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 : ؿول تعوػ

َبوٌت ِمْن َبْغِ َيَدْيِه َوِمْن َخْؾِػِه ََيَْػُظوَكُه  ]َفُه ُمَعؼِّ

 ُ وا َمو ِمْن َأْمِر اهللِ إِنَّ اهللَ َل ُيَغرِّ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ

بَِلْكُػِسِفْم َوإَِذا َأَراَد اهللُ بَِؼْوٍم ُشوًءا َؾََل َمَردَّ َفُه َوَمو 

ْم ِمنْ   .{44ُدوكِِه ِمْن َواٍل[ }افرظد: ََلُ

 
 
 



 -أ -
 

 اإلىـــداء
 إلى ركح كالدم الطاىرة الذم كاف يحثني كيشجعني عمى طمب العمـ.

 سيرتي التعميمية.مالقمب الحنكف التي كقفت بجانبي إلكماؿ إلى كالدتي الغالية ذلؾ 
خكتي األعزاء، كأكالدىـ، كزكجاتيـ حفظيـ هللا جميعان.  إلى أختي كا 

إلى عماتي كخاالتي كأقاربي ككؿ مف أحببتيـ في هللا، كشجعكني لمسير قدمان في طريؽ 
 طمب العمـ.

 إلى صديقاتي العزيزات في الدراسة كالعمؿ.
لى عممائنا األجبلء.إلى جامعت  ي اإلسبلمية الغراء ... كا 

 إلى مشرفي الفاضؿ الذم بذؿ كؿ جيد ليخرج البحث بأبيى صكرة.

 إلى أركاح الشيداء الذيف سطركا بدمائيـ الذكية أركع مبلحـ الفداء.
        إلى الجرحى الذيف سالت دمائيـ لتغسؿ عاران لحؽ األمة يـك تسمط عمييا 

 الطغاة كالظالمكف
 مبلحـ البطكلة كالفداء. لذيف سطركا بأمعائيـ الخاكية أركعإلى األسرل البكاسؿ ا

إلى شعب فمسطيف المرابط الصامد الذم عانى مف الحصار ال لجريمة ارتكبيا سكل 
 أنو تمسؾ بدينو كأصر عمى عقيدتو.

 إلى كؿ طالب عمـ محب لكتاب هللا تعالى عامؿ بو سائر عمى ىداه.
 عف اإلصبلح كالتغيير في ىذه األمة. إلى كؿ الباحثيف

      أف يتقبؿ مني عمبلن  إلى كؿ ىؤالء أىدم الجيد المتكاضع، سائمة المكلى 
 خالصان لكجيو الكريـ.
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 شكر وتقدير
 

أتكجو بداية بالحمد كالثناء عمى هللا تعالى الذم كفقني إلتماـ ىذا البحث، كانطبلقان مف    
ُؽمْ َفئِْن َصَؽرْ ]قكلو تعالى:  من ال يشكر )عميو الصبلة كالسبلـ: قكلو ، ك {7}إبراهوم:[ ُتْم ََلَِزيَدكَّ

 .(1)( الناس ال يشكر هللا

فامتنانان لنعمة ربي، كاتباعان لسنة نبيي أتقدـ بخالص الشكر ألستاذم الجميؿ، كشيخي  
رشادم فضيمة الدكتكر / صبحي رشيد اليازجي حفظو هللا كرعاه، الذم لـ يكفر جيدان في نص حي كا 

.  كتقكيـ بحثي عمى طكؿ فترة إشرافو عمين

 أتقدـ بجزيؿ الشكر ألستاذمَّ الفاضميف المناقشيف ليذا البحث:كما  

 حفظو هللا               الزميمي مزكريا إبراىيالدكتور /  األستاذ

 حفظو هللاالمالحي                   عمي  عبد هللا والدكتور / 

مناقشة ىذا البحث، كلما بذاله مف جيد ككقت رغـ أعبائيما الكثيرة، عمى تفضميما بقبكؿ 
أسأؿ هللا تعالى أف ينفعني بمبلحظاتيما التي يبديانيا لي؛ لتحسيف ىذا البحث ليخرج في أجمؿ 

ٌمة، فجزاىما هللا عني خير الجزاء.  حي

لذم تكـر بترجمة كما أتكجو بالشكر كالتقدير إلى األستاذ الدكتكر زكريا إبراىيـ الزميمي ا 
ممخص رسالتي إلى المغة اإلنجميزية، كلؤلستاذ عبد هللا أبك مكسى )أبك عامر( الذم قاـ بطباعة 

 .ىذا البحث؛ ليصؿ بو إلى المستكل الراقي بطباعتو كتنسيؽ

 أبكابياالتي فتحت لي ، الغراء اإلسبلميةالجامعة  إلىأسجؿ شكرم كامتناني  كال يفكتني أف
الييئة  كأعضاءالكراـ،  كأساتذتيمثمة برئيس الجامعة كعميد كمية أصكؿ الديف، فييا، م لدراسة

 ، ككذلؾ عمادة الدراسات العميا ،جعميـ هللا منارة لمعمـ كالعمماء. التدريسية

لما  كؿ خير  ى عن كجزآىـهللا فييما  بارؾالمركزية في المكتبة  كاألخكات لئلخكةكالشكر مكصكؿ 
 . لي ساعداتمف تسييبلت كم قدمكه 

                                                 
(،       ُْٓٗ(، ح )ّّٗ/ْسنف الترمذم، كتاب البر كالصمة، باب ما جاء في الشكر لمف أحسف إليؾ )( ُ)

 .قاؿ الترمذم: حسف صحيح
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لي  اعتداؿ عساؼ التي قدمت/مديرتي الفاضمة السيدة  كال أنسى أف أخص بالشكر كالتقدير
خاصة زميمتي كب، كالى معمماتي زميبلتي اصرؼ  إسبلـالدعـ كالمساعدة ، ككذلؾ ككيمتيا السيدة / 

كالى كؿ  اء.حناف أبك مصطفى، أسأؿ هللا ليا التكفيؽ كالنجاح في دراستيا إنو سميع مجيب الدع
 هللا الجميع خير الجزاء . فجزم المساعدة ،  مف قدـ لي يد العكف ك



 -د -
 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 مقدمةال
رب العػػػػػالميف، كالصػػػػػبلة كالسػػػػػبلـ عمػػػػػى إمػػػػػاـ الػػػػػدعاة كرائػػػػػد المصػػػػػمحيف، سػػػػػيدنا      الحمػػػػػد   

 ، كعمى آلو كصحبو أجمعيف، كبعد:محمد 

ؿ كاألنبياء كأتباعيـ عمى مدار التاريخ كاألياـ، في كؿ ميمة الرس كالتغيير فإف اإلصبلح
، كفي كؿ زماف، كشعارىـ الدائـ المعبر عف جكىر رسالتيـ:  إِْن ُأِريُد إِلَّ اإِلْصََلَح َمو ]عصرو

ًُ َوإَِفْقِه ُأكِقُى  ْؾ َـّ ًُ َوَمو َتْوؾِقِؼي إِلَّ بِوهللِ َظَؾْقِه َتَو  . {88}هود:[ اْشَتطَْع

بػػد أف يكػػكف شػػامبلن، أساسػػو بنػػاء اإلنسػػاف كالفػػرد كاألسػػرة كاألمػػة، خاصػػة أننػػا كاإلصػػبلح ال 
 نعيش في زمف فيو صحكة األمة، كتكجييا نحك اإلصبلح كالتغيير.

ا كِْعَؿًي َأْكَعَؿَفو َظَذ َؿْوٍم َحتَّى ]: لقكـ كالجماعة كالتغيير يككف أكالن با ً ْ َيُك ُمَغرِّ َذفَِك بَِلنَّ اهللَ ََل

 ُ  . {35}األىفال:[ وا َمو بَِلْكُػِسِفْم َوَأنَّ اهللَ َشِؿقٌ  َظؾِقمٌ ُيَغرِّ

كاختارت الباحثة منيج اإلصبلح كالتغيير في سكرة ثانيا يككف بالفرد كالمجتمعات كاألسرة ، 
 عظيمة جميمة تحت عنكاف:

  دراسة موضوعية( –)منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة األنعام 

 وكرة فييا منيج  اإلصبلح كالتغيير التي تفيد المجتمع كتحقؽ عف طريقكذلؾ ألف ىذه الس
  .السعادة لمفرد في الدنيا كاآلخرة

 أواًل: أىمية الدراسة:
 كىك القرآف الكريـ.كتاب تعمؽ ىذا المكضكع بأشرؼ  .ُ

تكمف أىمية البحث فػي المكضػكعات الجميمػة التػي تضػمنتيا سػكرة األنعػاـ مػف الجانػب العقائػدم  .ِ
 .كم كالتشريعيكالدع

 صحكة األمة كاتجاىيا نحك اإلصبلح كالتغيير. .ّ

النػاس فػي إصػبلح شػئكف حيػاتيـ  كالتغيير تنفع منيجيات في اإلصبلحعمى يحتكم ىذا البحث  .ْ
 .األسرية كاالجتماعية كالدينية

 الكصكؿ بيذه المنيجيات إلى العزة كالتمكيف بإذف هللا تعالى. .ٓ
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 يار البحث:اخت التي دعت إلى سباباألثانيًا: 
 .سكرة األنعاـ مميئة بالقضايا التي تيـ المجتمع اإلسبلمي، كتقكـ عمى معالجة ىذه القضايا .ُ

صبلحات مف الداخؿ كالخارج .ِ  .األمة بحاجة إلى إحداث تغيرات كا 

 . الكاقع المرير الذم تعيشو األمة اإلسبلمية ببعدىا عف كتاب هللا كسنة نبيو  .ّ

 .مى تفسير القرآف الكريـتعالى كالحث عخدمة كتاب هللا  .ْ

 السكرة .في  ةكالتغيير المكجكد اإلصبلحتقكيـ سمكؾ الكفار مف خبلؿ منيجيات  .ٓ

 :الدراسة والغاية منياثالثًا: أىداف 
 .إبراز منيجيات اإلصبلح كالتغيير التي اشتممت عمييا سكرة األنعاـ .ُ

 محاكلة كضع حمكؿ لبعض مشاكؿ األمة اإلسبلمية. .ِ

 .قؼ يعرؼ كيؼ يتعامؿ مع غيرهإخراج جيؿ كاعي مث .ّ

 بث ركح األمؿ في نفكس الناس كالعكدة بيـ إلى كتاب هللا كمنيج حياة. .ْ

إثراء المكتبة اإلسػبلمية بدراسػة عمميػة جديػدة تفتقػر إلييػا فػي بيػاف منيجيػات التغييػر كاإلصػبلح  .ٓ
 بشكؿ مستقؿ.

 .خدمة كتابو العزيز، كذلؾ مف خبلؿ في الدنيا كاآلخرة ابتغاء األجر كالثكاب مف هللا  .ٔ

 رابعًا: الدراسات السابقة:

فػػػي بعػػػض الكتػػػب  بعػػػد البحػػػث كالسػػػؤاؿ كجػػػدت الباحثػػػة أف الػػػدكتكر صػػػبلح سػػػمطاف قػػػد ألػػػؼ  .ُ
الحـ   –الفجـر  –الصـف  –يوسـف  –الكيـف منيجيات اإلصبلح كالتغيير في السكر التالية )

 (.الحشر –الممك  –

منيجيـات التغييـر ت بػو الطالبػة / ابتسػاـ سػمكر )استكماالن لمشركع كمية أصكؿ الديف الذم بدأ .ِ
منيجيـــات اإلصـــالح مكضػػػكع بحثػػػي: ) جػػػاء  (، كعمػػػى إثػػػر ذلػػػؾواإلصـــالح فـــي ســـورة عـــبس

 (.دراسة موضوعية –والتغيير في سورة األنعام 
 :البحثخامسًا: مني  

ؿ حػػك ئي كاالسػػتنباطي المػػنيج االسػػتقرابمشػػيئة هللا تعػػالى  البحػػث ا فػػي ىػػذالباحثػػة  تعتمػػدا 
 سكرة األنعاـ، كعمميا في البحث:

 .كتابة السكرة بالرسـ العثماني مع كتابة اسـ السكرة كرقـ اآلية .ُ
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 .كدراستيا دراسة تفسيرية تطبيقية ،كالكقكؼ عمى المناىج المكجكدة فييا ةتتبع آيات السكر  .ِ

 .استخراج المنيجيات في اإلصبلح كالتغيير مف خبلؿ السكرة .ّ

 .بالكاقع السكرةربط  .ْ

 .كع إلى المراجع األساسية في التفسيرالرج .ٓ

تخريج األحاديػث التػي سػترد فػي البحػث تخريجػان عمميػان مػع ذكػر حكػـ العممػاء عمييػا إف لػـ تكػف  .ٔ
 .في الصحيحيف

 .المفردات الغريبة المعاجـ المغكية مف أجؿ بياف معانيالرجكع إلى  .ٕ

 .الترجمة لؤلعبلـ المغمكريف الذيف سيردكف في البحث .ٖ

 .كمات حسب الطريقة العممية المعركفةتكثيؽ المعم .ٗ

 . إعداد الفيارس البلزمة في نياية البحث  .َُ

 سادسًا: خطة الدراسة:

 كخاتمة كفيارس: فصميف،مقدمة كتمييد ك  كقد اشتممت خطة الدراسة عمى:
 المقدمة: كتشتمؿ عمى:

 أىمية الدراسة. .ُ

 أسباب اختيار المكضكع. .ِ

 أىداؼ الدراسة. .ّ

 الدراسات السابقة. .ْ

 البحث.منيج  .ٓ

 خطة الدراسة. .ٔ
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 التمييد
 مفيوم المني  واإلصالح والتغيير ومجاالتو في القرآن الكريم

 كيتككف مف ثبلثة مباحث: 

 .والفرق بينيما   المبحث األول: مفيوم المني  واإلصالح والتغيير
 مطالب:أربعة كيشتمؿ عمى  

 مفيـك المنيج. المطمب األول:

 مفيـك اإلصبلح. المطمب الثاني:

 مفيـك التغيير. لمطمب الثالث:ا

 : الفرؽ بيف اإلصبلح كالتغيير . المطمب الرابع

 المبحث الثاني: مجاالت اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم.
 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 

 التدرج في اإلصبلح كالتغيير. المطمب األول:

 أىداؼ اإلصبلح كالتغيير. المطمب الثاني:

 ت اإلصبلح كالتغيير.مجاال المطمب الثالث:

 بينيما.والعالقة المبحث الثالث: أساليب اإلصالح والتغيير 
 كيشتمؿ عمى مطمبيف: 

 أساليب اإلصبلح كالتغيير في القرآف الكريـ. المطمب األول:

 بيف اإلصبلح كالتغيير. عبلقة ال المطمب الثاني:

 الفصل األول
 بين يدي سورة األنعام

 : كيتككف مف مبحثيف

 ث األول: اسم السورة وعدد آياتيا ونزوليا وأغراضيا.المبح
 مطالب:أربعة كيشتمؿ عمى 
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 اسـ السكرة كعدد آياتيا كفضميا. المطمب األول:

 زمف نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فييا السكرة. المطمب الثاني:

 : محكر السكرة .المطمب الثالث 

 : مكضكعات السكرة . المطمب الرابع

 المناسبات في سورة األنعام. :الثانيالمبحث 
 كيشتمؿ عمى مطمبيف: 

 المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا ، كمابيف افتتاحيا كخاتمتيا . : المطمب األول

 .مناسبة السكرة لما قبميا ك ما بعدىا  :المطمب الثاني

 الفصل الثاني
 منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة األنعام

 :كيتككف مف خمسة مباحث
 اإلصالح والتغيير العقائدي. ياتحث األول: منيجالمب

 كيشتمؿ عمى اثني عشر مطمبان: 
 تكحيد األلكىية كمقتضياتو. المطمب األول:
 .كصفاتو هللاأسماء  المطمب الثاني:
 اإليماف بالمبلئكة. المطمب الثالث:

 اإليماف بالكتب السماكية. الرابع: المطمب
 اإليماف بالرسؿ. المطمب الخامس:

 اإليماف باليكـ اآلخر. السادس: طمبالم
 اإليماف بالقضاء كالقدر. المطمب السابع:
 مصير الكفار يـك القيامة.المطمب الثامن: 
 مظاىر قدرة هللا تعالى.المطمب التاسع: 
 العدؿ اإلليي في الثكاب كالعقاب. المطمب العاشر:
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 القرآف ىداية كا عجاز. المطمب الحادي عشر:
 الجف مف مخمكقات هللا تعالى. المطمب الثاني عشر:

 اإلصالح والتغيير األخالقي. ياتالمبحث الثاني: منيج
 كيشتمؿ عمى خمسة مطالب: 

 الكصايا العشر. المطمب األول:
 عدـ الكذب كالتنفير منو. المطمب الثاني:
 الجدؿ. المطمب الثالث:
 االبتبلء سنف هللا في األرض. المطمب الرابع:

 ير مف الشيطاف.التحذ المطمب الخامس:
 اإلصالح والتغيير التشريعي. ياتالمبحث الثالث: منيج

 كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب: 
 الييكد.ك األشياء المحرمة عمى المسمميف  المطمب األول:
 .الصبلة عمكد الديف المطمب الثاني:
 .زكاة الزركع  المطمب الثالث:

 اإلصالح والتغيير الدعوي. ياتالمبحث الرابع: منيج
 شتمؿ عمى سبعة مطالب:كي 

 القصص. المطمب األول:
 التيديد كالكعيد. المطمب الثاني:
 النظر كالتفكر في أحكاؿ األمـ السابقة. المطمب الثالث:
 الحكار. المطمب الرابع:

 االستدراج. المطمب الخامس:
 العناية اإلليية بالدعاة. المطمب السادس:
 .الدعكة ىي ميمة األنبياء  المطمب السابع:
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 اإلصالح والتغيير السياسي.يات المبحث الخامس: منيج
 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 

 خبلفة األرض. القراف في منيج المطمب األول:
 التعامؿ مع المشركيف.في القراف  منيج المطمب الثاني:
 الصراع بيف الحؽ كالباطؿ. المطمب الثالث:
 .بالتشريع  جيؿ الكفار المطمب الرابع:

 الخاتمة:
 كتشتمؿ عمى أىـ النتائج كالتكصيات. 

 الفيارس:
 كتشتمؿ عمى: 

 فيرس اآليات القرآنية. أواًل:
 فيرس األحاديث النبكية. ثانيًا:
 فيرس األعبلـ المترجمة. ثالثًا:
 فيرس المصادر كالمراجع. رابعًا:

 فيرس المكضكعات. خامسًا:
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 التمييد
 مفيوم المني  واإلصالح والتغيير ومجاالتو 

 ي القرآن الكريمف
 :ثبلثة مباحثكيتككف مف 

 .المبحث األول: مفيوم المني  واإلصالح والتغيير
 .المبحث الثاني: مجاالت اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم

 .أساليب اإلصالح والتغيير والفرق بينيماالمبحث الثالث: 
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 المبحث األول
 نيماالفرق بيو  مفيوم المني  واإلصالح والتغيير

 :كيشتمؿ عمى ثبلثة مطالب
 .مفيوم المني : المطمب األول

 . مفيوم اإلصالحالمطمب الثاني: 
 .مفيوم التغييرالمطمب الثالث: 

 المطمب الرابع: الفرق بين اإلصالح والتغيير. 
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 مطمب األولال
 مفيوم المني 

 
 أواًل: المني  لغًة:

ي ، الٌطريػػؽ. كنىيىػػج لػػينػػاف: األكؿ الػػنٍَّيجصػػبلًف متباالنػػكف كاليػػاء كالجػػيـ أ ":قػػاؿ ابػػف فػػارس
ٍنيج و . كالمى حى : أكضى كأتانىػا فػبلفه يىػٍنيىج، إذا  : الطَّريؽ أيضان، كالجمع منػاىج، كاآلخػر االنقطػاع،األٍمرى

 .(ُ) " أتى مبيكران مٍنقىًطع النَّفس . كضربت فبلنان حتى أيٍنًيج، أم سقط

. كجاء النيج (ِ)الذم جرل عميو االستعماؿ كالنٍَّيج في االستعماؿ: ىك الكجو الكاضح 
]فُِؽلٍّ : منيج الطريؽ كمنياجو . قاؿ تعالىبمعنى الطريؽ الكاضح، كنيج األمر كأنيج كضح، ك 

َظًي َوِمـَْفوًجو[        الثكب كأنيج: باف فيو أثر البمى،  كمنو قكلو: نيج {88}ادائدة: َجَعْؾـَو ِمـُْؽْم ِِشْ
  اٍستىٍنيىجى الطريؽي صار نىٍيجان  الًمنياجي الطريؽي الكاًضحي  "قاؿ ابف منظكر:، ك (ّ)كقد أنيجو البمى
حتيو يقاؿ:  كنىيىٍجتي الطريؽى  مىكتيو كفبلفه أنبىٍنتيو كأىكضى اٍعمىؿ عمى ما نىيىٍجتيو لؾ كنىيىجتي الطريؽى سى

ـي  حى كنى  يستىنًيجي سبيؿى فبلفو أىم يىسميؾي مىسمىكىو كالنٍَّيجي الطريؽي المستقي يىجى األىٍمري كأىنيىجى ليغتاًف ًإذا كضى
كالنَّيىجةي الرٍَّبكي يىٍعمك اإلنسافى كالدابَّةى 
نفس. كقد نيج بالكسر كالنيج بالتحريؾ، البير كتتابع ال . (ْ)"  

 .(ٓ): فبلف ينيج في النفس فما أدرل ما أنيجو ينيج . يقاؿ

 .ضح البيف الذم ال غمكض فيوؽ الكا: ىك الطريأف المنيج لغةلمباحثة كلذلؾ يتضح 

َظًي َوِمـَْفوًجو[كىذا ما ذكره اإلماـ الشافعي في تفسيره لقكلو تعالى :   ]فُِؽلٍّ َجَعْؾـَو ِمـُْؽْم ِِشْ
 .(6)أم طريقان كاضحان، أمرنا باالستقامة عميو 

                                                 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُّٗٗالفكر: الطبعة ، دار ُّٔ/ٓمعجـ مقاييس المغة، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا،  (ُ)
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، مؤسسة الرسالة، بيركت،  ُّٗ/ُالكميات، أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم،  (ِ)
، دار  ْٓٓ/ِمفردات ألفاظ القرآف، الحسيف بف محمد بف المفضؿ المعركؼ بالراغب األصفياني أبك القاسـ ،  (ّ)

 القمـ، دمشؽ.
 ىػ.ُُْْ، ّ: دار صادر، بيركت، ط ّّٖ/ِماؿ الديف ابف منظكر، لساف العرب، ج (ْ)
، دار العمـ ّٗٔ/ُ: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، انظر (ٓ)

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ْلممبلييف بيركت، ط
المممكة العربية ، دار التدمرية مصطفى الفراف،، جمع كتحقيؽ: د. أحمد ٕٕٓ/ِ( انظر: تفسير اإلماـ الشافعي، ٔ)

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ، ُالسعكدية، ط
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 ثانيًا: المني  اصطالحًا:
 العمماء في تعريؼ المنيج إلى عدة أمكر منيا: أراءتعددت 

مسمؾي الذم يسمكو المؤلؼ أك الباحث في تناكؿ المكضكعات التي يدرسيا، كالطريقةي التي ال -ُ
سار عمييا في كتابًة كدراسة ىذه المكضكعات، كالقكاعد كاألصكؿ كالضكابط التي يعتمد عمييا 

 .(ُ)كينطمؽ منيا في كتابتو 
، تييمف قكاعد العامةبكاسطة طائفة مف ال الطريؽ المؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمكـ -ِ

 .(ِ)عمى سير العقؿ، كتحدد عممياتو، حتى يصؿ إلى نتيجة معمكمة 

 .(ّ)فف التنظيـ الصحيح لسمسة مف األفكار العديدة، مف أجؿ الكشؼ عف الحقيقة  -ّ

، ي دراسة المشكمة الكتشاؼ الحقيقة، أك ىك الطريقة التي يتبعيا الباحث فطريؽ كسب المعرفة -ْ
 .(ْ)ظمة التي يتبعيا الباحث في معالجة المكضكعات التي يقـك بدراستيا أك ىك الخطكات المن

أما تعريؼ المنيج مف الناحية التربكية: عرؼ الدمرداش سرحاف المنيج بأنو: " يتضمف جميع  -ٓ
، كفؽ أىداؼ تربكية لرسالتيا الكبرل في بناء البشر ما تقدمو المدرسة إلى تبلميذىا تحقيقان 

يمة، بما يساعد عمى تحقيؽ نمكىـ الشامؿ جسميان كعقميان كنفسيان محددة، كخطة عممية سم
 .(ٓ)كاجتماعيان كركحيان" 

" نظاـ مف الخبرات التي  :: عرفو محمكد شكؽ بأنويؼ المنيج نظر التربية اإلسبلميةأما تعر  -ٔ
رل تتعمؽ ػمنيا ما يتعمؽ بالمنزَّؿ مف عند هللا، كأخ –تقدميا المؤسسة التربكية لممتعمميف 

، كذلؾ بيدؼ تحقيؽ نمكىـ ساعدىـ عمى اكتسابيا تحت إشرافيالت –بالمكتسب بكاسطة البشر 
 .(ٔ)، كتمكينيـ مف السمكؾ قكالن كعمبلن كفؽ تعاليـ الديف الحنيؼ" مكان شامبلن كمتكامبلن كمتكازنان ن

                                                 
، رسالة ماجستير،  قسـ ُٔانظر: عمـك القرآف عند ابف عبد البر، محمد بف عبد هللا بف جابر القحطاني، ص  (ُ)

 ىػ.ُُْٗالقرآف كعمكمو، كمية أصكؿ الديف، الرياض،  
، ّ، مكتبة العبيكاف، طُٗٔصالح بف حمد العساؼ، ص انظر: )المدخؿ إلى البحث في العمـك السمككية، (ِ)

-ىػُُْٕ، ُ، منشكرات الفرقاف، طٕ/ُىػ، أبجديات البحث في العمـك الشرعية، فريد األنصارم، ُِْْ
 ـ(.ُٕٗٗ

، ٔ، دار الشركؽ، جدة، طَٔانظر: البحث العممي صياغة جديدة، عبد الكىاب إبراىيـ أبك سميماف، ص (ّ)
 ىػ.ُُْٔ

 ىػ ُُْٕ، ّ، طّّساليب البحػث العممي كمصادر الدراسات اإلسبلمية، محمد راكاف الدغيمي، صانظر: أ (ْ)
 ىػ .َُُْ، ّ، مكتبة الفبلح، الككيت، طُٓالمناىج المعاصرة، سرحاف الدمرداش، ص (ٓ)
ار ، دِّاالتجاىات الحديثػة في تخطيط المناىج الدراسية في ضكء التكجييات اإلسبلمية، محمكد شكؽ، ص (ٔ)

 ىػ .ُُِْالفكر العربي، القاىرة، 
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شامبلن عريفان أف نضع ت الباحثة ستطيعتمف خبلؿ التعريفات السابقة  التعريف الشامل لممني :
مجمكعة الركائز كاألسس الميمة التي تكضح مسمؾ الفرد أك المجتمع أك األمة لتحقيؽ : )لممنيج ىك

 .، لتحقيؽ اليدؼ المنشكد في إرساء قكاعد المجتمع الفاضؿ(اآلثار التي يصبك إلييا كؿ منيـ

 : القرآنيالسياق  : المني  في اً ثالث
]َوَل َتتَّبِْ  َأْهَواَءُهْم َظامَّ َجوَءَك كريـ مرة كاحدة: كردت كممة منيج أك )المنيج( في القرآف ال

َظًي َوِمـَْفوًجو[   . {88}ادائدة:ِمَن احَلقِّ فُِؽلٍّ َجَعْؾـَو ِمـُْؽْم ِِشْ

، كفي (ُ)كالمنياج ىك ما يبينو النبي الذم أنزؿ عميو الكتاب، كفصؿ بو األحكاـ الجزئية 
 .(ّ)"ضحان سيبلن ، "كيستعمؿ في كؿ شيء كاف بينان كا(ِ)ة" اني معناه "سبيبلن كسنػتفسير الشكك

كفسر سيد قطب المنيج بقكلو: "إف شريعة هللا تمثؿ منيجان شامبلن متكامبلن لمحياة البشرية 
حاالتيا، كفي كؿ صكرىا  يتناكؿ بالتنظيـ كالتكجيو كالتطكير كؿ جكانب الحياة اإلنسانية في جميع

 .كأشكاليا
كما أنو مبرأ مف  –ى العدؿ المطمؽ، مبرأ مف اليكل كالميؿ كالضعؼ كىك منيج قائـ عم

األمر الذم ال يمكف أف يتكافر في أم منيج أك في أم شرع مف  -الجيؿ كالقصكر كالغمك كالتفريط
نو المنيج اإلنساف، سكاء كاف المشرع فردان، أك طبقة، أك أمةصنع  ، أك جيبلن مف أجياؿ البشر، كا 

 –غير المنيج اإلسبلمي  –فيو اإلنساف مف العبكدية لئلنساف، ففي كؿ منيج  الكحيد الذم يتحرر
يخرج الناس مف عبادة  –كحده  –كفي المنيج اإلسبلمي  ،كيعبد الناس الناس يتعبد الناس الناس،

 .(ْ)العباد إلى عبادة هللا كحده ببل شريؾ 

: ، كالمنياجلديف كىك الشرعلشرعة إشارة إلى ا"كالفرؽ بيف الشرعة كالمنياج قاؿ بعضيـ : ا
 .(ٓ)إشارة إلى الدليؿ الذم يتكصؿ إلى معرفتو كالتخصيص بو" 

                                                 
، دار ِِِٕ/ْىػ( ُّْٗزىرة التفاسير، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )ت:  (ُ)

 الفكر العربي.
، دار ابف كثير، دار ٕٓ/ِىػ( َُِٓفتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا الشككاني اليمني )ت:  (ِ)

 ىػ.ُُْْ، ُؽ، بيركت، طالكمـ الطيب، دمش
جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم         (ّ)

 ـ.َََِ-ىػَُِْ، ُ، مؤسسة الرسالة، طّْٖ/َُىػ( المحقؽ : أحمد محمد شاكر، َُّ)ت: 
 ىػ.ُُِْ، ُٕر الشركؽ، بيركت، القاىرة، ط، داَٖٗ/ِىػ(، ُّٖٓانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب )ت:  (ْ)
ىػ( تحقيؽ َِٓتفسير الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني، )ت :  (ٓ)

-ىػَُِْ، كمية اآلداب، جامعة طنطا، الطبعة األكلى، َّٕ/ْكدراسة: د.محمد عبد العزيز بسيكني، 
 ـ.ُٗٗٗ
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 .(ُ)، كقد نسخ بو كؿ ما سكاه" "كقاؿ مجاىد: الشرعة كالمنياج ديف محمد 

كلقد أكضح اإلماـ الزمخشرم معنى )منياجان( بأنو: طريقان كاضحان في الديف تجركف 
 .(2)عميو

صبلح سرائرىـ " ياجان أما المراغي فقاؿ من  .(3)" طريقان فرضنا عمييـ سمككو لتزكية أنفسيـ كا 

ىك الطريؽ المؤدم إلى مرضاة هللا، كال يجكز لممسمميف  اإلسبلميالمنيج  أفكترل الباحثة 
وَن دُِْمِمٍن أف يحيدكا عنو، فا  قرر أنو ليس لممؤمنيف أم خيار أماـ قضاء هللا حيث قاؿ :  ـَ ]َوَمو 

ُة ِمْن َأْمِرِهْم[َوَل  ُم اخِلَرَ  . {53}األحزاب: ُمْمِمـٍَي إَِذا َؿَه اهللُ َوَرُشوُفُه َأْمًرا َأْن َيُؽوَن ََلُ

 المطمب الثاني
 مفيوم اإلصالح

 :أواًل: اإلصالح لغة

يءي يصميحي  الصاد كالبلـ كالحاء أصؿه كاحده يدؿُّ عمى خىبلؼ الفىساد، يقاؿ صميحى الشَّ
مىح بفتح البلـ  صبلحان، كيقاؿ مح بالضـ : السمـ، كاستصمح: نفيض استفسد (ْ)صى ، (ٓ)، كالصي

ح بلى مىٍيًيـ الٌسبلـ كالصَّ ؼ ًبًو األنبياءي كالرُّسؿي عى قد ييكصؼ ًبًو آحادي األيٌمًة كىالى ييكصى اًد كى دُّ الفىسى ، (ٔ): ضى
، ، كصمح (ٕ)التحريؾلـ يصمح فيو بيف فيك ب فكالصمح : كؿ ما صمح فيو بيف فيك بالسككف كا  

األمر، كأصمحتو، كأصمح هللا تعالى األمير، كأصمح هللا تعالى في ذريتو كمالو، كسعى في إصبلح 

                                                 
ف، أبك عبد هللا محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف الجامع ألحكاـ القرآ (ُ)

براىيـ أطفيش، ُٕٔالقرطبي، )ت :  ، دار الكتب المصرية، القاىرة، ُِِ/ٔىػ(، تحقيؽ : أحمد البردكني كا 
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّْٖ، ِط

 .ىػَُْٕ، ّلكتاب العربي، بيركت، ط، دار اّٗٔ/ُ( تفسير الكشاؼ، لئلماـ الزمخشرم، ِ)
، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي َُّ/ٔىػ(، ُُّٕ( تفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي، )ت : ّ)

 .ـُْٔٗ-ىػُّٓٔ، ُكأكالده بمصر، ط الحمبي
 .َّّ/ّمعجـ مقاييس المغة، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا،  (ْ)
، تحقيؽ: ِِٗ/ُىػ(، ُٕٖعقكب الفيركز آبادم، )ت : القامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر محمد بف ي (ٓ)

كسي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر  مكتب تحقيؽ التراب في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ : محمد نعيـ العرقسي
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ، ٖكالتكزيع ، بيركت، لبناف، ط

بك الفيض، الممقب بمرتضى تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني، أ (ٔ)
 ، المحقؽ : مجمكعة مف المحققيف، دار اليدية.ْٕٓ/ٔىػ(، َُِٓالزبيدم )ت: 

 .ْْٓ/ُالكميات، ألبي البقاء الكفكم،  (ٕ)
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ذات البيف، كأمر هللا تعالى كنيى الستصبلح العباد، كصمح فبلف بعد الفساد، كصالح العدك، ككقع 
، "كاٍصطمحى (ِ)خمؿ الشيء ، كاإلصبلح : تبلفي (ُ).. كىـ لنا صمح أم مصالحكف بينيما الصمح

مى اأٍلى  ا بىينيـ مف خبلؼ كعى مىٍيًو كاتَّفىقيكااٍلقىٍكـ زىاؿى مى م مر تعارفكا عى الح : اٍلميٍستىقيـ اٍلميؤىدًٌ ، كالصَّ
بل(ّ)لكاجباتو"  بلحي ضد الطبلح، كصى : مف أىسمىاء مىكَّة، "كالصَّ بلحي ، يجكز أف يككف مف ًح كصى

ٍمًح لقىٍكلو  ، كجاء في المكسكعة الفقيية الككيتية: "أف كممة (ْ)  {37}القصص: ًمو َآِمـًو[]َحرَ : الصُّ
ت بيف ػػػػػػػػة، كأصمحػػػػػػػإصبلح تطمؽ عمى ما ىك مادم، كعمى ما ىك معنكم، فيقاؿ: أصمحت العمام

 .(ٓ)المتخاصميف" 
 ثانيًا: اإلصالح اصطالحًا: 

ؾ مف لتعدد مجاالتو، كيتضح ذل ، نظران اء العمماء في كضع تعريؼ لئلصبلحر أتعددت 
 :خبلؿ التعريفات التالية

 .(ٕ)عمى ما يدعك إليو العقؿ  (ٔ)التغيير إلى استقامة الحاؿ  -ُ
 .(ٖ)سمكؾ طريؽ اليدل  -ِ

لعباد، حسب اإلمكاف كعند القائـ بما عميو مف حقكؽ هللا تعالى، كحقكؽ ا الصالح عرفًا: -ّ
كال صاحب ريبة، ككاف مستقيـ الطريقة، سميـ : مف كاف مستكران، كلـ يكف ميتككان، الحنفية

 .(ٗ)الناحية، كامف األذل، قميؿ الشر، كال قذافان لممحصنات، كال معركفان بالكذب 

                                                 
، تحقيؽ: ْٓٓ/ٓىػ( ّٖٓأساس الببلغة، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار هللا )ت:  (ُ)

 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، ُكتب العممية، بيركت، لبناف، طمحمد باسؿ عيكف السكد، دار ال
التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف  (ِ)

عبد الخالؽ ثركت، القاىرة،  ّٖ، عالـ الكتب ُُِىػ(، صَُُّالعابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )ت: 
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، ُط

محمد  -حامد عبد القادر  -أحمد الزيات  -المعجـ الكسيط، مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى  (ّ)
 ، دار الدعكة.َِٓ/ُالنجار(، 

، المحقؽ:      ُّٓ/ّ(، ْٖٓالمحكـ كالمحيط األعظـ، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت:  (ْ)
 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُعممية، بيركت، طعبد الحميد ىنداكم، دار الكتب ال

، دار السبلسؿ، ِٔ/ٓالمكسكعة الفقيية الككيتية، صادر عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، الككيت،  (ٓ)
 ىػ.َُْٓ، ِالككيت، ط

التبياف في تفسير غريب القرآف، شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم، تحقيؽ : فتحي أنكر الدابمكم،  (ٔ)
 ـ، مصر.ُِٗٗ-ىػُُِْ، دار الصحابة لمتراث بطنطا، سنة النشر ٖٓ/ُ

 .ُٔٓ/ُكميات، أبك البقاء الكفكم، ال (ٕ)
 .  ُٔٓ/ ُالمرجع السابؽ ،  (ٖ)
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ِ، دار الفكػػر، دمشؽ، سكريا، طُِٓالقامػكس الفقػيي، سعيػد أبك جيب، ص (ٗ)
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 .(ُ)قدرة طبيعية عمى اكتساب أنماط معينة مف السمكؾ  اإلصالح في التربية وعمم النفس: -ْ

 .(ِ)إزالة الخصكمات بترؾ بعض الحؽ  :اإلصالح في الفقو ىو -ٓ

 :كتب التفسيرا تعريف اإلصالح في أم -6
 . (ّ)الحصكؿ عمى الحالة المستقيمة النافعة  -أ

 .(ْ)عبارة عف اإلتياف بما ينبغي كالتحرز عما ال ينبغي  - ب

 .(ٓ)ىك استقامة الحاؿ عمى ما يدعك إليو العقؿ كالشرع  - ج

صبلح الشيء: ىك ككنو عمى حالة اعتداؿ في ذاتو كصفاتو، بحيث تصدر عنو أك بو  - د
 .(ٔ)مالو المرادة منو عمى كجو الكماؿ أع

)ىك الكصكؿ باإلنساف إلى أفضؿ صكرة، كأحسف سيرة ألداء األمانة  :صالحإلوترى الباحثة أن ا
الفساد مف جميع النكاحي في تصحيح األخطاء، كحؿ المشكبلت، كالتقصير في الكاجبات، كمحاربة 

 .كالدساتير لبلرتقاء بالمجتمعات( المكاثيؽ،كاجتماعيان لمكصكؿ إلى أحسف المستكيات لكضع سياسيا 

 :السياق القرآني   : اإلصالح فيلثاً ثا

كىذا لو داللتو في بياف أىمية ، (ٕ)مرات في القرآف الكريـ  (َُٗ)لقد كرد ذكر اإلصبلح 
: تعالى فذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ قكلومف حيث استعماليا في القرآف الكريـ، ىذه المفظة 
و َوَآَخَر َشقًِّئو[]َخَؾُطوا ظَ   ]َوَل ُتْػِسُدوا ِِم اَلَْرِض َبْعَد إِْصََلِحَفو[، {201}التوبة: َؿًَل َصوحِلً

وِت[ ،{33}األعراف: وحِلَ ، كجاء اإلصبلح في مكاضػع كثيرة {81}البقرة: ]َوافَِّذيَن َآَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصَّ
                                                 

 .َِٓ/ُمحمد النجار(،  -حامد عبد القادر  -حمد الزيات أ -إبراىيـ مصطفى  انظر: المعجـ الكسيط، (ُ)
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ، ُ، طَِْ/ِعمدة الحفاظ، سميف الحمبي،  (ِ)
 .  ِٔ/ُالكشاؼ، الزمخشرم،  (ّ)
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد هللا الحسيني األلكسي       (ْ)

 ىػ.ُُْٓ، ُ، دار الكتب العممية، بيركت، طَِّ/ْلمحقؽ: عمي عبد البارم عطية، ىػ(، إَُِ)ت: 
   ، تحقيؽ: ُْٕ/ْنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي،  (ٓ)

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓعبد الرزاؽ غالب الميدم، دار الكتب العممية، بيركت ، 
بف باديس )في مجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير(، عبد الحميد محمد بف باديس انظر: تفسير ا (ٔ)

، المحقؽ : عمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس الديف، دار الكتب ِٕ/ُىػ(، ُّٗٓالصنياجي )ت: 
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔ، ُالعممية، بيركت، لبناف، ط

، ُبيركت ، ط –، مؤسسة الرسالة  ِٖٖفؤاد عبد الباقي ، صالمعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ، محمد  (ٕ)
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ
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[  ]َأنْ بمعنى: إزالة النفار بيف الناس، مثؿ قكلو تعالى:  ْؾُح َخْرٌ ُيْصؾَِحو َبْقـَُفاَم ُصْؾًحو َوافصُّ

]َؾَلْصؾُِحوا ،  {9}احلجرات: ]َؾلَْصؾُِحوا َبْقـَُفاَم[، {219}النساء: ]َوإِْن ُتْصؾُِحوا َوَتتَُّؼوا[، {218}النساء:

 . {20}احلجرات: َبْغَ َأَخَوْيُؽْم[
حي هللًا تعالى اإلنسافى  ٍصبلى اًلحان يككف تارة بخمقو إٌياه  كا  ، كتارة بإزالة ما فيو مف فساد بعد صى

بلح كجكده، مْ ]: ، قاؿ تعالىكتارة يككف بالحكـ لو بالصَّ ]ُيْصؾِْح َفُؽْم ،  {1}حممد:[ َوَأْصَؾَح َبوََلُ

يَّتِي[، {72}األحزاب: َأْظاَمَفُؽْم[ ْػِسِديَن[ ]إِنَّ اهللَ َل ُيْصؾُِح َظَؿَل ادُ ، {23}األحقاف: ]َوَأْصؾِْح ِِل ِِم ُذرِّ

، أم: المفسد يضاٌد هللا في فعمو، فإٌنو يفسد كهللا تعالى يتحٌرل في جميع أفعالو  {82}يوىس:
بلى  ، فيك إذا ال ييٍصًمحي عممىو.الصَّ   حى

اًلحه : اسـ لٌنبٌي  ا[، قاؿ تعالى: كصى ًَ ؾِقـَو َمْرُجوًّ ـْ ـُ  .(ُ) {31}هود: ]َؿوُفوا َيو َصوفُِح َؿْد 
 :(2)القرآن الكريم عمى عشرة أوجو منيا  سياق  صالح فيوقد وردت لفظ اإل
 :الوجو األول: حسن اإليمان

]َجـَّوُت َظْدٍن كردت كممة اإلصبلح بمعنى اإليماف في آيات كثيرة منيا قكلو تعالى: 

وِِتِْم[  يَّ ]َوَأْكؽُِحوا ؾ قكلو تعالى: ، ككذل{15}الرعد:َيْدُخُؾوََنَو َوَمْن َصَؾَح ِمْن َآَبوئِِفْم َوَأْزَواِجِفْم َوُذرِّ

ْم َوإَِموئُِؽْم[  ـُ َغ ِمْن ِظَبوِد وحِلِ ]َوَأْدِخْؾـِي بَِرْْحَتَِك ِِم ، كأيضان قكلو تعالى:  {51}النور:اَلََيوَمى ِمـُْؽْم َوافصَّ

َغ[ وحِلِ  .(ّ)"أم المؤمنيف"   {29}النمل: ِظَبوِدَك افصَّ
 :الوجو الثاني: حسن المنزلة

َغ[: ىمنو قكلو تعال وحِلِ ُه ِِم اآلَِخَرةِ َدَِن افصَّ ْكقَو َوإِكَّ ، {250}البقرة: ]َوَفَؼِد اْصَطَػْقـَوُه ِِم افدُّ
: ، كمنو قكلو تعالى" "كالصالحيف يعني حسف المنزلة عند هللا تعالى، كالمقصكد بو إبراىيـ 

َغ[  .(ْ)مح منزلتكـ عند أبيكـ" ، يعني "تص {9}يوسف: ]َوَتُؽوُكوا ِمْن َبْعِدِه َؿْوًمو َصوحِلِ
 : الرفق:الوجو الثالث

]َوَؿوَل ُموَشى َِلَِخقِه َهوُروَن اْخُؾْػـِي ِِم َؿْوِمي َوَأْصؾِْح َوَل َتتَّبِْ  َشبِقَل كمنو قكلو تعالى: 

 ، كيصمح أمرىـ، وػػؽ بقكمػػاركف أف يرفػػػػو ىػػػأخي ى ػػػ، "أم كصى مكس{281}األعراف: اُدْػِسِديَن[
                                                 

ىػ(، َِٓالمفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني )ت:  (ُ)
 ىػ.ُُِْ، ُ، المحقؽ : صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ، بيركت، طَْٗ/ُ

، ِِٖ: قامكس القرآف أك إصبلح الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ، الحسيف بف محمد الدامغاني، صانظر (ِ)
 ـ.َُٖٗ، بيركت، ّالمحقؽ: عبد العزيز سيد األىؿ، دار العمـ لممبلييف، ط

 .ِِٖ،  ص الدامغاني انظر: قامكس القرآف، (ّ)
 .ِّٖ، ص المرجع السابؽ انظر: (ْ)
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 .(ُ)كيصمح نفسو، كال يتبع سبيؿ المفسديف" 
 ق:م  تسوية الخ   اإلصالح بمعنى :الوجو الرابع

ْت بِِه َؾَؾامَّ كمنو قكلو تعالى:  ًْ َْحًَْل َخِػقًػو َؾَؿرَّ َؾ وَهو َْحَ ]َوَجَعَل ِمـَْفو َزْوَجَفو فِقَْسُؽَن إَِفقَْفو َؾَؾامَّ َتَغشَّ

ُاَم  ًْ َدَظَوا اهللَ َرَّبَّ و[َأْثَؼَؾ ، سميمان في (ِ)، "أم النسؿ الصالح السكم"  {289}األعراف:  َفئِْن َآَتْقَتـَو َصوحِلً
 .(ّ)تماـ الخمؽ بدنان، كقكة كعقبلن 

 :اإلحسان اإلصالح بمعنى  :الوجو الخامس
ًُ َوَمو َتْوؾِقِؼي إِلَّ بِوهللِ كمنو قكلو تعالى:  ًُ َوإَِفْقِه  ]إِْن ُأِريُد إِلَّ اإِلْصََلَح َمو اْشتََطْع ْؾ َـّ َظَؾْقِه َتَو

 .(ْ)، اإلصبلح ىنا أف يعبدكا هللا كحده كأىٍف يفعمكا ما يفعؿ مىٍف يخاؼ هللا {88}هود: ُأكِقُى[
 :الطاعةاإلصالح بمعنى الوجو السادس: 

ـُْتْم ُمْمِمـَِغ[  ]َوَل ُتْػِسُدوا ِِم اَلَْرِض َبْعَد إِْصََلِحَفو َذفُِؽْم َخْرٌ َفُؽْم إِنْ كمنو قكلو تعالى:  ـُ

، كالمراد باإلصبلح في اآلية: أم ال يعممكا في األرض المعاصي بعد ما بٌيف هللا {83}األعراف:
 .(ٓ)تعالى طريؽ الحؽ كأمرىـ بالطاعة 

 : أداء األمانة:الوجو السابع
و اجِلَداُر َؾَؽوَن فُِغََلَمْغِ َيتِقَؿْغِ ِِم اَددِ : كمنو قكلو تعالى و ]َوَأمَّ وَن َأُبوُُهَ ـَ اَم َو ـٌْز ََلُ ـَ َتُه  وَن ََتْ ـَ يـَِي َو

و[  ، "كصبلح ىذا الرجؿ أف الناس كانكا يضعكف عنده الكدائع فيردىا إلييـ كما {81}الكهف:َصوحِلً
 .(ٔ)كضعكىا" 

 :: بر الوالدينوجو الثامنال
وَن فِْْلَوَّ كمنو قكلو تعالى:  ـَ ُه  َغ َؾنِكَّ

، "صالحيف أم {13}اإلرساء: ابَِغ َؽُػوًرا[]إِْن َتُؽوُكوا َصوحِلِ
 .(ٕ)صادقيف في نية البر بالكالديف" 

                                                 
 .ِٕٕ/ٕف، القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآ (ُ)
 .َُّ/ٓركح المعاني، األلكسي،  (ِ)
 .ُٕٔ/ّالبقاعي، انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر،  (ّ)
الكاحدم، النيسابكرم، انظر: الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي  (ْ)

ف داككدم، دار القمـ، الدار الشامية، دمشؽ، بيركت، ، تحقيؽ : صفكاف عدنآَّ/ُىػ(، ْٖٔ: الشافعي )ت
 ىػ.ُُْٓ، ُط

، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )ت:  (ٓ) ، دار ِّٓ/ُىػ(، ّّٕانظر: بحر العمـك
 : د. محمكد مطرجي.النشر: دار الفكر، بيركت، تحقيؽ

 .ُّ/ُٔانظر: ركح المعاني، لؤللكسي،  (ٔ)
 .ِْٔ/َُجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، انظر: ال (ٕ)
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 :األمر بالمعروف والنيي عن المنكرالوجو التاسع: 
وَن َربَُّك فِقُْفؾَِك افُؼَرى بُِظْؾٍم َوَأْهُؾَفو ُمْصؾُِحوَن[كمنو قكلو تعالى:  ـَ ، كمعنى {227}هود: ]َوَمو 

القرل بمجرد شرؾ أىميا إذا كانكا مصمحيف كيعامؿ بعضيـ بعضان بالصبلح اآلية: "أف هللا ال ييمؾ 
 .(ُ)كالسداد" 

 :الح اإلصالح بمعنى : الوجو العاشر
]َحتَّى إَِذا َجوَء كاستدؿ بقكلو تعالى:  ،الصبلح: بمعنى الحج ، كىذا ما ذكره الدامغاني

[َفَععِّ َأظْ *  َأَحَدُهُم اَدْوُت َؿوَل َربِّ اْرِجُعونِ  ًُ ـْ و ؾِقاَم َتَر  .(ِ)، أم أحج {200-99}ادًمنون: َؿُل َصوحِلً

 المطمب الثالث
 مفيوم التغيير

 :: التغيير لغةأوالً 
صبلح كمنفعة: الغيف كالياء كالراء أصبلف صحيحاف، يد"غير ، ؿ أحدىما عمى صبلح كا 

قاؿ : غرت أىمي ، ي، كىي الميرة بيا صبلح العياؿمى اختبلؼ شيئيف ، فاألكؿ الغيرةكاآلخر ع
أصمح شأنيـ كنفعػيـ كاألصؿ ، أم مرتيـ، كغارىـ هللا تعالى بالغيث يغيرىـ يغكرىـ، أم غيرة كغيارا
 .(ّ)، أم ىك سكاه كخبلفو" غيػر ذاؾ: ىذا الشيء اآلخر: قكلنػا

ـه غيرى دانؽ  "كغير يككف استثناء مثؿ قكلؾ: ىذا ًدٍرىى
: إال دانقان، كيككف اسمان، ، معناه(ْ)

، كىذا غىٍيريؾ" قكؿ: مررتي بغىٍيًرؾت
(ٓ). 

"كالغير أيضان االسـ مف قكلؾ غيرت الشيء فتغير .. كتغايرت األشياء، اختمفت، كالغيار 
 .(ٕ): حكلو كبدلو كأنو جعمو غير ما كاف" ير الشيء عف حالو: تحكؿ، كغيره، "كتغ(ٔ)البداؿ" 

                                                 
لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف، المعركؼ  (ُ)

، ُ، المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف، دار الكتب العممية، بيركت، طَٕٓ/ِ(، ُْٕبالخازف )ت: 
 ىػ.ُُْٓ

 .ِْٖاني، صقامكس القرآف، الدامغ (ِ)
 .َْْ/ْانظر: معجـ مقاييس المغة، أبك الحسيف أحمد بف فارس بف زكريا،  (ّ)
 .َِٔ/ُدانؽ تعني: سدس الدرىـ الشرعي، المعجـ الكسيط، إبراىيـ مصطفى،  (ْ)
 ، دار كمكتبة اليبلؿ.ْْْ/ْالعيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم،  (ٓ)
 .ٕٕٔ/ِالصحاح، الجكىرم،  (ٔ)
 .َْ/ٓب، ابف منظكر، لساف العر  (ٕ)
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يار( كىي كممة يكصؼ بيا كيقكؿ الرازم في الصحاح: "غير بمعنى سكل كالجمع )أغ
ف استثنيت بيا أعربتيا باإلعراب الذم يجب لبلسـ ، فإف كصفت بيا أتبعتيا ما قبمياكيستثنى ، كا 

كرة جسـ ، "كالتغيير عند ابف عاشكر: "تبديؿ شيء بما يضاده فقد يككف تبديؿ ص(ُ)الكاقع بعد إال" 
ككأنو مشتؽ مف ، ر الشيب أم صباغوكصفة كمنو تغيي ، كيككف تغيير حاؿكما يقاؿ: غىٌيرتي دارم
، فتغيير النعمة إبداليا بضدىا كىك النقمة كسكء الحاؿ، أم تبديؿ حالة حسنة الغير كىك المخالؼ

 .(ِ)بحالة سيئة" 
   كيتضح مف ىذا العرض المغكم أف التغيير يعني التحكؿ كالتبدؿ مف حاؿ إلى حاؿ سمبان 

 .يا مف خبلؿ السياؽ الذم تأتي فيوكجيتأك إيجابان أم أنيا كممة محايدة تتحدد 

 : : التغيير اصطالحاً ثانياً 

تعددت التعريفات التي تناكلت مفيكـ التغيير عمى حسب الزاكية التي ينظر إلييا الباحث، 
كالميداف الذم يستخدـ فيو ىذا المفيـك فتناكلو في ميداف التربية يختمؼ عنو في عمـ النفس كيختمؼ 

عد ذكر ع كلكف تبقى قكاسـ مشتركة بيف ىذه التعريفات سيتـ استخبلصيا بعنو في عمـ االجتما
 :مجمكعة مف التعريفات منيا

 :تعريف التغيير في عمم االجتماع -1

 .(ّ)ظاىرة طبيعية تخضع ليا جميع مظاىر الككف كشئكف الحياة  -أ

بناء أك الكظيفة كؿ تحكؿ يحدث في النظـ كاألنساؽ كاألجيزة االجتماعية، سكاء كاف ذلؾ ال -ب
 .(ْ)خبلؿ فترة زمنية محددة 

أكضاع جديدة تطرأ عمى البناء االجتماعي كالنظـ كالعادات، كأدكات المجتمع المنتجة لتشريع  -ج
شريع ما في بناء فرعي معيف أك المنتجة لتإأك قاعدة جديدة لضبط السمكؾ، أك كنتائج لتغير 

                                                 
انظر: مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد هللا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم              (ُ)

، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، صيدا، ِِّ/ُىػ(، ٔٔٔ)ت: 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ٓط

، ْٓ/َُىػ(، ُّّٗمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي )ت: التحرير كالتنكير، مح (ِ)
 ـ.ُْٖٗالدار التكنسية لمنشر، تكنس، 

، دار ُِ-َُانظر: التغير االجتماعي، دراسة تحميمية مف منظكر التربية اإلسبلمية، سيؼ اإلسبلـ مطر، ص (ّ)
 ـ.ُٖٔٗالكفاء، القاىرة، 

، دار المسير لمنشر ِِٖاالجتماعية كالنفسية كالفمسفية، د. محمد حسف العمايرة، صأصكؿ التربية التاريخية ك  (ْ)
 ىػ.َُِْ-ـُٗٗٗكالتكزيع كالطباعة، عماف، 
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ير إما في بناء فرعي معيف أك جانب مف جكانب ، أك كنتائج لتغأك قاعدة جديدة لضبط السمكؾ
 .(ُ) ك البيئة الطبيعية أك االجتماعيةالكجكد االجتماعي أ

يشير إلى نمط مف العبلقات االجتماعية في كضع اجتماعي معيف يظير عميو التغير  ىك ما -د
خبلؿ فترة محددة مف الزمف، ثـ يعدد أشكاؿ التغير االجتماعي بأنيا ثبلث في القيـ 

 .(ِ)في مراكز األشخاص -في النظاـ االجتماعي –االجتماعية 

 :تغيير في اإلسالمتعريف ال -2

ليكـ آراء بعض المفكريف اإلسبلمييف  كىذا الذم يفيد في البحث كالذم يتعمؽ بالسكرة، كا 
 حكؿ مفيـك التغيير في اإلسبلـ عمى شكؿ نقاط منيا:

حبلؿ أفكار اإلسبلـ كمبادئو كتشريعاتو نقض أساس المجتمع الجاىمي التشريعية كالفك -أ رية كا 
مكانيا، كيعني كذلؾ تعبيد الناس   في كافة شؤكنيـ الخاصة كالعامة، كأف يككف كالء المجتمع 

ي كليس ترقيعان لؤلكضاع شعبان كحاكمان   رب العالميف، كأف ىذا التغيير ىك تغيير جذرم كم
 .(ّ) الجاىمية

ريؽ التخطيط مف أجؿ تغيير الكضع الراىف كأنو أحد العمميات عممية مقصكدة تحدث عف ط -ب
االجتماعية التي تحكؿ البناء االجتماعي لممجتمع في أكجو الحياة كاتجاىات كسمكؾ أفراده، كأف 

كقد تمتد تمؾ المكاجية  ،التغيير االجتماعي المخطط يشمؿ عممية مكاجية مع النظـ السائدة
 .(ْ) ـ كاالتجاىات كالمعرفة كالمياراتقيلتشمؿ مجاالت متعددة تتعمؽ بال

الكسيمة إلقامة أمر هللا كتنفيذ حاكميتو كىك كاجب شرعي ألف إقامة حكـ هللا ال تتـ إال  -ج
بالتغيير، كما ال يتـ الكاجب إال بو فيك كاجب، كيرل كذلؾ أف التغيير منيج يتبع كطريقة تسمؾ، 

ار الكقت كالجيد كالماؿ، ككؿ ما يدخؿ في كبرنامج لمعمؿ الدؤكب المتكاصؿ، كخطة الستثم
 .(ٓ)دائرة الطاقة كالكسع، كتكجيو كؿ ذلؾ لخدمة الدعكة كالنيكض بيا" 

                                                 
 ـ.ُٕٕٗ، مكتبة االنجمك المصرية، القاىرة، ُٖٖدراسة المجتمع، مصطفى الخشاب، ص (ُ)
 ـ.ُٕٗٗ، الييئة المصرية، ُْٓقامكس عمـ االجتماع، محمد محمد عمي، ص (ِ)
، ِ، دار المعرفة الجامعية، طِّ-ِِانظر: التغير االجتماعي كالتخطيط، محمد عاطؼ غيث، ص (ّ)

 ـ.ُِٖٗاإلسكندرية، 
 ـ.ُٖٗٗ، مؤسسة الرسالة، ِٖالشباب كالتغيير، فتحي يكف، ص (ْ)
اىرة، ، جامعة األزىر، القّّقضية التغيير، دراسة الدكافع كالمنيج كالمضمكف، أحمد محمد مفمح، ص (ٓ)

 ـ.ُْٗٗ
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     نحراؼ عف يعرؼ الباحث نافذ الجعب التغيير اإلسبلمي أنو "نقؿ المجتمع مف حالة اال -د
دكف سكاه مف األنظمة عة إلى حالة االلتزاـ بو عقيدة كعبادة كشري -كىك اإلسبلـ –منيج هللا 
، كيأتي ذلؾ عبر التخطيط كالجيد المستبصر، كال يكتمؿ ىذا التغيير إال أف يككف الجاىمية

 .(ُ)الديف كمو   فتخضع البشرية كميا لو" 

عممية منظمة يخطط لو الدعاة كالمصمحكف كيضعكف ليا أسس كقكاعد ) التعريف المختار والشامل:
أجؿ نقؿ المجتمع مف الفساد كاالنحراؼ إلى مجتمع صالح ممتـز كيستخدمكف كافة الكسائؿ مف 

 .(الظركؼ كالمتغيرات التي يمر بيا المجتمعببعقيدة هللا كعبادتو مع أخذ االعتبار 

 :السياق القرآني  التغيير في -3
يًٌة كقد كرد مفيـك )التٍغيير( في القرآف الكريـ في أربعة مكاضع، مكزَّعة عمى أربع سكر مدن

 :زكؿ باالشتقاقات التاليةالن
 في سكرة النسا )  .ُُٗء اآلية )ييغىيًٌريفَّ

  ( في سكرة الرعد اآلية )يي  .ُُغىيًٌري

 رت في سكرتىيف كا( تكرَّ  .ُُ، كالثانية في الرعد اآلية ّٓ: األكلى في األنفاؿ اآلية )ييغىيًٌري

  ُٓغىيٍَّر( في سكرة محمد اآلية )يىتى. 

     جاء السياؽ بمعاني ريـ، د لفظ التغيير في القرآف الكالتدبر العميؽ لكؿ مكار  كعند
 متعددة منيا: 

نَّ َخْؾَق اهللِ[قاؿ تعالى:  تغيير خمق هللا: -ُ ُ ُْم َؾَؾُقَغرِّ ، مف العمماء فسر معنى {229}النساء: ]َوآَلَُمَرَنَّ
 التغيير في اآلية:

ْؾِق اهللِ َذفَِك ]ؾِْطَرَة اهللِ افَّ : مع قكلو تعالىمصداقا  :تغيير دين هللا  . أ تِي َؾَطَر افـَّوَس َظَؾقَْفو َل َتْبِديَل خِلَ

يُن افَؼقُِّم[  وم:افدِّ  .(ِ)  {50}الرُّ
 كتغيير ديف هللا لو كجياف:  

 .فطرة هللا التي فطر الناس عمييا تغييػر ديف هللا معناه الكفر، فمف كفر فقد غيَّر الوجو األول:
                                                 

منيج التغيير اإلسبلمي دراسة تطبيقية لمنيج التغيير اإلسبلمي في عيد عمر بف عبد العزيز، نافذ سميماف  (ُ)
-ىػُِْٕ، تقديـ د. حمداف عبد هللا الصكفي، الجامعة اإلسبلمية، غزة، قسـ أصكؿ التربية، ُٖالجعب، ص

 ـ.ََِٔ
 .ُِٖ/ِجامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم،  (ِ)
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 .(ُ)يير ديف هللا ىك تبديؿ الحبلؿ حرامان كالحراـ حبلالن أف المراد مف تغٍ  الوجو الثاني:
يَّة لمخمق: . ب كالنمص كالتفمج ( ِ)  أم تغيير الخمقة الظاىرة بالكشـ، كالكشر تغ يير الصفات الحس ِّ

 .(ّ)لمحسف، كنحك ذلؾ 
ا كِْعَؿًي َأْكَعؿَ : قاؿ تعالى :غيير نعمة هللات -ِ ً وا َمو بَِلْكُػِسِفْم ]َذفَِك بَِلنَّ اهللَ ََلْ َيُك ُمَغرِّ ُ َفو َظَذ َؿْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ

كظاىرة النعمة: أنو يراد بيا ما يككف فيو العباد مف سعة  ،{35}األىفال: َوَأنَّ اهللَ َشِؿقٌ  َظؾِقٌم[
الحاؿ كالرفاىية كالعزة كالتمكيف كالخصب، كسبب ذىاب ىذه النعـ كتغيُّرىا راجع إلى: "أنيـ 

ف"قابمكا النعـ بال ـ استحقكا تبديؿ النعـ بالنقـ، كالمنيج بالًمحى  (ْ)كفر كالفسكؽ كالعصياف، فبل جرى
إذا أنعـ عمى قكـ نعمة فإنو بمطفو كرحمتو ال يبدأ بتغيرىا  كيزيد ابف عطية بقكلو: أف هللا 

كتكديرىا حتى يجيء ذلؾ منيـ بأف يغيركا حاليـ التي تراد كتحسف منيـ، فإذا فعمكا ذلؾ 
بالتكسب لممعاصي أك الكفر الذم يكجب عقابيـ غير هللا نعمتو عمييـ بنقمتو منيـ،  كتمبسكا

، فغير هللا تمؾ كفركا ما كاف يجب أف يككنكا عميوف كمثاؿ ىذا نعمة هللا عمى قريش بمحمد 
 .(ٓ)النعمة بأف نقميا إلى غيرىـ مف األنصار كأحؿ بيـ عقكبتو

وا َمو بَِلْكُػِسِفْم[]إِ قاؿ تعالى:  :تغيير ما بأنفس القوم -ّ ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ   {22}الرعد: نَّ اهللَ َل ُيَغرِّ
، التي كاف اؿ كاألخبلؽيراد بو تغيير ما بيا مف األعماؿ كاألحك  -القـك –فتٍغيير ما باألنفيس 

 –تعالى  –، كاتصفكا بعد ذلؾ بما ينافييا بكفراف نعـ هللا ييا العباد كقت مبلبستيـ بالنعمةعم
ىماؿ أكامره كنكاىيوكغم  .ط إحساًنو كا 

كفسر ابف تيمية التغيير في ىذه اآلية بقكلو: "إف يغيركا اإليماف الذم في قمكبيـ بضده مف 
الريب كالشؾ كالبغض، كيعزمكا عمى ترؾ فعؿ ما أمر هللا بو كرسكلو، فيستحقكف العذاب ىنا عمى 

لؾ ما في النفس مما يناقض محبة هللا، كالتككؿ عميو، ترؾ المأمكر، كىنا عمى فعؿ المحظكر، ككذ
 ب عنيا، ػػػة، فإذا خػبل القمػػػػا كاجبػػػكر كميػػػذه األمػػػػو؛ ألف ىػػػو، يعاقب عميػػو، كالشكر لػػكاإلخبلص ل

                                                 
مفاتيح الغيب، أبك عبد هللا محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر الديف الرازم  (ُ)

 ىػ.. َُِْ، ّ، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طِِّ/ُُىػ(، َٔٔخطيب الرم )ت : 
 . ِْٖ /ٓالمرأة التي تحدد أسنانيا كترقؽ أطرافيا ، لساف العرب ، ابف منظكر ،  (ّ)

ىػ( ُّٕٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا السعدم )ت:  (ّ)
 ـ.َََِ-ىػَُِْ، ُ، المحقؽ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، طَِّ/ُ

ىػ(، َٖٓنيسابكرم )ت: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف بف حسيف القمي ال (ْ)
 ىػ.ُُْٔ، ُ، المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، طَُْ/ّ

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف عطية  (ٓ)
في محمد، دار الكتب العممية، ، المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشآُْ/ِىػ(، ِْٓاألندلسي المحاربي )ت: 

 ىػ.ُِِْ، ُبيركت، ط
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 .(ُ)كاتصػؼ بأضدادىا، استحؽ العذاب عمى ترؾ ىذه الكاجبات" 
 :التغيير في القرآف جاء عمى نكعيفك 

 : التغيير المذموم:أوالً 
 كىك تغيير سنف هللا، كالتحرؾ بخبلؼ إرادة هللا كمشيئتو. 

 ثانيًا: التغيير المحمود:
 كىك تغيير الكاقع المنحرؼ عف إرادة هللا كمشيئتو. 

 المطمب الرابع
 الفرق بين اإلصالح والتغيير 

كأىدافػو، يتػكارد  مف خبلؿ ما سبؽ ذكره مف تعريفات اإلصبلح كالتغييػر، كأسػاليبو كمجاالتػو
     إلػػػى الػػػذىف نقطػػػة ميمػػػة كىػػػي، ىػػػؿ يكجػػػد فػػػرؽ بػػػيف اإلصػػػبلح كالتغييػػػر  أـ ىمػػػا كممتػػػاف مترادفتػػػاف 

 أم بمعنى كاحد  كتجيب الباحثة عمى ىذا السؤاؿ بعدة نقاط منيا:

مف خبلؿ كاقػع األمػة فػي العصػر النبػكم كعصػر الصػحابة كالتػابعيف إلػى العصػر الحاضػر 
 اإلصبلح كالتغيير منيا: يمكف أف يفرؽ بيف

إف المجتمع يحتاج إلى اإلصبلح كالتغيير معان فبل يستغني عف أحدىما أك إما أف يككف بحاجة  -ُ
إلػػى إصػػبلح كتغييػػر كىنػػاؾ فػػرؽ بينيمػػا، كالضػػابط فػػي التمييػػز بينيمػػا ىػػك المشػػكمة المكجػػكدة 

يحتػاج إال إلػى إصػبلح  كأثرىا عمى المجتمع، فالبيت القديـ الذم تككف أساساتو متينػة كقكيػة ال
عادة فرش أرضيتو بالببلط كما شاكؿ ذلؾ مف أنكاع  كترميـ كالدىاف، كصيانة لمكاسير المياه، كا 
الترميـ كاإلصبلح، أما إذا كانت أساساتو خربة فالتغيير ىك الػبلـز ىنػا فينكػر عمػى شػخص أف 

مػاؿ كالجيػد، فػالمطمكب يقكـ بعمميات الترميـ كاإلصبلح في ىذا المنزؿ ألنو مضػيعة لمكقػت كال
زالػػة  ىػػك اليػػدـ كالبنػػاء، كبمعنػػى آخػػر المطمػػكب ىػػك التغييػػر، فالرسػػكؿ  عمػػؿ عمػػى تغييػػر كا 

الكاقع في المدينة المنكرة مف فساد في المجتمع ثـ أنزؿ األحكاـ عمى الكاقع بعػد أف أقػاـ الدكلػة 
 (ِ). ثـ انطمؽ الخمفاء بعده عمى أساس صحيح

                                                 
، َُٗ/ُْىػ(، ِٖٕمجمكع الفتاكل، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني )ت:  (ُ)

المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة النبكية، 
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔة، المممكة العربية السعكدي

 . ـَََِ -ق ُُِْ، ، دار القمـ، دمشؽُط، ُٕٖ -ُّٖ: تجديد الكعي، أ.د. عبد الكريـ بكار، ص ( انظرِ)
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كيكجد سكء في التطبيؽ ىنا أك ىناؾ، أما  ،إذا كاف إسبلميان  اإلصبلح يككف في المجتمع -ِ
 .التغيير فيك إيجاد مجتمع إسبلمي 

 اإلصبلح يككف في المجتمع إذا كاف إسبلميان كيكجد سكء في التطبيؽ ىنا أك ىناؾ، أما -ّ
 .التغيير فيك إيجاد مجتمع إسبلمي

 ككف األساس غير صحيح.اإلصبلح ىك عندما يككف األساس صحيحان أما التغيير عندما ي -ْ
                         يػػػػػتـ برضػػػػا كتكافػػػػػؽ كػػػػؿ األطػػػػػراؼ السياسػػػػة، بمػػػػػا فيػػػػو النظػػػػػاـ، عمػػػػى بنػػػػػاء نظػػػػػاـ  إلصــــالح:ا -ٓ

يحفظ لمكؿ مكقعو كمصالحو، فبل يحتاج إلى مقاكمة، فاإلصبلح أمر ترغبو الفطرة كتميؿ إليو، 
فبل عجػب فاإلصػبلح دعػكة األنبيػاء كتكره الفساد المخالؼ لمفطرة، كيككف عمى أساس صحيح، 

ًُ َوإَِفْقـِه كالرسؿ قػاؿ تعػالى :  ْؾـ َـّ ًُ َوَمـو َتـْوؾِقِؼي إِلَّ بِـوهللِ َظَؾْقـِه َتَو ]إِْن ُأِريُد إِلَّ اإِلْصََلَح َمـو اْشـَتَطْع

يحتػاج إلػى مقاكمػة، كبػذؿ الجيػد كالمشػقة، ألف التغييػر يكػكف فػي  التغييـر: و {88}هود:ُأكِقُى[ 
ــو تػػادت عميػػو الفطػػرة، كىػػذه المشػػكمة التػػي كانػػت يعػػاني منيػػا الكفػػار، قػػاؿ تعػػالى : أمػػر اع ]إِكَّ

و َظَذ َآَثوِرِهْم ُمْؼَتُدوَن[ ٍي َوإِكَّ خررف: َوَجْدَكو َآَبوَءَكو َظَذ ُأمَّ كيتحػدث الػدكتكر عبػد الكػريـ بكػار ،   {15}الزُّ
تغييػر ال ألنيػـ يرفضػكف مدلكالتػو أك عف ىذه المقاكمة في كتابو بقكلو "قػاكـ كثيػر مػف النػاس ال

نتائجو، كلكف ألنيـ حممكا عميو حمبل، كأكرىكا قسران عمى االستجابة لو، فالنػاس غيػر مسػتعديف 
 .(ُ)لتغيير أنفسيـ كتغيير مألكفاتيـ كعاداتيـ، إال إذا شعركا بحاجة ماسة إلى التغيير" 

، لكػػػف هللا مػػػف حػػػا هللا تعػػػالى يغيػػػر مػػػا شػػػاء بقدرتػػػو، نحػػػف مؤمنػػػكف بػػػأف -ٔ      جعػػػؿ  ؿو إلػػػى حػػػاؿو
أف نعممو؛ كليذا  سننان في المدافعة، كاإلصبلح ؛ يتـ بمكجبيا إحداث التغيير الذم أمرنا هللا 

وا َمو بَِلْكُػِسِفْم[ : قاؿ هللا  ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ  . {22}الرعد:]إِنَّ اهللَ َل ُيَغرِّ

   مييػػػا فػػػي القػػػرآف الكػػػريـ اثنػػػيف كأربعػػػيف مػػػرة، بينمػػػا كردت كردت لفظػػػة اإلصػػػبلح أك مػػػا يػػػدؿ ع -ٕ
 لفظة التغيير في أربعة مكاضع كما بينا في اآليات القرآنية.

 :ترى الباحثةومن خالل تتبع ىذه المواضيع 

أف اسػتخداـ القػػرآف لمفػػردة التغييػػر لػـ تػػرتبط بػػالتحكؿ مػػف السػػيء إلػى الحسػػف؛ بػػؿ قػػد يكػػكف     
يكػػكف مػف الحسػػف إلػى السػػيء، كذلػؾ كثيػػران مػا يتبػػع اإلنسػاف خطػػكات الشػػيطاف العكػس، فػػالتغيير قػد 

 .أما اإلصبلح فيككف مف السيء إلى الحسف، كاليكل بعيدان عف منيج هللا

                                                 
  .ُٕٖ-ُّٖعبد الكريـ بكار، ص. انظر: تجديد الكعي، د (ُ)
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 المبحث الثاني
 مجاالت اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم

 مطالب: ثبلثةكيشتمؿ عمى 
 .ر: التدرج في اإلصالح والتغييالمطمب األول
 .: أىداف اإلصالح والتغييرنيالمطمب الثا

 .: مجاالت اإلصالح والتغييرالمطمب الثالث
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 لالمطمب األو
 التدرج في اإلصالح والتغيير

 
ٌنة مف سنف هللا  ية التي ال تبديؿ ليا كال تحكيؿ  ، كقانكف مف القكانيف الككنالتدٌرج سي

ُؽُم اهللُ افَِّذي كالعالـ بسماكاتو كأراضيو يك سنة مف سنف الخمؽ اإلليي لمككف لسنة هللا ،  ف ]إِنَّ َربَّ

وٍم[ اَمَواِت َواَلَْرَض ِِم ِشتَِّي َأيَّ ، كبعد سنة في خمقو لئلنساف األكؿ آدـ . ك  {38}األعراف: َخَؾَق افسَّ
اهللِ  ]إِنَّ َمثََل ِظقَسى ِظـَْد الماء فالطيف فالحمأ المسنكف فالصمصاؿ( مع )التراب  األربعةالمراحؿ 

ْن َؾقَُؽوُن[ ـُ َؿَثِل َآَدَم َخَؾَؼُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َؿوَل َفُه   {39}آل عمران: ـَ
(ُ). 

 كلكي تتضح الصكر الحقيقية أردت أف أقؼ مع نماذج مف المجتمعات اإلسبلمية: 

 :اإلصالح والتغيير في عصر النبوة : التدرج فيأوالً 
في المرحمة المكية التي استغرقت ثبلثة عشر  التدرج في الشريعة اإلسبلمية سنة، قد بدأ

تغيير النفس اإلنسانية كي تصبح قادرة عمى تغيير الكاقع كفؽ ببدأت بالدرجة األكلى  -عامان 
وا َمو بَِلْكُػِسِفْم[المنظكمة القيمية اإليمانية  ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ ، ككذلؾ كاف {22}الرعد: ]إِنَّ اهللَ َل ُيَغرِّ

 .المدنية التي استغرقت عشر سنكات لحاؿ "التدرج" في المرحمةا

، أم بعد ستة عشر عامان مف بدء الكحي، يث طٌبؽ في السنة الثالثة لميجرةفنظاـ المكار 
كالنظاـ اإلسبلمي لؤلسرة مف الزكاج كالطبلؽ كالنفقة كسائر أحكاميا اكتمؿ تشريعو كتطبيقو في 

تدرج تشريعيا ريف عامان مف بدء الكحي، كالقكانيف الجنائية السنة السابعة لميجرة، أم عبر عش
، حتى اكتممت في السنة الثامنة لميجرة، أم عبر كاحد كعشريف عامان مف عمر كتطبيقيا مادة مادة

الكحي الخاتـ، كتدرجت أحكاـ الخمر مف الذـ ليا كالتحذير منيا إلى التحريـ القاطع كالنيائي ليا 
 .(ِ). رة في السنة الثامنة لميج

بما فييا الكثير مف أركاف  –بؿ إف ىذا التدرج قد كاف سنة أيضان مف الشعائر كالعبادات 
كليس فقط في أحكاـ الكاقع كالمعامبلت، فالصبلة بصكرتيا التامة كالحالية اكتممت  -اإلسبلـ

                                                 
مارس،  -، ينايرَُ، العددّٕمجمة حراء: عنكاف: سنة التدرج في اإلصبلح، أ. د. محمد عمارة، ص (ُ)

 ـ.ََِٖسطنبكؿ، تركيا، ا
، بيركت، ِٓ-ُٓانظر: القانكف اإلسبلمي، ألبي األعمى المكدكدم، ترجمة: محمد عاصـ الحداد، ص (ِ)

 ـ.ُٕٓٗ
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ثة، كالصـك فريضتيا ليمة اإلسراء كالمعراج في السنة الثانية قبؿ اليجرة، الحادية عشرة مف البع
 . الحراـفرض بالمدينة ككذلؾ الزكاة كالحج إلى بيت هللا

 ًا: التدرج في اإلصالح والتغيير في عصر التابعين:نيثا
يجابية  كلقد سار التابعكف عمى نفس الدرب، كلكف عمينا أف ندرؾ أف ىناؾ  تغيرات سمبية كا 

يث الببلد المفتكحة كثقافات الشعكب بعد عصر النبكة كالخمفاء الراشديف، كالتي جاءت مف كافد مكار 
كىذه التغيرات التي ،  التي دخمت في إطار الرعية كاألمة بأسرع مما غيرت نفكسيا قيـ اإلسبلـ

أصابت قيـ كنظـ الشكرل كالعدؿ االجتماعي أكثر مف سكاىا كقبؿ سكاىا لـ تحدث فجأة كال طفرة، 
نما حكمتيا سنة التدرج في االتجاه نحك الجكر ككذ لؾ الحاؿ مع التغيرات التي جسدتيا حقبة كا 
كالتي أحٌمت العدؿ محؿ الجكر، كالصبلح  الراشد الخامس كالمجدد األكؿ عمر بف عبد العزيز 

، فجأة كال طفرة، كردت المظالـ إلى أصحابيا، ىذه التغيرات العادلة كالصالحة لـ تتـ محؿ الفساد
نما تدرجت عند ، فأمراًء بني أمية كصكالن إلى كؿ الذيف اغتصبكا ما وما بدأىا الخميفة بنفسو، فزكجً كا 

 .(ُ)ليس ليـ مف ماؿ األمة كبيت ماؿ المسمميف كالظمـ كالفساد. 

 المطمب الثاني
 أىداف اإلصالح والتغيير

 

، كىك سنة مف سنف كتغيير في كاقع الناس إف الحياة ال يمكف أف تستمر مف دكف إصبلح
عمى الفرد بينو كبيف نفسو، إذ ال بد لممرء مف أف يتعيد نفسو  أمر يفرض نفسوك هللا في الككف، 

باإلصبلح في جكانب مختمفة، عقمية كنفسية كجسمية كغيرىا، كاإلصبلح أيضان يفرض نفسو عمى 
العبلقات البشرية بدءان مف األسرة كالعائمة كمركران بالقبيمة كالمجتمع كانتياء بالعبلقات الدكلية، 

 :غيير متعددة نذكر منياصبلح كالتفأىداؼ اإل
 : أىداف اإلصالح: أوالً 
إف ىدؼ اإلصبلح بالدرجة األكلى ىك إرضاء هللا تعالى كىك مف أفضؿ األعماؿ كالتي تفكؽ  -ُ

]إِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَؿٍي َأْو في فضميا كقيمتيا كثير مف األعماؿ العبادية، كالصـك كالحج كغيرىا، 

اليدؼ الذم ، كيكضح السعدم في تفسيره ذلؾ  {228}النساء: افـَّوِس[ َمْعُروٍف َأْو إِْصََلٍح َبْغَ 
 .(ِ)بقكلو: "كفي ىذا )اإلصبلح( تقرب إليو بسائر أفعاؿ الخير"  جاء مف أجمو شعيب 

                                                 
 ، تحقيؽ: سمير جابر، دار الفكر، بيركت.ِ، طِْٗ/ٗاألغاني، أبك فرج األصفياني،  (ُ)
 .ّٕٖتيسير الكريـ الرحمف ، السعدم ،  ص  (ِ)
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، كعدـ االستيانة بأم عمؿ فيو صبلح و ينبغي التسابؽ فيإف عمؿ اإلصبلح عمؿ رباني  -ِ
صبلح، كاالىتماـ ب يقكؿ اإلماـ  ، كيزيد كال ينقص.ؿ باؽ ال يضيع أجرهازه، ألنو عمنجإكا 

محمد رشيد رضا في تفسيره: "كىك الفكز كالفبلح في إصابة اإلصبلح ككؿ عمؿ صالح 
إِلَّ افَِّذيَن َتوُبوا َوَأْصَؾُحوا َواْظتََصُؿوا بِوهللِ َوَأْخَؾُصوا ]، ككذلؾ في قكلو تعالى: (ُ)كسعي حسف 

، دلت اآلية عمى  {283}النساء:[ َمَ  اُدْمِمـَِغ َوَشْوَف ُيْمِت اهللُ اُدْمِمـَِغ َأْجًرا َظظِقاًم  ِديـَُفْم هللِ َؾُلوَفئَِك 
أف مف آمف، كأصمح حالو، كاعتصـ بحبؿ هللا، كأخمص دينو  ، نصره هللا تعالى في الدنيا، 

 .(ِ)كأحسف عاقبتو، كأعد لو األجر العظيـ في اآلخرة 

يف اإلسبلمي، كقيمو السامية في رقي المجتمع كدعكة الناس إلى األخذ العناية بمبادئ الد -ّ
 . ـ الشامؿ عقيدة كمنياجان كسمككان بنظاـ اإلسبل

دارة الخبلفاتدة كاالقتصاد كاالجتماع كالتصنيعتقديـ نماذج حضارية ناجحة في القيا -ْ  .، كا 

كمكافحة الفساد، ، كتنمية الحس الكطني، ش الحرية كتشجيع التفكير المستقؿكتكسيع ىام -ٓ
كيكضح ىذا اليدؼ الزحيمي في  القضاء، كاحتراـ شعائر اإلسبلـ،  كرفع الظمـ، كاستقبلؿ

تفسيره بقكلو: "ييدؼ شعيب إلى إصبلح الحياة االجتماعية بإقامة القسط كالعدؿ في المكازيف 
 .(ّ)"  كالمكاييؿ، كالحافظ عمى الحقكؽ، كترؾ اإلفساد في األرض

نجازات السمؼ، كعدـ الكقكؼ مكقؼ ردة الفعؿ، بؿ المبادرة باتجاه القضايا عدـ االنشغاؿ بإ -ٔ
الكبرل كاتجاه التغيرات التي تفتؾ بالمجتمع، مثؿ قمة إنكار المنكر كاألمر بالمعركؼ، 
كانتشار التحايؿ كالرشكة كالكذب، كاتساع الفجكة بيف األغنياء كالفقراء، كتعثر اإلصبلح 

ألسرة، كتدىكر التعميـ، تراجع االىتماـ بالمغة العربية، ارتفاع نسبة السياسي الشامؿ، كتفكؾ ا
 .المسمميف في الغربالعداء لئلسبلـ ك 

إصبلح المجتمع كتقكية أكاصره، كحمايتو مف التمؼ كالتصدع كحفظو مف االنحراؼ  -ٕ
 .ذلؾ كاجبات ال يجكز التخمي عنيا كاالنحبلؿ، ككقايتو مف السمـك الفكرية كاألخبلقية، كؿ

كيكضح ىذا اليدؼ سيد قطب بقكلو: "اإلصبلح العاـ لمحياة كالمجتمع الذم يعكد صبلحو 
(ْ)بالخير عمى كؿ فرد، ككؿ جماعة فيو" 

 

                                                 
محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف منبل عمي خميفة ر، تفسير المنا( ُ)

 ـ.َُٗٗ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، َُِ/ ُِىػ(،  ُّْٓالقممكني الحسيني )ت: 

 .ِْْ/ٓانظر: التحرير كالتنكير، محمد طاىر عاشكر، ( ِ)
 ىػ.ُِّْ، دمشؽ، ُ، دار الفكر، طَُْٔ/ِالتفسير الكسيط، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، ( ّ)
 .ُُِٗ/ْفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ْ)
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مشاركة المجتمع في اإلصبلح الدعكم كالتربكم كالثقافي كالتعميمي كاالجتماعي مع المؤسسات  -ٖ
 الحككمية كاألىمية.

 العامؿ، اإليجابي، المؤىؿ لخدمة الشعب، كالكطف. االىتماـ بإعداد الجيؿ الصالح المصمح، -ٗ

 .كؿ الناجحة لممشكبلت المجتمعيةالعمؿ عمى إيجاد الحم -َُ

 .، كالعمؿ عمى تمكيف الخير فيوتعزيز حب الكطف، كالذكد عف حياضو، كالتفاني في خدمتو -ُُ

جتمع إبداء النصح كالمشكرة كتقديـ البرامج كالمناىج لمجيات المختصة في كافة مجاالت الم -ُِ
 .ميكشؤكنو، فيما يعكد بالخير عمى الصالح العاـ كفقان لمتشريع اإلسبل

 كتعزيز ركح االنتماء لؤلمة اإلسبلمية كالعربية. ،االىتماـ بقضايا العالـ اإلسبلمي -ُّ

 .كمنع الظمـ كالبغي ،كصيانة الحقكؽ ،تفعيؿ مؤسسات المجتمع المدني -ُْ

، يركز عمى لما يقكلو اآلخريف، يفاكض إنتاج مكاطف مرف منفتح ذىنيان يحاكؿ أف يستمع -ُٓ
 .، كيتغاضى عف المخمفات الشرعية الطفيفة، يكازف بيف المصالح كالمفاسدالكميات

 ثانيًا: أىداف التغيير:
، لكف ىناؾ أىداؼ كسيطة ال بد ا كىك ىدؼ ساـو لمتغيير اإلسبلميأف تككف كممة هللا ىي العمي -ُ

كمف  ،ىداؼ الكسيطة تختمؼ مف مجتمع آلخرمف تحقيقيا لمكصكؿ إلى ىذا اليدؼ ، كاأل
تخذ مف إصبلح الفرد ىدفان حركة ألخرل، كترتبط كذلؾ بشركط المكاف كالزماف، فبعض القكل ت

، كبعضيا يتخذ مف مقاكمة االحتبلؿ ىدفان، كبعضيا اآلخر يتخذ مف إصبلح السمطة كسيطان 
قيقو الكسيط كالعمؿ عمى تح السياسية ىدفان لو، لكف مف الميـ بمكاف حسف اختيار اليدؼ

، كالتعاضد بيف الطرؽ كالمناىج اإلسبلمية، كعدـ تضاربيا عمى باألدكات كالمناىج المناسبة
 .(ُ)قاعدة "األبكاب المتفرقة" كصكالن إلى ىدؼ كاحد 

ر لمبشر كعبكدية اإلنساف إزالة األنظمة كالحككمات التي تقكـ عمى أساس حاكمية البش -ِ
في اختيار العقيدة التي يريدكنيا بمحض  -بالفعؿ –ألفراد بعد ذلؾ أحراران ، ثـ يطمؽ الئلنساف

ف اختيارىـ بعد رفع الضغط السياسي عنيـ، إف النظاـ الذم يحكـ البشر في األرض يجب أ
في ظؿ  –، كذلؾ بتمقي الشرائع منو كحده، ثـ ليعتنؽ كؿ فردتككف قاعدتو العبكدية   كحده

 .(ِ)مف عقيدة  ما يعتنقو -النظاـ العاـ

 
                                                 

 ـ.ََِٓ، المركز الثقافي العربي، بيركت، َُانظر: في نظريات التغيير، منير شفيؽ، ص (ُ)
 .ُّْٓ/ّانظر: في ظبلؿ القرآف،  سيد قطب ،  (ِ)
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 المطمب الثالث
 مجاالت اإلصالح والتغيير

تنكعت مجاالت اإلصبلح كالتغيير في الشريعة اإلسبلمية السمحة لتشمؿ مياديف الحياة؛ 
خكاف، كعمـك الناس، كيبدأ مف الفرد فاإلصبلح يبدأ مف النفس ليشمؿ األىؿ كاألقربيف، كالجيراف كاإل

ثـ المجتمع نذكر أىـ  ،ثـ األسرة ،ككذلؾ التغيير يبدأ بالنفس ،الناسليشمؿ األسرة كالمجتمع كاألمة ك 
 :المجاالت

 :مجاالت اإلصالح في القرآن الكريم: أوالً 
كاإلصبلح الفردم كفؽ النظرة القرآنية ال يمكف أف يتحقؽ إال إذا جاىد  مجال اإلصالح الفردي: -ُ

 الفرد عمى القياـ باألمكر التالية:
كجميعيـ دعكا ، الذم يقكـ بميمة اإلصبلح العقائدم ىـ الرسؿ، ريةتصحيح المعتقدات الفك -أ 

"لقد ركز الرسؿ في دعكتيـ عمى اإلصبلح العقائدم ك ،(ُ)إلى تكحيد هللا مف أكليـ إلى آخرىـ 
َفٍه ]َؿوَل َيو َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمو َفُؽْم ِمْن إِ بدعكة الناس إلى عبادة هللا كحده كترؾ الفساد ، قاؿ تعالى: 

ُه[ ، كالناس محتاجكف في كؿ زماف كمكاف إلى مصمحيف الذيف يعممكف عمى ما {30}هود: َؽْرُ
الذيف  فيو سعادة الجماعة كاألفراد، فمكال المصمحيف لظؿ الناس في جيميـ يعميكف، كالرسؿ ىـ

اآلخرة ، ليبينكىا لمناس كيرشدكنيـ إلى الكسائؿ الدنيكية المرتبطة بيكحى إلييـ بأحكاؿ اآلخرة
مف خير أك شر، كيعممكنيـ ما ليـ مف حقكؽ كالكاجبات، المكصمة لسعادة األخركية سكاء 

 .(ِ)كانت متعمقة با  أك بعباداتو" 
   إزالة الترسبات النفسية, واألخالقيات الدنيئة من األحقاد والضغائن والحسد والكبر   -ب 

 والحرص.

[ اْخُؾْػـِي ِِم َؿْوِمي َوَأْصؾِْح َوَل َتتَّبِْ  َشبِقَل اُدْػِسِدينَ  َوَؿوَل ُموَشى َِلَِخقِه َهوُرونَ ]قاؿ تعالى: 

  .(ّ)أم: احفظ كحدتو بني إسرائيؿ، كحارب دعاة التفرؽ ، {281}األعراف:

                                                 
ىػ(، ُٕٓسعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية، )ت: انظر: تفسير القرآف الكريـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف( ُ)

، دار كمكتبة ُٗ/ُتحقيؽ: مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، 
 ق.َُُْ، ُاليبلؿ، بيركت، ط

 .ّ، مكتبة اإلرشاد، طُُْانظر: تكضيح العقائد في عمـ التكحيد، عبد الرحمف الجريرم، ص (ِ)
 .ِْْٗ/ٔالتفاسير، أبي زىرة، زىرة ( ّ)
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صالح أخطائو السابقة مع الناس حقوقيم, إعطاء اآلخرين -ج   .وا 

، أم: أقـ في بني إسرائيؿ الحؽ، {281}األعراف:[ َوَأْصؾِْح َوَل َتتَّبِْ  َشبِقَل اُدْػِسِدينَ ]قاؿ تعالى: 
  .(ُ)كالعدؿ، كاإلصبلح بينيـ 

كمركران باإليماف  ،بناء الفكر عمى رؤل عقائدية سماكية ابتداء مف اإليماف بكحدانية هللا  -د 
   بد  كالحساب في يكـ القيامة كأصكؿ دينية، كأما الفركع الدينية فبل ،كانتياء بالمعاد ،بالنبكة
كالصحابة األطيار في تسيير حياتو كفؽ  ،كالسنة النبكية ،أخذ األحكاـ مف القرآف الكريـمف 

 .شريعة هللا 

كيستطيع  ،كمع أنبيائو كرسمو ،بناء شخصية ركحية مف خبلؿ إنشاء عبلقة ركحية مع هللا  -ق 
كالكاجبات  بأداء الفرائضك  ،كالمناجاة مع خالقو العظيـ ،بناء ىذه الركحية بالتكاصؿ في األدعية

َؾَؿْن َتوَب ِمْن َبْعِد ]قاؿ تعالى:  ، كبيذه األمكر الخمسة يستطيع اإلنساف إصبلح نفسو.الشرعية

، أم: أصمح نفسو كزكاىا {59}ادائدة: [ُطْؾِؿِه َوَأْصَؾَح َؾنِنَّ اهللَ َيُتوُب َظَؾقِْه إِنَّ اهللَ َؽُػوٌر َرِحقمٌ 
 .(ِ)عات، كالعبادات بالصدقة، كبغيرىا مف أعماؿ البر، كالطا

 :مجال اإلصالح االجتماعي -2

     كيشمؿ عدة أمكر  ،ـ كثيران عمى مجاؿ اإلصبلح االجتماعيػػػرآف الكريػػػز القػػلقد رك  
 منيا:

و ]َوإِْن َضوئَِػَتوِن ِمَن ادُْمِمـَِغ اْؿَتتَُؾوا َؾَلْصؾُِحوا َبقْـَُفاَم َؾنِْن بَ قاؿ تعالى:  اإلصالح ذات البين: -أ ًْ إِْحَداُُهَ َغ

ِل َوَأْؿِسُطوا إِنَّ اهللَ َظَذ اَلُْخَرى َؾَؼوتُِؾوا افَّتِي َتبِْغي َحتَّى َتِػيَء إَِػ َأْمِر اهللِ َؾنِْن َؾوَءْت َؾَلْصؾُِحوا َبْقـَُفاَم بِوفَعْد 

اَم ادُْمِمـُوَن إِْخَوٌة َؾلَْصؾُِحوا َبْغَ َأَخَويْ *  َُيِىُّ اُدْؼِسطِغَ  ُؼوا اهللَ َفَعؾَُّؽْم ُتْرَْحُوَن[إِكَّ         ُؽْم َواتَّ

، حيث أكد القرآف الكريـ عمى ضركرة اإلصبلح في أم كقت حاكؿ الشيطاف  {20-9}احلجرات:
أف ينزغ بينيـ حيث أمر المجتمع بضركرة القياـ بدكر اإلصبلح فكران خاصة بيف األفراد أم بيف 

ح بىينيمىا عمى كجكب  "ذكر :قاؿ السمعاني في تفسيره ،شخصيف ٍيًف ليدؿ ًبكيجيكب اإلىٍصبلى كى األىخى
ح بىيف اٍلجمع اٍلكثير"   .(ّ)اإلٍصبلى

                                                 
 .ِْْٗ/ٔزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ُ)
 .ُّٔ/ٔتفسير المنار، محمد رضا، ( ِ)
انظر: تفسير القرآف، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار ابف أحمد المركزم السمعاني التميمي  (ّ)

يـ كغنيـ بف عباس ابف غنيـ، دار الكطف، ، المحقؽ: ياسر بف إبراىُِِ/ٓىػ(، ْٖٗالحنفي ثـ الشافعي )ت: 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُالرياض، السعكدية، ط
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أم: "أنو إذا تقاتؿ فريقاف مف المسمميف،  ،ككذلؾ اإلصبلح بيف جماعات مف المسمميف
فعمى المسمميف أف يسعكا بالصمح بينيـ، كيدعكىـ إلى حكـ هللا، فإف حصؿ بعد ذلؾ التعدم مف 

، كلـ تتأثر بالنصيحة كأبت اإلجابة ، كلـ تقبؿ الصمح كال دخمت فيوحدل الطائفتيف عمى األخرلإ
، حتى ترجع إلى أمر هللا أف يقاتمكا ىذه الطائفة الباغية إلى حكـ هللا تعالى، كاف عمى المسمميف

 .(ِ)كاإلصبلح بيف الجماعات المتناحرة أكفر خيران مف إصبلح اآلحاد ، (ُ)كحكمو ككتابو" 
كؿي هللا  فعىٍف أىًبي الدٍَّردىاًء  : قىاؿى رىسي ي امِّ : )قىاؿى ةِّ الص ِّ ل  مِّن  د ر ج  بُِّرُكم  بِّأ ف ض  أ ال  ُأخ 

د ق ةِّ؟, ق الواوا الةِّ والصَّ الِّق ةُ لصَّ اد  ذ ات  الب ي نِّ ىِّي  الح  ؛ ف إنَّ ف س  الُح ذ اتِّ الب ي نِّ ، (ّ)( : ب م ى؛ ق ال : ص 
 أف اإلصبلح بيف المتخاصميف أعمى درجة مف الصياـ كالصبلة كالصدقة. كنفيـ مف الحديث

مف أجؿ المحافظة عمى سبلمة المجتمع اإلسبلمي مف  األمر بالمعروف والنيي عن المنكر: -ب
       الفساد كالمفسديف أمر القرآف عبر إرشادات لقماف الحكيـ بالكقكؼ أماميـ كالقياـ بكاجب 

ََلَة َوْأُمْر بِوَدْعُروِف َواْكَه َظِن : عف المنكر فقاؿ تعالى ركؼ كالنيياألمر بالمع ]َيو ُبـَيَّ َأؿِِم افصَّ

، ككجكد المصمحكف اآلمركف {27}لقامن: اُدـَْؽِر َواْصِزْ َظَذ َمو َأَصوَبَك إِنَّ َذفَِك ِمْن َظْزِم اَلُُموِر[
بلؾ لممجتمع فقاؿ تعالى: بالمعركؼ كالناىكف عف المنكر سبب مف أسباب النجاة مف الي

وَن َربَُّك فِقُْفؾَِك افُؼَرى بِظُْؾٍم َوَأْهُؾَفو ُمْصؾُِحوَن[ ـَ ، يعني "كفييـ مف يأمر {227}هود: ]َوَمو 
 .(ْ)، كينيى عف المنكر" بالمعركؼ

كالنيي       ،كاألمة اإلسبلمية إنما أضحت خير أمة حينما قامت بكاجب األمر بالمعركؼ
ًْ فِؾـَّوِس َتْلُمُروَن بِوَدْعُروِف َوَتـَْفْوَن َظِن اُدـَْؽِر[: تعالىعف المنكر، قاؿ  ٍي ُأْخِرَج ـُْتْم َخْرَ ُأمَّ ـُ [                

 .{220}آل عمران:

                                                 
انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ هللا الحسيني  (ُ)

يدىا، َُْ/ُّىػ(، َُّٕالبخارم الًقنَّكجي )ت:  بيركت،     ، المكتبة العصريَّة لمطباعة كالنٍَّشر، صى
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْ

 .ُٖٔٓ/ْانظر: زىرة التفاسير، أبك زىرة،  (ِ)
ٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى )ت:  (ّ) ىػ(، أبكاب ِٕٗسنف الترمذم: محمد بف عيسى بف سى

(، المحقؽ : بشار عكاد معركؼ، دار َِٗٓ، ح )ِْْ/ْ، صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ هللا 
ـ، سنف أبي داكد: أبك داكد سميماف بف األشعث ابف إسحاؽ بف بشير بف ُٖٗٗغرب اإلسبلمي، بيركت، ال

، َِٖ/ْىػ(، كتاب األدب، باب في إصبلح ذات البيف، ِٕٓشداد بف عمرك األزدم السجستاني )ت: 
باني : حديث ، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيركت. قاؿ األلُْٗٗح/

 حسف .
، السمرقندم،  (ْ)  .ُٕٓ/ِبحر العمـك
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صبلح  اإلصالح إلى األيتام والعناية بيم: -ج "اإلصبلح لميتيـ يتناكؿ إصبلحو بالتعميـ كالتأديب، كا 
 .(ُ)مالو بالتنمية كالحفظ" 

وفُِطوُهْم َؾنِْخَواُكُؽْم َواهللُ َيْعَؾُم قاؿ تعالى :  ْم َخْرٌ َوإِْن ُُتَ ]َوَيْسَلُفوَكَك َظِن افَقَتوَمى ُؿْل إِْصََلٌح ََلُ

 . {110}البقرة:اُدْػِسَد ِمَن ادُْصؾِِح[ 

كاإلصبلح لميتيـ في تفسير األلكسي "أم مداخمتيـ مداخمة يترتب عمييا إصبلحيا أك 
 .(ِ)ح أمكاليـ بالتنمية كالحفظ خير مف مجانبتيـ" إصبل

   معنى اإلصبلح بيف الزكجيف يعني "إف قصدا إصبلح  :ةــــــات الزوجيـــــاإلصالح في العالق -د
        ، كأكقع صحيحة كقمكبيما ناصحة لكجو هللا، بكرؾ في كساطتيما ذات البيف ككانت نيتيما

    ، كألقى في نفكسيما المكدة الزكجيف الكفاؽ كاأللفة عييا بيفهللا بطيب نفسيا كحسف س
 .(ّ)كالرحمة"

]َوإِْن ِخْػتُْم ِصَؼوَق َبْقـِِفاَم َؾوْبَعُثوا َحَؽاًم ِمْن َأْهؾِِه َوَحَؽاًم ِمْن َأْهؾَِفو إِْن ُيِريَدا إِْصََلًحو قاؿ تعالى: 

وَن َظؾِقاًم َخبِ  ـَ ِق اهللُ َبْقـَُفاَم إِنَّ اهللَ  ي ػػػػراف فػػػػدالن فينظػػػان عػػػدا إٍصبلحػػػػؾ "إٍف يريػػ، ككذل{53}النساء: ًرا[ُيَوؾِّ
فًؽ هللا بينيـ بالصبلح"   .(ْ)أمرىما بالنصيحة كالمكعظة ييكى

كمف أجؿ المحافظة عمى تماسؾ المجتمع كصبلحو دعا القرآف عمى ضركرة اإلصبلح في 
 قد يؤدم إلى االنفصاـ كالشقاؽ.العبلقات الزكجية بمجرد أف يبرز ىناؾ خبلؼ 

ْرًهو َوَوَضَعتُْه قاؿ تعالى:  اإلصالح في بر الوالدين: -ج ـُ ُه  َؾْتُه ُأمُّ ْقـَو اإِلْكَسوَن بَِوافَِدْيِه إِْحَسوًكو َْحَ ]َوَوصَّ

ُه َوَبَؾَغ َأْرَبعِ  ُؾُه َوؾَِصوُفُه َثََلُثوَن َصْفًرا َحتَّى إَِذا َبَؾَغ َأُصدَّ ْرًهو َوَْحْ َغ َشـًَي َؿوَل َربِّ َأْوِزْظـِي َأْن َأْصُؽَر ـُ

تِي إِ  يَّ و َتْرَضوُه َوَأْصؾِْح ِِل ِِم ُذرِّ ًَ َظَعَّ َوَظَذ َوافَِديَّ َوَأْن َأْظَؿَل َصوحِلً ًُ إَِفْقَك َوإِِّنِّ كِْعَؿتََك افَّتِي َأْكَعْؿ ِّنِّ ُتْب

بادؿ المرء المحبة كاإلحساف بينو كبيف كالديو ، تشير اآليات أف يت {23}األحقاف: ِمَن اُدْسؾِِؿَغ[
حيث يديـ هللا صبلح ذريتو عبر األزماف كيتضح ذلؾ مف تفسير ابف عاشكر قكلو: "كفي 
إدماج تمقيف الدعاء بإصبلح ذريتو مع أف سياؽ الكبلـ في اإلحساف إلى الكالديف إيماء إلى أف 

                                                 
، دار الكتب العممية، ُ، طَُٕ/ِتفسير البحر المحيط، محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي،  (ُ)

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْلبناف، بيركت، 
، نار، محمد رشيد رضاالم ، تفسيرَُٓ/ُركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، األلكسي،  (ِ)

ِ/ِّٕ. 
 .َٖٓ/ُتفسير الكشاؼ، الزمخشرم،  (ّ)
، السمرقندم،  (ْ)  .ِّٕ/ُبحر العمـك
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مف إحسانو إلييما، كألف دعكة األب البنو  المرء يمقى مف إحساف أبنائو إليو مثؿ ما لقي أبكاه
 .(ُ)مرجكة اإلجابة" 

 ثانيًا : مجاالت التغيير في القرآن الكريم:
كرد التغيير بشكؿ صريح في القرآف الكريـ في أربع مكاضع كمف مجاالت التغيير في 

 : يـالقرآف الكر 
نَّ َخْؾَق اهللِ]* قاؿ تعالى:  ُ ُْم َؾَؾقَُغرِّ  . {229}النساء:[ َوآَلَُمَرَنَّ
وا َمو بَِلْكُػِسِفمْ ]* قاؿ تعالى:  ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ  . {22}الرعد:[ إِنَّ اهللَ َل ُيَغرِّ
وا َمو بَِلْكُػِسِفمْ ]* قاؿ تعالى:  ُ ا كِْعَؿًي َأْكَعَؿَفو َظَذ َؿْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ ً  . {35ل:}األىفا [َذفَِك بَِلنَّ اهللَ ََلْ َيُك ُمَغرِّ
ْ َضْعُؿهُ ]* قاؿ تعالى:   .(ِ)  {23}حممد:[ َوَأَْنَوٌر ِمْن َفبٍَن ََلْ َيتََغرَّ

وا َمو بَِلْكُػِسِفْم[قاؿ تعالى:  التغيير الفردي : -ُ ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ كقاؿ ، {22}الرعد: ]إِنَّ اهللَ َل ُيَغرِّ
وا َمو بَِلْكُػِسِفْم َوَأنَّ اهللَ َشِؿقٌ  َظؾِقٌم[]َذفَِك بَِلنَّ اهللَ ََلْ َيُك ُمغَ  تعالى: ُ ا كِْعَؿًي َأْكَعَؿَفو َظَذ َؿْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ ً  رِّ

، كيفسر السعدم التغيير: "بأف ينتقمكا مف اإليماف إلى الكفر كمف الطاعة إلى {35}األىفال:
ير ؾ إياىا، ككذلؾ إذا غالمعصية، أك مف شكر نعـ هللا إلى البطر بيا فيسمبيـ هللا عند ذل

، فانتقمكا إلى طاعة هللا، غير هللا عمييـ ما كانكا فيو مف الشقاء العباد ما بأنفسيـ مف المعصية
 .(ّ)إلى الخير كالسركر كالغبطة كالرحمة 

كمف اآليات السابقة يستنتج أف التغيير يككف جماعي كيشمؿ المجتمع كمو  التغيير الجماعي: -ِ
: مف تفسير القرطبي لمتغيير بقكلو ، كيتضح ذلؾة الخبيث عمى الطيبعندما ترجح كفكخاصة 

"أخبر هللا تعالى في ىذه اآلية أنو ال يغير ما بقـك حتى يقع منيـ تغيير، إما منيـ أك مف 
الناظر ليـ، أك ممف ىك منيـ بسبب ، كما غير هللا بالمنيزميف يكـ أحد بسبب تغيير الرماة 

 .(ْ)مثمة الشريعة ، إلى غير ىذا مف أأنفسيـب

: "فإنو ال يغير نعمة أك بؤسان ، كال يغير عزان قطب التغيير في سكرة الرعد بقكلوككذلؾ فسر 
أك ذلة، كال يغير مكانة أك ميانة إال أف يغير الناس مف مشاعرىـ كأعماليـ ككاقع حياتيـ، فيغير هللا 

 .(ٓ)ما بيـ كفؽ ما صارت إليو نفكسيـ كأعماليـ 

                                                 
 .ّّ/ِٔالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ُ)
 .َُُ/ُانظر: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، د. فؤاد عبد الباقي، ( ِ)
 .ُْْ/ُالسعدم، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف،  (ّ)
 .ِْٗ/ٗانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  (ْ)
 .ِْٗ/ْانظر: في ظبلؿ القرآف،  سيد قطب ،  (ٓ)
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يير في المجتمع اإلسبلمي عمى المستكل كالفردم كالجماعي مف أعظـ مجاالت كيعتبر التغ
بيف طريقة التغيير باليد، كالمساف، كالقمب، كجعميا مف تماـ اإليماف  التغيير، كخاصة أف الرسكؿ 

من رأى منكم منكر فميغيره بيده فإن لم يستطع فبمسانو ومن لم يستطع فبقمبو وذلك )فقاؿ: 
 .(ُ) (أضعف اإليمان

                                                 
ق ( ،  كتاب اإليماف ، باب بياف ُِٔ، ) ت :   أبو احلسني مسلم بن احلجاج القشريي النيسابوري، صحيح مسمـ (ُ)

عبد الباقي ، دار التراث العربي،  المحقؽ : محمد فؤاد (.ْٗ، ح )ٗٔ/ُككف النيي عف المنكر مف اإليماف ، 
 .بيركت
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 المبحث الثالث
 بينيما عالقةأساليب اإلصالح والتغيير وال

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:
 المطمب األول: أساليب اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم.

 بين اإلصالح والتغيير.لعالقة  المطمب الثاني: ا
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 ولالمطمب األ 
 أساليب اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم

 

ح كالتغيير عممية تحتاج إلى بذؿ الجيد كالمشقة مف المصمحيف عممية اإلصبلإف 
 :إبداع كميارة كأساليب نذكر منيا كالمغيريف كعممية تحتاج إلى

 : أسموب الوعظ والتذكير:أوالً 
ْم بِوفَّتِي ِهَي أَ قاؿ تعالى :  ْحَسُن إِنَّ َربََّك ]اْدُع إَِػ َشبِقِل َربَِّك بِوحِلْؽَؿِي َواَدْوِظَظِي احَلَسـَِي َوَجوِدَْلُ

 . {213}النحل: ُهَو َأْظَؾُم بَِؿْن َضلَّ َظْن َشبِقؾِِه َوُهَو َأْظَؾُم بِوُدْفَتِديَن[

 كلتحقيؽ االنتفاع بالمكعظة كالتذكير ال بد مف أمريف أساسييف: 

 . مبيكل كالرياء الذم يغطي عمى القزكاؿ المانع التي تعيؽ االنتفاع بالمكعظة كإتباع ال :األول

 صبلح حاؿ الكاعظ حتى تتحقؽ المصداقية في مكاعظو. الثاني:

كأسمكب الكعظ كالتذكير ميـ في إصبلح النفس الغافمة المعرضة بيذه النفس شديدة الحاجة 
 .(ُ)جدان إلى العظة لتتذكر ما قد نسيتو فتنتفع بالتذكر 

 : أسموب الصبر:ثانياً 
]َيو ُبـَيَّ ، قاؿ تعالى: (ِ)مائة كأربعة مكاضع" "قد كردت مادة )صبر( في القرآف الكريـ في 

ََلَة َوْأُمْر بِوَدْعُروِف َواْكَه َظِن اُدـَْؽِر َواْصِزْ َظَذ َمو َأَصوَبَك إِنَّ َذفَِك ِمْن َظْزِم اَلُمُ  ، {27}لقامن: وِر[َأؿِِم افصَّ
 .(ّ)تشعر اآليات "بأف المغير يؤذم أحيانان" 
لؤلذل مف المفسديف فيتطمب الصبر كىك يصمح كيغير منيـ، أم إف المصمح قد يتعرض 

فاإلصبلح كالتغيير ميمة صعبة تبلقي دائمان مكاجيات كعراقيؿ في كجية المصمحيف ألنو قد يأتي 
 .تمر في إصبلحوبأمر ال يعيده المفسديف، فيحتاج إلى الصبر ليس

                                                 
، ّٔ، ط َُٗ/ُانظر: أساليب دعكة العصاة، أ. د. عبد الرب بف نكاب الديف بف غريب الديف آؿ نكاب،  (ُ)

 ىػ.ُِْْالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، 
ـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا بف أبي القاسـ بف قاعدة في الصبر، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحمي (ِ)

، الجامعة اإلسبلمية، المدينة ُُٔ، العدد ّٕ/ُىػ(، ِٖٕمحمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت: 
 ـ.ََِِ-ىػُِِْالمنكرة، 

 .ُّٓ/ْانظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطية،  (ّ)
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األذل مف التبميغ كاحتماؿ  كقد أمر هللا تعالى نبيو بالصبر لحكمةو، كأف يمضي لما أمر بو
، كأف ال يترؾ دعكتو لتغيير ما بيـ (ُ) كالمشقة، كنيى عف الضجر كالعجمة التي كقع فييا يكنس 

َصوِحِى احُلوِت إِْذ َكوَدى َوُهَو َمْؽظُومٌ ] مف ضبلؿ، فقاؿ تعالى: ـَ ْؽِم َربَِّك َوَل َتُؽْن  [ َؾوْصِزْ حِلُ

الرسالة، كالصبر عمى التكاءات النفكس، كالصبر عمى األذل  ، أم الصبر عمى تكاليؼ{88}القلم:
 .(ِ)كالتكذيب، الصبر حتى يحكـ هللا في الكقت المقدر كما يريد 

 ثالثًا: أسموب القدوة الصالحة:
اختيار القدكة الصالحة لو أثر كبير في تحقيؽ عممية اإلصبلح عمى كؿ صعيد كقد أشار 

وَن  لرسكؿ األكـر القرآف الكريـ إلى أعظـ قدكة كىك ا ـَ وَن َفُؽْم ِِم َرُشوِل اهللِ ُأْشَوٌة َحَسـٌَي دَِْن  ـَ ]َفَؼْد 

ثًِرا[ ـَ َر اهللَ  ـَ  . {12}األحزاب: َيْرُجو اهللَ َوافَقْوَم اآلَِخَر َوَذ

ًْ َفُؽْم : كأسمكبو في التعامؿ بقكلو  كما أشار القرآف إلى نبي هللا إبراىيـ  وَك ـَ ]َؿْد 

َّو َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوُأْشَوٌة  و ُبَرَآُء ِمـُْؽْم َوِِم َػْرَكو بُِؽْم َوَبَدا َحَسـٌَي ِِم إِْبَراِهقَم َوافَِّذيَن َمَعُه إِْذ َؿوُفوا فَِؼْوِمِفْم إِكَّ ـَ ِن اهللِ 

 َؿْوَل إِْبَراِهقَم َِلَبِقِه ََلَْشَتْغِػَرنَّ َفَك َوَمو َأْمؾُِك َبْقـَـَو َوَبْقـَُؽُم افَعَداَوُة َوافَبْغَضوُء َأَبًدا َحتَّى ُتْمِمـُوا بِوهللِ َوْحَدُه إِلَّ 

ْؾـَو َوإَِفقَْك َأَكْبـَو َوإَِفْقَك اَدِصُر[ َـّ ـَو َظَؾقَْك َتَو ٍء َربَّ  . {8}ادمتحنة: َفَك ِمَن اهللِ ِمْن ََشْ

أكؿ  "قاؿ بعض السمؼ: إذا أردت أف يقبؿ منؾ األمر كالنيي: فإذا أمرت بشيء فكف
ذا نييت عف شيء فكف أكؿ المنتييف عنو"   .(ّ)الفاعميف لو المؤتمريف بو كا 

كقد حذر القرآف الكريـ المؤمنيف، كذـٌ كؿ مف يخالؼ فعمو قكلو 
، خاصة الدعاة إلى (ْ)

َو ]، قاؿ تعالى : (ٓ)اإلصبلح كالتغيير، كبيف أف هللا تعالى يبغض مف يقكؿ شيئان كال يفعؿ  َيو َأُّيُّ

ُزَ َمْؼتًو ِظـَْد اهللِ َأْن َتُؼوُفوا َمو َل َتْػَعُؾونَ *  يَن َآَمـُوا َِلَ َتُؼوُفوَن َمو َل َتْػَعُؾونَ افَّذِ  ف:[ ـَ  . {5-1 }الصَّ

                                                 
 .ّْٓ/ٓ المحرر الكجيز، ابف عطية،( ُ)
 .َّٕٔ/ٔانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ِ)
ياؾ نستعيف، محمد بف أبي بكر الزرعي أبك عبد هللا، ابف قيـ  (ّ) انظر: مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

    ـ، ُّٕٗ-ىػُّّٗ،  ِ، تحقيؽ: محمد حامد الفقي ، دار الكتاب العربي، بيركت، طْْٕ/ُالجكزية، 
محمد بف أبي بكر الدمشقي شمس الديف ابف قيـ الجكزية الحنبمي العبلمة الكبير المجتيد المصنؼ  "ابف القيـ:

ىػ، كبرع في جميع العمـك كفاؽ األقراف كتبحر في معرفة مذاىب السمؼ، مات عاـ ُٗٔالمشيكر كلد سنة 
، ِدر اباد، اليند ، ط، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيُّٕ/ٓق، انظر: الدرر الكامنة، ابف حجر، ُٕٓ

 ، دار المعرفة، بيركت.ُّْ/ُـ، كالبدر الطالع: الشككاني، ُِٕٗ-ىػُِّٗاليند،  –حيدر اباد 
 .ِْٔٔ/ّانظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ( ْ)
 .ِْْ/ٓتفسير القرآف، السمعاني، ( ٓ)
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 ًا: أسموب الترغيب والترىيب:رابع
األصؿ في الترغيب أف يككف في نيؿ رضى هللا كرحمتو كجزيؿ ثكابو في اآلخرة، كأف يككف 

كيؼ مف غضب هللا كعذابو في اآلخرة، كىذا ىك نيج رسؿ هللا الكراـ كما بينو القرآف الترىيب بالتخ
 .(ُ)الكريـ، كجاءت بو السنة النبكية المطيرة 

تَِفو اَلََْنَوُر َوافَِّذيَن قاؿ تعالى:  ِري ِمْن ََتْ وِت َجـَّوٍت ََتْ وحِلَ ]إِنَّ اهللَ ُيْدِخُل افَِّذيَن َآَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصَّ

ْم[ـَ  ُل اَلَْكَعوُم َوافـَّوُر َمثًْوى ََلُ ـُ اَم َتْل ـَ ُؾوَن  ـُ  . {21}حممد: َػُروا َيَتَؿتَُّعوَن َوَيْل

ألصحاب بيعة العقبة  يىًعدي المبايعيف لو بالجنًَّة، كمثاؿ عمى ذلؾ ما قالو  ككاف 
 .(ِ)األكلى: )فإف كفيًٌتـ فمكـ الجنة( 

 واء:أسموب تحديد أصل الداء والد :خامساً 
مف المعمكـ أٌف طبيب األبداف يشخًٌص الداء أكالن، ثـ يعيًٌف العبلج ثانيان، كىذا ىك األسمكب 
الصحيح في المعالج، كالداعي إلى هللا تعالى )المصمح( طبيب القمكب كاألركاح، فعميو أف يسمؾ 

ان، كال يقؼ عند نفس ىذا األسمكب في معالجة األركاح، فيشخص الداء أكالن، ثـ يعيًٌف العبلج ثاني
أعراض الداء محاكالن عبلجيا، تاركان أصميا كعمتيا، كأصؿ داء الناس في القديـ كالحديث جيميـ 
بربيـ كشركدىـ عنو، أك كفرىـ كرفضيـ الدخكؿ في العبكدية الكاممة لو، كالسير عمى النيج الذم 

ف اآلخرة أك إنكارىـ ليا، أما مف ربو، كاغترارىـ بالدنيا كرككنيـ إلييا، كغفمتيـ ع جاء بو محمد 
ليان ال إلو غيره، كالكفر بالطاغكت بكؿ أنكاعو  أصؿ الدكاء ليذا الداء فيك اإليماف با  ربان كا 

 .(ّ)كمظاىره، كاإلقباؿ عمى هللا كعدـ الرككف إلى الدنيا" 

ني كبعد أف تبيَّفى لنا أصؿ الداء كأصؿ الدكاء، فعمى المصمح المسمـ أف يؤكًٌد عمى معا
ليان، كعمى  العقيدة اإلسبلمية، فيي الدكاء ألصؿ الداء الذم بيناه، فيؤكد عمى اإليماف با  ربان كا 

نبيان كرسكالن، كعمى البعث بعد المكت بالركح كالجسد، كعمى ضركرة العمؿ  اإليماف بمحمد 
 .صالح لمنجاة مف العذاب في اآلخرةال

                                                 
 .ـََُِ-ىػُُِْ، ٗ، مؤسسة الرسالة، طّْٕأصكؿ الدعكة، عبد الكريـ زيداف، ص (ُ)
ىػ(، ُِّالسيرة النبكية، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعافرم، أبك محمد، جماؿ الديف )ت:  (ِ)

براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي ّّْ/ُ ، تحقيؽ: مصطفى السقا كا 
 ـ.ُٓٓٗ-ىػُّٕٓ، ِالحمبي كأكالده بمصر، ط

 .ِِْكريـ زيداف، صأصكؿ الدعكة، عبد ال (ّ)
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 ًا: أسموب بعث األمل والطمأنينة:سادس
صبلح ال بد لو مف سنة تسمى بسنة االطمئناف، ألف الكثير مف الناس يخافكف مف اإل

التغيير، كيعكد ىذا الخكؼ مف التغيير إلى غمكض اآلثار التي سيتركيا في حياتيـ، كيقاكـ كثير 
مف الناس التغيير، ألنيـ حممكا عميو حمبلن، كأكرىكا قسران عمى االستجابة لو، كىذا مصدر لمقاكمة 

بلح في المجتمعات، كقد يرفض بعض الناس التغيير ألسباب عاطفية، لذا فإف فيـ الكاقع اإلص
 .(ُ)الذم سيؤثر فيو التغييرات أمر ال بد منو 

كاإلصبلح ال بد أف يككف نابعان مف ركح الديف، مطابقان لمعقيدة، متجاكبان مع مشاعر األمة، 
يجد عداء كال مقاكمة كال سخطان، ألنو مف صنع متصبلن بأعماقيا، كليس دخيبلن عمييا، كمف ىنا ال 

 .(ِ)هللا ككحي السماء، كتتمقاه األمة بالقبكؿ كالرضا، مما يحقؽ االستقرار كالطمأنينة
 ًا: أسموب الرفق في اإلصالح:سابع

إذا قمت لمناس: أنني سأغير ما أنتـ عميو، فإنؾ بذلؾ تستفزىـ كتسعدييـ، كعميؾ أف تذكر 
ـ فيو، كأف تكضح ليـ أف إدخاؿ بعض التحسينات عمى بعض األمكر، سيككف ليـ إيجابيات ما ى

في دعكتو لمناس، حيث أقر كثير مما  مبيجان كنافعان ليـ، كىذا ىك األسمكب الذم اتبعو النبي 
كانكا عميو مف مكاـر األخبلؽ ، كأثنى عميو كنبييـ إلى األخطاء كالنكاقض في حياتيـ بأسمكب ممؤه 

 .ف الكريـ في تحريـ الخمر كالميسرمة ، كيظير ذلؾ في تدرج القرآالشفقة كالرح

المصمحكف العظاـ ىكذا يفعمكف دائمان، فيـ يحترزكف مف أف تؤدم حركاتيـ اإلصبلحية 
إلى استفزاز الناس أك إثارة النعرات القبمية أك الطائفية أك العنصرية أك المذىبية بينيـ، أك تحميميـ 

ال يطيقكنو، إف أسمكب التغيير أشبو بعمؿ مف يحاكؿ اقتبلع شجرة ليغرسيا، مف أعباء التغيير، ما 
 .(ّ)في مكضع آخر فيك يحفر في جذكرىا مع الحرص الشديد عمى سبلمة تمؾ الجذكر

كأخيو ىاركف أف  كمف أىـ مظاىر الرفؽ كالميف أف هللا تعالى طمب مف مكسى  
ُه َضَغى] ُر َأْو ََيَْشىؾَ *  اْذَهَبو إَِػ ؾِْرَظْوَن إِكَّ َـّ ُه َيَتَذ  . {88-85 }طه:[ ُؼوَل َفُه َؿْوًل َفقِّـًو َفَعؾَّ

ف كاف في قمة  " يقكؿ ابف كثير:  فبل ضير عمى الداعي أف يتكدد كيتحبب إلى المدعك، كا 
الطغياف ... كىك مكطف يعكس كجية النظر اإلسبلمية اآلخذة بأعمى صكر الحكمة في مخاطبة 

                                                 
 .ََِ-ُٖٓانظر: تجديد الكعي، أ. د. عبد الكريـ بكار، ص (ُ)
-ىػُّٕٗ، ِ، مكتبة كىبة، القاىرة، طُُٗانظر: الحؿ اإلسبلمي فريضة كضركرة، يكسؼ القرضاكم، ص (ِ)

 ـ.ُٕٕٗ
 .َِٔانظر: تجديد الكعي، أ. د. عبد الكريـ بكار، ص (ّ)
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مصمحة الدعكة ذاتيا ... كىك المعنى الذم ركز عميو سمفنا الصالح في مثؿ قكليـ: المعانديف ... ل
 .(ُ)"يا مف يتحبب إلى مف يعاديو ... فكيؼ ممف يتكاله كيناديو" 

ثـ عقب قائبلن: كىذه اآلية فييا عبرة عظيمة، كىك أف فرعكف في غاية العتك كاالستكبار،  
 . (ِ)ذا أمر أال يخاطب فرعكف إال بالمبلطفة كالميف ! كمكسى صفكة هللا في خمقو إذ ذاؾ، كمع ى

 .صمح بدعكة اآلخريف بالرفؽ كالميفكمف باب أكلى أف يقـك الم 

 ًا: أسموب اإلصالح والتغيير يكون عمى حسب القدرة واإلمكان:ثامن
كىذا ما ذكره السعدم في تفسيره "أف كظيفة الرسؿ كسنتيـ كممتيـ إرادة اإلصبلح بحسب 

كاإلمكاف فيأتكف بتحصيؿ المصالح كتكميميا أك بتحصيؿ ما يقدر عميو منيا كبدفع المفاسد  القدرة
كتقميميا، أف مف قاـ بما يقدر عميو مف اإلصبلح لـ يككف ممكمان كال مذمكمان في عدـ فعمو ما ال 

ساعد يقدر عميو فعمى العبد أف يقيـ مف اإلصبلح في نفسو كفي غيره ما يقدر عميو، فعمى ىذا لك 
المسممكف الذيف تحت كالية الكفار كعممكا عمى جعؿ الكالية جميكرية يتمكف فييا األفراد كالشعكب 
مف حقكقيـ الدينية كالدنيكية لكاف أكلى مف استسبلميـ لدكلة تقضي عمى حقكقيـ الدينية كالدنيكية 

دىمان ليـ "  مىةن كخى  .(ّ)كتحرص عمى إبادتيا كجعميـ عمى

 المطمب الثاني
 بين اإلصالح والتغيير القةعال

إف القػػرآف تحػػدث عػػف اإلصػػبلح كالمصػػمحيف بمعنػػى التغييػػر كبمعنػػى اإلصػػبلح بعػػض الفػػركع،  -ُ
كىي في المغة تعني إزالة الفساد، سكاء أكاف الفساد في الفرع أـ في األصؿ، كيعرؼ ابػف فػارس 

يحاف، يػدؿ أحػدىما في معجمو التغيير بمعنى اإلصبلح بقكلو: "الغيف كالياء كالراء أصبلف صػح
صػبلح كمنفعػة كالغيػرة ىػي صػبلح العيػاؿ كغػارىـ هللا تعػالى بالغيػث، أم أصػمح  عمى صػبلح كا 

، كىػػذا يػػدؿ  (ٓ)كتعريػػؼ آخػػر "اإلصػػبلح يعنػػي التغييػػر إلػػى اسػػتقامة الحػػاؿ"   (ْ)شػػأنيـ كنفعيػػـ" 
 عمى أف اإلصبلح كالتغيير كممتاف مترادفتاف مترابطتاف.

                                                 
، المحقؽ محمد حسيف (قْٕٕ: بف عمر بف كثير القرشي البصرم) ت إسماعيؿالفداء   أبك تفسير ابف كثير، (ُ)

  ـ.  ََِٔ –ق ُِْٕ، ُ، ط ِْٗ/ٓ ،شمس الديف
 نفس المرجع السابؽ.( ِ)
 .ّٖٖ/ُانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم،  (ّ)
 .َْْ/ْانظر: معجـ مقاييس المغة، ابف فارس،  (ْ)
 .ٖٓ/ُياف في تفسير غريب القرآف، شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم، انظر: التب (ٓ)
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، كاف كػػػػاف  التغييػػػػر مػػػػف األسػػػػكأ إلػػػػى  اإلصػػػػبلحكبلىمػػػػا يسػػػػعى إلػػػػى كالتغييػػػػر  اإلصػػػػبلحإف   -ِ
األحسػػف ، فاإلصػػبلح ضػػد اإلفسػػاد  كتغييػػر لػػو ، كالتغييػػر االيجػػابي إصػػبلح ألنػػو تغييػػر مػػف 
األسػػػكأ إلػػػى األحسػػػف ، كمػػػف الممكػػػف يكػػػكف التغييػػػر مػػػف األحسػػػف إلػػػى األسػػػكأ ، كىػػػذا مػػػا تقػػػـك 

التغييػػر مػػف األسػػكأ إلػػى األحسػػف ، كقػػد يكػػكف  المنيجيػػات بعبلجػػو ، كتحػػذر منػػو ، كقػػد يكػػكف
(ُ)التغيير مف الحسف إلى األحسف منو ، كىذا التغيير الذم نحف بصدده .

 

إف الذم يريد إصبلح نفسو عميو إف يقـك بتغيير حالو كأحكالػو ، كاف ييجػر المعاصػي كالػذنكب  -ّ
ابيػػػة صػػػالحة ، كيحػػػدث كيصػػمح حياتػػػو بتغييػػػر كاسػػتبداؿ األشػػػياء السػػػمبية المنكػػػرة ، بأشػػياء ايج

التغييػػر بإصػػبلح الفسػػاد ، كتغييػػر الحػػاؿ مػػف الفسػػاد إلػػى حالػػة جديػػدة مػػف الصػػبلح، كيحػػػدث 
صػػبلحو بكػػؿ أنػػكاع الصػػبلح، كالصػػبلح يعقػػب الفسػػاد،  اإلصػػبلح زالػػة أثػػره ، كا  بتغييػػر الفسػػاد، كا 

 إصػبلح كقد يككف دكف سابقة فساد، كاإلصبلح يككف بالتغيير إلى األفضؿ عمى اإلطبلؽ، فبل
ينفػػؾ احػػدىما عػػف األخػػر، فمػػا يػػزاالف  دكف تغييػػر، فػػالتغيير إلػػى لؤلحسػػف كاإلصػػبلح قرنػػاء ال

(ِ)متحداف متبلزماف . 
 

ـــة ـــرى الباحث كالتغييػػػر عبلقػػػة جػػػزء مػػػف كػػػؿ، فػػػالتغيير عػػػاـ  اإلصػػػبلح: إف العبلقػػػة بػػػيف وت
 كاإلصبلح خاص.  

 

 

                                                 
عداد: أمية الغرة، إشراؼُ)                              : د. كليد( انظر: منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي الحجر كالنحؿ، كا 

    ـ.  َُِِ -ىػ ُّّْغزة،  الجامعة اإلسبلمية، ،ٕص   العامكدم، محمد 
 ( نفس المرجع السابؽ .ِ)
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 الفصل األول

 بين يدي سورة األنعام
 بحثيف:كيتككف مف م 

 .رة وعدد آياتيا ونزوليا وأغراضيا: اسم السو المبحث األول

 .: المناسبات في سورة األنعامالمبحث الثاني



-ّٕ- 
 

 

 

 

 المبحث األول

 اسم السورة وعدد آياتيا ونزوليا وأغراضيا
 :مطالبأربعة كيشتمؿ عمى  

 .: اسم السورة وعدد آياتيا وفضمياالمطمب األول

 لسورة والجو الذي نزلت فييا السورة.المطمب الثاني: زمن نزول ا

 .: محور السورةالمطمب الثالث

 المطمب الرابع : موضوعات السورة .
 



-ّٖ- 
 

 المطمب األول
 اسم السورة وعدد آياتيا وفضميا

 
 أواًل: اسم السورة:

 :سماف ليذه السكرة، كىما كالتاليكرد في كتب التفسير ا 

 .من عيد رسول هللا األنعام: ليس ليذه السورة إال ىذا االسم  -1

كرد عف عمر بف الخطاب، كابف عباس، كابف مسعكد، كأنس بف مالؾ، كجابر بف عبد هللا،  
كأسماء بنت يزيد بف السكف، تسميتيا في كبلميـ سكرة األنعاـ، ككذلؾ ثبتت تسميتيا في 

 .لمصاحؼ، ككتب التفسير كالسنةا

َوَجَعُؾوا ]نعاـ ست مرات مف قكلو : كسميت سكرة األنعاـ لما تقرر فييا مف ذكر لفظ األ 

َّو َذَرَأ ِمَن احَلْرِث َواَلَْكَعوِم َكِصقًبو ... َذا]إلى قكلو : [ هللِ ِِم ُم اهللُ َِّبَ ـُ و  .(1)  {288-253}األىعام:  [َوصَّ

ُتـَو الحجة: "ألنيا مقصورة عمى ذكر حجة النبوة, وأيضًا تكررت فيو الحجة:  -2 ]َوتِْؾَك ُحجَّ

ُي افَبوفَِغيُ ]،  {85}األىعام: [وَهو إِْبَراِهقمَ َآَتْقـَ   .(2) {289}األىعام:[ ُؿْل َؾؾؾِه احُلجَّ
 ثانيًا: عدد آياتيا:

عدد آيات سكرة األنعاـ مائة كخمس كستكف آية عند الككفييف، كعميو الحككمة المصرية  
 .(3)لحجازييف كمائة كستة كستكف آية عند البصرييف، كالشامييف كمائة كسبع كستكف عند ا

"ككمماتيا ثبلثة آالؼ كاثنتاف كخمسكف كممة، كحركفيا اثنا عشر ألفان كأربعمائة كاثناف  
 .حؼ العثماني مائة كخمس كستكف آية، كالراجح ما عميو المص(4)كعشركف حرفان" 

                                                 
 . ُِ/ٕ( التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ُ)
( بصائر ذكم التمييز في مختمؼ الكتاب العزيز، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادم          ِ)

لتراب ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية، لجنة إحياء إٖٗ/ُىػ(، المحقؽ: محمد عمي النجار، ُٕٖ)ت: 
 اإلسبلمي، القاىرة.

 ـ.َُٗٗ، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ِّٕ/ٕ( تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ّ)
( المباب في عمـك الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني          ْ)

، ُعمي محمد معكض، دار الكتب العممية، طىػ(، المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المجيد، كالشيخ ٕٕٓ)ت: 
 ـ .ُٖٗٗ-ىػُُْٗبيركت، لبناف، 
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 ثالثًا: فضميا:
ثيف كمائة في البخارم عف ابف عباس قاؿ: "إذا سرؾ أف تعمـ جيؿ العرب فاقرأ ما فكؽ الثبل -ُ

اًء َظَذ اهللِ ]مف سكرة األنعاـ"  ُموا َمو َرَزَؿُفُم اهللُ اْؾِسَ  ِظْؾٍم َوَحرَّ
َؿْد َخِِسَ افَِّذيَن َؿَتُؾوا َأْوَلَدُهْم َشَػًفو بَِغْرِ

وُكوا ُمْفَتِدينَ  ـَ  .(1) {280}األىعام:[ َؿْد َضؾُّوا َوَمو 

  (2)كمما كرد في فضائؿ ىذه السبع، عف كاثمة ىذه السكرة الكريمة مف السكر السبع الطكاؿ،   -ِ
أعطيت مكان التوراة السبع, وأعطيت مكان الزبور المئين, قاؿ: ) أف النبي  ابف األسقع 

 .(3)( وأعطيت مكان اإلنجيل المثاني, وفضمت بالمفصل

شيع ىذه السورة من ) ثـ قاؿ: قاؿ: لما نزلت سكرة األنعاـ سبح رسكؿ هللا  عف جابر  -ّ
 .(4)( لمالئكة ما سد  األفقا

قاؿ: "نزلت سكرة األنعاـ بمكة ليبلن جممة، حكليا سبعكف ألؼ ممؾ يجأركف  عف ابف عباس  -ْ
 .(5)بالتسبيح" 

 .(7)القرآف"  (6)قاؿ: "األنعاـ مف نكاجب  عف عمر بف الخطاب  -ٓ

                                                 
 .ّّٖ/ٔ( الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ُ)
ثبلث سنيف، ككاف  يتجيز إلى تبكؾ، كقيؿ: إنو خدـ النبي  ( كاثمة بف األسقع: كنيتو أبك شداد، أسمـ كالنبي ِ)

م بدمشؽ كحمص، ثـ تحكؿ إلى فمسطيف، كنزؿ البيت مف أصحاب الصفة، كشيد فتح دمشؽ، كشيد المغاز 
المقدس، مات سنة خمس كثمانيف، كىك ابف ثماف كتسعيف سنة. انظر: أسد الغابة، أبك الحسف عمي بف أبي 

ىػ(، َّٔالكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )ت: 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػَُْٗت، ، دار الفكر، بيرك ّٗٗ/ٓ

ـ، المعجـ الكبير، ََُِ-ىػُُّْ، مؤسسة الرسالة، ُ(، ط ُِٖٗٔ، ح )ُٖٖ/ِٖ( مسند اإلماـ أحمد، ّ)
، دار الكتب ْٕٓ/ٓ، القاىرة، دالئؿ النبكة، البييقي، ِ(، مكتبة ابف تيمية، ط ُٕٖ، ح )ٕٔ/ِِالطبراني، 

 األلباني : حديث حسف . قاؿ ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ،  ُالعممية، كدار الرياف لمتراث، ط 
(، كتاب ِِّٔ، ح )ُّْ/ِىػ(، ْٓٗ( المستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد هللا الحاكـ النيسابكرم )ت: ْ)

 قاؿ األلباني : حديث منقطع . التفسير، دار المعرفة، بيركت، كقاؿ: "ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ".
، الييئة ّٖ/ُىػ(، ُُٗر، جبلؿ الديف السيكطي )ت: ( اإلتقاف في عمـك القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكٓ)

ـ، فضائؿ القرآف، أبك عبيد القاسـ بف سبلـ البغدادم              ُْٕٗ-ىػُّْٗالمصرية العامة لمكتاب، 
 ىػ.َُِْ، دار ابف كثير، دمشؽ، بيركت، َِْق(، ص ِِْ)ت: 

 ( النكاجب يعني: العتاؽ.ٔ)
 بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ بف عبد الصمد الدارمي، التميمي ( سنف الدارمي، أبك محمد عبد هللإ)

(، باب فضائؿ األنعاـ بالسكر، تحقيؽ: حسيف سميـ أسد ّْْْ، ح )ُُِْ/ِىػ(، ِٓٓالسمرقندم )ت: 
ـ، كقاؿ المحقؽ: َََِ-ىػُُِْ، ُالداراني، دار المغني لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، ط 

 كىك مكقكؼ عميو. إلى عمر  إسناده جيد
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 المطمب الثاني
 زمن نزول السورة والجو الذي نزلت فييا السورة

 

 :زولأواًل: زمن الن
إلى  {92}األىعام: [َوَمو َؿَدُروا اهللَ َحقَّ َؿْدِرِه ...]ىذه السكرة مكية، سكل ست آيات منيا:  

ُؽْم ...]آخر ثبلث آيات:  َم َربُّ إلى آخر ثبلث آيات، ىذه اآليات  {232}األىعام:[ ُؿْل َتَعوفَْوا َأْتُل َمو َحرَّ
، كنزلت بعد سكرة (2)ليبلن  (1)بمكة دفعة كاحدة الست نزلت بالمدينة م مرتيف، كباقي السكرة نزلت 

 .(3)الحجر 

"كسكرة األنعاـ ىي السكرة السادسة مف حيث ترتيب المصحؼ، كقد جاءت بعد أربع سكر  
المائدة، فمركر ستة أك سبعة أجزاء كميا مدنية يعني  –النساء  –آؿ عمراف  –مدنية ىي: البقرة 

 .(4) " ية العقيدةتشريعات، كأحكاـ، فكاف ال بد مف تقك 

 كالذم تراه الباحثة أف السكرة مكية بجممتيا، بدليؿ السياؽ، كاألسمكب، كمكضكعات السكرة. 

 ثانيًا: الجو الذي نزلت فيو السورة:
بيذا الديف، كأخصب ببلد العرب، كأغناىا ليست في أيدم العرب،  لقد بعث رسكؿ هللا  

، يحكميا أمراء مف إنما ىي في يد غيرىـ مف األجناس! ببلد ال شاـ كميا في الشماؿ خاضعة لمرـك
العرب مف قبؿ الركماف، كببلد اليمف كميا في الجنكب خاضعة لمفرس يحكميا أمراء مف العرب مف 
قبؿ الفرس، كليس في أيدم العرب إال الحجاز، كنجد، كما إلييما مف الصحارم القاحمة التي تتناثر 

المجتمع العربي كأسكأ ما يككف المجتمع تكزيعان لمثركة كالعدالة، فييا الكاحات الخصبة ىنا كىناؾ! ك 
قمة قميمة تممؾ الماؿ كالتجارة، كتتعامؿ بالربا فتتضاعؼ تجارتيا كماليا، ككثرة كثيرة ال تممؾ إال 
الشظؼ كالجكع، ككاف التظالـ فاشيان في المجتمع، ككانت الخمر كالميسر مف تقاليد المجتمع 

مف معالـ ىذا المجتمع، كالمسممكف في مكة لـ يكف  –في صكر شتى  –لدعارة الفاشية، ككانت ا
                                                 

 .ُٖٔ/ُ( بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، الفيركزآبادم، ُ)
 .ٕ/ِ( زاد المسير في عمـ التفسير، ابف الجزرم، ِ)
،    ُّٖ/ّىػ(، ُّٖٗ( انظر: بياف المعاني، عبد القادر بف مبل حكيش السيد محمكد آؿ غازم العالي )ت: ّ)

 ـ.ُٓٔٗ-ىػُِّٖ، دمشؽ، ، مطبعة الترقيّط 
( رسالة ماجستير المناسبة بيف الفكاصؿ القرآنية كآياتيا، دراسة تطبيقية، طارؽ أحمد محمد عقيبلف، إشراؼ ْ)

 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، ُٖالدكتكر رياض محمكد جابر قاسـ، ص 
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ليـ سمطاف عمى أنفسيـ، كال عمى مجتمعيـ، كما كانت ليـ حياة كاقعية مستقمة ىـ الذيف ينظمكنيا 
نما نزؿ ليـ عقيدة، كخمقان منبثقان  بشريعة هللا، كمف ثـ لـ ينزؿ هللا في ىذه الفترة تنظيمات كشرائع، كا 
مف العقيدة بعد استقرارىا في األعماؽ البعيدة، كىذه السكرة تعالج قضية العقيدة األساسية ... قضية 

 .(1)  .عالجيا بتعريؼ العباد برب العباداأللكىية كالعبكدية ... ت

"كىذه السكرة أصؿ في محاجة المشركيف، كغيرىـ مف المبتدعيف، كمف كذب بالبعث  
ف تصرؼ ذلؾ كالنشكر، كىذا يقتضي إنزالي ا جممة كاحدة؛ ألنيا في معنى كاحد مف الحجة، كا 

بكجكده كثيرة، كعمييا بنى المتكممكف أصكؿ الديف؛ ألف فييا آيات بينات ترد عمى القدرية       
 .(2)دكف السكر" 

"ككاف نزكليا أيضان في مرحمة الجير بالدعكة التي كاجييا أساطيف الكفر، كصناديد  
صرارىـ عمى الضبلؿ بالصدكد كاإل عراض، كالتكذيب كاالستيزاء، كالمطالب التي تنُـّ عف تعنُّتيـ، كا 

 .(3)الكفر ميما عاينكا مف آيات" 

 المطمب الثالث
 محور السورة

يقكؿ سيد قطب في الظبلؿ: "ىذه السكرة مكية، مف القرآف المكي، القرآف الذم ظؿ يتنزؿ  
      احدة، قضية كاحدة نزلت عمى رسكؿ هللا ثبلثة عشر عامان كاممة، يحدثو فييا عف قضية ك 

كسكرة األنعاـ  ،ال تتغير، القضية الكبرل، كالقضية األساسية في ىذا الديف الجديد، قضية العقيدة 
تعالج مكضكعيا األساسي بصكرة فريدة، إنيا في جممتيا تعرض حقيقة األلكىية، تعرضيا في مجاؿ 

لنفس، كالضمير، إف مكضكعيا الذم تعالجو مف مبدئيا إلى الككف كالحياة، كما تعرضيا في مجاؿ ا
منتياىا ىك : مكضكع العقيدة، بكؿ مقكماتيا، كبكؿ مككناتيا، كىي تأخذ بجامع النفس البشرية، 
كتطكؼ بيا في الكجكد كمو، كراء ينابيع العقيدة، كمكحياتيا المستقرة، كالظاىرة في ىذا الكجكد 

تعالجيا السكرة ىي قضية األلكىية كالعبكدية في السماكات كاألرض،  الكبير، كالقضية الكبيرة التي
 .(4)"  يطيا الكاسع، كفي مجاليا الشامؿفي مح

                                                 
 بتصرؼ. َُُٕ/ُ( في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ُ)
 .ّّٖ/ٔ( جامع األحكاـ، القرطبي، ِ)
 ىػ.ُِْٖ –، القصيـ ّتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، أحمد محمد الشرقاكم، ص( الّ)
 . َُُٓ -ََُْ /ِسيد قطب،  ، في ظبلؿ القراف( ْ)
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األساس في التفسير: "إف السكرة حكار شامؿ مع الكافريف في كؿ  حبكيقكؿ صا 
لى هللا أف االتجاىات الرئيسية لمكفر سكاء كانت نظرية، أك كانت عممية، كلذلؾ فإف عمى الداعية إ

 .(1)يتممَّى حججيا، كيعرؼ كيؼ يقرع بيا" 

كىذه السكرة الكريمة: "ىي أجمعي سكر القرآف ألحكاؿ العرب في الجاىمية كأشدُّىا مقارعةن 
 .(2)ليـ كاحتجاجان عمى سفاىتيـ" 

: أنيا نزلت بالحجًج القاطعًة كاآليات الساطعًة وخالصة القول في محور السورة الكريمة
بىيىوي، كتقرري عقيدةى التكحيًد كأصكؿى التشريع، كتثبتي فؤاد النبي التي تقك  ضي دعائـ الشرؾ كتدحضي شي

  ًف اتَّبعىوي ًمفى المؤمنيف، كتيفًصحي عف أسباب صدكًد المشركيفى كا عراضيـ عف الحؽَّ مع ظيكًر مى كى
ًجًو، كجبلًء براىيًنو، فيي أصؿه في محاجة جميًع الكفاًر، ككشؼ ما ىـ  جى عميو مف ضبلؿو كتفنيد حي

قامة الحجَّة عمى الكفار بنقض  ثباًتيا باألدلًة كالبراىيف، كا  شبياتيـ، كبياف العقيدة الصحيحة كا 
عقائدىـ الباطمة كتقرير العقيدة الصحيحة باألدلة القاطعة، كالبراىيف الساطعة كالحجج المتنكعة، 

 .زاده لمدعاًة كمنيجه لممحاكًريف كالسكرة الكريمة

 مب الرابع المط

 موضوعات السورة 

"كلقد كشفت ىذه السكرة الكريمة كثيران مما كاف عميو أىؿ الجاىمية مف زيغو كضبلؿو ، 
كانحرافاتو كمخالفاتو كأباطيؿى كشبياتو مف ىنا: فقد اشتممت ىذه السكرة عمى أساليبى متنكعةو في 

بطاؿ ما كاف عميو  تقكيض دعائـً الشرؾ كترسيخ قكاعد اإليماف كدحض شبو أىؿ الزيغ كالضبلؿ كا 
أىؿ الجاىمية مف معتقدات فاسدة كتقاليد راكدة، مف ىذه األساليب التي اشتممت عمييا السكرة: 
أسمكب التقرير كأسمكب التمقيف كأسمكب االستفياـ التقريرم، كأسمكب القصص كضرب األمثاؿ، 

 .(3)كأسمكب الكعد كالكعيد" 

 : رئيسة، كىيمكاضيع  يؽ كتقرير أربعكجاءت السكرة لتحق

 .كنبذ كؿ ما يعبد مف دكنو -كتعالىتبارؾ  –كجكب إخبلص العبادة    -ُ
                                                 

 ، دار السبلـ، القاىرة.ُُٗٗ/ّاألساس في التفسير، لمشيخ سعيد حكل،  (ُ)
، ، عمافُمكتبة األقصى، ط، َِني، صتصكر األلكىية كما تعرضو سكرة األنعاـ، دكتكر إبراىيـ الكيبل (ِ)

 .ىػَُُْاألردف، 
 .ٕألنعاـ ، أحمد محمد الشرقاكم، صالتفسير المكضكعي لسكرة ا (ّ)
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كأنو مرسؿ مف ربو، كتسميتو عما يبلقيو مف أذل أعدائو  إقامة األدلة عمى صدؽ نبكة محمد  -ِ
 .وكتثبيت

 .إقامة األدلة عمى البعث كالجزاء -ّ
 .(1) كحده -تعالى  –تقرير مبدأ الحاكمية المطمقة    -ْ

                                                 
 .ََُّ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
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 المبحث الثاني
 المناسبات في سورة األنعام

 كيشتمؿ عمى مطمبيف:
                           افتتاحيا وبين ومحورىا, السورة اسم بين المناسبة: المطمب األول

 .وخاتمتيا
 .مناسبة افتتاحية السورة وخاتمتياالمطمب الثاني: 
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 المطمب األول
 وخاتمتيا افتتاحيا وبين محورىا,و  السورة اسم بين المناسبة

 

 أواًل: مناسبة اسم السورة ومحورىا:
تبػػيف لنػػا ممػػا سػػبؽ أف السػػكرة الكريمػػة تػػدكؿ حػػكؿ دحػػض شػػبيات كأباطيػػؿ المشػػركيف فػػي 
العقيدة كاألحكاـ كبياف جيميـ كسفييـ، كالذم تجمى كاضحان في مكاقفيـ المتناقضة في شأف األنعػاـ 

 .ائيـ كأكىاميـؿو كتحريـو حسب أىك مف تحمي

مػػػف ىنػػػا يظيػػػر االرتبػػػاط بػػػيف اسػػػـ السػػػكرة كمحكرىػػػا، حيػػػث أكردت السػػػكرةي الكريمػػػةي صػػػكران 
، كشرؾو في العقيدًة كاألحكاـ كالسمكؾ، كقد تمثؿ ذلػؾ  كمشاىدى لما عميو المشرككف مف جيؿو كضبلؿو

كف بأف هللا تعالى ىك الخالؽ الراز   ؽ إال أنيـ يحرًٌمكف ما أحؿَّ في مكقفيـ مف األنعاـ، فمع ككنيـ ييًقرُّ
 .هللا افتراءن عميو

"ككػذلؾ سػػكرة األنعػاـ، سػػكرة عظيمػة كىػػي سػكرة الحجػػة، بمعنػى أنيػػا كثػر فييػػا إقامػة الػػدليؿ 
، كىػػذا ىػػك (ُ)؛ كلػػذلؾ اعتبػػرت سػػكرة األنعػػاـ ممثمػػة القػػرآف المكػػي فػػي العقيػػدة" عمػػى كحدانيػػة هللا 

 .ر الرئيسي الذم تدكر حكلو السكرةالمحك 

 ثانيًا: مناسبة افتتاحية السورة وخاتمتيا:
إف اإليقاع األخير في السياؽ الذم استيدؼ قضية الحاكمية كالشريعة؛ يجيء متناسقان مع  -ُ

اإليقاعات األكلى في السكرة، تمؾ التي استيدفت قضية العقيدة كاإليماف، مف ذلؾ قكلو تعالى: 
ُذ َوفِقًّو َؾوضِرِ 

ِ َل َمْن  ]ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأُتَّ وَن َأوَّ ـُ اَمَواِت َواَلَْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوَل ُيْطَعُم ُؿْل إِِّنِّ ُأِمْرُت َأْن َأ افسَّ

ْف  ًُ َرِّبِّ َظَذاَب َيْوٍم َظظِقٍم * َمْن ُيْْصَ ـَِغ * ُؿْل إِِّنِّ َأَخوُف إِْن َظَصْق  َظـُْه َأْشَؾَم َوَل َتُؽوَكنَّ ِمَن اُدْؼِ

ُه َوَذفَِك افَػْوُز ادُبُِغ[  َيْوَمئٍِذ َؾَؼْد  ، فيي صكر متنكعة ، كغيرىا في السكرة كثير{47-45}اَلكعوم:َرِْحَ
لمحقيقة الكاحدة، الحقيقة التي تبدك مرة في صكرة عقيدة في الضمير، كتبدك مرة في صكرة 

 .(ِ)منيج لمحياة، ككمتا الصكرتيف تعنياف حقيقة كاحدة في مفيكـ ىذا الديف 

 :السكرة كخاتمتيا بعدة نقاط، كىي كر أحمد الشرقاكم المناسبة بيف افتتاحيةحدد الدكت -ِ

                                                 
 .َُُٓ/ِ سيد قطب ، في ظبلؿ القرآف، (ُ)
 .ُّٖ/ّانظر: نفس المرجع السابؽ،  (ِ)
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     بدأت السكرة الكريمة ببياف تفرًُّده تعالى بالحمد كانتيت السكرة ببياف تفرده تعالى بالكحدانية
 .هفبل ربَّ غيره كال معبكد سكا 

 "احَلْؿُد هللِ افَِّذي قاؿ تعالى:  استيمت السكرة الكريمة بالحديث عف نعمة اإليجاًد األكؿ "المبدأ[

ِْم َيْعِدُفوَن * ُهَو افَّ  َػُروا بَِرَّبِّ ـَ اَمَواِت َواَلَْرَض َوَجَعَل افظُُّؾاَمِت َوافـُّوَر ُثمَّ افَِّذيَن  ِذي َخَؾَؼُؽْم َخَؾَق افسَّ

ى ِظـَْدُه ُثمَّ َأْكُتْم ََتَْسُ  ، كاختيتمت السكرة بتقرير  {3-4}اَلكعوم: وَن[ِمْن ضٍِغ ُثمَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌل ُمَسؿًّ
لُّ نعمًة اإليجاد الثاني "المعاد" قاؿ تعالى:  ـُ ٍء َوَل َتْؽِسُى  ـُلِّ ََشْ و َوُهَو َربُّ  ]ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأْبِغي َربًّ

ُؽْم َمرْ  َتؾُِػوَن * َوُهَو َكْػٍس إِلَّ َظَؾقَْفو َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثمَّ إَِػ َربِّ ـُْتْم ؾِقِه َُتْ ـُ ِجُعُؽْم َؾُقـَبُِّئُؽْم باَِم 

ْم إِنَّ َربَّ  ـُ ْم ِِم َمو َآَتو ـُ يُ  افَِّذي َجَعَؾُؽْم َخََلئَِف اَلَْرِض َوَرَؾَ  َبْعَضُؽْم َؾْوَق َبْعٍض َدَرَجوٍت فَِقْبُؾَو ِ ََ َك 

ُه َفَغُػوٌر َرِحقٌم[  . {476-475}اَلكعوم: افِعَؼوِب َوإِكَّ

  في مطمع السكرة إشارةه إلى نعمة الخمؽ، كفي خاتمتيا إشارةه إلى نعمة االستخبلؼ في
 .مف ىذا االستخبلؼ، كىك االبتبلء األرض، كبيافه لمحكمة

  :َوُهَو كفي مطمع السكرة حديثه عف إحاطة عممو تعالى بأحكاؿ عباده كأعماليـ، قاؿ تعالى[

اَمَواِت َوِِم ا ْم َوَيْعَؾُم َمو َتْؽِسُبوَن[اهللُ ِِم افسَّ ـُ ْم َوَجْفَر ـُ َّ
َِ ، كفي خاتمتيا  {4}اَلكعوم: َلَْرِض َيْعَؾُم 

 .(ُ)بيافه لمصير الخمؽ إلى ربيـ لينبئىيـ بما عممكا كيجازييـ بما كسبكا 

 

 المطمب الثاني
 بعدىا وما قبميا لما السورة مناسبة

 
 :) المائدة( امناسبة السورة لما قبميأواًل: 

المناسبة األعظـ بيف سكرتي المائدة كاألنعاـ أف المائدة معظميا في محاجة أىؿ الكتاب،  -ُ
، المائدةي فييا ًحجاجه ألىؿ الكتاب كردّّ عمى (ِ)كاألنعاـ معظميا بؿ كميا في محاجة المشركيف 

 كنبكتو، كلمقرآف كدعكتو، كاألنعاـ فييا حجاجه  اقتراحيـ اآليات، كتقريره لرسالة محمدو 
لممشركيف كرده عمييـ في اقتراحيـ اآليات كتقريره لعقيدة التكحيد كلدعكًة محمدو كرسالًتًو، 

، كيؤكد ذلؾ الدكتكر (ّ)زل كاليدؼي كاحده أيضان غفالغرضي كاحده مف السكرتيف أك كالكاحد كالم

                                                 
 .ٖدكتكر أحمد الشرقاكم، صنعاـ، ال( انظر: التفسير المكضكعي لسكرة األُ)
 .ُِْ/ٕير المنار، محمد رشيد رضا، ( تفسِ)
 .ُالعيد الجديد، ط، بتصرؼ، دار َِّ/ٕ( انظر: تفسير القرآف الحكيـ، محمد عبد المنعـ خفاجي، ّ)
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حيث  : "كمف أكجو الصبلة بيف سكرتي المائدة كاألنعاـ: التشابو في المضمكف؛الشرقاكم بقكلو
كدحضي شبياتيـ، كتنفيدي  ًدية التي ضؿَّ بيا الكافركفائالرد عمى كثيرو مف االنحرافات العىقى 

: ففي سكرة المائدة يأتي الحديثي مكجيان إلى أىؿ الكتاب مع بياف بعض ضبلالت مزاعميـ
، مع ب عض المشركيف كفي سكرة األنعاـ تبيف السكرةي ما عميو أىؿي الشرًؾ مف أباطيؿى كأكىاـو

 .(ُ)اإلشارات إلى ضبلالت أىؿ الكتاب 

مف التناسب بينيما في األحكاـ أف سكرة األنعاـ قد ذكرت أحكاـ األطعمة المحرمة في ديف هللا  -ِ
كالذبائح باإلجماؿ، كسكرة المائدة ذكرت ذلؾ بالتفصيؿ، كىي قد أنزلت أخيران كما ىك معمكـ، 

ـ مف الكبلـ عمى محرمات الطعاـ عند كمف التفصيؿ في ىذه المسألة ما في سكرة األنعا
 .(ِ) " المشركيف، كما في المائدة مف الكبلـ عمى طعاـ أىؿ الكتاب

كجو مناسبتيا آلخر المائدة عمى ما قالو بعض الفضبلء أنيا افتتحت بالحمد، كتمؾ اختتمت  -ّ
َل احَلْؿُد هللِ َربِّ ]َوُؿِِضَ َبْقـَُفْم بِوحَلقِّ َوؿِقبفصؿ القضاء كىما متبلزماف كما قاؿ سبحانو: 

مر:افَعوَدَِغ[   {86}افزُّ
(ّ). 

ٍء َؿِديٌر[ في سكرة المائدة قاؿ تعالى:  -ْ لِّ ََشْ ـُ اَمَواِت َواَلَْرِض َوَمو ؾِقِفنَّ َوُهَو َظَذ  ]هللِ ُمْؾُك افسَّ

، جاءت عمى سبيؿ اإلجماؿ، كفي سكرة األنعاـ افتتح جؿ شأنو بشرح ذلؾ {431}ادوئدة:
 .(ْ)كتفصيمو 

ُموا َضقَِّبوِت َمو َأَحلَّ اهللُ َفُؽْم َوَل لما ذكر في سكرة المائدة:  إف هللا  -ٓ رِّ َو افَِّذيَن َآَمـُوا َل َُتَ ]َيو َأُّيُّ

]َمو َجَعَل اهللُ ِمْن َبِحَرةٍ[ ، كذكر جؿ شأنو بعده : {98}ادوئدة:َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَ َل َُيِىُّ اُدْعَتِديَن[ 

، فأخبر عف الكفار أنيـ حرمكا أشياء مما رزقيـ هللا تعالى افتراء عمى هللا       {414ة:}ادوئد
عز شأنو، ككاف القصد بذلؾ تحذير المؤمنيف أف يحرمكا شيئان مف ذلؾ فيشابيكا الكفار في 

ىذه السكرة )األنعاـ( لبياف حاؿ الكفار  صنعيـ، ككاف ذكر ذلؾ عمى سبيؿ اإليجاز ساؽ 
 .(ٓ)فأتى بو عمى الكجو األبيف كالنمط األكمؿ في صنعيـ 

                                                 
 .َُعاـ، الدكتكر أحمد الشرقاكم، ص( التفسير المكضكعي لسكرة األنُ)
 .ُِْ/ٕير المنار، محمد رشيد رضا، ( تفسِ)
، دار الفضيمة َٖصىػ(، ُُٗ( أسرار ترتيب القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت: ّ)

 .لمنشر كالتكزيع
 .َٖابؽ، ص( نفس المرجع السْ)
 .ِِْ/ٕير المنار، محمد رشيد رضا، ( تفسٓ)
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، {3}افػوَتي:]احَلْؿُد هللِ َربِّ افَعوَدَِغ[ مناسبة سكرة األنعاـ بالفاتحة، شرحيا إجماؿ قكلو تعالى:  -ٔ
، كقكلو {34}افبؼرة:]افَِّذي َخَؾَؼُؽْم َوافَِّذيَن ِمْن َؿْبؾُِؽْم[ : كمناسبتيا بالبقرة شرحيا إجماؿ قكلو 

، كبآؿ عمراف مف جية  {:3}افبؼرة:]ُهَو افَِّذي َخَؾَق َفُؽْم َمو ِِم اَلَْرِض ََجِقًعو[ سمو: عز ا
لُّ َكْػٍس َذائَِؼُي ، كقكلو تعالى:  {45}آل ظؿران: ]َواَلَْكَعوِم َواحَلْرِث[تفصيميا لقكلو جؿ كعبل :  ـُ [

خمؽ كالتقبيح لما حرمكه عمى ، كبالنساء مف جية ما فييا مف بدء ال {496}آل ظؿران:اَدْوِت[ 
، كيكضح البقاعي (ُ)أزكاجيـ كقتؿ البنات، كبالمائدة مف حيث اشتماليا عمى األطعمة بأنكاعيا 

لجبللو في  تمؾ )المائدة( بتحميد عيسى  المناسبة بيف المائدة كاألنعاـ بقكلو: "لما ختـ 
ؾ كالقدرة، إذ الحمد ىك الكصؼ ذلؾ اليكـ في ذلؾ الجمع، ثـ تحميد نفسو المقدسة بشمكؿ المم

ىذه السكرة )األنعاـ( باإلخبار بأف ذلؾ الحمد كغيره مف المحامد مستحؽ  بالجميؿ؛ افتتح 
لما لو لو استحقاقان ثابتان دائمان قبؿ إيجاد الخمؽ، كبعد إيجاده سكاء شكره العباد أك كفركه 

 .(ِ) " شارة إليو في الفاتحةعمى ما تقدمت اإل -سبحانو كتعالى مف صفات الجبلؿ كالكماؿ 

 :)األعراف( ثانيًا: مناسبة السورة لما بعدىا

كلما كاف أمر العقائد ىك األىـ المقدـ عمى الديف، ككاف شأف أىؿ الكتاب فيو أعظـ مف شأف  -ُ
المشركيف، قدمت السكر المشتممة عمى محاجتيـ بالتفصيؿ، كناسب أف يجيء بعدىا ما فيو 

يؿ، كتمؾ سكرة األنعاـ لـ تستكؼ ذلؾ سكرة مثميا، فيي متممة لشرح محاجة المشركيف بالتفص
ما في سكرة البقرة مما يتعمؽ بالعقائد، كجاءت سكرة األعراؼ بعدىا متممة لما فييا كمبينة 
لسنف هللا تعالى في األنبياء المرسميف، كشئكف أمميـ معيـ كىي حجة عمى المشركيف، كأىؿ 

نعاـ فصمت الكبلـ في إبراىيـ الذم ينتمي إليو العرب كأىؿ الكتاب أجمعيف، كلكف سكرة األ
سى الذم ينتمي إليو أىؿ الكتاب في النسب كالديف، كسكرة األعراؼ فصمت الكبلـ في مك 

، كيتبع شريعتو جميع أنبيائيـ حتى عيسى المسيح عميو الصبلة كالسبلـ، كلما تـ بيذه الكتاب 
مف العقائد في اإللييات كالنبكات كالبعث، ناسب أف السكرة تفصيؿ ما أجمؿ في سكرة البقرة 

يذكر بعدىا ما يتـ ما أجمؿ بيا مف األحكاـ كالسيما أحكاـ القتاؿ كالمنافقيف، ككاف قد فصؿ 
بعض التفصيؿ في سكرة النساء، فكانت سكرتا األنفاؿ كالتكبة ىما المفصمتيف لذلؾ كبيما يتـ 

 .(ّ)ثمث القرآف 

                                                 
 .ِِْ/ٕير المنار، محمد رشيد رضا، ( تفسُ)
 .ّ/ٕ( انظر: نظـ الدرر، البقاعي، ِ)
 .ُِْ/ٕار، محمد رشيد بف عمي رضا، ( انظر: تفسير المنّ)
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بة بيف األنعاـ كما بعدىا: "فاتحة التكراة فاتحة األنعاـ، كخاتمتيا قاؿ كعب مكضحان المناس -ِ
 .(ُ)خاتمة ىكد" 

مناسبة مجيء سكرة األعراؼ عقب سكرة األنعاـ "أف سكرة األنعاـ لما كانت لبياف الخمؽ، قاؿ  -ّ
ْم َأْهَؾْؽـَو ِمْن ]َأََلْ يَ ، كقاؿ في بياف القركف :  {3}اَلكعوم:]ُهَو افَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ضٍِغ[ فييا :  ـَ َرْوا 

، كأشير فييا عمى ذكر المرسميف، كتعداد كثير منيـ، ككانت األمكر {7}اَلكعوم: َؿْبؾِِفْم ِمْن َؿْرٍن[
الثبلثة عمى كجو اإلجماؿ ال التفصيؿ، ذيكرت سكرة األعراؼ عقبيا؛ ألنيا مشتممة عمى شرح 

بمغ بسط؛ بحيث لـ تبسط في سكرة كما األمكر الثبلثة كتفصيميا، فبسط فييا قصة خمؽ آدـ أ
ثـ فصمت قصص  {,3}اَلكعوم:]َخَؾَؼُؽْم ِمْن ضٍِغ[ بسطت فييا، كذلؾ تفصيؿ إجماؿ قكلو: 

المرسميف كأمميـ، ككيفية إىبلكيـ، تفصيبلن تاٌمان شافيان مستكعبان، لـ يقع نظيره في سكرة غيرىا، 
ة األعراؼ شرحان لتمؾ اآليات الثبلث في كذلؾ بسط حاؿ القركف الميمىكة كرسميـ، فكانت سكر 

،  {476}اَلكعوم:]َوُهَو افَِّذي َجَعَؾُؽْم َخََلئَِف اَلَْرِض[ سكرة األنعاـ، كأيضان فذلؾ تفصيؿ قكلو: 
ْْحََي[ كقاؿ في سكرة األنعاـ:  ُؽْم َظَذ َكْػِسِه افرَّ َتَى َربُّ ـَ ، كىك مكجز، كبسطو في  {65}اَلكعوم:]

ِذيَن َيتَُّؼونَ كلو: سكرة األعراؼ بق ُتُبَفو فِؾَّ ـْ ٍء َؾَسَل لَّ ََشْ ـُ  ًْ  .(ِ)"  {467}اَلظراف:]َوَرْْحَتِي َوِشَع

]َوَأنَّ َهَذا بآخر األنعاـ فيك: أنو قد تقدـ في سكرة األنعاـ:  األعراؼسكرة كجو ارتباط أكؿ "   -ْ

اضِي بُِعوُه[ ِِصَ بُِعوُه[]َوَهَذ ، كقكلو: {464}اَلكعوم:ُمْسَتِؼقاًم َؾوتَّ ، {466}اَلكعوم:ا ـِتَوٌب َأْكَزْفـَوُه ُمَبوَرٌك َؾوتَّ
]ـَِتوٌب ُأْكِزَل إَِفقَْك َؾََل َيُؽْن ِِم َصْدِرَك َحَرٌج فافتتح سكرة األعراؼ أيضان باتباع الكتاب في قكلو: 

بُِعوا َمو ُأْكِزَل إَِفقُْؽْم ِمْن َربُِّؽْم[ ، إلى قكلو {3}اَلظراف:ِمـُْه[  ، كأيضان لما تقدـ في  {4}اَلظراف:: ]اتَّ
وُكوا َيْػَعُؾوَن[األنعاـ:  ـَ ـُْتْم ؾِقِه  {:46}اَلكعوم: ]ُثمَّ ُيـَبُِّئُفْم باَِم  ـُ ُؽْم َمْرِجُعُؽْم َؾُقـَبِّئُُؽْم باَِم  , ]ُثمَّ إَِػ َربِّ

َتؾُِػوَن[  ِذيَن ُأْرِشَل إَِفقِْفْم َوَفـَْسَلَفنَّ ]َؾَؾـَْسَلَفنَّ افَّ  ، قاؿ في مفتتح سكرة األعراؼ:{475}اَلكعوم:َُتْ

ـَّو َؽوئِبَِغ[  ـُ نَّ َظَؾْقِفْم بِِعْؾٍم َوَمو  ، كذلؾ شرح التنبئة المذككرة، {8-7}اَلظراف:اُدْرَشؾَِغ * َؾَؾـَُؼصَّ
و[ كأيضان فمما قاؿ في األنعاـ:  ، كذلؾ ال يظير  {471}اَلكعوم:]َمْن َجوَء بِوحَلَسـَِي َؾَؾُه َظْؼُ َأْمَثوَِلَ

[ إال في الميزاف، افتتح سكرة األنعاـ بذكر الكزف، فقاؿ ، ثـ  {9}اَلظراف:: ]َوافَوْزُن َيْوَمئٍِذ احَلقُّ
ذكر مف ثقمت مكازينو، كىك مىف زادت حسناتو عمى سيئاتو، ثـ مف خفت مكازينو، كىك مف 

                                                 
( انظر: النكت كالعيكف، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير بالماكردم ُ)

 ، المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.ُٗ/ِىػ(، َْٓ)ت: 
 .ٖٔالقرآف، جبلؿ الديف السيكطي، صترتيب  ( أسرارِ)
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ـ استكت حسناتيـ زادت سيئاتو عمى حسناتو، ثـ ذكر بعد ذلؾ أصحاب األعراؼ، كىـ قك 
 .(ُ)كسيئاتيـ" 

 

                                                 
 .ٖٔالقرآف، جبلؿ الديف السيكطي، صأسرار ترتيب  (ُ)
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 الفصل الثاني
 منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة األنعام

 كيتككف مف خمسة مباحث: 
 لتغيير العقائدي.اإلصالح وا ياتمنيج: المبحث األول

 .لتغيير األخالقياإلصالح وا ياتمنيجالمبحث الثاني: 
 .شريعيلتغيير التاإلصالح وا ياتالمبحث الثالث: منيج

 اإلصالح والتغيير الدعوي. ياتمنيج: المبحث الرابع
 اإلصالح والتغيير السياسي. ياتالمبحث الخامس: منيج
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 المبحث األول

 العقائدياإلصالح  والتغيير  ياتمنيج
 :يشتمؿ عمى اثني عشر مطمبان ك  

 المطمب األول: توحيد األلوىية ومقتضياتو.
 .فاتو أسماء هللا وصالمطمب الثاني: 
 .: اإليمان بالمالئكةالمطمب الثالث
 : اإليمان بالكتب السماوية.المطمب الرابع

 .: اإليمان بالرسلالمطمب الخامس
 المطمب السادس: اإليمان باليوم اآلخر.
 .المطمب السابع: اإليمان بالقضاء والقدر

 .: مصير الكفار يوم القيامةالمطمب الثامن
 . تعالى: مظاىر قدرة هللاالمطمب التاسع
 .العدل اإلليي في الثواب والعقاب المطمب العاشر:
عجازعشر المطمب الحادي  .: القرآن ىداية وا 

 .المطمب الثاني عشر: الجن من مخموقات هللا تعالى
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 المقدمة
لك أردنا أف نختار سكرة تككف ممثمة لمقرآف المكي الذم يعرض العقيدة، فإف أكؿ سكرة،  

غرض ىي سكرة األنعاـ، فيي سكرة عظيمة، كىي سكرة الحجة، بمعنى أنو كأكفى سكرة تفي بيذا ال
، كلذلؾ اعتبرت سكرة األنعاـ ممثمة القرآف المكي في كثر فييا إقامة الدليؿ عمى الكحدانية   

 . (ُ)العقيدة، كىي مف نكادر السكر الطكيمة التي نزلت جممة كاحدة 
 :العقائدم في سكرة األنعاـ، منيا كالتغيير لذلؾ سكؼ تركز الباحثة عمى منيج اإلصبلح 

 المطمب األول
 توحيد األلوىية ومقتضياتو

بالعبادة، كترؾ عبادة ما سكاه، كىذا المكضكع تكرر ذكره في  إفراد هللا  كالمقصكد بذلؾ 
، وسكرة مف سكر القرآف العظيـ إال كفييا ذكر لمتكحيد، كأمر بو، كحث عميما مف ، ك كتاب هللا 

      رآف كمو يدكر عمى التكحيد بأنكاعو الثبلثة: تكحيد الربكبية، كاأللكىية، كاألسماء كالصفات، فالق
 صدركال ينفع تكحيد الربكبية بدكف تكحيد األلكىية، كىذا ما ركزت عميو سكرة األنعاـ، فيك الم

 .ةسكرة األنعاـ في تكحيد األلكىي الرئيسي التي تدكر حكليا السكرة، كمف المنيجيات
 أواًل: تعريف توحيد األلوىية:

إف لفظ "إلو" مف ألو بمعنى عبد فيك بمعنى معبكد ككتاب بمعنى  األلوىية في المغة: - أ
 .(ِ)المكتكب، يقاؿ: ألو يألو إالىة كألكىة كألكىية، فيك صفة بمعنى اسـ المفعكؿ 

األلكىية في السماء  ، كهللا الذم لو(ّ)ىك إفراد هللا بالعبادة  توحيد األلوىية في االصطالح:  - ب
 .(ْ)معبكد، كفي األرض معبكد، كما ىك في السماء معبكد، ال شيء سكاه تصمح عبادتو 

 ثانيًا: أىمية توحيد األلوىية:
 يصير العبد مؤمنان إال ىذا التكحيد أعظـ أنكاع التكحيد كأىميا، كالمتضمف ليا جميعان، كال -ُ

 .(ٓ) بتحقيقو

                                                 
 .َُُٓ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( انظر: ُ)
         ، كانظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، ّٕ/ُ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ِ)

 .دار إحياء التراث العربي، بيركت ،َٗ/ُىػ(، ِٖٗمحمد بف محمد بف مصطفى )ت: أبي السعكد العمادم 
 .ّٗتفسير كبلـ المناف، السعدم، ص ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في ّ)
 .ِٓٔ/ُِجرير الطبرم، ( انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ابف ْ)
 .، سكرياُ، دار ابف كثير، طَُِ/ُ ، عمي محمد محمد الصبلبي،( انظر: اإليماف با  ٓ)



-ْٓ- 
 

كأنزؿ كتابو، كبعث أنبياءه كرسمو عمييـ الصبلة كالسبلـ، قاؿ ىك الذم ألجمو خمؽ هللا عباده   -ِ
ًُ اجِلنَّ َواإِلْكَس إِلَّ فَِقْعُبُدونِ ]تعالى:  لِّ ]، كقاؿ تعالى:  {33}الذاريات:[ َوَمو َخَؾْؼ ـُ َوَفَؼْد َبَعْثـَو ِِم 

ٍي َرُشوًل َأِن ُاْظُبُدوا اهللَ َواْجتَـُِبوا افطَّوُؽوَت َؾِؿـُْفْم  ََلَفُي ُأمَّ ًْ َظَؾْقِه افضَّ  [...َمْن َهَدى اهللُ َوِمـُْفْم َمْن َحؼَّ

 . (ُ) {53}النحل:

العمـ بتكحيد األلكىية فرض عيف عمى كؿ إنساف، ال يسقط عف أحد كائنان مف كاف، بؿ كؿ  -ّ
ُه َل إَِفَه إِلَّ اهللُ]مضطر إلى ذلؾ، قاؿ تعالى :  {29}حممد:[ َؾوْظَؾْم َأكَّ

(ِ) . 

، فيك (ْ)، كمناط الشقاكة ىك اإلشراؾ كالعصياف (ّ)بتكحيد األلكىية مف مكجبات السعادة  العمـ  -ْ
 .(ٔ)، فيو كماؿ النفس مكجبان لئلجابة (ٓ)مدار الخير كىك التكحيد كالطاعة 

 سورة األنعام:سياق ثالثًا: أدلة توحيد األلوىية في 
       سكرة األنعاـ فيي أكفر نصيب،  ذا التكحيد فكثيرة في السكر خاصةػػػػؿ ىػػػػأما دالئ  

 كمف ذلؾ:
، حيث قاؿ البيضاكم: "فاآلية األكلى في السماوات واألرض, والظممات والنور ما خمقو هللا  -ُ

اَمَواِت َواَلَْرَض َوَجَعَل ]، قاؿ تعالى: (ٕ)مف سكرة األنعاـ دليؿ التكحيد"  احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَق افسَّ

ِْم َيْعِدُفونَ افظُُّؾاَمِت َوا َػُروا بَِرَّبِّ ـَ ، كخمؽ اإلنساف مف طيف، قاؿ تعالى:  {2}األىعام:[ فـُّوَر ُثمَّ افَِّذيَن 
ونَ ] ى ِظـَْدُه ُثمَّ َأْكُتْم ََتَْسُ ، كاختبلؼ  {1}األىعام:[ ُهَو افَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ضٍِغ ُثمَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌل ُمَسؿًّ

خراج الميت مف الحي، يقكؿ  الميؿ كالنيار، كخمؽ خراج الحي مف الميت، كا  الحب كالنكل، كا 
كما  -سيد قطب: "إف معجزة انبثاؽ الحياة مف المكت يجيء ذكرىا كثيران في القرآف الكريـ

  ، قاؿ تعالى: (ٖ)في معرض التكجيو إلى حقيقة األلكىية"  –يجيء ذكر خمؽ الككف ابتداء 
                                                 

 .، سكرياُ، دار ابف كثير، طَُِ/ُ ، عمي محمد محمد الصبلبي،اإليماف با  ( انظر: ُ)
 .ٕٖٕفسير كبلـ المناف، السعدم، ص ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تِ)
 .ُُِ/ُّالقرآف العظيـ، األلكسي،  ( انظر: ركح المعاني في تفسيرّ)
 .ٕٗ/ٖالكتاب الكريـ، أبك السعكد، السميـ إلى مزايا ( إرشاد العقؿ ْ)
 .ٓٔ/ُّيب محمد صديؽ خاف البخارم، ( انظر: فتح البياف في مقاصد القرآف، أبك الطٓ)
 .ِّْ/ُٖاآليات كالسكر، البقاعي،  ( انظر: نظـ الدرر في تناسبٔ)
       مر بف محمد الشيرازم البيضاكم ( أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عٕ)

، ُ، دار إحياء التراث العربي، بيركت ، طُْٓ/ِىػ(، المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، ٖٓٔ)ت: 
 ىػ.ُُْٖ

 .ُُٕٓ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( انظر: ٖ)
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 ِمَن احَليِّ َذفُِؽُم اهللُ َؾَلكَّى ُتْمَؾُؽونَ إِنَّ اهللَ َؾوفُِق احَلىِّ ]
ًِ
 َوُُمِْرُج اَدقِّ

ًِ
ِرُج احَليَّ ِمَن اَدقِّ  [َوافـََّوى َُيْ

، كخمؽ الميؿ كالنيار كؿ كاحد لو كظيفة، "كجعؿ الشمس كالقمر يجرياف في  {93}األىعام:
ْؿَس َوافَؼَؿَر ُحْسَبوًكو  َؾوفُِق اإِلْصَبوِح َوَجَعَل ]، قاؿ تعالى: (ُ)أفبلكيما بحساب"  قَْل َشَؽـًو َوافشَّ افؾَّ

َوُهَو افَِّذي ]، كخمؽ النجكـ إلنارة الظبلـ، قاؿ تعالى:  {93}األىعام: [َذفَِك َتْؼِديُر افَعِزيِز افَعؾِقمِ 

ْؾـَو اآلَ  و ِِم ُطُؾاَمِت افَزِّ َوافَبْحِر َؿْد َؾصَّ  . {97}األىعام:[ َيوِت فَِؼْوٍم َيْعَؾُؿونَ َجَعَل فَُؽُم افـُُّجوَم فِتَْفَتُدوا َِّبَ

َوُهَو اهللُ ِِم ]أقاـ هللا تعالى دليبلن آخر عمى كجكده ككحدانيتو، فقاؿ:  إقرار هللا باأللوىية: -ِ

اَمَواِت َوِِم اَلَْرِض  ، أم أنو المدعك هللا ، القائـ في السماكات كاألرض  {5}األىعام: [...افسَّ
األلكىية، يعبده كيكحده كؿ مف في السماكات كمف في األرض، المعبكد فييا، المعركؼ ب

كيسمكنو هللا، كيدعكنو رغبان كرىبان إال مف كفر مف الجف كاإلنس، أم أنو المتصؼ بيذه 
الصفات المعركفة، المعترؼ لو بيا في السماكات كاألرض، كنظير ىذه اآلية قاؿ تعالى: 

اَمِء إَِفٌه َوِِم ] خرف:[  اَلَْرِض إَِفٌه َوُهَو احَلؽِقُم افَعؾِقمُ َوُهَو افَِّذي ِِم افسَّ ، أم ىك إلو مف  {88}الزُّ
لو مف في األرض   .(ِ)السماء، كا 

َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَو إَِػ ُأَمٍم ِمْن َؿبْؾَِك ]إف الفطرة ال تتكجو إلى غير خالقيا، قاؿ تعالى:  شيادة الفطرة: -ّ

ا َّ ُظونَ َؾَلَخْذَكوُهْم بِوفبَلَْشوِء َوافَّضَّ ُفْم َيتَََّضَّ ًْ ُؿُؾوَُّبُْم *  ِء فََعؾَّ ُظوا َوَفؽِْن َؿَس َؾَؾْوَل إِْذ َجوَءُهْم َبْلُشـَو َتََّضَّ

وُكوا َيْعَؿُؾونَ  ـَ قَْطوُن َمو  ُم افشَّ َن ََلُ ، كذلؾ أف هللا تعالى أكدع في فطرة  {85-81 }األىعام:[ َوَزيَّ
باىر القدرة الذم تفكؽ قدرتو كؿ شيء، كال يعجزه اإلنساف التكحيد كاإلذعاف لمخالؽ الحقيقي، ال

، كترل (ّ)شيء في األرض كال في السماء، كأما الشرؾ فيك شيء عارض مكركث في األقكاـ 
       الباحثة أف ىذا مف أبرز دالئؿ التكحيد، فما داـ أنيـ ال يمجئكف في الشدة إال إلى هللا، 

 .لمطمكب في سائر األكقات كاألزمافتكحيد ىك اكال يكشفيا عنيـ إال ىك، إذف فاإلخبلص كال

 :(4)سورة األنعام سياق رابعًا: حقائق ومقتضيات توحيد األلوىية في 
حقيقة األلكىية ممثمة في خمؽ السماكات كاألرض، كجعؿ الظممات كالنكر، كخمؽ اإلنساف مف  -ُ

ألكىية هللا  طيف، كقضاء األجؿ األكؿ لعمره، كتسمية األجؿ الثاني لبعثو، مقررة شمكؿ

                                                 
 .ٖٓٓ/ُُفي تأكيؿ القرآف، الطبرم، ( انظر: جامع البياف ُ)
الفكر ، دار ُّْ/ٕفي العقيدة كالشريعة كالمنيج، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي،  التفسير المنير( انظر: ِ)

 .ىػُُْٖ، دمشؽ، ِالمعاصر، ط
 .ُٗٗ/ٕانظر: نفس المرجع السابؽ،  (ّ)
 .َُُٖ-َُْٕ/ِؿ القرآف، سيد قطب، ( انظر: في ظبلْ)
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حاطة عممو بسر الناس كجيرىـ، كما يكسبكنو في السر كالجير، يتضح  لمسماكات كاألرض، كا 
اَمَواِت َواَلَْرَض َوَجَعَل افظُُّؾاَمِت َوافـُّوَر ُثمَّ افَِّذيَن ]ذلؾ في قكلو تعالى:  احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَق افسَّ

ِْم َيْعِدُفونَ  َػُروا بَِرَّبِّ ونَ ُهَو *  ـَ ى ِظـَْدُه ُثمَّ َأْكتُْم ََتَْسُ *  افَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ضٍِغ ُثمَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌل ُمَسؿًّ

ْم َوَيْعَؾُم َمو َتْؽِسُبونَ  ـُ ْم َوَجْفَر ـُ َّ
َِ اَمَواِت َوِِم اَلَْرِض َيْعَؾُم  ، فيذه  {5-2 }األىعام: [َوُهَو اهللُ ِِم افسَّ

 .في الككف كالحياة اإلنسانية سكاءكىية   اآليات تقرر حقائؽ األل
تقرر سكرة األنعاـ حقيقة أخرل مف حقائؽ األلكىية  ، ممثمة في الممؾ كالفاعمية، كفي الرزؽ  -ِ

ُِذ ]كالكفالة، كفي القدرة كالقير، كفي النفع كالضر، كيظير ذلؾ في قكلو تعالى:  ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأُتَّ

اَم  ، فا  ىك الخالؽ، كهللا ىك  {28}األىعام: [َواِت َواَلَْرِض َوُهَو ُيطِْعُم َوَل ُيْطَعمُ َوفِقًّو َؾوضِِر افسَّ
الرازؽ، كهللا ىك المالؾ، كهللا ىك صاحب القدرة كالقير كالسمطاف، كهللا ىك العميـ بالغيكب 

مف يار، فيذا كمو كاألسرار، كهللا ىك الذم يقمب القمكب كاألبصار كما يقمب الميؿ كالن
 .خصائص األلكىية

كىك يجد في نفسو بينة مف ربو، ىك منيا عمى  حقائؽ األلكىية تتجمى في قمب رسكؿ هللا  -ّ
يقيف، ال يزعزعو تكذيب المكذبيف، كمف ثـ يخمص نفسو لربو، كيفاصؿ قكمو مفاصمة المستيقف 

ًُ َأْن َأْظُبَد ا]مف ضبلليـ يقينو مف ىداه ، قاؿ تعالى:  فَِّذيَن َتْدُظوَن ِمْن ُدوِن اهللِ ُؿْل َل ُؿْل إِِّنِّ َُنِق

ًُ إًِذا َوَمو َأَكو ِمَن ادُْفَتِدينَ  ْم َؿْد َضَؾْؾ ـُ بُِ  َأْهَواَء ْبتُْم بِِه َمو ِظـِْدي َمو *  َأتَّ ذَّ ـَ ُؿْل إِِّنِّ َظَذ َبقِّـٍَي ِمْن َرِّبِّ َو

 . {37-33 }األىعام: [قَّ َوُهَو َخْرُ افَػوِصؾِغَ َتْسَتْعِجُؾوَن بِِه إِِن احُلْؽُم إِلَّ هللِ َيُؼصُّ احَل 

تتجمى في حمـ هللا عمى المكذبيف، كعدـ استجابتو القتراحاتيـ أف ينزؿ عمييـ خارقة مادية حتى  -ْ
كىك قادر عميو، كلك كاف  –كما جرت سنتو تعالى  –ال يعجؿ ليـ بالعذاب عند تكذيبيـ بيا 

بو، ما أمسكو عنيـ، كلضاقت بشريتو بيـ كبتكذيبيـ، يممؾ ىذا الذم يستعجمكف  رسكؿ هللا 
فإمياليـ ىذا اإلمياؿ ىك مظير مف مظاىر حمـ هللا كرحمتو، كما أنيا مجاؿ تتجالى فيو 

ُؿْل َفْو َأنَّ ِظـِْدي َمو َتْسَتْعِجُؾوَن بِِه َفُؼِِضَ اَلَْمُر َبقْـِي َوَبْقـَُؽْم َواهللُ َأْظَؾُم ]ألكىيتو، قاؿ تعالى: 

 . {38}األىعام: [وفظَّودِِغَ بِ 

حاطة ىذا العمـ بكؿ ما يقع في ىذا الكجكد في صكرة ال تككف  -ٓ كتتجمى في عمـ هللا بالغيب كا 
َوِظـَْدُه َمَػوتُِح افَغْقِى َل َيْعَؾُؿَفو إِلَّ ُهَو َوَيْعَؾُم َمو ِِم ]إال   كال يصكرىا ىكذا إال هللا، قاؿ تعالى: 

َتوٍب َوَمو َتْسُؼُط ِمْن َوَرَؿٍي إِلَّ َيْعَؾُؿَفو َوَل َحبٍَّي ِِم ُطُؾاَمِت اَلَْرِض َوَل َرْضٍى َوَل َيوبٍِس إِلَّ ِِم ـِ افَزِّ َوافَبْحِر 

 . {39}األىعام: [ُمبِغٍ 
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تتجمى في ىيمنة هللا عمى الناس كقيره لمعباد في كؿ حالة مف حاالتيـ، في النـك كالصحك، في  -ٔ
ْتُه ُرُشُؾـَو َوُهْم َل ]ي الدنيا كاآلخرة، قاؿ تعالى: المكت كالحياة ف ُم اَدْوُت َتَوؾَّ ـُ َحتَّى إَِذا َجوَء َأَحَد

ُضونَ  ُع احَلوِشبِغَ *  ُيَػرِّ َ َْ وا إَِػ اهللِ َمْوَلُهُم احَلقِّ َأَل َفُه احُلْؽُم َوُهَو َأ  .{31-32 }األىعام:[ُثمَّ ُردُّ

سيـ، حيف يكاجيكف اليكؿ فبل يدعكف إال هللا لرفعو عنيـ، ثـ ىـ تتجمى في فطرة المكذبيف أنف -ٕ
مع ذلؾ يشرككف، كينسكف أف هللا الذم يدعكنو لكشؼ الضر قادر عمى أف يذيقيـ ألكاف 

ونَ ]العذاب، فبل يدفعو عنيـ أحد، قاؿ تعاؿ:  ـُ ْرٍب ُثمَّ َأْكتُْم ُتْؼِ ـَ لِّ  ـُ قُؽْم ِمـَْفو َوِمْن   * ُؿِل اهللُ ُيـَجِّ

ًِ َأْرُجؾُِؽْم َأْو َيْؾبَِسُؽْم ِص  ٌَ َظَؾقُْؽْم َظَذاًبو ِمْن َؾْوؿُِؽْم َأْو ِمْن ََتْ ُر َظَذ َأْن َيبَْع
َقًعو َوُيِذيَق ُؿْل ُهَو افَؼودِ

ُفْم َيْػَؼُفونَ  ُف اآلََيوِت فََعؾَّ ْقَف ُكَْصِّ ـَ  . {33-38 }األىعام: [َبْعَضُؽْم َبلَْس َبْعٍض اْكُظْر 

ت األلكىية متحققة عمى السماكات كاألرض، مف خضكع لمنامكس الذم سنو هللا كؿ مقتضيا -ٖ
خمقو هللا كما  دليما، كائتمار بأمره كحده، ككذلؾ ينبغي أف يككف الشأف في حياة اإلنساف، فمق

خمؽ السماكات كاألرض، كىك في تككينو األكؿ مف طيف ىذه األرض، كما رزقو مف خصائص 
كس الذم سنو هللا إياه هللا، كىك خاضع مف ناحية كيانو الجسمي لمنامجعمت منو إنسانان رزقو 

 .لو، رضي أـ كره

 عمى توحيد األلوىية في سورة األنعام: اإلصالح والتغيير وانعكاسيا ياتمنيجخامسًا: 
إف كاقع األمة الديني كاقع مرير مف حيث الجيؿ بالعقيدة، كمسائؿ االعتقاد، كمف حيث  -ُ

ىماؿ نشر الدعكة اإلسبلمية في أكثر بقاع األرض طبقان لمعقيدة األكلى االفتراؽ في المناى ج، كا 
كالمنيج األكؿ الذم صمحت بو األمة، كىذا الكاقع األليـ ال شؾ بأنو قد كلد غيرة عند 
صبلح الخمؿ، إال أنيـ اختمفكا في طريقتيـ في صبلح ىذا  المخمصيف، كرغبة في تغييره، كا 

؛ مما ترؾ األثر الكبير في الحيرة عند المسمميف لمنيجية العقدية كاالكاقع؛ الختبلؼ مشاربيـ 
في كيفية معالجة ىذا الكاقع، كقد يشعر الداعية المسمـ المتمسؾ  –كخصكصان الشباب منيـ  –

بمنياج النبكة المتتبع لسبيؿ المؤمنيف، المتمثؿ في فيـ الصحابة كالتابعيف ليـ بإحساف مف 
صبلحو أك المشاركة في بأنو حمؿ أمانة عظيمة تجاه ىذا الكاعمماء اإلسبلـ، قد يشعر  قع كا 

 .عبلجو

 –جميعيـ  –تمؾ الجاىمية األكلى، فعمى الدعاة اإلسبلمييف اليـك  فالعبلج ىك ما عالج النبي 
أف يعالجكا سكء الفيـ لمعنى )ال إلو إال هللا(، كيعالجكا كاقعيـ األليـ بذاؾ العبلج كالدكاء نفسو، 

وَن ]:  ىذا كاضح جدان؛ إذا تدبرنا قكؿ هللا كمعنى  ـَ وَن َفُؽْم ِِم َرُشوِل اهللِ ُأْشَوٌة َحَسـٌَي دَِْن  ـَ َفَؼْد 

ثًِرا ـَ َر اهللَ  ـَ ىك األسكة الحسنة في معالجة  ، فرسكلنا  {12}األحزاب: [َيْرُجو اهللَ َوافَقْوَم اآلَِخَر َوَذ
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ي كؿ كقت كحيف، كيقتضي ذلؾ منا أف نبدأ بما بدأ مشاكؿ المسمميف في عالمنا المعاصر، كف
كىك إصبلح ما فسد مف عقائد المسمميف أكالن، كمف عبادتيـ ثانيان، كمف سمككيـ  بو نبينا 

اإلسبلـ االىتماـ بو أىـ شيء ينبغي عمى الداعية إلى  فيذا يدؿ داللة قاطعة عمى أف ثالثان،
ُه َل إِفََه إِلَّ اهللُ ] –تبارؾ كتعالى  –كلو دائمان ىك الدعكة إلى التكحيد، كىك معنى ق [ َؾوْظَؾْم َأكَّ

 .(ُ) {29}حممد:
استخدـ أسمكبي التقرير كالتمقيف في ترتيب متقف كتسمسؿ محكـ في السكرة، فتكرر في طياتيا  -ِ

فعؿ األمر )قؿ( اثنتيف كأربعيف مرة، كما تكرر في ثناياىا الضمير )ىك( ثمافو كثبلثيف مرة، 
بأف تمؾ التقريرات ال تقبؿ المجادلة، كال الطعف؛ ألنيا ثابتة حسان كمعنى، كىي طريقة  إشعاران 
 .إلثبات كحدانية الخالؽ كألكىيتو رائعة

بالعبادة، كمف ثـ إفراده بالسيادة عمى ضمير  –سبحانو  –اإليماف باأللكىية معناه : إفراده  -ّ
في األلكىية أك  –إذف  –شركاء  اإلنساف كسمككو في كؿ أمر مف أمكر الحياة، ليس ىناؾ

الربكبية، فبل شريؾ لو في الخمؽ، كال شريؾ لو في تصريفات األمكر، كال يتدخؿ في تصريفو 
لمككف كالحياة أحد، كال يرزؽ الناس معو أحد، كال يضر أك ينفع غيره أحد، كال يتـ شيء في 

 .ك كبيران إال ما يأذف بو كيرضاهىذا الكجكد صغيران كاف أ
ىناؾ شركاء في العبادة يتجو إلييـ الناس، ال عبادة الشعائر كال عبادة الخضكع  كليس

      كالدينكنة، فبل عبادة إال  ، كال طاعة إال  ، كلمف يعمؿ بأمره كشرعو، فيتمقى سمطانو مف 
        ىذا المصدر الذم ال سمطاف إال منو، فالتشريع كقكاعد الخمؽ، كنظـ االجتماع كاالقتصاد 
    ال تتمقى إال مف صاحب السيادة الكاحد األحد، مف هللا ، كمف ثـ ينطمؽ اإلنساف حران إزاء كؿ 
  مف عدا هللا، طميقان مف كؿ قيد إال مف الحدكد التي شرعيا هللا، عزيزان عمى كؿ أحد إال بسمطاف 

 .(ِ)مف هللا 
 كبعد ما كتب عف تكحيد األلكىية في سكرة األنعاـ ترل الباحثة:

، فيو رده عمى مف ادعى ألكىية إنساف أك  {28}األىعام:[ َوُهَو ُيْطِعُم َوَل ُيطَْعمُ ]في قكلو تعالى:  -ُ
حيكاف، كىذه رسالة لكؿ مف يجعؿ مع هللا آلية تعبد مف دكف هللا، أمثاؿ المشركيف في ببلد 

س، ر، كالشمالصيف كاليند كغيرىما مف الدكؿ التي تتعدد فييا اآللية، فمنيـ مف يعبد البق
 .كغيرىا مف مخمكقات هللا تعالى

                                                 
بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ ( انظر: التكحيد أكالن يا دعاة اإلسبلـ، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف ُ)

 .، كزارة األكقاؼ السعكديةٕػ(، ص ىَُِْاألشقكدرم األلباني )ت: 
 .ُّْ/ُفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  ( انظر:ِ)
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في سكرة األنعاـ التي تشتمؿ عمى حقائؽ األلكىية، فييا رسالة إلى الحكاـ المتألييف عمى  -ِ
شعكبيـ، كطكاغيت البشر، أف الحاكمية   تعالى كحده ال شريؾ لو، كأف ظمميـ سكؼ ينتيي 

نة العصر الحالي في ببلد المشرؽ كما انتيى ظمـ فرعكف مف قبميـ، كما حصؿ مف زكاؿ فراع
َؾُؼطَِ  َدابُِر افَؼْوِم افَِّذيَن ]كالمغرب لخير شاىد، كالباقي دكرىـ قريب؛ ليتحقؽ قكؿ هللا تعالى: 

 . {83}األىعام: [َطَؾُؿوا َواحَلْؿُد هللِ َربِّ افَعودَِغَ 

نو، عمييـ محاربة في آيات تكحيد األلكىية رسالة إلى المصمحيف كالدعاة، ككؿ غيكر عمى دي -ّ
طكاغيت األرض التي تفسد في األرض، الذيف يتأليكف عمى شعكبيـ، كالثكرة عمييـ، شبيية 
بثكرات الربيع العربي، في المشرؽ كالمغرب، كالقضاء عمى الفساد، كنشر العدؿ، كتحكيـ شرع 

فياـ الناس عقائدىـ، كتصحيح األخطاء التي يقعكف فييا، كنشر األماف بين يـ؛ ليتحقؽ هللا، كا 
يَك فَُه َوبَِذفَِك ُأِمْرُت *  ُؿْل إِنَّ َصََلِِت َوُكُسؽِي َوََمَْقوَي َوَِمَوِِت هللِ َربِّ افَعوَدِغَ ]قكؿ هللا تعالى:  َل َِشِ

ُل اُدْسؾِِؿغَ  لُّ *  َوَأَكو َأوَّ ـُ ٍء َوَل َتْؽِسُى  لِّ ََشْ ـُ و َوُهَو َربُّ  َكْػٍس إِلَّ َظَؾقَْفو َوَل َتِزُر  ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأْبِغي َربًّ

َتؾُِػونَ  ـُْتْم ؾِقِه َُتْ ـُ ُؽْم َمْرِجُعُؽْم َؾُقـَبِّئُُؽْم باَِم   . {238-231 }األىعام:[ َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى ُثمَّ إَِػ َربِّ

 المطمب الثاني
  و صفات و هللا أسماء

 مقدمة:
ـ كأشػػرفيا كأعظميػػا، فمػػف عػػرؼ هللا عػػرؼ مػػا العمػػـ بأسػػماء هللا كصػػفاتو كأفعالػػو أجػػؿ العمػػك 

سكاه كمف جيؿ ربػو فيػك لمػا سػكاه أجيػؿ، فػالعمـ بػا  أصػؿ كػؿ عمػـ كىػك أصػؿ عمػـ العبػد بسػعادتو 
و كمصالح دنياه كآخرتو، كالجيػؿ بػو مسػتمـز لمجيػؿ بنفسػو كمصػالحيا ككماليػا كمػا تزكػك بػو ػػػػػػػػككمال

 .(ُ)ؿ بو أصؿ شقاكتو كتفمح بو، فالعمـ بو سعادة العبد كالجي

 :توحيد األسماء والصفات أواًل: تعريف
تكحيد األسماء كالصفات، كىك إثبات صفات الكماؿ   تعالى، التي أثبتيا لنفسو، كأثبتيا لو 

كينفػػي عنػػو مػػا نفػػاه عػػف نفسػػو، كقػػد عمػػـ أف طريقػػة  (ِ)رسػػكلو مػػف غيػػر تعطيػػؿ كال تمثيػػؿ كال تشػػبيو 
       ؿ كمف غير تحريؼ ػػػؼ كال تمثيػػػر تكييػػػات مف غيػػو مف الصفػػػات ما أثبتػػػإثب ا:ػػػة كأئمتيػػمؼ األمػػػس

                                                 
ىػ(، ُٕٓ( انظر: مفتاح دار السعادة، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت: ُ)

 يركت.، دار الكتب العممية، بٖٔ/ُ
 .ّٗتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص انظر : (ِ)
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 .(ُ)كال تعطيؿ 
 ثانيًا: أىمية توحيد األسماء والصفات:

          لمعمػػػػـ بتكحيػػػػد األسػػػػماء كالصػػػػفات كاإليمػػػػاف بػػػػو أىميػػػػة عظيمػػػػة، كممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى أىميتػػػػو 
 ما يمي:

األسماء كالصفات إذا كاف منصكصان في كتاب هللا كاإلنكار عمى ب  اإليماف عمى الجميع يجب .ُ
و َوَذُروا افَِّذيَن ُيْؾِحُدوَن ِِم َأْشاَمئِِه َشقُْجَزْوَن ، قاؿ تعالى: (ِ)مف جحده  ]َوهللِ اَلَْشاَمُء احُلْسـَى َؾوْدُظوُه َِّبَ

وُكوا َيْعَؿُؾوَن[ ـَ  .{280}األعراف: َمو 

فا  أمرنا  فات كاإليماف بو كما آمف السمؼ الصالح، عبادة   أف معرفة تكحيد األسماء كالص .ِ
 .(ّ)بذلؾ، كطاعتو كاجبة 

ريف كالمحرفيف بأسمائو كصفاتو بنزكؿ العقكبة كتحذير لممسمميف أف يفعمكا كفعميـ، تكعد هللا المغيٌو  .ّ
وُكوا َيْعَؿُؾونَ َوَذُروا افَِّذيَن ُيْؾِحُدوَن ِِم َأْشاَمئِِه َشقُْجَزْوَن َمو ]قاؿ تعالى:  {280}األعراف:[ ـَ

(ْ). 

، كأجميا عمى اإلطبلؽ؛ فاالشتغاؿ بفيمو، كالبحث فيو اشتغاؿ بأعمى  .ْ إف ىذا العمـ أشرؼ العمـك
المطالب، كأشرؼ المكاىب، حيث كضح السعدم أىمية ىذا العمـ قائبلن: "كالطريؽ إلى العمـ بأنو 

سمائو كصفاتو، كأفعالو الدالة عمى كمالو ال إلو إلى ىك أمكر: أحدىا بؿ أعظميا: تدبر أ
 .(ٓ)كعظمتو كجبللتو" 

، (ٔ)أمر هللا بأف يدعكه بيا عند الحاجة فإنو إذا دعي بأحسف أسمائو كاف ذلؾ مف أسباب اإلجابة .ٓ
كسببان في دخكؿ الجنة لمف يحصكىا، كعمؿ بمقتضاىا بأف كثؽ بالرزؽ إذا قاؿ الرزاؽ كعمـ أف 

الى إذا قاؿ الضار النافع فشكر عمى المنفعة كصبر عمى المضرة كعمى الخير كالشر مف هللا تع

                                                 
-ىػُِْٓ، دار أطمس الخضراء، ٓٔ/ُشرح الرسالة التدمرية، محمد بف عبد الرحمف الخميس، انظر: ( ُ)

 ـ.ََِْ
(، المحقؽ: ىػُِّّ( انظر: محاسف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )ت: ِ)

 ىػ.ُُْٖ، بيركت، ُ، دار الكتب العممية، طِِٕ/ٓمحمد باسؿ عيكف السكد، 
( انظر: تفسير القرآف، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي ّ)

، دار ُٓٓ/ُكىب، ىػ(، المحقؽ: الدكتكر عبد هللا بف إبراىيـ الَٔٔالدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )ت: 
، ط  ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ، بيركت، ُابف حـز

 .َّٓ/ِ( انظر: فتح القدير، الشككاني، ْ)
 .ٕٖٕيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، صت( ٓ)
 .َّٓ/ِ( انظر: فتح القدير، الشككاني، ٔ)
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ال يحفظيا أحد إال  -مائة إال واحدة–هلل تسعة وتسعون اسمًا : )، قاؿ (ُ)ىذا سائر األسماء 
 .(ّ)، أم   الصفات الحسنى(ِ)( دخل الجنة, وىو وتر ُيحب الوتر

 ًا: ثمرات اإليمان بتوحيد األسماء والصفات:ثالث
يضػاحيا،  لقد اعتنى عمماء اإلسبلـ، قديمان كحديثان، في بياف أسماء هللا كصفاتو، كشرحيا، كا 

 كبياف ثمرات اإليماف بيا، فمف الثمرات التي تحصؿ مف جراء اإليماف بيا ما يمي:
ذا شػاء العبػاد أف يعرفػكا ربيػـ فمػيس ليػـ  .ُ العمـ بأسماء هللا كصفاتو ىك الطريؽ إلى معرفػة هللا، كا 

ؿ إلى ذلؾ إال التعػرؼ عميػو مػف خػبلؿ النصػكص الكاصػفة لػو، المصػٌرحة بأفعالػو كأسػمائو، سبي
 كما في آية الكرسي، كآخر سكرة الحشر، كسكرة الصمد، كغيرىا.

خػػبلص العمػػؿ لػػو، العمػػـ بأنػػو المنفػػرد  .ِ أف معرفػػة هللا تػػدعك إلػػى محبتػػو كخشػػيتو كخكفػػو كرجائػػو كا 
لدنيكيػػة، فػػإف ذلػػؾ يكجػػب تعمػػؽ القمػػب بػػو كمحبتػػو، كالتألػػو لػػو بػػالنعـ الظػػاىرة كالباطنػػة، الدينيػػة كا

، كأف جمالو تعالى ككمالو كأسماءه كصفاتو تقتضي مف عباده غاية الحب (ْ)كحده ال شريؾ لو 
 .(ٓ)كالذؿ كالطاعة لو 

معرفػػة كممػػة ال إلػػو إال هللا يفيػػد أنػػو ال بػػد مػػف قيػػاـ السػػاعة ألف اإللػػو كعػػد بػػذلؾ كىػػك متصػػؼ  .ّ
 .(ٔ) شريؾ لو يمنعو مف إنجاز كعده بالكماؿ كال

لكؿ صفة مف صفات هللا تعالى ليا عبكدية خاصة، فعمـ العبد بتفرد الرب تعالى بالضػر كالنفػع  .ْ
كالعطػػاء كالمنػػع كالخمػػؽ كالػػرزؽ كاإلحيػػاء كاإلماتػػة يثمػػر لػػو عبكديػػة التككػػؿ عميػػو باطنػػان كلػػكاـز 

ممػػو كأنػػو ال يخفػػى عميػػو مثقػػاؿ ذرة فػػي التككػػؿ كثمراتػػو ظػػاىران كعممػػو بسػػمعو تعػػالى كبصػػره كع
السمكات كال في األرض كأنو يعمـ السر كأخفى كيعمـ خائنة األعيف كما تخفى الصدكر يثمر لػو 
حفظ لسانو كجكارحو كخطرات قمبو عف كؿ ما ال يرضى هللا كأف يجعؿ تعمؽ ىذه األعضاء بما 

لحيػػػاء اجتنػػػاب المحرمػػػات كالقبػػػائح يحبػػػو هللا كيرضػػػاه فيثمػػػر لػػػو ذلػػػؾ الحيػػػاء باطنػػػان كيثمػػػر لػػػو ا

                                                 
           ي، المكلى أبك الفداء ( انظر: ركح البياف، إسماعيؿ حقي بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتُ)

 ، دار الفكر، بيركت.ّّٖ/ّىػ(، ُُِٕ)ت: 
، صحيح مسمـ، (َُْٔ) ، حُِٖ/ُُ( صحيح البخارم، كتاب الدعكات، باب   مائة اسـ غير كاحدة، ِ)

 ، كتاب الذكر كالدعاء، باب في أسماء هللا تعالى.َِِٔ/ْ
 .ِّٔ/ٕ( انظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ّ)
 .ٕٖٕ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، صْ)
 . ُٗ/ ِ، ابف قيـ الجكزيو ، ( انظر: مفتاح دار السعادة ٓ)
 .َِّ/ُٖ( انظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، البقاعي، ٔ)
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حسػػانو كرحمتػػو تكجػػب لػػو سػػعة الرجػػاء كتثمػػر لػػو ذلػػؾ مػػف  كمعرفتػػو بغنػػاه كجػػكده ككرمػػو كبػػره كا 
أنكاع العبكديػة الظػاىرة كالباطنػة بحسػب معرفتػو كعممػو ككػذلؾ معرفتػو بجػبلؿ هللا كعظمتػو كعػزه 

اعػػان مػػف العبكديػػة الظػػاىرة ىػػي تثمػػر لػػو الخضػػكع كاالسػػتكانة كتثمػػر لػػو تمػػؾ األحػػكاؿ الباطنػػة أنك 
 .(ُ)مكجباتيا ككذلؾ عممو بكمالو كجمالو كصفاتو العمي يكجب لو محبة خاصة 

 في سورة األنعام: وصفاتأسماء هللا و  ًا:رابع
ْم َوَيْعَؾُم قاؿ تعالى:  صفة األلوىية: .ُ ـُ ْم َوَجْفَر ـُ َّ

َِ اَمَواِت َوِِم اَلَْرِض َيْعَؾُم  َمو ]َوُهَو اهللُ ِِم افسَّ

، ككممة هللا تعني الذم لو ىذا االسـ المستجمع لجميع األسماء الحسنى {5}األىعام:َتْؽِسُبوَن[ 
، كيعتبر اسـ هللا كذلؾ صفة مف صفاتو (ِ)كالصفات العمى المدعك بو تأليان لو كخضكعان كتعبدان 

بو مف صفات فا : ىك المألكه المعبكد ذك األلكىية كالعبكدية عمى خمقو أجمعيف لما اتصؼ 
 .(ّ)األلكىية التي ىي صفات الكماؿ 

 ذكرت ىذه الصفة في سكرة األنعاـ ست مرات منيا: صفة الخمق: .ِ

  :ِْم قاؿ تعالى َػُروا بَِرَّبِّ ـَ اَمَواِت َواَلَْرَض َوَجَعَل افظُُّؾاَمِت َوافـُّوَر ُثمَّ افَِّذيَن  ]احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَق افسَّ

ى ِظـَْدُه ُثمَّ ، كقاؿ تعالى: {2ام:}األىع َيْعِدُفوَن[ ]ُهَو افَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ضٍِغ ُثمَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌل ُمَسؿًّ

وَن[  اَمَواِت َواَلَْرِض َأكَّى َيُؽوُن َفُه َوَفٌد َوََلْ َتُؽْن ، كأيضان قكلو تعالى: {1}األىعام:َأْكُتْم ََتَْسُ ]َبِديُ  افسَّ

ٍء َظؾِقٌم[َفُه َصوِحَبٌي َوَخ  ٍء َوُهَو بُِؽلِّ ََشْ لَّ ََشْ ـُ ، كمعنى خمؽ أم أكجد كاخترع {202}األىعام: َؾَق 
يثبت كماؿ حؽ العبكدية لو كحده، كأنو ال يستحؽ الحمد الكامؿ  ، كىذا كصؼ   (ْ)كقدر 
 .(ٓ)سكاه 

ْح َصْدَرُه فِْْلِْشََلِم َوَمْن ُيِرْد َأْن ُيِضؾَُّه ]َؾَؿْن ُيِرِد اهللُ َأْن َُّيِدَيُه َيْؼَ : قاؿ تعالى صفة اإلرادة والمشيئة: .ّ

َعْل َصْدَرُه َضقًِّؼو َحَرًجو[  ، حيث كصؼ هللا نفسو بالمشيئة، ككصؼ عبده {213}األىعام:ََيْ
بالمشيئة، ككذلؾ كصؼ نفسو باإلرادة، ككصؼ عبده باإلرادة كمعمكـ أف مشيئة هللا ليست مثؿ 

 يريد ىدل المؤمف كضبلؿ الكافر، كىذا عند  ، كأف هللا (ٔ)إرادتو  مشيئة العبد، كال إرادتو مثؿ

                                                 
 .َٗ/ِجكزية، ( انظر: مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة، ابف القيـ الُ)
 .ٕٖٓ/ِ( انظر: نظـ الدرر، البقاعي، ِ)
 .ِٖٗ/ٓ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ّ)
 .ُّٓ/ٕ( انظر: نظـ الدرر، البقاعي، ْ)
 .ُِّْ/ٓ( انظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ٓ)
 .ِٓ( انظر: الرسالة التدمرية، ابف تيمية، صٔ)
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 .(ُ)جميع ىؿ السنة باإلرادة القديمة التي ىي صفة ذاتو تبارؾ كتعالى 

كم: .ْ          ، كالحكـ أبمغ مف الحاكـ، إذ {228}األىعام: ]َأَؾَغْرَ اهللِ َأْبتَِغي َحَؽاًم[قكلو تعالى:  الح 
   كـ إال مف يحكـ بالحؽ، ألنيا صفة تعظيـ في مدح، كالحاكـ صفة ال يستحؽ التسمية بح

 .(ِ)جارية عمى الفعؿ، فقد يسمى بيا مف يحكـ بغير الحؽ 

، أم حكيـ فيما أمر بو كنيى، كأثاب، {28}األىعام:[ َوُهَو احَلؽِقُم اخَلبِرُ ]قاؿ تعالى:  الحكمة: .ٓ
يقاعيا عمى ، كالحكمة تعني كضعو األ(ّ)كعاقب، كفيما خمؽ كقدر  شياء في مكاضعيا، كا 

 ، كقد ذكرت خمس مرات في سكرة األنعاـ.(ْ)أحسف الكجكه 

، فسمؼ األمة يمركف ىذه {28}األىعام:]َوُهَو افَؼوِهُر َؾْوَق ِظَبوِدِه[ قاؿ تعالى:  العمو والفوقية: .ٔ
و ال فكؽ اآليات بغير تأكيؿ كيقكلكف: إف هللا مستك عمى عرشو فكؽ السمكات كفكؽ العالـ كم

نو مع ذلؾ ليس كمثم كال  و شيء، فميس بمحددكؿ شخص كحده، كىك بيذا بائف مف خمقو، كا 
، كأىؿ السنة كالجماعة يعتقدكف أف هللا فكؽ جميع مخمكقاتو، مستكو عمى (ٓ)محصكر كال متحيز 

تيـ عرشو، في سمائو، كعاليان عمى خمقو، بائنان منيـ، يعمـ أعماليـ كيسمع أقكاليـ كيرل حركا
، كفسر بعض المفسريف الفكقية في ىذه اآلية أنيا فكقية (ٔ)كسكناتيـ ال تخفى عميو خافية 
 . صح ك اسمـكالرأم األكؿ أ .(ٕ)االستعبلء بالقير كالغمبة عمييـ 

، أم المطمع عمى السرائر كالضمائر {28}األىعام:[ َوُهَو احَلؽِقُم اخَلبِرُ ]قاؿ تعالى:  الخبير: .ٕ
 ، كذكرت ثبلث مرات في سكرة األنعاـ.(ٖ)كخفايا األمكر 

                                                 
 .ِّْ/ِر الكجيز، ابف عطية، ( انظر: المحر ُ)
 .َٕ/ٕ( انظر: جامع األحكاـ، الطبرم، ِ)
 .ُِٓ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، صّ)
ىػ(، ُٕٓ( انظر: تفسير القرآف الكريـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية )ت: ْ)

، دار كمكتبة ّٓ/ُبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ رمضاف، المحقؽ: مكتب الدراسات كال
 ىػ.َُُْ، بيركت، ُاليبلؿ، ط

 .ِِٖ/ٕ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ٓ)
قِّاؼ، ص ( انظر: صفات هللا ٔ) ، الدرر السنية، دار ِٕٓالكاردة في الكتاب كالسنة، عمكم بف عبد القادر السَّ

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٔ ،ّاليجرة، ط
 .ّٗٗ/ٔ( انظر: جامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ٕ)
 .ُِٓ( تيسير الكبلـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، صٖ)
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َفوَدِة[قاؿ تعالى:  العمم: .ٖ ُ افَغْقِى َوافشَّ قِْل ، كقاؿ تعالى: {75}األىعام: ]َظوَِل ]َوَفُه َمو َشَؽَن ِِم افؾَّ

ِؿقُ  افَعؾِقُم[   ]إِنَّ َربََّك َحؽِقٌم َظؾِقٌم[، كأيضان قكلو تعالى: {25}األىعام:َوافـََّفوِر َوُهَو افسَّ

 .(ُ)، حيث ذكرت ثماف مرات في سكرة األنعاـ، كمعنى العمـ الشديد العمـ بكؿ معمكـ{85}األىعام:

ِؿقُ  افَعؾِقُم[قاؿ تعالى:  السمع: .ٗ ، كمعنى السميع: العالـ العظيـ {25}األىعام: ]َوُهَو افسَّ
 .(ِ)بالمسمكعات أك بالمحسكسات 

ٌَ َظَؾقُْؽْم َظَذاًبو[]ُؿْل ُهَو افَؼوِدُر َظَذ أَ قاؿ تعالى:  القدرة: .َُ ]َؾُفَو ، كقاؿ تعالى: {33}األىعام: ْن َيبَْع

ٍء َؿِديٌر[  لِّ ََشْ ـُ ، كمعنى القدرة: أم ما يصيبؾ أييا اإلنساف مف ضرر أك شدة {27}األىعام:َظَذ 
مف ألـ أك فقر أك مرض أك أم مصيبة تحصؿ، أك حزف أك ذلؾ كنحكه، فبل صارؼ لو عنؾ 

 تعالى ألنو القادر عمى كؿ شيء، أم عمى كؿ شيء جائز أف يكصؼ هللا كال مزيؿ لو إال هللا
تعالى بالقدرة عميو، ككذلؾ إف يحصؿ لؾ أييا اإلنساف خير مف صحة أك غنى أك عٌز كنحكه، 

 .(ّ)، لكماؿ قدرتو عمى كؿ شيء فيك أيضان مف هللا 

 .(ْ)، أم المستكلي المقتدر {28ىعام:}األ ]َوُهَو افَؼوِهُر َؾْوَق ِظَبوِدِه[قاؿ تعالى:  القاىر: .ُُ

، كفسر السعدم المطؼ بقكلو: الذم {205}األىعام: ]َوُهَو افؾَّطِقُف اخَلبُِر[قاؿ تعالى:  المطف: .ُِ
لطؼ عممو كخبرتو، كدؽ حتى أدرؾ السرائر كالخفايا، كالخبايا كالبكاطف، كمف لطفو، أنو يسكؽ 

لتي ال يشعر بيا العبد، كال يسعى فييا، عبده إلى مصالح دينو، كيكصميا إليو بالطرؽ ا
كيكصمو إلى السعادة األبدية، كالفبلح السرمدم، مف حيث ال يحتسب، حتى أنو يقدر عميو 
األمكر، التي يكرىيا العبد، كيتألـ منيا، كيدعك هللا أف يزيميا، لعممو أف دينو أصمح، كأف كمالو 

 .(ٓ)متكقؼ عمييا 

ٍء َوـِقٌل[]َوُهَو ظَ قاؿ تعالى:  الوكيل: .ُّ لِّ ََشْ ـُ ، فككالتو مف نفسو لنفسو، {201}األىعام: َذ 
متضمنة لكماؿ العمـ، كحسف التدبير كاإلحساف فيو، كالعدؿ، فبل يمكف ألحد أف يستدرؾ عمى 
هللا، كال يرل في خمقو خمبلن كال فطكران، كال في تدبيره نقصان كعيبان، كمف ككالتو: أنو تعالى، تككؿ 

                                                 
 .ُٔٓ/ٕ( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ُ)
 .كنفس الصفحة  انظر: نفس المرجع السابؽ( ِ)
 ىػ.ُِِْ، دمشؽ، ُ، دار الفكر، طّْٓ/ُ، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، التفسير الكسيط( ّ)
 .ّْٓ/ُ( انظر: المرجع السابؽ، ْ)
 .ِٖٔ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، صٓ)
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حفظو عف المزيبلت كالمتغيرات، كأنو تكلى حفظ المؤمنيف كعصمتيـ عما يزيؿ ببياف دينو، ك 
 .(ُ)إيمانيـ كدينيـ 

، كالرب {83}األىعام:[ َؾُؼطَِ  َدابُِر افَؼْوِم افَِّذيَن َطَؾُؿوا َواحَلْؿُد هللِ َربِّ افَعوَدِغَ ]قاؿ تعالى:  الربوبية: .ُْ
قاـ بإصبلحو كتقكيمو، كيطمؽ في المغة كصؼ   تعالى، مأخكذ مف رب الشيء يربو بمعنى 

، كمعناىا ىنا أف هللا مربييـ ألنو القائـ عمييـ (ِ)عمى السيد كعمى المتصرؼ لئلصبلح كالتربية 
كالميذب ليـ بما خمؽ فييـ مف عقكؿ مدركة تدرؾ الخير كالشر، كتختار ما تفعؿ كتحاسب 

 .(ّ)فيناليا العقاب عمى ما تقدـ مف خير فتناؿ بو الثكاب، كما تكسب مف شر 

ْْحََي[قاؿ هللا تعالى:  الرحمة: .ُٓ تََى َظَذ َكْػِسِه افرَّ ـَ ، كىي مف صفات هللا {21}األىعام: ]ُؿْل هللِ 
، كعندما يسمع العربي لفظ (ْ)كتككف بجميع عباده، فإنو تعالى أكجب عمى ذاتو الرحمة بخمقو 

، كيعمـ أف   صفة ثابتة ى كيرضيو الرحيـ يكمؿ اعتقاده عمى الكجو الذم يميؽ با  تعال
ف كانت تمؾ الصفة عمى غير مثاؿ صفات المخمكقيف،  ىي الرحمة التي عنيا يككف أثرىا، كا 

 .(ٓ) كالرحيـ داؿ عمى أنو يرحـ خمقو برحمتو، أم صفة فعؿ لو 

يِ ]قاؿ تعالى:  الغني: .ُٔ ْْحَ ألنو  ذات   ، كالغني صفة {255}األىعام:[ َوَربَُّك افَغـِيُّ ُذو افرَّ
، كيعمؽ الرازم عمى ىذه الصفة (ٔ)تبارؾ كتعالى ال يفتقر إلى شيء مف جية مف الجيات 

بقكلو: "إنو تعالى غني في ذاتو كصفاتو كأفعالو كأحكامو عف كؿ ما سكاه ألنو لك كاف محتاجان 
 .(ٕ)لكاف مستكمبلن بذلؾ الفعؿ كالمستكمؿ بغيره ناقص بذاتو كىك عمى هللا محاؿ" 

َّو َرَزَؿُؽُم اهللُ[قاؿ تعالى:  الرزق: .ُٕ ُؾوا ِِم ـُ وُهْم[، كقاؿ تعالى: {281}األىعام: ]  ]َكْحُن َكْرُزُؿُؽْم َوإِيَّ

، كمعنى الرٌزاؽ: الكثير الرزؽ، صفة مف صفات الفعؿ، كىك شأف مف شؤكف {232}األىعام:
يسمى خالقان، فاألرزاؽ  ، ال يصح أف ينسب إلى غيره، فبل يسمى غيره رازقان كما الربكبيتو 

 ؽ األرزاؽ كالمرتزقة، كمكصميا إلييـ، كخالؽ أسباب التمتع بيا؛ ػػك خالػػػده، فيػػػد هللا كحػػػا بيػػػكمي

                                                 
 .ِٖٔ( انظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، صُ)
 .ِِ/ُ( انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ِ)
 .ٖٓ/ُلتفاسير، أبي زىرة، ( انظر: زىرة اّ)
 .ُّٓ/ُ، كىبة الزحيمي، التفسير الكسيط( انظر: ْ)
 .َْ/ُ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ٓ)
 .ّْٕ/ِ( انظر: المحرر الكجيز، ابف عطية، ٔ)
 .ُْٓ/ُّ( انظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ٕ)
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 .(ُ)فالكاجب نسبتيا إليو كحده كشكره عمييا فيك مكالىا ككاىبيا 

، كغفكر مف أبنية المبالغة؛ {283عام:}األى ]َوَل َظوٍد َؾنِنَّ َربََّك َؽُػوٌر َرِحقٌم[قاؿ تعالى:  الغفور: .ُٖ
غفكر؛ ألنو يفعؿ ذلؾ لعباده مرة بعد مرة إلى ما ال يحصى، فجاءت ىذه الصفة عمى  فا  

أبنية المبالغة لذلؾ، كىك متعمؽ بالمفعكؿ؛ ألنو ال يقع الستر إال بمستكر ييستر كييغطى 
(ِ). 

، كمعنى الًعزَّة: المنعة كالغمبة، {93}األىعام: ؾِقِم[]َذفَِك َتْؼِديُر افَعِزيِز افعَ قاؿ تعالى:  العزيز: .ُٗ
كالًعزَّة مف صفات ذاتو تعالى التي ال تنفؾ عنو، فغمب بعزَّتو، كقير بيا كؿ شيء، ككؿ ًعزَّة 

 .(ّ)حصمت لخمقو؛ فيي منو 

ُفْم َيتَُّؼوقاؿ تعالى:  الولي: .َِ ْم ِمْن ُدوكِِه َوِِلٌّ َوَل َصِػقٌ  فََعؾَّ  .{32}األىعام: َن[]َفْقَس ََلُ

اَمَواِت َواَلَْرِض[قاؿ تعالى:  الفطر: .ُِ ُذ َوفِقًّو َؾوضِِر افسَّ
ِ ، كمعنى الفطر: {28}األىعام: ]ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأُتَّ

مبدعيما، أم مبدئيما عمى غير مثاؿ سابؽ، حيث كصؼ هللا تعالى بما ينافي اتخاذ غيره 
 .(ْ)كليان، فقاؿ: فاطر السمكات كاألرض 

ُع احَلوِشبَِغ[ قاؿ تعالى:  حق:ال .ِِ َ َْ ، {31}األىعام:]ُثمَّ ُردُّوا إَِػ اهللِ َمْوَلُهُم احَلقِّ َأَل َفُه احُلْؽُم َوُهَو َأ
كالحؽ في المغة ىك الثبات المتحقؽ، كىذا الكصؼ ال يتحمى بو أحد مف الخمؽ إال عمى سبيؿ 

الجبلؿ كالجماؿ كالكماؿ مكصكفان، كلـ يزؿ كال ، فيك الذم لـ يزؿ كال يزاؿ ب(ٓ)العارية المؤقتة 
يزاؿ باإلحساف معركفان، فقكلو حؽ، كفعمو حؽ، كلقاؤه حؽ، كرسمو حؽ، ككتبو حؽ، كدينو ىك 

 .(ٔ)الحؽ، كعبادتو كحده ال شريؾ لو ىي الحؽ، ككؿ شيء ينسب إليو فيك حؽ 

ُع احَلوِشبَِغ[قاؿ تعالى:  :في الحساب  السرعة .ِّ َ َْ ]إِنَّ َربََّك ، كقاؿ تعالى: {31}األىعام: ]َوُهَو َأ

يُ  افِعَؼوِب[ ِ ، كالمعنى أف حسابو لعباده يكـ القيامة سريع مجيئو فبادركا ذلؾ {233}األىعام: ََ
بأعماؿ الخير، أك أنو كصؼ نفسو بسرعة حساب الخبلئؽ عمى كثرة عددىـ، كأنو ال يشغمو 

 سريع في حسابو، سريع عقابو، سريع في  فا  ، (ٕ)أفه عف شأفو فيحاسبيـ في حالة كاحدة ػش

                                                 
قَّاؼ، صالكاردة في الكتاب كالسنة، عمكم بف ع ( انظر: صفات هللا ُ)  .ُٕٕبد القادر السَّ
 .َِّ، صنفس المرجع السابؽ( انظر: ِ)
 .ِْٗ، صنفس المرجع السابؽ( انظر: ّ)
 .ِٕٕ/ٕ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ْ)
 .َْٓ/ٕ، المرجع السابؽ( ٓ)
قَّاؼ، ص ( انظر: صفات هللا ٔ)  .ُّٔالكاردة في الكتاب كالسنة، عمكم بف عبد القادر السَّ
 .ِّٓ/ُ( فتح القدير، الشككاني، ٕ)
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 .(ُ)إتيانو كمجيئو 

 سًا: وقفات ولمحات عمى صفات هللا تعالى:خام

عدد األسماء الحسنى التي كرد ذكرىا في القرآف تسع كتسعيف، كعدد األسماء التي ذكرت في  .ُ
 .(ِ)سكرة األنعاـ، أك كركدىا، أربعة أسماء، كىي )فاطر، قاىر، لطيؼ، برىاف( 

ِؿقُ  افَعؾِقُم[أف التعقيب بصفتي السمع كالعمـ في قكلو تعالى:  .ِ        ، {25}األىعام: ]َوُهَو افسَّ
أفاد اإلحاطة التامة بجميع الخبلئؽ، كبكؿ ما يصدر عنيا، كفي ىذا كعيد لممشركيف بأف هللا 

    الباحثة أنو:  ، كترل(ّ)مطمع عمييـ، كتسمية لممؤمنيف بأف هللا تعالى ال يخفى عميو حاليـ 
اَمَواِت َواَلَْرِض في ذكر صفة الكلي   تعالى في قكلو تعالى:  ُذ َوفِقًّو َؾوضِِر افسَّ

ِ ]ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأُتَّ

ـَِغ[ َل َمْن َأْشَؾَم َوَل َتُؽوَكنَّ ِمَن اُدْؼِ وَن َأوَّ ـُ فيو ، {28}األىعام: َوُهَو ُيْطِعُم َوَل ُيْطَعُم ُؿْل إِِّنِّ ُأِمْرُت َأْن َأ
إال    صياف، فالكالية ال تككف أمر أىؿ اإليماف باإلعبلف عف اإليماف كالبراءة مف الشرؾ كالع

ظيار المسمـ  فيك تعالى الخالؽ الرازؽ كىك الضار النافع، كىنا يفسح المجاؿ إلعبلف الحؽ، كا 
ات الشرؾ، بالحجة كالبياف، ليكيتو في كجو ىذا العالـ المادم، كرفع لكاء التكحيد كتنكيس راي

في ببلد الغرب كغيرىا  عفيف كاألقميات المسممةكفي ىذه اآليات الكريمة تكجيو إلخكاننا المستض
مف الدكؿ ذات األغمبية الكافرة أف عمى المسمـ أف يعمف عف ىكيتو كييصرَّح بدعكتو كيقيـ 

ار كالتبعية لمغرب كالتخمي شعائر دينو، كيحذر مف االندماج الذم يؤدم إلى الذكباف كاالنصي
 عف جكىر اإلسبلـ كمظاىره، مستعينان عمى ذلؾ بالعقيدة الراسخة.

 سادسًا: منيجيات اإلصالح والتغيير في معرفة صفات هللا تعالى:

في التكفيؽ  يجب عمى المصمحيف أف يأخذكا باألسباب كيتككمكا عمى هللا، كال يسألكا إال هللا  -ُ
 .(ْ)بدعكتيـ 

 الرزؽ بيف الناس سنة ككنية كحكمة إليية يجب التسميـ بيا. التفاكت في -ِ

                                                 
قَّاؼ، ص ( انظر: صفات هللا ُ)  .َُِالكاردة في الكتاب كالسنة، عمكم بف عبد القادر السَّ
، دار الفكر، ُٓٔ/ّىػ(، ُُٗ( انظر: الدر المنثكر، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت: ِ)

 بيركت.
 .ِٖنعاـ، أحمد الشرقاكم، ص( انظر: التفسير المكضكعي لسكرة األّ)
، الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات ُٗ/ِانظر: مفتاح دار السعادة، ابف القيـ، ( ْ)

، المجمس العممي بالجامعة ّٕٓىػ(، ص ُُْٓكالتنزيو، أبك أحمد محمد أماف بف عمي جامي عمي )ت: 
 ىػ.َُْٖلعربية السعكدية، ، المدينة المنكرة، المممكة اُاإلسبلمية، ط
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 .(ُ) العمـ بصفات هللا تكصؿ المسمـ إلى معرفة الخالؽ  -ّ

 معرفة صفات هللا تجعؿ المسمـ أكثر محبة   تعالى كخشية منو. -ْ

 . (ِ)عمى المسمـ التفكر بعظيـ قدرة هللا عميو  -ٓ

 .(ّ)و كالرجكع إليو تقتضي عمى المسمـ طاعتو كعبادت معرفة صفاتو  -ٔ

ينبغي عمى المسمـ بمعرفة صفات هللا أف يصمح مف نفسو كيغير إلى األصمح، بالرجكع إلى  -ٕ
 .كتاب هللا، كسنة نبيو 

 عمى المسمـ أف يشكر هللا تعالى عمى المنفعة كيصبر عمى المضرة. -ٖ

 تعالى الخالؽ أف يعمنكا البراءة مف أىؿ الشرؾ كالعصياف، كأف تككف الكالية   عمماءعمى ال -ٗ
 الرازؽ.

 إف معرفة أسماء  هللا كصفاتو يعد منيجا قكيما تقكيـ الفكر كالسمكؾ . -َُ

 المطمب الثالث
 اإليمان بالمالئكة

 أواًل: تعريف المالئكة:

، كىػػك مقمػػكب مالػػؾ صػػفة (ْ)المبلئكػػة فػػي المغػػة ىػػك جمػػع ممػػؾ، كأصػػمو: مػػبلؾ كزنػػو مفعػػؿ 
، كفػي (ٓ)رسالة، فيـ رسػؿ إلػى النػاس، كىػذا رأم الجميػكر مشبية مف األلككة عند الكسائي، كىي ال

االصػػػػطبلح ىػػػػـ أجسػػػػاـ نكرانيػػػػة ال يػػػػأكمكف كال يشػػػػربكف، ال يعصػػػػكف هللا مػػػػا أمػػػػرىـ، كيفعمػػػػكف مػػػػا 
 .(ٔ)يؤمركف

: االعتقػػػاد أف المبلئكػػػة ىػػػـ عبػػػادان  ، كرفػػػض معتقػػػدات الجاىميػػػة واإليمـــان بالمالئكـــة ىـــو
           مطيػػػػػركف يخػػػػػافكف ربيػػػػػـ مػػػػػف فػػػػػكقيـ كيفعمػػػػػكف مػػػػػا يػػػػػؤمركف،  ، كالعمػػػػػـ بػػػػػأنيـ معصػػػػػكمكف(ٕ)فػػػػػييـ

                                                 
 .ُٕٔ/ٗ، الزحيمي، التفسير المنير( انظر: ُ)
 .ِْْ/ٕ، نفس المرجع السابؽ( انظر: ِ)
 .ُٗ/ِ( انظر: مفتاح دار السعادة، ابف القيـ، ّ)
 .ُِْ/ُ، الزحيمي، التفسير المنير( ْ)
 .َِِ/ُ( انظر: ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، األلكسي، ٓ)
 .ُِْ/ُ، الزحيمي، التفسير المنير( ٔ)
 .ُّٗ/ُ( انظر: المحرر الكجيز، ابف عطية، ٕ)
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ال يستكبركف عف عبادتو كال يستحسركف، فإف لذتيـ بذكر هللا، كأنسيـ بعبادة هللا، ككما أف حياة كؿ 
كاحػػػد منػػػا بنفسػػػو الػػػذم ىػػػك عبػػػارة عػػػف استنشػػػاؽ اليػػػكاء ،فكػػػذلؾ حيػػػاتيـ بػػػذكر هللا تعػػػالى كمعرفتػػػو 

سائط بيف هللا كبيف البشر، كبيـ كصمت الكتب إلى األنبيػاء، كلكػؿ طائفػة مػنيـ ، كأنيـ ك (ُ)كطاعتو 
 .(ِ)مقاـ معمـك كجزء مقسـك مف أقساـ ىذا العالـ 

 ثانيًا: حكم اإليمان بالمالئكة:
        ، قاؿ تعالى: (ّ)حكـ اإليماف بالمبلئكة كاجب، كىك الركف الثاني مف أركاف اإليماف 

َو افَّذِ  َل َظَذ َرُشوفِِه َوافؽَِتوِب افَِّذي َأْكَزَل ِمْن َؿبُْل ]َيو َأُّيُّ           يَن َآَمـُوا َآِمـُوا بِوهللِ َوَرُشوفِِه َوافؽَِتوِب افَِّذي َكزَّ

ُتبِِه َوُرُشؾِِه َوافَقْوِم اآلَِخِر َؾَؼْد َضلَّ َضََلًل َبِعقًدا[ ـُ  .{253ء:}النسا َوَمْن َيْؽُػْر بِوهللِ َوَمََلئَِؽتِِه َو
كاإليماف بالمبلئكة األخيار األطيار الذيف ال يعصكف هللا ما أمرىـ، كيفعمكف ما يؤمركف، 
كىك إيماف بالغيب الذم ال يرل كال يحس، كأكؿ شعار المؤمف اإليماف، كىك الفيصؿ بيف المسمـ 

ما ال يرل كالزنديؽ، فالزنديؽ أك الممحد في ديف هللا تعالى ال يؤمف إال بالمحسكس، كال يصدؽ 
كيحس، كالمؤمف يعمـ أف كراء المحسكس سران خفيان، كقد أمرنا هللا تعالى باإليماف فحؽ عمينا أف 
نؤمف بكجكدىـ، كىـ مذككركف في كتابو الكريـ، كفي الكتب التي صدقيا، فالكفر بيـ كفر با  

 .(ْ)كبالقرآف 
 ثالثًا: عقيدة المسممين في المالئكة:

، عف عائشة رضي هللا عنيا عف رسكؿ هللا (ٓ)عالى خمقيـ هللا مف النكرىـ خمؽ مف خمؽ هللا ت -ُ
 ( :ار وخمق آدم مما وصف ــــان من مارج من نـــق الجـــور وخمـــة من نـــت المالئكــخمققاؿ 

 .(ٔ)(لكم
َ ]أنيـ ال يكصفكف بذككرة كال أنكثة، قاؿ تعالى:  -ِ ُؽْم بِوفَبـَِغ َواُتَّ ْم َربُّ ـُ َذ ِمَن اَدََلئَِؽِي إَِكوًثو َأَؾَلْصَػو

ُؽْم َفَتُؼوُفوَن َؿْوًل َظظِقاًم  ، إذ عبد فريؽ مف العرب المبلئكة كما عبدكا األصناـ،  {80}اإلرساء:[ إِكَّ
كاعتمكا لعبادتيـ بأف المبلئكة بنات هللا تعالى، فأبطؿ هللا تعالى أصؿ معتقدىـ في أف المبلئكة 

                                                 
 .َُُ/ٕ( انظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ُ)
 .ٕٖ/ِ( انظر: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم، ِ)
 .ّْٕ/ٓ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ّ)
 .ُٗٓ/ُ( زىرة التفاسير، أبي زىرة، ْ)
 ـ . ََُِ -ىػ  ُُّْ ، ْط،   ُٓعمي بف نايؼ الشحكد ،  ص  : اإليماف أركاف( انظر: ٓ)
 .ِِْٗ/ْ، ِٔٗٗ( صحيح مسمـ، كتاب الزىد، باب في أحاديث متفرقة، حٔ)
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، كفي ىذه اآليات رد عمى (ُ)أف يجعمكا مع هللا آلية أخرل  بنات هللا تعالى، كأنو ال يجكز
 .(ِ)الييكد ألنيـ قالكا ىذه المقالة مف أف المبلئكة بنات هللا 

ف بالطاعة التامة  ، فبل يخالفكنو في أكامره، كيؤٌدكف ما ك مف صفات المبلئكة أنيـ يتميز  -ّ
ِصَداٌد َل َيْعُصوَن اهللَ َمو َأَمَرُهْم َوَيْػَعُؾوَن َمو ُيْمَمُروَن[ ]َظَؾْقَفو َمََلئَِؽٌي ِؽََلٌظ ، قاؿ تعالى: (ّ)يؤمركف 

 .{3}التَّحريم:

المبلئكة قادركف عمى التمثؿ بأمثاؿ األشياء كالتشكؿ باألشكاؿ الجسمانية فقد ثبت بالقرآف  -ْ
الكريـ كباألحاديث الصحيحة، حيث إف جميع الرسؿ عاينكا المبلئكة عمى صكرة البشر 

 كركا المحراب، ككجبريؿ حيث تمثؿ لمريـ بشران سإبراىيـ، كأضياؼ لكط، ككالذيف ت كأضياؼ
و: ، قاؿ تعالى(ْ) سكيان  ا َشِويًّ و َبَؼً َذْت ِمْن ُدوَِنِْم ِحَجوًبو َؾَلْرَشْؾـَو إَِفْقَفو ُروَحـَو َؾَتَؿثََّل ََلَ َ ًْ  * ]َؾوُتَّ َؿوَف

ـُ  ْْحَِن ِمـَْك إِْن  ًَ َتِؼقًّوإِِّنِّ َأُظوُذ بِوفرَّ اَم َأَكو َرُشوُل َربِِّك َِلََهَى َفِك ُؽََلًمو َزـِقًّو[  * ـْ ، {29-27:}مريمَؿوَل إِكَّ
أم تشبو ليا في صكرة آدمي سكٌم الخمؽ منيـ، يعني في صكرة رجؿ مف بني آدـ معتدؿ 

 .(ٓ)الخمؽ 

 سورة األنعام:سياق  رابعًا: المالئكة في 

رآف الكريـ في مناسبات مختمفة كفي سكر متعددة، حيث جاء الحديث عف المبلئكة في الق
مرات، عممان بأنيا كردت لفظة المبلئكة أربع مرات منفردة، كفي السكرة،  ٕذكرت في سكرة األنعاـ 

َوَفْو َجَعْؾـَوُه َمَؾًؽو *  ونَ ]َوَؿوُفوا َفْوَل ُأْكِزَل َظَؾْقِه َمَؾٌك َوَفْو َأْكَزْفـَو َمَؾًؽو فَُؼِِضَ اَلَْمُر ُثمَّ َل ُيـَْظرُ قاؿ تعالى: 

َعْؾـَوُه َرُجًَل َوَفَؾبَْسـَو َظَؾْقِفْم َمو َيْؾبُِسوَن[ بُِ  ]كقاؿ تعالى: ،  {9-8}األىعام: جَلَ َوَل َأُؿوُل فَُؽْم إِِّنِّ َمَؾٌك إِْن َأتَّ

اَدََلئَِؽُي َبوِشطُو َأْيِدُّيِْم ]وَ كثبلث مرات بصيغة الجمع، قاؿ تعالى:  ،{30}األىعام:[ إِلَّ َمو ُيوَحى إَِِلَّ 

َؿُفُم اَدْوَتى]قاؿ تعالى:  ،{95}األىعام: َأْخِرُجوا َأْكُػَسُؽُم[ ؾَّ ـَ ْفـَو إَِفْقِفُم اَدََلئَِؽَي َو ـَو َكزَّ [ َوَفْو َأكَّ

 َربَُّك َأْو َيلِِْتَ َبْعُض َآَيوِت َربَِّك[ ]َهْل َيـُْظُروَن إِلَّ َأْن َتْلتِقَُفُم ادَََلئَِؽُي َأْو َيلِِْتَ قاؿ تعالى: ، {222}األىعام:

 ، كمف ىذه اآليات نستنتج أمكر ىامة تخص المبلئكة منيا:{238}األىعام:

                                                 
 .َُٕ/ُٓ( انظر: التحرير كالتنكير، محمد الطاىر عاشكر، ُ)
 .ْٖٓ/ّ، ابف عطية، ( انظر: المحرر الكجيزِ)
 .ُِٗٔ/ّ، الزحيمي، التفسير الكسيط( انظر: ّ)
 .ْٕٖ/ُِ( انظر: مفاتيح الغيب، فخر الديف الرازم، ْ)
 .ُّٔ/ُٖ( انظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، ٓ)
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 :(ُ)الحكمة مف تشكؿ المبلئكة عمى ىيئة بشر  -ُ
 أف الجنس إلى الجنس أميؿ. -أ 

 أف البشر ال يطيؽ رؤية الممؾ.  -ب 

بشر، كربما ال يعذركنيـ في اإلقداـ عمى أف طاعات المبلئكة قكية فيستحقركف طاعة ال -ج 
 المعاصي.

 أف النبكة فضؿ مف هللا فيختص بيا مف يشاء مف عباده، سكاء كاف ممكان أك بشران. -د 

 ومن ىذه النقاط:
النعمة ك عمى الدعاة  نستشعر رحمة هللا بعباده كلطفو بيـ، فينبغي شكر هللا عمى ىذه -ُ

 يكضحكا لمعصاة ذلؾ. كالمصمحيف، أف
ؿ مبلئكة غير الذيف سخرىـ هللا لؤلمكر المعتادة مثؿ الحفظة، كممؾ المكت، كالممؾ الذم ال تنز  -ِ

يأتي بالكحي إال مبلئكة تنزؿ لتأييد الرسؿ بالنصر عمى مف يكذبيـ، مثؿ المبلئكة التي نزلت 
لنصر المؤمنيف في بدر، كال تنزؿ المبلئكة بيف القكـ المغضكب عمييـ إال إلنزاؿ العذاب بيـ، 

ما نزلت المبلئكة في قـك لكط، كلعؿ حكمة ذلؾ أف هللا فطر المبلئكة عمى الصبلبة كالغضب ك
، كفي ىذا (ِ)لمحؽ بدكف ىكادة، كجعؿ الفطرة الممكية سريعة لتنفيذ الجزاء عمى كفؽ العمؿ 

ترل الباحثة أنو فيو رسالة لممصمحيف كالمغيريف أف يككنكا أشداء أقكياء في نشر الدعكة كالحؽ، 
، كقكتو كسمطانو، مما يزيدنا ككذلؾ نستشعر مف ىذه المخمكقات العظيمة عظمة الخالؽ 

 حبان   تعالى، كحبان ليذه المخمكقات كتقديرىا.

ف، كقد كرد أف أركاح الكافريف تنزع انتزاعان يكالكافر  مبلئكة مككمكف بقبض أركاح المؤمنيفإف ال -ّ
ف الشكؾ؛ أما ركح المؤمف فتنشط لمخركج فرحان شديدان، كتسؿ مف جسكميـ، كما يسؿ الحرير م

]َوَفْو َتَرى إِِذ افظَّودُِوَن ِِم َؽَؿَراِت اَدْوِت َواَدََلئَِؽُي َبوِشُطو َأْيِدُّيِْم َأْخِرُجوا بمقاء ربيا، قاؿ تعالى: 

ـُْتْم َتُؼوُفوَن َظَذ اهللِ  ـُ َزْوَن َظَذاَب اَُلوِن باَِم  وَن[ َأْكُػَسُؽُم افقَْوَم َُتْ ـُْتْم َظْن َآَيوتِِه َتْسَتْؽِزُ ـُ  َؽْرَ احَلقِّ َو

أنو عمى الدعاة كالمصمحيف أف يحذركا العصاة مف ىذا اليكـ  فترى الباحثة، (ّ) {95}األىعام:
 العصيب، كيحثكا المؤمنكف عمى المداكمة عمى طاعة هللا.

                                                 
 .ْٕٖ/ُِ( انظر: مفاتيح الغيب، فخر الديف الرازم، ُ)
 .ُْْ/ٕ( انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ِ)
، المطبعة المصرية ُْٔىػ(، صَُِْ( انظر: أكضح التفاسير، محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )ت: ّ)

 ـ.ُْٔٗ، ٔكمكتبتيا، ط
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 اإلصالح والتغيير من خالل اإليمان بالمالئكة: ياتخامسًا: منيج

كجكب اإليماف بالمبلئكة فيك الركف الثاني مف أركاف اإليماف، كعدـ اإليماف بيـ كفر با   -ُ
 . (ُ)تعالى 

المبلئكة جند مف جنكد هللا منيـ ما ىك مكمؼ بالكحي، كمنيـ مكمؼ بمراقبة أعماؿ البشر،  -ِ
 كمنيـ ما ىك مكمؼ بقبض األركاح كما كرد في سكرة األنعاـ، كمنيـ ما ىك مكمؼ بنصر

 . (ِ)المؤمنيف كتأييدىـ، كمنيـ مكمؼ بإنزاؿ العذاب عمى المشركيف 

 يستشعر المؤمف قدرة هللا تعالى كعظمتو، كذلؾ كاضح في عظـ خمؽ المبلئكة. -ّ

اطمئناف المؤمف إلى أنو محاط برعاية هللا تعالى لو، بيؤالء الخمؽ العظاـ الذيف يرعكف شؤكنو،  -ْ
 .(ّ)هللا تعالى كيسيركف كثيران مف شؤكف الككف بإذف 

حثي المؤمف عمى العمؿ الصالح كزجر السيئات عندما يعمـ أف المبلئكة ال تمؿ مف العبادة  -ٓ
 كطاعة هللا، كيعمـ أف المبلئكة يترصدكف جميع أعمالو كيسجمكنيا عميو.

أف المسمـ إذا آمف بكجكد المبلئكة الذيف كمفيـ هللا بيذه األعماؿ العظيمة تخمَّص مف االعتقاد  -ٔ
جكد مخمكقات كىمية تسيـي في تسيير أمكر الككف، فتتطير عقيدة المسمـ مف شكائب الشرؾ بك 

 كأدرانو.

يغمقكا باب الخرافة كالتخيبلت الباطمة، كاالعتقاد الزائؼ في المبلئكة، كذلؾ  العمماء أفعمى  -ٕ
 .(ْ)ببياف الحؽ في شأنيـ، كتكضيح ما يخص البشر، كينفعيـ العمـ بو مف أمر المبلئكة

نما ىـ عباد مكرمكف ال يعصكف هللا وكال يضركن وعكنفأف يعمـ المسمـ أف المبلئكة ال ين -ٖ      ، كا 
 ما أمرىـ، كيفعمكف ما يؤمركف.

شكر هللا تعالى عمى لطفو كعنايتو بعباده، حيث كٌكؿ بيـ مف ىؤالء المبلئكة مف يقكـ  -ٗ
 لدنيا كاآلخرة.بحفظيـ، ككتابة أعماليـ كغير ذلؾ، مما تتحقؽ بو مصالحيـ في ا

اإليماف بالمبلئكة تجعؿ المصمح يصبر عمى طاعة هللا، كيكاصؿ الجياد في سبيؿ هللا، كعدـ  -َُ
اليأس كالشعكر بالطمأنينة، فعندما يصبح المصمح غريبان في كطنو كبيف أىمو كقكمو حينما 

 ان يصحبو ػػػان كرفيقػػػة هللا أنيسػػػػف مبلئكػػػد مػػػزاء يجػػػٌد كاالستيػػػـ الصػػػد منيػػػـ إلى هللا، كيجػػيدعكى

                                                 
 .ّْٕ/ٓانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ( ُ)
 .ُْْ/ٕانظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر، ( ِ)
 .ِٔص انظر: أركاف اإليماف، عمي بف نايؼ الشحكد، ( ّ)
 .نفس المرجع السابؽ كنفس الصفحةانظر:  (ْ)
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 كيطمئنو كيشجعو عمى مكاصمة السير في طريؽ اإلصبلح كالتغيير.

كيصمح مف نفسو، فإف مف يستشعر  اإليماف بالمبلئكة تجعؿ المؤمف يستقيـ عمى أمر هللا  -ُُ
ى كؿ ما كجكد المبلئكة معو كعدـ مفارقتيا لو، كيؤمف برقابتيـ ألعمالو كأقكالو كشيادتيـ عم

يصدر عنو، ليستحي مف هللا كمف جنكده، فبل يخالفو في أمر، كال يعصيو في العبلنية أك في 
 . (ُ)السٌر، فكيؼ يعصي هللا مىٍف عمـ أف كؿ شيء محسكبه كمكتكبه  

عندما يؤمف المصمح كالداعية المسمـ بالمبلئكة تجعمو مطمئف إلى حماية هللا لو، فقد جعؿ  -ُِ
بَوٌت ِمْن َبْغِ ]فظو مف الجف كالشياطيف، كمف كؿ شٌر، قاؿ تعالى: هللا عميو حافظان يح فَُه ُمَعؼِّ

 . (ِ) {22}الرعد: [...َيَدْيِه َوِمْن َخْؾِػِه ََيَْػُظوَكُه ِمْن َأْمِر اهللِ 

ككؿ مبلئكة بالسماء،  كيؼ أف هللا  ل المسمـ عندما يؤمف بالمبلئكة كأعماليـ، كير  -ُّ
ة بالجباؿ، كمبلئكة بالسحاب ... الخ، ككؿ ذلؾ مف أجؿ اإلنساف كمبلئكة باألرض، كمبلئك

 كراحتو يتكجو إلى هللا بالشكر فتزداد محبة هللا في قمبو، كيعمؿ عمى طاعتو.

 المطمب الرابع
 اإليمان بالكتب السماوية

 أواًل: تعريف اإليمان بالكتب السماوية:
لحكـ كاألحكاـ كالشرائع كاآلداب ىك التصديؽ بكؿ ما أنزؿ عمى األنبياء مف الكصايا كا

، كأف (ْ)، أك ما أخبر ىك بو ، الذيف تضمف ذكرىـ كتاب هللا المنزؿ عمى محمد (ّ)كاألخبلؽ 
     تعمـ أف كميا كحي مف عند هللا كليس ألحد مف المخمكقات أف يمقي فييا شيئان مف ضبلالتيـ 

 .(ٔ)ىي التكراة كالزبكر كاإلنجيؿ كالقرآف ك ة ، كعدد ىذه الكتب، أربع(ٓ)كال سيما في القرآف العظيـ 
 ثانيًا: حكم اإليمان بالكتب السماوية:

اإليماف بالكتب السماكية كاجب، كىك الركف الثالث مف أركاف اإليماف، بعد اإليماف با  
و افَِّذيَن َآَمـُوا َآِمـُوا بِوهللِ َوَرُشوفِِه َوافؽِ ]، قاؿ تعالى: (ٕ)كمبلئكتو  َ َل َظَذ َرُشوفِِه َيو َأُّيُّ تَوِب افَِّذي َكزَّ

                                                 
 .ِٔأركاف اإليماف، عمي بف نايؼ الشحكد، ص انظر: ( ُ)
 انظر: نفس المرجع السابؽ، كنفس الصفحة. (ِ)
 .ُٖٔ/ُ، الزحيمي، التفسير الكسيط( انظر: ّ)
 .ُّٗ/ُ( انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، ابف عطية، ْ)
 .ٖٖ/ِغرائب القرآف كرغائب الفرقاف، تفسير النيسابكرم،  ( انظر:ٓ)
 .ُٖٔ/ُ، الزحيمي، التفسير الكسيط( انظر: ٔ)
 .ّْٕ/ٓ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ٕ)
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ُتبِِه َوُرُشؾِِه َوافَقْوِم اآلَِخِر ؾَ  ـُ [ َؼْد َضلَّ َضََلًل َبِعقًداَوافؽَِتوِب افَِّذي َأْكَزَل ِمْن َؿبُْل َوَمْن َيْؽُػْر بِوهللِ َوَمََلئَِؽتِِه َو

ج عف طريؽ اليدل كبعد عف عمى أنبيائو، فقد خر  ، كمف يكفر بكتبو التي أنزليا {253}النساء:
السبيؿ القكيـ بعدان كبيران، ألنو بكفره بذلؾ يككف قد خالؼ الفطرة، كانحرؼ عما يقتضيو العقؿ 

، كمف (ُ)السميـ، كأكغؿ في الشركر كاآلثاـ إيغاالن شديدان، يؤدم بو إلى خزم الدنيا كعذاب اآلخرة 
 ؛نصارل فبل يعتد بإيمانو كال يعترؼ بوفٌرؽ بيف كتب هللا، فآمف ببعض ككفر ببعض كالييكد كال

ما كفر بمحمد لألف الكفر بكتاب أك برسكؿ كفر بالكؿ، كلك آمف إيمانان صحيحان بنبيو ككتابو 
 .(ِ)المبشر بو عندىـ 

 ثالثًا: عقيدة المسممين في اإليمان بالكتب السماوية:

دكف تفريؽ، كالصحؼ كجكب اإليماف بجميع الكتب السماكية التي نٌزليا هللا عمى رسمو،  -ُ
العشر التي أنزلت عمى إبراىيـ، كالزبكر الذم نيزًٌؿ عمى داككد، كالتكراة التي نيزًٌلت عمى مكسى، 
كاإلنجيؿ الذم نيزًٌؿ عمى عيسى، كالقرآف الذم نيزًٌؿ عمى محمد، عمييـ الصبلة كالسبلـ، كمما 

ْكِزَل إَِفْقـَو َوَمو ُأْكِزَل إَِػ إِْبَراِهقَم َوإِْشاَمِظقَل َوإِْشَحوَق ]ُؿوُفوا َآَمـَّو بِوهللِ َوَمو أُ يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى: 

ُق َبْغَ َأَحدٍ  ِْم َل ُكَػرِّ  ِمـُْفْم َوَكْحُن َفُه َوَيْعُؼوَب َواَلَْشَبوِط َوَمو ُأوِِتَ ُموَشى َوِظقَسى َوَمو ُأوِِتَ افـَّبِقُّوَن ِمْن َرَّبِّ

 .(ّ) {253}البقرة: ُمْسؾُِؿوَن[

]َوَأْكَزْفـَو إَِفْقَك افؽَِتوَب بِوحَلقِّ إف جميع الكتب السابقة منسكخة بالقرآف الكريـ كما قاؿ هللا تعالى:  -ِ

َو َبْغَ َيَدْيِه ِمَن افؽَِتوِب َوُمَفْقِؿـًو َظَؾْقِه َؾوْحُؽْم َبْقـَُفْم باَِم َأْكَزَل اهللُ َوَل َتتَّبِ 
ًؿو دِ امَّ َجوَءَك ِمَن ْ  َأْهَواَءُهْم ظَ ُمَصدِّ

 ]  .(ْ) {88}ادائدة:احَلقِّ

القرآف الكريـ محفكظ مف هللا في كؿ كقت مف الزيادة كالنقصاف كالتحريؼ كالتبديؿ بخبلؼ  -ّ
نما استحفظيا الربانييف كاألحبار فاختمفكا فيما بينيـ بغيان   الكتب السماكية فإنو لـ يتكؿ حفظيا كا 

                                                 
، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر ّْٔ/ّلمقرآف الكريـ، محمد سيد طنطاكم،  التفسير الكسيط( انظر: ُ)

، مجمع الممؾ ََُ/ُـ، التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير، ُٕٗٗالقاىرة،  ، الفجالة،ُكالتكزيع، ط
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، السعكدية، ِفيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، ط

 .ُّْ/ٓ، الزحيمي، التفسير المنير( انظر: ِ)
 .ِِّ/ُ، المرجع السابؽ ( انظر:ّ)
ىػ(، َِٓف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني)ت: ( انظر: تفسير الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بْ)

ـ، ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُ، كمية اآلداب، جامعة طنطا، طَّٕ/ْتحقيؽ كدراسة: د.محمد عبد العزيز بسيكني، 
 . ُِِ/ٔالتحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر، 
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و فكقع التحريؼ، قاؿ تعالى:  وؾُِظوَن[]إِكَّ و َفُه حَلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذِّ  .(ُ) {9}احلجر: َكْحُن َكزَّ

 رابعًا: الكتب السماوية في سورة األنعام:

لقد ذكر لفظة الكتاب في سكرة األنعاـ إحدل عشرة مرة، أغمبيا يقصد منيا القرآف الكريـ أك 
كاحدة ربطت بيف التكراة كاإلنجيؿ، قاؿ التكراة، كأغمب اآليات ربطت بيف التكراة كالقرآف الكريـ، كأية 

ـَّو َظْن ِدَراَشتِِفْم فََغوؾِؾَِغ[تعالى:  ـُ اَم ُأْكِزَل افؽَِتوُب َظَذ َضوئَِػَتْغِ ِمْن َؿْبؾِـَو َوإِْن  ، {233}األىعام: ]َأْن َتُؼوُفوا إِكَّ
 كمف اآليات التي كردت في ذكر التكراة كالقرآف:

ُفْم ]ُثمَّ َآَتقْ قاؿ تعالى:  -ُ ًي َفَعؾَّ ٍء َوُهًدى َوَرْْحَ ـَو ُموَشى افؽَِتوَب ََتَوًمو َظَذ افَِّذي َأْحَسَن َوَتْػِصقًَل فُِؽلِّ ََشْ

ِْم ُيْمِمـُوَن[  ، تشير ىذه اآليات إلى:{238}األىعام: بِؾَِؼوِء َرَّبِّ

الشر ظاىره أف هللا تعالى يقرر بيذا أف الشرائع السماكية في الدعكة إلى الخير كالنيي عف  -أ 
 .(ِ)كباطنو كأف حديثيا في الكحي كالتنزيؿ كاحد 

الحكمة مف ذكر التكراة في القرآف الكريـ أكثر مف باقي الكتب السماكية الشتيارىا عند مشركي  -ب 
 .(ّ)العرب كسماعيـ أخبارىا 

 :(ْ) الغاية مف أنزاؿ التكراة عمى مكسى  -ج 

 قائدىا كعباداتيا كفضائميا كأحكاميا العامة لتفصيؿ كؿ شيء تحتاج إليو أمة بني إسرائيؿ في ع
 كالخاصة.

 .لتبيف لنبي إسرائيؿ الحؽ كالصكاب 

 .رحمة ليـ في دنياىـ لما يحممو مف الدعكة إلى العدؿ كالخير رجاء أف يكقنكا بمقاء ربيـ 

 كيتخمكف عف المفاسد كالشركر لما تجمبو ليـ مف غضب هللا  إسرائيؿ الصالحات كليعمؿ بن
 ابو.تعالى كعذ

                                                 
        مكد حافظ الديف النسفي( انظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف محُ)

-ىػُُْٗ، بيركت، ُ، دار الكمـ الطيب، طُْٖ/ِىػ(، حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم، َُٕ)ت: 
 ـ.ُٖٗٗ

 .ِْٕٓ/ٓ( انظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ِ)
 .َُٕ/ٖ، الزحيمي، التفسير المنير( انظر: ّ)
بر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر الجزائرم، ( انظر: أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، جاْ)

 ـ.ََِّ-ىػُِْْ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، ٓ، مكتبة العمـك كالحكـ، طُْْ/ِ
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ٍء[في قكلو:  -د  ، أم أنو مناسب لزمنو، كقيـ تناسب الكقت الذم {238}األىعام: ]َوَتْػِصقًَل فُِؽلِّ ََشْ
يعيشكنو، ك  المثؿ األعمى، عندما يككف لؾ كلد صغير السف فتقكؿ: أنا فصمت لو مبلبسو، 

ف يرتدييا، أم فصمت لو المبلبس التي تناسبو، كحيف يكبر لف تظؿ مبلبسو القديمة صالحة أل
ف كؿ تفصيؿ مناسب لزمنو،  فإذا ما جئنا بتفصيؿ جديد مف في القرآف فيك مناسب لكقتو، كا 

 .(ُ)كآيات القرآف مفصمة جاىزة كمعدة لكؿ زمف كلمناس جميعان إلى أف تقكـ الساعة 

اإلصبلح في التكراة: يعني تماـ الحاؿ، كالتماـ الكماؿ، أم كانت التكراة كماالن لما في بني  -ق 
إسرائيؿ مف الصبلح الذم ىك بقية مما تمقكه عف أسبلفيـ، مف صبلح إبراىيـ، كما كاف عميو 
إسحاؽ كيعقكب كاألسباط عمييـ السبلـ، فكانت التكراة مكممة لصبلحيـ، كمزيمة لما اعتراىـ مف 

 .(ِ)الفساد، كأف إزالة الفساد تكممة لمصبلح 

رائيؿ كانكا مؤمنيف بمقاء هللا مف قبؿ نزكؿ حاؿ بني إسرائيؿ قبؿ نزكؿ التكراة: إف بني إس -ك 
التكراة، كلكنيـ طرأ عمييـ مف أزمنة طكيمة، مف أطكار مجاكرة القبط، كما لحقيـ مف المذلة 
كالتغرب كالخصاصة كاالستعباد، ما رفع منيـ العمـ، كأذكل األخبلؽ الفاضمة، فنسكا مراقبة هللا 

يؤمف بأنو يمقى هللا، فأراد هللا إصبلحيـ ببعثة  تعالى، كأفسدكا، حتى كاف حاليـ كحاؿ مف ال
، ليرجعكا إلى ما كاف عميو سمفيـ الصالح مف مراقبة هللا تعالى كخشية لقائو، مكسى 

كالرغبة في أف يمقكه كىك راض عنيـ، كىذا تعريض بأىؿ مكة كمف إلييـ مف العرب، فكذلؾ 
نكار البعث، فأرسؿ هللا إلييـ كاف سمفيـ ىدل كصبلح، فدخؿ فييـ مف أضميـ كلقنيـ الش رؾ كا 

، كترل الباحثة فيو: رسالة إلى المصمحيف (ّ)ليردىـ إلى اليدل كيؤمنكا بمقاء ربيـ  محمدان 
خاتـ النبييف، بأف  كالدعاة عمييـ أف يقكمكا مقاـ األنبياء ألف النبكة انتيت برسالة محمد 

عكا إلى ما كاف عميو سمفيـ الصالح، يحاربكا الفساد كالضبلؿ الذم كقعت فيو األمة، ليرج
 كيككنكا خير أمة أخرجت لمناس.

ٍء ُؿْل َمْن َأْكَزَل افؽَِتوَب افَّ قاؿ تعالى:  -ِ ِذي ]َوَمو َؿَدُروا اهللَ َحقَّ َؿْدِرِه إِْذ َؿوُفوا َمو َأْكَزَل اهللُ َظَذ َبَؼٍ ِمْن ََشْ

عَ  ْؿُتْم َمو ََلْ َتْعَؾُؿوا َأْكُتْم َوَل َجوَء بِِه ُموَشى ُكوًرا َوُهًدى فِؾـَّوِس ََتْ ثًِرا َوُظؾِّ ـَ ُػوَن  ُؾوَكُه َؿَراضِقَس ُتْبُدوََنَو َوُُتْ

ْم ُؿِل اهللُ ُثمَّ َذْرُهْم ِِم َخْوِضِفْم َيْؾَعُبوَن[ ـُ  ، كتدؿ ىذه اآليات عمى:{92}األىعام: َآَبوُؤ

                                                 
، ََْٔ/ٕىػ(، ُُْٖ( انظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم )ت: ُ)  ـ.ُٕٗٗ، مطابع أخبار اليـك
 .ُٕٔ/ٖكير، محمد الطاىر بف عاشكر، ( انظر: التحرير كالتنِ)
 .ُٕٕ/ٖابف عاشكر ، ، التحرير كالتنكير ( انظر:ّ)
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 :(ُ)صفات التكراة في ىذه اآليات  -أ 

 الى سماه نكران تشبييان لو بالنكر الذم بو يبيف الطريؽ.أنو تع الصفة األولى:
، فكذلؾ يخفكف اآليات إف القكـ كما يخفكف اآليات الدالة عمى نبكة محمد  الصفة الثانية:

المشتممة عمى األحكاـ المكجكدة في التكراة، إنيـ حاكلكا عمى إخفاء اآلية المشتممة عمى رجـ الزاني 
 المحصف.

كالييكد قبؿ مقدـ  عميو السبلـ  ف التكراة كانت مشتممة عمى البشارة بمقدـ محمدأ الصفة الثالثة:
كانكا يقرؤكف تمؾ اآليات كما كانكا يفيمكف معانييا، فمما بعث هللا محمدان ظير أف  رسكؿ هللا 

 .المراد مف تمؾ اآليات ىك مبعثو 

 .(ِ)ط، بؿ بإنزاؿ القرآف أيضان ليس المراد باآلية مجرد إلزاميـ باالعتراؼ بإنزاؿ التكراة فق -ب 

ثًِرا[ في قكلو تعالى:  -ج  ـَ ُػوَن   ، داللة عمى أنو:{92}األىعام:]ُتْبُدوََنَو َوُُتْ

  تعظيـ هللا كاجب، كمف مقتضى تعظيمو االعتراؼ بإنزالو الكتب السماكية عمى أنبيائو، رحمة
صبلحان لشأنيـ  لنعـ هللا عميو كآالءه التي ال  ، كترل الباحثة فيو: استشعار المسمـ(ّ)بعباده، كا 

تعد كال تحصى، فقد جعؿ لو كتبان تيديو سبؿ الرشاد، فمـ يتركو سبحانو ىمبلن تتخطفو األىكاء 
 كالشيكات، كتتقاذفو الميكؿ كالرغبات، بؿ ىيَّأ لو مف األسباب ما ييصًمحي أمره كيسددي كجيتو.

 اجب عمى العالـ إظيار جميع ما عممو ، كالك (ْ)ييتدم بو  ف مفال يجكز كتـ العمـ الديني ع
خفاء بعضيا اآلخر  أنو عمى  ترى الباحثة، (ٓ)مف أحكاـ هللا، كيحـر عميو إظيار بعضيا، كا 

ف أف يستفيدكا مف كؿ ما تعممكه كدرسكه مف األمكر الشرعية، في نشر يالدعاة كالمصمح
 دعكتيـ، كتغيير الفساد عند شعكبيـ.

 قالو مشركك مكة في جاىميتيـ إنما يقكلو أمثاليـ في كؿ زماف  مف المؤسؼ أف ىذا القكؿ الذم
بؿ منيـ مف يقكلكنو اآلف، ممف يزعمكف أف األدياف مف صنع البشر، قد تطكرت كترقت بتطكر 
البشر في أحكاليـ، ككثير مف ىؤالء المثقفيف عمى أيد األجانب، ككثير منيـ يحتؿ مراكز كبيرة 

 .(ٔ)رتيـ الحياة الدنيا، كغرىـ الغركر في الدكؿ العربية كاإلسبلمية غ

                                                 
 .ّٔ/ُّ( انظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ُ)
، ِْٗ/ْىػ(، ُِّّ( انظر: محاسف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي )ت: ِ)

 ىػ.ُُْٖ، بيركت، ُالعممية، ط المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب
 .ِّٗ/ٕ، الزحيمي، التفسير المنير( ّ)
 .ِْٗ/ْ( انظر: محاسف التأكيؿ، محمد جماؿ الديف قاسـ الحبلؽ القاسمي، ْ)
 .ِّٗ/ٕ، الزحيمي، التفسير المنير( ٓ)
 .ْٖٓ/ُىػ(، َُْْ( انظر: تيسير التفسير، إبراىيـ القطاف )ت: ٔ)
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و[قاؿ تعالى:  -ّ ُق افَِّذي َبْغَ َيَدْيِه َوفُِتـِْذَر ُأمَّ افُؼَرى َوَمْن َحْوََلَ  ]َوَهَذا ـِتَوٌب َأْكَزْفـَوُه ُمَبوَرٌك ُمَصدِّ

 ، تدؿ ىذه اآليات عمى:{91}األىعام:

ؿ رسكؿ... كصدؽ الكتاب إف سائر حقائؽ العقيدة اإلسبلمية األساسية جاء بيا ك -أ 
األخير)القرآف( ما جاءت بو الكتب قبمو، إنما تمؾ األقكاؿ اثر مف آثار الثقافة األكركبية، التي 

قد تطكرت كترقت، بتطكر األقكاـ كترقييا!  -بما فييا العقائد السماكية-تزعـ أف أصكؿ العقيدة
آف! فميحذر الكتاب كالقارئكف ىذا كما يمكف أف يدافع عف اإلسبلـ بيدـ أصكلو التي يقررىا القر 

أـ –أىؿ مكة  المزلؽ الخطير!!! فأما حكمة إنزاؿ ىذا الكتاب، فمكي ينذر بو الرسكؿ 
 .(ُ)كما حكليا  -القرل

إف كؿ الكتب السماكية السابقة كانت كتب منيج، ككانت المعجزة منفصمة عف المنيج؛ فمعجزة  -ب 
معجزتو إبراء األكمو  اة، كعيسى ىي العصا، كمنيجو التكر  -كما نعرؼ- مكسى 

حياء المكتى بإذف هللا كمنيجو اإلنجيؿ، فكف رسكؿ هللا  تميز بأف معجزتو عيف  كاألبرص كا 
بالديف  منيجو، ألف كؿ ديف مف األدياف السابقة كاف لزمف محدكد، في مكاف محدكد، كجاء 

ء ليعـ كؿ األزمنة ككؿ الجامع المانع، لذلؾ جاءت المعجزة ىي المنيج، لكف اإلسبلـ جا
األمكنة، كلذلؾ لـز أف تككف المعجزة مستصحبة لممنيج؛ حتى يستطيع مف يأتي بعد عصر 

النبكة إلى قياـ الساعة أف يقكؿ: ميحمد رسكؿ هللا تمؾ معجزتو 
(ِ). 

ذا ما جٌد جديد نجد األمر مكنكزان في القرآف،  -ج  القرآف يخاطبنا بأسمكب يحتممو العقؿ المعاصر، كا 
 .(ّ)جد تأكيبلن جديدان ال ينسخ التأكيؿ اآلخر كلكنو يرتقي بو كن

أف ىذه اآليات تمنحي المؤمف الشعكرى بالراحة كالطمأنينة، كذلؾ بمعرفتو أف  وترى الباحثة:
قد أنزؿ عمى كؿ قـك مف الشرائع ما يناسبي حاليـ، كيحقؽي حاجتيـ، كييدييـ لما فيو صبلحي  هللا 

 أمرىـ في الدنيا.

 اإلصالح والتغيير باإليمان بالكتب السماوية: ياتسًا: منيجخام
 .(ْ)اإليماف بالكتب السابقة ركف مف أركاف اإليماف ال يتـ اإليماف بو  -ُ

                                                 
 .ُُْٖ/ِسيد قطب، ( انظر: في ظبلؿ القرآف، ُ)
 .ّٖٕٔ/ٔ( انظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ِ)
 .ّٖٕٔ/ٔ( انظر: نفس المرجع السابؽ، ّ)
 .ّْٕ/ٓ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ْ)
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اإليماف بالكتب السابقة يؤكد كحدة الرساالت اإلليية، كأف اإلسبلـ جامع لكؿ الديانات السماكية،  -ِ
 . (ُ)عمى نيج اإلسبلـ  كالمسممكف أكلى الناس جميعان بقيادة البشرية

اإليماف بالكتب اإلليية جزء مف اإليماف بالقرآف كجزء مف اإليماف بأف هللا سبحانو ىك اليادم،  -ّ
َوإِْن ]كأف ىداية هللا لـ تنقطع عف البشر، فما مف أمة إال كقد أنزؿ هللا بيا ىدل، قاؿ تعالى: 

ٍي إِلَّ َخََل ؾِقَفو َكِذيرٌ   . (ِ) {18}فاطر: [ِمْن ُأمَّ

المسمـ يؤمف أف القرآف قد اشتمؿ عمى كؿ ما سبقو مف كتب، كىك سميـ مف أم تحريؼ، فالقرآف  -ْ
َوَأْكَزْفـَو إَِفقَْك ]يصدؽ بالكتب السابقة، كىك المرجع الكحيد لبياف ما فييا مف حؽ، قاؿ تعالى: 

ًؿو دَِو َبْغَ َيَدْيِه ِمَن افؽَِتوِب َومُ   . {88}ادائدة: [َفْقِؿـًو َظَؾقْهِ افؽَِتوَب بِوحَلقِّ ُمَصدِّ

اإليماف بالكتب السابقة ينمي لدل المسمـ الشعكر بكحدة البشرية ككحدة دينيا، ككحدة رسميا،  -ٓ
    ككحدة مصدرىا، كأف األمة اإلسبلمية كرثت العقائد السماكية ككحدة النبكات منذ فجر 

   ئدة مككب اإليماف عمى األرض إلى البشرية، كالمحافظة عمى تراث العقيدة كتراث النبكة، كرا
 أخر الزماف.

 المطمب الخامس
 اإليمان بالرسل

 أواًل: تعريف اإليمان بالرسل:

ىك االعتقاد بأف الرسؿ صادقكف فيما أخبركا بو عف هللا تعالى، الذم أيدىـ بالمعجزات 
        ىـ هللا بو، كأنو الدالة عمى صدقيـ، كأنيـ بٌمغكا عف هللا كرساالتو، كبٌينكا لممكمفيف ما أمر 

، كأف تعمـ ككنيـ معصكميف عف الذنكب مف باب (ّ)يجب احتراميـ، كأف ال يفٌرؽ بيف أحد منيـ 
     االعتقاد في أمر التبميػغ كفي الفتيا كفي األخبلؽ كفي األفعاؿ كما مر في قصة آدـ، كأف 

ُشُل بعض األنبياء أفضؿ مف بعػض كما قاؿ تعالى:  ْؾـَو َبْعَضُفْم َظَذ َبْعٍض[  ]تِْؾَك افرُّ َؾضَّ

 .(ْ) {135}البقرة:

                                                 
، المكتب العصرية ُٕٗ( انظر: اإليماف بالقرآف الكريـ كالكتب السماكية، عمي محمد محمد الصبلبي، ص ُ)

 .ُة كالنش، طلمطباع
 .ُٕٗنفس المرجع، ص ( ِ)
 .ُٖٔ/ُ، الزحيمي، التفسير الكسيط( انظر: ّ)
 .ٖٖ/ِ( انظر: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، النيسابكرم، ْ)
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 ثانيًا: حكم اإليمان بالرسل:

، كىك الركف الرابع مف أركاف اإليماف، كاإليماف ببعض (ُ)اإليماف بكافة الرسؿ كاجب 
، ألنيـ كسائط (ّ)، كما فعؿ الييكد كالنصارل (ِ)الرسؿ كترؾ البعض ىك كفر كالعياذ با  تعالى 

لٌّ َآَمَن بِوهللِ َوَمََلئَِؽتِِه ، قاؿ تعالى: (ْ)هللا كبيف عباده بيف  ـُ ِه َواُدْمِمـُوَن  ُشوُل باَِم ُأْكِزَل إَِفْقِه ِمْن َربِّ ]َآَمَن افرَّ

ـَ  ُق َبْغَ َأَحٍد ِمْن ُرُشؾِِه َوَؿوُفوا َشِؿْعـَو َوَأَضْعـَو ُؽْػَراَكَك َربَّ ُتبِِه َوُرُشؾِِه َل ُكَػرِّ ـُ  .{183}البقرة: و َوإَِفْقَك اَدِصُر[َو

 سورة األنعام: سياق ثالثًا: الرسل في

، كذكرت سكرة األنعاـ (ٓ) عدد األنبياء كالرسؿ الذيف كرد ذكرىـ في القرآف خمس كعشريف رسكالن  -أ 
براىيـ كمحمد عمييـ السبلـ، قاؿ تعالى:  تسعة عشر رسكالن، خصت اآليات كثيران سيدنا مكسى كا 

ُتـَو َآَتْقـَوَهو إِْبَراِهقَم َظَذ َؿْوِمِه َكْرَؾُ  َدَرَجوٍت َمْن َكَشوُء إِنَّ َربََّك َحؽِقٌم َظؾِقمٌ  ]َوتِْؾَك  َوَوَهْبـَو َفُه  * ُحجَّ

و تِِه َداُووَد َوُشَؾْقاَمَن َوَأيُّ يَّ َلًّ َهَدْيـَو َوُكوًحو َهَدْيـَو ِمْن َؿْبُل َوِمْن ُذرِّ ـُ َب َوُيوُشَف َوُموَشى إِْشَحوَق َوَيْعُؼوَب 

َذفَِك َكْجِزي ادُْحِسـِغَ  ـَ غَ  * َوَهوُروَن َو وحِلِ لٌّ ِمَن افصَّ ـُ و َوََيَْقى َوِظقَسى َوإِْفَقوَس  ِريَّ ـَ َوإِْشاَمِظقَل  * َوَز

ْؾـَو َظَذ افَعوَدَِغ[ َلًّ َؾضَّ ـُ ارتقت معارفو  ، إف اإلنساف ميما{83-85:}األىعام َوافَقَسَ  َوُيوُكَس َوُفوًضو َو
ال يمكف أف يصؿ إلى الكماؿ الذم يؤىمو لنيؿ السعادة األبدية إال إذا اىتدل بيدم النبييف 
رشادىـ لمناس سبب لكؿ ارتقاء إنساني في  نزاؿ الكحي عمييـ كا  كالمرسميف، فإف إرساليـ كا 

ؼ كالشقاء حياتو الجسمانية كالركحية فبذلؾ تذىب الضغائف كاألحقاد مف القمكب، كيزكؿ الخبل
بيف الناس، كيعيشكف في كفاؽ ككئاـ، فكانت رسالة الرسؿ أداة تنظيـ المجتمع، ككاسطة الرقي، 
كسبيؿ اإلصبلح االجتماعي كاألخبلقي، كالحد مف غطرسة الحاكـ كظمـ الفرد كالجماعة، فمف 

ف كثرة تعدد ، كترل الباحثة: أ(ٔ)أنكر رسالة الرسؿ ما عرؼ هللا حؽ المعرفة، كال قدره حؽ قدره 
اج الناس لمرسؿ، كمدل عناية هللا بعباده كحبو ليـ كحرصو عمى ىداية يالرسؿ تيشعر مدل احت

 عباده، فعمى الناس مقابمة بحب هللا كطاعتو كطاعة رسمو.

                                                 
 .ُِٖ/ُ( انظر: أيسر التفاسير، أبك بكر الجزائرم، ُ)
 .نفس المرجع السابؽ( ِ)
، ُ، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع، طُّٔ ص ( انظر: صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني،ّ)

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕالقاىرة، 
 .ٖٖ/ِ( غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، النيسابكرم، ْ)
 . 011 أركاف اإليماف :عمى بف نايؼ الشحكد ، ص (5)

 .ِٖٗ/ٕ، الزحيمي، التفسير المنير( انظر: ٔ)
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بُِ  إِلَّ َمو ]ُؿْل َل َأُؿوُل َفُؽْم ِظـِْدي َخَزائُِن اهللِ َوَل َأْظَؾُم افَغْقَى َوَل َأُؿوُل َفُؽْم إِ : قاؿ تعالى -ب  ِّنِّ َمَؾٌك إِْن َأتَّ

ُرونَ  ِْم  * ُيوَحى إَِِلَّ ُؿْل َهْل َيْسَتِوي اَلَْظَؿى َوافَبِصُر َأَؾََل َتَتَػؽَّ وا إَِػ َرَّبِّ َوَأْكِذْر بِِه افَِّذيَن ََيَوُؾوَن َأْن َُيَْؼُ

ُفْم َيتَّؼُ  ْم ِمْن ُدوكِِه َوِِلٌّ َوَل َصِػقٌ  َفَعؾَّ ، كتشير ىذه اآليات إلى عدة أمكر {32-30:}األىعام وَن[َفْقَس ََلُ
 ميمة في الرسؿ منيا:

[أف كظيفة الرسؿ ىي التبميغ: كيككف بالتبشير كاإلنذار، قاؿ تعالى:  .ُ بُِ  إِلَّ َمو ُيوَحى إَِِلَّ  ]إِْن َأتَّ

ي الدنيا ، أم بالترغيب كالترىيب، قاؿ الحسف البصرم: مبشريف بسعة الرزؽ ف(ُ) {30}األىعام:
َؼْوا َفَػَتْحـَو َظَؾقِْفْم كالثكاب في اآلخرة يدؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى:  ]َوَفْو َأنَّ َأْهَل افُؼَرى َآَمـُوا َواتَّ

وُكوا َيْؽِسُبوَن[ ـَ ُبوا َؾَلَخْذَكوُهْم باَِم  ذَّ ـَ اَمِء َواَلَْرِض َوَفؽِْن  وٍت ِمَن افسَّ ـَ ، كاإلنساف {93}األعراف: َبَر
ذم يسجؿ لنفسو ما يستحؽ مف نعمة أك نقمة، فإذا آمف با  رٌبا كأصمح عممو، كحده ىك ال

ذا كٌذب بآيات هللا المنزلة عمى رسمو، مٌسو العذاب بكفره  حظي باألماف كالسعادة كالسركر، كا 
إلييـ  ـ عناية هللا تعالى بعباده حيث أرسؿ بياف عظي ذلؾ  أنو في وترى الباحثة، (ِ)كفسقو 

آمف بيـ، كينذركف  فسيـ يبينكف ليـ آياتو كشريعتو، كيبشركنيـ بجزيؿ الثكاب لمفرسبلن مف أن
 العقاب. مف كفر بيـ سكء

ثبلثة أشياء: منيا شيئاف ينفياف األلكىية عف الرسكؿ  جؿ كعبل ينفي عف الرسكؿ بقكؿ الحؽ .ِ
مىكان، إنما ي مشي في ، كىي ممكية خزائف الككف، كعمـ الغيب، كشيء ثالث كىك أنو ليس مى

، (ّ)األسكاؽ كيتكسب العيش بالعمؿ، كالممؾ ال يفعؿ ذلؾ فيك في حقيقة األمر مف البشر 
كالفائدة مف نفي ىذه األحكاؿ: إظيار الرسكؿ تكاضعو   كعبكديتو لو، ردان عمى اعتقاد 

ظيار عجزه عف اإلتياف بالمعجزات المادية القاىرة القكية، فيذا مف النصارل في عيسى  ، كا 
أف في ذلؾ  وترى الباحثة، (ْ)رة هللا البلئقة بو، كيعني ذلؾ أنو ال يدعي األلكىية كال الممكية قد

إمكاف بمكغ البشر درجات عالية في القرب مف هللا تعالى بالطاعة، ألف المرسميف إلييـ ىـ مف 
 جنسيـ.

                    ْغَ َأْيِدُّيِْم ]َيْعَؾُم َمو بَ شفاعة الرسكؿ تككف بإذف هللا فيك الشفيع حقيقة، قاؿ تعالى:  .ّ

َػوَظُي ِظـَْدُه إِلَّ دَِْن ، كقاؿ تعالى: {18}األىبواء:َوَمو َخْؾَػُفْم َوَل َيْشَػُعوَن إِلَّ دَِِن اْرَتَه[  ]َوَل َتـَْػُ  افشَّ

                                                 
 .ّٔٓ/ٕ( انظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ُ)
 .َِٔ/ٕ، الزحيمي، التفسير المنير( انظر: ِ)
 .ِّْٔ/ٔ( انظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ّ)
 .َُِ/ٕ، الزحيمي، التفسير المنير( انظر: ْ)
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لسبلـ عمييـ، محبة الرسؿ، كالثناء كالصبلة كاأف في ذلؾ وترى الباحثة  ،(ُ) {15}سبي: َأِذَن فَُه[
 كالدعاء ليـ.

اَم قاؿ تعالى:  .ْ اًم ِِم افسَّ ًَ َأْن َتْبَتِغَي َكَػًؼو ِِم اَلَْرِض َأْو ُشؾَّ ُزَ َظَؾْقَك إِْظَراُضُفْم َؾنِِن اْشتََطْع ـَ وَن  ـَ ِء ]َوإِْن 

َؿَعُفْم َظَذ اَُلَدى َؾََل َتُؽوَكنَّ ِمنَ  ، كتدؿ اآليات {53}األىعام:اجَلوِهؾَِغ[  َؾَتْلتَِقُفْم بَِآَيٍي َوَفْو َصوَء اهللُ جَلَ
ذنو، كلكال ذلؾ لما حدثت ، أنو كؿ معجزة تظير  عمى عمى يد نبي أك رسكؿ تككف بإرادة هللا كا 

أمر اليداية مرجعو إلى هللا، فمك شاء ليدل الناس جميعان، كترل الباحثة فيو رسالة لممصمحيف 
 . (ِ) ليـأال يحزنكا عمى كفر العصاة كعدـ االستجابة 

 اإلصالح والتغيير من خالل اإليمان بالرسل: ياترابعًا: منيج
 .(ّ)اإليماف بالرسؿ كاجب، كىك الركف الرابع مف أركاف اإليماف  -ُ

ف إرساؿ الرسؿ ضركرة مف ضركريات إصبلح العبد في معاشو كمعاده، حيث إنو باتباعيـ إ -ِ
 . (ْ)كآخرتو يجمب لنفسو ما ينفعو كيدفع عف نفسو ما يضره في دنياه 

 بإرساؿ الرسؿ يصمح هللا األمـ أك يغير ما بأنفسيـ. -ّ

اإليماف باألنبياء كالرسؿ يجعؿ األمة اإلسبلمية تشيد عمى باقي األمـ يكـ القيامة، قاؿ تعالى:  -ْ
ُشوُل َظؾَ ] ًي َوَشطًو فَِتُؽوُكوا ُصَفَداَء َظَذ افـَّوِس َوَيُؽوَن افرَّ ْم ُأمَّ ـُ َذفَِك َجَعْؾـَو ـَ  [قُْؽْم َصِفقًداَو

{285}البقرة:
(ٓ) . 

 معرفة هللا تعالى المعرفة الصحيحة عف طريؽ ما جاء بو الرسؿ عمييـ السبلـ. -ٓ

بياف عظيـ عناية هللا تعالى بعباده حيث أرسؿ إلييـ رسبلن مف أنفسيـ يبينكف ليـ آياتو كشريعتو،  -ٔ
 العقاب.كيبشركنيـ بجزيؿ الثكاب لمف آمف بيـ، كينذركف مف كفر بيـ سكء 

بياف إمكاف بمكغ البشر درجات عالية في القرب مف هللا تعالى بالطاعة، ألف المرسميف إلييـ ىـ  -ٕ
 . (ٔ)مف جنسيـ 

                                                 
 .َّْ/ٔ، ، الزحيميالتفسير المنير( انظر: ُ)
 .ُٖٖ/ٕ، نفس المرجع السابؽ( انظر: ِ)

 .ُٖٔ/ُانظر: نفس المرجع السابؽ، ( ّ)
انظر: منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي األنفاؿ كالتكبة، إعداد: عبد المؤمف إبراىيـ محمد الفقي، إشراؼ ( ْ)

 .ِِٗاألستاذ الدكتكر زكريا الزميمي، ص 
 .ِِٗانظر: نفس المرجع، ص ( ٓ)
 .ُّّأركاف اإليماف، عمي بف نايؼ الشحكد، ص ( ٔ)
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محبة الرسؿ، كالثناء كالصبلة كالسبلـ عمييـ، كالدعاء ليـ عمى ما تحٌممكه مف أذل أقكاميـ، كما  -ٖ
ي بيـ في  ذلؾ، كمتابعتيـ عمى نيجيـ كسنتيـ، صبركا عميو مف مشقات الدعكة، كاالقتداء كالتأسًٌ

وَن َيْرُجو اهللَ ]كسيرتيـ كدعكتيـ إلى هللا، قاؿ تعالى:  ـَ وَن فَُؽْم ِِم َرُشوِل اهللِ ُأْشَوٌة َحَسـٌَي دَِْن  ـَ َفَؼْد 

ثًِرا ـَ َر اهللَ  ـَ  . (ُ) {12}األحزاب: [َوافَقْوَم اآلَِخَر َوَذ

 المطمب السادس
 اإليمان باليوم اآلخر

 

 :اًل: تعريف اإليمان باليوم اآلخرأو 
  اإليمان باليوم اآلخر:

ىك التصديؽ بيكـ القيامة، كما اشتمؿ عميو مف اإلعادة بعد المكت، كالحشر كالنشر مف 
القبكر، كالحساب كالميزاف، كالصراط، كالجنة كالنار، كأنيما دار ثكابو كجزائو لممحسنيف 

لمقيـ، كرضكاف مف هللا أكبر، كأف مف خالؼ كغير كبدؿ ، كأف مف أحسف فمو النعيـ ا(ِ)كالمسيئيف
ف ذلػػػػـ، كبئس المصيػػػػػفجزاؤه جين ي، كليس ركحيان كما تكىـ بعض ػػػػػو مادم حسػػػػػؾ كمػػػػػر، كا 
 .(ّ)الكاتبيف 

 ثانيًا: حكم اإليمان باليوم اآلخر:

َآَمَن ]قاؿ تعالى:  اإليماف باليكـ اآلخر كاجب، كىك الركف الخامس مف أركاف اإليماف،

ُتبِِه َوُرُشؾِِه َل  ـُ لٌّ َآَمَن بِوهللِ َوَمََلئَِؽتِِه َو ـُ ِه َواُدْمِمـُوَن  ُشوُل باَِم ُأْكِزَل إَِفْقِه ِمْن َربِّ ُق َبْغَ َأَحٍد ِمْن ُرُشؾِِه افرَّ  ُكَػرِّ

ـَو َوإَِفْقَك اَدِصرُ  ، كىك أصؿ الديف، كمف آمف بيا آمف  {183}البقرة:[ َوَؿوُفوا َشِؿْعـَو َوَأَضْعـَو ُؽْػَراَكَك َربَّ
، كالكفر باليكـ اآلخر ىك طريؽ الضبلؿ البعيد، الذم ال يستطيع التائو الضاؿ إذا سار (ْ)بالقرآف 

فيو أف يعكد إلى الحؽ، إذ كمما أصر عمى الكفر باليكـ اآلخر ضؿ في فيـ معنى الحياة، كبذلؾ 
ال يعرؼ أنو مكجكد لغاية، كأف لو نياية ىي ابتداء لحياة أفضؿ ينزؿ إلى مرتبة الحيكاف الذم 

                                                 
 .ُّّ، ص أركاف اإليماف، عمي بف نايؼ الشحكد  (ُ)
 .ُٖٔ/ُانظر: التفسير الكسيط، الزحيمي، ( ِ)
 .ُٗٓ/ُانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ّ)
 .ِْٗ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ْ)
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كأبقى، كمف ظف أال حياة إال ىذه الحياة الفانية، فيك يميك كيمعب، كيعيث كيفسد، كال ينتقؿ مف 
، كالذيف ينكركف اآلخرة اليكـ ألنيا (ُ)ضبلؿ إلى إال ضبلؿ، ال ييتدم بيدل، كال يسترشد بإرشاد 

 .(ِ)اؿ الذيف يدعكف العمـ "غيب" إنما ىـ الجي
 ثالثًا: اإليمان باليوم اآلخر في سورة األنعام:

ى ِظـَْدُه ُثمَّ ]قاؿ تعالى:  دليل اليوم اآلخر: -ُ ُهَو افَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ضٍِغ ُثمَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌل ُمَسؿًّ

ونَ  آلخر، كىك أف يككف المقصكد مف ىذا ، ىذه اآلية دليؿ مف أدلة اليـك ا {1}األىعام:[ َأْكُتْم ََتَْسُ
أف تخميؽ بدف اإلنساف إنما حصؿ، ألف الفاعؿ ثبت الكبلـ تقرير أمر المعاد، فنقكؿ لما 

الحكيـ كالمقدر الرحيـ، رتب حمقة ىذه األعضاء عمى ىذه الصفات المختمفة بحكمتو كقدرتو، 
فَّ ا  ك  (ّ)إعادتيا كا عادة الحياة فيياباقية بعد مكت الحيكاف فيككف قادران عمى كتمؾ القدرة كالحكمة 

كذلؾ  القادر عمى فعؿ الشيًء ابتداء ك إيجاده مف العدـً ال يعجزه أف يعيدى ذلؾ الشيء بعد عدـ
 . (ْ) يدؿ عمى صحة القكؿ بالمعاد

ِه َوُهْم َظَذ َوافَِّذيَن ُيْمِمـُوَن بِوآلَِخَرِة ُيْمِمـُوَن بِ ]قاؿ تعالى:  أثر اإليمان باليوم اآلخر عمى المسمم: -ِ

 :(ٓ)، كتدؿ اآليات عمى ما يمي  {91}األىعام:[ َصََلِِتِْم َُيَوؾُِظونَ 
أف الذم يؤمف باآلخرة ىك الذم يؤمف بالكعد كالكعيد كالثكاب كالعقاب، كمف كاف كذلؾ فإنو  - أ

يعظـ رغبتو في تحصيؿ الثكاب، كرىبتو عف حمكؿ العقاب، كيبالغ في النظر كالتأمؿ في دالئؿ 
 تكحيد كالنبكة، فيصؿ إلى العمـ كاإليماف.ال

مبني عمى اإليماف بالبعث كالقيامة، كليس ألحد مف األنبياء مبالغة في تقرير  أف ديف محمد  - ب
كبصحة  ، فميذا السبب كاف اإليماف بنبكة محمد ىذه القاعدة مثؿ ما في شريعة محمد 

اد أف اإليماف باآلخرة كما يحمؿ اآلخرة أمريف متبلزميف، كىـ عمى صبلتيـ يحافظكف كالمر 
الرجؿ عمى اإليماف بالنبكة، فكذلؾ يحممو عمى المحافظة عمى الصمكات، كترل الباحثة: أف 

 اإليماف باآلخرة يحمؿ عمى كؿ الطاعات.
[ إِنَّ َمو ُتوَظُدوَن آَلٍَت َوَمو َأْكُتْم بُِؿْعِجِزينَ ]قاؿ تعالى:  البعث: تيديد ووعيد لمنكري -ّ

 . {258}األىعام:
                                                 

 .َُٓٗ/ْانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ُ)
 .َُّٕ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ِ)
 .َْٖ/ُِانظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( ّ)
 . ِ: عمي بف نايؼ الشحكد ، ص كأىكالو  بيـك القيامة إليمافا( ْ)
 .ٔٔ/ُّانظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( ٓ)
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 .(ُ)إف البعث يككف بعده الحشر كالحساب، ثـ العقاب أك الثكاب  - أ
 .(ِ)الجممة مؤكدة بمؤكديف: إف، كالبلـ، لمرد عمى منكرم البعث  - ب

أنو في ىذه اآلية تضمنت إنذاريف في الدنيا لتصحيح األعماؿ بالتيديد بعذاب  ترى الباحثة
نذاران في اآلخرة لمرىبة مف الحساب ك   عذاب النار.االستئصاؿ، كا 

كال شؾ بأف المصير مختمؼ بيف أىؿ الطاعة كأىؿ المعصية، فالعاقبة الحسنة المحمكدة 
  لمف آمف باإلسبلـ كأطاع هللا، كالمصير المشؤكـ لمف كفر با  كعصاه كرفض أكامره كتحدل 

 .ورسم

 اإلصالح والتغيير في اإليمان باليوم اآلخر: يات: منيجرابعًا 
       ، أما الذم (ّ)اؼ العاقبة، كحرص عمى العمؿ الصالح الذم ينفعو مف صدؽ باآلخرة خ -ُ

      ال يؤمف باآلخرة فبل يسمع كال ينصاع كال ينقاد لؾ حيف تأمره ألنو ال يرل ثكابان أك عقابان 
كال ينتيي عف السرقة، أك الكبر، أك المكبقات جميعان؛ ألنو ال يخاؼ مف اآلخرة، فمف يؤمنكف 

كؿ كاحد يريد أف ينجي نفسو مف العقاب، كمف الكعيد، كيدخؿ نفسو في الكعد كفي باآلخرة ىـ 
حيف نقكؿ لمكلد: اذىب لتمقي العمـ، قد يرد: أنا ال أريد  –ك  المثؿ األعمى  –الثكاب، فمثبلن 

شيادة، فيجبره كالده في البداية أف يستذكر، ثـ نجد الشاب بعد مشكار المذاكرة يخاؼ مف 
ف عميو أف يجتيد كأف ينجح، أما إف لـ يكجد امتحاف في آخر العاـ، فالمذاكرة الرسكب، كأ

إلى االستجابة لنداء العدؿ كالخير  إنو مف يؤمف  –إذف  –كعدميا سكاء لديو، فمف أقرب 
 .(ْ)باآلخرة 

لف يذىب أحده لتعاليـ القرآف ليأخذىا كينفذىا إال مف يؤمف بأف ىناؾ يكمان نذىب فيو جميعان  -ِ
 .(ٓ)اآلخرة  إلى

 .(ٔ)اإليماف باآلخرة سبب لكؿ خير، كالكفر بو لكؿ باطؿ كشر  -ّ
     كؿ مف آمف بالبعث كالمعاد كقياـ الساعة أك اليكـ اآلخر يؤمف كيصدؽ بصحة القرآف  -ْ

 الكريـ الذم أنزؿ عمى محمد، كىؤالء المؤمنكف ىـ الذيف يحافظكف عمى صمكاتيـ، أم يقيمكف 

                                                 
 .ُِٖٔ/ٓانظر: زىرة التفاسير، ( ُ)
 .َٓ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ِ)
 .ُِْ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم، ( ّ)
 .ّٖٕٗ/ٔكم، انظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعرا( ْ)
 .ّٖٖٕ/ٔانظر: نفس المرجع السابؽ، ( ٓ)
 .ُٗ/ِانظر: أيسر التفاسير، أبك بكر الجزائرم، ( ٔ)
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 .(ُ)الصمكات في أكقاتيا، كيسرعكف إلى كؿ أمر آخر أمركا بو ما فرض عمييـ مف أداء 
إف الذيف يؤمنكف باآلخرة يؤمنكف بالحؽ كالخير؛ ألنيـ يركف أف الحياة الدنيا فييا التنازع بيف  -ٓ

      الخير كالشر، بيف النفس المكامة، كالنفس األمارة، كال بد أف ينتصر الخير، ألنو الفطرة، 
  ياة أخرل، كألف الذيف يؤمنكف باآلخرة يؤمنكف بحكمة اإليجاد كالتككيف، كال يككف ذلؾ إال بح

 .(ِ)كال يمكف أف تككف نتيجة الحياة النيائية ىي تمؾ المغالبة كذلؾ التفاخر 
 .(ّ)إف اإليماف بالغيب يجعؿ النفس مستسممة   تعالى راضية بما عنده، كما أعده ليا مف نعيـ -ٔ
ي منظكر فييا إلى حقيقة الحياة اآلخرة، كما تنشئو في التصكر كؿ جزئية في النظاـ اإلسبلم -ٕ

مف سعة كجماؿ كارتفاع، كما تنشئو في الخمؽ مف رفعة كتطير كسماحة، كمف تشدد في 
الحؽ، كتحرج كتقكل كما تنشئو في النشاط اإلنساني مف تسديد كثقة كتصميـ، مف أجؿ ذلؾ 

اآلخرة، كمف أجؿ ذلؾ كمو كاف ىذا التككيد في  كمو ال تستقيـ الحياة اإلسبلمية بدكف يقيف في
 . (ْ)القرآف الكريـ عمى حقيقة اآلخرة 

 السابع المطمب
 اإليمان بالقضاء والقدر

 أواًل: تعريف القضاء والقدر:
عبارة عف الحكـ الكمي اإلليي في أعياف المكجكدات عمى ما ىي عميو مف  تعريف القضاء: -ُ

 األزؿ إلى األبد، كفي اصطبلح الفقياء: القضاء: تسميـ، مثؿ الكاجب  ة فيػػػػػػػػكاؿ الجاريػػػػػاألح
 .(ٓ)بالسبب 

ىك التصديؽ بأف هللا تعالى قٌدر األشياء في القدـ، كعمـ سبحانو أنيا ستقع في  تعريف القدر: -ِ
َواهللُ َخَؾَؼُؽْم َوَمو ]، كحاصؿ اإليماف بالقدر ما دؿ عميو قكلو تعالى: أكقات معمكمة عنده 

فات:[ ْعَؿُؾونَ تَ  ٍء َخَؾْؼـَوُه بَِؼَدرٍ ]، كقكلو:  {93}الصَّ لَّ ََشْ ـُ و  ، كنحك ذلؾ، كهللا {89}القمر:[ إِكَّ
تعالى خمؽ الخير كالشر، كقدر مجيئو إلى العبد في أكقات معمكمة، يككف اإلنساف فييا ىك 

                                                 
 .ِِٗ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ُ)
 .َِٗٓ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ِ)
 .َِٗٓ/ٓانظر: نفس المرجع السابؽ، ( ّ)
 .ََُٕ/ِآف، سيد قطب، ر انظر: في ظبلؿ الق( ْ)
، دار الكتب ُٕٕىػ(، صُٖٔانظر: التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت: ( ٓ)

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْلبناف،  –، بيركت ُالعممية، ط
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مما ىك كائف إلى األبد، ما سبؽ بو العمـ، كجرل بو القمـ "  أك .(1)المختار لما يعممو أك يتركو 
قدَّر مقادير الخبلئؽ، كما يككف مف األشياء قبؿ أف تككف في األزؿ، كعمـ  -عز كجؿ  -كأنو 

سبحانو أنيا ستقع في أكقات معمكمة عنده تعالى، كعمى صفات مخصكصة، فيي تقع عمى 
 .(ِ) حسب ما قدرىا "
ختصران فيقاؿ: ىك عمـ هللا أنو يمكف أف يعرؼ القضاء كالقدر تعريفان م وترى الباحثة

 باألشياء، ككتابتو، كمشيئتو، كخمقو ليا.

 سورة األنعام: سياق  ثانيًا: اإليمان بالقضاء والقدر في
بعد دراسة الباحثة آليات سكرة األنعاـ كجدت الباحثة أف اآليات كثيرة تذكر مراتب القضاء 

ككتابو المحيط بجميع المكجكدات،  كالقدر كىي أربع مراتب: عمـ هللا الشامؿ لجميع األشياء،
   ، كمف (ّ)كمشيئتو كقدرتو النافذة العامة لكؿ شيء، كخمقو لجميع المخمكقات، حتى أفعاؿ العباد 

 ىذه اآليات:

َل َيْعَؾُؿَفو  َوِظـَْدُه َمَػوتُِح افَغْقِى ]قاؿ تعالى:  عمم هللا الشامل لجميع األشياء:المرتبة األولى: مرتبة 

          َل َرْضٍى َوَيْعَؾُم َمو ِِم افَزِّ َوافبَْحِر َوَمو َتْسُؼُط ِمْن َوَرَؿٍي إِلَّ َيْعَؾُؿَفو َوَل َحبٍَّي ِِم ُطُؾاَمِت اَلَْرِض وَ  إِلَّ ُهوَ 

 ، كتشير ىذه اآلية إلى عدة أمكر: {39}األىعام:[ َوَل َيوبٍِس إِلَّ ِِم ـَِتوٍب ُمبِغٍ 
، كأف رسكؿ هللا (ْ)خزائف غيب السمكات كاألرض كاألرزاؽ كاألقدار  أم :يقصد مفاتيح الغيب - أ

 ( :َوَيْعَؾُم َمو ]: مفاتح الغيب خمس ال يعمميا إال هللاقاؿ ٌَ ُل افَغقْ وَظِي َوُيـَزِّ إِنَّ اهللَ ِظـَْدُه ِظْؾُم افسَّ

 [َكْػٌس بَِليِّ َأْرٍض ََتُوُت إِنَّ اهللَ َظؾِقٌم َخبِرٌ ِِم اَلَْرَحوِم َوَمو َتْدِري َكْػٌس َموَذا َتْؽِسُى َؽًدا َوَمو َتْدِري 

 (.(ٓ)  {58}لقامن:
، تدؿ أف هللا جؿ ثناؤه أثبت كيفية المعمكمات  {39}األىعام:[ ِِم ـَِتوٍب ُمبِغٍ ]في قكلو تعالى:  - ب

  ِِم َأْكُػِسُؽْم َمو َأَصوَب ِمْن ُمِصقَبٍي ِِم اَلَْرِض َوَل ]: في كتاب مف قبؿ أف يخمؽ الخمؽ كما قاؿ 

                                                 
 .ُٗٔ/ُانظر: الكسيط ، الزحيمي، ( ُ)
شر كالتكزيع، األردف، ، دار النفائس لمنُِالقضاء كالقدر، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي، ص  (ِ)

 ـ، بتصرؼ يسير.ََِٓ-ىػُِْٓ، ُّط
 .ِٓٓانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص( ّ)
 .ُُِ/ِانظر: النكت في العيكف، الماكردم،  (ْ)
، برقـ  {39}األىعام:[ ُهوَ  َوِظـَْدُه َمَػوتُِح افَغْقِى َل َيْعَؾُؿَفو إِلَّ ]صحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف، باب  (ٓ)

(ِْٕٔ.) 
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َأَهو  .(ُ) {11}احلديد:[ إِلَّ ِِم ـَِتوٍب ِمْن َؿبِْل َأْن َكْزَ
 .(ِ)كفيو دليؿ عمى أنو سبحانو كتعالى يعمـ االشياء قبؿ كقكعيا  -ج
إف ىنالؾ سننان ثابتة ليذا الككف يممؾ "اإلنساف" أف يعرؼ منيا القدر البلـز عميو، حسب طاقتو  -د

قياـ بالخبلفة في ىذه األرض، كقد أكدعو هللا القدرة عمى معرفة ىذا القدر مف كحسب حاجتو، لم
السنف الككنية كعمى تسخير قكل الككف كفؽ ىذه السنف لمنيكض بالخبلفة، كتعمير األرض، 

لى جانب ىذه السنف الثابتة  في  –كترقية الحياة، كاالنتفاع بأقكاتيا كأرزاقيا كطاقاتيا، كا 
ف كانت مف عمميا.مشيئة هللا -عمكميا   الطميقة ال تقيدىا ىذه السنف كا 

كىناؾ قدر هللا الذم يينفذ ىذه السنف في كؿ مرة تنفذ فييا، فيي ليست آلية بحتة، فالقدر 
ف جرت كفؽ السنة التي أكدعيا هللا إياىا، كىذا القدر الذم يينفذ  ىك المسيطر عمى كؿ حركة فييا كا 

يب ال يعممو أحد عمـ يقيف كأقصى ما يصؿ إليو الناس ىك ىذه السنف في كؿ مرة تنفذ فييا غ
ف جرياف القدر بيذا أك ذاؾ غيب  الظنكف كاالحتماالت، كىذا ما يعترؼ بو العمـ البشرم أيضان كا 

 .(ّ)مف غيب هللا، ال سمطاف ألحد عميو إال هللا 

ٍي ِِم اَلَْرِض  َوَمو]قاؿ تعالى:  كتابو المحيط بجميع الموجودات:المرتبة الثانية: مرتبة          ِمْن َدابَّ

ِمْ  ٍء ُثمَّ إَِػ َرَّبِّ ْضـَو ِِم افؽَِتوِب ِمْن ََشْ ونَ َوَل َضوئٍِر َيطُِر بَِجـَوَحقِْه إِلَّ ُأَمٌم َأْمَثوُفُؽْم َمو َؾرَّ ،  {58}األىعام:[  َُيَْؼُ
أحد مراتب القضاء  في ىذه اآلية دليؿ عمى أف الكتاب األكؿ، قد حكل جميع الكائنات، كىذا

أف المؤمف بالقدر يعمـ أف ما بو مف نعمة فيي مف هللا كحده، كأف هللا ىك  وترى الباحثة:، (ْ)كالقدر
    لكؿ مكركه كنقمة، فيبعثو ذلؾ عمى إفراد هللا بالشكر؛ فإذا نزؿ بو ما يحب شكر هللا عميو؛  الدافع

ذا نزؿ بو ما يكرىو شكر هللا   عمى ما قدَّره عميو.إذ ىك المنعـ المتفضؿ، كا 
كىذه المرتبة ركزت عمييا كثيران سكرة  مرتبة مشيئتو وقدرتو النافذة لكل شيء:: المرتبة الثالثة

 كىي كاآلتي: األنعاـ 
ْمـَو ِمْن ََشْ ] قاؿ هللا تعالى: - أ ـَو َوَل َآَبوُؤَكو َوَل َحرَّ ـْ وا َفْو َصوَء اهللُ َمو َأِْشَ ـُ َذفَِك َشَقُؼوُل افَِّذيَن َأِْشَ ـَ ٍء 

ْم ِمْن ِظْؾٍم َؾُتْخِرُجوُه َفـَو إِْن َتتَّبِعُ  ـُ َب افَِّذيَن ِمْن َؿْبؾِِفْم َحتَّى َذاُؿوا َبلَْشـَو ُؿْل َهْل ِظـَْد ذَّ وَن إِلَّ افظَّنَّ َوإِْن ـَ

ُرُصونَ  فطرة قديمان عمى أف اإليماف بالقدر معمكـ بال ، كتدؿ اآليات {288}األىعام: [َأْكُتْم إِلَّ َُتْ
نكاره،  كحديثان، كلـ ينكره إال الشكاذُّ مف المشركيف مف األمـ، كلـ يقع الخطأ في نفي القدر كا 

                                                 
 .ُِ/ُّانظر: مفاتيح الغيب، أبك بكر الرازم،  (ُ)
 .ُٓٔ/ِانظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم،  (ِ)
 .ُُُٗ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ّ)
 .ِٓٓانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص( ْ)
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نما كقع في فيمو عمى الكجو الصحيح؛ كليذا قاؿ  َشَقُؼوُل ]عف المشركيف: قاؿ تعالى:  كا 

ـَو َوَل َآَبوُؤَكو ـْ وا َفْو َصوَء اهللُ َمو َأِْشَ ـُ ، فيـ أثبتكا المشيئة  ، لكنيـ (ُ) {288}األىعام: [افَِّذيَن َأِْشَ
َب ]أف ىذا ىك شأفي مف كاف قبميـ، فقاؿ:  احتجكا بيا عمى الشرؾ، ثـ بيَّف  ذَّ ـَ َذفَِك  ـَ

، ككانت العرب في الجاىمية تعرؼ القدر كال تنكره، كلـ يكف  {288}األىعام: [افَِّذيَن ِمْن َؿْبؾِِفمْ 
تأنؼ، فيؤالء المشرككف احتجكا بالقدر عمى شركيـ، كلك كاف ىناؾ مف يرل أف األمر مس

ْم ِمْن ِظْؾٍم ]احتجاجيـ مقبكالن صحيحان ما أذاقيـ هللا بأسو، كليذا قاؿ هللا ليـ:  ـُ َهْل ِظـَْد

 أم ىؿ عندكـ دليؿ صحيح، فتخرجكه لنا؛ لننظر فيو، كنتدبره.  [َؾُتْخِرُجوُه َفـَو
ًمـ أنو ال ًعٍمـ عندىـ يصمح لمحجة، كيقـك بو كالمقصكد مف ىذا التبكيت ليـ؛  ألنو قد عى

البرىاف، ثـ أكضح ليـ أنيـ ليسكا عمى شيء مف العمـ، كأنيـ إنما يتبعكف الظنكف، التي ىي محؿ 
 .(ِ)الخطأ، كمكاف الجيؿ 

َثَرُهْم ََيْ ]قاؿ تعالى:  - ب ـْ وُكوا فِقُْمِمـُوا إِلَّ َأْن َيَشوَء اهللُ َوَفؽِنَّ َأ ـَ ، كدٌؿ قكلو  {222}األىعام:[ َفُؾونَ َمو 
وُكوا فِقُْمِمـُوا إِلَّ َأْن َيَشوَء اهللُ ]تعالى:  ـَ عمى أنو تعالى ما شاء منيـ اإليماف،  {222}األىعام:[  َمو 

ي ػؿ شيء ىػػة لكػػػذة العامػػػو النافػػػيئتو كقدرتػػكمش (ّ)ـ ػػػاء هللا إيمانيػػػفيـ ال يؤمنكف إال أف يش
ف مراتب القضاء كالقدر، كأىؿ الٌسٌنة يقكلكف: "كصؼ هللا الكفار بأنيـ يجيمكف بأف مرتبة م

 .(ْ)الكؿ مف هللا كبقضائو كقدره" 
ونَ ]قاؿ تعالى:  -ج ، كقاؿ أىؿ الٌسٌنة في  {221}األىعام:[ َوَفْو َصوَء َربَُّك َمو َؾَعُؾوُه َؾَذْرُهْم َوَمو َيْػَسُ

رادتو {221}األىعام:[ َك َمو َؾَعُؾوهُ َوَفْو َصوَء َربُّ ]قكلو تعالى:  : كذلؾ كمو بقدر هللا كقضائو كا 
َوَفْو َصوَء اهللُ ]، كآيات أخرل قاؿ تعالى: (ٓ)كمشيئتو أف يككف لكٌؿ نبٌي عدٌك مف الشياطيف 

َؿَعُفْم َظَذ اَُلَدى مؾ ، كفيو: أف المؤمف بالقدر يعمـ أف األمر أمر هللا، كأف الم {53}األىعام: [جَلَ
ممكو، كأف ما شاءه هللا كاف، كما لـ يشأه لـ يكف، ال راد لفضمو، كال معقب لحكمو، فيقكده ذلؾ 

 .(ٔ)إلى إخبلص العمؿ  ، كتصفيتو مف كؿ شائبة تشكبو 

                                                 
 .ٕٗ/ٓالبياف، البف جرير الطبرم،  انظر: جامع( ُ)
 .ُِٔ/ِانظر: فتح القدير لمشككاني، ( ِ)
 .ُُ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ّ)
 .ُُٕ/ُّانظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( ْ)
 .َُ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ٓ)
 .ّٗ/ِانظر: مدارج السالكيف، ابف القيـ، ( ٔ)
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      ،مف اآليات الدالة عمييا مرتبة خمقو لجميع المخموقات, حتى أفعال العباد:المرتبة الرابعة: 
اَمَواِت َواَلَْرَض َوَجَعَل افظُُّؾاَمِت َوافـُّورَ  احَلْؿُد ]قاؿ تعالى:  ، أف رجبلن  {2}األىعام:[ هللِ افَِّذي َخَؾَق افسَّ

أتى أبي بف كعب، فسألو عف القدر، فقاؿ: سبحاف هللا العظيـ، إف هللا خمؽ السمكات كاألرض، 
رحمو  قطبسيد  ، كيكضح(ُ)كخمؽ الخير كالشر، كأسعد بالخير مف شاء، كأشقى بالشر مف شاء 

 كجكده كخمقو ابتداء بمشيئة هللا،عف خمؽ اإلنساف كفؽ قدر هللا كباقي المخمكقات بقكلو: "يعطي هللا 
ال بمشيئتو ىك كال بمشيئة أبيو كأمو: فيما يمتقياف كلكف ال يممكاف أف يعطيا جنينان كجكده! كىك يكلد 

كىك يتنفس ىذا اليكاء الذم أكجده هللا  كفؽ النامكس الذم كضعو هللا لمدة الحمؿ كظركؼ الكالدة!
بمقاديره ىذه كيتنفسو بالقدر كبالكيفية التي أرادىا هللا لو، كىك يحس كيتألـ، كيجكع كيعطش، كيأكؿ 

كال اختيار .. شأنو في ىذا  كيشرب.. كبالجممة يعيش .. كفؽ نامكس هللا، عمى غير إرادة منو 
ما يكسب في حياتو في سره  سره كجيره، كيعمـ يعمـ  شأف السمكات كاألرض سكاء، كهللا 

 .(ِ)كجيره"

 اإلصالح والتغيير في اإليمان بالقضاء والقدر: ياتثالثًا: منيج 
باإليماف بالقضاء كالقدر يعرؼ اإلنساف قدر نفسو، فبل يتكبر كال يبطر كال يتعالى أبدان، ألنو  -ُ

يقر اإلنساف بعجزه كحاجتو إلى  عاجزه عف معرفة المقدكر، كمستقبؿ ما ىك حادث، كمف ثـ
فَِؽْي َل َتْلَشْوا َظَذ َمو َؾوَتُؽْم َوَل ]ربو تعالى دائمان، كىذا مف أسرار خفاء المقدكر، قاؿ تعالى: 

َتوٍل َؾُخورٍ  لَّ ُُمْ ـُ ْم َواهللُ َل َُيِىُّ  ـُ  .(ّ) {15}احلديد:[ َتْػَرُحوا باَِم َآَتو

لقمؽ كالضجر عند فكات المراد أك حصكؿ مكركه؛ ألف ذلؾ اإليماف بالقضاء كالقدر يطرد ا -ِ
بقضاء هللا تعالى الذم لو ممؾ السمكات كاألرض، كىك كائفه ال محالة، فيصبر عمى ذلؾ 

 .(ْ)كيحتسب األجر 

اإليماف بالقضاء كالقدر مف أكبر الدكاعي التي تدعك إلى العمؿ كالنشاط كالسعي بما يرضي هللا  -ّ
    ف أقكل الحكافز لممؤمف لكي يعمؿ كيقدـ عمى عظائـ األمكر بثبات في ىذه الحياة، كم

 كعـز كيقيف.

                                                 
آف العظيـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي، الحنظمي، الرازم انظر: تفسير القر ( ُ)

، مكتبة نزار مصطفى الباز، المممكة ُِٗٓ/ْىػ(، المحقؽ: أسعد محمد الطيب، ِّٕابف أبي حاتـ )ت: 
 ىػ.ُُْٗ، ّالعربية السعكدية، ط

 .َُُّ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ِ)
 بتصرؼ يسير. ُُْاإليماف، عمي بف نايؼ الشحكد، ص  انظر : أركاف (ّ)
 انظر : نفس المرجع السابؽ، كنفس الصفحة.( ْ)
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ونَ ]المؤمف بالقضاء كالقدر دائمان عمى حذر:  -ْ ُ
َِ [ َأَؾَلِمـُوا َمْؽَر اهللِ َؾََل َيْلَمُن َمْؽَر اهللِ إِلَّ افَؼْوُم اخَلو

مكب بيف أصبعيف مف أصابع الرحمف ، فقمكب العباد دائمة التقمب كالتغير، كالق {99}األعراف:
يقمبيا كيؼ يشاء، كالفتف التي تكجو سياميا إلى القمكب كثيرة، كالمؤمف يحذر دائمان أف يأتيو 
ما يضمو كما يخشى أف يختـ لو بخاتمة سيئة، كىذا ال يدفعو إلى التكاسؿ كالخمكؿ، بؿ يدفعو 

، كمجانبة المعاصي كالمكبقات، كما إلى المجاىدة الدائبة لبلستقامة، كاإلكثار مف الصالحات
يبقى قمب العبد معمقان بخالقو، يدعكه كيرجكه كيستعينو، كيسألو الثبات عمى الحؽ، كما يسألو 

 .(ُ)الرشد كالسداد 

اإليماف بالقدر يغرس في نفس المؤمف حقائؽ اإليماف المتعددة، فيك دائـ االستعانة با ، يعتمد  -ٓ
يستمد  –تعالى  –فعؿ األسباب، كىك أيضان دائـ االفتقار إلى ربو  عمى هللا، كيتككؿ عميو مع

د، كىك أيضان كريـ يحب اإلحساف إلى اآلخريف، ػػػو المزيػػػب منػػػات، كيطمػػػى الثبػػػكف عمػػمنو الع
 . (ِ)فتجده يعطؼ عمييـ 

حقاد بيف اإليماف بالقدر يقضي عمى كثير مف األمراض التي تعصؼ بالمجتمعات، كتزرع األ -ٔ
المؤمنيف، كذلؾ مثؿ رذيمة الجسد، فالمؤمف ال يحسد الناس عمى ما آتاىـ هللا مف فضمو؛ ألنو 

 ىك الذم رزقيـ كقٌدر ليـ ذلؾ، كىك يعمـ أنو حيف يحسدي غيره إنما يعترض عمى المقدكر.

ف مكاجية الصعاب كاألخطار بقمب ثابت: إذا آمف العبد بأف كؿ ما يصيبو مكتكب، كآمف أ -ٕ
األرزاؽ كاآلجاؿ بيد هللا، فإنو يقتحـ الصعاب كاألىكاؿ بقمب ثابت كىامة مرفكعة، كقد كاف ىذا 
اإليماف مف أعظـ ما دفع المجاىديف إلى اإلقداـ في ميداف النزاؿ غير ىيابيف كال كجميف، ككاف 
 الكاحد منيـ يطمب المكت في مظانو، كيرمي بنفسو في مضائؽ يظف فييا ىمكتو، ثـ تراه
يمكت عمى فراشو، فيبكي إف لـ يسقط في ميداف النزاؿ شييدان، كىك الذم كاف يقتحـ األخطار 

 .(ّ)كاألىكاؿ 
ف بالقضاء كالقدر ليـ دكر في اإلصبلح كالتغيير حيث إنو يأف المؤمن ترى الباحثةكأخيران 

نكار اييب صا لمنكر، ال يياب حبو ثباتان كرسكخان في مقاكمة الباطؿ كمكاجية الظمـ كالطغياف، كا 
 فرعكنان متأليان كال طاغكتان متجبران، كذلؾ أف الناس عادة يخافكف عمى أمريف نفيسيف عندىـ كىما:
، كليذا كقؼ المؤمنكف في كجو الطغاة كالجباريف،  ، كالرزؽ مقسـك   العمر كالرزؽ، كالعمر محتـك

   ا رأينا العمماء كالدعاة كلـ يعبئكا بجبركتيـ، كلـ يينكا أماـ قكتيـ، كطغيانيـ، كفي عصرن
                                                 

 ، بتصرؼ يسير .ُُُانظر : القضاء كالقدر، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي، ص ( ُ)
 .ُْٕأركاف اإليماف، عمي بف نايؼ الشحكد، ص ( ِ)
 .ُُِ-ُُُص القضاء كالقدر، عمر األشقر، ( ّ)
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يبالكف بما يصيبيـ  الشامخيف يكاجيكف المستعمريف، كأذناب المستعمريف مف الممكؾ كالرؤساء، ال
 في سبيؿ هللا . 

 الثامنالمطمب 
 مصير الكفار يوم القيامة

ف اإلنساف خمؽ مف خمقو، كسخر لو ا  ف هللا ىك الخالؽ المالؾ المتصرؼ في ىذا الككف، ك إ
ع ما أمر بو، كانتو عـ نياه افي الككف، كشرع لو شرعو، كأمره باتباعو، فإف آمف كأط جميع ما

عنو، فاز بما كعده هللا بو في الدار اآلخرة مف النعيـ المقيـ، كسعد في الدنيا بما يمف عميو مف 
أصناؼ النعـ، ككاف متشبيان بأكمؿ الخمؽ عقكالن، كأزكاىـ نفكسان، كىـ األنبياء كالمرسمكف 

ف كفر كعصى ربو، خير دنياه كآخرتو، كتعرض لمقتو كعذابو ك  الصالحكف كالمبلئكة المقربكف، كا 
في الدنيا كاآلخرة، ككاف متشبيان بأخبث الخمؽ، كأنقصيـ عقكالن، كأحطيـ نفكسان مف الشياطيف 

يامة كالظممة كالمفسديف كالطكاغيت، ىذا عمى سبيؿ اإلجماؿ، كستبيف الباحثة مصير الكفار يكـ الق
 عمى كجو التفصيؿ في سكرة األنعاـ كىي:

 أواًل: توبيٌخ وتيكُّم:
ـُْتْم َتْزُظُؿونَ ]قاؿ تعالى:  ـُ ُم افَِّذيَن  ـُ وُؤ ـَ وا َأْيَن ُِشَ ـُ ِذيَن َأِْشَ ُهْم ََجِقًعو ُثمَّ َكُؼوُل فِؾَّ  [َوَيْوَم َكْحُؼُ

شيدو مف مشاىًد الحشر حيث يخبر هللا ، تذكر اآليات صكرةو حيَّةو مف صكًر القيامًة كم {11}األىعام:
ُم افَِّذيَن ]تعالى عف مآؿ أىؿ الشرؾ يكـ القيامة، كأنيـ يسألكف كيكبخكف فيقاؿ ليـ:  ـُ وُؤ ـَ َأْيَن ُِشَ

ـُْتْم َتْزُظُؿونَ  ، حيف ييعرض أكلئؾ الميعًرضكف المتعنتكف المكابركف عمى ربيـ، كيمثمكف أماـ (ُ) [ـُ
 ال يتخٌمؼ منيـ أحد. المحكمة اإلليية العادلة،

 ثانيًا: براءٌة وحسرة:
ـِغَ ]قاؿ تعالى:  ـَّو ُمْؼِ ـُ ـَو َمو  ، أم لـ يكف  {15}األىعام:[ ُثمَّ ََلْ َتُؽْن ؾِْتـَتُُفْم إِلَّ َأْن َؿوُفوا َواهللِ َربِّ

يا حبيـ لؤلصناـ كا عجابيـ بيا كاتباعيـ ليا لما سئمكا عنيا ككقفكا عمى عجزىا إال التبرؤ من
 .(ّ)، أك لـ يكف جكابيـ إال الكذب عمى هللا طمعان في النجاة بأم كسيمة (ِ)كاإلنكار ليا 

                                                 
 .ِْٖٔ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ُ)
 .ْٓٔ/ْانظر: البحر المحيط، أبي حياف، ( ِ)
 .ِٕٔ/ٓانظر: ركح المعاني، لؤللكسي، ( ّ)
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 قاؿ مجاىد: إذا جمع هللا الخبلئؽ كرأل المشرككف سعة رحمة هللا كشفاعة رسكؿ هللا 
    أىؿ التكحيد فإذا قاؿ ليـ هللا:  علممؤمنيف قاؿ بعضيـ لبعض: تعالكا نكتـ الشرؾ لعمنا ننجك م

أيف شركاؤكـ الذيف كنتـ تزعمكف قالكا: كهللا ربنا ما كنا مشركيف، فيختـ هللا عمى أفكاىيـ فتشيد 
 .(ُ)عمييـ جكارحيـ 

 ثالثًا: خزي وندامة:
ـَو وَ ] قاؿ تعالى: َب بَِآَيوِت َربِّ ُػوا َظَذ افـَّوِر َؾَؼوُفوا َيو َفْقَتـَو ُكَردُّ َوَل ُكَؽذِّ

َكُؽوَن ِمَن َوَفْو َتَرى إِْذ ُوؿِ

، أم لك ترل أييا الرسكؿ أك أييا السامع بعينيؾ ىؤالء الضاليف المكذبيف إذ  {17}األىعام:[ اُدْمِمـِغَ 
قة يتقفيـ مبلئكة العذاب عمى النار فيقفكف عندىا مشرفيف عمييا مف أرض المكقؼ كىي ىاكية سح

كترل ما يحؿ بيـ حينئذ كما يككف  أك مقصكريف عمييا ال يتعاكنيا، أك يقفكف فكقيا عمى الصراط،
مف أمرىـ، كمف ندميـ عمى كفرىـ، كمف حسرتيـ كتمنييـ ما ال يناؿ لرأيت أمران عظيمان ال تدركو 
العبادة كال يحيط بو الكصؼ، فإف أكؿ شيء يقع حينئذ في قمكبيـ، كيسبؽ التعبير عنو إلى 

لدنيا ليؤمنكا، كأال يكذبكا بعد عكدتيـ ألسنتيـ، ىك الندـ عمى ما سمؼ منيـ، كتمني الرجكع إلى ا
 .(ِ)إلييا بآيات ربيـ كما كذبكا مف قبؿ، كأف يككنكا مف المؤمنيف بما جاء بو الرسكؿ 

 رابعًا: االعتراف واإلقرار بذنبيم:
ِْم َؿوَل َأَفْقَس َهَذا بِوحَلقِّ َؿوُفوا َبَذ َورَ ]قاؿ تعالى:  ـَو َؿوَل َؾُذوُؿوا افَعَذاَب َوَفْو َتَرى إِْذ ُوؿُِػوا َظَذ َرَّبِّ بِّ

ـُْتْم َتْؽُػُرونَ  ـُ ، كتدؿ ىذه اآليات تقرير كاقعي لحاؿ مف كقع في قبضة الحاكـ  {50:}األىعام [باَِم 
ذا كاف الغالب عمى حاؿ المتيميف اإلنكار بيف يدم قاضي الدنيا، فإف  الذم يقضي في جريمتو، كا 

 ريمتو، بادر إلى االعتراؼ بكؿ ما عمؿ.المتيـ إذا لـ يجد مفران مف اإلقرار بج
كىكذا شأف الكفار كالمشركيف إذا قدمكا لمحساب بيف يدم هللا، أدرككا أال فائدة مف اإلنكار، 
كحينئذ إذا سئمكا عف البعث كالمعاد، أقسمكا با  أنو حؽ ثابت، فيككف الحكـ الصادر في حقيـ 

 .(ّ)فرىـ عمى ك تنفيذ العقاب المقرر عمييـ، جزاء كفاقان 
 خامسًا: الخسران األعظم:

ُبوا بِؾَِؼوِء اهللِ ]قاؿ تعالى:  ذَّ ـَ في ىذا النص أف  ، بيف هللا  {52}األىعام:[ َؿْد َخِِسَ افَِّذيَن 
ألنيـ يفقدكف العزاء الركحي الذم  أواًل:الذيف يكذبكف باليكـ اآلخر تصيبيـ خسارة، كخسرانيـ 

                                                 
 .ْٕٗ/ُ، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي، ّْٓ/ِانظر: الدر المنثكر، جبلؿ الديف السيكطي،  (ُ)
 .ِّٗ/ٕمد رشيد رضا، انظر: تفسير المنار، مح( ِ)
 .ُٕٗ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ّ)
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ة، فمك كانت الحياة الدنيا ال حياة بعدىا يككف الشقاء النفسي يصيب كؿ إنساف مما يعاني في الحيا
    المقيـ لكؿ مف يصيبو ألـ فييا، أك يقع في نفسو أنو في شقاء ألنيا فييا السعادة في زعمو، 

يفقد اإلنسانية، إذ يككف كالحيكاف الذم يأكؿ ليعيش، كيعيش ليأكؿ فيفقد كؿ المعنكيات  وثانيًا:
   نو يرتع في الشيكات المكبقة، كرابعان: يككف في تناحر مستمر، إذ ال يخشى هللا أل ثالثًا:العالية، 

كال يرىب عقابو، كأخيران يخسر بتمقي العذاب الذم يقع عميو يكـ تقكـ القيامة، كفيو ترغيب في 
نيـ إذ يكذبكف يستمركف في ضبلليـ حتى تجيئيـ الساعة  اإليماف بالمقاء، كترىيب مف تكذيبو، كا 

، تفسر الخسارة ىنا: بأف كؿ رأس ماؿ يحتاج (ُ)ة أك فجأة مف غير أف يككنكا عمى أىبة ليا بغت
إلى عمؿ يزيده، لكف أف يككف العمؿ قد أضاع الماؿ، فيذا يعني الخسارة مرتيف، مرة ألف رأس 
الماؿ لـ يبؽ عند حده بؿ إنو قد فنى كذىب كضاع، كثانية ألف ىناؾ جيدان مف اإلنساف قد ضاع 

، كالسبيؿ األصمح لعدـ الكصكؿ إلى ىذا المكقؼ العصيب، ترل الباحثة (ِ)أضاع معو رأس الماؿك 
أف ال يغتر أم إنساف بيذه السعادات الجسمانية التي ىي مف عند هللا، كال يكتفي بيذه الخيرات 

 بؿ يسعى في إعداد الزاد ليـك المعاد لكي ال يحصؿ لو الخسراف. ،العاجمة
 وزار العظيمة عمى ظيورىم:سادسًا: حمل األ 

ِؿُؾوَن َأْوَزاَرُهْم َظَذ ُطُفوِرِهْم َأَل َشوَء َمو َيِزُرونَ ]قاؿ تعالى:  ، إف  {52}األىعام:[ َوُهْم ََيْ
المؤمف إذا خرج مف قبره استقبمو شيء ىك أحسف األشياء صكرة كأطيبيا ريحان كيقكؿ: أنا عممؾ 

ْْحَِن َوْؾًدا]أنت اليكـ فذلؾ قكلو: الصالح طالما ركبتؾ في الدنيا فاركبني  [ َيْوَم َكْحُؼُ اُدتَِّؼَغ إَِػ افرَّ

ف الكافر إذا خرج مف قبره استقبمو شيء ىك أقبح األشياء صكرة كأخبثيا  {83}مريم: ، قالكا ركبانا كا 
ممكف ريحان فيقكؿ: أنا عممؾ الفاسد طالما ركبتني في الدنيا فأنا أركبؾ اليكـ فذلؾ قكلو كىـ يح

 .(ّ)أكزارىـ عمى ظيكرىـ 

في أف كماؿ السعادة في اإلقباؿ عمى هللا تعالى كاالشتغاؿ بعبكديتو كاالجتياد  ترى الباحثة
 في حبو كخدمتو كأيضان في االنقطاع عف الدنيا كترؾ محبتيا.

 اإلصالح والتغيير عند معرفة مصير الكافر يوم القيامة: ياتسابعًا: منيج
طاعة هللا كالمبادرة بالتكبة كالرجكع إلى هللا تعالى كاالستغفار، فيما  عمى النفس المسممة -ُ

 المنجياف مف عذاب هللا.

                                                 
 .َِْٖ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ُ)
 .ّْٖٓ/ٔانظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ( ِ)
 .ََٓ/ُ، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي، ُْٓ/ُِانظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( ّ)
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عمى المصمحيف أف ينيكا العصاة كأف يحذركىـ مف أف يككف مصيرىـ مثؿ مصير ىؤالء  -ِ
 المشركيف.

، فتمتعت بمتاع ىذه الدنيا ال -ّ فانية، إف الناظر إلى حاؿ أكثر األمة يراىا قد نسيت ىذا اليـك
لُّ َمْن َظَؾْقَفو َؾونٍ ]كالتي قاؿ تعالى:  محن:[ ـُ ، كأىممت طاعة ربيا، لذلؾ عمى اإلنساف  {13}الرَّ

، كفي ىذه المحظات، كأف يحسب ليا حساب ، لذلؾ جاءت ىذه ان صعب ان أف يتفكر في ىذا اليـك
كثيرة لكي  السكرة فبينت ىذه المنيجية التي ىي في غاية األىمية، فإف اإلنساف أماـ فرص

ذا ػػػ، كذلةػػػـك القيامػػـ يػػيصمح نفسو، كيغيرىا إلى األفضؿ، فبذلؾ يفكز بالنعيـ المقي  ؾ الجنة، كا 

 . (ُ)أصر اإلنساف عمى عصيانو، كعمى فجكره فإف مآلو يكـ القيامة الخسراف 
 ال بد عمى اإلنساف أف يعتبر بحاؿ كمصير الكفار قبؿ أف يككف ىك عبرة لغيره. -ْ

 ب التاسعالمطم
 مظاىر قدرة هللا تعالى

 

ثبات األلكىية لو  ؛ لذلؾ اشتممت لقد احتكت سكرة األنعاـ عمى محاجة المشركيف، كا 
عمى آيات كثيرة تدؿ عمى قدرتو؛ لتدعكا المشركيف إلى الرجكع إلى هللا كمف اآليات التي تدؿ عمى 

 :قدرة الخالؽ 

 رض واإلنسان والبعث:أواًل: القدرة اإلليية عمى خمق السموات واأل 
َػُروا ]قاؿ تعالى:  ـَ اَمَواِت َواَلَْرَض َوَجَعَل افظُُّؾاَمِت َوافـُّوَر ُثمَّ افَِّذيَن  احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَق افسَّ

ِْم َيْعِدُفونَ  ى ِظـَْدُه ُثمَّ  * بَِرَّبِّ ونَ  ُهَو افَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ضٍِغ ُثمَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌل ُمَسؿًّ َوُهَو اهللُ ِِم *  َأْكُتْم ََتَْسُ

ْم َوَيْعَؾُم َمو َتْؽِسُبونَ  ـُ ْم َوَجْفَر ـُ َّ
َِ اَمَواِت َوِِم اَلَْرِض َيْعَؾُم     ف ػ، فإف اآليتي{5-2:}األىعام [افسَّ

 .(ِ)، يدالف عمى كماؿ القدرة الخالؽ تعالى ِ-ُف ػالمتقدمتي

اَموَ ]قكلو تعالى:  -ُ رادتو فقاؿ: الذم خمؽ  [اِت َواَلَْرَض افَِّذي َخَؾَق افسَّ أخبر عف قدرتو كعممو كا 
أم اخترع كأكجد كأنشأ كابتدع، فرفع السماء بغير عمد كجعميا مستكية مف غير أكد، كجعؿ 
، كأكدعيا السحاب، كالغيكـ عبلمتيف، كبسط  فييا الشمس كالقمر آيتيف، كزينيا بالنجـك

                                                 
اإلصبلح كالتغيير في سكرتي المؤمنيف كالنكر، دراسة مكضكعية، إعداد: جياد محمد إسحاؽ شراب،  منيجيات( ُ)

 ـ.َُِِ-ىػُّّْغزة،  -، الجامعة اإلسبلمية ُْإشراؼ د. جماؿ محمكد محمد اليكبي، ص 
 .ُْٖ/ُِانظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( ِ)
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فييا مف كؿ دابة آيات، كجعؿ فييا الجباؿ أكتادا األرض، كأكدعيا األرزاؽ كالنبات، كبث 
كسببلن فجاجا كأجرل فييا األنيار كالبحار كفجر فييا العيكف مف األحجار دالالت عمى 
كحدانيتو، كعظيـ قدرتو كأنو ىك هللا الكاحد القيار كبيف بخمقو السمكات كاألرض أنو خالؽ كؿ 

 كؼ يظؿ خمؽ السمكات كاألرض سران يعجزي عف ي اليائؿ فسػػػػػ، لكف مف التقدـ العمم(ُ)شيء 
 .(ِ)إدراكو العمماء ميما تقدمكا كميما تعمقكا في البحكث كالدراسات 

ونَ ]قاؿ تعالى:  -ِ ى ِظـَْدُه ُثمَّ َأْكتُْم ََتَْسُ [ ُهَو افَِّذي َخَؾَؼُؽْم ِمْن ضٍِغ ُثمَّ َؿَه َأَجًَل َوَأَجٌل ُمَسؿًّ

ـ مف الطيف كما خمؽ سائر األحياء التي في ىذه األرض بؿ خمؽ ، إف هللا خمؽ آد {1}األىعام:
كؿ فرد مف أفراد البشر مف سبللة مف طيف، فإف بنية اإلنساف مككنة مف الغذاء كمف ذلؾ 
البكيضات التي في األنثى كالحيكاف المنكٌم الذم في الذكر فكميا مككنة مف الدـ، كالدـ مف 

ف لحكـ الحيكاف المتكلدة مف النبات فالمرجع إلى النبات الغذاء، كالغذاء مف نبات األرض أك م
مف الطيف، كالناظر في كؿ ىذا يعمـ جميان أف القادر عمى كؿ ىذا ال يعجزه أف يعيد ىذا الخمؽ 
كما بدأه عند انقضاء آجالو التي قضاىا لو في أجؿ آخر يضر بو ليذه اإلعادة بحسب عممو 

بداعو في صنعو  دليؿ عمى قدرة هللا ، كفي خمؽ اإلنساف مف طيف (ّ)كحكمتو   .(ْ)كا 
ْم َوَيْعَؾُم َمو َتْؽِسُبونَ ]قاؿ تعالى:  -ّ ـُ ْم َوَجْفَر ـُ َّ

َِ اَمَواِت َوِِم اَلَْرِض َيْعَؾُم  [ َوُهَو اهللُ ِِم افسَّ

، إف المقصكد مف اآلية المتقدمة إقامة الدليؿ عمى كجكد الصانع القادر المختار،  {5}األىعام:
نو تعالى عالمان بجميع المعمكمات، كتدؿ عمى كماؿ العمـ كحينئذ يكمؿ العمـ بالصفات كبياف كك 

 .(ٓ)المعتبرة في حصكؿ اإلليية 
 ثانيًا: القدرة اإلليية عمى اإلنجاء من الظممات:

ًظو َوُخْػقَ ]قاؿ تعالى:  قُؽْم ِمْن ُطُؾاَمِت افَزِّ َوافَبْحِر َتْدُظوَكُه َتََّضُّ ًي َفئِْن َأْكَجوَكو ِمْن َهِذِه ُؿْل َمْن ُيـَجِّ

وـِِرينَ  ونَ *  َفـَُؽوَكنَّ ِمَن افشَّ ـُ ْرٍب ُثمَّ َأْكُتْم ُتْؼِ ـَ لِّ  ـُ قُؽْم ِمـَْفو َوِمْن  ٌَ  *  ُؿِل اهللُ ُيـَجِّ ُؿْل ُهَو افَؼوِدُر َظَذ َأْن َيبَْع

ًِ َأْرُجؾُِؽْم أَ  قَْف َظَؾقُْؽْم َظَذاًبو ِمْن َؾْوؿُِؽْم َأْو ِمْن ََتْ ـَ ْو َيْؾبَِسُؽْم ِصَقًعو َوُيِذيَق َبْعَضُؽْم َبلَْس َبْعٍض اْكُظْر 

ُفْم َيْػَؼُفونَ  ُف اآلََيوِت فََعؾَّ ًُ َظَؾقُْؽْم بَِوـِقلٍ *  ُكَْصِّ َب بِِه َؿْوُمَك َوُهَو احَلقُّ ُؿْل َفْس ذَّ ـَ فُِؽلِّ َكَبنٍ ُمْسَتَؼرٌّ *  َو

، فاآلية الكريمة تسكؽ لمناس مظيران مف مظاىر قدرة هللا كتبرىف {37-35:}األىعام[ َوَشْوَف َتْعَؾُؿونَ 

                                                 
 .ّْٖ/ٔانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي، ( ُ)
 .ُٓانظر: التفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، أحمد الشرقاكم، ص( ِ)
 .ِٕ/ٕانظر: تفسير المراغي، المراغي، ( ّ)
 .ُٓانظر: التفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، أحمد الشرقاكم، ص( ْ)
 .ُْٖ/ُِانظر: مفاتح الغيب، الرازم، ( ٓ)
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ليـ عمى صحة البعث كىي القدرة اإلليية عمى اإلنجاء مف الظممات حيث يمتف هللا تعالى عمى 
عباده في إنجائو المضطريف منيـ مف ظممات البر كالبحر، أم الحائريف التائييف المتعرضيف 

ي البر كالبحر، فحينئذ ال يجدكف ممجأ غير هللا يدعكنو عبلنية كسران، ألىكاؿ المخاطر كالمخاكؼ ف
بخشكع كخكؼ كاستغاثة كضراعة كتذلؿ حاؿ ككنيـ يقسمكف: لئف أنجاىـ هللا مف ىذه الشدائد 
كالظممات أك الضائقة التي كقعت بيـ، ليككنكا مف شاكرم النعمة، المقريف بتكحيد هللا، المخمصيف 

  .(ُ)راؾ لو العبادة، دكف إش
كقدرة هللا تعالى شاممة لجانبي الرحمة كالفضؿ، كالعذاب كالعقاب، فيك قادر عمى إمداد 
خمقو بمختمؼ أنكاع السعة كالرزؽ كالسبلمة كالنجاة، كما أباف في اآليات السابقة، كىك قادر أيضان 

رجـ بالحجارة عمى إنزاؿ مختمؼ أنكاع العذاب كما ذكر في ىذه اآليات، كمثؿ العذاب مف فكؽ ال
كالطكفاف كالصيحة كالريح كما فعؿ بعاد كثمكد كقكـ شعيب كقكـ لكط كقكـ نكح، كمثؿ العذاب مف 
تحت الزلزاؿ كالبركاف، كالخسؼ كالرجفة كما فعؿ بقاركف كأصحاب مديف، كمثؿ العذاب الشديد 

بيف األمراء عمى  الدائـ: أف يخمط عميكـ األمر، فيفرؽ صفكفكـ، كيجعمكـ مختمفي األىكاء، كيفرؽ
يقاع الحرب كالقتؿ في الفتنة.  طمب الدنيا، كا 

كاآلية عامة في المسمميف كالكفار، كقد تحقؽ كؿ ذلؾ في الكجكد، فاستكلى العدك عمى 
ديارنا كأنفسنا كأمكالنا، كاستكلت الفتنة عمينا بقتؿ بعضنا بعضا، كاستباحة بعضنا أمكاؿ بعض، كما 

منذ تخٌمكا عف تعاليـ دينيـ، كأصبحكا تبعان لؤلعداء، كجٌسدكا فيما بينيـ أسكأ حاؿ العرب كالمسمميف 
 الفرقة كالخبلؼ.

      كأما مصير الذيف كذبكا بالقرآف، كىك القصص الحؽ، فميس أمرىـ منكطان بنبي هللا، 
نما أمرىـ راجع إلى هللا، كلكؿ إنذار كقت، كلكؿ       فما ىك إال منذر كقد بٌمغ ما أمره بو ربو، كا 
خبر حقيقة، كلكؿ شيء كقت يقع فيو مف غير تقٌدـ كتأخر، كىذا شامؿ لمعذاب في الدنيا كالعذاب 

 في اآلخرة.

كىذا كعيد مف هللا تعالى لمكفار، ألنيـ كانكا ال يقٌركف بالبعث، ككعيد ليـ في الدنيا، كما 
اب أيضان إذا تخمكا عف حدث ليـ في بدر كال يفرحٌف المسممكف بيذا الكعيد فإنيـ يستحقكف العق

 .(ِ)قرآنيـ ألف التخمي عف قريب مف التكذيب بو، فيشمميـ الكعيد كاإلنذار 

                                                 
 .ِّٔ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ُ)
 . ِْْ/ٕ،  المرجع السابؽ نفسانظر: ( ِ)
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 ثالثًا: القدرة اإلليية في الكون وخمق النبات:
 ِمَن احَليِّ ذَ ]قاؿ تعالى: 

ًِ
 َوُُمِْرُج اَدقِّ

ًِ
ِرُج احَليَّ ِمَن اَدقِّ فُِؽُم اهللُ َؾَلكَّى إِنَّ اهللَ َؾوفُِق احَلىِّ َوافـََّوى َُيْ

ْؿَس َوافَؼَؿَر ُحْسَبوًكو َذفَِك َتْؼِديُر افَعِزيِز افَعؾِقمِ  * ُتْمَؾُؽونَ  ْقَل َشَؽـًو َوافشَّ            * َؾوفُِق اإِلْصَبوِح َوَجَعَل افؾَّ

و ِِم ُطُؾاَمِت افَزِّ َوافَبْحرِ  ْؾـَو اآلََيوِت فَِؼْوٍم َيْعَؾُؿونَ  َوُهَو افَِّذي َجَعَل فَُؽُم افـُُّجوَم فَِتْفَتُدوا َِّبَ    َوُهَو  * َؿْد َؾصَّ

ْؾـَو اآلََيوِت فَِؼْوٍم َيْػَؼُفونَ  ْم ِمْن َكْػٍس َواِحَدٍة َؾُؿْسَتَؼرٌّ َوُمْسَتْوَدٌع َؿْد َؾصَّ ـُ َوُهَو افَِّذي َأْكَزَل ِمَن  * افَِّذي َأْكَشَل

ـُ  اَمِء َموًء َؾَلْخَرْجـَو بِِه َكبَوَت  اـًِبو َوِمَن افـَّْخِل ِمْن َضْؾِعَفو افسَّ ا ُكْخِرُج ِمـُْه َحبًّو ُمَسَ ٍء َؾَلْخَرْجـَو ِمـُْه َخَِّضً لِّ ََشْ

وَن ُمْشَتبًِفو َوَؽْرَ ُمَتَشوبٍِه اْكُظُروا إَِػ ثَ  مَّ ْيُتوَن َوافرُّ َوَيـِْعِه إِنَّ ِِم  َؿِرِه إَِذا َأْثَؿرَ ؿِـَْواٌن َداكَِقٌي َوَجـَّوٍت ِمْن َأْظـَوٍب َوافزَّ

نكاع مف األدلة قدرتو كحكمتو ، تضمنت اآليات خمسة أ {99-93:}األىعام [َذفُِؽْم آَلََيوٍت فَِؼْوٍم ُيْمِمـُونَ 
 ما يمي: كىي

مأخكذ مف داللة أحكاؿ النبات كالحيكاف: يخبر تعالى عف كمالو، كعظمة سمطانو،  النوع األول:
إِنَّ اهللَ َؾوفُِق احَلىِّ ]ـ كرمو، كشدة عنايتو بخمقو، فقاؿ تعالى: كقكة اقتداره، كسعة رحمتو، كعمك 

، شامؿ لسائر الحبكب، التي يباشر الناس زرعيا، كالتي ال يباشركنيا، كالحبكب التي [َوافـََّوى
يبثيا هللا في البرارم كالقفار، فيفمؽ الحبكب عف الزركع كالنكابت، عمى اختبلؼ أنكاعيا، كأشكاليا، 

عيا، كيفمؽ النكل عف األشجار، مف النخيؿ كالفكاكو، كغير ذلؾ، فينتفع الخمؽ، مف اآلدمييف كمناف
كاألنعاـ، كالدكاب، كيرتعكف فيما فمؽ هللا مف الحب كالنكل، كيقتاتكف، كينتفعكف بجميع أنكاع المنافع 

 .(ِ)، كفي ذلؾ أكبر داللة عمى قدرة هللا (ُ)التي جعميا هللا في ذلؾ 

 ِمَن احَليِّ ]تعالى: كفي قكلو 
ًِ
 َوُُمِْرُج اَدقِّ

ًِ
، أم ال يقدر إال هللا أف [َُيِْرُج احَليَّ ِمَن اَدقِّ

يصنع ذلؾ، كال يقدر إال هللا أف ينشئ الحياة منذ البدء مف المكات، كال يقدر إال هللا أف يجيز الكائف 
إال هللا عمى تحكيؿ الخبليا الحية  الحي بالقدرة عمى إحالة الذرات الميتة إلى خبليا حية، كال يقدر

 .(ّ)مرة أخرل إلى ذرات ميتة، في دكرة لـ يعمـ أحد يقينان بعد متى بدأت، كال كيؼ تتـ 

مأخكذ مف األحكاؿ الفمكية، كىذا أدؿ عمى القدرة اإلليية ألف فمؽ ظممة الميؿ بنكر  النوع الثاني:
نبات كالشجر، كألف األحكاؿ الفمكية أعظـ في الصبح أعظـ في كماؿ القدرة في فمؽ الحب كالنكل بال

القمكب كأكثر كقعان مف األحكاؿ األرضية، كتضمف ىذا النكع ثبلث آيات فمكية ليا صمة باألرض 
كىي فمؽ نكر الصبح، أم شاٌؽ الضياء عف الظبلـ ككاشفو، كخالؽ النكر كالظممة، كجاعؿ الميؿ 

                                                 
 .ِٓٔانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص( ُ)
 .ُّْ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم، ( ِ)
 .ُُْٓ/ِانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ّ)
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يتيف لمحساب الذم يتعمؽ بو مصالح العباد، ألنو سكنان أم محبلن لمسككف، كجاعؿ الشمس كالقمر آ
، فبالشمس تعرؼ األياـ ، كنعرؼ ساعاتيا، فإف (ُ)تعالى قدر حركة الشمس كالقمر بحساب معيف 

شركقيا كغركبيا يحدد عدد ساعات الميؿ كالنيار كدرجاتيما، كاختبلؼ أقاليـ األرض فييا طكالن 
ف األكثر ليبلن، كيتناسب الميؿ كالنيار في بعض كقصران حتى يقؿ النيار في بعض األرض كيكك 

األرض، كبالشمس تعرؼ مناطؽ االرض عمى حسب تسمط نكرىا كأشعتيا عمى األرض كتككف 
الفصكؿ األربعة مف صيؼ كخريؼ كشتاء كربيع، كالقمر تقدر بو األشير القمرية باألىمة، كتعرؼ 

 .(ِ)أياميا بحاؿ اليبلؿ 

حسانان عمى  ككؿ ذلؾ دليؿ عمى كماؿ قدرة هللا تعالى كككنو فضبلن مف هللا كرحمة كا 
 .(ّ)الخمؽ

ظاىرة سماكية كىك أنو تعالى خمؽ النجـك لمنافع العباد، باالىتداء بنكرىا إلى الطرؽ  النوع الثالث:
كالمسالؾ، في ظممات البر كالبحر، حيث ال يركف شمسان كال قمران، كذلؾ مف أدلة كماؿ القدرة 

، كيستدؿ بالنجكـ كالككاكب كالشمس كالقمر أيضان عمى معرفة القبمة، كما أف ىذه كالرحمة كالحكمة
ْكقَو بِِزيـٍَي افَؽَواـِِى ]الككاكب زينة لمسماء، قاؿ تعالى:  اَمَء افدُّ ـَّو افسَّ و َزيَّ فات: [إِكَّ ، كىي أيضان  {3}الصَّ

َقوضِ ]رجـك لمشياطيف، قاؿ تعالى:  ، كىي كذلؾ مثار التفكير في  {3}ادلك: [غِ َوَجَعْؾـَوَهو ُرُجوًمو فِؾشَّ
ًَ َهَذا َبوضًَِل ُشبَْحوَكَك ]عظمة السمكات، قاؿ تعالى:  ـَو َمو َخَؾْؼ اَمَواِت َواَلَْرِض َربَّ ُروَن ِِم َخْؾِق افسَّ َوَيَتَػؽَّ

لييتدكا بيا إلى  كحده الذم أنشأ ىذه الككاكب النيرة ، كىك (ْ) {292}آل عمران:[ َؾِؼـَو َظَذاَب افـَّورِ 
الطرؽ كالمسالؾ خبلؿ سيرىـ في ظممات الميؿ بالبر كالبحر حيث ال يركف شمسان كال قمران، كىذا 

 .(ٓ)مف الدالئؿ عمى كماؿ قدرتو كرحمتو كحكمتو 

، دكف عمـ الييئة  كفي ذلؾ أنو ال يجكز تصديؽ أكىاـ الذيف يزعمكف معرفة الغيب بالنجـك
ىذا  تسعيات قدرة هللا كعممو كحكمتو ما ال يعرؼ مف عمـ آخر، كقد االفمكية الذم يعرؼ بو مف آ

العمـ في عصرنا ىذا بما استحدث أىمو مف المراصد، المقربة لؤلبعاد، كاآلالت المحممة لمنكر التي 
يعرؼ بيا سرعة سيره، كأبعاد األجراـ السماكية بعضيا عف بعض، كمساحة الككاكب ككثافتيا 

                                                 
 . ُُّ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ُ)
 .َُِٔ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ِ)
 .ُُّ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ّ)
 .ُُّ/ٕانظر: نفس المرجع، ( ْ)
 .ُّٖ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم، ( ٓ)
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، كدلت ىذه اآلية كنحكىا، عمى مشركعية تعمـ سير الككاكب كمحاٌليا الذم (ُ) كالمكاد المؤلفة منيا
 .(ِ)يسمى عمـ التسيير، فإنو ال تتـ اليداية كال تمكف إال بذلؾ 

يداع أصكؿ االستدالؿ بأحكاؿ اإلنساف، كخمؽ البشر مف نفس كاحدة ىي آدـ  النوع الرابع: ، كا 
َوِِم َأْكُػِسُؽْم َأَؾََل ]في تككيف النفس، قاؿ تعالى:  البشرية في األصبلب كاألرحاـ، كالتفكير

ونَ  ، كىذا مف دالئؿ كجكد اإللو ككماؿ قدرتو كعممو، يكجب ذلؾ شكر النعمة،  {12}الذاريات: [ُتْبِْصُ
كيرشد إلى كحدة األصؿ كالنكع اإلنساني، مما يقتضي كجكب التعارؼ كالتعاكف بيف الناس ألنيـ 

 .(ّ)، فيـ أخكة، كما عمى اإلخكة إال التآلؼ، ال التناحر كالتقاتؿ مف أصؿ كاحد كأب كاحد

       مأخكذ مف طريقة اإلنبات كتنكع النبات كاختبلؼ أصناؼ الفكاكو كالثمار:  النوع الخامس:
      كىك إنزاؿ المطر مف السماء )السحاب( حيث أخبر هللا أنو ىك الذم أنزؿ مف السماء ماء، 

       ؿ مف السماء الماء فمـ ينزؿ إال بقدرتو؛ كىك كحده الذم يثير السحاب فيك كحده الذم أنز 
   حاممة المطر الذم ينزؿ ماء عمى األرض، فنزكلو مف السماء، ىك نزكلو مف السحاب؛ ألف 
      السماء ما تعمك فكؽ األرض، كسماىا هللا تعالى سماء؛ ألنيا تغطي الناس بالغماـ الذم 

خراج مختمؼ أنكاع النباتات كالزركع(ْ)ييطؿ عمى األرض مطران  يتكاثؼ فيصير ماء       ، كا 
يجاد الكثرة اليائمة مف الثمار كالفكاكو كاألزىار المختمفة األشكاؿ كاأللكاف            بالماء، كا 
   كالطعكـ كالركائح، كذلؾ مف أجٌؿ أنكاع النعـ كاإلحساف، كمف أعظـ الدالئؿ عمى كماؿ القدرة 

، كترل الباحثة أف ىذا مف أعظـ منف هللا العظيمة، التي يضطر إلييا الخمؽ، مف (ٓ)ية اإللي
اآلدمييف كغيرىـ، كىك أنو أنزؿ مف السماء ماء متتابعان كقت حاجة الناس إليو، فأنبت هللا بو كؿ 

زاؿ شيء، مما يأكؿ الناس كاألنعاـ، فرتع الخمؽ بفضؿ هللا، كانبسطكا برزقو، كفرحكا بإحسانو، ك 
عنيـ الجدب كاليأس كالقحط، ففرحت القمكب، كأسفرت الكجكه، كحصؿ لمعباد مف رحمة الرحمف 
الرحيـ، ما بو يتمتعكف كبو يرتعكف، مما يكجب ليـ، أف يبذلكا جيدىـ في شكر مف أسدل النعـ، 

مف كعبادتو كاإلنابة إليو، كالمحبة لو، كأعظـ شيء أف تحتضف األعيف الككف كتذرؼ الدمع خشية 
 .هللا كا عجابان لصنع هللا 

                                                 
 .ُّٓ/ٕانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ( ُ)
 .ِٓٔانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص( ِ)
 .َّٖ/ٕر، الزحيمي، انظر: التفسير المني( ّ)
 .َِٓٔ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ْ)
 .َّٖ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ٓ)
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 اإلصالح والتغيير في معرفة مظاىر قدرة هللا تعالى: ياترابعًا: منيج
 .(ُ) تقرير قدرة هللا عمى كؿ شيء كعممو بكؿ شيء، كحكمتو في كؿ شيء -ُ
ىذه اآليات الكريمات تنبيو عمى مكاطف العبرة كالنظر، كضركرة التأمؿ في آفاؽ الككف الزاخرة  -ِ

الحسية عمى كجكد هللا تعالى، فيي ترشدنا إلى حقيقة بالغة كاضحة، كىي أف هللا بالبراىيف 
 .(ِ)سبحانو ال ىذه األصناـ، كبقية المخمكقات 

إنشاء جميع البشر مف نفس كاحدة يدؿ عمى قدرة هللا تعالى كعممو كحكمتو ككحدانيتو، كما  -ّ
 .(ّ)يكجب شكر النعمة 

 .(ْ)لى تدؿ عمى أنو المستحؽ لمعبادة ال غيره ىذه اآليات الدالة عمى قدرة هللا تعا -ْ
 .(ٓ)فائدة خمؽ النجكـ كىي االىتداء بيا في السير في الميؿ في البر كالبحر  -ٓ
عمى اإلنساف أف يعمـ أف كماؿ هللا غير متناهو، كال يزاؿ في ممؾ هللا ما ال يستطيع إدراؾ  -ٔ

 .(ٔ)حكمتو إلى أف ينيي هللا األرض كمف عمييا 
جاءت لتكضح لمناس أف هللا كحده المستحؽ لمعبادة،  الدالة عمى قدرة الخالؽ ىذه اآليات  -ٕ

كالمتفرد باأللكىية، فمف كاف ذا فطرة نقية، فسكؽ ينتفع بيا كيككف لديو استعداد نفسي التباع 
    الحؽ إذا ما ظير لو، كسكؼ ينقاد لمتغيير كاإلصبلح كينتفع بو، أما ىؤالء الذيف أصركا 

   شكىكا فطرتيـ بو، أمثاؿ كفار قريش، كأىؿ الكتاب مف الييكد كالنصارل، عمى الشرؾ ك 
كغيرىـ عمى مدل العصكر كاألزمنة ال يصمح معيـ تغيير كال ينفعيـ إصبلح، فيؤالء أصحاب 
      النفكس المريضة العنيدة المتكبرة دائمان يطمبكا دليؿ ليس بيدؼ الكصكؿ إلى الحقيقة، 

لتعقيد، فالككف مميء بالبراىيف كاألدلة الككنية الدالة عمى قدرة الخالؽ إنما بيدؼ التضييؽ كا
 .(ٕ)تعالى 

ىذه اآليات رسالة لمعصاة كتيديد ليـ، كىك أف هللا قادر عمى إىبلكيـ مثؿ ما أىمؾ غيرىـ مف  -ٖ
 المفسديف إف لـ يصمحكا أنفسيـ كيغيركىا إلى األصمح.

                                                 
 .ٕٗ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم، ( ُ)
  .ٖٓٓ/ُالتفسير الكسيط، الزحيمي،  (ِ)
 .َّٖ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ّ)
 .ُِٓ/ٓالتفسير الكسيط، الطنطاكم، ( ْ)
 .ٕٗ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم، ( ٓ)
 .ُّٖٓ/ٔتفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ( ٔ)
 .َّانظر: منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي الحجر كالنحؿ، إعداد: أمية الغرة، ص ( ٕ)
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    كينبذكىا، كالتقيد بشرائع اإلسبلـ كأحكامو  البد عمى المسمميف أف يميزكا بيف الجاىمية -ٗ
نو ال نجاة لمعصبة المسممة في كؿ أرض مف أف يقع عمييا ىذا العذاب،  كمكازينو كقيمو، كا 

، إال بأف تنفصؿ ىذه  {33}األىعام:[ َأْو َيْؾبَِسُؽْم ِصقًَعو َوُيِذيَق َبْعَضُؽْم َبلَْس َبْعضٍ ]قاؿ تعالى: 
   ان كمنيج حياة عف أىؿ الجاىمية مف قكميا حتى يأذف هللا ليا بقياـ العصبة عقيديان كشعكري
 . "دار إسبلـ" تعتصـ بيا

سكاء أكاف مضطجعان أـ قاعدان  –يدعك ربو في أم حالة مف حاالتو  أفالمؤمف  اإلنسافعمى  -َُ
 لدعاء ىذا اإلنساف ال حتى يكشػػػػػػػؼ هللا عنو ىػػػػػػػػػػػػػػذا الببلء، كعندما يستجيب هللا - أـ قائمان 

 ينسى ىذا اإلنساف فضؿ هللا عميو كأنو لـ يدع هللا أف يزيؿ عنو الضر.

 المطمب العاشر
 العدل اإلليي في الثواب والعقاب

أف القرآف الكريـ مف أكثر الكتب الدينية التي اىتمت بيذا المجاؿ اإلصبلحي  لمنظر الممفت
ف ينالكا أجرىـ كىك الثكاب ككذلؾ الذيف يعممكف أعماؿ ككعدت الناس الذيف يعممكف أعماؿ حسنة بأ

سيئة بأف ينالكا أجرىـ كىك العقاب، كىنالؾ آيات كثيرة تتحدث عف ىذا المعنى كتؤكد بأف كؿ 
لُّ َكْػٍس باَِم ]إنساف ىك كحده المسؤكؿ عف أعمالو كعف نتائجيا أماـ هللا، نذكر منيا: قاؿ تعالى:  ـُ

ًْ َرِهقـَيٌ  َسَب رر:}اد[ ـَ ، كأيضان قاؿ تعالى:  {28}فاطر:[ َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى]، كقاؿ:  {58دَّ
لَّ إِْكَسوٍن َأْفَزْمـَوُه َضوئَِرُه ِِم ُظـُِؼهِ ] ـُ و َؾؾِـَْػِسِه َوَمْن َأَشوَء ]، كقاؿ تعالى:  {25}اإلرساء:[ َو َمْن َظِؿَل َصوحِلً

 .{23:}اجلاروة [َؾَعَؾقَْفو

 سورة األنعام منيا:سياق اآليات التي تتحدث عن العدل اإلليي في الثواب والعقاب في  أواًل:

و َوَمْن َجوَء ]قاؿ تعالى:  العدل اإلليي في جزاء الحسنة والسيئة: -ُ َمْن َجوَء بِوحَلَسـَِي َؾَؾُه َظْؼُ َأْمَثوَِلَ

قَِّئِي َؾََل َُيَْزى إِلَّ ِمثَْؾَفو َوُهْم َل ُيْظؾَ  ، كتدؿ اآلية عمى أنو: مف جاء يـك  {230}األىعام:[ ُؿونَ بِوفسَّ
القيامة بالخصمة الحسنة كالفعمة الطيبة مف الطاعات، فمو جزاؤىا عشر حسنات أمثاليا، كىذا 
مف قبيؿ العدؿ كالفضؿ المحدكد، كلكف قد تضاعؼ الحسنة بعد ذلؾ إلى سبعمائة ضعؼ إلى 

ًْ َشبَْ  َشـَوبَِل َمثَُل افَّذِ ]أضعاؼ كثيرة، قاؿ تعالى:  َؿثَِل َحبٍَّي َأْكَبَت ـَ ْم ِِم َشبِقِل اهللِ  يَن ُيـِْػُؼوَن َأْمَواََلُ

لِّ ُشـُْبَؾٍي ِمَئُي َحبٍَّي َواهللُ ُيَضوِظُف دَِْن َيَشوُء َواهللُ َواِشٌ  َظؾِقمٌ  ـُ َمْن َذا ]: ، كقاؿ  (ُ) {132}البقرة:[ ِِم 

ثَِرةً افَِّذي ُيْؼِرُض اهللَ َؿْرًضو َح  ـَ ، كأما مف عمؿ سيئان فإنو  {183}البقرة:[ َسـًو َؾُقَضوِظَػُه فَُه َأْضَعوًؾو 

                                                 
 .ُُٗ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ُ)
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، فالمشرؾ يجازل عمى سيئة الشرؾ (ُ)سكؼ يعاقب بمقدار عصيانو فقط، ذلؾ عدؿ مف هللا 
، أما إذا يتب بخمكده في النار، كفاعؿ المعصية مف المسمميف يجازل عمييا بمثميا، كىذا إف لـ

، كىـ (ِ)أك غمبت حسناتو سيئاتو أك تغمده هللا برحمتو كتفضؿ عميو بمغفرتو فبل مجازاة تاب 
، فبل ينقص مف ثكاب المحسنيف، كال يزاد عمى (ّ)ال يظممكف بنقص الثكاب كزيادة العقاب 

 .(ْ)عقاب المسيئيف 
ُؿْل ]ى: قاؿ تعال العدل اإلليي في أن النفوس تجازى بأعماليا وال يحمل أحد خطيئة غيره: -ِ

لُّ َكْػٍس إِلَّ َظَؾقَْفو َوَل َتِزُر َواِزَرٌة وِ  ـُ ٍء َوَل َتْؽِسُى  ـُلِّ ََشْ و َوُهَو َربُّ  ْزَر ُأْخَرى ُثمَّ إَِػ َأَؽْرَ اهللِ َأْبِغي َربًّ

تَؾُِػونَ  ـْتُْم ؾِقِه َُتْ ـُ ُؽْم َمْرِجُعُؽْم َؾُقـَبِّئُُؽْم باَِم  اآلية عمى أنو فييا إخبار عف ، كتدؿ  {238}األىعام:[ َربِّ
الكاقع يكـ القيامة في جزاء هللا تعالى كحكمو كعدلو، أف النفكس تجازل بأعماليا إف خيران 
ف شران فشر، كأنو ال يحمؿ مف خطيئة أحد عمى أحد، كىذا مف عدلو تعالى: كما قاؿ:  فخير، كا 

وَن َذا ُؿْرَبىَوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى َوإِْن َتْدُع ُمْثؼَ ] ـَ ٌء َوَفْو  َؿْل ِمـُْه ََشْ ،  {28}فاطر:[ َؾٌي إَِػ ِْحْؾَِفو َل َُيْ
 .(ٓ) {221}طه:[ َؾََل ََيَوُف ُطْؾاًم َوَل َهْضاًم ]كقكلو: 

ي اآلية كسب اإلثـ، كيككف عمييا بالعذاب، كيؤكد ىذا المعنى قكلو تعالى: فكالكسب ىنا 
، أم ال تحمؿ نفس كازرة كزر أخرل فكؿ امرئ بما  {238}األىعام: [ُأْخَرى َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزرَ ]

 كسب رىيف، كأف ليس لئلنساف إال ما سعى كأف سعيو سكؼ يرل.

ف جزاء اآلخرة ثكابان كعقابان مبني عمى ذلؾ، فبل يحاسب امرؤ بجريمة غيره، كال يمقى عف  كا 
، ككؿ يحمؿ كتابو، كلكف في الدنيا عكاقب شخص جـر ليمحؽ إلى غيره، كهللا تعالى عبلـ الغيكب

يً ]لؤلعماؿ، قد تتعدل الفاعؿ، كقد قاؿ تعالى:  ُؼوا ؾِْتـًَي َل ُتِصقَبنَّ افَِّذيَن َطَؾُؿوا ِمـُْؽْم َخوصَّ [ َواتَّ

، فإنو إذا عـ الفساد كانتشر، فسدت الجماعة كىمكت، كال يككف أثره مقصكرا عمى  {13}األىفال:
ؾِقَفو َؾَػَسُؼوا ؾِقَفو ] اه إلى غيرىـ، كما قاؿ تعالى:العصاة، بؿ يتعد َوإَِذا َأَرْدَكو َأْن َُنْؾَِك َؿْرَيًي َأَمْرَكو ُمْسَ

ْرَكوَهو َتْدِمًرا ف عمكـ الفساد يككف مف إىماؿ األمر بالمعركؼ  {23}اإلرساء:[ َؾَحقَّ َظَؾقَْفو افَؼْوُل َؾَدمَّ ، كا 
ـُْتْم ؾِقِه ]، كفي قكلو تعالى: كالنيي عف المنكر، فيعـ العذاب ـُ ُؽْم َمْرِجُعُؽْم َؾُقـَبُِّئُؽْم باَِم  ُثمَّ إَِػ َربِّ

                                                 
 .ُ، طِٖ/ِىػ(، َُْْانظر: تيسير التفسير، إبراىيـ القطاف )ت:  (ُ)
 .ُِٗ/ْانظر: فتح البياف، محمد صديؽ خاف بف حسف البخارم،  (ِ)
 .ُُٗ/ِانظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ( ّ)
 .َُِ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ْ)
 .ّْٖ/ّانظر: تفسير ابف كثير، ابف كثير، ( ٓ)
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َتؾُِػونَ  ، )ثـ( ىنا لمتراخي كالترتيب؛ ألف ذلؾ يكـ الديف فيككف الجزاء العادؿ، يناؿ  {238}األىعام:[ َُتْ
دكد هللا كمنع العصاة، كؿ امرئو ما كسب أك قصد، فا  تعالى يجازم عمى التقصير في بياف ح

 .(ُ)كما يجازم عمى ذات المعصية؛ ألف ترؾ الكاجب معصية كارتكابيا 

 ثانيًا: أثر العدل اإلليي في إصالح المسمم وتغييره:
إف االعتقاد في عدؿ الجزاء في الدار اآلخرة، كفي ضخامة العكض عما يفكت كنفاستو  -ُ

ح الذم تعمـ أنو مف أمر هللا، كأنو مناط استعدت النفس لمبذؿ في سبيؿ الحؽ كالخير كالصبل
متى استيقف مف اآلخرة كما ىي في  -العكض كالجزاء كصمح خمؽ الفرد كاستقاـ سمككو

كصمحت األكضاع كاألنظمة، التي ال يتركيا األفراد تسكء كتنحرؼ، كىـ  -التصكر اإلسبلمي
كلكنو  ،ا كخيراتيايعممكف أف سككتيـ عمى فسادىا ال يحرميـ صبلح الحياة الدنيا كحدى

 .(ِ)يحرميـ كذلؾ العكض في اآلخرة، فيخسركف الدنيا كاآلخرة! 
أف اإلنساف إذا عرؼ أنو يعيش في جميع أحكالو كفؽ العدؿ اإلليي يعرؼ مصيره اآلف كفي  -ِ

ف أالمستقبؿ؛ فتطمئف نفسو كتستقر ركحو في السراء كالضراء كفي الشدة كالرخاء، كال ييمو إال 
كيتحمؿ مسئكليتو الدينية في جميع األحكاؿ، كيدافع  ،الدينية الممقاة عمى عاتقويؤدم كاجباتو 

كدينو أماـ المنحرفيف كالمستكبريف كالحكاـ الظالميف، كيقؼ أماـ أعظـ المصائب  ،عف مبادئو
كبار، كأكبر ببلء يصيب كفي حاالتو العادية يؤدم كاجباتو الممقاة و في سبيؿ دينو بإجبلؿ كا 

أفضؿ كجو كيتحمؿ المسئكلية بأحسف صكرة، كال يمقي تبعات أعمالو عمى القضاء عمى عاتقو ب
كالقدر، كال ينسب أخطائو لغيره مف أبناء البشر، كال يتيـ ربو في سكء عاقبتو كدنياه بؿ كفي 
جميع أحكاه، ألنو يعرؼ أف ذلؾ ال ينفعو شيء كال يغير مصيره الذم يكتبو بيده كبأعمالو التي 

 الدنيكية أك مصالح عقائده الدينية. وكفؽ مصالحىك يختارىا 
كسكؼ يرد لو جزاء أعمالو  ،المؤمف بالعدؿ اإلليي يعرؼ أف هللا تعالى ليس بظبلـ لمعبيد -ّ

ف كؿ ما يحصؿ ىؿ مف العقاب كالثكاب الدنيكم مف الصحة كالمرض كمف  ،كأفعالو كميا، كا 
أك  ،مف اليسر كالعسر كاألفراح كالمصائبأك  ،كالرفعة كالخفض في المقاـ كالجاه ،الغنى كالفقر

األحكاؿ االجتماعية كالثقافية كغيرىا كاألخركية مف الثكاب كالعقاب كميا تحت رعاية العدؿ 
كىذا خبلؼ مف ال يعتقد بالعدؿ مف هللا فإنو كاف بمقدار ذرة يحسب لو أك عميو،  كلك ،اإلليي

ذا  يـ ربو، كينسب قبائح أعمالو   كال يراعي تعال ،كال ييتـ بدينو ،ال يطمئف بمصيره ، كا 
تنازؿ ينسبيا لمقضاء كالقدر أك لمف ىـ مثمو مف البشر، كيبرر أحكاـ الظالميف كالكفار، كيكجد 

                                                 
 .ِٕٔٔ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ُ)
 .َُٗٔ/ِانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ِ)
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   كال يمتـز بمسئكلية  ،كال يعطي قيمة لعقيدة، األعذار لممنحرفيف كالفجار، كال يقيـ كزف لمبدأ
كيفقد جميع المكازيف  ، ينظر إال لمصالحو الدنيكيةكال ييمو الضمير كال يعتبر الكجداف، كال

 اإلنسانية، كتككف عنده الغاية تبرر الكسيمة.
إف العقؿ الٌسكم كالفطرة السميمة ال يستسيغاف أف تنقضي الحياة كتنتيي دكف تمييز بيف العادؿ  -ْ

يكـ ييجازل كالظالـ، كالمحسف كالمسيء، كالصالح كالطالح، فيككنكا جميعان سكاء، بؿ ال بد مف 
فيو المحسنكف عمى إحسانيـ، كييعاقب فيو المسيئكف عمى إساءتيـ، إف كجكد الدنيا كما فييا 
مف نعيـ كشقاء، كسعادة كعناء، شاىده عمى كجكد حياة أخرل يكجد فييا العدؿ كالخير 

 كالكماؿ.

ى، كعمى إف ما يمحؽ العاصي مف العذاب المخمد نتيجة ما قدمت ككسبت يداه في النشأة األكل -ٓ
 .(ُ)مقدار ما اقترفتو مف المعاصي كاآلثاـ ببل زيادة عمييا عدالن مف هللا اتجاه العاصي 

ليعمـ المسرؼ المبالغ في اقتراؼ الجرائـ المستكجبة لمعذاب أف هللا المتصؼ بالعدؿ القكيـ ليس  -ٔ
مبالغتو في  بظبلـ لمعبيد، يعني ليس بمبالغ في جزاء االنتقاـ عف مقدار الجرائـ كاآلثاـ مثؿ

 .(ِ)بلن كامتنانان جزاء اإلنعاـ كاإلحساف تفض

 المطمب الحادي عشر
 القرآن إعجاز وىداية

 أواًل: منزلة القرآن الكريم وفضمو:
 فضؿ القرآف ال يدانيو فضؿ كمكانتو ال تسمكا إلييا مكانة فمف فضائؿ القرآف:

ب فيو، كذلؾ إلعجازه، كما يحممو أف القرآف يمثؿ كتبان فخمان عظيمان ال يحتمؿ الشؾ كال الري -ُ
مف ىدل كنكر ألىؿ اإليماف كالتقكل ييتدكف بيما إلى سبيؿ السبلـ كالسعادة كالكماؿ، قاؿ 

 .(ّ) {1}البقرة:[ َذفَِك افؽَِتوُب َل َرْيَى ؾِقِه ُهًدى فِْؾُؿتَِّؼغَ ]تعالى: 
إن هللا يرفع بيذا : ) يرفع بالقرآف أقكامان كيضع آخريف، قاؿ رسكؿ هللا  ذكر أف هللا  -ِ

 .(ْ)( الكتاب أقوامًا ويضع بو آخرين

                                                 
الفكاتح اإلليية كالمفاتح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية، نعمة هللا بف محمكد النخجكاني، ( ُ)

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗ، مصر، ُ، دار ركابي لمنشر، الغكرية، طْٖٓ/ُىػ( َِٗكيعرؼ بالشيخ عمكاف )ت: 
 .ْٖٓ/ُيية كالمفاتح الغيبية، الشيخ عمكاف، الفكاتح اإلل( ِ)
 .َِ/ُانظر: أيسر التفاسير، أبك بكر الجزائرم، ( ّ)
 ، باب فضؿ مف يقـك بالقرآف كيعممو.ُٖٓ، حٗٓٓ/ُصحيح مسمـ، ( ْ)
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خيركم من تعمم قاؿ: ) ، عف النبي كعد هللا قارئ القرآف كمعممو بأجر عظيـ، عف عثماف  -ّ
 .(ُ)( القرآن وعممو

َر وَ ]ضمف هللا تعالى لكتابو السبلمة مف التحريؼ، كما في قكلو تعالى:  -ْ ـْ ْفـَو افذِّ و َكْحُن َكزَّ و َفُه إِكَّ إِكَّ

وؾُِظونَ  ، كتبيف اآلية: أف هللا حفظ ألفاظ القرآف مف التغيير فييا كالزيادة كالنقص،  {9}احلجر:[ حَلَ
كمعانيو مف التبديؿ، فبل يحرؼ محرؼ معنى مف معانيو إال كقيض هللا لو مف يبيف الحؽ 

ف هللا يحفظ أىمو المبيف، كىذا مف أعظـ آيات هللا كنعمو عمى عباده المؤمنيف، كمف حفظو أ
 .(ِ)مف أعدائيـ، كال يسمط عمييـ عدكا يجتاحيـ 

ءٍ ]يتحاكـ المتحاكمكف إليو إذا اختمفكا: قاؿ تعالى:  -ٓ ْضـَو ِِم افؽَِتوِب ِمْن ََشْ ؛  {58}األىعام:[ َمو َؾرَّ
أنو ، فإف المؤمف ال يقدـ شيئان عمى حكـ هللا، كما (ّ)ألنو لـ يغادر شيئان مف األحكاـ إال بينيا 

يقصد اآلخرة كرضكاف هللا أكثر مف حرصو عمى الدنيا، كىذا كعيد مف هللا لكؿ مف حاد عف 
َؾََل َوَربَِّك َل ]طاعة هللا كرسكلو، كالرد إلييما عند االختبلؼ، كىك في معنى قكلو تعالى: 

ُؿوَك ؾِقاَم َصَجَر َبْقـَُفمْ   . {33}النساء:[ ُيْمِمـُوَن َحتَّى َُيَؽِّ

 سورة األنعام: سياق لقرآن الكريم فيثانيًا: ا
ُق افَِّذي َبْغَ َيَدْيِه َوفُِتـِْذَر ]القرآف الكريـ كتاب إعجاز: قاؿ تعالى:  -ُ َوَهَذا ـَِتوٌب َأْكَزْفـَوُه ُمَبوَرٌك ُمَصدِّ

و  ، تدؿ ىذه اآليات عمى: {91}األىعام:[ ُأمَّ افُؼَرى َوَمْن َحْوََلَ
ية األساسية جاء بيا كؿ رسكؿ.. كصدؽ الكتاب إف سائر حقائؽ العقيدة اإلسبلم - أ

األخير)القرآف( ما جاءت بو الكتب قبمو.. إنما تمؾ األقكاؿ آثار الثقافة األكربية، التي تزعـ أف 
      قد تطكرت كترقت، بتطكر األقكاـ كترقييا!  -بما فييا العقائد السماكية –أصكؿ العقيدة 

  صكلو التي يقررىا القرآف! فميحذر الكتاب كالقارئكف كما يمكف أف يدافع عف اإلسبلـ بيدـ أ
       أىؿ مكة ىذا المزلؽ الخطير!!! فأما حكمة إنزاؿ ىذا الكتاب، فمكي ينذر بو الرسكؿ 

 .(ْ)كما حكليا  -أـ القرل -
إف كؿ الكتب السماكية السابقة كانت كتب منيج، ككانت المعجزة منفصمة عف المنيج؛  - ب

معجزتو إبراء  ىي العصا، كمنيجو التكراة، كعيسى  -ا نعرؼكم- فمعجزة مكسى 
حياء المكتى بإذف هللا كمنيجو اإلنجيؿ، لكف رسكؿ هللا  تمٌيز بأف  األكمو كاألبرص كا 

                                                 
 (، كتاب فضائؿ القرآف، باب خيركـ مف تعمـ القرآف كعممو.َِٕٓ، ح )ُِٗ/ٔصحيح البخارم، ( ُ)
 .ِْٗريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، صانظر: تيسير الك( ِ)
 .ِِْٗ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ّ)
 .ُُْٖ/ِانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ْ)
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معجزتو عيف منيجو، ألف كؿ ديف مف األدياف السابقة كاف لزمف محدكد، في مكاف محدكد، 
معجزة ىي المنيج، لكف اإلسبلـ جاء ليعـ كؿ بالديف الجامع المانع، لذلؾ جاءت ال كجاء 

األزمنة ككؿ األمكنة، كلذلؾ لـز أف تككف المعجزة مستصحبة لممنيج؛ حتى يستطيع مف يأتي 
 .(ُ)بعد عصر النبكة إلى قياـ الساعة أف يقكؿ: محمد رسكؿ هللا كتمؾ معجزتو 

ذا ما جٌد جد -ج يد نجد األمر مكنكزان في القرآف، القرآف يخاطبنا بأسمكب يحتممو العقؿ المعاصر، كا 
 .(ِ)كنجد تأكيبلن جديدان ال ينسخ التأكيؿ اآلخر كلكنو يرتقي بو 

أف ىذه اآليات تمنحي المؤمف الشعكرى بالراحة كالطمأنينة، كذلؾ بمعرفتو أف هللا  وترى الباحثة
يدييـ لما فيو سبحانو قد أنزؿ عمى كؿَّ قكـو مف الشرائع ما يناسب حاليـ، كيحقؽي حاجتيـ، كي

 صبلحي أمرىـ في الدنيا.

ُؽْم ُتْرَْحُونَ ]القرآف الكريـ كتاب ىداية: قاؿ تعالى:  -ِ ُؼوا فََعؾَّ بُِعوُه َواتَّ [ َوَهَذا ـَِتوٌب َأْكَزْفـَوُه ُمَبوَرٌك َؾوتَّ

اإلشارة إلى القرآف ألنو حاضر مييأ كامؿ، كىك مبارؾ ألنو  ، في ىذه اآلية {233}األىعام:
خير كالحؽ كالفضؿ، كفيو مصالح الناس في معاشيـ، كفيو الشريعة اإلنسانية الكاممة يشمؿ ال

ما ترؾ صغيرة كال كبيرة مف أمر الديف إال بينيا كفصميا تفصيبلن، ففيو ما يطير الركح 
كالجسـ، كفيو ما يطير الجماعة كينمييا، كفيو ما يجمع الناس عمى الكد كالرحمة، كفيو ما 

نو لمستمر لكؿ مف يتمقاه ميتديان بيدل يحقؽ العدالة كا لميزاف في ىذا الكجكد، فيك مبارؾ، كا 
هللا تعالى، فيك حبؿ هللا تعالى إلى يكمو فيك مبارؾ في كؿ نكاحيو، كىذا كقكلو تعالى: 

ُق افَِّذي َبْغَ َيَدْيِه َوفُِتـِْذَر ُأمَّ افُؼَرى ] و َوافَِّذيَن ُيْمِمـُوَن َوَهَذا ـَِتوٌب َأْكَزْفـَوُه ُمَبوَرٌك ُمَصدِّ َوَمْن َحْوََلَ

ذا كاف الكتاب لو ىذه البركة كىذه  {91}األىعام:[ بِوآلَِخَرِة ُيْمِمـُوَن بِِه َوُهْم َظَذ َصََلِِتِْم َُيَوؾُِظونَ  ، كا 
، كفيو العمـ الغزير، (ّ)اليداية فإف اتباعو يككف كاجبان كالزمان، لمصمحتيـ، فإف فيو النفع العميـ 

، كتستخرج منو البركات، فما مف خير إال كقد دعا إليو ك  ىك الذم تستمد منو سائر العمـك
كرغب فيو، كذكر الحكـ كالمصالح التي تحث عميو، كما مف شر إال كقد نيى عنو كحذر منو، 
كذكر األسباب المنفرة عف فعمو كعكاقبيا الكخيمة، كأكبر سبب لنيؿ رحمة هللا ابتاع ىذا 

، كتككف (ٓ)، كىك جامع لكؿ أسباب اليداية الدائمة، كالسعادة الثابتة (ْ)كعمبلن  الكتاب، عممان 

                                                 
 .ّٖٕٔ/ٔانظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ( ُ)
 .ّٖٕٔ/ٔانظر: نفس المرجع السابؽ، ( ِ)
 .ِْٕٔ/ٓرة، انظر: زىرة التفاسير، أبي زى( ّ)
 .َِٖانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص( ْ)
 .ِِْ/ٓانظر: التفسير الكسيط، محمد سيد طنطاكم، ( ٓ)



-َُٖ- 
 

ما عممية أما العمـك النظرية، فأشرفيا كأكمميا معرفة ذات هللا كصفاتو  العمكـ إما نظرية، كا 
كأفعالو كأحكامو كأسمائو، كال ترل ىذه العمكـ أكمؿ كال أشرؼ مما تجده في ىذا الكتاب كأما 

ما أعماؿ القمكب، كىك المسمى بطيارة  العمكـ العممية، فالمطمكب، إما أعماؿ الجكارح كا 
األخبلؽ كتزكية النفس كال تجد ىذيف العمميف مثؿ ما تجده في ىذا الكتاب، ثـ قد جرت سنة 

، فغف ما (ُ)هللا تعالى بأف الباحث عنو كالمتمسؾ بو يحصؿ عمى عز الدنيا كسعادة اآلخرة 
مكـ القرآف كحكمو كىدايتو قد أٌدكه إلى سائر المسمميف مف غيرىـ فكانت العرب مف ععممو 

 فائدتو عامة لجميع مف أظميـ اإلسبلـ بظمو.

كفي ذلؾ امتناف منو سبحانو عمى الرسكؿ كقكمو كسائر المسمميف بإتيانيـ ىذا الكتاب 
كأميات الفضائؿ،  الكريـ الذم بسط فيو أصكؿ العقائد مؤيدة بالدالئؿ، كتمـ بو مكاـر األخبلؽ

كجعؿ فيو مف العبادات ما يزٌكي النفكس كيطيرىا، كمف المعامبلت ما فيو المنافع لؤلفراد 
   كالجماعات، كأكجب فيو المساكاة بيف األجناس كالديانات، فبل يحابى مسمـ إلسبلمو، كال يظمـ 

 .(ِ)كافر بكفره 

 الكريم كتاب إعجاز وىداية: اإلصالح والتغيير في معرفة أن القرآن ياتثالثًا: منيج
   إف القرآف مبارؾ في معانيو فيك يشمؿ كؿ عمكـ الديف كاألخبلؽ، كفيو ذكر لمككف، كفيو  -ُ

بياف العقيدة اإلسبلمية، كفيو أسماء هللا الحسنى، كفيو أكصاؼ هللا الذاتية، كثبكت الكماؿ 
   ك السميع البصير، كفيو المطمؽ   تعالى، كنفي كؿ ما ال يميؽ با ، ليس كمثمو شيء كى

كؿ أصكؿ التكميفات الدينية، كفيو القصص الحؽ عف النبييف، كعف األمـ التي خالفت 
أنبياءىا، ككيؼ كاف مصيرىا، ككمما أمعف القارئ في ألفاظو كعباراتو أشعت منيا نكران مبينان، 

 .(ّ)كذكران حكيمان 

قرآف عمييـ لبياف أصكؿ االعتقاد مع كالمسمميف بإنزاؿ ىذا ال امتناف هللا عمى الرسكؿ  -ِ
تماـ مكاـر األخبلؽ، كتشريع العبادات لتزكية النفكس كتطييرىا، كالمعامبلت لدفع  الدليؿ، كا 
    األفراد كالجماعات، كتقرير أصكؿ الحياة كالحرية كالكرامة اإلنسانية كالمساكاة بيف الناس، 

 .(ْ)الح فبل فضؿ ألحد عمى آخر إال بالتقكل أك بالعمؿ الص

                                                 
 .ْٔ/ُّانظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( ُ)
 .ُٖٗ/ٕانظر: تفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي، ( ِ)
 .ِٖٖٓ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ّ)
 .ُِٗ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي، ( ْ)
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كؿ مف آمف باآلخرة كالمعاد، كقياـ الساعة يؤمف كيصٌدؽ بيذا الكتاب المبارؾ الذم أنزلو عمى  -ّ
 .(ُ)محمد، كىك القرآف 

القرآف الكريـ كتاب مبارؾ كثير الخير كالعطاء، مصدؽ لما تقدمو مف الكتب السماكية في  -ْ
ا، كمبشر المحسنيف بالجنة صكرتيا األصمية الصحيحة، كمييمف عمييا، كناسخ لما خالفو مني

 .(ِ)كالمغفرة، كمنذر الكافريف كالفاسقيف بالنار كالعذاب فييا 

ذا ما جٌد جديد نجد األمر م -ٓ كنكزان في إف القرآف يخاطبنا بأسمكب يحتممو العقؿ المعاصر، كا 
 ، كىذا ىك اإلعجاز(ّ)القرآف، كنجد تأكيبلن جديدان ال ينسخ التأكيؿ اآلخر، كلكنو يرتقي بو 

 القرآني.

   ع أنو ال عجب أف يككف القرآف الكريـ ىك منيج اإلصبلح كالتغيير؛ لجمي ترى الباحثة:و 
  ما يعترض الحياة اإلنسانية في مسيرتيا؛ مف مشاكؿ ركحية كعقمية كاجتماعية كاقتصادية 
كسياسية، فيك تنزيؿ مف حكيـ عميـ، يعمـ احتياجات البشرية في ماضييا كحاضرىا كمستقبميا، يعمـ 

باقيان إلى ما يصمح ليا في كؿ زماف كمكاف، فاحتكل القرآف الكريـ منيج اإلصبلح كالتغيير، كجعمو 
يكـ الديف، كيستطيع المسممكف اليكـ بيذا المنيج إصبلح العالـ مما عتراه مف فساد كما أصمح 

 العرب عند نزكلو.

                                                 
 .ُٖٓ/ُالتفسير الكسيط، الزحيمي، ( ُ)
 .ِّٗ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي، ( ِ)
 .ّٖٕٔ/ٔتفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ( ّ)
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 عشرالمطمب الثاني 
 الجن من مخموقات هللا تعالى

 أواًل: تعريف الجن:
ن  في المغة: -ُ ، أصؿ الجف: ستر الشيء عف الحاسة يقاؿ: جنة الميؿ كأجنة كجف عميو الجِّ

َؾَؾامَّ َجنَّ ]فجنو: ستره، كأجنو جعؿ لو ما يجنو، كجف عميو كذا: ستر عميو، قاؿ هللا تعالى: 

ًبو ـَ ْو ـَ قُْل َرَأى  ، كالجف خبلؼ اإًلٍنس كاحده جني، كيقاؿ بات فبلف (ُ) {73}األىعام:[ َظَؾْقِه افؾَّ
بىاب عنفكانو ضيؼ جف بمكاف خاؿ ال أنيس بو كمف كؿ شيء أكلو كنشاطو كشدتو كجف الشًٌ 

كجف النَّبىات زىره كنكره كجف المٍَّيؿ جنانو كجف النَّاس جنانيـ 
(ِ). 

 الجن اصطالحًا: -ِ
 حيث ـ كبيف اإلنساف قدر مشترؾ مفالجف عالـ غير عالـ اإلنساف كعالـ المبلئكة، بيني -

 .(ّ) االتصاؼ بصفة العقؿ كاإلدراؾ، كمف حيث القدرة عمى اختيار طريؽ الخير كالشر
الجف ىـ أجساـ عاقمة خفية يغمب عمييـ النارية أك اليكائية، كقيؿ نكع مف األركاح المجردة كقيؿ  -

 .(ْ)نفكس بشرية مفارقة عف أبدانيا 

 ثانيًا: موقف الناس من الجن:
اختمؼ الناس قديمان كحديثان في ثبكت كجكد الجف فأنكر كجكدىـ معظـ الفبلسفة، كاعترؼ 

ىـ باألركاح السفمية، كزعمكا أنيـ أسرع إجابة مف األركاح الفمكية إال بكجكدىـ جميع مف ىـ كسمك 
أنيـ أضعؼ، كأما جميكر أرباب الممؿ كىـ أتباع الرسؿ كالشرائع فقد اعترفكا بكجكد الجف لكف 
اختمفكا في ماىيتيـ، فقيؿ الجف حيكاف ىكائي يتشكؿ بأشكاؿ مختمفة، كقيؿ إنيا جكاىر كليس 

ىذه الجكاىر أنكاع مختمفة بالماىية فبعضيا خيرة كريمة محبة لمخيرات  بأجساـ كال أعراض ثـ
كبعضيا دنيئة خسيسة شريرة محبة لمشركر كاآلفات كال يعمـ عدة أنكاعيـ إال هللا تعالى، كقيؿ إنيـ 
أجساـ مختمفة الماىية لكف تجمعيـ صفة كاحدة كىي ككنيـ حاصمكف في الحيز مكصكفكف بالطكؿ 

كينقسمكف إلى لطيؼ ككثيؼ كعمكم كسفمي كال يمتنع في بعض األجساـ المطيفة كالعرض كالعمؽ، 
اليكائية أف تككف مخالفة لسائر أنكاع األجساـ في الماىية كأف يككف ليا عمـ مخصكص كقدرة 

                                                 
 .َِّ/ُانظر: مفردات ألفاظ القرآف، الراغب األصفياني، ( ُ) 
 .ُُْ/ُعربية بالقاىرة، انظر: المعجـ الكسيط، مجمع المغة ال( ِ) 
 .ُُعالـ الجف كالشياطيف، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي، ص ( ّ) 
 .ُِٓ/ٓانظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ( ْ)
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مخصكصة عمى أفعاؿ عجيبة أك شاقة يعجز البشر عف مثميا، كقد يتشكمكف بأشكاؿ مختمفة كذلؾ 
 .(ُ)اىـ عمى ذلؾ بإقدار هللا تعالى إي

 سورة األنعام:سياق  ثالثًا: الجن في 
ُهْم ََجِقًعو َيو َمْعَؼَ اجِلنِّ َؿِد اْشَتْؽَثْرُتْم ِمَن اإِلْكِس ]قاؿ تعالى:  عالقة اإلنس بالجن: -ُ َوَيْوَم ََيُْؼُ

ـَو اْشَتْؿَتَ  َبْعُضـَو بَِبْعٍض َوَبَؾغْ  ًَ َفـَوَوَؿوَل َأْوفَِقوُؤُهْم ِمَن اإِلْكِس َربَّ ْؾ ،  {218}األىعام:[ ـَو َأَجَؾـَو افَِّذي َأجَّ
أم: تمتع كؿ مف الًجٌني كاإلنسي بصاحبو، كانتفع بو، فالجٌني يستمتع بطاعة اإلنسي لو 
كعبادتو، كتعظيمو كاستعاذتو بو، كاإلنسي يستمتع بنيؿ أغراضو، كبمكغو بسبب خدمة الًجٌني 

ٌني، فيخدمو الًجٌني، كيحصؿ لو منو بعض الحكائج لو بعض شيكاتو، فإف اإلنسي يعبد الجً 
ف العرب في الجاىمية كانكا يستعيذكف بعظماء الجف كسادتيـ مف شرارىـ في (ِ)الدنيكية  ، كا 

األكدية، فإف كؿ إنسي يكسكس لو شياطيف الجف مما يزيف لو الباطؿ كالشر كيغريو بالفسؽ 
الذم ىك مف جنس األركاح البشرية يبلبسيا كالفجكر كما تقدـ مفصبلن، فإف ىذا الخمؽ الخفي 

 .(ّ)بقدر استعدادىا لمباطؿ كالشر 

ىـ الذم –إف اآليات تتناكؿ طبيعة الكالء بيف الشياطيف مف اإلنس كالجف عامة، فإف الظالميف 
يتجمع بعضيـ إلى بعض في مكاجية الحؽ كاليدل  -يشرككف با  في صكرة مف الصكر

كؿ نبي كالمؤمنيف بو، إنيـ فضبل عمى أنيـ مف طينة كاحدة  كيعيف بعضيـ بعضا عمى عداء
ىـ كذلؾ أصحاب مصمحة كاحدة، تقكـ عمى اغتصاب حؽ الربكبية  -ميما اختمفت األشكاؿ –

 عمى الناس، كما تقـك عمى االنطبلؽ مع اليكل ببل قيد مف حاكمية هللا ..

ا بينيـ مف خبلفات كصراع عمى م–كنحف نراىـ في كؿ زماف كتمة كاحد يساند بعضيـ بعضا 
إذا كانت المعركة مع ديف هللا كمع أكلياء هللا.. فبحكـ ما بينيـ مف اتفاؽ في  -عمى المصالح

الطينة، كاتفاؽ في اليدؼ يقكـ ذلؾ الكالء .. كبحكـ ما يكسبكف مف الشر كاإلثـ تتفؽ 
ننا لنشيد  –في ىذه الفترة مصائرىـ في اآلخرة عمى نحك ما رأينا في المشيد المعركض! كا 

تجمعان ضخمان لشياطيف اإلنس مف الصميبييف كالصييكنييف كالكثنييف  -كمنذ قركف كثيرة
لى  -عمى اختبلؼ ىذه المعسكرات فيما بينيا–كالشيكعييف  كلكنو تجمع مكجو إلى اإلسبلـ، كا 

 سحؽ طبلئع حركات البعث اإلسبلمي في األرض كميا.

                                                 
 .ّْٖ/ْانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، الخازف، ( ُ)
 .ِّٕمناف، السعدم، صانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ ال( ِ)
 .ٕٓ/ٖانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا، ( ّ)
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ة عشرات القركف في حرب اإلسبلـ، مع القكة المادية كىك تجمع رىيب فعبلن، تجتمع لو خبر 
كالثقافية، مع األجيزة المسخرة في المنطقة ذاتيا لمعمؿ كفؽ أىداؼ ذات التجمع كخططو 

َذفَِك ُكَوِلِّ َبْعَض افظَّودَِِغ َبْعًضو ]الشيطانية الماكرة.. كىك تجمع يتجمى فيو قكؿ هللا سبحانو:  ـَ  َو

وُكوا َيْؽِسبُ  ـَ  .(ُ) {219}األىعام: [ونَ باَِم 

كتعمـ أنيا تقـك  رسكؿ هللا منياج أف ىناؾ العصبة المؤمنة التي تسير عمى  وترى الباحثة:
ف المؤمنيف أكلياء بعضيـ بعضان،  مقامو في ىذه المعركة عمى ىذا الديف، كعمى المؤمنيف، كا 

ات كاألباطيؿ التي كضعتيا كعمى المؤمنيف الحذر في تعامبلتيـ اليكمية كأف يبتعدكا عف الخراف
الجاىمية في نظرتيا لمجف مف الذبح ليا كاالستعانة بيا كغيرىا مف األمكر الباطمة التي ليس 

 ليا مف سمطاف.

وَن َظَؾقُْؽْم َآَيوِِت َوُيـِْذُروَكؽُ ] :مكمفون  الجنعالم  -ِ ْم َيو َمْعَؼَ اجِلنِّ َواإِلْكِس َأََلْ َيْلتُِؽْم ُرُشٌل ِمـُْؽْم َيُؼصُّ

ْكَقو َوَصِفُدوا َظَذ َأْكُػِسِفمْ  ُم احَلَقوُة افدُّ ِْتُ وُكوا  فَِؼوَء َيْوِمُؽْم َهَذا َؿوُفوا َصِفْدَكو َظَذ َأْكُػِسـَو َوَؽرَّ ـَ ُْم  َأَنَّ

وؾِِرينَ  ، كاختمفت آراء المفسريف في الرسالة إلى الجف كىي عمى أربعة  {250}األىعام:[ ـَ
 :(ِ)أقكاؿ

إلى  ف الرسؿ كانت تبعث إلى اإلنس خاصة، كأف هللا تعالى بعث محمدان أ الرأي األول:
 اإلنس كالجف.
أف رسؿ الجف، ىـ الذيف سمعكا القرآف، فكٌلكا إلى قكميـ منذريف، ركم عف ابف  الرأي الثاني:

عباس أيضان، كقاؿ مجاىد: الرسؿ مف اإلنس، كالنذر مف الجف، كىـ قكـ يسمعكف كبلـ 
 الجف ما سمعكا. الرسؿ، فيبٌمغكف
أف هللا تعالى بعث إلييـ رسبلن منيـ، كما بعث إلى اإلنس رسبلن منيـ، كىك  الرأي الثالث:
 ظاىر الكبلـ.
نما جاءتيـ رسؿ اإلنس. الرأي الرابع:  أف هللا تعالى لـ يبعث إلييـ رسبلن منيـ كا 

َك َوفُِؽلٍّ َدَرَجوٌت ]قاؿ تعالى:  الجن مثل اإلنس في الثواب والعقاب: -ّ َّو َظِؿُؾوا َوَمو َربُّ ِِم

، كلكؿ درجات مما عممكا أم لكؿ مف الجف كاإلنس  {251}األىعام:[ بَِغوؾٍِل َظامَّ َيْعَؿُؾونَ 
َوفُِؽلٍّ ]درجات متفاكتة مما عممكا فنجازييـ بأعماليـ، كما قاؿ في آية أخرل، قاؿ تعالى: 

                                                 
 .َُِٖ/ّانظر: ظبلؿ القرآف، سيد قطب، ( ُ)
 .ٖٕ/ِانظر: زاد المسير، أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم، ( ِ)
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َقُفْم َأْظاَم  َّو َظِؿُؾوا َوفُِقَوؾِّ ْم َوُهْم َل ُيْظَؾُؿونَ َدَرَجوٌت ِِم ، كفيو دليؿ عمى أف المطيع  {29}األحقاف:[ ََلُ
مف الجف في الجنة، كالعاصي في النار كما ربؾ بغافؿ عما يعممكف مف أعماؿ الخير 

 ات في الثكاب، كلمف عمؿ بمعصيتو دركات في ػػػػػػة هللا درجػػػػػػػػػػؿ بطاعػػػػػػػػ، فممف عم(ُ)رػػػػػػػػكالش
 .(ِ)بالعقا

 اإلصالح والتغيير في الجن خمق من مخموقات هللا: ياترابعًا: منيج
الجف عالـ غير عالـ اإلنساف كعالـ المبلئكة، بينيـ كبيف اإلنساف قدر مشترؾ مف حيث  -ُ

االتصاؼ بصفة العقؿ كاإلدراؾ، كمف حيث القدرة عمى اختيار طريؽ الخير كالشر، كيخالفكف 
 .(ّ)الجاف مخالؼ ألصؿ اإلنساف  اإلنساف في أمكر أىميا أف أؿ

فذك العمؿ الصالح  بياف سنة هللا تعالى في أف األعماؿ ىي سبب المكاالة بيف اإلنس كالجف -ِ
 .(ْ)يكالي أىؿ الصبلح، كذك العمؿ الفاسد يكالي أىؿ الفساد 

الجف مكمفكف فمكؿ العامميف مف الجف كاإلنس مراتب بحسب أعماليـ، فممف عمؿ بطاعة هللا  -ّ
 .(ٓ)ت في الثكاب، كلمف عمؿ بمعصيتو دركات مف العقاب درجا

األركاح الخبيثة تنضـ إلى ما يشاكميا في الخبث، ككذا القكؿ في األركاح الطاىرة فكؿ أحد  -ْ
أف الظالميف مف الناس يكالي بعضيـ ،ك (ٔ)ييتـ بشأف مف يشاكمو في النصرة كالمعكنة كالتقكية 

بينيـ مف صبلت في المشارب كاألىداؼ كالطباع، بعضان، كيناصر بعضيـ بعضان، بسبب ما 
كأف األمة التي ال تتمسؾ بمبدأ العدالة ، بؿ تسكدىا ركح الظمـ كاالعتداء يككف حكاميا عادة 
عمى شاكمتيا ألف الحاكـ الظالـ ال يستطيع البقاء عادة في مجتمع أفراده تسكدىـ العدالة 

 .(ٕ)كالشجاعة في الحؽ 

دلكىـ عمى المفاسد كما يكصؿ إلييا، كانتفع الجف باإلنس، حيث  الجف حيثبانتفع اإلنس  -ٓ
أطاعكىـ كاستجابكا لكسكستيـ، كخالفكا أمر ربيـ، فالجف نالت التعظيـ منيـ فعبدت، كاإلنس 

                                                 
 .ُٖٔ/ِانظر: فتح القدير، الشككاني، ( ُ)
 .َٓ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ِ)
 .ُُعالـ الجف كالشياطيف، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي، ص ( ّ)
 .ُُِ/ِانظر: أيسر التفاسير، الجزائرم، ( ْ)
 .َٓ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ٓ)
 .َُٓ/ُّانظر: مفاتيح الغيب، الرازم، ( ٔ)
 .َُٖ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم، ( ٕ)
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، كعمى المؤمنيف الحذر في (ُ)بكسكستيـ تمتعكا بإيثار الشيكات الحاضرة عمى المذات الغائبة 
دكا عف الخرافات كاألباطيؿ التي كضعتيا الجاىمية في نظرتيا تعامبلتيـ اليكمية، كأف يبتع

 لمجف مف الذبح ليا، كاالستعانة بيا، كغيرىا مف األمكر الباطمة التي ليس ليا مف سمطاف.

بميس  -ٔ في خمؽ الجف إظياره كماؿ قدرتو سبحانو بخمؽ األضداد: مثؿ جبريؿ كالمبلئكة كا 
 يئتو كسمطانو، فإنو خالؽ األضداد كالسماءكالشياطيف، كذلؾ مف أعظـ آيات قدرتو كمش

كاألرض، كالضياء كالظبلـ، كالجنة كالنار، كالماء كالنار، كالحر كالبرد، كالطيب كالخبيث، 
 فعمى المسمـ أف يزداد إيمانان با  كثقة بو، كحبان لو كتككبلن عميو كطاعتو.

خمكقات مثؿ اإلنس، كىـ ال بد عمى المصمحيف أف يكضحكا لمناس حقيقة الجف، كأنيـ ىـ م -ٕ
عباد هللا مثميـ مثؿ اإلنس مكمفكف، كأف يغيركا مف عقائدىـ الفاسدة كالخرافات كاألباطيؿ الذم 
يقعكف بيا اتجاه الجف مف االستعانة بيـ، كالتقرب إلييـ، كالمجكء إلييـ، أك إشراكيـ في العبادة 

 سكرة األنعاـ، فيـ األعداء المخفييف الذيف  ي اآليات فيػا فػػػـ كمػػػـ كمكاالتيػػمع هللا، أك طاعتي

 يحاربكف الناس دكف أف يحسكا بيـ نظران لطبيعة خمقيـ.

عمى المسمـ أف يحسـ األمر، كيعتقد في الجف كما كرد بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية، ككؿ ما  -ٖ
 . (ِ)خالؼ ذلؾ فيك باطؿ 

ى، مكمفكف مثؿ اإلنس يجرم عمييـ أف الجف خمؽ مف خمؽ هللا عباد   تعال وترى الباحثة:
ف منيـ الصالحكف كمنيـ العصاة، قاؿ تعالى:  وَن َوِمـَّو ُدوَن ]ما يجرم عمى البشر، كا  وحِلُ و ِمـَّو افصَّ َوَأكَّ

ـَّو َضَرائَِق ؿَِدًدا ـُ ، كىـ محاسبكف عمى أعماليـ كتصرفاتيـ، بداللة إرساؿ الرسؿ  {22}اجلّن: [َذفَِك 
نذارىـ،  مف العذاب يكـ القيامة، لكي ال يككف ليـ حجة عمى هللا، كىـ ال يختمفكف عف إلييـ، كا 

البشر إال في الخمقة كالشكؿ، فيـ يأكمكف كيشربكف كيتزكجكف كيكلدكف كيمكتكف، كتجرم عمييـ 
 سنف هللا تعالى.

 

                                                 
 . َُٖ/ٓر الكسيط، الطنطاكم، انظر: التفسي( ُ)
 .ُُٕانظر: عالـ الجف كالشياطيف، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي، ص ( ِ)
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 المطمب الثالث: الجدل.

 المطمب الرابع: االبتالء سنن هللا في األرض.
 المطمب الخامس: التحذير من الشيطان.
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 المطمب األول
 الوصايا العشر

ي التكراة كاإلنجيؿ أكرد القرآف الكريـ الكصايا العشر المتفؽ عمييا في األدياف كميا، ف 
أف يدعك جميع الخمؽ إلى سماع تبلكة ما حٌرـ هللا بشرع اإلسبلـ  كالقرآف، كأمر هللا نبيو محمدان 

كقد ذكرت سكرة األنعاـ ىذه   -األسكد كاألحمر كاألبيض –الخالد المبعكث بو إلى جميع الناس 
 كىي كاآلتي:الكصايا 

 الوصية األولى: تحريم الشرك باهلل.

وا بِِه َصْقًئو]ؿ تعالى: قا*  ـُ ُؽْم َظَؾقُْؽْم َألَّ ُتْؼِ َم َربُّ  . {232}األىعام:[ ُؿْل َتَعوَفْوا َأْتُل َمو َحرَّ

 :(ُ)الشرؾ لعدة أمكر منيا  كسبب تحريـ 

َك بِِه َوَيْغِػُر مَ ]إف الشرؾ أكبر الكبائر كأعظـ الذنكب، قاؿ تعالى:  -ُ و ُدوَن إِنَّ اهللَ َل َيْغِػُر َأْن ُيْؼَ

ى إِْثاًم َظظِقاًم  ْك بِوهللِ َؾَؼِد اْؾَسَ
 . {88}النساء: [َذفَِك دَِْن َيَشوُء َوَمْن ُيْؼِ

َوَمو ]إف مف حؽ هللا عمى عباده أف يعبدكه كال يشرككا بو شيئان، كلذلؾ خمقيـ، قاؿ تعالى:  -ِ

ًُ اجِلنَّ َواإِلْكَس إِلَّ فِقَْعبُُدونِ  ف اإلنساف تتحقؽ إنسانيتو بقمبو كركحو، كال ك ،  {33}الذاريات:[ َخَؾْؼ ا 
و ىذا المخمكؽ الذم أكجده ، إلصبلح لو إال بصبلحيما، كال صبلح ليما إال بكحدانية هللا 

َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو ]بنعمو، ال إلو إال ىك كال رب سكاه، قاؿ تعالى: كرباه ، كركب أجزاءه مف العدـ 

 . {23}ق:[ ُس بِِه َكْػُسُه َوَكْحُن َأْؿَرُب إَِفْقِه ِمْن َحبِْل افَوِريدِ اإِلْكَسوَن َوَكْعَؾُم َمو ُتَوْشوِ 

في ىذه الكصية دعكة إلى إصبلح النفس كتنقية الضمير مف شكائب الشرؾ،  وترى الباحثة:
خراج الناس مف  كتنقية العقؿ مف شكائب الخرافة، كتنقية المجتمع مف عادات كتقاليد الجاىمية، كا 

ف الشرؾ في كؿ صكره كأشكالو ىك  عبادة العباد صبلحو باإليماف، كا  إلى عبادة رب العباد، كا 
، كىك المنكر األكؿ الذم يتعيف حشد كؿ الطاقات إلزالتو  المحـر األكؿ؛ ألنو يجر إلى كؿ محـر

، كأف التكحيد عمى كتغييره، حتى يعترؼ الناس أنو ال إلو إال هللا، كال حاكـ كال مشركع إال ىك 
 ىك القاعدة األكلى التي ال يغني عنيا شيء آخر مف عبادة أك عمؿ. إطبلقو

                                                 
انظر: أطيب النشر في تفسير الكصايا العشر، مرزكؽ بف ىياس الزىراني، مجمة الجامعة اإلسبلمية بالمدينة  (ُ)

 . ُِ/ٗٔالمنكرة، 
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 الوصية الثانية: بر الوالدين.
 . {232}األىعام:[ َوبِوفَوافَِدْيِن إِْحَسوًكو]قاؿ تعالى: * 

ىك المؤثر الحقيقي في كجكد  إف أعظـ النعـ نعمة العبكدية   كحده ال شريؾ لو، كهللا  
كتكريمو عمى سائر المخمكقات، كيمي حؽ هللا كنعمتو في العظمة حؽ ىذا اإلنساف كاصطفائو 

ذا كاف هللا  أنعـ عمى العبد كرباه بجميع نعمو فقد  الكالديف، فقد جعميا هللا سببان لكجكد الكلد، كا 
سخر الكالديف لخدمتو كتربيتو كرعايتو، كليما مف فضؿ الشفقة كالحفظ مف الضياع كاليبلؾ في 

بيذا التكميؼ تكريمان لمكالديف، كتنكييان بأف  ، لذلؾ ثنى هللا يقدر قدره إال هللا  كقت الصغر ماال
َأِن اْصُؽْر ِِل ]، كلذلؾ فإف شكره تعالى بشكرىما، قاؿ تعالى: حقيما أعظـ الحقكؽ بعد حؽ هللا 

 .(ُ) {28}لقامن:[ َوفَِوافَِدْيَك إَِِلَّ ادَِصرُ 

سمى كأعمى كأصدؽ ألكاف التربية السميمة التي يؤيدىا في ىذه الكصية أ وترى الباحثة: 
الكاقع، كبيذا المنيج القكيـ كالتربية الحكيمة تسعد المجتمعات كتصمح؛ ألنو متى استقامت 
العبلقات، كصمحت األحكاؿ، كقكيت الصبلت بيف اآلباء كاألكالد؛ ظير أثر ذلؾ في األفراد كاألمـ، 

 كقدكة لممجتمعات األخرل لكي تغير مف حاليا.كأصبح مجتمع اإلسبلـ صكرة مشرقة، 

 الوصية الثالثة: تحريم وأد البنات وقتل األوالد خشية الفقر أو العار.
وُهمْ ]* قاؿ تعالى:  ْم ِمْن إِْمََلٍق َكْحُن َكْرُزُؿُؽْم َوإِيَّ ـُ  . {232}األىعام:[ َوَل َتْؼتُُؾوا َأْوَلَد

عف قتؿ األكالد مف أجؿ الفقر الكاقع بالفعؿ، كنيى نيى هللا تعالى في ىذه اآلية الكريمة  
في سكرة اإلسراء عف قتميـ خشية الفقر المترقب المخكؼ منو، مع أنو غير كاقع في الحاؿ بقكلو: 

ْم َخْشَقَي إِْمََلٍق ] ـُ  . (ِ) {52}اإلرساء:[ َوَل َتْؼُتُؾوا َأْوَلَد

اإلمبلؽ ال يبرر؛ ألنيـ ال يرزقكنيـ،  كقد أصمح اإلسبلـ ىذا الخطأ، كلفت إلى أف الفقر أك 
وُهمْ ]كلكف يرزقيـ هللا، كلذلؾ قاؿ تعالى:  أم نحف نرزقكـ معيـ، كما رزقناكـ  [َكْحُن َكْرُزُؿُؽْم َوإِيَّ

ٍي ِِم اَلَْرِض إِلَّ َظَذ اهللِ ِرْزُؿَفو]كحدكـ:   .(ّ) {3}هود: [َوَمو ِمْن َدابَّ

                                                 
  .ّٕ/ٗٔ، مرزكؽ بف ىياس الزىراني، الكصايا العشر( انظر: أطيب النشر في تفسير ُ)

( انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني ِ)
  ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ْٓٓ/ُىػ(، ُّّٗالشنقيطي )ت: 

  .ُِّٕ/ٓاسير، أبي زىرة، زىرة التف( انظر: ّ)
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ف اإلسبلـ يرغب في النسؿ؛ ألنو   يقكم األمة اجتماعيان، كاقتصاديان، كحربيان، كيربي في كا 
األمة ركح العزة كالمنعة، كقرر أف تنظيـ النسؿ حؽ الزكجيف دكف غيرىما، يستعمبلنو لمضركرة، 

، كالمجتمع الذم يبيح قتؿ األكالد خكفان مف الفقر أك (ُ)كمسئكليتيما عف الضركرة أماـ هللا كحده 
ف يصمح شأنو؛ ألنو مجتمع نفعي تسكده األثرة كاألنانية، كيككف في خكفان مف العار، ال يمكف أ

الكقت نفسو مجتمعان أفراده يسكدىـ التشاؤـ، كتتغشاىـ األكىاـ؛ ألنيـ يظنكف أف هللا يخمؽ خمقان ال 
يدبر ليـ حقيـ مف الرزؽ، كيعتدكف عمى ركح بريئة طاىرة تخكفان مف جريمة متكىمة، كذلؾ ىك 

 .(ِ)الضبلؿ المبيف 

      في ىذه الكصية تغرس الثقة با  تعالى، كتنبت الفضائؿ في النفكس،  وترى الباحثة: 
 كال ريب أف قتؿ األكالد مف أعظـ الذنكب، بؿ قد يأتي بعد اإلشراؾ با .

 الوصية الرابعة: تحريم اقتراف الفواحش.
 . {232}األىعام:[ َوَمو َبطَنَ َوَل َتْؼَرُبوا افَػَواِحَش َمو َطَفَر ِمـَْفو ]* قاؿ تعالى: 

ثمو كقبحو مف األقكاؿ كاألفعاؿ كالزنى كالقذؼ  : ىيكالفكاحش   كؿ ما عظـ جرمو كا 
كالنظر إلى األجنبية كاالختبلط بيا كالمنكرات السرية التي يمارسيا بعض الناس في خفية كتستُّر، 

ال يركف بأسان في الزًٌنى سران، أما في فإف هللا حٌرـ الفكاحش الظاىرة كالباطنة، ككانكا في الجاىمية 
، كالفكاحش  (ّ)العبلنية فكانكا يعٌدكنو قبيحان، فحـر هللا النكعيف، لضرر الزًٌنى كقبحو شرعان كعقبلن 

ىي المعاصي ألنيا انحراؼ، كزيادة عف الفطرة كخركج عف منياجيا، كعف الطريؽ المستقيـ، 
صية في ذاتو حراـ، كما بطف، أم كما استتر كلـ يجير كالظاىر ما يعمف، كيجير بو، كالجير بالمع

ثـ  بو، كىك إثـ، كلكنو دكف إثـ المجاىرة، كمف يجير بالمعاصي، فإف ما يفعمو إثماف: إثـ الفعؿ كا 
 .(ْ)المجاىرة 
في ىذه الكصية امتداد لمكصية باألسرة التي يتعيف تماسكيا كتثبيت الكد  وترى الباحثة: 

ة التي تقكـ عمييا، كما يقـك عمييا المجتمع داىـ هللا باألسرة كصاىـ بالقاعبيف أفرادىا، كلما كص
كمو، كىي قاعدة الطيارة كالنظافة كالعفة، فإنو ال يمكف قياـ أسرة، كال استقامة مجتمع في كحؿ 
الفكاحش، ما ظير منيا كما بطف، إنو يتعيف تحقؽ الطيارة كالنظافة كالعفة، كالفكاحش كميا تحكـ 

 ألسرة كتنخر في جسـ الجماعة، كتمطخ ضمائر األفراد، كتدنس األعراض.قكاـ ا
                                                 

 .ِِّٕ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة، انظر:  (ُ)

  .ُِٔ/ٓالتفسير الكسيط، سيد طنطاكم، ( ِ)

  .ِٔٔ/ُالتفسير الكسيط، الزحيمي، ( انظر: ّ)

  .ِِّٕ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة، ( انظر: ْ)
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كلما كانت الفكاحش ذات إغراء كجاذبية، كقد يميؿ ليا الطبع، جاء النيي عف مجرد  
قربانيا، فضبلن عف مكاقعتيا سدان لمذرائع كاتقاء لمجاذبية التي قد تضعؼ معيا اإلرادة، كألف قرباف 

اشرتيا، فمف حاـ حكؿ الحمى يكشؾ أف يقع فيو. كىذا لكف حكيـ مف الفكاحش قد يؤدم إلى مب
ألكاف التربية الرشيدة كاإلصبلح القكيـ؛ ألنو إذا كرد النيي عف قرباف الشيء، فبل بد أف ينيى عف 

 مباشرتو مف باب أكلى كأحرل.

 الوصية الخامسة: منع قتل النفس بغير حق.
َم اهللُ إِلَّ بِوحَلقِّ َوَل َتْؼتُُؾوا افـَّػْ ]* قاؿ تعالى:   . {232}األىعام:[ َس افَّتِي َحرَّ

حـر هللا تعالى قتؿ المؤمف كالمعاىد إال بالحؽ، إال بما يبيح قتمو مف ردة أك قصاص أك  
ال يحل دم امرئ مسمم يشيد أن ): قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  عف ابف مسعكد . (ُ)زنا يكجب الرجـ 

 إال بإحدى ثالث: الثيب الزاني, والنفس بالنفس, والتارك لدينو ال إلو إال هللا وأني رسول هللا
 :(ّ)، كقد أصمح اإلسبلـ حاؿ األمة كحارب جرائـ القتؿ بعدة أمكر (ِ)( المفارق لمجماعة

أف مف قتؿ نفسان فقد استباح حؽ الحياة المصكف المحتـر الذم حماه اإلسبلـ، كمف استباحو  - أ
 فكس الناس جميعان.في نفس كاحدة فقد استباحو في ن

 أف كزر مف قتؿ نفسان كاحدة، ككزر مف قتؿ ألفان.  - ب

أف عقاب قتؿ نفس كعقاب قتؿ األنفس، كىك في الدنيا بالقصاص العادؿ، كفي اآلخرة بعذاب  -ج
ًدا َؾَجَزاُؤُه َجَفـَُّم َخوفًِدا ؾِقَفو َوَؽِضَى ]جينـ، كما قاؿ تعالى:  اهللُ َظَؾْقِه َوَفَعـَُه  َوَمْن َيْؼُتْل ُمْمِمـًو ُمتََعؿِّ

 . {95}النساء:[ َوَأَظدَّ َفُه َظَذاًبو َظظِقاًم 

إف في ىذه الكصية تصاف الدماء، كتحتـر األعراض، كيسكد األماف  وترى الباحثة: 
كاالطمئناف بيف الناس، فكؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ، دمو كمالو كعرضو، كالمسمـ لممسمـ كالبنياف 

 يشد بعضو بعضان.

 الوصية السادسة: المحافظة عمى مال اليتيم.
هُ ]* قاؿ تعالى:   . {231}األىعام:[ َوَل َتْؼَرُبوا َموَل افَقتِقِم إِلَّ بِوفَّتِي ِهَي َأْحَسُن َحتَّى َيبُْؾَغ َأُصدَّ

                                                 
  . َِّ/ّ، م ك غ( انظر: معالـ التنزيؿ، البُ)

   . َُِ/ُِ، ]َأنَّ افـَّْػَس بِوفـَّْػِس ...[ كتاب الديات، باب قكؿ هللا تعالى: ( صحيح البخارم، ِ)

  .َُِْ/ْزىرة التفاسير، أبي زىرة، ( انظر: ّ)
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ال يجكز لمسمـ أف يدنك مف سبب يؤدم بو التصرؼ في ماؿ اليتيـ، كالمنع مكجو لكؿ مف  
مباشرة، أك بكاسطة كليو، أك كصية القائـ عمى شئكنو، كىذا نيي عف جميع كلي أمر اليتيـ 

التصرفات التي ال تعكد بنفع كال تدفع ضرران، إال بالصفة الحسنة كىي العمؿ الذم يقكـ بو صبلح 
أباح لكؿ مف يقكـ عمى أمر يتيـ أف يتصرؼ بيذا  مالو كتنميتو كحفظو مف الضياع، فإف هللا 

فيصرفو فيما يعكد عميو بالنفع يجتيد في رجحاف مصمحتو مف استثماره، كاإلنفاؽ  الشرط في أمكالو
منو عمى تربيتو كتعميمو، كما يصمح بو معاشو كمعاده، كىذا باب عظيـ مف أبكاب الشريعة 

 اإلسبلمية.

كيباح التصرؼ في ماؿ اليتيـ بما يصمحو، كمف إصبلحو منع اليتيـ نفسو منو حتى يككف  
صريؼ مالو كغيره مف العقبلء، فإف الكلي أك الكصي ممٌكف شرعان مف منع اليتيـ مف راشدان في ت

ضاعتو، أك اإلسراؼ فيو، كمف ألقى نظرة عمى ما كاف عميو المجتمع الجاىمي يجد أف  تبديد مالو كا 
ا أصحاب األفكار المادية ال يحترمكف إال القكة كال يخضعكف إال لؤلقكياء، كمف ىنا نعمـ الشرع حينم

ذا كانت معاناة اليتيـ في  بالغ في الكصية باليتيـ إنما يعطيو الحصانة كالحفظ مف أم اعتداء، كا 
ذلؾ المجتمع بالغة الصعكبة فإنو في ىذا العصر عصر الماديات، كاألساليب الماكرة الخادعة 

ي غير أحكج ما يككف إلى أف يعيش في ظؿ اإلسبلـ الذم كفر لو الحماية الكافية؛ ألف اليتيـ ف
المجتمع اإلسبلمي ال يقدر عمى حماية نفسو كمالو إال إذا بمغ قكة الساعد كرجاحة العقؿ، ككاف 
رشيدان في عقمو كأخبلقو كتجاربو ، كلف يحصؿ مع ىذا عمى الحماية الكافية لكثرة الغش كأساليب 

ـ. طالما ىك في الحيؿ الماكرة، أما اإلسبلـ فإنو يكفر لو الحماية الكاممة مف خبلؿ نظامو العا
حاجة إلييا، كال غنى ألحد عنيا لكنو عند إيناس الرشد، كبمكغ الحمـ، جاز لو أف يستقؿ بنفسو 
كالنظر ليا، لمعرفتو بما يصمح شأنو، كيبصره بكجكه األخذ كالعطاء؛ ألنو في ىذه الحاؿ يزكؿ عنو 

 .(ُ)اسـ اليتيـ 

 الوصية السابعة: إيفاء الكيل والميزان بالقسط.
 . {231}األىعام:[ َوَأْوُؾوا افَؽقَْل َوادِقَزاَن بِوفِؼْسِط َل ُكَؽؾُِّف َكْػًسو إِلَّ ُوْشَعَفو]اؿ تعالى: * ق

تدؿ اآليات عمى أف اإليفاء بالميزاف يككف مف الجانبيف: حيف البيع، كحيف الشراء، فيرضى  
ؿ البيع كالشراء بقدر المرء لغيره ما يرضاه لنفسو. كيتحرل العدؿ في الكيؿ كالميزاف حا

 .(ِ)المستطاع

                                                 
  .ُْ-ُّ/َُرزكؽ بف ىياس الزىراني، ( انظر: أطيب النشر في تفسير الكصايا العشر، مُ)

  .َُٕ/ٖير المراغي، أحمد المراغي، ( انظر: تفسِ)



-ُُِ- 
 

ف ىذه الكصية تمثؿ مبدأ العدؿ في التعامؿ، كالتعادؿ بيف صاحب الحؽ أ وترى الباحثة: 
كمف لو الحؽ، كحاؿ الناس ال تستقيـ إال بالتعامؿ كتبادؿ المنافع. كالكيؿ كالكزف ىما مف أظير 

لقسط كالعدؿ، بقدر الطاقة، ذلؾ ألف الكسائؿ في ذلؾ، فبل بد أف يككنا منضبطيف كقائميف عمى ا
التبادؿ التجارم ال يمكف أف يتحقؽ عمى كجو كامؿ مف المساكاة كالتبادؿ، كىذه الكصية تجمع في 

 ثناياىا بيف الدقة كالسماحة، كبيف الضبط كرفع الحرج.

 الوصية الثامنة: العدل في القول.
ـَ ]* قاؿ تعالى:   . {231}األىعام:[ وَن َذا ُؿْرَبىَوإَِذا ُؿْؾُتْم َؾوْظِدُفوا َوَفْو 

، فكما أف (ُ)تدعك اآليات إلى تحرم العدؿ في كؿ أحكالو كلك إزاء أقرب المقربيف إليو  
العدؿ كاجب في األفعاؿ كاألكزاف كالمكاييؿ، فيك كذلؾ كاجب في األقكاؿ التي تبنى عمييا 

شئكف البشرية جمعاء، فالعدؿ المعامبلت بيف أفراد المجتمع؛ ألف العدؿ أساس عظيـ تصمح بو 
أساس المدنيات، كركف تقكـ عميو حضارة األمة، كبو يشمخ البناء، كتعمك صركح الفضيمة في 
المجتمع، كىك أساس دكاـ الممؾ، كالمحكر الذم يرتكز عميو النظاـ اإلنساني في كؿ ما يتعمؽ 

 .(ِ)العدؿ  أنو ال يجكز لمؤمف أف ينتيؾ حمى بحياة ىذا المخمكؽ، فيقرر الرب 

 الوصية التاسعة: الوفاء بالعيد اإلليي.
ُرونَ ]* قاؿ تعالى:  َـّ ُؽْم َتَذ ْم بِِه فََعؾَّ ـُ و  . {231}األىعام:[ َوبَِعْفِد اهللِ َأْوُؾوا َذفُِؽْم َوصَّ

        أم ككنكا أكفياء مع هللا في كؿ ما عيد إليكـ بو مف العبادات كالمعامبلت كغيرىا.  
 .(ّ)مف األصكؿ التي يتحقؽ بيا الخير كالصبلح، كتستقر عمييا أمكر الناس  إذ الكفاء أصؿ

 الوصية العاشرة: االلتزام بصراط هللا المستقيم.
َق بُِؽْم َظْن َشبِقؾِهِ ]* قاؿ تعالى: ُبَل َؾَتَػرَّ بُِعوُه َوَل َتتَّبُِعوا افسُّ اضِي ُمْسَتِؼقاًم َؾوتَّ  .{235}األىعام:[ َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

أم: "ىذه األحكاـ كما أشبييا، مما بينو هللا في كتابو، ككضحو لعباده، صراط هللا المكصؿ  
لى دار كرامتو، المعتدؿ السيؿ المختصر"   .(ْ)إليو، كا 

                                                 
  .ُِِ/ٓلتفسير الكسيط، الطنطاكم، ا( ُ)

  .ِّ/ُٕ، مرزكؽ بف ىياس الزىراني، ( انظر: أطيب النشر في تفسير الكصايا العشرِ)

  .ُِِ/ٓالتفسير الكسيط، الطنطاكم، ( ّ)

  .َِٖفسير كبلـ المناف، السعدم، ص ( تيسير الكريـ الرحمف في تْ)



-ُِِ- 
 

ف في ىذه الكصية تمثؿ خبلصة الديف كمو؛ ألف مف التـز بصراط هللا فقد أ وترى الباحثة: 
ف أنعـ هللا عمييـ مف النبييف، كالصديقيف، كالشيداء، اىتدل إلى سكاء السبيؿ، كسمؾ طريؽ الذي

 كالصالحيف.

االلتزاـ بسبيؿ هللا يعصـ مف الزلؿ، كيحمي مف السكء، كألف الصراط ىك ديف هللا كطريقو ك  
 الذم ال عكج فيو كال أمتان.

فمف الكاجب عمى كؿ مسمـ أف يسمؾ ىذا السبيؿ، كييتدم بيذا الصراط، كيترؾ السبؿ  
 ة، كالطرؽ المعكجة، كالمبادئ الفاسدة، كاألدياف المنسكخة.الباطم

 اإلصالح والتغيير في الوصايا العشر: ياتمنيج
إف المتأمؿ في ىذه اآليات يراىا قد رسمت لئلنساف عبلقتو بربو عبلقة يناؿ بيا السعادة  -ُ

صبلح النفس،  كسدت كالثكاب، كرسمت لو عبلقتو بأسرتو بحيث تقكـ عمى المكدة كالمحبة كا 
في كجيو أبكاب الشر التي تؤدم إلى انتياؾ حرمات األنفس كاألمكاؿ كاألعراض، كقد أطمؽ 
العمماء عمى ىذه اآليات الكريمة اسـ )الكصايا العشر( نظران لتذييؿ آياتيا الثبلث بقكلو تعالى: 

ْم بِهِ ] ـُ و  .(ُ) [َذفُِؽْم َوصَّ

راشدة كالتي في مقدمتيا مراعاة حقكؽ هللا اشتممت ىذه اآلية الكريمة عمى جممة مف الكصايا ال -ِ
تعالى فدعت إلى اجتناب الشرؾ بجميع صكره كمظاىره، كىذا يعني إخبلص العبادة   تعالى 
فبل رب غيره كال معبكد سكاه، كالعقيدة الصحيحة ىي الركف األكؿ مف أركاف اإلسبلـ، 

ى الكالديف كمراعاة حقكؽ األكالد، كاألساس الرابع ليذا البنياف الشامخ، كما أكصت باإلحساف إل
كالنيي عف اقتراب الفكاحش ما ظير منيا كما بطف إلى آخر تمؾ الكصايا الخالدة التي جمعت 

 .(ِ)بيف ترسيخ العقيدة الصحيحة كتقرير األحكاـ الشرعية كالدعكة إلى مكاـر األخبلؽ 

صر حكميا البالغة، تضمنت اآليات الكريمة دعكة إلى تعقؿ مقاصد األحكاـ الشرعية كتب -ّ
كمراعاتيا لمصالح الديف كالدنيا، كحرصيا عمى صبلح النفس كالمجتمع، كتدرككف عظميا عند 

رًٌعيا  ميشى
(ّ). 

 .(ْ)ال ينتظر المسمـ حتى يصمح شأف المجتمع، بؿ يصمح مف نفسو أكالن  -ْ

                                                 
 .بتصرؼ يسير ُِِ/ٓالتفسير الكسيط، الطنطاكم، ( ُ)
 .ُِٖالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، أحمد الشرقاكم، ص ( ِ)
 .ُِٖنفس المرجع السابؽ، ص ( ّ)
 .ُّٗٗ/ٕانظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ( ْ)
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 نعمة هللااإلحساف في الكالديف بعد عبادتو ألف أعظـ أنكاع النعـ عمى اإلنساف  هللا قرف  -ٓ
تعالى، كيتمكىا نعمة الكالديف ألف المؤثر الحقيقي في كجكد اإلنساف ىك هللا سبحانو، كفي 

مف الظاىر ىك األبكاف، ثـ نعميما عمى اإلنساف عظيمة، كىي نعمة التربية كالشفقة كالحفظ 
 .(ُ)الضياع كاليبلؾ في كقت الصغر 

ة أك يحدؽ النظر إلى محرمات غيره، ال يأتي المسمـ إلى مقدمات الفكاحش بأف يمقي نظر  -ٔ
ككذلؾ المرأة التي تتبرج، إنيا تقكـ باإلقباؿ عمى مقدمات الفكاحش، فإذا امتنعت عف المقدمات 
أمنت الفتنة كالزلؿ، كاستبرأت لدينيا كعرضيا، كال بد أف تككف الحياة نظيفة، ظاىرة لجميع 

ال إذا ترؾ المسمـ الفكاحش، ما ظير منيا كما األفراد، كال تشكبيا شائبة الدنس أبدان، كال يتأتى إ
يريد طيارة األنساؿ في  بطف؛ ألنو يبلحظ أف كؿ األكالد غير الشرعييف ييٍيمىمكف، فالحؽ 

 .(ِ)الحياة، حتى يتحمؿ كؿ كاحد مسئكلية نسمو، كيككف محسكبان عميو أماـ المجتمع 

، كالمجتمع (ّ)أصؿ استبقاء الحياة يحذرنا سبحانو مف أف نقتؿ النفس إال بالحؽ، ألف النفس  -ٕ
الذم يبيح قتؿ األكالد خكفان مف الفقر أك خكفان مف العار، ال يمكف أف يصمح شأنو، ألنو 

 .(ْ)مجتمع نفعي تسكده األثرة كاألنانية 

 .(ٓ)نيى هللا تعالى أف يقربكا ماؿ اليتيـ أك يأخذكه  -ٖ

في الحكـ، كالعدؿ في كؿ فعؿ،  العدؿ ىك أساس الحكـ السميـ: العدؿ في القكؿ، كالعدؿ -ٗ
كخصصت اآلية العدؿ في القكؿ مع أف العدؿ مطمكب في األقكاؿ كاألفعاؿ، كفي كؿ شيء، 
ألف أكثر ما يككف فيو العدؿ أقكاؿ كالشيادة كالحكـ، ثـ األقكاؿ ىي التي تراكد النفس في كؿ 

دث نفسو في شأنيا، حاؿ، فاإلنساف حيف تصادفو قضية مف القضايا القكلية أك العممية يح
كيراكده معنى العدؿ ككأنو يطالبو بأف ينطؽ بو كيؤيده، فيقكؿ في نفسو سأفعؿ كذا ألنو 

، كبالعدؿ تصمح (ٔ)العدؿ، فإذا لـ يكف صادقان في ىذا القكؿ، فقد جافى العدؿ كقاؿ زكران ككذبان 
 .(ٕ)شئكف األمـ كاألفراد، ىك أساس الممؾ، كركف العمراف، كقاعدة الحكـ 

                                                 
 بتصرؼ يسير. ُٖٕ/ُّمفاتيح الغيب، الرازم، ( ُ)
 .ّٖٔٗ-ِٖٓٗ/ٕانظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ( ِ)
 . ّٖٔٗ/ٕس المرجع السابؽ، نف( ّ)
 .ُِٔ/ٓالتفسير الكسيط، سيد طنطاكم، ( ْ)
 .ِّٕٓ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ٓ)
 . َِِ/ٓ، المرجع السابؽ (ٔ)
 .ََُ/ٖالتفسير المنير، الزحيمي، ( ٕ)
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، كعاقبة تطفيؼ الكيؿ كالميزاف كخيمة (ُ)التطفيؼ بالكيؿ كالميزاف ىضـ لمحؽ كضياع لمماؿ  -َُ
. الكفاء بالعيد أصؿ مف األصكؿ التي يتحقؽ بيا الخير (ِ)جدان كمنذرة بعقاب أليـ 

كالصبلح، كتستقر عمييا أمكر الناس، كىناؾ جيكدان غير جديرة بأف تنسب إلى هللا، كىي 
ة عمى الظمـ أك الباطؿ، أك الفساد، فمثؿ ىذه العيكد غير جديرة باالحتراـ، العيكد القائم

، كاتفاقيات السبلـ التي تعقد مع العدك التي فييا ظمـ (ّ)كيجب العمؿ عمى التخمص منيا 
لمشعكب، قائمة عمى باطؿ فبل تعطي لمشعكب حقيا، كتعطي العدك الحؽ في البقاء عمى 

العيكد، كتحـر الشعكب المظمكمة مف مقاكمة العدك األرض، كاغتصابيا بمكجب ىذه 
 السترداد حقيا المسمكب بمكجب ىذه العيكد الظالمة.

تقضي إلى  لتينككب عنو باتباع السبؿ اأمر هللا المؤمنيف بالصراط المستقيـ، كنياىـ عف ال -ُُ
 . (ْ)الفرقة كالبعد عف الحؽ 

 المطمب الثاني
 عدم الكذب والتنفير منو

 الكذب:أواًل: تعريف 
 .(ٓ)الكاؼ كالذاؿ كالباء أصؿ صحيح يدؿ عمى خبلؼ الصدؽ  الكذب لغة: -ُ

 .(ٔ)عدـ مطابقة الخبر لمكاقع  الكذب اصطالحًا:  -ِ

 .(ٕ)"ىك مف قبائح الذنكب كفكاحش العيكب"  الكذب عند الجميور: -ّ

 ثانيًا: حكم الكذب:
قؿ عف الممة كال ريب ذىب طائفة مف العمماء إلى أف الكذب عمى هللا كعمى رسكلو كفر ين 

عف عبد هللا قاؿ:  ،(ٖ)أف الكذب عمى هللا كعمى رسكلو في تحميؿ حراـ كتحريـ حبلؿ كفر محض 
                                                 

 .ِٔٔ/ُالتفسير الكسيط، الزحيمي، ( ُ)
 .ََُ/ٖالتفسير المنير، الزحيمي، ( ِ)
 .ُِِ/ٓسيد طنطاكم،  التفسير الكسيط،( ّ)
 .ُِٖالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، أحمد الشرقاكم، ص ( ْ)
  .ُٕٔ/ٓـ مقاييس المغة، ابف فارس، ( معجٓ)

  .ُّٖ( الكميات، الجرجاني، ص ٔ)

( بريقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية، محمد بف محمد بف مصطفى بف ٕ)
  ىػ.ُّْٖ، مطبعة الحمبي، ُٗٔ/ّىػ(، ُُٔٓد الخادمي الحنفي، )ت: عثماف، أبك سعي

، َٕ/ُىػ(، ْٖٕ( الكبائر: تنسب لشمس الديف أبي عبد هللا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي، )ت: ٖ)
  دار النبكة الجديدة، بيركت.
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ن الرجل ليصدق ) : قاؿ رسكؿ هللا ن البر ييدي إلى الجنة, وا  إن الصدق ييدي إلى البر, وا 
ن الفجور ييدي ن الكذب ييدي إلى الفجور, وا  ن  حتى يكتب عند هللا صديقًا, وا  إلى النار, وا 

 . (ُ)( الرجل ليكذب حتى يكتب كذاباً 
 سورة األنعام: سياق ثالثًا: الكذب والتنفير منو في

سبؽ أف ذكرت الباحثة أف سكرة األنعاـ أصؿ في محاجة المشركيف، كغيرىـ مف  
بىو المكذبيف كمكاقفيـ مف الرسؿ، كتقص  المبتدعيف، كمف كذب بالبعث كالنشكر، كىذا يقتضي شي

بىييـ في الكحي كالرسالة، كتذكر حاليـ يكـ البعث ع مييـ ما حاؽ بأمثاليـ مف السابقيف، كتذكر شي
كالجزاء، حيث ركزت سكرة األنعاـ كثيران عمى حاؿ المشركيف، حيث كردت لفظة الكذب في ىذه 

 السكرة باشتقاقيا تسعة عشر مرة حيث ذكرت:

 صفات المكذبين: -أ
 صفات منيا: كصفت السكرة المكذبيف بعدة 

ُبوا بِوحَلقِّ َدَّو َجوَءُهْم َؾَسْوَف َيْلتِقِفْم َأْكَبوُء َمو ]قاؿ تعالى:  مكذبون لمحق مستيزئون بو: -ُ ذَّ ـَ َؾَؼْد 

وُكوا بِِه َيْسَتْفِزُئونَ  أبانت اآليات سبب إعراض الكفار عف آيات ربيـ بعد إتياف ، {3}األىعام:[ ـَ
، فالكفار يمركف بثبلث مراحؿ كىي: (ِ)تكذيبيـ الرسؿ بيا، كىك إشراكيـ با  ك  النبي 

، أم أكلئؾ ىـ الكاذبكف عمى الحقيقة الكاممكف في الكذب؛ (ّ)اإلعراض، ثـ التكذيب فاالستيزاء
ألف تكذيب آيات هللا أعظـ الكذب كأكلئؾ ىـ الذيف عادتيـ الكذب ال يبالكف بو في كؿ شيء، 

 .(ْ)ال تحجبيـ عنو مركءة كال ديف 

ف التكذيب كاإلعراض عف ىذه اآليات اليائمة، كالحؽ منكران قبيحان، ال سند لو، أ ترى الباحثة:و  
كال عذر لصاحبو، كعمى المصمحيف االستفادة مف ىذه اآليات في تحذير العصاة كتنبيييـ مف 

 العقاب الذم سيحؿ بيـ نتيجة تكذيبيـ لمحؽ.

ُبو]قاؿ تعالى:  أنيم فاسقون: -ِ ذَّ ـَ وُكوا َيْػُسُؼونَ َوافَِّذيَن  ـَ ُفُم افَعَذاُب باَِم   ، {89}األىعام:[ ا بَِآَيوتِـَو َيَؿسُّ
 .(ٓ) " كؿ فسؽ في القرآف، فمعناه الكذب" 

                                                 
  الكذب كحسف الصدؽ كفضمو.(، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب قبح َِٕٔ، ح )َُِِ/ْ( صحيح مسمـ، ُ)

  .ُّٖ/ٕالزحيمي،  ،التفسير المنير( انظر: ِ)

  .َّٓٓ/ٔالشعراكم، محمد الشعراكم، ( انظر: تفسير ّ)

  .ّٔٔ/ِ( الكشاؼ، الزمخشرم، ْ)

  .َّٕ/ُُفي تأكيؿ القرآف، الطبرم، ( جامع البياف ٓ)
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َِّن اْؾَسَى َظَذ اهللِ ]قاؿ تعالى:  أنيم مفترون عمى هللا في ادعائيم النبوة والرسالة: -ّ َوَمْن َأْطَؾُم ِِم

َب بَِآَيوتِهِ  ذَّ ـَ ِذًبو َأْو  ُه َل ُيْػؾُِح افظَّودُِونَ  ـَ َذُبوا َظَذ ]قاؿ تعالى: ، ك  {12}األىعام: [إِكَّ ـَ قَْف  ـَ اْكُظْر 

ونَ  وُكوا َيْػَسُ ـَ َِّن اْؾَسَى َظَذ اهللِ ]، كقاؿ تعالى:  {18}األىعام:[ َأْكُػِسِفْم َوَضلَّ َظـُْفْم َمو  َوَمْن َأْطَؾُم ِِم

ِذًبو َأْو َؿوَل ُأوِحَي إَِِلَّ  ٌء َوَمْن َؿوَل َشُلْكِزُل ِمثَْل َمو َأْكَزَل اهللُ ـَ ْ ُيوَح إَِفقِْه ََشْ ، ككثيران ما  {95}األىعام:[ َوََل
ربطت اآليات بيف االفتراء كالكذب، فالكذب ىك الكبلـ المفترل، المخالؼ لمحقيقة كالكاقع، 

ؽ الباطؿ إلغكاء ، كتصديالممفؽ كالمزيف بالباطؿ، مع اإلصرار عميو، بيدؼ تكذيب الحؽ
فسادىـ  . كاالفتراء ىك اختبلؽ الكذب، كىك يتضمف معنى الكذب،  (ُ)اآلخريف كخداعيـ كا 

كلكف صرح بالكذب، لبياف شدة اقترانيـ، كاختبلفيـ، ككبلميـ الباطؿ الذم ليس لو أصؿ مف 
ارل أف   الحؽ أك الحقيقة كعبادتيـ األكثاف، كادعاء أنيـ يقربكنيـ إليو زلفى، ككادعاء النص

كلدان، كأنو إلو، ككتحريـ المشركيف بعض النعـ عمى أنفسيـ، كتحريـ البحيرة كالمكصكلة، كغير 
 .(ِ)ذلؾ، ككافترائيـ عمى هللا بأنيـ أكلياؤه كأحباؤه، فيؤالء في أشد أحكاؿ الظممة 

  ولكن يمكن أن يفرق بين االفتراء والكذب بأن:
يككف عمى سبيؿ اإلصبلح، كالكذب لئلصبلح بيف  الكذب قد يقع عمى سبيؿ اإلفساد، كقد

، كاالفتراء أيضان بمعنى: الكذب (ّ)المتخاصميف، أما االفتراء: فإف استعمالو ال يككف إال في اإلفساد 
 .(ْ)المتعمَّد المقصكد 

 وترى الباحثة: الفرق بين الكذب واالفتراء:
 .عمى خبلؼ في ذلؾليما ىك عدـ مطابقة الخبر لمكاقع، أك العتقاد المخبر  الكذب:

أخص منو، ألنو الكذب في حؽ الغير بما ال يرتضيو، بخبلؼ الكذب فإنو قد يككف في  واالفتراء:
حؽ المتكمـ نفسو، كلذا يقاؿ لمف قاؿ: )فعمت كذا كلـ أفعؿ كذا( مع عدـ صدقو في ذلؾ: ىك 

كاذب في كصفو، كال يقاؿ:  كاذب، كال يقاؿ: ىك مفتر، ككذا مف مدح أحدان بما ليس فيو، يقاؿ: إنو
 ىك مفتر، ألف في ذلؾ مما يرتضيو المقكؿ فيو غالبان.

ِذًبو]كقاؿ سبحانو حكاية عف الكفار:  ـَ ، لزعميـ أنو أتاىـ { 95[ }األىعام:اْؾَسَى َظَذ اهللِ 
 بما ال يرتضيو هللا سبحانو مع نسبتو إليو.

                                                 
، ُُٕالباحثة/ أمية عبد هللا شعباف الغرة، ص ( منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي الحجر كالنحؿ، إعداد ُ)

  ـ.َُِِ-ىػُّّْغزة،  –إشراؼ/ د. كليد محمد العامكدم، الجامعة اإلسبلمية 

  .ِِٗٓ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ِ)

  .ِٕٕ/ٓاألكقاؼ كالشئكف الدينية،  ( المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارةّ)

  بتصرؼ. ّٕٓٗ/ٔ( تفسير الشعراكم، محمد الشعراكم، ْ)
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        كلدان، أك ادعى النبكة كالرسالة،  كال أحد أظمـ ممف كذب عمى هللا، فجعؿ لو شريكان أك
 كلـ يرسمو هللا إلى الناس، كىذا أخطر أنكاع الكذب.

ُْم َل ]إنيـ ال يكذبكف الرسكؿ بشخصو: قاؿ تعالى:  -ْ ُه َفقَْحُزُكَك افَِّذي َيُؼوُفوَن َؾنَِنَّ َؿْد َكْعَؾُم إِكَّ

ُبوَكَك َوفَؽِنَّ افظَّودَِِغ بَِآَيوِت اهللِ  . {55}األىعام: [ ََيَْحُدونَ ُيَؽذِّ
نزلت في الحارث بف عامر بف نكفؿ بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب، كاف يكذب النبي  

 ذا خبل مع أىؿ بيتو قاؿ: ما محمد مف أىؿ الكذب، كال أحسبو إال صادقان، فأنزؿ في العبلنية ، كا 
 .(ُ)هللا تعالى ىذه اآلية 

أنو صادؽ أميف، ما عرفكا عميو  ر الذيف عادكا النبي كالحقيقة المستقرة في أذىاف الكفا 
كذبان كال خيانة، لذا فإنيـ ال ينسبكف إليو الكذب في األمر الكاقع نفسو، كلكنيـ يزعمكف أف ما جاء 

 .(ِ)بو مف أخبار الغيب كاإليماف بالبعث كالجزاء كذب غير كاقع 

، كلكنيـ يجحدكف بآيات محمدان ظاىر ىذه اآلية يقتضي أنيـ ال يكذبكف " قاؿ الرازم:  
ثبات الجحكد كىي(ّ)"  هللا  :، ثـ ذكر أربعة كجكه في نفي التكذيب كا 

 إنيـ ما كانكا يكذبكنو في السر، كلكنيـ كانكا يكذبكنو في العبلنية، كيجحدكف القرآف كالنبكة. -ُ

كذب البتة، كسمكه إنيـ ال يقكلكف: إنو كذاب ألنيـ جربكه الدىر الطكيؿ، كما كجدكا منو ال -ِ
 باألميف، كلكنيـ جحدكا صحة النبكة كالرسالة، كاعتقدكا أنو تخيؿ ككنو رسكالن مف عند هللا.

نما كذبكني، ألف تكذيب الرسكؿ كتكذيب المرسؿ، فيـ بالرغـ مف ظيكر  -ّ إف القكـ ما كذبكؾ، كا 
 مؤيدة لو.المعجزات المؤيدة لدعكاه، كذبكه، فكاف تكذيبيـ تكذيبان آليات هللا ال

إنيـ ال يخصكنؾ بالتكذيب، بؿ ينكركف داللة المعجزة عمى الصدؽ مطمقان، كيقكلكف في كؿ  -ْ
 معجزة: إنيا سحر، فيـ بيذا يكذبكف جميع األنبياء كالمرسميف.

المفترض فييـ أف يستقبمكه بما عممكا عنو مف صفات الخير أنو مف  وترى الباحثة: 
    مف الصدؽ كاألمانة، كلكنيـ كفركا بالنعـ القيمة المتمثمة في كالكماؿ، كبما اشتير بو بينيـ 

 .رسكؿ هللا 

                                                 
ىػ(، ْٖٔأسباب النزكؿ، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي، )ت: ( ُ)

  ىػ .ُُُْ، بيركت ُ، المحقؽ: كماؿ بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية، بيركت، طُِٗص 

  .ُٕٖ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي، ( ِ)

  .َِٓ-َِْ/ُِاتيح  الغيب، الرازم، مف (ّ)
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   منيجية التعامؿ مع أمثاؿ ىؤالء المكذبيف أنو  كلقد عالجت السكرة كأعطت الرسكؿ  
     يبيف أنو ليس أكؿ المكذبيف،  حث عمى الصبر كاالنتظار لما كعد مف النصر المؤزر، فا  

وا ]، قاؿ تعالى: (ُ)ؾ الرسؿ الصادقكف الداعكف بؿ سبؽ إلى ذل ًْ ُرُشٌل ِمْن َؿْبؾَِك َؾَصَزُ َب ذِّ ـُ َوَفَؼْد 

َل فَِؽؾاَِمِت اهللِ َوَفَؼْد َجوَءَك ِمْن َكبَنِ اُدرْ  َكو َوَل ُمَبدِّ ُبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتوُهْم َكْْصُ ذِّ ـُ  . {58}األىعام:[ َشؾِغَ َظَذ َمو 

كقد تحقؽ فعبلن أثر الصبر، كنجحت دعكة اإلسبلـ، كانتشرت في المشارؽ  :وترى الباحثة 
بأمثاؿ ىذه اآليات مع األمر بالصبر مراران  كالمغارب، كظيرت حكمة تكرار التسمية لرسكؿ هللا 

ف المصائب، كيؤذف بالفرج، قاؿ تعالى:  *  اَؾنِنَّ َمَ  افُعِْسِ ُيِْسً ]كتكراران ألف التأسي كاالصطبار ييكًٌ

ا  . {3-3 }الرشح:[ إِنَّ َمَ  افُعِْسِ ُيِْسً

 عاقبة المكذبين: -ب
ركزت سكرة األنعاـ عمى صفات المكذبيف مف المشركيف، كربطت معو العقكبة بأشكاؿ  

 مختمفة لمتنفير منو، كمف اآليات:

ُبوا بِوحَلقِّ َدَّو َجوَءُهْم َؾَسْوَف َيْلتِقِفْم أَ ]قاؿ تعالى:  -ُ ذَّ ـَ وُكوا بِِه َيْستَْفِزُئونَ َؾَؼْد  ـَ ،  {3}األىعام:[ ْكَبوُء َمو 
تنذر اآليات عاقبة التكذيب بالحؽ بدليؿ ما حٌؿ باألمـ قبميـ، كتتكعدىـ عمى تكذيبيـ بالحؽ 
بأنو ال بد أف يأتييـ خبر ما ىـ فيو مف التكذيب، كسيجدكف عاقبة أمرىـ كىزئيـ، كالقتؿ 

   حقؽ ذلؾ، فنزؿ بيـ القحط، كحٌمت بيـ اليزيمة يكـ بدر كالٌسبي كالٌطرد مف الببلد، كقد ت
 .(ِ)كفتح مكة 

بِغَ ]قاؿ تعالى:  -ِ وَن َظوؿَِبُي اُدَؽذِّ ـَ ْقَف  ـَ ، أباف هللا  {22}األىعام:[ ُؿْل ِشُروا ِِم اَلَْرِض ُثمَّ اْكُظُروا 
مف األمـ السابقة قبميـ، تعالى أف الكعيد بالعذاب سنة هللا في المكذبيف، كأف هللا أىمؾ كثيران 

خكاف لكط الذيف كذبكا رسميـ، بالرغـ مما كانكا يتمتعكف بو  مثؿ قكـ عاد كثمكد كقكـ فرعكف كا 
مف أسباب القكة كالٌسعة في الرزؽ، كاالستقبلؿ كالممؾ، ما لـ يعطي المكذبيف مثمو، كما لـ 

خكاف لكط في سعة كبيرة مف  يمٌكف ليـ شبييان بو، لقد كاف قكـ عاد كثمكد كقكـ فرعكف كا 
العيش، كشدة في السمطاف، كقكة في الحياة، كٌسع هللا عمييـ الرزؽ، كأرسؿ عمييـ األمطار 
  الغزيرة، كجعؿ األنيار تجرم مف تحت بيكتيـ ككسط مزارعيـ، فمما كفركا بأنعـ هللا، أىمكيـ 

 ف، كجيبلن جديدان ػػػان آخريػػػدىـ قكمػػػعف بػػد هللا مػػػميـ، كأكجػػـ رسػػكبسبب تكذيبي ،ـػػهللا بسبب ذنكبي

                                                 
  .ِْٖٓ/ٓزىرة، ( زىرة التفاسير، أبي ُ)

  .بتصرؼ ُّٖ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي، ( ِ)
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 .(ُ)يعمركف الببلد، كيككنكف أجدر بشكر النعمة     

ُه َل ُيْػؾُِح افظَّودُِونَ ]قاؿ تعالى:  -ّ َب بَِآَيوتِِه إِكَّ ذَّ ـَ ِذًبو َأْو  ـَ َِّن اْؾَسَى َظَذ اهللِ  ،  {12}األىعام:[ َوَمْن َأْطَؾُم ِِم
ذب فبل أحد أشد ظممان مف أكلئؾ المشركيف الذيف كذبكا با  كمبلئكتو تبيف اآليات عقكبة الك

ف ىؤالء الذيف سقطكا في أقصى دركات الكذب لف يفكزكا كلف  ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر، كا 
، فبل يفمح المفترم كال المكذب، كال يفكز أحدىما أك كبلىما ككؿ ظالـ يـك القيامة ، (ِ)يفمحكا

 .(ّ)يـك الحساب كالجزاء 

وُكوا َيْػُسُؼونَ ]قاؿ تعالى:  -ْ ـَ ُفُم افَعَذاُب باَِم  ُبوا بَِآَيوتِـَو َيَؿسُّ ذَّ ـَ ، فقد خص هللا  {89}األىعام:[ َوافَِّذيَن 
الذيف كذبكا بآيات هللا بيذا الكعيد، كىذا يدؿ عمى أف مف لـ يكف مكذبان بآيات هللا ال يمحقو 

 .(ْ)الكعيد أصبلن 
مف سنف هللا في المجتمعات البشرية إىبلؾ الظالميف المكذبيف كلك بعد نو أ ترى الباحثة: 

عمى الناس جميعان، كنفى عف المؤمنيف صفة الكذب، فعمى  حيف، كالكذب آفة كرذيمة، حرمو هللا 
أصحاب العقكؿ النيرة أال يمركا عمى ىذه اآليات دكف أخذ العبرة كالعظة مما آؿ إليو حاؿ 

يف كالدعاة االستفادة مف ىذه اآليات؛ لتذكير العصاة بمصير األمـ المكذبيف، كعمى المصمح
قامة الحجة عمييـ، أما المشركيف فبل أمؿ في إصبلحيـ كتغييرىـ.  السابقة؛ إلصبلح أحكاليـ، كا 

 اإلصالح والتغيير في عدم الكذب: ياترابعًا: منيج
قبح الصفات، يقمب ة ذميمة كىك مف قبائح الذنكب كفكاحش العيكب كأمالكذب رذيمة كخص -ُ

المكازيف، كيمسخ الحقائؽ كيشٌكه كجو الجماؿ في كؿ شيء بداخمو، كينبئ عف تغمغؿ الفساد 
 .(ٓ)في نفس صاحبو، كيجٌر بو إلى الفجكر كالنفاؽ 

   إف القكؿ بالكذب ىك افتراء عمى هللا، كلذلؾ قيؿ: الكذب مجانب اإليماف؛ ألنو إذا قاؿ:  -ِ
يء، فقد زعـ أف هللا تعالى قد ككف ذلؾ الشيء، كلك أبيح الكذب )كاف كذا( كلـ يكف ذلؾ الش

لـ تستقر القمكب عمى شيء عند كجكد األخبار، فكاف القائؿ يقكؿ كالقمب ال يطمئف لقكلو؛ ألنو 
ال يدرم أصدؽ أـ كذب، كال أظمـ ممف يكذب عمى هللا تعالى، فيشرع لعباده ما لـ يشرع ليـ، 

                                                 
  .ِٖٓ-ِٕٓ/ّالتفسير الكسيط، الزحيمي، ( انظر: ُ)

  بتصرؼ. ٓٓ/ٓ، الطنطاكم، التفسير الكسيط( ِ)

  .ُْٔ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي، ( ّ)

  صرؼ.بت ّٕٓ/ُِ( مفاتيح الغيب، الرازم، ْ)

، عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ صالح بف عبد هللا بف نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ ( ٓ)
، جدة، أيسر التفاسير، الجزائرم، ْ، دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، طُّٓ/ُحميد إماـ كخطيب الحـر المكي، 

ِ/ُِّ. 
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كاستقرت القمكب عمى أخبار القائميف، كمف ظير كذبو افتضح،  باف الصدؽ،أفمما حـر الكذب 
 .(ُ)ع الحذر مف الكذب، فاطمأنت القمكب ألخبار المخبريف قكانتيؾ ستره، كىاف، كذؿ، فك 

عدـ الكذب يزيد مف اإليماف، كفيو صبلح النفس كالغير فيدفع المفاسد، كيجمب المصالح،  -ّ
 اس، كىك دليؿ عمى كماؿ اإليماف كحسف اإلسبلـ.كيعـ الخير كاألمف كالحب كاإلخاء بيف الن

 المطمب الثالث
 دلـــــــالج

إف هللا سػػبحانو ذكػػر لفظػػة الجػػدؿ كمػػا تصػػرؼ منيػػا فػػي كتابػػو العزيػػز فػػي تسػػعة كعشػػريف 
 داللة عمى أىمية ىذا األسمكب إذا استخدـ في الحؽ كدحض الباطؿ. (ِ)مكضعان 

 أواًل: تعريف الجدل:
يـ كالداؿ كالبلـ أصػؿ كاحػد، كىػك مػف بػاب اسػتحكاـ الشػيء فػي استرسػاؿ الج الجدل في المغة: -ُ

، مقابمػػة الحجػػة بالحجػػة؛ كالمجادلػػة: المنػػاظرة (ّ)يكػػكف فيػػو، كامتػػداد الخصػػكمة كمراجعػػة الكػػبلـ 
، كأصػػػػمو فػػػػي جػػػػدلت الحبػػػػؿ: أم (ْ)كالمخاصػػػػمة، كيقػػػػاؿ: إنػػػػو لجػػػػدؿ إذا كػػػػاف شػػػػديد الخصػػػػاـ 

 .(ٓ)تؿ كؿ كاحد اآلخر عف رأيو أحكمت فتمو، فكأف المتجادليف يف

فحػاـ  الجدل اصطالحًا: -ِ القياس المؤلؼ مف المشيكرات كالمسممات كالغرض منو إلػزاـ الخصػـ كا 
 ، أك ىك دفع المرء خصػمو عػف إفسػاد قكلػو بحجػة، مف ىك قاصر عف إدراؾ مقدمات البرىاف 

 .(ٕ)ازعة إللزاـ الخصـ" ، كعند المفسريف ىك: "المفاكضة عمى سبيؿ المغالبة كالمن(ٔ)أك شبية 

                                                 
ىػ(، المحقؽ: َِّبد هللا ، الحكيـ الترمذم )ت: نحك المنييات، محمد بف عمي بف الحسف بف بشر، أبك ع( ُ)

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔ، مكتبة القرآف لمطبع كالنشر كالتكزيع، القاىرة، مصر، ْٗ/ُمحمد عثماف الخشت، 
( استخراج الجداؿ مف القرآف الكريـ، عبد الرحمف بف نجـ بف عبد الكىاب الجزرم السعدم العبادم، أبك الفرج، ِ)

، مطابع الفرزدؽ ْٗىػ(، المحقؽ: الدكتكر زاىر بف عكاض األلمعي، صّْٔ: تلحنبمي )ناصح الديف ابف ا
 ىػ.َُُْ، ِالتجارية، ط

 .ّّْ/ُ( انظر: معجـ مقاييس المغة، ابف فارس، ّ)
 .َُٓ/ُُ( انظر: لساف العرب، ابف منظكر، ْ)
المعارؼ لمنشر كالتكزيع، ، مكتبة َّٗىػ(، صَُِْ: ت( مباحث في عمـك القرآف، مناع بف خميؿ القطاف )ٓ)

 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ّط
 .َُِ، َُُ( انظر: التعريفات، الجرجاني، صٔ)
 .ِْٓ/ُْ، محمد طنطاكم، التفسير الكسيط( ٕ)
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 ثانيًا: الحكمة من استخدام الجدل في القرآن الكريم:
     إف الحقػػػػائؽ الظػػػػاىرة الجميػػػػة يممسػػػػيا اإلنسػػػػاف كتنطػػػػؽ بيػػػػا شػػػػكاىد الكػػػػكف كال يحتػػػػاج إلػػػػى "      

برىػػػاف عمػػػى ثبكتيػػػا، أك دليػػػؿ عمػػػى صػػػحتيا، كلكػػػف المكػػػابرة كثيػػػران مػػػا تحمػػػؿ أصػػػحابيا عمػػػى إثػػػارة 
ػػػػبىو تمبسػػػػيا لبػػػػاس الحػػػػؽ، كترينيػػػػا فػػػػي مػػػػرآة العقػػػػؿ، فيػػػػي فػػػػي حاجػػػػة الشػػػػككؾ كت         مكيػػػػو الحقػػػػائؽ بشي

         إلػػػػى مقارعتيػػػػا بالحجػػػػة، كاسػػػػتدراجيا إلػػػػى مػػػػا يمزميػػػػا بػػػػاالعتراؼ آمنػػػػت أك كفػػػػرت، كالقػػػػرآف الكػػػػريـ 
ئقػػػو كقػػػؼ أمػػػاـ نزعػػػات مختمفػػػة حاكلػػػت بالباطػػػؿ إنكػػػار حقا -كىػػػك دعػػػكة هللا إلػػػى اإلنسػػػانية كافػػػة –

 ، كمجادلػػة أصػػكلو، فػػألجـ خصػػكمتيـ بػػالحس كالعيػػاف، كعارضػػيـ فػػي أسػػمكب مقنػػع، كاسػػتدالؿ ممػػـز
 .(ُ)"  كجدؿ محكـ 

 ثالثًا: أنواع الجدل في القرآن الكريم:
كمػػا سػػبؽ لقػػد كردت لفظػػة "الجػػدؿ" كمػػا تصػػرؼ منيػػا فػػي القػػرآف الكػػريـ فػػي تسػػعة كعشػػريف 

كػاف الجػدؿ  (ِ)دؿ فييا مذمكمان، كمنيا أربعة مكاضػع مكضعان منيا خمسة كعشركف مكضعان كاف الج
فييا محمكدان، كىذا يعني أف أغمب الجدؿ كالجػداؿ مػذمكـ يػؤدم إلػى المنازعػة، كلػيس فيػو فائػدة كمػا 
يعنػػػي ىػػػذا أف مػػػف الجػػػدؿ مػػػا ىػػػك مفيػػػد كمستحسػػػف كذلػػػؾ إذا تجػػػرد مػػػف األىػػػكاء، كحػػػب التصػػػدر، 

لى ىذا قص ، (ّ)د القرآف الكػريـ فػي اآليػات المشػار إلييػا فػي اليػامش كاألنانية، كالقصد إلى الحؽ، كا 
 فيمكف تقسيـ الجدؿ في القرآف الكريـ إلى:

، ىػػذا مػػف قبيػػؿ المنػػاظرة التػػي (ْ)ىػػك إقامػػة الحجػػة عمػػى أىػػؿ اإللحػػاد كالبػػدع  الجــدل المحمــود: - أ
قامػػة البرىػاف عمػى صػحتو، كىػي الطريقػػة التػي تشػتمؿ عمييػا جػػدؿ  تيػدؼ إلػى إظيػار الحػؽ، كا 

لزاـ المعانديف  َك بِوحِلْؽَؿِي َواَدْوِظَظِي ]، قاؿ تعالى: (ٓ)القرآف في ىداية الكافريف كا  اْدُع إَِػ َشبِقِل َربِّ

ْم بِوفَّتِي ِهَي َأْحَسنُ   .{213}النحل:[ احَلَسـَِي َوَجوِدَْلُ

                                                 
 .َّٗ( مباحث في عمـك القرآف، مناع بف خميؿ القطاف، صُ)
و( ىذه المكاضع األربعة ىي قكلو تعالى: ِ) ِدُفَك ِِم َزْوِجَفو َوَتْشَتؽِي إَِػ اهللِ َواهللُ َيْسَؿُ  ]َؿْد َشِؿَ  اهللُ َؿْوَل افَّتِي َُتَ

اَم إِنَّ اهللَ َشِؿقٌ  َبِصٌر[ }ادجودفي: ـُ وُوَر وِدُفوا َأْهَل افؽَِتوِب إِلَّ بِوفَّتِي ِهَي َأْحَسُن إِلَّ افَِّذيَن َطَؾُؿوا ِمـُْفْم[ 4ََتَ {, ]َوَل َُتَ

ْم بِو57}افعـؽبوت: ى 436فَّتِي ِهَي َأْحَسُن[ }افـحل:{, ]َوَجوِدَْلُ ْوُع َوَجوَءْتُه افُبْؼَ {, ]َؾَؾامَّ َذَهَى َظْن إِْبَراِهقَم افرَّ

 {.85َُيَوِدُفـَو ِِم َؿْوِم ُفوٍط[ }هود:
 –، كمية الشريعة ٓ( منيجية الحكار الجدلي في القرآف الكريـ كالسنة النبكية، د. أحمد إدريس الطعاف، صّ)

 جامعة دمشؽ.
 .ُِٖ/ُٓ( المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ، ْ)
 .َُّ( مباحث في عمـك القرآف، مناع بف خميؿ القطاف، صٓ)
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تعالى:  ، كمجادلة أىؿ األىكاء فإنيا منازعة باطمة، قاؿ(ُ)قصد دحض الحؽ  الجدل المذموم:  - ب
َػُروا بِوفَبوضِلِ ] ـَ وِدُل افَِّذيَن  ، كما كػاف بقصػد الغمبػة كالريػاء كالجػدؿ لمباطػؿ، (ِ) {33}الكهف:[ َوَُيَ

 .(ّ)أك بغير عمـ، أك في مكاف غير مناسب، أك لقصد الجدؿ فقط 

أف الجدؿ الغالب ىك الجػدؿ بغيػر عمػـ كىػك مػا نػراه اليػكـ كثيػران فػي مجتمعنػا،  وترى الباحثة
صكصػػان فيمػػا يتعمػػؽ بػػأمكر الػػديف، فقػػد أصػػبح الػػديف أشػػبو مػػا يكػػكف بػػالكؤل المبػػاح، يقتحمػػو كػػؿ كخ

الناس بعمػـو كبغيػر عمػـ، كدكف أف ييراعػى فيػو أم تخصػص، بخػبلؼ العمػكـ األخػرل فػإف ليػا أسػيجة 
 مف الحصانة كالحماية.

 سورة األنعام: سياق الجدل فيمن رابعًا: نماذج 
قرآف كخاصة سكرة األنعاـ يجد أنيمػا يػدكراف فػي مجادلػة أىػؿ الكتػاب إفَّ الناظر في آيات ال

 عمى محكريف أساسيف ىما:
 مجادلة الباطل لمحق: -1

فِـــغَ ]قػػاؿ تعػػػالى:  . أ َػـــُروا إِْن َهـــَذا إِلَّ َأَشـــوضُِر اَلَوَّ ـَ ـــِذيَن  وِدُفوَكـــَك َيُؼـــوُل افَّ [ َحتَّـــى إَِذا َجـــوُءوَك َُيَ

لعناد، أف اآليات البينات الدالة عمى الحؽ، ال ينقادكف ليػا، كال ، كىذا غاية الظمـ كا{13}األىعام:
، فيجعمػػػػكف كػػػػبلـ هللا كىػػػػك أصػػػػدؽ (ْ)يصػػػػدقكف بيػػػػا، بػػػػؿ يجػػػػادلكف بالباطػػػػؿ الحػػػػؽَّ ليدحضػػػػكه 

، كيصػػفكنو أنػػو مػػف جػػنس سػػائر الحكايػػات المكتكبػػة، كالقصػػص (ٓ)الحػػديث، خرافػػات كأكاذيػػب 
 .(ٔ)المذككرة لؤلكليف 

ونَ َوإِ ]قػػاؿ تعػػالى:  . ب ـُ ــ ــْم َدُْؼِ ُؽ ــوُهْم إِكَّ ْم َوإِْن َأَضْعُتُؿ ـُ ــوئِِفْم فُِقَجــوِدُفو ــَقوضَِغ َفُقوُحــوَن إَِػ َأْوفَِق [ نَّ افشَّ

، سبب نػزكؿ اآليػة: إف المشػركيف قػالكا: يػا محمػد أخبرنػا عػف الشػاة إذا ماتػت مػف {212}األىعام:
أصػحابؾ حػبلؿ كمػا قتػؿ الصػقر كالكمػب قتميا  قاؿ: هللا قتميا، كقالكا: فتزعـ إف ما قتمت أنػت ك 

، إف شػياطيف اإلنػس يكسكسػكف إلػى (ٕ)حبلؿ كما قتمو هللا حراـ  فأنزؿ هللا عػز كجػؿ ىػذه اآليػة 
أصػػدقائيـ ليجػػادلكا المػػؤمنيف فػػي أمػػر مػػا أبػػيح مػػف ألطعمػػة كمػػا لػػـ يػػبح، فقػػد ركل أف بعػػض 

نيػػـ المشػػركيف مػػف قبػػؿ كػػاف يقػػكؿ لممػػؤمنيف: مػػا ذبحػػو هللا ال تأكمكنػػو ، كمػػا ذبحتمػػكه تأكمكنػػو، كا 

                                                 
 بتصرؼ. ُِٖ/ُٓ( المكسكعة الفقيية الككيتية، كزارة األكقاؼ، ُ)
 .َُّ( مباحث في عمـك القرآف، مناع بف خميؿ القطاف، صِ)
 .ٔريـ كالسنة النبكية، د. أحمد إدريس الطعاف، ص( منيجية الحكار الجدلي في القرآف الكّ)
 .ِّٓ( تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، صْ)
 .ُْ/ِ( الكشاؼ، الزمخشرم، ٓ)
 .َٔٓ/ُِ( مفاتيح الغيب، الرازم، ٔ)
 .ُٖٔ/ْ( الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، الثعمبي، ٕ)
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ديػػنيـ، كالجػػدؿ فػػي غيػػر مكضػػع يفعمػػكف ذلػػؾ ليثيػػركا جػػدالن بػػيف المػػؤمنيف؛ ليشػػكككىـ فػػي أمػػر 
ذا  ثػارة الريػب تضػعؼ اإليمػاف بػالحؽ، كتفػتح األبػكاب لمباطػؿ، كا  الجػدؿ إثػارة لمريػب كالشػككؾ كا 

نفػػكس؛ فأصػػمحت اآليػػات فتحػػت األبػػكاب لمباطػػؿ فػػي القمػػكب ضػػمت األفيػػاـ كارتابػػت العقػػكؿ كال
ونَ ]كحػذرت المػػؤمنيف، قػػاؿ تعػػالى:  ـُ ــ ُؽــْم َدُْؼِ ، أم إف سػػاير {212}األىعررام:[ َوإِْن َأَضْعُتُؿــوُهْم إِكَّ

ف أطعكىـ  المؤمنيف المشركيف في جدليـ، كفتحكا ليـ صدكرىـ، فإنيـ يجركنيـ إلى طاعتيـ، كا 
 .(ِ)ؿ الميتة ، كالمجادلة كانت في تحميؿ أك(ُ)إنيـ لمشرككف مثميـ 

أف الذيف يجادلكف في الحؽ بغير حجػة كال برىػاف إنمػا يػدفعيـ إلػى ىػذا كبػر  وترى الباحثة:
فػػي نفكسػػيـ عػػػف الحػػؽ، كىػػػـ أصػػغر كأحقػػػر مػػف ىػػذا الكبػػػر، كالػػرد عمػػػى ىػػذا الجػػػداؿ الباطػػؿ، ىػػػك 

ثبػػات كحدانيػػة هللا كا   قامػػة الحجػػة إصػػبلح كتغييػػر ممػػا فسػػد مػػف العقائػػد كالمبػػادئ كالقػػيـ كاألخػػبلؽ، كا 
لزاميـ بالحؽ في أسمكب كاضح كجمي كىذا الذم تحقؽ في سكرة األنعاـ.  عمييـ بالبراىيف كاألدلة كا 

   مجادلة الحق لمباطل: -ِ

َزُ َصَفوَدًة ُؿِل اهللُ َصِفقٌد َبْقـِي َوَبْقـَُؽْم َوُأوِحَي إَِِلَّ َهَذا افُؼْرَآُن َِلُْكـِذرَ ]قاؿ تعالى:  ـْ ٍء َأ ْم ُؿْل َأيُّ ََشْ ـُ

ـاَم ُهـَو إَِفـٌه وَ  ـًي ُأْخـَرى ُؿـْل َل َأْصـَفُد ُؿـْل إِكَّ ــَُّؽْم َفَتْشـَفُدوَن َأنَّ َمـَ  اهللِ َآَِلَ
و بِِه َوَمـْن َبَؾـَغ َأئِ َـّ ـِـي َبـِريٌء ِِم اِحـٌد َوإِكَّ

ونَ  ـُ ــ ، فػػرض الػػنص الكػػريـ أف خصػػكمة بػػيف محمػػد صػػمى هللا عميػػو كسػػمـ، كىػػك {29}األىعررام:[ ُتْؼِ
ى الكحدانيػػة، كالمشػػركيف الػػذيف يرتعػػكف فػػي الكثنيػػة، كأف ىػػذه الخصػػكمة تحتػػاج إلػػى شػػاىد الػػداعي إلػػ

يشػػيد، كأنػػو البػػد مػػف شػػاىد يفصػػؿ، كحػػاكـ يحكػػـ كيقضػػي، فػػأمر هللا نبيػػو فػػي بيػػاف رائػػع حكػػيـ، أف 
يسأؿ المشركيف عف أم شيء في ىذا الكجكد أكبر كأعظـ كأقػكل كأزكػى شػيادة بحيػث تقبػؿ شػيادتو 

ثػػـ نػػبييـ إلػػى اإلجابػػة السػػممية لمسػػؤاؿ التنبييػػي التػػي ال تقبػػؿ مػػراء كال جػػدالن، كىػػك أف أكبػػر  كال تػػرد،
، الذم خمؽ الككف كىك الذم يحكط كؿ ما فيو بالحياطة الكاممة، كالتيذيب شيادة ىي شيادة هللا 

عػػالى ، كأكحػػى هللا ت(ّ)تمكىا، ىػػي خصػػكمة الباطػػؿ مػػع الحػػؽ يكالتربيػػة فػػي ىػػذه الخصػػكمة التػػي رضػػ
القرآف الكريـ الشاىد عمى صحة الرسالة؛ لينذر بو بمػا فيػو مػف الكعيػد المكجػكدكف كمػف سػيكجد إلػى 

، كيخاطػػب المشػػركيف مػػف أىػػؿ مكػػة أتٍشػػيىديكفى أفَّ مػػعى هللًا آًليػػةن أخػػرل كىػػي األصػػناـ (ْ)يػػـك القيامػػة 
ـ يػا محمػد: ال أشػيدي أم بمػا التي كنتـ تعبدكنيا كتقكلكف: إنيا بنات هللا فإف شيدكا عمػى ذلػؾ قػٍؿ ليػ

 يد أف ال إلو إال ىك كأنا برمء مف إشراككـ با  تعالى في ػػػركاء قيٍؿ إنما أشػػػات الشػػػإثب و مفػػتذكركن

                                                 
 .ِِٓٔ/ٓ( انظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ُ)
 .ّّٕ( انظر: الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، الكاحدم، صِ)
 .ِْْٔ/ٓ( انظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة، ّ)
 .ُُٖ/ّ( انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبي السعكد، ْ)
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 .(ُ)العبادة األصناـ 

 :(2)سورة األنعام نماذج من أساليب االستدالل عمى وجود هللا في سياق خامسًا: 
كنػػػة بػػػالنظر كالتػػػدبر لبلسػػػتدالؿ عمػػػى أصػػػكؿ العقػػػاد كتكحيػػػده مػػػنيج ذكػػػر اآليػػػات الككنيػػػة المقر  - أ

سػبحانو فػػي ألكىيتػػو، كاإليمػاف بمبلئكتػػو ككتبػػو كرسػػمو كاليػـك اآلخػػر كىػػذا النػكع كثيػػر فػػي القػػرآف 
اَمَواِت َواَلَْرَض َوَجَعَل افظُُّؾـاَمِت ]كخاصة سكرة األنعاـ، منو قكلو تعالى:  احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَق افسَّ

ِْم َيْعـِدُفونَ وَ  َػـُروا بِـَرَّبِّ ـَ ْقـَل ، كقكلػو تعػالى: {2}األىعرام:[ افـُّوَر ُثمَّ افَِّذيَن  ]َؾـوفُِق اإِلْصـَبوِح َوَجَعـَل افؾَّ

ْؿَس َوافَؼَؿَر ُحْسَبوًكو َذفَِك َتْؼِديُر افَعِزيِز افَعؾِقمِ  و ِِم َوُهَو افَِّذي َجَعَل َفُؽُم افـُُّجوَم فَِتْفَتُد  * َشَؽـًو َوافشَّ وا َِّبَ

ْؾـَو اآلََيوِت فَِؼـْوٍم َيْعَؾُؿـونَ  ْم ِمـْن َكْػـٍس َواِحـَدٍة َؾُؿْسـَتَؼرٌّ  * ُطُؾاَمِت افَزِّ َوافَبْحِر َؿْد َؾصَّ ـُ َوُهـَو افَّـِذي َأْكَشـَل

ْؾـَو اآلََيوِت فَِؼْوٍم َيْػَؼُفونَ  اَم  * َوُمْسَتْوَدٌع َؿْد َؾصَّ ٍء َوُهَو افَِّذي َأْكَزَل ِمَن افسَّ ـلِّ ََشْ ـُ ِء َموًء َؾَلْخَرْجـَو بِِه َكَبـوَت 

اـًِبـو َوِمـَن افـَّْخـِل ِمـْن َضْؾِعَفـو ؿِـْـَواٌن َداكَِقـٌي َوَجـَّـو ا ُكْخِرُج ِمـُْه َحبًّـو ُمَسَ ٍت ِمـْن َأْظـَـوٍب َؾَلْخَرْجـَو ِمـُْه َخَِّضً

وَن ُمْشَتبًِفو َوَؽْرَ ُمَتَشوبٍِه اكْ  مَّ ْيُتوَن َوافرُّ  * ُظُروا إَِػ َثَؿِرِه إَِذا َأْثَؿَر َوَيـِْعِه إِنَّ ِِم َذفُِؽْم آَلََيوٍت فَِؼْوٍم ُيْمِمـُونَ َوافزَّ

 ِظْؾـٍم ُشـْبَحوَكُه َوَتَعـوَػ َظـامَّ 
وَء اجِلنَّ َوَخَؾَؼُفـْم َوَخَرُؿـوا َفـُه َبـِـَغ َوَبـَـوٍت بَِغـْرِ ـَ   َيِصـُػوَن [َوَجَعُؾوا هللِ ُِشَ

 .{99-93:}األىعام
 منيج تقرير المخاطب بطريؽ االستفياـ عػف األمػكر التػي يسػمـ بيػا الخصػـ، فمنػو قكلػو تعػالى: - ب

اَمَواِت َواَلَْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوَل ُيْطَعُم ُؿْل إِِّنِّ ُأِمْرُت أَ ] ُذ َوفِقًّو َؾوضِِر افسَّ
ِ َل َمـْن ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأُتَّ وَن َأوَّ ـُ ْن َأ

ـِغَ َأْشَؾَم َوَل َتُؽوكَ   .{28}األىعام:[ نَّ ِمَن اُدْؼِ

ُهَو افَّـِذي َخَؾَؼُؽـْم ِمـْن ضِـٍغ ُثـمَّ َؿَهـ َأَجـًَل ]منيج االستدالؿ بالمبدأ عمى المعاد، كقكلو تعػالى:  -ج

ونَ  ى ِظـَْدُه ُثمَّ َأْكُتْم ََتَْسُ  .{1}األىعام:[ َوَأَجٌل ُمَسؿًّ

ُؿـْل َمـْن َأْكـَزَل افؽَِتـوَب افَّـِذي َجـوَء بِـِه ] لػو تعػالى:منيج إبطاؿ دعكل الخصـ بإثبػات نقيضػيا كقك  -د

ْؿُتْم َمو ََلْ َتْعَؾُؿوا  ثًِرا َوُظؾِّ ـَ ُػوَن  َعُؾوَكُه َؿَراضِقَس ُتْبُدوََنَو َوُُتْ ْم ُموَشى ُكوًرا َوُهًدى فِؾـَّوِس ََتْ ـُ َأْكُتْم َوَل َآَبوُؤ

 ، ردان عمػى الييػكد فيمػا حكػاه هللا عػنيـ بقكلػو:{92}األىعرام:[ َعُبـونَ ُؿِل اهللُ ُثمَّ َذْرُهْم ِِم َخْوِضـِفْم َيؾْ 

ءٍ ]  .{92}األىعام:[ َوَمو َؿَدُروا اهللَ َحقَّ َؿْدِرِه إِْذ َؿوُفوا َمو َأْكَزَل اهللُ َظَذ َبَؼٍ ِمْن ََشْ

بطػػػاؿ أف يكػػػكف كاحػػػد منيػػػا عمػػػة لمحكػػػـ، كقكلػػػو  -ق مػػػنيج السػػػبر كالتقسػػػيـ: بحصػػػر األكصػػػاؼ، كا 
َم َأِم اَلُْكَثَقْغِ َأمَّ ]عالى: ت َرْيِن َحرَّ ـَ ْلِن اْثـَْغِ َوِمَن اَدْعِز اْثـَْغِ ُؿْل َآفذَّ ًْ َظَؾْقـِه َثاَمكَِقَي َأْزَواٍج ِمَن افضَّ و اْصـَتَؿَؾ

                                                 
      لتنارم بمدا ( انظر: مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد، محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما، اُ)

 ىػ.ُُْٕبيركت،  -، العمميةُ، دار الكتب، طُُّ/ُىػ(، المحقؽ: محمد أميف الصناكم، ُُّٔ: ت)
 .ُّّ( انظر: مباحث في عمـك القرآف، مناع القطاف، صِ)
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ـُْتْم َصوِدؿِغَ  ـُ َم َأِم َوِمَن اإِلبِِل اْثـَْغِ وَ *  َأْرَحوُم اَلُْكَثَقْغِ َكبُِّئوِِّن بِِعْؾٍم إِْن  َرْيِن َحـرَّ ـَ ِمَن افَبَؼـِر اْثـَـْغِ ُؿـْل َآفـذَّ

َذا َؾؿَ  ُم اهللُ َِّبَ ـُ و ـُْتْم ُصَفَداَء إِْذ َوصَّ ـُ ًْ َظَؾْقِه َأْرَحوُم اَلُْكَثَقْغِ َأْم  و اْصَتَؿَؾ ى َظـَذ اَلُْكَثَقْغِ َأمَّ َِّن اْؾـَسَ ْن َأْطَؾُم ِِم

ِذًبو فُِقِضلَّ افـَّوَس بِغَ  ـَ  ِظْؾٍم إِنَّ اهللَ َل َُّيِْدي افَؼْوَم افظَّودِِغَ اهللِ 
 .{288-285}األىعام:[ ْرِ

لزامػو ببيػاف أف مػدعاه يمزمػػو القػكؿ بمػا ال يعتػرؼ بػو أحػد، كقكلػو تعػػالى:  -ك مػنيج إفحػاـ الخصػـ كا 
وَء اجِلنَّ َوَخَؾَؼُفْم َوَخَرُؿوا َفُه َبـَِغ َوَبـَـوٍت بَِغـْرِ  ـَ *   ِظْؾـٍم ُشـْبَحوَكُه َوَتَعـوَػ َظـامَّ َيِصـُػونَ ]َوَجَعُؾوا هللِ ُِشَ

ٍء َوُهَو بُِؽـلِّ  لَّ ََشْ ـُ اَمَواِت َواَلَْرِض َأكَّى َيُؽوُن َفُه َوَفٌد َوََلْ َتُؽْن َفُه َصوِحَبٌي َوَخَؾَق  ٍء َظؾِـقٌم[ َبِديُ  افسَّ  ََشْ

كأف التكلػػػد إنمػػػا يكػػػكف  ، فنفػػػي التكلػػػد عنػػػو المتنػػػاع التكلػػػد مػػػف شػػػيء كاحػػػد،{202-200}األىعرررام:
اثنػػيف، كىػػك سػػبحانو ال صػػاحبة لػػو، كأيضػػان فإنػػو خمػػؽ كػػؿ شػػيء، كخمقػػو لكػػؿ شػػيء ينػػاقض أف 
يتكلد عنو شيء، كىك بكؿ شيء عمػيـ، كعممػو بكػؿ شػيء يسػتمـز أف يكػكف فػاعبلن بإرادتػو، فػإف 

كف كػػاألمكر الشػػعكر فػػارؽ بػػيف الفاعػػؿ بػػاإلرادة كالفاعػػؿ بػػالطبع فيمتنػػع مػػع ككنػػو عالمػػان أف يكػػ
 فبل يجكز إضافة الكلد إليو. -كالحار كالبارد –الطبيعية التي يتكلد عنيا األشياء ببل شعكر 

 اإلصالح والتغيير في الجدل:منيجيات سادسًا: 
، كقد بينت اآليات في سكرة األنعاـ (ُ)جكاز الجداؿ كالحجاج إلحقاؽ الحؽ أك إبطاؿ الباطؿ  -ُ

حججيـ أماـ الحجج اإلليية القاطعة كألزمتيـ بالحجة،  شبيات المشركيف كبطبلنيا، كدحضت
 .(ِ)فحقت الحؽ كأبطمت الباطؿ 

،     (ّ)الجداؿ محمكد إذا كاف بقصد تقرير الديف الحؽ، كمذمكـ إذا كاف لتقرير الديف الباطؿ  -ِ
ال بد عمى المصمحيف أف يككف جداليـ محمكدان ييدؼ إلى نصرة ىذا الديف، كما كاف جداؿ 

 السابقيف. األنبياء

لكي يتحقؽ اليدؼ مف الجدؿ ال بد مف إصبلح كتغيير لما فسد مف العقائد كالمبادئ كالقيـ  -ّ
ثبات الكحدانية    ، كىك الجدؿ الذم استخدمو القرآف الكريـ لممشركيف في كاألخبلؽ، كا 

لزاميـ بالحؽ بأسمإثبات الكحدانية    قامة الحجة عمييـ بالبراىيف كاألدلة، كا  كب كاضح ، كا 
 .(ْ)كجمي 

                                                 
 .ُِّ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم، ( ُ)
 .ُٗ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ِ)
 .ِْٕ/ٕلزحيمي ، انظر: تفسير المنير ا( ّ)
 .ََُانظر: منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي الحجر كالنحؿ، أمية الغرة، ص ( ْ)
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كؿ أنكاع الحجج العقمية التي يفحـ بيا قكمو، كيبطؿ شبياتيـ  عٌمـ هللا تعالى إبراىيـ  -ْ
ُتـَو َآَتْقـَوَهو إِْبَراِهقمَ ]كمزاعميـ بدليؿ قكلو تعالى:  ، ال بد عمى كؿ (ُ) {85}األىعام: [َوتِْؾَك ُحجَّ

في مجادؿ الخصـ كالتعامؿ  راىيـ مصمح أف يتعمـ ىذه األساليب التي استخدميا سيدنا إب
 معو.

ثارة الريب تضعؼ اإليماف بالحؽ،  -ٓ  الجدؿ في غير مكضع الجدؿ إثارة لمريب كالشككؾ كا 
ذا فتحت األبكاب لمباطؿ في القمكب ضمت األفياـ كارتابت العقكؿ  كتفتح األبكاب لمباطؿ، كا 

 كالنفكس.

  وترى الباحثة:
 المشركيف كبيف أىؿ اإلسبلـ  إلى قياـ الساعة إف المعركة قائمة بيف أىؿ الكتاب ك  -ُ

 اإلسبلـ .البشرية اليكـ تتخبط في جداالن كشككؾ لف ينجييا منيا إال اليداية إلى   إف -ِ

بدأ كثير مػف النػاس فػي األرض يرمػكف بأبصػارىـ نحػك اإلسػبلـ بعضػيا ينظػر إليػو باعتبػار أنػو  -ّ
بقيػػة مػػف عمػػر الػػدنيا كالػػبعض اآلخػػر يػػراه العقيػػدة المؤىمػػة لتسػػكد العػػالـ أجمػػع فػػي المرحمػػة المت

المنافس األقكل لدينػو كمبادئػو فتحممػو عقيدتػو كمصػالحو الخاصػة عمػى الػدس كالتشػكيو كالطعػف 
فػػي اإلسػػبلـ كأىمػػو كافتعػػاؿ المعػػارؾ كتػػأجيج رحػػى الحػػرب عمػػى كافػػة المسػػتكيات كمػػا ىػػي عػػادة 

 المسيئة لو كلئلسبلـ كالمسمميف. بأفبلميـ أئمة الكفر، كآخرىا تشكيو صكرة نبي األمة محمد 

تبقػػى شػػرائح كبيػػرة مػػف النػػاس فػػي العػػالـ تائيػػة ضػػالة ال إلػػى ىػػؤالء كال إلػػى ىػػؤالء... أفيتركػػكف   -ْ
كػػؤلن مباحػػان لػػدعاة التقريػػب بػػيف األديػػاف  إٌف الكاجػػب فػػي مثػػؿ ىػػذه األزمػػاف عمػػى مػػف أعطػػاه هللا 

نعمتو إلى مف بو إليػو حاجػة مػف البشػر  ىدل كتكفيقان كعممان كبصيرة أف يكصؿ ما خكلو هللا مف
ػػؽه عمػػى عممػػاء أمػػة اإلسػػبلـ كدعاتيػػا كمثقفييػػا المخمصػػيف أف يتييػػأكا لقيػػادة العػػالـ كػػؿه كمػػا  كحى
 يسػػػتطيع، فالمسػػػممكف فػػػي مشػػػارؽ األرض كمغاربيػػػا قمػػػكبيـ كاحػػػدة مكاليػػػة   كلرسػػػكلو كلعبػػػاده

ؤمنيف كقمكبيـ الصادقة كأدعيتيـ الصػالحة المؤمنيف معادية ألعداء هللا كرسكلو كأعداء عباده الم
 ىي العسكر الذم ال يغمب الجند الذم ال يخذؿ فإنيـ ىـ الطائفة المنصكرة إلى يـك القيامة.

 المطمب الرابع
 االبتالء سنن هللا في األرض

ال يخفى عمى أحدو أف الحياة الدنيا مميئة بالمصائب كالببلء، كأف كؿ مؤمف كمؤمنة عرضة  
يا: فمرة ييبتمى بنفسو، كمرة يبتمى بمالو، كمرة يبتمى بحبيبو، كىكذا تيقمَّب عميو األقدار مف لكثير من

                                                 
 .ِْٕ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي، ( ُ)
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ذا لـ يحمؿ المؤمف النظرة الصحيحة لمببلء فسكؼ يككف زُللي أكبر مف صكابو،  لدف حكيـ عميـ، كا 
 كال سيما أف بعض المصائب تطيش منيا العقكؿ لضخامتيا كفيجاءتيا.

 تالء:أواًل: تعريف االب
ىك مصدر بمكل، الباء كالبلـ كالياء، أصبلف: أحدىما إخبلؽ الشيء،  االبتالء في المغة: -ُ

      كالثاني نكع مف االختبار، كيحمؿ عميو اإلخبار أيضان، كبىًميى الثكب ًبمىى كبىبلىءنػ، أم: 
        تبرتو خمؽ، كمنو قيؿ لمف سافر: بمك سفر كبمي سفر، أم: أببله السفر، كبىمىٍكتيوي: اخ

    كأني أخمقتو مف كثرة اختبارم لو، كقيؿ: بمكت فبلنان: إذا اختبرتو، كسمًٌي الغـ ببلءن مف 
، كيككف الببلء في الخير كالشر، كهللا تعالى يبمي العبد ببلءن حسنان (1)حيث إنو يبمي الجسـ

 . (2)كببلء سيئان 

تعددة منيا االختبار، كاالمتحاف، أف االبتبلء في المغة كرد بمعاني م وترى الباحثة: 
 كاإلخبار.

 تذكر الباحثة عدة تعاريؼ منيا: االبتالء اصطالحًا: -ِ

* االبتبلء ىك االختبار، أم معرفة حاؿ المختبر بتكميفو بأمكر يشؽ عميو فعميا أك تركيا، ليجازيو 
 .(3)عمييا 

ف رسبنا فيو في ك شر، فاالبتبلء ليس شران، كلكنو * االبتبلء ىك امتحاف إف نجحنا فيو فيك خير، كا 
 .(4)مقياس الختبار الخير كالشر 

* ابتبلء العباد، ليس ليعمـ أحكاليـ باالبتبلء ألنو عالـ بيـ، كبما يممككف منيـ، كلكف ليعمـ العباد 
 .(5)أحكاليـ، حتى يعرؼ بعضيـ بعضان 

في الخير أك الشر، ففي لعباده، قد يككف  االبتبلء ىك االختبار مف هللا  وترى الباحثة: 
 الخير يككف منحة فيتطمب الشكر   تعالى، كفي الشر يككف محنة فيتطمب الصبر.

                                                 
ىػ(، َِٓالمفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني )ت: ( ُ)

 ىػ.ُُِْ، دمشؽ، بيركت، ُ، دار القمـ، الدار الشامية، طُْٓ/ُالمحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، 
 .ِّٗ/ُ( معجـ مقاييس المغة، ابف فارس، ِ)
 .َِّ/ُ، الزحيمي، التفسير المنير( ّ)
 .ٗٔٓ/ُ( تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ْ)
 .ُّْ/ُ( تفسير القرآف، السمعاني، ٓ)
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 سورة األنعام:سياق  ثانيًا: صور االبتالء في 
 االبتالء يكون بالبأساء والضراء: -1

ُظونَ َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَو إَِػ ُأَمٍم ِمْن َؿْبؾَِك َؾَلَخْذَكوُهْم بِوفبَ ]قاؿ تعالى:   ُفْم َيتَََّضَّ اِء فََعؾَّ َّ  [ْلَشوِء َوافَّضَّ

، إف مف سنة هللا التشديد عمى عباده، ليرجعكا عف غييـ، كيعكدكا إلى رشدىـ فاختبرىـ  {81}األىعام:
بالبأساء كالضراء، أم بالفقر كضيؽ العيش كالمرض كالسقـ كاأللـ، لعميـ يدعكف هللا كيتضرعكف 

 . (1)صقؿ النفكس، كتنبت الرجاؿ كتيذب األخبلؽ إليو كيخشعكف إذ الشدائد ت

 االبتالء بالتفاوت بين الناس: -2

ْم ِِم ]قاؿ تعالى:   ـُ َوُهَو افَِّذي َجَعَؾُؽْم َخََلئَِف اَلَْرِض َوَرَؾَ  َبْعَضُؽْم َؾْوَق َبْعٍض َدَرَجوٍت فَِقْبُؾَو

ُه فَ  يُ  افِعَؼوِب َوإِكَّ ِ ََ َك  ْم إِنَّ َربَّ ـُ ، أم ليعاممكـ معاممة مف يختبركـ  {233}األىعام:[ َغُػوٌر َرِحقمٌ َمو َآَتو
فيما آتاكـ مف ماؿ، أك رفعة معنكية دينية حيث يزدرم الكافركف األغنياء المؤمنيف الفقراء، 

فكف كفران إلى كفرىـ، كيضيؼ أىؿ اإليماف إيمانان إلى إيمانيـ بصبرىـ عمى األذل، كليختبر يفيض
ر أـ يكفر، كيختبر الفقير في فقره فيرضى كيصبر فيؤجر، أـ يجزع كيكفر الغني في غناه فيشك

ما غفراف  فيعاقب، فالغنى نعمة يختبر صاحبيا، كالفقر بأس يختبر صاحبو، كالعاقبة إما عقاب، كا 
ُه َفَغُػوٌر َرِحقمٌ ]كرحمة، كلذا قاؿ تعالى:  يُ  افِعَؼوِب َوإِكَّ ِ ََ َك   . (2) {233}األىعام:[ إِنَّ َربَّ

 بالفرقة واالختالف والتنازع:األمة اإلسالمية   ابتالء -3

ًِ َأْرُجؾُِؽْم َأْو ]قاؿ تعالى:   ُؽْم َأْو ِمْن ََتْ
ٌَ َظَؾْقُؽْم َظَذاًبو ِمْن َؾْوؿِ ُؿْل ُهَو افَؼوِدُر َظَذ َأْن َيبَْع

هللا ىك القادر عمى إنزاؿ العذاب عميكـ  ، إف {33}األىعام:[ َيْؾبَِسُؽْم ِصقًَعو َوُيِذيَق َبْعَضُؽْم َبْلَس َبْعضٍ 
بألكاف مختمفة، تارة مف فكقكـ كالرجـ كالحجارة، كما حدث لقـك لكط كأصحاب الفيؿ، كالصيحة كىي 
الصكت الشديد الميمؾ، كما حدث لثمكد كىـ أصحاب الحجر ، كالطكفاف كما حدث لقكـ نكح، 

فيما سبؽ كما حدث لقاركف، كتارة أف يخمط كتارة مف تحتكـ كالزلزاؿ كالبركاف كالخسؼ المعيكد 
عميكـ أمركـ كيجعمكـ فرقان مختمفيف عمى أىكاء شتى، كؿ فرقة منكـ مشايعة إلماـ، كأف ينشب 

، كأف الذم يحدث فقط ىك أف يذيؽ هللا الناس (3)القتاؿ بينيـ، فيختمطكا كيشتبككا في مبلحـ القتاؿ 
لمبعض اآلخر، كعندما نرل الناس تشكك،  بعضيـ بأس بعض، كيصير بعض مف الناس ظالمان 

                                                 
 .ََِ-ُٗٗ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ُ)
 .ِٕٗٔ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ِ)
 . َِْ-ِّٗ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي، ( ّ)
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نعمـ أف الناس كميا مذنبة، كما داـ الكؿ قد أذنب، كخرج عف منيج هللا، فبل بد أف يسمط الحؽ 
بعضنا عمى بعض، حتى يعرؼ الجميع أنيـ قد انفمتكا عف منيج هللا، لذلؾ يمقكف المتاعب، كلف 

منيج هللا يمنع أف يتكبر إنساف مؤمف عمى أخيو  يرتاحكا إال إذا عادكا إلى أحضاف منيج هللا، ألف
المؤمف، كالكؿ يسجد إللو كاحد، كليذا كضع الحؽ لنا العبادات الجماعية حتى يرل الضعيؼ في 

 .(1)سمطاف الدنيا القكم في السمطاف، كىك يشترؾ معو في السجكد لئللو الكاحد 
رل المنسكبيف إلى اإلسبلـ يذبح أنو ييرل أف الحؽ يمبس الناس شيعان، كيي  وترى الباحثة: 

ذا كاف ىؤالء كأكلئؾ طائفتيف مؤمنتيف تتقاتبلف فأيف الطائفة الثالثة  بعضيـ بعضان لسنكات طكيمة، كا 
َوإِْن َضوئَِػَتوِن ِمَن اُدْمِمـَِغ اْؿَتتَُؾوا َؾلَْصؾُِحوا َبْقـَُفاَم َؾنِْن ]التي تفصؿ بيف الطائفتيف مصداقان لقكلو الحؽ: 

و َظَذ اَلُْخَرى َؾَؼوتُِؾوا افَّتِي َتبِْغي َحتَّى َتِػيَء إَِػ َأْمِر اهللِ َؾنِْن َؾوَءْت َؾلَْصؾُِحوا َبقْ َبغَ  ـَُفاَم بِوفَعْدِل ًْ إِْحَداُُهَ

، ىا ىك ذا الدـ المنسكب عمى اإلسبلـ يسيؿ كيزداد  {9}احلجرات:[ َوَأْؿِسُطوا إِنَّ اهللَ َُيِىُّ اُدْؼِسطِغَ 
الضحايا، كمف العجيب أف اآلخريف يقفكف مكقؼ المتفرج، أك يمدكف كؿ طائفة بأدكات الدمار،  عدد

 كذلؾ يدؿ عمى أف المسألة طامة كعامة.

كىناؾ قاعدة تقكؿ: أنو ال يكجد صراع بيف حقيف ألنو ال يكجد في األمر الكاحد إال حؽ  
طؿ زىكؽ كزائؿ، كلكف الصراع إنما يطكؿ كاحد، كال يطكؿ أبدان الصراع بيف الحؽ كالباطؿ، ألف البا

 بيف باطميف؛ ألف أحدىما ليس أكلى مف اآلخر بأف ينصره هللا.

 اإلصالح والتغيير في سنة االبتالء: ياتثالثًا: منيج
كالرزؽ، كالقكة كالضعؼ، كالبسطة كالفضؿ، كالعمـ مف الناس في الدنيا درجات في الخمؽ "  -ُ

أجؿ االبتبلء، أم االختبار، فيظير مف الناس ما يككف غايتو الثكاب كالعقاب، كيختبر المكسر 
 .(2) " بالغنى كيطمب منو الشكر، كيختبر المعمر بالفقر كيطمب منو الصبر

عيا إف كانت صالحة لمعبلج، كقد إف اآلالـ عبلج النفكس المغركرة بزخارؼ الدنيا، كمتا -ِ
ف هللا تعالى عالج األمـ باآلالـ عساىـ يخضعكف، كيبتعد  يستعصي الداء كيصعب العبلج، كا 

 الغركر عف نفكسيـ.

ال ينس المصمح أف يبحث في الببلء عف األجر، كال سبيؿ إليو إال بالصبر، كال سبيؿ إلى  -ّ
رادة قكية.  الصبر إال بعزيمة إيمانية كا 

                                                 
 .ّٗٗٔ/ٔتفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم، ( ُ)
 .ُِّ/ٖالتفسير المنير، الزحيمي، ( ِ)
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مى المصمح ذكر هللا تعالى شكران عمى العطاء، كصبران عمى الببلء الذم يتعرض لو مف الذم ع -ْ
 يريد إصبلحيـ، كليكف ذلؾ إخبلصان كخفية بينو كبيف ربو.

ف يإذا أيص -ٓ ب المسمـ بأمر عارض، عميو أف يحمد هللا أنو لـ يصب بعرضو أشدَّ منو، كأنو كا 
ف أخذ منو فقد   أعطاه.ابتبله فقد عافاه، كا 

نا إليو راجعكف، الميـ أجٍرني في  -ٔ كال ينس المسمـ أنو إذا أصابتو أم مصيبة أف يقكؿ: إنا   كا 
 . (1)مصيبتي، كاخمؼ لي خيران منيا 

إف الببلء يذكر المسمـ بساعةو آتيةو ال مفر منيا، كأجؿو قريبو ال ريب فيو، كأف الحياة الدنيا  -ٕ
 ليست دار مقر.

 المطمب الخامس
 لتحذير من الشيطانا

إف القرآف الكريـ قد أطنب في التحذير مف العدك المدكد مف الشيطاف فما مف صفحة فيو إال  
كفييا آية تكشؼ لنا كيده، كقد ال يمتفت المبتدم كالعامي إلى مغزل ىذا االىتماـ في القرآف بيذا 

في التجارب الحاضرة الراصد الخطر إال الناظر في السيرة المطيرة المحمؿ لتاريخ األمة المتأمؿ 
 ألسباب الضعؼ كالخبلؼ: يدرؾ بكضكح أنو كراء كؿ فتنة كشر، كسبب كؿ تخذيؿ كتعكيؽ.

 أواًل: تعريف الشيطان:
 ترجع في اشتقاقيا إلى جذريف: الشيطان لغة: -ُ

: الجذر األول: ط ن  اف، الشطف الحبؿ الطكيؿ الشديد الفتؿ يستقي بو كتشد بو الخيؿ، كالجمع أشط ش 
، ك)الشيطاف( معركؼ كىك كؿ عات متمرد مف اإلنس كالجف (2)كالشاطف: البعيد عف الحؽ 

َقوضِغِ ]كالدكاب شيطاف، كالعرب تسمي الحية شيطانان، كقكلو تعالى:  ُه ُرُءوُس افشَّ َلكَّ ـَ [ َضْؾُعَفو 

 .(3) {33فات:ا}الصَّ 

يٍ الجذر الثاني:  ٍيطان كًشياطة كشى يىطى: شاطى الشيءي شى اطىًت شى يَّطىو، كشى اطىو كشى طكطةه: احتىرىؽى: كأىشى
ٍيطان تىرقىٍت، كقي قى ػػالًقٍدر شى ٍطتيا إشاطة، كمنو قكلييـ: ػػػاطىا ىػػيء، كأىشى ػػػا الشػػػؽ بيػػػٍت كلىصً ػػػؿ: احتىرى  ك كأىشى

                                                 
 .ُّٓ/ُانظر: أيسر التفاسير، الجزائرم، ( ُ)
 .ِّٕ/ُّانظر: لساف لعرب، ابف منظكر، ( ِ)
ىػ(، ٔٔٔمختار الصحاح، زيف الديف أبك عبدهللا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )ت:  (ّ)

-ىػَُِْ، بيركت، صيدا، ٓ، المكتبة المصرية، الدار النمكذجية، طُٓٔالمحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، ص 
 ـ.ُٗٗٗ
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ٍطتي ًبدىًمو  ، أم ذىب، كىاىشى شاطى دـي فبلفو
(1). 

ظة سكاء أكانت مف )شطف(، بمعنى صد عف ميما يكف مرجع ىذه المف وترى الباحثة: 
الحؽ كالخير، أك مف )شيط( بمعنى احترؽ كبطؿ، فإف كبل المعنييف لصيؽ بمفيكـ ىذه المفظة في 

 المغة كالشرع، فيك بعيدان دائمان كأبدان عف الحؽ كالخير، كىك اليالؾ الباطؿ.

    ؿ لئلنس، كما داـ في ػػػبف، كالجف جنس مقاػػػي الجػػػكد بو عاصػػػمقص الشيطان شرعًا: -ِ
اإلنس طائعكف كعاصكف، فكذلؾ في الجف طائعكف كعاصكف، كالعاصي مف الجف ييسمى 

 .(2)شيطانان 

 ثانيًا: لفظة الشيطان في السياق القرآني:
لقد كردت لفظة الشيطاف كتصريفاتيا المختمفة )شيطانان، شياطيف، شياطينيـ( ثماف كثمانيف  

مرة بػػ )اؿ( أك بالكصؼ، أك مرة كاحدة بمفظة )شيطانان( نكرة، كثمانية عشرة  مرة، منيا تسع كستكف
 مرة بمفظة )شياطيف( معرفة بػ )اؿ( كباإلضافة.

أما عمى الصعيد المكي كالمدني مف السكر، فمقد كردت لفظة الشيطاف كاشتقاقيا ثبلثان  
 كر المدنية.كخمسيف مرة في ثنايا السكر المكية، كخمسان كثبلثيف مرة في الس

ككردت ىذه المفظة كتصريفاتيا ست كثبلثيف سكرة مف سكر القرآف الكريـ، كاحتمت السكر  
الكاقعة في أكؿ المصحؼ العثماني القدر األكبر منيا فأخذت البقرة، كالنساء، كاألعراؼ ثمانية 

ـ بخمس لفظات لفظات لكؿ سكرة، ثـ تمتيا في الترتيب سكرة األنعاـ سبت لفظات، ثـ اإلسراء، كمري
لكؿ سكرة، ثـ الحج كالمجادلة بأربع لفظات بكؿ سكرة، ثـ آؿ عمراف، كيكسؼ ثبلث لفظات لكؿ 

 .(3)سكرة، كباقي السكر بمفظتيف، أك لفظة كاحدة 

ضبلؿ، كجب الحذر  وترى الباحثة  مف ىذه اإلحصائيات أف الشيطاف عنصر ضبلؿ كا 
 منو.
 

                                                 
 .ِّٖ-ِّٕ/ُّانظر: لساف العرب، ابف منظكر، ( ُ)
 .َِّٕ-ُّٕٗ/ٔاكم، محمد متكلي الشعراكم، انظر: تفسير الشعر ( ِ)
، الشيطاف كخطكاتو، إعداد ْٖٓانظر: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، محمد فؤاد عبد الباقي، ص ( ّ)

، الجامعة اإلسبلمية، غزة ٖالطالب: كائؿ عمر عمي بشير، إشراؼ الدكتكر عبد السبلـ حمداف المكح، ص 
 ـ.ََِٓ-ىػُِْٔ
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 ألنعام:سورة ا سياق ثالثًا: خطوات الشيطان في
كالخطكات جمع بالضـ، كىي المسافة التي بيف القدميف، كمف بالغ في اتباع ماش يتبع  

، كطرؽ الشيطاف، أم ال تسمككا الطريؽ (1)خطكاتو كمما انتقؿ تأثره فكضع خطكة مكاف خطكة، 
 ، كمف خطكات الشيطاف في سكرة األنعاـ كاآلتي:(2)الذم يسكلو لكـ الشيطاف 

ْقَطوُن َمو ]ى: قاؿ تعال التزين: -ُ ُم افشَّ َن ََلُ ْم َوَزيَّ ًْ ُؿُؾوَُّبُ ُظوا َوفَؽِْن َؿَس َؾَؾْوَل إِْذ َجوَءُهْم َبلُْشـَو َتََّضَّ

وُكوا َيْعَؿُؾونَ  إيجاد الشيء حسنان مزينان في نفس  أحدىا، كالتزييف لو معاف،  {85}األىعام:[ ـَ
ْكَقو]األمر كقكلو تعالى:  اَمَء افدُّ ـَّو افسَّ جعمو مزينان مف غير إيجاد  والثاني،  {3فات:ا}الصَّ [ َزيَّ

ف لـ يكف في نفسو  والثالثكتزييف الماشطة العركس،  جعمو محبكبان لمنفس مشتى لمطبع كا 
ما بمعنى تزكيقو كتركيجو بالقكؿ، كما  كذلؾ، كىذا إما بمعنى خمؽ الميؿ في النفس كالطبع، كا 

مر إسناده فإنو جاء في النظـ الكريـ تارة مسندان يشبو كالكسكسة كاإلغكاء، كعمى ىذا يبنى أ
ٍي ]إلى الشيطاف كما في ىذه اآلية، كتارة إليو سبحانو كما في قكلو سبحانو:  ـَّو فُِؽلِّ ُأمَّ َذفَِك َزيَّ ـَ

، فإف كاف بالمعنى األكؿ فإسناده إلى هللا تعالى حقيقة، ككذا إذا كاف  {208}األىعام: [َظَؿَؾُفمْ 
ف كاف بالمعنى الثاني أك الثالث بناء عمى المراد بالمعنى الثا لث بناء عمى المراد منو أك ال، كا 

منو ثانيان فإسناده إلى الشيطاف أك البشر حقيقة، كال يمكف إسناد ما يككف باإلغكاء كالكسكسة 
 . (ّ)إليو سبحانو كذلؾ 

قَْطوُن َؾََل َتؼْ ]قاؿ تعالى:  النسيان: -ِ و ُيـِْسَقـََّك افشَّ َرى َمَ  افَؼْوِم افظَّودِِغَ َوإِمَّ ـْ [ ُعْد َبْعَد افذِّ

تدؿ اآليات أنو يجكز كقكع النسياف عمى النبي بغير كسكسة الشيطاف لقكلو تعالى:  {38}األىعام:
[ ًَ ْر َربََّك إَِذا َكِسق ـُ  [َؾـَِِسَ َوََلْ َكِجْد َفُه َظْزًمو]: ، كقد كقع النسياف مف آدـ  {18}الكهف:[ َواْذ

ًُ ]قاؿ:  ، كمف مكسى  {223}طه: ، أما في تبميغ الكحي  {75}الكهف: [َل ُتَماِخْذِِّن باَِم َكِسق
كالديف المنزؿ مف  هللا، فإف األنبياء معصكمكف عف نسياف شيء مما أمرىـ هللا بتبميغو مف 

ْك بِِه فَِسوَكَك فِتَْعَجَل بِهِ ]حبلؿ أك حراـ، لقكلو تعالى:  رِّ َعُه َوُؿْرَآَكهُ إِنَّ َظؾَ *  َل َُتَ َؾنَِذا َؿَرْأَكوُه *  ْقـَو ََجْ

بِْ  ُؿْرَآَكهُ  نساء الشيطاف لئلنساف بعض الشيء ليس  {29-23 }القوامة:[ ُثمَّ إِنَّ َظَؾْقـَو َبَقوَكهُ *  َؾوتَّ ، كا 
ُه َفقَْس َفُه ُشْؾَطوٌن َظَذ افَّ ]مف قبيػػؿ التصرؼ فيػػػو، كالسمطاف عميو لقكلو تعالى:   ِذيَن َآَمـُوا َوَظَذ إِكَّ

                                                 
 .ُِّ/ٖلمنار، محمد رشيد رضا، تفسير ا( ُ)
 .ُٔٔ/ُّمفاتيح الغيب، الرازم، ( ِ)
 .ُّْ/ْركح المعاني، األلكسي، ( ّ)
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ُؾونَ  َـّ ِْم َيَتَو ونَ *  َرَّبِّ ـُ اَم ُشْؾَطوُكُه َظَذ افَِّذيَن َيَتَوفَّْوَكُه َوافَِّذيَن ُهْم بِِه ُمْؼِ  .(ُ) {200-99 }النحل: [إِكَّ

، لطالما أكقعت عباد هللا في شرؾ البعد عنو، كنسياف وترى الباحثة في ىذه الخطوة
ر ىذه الخطكات في عصرنا ىذا شياطيف اإلنس بما ليـ مف دكٌم، عجيب فرائضو، كقد تكلى عب

عمى أصدقائيـ كىـ يتسممكف إلى ذلؾ المأرب مف باب الرفقة كالصحبة، ككـ مف صديؽ أليى 
صديقو عف ذكر هللا، كأغفمو عف حدكده، فأنشأت ألجؿ ذلؾ المؤسسات كالجمعيات كدكر الشباب، 

 .ب عف ذكر هللا كتضييعيا في ما يغضب هللا ممف يعمدكف إلى شغؿ أكقات الشبا

اَن فَُه َأْصَحوٌب َيْدُظوَكُه إَِػ اَُلَدى ]قاؿ تعالى:  االستيواء: -ّ َقوضُِغ ِِم اَلَْرِض َحْرَ وفَِّذي اْشَتْفَوْتُه افشَّ ـَ

الشياطيف  ، أم أضمتو {72}األىعام:[ اْئتِـَو ُؿْل إِنَّ ُهَدى اهللِ ُهَو اَُلَدى َوُأِمْرَكو فِـُْسؾَِم فَِربِّ افَعوَدِغَ 
، كاستيكتو الشياطيف، أم طمب ىكاه، (ِ)كغمبتو حتى ىكل كىكل إلى الشيء، أسرع إليو 

، كاالستيبلء عمى الحس،  كاستكلى عميو بكجيو كيؼ شاء، كالذيف يصنعكف ذلؾ بالنـك
راء قفراء يتممس كالشياطيف ىـ الذيف يضمكف، كمف ذلؾ األكىاـ التي تعترم مف يسير في صح

المرشد في ميامو األرض، فيسمعو الكىـ نداء يسير بو في طريؽ الضبلؿ، كسماىـ هللا تعالى 
 .(ّ)شياطيف تستيكم األنفس، فيسيركف كراء ىذه األكىاـ كالضبلؿ كما قاؿ المفسركف 

 أنو ضركرة رفض منيج أىؿ الضبلؿ، كمسمؾ أىؿ الشرؾ كاألىكاء.وترى الباحثة  

َقوضَِغ ]قاؿ تعالى:  ء بالمجادلة:اإليحا -ْ ُه َفِػْسٌق َوإِنَّ افشَّ ِر اْشُم اهللِ َظَؾقِْه َوإِكَّ ـَ ْ ُيْذ َّو ََل ُؾوا ِِم ـُ َوَل َتْل

ونَ  ـُ ُؽْم دَُْؼِ ْم َوإِْن َأَضْعُتُؿوُهْم إِكَّ ـُ ، كالظاىر أف  {212}األىعام:[ َفُقوُحوَن إَِػ َأْوفَِقوئِِفْم فُِقَجودِفُو
يف ىنا ىـ شياطيف اإلنس يكسكسكف إلى أصدقائيـ ليجادلكا المؤمنيف في أمر ما أبيح الشياط

مف األطعمة، كما لـ يبح، فقد ركم أف بعض المشركيف كما ركينا مف قبؿ كاف يقكؿ 
نيـ يفعمكف ذلؾ ليثيركا جدالن بيف  لممؤمنيف: ما ذبحو هللا ال تأكمكنو، كما ذبحتمكه تأكمكنو، كا 

ثارة المؤمنيف، ليشك ككىـ في أمر دينيـ، كالجدؿ في غير مكضع الجدؿ إثارة لمريب كالشككؾ كا 
ذا فتحت األبكاب لمباطؿ في القمكب  الريب تضعؼ اإليماف بالحؽ، كتفتح األبكاب لمباطؿ، كا 

 .(ْ)ضمت األفياـ، كارتابت العقكؿ كالنفكس 

                                                 
 .ِْٖ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي، ( ُ)
 .ُٖ/ٕجامع األحكاـ، القرطبي، ( ِ)
 .ِْٓٓ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ّ)
 .ِِٓٔ/ٓنفس المرجع السابؽ، ( ْ)
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نساف إلى الكفر إف أف ىذا مف أخطر أنكاع خطكات الشيطاف حيث يكصؿ اإل وترى الباحثة 
ونَ ]تغمب عميو الشيطاف بدليؿ قكلو تعالى:  ـُ ُؽْم دَُْؼِ  . {212}األىعام:[ َوإِْن َأَضْعتُُؿوُهْم إِكَّ

َّو َرَزَؿُؽُم اهللُ َوَل َتتَّبُِعوا ُخُطَواِت ]قاؿ تعالى:  تحريم ما أحل هللا: -ٓ ُؾوا ِِم ـُ َوِمَن اَلَْكَعوِم َْحُوَفًي َوَؾْرًصو 

ُه فَُؽْم َظُدوٌّ ُمبِغٌ افشَّ  ، كاتباع خطكات الشيطاف ىك ما كاف عميو الجاىميكف  {281}األىعام:[ ْقَطوِن إِكَّ
، (ُ)فيما رزقيـ هللا تعالى فحرمكا بعضو، بغير ما حـر هللا، حرمكا "السائبة كالكصيمة كالحاـ" 

باع إغكاء الشيطاف؛ ألنو ، كتحريـ ما أحؿ هللا مف أقبح المبالغة في ات(ِ)بغير ما أنزؿ هللا 
 .(ّ)ضبلؿ في حرماف مف الطيبات ال في تمتع بالشيكات كما ىك أكثر إغكائو 

 اإلصالح والتغيير في التحذير من الشيطان: ياترابعًا: منيج
يجب عمى كؿ إنساف أف يحذر مف خطكات الشيطاف أشد الحذر، كال ينزلؽ في متاىاتيا،  -ُ

 .(ْ)لبعد عف كؿ ما مف شأنو أف يميي عف ذكر هللا كرائده في ذلؾ الرفقة الطيبة، كا

يكصي الشباب بأف يصمحكا مف أنفسيـ، كينشغمكا بذكر هللا، كبالرفقة الصالحة؛ لكي ال يككف  -ِ
 لشيطاف عمييـ سبيؿ، كال يككنكا عرضة لبلنجراؼ في تيارات شياطيف اإلنس.

دما ال يخشى في هللا لكمة عندما يمتـز المصمح بالحؽ، كيعتز بو ليصدع في كجو الباطؿ عن -ّ
الئـ، كحينئذ يخاؼ أصحاب الباطؿ مف أف يفضحيـ، لذلؾ يجتمعكف عميو لكي ال تذىب 
عركشيـ، كىذا مما يدعكىـ ألف يعرضكا عميو مفاتف الدنيا مف "ماؿ كنساء كمنصب" ىدفيـ 
أف يصرفكه عف الحؽ الذم استمسؾ بو، أك يقرىـ عمى باطميـ فيصبح ىؤالء المصمحيف 

رضة لشياطيف اإلنس كالجف، فعمى المصمحيف أف يثبتكا عمى الحؽ لكي يحدثكا التغيير في ع
 أقكاميـ نتيجة صمكدىـ.

ؿ خطكة مف خطكات الشيطاف ال بد عمى المصمحيف أف ينتبيكا إليو، كىذا أسمكب دإف الج -ْ
 يستخدمو عصاة األمة أماـ المصمحيف ليشكككىـ في دعكتيـ.

                                                 
ي كانت تسبب بنذرىا آلليتيـ األصناـ، فتعطى لمسدنة، كترعى حيث شاءػ ، كال يحمؿ عمييا السائبة: الناقة الت( ُ)

شيء، كال يجز صكفيا كال يحمب لبنيا إال لضيؼ، كالكصيمة الشاة أك الناقة التي تصؿ أخاىا، فإذا بكرت في 
ف كلدت ذكران كأنث ذا كلدت ذكران كانت آلليتيـ، كا  ى قالكا: كصمت أخاىا، فمـ أكؿ النتاج بأنثى كانت ليـ، كا 

يذبحكا الذكر آلليتيـ، ذؿ كالحامي: الفحؿ الذم يضرب في ماؿ صاحبو فيكلد مف ظيره عشرة أبطف، 
 .ٖٓ/ٕفيقكلكف: حمي ظيره، فبل يحمؿ عميو، كال يمنع مف ماء كال مرعى. انظر: التفسير المنير، الزحيمي، 

 .َِْٕ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة، ( ِ)
 .ُِّ/ٖالمنار، محمد رشيد رضا،  تفسير( ّ)
 .ِِْانظر: الشيطاف كخطكاتو، الطالب كائؿ بشير، ص ( ْ)
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ذر مجاىدة النفس، فيذا ليس مف الشريعة السمحة بشيء، كىك أقرب إف تحريـ ما أحؿ هللا بع -ٓ
إلى الرىبانية، كال رىبانية في اإلسبلـ، كىك مدخؿ مف مداخؿ الشيطاف، فميحذره جميكر الدعاة 

 .(ُ)كالمصمحيف مف أف يقعكا فيو 

                                                 
، ٔانظر: البياف في مداخؿ الشيطاف، عبد الحميد جاسـ الببللي، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط( ُ)

 ـ.ُٖٔٗ-ىػَُْٔبيركت، لبناف، 
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 المطمب األول
 الييودو مين األشياء المحرمة عمى المسم

بالغ عمى اإلنساف في سمككو كحياة قمبو كاستنارة بصيرتو كقبكؿ  ـ الطيب لو أثرطعالم
أثر سيئ عمى اإلنساف في سمككو كحياتو، كعدـ قبكؿ لو لمطعـ الخبيث فاى العكس دعائو، كعم

 دعائو، كقد تكصمو إلى العقكبة في الدنيا كاآلخرة.

كتفيد اآليات في سكرة األنعاـ أف طريؽ التحريـ كالتحميؿ إنما ىك الكحي كليس مجرد اليكل 
 .(ُ)بالتحريـ  إال أف يرد نصاإلباحة كالتشيي، كأف األصؿ في األشياء 

 أواًل: األشياء المحرمة عمى المسممين:
ًمو َظَذ َضوِظٍم َيطَْعُؿُه إِلَّ َأْن َيُؽوَن َمْقَتًي َأْو َدًمو َمْسُػوًح ]قاؿ تعالى:   و ُؿْل َل َأِجُد ِِم َمو ُأوِحَي إَِِلَّ َُمَرَّ

ُه ِرْجٌس َأْو ؾِْسًؼو ُأِهلَّ فِغَ  َم ِخـِْزيٍر َؾنِكَّ  َؾنِنَّ َربََّك َؽُػوٌر َرِحقمٌ َأْو حَلْ
[ ْرِ اهللِ بِِه َؾَؿِن اْضُطرَّ َؽْرَ َبوٍغ َوَل َظودٍ

 . {283}األىعام:

الميتة الحيكاف الذم يمكت، كينحبس دمو فيو، كيدخؿ في معناه المنخنقة، كالمكقكذة  الميتة: -ُ
كالنطيحة التي نطحت التي كقذت بالحجارة حتى ماتت، كالمتردية التي تردت في حفرة أك بئر، 

، كتحريميا لمضرتيا، كانحباس الدـ فييا، مما يؤدم إلى تسمميا، (ِ)مف أخرل حتى ماتت 
يذاء مف تناكؿ شيئان منيا  ، فإف ذكيت ذىب الدـ الضار منيا، عمى أف (ّ)كتفٌسخ لحميا، كا 

ذا حرميا هللا الطباع السميمة تعافيا كتنفر منيا، كتألؼ مف أكميا، فيي ضارة لمديف كلمبدف، ل
  بف عمرا. عف عبد هللا (ْ)فيحـر أكميا اتفاقان، كيستثنى مف الميتة نكعاف: السمؾ كالجراد 

 .(ٓ)( أحمت لنا ميتتان الحوت والجرادقاؿ: ) أف رسكؿ هللا 

أم: دمان مصحكبان سائبلن كالدـ الذم يخرج مف المذبكح عند ذبحو، ال الدـ  الدم المسفوح: -ِ
، كال الٌدـ المختمط بالمحـ في المذبح، كال ما يبقى في العركؽ مف (ٔ)الطحاؿ الجامد كالكبد ك 

                                                 
 .ََِ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم، ( ُ)
 .َُِٕ/ٓزىرة التفاسير، ابف زىرة،  (ِ)
 .َٓ/ٖالتفسير المنير، الزحيمي،  (ّ)
 .ٕٔ/ٔانظر: المرجع السابؽ،  (ْ)
(، دار الفكر، بيركت، قاؿ ُِّٖ، ح )َُّٕ/ِسنف ابف ماجة، كتاب الصيد، باب صيد الحيتاف كالجراد،  (ٓ)

 الشيخ األلباني: صحيح.
 .َُِ/ٓالتفسير الكسيط، الطنطاكم،  (ٔ)
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، كقد تبيف أنو سريع الفساد، كتسارع الميكركبات (ُ)أجزاء الٌدـ، فإف ذلؾ كمو ليس بسائؿ 
، كأنو مكاف لمجراثيـ كالسمكـ، كأنو مستقذر طبعان، كيعسر ىضمو، كمف فضبلت الجسـ (ِ)إليو

كأف فصائؿ الدـ مختمفة، كال تناسب فصيمة غيرىا، فيك قذر يضر األجساـ،  الضارة كالبراز،
كال عبرة بما كاف العرب في الجاىمية يفعمكنو مف أكؿ الدـ المختمط بالشعر كحشك األمعاء 

 .(ّ)بالدـ، ثـ شٌيو كأكمو 

لنجاسة كمعناه أنو تعالى إنما حـر لحـ الخنزير لككنو نجسان، فيذا يقتضي أف ا لحم الخنزير: -ّ
، كلما فيو مف الضرر كالقذر لمبلزمتو (ْ)عمة لتحريـ األكؿ، فكجب أف يككف كؿ نجس يحـر 

القاذكرات، كاحتكائو غالبان عمى الديداف كالدكدة الكحيدة كالشعرة الحمزكنية، كلعسر ىضمو لكثرة 
ى أنثاه، شحـ أليافو العضمية كمكاده الدىنية، كما أف لو طباعان سيئة مثؿ فقداف الغيرة عم

ذا كانت الحظائر الحديثة ترعى صحيان تربية الخنازير،  كالطباع تنتقؿ مف المحـ كاألكؿ، كا 
كيشرؼ األطباء عمى فحص المحـ، فإف ىذا ال يتيسر لكؿ الناس، كما أف األضرار المعنكية 

 .(ٓ)ال يمكف تجنبيا 

سـ هللا عميو، كىك ما يتقرب بو الفسؽ ىك المذبكح لغير هللا، كلـ يذكر ا فسقًا أىل لغير هللا بو: -ْ
ف ترؾ (ٔ)إلى األصناـ كاألكثاف  ، إف لـ يذكر اسـ هللا تعالى نسيانان فإنو يؤكؿ المذبكح، كا 

 .(ٕ)عمدان، ففيو نظر، ما داـ لـ يذكر غير هللا تعالى 

لتكغمو في باب الفسؽ، كما يقاؿ: فبلف كـر كجكد إذا  –فسقان  –فسمي ما أىؿ لغير هللا بو 
ُه َفِػْسٌق ]كبلمان فييما، كمنو قكلو تعالى:  كاف ِر اْشُم اهللِ َظَؾقِْه َوإِكَّ ـَ ْ ُيْذ َّو ََل ُؾوا ِِم ـُ [ ...َوَل َتْل

 {212}األىعام:
؛ ألنو خركج عف طاعة هللا تعالى، كا عبلء السـ غير اسمو، في مكضع يجب (ٖ)

ب، كيذكركف اسـ آليتيـ، ذكر اسمو تعالى فيو، كقد كانكا في الجاىمية يذبحكف عمى النص

                                                 
 .َٖ/ٖالتفسير المنير، الزحيمي،  (ُ)
 .َُِٕ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ِ)
 .ٕٕ/ٔانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ّ)
 .ُٖٔ/ُّمفاتيح الغيب، الرازم،  (ْ)
 .ٖٕ-ٕٕ/ٔانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ٓ)
 .َُِ/ُنفس المرجع السابؽ،  (ٔ)
 .ُِِٕ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ٕ)
 .ُُٕ/ُّمفاتيح الغيب، الرازم،  (ٖ)
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و ما يفعمو اآلف جيمة العكاـ مف تسمية األكلياء عند الذبح؛ خاصة في المكالد التي ػػػكيقاس عمي
 .(ُ)يقيمكنيا 

[ َؾَؿِن اْضطُرَّ َؽْرَ َبوٍغ َوَل َظوٍد َؾنِنَّ َربََّك َؽُػوٌر َرِحقمٌ  ...]قاؿ تعالى:  رخصة الالىية:ال -ٓ

أنو لما بيف في ىذه األربعة أنيا محرمة، بيف أف عند االضطرار يزكؿ  ، فالمعنى {283}األىعام:
، فمف اضطر إلى أكؿ شيء مف ىذه المحرمات؛ كأف أكشؾ عمى اليبلؾ (ِ)ذلؾ التحريـ 

     جكعان، كلـ يجد ما يتبمغ بو سكل ميتة، أك لحـ خنزير، أك دمان، أك ذبيحة أيىؿ لغير هللا 
در الذم يسد رمقو فحسب، كال يزيد فيبمغ بما يأكؿ حد الشبع، بيا؛ فمو أف يتناكؿ منيا الق

       كبشرط أف يككف غير باغو عمى أحد مف جماعة المسمميف، كأف يككف قاطعان لمطريؽ، 
     أك مبتغيان إلثـ، كأكشؾ مف جكعو عمى التمؼ؛ فإنو ليس لو أف يتمتع برخصة هللا تعالى؛ 

و أف يأخذ برخصة اإلفطار في رمضاف، كقصر الصبلة؛ إال أف يتكب كينيب، كما أنو ليس ل
في حالة السفر، كال عادو معتدو عمى آخر؛ بأف يختطؼ قكتو مف ىذا المأككؿ الحراـ المحمؿ، 
أك ىك غير باغو متمذذ بما يأكؿ؛ بغير ضركرة ممحة كال عادو متجاكز حاجتو التي تدفع عنو 

 .(ّ)المكت 

عف كؿ ذم نابو مف  بف عباس، قاؿ: نيى رسكؿ هللا عف ا المحرمات من السنة النبوية: -ٔ
كس تمؾ ؤ ، كسمي مخمبان؛ ألنو يخمب الطير بر (ْ)السباع، كعف كؿ ذم مخمب مف الطير 

نيى عف أكؿ لحـك  . كتحريـ الحمر األىمية، عف ابف عمر أف رسكؿ هللا (ٓ)اإلبر منيا 
ميًر األىمية  الحي
(ٔ). 

السماحة كالحفاظ ال يختمؼ عف منيجو في ذا المجاؿ أف منيج اإلسبلـ في ىكبذلؾ يتضح 
عمى سبلمة األركاح كاألبداف كالعقكؿ، فيبيح الطيبات مف األطعمة النافعة لؤلبداف كالعقكؿ، كيحـر 

 .لياالخبائث الضارة 
                                                 

، ٔىػ(، المطبعة المصرية كمكتبتيا، طَُِْأكضح التفاسير، محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )ت:  (ُ)
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّّٖ

 .ُُٕ/ُّمفاتيح الغيب، الرازم،  (ِ)
 .ُْٕأكضح التفاسير، محمد بف الخطيب، ص  (ّ)
،    َٔ/ٔي عف أكؿ ذب ناب مف السباع ككؿ ذم مخمب مف الطير، صحيح مسمـ، كتاب الصيد، باب الني (ْ)

 (.َّْٓح )
 .ُِٓ/ٕالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  (ٓ)
 (.َْٖٓ، ح )ّٔ/ٔصحيح مسمـ، كتاب الذبائح، باب النيي عف لحـك الحمر اإلنسية،  (ٔ)
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 ثانيًا: األشياء المحرمة عمى الييود:
لَّ ذِي طُ ]قاؿ تعالى:   ـُ ْمـَو  ْمـَو َظَؾْقِفْم ُصُحوَمُفاَم إِلَّ َوَظَذ افَِّذيَن َهوُدوا َحرَّ ُػٍر َوِمَن افَبَؼِر َوافَغـَِم َحرَّ

و فََصوِدُؿونَ  و َأِو احَلَواَيو َأْو َمو اْخَتَؾَط بَِعْظٍم َذفَِك َجَزْيـَوُهْم بَِبْغقِِفْم َوإِكَّ ًْ ُطُفوُرُُهَ َؾ  . {283}األىعام:[ َمو َْحَ

 المحرمات عمى الييود: -أ
لَّ ِذي طُ  -ُ الظفر ىك العظـ الذم تحت الجمد في منتيى أصابع اإلنساف كالحيكاف كالمخالب،  :ُػرٍ ـُ

كىك يقابؿ الحافر كالظمؼ، كيككف لئلبؿ كالسبع كالكمب كالير كاألرنب، كالكبر كنحكىا فيذه 
، كما ليس بمنفرج األصابع مف البيائـ (ُ) محرمة عمى الييكد بنص شريعة مكسى 

النعاـ كاإلكز كالبط ... كسمي ظفران؛ ألنو يأخذ األشياء بظفره، أم يظفر كالطير، مثؿ اإلبؿ ك 
، كيبلحظ أف ىذه المحرمات تمتاز بكثرة الشحـ، فاإلبؿ ليا سناـ كمو (ِ)بو اآلدمي كالطير 

شحـ، كاإلكز كالبط ىي شحكـ قميؿ لحميا، كذك الظفر كما ترل قد فسرت بو، ككؿ حيكاف لـ 
اف التحريـ ليذا المعنى الذم ذيكر، كفطمان لنفكسيـ، كفطـ النفكس تنفرج أطراؼ أرجميا، كك

 .(ّ)يعطييا قكة إرادة، كيجعؿ لمعقؿ سيطرة عمى أفعاليـ 

ْمـَو َظَؾقِْفْم ُصُحوَمُفاَم  ...]قاؿ تعالى:  شحم البقر والغنم: -ِ  {283}األىعام:[ ...َوِمَن افَبَؼِر َوافَغـَِم َحرَّ

الشحكـ لما تؤدم إليو  ، فقد حـر (ٓ)، كشحـ الكميتيف (ْ)ثركب يعني شحكـ الجكؼ، كىي ال
 .(ٔ)مف ترىؿ، كضخامة، مع ضعؼ قكتو كعزيمتو، كمع قسكة النفس، كضعؼ اإلحساس 

 باستثناء عدة أمكر كىي: 

و]* قاؿ تعالى:  ًْ ُطُفوُرُُهَ َؾ ، أم إال ما عمؽ بالظير كالجنب مف داخؿ  {283}األىعام:[ إِلَّ َمو َْحَ
، أك ما حممت ظيكر البقر كالغنـ لطيب طعاميا؛ كألنيا ليست شحكمان كثيرة، كال (ٕ)بطكنيما 

 .(ٖ)تؤدم إلى الترىؿ الكثير 

                                                 
 .ُِْ/ٖانظر: التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف محمد بف عاشكر،  (ُ)
 .ُِٓ/ٕالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  (ِ)
 .ُِٕٓ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ّ)
 .ّٕٓ/ُ"شحـ قد غشي الكرش كاألمعاء رقيؽ". انظر: معجـ مقاييس المغة، ابف فارس،  (ْ)
 ، إحياء التراث العربي، بيركت.ُٖٔ/ِمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغكم،  (ٓ)
 .ُِٕٔ/ٓزىرة، زىرة التفاسير، أبي  (ٔ)
 .ُٖٔ/ِمعالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغكم،  (ٕ)
 .ُِٕٔ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ٖ)
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، الحكايا: ما تحكم كاجتمع في البطف، كتشمؿ المعدة  {283}األىعام:[ َأِو احَلَواَيو]* قاؿ تعاؿ: 
 .(ُ)بيحت ىي كاألمعاء، كمكاضع المبف كأبيح ما حممت مف شحـ، كما أ

، أم: ما اختمط مف العظـ، أم ما لصؽ بالعظاـ  {283}األىعام:[ َأْو َمو اْختََؾَط بَِعْظمٍ ]* قاؿ تعالى: 
مف الشحـك في جميع مكاضع الحيكاف مف الجنب كالراس كالعيف، كمنو اإللية فإنيا الصقة 

قد اختمط ذلؾ بعظـ فيك  بعجب الذنب، ككؿ شحـ القكائـ كالجنب كالرأس كالعيف كاألذف، يقكلكف
خراجو، ككاف ذلؾ تيسيران كتخفيفان في مكضع التحريـ، (ِ)حبلؿ ليـ ، كذلؾ لصعكبة فصمو كا 

 . (ّ)كتسييبلن لبلستجابة إف كانكا طائعيف 
  السبب الحقيقي لمتحريم: -ب

و َفَصوِدُؿونَ ]قاؿ تعالى:  ، أم سبب التحريـ عمييـ  {283}األىعام:[ َذفَِك َجَزْيـَوُهْم بَِبْغقِِفْم َوإِكَّ
ىك عقكبة ليـ لقتميـ األنبياء، كصدىـ عف سبيؿ هللا، كأخذىـ الربا كاستحبلليـ أمكاؿ الناس 
بالباطؿ، كفي ىذا دليؿ عمى أف التحريـ إنما يككف بذنب ألنو ضيؽ فبل يعدؿ عف السعة إليو غبل 

، ، كقيؿ: إف ممكؾ بني إسرائيؿ كانكا يمنعكف فق(ْ)عند المؤاخذة  راءىـ مف أكؿ لحـك الطير كالشحـك
 .(ٓ)فحـر هللا تعالى عمييـ ذلؾ بسبب ىذا المنع 

 كما حصؿ لمييكد. ،قد ييٍحـر العبد بالذنكب مف كثير مف الطيباتك  

 اإلصالح والتغيير في األشياء المحرمة عمى المسممين والييود: ياتثالثًا: منيج
خبلؿ ذكر المحرمات التي عمى المسمـ و عمى سبلمة اإلنساف مف رصسماحة اإلسبلـ كح -ُ

 االبتعاد عنيا.

المؤمف قد أغناه هللا بحبللو عف حرامو، كبفضمو عف مف سكاه، فما حـر عميو شيئان مف الخبائث  -ِ
 إال كقد أباح لو مف الطيبات أضعاؼ أضعافو.

كقت ، سكاء تكافرت عمة المنع في الفي جميع أحكالو عمى المسمـ أف يمتـز بالتحريـ مطمقان  -ّ
 .(ٔ)الحاضر أك ال ؛ ألف المعٌكؿ عميو شرعان رعاية مصالح الناس قاطبة ال أفراد معينيف

                                                 

 .ُِٕٔ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة ،  (ُ)
 .ِٕٔ/ْانظر: فتح البياف، محمد صديؽ خاف بف حسف البخارم،  (ِ)
 .ُِٕٔ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ّ)
 .ُِٕ/ٕاـ القرآف، القرطبي، انظر: الجامع ألحك (ْ)
 .ُِٗ/ْركح المعاني، األلكسي،  (ٓ)
 .ٖٕ/ٔانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ٔ)
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 تحريـ الميتة كما في حكميا )المنخنقة، كالمكقكذة، كالمتردية(. -ْ

 حرمة الٌدـ كلحـ الخنزير. -ٓ

 الضرورة مقي دة بقيدين:ة عند االضطرار إلييا لدفع الضرر، ألف إباحة المحرمات المذككر  -6

 أف يقصد بالتناكؿ دفع الضرر فقط. ول:األ 

أال يتجاكز ما يسٌد الٌرمؽ ألف الضركرة تقدر بقدرىا، فإف قصد التَّمذذ، أك تجاكز مقدار  الثاني:
 .(ُ)الضركرة كقع في الحراـ 

ف دـ الحيكاف السميـ قد ينقؿ إلى اإلنساف محفكظان مصكنان ، الدم من الجراثيم ةال يمكن تنقي -ٕ كا 
عرض لميكاء، فيزيده قكة أك يعرضو عما فقده، كلكنو ال يمكف أف يككف غذاء مف غير أف يت

يتناكؿ بالفـ، كيمر عمى الجياز اليضمي، إذ إنو ال يككف قاببلن لمتمثيؿ في الجسـ فكؽ ما 
 .(ِ)يسرم إليو مف جراثيـ تفسده، كأف النفس الفطرية تعافو 

 بلؿه ليـ.حكمية، كما عداىما ذك الظفر كشحـ الجكؼ، كشحـ ال المحرم عمى الييود: -ٖ

مف خبلؿ دراسة المحرمات عمى الييكد تبيف أف هللا عالج أجساميـ مع مبلحظة الرحمة  -ٗ
الشحكـ لما تؤدم إليو مف ترىؿ، كضخامة، مع ضعؼ قكتو     بنفكسيـ، فقد حـر 

كعزيمتو، كمع قسكة النفس، كضعؼ اإلحساس، كلكنو استثنى ما ال يستطيعكف عميو صبران؛ 
استثنى ما حممت ظيكر البقر كالغنـ لطيب طعاميا، كألنيا ليست شحكمان كثيرة، كال تؤدم إلى 

، كذلؾ  {283}األىعام:[ َأِو احَلَواَيو َأْو َمو اْخَتَؾَط بَِعْظمٍ ]الترىؿ الكثير، كاستثنى أيضان سبحانو: 
خراجو، ككاف ذلؾ تيسيران كتخفيفان في مكضع التحريـ، كتس ييبلن لبلستجابة إف لصعكبة فصمو كا 

 .(ّ)كانكا طائعيف 

عمى المصمحيف أف يستغمكا ىذه األحكاـ الشرعية في نشر دعكتيـ اإلصبلحية بأف يكضحكا  -َُ
 مدل سماحة اإلسبلـ كيسره، كمدل حرصو عمى سبلمة اإلنساف كصحتو.

 شمكلية اإلسبلـ في جميع جكانب الحياة لئلنساف حتى في األطعمة. -ُُ

 .ألحكامو، فالحاكمية   طاعة هللا كاالنقياد  -ُِ

 

                                                 
 .ٖٕ/ٔالتفسير المنير، الزحيمي،  (ُ)
 .َِِٖ/ْزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ِ)
 .ُِٕٔ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ّ)
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 نيالمطمب الثا
 الصالة عمود الدين

يا بالذكر مف  إف هللا تعالى قد عظَّـ أمر الصبلة في القرآف، كشرَّفيا كشرَّؼ أىميا، كخصَّ
بيف الطاعات كميا في مكاضع مف القرآف كثيرة، كأكصى بيا خاصة، كىي آخر ما أكصى بو   

 ا، كىي آخر ما يذىب مف اإلسبلـ.أمتو عند خركجو مف الدني النبي 
 أواًل: تعريف الصالة:

مٍَّيتي  الصالة لغة: -1 قاؿ كثير مف أىؿ المغة أف الصبلة: ىي الدعاء، كالتبريؾ كالتمجيد، يقاؿ: صى
مْ ]عميو، أم: دعكت لو كزٌكيت، قاؿ تعالى:  ,  {205}التوبة:[ َوَصلِّ َظَؾْقِفْم إِنَّ َصََلَتَك َشَؽٌن ََلُ

مىى، كمعنى صمى الرجؿ، أم: أنو ذاد كأزاؿ عف نفسو بيذه  كقيؿ: أصؿي  الصبلة مف الصَّ
العبادة الصمى الذم ىك نار هللا المكقدة، كبناء صمى كبناء مىرَّضى إلزالة المرض، كيسمى 

، كقكلو:  ًْ َصَواِمُ  َوبِقٌَ  َوَصَؾَواٌت ]مكضع العبادة الصبلة، كلذلؾ سميت الكنائس صمكاته َم دِّ ََلُ

 {80}احلج:[ َسوِجُد َومَ 
" كىما عرقاف في الكركيف مفترقاف (ُ) ٍيفى مىكى ، كقيؿ الصبلة مشتقة مف "الصَّ

مف "الصبل"، كىك عػػرؽ مستبطف في الظيػػػر منو يتفرؽ الصمكاف عند عجب الذنب، كذلؾ أف 
ٍيًو  مىكى  .(ّ)، إذا ركع المصمى كانحنى إلى الصبلة (ِ)المصمي يحرؾ صى

إِنَّ اهللَ َوَمََلئَِؽتَُه ُيَصؾُّوَن ]سف الثناء، كمف المبلئكة الدعاء، قاؿ هللا تعالى: كالصبلة مف هللا ح

ُؿوا َتْسؾِقاًم  َو افَِّذيَن َآَمـُوا َصؾُّوا َظَؾْقِه َوَشؾِّ  {33}األحزاب:[ َظَذ افـَّبِيِّ َيو َأُّيُّ
، فالصبلة ىي الدعاء (ْ)

 كالبركة.
 ا:ليا عدة تعريفات مني الصالة شرعًا:

 .(ٓ)فيي العبادة المخصكصة المشتممة عمى قياـ كقراءة كرككع كسجكد كتسميـ  .أ 

                                                 
 ، بتصرؼ يسير.ُْٗ/ُاني، المفردات في غريب القرآف، راغب األصفي (ُ)
المباب في عمـك الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني         (ِ)

، دار الكتب ِٖٗ/ُىػ( المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، ٕٕٓ)ت: 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗلبناف،  –، بيركت ُالعممية، ط

 .ٓٔ/ُر: البحر المحيط في التفسير، ابف حياف األندلسي، انظ (ّ)
، كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ ٓ/ُمنزلة الصبلة في اإلسبلـ، د. سعيد بف عمي بف كىؼ القحطاني،  (ْ)

 ىػ.ُِّْكالدعكة كاإلرشاد، المممكة العربية السعكدية، 
 .ِِّ/ُالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر،  (ٓ)
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 .(ُ)عبارة عف أركاف مخصكصة، كأذكار معمكمة، بشرائط محصكرة في أكقات مقدرة  .ب 
عبارة عف أفعاؿ مخصكصة يتمك بعضيا بعضان مفتتحة بالتحريـ، مختتمة بالتحميؿ، كىذا االسـ  .ج 

 .(ِ)يقع عمى الفرض كالنفؿ 
اسـ ألفعاؿ مخصكصة مف قياـ كرككع كسجكد كقعكد كتسميـ  :المعنى الشامل لمصالة ىيو 

 . بالتحريـ مختكمة بالتسميـ، في أكقات مقدرةمفتتحة  كدعاء كثناء،
  سورة األنعام: سياق ثانيًا: الصالة في

 .{92} األىعام: [ وُهْم َظَذ َصََلِِتِْم َُيَوؾُِظوَن ]  ى:قاؿ تعال      
خص المحافظة عمى الصبلة مف بيف سائر الكاجبات لككنيا عمادىا  ة عمود الدين:الصال -ُ

كبمنزلة الرأس ليا، كككنيا أشرؼ العبادات بعد اإليماف با  تعالى، فإذا كاف العبد محافظان 
، كأنو لـ يقع اسـ اإليماف عمى شيء مف (ّ)عمييا حافظ عمى جميع العبادات كالطاعات 

وَن اهللُ فِقُِضقَ  إِياَمَكُؽمْ ]ال عمى الصبلة كما قاؿ تعالى: العبادات الظاىرة إ ـَ ،  {285}البقرة:[ َوَمو 
 .(ْ) أم صبلتكـ، كلـ يقع اسـ الكفر عمى شيء مف المعاصي إال عمى ترؾ الصبلة

إف كماؿ كصؼ المؤمنيف بالقرآف أف يككنكا صالحيف غير  الصالة تكمل الدين وتصمح الفرد: -ِ
مكا إال معركفان، كال يقع منيـ منكر، كذلؾ بالصبلة التي ىي عمكد الديف مفسديف، كأال يعم

ألنيا تنيى عف الفحشاء كالمنكر، كتمؤل النفس بذكر هللا، كبذكر هللا تطمئف القمكب، 
كبالمحافظة عمى الصبلة يؤدم إلى كؿ الخير، كيتـ بيا امتبلء النفس بخشية هللا تعالى، 

 .(ٓ)يكمؿ الديف، كيتـ اإليماف  كأدائيا في أكقاتيا فإنو بيذا
، (ٔ)أم حافظكف عمى كضكئيا كمكاقيتيا كرككعيا كسجكدىا  كيفية المحافظة عمى الصالة: -ّ

، كيداكمكف عمييا، كيحفظكف (ٕ)كيؤدكنيا بطيارة في أكقاتيا المحددة ليا في جماعة المؤمنيف 
 .(ٖ)أركانيا كحدكدىا كشركطيا كآدابيا، كمكمبلتيا 

                                                 
 .ُّْ، الجرجاني، صالتعريفات (ُ)
 .ِٕٓ/ِمفاتيح الغيب، الرازم،  (ِ)
 .ُّٗ/ْفتح البياف، محمد صديؽ خاف القنكجي،  (ّ)
 .ٔٔ/ُّمفاتيح الغيب، الرازم،  (ْ)
 .َِٗٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ٓ)
المآثر لمنشر  ، دارِٔٓ/ِمكسكعة الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكر، أ.د. حكمت بف بشير بف ياسيف،  (ٔ)

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، المدينة النبكية، ُكالتكزيع كالطباعة، ط
 .ٖٗ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم،  (ٕ)
 .ِٓٔتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص (ٖ)
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بإقامة الصبلة يتجيكف بالعبادة   كحده، كيرتفعكف بيذا عف عبادة  روحية: الصالة عبادة -ْ
العباد، كعبادة األشياء، يتجيكف إلى القكة المطمقة بغير حدكد، كيحنكف جباىيـ   ال لمعبيد 
كالقمب الذم يسجد   حقان، كيتصؿ بو عمى مدار الميؿ كالنيار، يستشعر أنو مكصكؿ السبب 

كيجد لحياتو غاية أعمى مف أف تستغرؽ في األرض كحاجات األرض، كيحس بكاجب الكجكد، 
أنو أقكل مف المخاليؽ ألنو مكصكؿ بخالؽ المخاليؽ، كىذا كمو مصدر قكة لمضمير، ككما أنو 
مصدر تحرج كتقكل، كعامؿ ىاـ مف عكامؿ تربية الشخصية، كجعميا ربانية التصكر، كربانية 

 .(ُ)الشعكر، ربانية السمكؾ 

فكأف الصبلة تقكؿ لؤلركاف األخرل: أنا أجمعكـ كأضمكـ  صالة تشمل جميع أركان اإلسالم:ال -ٓ
كأشممكـ جميعان؛ فالمسمـ في أثناء الصبلة يقكؿ: أشيد أف ال إلو إال هللا كأف محمدان رسكؿ هللا، 
كالمسمـ يصكـ في أثناء الصبلة عف شيكتي البطف كالفرج بؿ كتككف الصبلة صكمان ال عف 

ؿ كالشرب، كشيكة الفرج فقط بؿ ىي إمساؾ عف كؿ حركة، كفي الصبلة زكاة؛ ألف الزكاة األك
تعني أف تخرج بعضان مف مالؾ، كالماؿ فرع العمؿ، كالعمؿ فرع الكقت، كأنت حيف تصمي إنما 
تزكي باألصؿ كىك كقت العمؿ، كأنت في الصبلة تتكجو إلى الكعبة كما يتجو الحاج 

 .(ِ)بلة كؿ أركاف اإلسبلـ مجتمعة كالمعتمر، إذف ففي الص

 :(3)الفرق بين الصالة وأركان اإلسالم  -ٔ

إف أركاف اإلسبلـ بالنسبة النشغاؿ الزمف بيا ال تأخذ الكثير مف الكقت؛ فشيادة أف ال إلو     .أ 
إال هللا محمد رسكؿ هللا ال تحتاج إال إلى أف تقاؿ مرة كاحدة، كىذا ركف لـ يستغرؽ زمنان    

نسبة ألدائو، كالزكاة ال تأخذ إال ما يعطى يكـ الحصاد، كىذا يستغرؽ كقتان قميبلن، طكيبلن بال
ذا كاف زمف الصكـ أكسع قميبلن       ككذلؾ زكاة الماؿ آخر العاـ، كالصكـ شير في السنة، كا 

إال أنو كقت ال يمر إال كؿ عاـ، كالحج مرة في العمر لمف كاف مستطيعان، لكف الصبلة تؤدل 
ـ خمس مرات، كرقعتيا بالنسبة لمزمف أكسع، كأداؤىا يحتاج إلى طيارة مف حدث   في كؿ يك 

 أك جنابة ككذلؾ طيارة المكاف.

ال يعرؼ اإلنساف إف كاف مسممان إال إذا سمع األذاف كقاـ يصمي، لذلؾ ىي الفارقة بيف المسمـ  .ب 
 كغير المسمـ؛ ألف األركاف األخرل أزمانيا محصكرة.

                                                 
 .َْ/ُانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
 .ُّٕٗ/ٔتفسير الشعراكم، الشعراكم،  (ِ)
 .َّٕٗ/ٔالسابؽ،  نفس المرجع (ّ)
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 ـ أركانان كفركعان جاءت بالكحي إال الصبلة؛ فقد جاءت بالمباشرة.إف كؿ تشريعات اإلسبل .ج 

 اإلصالح والتغيير في الصالة: ياتثالثًا: منيج
 .(ُ)الصبلة عماد الديف، كمف أقاميا أقاـ الديف كمو، كمف ىدميا ىدـ الديف كمو  -ُ

يا كسجكدىا عمى المؤمف أيضان استدامة إقامة الصبلة: كىك أداؤىا في كقتيا بقراءتيا، كرككع -ِ
 .(ِ)كقعكدىا، كتشيدىا، كجميع شركطيا 

كالصبلة عممية تطيير لصاحبيا، كتتكرر لتغسؿ أدرانو، كما قد يككف عمؽ بنفسو كركحو مف  -ّ
 .(ّ)غبار الدنيا 

إف الصمكات الخمس لما فييا مف تبلكة القرآف المشتمؿ عمى المكعظة تنيى عف الفكاحش  -ْ
كب إذا أديت بحقيا ككانت مع استحضار عظمة هللا كالمنكرات، كتكفر ما بينيا مف الذن

، كذلؾ ألف المقيـ ليا، المتمـ ألركانيا كشركطيا، يستنير قمبو، كيزداد إيمانو، كتقكل (ْ)كبأسو
 .(ٓ)رغبتو في الخير، كتقؿ أك تنعدـ رغبتو في الشر 

يمان في إصبلح أفضؿ األعماؿ البدنية ألف ليا تأثيران عظىي الصبلة فريضة كانت أك نافمة إف  -ٓ
 .(ٔ)النفس التي ىي مبدأ جميع الفحشاء كالمنكر 

في الصبلة يقظة لمضمير بدكاـ االتصاؿ با  كالخكؼ مف معصيتو، كالحياء مف مخالفتو،  -ٔ
ككيؼ ال يستحي المصمي مف فعؿ الجرائـ كالمخالفات، كىك يقؼ في كؿ يـك خمس مرات بيف 

 كابو.يدم ربو يدعكه، كيستغفره، كيطمب عفكه كث

تربي الصبلة في النفس الرغبة في التكبة كاإلقباؿ عمى الصبلح كاالستقامة بدكاـ االستغفار  -ٕ
كتكرار االستعاذة مف الذنكب، فتتسع في النفس مسافات البعد بينيا كبيف الجريمة كالمعصية، 

 كتتأكد فييا الرغبة في الصبلة كاالستقامة.

                                                 
 .ِْٗ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي،  (ُ)
 .َِٓ/َِنفس المرجع السابؽ،  (ِ)
 .ٕٖٓ/ِالتفسير الكاضح، محمد محمكد الحجازم،  (ّ)
 .َِٓ/َِالتفسير المنير، الزحيمي،  (ْ)
، ِ، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، طَُْالتفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير، ص (ٓ)

 ـ.ََِٗ-ىػَُّْالسعكدية، 
ىػ( ُُِٕركح البياف، إسماعيؿ حقي بف مصطفى االستانبكلي الحنفي الخمكتي، المكلى أبك الفداء )ت:  (ٔ)

 بيركت. -، دار الفكرْْٕ/ٔ
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يع، كتنقذه مف الحقد كاألنانية المذيف ىما تربي الصبلة في نفس المصمي حب الخير لمجم -ٖ
مصدر كؿ الشركر كالمآسي البشرية في كؿ مجاالت حياتيا، فالمصمي بدعائو يطمب الخير 
لمجميع، كيدعك ليـ بالخير كالمغفرة، فتنمك في نفسو مشاعر الحب كالخير بأكسع صيغيا 

 االجتماعية الشاممة.
كاصر األخكة كالمحبة كالكئاـ، كفي صبلة الجماعة في صبلة الجماعة: يتـ التعارؼ، كتتكطد أ -ٗ

يشعر الكؿ بالمساكاة كالتكاضع، كحذؼ الفكارؽ كالتعالي، إذ يقؼ المصمكف في مكقؼ كاحد، 
يرددكف ألفاظان كاحدة، كيؤدكف أفعاالن تعبيرية كاحدة، كيتكجيكف إلى رب كاحد؛ فيكحي إلييـ ىذا 

كالقدر المتساكم لكافة أفراد النكع البشرم أماـ خالؽ  المكقؼ كالتكجو بكحدة القيمة اإلنسانية،
 الكجكد.

مف جراء صبلة الجماعة: يتحقؽ التبلقي كالتعاكف عمى إقامة مشاريع الخير؛ كمساعدة  -َُ
نشاء مشاريع البر كاإلحساف كاإلصبلح االجتماعي الكبرل.  المحتاجيف، كتفقد المرضى، كا 

فتنمك ثقافة الجماعة الدينية، كيتيقظ إحساسيا في صبلة الجماعة تمقى الخطب كالتكجييات،  -ُُ
 االجتماعي، كيتفتح كعييا الفكرم كالسياسي، كيتضح ليا طريؽ اإلصبلح كاالستقامة.

 لثالمطمب الثا
 زكاة الزروع

مع التكحيد  –إف الزكاة ىي الركف المالي االجتماعي مف أركاف اإلسبلـ الخمسة، كبيا  
قامة الصبلة ماعة المسمميف، كيستحؽ أخكتيـ كاالنتماء إلييـ، كما قاؿ يدخؿ المرء في ج -كا 

ينِ ]تعالى:  وَة َؾنِْخَواُكُؽْم ِِم افدِّ ـَ ََلَة َوَآَتُوا افزَّ  . {22}التوبة:[ َؾنِْن َتوُبوا َوَأَؿوُموا افصَّ
ف كانت تذكر في باب العبادات باعتبارىا شقيقة لمصبلة –كىي  تعد في الحقيقة جزءان  -كا 
 سبلمي المالي كاالجتماعي، فبل عجب أف عيًنيى عمماء اإلسبلـ ببياف أحكاميا كأسرارىا.مف نظاـ اإل

 أواًل: تعريف الزكاة:
زكي: الزاء كالكاؼ كالحرؼ المعتؿ أصؿ يدؿ عمى نماء كزيادة، كيقاؿ الطيارة  الزكاة لغة: -ُ

كسميت زكاة  زكاة الماؿ كسميت بذلؾ ألنيا مما يرجى بو زكاء الماؿ، كىك زيادتو كنماؤه،
و]أيضان ألنيا طيارة، قاؿ تعالى:  قِفْم َِّبَ ِـّ ُرُهْم َوُتَز ْم َصَدَؿًي ُتَطفِّ ،  {205}التوبة:[ ُخْذ ِمْن َأْمَواَِلِ

 .(ُ)كاألصؿ في ذلؾ كمو راجع إلى ىذيف المعنييف، كىما النماء كالطيارة 
                                                 

 .ُٕ/ّمعجـ مقاييس المغة، ابف فارس،  (ُ)
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ة كاألخركٌية، يقاؿ: زكا الزرع كالٌنمٌك حاصؿ عف بركة هللا تعالى، كيعتبر ذلؾ باألمكر الدنيكيٌ 
يىٍزكيك: إذا حصؿ منو نمٌك كبركة 
(ُ). 

كزكى نفسو: مدحيا كنسبيا إلى الزكاء، كزكى الشيكد: عدليـ ككصفيـ بأنيـ أزكياء، كىك 
مصدؽ بني فبلف كمزكييـ: آخذ صدقاتيـ كزككاتيـ، كقد زكاىـ كصدقيـ، كتزكى الرجؿ: 

 .(ِ)و إذا فضؿ تصدؽ، كلفبلف عمؿ زاؾ، كقد زكا عمم

في ىذا العرض المغكم أف الزكاة في المغة مشتركة بيف الطيارة كالنماء  ويتضح لمباحثة
 كالبركة كالصبلح.

 عدة تعريفات منيا: ليا الزكاة شرعًا: -ِ

تمميؾ جزء مف الماؿ، عينو الشارع، مف مسمـ فقير، غير ىاشمي، كال مكلى لياشمي، مع قطع  -
 .(ّ)و،   تعالى المنفعة عف المممؾ مف كؿ كج

 .(ْ)قدر مف الماؿ في ماؿ مخصكص لمالؾ مخصكص  -

 .(ٓ)انفاؽ جزء معمكـ مف الماؿ إذا بمغ نصابان مع مصارؼ معينة نص عمييا الشارع  -

في كقت  ،حؽ كاجب في ماؿ مخصكص لطائفة مخصكصة": والتعريف الشامل لمزكاة
 ."عكتزكية النفس كالماؿ كالمجتم ،لتحقيؽ رضا هللا ؛مخصكص

 سورة األنعام: سياق ثالثًا: زكاة الزروع في
ؾِغَ ]قاؿ تعالى:  ُه َل َُيِىُّ ادُِْسِ ُؾوا إِكَّ ُه َيْوَم َحَصودِِه َوَل ُتِْسِ ُؾوا ِمْن َثَؿِرِه إَِذا َأْثَؿَر َوَآُتوا َحؼَّ [ ـُ

 . {282}األىعام:

ؿ قد ثبتت قبؿ اليجرة، مع كقد اختمؼ الفقياء؛ أىك كاجب فتككف زكاة الما حكم زكاة الزروع: -ُ
أف الثابت أف الزكاة فرضت بعد اليجرة في السنة الثانية، كذلؾ قاؿ بعض الفقياء، أك زعمكا 

 أف اآلية مدنية.

                                                 
 .َّٖ/ُالمفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني،  (ُ)
 .ُْٖ/ُ، الزمخشرم، أساس الببلغة (ِ)
 .ُٗٓالقامكس الفقيي لغة كاصطبلحان، الدكتكر سعدم أبك حبيب، ص (ّ)
 .ُٖٔالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد، ص (ْ)
، دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ِّّ/ُمعجـ لغة الفقياء، محمد ركاس قمعجي، حامد صادؽ قنيبي،  (ٓ)

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ِط
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كالحؽ أف ىذا الحؽ في الماؿ ثبت في مكة، كلكف لـ تشرع الزكاة التي تعد فريضة، 
الدكلة اإلسبلمية التي تجمعيا، كمصارفيا التي جمعيا كلي األمر إال في المدينة، حيث قامت 

    ، أما في مكة حيث ثبت اإلسبلـ ثبتت الصدقات حقان لمفقراء كالمساكيف كالسائؿ كالمحرـك
ْم َحقٌّ َمْعُؾومٌ ]فمقد قاؿ تعالى كىي مكية كصفان لممؤمنيف: 

وئِِل َواَدْحُرومِ *  َوافَِّذيَن ِِم َأْمَواَِلِ *  فِؾسَّ

ُؿوَن  ينِ َوافَِّذيَن ُيَصدِّ  ، كىي مكية. {13-18}ادعارج:[ بَِقْوِم افدِّ

ف كاف كلي األمر     فالصدقات كانت مفركضة في األمكاؿ، كخصكصان في الزركع كالثمار، كا 
ال يجمعيا، ألنو لـ يكف لممؤمنيف دكلة تجمعيا، إذ كانكا مستضعفيف في األرض، فمما     

ؿ التي يككف ليا نماء بالفعؿ أك القكة،    كانت السنة الثانية بعد اليجرة نظمت كعمت األمكا
ف حؽ الفقراء في الزركع كالثمار كاف معركفان قبؿ اليجرة، كنظـ الجمع، كعمـ بعدىا.  كا 

َأْن َل َيْدُخَؾـََّفو  * َؾوْكَطَؾُؼوا َوُهْم َيَتَخوَؾُتونَ ]كيتضح ذلؾ في قكلو تعالى في ابتبلء أىؿ الحديقة: 

و َفَضوفُّونَ  * َوَؽَدْوا َظَذ َحْرٍد َؿودِِرينَ  * ؽِغٌ افَقْوَم َظَؾقُْؽْم ِمْس   * َبْل َكْحُن ََمُْروُمونَ  * َؾَؾامَّ َرَأْوَهو َؿوُفوا إِكَّ

ـَّو َطودِِغَ  * َؿوَل َأْوَشُطُفْم َأََلْ َأُؿْل فَُؽْم َفْوَل ُتَسبُِّحونَ  ـُ و  ـَو إِكَّ َظَذ َبْعٍض  َؾَلْؿبََل َبْعُضُفمْ *  َؿوُفوا ُشْبَحوَن َربِّ

ـَّو َضوِؽغَ  * َيَتََلَوُمونَ  ـُ و  ، إف ىذه اآليات الكريمة تدؿ عمى أنو {52-15:}القلم[ َؿوُفوا َيو َوْيَؾـَو إِكَّ
قبؿ اليجرة كاف المؤمنكف يشعركف بأف في الزرع كالثمار حقان لمسائؿ كالمحركـ كانكا يشعركف 

ف اآلية الكريمة تد ؿ عمى ىذا كتدعك إليو، كتحث عميو، كىذا الحؽ بذلؾ مؤمنيف بيذا الحؽ، كا 
كاف المؤمنكف يقكمكف بو كيؤدكنو مف غير أف يجمعو حاكـ، كال يتكاله كلي لمصدقات؛ ألنو لـ 

ت اليجرة في السنة الثانية كجد نظاـ ػة، فمما كانػػػة في مكػػػػبلمية ىي المييمنػػػػػػػة اإلسػػػتكف الدكل
 .(ُ)تكلت الدكلة جمعيا كصرفيا جمع الزكاة، كنظاـ صرفيا، ك 

أف زكاة الزركع كاجبة كىي نكع مف أنكاع األمكاؿ  نخمص إلىمف خبلؿ استقراء آراء العمماء 
 التي يممكيا المسمـ، يجب الزكاة فييا إذا تكفرت فييا الشركط.

فييا تزكية النفس كتنميتيا كتطييرىا، كىي أيضان حؽ  الحكمة من مشروعية زكاة الزروع: -ِ
، لك (ِ)ائؿ كالمحركـ، فيي حؽ الفقير لتسد حاجتو، كحؽ الماؿ لتطيره كتنميو، كيككف طيبان الس

أف الخبلئؽ عممت بإرشاد الخالؽ كأخرجت ما في ذمتيا مف الصدقات كالزكاة؛ لما بقي عمى 
ذا  ظيرىا إنساف يشتكي الفقر كالحرماف؛ كلحؿ الكئاـ مكاف الخصاـ، كالكفاؽ مكاف الشقاؽ كا 

                                                 
 .َِِٕ-َُِٕ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ُ)
 .َِِٕ/ٓانظر: نفس المرجع السابؽ،  (ِ)
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إلى معظـ الجرائـ لكجدت أف السبب األكؿ؛ بؿ السبب األكحد فييا ىك  -بعيف التدبر –نظرت 
الماؿ كالماؿ كحد، يتمتع الغني بسائر ضركب التمتع، كيكسر قمب الفقير بما يظيره مف نفيس 
الممبس، كلذيذ المطعـ، كفاره المركب فيدفعو الفقر، كالحقد كالجكع إلى ارتكاب السرقة، 

  .(ُ)ػػػمب، كالقتػػػؿ كالنيػػب، كالس

ًرعىت إلزالة األحقاد  كالضغائف التي تككف في صدكر الفقراء كالمعكزيف، كفييا فالزكاة إذان شي
تنمية لؤلمكاؿ كتكثيران لبركتيا كأنيا تقرب العبد إلى ربو كتزيد في إيمانو، شأنيا في ذلؾ شأف 

 جميع العبادات.

: ال تجب الزكاة إال في خمسة أكسؽ فصاعدان، إف جميكر العمماء قالكا نصاب زكاة الزروع: -ّ
كالمد  ، كالصاع أربعة أمداد بمده ( ِ) كقد أجمع جميع العمماء عمى أف الكسؽ ستكف صاعان 

 (ْ)، عف جابر بف عبد هللا (ّ)بالتقريب: مؿء اليديف المتكسطتيف، ال مقبكضتيف كال مبسكطتيف 
 .(ٓ)( من التمر صدقة ليس فيما دون خمسة أوسققاؿ: ) عف رسكؿ هللا 

مقدار ما يخرج مف الزكاة: مقدار ما يخرج مف الزكاة فبل خبلؼ بيف العمماء كىك العشر فيما  -ْ
ليس في سقيو مشقة، كالذم يسقيو المطر، أك النير، أك عركقو في األرض، كأما ما يسقى 

د هللا أنو عف جابر بف عب باآللة كالذم يسقى بالنكاضح ففو نصؼ العشر، كىذا ثابت عنو 
  (8), فيما ُسقي بالسانية (7)العشور  (6)فيما سقت األنيار, والغيم يقكؿ: ) سمع رسكؿ هللا 

                                                 
 .ُّٕانظر: أكضح التفاسير، محمد عبد المطيؼ بف الخطيب، ص (ُ)
    ،  لبناف ،، دار الكتاب العربي، بيركتّ، ط ِّٓ/ ُ، ىػ(َُِْ: تسيد سابؽ ) ،( انظر: فقو السنةِ)

 ـ . ُٕٕٗ -ىػ ُّٕٗ
انظر: أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني  (ّ)

-ىػُُْٓ، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، َٖٓ-َٕٓ/ُىػ( ُّّٗالشنقيطي )ت: 
 ـ.ُٓٗٗ

 الثانية مع أبيو صبي، شيد مع النبي  جابر بف عبد هللا بف عمرك بف حراـ، يكنى أبا عبد هللا، شيد العقبة (ْ)
، كعمي في آخر عمره، كىك آخر مف مات ثماف عشرة غزكة، كشيد صفيف مع عمي بف أبي طالب 

بالمدينة ممف شيد العقبة، ككاف مف المكثريف في الحديث، الحافظيف لمسنف، كتكفي كعمره أربع كتسعيف سنة، 
 .ِْٗ/ُألثير الجزرم، انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابف ا

 (.َٖٗ، ح )ٕٓٔ/ِصحيح مسمـ، كتاب الزكاة،  (ٓ)
 الغيـ: المطر. (ٔ)
 العشكر: بضـ العيف جمع عشر. (ٕ)
 السانية: البعير الذم يستقى بو الماء مف البئر كيقاؿ لو الناضح يقاؿ منو سنا يسنك سنكان إذا استقى بو. (ٖ)
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 .(ُ)( نصف العشر

فإف سقي تارة بمطر السماء مثبلن، كتارة بالسانية فإف استكيا فثبلثة أرباع العشر، ببل خبلؼ 
ف كاف أحد األمريف أغمب، فقيؿ: يغمب األك  .(ِ)ثر كيككف األقؿ تبعان لو بيف العمماء، كا 

أكجب هللا الحؽ في الثمار كالحب يكـ الحصاد، ألف الحصاد إنما  وقت إخراج زكاة الزروع: -ٓ
نما يدخر المرء ما يريده لمقكت، فاالدخار ىك مظنة الغنى المكجبة إلعطاء  يراد لبلدخار كا 

تاف فإنما يأكؿ ثمرىا الزكاة، كالحصاد مبدأ تمؾ المظنة، الذم ليست لو إال شجرة أك شجر 
مخضكران قبؿ أف ييبس، فمذلؾ رخصت الشريعة لصاحب الثمرة أف يأكؿ مف الثمر إذا أثمر، 
كلـ تكجب عميو إعطاء حؽ الفقراء إال عند الحصاد، ثـ إف حصاد الثمار، كىك جذاذىا، ىك 

الذم في قطعيا الدخارىا، كأما حصاد الزرع فيك قطع السنبؿ مف جذكر الزرع ثـ يفرؾ الحب 
 .(ّ)السنبؿ ليدخر، فاعتبر ذلؾ الفرؾ بقية لمحصاد 

ال خبلؼ بيف العمماء في كجكب الزكاة في الحنطة، كالشعير، كالتمر،  ما تجب فيو الزكاة: -ٔ
: ال زكاة في غيرىا مف جميع ما  كالزبيب، كاختمؼ فيما سكاىا مما تنبتو األرض، فقاؿ قـك

 -كالتفاح –في شيء مف الفكاكو، كالرماف  -هللا رحمو–تنبتو األرض، كال زكاة عند مالؾ 
كالخكخ كاإلجاص، كالكمثرل، المكز، الجكز، كالجمكز، كنحك ذلؾ كما ال زكاة عنده في شيء 
مف الخضركات، ألف الخضركات كانت كثيرة بالمدينة جدان، كالفكاكو كانت كثيرة بالطائؼ، كلـ 

اة مف شيء مف ذلؾ، كال زكاة في الرماف، كال عف أحد مف أصحابو أنو أخذ الزك ينقؿ عنو 
 .(ْ)كىـ جميكر العمماء 

نٌبو القرآف إلى منيجو المعركؼ كىك الكسطية كالتكسط في  التوسط واالعتدال في االنفاق: -ٕ
ُؾوا ]األمكر كاالعتداؿ في كؿ شيء، فقاؿ تعالى:  أم كمكا مما رزقكـ هللا مف [ ...َوَل ُتِْسِ

ُبوا ]قاؿ تعالى: غير إسراؼ في األكؿ، كما  ُؾوا َواِْشَ ـُ لِّ َمْسِجٍد َو ـُ َيو َبـِي َآَدَم ُخُذوا ِزيـََتُؽْم ِظـَْد 

ؾِغَ  ُه َل َُيِىُّ اُدِْسِ ُؾوا إِكَّ ، كال تسرفكا أيضان في الصدقة، كأف اإلسراؼ في  {52}األعراف:[ َوَل ُتِْسِ
ألف عمى اإلنساف كاجب كؿ شيء خيران كاف أك غيره خطػأ، سكاء في األكؿ أك التصدؽ 

اإلنفاؽ عمى نفسو كعمى أىمو كذكيو كأكالده، حتى إنو إف لـ يكف لو أكالد، فاٌدخار شيء مف 
 ة عمى اآلخريف، كلذا ػػػى ال يصبح عالػػػي حكائج المستقبؿ، كحتػػػو فػػػدكد، إلنفاقػػػر محػػػو أمػػدخم

                                                 
 (.ُٖٗ، ح )ٕٓٔ/ِالعشر أك نصؼ العشر، صحيح مسمـ، كتاب الزكاة، باب ما فيو  (ُ)
 .َٖٓ/ُ، أضكاء البياف، الشنقيطي،   َّٓ/ ُانظر : فقو السنة ، سيد سابؽ ، (ِ)
 .ُِِ/ٖالتحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر،  (ّ)
 .ْٕٗ/ُانظر: أضكاء البياف، الشنقيطي،  (ْ)
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 .(ُ)بؿ الخير يحجر عمى السفيو المبذر شرعان، كلك كاف اإلنفاؽ في س

 اإلصالح والتغيير في زكاة الزروع: ياترابعًا: منيج
خراج المسمـ لزكاة مالو اعتراؼ منو  ،كالعباد مستخمفكف فيو ،في حقيقة األمر   ف الماؿى إ -ُ كا 

إذ جعمو في مكقؼ المعطي كلـ يجعمو في مكقؼ اآلخذ، كالفائدة التي تعكد  ،بفضؿ هللا عميو
كعمى المنفؽ قبؿ المنفؽ عميو، نمتمؾ األرض فتنبت لنا مف  عمى المعطي قبؿ العاطي،

رادتو كيأمرنا الرزاؽ الكىاب لسائر ىذه النعـ  خيراتيا، بغير حكؿ لنا كال قكة؛ بؿ بقدرتو تعالى كا 
ا كلك شاء لجعمو المالؾ ليا، كنحف الفقراء إلى قميؿ العطاء، فنأبى   ػػػو فييػػػر حقػػأف نعطي الفقي
 نبخؿ؛ فنكرد أنفسنا النيراف، كيحؿ بكادينا الخسراف.إال أف نشح ك 

ال شؾ أف النية الصادقة كالمعاممة السمحة كالبذؿ السخي كابتغاء رضكاف هللا أمكر      -ِ
ضركرية لمكصكؿ بالزكاة كالصدقات إلى مرتبتيا العالية كالثكاب العظيـ كالنعيـ المقيـ،    

آخرتو كشاء دنياه؛ كليخرج ما في عنقو مف زكاة  "فميبادر مف يتقي هللا كيخشاه، كيحذر عقاب
مالو، كصدقات أكجبيا عميو ربو؛ عف طيب خاطر كصفاء نية؛ ففي ىذا النعيـ األكبر، 

 .(ِ)كالخير األكفر" 
كلما كانت األمكاؿ محبكبة عند الناس حبان جمان كانت الزكاة كالصدقات كاإلنفاؽ في سبيؿ هللا  -ّ

 ،تمحيصان ليـ كتخميصان ليـ مف األثرة كاألنانية كالتفكير في الذاتاختباران حقيقيان لممؤمنيف ك 
حب هللا أقكل مف حبو أف ينطمؽ في ذلؾ مف  ،فاإلنساف عندما يزكي مالو بسخاء كصدؽ

لمماؿ كما ينطمؽ في ذلؾ مف تفكيره في الفقراء كالمساكيف كفي الضعفاء كاليتامى كأبناء 
يره كييتـ بالمشاركة الكجدانية بعباد هللا فخير الناس      ككؿ ذلؾ يجعمو يشعر بشعكر غ، السبيؿ

 أنفعيـ لمناس.
اإلسبلـ بتشريعو الخالد لمزكاة يسعى إليجاد مجتمع متكافؿ يعطؼ فيو الغني عمى الفقير  -ْ

كيحتـر الفقير الغني كتبنى فيو العبلقة عمى أساس المكدة الرحمة ال كجكد فيو لؤلمراض 
      الكراىية ألف كؿ كاحد فيو أدل ما يجب عميو عف طكاعية الفتاكة كالحسد كالبغض ك 

 كرضا نفس.
كجكب الزكاة في الزيتكف كالتمر كالحبكب إذا بمغت النصاب كىك خمسة أكسؽ كالكسؽ ستكف  -ٓ

 .(ّ)صاعان، كالصاع أربع حفنات 

                                                 
 .َٕ/ٖانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ُ)
 .ُّٕح التفاسير، محمد عبد المطيؼ بف الخطيب، صانظر: أكض (ِ)
 .ُُّ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم،  (ّ)
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كجكب الزكاة المفركضة في الزركع كالثمار: العشر كنصؼ العشر، يخرج العشر إذا كانت  -ٔ
 سقى بماء المطر أك النير، كنصؼ العشر إذا كانت تسقى بالضخ.ت

خراج الزكاة منو  -ٕ  .(ُ)جكاز األكؿ مف الثمر قبؿ جذاذه كا 

في الزكاة إصبلح لمنفس مف البخؿ كالشح كتغييرىا مف حب الماؿ كالذات إلى محبة هللا تعالى  -ٖ
 كطاعتو.

 

 
 

                                                 
 .ُُّ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم،  (ُ)
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 المطمب األول
 القصص

إف التربية بالقصص القرآني ىي أحد األساليب التي حمميا القرآف العظيـ ليحاج بيا الناس، 
كليقطعيـ مف الجدؿ، شأنو في ىذا شأف ما جاء مف القرآف مف أساليب االستدالؿ كالمناظرة 

 .(ُ)كالتعجيز 
 أواًل: تعريف القصة:

: تتبع األثر القصة في المغة: -ُ شيئان بعد شيء، كمنو تتبع األثر بالميؿ، كمنو: قص  القىصُّ
، كالقصة: األمر كالحديث، كقد اقتصصت الحديث: ركيتو عمى كجيو، كقد قص (ِ)الرؤيا 

مب غعميو الخبر قصصان، كاالسـ أيضان القصص بالفتح، كضع مكضع المصدر حتى صار أ 
: الذم يأتي بالقصة مف ، كاٍلقى (ّ)عميو، كالقصص، بكسر القاؼ: جمع القصة التي تكتب  اصُّ

 .(ْ)فصيا 

تتبع الكقائع باإلخبار عنيا شيئان بعد شيء عمى ترتيبيا في معنى قص  القصة في االصطالح: -ِ
 .(ٓ)األثر كىك إتباعو حتى ينتيي إلى محؿ ذم األثر 

        إخباره عف أحكاؿ األمـ الماضية، كالنبكات السابقة، كالحكادث الكاقعة،  القصص القرآنية:
األمـ، كذكر الببلد كالديار، كتتبع آثار كؿ كقد اشتمؿ القرآف عمى كثير مف كقائع الماضي، كتاريخ 

، كحكي عنيـ صكرة ناطقة لما كانكا عميو  .(ٔ)يـك
 ثانيًا: أنواع القصص في القرآن:

 :(ٕ)القصص في القرآف ثبلثة أنكاع 
ـ، كالمعجزات التي أيدىـ هللا بيا، قصص األنبياء، كقد تضمف دعكتيـ إلى قكمي النوع األول:

كمكقؼ المعانديف منيـ، كمراحؿ الدعكة كتطكرىا كعاقبة المؤمنيف كالمكذبيف، كقصص نكح، 
                                                 

-ىػُّٓٗ، بيركت، ِ، دار المعرفة، طٖالقصص القرآني في مفيكمو كمنطكقو، عبد الكريـ الخطيب، ص (ُ)
 ـ.ُٕٓٗ

 .ٖٗ/ُٖتاج العركس، مرتضى الزبيدم،  (ِ)
 .َُُٓ/ّالصحاح تاج المغة، الجكىرم،  (ّ)
 .ْٕ/ٕلساف العرب، ابف منظكر،  (ْ)
 .ِِٕالتكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف الميناكم، ص (ٓ)
 .ُّٕمباحث في عمـك القرآف، مناع القطاف، ص (ٔ)
 انظر: نفس المرجع السابؽ كنفس الصفحة. (ٕ)
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براىيـ، كمكسى، كىاركف، كعيسى، كمحمد، كغيرىـ مف األنبياء كالمرسميف، عمييـ جميعان أفضؿ  كا 
 الصبلة كالسبلـ.

ابرة، كأشخاص لـ تثبت نبكتيـ، كقصة الذيف أخرجكا قصص قرآني يتعمؽ بحكادث غ النوع الثاني:
مف ديارىـ كىـ ألكؼ حذر المكت، كطالكت كجالكت، كابني آدـ، كأىؿ الكيؼ، كذم القرنيف، 

 كقاركف، كأصحاب السبت، كمريـ، كأصحاب األخدكد، كأصحاب الفيؿ كنحكىـ.

كغزكة بدر كأحد في سكرة  قصص يتعمؽ بالحكادث التي كقعت في زمف رسكؿ هللا  النوع الثالث:
آؿ عمراف، كغزكة حنيف كتبكؾ في التكبة، كغزكة األحزاب في سكرة األحزاب، كاليجرة، كاإلسراء، 

 كنحك ذلؾ.

 ثالثًا: فوائد القصة في القرآن الكريم:
إثبات الكحي كالرسالة، فذكر الرسكؿ لقصص السابقيف كىك لـ يكف كاتبان يدؿ عمى أف القرآف  -ُ

َو افَؼَصُص احَلقُّ َوَمو ِمْن إَِفٍه ]اآليات دالة عمى ذلؾ منيا: قاؿ تعالى:  كحي، كقد جاءت إِنَّ َهَذا ََلُ

َو افَعِزيُز احَلؽِقمُ   . {31}آل عمران:[ إِلَّ اهللُ َوإِنَّ اهللَ ََلُ

بياف كحدة الديف في مصدره كجكىره، فالديف كمو مف عند هللا تعالى، كىك قائـ عمى أساس  -ِ
 .(ُ)يد التي تقتضي عبادة هللا كحده ال شريؾ لو، كنبذ عبادة ما سكاه عقيدة التكح

كقكلب األمة المحمدية عمى ديف هللا كتقكية ثقة المؤمنيف بنيصرة  تثبيت قمب رسكؿ هللا  -ّ
ُشِل َمو ُكَثبِّ ]الحؽ كجنده، كخذالف الباطؿ كأىمو، قاؿ تعالى:  َلًّ َكُؼصُّ َظَؾقَْك ِمْن َأْكَبوِء افرُّ ـُ ًُ بِِه َو

َرى فِْؾُؿْمِمـِغَ  ـْ  .{210}هود:[ ُؾَماَدَك َوَجوَءَك ِِم َهِذِه احَلقُّ َوَمْوِظَظٌي َوِذ

مقارعتو أىؿ الكتاب بالحجة فيما كتمكه مف البينات كالييدل، كتحديو ليـ بما كاف في كتبيـ  -ْ
وَن ِحَلًّ فَِبـِي]قبؿ التحريؼ كالتبديؿ، كقكلو تعالى:  ـَ ائِقُل َظَذ  ـُلُّ افطََّعوِم  َ َْ

َم إِ قَل إِلَّ َمو َحرَّ
ائِ َ َْ

إِ

ـْتُْم َصوِدؿِغَ  ـُ َل افتَّْوَراُة ُؿْل َؾْلُتوا بِوفتَّْوَراِة َؾوْتُؾوَهو إِْن   .(ِ)  {95}آل عمران:[ َكْػِسِه ِمْن َؿْبِل َأْن ُتـَزَّ

 سورة األنعام: سياق رابعًا: القصة في

ًي إِِّنِّ َأَراَك َوإِْذ َؿوَل إِْبرَ  ] :قاؿ تعالى  *َوَؿْوَمَك ِِم َضََلٍل ُمبٍِغ اِهقُم َِلَبِقِه آَزَر َأَتتَِّخُذ َأْصـَوًمو آَِلَ

اَمَواِت  َذفَِك ُكِري إِْبَراِهقَم َمَؾُؽوَت افسَّ ـَ ًبو  *َواَْلَْرِض َوفَِقُؽوَن ِمَن اْدُوؿِـِغَ  َو ـَ ْو ـَ ْقُل َرَأى  َؾَؾامَّ َجنَّ َظَؾْقِه افؾَّ

                                                 
 .ُْٔ، ُْٓالتصكير الفني في القرآف، سيد قطب، ص  (ُ)
 .ُّٖ، ُّٕانظر: مباحث في عمـك القرآف، مناع القطاف، ص  (ِ)
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ْ َُّيِْدِِّن  *َهَذا َرِّبِّ َؾَؾامَّ َأَؾَل َؿوَل َل ُأِحىُّ اآْلؾِؾَِغ َؿوَل       َؾَؾامَّ َرَأى اْفَؼَؿَر َبوِزًؽو َؿوَل َهَذا َرِّبِّ َؾَؾامَّ َأَؾَل َؿوَل َفئِْن ََل

وَكنَّ  ـُ وفِّغَ  َرِّبِّ ََلَ ْؿَس َبوِزَؽًي َؿوَل َهَذ  *ِمَن اْفَؼْوِم افضَّ ًْ َؿوَل َيو َؿْوِم َؾَؾامَّ َرَأى افشَّ َزُ َؾَؾامَّ َأَؾَؾ ـْ           ا َرِّبِّ َهَذا َأ

ونَ  ـُ َّو ُتْؼِ ـَِغ إ*إِِّنِّ َبِريٌء ِِم اَمَواِت َواَْلَْرَض َحـِقًػو َوَمو َأَكو ِمَن اْدُْؼِ ًُ َوْجِفَي فِؾَِّذي َؾَطَر افسَّ ْف  [ِّنِّ َوجَّ

 .{73 -78:  األىعام}

 ستنتج منيا:، كيمكننا أف نعمى قصة سيدنا إبراىيـ ة السابقاآليات  لقد ركزت
ذكر هللا تعالى ىنا قصة إبراىيـ مع أبيو آزر في إبطاؿ الكثنية، لبلحتجاج  مناسبة القصة: -ُ

عمى مشركي العرب، ألف جميع الطكائؼ كالممؿ تعترؼ بفضمو، فالمشرككف يقٌركف بأنيـ مف 
تو، كالييكد كالنصارل كميـ معظمكف لو، معترفكف أكالده كيعترفكف بفضمو، كيٌدعكف أنيـ مف مم

ذا كاف إبراىيـ يجادؿ قكمو كيناقشيـ في عبادة األكثاف، مرة بعد مرة، فعمى  بجبللة قدره، كا 
 .(ُ)العرب أحفاده أف يرجعكا عف غييـ، كيدرككا خطأىـ في عبادة األكثاف 

في سكرو عديدة كفي  قد كردت قصة إبراىيـ  :األسموب المستخدم في قصة إبراىيم  -ِ
سياقاتو متعددة كفي كؿ مرة ييكتشؼي عف جانبو مف جكانب ىذه القصة، بقدر ما يتكافؽ مع 

فإنيا تركز عمى دعكتو  السياؽ الذم كردت فيو، أما اآليات الكاردة ىنا في شأف إبراىيـ 
الحجة عمى  ي إقامةفكمحاكرتو لقكمو كأسمكبو البديع كمنطقو العذب كطريقتو السيمة الكاضحة 

قناعيـ، ذلؾ أف مدار السكرة الكريمة ىك إقامة الحجج عمى الكفار عمى اختبلؼ ممميـ  قكمو كا 
زالة  كنحميـ، كتفنيد ما ىـ عميو جميعان مف أباطيؿ كأكىاـ، كتفنيد شبياتيـ كافتراءاتيـ، كا 

 .(ِ)شكككيـ كمكاجية صدكدىـ كا عراضيـ 

حيث جاءت اآليات تعالج حقيقة األلكىية،  رة:قصة إبراىيم تعال  حقيقة األلوىية والفط -ّ
كحقيقة العبكدية، مف خبلؿ أسمكب القصص، حيث بينت كيؼ تجمت حقيقة األلكىية في قصة 

، كىك يتدرج مع قكمو بطريؽ النظر كاالستدالؿ العقمي لمكصكؿ إلى اإللو الحؽ، إبراىيـ 
رائع باىر ىذا الذم يتجمى  ، إنو مشيد(ّ)ككيؼ خمص معيـ إلى تصكر حؽ عف حقيقة اإللو 

إنيا قصة الفطرة مع الحؽ كالباطؿ، كقصة العقيدة كذلؾ يصدع بيا  في قمب إبراىيـ 
 المؤمف كال يخشى فييا لكمة الئـ كال يجامؿ عمى حسابيا أبان كال أسرة كال عشيرة كال قكمان.

                                                 
 .ُِٔ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ُ)
 .ََُانظر: التفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، أحمد محمد الشرقاكم، ص (ِ)
لسكرة األنعاـ، إعداد  انظر: رسالة ماجستير بعنكاف المناسبة بيف الفكاصؿ القرآنية كآياتيا دراسة تطبيقية (ّ)

 -، الجامعة اإلسبلميةّّالطالب: طارؽ أحمد محمد عقيبلف، إشراؼ الدكتكر: رياض محمكد جابر قاسـ، ص
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْغزة، 
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دراكو  إنيا الفطرة تنطؽ عمى لساف إبراىيـ  كلكف  -إلى إليو –، لـ ييتد بعد بكعيو كا 
فطرتو السميمة تنكر ابتداء أف تككف ىذه األصناـ التي يعبدىا قكمو آلية ككانكا يعبدكف 
، فاإللو الذم يعبد، كالذم يتكجو إليو العباد في  األصناـ كما كانكا يعبدكف الككاكب كالنجـك

مكف أف يككف السراء كالضراء، كالذم خمؽ الناس كاألحياء، ىذا اإللو في فطرة إبراىيـ ال ي
ذا لـ تكف ىذه األصناـ ىي التي تخمؽ كترزؽ كتسمع  صنمان مف حجر، أك كثنان مف خشب، كا 
كتستجيب، كىذا ظاىر مف حاليا لمعياف، فما ىي بالتي تستحؽ أف تعبد كما ىي بالتي تتخذ 
ذف فيك الضبلؿ البيف تحسو  آلية حتى عمى سبيؿ أف تتخذ كاسطة بيف اإللو الحؽ كالعباد! كا 

لمكىمة األكلى، كىي النمكذج الكامؿ لمفطرة التي فطر هللا الناس عمييا، ثـ  فطرة إبراىيـ 
ىي النمكذج الكامؿ لمفطرة كىي تكاجو الضبلؿ البيف، فتنكره كتستنكره، كتجير بكممة الحؽ 

بصفاء فطرتو  كتصدع، حينما يككف األمر ىك أمر العقيدة، ككذلؾ استحؽ إبراىيـ 
أف يكشؼ هللا لبصيرتو عف األسرار الكامنة في الككف، كالدالئؿ المكحية كخمكصيا لمحؽ 

اَمَواِت َواَلَْرِض َوفَِقُؽوَن ِمَن ]باليدل في الكجكد، قاؿ تعالى:  َذفَِك ُكِري إِْبَراِهقَم َمَؾُؽوَت افسَّ ـَ َو

لييا ىي صمة الحب كاآلصرة ىي  {73}األىعام:[ اُدوؿِـِغَ  آصرة القمب، ، كالصمة بيف الفطرة كا 
 .(ُ)كفطرة إبراىيـ ال تحب اآلفميف كال تتخذ منيـ إليان، إف اإللو الذم تحبو الفطرة ال يغيب 

 اإلصالح والتغيير في القصة في سورة األنعام: ياتخامسًا: منيج
ْؿَس َبوِزَؽًي َؿوَل َهَذا َرِّبِّ هَ ]كجكب البراءة مف الشرؾ كأىمو، قاؿ تعالى:  -ُ َزُ َؾَؾامَّ َؾَؾامَّ َرَأى افشَّ ـْ َذا َأ

ونَ  ـُ َّو ُتْؼِ ًْ َؿوَل َيو َؿْوِم إِِّنِّ َبِريٌء ِِم  .(ِ)  {78}األىعام:[ َأَؾَؾ

كؿ مظاىر الكثنية كأشكاليا كطقكسيا، كحصر العبادة بفاطر رفض عمى المؤمف أف ي -ِ
، الذم قاؿ في التماثؿ السماكات كاألرض كحده دكف غيره مف الكسائؿ، كما أعمف إبراىيـ 

وِهِدينَ ]قاؿ تعالى:  اَمَواِت َواَلَْرِض افَِّذي َؾَطَرُهنَّ َوَأَكو َظَذ َذفُِؽْم ِمَن افشَّ ُؽْم َربُّ افسَّ [ َؿوَل َبل َربُّ

 . {33}األىبواء:

في  ، كدعكة لمتأسي بأبي األنبياء تسمية كتسرية لمنبي  كفي سرده لقصة إبراىيـ  -ّ
و كحممو كأناتو، كدعكة لممصمحيف كالدعاة أف يقتدكا صبره كثباتو، كسعة صدره كصفاء سريرت

صبلحيـ ألقكاميـ  بنبييـ إبراىيـ   .(ّ)في دعكتيـ كا 

                                                 
 .َُُْ-ُُّٖ/ ِانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
 .ِٖ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم،  (ِ)
 .ٖٗـ، أحمد محمد الشرقاكم، صانظر: التفسير المكضكعي لسكرة األنعا (ّ)
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يتخير لناشئتو البيئة الصالحة التي تعزز فييـ التزاـ أمر هللا كتعيف  أفعمى المصمح الناجح  -ْ
لتكحيد ظاىرة كبيئة عميو، كتنفرىـ مف مخالفة أمره كال تركج لباطؿ أىؿ الزيغ، طالما أف كممة ا

ف الذيف يقيـ مع ناشئتو في مجتمع  التربية صافية نقية ال صكلة لمشيطاف فييا كال جكلة، كا 
تفشك فيو معالـ الزيغ كالضبللة كالفسؽ كالكفر ليس بذاؾ المصمح كليس بذاؾ الحريص حقان 

ه قد استفرغ الكسع عمى تقرير عقيدة التكحيد في قمكب الناشئة الميـ ما لـ يكف مغمكبان عمى أمر 
 .(ُ)في تأميف البيئة البديمة كالبيئة كانت صالحة لسيدنا إبراىيـ لدعكة قكمو لعبادة هللا 

مى المصمح أف يتسمح برصيد كاؼو مف القصص الصحيحة ذم المغزل المعيف عمى فع
فييـ تقرير مسائؿ الدعكة، السيما كأف أسمكب القصة أسمكب قريب مف الناس يشد انتباىيـ كيؤثر 

 أكثر مما تؤثر أساليب دعكية أخرل.

 المطمب الثاني
 التيديد والوعيد

إف سكرة األنعاـ مف السكر العقائدية التي تبحث في العقيدة مف جكانبيا المختمفة كالدعكة 
إلى هللا أحد ىذه الجكانب، كحينما تصطدـ ىذه الدعكة بجدار التكذيب كالجحكد، تأتي آيات التيديد 

اآلذاف، حتى ال يككف لمكذب حجة يكـ القيامة، كقد كردت في سكرة األنعاـ آيات  كالكعيد لتقرع
عديدة انصرفت إلى التيديد كالكعيد كبياف جزاء مف يكذب بآيات هللا كيبتعد عف سبيؿ الحؽ، يـك ال 

 تزر كازرة كزر أخرل، كيكـ ال ينفع ماؿ كال بنكف إال مف أتى هللا بقمب سميـ.

 سورة األنعام: سياق  والوعيد في أواًل: صور التيديد
 التيديد والوعيد بيوم القيامة: -1
َي َفقَْجَؿَعـَُّؽْم إَِػ َيْوِم افِؼقَ ]قاؿ تعالى:  .أ  ْْحَ َتَى َظَذ َكْػِسِه افرَّ ـَ اَمَواِت َواَلَْرِض ُؿْل هللِ  َْن َمو ِِم افسَّ

وَمِي ُؿْل دِ

وا َأْكُػَسُفْم ؾَ  ، أقسـ هللا تعالى كتكعد المشركيف  {21}األىعام:[ ُفْم َل ُيْمِمـُونَ َل َرْيَى ؾِقِه افَِّذيَن َخِِسُ
ليجمعنيـ في القبكر مبعكثيف إلى يكـ القيامة، فيجازييـ عمى شركيـ كىذا اليكـ ال شؾ فيو، 
فيؤالء خسركا أنفسيـ بتضييع رأس ماليـ، كىك الفطرة األصمية كالعقؿ السميـ، كؿ ىذا بسبب 

غفاليـ ا  .(ِ)لنظر في حاؿ الذيف مف قبميـ إشراكيـ كا 
                                                 

، مكقع كزارة األكقاؼ َٕانظر: أساليب التربية كالدعكة كالتكجيو في خبلؿ سكرة إبراىيـ، د. كسيـ فتح هللا، ص (ُ)
 السعكدية بدكف بيانات.

 ، بتصرؼ يسير.ُٔٓ/ِانظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم،  (ِ)
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ـَو َوَكُؽوَن ِمَن ]قاؿ تعالى:  .ب  َب بَِآَيوِت َربِّ ُػوا َظَذ افـَّوِر َؾَؼوُفوا َيو َفْقَتـَو ُكَردُّ َوَل ُكَؽذِّ
   َوفَْو َتَرى إِْذ ُوؿِ

وا فَ *  اُدْمِمـِغَ  وُكوا َُيُْػوَن ِمْن َؿْبُل َوَفْو ُردُّ ـَ ْم َمو  ُْم فََؽوِذُبونَ َبْل َبَدا ََلُ َو َُنُوا َظـُْه َوإَِنَّ
[ َعوُدوا دِ

، إف ىؤالء المشركيف لما كقفكا عمى النار كعاينكىا كعممكا أنيـ داخمكىا، تمنكا  {18-17:}األىعام
أف األمر  أنيـ يردكف إلى الدنيا فيؤمنكف با  كآياتو، كال يعكدكف إلى تكذيب رسمو، فأخبر 

طبائعيـ كال سجاياىـ اإليماف بؿ سجيتيـ الكفر كالشرؾ كالتكذيب  ليس كذلؾ، كأنيـ ليس في
كأنيـ لك ردكا لكانكا بعد الرد كما كانكا قبمو، كأخبر أنيـ كاذبكف في زعميـ، أنيـ لك ردكا آلمنكا 

 .(ُ)كصدقكا 
ِْم َؿوَل َأَفْقَس َهَذا بِوحَلقِّ َؿو]قاؿ تعالى:  .ج  ـَو َؿوَل َؾُذوُؿوا افَعَذاَب باَِم َوَفْو َتَرى إِْذ ُوؿُِػوا َظَذ َرَّبِّ ُفوا َبَذ َوَربِّ

ـُْتْم َتْؽُػُرونَ  َتـَو َظَذ مَ  * ـُ وَظُي َبْغتًَي َؿوُفوا َيو َحِْسَ ُم افسَّ ُبوا بِؾَِؼوِء اهللِ َحتَّى إَِذا َجوَءِْتُ ذَّ ـَ و َؿْد َخِِسَ افَِّذيَن 

ْضـَو ؾِقَفو َوُهْم ََيِْؿُؾوَن َأْوَزاَرُهْم ظَ  ، يكصؼ هللا  {52-50:}األىعام[ َذ ُطُفوِرِهْم َأَل َشوَء َمو َيِزُرونَ َؾرَّ
  حاؿ المشركيف لنبيو  يكـ القيامة كتكعده ليـ بقكلو: لك ترل ىؤالء المشركيف المكذبيف

َيْوَم َل ََتْؾُِك ]حيف تقفيـ المبلئكة، كتحبسيـ ليحاسبيـ ربيـ، كيحكـ فييـ بما أراد قاؿ تعالى: 

، لك رأيت ىؤالء حينئذ ليالؾ أمرىـ كاستبشعت  {29}االىفطار:[ فِـَْػٍس َصْقًئو َواَلَْمُر َيْوَمئٍِذ هللِ َكْػٌس 
منظرىـ كرأيت ما ال تؤديو عبارة كال يحيط بو كصؼ ككأف سائبلن سأؿ كقاؿ: ماذا قيؿ ليـ 

أىكاؿ اآلخرة ىك الحؽ حينئذ  فأجيب قاؿ ليـ ربيـ تبكيتان كتأنيبان، أليس ىذا الذم أنتـ فيو مف 
ال شؾ فيو  قالكا: بمى نعـ ىك الحؽ ال شؾ فيو كربنا، قاؿ ليـ ربيـ: فذكقكا ألـ العذاب المر 
الذم تجدكنو كما يجد مف يذكؽ الشيء مف قكة اإلحساس اإلدراؾ، كؿ ذلؾ بسبب ما كنتـ 

كـ بأنو حؽ قد خسر تكفركف بو كتجحدكف في الدنيا، كلف ينفعكـ اليـك إذ ظممتـ ىذا اإلقرار من
الذيف كذبكا بمقاء هللا، كما كعد هللا بو عباده الصالحيف، نعـ خسركا نعيـ اآلخرة كثكابيا كسعادة 
اإليماف كلذتو كرضكانان مف هللا أكبر مف كؿ شيء، حتى إذا جاءتيـ منيتيـ مباغتة ليـ 

زعـ أف ال حياة بعدىا كىـ كمفاجئة قالكا: يا حسرتنا عمى ما فرطنا في الحياة الدنيا التي كنا ن
يحممكف أثقاليـ كأثقاالن مع أثقاليـ، يحممكنيا عمى ظيكرىـ، كىذا ما كسبتو أيدييـ كجنتو 

، كترل الباحثة أف ىذا أخطر أنكاع التيديد (ِ)جكارحيـ، أال ساء ما يحممكف كبئس ما يصنعكف 
ف الحذر مف ىذا اليـك كالكعيد لممشركيف المكذبيف با  في سكرة األنعاـ، فعمى المسممي

صبلح النفس.  العصيب كالتجييز لو باألعماؿ الصالحة كا 

                                                 
 .ُِْ/ُابف القيـ الجكزية، انظر: تفسير القرآف الكريـ،  (ُ)
 .َّٔ-َِٔ/ُانظر: التفسير الكاضح، محمد محمكد حجازم،  (ِ)
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 التيديد والوعيد باليالك: -2
ًِ َأْرُجؾُِؽْم َأْو َيْؾبَِسُؽْم ]قاؿ تعالى:  .أ  ُؽْم َأْو ِمْن ََتْ

ٌَ َظَؾقُْؽْم َظَذاًبو ِمْن َؾْوؿِ ُؿْل ُهَو افَؼوِدُر َظَذ َأْن َيْبَع

ييدد كيممي لمقكـ الظالميف كيمد  ، إف الحؽ  {33}األىعام:[ ُؽْم َبلَْس َبْعضٍ ِصَقًعو َوُيِذيَق َبْعَض 
ليـ األمر ثـ يأخذىـ بغتة بالعذاب، كقد يأتي العذاب مف فكقيـ كما جاء لقـك أبرىة الذيف 
أرادكا ىدـ الكعبة، فسمط عمييـ طيران أبابيؿ، ترمييـ بحجارة مف سجيؿ، جعمتيـ كعصؼ 

خذىـ الحؽ بالصيحة، كىناؾ مف أىمكتيـ بريح صرصر عاتية، ككؿ ذلؾ مأككؿ، كىناؾ مف أ
عذاب جاء مف فكؽ تمؾ األقكاـ، أما قاركف فقد خسؼ هللا بو كبداره األرض، ككذلؾ قـك 
فرعكف أغرقتيـ المياه، كىذه ىي التحتية، فالعذاب قد يأتي مف فكؽ أك مف تحت األرجؿ 

حتٌية معنكية، كمثاؿ ذلؾ العذاب الذم يسمطو هللا عمى حٌسيان، كقد يأتي أيضان مف فكقٌية أك ت
الطغاة الكبار المستبديف، كقد يأتي العذاب مف الفئات الفقيرة التي تعيش أسفؿ السمـ 
االجتماعي، أما العذاب الخاص بأمة محمد كىك أف كؿ جماعة منيـ تتفرؽ كيككف لكؿ منيـ 

لتي تختفي كراء األىكاء، كبذلؾ يذيؽ هللا أمير، كتختمط األمكر بيف االختبلفات المذىبية ا
الناس بأس بعضيـ بعضان، ألف الناس ما دامت قد انفرطت عف منيج هللا نجد الحؽ يترؾ 

 .(ُ)بعضيـ لبعض كيتكلى كؿ قـك إذاقة غيرىـ العذاب 
يد كالكعيد عمى ، حيث جاء التيد {37}األىعام:[ فُِؽلِّ َكَبنٍ ُمْسَتَؼرٌّ َوَشْوَف َتْعَؾُؿونَ ]قاؿ تعالى:  .ب 

التكذيب بالقرآف أك بالعذاب، فقاؿ تعالى: لكؿ نبإو مستقر، أم لكؿ خبر يخبر بو كقت استقرار 
،  {88}ص:[ َوَفَتْعَؾُؿنَّ َكَبلَُه َبْعَد ِحغٍ ]ككقكع كحصكؿ البد منو كلك بعد حيف، كقكلو تعالى: 

يد أكيد، أتبعو بتيديد آخر، فقاؿ: ، ىذا تيديد ككع {58}الرعد:[ فُِؽلِّ َأَجٍل ـَِتوٌب ]كقكلو: 
كسكؼ تعممكف صدؽ الخبر كحقيقة الكعد كالكعيد، كعد رسكلو بالنصر عمييـ، ككعيده ليـ 
بالعذاب في الدنيا كاآلخرة، كىذا كعيد مف هللا تعالى لمكفار، ألنيـ كانكا ال يقٌركف بالبعث، 

رؾ الحربية التي استأصمت الكفر ككعيد ليـ في الدنيا، كما حدث ليـ في بدر كغيرىا مف المعا
كالشرؾ مف الحجاز، كال يفرح المسممكف بيذا الكعيد فإنيـ يستحقكف العقاب أيضان إذا تخمكا 

، كفي ىذا (ِ)عف قرآنيـ ألف التخمي عنو قريب مف التكذيب بو، فيشمميـ الكعيد كاإلنذار 
 اإلجماؿ مف التيديد ما يزلزؿ القمكب.

ِذًبو َأْو َؿوَل ُأوِحَي ]مشركيف: قاؿ تعالى: الكعيد بكرب االحتضار لم -ّ ـَ َِّن اْؾَسَى َظَذ اهللِ  َوَمْن َأْطَؾُم ِِم

ٌء َوَمْن َؿوَل َشُلْكِزُل ِمْثَل َمو َأْكَزَل اهللُ َوَفْو َتَرى إِِذ افظَّودُِوَن ِِم ؽَ  َؿَراِت ادَْوِت َواَدََلئَِؽُي إَِِلَّ َوََلْ ُيوَح إَِفْقِه ََشْ

                                                 
 .ّٖٗٔ/ٔانظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم،  (ُ)
 .ِْٓ-ِّْ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ِ)
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ـُْتْم َتُؼوُفوَن َظَذ اهللِ َؽْرَ احَلقِّ َبوِشطُ  ـُ َزْوَن َظَذاَب اَُلوِن باَِم  ـُْتْم َظْن و َأْيِدُّيِْم َأْخِرُجوا َأْكُػَسُؽُم افَقْوَم َُتْ ـُ  َو

ونَ  ، قد تكعدت اآليات بأشد ألكاف الكعيد لكؿ مفتر عمى هللا الكذب،  {95}األىعام:[ َآَيوتِِه َتْستَْؽِزُ
يكحى إليو شيء ككؿ مف زعـ انو في قدرتو أف يأتي بقرآف مثؿ ىذا القرآف، فبيف  ككؿ مدع أنو

  :أم: كلك ترل أييا  [َوَفْو َتَرى إِِذ افظَّودُِوَن ِِم َؽَؿَراِت اَدْوِت ]مصير كؿ ظالـ أثيـ، فقاؿ
ه الرسكؿ الكريـ أك أييا العاقؿ حالة أكلئؾ الظالميف كىـ في غمرات المكت، أم: في شدائد

ككرباتو كسكراتو لرأيت شيئان فظيعان ىائبلن ترتعد منو األبداف، كالمبلئكة المككمكف بقبض 
أركاحيـ باسطكا أيدييـ إلييـ باإلماتة كالعذاب قائميف ليـ عمى سبيؿ التكبيخ كالزجر: أخرجكا 

نما  بسبب إلينا أركاحكـ مف أجسادكـ، اليكـ تمقكف عذاب الذؿ كاليكاف ال بظمـ مف الرحمف، كا 
أنكـ كنتـ في دنياكـ تفتركف عمى هللا الكذب، كبسبب أنكـ كنتـ معرضيف عف آياتو، مستكبريف 

ىذا أصعب صكر التيديد كالكعيد ألنو  كيعتبر، (ُ)عنيا كال تتأممكف فييا، كال تعتبركف بيا 
 بداية أف يرل الحقيقة عمى أرض الكاقع، فمف مات فقد قامت قيامتو.

 صالح والتغيير في التيديد والوعيد في سورة األنعام:اإل ياتثانيًا: منيج
ففيو المنيج القكيـ، كالزاد العظيـ فما أحكج  يمكف استخداـ ىذا األسمكب في الدعكة إلى هللا  -ُ

أصحاب الدعكة إلى هللا كأىؿ اإلصبلح في مكاجية التكذيب مف قكميـ، كالجفكة مف عشيرتيـ، 
... ما أحكجيـ إلى ىذه الطمأنينة الكاثقة  لتعب كالؤلكاءكالغربة في أىميـ، كاألذل كالشدة كا

 .(ِ)التي يسكبيا القرآف الكريـ في القمكب! 
عمى أمة اإلسبلـ أف تحذر مف أف يطكليا الكعيد الرباني كالتيديد اإلليي بأف يمبسيـ شيعان  -ِ

ـ إلى متفرقيف، بسبب بعدىا عف منيج ربيا، فعمييـ أف يصمحكا مف أنفسيـ كيغيركا أحكالي
األحسف، لقد كقع التيديد الرباني حقيقة عمى أرض الكاقع كأكبر شاىد ما يحدث في بمد كمبناف 

ككاف الصراع الدائر ىناؾ يكاد يكضح لنا أف كؿ فرد صار طائفة  -إباف الحرب األىمية –
 .(ّ)بمفرده، ككؿ إنساف منيـ لو ىكاه، ككؿ إنساف يذيؽ غيره العذاب كيذكؽ مف غيره العذاب 

 ألخذماىـ عميو مف الكرب الشديد  عمى ذكر حاؿ الكافريف يكـ القيامة ك األنعاـركزت سكرة  -ّ
 .العبرة كالعظة

الذم يعانيو الكافر  الكافر يـك القيامة كىك محمؿ أكزاره عمى ظيره ، كىذا مف شدة الكرب يأتي -ْ
 .يـك القيامة

                                                 
 .َُّ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم،  (ُ)
 .ُُِٕ/ِطب، انظر: في ظبلؿ القرآف، سيد ق (ِ)
 .ََّٕ/ٔانظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم،  (ّ)
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 المطمب الثالث
 النظر والتفكر في أحوال األمم السابقة

القرآف الكريـ أنظار الناس إلى أحكاؿ األمـ السابقة كعكاقب األمـ البائدة، لكي لفت 
يستخمص منيا المسمـ العبر كيستجمي العظات لبناء مجتمعات مؤمنة سميمة، قكية كعادلة، كقد كرد 

ُؿْل ِشُروا ِِم ]األمر بالسير في األرض كالحث عميو في آيات مف عدة سكر، منيا قكلو تعالى: 

وَن َظوؿَِبُي اُدْجِرِمغَ اَلَ  ـَ ْقَف  ـَ ُؿْل ِشُروا ِِم اَلَْرِض َؾوْكُظُروا ]، كقكلو تعالى:  {39}النمل:[ ْرِض َؾوْكظُُروا 

ـِغَ  َثُرُهْم ُمْؼِ ـْ وَن َأ ـَ وَن َظوؿَِبُي افَِّذيَن ِمْن َؿْبُل  ـَ ْقَف  وم:[ ـَ َوَمو َأْرَشْؾـَو ِمْن ]، كأيضان قكلو تعالى:  {81}الرُّ

وَن َظوؿِبَ ؿَ  ـَ ْقَف  ـَ ُي افَِّذيَن ِمْن ْبؾَِك إِلَّ ِرَجوًل ُكوِحي إَِفْقِفْم ِمْن َأْهِل افُؼَرى َأَؾَؾْم َيِسُروا ِِم اَلَْرِض َؾَقـُْظُروا 

وَن َظوؿِبَُي افَّ ]، كقكلو تعالى:  {209}يوسف:[ َؿْبؾِِفمْ  ـَ ْقَف  ـَ ِذيَن ِمْن َؿْبؾِِفْم َأَوََلْ َيِسُروا ِِم اَلَْرِض َؾَقـُْظُروا 

ـَ  ُه  اَمَواِت َوَل ِِم اَلَْرِض إِكَّ ٍء ِِم افسَّ وَن اهللُ فُِقْعِجَزُه ِمْن ََشْ ـَ ًة َوَمو  وُكوا َأَصدَّ ِمـُْفْم ُؿوَّ ـَ [ وَن َظؾِقاًم َؿِديًراَو

 ، ككذلؾ في سكرة األنعاـ منيا:(ُ)  {88}فاطر:

ـَّوُهْم ]ؿ تعالى: قا أواًل: وجوب االتعاظ بحال األمم السابقة: ْم َأْهَؾْؽـَو ِمْن َؿْبؾِِفْم ِمْن َؿْرٍن َمؽَّ ـَ َأََلْ َيَرْوا 

ِري ِمْن ََتْ  اَمَء َظَؾقِْفْم ِمْدَراًرا َوَجَعْؾـَو اَلََْنَوَر ََتْ ْن َفُؽْم َوَأْرَشْؾـَو افسَّ تِِفْم َؾلَْهَؾْؽـَوُهْم بُِذُكوَِّبِْم ِِم اَلَْرِض َمو ََلْ ُكَؿؽِّ

، اآلية الكريمة تنبييـ إلى كجكب التبصر كالتدبر،  {3}األىعام:[ َشْلَكو ِمْن َبْعِدِهْم َؿْرًكو َآَخِرينَ َوَأكْ 
كتذكرىـ بما يستقبميـ إف استمركا عمى غييـ، كىي فكؽ ذلؾ دليؿ عمى كماؿ قدرتو في تنفيذ إنذاره، 

 بيؿ بياف العبرة:كقد ذكر هللا تعالى ألكلئؾ األقكاـ الذيف أىمكيـ هللا تعالى في س
ِِم ]فقاؿ تعالى:  بأنيـ مكنكا في األرض بما لـ يمكف لممشركيف الذيف عاصركا محمدان  -ُ

ْن فَُؽمْ  ْ ُكَؿؽِّ ، كذلؾ كناية عف سعة السمطاف، كقياـ الصنائع، ككثرة العمراف، [اَلَْرِض َمو ََل
مف ذلؾ، كأنى يككف كثبات حكميـ، كاستقرار أمرىـ، فأنتـ معشر المشركيف لـ يكف لكـ شيء 

مكانكـ بجكار مكاف فرعكف، كأنى يككف سعة عمرانكـ بجكار سبأ في مسكنيـ الذم كاف فيو 
 جنات عف يميف كشماؿ.

أف هللا جعؿ ليـ العيش رغدان، كرغد العيش كاف غيثان مف السماء فأرسؿ عمييـ السماء مدراران،  -ِ
 ينة بعد الفينة.كالعرب لـ يكف مطرىـ كثيران، بؿ كاف غيثان، يجيء الف

باألنيار تجرم مف تحتيـ، أم حكلنا أمطار السماء إلى أنيار تجرم مف تحتيـ أم تحت  -ّ
 ان كلـ يكف ذلؾ عند العرب، ػػػـ غدقػػػاء عندىػػػاف المػػػدكف، فكػػػػا يريػػػا كمػػػسمطانيـ يسيركف مجاريي

                                                 
 .ِٕٔ/ٕانظر: تفسير المنار، محمد رضا،  (ُ)
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 .(ُ)يـ بيؤالء أف أىمكيـ بسبب ذنكب فبأم شيء يفتركف كيستعمكف، فصنع 
بِغَ ]قاؿ تعالى:  ثانيًا: وَن َظوؿَِبُي اُدَؽذِّ ـَ ْقَف  ـَ  : {22}األىعام:[ ُؿْل ِشُروا ِِم اَلَْرِض ُثمَّ اْكُظُروا 

السير في األرض لمعرفة سنف هللا لـ تعرفو العرب: السير في األرض لبلستطبلع كالتدبر  - أ
ئع مسجمة في اآلثار الشاخصة، كفي كاالعتبار كلمعرفة سنف هللا مرتسمة في األحداث، كالكقا

التاريخ المركم في األحاديث المتداكلة حكؿ ىذه اآلثار في أرضيا كقكميا، كالسير عمى ىذا 
النحك، لمثؿ ىذا اليدؼ، كيمثؿ ىذا الكعي أمكر كميا كانت جديدة عمى العرب تصكر مدل 

تيـ إلى ىذا المستكل مف النقمة التي كاف المنيج اإلسبلمي الرباني ينقميـ إلييا مف جاىمي
الكعي كالفكر كالنظر كالمعرفة، لقد كانكا يسيركف في األرض، كيتنقمكف في أرجائيا لمتجارة 
كالعيش، كما يتعمؽ بالعيش مف صيد كرعي، أما أف يسيركا كفؽ منيج معرفي تربكم، فيذا 

ف سفح الجاىمية، كاف جديدان عمييـ، ككاف ىذا المنيج الجديد يأخذىـ بو كىك يأخذ بأيدييـ م
 .(ِ)في الطريؽ الصاعد، إلى القمة السامقة التي بمغكا إلييا في النياية 

السير يككف لبلعتبار: يعني أف اإلنساف قد يسير في األرض لمتجارة أك الزراعة أك ألم   - ب
عمؿ، كعميو أف يتفكر في أثناء ذلؾ كأف يتأمؿ إذف فيناؾ سير لبلعتبار كسير لممصمحة، 

عتبار يعني أف يأخذ اإلنساف العبرة مباشرة، أما السير لممصمحة فيك أف يأخذ كالسير لبل
اإلنساف العبرة ضمف المصمحة، ككاف سير قريش بقكافميا إلى الشاـ كاليمف يجعميا قادرة عمى 
أف ترل آثار المكذبيف سكاء مف أىؿ ثمكد أك قكـ عاد أك غيرىـ، ككاف عمييـ أف يأخذكا العبرة 

فالسير ىنا المقصكد بو ىك التفكر كمحاكلة االستفادة مف ، (ّ)يـ لتجارتيـ في أثناء سعي
 .تجارب اآلخريف

 اإلصالح والتغيير في النظر والتفكر في أحوال األمم السابقة في سورة األنعام: ياتثالثًا: منيج

، تمٌيز باإلعراض كالعناد، كييمؿ العقؿ كالفكريمكقؼ الكفار مف دعكات األنبياء لئلصبلح  -ُ
كيقكـ عمى الٌتيٌكـ كاالستيزاء، كىذا ليس مف سمات الٌرجاؿ العقبلء الذيف يعتمدكف عمى تقميد 
األسبلؼ بدكف ركٌية كال تفٌكر، كمف مظاىر ىذا المكقؼ: تركيـ النظر في اآليات التي يجب 

ة مف خمؽ السماكات كاألرض كما بينيما، سكاء أكانت اآلي أف يستدٌلكا بيا عمى تكحيد هللا 

                                                 
 .ِّْٗ-ِّْٖ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ُ)
 .َُْٓ/ِفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ِ)
 .ُّٗٓ/ٔانظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم،  (ّ)
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التي أٌيده هللا بيا، ليستدٌؿ بيا عمى صدقو في جميع ما  قرآنية، أـ معجزة مف معجزات النبي 
أتى بو، كانشقاؽ القمر كنحكه، أـ حجة كبرىانان مف الككف يرشد إلى ضركرة االعتراؼ كاإليماف 
 بكجكد إلو كاحد، كمف مظاىر مكقفيـ أيضان: تكذيبيـ مشركي مكة بالحؽ الثابت مف عند هللا

رساؿ محمد   .(ُ) كىك القرآف كا 
التفكر في أحكاؿ األمـ السابقة ترشد اإلنساف إلى االستفادة مف صناعات األكليف كطرؽ  -ِ

كسبيـ، كىك كاؼ لتذكير مسممي ىذا العصر بأف القرآف قد أرشد البشر إلى جميع كسائؿ 
 .(ِ)سعادة األمـ كاألفراد في أمرم المعاش كالمعاد 

إليو إذا كاف عمى سبيؿ العظة كاالعتبار بآثار مف خبل مف األمـ كأىؿ  إف الٌسفر مندكب -ّ
 .(ّ)الدٌيار

 .(ْ)إباحة السير في األرض لمتجارة كغيرىا  -ْ
قد قص هللا عمينا في كتابو أخبار أمـ كثيرة، ممف استفادكا مف ىذه السنف، آمنكا بيا كعرفكىا  -ٓ

 تعالى النصر، كالتمكيف، كالقكة، كالسعادة كراقبكىا كرصدكىا، كاغتنمكا االنتفاع بيا، فكىبيـ هللا
في الدنيا كفي اآلخرة، كما قص عمينا قصص أمـ أخرل جيمت ىذه السنف، أك عرفتيا كلكنيا 
لـ تعمؿ بمكجبيا، فحقت عمييا كممة العذاب، فمـ ينقذىـ بعد ذلؾ ما كانكا فيو مف قكة كنصر 

 يـ عمميا.حينما بدأت عكامؿ االنحراؼ كعكامؿ الضعؼ تعمؿ في
المؤمنكف الصادقكف المصمحكف أجدر الناس بمعرفة سنف هللا تعالى في األمـ، كأحؽ الناس  -ٔ

 بالسير بيف األمـ كمعرفة أحكاليـ لبلستفادة مف ذلؾ في دعكتيـ.
مشركعية زيارة القبكر لمكقكؼ عمى مصير اإلنساف كمآؿ أمره فإف في ذلؾ ما يخفؼ شيكة  -ٕ

 .(ٓ)ب عمييا كىك سبب الظمـ كالفساد الدنيا كالنيـ فييا كالتكال
إف اإلنساف الذم ال يبذؿ جيده في التفكر كالتدبر كالتذكر يعيش في حالة دائمة مف الغفمة،  -ٖ

كحالة الغفمة التي يعيشيا أكلئؾ الذيف ال يتفكركف، بما تكحيو كممة الغفمة مف التجاىؿ مع عدـ 
االستخفاؼ كاالىماؿ، ىي نتيجة مف نتائج النسياف كاالنغماس في الشيكات كالكقكع في اإلثـ ك 

تجاىميـ كتناسييـ لمغاية مف خمقيـ كلكؿ الحقائؽ التي يعمميـ إياىا الديف، كىذا األمر عظيـ 
                                                 

 .َُْ/ٕمنير، الزحيمي، التفسير ال (ُ)
 .ِٔٓ/ٖانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا،  (ِ)
 .ّٓٗ/ٔالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  (ّ)
 .ُٓٓ/ِ، أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم، ّْٗ/ُانظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، النسفي،  (ْ)
 .ُْ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم،  (ٓ)
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كخطير كمؤداه في النياية إلى نار جينـ، كاإليماف بدكف تفكير كتدبر ال يؤدم إلى صبلح 
 .(ُ) الفرد كمخافة هللا 

لتربكية في طمب العمـ بطريقة عممية صحيحة تكشؼ لئلنساف إف استعماؿ ىذه المنيجية ا -ٗ
أسراران كثيرة مف المعارؼ كالعمـك التي يجيميا، أثناء سيره في األرض كالتي بدكرىا تدفعو إلى 

 .(ِ)إصبلح األفكار كالمعتقدات الفاسدة، بالتالي تغيير المكاقؼ 

 المطمب الرابع
 وارـــــــــــــــالح

آيات القرآف الكريـ أنو ىناؾ في القرآف أسمكبان متميزان، أال كىك  مءر مف المبلحظ لممستق
أسمكب الحكار، الذم يكجد منو الكثير في آيات ىذا الكتاب العزيز، كجاء القرآف ليعرض الحكار 
بشكؿ متميز يستدعي االىتماـ كيمفت األنظار، كيترؾ لمعقكؿ المجاؿ الكاسع الستنباط العبر 

حاكرات العديدة التي حفؿ بيا القرآف العظيـ، كالتي جاءت في سكر عدة في كالعظات مف تمؾ الم
 القرآف الكريـ، كجاءت تمؾ المحاكرات لتتحدث عف مكاضيع مختمفة تيـ الناس كافة.

 أواًل: تعريف الحوار:
لى الشيء، كأيضان:  الحوار في المغة: -ُ الحكر لغة مف الحكر كالحكر يعني الرجكع عف الشيء كا 

بعد الزيادة ألنو رجكع مف حاؿ إلى حاؿ، كىـ يتحاكركف أم يتراجعكف الكبلـ، النقصاف 
كالمحاكرة: مراجعة المنطؽ كالكبلـ في المخاطبة، كقد حاكره، كالمحكرة: مف المحاكرة مصدر 

، كالميحاكىرىةي كالًحكىار: (ْ)، كالمحاكرة المجاكبة، كالتحاكر التجاكب (ّ)كالمشكرة مف المشاكرة 
 .(ٓ)في الكبلـ  المراٌدة

ىك مراجعة الكبلـ بيف طرفيف مختمفيف، مع تقديـ الحجج كالبراىيف  الحوار في االصطالح: -ِ
 الحكار ىك مراجعة لمكبلـ بيف ف، (ٔ)ر ػػػػػات النظػػػب كجيػػػر، أك لتقريػػػرأم اآلخػػا بػػػاع أحدىمػػإلقن

                                                 
 ، مكتبة الكتاب العربي.ْ,ٓفف التأمؿ، ىاركف يحيى، ص انظر: (ُ)
منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي األنبياء كالحج "دراسة مكضكعية"، إعداد الباحث: ببلؿ خميؿ ياسيف،  (ِ)

 ـ.َُِِ-ىػُّّْغزة،  –، إشػػػػراؼ األستػػاذ الدكتكر: عبد السػػػبلـ حمداف المكح، الجامعػػػػة اإلسبلمية ٕٓص
 .ُِٖ-ُِٕ/ْانظر: لساف العرب، ابف منظكر،  (ّ)
 .َّْ/َُالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  (ْ)
 .ِِٔالمفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني، ص (ٓ)
، جامعة ْانظر: الحكار القرآني في ضكء سكرة األنعاـ "دراسة مكضكعية"، إعداد: أحمد محمد الشرقاكم، ص (ٔ)

 ىػ.ُِْٖالشرقية، 
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 طرفيف أك أكثر دكف كجكد خصكمة بينيـ بالضركرة.
 سورة األنعام: سياق ر الحوار فيثانيًا: صو 

اشتممت سكرة األنعاـ عمى إقامة الحجج الساطعة كالبراىيف القاطعة كدحض شبيات 
المخالفيف كتصحيح المفاىيـ كالدعكة إلى النظر كالتفكر كنبذ التقميد األعمى كالتعصب المقيت 

مف ضبلؿو كتفنيد  كالتحرر مف األىكاء فيي أصؿه في محاجة جميع الكفار، ككشؼ ما ىـ عميو
ثباتيا باألدلًة كالبراىيف، فالسكرة الكريمة زاده لمدعاًة كمنيجه  شبياتيـ، كبياف العقيدة الصحيحة كا 

 ، كاشتممت السكرة الكريمة عمى حكارات عديدة متنكعة منيا:(ُ)لممحاكًريف 
ُهْم ََجِقًعو ُثمَّ كَ ]قاؿ تعالى:  حوار هللا مع المشركين: -ُ وا َوَيْوَم َكْحُؼُ ـُ ِذيَن َأِْشَ                     ُؼوُل فِؾَّ

ـُْتْم َتْزُظُؿونَ  ـُ ُم افَِّذيَن  ـُ وُؤ ـَ ـِغَ *  َأْيَن ُِشَ ـَّو ُمْؼِ ـُ ـَو َمو  ْ َتُؽْن ؾِْتـَتُُفْم إِلَّ َأْن َؿوُفوا َواهللِ َربِّ  [ُثمَّ ََل

عمى هللا كيحاكرىـ، أيف الذيف ، يسأؿ هللا الذيف أشرككا ككذبكا كافتركا الكذب  {15-11:}األىعام
عبدتمكىـ كأشركتمكىـ معي  إف هللا لف يترؾ الناس سدل، بؿ كؿ عمؿ يفعمو اإلنساف في 
الدنيا محصى عميو كسيسأؿ عنو يـك القيامة، سيسأؿ هللا المشركيف عف الذيف عبدكىـ مف 

  كلماذا ال يتقدمكف دكف هللا كذبان، أم ىؤالء اآللية التي أشركيا الكافركف في العبادة مع هللا
المشركيف، كيحشرىـ مع ما عبدكىـ  إلنقاذ عبيدىـ مف العذاب الذم يصميو هللا ليـ ! كيقرع 

، لـ يكف حبيـ (ِ)مف دكف هللا مف األصناـ كاألكثاف كفي ذلؾ قمة اإلىانة ليـ كلتمؾ اآللية 
ال التبرؤ منيا كاإلنكار لؤلصناـ كا عجابيـ بيا كاتباعيـ ليا لما سئمكا ككقفكا عمى عجزىا إ

ىذا الحكار لترىيب المشركيف مف ىكؿ ىذا اليكـ كتحذيرىـ مف عاقبة بقائيـ ، كلقد جاء (ّ)ليا
 عمى الشرؾ، كدعكتيـ إلى اإلقرار بالحؽ كالتسميـ لو قبؿ فكات األكاف.

ثارة الشبيات :حوار المشركين مع الرسول  -ِ  كىك حكار يغمب عميو مف جيتيـ طابع الجدؿ كا 
َوِمـُْفْم َمْن َيْسَتِؿُ  إَِفْقَك َوَجَعْؾـَو َظَذ ُؿُؾوَِّبِْم َأـِـًَّي َأْن ]كمف أمثمتو: قكلو تعالى:  ،كاالفتراءات

وِدُفوَكَك يَ  لَّ َآَيٍي َل ُيْمِمـُوا َِّبَو َحتَّى إَِذا َجوُءوَك َُيَ ـُ َػُروا إِْن ُؼوُل افَّ َيْػَؼُفوُه َوِِم َآَذاَِنِْم َوْؿًرا َوإِْن َيَرْوا  ـَ ِذيَن 

فِغَ  ، فيـ لك يركف كؿ آية مما يطالبكف بو مف المعجزات  {13}األىعام:[ َهَذا إِلَّ َأَشوضُِر اَلَوَّ
كإحياء المكتى كنزكؿ المبلئكة عيانان ال يؤمنكف بيا ألنيـ ال يريدكف أف يؤمنكا، كيحاكركف 

فِغَ إِ ]الرسكؿ في شأف التكحيد كآليتيـ، كيقكلف لو ما ىذا        ، أمميت عميؾ [لَّ َأَشوضُِر اَلَوَّ

                                                 
 .ُالحكار القرآني في ضكء سكرة األنعاـ "دراسة مكضكعية"، إعداد: أحمد محمد الشرقاكم، ص (ُ)
 .َّٔٓ/ٔانظر: تفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم،  (ِ)
 .ْٓٔ/ْالبحر المحيط، ابف حياف،  (ّ)
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، فيـ يحاكركف بيدؼ (ُ)أك طمبت كتابتيا فأنت تقصيا، كليس لؾ مف نبكة كال كحي كال رسالة 
    ، (ِ)تأكيد كفرىـ كال بنية صافية الستبانة آفاؽ آيات الحؽ كالكصكؿ إلى الطريؽ القكيـ 

ىك أسكأ يريد أف يصؿ إلى الصكاب كالحؽ، ك  كىذا الحكار يستخدمو كؿ متعنت متكبر ال
 صكر الحكار.

     ـَو َظَذ ُؿُؾوَِّبِْم َوِمـُْفْم َمْن َيْسَتِؿُ  إَِفْقَك َوَجَعؾْ ]منو قكلو تعالى:  :رسولو مع  حوار هللا  -ّ

لَّ َآَيٍي َل ُيْمِمـُ   َأـِـَّيً  ـُ وِدُفوَكَك َيُؼوُل افَِّذيَن َأْن َيْػَؼُفوُه َوِِم َآَذاَِنِْم َوْؿًرا َوإِْن َيَرْوا  و َحتَّى إَِذا َجوُءوَك َُيَ  وا َِّبَ

فِغَ  َػُروا إِْن َهَذا إِلَّ َأَشوضُِر اَلَوَّ  َوُهْم َيـَْفْوَن َظـُْه َوَيـَْلْوَن َظـُْه َوإِْن ُُّيْؾُِؽوَن إِلَّ َأْكُػَسُفْم َوَمو َيْشُعُرونَ *  ـَ

ـَو َوَكُؽوَن ِمَن اُدْمِمـِغَ َوَفْو َتَرى إِْذ ُوؿُِػوا َظَذ  * َب بَِآَيوِت َربِّ  [ افـَّوِر َؾَؼوُفوا َيو َفْقتَـَو ُكَردُّ َوَل ُكَؽذِّ

     ، أم مف ىؤالء الكفار فريؽ يجيء ليستمع إلى قراءتؾ القرآف، كالحاؿ أنو {17-13:}األىعام
يـ أغطية لئبل يفقيكا القرآف، ال تجزم عنيـ شيئان، كال يستفيدكف شيئان ألنا قد جعمنا عمى قمكب

كفي آذانيـ ثقبلن أك صممان عف السماع النافع ليـ، كميما رأكا مف اآليات كالدالالت كالحجج 
البينات كالبراىيف ال يؤمنكا بيا، فبل فيـ عندىـ كال إنصاؼ، حتى إنيـ إذا جاؤكؾ يحاكركنؾ 

ال مأخكذ مف كتب األكائؿ كيناظركنؾ في الحؽ كفي دعكتؾ قالكا: ما ىذا الذم جئت بو إ
كمنقكؿ عنيـ، كما ىك إال نكع مف الترىات كالخرافات كالقصص األسطكرية التي تدكف كتشغؿ 

ينيكف الناس عف اتباع الحؽ كتصديؽ  أذىاف العامة، كىـ باإلضافة إلى تكذيبيـ لمنبي 
نؾ أييا النبي الكريـ لك(ّ)كاالنقياد لمقرآف كيبعدكنيـ عنو  الرسكؿ  اطمعت عمى ىؤالء  ، كا 

المشركيف عندما يقفكف عمى النار كيشاىدكف لييبيا كسعيرىا، لرأيت شيئان مركعان مخيفان يجعميـ 
يتحسركف عمى ما فرط منيـ، كيتمنكف أف يعكدكا إلى الدنيا ليصدقكا بآيات هللا التي طالما 

 ية كالتسرية كالثبيت.، كحكاري الحبيب لمحبيب، حكار التسم(ْ)كذبكىا، كليككنكا مف المؤمنيف 
َوإَِذا َجوَءَك افَِّذيَن ُيْمِمـُوَن بَِآَيوتِـَو َؾُؼْل َشََلٌم ]كمف أمثمتو قكلو تعالى:  لممؤمنين: حوار الرسول  -ْ

ُه َمْن َظِؿَل ِمـُْؽْم ُشوًءا بَِجَفوفٍَي ُثمَّ َتوَب ِمْن بَ  َي َأكَّ ْْحَ ُؽْم َظَذ َكْػِسِه افرَّ َتَى َربُّ ـَ ُه َظَؾقُْؽْم  ْعِدِه َوَأْصَؾَح َؾَلكَّ

ذا جاء المؤمنكف لرسكؿ هللا  {38}األىعام:[ َؽُػوٌر َرِحقمٌ  ، فيحاكرىـ بتحيتيـ كالترحيب بيـ ، كا 
عة جكده  كيمقيـ منو تحية كسبلمان، كيبشرىـ بما ينشط عزائميـ كىمميـ، مف رحمة هللا، كسى

حسانو، كيحثيـ عمى كؿ سبب كطريؽ يكصؿ لذلؾ، كيرىبي ـ في اإلقامة عمى الذنكب، كا 
                                                 

 ، بتصرؼ يسير.ْٗ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم،  (ُ)
 .ّٖٔٓ/ٔتكلي الشعراكم، انظر: تفسير الشعراكم، محمد م (ِ)
 .َُٕ-ُٗٔ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ّ)
 .ُٔ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم،  (ْ)
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 كىذا ىك اليدؼ مف الحكار أف، (ُ)كيأمرىـ بالتكبة مف المعاصي، لينالكا مغفرة ربيـ كجكده 
 تبدك فيو ركح المحبة كتتجمى فيو معاني الرحمة.

ًُ َأْن َأْظُبَد افَِّذيَن َتْدُظوَن ِمْن ُدو]قاؿ تعالى:  :مع المشركين حوار الرسول  -ٓ ِن اهللِ ُؿْل ُؿْل إِِّنِّ َُنِق

ًُ إًِذا َوَمو َأَكو ِمَن ادُْفَتِدينَ  ْم َؿْد َضَؾْؾ ـُ بُِ  َأْهَواَء المشركيف  ، يخاطب النبي   {33}األىعام:[ َل َأتَّ
محاكران ليـ بقكلو إف هللا نياني كصرفني بفضمو، كبما منحف مف عقؿ مفكر عف عبادة اآللية 

ني لست متب عان لما تمميو عميكـ أىكاؤكـ كشيكاتكـ مف انقياد التي تعبدكنيا مف دكف هللا، كا 
إنو ، (ِ)لؤلباطيؿ، كلك أني ركنت إليكـ لضممت عف الحؽ ككنت خارجان عف طائفة الميتديف 

رشاد إلى طريؽ اإلصبلح كالتغيير.  حكار كعظ كا 
ى َظَذ اهللِ ]قاؿ تعالى:  حوار المالئكة مع المشركين: -ٔ َِّن اْؾَسَ ِذًبو َأْو َؿوَل ُأوِحَي إَِِلَّ َوَمْن َأْطَؾُم ِِم ـَ

ٌء َوَمْن َؿوَل َشُلْكِزُل ِمثَْل َمو َأْكَزَل اهللُ َوفَْو َتَرى إِِذ افظَّودُِوَن ِِم َؽَؿَراِت  ْ ُيوَح إَِفْقِه ََشْ ادَْوِت َواَدََلئَِؽُي َوََل

َزْوَن َظَذاَب  ـُْتْم َظْن  َبوِشطُو َأْيِدُّيِْم َأْخِرُجوا َأْكُػَسُؽُم افَقْوَم َُتْ ـُ ـُْتْم َتُؼوُفوَن َظَذ اهللِ َؽْرَ احَلقِّ َو ـُ اَُلوِن باَِم 

ونَ  ، حيث تقكؿ ليـ المبلئكة كتحاكرىـ تكبيخان كتأنيبان كتيكمان حيف  {95}األىعام:[ َآَيوتِِه َتْستَْؽِزُ
ديد في قبض أركاحيـ: أخرجكا أنفسكـ كأركاحكـ إلينا مف أجسادكـ، كىذا دليؿ العنؼ كالتش

إزىاؽ الركح مف غير إمياؿ، كسبب ذلؾ أف الكافر إذا احتضر بشرتو المبلئكة بالعذاب 
كالنكاؿ كالجحيـ كغضب هللا، فتتفرؽ ركحو في جسده كتأبي الخركج، فتضربيـ المبلئكة حتى 
تخرج أركاحيـ مف أجسادىـ قائميف ليـ: اليـك تيانكف غاية اإلىانة، كما كنتـ تكذبكف عمى هللا، 
كتستكبركف عمى اتباع آياتو، كاالنقياد لرسمو، فبل تؤمنكف باآليات كالرسؿ، كتفتركف عمى هللا 

 تيكُّـ.الزجر ك التقريع ك الخ ك ىك ما يعرؼ بحكار التكبي، ك (ّ)غير الحؽ 
اهللَ َظْدًوا  َوَل َتُسبُّوا افَِّذيَن َيْدُظوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َؾَقُسبُّوا]قاؿ تعالى:  مع المسممين: حوار هللا  -ٕ

، يحاكر هللا المؤمنيف بقكلو: ال تسبكا أييا المؤمنكف معبكداتيـ التي  {208}األىعام:[ بَِغْرِ ِظْؾمٍ 
يدعكنيا مف دكف هللا لجمب النفع ليـ أك دفع الضر عنيـ بكساطتيا كشفاعتيا عند هللا ليـ، 

كالمشاتمة التي يغيظكف  )عدكا(، أم تجاكزان منيـ في السباب فيترتب عمى ذلؾ سبيـ   
      ، ألنيـ كىـ مؤمنكف با  بيا المؤمنيف إلى ذلؾ بغير عمـ منيـ أف ذلؾ يككف سبان   

  كىك ما يعرؼ، (ْ)ف ركية كعمـ، بؿ يسبكنو بكصؼ ال يؤمنكف بو ػػػداء عػػػبو ابتػػػدكف سػػػال يتعم
                                                 

 ، بتصرؼ يسير.ِٖٓتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص (ُ)
 .ّٖ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم،  (ِ)
 .ِٖٗ/ٕمي، انظر: التفسير المنير، الزحي (ّ)
 .ّٓٓ/ٕانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا،  (ْ)
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 حكار اإلرشاد كالتكجو برفؽو كرحمةو، كبيافو كحكمةو.ب

 اإلصالح والتغيير في الحوار في سورة األنعام: ياترابعًا: منيج
     إف السكرة حكار شامؿ مع الكافريف في كؿ االتجاىات الرئيسية لمكفر سكاء كانت نظرية،  -ُ

 .(ُ)أك كانت عممية، كلذلؾ فإف عمى الداعية إلى هللا أف يتممَّى حججيا كيعرؼ كيؼ يقرع بيا 
فتاح القمكب، كأسمكب التكاصؿ كالتفاىـ، ككسيمة التعارؼ كالتآلؼ، الحكار: سبيؿ اإلقناع، كم -ِ

كمنيج الدعكة كاإلصبلح، كمسمؾ التربية كالتعميـ، كمجمىعي التقارب كااللتقاء، كسنفي األنبياء 
بو   .(ِ)عمييـ السبلـ، مع أقكاميـ إلقامة الحجج كدفع الشُّ

ٍؿ( المشعرة بأف الداعية ينبغي أف يصدع كركد السياؽ القرآني الجميؿ مصدران بصيغة األمر )قي  -ّ
 .(ّ) . بالحؽ كأف يتخذ مف القكؿ المبيف كالحجة البالغة منياجان كغاية

المتأمؿ إلى حاؿ األمة اليكـ، كيرل مدل تكالب األمـ جميعان عمى ديننا، ككثرة السياـ إف  -ْ
دكره في مكاجية كؿ ىذه أنو يتحتَـّ عمى الداعية أف يككف لو  المكجية إلينا يدرؾ تماـ اإلدراؾ

، كىذا يحتاج إلى تكحيد الجيكد التيارات كفي صد تمؾ السياـ المصكبة عمى ديننا الحنيؼ
 .كتكحيد الصفكؼ

كمف المتطمبات الضركرية لمداعية حاجتو إلى فيـ أصكؿ الحكار، فإف كثيران مف الناس بدافع  -ٓ
كالشتـ لممقابؿ، أك بعدـ التمكف  المحبة كالعاطفة لئلسبلـ يفسد أكثر مما يصمح، إما بالسبٌ 

مف التحاكر لسرعة غضبو كحمقو، كقد يككف البعض مف الدعاة صيدان ثمينان لمارؽ يريد أف 
يفسد عميو، كذلؾ بإثارتو، كالتشغيب عميو، كجره إلى شبيات ينيـز أماميا في أكؿ جكلة، إف 

 .(ْ)ا في مناسبات متعددة لـ تتزعزع ثكابتو، كتختمط عميو األمكر، كقد رأينا شيئان مف ىذ
الحكار لكف مف ألكاف الجياد كىك كاجب عمى الدعاة كىذا الكاجب قد فرَّط فيو كثير مف الدعاة  -ٔ

كالمصمحيف، ففي الكقت الذم نجد فيو دعاة التقريب بيف األدياف كدعاة العصرانية ينشطكف 
لتسامح كالتعايش كتارة لذلؾ كيعقدكف الندكات كالمؤتمرات تارة باسـ التعاكف كأخرل باسـ ا

؛ نجد في  لتحاشي النزاعات كصداـ الحضارات عمى حد زعميـ، كغير ذلؾ مف مكضكعاتو
 .(ٓ)الكقت نفسو تقاعسان كبيران كعزكفان مف دعاة الحؽ عف ىذا النكع مف الجياد 

                                                 
 ـ.ُْٖٗ، دار السبلـ، القاىرة، ُُٔٔ/ّاألساس في التفسير لمشيخ سعيد حكل،  (ُ)
 .ُالحكار القرآني في ضكء سكرة األنعاـ "دراسة مكضكعية"، إعداد: أحمد محمد الشرقاكم، ص (ِ)
، مكقع كزارة األكقاؼ ّْأ.د. عبد الرب نكاب الديف آؿ نكاب، ص انظر: كسطية اإلسبلـ كدعكتو لمحكار، (ّ)

 المدينة المنكرة. -السعكدية، الجامعة اإلسبلمية
 .ُٖٔانظر: البصيرة في الدعكة إلى هللا، عزيز بف فرحاف العنزم، ص (ْ)
 .ُُكم، صانظر: الحكار القرآني في ضكء سكرة األنعاـ "دراسة مكضكعية"، إعداد: أحمد محمد الشرقا (ٓ)
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 المطمب الخامس
 دراجتــــاالس

كمف سنو في الككف سنة يميؿ كال ييمؿ،    سنف ككنية ال تتبدؿ كال تتغير، فا  
االستدراج لمعصاة، فالتاجر يحصي األمكاؿ التي خسرىا، كالطالب درجات النجاح كالرسكب، كىكذا 

َّْن ]المؤمف، فيك يحصي سيئاتو كيحذر عاقبتيا، بخبلؼ الغافؿ الذم قاؿ هللا عنو:  َوَمْن َأْطَؾُم ِِم

ِه َؾَلْظَرَض َظـَْفو َوَكِِسَ  َر بَِآَيوِت َربِّ ِـّ ًْ َيَداهُ  ُذ َم  . {37}الكهف:[ َمو َؿدَّ
 أواًل: تعريف االستدراج:

أصمو الداؿ كالراء كالجيـ كىك أصؿ كاحد يدؿ عمى مضي الشيء  االستدراج في المغة: -ُ
كالمضي في الشيء، مف ذلؾ قكليـ درج الشيء، إذا مضى لسبيمو، كرجع فبل أدراجو، إذا 

، كدرج البناء كدرجو، (ُ)إذا مشى مشيتو رجع في الطريؽ الذم جاء منو، كدرج الصبي، 
بالتثقيؿ: مراتب بعضيا فكؽ بعض، كدرجو إلى كذا كاستدرجو، بمعنى، أم أدناه منو عمى 

ٌُ َل َيْعَؾُؿونَ ]: لقكلو تعالىالتدريج،  ُبوا بَِآَيوتِـَو َشـَْسَتْدِرُجُفْم ِمْن َحْق ذَّ ـَ ،  {281}األعراف:[ َوافَِّذيَن 
سنأخذىـ قميبلن قميبلن كال نباغتيـ؛ كقيؿ: معناه سنأخذىـ مف حيث ال بعضيـ: معناه  قاؿ

يحتسبكف؛ كذلؾ أف هللا تعالى يفتح عمييـ مف النعيـ ما يغتبطكف بو فيركنكف إليو كيأنسكف بو 
 .(ِ)فبل يذكركف المكت، فيأخذىـ عمى غرتيـ أغفؿ ما كانكا 

 االستدراج عند المفسرين:  -2
 قميبلن، االستدراج مف هللا ىك أف العبد كمما ازداد معصية زاده هللا ىك األخذ قميبلن  االستدراج: -

 .(ّ)تعالى نعمة، كقيؿ: ىك أف يكثر عميو النعـ كينسيو الشكر، ثـ يأخذه بغتة 
 :وأصل االستدراج

، حتى " -ُ اغتراري المستدىرج بمطؼ مف استدرجو، حيث يرل المستدىرج أف المستدًرج إليو محسفه
 .(ْ) "ان يكرَّطو مكركى

، كأف تنطكم عمى حالة منزلة (ٓ)أف ندرج إلى الشيء في خفية قميبلن قميبلن كال يباغت كال يجاىر  -ِ
 .(ٔ)بعد منزلة 

                                                 
 .ِٕٓ/ِانظر: معجـ مقاييس المغة، ابف فارس،  (ُ)
 .ِٖٔ-ِٔٔ/ِانظر: لساف العرب، ابف منظكر،  (ِ)
 .ِّٔ/ِانظر: تفسير القرآف، السمعاني،  (ّ)
 .ِٕٖ/ُّجامع البياف، الطبرم،  (ْ)
 .ُِّ/ْالكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، الثعمبي،  (ٓ)
 .ّّٕ/ِم، انظر: النكت كالعيكف، الماكرد (ٔ)
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مع الحؽ، كأال  -في السر–االستدراج انتشار الصيت بالخير في الخمؽ، كاالنطكاء عمى الشر  -ّ
 .(ُ) يزداد في المستقبؿ صحبة إال ازداد في االستحقاؽ نقصاف رتبة

سيقاف المشركيف شيئان بعد شيء كدرجة بعد درجة بالنعـ عمييـ كاإلمياؿ ليـ حتى يغتركا  -ْ
 .(ِ)كيظنكا أنيـ ال يناليـ عقاب 

 سورة األنعام:سياق ثانيًا: االستدراج في 
كردت لفظة االستدراج في القرآف الكريـ مرتيف أحدىـ في سكرة األعراؼ، قاؿ تعالى: 

بُ ] ذَّ ـَ ٌُ َل َيْعَؾُؿونَ َوافَِّذيَن  ، كاألخرل في سكرة القمـ،  {281}األعراف:[ وا بَِآَيوتِـَو َشـَْستَْدِرُجُفْم ِمْن َحْق
ٌُ َل َيْعَؾُؿونَ ]قاؿ تعالى:  ٌِ َشـَْستَْدِرُجُفْم ِمْن َحْق َذا احَلِدي ُب َِّبَ ، اما (ّ)  {88}القلم:[ َؾَذْرِِّن َوَمْن ُيَؽذِّ

ُروا ]يا لفظة االستدراج، كلكف ذكرت معناه، قاؿ تعالى: في سكرة األنعاـ فمـ يذكر في ِـّ َؾَؾامَّ َكُسوا َمو ُذ

ٍء َحتَّى إَِذا َؾِرُحوا باَِم ُأوُتوا َأَخْذَكوُهْم َبْغَتًي َؾنَِذا ُهْم ُمبْ  لِّ ََشْ ـُ ،  {88}األىعام:[ ؾُِسونَ بِِه َؾَتْحـَو َظَؾْقِفْم َأْبَواَب 
، كيدلنا مكاف (ْ)ـ كلـ يتعظكا بما ناليـ مف البأساء كاستدراجان ليـ المراد أنيـ انيمككا في معاصيي

البأساء الرخاء كالسعة في الرزؽ كالعيش، كمكاف الضراء الصحة كالسبلمة في األبداف كاألجساـ 
أعجبكا بذلؾ كظنكا أنيـ إنما أعطكه لككف كفرىـ الذم ىـ عميو حقان كصكابان، كىذا فرح بطر كأشر 

كبعد ىذا الفرح أخذناىـ بعذابنا فجأة فإذا ىـ يائسكف قانطكف  (ٓ)لما أكتي مف الدنيا  كما فرح قاركف
 .(ٔ)مف كؿ خير كاستؤصمكا كىمككا عف آخرىـ 

        : )إذا رأيت الفقر مقببلن إليؾ فقؿ كفي الخبر أف هللا تعالى أكحى إلى مكسى 
ذا رأيت الغنى مقببلن إليؾ فق     االنغماس ك  ،(ٕ)ؿ ذنب عجمت عقكبتو( مرحبان بشعار الصالحيف كا 

      ، كذلؾ مشركط بمخالفة سنة هللا في الترؼ كسعة المعيشة قد يككف استدراجان كمقدمة لمعقاب
 .في األرض

                                                 
 .ِٗٓ/ُلطائؼ اإلشارات، القشيرم،  (ُ)
 .ِْٖ/ِالمحرر الكجيز، ابف عطية،  (ِ)
 .ُْْانظر: المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، محمد فؤاد عبد الباقي، ص (ّ)
 .ُّْ/ْركح المعاني، األلكسي،  (ْ)
 .ُِْ-ُُْ/ْانظر: فتح البياف، محمد صديؽ خاف القنكجي،  (ٓ)
، القاىرة، ُ، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع، طِّٔلتفاسير، محمد عمي الصابكني، صصفكة ا (ٔ)

 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕ
 .ِْٔ/ٔالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  (ٕ)
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 اإلصالح والتغيير في االستدراج في سورة األنعام: ياتثالثًا: منيج
 .(ُ)أعظـ خطر عمى المكذب أنو ليستدرج حتى ييمؾ كىك ال يعمـ  -ُ

أكبر مكعظة عمى اإلنساف أف يذكر دائمان أف أجمو قد يككف قريبان كىك ال يدرم فيأخذ بالحذر  -ِ
 .(ِ)كالحيطة حتى ال يؤخذ عمى غير تكبة فيخسر 

إف هللا حيف يريد أف يعاقب كاحدان عمى قدر جرمو في حؽ أخيو اإلنساف في الدنيا يأخذه مف  -ّ
؛ ألف األخذة في ىذه الحالة ستككف  ًؿ أكؿ جـر  .(ّ)لينة، لكنو يممي لو كيعميو ثـ يمقيو مف عى

حينما يستدرج البشر، فإف الطرؼ المستدرج لو أيضان ذكي، كيعرؼ أف ىذا نكع مف الكيد كفخ  -ْ
منصكب لو؛ ألف البشر يعممكف طرؽ استدراج بعضيـ لبعض، لكف حيف يككف ربنا القكم 

 .(ْ)العزيز ىك الذم يستدرج فمف يعرؼ أحد كيؼ يفمت 

ف عمكـ اآلية يشمؿ ىؤالء كغيرىـ ممف يظيركف مغتريف، يقكلكف في غركرىـ نحف أكثر إ -ٓ
ف اغترار المشركيف بالماؿ كالنفر يمنعيـ مف  أمكاالن كأكالدان، فا  تعالى يميؿ كال ييمؿ، كا 

 .(ٓ)التفكير في مآؿ أمرىـ 

ال أخذه العذاب،  ، فإف تاباستدراجه مف هللا  ىذاإفَّ البعض تغره الدنيا كتكاثرىا، ك  -ٔ كرجع كا 
ف المؤمف با  حقان يبتعد عف المعاصي كما يبتعد عف النار، كيصمح مف نفسو فإذا زؿَّ مرة  كا 
مف المرات اضطربت أعصابو، كجعؿ قمبوي يخفؽ، كأصابو ندـه عظيـ، ككمما تذكر تمؾ اليفكة 

، كال يزاؿ مكجع القمب اٍحمىر كجيو خجبلن، كىاجت عميو أحزانو، كتذكر عصيانو لسيده كمكاله
 حتى يفارؽ الدنيا كيكارل في التراب.

إف سنة االستدراج تعمؿ عمميا في ىذه األكقات، كذلؾ في معسكر أىؿ الكفر كالنفاؽ،  -ٕ
كبخاصة الذيف بمغ بيـ الكبر كالغطرسة كالظمـ كالجبركت مبمغان عظيمان كنراىـ يزدادكف يكمان 

كمع ذلؾ نراىـ ممكنيف كليـ الغمبة الظاىرة كما ىك بعد يكـ في الظمـ كالبطش كالكبرياء، 
سرائيؿ كمف سار في فمكيا، حيث ظممت  حاصؿ اآلف مع دكلة الكفر كالطغياف أمريكا كا 

ةً ]تعالى:  يقكؿكطغت كلساف حاليا كمقاليا،  لت:[ َمْن َأَصدُّ ِمـَّو ُؿوَّ ، كقد يحيؾ في  {23}فصِّ

                                                 
 .ِٗٔ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم،  (ُ)
 .نفس المرجع السابؽ (ِ)
 .َْْٗ/ٕتفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم،  (ّ)
 .ُْْٗ/ٕالمرجع السابؽ،  نفس (ْ)
 .َُّٖ/ٔزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ٓ)
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ككف لـ ك لكفرة يبغكف كيظممكف كمع ذلؾ ىـ متر قمكب بعض المسمميف شيء كىـ يركف ىؤالء ا
يأخذىـ هللا بعذاب مف عنده، كلكف المسمـ الذم يفقو سنة هللا كيتأمميا كيرل آثارىا كعمميا في 

 ،الكفرة اليكـة أف األمـ السابقة ال يحيؾ في نفسو شيء مف ىذا، ألنو يرل في ضكء ىذه السن
االستدراج التي تقكدىـ إلى مزيد مف الظمـ  يا ىـ يعيشكف سنةئكعمى رأسيـ أمريكا كحمفا

صاليـ كقطع ئ، كاست(ُ)كالطغياف كالغركر، كىذا بدكره يقكدىـ إلى نيايتيـ الحتمية كىي اليبلؾ 
 . {83}األىعام:[ َؾُؼطَِ  َدابُِر افَؼْوِم افَِّذيَن َطَؾُؿوا َواحَلْؿُد هللِ َربِّ افَعوَدِغَ ]دابرىـ، قاؿ تعالى: 

استدراج مف هللا ليـ  ماف كالدعاة أف يكضحكا لمعصاة أف نعمة الماؿ كالكلد ىعمى المصمحي -ٖ
 ليا. دى رى مى فعمييـ شكر هللا عمى ىذه النعـ حتى ال يقعكا في العقكبة اإلليية التي ال 

 المطمب السادس
 ليية لمدعاةالعناية اإل 

عمى قدرة خالقو،  لة الكاضحةإف المتأمؿ في ىذا العالـ المترابط األجزاء يجد فيو الدال
عممو كحكمتو كحسف لطفو كعنايتو بالعالـ كمو إذ الرعاية شاممة لكؿ أفراده، كالعمـ محيط ككماؿ 

 بكؿ جزيئاتو.
َوِظـَْدُه َمَػوتُِح افَغْقِى َل َيْعَؾُؿَفو إِلَّ ُهَو َوَيْعَؾُم َمو ِِم افَزِّ َوافَبْحِر َوَمو َتْسُؼُط ِمْن َوَرَؿٍي ]قاؿ تعالى: 

، كمع أف  {39}األىعام:[ إِلَّ َيْعَؾُؿَفو َوَل َحبٍَّي ِِم ُطُؾاَمِت اَلَْرِض َوَل َرْضٍى َوَل َيوبٍِس إِلَّ ِِم ـَِتوٍب ُمبِغٍ 
، شاممة لمعالـ كمو، كاإلنساف جزء مف ىذا العالـ، إال أف هللا قد خص الرسؿ رعاية هللا كعنايتو 

لرعاية، فقد ىيأ ليـ كؿ احتياجاتيـ لمسير في دعكتيـ كالصبر عمى كالدعاة بمزيد مف تمؾ العناية كا
 أذل أقكاميـ.

 أواًل: أدلة العناية اإلليية من القرآن والسنة النبوية:
مف الصعب عرض جميع اآليات الكريمة التي تتحدث عف مظاىر العناية  من القرآن الكريم: -ُ

ْم ِمنْ ]اإلليية عمى اإلنساف، قاؿ تعالى:  ـُ ُصوَهو إِنَّ  َوَآَتو وا كِْعَؿَي اهللِ َل َُتْ لِّ َمو َشَلْفُتُؿوُه َوإِْن َتُعدُّ ـُ

ورٌ  ػَّ ـَ َوِمَن اَلَْكَعوِم ]، كمف األدلة عمى العناية اإلليية، قاؿ تعالى:  {58}إبراهوم:[ اإِلْكَسوَن َفَظُؾوٌم 

َّو َرَزَؿُؽُم اهللُ َوَل َتتَّبُِعوا ُؾوا ِِم ـُ ُه فَُؽْم َظُدوٌّ ُمبِغٌ  َْحُوَفًي َوَؾْرًصو  ْقَطوِن إِكَّ ، قاؿ  {281}األىعام:[ ُخُطَواِت افشَّ
ْؿَ  َواَلَْبَصوَر َواَلَْؾئَِد ]تعالى:  َفوتُِؽْم َل َتْعَؾُؿوَن َصْقئًو َوَجَعَل َفُؽُم افسَّ َة َواهللُ َأْخَرَجُؽْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ

ُؽْم َتْشُؽُرونَ   . {78}النحل:[ َفَعؾَّ
                                                 

 .ُْْانظر: منيجيات التغيير كاإلصبلح في ضكء سكرة آؿ عمراف، عطا يكسؼ كادم، ص (ُ)
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إن هللا قال: من عادى لي وليًا : )عف أبي ىريرة، قاؿ: قاؿ رسكؿ هللا  ة النبوية:نمن الس -ِ
فقد آذنتو بالحرب, وما تقرب إلي  عبدي بشيء أحب إلي  مما افترضت عميو, وما يزال 
عبدي يتقرب إلي  بالنوافل حتى أحبو, فإذا أحببتو: كنت سمعو الذي يسمع بو, وبصره الذي 

ن سألني ألعطينو, ولئن  يبصر بو, ويده التي يبطش بيا, ورجمو التي يمشي بيا, وا 
استعاذني ألعيذنو, وما ترددت عن شيء أنا فاعمو ترددي عن نفس المؤمن, يكره الموت 

 ىذا الحديث مف أعظـ مظاىر العناية اإلليية لمدعاة كالصالحيف. كييعد، (ُ)( وأنا أكره مساءتو

 سورة األنعام:سياق في  ثانيًا: العناية اإلليية لمنبي 
ُه ]قاؿ تعالى:  :مواساة الرسول عمى ما يالقيو من قومو وبيان طريق الدعوة -ُ َؿْد َكْعَؾُم إِكَّ

ُبوَكَك َوفَؽِنَّ افظَّودَِِغ بِآََيوِت اهللِ ََيَْحُدونَ  ُْم َل ُيَؽذِّ ًْ ُرُشٌل *  َفَقْحُزُكَك افَِّذي َيُؼوُفوَن َؾنَِنَّ َب ذِّ ـُ      َوَفَؼْد 

َل فَِؽؾاَِم  َكو َوَل ُمَبدِّ ُبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتوُهْم َكْْصُ ذِّ ـُ وا َظَذ َمو  َكبَنِ  ِت اهللِ َوَفَؼْد َجوَءَك ِمنْ ِمْن َؿْبؾَِك َؾَصَزُ

خاطره في  يطيب هللا  ، تتجو اآليات لمحديث إلى رسكؿ هللا  {58-55}األىعام:[ اُدْرَشؾِغَ 
ذيب قكمو لو، كىك الصادؽ األميف، فإنيـ ال يظنكف بو الكذب، إنما أكلو، مما يبلقيو مف تك

ىـ مصركف عمى الجحكد بآيات هللا كعدـ االعتراؼ بيا كعدـ اإليماف، ألمر آخر غير ظنيـ 
بو الكذب! كما يكاسيو بما كقع إلخكانو الرسؿ قبمو مف التكذيب كاألذل، كما كقع منيـ مف 

 .(ِ)ليو أمرىـ مف نصر هللا ليـ، كفؽ سنتو التي ال تتبدؿ الصبر كاالحتماؿ، ثـ ما انتيى إ

ًَ َأْن ]قاؿ تعالى:  الدعوة تجري بقدر هللا وفق سنتو: -ِ ُزَ َظَؾقَْك إِْظَراُضُفْم َؾنِِن اْشَتطَْع ـَ وَن  ـَ َوإِْن 

اَمِء َؾَتْلتَِقُفْم بَِآَيٍي َوَفوْ  اًم ِِم افسَّ َؿَعُفْم َظَذ اَُلَدى َؾََل َتُؽوَكنَّ ِمَن  َتْبَتِغَي َكَػًؼو ِِم اَلَْرِض َأْو ُشؾَّ َصوَء اهللُ جَلَ

بقكلو: إف كنت تعظـ تكذيبيـ ككفرىـ عمى نفسؾ  ، يخاطب هللا نبيو  {53}األىعام:[ اجَلوِهؾِغَ 
كتمتـز الحزف عميو فإف كنت تقدر عمى دخكؿ سرب في أعماؽ األرض أك عمى ارتقاء سمـ في 

أم إنؾ ال تقدر عمى شيء مف ىذا، كال بد لؾ مف التزاـ الصبر السماء فدكنؾ كشأنؾ بو، 
كاحتماؿ المشقة كمعارضتيـ باآليات التي نصبيا هللا تعالى لمناظريف المتأمميف، إذ ىك ال إلو 
نما أراد أف ينصب مف اآليات ما ييتدم بالنظر فيو  إال ىك لـ يرد أف يجمعيـ عمى اليدل، كا 

ى الفطرة كىدل السبيؿ كسبقت رحمتو غضبو، كلو ذلؾ كمو قكـ كيضؿ آخركف، إذ خمقيـ عم
بحؽ ممكو فبل تككنف مف الجاىميف في أف تأسؼ كتحزف عمى أمر أراده هللا كأمضاه كعمـ 

                                                 
 .(َِٓٔ) ، حَُٓ/ٖصحيح البخارم، كتاب الرقاؽ، باب التكاضع،  (ُ)
 .َُّٕ/ِانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ِ)
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يخاطب نبيو معتنيان بو كراعيان لو كمحافظان  أنو ما يزاؿ هللا  ترى الباحثة، (ُ)المصمحة فيو 
كؿ خير فبل عجب أف يمقى كؿ ىذه العناية في ذلؾ فيك  لو كمربيان كمصمحان لو كمرشدان لو إلى
 .صفكة الخمؽ كحبيبو، كخاتـ النبييف 
 كىي كاآلتي: سورة األنعام سياق في ثالثًا: العناية اإلليية لسيدنا إبراىيم 

ُتـَو َآَتْقـَوَهو إِْبَراِهقَم َظَذ َؿْوِمِه َكْرؾَ ]قاؿ تعالى:  :تعميم إبراىيم  -ُ ُ  َدَرَجوٍت َمْن َكَشوُء إِنَّ َوتِْؾَك ُحجَّ

كؿ أنكاع الحجج العقمية التي يفحـ  ، عٌمـ هللا تعالى إبراىيـ  {85}األىعام:[ َربََّك َحؽِقٌم َظؾِقمٌ 
 .(ِ)بيا قكمو، كيبطؿ شبياتيـ كمزاعميـ 

َذفَِك ُكِري إِْبَراِهقَم َمَؾُؽوَت ]قاؿ تعالى:  براىيم ممكوت السماوات واألرض:رؤية إ -ِ ـَ اَمَواِت  َو افسَّ

، أم أف هللا عٌرؼ إبراىيـ ذلؾ كبصره كفقيو، كأرشده  {73}األىعام:[ َواَلَْرِض َوفِقَُؽوَن ِمَن اُدوؿِـِغَ 
بما يشرح صدره كيسدد نظره، كييديو لطريؽ االستدالؿ، كليككف ممف أيقف تماـ اإليقاف أف 

 .(ّ)إليان  شيئان مف األصناـ كالشمس كالقمر كالككاكب ال يصح أف يككف

وِّنِّ ِِم اهللِ َوَؿْد َهَدانِ ]قاؿ تعالى:  :ىداية إبراىيم  -ّ وجُّ ، أم أتجادلكنني  {80}األىعام:[ َؿوَل َأَُتَ
 .(ْ)في أمر هللا كأنو ال إلو إال هللا، كقد بصرني كىداني إلى الحؽ، ككفقني كأنا عمى بينة منو 

[ وٍت َمْن َكَشوُء إِنَّ َربََّك َحؽِقٌم َظؾِقمٌ َكْرَؾُ  َدَرَج ]قاؿ تعالى:  :رفع درجات إبراىيم  -ْ

 .(ٓ)، الدرجات كالمراتب العالية في اليداية كالتكفيؽ {85}األىعام:

َلًّ َهَدْيـَو]قاؿ تعالى:  م إبراىيم بأوالد صالحين من صمبو:أكر  -ٓ ـُ [ َوَوَهْبـَو َفُه إِْشَحوَق َوَيْعُؼوَب 

، فكىب لو إسحاؽ، بعد أف كبر في السف، كأيس ىك ، أكـر هللا نبيو إبراىيـ  {88}األىعام:
حيف اعتزؿ قكمو كتركيـ، كنزح  امرأتو "سارة" مف الكلد، ككاف ىذا مجازاة كمكافأة إلبراىيـ 

عف قكمو كعشيرتو  عنيـ، كىاجر مف ببلده ذاىبان إلى عبادة هللا في األرض، فعكضو هللا 
 .(ٔ)ـ عينو بأكالد صالحيف مف صمبو، عمى دينو، لتقٌر بي

                                                 
 .ِٕٖ/ِحرر الكجيز، ابف عطية، انظر: الم (ُ)
 .ِْٕ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي،  (ِ)
 .ِِٔ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ّ)
 .ِٔٔٓ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ْ)
 .ِِٕٓ/ٓزىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ٓ)
 .ِٕٕ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ٔ)
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كرامو بالذرية الصالحة كؿ ىذا يدؿ  ف تعميـ إبراىيـ إ رشاده كرفع درجاتو كا  كىدايتو كا 
 عمى كماؿ العناية اإلليية بو كمكانتو عند ربو.

 ة لمدعاة:رابعًا: العناية اإلليي
َكو َوكُ ]قاؿ تعالى:  َردُّ َظَذ َأْظَؼوبِـَو َبْعَد إِْذ َهَداَكو اهللُ ُؿْل َأَكْدُظو ِمْن ُدوِن اهللِ َمو َل َيـَْػُعـَو َوَل َيَُّضُّ

اَن َفُه َأْصَحوٌب َيْدُظوَكُه إَِػ اَُلَدى اْئتِـَو ُؿْل إِنَّ ُهَد  َقوضُِغ ِِم اَلَْرِض َحْرَ وفَِّذي اْشتَْفَوْتُه افشَّ ى اهللِ ُهَو اَُلَدى ـَ

، تبيف اآليات أف الفطرة قد تفسد بسبب ما يقع عمييا مف  {72}األىعام:[ َوُأِمْرَكو فِـُْسؾَِم فَِربِّ افَعوَدِغَ 
ضغكط داخمية كخارجية، كبسبب اإلغكاء كاالستيكاء الذم يقكـ بو شياطيف الجف كاإلنس، بكؿ ما 
يممككف مف أجيزة التكجيو كالتأثير، إنما يكؿ هللا الناس كحيو كرسمو كىداه ككتبو، ليرد فطرتيـ إلى 

رد عقكليـ إلى صحتيا كسبلمتيا، كليجمك عنيـ غاشية التضميؿ مف داخؿ استقامتيا كصفائيا، كلي
أنفسيـ كمف خارجيا، كىذا ىك الذم يميؽ بكـر هللا كفضمو، كرحمتو كعدلو، كحكمتو كعممو، فما 
كاف ليخمؽ البشر، ثـ يتركيـ سدل، ثـ يحاسبيـ يكـ القيامة كلـ يبعث فييـ رسكالن، قاؿ تعالى: 

ـَّو ُمعَ ] ـُ ٌَ َرُشوًل َوَمو  بَِغ َحتَّى َكْبَع ، كأنو أكحى إلى ىؤالء الرسؿ منيج الدعكة إلى  {23}اإلرساء:[ ذِّ
هللا، كأنزؿ عمى بعضيـ كتبان تبقى بعدىـ في قكميـ إلى حيف، ككتب مكسى كداكد كعيسى، أك 

 .(ُ)تبقى إلى آخر الزماف كيذا القرآف 

نزاؿ كتبو، المشتممة عمى اليدل بالدعاة أف هللا تعيد بإرساؿ ر كمف عناية هللا  سمو، كا 
شباع ركحيـ، كىدكء نفكسيـ، حيث تضعيـ في الخط المستقيـ  كالنكر، ففييا طمأنينة قمب الدعاة، كا 
الكاضح، الذم يصميـ بربيـ كخالقيـ، كما بينت ليـ السبؿ المتفرقة المضمة التي تؤدم بيـ إلى ما 

 يمزؽ كيانيـ، كيشتت أمرىـ.

 سورة األنعام:سياق اإلصالح والتغيير في العناية اإلليية لمدعاة في  تياخامسًا: منيج
ُبوَكَك َوَفؽِنَّ افظَّودَِِغ ]في اآليات، قكلو تعالى:  -ُ ُْم َل ُيَؽذِّ ُه َفَقْحُزُكَك افَِّذي َيُؼوُفوَن َؾنَِنَّ َؿْد َكْعَؾُم إِكَّ

ًْ ُرُشٌل *  بَِآَيوِت اهللِ ََيَْحُدونَ  َب ذِّ ـُ َكو َوَل َوَفَؼْد  ُبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتوُهْم َكْْصُ ذِّ ـُ وا َظَذ َمو  ِمْن َؿْبؾَِك َؾَصَزُ

َل فَِؽؾاَِمِت اهللِ َوَفَؼْد َجوَءَك ِمْن َكَبنِ اُدْرَشؾِغَ  ، تربية مف هللا تعالى لرسكلو  {58-55}األىعام:[ ُمَبدِّ
رشاده لما يشد مف عزمو كيزيد في ثباتو عمى دعكة الحؽ التي أناط بو ببلغيا  كاالعتناء بو كا 

 ة المسممة، أيان كاف ػػالعصب كبػػي قمػػف، كفػػب المؤمػػي قمػػة فػػػلطمأنينكب اػػو يسػػ، كفي(ِ)ا ػػكبياني

                                                 
 .ُُْٔ/ِيد قطب، انظر: في ظبلؿ القرآف، س (ُ)
 .ْٓ/ِانظر: أيسر التفاسير، الجزائرم،  (ِ)
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 .(ُ)عددىا، إف ىذه العصبة ليست كحدىا 

 .(ِ)قد دلت التجارب عمى أف التأسي ييٌكم المصاب كيفيد شيئان مف السمكل  -ِ

 .(ّ)برسمو أف نصره حتـ ال بد منو   مف عناية هللا -ّ

، إلى جانب التطميف كالتسرية كالمكاساة  يستخدـ هللا  -ْ ، كالحسـ الجاـز أسمكب الجد الصاـر
 في تعامميـ كفي دعكتيـ إلى الناس.ىذا األسمكب  كا، فعمى المصمحيف أف يستخدم(ْ)كالتسمية 

ة، فبل يجكز التعرض ليا باألذل كجكب التعامؿ مع النفس اإلنسانية عمى أنيا نفس مكرم -ٓ
كاإلىانة؛ لما لذلؾ مف أضرار مدمرة عمى شخصية الفرد، أكليا تشكؿ مفيكـ خاطئ لممتعمـ 
عف نفسو، حيث أف مفيكمو لنفسو يتشكؿ مف خبلؿ نظرة اآلخريف لو، فاحتراـ المتعمـ كتقديره 

دكار اجتماعية تنسجـ تمامان مع يدفع بو نحك احتراـ نفسو كتقديره ليا، مما يترتب عميو القياـ بأ
 نظرتو لنفسو كنظرة اآلخريف لو، ككذلؾ العكس.

أمكر عبده المؤمف بما ييحقؽ لو مصمحتو الحقيقية كيجمب لو السعادة في  يتكلى هللا  -ٔ
الداريف، كفي بعض األحياف قد تككف مف مظاىر تمؾ الكالية التضييؽ عمى العبد في أمكر 

 .(ٓ)طياتيا خيران كثيران الدنيا إال أنيا تحمؿ في 

يجب أف تعكس المناىج التربكية كعمى مختمؼ تخصصاتيا صكر التكريـ اإلليي لئلنساف،  -ٕ
كذلؾ باستحضار المشيد المييب الذم حظي بو اإلنساف كالتمثؿ بسجكد المبلئكة لو كبما 

معالي اختصو هللا بو مف نفخة مف ركحو، فمعرفة اإلنساف لمكانتو في الككف يدفع بو إلى 
األمكر كأعظميا، كفي المقابؿ التقميؿ مف شأف اإلنساف كما ىك الحاؿ بالنسبة إلى بعض 
النظريات الكضعية التي نظرت إلى اإلنساف عمى أنو امتداد لمسبلالت الحيكانية مما دفع 

 باإلنساف إلى االنحطاط كالسقكط إلى مدارؾ البييمية اليابطة.

لكي تتحقؽ بيـ الكالية كالنصرة لؤلمة، فاألمة  -كىناؾىنا –ال يكفي إيماف بعض األفراد  -ٖ
كالجسد الكاحد، ال يككف صحيحان إال إذا صحَّت جميع أعضائو، بمعنى أف كجكد أفراد 
صالحيف في ذكاتيـ ال يكفي الستجبلب المعية كالنصرة اإلليية، بؿ البد كأف يقكمكا بالعمؿ 

جيدىـ في ذلؾ مف خبلؿ العمؿ عمى تقكية  كأف يبذلكا غاية -بإذف هللا –عمى إصبلح غيرىـ 
                                                 

 .ُُْْ/ّانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
 .ُُُ/ٕتفسير المراغي، المراغي،  (ِ)
 .ُُِ/ٕنفس المرجع السابؽ،  (ّ)
 .َُٖٕ/ِانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ْ)
 .ُٔلي، صانظر: نظرات في التربية اإليمانية، مجدم اليبل (ٓ)
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اإليماف في قمكبيـ، كتصحيح التصكرات كالمفاىيـ الخاطئة في عقكليـ، كدفعيـ إلى طريؽ 
التكاضع كنكراف الذات، كتعكيدىـ عمى بذؿ الجيد في سبيؿ هللا، كعندما تشيع معاني الصبلح 

كلة تتيح لممسمـ اتخاذ قرارات في األمة كيرتفع منسكب اإليماف في القمكب، كلك بنسبة معق
التضحية ببعض شيكاتو كمصالحو مف أجؿ نصرة دينو، عندئذ يتحقؽ مكعكد هللا بنصر األمة 

وا َمو بَِلْكُػِسِفمْ ]مصداقان لقكلو تعالى:  -بإذنو  – ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ [ إِنَّ اهللَ َل ُيَغرِّ

{22}الرعد:
وا ]نصر، قاؿ تعالى: ، كالصبر كذلؾ لتحقيؽ ال(ُ) ًْ ُرُشٌل ِمْن َؿبْؾَِك َؾَصَزُ َب ذِّ ـُ َوَفَؼْد 

َل فَِؽؾاَِمِت اهللِ َوَفَؼْد َجوَءَك ِمْن َكَبنِ اُدرْ  َكو َوَل ُمبَدِّ ُبوا َوُأوُذوا َحتَّى َأَتوُهْم َكْْصُ ذِّ ـُ [ َشؾِغَ َظَذ َمو 

 . {58}األىعام:
كيحس برعاية الرحمف لو فيشعر بالكرامة كعزة النفس،  عندما يعمـ المسمـ بالعناية الربانية لو -ٗ

كيشعر في الكقت ذاتو بفضؿ هللا تعالى عميو، كعميو أف يبادر بالشكر   عمى عنايتو لو 
كرعايتو، كبيذا يتبيف أف إيماف المصمحيف بعدالة قضيتيـ التي يدعكف إلييا، استشعارىـ بأف 

بلحية ىـ فاعمكىا، يجعميـ أكثر نشاطان كأكثر معيـ كناصرىـ في كؿ حركة كسكنة إص هللا 
 .(ِ)طمأنينة في كجو كؿ التحديات الصعبة التي تحيط بيـ ميما بمغت خطكرتيا 

في العناية الربانية لئلنساف كخاصة الدعاة رسالة إلى الطغاة كالمتجبريف، طغاة القرف   -َُ
العذاب مف قتؿ كحبس  العشريف الذيف يتعرضكف لمدعاة كالمصمحيف ليذه األمة بشتى أنكاع

كانتياؾ األعراض كغير ذلؾ، أنيـ في مرمى سخط هللا كغضبو، كليأذنكا بحرب مف هللا، إذا 
لـ يصمحكا أنفسيـ كيغيركا ما أفسدكا بو، فعمييـ أف يراجعكا حساباتيـ كعقكليـ كليعممكا أف 

 حبائو.الدعاة كالمصمحيف ىـ صفكة هللا في األرض، كأف الدعاة ىـ أكلياء هللا كأ
 المطمب السابع

 األنبياء الدعوة ىي ميمة
إف اإلسبلـ ىك مكضكع الدعكة كحقيقتيا، كىذا ىك األصؿ األكؿ لمدعكة، كقد بمَّغ الرسكؿ 

ىذا اإلسبلـ العظيـ أحسف تبميغ كأكممو، كظؿ يدعك إلى هللا منذ أف أكرمو هللا بالرسالة  الكريـ 
و َأْرَشْؾـَوَك َصوِهًدا ]كليذا أرسمو هللا تعالى: إلى حيف انتقالو إلى جكار ربو الكريـ،  و افـَّبِيُّ إِكَّ َ َيو َأُّيُّ

ا َوَكِذيًرا ً اًجو ُمـًِرا *  َوُمَبؼِّ َ
َِ الداعي األكؿ إلى  ، فيك {83-83:}األحزاب[ َوَداِظقًو إَِػ اهللِ بِنِْذكِِه َو

 .(ّ)اإلسبلـ 
                                                 

 .ُٔانظر: نظرات في التربية اإليمانية، مجدم اليبللي، ص (ُ)
 .ْٖانظر: منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي األنبياء كالحج "دراسة مكضكعية"، ببلؿ خميؿ ياسيف، ص (ِ)
 .ٓأصكؿ الدعكة، عبد الكريـ زيداف، ص (ّ)
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 ة األنعام:سور سياق  أواًل: دعوة األنبياء إلى هللا في 
اَمَواِت ]قاؿ تعالى:  دعوة الرسل تؤكد عمى معاني العقيدة: -ُ ُذ َوفِقًّو َؾوضِِر افسَّ

ِ ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأُتَّ

َل َمْن َأْشَؾَم َوَل َتُؽوَكنَّ ِمَن اُدْؼِ  وَن َأوَّ ـُ          * ـِغَ َواَلَْرِض َوُهَو ُيْطِعُم َوَل ُيْطَعُم ُؿْل إِِّنِّ ُأِمْرُت َأْن َأ

ًُ َرِّبِّ َظَذاَب َيْوٍم َظظِقمٍ    ُؿْل  ْف َظـُْه َيْوَمئٍِذ ؾَ  * إِِّنِّ َأَخوُف إِْن َظَصْق ُه َوَذفَِك افَػْوزُ َمْن ُيْْصَ         َؼْد َرِْحَ

وِصَف َفُه إِلَّ ُهَو َوإِْن َيْؿَسْسَك بَِخْرٍ َؾُفوَ  * اُدبِغُ  ـَ ٍء  َوإِْن َيْؿَسْسَك اهللُ بَُِّضٍّ َؾََل  لِّ ََشْ ـُ            َظَذ 

، تبيف اآليات أنو عمى الداعي المسمـ في دعكتو إلى هللا تعالى أف يؤكد {27-28:}األىعام[ َؿِديرٌ 
ليان، كعمى اإليماف بمحمد  نبيان  عمى معاني العقيدة اإلسبلمية، فيؤكد عمى اإليماف با  ربَّان كا 

الجسد، كعمى ضركرة العمؿ الصالح لمنجاة مف كرسكالن، كعمى البعث بعد المكت بالركح ك 
   العذاب في اآلخرة، فالعقيدة اإلسبلمية ىي األساس في دعكة الداعي كما يؤكد عمييا دائمان، 
كال يغفؿ عنيا مطمقان؛ ألنيا ىي األصؿ في دعكتو، كما عداه الفركع، فإذا استقاـ لو ىذا 

و إقناعيـ بمعاني اإلسبلـ كفركعو األصؿ كاستجاب لو المدعككف بعد كفرىـ، سيؿ عمي
ذا رفضكه رفضكا سائر فركعو كمعانيو، كىذا ىك النيج الصحيح الذم دؿَّ عميو  المختمفة، كا 

 .(ُ) القرآف الكريـ، كسار عميو النبي الكريـ 

 دعوة الرسول تزيل الشبيات:  -2

َوَفْو َجَعْؾـَوُه *  ـَو َمَؾًؽو فَُؼِِضَ اَلَْمُر ُثمَّ َل ُيـَْظُرونَ َوَؿوُفوا َفْوَل ُأْكِزَل َظَؾقِْه َمَؾٌك َوفَْو َأْكَزفْ ]قاؿ تعالى:  . أ

َعْؾـَوُه َرُجًَل َوَفَؾَبْسـَو َظَؾْقِفْم َمو َيْؾبُِسونَ  أف ىؤالء المكذبيف  تاف، تبيف اآلي{9-8:}األىعام[ َمَؾًؽو جَلَ
عكىـ إلى تكحيد هللا بآيات هللا، كيعدلكف معو اآللية، يقكلكف لمحمد رسكؿ هللا، عندما يد

كاإلقرار بربكبيتو: "ىبل نزؿ عميؾ ممؾ مف السماء في صكرتو، يصٌدقؾ عمى ما جئتنا بو، 
كيشيد لو بحقيقة ما تدَّعي مف أف هللا أرسمؾ إلينا!" يثيركف الشبو أماـ دعكة الرسكؿ كلك أتييـ 

، فرد (ِ)أعذارىـ  مف اآليات كالعبر بما أتى، كاحتج عمييـ بما احتج عمييـ مما قطعت بو
نَّة  الرسكؿ عمى شبيتيـ كعمى طمبيـ أنو لك أنزؿ عمييـ ممكان ألىمككا بعذاب االستئصاؿ كسي
ٍف قبميـ ممف طمبكا اآليات فمـ يؤمنكا فبل يميمكف لتكبةو كال لغير ذلؾ، كلخمط عمييـ ما  مى

يخمطكف عمى أنفسيـ حتى يشككا فبل يدركا أمىمىؾه ىك أـ آدميّّ  
(ّ). 

                                                 
 .ِِْانظر: أصكؿ الدعكة، عبد الكريـ زيداف، ص  (ُ)
 ، بتصرؼ يسير.ِٔٔ/ُُامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم، ج (ِ)
انظر: الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم، النيسابكرم،  (ّ)

 -، دمشؽُ، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، دار القمـ، الدار الشامية، طّْٓىػ(، صْٖٔالشافعي )ت: 
 ػ.ىُُْٓبيركت، 
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بُِ  إِلَّ ]ؿ تعالى: قا . ب  ُؿْل َل َأُؿوُل َفُؽْم ِظـِْدي َخَزائُِن اهللِ َوَل َأْظَؾُم افَغْقَى َوَل َأُؿوُل َفُؽْم إِِّنِّ َمَؾٌك إِْن َأتَّ

ُرونَ   رسكلو  ، لقف هللا  {30}األىعام:[ َمو ُيوَحى إَِِلَّ ُؿْل َهْل َيْسَتِوي اَلَْظَؿى َوافَبِصُر َأَؾََل َتَتَػؽَّ
األجكبة الحاسمة التي تدمغ شبيات الكافريف، كتبيف ضبلؿ مقترحاتيـ، قؿ يا محمد ليؤالء 
المشركيف الذيف يقترحكف عميؾ المقترحات الباطمة قؿ ليـ: ليس عندم خزائف الرزؽ فأعطيكـ 

نما ذلؾ    فيك الذم لو خزائف السمكات كاألرض، كقد كاف المشرككف  منيا ما تريدكف، كا 
إف كنت رسكالن مف هللا فاطمب منو أف يكسع عيشنا كيغني فقرنا، كقؿ ليـ  لمنبي  يقكلكف

نما عمـ ذلؾ عند هللا،  كذلؾ إني ال أعمـ الغيب فأخبركـ بما مضى كبما سيقع في المستقبؿ، كا 
كقد كانكا يقكلكف لو أخبرنا بما ينفعنا كيضرنا في المستقبؿ، حتى نستعد لتحصيؿ المصالح 

، كقؿ ليـ: إني لست ممكان فأطمع عمى ما ال يطمع عميو الناس كأقدر عمى ما ال كدفع المضار
يقدركف عميو، كقد كانكا يقكلكف: ما ليذا الرسكؿ يأكؿ الطعاـ كيمشي في األسكاؽ ثـ يتزكج 
النساء، ثـ بيف ليـ كظيفتو فقاؿ: إٍف أتَّبع إال ما يكحى إليَّ أم إف كظيفتي اتباع ما يكحى إلٌي 

، فأنا عبده كممتثؿ ألمره، كحاشا أف أدعي شيئان مف تمؾ األشياء التي اقترحتمكىا مف ربي
 .(ُ)عمي

يَن َوُمـِْذِريَن َؾَؿْن ]ة األنبياء ىك التبشير كاإلنذار: قاؿ تعالى: ممي -ّ ِ َوَمو ُكْرِشُل اُدْرَشؾَِغ إِلَّ ُمبَؼِّ

وُكوا  * َزُكونَ َآَمَن َوَأْصَؾَح َؾََل َخْوٌف َظَؾْقِفْم َوَل ُهْم ََيْ  ـَ ُفُم افَعَذاُب باَِم  ُبوا بَِآَيوتِـَو َيَؿسُّ ذَّ ـَ َوافَِّذيَن 

، أم أٌف ميمة الرسؿ محصكرة ببشارة المؤمنيف بالجنة كالخيرات، {89-88:}األىعام[ َيْػُسُؼونَ 
نذار مف كفر با  بالنار كالعقكبات، ثـ بٌيف مصير الفريقيف: فمف صٌدؽ الرسؿ كآمف بقم بو كا 

بما جاؤكا بو، كأصمح عممو باتباعو إياىـ فبل خكؼ عمييـ في المستقبؿ مف عذاب الٌدنيا 
كعذاب اآلخرة، كال ىـ يحزنكف يـك لقاء هللا، عمى ما فاتيـ في الماضي، كترككه كراء ظيكرىـ 

وُهُم َل ََيُْزَُنُُم افَػَزُع اَلَ ]مف أمر الدنيا ألف هللا يحفظيـ مف كؿ فزع، كما قاؿ تعالى:  َزُ َوَتَتَؾؼَّ ـْ

ـُْتْم ُتوَظُدونَ  ـُ ، كال يحزنكف في الدنيا مثؿ حزف  {205}األىبواء:[ اَدََلئَِؽُي َهَذا َيْوُمُؽُم افَِّذي 
نما يصبركف عمى ما أصابيـ، كيمتمسكف األجر عند هللا،  المشركيف في شدتو كطكؿ مدتو، كا 

  شكر عند النعمة كالصبر عند النقمة، كيتأممكف العكض منو، ألف هللا تعالى أرشدىـ لم
كتفكيض األمر لمخالؽ، كمف كذب بآيات هللا التي أرسؿ بيا الرسؿ، يناليـ العذاب بما كفركا 
كجحدكا بما جاءت بو الرسؿ، كخرجكا عف أكامر هللا كطاعتو، كارتكبكا المنييات المحظكرات، 

ي اآلخرة أللكاف الغضب كالسخط في ككاف جزاء كفرىـ كفسادىـ في الدنيا بأنكاع النقمة، كف

                                                 
 .ٖٕ-ٕٕ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم،  (ُ)
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، إنذار العصاة عذاب هللا  مفما قاـ بو األنبياء ك ب، لذلؾ عمى المصمحيف أف يقكمكا (ُ)جينـ
 كتبشير المؤمنيف برضا هللا كالجنة.

 ة األنبياء في سورة األنعام:ماإلصالح والتغيير في الدعوة مي ياتثانيًا: منيج
صمحيف سنة بشرية ال تكاد تتخمؼ كلذا كجب عمى الرسؿ االستيزاء بالرسؿ كالدعاة كالم -ُ

 .(ِ)كالدعاة كالمصمحيف الصبر عمى ذلؾ 

نما  -ِ ىناؾ تجاران لمدعكة مف النجكـ في الفضائيات كأف ىؤالء ال يعدكف مف الدعاة الحقيقييف، كا 
تكافر ليـ دعـ مالي ككساطة معينة كتبادؿ منافع مؤسسات استغمكا خمك الساحة مف العمماء 
المؤثريف بعد غياب كبار العمماء، فكجدكا الساحة خالية كخاكية فيؤالء ال يحسبكف عمى الدعاة 

 ال مف قريب كال مف بعيد ألنيـ أرادكا األمكاؿ كاليبات كالعطايا كأصبحت ليـ قصكران فاخرة.

في سيرة سمفنا الصالح مف الصحابة الكراـ كالتابعيف ليـ بإحساف، سكابؽ ميمة في أمكر  -ّ
عكة يستفيد منيا الدعاة إلى هللا؛ ألف السمؼ الصالح كانكا أعمـ مف غيرىـ بمراد الشارع كفقو الد

 .(ّ)الدعكة إلى هللا، كما زاؿ أىؿ العمـ يستدلكف بسيرتيـ 

إذا كاف أىؿ الباطؿ يثيركف الشبيات كيفتركف األكاذيب في كجو الدعكة كضد الدعاة  -ْ
 ؽ ػػػػى ال يتعمػػػبيات حتػػػع الشػػػف مكضػدكا عػػػف أف يبتعػػػصمحياة كالمػػػػى الدعػػػف، فعمػػكالمصمحي

 .(ْ)المبطمكف بيا، كيتخذكنيا تكأة الفترائيـ 

ال مانع مف أف يجمع الداعية بيف المصمحة الدنيكية كالمصمحة الدينية حيث انو ال يكجد أم  -ٓ
كاف يفيد الناس بمعنى أف المتخصص في عمـ مف عمكـ الشريعة لك  ،نص شرعي يمنع ىذا

فتككف  ،في األحكاـ الشرعية كيخصص مف كقتو لتعميميـ فبل مانع مف تمقيو أجران عمى ذلؾ
الفائدة المادية التي يحصؿ عمييا نظير استقطاعو مف كقتو لمقياـ بيذا األمر، كأنو نظران 

تيـ لصعكبة الظركؼ المعيشية الصعبة التي يعاني منيا العديد مف الناس فإف الدعاة شغم
الحياة عف الدعكة مما أدل إلى إحجاـ الكثيريف عف الدخكؿ في ىذا المجاؿ، كلذلؾ فإف 
حصكؿ الداعية كالعالـ عمى مبالغ مالية مقابؿ دعكتو ربما يككف حافزان قكيان لمف يفكر في 

 الدخكؿ إلى مجاؿ الدعكة.
                                                 

 .َِٓ/ٕانظر: التفسير المنير، الزحيمي،  (ُ)
 .َْ/ِانظر: أيسر التفاسير، الجزائرم،  (ِ)
 .ٓانظر: أصكؿ الدعكة، عبد الكريـ زيداف، ص (ّ)
 .ّْْانظر: نفس المرجع السابؽ، ص (ْ)
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ـ المستمد مف كحي إف الدعاة كالمصمحيف ىـ أصدؽ الناس قيبلن، كأشرفيـ طريقان، كأف عممي -ٔ
طفاء لمفتف العاجمة كاآلجمة، كىـ أكثر  هللا إنما ىك تيسير ألسباب السبلمة في الدنيا كاآلخرة، كا 
ناس قدرة عمى إحداث التغيير، كثمرة الجياد الطكيؿ لمدعاة إلى هللا ىي مف حظ الناس 

لناس شيئان لقاء كحدىـ، فا  غني عف عباده، كالرجاؿ الكراـ مف أنبيائو ال يرتقبكف مف ا
عمميـ، إف ىذا النداء المتكرر عمى ألسنة المرسميف ليس إال مظيران مف رحمة هللا العامة 

 .(ُ)كعطفو عمى المعمكليف كالحائريف 

إف الدعكة إلى هللا عمى المنيج الصحيح فيو تصحيح لعقائد الناس مف الشرؾ كالبدع كالشعكذة،  -ٕ
صبلح كجميع ما يخالؼ العقيدة الصحيحة، كيكك  ف فيو األمف كاالستقرار كالطمأنينة في الدنيا كا 

 .(ِ)لمنفس، كما يحصؿ األمف مف عذاب هللا في اآلخرة لمف أطاعو كاتبع ىديو 

كـ تعظـ العكاقب، حيف ينطكم بعض طبلب العمـ كالشباب، عف مسيرة اإلصبلح كالدعكة ف
رياضة، يتنافسكف كيتسابقكف فيما بينيـ إلى هللا كترؾ مياديف المجتمع، ألىؿ الفساد كأرباب الفف كال

إلى تحقيؽ مآربيـ كأىدافيـ، كنحف جالسكف نندب الحاؿ، كنعيب الزماف، كلكف العيب فينا كذلؾ 
بسككتنا، فإذا ما استفحؿ األمر كانتشر الشر، فكجئنا باألحداث كالمنكرات كما يفاجأ العامة، فأيٍنكر 

 في القياـ بكاجب اإلصبلح كالتغيير.المعركؼ كاستأنس بالمنكر؛ بسبب تياكننا 

                                                 
 .ُ، دار نيضة مصر، طُٔغزالي، صمع هللا دراسات في الدعكة كالدعاة، محمد ال (ُ)
، الجامعة ُْٗانظر: المنيج الصحيح كأثره في الدعكة إلى هللا تعالى، د. حمكد بف أحمد بف فرج الرحيمي، ص (ِ)

 ـ.ََِّ-ىػُِّْاإلسبلمية بالمدينة المنكرة، 
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 المبحث الخامس
 اإلصالح والتغيير السياسي ياتمنيج

 كيشتمؿ عمى أربعة مطالب: 
 خالفة األرض.القران في المطمب األول: مني  
 التعامل مع المشركين.القران في المطمب الثاني: مني  

 المطمب الثالث: الصراع بين الحق والباطل.
 .بالتشريع ع: جيل الكفارالمطمب الراب
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 األول طمبالم
 خالفة األرضالقران في مني  

َؿوَل ]قد كعد هللا طائفة مف عباده المؤمنيف بأف يكرثيـ األرض، كيمكنيـ فييا، قاؿ تعالى:  

وا إِنَّ اَلَْرَض هللِ ُيوِرُثَفو َمْن َيَشوُء ِمْن ِظبَ  [ وِدِه َوافَعوؿَِبُي فِْؾُؿتَِّؼغَ ُموَشى فَِؼْوِمِه اْشتَِعقـُوا بِوهللِ َواْصِزُ

 . {218}األعراف:

زمانان كال مكانان لظيكر تمؾ الطائفة المنصكرة، بؿ حدد شركطان كصفات  كلـ يحدد هللا  
سيتحقؽ ليـ، قاؿ تعالى:  إذا ما حققيا جيؿ مف األجياؿ في أم زماف كأم مكاف، فإف كعده 

اَم اْشتَْخَؾَف افَِّذيَن ِمْن َؿْبؾِِفْم َوَظَد اهللُ افَِّذيَن َآَمـُوا ِمـْؽُ ] ـَ وِت َفَقْسَتْخؾَِػـَُّفْم ِِم اَلَْرِض  وحِلَ ْم َوَظِؿُؾوا افصَّ

َفـَُّفْم ِمْن َبْعِد َخْوؾِِفْم َأْمـًو َيْعُبُدوَكـِي  ْم َوَفُقَبدِّ ْم ِديـَُفُم افَِّذي اْرَتَه ََلُ ـَنَّ ََلُ وَن ِِّب َصقْ َوَفُقَؿؽِّ ـُ َػَر َل ُيْؼِ ـَ ئًو َوَمْن 

،كميما اجتيد المجتيدكف، كتحرؾ العاممكف لئلسبلـ ىنا  {33}النور:[ َبْعَد َذفَِك َؾُلوَفئَِك ُهُم افَػوِشُؼونَ 
كىناؾ، فإف ىذا ال يكفي إلعادة مجد اإلسبلـ مف جديد، إال إذا تضمنت حركتيـ كاجتيادىـ العمؿ 

 مكيف.عمى استكماؿ صفات الجيؿ المكعكد بالنصر كالت

ِر َأنَّ اَلَْرَض َيِرُثَفو ]إف كعد هللا ال يتخمؼ، قاؿ تعالى:   ـْ ُبوِر ِمْن َبْعِد افذِّ َتْبـَو ِِم افزَّ ـَ َوَفَؼْد 

ونَ  وحِلُ  ، كىذا الكعد ينتظر مف يستكفي شركط استدعائو لكي يتحقؽ. {203}األىبواء:[ ِظَبوِدَي افصَّ

 أواًل: تعريف االستخالف:
استخمؼى يستخمؼ، استخبلفان، فيك ميستخًمؼ، كاستخمؼ فبلنان: جعمو  غة:االستخالف في الم -ُ

. كالخبلفة: النًٌيابة عف الغير، إما لغيبة المنكب (ُ)جعمو مكانو كييعقيبو، كيتمكه،  فيكخميفتو، 
ما لتشريؼ الميستىخمؼ، كعمى ىذا استخمؼ هللا عباده في  ما لعجزه، كا  ما لمكتو، كا  عنو، كا 

 .(ّ)خميفة مف يخمؼ غيره كيقـك مقامو ، كال(ِ)األرض 
االستخبلؼ: إقامة الغير مقامو بعممو نيابة عنو كمنو: استخبلؼ  واالستخالف اصطالحًا: -ِ

 .(ْ)اإلماـ غيره في الصبلة إذا سبقو الحدث مف يتـ بيـ الصبلة 

                                                 
، عالـ ْٖٔ/ُىػ(، ُِْْانظر: معجـ المغة العربية المعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت:  (ُ)

 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ، ُالكتب، ط
 .ِْٕانظر: الكميات، أبك بقاء الكفكم، ص  (ِ)
 .ِٕٔ/ْانظر: العيف، الفراىيدم،  (ّ)
 .َٔحامد صادؽ قيس، ص  –انظر: معجـ لغة الفقياء، محمد ركاس العجي  (ْ)
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  ثانيًا: شروط االستخالف والتمكين:
ب تعالى داؿ الخكؼ أمنان، كعد مف هللا إف االستخبلؼ في األرض، كالتمكيف لديف هللا، كا 

ط التمكيف، كلكاـز كلقد أشار القرآف الكريـ بكؿ كضكح إلى شرك  متى ما حقؽ المسممكف شركطو، 
 االستمرار فيو:

اَم ]* قاؿ تعالى:  ـَ وِت َفَقْسَتْخؾَِػـَُّفْم ِِم اَلَْرِض  وحِلَ اْشَتْخَؾَف افَِّذيَن  َوَظَد اهللُ افَِّذيَن َآَمـُوا ِمـُْؽْم َوَظِؿُؾوا افصَّ

َفـَُّفْم ِمْن َبْعِد َخْوؾِِفْم َأْمـًو ْم َوَفُقَبدِّ ْم ِديـَُفُم افَِّذي اْرَتَه ََلُ ـَنَّ ََلُ وَن ِِّب َصْقئًو  ِمْن َؿْبؾِِفْم َوَفُقَؿؽِّ ـُ َيْعُبُدوَكـِي َل ُيْؼِ

َػَر َبْعَد َذفَِك َؾُلوَفئَِك ُهُم افَػوِشُؼونَ  ـَ ُؽْم ُتْرَْحُونَ َوأَ *  َوَمْن  ُشوَل فََعؾَّ وَة َوَأضِقُعوا افرَّ ـَ ََلَة َوَآُتوا افزَّ [ ؿِقُؿوا افصَّ

لقد أشارت اآليات الكريمة إلى شركط الخبلفة كىي: اإليماف بكؿ معانيو كبكافة ،  {33-33 }النور:
كأما أركانو، كممارسة العمؿ الصالح بكؿ أنكاعو، كالحرص عمى كؿ أنكاع الخير كصنكؼ البر، 

يتاء الزكاة، كطاعة الرسكؿ   .(ُ) لكاـز استمرار التمكيف فيو، إقامة الصبلة كا 

 سورة األنعام: سياق ثالثًا: االستخالف في
ِي إِْن َيَشْل ُيْذِهْبُؽْم ]قاؿ تعالى:  ل:داالستخالف ال يكون إال عن طريق الب -ُ ْْحَ َوَربَُّك افَغـِيُّ ُذو افرَّ

ِي َؿْوٍم َآَخِرينَ َوَيْسَتْخؾِْف ِمْن َبْعدِ  يَّ ْم ِمْن ُذرِّ ـُ اَم َأْكَشَل ـَ ْم َمو َيَشوُء  ، أم إف يشأ يذىبكـ  {255}األىعام:[ ـُ
. (ِ)أييا العصاة، كيستخمؼ مف بعدكـ ما يشاء مف الخمؽ، كما أنشأكـ مف ذرية قكـ آخريف 

ستكبريف كيككنكف أسمى منكـ ركحان، كأصفى منكـ نفسان، كقد صدؽ هللا كعده، فأذىب الم
المعانديف الجاحديف مف زعماء الشرؾ، كاستخمؼ مف بعدىـ قكمان آخريف ىـ الصحابة 

   ، كىؤالء الخمفاء يككنكف خيران منكـ يؤمنكف با  (ّ)كالسابقكف مف األنصار كالمياجريف 
أف  حقيقية إلى أمة محمد الرسالة ىي ال. كىذه (ْ)كرسكلو كيقيمكف الحؽ كالعدؿ في األرض 

 ر مف التبديؿ كالتغيير كاستخبلؼ أقكاـو غيرىـ إذا لـ تحقؽ فييـ شركط االستخبلؼ.تحذ

َوُهَو افَِّذي َجَعَؾُؽْم َخََلئَِف ]قاؿ تعالى:  عمى األمم السابقة: سبب استخالف أمة محمد  -ِ

ْم إِنَّ  ـُ ْم ِِم َمو َآَتو ـُ ُه َفَغُػوٌر  اَلَْرِض َوَرَؾَ  َبْعَضُؽْم َؾْوَق َبْعٍض َدَرَجوٍت فَِقبُْؾَو يُ  افِعَؼوِب َوإِكَّ ِ ََ َك  َربَّ

                                                 
مراحمو كأىدافو(،  –طو كأسبابو شرك  –انظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ )أنكاعو  (ُ)

، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، مكتبة التابعيف، مصر، القاىرة، ُٕٖعمي محمد محمد الصبٌلبي، ص 
  ـ.ََُِ-ىػُِِْ، ُط

 .ُّٖ/ِانظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم،  (ِ)
 .ُٔٔ/ُالتفسير الكاضح، محمد محمكد الحجازم،  (ّ)
 .َُُ/ٖر المنار، محمد رشيد رضا، تفسي (ْ)
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، (ُ)خمفاء لؤلمـ السابقة في عمارة الككف  ، أم جعؿ هللا أمة محمد  {233}األىعام:[ َرِحقمٌ 
ميداف العمؿ،  ، حيث فتح هللا ألمة محمد (ِ)ككذلؾ ألنيـ آخر األمـ كمحمد خاتـ النبييف 

حياء مطمقان ليـ الحرية كالخبلفة في األرض ، يخمؼ بعضيـ بعضان فييا، بعد إىبلؾ جيؿ كا 
جيؿ آخر، كىـ متمايزكف يرفع هللا بعضيـ فكؽ بعض درجات في الغنى كالفقر، كالشرؼ 
كالجاه، كالعمـ كالجيؿ، كالخمؽ كالشكؿ، كالعقؿ كالرزؽ، الختبار الناس في مكاىبيـ كما 

عمى االستباؽ إلى الخير، تكٌعد هللا  أعطاىـ هللا، كبعد ىذا اإلفساح في ميداف العمؿ، كالحٌض 
ما في اآلخرة   .(ّ)ككعد، تخكيفان منو كترجية، فا  سريع العقاب إما في الدينا كا 

 اإلصالح والتغيير في االستخالف في األرض: ياترابعًا: منيج
 رسكالن تحرص عمى تحقيؽ إف الجماعة المسممة التي رضيت با  ربان كباإلسبلـ دينان كبمحمد  -ُ

التكحيد كمحاربة الشرؾ كىي تسعى لتحكيـ شرع هللا؛ ألنيا تعمـ عميـ اليقيف أف مف شركط 
قامة دكلة اإلسبلـ تحقيؽ التكحيد كتيذيبو كتصفيتو مف الشرؾ األكبر كاألصغر،     التمكيف كا 

كمف البدع القكلية كاالعتقادم، كالبدع الفعمية العممية، كمف المعاصي كذلؾ بكماؿ اإلخبلص 
 في األقكاؿ كاألفعاؿ كاإلرادات، كبالسبلمة مف الشرؾ األكبر المناقض ألصؿ التكحيد،      

عمى االستعانة  المؤمنكف  ، كتربي(ْ)كمف الشرؾ األصغر المنافي لكمالو كبالسبلمة مف البدع 
      ية كأف تككف الحاكم با  في جميع أمكر حياتيـ كاالستعانة بو كالنذر لو كالذبح لو كحده 

كىي تحارب شرؾ القبكر، ككذلؾ شرؾ القكانيف الكضعية، كتدعك إلى إفراد  رب العالميف،
 . (ٓ)  العبكدية   كحده في جميع شئكف الحياة اإلنسانية

ف ف بل بد لئلنساف أف يصمح نفسو باإليماف كالعمؿ الصالح، فيك خميفة هللا في األرض، كا 
 الصالح ال يجكز أف يككف خميفة في األرض.اإلنساف البعيد عف اإليماف كالعمؿ 

                                                 
 .َّ/ِىػ(، َُْْتيسير التفسير، إبراىيـ القطاف )ت:  (ُ)
اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معنى القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو، أبك محمد مكي بف  (ِ)

مىكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني، ثـ األندلسي القرطب ق(، ّْٕي المالكي )ت: أبي طالب حى
، المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالبحث العممي، جامعة الشارقة، بإشراؼ ِِٕٔ/ّ

جامعة الشارقة،  –كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية  –أ.د. الشاىد البكشيخي، مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة 
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ، ُط

 .ّْٔ/ُيط، الزحيمي، انظر: التفسير الكس (ّ)
، ُُٗانظر: الشيخ عبد الرحمف السعدم كجيكده في تكضيح العقيدة، عبد الرزاؽ بف عبد المحسف العباد، ص  (ْ)

 ـ.َُٗٗ-ىػُُُْ، ُمكتبة الرشد، الرياض، ط
 .ِّْانظر: تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالتمكيف في القرآف الكريـ، ص  (ٓ)
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االستخبلؼ في األرض ىك دكاء ليس غير، كىك عبلج، بو تيدأ النفكس كتطمئف القمكب،  -ّ
فنحف خبلئؼ مف تقدمنا، فميس لنا بقاء، ككما كصمت إلييا ستخرج منيا، كنحف خبلئؼ فبل 

ْم َأْجٌر ... ]ممؾ لنا كال تصريؼ في الكاقع:  بِرٌ َوَأْكَػُؼوا ََلُ ـى  ىذا  {7}احلديد:[ ـَ ، إذا كاف ىذا فًم
 . (ُ)التناحر، كالتيالؾ، كالتباغض، كالتكالب    

مف الخبلفة في األرض أننا ال نككف متماثميف متطابقيف، بؿ أراد سبحانو أف نككف متكامميف  -ْ
في المكاىب، كفي الكماليات؛ ألف الناس لك كانكا صكرة مكررة في المكاىب، لفسدت     

لحياة، فبل بد أف تختمؼ مكاىبنا؛ ألف مطمكبات الحياة متعددة، فمك أصبحنا كمنا أطباء    ا
فاألمر ال يصمح، كلك كنا قضاة لفسد األمر، ككذلؾ لك كنا ميندسيف أك فبلحيف. إذف فبل بد 

[ ...َوَرَؾَ  َبْعَضُؽْم َؾْوَق َبْعٍض َدَرَجوٍت  ...]مف أف تتحقؽ إرادة هللا في قكلو سبحانو: 

 {233}األىعام:
(ِ). 

    بياف لنعمة مف نعـ هللا الكبرل عمى بني آدـ خاصة، إذ جعميـ خبلئؼ األرض، كفي ىذا  -ٓ
حساف إلييـ، إشارة إلى مكانة اإلنساف، كسمك قدره، كأنو ليس مكرمان  ما فيو مف تكريـ ليـ، كا 

ة هللا في ىذه في جنسو كحسب، بؿ ىك مكـر في كؿ فرد مف أفراده، فكؿ إنساف ىك خميف
ف كاف عضكان في المجتمع اإلنساني  -األرض، كأنو  فميس ذلؾ بالذم يذىب بشيء مف  –كا 

مقكمات شخصيتو، أك يجكر عمى ىذا الكضع الكريـ الذم كضعو هللا فيو ... فيك خميفة هللا، 
إنو خميفة هللا  أيان كاف مكانو في المجتمع ... غنيان أك فقيران، عالمان أك جاىبلن، قكيان أك ضعيفان،

 في األرض، كمف كاجبو أف يعمؿ بمقتضى ىذه الخبلفة، كيجمع إلى يديو أسبابيا كمقكماتيا.
ىذا ىك اإلنساف كما تنظر إليو شريعة اإلسبلـ ... إنساف كريـ عمى هللا، خمع عميو خمع 

        لسمك الخبلفة، كتكجو بتاجيا، كجعؿ درة ىذا التاج ىك عقمو الذم يستطيع بو أف يبمغ مف ا
نو لمف ظمـ اإلنساف لنفسو، كمف استصغاره لكجكده، أف يسؼ كينحدر عف ىذا    ما يشاء. كا 
  المستكل الكريـ الذم رفعو هللا إليو، فيتحكؿ إلى كائف حيكاني ذليؿ، يقاد فينقاد، كيستذؿ فيذؿ، 

َفَؼْد َخَؾْؼـَو ] عميو: حتى لينعزؿ عف العالـ اإلنساني، كيصبح عمى غير الخمؽ السكم الذم خمقو هللا

 {3-8 }التِّني:[ ُثمَّ َرَدْدَكوُه َأْشَػَل َشوؾِؾِغَ *  اإِلْكَسوَن ِِم َأْحَسِن َتْؼِويمٍ 
(ّ). 

االستخبلؼ في األرض ىك القدرة عمى العمارة كاإلصبلح، كليس عمى الظمـ كالقير كاليدـ ف
عميـ هللا تعالى خمفاء في األرض، القميؿ كالفساد، كالناظر إلى حالنا في ىذا الزماف يجد أف مف ج

                                                 
 .ِٗٔ/ُْمد محمكد حجازم، انظر: التفسير الكاضح، مح (ُ)
 .َِْٗ/ٕتفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم،  (ِ)
 ، دار الفكر العربي، القاىرة.ّٗٓ/ْىػ(، َُّٗالتفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ يكنس الخطيب )ت: بعد  (ّ)
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منيـ مف يطيؽ كيحتـر ىذه الخبلفة، فالذم ينظر إلى سيرة الصحابة أكلئؾ الذيف نيجكا نيج النبي 
.تجد أنيـ حققكا بشكؿ كاضح كمممكس االستخبلؼ الحقيقي في األرض ، 

 لثانيالمطمب ا
 التعامل مع المشركينالقران في مني  

كتعالى القراف الكريـ ليككف منيجا لمحياة ذلؾ الف ىذا القراف شامبل لجميع  انزؿ هللا تبارؾ 
جكانب الحياة ، كمف ضمف ىذا المنيج التعامؿ مع المشركيف كفؽ ىذا المنيج الرباني كليس كفؽ 

 منيج التعامؿ مع المشركيف منيا :  األنعاـالشيكات كقد حددت سكرة 
 سورة األنعام:سياق  أواًل: مني  التعامل مع المشركين في 

َثَر َمْن ِِم اَلَْرِض ُيِضؾُّوَك َظْن َشبِقِل اهللِ إِْن َيتَّبُِعوَن ]قاؿ تعالى:  طاعة المشركين:عدم  -ُ ـْ َوإِْن ُتطِْ  َأ

أف طاعة ك بطاعة هللا  يأمر، إف النص القرآني  {223}األىعام:[ إِلَّ افظَّنَّ َوإِْن ُهْم إِلَّ ََيُْرُصونَ 
مف البشر في جزئية مف جزئيات التشريع التي ال تستمد مف شريعة هللا، كال تعتمد  المسمـ ألحد

عمى االعتراؼ لو كحده بالحاكمية، أف طاعة المسمـ في ىذه الجزئية تخرجو مف اإلسبلـ   
ونَ ... ]إلى الشرؾ با ، قاؿ تعالى:  ـُ ُؽْم دَُْؼِ  {212}األىعام:[ َوإِْن َأَضْعُتُؿوُهْم إِكَّ

(ُ). 
ُه ]قاؿ تعالى:  ال يجوز أكل ذبائح غير المسممين: -ِ ِر اْشُم اهللِ َظَؾْقِه َوإِكَّ ـَ ْ ُيْذ َّو ََل ُؾوا ِِم ـُ      َوَل َتْل

، ينيى هللا عف ذبائح كانت تذبحيا قريش لؤلكثاف كينيى عف ذبائح  {212}األىعام:[ ...َفِػْسٌق 
 .(ِ)المجكس 

َوَل َتُسبُّوا افَِّذيَن َيْدُظوَن ِمْن ُدوِن اهلِل ]قاؿ تعالى:  :حتى ال يسبوا هللا  عدم سب المشركين -ّ

، أم ال تسبكا األصناـ فيحمميـ الغيظ كالجيؿ عمى  {208}األىعام:[ ...ِظْؾٍم  ُسبُّوا اهللَ َظْدًوا بَِغْرِ َؾقَ 
، كتدؿ اآلية عمى الكؼ عف سب السفياء (ّ)أف يسبكا مف تعبدكف كما سببتـ مف يعبدكف 

 .(ْ)يف يتسرعكف إلى سبو عمى كجو المقابمة؛ ألنو بمنزلة البعث عمى المعصية الذ
                                                 

 .ُُٕٗ/ّانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
، ٕ، دار القرآف الكريـ، بيركت، لبناف، طُّٔ/ُمي الصابكني، انظر: مختصر تفسير ابف كثير، محمد ع (ِ)

 ـ.ُُٖٗ-ىػَُِْ
، المحقؽ: محمد َُٕ/ْىػ(، َّٕأحكاـ القرآف، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم الجصاص الحنفي )ت:  (ّ)

 ىػ.َُْٓالقمحاكم، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 
عمي، أبك الحسف الطبرم الممقب بعماد الديف، المعركؼ بالكيا اليراسي انظر: أحكاـ القرآف، عمي بف محمد بف  (ْ)

، المحقؽ: مكسى محمد عمي كعزة عبد عطية، دار الكتب العممية، بيركت، ُِْ/ّىػ(، َْٓالشافعي )ت: 
 ىػ.َُْٓ، ِط
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ونَ  ...]قاؿ تعالى:  البراءة من المشركين: -ْ ـُ َّو ُتْؼِ ـِي َبِريٌء ِِم اَم ُهَو إِفٌَه َواِحٌد َوإِكَّ [ ُؿْل إِكَّ

، كتنديد شديد بيذا ، في اآليات السابقة تصريح بالبراءة التامة مف األكثاف كعابدييا {29}األىعام:
، كالنيي أف يككف مف المشركيف بأف يتبرأ منيـ، كمف إشراكيـ، كيخرج مف (ُ)العمؿ الباطؿ 

ذا خرج مف صفكؼ أىؿ الكفر كاف في حزب هللا،  صفكفيـ، كلك كانكا قكمو كعشيرتو القربى، كا 
 .(ِ)كحزب هللا تعالى ىـ المفمحكف 

ًَ افَِّذيَن ]قاؿ تعالى:  القرآن الكريم:اإلعراض عن مجالس المشركين المستيزئين ب -ٓ َوإَِذا َرَأْي

قَْطوُن َؾََل  و ُيـِْسَقـََّك افشَّ ِه َوإِمَّ  َؽْرِ
ٌٍ َتْؼُعْد َبْعَد  ََيُوُضوَن ِِم َآَيوتِـَو َؾَلْظِرْض َظـُْفْم َحتَّى ََيُوُضوا ِِم َحِدي

َرى َمَ  افَؼْوِم افظَّودِِغَ  ـْ لمشرككف إذا جالسكا المؤمنيف كقعكا في النبي ، كاف ا {38}األىعام:[ افذِّ
 فسبكه كاستيزءكا بو، فأمرىـ هللا أف ال يقعكا معيـ حتى يخكضكا في حديث غيره ،(ّ). 

 اإلصالح والتغيير في التعامل مع المشركين: ياتثانيًا: منيج
   نو إف الداعي إلى الحؽ، كالناىي عف الباطؿ، إذا خشي أف يتسبب عف ذلؾ، ما ىك أشد م -ُ

، كمخالفة حؽ، ككقكع في باطؿ أشد، كاف الترؾ أكلى بو، بؿ كاف كاجبان      مف انتياؾ حـر
  .(ْ)عميو 

 عدـ التعرض بالسب المشركيف كالكافريف حتى ال يسبكا هللا .  -ِ
 .(ٓ)ضركرة رفض منيج أىؿ الضبلؿ، كمسمؾ أىؿ الشرؾ كاألىكاء  -ّ
حبلليـ الميتات، كما ذكر عميو غير اسـ هللا عدـ االلتفات آلراء المشركيف الزائفة مف است -ْ

 .(ٔ)تعالى 
إف صيد المشركيف الذيف ال يذكركف اسـ هللا، كال ىـ مف أىؿ التسمية، يحريـ عمى المسمميف أف  -ٓ

 .(ٕ)يأكمكه حتى يككنكا ىـ الذيف صادكه 

                                                 
 .ّٓ/ٓالتفسير الكسيط، الطنطاكم،  (ُ)
 .ِْٓٓ/ٓانظر: زىرة التفاسير، أبي زىرة،  (ِ)
 .ِْٓ/ٕر المنير، الزحيمي، التفسي (ّ)
نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي بف لطؼ هللا الحسيني ( ْ)

أحمد فريد المزيدم، دار الكتب  –، تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ َِٗىػ(، ص َُّٕالبخارم الًقنَّكجي )ت: 
 العممية.

 .َِ/ٖالتفسير المنير، الزحيمي،  (ٓ)
 .ِْ/ٖ، نفس المرجع السابؽ( ٔ)
 .ُُٔ/ُالنكت كالعيكف، الماكردم، ( ٕ)
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 .(ُ)التكحيد ال إلو إال هللا، ككجكب البراءة مف الشرؾ عقيدة تقرير  -ٔ

عف مجالس المستيزئيف بالقرآف أك بالنبي أك بأحكاـ اإلسبلـ، كمجالس كجكب اإلعراض  -ٕ
 .(ِ)المتأكليف آيات القرآف بغير حؽ، كتحريفيا عف مكاضعيا 

إف الرجؿ إذا عمـ مف اآلخر منكران كعمـ أنو ال يقبؿ منو، فعميو أف يعرض عنو إعراض منكر  -ٖ
 .(ّ)كال يقبؿ عميو 

 .(ْ)مجالسة أىؿ الكبائر ال تحؿ  -ٗ

ف كانكا كثيريف كزنان كخطران، كأما األعداء ففييـ كثرة أى -َُ  . (ٓ)ؿ هللا قميمكف عددان، كا 

عمى المصمحيف أف يحذركا مف التعامؿ مع المشركيف كالمنافقيف كالمتخاذليف خكفان مف أف ف
 يفتنكىـ كيقمبكا الحؽ كيمنعكه.

 المطمب الثالث
 ين الحق والباطلالصراع ب

ريـ ال يعجزه أف يقؼ عمى حقيقة مفادىا أف الصراع بيف الحؽ المتتبع آليات القرآف الك
    كالباطؿ ىك سنة أقاـ هللا عمييا ىذه الحياة، كأف الحياة ال يمكف أف يسكدىا الخير المطمؽ، 

مؽ بحيث ال يككف فييا قائـ بحيث تخمك مف الشر، كبالمقابؿ ال يمكف أف تعاني مف الشر المط
 حؽ كالباطؿ قائـ إلى يـك الديف .بالحؽ ، كلكف الصراع بيف ال

 أواًل: تعريف الصراع والحق والباطل:
 تعريف الصراع:  -1

 .(ٔ)مصدر صرع، كىك اجتياد الشخص أف يمقي مف يصارعو أرضان  الصراع في المغة:

 .(ٕ) اجتياد كؿ مف األطراؼ المتصارعة كسب النصر الصراع في االصطالح:

                                                 
 .ْٓ/ِأيسر التفاسير، الجزائرم،  (ُ)
 .َِٓ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي،  (ِ)
 .ُِ/ٕالجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  (ّ)
 .ُِٓ/ٕالتفسير المنير، الزحيمي، ( ْ)
 .ْٔٗ/ُلطائؼ اإلشارات، القشيرم، ( ٓ)
 .ِّٕانظر: معجـ لغة الفقياء، محمد ركاس قمعجي، حامد صادؽ قنيبي، ص (ٔ)
 نفس المرجع السابؽ كنفس الصفحة.( ٕ)



-َِِ- 
 

 تعريف الحق: -2

ت الذم ال يسكغ إنكاره، اسـ مف أسمائو تعالى، كالشيء الحؽ، أم الثابت ىك الثاب الحق في المغة:
 .(ُ)حقيقة، كيستعمؿ في الصدؽ كالصكاب أيضان 

ما ثبت بو الحكـ، كالحكـ المطابؽ لمكاقع، يطمؽ عمى األقكاؿ، كالعقائد،  الحق في االصطالح:
 .(ِ)كاألدياف، كالمذاىب، باعتبار اشتماليا عمى ذلؾ 

 طل:تعريف البا -3

الباء كالطاء كالبلـ أصؿ كاحد، كىك ذىاب الشيء كقمة مكثو كلبثو، كسمي  الباطل في المغة:
 .(ّ)الشيطاف الباطؿ ألنو ال حقيقة ألفعالو 

ىك الذم ال يككف صحيحان بأصمو، كىك ما ال يعتد بو، كال يفيد شيئان، كىك  الباطل في االصطالح:
الكبلـ: ما يمغى كال يمتفت إليو لعدـ الفائدة في سماعو أيضان ما أبطؿ الشرع حسنو، كالباطؿ مف 

ف لـ يكف كذبان كال فحشان   .(ْ)كخمكه مف معنى يعتد بو، كا 

 تعريف الصراع بين الحق والباطل:  -4

ىك ما كاف مف التصادـ كالتحدم بيف الحؽ كالباطؿ، حيث أنو ال ينتيي إال بانتياء 
      متعدد، فالحؽ سرعاف ما ينتصر كالباطؿ سرعاف الباطؿ، كألنو ال يكجد إال حؽ كاحد كباطؿ 

 .(ٓ)ما ينيـز 
 سورة األنعام: سياق  ثانيًا: الصراع بين الحق والباطل في

]َوفَِتْصَغى إَِفْقِه َأْؾئَِدُة افَِّذيَن قاؿ تعالى:  يم من الشياطين:ئصراع بين الرسل وأتباعو وبين أعدا -ُ

ُؾوَن[ َل ُيْمِمـُوَن بِوآلَِخَرةِ َوفَِرْ  ُؾوا َمو ُهْم ُمْؼَسِ ، المشيد الذم يرسمو القرآف  {225}األىعام:َضْوُه َوفَِقْؼَسِ
الكريـ لممعركة بيف شياطيف اإلنس كالجف مف ناحية، ككؿ نبي كأتباعو، ىذا المشيد بكؿ 
جكانبو جدير بأف نقؼ أمامو كقفة قصيرة: إنيا معركة تتجمع فييا قكل الشر في ىذا الككف، 

طيف اإلنس كالجف، تتجمع في تعاكف كتناسؽ إلمضاء خطة مقرر، كىي عداء الحؽ شيا

                                                 
 .ٖٗانظر: التعريفات، الجرجاني، ص (ُ)
 .ْٗانظر: القامكس الفقيي، سعدم أبك حبيب، ص (ِ)
 .ِٖٓ/ُانظر: معجـ مقاييس المغة، ابف فارس،  (ّ)
 .ِْْء الككفي، صانظر: الكميات، أبك البقا (ْ)
عبد المؤمف  رسالة ماجستير، إعداد، منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي األنفاؿ كالتكبة "دراسة مكضكعية"، (ٓ)

 .ُِٔص زكريا إبراىيـ الزميمي ،  /إشراؼ : أ.د  ، الفقي



-َِّ- 
 

الممثؿ في رساالت األنبياء كحربو، خطة مقررة فييا كسائميا، يمد بعضيـ بعضان بكسائؿ 
الخداع كالغكاية كفي الكقت ذاتو يغكم بعضيـ بعضان، كىي ظاىرة ممحكظة في كؿ تجمع لمشر 

شياطيف يتعاكنكف فيما بينيـ كيعيف بعضيـ بعضان عمى الضبلؿ في حرب الحؽ كأىمو، إف ال
أيضان، إنيـ ال ييدكف بعضيـ البعض إلى الحؽ أبدان، كلكف يزيف بعضيـ لبعض عداء الحؽ 
كحربو كالمضي في المعركة معو طكيبلن، كمشيد التجمع عمى خطة مقررة مف الشياطيف جدير 

 .(ُ)الخطة ككسائميا بأف يسترعي كعي أصحاب الحؽ ليعرفكا طبيعة 

وبَِر ُُمِْرِمقَفو ]قاؿ تعالى:  بر القوم ومجرمييم ىم أعداء لمحق:اأك -ِ ـَ لِّ َؿْرَيٍي َأ ـُ َذفَِك َجَعْؾـَو ِِم  ـَ َو

، إف سنة هللا تعالى في  {215}األىعام:[ فَِقْؿُؽُروا ؾِقَفو َوَمو َيْؿُؽُروَن إِلَّ بَِلْكُػِسِفْم َوَمو َيْشُعُرونَ 
البشرم قد مضت بأف يككف في كؿ عاصمة لشعب أك أمة أك كؿ قرية كبمدة بعث االجتماع 

فييا رسكؿ أك مطمقان رؤساء كزعماء مجرمكف يمكركف فييا بالرسؿ، أك بأف يككف أكابرىا 
المجرمكف ماكريف فييا بالرسؿ في عيدىـ، كبسائر المصمحيف مف بعدىـ، ككذلؾ شأف أكثر 

في األزمنة التي تكثر فييا المطامع كيعظـ حب الرياسة  أكابر األمـ كالشعكب، كال سيما
كالكبرياء، يمكركف بالناس مف أفراد أمتيـ كجماعاتيا ليحفظكا رياستيـ كيعززكا كبرياءىـ 
كيثمركا مطامعيـ فييا، كيمكر الرؤساء كالساسة منيـ بغيرىـ مف األمـ كالدكؿ إلرضاء مطامع 

 .(ِ)مـ كالدكؿ أمتيـ كتعزيز نفكذ حككمتيـ في تمؾ األ

 اإلصالح والتغيير في الصراع بين الحق والباطل: ياتثالثًا: منيج
أم أف سنة هللا جرت عمى أف يككف بعض الناس أعداء لؤلنبياء ككرثتيـ، ككؿ أصحاب  -ُ

دعكات اإلصبلح في األمكر الدينية كاالجتماعية، كىذا ما يعبر عنو بتنازع البقاء كبقاء 
ٌُ ِِم اَلَْرضِ ]ى: ػػػػػػػػػػتعال اؿػػػػػا قػػػاألصمح، كم و َمو َيـَْػُ  افـَّوَس َؾَقْؿُؽ َبُد َؾَقْذَهُى ُجَػوًء َوَأمَّ و افزَّ [ َؾَلمَّ

 .(ّ)، كالعداكة سكاء مف شياطيف اإلنس كالجف  {27}الرعد:

كالشر لو رسالة ألنو لكال أف الشر مكجكد كيصاب الناس مف أذاه لما تحمس الناس لمخير  -ِ
أف الباطؿ جندم مف جنكد الحؽ؛ ألف الباطؿ ك منا نتحمس لمخير ىك كجكد الشر، فالذم يجع

حيف يعض كيعربد في الناس يتساءؿ الناس متى يأتي الحؽ لينقذنا، كأنؾ ساعة ترل مريضان 
يتألـ إياؾ أف تظف أف األلـ قد جاءه دكف سبب، بؿ األلـ جندم مف جند الشفاء، ككأف األلـ 

في ىذا المكاف فسارع إلى عبلجو، كلذلؾ نجد  إنساف تنبو أف عطبان يقكؿ لمف يصيبو: يا 
                                                 

 .ُُُٗ/ّانظر: في ظبلؿ القرآف، سيد قطب،  (ُ)
 .ِٗ/ٖتفسير المنار، محمد رضا،  (ِ)
 .ٗ/ٖتفسير المنير، الزحيمي، ال (ّ)
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أعنؼ األمراض كأشرسيا كأخبثيا، ىي األمراض التي تأتي ببل ألـ يسبقيا، كال تظير أعراضيا 
إال أف يستعصي شفاؤىا، كىكذا نرل أف األلـ جندم مف جنكد العافية، كحيف يككف لؾ عدك 

ة عميؾ فأنت تخاؼ أف تقع منؾ ىنة كعيب حتى ال يشٌنع في الحارة أك البمدة كعيكنو مركز 
 .(ُ)عميؾ؛ لذلؾ تسير عمى الصراط المستقيـ ألنؾ ال تريد أف تنصره عمى نفسؾ 

سنة هللا في المجتمعات البشرية، يثكر النزاع بيف الحؽ كالباطؿ، كيشتد الصراع بيف اإليماف  -ّ
ه، كاألنبياء كأتباعيـ مف المصمحيف يكجدكف كالكفر، كلكؿ اتجاه أعكانو كأنصاره، كسادتو ككبراؤ 

في ىذا الكسط المتصارع، فيتبعيـ الضعفاء، كيكفر بيـ األشراؼ، كينصرىـ األكساط، كيقاـك 
دعكتيـ األكابر المجرمكف الذيف يعادكف حركة اإلصبلح كالتقدـ، كالبناء كالتحضر، في كؿ 

كاليزيمة أك االنقراض كالخذالف  بيئة كمجتمع، كلكف العاقبة كالنصر لممتقيف المصمحيف،
لمكافريف المفسديف، كما يمكر ىؤالء األكابر المجرمكف المعادكف لمرسؿ إال بأنفسيـ ألف كباؿ 
مكرىـ عمييـ، كعاقبة إفسادىـ تمحؽ بيـ، لكنيـ عديمك النظر لممستقبؿ كالكاقع، كاالعتبار 

 .(ِ)بالماضي، كعديمك الشعكر كاإلحساس 

 .(ّ)في كؿ زماف كمكاف ىـ أعداء اإلصبلح كالتغيير بياف أف المترفيف  -ْ

 ومن ذلك نخمص بما يمي:

أنو البد لحممة رسالة اإلسبلـ أف يستفيدكا مف أجيزة اإلعبلـ مقركءة، أك مسمكعة، أك مرئية  -ُ
في الدعكة إلى الحؽ كحمايتو، كنشره كبناء الفضيمة كاألخبلؽ، كأنو البد مف أف يستفيدكا مف 

ة: كالقصة، كالمقالة، كالقصيدة في الكصكؿ إلى كافة الناس مف جميع الطبقات، الكسائؿ األدبي
يصاؿ الحؽ إلييـ، فميست المحاضرة، أك الدرس العممي، أك الخطبة، أك المكعظة، ىي  كا 
الكسيمة الكحيدة، ىذه كسائؿ الشؾ في نفعيا كأنيا مؤثرة كليا جميكر، لكف ىناؾ جميكر آخر 

ف الحؽ البد أف يصؿ لكؿ أذف بقدر المستطاع، كهللا تبارؾ كتعالى البد لو كسائؿ أخرل؛ أل
 بيف الصراع في ناحية الكممة.

أك ما يحدث في فمسطيف كأفغانستاف أك اليمف أك  - درة الشاـ –ما يحدث اآلف في سكريا  -ِ
العراؽ أك حتى في مصر كتكنس بيف اإلسبلمييف كغيرىـ مف االتجاىات صكرة مف صكر 

كالباطؿ، كيتساءؿ البعض حتى متى سيظؿ ىذا الصراع، كالحقيقة أف ىذا  الصراع بيف الحؽ
الصراع سيظؿ إلى يكـ الديف كلكف يأخذ صكران مختمفة كىك ممتد منذ بداية الخميقة منذ أف قتؿ 

                                                 
 .ّٕٖٔ/ٕتفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم،  (ُ)
 .َّ/ٖالتفسير المنير، الزحيمي،  (ِ)
 .َُٕ/ٓانظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم،  (ّ)
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قابيؿ ىابيؿ بدكف كجو حؽ ألف هللا تقبؿ منو قربانو كلـ يتقبؿ مف أخيو الظالـ، كالذم يقرأ 
ا الصراع أخذ أشكاالن عدة كاستمر دكف انقطاع، كمنو صراع أنبياء هللا مع التاريخ سيجد أف ىذ

في مطمع سكرة  الكفار مف أقكاميـ أك صراع المسمميف مع الكفار كغيرىا، كقد بٌيف هللا 
 محمد كفي كثير مف اآليات األخرل حقيقة ىذا الصراع.

كداعية إلى أف يجتمع أىؿ الكاجب أف ال ينشغؿ المؤمنكف بعضيـ ببعض؛ فإف الحاجة ماسة  -ّ
السنة كالجماعة تحت الراية الكاحدة التي تجمعيـ، ميما اختمفت اجتياداتيـ في المسائؿ 
الفقيية، كاألمكر العممية، كميما اختمفت اجتياداتيـ في الدعكة إلى هللا جبل كعبل، كميما 

سنة كالجماعة، كأما اختمفت ببلدىـ كآراؤىـ، فيذه القضايا ليست مدعاة إلى أف يتفرؽ أىؿ ال
إذا كاف الخبلؼ خبلفان عقديان مبنيان عمى أصكؿ، فينا البد مف تكضيح األمر، لئبل يمتبس الحؽ 

 بالباطؿ عمى الناس.

 المطمب الرابع
 بالتشريع ارــل الكفـجي

بينت اآليات مف سكرة األنعاـ بعضان مف جياالت المشركيف كافتراءاتيـ، كمزاعميـ في شأف 
نعاـ كاألكالد فجاءت اآليات المكية لتتصدل ليذه التصكرات كالمزاعـ كالتقاليد التي كانت الثمار كاأل

 سائدة في المجتمع العربي آنذاؾ، مف أجؿ القضاء عمييا، كذلؾ كما يمي:

 سورة األنعام: سياق  أواًل: مظاىر جيل الكفار في
وَء اجِلنَّ َوَخَؾَؼُفْم َوَخَرُؿوا َفُه َبـَِغ َوَجَعُؾوا هللِ ] قاؿ تعالى:  شركيم ووصفيم هلل بما ال يميق: -ُ ـَ ُِشَ

 ِظْؾٍم ُشبَْحوَكُه َوَتَعوَػ َظامَّ َيِصُػونَ 
ْ َتُؽْن َفُه  * َوَبـَوٍت بَِغْرِ اَمَواِت َواَلَْرِض َأكَّى َيُؽوُن فَُه َوَفٌد َوََل َبِديُ  افسَّ

ٍء  ٍء َوُهَو بُِؽلِّ ََشْ لَّ ََشْ ـُ ، فقد جعؿ الجاىمكف   مف  {202-200:}األىعام [َظؾِقمٌ َصوِحَبٌي َوَخَؾَق 
الجف شركاء فأطاعكىـ فيما زينكا ليـ مف عبادة األصناـ كاألكثاف، كزادكا في ضبلليـ شكطان 
آخر حيث اختمقكا لو البنيف كالبنات كىذا كمو مف تزييف الشياطيف ليـ فنزه الرب تبارؾ كتعالى 

كتخٌرصان كامبلن مف أف لو بنيف كبنات كليس ليـ عمى ذلؾ أم نفسو عما كصفكه بو كذبان بحتان 
دليؿ عممي ال عقمي كال نقمي، كقد شارؾ في ىذا الباطؿ العرب المشرككف حيث قالكا المبلئكة 
بنات هللا، كالييكد حيث قالكا عزير ابف هللا، كالنصارل إذ قالكا المسيح ابف هللا، تعالى هللا عما 

 .(ُ)يقكؿ المبطمكف 

                                                 
 .ٗٗ/ِانظر: أيسر التفاسير، الجزائرم،  (ُ)
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حيث قسمكىا إلى قسميف: قسـ يجعمكنو   زعمان منيـ  سيميم لما رزقيم هللا من الزروع:تق -ِ
يثارىـ أنفسيـ عمى  أنو مما شرعو هللا  كقسـ يجعمكنو لآللية التي يدعكنيا مف دكف هللا، كا 
َّو َذَرَأ ِمَن احَلْرِث َواَلَْكَعوِم َكِصقًبو َؾؼَ هللا، قاؿ تعالى:  وئِـَو ]َوَجَعُؾوا هللِ ِِم ـَ وُفوا َهَذا هللِ بَِزْظِؿِفْم َوَهَذا فُِؼَ

وئِِفْم َشوَء َمو ََيُْؽُؿونَ  ـَ وَن هللِ َؾُفَو َيِصُل إَِػ ُِشَ ـَ وئِِفْم َؾََل َيِصُل إَِػ اهللِ َوَمو  ـَ وَن فُِؼَ ـَ  [َؾاَم 

يثارىـ آلليتيـ عم{253}األىعام: ،  ى هللا ، تبيف اآليات نكع آخر مف أنكاع كفرىـ كجيميـ كا 
مما خمؽ مف حرثيـ كنتاج دكابيـ نصيبان كآلليتيـ نصيبان مف ذلؾ يصرفكنو  أم جعمكا   

في سدنتيا كالقائميف بخدمتيا، فإذا ذىب ما آلليتيـ بإنفاقو في ذلؾ عكضكا عنو ما جعمكه  ، 
 .(ُ)كقالكا: هللا غني عف ذلؾ 

َوَؿوُفوا َهِذِه َأْكَعوٌم َوَحْرٌث ِحْجٌر َل َيْطَعُؿَفو إِلَّ ] قاؿ تعالى: احتجازىم بعضًا من األنعام والزروع: -ّ

اًء َظَؾقْ  ُروَن اْشَم اهللِ َظَؾْقَفو اْؾِسَ ـُ ًْ ُطُفوُرَهو َوَأْكَعوٌم َل َيْذ َم ِه َشَقْجِزُّيِْم باَِم َمْن َكَشوُء بَِزْظِؿِفْم َوَأْكَعوٌم ُحرِّ

ونَ  وُكوا َيْػَسُ يـ قسمكا الحيكانات كالحرث كحجزكا قسمان لؤلصناـ، كىذه ، إن {258}األىعام:[ ـَ
  األنعاـ المرصكدة لؤلصناـ ال يتصرؼ فييا أحد، فبل يؤخذ لبنيا كال يستخدميا أحد كمطايا، 
كال يتعدل نفعيا لمناس، كلـ يتنبيكا إلى أف ىذه األنعاـ نعمة مف هللا، كالبد مف االنتفاع بيا، 

قد  ستفيد مف تسخيره لؾ كال تفعؿ، ىـحيكانان تستطيع أف ت كليس مف حسف التعقؿ أف تترؾ
قد فعمكه   ـ عمييا، كىذا لكف مف االفتراءاتفعمكا ذلؾ كتمادكا في الكفر فذكركا أسماء األصنا
كلك قالكا: إف ىذه األمكر مف عندىـ لكاف  كنسبكه إلى أنو متمقَّى مف هللا، كمأمكر بو منو 

افتراء شديد ألنيـ جاءكا بيذه األشياء كنسبكىا إلى هللا، كىـ قد  كقع االفتراء أقؿ حدة، لكنو
انحمكا عف الديف كقالكا عمى بعض مف سمػككيـ إنو مف الديف، كلذلؾ يجازيػيـ هللا بما افتركا 

 .(ِ)مصداقان 

وِرَكو َوَؿوُفوا َمو ِِم ُبُطوِن َهِذِه اَلَْكَعوِم َخوفَِص ]قاؿ تعالى:  تسميتيم لما في بطون األنعام: -ْ ـُ ٌي فُِذ

ُه َحؽِقٌم َظؾِقمٌ  وُء َشَقْجِزُّيِْم َوْصَػُفْم إِكَّ ـَ ٌم َظَذ َأْزَواِجـَو َوإِْن َيُؽْن َمْقَتًي َؾُفْم ؾِقِه ُِشَ ،  {259}األىعام:[ َوَُمَرَّ
فمف جيميـ أنيـ ادعكا أف ما في بطكف ىذه األنعاـ مف المبف كمف األجنة إذا نزلت حٌية فيي 

ف مات منيا شيء أكمو الرجاؿ كالنساء ػػػاء مف ذلػػػؿ النسػػـ فقط، كال تأكػػكر منيػػلمذك  ؾ شيئان، كا 

 .(ّ)كىذا يدؿ عمى التشقيؽ في القسمة 

                                                 
 .ُٕٖ/ِانظر: فتح القدير، الشككاني،  (ُ)
 .ّّٔٗ/ٕاكم، محمد متكلي الشعراكم، انظر: تفسير الشعر  (ِ)
 .نفس المرجع السابؽ (ّ)
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ُدوُهْم ]قاؿ تعالى:  قتميم أوالدىم: -ٓ وُؤُهْم فُِرْ ـَ ـَِغ َؿْتَل َأْوَلِدِهْم ُِشَ َن فَِؽثٍِر ِمَن ادُْؼِ َذفَِك َزيَّ ـَ َو

ونَ َوفَِقْؾبُِس  ، مف جيؿ  {257}األىعام:[ وا َظَؾْقِفْم ِديـَُفْم َوَفْو َصوَء اهللُ َمو َؾَعُؾوُه َؾَذْرُهْم َوَمو َيْػَسُ
المشركيف أنو زيف ليـ شركاؤىـ قتؿ أكالدىـ فقتمكا أكالدىـ، فيذه حكاية نكع مف أنكاع تشريعاتيـ 

ذكر تصرفاتيـ في نتائج  الباطمة كجيميـ، كىي راجعة إلى تصرفيـ في ذرياتيـ بعد أف
ًلدى لو كذا ككذا غبلـ أف ينحر أحدىـ كما حمؼ عبد (ُ)أمكاليـ ، كأنو كاف أحدىـ يحمؼ إف كي

 .(ِ)المطمب في نحر ابنو عبد هللا 

 في سورة األنعام: بالتشريع  اإلصالح والتغيير في جيل الكفار ياتثانيًا: منيج
مف سفاىة العقؿ، كخفة األحبلـ، كالجيؿ  بي أخبر تعالى عما عميو المشرككف المكذبكف لمن -ُ

البميغ، كعدَّد تبارؾ كتعالى شيئان مف خرافاتيـ، لينبو بذلؾ عمى ضبلليـ كالحذر منيـ، كأف 
معارضة أمثاؿ ىؤالء السفياء لمحؽ الذم جاء بو الرسكؿ، ال تقدح فيو أصبلن فإنيـ ال أىمية 

 .(ّ)ليـ في مقابمة الحؽ 

مستفيضان عف أكىاـ المشركيف كجياالتيـ التي تتعمؽ بمآكميـ، كمشاربيـ، تبدأ السكرة حديثان  -ِ
كنذكرىـ، كذبائحيـ، كعاداتيـ البالية، كتقاليدىـ المكركثة، فتناقشيـ في كؿ مناقشة منطقية 
حكيمة، كترد عمييـ فيما أحمكه كحرمكه بدكف عمـ كال ىدل كال كتاب منير، كترشدىـ إلى 

لكاجب عمييـ أف يسمككه، فحكت سكرة األنعاـ كؿ ذلؾ في بضع الطريؽ السميـ الذم مف ا
 .(ْ)عشرة آية بأسمكبيا البميغ المؤثر 

إف الجيؿ داء فعمى الداعية أف يبدأ بتككيف نفسو كعبلج دائو قبؿ أف ينزؿ الميداف لمدعكة  -ّ
 كذلؾ بالفيـ الصحيح، بأف يكجو اىتمامو إلى أخذ العمـ مف مصدره األصيؿ الكتاب كالسنة
عمى أنيما ىما المصدراف لمشريعة أصكليا كفركعيا كبدراستيما يحصؿ العمـ النافع كاليدل 

 .(ٓ)كالسيادة في الدنيا كالسعادة في اآلخرة 

 
 

                                                 
 .ٖٗ/ٖانظر: التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف عاشكر،  (ُ)
 .ُٕٓ/ِانظر: النكت كالعيكف، الماكردم،  (ِ)
 .ِْٕانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف، السعدم، ص (ّ)
 .ُٖٓ/ٓ انظر: التفسير الكسيط، الطنطاكم، (ْ)
ىػ( ُُْٓانظر: مشاكؿ الدعكة كالدعاة في العصر الحديث، أبك أحمػد محمد أماف بف عمي جػامي عمي )ت:  (ٓ)

 المدينة المنكرة. -، الجامعة اإلسبلميةْ، طُٔص
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 الخاتمة
 

الحمد   الذم تتـ بنعمتو الصالحات، كتسرج بنكر عممو الظممات، الحمد   الذم ىدانا  
ان كما يميؽ بجبلؿ قدره، كعظيـ سمطانو، الحمد   الذم بنكره كفتح عمينا مف بركات رحمتو، حمد

القرآف  كفقني لكتابة ىذه الرسالة، راجية مف جبللو أف يميؽ بمستكل العمكـ التي تتعمؽ بكبلـ هللا 
 الكريـ، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ األناـ، كعمى جميع األنبياء كالمرسميف، أما بعد:

لة عف منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرة األنعاـ، أف تككف ىذه الرسا شاء هللا  
، فأحمده عمى ذلؾ، كاجتيدت ما في كسعي الستنباط بعض المنيجيات، فما أصبت بو فمف هللا 

 كما أخطأت بو فمف نفسي كالشيطاف، كأرجك مف هللا المغفرة كاإلحساف.

 كلقد تكصمت في ىذا البحث إلى أىـ النتائج كالتكصيات التالية: 

 واًل: أىم النتائ :أ
لقد كردت لفظة اإلصبلح في القرآف الكريـ عمى عشرة أكجو منيا: حسف اإليماف، حسف  -ُ

المنزلة، الرفؽ، تسكية الخمؽ، اإلحساف، الطاعة، أداء األمانة، بر الكالديف، األمر بالمعركؼ 
 كالنيي عف المنكر، الحج.

ىك أفضؿ األعماؿ، كالتي تفكؽ في ىدؼ اإلصبلح بالدرجة األكلى ىك إرضاء هللا تعالى، ك  -ِ
 فضميا كقيمتيا كثير مف األعماؿ العبادية.

  االجتماعي . مجاالت اإلصبلح متعددة منيا: اإلصبلح الفردم كاإلصبلح -ّ
مف أساليب التغيير كاإلصبلح أسمكب الكعظ كالتذكير كالصبر كالقدكة الصالحة، كأسمكب  -ْ

كالدكاء، كبعث األمؿ كالطمأنينة كالرفؽ في الترغيب كالترىيب، كأسمكب تحديد أصؿ الداء 
 اإلصبلح.

 العبلقة بيف اإلصبلح كالتغيير عبلقة جزء مف كؿ، فالتغيير عاـ كاإلصبلح خاص. -ٓ
محكر السكرة يدكر حكؿ تقريض دعائـ الشرؾ كتدحض شبيو بالحجج القاطعة كاآليات  -ٔ

 الساطعة، كتقرر عقيدة التكحيد كأصكؿ التشريع.
بمعرفة صفات هللا أف يصمح مف نفسو، كيغير إلى األصمح، بالرجكع إلى  ينبغي عمى المسمـ -ٕ

 .كتاب هللا، كسنة نبيو 
اإليماف بالكتب اإلليية جزء مف اإليماف بالقرآف، كجزء مف اإليماف بأف هللا سبحانو ىك  -ٖ

 اليادم، كأف ىداية هللا لـ تنقطع عف البشر، فما مف أمة إال كقد أنزؿ هللا بيا ىدل.
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القضاء كالقدر كىي أربع مراتب: عمـ هللا الشامؿ لجميع األشياء، ككتابو المحيط  مراتب -ٗ
بجميع المكجكدات، كمشيئتو كقدرتو النافذة العامؿ لكؿ شيء، كخمقو لجميع المخمكقات، حتى 

 أفعاؿ العباد، كذكرت جميعان في سكرة األنعاـ.
ر حيث إنو ييب صاحبو ثباتان إف المؤمنيف بالقضاء كالقدر ليـ دكر في اإلصبلح كالتغيي -َُ

نكار المنكر.  كرسكخان في مقاكمة الباطؿ، كمكاجية الظمـ كالطغياف، كا 
ال عجب أف يككف القرآف الكريـ ىك منيج اإلصبلح كالتغيير لجميع ما يعترض الحياة  -ُُ

اإلنسانية في مسيرتيا، مف مشاكؿ ركحية كعقمية كاجتماعية كاقتصادية كسياسية، فيك تنزيؿ 
 يـ عميـ، يعمـ احتياجات البشرية في ماضييا كحاضرىا كمستقبميا.مف حك

      عمى المسمـ أف يحسـ األمر، كيعتقد في الجف كما كرد بالقرآف الكريـ كالسنة النبكية،  -ُِ
 ككؿ ما خالؼ ذلؾ فيك باطؿ .

        اشتممت ىذه اآلية الكريمة عمى جممة مف الكصايا الراشدة كالتي في مقدمتيا تحريـ  -ُّ
كأد البنات، كقتؿ األكالد، كتحريـ اقتراؼ الفكاحش، كمنع قتؿ النفس بغير حؽ، كالمحافظة 
يفاء الكيؿ كالميزاف، كالعدؿ في القكؿ، كالكفاء بالعيد، كااللتزاـ بصراط    عمى ماؿ اليتيـ، كا 

 هللا المستقيـ.
المبادئ كالقيـ لكي يتحقؽ اليدؼ مف الجدؿ ال بد مف إصبلح كتغيير لما فسد مف العقائد ك  -ُْ

ثبات الك  ، كىك الجدؿ الذم استخدمو القرآف الكريـ لممشركيف في حدانية   كاألخبلؽ، كا 
قامة الحجة عمييـ بالبراىيف كاألدلة القاطعة.إثبات الكحدانية     ، كا 

لعباده، قد يككف في الخير أك الشر، ففي الخير يككف منحة  االبتبلء ىك االختبار مف هللا  -ُٓ
 طمب الشكر   تعالى، كفي الشر يككف محنة فيتطمب الصبر.فيت

يجب عمى كؿ إنساف أف يحذر مف خطكات الشيطاف أشد الحذر، كال ينزلؽ في متاىاتيا،  -ُٔ
 كرائده في ذلؾ الرفقة الطيبة، كالبعد عف كؿ ما مف شأنو أف يميي عف ذكر هللا.

 كار.مف المتطمبات الضركرية لمداعية حاجتو إلى فيـ أصكؿ الح -ُٕ
دكف غيرىا ألنو خاتـ  االستخبلؼ ال يككف إال عف طريؽ البدؿ، كاستخبلؼ أمة محمد  -ُٖ

 النبييف.
ال يجكز طاعة المشركيف كال األكؿ مف ذبائحيـ كال يجكز سبيـ، كيجب البراءة منيـ  -ُٗ

 كاإلعراض عف مجالسيـ.
إليماف      سنة هللا م المجتمعات البشرية أف يشتد الصراع بيف الحؽ كالباطؿ، كبيف ا -َِ

 كالكفر.
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 ثانيًا: التوصيات:
 ضركرة العمؿ عمى إصبلح كتغيير النفس البشرية؛ ألف صبلح النفس مرتبط المجتمع. -ُ
طمب اإلصبلح كالتغيير في جميع مناحي الحياة السياسية كاالجتماعية كاالقتصادية، كالثقافية  -ِ

 كاستغبلؿ العناية الربانية فيما يصمح الفرد كالمجتمع.
د أسمكب القصص كالحكار ليصبح ليما دكر في تغيير الكاقع إلى األفضؿ، لما ليا مف اعتما -ّ

 تأثير في نفكس اآلخريف.
 إنشاء مراكز لئلصبلح كالتغيير في كافة المناطؽ لبلرتقاء بالمجتمعات خمقان كسمككان كمنيجان. -ْ
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 أواًل: فيرس اآليات القرآنية
 الفاتحةسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 59 3 ]احَلْؿُد هللِ َربِّ افَعوَدَِغ[  -1

 سورة البقرة

 صفحةرقم ال رقم اآلية اآلية م

 416 3 ]َذفَِك افؽَِتوُب َل َرْيَى ؾِقِه ُهًدى فِْؾُؿتَِّؼَغ[  -2

 59 34 ]افَِّذي َخَؾَؼُؽْم َوافَِّذيَن ِمْن َؿبْؾُِؽْم[  -3

 59 :3 [ ...]ُهَو افَِّذي َخَؾَق فَُؽْم َمو ِِم اَلَْرِض ََجِقًعو  -4

وِت[  -5 وحِلَ  9 93 ]َوافَِّذيَن َآَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصَّ

َغ[  -6 وحِلِ ُه ِِم اآلَِخَرِة َدَِن افصَّ ْكَقو َوإِكَّ  : 441 ]َوَفَؼِد اْصَطَػْقـَوُه ِِم افدُّ

 85 447 [ ...]ُؿوُفوا َآَمـَّو بِوهللِ َوَمو ُأْكِزَل إَِفْقـَو َوَمو ُأْكِزَل إَِػ إِْبَراِهقَم  -7

ًي َوَشًطو فِتَؽُ  -8 ْم ُأمَّ ـُ َذفَِك َجَعْؾـَو ـَ          وُكوا ُصَفَداَء َظَذ ]َو

 [ ..افـَّوِس 

454 93 ,465 

ْم َخْرٌ  -9  37 331 [ ...]َوَيْسَلُفوَكَك َظِن افَقَتوَمى ُؿْل إِْصََلٌح ََلُ

]َمْن َذا افَِّذي ُيْؼِرُض اهللَ َؿْرًضو َحَسـًو َؾُقَضوِظَػُه فَُه َأْضَعوًؾو  -11

ثَِرًة   [ ...ـَ

356 413 

ْؾـَو َبْعَضُفْم َظَذ َبْعٍض[  ]تِْؾَك  -11 ُشُل َؾضَّ  :8 364 افرُّ

ْم ِِم َشبِقِل اهللِ  -12  413 374 [ ...]َمَثُل افَِّذيَن ُيـِْػُؼوَن َأْمَواََلُ

لٌّ َآَمَن  -13 ـُ ِه َواُدْمِمـُوَن  ُشوُل باَِم ُأْكِزَل إَِفْقِه ِمْن َربِّ          ]َآَمَن افرَّ

 [ ...بِوهللِ 

396 91 ,94 
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 آل عمرانسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 59 45 ]َواَلَْكَعوِم َواحَلْرِث[  -45

َؿثَِل َآَدَم َخَؾَؼُه ِمْن ُتَراٍب ُثمَّ َؿوَل َفُه  -46 ـَ ]إِنَّ َمَثَل ِظقَسى ِظـَْد اهللِ 

ْن َؾَقُؽوُن[   ـُ

6: 4: 

َو افَؼَصُص احَلقُّ َوَمو مِ  -47 َو ]إِنَّ َهَذا ََلُ ْن إَِفٍه إِلَّ اهللُ َوإِنَّ اهللَ ََلُ

 افَعِزيُز احَلؽِقُم[ 

73 477 

َم  -48 قَل إِلَّ َمو َحرَّ
ائِ َ َْ

وَن ِحَلًّ فَِبـِي إِ ـَ لُّ افطََّعوِم  ـُ [... ] :4 477 

ًْ فِؾـَّوِس َتْلُمُروَن بِودَْعُروِف َوَتـَْفْوَن َظنِ  -49 ٍي ُأْخِرَج ـُْتْم َخْرَ ُأمَّ ـُ [ 

 اُدـَْؽِر[ 

441 36 

لُّ َكْػٍس َذائَِؼُي اَدْوِت[  - :4 ـُ [ 496 59 

31-  ًَ ـَو َمو َخَؾْؼ اَمَواِت َواَلَْرِض َربَّ ُروَن ِِم َخْؾِق افسَّ  :: 4:4 [ ...]َوَيَتَػؽَّ

 سورة النساء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 37 46 [ ...وا َحَؽاًم ِمْن َأْهؾِِه ]َوإِْن ِخْػتُْم ِصَؼوَق َبْقـِِفاَم َؾوْبَعثُ  -34

َك بِِه َوَيْغِػُر َمو ُدوَن َذفَِك دَِْن  -33            ]إِنَّ اهللَ َل َيْغِػُر َأْن ُيْؼَ

 [ ... َيَشوءُ 

59 447 

ُؿوَك ؾِقاَم َصَجَر َبْقـَُفْم[  -34  417, 413 76 ]َؾََل َوَربَِّك َل ُيْمِمـُوَن َحتَّى َُيَؽِّ

ًدا َؾَجَزاُؤُه َجَفـَُّم َخوفًِدا ؾِقَفو  -35  :44 4: [ ...]َوَمْن َيْؼُتْل ُمْمِمـًو ُمَتَعؿِّ

 31 445 ]إِلَّ َمْن َأَمَر بَِصَدَؿٍي َأْو َمْعُروٍف َأْو إِْصََلٍح َبْغَ افـَّوِس[  -36

نَّ َخْؾَق اهللِ[  -37 ُ ُْم َؾَؾقَُغرِّ  38, 45 :44 ]َوآَلَُمَرَنَّ

38- [ ] ْؾُح َخْرٌ  : 439 َأْن ُيْصؾَِحو َبْقـَُفاَم ُصْؾًحو َوافصُّ
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 : :43 ]َوإِْن ُتْصؾُِحوا َوَتتَُّؼوا[  -39

َو افَِّذيَن َآَمـُوا َآِمـُوا بِوهللِ َوَرُشوفِِه َوافؽَِتوِب افَِّذي  -:3          ]َيو َأُّيُّ

َل   [ ...َكزَّ

447 7: ,85 

 34 457 [ ...ا َوَأْصَؾُحوا َواْظَتَصُؿوا بِوهللِ َوَأْخَؾُصوا ]إِلَّ افَِّذيَن َتوُبو -41

 سورة المائدة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
]َؾَؿْن َتوَب ِمْن َبْعِد ُطْؾِؿِه َوَأْصَؾَح َؾنِنَّ اهللَ َيتُوُب َظَؾْقِه إِنَّ اهللَ  -44

 َؽُػوٌر َرِحقٌم[

4: 35 

ْم َظامَّ َجوَءَك ِمَن احَلقِّ فُِؽلٍّ َجَعْؾـَو ِمـُْؽْم ]َوَل َتتَّبِْ  َأْهَواَءهُ  -43

َظًي َوِمـَْفوًجو[   ِِشْ

59 3,5,74,79 

ُموا َضقَِّبوِت َمو َأَحلَّ اهللُ فَُؽْم َوَل  -44 رِّ َو افَِّذيَن َآَمـُوا َل َُتَ ]َيو َأُّيُّ

 َتْعَتُدوا إِنَّ اهللَ َل َُيِىُّ اُدْعَتِديَن[ 

98 47 

ٍء ]هللِ -45 لِّ ََشْ ـُ اَمَواِت َواَلَْرِض َوَمو ؾِقِفنَّ َوُهَو َظَذ   ُمْؾُك افسَّ

 َؿِديٌر[ 

431 47 

 نعامسورة األ 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
اَمَواِت َواَلَْرَض َوَجَعَل  -46         ]احَلْؿُد هللِ افَِّذي َخَؾَق افسَّ

 [ ...افظُُّؾاَمِت 

4-4 56,5:,65 ,

66,67,73, 

95,:1 ,:6 

:6,:7 ,445 

ُبوا بِوحَلقِّ َدَّو َجوَءُهْم َؾَسْوَف َيْلتِقِفْم  -47 ذَّ ـَ  439, 436 6 [ ...]َؾَؼْد 

ْم َأْهَؾْؽـَو ِمْن َؿْبؾِِفْم ِمْن َؿْرٍن  -48 ـَ  484, :5 7 [ ...]َأََلْ َيَرْوا 
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           ْفـَو َمَؾًؽو فَُؼِِضَ ]َوَؿوُفوا َفْوَل ُأْكِزَل َظَؾْقِه َمَؾٌك َوَفْو َأْكزَ  -49

 [ ...اَلَْمُر 

9-: 81,4:1 

وَن َظوؿِبَُي  -:4 ـَ ْقَف  ـَ ]ُؿْل ِشُروا ِِم اَلَْرِض ُثمَّ اْكظُُروا 

بَِغ[   اُدَؽذِّ

44 439 ,485 

َتَى  -51 ـَ اَمَواِت َواَلَْرِض ُؿْل هللِ  َْن َمو ِِم افسَّ
 :47, 76 43 [ ...]ُؿْل دِ

ِؿقُ  افَعؾِقُم[  ]َوَفهُ  -54 ْقِل َوافـََّفوِر َوُهَو افسَّ  78, 75 44 َمو َشَؽَن ِِم افؾَّ

اَمَواِت َواَلَْرِض  -53 ُذ َوفِقًّو َؾوضِِر افسَّ
ِ , 69, 67, 56 :4-45 [ ...]ُؿْل َأَؽْرَ اهللِ َأُتَّ

74 ,75 ,77 ,

78,444,445 ,

4:1 ,311 

ى ظَ  -54 َِّن اْؾَسَ ُه َل ]َوَمْن َأْطَؾُم ِِم َب بَِآَيوتِِه إِكَّ ذَّ ـَ ِذًبو َأْو  ـَ َذ اهللِ 

 ُيْػؾُِح افظَّودُِوَن[ 

34 437 ,43: 

وا َأْيَن  -55 ـُ ِذيَن َأِْشَ ُهْم ََجِقًعو ُثمَّ َكُؼوُل فِؾَّ     ]َوَيْوَم َكْحُؼُ

ُم  ـُ وُؤ ـَ  [ ...ُِشَ

33-34 :3 ,488 

َذُبوا َظَذ َأْكُػِسفِ  -56 ـَ قَْف  ـَ وُكوا ]اْكُظْر  ـَ ْم َوَضلَّ َظـُْفْم َمو 

وَن[   َيْػَسُ

35 437 

َػُروا  -57 ـَ وِدفُوَكَك َيُؼوُل افَِّذيَن  , 443, 4: 39-36 [ ...]َحتَّى إَِذا َجوُءوَك َُيَ

481,488 ,489 

ِْم َؿوَل َأَفقَْس َهَذا بِوحَلقِّ  -58 ُػوا َظَذ َرَّبِّ
 481,  5:, 4: 44-41 [ ...]َوَفْو َتَرى إِْذ ُوؿِ

ُبوَكَك  -59 ُْم َل ُيَؽذِّ ُه َفَقْحُزُكَك افَِّذي َيُؼوُفوَن َؾنَِنَّ ]َؿْد َكْعَؾُم إِكَّ

... ] 

44-45 438,439,496

 ,498 ,49: 

  5:-  ًَ ُزَ َظَؾقَْك إِْظَراُضُفْم َؾنِِن اْشتَطَْع ـَ وَن  ـَ  496,:93,9 46 [ ...]َوإِْن 
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ٍي ِِم اَلَرْ  -61  99,417 49 [ ...ِض َوَل َضوئٍِر ]َوَمو ِمْن َدابَّ

]َوَفَؼْد َأْرَشْؾـَو إَِػ ُأَمٍم ِمْن َؿْبؾَِك َؾَلَخْذَكوُهْم بِوفبَلَْشوِء  -64

ُفْم  اِء َفَعؾَّ َّ  [ ...َوافَّضَّ

53-54 66 ,449,453 

ٍء  -63 لِّ ََشْ ـُ ُروا بِِه َؾَتْحـَو َظَؾقِْفْم َأْبَواَب  ِـّ         ]َؾَؾامَّ َكُسوا َمو ُذ

 [ ...َحتَّى 

55 493 

 495, 76,:6 56 ]َؾُؼطَِ  َدابُِر افَؼْوِم افَِّذيَن َطَؾُؿوا َواحَلْؿُد هللِ َربِّ افَعوَدَِغ[  -64

يَن َوُمـِْذِريَن  -65 ِ  4:4,:43, 436 :5-59 [ ...]َوَمو ُكْرِشُل اُدْرَشؾَِغ إِلَّ ُمبَؼِّ

ي َخَزائُِن اهللِ َوَل َأْظَؾُم افَغْقَى َوَل ]ُؿْل َل َأُؿوُل فَُؽْم ِظـْدِ  -66

 [ ...َأُؿوُل َفُؽْم 

61-64 77 ,81 ,94 ,

4:4 

 489, :5 65 [ ...]َوإَِذا َجوَءَك افَِّذيَن ُيْمِمـُوَن بَِآَيوتِـَو َؾُؼْل  -67

ًُ َأْن َأْظُبَد افَِّذيَن َتْدُظوَن ِمْن ُدوِن اهللِ  -68  :48, 67 68-67 [ ...]ُؿْل إِِّنِّ َُنِق

]ُؿْل َفْو َأنَّ ِظـِْدي َمو َتْستَْعِجُؾوَن بِِه َفُؼِِضَ اَلَْمُر َبقْـِي َوَبْقـَُؽْم  -69

 َواهللُ َأْظَؾُم بِوفظَّودَِِغ[ 

69 67 

]َوِظـَْدُه َمَػوتُِح افَغقِْى َل َيْعَؾُؿَفو إِلَّ ُهَو َوَيْعَؾُم َمو ِِم افَزِّ  -:6

َتْسُؼُط ِمْن َوَرَؿٍي إِلَّ َيْعَؾُؿَفو َوَل َحبٍَّي ِِم ُطُؾاَمِت  َوافَبْحِر َوَمو

 اَلَْرِض َوَل َرْضٍى َوَل َيوبٍِس إِلَّ ِِم ـَِتوٍب ُمبٍِغ[ 

6: 67 ,98  ,495 

ُم ادَْوُت  -71 ـُ  77, 68 73-74 [ ...]َحتَّى إَِذا َجوَء َأَحَد

قُؽْم ِمْن ُطُؾاَم  -74  7:,75, 68 78-74 [ ...ِت افَزِّ َوافَبْحِر َتْدُظوَكُه ]ُؿْل َمْن ُيـَجِّ

,449 ,484  

َرى َمَ  افَؼْوِم  -73 ـْ قَْطوُن َؾََل َتْؼُعْد َبْعَد افذِّ و ُيـِْسَقـََّك افشَّ ]َوإِمَّ

 افظَّودَِِغ[ 

79  453 ,311 

 498, 454 84 [ ...]ُؿْل َأَكْدُظو ِمْن ُدوِن اهللِ َمو َل َيـَْػُعـَو  -74
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َفوَدةِ[  -75  75 84 ]َظوَِلُ افَغْقِى َوافشَّ

اَمَواِت َواَلَْرِض  -76 َذفَِك ُكِري إِْبَراِهقَم َمَؾُؽوَت افسَّ ـَ ]َو

 َوفَِقُؽوَن ِمَن اُدوؿِـَِغ[ 

85- 87 441 ,478 ,

479 ,497 

َزُ  -77 ـْ ْؿَس َبوِزَؽًي َؿوَل َهَذا َرِّبِّ َهَذا َأ  479 89 [ ...]َؾَؾامَّ َرَأى افشَّ

وِّنِّ ِِم اهللِ َوَؿْد َهَداِن  -78 وجُّ  497 91 [ ...]َؿوَل َأَُتَ

ُتـَو َآَتْقـَوَهو إِْبَراِهقَم  -79 , 94,75,91 97-94 [ ...]َوتِْؾَك ُحجَّ

497 

, 88, 87, 51 4: [ ...]َوَمو َؿَدُروا اهللَ َحقَّ َؿْدِرِه  -:7

445 ,465 

ُق افَِّذي َبْغَ َيَدْيِه ]َوَهَذا ـَِتوٌب َأْكزَ  -81 , 417, 98, 95 3: [ ...ْفـَوُه ُمبَوَرٌك ُمَصدِّ

418 

, 437, 84,  81 4: [ ...]َواَدََلئَِؽُي َبوِشُطو َأْيِدُّيِْم َأْخِرُجوا َأْكُػَسُؽُم  -84

483 ,48: 

83-  ًِ , 94, 77, 66 ::-6: [ ...]إِنَّ اهللَ َؾوفُِق احَلىِّ َوافـََّوى َُيِْرُج احَليَّ ِمَن اَدقِّ

:9 ,445 

وَء اجِلنَّ َوَخَؾَؼُفْم َوَخَرُؿوا َفُه َبـَِغ  -84 ـَ          ]َوَجَعُؾوا هللِ ُِشَ

 [ ...َوَبـَوٍت 

411-414 73 ,446 ,316 

ٍء َوـِقٌل[  -85 لِّ ََشْ ـُ  75 413 ]َوُهَو َظَذ 

 75 414 ]َوُهَو افؾَّطِقُف اخَلبُِر[  -86

, :48, 453 419 [ ... َتُسبُّوا افَِّذيَن َيْدُظوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َؾَقُسبُّوا ]َوَل  -87

4:: 

َؿُفُم اَدْوَتى  -88 ؾَّ ـَ ْفـَو إَِفْقِفُم اَدََلئَِؽَي َو ـَو َكزَّ  :9, 81 444 [ ...]َوَفْو َأكَّ
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وَن[  -89  :9 443 ]َوَفْو َصوَء َربَُّك َمو َؾَعُؾوُه َؾَذْرُهْم َوَمو َيْػَسُ

َضْوُه  -:8 ]َوفَِتْصَغى إَِفْقِه َأْؾئَِدُة افَِّذيَن َل ُيْمِمـُوَن بِوآلَِخَرِة َوفَِرْ

ُؾوَن[  ُؾوا َمو ُهْم ُمْؼَسِ  َوفَِقْؼَسِ

444 313 

 74 445 ]َأَؾَغْرَ اهللِ َأْبتَِغي َحَؽاًم[  -91

َثَر َمْن ِِم اَلَْرِض ُيِضؾُّوكَ  -94 ـْ  ::4 447 [ ...َظْن  ]َوإِْن ُتطِْ  َأ

ُه  -93 ِر اْشُم اهللِ َظَؾقِْه َوإِكَّ ـَ َّو ََلْ ُيْذ ُؾوا ِِم ـُ , 444, 443 434 [...]َوَل َتْل

454 ,455 ,

459 ,4:: 

وبَِر ُُمِْرِمقَفو فَِقْؿُؽُروا ؾِقَفو  -94 ـَ لِّ َؿْرَيٍي َأ ـُ َذفَِك َجَعْؾـَو ِِم  ـَ ]َو

... ] 

434 314 

ْح َصْدرَ  ]َؾَؿْن ُيِردِ  -95 َأْن   ُه فِْْلِْشََلِم َوَمْن ُيِرداهللُ َأْن َُّيِدَيُه َيْؼَ

... ] 

436 73 

ُهْم ََجِقًعو َيو َمْعَؼَ اجِلنِّ َؿِد اْشتَْؽَثْرُتْم  -96  444 439 [ ...]َوَيْوَم ََيُْؼُ

وُكوا َيْؽِسبُ  -97 ـَ َذفَِك ُكَوِلِّ َبْعَض افظَّودَِِغ َبْعًضو باَِم  ـَ  443 :43 وَن[ ]َو

 443 441 [ ...]َيو َمْعَؼَ اجِلنِّ َواإِلْكِس َأََلْ َيْلتُِؽْم ُرُشٌل ِمـُْؽْم  -98

َّو َظِؿُؾوا َوَمو َربَُّك بَِغوؾٍِل َظامَّ َيْعَؿُؾوَن[  -99  443 443 ]َوفُِؽلٍّ َدَرَجوٌت ِِم

ِي إِْن َيَشْل ُيْذِهبْ  -:9 ْْحَ  4:7, 76 444 [ ...ُؽْم َوَيْستَْخؾِْف ]َوَربَُّك افَغـِيُّ ُذو افرَّ

 95 445 ]إِنَّ َمو ُتوَظُدوَن آَلٍَت َوَمو َأْكُتْم بُِؿْعِجِزيَن[  -1:

َّو َذَرَأ ِمَن احَلْرِث َواَلَْكَعوِم َكِصقًبو  -4: , 76, :4, 49 455-447 [ ...]َوَجَعُؾوا هللِ ِِم

446 ,455 ,

45: ,469 ,

495 ,317 ,

318 
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ًمو َظَذ َضوِظٍم ]ُؿْل َل  -3:  458, 77 456 [ ... َأِجُد ِِم َمو ُأوِحَي إَِِلَّ َُمَرَّ

لَّ ذِي ُطُػٍر َوِمَن افَبَؼِر  -4: ـُ ْمـَو            ]َوَظَذ افَِّذيَن َهوُدوا َحرَّ

 [ ...َوافَغـَِم 

457 461 ,464 ,

463 

وا َفْو َصوَء اهللُ َمو  -5: ـُ ـَو َوَل َآَبوُؤَكو ]َشَقُؼوُل افَِّذيَن َأِْشَ ـْ َأِْشَ

... ] 

459 99 ,9: 

ُي افَبوفَِغُي  -6:  49 :45 [ ...]ُؿْل َؾؾؾِه احُلجَّ

ُؽْم  -7: َم َربُّ 51,76,417,4 464 [ ...]ُؿْل َتَعوَفْوا َأْتُل َمو َحرَّ

48 ,449  ,44:  

      َحتَّى َيْبُؾَغ ]َوَل َتْؼَرُبوا َموَل افَقتِقِم إِلَّ بِوفَّتِي ِهَي َأْحَسُن  -8:

ُه   [ ...َأُصدَّ

463 44: ,431 ,

434 

بُِعوُه  -9: اضِي ُمْستَِؼقاًم َؾوتَّ  434, :5 464 [ ...]َوَأنَّ َهَذا ِِصَ

 87, 86 465 [ ...]ُثمَّ َآَتْقـَو ُموَشى افؽِتَوَب ََتَوًمو َظَذ افَِّذي َأْحَسَن  -::

ُؽْم ُتْرَْحُوَن[ ]َوَهَذا ـَِتوٌب َأْكَزْفـَوُه مُ  -411 ُؼوا فََعؾَّ بُِعوُه َواتَّ  418, :5 466 بَوَرٌك َؾوتَّ

اَم ُأْكِزَل افؽَِتوُب َظَذ َضوئَِػَتْغِ  -414  86 467 [ ...]َأْن َتُؼوُفوا إِكَّ

َؽُي َأْو َيْلِِتَ َربَُّك َأْو  -413
 81 469 [ ...]َهْل َيـُْظُروَن إِلَّ َأْن َتْلتَِقُفُم ادَََلئِ

وُكوا َيْػَعُؾوَن[  -414 ـَ  :5 :46 ]ُثمَّ ُيـَبُِّئُفْم باَِم 

و  -415  413, :5 471 [ ...]َمْن َجوَء بِوحَلَسـَِي َؾَؾُه َظْؼُ َأْمثَوَِلَ

, :6, :5, 57 476-473 ]ُؿْل إِنَّ َصََلِِت َوُكُسؽِي َوََمَْقوَي َوَِمَوِِت هللِ َربِّ افَعوَدَِغ[  -416

77 ,86 ,414 ,

415 ,449 ,

4:8 ,4:9 
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 سورة األعراف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 :5 4-3 [ ...]ـَِتوٌب ُأْكِزَل إَِفقَْك َؾََل َيُؽْن ِِم َصْدِرَك َحَرٌج ِمـُْه  -417

 :5 7 ]َؾَؾـَْسَلَفنَّ افَِّذيَن ُأْرِشَل إَِفقِْفْم َوَفـَْسَلَفنَّ اُدْرَشؾَِغ[  -418

 :5 9 [ ...ْزُن َيْوَمئٍِذ احَلقُّ ]َوافوَ  -419

ؾَِغ[  -:41 ُه َل َُيِىُّ ادُِْسِ ُؾوا إِكَّ  474 44 ]َوَل ُتِْسِ

اَمَواِت َواَلَْرَض ِِم ِشتَِّي  -441 ُؽُم اهللُ افَِّذي َخَؾَق افسَّ           ]إِنَّ َربَّ

وٍم   [...َأيَّ

65 4: 

 9 67 [ ...إِْصََلِحَفو  ]َوَل ُتْػِسُدوا ِِم اَلَْرِض َبْعَد  -444

]َوَل ُتْػِسُدوا ِِم اَلَْرِض َبْعَد إِْصََلِحَفو َذفُِؽْم َخْرٌ َفُؽْم إِْن  -443

ـُْتْم ُمْمِمـَِغ[   ـُ

96 41 

وا  -444  4:6 439 [ ...]َؿوَل ُموَشى فَِؼْوِمِه اْشَتِعقـُوا بِوهللِ َواْصِزُ

 35, 34, : 453 َن اْخُؾْػـِي ِِم َؿْوِمي َوَأْصؾِْح [ ]َوَؿوَل ُموَشى َِلَِخقِه َهوُرو -445

ِذيَن َيتَُّؼوَن  -446 ُتُبَفو فِؾَّ ـْ ٍء َؾَسَل لَّ ََشْ ـُ  ًْ تِي َوِشَع  :5 467 [ ...]َوَرْْحَ

و َوَذُروا افَِّذيَن ُيْؾِحُدوَن  -447  71 491 [ ...]َوهللِ اَلَْشاَمُء احُلْسـَى َؾوْدُظوُه َِّبَ

ٌُ َل َيْعَؾُؿوَن[ ]َوافَّ  -448 ُبوا بَِآَيوتِـَو َشـَْستَْدِرُجُفْم ِمْن َحْق ذَّ ـَ  495, 494 493 ِذيَن 

449-  ًْ َؾ وَهو َْحَ  41 :49 [ ...]َوَجَعَل ِمـَْفو َزْوَجَفو فِقَْسُؽَن إَِفْقَفو َؾَؾامَّ َتَغشَّ

 سورة األنفال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُؼوا ؾِْتـَ  -:44 ًي ]َواتَّ  414 36 [ ...ًي َل ُتِصقبَنَّ افَِّذيَن َطَؾُؿوا ِمـُْؽْم َخوصَّ

ا كِْعَؿًي َأْكَعَؿَفو َظَذ َؿْوٍم  -431 ً  38, 46 64 [ ...]َذفَِك بَِلنَّ اهللَ ََلْ َيُك ُمَغرِّ
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 سورة التوبة

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ََلَة  -434 وَة َؾنِْخَواُكُؽْم ِِم ]َؾنِْن َتوُبوا َوَأَؿوُموا افصَّ ـَ         َوَآَتُوا افزَّ

يِن   [ ...افدِّ

44 468 

و َوَآَخَر َشقًِّئو ع -433  9 413 [ ...]َخَؾُطوا َظَؿًَل َصوحِلً

و  -434 قِفْم َِّبَ ِـّ ُرُهْم َوُتَز ْم َصَدَؿًي ُتطَفِّ  468, 464 414 [ ...]ُخْذ ِمْن َأْمَواَِلِ

 سورة يونس

 رقم الصفحة يةرقم اآل اآلية م

 : 94 ]إِنَّ اهللَ َل ُيْصؾُِح َظَؿَل اُدْػِسِديَن[  -435

 سورة ىود

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٍي ِِم اَلَْرِض إِلَّ َظَذ اهللِ ِرْزُؿَفو  -436  448 7 [ ...]َوَمو ِمْن َدابَّ

ُه  ]َؿوَل َيو َؿْوِم اْظُبُدوا اهللَ َمو َفُؽْم ِمْن إِفَهٍ  -437  34 61 [ ...َؽْرُ

ا  -438 ًَ ؾِقـَو َمْرُجوًّ ـْ ـُ  : 73 [ ...]َؿوُفوا َيو َصوفُِح َؿْد 

ْوُع  -439  444 85 [ ...]َؾَؾامَّ َذَهَى َظْن إِْبَراِهقَم افرَّ

ًُ َوَمو َتْوؾِقِؼي إِلَّ بِوهللِ َظَؾقِْه  -:43 ]إِْن ُأِريُد إِلَّ اإِلْصََلَح َمو اْشتََطْع

َـّ  ًُ َوإَِفْقِه ُأكِقُى[ َتَو  ْؾ

99 41 ,48 

وَن َربَُّك فُِقْفؾَِك افُؼَرى بُِظْؾٍم َوَأْهُؾَفو ُمْصؾُِحوَن[  -441 ـَ  36, 44 448 ]َوَمو 

ًُ بِِه ُؾَماَدَك َوَجوَءَك  -444 ُشِل َمو ُكَثبِّ َلًّ َكُؼصُّ َظَؾقَْك ِمْن َأْكَبوِء افرُّ ـُ ]َو

َرى فِْؾُؿْمِمـَِغ[ ِِم َهِذِه احَلقُّ َوَمْوِظظَ  ـْ  ٌي َوِذ

431 477 

 سورة يوسف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َغ[  -443  : : ]َوَتُؽوُكوا ِمْن َبْعِدِه َؿْوًمو َصوحِلِ
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 484 :41 [ ...]َوَمو َأْرَشْؾـَو ِمْن َؿبْؾَِك إِلَّ ِرَجوًل ُكوِحي إَِفْقِفْم ِمْن َأْهِل  -444

 سورة الرعد

 رقم الصفحة رقم اآلية ةاآلي م

وا َمو بَِلْكُػِسِفْم  -445 ُ ُ َمو بَِؼْوٍم َحتَّى ُيَغرِّ , :4, 48, 36 44 [ ...]إِنَّ اهللَ َل ُيَغرِّ

38 ,84 ,49: 

446-  ٌُ و َمو َيـَْػُ  افـَّوَس َؾقَْؿُؽ َبُد َؾَقْذَهُى ُجَػوًء َوَأمَّ و افزَّ  314 48 [ ...]َؾَلمَّ

 : 34 [ ...ْدٍن َيْدُخُؾوََنَو َوَمْن َصَؾَح ِمْن َآَبوئِِفْم ]َجـَّوُت ظَ  -447

 سورة إبراىيم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

وا كِْعَؿَي اهللِ  -448 لِّ َمو َشَلْفُتُؿوُه َوإِْن َتُعدُّ ـُ ْم ِمْن  ـُ  495 45 [ ...]َوَآَتو

 حجرسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

و  -449 وؾُِظوَن[ ]إِكَّ و َفُه حَلَ َر َوإِكَّ ـْ ْفـَو افذِّ  417, 86 : َكْحُن َكزَّ

 سورة النحل

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٍي َرُشوًل َأِن ُاْظُبُدوا اهللَ َواْجَتـُِبوا  -:44 لِّ ُأمَّ ـُ  65 47 [ ...]َوَفَؼْد َبَعْثـَو ِِم 

 495 89 [ ...َفوتُِؽْم َل َتْعَؾُؿوَن ]َواهللُ َأْخَرَجُؽْم ِمْن ُبُطوِن ُأمَّ  -451

ُؾوَن[  -454 َـّ ِْم َيَتَو ُه َفقَْس َفُه ُشْؾَطوٌن َظَذ افَِّذيَن َآَمـُوا َوَظَذ َرَّبِّ  454 411-:: ]إِكَّ

 444,  41 436 [ ...]اْدُع إَِػ َشبِقِل َربَِّك بِوحِلْؽَؿِي َواَدْوِظَظِي احَلَسـَِي  -453

 سورة اإلسراء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

لَّ إِْكَسوٍن َأفَْزْمـَوُه َضوئَِرُه ِِم ُظـُِؼِه  -454 ـُ  413 44 [ ...]َو
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ٌَ َرُشوًل[  -455 بَِغ َحتَّى َكبَْع ـَّو ُمَعذِّ ـُ  498 46 ]َوَمو 

ؾِقَفو  -456  414 47 [ ...]َوإَِذا َأَرْدَكو َأْن َُنْؾَِك َؿْرَيًي َأَمْرَكو ُمْسَ

ابَِغ َؽُػوًرا[  -457 وَن فِْْلَوَّ ـَ ُه  َغ َؾنِكَّ
 41 36 ]إِْن َتُؽوُكوا َصوحِلِ

ْم َخْشَقَي إِْمََلٍق  -458 ـُ  448 44 [ ...]َوَل َتْؼُتُؾوا َأْوَلَد

َذ ِمَن اَدََلئَِؽِي إَِكوًثو إِكَُّؽْم  -459 َ ُؽْم بِوفَبـَِغ َواُتَّ ْم َربُّ ـُ ]َأَؾَلْصَػو

 َؿْوًل َظظِقاًم[  َفَتُؼوُفونَ 

51 7: 

 سورة الكيف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

45:-  ًَ ْر َربََّك إَِذا َكِسق ـُ  453 35 [ ...]َواْذ

َػُروا بِوفَبوضِِل  -461 ـَ وِدُل افَِّذيَن   443 67 [ ...]َوَُيَ

ِه َؾَلْظَرَض َظـْفَ  -464 َر بَِآَيوِت َربِّ ِـّ َّْن ُذ  494 68 [ ...و َوَكِِسَ ]َوَمْن َأْطَؾُم ِِم

463-  ًُ  453 84 [ ...]َؿوَل َل ُتَماِخْذِِّن باَِم َكِسق

ـٌْز  -464 ـَ َتُه  وَن ََتْ ـَ و اجِلَداُر َؾَؽوَن فُِغََلَمْغِ َيتِقَؿْغِ ِِم اَدِديـَِي َو ]َوَأمَّ

و  و َصوحِلً وَن َأُبوُُهَ ـَ اَم َو  [ ...ََلُ

93 41 

 مريمسورة 

 رقم الصفحة يةرقم اآل اآلية م

و  -465 َذْت ِمْن ُدوَِنِْم ِحَجوًبو َؾَلْرَشْؾـَو إَِفقَْفو ُروَحـَو َؾَتَؿثََّل ََلَ َ ]َؾوُتَّ

ا َشِويًّو  [ ... َبَؼً

48-4: 81 

ْْحَِن َوْؾًدا[  -466  5: 96 ]َيْوَم َكْحُؼُ اُدتَِّؼَغ إَِػ افرَّ

 سورة طو

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ُه َضَغى -467 ُر َأْو *  ]اْذَهَبو إَِػ ؾِْرَظْوَن إِكَّ َـّ ُه َيَتَذ َؾُؼوَل َفُه َؿْوًل َفقِّـًو فََعؾَّ

 ََيَْشى[ 

54-55 44 
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 414 443 ]َؾََل ََيَوُف ُطْؾاًم َوَل َهْضاًم[  -468

 453 446 ًمو[ ]َوَفَؼْد َظِفْدَكو إَِػ َآَدَم ِمْن َؿْبُل َؾـَِِسَ َوََلْ َكِجْد َفُه َظزْ  -469

 سورة األنبياء

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 94 39 [ ...]َيْعَؾُم َمو َبْغَ َأْيِدُّيِْم َوَمو َخْؾَػُفْم  -:46

اَمَواِت َواَلَْرِض افَِّذي َؾَطَرُهنَّ  -471 ُؽْم َربُّ افسَّ  479 67 [ ...]َؿوَل َبل َربُّ

وُهُم اَدََلئَِؽُي ]َل ََيُْزَُنُُم افَػَزُع اَلَ  -474 َزُ َوَتَتَؾؼَّ  4:4 414 [ ...ـْ

ِر َأنَّ اَلَْرَض َيِرُثَفو ِظَبودَِي  -473 ـْ ُبوِر ِمْن َبْعِد افذِّ َتْبـَو ِِم افزَّ ـَ ]َوَفَؼْد 

وَن[  وحِلُ  افصَّ

416 4:6 

 سورة الح 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ًْ َصَواِمُ  َوبِقٌَ  َوَص  -474 َم دِّ  464 51 [ ...َؾَواٌت َوَمَسوِجُد ]ََلُ

 مؤمنونسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 44 411-:: [ ... ]َحتَّى إَِذا َجوَء َأَحَدُهُم اَدْوُت َؿوَل َربِّ اْرِجُعونِ  -475

 لنورسورة ا

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

وحلِِ  -476 ْم ]َوَأْكؽُِحوا اَلََيوَمى ِمـُْؽْم َوافصَّ ـُ  : 43          .......[َغ ِمْن ِظَبوِد

وِت  -477 وحِلَ     ]َوَظَد اهللُ افَِّذيَن َآَمـُوا ِمـُْؽْم َوَظِؿُؾوا افصَّ

 [ ...َفَقْسَتْخؾَِػـَُّفْم 

66-67 4:6 ,4:7 

 نملسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َغ[ ]َوَأْدِخْؾـِي بَِرْْحَتَِك ِِم ِظَبوِدَك  -478 وحِلِ  : :4 افصَّ



-ِِٓ- 
 

وَن َظوؿَِبُي ادُْجِرِمَغ[  -479 ـَ ْقَف  ـَ  484 :7 ]ُؿْل ِشُروا ِِم اَلَْرِض َؾوْكُظُروا 

 سورة القصص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 8 68 [ ...]َحَرًمو َآِمـًو  -:47

 سورة العنكبوت

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

وِدُفو -481  444 57 [ ...ا َأْهَل افؽَِتوِب إِلَّ بِوفَّتِي ِهَي َأْحَسُن ]َوَل َُتَ

 سورة الروم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْؾِق اهللِ َذفَِك  -484 ]ؾِْطَرَة اهللِ افَّتِي َؾَطَر افـَّوَس َظَؾْقَفو َل َتْبِديَل خِلَ

يُن افَؼقُِّم   [ ...افدِّ

41 45 

وَن َظوؿَِبُي افَِّذيَن ]ُؿْل ِشُروا ِِم اَلَ  -483 ـَ ْقَف  ـَ  484 53 [ ...ْرِض َؾوْكُظُروا 

 سورة لقمان

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 448 45 ]َأِن اْصُؽْر ِِل َوفَِوافَِدْيَك إَِِلَّ ادَِصُر[  -484

ََلَة َوْأُمْر بِوَدْعُروِف َواْكَه َظِن اُدـَْؽِر  -485          ]َيو ُبـَيَّ َأؿِِم افصَّ

 [ ...َواْصِزْ 

48 36 ,41  

486-  ٌَ ُل افَغْق وَظِي َوُيـَزِّ  98 45 [ ...]إِنَّ اهللَ ِظـَْدُه ِظْؾُم افسَّ

 سورة األحزاب

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
وَن َيْرُجو اهللَ  -487 ـَ وَن فَُؽْم ِِم َرُشوِل اهللِ ُأْشَوٌة َحَسـٌَي دَِْن  ـَ ]َفَؼْد 

ثًِرا[ َوافَقوْ  ـَ َر اهللَ  ـَ  َم اآلَِخَر َوَذ

34   44 ,68 ,94 
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ا َوَكِذيًرا[  -488 ً و َأْرَشْؾـَوَك َصوِهًدا َوُمَبؼِّ و افـَّبِيُّ إِكَّ َ  :49 57-56 ]َيو َأُّيُّ

وَن دُِْمِمٍن َوَل ُمْمِمـٍَي إَِذا َؿَه اهللُ َوَرُشوُفُه َأْمًرا َأْن َيُؽوَن  -489 ـَ ]َوَمو 

مُ  ُة ِمْن َأْمِرِهْم  ََلُ  [ ...اخِلَرَ

47 7 

و افَِّذيَن َآَمـُوا َصؾُّوا  -:48 َ ]إِنَّ اهللَ َوَمََلئَِؽتَُه ُيَصؾُّوَن َظَذ افـَّبِيِّ َيو َأُّيُّ

ُؿوا َتْسؾِقاًم[   َظَؾْقِه َوَشؾِّ

67  464 

 سبأسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
َػوظَ  -491  93 34 [ ...ُي ِظـَْدُه إِلَّ دَِْن َأِذَن َفُه ]َوَل َتـَْػُ  افشَّ

 فاطرسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 414, 413 49 [ ...]َوَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى  -494

ٍي إِلَّ َخََل ؾِقَفو َكِذيٌر[  -493  :8 35 ]َوإِْن ِمْن ُأمَّ

ْقَف ]َأَوََلْ َيِسُروا ِِم اَلَْرِض  -494 ـَ  484 55 [ ...َؾَقـُْظُروا 

 الصافاتسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
ْكَقو بِِزيـٍَي افَؽَواـِِى[  -495 اَمَء افدُّ ـَّو افسَّ و َزيَّ  453, :: 7 ]إِكَّ

َقوضِِغ[  -496 ُه ُرُءوُس افشَّ َلكَّ ـَ  451 76 ]َضْؾُعَفو 

 97 7: َن[ ]َواهللُ َخَؾَؼُؽْم َوَمو َتْعَؿُؾو -497

 سورة ص

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م
 484 99 ]َوَفَتْعَؾُؿنَّ َكَبَلُه َبْعَد ِحٍغ[  -498
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 سورة الزمر

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 58 86 ]َوُؿِِضَ َبْقـَُفْم بِوحَلقِّ َوؿِقَل احَلْؿُد هللِ َربِّ افَعوَدَِغ[  -499

 فصمت سورة

 رقم الصفحة آليةرقم ا اآلية م

ًة  -:49  494 46 [ ...]َمْن َأَصدُّ ِمـَّو ُؿوَّ

 الزخرفسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

و َظَذ َآَثوِرِهْم ُمْفَتُدوَن[  -4:1 ٍي َوإِكَّ و َوَجْدَكو َآَبوَءَكو َظَذ ُأمَّ  48 33 ]َبْل َؿوُفوا إِكَّ

اَمِء إِفَ  -4:4 ٌه َوِِم اَلَْرِض إَِفٌه َوُهَو احَلؽِقُم ]َوُهَو افَِّذي ِِم افسَّ

 افَعؾِقُم[ 

95 66 

 الجاثيةسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

و َؾؾِـَْػِسِه َوَمْن َأَشوَء َؾَعَؾقَْفو  -4:3  413 46 [ ...]َمْن َظِؿَل َصوحِلً

 األحقافسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْقـَو اإِلكْ  -4:4 ْرًهو ]َوَوصَّ ـُ ُه  َؾتُْه ُأمُّ  37,  : 46 [ ...َسوَن بَِوافَِدْيِه إِْحَسوًكو َْحَ

ْم َوُهْم َل  -4:5 َقُفْم َأْظاَمََلُ َّو َظِؿُؾوا َوفُِقَوؾِّ ]َوفُِؽلٍّ َدَرَجوٌت ِِم

 ُيْظَؾُؿوَن[ 

4: 444 

 سورة محمد

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْم[  -4:6  : 3 ]َوَأْصَؾَح َبوََلُ
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وِت َجـَّوٍت  -4:7 وحِلَ  43 43 [ ...]إِنَّ اهللَ ُيْدِخُل افَِّذيَن َآَمـُوا َوَظِؿُؾوا افصَّ

ْ َضْعُؿُه  -4:8  38 46 [ ...]َوَأَْنَوٌر ِمْن َفبٍَن ََلْ َيتََغرَّ

ُه َل إَِفَه إِلَّ اهللُ  -4:9  68, 65 :4 [ ...]َؾوْظَؾْم َأكَّ

 سورة الحجرات

 رقم الصفحة آليةرقم ا اآلية م

 :44, 35, : 41-: [ ...]َوإِْن َضوئَِػَتوِن ِمَن اُدْمِمـَِغ اْؿَتتَُؾوا َؾَلْصؾُِحوا َبْقـَُفاَم  -::4

 سورة ق

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 116 16 [ ...]َوَفَؼْد َخَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن َوَكْعَؾُم َمو ُتَوْشِوُس بِِه َكْػُسُه  -211

 ذارياتالسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

وَن[  -314  411 34 ]َوِِم َأْكُػِسُؽْم َأَؾََل ُتْبِْصُ

ًُ اجِلنَّ َواإِلْكَس إِلَّ فَِقْعُبُدوِن[  -313  447, 65 67 ]َوَمو َخَؾْؼ

 قمرسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ٍء َخَؾْؼـَوُه بَِؼَد  -314 لَّ ََشْ ـُ و   97 :5 ٍر[ ]إِكَّ

 الرحمنسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

لُّ َمْن َظَؾقَْفو َؾوٍن[ -315 ـُ [ 37 :6 

 حديدسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

بٌِر[  -316 ـَ ْم َأْجٌر   4:9 8 ]َوَأْكَػُؼوا ََلُ
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 99 33 [ ... ]َمو َأَصوَب ِمْن ُمِصقَبٍي ِِم اَلَْرِض َوَل ِِم َأْكُػِسُؽمْ  -317

 1: 34 [ ...]فَِؽْي َل َتلَْشْوا َظَذ َمو َؾوَتُؽْم  -318

 لمجادلةسورة ا

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

وِدُفَك ِِم َزْوِجَفو  -319  444 4 [ ...]َؿْد َشِؿَ  اهللُ َؿْوَل افَّتِي َُتَ

 ممتحنةسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَ  -:31 ًْ فَُؽْم ُأْشَوٌة َحَسـٌَي ِِم إِْبَراِهقَم ]َؿْد   44 5 [ ...وَك

 سورة الصف

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

و افَِّذيَن َآَمـُوا َِلَ َتُؼوُفوَن َمو َل َتْػَعُؾونَ  -341 َ  44 4-3 [ ... ]َيو َأُّيُّ

 تحريمسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َؽٌي ِؽََلٌظ ِصَداٌد َل َيْعُصوَن اهللَ َمو َأَمَرُهْم َوَيْػَعُؾوَن ]َظَؾقَْفو َمََلئِ  -344

 َمو ُيْمَمُروَن[ 

7 81 

 ممكسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َقوضِِغ  -343  :: 6 [ ...]َوَجَعْؾـَوَهو ُرُجوًمو فِؾشَّ

 سورة القمم

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

َأْن َل َيْدُخَؾـََّفو افقَْوَم َظَؾقُْؽْم *  ُهْم َيَتَخوَؾُتونَ ]َؾوْكَطَؾُؼوا وَ  -344

 ِمْسؽٌِغ[ 

34-44 46: 

345-  ٌِ َذا احَلِدي ُب َِّبَ  493 55 [ ...]َؾَذْرِِّن َوَمْن ُيَؽذِّ
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َصوِحِى احُلوِت إِْذ َكوَدى َوُهَو  -346 ـَ ْؽِم َربَِّك َوَل َتُؽْن  ]َؾوْصِزْ حِلُ

 َمْؽُظوٌم[ 

59 44 

 معارجسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْم َحقٌّ َمْعُؾوٌم[  -347
 :46 37-35 ]َوافَِّذيَن ِِم َأْمَواَِلِ

 الجنسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ـَّو َضَرائَِق ؿَِدًدا[  -348 ـُ وَن َوِمـَّو ُدوَن َذفَِك  وحِلُ و ِمـَّو افصَّ  445 44 ]َوَأكَّ

 مدثرسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ًْ َرِهقـٌَي[  -349 َسَب ـَ لُّ َكْػٍس باَِم  ـُ [ 49 413 

 قيامةسورة ال

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ْك بِِه فَِسوَكَك فَِتْعَجَل بِهِ  -:34 رِّ َعُه َوُؿْرَآَكُه[ *  ]َل َُتَ  453 :4-47 إِنَّ َظَؾْقـَو ََجْ

 النفطارسورة ا

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

 481 :4 ]َيْوَم َل ََتْؾُِك َكْػٌس فِـَْػٍس َصْقئًو َواَلَْمُر َيْوَمئٍِذ هللِ[  -331

 الشرحسورة 

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلية م

ا -334 ا[  * ]َؾنِنَّ َمَ  افُعِْسِ ُيِْسً  439 7-6 إِنَّ َمَ  افُعِْسِ ُيِْسً

 التينسورة 

 رقم الصفحة ةرقم اآلي اآلية م

 4:9 6-5 [ ...ُثمَّ َرَدْدَكوُه َأْشَػَل  * ]َفَؼْد َخَؾْؼـَو اإِلْكَسوَن ِِم َأْحَسِن َتْؼِويمٍ  -333
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 ثانيًا: فيرس األحاديث النبوية الشريفة
 

 الصفحة راوي الحديث  طرف الحديث م

 147 سنف ابف ماجة ................أحمت لنا ميتتان الحوت والجراد  -1

مسند احمد ، معجـ  ........أعطيت مكان التوراة السبع ............ -2
 الكبير  الطبراني

39 

 25 سنف الترمذم كأبي داكد   ..أال أخبركم بأفضل من درجة الصيام .......... -3

 125 صحيح مسمـ  .....إن الصدق ييدي إلى البر ................ -4

 185 صحيح البخارم  .................ليًا إن هللا قال: من عادى لي و  -5

 115 صحيح مسمـ  ............... يذا الكتاب أقوامًا إن هللا يرفع ب -6

 149 صحيح مسمـ  ....  نيى عن أكل لحوم الحمر إن رسول هللا  -7

 69 صحيح مسمـ  .......خمقت المالئكة من نور ................ -8

 116 صحيح البخارم  رآن وعممو ..................خيركم من تعمم الق -9

 39 المستدرؾ  شيع ىذه السورة من المالئكة ما سد  األفق ..... -11

 161 صحيح مسمـ  فيما سقت األنيار, والغ ي م العشور .............. -11

 119 صحيح البخارم  ........ال يحل دم امرئ مسمم يشيد ........... -12

 61 صحيح البخارم  ........تسعًا وتسعون اسمًا ................ هلل -13

 161 صحيح مسمـ  ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة .. -14

 87 صحيح البخارم   ........مفاتح الغيب خمس ال يعمميا إال هللا ... -15

 28 صحيح مسمـ  ................من رأى منكم منكرًا فميغيره بيده  -16

 149 صحيح مسمـ ..عن كل ذي ناب من السباع  نيى رسول هللا  -17
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 األعالم المترجم لياًا: فيرس لثثا
 

 الصفحة العمم م

 31 ابن القيم: محمد بن أبي بكر الدمشقي .................................... -1

 161 ..............جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام, يكنى أبا عبد الرحمن .. -2

 39 واثمة بن األسقع: كنيتو أبو شداد .......................................... -3
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 رابعًا: المصادر والمراجع
 * القرآف الكريـ.

-ىػُُْٕ، ُأبجديات البحث في العمـك الشرعية، فريد األنصارم، منشكرات الفرقاف، ط -ُ
 .ـُٕٗٗ

المناىج الدراسية في ضكء التكجييات اإلسبلمية، محمكد االتجاىات الحديثة في تخطيط  -ِ
 ىػ.ُُِْشكؽ، دار الفكر العربي، القاىرة، 

ىػ(، ُُٗاإلتقاف في عمكـ القرآف، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت:  -ّ
 ـ.ُْٕٗ-ىػُّْٗالييئة المصرية العامة لمكتاب، 

ىػ(، المحقؽ: محمد َّٕجصاص الحنفي )ت: أحكاـ القرآف، أحمد بف عمي أبك بكر الرازم ال -ْ
 ىػ.َُْٓصادؽ القمحاكم، دار إحياء التراث العربي، بيركت، 

أحكاـ القرآف، عمي بف محمد بف عمي، أبك الحسف الطبرم الممقب بعماد الديف، المعركؼ  -ٓ
ىػ(، المحقؽ: مكسى محمد عمي كعزة عبد عطية، دار َْٓبالكيا اليراسي الشافعي )ت: 

 ىػ.َُْٓ، ِممية، بيركت، طالكتب الع
إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ، أبي السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى  -ٔ

 ىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت.ِٖٗ)ت: 
 .ُأركاف اإليماف، عمي بف نايؼ الشحكد، ط -ٕ
ىػ(، ّٖٓ )ت: أساس الببلغة، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار هللا -ٖ

-ىػُُْٗ، ُتحقيؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
 ـ.ُٖٗٗ

 األساس في التفسير، لمشيخ سعيد حكل،  دار السبلـ، القاىرة. -ٗ
 ىػ.ُُْٕ، ّأساليب البحث العممي بمصادر الدراسات اإلسبلمية، محمد راكاف الدغيمي، ط -َُ
لتكجيو في خبلؿ سكرة إبراىيـ، د. كسيـ فتح هللا، مكقع كزارة أساليب التربية كالدعكة كا -ُُ

 األكقاؼ السعكدية بدكف بيانات.
، ّٔأساليب دعكة العصاة، أ.د. عبد الرب بف ثكاب الديف بف غريب الديف آؿ ثكاب، ط -ُِ

 ىػ.ُِْْالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، 
مي الكاحدم، النيسابكرم، الشافعي أسباب النزكؿ، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف ع -ُّ

، بيركت، ُىػ(، المحقؽ: كماؿ بسيكني زغمكؿ، دار الكتب العممية، بيركت، طْٖٔ)ت: 
 ىػ.ُُُْ
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استخراج الجداؿ مف القرآف الكريـ، عبد الرحمف بف نجـ بف عبد الكىاب الجزرم السعدم  -ُْ
: د. زاىر بف عكاض ىػ(، المحقؽّْٔالعبادم، أبك الفرج، نصاح الديف ابف الحنبمي )ت: 

 ىػ.َُُْ، ِاأللمعي، مطابع الفرزدؽ التجارية، ط
أسد الغاية، أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد الكاحد  -ُٓ

-ىػَُْٗىػ(، دار الفكر، بيركت، َّٔالشيباني الجزرم، عز الديف ابف األثير )ت: 
 ـ.ُٖٗٗ

ىػ(، دار ُُٗف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت: أسرار ترتيب القرآف، عبد الرحمف ب -ُٔ
 الفضيمة لمنشر كالتكزيع.

أصكؿ التربية التاريخية كاالجتماعية كالنفسية كالفمسفية، د. محمد حسف العمايرة، دار المسير  -ُٕ
 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْلمنشر كالتكزيع كالطباعة، عماف، 

 ـ.ََُِ-ىػُُِْ، ٗأصكؿ الدعكة، عبد الكريـ زيداف، مؤسسة الرسالة، ط -ُٖ
أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر  -ُٗ

ىػ(، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ُّّٗالجكني الشنقيطي )ت: 
 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓ

أطيب النشر في تفسير الكصايا العشر، مرزكؽ بف عباس الزىراني، مجمة الجامعة  -َِ
 إلسبلمية بالمدينة المنكرة.ا

 ، تحقيؽ: سمير جابر، دار الفكر، بيركت.ِاألغاني، أبك الفرج األصفياني، ط -ُِ
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، ناصر الديف أبك سعيد عبد هللا بف عمر بف محمد الشيرازم  -ِِ

بي، ىػ(، المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العر ٖٓٔالبيضاكم )ت: 
 ىػ.ُُْٖ، ُبيركت، ط

ىػ(، المطبعة المصرية َُِْأكضح التفاسير، محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )ت:  -ِّ
 ـ.ُْٔٗ، ُكمكتبتيا، ط

أيسر التفاسير لكبلـ العمي الكبير، جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر أبك بكر  -ِْ
-ىػُِْْالعربية السعكدية، ، المدينة المنكرة، المممكة ٓالجزائرم، مكتبة العمكـ كالحكـ، ط

 ـ.ََِّ
اإليماف بالقرآف الكريـ كالكتب السماكية، عمي محمد محمد الصبلبي، المكتبة العصرية  -ِٓ

 .ُلمطباعة كالنشر، ط
 ، سكريا.ُ، عمي محمد محمد الصبلبي، دار ابف كثير، طاإليماف با   -ِٔ
 . ُ، ط عمي بف نايؼ الشحكداإليماف بيـك القيامة كأىكالو ،  -ِٕ
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، ٔحث العممي صياغة جديدة، عبد الكىاب إبراىيـ أبك سميماف، دار الشركؽ، جدة، طالب -ِٖ
 ىػ.ُُْٔ

، أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )ت:  -ِٗ ىػ(، دار ّّٕبحر العمـك
 النشر: دار الفكر، بيركت، تحقيؽ: د. محمكد مطرجي.

 البدر الطالع، الشككاني، دار المعرفة، بيركت. -َّ
يقة محمكدية في شرح طريقة محمدية كشريعة نبكية في سيرة أحمدية، محمد بف محمد بف بر  -ُّ

 ىػ.ُّْٖىػ(، مطبعة الحمبي، ُُٔٓمصطفى بف عثماف، أبك سعيد الخادمي الحنفي )ت: 
ر محمد بف يعقكب الديف أبك طاىبصائر ذكم التمييز في مختمؼ الكتاب العزيز، مجد  -ِّ

ؽ: محمد عمي النجار،المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية، ىػ(، المحقُٕٖركزآبادم )ت: فيال
 لجنة إحياء التراث اإلسبلمي، القاىرة.

البياف في مداخؿ الشيطاف ، عبد الحميد جاسـ الببللي ، مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر  -ّّ
 ـ .ُٖٔٗ-ق َُْٔ، بيركت ، لبناف ،  ٔكالتكزيع ، ط

ىػ(، ُّٖٗيد محمكد آؿ غازم العالي )ت: بياف المعاني، عبد القادر بف مبل حكيش الس -ّْ
 ـ.ُٓٔٗ-ىػُِّٖ، مطبعة الترقي، دمشؽ، ّط

تاج العركس مف جكاىر القامكس، محمد بف محمد بف عبد الرازؽ الحسيني، أبك الفيض،  -ّٓ
 ىػ(، المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار اليدية.َُِٓالممقب بمرتضى الزبيدم )ت: 

مراحمو  –شركطو كأسبابو  –مكيف في القرآف الكريـ )أنكاعو تبصير المؤمنيف بفقو النصر كالت -ّٔ
كأىدافو(، عمي محمد محمد الصبلبي، مكتبة الصحابة، الشارقة، اإلمارات، مكتبة التابعيف، 

 ـ.ََُِ-ىػُِّْ، ُمصر، القاىرة، ط
التبياف في تفسير غريب القرآف، شياب الديف أحمد بف محمد اليائـ المصرم، تحقيؽ: فتحي  -ّٕ

 ـ، مصر.ُِٗٗ-ىػُُِْالدابمكم، دار الصحابة لمتراث بطنطا، سنة النشر أنكر 
 ـ.َََِ-ىػُُِْ، دار القمـ، دمشؽ، ُتجديد الكعي، أ.د. عبد الكريـ بكار، ط -ّٖ
التحرير كالتنكير، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسي          -ّٗ

 ـ.ُْٖٗىػ(، الدار التكنسية لمنشر، تكنس، ُّّٗ)ت: 
، عماف، ُتصكر األلكىية كما تعرضو سكرة األنعاـ، د. إبراىيـ الكيبلني، مكتبة األقصى، ط -َْ

 ىػ.َُُْاألردف، 
 ، دار الفكر الحر.ُالتصكير الفني في القرآف، سيد قطب، ط -ُْ
ىػ(، دار الكتب ُٖٔالتعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )ت:  -ِْ

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْف، ، بيركت، لبناُالعممية، ط



-ِّٔ- 
 

، االسكندرية، ِالتغير االجتماعي كالتخطيط، محمد عاطؼ غيث، دار المعرفة الجامعية، ط -ّْ
 ـ.ُِٖٗ

التغير االجتماعي، دراسة تحميمية مف منظكر التربية اإلسبلمية، سيؼ اإلسبلـ مطر،       -ْْ
 ـ.ُٖٔٗدار الكفاء، القاىرة، 

الحكيـ الخبير(، عبد الحميد محمد بف تفسير ابف باديس )في مجالس التذكير مف كبلـ  -ْٓ
ىػ(، المحقؽ: عمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس ُّٗٓباديس الصنياجي )ت: 

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔ، ُالديف، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ط
تفسير ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي       -ْٔ

، بيركت، ُ(، المحقؽ: محمد حسيف شمس الديف، دار الكتب العممية، طىػْٕٕ)ت: 
 ىػ.ُُْٗ

تفسير اإلماـ الشافعي، جمع كتحقيؽ: د. أحمد مصطفى الفراف، دار التدمرية، المممكة  -ْٕ
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕ، ُالعربية السعكدية، ط

ب ، دار الكتُتفسير البحر المحيط، محمد بف يكسؼ الشيير بأبي حياف األندلسي، ط -ْٖ
 ـ.ََِِ-ىػُِِْالعممية، لبناف، بيركت، 

تفسير الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني    -ْٗ
ىػ(، تحقيؽ كدراسة: د. محمد عبد العزيز بسيكني، كمية اآلداب، جامعة طنطا، َِٓ)ت: 

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، ُط
، ُُْٖتفسير الشعراكم، محمد متكلي الشعراكم )ت:  -َٓ  ـ.ُٕٗٗىػ(، مطابع أخبار اليـك
 .ُتفسير القرآف الحكيـ، محمد عبد المنعـ خفاجي، بتصرؼ، دار العيد الجديد، ط -ُٓ
تفسير القرآف العظيـ، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي  -ِٓ

 ىػ(، المحقؽ: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزارِّٕالحنظمي، الرازم بف أبي حاتـ )ت: 
 ىػ.ُُْٗ، ّمصطفى الباز، المممكة العربية السعكدية، ط

تفسير القرآف الكريـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية،  -ّٓ
(، تحقيؽ: مكتب الدراسات كالبحكث العربية كاإلسبلمية بإشراؼ الشيخ إبراىيـ ُٕٓ)ت: 

 ىػ.َُُْ، ُرمضاف، دار كمكتبة اليبلؿ، بيركت، ط
فسير القرآف، أبك المظفر، منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد المركزم السمعاني ت -ْٓ

ىػ(، المحقؽ: ياسر بف إبراىيـ كغنيـ بف عباس بف ْٖٗالتميمي الحنفي ثـ الشافعي )ت: 
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُغنيـ، دار الكطف، الرياض، السعكدية، ط



-ِّٕ- 
 

عبد السبلـ بف القاسـ بف الحسف السممي تفسير القرآف، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف  -ٓٓ
ىػ(، المحقؽ: د. عبد هللا بف إبراىيـ الكىب، دار َٔٔالدمشقي، الممقب بسمطاف العمماء )ت: 

، ط  ـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٔ، بيركت، ُابف حـز
ىػ(، دار الفكر العربي، َُّٗالتفسير القرآني لمقرآف، عبد الكريـ يكنس الخطيب )ت: بعد  -ٔٓ

 القاىرة.
 ىػ.َُْٕ، ّشاؼ، لئلماـ الزمخشرم، دار الكتاب العربي، بيركت، طتفسير الك -ٕٓ
ىػ(، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى ُُّٕتفسير المراغي، أحمد بف مصطفى المراغي )ت:  -ٖٓ

 ـ.ُْٔٗ-ىػُّٓٔ، ُالبابي الحمبي كأكالده بمصر، ط
تفسير المنار، محمد رشيد بف عمي بف محمد شمس الديف بف محمد بياء الديف بف مثبل  -ٗٓ

 ـ.َُٗٗىػ(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ُّْٓعمي خميفة القممكني الحسيني )ت: 
التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكر  -َٔ

 ىػ.ُُْٖ، دمشؽ، ِالمعاصر، ط
 ىػ.ُِْٖالتفسير المكضكعي لسكرة األنعاـ، أحمد محمد الشرقاكم، القصيـ،  -ُٔ
سير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، التف -ِٔ

 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، السعكدية، ِط
 ىػ.ُُّْ، بيركت، َُالتفسير الكاضح، محمد محمكد حجازم، دار الجيؿ الجديد، ط -ّٔ
التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، محمد سيد طنطاكم، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر  -ْٔ

ـ، التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير، مجمع ُٕٗٗ، الفجالة، القاىرة، ُ، طكالتكزيع
 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، السعكدية، ِالممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، ط

 ىػ.ُِّْ، دمشؽ، ُالتفسير الكسيط، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، دار الفكر، ط -ٓٔ
د ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجاتي التكحيد أكالن يا دعاة اإلسبلـ، أبك عبد الرحمف محم -ٔٔ

 ىػ(، كزارة األكقاؼ السعكدية.َُِْابف آدـ األشقكدرم األلباني )ت: 
 .ّتكضيح العقائد في عمـ التكحيد، عبد الرحمف الجريرم، مكتبة اإلرشاد، ط -ٕٔ
التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف  -ٖٔ

ىػ(، عالـ الكتب، عبد الخالؽ َُُّزيف العابديف الحدادم ثـ المناكم القاىرم )ت: عمي بف 
 ـ.َُٗٗ-ىػَُُْ، ُثركت، القاىرة، ط

 .ُىػ(، طَُْْتيسير التفسير، إبراىيـ القطاف )ت:  -ٗٔ



-ِّٖ- 
 

تيسير الكريـ الرحمف إلى تفسير كبلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد هللا السعدم  -َٕ
-ىػَُّْ، ُ: عبد الرحمف بف معبل المكيحؽ، مؤسسة الرسالة، طىػ(، المحقؽُّٕٔ)ت: 
 ـ.َََِ

جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر  -ُٕ
-ىػَُِْ، ُىػ(، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، طَُّالطبرم )ت: 

 ـ.َََِ
محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرج األنصارم الخزرجي  الجامع ألحكاـ القرآف، أبك عبد هللا -ِٕ

براىيـ اطفيش، دار الكتب ُٕٔشمس الديف القرطبي )ت:  ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 ـ.ُْٔٗ-ىػُّْٖ، ِالمصرية، القاىرة، ط

-ىػُّٕٗ، ِالحؿ اإلسبلمي فريضة كضركرة، يكسؼ القرضاكم، مكتبة كىبة، القاىرة، ط -ّٕ
 ـ.ُٕٕٗ

ني في ضكء سكرة األنعاـ "دراسة مكضكعية"، إعداد: أحمد محمد الشرقاكم،    الحكار القرآ -ْٕ
 ىػ.ُِْٖجامعة الشرقية، 

ىػ(، دار الفكر، ُُٗالدر المنثكر، عبد الرحمف بف أبي بكر، جبلؿ الديف السيكطي )ت:  -ٕٓ
 بيركت.

 ـ.ُٕٕٗدراسة المجتمع، مصطفى الخشاب، مكتبة األنجمك المصرية، القاىرة،  -ٕٔ
، حيد آباد، ِامنة، ابف حجر، مجمس دائرة المعارؼ العثمانية، حيد آباد، اليند، طالدرر الك -ٕٕ

 ـ.ُِٕٗ-ىػُِّٗاليند، 
 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ُدالئؿ النبكة، البييقي، دار الكتب العممية، كدار الرياف لمتراث، ط -ٖٕ
محمد دراسة تطبيقية، طارؽ أحمد  –رسالة ماجستير المناسبة بيف الفكاصؿ القرآنية كآياتيا  -ٕٗ

 ـ.ََِٗ-ىػَُّْ، ُٖعقيبلف، إشراؼ الدكتكر رياض محمكد قاسـ، ص 
ركح البياف، إسماعيؿ حقي بف مصطفى االستانبكلي الحنفي الخمكتي، المكلى أبك الفداء  -َٖ

 ىػ(، دار الفكر، بيركت.ُُِٕ)ت: 
ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد هللا  -ُٖ

ىػ(، المحقؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية، َُِٕحسيني األلكسي )ت: ال
 ، دار الفكر العربي.ُبيركت، ط

 .ُزاد المسير في عمـ التفسير، ابف الجكزم، ط -ِٖ
ىػ(، ُّْٗزىرة التفاسير، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد المعركؼ بأبي زىرة )ت:  -ّٖ

 دار الفكر العربي.



-ِّٗ- 
 

ىػ(، ِّٕبك عبد هللا محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد )ت: سنف ابف ماجة، أ -ْٖ
 دار الفكر، بيركت.

سنف أبي داكد، أبك داكد سممياف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم  -ٖٓ
ىػ(، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، المكتبة العصرية، ِٕٓالسجستاني )ت: 

 صيدا، بيركت.
الترمذم، محمد بف عيسى بف سكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى    سنف -ٖٔ

 ـ.ُٖٗٗىػ(، المحقؽ: بشار عكاد معركؼ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت، ِٕٗ)ت: 
سنف الدارمي، أبك محمد عبد هللا بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بيراـ بف عبد الصمد  -ٕٖ

تحقيؽ: حسيف سميـ أسد الداراني، دار المغني ىػ(، ِٓٓالدارمي، التميمي السمرقندم )ت: 
 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُلمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية، ط

السيرة النبكية، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم المعاقرم، أبك محمد، جماؿ الديف،  -ٖٖ
براىيـ األبيارم كعبد الحفيظ الشمبي، شركُِّ)ت:  ة مكتبة ىػ(، تحقيؽ: مصطفى السقا كا 

 ـ.ُٓٓٗ-ىػُّٕٓ، ِكمطبعة مصطفى البابي الحمبي كأكالده بمصر، ط
 ـ.ُٖٗٗالشباب كالتغيير، فتحي يكف، مؤسسة الرسالة،  -ٖٗ
-ىػُِْٓشرح الرسالة التدمرية، محمد بف عبد الرحمف الخميس، دار أطمس الخضراء،  -َٗ

 ـ.ََِْ
بف عبد المحسف العباد،  الشيخ عبد الرحمف السعدم كجيكده في تكضيح العقيدة، عبد الرزاؽ -ُٗ

 ـ.َُٗٗ-ىػُُُْ، ُمكتبة الرشد، الرياض، ط
الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم، دار العمـ  -ِٗ

 ـ.ُٕٖٗ-ىػَُْٕ، ْلممبلييف، بيركت، ط
صحيح البخارم، محمد بف إسماعيؿ أبك عبد هللا البخارم الجعفي، المحقؽ: محمد زىير بف  -ّٗ

 ىػ.ُِِْالناصر، دار طكؽ النجاة،  ناصر
ىػ(، المحقؽ: ُِٔصحيح مسمـ، أبك الحسف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت:  -ْٗ

 محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيركت.
الصفات اإلليية في الكتاب كالسنة النبكية في ضكء اإلثبات كالتنزيو، أبك أحمد محمد أماف  -ٓٗ

، المدينة ُىػ(، المجمس العممي بالجامعة اإلسبلمية، طُُْٓمي عمي )ت: ابف عمي جا
 ىػ.َُْٖالمنكرة، المممكة العربية السعكدية، 

 الكاردة في الكتاب كالسنة، عمكم بف عبد القادر السقاؼ. صفات هللا  -ٔٗ



-َِْ- 
 

، ُصفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط -ٕٗ
 ـ.ُٕٗٗ-ىػُُْٕة، القاىر 

 عالـ الجف كالشياطيف، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي. -ٖٗ
عمكـ القرآف عند ابف عبد البر، محمد بف عبد هللا بف جابر القحطاني، رسالة ماجستير، قسـ  -ٗٗ

 ىػ.ُُْٗالقرآف كعمكمو، كمية أصكؿ الديف، الرياض، 
 ـ.ُّٗٗ-ىػُُْْ، ُعمدة الحفاظ، سميف الحمبي، ط -ََُ
 العيف، الخميؿ بف أحمد الفراىيدم، دار كمكتبة اليبلؿ. -َُُ
غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي النيسابكرم  -َُِ

 ىػ.ُُْٔ، ُىػ(، المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العممية، بيركت، طَٖٓ)ت: 
خاف بف حسف بف عمي بف      فتح البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب محمد صديؽ -َُّ

ىػ(، المكتبة العصرية لمطباعة كالنشر، َُّٕلطؼ هللا الحسيني البخارم القنكجي )ت: 
 ـ.ُِٗٗ-ىػُُِْصيدا، بيركت، 

ىػ(، دار َُِٓفتح القدير، محمد بف عمي بف محمد بف عبد هللا الشككاني اليمني )ت:  -َُْ
 ىػ.ُُْْ، ُابف كثير، دار الكمـ الطيب، دمشؽ، بيركت، ط

ىػ(، دار ابف كثير، دمشؽ، ِِْفضائؿ القرآف، أبك عبيد القاسـ بف سبلـ البغدادم )ت:  -َُٓ
 ىػ.َُِْبيركت، 

، دار الكتاب العربي ، بيركت ، لبناف ، ّق ( ، طَُِْفقو السنة ، سيد سابؽ ) ت:  -َُٔ
 ـ . ُٕٕٗ –ق ُّٕٗ

 فف التعامؿ، ىاركف يحيى، مكتبة الكتاب العربي. -َُٕ
فاتيح الغيبية المكضحة لمكمـ القرآنية كالحكـ الفرقانية، نعمة هللا بف الفكاتح اإلليية كالم -َُٖ

، ُىػ(، دار ركابي لمنشر، الغكرية، طَِٗمحمكد النخجكاني، كيعرؼ بالشيخ عمكاف )ت: 
 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗمصر، 

، ُٕىػ(، دار الشركؽ، بيركت، القاىرة، طُّٖٓفي ظبلؿ القرآف، سيد قطب )ت:  -َُٗ
 ىػ.ُُِْ

 ـ.ََِٓغيير، منير شفيؽ، المركز الثقافي العربي، بيركت، في نظريات الت -َُُ
قاعدة في الصبر، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد هللا  -ُُُ

، ُُٔىػ(، العدد ِٖٕابف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )ت: 
 ـ.ََِِ-ىػُِِْالجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة، 

 ـ.ُٖٖٗ-ىػَُْٖ، ِالقامكس الفقيي، سعيد أبك جيب، دار الفكر، دمشؽ، سكريا، ط -ُُِ
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قامكس القرآف أك إصبلح الكجكه كالنظائر في القرآف الكريـ، الحسيف بف محمد الدامغاني،  -ُُّ
 ـ.َُٖٗ، بيركت، ّتحقيؽ: عبد العزيز سيد األىؿ، دار العمـ لممبلييف، ط

ىػ(، تحقيؽ: مكتب ُٕٖأبك طاىر بف يعقكب آبادم )ت:  القامكس المحيط، مجد الديف -ُُْ
تحقيؽ التراب في مؤسسة الرسالة بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسكس، مؤسسة الرسالة لمطباعة 

 ىػ.ُِْٔ، ٖكالنشر كالتكزيع، بيركت، لبناف، ط
 ـ.ُٕٗٗقامكس عمـ االجتماع، محمد محمد عمي، الييئة المصرية،  -ُُٓ
عمى المكدكدم، ترجمة: محمد عصاـ الحداد، بيركت، القانكف اإلسبلمي، ألبي األ -ُُٔ

 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ
، بيركت، ِالقصص القرآني في مفيكمو كمنطكقو، عبد الكريـ الخطيب، دار المعرفة، ط -ُُٕ

 ـ.ُٕٓٗ-ىػُّٓٗ
القضاء كالقدر، عمر بف سميماف بف عبد هللا األشقر العتيبي، دار النفائس لمنشر كالتكزيع،  -ُُٖ

 ـ، بتصرؼ يسير.ََِٓ-ىػُِْٓ، ُّاألردف، ط
قضية التغيير، دراسة الدكافع كالمنيج كالمضمكف، أحمد محمد مفمح، جامعة األزىر،  -ُُٗ

 ـ.ُْٗٗالقاىرة، 
   الكبائر، تنسب لشمس الديف أبي عبد هللا محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز الذىبي  -َُِ

 ىػ(، دار النبكة الجديدة، بيركت.ْٖٕ)ت: 
أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي، أبك إسحاؽ        الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، -ُُِ

، ُىػ(، تحقيؽ: اإلماـ أبي محمد بف عاشكر، دار إحياء التراث العربي، طِْٕ)ت: 
 ـ.ََِِ-ىػُِِْبيركت، لبناف، 

-ىػُُْٗالكميات، أبك البقاء أيكب بف مكسى الحسيني الكفكم، مؤسسة الرسالة، بيركت،  -ُِِ
 ـ.ُٖٗٗ

ني التنزيؿ، عبلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي، لباب التأكيؿ في معا -ُِّ
ىػ(، المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف، دار ُْٕأبك الحسف، المعركؼ بالخازف )ت: 

 ىػ.ُُْٓ، ُالكتب العممية، بيركت، ط
المباب في عمكـ الكتاب، أبك حفص سراج الديف عمر بف لعي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي  -ُِْ

ق(، المحقؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المجيد، كالشيخ عمي محمد ٕٕٓ: النعماني )ت
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗ، بيركت، لبناف، ُمعكض، دار الكتب العممية، ط

 ىػ.ُُْْ، ّلساف العرب، جماؿ الديف ابف منظكر، دار صادر، بيركت، ط -ُِٓ
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: ىػ(، المحقؽْٓٔلطائؼ اإلشارات، عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم )ت:  -ُِٔ
 ، مصر.ّإبراىيـ البسيكني، الييئة المصرية العامة لمكتاب، ط

ىػ(، مكتبة المعارؼ لمنشر َُِْمباحث في عمكـ القرآف، مناع بف خميؿ القطاف )ت:  -ُِٕ
 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ّكالتكزيع، ط

مارس،  –، يناير َُمجمة حراء، عنكا: سنة التدرج في اإلصبلح، أ.د. محمد عمارة، العدد  -ُِٖ
 ـ.ََِٖيا، استانبكؿ، ترك

مجمكع الفتاكل، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني           -ُِٗ
ق(، المحقؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ، مجمع الممؾ فيد لطباعة ِٖٕ)ت: 

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٔالمصحؼ الشريؼ، المدينة المنكرة، المممكة العربية السعكدية، 
ؿ الديف بف محمد سعيد بف قاسـ الحبلؽ القاسمي          محاسف التأكيؿ، محمد جما -َُّ

، بيركت، ُىػ(، المحقؽ: محمد باسؿ عيكف السكد، دار الكتب العممية، طُِّّ)ت: 
 ىػ.ُُْٖ

المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف  -ُُّ
(، المحقؽ: عبد السبلـ عبد الشافي ىػِْٓابف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )ت: 

 ىػ.ُِِْ، ُمحمد، دار الكتب العممية، بيركت، ط
ىػ(، ْٖٓالمحكـ كالمحيط األعظـ، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت:  -ُِّ

 ـ.َََِ-ىػُُِْ، ُالمحقؽ: عبد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد هللا -ُّّ

ىػ(، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية، الدار النمكذجية، بيركت، ٔٔٔ)ت: 
 ق.َُِْ، ٓصيدا، ط

، ٕمختصر تفسير ابف كثير، محمد عمي الصابكني، دار القرآف الكريـ، بيركت، لبناف، ط -ُّْ
 ـ.ُُٖٗ-ىػَُِْ

ياؾ نستعيف، محمد بف أبي بكر الزرعي          مدارج السالكيف بيف من -ُّٓ ازؿ إياؾ نعبد كا 
، ِأبك عبدهللا، ابف قيـ الجكزية، تحقيؽ: محمد حامد الفقي، دار الكتاب العربي، بيركت، ط

 ـ.ُّٕٗ-قُّّٗ
مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، أبك البركات عبد هللا بف أحمد بف محمكد حافظ الديف  -ُّٔ

، ُققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم، دار الكمـ الطيب، طىػ(، حَُٕالنسفي )ت: 
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٗبيركت، 
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، ّالمدخؿ إلى البحث في العمكـ السمككية، صالح بف حمد العساؽ، مكتبة العبيكاف، ط -ُّٕ
 ىػ.ُِْْ

مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد، محمد بف عمر نككم الجاكم البنتني إقميما، التنارم  -ُّٖ
، العممية، بيركت، ُىػ(، المحقؽ: محمد أميف الصناكم، دار الكت، طُُّٔبمدا )ت: 

 ىػ.ُُْٕ
ىػ(، كتاب التفسير، ْٓٗالمستدرؾ عمى الصحيحيف، أبك عبد هللا الحاكـ النيسابكرم )ت:  -ُّٗ

 دار المعرفة، بيركت، كقاؿ: ىذا حديث صحيح عمى شرط مسمـ.
 .ـََُِ-ىػُُّْ، مؤسسة الرسالة، ُمسند اإلماـ أحمد، ، ط -َُْ
مشاكؿ الدعكة كالدعاة في العصر الحديث، أبك أحمد محمد أماف بف عمي جامي عمي    -ُُْ

 ، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة.ْ، طُٔىػ(، طُُْٓ)ت: 
 معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف، البغكم، إحياء التراث العربي، بيركت. -ُِْ

التميمي              امة فخر الديف محمدالبحر الفي مفاتيح الغيب ، اإلماـ العالـ العبلمة كالحبر -ُّْ
 .ـ َََِ -ىػ ُُِْ -بيركت  -دار الكتب العممية ، ُط،  الرازم الشافعي

 ىػ.َُْٗ، ّالمناىج المعاصرة، سرحاف الدمرداش، مكتبة الفبلح، الككيت، ط -ُْْ

 دار الكتب العممية،  ابف قيـ الجكزية،  مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة -ُْٓ
 . ـُٖٗٗىػ ، ُُْٗ، بيركت         

منزلة الصبلة في اإلسبلـ، د. سعيد بف عمي بف كىب  القحطاني، كزارة الشئكف اإلسبلمية  -ُْٔ
 ىػ.ُِّْكاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، المممكة العربية السعكدية، 

منيج التغيير اإلسبلمي دراسة تطبيقية لمنيج التغيير اإلسبلمي في عيد عمر بف        -ُْٕ
بد العزيز، نافذ سميماف الجعب، تقديـ: د. حمداف عبد هللا الصكفي، الجامعة اإلسبلمية، ع

 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕغزة، قسـ أصكؿ التربية، 
المنيج الصحيح كأثره في الدعكة إلى هللا تعالى، د. حمكد بف أحمد بف فرج الزحيمي،  -ُْٖ

 ـ.ََِّ-ىػُِّْالجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة، 
دراسة مكضكعية، إعداد الباحث:  –إلصبلح كالتغيير في سكرتي األنبياء كالحج منيجيات ا -ُْٗ

ببلؿ خميؿ ياسيف، إشراؼ أ.د. عبد السبلـ حمداف المكح، الجامعة اإلسبلمية، غزة، 
 ـ.َُِِ-ىػُّّْ

منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي األنفاؿ كالتكبة، إعداد: عبد المؤمف إبراىيـ محمد  -َُٓ
 أ.د. زكريا الزميمي.الفقي، إشراؼ 
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منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي الحجر كالنحؿ، إعداد: أمية الغرة، إشراؼ:         -ُُٓ
 ـ.َُِِ-ىػُّّْد. كليد محمد العامكدم، 

دراسة مكضكعية، إعداد: جياد  –منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرتي المؤمنيف كالنكر  -ُِٓ
حمد اليكبي، الجامعة اإلسبلمية، غزة، محمد إسحاؽ شراب، إشراؼ: د. جماؿ محمكد م

 ـ.َُِِ-ىػُّّْ
 منيجيات التغيير كاإلصبلح في ضكء سكرة آؿ عمراف، عطا يكسؼ كادم. -ُّٓ
منيجية الحكار الجدلي في القرآف الكريـ كالسنة النبكية، د. أحمد إدريس الطعاف، كمية  -ُْٓ

 الشريعة، جامعة دمشؽ.
أ.د. حكمت بف بشير بف ياسيف، دار  مكسكعة الصحيح المسبكر مف التفسير بالمأثكر، -ُٓٓ

 ـ.ُٗٗٗ-ىػَُِْ، المدينة المنكرة، ُالمآثر لمنشر كالتكزيع كالطباعة، ط
المكسكعة الفقيية الككيتية، صادر عف: كزارة األكقاؼ كالشئكف اإلسبلمية، الككيت، دار  -ُٔٓ

 ىػ.َُْٓ، ِالسبلسؿ، الككيت، ط
د مف المختصيف بإشراؼ الشيخ صالح ، عدنضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ  -ُٕٓ

 .ْابف عبد هللا بف حميد إماـ كخطيب الحـر المكي، دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، ط
 نظرات في التربية اإليمانية، مجدم اليبللي. -ُٖٓ
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي،  -ُٗٓ

 ـ.ُٓٗٗ-ىػُُْٓميدم، دار الكتب العممية، بيركت، تحقيؽ: عبد الرزاؽ غالب ال
النكت كالعيكف، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير  -َُٔ

ىػ(، المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار الكتب َْٓبالماكردم )ت: 
 العممية، بيركت، لبناف.

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي بف  نيؿ المراـ مف تفسير آيات األحكاـ، -ُُٔ
ىػ(، تحقيؽ: محمد حسف إسماعيؿ، أحمد َُّٕلطؼ هللا الحسيني البخارم القنكجي )ت: 

 فريد المزيدم، دار الكتب العممية.
اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معنى القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو،  -ُِٔ

ب حمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني، ثـ األندلسي أبك محمد مكي بف أبي طال
ىػ(، المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا ّْٕالقرطبي المالكي )ت: 

كالبحث العممي، جامعة الشارقة، بإشراؼ أ.د. الشاىد اليكشيخي، مجمكعة بحكث الكتاب 
 ـ.ََِٖ-ىػُِْٗ، ُة الشارقة، طكالسنة، كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية، جامع
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الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم،  -ُّٔ
ىػ(، تحقيؽ: صفكاف عدناف داككدم، دار القمـ، الدار ْٖٔالنيسابكرم، الشافعي )ت: 
 ىػ.ُُْٓ، ُالشامية، دمشؽ، بيركت، ط

رب نكاب الديف آؿ نكاب، مكقع كزارة األكقاؼ كسطية اإلسبلـ كدعكتو لمحكار، أ.د. عبد ال -ُْٔ
 السعكدية، الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة.
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 خامسًا: فيرس الموضوعات
 
 الصفحة الموضوع

 أ اإلىداء

 ب شكر كتقدير

 د المقدمة

 د أكالن: أىمية الدراسة

 ق ثانيان: األسباب التي دعت إلى اختيار البحث

 ق كالغاية منيا ثالثان: أىداؼ الدراسة

 ق رابعان: الدراسات السابقة

 ق خامسان: منيج البحث

 ك سادسان: خطة البحث

 التمييد
 مفيوم المني  واإلصالح والتغيير ومجاالتو في القرآن الكريم

ُ 

 ِ والفرق بينيما المبحث األول: مفيوم المني  واإلصالح والتغيير

 ّ المطمب األكؿ: مفيـك المنيج

 ٔ لثاني: مفيـك اإلصبلحالمطمب ا

 ُُ المطمب الثالث: مفيـك التغيير

 ُٔ المطمب الرابع : الفرؽ بيف اإلصبلح كالتغيير 

 ُٖ المبحث الثاني: مجاالت اإلصالح والتغيير في القرآن الكريم

 ُٗ المطمب األكؿ: التدرج في اإلصبلح كالتغيير

 َِ المطمب الثاني: أىداؼ اإلصبلح كالتغيير

 ِّ مب الثالث: مجاالت اإلصبلح كالتغييرالمط
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 ِٗ المبحث الثالث: أساليب اإلصالح والتغيير والعالقة بينيما

 َّ المطمب األكؿ: أساليب اإلصبلح كالتغيير في القرآف الكريـ

 ّْ المطمب الثاني: العبلقة بيف اإلصبلح كالتغيير

 الفصل األول

 بين يدي سورة األنعام

ّٔ 

 ّٕ اسم السورة وعدد آياتيا ونزوليا وأغراضياالمبحث األول: 

 ّٖ المطمب األكؿ: اسـ السكرة كعدد آياتيا كفضميا

 َْ المطمب الثاني: زمف نزكؿ السكرة كالجك الذم نزلت فييا السكرة

 ُْ المطمب الثالث: محكر السكرة

 ِْ المطمب الرابع : مكضكعات السكرة 

 ْْ ألنعامالمبحث الثاني: المناسبات في سورة ا

 ْٓ المطمب األكؿ: المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا ، كبيف افتتاحيا كخاتمتيا 

 ْٔ المطمب الثاني: مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا 

 الفصل الثاني

 منيجيات اإلصالح والتغيير في سورة األنعام
ُٓ 

 ِٓ المبحث األول: مني  اإلصالح والتغيير العقائدي

 ّٓ ألكؿ: تكحيد األلكىية كمقتضياتوالمطمب ا

 ٗٓ المطمب الثاني: أسماء هللا كصفاتو

 ٖٔ المطمب الثالث: اإليماف بالمبلئكة

 ّٕ المطمب الرابع: اإليماف بالكتب السماكية

 ٕٗ المطمب الخامس: اإليماف بالرسؿ

 ّٖ المطمب السادس: اإليماف باليكـ اآلخر

 ٖٔ كالقدر المطمب السابع: اإليماف بالقضاء



-ِْٖ- 
 

 ِٗ المطمب الثامف: مصير الكفار يـك القيامة

 ٓٗ المطمب التاسع: مظاىرة قدرة هللا تعالى

 َُِ المطمب العاشر: العدؿ اإلليي في الثكاب كالعقاب

 َُٓ المطمب الحادم عشر: القرآف إعجاز كىداية 

 َُُ المطمب الثاني عشر: الجف مف مخمكقات هللا تعالى

 ُُٓ ي: مني  اإلصالح والتغيير األخالقيالمبحث الثان

 ُُٔ المطمب األكؿ: الكصايا العشر

 ُِْ المطمب الثاني: عدـ الكذب كالتنفير منو

 َُّ المطمب الثالث: الجدؿ

 ُّٔ المطمب الرابع: االبتبلء سنف هللا في األرض

 َُْ المطمب الخامس: التحذير مف الشيطاف

 ُْٔ التغيير التشريعيمني  اإلصالح و : المبحث الثالث

 ُْٕ المطمب األكؿ: األشياء المحرمة عمى المسمميف ك الييكد

 ُّٓ المطمب الثاني: الصبلة عمكد الديف 

 ُٕٓ المطمب الثالث: زكاة الزركع 

 ُْٔ المبحث الرابع: مني  اإلصالح والتغيير الدعوي

 ُٓٔ المطمب األكؿ: القصص

 ُٗٔ المطمب الثاني: التيديد كالكعيد

 ُّٕ المطمب الثالث: النظر كالتفكر في أحكاؿ األمـ السابقة

 ُٕٔ المطمب الرابع: الحكار

 ُُٖ المطمب الخامس: االستدراج

 ُْٖ المطمب السادس: العناية اإلليية لمدعاة

 ُٖٗ المطمب السابع: الدعكة ىي ميمة األنبياء
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 ُْٗ المبحث الخامس: مني  اإلصالح والتغيير السياسي

 ُٓٗ المطمب األكؿ: منيج القراف في خبلفة األرض

 ُٗٗ المطمب الثاني: منيج القراف في التعامؿ مع المشركيف

 َِِ المطمب الثالث: الصراع بيف الحؽ كالباطؿ

 َِٓ المطمب الرابع: جيؿ الكفار بالتشريع 

 َِٖ الخاتمة

 َِٖ أكالن: النتائج 

 َُِ ثانيان: التكصيات

 ُُِ الفيارس

 ُِِ كالن: فيرس اآليات القرآنيةأ

 ُِّ ثانيان: فيرس األحاديث النبكية

 ِِّ ثالثان: فيرس األعبلـ المترجمة

 ِّّ رابعان: فيرس المصادر كالمراجع

 ِْٔ خامسان: فيرس المكضكعات

 َِٓ ممخص الرسالة بالمغة العربية

 َِٓ ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
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 ممخص الرسالة

دراسة موضوعية( –ير في سورة األنعام )منيجيات اإلصالح والتغي   
 
ذكرت الباحثة تعريفان لممنيج كاإلصبلح كالتغيير لغة كاصطبلحان، كذكرت أىداؼ   

 اإلصبلح كالتغيير، كمجاالتو، كأساليبو، كالفرؽ بيف اإلصبلح كالتغيير.
كزمف ككذلؾ ذكرت الباحثة تعريفان عامان لسكرة األنعاـ، اسميا، كعدد آياتيا كفضميا،   

نزكليا، كمحكرىا، كالمناسبة بينيا كبيف السكر كاآليات، إضافة إلى ذكر منيجيات 
 اإلصبلح كالتغيير العقائدم، كاألخبلقي، كالتشريعي، كالدعكم، كالسياسي.

 كختمت الباحث البحث بذكر أىـ النتائج كالتكصيات.  
 

ABSTRACT 
 (Reform and change methodologies in surat – Alanam 

 subjetive study)   
The researcher mention the definition of curriculum reform and 

change in language and idiomatically, stated goals of reform and 
change, its fields, and methods, the difference between reform 
and change. 

The researcher mentioned general definition of Alanam, name, and 
number of verses and virtues, and the time of descent, centered, 
appropriate between the suras and the verses, in addition to 
discribe methodologies reform and change the ideological, moral, 
legislative, and Dawa, and political. 

The researcher concluded the most important recommendations. 
 

 


