتمؿ عمى مبحثيف 
 

 بحث األول: مدخل إلى سورة الرعد .الم
 المبحث الثاني: منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة الرعد .
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 المبحث األول

 مدخل إلى سورة الرعد
 

   مطالب:ثمانيكيشتمؿ عمى  
 

 المطمب األول: اسم السورة وعدد آياتيا .
 المطمب الثاني: نزول السورة .
 المطمب الثالث: فضل السورة .

 لرابع: محور السورة .المطمب ا
 : المناسبة بين اسم السورة ومحورىا .المطمب الخامس

 المطمب السادس: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتيا .
 : المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة ما قبميا .المطمب السابع

       المطمب الثامن: المناسبة بين خاتمة سورة الرعد وفاتحة 
 سورة إبراىيم .
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 المبحث األول
 مدخل إلى سورة الرعد

 المطمب األول: اسم السورة وعدد آياتيا:
في ترتيب المصحؼ، كسميت منذ العيد النبكم، كىذه عشر سكرة الرعد ىي السكرة الثالث   

يقاع كاحد، كجك كاحد، كعطر كاحد  السكرة مف أعاجيب السكر القرآني  التي تأخذ في نفس كاحد، كا 
، كالتي الصكر كالظبلؿ كالمشاىد كالخكالجيتيا، كالتي تفعـ النفس، كتزحـ الحس بمف بدئيا إلى نيا

، شاعر بما يمكج حكلو مف المشاىد آفاقان كأككانان كعكالـ كأزمانان، كىك مستيقظترتاد بالقمب 
 كالمكحيات .

يقاعات ، ظبلليا شاىدىا، لمساتيا : صكرىاإنيا ليست ألفاظان كعبارات، إنما ىي مطارؽ كا 
 . (ُ)الكجداني  التي تكمف كتتكزع ىنا كىناؾ 

نما سميت بإضافتيا إلى الرعد لكركد ذكر الرعد في قكلو  ٢ْمُد ٓمَِحْؿِدهِ : كا  ]َوُيَسبُِّح ا٫مرا

ـْ ِ٘مقَػتِِف   . (ِ)، كذكر السحاب، كالرعد، البرؽ، الصكاعؽ، األمطار {28}الرعد: [...َواٙمَََلئَِؽُي ِم

ف آي  في المصحؼ الككفي، كأربع كأربعكف آي  في المدني، كعدد آياتيا ثبلث كأربعك 
 . (ّ)كخمس كأربعكف في البصرم، كسبع كأربعكف في الشامي 

عدد كمماتيا: ثمانمائ  كخمس كستكف كمم ، حركفيا: ثبلث  آالؼ كخمسمائ  حرؼ كست  
 . (ْ)أحرؼ 

 المطمب الثاني: نزول السورة:
 ، كركاي  رضي اهلل عنيماركايتو عف ابف عباس ك   (5) ىذه السكرة مكي  في قكؿ مجاىد

                                                             

 ( .َِّٗ/ْانظر: في ظبلؿ القرآف، ) (ُ)
 ( .ُْٕٖ/ّ( في رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ ، )ِ)
 ( .ُّْ/ٕ( التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، محمد سيد طنطاكم )ّ)
 (، دار الفكر العربي، القاىرة .ّٔ/ٕد الكريـ الخطيب، )( التفسير القرآني لمقرآف، عبْ)
ق . انظر: َُّمجاىد بف جبر أبك الحجاج المخزكمي، مكالىـ المكي، ثق  إماـ في التفسير كفي العمـ، تكفي ( ٓ)

-ىػَُْٔ(، تحقيؽ: محمد عكام ، دار الرشيد، سكريا، الطبع  األكلى، َِٓتقريب التيذيب، ابف حجر، )
 ـ.ُٖٔٗ



 

 -ُِ- 

 .  (0) كسعيد بف جبير عنو كىك قكؿ قتادة  (4) بف أبي طمح اعمي 

  أيضان أنيا رضي اهلل عنيما كقتادة في ركاي  عنو كعف ابف عباس  (3)كعف ابف جريج 
 مدني  .

: ، يعني قكلوين كجمع السيكطي كغيره بيف الركايات بأنيا مكي  إال آيات منيا نزلت بالمد
َق َ٘مْق٨ًمو َو٠َمَؿًعو[ ، كقكلو: {28}الرعد:[ َٟمِديُد اٙمَِحولِ ]إلى قكلو   {21}الرعد: ]ُهَق ا٫ماِذي ُيِريُؽُؿ ا٫مَٜمْ

ـْ ٢ِمـَْدُه ٢ِمْؾُؿ ا٫مؽَِتوِب[  .  {18}الرعد: ]٪َمَػك ٓمِوهللِ َٟمِفقًدا َٓمْقـِل َوَٓمْقـَُؽْؿ َوَم
مدني   آف المكي، كاألسباب التي أثارت القكؿ بأنياكمعانييا جاري  عمى أسمكب معاني القر 

 أخبار كاىي  .

 كال مانع مف أف تككف مكي  كمف آياتيا نزلت بالمدين  كألحقت بيا .

فالذيف قالكا: ىي مكي  لـ يذكركا مكقعيا مف ترتيب المكيات سكل أنيـ ذكركىا بعد سكرة 
  عدكىا في النزكؿ بعد سكرة القتاؿ، كقبؿ يكسؼ كذكركا بعدىا سكرة إبراىيـ، كالذيف جعمكىا مدني

ذ قد كانت سكرة القتاؿ نزلت عاـ الحديبي   سكرة الرحمف، كعدكىا سابع  كتسعيف في عداد النزكؿ، كا 
 . (ْ)أك عاـ الفتح تككف سكرة الرعد بعدىا 

 :المطمب الثالث: فضل السورة
  يستحب إذا حضر قاؿ: "كاف  أخرج ابف أبي شيب  في الجنائز عف جابر بف زيد  

      ، فإنو أىكف لقبضو كأيسر ت أف يقرأ عنده سكرة الرعد فإف ذلؾ يخفؼ عف الميتػالمي
 .(ٓ)لشأنو"

                                                             

عمي بف أبي طمح  كاسمو سالـ مكلى العباس عبد المطمب، أصمو مف الجزيرة كانتقؿ إلى حمص . انظر: ( ُ)
-ىػََُْ(، تحقيؽ: بشار عكاد معركؼ، مؤسس  الرسال ، الطبع  األكلى، ْٓٗ/َِتيذيب الكماؿ لممزم، )

 ـ .َُٖٗ
ج  في الحديث . انظر: الطبقات قتادة بف دعام  السدكسي، كاف يكنى أبا الخطاب، ككاف ثق  مأمكنان ح( ِ)

عبد    ( ، تحقيؽ: محمد ُُٕ/ٕالكبرل، أبك عبد اهلل محمد بف سعد البصرم البغدادم المعركؼ بابف سعد )
 ـ .َُٗٗ -ىػ َُُْالقادر عطا، دار الكتب العممي ، بيركت، الطبع  األكلى 

قيو فاضؿ، ككاف يدلس كيرسؿ، تكفي سن  عبد الممؾ بف عبد العزيز بف جريج األمكم، مكالىـ المكي، ثق  ف( ّ)
 ( .ّّٔ/ُأك بعدىا ، كقد جاز السبعيف أك جاز المائ  . انظر: تقريب التيذيب ) َُٓ

 ( ، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع .ٕٔ/ٕ( انظر: التحرير كالتنكير ، محمد الطاىر ابف عاشكر ، )ْ)
باب )ما يقاؿ عند المريض إذا حضر( بصيغ  ( ُِْ/ّأخرجو ابف أبي شيب  في مصنفو، كتاب الجنائز ) (ٓ)

         الدر المنثكر في التفسير المأثكر، لئلماـ  ،)أنو كاف يقرأ عند الميت سكرة الرعد( كىك حديث مرسؿ
 .ىػُُْْ-ـُّٗٗكالنشر كالتكزيع ،  (، دار الفكر لمطباع ٗٗٓ/ْعبد الرحمف جبلؿ الديف السيكطي، )



 

 -ِِ- 

 :الرعدسورة المطمب الرابع: محور 
 أىـ ما اشتممت عميو ىك ما يأتي : 

 ت السكرة بإقام  األدل  عمى كجكد اهلل تعالى ككحدانيتو .بدأ -ُ

 ام  .إثبات البعث كالجزاء في عالـ القي -ِ

 اإلخبار عف كجكد مبلئك  تحفظ اإلنساف كتحرسو بأمر اهلل . -ّ

 إيراد األمثاؿ لمحؽ كالباطؿ . -ْ
 البشارة بجناف عدف لممتقيف، كاإلنذار بالنار لممفسديف في األرض. -ٓ

 بياف ميم  الرسكؿ كىي الدعكة إلى عبادة اهلل كحده . -ٔ

 دير الخبلئؽ في المكح المحفكظ .إثبات ظاىرة التغير في الدنيا، مع ثبكت األصؿ العاـ لمقا -ٕ

 . (ُ)بالنبكة كالرسال   ختمت السكرة بشيادة اهلل لرسكلو  -ٖ

 ومحورىا:الرعد المطمب الخامس: المناسبة بين اسم سورة 
٢ْمُد ٓمَِحْؿِدهِ َواٙمَََلئَِؽُي : سميت بإضافتيا إلى الرعد لكركد ذكر الرعد في قكلو  ]َوُيَسبُِّح ا٫مرا

ـْ ِ٘مقَػتِِف  ، فإف ىذه لـ يذكر في سكرة مثؿ ىذه السكرة ، فسميت بالرعد ألف الرعد{28}الرعد: [...ِم
نما ذكر الر السكرة مكي    . (ِ)د في سكرة البقرة كىي نزلت بالمدين عكميا أك معظميا، كا 

نزاؿ المطر مف السحابكباإلضاف  لمرعد ذكر أيضان في السكرة البرؽ  ]ُهَق : كالصكاعؽ كا 

َق َ٘مْق٨ًمو َو٠َمَؿًعو ا٫ماِذي ُيِريؽُ  ود٫ُِمقَن ِِم اهللِ َوُهَق َٟمِديُد اٙمَِحوِل[إلى قكلو:   {21}الرعد: [...ُؿ ا٫مَٜمْ  ]َوُهْؿ ُُيَ

 .  {28}الرعد:

         كالمطر أك المػاء سبب لمحياة، حياة األنفس البشري  كالحيكاف كالنبات، كالصكاعؽ 
    ىك رحم ، كالجمع بيف النقيضيف مف  قد تككف سبػبان لئلفناء، كذلؾ مناقض لممػاء الذم

، فما أجؿ كأعظـ قدرة اهلل تعالى ىذا السحاب مف ماء كمف نار، جمع اهلل فيو بيف (ّ)العجائػب
 الرحم  كالعذاب.

                                                             

(، دار الفكر المعاصر، دمشؽ، الطبع  ٖٗ/ُّالشريع  كالمنيج، د.كىب  الزحيمي، )( التفسير المنير في العقيدة ك ُ)
 ىػ .ُُْٖالثاني  

 ( .ٕٓ/ُّ) ،( انظر: التحرير كالتنكيرِ)
 ( .ٔٗ/ُْ-ُّ( التفسير المنير في العقيدة كالشريع  ، )ّ)



 

 -ِّ- 

 وخاتمتيا:الرعد المطمب السادس: المناسبة بين افتتاحية سورة 
        ، كأنو محمد  تدكر افتتاحي  السكرة حكؿ حقي  القرآف الكريـ، كحكؿ إثبات رسال 

 . (ُ)ال يحتاج إلى اآليات التي يطمبيا المتعنتكف 

  كيختـ السكرة بحكاي  إنكار الكفار لمرسال ، فيمقي البدء كالختاـ، كيشيد اهلل مكتفيان 
   بشيادتو، كىك الذم عنده العمـ المطمؽ بيذا الكتاب كبكؿ كتاب، كتنتيي السكرة كقد طكفت 

   ككف، كأرجاء النفس، ككقعت عميو إيقاعات مطردة مؤثرة عميق ، بالقمب البشرم في أرجاء ال
كتركتو بعد ذلؾ إلى شيادة اهلل التي جاء بيا المطمع كجاء بيا الختاـ، كالتي يحسـ بيا كؿ جدؿ 

 . (ِ)كينتيي بعدىا كؿ كبلـ 

إنيا آيات عظيم  تكشؼ لنا أسرار الخمؽ كالتككيف، كتيدينا إلى الحكم  مف الخمؽ 
، كيمذه ، إنو كبلـ مشكؽ تنصت إليو النفس، كتبيف لنا عظيـ النعـ التي حبانا بيا اهلل كاإليجاد

 السمع، كيستثير المشاعر كاألحاسيس .

 

 :سورة يوسفوخاتمة الرعد المطمب السابع: المناسبة بين فاتحة سورة 
 :ومناسبتيا لما قبميا من وجوه
ـْ َآَيٍي ِِم كاألرضي  في قكلو: اآليات السماكي   سكرة يكسؼإنو سبحانو أجمؿ في  ـْ ِم ]َو٪َمَليِّ

وَن ٢َمَؾْقَفو َوُهْؿ ٢َمـَْفو ُمْعِرُوقَن[ ََمَواِت َوإَْرِض َيُؿرُّ ميا ىنا أتـ تفصيؿ في ، ثـ فص{205}يوسف: ا٫مسا
 :مكاضع منيا

ـْ ٪ُمؾِّ ا٫م -ُ ثاَؿَراِت َٖمَعَؾ ٨مِقَفو َزْوَٖم٤ْمِ إْمـ٤َْمِ ُيْغ٬ِم ]َوُهَق ا٫ماِذي َمدا إَْرَض َوَٖمَعَؾ ٨مِقَفو َرَواِدَ َوَأَّْنَوًرا َوِم

ُروَن[ ََيوٍت ٫مَِؼْقٍم َيَتَػؽا َٔ ْقَؾ ا٫مـاَفوَر إِنا ِِم َذ٫مَِؽ   .  {8}الرعد: ا٫مؾا

ورُ ]سكرة يكسؼ إلى أدل  التكحيد بقكلو: نو أشار في أ -ِ ٩ُمقَن َ٘مْٛمٌ َأِم اهللُ ا٫مَقاِٗمُد ا٫مَؼفا  [َأَأْرَٓموٌب ُمَتَػرِّ

 ثـ فصؿ األدل  في سكرة الرعد بإسياب لـ يذكر في سالفتيا .  {81وسف:}ي

   نو ذكر في كمتا السكرتيف أخبار الماضيف مع رسميـ، كأنيـ القكا منيـ كأخذىـ اهلل أخذ أ -ّ
، عزيز مقتدر، ككتب الخزم عمى الكافريف، كالنصر لرسمو كالمؤمنيف، كفي ذلؾ تسمي  

 كتثبيت لقمبو .

                                                             

 ـ .ُٔٗٗ، الطبع  األكلى، (، دار البشيرِٖٕ، د.يكسؼ القرضاكم، )دركس في التفسير، تفسير سكرة الرعد( ُ)
 ( .َِٔٔ/ْ( سيد قطب )ِ)



 

 -ِْ- 

ُوِْم ا٫َْٕمَبوِب َمو ٪َموَن كصؼ القرآف بقكلو:  يكسؼجاء في آخر سكرة  -ْ ِٕ ٌة  ]٫َمَؼْد ٪َموَن ِِم ٩َمَصِصِفْؿ ٢ِمْٜمَ

ًي ٫مَِؼْقٍم ُيْمِمـُقنَ  ٍء َوُهًدى َوَرَْحَ ـْ َٔمْصِديَؼ ا٫ماِذي َٓم٤ْمَ َيَدْيِف َؤَمْػِصقَؾ ٪ُمؾِّ َرْ
ى َو٫َمؽِ  [َٗمِديًثو ُيْػَٝمَ

ـْ َرٓمَِّؽ اَِلؼُّ ] ا، كفي أكؿ سكرة الرعد:  {222}يوسف: ٙمر ٔمِْؾَؽ َآَيوُت ا٫مؽَِتوِب َوا٫ماِذي ُأْكِزَل إ٫َِمْقَؽ ِم

َٓ ُيْمِمـُقَن[ ـا َأ٪ْمَثَر ا٫مـاوِس 
 . (ُ)  {2}الرعد: َو٫َمؽِ

 

 :سورة إبراىيموفاتحة الرعد المطمب الثامن: المناسبة بين خاتمة سورة 
ح بحكم  ذلؾ كصرح بيا في سكرة في سكرة الرعد أنو أنزؿ حكمان عربيان كلـ يصر  ذكر  -ُ

 إبراىيـ .

 اشتممت سكرة الرعد عمى تمثيؿ الحؽ كالباطؿ، كاشتممت سكرة إبراىيـ عمى ذلؾ . -ِ

كالقمر، كذكر اشتممت سكرة الرعد عمى رفع السماء بغير عمد، كمد األرض، كتسخير الشمس  -ّ
 . (ِ)نحك ذلؾ في سكرة إبراىيـ 

قاؿ  :سكرة الرعد كفاتح  سكرة إبراىيـ اسب  بيف خاتم كترل الباحث  كبعد تدبر لآليات المن
  :ـْ ٩َمْبؾِِفْؿ ٨َمؾؾِف اٙمَْؽُر َْجِقًعو َيْعَؾُؿ َمو َٔمْؽِسُى ٪ُمؾُّ َكْػٍس َوَٞمَقْعَؾُؿ في خاتم  الرعد ـَ ِم ]َو٩َمْد َمَؽَر ا٫ماِذي

ارِ  ـْ ٢ُمْؼَبك ا٫مدا َِ وُر ٙم ًَ *  ا٫مُؽػا ـَ ٪َمَػُروا ٫َمْس ـْ ٢ِمـَْدُه ٢ِمْؾُؿ َوَيُؼقُل ا٫ماِذي ُمْرَٞمًَل ٩ُمْؾ ٪َمَػك ٓمِوهللِ َٟمِفقًدا َٓمْقـِل َوَٓمْقـَُؽْؿ َوَم

 .  {18-11}الرعد: ا٫مؽَِتوِب[

ِْؿ كفي فاتح  سكرة إبراىيـ:  ـَ ا٫مظُُّؾََمِت إ٥َِم ا٫مـُّقِر ٓمِنِْذِن َرُّبِّ ]ا٫مر ٪مَِتوٌب َأْكَز٫ْمـَوُه إ٫َِمْقَؽ ٫مُِتْخِرَج ا٫مـاوَس ِم

اِط  ـْ ٢َمَذاٍب َٟمِديدٍ *  ا٫مَعِزيِز اَِلِؿقدِ إ٥َِم ِِصَ ـَ ِم ََمَواِت َوَمو ِِم إَْرِض َوَوْيٌؾ ٫مِْؾَؽو٨مِِري *  اهللِ ا٫ماِذي ٫َمُف َمو ِِم ا٫مسا

ـْ َٞمبِقِؾ اهللِ َوَيْبُغقََّنَو ٢ِمَقًٖمو أُو٫َمئِ  وَن ٢َم ْكَقو ٢َمَٚم أَِ٘مَرةِ َوَيُصدُّ ـَ َيْسَتِحبُّقَن اَِلَقوَة ا٫مدُّ  ِِم َوََلٍل َٓمِعقٍد[ َؽ ا٫ماِذي

 .  {8-2}إبراهوم:

 ، أما في فاتح  إبراىيـ فصؿ في كيفي  مكرىـ .مجمبلن في خاتم  الرعد ذكر المكر  -ُ

        فاتح  سكرة إبراىيـ، كفي  اَل سَ ر  مُ  تَ س  لَ  قكؿ الذم كفركا  في خاتم  الرعد ذكر  -ِ
    ناه إليؾ لتخرج الناس : أنت مرسؿ كلست كما يقكؿ الذيف كفركا كىذا الكتاب أنزلقاؿ 

 مف الظممات إلى النكر .

                                                             

 . (َٔ/ُّ( تفسير المراغي، )ُ)
 ( .ُِِ/ُّ) ،( انظر : تفسير المراغيِ)



 

 -ِٓ- 

 
 
 

 المبحث الثاني
 اإلصالح والتغيير في سورة الرعدمنيجيات 

 

 :كيتككف مف أربع  مطالب
 

  .المطمب األول: منيجيات اإلصالح والتغيير العقدي في سورة الرعد
  .منيجيات اإلصالح والتغيير األخالقي في سورة الرعدالمطمب الثاني: 

 منيجيات اإلصالح والتغيير الدعوي في سورة الرعد.طمب الثالث: لما
والتغيير السياسي في سورة الرعد منيجيات اإلصالحالمطمب الرابع: 



 

 -ِٔ- 

 المبحث الثاني
 اإلصالح والتغيير في سورة الرعدمنيجيات 

 

 المطمب األول: منيجيات اإلصالح والتغيير العقدي في سورة الرعد:
 تعالى: أواًل: اإليمان باهلل

َٓ ُيْمِمـُقنَ  ـا َأ٪ْمَثَر ا٫مـاوِس 
ـْ َرٓمَِّؽ اَِلؼُّ َو٫َمؽِ اهللُ ا٫ماِذي  * ] اٙمر ٔمِْؾَؽ َآَيوُت ا٫مؽَِتوِب َوا٫ماِذي ُأْكِزَل إ٫َِمْقَؽ ِم

ْؿَس َوا٫مَؼؿَ  َر ا٫مشا ََمَواِت ٓمَِغْٛمِ ٢َمَؿٍد َٔمَرْوََّنَو ُٕمؿا اْٞمَتَقى ٢َمَٚم ا٫مَعْرِش َوَٞمخا ُر َر٨َمَع ا٫مسا ك ُيَدٓمِّ ََٖمٍؾ ُمَسؿًّ ِٕ َر ٪ُمؾٌّ َُيِْري 

ـُقنَ 
ُؽْؿ ٓمِؾَِؼوِء َرٓمُِّؽْؿ ُٔمق٩مِ ُؾ أََيوِت ٫َمَعؾا ـْ  * إَْمَر ُيَػصِّ َوُهَق ا٫ماِذي َمدا إَْرَض َوَٖمَعَؾ ٨مِقَفو َرَواِدَ َوَأَّْنَوًرا َوِم

ُرونَ  ٪ُمؾِّ ا٫مثاَؿَراِت َٖمَعَؾ ٨مِقَفو َزْوَٖم٤ْمِ إْمـ٤َْمِ ُيْغ٬ِم  ََيوٍت ٫مَِؼْقٍم َيَتَػؽا َٔ ْقَؾ ا٫مـاَفوَر إِنا ِِم َذ٫مَِؽ  َوِِم إَْرِض ٩مَِطٌع  * ا٫مؾا

ُؾ  ـْ َأ٢ْمـَوٍب َوَزْرٌع َوَكِخقٌؾ ِصـَْقاٌن َو٧َمْٛمُ ِصـَْقاٍن ُيْسَؼك ٓمََِمٍء َواِٗمٍد َوُكَػضِّ َٓمْعَضَفو ٢َمَٚم ُمَتَجوِوَراٌت َوَٖمـاوٌت ِم

ََيوٍت ٫مَِؼْقٍم َيْعِؼُؾقَن[ َٓمْعٍض ِِم إ٪ُُمؾِ  َٔ  .  {1-2:}الرعد إِنا ِِم َذ٫مَِؽ 
: قضي  الكحي بيذا الكتاب، كالحؽ الذم اشتمؿ كرة بقضي  عام  مف قضايا العقيدةتبدأ الس

عميو، كتمؾ ىي قاعدة بقي  القضايا مف تكحيد هلل، كمف إيماف بالبعث كمف عمؿ صالح في الحياة، 
إلى رسكلو  مر بيذا ىك اهلل، كأف ىذا القرآف كحي مف عنده ماف بأف اآلفكميا متفرغ  عف اإلي

 كلكف أكثر الناس ال يؤمنكف بأنو مكحى بو، كال بالقضايا المترتب  عمى اإليماف بيذا الكحي مف ،
 . (ُ)تكحيد هلل كدينكن  لو كحده 

   مر تكل عمى عرشو، يدبر أبو، كىك الذم رفع السمكات، ثـ اس فؤمنك تككيؼ ال 
إلى نياي  الحياة الدنيا، يدبر أمر مخمكقاتو، ، كسخر الشمس كالقمر كؿ يجرم في فمكو الممككت
، قاء ربكـ، فتؤمنكا بو، كتعبدكهؿ اآليات بذكر القصص، كضرب األمثاؿ ليييئكـ كيعدكـ بمكيفصِّ 

 كتكحدكه .

، كضربيفكمف كؿ الثمرات جعؿ نكعيف كىك الذم مد األرض، كجعؿ فييا جباالن ثكابت، 
النيار بالميؿ لتستريح أبدانكـ مف عناء الميؿ، في كؿ ىذا عبلمات كدالئؿ كاضحات  كيغطي 

عمى كجكد اهلل تعالى، كعممو، كقدرتو، كحكمتو عمى كجكب عبادتو، كتكحيده كعمى اإليماف بكعده 
 . (ِ)ككعيده 

 . ، كنخيؿ، كأعناب، كغيرىا مف الفكاكوكفي األرض جنات كبساتيف مف زركع
                                                             

 ( .َِْْ/ْ( في ظبلؿ القرآف ، )ُ)
مكتب  العمـك كالحكـ،  ،(ٖ/ّ( انظر: أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، جابر بف مكسى أبك بكر الجزائرم، )ِ)

 ـ .ََِّالمنكرة، الطبع  الخامس   المدين 
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إف أشجار النخؿ قد تككف متماثم  كغير متماثم  مع اتحاد الترب ، كالزرع يسقى كمو بماء 
 كاحد، كنفضؿ بعضيا عمى بعض في األكؿ .

 أليس في ىذا دليؿ عمى بديع صنعو كعظيـ قدرتو ؟

 . (ُ)، كلكف لقكـ يعقمكف كيتدبركف بفكر حر كعقؿ سميـ إف في ذلؾ آليات كحججان 

 لتغيير في اآليات السابقة:منيج اإلصالح وا
، كأس كؿ نجاح ، فما أنزلت الكتب، كال أرسمت الرسؿ إال كؿ فبلح سرأ اإليماف باهلل 

 ألجؿ تقريره كتثبيتو في النفكس .

ًٓ َأِن ُا٢ْمُبُدوا اهللَ َواْٖمَتـُِبقا ا٫مطاو٧ُمقَت ] ٍي َرُٞمق          ح ، فبل صبل{85}النحل:[ ...َو٫َمَؼْد َٓمَعْثـَو ِِم ٪ُمؾِّ ُأما
 ، كال فبلح لؤلفراد كالجماعات إال باإليماف باهلل إيمانان جازمان كيقينان .كال تغيير، كال عز

 كال شقاء، كال ذل ، كال خسارة إال بالتفريط أك التقصير فيو . 

كال أدؿ عمى ذلؾ مف حال  األم  اإلسبلمي  في ماضييا، كحاضرىا لما كانت متمسك   
، كخؼ كزف ز شأنيا، كعمت بيف األمـ رايتيا، كلما رؽ إيمانياقكيان متينان، ع باإليماف باهلل تمسكان 

 العقيدة في نفكس أىميا ىبطت مف عميائيا، كىكت مف شامخ عزىا .

   إف اإليماف الحؽ ىك اإليماف الثابت القكم الدافؽ، ال اإليماف المزعزع النائـ، كما  
يماف الصحيح، كما نستطيع الفكاؾ مف قيكده إال استطاع الضبلؿ أف يسكد أفقنا إال في غيب  اإل

لمطاغكت كحكـ  ء مع كالبإعادة اإليماف الصحيح إلى القمكب الفارغ ، كال يجتمع إيماف باهلل
 .لمجاىمي 

يقكؿ سيد قطب: "إف اإلسبلـ ال يقبؿ أنصاؼ الحمكؿ مع الجاىمي  ال مف ناحي  التصكر  
ما جاىمي ، كليس ىناؾ كضع كال مف ناحي  األكضاع المنبثق  مف ىذا ا لتصكر ... فإما إسبلـ كا 

    آخر نصفو إسبلـ كنصفو جاىمي  يقبمو اإلسبلـ كيرضاه، فنظرة اإلسبلـ كاضح  في أف الحؽ 
 . (ِ)ال يتعدد، كأف ما عدا ىذا الحؽ فيك الضبلؿ، كىما غير قابميف لمتمبس كاالمتزاج" 

كف، نسكا اهلل ككفركا بو ما خدش ذلؾ شيئان الكلك أف البشر منذ كتب ليـ تاريخ، إلى فناء  
    ، كلكف "ال تكجد ذرة في األرض كال في السماء تستمد ، كال نقص ذرة مف ممكوجبللومف 

                                                             

، الحجازم محمد محمكد، الناشر: دار الجيؿ الجديد، بيركت، الطبع  العاشرة (ُِٓ/ِ، )( التفسير الكاضحُ)
 ىػ .ُُّْ

 ، االتحاد اإلسبلمي العالمي لممنظمات الطبلبي  .(َُٓ)، طبقسيد ( معالـ في الطريؽ، ِ)
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عمييا  المفاضكجكدىا مف ذاتيا حتى يتصكر استغناؤىا بنفسيا، بؿ عمى العكس، ىذا الكجكد 
مص إذا ذىب ما يمقيو لف يككف النيار أف يحرميا منو، مثمما يتق يضوفميتبلشى كيضمحؿ إذا شاء 

 . (ُ)إال مع كجكد الشمس، كلف يككف عالـ إال مع كجكد اهلل" 

إليماف عمى ممؾ الدنيا اإف التكحيد يمتمئ مف قمب المؤمف حتى إنو ليؤثر دكاـ بقاء نعم   
نو ليدفع المؤمف إلى بذؿ ركحو رخيص  في سبيؿ اهلل .  مع زكاؿ اإليماف، كلك ساع ، كا 

، كلك ، أك نزكؿ عذابكما أنو يجعؿ صاحبو ال يبالي بسمطاف ظالـ كبطشو، أك إدبار دنيا 
ـْ ُكْمٕمَِرَك ٢َمَٚم َمو ]كاف ىك باب المكت، كما أصدؽ قكؿ سحرة فرعكف بعد إيمانيـ بقميؿ لو:  ٩َمو٫ُمقا ٫َم

ًَ ٩َموٍض إِكا  ـَ ا٫مَبقِّـَوِت َوا٫ماِذي ٨َمَطَرَكو ٨َمو٩ْمِض َمو َأْك ْكَقوَٖموَءَكو ِم ـَو ٫مِقَْغِػَر ٫َمـَو *  ََم َٔمْؼِِض َهِذهِ اَِلَقوَة ا٫مدُّ و َآَمـاو ٓمَِرٓمِّ إِكا

ْحِر َواهللُ َ٘مْٛمٌ َوَأْٓمَؼك ـَ ا٫مسِّ  . {18-11 }طه: [َ٘مَطوَيوَكو َوَمو َأ٪ْمَرْهَتـَو ٢َمَؾْقِف ِم

غضاب الحاكـ، كلتكف العاقب    بعد ذلؾ اإليماف باهلل تعالى يرفع صاحبو إلى نبذ الممؾ، كا 
ـَ َآَمـُقا اِْمَرأََة ]الصمب حتى المكت كما كاف مف آسيا المؤمن  امرأة فرعكف:  ِذي َب اهللُ َمَثًَل ٫مِؾا َوََضَ

ـَ  ـِل ِم ـْ ٨مِْر٢َمْقَن َو٢َمَؿؾِِف َوَكجِّ ـِل ِم ـِ ِْم ٢ِمـَْدَك َٓمْقًتو ِِم اجَلـاِي َوَكجِّ ًْ َربِّ آْم  [وٙم٤َِِم ا٫مَؼْقِم ا٫مظا ٨مِْر٢َمْقَن إِْذ ٩َمو٫َم

 . (ِ) {22}التَّحريم:

اإليماف باهلل ينفع العبد كينفع المجتمع، كىك ضركرة لمفرد ليطمئف كيسعد، كىك ضركرة  
ف زخر  لممجتمع ليبقى كيتماسؾ، كالمجتمع بغير إيماف باهلل مجتمع غاب  مجتمع تعاس  كشقاء، كا 

 لكـ في األرض، كيعزكـ بعد الذؿ بأدكات الرفاىي  كأسباب النعيـ، فيا مف تريدكف أف يمكف اهلل
، كتقربكا اصي التي تميت القمكب كتكرث الذؿعميكـ بالعكدة الصادق  إلى اهلل، بترؾ الذنكب كالمع

 إلى اهلل بالعبادات كالطاعات التي تفتح لكـ أبكاب النصر كالتمكيف .

 :ثانيًا: اإليمان بالمالئكة
َبوٌت ]قاؿ تعالى:    ٫َمُف ُمَعؼِّ

(3)
ـْ ٓمَ    ُ َمو ٓمَِؼْقٍم ِم َٓ ُيَغٛمِّ ـْ َأْمِر اهللِ إِنا اهللَ  ـْ َ٘مْؾِػِف ََيَْػُظقَكُف ِم ٤ْمِ َيَدْيِف َوِم

ـْ  ـْ ُدوكِِف ِم ْؿ ِم وا َمو ٓمَِلْكُػِسِفْؿ َوإَِذا َأَراَد اهللُ ٓمَِؼْقٍم ُٞمقًءا ٨َمََل َمَردا ٫َمُف َوَمو ََلُ ُ  . {22}الرعد:[ َوالٍ  َٗمتاك ُيَغٛمِّ

، مف جمم  عالـ الغيب، بشيادة اهلل في ىذا الككف كجعؿ ليا   مخمكقات نكراني المبلئك 
 كظائؼ جم  كمياـ عظيم  .

                                                             

 ـ .ُٔٗٗ-ىػُُْٔ، ، دمشؽ، الطبع  الثاني ، دار القمـ(ّْ)( عقيدة المسمـ، محمد الغزالي، ُ)
-ىػَُِْ، مؤسس  الرسال ، الطبع  الثاني ، (ُُِ، ُُُ)( انظر: أركاف اإليماف، كىبي سميماف األلباني، ِ)

 ـ .ُٗٗٗ
نما أنثت لكثرة ذلؾ منيا . لساف العرب ) (ّ)  . (َِٔ/ُالمعقبات: مبلئك  الميؿ كالنيار؛ ألنيـ يتعاقبكف، كا 



 

 -ِٗ- 

، كلكف مف ناحي  الضمائر كغيرىا تجرم مجرل  تكصؼ بأنكث  كال بذككرةكالمبلئك  ال 
 الذككر، فيقاؿ فعمكا كذا ككذا .

      ، ال تكجد فترة ببل حراس يتعاقبكف عمى اإلنساف، بحيث  كىي جند مف جنكد اهلل  
   ، لكنيـ ال يغنكف عف اإلنساف مف أمر اهلل شيئان إذا ضيع ما يقتضي عقكبتو، بؿ تنزؿ كال حفظ 

         ، كيعممكف بو العقكب  اإلليي ، ألف ىؤالء ال يردكف سنف اهلل، بؿ ىـ يمضكف مع سنف اهلل
 .في دائرتيا

، أك مف الرشد إلى الغي، فإف اهلل يغير ي ا بأنفسيـ مف الطاع  إلى المعصإذا غير قكـ م 
ما بيـ، كيشمؿ التغيير العكس، أم إذا غير ىؤالء القكـ ما بأنفسيـ فتحكلكا مف المعصي  إلى 

 . (4)الطاع ، كمف الظمـ إلى العدؿ فإف اهلل يغير ما بيـ كيصمح باليـ 

كطمأنين  تجعؿ إف أثر اإليماف عمى اإلنساف ال يخفى بما يضيؼ عمى نفسو مف سعادة  
مف حياتو منبعان لؤلعماؿ الصالح  مف اإليماف بالمبلئك  جزء مف ذلؾ اإليماف الذم ييذب النفكس 

 كيربييا عمى الخمؽ القكيـ، كالعمؿ الصالح .

ال يطمعنا عمى شيء إال كفيو نعم  عظيم  عمى الخمؽ، ككاف مف فضمو عمينا  إف اهلل  
اإليماف بيا مف اإليماف بالغيب، فمف آثار اإليماف اعتبر  ، ك ىذه المخمكقات الكريمعف أف عرفنا 

، في معرف  المبلئك  ضبلؿ مف ضؿ، ك ، معرف  خطأ مف أخطأبالمبلئك  عمى الكجو الصحيح
كالفبلسف  الذيف زعمكا أف المبلئك  ىي النجكـ كالككاكب، أك الجاىميف الذيف زعمكا أف المبلئك  

ـَ ُهْؿ ٢ِمَبوُد ]نزه أف يككف لو كلد، قاؿ تعالى: إناث كأنيـ بنات اهلل، تعالى كت َوَٖمَعُؾقا اٙمَََلئَِؽَي ا٫ماِذي

ْؿ َوُيْسَل٫ُمقنَ  ـِ إَِكوًٕمو َأَٟمِفُدوا َ٘مْؾَؼُفْؿ َٞمُتْؽَتُى َٟمَفوَدُُتُ َْحَ خرف: [ا٫مرا ، فاإليماف بالمبلئك  عمى الكجو {21}الزُّ
 ميا .الذم دؿ عميو الكتاب كالسن  ينفي ىذه األقاكيؿ كيبط

  ىذا مف آثار اإليماف بالمبلئك  في االعتقاد كالتصكر، أما أثر اإليماف بالمبلئك  في  
 العبادة كالسمكؾ .

بذؿ الجيد في طاع  اهلل، كاالقتداء بالمبلئك  الكراـ الذيف يتفانكف في طاعتو مع عصمتيـ  
 . {5}التَّحريم:[ َيْػَعُؾقَن َمو ُيْمَمُرونَ َٓ َيْعُصقَن اهللَ َمو َأَمَرُهْؿ وَ ]: مف الذنكب، كقربيـ مف اهلل 

دفع الغركر عف النفس مف االفتخار بالعمؿ، كاالعتزاز بو، فالمبلئك  عمى دكاـ طاعتيـ  
ونَ ]و: ػػػػػػػػػػػػػو سبحانػػػػػخاضعيف ل َٓ َيْػُٝمُ ْقَؾ َوا٫مـاَفوَر   ا بمغ في ػػمـ ميمػػػػػػػ، كالمس{10}األىبواء:[ ُيَسبُِّحقَن ا٫مؾا

                                                             

 . (ُِْ-َُْانظر: دركس في التفسير، )( ُ)
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 عداد عبادة المبلئك ، فيك أكلى بنبذ الكبر كاالعتزاز بالعمؿ .عبادتو، فمف يبمغ ت

، ثـ حياءن مف المبلئك  الذيف كنيى عنو خكفان مف اهلل أكالن  االجتياد في البعد عما حرمو اهلل، 
و٨مِظ٤ِمَ ]ال يفارقكف بني آدـ كال سيما أف اهلل كصفيـ بأنيـ كراـ:  *  ٪مَِراًمو ٪َمؤمِب٤ِمَ * َوإِنا ٢َمَؾْقُؽْؿ َِلَ

 . {21-20 }االىفطار: [َيْعَؾُؿقَن َمو َٔمْػَعُؾقنَ 

ال    فإف اإلنساف قد تستكلي عميو الشيكة، كيغفؿ عف مراقب  اهلل لو، فإذا عمـ أف معو مف  
يفارقو مف المبلئك  الكراـ كاف ذلؾ باعثان لو عمى الحياء، كاالنكفاؼ عما ىك مقدـ عميو مف 

عمـ أف فيو أجيزة تصنت عميو، فإنو يحترس مف الكمم  يقكليا في مكاف ي فإذا كافمعصي  اهلل، 
فكفى بيذا رادعان لئلنساف أف يقترؼ المنكرات أك يسير في ركب الشيطاف، بؿ ال بد أف يحاسب 

 نفسو، كأف يقؼ مع نفسو يراقبيا كيؤدبيا.

نين ، كاإليماف بالمبلئك  يدعك لمصبر كالجياد في سبيؿ اهلل، كعدـ اليأس كشعكر بالطمأ 
فيذا مف لكاـز اإليماف بالمبلئك ، فعندما يضؿ الركب في الطريؽ، كتسكد الجاىمي ، كيصبح المؤمف 
غريب في كطنو، كبيف أىمو كقكمو، كيجد منيـ االستيزاء كالتثبيط عمى طاع  اهلل، كاالستقام  عمى 

، كيشجعو عمى مكاصم  وكرفيقان يرافقو كيكاسيو كيطمئن أمره ... في ىذه الغرب  يجد المؤمف أنيسان 
شد أزره، ، كتد اهلل كما يعبد، كتبارؾ خطكاتوالسير عمى درب اليدل، فيذه جنكد اهلل معو، تعب

 ، فيك إذان ليس كحده في الطريؽ إلى اهلل .كتذكره بالخير عند ربو

المالئكة يتعاقبون مالئكة بالميل ومالئكة بالنيار : )قاؿ: قاؿ النبي  عف أبي ىريرة  
تمعون في صالة الفجر وصالة العصر، ثم يعرج إليو الذين باتوا فيكم فيسأليم وىو أعمم ويج

 . (4)( فيقول كيف تركتم عبادي فيقولون تركناىم يصمون وأتيناىم يصمون
اإليماف بالمبلئك  يشجع المؤمف عمى طمب العمـ كاالستزادة فيو، كىذا ما يفتح لئلنساف  

     لمبلئك  تضع أجنحتيا لطالب العمـ، كأنيا تحفو كتنزؿ السكين  آفاؽ المستقبؿ، لما يعمـ أف ا
 عمى قمبو .
، قاؿ تعالى: بما يمقكنو في قمكبيـ مف التأييدكما أنيا تثبت المؤمنيف في مكاطف التثبت  

ـَ َآَمـُقا ]  . {21ل:}األىفا[ ...إِْذ ُيقِٗمل َرٓمَُّؽ إ٥َِم اٙمَََلئَِؽِي َأِّنِّ َمَعُؽْؿ ٨َمَثبُِّتقا ا٫ماِذي
ع أف أكتبيا جميعان خكؼ إف المتدبر آليات القرآف يجد مياـ عظيم  لممبلئك ، لـ أستط 
 اإلطال  .

 

                                                             

 (.ِِّّح )( ُّٗكتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المبلئك ، صحيح البخارم، ( ُ)



 

 -ُّ- 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
، تفشى الجيؿ ، كضعفت الصم  باهللعمينا أف نفيـ أنو بعد أف ضعؼ اإليماف في النفكس

، كأصبحكا ينحدركف ة المسمميفكالخرافات، كذىبت بذلؾ قك بأمكر الديف كالدنيا معان، ككثرت البدع 
 مف سيء إلى أسكأ .

فبل نصر كال تمكيف إال بالرجكع إلى منيج اهلل، فكؿ بناء أك إصبلح أك تغير اجتماعي ال  
كيكـ أف يتمسؾ يقكـ عمى إصبلح العقيدة، كتربي  األنفس، أشبو ببناء عمى كثباف مف الرماؿ، 

عمى الكجو الصحيح، عندئذ يعكد ليـ مجدىـ كينصرىـ اهلل عمى عدكىـ، كيباىي المسممكف بإيمانيـ 
 اهلل بيـ المبلئك  .

 :اإليمان بالغيب وبالقضاء والقدر :ثالثاً 
 . (4)كؿ ما غاب عف العيكف، كما كاف محصبلن في الصدكر فيك غيب  الغيب لغة:
      يا نفسو جؿ كعبل دكف مف سكاه األمكر التي استأثر اهلل تعالى بيا، كاختص ب :الغيب شرعاً 

    مف ممؾ مقرب أك نبي مرسؿ، كىك يطمع مف يرتضيو مف رسمو عمى بعض الغيب متى شاء 
ذا شاء   .  (0)كا 

 . (3)الحكـ كالفصؿ  القضاء لغة:
 . (1)في خمقو مف إيجاد أك إعداـ أك تغيير  ىك ما قضى بو اهلل  شرعًا:القضاء 

 . (5)، إذا أحطت بمقداره كأقًدرهي ره دي قٍ مصدر قدرت الشيء، أ :لغة القدر

 .(6)خمقو بناء عمى عممو السابؽ بذلؾ ىك ما قدره اهلل تعالى في األزؿ، أف يككف في شرعًا:القدر 

    اؿ لما يريد، ال يككف شيء إال بإرادتو، كال يخرج شيء مف صفات اهلل تعالى أنو الفعَّ  
   ، كال يصدر إال عف تدبيره، كال محيد عف عف مشيئتو، كليس في العالـ شيء يخرج عف تقديره

ـ فاعمكه، كلك عصميـ لما القدر المقدكر، كال يتجاكز ما خط في المكح المسطكر، كأراد ما العال
   ر أرزاقيـ كآجاليـ، ييدم ، كلك شاء أف يطيعكه جميعان ألطاعكه، خمؽ الخمؽ كأفعاليـ، كقدَّ خالفكه

                                                             

  ( .ّٔٔالكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكي ، ) (ُ)
األكلى، (، كزارة الشؤكف اإلسبلمي  السعكدي ، الطبع  ُٓأشراط الساع ، عبد اهلل بف سميماف الغفيمي، )( ِ)

 ىػ .ُِِْ
  ( .َّٕ/ُمجمؿ المغ ، ) (ّ)
 (.ِّْ/ُأصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسن ، نخب  مف العمماء، )( ْ)
 ( .ْٕٓمجمؿ المغ ، )( ٓ)
 .( ِّْ/ُ( أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسن ، )ٔ)



 

 -ِّ- 

يسأؿ عما يفعؿ لكماؿ حكمتو كسمطانو كىـ  مف يشاء بحكمتو، كيضؿ مف يشاء بحكمتو، ال
ٍء َ٘مَؾْؼـَوُه ٓمَِؼَدرٍ ]يسألكف ألنيـ مربكبكف محككمكف، قاؿ تعالى:  و ٪ُمؾا َرْ  . (4) {11}القمر:[ إِكا

ٍء ٢ِمـْ ]قاؿ تعالى:   ِؿُؾ ٪ُمؾُّ ُأْكَثك َوَمو َٔمِغقُض إَْرَٗموُم َوَمو َٔمْزَداُد َو٪ُمؾُّ َرْ * َدُه ٓمِِؿْؼَدارٍ اهللُ َيْعَؾُؿ َمو ََتْ

َفوَدةِ ا٫مَؽبُِٛم اٙمَُتَعولِ  ُ ا٫مَغْقِى َوا٫مشا ْقِؾ *  ٢َموَِل ـْ ُهَق ُمْسَتْخٍػ ٓمِو٫مؾا ـْ َٖمَفَر ٓمِِف َوَم ـْ َأَها ا٫مَؼْقَل َوَم َٞمَقاٌء ِمـُْؽْؿ َم

ـْ َ٘مْؾِػِف ََيَْػُظق*  َوَٞموِرٌب ٓمِو٫مـاَفورِ  ـْ َٓم٤ْمِ َيَدْيِف َوِم َبوٌت ِم وا ٫َمُف ُمَعؼِّ ُ ُ َمو ٓمَِؼْقٍم َٗمتاك ُيَغٛمِّ َٓ ُيَغٛمِّ ـْ أَْمِر اهللِ إِنا اهللَ  َكُف ِم

ـْ َوالٍ  ـْ ُدوكِِف ِم ْؿ ِم  . {22-4 }الرعد:[ َمو ٓمَِلْكُػِسِفْؿ َوإَِذا َأَراَد اهللُ ٓمَِؼْقٍم ُٞمقًءا ٨َمََل َمَردا ٫َمُف َوَمو ََلُ

ء، كأنو يحيط بما تحممو الحكامؿ مف يخبر تعالى عف تماـ عممو الذم ال يخفى عميو شي 
األرحاـ،  ص، كيعمـ ما تنق، سكاء كانت تحمؿ ذكران أك أنثى، تمامان أك خداجان كؿ إناث الحيكانات

كالزيادة بمدة الكالدة، ككؿ شيء عنده بقدر كحٌد ال يجاكزه كال ينقص  (0)كيحتمؿ أف يككف الغيض 
ا يغيب عنيـ ، العظيـ الشأف، الذم كؿ شيء عنو، كىك يعمـ كؿ شيء مما يشاىده العباد، كم

دكنو، كىك أكبر مف كؿ شيء، سبحانو يعمـ المختفي في ظبلـ الميؿ، كالظاىر الماشي في بياض 
 . (3)النيار كضيائو 

        يتعقب البشر بالحفظ ، لمراقب  ما يحدثكنو مف تغيير بأنفسيـ كأحكاليـ فإنو  اهلل  
كال يغير مكان  أك ميان  إال أف يغير الناس مف مشاعرىـ كأعماليـ  ال يغير نعم  أك عزان أك ذل ،

 . (1)ككاقع حياتيـ، فيغير ما بيـ كفؽ ما صارت إليو نفكسيـ كأعماليـ 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
: اإليماف بالغيب جزء مف اإليماف باهلل الكاحد القيار، ال ينفؾ عنو ، قاؿ رسكؿ اهلل  

      خل الممك عمى النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين، أو خمسة وأربعين ليمة، فيقول: يد)
يا رب أشقي أو سعيد ؟ فيكتبان ، فيقول : أي رب ، أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ، ويكتب عممو 

 . (5)( وأثره وأجمو ورزقو ثم تطوى الصحف، فال يزاد فيو وال ينقص

                                                             

ثيميف، حققو أبك محمد     (، شرح محمد بف صالح العُٗ-ٖٗانظر: لمع  االعتقاد، مكفؽ الديف المقدسي، )( ُ)
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓعبد المقصكد، مكتب  طبري ، الرياض، الطبع  الثالث  

 ( .ُِ/ٕ) ،( تغيض: ما نقص الحمؿ عف تسع  أشير، لساف العربِ)
    -ىػَُْٓ، دار السبلـ لمطباع ، الطبع  األكلى (ِِّْ/ٓ) ،: األساس في التفسير، سعيد حكل( انظرّ)

 ـ .ُٖٓٗ
 ( .َِْٗ/ْ) ،القرآف ( في ظبلؿْ)
 ( .ِْْٔ(، ح )َِّٕ/ْباب كيفي  خمؽ اآلدمي في بطف أمو، )كتاب القدر، صحيح مسمـ، ( ٓ)



 

 -ّّ- 

يقكؿ  رسكؿ اهلل فيذا بالقضاء كالقدر، بالغيب ك ى اليقيف كلقد رٌبى اإلسبلـ أتباعو عم 
، احفظ اهلل تجده ي أعممك كممات، احفظ اهلل يحفظكيا غالم إن: )رضي اهلل عنيما البف عباس

ذا استعنت فاستعن باهلل، واعمم أن األمة لو اجتمعت عمى أن  اتجاىك، إذا سألت فاسأل اهلل، وا 
قد كتبو اهلل لك، ولو اجتمعوا عمى أن يضروك بشيء لم  ينفعوك بشيء لم ينفعوك إال بشيء

 .(4)(يضروك إال بشيء قد كتبو اهلل عميك رفعت األقالم وجفت الصحف
        القضاء كالقدر، طمأنين  القمب كارتياحو، بخبلؼ مف الغيب كبفجنكا ثمرات إيمانيـ ب 

           ى يتبـر بالحياة، ال يؤمف بالقضاء، فإنو تأخذه اليمكـ كاألحزاف، كيزعجو القمؽ، حت
 كيحاكؿ الخبلص منيا كلك باالنتحار .

ذا تساءلنا كيؼ يجتمع الرضا بالقضاء كالمصائب مع شدة الكراى  كالن  ؟ ككيؼ رة منيافكا 
يكمؼ العبد أف يرضى بما ىك مؤلـ لو، كاأللـ يقتضي الكراى  كالبغض المضاد لمرضا، كاجتماع 

ف محبكبان مرضيان مف جي ، كمكركىان مف جي  أخرل ، كشرب الضديف محاؿ؟ قيؿ: "الشيء قد يكك 
الدكاء النافع الكريو، فإف المريض يرضى بو مع شدة كراىتو لو، ككصكـ اليكـ الشديد الحر، فإف 

 . (0)الصائـ يرضى بو مع شدة كراىتو لو، ككجياد األعداء" 
يو أف يقابميا بالصبر، فالمسمـ ينظر إلى المصيب  عمى أنيا قدر مف اهلل تعالى، يجب عم 

 َو٢َمَسك َأْن َٔمْؽَرُهقا َٟمْقًئو َوُهَق َ٘مْٛمٌ ٫َمُؽْؿ ]، كف كراءىا حكم  عظيم  ال يعمميا إال اهلل ػد تكػفق

َٓ َٔمْعَؾُؿقنَ  بُّقا َٟمْقًئو َوُهَق َذٌّ ٫َمُؽْؿ َواهللُ َيْعَؾُؿ َوَأْكُتْؿ 
 . {125}البقرة: [َو٢َمَسك َأْن َُتِ

المريض، فإذا رآه الجاىؿ حسبو عدكان لممريض، كلكنو يبضع بطف  فالطبيب يبضع بطف 
 المريض لحكم  غابت عف ذلؾ الجاىؿ .

، ء أحد إلى األرضفمكال قدر المرض لما شعر أحد بنعم  الصح ، كلكال قدر الحياة ما جا" 
 . (3)كلكال قدر المكت لتزاحـ األكلكف كاآلخركف عمى ىذه األرض" 

 قضاء اهلل كقدره، إف كاف فقيران أك ضعيفان ألنو يعمـ أف الفقر  المسمـ ال يعترض عمى 
كالغنى كالقكة كالضعؼ إنما ىي مف قضاء اهلل يختص بيا مف يشاء مف عباده، كبذلؾ يحمؿ قمبان 

    ؛ ألنو إف نظر إلى أخ مف إخكانو، د كالحسد كالغش كالضغين  إلخكانونظيفان طاىران مف الحق
                                                             

(، حكـ عمى أحاديثو محمد ناصر ٔٓ(، )ُِٔٓسنف الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم، كتاب القيام ، ح )( ُ)
 ى، كقاؿ األلباني: حسف صحيح .األلباني، مكتب  المعارؼ لمنشر كالتكزيع، الرياض، الطبع  األكل

 (، مكتب  دار التراث .ْٔٓشفاء العميؿ، البف قيـ الجكزي ، )( ِ)
-ىػُُْٕ(، مؤسس  الكتب الثقافي ، بيركت، لبناف، الطبع  السابع ، ْٗالتكحيد، عبد المجيد الزنداني، )( ّ)

 ـ .ُٕٗٗ



 

 -ّْ- 

  ، لحكيـ، لحكم  ال يعمميا إال ىكينان أف الذم أنعـ عميو بيذا العميـ اككجده في نعم  فيك يعمـ يق
 فبل يجزع كال يضجر، كال يتكاكؿ، كال يتكاسؿ، كال يفتح عمؿ الشيطاف .

          المؤمن القوي خير وأحب إلى اهلل: )قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  أبي ىريرة  عف 
ن أصابك  من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص عمى ما ينفعك واستعن باهلل، وال تعجز، وا 

، فإن لو تفتح عمل ولكن قل: قدر اهلل وما شاء فعل شيء فال تقل لو أني فعمت كان كذا وكذا،
 . (4)( الشيطان

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
عان بالقضاء كالقدر ليس استكان  لمعدك، كال ذالن أماـ الظالـ، كال خضك بالغيب ك اإليماف  

 لمكاقع، بؿ إقداـ، كنصر، كتمكيف بإذف اهلل .

ِؿُؾ ٪ُمؾُّ ُأْكَثك َوَمو َٔمِغقُض إَْرَٗموُم َوَمو َٔمْزَداُد ]فالمسمـ حينما يتدبر قكلو تعالى:   اهللُ َيْعَؾُؿ َمو ََتْ

ٍء ٢ِمـَْدُه ٓمِِؿْؼَدارٍ  َفوَدةِ ا٫مَؽبُِٛم اٙمَُتَعولِ *  َو٪ُمؾُّ َرْ  .  {1-4 }الرعد:[ ٢َموَِلُ ا٫مَغْقِى َوا٫مشا

يندفع المسمـ إلى طاع  اهلل، كاإلقباؿ عميو بكؿ ما أكتي مف عـز كقكة، يتقدـ ال يخاؼ في  
 اهلل لكم  الئـ، طالما إيمانو في قمبو، كقمبو بيد ربو، كربو ناصره كمعينو .

خفاق   لقد غرس المسممكف ىذه العقيدة في نفكسيـ، فحرركا الببلد كالعباد، كرفعكا راي  الحؽ 
قكؿ اهلل    في ربكع المعمكرة، قدمكا اهلل في كؿ شيء، كخافكا اهلل أكثر مف أم شيء، فاستحقكا 

وِت ٫َمقَْسَتْخؾَِػـاُفْؿ ِِم إَْرِض ٪َمََم اْٞمَتْخَؾَػ ا٫ماذِ ]فييـ:  وِِلَ ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا ـْ َو٢َمَد اهللُ ا٫ماِذي ـَ ِم ي

َٓ ُي٦ْمِ ٩َمْبؾِِفْؿ َو٫َمُقؿَ  ـْ َٓمْعِد َ٘مْق٨مِِفْؿ َأْمـًو َيْعُبُدوَكـِل  ٫َمـاُفْؿ ِم ْؿ َو٫َمُقَبدِّ يـَُفُؿ ا٫ماِذي اْرَٔمَه ََلُ
ْؿ دِ ـا ََلُ ـَ ٪ُمقَن ِِب َٟمْقًئو ؽِّ

ـْ ٪َمَػَر َٓمْعَد َذ٫مَِؽ ٨َمُلو٫َمئَِؽ ُهُؿ ا٫مَػوِٞمُؼقنَ   . {55}النور:[ َوَم
نفكس المسمميف، ىانت بعض اء كالقدر في بالقضبالغيب ك لما تزعزعت عقيدة اإليماف  

 .الكريم عمييـ عزتيـ، ككرامتيـ، كأكطانيـ، كسيمبت منيـ كؿ الحياة 

         بلؿ التي صارت ػـ، كاألغػف مف أزمتيـ، كيرفع عنيـ إصرىك كلف يخرج المسمم 
   عمييـ كيردىـ إلى عزتيـ، إال العكدة الصحيح  الصادق  إلى الديف الذم أنعـ اهلل بو عمييـ 

 حباىـ إياه .ك 

كلف يخمِّص البشري  مف أزمتيا، كيحؿ ليا ما عقدتو مف مشكبلت في جاىميتيا المعاصرة،  
 إال المنيج الرباني .

 
                                                             

 (.ِْٔٔ) (، حَُِٕ)باب األمر بالقكة كترؾ العجز، كتاب القدر، صحيح مسمـ، ( ُ)
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 :رابعًا: الخوف والرجاء
 . (4)الذعر  الخوف لغة:

   الخكؼ في منزل  عظيم  مف منازؿ العبكدي ، كىك مف عبادات القمكب التي ال تككف إال  
   نو مف تماـ االعتراؼ بممكو كسمطانو، كنفاذ مشيئتو فيا لغيره شرؾ أكبر، إذ إو، كصر هلل سبحان
 في خمقو .

 كينقسـ إلى قسميف: 
ََم ]ىذا صرفو لغير اهلل شرؾ، كأف يخاؼ غير اهلل فيما ال يقدر عميو إال اهلل  * خوف العبادة: إِكا

و٨ُمقهُ  ُف َأْو٫مَِقوَءُه ٨َمََل ََتَ ْقَطوُن ُُيَقِّ ، خكؼ العباد مف  {215}آل عمران: [ْؿ َوَ٘مو٨ُمقِن إِْن ٪ُمـُْتْؿ ُمْمِمـ٤َِم َذ٫مُِؽُؿ ا٫مشا
 أعمى مراتب اإليماف إذ لـ يكقع في القنكط كاليأس مف ركح اهلل . اهلل 

ىك أف تخاؼ مف شيء ظاىر، كأف تخاؼ مف الحي  أك العقرب أك العدك،  * الخوف الطبيعي:
 . (0)عيان ىذا ال يسمى شركان، بؿ يسمى خكفان طبي

 . (3)الطمع فيما يمكف حصكلو، كيراد منو األمؿ، كيستعمؿ في اإليجاب كالنفي  الرجاء لغة:* 
مف منازؿ العبكدي ، كىي عبادة قمبي  تتضمف ذالن كخضكعان، أصميا المعرف  منزل  عظيم  

 بجكد اهلل ككرمو كعفكه كحممو .

ف اهلل، فيك راجو لثكابو، أك رجؿ كمنو ما ىك محمكد، كرجؿ عمؿ بطاع  اهلل عمى نكر م 
ـَ َهوَٖمُروا َوَٖموَهُدوا ِِم ]أذنب ذنبان ثـ تاب منو فيك راجو لمغفرتو، قاؿ تعالى:  ـَ َآَمـُقا َوا٫ماِذي إِنا ا٫ماِذي

َي اهللِ َواهللُ ٧َمُػقٌر َرِٗمقؿٌ   . {124}البقرة:[ َٞمبِقِؾ اهللِ ُأو٫َمئَِؽ َيْرُٖمقَن َرَْحَ
جؿ متماديان في التفريط، يرجك رحم  ببل عمؿ، فيذا ىك الغركر كر  كمنو ما ىك مذمكـ 

 . (1)كالتمني كالرجاء الكاذب 

كقد تطرقت سكرة الرعد إلى منزل  الخكؼ كالرجاء مف خبلؿ اآليات التالي :  
ـْ ٩َمْبؾِِفُؿ اٙمَُثََلُت َوإِ ] ًْ ِم قَِّئِي ٩َمْبَؾ اَِلَسـَِي َو٩َمْد َ٘مَؾ ٢َمَٚم ١ُمْؾِؿِفْؿ  نا َرٓماَؽ ٫َمُذو َمْغِػَرةٍ ٫مِؾـاوِس َوَيْسَتْعِجُؾقَكَؽ ٓمِو٫مسا

 . {5}الرعد:[ َوإِنا َرٓماَؽ ٫َمَشِديُد ا٫مِعَؼوِب 
                                                             

 ( .َّٕ/ُمجمؿ المغ ، )( ُ)
       (، مؤسس  الرسال  ُّٓ/ُانظر: شرح األصكؿ الثبلث ، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، )( ِ)

 ـ .ََِٔ-ىػُِْٕ
 ( .ْٖٔ/ُالكميات، )( ّ)
د شاكر (، تحقيؽ: أحمُِّ/ُانظر: شرح العقيدة الطحاكي ، صدر الديف محمد بف عبلء الديف الدمشقي، )( ْ)

 ىػ .ُُْٖكزارة الشئكف اإلسبلمي  كاألكقاؼ، الطبع  األكلى 
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يطمب الكفار تعجيؿ العذاب تمردان كطغيانان، كلـ يتعظكا بما أكقع اهلل باألمـ السالف  مف  
 العقكبات، كما فعؿ بقكـ نكح، كقكـ ىكد، كقكـ صالح كغيرىـ .

ف جؿ كعبل في ىذه اآلي  الكريم  أنو ذك مغفرة لمناس عمى ظمميـ، كأنو شديد ثـ بي 
جاء الناس في فضمو، كيشتد خكفيـ مف عقابو كعذابو ر العقاب، فجمع بيف الكعد كالكعيد ليعظـ 

الشديد؛ ألف مطامع العقبلء محصكرة في جمب النفع كدفع الضر، فاجتماع الخكؼ كالطمع أدعى 
ِٗمقؿُ ]ذا المعنى في آيات كثيرة منيا: لمطاع ، كقد بيف ى     َوَأنا ٢َمَذاِِب *  َكبِّْئ ٢ِمَبودِي َأِّنِّ َأَكو ا٫مَغُػقُر ا٫مرا

 . (4) {50-11 }احلجر:[ ُهَق ا٫مَعَذاُب ا٫َٕمِقؿُ 

    في أقكالو كأفعالو محسكب  عميو حركاتو كتصرفاتو، بؿ أفكاره  مف اعتقد أنو مراقب 
رادتو، كأنو معركض يكمان عمى م    حاسب دقيؽ خبير شديد العقاب، ذم الطكؿ، فريد البطش كا 

   عظيـ االنتقاـ، مف اعتقد ذلؾ ال ريب أنو يتأنى في أقكالو كأفعالو، كيتركل في تصرفاتو كيبل 
 يطكلو العقاب الشديد، كينجك مف العذاب األليـ .

القميؿ، ، حميـه يعطي الكثير عمى ، رحيـه كمف يتقف أف مالؾ الممؾ، رب العالميف، غفكره  
      يبسط يده بالميؿ ليتكب مسيء النيار، كيبسط يده بالنيار ليتكب مسيء الميؿ، مف تيقف ذلؾ 
ال ريب أنو يحسف القكؿ كالعمؿ حيث يراه سبحانو لشدة حاجتو إلى فضمو كدكاـ فقره إلى جكده 

 كعطائو .

     ك رحمتو، كؼ كالرجاء، يخاؼ ربو كيرجػاـ مكزكف بيف الخػإف المحب الصادؽ في مق 
             ب جانب الرجاء فيقع في غمِّ ع في اليأس كالقنكط، كال يي ػكؼ فيقػب جانب الخغمِّ ال يي 

 الغفم  كالندام  .

، فالخكؼ يبعده عف نساف أف يجمع بيف الخكؼ كالرجاءقاؿ العمماء: إف عمى اإل 
            المعاصي، كالرجاء يحممو عمى الطاعات، كمف العمماء مف يقكؿ: ال بد أف يستكم 

ِٗمقؿُ ]الخكؼ كالرجاء كقكلو تعالى:   [َوَأنا ٢َمَذاِِب ُهَق ا٫مَعَذاُب ا٫َٕمِقؿُ *  َكبِّْئ ٢ِمَبودِي َأِّنِّ َأَكو ا٫مَغُػقُر ا٫مرا

 . (0) {50-11 }احلجر:
كمما يجدر ذكره أف بعض السمؼ غمَّب جانب الخكؼ، كبعضيـ غمَّب جانب الرجاء، كلعؿ 

 كؼ إذا كاف في صح  كعافي ، كيغمِّب جانب ػػػػػب الخػػػػػػػػجان بػػػػػػػػػػمِّ غى ؾ أف المسمـ يي ػػػػالصكاب في ذل
                                                             

(، دار الفكر لمطباع  كالنشر ِِّ/ِانظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف الشنقيطي، )( ُ)
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓكالتكزيع، بيركت، لبناف، 

 (، دار المسمـ لمنشر كالتكزيع .ٔٗ/ُ) فكائد مف شرح كتاب التكحيد، عبد العزيز السدحاف،( ِ)
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 . (4)( ال يموتن أحدكم إال وىو يحسن الظن بربو: ) الرجاء إذا كاف في مرض مخكؼ لقكلو

 . (0)فأمر عميو الصبلة كالسبلـ بأف يغٌمب جانب الرجاء عند المكت 

: ـ بإحساف فقاؿ كصحابتو الكراـ، كمف اتبعي ىذا المنيج ىك الذم كاف عميو النبي 
و٨ُمقَن ] َتُف َوَُيَ ْؿ َأ٩ْمَرُب َوَيْرُٖمقَن َرَْحَ ُ ُِؿ ا٫مَقِٞمقَؾَي َأَيُّ ـَ َيْد٢ُمقَن َيْبَتُغقَن إ٥َِم َرُّبِّ ٢َمَذآَمُف إِنا ٢َمَذاَب َرٓمَِّؽ ُأو٫َمئَِؽ ا٫ماِذي

 .  {51}اإلرساء:[ ٪َموَن ََمُْذوًرا

، فبشركا بالجناف، قاؿ عميو الصبلة  خافكا مف اهلل، كعممكا الصالحات، كرجكا رحم  اهلل
    من خاف أدلج ومن أدلج بمغ المنزل أال إن سمعة اهلل غالية أال إن سمعة اهلل كالسبلـ: )

 . (3)(الجنة
 .مفكانكا في غاي  العمؿ مع غاي  الخكؼ، كنحف بيف التقصير، بؿ التفريط كاأل

ـِ اٙمَ ]امتدحيـ رب العزة فقاؿ:  ْؿ ٢َم او َرَز٩ْمـَوُهْؿ َٔمَتَجوَّم ُٖمـُقُُّبُ ُْؿ َ٘مْق٨ًمو َو٠َمَؿًعو َوِِم َضوِٖمِع َيْد٢ُمقَن َرُّبا

 .25}السجدة: [ُيـِْػُؼقنَ 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
ىكذا ينبغي أف تربى العكاطؼ الرباني  عند الناشئيف باعتداؿ كاتزاف، فبل يقنط المذنب مف 

٨ُمقا ٢َمَٚم َأْكُػِسِفْؿ ]: اليأس فقاؿ تعالى يى اهلل عف ىذاعفك اهلل كرحمتو، كقد ن ـَ َأْهَ ٩ُمْؾ َيو ٢ِمَبودَِي ا٫ماِذي

ِٗمقؿُ  ُف ُهَق ا٫مَغُػقُر ا٫مرا ُكقَب َْجِقًعو إِكا ِي اهللِ إِنا اهللَ َيْغِػُر ا٫مذُّ ـْ َرَْحَ مر:[ َٓ َٔمْؼـَُطقا ِم كال يتمادل العاصي  ، {58}الزُّ
ؿ تكبتو إلى اهلل . ؼك مغتران برحم  اهلل كمغفرتو، مسِّ   كمؤجِّ

ككانكا خير أم  أخرجت لما تحمى المسممكف األكلكف بيذه العقيدة، كانكا سادة كقادة، 
 العظمى في الدنيا كاآلخرة . ة، كتحققت ليـ السعادلمناس

إف العقيدة ما إف تتمكف مف قمب المسمـ، حتى تطرد منو الخكؼ إال مف اهلل تعالى، 
جنديان مف جنكد   تعالى ىك الذم جعؿالتحرر مف العبكدي  لغير اهلل كالرجاء منو كحده، كىذا

                                                             

(، َِِٔ/ْصحيح مسمـ، كتاب الجن  كصف  نعيميا كأىميا، باب األمر بحسف الظف باهلل تعالى عند المكت، )( ُ)
 (ِٕٕٖح )

(، عمادة البحث العممي بالجامع  ِْٔ/ُاآلثار الكاردة عف عمر بف عبد العزيز، حياة بف محمد بف جبريؿ، )( ِ)
 ـ .ََِِ-ىػُِّْالمدين  المنكرة، الطبع  األكلى  –اإلسبلمي  

    (،     ّّٔ/ْسنف الترمذم، كتاب صف  القيام  كالرقائؽ كالكرع، باب ما جاء في صف  أكاني الحكض، )( ّ)
 ( .ّٖٔ/ِ(، قاؿ الترمذم: حديث حسف غريب، كحسنو األلباني في السمسم  الصحيح ، )ِّْٕح )
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   اهلل ابتعثنا لنخرج من شاء كسرل كيقكؿ: " فيقؼ في إيكا -  (4)ربعي بف عامر  –اإلسبلـ 
    ، ومن جور األديان إلى عدل من ضيق الدنيا إلى سعتيامن عبادة العباد إلى عبادة اهلل، و 

 . (0)" اإلسالم

، كرجاء المعبكد برجاء العبيد، ف خكؼ اهلل، بخكؼ الطكاغيتيالمسممعض بكلما استبدؿ 
كرضا الكريـ برضا الذليؿ، ضاعت األمجاد، كسمبت األكطاف، كظير الفساد في البر كالبحر، 

 كتشعبت بنا اليمكـ كالمشاكؿ .

فإف كنا نريد اإلصبلح الجذرم لحياتنا، فبل إصبلح إال باإليماف الحؽ، كالمكازن  بيف 
، ستعصت عمى العمـ، كعمى الفبلسف الخكؼ كالرجاء، فيك الحؿ الفذ لعقد الحياة المعاصرة التي ا

 كحار فييا المفكركف كطبلب اإلصبلح .

 

 في سورة الرعد: خالقي: منيجيات اإلصالح والتغيير األ المطمب الثاني
 :صفات المؤمنين وجزاؤىم: أوالً 

بعثتو، كالمنياج المبيف في دعكتو بقكلو:  الغاي  األكلى مف لقد حدد رسكؿ اهلل  
 . (3)( األخالق صالحإنما بعثت ألتمم )

فكأف الرسال  التي خطت مجراىا في تاريخ الحياة، كبذؿ صاحبيا جيدان كبيران في مد  
نارة آفاؽ الكماؿ أماـ  شعاعيا كجمع الناس حكليا، ال تنشد أكثر مف تدعيـ فضائميـ، كا 

 أعينيـ .
قام  طكة األكلى لبناء المجتمع المسمـف التربي  كاألخبلؽ ىي الخفبل شؾ في أ  ، كا 

 . الخبلف  اإلسبلمي  التي بشر بعكدتيا رسكؿ اهلل 
كقد تطرقت سكرة الرعد لثم  مف الفضائؿ كاألخبلؽ التي يجب أف يتحمى بيا  

 المؤمنكف .
                                                             

، كشيد فتح دمشؽ، ثـ خرج إلى القادسي  . تاريخ دمشؽ، ابك القاسـ عمي ربعي بف عامر : أدرؾ النبي ( ُ)
(، دار الفكر لمطباع  كالنشر كالتكزيع، ْٗ/ُٖابف الحسف المعركؼ بابف عساكر، المحقؽ: عمرك العمركم )

 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓ
دار اليقيف لمنشر كالتكزيع، (، ُٔ/ُالمكاالة كالمعاداة في الشريع  اإلسبلمي ، محماس بف عبد اهلل الجمعكد )( ِ)

 ـ .ُٕٖٗ-ىػَُْٕالطبع  األكلى، 
(، كقاؿ شعيب األرنؤكط ِٖٓٗ(، ح )ُّٓ/ُْسند أبي ىريرة، )مسند أحمد، كتاب باقي مسند المكثريف، ( ّ)

 . ـََُِ-ىػُُِْصحيح، كىذا إسناد قكم، مؤسس  الرسال ، الطبع  األكلى 
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ـْ َرٓمَِّؽ اَِل ]  ََم ُأْكِزَل إ٫َِمْقَؽ ِم ـْ َيْعَؾُؿ َأكا ُر ُأو٫ُمق ا٫َْٕمَبوِب َأ٨َمَؿ ََم َيَتَذ٪ما ـْ ُهَق َأ٢ْمَؿك إِكا ـَ ُيق٨ُمقَن *  ؼُّ ٪َمَؿ ا٫ماِذي

َٓ َيـُْؼُضقَن اٙمِقَثوَق  و٨ُمقَن ُٞمقَء اِِلَسوِب *  ٓمَِعْفِد اهللِ َو ُْؿ َوَُيَ ـَ َيِصُؾقَن َمو َأَمَر اهللُ ٓمِِف أَْن ُيقَصَؾ َوَُيَْشْقَن َرُّبا  َوا٫ماِذي

ـَ *  ا َو٢َمََلكَِقًي َوَيْدَرءُ َوا٫ماِذي او َرَز٩ْمـَوُهْؿ ِهًّ ََلَة َوَأْكَػُؼقا ِِم ِْؿ َوَأ٩َموُمقا ا٫مصا وا آْمتَِغوَء َوْٖمِف َرُّبِّ قَِّئَي َصَٜمُ وَن ٓمِوَِلَسـَِي ا٫مسا

ارِ  ْؿ ٢ُمْؼَبك ا٫مدا ـْ َآَٓموئِِفْؿ َوأَ *  ُأو٫َمئَِؽ ََلُ ـْ َصَؾَح ِم وُِتِْؿ َواٙمَََلئَِؽُي َٖمـاوُت ٢َمْدٍن َيْدُ٘مُؾقََّنَو َوَم يا ْزَواِٖمِفْؿ َوُذرِّ

ـْ ٪ُمؾِّ َٓموٍب  ارِ *  َيْدُ٘مُؾقَن ٢َمَؾْقِفْؿ ِم ُٔمْؿ ٨َمـِْعَؿ ٢ُمْؼَبك ا٫مدا  .  {11-21}الرعد: [َٞمََلٌم ٢َمَؾْقُؽْؿ ٓمََِم َصَٜمْ

، كالثاني  شخصي    بيف شخصيتيف األكلى شخصي  مؤمفتضمنت اآليات مقارن  كمفاضم 
مف جزاء في الدار اآلخرة، مع ذكر صفات كؿ منيما، تمؾ الصفات المقتضي  ا ليما كافر، كبيف م

 لجزائيما في الدار اآلخرة .

عقكؿ المدرك  كالجكاب قطعان أنيما ال يستكياف، كيتعظ بمثؿ ىذه المقارن  أصحاب ال 
 :لمحقائؽ كمف صفاتيـ

ف اإليماف كاإلسبلـ كصؿ ما أمر اهلل بو أف يكصؿ مك الكفاء بالعيكد كعدـ نقضيا،  
الخكؼ مف سكء الحساب يكـ القيام  المقتضي لمحاسب  ك خشي  اهلل المقتضي  لطاعتو، ك كاألرحاـ، 

قام  الصبلة ك النفس عمى الصغيرة كالكبيرة،  الصبر عف المعاصي كعمى الببلء كعمى الطاعات، كا 
 حسن  .بكؿ الشركط كاألركاف كالسنف، اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل، دفع السيئ  بال

فجزاؤىـ جنات عدف، تدخؿ عمييـ المبلئك  تينئيـ بسبلم  الكصكؿ كتحقيؽ المأمكؿ كتسمـ  
 . (4)عمييـ قائم  سبلـ عميكـ بما صبرتـ عمى اإليماف كالطاع  

"جاء اإلسبلـ لينتقؿ بالبشر خطكات فسيحات إلى حياة مشرق  بالفضائؿ كاآلداب كأنو  
ليدؼ النبيؿ مف صميـ رسالتو، كما أنو عدَّ اإلخبلؿ بيذه الكسائؿ اعتبر المراحؿ المؤدي  إلى ىذا ا

، بؿ ىي مف ي يمكف االستغناء عنياتالالترؼ خركجان عميو كابتعادان عنو، فميست األخبلؽ مف مكاد 
، كقد أحصى اإلسبلـ بعدئذ الفضائؿ كميا ، كحث تي يرتضييا الديف، كيحتـر ذكيياأصكؿ الحياة ال

 . (0) "ؾ بيا كاحدة كاحدةأتباعو عمى التمس

ديف اهلل كدعكة التكحيد  يتصؼ األنبياء بأكـر الصفات، كأسمى اآلداب كاألخبلؽ لينشركا 
 ىك في قم  الخمؽ كاألدب . في األرض، كنبينا 

، {1}القلم:[ َوإِكاَؽ ٫َمَعٚم ُ٘مُؾٍؼ ٢َمظِقؿٍ ]قاؿ تعالى: : في آيات كثيرة منيا كقد مدحو اهلل  
ـْ َأْكُػِسُؽْؿ ٢َمِزيٌز ٢َمَؾْقِف َمو ٢َمـِتُّْؿ َٗمِريٌص ٢َمَؾْقُؽْؿ ٓمِوٙمُْمِمـ٤َِم َرُءوٌف َرِٗمقؿٌ ٫َمَؼْد َٖموءَ ] [ ٪ُمْؿ َرُٞمقٌل ِم

 .{214}التوبة:
                                                             

 ( .ِْ/ّبير )انظر: أيسر التفاسير لكبلـ العمي الك( ُ)
 (، دار نيض  مصر، الطبع  األكلى .َُخمؽ المسمـ، محمد الغزالي، )( ِ)



 

 -َْ- 

  كاآليات الحاثات عمى الخمؽ العظيـ كاف لو منيا أكمميا كأجميا، كىك في كؿ خصم   
    مف الناس، محببان لدعكة مف دعاه، جابران لقمب  سيبلن لينان، قريبان  منيا في الذركة العميا، فكاف 

ذا أراد أصحابو منو أمران كافقيـ عميو، كتابعيـ فيو إذا لـ يكف فيو     مف سألو، كال يرده خائبان كا 
 . (4)محذكر ..." 

     ،  (0)كقد سألت السيدة عائش  رضي اهلل عنيا عف خمقو فقالت: )كاف خمقو القرآف(  
فمس فينا من ال درىم لو وال : المأتدرون من المفمس؟ قالوا)بو يكمان أصحا الرسكؿ كقد سأؿ 

   وزكاة وصيام، ويأتي وقد شتم المفمس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصالة  ، فقال :متاع
، فيعطى ىذا من حسناتو، وىذا من ، وسفك دم ىذا، وضرب ىذا، وأكل مال ىذا، وقذف ىذاىذا

    ن يقضي ما عميو، أخذ من خطاياىم فطرحت عميو ثم طرح حسناتو، فإن فنيت حسناتو قبل أ
 . (3)( في النار

تربى السمؼ رضكاف اهلل عمييـ عمى اإليماف باهلل كرسكلو، كالجياد بأمكاليـ كأنفسيـ في  
، كامتثمكا اإلسبلـ بأخبلقيـ كسمككيـ، أعطكا كؿ ذم حؽ قكا ما أمر اهلل بو قكالن كعمبلن سبيؿ اهلل، طب
 القادة كالسادة . حقو ، فكانكا

كقد انتشر اإلسبلـ في مناطؽ كاسع  مف جنكب شرؽ آسيا باألخبلؽ، كمنيا المعامم   
 التجاري  التي كانت سائدة في تمؾ األياـ بيف جنكبي جزيرة العرب كتمؾ األصقاع .

ب التزاـ سإف كؿ ما في اإلسبلـ مف تكجييات كتعميمات تحث عمى حسف الخمؽ، كح 
ككف حسف الخمؽ، فإذا ما أىمؿ قميبلن فقد شيئان، كحسب إىمالو يككف الفقداف، كبيذا المسمـ بدينو ي

 يقاس المرء المسمـ، كلذا ال يصح أف يكصؼ امرؤ بخمؽ معيف بانتمائو فقط بؿ بالتزامو .

ات يرزقكف فييا بغير حساب ػـ جنػػبلـ ليػىؤالء المؤمنكف الذيف تخمقكا بأخبلؽ اإلس 
ْؿ ]، {18}الرعد:[ ْدُ٘مُؾقََّنَوَٖمـاوُت ٢َمْدٍن يَ ] وِت ٠ُمقَٓمك ََلُ وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا                             ا٫ماِذي

ـُ َمَآٍب  َفو ٔمِْؾَؽ ]، {11}الرعد:[ َوُٗمْس تَِفو إََّْنَوُر ُأ٪ُمُؾَفو َدائٌِؿ َو١مِؾُّ ـْ ََتْ ِري ِم َمَثُؾ اجَلـاِي ا٫ماتِل ُو٢ِمَد اٙمُتاُؼقَن ََتْ

ـَ ا٫مـاورُ ٢ُمْؼَبك ا٫ما  َؼْقا َو٢ُمْؼَبك ا٫مَؽو٨مِِري ـَ أما ْؿ ]،  {85}الرعد:[ ِذي ًْ ََلُ وِت ٪َموَك وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا إِنا ا٫ماِذي

 ًٓ  . {201}الكهف: [َٖمـاوُت ا٫مِػْرَدْوِس ُكُز
                                                             

   ( ، تحقيؽ: ٖٕٖ/ُانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر السعدم، )( ُ)
 ـ .َََِ-ىػَُِْعبد الرحمف المكيحؽ، مؤسس  الرسال ، 

(، حقؽ أحاديثو: محمد ناصر ُِٗ/ُبخارم، محمد بف إسماعيؿ البخارم )صحيح األدب المفرد لئلماـ ال( ِ)
 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٖاأللباني، دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، الطبع  الرابع ، 

 ( .ُِٖٓ(، ح )ُٕٗٗ/ْصحيح مسمـ، كتاب البر كالصم  كاآلداب، باب تحريـ الظمـ، )( ّ)



 

 -ُْ- 

        فييا ما ال عين رأت وال أذن سمعت : )كيكفي في كصؼ الجن  قكؿ المصطفى  
 . (4)( مى قمب بشروال خطر ع

 اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:منيج 
في الفضائؿ  ما أحكج المسمميف في ىذا الكاقع األليـ إلى تممس خطى رسكؿ اهلل  

، ال سيما بعد أف ابتميت كاألخبلؽ، كدراس  أخبلؽ كمؤىبلت الجيؿ األكؿ الذم رباه رسكؿ اهلل 
متنكع ، كانتشرت في ببلدىـ األفكار العمماني ، كاألخبلؽ الغربي ، ببلدىـ بالمحف المتتابع ، كالفتف ال

كساعدتيـ كسائؿ اإلعبلـ الخبيث  مف نشر الفجكر كالسفكر، فأجيزكا عمى ما تبقى عند المسمميف 
 مف عقيدة كأخبلؽ .

عمى المربيف كال سيما اآلباء كاألميات مسئكلي  كبرل في تخميؽ األكالد عمى مبادئ  
يـ مسئكلكف عف تخميؽ األكالد منذ الصغر عمى الصدؽ، كاألمان ، كاالستقام ، كاإليثار، اإلسبلـ، ف

كالكفاء، كالصبر، كالمحب  لآلخريف، كمسئكلكف عف تنزيو ألسنتيـ مف السباب، كالشتائـ، كالكممات 
 النابي  القبيح ، كعف كؿ ما ينـ عف فساد الخمؽ كسكء التربي  .

ـ كخبلف  إسبلمي  عمى منياج النبكة حتى ترسخ أخبلقيات   فبل يتصكر عز حقيقي لئلسبل 
 ال إلو إال اهلل حتى تصبح حقيق  سمككي  تنبثؽ انبثاقان ذاتيان مف داخؿ النفس .

 :الكافرين وجزاؤىم: صفات ثانياً 
يـ، ذكر بعدىا الصكرة ئالصكرة المشرق  لصفات المؤمنيف كجزا بعد أف ذكر اهلل  

   القرآف مف أساليب يـ، كىذا ما يسمى بالمقابم ، كىك أسمكب ئريف كجزاالمعتم  لصفات الكاف
    يـ، أكلي األلباب كجزائ الكريـ، ليككف أدعى لبلمتثاؿ كالزجر، فبل عجب بعد أف ذكر اهلل 

 ذكر الذيف ال ألباب ليـ كال عقكؿ عندىـ، كال يتذكركف كال يعكف .

ـَ َيـُْؼُضقَن ٢َمْفَد ا]* قاؿ تعالى:  ـْ َٓمْعِد ِمقَثو٩مِِف َوَيْؼَطُعقَن َمو َأَمَر اهللُ ٓمِِف َأْن ُيقَصَؾ َوُيْػِسُدوَن ِِم َوا٫ماِذي هللِ ِم

ارِ  ْؿ ُٞمقُء ا٫مدا ْعـَُي َوََلُ ُؿ ا٫مؾا ْكَقو َوَمو اَِلقَ *  إَْرِض ُأو٫َمئَِؽ ََلُ ـْ َيَشوُء َوَيْؼِدُر َو٨َمِرُٗمقا ٓمِوَِلَقوةِ ا٫مدُّ ْزَق ٙمَِ وُة اهللُ َيْبُسُط ا٫مرِّ

ٓا َمَتوعٌ  ْكَقو ِِم أَِ٘مَرةِ إِ  . {15-15 }الرعد:[ ا٫مدُّ

 صفات ىي:في ىذه اآليات بعدة كصؼ اهلل تعالى األشقياء  

رادتو، أك ما يتعمؽ  -ُ نقض العيد سكاء ما يتعمؽ بو سبحانو مف اإليماف بكحدانيتو، كقدرتو، كا 
 بحقكؽ الناس .

                                                             

 . (ِِْٖ(، ح )ُِْٕ/ْ)( صحيح مسمـ، كتاب الجن  كصف  نعيميا كأىميا، ُ)



 

 -ِْ- 

أكجب اهلل كصمو مف اإليماف بو، كبرسمو، قطع ما أمر اهلل بو أف يكصؿ، أم قطع كؿ ما  -ِ
 كقطع الرحـ، كالقربات .

اإلفساد في األرض بأعماليـ الخبيث ، يظممكف أنفسيـ، كغيرىـ، كيرتكبكف كؿ ما يؤدم إلى  -ّ
ثارة الفتف، ثـ أباف تعالى ما يستحؽ ىؤالء مف عقاب، كىك الطرد مف        تخريب الببلد، كا 

 . (4)رحم  اهلل 
 كالتمتع بممذاتيا، كعدـ شكر اهلل عمى نعمو . االنغماس في الحياة -ْ

   إف اهلل يبسط الرزؽ لمف يشاء بقطع النظر عف ككنو مؤمنان، أك كافران، ألف الدنيا عنده ف
جناح بعكض  فبسط الرزؽ لمكافر ال يدؿ عمى الكرام ، كالتقتير عمى المؤمف ال يدؿ عمى  ساكمال ت
رككا اآلخرة، كال حسابيا، كلـ يعممكا ليا أبدان، كما دٍ طمأنكا، كلـ يي ىان ، كىـ فرحكا بالحياة الدنيا، كااإل

 . (0)الحياة الدنيا بالنسب  لآلخرة إال متاع زائؿ 
ـْ ُهَق ٩َموئٌِؿ ٢َمَٚم ٪ُمؾِّ ]كما أف ىناؾ آيات أخرل في السكرة تصؼ الكافريف، قاؿ تعالى:  َأ٨َمَؿ

٪َموَء  ًْ َوَٖمَعُؾقا هللِ ُذَ ـَ َكْػٍس ٓمََِم ٪َمَسَب ـَ ا٫مَؼْقِل َٓمْؾ ُزيِّ َٓ َيْعَؾُؿ ِِم إَْرِض َأْم ٓمَِظوِهٍر ِم قُهْؿ َأْم ُٔمـَبُِّئقَكُف ٓمََِم  ٩ُمْؾ َٞمؿُّ

ـْ َهودٍ  ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ ٨َمََم ٫مَُف ِم بِقِؾ َوَم ـِ ا٫مسا وا ٢َم ـَ ٪َمَػُروا َمْؽُرُهْؿ َوُصدُّ ِذي ْكَقو َو٫مَ *  ٫مِؾا ْؿ ٢َمَذاٌب ِِم اَِلَقوةِ ا٫مدُّ َعَذاُب ََلُ

ـْ َواٍق  ـَ اهللِ ِم ْؿ ِم  . {81-88 }الرعد:[ أَِ٘مَرةِ َأَٟمؼُّ َوَمو ََلُ

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:

   كاف في دنياه غافبلن، ىٌمو نفسو، كما تشتيي، فبل يغض بصره عف حراـ، كال يصـ  مف
      الناس، ينقض العيكد أذنو عف منكر، يسبح بخيالو، كفكره دائمان في المحرمات، كضرر 

كالمكاثيؽ، كيقطع ما أمر اهلل بو أف يكصؿ، كيعطي نفسو ىكاىا، كتمتد يداه إلى حقكؽ، كأذل 
اآلخريف، كتيسرع رجبله إلى الفساد، كال ألذ شيء عنده مف مس الحراـ، ككاف غافبلن عف اهلل، فبل 

 يخشاه، كال يذكره .

   صد عف سبيؿ اهلل، كيتبع سبؿ يذؿ نفسو ألم متكبر، كيحني رأسو لكؿ جبار، كي
الشيطاف، كال يفرؽ بيف الخير كالشر، ىذا جزاؤه غضب مف اهلل كلعن ، كمصيره جينـ، كبئس 

 المصير .
   كلكف ... قد كجد في زماننا ىذا مف خالؼ المنيج، كىـ كثر اتخذكا مف الكفار، 

   يء، حتى انطبؽ عمييـ كالمجرميف قدكة ليـ في أقكاليـ، كأفعاليـ، كحركاتيـ، كسكناتيـ، ككؿ ش

                                                             

 ( .ُٗٓ/ُّ) ،( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريع  كالمنيجُ)
 ( .ُِِ/ِ) ،( انظر: التفسير الكاضحِ)
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    الذين من قبمكم شبرًا شبرًا وذراعًا بذراع حتى لو سمكوا جحر  (4)لتتبعن سنن : )قكؿ النبي 
تشبيكا بالكفار في الطعاـ  (0)( : يا رسول اهلل الييود والنصارى، قال : فمنلسمكتموه، قمناضب 

 كالشراب كالثياب، كالغناء كالتمثيؿ كاالختبلط كالفجكر .

      ألمتيـ بالفتن ، كالبكار، كاليبلؾ، كاالنحراؼ، كبكؿ ما يفسدىا، كيضعفيا،  فجاءكا
 فتربت أجياؿ ساقط  ضعيف  ميزكم  ال ىـ ليا إال إشباع رغباتيا، كشيكاتيا، كأنانيتيا .

   فإذا نمت الرذائؿ في النفس، كفشا ضررىا، كتفاقـ خطرىا، انسمخ المرء مف دينو كما 
 فسادصبح ادعاؤه لئليماف زكران، فما قيم  ديف ببل خمؽ؟ كما معنى اإلينسمخ العرياف مف ثيابو، كأ

 . (3)مع االنتساب هلل ؟ 

    كالكاقع الذم تعيشو األم  خير شاىد عمى ذلؾ، فقد صرنا أضعؼ األمـ، كسخري  
الناس، انتيكت حرمات ديننا، فغيب اإلسبلـ عف الحكـ، كحكصر دعاتو، كانتيكت أكطاننا، 

 كمقدساتنا .

نستفيؽ مف غفمتنا، كنقتدم بنبينا، كنتشبو بصحابتو الكراـ، كننبذ أخبلؽ الكفار، فيؿ 
    كنسعى إلى إصبلح النفكس، كنشر الكعي التربكم اإلسبلمي، فتتخرج أجياؿ يتحقؽ فييا شرط 

 . في الجياد إلعزاز دينو، فتستحؽ بذلؾ أف يتنزؿ عمييا نصر اهلل  اهلل 

 :تةالثًا: التغيير سنة إليية ثابث
سن   اهلل ىي الطريق  المتبع  في معامم  اهلل تعالى لمبشر، بناء عمى سمككيـ، كأفعاليـ،  

 كمكقفيـ مف شرع اهلل كأنبيائو، كما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج في الدنيا، كاآلخرة .

نما ػإف ما يقع في ىذا العالـ مف حكادث كمجريات ال يقع صدف ، كال خبط عش      كاء، كا 
    فؽ قانكف عاـ دقيؽ ثابت صاـر ال يخرج عف أحكامو شيء، كالبشر يخضعكف يقع، كيحدث ك 

في تصرفاتيـ، كأفعاليـ، كسمككيـ في الحياة،  –الذم يسميو القرآف بالسنف  -ليذا القانكف الثابت 
كما يككنكف عميو مف أحكاؿ، كما يترتب عمى ذلؾ مف نتائج كالرفاىي ، أك الضيؽ في العيش، 

         قي كالتأخر، كالقكة كالضعؼ، كما يصيبيـ في الدنيا كاآلخرة مف عذاب، كالعز كالذؿ، كالر 
 أك نعيـ.

ُٞمـاَي اهللِ ِِم ]إف سن  اهلل تتسـ بالثبات، كاالطراد، كالعمكـ، فيي ثابت  ال تتغير، قاؿ تعالى :  

ـْ ََتَِد ٫مُِسـاِي اهللِ َٔمْبِديًَل  ـْ ٩َمْبُؾ َو٫َم ـَ َ٘مَؾْقا ِم ـْ ََتَِد ٫مُِسـاِي اهللِ ] ، كقاؿ تعالى : {51}األحزاب: [ا٫ماِذي َو٫َم

                                                             

 ( .ْٕٗ/ُ) ،. الكمياتسن ، كىي الطريق  كلك غير مرضي  ( سنف: جمعُ)
 ( .ّْٔٓح )(، ُٗٔ/ْ)( صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب ما ذكر عف بني إسرائيؿ، ِ)
 . (ٗ)( خمؽ المسمـ، ّ)
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ِقيًَل  ىا أف اهلل تعالى قص عمينا قصص دكىي مطردة ال تتخمؼ، كيدؿ عمى اطرا،  {18}فاطر: [ََتْ
األمـ السابق ، كما حؿ بيا لنتعظ، كنعتبر، كال نفعؿ فعميـ، لئبل يصيبنا ما أصابيـ، كلكال اطرادىا 

ـٌ ٨َمِسُٛموا ِِم ]بار، فمف ىذه اآليات قكلو تعالى : لما أمكف االتعاظ، كاالعت ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ ُٞمـَ ًْ ِم ٩َمْد َ٘مَؾ

ٓم٤ِمَ                            [َهَذا َٓمَقوٌن ٫مِؾـاوِس َوُهًدى َوَمْق٢ِمَظٌي ٫مِْؾُؿتاِؼ٤مَ *  إَْرِض ٨َموْكُظروا ٪َمْقَػ ٪َموَن ٢َمو٩مَِبُي اٙمَُؽذِّ

 .  {284-281 }آل عمران:

بالعمكـ، أم أنيا عام  يسرم حكميا عمى الجميع، دكف محاباة، كال تمييز، قاؿ صؼ كتت 
ُٓمرِ ]تعالى:  ـْ ُأو٫َمئُِؽْؿ َأْم ٫َمُؽْؿ َٓمَراَءٌة ِِم ا٫مزُّ وُر٪ُمْؿ َ٘مْٛمٌ ِم ٪مِرٍ *  َأ٪ُمػا ـْ ُمدا    [ َو٫َمَؼْد َأْهَؾْؽـَو َأْٟمَقو٢َمُؽْؿ ٨َمَفْؾ ِم

 . {52-50 }القمر:

رادىا، كعمكميا لما كاف معنى في ذكر قصص كأخبار األمـ السابق ، كلكال ثباتيا، كاط 
كطمب االعتبار مما حؿ بيـ، كمف ىذه السنف : سن  اهلل في الظمـ كالظالميف، سن  اهلل في الفتن  

 كاالبتبلء، سن  اهلل في التدافع بيف الحؽ كالباطؿ .

فقاؿ      ، (4)ي سن  التغيير كلقد اشتممت سكرة الرعد عمى سن  مف سنف اهلل اإلليي ، كى 
وا َمو ٓمَِلْكُػِسِفؿْ ]تعالى:  ُ ُ َمو ٓمَِؼْقٍم َٗمتاك ُيَغٛمِّ َٓ ُيَغٛمِّ  . {22}الرعد:[ إِنا اهللَ 

     عمى سبيؿ المثاؿ  –ىناؾ عشرات اآليات التي تتناكؿ ىذه السن ، كسكؼ أذكر منيا  
 ما يأتي : –ال الحصر 

وا َمو ٓمَِلْكُػِسِفْؿ َوَأنا اهللَ َٞمِؿقٌع  َذ٫مَِؽ ٓمَِلنا ] قكلو تعالى: -2 ُ ا كِْعَؿًي َأْكَعَؿَفو ٢َمَٚم ٩َمْقٍم َٗمتاك ُيَغٛمِّ ً ْ َيُؽ ُمَغٛمِّ اهللَ ََل

 . {58}األىفال:[ ٢َمؾِقؿٌ 

ـْ ٢ِمـِْد َأْكُػِسُؽْؿ إِنا اهللَ ٢َمَٚم َأَوٙمَاو َأَصوَٓمْتُؽْؿ ُمِصقَبٌي ٩َمْد َأَصْبُتْؿ ِمْثَؾْقَفو ٩ُمْؾُتْؿ أَكاك َهَذا ٩ُمْؾ ُهَق مِ ] قكلو تعالى: -1

ٍء ٩َمِديٌر   . {255}آل عمران:[ ٪ُمؾِّ َرْ

َٓ ََيِْدي ا٫مَؼْقَم ا٫مَػوِٞمِؼ٤مَ ] قكلو تعالى: -8 ف:[ ٨َمَؾَما َزا٧ُمقا َأَزاَغ اهللُ ٩ُمُؾقَُّبُْؿ َواهللُ   . {5}الصَّ

َؼْقا ٫مَ ]قكلو تعالى:  -1 ُٓمقا َو٫َمْق َأنا َأْهَؾ ا٫مُؼَرى َآَمـُقا َوأما ـْ ٪َمذا
ََمِء َوإَْرِض َو٫َمؽِ ـَ ا٫مسا َػَتْحـَو ٢َمَؾْقِفْؿ َٓمَر٪َموٍت ِم

 . {15}األعراف:[ ٨َمَلَ٘مْذَكوُهْؿ ٓمََِم ٪َموُكقا َيْؽِسُبقنَ 

ـْ ِرْزِق َرٓمُِّؽؿْ ] قكلو تعالى: -5 ـْ َيِؿ٤ٍم َوِٟمََمٍل ٪ُمُؾقا ِم َواْٟمُؽُروا ٫مَُف  ٫َمَؼْد ٪َموَن ٫مَِسَبنٍ ِِم َمْسَؽـِِفْؿ َآَيٌي َٖمـاَتوِن ٢َم

٫ْمـَوُهْؿ ٓمَِجـاَتْقِفْؿ َٖمـاَت٤ْمِ َذَواََتْ ُأ٪ُمٍؾ ََخٍْط *  َٓمْؾَدٌة ٠َمقَِّبٌي َوَربٌّ ٧َمُػقرٌ   ٨َمَل٢ْمَرُوقا ٨َمَلْرَٞمْؾـَو ٢َمَؾْقِفْؿ َٞمْقَؾ ا٫مَعِرِم َوَٓمدا

                                                             

( مؤسس  ُٖ-ٕ( انظر: السنف اإلليي  في األمـ كالجماعات كاألفراد في الشريع  اإلسبلمي ، عبد الكريـ زيداف، )ُ)
 ـ .ُٔٗٗ-ىػُُْٕالرسال ، الطبع  الثالث ، 
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ـْ ِٞمْدٍر ٩َمؾِقؾٍ  ٍء ِم ٓا ا٫مَؽُػقرَ َذ٫مَِؽ َٖمَزْيـَوُهْؿ ٓمََِم ٪َمَػُروا وَ *  َوَإْٔمٍؾ َوَرْ  . {21-25 }سبي:[ َهْؾ ُكَجوِزي إِ

 :إلسالمية بين االرتقاء واالنحداراألمة ا
"كانت الجزيرة العربي  تعيش عمى ىامش العالـ فترة مف حياتيا غير قصيرة، ككانت  

"الحضارات" تقكـ عمى أطرافيا في الشماؿ، كالجنكب، كيحتؾ العربي بيا في حركتيـ التجاري  
في رحم  الشتاء، كالصيؼ، كلكنيـ ظمكا عازفيف عف تغيير معيكد حياتيـ، مشغكليف الدائب  

بالثارات القبمي  المستمرة عف تشكيؿ دكل  ذات حككم  مركزي ، تتكحد فييا القبائؿ، كينشأ عنيا 
 . (4)حضارة مستقرة" 

كاف كقد كانت اآللي  في حسيـ متعددة، ككاف الضياع كالتيو، ككاف فساد األخبلؽ، ك  
 ضيؽ األفؽ، كسطحي  االىتمامات، كأنانيتيا، ككاف الظمـ المتبادؿ .

كحيف آمنكا باهلل الكاحد، كأقركا أنو ال إلو إال اهلل، تغير ىذا كمو، فكجدكا بعد ضياع، كرشدكا  
 . (0)بعد تيو، كسمت أخبلقيـ بعد فساد، كعمقت اىتماماتيـ، كبعدت آمادىا 

    ديارىا، ال دفعتيا أبراج المجكس، كخنادقيـ، كال فاخترقت صفكؼ األمـ، كاختطت  
    صدتيا قبلع الركماف، كمعاقميـ، كال فعؿ في نفكسيا غزارة الثركة عند مف سكاىا، كال راعيا 
   جبلل  ممككيـ، فكانكا نعـ قكـو صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو فكفاىـ أجكرىـ مجدان في الدنيا، كسعاة 

 . (ّ)في اآلخرة 

يف فإنو يختمؼ عف ماضييـ تمامان، فالمسممكف يعيشكف في تأخر أما حاضر المسمم 
   كضعؼ، كفي ذل  كانحدار، كقد بدؿ اهلل غناىـ فقران، كسيادتيـ عبكدي ، حتى صاركا في ذلؾ 

يوشك أن تداعى عميكم األمم كما تداعى األكمة إلى : ) الغثاء الذم أخبر عنو رسكؿ اهلل 
؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء ذ يا رسول اهللأمن قمة نحن يومئ قصعتيا . قالوا :

، قالوا: وما  نكغثاء السيل، ولينزعن اهلل ميابتكم من صدور أعدائكم، وليقذفن في قموبكم الوى
 .(1)( ؟ قال : حب الدنيا وكراىية الموتالوىن يا رسول اهلل

   الدفاع عف أكطانيـ،  ىذا العدد الكافر، كالسكاد األعظـ مف ىذه المم  ال يبذلكف في 
   كأنفسيـ شيئان مف فضكؿ أمكاليـ، يستحبكف الحياة الدنيا عمى اآلخرة، كؿ كاحدو منيـ يكد لك 

                                                             

 ، مكتب  السن  .(َُٕ)( رؤي  إسبلمي  ألحكاؿ العالـ المعاصر، محمد قطب، ُ)
، مؤسس  المدين  لمصحاف  كالطباع  كالنشر، الطبع  الثالث ، (ُٖٔ)( انظر: كاقعنا المعاصر، محمد قطب، ِ)

 ـ .َُٗٗ-ىػَُُْ
 ( .ّٖ/َُانظر: تفسير المنار، ) (ّ)
 (، مؤسس  الرسال ، كقاؿ األرنؤكط : إسناده حسف .ِِّٕٗ(، ح )ِٖ/ّٕ( مسند أحمد، )ْ)
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ف كاف غذاؤه الذل ، ككساؤه المسكن ، كمسكنو اليكاف، تفرقت كممتنا شرقان     يعيش ألؼ سن ، كا 
     ، (4)آلخر إالن كال ذم  كغربان، ككاد يتقطع ما بيننا، ال يحف أخ ألخيو، كال يرقب أحدنا في ا

فجنت األم  انتشار الجريم  كالميكع ، كالمبادئ الضال ، كاألفكار البلديني  في ببلد اإلسبلـ، 
 كتسمط الييكد عمى القدس كالمسجد األقصى .

إننا متفقكف عمى ضركرة اإلصبلح كالتغيير، كلكننا مختمفكف عمى المنيج كالطريؽ، كقبؿ  
ف مف أكبر األخطاء أف نحمـ باإلصبلح كالتغيير كال نعمؿ لو، كال ذلؾ عمى منطمؽ التغيير،  كا 

 نسمؾ إليو طريقو مستبينيف الكجي  كالغاي  .

   كنحسب أف اإلصبلح كالتغيير ييبط عمينا مف السماء ىب  مف اهلل، كالسماء ال تمطر  
نما البشر ىـ الذيف  ذىبان، كال فض ، كال إصبلحان، كال تنزؿ مبلئك  يتكلكف أمر إصبلح البشر، كا 

 يصمحكف أنفسيـ .

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
      إف اإلصبلح يجب أف يبدأ منا أكالن، كمف داخمنا، إف قانكف القرآف الصمب أف األقكاـ  

ال تتغير بأمر قدرم سماكم، بؿ بجيد بشرم أرضي، كىك جيد يتجو إلى األنفس قبؿ كؿ شيء 
ُ َمو ٓمَِؼْقٍم إ ِ]فات رديئ  فاسدة، إلى صفات طيب  صالح ، قاؿ تعالى: ليغير ما بيا مف ص َٓ ُيَغٛمِّ نا اهللَ 

وا َمو ٓمَِلْكُػِسِفؿْ  ُ  . {22}الرعد: [َٗمتاك ُيَغٛمِّ

ذا كاف شعار الماركسي  غير االقتصاد، كالعبلقات اإلنتاجي  يتغير التاريخ، فإف شعار   كا 
 خ .القرآف غيركا أنفسكـ يتغير التاري

كتغيير ما بنفس اإلنساف ليس باألمر الييف السيؿ كما يتصكر بعض الناس، فميس بمجرد  
الكعظ كاإلرشاد يتغير ما بنفس اإلنساف، كليس باألكامر العسكري  يتغير اإلنساف، كال يالتنظيمات 

قداتو الشكمي  يتغير اإلنساف، إنما يتغير اإلنساف مف داخؿ نفسو، بتغيير أىدافو، كمثمو، كمعت
 . (0)كمفاىيمو، بإضاءة عقمو، كتزكي  نفسو، كتيذيب سمككو، كرجكعو إلى اهلل 

       لمرجكع ليذا المنيج الرباني، ففيو عبلج كحؿ  ما أحكجنا اليكـ، كحتى نمقى ربنا  
 لكؿ المشاكؿ التي تئف منيا البشري ، فمف كاف مع اهلل كاف اهلل معو، كمف حفظ أمر اهلل حفظو اهلل 

                                                             

 . (َْ/َُ( انظر : تفسير المنار )ُ)
، مكتب  كىب ، (َُٔ)( انظر: الصحكة اإلسبلمي  كىمـك الكطف العربي كاإلسبلمي، د. يكسؼ القرضاكم، ِ)

 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕالطبع  الثاني  
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 دنيا كاآلخرة .ي الف
ُـّ ا٫مُؼُؾقُب ]: رابعاً 

َٓ ٓمِِذ٪ْمِر اهللِ َٔمْطَؿئِ  :{14}الرعد:[ َأ
االطمئناف بذكر اهلل في قمكب المؤمنيف حقيق  عميق  يعرفيا الذيف خالطت بشاش  اإليماف  

قمكبيـ، فاتصمت باهلل يعرفكنيا، كال يممككف بالكممات أف ينقمكىا إلى اآلخريف الذيف لـ يعرفكىا، 
كجكدان ببل أنيس، منيا ال تنقؿ بالكممات، إنما تسرم في القمب، فيحس أنو في ىذا الكجكد ليس أل

 . (4)فكؿ ما حكلو صديؽ، إذ كؿ ما حكلو مف صنع اهلل الذم ىك في حماه 

[ َواْذ٪ُمُروا َمو ٨مِقفِ ]الحفظ لمشيء تذكره، كىك جرم الشيء عمى لسانؾ، كقكلو تعالى :  الذِّك ر لغة :

 . (0) {58رة:}البق

 . (3)تحكيؿ الشيء عف كجيو  الَقم ب لغة :

 كيطمؽ عمى معنييف : 

المحـ الصكبرم الشكؿ المكدع في الجانب األيسر مف الصدر، كىذا القمب مكجكد  أحدىما :
 لمبيائـ، بؿ ىك مكجكد لمميت، كشكمو ككيفيتو يتعمؽ بو غرض األطباء .

  ليا بالقمب الجسماني تعمؽ، كتمؾ المطيف  ىي حقيق  ىك لطيف  رباني  ركحاني المعنى الثاني :
اإلنساف، كىك المدرؾ العالـ العارؼ مف اإلنساف، كىك المخاطب، كالمعاقب، كالمطالب، كليا عبلق  

 مع القمب الجسماني .

 . (1)كىذا الذم نريده كنعنيو  

ن في امكضحان، كمبينان أىمي  ىذا القمب :  يقكؿ الرسكؿ   لجسد مضغة إذا )... أال وا 
ذا فسدت فسد الجسد كمو، أال وىي القمب  . (5)( صمحت صمح الجسد كمو، وا 

 فسدتكأحسب أف القمب أمير الجسد كقائده، فإذا ضعؼ القمب، أك فسد، أك استسمـ  
  الجكارح، فالحياة حياة القمب، كالمكت مكت القمب .

                                                             

 . (ََِٔ)( انظر: في ظبلؿ القرآف، ُ)
 ( .َّٖ/ْ) ،( لساف العربِ)
 ( .ٖٓٔ/ُ) ،( المرجع السابؽّ)
 ( ، دار المعرف ، بيركت .ّ/ُّغزالي )( انظر: إحياء عمـك الديف، أبك حامد الْ)
( ، مسمـ، كتاب البيكت، باب ِٓ(، ح )َِ/ُ( صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب فضؿ مف استرد المدين ، )ٓ)

 ( .َُّْ(، ح )َٓ/ٓالحبلؿ بيف كالحراـ بيف )
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 أقسام القموب :
: كما قاؿ تعالى ينجك يكـ القيام  إال مف أتى اهلل بو،ىك القمب السميـ الذم ال  القمب الصحيح: -ُ

َٓ َٓمـُقنَ ] َٓ َيـَْػُع َموٌل َو ـْ َأَٔمك اهللَ ٓمَِؼْؾٍى َٞمؾِقؿٍ *  َيْقَم  ٓا َم  . {41-44 }الشعراء:[ إِ

ىك الذم سمـ مف أف يككف لغير اهلل فيو شرؾ بكجو ما، بؿ قد خمصت عبكديتو  :فالقمب السميم
ف أبغض  هلل تعالى، إرادة خباتان كخشي  كرجاء، فإف أحبَّ أحبَّ في اهلل، كا  ناب  كا  كمحب ، كا 

ف منع منع هلل، فيككف الحاكـ عميو في ذلؾ كمو دق ، كجمو ىك ما جاء بو وأبغض في اهلل، كا 
 . الرسكؿ 

الذم ال حياة بو، فيك ال يعرؼ ربو، بؿ ىك كاقؼ مع شيكاتو كلذاتو، كلك كاف  :القمب الميت -ِ
 ط ربو كغضبو .فييا سخ

ف أبغض أبغض ليكاه، فاليكل إمامو، كالشيكة قائده، كالجيؿ سائقو،  إف أحب أحب ليكاه، كا 
 كالغفم  مركبو، ال يستجيب لمناصح، كيتبع كؿ شيطاف مريد .

فيو بيف محب  اهلل تعالى كاإليماف بو، كاإلخبلص لو، كالتككؿ عميو،  :قمب لو حياة وبو عمة -ّ
يثارىا كالحرص عمى تحصيميا، كحب العمك كالفساد في األرض كفيو مف محب  الشيكات ، كا 

 بالرياس  .

ىك بيف داعييف، داعو يدعكه إلى اهلل كرسكلو كالدار اآلخرة، كداعو يدعكه إلى العاجم ، كىك إنما 
 يجيب أقربيما منو بابان، كأدناىما إليو جكار .

ـْ َرُٞمقٍل ]ى : بيف ىذه القمكب الثبلث  في قكلو تعال كقد جمع اهلل   ـْ ٩َمْبؾَِؽ ِم َوَمو َأْرَٞمْؾـَو ِم

ْقَطوُن ُٕمؿا َُيْ  ْقَطوُن ِِم ُأْمـِقاتِِف ٨َمَقـَْسُخ اهللُ َمو ُيْؾِؼل ا٫مشا ٓا إَِذا ََتَـاك َأ٫ْمَؼك ا٫مشا َٓ َكبِلٍّ إِ *  ؽُِؿ اهللُ َآَيؤمِِف َواهللُ ٢َمؾِقٌؿ َٗمؽِقؿٌ َو

ْقطَ  ـَ ِِم ٩ُمُؾقُِّبِْؿ َمَرٌض َوا٫مَؼوِٞمَقِي ٩ُمُؾقُُّبُْؿ َوإِنا ا٫مظاوٙم٤َِِم ٫َمِػل ِٟمَؼوٍق َٓمِعقدٍ ٫مَِقْجَعَؾ َمو ُيْؾِؼل ا٫مشا ِذي *  وُن ٨مِْتـًَي ٫مِؾا

ًَ ٫َمُف ٩ُمُؾقُُّبُْؿ َوإِنا اهللَ ـْ َرٓمَِّؽ ٨َمُقْمِمـُقا ٓمِِف ٨َمُتْخبِ ُف اَِلؼُّ ِم ـَ ُأؤُمقا ا٫مِعْؾَؿ َأكا ودِ َو٫مَِقْعَؾَؿ ا٫ماِذي اٍط  ََلَ ـَ َآَمـُقا إ٥َِم ِِصَ  ا٫ماِذي

 . (4) {51-51 }احلج:[ ُمْسَتِؼقؿٍ 

تعرض الفتن عمى القموب كعرض الحصير عودًا عودًا فأي قمب أشربيا : )قاؿ الرسكؿ  
:  نكتت فيو نكتة سوداء، وأي قمٍب أنكرىا نكتت فيو نكتة بيضاء، حتى تعود القموب عمى قمبين

                                                             

امد الفقي، مكتب  ، المحقؽ: محمد ح(ُُ-ٓقيـ الجكزي  ) الشيطاف، ابف دئ( انظر: إغاث  الميفاف مف مصاُ)
 المعارض، الرياض، المممك  العربي  السعكدي  .
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ال يعرف معروفًا، وال ينكر منكرًا إال ما أشرب من ىواه، وقمٍب  (4)ًا جخيِ قمٍب أسود فرمادًا كالكوز مُ 
 . (0)( أبيض ال تضره فتنة ما دامت السماوات واألرض

ع الطريؽ، كدكاء أسقاميـ الذم اىك قكت قمكب القكـ، كىك سبلحيـ الذم يقاتمكف بو قطَّ  :الذِّك ر
كانت بينيـ كبيف عبلَّـ الغيكب، بو يستدفعكف متى فارقيـ انتكست منيـ القمكب، كالعبلق  التي 

ذا  يـالمصيبات، إذا أظممبو اآلفات، كيستكشفكف الكربات، كتيكف عمييـ  الببلء فإليو ممجؤىـ، كا 
نزلت بيـ النكازؿ فإليو مفزعيـ، فيك رياض جنتيـ التي فييا يتقمَّبكف، يدع القمب الحزيف ضاحكان 

، بؿ يدع الذَّاكر مذككران، كىك باب اهلل األعظـ المفتكح بينو مسركران، كيكصؿ الذاكر إلى المذككر
 كبيف عبده، ما لـ يغمقو العبد بغفمتو .

 :كىك في القرآف عمى عشرة أكجو 

 األول: األمر بو مطمقًا ومقيدًا .

ـَ َآَمـُقا اْذ٪ُمُروا اهللَ ذ٪ِْمًرا ٪َمثًِٛما]كقكلو تعالى:   و ا٫ماِذي َ           [ُٓمْؽَرًة َوَأِصقًَل َوَٞمبُِّحقُه *  َيو َأَيُّ

 . {11-12 }األحزاب:

 الثاني: النيي عن ضده من الغفمة والنسيان .

ـَ َكُسقا اهللَ ٨َمَلْكَسوُهْؿ َأْكُػَسُفؿْ ]كقكلو تعالى:   َٓ َٔمُؽقُكقا ٪َمو٫ماِذي  . {21}احلرش: [َو

 الثالث: تعميق الفالح باستدامتو وكثرتو .

ُؽْؿ ُٔمْػؾُِحقنَ  َواْذ٪ُمُروا اهللَ]كقكلو تعالى:    . {15}األىفال: [٪َمثًِٛما ٫َمَعؾا

 الرابع: الثناء عمى أىمو، واإلخبار بما أعدَّ اهلل ليم من الجنة والمغفرة .

ود٩ِم٤َِم ]كقكلو تعالى:   إِنا اٙمُْسؾِِؿ٤َم َواٙمُْسؾََِمِت َواٙمُْمِمـ٤َِم َواٙمُْمِمـَوِت َوا٫مَؼوكِت٤َِم َوا٫مَؼوكَِتوِت َوا٫مصا

وئِؿِ َوا ٩َموِت َوا٫مصا ٩م٤َِم َواٙمَُتَصدِّ وٓمَِراِت َواخَلوِٟمِع٤َم َواخَلوِٟمَعوِت َواٙمَُتَصدِّ ـَ َوا٫مصا وٓمِِري ود٩َِموِت َوا٫مصا ٤َم ٫مصا

ؿْ  ا٪مَِراِت َأ٢َمدا اهللُ ََلُ ـَ اهللَ ٪َمثًِٛما َوا٫مذا ا٪مِِري وئََِمِت َواَِلو٨مِظ٤َِم ٨ُمُروَٖمُفْؿ َواَِلو٨مَِظوِت َوا٫مذا ْغِػَرًة َوَأْٖمًرا مَ  َوا٫مصا

 . {85}األحزاب:[ ٢َمظِقًَم 

                                                             

ي( المجُ)  : المائؿ، كالمعنى: مائبلن عف االستقام  منككسان .خِّ
(، المحقؽ : عمي حسيف البكاب، دار ّٔٗ/ُالصحيحيف، جماؿ الديف الجكزم، ) حديثكشؼ المشكؿ مف     

 الكطف، الرياض .
 . (ُْْ، ح )(ُِٖ/ُباب بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبان كسيعكد )، كتاب اإليماف( صحيح مسمـ، ِ)
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 الخامس: اإلخبار عن خسران من ليا عنو بغيره .

ـْ َيْػَعْؾ َذ٫مَِؽ ]كقكلو تعالى:   ـْ ذ٪ِْمِر اهللِ َوَم ُد٪ُمْؿ ٢َم َٓ َٓ َأْو َٓ ُٔمْؾِفُؽْؿ َأْمَقا٫ُمُؽْؿ َو ـَ َآَمـُقا  و ا٫ماِذي َ َيو َأَيُّ

ونَ   . {1}ادنافقون: [٨َمُلو٫َمئَِؽ ُهُؿ اخَلوِهُ

 ليم جزاء لذكرىم لو . هالسادس: أنو سبحانو جعل ذكر 

َٓ َٔمْؽُػُرونِ ]كقكلو تعالى:    . {251}البقرة:[ ٨َموْذ٪ُمُروِِّن َأْذ٪ُمْر٪ُمْؿ َواْٟمُؽُروا ِْم َو

 السابع: اإلخبار أنو أكبر من كل شيء .

ـَ ا٫مؽَِتوِب َوأَ ]كقكلو تعالى:   ـِ ا٫مَػْحَشوِء َواٙمُـَْؽِر أْمُؾ َمو ُأوِٗمَل إ٫َِمْقَؽ ِم ََلَة َٔمـَْفك ٢َم ََلَة إِنا ا٫مصا ٩مِِؿ ا٫مصا

 . {15}العنكبوت:[ َو٫َمِذ٪ْمُر اهللِ َأ٪ْمَٜمُ َواهللُ َيْعَؾُؿ َمو َٔمْصـَُعقنَ 

 الثامن: أنو جعمو خاتمة األعمال الصالحة كما كان مفتاحيا .

ََلُة ٨َموْكَت٦ِمُ ]كقكلو تعالى:   ًِ ا٫مصا ـْ ٨َمْضِؾ اهللِ َواْذ٪ُمُروا اهللَ ٪َمثًِٛما ٨َمنَِذا ٩ُمِضَق وا ِِم إَْرِض َوآْمَتُغقا ِم

ُؽْؿ ُٔمْػؾُِحقنَ   . {20}اجلمعة:[ ٫َمَعؾا

 إذا كاف آخر كبلـ العبد أدخمو اهلل الجن  . 

 التاسع: اإلخبار عن أىمو بأنيم أولوا األلباب دون غيرىم .

ََمَوا]كقكلو تعالى:   ُوِْم ا٫َْٕمَبوِب إِنا ِِم َ٘مْؾِؼ ا٫مسا ِٕ ََيوٍت  َٔ ْقِؾ َوا٫مـاَفوِر  *  ِت َوإَْرِض َواْ٘متََِلِف ا٫مؾا

ََمَواِت َوإَْرِض َرٓما  ُروَن ِِم َ٘مْؾِؼ ا٫مسا ـَ َيْذ٪ُمُروَن اهللَ ٩مَِقوًمو َو٩ُمُعقًدا َو٢َمَٚم ُٖمـُقُِّبِْؿ َوَيَتَػؽا ًَ َهَذا ا٫ماِذي ـَو َمو َ٘مَؾْؼ

 . {212-210 }آل عمران: [ـَو ٢َمَذاَب ا٫مـاورِ َٓمو٠مًَِل ُٞمْبَحوَكَؽ ٨َمؼِ 

 العاشر: أنو جعمو قرين جميع األعمال الصالحة وروحيا .

ََلَة ٫مِِذ٪ْمِري]: قرنو بالصبلة كقكلو اهلل   كقرنو بالصياـ، كبالحج ، {21}طه: [َوَأ٩مِِؿ ا٫مصا
ـَ َآَمـُقا إَِذا ٫َمِؼقُتْؿ ]كمناسكو، كقرنو بالجياد، كأمر بذكره عند مبلقاة األعداء كقكلو تعالى:  و ا٫ماِذي َ َيو َأَيُّ

ُؽْؿ ُٔمْػؾُِحقنَ   . (4) {15}األىفال: [٨مَِئًي ٨َموْٕمُبُتقا َواْذ٪ُمُروا اهللَ ٪َمثًِٛما ٫َمَعؾا

طمأنين  القمب، سعادة يشعر بيا اإلنساف بيف جكانحو، تعمر قمبو، كتشرح صدره، كتريح  
 ضميره .

                                                             

( ، المحقؽ : محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار ََْ-ّٓٗ/ِ( انظر: مدارج السالكيف، ابف القيـ الجكزي  )ُ)
 ـ .ُٔٗٗ-ىػُُْٔالكتاب العربي، بيركت، الطبع  الثالث  
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ماؿ، كال سطكة الجاه، كال كثرة الكلد، طمأنين  تنبع مف ليست في كفرة ال ىذه الطمأنين  
 داخؿ اإلنساف، كال تستكرد مف خارجو، تككف نتيج  لئليماف باهلل، كمحبتو، كالشكؽ إلى لقائو.

يكـ اليجرة، فمـ يصبو ىـ كال حزف، كلـ  ىذه الطمأنين  ىي التي غمرت قمب رسكؿ اهلل  
 يخالج صدره شؾ كال قمؽ .

و ِِم ا٫مَغوِر إِْذ َيؼُ ]: * قاؿ تعالى ـَ ٪َمَػُروا َٕموِِّنَ إْمـ٤َْمِ إِْذ ُُهَ ُه اهللُ إِْذ َأْ٘مَرَٖمُف ا٫ماِذي وُه ٨َمَؼْد َك٭َمَ ـْ٭ُمُ ٓا َٔم قُل إِ

ـُقدٍ ََلْ َٔمَرْوَهو َوَٖم  َدُه ٓمُِج َزْن إِنا اهلَل َمَعـَو ٨َمَلْكَزَل اهللُ َٞمؽِقـََتُف ٢َمَؾْقِف َوَأيا َٓ ََتْ ْػَٚم ٫مَِصوِٗمبِِف  ـَ ٪َمَػُروا ا٫مسُّ َعَؾ ٪َمؾَِؿَي ا٫ماِذي

 . {10}التوبة:[ َو٪َمؾَِؿُي اهللِ ِهَل ا٫مُعْؾَقو َواهللُ ٢َمِزيٌز َٗمؽِقؿٌ 

)كاهلل فقاؿ:   (ُ) إبراىيـ بف أدىـ – المؤمنيف الصالحيف -السعادة التي شعر بنشكتيا أحد  
 . (0) إنا لفي لذة لك عمميا الممكؾ لجالدكنا عمييا بالسيكؼ(

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
إف اإلسبلـ يقيـ صرحو الشامخ عمى عقيدة اإليماف، التي تجعؿ النفس اإلنساني  كحدة  

   متآلف  منسق ، تتضاءؿ أماميا مفزعات الككف، كمف ىنا فإننا نجد أف المؤمنيف الصادقيف، 
 لتي تجر كراءىا األمراض البدني  .لـ يتعرضكا مطمقان لؤلمراض النفسي  ا هلل الذاكريف 

إف األمراض النفسي  ال تظير إال مع ضعؼ اإليماف، أك مع مف فقده، حيف تتسرب  
الكساكس إلى النفس فتنشأ العقد، كتكثر الحاج  إلى األدكي  المنشط ، كالميدئ ، كالمخدرة، التي 

الخمقي، كالفكرم، كالركحي، تعمؿ عمى تدمير اإلنساف، كنشر الفساد االجتماعي، كاالقتصادم، ك 
 . (3)التي يعاني منيا إنساف العصر الحديث 

يمقى اهلل سبحانو مف الرعب كالخكؼ في قمب العاصي، فبل تراه إال خائفان مرعكبان، فإف  
الطاع  حصف اهلل األعظـ الذم مف دخمو كاف مف اآلمنيف مف عقكبات الدنيا كاآلخرة، كمف خرج 

نان، كمف آمف كؿ جانب، فمف أطاع اهلل انقمبت المخاكؼ في حقو عنو أحاطت بو المخاكؼ م
 عصاه انقمبت مآمنو مخاكؼ .

                                                             

ىػ(، انظر: تاريخ ابف يكنس ِِٔيكنى أبا إسحاؽ، )ت: إبراىيـ بف أدىـ بف منصكر بف يزيد العجمي،  (ُ)
 ىػ .ُُِْ(، دار الكتب العممي ، بيركت، الطبع  األكلى ٔ/ِالمصرم، )

كتاب شرح الزرقاني عمى المكاىب المدني  بالمنح المحمدي ، ألبي عبد اهلل محمد بف عبد الباقي الزرقاني ( ِ)
 .( ََُ/ٗبتو )(، الفصؿ األكؿ في كجكب محُُِِالمتكفى سن  )

(، دار الكتاب الحديث، الطبع  الرابع  ُِٔ( انظر: أثر القرآف الكريـ في األمف النفسي، ناىد الحراشي، )ّ)
 ـ .ََِّ-ىػُِّْ
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ع مف الحكادث، أقبؿ إلى اهلل، بقدر إكثارؾ مف   فيا مف شكى األرض، كبكى األلـ، كتفجَّ
ذكره تزاح جباؿ الكرب، كالغـ، كاألسى فتسعد نفسؾ، كيرتاح ضميرؾ، كيطمئف قمبؾ، ألف في ذكره 

ي عبله معاني التككؿ عميو، كالثق  بو، كاالعتماد عميو، كالرجكع إليو، فيك قريب إذا دعي، جؿ ف
 ب إذا سئؿ .يجم

مثل الذي : )قاؿ  كيكفي في شرؼ الذكر أف أىمو ىـ أىؿ الفكز كالسبؽ، عف النبي 
 . (4)( يذكر ربو والذي ال يذكر مثل الحي والميت

 غيير الدعوي في سورة الرعد:منيجيات اإلصالح والتالمطمب الثالث: 
 النظر والتفكير في مخموقات اهلل:أواًل: 

ُر لغة  . (0) "إعماؿ الخاطر في الشيء" :الِفك 

 . (3)تصرؼ القمب بالنظر في الدليؿ  :التفكر اصطالحاً 

ََيوٍت  ... ]"مبدأ الكصكؿ إلى الحقيق  كالعمـ كالمعرف  الصحيح  كما قاؿ تعالى:  َٔ ٫مَِؼْقٍم  إِنا ِِم َذ٫مَِؽ 

ُرونَ  { 8[ }الرعد:َيَتَػؽا
(1) . 

نما ىك التفكر في   كليس المراد بالنظر إلى ما في السمكات كاألرض مبلحظتو بالبصر، كا 
 قدرة الصانع .

تبدأ سكرة  الرعد في استعراض آيات القدرة، كعجائب الككف الدال  عمى قدرة الخالؽ  
 كالتدبر في ممككت السمكات كاألرض.كحكمتو كتقديره، كدعكة اإلنساف إلى التفكر 

َٓ ُيْمِمـُقنَ  ،اٙمر ]* قاؿ تعالى:  ـا َأ٪ْمَثَر ا٫مـاوِس 
ـْ َرٓمَِّؽ اَِلؼُّ َو٫َمؽِ *  ٔمِْؾَؽ َآَيوُت ا٫مؽَِتوِب َوا٫ماِذي ُأْكِزَل إ٫َِمْقَؽ ِم

ََمَواِت ٓمَِغْٛمِ ٢َمَؿٍد َٔمَرْوََّنَو ُٕمؿا اْٞمَتَقى ٢َمَٚم  ََٖمٍؾ اهللُ ا٫ماِذي َر٨َمَع ا٫مسا ِٕ ْؿَس َوا٫مَؼَؿَر ٪ُمؾٌّ َُيِْري  َر ا٫مشا  ا٫مَعْرِش َوَٞمخا

ـُقنَ 
ُؽْؿ ُٔمق٩مِ ُؽْؿ ٓمِؾَِؼوِء َرٓمِّ ُؾ أََيوِت ٫َمَعؾا ُر إَْمَر ُيَػصِّ ك ُيَدٓمِّ َوُهَق ا٫ماِذي َمدا إَْرَض َوَٖمَعَؾ ٨مِقَفو َرَواِدَ *  ُمَسؿًّ

ـْ ٪ُمؾِّ ا٫مثاَؿَراِت َٖمعَ  ُرونَ َوَأَّْنَوًرا َوِم ََيوٍت ٫مَِؼْقٍم َيَتَػؽا َٔ ْقَؾ ا٫مـاَفوَر إِنا ِِم َذ٫مَِؽ  َوِِم *  َؾ ٨مِقَفو َزْوَٖم٤ْمِ إْمـ٤َْمِ ُيْغ٬ِم ا٫مؾا

ـْ َأ٢ْمـَوٍب َوَزْرٌع َوَكِخقٌؾ ِصـَْقاٌن َو٧َمْٛمُ ِصـَْقاٍن ُيْسَؼك ٓمََِمٍء َواٗمِ  ُؾ ٍد َوُكَػضِّ إَْرِض ٩مَِطٌع ُمَتَجوِوَراٌت َوَٖمـاوٌت ِم

ََيوٍت ٫مَِؼْقٍم َيْعِؼُؾقنَ  َٔ  . (5) {1-2 }الرعد:[ َٓمْعَضَفو ٢َمَٚم َٓمْعٍض ِِم إ٪ُُمِؾ إِنا ِِم َذ٫مَِؽ 
                                                             

 ( .َْٕٔح )(، ٖٔ/ٖ)،  ( صحيح البخارم، كتاب الدعكات، باب فضؿ ذكر اهلل ُ)
 ( .ٓٔ/ٓ) ،( لساف العربِ)
 ـ.ُٖٖٗ(، دار الفكر، دمشؽ، الطبع  الثاني  ُِٖ/ُان، سعدم أبك حبيب، )( القامكس الفقيي لغ  كاصطبلحّ)
 ( .ُٓٔ/ٗ) ،( التفسير المنيرْ)
-ىػَُْٔ(، دار الكتب العممي ، بيركت، لبناف، الطبع  األكلى ٓٔ/ُ( التبصرة، جماؿ الديف الجكزم، )ٓ)

 ـ.ُٖٔٗ
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عبادة التفكر ىي مف أرؽ العبادات كأجمميا، فيي صفاء لمنفس كالركح كالقمب تشعرؾ  
 . لو محمد لرسك  بجبلؿ اهلل كعظمتو كعزتو، كىي اتصاؿ بيف العبد كربو، اختارىا اهلل 

من الوحي  أول ما بدئ بو رسول اهلل )عف عائش  أـ المؤمنيف رضي اهلل عنيا قالت :  
الرؤيا الصالحة في النوم، فكان ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فمق الصبح، ثم حبب إليو الخالء، 

 ى أىمو،الميالي ذوات العدد قبل أن ينزع إل –وىو التعبد  –وكان يخمو بغار حراء فيتحنث فيو 
 . (4) (ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة، فيتزود لمثميا، حتى جاءه الحق، وىو في غار حراء

التفكر في آيات اهلل الككني  كمخمكقاتو العظيم  مف سماء كأرض، كليؿ كنيار، كجباؿ  
يـ يفجر في قمب العبد ينابيع اإليماف، كتعظ كأشجار، كغير ذلؾ مما ال يحصى مما خمؽ البارم 

جبللو، كينبيو إلى كثرة نعمو كآالئو .  اهلل كا 

إف مف كراء التفكر الكاعي بأحكاؿ الناس كالنفس، كالدنيا كسرع  زكاليا كانقضائيا، يككف  
االعتزاز باهلل كحده، كالذؿ لكجيو سبحانو، كالترفع عف اليكاف لغيره، كيقكم الرغب  فيما عند اهلل 

س عبادة التفكر، دعكة القرآف إلى النظر في آيات اهلل التي ىي كالدار اآلخرة، كمما يربي في النف
وا َيو أُوِْم إَْٓمَصورِ ...]أعظـ دليؿ عمى كحدانيتو كتفرده، فقاؿ تعالى :  ، كربط بيف {1}احلرش: [٨َمو٢ْمَتِٜمُ

او ِِم ُٓمُطقكِِف ]التفكر كالعبرة  ًة ُكْسِؼقُؽْؿ ِِم ـْ َٓم٤ْمِ ٨َمْرٍث َوَدٍم ٫َمَبـًو َ٘مو٫مًِصو َٞموئًِغو َوإِنا ٫َمُؽْؿ ِِم إَْكَعوِم ٫َمِعْٜمَ ِم

وِرٓم٤ِمَ  ََيًي ٫مَِؼْقٍم يَ *  ٫مِؾشا َٔ ـْ َٕمَؿَراِت ا٫مـاِخقِؾ َوا٢َْٕمـَوِب َٔمتاِخُذوَن ِمـُْف َٞمَؽًرا َوِرْز٩ًمو َٗمَسـًو إِنا ِِم َذ٫مَِؽ  [ ْعِؼُؾقنَ َوِم

 . {51-55 }النحل:

ذا  ككأف التفكر لصاحبو رائد ييديو إلى  طريؽ ربو، كيحكؿ بينو كبيف االنصراؼ عنو، كا 
كاف التفكر بيذه المنزل ، كثمرتو بتمؾ المكان ، فالمصيب  كبيرة حيف يحـر اإلنساف ذلؾ الجانب مف 
العبادة، كتصبح العبادة ألف  كعادة، فيمر بيا اإلنساف دكف كعي كدكف تفكير، الحكاس تتبمد لما ترل 

أف كؿ شيء حكليا آي   –بحكـ التعكد  –نو ال كجكد لو، كتنسى كما تسمع، فتمر بكؿ شيء كأ
 لمقدرة المبدع  الخالق  التي تبدع كما تريد، النظاـ المذىؿ في ركعتو كدقتو .

حساسو يككف بمنزل  فقد العقؿ، أك البصر، أك   دراكو، كتبمد شعكره كا  فالذم تجمد تفكيره كا 
ـاوُهؿْ ]: كما كصفيـ اهلل  ْؿ َٞمْؿًعو َوَأْٓمَصوًرا َوَأ٨ْمئَِدًة ٨َمََم َأ٧ْمـَك ٢َمـُْفْؿ  َو٫َمَؼْد َمؽا ـاو٪ُمْؿ ٨مِقِف َوَٖمَعْؾـَو ََلُ ٨مِقََم إِْن َمؽا

ٍء إِْذ ٪َموُكقا َُيَْحُدوَن ٓمَِآَيوِت اهللِ َوَٗموَق ُِّبِْؿ َمو ٪مَ  ـْ َرْ ْؿ ِم َٓ َأ٨ْمئَِدُُتُ َٓ َأْٓمَصوُرُهْؿ َو [ ُئقنَ وُكقا ٓمِِف َيْسَتْفزِ َٞمْؿُعُفْؿ َو

 . {15}األحقاف:

                                                             

 (.ِِٓح )(، ُّٗ/ُ)، إلى رسكؿ اهلل  بدء الكحياإليماف، باب ( صحيح مسمـ، كتاب ُ)
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َٓ َيْػَؼُفقَن ]فالجحكد خرب ىذه األجيزة:   ْؿ ٩ُمُؾقٌب  ِـّ َواإِلْكِس ََلُ ـَ اجِل َفـاَؿ ٪َمثًِٛما ِم َو٫َمَؼْد َذَرْأَكو جِلَ

و ُأو٫َمئَِؽ ٪َموَْٕكَعوِم َٓمْؾ  َٓ َيْسَؿُعقَن ُِّبَ ْؿ َآَذاٌن  و َوََلُ وَن ُِّبَ َٓ ُيْب٭ِمُ ْؿ َأ٢ْم٤ُمٌ  و َوََلُ [ ُهْؿ َأَوؾُّ ُأو٫َمئَِؽ ُهُؿ ا٫مَغو٨مُِؾقنَ  ُِّبَ

 . (4) {211}األعراف:

كال يككف التفكر في اهلل فمف أيف لممخمكؽ أف يتفكر في خالقو ؟ كمف أيف لمعاجز أف يتفكر  
ذا كاف اإلنساف لـ يعرؼ نفسو، فكيؼ كفي القادر ؟ كمف أيف لمناقص أف يتف ر في الكامؿ ؟ كا 

َٓ  ...]يعرؼ غيره ؟   . {220}طه:[ َُيِقُطقَن ٓمِِف ٢ِمْؾًَم َو

كلذلؾ ينبغي البعد عف ىذه الساح ، كعمى اإلنساف أف يكفر طاقتو كجيده الذىني لما  
ينفعو، أما ما ىك أكبر منو، كأبعد عف اختصاصو فبل ينبغي أف يشغؿ نفسو بو؛ ألف ذلؾ سيدخمو 

 . (0)في متاى  ال يستطيع أف يصؿ فييا إلى قرار 

 التفكر في : إنما يكون 

آيات اهلل الككني  مف سماء كأرض، كجباؿ كبحار، فيبلحظ تعاقب الميؿ كالنيار، كجرياف  -ُ
الشمس كالقمر كفؽ نظاـ بديع ال يتخمؼ، كال يضطرب عمى مر الزماف، فيعمـ أف كؿ ىذا 
جدير بأف يككف فيو آيات، كدالئؿ عمى كجكد الصانع الحكيـ؛ ألف ىذا التدبر ال يمكف أف 

ككف مف غير مدبر، كال يمكف أف يككف ىذا اإلبداع مف غير مبدع، فيذا مستحيؿ . قيؿ ي
ألعرابي مف البادي : بـ عرفت ربؾ؟ فقاؿ: األثر يدؿ عمى المسير، كالبعرة تدؿ عمى البعير، 

 .(3)فسماء ذات أبراج، كأرض ذات فجاج، كبحار ذات أمكاج أال تدؿ عمى السميع البصير؟ 

    ، بأف يبلحظ ببلغ  القرآف كفصاحتو، كحسف تنظيـ الكبلـ، كمناسبتو آني القر اآليات  -ِ
عجازه كحسف عرضو لقضايا التكحيد كالتشريع كالسمكؾ  ألغراض الكبلـ، كمقاـ السياؽ كا 

ُفؿْ ]كاآلداب، قاؿ تعالى : َل إ٫َِمْقِفْؿ َو٫َمَعؾا َ ٫مِؾـاوِس َمو ُكزِّ ٪ْمَر ٫مُِتَب٤مِّ ُرونَ  َوَأْكَز٫ْمـَو إ٫َِمْقَؽ ا٫مذِّ     [َيَتَػؽا

 . {11}النحل:

تككيف اإلنساف، بأف يشاىد تنكع األعضاء، كحسف تنسيقيا، كبديع صنعيا كدقتيا، كانسجاميا  -ّ
   في العمؿ، فيتأمؿ في حاس  النطؽ كالسمع كالبصر كالممس كالذكؽ ... الخ، كالتفكر في 

ـْ َموٍء وَ ]نشأة خمؽ الكائنات عمى اختبلؼ طبائعيا ككظائفيا، قاؿ تعالى:  ٍي ِم اهللُ َ٘مَؾَؼ ٪ُمؾا َدآما

                                                             

 ـ. ُُٖٗ(، دار الشركؽ، الطبع  الخامس  ْٔ-ْٓ/ُ( انظر: منيج التربي  اإلسبلمي ، محمد قطب، )ُ)
 . (َُْ)( انظر: دركس في التفسير، ِ)
، مكتب  طبري ، (ِّ)( المحاضرات السني  في شرح العقيدة الكاسطي ، ابف تيمي ، شرح محمد الصالح العثيميف، ّ)

 ـ .ُّٗٗ-ىػُُّْلطبع  األكلى الرياض، ا
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ؾُ  ـْ َيْؿ٬ِم ٢َمَٚم َأْرَٓمٍع َُيْ ـْ َيْؿ٬ِم ٢َمَٚم ِرْٖمَؾ٤ْمِ َوِمـُْفْؿ َم ـْ َيْؿ٬ِم ٢َمَٚم َٓمْطـِِف َوِمـُْفْؿ َم ُؼ اهللُ َمو َيَشوُء إِنا ٨َمِؿـُْفْؿ َم

ٍء ٩َمِديٌر   . {15}النور: [اهللَ ٢َمَٚم ٪ُمؾِّ َرْ

لدنيا، كسرع  زكاليا، كعظـ فتنتيا، كتقمب أحداثيا، كتداكؿ أىميا البلىثيف التفكر في حاؿ ا -ْ
كراء سرابيا، العابديف ليا، المفتكنيف بزينتيا، ثـ تنكرىا ليـ، كجحكدىا إياىـ، كمآليـ فييا إلى 

كْ ]الخسارة كاليكاف كاليـ كالحسرة في الحياة كالممات، قاؿ تعالى:  ََم َمَثُؾ اَِلَقوةِ ا٫مدُّ َقو ٪َمََمٍء َأْكَز٫ْمـَوُه إِكا

او َيْل٪ُمُؾ ا٫مـاوُس َوإَْكَعوُم َٗمتاك إَِذا َأَ٘مَذِت إَْرُض ُزْ٘مرُ  ََمِء ٨َموْ٘مَتَؾَط ٓمِِف َكَبوُت إَْرِض ِِم ـَ ا٫مسا ًْ ِم ـَ يا ٨َمَفو َوازا

 َ ُْؿ ٩َمودُِروَن ٢َمَؾْقَفو َأَٔموَهو َأْمُرَكو ٫َمْقًَل َأْو ََّن ـا َأْهُؾَفو أََّنا ـَ ٓمِوَْٕمِس ٪َمَذ٫مَِؽ َو١َم ْ َٔمْغ وًرا ٨َمَجَعْؾـَوَهو َٗمِصقًدا ٪َمَلْن ََل

ُرونَ  ُؾ أََيوِت ٫مَِؼْقٍم َيَتَػؽا  . {11}يوىس: [ُكَػصِّ

التفكر في أحكاؿ األمـ السابق  كالشعكب البائدة، كالحضارات المندثرة، كيؼ كجدكا كتكاثركا،  -ٓ
ـ كعدتيـ، ثـ جاءتيـ الرسؿ يدعكنيـ لمحؽ كميكِّف ليـ كعمركا األرض، كاغتركا بعددى

فاستكبركا، فنزؿ اهلل عمييـ العذاب، فأبادىـ عف بكرة أبييـ، كبقيت آثارىـ شاىدة عمى كفرىـ 
ـْ ٩َمْبؾِِفْؿ ٪َموُكقا َأَٟمدا ]كزكاليـ، قاؿ تعالى:  ـَ ِم ْ َيِسُٛموا ِِم إَْرِض ٨َمَقـُْظُروا ٪َمْقَػ ٪َموَن ٢َمو٩مَِبُي ا٫ماِذي  َأَوََل

او ٢َمَؿُروَهو َوَٖموَءُْتُْؿ ُرُٞمُؾُفْؿ ٓمِو٫مَبقِّـَوِت ٨َمََم ٪مَ  ًة َوَإَٔموُروا إَْرَض َو٢َمَؿُروَهو َأ٪ْمَثَر ِِم وَن اهللُ ٫مَِقْظؾَِؿُفْؿ ِمـُْفْؿ ٩ُمقا

ـْ ٪َموُكقا َأْكُػَسُفْؿ َيْظؾُِؿقنَ 
وم:[ َو٫َمؽِ  . {1}الرُّ

ىتمامان بالغان، كجعمو جزءان مف العقيدة، ىذا ىك التفكر المطمكب، كالذم اىتـ بو اإلسبلـ ا 
ْقِؾ ]حتى ال يتيو اإلنساف في الظممات، قاؿ تعالى:  ََمَواِت َوإَْرِض َواْ٘متََِلِف ا٫مؾا إِنا ِِم َ٘مْؾِؼ ا٫مسا

ُوِْم ا٫َْٕمَبوِب  ِٕ ََيوٍت  َٔ ـَ َيْذ٪ُمُروَن اهللَ ٩مَِقوًمو َو٩ُمُعقًدا َو٢َمَٚم ُٖمـُق*  َوا٫مـاَفوِر  ََمَواِت ا٫ماِذي ُروَن ِِم َ٘مْؾِؼ ا٫مسا ُِّبِْؿ َوَيَتَػؽا

ًَ َهَذا َٓمو٠مًَِل ُٞمْبَحوَكَؽ ٨َمِؼـَو ٢َمَذاَب ا٫مـاورِ  ـَو َمو َ٘مَؾْؼ  . {212-210 }آل عمران: [َوإَْرِض َرٓما

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
ناقشيا الفبلسف ، ثـ ال كالتفكر ليس مقصكدان لذاتو، ليس مقصكدان بو أف يصبح فمسف  ي 

قام  الحياة في األرض عمى أسس الحؽ،  ينتيكف إلى شيء، إنما غايتو إصبلح القمب البشرم، كا 
 كالعدؿ األزلييف الكامنيف في بني  الككف، كبني  الحياة .

تفكر ال يصؿ إلى مجرد اإليماف بكجكد اإللو، بؿ إلى كماؿ ىذا اإللو، نبدأ بالتفكر،  
... العمؿ بمقتضى الدستكر الحؽ الذم نزؿ بو القرآف، كالجياد في سبيؿ إقرار ىذا كننتيي بالعمؿ 

 رة، فتصؿ ػى نيجو كشريعتو، ثـ تصؿ إلى الجزاء في اآلخػػػػػػػػػاة عمػػػػػػػػػػػػػتكر، كتسيير دف  الحيػػػػػػػػػػػػػػػػػالدس
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 . (4)األرض بالسماء، كالدنيا باآلخرة، كتصؿ البشر باهلل 

 :والترىيب : الترغيبياً ثان
غراء بمصمح ، أك لذة، أك متع  آجم  مؤكدة خيرة، خالص  مف  كعد يصحبو :غيبالتر  تحبب كا 

الشكائب، مقابؿ القياـ بعمؿ صالح، أك االمتناع عف لذة ضارة، أك عمؿ سيء ابتغاء مرضاة اهلل، 
 . (0)كذلؾ رحم  مف اهلل لعباده 

ف لما كاف اإلنساف مجبكالن عمى حب ما ينفعو، كتطمئف بو نفسو، كتقر بو عينو، كا 
 ألسمكب الترغيب أىمي  قصكل في الدعكة إلى اهلل .

    كعيد كتيديد بعقكب  تترتب عمى اقتراؼ إثـ، أك ذنب مما نيى اهلل عنو، أك عمى  الترىيب:
ظيار صف   التياكف في أداء فريض  مما أمر اهلل بو، أك تيديد مف اهلل يقصد بو تخكيؼ عباده، كا 

     تكاب اليفكات كا دائمان عمى حذر مف ار مف صفات الجبركت كالعظم  اإلليي  ليككن
 .(3)كالمعاصي
ف لمترىيب أىمي  كبيرة، ألف ىناؾ بعضان مف الناس ال يجدم فييـ الترغيب كالكعكد   كا 

لزاميا كمم   عراضيا عف الحؽ، كا  نما ينفع معيـ التقريع كالتعنيؼ، ككسر حدة النفس كا  الجميم ، كا 
 ؼ مناسبان لذلؾ .التقكل، كالمتابع  فكاف الترىيب كالتخكي

كقد جمع القرآف الكريـ بيف الترىيب كالترغيب حتى ال يسيطر عمى اإلنساف شعكر مف  
 الرىب  كالخكؼ مما يجعمو في يأس مف عفك اهلل، كرحمتو فيتمادل في عصيانو .

          كحتى ال يفيض قمبو أمبلن بمعاني الرحم ، كطمعان بالمغفرة كحدىا فيترؾ العمؿ،  
 . (1)عف أم مكر كال يرتدع 
    لذلؾ نرل أف سكرة الرعد قد جمعت بيف آيات الرحم ، كآيات العذاب، بيف كعد  

   المؤمنيف، ككعيد الكافريف، بيف نعيـ المتقيف، كعذاب المشركيف، بيف ثكاب كأجر الصالحيف، 
 كعقكب  كىبلؾ الظالميف، ليككف الترغيب دافعان إلى البناء كالعمؿ اإليجابي، كيككف الترىيب

 . (5)كالتخكيؼ سببان في البعد عف اليدـ، كسمبيات األمكر كاألكضاع 
                                                             

 . (ّٖ-َٖ)( انظر: منيج التربي  اإلسبلمي ، ُ)
(، عبد الرحمف النحبلكم، دار ُِّ/ُأصكؿ التربي  اإلسبلمي  كأساليبيا في البيت كالمدرس  كالمجتمع، ) (ِ)

 .ـََِٕ-ىػُِْٖالفكر، الطبع  الخامس  كالعشركف 
 .(ُِّ/ُالمرجع السابؽ ) (ّ)
، دار الفرقاف، (َِّ)ات في كصي  لقماف كمنيج التربي  في القرآف، محمد مصطفى نابمسي، ( انظر: نظر ْ)

 ـ .ُْٗٗ-ىػُُْٓالطبع  األكلى 
 ( .َّٓ/ُ( انظر : التفسير الكسيط، لمزحيمي )ٓ)
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ـَ ٪َمَػُروا ]* قاؿ تعالى: تعجب  ْؿ َأئَِذا ٪ُمـاو ُٔمَرآًمو َأئِـاو ٫َمِػل َ٘مْؾٍؼ َٖمِديٍد ُأو٫َمئَِؽ ا٫ماِذي َوإِْن َٔمْعَجْى ٨َمَعَجٌى ٩َمْقَُلُ

ِْؿ َوُأو٫َمئَِؽ ا٧َْٕمََلُل ِِم أ٢َْمـَو٩مِِفؿْ   . {5}الرعد:[ َوُأو٫َمئَِؽ أَْصَحوُب ا٫مـاوِر ُهْؿ ٨مِقَفو َ٘مو٫مُِدونَ  ٓمَِرُّبِّ

ـْ َٓمْعِد ِمقَثو٩مِِف َوَيْؼَطُعقَن َمو َأَمَر اهللُ ٓمِِف َأْن ُيقَصَؾ َوُيْػِسُدوَن ِِم ] * قاؿ تعالى: ـَ َيـُْؼُضقَن ٢َمْفَد اهللِ ِم  َوا٫ماِذي

ْؿ  ْعـَُي َوََلُ ُؿ ا٫مؾا ارِ إَْرِض ُأو٫َمئَِؽ ََلُ  . {15}الرعد:[ ُٞمقُء ا٫مدا

ـْ َواٍق ] :* قاؿ تعالى ـَ اهللِ ِم ْؿ ِم ْكَقو َو٫مََعَذاُب أَِ٘مَرةِ أََٟمؼُّ َوَمو ََلُ ْؿ ٢َمَذاٌب ِِم اَِلَقوةِ ا٫مدُّ  . {81}الرعد:[ ََلُ

ـَ ٪َمَػُروا ٕمُ ] * قاؿ تعالى: ِذي ًُ ٫مِؾا ـْ ٩َمْبؾَِؽ ٨َمَلْمَؾْق ْؿ ٨َمَؽْقَػ ٪َموَن ٢ِمَؼوِب َو٫َمَؼِد اْٞمُتْفِزَئ ٓمُِرُٞمٍؾ ِم [ ؿا َأَ٘مْذُُتُ

 . {81}الرعد:

ـْ ٩َمْبؾِِفُؿ اٙمَُثََلُت َوإِنا َرٓماَؽ ٫َمُذو َمْغِػرَ ] * قاؿ تعالى: ًْ ِم قَِّئِي ٩َمْبَؾ اَِلَسـَِي َو٩َمْد َ٘مَؾ ةٍ َوَيْسَتْعِجُؾقَكَؽ ٓمِو٫مسا

 . {5}الرعد:[ ِب ٫مِؾـاوِس ٢َمَٚم ١ُمْؾِؿِفْؿ َوإِنا َرٓماَؽ ٫َمَشِديُد ا٫مِعَؼو

ْؿ َمو ِِم إَْرِض َْجِقًعو] * قاؿ تعالى: ـَ ََلْ َيْسَتِجقُبقا ٫َمُف ٫َمْق َأنا ََلُ ـَك َوا٫ماِذي ُِؿ اُِلْس ـَ اْٞمَتَجوُٓمقا ٫مَِرُّبِّ ِذي َوِمْثَؾُف  ٫مِؾا

ْؿ ُٞمقُء اِِلَسوِب َوَمْلَواُهْؿ َٖمَفـاُؿ َوٓمِْئَس  ٨ْمَتَدْوا ٓمِِف ُأو٫َمئَِؽ ََلُ َٓ  . {24}الرعد:[ اٙمَِفودُ  َمَعُف 

وُِتِْؿ َواٙمَََلئَِؽُي َيْدُ٘مُؾقَن ] * قاؿ تعالى: يا ـْ َآَٓموئِِفْؿ َوَأْزَواِٖمِفْؿ َوُذرِّ ـْ َصَؾَح ِم َٖمـاوُت ٢َمْدٍن َيْدُ٘مُؾقََّنَو َوَم

ـْ ٪ُمؾِّ َٓموٍب  ارِ *  ٢َمَؾْقِفْؿ ِم ُٔمْؿ ٨َمـِْعَؿ ٢ُمْؼَبك ا٫مدا  . {11-18 }الرعد: [َٞمََلٌم ٢َمَؾْقُؽْؿ ٓمََِم َصَٜمْ

ـُ َمَآٍب ] :* قاؿ تعالى ْؿ َوُٗمْس وِت ٠ُمقَٓمك ََلُ وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا  . {11}الرعد:[ ا٫ماِذي

َفو ٔمِْؾَؽ ٢ُمْؼبَ ] * قاؿ تعالى: تَِفو إََّْنَوُر ُأ٪ُمُؾَفو َدائٌِؿ َو١مِؾُّ ـْ ََتْ ِري ِم َؼْقا َمَثُؾ اجَلـاِي ا٫ماتِل ُو٢ِمَد اٙمُتاُؼقَن ََتْ ـَ أما ك ا٫ماِذي

ـَ ا٫مـاورُ   . {85}الرعد:[ َو٢ُمْؼَبك ا٫مَؽو٨مِِري

ي] * قاؿ تعالى: ْؽِؿِف َوُهَق َهِ َى ِِلُ َٓ ُمَعؼِّ ُؽُؿ  ـْ َأ٠ْمَرا٨مَِفو َواهللُ ََيْ و َكْلَِت إَْرَض َكـُْؼُصَفو ِم ْ َيَرْوا َأكا ُع َأَوََل

 . {12}الرعد:[ اِِلَسوِب 

ب فاعؿ ذك كفاءة، كبحسبنا لمتدليؿ عمى ذلؾ أف القرآف الكريـ أشار أسمك  كالترىيب الترغيب 
        ي آي  كاحدة عدة مرات،      إلى مبدأ الثكاب كالعقاب في آيات كثيرة، بؿ جمع بينيما ف

َؽ ٫َمُذو َمْغِػَرةٍ ٫مِؾـاوِس ٢َمَٚم ١ُمْؾِؿِفْؿ َوإِنا َرٓماَؽ ٫َمَشِديُد ا٫مِعَؼوِب ]: قاؿ تعالى  . {5رعد:}ال[ َوإِنا َرٓما

إف النفس البشري  ترجك كتخاؼ بحكـ ما فطرىا اهلل عميو، كبالتالي فإف اإلنساف يتربى  
نما ىك تجاكب مع متطمبات الفطرة .  بالمثكب ، كما يتربى بالعقكب ، كال عيب في ذلؾ، كا 
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ال خبلؼ عمى أىمي  الثكاب في حياة اإلنساف عام ، فنحف نبتيج بالنجاح، كنيش لمثناء،  
ج بالجائزة، كنطرب لمشيرة، كنسعد بزيادة الدخؿ، كال خبلؼ كذلؾ عمى أىميتو في مجاؿ التعمـ كنفر 

عمى الخصكص، كما يحققو مف تكجيو لمفرد، كتعديؿ السمكؾ، كتحسيف األداء كتقكيمو، كاإلحساس 
 بمذة العمؿ، كاالستمرار فيو، كالثق  بالنفس، كتحقيؽ المركز بيف األقراف .

النسياف كالغفم ، لذلؾ فإف الترىيب يجب أف يتبع في عبلج السمكؾ  كمف طبع النفس 
المنحرؼ، فإف النفس البشري  إذا تركت عمى ىكاىا فإنيا تقبؿ عمى كؿ عمؿ خفيؼ، كتتكاسؿ عف 
بذؿ ما تراه عمى النفس ثقيبلن، فإذا لـ تخؼ ىذه النفس ليمكت، كىمؾ معيا كؿ مف شاكميا في 

 . (4)كالنقائص ارتكاب اآلثاـ، كالذنكب، 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
     كالترغيب كالترىيب قرناء ال يفترقاف ليفيـ المؤمف العاقؿ ضركرة المكازن  كالتفكير  

    الجدم كالعمؿ الحاسـ، بتكجيو نفسو كغيره نحك الخير، كاجتناب الشر كالمنكر، كسرعاف ما 
   الدنيا أك في اآلخرة، ففي الدنيا يظفر فاعؿ الخير تظير نتيج  المكازن  كالمقارن  سكاء في 

صالح بالخمكد في جنات النعيـ، بالسعادة كتحقيؽ السمع  الطيب ، كفي اآلخرة يحظى المؤمف ال
   كيمقى الكافر كالفاسؽ كالعاصي في اآلخرة صفع  مكجع  مؤلم ، كيتردل في نار جينـ خالدان 

 . (ِ)مخمدان أبدان 

       فرص جيدة، كعديدة لمتعامؿ مع األبناء بمبدأ الثكاب كالعقاب، "إف األبكيف أماميما  
 كال حرج في ذلؾ، كال تضييؽ عمى الصغار.

        إف تشجيع األبناء عمى التحمي بفضائؿ األخبلؽ ببعض ألكاف الثكاب المبلئم  التي  
       مف  ال تحكؿ األبناء إلى مادييف، كتخكيفيـ مف التخمي عف ىذه الصفات الفاضم  بأنكاع

العقاب المبلئم  التي ال تحكؿ األبناء إلى جبناء، أك أذالء جائز لآلباء، كال عمييـ فيو مف حرج 
 . (3)ديني، أك تربكم" 

كمف أنفع كسائؿ الترغيب تنبيو الفرد كاألم  إلى ماضي أسبلفيـ الصالحيف الذيف رفعكا  
       الظمـ كالبغي، كأناركا العالميف، منارة العمـ كالديف، كنشركا لكاء العدؿ كالحري ، كقيركا 

 كشرقكا، كغربكا في أرجاء المعمكرة فاتحيف مكبريف ىاديف . 

 
                                                             

 ـ .ُّٖٗ، مؤسس  شباب الجامع ، (َِٗ)( انظر: نحك تربي  إسبلمي ، حسف الشرقاكم، ُ)
 ( .ِّ/ُط، )انظر: التفسير الكسي (ِ)
 . (َِٖ)( نحك تربي  إسبلمي ، ّ)



 

 -ٓٗ- 

 ثالثًا: االختيار بين المتقابالت واألضداد:
مػػف ركائػػع البيػػاف، كفصػػيح المسػػاف، أف تصػػاغ آيػػات القػػرآف فػػي عػػرض شػػيؽ يسػػتيكم العقػػؿ 

ة مػف ذرات الجسػػد كالعقػػؿ كالكجػػداف، كالجنػاف، كيممػػؾ عمػػى كػؿ ذم حػػس مػػف اإلنػس كالجػػاف، كػػؿ ذر 
كذلػػؾ بعػػرض المتقػػاببلت كاألضػػداد فػػي صػػكرة تكقػػؼ اإلنسػػاف أمػػاـ االختيػػار بينيػػا، كالعػػرب تقػػكؿ: 

 "بالضد تتميز األشياء".

، كيبقػى عمػى كػؿ قػارئ أف فػي سػكرة الرعػد كىذا جدكؿ يبػيف أكثػر ىػذه األضػداد كالمتقػاببلت
كاليقيف الذم ال يتطرؽ إليو أدنػى شػؾ أف تمػاـ العبكديػ  فػي  يختار أيف يذىب، كأم الطريقيف يختار،

َٓ أف يختار اإلنساف ما اختاره اهلل لو، كأف يؤثر مراد اهلل عمى مراده، قػاؿ تعػالى:  ـٍ َو ُِهْمِم ]َوَمهو ٪َمهوَن ٙم

ـْ َأْمهِرهِ  ُة ِمه ُؿ اخِلهَٛمَ ًٓ ُمْمِمـٍَي إَِذا ٩َمَه اهللُ َوَرُٞمق٫ُمُف َأْمًرا َأْن َيُؽقَن ََلُ ـْ َيْعهِص اهللَ َوَرُٞمهق٫َمُف ٨َمَؼهْد َوهؾا َوهََل ْؿ َوَمه

 . {25}إٗمزاب:ُمبِقـًو[ 

  كاآلف نسػػػػتعرض فػػػػي ىػػػػذه السػػػػكرة الرائعػػػػ  مػػػػف البيػػػػاف كالببلغػػػػ  فػػػػي المتقػػػػاببلت كاألضػػػػداد 
الكثيػػرة، لنخػػرج مػػف نشػػكة البيػػاف إلػػى مجاىػػدة الػػنفس كالصػػراع مػػع الشػػيطاف فػػي النػػزكؿ إلػػى اختيػػار 

 .(ُ)الرحمف 

 اآلية من سورة الرعد المتقابالت واألضداد م

]َوُهَق ا٫ماِذي َمدا إَْرَض َوَٖمَعَؾ ٨مِقَفو َرَواِدَ َوَأَّْنَوًرا قاؿ تعالى:  الميؿ، النيار -ُ

ْقَؾ ا٫مـاَفوَر إِنا ِِم  ـْ ٪ُمؾِّ ا٫مثاَؿَراِت َٖمَعَؾ ٨مِقَفو َزْوَٖم٤ْمِ إْمـ٤َْمِ ُيْغ٬ِم ا٫مؾا َوِم

 َ َٔ ُروَن[َذ٫مَِؽ    {2}ا٫مر٢مد: َيوٍت ٫مَِؼْقٍم َيَتَػؽا

ـْ َأ٢ْمـَوٍب قاؿ تعالى:  صنكاف، غير صنكاف -ِ ]َوِِم إَْرِض ٩مَِطٌع ُمَتَجوِوَراٌت َوَٖمـاوٌت ِم

ُؾ  َوَزْرٌع َوَكِخقٌؾ ِصـَْقاٌن َو٧َمْٛمُ ِصـَْقاٍن ُيْسَؼك ٓمََِمٍء َواِٗمٍد َوُكَػضِّ

ََيوٍت ٫مَِؼْقٍم َيْعِؼُؾقَن[  َٓمْعَضَفو ٢َمَٚم َٓمْعٍض ِِم إ٪ُُمؾِ  َٔ إِنا ِِم َذ٫مَِؽ 

  {3}ا٫مر٢مد:

ـْ قاؿ تعالى:  السيئ ، الحسن  -ّ ًْ ِم قَِّئِي ٩َمْبَؾ اَِلَسـَِي َو٩َمْد َ٘مَؾ ]َوَيْسَتْعِجُؾقَكَؽ ٓمِو٫مسا

  {5}ا٫مر٢مد:٩َمْبؾِِفُؿ اٙمَُثََلُت[ 

 

                                                             

، الطبع  الثاني ، (ُُٕ)صبلح الديف سمطاف،  ( انظر: سكرة الكيؼ منيجيات في اإلصبلح كالتغيير، د.ُ)
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ



 

 -َٔ- 

َؽ ]َوإِنا َرٓماَؽ ٫َمُذو َمْغػِ قاؿ تعالى:  مغفرة، عقاب -ْ َرةٍ ٫مِؾـاوِس ٢َمَٚم ١ُمْؾِؿِفْؿ َوإِنا َرٓما

  {5}ا٫مر٢مد:٫َمَشِديُد ا٫مِعَؼوِب[ 

ِؿُؾ ٪ُمؾُّ ُأْكَثك َوَمو َٔمِغقُض إَْرَٗموُم َوَمو قاؿ تعالى:  تغيض، تزداد -ٓ ]اهللُ َيْعَؾُؿ َمو ََتْ

ٍء ٢ِمـَْدُه ٓمِِؿْؼَداٍر[    {7}ا٫مر٢مد:َٔمْزَداُد َو٪ُمؾُّ َرْ

َفوَدةِ ا٫مَؽبُِٛم اٙمَُتَعوِل[ قاؿ تعالى:  ادةالغيب، الشي -ٔ   {8}ا٫مر٢مد:]٢َموَِلُ ا٫مَغْقِى َوا٫مشا

ـْ َٖمَفَر ٓمِِف[ قاؿ تعالى:  أسر، جير -ٕ ـْ َأَها ا٫مَؼْقَل َوَم ]َٞمَقاٌء ِمـُْؽْؿ َم

  {01}ا٫مر٢مد:

ـا قاؿ تعالى:  مستخؼ، سارب -ٖ ْقِؾ َوَٞموِرٌب ٓمِو٫م ـْ ُهَق ُمْسَتْخٍػ ٓمِو٫مؾا َفوِر[ ]َوَم

  {01}ا٫مر٢مد:

ـاَفوِر[ قاؿ تعالى:  الميؿ، النيار -ٗ ْقِؾ َوَٞموِرٌب ٓمِو٫م ـْ ُهَق ُمْسَتْخٍػ ٓمِو٫مؾا ]َوَم

 {01}ا٫مر٢مد:

ـْ َأْمِر قاؿ تعالى:  مف بيف يديو، مف خمفو -َُ ـْ َ٘مْؾِػِف ََيَْػُظقَكُف ِم ـْ َٓم٤ْمِ َيَدْيِف َوِم َبوٌت ِم ]٫َمُف ُمَعؼِّ

  {00}ا٫مر٢مد:اهللِ[ 

وا َمو ٓمَِلْكُػِسِفْؿ َوإَِذا قاؿ تعالى:  ال يغير، يغيركا -ُُ ُ ُ َمو ٓمَِؼْقٍم َٗمتاك ُيَغٛمِّ َٓ ُيَغٛمِّ ]إِنا اهللَ 

ـْ َواٍل[  ـْ ُدوكِِف ِم ْؿ ِم َأَراَد اهللُ ٓمَِؼْقٍم ُٞمقًءا ٨َمََل َمَردا ٫َمُف َوَمو ََلُ

  {00}ا٫مر٢مد:

َق َ٘مْق٨ًمو َو٠َمَؿًعو َوُيـِْشُئ ]ُهَق اقاؿ تعالى:  الخكؼ، الطمع -ُِ ٫ماِذي ُيِريُؽُؿ ا٫مَٜمْ

َحوَب ا٫مثَِّؼوَل[   {01}ا٫مر٢مد: ا٫مسا

َٓ َيْسَتِجقُبقَن قاؿ تعالى:  يبمغ، كما ىك ببالغ -ُّ ـْ ُدوكِِف  ـَ َيْد٢ُمقَن ِم ]٫َمُف َد٢ْمَقُة اَِلؼِّ َوا٫ماِذي

ْقِف إ٥َِم اٙمَو ٓا ٪َمَبوِٞمِط ٪َمػا ٍء إِ ْؿ ٓم٬َِمْ ِء ٫مَِقْبُؾَغ ٨َموُه َوَمو ُهَق ٓمَِبو٫مِِغِف َوَمو ُد٢َموُء ََلُ

ٓا ِِم َوََلٍل[  ـَ إِ   {03}ا٫مر٢مد:ا٫مَؽو٨مِِري

ََمَواِت َوإَْرِض ٠َمْق٢ًمو َو٪َمْرًهو قاؿ تعالى:  الغدك، األصاؿ -ُْ ـْ ِِم ا٫مسا ]َوهللِ َيْسُجُد َم

ْؿ ٓمِو٫مُغُدوِّ َوأََصوِل[    {04}ا٫مر٢مد:َو١مََِلَُلُ

ْذُٔمْؿ قاؿ تعالى:  النفع، الضر -ُٓ َ ََمَواِت َوإَْرِض ٩ُمِؾ اهللُ ٩ُمْؾ َأ٨َموَتا ـْ َربُّ ا٫مسا ]٩ُمْؾ َم

ا[ َٓ ََضًّ َْكُػِسِفْؿ َكْػًعو َو ِٕ َٓ َيْؿؾُِؽقَن  ـْ ُدوكِِف َأْو٫مَِقوَء    {05}ا٫مر٢مد: ِم



 

 -ُٔ- 

  {05}ا٫مر٢مد:ِصُٛم[ ]٩ُمْؾ َهْؾ َيْسَتِقي ا٢َْٕمَؿك َوا٫مبَ : قاؿ تعالى األعمى، البصير -ُٔ

٪َموَء قاؿ تعالى:  الظممات، النكر -ُٕ ]َأْم َهْؾ َٔمْسَتِقي ا٫مظُُّؾََمُت َوا٫مـُّقُر َأْم َٖمَعُؾقا هللِ ُذَ

ٍء َوُهَق  َ٘مَؾُؼقا ٪َمَخْؾِؼِف ٨َمَتَشوَٓمَف اخَلْؾُؼ ٢َمَؾْقِفْؿ ٩ُمِؾ اهللُ َ٘مو٫مُِؼ ٪ُمؾِّ َرْ

وُر[    {05}ا٫مر٢مد:ا٫مَقاِٗمُد ا٫مَؼفا

ُب اهللُ اَِلؼا َوا٫مَبو٠مَِؾ[ قاؿ تعالى:  لحؽ، الباطؿا -ُٖ   {06}ا٫مر٢مد:]٪َمَذ٫مَِؽ َيَّْضِ

ْ َيْسَتِجقُبقا قاؿ تعالى:  استجابكا، لـ يستجيبكا -ُٗ ـَ ََل ُِؿ اُِلْسـَك َوا٫ماِذي ـَ اْٞمَتَجوُٓمقا ٫مَِرُّبِّ ِذي ]٫مِؾا

ْؿ َمو ِِم إَْرِض َْجِقًعو َوِمْثَؾفُ  ْؿ  ٫َمُف ٫َمْق َأنا ََلُ ٨ْمَتَدْوا ٓمِِف ُأو٫َمئَِؽ ََلُ َٓ َمَعُف 

  {07}ا٫مر٢مد:ُٞمقُء اِِلَسوِب َوَمْلَواُهْؿ َٖمَفـاُؿ َوٓمِْئَس اٙمَِفوُد[ 

ْ َيْسَتِجقُبقا قاؿ تعالى:  الحسنى، جينـ -َِ ـَ ََل ُِؿ اُِلْسـَك َوا٫ماِذي ـَ اْٞمَتَجوُٓمقا ٫مَِرُّبِّ ِذي ]٫مِؾا

ْؿ َمو ِِم إَ  ْؿ ٫َمُف ٫َمْق َأنا ََلُ ٨ْمَتَدْوا ٓمِِف ُأو٫َمئَِؽ ََلُ َٓ ْرِض َْجِقًعو َوِمْثَؾُف َمَعُف 

 {07}ا٫مر٢مد:ُٞمقُء اِِلَسوِب َوَمْلَواُهْؿ َٖمَفـاُؿ َوٓمِْئَس اٙمَِفوُد[ 

َٓ َيـُْؼُضقَن اٙمِقَثوَق[ قاؿ تعالى:  يكفكف، ينقضكف -ُِ ـَ ُيق٨ُمقَن ٓمَِعْفِد اهللِ َو ]ا٫ماِذي

  {11}ا٫مر٢مد:

ََلَة قاؿ تعالى:  العبلني  السر، -ِِ ِْؿ َوَأ٩َموُمقا ا٫مصا وا آْمتَِغوَء َوْٖمِف َرُّبِّ ـَ َصَٜمُ ]َوا٫ماِذي

قَِّئَي ُأو٫َمئَِؽ  ا َو٢َمََلكَِقًي َوَيْدَرُءوَن ٓمِوَِلَسـَِي ا٫مسا او َرَز٩ْمـَوُهْؿ ِهًّ َوَأْكَػُؼقا ِِم

اِر[  ْؿ ٢ُمْؼَبك ا٫مدا   {11}ا٫مر٢مد:ََلُ

اِر[  قاؿ تعالى: الحسن ، السيئ  -ِّ ْؿ ٢ُمْؼَبك ا٫مدا قَِّئَي ُأو٫َمئَِؽ ََلُ ]َوَيْدَرُءوَن ٓمِوَِلَسـَِي ا٫مسا

 { 11}ا٫مر٢مد:

ارِ قاؿ تعالى:  عقبى الدار، سكء الدار -ِْ ُٔمْؿ ٨َمـِْعَؿ ٢ُمْؼَبك ا٫مدا ـَ  * ]َٞمََلٌم ٢َمَؾْقُؽْؿ ٓمََِم َصَٜمْ َوا٫ماِذي

ـْ َٓمْعِد ِمقثَ  و٩مِِف َوَيْؼَطُعقَن َمو َأَمَر اهللُ ٓمِِف َأْن ُيقَصَؾ َيـُْؼُضقَن ٢َمْفَد اهللِ ِم

اِر[ ْؿ ُٞمقُء ا٫مدا ْعـَُي َوََلُ ُؿ ا٫مؾا  َوُيْػِسُدوَن ِِم إَْرِض ُأو٫َمئَِؽ ََلُ

  {14-13:}ا٫مر٢مد

 

 



 

 -ِٔ- 

ـْ َٓمْعِد ِمقَثو٩مِِف َوَيْؼَطُعقنَ قاؿ تعالى:  القطع، الكصؿ -ِٓ ـُْؼُضقَن ٢َمْفَد اهللِ ِم ـَ َي  ]َوا٫ماِذي

ْؿ  ْعـَُي َوََلُ ُؿ ا٫مؾا َمو َأَمَر اهللُ ٓمِِف َأْن ُيقَصَؾ َوُيْػِسُدوَن ِِم إَْرِض ُأو٫َمئَِؽ ََلُ

اِر[    {14}ا٫مر٢مد:ُٞمقُء ا٫مدا

ـْ َيَشوُء َوَيْؼِدُر َو٨َمِرُٗمقا ٓمِوَِلَقوةِ قاؿ تعالى:  يبسط، يقدر -ِٔ ْزَق ٙمَِ ]اهللُ َيْبُسُط ا٫مرِّ

ْكَقو َوَمو اَِلَقوةُ  ٓا َمتَوٌع[  ا٫مدُّ ْكَقو ِِم أَِ٘مَرةِ إِ   {15}ا٫مر٢مد:ا٫مدُّ

ـْ َيَشوُء َوَيْؼِدُر َو٨َمِرُٗمقا ٓمِوَِلَقوةِ قاؿ تعالى:  الدنيا، اآلخرة -ِٕ ْزَق ٙمَِ ]اهللُ َيْبُسُط ا٫مرِّ

ٓا َمتَوٌع[  ْكَقو ِِم أَِ٘مَرةِ إِ ْكَقو َوَمو اَِلَقوُة ا٫مدُّ  {15}ا٫مر٢مد:ا٫مدُّ

ـْ َرٓمِِّف ٩ُمْؾ قاؿ تعالى:  ليداي الضبلؿ، ا -ِٖ َٓ ُأْكِزَل ٢َمَؾقِْف َآَيٌي ِم ـَ ٪َمَػُروا ٫َمْق ]َوَيُؼقُل ا٫ماِذي

ـْ َأَكوَب[  ـْ َيَشوُء َوََيِْدي إ٫َِمْقِف َم   {16}ا٫مر٢مد:إِنا اهللَ ُيِضؾُّ َم

ًْ َوَٖمَعُؾقا  قاؿ تعالى: ـْ ُهَق ٩َموئٌِؿ ٢َمَٚم ٪ُمؾِّ َكْػٍس ٓمََِم ٪َمَسَب هلِل ]َأ٨َمَؿ

ـَ  َٓ َيْعَؾُؿ ِِم إَْرِض َأْم ٓمَِظوِهٍر ِم قُهْؿ َأْم ُٔمـَبُِّئقَكُف ٓمََِم  ٪َموَء ٩ُمْؾ َٞمؿُّ ُذَ

ـْ  بِقِؾ َوَم ـِ ا٫مسا وا ٢َم ـَ ٪َمَػُروا َمْؽُرُهْؿ َوُصدُّ ِذي ـَ ٫مِؾا ا٫مَؼْقِل َٓمْؾ ُزيِّ

ـْ َهودٍ[    {22}ا٫مر٢مد:ُيْضؾِِؾ اهللُ ٨َمََم ٫َمُف ِم

تَِفو إََّْنَوُر قاؿ تعالى:  الجن ، النار -ِٗ ـْ ََتْ ِري ِم ]َمَثُؾ اجَلـاِي ا٫ماتِل ُو٢ِمَد اٙمُتاُؼقَن ََتْ

ـَ ا٫مـاوُر[  َؼْقا َو٢ُمْؼَبك ا٫مَؽو٨مِِري ـَ أما َفو ٔمِْؾَؽ ٢ُمْؼَبك ا٫ماِذي ُأ٪ُمُؾَفو َدائٌِؿ َو١مِؾُّ

  {24}ا٫مر٢مد:

تَِفو إََّْنَوُر ]َمَثُؾ اجَلـاِي ا٫ما : قاؿ تعالى المتقكف، الكافريف -َّ ـْ ََتْ ِري ِم تِل ُو٢ِمَد اٙمُتاُؼقَن ََتْ

ـَ ا٫مـاوُر[  َؼْقا َو٢ُمْؼَبك ا٫مَؽو٨مِِري ـَ أما َفو ٔمِْؾَؽ ٢ُمْؼَبك ا٫ماِذي ُأ٪ُمُؾَفو َدائٌِؿ َو١مِؾُّ

 {24}ا٫مر٢مد:

ـَ َآَٔمْقـَوُهُؿ ا٫مؽَِتوَب َيْػَرُٗمقَن ٓمََِم قاؿ تعالى:  أعبد اهلل، أشرؾ بو -ُّ ـَ ]َوا٫ماِذي  ُأْكِزَل إ٫َِمْقَؽ َوِم

َك ٓمِِف  َٓ أُْذِ ََم ُأِمْرُت َأْن َأ٢ْمُبَد اهللَ َو ـْ ُيـْؽُِر َٓمْعَضُف ٩ُمْؾ إِكا إَْٗمَزاِب َم

  {25}ا٫مر٢مد: إ٫َِمْقِف َأْد٢ُمق َوإ٫َِمْقِف َمَآِب[

ًُ َو٢ِمـَْدُه أُ قاؿ تعالى:  المحي، اإلثبات -ِّ مُّ ا٫مؽِتَوِب[ ]َيْؿُحقا اهللُ َمو َيَشوُء َوُيْثبِ

   {28}ا٫مر٢مد:
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 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:

ف كػاف ذلػؾ رائعػان فػي العػرض،  إف ىذه المقاببلت كاألضداد ليست فقط لمتحسيف الببلغي، كا 
لكنػػو فػػػي الحقيقػػ  مػػػع االسػػتمتاع بالجمػػػاؿ المغػػكم االنتفػػػاع العممػػي فػػػي االختيػػار بػػػيف المػػنيج القػػػكيـ 

 .(ُ)كج  كاألىكاء المع

ُِؿ اُِلْسـَك كعرض األضداد إلثارة العقؿ كاتخاذ القرار كفقان لآلي :  ـَ اْٞمَتَجوُٓمقا ٫مَِرُّبِّ ِذي ]٫مِؾا

٨ْمَتَدْوا ٓمِِف ُأو٫َمئَِؽ  َٓ ْؿ َمو ِِم إَْرِض َْجِقًعو َوِمْثَؾُف َمَعُف  ـَ ََلْ َيْسَتِجقُبقا ٫َمُف ٫َمْق َأنا ََلُ ْؿ ُٞمقُء اِِلَسوِب  َوا٫ماِذي َوَمْلَواُهْؿ  ََلُ

 . {07}ا٫مر٢مد: َٖمَفـاُؿ َوٓمِْئَس اٙمَِفوُد[

 رابعًا: ضرب األمثال:
]َمَثُؾ اجَلـاِي ا٫ماتِل ُو٢ِمَد : المىثىؿي لغ : الشيء الذم يضرب لشيء مثبلن فيجعؿ مثمو، قكلو تعالى

 .(ِ) { 24}ا٫مر٢مد:اٙمُتاُؼقَن[ 

الذم حكى فيو بحاؿ الذم قيؿ  المثؿ في األدب: قكؿ محكى سائر يقصد بو تشبيو حاؿ
 .(ّ)ألجمو 

 كتفسير األمثاؿ في القرآف عمى خمس  كجكه:

 األمثاؿ يعني األشباه. الوجو األول:

َب اهللُ َمَثًَل[ قكلو تعالى:  ، يعني كصؼ اهلل مثبلن يعني شبيان، كقاؿ  {13}إٓمراهقؿ:]ََضَ
 ، يعني شبييـ. {18}ا٫مػتح:]َذ٫مَِؽ َمَثُؾُفْؿ ِِم ا٫متاْقَراةِ[ تعالى: 

 األمثاؿ يعني السنف. الوجو الثاني:

ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ[ كذلؾ قكلو تعالى:  ـَ َ٘مَؾْقا ِم ، يعني مؤمني األمـ  {103}ا٫مبؼرة:]َوٙمَاو َيْلٔمُِؽْؿ َمَثُؾ ا٫ماِذي
 الخالي  مف سنف الببلء.

 األمثاؿ يعني العبر. الوجو الثالث:

٨َمَجَعْؾـَوُهْؿ َٞمَؾًػو َوَمَثًَل *  ْكَتَؼْؿـَو ِمـُْفْؿ ٨َمَل٧ْمَر٩ْمـَوُهْؿ َأْْجَِع٤مَ ]٨َمَؾَما َآَٞمُػقَكو اكذلؾ قكلو تعالى: 

 ] ـَ ٘مرف:٫مِْمَِ٘مِري  ، يعني عبرة لمف بعدكـ. {45-44}ا٫مزُّ
                                                             

 .( ُِْ، )( انظر: سكرة الكيؼ منيجيات في اإلصبلح كالتغييرُ)
 (.ُُٔ/ُُ( لساف العرب، )ِ)
-ىػُُْٖ، مؤسس  الرسال ، الطبع  الخامس  كالثبلثكف، (ِٖٓ)رآف، مناع القطاف، ( مباحث في عمـك القّ)

 ـ.ُٖٗٗ
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 األمثاؿ بمعنى العذاب. الوجو الرابع:

ـَ ١َمَؾُؿقا َأْكُػَسُفْؿ َؤَمبَ قكلو تعالى:  ـِ ا٫ماِذي ْٓمـَو ٫َمُؽُؿ ]َوَٞمَؽـُْتْؿ ِِم َمَسو٪مِ َ ٫َمُؽْؿ ٪َمْقَػ ٨َمَعْؾـَو ُِّبِْؿ َوََضَ ٤ما

 ، يعني كصفنا لكـ العذاب، عذاب األمـ الخالي . {34}إٓمراهقؿ:إَْمَثوَل[ 

 األمثاؿ يعني الذكر. الوجو الخامس:

ـَ ِِم ٩ُمُؾقُِّبِْؿ َمَرٌض َوا٫مَؽو٨مُِروَن َموَذا َأَراَد اهللُ ُِّبَ قكلو تعالى:  ٕمر:َذا َمَثًَل[ ]َو٫مَِقُؼقَل ا٫ماِذي ،  {20}اٙمدا
 .(ُ)يعني ذكرا 

 ضرب األمثاؿ مف األساليب المؤثرة في النفس البشري .

كفي الكتاب كالسن  مف األمثم  المضركب  ما فيو ببلغ لمناس، كقد بيف تعالى أف ىذه 
 األمثاؿ إنما ىي لمتذكر كالتفكر كالعظ  كالعمـ.

]٫َمُف منيا عمى سبيؿ المثاؿ في سكرة الرعد قكلو تعالى: كاألمثاؿ المذككرة في القرآف كثيرة، 

ْقِف إ٥َِم اٙمَو ٓا ٪َمَبوِٞمِط ٪َمػا ٍء إِ ْؿ ٓم٬َِمْ َٓ َيْسَتِجقُبقَن ََلُ ـْ ُدوكِِف  ـَ َيْد٢ُمقَن ِم ِف هههِء ٫مَِقْبُؾَغ ٨َموُه َوَمو ُهَق ٓمَِبو٫مِغِ َد٢ْمَقُة اَِلؼِّ َوا٫ماِذي

ٓا  ـَ إِ  .{ 03}ا٫مر٢مد: ِِم َوََلٍل[ َوَمو ُد٢َموُء ا٫مَؽو٨مِِري

او ُيق٩مُِدوَن ٢مَ * قكلو تعالى:  ْقُؾ َزَٓمًدا َرآمًِقو َوِِم ًْ َأْودَِيٌي ٓمَِؼَدِرَهو ٨َموْٗمَتَؿَؾ ا٫مسا ََمِء َموًء ٨َمَسو٫َم ـَ ا٫مسا َؾْقِف ِِم ]َأْكَزَل ِم

ُب ا و َمو َيـَْػُع ا٫مـاوِر آْمتَِغوَء ِٗمْؾَقٍي َأْو َمَتوٍع َزَٓمٌد ِمْثُؾُف ٪َمَذ٫مَِؽ َيَّْضِ َٓمُد ٨َمَقْذَهُى ُٖمَػوًء َوَأما و ا٫مزا هللُ اَِلؼا َوا٫مَبو٠مَِؾ ٨َمَلما

ُب اهللُ إَْمَثوَل[  ٌُ ِِم إَْرِض ٪َمَذ٫مَِؽ َيَّْضِ  . {06}ا٫مر٢مد:ا٫مـاوَس ٨َمَقْؿُؽ

َ * قكلو تعالى:  تَِفو إََّْن ـْ ََتْ ِري ِم ـَ ]َمَثُؾ اجَلـاِي ا٫ماتِل ُو٢ِمَد اٙمُتاُؼقَن ََتْ وُر ُأ٪ُمُؾَفو َدائٌِؿ َو١مِؾَُّفو ٔمِْؾَؽ ٢ُمْؼَبك ا٫ماِذي

ـَ ا٫مـاوُر[  َؼْقا َو٢ُمْؼَبك ا٫مَؽو٨مِِري  . {24}ا٫مر٢مد:أما
 ومن األمثمة في السنة النبوية:

ِىن في حدود اهلل، والواقع فييا، مثل قوم استيموا سفينة، : )قاؿ رسكؿ اهلل  مثل الُمد 
بعضيم في أعالىا، وكان الذي في أسفميا يمرون بالماء عمى فصار بعضيم في أسفميا وصار 

الذين في أعالىا فتأذوا بو، فأخذ فأسًا فجعل ينقر أسفل السفينة فأتوه فقالوا: مالك، قال تأذيتم 
ن تركوه أىمكوه وأىمكوا  وا أنفسيم، وا  بي والبد لي من الماء، فإن أخذوا عمى يديو أنجوه ونجَّ

 .(ِ)( أنفسيم

                                                             

( انظر: التصاريؼ لتفسير القرآف مما اشتيت أسمائو كتصرفت معانيو، يحيى بف سبلـ اإلفريقي القيركاني، ُ)
 .ُٕٗٗ(، حققو ىند شمبي، الشرك  التكنسي  لمتكزيع ِْٓ/ُ)

 .( ِٖٔٔ) (، حُُٖ/ّباب القرع  في المشكبلت، )لشيادات، كتاب ا( صحيح البخارم، ِ)
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 مثاؿ في القرآف إلى ثبلث  أنكاع:كتنقسـ األ

كىي ما صرح فييا بمفظ المثؿ، أك ما يدؿ عمى التشبيو كىي كثيرة في  األمثال المصرحة: -ُ
 القرآف نكرد منيا ما يأتي:

َٓ َيْرِٖمُعقنَ قكلو تعالى:   ََمِء ٨مِقِف ١ُمُؾََمٌت َوَر٢ْمٌد وَ *  ]ُصؿٌّ ُٓمْؽٌؿ ٢ُمْؿٌل ٨َمُفْؿ  ـَ ا٫مسا َٓمْرٌق َأْو ٪َمَصقٍِّى ِم

 ] ـَ قٌط ٓمِو٫مَؽو٨مِِري َقا٢ِمِؼ َٗمَذَر اٙمَْقِت َواهللُ َُمِ ـَ ا٫مصا َعُؾقَن َأَصوٓمَِعُفْؿ ِِم َآَذاَِّنِْؿ ِم  . {08-07}ا٫مبؼرة:َُيْ

   ىي التي لـ يصرح فييا بمفظ التمثيؿ، كلكنيا تدؿ عمى معاف رائع  في األمثال الكامنة:  -ِ
 إيجاز.

َٓ ٓمِؽْ قكلو تعالى:   َٓ ٨َموِرٌض َو َعْؾ َيَدَك قكلو تعالى: ، ك  {57}ا٫مبؼرة:ٌر ٢َمَقاٌن َٓم٤ْمَ َذ٫مَِؽ[ ] َٓ ََتْ ]َو

َٓ َٔمْبُسْطَفو ٪ُمؾا ا٫مَبْسِط ٨َمَتْؼُعَد َمُؾقًمو ََمُْسقًرا[   .{ 18}اإلهاء:َمْغُؾق٫َمًي إ٥َِم ٢ُمـُِؼَؽ َو

ت جاري  كىي جمؿ أرسمت إرساالن مف غير تصريح بمفظ التشبيو، فيي آيا األمثال المرسمة: -ّ
 مجرل األمثاؿ، كمف أمثم  ذلؾ ما يأتي:

ْبُح ٓمَِؼِريٍى[ قكلو تعالى:  ٓا قكلو تعالى: ، ك  {70}هقد:]َأ٫َمْقَس ا٫مصُّ ]َهْؾ َٖمَزاُء اإِلْٗمَسوِن إِ

َحـ:اإِلْٗمَسوُن[   . (ُ) {51}ا٫مرا

يمؿ،  ال شؾ أف إيراد المثؿ أثناء الكبلـ بيف فترة كأخرل يريح المستمع كيجعمو يتابع كال
فاألمثاؿ تبرز المعقكؿ في صكرة المحسكس الذم يممسو الناس، فيتقبمو العقؿ ألف المعاني المعقكل  
ال تستقر في الذىف إال إذا صيغت في صكرة حسي  قريب  الفيـ، كما ضرب اهلل مثبلن لحاؿ المنفؽ 

٪َمَؿَثِؾ َصْػَقاٍن ٢َمَؾْقِف  ]٨َمَؿَثُؾفُ رياء، حيث ال يحصؿ عمى إنفاقو عمى شيء مف الثكاب، فقاؿ تعالى: 

او ٪َمَسُبقا[  ٍء ِِم َٓ َيْؼِدُروَن ٢َمَٚم َرْ ٪َمُف َصْؾًدا  ، كما تكشؼ األمثاؿ عف  {153}ا٫مبؼرة:ُٔمَراٌب ٨َمَلَصوَٓمُف َوآمٌِؾ ٨َمَٝمَ
َٓ َيُؼقُمقَن إِ الحقائؽ، كتعرض الغائب في معرض الحاضر، كقكلو تعالى:  َٓمو  ـَ َيْل٪ُمُؾقَن ا٫مرِّ ٓا ٪َمََم ]ا٫ماِذي

] ـَ اٙمَسِّ ْقَطوُن ِم  .{164}ا٫مبؼرة: َيُؼقُم ا٫ماِذي َيَتَخباُطُف ا٫مشا

كيضرب المثؿ لمترغيب في الممثؿ حيث يككف الممثؿ بو مما ترغب فيو النفكس فقاؿ 
ًْ َٞم تعالى:  ٍي َأْكَبَت ْؿ ِِم َٞمبِقِؾ اهللِ ٪َمَؿَثِؾ َٗمبا ـِْػُؼقَن َأْمَقاََلُ ـَ ُي ْبَع َٞمـَوٓمَِؾ ِِم ٪ُمؾِّ ُٞمـُْبَؾٍي ِمَئُي َٗمباٍي َواهللُ ]َمَثُؾ ا٫ماِذي

ـْ َيَشوُء َواهللُ َواِٞمٌع ٢َمؾِقٌؿ[  َِ كيضرب المثؿ لمتنفير حيث يككف الممثؿ بو مما  ،{150}ا٫مبؼرة:ُيَضو٢ِمُػ ٙم

                                                             

، (ُْ/ْكؼ سعيد، )ؤ انظر: اإلتقاف في عمـك القرآف، جبلؿ الديف السيكطي، حقؽ أصكلو طو عبد الر  (ُ)
 ،.(ِِٔ)مباحث في عمـك القرآف، ك 
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َٓ َيْغَتْى َٓمْعُضُؽْؿ َٓمْعًضو َأَُيِىُّ : تكرىو النفكس، كقكلو تعالى في النيي عف الغيب  َأَٗمُد٪ُمْؿ َأْن َيْل٪ُمَؾ  ]َو

َؿ َأِ٘مقِف َمْقًتو ٨َمَؽِرْهُتُؿقُه[  .{01}اِلجرات: َِلْ

]َذ٫مَِؽ َمَثُؾُفْؿ ِِم ا٫متاْقَراةِ َوَمَثُؾُفْؿ ِِم كيضرب المثؿ لمدح الممثؿ كقكلو تعالى في الصحاب : 

وَر[ اإِلْكِجقِؾ ٪َمَزْرٍع َأْ٘مَرَج َٟمْطَلُه ٨َمَآَزَرُه ٨َموْٞمَتْغَؾَظ ٨َموْٞمَتَقى  اَع ٫مَِقِغقَظ ُِّبُِؿ ا٫مُؽػا را ٢َمَٚم ُٞمق٩مِِف ُيْعِجُى ا٫مزُّ

 .{18}ا٫مػتح:

كيضرب المثؿ حيث يككف لمممثؿ بو صف  يستقبحيا الناس، كما ضرب اهلل مثبلن لحاؿ مف 
ِذي َآَٔمْقـَوُه ]َوأْمُؾ ٢َمَؾْقِفْؿ َكَبَل ا٫ما آتاه اهلل كتابو، فترؾ العمؿ بو، كانحدر في الدنايا منغمسان، فقاؿ تعالى: 

ـَ  ـَ ا٫مَغوِوي ْقَطوُن ٨َمَؽوَن ِم بََع  * َآَيؤمِـَو ٨َموْكَسَؾَخ ِمـَْفو ٨َمَلْٔمَبَعُف ا٫مشا َو٫َمْق ِٟمْئـَو ٫َمَر٨َمْعـَوُه ُِّبَو َو٫َمؽِـاُف َأْ٘مَؾَد إ٥َِم إَْرِض َوأما

ٌْ َأْو ٔمَ  ِؿْؾ ٢َمَؾْقِف َيْؾَف ُٓمقا ٓمَِآَيؤمِـَو ٨َمو٩ْمُصِص َهَقاُه ٨َمَؿَثُؾُف ٪َمَؿَثِؾ ا٫مَؽْؾِى إِْن ََتْ ـَ ٪َمذا ٌْ َذ٫مَِؽ َمَثُؾ ا٫مَؼْقِم ا٫ماِذي ٪ْمُف َيْؾَف ْٝمُ

ُروَن[  ُفْؿ َيَتَػؽا {065-064:}ا٢ٕمرافا٫مَؼَصَص ٫َمَعؾا
، كالعالمكف ىـ المقصكدكف بضرب األمثاؿ (ُ) 

و ٫مِؾـاوِس  ]َؤمِْؾَؽ القرآني  ألنيـ ىـ الذيف يعقمكنيا، كيفيمكف الغاي  منيا، قاؿ تعالى:  ُُّبَ إَْمَثوُل َكَّْضِ

ٓا ا٫مَعوٙمُِقَن[   . {32}ا٫معـؽبقت:َوَمو َيْعِؼُؾَفو إِ

أما الذيف يعطمكف أدكات المعرف  فييـ، كيضعكف األغشي  عمى أسماعيـ كأبصارىـ 
 .(ِ)كعقكليـ، فميسكا جديريف بأف يعقمكىا أك يفيمكا الغاي  منيا، أك يعممكا بيدييا 

 والتغيير في اآليات السابقة:منيج اإلصالح 
زال  الكسؿ كالخمكؿ الذم  إف الداعي  بحاج  إلى تحريؾ الشعكر كلفت انتباه المستمع، كا 
كثيران ما يعترم السامع، كخاص  إذا طاؿ الحديث، فإف الداعي  يجدر بو أف يربط حديثو ببعض 

مؿ الخيرات كاجتناب المنكرات، األمثاؿ المثيرة لمشعكر المحرك  لمكجداف، التي تدفع السامع إلى ع
كبيذا تساىـ األمثاؿ في تربي  اإلنساف عمى السمكؾ الخير كتيذيب نزعاتو الشريرة فتستقيـ حياة 

 األفراد كالمجتمعات كتسير األم  اإلسبلمي  في طريؽ الحضارة كالتقدـ.

التعقيب ك  كعمى المدرسيف استحضار األمثاؿ القرآني  في النشاطات المدرسي ، كمناقشتيا
           عمييا بأسمكب شيؽ، يقكم إرادة الخير عند الطبلب كيحقؽ عزميـ عمى تكجيو سمككيـ 

                                                             

 .( ِّٔ,ِْٔ)( انظر: مباحث في عمـك القرآف، ُ)
دمشؽ، -(، دار القمـََّ/ُسائميا، عبد الرحمف بف حسف الميداني، )( انظر: الحضارة اإلسبلمي  أسسيا كك ِ)

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖالطبع  األكلى 
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   بما تقتضيو أمثاؿ القرآف كالسن  النبكي ، فإيراد المثؿ ىك بمثاب  التجرب  في المعمؿ، نجد الطالب 
 لك نسيَّ كؿ شيء فإنو ال ينسى التجرب  التي أجريت في المعمؿ أمامو.

 اليداية بمشيئة اهلل:خامسًا: 
 .(ُ)معرف  الحؽ كالعمؿ بو  اليداية:

     إف أفضؿ ما يقدر اهلل لعبده كأجؿ ما يقسمو لو اليدل، كأعظـ ما يبتميو بو كيقدره 
     عميو الضبلؿ، ككؿ نعم  دكف نعم  اليدل ككؿ مصيب  دكف مصيب  الضبلؿ، كقد اتفقت 

    نزل  عمييـ عمى أنو سبحانو يضؿ مف يشاء كييدم رسؿ اهلل مف أكليـ إلى آخرىـ، ككتبو الم
 .(ِ)مف يشاء 

 ومراتب اليدى أربعة:* 

 المرتبة األولى: اليداية العامة.

كىي ىداي  إلزاـ الفطرة لما خمقت لو، فكؿ شيء في الككف مسخر لما خمؽ لو، كقد أعطى 
ـَو ا٫ماِذي ، قاؿ تعالى: اهلل كؿ مخمكؽ ىداي  يؤدم بيا رسالتو في الحياة، كيحقؽ ما خمؽ لو ]٩َموَل َرٓمُّ

ٍء َ٘مْؾَؼُف ُٕمؿا َهَدى[  . {41}٠مف: َأ٢ْمَطك ٪ُمؾا َرْ

كىذه اليداي  مشترك  بيف الحيكاف الناطؽ كاألعجـ، كبيف المؤمف كالكافر أعطى كؿ عضك 
كمراتب  شكمو كىيئتو، كأعطى كؿ مكجكد خمقو المختص بو، إلى جمب ما ينفعو كدفع ما يضره.

 .(ّ)ال يحصييا إلى ىك فتبارؾ اهلل رب العالميف  تو ىداي

 المرتبة الثانية: ىداية البيان والداللة.

نزاؿ القرآف يا اهلل كىي اليداي  التي جعم لمناس بدعائو إياىـ عمى ألسن  األنبياء، كا 
ًي ََيُْدوَن ٓمَِلْمِرَكو[كالمقصكد بقكلو تعالى:   . {62}إكبقوء: ]َوَٖمَعْؾـَوُهْؿ َأئِؿا

نزاؿ الكتب، فيذا  رساؿ الرسؿ، كا  اليدل بمعنى دعاء الخمؽ إلى ما ينفعيـ، كأمرىـ بذلؾ، كا 
و َٕمُؿقُد ٨َمَفَدْيـَوُهْؿ أيضان يشترؾ فيو جميع المكمفيف، سكاء آمنكا أك كفركا كما قاؿ تعالى:  ]َوَأما

                                                             

(، مكتب  ْٖٓ/ِ( جيكد الشيخ محمد الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ، عبد العزيز بف صالح الطكياف، )ُ)
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗالرياض السعكدي ، الطبع  األكلى  ،العبيكاف

 .( ُُْ)ميؿ، ( انظر: شفاء العِ)
 لبناف. ،(، دار الكتاب العربي، بيركتّٕ/ِ( انظر: بدائع الفكائد، ابف قيـ الجكزي ، )ّ)
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ؾً: ٨َموْٞمَتَحبُّقا ا٫مَعَؿك ٢َمَٚم اَُلَدى[ ًَ ُمـِْذٌر َو٫مُِؽؾِّ ٩َمْقٍم َهوٍد[ ]إِكا ، كقاؿ تعالى:  {06}٨مصِّ ،  {6}ا٫مر٢مد:ََم َأْك
 .(ُ)كىي أشرؼ األعماؿ ألنيا تقطع حج  العباد عمى اهلل 

 المرتبة الثالثة: ىداية التوفيق واإلليام.

ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ التكفيؽ الذم يختص بو مف اىتدل، كىك المعني بقكلو تعالى:  ]َوا٫ماِذي

ِد ٩َمْؾَبُف[ ، كقكلو تعالى:  {06ُهًدى[ }َمؿد: ـْ ٓمِوهللِ ََيْ ـْ ُيْمِم ، فاز بيا الذيف سعدكا،  {00}ا٫متغوٓمـ:]َوَم
ٌي َوُأو٫َمئَِؽ ُهُؿ اٙمُْفَتُدوَن[ فأكصمتيـ إلى الجن ، قاؿ تعالى:  ِْؿ َوَرَْحَ ـْ َرُّبِّ ]ُأو٫َمئَِؽ ٢َمَؾْقِفْؿ َصَؾَقاٌت ِم

ندما قبمكا ىداي  اإلرشاد كاستجابكا هلل كأثر ىذه اليداي  في ، كقد نالكا ىداي  التكفيؽ ع{ 046}ا٫مبؼرة:
 عقيدتيـ، أف اهلل أكرثيـ فرقانان في قمكبيـ يفرقكف بو الحؽ كالباطؿ.

ـْ : القدرة عمى ىداي  التكفيؽ، قكلو تعالى عف النبي  كقد نفى اهلل  َٓ َُتِْدي َم ]إِكاَؽ 

ـْ يَ  ـا اهللَ ََيِْدي َم
ًَ َو٫َمؽِ  .(ِ)  {45}ا٫مؼصص:َشوُء[ َأْٗمَبْب

 المرتبة الرابعة: اليداية في اآلخرة إلى الجنة والنار.

ـَ ١َمَؾُؿقا َوَأْزَواَٖمُفْؿ َوَمو ٪َموُكقا َيْعُبُدونَ قاؿ تعالى:  وا ا٫ماِذي ـْ ُدوِن اهللِ ٨َموْهُدوُهْؿ إ٥َِم *  ]اْٗم٦ُمُ ِم

اِط اجَلِحقِؿ[  ُْؿ  ]إِنا ، كقاؿ تعالى:  {12-٨11موت:وَ }ا٫مّص ِِصَ وِت ََيِْدَيِْؿ َرُّبُّ وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا ا٫ماِذي

تِِفُؿ إََّْنَوُر ِِم َٖمـاوِت ا٫مـاِعقِؿ[  ـْ ََتْ ِري ِم  {8}يقكس:ٓمِنِيََمَِّنِْؿ ََتْ
(ّ). 

]َوَيُؼقُل سكرة الرعد اشتممت عمى آيات حممت في طياتيا مراتب اليداي ، قاؿ تعالى: 

ـَ ٪َمَػُروا ٫مَ  ًَ ُمـِْذٌر َو٫مُِؽؾِّ ٩َمْقٍم َهودٍ[ ا٫ماِذي ََم َأْك ِف إِكا ـْ َرٓمِّ َٓ ُأْكِزَل ٢َمَؾْقِف َآَيٌي ِم ]َوَيُؼقُل  قاؿ تعالى: ،{6}ا٫مر٢مد:ْق

ـْ  ـْ َيَشوُء َوََيِْدي إ٫َِمْقِف َم ِف ٩ُمْؾ إِنا اهللَ ُيِضؾُّ َم ـْ َرٓمِّ َٓ ُأْكِزَل ٢َمَؾْقِف َآَيٌي ِم ـَ ٪َمَػُروا ٫َمْق ، قاؿ  {16}ا٫مر٢مد:َكوَب[  أَ ا٫ماِذي
ـَ ٪َمَػُروا ُٔمِصق... ] تعالى: َٓ َيَزاُل ا٫ماِذي َدى ا٫مـاوَس َْجِقًعو َو ـَ َآَمـُقا َأْن ٫َمْق َيَشوُء اهللُ ََلَ ُبُفْؿ ٓمََِم َأ٨َمَؾْؿ َيْقَئِس ا٫ماِذي

ـْ َداِرِهْؿ َٗمتاك َيْلَِتَ َو٢ْمُد اهللِ ؾُّ ٩َمِريبًو ِم ؾُِػ اٙمِقَعوَد[ َصـَُعقا ٩َموِر٢َمٌي َأْو ََتُ َٓ ُُيْ ، قاؿ تعالى:  {20}ا٫مر٢مد: إِنا اهللَ 
ُئقَكُف ٓمََِم  قُهْؿ َأْم ُٔمـَبِّ ٪َموَء ٩ُمْؾ َٞمؿُّ ًْ َوَٖمَعُؾقا هلِل ُذَ ـْ ُهَق ٩َموئٌِؿ ٢َمَٚم ٪ُمؾِّ َكْػٍس ٓمََِم ٪َمَسَب َٓ َيْعَؾُؿ ِِم إَْرِض َأْم ]َأ٨َمَؿ

ـَ  ـَ ا٫مَؼْقِل َٓمْؾ ُزيِّ ـْ َهودٍ[  ٓمَِظوِهٍر ِم ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ ٨َمََم ٫َمُف ِم بِقِؾ َوَم ـِ ا٫مسا وا ٢َم ـَ ٪َمَػُروا َمْؽُرُهْؿ َوُصدُّ ِذي ٫مِؾا

 . {22}ا٫مر٢مد:

                                                             

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٖ(، دار الكتب العممي ، الطبع  األكلى، َُُ/ُ( انظر: الفتاكم الكبرل، البف تيمي ، )ُ)
دار القمـ لمتراث القاىرة، الطبع  (، ّٗ/ُ( انظر: منيج القرآف في القضاء كالقدر، محمكد محمد غريب، )ِ)

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗالثاني ، 
 .( ُٕٗ)( انظر: شفاء العميؿ، ّ)
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مف النعيـ الذم ال يدركو إال الفطناء: نظر المسمـ إلى الكافر، كتذكرُّ نعم  اهلل في اليداي  
   ذا الكافر في كفره بربو كتمرده عميو، لـ يقدِّر لؾ أف تككف كي إلى ديف اإلسبلـ، كأف اهلل 

لحاده في آياتو، كتكذيبو لرسمو ككتبو، كعصيانو أكامره، ثـ تذكرَّ أنت أنؾ مسمـ مكحد تؤمف     كا 
باهلل كرسكلو كاليكـ اآلخر، كتؤدم الفرائض كلك عمى تقصير، فإف ىذا في حد ذاتو نعم  ال تقدَّر 

ـْ ٪َموَن ُمْمِمـًوبثمف، قاؿ تعالى:  َٓ َيْسَتُقوَن[  ]َأ٨َمَؿ ـْ ٪َموَن ٨َموِٞمًؼو     ، يعرفنا القرآف  {07}ا٫مسجدة:٪َمَؿ
في كؿ طرف  عيف كينبينا عمى ضركرة الحذر مف  بأنفسنا كمدل ضعفيا الذاتي كالمطمؽ هلل 

الشيطاف، كأف كؿ ما يقع في ممؾ اهلل تعالى ىك بعممو كبإرادتو، كقدرتو، كأف اليداي  إلى الحؽ 
 تعالى، يحققو لمف يشاء مف عباده كفؽ عدؿ اهلل كرحمتو، كأف التعرؼ عمى كالخير قدر مف اهلل

 الخالؽ مف أىـ جكانب اليداي .

ييدم مف يشاء، كيضؿ مف يشاء، كىذا بقضاء اهلل كقدره، بعد أف يبيف ليـ طريؽ  اهلل 
 اليدل، كيمنحيـ القدرة الكافي  التي تمكنيـ مف السير عمييا.

مى طمب اليداي  كيقبؿ عمييا فإف اهلل ييسره لميسرل، كيضؿ ييدم مف يحرص ع اهلل 
    مف يشاء بسبب إعراضو عف طمب اليداي  كالخير فيضمو اهلل عقكب  لو عمى إعراضو كعدـ 

ـْ أ٢َْمَطك َوأماَؼكرغبتو في الخير، كيكضح ذلؾ قكلو تعالى:  و َم َق ٓمِوُِلْسـَك * ]٨َمَلما ُه  * َوَصدا ُ ٨َمَسـَُقنِّ

و ، فصار السبب مف العبد كالقدر مف جي  اهلل سبحانو، كقكلو تعالى: {6-4:}ا٫مؾقؾ ى[٫مِْؾُقْنَ  ]َوَأما

ـْ َٓمِخَؾ َواْٞمَتْغـَك َب ٓمِوُِلْسـَك * َم ى[ * َو٪َمذا ُه ٫مِْؾُعْنَ ُ ، فصار السبب مف العبد، {01-7:}ا٫مؾقؾ ٨َمَسـَُقنِّ
كحسف تدبيره ليـ، فالكاقع أف اليداي  ، كىذا مف عدؿ اهلل في عباده (ُ)كالقدر مف اهلل عقكب  لو 

 .(ِ)كاإلضبلؿ نتائج لمقدمات كمسببات 

       إف العبد إذا أقبؿ عمى اهلل كطمب منو اليداي  كرجاه، فإف اهلل تبارؾ كتعالى ييديو 
ـَ َٖموَهُدوا ٨مِقـَو ٫َمـَْفِدَيـاُفْؿ ُٞمُبَؾـَو َوإِنا اهللَ ٙمََ كال يخيبو، قاؿ تعالى:   . {58}ا٫معـؽبقت:َع اٙمُْحِسـ٤َِم[ ]َوا٫ماِذي

يا عبادي إن حرمت الظمم عمى فيما ركل عف اهلل تبارؾ كتعالى أنو قاؿ: ) عف النبي 
   نفسي، وجعمتو بينكم محرمًا، فال تظالموا يا عبادي كمكم ضال إال من ىديتو، فاستيدوني 

عبادي كمكم عاٍر، إال من أىدكم، يا عبادي كمكم جائع إال من أطعمتو، فاستطعموني أطعمكم، يا 
 .(ّ)( كسوتو، فاستكسوني أكسكم ...

                                                             

 (.ّّْ/ُ( انظر: أثر اإليماف في تحصيف األم  اإلسبلمي  ضد األفكار اليدام ، )ُ)
الرياض، الطبع   ،(، مكتب  الرشدّٓٓ/ُ( مباحث العقيدة في سكرة الزمر، ناصر بف عمي حسف الشيخ، )ِ)

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓاألكلى، 
 .(ِٕٕٓ)، ح (ُْٗٗ/ْ)باب تحريـ الظمـ، كتاب البر كالصم  كاآلداب، مسمـ،  ( صحيحّ)
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، ككؿ عباده ضالكف، إال مف ىدل اهلل، كمفَّ عميو كتفضؿ باليداي ، كمف  كؿ خمؽ اهلل 
ىدايتو ليـ أنو خمقيـ عمى الفطرة القكيم ، كأنو أرسؿ إلييـ الرسؿ، كأنو أنزؿ عمييـ الكتب، كأنو 

إف مف أشد أنكاع افتقار العبد إلى ربو افتقار اليداي ، كلذلؾ قدمت  أعطاىـ العقكؿ ليفكركا بيا،
اليداي  عمى الطعاـ، كعمى الكساء، اهلل يبيف لئلنساف طريؽ الخير مف طريؽ الشر، فمف كفقو اهلل 
ـر تكفيؽ اهلل تبارؾ كتعالى لميدل كلبلىتداء إلى  تبارؾ لميدل فبل مضؿ لو، كلكف مف خذلو اهلل، كحي

 لقكيـ، كركنو اهلل إلى نفسو كعقمو كرأيو كتدبيره، فقد خاب كىمؾ.الطريؽ ا

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
ما عمينا إال أف نطمب اليداي  آناء الميؿ، كأطراؼ النيار، فعباد اهلل المؤمنكف المصمكف، 

صبلتيـ، فريض  كانت بعدد ركعات  -عمى األقؿ  –العابدكف، يطمبكف اليداي  مف اهلل في كؿ يكـ 
اَط  أـ نافم ، كيعمنكف أنيـ إف لـ ييدىـ اهلل تبارؾ كتعالى فقد ضمكا، قاؿ تعالى: َ ]اْهِدَكو ا٫م٭مِّ

و٫م٤َِّم[ * اٙمُْسَتِؼقؿَ  َٓ ا٫مضا ًَ ٢َمَؾْقِفْؿ ٧َمْٛمِ اٙمَْغُضقِب ٢َمَؾْقِفْؿ َو ـَ َأْكَعْؿ اَط ا٫ماِذي ، إف العبد {5-4:}ا٫مػوَتي ِِصَ
ـَ اْهَتَدْوا يدعك اهلل ليؿ نيار أف يثبتو ليستمر عمى ىذه اليداي ، قاؿ تعالى:  بحاج  إلى أف ]َوا٫ماِذي

 . {06}َمؿد:َزاَدُهْؿ ُهًدى َوَآَٔموُهْؿ َٔمْؼَقاُهْؿ[ 

حتى كلك كاف أتقى الناس، ألف اإليماف قابؿ لمزيادة كالنقصاف، كالذم ييعرض عف اليداي ، 
قاؿ تعالى:    اهلل عمى قمبو، كيجعؿ الشيطاف يستحكذ عميو،  كال يحرص عمييا، كال يريدىا، يطبع

َٓ ََيِْدي ا٫مَؼْقَم ا٫مَػوِٞمِؼ٤َم[  ...] ػ:٨َمَؾَما َزا٧ُمقا َأَزاَغ اهللُ ٩ُمُؾقَُّبُْؿ َواهللُ   . {4}ا٫مصا

في طمب اليداي ، لـ يقؼ أثره عند ىذه األم  كما أصابيا مف  بعض المسمميفلما تياكف 
ف، كتمزيؽ عمى يد أعدائيا، بؿ تعداه إلى البشري  بأجمعيا التي فقدت ضعؼ، كتخمؼ، كىكا

اليداي  الرباني ، التي كانت ممثم  في ىذه األم ، فراحت البشري  مف جراء ذلؾ تتخبط في 
        الظممات، كتقكدىا الشياطيف إلى مياك كمزالؽ ال مثيؿ ليا في التاريخ البشرم كمو في شناعتيا 

 .كبشاع  آثارىا

فعمى أبناء األم ، كخاص  المصمحكف منيـ، أف يقكمكا بتبميغ ىذه الرسال  البشري  جمعاء، 
ف يحسنكا الببلغ حتى ينقذكا كؿ مف بداخمو خير كشكؽ إلى اليداي ، كفي نفس الكقت يقيمكف  كا 

 قامكا بالشيادة عمى الناس. الحج  عمى المجرميف المعانديف، فإذا ما كقفكا أما اهلل 

   ف يريد اليداي  التمسيا تجدىا، فإف اليداي  ال تتعمؽ بنسب، كال بمنصب، كال بماؿ، فيا م
كال بجاه، كلكف اهلل ينظر إلى قمكب العباد، فإذا رأل قمبان يستحؽ اليداي  أعطاه، كأكاله كاجتباه،       

 بأف يبمغؾ مرادؾ. ثـ ترجـ ىذه الرغب  في صكرة دعاء كطمب مف اهلل 
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 ابع: منيجيات اإلصالح والتغيير السياسي في سورة الرعد:المطمب الر 
 مصير الدعوات:

يضرب اهلل مثبلن لمحؽ كالباطؿ، لمدعكة الباقي  كالدعكة الذاىب  مع الريح، لمحؽ اليادئ  
كالباطؿ المنتفخ، صراع بيف حؽ يغالب ليظير، كيظفر، كليبسط في األرض عدلو كنكره كخيره 

كجكده غير المشركع، كمبطميف يصارعكف الحؽ المبيف ليحافظكا عمى الكثير، كباطؿ يدافع عف 
 مكاسب ظالم  .

ْقِف إ٥َِم * قاؿ تعالى:  ٓا ٪َمَبوِٞمِط ٪َمػا ٍء إِ ْؿ ٓم٬َِمْ َٓ َيْسَتِجقُبقَن ََلُ ـْ ُدوكِِف  ـَ َيْد٢ُمقَن ِم اٙمَوِء  ]٫َمُف َد٢ْمَقُة اَِلؼِّ َوا٫ماِذي

ٓا ِِم َوََلٍل[ ٫مَِقْبُؾَغ ٨َموُه َوَمو ُهَق ٓمَِبو٫مِ  ـَ إِ  . {03}ا٫مر٢مد:ِغِف َوَمو ُد٢َموُء ا٫مَؽو٨مِِري

َْكُػِس * قاؿ تعالى:  ِٕ َٓ َيْؿؾُِؽقَن  ـْ ُدوكِِف َأْو٫مَِقوَء  ْذُٔمْؿ ِم َ ََمَواِت َوإَْرِض ٩ُمِؾ اهللُ ٩ُمْؾ َأ٨َموَتا ـْ َربُّ ا٫مسا ِفْؿ ]٩ُمْؾ َم

ا ٩ُمْؾ َهْؾ َيْسَتِقي ا٢َٕمْ  َٓ ََضًّ ٪َموَء َ٘مَؾُؼقا َكْػًعو َو َؿك َوا٫مَبِصُٛم َأْم َهْؾ َٔمْسَتِقي ا٫مظُُّؾََمُت َوا٫مـُّقُر َأْم َٖمَعُؾقا هللِ ُذَ

ورُ  ٍء َوُهَق ا٫مَقاِٗمُد ا٫مَؼفا ًْ َأْودَِيٌي *  ٪َمَخْؾِؼِف ٨َمَتَشوَٓمَف اخَلْؾُؼ ٢َمَؾْقِفْؿ ٩ُمِؾ اهللُ َ٘مو٫مُِؼ ٪ُمؾِّ َرْ ََمِء َموًء ٨َمَسو٫َم ـَ ا٫مسا َأْكَزَل ِم

او ُيق٩مُِدوَن ٢َمَؾْقِف ِِم ا٫مـاوِر آْمتَِغوَء ِٗمْؾَقٍي َأْو َمتَوٍع زَ ٓمِ  ْقُؾ َزَٓمًدا َرآمًِقو َوِِم ُب اهلُل َؼَدِرَهو ٨َموْٗمَتَؿَؾ ا٫مسا َٓمٌد ِمْثُؾُف ٪َمَذ٫مَِؽ َيَّْضِ

و َمو َيـَْػُع ا٫مـاوَس ٨مَ  َٓمُد ٨َمَقْذَهُى ُٖمَػوًء َوَأما و ا٫مزا ُب اهللُ إَْمَثوَل[ اَِلؼا َوا٫مَبو٠مَِؾ ٨َمَلما ٌُ ِِم إَْرِض ٪َمَذ٫مَِؽ َيَّْضِ قَْؿُؽ

 . {06-05 }ا٫مر٢مد:

شديد المحاؿ لو دعكة الحؽ، أما غيره فدعكتو باطم ، كالذيف يدعكف مف دكف اهلل  اهلل  
يدعكف مف ال يممؾ شيئان، كمف يبسط كفيو ليصؿ إلى الماء، ليبمغ فاه كما ىك ببالغو، ألف الماء 

 يستطيع أف يصؿ إلى فيو.بعيد، ال 

كما يضرب اهلل مثبلن لمحؽ كالباطؿ، بالماء الذم ينزؿ مف السماء فتسيؿ بو األكدي ، كىك  
يمـ في طريقو غثاء، فيطفك عمى كجيو في صكرة الزبد حتى ليحجب الزبد الماء في بعض 

اكف ىادئ ... األحياف، ىذا الزبد نافش راف منتفخ، كلكنو بعد غثاء، كالماء مف تحتو سارب س
كلكنو ىك الماء الذم يحمؿ الخير كالحياة، ككذلؾ يقع في المعادف التي تذاب لتصاغ منيا حمي  

 كالذىب كالفض .

مصائر الدعكات كاالعتقادات، كمصائر األعماؿ كاألقكاؿ، كالحؽ  كذلؾ يقرر اهلل  
 . (ُ)كالباطؿ، كالباقي كالزائؿ 

 
                                                             

 ( .َِْٓ/ْ( انظر: في ظبلؿ القرآف، )ُ)
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 ف في ثبلث:كبعد: فتفاى  الباطؿ كالزبد تمتقيا 

 أف كبلن منيما  ظاىرة عارض  ضائع  األصؿ كالنسب . األولى:

 أف كبلن منيما ال نفع لو كال ثمرة ينتيي إلييا. الثانية:

 . (ُ)أف كبلن منيما سريع التحكؿ كالزكاؿ، ال استقرار لو كال دكاـ  الثالثة:

كجد اإلنساف في ىذه ع بيف الحؽ كالباطؿ قد كقعت منذ فجر التاريخ، كمنذ أف اصر إف ال 
 الحياة.

كقد قص القرآف عمينا كثيران مف القصص التي تبيف أف العاقب  لمحؽ، كأف الباطؿ ميما  
 تطاكؿ كبغى، فإنو إلى زكاؿ ال بد صائر، نستحضر في ىذا المقاـ مثاؿ:

لى طريؽ اهلل المستقيـ، كبيف فرعكف الطاغي  الصراع بيف مكسى   الداعي إلى الحؽ، كا 
ي[ : حكاي  عنو جبر، كالمدعي لنفسو األلكىي  كالربكبي ، قاؿ تعالىكالمت ـْ إ٫َِمٍف ٧َمْٛمِ ًُ ٫َمُؽْؿ ِم ]َمو ٢َمؾِْؿ

 .{ 27}ا٫مؼصص:

الحؽ كالباطؿ،  علقد تحدث القرآف في سكر عديدة عف صراع مكسى كفرعكف، بؿ صرا 
ئي  كانت لمحؽ عمى كلئف كاف فرعكف قد كسب بعض الجكالت في ىذا الصراع، إال أف الجكل  النيا

الباطؿ، كلئليماف عمى الكفر، كقد عبر القرآف عف ىذه النتيج  في أكثر مف آي ، كبأساليب متنكع  
 مقرران حقيق  انتصار مكسى عمى فرعكف.

[ ٨َمُغؾُِبقا ُهـَو٫مَِؽ َواْكَؼَؾُبقا َصو٧مِ *  ]٨َمَق٩َمَع اَِلؼُّ َوَٓمَطَؾ َمو ٪َموُكقا َيْعَؿُؾقنَ مف ذلؾ قكلو تعالى:   ـَ ِري

ـَ ٪َموُكقا ُيْسَتْضَعُػقَن َمَشوِرَق إَْرِض َوَمَغوِرَُّبَو كقكلو تعالى:  ، {008-007 }ا٢ٕمراف: ]َوَأْوَرْٕمـَو ا٫مَؼْقَم ا٫ماِذي

ْرَكو َمو ٪مَ  وا َوَدما ائِقَؾ ٓمََِم َصَٜمُ ًْ ٪َمؾَِؿُي َرٓمَِّؽ اُِلْسـَك ٢َمَٚم َٓمـِل إِْهَ ا وَن َيْصـَُع ٨مِْر٢َمْقُن َو٩َمْقُمُف ا٫ماتِل َٓموَر٪ْمـَو ٨مِقَفو َوََت

 . {026}ا٢ٕمراف:َوَمو ٪َموُكقا َيْعِرُٟمقَن[ 

        إف أمامنا قاعدة رباني  راسخ ، أنو كمما ظير الحؽ خنس الباطؿ كاختفى كىرب،  
 . {70}اإلهاء:]َو٩ُمْؾ َٖموَء اَِلؼُّ َوَزَهَؼ ا٫مَبو٠مُِؾ إِنا ا٫مبَو٠مَِؾ ٪َموَن َزُهق٩ًمو[ : قاؿ اهلل 

   إف تاريخان طكيبلن مف الكثني  في جزيرة العرب، كمف الشرؾ كمف عبادة األكثاف، حيث  
كاف العرب يعتبركف الصنـ ىك إلييـ كمعبكدىـ، كمع ذلؾ في ىذا التاريخ الطكيؿ العريض كمو 

  مك  فاتحان، فتياكت األصناـ، ككاف ذلؾ إيذانان بأف  مسح في غداة كاحدة حينما دخؿ النبي 

                                                             

، (ّٖ)( تذكرة الدعاة، البيي الخكلي، ُ)  ـ .ُٗٔٗ الطبع  األكلى، دار البشير لمثقاف  كالعمـك
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باطؿ زائؿ ميما ضربت حكلو الطبكؿ، كرفعت حكلو األعبلـ، كجندت لو الجنكد، فإف بناء بنياف ال
الباطؿ مبني عمى شفا جرؼ ىار، فانيار بو في نار جينـ، فمتى ظير الحؽ اختفى الباطؿ، كمتى 
ف ديف اهلل منصكر بقكة  عمت كمم  التكحيد اندحر الشرؾ، ألف كمم  اهلل ال يقؼ في كجييا أحد، كا 

 ؽ الذم يحممو، كمنصكر بأف اهلل معو.الح

يماننا بجدارة ىذا الديف لقيادة البشري  في ازدياد   اعتزازنا باإلسبلـ يشتد يكمان بعد يكـ ... كا 
مستمر ... كفشؿ االتجاىات الزمني  كالقيادات السياسي  في تكفير السعادة كاالستقرار لئلنساني  

 ؿ ليذا الديف.المعذب  يؤكد عمى الزمف، كىك أف المستقب

لقد شيدت المنطق  العربي  خبلؿ القرف األخير محاكالت متبلحق  مف التجارب الفاشم  عمى  
 كؿ صعيد.
فعمى الصعيد السياسي: فشمت االتجاىات )القكمي ( في إقام  أم شكؿ مف أشكاؿ الكحدة  

ت ىذه االتجاىات أك االتحاد بيف قطريف اثنيف مف األقطار العربي ، كعمى الصعيد العسكرم تسبب
 –بطعف القضي  الفمسطيني  في الصميـ، كعمى الصعيد االقتصادم أخفقت النظريات المستكردة

في إيجاد مجتمع الكفاي  كالعدؿ، كتأميف االستقرار كالرفاه ليذا اإلنساف في   -رأسمالي  كاشتراكي  
 أي  بقع  مف بقاع العالـ.

ثقم  باألزمات كالتناقضات في كؿ مجاؿ، فالدكؿ التي تمارس )التطبيؽ الماركسي( م 
فمشكبلت التأميـ، كمشكبلت التمكيف، كمشكبلت حرب الطبقات كغيرىا أصبحت مف الظكاىر 

 البارزة في تمؾ المجتمعات.
كذلؾ الدكؿ التي تمارس تطبيؽ )النظاـ الحر( ىي األخرل غارق  في طكفاف مشاكميا  

 شكبلت التي ال حصر ليا كال عد.االجتماعي  كاالقتصادي ، كغير ذلؾ مف الم
لقد أصبح مسمَّمان بو أف ما تعاني منو البشري  مف معضبلت كمشكبلت ناشئ في األصؿ  

عف انحراؼ التصكر )العقيدم( لمككف كاإلنساف كالحياة، كبالتالي انعداـ الضكابط األخبلقي  لدل 
 اإلنساف.
ارىا كمعتقداتيا، كباجتياح الفمسفات كمف يكـ نكبت ىذه األم  بغزك الحضارات المادي  ألفك 

كالمبادئ الكضعي  لمفاىيميا كتصكراتيا، دىمتيا الخطكب كالفتف، كعمتيا المصائب كالمحف، فمـ 
 . (ُ)تعد تعرؼ طعـ السعادة كاالستقرار 

                                                             

   ، الطبع  العاشرة، مؤسس  الرسال ، (َّٔ)اإلسبلـ، فتحي يكف،  ( انظر: حركات كمذاىب في ميزافُ)
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُّْ
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كلئف رأل الحاضر مف البشري  إقصاء اإلسبلـ عف الحياة فما ذاؾ إال كما تكسؼ الشمس،  
ضطراب كالظمـ كالفساد بإقصائو لدليؿ ألكلي األبصار يميزكف بو صكاب ما كالذم حصؿ مف اال

 . (ُ)نقكؿ مف ككف اإلسبلـ جزئي  ال بد منيا في نظاـ الككف البديع يختؿ بدكنو 
 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:

رض       الصراع بيف الحؽ كالباطؿ، كالكفر كاإليماف سيظؿ قائمان ما بقيت السمكات كاأل 
   ال تيدأ معاركو، كال تخبك جذكتو، لكف ميما بمغت قكة الباطؿ كصكلتو، كميما كانت دكلتو 
ككثرتو، فإف العاقب  ستككف بإذف اهلل دائمان ألكلياء اهلل المتقيف كدعاتو المخمصيف الذيف يستمدكف 

 قكتيـ مف قكة اهلل، كيأخذكف أدلتيـ مف كتاب اهلل كسن  رسكلو.
  لباطؿ فميس ليـ إال الحجج الكاىي  التي ترتكز عمى ضركب مف الجيؿ أما دعاة ا 

 كاألكىاـ السخيف .
كلقد شاىدنا مف كاقعنا المعاصر، انتصار المقاكم  الفمسطيني  في حرب غزة عمى أعداء  

  إلى اهلل الييكد، كانتصار ثكرات الربيع العربي اإلسبلمي كالذم تمخض عنيا تقدـ اإلسبلمييف 
    ، بعد أف دفعكا القرآف الكريـ منياجان، كجعمكا شعارىـ: سكاء في تكنس كمصرسدة الحكـ 

 اإلسبلـ ىك الحؿ.
 اجتيد أف تككف مف أنصار الحؽ كأعكانو، كال تتأثر بالباطؿ كلك كثر أشياعو. 

                                                             

 ـ .ُْٗٗ-ىػُُْٓ، دبي، اإلمارات العربي  المتحدة، (ِٓ)( المنطمؽ، محمد أحمد الراشد، ُ)
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 ثانيالفصل ال

 إبراىيماإلصالح والتغيير في سورة 
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 المبحث األول
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 مطالب: ت كيشتمؿ عمى س 
 

 المطمب األول: اسم السورة وعدد آياتيا .
 .إبراىيم المطمب الثاني: نزول سورة 

 .إبراىيم : محور سورة ثالثالمطمب ال
 ومحورىا . سورة إبراىيم: المناسبة بين بعراالمطمب ال

 المطمب الخامس: المناسبة بين افتتاحية سورة إبراىيم وخاتمتيا .
    خاتمة سورة إبراىيم وفاتحة المطمب السادس: المناسبة بين 

 . سورة الحجر
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 المبحث األول
 إبراىيممدخل إلى سورة 

 
 المطمب األول: اسم السورة وعدد آياتيا:

مفسر سبب تسمي  سكرة إبراىيـ بيذا االسـ، كمنيـ الدكتكر كىب  الزحيمي ذكر أكثر مف  
عميو الصبلة  – سميت سكرة إبراىيـ الشتماليا عمى جزء مف قص  إبراىيـ أبي األنبياء"حيث يقكؿ: 

سماعيؿ، كأف إبراىيـ دعا أف يجنبو كبنيو عبادة  –كالسبلـ  يتعمؽ بحياتو في مك ، كصمتو بالعرب كا 
أف يجعمو ىك كأف يرزؽ زكجو كابنو إسماعيؿ المذيف أسكنيما في مك  مف الثمرات، ك األصناـ، 

 . (4) كذريتو مقيمي الصبلة"

 كلكف بعد التأمؿ في سكرة إبراىيـ، كالنظر في كبلـ د. كىب  الزحيمي تبيف لي اآلتي: 

اىيـ إف كبلـ د. كىب  الزحيمي غير مقنع، حيث قاؿ: إنيا اشتممت عمى جزء مف قص  إبر  
براىيـ بنيا البيت الحراـ. سماعيؿ، كأف إسماعيؿ كا   بما يتعمؽ بحياتو في مك ، كصمتو بالعرب كا 

نما الذم ذكرتو ىك إسكاف سي  نا إبراىيـ لزكجتو ىاجر كابنيا دفيذا الكبلـ لـ تذكره السكرة، كا 
ن ما الذم تعرض إسماعيؿ، في كادو قفرو غير ذم زرع، كلـ تتعرض السكرة لبناء البيت الحراـ، كا 

 لبناء البيت الحراـ ىما سكرتا البقرة كالحج.

بعد البحث في كتب التفسير، كجدت أنيا سميت بيذا االسـ، كال يعرؼ ليا غيره، كلـ يرد  
، كال في ليا في كتب التفسير اسـ آخر، كلـ أقؼ عمى إطبلؽ ىذا االسـ عمييا في كبلـ النبي 

 كبلـ أصحابو في خبر منقكؿ.

 . (0)ف عند أىؿ الككف  ك ف كخمساف عند المدنييف، كاثنتك د آياتيا أربع كخمسأما عد 

اختبلؼ عدد  –كالعياذ باهلل  –كيمحظ أف الخبلؼ ىنا في عدد اآليات ليس المقصكد بو  
نما ىك اختبلؼ الصحاب   في الكقؼ عمى رؤكس اآليات،  –رضكاف اهلل عمييـ  –آيات القرآف، كا 

 كؿ سكرة، فبل زيادة كال نقصاف .كتبقى اآليات كاحدة في 

                                                             

 ( .ُٕٗ/ُّ( التفسير المنير في العقيدة كالشريع  كالمنيج، )ُ)
 ( .ُٕٕ/ُّ( التحرير كالتنكير، )ِ)
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 المطمب الثاني: نزول سورة إبراىيم:
نزلت سكرة إبراىيـ بعد سكرة الشكرل، كقبؿ سكرة األنبياء، كقد عدت السبعيف في ترتيب  

 . (4)السكر في النزكؿ 
ـَ ]تعد سكرة إبراىيـ مف السكر المكي  إال آيتيف مف قكلو تعالى:   ٫ُمقا كِْعَؿَي اهللِ َأََلْ َٔمَر إ٥َِم ا٫ماِذي َٓمدا

، إلى قكلو تعالى:  {11-14 }إبراهوم: [َٖمَفـاَؿ َيْصَؾْقََّنَو َوٓمِْئَس ا٫مَؼَرارُ *  ٪ُمْػًرا َوَأَٗمؾُّقا ٩َمْقَمُفْؿ َداَر ا٫مَبَقارِ 
ـْ َٞمبِقؾِِف ٩ُمْؾ ََتَتاُعقا ٨َمنِنا َمِصَٛم٪ُمْؿ إ٥َِم ا٫مـا ] ، كنزلت بعد (0) {80}إبراهوم:[ ورِ َوَٖمَعُؾقا هللِ َأْكَداًدا ٫مُِقِضؾُّقا ٢َم

 . (3)سكرة نكح 
 

 ور سورة إبراىيم:االمطمب الثالث: مح
قرار التكحيد . -ُ  إثبات اصكؿ العقيدة مف اإليماف باهلل كبالرسؿ، كبالبعث كالجزاء، كا 

 الكعد كالكعيد، كعد المؤمنكف بالجناف، كتيديد الكفار بالعذاب الشديد . -ِ

   بياف ما حدث لمرسؿ السابقيف مع أقكاميـ، قكـ نكح كعاد كثمكد، كالذيف ب تسمي  الرسكؿ  -ّ
 مف بعدىـ .

ألىؿ مك  باألماف، كالرزؽ كتعمؽ القمكب بالبيت  بعد بناء البيت الحراـ دعكات إبراىيـ  -ْ
 الحراـ، كتكفيقو كذريتو إلقام  الصبلة، كطمبو المغفرة لو كلكالديو كلممؤمنيف .

 مم  الحؽ، ككمم  الباطؿ، بالشجرة الطيب ، كالشجرة الخبيث  .ضرب األمثاؿ لك -ٓ

 التذكير بأىكاؿ القيام ، كتيديد الظالميف، كبياف ألكاف عذابيـ . -ٔ

 . (1)بياف الحكم  مف تأخير العذاب ليكـ القيام  كىك ما ختمت بو السكرة  -ٕ

 المطمب الرابع: المناسبة بين اسم سورة إبراىيم ومحورىا:
َوإِْذ ٩َموَل إِْٓمَراِهقُؿ َربِّ اْٖمَعْؾ َهَذا ]: في قكلو  إضافتيا عمى سيدنا إبراىيـ سميت ب 

 . {85}إبراهوم:[ ا٫مَبَؾَد َآِمـًو َواْٖمـُْبـِل َوَٓمـِلا َأْن َكْعُبَد إَْصـَومَ 

                                                             

 ( .ُٕٕ/ُّير كالتنكير )( التحر ُ)
 ( .ِٗ/ّ( تفسير البغكم )ِ)
 ىػ .َُْٕ، الطبع  الثالث (، دار الكتاب العربي، بيركت، ّٕٓ/ِ( الكشاؼ، لمزمخشرم )ّ)
 ( .ُٗٗ/ُّ( انظر: التفسير المنير، لمزحيمي )ْ)
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األكاه الشاكر المنيب، أبك األنبياء، الذم أخمص نفسو هلل  "كذلؾ تخميدان لمآثر إبراىيـ  
الى، فاختاره اهلل تعالى لخمقو كجعؿ في ذريتو النبكة كالكتاب، كقد خصو اهلل بحماي  جانب تع

التكحيد، كاستجاب لتمؾ الدعكات الطيبات الطاىرات، حيف دعا بيا لنفسو كلذريتو بعد أف انتيى مف 
 . (4)بناء البيت العتيؽ" 

 يا:المطمب الخامس: المناسبة بين افتتاحية سورة إبراىيم وخاتمت
    نجد أنيا افتتحت بالحركؼ  –عميو الصبلة كالسبلـ  –بالنظر إلى سكرة إبراىيـ  

المقطع ، ثـ جاء بعدىا بياف كظيف  القرآف الكريـ، كىي إخراج الناس مف الظممات إلى النكر، ثـ 
عرضت ألمكر عديدة، كمختمف  مف ذكر لحاؿ الرسؿ مع أقكاميـ، بيف مصدؽ كمكذب ليؤالء 

اف جزاء كؿ فريؽ، كذكر مشاىد ألحكاؿ يكـ القيام ، كتبرؤ السادة كالكبراء مف الرسؿ، ثـ بي
رجاع المكـ عمييـ ... إلى غير ذلؾ مف عبر كعظات كأحكاـ  ؿ الشيطاف منيـ، كا  األتباع، كتنصُّ

 عديدة .

ا َأكاََم ُهَق إ٫َِمٌف َواِٗمٌد َهَذا َٓمََلٌغ ٫مِؾـاوِس َو٫مُِقـَْذُروا ٓمِِف َو٫مَِقْعَؾُؿق]ثـ اختتمت السكرة بقكلو تعالى:  

َر ُأو٫ُمق ا٫َْٕمَبوِب  ٪ما  . {51}إبراهوم:[ َو٫مَِقذا

ـَ ا٫مظُُّؾََمِت ]أكؿ ىذه السكرة مقركف بآخرىا، كمطابؽ ليا في المعنى، فأكليا   ٫مُِتْخِرَج ا٫مـاوَس ِم

كالتقكل، كمنعيـ  يدؿ عمى أف المقصكد مف إنزاؿ الكتاب إرشاد الخمؽ كميـ إلى الديف [إ٥َِم ا٫مـُّقرِ 
 مف الكفر كالمعصي  .

َر ُأو٫ُمق ا٫َْٕمَبوِب ]كآخر السكرة   ٪ما ذكر ىذه المكاعظ كالنصائح  –تعالى  –يدؿ عمى أنو  [َو٫مَِقذا
 . (0)لينتفع الخمؽ بيا، فيصيركا مؤمنيف مطيعيف، كيترككا الكفر كالمعصي  

 سورة الحجر: المطمب السادس: المناسبة بين خاتمة سورة إبراىيم وفاتحة
َوَٓمَرُزوا هللِ ا٫مَقاِٗمِد ]نجد أف خاتم  سكرة إبراىيـ كصفان ألحكاؿ الكفار يكـ القيام ، قاؿ تعالى:  -ُ

ورِ  ك٤َِم ِِم إَْصَػودِ *  ا٫مَؼفا ـْ ٩َمطَِراٍن َؤَمْغَشك ُوُٖمقَهُفُؿ ا٫مـاورُ *  َؤَمَرى اٙمُْجِرِم٤َم َيْقَمئٍِذ ُمَؼرا آمِقُؾُفْؿ ِم [ َهَ

   ، أما في سكرة الحجر، فيبيف أف الكفار عندما يطكؿ مكثيـ في النار،  {50-14 اهوم:}إبر
    كيركف عصاة المؤمنيف كالمكحديف قد أخرجكا منيا، يتمنكف أف لك كانكا مسمميف، قاؿ 

ـَ ٪َمَػُروا ٫َمْق ٪َموُكقا ُمْسؾِِؿ٤مَ ]تعالى:   . {1}احلجر: [ُرَٓمََم َيَقدُّ ا٫ماِذي

                                                             

 ـ .ُٕٗٗ، ثاني الطبع  ال، مكتب  الغزالي، (ِٕ)( إيجاز البياف في سكر القرآف، محمد عمي الصابكني، ُ)
 ( .ُِٖ/ُّ) ،( انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريع  كالمنيجِ)
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َهَذا َٓمََلٌغ ٫مِؾـاوِس َو٫مُِقـَْذُروا ٓمِِف َو٫مَِقْعَؾُؿقا َأكاََم ُهَق إ٫َِمٌف ]اختتمت بكصؼ الكتاب: كذلؾ سكرة إبراىيـ  -ِ

َر ُأو٫ُمق ا٫َْٕمَبوِب  ٪ما ، كافتتحت سكرة الحجر كذلؾ بكصفو، قاؿ تعالى:  {51}إبراهوم:[ َواِٗمٌد َو٫مَِقذا
 . (4)  {2ر:}احلج [ا٫مر ٔمِْؾَؽ َآَيوُت ا٫مؽَِتوِب َو٩ُمْرَآٍن ُمب٤ِمٍ ]

 

 

 

                                                             

 ( .ٔ، ٓ/ُْانظر: التفسير المنير، )( ُ)



 

 -ُٖ- 

 
 
 
 ثانيالمبحث ال

 إبراىيمسورة  منيجيات اإلصالح والتغيير في
 

 مطالب: أربع كيشتمؿ عمى  
 

 .المطمب األول: منيجيات اإلصالح والتغيير العقدي في سورة إبراىيم
 المطمب الثاني: منيج اإلصالح والتغيير األخالقي في سورة إبراىيم.

 التغيير الدعوي في سورة إبراىيم.المطمب الثالث: منيج اإلصالح و 
 المطمب الرابع: منيج اإلصالح والتغيير السياسي في سورة إبراىيم.
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 المبحث الثاني
 منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة إبراىيم

 

 :المطمب األول: منيجيات اإلصالح والتغيير العقدي في سورة إبراىيم
 كيشتمؿ عمى أربع نقاط: 

 وأثره في اليداية: أواًل: مقاصد القرآن
إف أثر القرآف الكريـ عمى اإلنساف أثر عظيـ كظاىر لمف تأمؿ التاريخ كالحاضر، كعظم   

ـِ اهللُ َيْشَفُد ٓمََِم َأْكَزَل إ٫َِمْقَؽ َأْكَز٫َمُف ٓمِِعْؾِؿِف َواٙمَََلئَِؽُي ]، كىك الذم يقكؿ: القرآف مف عظم  قائمو  ٫َمؽِ

 . {255}النساء: [قًداَيْشَفُدوَن َو٪َمَػك ٓمِوهللِ َٟمفِ 

فيك الشفاء كالرحم  كاليدل كالنكر كالسعادة البشري  كميا، يبعث السعادة الكامم  التي تبعث  
األمؿ كالرضا كتثمر السكين  كاالطمئناف، كتحقؽ األمف النفسي كالركحي لئلنساف فيحيا سعيدان ىانئان 

 آمنان مطمئنان .

ب ديف أك كتاب فقو فقط، إنو كتاب معجز جامع، إف القرآف الكريـ منيج حياة، كليس كتا 
َمو ]جمع بيف دفتيو كؿ صنكؼ الحكم  كالعمـ كجميع دركب الميثؿ كاألخبلؽ العميا، قاؿ تعالى: ما 

ءٍ  ـْ َرْ ٠ْمـَو ِِم ا٫مؽَِتوِب ِم  . {84}األىعام:[ ٨َمرا

اِط ا٫مَعِزيِز ا٫مر ٪مَِتوٌب َأْكَز٫ْمـَوُه إ٫َِمْقَؽ ٫مُِتْخِرَج ا٫مـاوَس مِ ]* قاؿ تعالى:  ِْؿ إ٥َِم ِِصَ ـَ ا٫مظُُّؾََمِت إ٥َِم ا٫مـُّقِر ٓمِنِْذِن َرُّبِّ

 . {2}إبراهوم:[ اَِلِؿقدِ 

ـْ َيَشو]* قاؿ تعالى:  ـْ َيَشوُء َوََيِْدي َم ْؿ ٨َمُقِضؾُّ اهللُ َم َ ََلُ ٓا ٓمِؾَِسوِن ٩َمْقِمِف ٫مُِقَب٤مِّ ـْ َرُٞمقٍل إِ ُء َوُهَق َوَمو َأْرَٞمْؾـَو ِم

 . {1}إبراهوم:[ ُز اَِلؽِقؿُ ا٫مَعِزي

َر ُأو٫ُمق ا٫َْٕمَبوِب ]* قاؿ تعالى:  ٪ما  [َهَذا َٓمََلٌغ ٫مِؾـاوِس َو٫مُِقـَْذُروا ٓمِِف َو٫مَِقْعَؾُؿقا َأكاََم ُهَق إ٫َِمٌف َواِٗمٌد َو٫مَِقذا

 . {51}إبراهوم:

    لمف حفظ ىذا القرآف، كتدبر معانيو، كالتـز أحكامو، كعمؿ بما فيو،  تكفؿ اهلل  
َٓ ]باليداي  مف الضبلؿ في الدنيا، كعدـ الشقاء في اآلخرة، قاؿ تعالى:  َبَع ُهَداَي ٨َمََل َيِضؾُّ َو ـِ أما ٨َمَؿ

 .  {218}طه:[ َيْشَؼك
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 ليس المقصد مف اإليماف بالقرآف ىك مجرد اإليماف بأنو كبلـ اهلل، المنزؿ عمى محمد  
اإليماف بقيمتو كعظيـ شأنو، كأنو نزؿ مف السماء  –باإلضاف  ليذا  –المتعبد بتبلكتو، بؿ المقصد 

 لييدم الناس إلى اهلل، كيأخذ بأيدييـ إليو .

بيذا اإليماف تعامؿ الصحاب  مع القرآف، يقكؿ عبد اهلل بف عمر رضي اهلل عنيما: "لقد  
فَّ أحدثنا يؤتى اإليماف قبؿ القرآف، كتنزؿ السكرة عمى محمد  مـ فيتع عشنا برى  مف دىرنا، كا 

    حبلليا كحراميا، كما ينبغي أف يكقؼ عنده فييا كما تعممكف أنتـ القرآف"، ثـ قاؿ: "لقد رأيت 
    رجاالن ييؤتى أحدىـ القرآف فيقرا ما بيف فاتحتو إلى خاتمتو ما يدرم ما أمره كال زاجرة، كال ما 

 . (4)ينبغي أف يكقؼ عنده منو ينثره نثر الدقؿ" 

ع القرآف الكريـ باأللسن  كالحناجر فقط، كلـ نجتيد في لكف حينما اكتفينا بالتعامؿ م 
لى العقكؿ كالقمكب، ككانت غاي  الجيد كالخدم  لمقرآف، ىي اإلكثار مف الكتاتيب إالكصكؿ بو 

فَّاظ حركفو في أقؿ كقت مكف فقط، فإننا بذلؾ قد  كالمدارس كالكميات، لتخريج أكبر قدر مف حي
 ف سر إعجازه األعظـ، كمقصده األسمى .حرمنا أنفسنا مف أىـ جانب فيو، كم

إن اهلل يرفع بيذا : ) لينتج عف ذلؾ ىبكطنا ليذا الدرؾ، ليصدؽ فينا قكؿ رسكؿ اهلل  
 . (0)( الكتاب أقوامًا، ويضع آخرين

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
    رآف، كتغيير مشكمتنا إيماني ، كحميا غاي  في السيكل ، كىك حسف اإلقباؿ عمى الق 

طريقتنا في التعامؿ معو، مف خبلؿ التعرؼ عمى النماذج العظيم  التي صنعيا القرآف عمى مر 
 ، ثـ صحابتو الكراـ .العصكر، كلعؿ أىـ قدكة في ذلؾ رسكلنا محمد 

             بالقرآف، ككيفي  تعاممو معو،  كؿ ػ  الرسػى عبلقػرؼ عمػا أف نتعػعمين 
 ككصاياه نحكه .

عف ىذا الحؿ، فبل بد أف يستمر كيستمر التذكير بقيم  القرآف الكريـ،  ال بديؿ لؤلم  
   كباليدؼ األسمى لنزكلو، كالذم لك اتضح أمامنا بصكرة جمي ، كأصبح إيمانان مستقران في قمكبنا، 

 سيكلد داخمنا الدافع القكم لئلصبلح كالتغيير . –ببل شؾ  –فإنو 
                                                             

(، تحقيؽ: مصطفى عبد القادر َُُ(، ح )ُٗ/ُالمستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم )( ُ)
 ـ، الدقؿ: أردأ التمر.َُٗٗ، ُعطا، دار الكتب العممي ، بيركت، ط

 ( .ِٗٔ(، ح )ٗٓٓ/ُباب فضؿ مف يقـك بالقرآف كيعممو )كتاب صبلة المسافريف كقصرىا، صحيح مسمـ، ( ِ)
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 ثانيًا: أدلة وحدانية الخالق:
العاقؿ في ىذه المخمكقات، كتغمغؿ فكره في بدائع الككف ازداد تأممو لمصنع ، كمما تدبر  

كما أكدع فييا مف لطائؼ البر كالحكم ، عمـ بذلؾ أنيا خمقت لمحؽ كبالحؽ، كأف اهلل كحده ىك 
المستحؽ لمعبادة دكف مف سكاه، فبما أنو المتفرد بالخمؽ كاإلمات  كالتدبير، فيجب أف يفرد بجميع 

لعبادة، كىذه تسمى دالالت التكحيد، كفيما يمي ذكر بعض اآليات التي كردت في سكرة أنكاع ا
 إبراىيـ .

ـْ ٢َمَذاٍب َٟمِديدٍ ]* قاؿ تعالى:  ـَ ِم ََمَواِت َوَمو ِِم إَْرِض َوَوْيٌؾ ٫مِْؾَؽو٨مِِري [ اهللِ ا٫ماِذي ٫َمُف َمو ِِم ا٫مسا

 .{1}إبراهوم:

َر٪ُمْؿ إ٥َِم َأَٖمٍؾ َأِِم اهللِ َٟمؽٌّ ٨َمو٠مِ ]* قاؿ تعالى:  ـْ ُذُكقٓمُِؽْؿ َوُيَم٘مِّ ََمَواِت َوإَْرِض َيْد٢ُمق٪ُمْؿ ٫مَِقْغِػَر ٫َمُؽْؿ ِم ِر ا٫مسا

وَكو ٢َمَما ٪َموَن َيْعُبُد َآَٓموُؤَكو ٨َمْلُٔمقكَ  ٓا َٓم٦َمٌ ِمْثُؾـَو ُٔمِريُدوَن َأْن َٔمُصدُّ ك ٩َمو٫ُمقا إِْن َأْكُتْؿ إِ [ و ٓمُِسْؾَطوٍن ُمب٤ِمٍ ُمَسؿًّ

 .{20راهوم:}إب

ََمَواِت َوإَْرَض ٓمِوَِلؼِّ إِْن َيَشْل ُيْذِهْبُؽْؿ َوَيْلِت ٓمَِخْؾٍؼ َٖمِديدٍ ]* قاؿ تعالى:  ْ َٔمَر َأنا اهللَ َ٘مَؾَؼ ا٫مسا َوَمو *  َأََل

 . {10-21 }إبراهوم:[ َذ٫مَِؽ ٢َمَٚم اهللِ ٓمَِعِزيزٍ 

ََمَواِت َوإَرْ ]* قاؿ تعالى:  ـَ ا٫مثاَؿَراِت ِرْز٩ًمو ٫َمُؽْؿ اهللُ ا٫ماِذي َ٘مَؾَؼ ا٫مسا ََمِء َموًء ٨َمَلْ٘مَرَج ٓمِِف ِم ـَ ا٫مسا َض َوَأْكَزَل ِم

َر ٫َمُؽُؿ إََّْنَورَ  َر ٫َمُؽُؿ ا٫مُػْؾَؽ ٫مَِتْجِرَي ِِم ا٫مَبْحِر ٓمَِلْمِرهِ َوَٞمخا َر *  َوَٞمخا ْؿَس َوا٫مَؼَؿَر َدائَِب٤ْمِ َوَٞمخا َر ٫َمُؽُؿ ا٫مشا َوَٞمخا

ْقَؾ وَ  ورٌ *  ا٫مـاَفورَ ٫َمُؽُؿ ا٫مؾا ُصقَهو إِنا اإِلْكَسوَن ٫َمَظُؾقٌم ٪َمػا َٓ َُتْ وا كِْعَؿَي اهللِ  ـْ ٪ُمؾِّ َمو َٞمَل٫ْمُتُؿقُه َوإِْن َٔمُعدُّ [ َوَآَٔمو٪ُمْؿ ِم

 . {81-81 }إبراهوم:

ـْ ]* قاؿ تعالى:  ـُ َوَمو َُيَْػك ٢َمَٚم اهللِ ِم
ـَو إِكاَؽ َٔمْعَؾُؿ َمو ُكْخِػل َوَمو ُكْعؾِ ََمءِ َرٓما َٓ ِِم ا٫مسا ٍء ِِم إَْرِض َو  [َرْ

 . {84}إبراهوم:

كىك تعالى رب السماكات كاألرض كمف فييف كما فييف، خمؽ كؿ شيء فقدره تقديران،  
كأعطى كؿ شيء خمقو ثـ ىدل، كال يستطيع أحد مف خمقو أف يدعي أنو الخالؽ أك الرازؽ، أك 

 المدبر لذرة في السماء أك في األرض .

  صامتو كناطقو، أحياؤه كجماداتو، كمو خاضع ألمر اهلل،  –عاليو كدانيو  –كمو  الككف 
منقاد لقانكف اهلل، شاىد بكحدانيتو كعظمتو، ناطؽ بآيات عممو كحكمتو، دائـ التسبيح بحمده: 

ٓا ُيَسبِّ ] ٍء إِ ـْ َرْ ـا َوإِْن ِم ـْ ٨مِقِف ْبُع َوإَْرُض َوَم َؿَقاُت ا٫مسا َٓ َٔمْػَؼُفقَن َٔمْسبِقَحُفْؿ ُٔمَسبُِّح ٫َمُف ا٫مسا ـْ 
ُح ٓمَِحْؿِدهِ َو٫َمؽِ

ُف ٪َموَن َٗمؾِقًَم ٧َمُػقًرا  . {11}اإلرساء: [إِكا
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تكحيد اهلل تعالى كأنو رب كاحد ال شريؾ لو: ىك األصؿ العتيد، كالجكىر المطمؽ في " 
ليي  في الدعكة إلى العقيدة الديني ، كفي الفكر اإلنساني السكم، فمـ تختمؼ النبكات كالرساالت اإل

   تكحيد الرب تعالى، كلـ يتقبؿ العقؿ البشرم السديد مبدأ الشرؾ كتعدد اآللي ، الذم أصبح 
 . (4) "مرفكضان بأدنى نظرة عقمي  رشيدة

يتمثؿ في كؿ كضع، كفي كؿ حال   –المخالؼ لشيادة أف ال إلو إال اهلل  –إف الشرؾ باهلل  
 ف شئكف الحياة خالص  هلل كحده .ال تككف فييا الدينكن  في كؿ شأف م

إف العبد الذم يتكجو هلل باالعتقاد في ألكىيتو كحده، ثـ يديف هلل في الكضكء كالطيارة  
كالصبلة كالحج كسائر الشعائر، بينما ىك في الكقت ذاتو يديف في حياتو االقتصادي  كالسياسي  

اليده كعاداتو كأزيائو ألرباب مف البشر كاالجتماعي  لشرائع مف عند غير اهلل، كيديف في أخبلقو كتق
 تفرض عميو ىذه األخبلؽ كالعادات المخالف  لشرع اهلل كأمره .

إف ىذا العبد يزاكؿ الشرؾ في أخص حقيقتو، كيخالؼ شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان  
يع، كىـ ال رسكؿ اهلل في أخص حقيقتيا، كىذا ما يغفؿ عنو الناس اليكـ فيزاكلكنو في ترخص كتم

 . (0)يحسبكنو الشرؾ الذم كاف يزاكلو المشرككف في كؿ زماف كمكاف 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
   اعمـ أف اهلل كاحدان في ألكىيتو فبل يستحؽ العبادة إال ىك، كال يجكز التكجو بخكؼ أك  

   ال في رحمتو، كال اعتماد إال عميو، رجاء إال إليو، فبل خشي  إال منو، كال ذٌؿ إال إليو، كال طمع إ
 كال انقياد إال لحكمو .

كؿ بمد لمف المقاـ األعمى في حياتيـ؟ كلمف الدينكن  الكامم ؟ كلمف  ي"كلينظر الناس ف 
 الطاع  كاالتباع كاالمتثاؿ؟ 

ف كاف لغير اهلل   فيـ في  –معو أك مف دكنو  –فإف كاف ىذا كمو هلل فيـ في ديف اهلل، كا 
 . (3)كاألصناـ كالعياذ باهلل"  كاغيتديف الط

 ثالثًا: توحيد األسماء والصفات:
تكحيػػد األسػػماء كالصػػفات: ىػػك إفػػراد اهلل تعػػالى بأسػػمائو كصػػفاتو، كذلػػؾ بإثبػػات مػػا أثبتػػو اهلل 

     مف غير تحريؼ، كال تعطيؿ،  ات في كتابو، أك عمى لساف رسكلو ػػػػػػػػػػو مف األسماء كالصفػػػػػػػػػػػػلنفس

                                                             

 ( .ُْٕٓ/ِالتفسير الكسيط، )( ُ)
 ( .ُُِٓ، ُُِْانظر: في ظبلؿ القرآف، )( ِ)
 ( .ُُِٔ، )المرجع السابؽ( ّ)
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 يؿ.كال تكييؼ، كال تمث

    ]َوهلِل فبل يجكز نفي شيء مما سمى اهلل بو نفسو، أك كصؼ بو نفسو لقكلو تعالى: 

ـَ ُيْؾِحُدوَن ِِم َأْٞمََمئِِف َٞمُقْجَزْوَن َمو ٪َموُكقا َيْعَؿُؾقَن[  و َوَذُروا ا٫ماِذي ، {071}ا٢ٕمراف:إَْٞمََمُء اُِلْسـَك ٨َموْد٢ُمقُه ُِّبَ
   تكذيبيا، كال يجكز تسمي  اهلل تعالى أك كصفو بما كألف ذلؾ تعطيؿ يستمـز تحريؼ النصكص أك 

َم لـ يأت في الكتاب كالسن ، ألف ذلؾ قكؿ عمى اهلل تعالى ببل عمـ، كقد قاؿ تعالى:  ََم َٗمرا    ]٩ُمْؾ إِكا

٪ُمقا ٓمِ  ـَ َواإِلْٕمَؿ َوا٫مَبْغَل ٓمَِغْٛمِ اَِلؼِّ َوَأْن ُٔم٦ْمِ َ ا٫مَػَقاِٗمَش َمو ١َمَفَر ِمـَْفو َوَمو َٓمَط ْل ٓمِِف ُٞمْؾَطوًكو َوَأْن َرِبِّ ْ ُيـَزِّ وهللِ َمو ََل

َٓ َٔمْعَؾُؿقَن[   .{22}ا٢ٕمراف:َٔمُؼق٫ُمقا ٢َمَٚم اهللِ َمو 

ٌء َوُهَق كال يجكز إثبات اسـ أك صف  هلل تعالى مع التمثيؿ لقكلو تعالى:  ]٫َمْقَس ٪َمِؿْثؾِِف َرْ

ِؿقُع ا٫مَبِصُٛم[  قرى:ا٫مسا  .{00}ا٫مشُّ

   ك صف  هلل تعالى مع التكييؼ، ألف ذلؾ قكؿ عمى اهلل تعالى ببل كال يجكز إثبات اسـ أ
   عمـ، يستمـز الفكضى كالتخبط في صفات اهلل تعالى، إذ كؿ كاحد يتخيؿ كيفي  معين  غير ما 
   تخيمو اآلخر، كألف ذلؾ محاكل  إلدراؾ ما ال يمكف إدراكو بالعقكؿ، فإنؾ ميما قدرت مف كيفي  

 .(ُ)فاهلل أعمى كأعظـ 

آف الكريـ مميء باألدل  عمى تكحيد اهلل في أسمائو كصفاتو، فبل تكاد تخمك سكرة مف القرآف كالقر 
كال صفح  مف صفحاتو، مف ذكر صفات اهلل كأسمائو، كسكرة إبراىيـ شأنيا شأف سائر السكر 

ليؾ ىذه اآليات:  القرآني ، زاخرة باألدل  عمى تكحيد اهلل في أسمائو كصفاتو، كا 

اِط ا٫مَعِزيزِ  ]ا٫مرقاؿ تعالى:  -ُ ِْؿ إ٥َِم ِِصَ ُؾََمِت إ٥َِم ا٫مـُّقِر ٓمِنِْذِن َرُّبِّ ـَ ا٫مظُّ  ٪مَِتوٌب َأْكَز٫ْمـَوُه إ٫َِمْقَؽ ٫مُِتْخِرَج ا٫مـاوَس ِم

 .{0}إٓمراهقؿ: اَِلِؿقِد[

ْؿ ٨َمُقِضؾُّ اهللُ قاؿ تعالى:  -ِ َ ََلُ ٓا ٓمِؾَِسوِن ٩َمْقِمِف ٫مُِقَب٤مِّ ـْ َرُٞمقٍل إِ ـْ َيَشوُء ]َوَمو َأْرَٞمْؾـَو ِم ـْ َيَشوُء َوََيِْدي َم َم

 .{3}إٓمراهقؿ:َوُهَق ا٫مَعِزيُز اَِلؽِقُؿ[ 

ـْ ِِم إَْرِض َْجِقًعو ٨َمنِنا اهللَ ٫َمَغـِلٌّ ََحِقٌد[ قاؿ تعالى:  -ّ  .{7}إٓمراهقؿ:]َو٩َموَل ُمقَٞمك إِْن َٔمْؽُػُروا َأْكُتْؿ َوَم

ـَ قاؿ تعالى:  -ْ ـَ ٪َمثًِٛما ِم ـا َأْوَؾْؾ ُ ـْ ٢َمَصوِِّن ٨َمنِكاَؽ ٧َمُػقٌر  ]َربِّ إَِّنا ُف ِمـِّل َوَم ـْ َٔمبَِعـِل ٨َمنِكا ا٫مـاوِس ٨َمَؿ

 .{25}إٓمراهقؿ:َرِٗمقٌؿ[ 

                                                             

(، دار ابف الجكزم، المممك  العربي  ُُٔ,ُُٕ/ُعثيميف، )انظر: تقريب التدمري ، محمد بف صالح ال (ُ)
 ىػ.ُُْٗالسعكدي ، الطبع  األكلى 
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ـا اهللَ ُُمْؾَِػ َو٢ْمِدهِ ُرُٞمَؾُف إِنا اهللَ ٢َمِزيٌز ُذو اْكتَِؼوٍم[ قاؿ تعالى:  -ٓ َسَب  .{36}إٓمراهقؿ:]٨َمََل ََتْ

ُل إَْرُض ٧َمْٛمَ قاؿ تعالى:  -ٔ وِر[ ]َيْقَم ُٔمَبدا َؿَقاُت َوَٓمَرُزوا هللِ ا٫مَقاِٗمِد ا٫مَؼفا  .{37}إٓمراهقؿ: إَْرِض َوا٫مسا

يُع اِِلَسوِب[قاؿ تعالى:  -ٕ ًْ إِنا اهللَ َهِ  .{40}إٓمراهقؿ: ]٫مَِقْجِزَي اهللُ ٪ُمؾا َكْػٍس َمو ٪َمَسَب

 ثمرات اإليمان بتوحيد األسماء والصفات:
معرف  اهلل: فاهلل خمؽ الخمؽ ليعرفكه، كيعبدكه،  العمـ بأسماء اهلل كصفاتو ىك الطريؽ إلى -ُ

مؽ لو، كقبيح بعبد لـ  مؽ لو العبد، كتركو كتضييعو إىماؿ لما خي فاالشتغاؿ بذلؾ اشتغاؿ بما خي
ذا شاء العباد أف     تزؿ نعـ اهلل عميو متكاترة أف يككف جاىبلن بربو معرضان عف معرفتو، كا 

التعرؼ عميو مف خبلؿ النصكص الكاصف  لو، يعرفكا ربيـ فميس ليـ سبيؿ إلى ذلؾ إال 
    خر سكرة الحشر، كآي  آالمصرِّح  بأفعالو كأسمائو كصفاتو، كما في سكرة الصمد، ك 

 الكرسي، كغيرىا.

قامتيا عمى منيج العبكدي  لمكاحد األحد: فالشريع  المنزل  مف عند اهلل  -ِ    تزكي  النفكس كا 
م  العباد عمى منيج العبكدي  هلل كحده ال تيدؼ إلى إصبلح اإلنساف، كطريؽ الصبلح ىك إقا

   مف الزلؿ، كيفتح لمعباد أبكاب  -بإذف اهلل–شريؾ لو، كالعمـ بأسماء اهلل كصفاتو، يعصـ 
األمؿ، كيثبت اإليماف، فإذا عرؼ العبد ربو بأسمائو كصفاتو، استحضر معانييا، امتؤل قمبو 

 بأجؿ المعارؼ كاأللطاؼ.

   ء اهلل كصفاتو مف أعظـ أسباب زيادة اإليماف، كذلؾ لما يكرثو زيادة اإليماف: فالعمـ بأسما -ّ
في قمكب العابديف مف المحب ، كاإلناب ، كاإلخبات، كالتقديس كالتعظيـ لمبارم جؿ كعبل 

ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى َوَآَٔموُهْؿ َٔمْؼَقاُهْؿ[   .{06}َمؿد:]َوا٫ماِذي

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
كبعد ... ليس لمقمب أنفع كال أفضؿ مف ميداف التكحيد يتجكؿ فيو بناظريو متعبدان لمكاله 

باألسماء الحسنى كالصفات العبل، فيي أسماء  ، كقد اختص ذاتو سبحانو بأسمائو كصفاتو 
  حسن  في األسماء كالقمكب، تدؿ عمى تكحيد اهلل تعالى كرحمتو كأفضالو، بؿ تدؿ عمى معاني 

يعان دكف نقصاف، فإذا استشعر اإلنساف المسمـ معاني أسماء اهلل الحسنى كصفاتو العمى، الخير جم
ذا عرؼ أنو شديد      كازداد إيمانو كثقتو باهلل، فإذا عرؼ أنو رب رحيـ، أقبؿ عميو بالتكب ، كا 
ذا استشعر أنو عزيز جبار ذك انتقاـ، زاد ثقتو  العقاب لمف عصاه، خاؼ كابتعد عف المعصي ، كا 

ف ظيمـ المسمـ،  ر اهلل بنص كضعؼ أىؿ الباطؿ، كأيقف مدل عدلو فيك ال يظمـ أحدان، حتى كا 



 

 -ٖٖ- 

فاهلل سبحانو سينتقـ لو إف لـ يكف في الدنيا ففي اآلخرة، إلى غير ذلؾ مف المعاني العظيم  التي 
 ؽ القمكب فيميا كيقرب المسمـ مف ربو.قير 

اح بعضيـ يتأكؿ، كاآلخر ييشبو، الناس قد ضؿ بعضيـ في ىذا المضمار، فر بعض كلكف 
 ركا.حيِّ أك يينكر كييعطؿ، ففرقكا في بحار االضطرابات الفكري ، كتحيِّركا ك 

  كبيف ىذا كذاؾ كاف أىؿ السن  كالجماع  الذيف ارتضكا المنيج السميـ، فاستعانكا باهلل 
 نجاة في ىذا المنيج.تعالى )فما عرؼ اهلل إال باهلل(، ثـ ذىبكا إلى السن  النبكي ، فكجدكا طكؽ ال

  فكاف منيج أىؿ السن  كالجماع  أفضؿ المناىج عمى اإلطبلؽ في التعامؿ مع أسماء 
كصفاتو ببل تيو في دركب الفبلسف ، أك ضبلل  في نزىات المتكمميف، بؿ ىك االعتداؿ  الحؽ 

 كالتكسط.

      فكف عنو فبل يمثمكا صفات اهلل بصفات خمقو، كما ال يمثمكف ذاتو بذات خمقو، كال ين
 ما كصؼ بو نفسو، ككصؼ بو رسكلو فيعطمكف أسماءه كصفاتو.

فيا مف تطمح إلى الجن ، عش مع أسماء اهلل كصفاتو، تدبرىا بعقمؾ كبقمبؾ، تقرب إلى اهلل 
، فبل سبيؿ ذل  كميان   كمياب ، ككمما ابتعدت ازددت انحطاطان ك عبيا، كمما تقربت أكثر ازددت رف

 إال بالعكدة الصادق  إلى اهلل.إلى إصبلح األم  

 رابعًا: أعمال الكافرين ومصيرىم:
الذم ىك الديف -تباع رسمو، كالدخكؿ في ديف اإلسبلـاإف اإليماف باهلل كالتصديؽ بكتبو، ك 

 ، كلف يقبؿ اهلل دينان غيره يكـ القيام .-عند اهلل

دخاليـ إف ىذا ليك شرط لقبكؿ األعماؿ عند اهلل، كفتح الثكاب ألصحابيا يك  ـ القيام ، كا 
، ، ىذه حقيق  قرآني  قاطع ، تعتبر أساسان مف أسس التصكر اإلسبلمي، قررىا اهلل جن  اهلل 

ا : فقاؿ  َٓ َيْؼِدُروَن ِِم يُح ِِم َيْقٍم ٢َموِصٍػ  ْت ٓمِِف ا٫مرِّ ْؿ ٪َمَرَمودٍ اْٟمَتدا ِْؿ َأ٢ْمََمَُلُ ـَ ٪َمَػُروا ٓمَِرُّبِّ و ٪َمَسُبقا ]َمَثُؾ ا٫ماِذي

ََلُل ا٫مَبِعقُد[ ٢مَ  ٍء َذ٫مَِؽ ُهَق ا٫مضا  .{07}إٓمراهقؿ:َٚم َرْ

"إف األعماؿ التي ال تقكـ عمى قاعدة مف اإليماف، كال تمسكيا العركة الكثقى التي تصؿ 
  العمؿ بالباعث، كتصؿ الباعث باهلل، مفكك  كاليباء كالرماد، ال قكاـ ليا كال نظاـ، فميس المعكؿ 

 .(ُ)" ىك العمؿ، كلكف باعث العمؿ

                                                             

 .( َِٗ/ْ)في ظبلؿ القرآف،  (ُ)
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   األرحاـ، كقرل الضيؼ، كالتنفيس عف المكركب، كبر الكالديف،   فأعماؿ الكفار كصم
 .(ُ)كنحك ذلؾ يبطميا الكفر كيذىبيا، كما تيطيِّر تمؾ الرِّيح ذلؾ الرماد 

ضرب أمثاالن أيخر في آيات أيخر ألعماؿ الكفار بيذا المعنى، كقكلو تعالى:  كاهلل 
ـَ ٪َمَػُروا َأ٢مْ  ْ َُيِْدُه َٟمْقًئو َوَوَٖمَد اهللَ ٢ِمـَْدهُ ]َوا٫ماِذي اٍب ٓمِِؼقَعٍي ََيَْسُبُف ا٫مظاْؿَآُن َموًء َٗمتاك إَِذا َٖموَءُه ََل ْؿ ٪َمَنَ وُه  ََمَُلُ ٨َمَق٨ما

يُع اِِلَسوِب[  ـْ ٢َمَؿٍؾ ٨َمَجَعْؾـَوهُ كقكلو تعالى:  ،{28}ا٫مـقر:ِٗمَسوَٓمُف َواهللُ َهِ َهَبوًء  ]َو٩َمِدْمـَو إ٥َِم َمو ٢َمِؿُؾقا ِم

ف الكفار الذيف صنعكا انجازات قد أ، كلكف قد يقكؿ بعض الناس: كىؿ يعقؿ {12}ا٫مػر٩مون:َمـُْثقًرا[ 
ر؟ لقد اكتشفكا عبلجان ياستفادت منيا البشري ، ىؿ مف المعقكؿ أف يضر أعماليـ إلى ىذا المص

     مكاالن لمشاريع خيري ، كصنعكا اآلالت ألمراض مستعصي ، كخففكا آالـ الناس، كقدمكا أ
 .(ِ)المريح  كالنافع  

     ا يكـ القيام  فماذا يأخذ صاحبيا عمييا؟ ىؿ تمغى ػدـ قبكليػكطالما أف القرآف يقرر ع
         ا صفر اليديف؟ إف ىذا ال يتفؽ مع عدؿ اهلل الذم ال ػرج منيػؾ؟ كىؿ يخػا كذلػفي الدني

 يضيع شيئان.

   الدنيا، كيككف ىذا مف في بيـ عمييا يعماليـ في الدنيا، كيثإف اهلل يحاسب ىؤالء عمى أ
باب تعجيؿ حسناتيـ ليـ في الدنيا، ألنيا غير مقبكل  يكـ القيام ، كيككف ىذا الثكاب في صكر 
   تيسير سبؿ الحياة التي يعيشكنيا، كأف يكسَّع ليـ في الرزؽ، كيمتعيـ بصح  األبداف، ككثرة 

حد ىؤالء الكافريف عند ربو حسنات، سيؿ اهلل عميو المكت حتى األمكاؿ كالثمرات، فإذا بقي أل
 .(ّ)يمكت كليس لو عند اهلل حسن  كاحدة، ألنو سيذىب إلى نار جينـ يكـ القيام  

كلكف إذا دخؿ ىذا الكافر في اإلسبلـ، فإف اهلل تعالى يكتب لو الحسنات التي فعميا قبؿ 
ول اهلل، أرأيت أشياء كنت أتحنث بيا في قمت يا رس)قاؿ:  إسبلمو، عف حكيـ بف حزاـ 

     أسممت عمى  :الجاىمية من صدقة أو عتاقة، وصمة رحم، فيل فييا من أجر؟ فقال النبي 
 .(ْ)(ما سمف من خير

                                                             

 (.ِْٓ/ِانظر: أضكاء البياف، ) (ُ)

 (.ّّٗ/ِانظر: تفسير الشعراكم، ) (ِ)

القمـ، دمشؽ، الطبع   (، دارُّٓ/ُصبلح عبد الفتاح الخالدم، ) انظر: تصكيبات في فيـ اآليات، د. (ّ)
 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕاألكلى، 

 .(ُّْٔ) ح، (ُُْ/ِ)تصدؽ في الشرؾ ثـ أسمـ،  باب مفكتاب الزكاة، صحيح البخارم،  (ْ)
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إف الخبلؼ الجكىرم بيف المؤمف كالكافر، ىك أف المؤمف إنما يعمؿ العمؿ الصالح كفي 
، سكل اهلل، كيككف حاممو عمى العبادة امتثاؿ أمر اهلل  نيتو أف المكافئ ىك اهلل، كيتناسى كؿ ما

 كال ييتـ بالناس أرأكه أـ لـ يركه، أسمعكه أـ لـ يسمعكه، كال يبالي بيـ أثنكا عميو أـ قدحكا فيو.

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
إلى رشده، كذلؾ  إف ىذه دعكة مف اهلل تعالى لئلنساف الذم يتعامؿ مع الكفار إلى أف يعكد

 كحكمتو. بتدبر ىذه اآليات جيدان، كذلؾ ليتعمـ عدؿ اهلل 
 يجب أف يتكفر فيو ثبلث  شركط: كالذم تبيف لي أف العمؿ الصالح المقبكؿ عند اهلل 

ـْ ٢َمؿَ ( إسبلـ صاحبو، فالكافر ال يقبؿ اهلل منو عمبلن، لقكلو تعالى: أوليما) ٍؾ ]َو٩َمِدْمـَو إ٥َِم َمو ٢َمِؿُؾقا ِم

 .{12}ا٫مػر٩مون:٨َمَجَعْؾـَوُه َهَبوًء َمـُْثقًرا[ 

ـْ ُيْؼَبَؾ ِمـُْف َوُهَق ِِم ( مكافقتو لمشرع اإلسبلمي، لقكلو تعالى: ثانييما) يـًو ٨َمَؾ
ـْ َيْبَتِغ ٧َمْٛمَ اإِلْٞمََلِم دِ ]َوَم

 ] ـَ ي ـَ اخَلوِهِ  .{74}آل ٢مؿران:أَِ٘مَرةِ ِم

ـَ ُٗمـََػوءَ َومَ ]( اإلخبلص لقكلو تعالى: ثالثيما) ي ٓا ٫مَِقْعُبُدوا اهللَ ُُمْؾِِص٤َم ٫َمُف ا٫مدِّ  . {5}البوِّنة:[ و ُأِمُروا إِ
كمما يعيف العبد عمى اإلخبلص في العمؿ، االعتقاد الجاـز بأف الناس كميـ لك اجتمعكا 
نما يعم       ؿ عمى أف ينفعكه لـ ينفعكه إال بشيء قد كتبو اهلل عميو، فبل يعمؿ شيئان مف أجميـ، كا 

 أك يترؾ هلل كحده ال شريؾ لو.

   تختمط عميؾ الٌرايات، كال تخدعؾ المسميات، تمامان ال فإذا عممت ىذا فكجب عميؾ أف 
كما ينبغي أف تطٌير قمبؾ كصفؾ مف القاذكرات، فإياؾ أف يككف في قمبؾ أك صفؾ شرؾ أك 

   لكقكعيا في األصؿ باطم ، مشرؾ، كال تنخدع بأعماؿ الكافريف فيي ميما كثرت تبقى ببل فائدة، 
ال يككف  فما كاف هلل داـ كاتصؿ كما كاف لغيره انقطع كانفصؿ، كىذا يبيف أف الثكاب مف اهلل 

نما باألساس الذم تقكـ عميو، كالباعث إلى ىذه األعماؿ، كما ينبغي أف تعمـ  باألعماؿ ككثرتيا، كا 
 أف كجكد الشرؾ في صفكفنا كقمكبنا أكبر حاجب لمنصر.

 يم:مب الثاني: منيج اإلصالح والتغيير األخالقي في سورة إبراىالمط
 كيشتمؿ عمى أربع نقاط:

 أواًل: شكر النعمة:
              قد أسبغ اهلل جؿ كعبل عمينا نعمان كثيرة، ظاىرة كباطن ، كىي لكثرتيا ال تعد 

     رىـ، و كرحمتو أف جعؿ ىذه النعـ لمبشر كاف  مؤمنيـ ككافػـ كرمػى، كمف عظيػػكال تحص
 العيش كاالستمرار عمى ىذه البسيط .عمييـ كحباىـ مف النعـ ما ييسر 
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    كمنيـ مف قابميا بالجحكد  فمف الناس مف قابؿ ىذه النعـ بالشكر كالعرفاف هلل 
     ،  كالنكراف، كقد تناثرت في ثنايا سكرة إبراىيـ بعض النعـ التي أنعميا اهلل عمى البشر عام

 ميا:كعمى المسمميف خاص ، إليؾ أى

ـَ ا٫مظُُّؾََمِت إ٥َِم ا٫مـُّقِر : قاؿ تعالى -ُ ىذه  ،{0}إٓمراهقؿ:[ ...]ا٫مر ٪مَِتوٌب َأْكَز٫ْمـَوُه إ٫َِمْقَؽ ٫مُِتْخِرَج ا٫مـاوَس ِم
النعم  الكبرل، التي غيَّرت أحكاؿ البشر، فنقمتيـ مف الظممات إلى النكر، فيذه النعم  

 .تستكجب الشكر كالعرفاف هلل 

ْ : كقاؿ تعالى -ِ ٫ُمقا كِْعَؿَي اهللِ ٪ُمْػًرا َوَأَٗمؾُّقا ٩َمْقَمُفْؿ َداَر ا٫مَبَقارِ  ]َأََل ـَ َٓمدا َٖمَفـاَؿ َيْصَؾْقََّنَو َوٓمِْئَس *  َٔمَر إ٥َِم ا٫ماِذي

، أف نككف كالذيف بدلكا نعم  اإلسبلـ بالكفر كالعصياف، ، نيانا اهلل {18-17}إٓمراهقؿ:ا٫مَؼَراُر[ 
 ا.فكانت العاقب  نار جينـ خالديف فيي

وِم اهللِكقاؿ تعالى:  -ّ ْرُهْؿ ٓمَِليا ـَ ا٫مظُُّؾََمِت إ٥َِم ا٫مـُّقِر َوَذ٪مِّ  إِنا ]َو٫َمَؼْد َأْرَٞمْؾـَو ُمقَٞمك ٓمَِآَيؤمِـَو َأْن َأْ٘مِرْج ٩َمْقَمَؽ ِم

ََيوٍت ٫مُِؽؾِّ َصباوٍر َٟمُؽقرٍ  َٔ ـْ َآِل َوإِْذ ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف اْذ٪ُمُروا كِْعَؿَي اهللِ ٢مَ  * ِِم َذ٫مَِؽ  َؾْقُؽْؿ إِْذ َأْكَجو٪ُمْؿ ِم

ـْ  ُؽْؿ ٨مِْر٢َمْقَن َيُسقُمقَكُؽْؿ ُٞمقَء ا٫مَعَذاِب َوُيَذٓمُِّحقَن َأْٓمـَوَء٪ُمْؿ َوَيْسَتْحُققَن كَِسوَء٪ُمْؿ َوِِم َذ٫مُِؽْؿ َٓمََلٌء ِم  َرٓمِّ

 قكمو كيذكرىـ بنعـ اهلل عمييـ. يخاطب سيدنا مكسى  ،{5-4:}إٓمراهقؿ٢َمظِقٌؿ[ 

ـَ ا٫مثاَؿَراِت ِرْز٩ًمو : كقاؿ تعالى -ْ ََمِء َموًء ٨َمَلْ٘مَرَج ٓمِِف ِم ـَ ا٫مسا ََمَواِت َوإَْرَض َوَأْكَزَل ِم ]اهللُ ا٫ماِذي َ٘مَؾَؼ ا٫مسا

َر ٫َمُؽُؿ إََّْنَورَ  َر ٫َمُؽُؿ ا٫مُػْؾَؽ ٫مَِتْجِرَي ِِم ا٫مَبْحِر ٓمَِلْمِرهِ َوَٞمخا ْؿَس َوا٫مؼَ  * ٫َمُؽْؿ َوَٞمخا َر ٫َمُؽُؿ ا٫مشا َؿَر َوَٞمخا

ْقَؾ َوا٫مـاَفورَ  َر ٫َمُؽُؿ ا٫مؾا ُصقَهو إِنا  * َدائَِب٤ْمِ َوَٞمخا َٓ َُتْ وا كِْعَؿَي اهللِ  ـْ ٪ُمؾِّ َمو َٞمَل٫ْمُتُؿقُه َوإِْن َٔمُعدُّ َوَآَٔمو٪ُمْؿ ِم

وٌر[    عف سننو العظيم ، كآالئو التي ال تعد  يخبر اهلل  ،{23-21:}إٓمراهقؿاإِلْكَسوَن ٫َمَظُؾقٌم ٪َمػا
 تحصى، كأف اإلنساف في عمكمو ال يشكر النعم  حؽ الشكر.كال 

ـْ ٪َمَػْرُٔمْؿ إِنا ٢َمَذاِِب ٫َمَشِديٌد[ كقاؿ تعالى:  -ٓ
ُؽْؿ َو٫َمئِ َِزيَدكا َٕ ـْ َٟمَؽْرُٔمْؿ 

ُؽْؿ ٫َمئِ َن َرٓمُّ ، {6}إٓمراهقؿ:]َوإِْذ َٔمَلذا
هلل، بؿ يزيدىا سن  عظيم  كقاعدة أصيم ، كىي أف النعـ تدكـ بالشكر كالعرفاف  يقرر اهلل 

 كيبارؾ فييا، كفي المقابؿ فإف النعـ تزكؿ بالكفر كالجحكد. اهلل 

ـْ ِِم إَْرِض َْجِقًعو ٨َمنِنا اهللَ ٫َمَغـِلٌّ ََحِقٌد[ كقاؿ تعالى:  -ٔ  ،{7}إٓمراهقؿ:]َو٩َموَل ُمقَٞمك إِْن َٔمْؽُػُروا َأْكُتْؿ َوَم
شكرىـ لف يزيد في نعمو سبحانو، عف شكر الشاكريف، كأف  يظير في ىذه اآلي  غنى اهلل 

 ككذا كفرىـ لف ينقص مف ممكو شيئان.

ـَو ٫مُِقِؼقُؿقا ا٫مصا كقاؿ تعالى:  -ٕ ِم َرٓما تِل ٓمَِقادٍ ٧َمْٛمِ ذِي َزْرٍع ٢ِمـَْد َٓمْقتَِؽ اٙمَُحرا يا ـْ ُذرِّ ًُ ِم ـَو إِِّنِّ َأْٞمَؽـْ ََلَة ]َرٓما

ـَ ا٫مـاوِس َُتِْقي إ٫َِمقْ  ُفْؿ َيْشُؽُرونَ ٨َموْٖمَعْؾ َأ٨ْمئَِدًة ِم ـَ ا٫مثاَؿَراِت ٫َمَعؾا ـَو إِكاَؽ َٔمْعَؾُؿ َمو ُكْخِػل *  ِفْؿ َواْرُز٩ْمُفْؿ ِم َرٓما
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ََمءِ  َٓ ِِم ا٫مسا ٍء ِِم إَْرِض َو ـْ َرْ ـُ َوَمو َُيَْػك ٢َمَٚم اهللِ ِم
اَِلْؿُد هللِ ا٫ماِذي َوَهَى ِْم ٢َمَٚم ا٫مؽَِٜمِ *  َوَمو ُكْعؾِ

٢َموِء[ إِْٞمََم٢ِمقَؾ َوإِْٞم  في  ، يمثؿ الشكر كالعرفاف هلل {28-26}إٓمراهقؿ:َحوَق إِنا َرِبِّ ٫َمَسِؿقُع ا٫مدُّ
 ، كمو حمد كشكر هلل.في دعاء شخص إبراىيـ 

: بالشكر عمى أكليائو إال عمى اثنيف منيـ، قاؿ تعالى في إبراىيـ  كلـ يثف اهلل "
ًي ٩َموكًِتو هللِ  ٪م٤ِمَ ]إِنا إِْٓمَراِهقَؿ ٪َموَن ُأما ـَ اٙم٦ُْمِ اٍط ُمْسَتِؼقٍؿ[  * َٗمـِقًػو َوََلْ َيُؽ ِم َْكُعِؿِف اْٖمَتَبوُه َوَهَداُه إ٥َِم ِِصَ ِٕ َٟمو٪مًِرا 

ُف ٪َموَن ٢َمْبًدا َٟمُؽقًرا[ : ، كقاؿ تعالى في سيدنا نكح {010-011:}ا٫مـحؾ  "{2}اإلهاء:]إِكا
(ُ). 

 فضل الشكر:
 غرض لو في عذاب خمقو إف شكركا كآمنكا بو فقاؿ الشكر باإليماف، كأخبر أنو ال قرف اهلل  -ُ

 : ]مقتـ لو كىك  ،{036}ا٫مـسوء:]َمو َيْػَعُؾ اهللُ ٓمَِعَذآمُِؽْؿ إِْن َٟمَؽْرُٔمْؿ َوَآَمـُْتْؿ أم إف كفيتـ ما خي
 الشكر كاإليماف فما أصنع بعذابكـ.

تعالى:  أف أىؿ الشكر ىـ المخصكصكف بمنتو عمييـ مف بيف عباده فقاؿ أخبر اهلل  -ِ
ـْ َٓمْقـِـَو َأ٫َمْقَس اهللُ ٓمَِل٢ْمؾَ  ـا اهللُ ٢َمَؾْقِفْؿ ِم ِء َم َٓ [ ]َو٪َمَذ٫مَِؽ ٨َمَتـاو َٓمْعَضُفْؿ ٓمَِبْعٍض ٫مَِقُؼق٫ُمقا َأَهُم ـَ و٪مِِري َؿ ٓمِو٫مشا

 .{42}إكعوم:

ؽُ ]زيادة النعـ كبقائيا بالشكر كنقصانيا كزكاليا بالكفر، قاؿ تعالى:  -ّ َن َرٓمُّ ـْ َٟمَؽْرُٔمْؿ َوإِْذ َٔمَلذا
ْؿ ٫َمئِ

ـْ ٪َمَػْرُٔمْؿ إِنا ٢َمَذاِِب ٫َمَشِديٌد 
ُؽْؿ َو٫َمئِ َِزيَدكا  . {1}إبراهوم: [َٕ

الناس إلى شككر ككفكر فأبغض األشياء إليو الكفر كأىمو، كأحب األشياء إليو  قسـ اهلل  -ْ
و َٟمو٪مًِرا َوإِما الشكر كأىمو، قاؿ تعالى:  بِقَؾ إِما و َهَدْيـَوُه ا٫مسا  .{2}اإلكسون: و ٪َمُػقًرا[]إِكا

[ جزاء الشكر إطبلقان حيث ذكره كقكلو تعالى:  أطمؽ اهلل  -ٓ ـَ و٪مِِري               ]َوَٞمَقْجِزي اهللُ ا٫مشا

 .{033}آل ٢مؿران:

لما عرؼ عدك اهلل إبميس قدر مقاـ الشكر، كأنو مف أجؿ المقامات كأعبلىا، جعؿ غايتو أف  -ٔ
ـْ : لى عمى لساف إبميسيسعى في قطع الناس عنو فقاؿ تعا ـْ َٓم٤ْمِ َأْيِدَيِْؿ َوِم َٔمَِقـاُفْؿ ِم َٔ  ]ُٕمؿا 

 ] ـَ َٓ ََتُِد َأ٪ْمَثَرُهْؿ َٟمو٪مِِري ـْ َٟمََمئِؾِِفْؿ َو ـْ َأْيََمَِّنِْؿ َو٢َم  .{06}ا٢ٕمراف:َ٘مْؾِػِفْؿ َو٢َم

                                                             

(، تحقيؽ د.أبك اليزيد ُٗٗ/ُالذريع  إلى مكاـر الشريع ، أبك القاسـ الحسيف المعركؼ بالراغب األصفياني، ) (ُ)
 ـ.ََِٕ-ىػُِْٖلقاىرة، أبك زيد العجمي، دار السبلـ، ا
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ف اهلل إف اإلنساف يتقمب في نعـ اهلل كىك ال يدرم.. كمع ذلؾ نجد أف أكثر الخمؽ ال يشكرك 
ـْ  عمى نعمو التي أسبغيا عمييـ، فكاف حاؿ أكثر الناس مع تمؾ النعـ ما قالو اهلل  ]َو٩َمؾِقٌؾ ِم

ُؽقُر[   .{02}ٞمبل:٢ِمَبودَِي ا٫مشا

     لكف المؤمف يشعر بنعم  اهلل عميو في كؿ شيء حكلو، كيرل في كؿ ذرة في األرض 
ينو عمى القياـ برسالتو في الحياة، إنو يرل أك في السماء منح  مف اهلل لو تيسر لو معيشتو، كتع

نعم  اهلل في ىب  الريح، كسير السحاب، كتفجر األنيار، كبزكغ الشمس، كطمكع الفجر، كضياء 
نبات النبات ...الخ.  النيار، كظبلؿ الميؿ، كتسخير الدكاب، كا 

ذا تحدثنا عف الشكر فبل نستطيع أف ننسى سيد الشاكريف محمد  ي ، عف عائش  رضكا 
رجاله، قالت عائشة: يا رسول اهلل  رَ إذا صمى قام حتى تفطَّ  كان رسول اهلل )اهلل عنيا قالت: 

      أتصنع ىذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة أفال أكون عبدًا 
 .(ُ) (شكوراً 

فع  كليس هلل في شكرنا منفع  تعكد إليو، كليس في كفر نعمو ضرر عميو، إنما تعكد من
ـْ َٟمَؽَر ٨َمنِكاََم َيْشُؽُر ٫مِـَْػِسِف كما قاؿ تعالى: كمضرة كفر النعم  عمى الكافر الشكر إلى الشاكر،  ]َوَم

ـْ ٪َمَػَر ٨َمنِنا َرِبِّ ٧َمـِلٌّ ٪َمِريٌؿ[  ، إنما الذم ينتظر الشكر مخمكؽ مثمنا، كأنت إذا شكرت اهلل {31}ا٫مـؿؾ:َوَم
قديرؾ لو، إف شكرت فقد كجيت النعم  كجي  الخير كالنفع إنما تبرىف عمى فيمؾ لنعـ اهلل، كت

ف كفرت فقد برىنت عمى سكء فيمؾ، كعدـ تقديرؾ  كاستعممتيا فيما يسعدؾ في الدنيا كاآلخرة، كا 
ذا تأممت الكثير مف الناس كجدتو ميمبلن لمشكر، غافبلن عنو، منيـ مف أنعـ اهلل عمييـ  لربؾ، كا 

حقكقو، فمـ يخرجكا زكاتو، كلـ يساىمكا في مشاريع ينالكا بيا رضى بالماؿ، فبعضيـ خزنكه، كمنعكا 
 اهلل كبناء مساجد، أك كفال  يتيـ، أك مساعدة فقير ...الخ.

كبعضيـ أنفقكا الماؿ في المبلذ كالمبلىي، كسائر المحرمات، ىذه النعـ المفركض أف 
  لسمع كالبصر كالمساف...، تغتنـ في طاع  اهلل، ال في عصيانو، كقس عمى ذلؾ باقي النعـ مف ا

نا إليو  لـ تبؽ نعم  إال كقمبكىا كال ىب  إال كجحدكىا، فنزلكا بعد الرفع ، كذلكا بعد العزة، فإف هلل كا 
 راجعكف.

 إن الشكر الحقيقي ال يتحقق إال بعدة أمور منيا:

حسانان  أف يعترؼ اإلنساف بقرارة قمبو بأف ىذه النعـ كاصم  مف اهلل  -ُ         ، تفضبلن منو كا 
 ال بحكلو كال بقكتو.

                                                             

 .(َِِٖ) ح، (ُِِٕ/ْ)كثار األعماؿ كاالجتياد، باب إكتاب صف  القيام  كالجن  كالنار، صحيح مسمـ،  (ُ)
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أف يتحدث اإلنساف بيذه النعـ عمى كجو االعتراؼ بيا هلل كالثناء عميو، ال تطاكالن كفخران عمى  -ِ
 .(ُ)مف حرميا، كال رياء كسمع  

    لئلنساف في مرضاتو، كال يستعمميا  كيتحقؽ الشكر باستعماؿ الجكارح التي كىبيا اهلل  -ّ
    كجكارحو فيما يرضي اهلل كفي خدم  ىذا الديف  في معصيتو، فيستعمؿ صحتو كمالو

 العظيـ، فمف استعمميا في معصي  اهلل فقد كفر بما أنعـ اهلل عميو، كاستحؽ العقكب .

قمت: كبما يستعاف بو عمى معرف  نعـ اهلل عمى العبد، التفكر فييا، كبالتفكر في حال  نفسو 
ينما كاف مريضان، كينظر إذا كاف عالمان إلى قبؿ كجكدىا، فمثبلن ينظر إذا كاف صحيحان إلى حالو ح

    كقت جيمو، كينظر إذا كاف غنيان إلى كقت فقره، كىكذا كؿ نعم  ينظر إلى كجكد ضدىا الذم 
كاف مكجكدان قبؿ ذلؾ، أك ينظر إلى مف يفتقد ىذه النعـ، فميعمـ أنو فكؽ األلكؼ مف البشر، فبل 

ميو، فيشكر اهلل عمى نعمو، فتدكـ عميو بإذف شؾ إف عمؿ بيذا يعرؼ قدر النعم ، كفضؿ اهلل ع
ُؽْؿ[ }إٓمراهقؿ:اهلل، كىك أصدؽ قائؿ:  َِزيَدكا َٕ ـْ َٟمَؽْرُٔمْؿ 

الشكر قيد المكجكد كصيد "كقيؿ:  ،{6]٫َمئِ
 . (ِ) "المفقكد

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
   نشكره عمى نعم   عمى نعمو التي ال تعد كال تحصى.. لذلؾ عمينا أف نشكر اهلل 

  ، نشكره عمى اإلسبلـ كاإليماف كالتكحيد... نشكره عمى نعم  القرآف كككننا مف أم  سيد األناـ 
 كؿ نعم .

كنعكد أبناءنا عمى حمد اهلل بعد كؿ نعم ، كسجكد الشكر الفكرم بعدىا، كأف نمحك مف 
  ثؿ بفضؿ اهلل كذا.. كفضمو، م قامكسيـ، كممات: أنا، لي، عندم )مجردة( بؿ نقرنيا باهلل 

بكـر اهلل عندم كذا.. بتكفيؽ اهلل استطعت أف أفعؿ كذا، كنعمميـ كذلؾ كيؼ يستخرجكف نعـ اهلل 
 عمييـ مف خبلؿ قراءتيـ لمقرآف، كمف مجريات الحياة كأحداثيا اليكمي .

   كبعد.. إف األم  الشاكرة، أم  قكي ، متماسك ، متحاب ، خيرة تنشر في ربكعيا األلف  
 د، كالمسارع  إلى المعركؼ.كالك 

كاألم  الجاحدة، المنكرة لمنعـ أم  ضعيف  البنياف، متيالك  عمى الدنيا تنتشر فييا المفاسد 
ىدار األمكاؿ كصرفيا في كجكه الحراـ، فيي إذف أم        كالكذب، كالتكبر، كأكؿ الحقكؽ كا 

ف جما ف الزيادة ممنكع  عنيا، كا  ف برك  أمكاليا ممحق ، كا     عات كثيرة في األم  ميزكزة، كا 

                                                             

 (، أشرؼ عمى جمعو كطبعو محمد بف سعد الشكيغر.ُٓٓ/ٗد العزيز بف باز، )بانظر: فتاكل ابف باز، ع (ُ)

 (.ُّ/ّتفسير البغكم، ) (ِ)



 

 -ٗٓ- 

ستعيش في حرماف كفاق  مما يؤدم إلى السرق  أك الرشكة ككميا عكامؿ ىدـ القتصاد األم  كسبب 
ـْ لزكاؿ النعـ عنيا، قاؿ تعالى:  ـْ ِم ْ ُٔمْسَؽ ـْ ٩َمْرَيٍي َٓمطَِرْت َمِعقَشَتَفو ٨َمتِْؾَؽ َمَسو٪مِـُُفْؿ ََل ]َو٪َمْؿ َأْهَؾْؽـَو ِم

ٓا ٩َمؾِقًَل  ـُ ا٫مَقاِرٕم٤َِم[ }ا٫مؼصص:َٓمْعِدِهْؿ إِ  .{47 َو٪ُمـاو َكْح

 ثانيًا: الموعظة:
الكىعظ كالًعظ  كالعىظ  كالمىٍكًعظ : النٍُّصح كالتذكير بالعكاقب  الموعظة لغة:

(ُ). 

 .(ِ)ىك التذكير بالخير فيما يرؽ لو القمب  الموعظة اصطالحًا:

   الجيا بأساليب حكيم  لقد عرض القرآف الكريـ مبادئو كفؽ منيج محكـ كمترابط، كع
 مؤثرة كمتنكع .

لقد دعا القرآف الكريـ إلى استعماؿ أسمكب الحكم  كالمكعظ  في عرض منيج اإلسبلـ 
ْؿ ٓمِو٫ماتِل ِهَل كمبادئو عمى الناس، قاؿ تعالى:  ]اْدُع إ٥َِم َٞمبِقِؾ َرٓمَِّؽ ٓمِوِِلْؽَؿِي َواٙمَْق٢ِمَظِي اَِلَسـَِي َوَٖمودَِْلُ

 ] ـُ ، القرآف الكريـ مميء باآليات المصحكب  بالكصايا، كبالنصكص المقركن  {014}ا٫مـحؾ:َأْٗمَس
      بالمكاعظ لتكجيو القارئ إلى ما ينفعو في دينو كدنياه كآخرتو، كتككينو في ركحو كعقمو 

عداده ليككف رجؿ دعكة كبطؿ جياد.  كجسمو، كا 

خشع ليا قمبو، حينما يسمع المسمـ آياتيا تتمى ي -كباقي آيات القرآف -كسكرة إبراىيـ
    عمى أف يعمؿ بمكاعظيا، كيمتثؿ أكامرىا، كيتجنب  كتتحرؾ لجرسيا ركحو، فيعاىد اهلل 

 نكاىييا.

ليكم بعض ىذه اآليات عمى سبيل المثال:  وا 

ـْ َٓمعْ قاؿ تعالى:  ـَ ِم ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ ٩َمْقِم ُكقٍح َو٢َمودٍ َوَٕمُؿقَد َوا٫ماِذي ـَ ِم ْ َيْلٔمُِؽْؿ َكَبُل ا٫ماِذي َٓ َيْعَؾُؿُفْؿ ]َأََل ِدِهْؿ 

ٓا اهللُ َٖموَءُْتُْؿ ُرُٞمُؾُفْؿ ٓمِو٫مَبقِّـَوِت ٨َمَردُّوا َأْيِدََيُْؿ ِِم َأ٨ْمَقاِهِفْؿ َو٩َمو٫ُمقا إِكاو ٪َمَػْرَكو ٓمََِم  او إِ ُأْرِٞمْؾُتْؿ ٓمِِف َوإِكاو ٫َمِػل َٟمؽٍّ ِِم

ًْ ُرُٞمُؾُفْؿ َأِِم اهللِ * َٔمْد٢ُمقَكـَو إ٫َِمْقِف ُمِريٍى  ـْ ُذُكقٓمُِؽْؿ  ٩َمو٫َم ََمَواِت َوإَْرِض َيْد٢ُمق٪ُمْؿ ٫مَِقْغِػَر ٫َمُؽْؿ ِم َٟمؽٌّ ٨َمو٠مِِر ا٫مسا

وَكو ٢َمَما ٪َموَن  ٓا َٓم٦َمٌ ِمْثُؾـَو ُٔمِريُدوَن َأْن َٔمُصدُّ ك ٩َمو٫ُمقا إِْن َأْكُتْؿ إِ َر٪ُمْؿ إ٥َِم َأَٖمٍؾ ُمَسؿًّ َيْعُبُد َآَٓموُؤَكو ٨َمْلُٔمقَكو ٓمُِسْؾَطوٍن َوُيَم٘مِّ

ـْ ٢ِمَبودِهِ َومَ  * ُمب٤ِمٍ  ـْ َيَشوُء ِم ُـّ ٢َمَٚم َم ـا اهلَل َيُؿ
ٓا َٓم٦َمٌ ِمْثُؾُؽْؿ َو٫َمؽِ ـُ إِ ْؿ ُرُٞمُؾُفْؿ إِْن َكْح ًْ ََلُ و ٪َموَن ٫َمـَو َأْن ٩َمو٫َم

ِؾ اٙمُْمِمـُقنَ  ٓا ٓمِنِْذِن اهللِ َو٢َمَٚم اهللِ ٨َمْؾَقَتَق٪ما َؾ ٢َمَٚم اهللِ َو٩َمْد َهَداَكو ُٞمُبَؾـَو َوَمو ٫َمـَ  * َكْلٔمَِقُؽْؿ ٓمُِسْؾَطوٍن إِ ٓا َكَتَق٪ما و َأ

ُؾقنَ  ِؾ اٙمَُتَق٪مِّ نا ٢َمَٚم َمو َآَذْيُتُؿقَكو َو٢َمَٚم اهللِ ٨َمْؾَقَتَق٪ما ـْ َأْرِوـَو  * َو٫َمـَْصِٜمَ ـَ ٪َمَػُروا ٫مُِرُٞمؾِِفْؿ ٫َمـُْخِرَٖمـاُؽْؿ ِم َو٩َموَل ا٫ماِذي

تِـَو  ـا ا٫مظاوٙم٤ِِمَ َأْو ٫َمَتُعقُدنا ِِم ِمؾا ْؿ ٫َمـُْفؾَِؽ ُ ـْ َ٘موَف  * ٨َملَْوَٗمك إ٫َِمْقِفْؿ َرُّبُّ ـْ َٓمْعِدِهْؿ َذ٫مَِؽ ٙمَِ َو٫مَـُْسؽِـَـاُؽُؿ إَْرَض ِم

                                                             

 (.ْٔٔ/ٕرب، )انظر: لساف الع (ُ)

 (، كزارة األكقاؼ كالشئكف الديني ، الككيت.َٖ/ْْالمكسكع  الفقيي ، ) (ِ)



 

 -ٗٔ- 

ـْ َموٍء َصِديدٍ  * َواْٞمَتْػَتُحقا َوَ٘موَب ٪ُمؾُّ َٖمباوٍر ٢َمـِقدٍ  * َمَؼوِمل َوَ٘موَف َو٢ِمقدِ  ـْ َوَرائِِف َٖمَفـاُؿ َوُيْسَؼك ِم  * ِم

ـْ َوَرائِِف ٢َمَذاٌب ٧مَ  ًٍ َوِم
ـْ ٪ُمؾِّ َمَؽوٍن َوَمو ُهَق ٓمَِؿقِّ َٓ َيَؽوُد ُيِسقُغُف َوَيْلٔمِقِف اٙمَْقُت ِم ٢ُمُف َو          ؾِقٌظ[ َيَتَجرا

 .{06-8:}إٓمراهقؿ

كالرسكؿ صمكات اهلل كسبلمو عميو قد اىتـ لمنصيح ، ككجو المربيف كالدعاة إلى إلقاء 
 ؿ مسمـ في الحياة أف يككف الداعي  إلى اهلل في كؿ مكاف يحؿ فيو.المكعظ ، كأىاب بك

ليكم بعض من سمات وعظو   :وا 
كان  إن رسول اهلل : )االقتصاد بالمكعظ  مخاف  السآم : عف عبد اهلل بف مسعكد  -ُ

 .(ُ)( يتخولنا بالموعظة في األيام، مخافة السآمة عمينا

كاف يؤثر في الصحاب  رضكاف اهلل عمييـ بقكة الييمن  بالتأثير الكعظي عمى الحاضريف:  -ِ
يقيني ، ككاف يرفع صكتو كيحرؾ يديو كأنو منذر جيش، عف عبد اهلل بف عمر رضي اهلل 

سماواتو وأرضيو بيديو، فيقول: أنا اهلل  يأخذ اهلل : )عنيما كيؼ يحكي رسكؿ اهلل 
من أسفل شيء منو،  ويقبض أصابعو ويبسطيا وأنا الممك، حتى نظرت إلى المنبر يتحرك

 .(ِ)( حتى إني ألقول أساقط ىو برسول اهلل 

والذي نفسي بيده : )، قاؿ رسكؿ اهلل بدء المكعظ  بالقسـ باهلل تعالى: عف أبي ىريرة  -ّ
         أتي رجاًل فيسألو أعطاه ألن يأخذ أحدكم حبمو فيحتطب عمى ظيره خير لو من أن ي

 .(ّ)(أو منعو

إذا أراد أف يؤكد أمران ىامان يمثؿ بكمتي يديو إشارة منو إلى  : كاف المكعظ  بالتمثيؿ باليد -ْ
األمر الياـ الذم يجب أف ييتمكا بو كيمتثمكه، عف سيؿ بف سعد الساعدم رضي اهلل عنيما 

( كأشار بالسباب  كالكسطى كفرج أنا وكافل اليتيم في الجنة ىكذا: )قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل 
 .(ْ)بينيما شيئان 

يخط أماـ الصحاب  خطكطان ليكضح ليـ بعض  بالرسـ كاإليضاح: كاف رسكؿ اهلل  المكعظ  -ٓ
      المفاىيـ اليام ، كيقٌرب إلى أذىانيـ بعض التصكرات المفيدة، عف عبد اهلل بف مسعكد 

  :قاؿ: )خط النبي خطان مربعان كخط خطان في الكسط مف جانبو الذم في الكسط، كقاؿ    

                                                             

 (.ُِِٖ) ح(، ُِِٕ/ْ)باب االقتصاد في المكعظ ، كتاب صف  القيام  كالجن  كالنار، صحيح مسمـ،  (ُ)

             (، ُِْٖ/ْ)باب صف  القيام  كالجن  كالنار، ، كتاب صف  القيام  كالجن  كالنار، صحيح مسمـ،  (ِ)
 (.ِٖٖٕ) ح

 (.َُْٕ) ح(، ُِّ/ِ)باب االستعفاؼ عف المسأل ، كتاب الزكاة، صحيح البخارم،  (ّ)

 (.َّْٓ) ح(، ّٓ/ٕ)باب المعاف، كتاب الطبلؽ، صحيح البخارم،  (ْ)



 

 -ٕٗ- 

مو، وىذه الخطط ي ىو خارج أمبو، أو: قد أحاط بو وىذا الذىذا اإلنسان وىذا أجمو محيط )
ن أخطو ىذا نيشو ىذا  .(ُ)( الصغار األعراض، فإن أخطأه ىذا نيشو ىذا، وا 

بي بسبي فإذا امرأة مف الس قاؿ: قدـ رسكؿ اهلل  المكعظ  بانتياز الفرص : عف عمر  -ٔ
: أرضعتو، فقاؿ رسكؿ اهلل دت صبيان في السبي فأخذتو ف)األسرل( قد تحٌمب ثدييا إذ كج

   أترون ىذه المرأة طارحة ولدىا في النار؟ قمنا: ال، وىي تقدر عمى أن ال تطرحو، فقال )
 .(ِ)( هلل أرحم بعباده من ىذه بولدىا رسول اهلل 

رشاده لمناس  تمكـ أىـ األساليب التي كاف يتبعيا المعمـ األكؿ   .(ّ)في كعظو كا 

]َو٫َمَؼْد َأْرَٞمْؾـَو ُمقَٞمك ٓمَِآَيؤمِـَو َأْن : في األمـ الخالي ، قاؿ تعالى ـ اهللكتككف المكعظ  بذكر أيا

ََيوٍت ٫مُِؽؾِّ َصباورٍ  َٔ وِم اهللِ إِنا ِِم َذ٫مَِؽ  ْرُهْؿ ٓمَِليا ـَ ا٫مظُُّؾََمِت إ٥َِم ا٫مـُّقِر َوَذ٪مِّ ، {4}إٓمراهقؿ:َٟمُؽقٍر[  َأْ٘مِرْج ٩َمْقَمَؽ ِم
َؿَقاُت َوَٓمَرُزوا هلِل : ا يتقدمو قاؿ تعالىكتككف بذكر اليكـ اآلخر كم ُل إَْرُض ٧َمْٛمَ إَْرِض َوا٫مسا ]َيْقَم ُٔمَبدا

وِر[ كتككف بمكاقؼ الخمؽ كعكاقبيـ إلى الجن  أك النار، قاؿ تعالى:  ،{37}إٓمراهقؿ: ا٫مَقاِٗمِد ا٫مَؼفا
وِت َٖمـاوٍت ََتْ  وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا قاُتُفْؿ ٨مِقَفو ]َوُأْدِ٘مَؾ ا٫ماِذي

ِْؿ ََتِ ـَ ٨مِقَفو ٓمِنِْذِن َرُّبِّ تَِفو إََّْنَوُر َ٘مو٫مِِدي ـْ ََتْ ِري ِم

ك٤َِم ِِم إَْصَػودِ ، قاؿ تعالى: {12}إٓمراهقؿ:َٞمََلٌم[  ـْ ٩َمطَِراٍن *  ]َؤَمَرى اٙمُْجِرِم٤َم َيْقَمئٍِذ ُمَؼرا آمِقُؾُفْؿ ِم َهَ

يُع اِِلَسوِب[ ٫مِقَ *  َؤَمْغَشك ُوُٖمقَهُفُؿ ا٫مـاورُ  ًْ إِنا اهللَ َهِ  .{40-38}إٓمراهقؿ:ْجِزَي اهللُ ٪ُمؾا َكْػٍس َمو ٪َمَسَب

كتككف بغيرىا كتذكير اإلنساف بأحكاؿ نفسو، ليعامؿ غيره بما يجب أف يعامؿ بو، كىك مف 
ـْ َآِل ]َوإِْذ ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف اْذ٪ُمُروا كِْعَؿَي اأدؽ فنكف الكعظ كأبمغيا، قاؿ تعالى:  هللِ ٢َمَؾْقُؽْؿ إِْذ َأْكَجو٪ُمْؿ ِم

ـْ   َرٓمُِّؽْؿ ٢َمظِقٌؿ[ ٨مِْر٢َمْقَن َيُسقُمقَكُؽْؿ ُٞمقَء ا٫مَعَذاِب َوُيَذٓمُِّحقَن َأْٓمـَوَء٪ُمْؿ َوَيْسَتْحُققَن كَِسوَء٪ُمْؿ َوِِم َذ٫مُِؽْؿ َٓمََلٌء ِم

 {5}إٓمراهقؿ:
ََلٌغ ٫مِؾـاوِس َو٫مُِقـَْذُروا ٓمِِف َو٫مَِقْعَؾُؿقا ]َهَذا ٓمَ ، كتككف إلقام  الحج  عمى الناس، قاؿ تعالى: (ْ)

َر ُأو٫ُمق ا٫َْٕمَبوِب[  ٪ما  .{41}إٓمراهقؿ:َأكاََم ُهَق إ٫َِمٌف َواِٗمٌد َو٫مَِقذا

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
    عمى كؿ إنساف ميما جؿ قدره، أف يحرص كيجتيد عمى استماع المكعظ  كقبكؿ 

عؿ ذلؾ فاز بقسطو األكفر، كاستحؽ مف اهلل البشرل في العاجؿ، كالثكاب في النصيح ، ألنو إذا ف

                                                             

 (.ُْٕٔ) ح(، ٖٗ/ٖ)باب في األمؿ كطكلو، كتاب الرقاؽ، صحيح البخارم،  (ُ)

 (.ِْٕٓ) ح(، َُِٗ/ْ)في سع  رحم  اهلل تعالى،  بابكتاب التكب ، صحيح مسمـ،  (ِ)

(، دار السبلـ لمطباع  كالنشر كالتكزيع، ّٕٓ-ِّٓانظر: تربي  األكالد في اإلسبلـ، د.عبد اهلل ناصح عمكاف، ) (ّ)
 ـ.ََِِ-ىػُِّْالطبع  الثامن  كالثبلثكف، 

المحقؽ أحمد شمس الديف، دار  (،ِّّ/ُانظر: تفسير ابف باديس، عبد الحميد بف باديس الصنياجي، ) (ْ)
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔالكتب العممي ، بيركت، لبناف، الطبع  األكلى، 



 

 -ٖٗ- 

ْ ٢ِمَبودِ اآلجؿ، قاؿ تعالى:  ـَ َيْسَتِؿُعقَن ا٫مَؼْقَل ٨َمَقتابُِعقَن َأْٗمَسـَُف[ *  ]٨َمَب٦مِّ مر:ا٫ماِذي كما يجب ، {07-06}ا٫مزُّ
     ف أشد خمؽ اهلل، كأكثر عميو أف يتعظ بأحكاؿ األمـ الماضي ، كالممكؾ األكليف الذم كانكا م

    كعمركا الديار كجمعكا الجمكع، كقادكا بنك المدائف كجمعكا الخزائف،  جمعان، كأطكؿ أعماران 
        الجيكش، كساقكا الخيكؿ، كأذلكا العباد، كمشكا في األرض مرحا، كاحتالكا بما أكتكا فرحان 

 فأخذىـ اهلل بما كانكا يكسبكف.

       كالصكل ، عظامان رميمان، كرفاتان ىشيمان، فأصبحكا بعد العزة كالرفع ، كالسطكة 
  .منعدمكأصبحت منازليـ خاكي ، كقصكرىـ خالي ، كأجسادىـ بالي ، كأصكاتيـ 

   فيحذر المغتر بممكو، كالتمتع بعزه، ىذه الصرع ، كلينتبو ليذه المكعظ ، كيجعميا في 
 .(ُ)أكائؿ مكاعظو 

ف لـ يطبؽ  ما يعظ الناس بو فبل أحد يقبؿ كعمى المربي أف يطبؽ ما يعظ الناس بو، كا 
 كبلمو، كال إنساف يتأثر بمكعظتو، بؿ يككف محؿ نقد العام ، كاستيزاء الخاص .

كما عميو أف يأخذ بطرؽ الرسكؿ صمكات اهلل كسبلمو عميو في الكعظ كاإلرشاد لككنيا 
 أحسف الطرؽ كأفضؿ األساليب.

 ثالثًا: التحذير من كيد الشيطان:
الشيطاف عبلق  صراع كتحدو مف قديـ الزماف، كقد بدأت عندما ديعي عبلق  اإلنساف مع  

َوإِْذ ٩ُمْؾـَو ]، فأبى كاستكبر كما حكى ذلؾ القرآف، قاؿ تعالى: الشيطاف لمسجكد ألبينا آدـ 

ٓا إِْٓمؾِقَس َأَٓمك ََدَم ٨َمَسَجُدوا إِ ِٔ لشيطاف بني ىك معمكـ فقد تكٌعد ا ، ككما {225}طه: [٫مِْؾَؿََلئَِؽِي اْٞمُجُدوا 
٧ُْمِقَيـاُفْؿ َأْْجَِع٤مَ ]آدـ كأقسـ بعزة اهلل ليغكينيـ، قاؿ تعالى:  َٕ ٔمَِؽ  ٓا ٢ِمَبوَدَك ِمـُْفُؿ *  ٩َموَل ٨َمبِِعزا إِ

 . {48-41 }ص: [اٙمُْخَؾِص٤مَ 

غكاؤه مستمر لبني آدـ إلى يكـ القيام ، لكف ليس لو سمطاف عمى المؤمنيف المتقيف،      كا 
ُؾقنَ إِكا ]قاؿ تعالى:  ِْؿ َيَتَق٪ما ـَ َآَمـُقا َو٢َمَٚم َرُّبِّ ْقَكُف *  ُف ٫َمْقَس ٫َمُف ُٞمْؾَطوٌن ٢َمَٚم ا٫ماِذي ـَ َيَتَق٫ما إِكاََم ُٞمْؾَطوُكُف ٢َمَٚم ا٫ماِذي

٪ُمقنَ  ـَ ُهْؿ ٓمِِف ُم٦ْمِ    ، كفي سكرة إبراىيـ تصريح خطير بضعؼ كيد  {200-11 }النحل:[ َوا٫ماِذي
نتو، كاعترافو بتكسؿ أتباعو مسئكلي  ذنبيـ كخطيئتيـ ألنيـ ىـ الشيطاف ككساكسو، كبكذبو كخيا

ْقَطوُن ٙمَاو ٩ُمِِضَ إَْمُر إِنا اهللَ َو٢َمَد٪ُمْؿ ]الذيف استجابكا لدعكة الشيطاف، قاؿ تعالى عمى لسانو:  َو٩َموَل ا٫مشا

ـْ  ٓا َأْن َد٢َمْقُٔمُؽْؿ ٨َموْٞمَتَجْبُتْؿ ِْم ٨َمََل َٔمُؾقُمقِِّن  َو٢ْمَد اَِلؼِّ َوَو٢َمْدُٔمُؽْؿ ٨َمَلْ٘مَؾْػُتُؽْؿ َوَمو ٪َموَن ِْم ٢َمَؾْقُؽْؿ ِم ُٞمْؾَطوٍن إِ

                                                             

 ىػ.ُِْْ(، الطبع  الثبلثكف، ُِٔ/ٔانظر: مكارد الظمآف لدركس الزماف، عبد العزيز السمماف، ) (ُ)



 

 -ٗٗ- 

ـْ ٩َمْبُؾ  ٪ْمُتُؿقِن ِم ِ٘ملا إِِّنِّ ٪َمَػْرُت ٓمََِم َأْذَ ِ٘مُؽْؿ َوَمو َأْكُتْؿ ٓمُِؿ٭ْمِ ْؿ َو٫ُمقُمقا َأْكُػَسُؽْؿ َمو َأَكو ٓمُِؿ٭ْمِ  إِنا ا٫مظاوٙم٤َِِم ََلُ

 . {11}إبراهوم: [٢َمَذاٌب َأ٫مِقؿٌ 

   ىناؾ ىدؼ كحيد يسعى الشيطاف لتحقيقو في نياي  األمر، ىك أف يمقي اإلنساف في  
ِعٛمِ ]الجحيـ كيحرمو مف الجن ، قاؿ تعالى:  ـْ َأْصَحوِب ا٫مسا ََم َيْد٢ُمق ِٗمْزَٓمُف ٫مَِقُؽقُكقا ِم  . {5}فاطر: [إِكا

لمسمـ بمنيج ىذا العدك الخبيث حريص عمى إضبلؿ بني آدـ، كلكنو ضعيؼ أماـ التزاـ ا 
 اهلل حقان .

: لعمر  عنو الشيطاف، قاؿ رسكؿ اهلل  ضعؼإف المسمـ إذا التـز بمنيج اهلل حقان  
 . (4)( والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًا إال سمك فجًا غير فجك)

 في الحؽ كصدقو في اتباع المنيج الرباني، كمف ىنا فاعتصاـ كما ذلؾ إال لقكة عمر  
    المسمـ بالكتاب كالسن ، كطاعتو هلل كرسكلو ىك السبيؿ الكحيد لمنجاة مف الكقكع في الزيغ 

 كالضبلؿ كمف سبؿ الشيطاف .

    في الحاضر حيثما نظرنا أبصرنا أكلياء الشيطاف تعج بيـ الحياة، يرفعكف رايتو،  
 يـ، كال بما جرل ألسبلفيـ .بائكينادكف بمبادئو، كلـ يعتبركا بما جرل آل

ٓا ٨َمِريًؼو ]كما أقبح أف يصدؽ ظف العدك في عدكه:   َبُعقُه إِ َق ٢َمَؾْقِفْؿ إِْٓمؾِقُس ١َمـاُف ٨َمؤما    َو٫َمَؼْد َصدا

ـَ اٙمُْمِمـ٤َِم   قبيح باإلنساف أف يتحقؽ فيو ظف الشيطاف فيطيع ىذا العدك، كيعصي ربو.  {10}سبي: [ِم

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
    لعاقؿ المبيب أف ال يغتر بكثرة اليالكيف، فالكثرة ليس ليا اعتبار في ميزاف اهلل، حرٌم با

 .وإنما االعتبار بالحؽ كلك قٌؿ عدد متبعي

   رسكالن، الذيف  فكف مف أتباع الحؽ الذيف رضكا باهلل ربان، كباإلسبلـ دينان، كبمحمد 
       لسيؼ كالسناف كقبؿ ذلؾ اع الشيطاف، فحاربكىـ بالحج  كالبرىاف كابعرفكا الشيطاف كأت

 .(ِ)بااللتجاء إلى الرحمف، كالتمسؾ بدينو 
    كتبلكة القرآف، كمجالس  العمماء كالصالحيف كاإلكثار مف ذكر اهلل، كالمحافظ  عمى 
   أذكار الصباح كالمساء كغير ذلؾ، إذا فعمت ذلؾ لـ يكف لمشيطاف عميؾ سبيؿ، كالشيطاف نفسو 

                                                             

 (.ِّٔٗ(، ح )ُّٖٔ/ْ، )باب مف فضائؿ عمر ، كتاب فضائؿ الصحاب  صحيح مسمـ، ( ُ)
، دار النفائس لمنشر كالتكزيع، األردف، (ُِٓ-ُِّ) عمر سميماف األشقر، ف، د.يطا( انظر: عالـ الجف كالشيِ)

 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ



 

 -ََُ- 

    ككمني رسكؿ اهلل )قاؿ:  و النصيح ، عف أبي ىريرة ، كقدـ لىريرة  اىك الذم أرشد أب
    بحفظ زكاة رمضاف فأتاني آتو فجعؿ يحثك مف الطعاـ فأخذتو، فقمت ألرفعنؾ إلى رسكؿ اهلل 

     فقاؿ: إذا أكيت إلى فراشؾ فاقرأ آي  الكرسي، لف يزاؿ معؾ مف اهلل حافظ، كال يقربؾ ... 
   كبعد ... اعمـ أنؾ  (ُ) (ذاك الشيطان .كذوب صدقك وىو) :شيطاف حتى تصبح، فقاؿ النبي 

مع الشيطاف في معرك ، فبل تستسمـ لكساكسو ككيده، كعميؾ بمجاىدة نفسؾ عمى سمكؾ سبيؿ 
     اليدل كالفبلح، كارؽ بنفسؾ نحك المعالي كاسمؾ بيا مدارج الصبلح كالكماؿ، كمف جد كجد، 

ياؾ كالتسكيؼ، كاحذر ليت كلع    ؿ كسكؼ كلك أني، فإنيا تفتح كمف سار عمى الدرب كصؿ، كا 
أبكاب الشيطاف، كال تؤخر عمؿ اليكـ إلى الغد، كما بمغ مف بمغ إال بالجد كالعمؿ ال بالتسكيؼ 

 كالكسؿ.

 رابعًا: ميزان التبعية لآلخرين:
تناكلت سكرة إبراىيـ حكار بيف )الطغاة المستكبريف كالضعفاء التابعيف( حكار في عالـ 

 لميف، إنو في اآلخرة.آخر، حكار أماـ رب العا

و ٪ُمـاو ٫َمُؽْؿ َٔمَبًعو ٨َمَفْؾ َأْكُتْؿ ُمْغـُقنَ ]قاؿ تعالى:  وا إِكا ـَ اْٞمَتْؽَٜمُ ِذي َعَػوُء ٫مِؾا ٢َمـاو  َوَٓمَرُزوا هللِ َْجِقًعو ٨َمَؼوَل ا٫مضُّ

ءٍ  ـْ َرْ ـْ ٢َمَذاِب اهللِ ِم  .{12}إبراهوم:[ ِم

)برىا كفاجرىا كطائعيا كعاصييا( أماـ  ؾ في ذلؾ اليكـ العصيب تقؼ الخبلئؽ جميعان لىنا
رب العالميف، يكـ كاف العصاة كالطغاة يستتركف عف العيكف عند ارتكاب الفكاحش كالمعاصي، كعند 
تدبير الكيد لممسمميف، ظانيف أف ذلؾ خاؼو عمى اهلل تعالى كأنو ال يراىـ، لكف في ذلؾ اليكـ 

 .يو خافي  ينكشفكف هلل تعالى كيعرفكف أف اهلل ال تخفى عم

كالضعفاء ىـ الذيف تنازلكا عف أخص خصائص اإلنساف الكريـ، تنازلكا عف حريتيـ 
 .(ِ)الشخصي  في التفكير كاالعتقاد كاالتجاه، كجعمكا أنفسيـ تبعان لممستكبريف كالطغاة 

ىناؾ ينادم ىؤالء الضعفاء عمى سادتيـ، كيذكركنيـ بما كاف منيـ مف كالء تاـ كطاع  
و ٪ُمـاو ٫َمُؽْؿ ]ؼ كانكا ليـ عبيدان طائعيف، ال يعصكف ليـ أمران، كقاؿ تعالى عمى لسانيـ: عمياء، ككي إِكا

   مكحي  بالذؿ كاالنكسار.نبكؿ ما تحمؿ ىذه الكممات مف معافو ميي[ َٔمَبًعو

يخاطب ىؤالء الضعفاء سادتيـ، كيقكلكف ليـ: ىؿ أنتـ تدفعكف أك تخفكف عنا اليكـ شيئان 
 كف بالعجز ػب، كما كنتـ تمنكننا في الدنيا؟ كىنا يفتضح عجز المستكبريف، كيعترفذاػػػػػػػػذا العػػػػػػػمف ى

                                                             

 (.ََُٓ) ح(، ُٖٖ/ٔ، )باب فضؿ سكرة البقرةكتاب فضائؿ القرآف، ( صحيح البخارم، ُ)
 (.َِٔٗ/ْ) ،( انظر: في ظبلؿ القرآفِ)



 

 -َُُ- 

 كالذؿ كالضعؼ.

    إف كثيران مف المسمميف اليكـ يقكلكف بأفكاىيـ ال إلو إال اهلل محمد رسكؿ اهلل كيرددكنيا 
تيـ مرات عديدة، كيعممكف كذلؾ أف ىذه الشيادة ىي شرط اإلسبلـ، ثـ ننظر إلى حياتيـ كتصرفا

فنجدىـ ينقضكف ىذا العيد، كييكذِّبكف ىذه الشيادة بتصرفاتيـ كأعماليـ، كفي تصكراتيـ كأفكارىـ 
    كأخطر أنكاع التصرفات التي تناقض اإلسبلـ كتيدمو، صرؼ التبعي  كالكالء لغير حكـ اهلل 

   صرفكا كشرعو، كانظر إف شئت في ببلد المسمميف، تجد كثيران مف المسمميف أفرادان كشعكبان قد 
         عكا ليـ كالءىـ كتبعيتيـ إلى حكاـ طكاغيت أك إلى أمراء كسادة، أك إلى أحبار ككين  شرَّ 

        كثير مف  رمف الديف ما لـ يأذف بو اهلل، كأفتكا بغير عمـ سعيان كراء شيكة أك شبي  سا
ممجاىديف المسمميف في ركاب أكلئؾ الطكاغيت ينفذكف ما ييممى عمييـ سادتيـ، فيحممكف السياط ل

     كالدعاة، كينزلكف بيـ أشد ألكاف العذاب، كيطاردكنيـ في كؿ مكاف بتيم  اإلرىاب، فيؤالء 
طمس عمى عقكليـ كقمكبيـ بؿ عمى كؿ جكارحيـ، فأصبحكا ال يسمعكف إال بسمع سادتيـ كال 

 يبصركف إال ببصرىـ.

     فِّذكف تحكؿ ىذا المظير إلى كاقع أليـ، بشري ييشرِّعكف كيحكمكف، كآخركف يين
 كيخضعكف.

كحرس تمؾ المخالفات كالتجاكزات، أكلئؾ المستكبركف بقكة شرعيـ كقانكنيـ كعبَّدكا 
المسمميف لغير اهلل، فخضع أكثرىـ كأعطى تبعيتو ككالءه لغير اهلل تعالى، كنسي المسمـ المسكيف 

ـَ ]إِْذ َٔمَٜما كتاب ربو، كىك يحذره عاقب  التبعي  لغير اهلل تعالى، قاؿ تعالى:  ـَ ا٫ماِذي بُِعقا ِم ـَ أمُّ    َأ ا٫ماِذي

ًْ ُِّبُِؿ إَْٞمَبوُب  َع َبُعقا َوَرَأُوا ا٫مَعَذاَب َؤَمَؼطا ُءوا ِمـاو *  أما َأ ِمـُْفْؿ ٪َمََم َٔمَٜما ًة ٨َمـََتَٜما َبُعقا ٫َمْق َأنا ٫َمـَو ٪َمرا ـَ أما َو٩َموَل ا٫ماِذي

اٍت  ْؿ َٗمَنَ ـَ ا٫مـاوِر[ ٪َمَذ٫مَِؽ ُيِرَيُِؿ اهللُ َأ٢ْمََمََلُ  . {251-255}البقرة: ٢َمَؾْقِفْؿ َوَمو ُهْؿ ٓمَِخوِرِٖم٤َم ِم

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
إياؾ أف تتبع في أمر إال إذا اقتنعت أنو يأتي لؾ بخير، كأنو يدفع عنؾ الشر، كلينتبو كؿ منا  -ُ

أتيؾ أمر مخالؼ لمنيج اهلل، جيدان كال يعطي زماـ قيادة حرك  الحياة إال عف بين ، فحيف ي
 .(ُ)عميؾ أف تيعمي منيج اهلل فكؽ كؿ أمر 

       قد يعتذر بعض المتبعيف لمكفار بأنيـ يخافكف عمى سمطانيـ كأمكاليـ كمراكزىـ كغير  -ِ
              ذلؾ مف المصالح الدنيكي ، فيذا االعتبارات ال تصح في الديف، كال تعتبر عذران 

 اب حب الدنيا كالتعمؽ بزينتيا كىي مف تزييف الشيطاف لمشر، كال حج  لصاحبيا، فيي مف ب

                                                             

 (.َْٖٕ/ُِ( تفسير الشعراكم، )ُ)



 

 -َُِ- 

    فاهلل تعالى لـ يقبؿ عذران ألحد في إظيار تبعيتو لمكفار كطاعتيـ إال عذران كاحدان ىك: 
 اإلكراه.

     إف المستضعفيف كثرة، كالمستكبريف قم ، كالذم يخضع الكثرة لمقم  ىك ضعؼ الركح  -ّ
تنازؿ الداخمي عف الكرام  التي كىبيا اهلل لبني اإلنساف، إف كسقكط اليم ، كقم  النخكة، كال

   الذؿ ال ينشأ إال عف قابمي  لمذؿ في نفكس األذالء.. كىذه القابمي  ىي كحدىا التي يعتمد 
 .(ُ)عمييا الطغاة 

كا أف ىذه الرعي  أمان  في فعمى الزعماء كالقادة أف يتقكا اهلل في رعيتيـ، كعمييـ أف يعر  -ْ
ف اهلل سيسأليـ عف كؿ كاحد في ىذه الرعي ، فعف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: أعناقيـ، كأ

، كعمييـ أف يقكدكا رعيتيـ إلى (ِ)( كمكم راٍع وكمكم مسئول عن رعيتو...: )قاؿ رسكؿ اهلل 
بر األماف، كيبتعدكا بيـ عف الضياع كالذؿ كاليكاف، حتى ال يأتي اليكـ العصيب، كيقكؿ فيو 

العالميف، أف يزيد ىؤالء الطغاة ضعؼ العذاب، كأف يمعنيـ لعنان كبيران قاؿ تعالى: األتباع لرب 
بِقََل  اَءَكو ٨َمَلَوؾُّقَكو ا٫مسا ـَو إِكاو َأ٠َمْعـَو َٞموَدَٔمـَو َو٪ُمَٜمَ ـَ ا٫مَعَذاِب َوا٫مَعـُْفْؿ ٫مَْعـًو *  ]َو٩َمو٫ُمقا َرٓما ـَو آَُِتِْؿ ِوْعَػ٤ْمِ ِم َرٓما

 . {54-51}األحزاب: ٪َمبًِٛما[

دراؾ، أال يصرؼ تبعيتو ككالءه لغير اهلل تعالى، كأف  كمف ىنا كجب عمى كؿ ذم فيـ كا 
يستعمي بإيمانو الذم كىبو اهلل إياه، كأف يعتز بالعبكدي  التي شرَّفو اهلل بيا، كأال يتنازؿ مثقاؿ ذرة 

 كال أقؿ منيا عف عبكديتو لغير اهلل، ىذا إف أراد العافي  كالسبلم .
 

 الثالث: منيج اإلصالح والتغيير الدعوي في سورة إبراىيم:المطمب 
 كيشتمؿ عمى خمس  نقاط: 

 أواًل: الكممة الطيبة والكممة الخبيثة:
حكل القرآف الكريـ بيف دفتيو أساليب شتى لفتح القمكب كالعقكؿ، ككاف المفتاح األىـ ىك 

ْ َٔمرَ دعكتو إلى الكمم  الطيب  كالقكؿ الحسف قاؿ تعالى:  َب اهللُ َمَثًَل ٪َمؾَِؿًي ٠َمقَِّبًي ٪َمَشَجَرةٍ  ]َأََل ٪َمْقَػ ََضَ

ََمءِ  ًٌ َو٨َمْر٢ُمَفو ِِم ا٫مسا ُب اهللُ إَْمَثوَل ٫مِؾـاوِس ٫َمَعؾاُفْؿ *  ٠َمقَِّبٍي َأْصُؾَفو َٕموٓمِ و َوَيَّْضِ َ ُٔمْمَِت ُأ٪ُمَؾَفو ٪ُمؾا ِٗم٤ٍم ٓمِنِْذِن َرُّبِّ

ُرونَ  ـْ ٩َمَرارٍ َوَمَثُؾ ٪َمؾَِؿٍي َ٘مبِق*  َيَتَذ٪ما و ِم ـْ ٨َمْقِق إَْرِض َمو ََلَ ًْ ِم ـَ َآَمـُقا *  َثٍي ٪َمَشَجَرةٍ َ٘مبِقَثٍي اْٖمُتثا ًُ اهللُ ا٫ماِذي ُيَثبِّ

ْكَقو َوِِم أَِ٘مَرةِ َوُيِضؾُّ اهللُ ا٫مظاوٙم٤َِِم َوَيْػَعُؾ اهللُ َمو َيَشوءُ  ًِ ِِم اَِلَقوةِ ا٫مدُّ  . {11-11}إبراهوم: [ٓمِو٫مَؼْقِل ا٫مثاوٓمِ

                                                             

 (.َِٔٗ/ْ( انظر: في ظبلؿ القرآف، )ُ)
 .  (ّٖٗ(، )ٓ/ِباب الجمع  في القرل كالمدف، )كتاب الجمع ، صحيح البخارم، ( ِ)



 

 -َُّ- 

كؿ مف يسمع ىذه اآليات العظيم  كيقكؿ لو: ألـ  في ىذه اآليات الكريم  يخاطب اهلل 
الكمم  الطيب  كالشجرة الطيب  الثابت  السامق  المثمرة، التي ال تزعزعيا  تر كيؼ مثؿ اهلل 

ف خي  نيا لمبعض أ ؿى يِّ األعاصير، كال تعصؼ بيا رياح الباطؿ، كال تقكل عمييا معاكؿ الطغياف، كا 
 معرض  لمخطر الماحؽ في بعض األحياف.

ف الكمم  الخبيث  كالشجرة الخبيث ، قد تييج كتتعالى كتتشابؾ، كيخيؿ إلى بعض الناس " كا 
    أنيا أضخـ مف الشجرة الطيب  كأقكل، كلكنيا تظؿ نافش  ىش ، كتظؿ جذكرىا في الترب  قريب  

    ف فكؽ األرض، فبل قرار ليا كال حتى لكأنيا عمى كجو األرض كما ىي إال فترة حتى تجتث م
   كالكمم  الطيب  ىي كؿ كمم  جاءت مف كاردات الحؽ كالخير، كالكمم  الخبيث  ما كانت  (ُ) "بقاء

مف كاردات الباطؿ كالضبلؿ كالشر، ككمم  "ال إلو إال اهلل" ىي مجمع كؿ كمم  طيب ، فمف لـ 
ـ الطيب كثير ال يكاد يحصر ... تختمؼ كالكم ،تسكف إلى قمبو ىذه الكمم  ال يجيء منو طيب أبدان 

      أشكالو، كتتعد صكره، كما أف الشجر الطيب كثير، تتنكع ثماره كتختمؼ طعكمو كتتفاضؿ 
كأصحاب الكمم  الطيب  يفكزكف في الدنيا كاآلخرة، ففي الدينا بثباتيـ عمى كمم  الحؽ  (ِ)مذاقاتو 

ـ، رغـ الفتف التي يتعرضكف ليا، كما ثبت كالتكحيد، كثباتيـ عمى طاع  اهلل، كبثباتيـ عمى ديني
    ، كيثبتيـ في (ّ)أصحاب األخدكد، كالذيف نشركا بالمناشير كمشطت لحكميـ بأمشاط الحديد 

اآلخرة عند المكت بالثبات عمى الديف اإلسبلمي كالخاتم  الحسن ، كفي القبر عند سؤاؿ الممكيف 
 .(ْ)لمجكاب الصحيح 

نختار الكبلـ الحسف الذم يجمع كال يفرؽ كيقرِّب بيف كالقرآف الكريـ يدعكنا إلى أف 
    لكجدنا فيو  المتباعديف، كيغسؿ الحقد مف قمكب الحاقديف كالحاسديف كلك تدبرنا كتاب ربنا 

[ َو٩ُمق٫ُمقا ٫مِؾـاوِس ُٗمْسـًو]آيات كثيرة تمفت انتباىنا، كتدعكنا إلى الكبلـ الطيب، قاؿ تعالى: 

ـُ ]، كقكلو تعالى:  {48}البقرة: ْؿ ٓمِو٫ماتِل ِهَل َأْٗمَس [ اْدُع إ٥َِم َٞمبِقِؾ َرٓمَِّؽ ٓمِوِِلْؽَؿِي َواٙمَْق٢ِمَظِي اَِلَسـَِي َوَٖمودَِْلُ

ْقَطوَن ]و تعالى: ػػػػػػػػ، كقكل {215}النحل: ْقَطوَن َيـَْزُغ َٓمْقـَُفْؿ إِنا ا٫مشا ـُ إِنا ا٫مشا  َو٩ُمْؾ ٫مِِعَبودِي َيُؼق٫ُمقا ا٫ماتِل ِهَل َأْٗمَس

ا ُمبِقـًو٪َموَن ٫مِْْلِكْ   . {58}اإلرساء:[ َسوِن ٢َمُدوًّ

                                                             

 (.َِٗٗ/ْ( في ظبلؿ القرآف، )ُ)
 (.ُُٕ/ٕ( انظر: التفسير القرآني لمقرآف، )ِ)
 (.ُّٓ/ٔ( انظر: محاسف التأكيؿ، )ّ)
 (.ِِٔ/ُِتنكير، )(، التحرير كالِْٓ/ُ( انظر: السعدم، )ْ)



 

 -َُْ- 

قرآنان ناطقان، أسحر القمكب، كسبى  عمى ىذا المنيج فكاف الرسكؿ  سار الرسكؿ 
    العقكؿ بحسف أسمكبو، كعذكب  منطقو، كطيارة مقصده، كسار عمى نيجو الصحاب  الكراـ 

المطؼ كالميف في سيرة رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف، فسٌطر ليـ التاريخ أركع مكاقؼ الحكم ، ك 
   دعكتيـ، مما أىميـ ألف يفتحكا أعينان عميان كقمكبان غمفان كآذانان صٌمان، فجاىدكا في اهلل حؽ جياده 

 حتى أتاىـ اليقيف.

    حؽ االقتداء، كاتبعكه أدؽ االتباع حتى ذاع صيتيـ خارج  لقد اقتدكا برسكؿ اهلل 
 .(ُ)كطيب كبلميـ، كحسف معشرىـ  الجزيرة العربي ، فأحبيـ العدك كالصديؽ، لعدليـ

   إف الكمم  الطيب  في اإلسبلـ تممؾ أصكالن راسخ  ذات سمات رباني ، مستمدة مف كتاب 
 اهلل كسن  رسكلو، ال تضؿ أبدان ما تمسكت بيما.

    كالكمم  الطيب  تزىر في النفس لتتفتح بأجمؿ أزىار الخير كالحب التي يعبؽ شذاىا 
 كالكمم  الخبيث  نتن  الرائح  تصدر عف بؤر نفسي  عفن .فٌكاحان في كؿ زماف كمكاف، 

ٓا ٫َمَدْيِف َر٩مِقٌى ٢َمتِقٌد ]ػػقكلو تعالى: ألننا أم  متميزة تؤمف ب ـْ ٩َمْقٍل إِ      {24}ق:[ َمو َيْؾِػُظ ِم
    فالرقاب  اإليماني  كاستشعار أمان  الكمم ، تفرض عمى المسمـ حسان إيمانيان يرقى بو نحك السمك 

اإلحسان أن تعبد اهلل كأنك : )اإلحساف في الكمم ، فيككف في مكقع قكؿ رسكؿ اهلل  إلى مرتب 
فتتيذب نفسو تبعان ليذا، كيتربى عمى أف يزف الكمم  بميزاف  (ِ)( تراه فإن لم تكن تراه فإنو يراك

 الحؽ كالعدؿ كيميز بيف الطيب كالخبيث.

لضكابط كالمعايير لجميع شؤكف فاإلسبلـ يحكل ثكابت ال تتغير، يستقي المسمـ منيا ا
 حياتو، كمنيا الكمم ، فكؿ ما حسنو الشرع فيك حسف، ككؿ ما قبحو الشرع فيك قبيح.

 ومن ضوابط الكممة الطيبة:
 أف تككف كمم  صدؽ، فالزكر كالباطؿ كالكذب ال يمكف أف يككف طيبان. أواًل:

بالخير كننسى أنفسنا، كاهلل يمقت  أف يككف صاحبيا عامبلن بيا، فبل يكفي أف نأمر الناس ثانيًا:
َٓ َٔمْػَعُؾقنَ عمى ذلؾ كما قاؿ سبحانو:  َ َٔمُؼق٫ُمقَن َمو  ـَ َآَمـُقا َِل و ا٫ماِذي َ ٪َمُٜمَ َمْؼًتو ٢ِمـَْد اهللِ َأْن *  ]َيو َأَيُّ

َٓ َٔمْػَعُؾقَن[ ف: َٔمُؼق٫ُمقا َمو   . {8-1}الصَّ

                                                             

، أحمد عمر النعم ، دار البشائر اإلسبلمي ، الطبع  األكلى، (ُُ,ُِ)( انظر: الكمم  الطيب  كأثرىا في النفكس، ُ)
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ

 .(َٓح )(، جزء مف ُٗ/ُ، )باب سؤاؿ جبريؿ النبي كتاب اإليماف، ( صحيح البخارم، ِ)



 

 -َُٓ- 

ـْ ]لدار اآلخرة كما قاؿ تعالى: أف يككف المراد مف كراء الكمم  ىك اهلل، كا ثالثًا: َٓ َ٘مْٛمَ ِِم ٪َمثٍِٛم ِم

ـْ َيْػَعْؾ َذ٫مَِؽ آْمتَِغوَء َمرْ  ـْ َأَمَر ٓمَِصَد٩َمٍي َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصََلٍح َٓم٤ْمَ ا٫مـاوِس َوَم ٓا َم َووةِ اهللِ َكْجَقاُهْؿ إِ

 .(ُ) {221}النساء: [٨َمَسْقَف ُكْمٔمِقِف َأْٖمًرا ٢َمظِقًَم 

 صالح والتغيير في اآليات السابقة:منيج اإل
   إن العبد ليتكمم بالكممة، ما يتبين فييا بقكلو: ) كبعد... فميحذر المسمـ مما حذره منو 

ل بيا في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب  .(ِ)( َيزُّ

يوم اآلخر فميقل خيرًا أو من كان يؤمن باهلل وال: )ليكف شعارنا قكؿ رسكؿ اهلل 
 . (ّ)(ليصمت

كنحف ندعك مف استطاع أف يجكد بكمم  ترقى بمسؤكلي  الكمم ، كتدعك إلى اإلصبلح 
   ف مف أسباب العزة ككسائميا الكمـ الطيب، الذم يفتقر إليو إكالتغيير أال يتكانى أك يتردد، إذ 

 كاقعنا المعاصر.

 ثانيًا: الزاد الروحاني:
كمف ىنا كاف لكؿ شؽ ما  أصؿ اإلنساف مف شقيف اثنيف: مادم أرضي، كركحاني عمكم

يناسبو مف غذاء، كما ييذبو مف أحكاـ فغذاء البدف مف جنس األرض أم مما يخرج منيا مف 
الحبكب كالثمار، كغذاء الركح مف جنس خمقتيا كىك الغذاء الرباني مف كحي الكتاب كالسن  فإذا 

 غذل اإلنساف ركحو بالغذاء السميـ سمت كارتفعت كصحت كسممت مف األمراض.

ذا أىمؿ اإلنساف غذاء ركحو أك غذاىا بالغذاء البشرم بأف جعؿ صمتيا بالمبادئ  كا 
       ت الجسد الترابي فتغذت بغذائو كاستغنت بو مذاالكضعي  كالمعتقدات الزائف ، أك انقادات لم

    عف غذائيا الرباني ضعفت كخارت كتاىت كلـ يقر ليا قراران، كضاقت عمييا األرض عمى 
 .(ْ)سعتيا 

                                                             

دار القمـ، الككيت، (، َِ/ُ)د الرحمف بف عبد الخالؽ اليكسؼ، ( انظر: أضكاء عمى أكضاعنا السياسي ، عبُ)
 ـ.ُٖٕٗ-ىػُّٖٗالطبع  األكلى 

 .(ْٕٕٔ)ح (، ََُ/ٖ)باب حفظ المساف، كتاب الرقاؽ، ( صحيح البخارم، ِ)
 (.َُٖٔ) (، جزء مف حديثُُ/ٖباب مف كاف يؤمف باهلل كاليـك اآلخر، )كتاب األدب، ( صحيح البخارم، ّ)
       (، الطبع  الثاني  عشرة،ُِٕ/ُدراسات في عمـك القرآف، فيد بف عبد الرحمف الركمي، )( انظر: ْ)

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ



 

 -َُٔ- 

 كقد عرضت سكرة إبراىيـ لبعض ىذا الزاد كما يمي:

 إقامة الصالة: -4

 ذكرت الصبلة في سكرة إبراىيـ في آيات عديدة متناثرة في السكرة:

ََلَة قاؿ تعالى:  -ُ ـُقا ُيِؼقُؿقا ا٫مصا ـَ َآَم ، الصبلة عبادة عظيم ،  {82}إبراهوم: [...]٩ُمْؾ ٫مِِعَبودَِي ا٫ماِذي
      : العظيـ، عف ابف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل كركف مف أركاف الديف 

قام الصالة )     بني اإلسالم عمى خمس شيادة أن ال إلو إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل وا 
يتاء الزكاة والحج وصوم رمضان قام  الصبلة تعني المحافظ  عمييا بما فييا مف (ُ)( وا  ، كا 

   زادان ليـ عمى الطريؽ، تأمرىـ بالمعركؼ، رككع كسجكد كخشكع، كعندىا تككف الصبلة 
 كتنياىـ عف المنكر.

تِل ٓمَِقادٍ في دعائو، قاؿ تعالى:  ذكرت الصبلة عمى لساف إبراىيـ  -ِ يا ـْ ُذرِّ ًُ ِم ـَو إِِّنِّ َأْٞمَؽـْ ]َرٓما

ََلَة  ـَو ٫مُِقِؼقُؿقا ا٫مصا ِم َرٓما  . {81}إبراهوم: [...٧َمْٛمِ ذِي َزْرٍع ٢ِمـَْد َٓمْقتَِؽ اُٙمَحرا
تِل كقاؿ:  -ّ يا ـْ ُذرِّ ََلةِ َوِم ، استفتح سيدنا إبراىيـ دعاءه  {10}إبراهوم: [...]َربِّ اْٖمَعْؾـِل ُمِؼقَؿ ا٫مصا

كختمو بالتكسؿ إلى اهلل، بأف يجعمو كذريتو مقيميف لمصبلة، محافظيف عمييا، كقد خصت 
   تيا فالصبلة التي الصبلة بدعاء سيدنا إبراىيـ، دكف غيرىا مف العبادات ألىميتيا كعظم

    يريدىا اإلسبلـ، كيأمرنا بإقامتيا، ليست مجرد أقكاؿ يمككيا المساف، كحركات تؤدييا 
   الجكارح، ببل تدبر مف عقؿ، كال خشكع مف قمب كلكف الصبلة المقبكل  ىي التي تأخذ حقيا 

 .مف التأمؿ كالخشي ، كاستحضار عظم  اهلل 

   في خشكع كتضرع يمده بطاق  ركحي    اهلل بيف يدمإف كقكؼ اإلنساف في الصبلة 
، الذم يعينو عمى (ِ)تبعث فيو الشعكر بالصفاء الركحي، كاالطمئناف القمبي، كاألمف النفسي 

ٓا ٢َمَٚم مكاجي  متاعب الحياة كمصائب الدنيا، قاؿ تعالى:  َو ٫َمَؽبَِٛمٌة إِ ََلةِ َوإَِّنا ْٜمِ َوا٫مصا ]َواْٞمَتِعقـُقا ٓمِو٫مصا

 . {15}البقرة:اخَلوِٟمِع٤َم[ 

    ، كالتي كاف يحف إلييا، كيتميؼ ىذه ىي الصبلة التي كانت قرة عيف رسكؿ اهلل 
 .(ّ)( أرحنا بياعمييا، كيقكؿ لببلؿ: )

 
                                                             

 (.ٖ) ح(، ُُ/ُ)بني اإلسبلـ،  باب قكؿ النبي كتاب اإليماف، ( صحيح البخارم، ُ)
 .(َُٗ)( انظر: أثر القرآف الكريـ في األمف النفسي، ِ)
 ـ.ََُِ-ىػُُِْ(، مؤسس  الرسال ، لبناف، الطبع  األكلى، َِّٖٖ) ح(، ّٗ/ّ)( مسند اإلماـ أحمد، ّ)



 

 -َُٕ- 

 اإلنفاق في سبيل اهلل: -0
]٩ُمْؾ يعتبر اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل ىك الزاد الركحاني الثاني في سكرة إبراىيـ قاؿ تعالى: 

ـَ  َٓ َٓمقْ  ٫مِِعَبودَِي ا٫ماِذي ـْ ٩َمْبِؾ َأْن َيْلَِتَ َيْقٌم  ا َو٢َمََلكَِقًي ِم او َرَز٩ْمـَوُهْؿ ِهًّ ََلَة َوُيـِْػُؼقا ِِم َٓ َآَمـُقا ُيِؼقُؿقا ا٫مصا ٌع ٨مِقِف َو

 . {82}إبراهوم:ِ٘مََلٌل[ 

    تعتبر الزكاة ىي الركف الثاني مف أركاف اإلسبلـ، كالقرآف الكريـ زاخر باآليات التي 
او َرَز٩ْمـَو٪ُمْؿ نفاؽ في سبيؿ اهلل، كمنيا: قكلو تعالى: تحث عمى اإل ـَ َآَمـُقا َأْكِػُؼقا ِِم و ا٫ماِذي َ  [...]َيو َأَيُّ

ـْ َموِل اهللِ ا٫ماِذي َآَٔمو٪ُمؿْ ، كقكلو تعالى:  {151}البقرة: ]َمَثُؾ ، كقكلو تعالى:  {88}النور: [...]َوَآُٔمقُهْؿ ِم

ـَ ُيـِْػُؼقَن َأْمَقاَلَُ  ـْ ا٫ماِذي ًْ َٞمْبَع َٞمـَوٓمَِؾ ِِم ٪ُمؾِّ ُٞمـُْبَؾٍي ِمَئُي َٗمباٍي َواهللُ ُيَضو٢ِمُػ ٙمَِ ٍي َأْكَبَت  ْؿ ِِم َٞمبِقِؾ اهللِ ٪َمَؿَثِؾ َٗمبا

 . {152}البقرة: َيَشوُء[
نيا تعبير صادؽ عف التقكل كالبر كاإلحساف، كدليؿ إلمزكاة فضائؿ أخبلقي  عظيم  إذ 

خبلص لو تعالى.عمى األمر بالمعركؼ، كعمؿ بم  ا نص عميو الشارع فيي طاع  هلل كا 

كما أنيا تقكم في المسمـ الشعكر بالمشارك  الكجداني  مع الفقراء كالمساكيف كتبث فيو 
الشعكر بالمسئكلي  نحكىـ، كتدفعو إلى العمؿ عمى إسعادىـ كالترفيو عنيـ، كتخمصو مف األناني  

ي ىذه الدنيا، كىذا السفر الطكيؿ الشاؽ حتى يصؿ ف ان كحب الذات كالبخؿ كالطمع كتككف لو زاد
 إلى بر األماف.

 التوكل عمى اهلل: -3

مكب، كأما الزاد الركحاني الثالث فيك التككؿ عمى اهلل، فيك عبادة مف أفضؿ عبادات الق
كخمؽ مف أعظـ أخبلؽ اإليماف، كلقد جاء ذلؾ عمى لساف الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ، قاؿ 

ُؾقنَ  ...]تعالى:  ِؾ اٙمَُتَق٪مِّ نا ٢َمَٚم َمو *  َو٢َمَٚم اهللِ ٨َمْؾَقَتَق٪ما َؾ ٢َمَٚم اهللِ َو٩َمْد َهَداَكو ُٞمُبَؾـَو َو٫َمـَْصِٜمَ ٓا َكَتَق٪ما َوَمو ٫َمـَو َأ

ُؾقنَ  ِؾ اٙمَُتَق٪مِّ  . {21-22 }إبراهوم:[ َآَذْيُتُؿقَكو َو٢َمَٚم اهللِ ٨َمْؾَقَتَق٪ما

 تسع آيات مف كتابو العزيز.كقد أمر اهلل رسكلو بالتككؿ في 

ْؾ ٢َمَؾْقِف َوَمو َرٓمَُّؽ ٓمِ قاؿ تعالى: *  ُف ٨َمو٢ْمُبْدُه َؤَمَق٪ما ََمَواِت َوإَْرِض َوإ٫َِمْقِف ُيْرَٖمُع إَْمُر ٪ُمؾُّ َغو٨مٍِؾ ]َوهللِ ٧َمْقُى ا٫مسا

 . {218}هود: ٢َمَما َٔمْعَؿُؾقَن[



 

 -َُٖ- 

َٓ كقكلو تعالى: *  ْؾ ٢َمَٚم اَِللِّ ا٫ماِذي    َيُؿقُت َوَٞمبِّْح ٓمَِحْؿِدهِ َو٪َمَػك ٓمِِف ٓمُِذُكقِب ٢ِمَبودِهِ َ٘مبًِٛما[]َؤَمَق٪ما

 . {54}الفرقان:

ِٗمقؿِ كقكلو تعالى: *  ْؾ ٢َمَٚم ا٫مَعِزيِز ا٫مرا ـَ *  ا٫ماِذي َيَراَك ِٗم٤َم َٔمُؼقمُ *  ]َؤَمَق٪ما وِٖمِدي َبَؽ ِِم ا٫مسا ُف ُهَق *  َؤَمَؼؾُّ إِكا

ِؿقُع ا٫مَعؾِقُؿ[  . {110-121:}الشعراء ا٫مسا

ْؾ ٢َمَٚم اهللِ إِكاَؽ ٢َمَٚم اَِلؼِّ اٙمُب٤ِِم[ :كقكلو تعالى*   . {11}النمل: ]٨َمَتَق٪ما

ْؾ ٢َمَٚم اهللِ إِنا اهللَ َُيِىُّ كقكلو تعالى: *  ًَ ٨َمَتَق٪ما ْؿ َوَٟموِوْرُهْؿ ِِم إَْمِر ٨َمنَِذا ٢َمَزْم  ]٨َمو٢ْمُػ ٢َمـُْفْؿ َواْٞمَتْغِػْر ََلُ

ؾ٤َِم   . {251}آل عمران: [اٙمَُتَق٪مِّ

ًَ ٠َموئَِػٌي ِمـُْفْؿ ٧َمْٛمَ ا٫ماِذي َٔمُؼقُل َواهللُ َيْؽُتُى َمو كقكلو تعالى: *  ـْ ٢ِمـِْدَك َٓمقا ]َوَيُؼق٫ُمقَن ٠َمو٢َمٌي ٨َمنَِذا َٓمَرُزوا ِم

ْؾ ٢َمَٚم اهللِ َو٪َمَػك ٓمِوهللِ َو٪مِقًَل[  . {42}النساء: ُيَبقُِّتقَن ٨َمَل٢ْمِرْض ٢َمـُْفْؿ َؤَمَق٪ما

ِؿقُع ا٫مَعؾِقُؿ[كقكلو تعالى:  * ُف ُهَق ا٫مسا ْؾ ٢َمَٚم اهللِ إِكا و َؤَمَق٪ما ْؾِؿ ٨َموْٖمـَْح ََلَ  . {52}األىفال: ]َوإِْن َٖمـَُحقا ٫مِؾسا

ْؾ ٢َمَٚم اهللِ َو٪َمَػك ٓمِوهللِ َو٪مِقًَل[كقكلو تعالى: *   . {8}األحزاب: ]َؤَمَق٪ما

ـَ وَ كقكلو تعالى: *  َٓ ُٔمطِِع ا٫مَؽو٨مِِري ْؾ ٢َمَٚم اهللِ َو٪َمَػك ٓمِوهللِ َو٪مِقًَل[]َو  اٙمُـَو٨مِِؼ٤َم َوَدْع َأَذاُهْؿ َؤَمَق٪ما

 . {14}األحزاب:

 كأمر المؤمنيف عام  بالتككؿ.

ًْ ٢َمَؾْقِفْؿ َآَيؤُمُف َزاَدُْتُ قاؿ تعالى: *  ًْ ٩ُمُؾقُُّبُْؿ َوإَِذا ُٔمؾَِق ـَ إَِذا ُذ٪مَِر اهللُ َوِٖمَؾ ـُقَن ا٫ماِذي ْؿ إِيََمًكو َو٢َمَٚم ]إِكاََم اٙمُْمِم

ُؾقَن[ ِْؿ َيَتَق٪ما  . {1}األىفال: َرُّبِّ

ِؾ اٙمُْمِمـُقَن[كقاؿ تعالى: *  َكو َو٢َمَٚم اهللِ ٨َمْؾَقَتَق٪ما َٓ ٓا َمو ٪َمَتَى اهللُ ٫َمـَو ُهَق َمْق ـْ ُيِصقَبـَو إِ  .{52}التوبة: ]٩ُمْؾ ٫َم

 كبيف القرآف آثار التككؿ، سأذكر بعضيا خكؼ اإلطال :

ْؾ ٢َمَٚم اهللِ ٨َمنِ قاؿ تعالى: *  ـْ َيَتَق٪ما يـُُفْؿ َوَم
ِء دِ َٓ ـَ ِِم ٩ُمُؾقُِّبِْؿ َمَرٌض ٧َمرا َهُم نا اهلَل ]إِْذ َيُؼقُل اٙمُـَو٨مُِؼقَن َوا٫ماِذي

 . {11}األىفال: ٢َمِزيٌز َٗمؽِقٌؿ[



 

 -َُٗ- 

 .(ُ)أم عزيز ال يذؿ مف استجار بو، كال يضيع مف الذ بجانبو 

المسمـ إلى التككؿ إذا كاف صاحب دعكة، كطالب إصبلح فيك كأرل أف أحكج ما يككف 
    يجد في التككؿ حصنان حصينان، يمكذ بو في مكاجي  الظمم  كالكفرة فإف مف تككؿ عمى اهلل 

 كانتصر باهلل فمف يغمب أبدان.

ـْ َذا ا٫ما قاؿ تعالى:  ٪ُمُؿ اهللُ ٨َمََل ٧َمو٫مَِى ٫َمُؽْؿ َوإِْن َُيُْذ٫ْمُؽْؿ ٨َمَؿ ـْ َٓمْعِدهِ َو٢َمَٚم ]إِْن َيـْ٭ُمْ ٪ُمْؿ ِم ِذي َيـ٭ُْمُ

ـُقَن[ ِؾ اٙمُْمِم  . {250}آل عمران: اهللِ ٨َمْؾَقَتَق٪ما
 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:

 إف زاد الركح ال يقتصر عمى الصبلة كاإلنفاؽ كالتككؿ فحسب بؿ إف كؿ طاع  إلى اهلل 
 زاد لمركح.

ف ما نراه اليكـ مف قمؽ كاضطرا      ب كخكؼ، كأمراض عصبي  كنفسي ، ىك نتيج  كا 
    لخكاء األركاح البشري  اليائم  المعذب  الضال  مف زاد الركح، مف اإليماف باهلل كاالطمئناف إلى 
لى  اهلل، كخكاؤىا مف األىداؼ اإلنساني  الكبيرة التي ينشئيا كيرسميا السعي إلى رضا اهلل، كا 

 اإلصبلح كالتغيير.

كأصحابو رضكاف اهلل عمييـ أجمعيف  الصالح بدء مف النبي فمك تأممنا حاؿ سمفنا 
كانتياءن بالمعاصريف، لكجدتيـ أحرص عمى زاد الركح مف زاد أبدانيـ، لما فيو مف سعادة الدنيا 

 كاآلخرة.

    فيا مف غفؿ عف زاد الركح، أسرع إلى التأمؿ في نصكص القرآف الكريـ كانيؿ مف 
   س أمنان كتزيد القمب رشدان، كتثقؿ المكازيف عمبلن صالحان عمكمو كما يحكيو مف آللئ تشبع النف

 تنتفع بو في الدنيا كاآلخرة.

 ثالثًا: الداعية الحميم:
 . (0)الًحمـ بالكسر ىك األناة كالسككف مع القدرة كالقكة  الِحمم لغة:

 . (3)ىك الطمأنين  عند سكرة الغضب، كقيؿ: تأخير مكافأة الظالـ  الِحمم اصطالحًا:

                                                             

(، مكتب  كىب ، القاىرة، الطبع  األكلى، ُٓ-َُ( انظر: في الطريؽ إلى اهلل )التككؿ(، د. يكسؼ القرضاكم، )ُ)
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔ

 ( .َْْ/ُ) ،( الكمياتِ)
     ي ، بيركت، لبناف، الطبع  األكلى (، دار الكتب العممِٗ/ُ( التعريفات، عمي بف محمد الجرجاني، )ّ)

 ـ .ُّٖٗ-ىػَُّْ



 

 -َُُ- 

اكت درجات الناس في الثبات أماـ المثيرات، فمنيـ مف تستخفو التكافو فيستحمؽ عمى تتف 
 عجؿ، كمنيـ مف تستفزه الشدائد فيبقى عمى كقعيا األليـ محتفظان برجاح  فكره كحسف خمقو .

    كمع أف لمطبع األصيم  في النفس دخبلن كبيران في أنصب  الناس مف الحدة كاليدكء،  
     ال أف ىناؾ ارتباطان مؤكدان بيف ثق  المرء بنفسو كبيف أناتو مع اآلخريف،   كاألناة، إمكالعج

كتجاكزه عف خطئيـ، فالرجؿ العظيـ حقان كمما حمؽ في آفاؽ الكماؿ اتسع صدره، كامتد حممو، 
 . (4)كعذر الناس كالتمس المبررات ألغبلطيـ 

أساسان لمنيج الدعكة، مـ كتتخذه ء باآليات التي تدعك إلى خمؽ الحكالقرآف الكريـ ممي 
   كطريقان إلى الكصكؿ إلصبلح األفراد، كىداي  الجماعات ... كمف استعراض صفحات سكرة 

   نخمص إلى عدة أمكر،  مع قكمو، كدعاء سيدنا إبراىيـ  إبراىيـ، كحكار سيدنا مكسى 
 منيا:

عمييـ، كحبو  س، كيأخذ بأيدييـ برفؽ كليف، كيظير ليـ حرصوا* أف عمى الداعي  أف يتمطؼ بالن
      ليـ، كيذكرىـ بالنعـ التي أسداىا اهلل إلييـ، تارة بالتنكيو بالتذكرة، كأخرل بالتنكيو بالتقكل، 
كثالث  بالمكعظ ، كرابع  بالحض عمى النصح، كخامس  باإلغراء بالترغيب، كسادس  باستعماؿ 

   مـ كالصفح ؽ الحأسمكب التيديد، كسابع  باالستغفار كالدعاء ليـ ... كىكذا يجد القارئ خم
 كمعانيو بقكالب متعددة، كأساليب متنكع  .

 مع قكمو أكالن:  كسأعرض إف شاء اهلل حكار سيدنا مكسى  

ـْ َآِل ٨مِْر٢َمْقَن َيُسقُمقَكُؽْؿ ُٞمقءَ ]* قاؿ تعالى:   َوإِْذ ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف اْذ٪ُمُروا كِْعَؿَي اهللِ ٢َمَؾقُْؽْؿ إِْذ َأْكَجو٪ُمْؿ ِم

ـْ َرٓمُِّؽْؿ ٢َمظِقؿٌ ا٫مَعَذ  ـْ  * اِب َوُيَذٓمُِّحقَن َأْٓمـَوَء٪ُمْؿ َوَيْسَتْحُققَن كَِسوَء٪ُمْؿ َوِِم َذ٫مُِؽْؿ َٓمََلٌء ِم
ُؽْؿ ٫َمئِ َن َرٓمُّ َوإِْذ َٔمَلذا

ـْ ٪َمَػْرُٔمْؿ إِنا ٢َمَذاِِب ٫َمَشِديٌد 
ُؽْؿ َو٫َمئِ َِزيَدكا َٕ ـْ ِِم إَْرِض َْجِقًعو ٨َمنِنا اهللَ  َو٩َموَل ُمقَٞمك إِْن َٔمْؽُػُروا َأْكُتؿْ  * َٟمَؽْرُٔمْؿ  َوَم

  {.4-5: }إبراهوم. [٫َمَغـِلٌّ ََحِقٌد 

 قد بدأ يذكرىم بعدة أمور:  فنالحظ في ىذا الحوار أن سيدنا موسى 

يذكرىـ بالنعـ التي أنعميا اهلل عمييـ، ثـ بيف ليـ حقيق  أكيدة كعظيم  أف النعـ تزيد  
في حكار  مستحؽ لمحمد كلمشكر، كيستمر سيدنا مكسى   بالشكر كتنقص بالكفر، كأف اهلل

ؿ بتمؾ األقكاـ مف حقكمو، كلكف ىذه المرة يحثيـ إلى النظر كالتفكر في أحكاؿ األمـ السابق ، كما 
يذائيـ لرسميـ، قاؿ تعالى:  ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ ٩َمْقِم ]عذاب كىبلؾ بسبب تكذيبيـ كا  ـَ ِم ْ َيْلٔمُِؽْؿ َكَبُل ا٫ماِذي          َأََل

                                                             

 . (َُٖ)( انظر: خمؽ المسمـ، ُ)
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ٓا اهللُ َٖموَءُْتُْؿ ُرُٞمُؾُفْؿ ٓمِو٫مَبقِّـَوِت ٨َمَردُّ كُ  َٓ َيْعَؾُؿُفْؿ إِ ـْ َٓمْعِدِهْؿ  ـَ ِم وا َأْيِدََيُْؿ ِِم َأ٨ْمَقاِهِفْؿ قٍح َو٢َمودٍ َوَٕمُؿقَد َوا٫ماِذي

او َٔمْد٢ُمقَكـَو إ٫ِمَ  و ٫َمِػل َٟمؽٍّ ِِم و ٪َمَػْرَكو ٓمََِم ُأْرِٞمْؾُتْؿ ٓمِِف َوإِكا ًْ ُرُٞمُؾُفْؿ َأِِم اهللِ َٟمؽٌّ ٨َمو٠مِِر  * ْقِف ُمِريٍى َو٩َمو٫ُمقا إِكا ٩َمو٫َم

ك ٩َمو٫ُمقا إِْن أَ  َر٪ُمْؿ إ٥َِم َأَٖمٍؾ ُمَسؿًّ ـْ ُذُكقٓمُِؽْؿ َوُيَم٘مِّ ََمَواِت َوإَْرِض َيْد٢ُمق٪ُمْؿ ٫مَِقْغِػَر ٫َمُؽْؿ ِم ٓا َٓم٦َمٌ ِمْثُؾـَو ا٫مسا ْكُتْؿ إِ

وَكو ٢َمَما ٪َمونَ  ٓا َٓم٦َمٌ ِمْثُؾُؽْؿ  * َيْعُبُد َآَٓموُؤَكو ٨َمْلُٔمقَكو ٓمُِسْؾَطوٍن ُمب٤ِمٍ  ُٔمِريُدوَن َأْن َٔمُصدُّ ـُ إِ ْؿ ُرُٞمُؾُفْؿ إِْن َكْح ًْ ََلُ ٩َمو٫َم

ٓا ٓمِنِْذِن اهللِ ـْ ٢ِمَبودِهِ َوَمو ٪َموَن ٫َمـَو َأْن َكْلٔمَِقُؽْؿ ٓمُِسْؾَطوٍن إِ ـْ َيَشوُء ِم ُـّ ٢َمَٚم َم ـا اهللَ َيُؿ
ِؾ اٙمُْمِمـُقنَ  َو٢َمَٚم اهللَِو٫َمؽِ   ٨َمْؾَقَتَق٪ما

نا ٢َمَٚم َمو َآَذْيُتُؿقَكو َو٢َمَٚم اهللِ ٨مَ  * َؾ ٢َمَٚم اهللِ َو٩َمْد َهَداَكو ُٞمُبَؾـَو َو٫َمـَْصِٜمَ ٓا َكَتَق٪ما ُؾقَن َوَمو ٫َمـَو َأ ِؾ اٙمَُتَق٪مِّ  [ْؾَقَتَق٪ما

  {.21-1: }إبراهوم

و باآليات الدال  عمى صدقيـ، كمف ثـ أرسؿ رسم حكاره لقكمو ببياف أف اهلل  فبدأ  
اتجيكا بيا إلى أقكاميـ لدعكتيـ إلى عبادتو سبحانو فما كاف مف األقكاـ إال أف كذبت رسميا، 

 كآذكىـ، كأعمنكىا صريح  بأنيـ ال يصدقكنيـ فيما جاءكا بو .

و ٪َمَػْر ]* قاؿ تعالى:  وا َأْيِدََيُْؿ ِِم َأ٨ْمَقاِهِفْؿ َو٩َمو٫ُمقا إِكا او َٔمْد٢ُمقَكـَو إ٫َِمْقِف ٨َمَردُّ و ٫َمِػل َٟمؽٍّ ِِم َكو ٓمََِم ُأْرِٞمْؾُتْؿ ٓمِِف َوإِكا

 . {1}إبراهوم:[ ُمِريٍى 

عمييـ  –كىنا تظير سع  صدر الرسؿ، كصبرىـ عمى أذل أقكاميـ، فكؿ الذم يشغميـ  
 ىك ىداي  أقكاميـ . –الصبلة كالسبلـ 

نما انتقمكا بيـ إلى بكتيـ، كيجادنفمـ يحاكلكا أف يثبتكا ليـ صدؽ   لكىـ في ىذا األمر، كا 
    شيء محسكس كمممكس، ككجيكا أنظارىـ إلى التفكر كالتأمؿ في ىذا الككف الذم يعيشكف فيو 

كقدرتو، يدعكىـ  بعظمتو بأف اهلل مف أرض كسماء، ثـ تتجو الرسؿ إلى أقكاميا، كتخبرىـ 
ًْ ُرُٞمُؾُفْؿ َأِِم اهللِ َٟمؽٌّ ]ؿ تعالى: لئليماف كترؾ الكفر، ليغفر ليـ ما قد سمؼ مف الشرؾ، قا    ٩َمو٫َم

ك َر٪ُمْؿ إ٥َِم َأَٖمٍؾ ُمَسؿًّ ـْ ُذُكقٓمُِؽْؿ َوُيَم٘مِّ ََمَواِت َوإَْرِض َيْد٢ُمق٪ُمْؿ ٫مَِقْغِػَر ٫َمُؽْؿ ِم  . {20}إبراهوم:[ ٨َمو٠مِِر ا٫مسا

لكف ك  –سبحانو  –كيستمر الحكار بيف الرسؿ كأقكاميـ ككأف األقكاـ سممت بكجكد اهلل  
وَكو ٢َمَما ]يجادلكف الرسؿ في حقيق  بشريتيـ، قاؿ تعالى:  ٓا َٓم٦َمٌ ِمْثُؾـَو ُٔمِريُدوَن َأْن َٔمُصدُّ    ٩َمو٫ُمقا إِْن َأْكُتْؿ إِ

 . {20}إبراهوم: [٪َموَن َيْعُبُد َآَٓموُؤَكو ٨َمْلُٔمقَكو ٓمُِسْؾَطوٍن ُمب٤ِمٍ 

ف اهلل يمف عمى مف يشاء مف كلكف الرسؿ ترد عمييـ بثق  كبيرة، بأنيـ بشر مثميـ، كلك 
 عباده بنعـو لـ يعطيا لغيرىـ مف البشر .

 ،كبعد أف قطعت الرسؿ األمؿ في استجاب  أقكاميـ راحكا يفكضكف أمرىـ إلى اهلل  
 كيتككمكف عميو في كؿ أمكرىـ .
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لرسمو كأتباعيـ بالنصر كلك بعد حيف، أما عف حمـ سيدنا  بتبشير اهلل كينتيي الحكار  
َوإِْذ ٩َموَل إِْٓمَراِهقُؿ َربِّ ]تعالى:  كسع  صدره فقد ظيرت جمي  في سكرة إبراىيـ، قاؿ يـ إبراى

ُف ِمـِّل*  اْٖمَعْؾ َهَذا ا٫مَبَؾَد َآِمـًو َواْٖمـُْبـِل َوَٓمـِلا َأْن َكْعُبَد إَْصـَومَ  ـْ َٔمبَِعـِل ٨َمنِكا ـَ ا٫مـاوِس ٨َمَؿ ـَ ٪َمثًِٛما ِم ـا َأْوَؾْؾ ُ  َربِّ إَِّنا

ـْ ٢َمَصوِِّن ٨َمنِكاَؽ ٧َمُػقٌر َرِٗمقؿٌ   . {85-85 }إبراهوم: [َوَم

   تبدك سم  إبراىيـ العطكؼ الرحيـ األكاه الحميـ، فيك ال يطمب اليبلؾ لمف يعصيو مف  
نسمو كيحيد عف طريقو، كال يستعجؿ ليـ العذاب، إنما يكميـ إلى غفراف اهلل كرحمتو، كيمقي عمى 

   كتحت ىذا الظؿ يتكارل ظؿ المعصي ، فبل يكشؼ عنو إبراىيـ  الجك ظبلؿ المغفرة كالرحم ،
 . (ُ)الرحيـ الحميـ 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
ف الحمـ مف الصفات األساسي  التي تساعد عمى إنجاح المربي في ميمتو التربكي ، إ 

 كمسئكلياتو التككيني  كاإلصبلحي  .

بسببيا يستجيب ألقكاؿ مربيو، كبكاسطتيا يتحمى باآلداب فييا ينجذب الكلد نحك معممو، ك  
 المحمكدة، كيتخمى عف األخبلؽ المرذكل  .

   مف أجؿ ىذا حض اإلسبلـ عمى الحمـ كرٌغب فيو في كثير مف اآليات القرآني ،  
 كاألحاديث النبكي  .

 من ىذه اآليات:
اِء َوا٫م]*  ا اِء َوا٫مَّضا ا ـَ ُيـِْػُؼقَن ِِم ا٫منا ـِ ا٫مـاوِس َواهللُ َُيِىُّ اٙمُْحِسـ٤َِم ا٫ماِذي          [ َؽو١مِِؿ٤َم ا٫مَغْقَظ َوا٫مَعو٨م٤َِم ٢َم

 . {281}آل عمران:

ـِ اجَلوِهؾ٤ِمَ ]*   . {211}األعراف:[ ُ٘مِذ ا٫مَعْػَق َوْأُمْر ٓمِو٫مُعْرِف َوَأ٢ْمِرْض ٢َم

 من ىذه األحاديث:
 . (ِ)( صمتين يحبيما اهلل: الحمم واألناةإن فيك خ* قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ ألشٌج عبد القيس: )

 كيتفرع عف الحمـ الرفؽ في األمكر كميا . 

                                                             

 ( .َُِٗ/ْ( في ظبلؿ القرآف، )ُ)
 ( .ُٕ(، ح )ْٖ/ُباب األمر باإليماف باهلل كرسكلو، )كتاب اإليماف، صحيح مسمـ، ( ِ)
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إن اهلل رفيق يحب الرفق في ) :يا عائش  اهلل * عف عائش  رضي اهلل عنيا قالت: قاؿ رسكؿ 
 . (ُ)( األمر كمو

 رابعًا: أثر الدعاء في الدعوة إلى اهلل:
كالطمب منو، كقد كعد سبحانو بأف يستجيب مف  أمر اهلل سبحانو بدعائو كالتضرع إليو 

اِع إَِذا َد٢َمونِ ]يدعكه، فقاؿ تعالى:  ،  {245}البقرة:[ َوإَِذا َٞمَل٫َمَؽ ٢ِمَبودِي ٢َمـِّل ٨َمنِِّنِّ ٩َمِريٌى ُأِٖمقُى َد٢ْمَقَة ا٫مدا
و]كقاؿ تعالى:  ـَ َيْسَتْؽِٜمُ ُؽُؿ اْد٢ُمقِِّن َأْٞمَتِجْى ٫َمُؽْؿ إِنا ا٫ماِذي ـْ ٢ِمَبوَدَِت َٞمَقْدُ٘مُؾقَن َٖمَفـاَؿ َو٩َموَل َرٓمُّ َن ٢َم

ـَ   . {50}غافر:[ َداِ٘مِري

 بعد بناء بيت اهلل الحراـ إلى الكريـ تكجو إبراىيـ خميؿ الرحمف  كتمبي  ألمر اهلل  
َوإِْذ ٩َموَل إِْٓمَراِهقُؿ َربِّ ]البمد سائبلن كمتكسبلن كداعيان فقاؿ كما حكى اهلل عنو:  –جؿ كعبل  –المناف 

ُف ِمـِّل  * ْٖمَعْؾ َهَذا ا٫مَبَؾَد َآِمـًو َواْٖمـُْبـِل َوَٓمـِلا َأْن َكْعُبَد إَْصـَومَ ا ـْ َٔمبَِعـِل ٨َمنِكا ـَ ا٫مـاوِس ٨َمَؿ ـَ ٪َمثًِٛما ِم ـا َأْوَؾْؾ ُ َربِّ إَِّنا

ـْ ٢َمَصوِِّن ٨َمنِكاَؽ ٧َمُػقٌر َرِٗمقؿٌ  تِل ٓمِ  * َوَم يا ـْ ُذرِّ ًُ ِم ـَو إِِّنِّ َأْٞمَؽـْ ـَو ٫مُِقِؼقُؿقا َرٓما ِم َرٓما َقادٍ ٧َمْٛمِ ذِي َزْرٍع ٢ِمـَْد َٓمْقتَِؽ اٙمَُحرا

ُفْؿ َيْشُؽُرونَ  ـَ ا٫مثاَؿَراِت ٫َمَعؾا ـَ ا٫مـاوِس َُتِْقي إ٫َِمْقِفْؿ َواْرُز٩ْمُفْؿ ِم ََلَة ٨َموْٖمَعْؾ َأ٨ْمئَِدًة ِم ـَو إِكاَؽ َٔمْعَؾُؿ َمو  * ا٫مصا َرٓما

ـُ َوَمو َُيْ 
ََمءِ ُكْخِػل َوَمو ُكْعؾِ َٓ ِِم ا٫مسا ٍء ِِم إَْرِض َو ـْ َرْ اَِلْؿُد هللِ ا٫ماِذي َوَهَى ِْم ٢َمَٚم ا٫مؽَِٜمِ  * َػك ٢َمَٚم اهللِ ِم

٢َموءِ  ـَو َؤَمَؼباْؾ ُد٢مَ  *  إِْٞمََم٢ِمقَؾ َوإِْٞمَحوَق إِنا َرِبِّ ٫َمَسِؿقُع ا٫مدُّ تِل َرٓما يا ـْ ُذرِّ ََلةِ َوِم ـَو  * وءِ َربِّ اْٖمَعْؾـِل ُمِؼقَؿ ا٫مصا َرٓما

  {.12-85: }إبراهوم [( 30ا٧ْمِػْر ِْم َو٫مَِقا٫مَِديا َو٫مِْؾُؿْمِمـ٤َِم َيْقَم َيُؼقُم اِِلَسوُب)

    ىذا البمد الطاىر نعم   حأف يمن يتكجو الخميؿ إبراىيـ في مشيد ضارع إلى اهلل  
النفس كالماؿ، طمب  األمف، فبل ييسفؾ فيو دـ، كال ييظمـ فيو أحد، كبعد أف طمب نعم  األمف في

   األمف في العقيدة فيدعك لنفسو كأىمو بأف يمف اهلل عمييـ بنعم  اإليماف، ثـ يتجو مرة أخرل إلى 
    –عميو الصبلة كالسبلـ  –كيككؿ إليو سبحانو عمـ كؿ شيء، ثـ يميج لساف إبراىيـ  اهلل 

ؿ سيدنا إبراىيـ يميج لسانو بالحمد كالشكر شأف العبد الصالح الذم ال ينسى نعـ اهلل عميو، كما زا
أف يجعمو مقيـ الصبلة ىك كذريتو كأف يتقبؿ دعاءه فيما سألو مف  بالدعاء فيطمب مف اهلل 

 . (ِ)جميعان  األمكر، كيختـ الخميؿ دعاءه الضارع الخاشع بطمب المغفرة لو كلكالديو كلممؤمنيف

م الغني، ففيو قضاء حاجتو، الدعاء ىك الصم  التي تربط العبد الفقير العاجز بربو القك  
كفتح باب األمؿ كاسعان إذا اشتد الخطب كعظـ الببلء، كىك البديؿ عند الشدة لميأس كالقنكط 

 كاضطراب النفس، كما أنو العاصـ مف تدمير النفس باالنحراؼ أك االنتحار .

                                                             

 .(ِٕٗٔ(، ح )ُٔ/ٗ، )النبي رض الذمي كغيره بسب عباب إذا كتاب استتاب  المرتديف، صحيح البخارم، ( ُ)
 . (ُِٗٔ)(، َُْٗ/ُّ( انظر: في رحاب التفسير، )ِ)



 

 -ُُْ- 

 فالمسمـ الذم يدعك ربو إذا نزؿ بو الخطب أك ضاؽ بو أمر، فقد آكل إلى ركف شديد، 
   كظفر بحاجتو كاألنس بربو، كأيقف أنو ليس كحده كاهلل معو، ففي الدعاء عزة النفس بالذؿ بيف 

   ، كالعبكدي  ىي يدم الرب في أثناء الدعاء، ككماؿ العبكدي  في كماؿ الذؿ بيف يدم الرب 
 اإلنساني  األكبر . كساـ

يـ، كلـ يدعكه لكشؼ لقد عاب اهلل أقكامان نزلت بيـ المصائب كالبأساء، فأعرضكا عف رب 
ِْؿ َوَمو ]ضرىـ، فمـ يرفع عنيـ تمؾ النازل ، فقاؿ تعالى:  َو٫َمَؼْد َأَ٘مْذَكوُهْؿ ٓمِو٫مَعَذاِب ٨َمََم اْٞمَتَؽوُكقا ٫مَِرُّبِّ

٢ُمقنَ   . {15}ادًمنون:[ َيَتََّضا

مف دعاء غيره، سكاء كاف ممكان مف المبلئك ، أك نبيان مف المرسميف، أك كليان مف  "كحذر  
ـْ ُدوِن اهللِ ٢ِمَبوٌد َأْمثَو٫ُمُؽْؿ ]، قاؿ تعالى: (ُ)صالحيف، أك أم مخمكؽ حيان أك ميتان" ال ـَ َٔمْد٢ُمقَن ِم إِنا ا٫ماِذي

 . {211}األعراف: [٨َموْد٢ُمقُهْؿ ٨َمْؾَقْسَتِجقُبقا ٫َمُؽْؿ إِْن ٪ُمـُْتْؿ َصود٩ِم٤َِم 

َٓ َيـَْػعُ ]كقاؿ تعالى:   ـْ ُدوِن اهللِ َمو  َٓ َٔمْدُع ِم ـَ ا٫مظاوٙم٤ِِمَ َو َؽ إًِذا ِم ًَ ٨َمنِكا َك ٨َمنِْن ٨َمَعْؾ َٓ َيَُّضُّ *  َؽ َو

ٓا ُهَق َوإِْن ُيِرْدَك ٓمَِخْٛمٍ ٨َمََل َرادا ٫مَِػْضؾِِف ُيِصقُى ٓمِِف  ـْ ٢ِمَبودِهِ َوُهَق َوإِْن َيْؿَسْسَؽ اهللُ ٓمَُِّضٍّ ٨َمََل ٪َموِٟمَػ ٫َمُف إِ ـْ َيَشوُء ِم َم

ِٗمقؿُ   . {201-205 يوىس:}[ ا٫مَغُػقُر ا٫مرا

أحاديث كثيرة في الترغيب في الدعاء ببياف أف اهلل تبارؾ ييعطي  كلقد ثبت عف النبي  
   السائميف، كييجيب الداعيف، كال ييخيب رجاء المؤمنيف، فيك سبحانو حييٌّ كريـ كأكـر مف أف يرد 

فيما  سكؿ اهلل قاؿ: قاؿ ر  مف دعاه، أك ييخيب مف ناجاه أك يمنع مف سألو، عف أبي ىريرة 
 . (ِ)( ظن عبدي بي وأنو معو إذا دعاني أنا عند: )يركيو عف ربو

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
 أيف نحف عف ذلؾ السبلح العظيـ، كالمنجي لنا مف بطش األعداء؟  

 أيف اإللحاح عمى اهلل بأف يكشؼ الضر عف المسمميف ؟ كأيف االنطراح بيف يديو ؟ كأيف 
 االنكباب عمى بابو ؟

                                                             

(، عمادة ُِّ/ُ( منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ، د. محمكد بف أحمد بف فرج الزحيمي، )ُ)
ـ، كانظر: شرح ََِْ-ىػُِْْالبحث العممي بالجامع  اإلسبلمي ، المدين  المنكرة، السعكدي ، الطبع  األكلى 

 ثبلث  األصكؿ البف باز، عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز .
               (، َِٕٔ/ْ)ر كالدعاء، باب فضؿ الذكر كالدعاء كالتقرب إلى اهلل ػاب الذكػكتمـ، ػ( صحيح مسِ)

 ( .ِٕٓٔح )



 

 -ُُٓ- 

     إننا أحكج ما نككف في مثؿ ىذه األياـ ليذا السبلح، ألف الييكد عمكا عمكان كبيران،  
كطغكا طغيانان عظيمان، كأفسدكا إفسادان مبينان، حيث قتمكا كاعتقمكا كشردكا عشرات اآلالؼ مف 

   يا، كخربكا كؿ عامر، الفمسطينييف، كقطعكا األشجار، كنيبكا األمكاؿ، كىدمكا المنازؿ عمى أىم
 كغير ذلؾ مما يعجز القمـ كالمساف عف كصفو كرسمو .

إف العجب كؿ العجب حيف تجد أناسان يستثقمكف بالدعاء إلخكانيـ المجاىديف، كحاممي  
رايات المقاكم  اإلسبلمي ، كاألغرب مف ذلؾ أف يقكؿ البعض: لقد دعكنا اهلل كلـ يستجب أك أف 

 اهلل سيقدره سكاء دعكناه، أك لـ ندعو، فكؿ مقدر كمكتكب . يقكؿ البعض: إف ما يكتبو
   إلى ىؤالء أقكؿ: يا مف قمتـ إننا دعكنا اهلل كلـ يستجب لنا، ىؿ ابتعدتـ عف جميع  

ـ اهلل بقمب صادؽ، كضمير حي المكبقات كالفكاحش، كالظمـ كمكانع إجاب  الدعاء؟ كىؿ دعكت
 ؟حاضر

محيف في الدعاء، كاطمبكا الخبلص مف الصميبييف ألحكا في الدعاء، فإف اهلل يحب الم 
 كالصياين ، كالعزة كالرفع  لكاف  ببلد المسمميف .

ًْ ]كليكف شعارنا قكلو تعالى:   ا َوَٕمبِّ ـَو َأ٨ْمِرْغ ٢َمَؾْقـَو َصْٜمً ِه ٩َمو٫ُمقا َرٓما و٫ُمقَت َوُٖمـُقدِ    َوٙمَاو َٓمَرُزوا جِلَ

َكو ٢َمَٚم ا٫مَؼْقِم ا ـَ َأ٩ْمَداَمـَو َواْك٭ُمْ  . {150}البقرة:[ ٫مَؽو٨مِِري

 من فوائد الدعاء:
 إعبلف التكحيد، فأعظـ الناس تكحيدان أكثرىـ دعاءن؛ ألنو دليؿ عمى االتصاؿ باهلل . -ُ

 الدعاء تككف صادقان في العبكدي  قريبان مف الكاحد األحد .بصدؽ العبكدي ، ف -ِ

 رىـ دعاء .التعرض لمحب  اهلل، فأحب العباد إلى اهلل أقربيـ كأكث -ّ

 قرب العبد مف اهلل؛ ألف العبد إذا أكثر مف الدعاء استشعر القرب مف اهلل . -ْ

 يؿ الدعاء .مالثق  بمكعكد اهلل، فالكاثؽ كثير الدعاء، كالفاشؿ الميزكـ المتردد ق -ٓ

 خامسًا: االبتالء سنة اهلل في الدعوات:
بيؿ الطغاة الظالميف عندما إف إيذاء المصمحيف كمف قبميـ األنبياء كالمرسمكف، ىك س 

ف التاريخ ليحدثنا، ككتاب اهلل بيف  يفشمكف في مقاكم  الحج  بالحج ، كدفع المبادئ بالمبادئ كا 
 . (ُ)أيدينا ليدلنا عمى أنو لـ ينج نبي أك رسكؿ أك مصمح قط مف أذل األفاكيف المضمميف 

                                                             

 .ـُٖٔٗ-ىػَُْٔالثاني  مع، الطبع  ، دار المجت(ُٗ)( أسس الدعكة كآداب الدعاة، د. محمد السيد الككيؿ، ُ)



 

 -ُُٔ- 

 مـ المؤمف مف المنافؽ، قاؿء سنتو ليعمـ الصادؽ مف الكاذب، كليعبلاالبت كقد جعؿ اهلل  
ـا ا٫مَؽوذِٓم٤ِمَ ]تعالى:  ـَ َصَد٩ُمقا َو٫َمَقْعَؾَؿ ـا اهللُ ا٫ماِذي ـْ ٩َمْبؾِِفْؿ ٨َمَؾَقْعَؾَؿ ـَ ِم  . {8}العنكبوت:[ َو٫َمَؼْد ٨َمَتـاو ا٫ماِذي

كال يعرؼ المسمـ قيم  دعكتو، كال يذيؽ حبلكة تكحيده إال بعد أف تتعرض نفسو كمشاعره  
 اسيسو كغرائزه لبلمتحاف كاالبتبلء فيثبت أك ينيـز .كجكارحو كأح

أف الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ  –عميو الصبلة كالسبلـ  –كقد ظير في سكرة إبراىيـ  
     تعرضكا لؤلذل كالتعذيب، كأف أقكاميـ تطاكلكا عمييـ كحاكلكا النيؿ منيـ كلكنيـ صبركا 

 كاحتممكا.

ْ َيْلٔمُِؽْؿ َكَبلُ ]قاؿ تعالى:   َٓ َيْعَؾُؿُفْؿ  َأََل ـْ َٓمْعِدِهْؿ  ـَ ِم ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ ٩َمْقِم ُكقٍح َو٢َمودٍ َوَٕمُؿقَد َوا٫ماِذي ـَ ِم ا٫ماِذي

ٓا اهللُ َٖموَءُْتُْؿ ُرُٞمُؾُفْؿ ٓمِو٫مَبقِّـَوِت ٨َمَردُّوا َأْيِدََيُْؿ ِِم َأ٨ْمَقاِهِفْؿ َو٩َمو٫ُمقا إِكاو ٪َمَػْرَكو ٓمََِم  او ُأْرِٞمْؾُتْؿ ٓمِِف َوإِكاو إِ ٫َمِػل َٟمؽٍّ ِِم

ـْ َأْرِوـَو َأْو ]، كقاؿ تعالى:  {1}إبراهوم:[ َٔمْد٢ُمقَكـَو إ٫َِمْقِف ُمِريٍى  ـَ ٪َمَػُروا ٫مُِرُٞمؾِِفْؿ ٫َمـُْخِرَٖمـاُؽْؿ ِم َو٩َموَل ا٫ماِذي

تِـَو   . {28}إبراهوم: [...٫َمَتُعقُدنا ِِم ِمؾا

   فبل يكفي مجرد إعبلف اإليماف الدنيا دار ابتبلء كاختبار كتكميؼ بالشاؽ مف األعماؿ،  
   باهلل تعالى كرسكلو، بؿ ال بد مف االبتبلء بأنكاع المصائب، كيككف االبتبلء سبيبلن لمرقي إلى 

ـَ إَْمَقاِل َوإَْكُػِس ]أعمى الدرجات، قاؿ تعالى:  ـَ اخَلْقِف َواجُلقِع َوَكْؼٍص ِم ٍء ِم َو٫َمـَْبُؾَقكاُؽْؿ ٓم٬َِمْ

 ِ ـَ َوا٫مثاَؿَراِت َوَٓم٦مِّ وٓمِِري و هللِ َوإِكاو إ٫َِمْقِف َراِٖمُعقنَ  *  ا٫مصا ـَ إَِذا َأَصوَٓمْتُفْؿ ُمِصقَبٌي ٩َمو٫مُقا إِكا ُأو٫َمئَِؽ ٢َمَؾْقِفْؿ *  ا٫ماِذي

ٌي َوُأو٫َمئَِؽ ُهُؿ اٙمُْفَتُدوَن) ِْؿ َوَرَْحَ ـْ َرُّبِّ   {.251-255: }البقرة [( 046َصَؾَقاٌت ِم

   شكاؾ كالعقبات كليس مفركشان بالكركد، كاألصؿ أف لى اهلل مميء باألإطريؽ الدعكة  
نصبر كنتحمؿ كنتخطى العقبات دكف تكقؼ أك تنازؿ أك انحراؼ، كسنتعرض إلى بعض 

 االنحرافات أك األخطاء حكؿ المحف لكي نتفاداىا:

 مف الخطأ أف يظف البعض أف المحف ليست أمران طبيعيان عمى طريؽ الدعكة . -ُ

   تزاز في الثق  بطريؽ الدعكة، بأف يقاؿ لك أننا عمى الحؽ لنصرنا اهلل أف تيحدث المحف اى -ِ
 كلما مكف أعداء اهلل منا يفعمكف بنا ما يفعمكف .

عبلف الكالء لو، ككسيم  لئلعفاء مف اإليذاء . -ّ  المجكء إلى تأييد الظالـ، كا 

    ثبات كأف أف تؤدم المحف إلى القعكد عف الطريؽ كعدـ مكاصم  السير، فاألصؿ ىك ال -ْ
 نكطف أنفسنا عمى الصبر كالتحمؿ كاستمداد العكف كالثبات مف اهلل .



 

 -ُُٕ- 

أف يتطرؽ اليأس إلى بعض األفراد بسبب المحف كشدتيا كطكليا، كتضعؼ الثق  في اهلل  -ٓ
 . (ُ)كتأييده، كالثق  في المستقبؿ كما نأمؿ أف نحققو 

 من فوائد االبتالء:
الصحاب  بعد أف كانكا مستضعفيف بالنصر، كما أحسف  أقر عيكف فإف اهلل  لذة االنتصار: -ُ

 اإلنساف يجاىد كيبذؿ كيعطي ثـ ينتصر في آخر المرحم  .

   مرٌض مما سواه، إال حطَّ اهلل  ما من مسمم يصيبو أذى: )قاؿ رسكؿ اهلل  األجر العظيم: -ِ
 . (ِ)( لو سيئاتو، كما تحط الشجرة ورقيا

يعمف أنو عبد هلل، كلكف إذا ابتمي نكص عمى عقبيو خسر كثير مف الناس  تحقيق العبودية هلل: -ّ
 الدنيا كاآلخرة .

    لقد أدرؾ لقماف الحكيـ، كىك يكصي كلده كصيتو المشيكرة التي ذكرىا  التربية بالصبر: -ْ
ـِ :  -تبارؾ كتعالى  –القرآف الكريـ حيث يقكؿ  ََلَة َوأُْمْر ٓمِوٙمَْعُروِف َواْكَف ٢َم اٙمُـَْؽِر ]َيو ُٓمـَلا َأ٩مِِؿ ا٫مصا

ـْ ٢َمْزِم إُُمقرِ  ألف  []َواْصِٜمْ ٢َمَٚم َمو َأَصوَٓمَؽ ،  {21}لقامن:[ َواْصِٜمْ ٢َمَٚم َمو َأَصوَٓمَؽ إِنا َذ٫مَِؽ ِم
اإلنساف عندما يتعرض لدعكة الناس إلى الخير، ال بد أف يتصدل لو أىؿ الشر كينالو منيـ 

 أذل كلك كاف قميبلن .

تمكيف ارتباطان كثيقان، فمقد جرت سن  اهلل تعالى أال يمكف ألم  كبعد ... االبتبلء مرتبط بال
إال بعد أف تمر بمراحؿ االختبار المختمف ، فينصير معدنيا في األحداث فيميز اهلل الخبيث مف 

 الطيب .

فقد شاء اهلل أف يبتمى المؤمنكف، كيختبرىـ ليمحص إيمانيـ، ثـ يككف ليـ التمكيف في 
 األرض بعد ذلؾ .

جاء ىذا المعنى عمى لساف الشافعي حيف سألو رجؿ: أييما أفضؿ لممرء، أف يمٌكف  كلذلؾ
 أك يبتمى ؟ فقاؿ اإلماـ الشافعي: ال يمٌكف حتى يبتمى .

كاهلل ابتمى أكلي العـز مف الرسؿ، فمما صبركا مكنيـ، فبل يظف أحد أنو يخمص مف األلـ 
نما يتفاكت أىؿ اآلالـ في العقكؿ، فأعقمي  ـ مف باع ألمان مستمران عظيمان بألـ منقطع يسير، البت ، كا 

                                                             

   -ىػُِْٓع كالنشر اإلعبلمي  (، دار التكزيُِّ-ِِٓ/ُ( انظر: مف فقو الدعكة، مصطفى مشيكر، )ُ)
 .ـُٓٗٗ

 ( .َٔٔٓ(، ح )ُُٖ/ٕ)كتاب المرضى، باب كضع اليد عمى المريض ( صحيح البخارم، ِ)



 

 -ُُٖ- 

 . (ُ)كأشقاىـ مف باع األلـ المنقطع اليسير باأللـ العظيـ المستمر 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
   إف النفس تصيرىا الشدائد فتنفي عنيا الخبث، كتطرقيا بعنؼ كشدة فيشتد عكدىا 

بالجماعات، فبل يبقى صامدان إال أصمبيا عكدان كأشدىا  كيصمب كيصقؿ، ككذلؾ تفعؿ الشدائد
   اتصاالن باهلل، كثق  فيما عنده مف الحسنييف: النصر أك األجر كىؤالء الذيف يسٌممكف الراي  في 

 . (ِ)النياي  

عمى الداعي  أف يقكؿ كمم  الحؽ، كال يخاؼ في اهلل لكم  الئـ، فبل بد أف يؤذل، كأف 
 . عبلم  عمى أنو عمى الطريؽ يبتمى، كأف يمتحف، كىذه

 فبل تقنط، كاحمد اهلل أنؾ عمى الطريؽ، كاسأؿ اهلل السداد، كاصبر عمى ذلؾ .

 اسي في سورة إبراىيم:يالمطمب الرابع: منيج اإلصالح والتغيير الس
 كيشتمؿ عمى أربع نقاط: 

 أواًل: االستخالف في األرض:
    لممؤمنيف العامميف  ؼ اهلل إف اهلل تعالى تحدث في سكرة إبراىيـ عف استخبل 

تِـَو ٨َمَلْوَٗمك ]الصالحيف، فقاؿ تعالى:  ـْ َأْرِوـَو َأْو ٫َمَتُعقُدنا ِِم ِمؾا ـَ ٪َمَػُروا ٫مُِرُٞمؾِِفْؿ ٫َمـُْخِرَٖمـاُؽْؿ ِم َو٩َموَل ا٫ماِذي

ـا ا٫مظاوٙم٤ِِمَ  ْؿ ٫َمـُْفؾَِؽ ُ ـْ َٓمعْ *  إ٫َِمْقِفْؿ َرُّبُّ ـْ َ٘موَف َمَؼوِمل َوَ٘موَف َو٢ِمقدِ َو٫َمـُْسؽِـَـاُؽُؿ إَْرَض ِم [ ِدِهْؿ َذ٫مَِؽ ٙمَِ

 .{21-28 }إبراهوم:

اإلسكاف كاالستخبلؼ لمف خاؼ اهلل، فمـ يتطاكؿ كلـ يتعاؿ، كلـ يستكبر، كلـ يتجبر  
كخاؼ كعيد اهلل، فحسب حسابو، كاتقى أسبابو، فمـ يفسد في األرض، فيك مف ثـ يستحؽ 

 . (3)االستخبلؼ كينالو باستحقاؽ 

 كالمتدبر في آيات القرآف يجد آيات كثيرة تتحدث عف ىذا الكعد، أذكر منيا: 
وِت ٫َمَقْسَتْخؾَِػـاُفْؿ ِِم إَْرِض ٪َمََم اْٞمَتْخَؾَػ ]* قكلو تعالى:  وِِلَ ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا َو٢َمَد اهللُ ا٫ماِذي

ؿْ  ـا ََلُ ـَ ـْ ٩َمْبؾِِفْؿ َو٫َمُقَؿؽِّ ـَ ِم ٪ُمقَن  ا٫ماِذي َٓ ُي٦ْمِ ـْ َٓمْعِد َ٘مْق٨مِِفْؿ َأْمـًو َيْعُبُدوَكـِل  ـاُفْؿ ِم ٫َم ْؿ َو٫َمُقَبدِّ يـَُفُؿ ا٫ماِذي اْرَٔمَه ََلُ
دِ

ـْ ٪َمَػَر َٓمْعَد َذ٫مَِؽ ٨َمُلو٫َمئَِؽ ُهُؿ ا٫مَػوِٞمُؼقنَ   . {55}النور:[ ِِب َٟمْقًئو َوَم
                                                             

مؤسس  الرسال ، بيركت، الطبع  السابع  ، (ُّ/ّ( انظر: زاد المعاد في ىدل خير العباد، ابف قيـ الجكزي ، )ُ)
 . كالعشركف

 . (ُِِٕ/ٓ( انظر: في ظبلؿ القرآف، )ِ)
 ( .َِّٗ/ْ، )المرجع السابؽانظر: ( ّ)



 

 -ُُٗ- 

ـَ ]* كقكلو تعالى:  ـا ٢َمَٚم ا٫ماِذي ًي َوَكْجَعَؾُفُؿ ا٫مَقاِرٕم٤ِمَ  َوُكِريُد َأْن َكُؿ *  اْٞمُتْضِعُػقا ِِم إَْرِض َوَكْجَعَؾُفْؿ َأئِؿا

و ِمـُْفْؿ َمو ٪َموُكقا ََيَْذُرونَ  ْؿ ِِم إَْرِض َوُكِرَي ٨مِْر٢َمْقَن َوَهوَموَن َوُٖمـُقَدُُهَ ـَ ََلُ  . {5-5 }القصص: [َوُكَؿؽِّ

ِه ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف اْٞمَتعِ ]* كقكلو تعالى:  ـْ ٢ِمَبودِ ـْ َيَشوُء ِم وا إِنا إَْرَض هللِ ُيقِرُٕمَفو َم قـُقا ٓمِوهللِ َواْصِٜمُ

 . {214}األعراف:[ َوا٫مَعو٩مَِبُي ٫مِْؾُؿتاِؼ٤مَ 

ًْ ٪َمؾَِؿُتـَو ٫مِِعَبودَِكو اٙمُْرَٞمؾ٤َِم ]* كقكلو تعالى:  ُؿ اٙمَـُْصقُرونَ *  َو٫َمَؼْد َٞمَبَؼ ُْؿ ََلُ ُؿ َوإِنا ُٖمـَْدكَ *  إَِّنا    و ََلُ

فات:[ ا٫مَغو٫مُِبقنَ   . (4) {218-212 }الصَّ

مف خبلؿ تدبر اآليات نخمص إلى العكامؿ التي تساعد عمى االستخبلؼ كالتمكيف في  
    األرض، كالشركط التي ينبغي عمى اإلنساف أف يتَّبعيا حتى ينصره اهلل كييمكِّف لو في ىذه 

 األرض.

 اإليمان باهلل والعمل الصالح: -4
تحقؽ االستخبلؼ كالتمكيف لئلنساف في ىذه األرض إال إذا حقؽ إيمانو باهلل، كأتبع إذ ال ي 

 . (0)، كىذا كعد يعـ جميع األم  ىذا اإليماف بالعمؿ الصالح الذم يرضي اهلل 

٪ْمِر َأنا إَْرَض َيِرُٕمَفو ٢ِمَبودِ هههَو٫َمؼَ ]ى: ػ* قاؿ تعال ـْ َٓمْعِد ا٫مذِّ ُٓمقِر ِم قنَ ْد ٪َمَتْبـَو ِِم ا٫مزا وِِلُ    [ َي ا٫مصا

 .{205}األىبواء:

            ٨َمنَِذا ]: كف إفساد الييكد فقاؿ ػف يكاجيػاده الذيػعف حاؿ عب كلقد أخبرنا اهلل  

َيوِر َو٪َموَن َو٢ْمًد  و َٓمَعْثـَو ٢َمَؾْقُؽْؿ ٢ِمَبوًدا ٫َمـَو ُأوِْم َٓمْلٍس َٟمِديٍد ٨َمَجوُٞمقا ِ٘مََلَل ا٫مدِّ ُُهَ َٓ ًٓ َٖموَء َو٢ْمُد ُأو [ ا َمْػُعق

 . {5}اإلرساء:

 الصبر عمى كل ما يصيب اإلنسان من األذى: -0
حيف مر عمى أصحابو كىـ يعذبكف في مك  في  الصبر الذم كجينا إليو نبينا محمد  

 مكاجي  التعذيب، كالحصار، كالتجكيع، ككؿ ألكاف العذاب كاألذل فيقكؿ: )صبران آؿ ياسر( .

نساف أف يتعامؿ معو عمى أساس مف إف الطريؽ مميء بالمصاعب كاآلالـ، فعمى اإل 
 بني إسرائيؿ يكـ كانكا معو الصبر، كالتسميـ ألمر اهلل تبارؾ كتعالى، كما كجو سيدنا مكسى 

                                                             

 ( .ِّٓ/ِانظر: التفسير الكاضح، )( ُ)
 ( .ْٕ/ْانظر: فتح القدير، )( ِ)



 

 -َُِ- 

ـْ ٢ِمَبودِهِ ]مؤمنيف، قاؿ تعالى:  ـْ َيَشوُء ِم وا إِنا إَْرَض هللِ ُيقِرُٕمَفو َم ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف اْٞمَتِعقـُقا ٓمِوهللِ َواْصِٜمُ

 . {214}األعراف:[ ا٫مَعو٩مَِبُي ٫مِْؾُؿتاِؼ٤مَ وَ 

 اليقين والثقة بوعد اهلل: -3
ـا َأَكو َوُرُٞم٣ِم إِنا اهللَ ٩َمِقيٌّ ٢َمِزيزٌ ]قاؿ تعالى:  ٧َْمؾَِب َٕ  كقاؿ تعالى:، {12}ادجادلة:[ ٪َمَتَى اهللُ 

وا وَ ] ًي ََيُْدوَن ٓمَِلْمِرَكو ٙمَاو َصَٜمُ  . {11}السجدة:[ ٪َموُكقا ٓمَِآَيؤمِـَو ُيق٩مِـُقنَ َوَٖمَعْؾـَو ِمـُْفْؿ َأئِؿا

قمت: إذا أردنا االستخبلؼ كالتمكيف فعمينا بالعمؿ الصالح، كالصبر، كاليقيف بكعد اهلل، 
 الحؽ بالريادة كالسيادة . كعندىا سنسكد الككف كما ينبغي لنا أف نككف نحف أتباع محمد 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:

 ؟بارك وتعالى باالستخالف والتمكينىو حالنا مع وعد اهلل ت ما

أزمتنا ىي أزم  ثق ، فريؽ مف الناس خفت الثق  بينيـ كبيف اهلل، فريؽ مف الناس  فإ 
انقطعت الثق  بينيـ كبيف اهلل، لذلؾ تعمؽ الناس بالبشر كاستنصركىـ، كنسكا رب البشر، نسكا 

   اهلل إلى ما اتكمكا عميو، تركيـ إلى ما اعتزكا بو فذلكا، أذليـ التككؿ كاالعتماد عميو، لذلؾ ككميـ 
 اهلل تبارؾ كتعالى، لذلؾ أزمتنا اليكـ ىي أزم  الثق  .

 حينما نقرأ آيات القرآن، ىل نثق بوعد اهلل ؟

 لقد كعدنا اهلل بالنصر ككعد اهلل صادؽ كالكذب في أفعالنا . 

      و، كلكف نريد أف يتحقؽ الكعد كنحف نياـ، د اهلل لعممنا عمى تحقيقػدؽ كعػا نصػلك كن 
       قد أصابنا حب الدنيا ككراىي  المكت، ثـ بعد ىذا نريد العزة، كتطيير المقدسات كحفظ 

 األعراض !

   ف إال إذا حققنا الشركط .... عمؿ صالح، كصبر عمى يلف يككف استخبلؼ كال تمك 
 األذل، كثق  باهلل .

  رىـ بو، فإذا استكينا معيـ في المعصي  كانت الغمب  إنما ننتصر عمييـ بإيماننا باهلل ككف 
 ليـ عمينا بقكتيـ .

ُه إِنا اهللَ ٫َمَؼِقيٌّ ٢َمِزيزٌ ]* قاؿ تعالى:  ـْ َيـ٭ُْمُ نا اهللُ َم ََلَة *  َو٫َمَقـْ٭ُمَ ـاوُهْؿ ِِم إَْرِض َأ٩َموُمقا ا٫مصا ـَ إِْن َمؽا ا٫ماِذي

٪َموَة َوأََمُروا ٓمِوٙمَْعرُ  ـِ اٙمُـَْؽِر َوهللِ ٢َمو٩مِبَُي إُُمقرِ َوَآَٔمُقا ا٫مزا  . {12-10 }احلج:[ وِف َوََّنَْقا ٢َم

 



 

 -ُُِ- 

 كتخمص الباحث  كبعد تدبر آيات سكرة إبراىيـ: 

     االستخبلؼ كالتمكيف في األرض كعد ثابت مف اهلل لمف يحقؽ شركطو، كىك سن  ماضي   -ُ
ـا اهللَ ُُمْؾَِػ َو٢مْ ]في األكليف كاآلخريف:  َسَب  . {11}إبراهوم:[ ِدهِ ُرُٞمَؾُف إِنا اهللَ ٢َمِزيٌز ُذو اْكتَِؼومٍ ٨َمََل ََتْ

   َوإِْذ ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف ]االستخبلؼ كالتمكيف يدكـ بشكر المنعـ كيزكؿ بكفره: قاؿ تعالى:  -ِ

ـْ َآِل ٨مِْر٢َمْقَن َيُسقُمقَكُؽْؿ ُٞمقَء  ا٫مَعَذاِب َوُيَذٓمُِّحقَن َأْٓمـَوَء٪ُمْؿ اْذ٪ُمُروا كِْعَؿَي اهللِ ٢َمَؾْقُؽْؿ إِْذ َأْكَجو٪ُمْؿ ِم

ُؽْؿ ٢َمظِقؿٌ  ـْ َرٓمِّ ـْ *  َوَيْسَتْحُققَن كَِسوَء٪ُمْؿ َوِِم َذ٫مُِؽْؿ َٓمََلٌء ِم
ُؽْؿ َو٫َمئِ َِزيَدكا َٕ ـْ َٟمَؽْرُٔمْؿ 

ُؽْؿ ٫َمئِ َن َرٓمُّ َوإِْذ َٔمَلذا

 . {1-5 }إبراهوم: [٪َمَػْرُٔمْؿ إِنا ٢َمَذاِِب ٫َمَشِديٌد 

 من:ثانيًا: تحقيق األ
     اليمزة كالميـ كالنكف أصبلف متقارباف، أحدىما األمان  التي ىي ضد الخيان ،  األمن لغة:

َوإِْذ ]نو قكلو تعالى: ، كم(4)كمعناىا سككف القمب، كالمعنى اآلخر التصديؽ كاألمف ضد الخكؼ 

الى )المؤمف( أعطى عباده األماف مف ، كاهلل تع {85}إبراهوم: [٩َموَل إِْٓمَراِهقُؿ َربِّ اْٖمَعْؾ َهَذا ا٫مَبَؾَد َآِمـًو
 . (0)أف يظمـ 

 . (3)االطمئناف إلى قضي  ال تثير مخاكؼ كال متاعب  األمن اصطالحًا:

     ، سكاء عمى صعيد الفرد، أك األسرة ءاألمف مطمب ضركرم، بؿ أساسي لمبشري  جمعا 
 أك الشعب، كالدكل  بشكؿ عاـ.

 –مك   –و أف يمنح ىذا البمد الطاىر مف رب لذلؾ كاف أكؿ مطمب لسيدنا إبراىيـ  
 األمف . نعم 

 .{85}إبراهوم:[ َوإِْذ ٩َموَل إِْٓمَراِهقُؿ َربِّ اْٖمَعْؾ َهَذا ا٫مَبَؾَد َآِمـًو َواْٖمـُْبـِل َوَٓمـِلا َأْن َكْعُبَد إَْصـَومَ ]* قاؿ تعالى: 

ًٍ ُوِوَع ٫مِؾـاوِس ٫َمؾاِذي إِنا َأوا ]لدعائو فجعمو بمدان آمنان، قاؿ تعالى:  كقد استجاب اهلل   َل َٓمْق

َي ُمَبوَر٪ًمو َوُهًدى ٫مِْؾَعوٙم٤َِمَ  ًِ *  ٓمَِبؽا ٍُّ ا٫مَبْق ـْ َدَ٘مَؾُف ٪َموَن َآِمـًو َوهللِ ٢َمَٚم ا٫مـاوِس ِٗم ٨مِقِف َآَيوٌت َٓمقِّـَوٌت َمَؼوُم إِْٓمَراِهقَؿ َوَم

ـْ ٪َمَػَر ٨َمنِنا اهللَ ـِ اْٞمَتَطوَع إ٫َِمْقِف َٞمبِقًَل َوَم ـِ ا٫مَعوٙم٤َِمَ  َم َأَوََلْ َيَرْوا ] كقاؿ تعالى:، {11-15 }آل عمران:[ ٧َمـِلٌّ ٢َم

ْؿ َأ٨َمبِو٫مَبو٠مِِؾ ُيْمِمـُقَن َوٓمِـِْعَؿِي اهللِ َيْؽػُ  ـْ َٗمْقَِلِ و َٖمَعْؾـَو َٗمَرًمو َآِمـًو َوُيَتَخطاُػ ا٫مـاوُس ِم  . {51}العنكبوت:[ ُرونَ َأكا

                                                             

 ( .ُّْ/ُانظر: مقاييس المغ ، )( ُ)
 ( .َُِ/ُمجمؿ المغ ، )( ِ)
 ( .ِٕٗ/ُر الشعراكم، )تفسي( ّ)



 

 -ُِِ- 

  األمف في النفس كالماؿ، طمب األمف في العقيدة فيدعك كبعد أف طمب سيدنا إبراىيـ نعم 
عبادة األصناـ كيمف عمييـ بنعم  التكحيد؛ ألف ىذه النعم  ىي  لنفسو كأىؿ بأف يجنبيـ اهلل 

 الكحيدة كالكفيم  أف تصؿ باإلنساف إلى بر األماف .

مىٍف جمع اهلل أف اإلنساف الذم جمعت لو الدنيا بحذافيرىا ىك  كفي الحديث بيف النبي  
من أصبح منكم آمنًا في : )تعالى الطعاـ كالصح  إليو إلى جانب األمف، قاؿ رسكؿ اهلل 

 . (0)( معافًا في جسده، عنده قوت يومو، فكأنما حيزت لو الدنيا (4)سربو
   ، متعمق  بحرصو عمى نفسو، في حسوباإلنساف، عظيم  الكقع  خاص كألف األمف نعم   

ـْ ٪ُمؾِّ َمو َٞمَل٫ْمُتُؿقُه َوإِْن ]براىيـ بعد ذكر النعـ مباشرة، قاؿ تعالى: فقد جاءت في سكرة إ َوَآَٔمو٪ُمْؿ ِم

ورٌ  ُصقَهو إِنا اإِلْكَسوَن ٫َمَظُؾقٌم ٪َمػا َٓ َُتْ وا كِْعَؿَي اهللِ  َوإِْذ ٩َموَل إِْٓمَراِهقُؿ َربِّ اْٖمَعْؾ َهَذا ا٫مَبَؾَد َآِمـًو َواْٖمـُْبـِل *  َٔمُعدُّ

 . {85-81 }إبراهوم: [ْن َكْعُبَد إَْصـَومَ َوَٓمـِلا أَ 

جمم  لـ تعدد المطالب كالحاجات التي يسأليا اإلنساف لخالقو كذلؾ مجاءت اآلي  األكلى  
 لكثرتيا كتعددىا .

    كفي سياؽ اآلي  الثاني  اختص نعم  األمف كأفردىا دكف سائر النعـ، ليذكِّر بيا سكاف  
 . (3)ال يشكركنيا بعد أف استجاب اهلل تعالى دعكة أبييـ إبراىيـ ذلؾ البمد الذيف يكفركف النعم  ك 

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
: ، كما جاء عمى لساف إبراىيـ ائز األمف ىك اإليماف باهلل كحدهمف أعظـ أسباب كرك -ُ

[ َٓ قِّنِّ ِِم اهللِ َو٩َمْد َهَداِن َو وٖمُّ ُف ٩َمْقُمُف ٩َموَل َأَُتَ ٓا َأْن َيَشوَء َرِبِّ َٟمْقًئو َوِٞمَع َرِبِّ َوَٗموٖما ٪ُمقَن ٓمِِف إِ  َأَ٘موُف َمو ُٔم٦ْمِ

ُرونَ  ٍء ٢ِمْؾًَم َأ٨َمََل َٔمَتَذ٪ما ْل ٓمِِف *  ٪ُمؾا َرْ ْ ُيـَزِّ ٪ْمُتْؿ ٓمِوهللِ َمو ََل ُؽْؿ َأْذَ و٨ُمقَن َأكا َٓ ََتَ ٪ْمُتْؿ َو َو٪َمْقَػ َأَ٘موُف َمو َأْذَ

ـِ إِْن ٪ُمـُْتْؿ َٔمْعَؾُؿقنَ ٢َمَؾْقُؽْؿ ُٞمْؾَطوًكو ٨مَ   . {42-40 }األىعام:[ َليُّ ا٫مَػِريَؼ٤ْمِ َأَٗمؼُّ ٓمِوَْٕم

   كفي المقابؿ سمب اهلل تعالى نعم  األمف بمف عادل اإلسبلـ كالمسمميف، قاؿ تعالى:  
ًْ آَِمـًَي ُمْطَؿئِـاًي َيْلٔمِقَفو ِرْز٩ُمَفو َر٧َمًدا ] َب اهللُ َمَثًَل ٩َمْرَيًي ٪َموَك ـْ ٪ُمؾِّ َمَؽوٍن ٨َمَؽَػَرْت ٓمَِلْكُعِؿ اهللِ ٨َمَلَذا٩َمَفو َوََضَ ِم

 . {221}النحل:[ اهللُ ٫مَِبوَس اجُلقِع َواخَلْقِف ٓمََِم ٪َموُكقا َيْصـَُعقنَ 

                                                             

 سربو: بالكسر أم في نفسو، كبالفتح أم في طريقو .( ُ)
ـ، ُٕٗٗ-ُّٗٗ(، المكتب  العممي ، بيركت، ّٔٓ/ِانظر: النياي  في غريب األثر البف األثير الجزرم، )    

 تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم، محمكد الطناحي .
(، قاؿ الترمذم: حديث حسف غريب، كحسنو األلباني ِّْٔ(، ح )ْٕٓ/ْ) دأخرجو الترمذم في كتاب الزى( ِ)

 ( .َُْ/ٓفي السمسم  الصحيح ، انظر: السمسم  الصحيح  كشيء مف فقييا )
 ( .َُِٗ/ْانظر: في ظبلؿ القرآف، )( ّ)



 

 -ُِّ- 

   األمف يحقؽ الرفاىي  االقتصادي  كتطكر المجتمع، كاليكـ نرل عمى سبيؿ المثاؿ أف األماكف  -ِ
ر التجار الكبار بأمكاليـ منيا، كال يستثمركف فييا أك المناطؽ التي يضطرب فييا األمف يف

     أمكاليـ، بينما إذا حدث العكس فإنيـ يطمئنكف عمى أمكاليـ، كيتحرككف بأماف، فيذا 
 االزدىار االقتصادم .

 إف تنفيذ الحدكد التي شرعيا اهلل عمى الجناة كالمفسديف لو أثره الظاىر في استتباب األمف . -ّ

إف تطبيقنا لئلسبلـ سيفقدنا األمف كاألماف، كستحاربنا الدكؿ  يزمكف القائم :إلغاء نظري  المن -ْ
الكافرة جميعيا، كسنخسر صداقتيا ككدىا كدعميا لنا، بؿ ستقضي عمينا كتنزيؿ أمننا 

 كاستقرارنا .

نقكؿ ليؤالء إذا أردنا أف ننعـ باألمف فإف عمينا أف نتكب تكب  نصكحان أفرادان كجماعات في     
َو٢َمَد اهلُل ]مؼ أقطار األم ، كلنتدبر آيات القرآف لنرتكم مف بحر األماف، قاؿ تعالى: مخت

ـْ ٩َمبْ  ـَ ِم وِت ٫َمَقْسَتْخؾَِػـاُفْؿ ِِم إَْرِض ٪َمََم اْٞمَتْخَؾَػ ا٫ماِذي وِِلَ ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا ـا ا٫ماِذي ـَ ؾِِفْؿ َو٫َمُقَؿؽِّ

يـَُفُؿ ا٫ماِذي
ْؿ دِ ـْ ٪َمَػَر  ََلُ ٪ُمقَن ِِب َٟمْقًئو َوَم َٓ ُي٦ْمِ ـْ َٓمْعِد َ٘مْق٨مِِفْؿ َأْمـًو َيْعُبُدوَكـِل  ٫َمـاُفْؿ ِم ْؿ َو٫َمُقَبدِّ َٓمْعَد اْرَٔمَه ََلُ

 . {55}النور: [َذ٫مَِؽ ٨َمُلو٫َمئَِؽ ُهُؿ ا٫مَػوِٞمُؼقنَ 

 ثالثًا: سنة اهلل في إميال العصاة والظالمين:
يى  اإلميال لغة: ٍيؿ كالمى ٍيم ، كمو السكين  كالتُّؤدةالمى      كأميمو أنظره كرفؽ بو كلـ  كالرِّفؽ ؿ كالمى

مو، كاالستمياؿ االستنظار  يعجؿ  . (4)عميو، كميمو تمييبل: أجَّ

 . (0)كاإلمياؿ في كتب التفسير: تأخير العقكب  لذنب قادـ كليس ترؾ العقكب  عمى الذنب 

    قمكب المؤمنيف الذيف يخشكف صكل   تأتي سكرة إبراىيـ لتبعث األمؿ كالطمأنين  إلى 
 الكفار كيحذركف اعتداءاتيـ التي ال حد ليا، كتزيد مف ثقتيـ بربيـ كدينيـ فتبيف ليـ أف اهلل 

ليؾ ىذه اآليات:  يميؿ كال ييمؿ كأنو ال يغفؿ عف الظالميف ... كا 

ـُْخِرَٖمـاُؽْؿ ]قاؿ تعالى:  -ُ ـَ ٪َمَػُروا ٫مُِرُٞمؾِِفْؿ ٫َم ْؿ َو٩َموَل ا٫ماِذي ُ تِـَو ٨َمَلْوَٗمك إ٫َِمْقِفْؿ َرُّبُّ ـْ َأْرِوـَو َأْو ٫َمَتُعقُدنا ِِم ِمؾا ِم

ـا ا٫مظاوٙم٤َِِم   . {28}إبراهوم:[ ٫َمـُْفؾَِؽ

 . {80}إبراهوم:[ ٩ُمْؾ ََتَتاُعقا ٨َمنِنا َمِصَٛم٪ُمْؿ إ٥َِم ا٫مـاورِ ]كقاؿ تعالى:  -ِ

ـا اهلَل ٧َمو٨مًَِل ]كقاؿ تعالى:  -ّ َسَب َٓ ََتْ ُرُهْؿ ٫مَِقْقٍم َٔمْشَخُص ٨مِقِف إَْٓمَصورُ َو  [٢َمَما َيْعَؿُؾ ا٫مظاوٙمُِقَن إِكاََم ُيَم٘مِّ

 . {11}إبراهوم:
                                                             

 ( .ّّٔ/ُلساف العرب، )( ُ)
 ( .ّْٕٓ/ُِانظر: تفسير الشعراكم، )( ِ)



 

 -ُِْ- 

ـا *  َو٩َمْد َمَؽُروا َمْؽَرُهْؿ َو٢ِمـَْد اهللِ َمْؽُرُهْؿ َوإِْن ٪َموَن َمْؽُرُهْؿ ٫مَِتُزوَل ِمـُْف اجِلَبوُل ]كقاؿ تعالى:  -ْ َسَب ٨َمََل ََتْ

 . {11-15 }إبراهوم:[ َػ َو٢ْمِدهِ ُرُٞمَؾُف إِنا اهللَ ٢َمِزيٌز ُذو اْكتَِؼومٍ اهللَ ُُمْؾِ 

    ال يظف الذيف كفركا بربيـ كنابذكا دينو، كحاربكا رسكلو أف ترؾ اهلل ليـ في ىذه الدنيا،  
     كعدـ استئصاليـ، خير ألنفسيـ كمحب  هلل ليـ، كبل ليس األمر كما زعمكا، إنما ذلؾ لشر يريده 

ـ، كزيادة عذاب كعقكب  إلى عذابيـ، فاهلل تعالى يممي لمظالـ، حتى يزداد طغيانو، حتى إذا اهلل بي
     ذه أخذ عزيز مقتدر، فميحذر الظالمكف مف اإلمياؿ قبؿ أف يجيء الكقت الذم ال ػأخذه، أخ
 . (4)إمياؿ فيو 

    ن إن اهلل ال يعجل كعجمة أحدكم، إ: )عف أبي مكسى األشعرم قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  
َو٪َمَذ٫مَِؽ َأْ٘مُذ َرٓمَِّؽ إَِذا َأَ٘مَذ ا٫مُؼَرى َوِهَل ]قاؿ: ثـ قرأ:   (0)( اهلل ليممي لمظالم حتى إذا أخذه لم يفمتو

ٌَِي إِنا َأْ٘مَذُه َأ٫مِقٌؿ َٟمِديٌد   . {201}هود: [١َموٙم

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
و عمى الشباب المسمـ، كالمجاىديف منيـ خاص ، ليعمـ الظمم  الذيف يكقعكف الظمـ بشتى ألكان -ُ

أف ليؤالء مف يسأؿ عنيـ، كيدفع الظمـ عنيـ، كينتقـ ليـ، ألـ تعممكا أف خالقيـ ميطَّمع كشييد 
 عمى ما تفعمكنو بيـ، كليس بغافؿ عما تكقعكف بيـ مف ظمـ، كأنو أقدر عميكـ منكـ عمييـ .

    ، فإف أبطأ النصر مف اهلل سبحانو فمحكم  مقدرة عمى المسمـ أال تتزعزع ثقتو في كعد اهلل -ِ
فييا الخير لئليماف كأىمو، كحسب المؤمنيف الذيف تصيبيـ الفتن  كيقع عمييـ الببلء أف يككنكا 
ىـ المختاريف مف اهلل، ليككنكا أمناء عمى الحؽ كأف يشيد اهلل بأف في دينيـ صبلب ، فعف 

األنبياء، ؿ اهلل: أم الناس أشد ببلء ؟ قاؿ: )عف ابيو قاؿ: قمت: يا رسك  (3)مصعب بف سعد 
ثم األمثل فاألمثل، فيبتمى الرجل عمى حسب دينو، فما يبرح البالء بالعبد حتى يتركو يمش 

 . (1)( عمى األرض ما عميو خطيئة

مف باب النصح الكاجب عمينا نحك مف تكرط مع الظالميف مف قريب أك بعيد كتحذيران لمف  -ّ
أقكؿ: عيٍد إلى اهلل ما دمت في زمف اإلمياؿ كأقمع، كىريدَّ المظالـ ألىميا،  يستدرجيـ الشيطاف

يُع ]كاستغفر لذنبؾ قبؿ كضع الميزاف كعبكر الصراط، كلنتدبر قكلو تعالى:      إِنا اهللَ َهِ

                                                             

 . (ّْْ/ُ(، )ُٖٓ/ُانظر: تفسير السعدم، )( ُ)
َؽ إَِذا َأَ٘مَذ ا٫مُؼَرى]كتاب تفسير القرآف، باب قكلو:صحيح البخارم، ( ِ)  .(ْٖٔٔ(،ح )ْٕ/ٔ،)[َو٪َمَذ٫مَِؽ َأْ٘مُذ َرٓمِّ
ىك مصعب بف سعد بيف أبي كقاص القرشي، ركل عف أبيو كأرسؿ عف عكرم  بف أبي جيؿ، كمات سن  ( ّ)

 ( .ِْ/ِٖالديف يكسؼ المزم، )ثبلث كمائ ، انظر: تيذيب الكماؿ في أسماء الرجاؿ، جماؿ 
 (، كقاؿ: حديث حسف صحيح .ِّٖ/ْأخرجو الترمذم، كتاب الزىد، باب ما جاء في الصبر عمى الببلء )( ْ)



 

 -ُِٓ- 

َر ُأو٫ُمق ا٫َْٕمَبوِب َهَذا َٓمََلٌغ ٫مِؾـاوِس َو٫مُِقـَْذُروا ٓمِِف َو٫مَِقْعَؾُؿقا َأكاََم ُهَق إ٫َِمٌف َواٗمِ *  اِِلَسوِب  ٪ما        [ٌد َو٫مَِقذا

 . {51-52 }إبراهوم:

 نياية الظالمين:رابعًا: 
الظمـ ظممات يكـ القيام ، كاليكـ حيثما يمتفت اإلنساف يرل صكران متعددة كمتنكع  مف  

الظمـ، ككأني بالظمـ كقد صار ًعممان تتـ فيو البحكث كالتخصصات كالفنكف الحديث ، كيتخرج فيو 
متخصصكف، كعندما نرل أك نسمع عنو نشفؽ عمى الظالميف أكثر مما نشفؽ عمى المظمكميف، 

 . (4)مما يتعرض لو المظمكمكف في الدنيا  –في الدنيا كاآلخرة  –فعقاب الظالميف أشد كأبقى 

      كتذكر في سكرة إبراىيـ نياي  الكفار كالظالميف في الدنيا كاآلخرة، كلكف تعرض  
 ي اآلخرة بصكرة أكسع مف عذاب الدنيا .السكرة لجزائيـ ف

ـْ ٢َمَذاٍب َٟمِديدٍ ]* قاؿ تعالى:  ـَ ِم ََمَواِت َوَمو ِِم إَْرِض َوَوْيٌؾ ٫مِْؾَؽو٨مِِري [ اهللِ ا٫ماِذي ٫َمُف َمو ِِم ا٫مسا

 .{1}إبراهوم:

ـا ا٫مظاوٙم٤ِِمَ  ...]* كقاؿ تعالى:  ْؿ ٫َمـُْفؾَِؽ ُ  . {28م:}إبراهو[ ٨َمَلْوَٗمك إ٫َِمْقِفْؿ َرُّبُّ

ْؿ ٢َمَذاٌب َأ٫مِقؿٌ  ...]* كقاؿ تعالى:   . {11}إبراهوم:[ إِنا ا٫مظاوٙم٤َِِم ََلُ

ِِ ]* كقاؿ تعالى:  ْكَقو َوِِم أَِ٘مَرةِ َوُيِضؾُّ اهللُ ا٫مظاوٙم ًِ ِِم اَِلَقوةِ ا٫مدُّ ـَ َآَمـُقا ٓمِو٫مَؼْقِل ا٫مثاوٓمِ ًُ اهللُ ا٫ماِذي ٤َم َوَيْػَعُؾ ُيَثبِّ

 . {11}إبراهوم:[ ءُ اهللُ َمو َيَشو

 . {11}إبراهوم:[ َٖمَفـاَؿ َيْصَؾْقََّنَو َوٓمِْئَس ا٫مَؼَرارُ ]* كقاؿ تعالى: 

ُرُهْؿ ٫مَِقْقٍم َٔمْشَخُص ٨مِقِف إَْٓمَصورُ ]* كقاؿ تعالى:  ـا اهللَ ٧َمو٨مًَِل ٢َمَما َيْعَؿُؾ ا٫مظاوٙمُِقَن إِكاََم ُيَم٘مِّ َسَب َٓ ََتْ  [َو

 . {11}إبراهوم:

َٓ َيْرَٔمدُّ إ٫َِمْقِفْؿ ٠َمْر٨ُمُفْؿ َوَأ٨ْمئَِدُُتُْؿ َهَقاءٌ ]لى: * كقاؿ تعا  . {18}إبراهوم:[ ُمْفطِِع٤َم ُمْؼـِِعل ُرُءوِٞمِفْؿ 

ك٤َِم ِِم إَْصَػودِ ]* كقاؿ تعالى:   . {11}إبراهوم:[ َؤَمَرى اٙمُْجِرِم٤َم َيْقَمئٍِذ ُمَؼرا

ـْ ٩َمطَِراٍن وَ ]* كقاؿ تعالى:  آمِقُؾُفْؿ ِم  . {50}إبراهوم:[ َٔمْغَشك ُوُٖمقَهُفُؿ ا٫مـاورُ َهَ

 ن في الدنيا:يأواًل: جزاء الظالم
كبعد تدبر اآليات الكريم  التي تطرقت إلى جزاء الظالميف، تبيف أف ىذا الجزاء منو ما  

 يككف في الدنيا، كمنو ما يككف في اآلخرة .
                                                             

 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓ(، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمي ، ُِْ/ُ) ،انظر: مف فقو الدعكة، مصطفى مشيكر( ُ)



 

 -ُِٔ- 

    ميف كالطغاة في الدنيا، يقدر األمكر حيث يشاء، فأحيانان يسارع بجزاء الظال فممو  
         ليككنكا عبرة لما بيف أيدييـ كما خمفيـ، كقد تمثؿ جزاء الظالمكف في الدنيا في سكرة إبراىيـ 

ـا ا٫مظاوٙم٤َِِم ]في قكلو تعالى:  –عميو الصبلة كالسبلـ  – ْؿ ٫َمـُْفؾَِؽ ُ  . {28}إبراهوم:[ ٨َمَلْوَٗمك إ٫َِمْقِفْؿ َرُّبُّ

ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ ]كبصكر متعددة، قاؿ تعالى:  كقد جاء اليبلؾ ألقكاـ عدة،  ـَ ِم ْ َيْلٔمُِؽْؿ َكَبُل ا٫ماِذي     َأََل

ٓا اهللُ َٖموَءُْتُْؿ ُرُٞمُؾُفْؿ ٓمِو٫مَبقِّـَوِت  َٓ َيْعَؾُؿُفْؿ إِ ـْ َٓمْعِدِهْؿ  ـَ ِم وا َأْيِدََيُْؿ ِِم ٩َمْقِم ُكقٍح َو٢َمودٍ َوَٕمُؿقَد َوا٫ماِذي  ٨َمَردُّ

او َٔمْد٢ُمقَكـَو إ٫َِمْقِف ُمِريٍى َأ٨ْمَقاِهِفْؿ َو٩َمو٫ُمقا  و ٫َمِػل َٟمؽٍّ ِِم و ٪َمَػْرَكو ٓمََِم ُأْرِٞمْؾُتْؿ ٓمِِف َوإِكا  . {1}إبراهوم:[ إِكا
 ن يوم القيامة:يثانيًا: جزاء الظالم

بعد ىبلؾ الطغاة في الدنيا، يككف ليـ يكـ القيام  العذاب األشد كاألبقى، كتعرض سكرة  
    لعذاب، فبعض ىذه المشاىد في القبر، كبعضيا في المحشر، كأخرل إبراىيـ لمشاىد عديدة مف ا

 في النار .

 عذابيم في القبر: -4

ِِ ]قاؿ تعالى:   ْكَقو َوِِم أَِ٘مَرةِ َوُيِضؾُّ اهللُ ا٫مظاوٙم ًِ ِِم اَِلَقوةِ ا٫مدُّ ـَ َآَمـُقا ٓمِو٫مَؼْقِل ا٫مثاوٓمِ ًُ اهللُ ا٫ماِذي ٤َم ُيَثبِّ

 . {11}إبراهوم:[ وءُ َوَيْػَعُؾ اهللُ َمو َيَش 

كقتادة كجميكر مف العمماء: الحياة الدنيا ىي مدة حياة اإلنساف، كفي  (4)قاؿ طاككس  
 . (0)اآلخرة كقت سؤالو في قبره 

     المسمم إذا سئل في القبر يشيد أن قاؿ: ) أف رسكؿ اهلل  عف البراء بف عازب  
ْكَقو ]: ال إلو إال اهلل وأن محمدًا رسول اهلل فذلك قولو ًِ ِِم اَِلَقوةِ ا٫مدُّ ـَ َآَمـُقا ٓمِو٫مَؼْقِل ا٫مثاوٓمِ ًُ اهللُ ا٫ماِذي ُيَثبِّ

[ َوِِم أَِ٘مَرةِ 
(3)

 . {11}إبراهوم: 
 ن يوم الحشر:يحال الظالم -0

    بعد أف يمكث ىؤالء الطغاة الظمم  في قبكرىـ مدة ال يعمميا إال اهلل، يخرجكا لمكقكؼ  
 ـ العظيـ ترسـ آيات سكرة إبراىيـ حاليـ.بيف يدم اهلل، ففي ىذا اليك 

                                                             

لحميرم مكالىـ الفارسي، يقاؿ اسمو ذككاف، كطاككس لقب، ثق  فقيو طاككس: ابف كيساف اليماني أبك عبد اهلل ا( ُ)
       فاضؿ مف الثالث ، مات سن  ست كمائ ، كقيؿ بعد ذلؾ، انظر: سير أعبلـ النببلء، شمس الديف      

 ـ .ََِٔ -ىػ ُِْٕ(، دار الحديث، ط ّٖٗ/ُٕ) ،أبك عبد اهلل الذىبي
(، المحقؽ: محمد عمي معكض، ُّٖ/ّ) ،عبد الرحمف الثعالبيالجكاىر الحساف في تفسير القرآف، أبك زيد ( ِ)

 ىػ .ُُْٖعادؿ أحمد عبد المكجكد، دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبع  األكلى، 
 ( .ْٗٗٔ(، ح )َٖ/ٔباب يثبت اهلل الذيف آمنكا بالقكؿ الثابت )كتاب تفسير القرآف، صحيح البخارم، ( ّ)



 

 -ُِٕ- 

ُرُهْؿ ٫مَِقْقٍم َٔمْشَخُص ٨مِقِف إَْٓمَصورُ ]* قاؿ تعالى:  ـا اهللَ ٧َمو٨مًَِل ٢َمَما َيْعَؿُؾ ا٫مظاوٙمُِقَن إِكاََم ُيَم٘مِّ َسَب َٓ ََتْ *  َو

َٓ َيْرَٔمدُّ إ٫َِمْقِفْؿ ٠َمْر٨ُمُفْؿ َوَأ٨ْمئَِد   . {18-11 }إبراهوم:[ ُُتُْؿ َهَقاءٌ ُمْفطِِع٤َم ُمْؼـِِعل ُرُءوِٞمِفْؿ 

        يخرج الظمم  مف قبكرىـ كقد شخصت أبصارىـ، كىي تتحرؾ بدكف إرادة، كالقمكب  
فارغ  ال تضـ شيئان يعكنو أك يحفظكنو، كذلؾ كمو مف شدة الخكؼ كالكجؿ مف ىذا المكقؼ 

 . (4)العصيب 

 ن النار وحاليم فييا:يدخول الظالم -3
 اآليات الكريم  مصيرىـ األخير، أذكر بعضيا تجنب اإلطال : ثـ بعد ذلؾ تبيف لنا 

ـْ َموٍء َصِديدٍ ]* قاؿ تعالى:  ـْ َوَرائِِف َٖمَفـاُؿ َوُيْسَؼك ِم ـْ ٪ُمؾِّ *  ِم َٓ َيَؽوُد ُيِسقُغُف َوَيْلٔمِقِف اٙمَْقُت ِم ٢ُمُف َو َيَتَجرا

ـْ َوَرائِِف ٢َمَذاٌب ٧َمؾِقظٌ  ًٍ َوِم
 . {21-25 }إبراهوم:[ َمَؽوٍن َوَمو ُهَق ٓمَِؿقِّ

 . {11}إبراهوم:[ َٖمَفـاَؿ َيْصَؾْقََّنَو َوٓمِْئَس ا٫مَؼَرارُ ]* كقاؿ تعالى: 

    كالمشيد ىنا عجيب، إنو مشيد الخيب  لكؿ جبار عنيد، كمصيره المركع الفظيع كىك  
      يسقى مف الصديد السائؿ، يسقاه بعنؼ فيتجرعو غىصبان ككرىان، كال يكاد يسيغو، لقذارتو 

 . (0)رتو، كيأتيو المكت بأسبابو المحيط  بو مف كؿ مكاف، كلكنو ال يمكت، ليستكمؿ عذابو كمرا

ىذه صكرة متكامم  لمطغاة كالظمم  مف اليبلؾ كالدمار في الدنيا، إلى بداي  المكت، ثـ  
 الحشر، ثـ الخمكد في النار .

 منيج اإلصالح والتغيير في اآليات السابقة:
كما أشقاىـ في دنياىـ كفي أخراىـ، إنيـ ظممكا أنفسيـ بأشد مما  أال ما أتعس الظالميف 

 ظممكا بو غيرىـ ألف عذاب اآلخرة أشد كأبقى .

   ال يشغمؾ حاؿ الظالميف كمصيرىـ، كاترؾ أمرىـ هلل الحكـ العدؿ كتدبر قكلو تعالى:  
 . {21}الفجر: [إِنا َرٓماَؽ ٫َمبِوٙمِْرَصودِ ]

فقد ال يككف أىبلن  –ف إلى تكفير أك لعف أحد منيـ بذاتو كال يدفعؾ غيظؾ مف الظالمي 
كلكف إف كاف كال بد فبالتعميـ كأف تقكؿ: أال لعن  اهلل عمى  –لمكفر أك لمعف فتبكء أنت بذلؾ 

 الظالميف، كأكثر مف الدعكات فإف دعكة المظمكـ ليس بينيا كبيف اهلل حجاب .

                                                             

 ( .ِْٓ/ِ) ،انظر: تفسير ابف كثير( ُ)
 ( .َِّٗ/ْ) ،انظر: في ظبلؿ القرآف( ِ)



 

 -ُِٖ- 

ليذا الديف، كسيتحقؽ لممؤمنيف كعد اهلل  اعمـ أف دكاـ الحاؿ مف المحاؿ، كأف المستقبؿ 
 بالسيادة كالتمكيف في الدنيا، كالنعيـ الخالد كالنجاة مف النار في اآلخرة .

كفي عصرنا نرل نياي  الظالميف مف حكاـ العرب الطغاة في تكنس كمصر كليبيا، كما  
 كيطبؽ فييا شرع اهلل ، زالت األنظار تتجو إلى باقي ديار المسمميف ليحكـ بيا بما أنزؿ اهلل 

 كليست األنظم  الكضعي  الظالم  .

 كاألمؿ كبير أف ينتيي الظمـ كمعو الظالمكف حينئذ يقاؿ:  
ـَ ١َمَؾُؿقا َواَِلْؿُد هللِ َربِّ ا٫مَعوٙم٤َِمَ ]* قكلو تعالى:   . {15}األىعام:[ ٨َمُؼطَِع َدآمُِر ا٫مَؼْقِم ا٫ماِذي



 

 -ُِٗ- 

 الخاتمة
 

    لؤلناـ،  نعم  القرآف، المنيج القكيـ الذم أنزلو اهلل  الحمد هلل رب العالميف عمى 
كالحمد هلل عمى نعم  اإلسبلـ ككفى بيا مف نعم ، كالحمد هلل الذم تتـ بو الصالحات، حمد 
    الصابريف الشاكريف، كالحمد هلل عمى النعـ جميعان التي ال تعد كال تحصى، حمدان يميؽ بجبلؿ 

أف تميؽ بمستكل  م كفقني لكتاب  ىذه الرسال ، راجي  مف قدره كعظيـ سمطانو، كالحمد هلل الذ
القرآف الكريـ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ األناـ، كعمى جميع  العمكـ التي تتعمؽ بكبلـ اهلل 

 األنبياء كالمرسميف، كرضي اهلل عف الصحاب  أجمعيف، أما بعد:

غيير في سكرتي الرعد أف تككف ىذه الدراس  عف منيجيات اإلصبلح كالت شاء اهلل  
براىيـ، كاجتيدت ما في كسعي الستنباط بعض المنيجيات فما أصبت بو فمف اهلل  فضبلن  كا 

حسانان، كما أخطأت بو فمف نفسي كالشيطاف، كأرجك مف اهلل المغفرة كاإلحساف،     كمن ن ككرمان كا 
ني تكصمت في ىذا البحث إلى أىـ النتائج كالتكصيات التالي :  كا 

 نتائج:أواًل: ال

رسال  السماء كدعكة األنبياء ىي اإلصبلح كالتغيير، فاليدؼ مف بعث جميع الرسؿ ىك إنقاذ  -ُ
الناس مف الضبلؿ، كىدايتيـ لعبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، كلف تستقيـ أحكاليـ إال بتطبيؽ 

 شرع اهلل الذم ىك رسال  اإلصبلح األكلى .

 .لفرد كالمجتمع في الدنيا كاآلخرةكثيرة تنعكس عمى اعظيم  ك  لئلصبلح مكان  عالي ، كآثاره  -ِ

   الخكؼ إال مف اهلل تعالى كالرجاء  وإف العقيدة ما إف تتمكف مف قمب إنساف، حتى تطرد من -ّ
 منو كحده .

تغيير ما بنفس اإلنساف ليس باألمر الييف السيؿ كما يتصكر بعض الناس، فميس بمجرد  -ْ
ك باألكامر العسكري ، إنما يتغير اإلنساف مف داخؿ نفسو، الكعظ كاإلرشاد يتغير اإلنساف، أ

بتغيير أىدافو، كمثمو، كمعتقداتو، كمفاىيمو، بإضاءة عقمو كتزكي  نفسو، كتيذيب سمككو، 
 كرجكعو إلى اهلل .



 

 -َُّ- 

    التفكر في آيات اهلل الككني  كمخمكقاتو العظيم  مف سماء كأرض، كليؿ كنيار، كجباؿ  -ٓ
ر في قمب العبد ينابيع اإليماف،  ال يحصى مما خمؽ البارم كأشجار، كغير ذلؾ مما  يفجِّ

جبللو كينبيو إلى كثرة نعمو كآالئو .  كتعظيـ اهلل كا 

    الجمع بيف الترغيب كالترىيب مراعاة لتكازف النفس عند اإلنساف فيك في بعض الحاالت  -ٔ
شد انسياقان كراء أشد استجاب  لدكاعي المصمح  فينفعو الترغيب، كفي حاالت أخرل يككف أ

 اليكل كالشيكات فبل ينفعو إال الترىيب .

    تعد األمثاؿ مف أجدل أساليب القرآف في عرض مكضكعاتو، فعمى الدعاة أف يستعينكا بيا  -ٕ
قام  الحج ، ككذلؾ يستعيف بيا المربكف كيتخذكنيا مف      في كؿ عصر لنصرة الحؽ، كا 

 كسائؿ اإليضاح كالتشكيؽ ككسائؿ التربي  .

        لصراع بيف الحؽ كالباطؿ، سيظؿ قائمان ما بقيت السماكات كاألرض، ال تيدأ معاركو، ا -ٖ
كال تخبك جذكتو، لكف ميما بمغت قكة الباطؿ كصكلتو، فإف العاقب  ستككف بإذف اهلل دائمان 

مف قكة اهلل، كيأخذكف أدلتيـ مف قكتيـ ألكلياء اهلل المتقيف كدعاتو المخمصيف الذيف يستمدكف 
 اهلل كسن  رسكلو. كتاب

    النعـ تزيد بالشكر، كتنقص بالجحكد كالنكراف، كمف عبلمات شكر النعم  استعماليا في  -ٗ
 كعدـ االستعان  بيا عمى شيء مف معاصيو . طاع  اهلل 

     لى صبر كعزيم  كتضحي  كتخمي عف الرغبات إف اإلصبلح كالتغيير في حاج  إ -َُ
   .الشخصي  كالفردي ، كعمك مصمح  الجماع

العبادات كالطاعات تمد اإلنساف بطاق  ركحي  تبعث فيو الشعكر بالصفاء الركحي،  -ُُ
 كاالطمئناف القمبي، كاألمف النفسي .

   االستخبلؼ كالتمكيف في األرض كعد ثابت مف اهلل لمف يحقؽ شركطو، كىك سن  ماضي   -ُِ
 في األكليف كاآلخريف .

 الديف .دكاـ الحاؿ مف المحاؿ، كالمستقبؿ ليذا  

 



 

 -ُُّ- 

 ثانيًا: التوصيات:

    بداي  أكصي نفسي ككؿ السالكيف في ىذا الدرب، أف يجعمكا تقكل اهلل تعالى نصب أعينيـ  -ُ
َوَمو ]، قاؿ تعالى: في كؿ عمؿ يقدمكف عميو، كخاص  عند أم عمؿ يتناكؿ كتاب اهلل 

ـَ ُٗمـََػو ي ٓا ٫مَِقْعُبُدوا اهللَ ُُمْؾِِص٤َم ٫َمُف ا٫مدِّ  . {5}البوِّنة:[ ءَ ُأِمُروا إِ

   حيث إف ىذا العمـ باب جديد يحتاج إلى مزيد  االىتماـ بالتفسير المكضكعي لكتاب اهلل  -ِ
 مف التطكير كالبحث كالتنقيب .

 اإلقباؿ عمى طمب العمكـ الشرعي ، كالسعي في نشرىا، فيي أنفع العمكـ في الدنيا كاآلخرة . -ّ

 باتيـ الدعكي  كالتربكي  .تكصي  لمدعاة كالعمماء لمقياـ بكاج -ْ

   إف األم  اإلسبلمي  محتاج  لتجديد ثقتيا بربيا، كتحسيف عبلقتيا معو، كذلؾ مف خبلؿ  -ٓ
، كعندىا يأتي كفيمو كتطبيؽ أحكامو، كالتمسؾ بسن  نبيو محمد  العكدة لكتاب اهلل 

 النصر بإذف اهلل تعالى .



 

 -ُِّ- 

 
 
 

 الفيارس
 كتشتمؿ عمى:
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 سورة البقرة

 سورة الفاتحة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اَط اٙمُْسَتِؼقؿَ ] -2 َ  15 5 [ اْهِدَكو ا٫م٭مِّ

ًَ ٢َمَؾْقِفْؿ ] -1 ـَ َأْكَعْؿ اَط ا٫ماِذي  15-25 1 [ …ِِصَ

 سورة البقرة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َٓ َيْرِٖمُعقنَ ] -8  10 24 [ ُصؿٌّ ُٓمْؽٌؿ ٢ُمْؿٌل ٨َمُفْؿ 

ََمِء ٨مِقِف ١ُمُؾََمٌت َوَر٢ْمٌد َوَٓمْرٌق ] -1 ـَ ا٫مسا  10 21 [ …َأْو ٪َمَصقٍِّى ِم

ََلةِ َواْٞمَتِعقـُ ] -5 ْٜمِ َوا٫مصا  221 15 […قا ٓمِو٫مصا

ُؽْؿ َٔمتاُؼقنَ  …] -5  52 58 [ َواْذ٪ُمُروا َمو ٨مِقِف ٫َمَعؾا

َٓ ٓمِْؽٌر ٢َمَقاٌن َٓم٤ْمَ َذ٫مَِؽ  …] -1  10 54 [ …َٓ ٨َموِرٌض َو

 201 48 [ …َو٩ُمق٫ُمقا ٫مِؾـاوِس ُٗمْسـًو  …] -4

َٓ َٔمْؽُػُرونِ ٨َموْذ٪ُمُروِِّن َأْذ٪ُمْر٪ُمْؿ َواْٟمُؽُروا ِْم ] -1  51 251 [ َو

ـَ اخَلْقِف َواجُلقِع ] -20 ٍء ِم ُؽْؿ ٓم٬َِمْ  211 255 [ …َو٫َمـَْبُؾَقكا

ـَ إَِذا َأَصوَٓمتُْفْؿ ] -22  211 255 [ …ا٫ماِذي

ِْؿ ] -21 ـْ َرُّبِّ  211 251 [ …ُأو٫َمئَِؽ ٢َمَؾْقِفْؿ َصَؾَقاٌت ِم

بُِعقا ] -28 ـَ أمُّ َأ ا٫ماِذي  201 255 […إِْذ َٔمَٜما

َبُعقا ] -21 ـَ أما  201 251 […َو٩َموَل ا٫ماِذي

 221 245 […َوإَِذا َٞمَل٫َمَؽ ٢ِمَبودِي ٢َمـِّل ] -25
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 21 121 […َأْم َٗمِسْبُتْؿ َأْن َٔمْدُ٘مُؾقا اجَلـاَي ] -25

 81 125 […َو٢َمَسك َأْن َٔمْؽَرُهقا َٟمْقًئو  …] -21

ـَ هَ ] -24 ـَ َآَمـُقا َوا٫ماِذي  81 124 […وَٖمُروا إِنا ا٫ماِذي

و٫ُمقَت ...] -21  212 150 [ َوٙمَاو َٓمَرُزوا جِلَ

ـَ َآَمـُقا َأْكِػُؼقا ...] -10 َو ا٫ماِذي  228 151 [ َيو َأَيُّ

ـَ ُيـِْػُؼقَن ...] -12  228-10 152 [ َمَثُؾ ا٫ماِذي

 10 151 [ ... ٨َمَؿَثُؾُف ٪َمَؿَثِؾ َصْػَقاٍن ٢َمَؾْقِف ُٔمَراٌب ...] -11

َٓمو ...] -18 ـَ َيْل٪ُمُؾقَن ا٫مرِّ  55 115 [ ا٫ماِذي

 آل عمران

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ ُيْؼَبَؾ ِمـُْف ...] -11 يـًو ٨َمَؾ

ـْ َيْبَتِغ ٧َمْٛمَ اإِلْٞمََلِم دِ  15 45 [ َوَم

َي ُمبَوَر٪ًمو ...] -15 ًٍ ُوِوَع ٫مِؾـاوِس ٫َمؾاِذي ٓمَِبؽا َل َٓمْق  214 15 [ إِنا َأوا

ـْ َدَ٘مَؾُف ...] -15  214 11 [ ٨مِقِف َآَيوٌت َٓمقِّـَوٌت َمَؼوُم إِْٓمَراِهقَؿ َوَم

اِء ...] -11 ا اِء َوا٫مَّضا ا ـَ ُيـِْػُؼقَن ِِم ا٫منا  224 281 [ ا٫ماِذي

ـٌ ...] -14 ـَ ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ ُٞم ًْ ِم  11 281 [  ٩َمْد َ٘مَؾ

 11 284 [ ٫مِْؾُؿتاِؼ٤مَ  َهَذا َٓمَقوٌن ٫مِؾـاوِس َوُهًدى َوَمْق٢ِمَظيٌ ] -11

ـَ ] -80 و٪مِِري  54 211 [ ... َوَٞمَقْجِزي اهللُ ا٫مشا

 5 251 [ ... َوَٟموِوْرُهْؿ ِِم إَْمِر ...] -82

 14 255 [ َأَوٙمَاو َأَصوَٓمْتُؽْؿ ُمِصقَبٌي ...] -81

قْطَوُن ...] -88 ََم َذ٫مُِؽُؿ ا٫مشا  84 215 [ إِكا

 51-51 210 [ ََمَواِت َوإَْرِض ...إِنا ِِم َ٘مْؾِؼ ا٫مسا ] -81
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ـَ َيْذ٪ُمُروَن اهللَ ٩مَِقوًمو َو٩ُمُعقًدا ...] -85  51-51 212 [ ا٫ماِذي

 سورة النساء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُٞمقَل ...] -85 ـْ ُيطِِع اهللَ َوا٫مرا  28 51 [ َوَم

ـْ ٢ِمـْدِ ] -81  221 42 [ َك ...َوَيُؼق٫ُمقَن ٠َمو٢َمٌي ٨َمنَِذا َٓمَرُزوا ِم

 11 211 [ َمو َيْػَعُؾ اهللُ ٓمَِعَذآمُِؽْؿ إِْن َٟمَؽْرُٔمْؿ ...] -84

ـِ اهللُ َيْشَفُد ٓمََِم َأْكَزَل إ٫َِمْقَؽ ...] -81  41 255 [ ٫َمؽِ

 سورة المائدة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
٢َمًي َوِمـَْفوًٖمو ...] -10  8 14 [ ... ٫مُِؽؾٍّ َٖمَعْؾـَو ِمـُْؽْؿ ِذْ

 سورة األنعام

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 285 15 [ ٨َمُؼطَِع َدآمُِر ا٫مَؼْقِم ...] -12

 11 58 [ َو٪َمَذ٫مَِؽ ٨َمَتـاو َٓمْعَضُفْؿ ٓمَِبْعٍض ...] -11

قِّنِّ ...] -18 وٖمُّ ُف ٩َمْقُمُف ٩َموَل َأَُتَ  11 40 [ َوَٗموٖما

٪ْمُتْؿ .] -11  211 42 [ ..َو٪َمْقَػ َأَ٘موُف َمو َأْذَ

 سورة األعراف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َٓم٤ْمِ َأْيِدَيِْؿ ...] -15 َٔمَِقـاُفْؿ ِم َٔ  11 21 [ ُٕمؿا 

َ ا٫مَػَقاِٗمَش ...] -15 َم َرِبِّ  12 88 [ ٩ُمْؾ إِكاََم َٗمرا

 14 15 [ َو٫َمْق َأنا َأْهَؾ ا٫مُؼَرى َآَمـُقا ...] -11
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 14 224 [ َوَٓمَطَؾ َمو ٪َموُكقا َيْعَؿُؾقنَ  ٨َمَق٩َمَع اَِلؼُّ ] -14

وا ...] -11  215 214 [ ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف اْٞمَتِعقـُقا ٓمِوهللِ َواْصِٜمُ

ـَ ٪َموُكقا ...] -50  11 281 [ َوَأْوَرْٕمـَو ا٫مَؼْقَم ا٫ماِذي

 12 215 [ َوأْمُؾ ٢َمَؾْقِفْؿ َكَبَل ا٫ماِذي َآَٔمْقـَوُه َآَيؤمِـَو ...] -52

و َو٫َمؽِـاُف ...] -51  12 215 [ َو٫َمْق ِٟمْئـَو ٫َمَر٨َمْعـَوُه ُِّبَ

َفـاَؿ ٪َمثًِٛما ...] -58  54 211 [ َو٫َمَؼْد َذَرْأَكو جِلَ

و ...] -51 ـَك ٨َموْد٢ُمقُه ُِّبَ  12 240 [ َوهللِ إَْٞمََمُء اُِلْس

ـَ َٔمْد٢ُمقَن ...] -55  210-14 211 [ إِنا ا٫ماِذي

َل ا٫مؽَِتوَب ...إِنا َو٫مِقِّ ] -55  21 215 [ َل اهللُ ا٫ماِذي َكزا

 221 211 [ ُ٘مِذ ا٫مَعْػَق َوْأُمْر ٓمِو٫مُعْرِف ...] -51

 سورة األنفال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ إَِذا ُذ٪مَِر اهللُ ...] -54 ـُقَن ا٫ماِذي  221 1 [ إِكاََم اٙمُْمِم

 81 21 [ ئَِؽِي ...إِْذ ُيقِٗمل َرٓمَُّؽ إ٥َِم اٙمَََل ] -51

ـَ َآَمـُقا إَِذا ٫َمِؼقُتْؿ ٨مَِئًي ...] -50 َو ا٫ماِذي  51-58 15 [ َيو َأَيُّ

ْؾ ٢َمَٚم اهللِ ٨َمنِنا اهللَ ٢َمِزيٌز َٗمؽِقؿٌ ] -52 ـْ َيَتَق٪ما  225 11 [ ... َوَم

ا ...] -51 ً  14-25 58 [ َذ٫مَِؽ ٓمَِلنا اهللَ ََلْ َيُؽ ُمَغٛمِّ

ْؾ ٢َمَٚم اهللِ ...َوإِْن َٖمـَ ] -58 و َؤَمَق٪ما ْؾِؿ ٨َموْٖمـَْح ََلَ  221 52 [ ُحقا ٫مِؾسا

 سورة التوبة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُه اهللُ ...] -51 وُه ٨َمَؼْد َك٭َمَ ٓا َٔمـ٭ُْمُ  55 10 [ إِ
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ٓا َمو ٪َمَتَى اهللُ ٫َمـَو ...] -55 ـْ ُيِصقَبـَو إِ  221 52 [ ٩ُمْؾ ٫َم

ـْ َأْكُػِسُؽؿْ ٫َمَؼْد َٖم ] -55  18 214 [ وَء٪ُمْؿ َرُٞمقٌل ِم

 سورة يونس

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
وِت ...] -51 وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا  18 1 [ إِنا ا٫ماِذي

ْكَقو ...] -54 ََم َمَثُؾ اَِلَقوةِ ا٫مدُّ  51 11 [ إِكا

٪َموَء٪ُمْؿ ] -51  1 12 [ ...... ٨َمَلْْجُِعقا َأْمَر٪ُمْؿ َوُذَ

ائِقَؾ ا٫مَبْحَر ...] -10  24 10 [ َوَٖموَوْزَكو ٓمَِبـِل إِْهَ

ـْ ُدوِن اهللِ ...] -12 َٓ َٔمْدُع ِم  210 205 [ َو

 210 201 [ َوإِْن َيْؿَسْسَؽ اهللُ ٓمَُِّضٍّ ٨َمََل ٪َموِٟمَػ ٫َمُف ...] -11

 سورة ىود

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ًْ َآَيؤُمُف ...ا٫مر ٪مَِتوٌب ُأْٗمؽِ ] -18  5 2 [ َؿ

ْبُح ٓمَِؼِريٍى ] -11  10 42 [ ... َأ٫َمْقَس ا٫مصُّ

ََمَواِت َوإَْرِض ...] -15  228 218 [ َوهللِ ٧َمْقُى ا٫مسا

 سورة يوسف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ورُ ] -15 ٩ُمقَن َ٘مْٛمٌ َأِم اهللُ ا٫مَقاِٗمُد ا٫مَؼفا  15 81 [ ... َأَأْرَٓموٌب ُمَتَػرِّ

ََمَواِت َوإَْرِض ...] -11 ـْ َآَيٍي ِِم ا٫مسا ـْ ِم  15 205 [ َو٪َمَليِّ

ُوِْم ا٫َْٕمَبوِب ...] -14 ِٕ ٌة   15 222 [ ٫َمَؼْد ٪َموَن ِِم ٩َمَصِصِفْؿ ٢ِمْٜمَ
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 سورة الرعد

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 55-11-15 2 [ اٙمر ٔمِْؾَؽ َآَيوُت ا٫مؽِتَوِب ... ] -11

ََمَواِت ٓمَِغْٛمِ ٢َمَؿٍد ...اهللُ] -40  55-11 1 [  ا٫ماِذي َر٨َمَع ا٫مسا

 55-11-15 8 [ َوُهَق ا٫ماِذي َمدا إَْرَض ...] -42

-51 

 51-51-11 1 [ َوِِم إَْرِض ٩مَِطٌع ُمَتَجوِوَراٌت ...] -41

ْؿ ...] -48  52 5 [ َوإِْن َٔمْعَجْى ٨َمَعَجٌى ٩َمْقَُلُ

قَِّئِي ٩َمْبَؾ اَِلَسـَِي ...َوَيْسَتْعِجُؾقكَ ] -41 -51-52-81 5 [ َؽ ٓمِو٫مسا

51 

َٓ ُأْكِزَل ...] -45 ـَ ٪َمَػُروا ٫َمْق  18 1 [َوَيُؼقُل ا٫ماِذي

ِؿُؾ ٪ُمؾُّ ُأْكَثك ...] -45  51-85 4 [ اهللُ َيْعَؾُؿ َمو ََتْ

َفوَدةِ ا٫مَؽبُِٛم اٙمَُتَعولِ ] -41  51-85 1 [ ٢َموَِلُ ا٫مَغْقِى َوا٫مشا

ـْ َٖمَفَر ٓمِِف ...] -44 ـْ َأَها ا٫مَؼْقَل َوَم  51-85 20 [ َٞمَقاٌء ِمـُْؽْؿ َم

ـْ َٓم٤ْمِ َيَدْيِف ...] -41 َبوٌت ِم -14-85-81 22 [ ٫َمُف ُمَعؼِّ

50-51-55 

َق َ٘مْق٨ًمو َو٠َمَؿًعو ...] -10  11-18-21 21 [ُهَق ا٫ماِذي ُيِريُؽُؿ ا٫مَٜمْ

-55 

٢ْمُد ٓمَِحؿْ ] -12  55-11-18 28 [ ِدهِ َواٙمَََلئَِؽُي ...َوُيَسبُِّح ا٫مرا

ـَ َيْد٢ُمقَن ...] -11  15-51-55 21 [ ٫َمُف َد٢ْمَقُة اَِلؼِّ َوا٫ماِذي

ََمَواِت َوإَْرِض ...] -18 ـْ ِِم ا٫مسا  55 25 [ َوهللِ َيْسُجُد َم
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ََمَواِت َوإَْرِض ...] -11 ـْ َربُّ ا٫مسا  15-55 25 [ ٩ُمْؾ َم

ـَ ] -15 ََمِء َموًء ... َأْكَزَل ِم  15-51-55 21 [ ا٫مسا

ُِؿ اُِلْسـَك ...] -15 ـَ اْٞمَتَجوُٓمقا ٫مَِرُّبِّ ِذي  54-55-52 24 [ ٫مِؾا

ـْ َرٓمَِّؽ اَِلؼُّ ...] -11 ََم ُأْكِزَل إ٫َِمْقَؽ ِم ـْ َيْعَؾُؿ َأكا  11 21 [ َأ٨َمَؿ

َٓ َيـُْؼُضقَن اٙمِقَثو] -14 ـَ ُيق٨ُمقَن ٓمَِعْفِد اهللِ َو  55-11 10 [ َق ا٫ماِذي

ـَ َيِصُؾقَن َمو َأَمَر اهللُ ٓمِِف ...] -11  11 12 [ َوا٫ماِذي

ِْؿ ...] -200 وا آْمتَِغوَء َوْٖمِف َرُّبِّ ـَ َصَٜمُ  55 11 [ َوا٫ماِذي

 52-11 18 [ َٖمـاوُت ٢َمْدٍن َيْدُ٘مُؾقََّنَو ...] -202

ُٔمْؿ ٨َمـِْعَؿ ٢ُمْؼَبك] -201 ارِ  َٞمََلٌم ٢َمَؾْقُؽْؿ ٓمََِم َصَٜمْ  55-52 11 [ ا٫مدا

ـَ َيـُْؼُضقَن ٢َمْفَد اهللِ ...] -208  55-52-15 15 [ َوا٫ماِذي

ـْ َيَشوُء ...] -201 ْزَق ٙمَِ  51-55-15 15 [ اهللُ َيْبُسُط ا٫مرِّ

َٓ ُأْكِزَل ...] -205 ـَ ٪َمَػُروا ٫َمْق  18-51 11 [ َوَيُؼقُل ا٫ماِذي

ُـّ ] -205
ـَ َآَمـُقا َؤَمْطَؿئِ  52 14 [ ٩ُمُؾقُُّبُْؿ ٓمِِذ٪ْمِر اهللِ ...ا٫ماِذي

وِت ٠ُمقَٓمك ...] -201 وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا  52-11 11 [ ا٫ماِذي

ْت ٓمِِف اجِلَبوُل ...] -204 َ  11 82 [ َو٫َمْق َأنا ٩ُمْرَآًكو ُٞمٛمِّ

ـْ ٩َمْبؾَِؽ ...] -201  52 81 [ َو٫َمَؼِد اْٞمُتْفِزَئ ٓمُِرُٞمٍؾ ِم

ـْ َهودٍ ... َومَ ] -220  11-51-15 88 [ ـْ ُيْضؾِِؾ اهللُ ٨َمََم ٫َمُف ِم

ْكَقو َو٫َمَعَذاُب أَِ٘مَرةِ ...] -222 ْؿ ٢َمَذاٌب ِِم اَِلَقوةِ ا٫مدُّ  52-15 81 [ ََلُ

 51-51-11 85 [ َمَثُؾ اجَلـاِي ا٫ماتِل ُو٢ِمَد اٙمُتاُؼقَن ...] -221

-54 

 51 81 [ ًُ َو٢ِمـَْدُه ُأمُّ ا٫مؽِتَوِب َيْؿُحقا اهللُ َمو َيَشوُء َوُيْثبِ ] -228



 

 -َُْ- 

ـْ ٩َمْبؾِِفْؿ ...] -221 ـَ ِم  55-15 11 [ َو٩َمْد َمَؽَر ا٫ماِذي

ًَ ُمْرَٞمًَل ...] -225 ـَ ٪َمَػُروا ٫َمْس  15-18 18 [ َوَيُؼقُل ا٫ماِذي

 سورة إبراىيم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
-41-15-21 2 [ .ا٫مر ٪مَِتوٌب َأْكَز٫ْمـَوُه إ٫َِمْقَؽ ..] -225

41-12-15 

ََمَواِت ...] -221  41-15-281 1 [اهللِ ا٫ماِذي ٫َمُف َمو ِِم ا٫مسا

ْكَقو ...] -224 ـَ َيْسَتِحبُّقَن اَِلَقوَة ا٫مدُّ  15 8 [ا٫ماِذي

ٓا ٓمِؾَِسوِن ...] -221 ـْ َرُٞمقٍل إِ  12-21 1 [َوَمو َأْرَٞمْؾـَو ِم

 201-15 5 [َآَيؤمِـَو ...َو٫َمَؼْد َأْرَٞمْؾـَو ُمقَٞمك ٓمِ ] -210

-201-15 5 [َوإِْذ ٩َموَل ُمقَٞمك ٫مَِؼْقِمِف اْذ٪ُمُروا ...] -212

225-211 

َِزيَدكاُؽْؿ ...] -211 َٕ ـْ َٟمَؽْرُٔمْؿ 
ُؽْؿ ٫َمئِ َن َرٓمُّ -225-11 1 [َوإِْذ َٔمَلذا

211 

 225-11 4 [َو٩َموَل ُمقَٞمك إِْن َٔمْؽُػُروا َأْكُتْؿ ...] -218

211- [ ْ ـْ ٩َمْبؾُِؽْؿ ... َأََل ـَ ِم -221-202 1 [َيْلٔمُِؽْؿ َكَبُل ا٫ماِذي

211-281 

ًْ ُرُٞمُؾُفْؿ َأِِم اهللِ َٟمؽٌّ ...] -215 -202-41 20 [٩َمو٫َم

221 

ٓا َٓم٦َمٌ ...] -215 ـُ إِ ْؿ ُرُٞمُؾُفْؿ إِْن َكْح ًْ ََلُ  221-202 22 [٩َمو٫َم

َؾ ٢َمَٚم اهللِ] -211 ٓا َكَتَق٪ما  221-202 21 [... َوَمو ٫َمـَو َأ

 



 

 -ُُْ- 

ـَ ٪َمَػُروا ٫مُِرُٞمؾِِفْؿ ٫َمـُْخِرَٖمـاُؽْؿ ...] -214 -211-202 28 [َو٩َموَل ا٫ماِذي

221-211-

280 

ـْ َٓمْعِدِهْؿ ...] -211  221-211 21 [َو٫َمـُْسؽِـَـاُؽُؿ إَْرَض ِم

 221-202 25 [َواْٞمَتْػَتُحقا َوَ٘موَب ٪ُمؾُّ َٖمباوٍر ٢َمـِقدٍ ] -280

ـْ ] -282 ـْ َموٍء َصِديدٍ  ِم -281-202 25 [َوَرائِِف َٖمَفـاُؿ َوُيْسَؼك ِم

221 

َٓ َيَؽوُد ُيِسقُغُف ...] -281 ٢ُمُف َو -202-221 21 [َيَتَجرا

281 

ْؿ ...] -288 ِْؿ َأ٢ْمََمَُلُ ـَ ٪َمَػُروا ٓمَِرُّبِّ  18 24 [َمَثُؾ ا٫ماِذي

ََمَواِت ...] -281  41 21 [َأََلْ َٔمَر َأنا اهللَ َ٘مَؾَؼ ا٫مسا

 41 10 [َوَمو َذ٫مَِؽ ٢َمَٚم اهللِ ٓمَِعِزيزٍ ] -285

َعَػوُء ...] -285  205-205 12 [َوَٓمَرُزوا هللِ َْجِقًعو ٨َمَؼوَل ا٫مضُّ

ْقَطوُن ٙمَاو ٩ُمِِضَ إَْمُر ...] -281 -41-11 11 [َو٩َموَل ا٫مشا

201-281-

201 

ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا ] -284 وِت ...َوُأْدِ٘مَؾ ا٫ماِذي  - 18 [وِِلَ

َب اهللُ َمَثًَل ...] -281  204-54 11 [َأََلْ َٔمَر ٪َمْقَػ ََضَ

و ...] -210 َ  204 15 [ُٔمْمَِت ُأ٪ُمَؾَفو ٪ُمؾا ِٗم٤ٍم ٓمِنِْذِن َرُّبِّ

 204 15 [َوَمَثُؾ ٪َمؾَِؿٍي َ٘مبِقَثٍي ٪َمَشَجَرةٍ ...] -212

ـَ َآَمـُقا ٓمِو٫مَؼقْ ] -211 ًُ اهللُ ا٫ماِذي -281-204 11 [ِل ...ُيَثبِّ

288 



 

 -ُِْ- 

٫ُمقا ...] -218 ـَ َٓمدا  15 14 [َأََلْ َٔمَر إ٥َِم ا٫ماِذي

-15-48 11 [َٖمَفـاَؿ َيْصَؾْقََّنَو َوٓمِْئَس ا٫مَؼَرارُ ] -211

281-281 

ـْ َٞمبِقؾِِف ...] -215  280-48 80 [َوَٖمَعُؾقا هللِ َأْكَداًدا ٫مُِقِضؾُّقا ٢َم

ـَ ] -215  228 82 [َآَمـُقا ... ٩ُمْؾ ٫مِِعَبودَِي ا٫ماِذي

ََمَواِت َوإَْرَض ...] -211  201-15-41 81 [اهللُ ا٫ماِذي َ٘مَؾَؼ ا٫مسا

ْؿَس َوا٫مَؼَؿَر َدائَِب٤ْمِ ...] -214 َر ٫َمُؽُؿ ا٫مشا  41 88 [َوَٞمخا

ـْ ٪ُمؾِّ َمو َٞمَل٫ْمُتُؿقُه ...] -211  214-15-41 81 [َوَآَٔمو٪ُمْؿ ِم

-224-41 85 [قُؿ َربِّ اْٖمَعْؾ َهَذا ...َوإِْذ ٩َموَل إِْٓمَراهِ ] -250

221-211-

214 

ـَ ا٫مـاوِس ...] -252 ـَ ٪َمثًِٛما ِم ـا َأْوَؾْؾ ُ -224-11 85 [َربِّ إَِّنا

221 

تِل ...] -251 يا ـْ ُذرِّ ًُ ِم ـَو إِِّنِّ َأْٞمَؽـْ  221-221 81 [َرٓما

ـَو إِكاَؽ َٔمْعَؾُؿ َمو ُكْخِػل ...] -258  221-11-41 84 [َرٓما

 221-11 81 [اَِلْؿُد هللِ ا٫ماِذي َوَهَى ِْم ٢َمَٚم ا٫مؽَِٜمِ ...] -251

ََلةِ ...] -255  221 10 [َربِّ اْٖمَعْؾـِل ُمِؼقَؿ ا٫مصا

ـَو ا٧ْمِػْر ِْم َو٫مَِقا٫مَِديا َو٫مِْؾُؿْمِمـ٤َِم َيْقَم ...] -255  221 12 [َرٓما

ـا اهللَ ٧َمو٨مًَِل ٢َمَما يَ ] -251 َسَب َٓ ََتْ -281-280 11 [ْعَؿُؾ ...َو

288 

 281 18 [ُمْفطِِع٤َم ُمْؼـِِعل ُرُءوِٞمِفْؿ ...] -254

 280 15 [َو٩َمْد َمَؽُروا َمْؽَرُهْؿ َو٢ِمـَْد اهللِ ...] -251



 

 -ُّْ- 

ـا اهللَ ُُمْؾَِػ َو٢ْمِدهِ ...] -250 َسَب  280-11-11 11 [٨َمََل ََتْ

ُل إَْرُض ٧َمْٛمَ إَْرضِ ] -252  201-11-45 14 [... َيْقَم ُٔمَبدا

ك٤َِم ...] -251 -201-45 11 [َؤَمَرى اٙمُْجِرِم٤َم َيْقَمئٍِذ ُمَؼرا

281 

ـْ ٩َمطَِراٍن َؤَمْغَشك ...] -258 آمِقُؾُفْؿ ِم -201-45 50 [َهَ

281 

251- [... ًْ -201-11 52 [٫مَِقْجِزَي اهللُ ٪ُمؾا َكْػٍس َمو ٪َمَسَب

282 

 282-45-41 51 [َو٫مُِقـَْذُروا ٓمِِف ... َهَذا َٓمََلٌغ ٫مِؾـاوسِ ] -255

 سورة الحجر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ ٪َمَػُروا ٫َمْق ٪َموُكقا ُمْسؾِِؿ٤َم ] -255  45 1 [ ُرَٓمََم َيَقدُّ ا٫ماِذي

ِٗمقؿُ ] -251  81 11 [ َكبِّْئ ٢ِمَبودِي َأِّنِّ َأَكو ا٫مَغُػقُر ا٫مرا

 81 50 [ اُب ا٫َٕمِقؿُ َوَأنا ٢َمَذاِِب ُهَق ا٫مَعَذ ] -254

 سورة النحل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

251- [... ًٓ ٍي َرُٞمق  80 85 [ َو٫َمَؼْد َٓمَعْثـَو ِِم ٪ُمؾِّ ُأما

َ ٫مِؾـاوِس ...] -210 ٪ْمَر ٫مُِتَب٤مِّ  51-1 11 [ ... َوَأْكَز٫ْمـَو إ٫َِمْقَؽ ا٫مذِّ

ةً ] -212  51 55 [ ... َوإِنا ٫َمُؽْؿ ِِم إَْكَعوِم ٫َمِعْٜمَ

ـْ َٕمَؿَراِت ا٫مـاِخقِؾ َوا٢َْٕمـَوِب ...] -211  51 51 [ َوِم

ـْ َذ٪َمٍر َأْو ُأْكَثك ...] -218 و ِم ـْ ٢َمِؿَؾ َصوِِلً  22 11 [ َم

ـَ َآَمـُقا ...] -211 ُف ٫َمْقَس ٫َمُف ُٞمْؾَطوٌن ٢َمَٚم ا٫ماِذي  208 11 [ إِكا



 

 -ُْْ- 

ْقَكُف ...إِكاََم ُٞمْؾَطوُكُف ٢َمَٚم ا٫ماِذي] -215  208 200 [ ـَ َيَتَق٫ما

215- [... ًْ َب اهللُ َمَثًَل ٩َمْرَيًي ٪َموَك  211 221 [ َوََضَ

ًي ...] -211  11 210 [ إِنا إِْٓمَراِهقَؿ ٪َموَن ُأما

ُف ِِم أَِ٘مَرةِ ...] -214 ْكَقو َٗمَسـًَي َوإِكا  11 211 [ َوَآَٔمْقـَوُه ِِم ا٫مدُّ

 201-200 215 [ َرٓمَِّؽ ٓمِوِِلْؽَؿِي ... اْدُع إ٥َِم َٞمبِقؾِ ] -211

 سورة اإلسراء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُف ٪َموَن ٢َمْبًدا َٟمُؽقًرا] -240 ْؾـَو َمَع ُكقٍح إِكا ـْ ََحَ َي َم يا  11 8 [ ُذرِّ

و ...] -242 ُُهَ َٓ  215 5 [ ٨َمنَِذا َٖموَء َو٢ْمُد ُأو

 21 25 [ ٩َمْرَيًي ... َوإَِذا َأَرْدَكو َأْن َُّنْؾَِؽ ] -241

و َٞمْعَقَفو ...] -248 ـْ َأَراَد أَِ٘مَرَة َوَٞمَعك ََلَ  22 21 [ َوَم

َعْؾ َيَدَك َمْغُؾق٫َمًي ...] -241 َٓ ََتْ  10 11 [ َو

ْبُع ...] -245 َؿَقاُت ا٫مسا  10 11 [ ُٔمَسبُِّح ٫َمُف ا٫مسا

ـُ ] -245  201 58 [ ... َو٩ُمْؾ ٫مِِعَبودِي َيُؼق٫ُمقا ا٫ماتِل ِهَل َأْٗمَس

 14 42 [ َو٩ُمْؾ َٖموَء اَِلؼُّ َوَزَهَؼ ا٫مَبو٠مُِؾ ...] -241

 سورة الكيف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
وِت ...] -244 وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا  22 80 [ إِنا ا٫ماِذي

و اجِلَداُر ٨َمَؽوَن ٫مُِغََلَم٤ْمِ ...] -241  21 41 [ َوَأما

وِت ... إِنا ] -210 وِِلَ ـَ َآَمـُقا َو٢َمِؿُؾقا ا٫مصا  11 201 [ ا٫ماِذي

 



 

 -ُْٓ- 

 سورة طو

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٓا َأَكو ...] -212 َٓ إ٫َِمَف إِ ـِل َأَكو اهللُ   54-51 21 [ إِكا

ـْ ُكْمٕمَِرَك ٢َمَٚم َمو َٖموَءَكو ...] -211  82 11 [ ٩َمو٫ُمقا ٫َم

و َآَمـاو ٓمَِرٓمِّ ] -218  82 18 [ ـَو ٫مِقَْغِػَر ٫َمـَو ...إِكا

 - 220 [ َيْعَؾُؿ َمو َٓم٤ْمَ َأْيِدَيِْؿ َوَمو َ٘مْؾَػُفْؿ ...] -211

َٓ َيْشَؼك] -215 َبَع ُهَداَي ٨َمََل َيِضؾُّ َو ـِ أما  44 218 [ ... ٨َمَؿ

 سورة األنبياء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْقَؾ َوا٫مـا ] -215 ونَ ُيَسبُِّحقَن ا٫مؾا َٓ َيْػُٝمُ  88 10 [ َفوَر 

ًي ََيُْدوَن ٓمَِلْمِرَكو ...] -211  11 18 [ َوَٖمَعْؾـَوُهْؿ َأئِؿا

٪ْمِر ...] -214 ـْ َٓمْعِد ا٫مذِّ ُٓمقِر ِم  215 205 [ َو٫َمَؼْد ٪َمَتْبـَو ِِم ا٫مزا

 سورة الحج

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـْ يَ ] -211 نا اهللُ َم ُه ...... َو٫َمَقـ٭ُْمَ  211 10 [ ـ٭ُْمُ

ـاوُهْؿ ِِم إَْرِض ...] -100 ـَ إِْن َمؽا  211 12 [ ا٫ماِذي

ـْ َرُٞمقٍل ...] -102 ـْ ٩َمْبؾَِؽ ِم  51 51 [ َوَمو َأْرَٞمْؾـَو ِم

ْقَطوُن ...] -101  51 58 [ ٫مَِقْجَعَؾ َمو ُيْؾِؼل ا٫مشا

ـَ ُأؤُمقا ا٫مِعْؾَؿ ...] -108  51 51 [ َو٫مَِقْعَؾَؿ ا٫ماِذي

 سورة المؤمنون

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 210 15 [ َو٫َمَؼْد َأَ٘مْذَكوُهْؿ ٓمِو٫مَعَذاِب ٨َمََم اْٞمَتَؽوُكقا ...] -101



 

 -ُْٔ- 

 سورة النور

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َموِل اهللِ ا٫ماِذي َآَٔمو٪ُمْؿ ...] -105  228 88 [ ... َوَآُٔمقُهْؿ ِم

ـَ ] -105 ْؿ ... َوا٫ماِذي  11 81 [ ٪َمَػُروا َأ٢ْمََمَُلُ

ـْ َموٍء ...] -101 ٍي ِم  51 15 [َواهللُ َ٘مَؾَؼ ٪ُمؾا َدآما

ـَ َآَمـُقا ِمـُْؽْؿ ...] -104 -84-24 55 [ َو٢َمَد اهللُ ا٫ماِذي

215-211 

 سورة الفرقان

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ ٢َمؿَ ] -101  15-11 18 [ ٍؾ ...َو٩َمِدْمـَو إ٥َِم َمو ٢َمِؿُؾقا ِم

َٓ َيُؿقُت َوَٞمبِّْح ٓمَِحْؿِدهِ ...] -120 ْؾ ٢َمَٚم اَِللِّ ا٫ماِذي   221 54 [ َؤَمَق٪ما

 سورة الشعراء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َٓ َٓمـُقنَ ] -122 َٓ َيـَْػُع َموٌل َو  51 44 [ َيْقَم 

ـْ َأَٔمك اهللَ ٓمَِؼْؾٍى َٞمؾِقؿٍ ] -121 ٓا َم  51 41 [ إِ

ِٗمقؿِ ] -128 ْؾ ٢َمَٚم ا٫مَعِزيِز ا٫مرا  221 121 [ َؤَمَق٪ما

 221 124 [ ا٫ماِذي َيَراَك ِٗم٤َم َٔمُؼقمُ ] -121

ـَ ] -125 وِٖمِدي َبَؽ ِِم ا٫مسا  221 121 [ َؤَمَؼؾُّ

ِؿقُع ا٫مَعؾِقؿُ ] -125 ُف ُهَق ا٫مسا  221 110 [ إِكا

 سورة النمل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َٟمَؽَر ٨َمنِكاََم َيْشُؽُر ٫مِـَْػِسِف ...] -121  14 10 [ ... َوَم



 

 -ُْٕ- 

ْؾ ٢َمَٚم اهللِ إِكاَؽ ٢َمَٚم اَِلؼِّ اٙمُب٤ِمِ ] -124  221 11 [ ٨َمَتَق٪ما

 سورة القصص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ ...] -121 ـا ٢َمَٚم ا٫ماِذي  215 5 [ َوُكِريُد َأْن َكُؿ

ـَ َلَُ ] -110  215 5 [ ْؿ ِِم إَْرِض َوُكِرَي ...َوُكَؿؽِّ

112- [... ًَ ـْ َأْٗمَبْب َٓ َُتِْدي َم  18 55 [ إِكاَؽ 

َو اٙمَََلُ ...] -111  11 84 [ َو٩َموَل ٨مِْر٢َمْقُن َيو َأَيُّ

ـْ ٩َمْرَيٍي َٓمطَِرْت ...] -118  200 54 [ َو٪َمْؿ َأْهَؾْؽـَو ِم

 سورة العنكبوت

 فحةرقم الص رقم اآلية اآلية م
ـْ ٩َمْبؾِِفْؿ ...] -111 ـَ ِم  211 8 [ َو٫َمَؼْد ٨َمَتـاو ا٫ماِذي

و ٫مِؾـاوِس ...] -115 ُُّبَ  12 18 [ َؤمِْؾَؽ إَْمَثوُل َكَّْضِ

ـَ ا٫مؽَِتوِب ...] -115  51 15 [ أْمُؾ َمو أُوِٗمَل إ٫َِمْقَؽ ِم

و َٖمَعْؾـَو َٗمَرًمو َآِمـًو ...] -111  214 51 [ َأَوََلْ َيَرْوا َأكا

ـَ َٖموَهُدوا ٨مِقـَو ٫َمـَْفِدَيـاُفْؿ ُٞمُبَؾـَو ...] -114  15 51 [ َوا٫ماِذي

 سورة الروم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 51 1 [ َأَوََلْ َيِسُٛموا ِِم إَْرِض ٨َمَقـُْظُروا ...] -111

 سورة لقمان

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 218 21 [ ََلَة ...َيو ُٓمـَلا َأ٩مِِؿ ا٫مصا ] -180



 

 -ُْٖ- 

و٢َمِي ...] -182  81 81 [ إِنا اهللَ ٢ِمـَْدُه ٢ِمْؾُؿ ا٫مسا

 سورة السجدة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـِ اٙمََضوِٖمِع ...] -181 ْؿ ٢َم  12 25 [ َٔمَتَجوَّم ُٖمـُقُُّبُ

َٓ َيْسَتُقونَ ] -188 ـْ ٪َموَن ٨َموِٞمًؼو  ـْ ٪َموَن ُمْمِمـًو ٪َمَؿ  11 24 [ َأ٨َمَؿ

ًي ...] -181  215 11 [ َوَٖمَعْؾـَو ِمـُْفْؿ َأئِؿا

 سورة األحزاب

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْؾ ٢َمَٚم اهللِ َو٪َمَػك ٓمِوهللِ َو٪مِقًَل ] -185  221 8 [ َؤَمَق٪ما

 58 85 [ إِنا اٙمُْسؾِِؿ٤َم َواٙمُْسؾََِمِت ...] -185

َٓ ُممْ ] -181 ـٍ َو  58 85 [ ِمـٍَي ...َوَمو ٪َموَن ٙمُِْمِم

ـَ َآَمـُقا اْذ٪ُمُروا اهللَ ذ٪ِْمًرا ٪َمثًِٛما] -184 َو ا٫ماِذي  58 12 [ َيو َأَيُّ

 58 11 [ َوَٞمبُِّحقُه ُٓمْؽَرًة َوَأِصقًَل ] -181

ـَ َواٙمُـَو٨مِِؼ٤َم ...] -110 َٓ ُٔمطِِع ا٫مَؽو٨مِِري  221 14 [ َو

ـَ َ٘مَؾْقا ..] -112  11 51 [ .ُٞمـاَي اهللِ ِِم ا٫ماِذي

و َأ٠َمْعـَو َٞموَدَٔمـَو ...] -111 ـَو إِكا  204 51 [ َو٩َمو٫ُمقا َرٓما

ـَ ا٫مَعَذاِب ...] -118 ـَو َآُِتِْؿ ِوْعَػ٤ْمِ ِم  204 54 [ َرٓما

 سورة سبأ

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُؽقرُ ] -111 ـْ ٢ِمَبودَِي ا٫مشا  14 28 [ ... َو٩َمؾِقٌؾ ِم

 14 25 [ ٫مَِسَبنٍ ...٫َمَؼْد ٪َموَن ] -115



 

 -ُْٗ- 

 14 25 [ ٨َمَل٢ْمَرُوقا ٨َمَلْرَٞمْؾـَو ...] -115

 14 21 [ َذ٫مَِؽ َٖمَزْيـَوُهْؿ ٓمََِم ٪َمَػُروا ...] -111

َق ٢َمَؾْقِفْؿ ...] -114  201 10 [ َو٫َمَؼْد َصدا

 سورة فاطر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ََم َيْد٢ُمق ِٗمْزَٓمُف ٫مَِقُؽقكُ ] -111 ِعٛمِ ... إِكا ـْ َأْصَحوِب ا٫مسا  201 5 [ قا ِم

ِقيًَل ] -150 ـْ ََتَِد ٫مُِسـاِي اهللِ ََتْ  11 18 [ ... َو٫َم

 سورة الصافات

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ ١َمَؾُؿقا َوَأْزَواَٖمُفْؿ ...] -152 وا ا٫ماِذي  18 11 [ اْٗم٦ُمُ

اطِ ] -151 ـْ ُدوِن اهللِ ٨َموْهُدوُهْؿ إ٥َِم ِِصَ  18 18 [ اجَلِحقؿِ  ِم

ًْ ٪َمؾَِؿُتـَو ٫مِِعَبودَِكو اٙمُْرَٞمؾ٤َِم ] -158  215 212 [ َو٫َمَؼْد َٞمَبَؼ

ُؿ اٙمَـُْصقُرونَ ] -151 ُْؿ ََلُ  215 211 [ إَِّنا

ُؿ ا٫مَغو٫مُِبقنَ ] -155  215 218 [ َوإِنا ُٖمـَْدَكو ََلُ

 سورة ص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
٧ُْمِقَيـاُفْؿ َأْْجَِع٤مَ ٩َموَل ٨َمبِِعزا ] -155 َٕ  208 41 [ ٔمَِؽ 

ٓا ٢ِمَبوَدَك ِمـُْفُؿ اٙمُْخَؾِص٤َم ] -151  208 48 [ إِ

 سورة الزمر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ اْٖمَتـَُبقا ا٫مطاو٧ُمقَت ...] -154  208 21 [ َوا٫ماِذي

ـَ َيْسَتِؿُعقَن ا٫مَؼْقَل ٨َمَقتابُِعقَن أَ ] -151  208 24 [ ْٗمَسـَُف ...ا٫ماِذي



 

 -َُٓ- 

٨ُمقا ...] -150 ـَ َأْهَ  12 58 [ ٩ُمْؾ َيو ٢ِمَبودَِي ا٫ماِذي

 سورة غافر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُؽُؿ اْد٢ُمقِِّن َأْٞمَتِجْى ٫َمُؽْؿ ...] -152  221 50 [ َو٩َموَل َرٓمُّ

 سورة فصمت

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

و َٕمُؿقُد ٨َمفَ ] -151  18 21 [ َدْيـَوُهْؿ ٨َموْٞمَتَحبُّقا ...َوَأما

ـْ َٓم٤ْمِ َيَدْيِف ...] -158  5 11 [ َٓ َيْلٔمِقِف ا٫مبَو٠مُِؾ ِم

 سورة الشورى

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ِؿقُع ا٫مَبِصٛمُ ] -151 ٌء َوُهَق ا٫مسا  12 22 [ ... ٫َمْقَس ٪َمِؿْثؾِِف َرْ

او َرَز٩ْمـَوُهْؿ ُيـِْػُؼقنَ ... َوَأْمُرُهْؿ ُٟمقَرى َٓمْقـَفُ ] -155  5 84 [ ْؿ َوِِم

 سورة الزخرف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـِ ...] -155 َْحَ ـَ ُهْؿ ٢ِمَبوُد ا٫مرا  81 21 [ َوَٖمَعُؾقا اٙمَََلئَِؽَي ا٫ماِذي

ـِ ُكَؼقِّْض ٫َمُف ...] -151 َْحَ ـْ ذ٪ِْمِر ا٫مرا ـْ َيْعُش ٢َم  25 85 [ َوَم

154- [ ُ بِقِؾ َوََيَْسُبقَن ...َوإَِّنا ـِ ا٫مسا وََّنُْؿ ٢َم  25 81 [ ْؿ ٫َمَقُصدُّ

 54 55 [ ٨َمَؾَما َآَٞمُػقَكو اْكَتَؼْؿـَو ِمـُْفْؿ ٨َمَل٧ْمَر٩ْمـَوُهْؿ َأْْجَِع٤مَ ] -151

ـَ ] -110  54 55 [ ٨َمَجَعْؾـَوُهْؿ َٞمَؾًػو َوَمَثًَل ٫مِْمَِ٘مِري

 سورة األحقاف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـاو٪ُمْؿ ٨مِقِف ...] -112 ـاوُهْؿ ٨مِقََم إِْن َمؽا  54 15 [ َو٫َمَؼْد َمؽا



 

 -ُُٓ- 

 سورة محمد

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ اْهَتَدْوا َزاَدُهْؿ ُهًدى ...] -111  11-15-24 21 [ َوا٫ماِذي

٪ُمْؿ ...] -118  25 84 [ ... َوإِْن َٔمَتَق٫ماْقا َيْسَتْبِدْل ٩َمْقًمو ٧َمْٛمَ

 ورة الفتحس

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 54 11 [ ... َذ٫مَِؽ َمَثُؾُفْؿ ِِم ا٫متاْقَراةِ ...] -111

 سورة الحجرات

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َٓ َيْغَتْى َٓمْعُضُؽْؿ َٓمْعًضو ...] -115  12 21 [ ... َو

 سورة ق

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ٓا ٫َمَدْيِف َر٩مِقٌى ٢َمتِقٌد  َمو َيْؾِػظُ ] -115 ـْ ٩َمْقٍل إِ  220 24 [ ِم

 سورة القمر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ُٓمرِ ] -111 ـْ ُأو٫َمئُِؽْؿ َأْم ٫َمُؽْؿ َٓمَراَءٌة ِِم ا٫مزُّ وُر٪ُمْؿ َ٘مْٛمٌ ِم  14 18 [ َأ٪ُمػا

ٍء َ٘مَؾْؼـَوُه ٓمَِؼَدرٍ ] -114 و ٪ُمؾا َرْ  85 11 [ إِكا

٪مِرٍ  َو٫َمَؼْد ] -111 ـْ ُمدا  14 52 [ َأْهَؾْؽـَو َأْٟمَقو٢َمُؽْؿ ٨َمَفْؾ ِم

 سورة الرحمن

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ٓا اإِلْٗمَسونُ ] -140  10 50 [ َهْؾ َٖمَزاُء اإِلْٗمَسوِن إِ

 



 

 -ُِٓ- 

 سورة المجادلة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـا َأَكو َوُرُٞم٣ِم ] -142 ٧َْمؾَِب َٕ  215 12 [ إِنا اهللَ ٩َمِقيٌّ ٢َمِزيزٌ ٪َمَتَى اهللُ 

 سورة الحشر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
وا َيو أُوِْم إَْٓمَصورِ ] -141  51 1 [ ... ٨َمو٢ْمَتِٜمُ

ـَ َكُسقا اهللَ ...] -148 َٓ َٔمُؽقُكقا ٪َمو٫ماِذي  58 21 [ َو

 سورة الصف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َو ا] -141 ـَ َآَمـُقا َِلَ َٔمُؼق٫ُمقَن ...َيو َأَيُّ  220 1 [ ٫ماِذي

 220 8 [ ٪َمُٜمَ َمْؼًتو ٢ِمـَْد اهللِ َأْن َٔمُؼق٫ُمقا ...] -145

 15-14 5 [ ... ٨َمَؾَما َزا٧ُمقا َأَزاَغ اهللُ ٩ُمُؾقَُّبُْؿ ...] -145

 سورة الجمعة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ََلُة ٨مَ ] -141 ًِ ا٫مصا وا ...٨َمنَِذا ٩ُمِضَق  51 20 [ وْكَت٦ِمُ

 سورة المنافقون

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َٓ ُٔمْؾِفُؽْؿ َأْمَقا٫ُمُؽْؿ ...] -144 ـَ َآَمـُقا  َو ا٫ماِذي  51 1 [ َيو َأَيُّ

 سورة التغابن

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ِد ٩َمْؾَبُف ...] -141 ـْ ٓمِوهللِ ََيْ ـْ ُيْمِم  18 22 [ ... َوَم

 



 

 -ُّٓ- 

 سورة التحريم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َٓ َيْعُصقَن اهللَ َمو َأَمَرُهْؿ ...] -110  ... ] 5 88 

ـَ َآَمـُقا ...] -112 ِذي َب اهللُ َمَثًَل ٫مِؾا  82 22 [ َوََضَ

 سورة الممك

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ََم ُأ٫ْمِؼَل ٨مِقَفو ٨َمْقٌج َٞمَلَلَُ ] -111  25 4 [ ْؿ َ٘مَزَكُتَفو ...... ٪ُمؾا

 25 1 [ ٩َمو٫ُمقا َٓمَٚم ٩َمْد َٖموَءَكو ...] -118

 سورة القمم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 18 1 [ َوإِكاَؽ ٫َمَعٚم ُ٘مُؾٍؼ ٢َمظِقؿٍ ] -111

 سورة المدثر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـَ ِِم ٩ُمُؾقُِّبِْؿ َمرَ ] -115  51 82 [ ٌض ...... َو٫مَِقُؼقَل ا٫ماِذي

 سورة االنفطار

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
و٨مِظ٤َِم ] -115  88 20 [ َوإِنا ٢َمَؾْقُؽْؿ َِلَ

 88 22 [ ٪مَِراًمو ٪َمؤمِب٤ِمَ ] -111

 88 21 [ َيْعَؾُؿقَن َمو َٔمْػَعُؾقنَ ] -114

 سورة الميل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ـْ َأ٢ْمَطك] -111 و َم  11 5 [ َوأماَؼك ٨َمَلما



 

 -ُْٓ- 

َق ٓمِوُِلْسـَك] -800  11 5 [ َوَصدا

ى]  -802 ُه ٫مِْؾُقْنَ ُ  11 1 [ ٨َمَسـَُقنِّ

ـْ َٓمِخَؾ َواْٞمَتْغـَك] -801 و َم  11 4 [ َوَأما

ـَك] -808 َب ٓمِوُِلْس  11 1 [ َو٪َمذا

ى] -801 ُه ٫مِْؾُعْنَ ُ  11 20 [ ٨َمَسـَُقنِّ

 سورة الفجر 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 281 21 [ إِنا َرٓماَؽ ٫َمبِوٙمِْرَصودِ ] -805

 

 



 

 -ُٓٓ- 

 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة الحديث م

 ْْ ىـ لو كال متاعر أتدركف مف المفمس قالكا: المفمس فينا مف ال د -ُ

 َُِ أتركف ىذه طارح  كلدىا في النار قمنا: ال كىي تقدر -ِ

 َُُ بد اهلل كأنؾ تراه فإف لـ تكف تراه فإنو يراؾاإلحساف أف تع -ّ

 َُٓ إذا أكيت إلى فراشؾ فاقرأ آي  الكرسي -ْ

 ُُِ أرحنا بيا -ٓ

ف في الجسد مضغ  إذا صمحت صمح الجسد كمو -ٔ  ُٓ أال كا 

 ُُُ إف العبد ليتكمـ بالكمم  ما يتبيف فييا يزؿ بيا في النار -ٕ

 ُُٗ ألمر كموإف اهلل رفيؽ يحب الرفؽ في ا -ٖ

 َُّ إف اهلل ال يعجؿ كعجم  أحدكـ إف اهلل ليممي لمظالـ -ٗ

 ٖٖ إف اهلل يرفع بيذا الكتاب أقكامان كيضع آخريف -َُ

 َُُ األياـ فيإف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يتخكلنا بالمكعظ   -ُُ

 ُُٗ إف فيؾ خصمتيف يحبيما اهلل: الحمـ كاألناة -ُِ

 ُُِ حسف ظف عبدم بي كأنو معو إذا دعاني أنا عند -ُّ

 ُٖ أنا ككافؿ اليتيـ في الجن  ىكذا كأشار بالسباب  كالكسطى  -ُْ

 ِْ إنما بعثت ألتمـ مكاـر األخبلؽ -ُٓ

 ٕٓ أكؿ مف بدئ بو رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ الكحي -ُٔ

 ُُِ رسكؿ اهلل بني اإلسبلـ عمى خمس شيادة أف ال إلو إال اهلل كأف محمدان  -ُٕ

 ّٓ ير عكدان عكدان صحتعرض الفتف عمى القمكب كعرض ال -ُٖ

 َُِ الكسط مف جانبو الذم فيخط النبي خطن مربعان كخط خطان  -ُٗ

 ْْ سألت السيدة عائش  رضي اهلل عنيا عف خمقو فقالت: كاف خمقو القرآف -َِ



 

 -ُٓٔ- 

 الصفحة الحديث م

 ُٔ سيأتي عمى الناس سنكات خداعات -ُِ

 ْْ فييا ما ال عيف رأت كال أذف سمعت كال خطر عمى قمب بشر -ِِ

 ُُّ قمت يا رسكؿ اهلل: أم الناس أشد ببلء، قاؿ: األنبياء ثـ األمثؿ فاألمثؿ -ِّ

 ْٗ ا في الجاىمي يقمت: يا رسكؿ اهلل أرأيت أشياء كنت أتحنث ب -ِْ

 ٖٗ تفطر رجبلهكاف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ إذا صمى قاـ حتى  -ِٓ

 َُٕ كمكـ راعو ككمكـ مسئكؿ عف رعيتو -ِٔ

 َْ ال يمكتف أحدكـ إال كىك يحسف الظف بربو -ِٕ

 ْٔ لتتبعف سنف الذيف مف قبمكـ شبران شبران كذراعان بذراع -ِٖ

ف أحد -ِٗ  ٖٖ نا يؤتى اإليماف قبؿ القرآفثلقد عشنا برى  مف دىرنا كا 

 ّٕ اهلل مف المؤمف الضعيؼ المؤمف القكم خير كاحب إلى -َّ

 ُِّ ما مف مسمـ يصيبو أذل أك مرض مما سكاه إال حط اهلل لو -ُّ

 ٔٓ مثؿ الذم يذكر ربو كالذم ال يذكر مثؿ الحي كالميت -ِّ

 ٗٔ ىف في حدكد اهلل كالكاقع فييامثؿ المد -ّّ

 ُّّ المسمـ إذا سئؿ في القبر يشيد أف ال إلو إال اهلل -ّْ

 ّْ ك  يتعاقبكف بالميؿ كمبلئك  بالنيارالمبلئ -ّٓ

 ُِٖ مف أصبح منكـ آمنان في سربو معافان في جسده -ّٔ

 ُْ مف خاؼ أدلج كمف أدلج بمغ المنزؿ أال إف سمع  اهلل غالي  -ّٕ

 ُِ مف عادل لي كليان فقد آذنتو بالحرب  -ّٖ

 ُُُ مف كاف يؤمف باهلل كاليكـ االخر فميقؿ خيران أك ليصمت -ّٗ

 ُٖ كالذم نفسي بيده ألف يأخذ أحكـ حبمو فيحتطب عمى ظيره -َْ

 َُْ كالذم نفسي بيده ما لقيؾ الشيطاف سالكان فجان  -ُْ

 ٕٓ يا عبادم إني حرمت الظمـ عمى نفسي كجعمتو بينكـ محرمان  -ِْ
 



 

 -ُٕٓ- 

 الصفحة الحديث م

 ّٔ يا غبلـ إني أعممؾ كممات، احفظ اهلل يحفظؾ -ّْ

 ُٖ ز كجؿ سماكاتو كأراضيو بيديو فيقكؿ: أنا اهلليأخذ اهلل ع -ْْ

 ّٔ يدخؿ الممؾ عمى النطف  بعدما تستقر في الرحـ بأربعيف -ْٓ

 ْٗ يكشؾ أف تداعى عميكـ األمـ كما تداعى األكم  إلى قصعتيا -ْٔ

 



 

 -ُٖٓ- 

 األعالمًا: فيرس لثثا

 

 الصفحة العمم م

 ٓٓ عجمي، يكنى أبا إسحاؽإبراىيـ بف أدىـ: إبراىيـ بف منصكر بف يزيد ال -ُ

 ِّ ابف جريج: عبدالممؾ بف عبد العزيز ابف جريج األمكم -ِ

 َُ مك أبك البقاء: أيكب بف مكسى الحسيف القريمي الكف -ّ

 ّٖ ربعي بف عامر -ْ

 ُّّ طاككس: ابف كيساف اليماني أبك عبد اهلل الحميرم -ٓ

 ِِ عمي بف أبي طمح : سالـ مكلى العباس عبد المطمب -ٔ

 ِِ قتادة: قتادة بف دعام  السدكسي ككاف يكنى أبا الخطاب -ٕ

 ِِ مجاىد: مجاىد بف جبر أبك الحجاج المخزكمي -ٖ

 ُُّ مصعب بف سعد بف أبي كقاص القرشي -ٗ

 



 

 -ُٓٗ- 

 المصادر والمراجعًا: فيرس رابع
 

رحمف أثر اإليماف في تحصيف األم  اإلسبلمي  ضد األفكار اليدام ، عبد اهلل بف عبدال -ُ
الجربكع، الناشر: عمادة البحث العممي بالجامع  اإلسبلمي ، المدين  المنكرة، الطبع  األكلى 

 ـ .ََِّ-ىػُِّْ

أثر القرآف الكريـ في األمف النفسي، ناىد الحراشي، دار الكتاب الحديث، الطبع  الرابع   -ِ
 ـ .ََِّ-ىػُِّْ

 ركت .إحياء عمكـ الديف، أبك حامد الغزالي، دار المعرف ، بي -ّ

 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٖاألدب المفرد، لؤللباني، دار الصديؽ لمنشر كالتكزيع، الطبع  الرابع   -ْ

      -ىػَُِْي سميماف األلباني، مؤسس  الرسال ، الطبع  الثاني  ػأركاف اإليماف، كىب -ٓ
 ـ .ُٗٗٗ

 ـ .ُٖٓٗ-ىػَُْٓاألساس في التفسير، سعيد حكل، دار السبلـ لمطباع ، الطبع  األكلى  -ٔ

-ىػَُْٔكة كآداب الزكاة، د. محمد السيد الككيؿ، دار المجتمع، الطبع  الثاني  أسس الدع -ٕ
 ـ .ُٖٔٗ

أشراط الساع ، عبد اهلل بف سميماف الفضيمي، كزارة الشئكف اإلسبلمي  السعكدي ، الطبع   -ٖ
 ىػ .ُِِْاألكلى 

الطبع  أصكؿ اإليماف في ضكء الكتاب كالسن ، نخب  مف العمماء، كزارة الشئكف اإلسبلمي ،  -ٗ
 ىػ .ُُِْاألكلى 

أصكؿ التربي  اإلسبلمي  كأساليبيا في البيت كالمدرس  كالمجتمع، عبد الرحمف النحبلكم، دار  -َُ
 ـ .ََِٕ-ىػُِْٖالفكر، الطبع  الخامس  كالعشركف 

أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف الشنقيطي، دار الفكر لمطباع  كالنشر  -ُُ
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓلبناف  كالتكزيع، بيركت،

أضكاء عمى أكضاعنا السياسي ، عبد الرحمف بف عبد الخالؽ اليكسؼ، دار القمـ، الككيت،  -ُِ
 ـ .ُٖٕٗ-ىػُّٖٗالطبع  األكلى 

إغاث  الميفاف مف مصايد الشيطاف، ابف قيـ الجكزي ، المحقؽ: محمد حامد الفقي، مكتب   -ُّ
 المعارض، الرياض، المممك  العربي  السعكدي  .



 

 -َُٔ- 

   نظر: اإلتقاف في عمكـ القرآف، جبلؿ الديف السيكطي، حقؽ أصكلو طو عبد الرؤكؼ ا -ُْ
 سعيد.

   إيجاز البياف في سكر القرآف، محمد عمي الصابكني، مكتب  الغزالي، الطبع  الثاني   -ُٓ
 ـ.ُٕٗٗ

    أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، جابر بف مكسى أبك بكر الجزائرم، مكتب  العمكـ  -ُٔ
 ـ .ََِّالمنكرة، الطبع  الخامس   كالحكـ، المدين 

-ىػُُْٕاإليماف كالحياة، د. يكسؼ القرضاكم، مؤسس  الرسال ، الطبع  التاسع  عشر  -ُٕ
 ـ .ُٕٗٗ

 بدائع الفكائد، ابف قيـ الجكزي ، دار الكتاب العربي، بيركت، لبناف . -ُٖ

    تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد مرتضى الزيدم، دار مكتب  الحياة، بيركت،  -ُٗ
 لبناف .

 ىػ .ُُِْتاريخ ابف يكنس المصرم، دار الكتب العممي ، الطبع  األكلى  -َِ

    التبصرة، جماؿ الديف الجكزم، دار الكتب العممي ، بيركت، لبناف، الطبع  األكلى  -ُِ
 ـ .ُٖٔٗ-ىػَُْٔ

 التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، دار سحنكف لمنشر كالتكزيع . -ِِ

 ـ .ُٗٔٗ، دار البشير لمثقاف  كالعمكـ، الطبع  األكلى تذكرة الدعاة، البيي الخكلي -ِّ

تربي  األكالد في اإلسبلـ، د. عبد اهلل ناصح عمكاف، دار السبلـ لمطباع  كالنشر كالتكزيع،  -ِْ
 ـ .ََِِ-ىػُِّْالطبع  الثامن  كالثبلثكف 

 ـ .ُّٗٗ-ىػُُّْتزكي  النفكس، أحمد مزيد، دار العقيدة لمتراث، االسكندري ،  -ِٓ

ت في فيـ اآليات، د. صبلح عبد الفتاح الخالدم، دار القمـ، دمشؽ، الطبع  األكلى تصكيبا -ِٔ
 ـ .ُٕٖٗ-ىػَُْٕ

التعريفات، عمي بف محمد الجرجاني، دار الكتب العممي ، بيركت، لبناف، الطبع  األكلى  -ِٕ
 ـ .ُّٖٗ-ىػَُّْ

دار  تفسير ابف باديس، عبد الحميد بف باديس الصنياجي، المحقؽ: أحمد شمس الديف، -ِٖ
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٔالكتب العممي ، بيركت، لبناف، الطبع  األكلى 

 تفسير ابف كثير، اختصار كتحقيؽ: محمد عمي الصابكني، دار الصابكني، الطبع  السابع . -ِٗ



 

 -ُُٔ- 

-ىػُُّْتفسير البحر المحيط، ألبي حياف األندلسي، دار الكتب العممي ، بيركت، لبناف  -َّ
 ـ .ُّٗٗ

       ر التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ناصر الديف الشيرازم تفسير البيضاكم المسمى أنكا -ُّ
 ـ .ُٖٖٗالبيضاكم، دار الكتب العممي ، الطبع  األكلى 

 . َِتفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، مطابع أخبار اليكـ، عدد األجزاء  -ِّ

تفسير القرآف العظيـ، لئلماـ الحافظ عماد الديف أبك الفداء إسماعيؿ بف كثير القرشي، دار  -ّّ
 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕلمعرف ، بيركت، لبناف، الطبع  التاسع ، ا

تفسير القرآف الكريـ، تفسير المنار، المؤلؼ محمد رشيد بف عمي رضا، الناشر: الييئ   -ّْ
 ـ .َُٗٗالمصري  العام  لمكتاب سن  

 التفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ الخطيب، دار الفكر العربي، القاىرة . -ّٓ

بف مصطفى المراغي، طبع  مصطفى الحمبي، الطبع  األكلى  تفسير المراغي، أحمد -ّٔ
 ـ .ُّْٔ-ىػُُّٓ

   التفسير المنير في العقيدة كالشريع  كالمنيج، د. كىب  الزحيمي، دار الفكر المعاصر،  -ّٕ
 ىػ .ُُْٖدمشؽ، الطبع  الثاني  

التفسير الكاضح، الحجازم محمد محمكد، الناشر: دار الجيؿ الجديد، بيركت، الطبع   -ّٖ
 ىػ .ُُّْاشرة الع

تقريب التدمري ، محمد بف صالح العثيميف، دار ابف الجكزم، المممك  العربي  السعكدي ،  -ّٗ
 ىػ .ُُْٗالطبع  األكلى 

تقريب التيذيب، البف حجر العسقبلني، تحقيؽ: محمد عكام ، دار الرشيد، سكريا، الطبع   -َْ
 ـ .ُٖٔٗ-ىػَُْٔاألكلى 

د معركؼ، مؤسس  الرسال ، الطبع  األكلى تيذيب الكماؿ، لممزم، تحقيؽ: بشار عكا -ُْ
 ـ .َُٖٗ-ىػََُْ

التكحيد، عبد المجيد الزنداني، مؤسس  الكتب الثقافي ، بيركت، لبناف، الطبع  السابع   -ِْ
 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕ

تيسير الفقو لممسمـ المعاصر في ضكء القرآف كالسن ، د. يكسؼ القرضاكم، مكتب  كىب ،  -ّْ
 ـ .ُٗٗٗ-ىػَُِْالطبع  األكلى 



 

 -ُِٔ- 

تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر السعدم، تحقيؽ:      -ْْ
 ـ .َََِ-ىػَُِْعبد الرحمف المكيحؽ، مؤسس  الرسال  

    جيكد الشيخ محمد الشنقيطي في تقرير عقيدة السمؼ، عبد العزيز بف صالح الفكزاف،  -ْٓ
 ـ .ُٗٗٗ-ىػُُْٗمكتب  العبيكاف، الرياض، السعكدي ، الطبع  األكلى 

الجكاىر الحساف في تفسير القرآف، أبك زيد عبد الرحمف الثعالبي، المحقؽ: محمد عمي  -ْٔ
معكض، عادؿ أحمد عبدالمكجكد، دار إحياء التراث العربي، بيركت، الطبع  األكلى 

 ىػ .ُُْٖ

   حركات كمذاىب في ميزاف اإلسبلـ، فتحي يكف، مؤسس  الرسال ، الطبع  العاشرة  -ْٕ
 . ـُِٗٗ-ىػُُّْ

الحضارة اإلسبلمي  أسسيا ككسائميا، عبد الرحمف بف حسف الميداني، دار القمـ، دمشؽ،  -ْٖ
 ـ .ُٖٗٗ-ىػُُْٖالطبع  األكلى 

   خصائص التصكر اإلسبلمي كمقكماتو، سيد قطب، دار الشركؽ، الطبع  السابع   -ْٗ
 ـ .َُٖٗ-ىػََُْ

    لثالث  الخصائص العام  لئلسبلـ، يكسؼ القرضاكم، مؤسس  الرسال ، الطبع  ا -َٓ
 ـ .ُٖٓٗ-ىػَُْٓ

 خمؽ المسمـ، محمد الغزالي، دار نيض  مصر، الطبع  األكلى . -ُٓ

الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر، لئلماـ عبد الرحمف جبلؿ الديف السيكطي، دار الفكر  -ِٓ
 لمطباع  كالنشر كالتكزيع .

   مدين  دراسات في السن  النبكي ، محمد ضياء األعظمي، مجم  الجامع  اإلسبلمي  بال -ّٓ
 المنكرة.

-ىػُِْْدراسات في عمكـ القرآف، فيد بف عبد الرحمف الركمي، الطبع  الثاني  عشرة  -ْٓ
 ـ .ََِّ

      دركس في التفسير، تفسير سكرة الرعد، د. يكسؼ القرضاكم، دار البشير، الطبع   -ٓٓ
 ـ .ُٔٗٗاألكلى 

 الدعكة اإلسبلمي  فريض  شرعي  كضركرة بشري ، أ. صادؽ أميف . -ٔٓ



 

 -ُّٔ- 

مكاـر الشريع ، أبك القاسـ الحسيني المعركؼ بالراغب األصفياني، تحقيؽ:     الذريع  إلى  -ٕٓ
 ـ .ََِٕ-ىػُِْٖد. أبك اليزيد أبك زيد العجمي، دار السبلـ، القاىرة 

 رؤي  إسبلمي  ألحكاؿ العالـ المعاصر، محمد قطب، مكتب  السن  . -ٖٓ

    يف األلكسي، المحقؽ: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الد -ٗٓ
 ىػ.ُُْٓعمي عبد البارم عطي ، دار الكتب العممي ، بيركت، الطبع  األكلى 

زاد المعاد في ىدل خير العباد، ابف قيـ الجكزي ، مؤسس  الرسال ، بيركت، مكتب  المنار  -َٔ
 ـ .ُْٗٗ-ىػُُْٓاإلسبلمي ، الككيت، الطبع  السابع  كالعشركف 

ماعات كاألفراد في الشريع  اإلسبلمي ، عبد الكريـ زيداف، السنف اإلليي  في األمـ كالج -ُٔ
 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕمؤسس  الرسال ، الطبع  الثالث  

سنف الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم، حكـ عمى أحاديثو محمد ناصر األلباني، مكتب   -ِٔ
 المعارؼ لمنشر كالتكزيع بالرياض، الطبع  األكلى .

التغيير، د. صبلح الديف سمطاف، الطبع  الثاني  سكرة الكيؼ منيجيات في اإلصبلح ك  -ّٔ
 ـ .ََِٗ-ىػَُّْ

-ىػُِْٕشرح األصكؿ الثبلث ، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف، مؤسس  الرسال   -ْٔ
 ـ .ََِٔ

شرح الزرقاني عمى المكاىب المدني  بالمنح المحمدي ، ألبي عبد اهلل محمد بف عبد الباقي  -ٓٔ
 الزرقاني .

ي ، صدر الديف محمد بف عبلء الديف الدمشقي، تحقيؽ: أحمد شاكر، شرح العقيدة الطحاك  -ٔٔ
 ىػ .ُُْٖكزارة الشئكف اإلسبلمي  كاألكقاؼ، الطبع  األكلى 

    شريع  اإلسبلـ خمكدىا كصبلحيا لمتطبيؽ في كؿ زماف كمكاف، يكسؼ القرضاكم،  -ٕٔ
 المكتب اإلسبلمي، الطبع  الثاني  .

 دار التراث . شفاء العميؿ، البف قيـ الجكزي ، مكتب  -ٖٔ

الصحكة اإلسبلمي  كىمكـ الكطف العربي اإلسبلمي، د. يكسؼ القرضاكم، مكتب  كىب ،  -ٗٔ
 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕالطبع  الثاني  

صحيح البخارم، تأليؼ عبد اهلل بف إسماعيؿ البخارم، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر  -َٕ
 ىػ .ُِِْالناصر، طكؽ النجاة، الطبع  األكلى 



 

 -ُْٔ- 

      ف الحجاج، أبك الحسف القشيرم النيسابكرم، محمد فؤاد         مـ، مسمـ بػح مسػصحي -ُٕ
 عبد الباقي.

صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني، دار الصابكني لمطباع  كالنشر كالتكزيع، الطبع   -ِٕ
 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٕاألكلى 

    الطبقات الكبرل، أبك عبد اهلل محمد بف سعد البصرم البغدادم المعركؼ بابف سعد،  -ّٕ
-ىػَُُْد عبد القادر عطا، دار الكتب العممي ، بيركت، الطبع  األكلى تحقيؽ: محم

 ـ .َُٗٗ

   -ىػُِْٔعالـ الجف كالشياطيف، عمر سميماف األشقر، دار النفائس لمنشر كالتكزيع  -ْٕ
 ـ .ََِٓ

 ـ .ُٔٗٗ-ىػُُْٔعقيدة المسمـ، محمد الغزالي، دار القمـ، دمشؽ، الطبع  الثاني   -ٕٓ

 يني، دار إحياء التراث العربي، بيركت .عمدة القارم، بدر الديف الع -ٕٔ

 فتاكل ابف باز، عبد العزيز بف باز، أشرؼ عمي جمع  كطبعو محمد بف سعد الشكيغر . -ٕٕ

 ـ .ُٕٖٗ-ىػَُْٖالفتاكل الكبرل، البف تيمي ، دار الكتب العممي ، الطبع  األكلى  -ٖٕ

   عمي الشككاني،  فتح القدير الجامع بيف فني الركاي  كالدراي  مف عمـ التفسير، محمد بف -ٕٗ
 ـ .ُّٗٗحققو كخرج أحاديثو سيد إبراىيـ، دار الحديث، الطبع  األكلى 

في الطريؽ إلى اهلل )التككؿ(، د. يكسؼ القرضاكم، مكتب  كىب ، القاىرة، الطبع  األكلى  -َٖ
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٔ

 ـ.ُٕٖٗفي رحاب التفسير، عبد الحميد كشؾ، المكتب المصرم الحديث لمطباع  كالنشر  -ُٖ

   ظبلؿ القرآف، سيد قطب، دار الشركؽ، بيركت، القاىرة، الطبع  السابع  عشر في  -ِٖ
 ىػ.ُُِْ

 ىػ .َُْٕالكشاؼ، لمزمخشرم، دار الكتاب العربي، بيركت، الطبع  الثالث   -ّٖ

الكمم  الطيب  كأثرىا في النفكس، أحمد عمر النعم ، دار البشائر اإلسبلمي ، الطبع  األكلى  -ْٖ
 ـ .ُٗٗٗ-ىػَُِْ

جـ في المصطمحات كالفركؽ المغكي ، ألبي البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكميات مع -ٖٓ
 ـ .ُّٖٔ-ىػَُْٗالكفكم، مؤسس  الرسال ، بيركت، الطبع  األكلى 

 لساف العرب، لئلماـ أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر المصرم . -ٖٔ



 

 -ُٔٓ- 

  ف، حققو: أبك محمد لمع  االعتقاد، مكفؽ الديف المقدسي، شرح محمد بف صالح العثيمي -ٕٖ
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓعبد المقصكد، مكتب  طبري ، الرياض، الطبع  الثالث  

   مباحث العقيدة في سكرة الزمر، ناصر بف عمي حسف الشيخ، مكتب  الرشد، الرياض،  -ٖٖ
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓالطبع  األكلى 

ثكف مباحث في عمكـ القرآف، مناع القطاف، مؤسس  الرسال ، الطبع  الخامس  كالثبل -ٖٗ
 ـ .ُٖٗٗ-ىػُُْٖ

     مجمؿ المغ ، أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني الرازم، دراس  كتحقيؽ: زىير          -َٗ
 ـ .ُٖٔٗ-ىػَُْٔعبد المحسف سمطاف، دار النشر: مؤسس  الرسال ، الطبع  الثاني  

محاسف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف القاسمي، الناشر: دار الكتب العممي ، بيركت، الطبع   -ُٗ
 ىػ .ُُْٖكلى األ

المحاضرات السني  في شرح العقيدة الكاسطي ، ابف تيمي ، شرح محمد الصالح العثيميف،  -ِٗ
 ـ .ُّٗٗ-ىػُُّْمكتب  طبري ، الطبع  األكلى 

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبد الحؽ بف عطي  األندلسي  -ّٗ
شر: دار الكتب العممي ، بيركت، المحاربي، تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافي محمد، النا

 ىػ .ُِِْالطبع  األكلى 

مدارج السالكيف، ابف قيـ الجكزي ، المحقؽ: محمد المعتصـ باهلل البغدادم، دار الكتاب  -ْٗ
 ـ .ُٔٗٗ-ىػُُْٔالعربي، بيركت، الطبع  الثالث  

   بع  المدخؿ إلى الفقو اإلسبلمي، د. عبدالعزيز الخياط، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، الط -ٓٗ
 ـ .ُُٗٗ-ىػُُُْاألكلى 

 المدخؿ لدراس  الشريع  اإلسبلمي ، د. عبد الكريـ زيداف، دار عمر بف الخطاب. -ٔٗ

مدخؿ لدراس  الشريع  اإلسبلمي ، يكسؼ القرضاكم، مؤسس  الرسال ، الطبع  الثاني   -ٕٗ
 ـ .ََُِ-ىػُِِْ

القرضاكم،  مدخؿ لمعرف  اإلسبلـ مقكماتو ... خصائصو ... أىدافو ... مصادره، يكسؼ -ٖٗ
 ـ .ََُِ-ىػُِِْالناشر: مكتب  كىب ، الطبع  الثالث  

المستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد اهلل الحاكـ النيسابكرم، تحقيؽ: مصطفى عطا، دار  -ٗٗ
 ـ .َُٗٗالكتب العممي ، الطبع  األكلى 



 

 -ُٔٔ- 

 ـ.ََُِ-ىػُُِْمسند اإلماـ أحمد، مؤسس  الرسال ، لبناف، الطبع  األكلى  -ََُ

 االتحاد اإلسبلمي العالمي لممنظمات الطبلبي  .سيد قطب، يؽ، معالـ في الطر  -َُُ

المعجـ الكسيط لمجمع المغ  العربي ، إبراىيـ مصطفى الزيات، أحمد الزيات، حامد          -َُِ
 عبد القادر، محمد النجار، الناشر: دار الدعكة، الطبع  الثاني  .

تحقيؽ كضبط: عبدالسبلـ معجـ مقاييس المغ ، ألبي الحسف أحمد بف فارس بف زكريا،  -َُّ
 ـ .ُُٗٗ-ىػُُُْمحمد ىاركف، دار الجيؿ، بيركت، الطبع  األكلى 

     المفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب  -َُْ
األصفياني، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، الناشر: دار القمـ، الدار الشامي ، دمشؽ، 

 .ىػ ُُِْبيركت، الطبع  األكلى 

-ىػُِْٓمف فقو الدعكة، مصطفى مشيكر، دار التكزيع لمتكزيع كالنشر اإلعبلمي   -َُٓ
 ـ.ُٓٗٗ

 ـ .ُْٗٗ-ىػُُْٓالمنطمؽ، محمد أحمد الراشد، دبي، اإلمارات العربي  المتحدة  -َُٔ

منيج البحث العممي عند العرب، جبلؿ عبد الحميد مكسى، دار الكتاب المبناني، بيركت،  -َُٕ
 ـ .ُّٕٗالطبع  األكلى 

 ـ .ُُٖٗيج التربي  اإلسبلمي ، محمد قطب، دار الشركؽ، الطبع  الخامس  من -َُٖ

منيج التغيير اإلسبلمي، دراس  تطبيقي  لمنيج التغيير اإلسبلمي في عيد عمر بف        -َُٗ
 ـ .ََِٔ-ىػُِْٕعبد العزيز، نافذ سميماف الجعب 

    د بف فرج منيج القرآف الكريـ في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ، د. محمكد بف أحم -َُُ
الزحيمي، عمادة البحث العممي بالجامع  اإلسبلمي ، المدين  المنكرة، السعكدي ، الطبع  

 ـ .ََِْ-ىػُِْْاألكلى 

منيج القرآف في القضاء كالقدر، محمكد محمد غريب، دار القمـ لمتراث، القاىرة، الطبع   -ُُُ
 ـ .ُٖٗٗ-ىػُُْٗالثاني  

 ىػ .ُِْْلسمماف، الطبع  الثبلثكف مكارد الظمآف لدركس الزماف، عبد العزيز ا -ُُِ

 المكسكع  الفقيي ، كزارة األكقاؼ كالشئكف الديني ، الككيت . -ُُّ

الميسر في أصكؿ الفقو اإلسبلمي، إبراىيـ محمد سمقيف، دار الفكر المعاصر، الطبع   -ُُْ
 ـ .ُٔٗٗالثاني  



 

 -ُٕٔ- 

 ـ .ُّٖٗنحك تربي  إسبلمي ، حسف الشرقاكم، مؤسس  شباب الجامع   -ُُٓ

  لقماف كمنيج التربي  في القرآف، محمد مصطفى، نابمس، دار الفرقاف، نظرات في كصي -ُُٔ
 ـ .ُْٗٗ-ىػُُْٓالطبع  األكلى 

النياي  في غريب األثر البف األثير الجزرم، تحقيؽ: طاىر أحمد الزاكم، محمكد  -ُُٕ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالطناحي، المكتب  العممي ، بيركت 

حاف  كالطباع  كالنشر، الطبع  الثالث  كاقعنا المعاصر، محمد قطب، مؤسس  المدين  لمص -ُُٖ
 ـ .َُٗٗ-ىػَُُْ

الكجيز في أصكؿ الفقو، د. كىب  الزحيمي، دار الفكر المعاصر، بيركت، الطبع  الثاني   -ُُٗ
 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٔ



 

 -ُٖٔ- 

 خامسًا: فيرس الموضوعات
 

 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء

 ب شكر كتقدير

 ج المقدم 

 ج أىمي  البحث

 د ثأسباب اختيار البح

 د أىداؼ الدراس  كغايتيا

 د الدراسات السابق 

 د منيج الباحث 

 ىػ خط  البحث

 ُ التمييد

 ِ المبحث األكؿ: المقصكد بالمنيج

 ّ المطمب األكؿ: المنيج لغ  

 ْ المطمب الثاني: المنيج اصطبلحان 

 ْ المنيج اإلسبلمي بيف الثبات كالمركن المطمب الثالث: 

 ٔ مصادر المنيج اإلسبلميالمطمب الرابع: 

 ٔ أكالن: القرآف الكريـ

 ٔ ثانيان: السن  النبكي 

 ٕ ثالثان: اإلجماع

 ٕ رابعان: القياس

 ٖ المبحث الثاني: المقصكد باإلصبلح



 

 -ُٔٗ- 

 ٗ المطمب األكؿ: اإلصبلح لغ  

 ٗ المطمب الثاني: اإلصبلح اصطبلحان 

 َُ المطمب الثالث: أثر اإلصبلح

 َُ ة طيب التمتع بحيا -ُ

 ُُ العناي  اإلليي  بالذري  كحفظ ماليا -ِ

 ُُ جمب كالي  اهلل -ّ

 ُّ المبحث الثالث: المقصكد بالتغيير

 ُْ المطمب األكؿ: التغيير لغ  

 ُْ المطمب الثاني: التغيير اصطبلحان 

 ُٓ المطمب الثالث: مجاالت اإلصبلح كالتغيير التي تناكليا القرآف

 ُٔ مراحؿ التغييرالمطمب الرابع: 

 ُٔ مرحم  التبميغ كالتبييف -ُ

 ُٔ مرحم  التمحيص كاالبتبلء بالشدائد كالمحف -ِ

 ُٕ مرحم  السداد كاليدل كالتكفيؽ -ّ

 ُٕ مرحم  النصر كالتمكيف -ْ

 ُٕ مرحم  االبتبلء بالخير كالنعـ -ٓ

 الفصل األول
 اإلصالح والتغيير في سورة الرعد

ُٖ 

 ُٗ مدخؿ إلى سكرة الرعدالمبحث األكؿ: 

 َِ المطمب األكؿ: اسـ السكرة كعدد آياتيا

 َِ المطمب الثاني: نزكؿ السكرة

 ُِ المطمب الثالث: فضؿ السكرة

 ِِ المطمب الرابع: محكر السكرة



 

 -َُٕ- 

 ِِ المطمب الخامس: المناسب  بيف اسـ السكرة كمحكرىا

 ِّ متياالمطمب السادس: المناسب  بيف افتتاحي  السكرة كخات

 ِّ المطمب السابع: المناسب  بيف فاتح  السكرة كخاتم  ما قبميا 

 ِْ المطمب الثامف: المناسب  بيف خاتم  سكرة الرعد كفاتح  سكرة إبراىيـ

 ِٓ المبحث الثاني: منيجيات اإلصبلح كالتغير في سكرة الرعد

 ِٔ المطمب األكؿ: منيجيات اإلصبلح كالتغيير العقدم في سكرة الرعد

 ِٔ أكالن: اإليماف باهلل تعالى

 ِٖ ثانيان: اإليماف بالمبلئك 

 ُّ ثالثان: اإليماف بالغيب كبالقضاء كالقدر

 ّٓ رابعان: الخكؼ كالرجاء

 ّٖ المطمب الثاني: منيجيات اإلصبلح كالتغيير األخبلقي في سكرة الرعد

 ّٖ أكالن: صفات المؤمنيف كجزاؤىـ

 ُْ كجزاؤىـ ثانيان: صفات الكافريف

 ّْ ثالثان: التغيير سن  إليي  ثابت 

 ْٕ رابعان: أال بذكر اهلل تطمئف القمكب

 ِٓ المطمب الثالث: منيجيات اإلصبلح كالتغيير الدعكم في سكرة الرعد

 ِٓ أكالن: النظر كالتفكير في مخمكقات اهلل

 ٔٓ ثانيان: الترغيب كالترىيب

 ٗٓ األضدادثالثان: االختيار بيف المقاببلت ك 

 ّٔ رابعان: ضرب األمثاؿ

 ٕٔ خامسان: اليداي  بمشيئ  اهلل

 ُٕ المطمب الرابع: منيجيات اإلصبلح كالتغيير السياسي في سكرة الرعد
 



 

 -ُُٕ- 

 الفصل الثاني
 اإلصالح والتغيير في سورة إبراىيم

ٕٔ 

 ٕٕ المبحث األكؿ: مدخؿ إلى سكرة إبراىيـ

 ٖٕ آياتياالمطمب الثاني: اسـ السكرة كعدد 

 ٖٕ المطمب الثالث: محكر سكرة إبراىيـ

 ٖٕ المطمب الرابع: المناسب  بيف سكرة إبراىيـ كمحكرىا

 ٕٗ المطمب الخامس: المناسب  بيف افتتاحي  سكرة إبراىيـ كخاتمتيا

 ٕٗ المطمب السادس: المناسب  بيف خاتم  سكرة إبراىيـ كفاتح  سكرة الحجر

 ُٖ اإلصبلح كالتغيير في سكرة إبراىيـالمبحث الثاني: منيجيات 

 ِٖ جيات اإلصبلح كالتغيير العقدم في سكرة إبراىيـيالمطمب األكؿ: من

 ِٖ أكالن: مقاصد القرآف كأثره في اليداي 

 ْٖ ثانيان: أدل  كحداني  الخالؽ

 ٖٓ ثالثان: تكحيد األسماء كالصفات

 ٖٖ رابعان: أعماؿ الكافريف كمصيرىـ

 َٗ جيات اإلصبلح كالتغيير األخبلقي في سكرة إبراىيـيي: منالمطمب الثان

 َٗ أكالن: شكر النعم 

 ٓٗ ثانيان: المكعظ 

 ٖٗ ثالثان: التحذير مف كيد الشيطاف

 ََُ رابعان: ميزاف التبعي  لآلخريف

 َُِ جيات اإلصبلح كالتغيير الدعكم في سكرة إبراىيـيالمطمب الثالث: من

 َُِ كالكمم  الخبيث أكالن: الكمم  الطيب  

 َُٔ ثانيان: الزاد الركحاني

 َُُ ثالثان: الداعي  الحميـ



 

 -ُِٕ- 

 ُُّ رابعان: أثر الدعاء في الدعكة إلى اهلل

 ُُٔ خامسان: االبتبلء سن  في الدعكات

 ُُٗ جيات اإلصبلح كالتغيير السياسي في سكرة إبراىيـيالمطمب الرابع: من

 ُُٗ أكالن: االستخبلؼ في األرض

 َُِ اإليماف باهلل كالعمؿ الصالح -ُ

 َُِ الصبر عمى كؿ ما يصيب اإلنساف مف األذل -ِ

 َُِ اليقيف كالثق  بكعد اهلل -ّ

 ُِِ ثانيان: تحقيؽ األمف

 ُِْ ثالثان: سن  اهلل في إمياؿ العصاة كالظالميف

 ُِٗ الخاتم 

 ُِٗ النتائج 

 ُُّ التكصيات

 ُِّ الفيارس

 ُّّ يات القرآني أكالن: فيرس اآل

 ُٓٓ ثانيان: فيرس األحاديث النبكي 

 ُٖٓ ثالثان: فيرس األعبلـ

 ُٗٓ رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

 ُٖٔ خامسان: فيرس المكضكعات

 ُِٕ ممخص الرسال  بالمغ  العربي 

 ُّٕ ممخص الرسال  بالمغ  اإلنجميزي 



 

 -ُّٕ- 

 ممخص الرسالة
براىيممنيجيات اإلصالح والتغيير في سو )   (رتي الرعد وا 

 "دراسة موضوعية"
 

  :تـ بحمد اهلل تعالى ختـ ىذه الرسال  كالتي كانت بعنكاف 
براىيم )  .(دراسة موضوعية –منيجيات اإلصالح والتغيير في سورتي الرعد وا 

حيث ذكرت منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرة الرعد،  عفتحدثت الباحث  
الباحث  اسـ السكرة كعدد آياتيا، كنزكؿ السكرة، كضحت ىذه السكرة، كذلؾ إلى  مدخبلن 

كفضؿ السكرة، كمحكر السكرة، كالمناسب  بيف اسـ السكرة كمحكرىا، كمناسب  السكرة لما 
 ( .يكسؼقبميا )سكرة 

 مف الجكانب التالي : ثـ بيف البحث منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرة الرعد
 لسياسي .العقدم، كاألخبلقي، كالدعكم، كا

ـ تحدثت الباحث  عف منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرة إبراىيـ، حيث ث
فيو اسـ السكرة، كعدد آياتيا، كنزكؿ السكرة  ذكرتإلى سكرة إبراىيـ  بينت مدخبلن 

كمحكرىا، كالمناسب  بيف افتتاحي  السكرة كخاتمتيا كالمناسب  بيف خاتم  السكرة كفاتح  
 ما بعدىا )سكرة الحجر( .

بعنكاف:  ىيالبحث المنيجيات التي اشتممت عمييا سكرة إبراىيـ، ك  أكضحكذلؾ 
 كتشتمؿ عمى الجكانب التالي :)منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرة إبراىيـ( 

 السياسي .، كالدعكم، ك األخبلقي، ك العقدم
 أىـ النتائج كالتكصيات .انتيى البحث بخاتم  اشتممت عمى ك  



 

 -ُْٕ- 

ABSTRACT 

Methodologies reform and change in Surat Arrad of Ibrahim 

(objective study) 

Was all praise to Allah seal this letter, which was entitled: 

(Methodologies reform and change in Syria thunder of Abraham - an 

objective study). 

The researcher talked about the methodologies reform and change in 

the Thunder, where said input to this sura, also explained researcher 

name Sura and the number of verses, and the descent of the sura, 

and preferred Sura, and the axis of the sura, and appropriate 

between the name of the sura and centered, suitable Sura to before 

(Surah Yousof). 

Then between research methodologies of reform and change in the 

Arrad from the following aspects: 

Faith, moral, and Addawa, and political. 

The research spoke  about methodologies for reform and change in 

Surat Ibrahim, where indicated input to Surat Ibrahim said the name 

of the sura, and the number of verses, and the descent of Sura and 

centered, and appropriate between editorial Sura and conclusion and 

appropriate between Conclusion Sura and usher in what follows 

(Sura Alhejr). 

The search also explained methodologies that are contained in Surat 

Ibrahim, entitled: (reform and change methodologies in Surat 

Ibrahim) and include the following aspects: 

Faith, moral, and Addawa, and political. 

The search ended conclusion included the most important findings 

and recommendations. 


