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 اإلىذاء
 ّطْت يل أٌ أىدُ حبثِ ىذا إىل كم ي0ٍ

  إىل يعهى انجشزّخ األًل ًىبدّيب ًيٌجييب إىل طجْم اخلري ًانصالح، إىل رطٌننب حمًد. 

  ٍرض فهظطني انطبىزح يدافعبً عٍ ثزٍ ىذا انٌطٍ أ شيْداً عهَ ارتقَ إىل انعالإىل كم ي

 انفزا.حمًد احلجْت، ًأخص ثبنذكز عًِ انشيْد/ عهِ 

 .إىل اجملبىدٍّ عهَ انثغٌر ًادلزاثطني، ًإىل كم يٍ ثبد حيزص محَ ادلظهًني 

 ني خهف انقضجبٌ.عإىل أطزاَب انجٌاطم انقبث 

  ٍيى يف إجنبح ىذه انزطبنخ، ًأخص ثبنذكز0أطإىل كم ي 

 حفظيى اهلل. فهذح كجدُ ًالدُأًسًجِ احلجْت، ً دُّ انعشّشٍّ، ًان 

 .إىل جدُ انغبيل احلبج/ طعْد انفزا حفظو اهلل، ًإىل رًح جدتِ انغبنْخ ثدرّخ رمحيب اهلل 

 .إىل إخٌاَِ ًأخٌاتِ، ًمجْع األىم ًاألصحبة 

 ىل إندعٌح كًب ًأىدُ حبثِ ىذا إىل طالة انعهى انشزعِ عبيخ، ًسيْالتِ انعبيالد حبقم ا

 خبطخً. ثٌسارح األًقبف ًانشئٌٌ اندّنْخاهلل 
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 وعرف ان  شكر
عمى  كأسمـ كأصمي الرسالة، ىذه بإتماـ عميٌ  كمفٌ  بو أنعـ ما عمى أكالن كأخيران  هلل الحمد

 .التسميـ كأتـ الصالة أفضؿ عميو اهلل عبد بف أفضؿ خمؽ اهلل محمد
 الرسكؿ  كقكؿ الناس، شكر في النبكم اليدم مف كانطالقا بفضميـ، الفضؿ ألىؿ اعترافان 

 كؿ مف إلى كالعرفاف الشكر آيات بأسمى أتقدـ ، يشرفني أف(ُ)(َمْن ََل َيْشُكُر النَّاَس ََل َيْشُكُر المَّهَ  (
بالشكر كالدم العزيز، كأمي الغالية، الذيف كقفا  كأخص الدراسة، ىذه إتماـ في العكف يد لي مد

كأختي الغالية أـ يكسؼ التي تحممت أعباء أبنائي أثناء دراستي كغيابي عف بجانبي كساعداني، 
البيت، كال أنسى أف أتقدـ بباقة شكر إلى زكجي الحبيب الذم شجعني عمى الدراسة، كصبر حتى 

 كصمت إلى ىذه المرحمة، كما كأشكر كؿ مف ساعدني في دراستي مف األىؿ كاألقارب كاألحباء.
سالمية الغراء كالتي لي الفخر أف أنتسب إلييا ال يسعني إال أف كعمى صعيد جامعتنا اإل

أشكر جميع القائميف عمى ىذا الصرح العظيـ، فأتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف إلى الطاقـ األكاديمي 
 كالييئة التدريسية عمى ما قدمكا لنا مف فائدة عممية عظيمة.

نعمة، مشرؼ الرسالة، عمى ما  كشكر خاص إلى األخ الدكتكر الفاضؿ: زىدم محمد أبك
مة، فمـ رشادات كتكجييات قيمة، حتى يخرج ىذا البحث في أبيى حي في  جيدنا يأؿ قدـ مف نصائح كا 

  .حسناتو ميزاف في ذلؾ كيجعؿ الجزاء، خير يجزيو أف اهلل كأسأؿ كتشجيعو لي، نصائحو إبداء
بحث، فضيمة  الدكتكر:  كأقدـ جزبؿ الشكر كاالمتناف إلى عضكم لجنة التحكيـ ليذا ال

فجزاىما اهلل خير الجزاء عمى ما قدمكا مف نصائح  صبحي اليازجي ، كفضيمة الدكتكر:رياض قاسـ
دكتكر: زكريا الزميمي عميد مكالشكر مكصكؿ ل، أجؿ االرتقاء بيذا البحث لألفضؿ طيبة مف

 الدراسات العميا.
الماجسػتير،  مرحمػة أثنػاء دراسػتي فػي العمػـ درب رفيقػات زميالتػي جميػع إلػى بالشػكر كأبػرؽ

 كأقدـ شكر خاص إلى النادم الدعكم بكمية أصكؿ الديف.

 

                                                 

، كتاب البر كالصمة/ باب ما جاء في ىػ(ِٕٗسنف الترمذم، محمد بف عيسى الترمذم، أبك عيسى )المتكفى:  - ُ
،تحقيؽ: محمد فؤاد عبد  (، قاؿ الترمذم )حديث حسف صحيح(،َٓٓ/ّ)ُْٓٗالشكر لمف أحسف إليؾ، ح 

 .ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗ، ِمصر، ط  –مصطفى البابي الحمبي الباقي،كغيره، شركة مكتبة كمطبعة 
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 ثغى اهلل انشمحٍ انشؽْى

 المقدمة

 ، أما بعد: الحمد هلل رب العالميف، كالصالة كالسالـ عمى أشرؼ خمؽ اهلل، محمد     
محػػػدثاتيا، كشػػر األمػػكر  فػػإف أصػػدؽ الحػػديث كتػػاب اهلل، كأحسػػف اليػػػدم ىػػدم محمػػد 

 بدعة، ككؿ بدعة ضاللة، ككؿ ضاللة في النار.ة ككؿ محدث
الػديف  جاىػدةن ليكػكف عمى األمة اإلسالمية أف تعمي كممتػو فػي األرض كأف تسػعى    فرض اهلل

كُهِّهوِ  ىٌَُ انَّزُِ ؤَسْعَمَ سَعٌُنَوُ ثِبنْيُذٍَ ًَدٍِِّ انْؾَقِّ نُِْظْيِشَهُ ػَهََ انذٍِِّّ تعالى  كمو هلل، قاؿ

، كأكجػب عمػى كػؿ مسػمـ أف يكػكف مػؤثران فػيمف حكلػو كالمجتمػع (ّّ:تكبة)ال   ًَنٌَْ كَشِهَ انًُْشْشِكٌٌَُ

مننن رأم منننكك منكنرا رميبيننر   ينند   :) الػذم يعػيش فيػػو بػالخير، ناىيػػان عػف الشػر، قػػاؿ رسػكؿ اهلل
كال شػػؾ أف حيػػاة ، (ُ)( وذلننأ أفننإلي اإليمننان ه طع ر م ننانه  رنن ن لننك ي نن طع ر قم ننرنن ن لننك ي نن 

المسمـ بإسػالمو ال تكػكف عمػى الكجػو األكمػؿ إال فػي مجتمػع مسػمـ، كالحيػاة باإلسػالـ فػي مجتمػع ال 
كمػػا أقػػؿ مػػف يقػػدر عمػػى أف يكػػكف قابضػػان -يمتػػـز باإلسػػالـ فػػي أنظمتػػو كمناىجػػو قػػبضه عمػػى الجمػػر 

هلل إلػػى منػػاىب الباطػػؿ فػػإف نظرنػػا إلػػى كاقػػع المسػػمميف اليػػكـ نجػػد االنحػػراؼ عػػف ديػػف ا -عمػػى الجمػػر
كالضالؿ ظاىران منتشران في األفراد كالمجتمعات، مما يستكجب عمى كؿ مسمـ غيكر عمى دينو يفيمو 

ال يقػػؼ مكقػػؼ المتفػػرج السػػمبي الػػذم يتحسػػر عمػػى كجػػكد الفسػػاد دكف أف  كالفيػػـ الصػػحيح الشػػامؿ 
ىػك احد منػا يعػيش فػي المجتمػع كلما كاف كؿ ك يحرؾ ساكنان إلزالتو كإلقامة الخير كالمعركؼ مكانو، 

ه، كيتػػػأثر كىػػػك يػػػرل منكراتػػػو المختمفػػػة فػػػي التعمػػػيـ كاإلعػػػالـ كالقضػػػاء كالتشػػػريع كالحكػػػـ ؤ كأىمػػػو كأبنػػػا
إلػى كتػاب  فكػاف البػد مػف الرجػكعكالحرب كالسالـ كاالقتصاد ككضػع المػرأة كسػائر أنظمػة المجتمػع، 

،اهلل لنغير ىذا الحاؿ المأسػاكم كالكاقػع المريػر الػذم ت كأف نمعػف النظػر  عيشػو األمػة اإلسػالمية اليػـك
رَنِهه َ   القائػػؿ: تعػػالى  ا كتغييرىػػا لألفضػػؿ كصػػدؽيػػفػػي كتػػاب اهلل الحكػػيـ مػػف أجػػؿ إصػػالح حيات

                                                 

ىػ، كتاب اإليماف/ باب بياف ككف النيي عف المنكر مف اإليماف،  ُِٔصحيح مسمـ، المتكفى:   -ُ
 بيركت.  –(، المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف، دار الجيؿ َٓ/ُ)ٖٔح
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ًِْغ            ثِههإٌَا انهَّههوَ نَههىْ َّهه ُ    ٌا انهَّههَو َعهه ًََؤ ِّْههُشًْا َيههب ِثَإَُاِغههِيْى  َُّغ ٌٍْو َؽزَّههَ  ََهه ًََيههب َػَهههَ  ََْؼ ًَههًخ َؤ َِّْؼ ِّْههش ا  ُيَغ

 .(ّٓ:)األنفاؿػَهِْى 

رننس  ننور س يننونس ورننود )درا ننة  اإلصنن ح وال بييننرمنهجيننات كليػػذا كػػاف ىػػذا البحػػث بعنػػكاف )
فييمػا حتػى نسػتطيع بإذنػو تعػالى أف نغيػر   اإلصالح كالتغييػر((، حيث يتناكؿ منيجيات موفوعية

 مف حالنا المعاصر إلى األرقى كاألفضؿ لنا في الدنيا كاآلخرة.
كاهلل أسأؿ أف يجعؿ عممي ىذا خالصان لكجيو الكريـ،  كيذلؿ سبمو؛ ليعـ النفع كتعظـ 

 الفائدة.
 : حثأرمية الوًَل: أ

 .تعمقو بأشرؼ العمـك كأجميا ، كىك كالـ اهلل   -1

 .اإلصالح كالتغييركحاجة األمة إلى  حداثة المكضكع  -2

يحتاج إلى قكاعد كمنيجيات رصينة ، كىذا مػا  اإلصالح كالتغييرفي تنفيذ المخطط اإلسالمي   -3
 نممسو في سكرتي يكنس كىكد.

 إيجاد ثمة منيجيات تخدـ الدعاة إلى اهلل في دعكتيـ.  -4

 ىذا البحث يؤكد أف الشريعة اإلسالمية صالحة لكؿ زماف كمكاف.  -5

 : حثأ  اب اخ يار الثانيًا: 

 .اإلصالح كالتغييراعتناء القرآف الكريـ بمكضكع   -1
 في المجتمع. اإلصالح كالتغييرغفمة كثير مف الناس عف منيجيات   -2
 ربط الكاقع الذم نحياه بمصدر التشريع األكؿ كىك القرآف الكريـ.  -3

حاجػػة المكتبػػة اإلسػػالمية إلػػى بحػػث محكػػـ، يتنػػاكؿ ىػػذا المكضػػكع بجميػػع جكانبػػو مػػف منظػػكر   -4
 كىذا ما يشتمؿ عميو البحث في سكرتي يكنس كىكد. تطبيقي

اإلصػػالح نيجيػػات مػػف خػػالؿ بيػػاف م اإلصػػالح كالتغييػػرتقػػديـ مػػنيب دعػػكم يخػػدـ الػػدعاة فػػي   -5
 س كىكد.العقدم، كالدعكم، كالسياسي في سكرتي يكن كالتغيير
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  حث والباية منه: أرداي الثالثًا: 

 .ابتغاء المثكبة مف اهلل  -1
 في سكرتي يكنس كىكد. اإلصالح كالتغييرخدمة الديف اإلسالمي مف خالؿ بياف منيجيات  -2
 االرتقاء بمجتمعاتنا كتغيير حاليا مف الضعؼ كالفساد إلى القكة كالصالح. -3
 يكنس كىكد. التي اشتممت عمييا سكرتا اإلصالح كالتغييرإبراز منيجيات  -4
 كمنيب حياة.كسنة رسكلو بث ركح األمؿ في نفكس الناس بالرجكع إلى كتاب اهلل  -5

 

 الدرا ات ال ا قة:را إلًا: 

فػػػي السػػػكر التاليػػػة  اإلصػػػالح كالتغييػػػركتػػػب الػػػدكتكر صػػػالح سػػػمطاف بحثػػػان بعنػػػكاف )منيجيػػػات  -1
 )الكيؼ كيكسؼ كالصؼ كالفجر((.

قػػاـ قسػػـ التفسػػير كعمػػـك القػػرآف فػػي كميػػة أصػػكؿ الػػديف بالجامعػػة اإلسػػالمية بعمػػؿ مشػػركع بيػػاف   -2
فػػي جميػػع سػػكر القػػرآف الكػػريـ دراسػػة مكضػػكعية، تػػـ تقسػػيمو عمػػى  اإلصػػالح كالتغييػػرمنيجيػػات 

العديد مف طمبة الماجستير في الكمية، فكاف لي شرؼ المشاركة في ىذا المشركع؛ خدمةن لكتػاب 
 الى.اهلل تع

 :   حثمنهج الخام ًا: 

 .المكضكعيتتبعت الباحثة المنيب االستقرائي   -1

 كضع العناكيف المالئمة لمفصكؿ كالمباحث كالمطالب.  -2

االسػػػتدالؿ باآليػػػات القرآنيػػػة مضػػػبكطةن بالحركػػػات ككضػػػعيا بػػػيف قكسػػػيف مزىػػػريف، كعزكىػػػا إلػػػى  -3
 مصدرىا في المتف بعد اآلية مباشرة، تجنبان لثقؿ الحكاشي.

االسػػتدالؿ باألحاديػػث النبكيػػة ثػػـ تخريجيػػا تخريجػػان عمميػػان، كنقػػؿ حكػػـ العممػػاء عمييػػا، مػػا أمكػػف   -4
 ذلؾ، في الحاشية السفمية. 

مراعػاة األمانػػة العمميػة فػػي النقػػؿ كالتكثيػؽ كالتعميػػؽ كذلػؾ مػػف خػػالؿ تكثيػؽ المصػػادر كالمراجػػع   -5
عنػػد التكػػػرار منػػػو أذكػػػر اسػػػـ  فػػي اليػػػكامش، بػػػذكر اسػػػـ الكتػػػاب كػػامال عنػػػد أكؿ ذكػػػر لػػػو، بينمػػػا

 الكتاب كرقـ الصفحة.

 عمؿ الفيارس الالزمة التي تخدـ البحث.  -6
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 : حثخطة ال اد ًا: 

كقػػد اشػػتممت خطػػة البحػػث عمػػى مقدمػػة، كتمييػػد، كفصػػميف، كخاتمػػة، كفيػػارس خادمػػة لمبحػػث، كمػػا 
 يمي:

 المقدمة

 و ش مل عمى:

 أكالن: أىمية البحث. -
 ثانيان: أسباب اختيار البحث. -
 ثالثا: أىداؼ البحث. -
 رابعان: الدراسات السابقة. -
 خامسان: منيب البحث. -
 سادسان: خطة البحث. -

 ال مهيد

 اإلص ح وال بييرحقيقة منهجيات 

 وريه:

ا. -  أكالن: تعريؼ المنيجيات لغةن كاصطالحن
 ثانيان: تعريؼ اإلصالح لغة كاصطالحان. -
 ثالثان: تعريؼ التغيير لغةن كاصطالحان. -

 في القرآف الكريـ. كالتغيير اإلصالح آيات كركد رابعان: -
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 الفصل األول

 رس  ورة يونس اإلص ح وال بييرمنهجيات 

 م حثين: كون من وي

 :  الم حث األول:  ين يدي  ورة يونس

 ة مطالب:  ويش مل عمى 

 المطمب األكؿ: أسماء السكرة. -
 المطمب الثاني: عدد آيات سكرة يكنس، كزمف نزكليا. -
 الثالث: مناسبة سكرة يكنس لما قبميا )سكرة التكبة(.المطمب  -
 المطمب الرابع: مناسبة سكرة يكنس لما بعدىا )سكرة ىكد(. -

 المطمب الخامس: المحكر العاـ لسكرة يكنس. -

 المطمب السادس: أىداؼ كمقاصد سكرة يكنس. -

 رس  ورة يونس اإلص ح وال بييرمنهجيات  :الم حث الثانس

 :ينم مط ويش مل عمى

 وريه:: الإلقدي رس  ورة يونس اإلص ح وال بييرالمطمب األول: منهجيات 

 .العبكدية هلل كحده كالمظاىر الككنية الدالة عمى كحدانيتو  أكالن: -

 ثانيان: ضرب المثؿ إلثبات كحدانية اهلل.  -

 ثالثان: الثكاب كالعقاب. -

 خامسان: البعث كالنشكر. -

 حقيقة الدنيا كنيايتيا. :ساسان  -

 .اإلنساف بيف الفطرة كالطبائع: سابعان  -
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 :ريهو : الدعوي رس  ورة يونس اإلص ح وال بييرالمطمب الثانس: منهجيات 

 أكالن: التدرج في الدعكة. -
 ثانيان: الدعكة بالحكمة كالمكعظة الحسنة. -
 ثالثان: الصبر في الدعكة. -
 رابعان: الجزاء مف جنس العمؿ. -
 خامسان: معية اهلل لممتقيف. -

 شفاء كرحمة.سادسا: القرآف  -

 .المبادئ العامة لمدعكة اإلسالميةسابعان:  -

 رس  ورة رود اإلص ح وال بييرالفصل الثانس: منهجيات 

 م حثين: كون من وي

 الم حث األول:  ين يدي  ورة رود: 

 ة مطالب:  ويش مل عمى 

 المطمب األكؿ: أسماء السكرة. -
 المطمب الثاني: عدد آيات سكرة ىكد، كزمف نزكليا. -
 المطمب الثالث: مناسبة سكرة ىكد لما قبميا )سكرة يكنس(. -
 المطمب الرابع: مناسبة سكرة ىكد لما بعدىا )سكرة يكسؼ(. -

 المطمب الخامس: المحكر العاـ لسكرة ىكد. -

 المطمب السادس: أىداؼ كمقاصد سكرة ىكد. -

 رس  ورة رود اإلص ح وال بييرالم حث الثانس: منهجيات 

 :طالبويش مل عمى ث ثة م 

 :وريه  الإلقدي رس  ورة رود: اإلص ح وال بييرالمطمب األول: منهجيات 
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 أكالن: األصكؿ العامة لمديف. -
 ثانيان: آيات اإلعجاز في سكرة ىكد. -

 ان: حقيقة الدنيا كنيايتيا.ثالث -

 :وريه :رود الدعوي رس  ورة اإلص ح وال بييرالثانس: منهجيات  مطمبال

 حقكقيـ.أكالن: إيفاء الناس  -

 ثانيان: الثكاب كالعقاب. -
 ثالثان: الترغيب كالترىيب. -
 رابعان: العناية الربانية لمدعاة. -
 خامسان: التدرج في الدعكة. -
 سادسان: أسمكب الحكار. -

 :وريه: رس  ورة رود ال يا س اإلص ح وال بييرالثالث: منهجيات  طمبالم

 .النجاة كالحفظ جزاء المتقيفأكالن:  -

 اإلليية في ىالؾ األمـ كالجبابرة.ثانيان: السنة  -
 ثالثان: عبر كعظات مف القصص القرآني في سكرة ىكد. -

 كتشتمؿ عمى أىـ النتائب كالتكصيات التي تكصمت إلييا الباحثة. لخا مة:ا

 الفهارس:

 فيرس اآليات القرآنية. -
 فيرس األحاديث النبكية. -

 .كالتراجـفيرس األعالـ  -

 فيرس البمداف كاألماكف. -

 المصادر كالمراجع.فيرس  -

 فيرس المكضكعات. -
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نزههههههههههههًيْذا  

 اإلطالػ ًانزغْريؽقْقخ ينيغْبد 
 ًفْو0

 أًال0ً تعزّف ادلنيجْبد نغخً ًاصطالحًب. -

 ثبَْب0ً تعزّف اإلصالح نغخ ًاصطالحبً. -

 ثبنثب0ً تعزّف انتغْري نغخً ًاصطالحبً. -

 يف انقزآٌ انكزّى. اإلصالح ًانتغْري آّبد  ًرًد راثعب0ً -
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 اإلصالح ًانتغْريحقْقخ ينيجْبد 

  إلريي المنهجية:أوًَل: 

كالجمػعي نىيجػاته مف الجذر الثالثي) ف ىػػ ج ( :  لبة: - ، كىىيػكى الناٍيجي : بىػيوفه كاًضػحه نيػب: طريػؽه نىٍيػبه
قػػد نىيىػػب : ، كقػػاؿ ابػػف فػػارس(ُ)كنيييػػبه كنييػػكجه  األمػػري كأىنيىػػب، ليغىتىػػاًف: ًإذا طريػػؽه نىٍيػػب كطيػػريؽه نىٍيجػػة، كى

ػػػػحو، كالًمنيػػػػاج: الٌطريػػػؽ اٍلكىاًضػػػػح. ييقىػػػػاؿ: نيجػػػػتي لػػػػؾى الطريػػػػؽى ....، كضػػػح، كًمػػػػنيىب الطاًريػػػػؽ: كىضى كى
ٍنييكج كمينيىب، كىىيكى نىٍيب، كمينيىب.  .(ِ)"كأىنيٍجتيو، فىييكى مى

كالمنيػػػػاج: الطريػػػػؽ كنيػػػػب الطريػػػػؽ ينيجػػػػو نيجػػػػان أم سػػػػمكو، طريػػػػؽ ناىجػػػػة: أم كاضػػػػحة، كالمػػػػنيب  
 .(3)كأنيب الطريؽ: كضح كاستباف كصار نيجاى كاضحاى بًيناى  ،الكاضحة

أف المػػنيب لفػػظ مشػػتؽ مػػف نيػػب، كتػػدكر معانيػػو المغكيػػة حػػكؿ: البيػػاف، كاإليضػػاح، الػػذم يبػػدك لػػي ك 
 كاالستقامة في الطريؽ.

اصػػطالحان، نجػػد أنيػػـ يـ لممػػنيب فبػػالنظر إلػػى أقػػكاؿ العممػػاء فػػي تعػػري  إلرينني المنننهج اصننط حًا: -
 عرفكه بتعريفات عديدة، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ:

 .(4)قاؿ الطبرم: " أما المنياج فإف أصمو الطريؽ البيف الكاضح" -

 .(5)قاؿ د. كىبو الزحيمي: "منياجان: طريقان كاضحان مستمران يسير عميو الناس في الديف" -

                                                 

انظر: لساف العرب، محمد بف مكـر بف عمى أبك الفضؿ جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى  - ُ
 ىػ ُُْْ،  ّبيركت، ط –(، دار صادر ّّٖ/ِىػ(، )ُُٕ)المتكفى: 

(، المحقؽ: محمد ُْ/ٔىػ(، )َّٕتيذيب المغة، محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )المتكفى:  - ِ
 ـ.ََُِبيركت، الطبعة: األكلى –كض مرعب، دار إحياء التراث العربي ع
 (.ِِٕ/ٔانظر: لساف العرب، ابف منظكر،) - ّ
جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك جعفر الطبرم  - ْ

 ـ. َََِ -ىػ  َُِْ، ُالرسالة، ط .(، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، مؤسسةّْٖ/َُىػ(، )َُّ)المتكفى: 
(، دار الفكر المعاصر ُِْ/ِالتفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيب، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، ) - ٓ
 ىػ. ُُْٖ، ِدمشؽ ط –
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البحػث اصػطالحان  لـ تعثر الباحثة عمػى تعريػؼ شػامؿ يخػدـ  إلريي المنهجية اصط حًا: -
كاضػحة المنظمػة ال ) الطريػؽ: االجتيػاد فػي بيػاف المنيجيػة اصػطالحان بأنػو كيمكف بمعنى المنيجية،

 .(نة لتكضيح أمر مابيً ال

 ًا:  إلريي اإلص ح:نيثا

ػػمىحى يىٍصػػمىحي كيىٍصػػمحي صػػالحا  لبننة: -  مػػف الجػػذر الثالثػػي ) ص ؿ ح(،  الصػػالح ضػػد الفسػػاد، صى

قىكلػػػػػػو تىعىػػػػػػالىى: . كى ػػػػػػميكحه ػػػػػػمىحاءي كصي ، كىاٍلجمػػػػػػع صي ػػػػػػميكحا فىييػػػػػػكى صػػػػػػالحه كصػػػػػػميحه ًَجِْههههههبً يههههههٍ  كصي

: الاػػػًذم ييػػؤىدوم ًإلىػػػى اهلل  ":قىػػاؿى الٌزجػػػاج(، ّٗ:آؿ عمػػػراف)*انظههبنِؾِ   ػػا اٍفتػػػرض  الصػػالحي مى
قيػػكقيـ ييػػؤىدوم ًإلىػػى الناػػاس حي مىٍيػػًو، كى ( . كى ،(ُ)"عى ػػٍمحي ـي )الص  ًة( كىااًلٍسػػ ػػالىحى ( ًباٍلكىٍسػػًر مىٍصػػدىري )اٍلميصى حي ػػالى )الصو

( ًضد   حي ٍصالى اًد. كى )اإٍلً ا( ًبتىٍشًديًد الصا الىحى ا( كى )اصا الىحى ا( كى )تىصى قىًد )اٍصطىمىحى . كى ناثي ييؤى ٍفسىاًد.  ييذىكاري كى اإٍلً
( ًضد  ااًلٍسًتٍفسىادً  حي اًلًح( كى )ااًلٍسًتٍصالى ةي( كىاًحدىةي )اٍلمىصى  .(ِ)كى )اٍلمىٍصمىحى

 :  ص ح اصط حاً اإل  إلريي -

تعددت آراء العمماء في كضع تعريؼ جامع مانع لإلصالح؛ نظران لتعػدد مجاالتػو، كيتضػح ذلػؾ مػف 
 :آلتيةخالؿ التعريفات ا

 .(ّ)"الصالح ىك الحصكؿ عمى الحالة المستقيمة النافعة"قاؿ الزمخشرم: 
اإلتيػػػاف بمػػػا ينبغػػػي كاالحتػػػراز عمػػػا ال "عنػػػد األلكسػػػي ىػػػك عبػػػارة عػػػف تعريػػػؼ الصػػػالح بينمػػػا 
 .(ُ)"ينبغي

                                                 

(، ُِٓ/ ّىػ(،)ْٖٓانظر: المحكـ كالمحيط األعظـ، أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي )ت:  - ُ
 ـ. َََِ -ىػ  ُُِْ،ُبيركت، ط –بد الحميد ىنداكم، دار الكتب العممية المحقؽ: ع

انظر: مختار الصحاح، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  - ِ
، ٓط صيدا، –الدار النمكذجية، بيركت  -(، تحقيؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية ُٖٕىػ( )ص: ٔٔٔ
 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْ

الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد الزمخشرم جار اهلل )المتكفى:  - ّ
 ىػ. َُْٕ، ّبيركت، ط –(، دار الكتاب العربي ِٔ/ُىػ( ،)ّٖٓ
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 .(ِ) دلية بإزالة ما طرأ عميو مف الفسا: إرجاع الشئ إلى حالة اعتداما اإلص ح رهوأ
، كال بينما قاؿ اإلماـ بف تيميػة: " إف صػالح المعػاش كالعبػاد فػي طاعػة اهلل تعػالى كرسػكلو 

يػػتـ ذلػػؾ إال بػػاألمر بػػالمعركؼ كالنيػػي عػػف المنكػػر، كبػػو صػػارت ىػػذه األمػػة خيػػر أمػػة أخرجػػت 
 .(ّ)لمناس"

ىػػك تعريػػؼ البقػػاعي، حيػػث قػػاؿ: " ىػػك اسػػتقامة   إلرينني اإلصنن حكالػػذم تميػػؿ إليػػو الػػنفس فػػي 
 .(4)حاؿ عمى ما يدعك إليو العقؿ كالشرع"ال

كترل الباحثة أف جؿ معنى اإلصالح يدكر حكؿ الكصكؿ إلى الحالػة السػكية المسػتقيمة فػي أم 
مجػػاؿ مػػػف المجػػػاالت، كال يمكػػػف الكصػػكؿ إلػػػى ىػػػذه الحالػػػة، إال بتقػػكيـ كتصػػػحيح األخطػػػاء كالفسػػػاد 

 كتطبيؽ شرع اهلل تعالى في كؿ المجاالت.الطارئ، كال يتـ ذلؾ إال بدافع اإليماف كالمحبة 

 ًا:  إلريي ال بيير:لثثا -
التغييػػػػر فػػػػي المغػػػػة مػػػػأخكذ مػػػػف الجػػػػذر الثالثػػػػي ) غ م ر( فػػػػالغيف كاليػػػػاء كالػػػػراء أصػػػػالف  لبننننة: -

صالح كمنفعة، كمنو الًغيرىة، كىي الميرىة، كبيا صالح العياؿ،  صحيحاف يدؿ أحدىما عمى صالح كا 
كيقػػاؿ غػػارىـ اهلل تعػػػالى بالغيػػث، أم: أصػػػمح شػػأنيـ كنفعيػػـ، كالثػػػاني: يػػدؿ عمػػػى اخػػتالؼ شػػػيئيف، 

                                                                                                                                               

الحسيني األلكسي  ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل - ُ
 ق. ُُْٓ، ُبيركت، ط –(، تحقيؽ: عمي عبد البارم عطية، دار الكتب العممية ٕ/ِىػ(، )َُِٕ)المتكفى: 

انظر: في مجالس التذكير مف كالـ الحكيـ الخبير  عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي )المتكفى:  - ِ
لبناف،  -(، المحقؽ: عمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس الديندار الكتب العممية بيركتّٕ/ُىػ( )ُّٗٓ

 ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔالطبعة: األكلى
كالرعية  تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ ابف  السياسة الشرعية في إصالح الراعي - ّ

(، كزارة الشئكف ٓٔىػ( )صِٖٕعبد اهلل بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: 
 ىػ.ُُْٖالمممكة العربية السعكدية، الطبعة: األكلى -اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 

نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر البقاعي  - ْ
 (، دار الكتاب اإلسالمي القاىرة.ُْٓ/ْىػ( )ٖٖٓ)المتكفى: 
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طِههشَاؽَ انَّههزٍَِّ ؤََْؼًَْههذَ ػَهَههْْيِىْ ملَْْههشِ ادلَغْؼُههٌةِ ػَهَههْْيِىْ ًَنَههب     :  كسػػكاه، كمنػػو قكلػػو تعػػالىخالفػػو بمعنػػى 

 (ُ)(ٕ:)الفاتحة انؼَّبنِّ َ

 وال َّْبِييُر يقال عمى وجهين:  
ياٍرتي دارم: إذا بنيتيا بناء غير الذم  أحدىما: لتغيير صكرة الشيء دكف ذاتو. يقاؿ: -  كاف.غى
ياٍرتي غالمي كداٌبتي: إذا أبدلتيما بغيرىما. نحػك:  - بٌِا انهَّوَ ال ُّغَِّْهشُ  كالثاني: لتبديمو بغيره. نحك: غى

 .(ٕ)(ٔٔ:)الرعد يب ثِقٌَْوٍ ؽَزََّ ُّغَِّْشًُا يب ثِإََْاُغِيِىْ 
 اصط حًا:   إلريي ال بيير -

: ىك انتقاؿ الشيء مف وال بير   ىك إحداث شيء لـ يكف قبمو :ال بييرقال عمس الجرجانس: " 
 .(ّ)"حالة إلى حالة أخرل

 :كرس القرآن الكري اإلص ح وال بيير آياتورود : را إلاً 
 رس القرآن الكريك: ص حاإل آيات ورود:أوَلً  -
 بصيغ لكريـاإلصالح كردت في القرآف ا ةكممالباحثة أف  حظتكالتنقيب ال البحث بعد -

 ،فظالم جنساشتؽ مف  كمافقط  اإلصالح كاقتصرت الباحثة عمى كممة ة،مختمف اقاتكاشتق
 كثالثيف آية. تسعو في  دتكلقد كر 
 الكريـاإلصالح كصيغو في القرآف  كممةذكر فييا  ييبيف المكاضع الت يتاآل الجدكؿ

 اآلية رقك  ورةال ا ك كممةال اآلية .ك
ُ   َذاو  ْحنُ نَ  اِإنَّمَ  واَقالُ  ْرضِ ِرس اأْلَ  ْفِ ُدواَلُهْك ََل  ُ  يلَ قِ  اِ 

 ونَ ُمْصِمحُ 
 11 البقرة ميٍصًمحيكفى 

                                                 

ىػ( مادة ّٓٗانظر: معجـ مقاييس المغة، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  - ُ
 ـ.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ(، المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، دار الفكر، عاـ النشر: َْْ-َّْ/ْ)غير()

انظر: المفردات في غريب القرآف، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى )المتكفى:  - ِ
 - ُبيركت، ط دمشؽ -(، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دار القمـ، الدار الشامية ُٗٔىػ(، )ص: َِٓ
 ق. ُُِْ

(، ٕٖ/ُىػ(، )ُٖٔانظر: كتاب التعريفات، عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني )المتكفى:  - ّ
 ـ.ُّٖٗ-ىػ َُّْ،ُلبناف، ط–المحقؽ: ضبطو كصححو جماعة مف العمماء ، دار الكتب العممية بيركت 
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ِ   َّكْ َأُ وُب َعَمْيهِ  ُأوَلِئأَ رَ  يَُّنواَو َ  َوَأْصَمُحوا واالَِّذيَن َ ا ُ  ِإَل 
 الرَِّحيكُ َوَأَنا ال َّوَّاُب 

كا  160 البقرة أىٍصمىحي

ّ   ْكْ َ ْيَنهُ  ْصَمحَ ِمْن ُموٍص َجَنًفا َأْو ِإْثًما َرأَ  ايَ خَ  َرَمن 
 ِحيكٌ رَ  ُفورٌ ِإنَّ المََّه غَ  هِ َرَ  ِإْثَك َعَميْ 

 182 البقرة فىأىٍصمىحى 

ْ   َْوالمَُّه  ْخَواُنُككْ َر ِ  كْ ُ َخاِلُطورُ  نْ ِإْصَ ٌح َلُهْك َخْيٌر َوا ِ  ُقل
 ِإنَّ  ْعَنَ ُككْ ِمَن اْلُمْصِمِح َوَلْو َشاَء المَُّه أَلَ  ِ دَ َيإْلَمُك اْلُمفْ 
 كٌ َحِكي زٌ المََّه َعِزي

حه    ، ًإٍصالى

 اٍلميٍصًمحً 

 220 البقرة

ٓ   واَأْن َ  َ  ْيَماِنُككْ ُعْرَفًة ألَِ  هَ المَّ  واَ ْجإَلمُ  َوََل َوَ  َُّقوا  رُّ
 َعِميكٌ  يعٌ َ مِ  َوالمَّهُ َ ْيَن النَّاِس  ُ ْصِمُحواوَ 

كا  224 البقرة تيٍصًمحي

ٔ   ََّراُدواِإْن أَ  أَ َأَحقُّ ِ َردِّْرنَّ ِرس َذلِ  َوُ إُلوَلُ ُهن 
  ...ِإْصَ ًحا

ا حن  228 البقرة ًإٍصالى

ٕ   َّاَ اُ وا ِمْن َ إْلِد َذِلَأ َوَأْصَمُحو  ِذينَ الَّ  ِإَل ... كا  89 مرافع آؿ أىٍصمىحي

ٖ   َِرِ ْن َ اَ ا َوَأْصَمَحا  ُرَماِمْنُكْك َرآُذو  اَيْأِ َياِنهَ  َوالمََّذان
 ...يًماَعْنُهَما ِإنَّ المََّه َكاَن َ وَّاً ا َرحِ  واَرَأْعِرفُ 

ا  16 النساء أىٍصمىحى

ٗ   ُاِلَحات اتي   ...ِلْمَبْيِب ِ َما َحِفظَ  اِرَظاتٌ َقاِنَ اٌت حَ  َرالصَّ اًلحى  34 النساء صا

َُ   ُْهَماالمَُّه َ ْينَ  رّْقِ ُيوَ  ْصَ ًحاُيِريَدا إِ  ِإن...  ا حن  35 النساء ًإٍصالى

ُُ   ََأوْ ِ َصَدَقٍة  َأَمرَ َمْن  َنْجَواُرْك ِإَلَّ  ِرس َكِثيٍر ِمنْ  ْيرَ خَ  َل 
 ..َ ْيَن النَّاسِ  ْصَ حٍ َأْو إِ  ُرويٍ َمإلْ 

حو   114 النساء ًإٍصالى

ُِ    َْمُح  ًحاُصمْ  َنُهَماَ يْ  اَأْن ُيْصِمحَ  ْيِهَماُجَناَح َعمَ  َر َوالصُّ
  ...ْيرٌ خَ 

ا مٍ  ،ييٍصًمحى اصي  حن
ٍمحي   كىالص 

 128 النساء

ُّ    َِمُحواُ صْ  نْ َوا ِ  ُمإَلمََّقةِ َكالْ  ُروَراَرَ ذَ  ْيلِ َ ِميُموا ُكلَّ اْلمَ  َر 
 ِحيًماَكاَن َغُفوًرا رَ  هَ المَّ  نَّ َر ِ  اَوَ  َُّقو 

كا  129 النساء تيٍصًمحي

ُْ   َّهِ َوَأْصَمُحوا َواْعَ َصُموا ِ المَّ  اُ وا َ  ينَ الَّذِ  ِإَل... كا  146 النساء أىٍصمىحي

ُٓ   ْوبُ َوَأْصَمَح َرِ نَّ المََّه َي ُ  ُظْمِمهِ َ اَب ِمْن َ إْلِد  َرَمن 
 ِحيكٌ رَ  رٌ ِإنَّ المََّه َغُفو  ْيهِ َعمَ 

 39 المائدة أىٍصمىحى 

ُٔ   َْوََل ُرْك  َمْيِهكْ آَمَن َوَأْصَمَح َرَ  َخْوٌي عَ  َرَمن
  ...َزُنونَ َيحْ 

 48 األنعاـ أىٍصمىحى 

ُٕ   ِْمْن َ إْلدِ  َ ابَ ُ وًءا ِ َجَهاَلٍة ثُكَّ  ِمْنُككْ َعِمَل  َمن ِ  
 ِحيكٌ َغُفوٌر رَ  َرَأنَّهُ  َأْصَمحَ وَ 

 54 األنعاـ أىٍصمىحى 
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ُٖ   ُِرْك  ََل وَ  ْيِهكْ َخْوٌي َعمَ  َ  رَ  َمحَ ا ََّقى َوَأصْ  َرَمن
  ...َيْحَزُنونَ 

 35 األعراؼ أىٍصمىحى 

ُٗ   َهاَ إْلَد ِإْصَ حِ  اأْلَْرضِ ُ ْفِ ُدوا ِرس  َوََل...  ًحيىا  58، 56 األعراؼ ًإٍصالى

َِ   َسَقْومِ  ِرس ْخُمْفِنسَراُروَن ا ِخيهِ ُموَ ى ألَِ  َوَقال 
  ...ِدينَ َ ِ يَل اْلُمْف ِ   َِّ عْ  َ  َوَأْصِمْح َوََل 

 142 األعراؼ أىٍصًمحٍ 

ُِ  ُمْصِمِحينَ ُنِفيُع َأْجَر الْ  ََل  ِإنَّا...   170 األعراؼ اٍلميٍصًمًحيفى 

ِِ  هُ َوَرُ ولَ  مَّهَ ال يإُلواَذاَت َ ْيِنُكْك َوَأطِ  َوَأْصِمُحوا...  كا  1 األنفاؿ أىٍصًمحي

ِّ   ْْصَ َح َما ا ْ  يدُ ُأرِ  ِإن  َ ْوِريِقس ِإَلَّ  َماوَ  َ َطإْلتُ ِإَلَّ اإلِْ
  ...المَّهِ  ِ 

حى  ٍصالى  88 ىكد اإٍلً

ِْ  ْرُمَهاِ ُظْمٍك َوأَ  اْلُقَرم ِمأَ َكاَن َر َُّأ ِلُيهْ  َوَما 
  ...ُحونَ ُمْصمِ 

 117 ىكد ميٍصًمحيكفى 

ِٓ   ُاِئِهكْ َيْدُخُموَنَها َوَمْن َصَمَح ِمْن آ َ  َعْدنٍ  َجنَّات...   مىحى  23 الرعد صى

ِٔ   ََّوَأْصَمُحوا... ِلأَ ذَ  دِ َ إلْ  ِمنْ َ اُ وا  ثُك كا  119 النحؿ أىٍصمىحي

ِٕ  َلُه َزْوَجهُ  َوَأْصَمْحَناَلُه َيْحَيى  َوَوَرْ َناَلُه  َراْ َ َجْ َنا. 90 األنبياء أىٍصمىٍحنىا 

ِٖ   ََّذِلَأ َوَأْصَمُحوا َ إْلدِ  نْ الَِّذيَن َ اُ وا مِ  ِإَل...  كا  5 النكر أىٍصمىحي

ِٗ   َُيْصِمُحونَ  ََل ُيْفِ ُدوَن ِرس اأْلَْرِض وَ  الَِّذين...  152 الشعراء ييٍصًمحيكفى 

َّ   َونَ َوََل ُيْصِمحُ  ْرضِ اأْلَ  سرِ  ُيْفِ ُدون...   48 النمؿ ييٍصًمحيكفى 

ُّ   ْْرضِ ِرس اأْلَ  اُ ِريُد ِإَلَّ َأْن َ ُكوَن َج َّارً  ِإن ...  19 القصص اٍلميٍصًمًحيفى 

ِّ   ُْككْ َوَيْبِفْر لَ  ُككْ َأْعَمالَ  كْ َلكُ  ُيْصِمح..   ٍ71 األحزاب ييٍصًمح 

ّّ   ْلمَّهِ َعَمى ا ُر ُ َعَفا َوَأْصَمَح َرَأجْ  َرَمن...   40 الشكرل أىٍصمىحى 

ّْ   ْيَِّ سِرس ذُ  سَ ْرَفاُ  َوَأْصِمْح لِ  ًحاَأْعَمَل َصالِ  َوَأن ا ..رّْ اًلحن  15 األحقاؼ أىٍصًمحٍ  ،صى
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ّٓ   ََعْنُهْك َ يَّْئاِ ِهْك َوَأْصَمَح َ اَلُهْك.. َكفَّر   2 محمد أىٍصمىحى 

ّٔ   ْاَلُهكْ  ْصِمحُ َويُ  َ َيْهِديِهك َ...   5 محمد ييٍصًمحي 

ّٕ   ْاْلإَلْدلِ  ْيَنُهَماَراَءْت َرَأْصِمُحوا  َ  َرِ ن ِ...  كا  9 الحجرات فىأىٍصًمحي

ّٖ  ُككْ َ ْيَن َأَخَويْ  ْصِمُحواَرأَ  َوةٌ ِإخْ  اْلُمْؤِمُنونَ  ِإنََّما كا  10 الحجرات فىأىٍصًمحي

 ال ا ق: لجدولاإلص ح ومش قا ها رس ا ةكمم ودور  حولال احثة  م حظات
 يػػافػػي عشػػر سػػكر مدنيػػة، كتكػػرر في كػػرذ  صػػالحأف اإل بؽمػػف خػػالؿ الجػػدكؿ السػػا نالحػػظ -

 .ةمر  رةفييا خمس عش كررسكر مكية كت رفي عش ضااثنتيف كعشريف مرة، كذكر أي
 دم،اإلصالح، العق كاعالسابقة لتشمؿ كافة أن كريمةفي اآليات ال حمجاالت اإلصال تنكعت -

 يػػػدالع يسػػػكاء أكػػػاف ذلػػػؾ فػػػ مجػػػاالت،ال فكغيرىػػػا مػػػ اسػػػيكاالقتصػػػادم كالسي مػػػاعي،كاالجت
 كبػػراأل نصػيبال افػػي العيػد المكػػي، كلكػف اإلصػػالح العقػدم كاألخالقػػي كػاف ليمػػ ـالمػدني أ

المػدني، فػػي  العيػدالمكػي؛ كذلػػؾ الخػتالؼ طبيعػة الػػدعكة، فػي العيػد المكػي عػػف  العيػدفػي 
 .لمدنيسمات العيد ا مفكاالقتصادم كالسياسي كانت  جتماعياال صالححيف نجد أف اإل

 ال بيير رس القرآن الكريك: آياتورود  :ثانياً 

، ان كخمسيف مكضع مائةمف مادة غير في القرآف الكريـ في  مشتقاتياالتغيير ك  كممة كردت
 كىي: لبحث،تخدـ ا تيال تغييرال كممةعمى  مقاـال ذاى يكلكف الباحثة اقتصرت ف

 اآلية رقك ال ورة كممةال اآلية .ك
1.   ْهِ المَّ  ْمقَ خَ  َمُيَبيُّْرنَّ رَ  َوآَلُمَرنَُّهك  119 النساء فىمىييغىيوريفا 

2.   ََّما ِ َأْنُفِ ِهكْ  ُرواُيَبيّْ  َح َّىََل ُيَبيُّْر َما ِ َقْوٍك  لمَّهَ ا ِإن... ،  ييغىيوري

كا  ييغىيوري

 11 الرعد

3.   ََعَمى َقْوٍك َح َّى  إَلَمَهاِنإْلَمًة َأنْ  َبيًّْرامُ  أُ يَ  َلكْ  هَ ِ َأنَّ المَّ  َذِلأ
  ...ْنُفِ ِهكْ ُيَبيُّْروا َما ِ أَ 

كا ،ميغىيورنا  53 األنفاؿ ييغىيوري

4.   ُْيرِ غَ  َماءٍ ِمْن  ارٌ ِريَها َأْنهَ  ُم َُّقونَ ُوِعَد الْ  لَِّ سا َجنَّةِ الْ  َمَثل 
  ..َلْك َيَ َبيَّْر َطإْلُمُه. نٍ آِ ٍن َوَأْنَهاٌر ِمْن َل َ 

 15 محمد يىتىغىياٍر 
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 :كىيمعاني،  عدةتحتمؿ  يرالتغي ةكممأف  السابقةالكريمة  تاآليا تدبرمف خالؿ  نالحظ

 : مإلنى  بيير خمق اهلل  ل بييرا -ٔ

 قاؿ ةمعنى اآلية الكريم كفي ،(ُُٗ:اء)النس ...انهَّوِ فَهَُْغَِّْشٌُا خَهْقَ َنَأيُشَََّيُىًْ تعالى: قاؿ
ٍعنى  " :لشنقيطيا تىٍغًيًيًر ًفٍطرى  طىافى الشايٍ  فا أى  يىةً ىىًذًه اآٍل  ىمى ـٍ ًباٍلكيٍفًر كى ـً  ةً يىٍأميريىي ٍسالى مىقىييـي الماوي  اإٍلً الاًتي خى

مىٍييىا،  يىٍشيىدي لىوي قىٍكلي  ييبىيونيوي اٍلقىٍكؿي  كىىىذىاعى فَـَشَ  نَّزِِانهَّوِ ا شَحًََعْيَ َ نِهذٍِِّّ ؽَنِْاًب فِـْ فَإََِىْ :ىتىعىالى  وي كى

َأََل ِإنَّ َر ّْس َأَمَرِنس َأْن ُأَعمَّْمُكْك ):  رىسيكؿي الماوً  اؿى ، قى "(1) (َّ:الركـ)انهَّوِ  قِنِخَهْ ّمَنَب رَجْذِ يَبػَهَْْ ننابطَا
نّْس َخَمقْ َما َجِهْمُ ْك  ِممَّا َعمََّمِنس َيْوِمس َرَذا    ُت ِعَ اِدي ُحَنَفاَء ُكمَُّهكْ   ُكلُّ َماٍل َنَحْمُ ُه َعْ ًدا َحَ ٌل   َواِ 

نَُّهْك َأَ ْ ُهُك الشََّياِطيُن    َوَأَمَرْ ُهْك َأْن ُيْشِرُكوا َمْيِهْك َما َأْحَمْمُت َلُهكْ َراْج َاَلْ ُهْك َعْن ِديِنِهْك  َوَحرََّمْت عَ َواِ 
نَّ المََّه َنَظَر ِإَلى َأْرِل اأَلْرِض  َرَمَقَ ُهْك َعَرَ ُهْك َوَعَجَمُهْك  ِإَلَّ َ َقاَيا ِمْن   ا َلْك ُأْنِزْل ِ ِه ُ ْمَطاًناِ س مَ  َواِ 

اْلَماُء  َ ْقَرُؤُ  َناِئًما ْرِل اْلِك َاِب  َوَقاَل: ِإنََّما َ إَلْثُ َأ أَلْ َ ِمَيَأ َوَأْ َ ِمَس ِ َأ  َوَأْنَزْلُت َعَمْيَأ ِك َاً ا ََل َيْبِ ُمُه أَ 
نَّ المََّه َأمَ  َق ُقَرْيًشاَوَيْقَظاَن  َواِ    َقاَل: ِ س َرَيَدُعوُ  ُخْ َزةً وا رَأْ   َرُقْمُت: َربّْ ِإًذا َيْثَمبُ َرِنس َأْن ُأَحرّْ

  ِمْثَمهُ    َواْغُزُرْك ُنْبِزَأ  َوَأْنِفْق َرَ ُنْنِفَق َعَمْيَأ  َواْ إَلْث َجْيًشا َنْ إَلْث َخْمَ ةً ْخِرْجُهْك َكَما اْ َ ْخَرُجوأَ اْ  َ 
  َوَرُجٌل ُمْقِ ٌط ُمَ َصدٌّْق ُمَورَّقٌ  ُ ْمَطانٍ : َوَأْرُل اْلَجنَِّة َثَ َثٌة ُذو َأَطاَعَأ َمْن َعَصاَأ  َقالَ  َوَقاِ ْل ِ َمنْ 

: َوَأْرُل النَّاِر َخْمَ ٌة : َعِفيٌي ُمَ إَلفٌّْي ُذو ِعَياٍل  َقالَ   وَ ِلُكلّْ ِذي ُقْرَ ى َوُمْ ِمكٍ  َرِحيٌك َرِقيُق اْلَقْمبِ 
  َواْلَخاِئُن الَِّذي ََل َيْخَفى َلُه ُبوَن َأْرً  َوََل َماَلً ْ  َ   الَِّذيَن ُرْك ِريُكْك َ َ إًلا ََل يَ إِليُي الَِّذي ََل َزْ َر َلهُ الفَّ 
ْن َدقَّ ِإَلَّ َخاَنهُ َطَمعٌ    َوَرُجٌل ََل ُيْصِ ُح َوََل ُيْمِ س ِإَلَّ َوُرَو ُيَخاِدُعَأ َعْن َأْرِمَأ َوَماِلَأ َوَذَكَر اْلُ ْخَل   َواِ 

اُش    . (2)(.َأِو اْلَكِذَب َوالشّْْنِظيُر اْلَفحَّ

 

                                                 

بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، محمد األميف  - ُ
 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف،  –(، دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت َّٗ/ُىػ(، )ُّّٗ)المتكفى : 

ناًة كىأىٍىؿي النااًر، حصحيح  - ِ فىاًت أىٍىؿي اٍلجى  (.ُٖٓ/ٖ،)َّٕٗمسمـ، كتاب صفة الجنة كالنار/ باب  صو
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 :نإلمة اهلل  يير ب -ٕ

  إََْاُغِيِىْؽَزََّ ُّغَِّْشًُا يَب ثِ ٌََْوٍ ػَهََ َْؼًََيَبنَىْ َّ ُ يُغَِّْش ا َِؼًَْخً ؤَ ثِإٌَا انهَّوَ رَنِ َ اؿاألنف ةآي يف 

ميقٍ  الماوً  ناةي ميٍؤًذفه ًبأىناوي سي  يُغَِّْشاً َّ ُ نَىْ ":قىٍكليوي ابف عاشكر:  قاؿ(، ّٓ:نفاؿ)األ ًتًو، أًلىفا  تىضىىكى  ًحٍكمى
اًرعً  غىةً ًبًصي ٍلكىٍكفً نىٍفيى ا د دى الناٍفي كمنفٌيو،  اٍلميضى كىأى  ...،يىٍقتىًضي تىجى  كىىيكى  غىٍيرً الٍ  فى مً  ميٍشتىؽ   ناوي كى

اًلؼي  ًة ًإٍبدى  يري فىتىٍغيً  ،اٍلميخى الىةو  أىمٍ  اًؿ،اٍلحى  سيكءي كىىيكى النوٍقمىةي كى  ًضدوىىابً  الييىاالنوٍعمى سىنىةو  تىٍبًديؿي حى  الىةو ًبحى  حى
 .(ُ) "....ئىةو سىيو 

، كبطر النعمة، فذلؾ تغيير ما كانكا مف ىذا التغيير ىك أف يبدلكه بالكفر كالمراد ىنا
الرسؿ ليدايتيـ فإف ىـ استجابكا ليـ رفع اهلل عنيـ العذاب مثؿ قكـ يكنس  عميو،كيرسؿ اهلل 

 .، كبينما إف جحدكا كأنكركا حؿن بيـ العذاب كاالنتقاـ مف اهلل (2) نينكل(كىـ أىؿ )
زمنان يسيران، ثـ يرسؿ إلييـ  كحتى تفيد الغاية المتسعة لمقـك فإذا غير القـك مف أنفسيـ أميميـ اهلل 

 ليـ. الرسؿ تنبيو مف اهلل  إرساؿالرسؿ، كفي 

 : بيير ما  أنفس القوك: ثانياً 

:       الرازم قاؿ .(ُُ:)الرعد ...يِىْثِإََْاُغِ بنَب ُّغَِّْشُ يَب ثِقٌَْوٍ ؽَزََّ ُّغَِّْشًُا يَ انهَّوَ بٌِا :الىتع قاؿ
" فكالـ جميع المفسريف يدؿ عمى أف المراد ال يغير ما ىـ فيو مف النعـ بإنزاؿ االنتقاـ إال بأف 
يككف منيـ المعاصي كالفساد....كبيف تعالى أنو ال ينزؿ بيـ عذاب االستئصاؿ إال كالمعمكـ منيـ 

مف أك في عقبو مف اإلصرار عمى الكفر كالمعصية، حتى قالكا: إذا كاف المعمكـ أف فييـ مف يؤ 
                                                 

ر المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر تحري - ُ
 ىػ.  ُْٖٗتكنس،  –( ، الدار التكنسية لمنشر ْٓ/َُىػ( )ُّّٗبف عاشكر التكنسي )المتكفى : 

، بالمكصؿ، ة يكنس بف متىًنينىكىل: بكسر أكلو، كسككف ثانيو، كفتح النكف كالكاك، بكزف طيطكل: كىي قري - ِ
.) انظر: معجـ البمداف، المؤلؼ: شياب كبسكاد الككفة ناحية يقاؿ ليا نينكل منيا كربالء التي قتؿ بيا الحسيف، 

ـ،  ُٓٗٗ، ِىػ(، دار صادر، بيركت، طِٔٔالديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )المتكفى: 
ٓ/ّّٗ.) 
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يؤمف فإنو تعالى ال ينزؿ عمييـ عذاب االستئصاؿ كقاؿ بعضيـ: بؿ الكالـ يجرم عمى إطالقو، 
كالمراد منو أف كؿ قكـ بالغكا في الفساد كغيركا طريقتيـ في إظيار عبكدية اهلل تعالى فإف اهلل يزيؿ 

مف الذم يككف مختمطا بأكلئؾ عنيـ النعـ كينزؿ عمييـ أنكاعا مف العذاب، كقاؿ بعضيـ: إف المؤ 
النَّاَس  ِإنَّ ): الماًو  سيكؿي رى  قىاؿى  :قىاؿى ركم عف أبي بكر (ُ) األقكاـ فربما دخؿ في ذلؾ العذاب.

 .(2)(المَُّه ِ إِلَقابٍ  إُلمَُّهكُ َأْوَشَأ َأْن يَ  َدْيِه يَ  َعَمىَيْأُخُذوا  َرَمكْ ِإَذا رََأُوا الظَّاِلَك 

 

 

  

                                                 

مفاتيح الغيب، التفسير الكبير  أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم الممقب بفخر  - ُ
 َُِْ، ّبيركت، ط –(، دار إحياء التراث العربي َِ/ُٗىػ() َٔٔالديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 

 .َُِٗىػ
ف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السوًجٍستاني سنف أبي داكد، أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ ب - ِ

(، قاؿ األلباني)حديث صحيح(، المحقؽ: محمد محيي الديف عبد الحميد، ُِِ/ْ)ّّْٖىػ(، حِٕٓ)المتكفى: 
 بيركت. –المكتبة العصرية صيدا 
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 الفصل الأول
 

 يف سورة يونس الؤصالح والتغيريمهنجيات 
 

  يجحثني0 ًّتكٌٌ يٍ

 ثني ّدُ طٌرح ٌَّض.0 ادلجحث األًل -
 

 .ينيجْبد اإلصالح ً انتغْري يف طٌرح ٌَّض 0ادلجحث انثبَِ -
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 األًل ادلجؾش

 ّذُ عٌسح ٌَّظ ث 

 ًّشزًم ػهَ عزخ  يـبنت:

 ادلطهت األًل0 أمسبء انظٌرح. -

 طٌرح ٌَّض، ًسيٍ َشًذلب.ادلطهت انثب0َِ عدد آّبد  -

 ادلطهت انثبنث0 ينبطجخ طٌرح ٌَّض دلب قجهيب )طٌرح انتٌثخ(. -

 ادلطهت انزاثع0 ينبطجخ طٌرح ٌَّض دلب ثعدىب )طٌرح ىٌد(. -

 ادلطهت اخلبيض0 احملٌر انعبو نظٌرح ٌَّض. -

 ادلطهت انظبدص0 أىداف ًيقبصد طٌرح ٌَّض. -
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 ال ورة المطمب األول: أ ماء

عػنيـ؛ كألخػذ  عذابفييا كرفع ال بيذا االسـ لذكر قصة قـك يكنس  سنيك  كرةس سميت
  .(ُ)قصتيـالعبرة كالعظة مف 

ليػػػا كىػػػك سػػػكرة  التػػػكقيفييػػػكنس سػػػكل االسػػػـ  سػػػكرةأسػػػماء أخػػػرل ل سػػػيرتػػػذكر كتػػػب التف لػػػـك 
 .عرفتيكنس، كبو 

سكرة يكنس بينما قصة يكنس فييا ال تتجاكز إشارة سػريعة عمػى  سميت د:"ققطب سيد يقكؿ
ِ  نْخِضُِْآيَنٌُاْ كَشَاْنَب ػَنْيُىْ ػَزَاةَ ا بٌََْوَ ٌَُُّظَ نًَا بِالَّ ميَبَُيَبفَنَاَؼَيَب بِ آيَنَذْكَبََذْ ََشَّْخٌ  فَهٌَْالَ:ىذا النحك  فِه

 الكحيػديػكنس مػع ىػذا ىػي المثػؿ  ةكلكػف قصػ ،(ٖٗ:)يػكنسبِنََ ؽِ ٍ ىًَْيَزَّؼْنَبىُ َْبانذَُّْ بحَانْؾََْ
 ،العػذاب ليػـ، فيتكبػكف إلػى ربيػـ كفػي الكقػت سػعة مباغتػةأنفسػيـ قبػؿ  تػدارككفالبارز لمقكـ الػذيف ي

بػو  كعػدىـأ ذمال ابعنيـ العذ ؼجممة بعد تكذيب، فكش منكاآ لذيفا دعكاتكىـ كحدىـ في تاريخ ال
   .(ِ)"المصريفاهلل في المكذبيف  نةبيـ كما ىي س كقكعوقبؿ  رسكليـ

 :نزولها وزمن  نسيو   ورةآيات  دالثانس: عد المطمب

فيػو  دقػد اشػت تفػي كقػ ،سػكرة اإلسػراء دبعػ زلتن (ّ)،آيةَُُأك  آية،َُٗآيات السكرة  عدد
بمحاربػة القػرآف  ركيفكقيػاـ المشػ ،فحػكؿ صػدؽ الػكحي كالقػرآ ركيفقبػؿ المشػ مػف ةكالمخاصم ؿالجد
 بَزَظِشًُاْانْغَْْتُ نِهَّوِ فَ ًَََّبفَقُمْ بِ وِساثِّ ٍيِّ ػَهَْْوِ آَّخٌ نٌَْالَ ؤَُضِلَ ًََّقٌُنٌٌَُ: تعالى قاؿ   كؿالرس بكتكذي

 ييـأف يػػأت الرسػػكؿ  فمػػ فك المشػػرك بمىػػكطى  ،(َِ:يػػكنس) شٍَِّيِّههٍَ انًُْنزَظِهه كُههىبَِِّههِ يَؼَ
                                                 

القاىرة، ط  –(، دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع ِّٓ/ُانظر: صفكة التفاسير، محمد عمي الصابكني،) -ُ
 ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕ

 -(، دار الشركؽ ُِٕٓ/ ّىػ(، )ُّٖٓفي ظالؿ القرآف، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى:  - ِ
 ىػ. ُُِْ -القاىرة، الطبعة: السابعة عشر  -بيركت

ىػ( كجالؿ الديف عبد الرحمف بف ْٖٔانظر: تفسير الجالليف، جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  - ّ
 .ُالقاىرة، ط –(، دار الحديث ِٓٔىػ( ،)صُُٗأبي بكر السيكطي )المتكفى: 
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رُزْهَهَ   ًَبِرَاحتػى يسػتجيبكا لػو كيؤمنػكا بػو  لعقائػدىـيتعػرض  ىػذا ال يسػب آليػتيـ كال غيػر رآفبق

يَب َّكٌٌُُ نِِ  َُمْ وُثَذِّنْ ًْؤَ ىَزَاملَْْشِ  ثِقُشْآٌٍَّشْعٌٌَُ نِقَبءَََب ائْذِ  ََبلَ انَّزٍَِّ الَ نَبدٍثَِّْ بػَهَْْيِىْ آَّبرُنَ

 ذٌُؽََ بِنَهِا بَِِّهِ ؤَخَهبإُ بٌِْ ػَظَهْْ    ُّ برِهْقَبء ََاْغِِ بٌِْ ؤَرَّجِغُ بِالَّ يَ ٍؤُثَذِّنَوُ يِ ٌْؤَ

 .(ُ)(ُٓ:)يكنس  ظِْىٍػَ وٌٍَّْ اةَسَثِِّ ػَزَ

كُنهههذَ فِهههِ  فَهههةٌِ  مػػػف قكلػػػو  دنيػػػةآيػػػات فييػػػا فيػػػي م الثمكيػػػة إال ثػػػ كالسػػػكرة  

 ٓٗك ْٗك َْ تإال اآليػػا مكيػػةذكػػر السػػيكطي أنيػػا  بينمػػا(ِ)آخػػرىف، إلػػى( ْٗ:)يػػكنس ..شَهه ٍّ
 .(ّ)دنيةفم ٔٗك

: ؿقػا (ْ)ابف سيريف عفك ... "،بمكة سيكن ةابف عباس قاؿ : نزلت سكر  عف:" الشككاني قاؿ
 فَههة :ٌِقكلػػو  يكىػػ آيتػػيف إال مكيػػة: )قاتػػؿقػػاؿ م (ٓ)السػػابعة(" بعػػديػػكنس  كرةسػػ كانػػت)

 (ْٗ:)يػكنس  هِه َ يِهٍ ََجْ  انْكِزَبةَ قْشَئًٌَُفَبعْإَلِ انَّزٍَِّ َّ ْْ َبِنَ نْنَبؤََضَ بكُنذَ فِِ شَ ٍّ يًِّا

                                                 

 .ُُٕٓ/ّانظر: في ظالؿ القرآف - ُ
 ق. ُُْْ - ُدمشؽ، بيركت، ط –ـ الطيب (، دار الكمَُٔ/ِانظر: فتح القدير الجامع ، الشككاني، ) - ِ
 بيركت. –(، دار الفكر ّّٗ/ْانظر: الدر المنثكر التفسير بالمأثكر، جالؿ الديف السيكطي، ) - ّ
ىػ( ّٓ-ِْىك محمد بف سيريف األنصارم مكالىـ أبك بكر البصرم. كلد لسنتيف بقيتا مف خالفة عثماف ) - ْ

(، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ  ُٕٔ/َُُْٖالكبرل،) تكفي سنة عشرة كمائة. )انظر: الطبقات 
ألبي عبد اهلل محمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد )المتكفى: 

 .ِالمدينة المنكرة، ط -ىػ(المحقؽ: زياد محمد منصكر، مكتبة العمـك كالحكـ َِّ
 .َُٔ/  ِككاني انظر: فتح القدير الش - ٓ
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ياهٍ ُّهاْيٍُِ ثِهوِ ًَيِهنْيُى ياهٍ الَّ       ًَيِهنْيُى :  قكلػوإال  مكيػة): (ُ)كمبيكقاؿ ال (، بالمدينةنزلت 

 . (ِ)(الييكد يف نةنزلت بالمدي (َْ:يكنس)  ؤَػْهَىُ ثِبنًُْاْغِذٍِّ ًَسَثُّ َثِوِ  اْيٍُُِّ
.(6)كجابر (5)كعطاء (4)كعكرمة (3)سفكىي مكية في قكؿ الح  

كالذم تميؿ إليو النفس مف اآلراء السابقة أف سكرة يكنس سكرة مكية كاشتممت عمى بعض اآليات 
 المدنية.

 ) ورة ال و ة(: مهالما ق  نسيو  ورةالثالث: منا  ة   المطمب

نَقَذْ عَبءَكُىْ سَعٌُلٌ يٍِْ 0تعالى ؿقا ، لرسكؿبذكر صفات ا لسابقةسكرة التكبة ا ختمت -1

 سكرة يكنس كبدأت (،ُِٖ:)التكبة  ؤََْاُغِكُىْ ػَضِّض  ػَهَْْوِ يَب ػَنِزُّىْ ؽَشِّض  ػَهَْْكُىْ ثِبدلُاْيِنِ َ سَءًُإ  سَؽِْى 

                                                 

كحبو، صحابي جميؿ مشيكر، مف أكؿ  ىك زيد بف حارثة بف شراحبيؿ الكمبي أبك أسامة مكلى رسكؿ اهلل   - ُ
الناس إسالمان شيد بدران كما بعدىا، كاستشيد في غزكة مؤتة سنة ثماف كىك ابف خمس كخمسيف سنة. )انظر: 

 (( .ِْٓ/ُالطبقات الكبرل، ابف سعد)
مع ألحكاـ القرآف  أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس انظر: الجا - ِ

براىيـ أطفيش، دار الكتب المصرية ِٕٕ/ ٖىػ(، )ُٕٔالديف القرطبي )المتكفى:   –(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 القاىرة.

انو ًإمىاـ أىؿ اٍلبىٍصرىة بؿ ًإمىاـ أىؿ اٍلعىٍصر كلد ىك اٍلحسف بف يسىار اٍلبىٍصًرٌم اٍلفىًقيو اٍلقىارئ الزااًىد ا - ّ لعابد سيد زىمى
فىة عمر  ًدينىًة سنة ًإٍحدىل كىعٍشريف ًفي خالى ميعىة كغسمو  ًباٍلمى مىات اٍلحسف لىٍيمىة اٍلجي ممىة كى كىانىت أمو خيرة مكالة ألـ سى كى

مىٍيًو  رؼ النااس كازدحمكا عى امع اٍلبىٍصرىة أىي كب كىحميد كىأخرج ًحيف اٍنصى ة اٍلعىٍصر لـ تصؿ ًفي جى الى تاى فىاتىت النااس صى حى
تٍسعيكفى سنة)انظر: معجـ األدباء ) إرشاد األريب  قيؿ ست  كى انيكفى سنة كى ثىمى ًمائىة كعمره تسعه كى كىافى تكفيو سنة عشر كى كى

الركمي الحمكم )المتكفى: (، لشياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل َُِّ/ّإلى معرفة األديب( )
 ـ.ُّٗٗ -ىػ  ُُْْىػ(المحقؽ: إحساف عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، الطبعة: األكلىِٔٔ

ىػ)انظر:  َُٕىػ كقيؿ سنة  َُْىك عكرمة أبك عبد اهلل مكلى ابف عباس ثقة ثبت عالـ بالتفسير مات سنة  - ْ
 ((.ُُٗ/ُالطبقات الكبرل، ابف سعد)

ق)انظر: الطبقات الكبرل، ابف  ُُْىك عطاء ابف أبي رباح المكي ثقة فقيو فاضؿ كثير اإلرساؿ مات سنة  - ٓ
 ((.ُُٗ/ُابف سعد)

)انظر الطبقات ُِّىػ كقيؿ سنة  ُِٕىك جابر بف يزيد الجعفي الككفي. ضعيؼ رافضي. مات سنة  - ٔ
 (.ُُٗ/ُالكبرل، ابف سعد
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 ؤَكَبٌَ:ىتعال كاإلنذار،قاؿلمتبشير  ،الكحي عمى الرسكؿ  إنزاؿنحك  كاألكىاـبتبديد الشككؾ 

 ذْقٍآيَنٌُاْ ؤٌَا نَيُىْ ََذَوَ طِ زٍَِّانَّ شِّشِاننابطَ ًَثَ زِسِؤََ ٌْؤَ يِّنْيُىْ عُمٍسَ نََؤًَْؽَْْنَب بِ ٌْنِهنابطِ ػَغَج ب ؤَ

 (.ِ:يكنس)  يُّجِ   بؽِش نَغَ ابٌِا ىَزَ انْكَبفِشًٌَُػِنذَ سَثِّيِىْ ََبلَ 
 طمبحيث  لقرآفمف ا ـفي أحكاؿ المنافقيف كمكقفي لتكبةسكرة ا اتآي ظـتتحدث مع لؾكذ -2
غير  القرآف فالعتقادىـ بأ مف اهلل  ليـعمييـ آية  ؿينز  أف مف الرسكؿ  كالكفار شرككفالم

كزعميـ أنو مف عند محمد ،كأنو ليس مف عند اهلل معجز
ًَيَب كَبٌَ ىَزَا تعالى: قاؿ ،(ُ) 

انْقُشْآٌُ ؤٌَْ ُّاْزَشٍَ يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ ًَنَكٍِْ رَظْذِّقَ انَّزُِ ثٍََْْ َّذَّْوِ ًَرَاْظِْمَ انْكِزَبةِ 

ؤَوْ َّقٌُنٌٌَُ افْزَشَاهُ َُمْ فَإْرٌُا ثِغٌُسَحٍ يِضْهِوِ ًَادْػٌُا يٍَِ اعْزَـَؼْزُىْ  *نَب سَّْتَ فِْوِ يٍِْ سَةِّ انْؼَبنًَِ َ 

ثَمْ كَزَّثٌُا ثًَِب نَىْ ُّؾِْـٌُا ثِؼِهًِْوِ ًَنًَاب َّإْرِيِىْ رَإًِّْهُوُ كَزَنِ َ كَزَّةَ  *يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ بٌِْ كُنْزُىْ طَبدَِِ َ 

 (.ّٗ:ّٕ)يكنس  *كَبٌَ ػَبَِجَخُ انظَّبنًِِ َفَبَْظُشْ كَْْفَ  انَّزٍَِّ يٍِْ ََجْهِيِىْ

التػػي  كؿالرسػػ أكصػػاؼالتكبػػة  سػػكرةذكػػرت  قػػدف ح،كاضػػ كبػػةكالت كنسسػػكرة يػػ بػػيففاالتصػػاؿ  
نَقَهذْ عهبءَكُىْ سَعُهٌلٌ يِهٍْ ؤََْاُغِهكُىْ       :لىقػاؿ تعػا (ِ)اهلل،بو كبمػا جػاء بػو مػف عنػد  اإليماف تستدعي

(، ثـ ذكر ىنا الكتاب الذم ُِٖ:)التكبة  ػَهَْْوِ يب ػَنِزُّىْ ؽَشِّض  ػَهَْْكُىْ ثِبنًُْاْيِنِ َ سَئُإ  سَؽِْى ػَضِّض  

رِهْ َ آَّهبدُ انْكِزَهبةِ    انش:قاؿ تعػالى اإللييةأرسؿ كأف شأف الضاليف التكذيب بالكتب  ذمال يأنزؿ كالنب

 آيَنٌُاْانَّزٍَِّ  شًَِثَشِّ ننابطَا سِيِّنْيُىْ ؤٌَْ ؤََزِ سَعُمٍؤَكَبٌَ نِهنابطِ ػَغَج ب ؤٌَْ ؤًَْؽَْْنَب بِنََ * انْؾَكِْىِ 

 .(ِ-ُ:يكنس)*ىَزَا نَغَبؽِش  يُّجِ    ٌابِ انْكَبفِشًٌَُسَثِّيِىْ ََبلَ  نذَطِذْقٍ ػِ ََذَوَؤٌَا نَيُىْ 
 

                                                 

 .ُٕٓ/ُُانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ُ
 .ْٗ-ّٗ/ٓانظر: المصدر السابؽ نفسو - ِ
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 ) ورة رود(: درا إل لما يونس رةالرا ع: منا  ة  و  المطمب

 عمػػى نبيػػو محمػػد  تبػػاع الكتػػاب الػػذم أنزلػػو اهلل اختمػػت سػػكرة يػػكنس بالحػػث عمػػى  -ُ
كلزكمػػػو، كالصػػػبر عمػػػى مػػػا يتعرضػػػكف لػػػو مػػػف األذل كجػػػزاء صػػػبرىـ الجنػػػة فقػػػاؿ تعػػػالى فػػػي سػػػكرة 

 ،(َُٗ:)يكنس  (* خَْْشُ انْؾَبكًِِ ًََارَّجِغْ يَب ٌُّؽََ بِنَْْ َ ًَاطْجِشْ ؽَزَََّ َّؾْكُىَ انهَّوُ ًَىٌَُ يكنس

ْ    آََّبرُهوُ صُهىا فُظِّههَذْ    ًَهذْ ؤُؽْكِ ة كِزَهب  انهش  كدىػ سػكرةقاؿ تعػالى فػي بدايػة  ثـ  * ىيِهٍْ نَهذٌُْ ؽَكِه
كأنػػو مػػف عنػػد اهلل، كأنػػو محكػػـ  ، دعمػػى محمػػ نػػزؿالػػذم أ اببكصػػؼ الكتػػ ابتػػدأت حيػػث (ُ:)ىػػكد
الخبيػػر بػػأحكاؿ عبػػاده  فيػػو ألنػػو صػػادر مػػف عنػػد اهلل ؿكامػػؿ ال خمػػ يػػككال خمػػؿ، ف وال نقػػص فيػػ آياتػو

 .(ُ)إليو جكما يحتا
كفصمت في سكرة  جممة،كرة مصب لسالـا ـعميي نبياءقصص بعض األ نسسكرة يك  في ذكر -ِ

 .ىكد
كنبػػػذ الشػػػرؾ   إخػػػالص العبػػػادة هلل كبكجػػػ عمػػػىالحػػػث  يػػػكنسسػػػكرة  مػػػةخات فػػػيكجػػػاء   -ّ

 ػْجُههذُفَههالَ ؤَ ّنِههِيِّههٍ دِ  ٍّشَهه ِبٌِ كُنههزُىْ فِهه بطُانناهه ُّّيَههبَّههب ؤَ َُههمْ :تعػػالى قػػاؿكالمشػػركيف، 

 ؤًٌََْؤُيِههشْدُ  ىْانَّههزُِ َّزٌََفَّههبكُ  وَانهَّهه ذُؤَػْجُهه ًَنَكِههٍْ دًٌُِ انهَّههوِ يِههٍانَّههزٍَِّ رَؼْجُههذًٌَُ  

كُهههٌٍََا يِهههٍَ  رَ الًََ نِْاًهههبؽَ ههههذٍِِّّنِ عْيَههه ًََؤٌَْ ؤََِهههىْ ًَ *نًُْهههاْيِنِ َيِهههٍَ ا ؤَكُهههٌٌَ

بِرًا يِّههٍَ   َفَؼَهْههذَ فَةََِّهه فَههةٌِيَههب الَ َّناَؼُهه َ ًَالَ َّؼُههشُّ َ  يِههٍ دًٌُِ انهَّههوِ ذْعًَُالَ رَهه* َانًُْشْههشِكِ

ثِوِ  ظِْتُُّ هِوِسَادا نِاَؼْ ثِخَْْشٍ فَالَ شِدْ ًََبٌِ ُّ ٌَىُ بِالَّنَوُ  فًََّْغَغْ َ انهَّوُ ثِؼُشٍّ فَالَ كَبشِ ًَبٌِ* نظَّبنًِِ َا

 .(َُْ:َُٕ)يكنس *ؽِْىُانْغَاٌُسُ انشا ًَىٌَُيٍَ َّشَبء يٍِْ ػِجَبدِهِ 
حكػاـ القػرآف كدعكتػو إلػى عبػادة اهلل كالتكبػ الػكحيسكرة ىكد ببيػاف  افتتحت -ْ  مػافإليػو كاإلي ةكا 

كذكػػػر  ف،بػػػالقرآ تحػػػدييـك  ؾذلػػػ فػػػيكالثػػػكاب كالعقػػػاب كالحسػػػاب كحاجػػػة المشػػػركيف  دبالبعػػػث كالمعػػػا
براىي صصق  انهش : لىكشعيب عمييـ السالـ، قػاؿ تعػا كلكطكىكد كصالح  ـبعض األنبياء كنكح كا 

                                                 

 .ْٖٗ|ّانظر: نظـ الدرر البقاعي - ُ
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ًَثَشِري   نَكُىْ يِنْوُ ََزِّش  نِِبِنَّب انهَّوَ بََِّ رَؼْجُذًُاؤَنَّب  * جِريٍخَ ؽَكِْىٍ ذٌُْيٍِْ نَ هَذْفُظِّ ىاآَّبرُوُ صُ ؤُؽْكًَِذْ ة كِزَب

 مٍفَؼْ ُرِ مَّيَزَبػ ب ؽَغَن ب بِنََ ؤَعَمٍ يُغًًََّ ًَُّاْدِ كُ ىًَُّْزِّؼْكُ نَْْوِرٌُثٌُا بِ ىاسَثاكُىْ صُ شًُاًَؤٌَِ اعْزَغْاِ *

ػَهَهَ كُهمِّ    ًَىُهٌَ  ىْبِنَهَ انهَّهوِ يَهشْعِؼُكُ    *كَهجِريٍ   ٌْوٍػَهَهْْكُىْ ػَهزَاةَ َّه    خَهبإُ ؤَ ةَِِِّرٌََنَّهٌْا فَه   ًٌَْبِ هَوُفَؼْ

 .(ُ)(ُ:ْ ىكد)  * ش شَِْءٍ ََذِّ
 

 :يونس ل ورة لإلاكا ور: المحلخامسا المطمب

يبػػػيف مػػػدل ل؛ كنقصػػػد بػػػذلؾ عمػػػكد السػػػكرة الػػػذم تػػػدكر حكلػػػو بػػػاقي مكضػػػكعات السػػػكرة كميػػػا 
 ا ببعض.يارتباط اآليات بعض

 مكضػػكعاتكسػػائر  العبكديػػةك  لكىيػػةحقيقػػة األ بيػػاف سػػاساأل اكمكضػػكعي يػػةيػػكنس سػػكرة مك سػػكرة
كحقيقػة العبكديػة،  ىيػة،قطػب: " كىػك فػي اختصػار: حقيقػة األلك  يدسػ يقػكؿالسكر المكيػة كفػي ذلػؾ 

 مرهأ يتبعكاك  دكه،الذم ينبغي أف يدينكا لو كيعب لحؽبينيما، كتعريؼ الناس بربيـ ا لعالقاتا قةكحقي
كاء، كالتػػ نحػػراؼكا ؿكدخػػ غػػبشالعقيػػدة الفطريػػة الصػػحيحة مػػف  مػػىع دخػػؿكشػػرعو، كتنحيػػة كػػؿ مػػا 

 .(ِ)"توالحؽ الذم يستحؽ الدينكنة لربكبي ييـإلى إل اسكرد الن
تكاجػػو مكقػػؼ  بدايػػةال ففػػيالخاصػػة،  يقتيػػاكفػػؽ طر  تتمػػؾ المحتكيػػا ؿالكريمػػة تتنػػاك  كالسػػكرة

 .القرآفليـ أنو ال عجب في ىذا  قرركت ، رسكؿ اهلل إلىالكحي  حقيقةفي مكة مف  فالمشركي
 .الكريـ قرآفىك ال يتوليـ أف آ رفتقر  ،بالكعيد كاستعجاليـ قرآفطمبيـ خارقة مادية غير ال كتكاجو

كينكػركف   الرسػكؿلحقيقػة األلكىيػة كحقيقػة العبكديػة، فيػـ يكػذبكف  ىـتكاجػو اضػطراب تصػكر  ثـ
 آخر، فتقرر ليـ صفات اإللو الحؽ كآثار قدرتو في الكجكد مػف حػكليـ،كفي اكيطمبكف قرآن ي،الكح

 أنفسيـ.

                                                 

 .َِٖ/ٓانظر: التفسير المنيرالزحيمي  - ُ
 .ُْٕٓ/ّفي ظالؿ القرآف، - ِ
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 ذىـمف أف يأخ نبوتخفيو، كعمييـ الت كما لصدكرأف اهلل يعمـ كؿ ما تبديو ا كرةسلا فتكضح كتبي ثـ
إنما ىذه الحياة الدنيا دار  ـليا عمى اآلخرة، كتعرفي ـكتفضيمي نياالحياة الد فم ذرىـاهلل غفمة، كتح

 .(ُ)لياكاآلخرة دار القرار مرتحؿ  امرتحؿ عني ءابتال
 رآفذلػؾ مػف إثبػات لمبعػث، ككصػؼ لمقػ عالسكرة إلى كصؼ مشاىد القيامة المؤثرة، كمػا يتبػ كتنتقؿ

 .(ِ)منكريو كمناقشةكأثره في النفكس 

 :س: أرداي ومقاصد  ورة يونس  ادالمطمب ال
 كسكرة يكنس كباقي السكر القرآنية ليا مقاصد عظيمة كجميمة، يمكف الكقكؼ عمييا، كمنيا:

الكػػريـ كتػاب محكػـ كاضػػح بػٌيف فيمػا اشػػتمؿ عميػو مػف حػػالؿ كحػراـ كحػػدكد بيػاف أف  القػرآف  .ُ
 كأحكاـ.

معػايير النػاس كمفػاىيميـ كالمػاؿ كالغنػى كالثػركة  ال تعتمػد عمػىمقكمات اختيار األنبيػاء  إف .ِ
نمػػا المعيػػار ىػػك مػػا فػػي عمػػـ اهلل  ىػػك األكفػػأ  مػػف كػػكف النبػػي المصػػطفى  كالجػػاه كالزعامػػة، كا 

 األجدر بتحمؿ أعباء الرسالة، كاألكفؽ لتحقيؽ المصمحة كتبميغ الكحي إلى الناس.
السمكات كاألرض في ستة أياـ، لتعميـ الخمؽ التثبت فػي األمػكر، مػع أنػو  اهلل خمؽ  لقد .ّ

 .(3)ادر عمى خمؽ جميع العالـ في أقؿ مف لمح البصرقتعالى  
ف الفكائػػػد، كالمنػػػافع الحاصػػػمة مػػػف اخػػػتالؼ الميػػػؿ إف أحػػػكاؿ الشػػػمس كالقمػػػر كمػػػا فييمػػػا مػػػ .ْ

كالنيػار، ككػػؿ مػػا خمػػؽ اهلل فػػي السػػمكات كاألرض آيػات دالػػة عمػػى كجػػكد اهلل كتكحيػػده، ككمػػاؿ قدرتػػو 
 كعظيـ سمطانو، كلـ يخمؽ اهلل ذلؾ إال لحكمة كصكاب، كمصمحة لإلنساف.

رفػػكا مػػف الكفػػر كالتكػػذيب بيػػاف أف لمكػػافريف الجاحػػديف عػػذاب النػػار بسػػبب مػػا اكتسػػبكا أك اقت .ٓ
 كالمعاصي. كقد كصفيـ اهلل تعالى بصفات أربع في اآلية السابعة مف سكرة يكنس كىي:

 ، أم ال يخافكف عقابان كال يرجكف ثكابان.قَبءَََبَّشْعٌٌَُ نِ نَب زٍَِّانَّ بٌِا -األكلى

 اآلخرة، فعممكا ليا.أم رضكا بيا عكضا مف انذََُّْْب بحِثِبنْؾََْ ًَسَػٌُا -الثانية

                                                 

 .ُْٖٕ:ُْٕٔ/ّانظر: في ظالؿ القرآف، سيد قطب، بتصرؼ،   - ُ
 (دار الجيؿ الجديد.َِ،ص ُُ،جِالتفسير الكاضح  الدكتكر/ محمد محمكد حجازل، )مب -ِ
انظر: تفسير القرآف العظيـ  أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )المتكفى:  - ّ

 ـ. ُٗٗٗ -ىػ َُِِْ(، المحقؽ: سامي بف محمد سالمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، طِْٕ/ْىػ( )ْٕٕ
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 ، أم فرحكا بيا كسكنكا إلييا.ثِيَب ًَاؿًَْإٌََُّا -الثالثة

 .(1)، أم ال يعتبركف كال يتفكركف بأدلتناملَبفِهٌٌَُ نَبىُىْ ػٍَْ آَّبرِ ًَانَّزٍَِّ -الرابعة
نااًت  لممؤمنيف المحقيف العامميف األعماؿ الصالحةبياف أف  .ٔ تجرم مف تحتيـ أم مف تحت جى

بساتينيـ أك أًسٌرتيـ أنيار، يمجدكف فييا اهلل تعالى كالفرحة تغمرىـ، كالبيجة تمأل قمكبيـ، كالسعادة 
 قاؿ تعالى: ترفرؼ بأجنحتيا عمييـ، تحية اهلل ليـ، أك تحية الممؾ أك تحيتيـ لبعضيـ: سالـ.

 ِانْإََْيَبسُ فِ زِيِىُرَؾْ انظابنِؾَبدِ َّيْذِّيِىْ سَثُّيُىْ ثِةِميَبَِيِىْ رَغْشُِ يٍِْ اانَّزٍَِّ آيَنٌُا ًَػًَِهٌُ بٌِا 

 (، ٗ:)يكنس   نناؼِْىِعَنابدِ ا

زٌيف لإلنساف الدعاء عند البالء، كاإلعراض عند الرخاء، زٌيػف لممشػركيف أعمػاليـ مػف الكفػر  .7
خذالنػػو كتخميتػػو، كيجػػكز أف يكػػكف مػػف الشػػيطاف كالمعاصػػي، كىػػذا التػػزييف يجػػكز أف يكػػكف مػػف اهلل ب

ضػػالؿ الشػػيطاف: دعػػاؤه إلػػى الكفػػر. قػػاؿ تعػػالى: انْةَِْغَههبٌَ انؼُّههشُّ دَػَبََههب    ظايَهه ًَبِرَا بكسكسػػتو. كا 

 ِّّههٍَوُ كَههزَنِ َ صُنِغَنْجِههوِ ؤًَْ ََبػِههذ ا ؤًَْ ََبئًِ ههب فَهًَاههب كَشَههاْنَب ػَنْههوُ ػُههشاهُ يَههشا كَههإٌَْ نَههىْ َّههذْػُنَب بِنَههَ ػُههشٍّ يَغاهه   

 .(ِ)(ُِ:س)يكن *يَب كَبٌَُا َّؼًَْهٌٌَُ  شِفِ َنِهًُْغْ
إف إىالؾ األمـ الظالمػة قػديمان كحػديثان إنمػا يكػكف بسػبب الظمػـ، كالظمػـ: إمػا الكفػر كالشػرؾ،  .ٖ

ما طغياف األفراد أك الحكاـ، قاؿ تعالى: ًَعَهبءَرْيُىْ   ٌاظَهًَُه  بنًَاه  ََهجْهِكُىْ  يٍِْ ًٌَؤَىْهَكْنَب انْقُشُ ًَنَقَذْ كا 

 (.ُّ:)يكنس*شِيِ َانْقٌَْوَ انًُْغْ غْضََُِ زَنِ َنُِْاْيِنٌُا كَ كَبٌَُاًَيَب  بدِسُعُهُيُىْ ثِبنْجَِّْنَ
المقصػػكد مػػف إنػػزاؿ القػػرآف تبميغػػو إلػػى جميػػع النػػاس، كال سػػيما المشػػرككف، كلػػكال أف تكػػكف  .ٗ

 بتالكتو عمييـ، كلما أخبرىـ بمضمكنو.مشيئة اهلل ذلؾ لما أنزلو، كلما أمر 

                                                 

(، دار الفكر ُُٔ/ُُلمنيب، د. كىبة بف مصطفى الزحيمي،)انظر: التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كا - ُ
 ق. ُُِْٖدمشؽ، ط –المعاصر 

(، المجمس األعمى لمشئكف ِٕٖ/ُانظر: المنتخب في تفسير القرآف الكريـ  لجنة مف عمماء األزىر، ) - ِ
 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔمصر، طبع مؤسسة األىراـ ، الطبعة: الثامنة عشر –اإلسالمية 
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القرآف كالـ اهلل بدليؿ إعجازه مف حيػث الػنظـ كاألسػمكب كالمبنػى، كمػف حيػث المعػاني التػي  .َُ
اشػػتمؿ عمييػػا، كبػػدليؿ كػػكف المبمٌػػغ لػػو أٌميػػا لػػـ يقػػرأ كلػػـ يكتػػب كلػػـ يػػتعمـ مػػف أحػػد، كبػػدليؿ التحػػدم 

ثِغُهٌسَحٍ   رٌُاَّقٌُنٌٌَُ افْزَهشَاهُ َُهمْ فَهإْ    ؤَوْ اؿ تعػالى:لمعارضتو كاإلتياف بمثمو أك بأقصر سكرة مف مثمو، ق

 (.ّٖ:)يكنس  َطَبدَِِ ىْكُنْزُ دًٌُِ انهَّوِ بٌِْ يٍِْ ؼْزُىْاعْزَـَ يٍَِيِضْهِوِ ًَادْػٌُا 
سبؽ القضاء كالقدر كتـ حكـ اهلل بأنو ال يقضي بيف العباد فيما اختمفكا فيو بالثكاب كالعقاب  .ُُ

قبؿ يكـ القيامة، كلكال ذلؾ الحكـ السابؽ كالتأجيؿ المتقدـ، لقضػى اهلل بػيف النػاس فػي الػدنيا، فأدخػؿ 
اهلل لحكمػة بالغػة ىػي المؤمنيف الجنة، كالكافريف النار بكفرىـ، كىك مكعػدىـ يػـك القيامػة الػذم جعمػو 

إعطػػاء الفرصػػة الكافيػػة لإلنسػػاف فػػي تصػػحيح عقيدتػػو، كتعػػديؿ كضػػعو، كالتكبػػة مػػف عصػػيانو ككفػػره 
َ  ٌَبٌِا انَّزٍَِّ َّاْزَشًُ َُمْ كضاللو، حتى ال يؤخذ عمى حيف غٌرة، قاؿ تعػالى:  انهَّهوِ   ػَهَه

انْؼَههزَاةَ انشاههذِّذَ ثًَِههب كَهههبٌَُا     َُههزِّقُيُىُ  ىاصُهه  يُىْيَههشْعِؼُ  نَْْنَهههبيَزَههبع  فِههِ انههذََُّْْب صُههىا بِ     *نَههب ُّاْهِؾُههٌٌَ    انْكَههزِةَ 

(الكفػػػػار شػػػػأنيـ نكػػػػث العيػػػػد كعػػػػدـ الكفػػػػاء بالكعػػػػد، فبػػػػالرغـ ممػػػػا قػػػػد َٕ:ٗٔ)يػػػػكنسَّكْاُههههشًٌَُ
يتعرضكف لو مػف مخػاطر الغػرؽ، تػراىـ ينسػكف ذلػؾ، كيعػكدكف إلػى الفسػاد فػي األرض بالمعاصػي، 

كَهًَِهذُ   يِىْانَّزٍَِّ ؽَقَّهذْ ػَهَهْْ   بٌِا كالبغي: الفساد كالشرؾ، كىك أشنع أنكاع الظمـ، قاؿ تعػالى: 

 (.ٕٗ:ٔٗ)يكنس*انْإَنِْىَ  ؼَزَاةَانْ اعَبءَرْيُىْ كُمُّ آَّخٍ ؽَزََّ َّشًَُ ًٌَْنَ*اْيِنٌٌَُُّسَثِّ َ نَب 
جميػػع الكفػػػار كمػػنيـ أىػػػؿ مكػػػة فػػي الماضػػػي: مػػػنيـ مػػف يػػػؤمف بػػػالقرآف باطنػػان، لكنػػػو يتعمػػػد  .ُِ

إظيػػار التكػػذيب، كمػػنيـ مػػف ال يػػؤمف بػػو أصػػالن، كمػػنيـ مػػف يػػؤمف بػػو فػػي المسػػتقبؿ بػػأف يتػػكب عػػف 
 كفر كيؤمف، كمنيـ مف يصر عمى الجحكد كيستمر عمى الكفر، كاهلل تعالى عميـ بالجميع.ال

ف شػػران فشػػر، فػػال يؤاخػػذ أحػػد  .ُّ كػػؿ إنسػػاف مسػػئكؿ عػػف نفسػػو كسػػيمقى جػػزاءه إف خيػػران فخيػػر كا 
 بذنب اآلخر.

إف الحػػػكاس مػػػف سػػػمع كبصػػػر ليػػػا ىػػػدفاف: ىػػػدؼ ظػػػاىرم كىػػػك سػػػماع المسػػػمكعات كرؤيػػػة  .ُْ
المبصػػػرات، لتكػػػكف الحيػػػاة بكجػػػو سػػػميـ كىػػػدؼ حقيقػػػي: كىػػػك اسػػػتخداميا فػػػي تػػػدبر المسػػػمكع كفيمػػػو 
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دراؾ البصيرة في أمكر الديف كاألخالؽ، لمتكصػؿ إلػى نعمػة اإليمػاف كاليدايػة  نعاـ النظر كا  كتعقمو، كا 
 .(1)مف ظممة الكفر كالضالؿ كالباطؿ كالحؽ، كالتخمص

لمػػذيف أحسػػنكا العمػػؿ فػػي الػػدنيا المثكبػػة الحسػػنى كىػػي الجنػػة، كالزيػػادة فضػػال مػػف اهلل كىػػي  .51
تضعيؼ الحسنات، كالنظػر إلػى كجػو اهلل الكػريـ، كالشػعكر بالسػعادة الظاىريػة كالباطنيػة، فػال غشػاكة 

 ٌَُاًَكَهههب آيَنُهههٌا انَّهههزٍَِّ نػػػة، قػػػاؿ تعػػػالى:لغبػػػار مػػػع سػػػكاد فػػػي محشػػػرىـ إلػػػى اهلل، كال مذلػػػة كال إىا

انْاَههٌْصُ  ىُههٌَنَههب رَجْههذِّمَ نِكَهًَِههبدِ انهَّههوِ رَنِهه َ   أخِشَحًَِفِههِ انْهه ذََُّْْبفِههِ انْؾََْههبحِ انهه جُشْههشٍَانْ نَيُههىُ *َّزَّقُههٌٌَ

 .(ِ)(ْٔ:ّٔ)يكنس*انْؼَظِْىُ
فمػػـ يقابمكىػػا باإليمػػاف كاإلحسػػاف لممسػػيئيف الػػذيف أشػػرككا بػػاهلل شػػريكان آخػػر، ككفػػركا بنعمتػػو،  .ُٔ

عقػاب مماثػػؿ لسػػيئاتيـ دكف زيػادة، أخػػذا بالعػػدؿ، كيغشػاىـ اليػػكاف كالخػػزم كالػذؿ كالعػػار، كال عاصػػـ 
ـٍ ًقطىعان ًمفى الماٍيًؿ في حاؿ  كىييي ليـ، كال مانع يمنعيـ مف عذاب اهلل، كجكىيـ مسكٌدة كىأىناما أيٍغًشيىٍت كيجي

حسػػػانا  ظممتػػػو، جعمنػػػا اهلل مػػػف أىػػػؿ جنتػػػو بفضػػػمو كرحمتػػػو، كحمانػػػا مػػػف عػػػذاب أىػػػؿ النػػػار، تكرمػػػا كا 
نعامػػػػػا، كىػػػػػدانا إلػػػػػى سػػػػػكاء السػػػػػبيؿ، قػػػػػاؿ تعػػػػػالى:  ئَخٍعَهههههضَاءُ عَهههههِّْ ِّْئَبدِكَغَهههههجٌُا انغاههههه ًَانَّهههههزٍَِّ كا 

 (.ِٕ:)يكنس.ثًِِضْهِيَب..

يظممػػكف  إف اهلل لػػـ يظمػػـ أىػػؿ الشػػقاء، فيػػك فػػي جميػػع أفعالػػو عػػادؿ، كلكػػف النػػاس ىػػـ الػػذيف .ُٕ
 نْهإَسْعِ ؤٌَا نِكُمِّ ََاْظٍ ظَهًََهذْ يَهب فِهِ ا    ًَنٌَْ :أنفسيـ بالكفر كالمعصية كمخالفة أمر خالقيـ، قاؿ تعالى

 (.ْٓ:)يكنسنَب ُّظْهًٌٌََُ ىًَْىُ غْؾِثِبنْقِ ْْنَيُىْانْؼَزَاةَ ًََُؼَِِ ثَ ًُانًَاب سَؤَ نناذَايَخَثِوِ ًَؤَعَشًُّا ا دْنَبفْزَذَ
لكػؿ أمػػة رسػػكؿ شػػاىد عمػييـ، فػػإذا جػػاء رسػػكليـ يػػـك القيامػة قضػػي بيػػنيـ، ككػػذلؾ ال يعػػذب  .ُٖ

 الناس في الدنيا حتى يرسؿ اهلل إلييـ رسكال، فمف آمف فاز كنجا، كمف لـ يؤمف ىمؾ كعٌذب. 
القضاء بػيف العبػاد حػؽ قػائـ عمػى العػدؿ المطمػؽ، كىػـ ال يعػذبكف بغيػر ذنػب، كال يؤاخػذكف  .ُٗ

 بغير حجة.

                                                 

 .ُٖٓ/ُُالتفسير المنير، الزحيميانظر:  - ُ
(، المطبعة ِٓٓ/ُىػ( )َُِْانظر: أكضح التفاسير، محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى:  - ِ

 ـ. ُْٔٗفبراير  -ىػ  ُّّٖرمضاف  ٔالمصرية كمكتبتيا، ط
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اؿ العػػذاب مقػػدر بأجػػؿ معػػيف فػػي عمػػـ اهلل تعػػالى، كال يممػػؾ إنزالػػو إال اهلل تعػػالى، كمتػػى إنػػز  .َِ
حػػاف كقػػت ىػػالؾ أمػػة مػػف األمػػـ، فػػال يتػػأخر كال يتقػػدـ لحظػػة، كلػػيس لرسػػكؿ أك نبػػي أك غيػػر ىمػػا 

 الحيمكلة دكف كقكع العذاب المقرر.
نما النافع ىك اإليماف قبؿ نزكؿ  .ُِ العذاب، فػإذا نػزؿ فػال فائػدة استعجاؿ العذاب ال نفع فيو، كا 

 كال نفع فيو ألف إيماف اليأس غير مفيد كال صحيح.
ال خمػػؼ لكعػػد اهلل، كال تبػػديؿ ألخبػػاره، فػػال ينسػػخيا شػػيء، كال تكػػكف إال كمػػا قػػاؿ، فمػػا أجػػٌؿ  .ِِ

ياكـ منيـ.  ذلؾ، كما أكـر اهلل المبٌشر كأحٌبو إلى عباده، كما أسعد المبٌشريف! جعمنا اهلل كا 
الػػؾ مػػف فػػي السػػمكات كمػػف فػػي األرض، أم يحكػػـ فػػييـ بمػػا يريػػد كيفعػػؿ فػػييـ مػػا إف اهلل م .ِّ

يشػػاء، فمػػيس لممحكػػـك كالمممػػكؾ نفػػاذ أك تػػدخؿ فػػي أم حكػػـ، أك قػػدرة عمػػى التصػػرؼ فػػي األمػػالؾ، 
ب ًَانْهإَسْعِ ؤَنَه   فِهِ انغاهًٌََادِ   ببٌِا نِهَّهوِ يَه   ؤَنَهب كىذا دليؿ سمب األلكىية عمػا سػكل اهلل، قػاؿ تعػالى: 

 .(ُ)(ٓٓ:)يكنس َّؼْهًٌٌََُنَب  ىْؽَقٌّ ًَنَكٍِا ؤَكْضَشَىُ وِانهَّ ذَبٌِا ًَػْ
إيمػػػاف اليػػػأس ال ينفػػػع ألنػػػو فػػػي كقػػػت اإللجػػػاء كاالضػػػطرار كاإلكػػػراه كفقػػػد عنصػػػر االختيػػػار  .ِْ

 كزكاؿ كقت التكميؼ.
 ذـ الغفمة كعدـ التفكر في أسباب الحكادث الجساـ كعكاقبيا المؤثرة في التاريخ. .ِٓ
ىػػالؾ الكػػافريف سػ .ِٔ نة اهلل تعػػالى عنػػد إيقػػاع العػػذاب الشػػامؿ إنجػػاء الرسػػؿ كالمػػؤمنيف معيػػـ، كا 

 الضاليف المكذبيف. كىذا االصطفاء كالتمييز عدؿ مف اهلل كرحمة.
لمكاقػع ألنػو يعمػـ السػرائر كالبػكاطف  إال بالحؽ كالعدؿ، كحكمو مطابؽ يقينان  ال يحكـ اهلل  .ِٕ

 كما يعمـ الظكاىر.

                                                 

 .ْٔٓ/ُانظر: صفكة التفاسير، الصابكني ،  - ُ
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 الثايناملبحث 

 يف سورة يونس الؤصالح والتغيريمهنجيات  
 

 ويش مل عمى مطم ين:

 

 .انعقدُ يف طٌرح ٌَّض اإلصالح ًانتغْريادلطهت األًل0 ينيجْبد  
 

  .اندعٌُ يف طٌرح ٌَّض اإلصالح ًانتغْريادلطهت انثب0َِ ينيجْبد 
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 المطمب األول

 رس  ورة يونس  اإلص ح وال بييرمنهجيات 
 وريه:

 ولزوك ع اد ه: أوًَل: ا  إلراض المظارر الكونية الدالة عمى وحدانية اهلل 
ٍ  ؤَّاهبوٍ صُهىا   خِفِهِ عِهزَّ   األَسْعَانَّزُِ خَهَقَ انغاهًٌَادِ ًَ  وُانهَّ سَثاكُىُ بٌِا إلالى:  قال  اعْهزٌََ

  * كَّشًٌَُؤَفَالَ رَزَ بػْجُذًُهُرَنِكُىُ انهَّوُ سَثُّكُىْ فَ َِوِثَؼْذِ بِرْ يٍِيَب يٍِ شَاِْغٍ بِالَّ  شَاألَيْ ُّذَثِّشُ انْؼَشْػِ َػَهَ
 .(ّ:)يكنس

 نغِّهنِ َ ا ذَدَػَه  ًُهٌاْ نِزَؼْهَ يَنَهبصِلَ  ََذاسَهٌَُُس ا ًَ انْقًََشًََ َْبءانشاًْظَ ػِ ؼَمَانَّزُِ عَ ىٌَُ :تعالى قاؿ

ٌَ  َّبدُِّاَظِّمُ آ ثِبنْؾَقِّرَنِ َ بِالَّ  وُانهَّ هَقَخَ بيَ بةًََانْؾِغَ  ًَيَب بسًَِاننايَ ْْمِانهَّ الإِبٌِا فِِ اخْزِ*نِقٌَْوٍ َّؼْهًٌَُ

 (.ٔ:ٓيكنس)*نِّقٌَْوٍ َّزَّقٌٌَُ أَّبدًٍَاألَسْعِ نَ انغاًَبًَادِخَهَقَ انهَّوُ فِِ 

 :لآليات إلجمالسا ال ف ير -
 ،إال هلل  بادةتنبغي كال تصح الع فال ،اهلل  عبادةعف كجكب  مةالكري اتاآلي تتحدث

 طيعال يسػت رتػوبفط سػافال األلكىيػة، ألف اإلن الربكبيػةاألساسية فػي العقيدة،قضػية  ضيةالق ىيفيذه 
اهلل  حدانيػػةك  عمػػىالدالػػة  الككنيػػة المظػػاىربعػػض  اتكتبػػيف اآليػػ (ُ)ينكػػر كجػػكد اإللػػو ليػػذا الكػػكف، أف
 دبريػػ العػػرش،السػبع فػػي سػػتة أيػاـ ثػػـ اسػػتكل عمػى  ضػػيفاكاألر السػػبع  لسػمكاتا خمػػؽالػػذم  فيػك 

المشػػرككف بػػأف  عـيػػز كمػػا  أحػػد عمػػييـ، كال يشػػفع ليػػـ يػػـك القيامػػة عنػػد اهلل  يطمػػعأمػػكر العبػػاد، ك 
 بألكامػػر اهلل كيتجنػػ ثػػؿكيعتبػػر كيمت يػػتعظكعمػػى اإلنسػػاف أف  (ِ)امػػة،ليػػـ يػػـك القي تشػػفعأصػػناميـ س

 لمعبادة. مستحؽال كحيدال يكاهلل كحده ف كيعبد نكاىيو
ىػك  كأنػو تعػالىاهلل  كحدانيػةعمػى  فداليف مف مشاىد الككف يف بارز ديمشيل ثـ تنتقؿ اآليات

عمػػى التكحيػػد  دالػػةبالػػذكر  كالقمػػر لشػػمسكتخصػػيص ا معبػػادة،المسػػتحؽ ل كحػػدهلمكػػكف، كىػػك  الخػػالؽ
كالحسػاب،  السػنيفكالعبادة هلل مف جية الخمؽ كاإليجاد، كاثبات المعػاد مػف جيػة ككنيمػا أداة لمعرفػة 

                                                 

 .ُُٕٔ/ ّانظر: في ظالؿ القرآف - ُ
 .ُٗ-ُٖ/ُٓانظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم - ِ
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فكائػد  آليػةكذكػرت ا دنيا،الػ ييػانيايػة يفػارؽ ف فال بػد لػو مػ نسػافككذلؾ اإل ايةال بد لو مف ني الزمفف
 حب،مف صالة كصياـ ك  ادةأكقات العبلمعرفة  الحسابك  السنيف،ليعممكا عدد  ،ياراختالؼ الميؿ كالن

 .(ُ)كغيره
 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -

 ركاسػتكائيا مػف غيػ السػماءاهلل مف خمػؽ  مخمكقاتالعاقؿ أف يتفكر في  فعمى اإلنسا ينبغي
ذا أمعػف الفكػر فػي تػدبير ا نسافكخمؽ األرض كحمؿ اإل د،مى عى   دكػؿ شػئ بيػ كأف لألمػكر هللعمييػا، كا 
قػػكل البشػػر مػػػف  تكالبػػتإال ىػػك، كميمػػا  ائػػوال مػػانع لعط عطػػيىػػك الػػرزاؽ كالم كأف اهلل  ،كحػػده هللا

مػػف حصػػار  تلنػػا لػػف تسػػتطع ذلػػؾ، ميمػػا فعمػػ اإللػػوكغيرىػػا لتمنػػع كصػػكؿ الػػرزؽ الػػذم كتبػػو  اأمريكػػ
 كحده. بيد اهلل فالرزؽ ،كضغكطات يعكتجك 
يشاء، فمػف  فلنا إال بإذف اهلل لم يامةيـك الق يعال شف ونعمـ أن ينماأنفسنا ح مفأف نغير  عمينا ككذلؾ

 باهلل نصػػػ افػػػةكنجعػػػؿ مخ النػػػا،فػػػي أقكالنػػػا كأفع ينفعنػػػا إال العمػػػؿ الصػػػالح، فيجػػػب أف نتقػػػي اهلل 
 . توشفاع اتحؿ لن حتى اهلل  ؿشرع اهلل كسنة رسك  عكنتب عيننا،أ

كطريػؽ مػف  اإلقنػاعكىذا االستعراض في تذكر تكحيد اهلل فػي الخمػؽ كاإليجػاد، ىػك نػكع مػف أسػاليب 
بالتنبيػػػو إلػػػى الػػػدالئؿ الكاضػػػحة البينػػػػة فػػػي كقػػػت الشػػػدة كالرخػػػاء، كذلػػػؾ مػػػدعاة لعػػػػدـ  اإللػػػزاـطػػػرؽ 

 استعجاؿ األمكر، كالحكـ عمييا.
 نيفاأليػاـ كالسػ رالفانيػة، كأف مػرك  دنياالميؿ كالنيار، يصؿ إلى حقيقة الػ تعاقبفي  كالمتأمؿ
ىذه األياـ  ثمرفكات األكاف كأف نست بؿق تيقاظمف اآلخرة فعميو يجب االس ربناكتق مارناتنقص مف أع

 .جنافكالفكز بال  رضا اهلل لنيؿ في طاعة اهلل  كالسنيف
ككذلؾ القدرة في التعامؿ مع األحداث كعدـ التضجر مف مسػألة الػرزؽ كالتػي فػي النيايػة تقػكد إلػى  

عطػػػاء الػػػكالءات لمحكػػػاـ الظممػػػة ألف فػػػي ظػػػف الكثيػػػر أنيػػػـ ىػػػـ الػػػذيف  الرضػػػكخ إلػػػى الكاقػػػع المػػػر، كا 
 أرزاؽ العباد. يتحكمكف في

 
 
 

 

                                                 

 .ُُُ/ُُانظر: التفسير المنير،الزحيمي  - ُ
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 : اهلل وحدانيةإلث ات  ا  إلمال اَل  فهاك ال قريري: ثانياً 
 ًٍَيَ ًَاألَثْظَبسَانغاًْغَ  هِ ًَُّْ ٍؤَيا ألَسْعِيٍَِّ انغاًَبء ًَا شْصَُُكُىيٍَ َّ َُمْ :تعالى قاؿك  

فَقُهمْ   نهَّهوُ ا فَغََْقٌُنٌٌَُُّذَثِّشُ األَيْشَ  ًٍَيَ ؾَِِّيٍَِ انْ نًَِّْْذَا خْشِطُيٍَِ انًَِّْْذِ ًَُّ ؾَِاُّخْشِطُ انْ

ؽَقَّهذْ   كَهزَنِ َ *فَهإََََّ رُظْهشَفٌٌَُ    ؼَّهاللُ بِالَّ ان انْؾَقِّ ثَؼْذَ رَاانْؾَقُّ فًََب ثُّكُىُسَ نهَّوُفَزَنِكُىُ ا*رَزَّقٌٌَُ  الَؤَفَ

َّجْهذَؤُ انْخَهْهقَ صُهىا     ٍىَمْ يٍِ شُشَكَبئِكُى ياه  َُمْ*الَ ُّاْيِنٌٌَُ  ىْػَهََ انَّزٍَِّ فَغَقٌُاْ ؤَََّيُ ثِّ َسَ هًَِذُكَ

بِنََ  ذَُِّيْ ياٍَُمْ ىَمْ يٍِ شُشَكَبئِكُى *  فَكٌٌَُرُاْ ََُمِ انهَّوُ َّجْذَؤُ انْخَهْقَ صُىا ُّؼِْذُهُ فَإَََّ ْذُهُُّؼِ

َ َّيْهذُِ بِ  ٍؤَفًََه  َّيْذُِ نِهْؾَقِّ وَُُمِ انهَّ قِّانْؾَ ٍ ؤٌَ ُّزَّجَهغَ   ؤَؽَهقُّ  قِّانْؾَه  نَه  َّيِهذُِّ بِالَّ  الَّ ؤَياه

 ٍَؤَكْضَشُىُىْ بِالَّ ظَنًّب بٌِا انظٍَّا الَ ُّغْنِِ يِ جِغَُّزَّ يَبًَ* ًٌٌَُرَؾْكُ كَْْفَ كُىْفًََب نَ يْذٍَؤٌَ ُّ

 (.ّٔ:ُّس)يكن * ؼَهٌٌَُثًَِب َّاْ انهَّوَ ػَهِْى  ٌابِ شَْْئًب انْؾَقِّ

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
أسمكب االستفياـ التقريرم، مع المشركيف حيث  اآليات الكريمة التالية يستخدـ فييا اهلل 

 الكفارسألت  إفكذلؾ  كبيتوكرب بكحدانيتوينكر سبحانو عمى المشركيف اإلشراؾ باهلل رغـ اعترافيـ 
 في بأنو اهلل بكفيفسيج ك مف يممؾ السمع كالبصر، كمف ينبت الزرع؟؟ السماءمف ينزؿ الرزؽ مف 

 .كنياكينكر  اآليات،فال يتعظكف كال يتفكركف في ىذه  لؾكرغـ ذ (ُ)سماء،ال
 .(ِ)فيك سبحانو يحتب عمى المشركيف باعترافيـ بكحدانية اهلل كربكبيتو عمى كحدانية األلكىية

مف ينزؿ الماء، كيخرج النبات، كينشر األقكات؛ كييب لمف شاء البنيف كلمف شاء  سألتيـكلئف 
 .(ّ)البنات؛ بتدبير منظـ حكيـ فسيجيبكف بأنو اهلل في السماء

شركائكـ مف يرشد إلى ديف اإلسالـ، فإذا قالكا ال أف يسأليـ ىؿ مف  مف نبيو  كيطمب اهلل 
 أفمف يرشد إلى الحؽ كىك اهلل  ،كمقرران  مكبخان يا محمد  قؿ ليـ ( ثـَّيْذُِ نِهْؾَقِّ وُانهَّليـ ) ،قؿ

                                                 

 .َْٗ/ِانظر: تفسير القرآف العظيـ   - ُ
 .ُّٔ/ُُانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ِ
 .ُِٓ/ُانظر: أكضح التفاسير، محمد الخطيب  - ّ
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( يريد األصناـ التي ال تيدم أحدا، كال يْذٍَؤٌَ ُّ الَّ َّيِذُِّ بِالَّ ؤَياٍ ؤٌَ ُّزَّجَغَ ؤَؽَقُّ)
ذا كاف ىك ربكـ الحؽ الذم ال ريب فيو .(1)تمشي إال أف تحمؿ، كال تنتقؿ عف مكانيا إال أف تنقؿ كا 

المستحؽ لمعبادة دكف سكاه فماذا بعد الحؽ إال الضالؿ؟!! فالقكؿ بألكىية غيره باطؿ، كعبادة غيره 
 ضالؿ.

إف اهلل عميـ بما يفعمكف كسيجازكف عمى ذلؾ كمو، خاصة بعد تكضيح األمكر كسياؽ األدلة 
 .(ِ)كضرب األمثاؿ

 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -
أف الرزؽ بيد اهلل كحده، كأف األعمار كاآلجاؿ بيد اهلل، كلك اجتمعت اإلنساف حينما يعمـ 

، ف شيئا أك يضركه فمف يستطيعكا إلى ذلؾ سبيال إال بمشيئة اهللاإلنس كالجف عمى أف ينفعكا اإلنسا
ماـى يىٍكمنا سى مىٍيًو كى ماى الماوي عى ٍمؼى رىسيكًؿ الماًو صى : كيٍنتي خى ، قىاؿى ٍف اٍبًف عىبااسو : )عى َيا ُغَ ُك ِإنّْس ُأَعمُّْمَأ ، فىقىاؿى

َذا اْ َ إَلنْ  َت َراْ َ إِلْن َكِمَماٍت  اْحَفِظ المََّه َيْحَفْظَأ  اْحَفِظ المََّه َ ِجْدُ  ُ َجاَرَأ  ِإَذا َ أَْلَت َراْ َأِل المََّه  َواِ 
وَأ ِ َشْسٍء َلْك َيْنَفإُلوَأ ِإَلَّ ِ َشْسٍء َقْد َكَ َ ُه المَُّه َلَأ  ِ المَِّه  َواْعَمْك َأنَّ اأُلمََّة َلْو اْجَ َمإَلْت َعَمى َأْن َيْنَفإلُ 

وَأ ِإَلَّ ِ َشْسٍء َقْد َكَ َ ُه المَُّه َعَمْيَأ  ُرِرإَلِت األَ  وَأ ِ َشْسٍء َلْك َيُفرُّ ْقَ ُك َوَلْو اْجَ َمإُلوا َعَمى َأْن َيُفرُّ
ُحيُ    .(ّ)(َوَجفَّْت الصُّ

كنتككؿ عمى اهلل حؽ تككمو، حتى يرزقنا النصر بإذف  العبادة هلل عمينا أف نخمص ك 
لف يستطيعكا ذلؾ ما  منيؿ مف كطننا الحبيب، أك مف عزيمتنالقكل البشر جمعاء  كالبتاهلل، فمك ت
 معنا، فال غالب ليـ مف دكف اهلل.  داـ اهلل 

فعندما  عميو أف يستخدـ ىذا األسمكب الرائع في الدعكة إلى اهلل  كالداعية إلى اهلل 
 تقر المدعك باألمر، كاف ذلؾ حجة عميو.

 
 

                                                 

 .ُّْ/ٖانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي،  - ُ
 ِٔ:َٔ/ِانظر التفسير الكاضح، حجازم،  - ِ
(، قاؿ الترمذم )ىذا حديث حسف ٔٔٔ/ْ) ُِْٓسنف الترمذم، كتاب الكصايا/ باب التككؿ عمى اهلل، ح  - ّ

 صحيح(، كصححو األلباني.
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 : الثواب والإلقاب:ثالثاً 
 .(1)جزاء الطاعة الثواب لبًة: -

 .(2)الثكاب ىك المنفعة الخالصة المقركنة بالتعظيـ :اصط حاً 
لعبػػاده المػػؤمنيف، أعػػد ليػػـ فييػػا: مػػا ال عػػيف رأت كال كالجنػػة ىػػي دار الثػػكاب التػػي أعػػدىا اهلل تعػػالى  -

 .(ّ)أذف سمعت، كال خطر عمى قمب بشر
ىَمْ أصيؿ لقكلو تعالى:  إف إثابة المحسف عمى إحسانو، كعقاب المسيء عمى إساءتو مبدأ إسالمي

ٌِ بِنَّب اإلِؽْغَبٌُ عَِّْئَخٌ يِضْهُيَب فًٍََْ ػَاَب ًَؤَطْهَؼَ ًَعَضَاءُ عَِّْئَخٍ  (، كقكلو َٔ:)الرحمف  *عَضَاءُ اإلِؽْغَب

 ( .َْ:)الشكرل* فَإَعْشُهُ ػَهََ اهللِ بََِّوُ نَب ُّؾِتُّ انظَّبنًِِ َ
الجزاء في الدنيا كاآلخرة عمى فعؿ المكمؼ، كجعؿ مدار السعادتيف في  لقد رتب اهلل  ك

الدنيا كفي الدار اآلخرة نتيجة سمكؾ اإلنساف، كزكد اإلنساف باإلمكانات التي تعينو عمى سمكؾ 
طريؽ الخير باختياره، أك سمكؾ طريؽ الشر باختياره، كأقاـ الحجة عمى الخمؽ ببعثة الرسؿ، كبإنزاؿ 

 ، كقاؿ ) ُٓٔ:لنساءا)  نئال َّكٌٌَُ نِهنابطِ ػَهََ انهَّوِ ؽُغاخٌ ثَؼْذَ انشُّعُمِتعالىالكتب، قاؿ 
َ ِفَهًَاب آَعَاٌََُب اَْزَقًَْنَب يِنْيُىْ فَإَملْشََْنَبىُىْ ؤَعًَْؼ  فال يحصؿ شيء مف العبد إال  ، (ٓٓ:)الزخرؼ

ف شران فشر، يقكؿ  ظَيَشَ انْاَغَبدُ فِِ انْجَشِّ ًَانْجَؾْشِ ثًَِب كَغَجَذْ  كيحصؿ لو جزاء، إف خيران فخير، كا 

فظير الفساد في البر كالبحر:   (؛ُْ:)الركـ ؤَّْذُِ اننابطِ نُِْزِّقَيُىْ ثَؼْغَ انَّزُِ ػًَِهٌُا نَؼَهَّيُىْ َّشْعِؼٌٌَُ
فساد في اليكاء، كالماء، كالثمار، ككؿ شيء بكسب العباد، فتتأثر جميع المخمكقات بكسب اإلنساف 

 (.ُْ:الركـ)  ثًَِب كَغَجَذْ ؤَّْذُِ اننابطِ نُِْزِّقَيُىْ ثَؼْغَ انَّزُِ ػًَِهٌُا قاؿ 

 لثواب والإلقاب رس ال ر ية:ا
أسػػمكب الثػػكاب كالعقػػاب مػػف األسػػاليب الطبيعيػػة التػػي تسػػتند إلييػػا التربيػػة فػػي كػػؿ زمػػاف  دي يعػػ

كػػاف جنسػػو أك لكنػػو أك عقيدتػػو  كمكػػاف. فيػػذا األسػػمكب يتمشػػى مػػع طبيعػػة اإلنسػػاف حيثمػػا كػػاف، كأيػػان 

                                                 

 .ِْْ/ُلساف العرب، ابف منظكر،  - ُ
 .ْْٖ/ِْالرازم، مفاتيح الغيب،  - ِ
 مصر. –( المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية ُٕٓمكسكعة المفاىيـ اإلسالمية العامة، )ص - ّ
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ة فاإلنسػػاف يػػتحكـ فػػي سػػمككو كيعػػدؿ فيػػو بمقػػدار معرفتػػو بالنتػػائب الضػػارة أك النافعػػة كالسػػارة كالمؤلمػػ
التي تترتب عمى عممو كسمككو. كالتربية اإلسالمية تستخدـ أسمكب الثكاب كالعقاب لما لو مف أىمية 

 بالغة في التنشئة الصالحة ألبنائنا.
فأسمكب القػرآف الكػريـ فػي تصػكير الجنػة كنعيميػا كالنػار بأىكاليػا كعػذابيا إنمػا ىػك أسػمكب  

نفعػة كتبتعػد مػا أمكػف عػف المضػرة. كىكػذا يصػبح مناسب لطبيعة اإلنساف التي تسعى دائمػا كراء الم
ٌَّْيَئِهزٍ َّظْهذُسُ انناهبطُ ؤَشْهزَبرًب     الجزاء مف جنس العمؿ كىك مبدأ منطقي ال يستطيع أحد أف يجادؿ فيو 

 ( .ٖ:ٔ)الزلزلة* شَشًّا َّشَهًَُيٍَْ َّؼًَْمْ يِضْقَبلَ رَساحٍ  *فًٍََْ َّؼًَْمْ يِضْقَبلَ رَساحٍ خَْْش ا َّشَهُ  *نُِْشًَْا ؤَػًَْبنَيُىْ 
كاآلبػػػاء فػػػي تعػػػامميـ مػػػع أبنػػػائيـ كالمعممػػػكف مػػػع تالميػػػذىـ بػػػؿ كالمجتمػػػع اإلسػػػالمي الكبيػػػر 

 .(ُ)يستخدـ ىذا األسمكب التربكم عمى أكسع نطاؽ
ف ديننا الحنيؼ رفع التكميؼ عف الصغار، ككجو إلى العقاب ككسيمة مساعدة لممربي  ىذا كا 

 قػد ال تصػػمح إال بالعقػاب المناسػب الػرادع، كذلػؾ بعػػد سػف التمييػز كمػا يبػدك مػػف ليعػالب حالػة معينػة
ننَ ِة َوُرننْك َأْ َننناُء َ ننْ ِع ِ ننِنيَن  َواْفننِرُ وُرْك َعَمْيَهننا  َوُرننْك )الحػػديث النبػػكم الشػػريؼ:  ُمننُروا َأْوََلَدُكننْك ِ الصَّ

ف كنستشػػؼ مػػف ىػػذا الحػػديث الشػػريؼ أف الضػػرب مػػ، (ِ)(َأْ َننناُء َعْشننٍر َوَررّْقُننوا َ ْيننَنُهْك ِرننس اْلَمَفنناِجعِ 
أجؿ تعكيد الطفػؿ الصػالة ال يصػح قبػؿ سػف العاشػرة، كيحسػف أف يكػكف التأديػب بغيػر الضػرب قبػؿ 

 ىذه السف.
إذ يمزمػػو أف  كفػػي ضػػرب المػػربيف لمصػػبياف: حػػدد فقياؤنػػا حػػدكدان ال يجػػكز لممربػػي تجاكزىػػا

ِإَذا َفنننَرَب َأَحنننُدُكْك َرْمَي َّنننِق  ) قػػػاؿ: الرسػػػكؿ  يتقػػػي فػػػي ضػػػربو الكجػػػو كمكػػػاف المقاتػػػؿ لمػػػا كرد أف
حػػؿ كاحػػد، كالميػػـ أف يكػػكف ثباتػػان فػػي فػػي م. كينبغػػي أف يكػػكف الضػػرب مفرقػػان ال مجمكعػػان (ّ) (اْلَوْجننهَ 
كأف الخطػأ  كمسػاكاة بػيف األكالد كعػدالن بيػنيـ، ألف العقكبػة الظالمػة ال تجمػب إال الضػرر. كمػا المبدأ

                                                 

(، عالـ الكتب، َٖانظر: التربية اإلسالمية أصكليا كتطكرىا في البالد العربية، محمد منير مرسي، )ص - ُ
 ـ.ََِٓىػ/ ُِْٓ

حديث حسف (( قاؿ األلباني ُّّ/ُْٓٗالغالـ بالصالة،)حسنف أبي داكد،  كتاب الصالة/ باب متى يؤمر  - ِ
 صحيح(.

ديكًد / باب في ضرب أحدكـ الكجو في الحد، )ح - ّ  (، حكـ األلبانئُٕ/ّْْْٗسنف أبي داككد، ًكتىاب اٍلحي
 )صحيح(.
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فادحػػػان فػػػال مػػػانع مػػػف  األكلػػػى يحسػػػف أف يخفػػػؼ فيػػػو العقػػػاب، إال إف كػػػاف الخطػػػأالػػػذم يحػػػدث لممػػػرة 
 استخداـ العقاب األشد حتى ال يستييف الطفؿ بالذنب.

ال فال فائدة ذا كقع العقاب مف أحد األبكيف، فالكاجب أف يكافقو اآلخر، كا  مف العقاب، مع  كا 
نما لمصمحتو نؤكد عمى أف العقاب يجب أف يتمك الذنب ك  إشعار الطفؿ بأف العقاب ليس لمتشفي كا 

  مباشرة كأال يككف مف الخفة بحيث ال يجدم، أك مف الشدة بحيث يشعر بالظمـ أك يجرح الكبرياء.
تتحدث عػف الثػكاب  اآلتية الكريمةنجد اآليات   -محكر بحثنا -كباالنتقاؿ إلى سكرة يكنس 

 كالعقاب: 
ًَػْذَ انهَّوِ ؽَقًّب بََِّوُ َّجْذَؤُ انْخَهْقَ صُىا ُّؼِْذُهُ نَِْغْضَُِ انَّزٍَِّ آيَنُهٌاْ  بِنَْْوِ يَشْعِؼُكُىْ عًَِْؼ ب  : قػاؿ

ٍَ كَاَشًُاْ نَيُىْ شَشَاة  يٍِّْ ؽًَِْىٍ ًَػَزَاة  ؤَنِْى  ثًَِب كَبٌَُاْ َّكْ  * اُشًًٌََُػًَِهٌُاْ انظابنِؾَبدِ ثِبنْقِغْؾِ ًَانَّزِّ
 (.ْ:يكنس) 

ٌَ نِقَبءَََب ًَسَػٌُاْ ثِبنْؾََْبحِ انذََُّْْب ًَاؿًَْإٌََُّاْ ثِيَب ًَانَّزٍَِّ  : قاؿ ك  ٍَ الَ َّشْعٌُ بٌِا انَّزِّ

بٌِا انَّزٍَِّ آيَنٌُاْ ًَػًَِهُهٌاْ  *ؤًُْنَئِ َ يَإًَْاىُىُ اننابسُ ثًَِب كَبٌَُاْ َّكْغِجٌٌَُ *ىُىْ ػٍَْ آَّبرِنَب ملَبفِهٌٌَُ

دَػْههٌَاىُىْ فِْيَههب  *انظاههبنِؾَبدِ َّيْههذِّيِىْ سَثُّيُههىْ ثِةِميَههبَِيِىْ رَغْههشُِ يِههٍ رَؾْههزِيِىُ األََْيَههبسُ فِههِ عَناههبدِ انناؼِههْىِ      

 (.َُ:ٕ)يكنس *هَّوِ سَةِّ انْؼَبنًَِ َعُجْؾَبََ َ انهَّيُىا ًَرَؾِْازُيُىْ فِْيَب عَالو  ًَآخِشُ دَػٌَْاىُىْ ؤٌَِ انْؾًَْذُ نِ

ىُىْ  خِؤًُْنَئِ َ ؤَطْؾَبةُ انْغَنا نَّخًٌاَلَ َّشْىَقُ ًُعٌُىَيُىْ ََزَش  ًَالَ رِ ًَصَِّبدَح انْؾُغْنََ  غَنٌُاْؤَؽْ نهَّزٍَِّ  :قاؿ ك 

ِّئَبدِ جٌُاْكَغَ زًٍََِّانَّ* ًٌَفِْيَب خَبنِذُ يٍِْ  انهَّوًَِرَشْىَقُيُىْ رِنَّخٌ ياب نَيُى يٍَِّ  ثًِِضْهِيَبعَضَاء عَِّْئَخٍ  انغْا

َ ا َِـَؼ بؤُملْشَِْذْ ًُعٌُىُيُىْ  كَإًََََّب ػَبطِىٍ  * بنِذًٌَُىُىْ فِْيَب خَ سِانناب طْؾَبةُيُظْهًِ ب ؤًُْنَئِ َ ؤَ نهَّْْمِيٍِّ
  (.ٕٚ:ٕٙ)يونس

 لآليات: لساإلجما ال ف ير -
كاإلعػادة ليجػزم الػذيف  القيامػة هلل  يػكـالكريمػة أف المرجػع  آليػاتا هىػذ فيتعالى  يخبر

السػكء  يعمػؿبػو، كمػف  يجػزى  عنػده أحػد فمػف يعمػؿ خيػران  مػـكبالنبي، بالقسط كالعػدؿ، ال يظ باهلل منكاآ
 .العمؿمف جنس  لجزاءفا و،عمي قبيعا
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الشيكات،  تبعكاكا بيا،لمحياة الدنيا كرضكا  كاطمأنكاكال حساب،  نشكر الك  بعث ال أنو ظنكا فالذيف
 .(1)بمقاء اهلل كفركاالذيف  األشقياءالطريؽ، أكلئؾ  كاكضم
كاهلل ما زينكىا كال رفعكىا، حتى رضكا بيا كىـ غافمكف عف آيات اهلل الككنية فال ) :(2)سفالح قاؿ

النار، جزاء عمى ما كانكا يتفكركف فييا، كالشرعية فال يأتمركف بيا، بأف مأكاىـ يكـ معادىـ 
يكسبكف في دنياىـ مف اآلثاـ كالخطايا كاإلجراـ، مع ما ىـ فيو مف الكفر باهلل كرسكلو كاليـك 

 .(3)(اآلخر
فقػػط، كلكػػف الحسػػنة يضػػاعفيا لمػػف يشػػاء،  ميػػابمث لسػػيئةا جػػازمبنػػا أنػػو ي  عظػػـ فضػػؿ اهلل كمػػف

 كالػدرجات رفيعذلؾ الثكاب ال فسبعمائة ضعؼ، كم ىكزيادة إل ثاليا،عشر أم إلى لحسنةفيضاعؼ ا
 في جنات المأكل. ياالعم
َّشْىَقُ ًُعٌُىَيُىْ  ًَنَبًَصَِّبدَح   غْنََؤَؽْغَنٌُا احلُ نِهَّزٍَِّاآلية تال ، اهلل سكؿماجو أف ر  فبا أخرج

ِإَذا َدَخَل َأْرُل اْلَجنَِّة ): اؿ(، كقِٔ:يكنس) *ذًٌَُخَبنِ يَبفِْ ىُىْؤًُنَئِ َ ؤَطْؾَبةُ اجلَناخِ  رِنَّخٌََزَش  ًَنَب 
ُوُجوَرَنا ؟ اْلَجنََّة   َقاَل : َيُقوُل المَُّه َ َ اَرَأ َوَ إَلاَلى : ُ ِريُدوَن َشْيًئا َأِزيُدُكْك ؟ َرَيُقوُلوَن : أََلْك  َُ يّْْض 

َنا ِمَن النَّاِر ؟ َقاَل : رَ  َيْكِشُي اْلِحَجاَب   َرَما ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحبَّ ِإَلْيِهْك ِمَن أََلْك ُ ْدِخْمَنا اْلَجنََّة   َوُ َنجّْ
.  .(ْ)(النََّظِر ِإَلى َر ِّْهْك َعزَّ َوَجلَّ

 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -
صالح النفػكس كالػتخمص مػف الكثيػر مػف إا كاف لخاصية الثكاب كالعقاب أثران عظيمان في لقد

العادات القبيحة، كتغيير الكاقػع الػذم يعيشػكنو ، فيػاىـ الصػحابة رضػكاف اهلل عمػييـ كالمسػممكف مػف 
كأف اهلل  ؿ،عندما عممكا أف ىناؾ بعثان كنشكران كلقاءن هلل، كمحاسبةن عمى األعماف بعدىـ تغينرت أحكاليـ

 دعػػكلك  لفسػػكؽرضػػكاف اهلل عمػػييـ بنبػػذ الخمػػكر كا ارعكاكػػؿ نفػػس عمػػى عمميػػا، حتػػى سػػ زميجػػا 
، كالعادات الس لمعازؼالجاىمية مف ا باألنسػاب،  لتفػاخرالبنات، كالكبػر كا دمف كأ يئةكالرقص المحـر

حنفػػػاء، ال  فلعبػػػادة اهلل مخمصػػػيف لػػػو الػػػدي جيػػػكاظيػػػكرىـ، كتك  ءالعػػػادات السػػػيئة كرا ىػػػذه كػػػؿفتركػػػكا 
 كعيػػادة لػػرحـ،كأكثػػركا مػػف فعػػؿ الخيػػرات كصػػمة ا ح،كالعمػػؿ الصػػال لتقػػكلكا يمػػافباإل التفػػاخر بيػػنيـ إ

                                                 

 .ّْ/ِانظر: التفسير الكاضح، محمكد حجازم،  -ُ
 .ِٓىك الحسف البصرم، تقدـ ترجمتو صفحة  - ِ
 .ٖٔٗ/ ِانظر: تفسير القرآف العظيـ ، ابف كثير، -ّ
 (.ُُِ/ُ) ّٖٔح  صحيح مسمـ، كتاب اإليماف/ باب إثبات رؤية المؤمنيف في اآلخرة،  - ْ
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قتػاليـ كجيػادىـ مػف أجػؿ  كأصػبح الحيكاف،بالنساء، كالرأفػة بػ يران كالتكاصي خ فقير،كالبر لم ى،المرض
اهلل  نػػةكطمعػػان فػػي ج أعمػػاليـ،ال إلػػو إال اهلل؛ كذلػػؾ مػػف أجػػؿ أف يثيػػبيـ اهلل خيػػرا عمػػى  مػػةإعػػالء كم
. 

 كالمساىمة في بناء المجتمع. فالثكاب يشجع المسممكف عمى التنافس في أعماؿ الخير
 باب الفساد كالذم يعمؿ عمى كسر عظاـ المجتمع. بإغالؽكالعقاب نكع مف أنكاع الزجر، 

 ج

 : آيات اإلعجاز رس  ورة يونس: إلاً ار
 :ريي المإلجزة  لبةً إل  -

أصػػالف صػػحيحاف، يػػدؿ  كالػػزامالعػػيف كالجػػيـ " أصػػميا مػػأخكذ مػػف "عجػػز" قػػاؿ ابػػف فػػارس: 
 .(ُ)"أحدىما عمى الضعؼ، كاآلخر عمى مؤخر الشيء

 في ذلؾ أف كممة عجز تطمؽ عمى: (ِ)كخالصة كالـ أىؿ المغة
، كالعجػػكز سػػميت (عجػػزت عػػف كػػذا، أعجػػز أم ضػػعفت عنػػو)تقػػكؿ  : الفننإليالإلجننز  مإلنننى  -ٔ

 َّهب ًَّْهَزَهَ ؤَؤَنِهذُ ًَؤَََههب ػَغُهٌصٌ ًَىَهزَا ثَؼْهِهِ شَههْْخًب      ََبنَههذْ لعجزىػا فػي كثيػر مػف األمػكر قػاؿ تعػالى: 
(ِٕ) كد()ى. 

ٍجػػػزي الشػػػيء  : منننؤخر الشنننسء الإلجنننز  مإلننننى -ٕ كالجمػػػع أعجػػػاز، كأعجػػػاز األمػػػكر: أكاخرىػػػا، كعى
زيه كعىًجزيه: آخره، كعجػز بيػت الشػعر: آخػره ، كالًعٍجػزىة آخػر كلػد الرجػؿ، كأعجػاز  كًعٍجزيه، كعيٍجزيه كعىجي
النخػػؿ، كأعجػػاز اإلبػػؿ، كأعجػػاز الميػػؿ: أكاخرىػػا، كاأللػػػؼ تسػػميو العػػرب العجػػكز ألنػػو آخػػر األرقػػػاـ 

 عندىا كما بعدىا يكرر فيقاؿ عشرة آالؼ، مائة ألؼ، ألؼ ألؼ.
ؤَػَغَههضْدُ كصػار العجػز فػي التعػارؼ: اسػـ لمقصػكر عػف فعػػؿ الشػيء كىػك ضػد القػدرة قػاؿ تعػالى: 

 .(ُّ:)المائدة * غُشَاةِؤٌَْ ؤَكٌٌَُ يِضْمَ ىَزَا انْ

                                                 

 (.ّٖٕمعجـ مقاييس المغة، ابف فارس، مادة )عجز()ص - ُ
، ك المفردات (ّّّٕٗٔ/ ٓ(، كلساف العرب، ابف منظكر)ّٖٕانظر: معجـ مقاييس المغة، ابف فارس )ص  - ِ

 (.ِّٓفي غريب القرآف، الراغب األصفياني )ص
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 المإلجزة اصط حًا: -
أمػػر خػػارؽ لمعػػادة، مقػػركف بالتحػػدم، سػػالـ مػػف المعارضػػة، يجريػػو اهلل تعػػالى عمػػى يػػد نبيػػو، شػػاىدنا 

 .(ُ)عمى صدقو
 شروط المإلجزة: 

فال يصدقو مف الرسؿ أف تككف المعجزة مف اهلل تعالى دكف غيره، ألنيا تصديؽ منو لرسكؿ  - ُ
بفعؿ غيره، سكاء كاف ىذا األمر )المعجزة( الذم يظيره اهلل قكال مثؿ القرآف، أـ فعال كفمؽ البحر 

 .لسيدنا مكسى، أـ تركا كعدـ إحراؽ النار لسيدنا إبراىيـ 
أف تككف خارقة لمعادة ألنيا لك لـ تكف كذلؾ ألمكف لمكاذب ادعاء الرسالة، كخرج بيذا السحر  - ِ

 ة.يبكالمخترعات الغر  كالشعكذة
تصػػديؽ لػػو ... فخػػرج بيػػذا الكرامػػة كالمعكنػػة  اأف تظيػػر عمػػى يػػد مػػف يػػدعي النبػػكة لػػيعمـ أنيػػ - ّ

 كاالستدراج.
 .(ِ)كخرج بيذا اإلرىاص ،أف تككف مقركنة بدعكل النبكة كمصاحبة ليا حقيقة أك حكمان  - ْ
لممطمػػكب سػػميت إىانػػة كمػػا حصػػؿ أف تكػػكف المعجػػزة مكافقػػة لممطمػػكب، فػػإف جػػاءت مخالفػػة  - ٓ

 لمسيممة الكذاب، فإنو تفؿ في عيف لتبرأ فعميت السميمة.
أف ال تككف مكذبة لممدعي. فمك قاؿ اإلنسػاف: معجزتػي نطػؽ ىػذا الجمػاد فنطػؽ الجمػاد مكػذبا  - ٔ

 دليال عمى كذب المدعي. دن لو فإف تكذيبو يع
بمثمو ألف المعارضة لك أمكنت كاستطاع أحد أف تتعذر معارضة األمر الخارؽ لمعادة كاإلتياف  - ٕ

 أف يأتي بمثؿ األمر الخارؽ لمعادة الذم جاء بو النبي ألمكف ألم كاذب أف يدعي النبكة.
زاد بعضيـ أف ال تحصؿ المعجزة زمػف نقػض العػادات كذلػؾ كػزمف طمػكع الشػمس مػف مغربيػا  - ٖ

 .(ُ)ت معجزةكتكمـ الدابة، كظيكر المسيح الدجاؿ، فإف الخكارؽ فيو ليس

                                                 

(، حقكؽ ِٕٓانظر: دراسات في عمـك القرآف الكريـ، أ. د. فيد بف عبد الرحمف بف سميماف الركمي، )ص - ُ
 ـ.ََِّ -ىػ ُِْْالطبع محفكظة لممؤلؼ، الطبعة: الثانية عشرة 

دي - ِ ٍيد أكىنو اإلرىاص لغةن مف )رىص( كىك )رىص( ًبحقوًو كى نو رىصا أىخذه أخذا شىًديدا كالحائط دعمو كىالصا
ننا ًفي اأٍلىمر المو كاستعجمو)رىصت( الدااباة أصابتيا الرىصة فىيي  فيالى كى كىالدااباة كىاٍلحجر حركيما كىالشاٍيء عصره شىًديدا كى

ة العربية بالقاىرة)إبراىيـ مرىكص كرىيص كىًىي مرىكصة كرىيص أىٍيضا. )انظر: المعجـ الكسيط  مجمع المغ
 (، دار الدعكة(.ّٕٕ/ُمصطفى أحمد الزيات، حامد عبد القادر محمد النجار( )
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 غيررا من خوارق الإلادات:الفروق  ين المإلجزة و 
 دان لو في دعكاه.يأمر خارؽ لمعادة يجريو اهلل عمى يدم مدعي النبكة تأيالمإلجزة رس  -ٔ
 أمر خارؽ لمعادة يظير عمى يد عبد صالح غير مدع لمنبكة. الكرامة:و  - ٕ
 العكاـ تخميصا مف شدة.أمر خارؽ لمعادة يظير عمى يد بعض والمإلونة:  - ّ
كمػػا حصػػؿ  بػػوأمػػر خػػارؽ لمعػػادة يظيػػر عمػػى يػػد كػػاذب مػػدع لمنبػػكة خػػالؼ مطمك  اإلرانننة: و – ْ

 لمسيممة الكذاب.
ىيػػػة، كمػػػا يظيػػػر عمػػػى يػػػد ك لألن أمػػػر خػػػارؽ لمعػػػادة يظيػػػر عمػػػى يػػػد فاسػػػؽ مػػػدع ل اَل ننن دراج: و – ٓ

 المسيح الدجاؿ.
بػي قبػؿ بعثتػو كتظميػؿ الغمػاـ لنبينػا محمػد عميػو أمر خارؽ لمعػادة يظيػر عمػى يػد ن واإلرراص: - ٔ

 الصالة كالسالـ.
 قكاعد يقتدر بيا عمى أفعاؿ غريبة بالنظر لمف جيؿ قكاعده كيمكف اكتسابو بالتعمـ. وال حر: - ٕ
طتيا يػػرل الشػػخص أشػػياء أنيػػا حقيقيػػة كليسػػت كػػذلؾ فػػي الكاقػػع اسػػخفػػة فػػي اليػػد بك  والشننإلوذة: - ٖ

 كما يفعؿ الحكاة.
ىػػػي الناشػػػئة عػػػف معرفػػػة بعػػػض خصػػػائص المػػػادة كأسػػػرار الكػػػكف. مثػػػؿ  رائنننب المخ رعنننات:وغ - ٗ

 .(ِ)كالتمفزيكف كسفف الفضاء كغيرىا -الراديك
 :بينما نجد اآليات اآلتية تحدثنا عف اإلعجاز في سكرة يكنس في قكلو 

ٍ ؤٌَ  شْآٌُكَههبٌَ ىَهزَا انْقُهه  ًَيَهب :ىتعػال قػاؿ ًَنَكِههٍ  نهَّهوِ يِههٍ دًٌُِ ا ُّاْزَهشَ

َُمْ  زَشَاهُؤَوْ َّقٌُنٌٌَُ افْ* نْؼَبنًَِ َفِْوِ يٍِ ساةِّ ا تَانْكِزَبةِ الَ سَّْ ظِْمًََرَاْ ّْوَِّذَ ٍَثَْْ زُِانَّ ظْذِّقَرَ

نَهىْ   ثًَِهب ثَمْ كَهزَّثٌُاْ  *طَبدَِِ َ زُىْكُن بٌِ نهَّوًَِادْػٌُاْ يٍَِ اعْزَـَؼْزُى يٍِّ دًٌُِ ا ضْهِوِثِغٌُسَحٍ يِّ إْرٌُاْفَ

 بنًِِ َانظَّه  خُػَبَِجَه  بٌَكَ فَيٍِ ََجْهِيِىْ فَبَظُشْ كَْْ ٍَّانَّزِ زَّةَكَ  ََّإْرِيِىْ رَإًِّْهُوُ كَزَنِ ًابُّؾِْـٌُاْ ثِؼِهًِْوِ ًَنَ

كَزَّثٌُ َ فَقُم  ًٌَبِ *ًُاْغِذٍَِّبنْؤَػْهَىُ ثِ  َثِوِ ًَسَثُّ ُّاْيٍُُِّاْيٍُِ ثِوِ ًَيِنْيُى ياٍ الَّ  ٍيا نْيُىًَيِ*

                                                                                                                                               

(، دار الندكة الجديدة ُْٓىػ(، )صُِْٗانظر: تبسيط العقائد اإلسالمية، حسف محمد أيكب )المتكفى:   -ُ
 ـ. ُّٖٗ -ىػ  َُّْ، ٓلبناف، ط –بيركت 

 .ُْٔسالمية، حسف محمد أيكب،صانظر: تبسيط العقائد اإل - ِ
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ًَيِهنْيُى ياهٍ    *رَؼًَْهُهٌٌَ يًِّاهب   شُِء ثَه  ََهبْ ًَؤَ ًَهمُ يًِاب ؤَػْ ّئٌٌَُثَشِ َزُىْػًََهِِ ًَنَكُىْ ػًََهُكُىْ ؤَ ِنِّ

ٌَ ؤَفَإََذَ رُغًِْغُ انظُّىا ًَنَهٌْ كَهبٌَُاْ الَ َّ   نَْْ َبِ ؼٌٌََُّغْزًَِ رَيْهذُِ   إََهذَ ؤَفَ ْْه َ َّنظُهشُ بِنَ ًَيِهنْيُى ياهٍ   *ؼْقِهُهٌ

 َّظْهًٌٌَُِ  َاُغَيُىْؤَ بطَشَْْئًب ًَنَكٍِا اننا اننابطَ بٌِا انهَّوَ الَ َّظْهِىُ*الَ ُّجْظِشًٌَُ ٌاْكَبَُ ًَنٌَْانْؼًَُِْ 
 (.ْْ:ّٕيكنس)

 :لآلياتاإلجمالس  ال ف ير -
كتحػدم ‘ اهللمف دكف  فترلم آفإلمكاف أف يككف القر  لتصكرىذه اآليات الكريمة بنفي ا تبدأ

كػانكا  إفمػف دكف اهلل  اسػتطاعكا بمػاأف يسػتعينكا  كترؾ ليـ اهلل  و،مثم سكرةأف يأتكا ب يفالمشرك
 .(ُ)مف قبميـ يفذكما كذب ال ذبكاك ميـعم دـكع ميـصادقيف، كلكنيـ رغـ جي

َُهمْ نَهئٍِِ اعْزًََؼَهذِ     :لىسػبيؿ ليػـ فقػاؿ تعػا كال ؾأنيـ ال يقدركف عمى ذل الىتع كأخبرىـ

 نِهجَؼْغٍ ىَزَا انْقُشْآٌِ نَب َّإْرٌٌَُ ثًِِضْهِوِ ًَنٌَْ كَهبٌَ ثَؼْؼُهيُىْ    انْةَِْظُ ًَانْغٍُِّ ػَهََ ؤٌَْ َّإْرٌُا ثًِِضْمِ

ؤَوْ  ىػػػكد:  سػػػكرةإلػػػى عشػػػر سػػػكر منػػػو فقػػػاؿ فػػػي أكؿ  يػػػـتقاصػػػر مع ثػػػـ ،(ٖٖ:)اإلسػػػراء ظَيِهههري ا

ٌْ كُنْزُىْ َّقٌُنٌٌَُ افْزَشَاهُ َُمْ فَإْرٌُا ثِؼَشْشِ عٌَُسٍ يِضْهِوِ يُاْزَشََّبدٍ ًَادْػٌُا يٍَِ اعْزَـَؼْزُىْ يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ بِ

 (.ُّ:ىكد)* طَبدَِِ َ

فَهإْرٌُاْ  ؤَوْ َّقٌُنُهٌٌَ افْزَهشَاهُ َُهمْ     :عػالىت فيقػكؿإلى سػكرة كاحػدة مثمػو  السكرة هفي ىذ زؿثـ تنا 

  ،(ّٖ:يػكنس) *ثِغٌُسَحٍ يِّضْهِوِ ًَادْػٌُاْ يَهٍِ اعْهزَـَؼْزُى يِّهٍ دًٌُِ انهَّهوِ بٌِ كُنهزُىْ طَهبدَِِ َ      
 آفرغػـ أف القػر  يبػو،كلفظػو كتراك بنظمػو عجػزم رآفالقػ ذا، فيسبيالن  لؾكلف يستطيعكا إلى ذ لـ كلكنيـ

 مػـف كالبيػاف، كالفصػاحةفيػـ أىػؿ البالغػة  العرب،اشتير بو  مما ىذاجاء بمساف عربي مبيف ك  ريـالك
 .(ٕ)كاحدة ةيستطيعكا أف يأتكا كلك بآي

أف يؤيػػد رسػػكلو بمعجػػزة تػػدؿ عمػػى صػػدؽ دعػػكاه كتؤيػػده كتكػػكف حجػػة  كمػػف حكمػػة اهلل   
)َما ِمنْن اأْلَْنِ َيناِء َنِ نسّّ ِإَلَّ ُأْعِطنَس ِمنْن اآْلَيناِت أنو قاؿ:  عمى القكـ، ففي الصحيح عف رسكؿ اهلل 

                                                 

 .ُْٖٕ/ّانظر: في ظالؿ القرآف -ُ
 .َٓٗ/ ِانظر: تفسير القرآف العظيـ ِ -
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نََّما َكاَن الَِّذي ُأوِ يُت َوْحًيا َأْوَحاُ  المَُّه ِإَلنسَّ َرنَأرْ  ُجو َأنّْنس َأْكثَنُرُرْك َما ِمْثُمُه ُأوِمَن َأْو آَمَن َعَمْيِه اْلَ َشُر َواِ 
 .(ُ)( َاِ إًلا َيْوَك اْلِقَياَمةِ 
 يء،مػػف شػػػ ىـمػػف ىػػدا عميػػػولػػو فمػػا  ؤمنػػكاكػػػذبكه كلػػـ ي  تعػػالى رسػػكلو الحبيػػب إاهلل كيخبػػر

مػػف سػػيئات كبمػػا  قترفػػكاأنفسػػيـ بمػػا ا ـأحػػد كلكػػف النػػاس تظمػػ عنػػده ظمػػـاهلل، كاهلل ال ي عمػػى كحسػػابيـ
 .  كذبكا رسكؿ اهلل

 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -
عمػى الػرغـ مػف أف اهلل أعطػى المعجػػزات المعنكيػة كالماديػة لرسػكلو الكػػريـ، كثبػت بيػا فػؤاده، ككانػػت 

إلػػػى التكبػػػر كال التجبػػػر كال  داعمػػػةن كمؤيػػػدة لػػػو فػػػي جميػػػع المكاقػػػؼ، إال أف ذلػػػؾ لػػػـ يػػػدفع النبػػػي 
آلخػػريف اسػػتخداـ القػػكة فػػي قيػػر اآلخػػريف كظمميػػـ، بػػؿ دفعػػو ذلػػؾ إلػػى التكاضػػع كفػػتح المجػػاؿ أمػػاـ ا

إلعمػػاؿ العقػػؿ مرحمػػة مرحمػػة لمكصػػكؿ بيػػـ إلػػى تغييػػر مػػا ىػػـ عميػػو ، فتمػػيف القمػػكب، كتعقػػؿ العقػػكؿ 
فيػػزداد المػػؤمف إيمانػػان كمػػا فػػي حادثػػة اإلسػػراء كالمعػػراج، كتفػػتح البػػاب أمػػاـ اآلخػػريف فػػي الػػدخكؿ إلػػى 

 .حظيرة اإلسالـ عندما يركا صدؽ ما يأتي بو الرسكؿ 
 

 ر:والنشو  ال إلث: خام اً 
  إلريي ال إلث لبًة: -

 يختمؼ تعريؼ البعث في المغة باختالؼ ما عمؽ بو، فقد يطمؽ كيراد بو:
 : يقاؿ بعثت فالنان أك ابتعثتو أم أرسمتو.اإلر ال - ُ
 : يقاؿ: بعثو مف منامو إذا أيقظو.ال إلث من النوك - ِ
 ككانت قبؿ باركة.: كىك أصؿ البعث، كمنو قيؿ لمناقة: بعثتيا إذا أثرتيا اإلثارة - ّ

 ."بعثت البعير فانبعث إذا حممت عقالو كأرسمتو، لك كاف باركان فأثرتو:" كفي ىذا يقكؿ األزىرم 
صُهىا ثَؼَضْنَهب   كالبعث فػي كػالـ العػرب عمػى كجيػيف: أحػدىما: اإلرسػاؿ كقػكؿ اهلل تعػالى: " كقاؿ أيضان: 

هَئِهههوِ ثِأَّبرِنَهههب فَبعْهههزَكْجَشًُاْ ًَكَهههبٌَُاْ ٌََْي هههب  يِهههٍ ثَؼْهههذِىِى يٌُّعَهههَ ًَىَهههبسًٌَُ بِنَهههَ فِشْػَهههٌٌَْ ًَيَ  

 ، معناه أرسمنا.(َُّ: األعراؼ)*يُّغْشِيِ َ

                                                 

 (.ِِْ/ِِ)ِّٕٔبعثت، ح صحيح البخارم، كتاب االعتصاـ بالكتاب كالسنة/ باب قكؿ النبي  - ُ
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صُههىا ثَؼَضْنَههبكُى يِّههٍ ثَؼْههذِ يَههٌْرِكُىْ نَؼَهَّكُههىْ   :كالبعػػث أيضػػان اإلحيػػاء اهلل لممػػكتى، كمنػػو قكلػػو 

 .(ُ)"، أم أحييناكـ(البقرة) (ٔٓ) رَشْكُشًٌَُ
 اٍسػػـ إلخػػراجيـ مػػف قيبيػػكرىـ ًإلىػػى  إلننث اْلخمننقأىف  اْلفننرق َ ننين اْلَ إْلننث والنشننور:كقػػاؿ أبػػك ىػػالؿ: " 

ًمٍنو قىٍكلو تىعىالىى ًََطهَذَق          اٍلمكقؼ كى  ٍُ ًَ ًََػهَذ انهشاْؽ ََب َىهَزا َيهب  ََهِذ َّْهَنب َيٍ َثَؼَضَنهب ِيهٍ ياْش ًَ َّب  ََبُنٌا 

 .(ِٓ:)يس  *انًُْشْعَهٌٌَُ

ظيييػػػكر أعمػػػا :والنشنننور ًمٍنػػػو قىٍكلػػػؾ نشػػػرت اٍسػػػػمؾ لاٍسػػػـ لظيييػػػكر المبعػػػكثيف كى ئًػػػًؽ كى الى يـ ًلٍمخى
ػػػٍكتىى بًػػػاأٍللؼ كنشػػػرت اٍلفىًضػػػيمىة كىالثاػػػٍكب لٍمفػػػرؽ بىػػػيف ف ًإالا أىنػػػو قيػػػؿ أنشػػػر اهلل اٍلمى  كنشػػػرت فىًضػػػيمىة فػػػالى

ٍعنيػيف بعػث، كالناقػػة أثارىػػا، كفالنػػان مػػف بعثػو كمنعػػو: أرسػػمو كابتعثػػو فان"كيقػػكؿ الفيػػركز آبػػادم:. (ِ)"اٍلمى
 .(ّ)"منامو: أىبو ... كتبعث مني الشعر انبعث كأنو ساؿ

أصؿ البعث إثارة الشيء كتكجييو، يقاؿ: بعثتو فانبعث، كيختمػؼ البعػث بحسػب مػا " كقاؿ الراغب: 
َّغْهههًَؼٌٌَُ بًَََِّهههب َّغْهههزَغِْتُ انَّهههزٍَِّ  :فبعثػػػت البعيػػػر: أثرتػػػو كسػػػيرتو، كقكلػػػو ... عمػػػؽ بػػػو.

 أم يخرجيـ كيسيرىـ إلى القيامة. (؛ّٔ:)األنعاـ  * ًَانًٌَْْرََ َّجْؼَضُيُىُ اهللُ صُىا بِنَْْوِ ُّشْعَؼٌٌَُ

 إليي كذلؾ ضرباف:، كبعث بشرم كبعث البعير كبعث اإلنساف في حاجة رال إلث فر ان:
يقػدر عميػو  كذلؾ يخػتص بػو البػارم تعػالى، كال ياف كاألجناس كاألنكاع مف عدـ،إيجاد األعأحدىما: 

 .أحد

                                                 

 .ّّْ/ ِتيذيب المغة، أبك منصكر األزىرم، مادة: )بعث(، - ُ
الفركؽ المغكية، أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف العسكرم )المتكفى: نحك  - ِ

 مصر. –(، حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـ سميـ، دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع، القاىرة ِٖٗىػ( )ص ّٓٗ
/ ُىػ( مادة: )بعث()ُٕٖفيركزآبادل )المتكفى: القامكس المحيط، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب ال - ّ

(، تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، مؤسسة الرسالة ُٖٔ
 .ََِٓ -ىػ ُِْٔ، ٖلبناف،ط –لمطباعة كالنشر كالتكزيع بيركت 
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فَيَهزَا َّهٌْوُ    :كمنػو قكلػو  ، كالثاني: إحياء المكتى، كقد خص بػذلؾ بعػض أكليائػو كعيسػى 

فَجَؼَشَ اهللُ ملُشَاث ب َّجْؾَشُ  :كقكلو ، ، يعني الحشر(ٔٓ:)الركـ * انْجَؼْشِ ًَنَكِناكُىْ كُنزُىْ ال رَؼْهًٌٌََُ

ُوا ثَؼَضْنَهههبىُىْ نِهههنَؼْهَىَ ؤَُُّ انْؾِهههضْثٍَِْْ س :كقكلػػػو ، أم قيضػػػو (؛ُّ:المائػػػدة) *األَسْعِفِهههِ 

 . (ُ)"كذلؾ إثارة بال تكجيو إلى مكاف  (،ُِ:الكيؼ)  * ؤَؽْظََ نًَِب نَجِضٌُا ؤَيَذ ا

 ال إلث رس الشرع:  -
خراجيـ مف قبكرىـ أحياء لمحساب كالجزاء. ىك  إحياء اهلل لممكتى كا 

 .(ِ)"البعث: كىك المعاد كقياـ األركاح كاألجساد يـك القيامة":  -رحمو اهلل  -قاؿ اإلماـ ابف كثير 
أما البعػث فػالمراد بػو المعػاد الجسػماني؛ فإنػو المتبػادر عنػد اإلطػالؽ؛ إذ ىػك الػذم "كقاؿ السفاريني: 

 .(ّ)"اعتقاده كيكفر منكرهيجب 
 .(ْ)"ىك إعادة اإلنساف ركحا كجسدان كما كاف في الدنيا"كقاؿ السيد سابؽ عف البعث: 

كىكذا يككف حينما تتعمؽ إرادة اهلل تبارؾ كتعالى بذلؾ؛ فيخرجكف مف القبكر حفاة عراة غرالن 
 قو مف الجزاء العادؿ.بيمان، كيساقكف كيجمعكف إلى المكقؼ لمحاسبتيـ كنيؿ كؿ مخمكؽ ما يستح

رَنِه َ  ، كمػا قػاؿ اهلل تعػالى: كىذا ما تشير إليو كثير مف اآليات الكاردة فػي كتػاب اهلل 

ًَؤٌَا انغاهبػَخَ آرَِْهخٌ نَّهب      *ثِإٌَا انهَّوَ ىٌَُ انْؾَقُّ ًَؤَََّوُ ُّؾِِْْ انًٌَْْرََ ًَؤَََّوُ ػَهََ كُمِّ شَِْءٍ ََذِّش  

ًَبِرَا انْقُجُهههٌسُ : (، كقكلػػػو تعػػػالىٕ:ٔ)الحػػػب انهَّهههوَ َّجْؼَهههشُ يَهههٍ فِهههِ انْقُجُهههٌسِ    سَّْهههتَ فِْيَهههب ًَؤٌَا 

                                                 

  .ُِّ/ُالمفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني، مادة )بعث( - ُ
 َِٔ/ ّتفسير القرآف العظيـ، ابف كثير، - ِ
لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية،  شمس الديف أبك  - ّ

 –(، مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا  ّٕٖ/ ُىػ(، )ُُٖٖالعكف محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى: 
 ـ.ُِٖٗ -ىػ  َُِْ، ِدمشؽ، ط

 بيركت. –(، دار الكتاب العربي  ِٗٔىػ( )ص:َُِْالعقائد اإلسالمية، سيد سابؽ )المتكفى:  - ْ
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بًَََِّب َّغْزَغِْتُ انَّزٍَِّ َّغًَْؼٌٌَُ ًَانًٌَْْرََ َّجْؼَضُيُىُ اهللُ صُىا : كقكلو تعالى، (ْ:اإلنفطار(*ثُؼْضِشَدْ

 .(ّٔ:األنعاـ) *بِنَْْوِ ُّشْعَؼٌٌَُ
كبالمقارنة بيف المعنى الشرعي لكممة )البعث( كالمعنى المغكم ليا؛ نجد ترابطان ظاىران، كذلؾ 
أف مف معاني البعػث فػي المغػة اإلثػارة لمػا كػاف سػاكنان مػف قبػؿ، ككػذا اإلرسػاؿ كمػا فػي قكلػو تعػالى: 

ًََنَقَذْ ثَؼَضْنَب فِِ كُمِّ ؤُياخٍ ساعٌُالً ؤٌَِ اػْجُذًُاْ اهلل * (ؿالنحػ:ّٔ) كىػذا مػا جػاء فػي كممػة البعػث ،
ثارتيا مف جديد، لتتييأ لما يراد منيػا  مرادان بيا معناىا الشرعي الذم ىك إرساؿ الحياة إلى األمكات كا 

 . (ُ)مف االنطالؽ إلى المكقؼ لمحساب
 كلمقرآف الكريـ طرؽ شتى في االستدالؿ عمى قضية البعث، فيك يستدؿ عمييا ب: 

 خمؽ اإلنساف -ُ

 خمؽ الثاني)إعادة خمؽ اإلنساف(.قياس ال -ِ

 إحياء األرض بعد مكتيا. -ّ

كنجػػد ىنػػا فػػي سػػكرة يػػكنس نػػكع آخػػر مػػف االسػػتدالؿ عمػػى البعػػث عرضػػت لػػو السػػكرة الكريمػػة، كىػػك 
 تكجيو األنظار إلى بداية الخمؽ لمكقكؼ عمى عظمة اهلل 

آَيَنُهٌا   زٍَِّانَّ غْضَُِنَِْ ؼِْذُهُاخلَهْقَ صُىا ُّ ذَؤَُّجْ وُبََِّ قًّبؽَ هللِعًَِْؼ ب ًَػْذَ ا يَشْعِؼُكُىْ بِنَْْوِ  :قكلو 

ٍَ كَاَشًُا  ظابنِؾَبدًَِػًَِهٌُا ان   * ًَػَزَاة  ؤَنِْى  ثًَِب كَبٌَُا َّكْاُشًٌُ ًِْىٍيٍِْ ؽَ شَاة شَ نَيُىْثِبنقِغْؾِ ًَانَّزِّ
 (.ْ:يكنس)

إلػى جنػة اهلل كىػا يحتػاج إلػى العمػؿ ثـ تبػيف اآليػات يػكـ الحشػر لبيػاف حاجػة النػاس الماسػة 
 الجاد كالمثمر.
 ضَّاهْنَهب فَ كُىْيَكَهبََكُىْ ؤََْهزُىْ ًَشُهشَكَبئُ    شَكٌُاؤَشْه  ٍَّنِهَّهزِ  ََقُهٌلُ  ىاصُه  عًَِْؼ هب  ََؾْشُهشُىُىْ  ًََّهٌْوَ : قكلوفي 

َ  *بِّابََهب رَؼْجُهذًٌَُ   زُىْيَب كُنْ شَكَبئُىُىْشُ لًََََب يُىْثَْْنَ  ٍْبٌِْ كُناهب ػَه   ىْثَْْنَنَهب ًَثَْْهنَكُ   شَهيِْذ ا  ثِهبهللِ  فَكَاَه

                                                 

 .ُٕٓ/ ُلكامع األنكار البيية، السفاريني  - ُ
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كَهبٌَُا   يَهب  ىْبِنَهَ اهللِ يٌَْنَهبىُىُ احلَهقِّ ًَػَهمَّ ػَهنْيُ      سُدًُّاؤَعْههَاَذْ ًَ  بيَه  ََاْظٍكُمُّ  جْهٌُرَ ىُنَبنِ َ*بفِهِ َنَغَ جَبدَرِكُىْػِ

 .(َّ:ِٖ: يكنس) شًٌََُّاْزَ
 اإلجمالس لآليات: ال ف ير -

لػػػى اهلل تسػػػير ا يقػػػكؿ   ىعمػػػ نػػػاسال ليحاسػػػب يامػػػة،الق ـيػػػك  نابػػػةكالمرجػػػع كاإل ألمػػػكرتعػػػالى كا 
كيػكـ نجمػع  يقػكؿ  كاهلل الذم خمؽ الناس أكؿ مرة ثـ يميػتيـ ثػـ يحػييـ ليحاسػبيـ، كأعماليـ، في

ا نكـ، كقفػك الخمؽ لمكقؼ الحساب جميعنا، ثـ نقكؿ حينئذ لمذيف أشرككا باهلل اآلليةى كاألندادى امكثكا مكا
فػػػػي مكضػػػػعكـ، أنػػػػتـ، أييػػػػا المشػػػػرككف، كشيػػػػركاؤكـ الػػػػذيف كنػػػػتـ تعبػػػػدكنيـ مػػػػف دكف اهلل مػػػػف اآلليػػػػة 

 .(ُ)بيف األصناـ التي اتخذكىا آلية مف دكف اهللك كاألكثاف، كتبدأ المناظرة بينيـ 
 يككف يكـى القيامة ساعةه فييا شدة، تنصب ليـ اآللية التي)عف مجاىد قاؿ: قاؿ الطبرم: " 

كاهلل ما كنا نسمع كال )، فتقكؿ اآللية: (ىؤالء الذيف كنتـ تعبدكف مف دكف اهلل)، فيقاؿ: (كانكا يعبدكف
فتقػػػػكؿ ليػػػػـ  (،كنػػػػا نعبػػػػد! كاهلل إلٌيػػػػاكـ)فيقكلػػػػكف:  (،نبصػػػػر كال نعقػػػػؿ، كال نعمػػػػـ أنكػػػػـ كنػػػػتـ تعبػػػػدكننا!

 .(ِ)"(ِٗ:)ىكد بفِهِ َنَغَ بدَرِكُىْػٍَْ ػِجَ نابكُ بٌِْ ًَثَْْنَكُىْ بثَْْنَنَ اثِبهللِ شَيِْذ  فَكَاََاآللية
 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -

أف الحكمة كالعدؿ يقضياف بػالحكـ فيمػا اختمفػكا فيػو كمػا يقضػياف أف ينػاؿ المحسػف إحسػانو 
 .(3)كالمسئ إساءتو، حتى يظير المسئ مف دنس النفس، كيككف أىالن لرحمة اهلل الكاممة

مػػف لقػػاء اهلل، فاسػػتعدكا  خكيفػػان كػػانكا أشػػد حرصػػان كت يػػـجػػد أنيالصػػالح  سػػمؼلسػػيرة ال كالمتتبػػع
 نػػبتجكعمينػػا أف ن ،برضػػا اهلل  يفػػكزكاقبػػؿ أف يحاسػػبكا، ل يااليػػـك كحاسػػبكا أنفسػػيـ فػػي الػػدن ذاليػػ

أف  اهلل  كنسػأؿ كنتبػع سػنة رسػكؿ اهلل    كنمتثػؿ بمػا أمرنػا بػو اهلل ئات،كالسػي المعاصػي
 يخفؼ حسابنا كيؤتينا كتابنا بيميننا الميـ آميف.

                                                 

 .ٖٕ/ ُٓانظر: جامع البياف، البف جرير الطبرم - ُ
 .ٖٕ/ُٓجامع البياف، البف جرير الطبرم - ِ
 -ىػ َّْ، دار الشركؽ بيركت، َُ(، طِّٖتفسير القرآف الكريـ، اإلماـ الكبر: محمكد شمتكت،)ص  - ّ
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 ونهاي ها: دنياال ة: حقيق اد اً 
 كُهمُ يًِاهب َّإْ  سْعِثِهوِ ََجَهبدُ األَ   بخْزَهَؾَانغاهًَبءِ فَه   ٍَؤََْضَنْنَبهُ يِه  ًَبءٍكَ نذََُّْْبا احلََْبحِيَضَمُ  بًَََِّب :  يقػكؿ

 بؤَيْشََُه  رَبىَبػَهَْْيَب ؤَ ًٌَََبدِسُ يُىْؤَََّ ىْهُيَبؤَ ظٍَاًَ نَذًَْاصَّّا خْشُفَيَبصُ ألَسْعُؤَخَزَدِ ا اؽَزََّ بِرَ ًَاألََْؼَبوُاننابطُ 

  * ًٌََّزَاَكَّهشُ  نِقَهٌْوٍ  آََّهبدِ  َُاَظِّهمُ كَهزَنِ َ   بألَيْظِثِه  رَغْهٍَ فَغَؼَهْنَبىَهب ؽَظِهْذ ا كَهإٌَْ نَهىْ      انَْْهًب ؤًَْ ََيَبس 
 .(ٕٗ:يونس)

 ََهذْ  ْْهنَيُىْ ثَ فٌٌََُّزَؼَهبسَ  ننايَهبسِ يِهٍَ ا  بػَخًنَهىْ َّهْجَضُهٌا بِنَّهب عَه     إٌََّْؾْشُشُىُىْ كَ ًٌََّْو : َ كيقكؿ

 (.ْٓ:يكنس)   زَذٍَِّيُيْ ٌاثِهِقَبءِ اهللِ ًَيَب كَبَُ زَّثٌُاانَّزٍَِّ كَ شَخَغِ
 :ياتلآل مالساإلج ال ف ير -

ىػػذا مػػف :"  الزمخشػػرم يقػػكؿك  ،كيبػػيف حقيقػػة الػػدنيا يرسػػـ اهلل  كريمػػةاآليػػات ال ذهىػػ فػػي
التشػػبيو المركػػب، شػػبيت حػػاؿ الػػدنيا فػػي سػػرعة تقضػػييا كانقػػراض نعيميػػا بعػػد اإلقبػػاؿ، بحػػاؿ نبػػات 

فىػاٍختىمىطى بًػًو  ، ؼ، كزيف األرض بخضرتو كرفيفػواثكتاألرض في جفافو كذىابو حطامان بعد ما التؼ ك 
يانىػٍت كػالـ فصػيح: جعمػت األرض فاشتبؾ بسببو حتى خال ذىًت اأٍلىٍرضي زيٍخريفىيػا كىازا ط بعضو بعضان أىخى

آخذة زخرفيا عمى التمثيؿ بالعركس، إذا أخذت الثياب الفاخرة مف كؿ لكف، فاكتستيا كتزينت بغيرىا 
 . (ُ)مف ألكاف الزيف"

ىؤالء المشركيف لمكقؼ الحساب.  يذكر ليـ يـك يجمع اهلل  مف رسكلو أف  كيطمب اهلل 
زعاجيـ مف مكانيـ  وأصل الحشر: ٌْ نَىْ َّهْجَضٌُا بِنَّب عبػَخً يٍَِ اننايبسإخراج الجماعة كا  يعني  ِكَإَ

كأنيـ لـ يمبثكا في الدنيا إال قدر ساعة مػف النيػار. كقيػؿ: معنػاه كػأنيـ لػـ يمبثػكا فػي قبػكرىـ إال قػدر 
 ساعة مف النيار.

كالكجو األكؿ أكلى، ألف حاؿ المؤمف كالكافر سكاء في عدـ المعرفة بمقدار لبثيـ في القبكر 
إلى كقت الحشر، فتعيف حممو عمى أمر يختص بحاؿ الكافر كىك أنيػـ لمػا لػـ ينتفعػكا بأعمػارىـ فػي 

دة مقػػاميـ الػدنيا اسػتقمكىا. كالمػؤمف لمػػا انتفػع بعمػره فػي الػػدنيا لػـ يسػتقمو. كسػبب اسػػتقالؿ الكفػار: مػ
في الدنيا أنيـ لما ضيعكا أعمارىـ في طمب الدنيا كالحرص عمى ما فييا كلـ يعممكا بطاعة اهلل فييا 

                                                 

 .َّْ/ِالكشاؼ، الزمخشرم - ُ
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كاف كجكد ذلؾ كالعدـ فمذلؾ استقمكه. كقيػؿ: إنيػـ لمػا شػاىدكا أىػكاؿ يػـك القيامػة كطػاؿ عمػييـ ذلػؾ، 
فيكفى  ،يـ في اآلخرة قميؿ جدااستقمكا مدة مقاميـ في الدنيا، ألف مقاميـ في الدنيا في جنب مقام يىتىعارى

ـٍ يعنػػي: يعػػرؼ بعضػػيـ بعضػػان  إذا خرجػػكا مػػف قبػػكرىـ كمػػا كػػانكا يتعػػارفكف فػػي الػػدنيا ثػػـ تنقطػػع  بىٍيػػنىيي
ثػر آالمعرفة بينيـ إذا عاينكا أىكاؿ يـك القيامة، كمػف بػاع آخرتػو الباقيػة بػدنياه الفانيػة قػد خسػر ألنػو 

ما كانيكا  ميٍيتىًديفى يعني إلى ما يصمحيـ كينجييـ مف ىذا الخسارالفاني عمى الباقي كى
(ُ). 

 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -
كأنيػػػا ال تبقػػى ألحػػد، كأف كػػػؿ مػػا عمييػػا زينػػػة  احقيقػػة الػػدني يػػػدرؾالػػيقظ حينمػػا  اإلنسػػافإف 

 تلدار الخمد كالبقاء لجنػة عرضػيا كعػرض السػمكا كيعمؿ غفمتو،مف  ظال بد أف يستيق ،الدنيا ياةالح
 .الغيبالذيف يخشكف اهلل ب ممتقيفكاألرض أعدت ل

ًَنَههٌْ رَههشٍَ بِرْ ًَُِاُههٌا  كذلػػؾ حتػػى ال يقػػؼ ذلػػؾ المكقػػؼ لينػػدـ عمػػى األكقػػات التػػي ضػػيعيا 

    ًٌَُا انْؼَههزَاةَ ثًَِههب كُنْههزُىْ رَكْاُههشًٌَُ  ػَهَههَ سَثِّيِههىْ ََههبلَ ؤَنَههْْظَ ىَههزَا ثِههبنْؾَقِّ ََههبنٌُا ثَهَههَ ًَسَثِّنَههب ََههبلَ فَههزُ     

رَشَكْزُىْ يَب خٌَانْنَبكُىْ ًَسَاءَ ظُيٌُسِكُىْ ًَيَهب ََهشٍَ يَؼَكُهىْ شُهاَؼَبءَكُىُ انَّهزٍَِّ      ، كؿ ذلؾ ألنكـ (َّ)األنعاـ: 

 (.ْٗ)األنعاـ :  يَب كُنْزُىْ رَضْػًٌٌَُُصَػًَْزُىْ ؤَََّيُىْ فِْكُىْ شُشَكَبءُ نَقَذْ رَقَـَّغَ ثَْْنَكُىْ ًَػَمَّ ػَنْكُىْ 
 

 اإلن ان  ين الفطرة والط ائع:  ا إلًا:
ًَبِرَا ؤَرََْنَب اننابطَ سَؽًَْخً يٍِْ ثَؼْذِ ػَشااءَ يَغازْيُىْ بِرَا نَيُىْ يَكْش  فِِ آَّبرِنَب َُهمِ انهَّهوُ ؤَعْهشَعُ     :عالىت قاؿ

 ٌَ ُ ُّغَِّْشُكُىْ فِِ انْجَشِّ ًَانْجَؾْشِ ؽَزََّ بِرَا كُنْزُىْ *يَكْش ا بٌِا سُعُهَنَب َّكْزُجٌٌَُ يَب رًَْكُشًُ ىٌَُ انَّزِ

ٍَ ثِيِىْ ثِشِّؼٍ ؿَِّْجَخٍ ًَفَشِؽٌُا ثِيَب عَبءَرْيَب سِّؼ  ػَبطِف  ًَعَبءَىُىُ انًٌَْْطُ يٍِْ كُمِّ يَكَفِِ  بٌٍ انْاُهْ ِ ًَعَشَّْ

 ًٍََظَنٌُّا ؤَََّيُىْ ؤُؽِْؾَ ثِيِىْ دَػٌَُا انهَّوَ يُخْهِظِ َ نَوُ انذٍَِّّ نَئٍِْ ؤََْغَْْزَنَب يٍِْ ىَهزِهِ نَنَكُهٌٍََا يِه   

                                                 

انظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي أبك الحسف  - ُ
 –(، المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف، دار الكتب العممية ْْٔ/ِ) ىػ(،ُْٕالمعركؼ بالخازف )المتكفى: 

 ىػ. ُُْٓ -ُبيركت، ط
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فَهًَاب ؤََْغَبىُىْ بِرَا ىُىْ َّجْغٌٌَُ فِِ انْإَسْعِ ثِغَْْشِ انْؾَقِّ َّهب ؤَُّّيَهب انناهبطُ بًَََِّهب ثَغْهُْكُىْ ػَهَهَ        *انشابكِشٍَِّ 

 .(ِّ:ُِ)يكنس  *ؤََْاُغِكُىْ يَزَبعَ انْؾََْبحِ انذََُّْْب صُىا بِنَْْنَب يَشْعِؼُكُىْ فَنُنَجِّئُكُىْ ثًَِب كُنْزُىْ رَؼًَْهٌٌَُ 
 :تلآليا ساإلجمال  ف يرال -

كقحػػط   يِههٍْ ثَؼْههذِ ػَههشااءَ يَغاههزْيُىْ   ، صػػحة كسػػعة بِرا ؤَرََْنَههب انناههبطَ سَؽًَْههخً  يقػػكؿ تعػػالى 
ٍكػره ًفػي آياًتنػا بػالطعف فييػا كاالحتيػاؿ فػي دفعيػا. قيػؿ قحػط أىػؿ مكػة سػبع سػنيف  ،كمرض ـٍ مى ًإذا لىييػ

دبػر  قػد ،كاهللفطفقػكا يقػدحكف فػي آيػات اهلل كيكيػدكف رسػكلو ةحتى كادكا ييمككف ثـ رحميـ اهلل بالحيا
نما دؿ عمى سرعتيـ المفضؿ عمييا كممة المفاجأة الكاقعة جكابان إلذا  عقابكـ قبؿ أف تدبركا كيدكـ، كا 

كرسػػؿ اهلل  ،الشػػرطية كالمكػػر إخفػػاء الكيػػد، كىػػك مػػف اهلل تعػػالى إمػػا االسػػتدراج أك الجػػزاء عمػػى المكػػر
عمى أف ما دبركا في إخفائو لـ يخؼ عمى الحفظة فضالن أف  ان لالنتقاـ كتنبيي ان تحقيق تكتب ما يفعمكف

 .(ُ)يخفى عمى اهلل تعالى
فيػو أربعػة أكجػو: ًَبِرَآ ؤَرََْنَب اننابطَ سَؽًَْخً يٍِّْ ثَؼْهذِ ػَهشاآءَ يَغاهزْيُىْ    :قاؿ الماكردم: " قكلو 

. الرابػع: إسػالمان بعػد كفػر بعد سػقـ. الثالػث: خصػبان بعػد جػدبأحدىا: رخاء بعد شدة. الثاني: عافية 
 .(2)كىك المنافؽ ، قالو الحسف

 بِرَا نَيُههىْ ياكْههش  فِههِ ءَاَّبرِنَههب الثػػاني: أنػػو .فيػػو كجيػػاف: أحػػدىما: أف المكػػر ىػػا ىنػػا الكفػػر كالجحػػكد
االستيزاء كالتكذيب ، قالو مجاىد. كيحتمؿ ثالثان: أف يككف المكر ىا ىنػا النفػاؽ ألنػو يظيػر اإليمػاف 

 كيبطف الكفر. 
لما دعا عمى أىؿ مكة بالجدب فقحطكا سػبع سػنيف  كقيؿ إف سبب نزكليا أف رسكؿ اهلل 

إجابة لدعكتػو ، أتػاه أبػك سػفياف فقػاؿ يػا محمػد قػد كنػت دعػكت بالجػدب فأجػدبنا فػادع  كسني يكسؼ

                                                 

انظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ،  ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيضاكم  - ُ
 -ُبيركت، ط –راث العربي (، المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التَُٗ/ّىػ( )ٖٓٔ)المتكفى: 

 ىػ. ُُْٖ
 مف ىذا البحث. ِٓسبؽ ترجمتو ص - ِ
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، فػػدعا ليػػـ كاستسػػقى فسػػقكا كأخصػػبكا اهلل لنػػا بالخصػػب فػػإف أجابػػؾ كأخصػػبنا صػػدقناؾ كآمنػػا بػػؾ ،

 .(ُ) "بِرَا نَيُىْ ياكْش  فِِءَاَّبرِنَبتعالىكىك معنى قكلو  ،فنقضكا ما قالكه كأقامكا عمى كفرىـ
فممػػا أنجػػى اهلل ىػػؤالء الػػذيف ظن ػػكا فػػي البحػػر أنيػػـ أحػػيط بيػػـ، مػػف الجيػػد الػػذم كػػانكا فيػػو، 

، مػف الكفػر بػو، اأخمفكا اهلل ما كعديكه، كبغكا في األرض، فتجاكزكا فييا إلى غير ما أذف اهلل ليـ فييػ
 كالعمؿ بمعاصيو عمى ظيرىا. 

ياىػا تظممػكف إنمػا اعتػداؤكـ الػذم تعتدكنػػو عمػى تعػالى لمنػاسيقػكؿ ك  كىػذا الػػذم  ،أنفسػكـ، كا 
خبػػركـ يف  ،بعػػد ذلػػؾ معػػادكـ كمصػػيركـ، كذلػػؾ بعػػد الممػػات إلػػى اهللثػػـ  ،أنػػتـ فيػػو متػػاع الحيػػاة الػػدنيا

جػازيكـ عمػى أعمػالكـ التػي سػمفت يكـ القيامة بما كنتـ تعممكف فػي الػدنيا مػف معاصػي اهلل، ك تعالى ي
 . (ِ)منكـ في الدنيا

 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -
كالشػػر  عنػػد اهلل فمػػ الخيػر كأفعنػػد اهلل،  فمػػ صػيبنامػػا ي كػػؿ أفينبغػي عمينػػا أف ننتبػػو إلػى  

أف نصبر عند الشدائد كاالبتالءات، كال نستعجؿ فرج اهلل كنكػكف مػف  عميناك  ،كسبت أيدم الناس بما
 .    مف عند اهلل ـحتى ال نباغت بانتقا لصابريف،عباد اهلل ا

يقبػػؿ  كحػػده ىػػك المنجػػي كحػػده كقػػت األزمػػات كالشػػدائد فعنػػدما يػػؤمف اإلنسػػاف بػػأف اهلل 
 دكف خكؼ أك كجؿ ليكافح كيدفع األعداء في كؿ مكطف مف المكاطف.عمى المكت 

كمػػػا أف فػػػي ذلػػػؾ دافعيػػػة لتغييػػػر المػػػنيب عنػػػد النػػػاس أف ال يقنطػػػكا مػػػف رحمػػػة اهلل كيخػػػافكا 
 ج.لشدائد، فما بعد الشدة إال الفر ا

 

 رس  ورة يونس: دعويالاإلص ح وال بيير : منهجيات ثانسال المطمب
 رس الدعوة:  درج: الأوَلً  -

أف يتدرج معيـ عمى كجػو  إلى اهلل  أف يراعي الداعية مبدأ التدرج في الدعكة كاإلتباعًمف الحكمة 
 .المدعكيفحتى يككف لدعكاه صدلن كقبكالن لدل  ال يشؽ عمييـ، مراعيا البدء باألىـ فالميـ

                                                 

تفسير الماكردم، = النكت كالعيكف، أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير  - ُ
الكتب (المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، دار َِْ – ُْٗ/ ِىػ(،) َْٓبالماكردم )المتكفى: 

 بيركت / لبناف. -العممية 
 .ْٓ/ُٓانظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف،البف جرير الطبرم - ِ
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 ال درج لبة : -
 الدراجة . -استدرج  -تدراج  -دراج  -دىرىجى  :اتبالنظر في معاجـ المغة العربية نجد الكمم

كمع االختالؼ اليسير  ،كجاء اسمنا ،كمزيدنا بالتضعيؼ ،فعالن مجردنا تجاء كممةكمعنى ذلؾ أف ال
 كالصعكد في المراتب . ،إال أنيا تدؿ عمى المشي كالحركة اليينة ،في معاني الكممات

 فقد جاءت كممة ) درج ( بمعنى المشي كالمضي فيو . ففي معجـ مقاييس المغة :
مف ذلؾ  ،كالمضي في الشيء ،) دىرىجى ( الداؿ كالراء كالجيـ أصؿ كاحد يدؿ عمى مضي الشيء

 . (ُ)إذا مضى لسبيمو  ،قكليـ : درج الشيء
ا كدرجاننا أم مشى   . (ِ)كفي الصحاح :ييقاؿ : درج الرجؿ كيدرج دركجن

التي نحف بصدد بحثيا تشتمؿ عمى المعاني السابقة التي ذكرناىا في الفعؿ  (التدٌرج  )ككممة 
 كاالسـ .

 ال درج رس اَلصط ح : -
عك شػػيئنا التقػػدـ بالمػػد )ىػػك:  تعػػرؼ الباحثػػة التػػدرج بأنػػومػػف خػػالؿ معػػاني التػػدرج فػػي المغػػة 

 .(ٍفؽى طرؽ مشركعة مخصكصةلمبمكغ بو إلى غاية ما طمب منو كً فشيئنا 
 الدعوة :  إلريي -
 منيا: تأتي الدعكة في المغة لمعافو عدة الدعوة لبة : -
كالحػػث عمػػى قصػػد  ،كالنػػداء ،كالػػدعكة إلػػى الطعػػاـ ،إمالػػة الشػػيء إليػػؾ بصػػكت ككػػالـ يكػػكف منػػؾ -

 الشيء .
الدعكة: مأخكذة مف الدعاء، كىك النداء لجميع الناس عمى أمر، كحثيـ عمى العمؿ بو، لقكلػو تعػالى 

ًَِانهَّوُ َّذْػٌُ بِنََ دَاسِ انغاهَبو  :(3)(ِٓ)يكنس. 
 . (ُ)كالياء لممبالغة ،كمف الدعكة جاء اشتقاؽ الداعية كىك: الذم يدعك إلى ديف أك فكرة

                                                 

 . ِٕٓ/  ِانظر: معجـ مقاييس المغة، البف فارس، - ُ
ىػ( ّّٗانظر: الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابي )المتكفى:  - ِ
 . ىػ َُْٕ، ْبيركت،ط –يؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، دار العمـ لممالييف (، تحق ُّّ/ ُٔ)
ىػ(، ٔٔٔمختار الصحاح،  زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم )المتكفى:  - ّ

، ٓصيدا، ط –الدار النمكذجية، بيركت  -(، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، المكتبة العصرية َُٓ)مادة دعا، ص
 ـ.  ُٗٗٗىػ / َُِْ
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ان عػف الجػف الػذيف اسػتمعكا قاؿ تعالى مخبر ، كاحدىـ داع ،ىدل أك ضاللةكالدعاة : قـك يدعكف إلى 
 ،داعػػي اهلل تعػػالى كالنبػػي   (،ُّ:)األحقػػاؼ*َّههب ٌََْيَنَههب ؤَعِْجُههٌا دَاػِههَِ انهَّههوِ ًَآيِنُههٌا ثِههوِ القػػرآف 

 .(ِ)ككذلؾ المؤذف 
ِ  َُههمْ ىَههزِهِ عَههجِْهِِ ؤَدْػُههٌ بِنَههَ انهَّههوِ ػَهَههَ      قػػاؿ تعػػالى :   *ثَظِههريَحٍ ؤَََههب ًَيَههٍِ ارَّجَؼَنِهه

 . (َُٖ:يكسؼ)
ادْعُ بِنَهههَ عَهههجِْمِ سَثِّههه َ ثِبنْؾِكًَْهههخِ ًَانًٌَْْػِظَهههخِ انْؾَغَهههنَخِ ًَعَهههبدِنْيُىْ ثِهههبنَّزِِ ىِهههَِ    كقػػػاؿ تعػػػالى : 

 ( .ُِٓ:)النحؿ  *ؤَؽْغٍَُ
منيػا إمالػة الشػيء إليػؾ بصػكت ككػالـ  ،عديػدة فو كنخمص مف ىذا بأف لمدعكة في المغة معا

كىنػػاؾ  -مػا سػبؽ أف ذكرنػا ك -كالنػداء كالحػػٌث عمػى قصػد الشػيء ،كالػدعكة إلػى الطعػاـ ،يكػكف منػؾ
 . ...كالزعـ  ،كالطمب ،منيا التمني ،أخرل معافو 
 الدعوة رس اَلصط ح : -

 كممة الدعكة في االصطالح ييقصد بيا معنياف:
 اإلسالـ . - ُ
 اإلسالـ بيف الناس .نشر  - ِ

 كالذم ييمنا في بحثنا ىذا ىك المعنى الثاني .
 :الدعكة بتعاريؼ عدة، منياقد عٌرؼ الكتٌاب كالدعاة المعاصريف لك 
" إف الدعكة ىي قياـ مف عنده أىمية النصح كالتكجيو السديد مف المسػمميف فػي كػؿ زمػاف كمكػاف -ُ

ا  .(ّ)تحذيرىـ مف غيره بطرؽ مخصكصة " ك  ،بترغيب الناس في اإلسالـ اعتقادنا كمنيجن
" إف الدعكة إلى اهلل ىي قياـ مف لو أىمية بدعكة النػاس جميعنػا فػي كػؿ زمػاف كمكػاف القتفػاء أثػر -ِ

 .(ْ)، كالتأسوي بو قكالن كعمالن كسمككنا "الرسكؿ 
                                                                                                                                               

 . ِٖٔ/  ُالمعجـ الكسيط  د. إبراىيـ أنيس كآخركف - ُ
 . ٕٖٗ/  ُالمعجـ الكسيط  مجمع المغة العربية بالقاىرة - ِ
، مجمة الجامعة اإلسالمية ُٖالدعكة إلى اهلل، خصائصيا، مقكماتيا، مناىجيا، أبك المجد سيد نكفؿ، ص - ّ

 بالمدينة المنكرة.
 . ِٕالخميؿ، محمد سيدم الحبيب، ص  الدعكة إلى اهلل في سكرة إبراىيـ - ْ
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العصر "إبالغ الناس دعكة اإلسالـ في كؿ عصر كحيف باألساليب كالكسائؿ التي تناسب طبيعة -ّ
 الذم يعيشكف فيو".

كىػك التعريػػؼ األكؿ  ،كلعػؿ أقػرب ىػذه التعريفػػات إلػى الصػكاب ىػػك تعريػؼ الػدكتكر أبػك المجػػد نكفػؿ
 مف تعريفات المعنى الثاني لمدعكة .

 ،كأسػػمكب مناسػػب ،فيحتػػاج إلػػى جيػػد كبيػػر ،فمػػنيـ المشػػرؾ بػػاهلل تعػػالى ،كالمػػدعك أصػػناؼ
كلمػػنفس كالشػػيطاف  ،لكػػف إيمانػػو فيػػو ضػػعؼ ،كمػػنيـ المػػؤمف ،ليػػتـ إقناعػػو باإلسػػالـ ،ككسػػيمة مناسػػبة

كمػنيـ الػزعيـ  ،لكنػو أقػٌؿ مػف الجيػد مػع الصػنؼ األكؿ ،فيك يحتاج إلى جيد مضػاعؼ ،عميو سبيؿ
فَقٌُنَهب نَهوُ ٌََْنًهب نَِّْن هب     قػاؿ تعػالى :   .فيك بحاجة إلى أسمكب معيف فيو لطػؼ كليكنػة ،المغركر بزعامتو

 . (ْْ:)طو *َّزَزَكَّشُ ؤًَْ َّخْشََنَؼَهَّوُ 

 أنواع ال درج : -
 نكعاف ىما : مف أبرز أنكاع التدرج في بعثتو 

 ال درج رس ال شريع : -ٔ
مػػف أجػػؿ ذلػػؾ نػػزؿ القػػرآف  ،اقتضػػت حكمػػة البػػارم تعػػالى أف يتػػدرج فػػي التشػػريع شػػيئنا فشػػيئنا

ا  ( َُٔ:اإلسراء)  نِزَقْشَؤَهُ ػَهََ اننابطِ ػَهََ يُكْشٍ ًَََضانْنَبهُ رَنْضِّهًبًََُشْآًَب فَشََْنَبهُ  : ،  قاؿ تعالىمنجمن
 .(ُ)كلك أخذكا بجميع الفرائض في كقت كاحد لنفركا ،كنجمنا بعد نجـ ،أم أنزلناه شيئنا بعد شيء

 يقكؿ الفخر الرازم : " لك أنزؿ الكتاب جممة كاحػدة لنزلػت الشػرائع بأسػرىا دفعػة كاحػدة عمػى
ػػا ،فكػػاف يثقػػؿ عمػػييـ ذلػػؾ ،الخمػػؽ ال جػػـر نزلػػت التكػػاليؼ قمػػيالن قمػػيالن فكػػاف  ،أمػػا لػػك نػػزؿ مفرقنػػا منجمن

 .(ِ)تحمميا أسيؿ " 
رضػػي اهلل  -إلػػى الحكمػػة مػػف التػػدرج فػػي التشػػريع أـ المػػؤمنيف عائشػػة كمػػف أكؿ مػػف أشػػار 

ِل  ِريَها ِذْكُر الَجنَِّة َوالنَّناِر  حيث تقػكؿ : ) ...  -عنيا  َل َما َنَزَل ِمْنُه ُ وَرٌة ِمَن الُمَفصَّ ِإنََّما َنَزَل َأوَّ

                                                 

 . َّْالجامع ألحكاـ القرآف لمقرطبي، ص - ُ
 . ْٕٓ/ِْمفاتيح الغيب، الرازم - ِ
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َل َشننْسٍء: ََل َ ْشننَرُ وا الخَ  ْمننَر  َح َّننى ِإَذا ثَنناَب النَّنناُس ِإَلننى اإِلْ ننَ ِك َنننَزَل الَحننَ ُل َوالَحننرَاُك  َوَلننْو َنننَزَل َأوَّ
َنا َأَ ًدا َلَقاُلوا: ََل َنَدعُ    .(ُ)( ،... الَخْمَر َأَ ًدا  َوَلْو َنَزَل: ََل َ ْزُنوا  َلَقاُلوا: ََل َنَدُع الزّْ

  فػػي شػرحو ليػػذا الحػديث الحكمػػة مػف ىػػذا التػدر ج فقػػاؿ :  - رحمػو اهلل -كقػد بػػياف ابػف حجػػر 
 ،اء إلػػى التكحيػػدكأف أكؿ مػػا نػػزؿ مػػف القػػرآف الػػدع ،" أشػػارت إلػػى الحكمػػة اإللييػػة فػػي ترتيػػب النػػزكؿ

فممػا اطمأنػت النفػكس عمػى ذلػؾ أنزلػت  ،كلمكػافر كالعاصػي بالنػار ،كالتبشير لممؤمف كالمطيػع بالجنػة
كذلػؾ لمػا طبعػت عميػو  (كلك نزؿ أكؿ شيء ال تشربكا الخمر لقالكا ال ندعيا )كليذا قالت : ،األحكاـ

 ."النفكس مف النفرة عف ترؾ المألكؼ
كالحظػػػكا أنػػػو أدعػػػى إلػػػى قبػػػكؿ النػػػاس لألحكػػػاـ  ،فػػػي التشػػػريع لقػػػد أدرؾ العممػػػاء سػػػر التػػػدرج
فإنػو كػاف ينفػر مػف قبكلػو كثيػر مػف النػاس لنػزكؿ الفػرائض  ،بخالؼ مػا لػك نػزؿ التشػريع دفعػة كاحػدة

 .(ِ)يثقؿ عمى النفس حمميا  ،كالنكاىي جممة كاحدة
 ال درج رس الدعوة : -3

تدرجػو فػي الػدعكة إلػى  ،كالػدعكة إليػوفي تبميغ اإلسػالـ  قصد بالتدرج في الدعكة تدرجو ي
 ،كنقميػا إلػى النػاس ،كتدرجو في اتخاذ الكسائؿ المناسبة لعمؿ دعكتو  ،المكضكع تكحيدنا كشريعة

 .مع المدعكيف ككذلؾ تدرجو  ،كتدرجو في اتخاذ األساليب المناسبة في الدعكة
ػا أىفا في الػدعكة مػا أخرجػو البخػارم  كمف أمثمة تدرجو  ٍنييمى باػاسو رىًضػيى الماػوي عى ػٍف اٍبػًف عى عى

ًف قىػاؿى   لىماا بىعىثى ميعىاذان  رىسيكؿى الماًو  مىى اٍليىمى َل َمنا ِإنََّأ َ ْقدُ  : )عى ُك َعَمى َقْوٍك َأْرِل ِك َاٍب َرْمَيُكْن َأوَّ
ِ ْرُرْك َأنَّ المََّه َقْد َرَرَض َعَمْيِهْك َخْمَس َصَمَواٍت ِرس َيْوِمِهْك َ ْدُعوُرْك ِإَلْيِه ِعَ اَدُة المَِّه َرِ َذا َعَرُروا المََّه َرَأخْ 

رَاِئِهْك َرنِ َذا َأَطناُعوا َوَلْيَمِ ِهْك َرِ َذا َرإَلُموا َرَأْخِ ْرُرْك َأنَّ المََّه َرَرَض َعَمْيِهْك َزَكاًة ِمنْن َأْمنَواِلِهْك َو ُنَردُّ َعَمنى ُرَقن
 .(3)(َ َوقَّ َكرَاِئَك َأْمَواِل النَّاسِ ِ َها َرُخْذ ِمْنُهْك وَ 

كعمػػػى الداعيػػػة  أال يػػػأتي إلػػػى نػػػاس ال يصػػػمكف كيطػػػالبيـ بتربيػػػة المحػػػى !! فمػػػاذا ينفػػػع فػػػي 
 كىـ ال يصمكف ؟! ،اإلسالـ أف يربي الناس لحاىـ

                                                 

(، تحقيؽ: محمد زىير بف ناصر ُٖٓ/ٔ)ّْْٗصحيح البخارم، كتاب فضائؿ القرآف/ باب تأليؼ القرآف،ح  - ُ
 ىػ.ُِِْ، ُـ محمد فؤاد عبد الباقي(، طالناصر، دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقي

 (. ُّٔانظر : معالـ الشريعة اإلسالمية، د . صبحي الصالح)ص  - ِ
 (.ُُٗ/ِ، )ُْٖٓالبخارم، كتاب الزكاة/ باب ال تؤخذ كرائـ أمكاؿ الناس في الصدقة،ح صحيح - ّ
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يتفقػكف  ،ككذلؾ ال يطالبيـ بصغار المسائؿ حتى يخرج الداعي كالمدعك عمػى مسػائؿ كبػرل
كمػرة  ،كمػرة بالرسػالة ،كمػرة بالخطبػة ،كيحػاكؿ بأسػاليب مختمفػة .. مػرة بالمكعظػة ،رؾعمى قدر مشت

 .حتى يسمؾ السبؿ كافة ،كمرة باألمسية ،بالندكة
كسالمو  دعكة كؿ مف نكح كمكسى كىاركف كمحمد عمييـ صمكات اهللكنممس التدرج في  

 م نالحظو مف خالؿ اآليات الكريمة اآلتية: ذأجمعيف في سكرة يكنس الكريمة كال

ُْْكْى َيَقههبِيِ         قػػاؿ تعػػالى: ٌَ َكُجههَش َػَههه ٌْ َكههب ٌِْو ِب ََهه َّههب  ٌِْيههِو  ََههبَل ِنَق َُههٌٍػ ِبْر  َََجههَإ  ِْْيْى  ًَاْرههُم َػَههه

نَهب َّكُهٍْ ؤَيْهشُكُىْ ػَهَهْْكُىْ ملًُاهخً صُهىا        ًَرَزْكِريُِ ثِأَّبدِ انهَّوِ فَؼَهََ انهَّوِ رٌََكَّهْذُ فَإَعًِْؼٌُا ؤَيْشَكُىْ ًَشُشَكَبءَكُىْ صُىا

 ٌِ فَةٌِْ رٌََنَّْْزُىْ فًََب عَإَنْزُكُىْ يٍِْ ؤَعْشٍ بٌِْ ؤَعْشَُِ بِنَّب ػَهََ انهَّوِ  *اَْؼٌُا بِنَِا ًَنَب رُنْظِشًُ

  (.ِٕ:ُٕ:)يكنس *ًَؤُيِشْدُ ؤٌَْ ؤَكٌٌَُ يٍَِ انًُْغْهًِِ َ 

َ ٌََْيِيِىْ فَغَبءًُىُىْ ثِبنْجَِّْنَبدِ فًََب كَبٌَُا نُِْاْيِنٌُا ثًَِب كَزَّث :ٌُ كقكلو ا صُىا ثَؼَضْنَب يٍِْ ثَؼْذِهِ سُعُهًب بِنَ

صُىا ثَؼَضْنَب يٍِْ ثَؼْهذِىِىْ يٌُعَهَ ًَىَهبسًٌَُ     *ثِوِ يٍِْ ََجْمُ كَزَنِ َ ََـْجَغُ ػَهََ َُهٌُةِ انًُْؼْزَذٍَِّ 

فَهًَاب عَبءَىُىُ انْؾَقُّ يٍِْ ػِنْذََِب ََبنٌُا  *ٌَ ًَيَهَئِوِ ثِأَّبرِنَب فَبعْزَكْجَشًُا ًَكَبٌَُا ٌََْي ب يُغْشِيِ َبِنََ فِشْػٌَْ

ُّْاِهههُؼ           *بٌِا ىَههزَا نَغِههؾْش  يُههجِ     ًََنههب  ًاههب َعههبَءُكْى َؤِعههْؾش  َىههَزا  ٌَ ِنْهَؾههقِّ َن ََههبَل ُيٌَعههَ َؤَرُقٌُنههٌ

 (. ٕٕ:ْٕكنس)ي*انغابؽِشًٌَُ 

فَهًَاههب ؤَنْقَههٌْا ََههبلَ  *فَهًَاههب عَههبءَ انغاههؾَشَحُ ََههبلَ نَيُههىْ يٌُعَههَ ؤَنْقُههٌا يَههب ؤََْههزُىْ يُهْقُههٌٌَ    :كقكلػػو 

يٌُعَههههَ يَههههب عِئْههههزُىْ ثِههههوِ انغِّههههؾْشُ بٌِا انهَّههههوَ عَههههُْجْـِهُوُ بٌِا انهَّههههوَ نَههههب ُّظْهههههِؼُ ػًََههههمَ انًُْاْغِههههذٍَِّ    

يكنس(َٖ:ُٖ.)  

ٍَ انناهبِط          :كقكلو  ٌا َكهِضري ا ِيه ًَِب َّهًخ  ٍْ َخْهَاهَ  آ ًَه ٌَ ِن ََِ  ِنَزُكهٌ ََُنغَِّْ  ِثَجهَذ ٌَْو  َْ َفبْن

 (.ِٗ:)يكنسػٍَْ آَّبرِنَب نَغَبفِهٌٌَُ 
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َُمِ اَْظُشًُا يَبرَا فِِ انغاًٌادِ ًَانْإَسْعِ ًَيب رُغْنِِ انْأّبدُ ًَاننُّزُسُ ػٍَْ ٌََْوٍ نَهب  :كقكلػو  

فَيَمْ َّنْزَظِشًٌَُ بِالَّ يِضْمَ ؤَّابوِ انَّزٍَِّ خَهٌَْا يٍِْ ََجْهِيِىْ َُمْ فَبَْزَظِشًُا بَِِِّ يَؼَكُىْ يِهٍَ   *ُّاْيِنٌٌَُ 

َُمْ َّب ؤَُّّيَهب انناهبطُ    *َُنَغِِّ سُعُهَنب ًَانَّزٍَِّ آيَنٌُا كَزنِ َ ؽَقًّب ػَهَْْنب َُنْظِ انًُْاْيِنِ َصُىا  *انًُْنْزَظِشٍَِّ 

بٌِْ كُنْزُىْ فِِ شَ ٍّ يٍِْ دِّنِِ فَهَب ؤَػْجُذُ انَّزٍَِّ رَؼْجُذًٌَُ يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ ًَنَكٍِْ 

ًَؤٌَْ ؤََِىْ ًَعْيَ َ نِهذٍِِّّ  *يِشْدُ ؤٌَْ ؤَكٌٌَُ يٍَِ انًُْاْيِنِ َ ؤَػْجُذُ انهَّوَ انَّزُِ َّزٌََفَّبكُىْ ًَؤُ

 (.َُٓ:َُُ:)يكنس *ؽَنِْاًب ًَنَب رَكٌٍََُا يٍَِ انًُْشْشِكِ َ

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
دعػكة قكمػو لعبػادة اهلل كحػده ال شػريؾ لػو، ثػـ أخػذ يػذكرىـ بآيػات اهلل عمػييـ،  بدأ نػكح 

يدعك قكمو ألؼ عاـ إال خمسيف دعاىـ ليالن كنيػاران، سػران كعالنيػةن،  كاستمر نكح ، كنعمو 
كصبر  كاستخدـ كؿ ما أتيح لو مف كسائؿ الدعكة، عمى أمؿ أف يؤمنكا لو بما جاءه مف قبؿ اهلل

اهلل كطمب مف قكمو أف يجمعكا  إلى كلكف القكـ كذبكه كرفضكا اإليماف باهلل، فمجأ نكح عمييـ، 
في الدعكة ليبيف ليـ غمط عبػادتيـ كفعميػـ،  كىذا مف أساليب التدرج ،ىـ كما أشرككا مف دكف اهللأمر 

 كأف ىذه اآللية التي اتخذكىا آلية مف دكف اهلل لف تغني عنيـ مف اهلل شيئان إف أراد اهلل أف ييمكيـ.
و، فقػػػالكا عػػػف ئػػػإلػػػى فرعػػػكف كمم مػػػع قكمػػػو إذ أرسػػمو اهلل  ككػػذلؾ نبػػػي اهلل مكسػػػى 
كلجػػأ إلػػى أسػػمكب التػػدرج فػػي الػػدعكة كأخػػذ يبػػيف ليػػـ أنػػو لػػيس  مكسػػى سػػاحر، فصػػبر مكسػػى 

مف سحرىـ  يوكمعجزاتو، كطمب منيـ أف يمقكا حباليـ فإذا ىي تخيؿ إل بساحر كأف ىذه قكة اهلل 
 كأمػػره أف يمقػػي عصػػاه مكسػػى عمػػى قمػػب ألقػػى الصػػبر كالطمأنينػػة  أنيػػا حيػػات، كلكػػف اهلل 

ئػػذ ألقػػى السػػحرة سػػاجديف لػػرب دكعن ،فػػإذا ىػػي حيػػة تسػػعى تمقػػؼ مػػا صػػنع السػػحرة مػػف سػػحرفألقاىػػا 
نما ىي قكة خارجية مف  ليس بسحر، ألنيـ أيقنكا أف ما صنعو مكسى  ؛مكسى رب العالميف كا 

فػي اسػتخدامو ألسػمكب التػدرج فػي  ال يد لمبشػر فييػا، كبػذلؾ يكػكف نجػح مكسػى  عند اهلل 
 عناد فرعكف ككفره.الدعكة رغـ 

بدنػػو ب همػػف فرعػػكف كلكنػػو تعػػالى نجػػا نػػتقـ اهلل اككػػذلؾ نممػػس التػػدرج فػػي الػػدعكة حينمػػا 
 .ةن كعظ ليككف لمف خمفو آيةن 
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أف يخاطػب الكفػار أف يتفكػركا بػ ، ثـ تنتقؿ اآليات في خاتمة سكرة يكنس لمخاطبة سػيدنا محمػد 
كاألرض مػػػػػف المصػػػػػنكعات الدالػػػػػة عمػػػػػى الصػػػػػانع، ككحدتػػػػػو، ككمػػػػػاؿ كيعتبػػػػػركا بمػػػػػا فػػػػػي السػػػػػمكات 

قدرتػػػػو.كذلؾ أف اإليمػػػػاف ال يحصػػػػؿ إال بمشػػػػيئة اهلل، أمػػػػر بػػػػالنظر كاالسػػػػتدالؿ بالػػػػدالئؿ السػػػػػماكية 
 .(ُ)كاألرضية، كالمراد بالنظر: التفكر كاالعتبار

 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -
كة ال يمكػػف أف يػػتـ دفعػػة كاحػػدة، بػػؿ يؤخػػذ جرعػػات حتػػى ال يخفػػى أف قبػػكؿ النػػاس ألم دعػػ

 يسير مف البشر.النزر اليستسيغ الناس ذلؾ كيقبمكه، كىذا مما طبعت عميو النفكس ال يشذ عنو إال 
قبؿ صغارىا، كأصكليا كذلؾ ينبغي عمى الداعية أف يتدرج في دعكتو، فيبدأ بكبار المسائؿ 

ثػػـ يدرسػػيا  ،الداعيػػة أف يأخػػذ مسػػألة كاحػػدة يعرضػػيا عمػػى النػػاسفعمػػى فػػال يقحػػـ المسػػائؿ إقحامػػان، 
كمسػػألة التكحيػػد، أك مسػػألة المحافظػػة عمػػى الصػػمكات، أك مسػػألة الحجػػاب، أمػػا أف تػػذكر ليػػـ  معيػػـ،

في خطبة أك درسو أك مكعظة، التكحيد كالشرؾ كالسحر، كالحجػاب كالمحافظػة عمػى الصػمكات كحػؽ 
 .شيئان الجار، فإنيـ ال يمكف أف يحفظكا 

 

 ثانيًا: الدعوة  الحكمة والموعظة الح نة: -
حكـ: الحكـي: أصمو المنعي، كبذلؾ قاؿ ابف فارس: " مف ) ح ؾ ـ ( :: لبةً  الحكمة  إلريي -

، كأحكمتوي: أخذتي عمى يدهً  وكحكمت السفيالدابة كأحكمتيا،  قاؿ منو: حكمتي سميت حكمة الدابًة، ي
كالمحكـي: ، [، إذا جعؿ إليو األمراكحكـى فالف ]في كذ، يريد كحكمتي فالنان تحكيمان: منعتو مما

 .(ِ")المجربي المنسكب إلى الحكمة
، كالسنة، كيقاؿ لمرجؿ حكيـ، إذا كاإلنجيؿكالحمـ، كالنبكة، كالقرآف،  ،كتطمؽ عمى العدؿ، كالعمـ

 .(3)أحكمتو التجارب، كأحكـ األمر أتقنو
. -قد يقصد بيا:  الحكمة اصط حًا: -  معرفة أفضؿ األشياء بأفضؿ العمـك
 إضافة الحؽ بالعمـ كالعقؿ. -

                                                 

 .ُْٓ/ِانظر: فتح القدير، الشككاني، - ُ
ىػ(، ّٓٗفارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى:  مجمؿ المغة البف فارس، أحمد بف - ِ
 ـ. ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ - ِبيركت، ط –، دراسة كتحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف، مؤسسة الرسالة ِْٔ/ِ
 (.ُٖٗ/ُ، كالمعجـ الكسيط، )ُّْ:َُْ/ُِانظر: لساف العرب، ابف منظكر، مادة )حكـ(  - ّ
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 (1)في القكؿ كالعمؿ معان. اإلصابةكضع األشياء مكاضعيا، كمنيا  -
عمػػـ يبحػػث فيػػو عػػف حقػػائؽ األشػػياء عمػػى مػػا ىػػي عميػػو فػػي الكجػػكد بقػػدر عرفيػػا الجرجػػاني: بأنيػػا "ك 

ػػاقػػاؿ الطاقػػة البشػػرية، فيػػي عمػػـ نظػػرم غيػػر آلػػي، ك  ىػػي ىيئػػة القػػكة العقميػػة العمميػػة الحكمػػة : أيضن
 .(2)"المتكسطة بيف الغريزة التي ىي إفراط ىذه القكة، كالبالدة التي ىي تفريطيا

كعػػػظ: الػػػكعظ:  "مػػػف مػػػادة ) كعػػػظ( كىػػػي كمػػػا عرفيػػػا ابػػػف فػػػارس:  :لبنننةً  :الموعظنننة إلريننني  -
 .(3)"التخكيؼ، كاالسـ: العظة

القمػػكب القاسػػية، كتػػدمع العيػػكف الجامػػدة، كتصػػمح األعمػػاؿ ىػػي التػػي تمػػيف  الموعظننة اصننط حًا:-
 .(ْ)الفاسدة

كالمكعظػػة قػػد تكػػكف حسػػنة كقػػد تكػػكف سػػيئة، كذلػػؾ بحسػػب مػػا يعػػظ بػػو اإلنسػػاف كيػػأمر بػػو، كبحسػػب 
 .(5)أسمكب الكاعظ

ػػاءي كىالسوػػيفي كىالن ػػكفي أىٍصػػؿه كىاًحػػده. مػػف الحسػػف: " :لبننةً  الح نننة: إلرينني  - ( اٍلحى سيػػفى ٍسػػفي ًضػػد  )حى فىاٍلحي
سىفه كى  ؿه حى ساانىة"اٍلقيٍبًح. ييقىاؿي رىجي ٍسنىاءي كىحي اٍمرىأىةه حى

(ٔ). 
كنممػػس أسػػمكب الػػدعكة بالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة فػػي سػػكرة يػػكنس فػػي اآليػػات 

 ة:تيالكريمة اآل
 َثِأَّبدِ انهَّوِ فَؼَهًَََارْمُ ػَهَْْيِىْ ََجَإَ ٌَُػٍ بِرْ ََبلَ نِقٌَْيِوِ َّب ٌََْوِ بٌِْ كَبٌَ كَجُش ُ ِ ًَرَزْكِريِ  ػَهَْْكُىْ يَقَبيِ

َُْؼهٌا ِبَنه         ًاهًخ ُصهىا ا ُْْكْى مُل ٍْ َؤْيهُشُكْى َػَهه َُّكه ًَُشَشَكبَءُكْى ُصىا َنهب  ًُِؼٌا َؤْيَشُكْى  ٌَكَّْهُذ َفَإْع ِا ًَنَهب رُنْظِهشًٌُِ   انهَِّو َر

*            ٌَ ٌْ َؤُكهٌ ًَُؤِيهْشُد َؤ َُ ِبنَّهب َػَههَ انهَّهِو  ٌْ َؤْعهِش ٍْ َؤْعهٍش ِب ًَهب َعهَإْنُزُكْى ِيه ُْْزْى َف ٌَنَّ ٌْ َره َفِة

 (. ِٕ:ُٕ:)يكنس *يٍَِ انًُْغْهًِِ َ 
                                                 

 .ِْٓ -ِْْانظر: المدخؿ إلى عمـ الدعكة ، ص - ُ
 .ُٗ/ُالتعريفات، الجرجاني - ِ
 .ُّٗ/ُالمصدر السابؽ نفسو - ّ
 .ِّٔالتعريفات لمجرجاني: ص - ْ
 .ْٔٔ/ ٕانظر: لساف العرب، ابف منظكر، - ٓ
 .ٖٓ-ٕٓ/ِمقاييس المغة، ابف فارس - ٔ
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  *ىْ يُغْههًِِ َ ًَََبلَ يٌُعََ َّب ٌََْوِ بٌِْ كُنْزُىْ آيَنْهزُىْ ثِبنهَّهوِ فَؼَهَْْهوِ رٌََكَّهُهٌا بٌِْ كُنْهزُ     قكلو تعالى:ك 
 (.ْٖ:)يكنس

َُههمِ اَْظُههشًُا يَههبرَا فِههِ انغاههًٌَادِ ًَانْههإَسْعِ ًَيَههب رُغْنِههِ انْأَّههبدُ ًَاننُّههزُسُ ػَههٍْ ََههٌْوٍ نَههب    قكلػػو تعػػالى:ك  

  (.َُُ:)يكنس  *ُّاْيِنٌٌُ

ؤَػْجُذُ انَّزٍَِّ رَؼْجُهذًٌَُ  َُمْ َّب ؤَُّّيَب اننابطُ بٌِْ كُنْزُىْ فِِ شَ ٍّ يٍِْ دِّنِِ فَهَب قكلو تعػالى:ك 

يِههههٍْ دًٌُِ انهَّههههوِ ًَنَكِههههٍْ ؤَػْجُههههذُ انهَّههههوَ انَّههههزُِ َّزٌََفَّههههبكُىْ ًَؤُيِههههشْدُ ؤٌَْ ؤَكُههههٌٌَ يِههههٍَ   

 (.َُْ:)يكنسانًُْاْيِنِ َ

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
مف  مع قكمو، كرغـ ما قدـ ليـ نكح  قصة نكح   لنبيو محمد  يذكر اهلل

ييػػأس لػـ يقنػػت كلػـ  ف القػـك كػػذبكه، كلكػف نػػكح أأدلػة كآيػػات بينػات تػػدؿ عمػى كحدانيػػة اهلل، إال 
، كأنػو لؼ قمكبيـ كذلػؾ بتػذكيره ليػـ أنيػـ قكمػو فكػاف ينػادييـ يػا قػكـً كأخذ يدعكىـ بحكمة كمكعظة يؤ 

نما   .أجره عمى اهلل ما أراد ليـ سكل النصح كاإليماف باهلل، كلـ يرد منيـ ماالن أك شككران، كا 
، كمػف أخذ ينادييـ بنداء يقرب قمكبيـ، كيبيف أنو منيـ كمحب ليـ فقػاؿ يػا قػكـً  ككذلؾ مكسى 

كفيػو  ،مػف سػمكات كأرض  الحكمة كالمكعظة الحسنة أف ندعكا الناس ليتػأممكا فػي مخمكقػات اهلل
ر عمػى قكتيػا، ال ذي كالنيػكلكػف اآليػات عمػى كثرتيػا،  ،(ُ)عبادتػوو األدلة لمف سأؿ عف تكحيد اهلل 

 .(ٕ)تغنى عف قكـ جاحديف ال يتعقمكف، إذا لـ يؤمف ىؤالء الجاحدكف فمف ينظركا

                                                 

انظر: اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره كأحكامو كجمؿ مف فنكف عمكمو،  أبك محمد مكي  - ُ
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي المالكي )المتكفى:  ىػ(، ّْٕبف أبي طالب حى

جامعة الشارقة بإشراؼ أ.  -العميا كالبحث العممي (، المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات ِّّّ/ٓ)
: ُجامعة الشارقة،ط -كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية  -د: الشاىد البكشيخي، مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة 

 ـ.ََِٖ -ىػ  ُِْٗ
شئكف (، المجمس األعمى لمَّّ/ُانظر: المنتخب في تفسير القرآف الكريـ،  لجنة مف عمماء األزىر،) ـ - ِ

 ـ.ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔمصر، طبع مؤسسة األىراـ، الطبعة: الثامنة عشر –اإلسالمية 
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كالنػػداء لمنػػاس بأسػػمكب النػػداء )يػػا( لالنتبػػاه كجػػذب النظػػر كالسػػمع لمػػا يمقػػى مػػف كػػالـ، كالحكمػػة فػػي  
كفػي الكػالـ تعػريض: ض في الكالـ كما بيف ذلؾ القيركانػي فيقػكؿ : " الدعكة استخداـ أسمكب التعري

نما ينبغي أف تشػككا فػي عبػادة يكالمعنى: إف كنتـ في شؾ مف د ني، فال ينبغي لكـ أف تشٌككا فيو، كا 
 .(ُ)مف ال ينفع، كال يضر، كال يسمع، كال ييبصر"

ٌ بِنََ انهَّوِكما قاؿ تعالى:    ػَهََ ثَظِريَحٍ ؤَََب ًَيٍَِ ارَّجَؼَنِِ َُمْ ىَزِهِ عَجِْهِِ ؤَدْػُ

ادْعُ بِنَههَ عَههجِْمِ سَثِّهه َ ثِبحلِكًَْههخِ ًَادلٌَْػِظَههخِ احلَغَههنَخِ ًَعَههبدِنْيُىْ ثِههبنَّزِِ  :كقػػاؿ سػػبحانو ،(َُٖ:)يكسػؼ

ٌَ َؤْػَههُى             ًَُىه ٍْ َعهِجِْهِو  ٍْ َػهمَّ َػه ًَه ٌَ َؤْػَههُى ِث ٌا َسثاهَ  ُىه ٍُ ِب َِ َؤْؽَغه    ثِبدلُيْزَهذٍَِّ ِىه

 .( ُِٓ:)النحؿ
 :ال ا قة رس اآليات اإلص ح وال بييرمنهج  -

إف الػػدعكة إلػػى الخيػػر، كاألمػػر بػػالمعركؼ، كالنيػػي عػػف المنكػػر، كاجػػب كفػػائي عمػػى األمػػة، 
ٌَ ِثهبدَلْؼُشًِإ         ًكمػا قػاؿ تعػالى:  َّهْإُيُشً ًَ ْْهِش  ٌَ ِبَنهَ اْنَخ َّهْذُػٌ ٍْ ِيهْنُكْى ُؤياهٌخ  ًََّنْيَهٌٌَْ  َْنهَزُك

كال يػػػتـ ليػػػـ ذلػػػؾ إال باالتحػػػاد  ،(َُْ:)آؿ عمػػػراف   ػَهههٍِ انًُْنْكَهههشِ ًَؤًُنَئِههه َ ىُهههىُ انًُْاْهِؾُهههٌٌَ  

ًَنَههب رَكٌَُُههٌا كَبنَّههزٍَِّ رَاَشاَُههٌا ًَاخْزَهَاُههٌا يِههٍْ ثَؼْههذِ يَههب  كاالتفػػاؽ، كلػػذلؾ حػػذرىـ مػػف ضػػدىما، فقػػاؿ: 

 .(َُٓ:)آؿ عمراف يُىْ ػَزَاة  ػَظِْى عَبءَىُىُ انْجَِّْنَبدُ ًَؤًُنَئِ َ نَ

السػػعي بشػػتى السػػبؿ  فالكاجػػب عمػػى أىػػؿ العمػػـ، كالػػدعاة، كالمصػػمحيف، مػػف أمػػة محمػػد 
الممكنػػػة لتحقيػػػؽ ىػػػذه المصػػػالح أك بعضػػػيا، كالتخفيػػػؼ مػػػف المفاسػػػد أك بعضػػػيا، كمػػػا قػػػاؿ نبػػػي اهلل 

َِْهُت        ٌِْ ؤُسِّذُ بِنَّب انْةِطْههَبػَ يَهب اعْهزَـَؼْذُ    إ شعيب  ْْهِو ُؤ ًَِبَن ٌَكَّْههُذ  ْْهِو َر ٌِْفِْقِ ِبنَّهب ِثبنهَّهِو َػَه  ًََيهب َره
، كأف يتعػاكنكا، كيتناصػػحكا، فيمػا بيػػنيـ، كأف يشػتغؿ كػؿ مػػنيـ فػي المجػػاؿ الػذم يحسػػنو، (ٖٖ:ىػكد(

 كيسد الثغر الذم ال يسده غيره، مع االجتياد التاـ في إصابة الحؽ، كالرجكع إليو عند الخطأ.
 

 

 
                                                 

 .ّّّْ/ٓاليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، القيركاني   - ُ
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 ثالثًا: الص ر رس الدعوة:
صػؿ الصػبر: أقاؿ ابف فارس:"صبر: صبرت نفسي عمػى ذلػؾ، أم: حبسػتيا ك  الص ر لبًة: -

 .(ُ)الحبس"
ْ ُر ِعْندَ ): قاؿ  ، (2)" الصبر ىك حمؿ النفس عمى ترؾ إظيار الجزع : "اصط حاً  -  الصَّ

ْدَمِة اأُلوَلى  .(3)(الصَّ

ٍبرى ىيكى " :وعرره أ و حيان  أنه - كهً الصا مىى اٍلمىٍكري ٍبسي الناٍفًس عى كىك شكؿ مف أشكاؿ  (4)"حى

ََِّب إ بالصبر بقكلو: ألف اهلل تعالى أثنى عمى أيكب المكعظة الحسنة التي تؤثر بالمدعكيف، 

بِرْ ًَؤٌَُّّةَ  مع دعائو في رفع الضر عنو بقكلو: ،(ْْ:)ص ًَعَذََْبهُ طَبثِش ا َِؼْىَ انؼَجْذُ بََِّوُ ؤًَااة  

ف العبد إذا دعا اهلل فإ(، ّٖ:)األنبياء ََبدٍَ سَثاوُ ؤََِِّ يَغانَِِ انؼُّشُّ ًَؤََْذَ ؤَسْؽَىُ انشااؽًِِ َ
تعالى في كشؼ الضر عنو ال يقدح في صبره، كلئال يككف كالمقاكمة مع اهلل تعالى، كدعكل العمؿ 

 بمشاقة.

 ومن أ رز مظارر الص ر رس مواجهة الإلق ات: -

 تمرار في العمؿ الحكيـ.االس -ُ

 التعقؿ في العمؿ كعدـ التعجؿ بالنتيجة. -ِ

 (5)مر هلل تعالى، كصدؽ التككؿ عميو سبحانو.تفكيض األ -ّ
 :  صبر األنبياء في دعكتيـ إلى اهلل تعرض نماذج مف مف سكرة يكنس ةآلتيكاآليات ا

ػَهَهَ خَهٌْإٍ يِهٍْ فِشْػَهٌٌَْ ًَيَهَهئِيِىْ      فًََب آيٍََ نًٌُِعََ بِنَّب رُسِّّاهخٌ يِهٍْ ٌََْيِهوِ    قكلو تعػالى:

 (.ّٖ:)يكنس ؤٌَْ َّاْزِنَيُىْ ًَبٌِا فِشْػٌٌََْ نَؼَبلٍ فِِ انْإَسْعِ ًَبََِّوُ نًٍََِ انًُْغْشِفِ َ

                                                 

 .ْٗٓمجمؿ المغة، البف فارس،ص - ُ
 .ُُّ/ْمفاتيح الغيب، الرازم،  - ِ
 (.َْ/ّ)َِْٗعند الصدمة األكلى ح صحيح مسمـ، كتاب الصبر/ باب الصبر  - ّ
 .ِّّ/ّالبحر المحيط، أبك حياف،  - ْ
 .ّّٖ: ّٖٕانظر: المدخؿ إلى عمـ الدعكة، ص  - ٓ
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ْْهٍش َفَههب َسادا       :كقكلػو  ُّهِشْدَ  ِثَخ  ٌْ ًَِب  ٌَ ًَْغْغَ  انهَُّو ِثُؼشٍّ َفَهب َكبِشهَف َنهُو ِبنَّهب ُىه َّ  ٌْ نِاَؼْههِوِ   ًَِب

 (. َُٕ:يكنس)  ُّظِْتُ ثِوِ يٍَْ َّشَبءُ يٍِْ ػِجَبدِهِ ًَىٌَُ انْغَاٌُسُ انشاؽِْىُ

ًَارَّجِهههههغْ يَهههههب ُّهههههٌؽََ بِنَْْههههه َ ًَاطْهههههجِشْ ؽَزَّهههههَ َّؾْكُهههههىَ انهَّهههههوُ ًَىُهههههٌَ خَْْهههههشُ       : كقكلػػػػػو

 (.َُٗ:)يكنسانْؾَبكًِِ َ

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
يـ مكسى بالسػحر، كبعػد المنػاظرة التػي أجريػت لفرعكف كاتي  مكسى  لقد أرسؿ اهلل   

ذريػة فػي نبكتػو فػآمف لمكسػى  مسػحرة صػدؽ دعػكل مكسػى ل ، تبػيفبيف السػحرة كمكسػى 
فػػي  ، كفػػي ىػػذا بيػػاف مػػا عػػانى مكسػػى (ُ)يـ أف يفتػػنيـمػػئمػػف فرعػػكف كم مػػف قكمػػو عمػػى خػػكؼو 

صػػبر كلػػـ يقػػنط، كاسػػتمر فػػي  ف مكسػػى دعكتػػو كرغػػـ ذلػػؾ لػػـ يػػؤمف معػػو إال فئػػة قميمػػة، كلكػػ
أف يصػػبر كيحتسػػب كيتككػػؿ عمػػى اهلل ككفػػى بػػاهلل  دعكتػػو، كىػػذا الكاجػػب عمػػى الداعيػػة إلػػى اهلل 

ف أراد اهلل  يبتمػػػي مػػػف عبػػػاده  ، كلكػػػف اهلل الضػػػر إلنسػػػاف فمػػػف يرفعػػػو إال اهلل  ككػػػيال، كا 
 المؤمنيف؛ حتى يختبرىـ أيصبركا أـ ال.

 وال بيير رس اآليات ال ا قة:منهج اإلص ح  -
كأف نصػػػبر لحكػػػـ اهلل فيػػػك أفضػػػؿ  عمػػػى نبيػػػو محمػػػد  عمينػػػا أف نتبػػػع مػػػا أنػػػزؿ اهلل 

 الحاكميف.
ظيفػة المسػمـ فػي ىػذه الحيػاة، كال يخػتص بيػا نفػر ك إف الدعكة إلى اهلل كظيفة األنبياء، كىي 

 يي كظيفة كؿ مسمـ، الذم يجب أف يككف داعية.، فدكف نفر
أمر النػػاس كينيػػاىـ ال يسػػتجيب لػو النػػاس كميػػـ، فمػػف ىنػػا كػاف ال بػػد مػػف الصػػبر كاليقػػيف إف الػذم يػػ

 عمى ىذه الباليا كالمصائب.

                                                 

انظر: تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم( ، أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ بف  - ُ
(، المحقؽ: الدكتكر ْٕ/ِىػ(، )َٔٔسمطاف العمماء )المتكفى: أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، الممقب ب

 ـ.ُٔٗٗىػ/ ُُْٔ، ُبيركت ،ط –عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي، دار ابف حـز 
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َْهَو        حكاية عف لقماف كىك يعػظ ابنػو:  يقكؿ اهلل  ًَا ًَْؼُشًِإ  ًَْؤُيهْش ِثهبْن َِهِى انظاهالَح  ِا َؤ َّهب ُثَنه

 (.ُٕ:لقماف)   ٌا رَنِ َ يٍِْ ػَضْوِ انْإُيٌُسِػٍَِ انًُْنْكَشِ ًَاطْجِشْ ػَهََ يَب ؤَطَبثَ َ بِ
كىذا الداعي أيضان مأمكر بصػبر خػاص، صػبر حينمػا يعػرض النػاس عػف دعكتػو؛ ألف مػف 
النػػاس مػػف يتصػػدل لػػدعكة اآلخػػريف، ثػػـ ال يجػػد قبػػكالن، كىػػذا امتحػػاف مػػف اهلل كاختبػػار لػػو، ىػػؿ يثبػػت 

صػبر، أنػت عميػؾ أف تػدعك أ، انتيى كؿ شػيء؟ الكيستمر، أـ يقؿ: كاهلل ال يكجد أحد أطاعني؛ إذان 
إلػػى اهلل، كتجمػػب بضػػاعة سػػماكية إف اشػػترل النػػاس منػػؾ فالحمػػد هلل، فاجمػػب البضػػاعة كالتكفيػػؽ بيػػد 
اهلل تبارؾ كتعالى، كال شيء أثقؿ عمى النفس مف إعراض أىؿ الباطؿ عف الحػؽ، ىػذا صػعب جػدان، 

هَىْ َّضِدْىُىْ دُػَهبئِ بِنَّهب فِهشَاساً    فَ *دَػٌَْدُ ٌََْيِِ نَْْال  ًَََيَبساً ََبلَ سَةِّ بَِِِّ حتى إف نكحان قاؿ لربو: 

ًَاعْههزَكْجَشًُا  ًَبَِِّههِ كُهًََّههب دَػَههٌْرُيُىْ نِزَغْاِههشَ نَيُههىْ عَؼَهُههٌا ؤَطَههبثِؼَيُىْ فِههِ آرَاَِيِههىْ ًَاعْزَغْشَههٌْا صَِْههبثَيُىْ ًَؤَطَههشًُّا  *

ثـ عدد كنكع أشػكاؿ الػدعكة: دعػاىـ سػران، كدعػاىـ جيػاران، كدعػاىـ جماعػة  ،)ٕ:ٓ:نكح( اعْزِكْجَبساً

سَةِّ ال رَههزَسْ ػَهَههَ انْههإَسْعِ  : تعػػالى كدعػػاىـ نفػػران، بكػػؿ أسػػمكب، ثػػـ بعػػد ذلػػؾ رفضػػكا دعكتػػو، قػػاؿ

  (.ِٔ:نكح( يٍَِ انْكَبفِشٍَِّ دَّابساً
هَذْ آَّبرُهههوُ َُشْآَهههبً ػَشَثِّْهههبً نِقَهههٌْوٍ  كِزَهههبة  فُظِّهههأيضػػػان كػػػاف يتػػػألـ لػػػرفض دعكتػػػو فيقػػػكؿ:  كالنبػػػي 

ًَََهبنٌُا َُهٌُثُنَهب فِهِ ؤَكِناهخٍ يًِاهب رَهذْػٌََُب        *ثَشِهرياً ًَََهزِّشاً فَهإَػْشَعَ ؤَكْضَهشُىُىْ فَيُهىْ ال َّغْهًَؼٌٌَُ        *َّؼْهًٌٌََُ 

كلكػف قػاؿ  (،ٓ:ّفصػمت) بََِّنَهب ػَهبيِهٌٌَُ   بِنَْْوِ ًَفِِ آرَاَِنَب ًََْش  ًَيٍِْ ثَْْنِنَب ًَثَْْنِ َ ؽِغَبة  فَبػًَْهمْ 

ٌْ ػَهَْْيِىْ ًَال رَ ُ فِِ ػَْْقٍ يًِاب ًَّْكُشًٌَُ ًَاط :ْ اهلل بٌِا  *جِشْ ًَيَب طَجْشُ َ بِنَّب ثِبنهَّوِ ًَال رَؾْضَ

 .(ُِٖ:ُِٕالنحؿ) انهَّوَ يَغَ انَّزٍَِّ ارَّقٌَْا ًَانَّزٍَِّ ىُىْ يُؾْغِنٌٌَُ
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 الجزاء من جنس الإلمل: را إلًا:
قاؿ الفراىيدم:" جزل يجزم جزاء، أم: كافأ باإلحساف كباإلساءة. كفالفه ذك  الجزاء: لبًة: - 

زىاء، ممدكد. كتىجازيتي دى   .(ُ)"ي: تقاضيتوينً غناءو كجى
 .(ِ)كالجزاء يعني: جازيتو كقابمتو ككافأتو كقابستو كقاصصتو كقانعتو كشكمتو 
 الجنس الضرب مف كؿ شيء كالجمع أجناس كىػك" )ج ن س(:  الفيكمي:قاؿ   إلريي الجنس: -

 .(ّ)" ...أعـ مف النكع فالحيكاف جنس كاإلنساف نكع 
: كػػٌؿ فعػػؿ يكػػكف مػػف الحيػػكاف بقصػػد، فيػػك أخػػٌص مػػف الإلمننل إلرينني  - ػػؿي : قػػاؿ األصػػفياني: " العىمى

بغيػػػر قصػػػد، كقػػػد ينسػػػب إلػػػى ، ألٌف الفعػػػؿ قػػػد ينسػػػب إلػػػى الحيكانػػػات التػػػي يقػػػع منيػػػا فعػػػؿ (ْ)الفعػػػؿ
ػػؿي فػػي الحيكانػػات إاٌل فػػي قػػكليـ: البقػػر  ػػؿي قٌممػػا ينسػػب إلػػى ذلػػؾ، كلػػـ يسػػتعمؿ العىمى الجمػػادات، كالعىمى

اًؿ الصالحة كالٌسٌيئة ، كالعىمىؿي يستعمؿ في األىٍعمى العىكىاًمؿي
(٘). 

ٍَ آيَنٌُا ًَػًَِهٌُا انظابنِؾَبدِ نَيُىْ قاؿ اهلل تعالى:  ُ يٍِْ رَؾْزِيَب انْإََْيَبسُ رَنِ َ  بٌا انَّزِّ عَنابد  رَغْشِ

 (.ُُ:البركج)انْاٌَْصُ انْكَجِريُ 

ٌِا انَّزٍَِّ كَاَشًُا يٍِْ ؤَىْمِ انْكِزَبةِ ًَانًُْشْشِكِ َ فِِ ََبسِ عَيَناىَ خَبنِذٍَِّ بكقاؿ تعالى: 

 (.ٔ:البينة (فِْيَب ؤًُنَئِ َ ىُىْ شَشُّ انْجَشِّاخِ

                                                 

ىػ(، َُٕكتاب العيف، أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم )المتكفى:  - ُ
 إبراىيـ السامرائي، دار كمكتبة اليالؿ. (، المحقؽ: د ميدم المخزكمي ،دُْٔ/ٔ)
األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة  محمد بف عبد اهلل بف مالؾ الطائي الجياني، أبك عبد اهلل جماؿ الديف  - ِ

 .ُُُْ، ىػُبيركت، ط –(، المحقؽ: د. محمد حسف عكاد، دار الجيؿ ِْٗ/ُىػ()ِٕٔ)المتكفى: 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم أبك العباس )المتكفى:  - ّ

 بيركت. –(، المكتبة العممية ُُُ/ُىػ( )َٕٕنحك 
 .َُُ-َُٗالفركؽ المغكية، أبكىالؿ - ْ
 .ٕٖٓ/ُالمفردات في غريب القرآف، الراغب األصفياني -  ٓ
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ٌِْ رُجْهذًُا خَْْهش ا   إالثكاب كالعقاب يككناف مف جنس العمؿ في قدر اهلل كشرعو كمػا قػاؿ سػبحانو: 

: كقػاؿ النبػي ، )  ُْٗ:النسػاء(  ؤًَْ رُخْاٌُهُ ؤًَْ رَؼْاٌُا ػٍَْ عٌُءٍ فَةٌِا انهَّهوَ كَهبٌَ ػَاُهًٌّا ََهذِّش ا    
 .(ُ)(َمْن َل َيْرَحُك َل ُيْرَحكُ )

كليػذا أمػر اهلل ؛ الػذم تقػكـ بػو السػمكات كاألرض، كبػو تصػمح الػدنيا كاآلخػرةكىذا ىػك العػدؿ 
كرجمػػػو، كشػػػرع القصػػػاص فػػػي الػػػدماء كاألمػػػكاؿ  قػػػاطع الطريػػػؽبقطػػػع يػػػد السػػػارؽ، كشػػػرع قطػػػع يػػػد 

 كاألبداف.
فمػف سػتر مسػممان سػتره اهلل .. كمػف يسػر  ،كالجزاء مماثؿ لمعمؿ مف جنسػو فػي الخيػر كالشػر

ميو في الدنيا كاآلخرة .. كمف نفس عف مؤمف كربة مػف كػرب الػدنيا نفػس اهلل عمى معسر يسر اهلل ع
 عنو كربة مف كرب يـك القيامة.

ف شػػرا فشػػر:  ، (ِٔ:)النبػػأعَههضَاء  ًِفَبَههبًفجػػزاء العامػػؿ مػػف جػػنس عممػػو إف خيػػرا فخيػػر، كا 
 زرع خيران حصد خيران، كمف زرع الشكؾ ال يجني عنبان.فمف 

 عف الجزاء مف جنس العمؿ مف خالؿ سكرة يكنس:ة تحدثنا آلتيكاآليات ا

         ُُِّْؼهه َْب َسثاَنهب ِن َْ َْهبِح انهذُّ ٌَاًنهب ِفهِ اْنَؾ ًََؤْي ًََيَههَإُه ِصَّنهًخ   ٌَ ٌْ َْْذ ِفْشَػه َََّ  آَر ََبَل ُيٌَعَ َسثاَنب ِب ٌا ػَهٍْ  ًَ

ََهبلَ ََهذْ    *ب ُّاْيِنٌُا ؽَزََّ َّشًَُا انْؼَهزَاةَ انْهإَنِْىَ  عَجِْهِ َ سَثانَب اؿًِْظْ ػَهََ ؤَيٌَْانِيِىْ ًَاشْذُدْ ػَهََ َُهٌُثِيِىْ فَهَ

ًَعَبًَصََْب ثِجَنِِ بِعْشَائِْمَ انْجَؾْشَ  *ؤُعِْجَذْ دَػٌَْرُكًَُب فَبعْزَقًَِْب ًَنَب رَزَّجِؼَبٌِّ عَجِْمَ انَّزٍَِّ نَب َّؼْهًٌٌََُ 

ؽَزََّ بِرَا ؤَدْسَكَوُ انْغَشَقُ ََبلَ آيَنْذُ ؤَََّوُ نَب بِنَوَ بِنَّب انَّزُِ آيَنَذْ ثِهوِ ثَنُهٌ    فَإَرْجَؼَيُىْ فِشْػٌٌَُْ ًَعُنٌُدُهُ ثَغْْ ب ًَػَذًْ ا

ٍَ        *بِعْشَائِْمَ ًَؤَََهب يِهٍَ انًُْغْههًِِ َ     ًُْاِغهِذّ ٍَ اْن ًَُكْنهَذ ِيه ََْجهُم  َْْذ  ََهْذ َػَظه ًَ  ٌَ فَهبنٌَْْْوَ   *آْنهأ

ًَنَقَهذْ  *خَهْاَ َ آَّخً ًَبٌِا كَضِري ا يٍَِ اننابطِ ػٍَْ آَّبرِنَب نَغَبفِهٌٌَُ َُنَغِّْ َ ثِجَذََِ َ نِزَكٌٌَُ نًٍَِْ 

 بٌِا سَثاه َ  ثٌَاؤََْب ثَنِِ بِعْشَائِْمَ يُجٌَاؤَ طِذْقٍ ًَسَصََْنَبىُىْ يٍَِ انـَِّّْجَبدِ فًََب اخْزَهَاٌُا ؽَزََّ عَبءَىُىُ انْؼِهْىُ

 (. ّٗ:ٖٖ)يكنس *َْبيَخِ فًَِْب كَبٌَُا فِْوِ َّخْزَهِاٌٌَُ َّقْؼِِ ثَْْنَيُىْ ٌَّْوَ انْقِ

                                                 

 (.ٕ/ٖ)ٕٗٗٓاألدب/باب رحمة الكلد كتقبيمو كمعانقتو،ح صحيح البخارم، كتاب  - ُ
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فَهٌَْنَههب كَبََههذْ ََشَّْههخٌ آيَنَههذْ فَنَاَؼَيَههب بِميَبَُيَههب بِنَّههب ََههٌْوَ ُّههٌَُظَ نًَاههب آيَنُههٌا كَشَههاْنَب ػَههنْيُىْ ػَههزَاةَ    كقػػاؿ سػػبحانو:

 (.ٖٖ:)يكنس *ؽِ ٍ ٌَّظانْخِضُِْ فِِ انْؾََْبحِ انذََُّْْب ًَيَزَّؼْنَبىُىْ بِنََ 

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
فرعػػكف كممػػؤه قبػػػكؿ دعػػكة الحػػٌؽ مػػػف مكسػػى عميػػو الٌسػػػالـ، كاسػػتمٌركا عمػػى ضػػػالليـ  رفػػض

مكسى قكمو بني إسػرائيؿ لمخػركج مػف مصػر، كغػرس  كاعدى ككفرىـ معانديف عتاة متكٌبريف، كبعد أف 
يثػػػار العػػػٌزة كالكرامػػػة، بعػػػد ذلػػػؾ دعػػػا رٌبػػػو مبٌينػػػا سػػػبب الػػػٌدعاء فقػػػاؿ:  ربنػػػا إنػػػؾ فػػػي قمػػػكبيـ اإليمػػػاف كا 

أعطيػػت فرعػػكف كأعكانػػو كجنػػده زينػػة مػػف الحمػػي كالحمػػؿ، كالفػػراش كاألثػػاث، كأعطيػػتيـ المػػاؿ كالجػػاه 
نفقكا في حظكظ الدنيا كمتاعيا الشيء الكثير، ربنا أعطيتيـ ىػذا حتى بنكا القصكر كرفعكا القبكر، كأ
، ككانػػت نتيجػػة ىػذه الػػنعـ أنيػػـ ضػػمكا عػػف سػػبيمؾ، كأضػػمكا غيػػرىـ، العطػاء فكػػاف عاقبػػة أمػػرىـ خسػػران 

ربنا اطمس عمى أمكاليـ، كأزؿ آثارىا، كامحيا بمػا تنزلػو مػف اآلفػات كالكػكارث، كاشػدد عمػى قمػكبيـ، 
قكل حتى ال ينفذ إلييا نكر اليدل كاإليماف فيزدادكا قسكة كظمما، فال يؤمنكا حتى كاربط عمييا برباط 

يركا العذاب األليـ، كاستجاب اهلل دعاء مكسى كىاركف، كأمرىما أف يظال عمى استقامتيما كدعكتيما 
 .(ُ)فرعكف كقكمو إلى الحؽ كالعدؿ كأال يتبعا سبيؿ الذيف ال يعممكف

غضػػبا هلل كلدينػػو عمػػى فرعػػكف كممئػػو  كة كانػػت مػػف مكسػػى قػػاؿ ابػػف كثيػػر: "ىػػذه الػػٌدع
سَةِّ ال رَهزَسْ    ، فقػاؿ:الذيف تبٌيف لو أنيػـ ال خيػر فػييـ، كال يجػيء مػنيـ شػيء، كمػا دعػا نػكح 

  بََِّ َ بٌِْ رَزَسْىُىْ ُّؼِهٌُّا ػِجهبدَ َ ًَال َّهِهذًُا بِنَّهب فهبعِشاً كَاَّهبساً      *ػَهََ انْإَسْعِ يٍَِ انْكبفِشٍَِّ دَّابساً
كليذا استجاب اهلل تعالى لمكسى عميو الٌسالـ فييـ ىذه الٌدعكة التي أٌمػف عمييػا أخػكه (؛ ِٕ:ِٔ)نكح

 .(2)" (ٖٗ:)يكنس *ََذْ ؤُعِْجَذْ دَػٌَْرُكًُب ىاركف، فقاؿ تعالى:
اهلل تعالى دعاء مكسى كىاركف، أمر بني إسرائيؿ بالخركج مف مصر في الكقت كلما أجاب 

عػف ذلػؾ، فػذكر ىنػا خاتمػة القصػة الدالػة عمػى تأييػد  فرعػكف غػافالن كػاف المعمكـ كيٌسر ليـ أسبابو، ك 

                                                 

 .ٕٖ/ِانظر: التفسير الكاضح، حجازم - ُ
 .َِٗ/ْتفسير القرآف العظيـ، ابف كثير - ِ
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، كىذا مف باب الجزاء مف جنس العمؿ فكاف (ُ)اهلل لمكسى كأخيو عمى ضعفيما، كقكة فرعكف كقكمو
 .الفئة المؤمنة مع مكسى  الغرؽ كاليالؾ، في حيف أنجى اهلل كعناده فرعكفنتيجة كفر 

كىػػػػـ القػػػػـك الكحيػػػػد الػػػػذيف قبػػػػؿ اهلل تػػػػكبتيـ  ثػػػػـ تعػػػػرج اآليػػػػات إلػػػػى قصػػػػة قػػػػكـ يػػػػكنس 
  .كرجكعيـ إلى اهلل بعد نزكؿ عقاب اهلل عمييـ، كرفع عنيـ العذاب، كذلؾ لصدؽ نكاياىـ

كػػذلؾ تجػػيء إشػػارة عػػابرة لقصػػة يػػكنس الػػذم آمنػػت قريتػػو بعػػد أف كػػاد يحػػؿ بيػػا  قػػاؿ سػػيد قطػػب: "
العذاب، فرفع عنيا كنجت منو باإليماف.. كىي لمسة مف ناحية أخرل تزيف اإليماف لممكذبيف، لعميـ 

 .(ِ)الميمكيف"يتقكف العذاب الذم ينذركف،كال تككف عاقبتيـ كعاقبة قـك نكح كقـك مكسى 
فَهٌَْنَب كَبََذْ ََشَّْخٌ آيَنَذْ فَنَاَؼَيَب بِميَبَُيَب بِنَّب ٌََْوَ ٌَُُّظَ نًَاب آيَنٌُا كَشَاْنَب ػَنْيُىْ  قكلوير عند تفس قاؿ الطبرم

لـ يكف ىذا فػي  "، (ٖٗ:)يكنس * ػَزَاةَ انْخِضُِْ فِِ انْؾََْبحِ انذََُّْْب ًَيَزَّؼْنَبىُىْ بِنََ ؽِ ٍ
، فتيًركػػت، إال قػػكـ يػػكنس، لمػػا فقػػدكا  األمػػـ قػػبميـ لػػـ ينفػػع قريػػةن كفػػرت ثػػـ آمنػػت حػػيف حضػػرىا العػػذابي
نبػػيايـ كظنػػكا أف العػػذاب قػػد دنػػا مػػنيـ، قػػذؼ اهلل فػػي قمػػكبيـ التكبػػة، كلبسػػكا المسػػكح، كفرقػػكا بػػيف كػػؿ 

ػػكا إلػػى اهلل أربعػػيف ليمػػةن  ػػدؽ مػػف قمػػكبيـ، كالتكبػػة كالندامػػة فممػػا عػػرؼ ا ،بييمػػة ككلػػدىا، ثػػـ عج  هلل الصو
 .(ّ)"نيـ العذاب بعد أف تدلاى عمييـعمى ما مضى منيـ، كشؼ اهلل ع

 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -
عمى كؿ إنساف سكاء األـ في المنزؿ أف تحسف إلى أكالدىا إف أحسػنكا، كتعػاقبيـ أك تػبخيـ 

فػػالمعمـ عميػػو تشػػجيع الطالػػب المتفػػكؽ، كاالنتبػػاه كالتركيػػز عمػػى إف أسػػاءكا، كعمػػى صػػعيد المدرسػػة 
المقصػػر كالضػػعيؼ، كبػػذلؾ إذا كجػػد الطفػػؿ صػػدل لفعمػػو سيسػػتمر كيتشػػجع لفعػػؿ الخيػػر، كيتجنػػب 

، عمينا أف نحسف أعمالنػا كنياتنػا، حتػى ننػاؿ الخيػر الػكفير كالػدرجات العميػا عنػد اهلل التقصير، ك 
أف نسػأؿ اهلل  ، كأف نقدـ ألنفسنا تكبة نصػكحة قبػؿ الممػات،كهلل لكجو ا كأف يككف عممنا خالصان 

 فالجزاء مف جنس العمؿ.حسف الختاـ، كأف نحاسب أنفسنا قبؿ أف نحاسب ، 

 
 
 
 

                                                 

 .ِٓٓ/ُُانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ُ
 .َُُٖ/ّفي ظالؿ القرآف، سيد قطب  -  ِ
  .َِٕ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم - ّ
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 خام ًا: مإلية اهلل لمم قين:
 (1). مأخكذة مف مع، كىذا يقتضي االجتماع إما في المكاف أك في الزماف..لبة: : المإلية -
 .(ِ)كتعني القرب، أم قربو سبحانو كتعالى مف عباده صفة مف صفات اهلل ىي : اصط حاً  -

 كلقد ذكر ابف عثيميف نقاطان ىامة عف المعية فقاؿ: 
جمػاع السػمؼ، قػاؿ اهلل تعػالى:  " أوًَل: - ًَىُهٌَ يَؼَكُهىْ   معية اهلل تعالى لخمقو ثابتة بالكتػاب كالسػنة كا 

  بٌِا انهَّههههوَ يَههههغَ انَّههههزٍَِّ ارَّقَههههٌْا ًَانَّههههزٍَِّ ىُههههىْ كقػػػػاؿ تعػػػػالى، (ْ:)الحديػػػػد ؤَّْههههٍَ يَههههب كُنْههههزُىْ

 (.ُِٖ:)النحؿيُؾْغِنٌٌَُ
ىػػذه المعيػػة حػػؽ عمػػى حقيقتيػػا، لكنيػػا معيػػة تميػػؽ بػػاهلل تعػػالى، كال تشػػبو معيػػة أم مخمػػكؽ  ثانيننًا: -

 (.ُُ:)الشكرل انْجَظِريُنَْْظَ كًَِضْهِوِ شَِْء  ًَىٌَُ انغاًِْغُ لمخمكؽ، لقكلو تعالى عف نفسو: 
كتدبيرنا، كغير ذلػؾ  ىذه المعية تقتضي اإلحاطة بالخمؽ عمما كقدرةن كسمعا كبصرنا كسمطانان  ثالثًا: -

 .مف معاني ربكبيتوى 
ىذه المعية ال تقتضي أف يكػكف اهلل تعػالى مختمطػا بػالخمؽ أك حػاالن فػي أمكنػتيـ، كال تػدؿ  را إلًا: - 

، كال يمكف أف يكػكف معنػى عمى ذلؾ بكجو مف الكجكه، ألف ىذا معنى باطؿ مستحيؿ عمى اهلل 
 .مستحيالن باطالن  شيئان  كالـ اهلل كرسكلو 

ىذه المعية ال تناقض ما ثبت هلل تعالى مػف عمػكه عمػى خمقػو كاسػتكائو عمػى عرشػو، فػإف  خام ًا: -
ًَىُههٌَ انْؼَهِههُِّ  اهلل تعػػالى قػػد ثبػػت لػػو العمػػك المطمػػؽ: عمػػك الػػذات كعمػػك الصػػفة، قػػاؿ اهلل تعػػالى: 

 (.ِٓٓ:)البقرة(ّ)" انْؼَظِْىُ
 كنممس معية اهلل لممتقيف مف عباده مف خالؿ اآليات الكريمة التالية مف سكرة يكنس: 

                                                 

 .ُٕٕانظر: مفردات ألفاظ القرآف، األصفياني، ص  - ُ
انظر: التنبييات المطيفة فيما احتكت عميو الكاسطية مف المباحث المنيفة، أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر  - ِ

 ىػ.ُُْْ، ُالرياض ط –(، دار طيبة ُٓ/ُىػ(، )ُّٕٔبف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم )المتكفى: 
ىػ( ُُِْالقكاعد المثمى في صفات اهلل كأسمائو الحسنى، محمد بف صالح بف محمد العثيميف )المتكفى:  - ّ
 ـ.ََُِىػ/ُُِْ، ّ(، الجامعة اإلسالمية المدينة المنكرة، طٓٗ/ُ)
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انَّزٍَِّ آيَنٌُا ًَكَبٌَُا َّزَّقٌٌَُ  *ؤَنَب بٌِا ؤًَْنَِْبءَ انهَّوِ نَب خٌَْإ  ػَهَْْيِىْ ًَنَب ىُىْ َّؾْضٌٌَََُ  قاؿ تعػالى: 

 ًَفِههِ انْههأخِشَحِ نَههب رَجْههذِّمَ نِكَهًَِههبدِ انهَّههوِ رَنِهه َ ىُههٌَ انْاَههٌْصُ انْؼَظِههْىُ   نَيُههىُ انْجُشْههشٍَ فِههِ انْؾََْههبحِ انههذََُّْْب   *
 (.ْٔ: ِٔ)يكنس

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
عمػػييـ بػػاألمف مػػف  أكليائػػو كذلػػؾ بإنعامػػو  مػػع أنػػو  لنبيػػو محمػػد  يبػػيف اهلل   

مخافػػػة أعػػػدائيـ، كمػػػف الحػػػزف مػػػف جػػػراء مػػػا يالقيػػػو مػػػف الكفػػػار مػػػف أذل كتيديػػػد، كلمػػػح ليػػػـ بعاقبػػػة 
لنفكسيـ، كما أشػعر بػو  يقبؿ التغيير كال التخمؼ تطمينان  النصر، ككعدىـ البشرل في اآلخرة كعدا ال

بمػأمف عػف أكليػاء اهلل، فيػـ تبديؿ لكممات اهلل، كقد تضمنت اآليات نفي جنس الخػكؼ ال قكلو عقبو 
ف كػػانكا قػػد ييجػػس فػػي نفكسػػيـ الخػػكؼ مػػف  مػػف أف يصػػيبيـ مكػػركه يخػػاؼ مػػف إصػػابة مثمػػو، فيػػـ كا 

مف جبمة تأثر النفكس عند مشاىدة بكادر المخافة، فغيرىـ ممف يعمـ حاليـ ال يخاؼ  األعداء ىجسان 
ظػاىر، فحػاليـ حػاؿ مػف ال ينبغػي عمييـ ألنو ينظر إلى األحػكاؿ بنظػر اليقػيف سػميما مػف التػأثر بالم

 أف يخاؼ، كلذلؾ ال يخاؼ عمييـ أكلياؤىـ ألنيـ يػأمنكف عمػييـ مػف عاقبػة مػا يتكجسػكف منػو خيفػة،
، أكلئػػؾ ليػـ البشػػرل فػي الػػدنيا إيمػػانيـ كتقػكاىـ هلل  كذلػػؾ بسػبب (ُ)،كأف ال يحػؿ بيػـ مػػا يحػزنيـ
ْؤَينا )َلنْك َيْ نَق ِمنْن  :بالرؤيا الصػالحة، فقػد قػاؿ  النُُّ نوَِّة ِإَلَّ اْلُمَ شّْنرَاُت َقناُلوا َوَمنا اْلُمَ شّْنرَاُت َقناَل الرُّ

اِلَحُة(  .(ّ)في اآلخرة عند المكت تتنزؿ عمييـ المالئكة بالرحمة كليـ البشرل (ٕ)الصَّ
طاػػاًب  ػػري ٍبػػفي اٍلخى ػػٍف عيمى ِعَ نناًدا َمننا ُرننْك ِ َأْنِ َينناَء َوََل )ِإنَّ ِمننْن ِعَ نناِد المَّننِه قػػاؿ أىفا رىسيػػكؿى الماػػًو  كىعى

اَل: )َقنْوٌك ُشَهَداَء  َيْبِ ُطُهُك اأْلَْنِ َياُء َوالشَُّهَداُء ِ َمَكاِنِهْك ِمنَن المَّنِه( َقناُلوا: َينا َرُ نوَل المَّنِه َوَمنْن ُرنْك؟ َقن
نَُّهنْك َلإَلَمنى َ َحا ُّوا ِ نَرْوِح المَّنِه َعَمنى غينر أرحناك وَل أمنوال ي إلاطونهنا  رنو اهلل ِإنَّ  ُوُجنوَرُهْك َلَ نُّنوٌر  َواِ 

ؤَنَهب بٌِا ؤًَْنَِْهبءَ    َمَناِ َر ِمْن ُنوٍر  ََل َيَخاُروَن ِإَذا َخاَي النَّاُس  َوََل َيْحَزُنوَن ِإَذا َحِزَن النَّاُس  ثُنكَّ َقنرََأ:

 .(ْ)(  ...انهَّوِ

                                                 

 .ُِٕ/ُُالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر - ُ
 (.ُّ/ٗ)َٗٗٔصحيح البخارم، كتاب التعبير/باب المبشرات،ح - ِ
البحر المحيط في التفسير أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي  - ّ

 بيركت. –(، دار الفكر ِٖ/ٔىػ(المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، )ْٕٓ)المتكفى: 
 (، قاؿ األلباني)صحيح(.ِٖٖ/ّ)ِّٕٓسنف أبي داكد، كتاب البيكع/باب في الرىف، ح  - ْ
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 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -
مػػع المتقػػيف، عمينػػا أف نسػػعى بأنفسػػنا لنرتقػػي كنكػػكف مػػف المػػؤمنيف المتقػػيف  حينمػػا نعمػػـ أف اهلل 

فعمـ التقكل عمـ خفي ال يعممػو إال اهلل فػال تكػكف  ،فسيـنكال يزككف عمى أ الذيف يحبيـ اهلل كيحبكنو،
، كال نتبػػع  ان كننصػػر دينػػو كرسػػكلو الحبيػػب محمػػد ف نكػػكف أكليػػاء هلل أبالتزكيػػة مػػف الػػنفس، ك 

 اليكل كنضؿ كننصر أعداء اهلل كنككف مف أكلياء الشيطاف.

  اد ًا: القرآن شفاء ورحمة: -
اآليات الكريمة اآلتية مف سكرة يػكنس تبػيف لنػا أف القػرآف الكػريـ فيػو المػكاعظ كالشػفاء مػف األمػراض 

 كرحمة مف عند اهلل لعباده.

َّب ؤَُّّيَب اننابطُ ََذْ عَبءَرْكُىْ يٌَْػِظَخٌ يٍِْ سَثِّكُىْ ًَشِاَبء  نًَِب فِِ انظُّذًُسِ ًَىُذ ٍ  قاؿ تعالى:

ٌَ         *ًَسَؽًَْهههخٌ نِهًُْهههاْيِنِ َ   ًَُؼهههٌ َّْغ ًاهههب  ْْهههش  ِي ٌَ َخ َْْاَشُؽهههٌا ُىههه ًَِزهههِو َفِجهههَزِنَ  َفْه ًَِثَشْؽ  َُهههْم ِثَاْؼهههِم انهَّهههِو 
 (.ٖٓ:ٕٓ)يكنس

 الس لآليات:ال ف ير اإلجم -
أم الكصػػية بعمػػؿ   تبػػيف اآليػػات الكريمػػة مقاصػػد القػػرآف السػػامية فيػػك مكعظػػة مػػف اهلل  

 الذم يرقؽ القمب كيميب العاطفة.الخير، بأسمكب الترغيب كالترىيب، 
محمػػػكد حجػػػازم أغػػػراض القػػػرآف الكػػػريـ فقػػػاؿ: "القػػػرآف الكػػػريـ كمػػػا فيػػػو مػػػف  الػػػدكتكر ذكػػػر

 كحكـ، كقصص، كآداب، كاجتماع ييدؼ إلى أربعة أغراض:تشريعات، كتكجييات، ككصايا، 
ىزا مكعظة حسنة مف الذم رباكـ كتعيدكـ بفضمو كرحمتو كأسبغ عميكـ نعمو ظاىرة كباطنة  -ُ

 ٌا انهَّهوَ َِؼًِاهب َّؼِظُكُهىْ ثِهوِ    إِ (، ُّٖ:)آؿ عمػراف ثَْبٌ  نِهنابطِ ًَىُهذٍ  ًَيٌَْػِظَهخٌ نِهًُْهزَّقِ َ   
 .( ٖٓ:)النساء

ػػديكًر مػػف أمػػراض الشػػؾ كالنفػػاؽ، كالشػػرؾ كمخالفػػة الكجػػداف كالحقػػد كالحسػػد،  -ِ ًشػػفاءه ًلمػػا ًفػػي الص  كى
كالبغػػػي كالعػػػدكاف، كحػػػب الظمػػػـ ككراىيػػػة العػػػدؿ كغيػػػر ذلػػػؾ مػػػف األمػػػراض التػػػي يضػػػيؽ بيػػػا الصػػػدر 

 كيمكت بيا الضمير الحي.
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يبيف الحؽ مف الضالؿ، كييدل إلػى مف اليدل كالفرقاف، فيك الذم  ناتو كالقرآف ىدل لمناس كبي -ّ
 الخير كالرشاد، كيحذر مف البغي كالفساد.

ػػٍؤًمًنيفى كىػػي صػػفة قمبيػػة نتيجػػة لمػػا مضػػى مػػف الػػكعظ كالشػػفاء كاليػػدل فػػالكعظ تعمػػيـ  -ْ ػػةه ًلٍممي كىرىٍحمى
زالػة األكسػاخ، كيترتػب عمييمػا اليدايػة كالتكفيػؽ إلػى الخيػر، كينشػأ  ينشأ عنػو الشػفاء مػف األمػراض كا 

 .(ُ) الكامميف"عف الثالثة الرحمة كىي الرقة في القمب، كىي بكماؿ صفتيا ال تككف إال في المؤمنيف 
فالقرآف كتاب جامع لكؿ المكاعظ أك الكصايا الحسنة التي تصمح األخالؽ كاألعماؿ كتزجر 
عػػف الفػػكاحش، كتشػػفي الصػػدكر مػػف الشػػككؾ كسػػكء االعتقػػاد، كتيػػدم إلػػى الحػػؽ كاليقػػيف كالصػػراط 

 .(ِ)المستقيـ المكصؿ إلى سعادة الدنيا كاآلخرة، كترحـ المؤمنيف رحمة خاصة
 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -

ندرؾ حقيقة أف الشفاء مف األمراض الركحانية ال تككف إال في القرآف الكريـ كتالكتػو  عندما
ف عنػػد اهلل، كيزيػػؿ اهلل بػػو الكربػػات فنػػدعك الجميػػع إلػػى التػػزاـ شػػرع اهلل ، كتػػالكة القػػرآف فيػػك رحمػػة مػػ

كاليمكـ كاألحزاف كسائر األمراض القمبية، كعميػو ينبغػي أف يكػكف لكػؿ منػا كرد يػكمي يتمػك آيػات اهلل 
، كيستشػػػعر أنػػػو المخاطػػػب بتمػػػؾ اآليػػػات، حتػػػى يكػػػكف عمػػػى اتصػػػاؿ دائػػػـ بػػػاهلل، كال يعصػػػي اهلل 

 كعمينا أف نتيقف أف الشفاء بيد اهلل كحده.
ف  الفرح بما تفضؿ بو اهلل كبما رحـ بو المؤمنيف ىك أجدل كأنفع مف كؿ ما يجمعكنو مف كا 

األمكاؿ كسائر خيرات الدنيا، ال محالػة ألنػو يػؤدم إلػى سػعادة الػداريف، كتمػؾ األمػكاؿ سػبب السػعادة 
 في الدنيا فقط.

 

  ا إلًا: الم ادئ الإلامة لمدعوة اإل  مية:  -
َُههمْ َّههب ؤَُّّيَههب انناههبطُ بٌِْ كُنْههزُىْ فِههِ شَهه ٍّ يِههٍْ دِّنِههِ فَهَههب ؤَػْجُههذُ انَّههزٍَِّ قػاؿ تعػػالى:

رَؼْجُذًٌَُ يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ ًَنَكٍِْ ؤَػْجُذُ انهَّوَ انَّهزُِ َّزٌََفَّهبكُىْ ًَؤُيِهشْدُ ؤٌَْ ؤَكُهٌٌَ يِهٍَ      

ًَنَههب رَههذْعُ  *نَههب رَكُههٌٍََا يِههٍَ انًُْشْههشِكِ َ ًَؤٌَْ ؤََِههىْ ًَعْيَهه َ نِهههذٍِِّّ ؽَنِْاًههب ًَ*انًُْهاْيِنِ َ  

                                                 

 .َٕ/ِجازم التفسير الكاضح،ح - ُ
 .ََِ/ُُانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ِ
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ًَبٌِْ  *يِههٍْ دًٌُِ انهَّههوِ يَههب نَههب َّنْاَؼُهه َ ًَنَههب َّؼُههشُّ َ فَههةٌِْ فَؼَهْههذَ فَةََِّهه َ بِرًا يِههٍَ انظَّههبنًِِ َ  

ادا نِاَؼْهِوِ ُّظِْتُ ثِوِ يٍَْ َّشَبءُ يٍِْ ػِجَبدِهِ ًَّْغَغْ َ انهَّوُ ثِؼُشٍّ فَهَب كَبشِفَ نَوُ بِنَّب ىٌَُ ًَبٌِْ ُّشِدْ َ ثِخَْْشٍ فَهَب سَ

 (.َُٕ: َُْيكنس) *ْىُ ًَىٌَُ انْغَاٌُسُ انشاؽِ

، كالدعكة تككف بالمساف كتككف بالسناف، أمػا السػناف فيػك الدعكة ىي أف تدعك إلى اهلل ك 
 .الذم ىك ذركة سناـ اإلسالـ، كالدعكة بالمساف أفرادان كجماعات اهلل الجياد في سبيؿ

ًَعَههبدِنْيُىْ ثِههبنَّزِِ  كالػػدعكة تكػػكف أيضػػان بالحكمػػة كالمكعظػػة الحسػػنة كمػػا قػػاؿ اهلل تعػػالى: 

 .  (ُِٓ: )النحؿ ىَِِ ؤَؽْغٍَُ

إف الخطػػاب اإلسػػالمي مكجػػو لمنػػاس كافػػة بشػػتى بقػػاعيـ كمختمػػؼ أزمػػانيـ كبكػػؿ أجناسػػيـ 
 ًَيهب ؤَسْعَههْنب َ بِنَّهب كَبفَّهخً    ( . َُٕ:)األنبيػاء ًَيب ؤَسْعَههْنب َ بِنَّهب سَؽًَْهخً نِهْؼهبنًَِ َ    قكمياتيـ كألكانيـ ك 

 ، كىػذا العمػـك فػي الخطػاب لمبشػرية اقتضػى أف يقػـك الرسػكؿ  (ِٖ:)سبأ  *نِهنابطِ ثَشِرياً ًَََزِّشاً

َُمْ ىزِهِ عَجِْهِِ ؤَدْػٌُا بِنََ انهَّوِ ػَهَ ثَظِريَحٍ  كأتباعو بدعكة اآلخريف إلى الدخكؿ في اإلسالـ

 . (َُٖ:)يكسؼ  ؤَََب ًَيٍَِ ارَّجَؼَنِِ
كقد حفمت العصػكر اإلسػالمية المتعاقبػة بنشػاط دعػكم فػي أكضػاع الحػرب كالسػالـ كػاف لػو 
أثره البالغ في تكثير أعداد المسمميف كتكسيع رقعػة دار اإلسػالـ. ككػاف الباعػث الػرئيس عمػى الػدعكة 

ُه ِ ننَأ أَلَْن َيْهننِدَي المَّنن): قىٍكلػػو ىػك طمػػب مرضػاة اهلل كالحصػػكؿ عمػػى مثكبتػو ففػػي الحػديث النبػػكم: 
 .(ُ)(َرُجً  َخْيٌر َلَأ ِمْن َأْن َيُكوَن َلَأ ُحْمُر النَّإَلكِ 
لجكانػػػب الحيػػػػاة  بشػػػػمكلو لمعقيػػػدة كالشػػػريعة كاألخػػػػالؽ أمإف مكضػػػكع الػػػدعكة ىػػػػك اإلسػػػالـ 

المتنكعػػة فكريػػة كاجتماعيػػة كاقتصػػادية كسياسػػية، كلكػػف المحػػكر األساسػػي ىػػك التكحيػػد الخػػالص هلل 

                                                 

 (.َٔ/ْ)ََّٗصحيح البخارم، كتاب الجياد/ باب فضؿ مف أسمـ عمى يديو رجؿ، ح - ُ
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ًَيههب  قػػاؿ تعػػالى: الخػػالؽ كالمػػنعـ الػػرازؽ، كأنػػو خمػػؽ البشػػر لتحقيػػؽ العبكديػػة لػػوتعػػالى، كأنػػو الػػرب 

 (.ٔٓ:ارياتذال)  خَهَقْذُ انْغٍِا ًَانْةَِْظَ بِنَّب نَِْؼْجُذًٌُِ

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
رسكلو بإظيار دينو كبإظيػار المباينػة عػف المشػركيف،  في ىذه اآليات الكريمة أمر اهلل 

ظػاىر ىػذه  مػف طريقػة السػر إلػى اإلظيػار ك لكي تزكؿ الشككؾ كالشبيات في أمره كتخرج عبػادة اهلل
أف يبػيف نبيػو فػأمر اهلل تعػالى  ،اآلية يدؿ عمى أف ىؤالء الكفار ما كػانكا يعرفػكف ديػف رسػكؿ اهلل 

 بٌِا بِثْهشاىِْىَ كهبٌَ ؤُياهخً َبَِزهبً نِهَّهوِ ؽَنِْاهبً      لقكلػو تعػالى:  مسػممان  ليـ أنو عمػى ديػف إبػراىيـ حنيفػان 
 .(ُ)(َُِ:النحؿ)

كعمينػا أف نعبػد اهلل الػذم خمػؽ الخمػؽ أكؿ مػرة ثػـ  الحػؽ الػذم ال ديػف غيػره،كىذا الػديف ىػك 
عبػػادة، كمػػا سػػكاه باطػػؿ فعبػػادة األصػػناـ مػػف ميميػػتيـ ثػػـ يحيػػييـ لمحسػػاب، فيػػذا ىػػك اإللػػو المسػػتحؽ ل

ف يصب اإلنساف الضػر تال دكف اهلل   مػف سػكء أكنفع صاحبيا إف دعاىا، كال تضره إف لـ يعبدىا كا 
 .(ِ)ال اهلل إمرض أك ألـ أك فقر؛ فىال رافع كال رىادا كال دافع لفضمو الذم أراده اهلل لو 

 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -
، كأف يبدأ بدعكة الناس إلى عبػادة اهلل عميو أف يتأسى بنبينا محمد  الداعية إلى اهلل 

كحػػده ال شػػريؾ لػػو، ثػػـ يكضػػح كيبػػيف أف مػػا يعبػػدكف مػػف دكف اهلل لػػف يػػنفعيـ شػػيئان كلػػف يرفػػع عػػنيـ 
 الضر إف أراد اهلل ليـ ضران.

ليػـ، فمػف نرضػخ لمػا يسػمى  كعندئذ يتحرر الناس لعبادة اهلل كحده ال شػريؾ لػو، فيػك الػرازؽ
ليػػو  بالحصػػار اليػػكـ عمينػػا فػػي فمسػػطيف، فػػالخير كالشػػر كالنفػػع كالضػػر بيػػد اهلل كحػػده، عميػػو تككمنػػا كا 
المصػػػير، كعمينػػػا ، أف نرفػػػع رايػػػة الجيػػػاد فػػػي سػػػبيؿ اهلل إلعػػػالء كممػػػة الحػػػؽ كممػػػة ال إلػػػو إال اهلل، 

ركيف الضاليف كذلؾ بتكحدنا تحت راية لينتصر اإلسالـ كالمسممكف كنقضي عمى أعداء اهلل مف المش
 اإلسالـ.

                                                 

 .َّٖ/ُٕمفاتيح الغيب، الرازم - ُ
 .َِٖ/ُُالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر - ِ
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 يف سورة هودالؤصالح والتغيري  مهنجيات 

 

 ػهَ يجؾض : ًّشزًم

 

 املبحث الأول: بني يدي سورة هود. -
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 ادلجؾش األًل

 ) ث  ّذُ عٌسح ىٌد(
 

 يـبنت:ًّشزًم ػهَ عزخ 

 ادلطهت األًل0 أمسبء انظٌرح. -

 ادلطهت انثب0َِ عدد آّبد طٌرح ىٌد، ًسيٍ َشًذلب. -

 ادلطهت انثبنث0 ينبطجخ طٌرح  ىٌد دلب قجهيب )طٌرح ٌَّض(. -

 ادلطهت انزاثع0 ينبطجخ طٌرح  ىٌد دلب ثعدىب )طٌرح ٌّطف(. -

 ادلطهت اخلبيض0 احملٌر انعبو نظٌرح ىٌد. -

 صد طٌرح ىٌد.ادلطهت انظبدص0 أىداف ًيقب -

  



[81] 

 

  ين يدي  ورة رود

كسابقتيا سكرة يكنس تتميز بطابع القرآف المكي، حيث تضمنت ىذه  سكرة ىكد 
د، الرسالة، كالبعث، كالجزاء، كفيما يمي تعريؼ يعف أصكؿ الديف العامة كىي التكح السكرة الحديث

 أكسع بالسكرة الكريمة.

 المطمب األول: أ ماء ال ورة:
 .(ُ)ا اسـ غير ذلؾي، كال يعرؼ لبيذا االسـ بتكقيؼ مف النبي  سميت سكرة ىكد 

باػاسو  ٍف اٍبػًف عى :  قىػاؿى قىػاؿى أىبيػك بىٍكػرو  رضػي اهلل عنيمػا ركم عى يىػا رىسيػكؿى الماػًو قىػٍد ًشػٍبتى قىػاؿى
َذا ) َرتْ َشننيََّ ْ ِنس ُرننوٌد َواْلَواِقإَلننُة َواْلُمْرَ ننَ ُت َوَعننكَّ َيَ َ نناَءُلوَن َواِ  ، كسػػميت بيػػذا االسػػـ (ِ)(الشَّننْمُس ُكننوّْ

فػػػي ىػػػذه  فييػػػا خمػػػس مػػػرات كقصػػػتو مػػع قكمػػػو، كألف مػػػا حكػػػي عنػػػو  لتكػػرار اسػػػـ ىػػػكد 
كؿ مما ذكر عنو فيما سكاىا مف السكر، كألف عػادا كصػفكا فييػا بػأنيـ قػـك ىػكد  فػي قكلػو طالسكرة أ
ٌِْو ُىهٌٍد           ًَؤُرْجِؼٌُا فِِ ىَزِهِ انذََُّْْب نَؼْنَخً ًَتعػالى:  ََه ٌا َػهبد ا َكَاهُشًا َسثاُيهْى َؤَنهب ُثْؼهذ ا ِنَؼهبٍد  َْبَيهِخ َؤَنهب ِب ٌَْو انِق   َّه
 . (َٔ:)ىكد

باسػػمو؛ تخميػػدان لجيػػكده الكريمػػة فػػي الػػدعكة إلػػى  قػػاؿ الصػػابكني: " سػػميت سػػكرة ىػػكد 
، ؟إلى قكـ )عاد( الجبػاريف، الػذيف اغتػركا بقػكة أجسػاميـ كقػالكا مػف أشػد منػا قػكة اهلل، فقد أرسمو 

، قػاؿ (ّ)فأىمكيـ اهلل بالريح الصرصر العاتية التي سمطيا اهلل عمػييـ سػبع ليػاؿ كثمانيػة أيػاـ حسػكمان"
 .(ٔ:)الحاقاة  ًَؤَياب ػَبد  فَإُىْهِكٌُا ثِشِّؼٍ طَشْطَشٍ ػَبرَِْخٍتعالى: 

 

                                                 

انظر: بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز  مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل  - ُ
لجنة إحياء  -(، المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية ُُِىػ(، المحقؽ: محمد عمي النجار، )صُٕٖ)المتكفى: 

 .ُُّ/ُُالتراث اإلسالمي، القاىرة، كانظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر
(، قاؿ الترمذم )حديث حسف َِْ/ٓ)ِّٕٗسنف الترمذم، كتاب تفسير القرآف/ باب كمف سكرة الكاقعة ح  - ِ

 غريب(.
 .ٓ/ِصفكة التفاسير، الصابكني - ّ
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 وزمن نزولها:  رود الثانس: عدد آيات  ورة المطمب
مائػػة كعشػػركف آيػػة فػػي العػػد المكػػي كالمػػدني اآلخػػر كالبصػػرم  عػػدد آيػػات سػػكرة ىػػكد  

فػي الشػامي، بينمػا عػدد آيػات سػكرة ىػكد كعطاء، كمائة كاثنتاف كعشركف آية في عد المػدني األكؿ ك 
 . (ُ)العد الككفي كأىؿ حمص فيك مائة كثالث كعشركف آية

حسػػػب ترتيػػػب نػػػزكؿ السػػػكر المكيػػػة، كقبػػػؿ سػػػكرة  بعػػػد سػػػكرة يػػػكنس   ت سػػػكرة ىػػػكد نزلػػػ
يكسؼ 

 أم ىي السكرة الثانية كالخمسكف، بينما الحادية عشرة في ترتيب المصحؼ. ،(ِ)
فػػي أصػػعب الفتػػرات التػػي كػػاف يعيشػػيا المسػػممكف فػػي مكػػة المكرمػػة،  كلقػػد نزلػػت سػػكرة ىػػكد 
و خديجػة بنػت خكيمػد بعػد كفػاة عمػو أبػي طالػب، ككفػاة زكجتػ، فقػد نزلػت خاصة عمى رسػكؿ اهلل 

عمػػو الػػذم كػػاف يمثػػؿ الحصػػف الػػذم احتمػػت بػػو  ، فبػػذلؾ يكػػكف قػػد فقػػد الرسػػكؿ رضػػي اهلل عنيػػا
زكجتػو التػػي كانػػت تحػف عميػػو كتػػؤازره،  الػدعكة اإلسػػالمية مػف ىجمػػات المشػػركيف، كفقػد الرسػػكؿ 

كخاصة بعد حادثة اإلسراء  نو المشرككف ما نالكا منو كتكاسيو بنفسيا كماليا، فبعد كفاتيما ناؿ م
، كػػػذلؾ مػػػا كقػػػع مػػػف ارتػػػداد بعػػػض مػػػف أسػػػممكا، (ّ)، كغرابتيػػػا ليػػػـكالمعػػػراج التػػػي حػػػدثت لمنبػػػي 

نػو إكتجرأت قريش عمى الدعكة اإلسالمية كمحاربتيا ليا مف قبميـ، مما أدل إلى تكقؼ الدعكة حتى 
 كمػػا جاكرىػػا، فجػػاءت ىػػذه السػػكرة  مػػددان مػػف عنػػد اهلل  ال يكػػاد يػػدخؿ أحػػد فػػي اإلسػػالـ مػػف مكػػة

، لما يالقيػو مػف حػزف كعنػاء كتعػب كمشػقة، فعرضػت ىػذه السػكرة ، تسميةن لو إلى نبيو محمد 
الكريمة قصص األنبياء عمييـ السالـ مع أقكاميـ كابتالءاتيـ فذكرت قصة نػكح كىػكد كصػالح كلػكط 

                                                 

انظر: فتحي البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي بف لطؼ اهلل الحسيني  - ُ
ارم، ُّٓ/ٔىػ(، )َُّٕمتكفى: البخارم الًقناكجي )ال (، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: عىبد اهلل بف إبراىيـ األنصى

يدىا   ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت، عاـ النشر:  –المىكتبة العصرياة لمطبىاعة كالٌنٍشر صى
الحسف عمـ كانظر: جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي أبك  

د. محسف خرابة، دار المأمكف لمتراث  -(، تحقيؽ: د. مركاف العطياة ِّٗ/ُىػ(، )ّْٔالديف السخاكم )المتكفى: 
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٖ، ُبيركت، ط –دمشؽ  -
 .ُِّ/ُُكانظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر 
ف عبد اهلل بف بيادر الزركشي )المتكفى: انظر: البرىاف في عمـك القرآف، أبك عبد اهلل بدر الديف محمد ب - ِ

ـ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى  ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔ، ُىػ(المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، طْٕٗ
 .ُّٗ/ُُ، ك انظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر،ُّٗ/ُالحمبي كشركائو

، صفي الرحمف المباركفكرم)المتكفى: - ّ  .ُبيركت، ط-(، دار اليالؿَُْ/ُىػ(، )ُِْٕ انظر: الرحيؽ المختـك



[83] 

 

كشعيب كمكسى عمييـ أفضؿ الصالة كالسالـ، فكانت ىذه القصص بمثابة نماذج تبشر بقرب الفرج 
ىػك سػنة اهلل  كأف مػا يعانيػو  كتؤكد عمى ثبات الحػؽ كانتصػاره، كتسػمية لقمػب النبػي محمػد 

أف تشتمؿ أمتو عمى أصناؼ متعددة مف مف بد  في أنبيائو، كبما أنو سيد المرسميف كخاتميـ كاف ال
 .(ُ)الجحكد كالنكراف

 ) ورة يونس(: الما ق مهرود ورة الث: منا  ة  المطمب الث
 عمػػى نبيػػو محمػػد  الكتػػاب الػػذم أنزلػػو اهلل  تبػػاعإختمػػت سػػكرة يػػكنس بالحػػث عمػػى  -1

كلزكمػػو، كالصػػبر عمػػػى مػػا يتعرضػػكف لػػػو مػػف األذل كجػػزاء صػػػبرىـ الجنػػة فقػػاؿ تعػػػالى فػػي سػػػكرة 
 ،(َُٗ:)يػكنس   بِنَْْ َ ًَاطْجِشْ ؽَزَََّ َّؾْكُىَ انهَّوُ ًَىٌَُ خَْْهشُ انْؾَهبكًِِ َ  ًَارَّجِغْ يَب ٌُّؽََ يكنس

  كِهْى فُظِّههَذْ يِهٍْ نَهذٌُْ ؽَ    صُهىا ؤُؽْكًَِهذْ آََّبرُهوُ    زَهبة  كِ انهش  ىػكد سػكرةقػاؿ تعػالى فػي بدايػة  ثـ
اهلل، كأنػو محكػـ  عنػد فكأنػو مػ ،الػذم أنػزؿ عمػى محمػد  الكتاببكصؼ  ابتدأت حيث (ُ:)ىكد

عبػاده  حكاؿألنػو صػادر مػف عنػد اهلل الخبيػر بػأ يػوف ؿكامؿ ال خمػ فيكآياتو ال نقص فيو كال خمؿ، 
 (.ِ)يوكما يحتاج إل

عض األنبياء عمييـ السالـ بسكرة مجممة، كفصمت فػي ف اىىقصص ب سيكن كرةس في كذكر -2
 .ىكدسكرة 

حكػاـ ال افتتحت -3  مػافكدعكتػو إلػى عبػادة اهلل كالتكبػة إليػو كاإلي قػرآفسكرة ىكد ببيػاف الػكحي كا 
بػػػالقرآف، كذكػػػر  ـكتحػػػديي ذلػػػؾالمشػػػركيف فػػػي  جػػػةكحا الحسػػػابكالثػػػكاب كالعقػػػاب ك  دبالبعػػػث كالمعػػػا

براىيـقصص بعض األنبياء كنكح   انهش تعػالى:  قػاؿعمييـ السالـ،  عيبكصالح كلكط كش ىكدك  كا 

 ثَشِري ًَ زِّش انهَّوَ بََِّنِِ نَكُىْ يِنْوُ ََ نَّبرَؼْجُذًُا بِ بؤَنَّ *خَجِريٍ  ؽَكِْىٍنَذٌُْ  ٍْيِ فُظِّهَذْآَّبرُوُ صُىا  كًَِذْكِزَبة  ؤُؽْ

 مٍرُِ فَؼْ مًََُّّاْدِ كُ ًًَّيُغَ ؤَعَمًٍَُّزِّؼْكُىْ يَزَبػ ب ؽَغَن ب بِنََ  نَْْوِرٌُثٌُا بِ ىاسَثاكُىْ صُ شًُاًَؤٌَِ اعْزَغْاِ *

                                                 

 .ُّٖٗ/ْانظر: في ظالؿ القرآف، سيد قطب - ُ
 .ْٖٗ|ّانظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكرالبقاعي - ِ
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كُهمِّ   َػَهَه  ًٌََىُه  ىْيَهشْعِؼُكُ  وِانهَّه  َبِنَه  *   جِريٍؤَخَهبإُ ػَهَهْْكُىْ ػَهزَاةَ َّهٌْوٍ كَه      ةَِِِّفَه  نٌَّْارًٌَََبٌِْ  هَوُفَؼْ

 .(ُ)(ْ:ُكد) ى شَِْءٍ ََذِّش  

 لما  إلدرا ) ورة يو ي(: رود المطمب الرا ع: منا  ة  ورة
فكػؿ منيمػا اشػتممت عمػى ذكػر الفائػدة  ،ىناؾ عالقة كطيدة بيف سكرتي ىكد كيكسؼ  

، كػػذلؾ فػػإف مطمػػع سػػكرة يكسػػؼ العمميػػة مػػف القصػػص كالتأكيػػد عمػػى العبػػادة كالتككػػؿ عمػػى اهلل 
  ََِؾٍُْ ََقُضُّ ػَهَْْ َ ؤَؽْغٍََ انْقَظَهض ىػكد نيايػة سػكرةمناسػب لقكلػو فػي   (ّ:)يكسػؼ  

 ُّيَب َُضَجِّذُ ثِوِ فُاَادَ َ ػَهَْْ َ يٍِْ ؤََْجَبءِ انشُّعُمِ ًَكُهًّب ََقُض  )ىكد:ُِ). 

ػػا فممػػا كقػػع فػػي سػػكرة ىػػكد:  ، (ُٕ:)ىػػكد  فَجَشاههشََْبىَب ثِةِعْههؾَبقَ ًَيِههٍْ ًَسَاءِ بِعْههؾَبقَ َّؼْقُههٌةَ  كأيضن

مع ، كذكر في سكرة يكسؼ حاؿ يعقكب (ّٕ:)ىكد   سَؽًَْذُ انهَّوِ ًَثَشَكَبرُوُ ػَهَْْكُىْ ؤَىْمَ انْجَْْذِكقكلو: 
 أكالده، كحاؿ كلده الذم ىك مف أىؿ البيت مع إخكتو، فكاف كالشرح إلجماؿ ذلؾ.

ًَُّزِىُّ َِؼًَْزَوُ ػَهَْْ َ ًَػَهََ آلِ َّؼْقٌُةَ كًََب ؤَرًَايَب ػَهََ ؤَثٌََّْه َ يِهٍْ ََجْهمُ    ككذلؾ قاؿ في سكرة يكسؼ 

سَؽًَْهذُ انهَّهوِ ًَثَشَكَبرُهوُ ػَهَهْْكُىْ ؤَىْهمَ      بقكلػو فػي ىػكد( فكاف ذلػؾ كػالمقترف ٔ:)يكسؼ  بِثْشَاىِْىَ ًَبِعْؾَبقَ

 (.ّٕ:)ىكد  انْجَْْذِ

 المطمب الخامس المحور الإلاك ل ورة رود:
مكضكع ىذه السكرة تقرير أصكؿ الديف كىي إحكاـ القرآف كتفصيمو، كالدعكة إلى عبادة اهلل كتكحيػده 

. ككاضػح كػذلؾ أنيػا مػف نػكع القػرآف المكػي (ِ)الـ اآلخرةكاإلنابة إليو، كاإليماف بالبعث كالجزاء في ع
بأنػو إنمػا يػكحى إليػو مػف ربػو كبشػيادة  كاتجاىو في مكاجيػة مشػركي قػريش بشػيادة القػرآف لمنبػي 

 الكتب السابقة كبخاصة كتاب مكسى كبتصديؽ بعض أىؿ الكتاب بو، كىذا ما كاف في

                                                 

 .َِٖ/ ٓانظر: التفسير المنيرالزحيمي  - ُ
 .ُِ/ُِانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ِ
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مكة مف أفراد مف أىؿ الكتاب، كاتخاذ ىػذا قاعػدة لمتنديػد بمكقػؼ المشػركيف، كتيديػد األحػزاب مػنيـ  
عمى الحؽ الػذم ىػك معػو، فػي كجػو تكقػؼ الػدعكة، كعنػاد األكثريػة  بالنار، مع تثبيت رسكؿ اهلل 

 .(ُ)الغالبة في مكة كما حكليا مف القبائؿ
 :المطمب ال ادس: أرداي ومقاصد  ورة رود 

، ببيػػاف دالئػػؿ التكحيػػد كالنبػػكة، الكشػػؼ عػػف مضػػمكف الكتػػاب الػػذم أنػػزؿ عمػػى النبػػي محمػػد  -ُ
، قػػاؿ تعػػالى: (ِ)كالتكبػػة إليػػو كاإليمػػاف بالبعػػث كالجػػزاء فػػي اآلخػػرة ، إلػػى عبػػادة اهلل كدعكتػػو 
      اعْههزَغْاِشًُا سَثاكُههىْ صُههىا رٌُثُههٌا بِنَْْههوِ....   ًَؤٌَِ *ؤَالَّ رَؼْجُههذًُا بِالَّ انهَّههوَ بََِّنِههِ نَكُههىْ يِنْههوُ ََههزِّش  ًَثَشِههري  

 (.ّ:ِ)ىكد
تقانيػا بنظميػا ال نقػص فييػا كال خمػؿ، ا، بػدليؿ إحكػاـ آياتػو، ك إثبات أف القرآف مف عند اهلل  -ِ

ف، ممػػػا يػػػدؿ عمػػػى بيػػػاف إعجػػػاز ال يشػػػبيو كػػػالـ المخمػػػكقي فيػػػي كالبنػػػاء المحكػػػـ؛ ألف كػػػالـ اهلل 
فػػي المغػػة العربيػػة التػػي  وأمامػػو عنػػد تحديػػو ليػػـ، مػػع أنػػو مػػف جػػنس مػػا برعػػكا بػػآف كعجػػز العػػرب القػػر 
ٍِ         نطؽ بيا ألسنتيـ، قاؿ تعالى: ت ًَاْدُػهٌا َيه َّهبٍد  ٌٍَس ِيْضِههِو ُيْاَزَش َُْم َفهْإُرٌا ِثَؼْشهِش ُعه ٌَ اْفَزَشاُه  َُّقٌُنٌ َؤْو 

 (.ُّ:)ىكد ... *اعْزَـَؼْزُىْ يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ بٌِْ كُنْزُىْ طَبدَِِ َ 

ؤَنَهب بََِّيُهىْ َّضْنُهٌٌَ    ، كلممػؤمنيف، قػاؿ تعػالى: كصؼ حاؿ المشركيف كمعػاداتيـ هلل كلرسػكلو  -ّ

ْى  ثِزَادِ طُذًُسَىُىْ نَِْغْزَخْاٌُا يِنْوُ ؤَنَب ؽِ َ َّغْزَغْشٌٌَُ صَِْبثَيُىْ َّؼْهَىُ يَب ُّغِشًٌَُّ ًَيَب ُّؼْهِنٌٌَُ بََِّوُ ػَهِ

 (.ٓ:)ىكد  انظُّذًُسِ
استعجاؿ طمب البشر لمخير كالنفع، كالعذاب الذم ينذر بو الرسؿ عمييـ السالـ، أقكاميـ، إف لـ  -ْ

ًَنَئٍِْ ؤَخاشََْب ػَنْيُىُ انْؼَزَاةَ بِنََ ؤُياخٍ يَؼْذًُدَحٍ نََْقٌُنٍُا يَب َّؾْجِغُوُ يؤمنكا بما جاؤكا بو، قاؿ تعالى: 

 (.ٖ:)ىكد  .. *ْْظَ يَظْشًُفًب ػَنْيُىْ ًَؽَبقَ ثِيِىْ يَب كَبٌَُا ثِوِ َّغْزَيْضِئٌٌَُ ؤَنَب ٌَّْوَ َّإْرِْيِىْ نَ

                                                 

 .ُّٖٗ/ْانظر: في ظالؿ القرآف، سيد قطب - ُ
 .ََُِ/ِانظر: التفسير الكسيط، الزحيمي - ِ
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مكازنة دقيقة بيف أكصاؼ اإلنساف المؤمف كأكصاؼ اإلنسػاف الكػافر، كمنشػأ الفػرؽ ىػك اإليمػاف  -ٓ
ًَنَهئٍِْ   *ًَنَئٍِْ ؤَرََْنَب انْةَِْغبٌَ يِناب سَؽًَْخً صُهىا ََضَػْنبىهب يِنْهوُ بََِّهوُ نََْهاُط  كَاُهٌس        كالكفر، قاؿ تعػالى: 

 بِالَّ انَّزٍَِّ طَجَشًُا.. *ؤَرََْنبهُ ََؼًْبءَ ثَؼْذَ ػَشااءَ يَغازْوُ نََْقٌُنٍَا رَىَتَ انغاِّْئبدُ ػَنِِّ بََِّوُ نَاَشِػ  فَخٌُس  
 (.ُُ:ٗ)ىكد
إف مف تبٌيف الرشد كالٌصكاب بالفطرة كالعقؿ، كاىتدل بنكر الكحي اإلليي فيك الذم يؤثر اآلخرة  -ٔ

ة عمػى اآلخػرة الباقيػة الخالػدة، ؤقتػعمى الٌدنيا، كال يستكم إطالقا مع مف آثر الػٌدنيا الفانيػة كزينتيػا الم
ٌَ ػَهَ ثَِّْنَخٍ يٍِْ سَثِّوِ ًََّزْ قاؿ تعالى:  هٌُهُ شبىِذ  يِنْوُ ًَيٍِْ ََجْهِوِ كِزبةُ يٌُعَ ؤَفًٍََْ كب

 (.ُٕ:)ىكد*... بِيبيبً ًَسَؽًَْخً ؤًُنئِ َ ُّاْيِنٌٌَُ ثِوِ ًَيٍَْ َّكْاُشْ ثِوِ يٍَِ انْإَؽْضاةِ فَبننابسُ يٌَْػِذُهُ
عمػى  ينادل بالكفػار كالمنػافقيف عمػى رؤكس الخالئػؽ: ىػؤالء الػذيف كػذبكا عمػى اهلل، أال لعنػة اهلل -ٕ

بعاد ان كسخط ان الظالميف، أم بعد  مف رحمتو عمى الذيف كضعكا العبادة في غير مكضعيا. ان كا 
 كاألشياد المنادكف بذلؾ: ىـ المالئكة، أك األنبياء كالمرسمكف، كالعمماء الذيف بٌمغكا الرساالت.

عػف اإليمػاف إف سبب المعنة عمى الظالميف كطردىـ مف رحمة اهلل إنما ىك صٌد أنفسيـ كغيػرىـ  -ٖ
كالطاعػػػػة هلل تعػػػػالى، كعػػػػدكليـ بالنػػػػاس عػػػػف سػػػػبيؿ اهلل إلػػػػى المعاصػػػػي كالشػػػػرؾ، ككفػػػػرىـ كجحػػػػكدىـ 

 باآلخرة.
الظالمكف كغيػرىـ ال يعجػزكف اهلل بعقػابيـ فػي الػدنيا، كال يقػدركف عمػى اإلفػالت مػف سػمطاف اهلل  -ٗ

، كعقػػابيـ مضػػاعؼ كقدرتػػو كخسػػؼ األرض بيػػـ، كلػػيس ليػػـ أنصػػار ينصػػركنيـ مػػف دكف اهلل تعػػالى
عمػػى قػػدر كفػػرىـ كمعاصػػييـ بسػػبب إضػػالليـ غيػػرىـ، كبسػػبب تعطػػيميـ قػػدرات السػػمع كالبصػػر فػػي 

بصاره  .(1)استماع الحؽ كا 
إف اهلل تعػػػالى كصػػػؼ السػػػعداء أىػػػؿ الجنػػػة بصػػػفات ثػػػالث ىػػػي: اإليمػػػاف، كالعمػػػؿ الصػػػالح،  -َُ

 ؿ النار بأربع عشرة صفة ىي:كالخشكع إلى اهلل تعالى، ككصؼ األشقياء المنكريف الجاحديف أى
 .ًَيٍَْ ؤَظْهَىُ يًِاٍِ افْزَشٍ ػَهََ انهَّوِ  ككنيـ مفتريف عمى اهلل: -

                                                 

 .ُِْْٖ/ْانظر: في ظالؿ القرآف، سيد قطب - ُ
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ؤًُنئِهههه َ إنيػػػػـ يعرضػػػػكف عمػػػػى اهلل فػػػػي مكقػػػػؼ الػػػػذؿ كاليػػػػكاف كالخػػػػزم كالنكػػػػاؿ: قػػػػاؿ تعػػػػالى:  -

 .ُّؼْشَػٌٌَُ ػَهَ سَثِّيِىْ

ًََّقٌُلُ انْإَشْيبدُ ىاُالءِ انَّزٍَِّ كَزَثٌُا ػَههَ   حصكؿ الخزم كالنكاؿ كالفضيحة العظيمة ليـ:  -

 .سَثِّيِىْ

 .ؤَال نَؼْنَخُ انهَّوِ ػَهََ انظَّبنًِِ َككنيـ ممعكنيف مف عند اهلل:  -

انَّهههزٍِّ َّظُهههذًٌَُّ ػَهههٍْ كػػػكنيـ صػػػاٌديف عػػػف سػػػبيؿ اهلل مػػػانعيف عػػػف متابعػػػة الحػػػؽ:  -

 .عَجِْمِ انهَّوِ

 .ًََّجْغٌََُيب ػٌَِعبًتعكيب الدالئؿ المستقيمة: سعييـ في إلقاء الشبيات، ك  -

 .ًَىُىْ ثِبنْأخِشَحِ ىُىْ كبفِشًٌَُككنيـ كافريف:  -

 .ؤًُنئِ َ نَىْ َّكٌٌَُُا يُؼْغِضٍَِّ فِِ انْإَسْعِككنيـ عاجزيف عف الفرار مف عذاب اهلل:  -

ًَيب كبٌَ إنيـ ليس ليـ أكلياء يدفعكف عنيـ عذاب اهلل، فميست أصناميـ شفعاء عنػد اهلل:  -

 .نَيُىْ يٍِْ دًٌُِ انهَّوِ يٍِْ ؤًَْنِْبءَ
مضػػػاعفة العػػػذاب ليػػػـ، لسػػػعييـ فػػػي اإلضػػػالؿ كمنػػػع النػػػاس عػػػف الػػػديف، مػػػع ضػػػالليـ الشػػػديد:  -

ُُّؼبػَفُ نَيُىُ انْؼَزاة. 

يب كبٌَُا َّغْهزَـِْؼٌٌَُ انغاهًْغَ ًَيهب كهبٌَُا       المعرفة كاالعتقاد الصحيح:تعطيميـ كسائؿ اإليماف ك  -

 .ُّجْظِشًٌَُ



[88] 

 

ؤًُنئِه َ انَّهزٍَِّ خَغِهشًُا      :كػكنيـ خاسػريف أنفسػيـ الشػترائيـ عبػادة اآلليػة بعبػادة اهلل تعػالى -

 .(ُ)ؤََْاُغَيُىْ

إيراد قصص بعػض األنبيػاء السػابقيف مػع أقػكاميـ، بنػكع مػف التفصػيؿ، إلثبػات عقيػدة التكحيػد  -ُُ
 ما يقابؿ مف أذل المشركيف. إزاء كالبعث كالجزاء، كتسمية لقمب النبي 

األمر لمرسكؿ كمف معو باالستقامة عمى ىذا الديف في االعتقاد كاألعماؿ كاألخالؽ، فيك أمر  -ُِ
مف جيػاد الػنفس كالصػبر عمػى الكاجبػات كحمايتيػا مػف الميمكػات، قػاؿ تعػالى: ثقيؿ يتطمب مػف المػؤ 

 فَبعْزَقِىْ كًََب ؤُيِشْدَ ًَيٍَْ رَبةَ يَؼَ َ ًَنَب رَـْغٌَْا بََِّوُ ثًَِب رَؼًَْهٌٌَُ ثَظِري  ىكد(:ُُِ) . 

ؿ محاربػػػػة أىػػػػؿ الفسػػػػاد فػػػػي األرض مػػػػف أجػػػػؿ الحفػػػػاظ عمػػػػى األمػػػػة كاألفػػػػراد مػػػػف اليػػػػالؾ، قػػػػا -ُّ
ٌ ثَقِْاخٍ َّنْيٌٌََْ ػٍَِ اناَغَبدِ فِِ األَسْعِ تعالى: ٌِ يٍِْ ََجْهِكُىْ ؤًُنُ ٌَ يٍَِ انقُشًُ فَهٌَْنَب كَب

 .(ُُٔ:)ىكد  بِنَّب ََهِْهًب يًِاٍْ ؤََْغَْْنَب يِنْيُىْ ًَارَّجَغَ انَّزٍَِّ ظَهًٌَُا يَب ؤُرْشِفٌُا فِْوِ ًَكَبٌَُا يُغْشِيِ َ...

ختمت السكرة ببياف الفائدة العممية مف قصص األنبياء مع أقكاميـ كىك األمر بعبادة اهلل كحده  -ُْ
ََُهمْ   :، قػاؿ تعػالىلى اهلل، كحذرت اآليات مػف عقػاب اهلل إ، كالتكبة كاإلنابة كاالتكاؿ عميو 

 (. ُُِ:)ىكد  نِهَّزٍَِّ نَب ُّاْيِنٌٌَُ اػًَْهٌُا ػَهََ يَكَبََزِكُىْ بََِّب ػَبيِهٌٌَُ...

 

  

                                                 

 .ُٓ/ُِانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ُ
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 املبحث الثاين
 

 يف سورة هود الؤصالح والتغيريمهنجيات 

 

 ًّشتًم عهَ ثالثخ يطبنت0
 

انؼقذُ يف عٌسح إلصالح ًانتغْري اادلـهت األًل: ينيغْبد  -

 .ىٌد

 .اندعٌُ يف طٌرح ىٌد اإلصالح ًانتغْريادلطهت انثب0َِ ينيجْبد  -

 ج

 .انظْبطِ يف طٌرح ىٌد اإلصالح ًانتغْريادلطهت انثبنث0 ينيجْبد  -
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 ًلاأل ادلـهت

 ٌديف عٌسح ى نؼقذُااإلطالػ ًانزغْري ينيغْبد  

 أوًَل: األصول الإلامة لمدين:

 ثغى اهلل انشمحٍ انشؽْى

ؤَنَّهب رَؼْجُهذًُا بِنَّهب انهَّهوَ      *انش كِزَبة  ؤُؽْكًَِذْ آَّبرُوُ صُىا فُظِّهَذْ يٍِْ نَذٌُْ ؽَكِهْىٍ خَهجِريٍ  قاؿ تعػالى:  

ًَهزِّْؼُكْى َيَزبػ هب َؽَغهن ب ِبَنهَ َؤَعهٍم            *بََِّنِِ نَكُىْ يِنْهوُ ََهزِّش  ًَثَشِهري      ُّ ْْهِو  ٌِ اْعهَزْغِاُشًا َسثاُكهْى ُصهىا ُرٌُثهٌا ِبَن ًََؤ

بِنَهَ انهَّهوِ    *هَْْكُىْ ػَزَاةَ ٌَّْوٍ كَجِريٍيُغًًََّ ًَُّاْدِ كُمَّ رُِ فَؼْمٍ فَؼْهَوُ ًَبٌِْ رٌََنٌَّْا فَةَِِِّ ؤَخَبإُ ػَ

 (.ْ:ُ)ىكد  يَشْعِؼُكُىْ ًَىٌَُ ػَهََ كُمِّ شَِْءٍ ََذِّش 

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
يبػػدأ الحػػديث فػػي السػػكرة الكريمػػة عػػف أصػػكؿ العقائػػد، فيػػذا القػػرآف الكػػريـ ىػػك كتػػاب عظػػيـ 

تنزيػػػؿ مػػػف حكػػػيـ حميػػػد، كتػػػاب أحكمػػػت آياتػػػو  الشػػأف ال يأتيػػػو الباطػػػؿ مػػػف بػػػيف يديػػػو كال مػػػف خمفػػو،
بكضكح المعنى، كبالغة الداللة كقكة التأثير، فيػي كالبنػاء المحكػـ كالحصػف المنيػع ال ريػب فييػا كال 

 شؾ.
أحكمػػت آياتػػو ثػػـ فصػػمت مػػف لػػدف حكػػيـ كامػػؿ الحكمػػة، كخبيػػر عمػػيـ، ىػػك الػػذم فصػػميا، فصػػؿ ىػػذا 

ا إال اهلل كحػػده كال تشػػرككا بػػو شػػيئا، كىػػذا ىػػك األسػػاس اإلحكػػاـ، كالتفصػػيؿ لمقػػرآف كآياتػػو لػػئال تعبػػدك 
 ان لمػػػف أصػػػر عمػػػى الكفػػػر كالشػػػرؾ كالمعصػػػية، نػػػذير  ان األكؿ، كالمقصػػػكد الميػػػـ لكػػػؿ نبػػػي كرسػػػكؿ نػػػذير 

 .(ُ)لمف آمف كاىتدل بالسعادة كالنعيـ المقيـ ان ليؤالء بالعذاب األليـ، كبشير 

                                                 

 .ٖٗ/ِالتفسير الكاضح، حجازم - ُ
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ًضػػػػيى الماػػػػوي  باػػػػاسو رى ػػػػٍف اٍبػػػػًف عى ػػػػا كفػػػػي الحػػػػديث عى ػػػػا قىػػػػاؿى لىما ٍنييمى لىػػػػٍت  :)عى ًَؤََْههههزِسْ ػَشِههههريَرَ َ نىزى

ػػًعدى النابًػػي  ( ُِْ:)الشػػعراء انْههإََْشَثِ  عىػػؿى يينىػػاًدم صى ػػفىا فىجى مىػػى الصا َيننا َ ِنننس ِرْهننٍر َيننا َ ِنننس  )عى
ػا ىيػكى  ،ًلبيطيكًف قيرىٍيش (َعِدي   ػؿى رىسيػكالن ًليىٍنظيػرى مى ـٍ يىٍستىًطٍع أىٍف يىٍخريجى أىٍرسى ؿي ًإذىا لى عىؿى الراجي تاى اٍجتىمىعيكا فىجى حى

ٍيشه فىقىػػاؿى  قيػػرى ػػاءى أىبيػػك لىيىػػبو كى  َأرََأْيننَ ُكْك َلننْو َأْخَ ننْرُ ُكْك َأنَّ َخننْيً  ِ نناْلَواِدي ُ ِريننُد َأْن ُ ِبيننَر َعَمننْيُكْك َأُكْنننُ كْ ) فىجى
مىٍيؾى ًإالا ًصٍدقنا( ُمَصدِّْقسَّ  ٍبنىا عى را ـٍ مىا جى فىقىػاؿى أىبيػك  (َرنِ نّْس َننِذيٌر َلُكنْك َ نْيَن َينَدْي َعنَذاٍب َشنِديد)قىػاؿى  قىاليكا نىعى

لىٍت  ٍعتىنىا فىنىزى مى ؤَملْنَهَ ػَنْهوُ يَبنُهوُ ًَيَهب     يَهب  *رَجاذْ َّذَا ؤَثِِ نَيَتٍ ًَرَهتا  لىيىبو تىبًّا لىؾى سىاًئرى اٍليىٍكـً أىًليىذىا جى

 (.ٔ))(ِ:ُ)المسد  كَغَتَ

 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -
ككظيفتػػو كىػػي اإلنػػذار لمػػف عصػػاه  ميمػػة الرسػػكؿ  مػػف خػػالؿ اآليػػات الكػػريـ يتبػػيف أف

بالنػػار، كالتبشػػير لمػػف أطاعػػو بالجنػػة، كآمػػران النػػاس باالسػػتغفار مػػف الػػذنكب السػػالفة، كأف يتكبػػكا منيػػا 
بالندـ عمى ما مضى،كاإلقالع عف المعصية، كالعـز عمى عدـ العكدة إلػى الػذنكب فػي  إلى اهلل 

الجميػػػػع صػػػائركف إلػػػى اهلل، أم إلػػػػى قدرتػػػو غيػػػػر ، ثػػػـ إف (ِ)المسػػػتقبؿ، كرد الحقػػػكؽ إلػػػػى أصػػػحابيا
 منفمتيف منو فيك مجازييـ عمى أعماليـ.

، كىػػك الػػذم  كالمتأمػػؿ لايػػات الكريمػػة السػػابقة  يصػػؿ إلػػى حقيقػػة أف القػػرآف كػػالـ اهلل  
ليداية العباد إلى عبادة رب العباد كحده ال شريؾ لو، كعمينا بالمبادرة بتقديـ التكبػة   ان أرسؿ محمد

ع إلػى المعاصػي بعػد أف ك كالنػدـ الشػديد عمػى مػا قصػرنا فػي حػؽ اهلل كالعػـز عمػى عػدـ الرجػ  هلل
 ، حتى نناؿ رضا اهلل كمغفرتو كرضكانو، كنفكز بجناف النعيـ.ىدانا اهلل 

  

                                                 

    ّْٕٗصحيح البخارم، كتاب تفسير القرآف/ باب كانذر عشيرتؾ األقربيف كاخفض جناحؾ ألف جانبؾ، ح  - ُ
 (ٔ/ُُُ.) 
 .ُّ/ ُِالتفسير المنير، الزحيمي - ِ
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 ثانيًا: آيات اإلعجاز رس  ورة رود:
ٌَ افْزَشَاهُ َُمْ فَإْرٌُا ثِؼَشْشِ عٌَُسٍ يِضْهِوِ يُاْزَشََّبدٍ ًَادْػٌُا يٍَِ اعْزَـَؼْزُىْ يٍِْ أ قاؿ تعالى: َوْ َّقٌُنٌُ

ىٌَُ فَيَمْ  فَةِنَّىْ َّغْزَغِْجٌُا نَكُىْ فَبػْهًٌَُا ؤًََََّب ؤَُْضِلَ ثِؼِهْىِ انهَّوِ ًَؤٌَْ نَب بِنَوَ بِنَّب *دًٌُِ انهَّوِ بٌِْ كُنْزُىْ طَبدَِِ َ 

 (.ُْ:ُّ)ىكد ؤََْزُىْ يُغْهًٌٌَُِ 

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
، ف ىذا القرآف مف كالـ محمػد إلقكمو، كلكنيـ جحدكا كأنكركا كقالكا  كتستمر دعكتو 

عمػييـ، بػأف تحػداىـ بػأف يػأتكا بعشػر سػكر مفتريػات كتػرؾ  كأنو افتػراه مػف تمقػاء نفسػو، فيػرد اهلل 
ف عػػػدـ اسػػػتجابة مػػػف  ليػػػـ العنػػػاف بػػػأف يسػػػتعينكا بمػػػف شػػػاءكا مػػػف دكف اهلل، كلكػػػنيـ لػػػف يسػػػتطيعكا، كا 

دعكىـ كاستعانكا بيـ مف الكفػار كاآلليػة مػع حرصػيـ عمػى نصػرىـ كمعاضػدتيـ كمبػالغتيـ فػي عػدـ 
صكؿ العمـ ليؤالء الكفار بأف ىذا القرآف مػف عنػد اهلل، كأف اهلل إيمانيـ كاستمرارىـ عمى الكفر يفيد ح

 .(ُ)سبحانو ىك اإللو كحده ال شريؾ لو، كذلؾ يكجب دخكليـ في اإلسالـ
 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -

قف أف كػػالـ اهلل معجػػز بمفظػػو كبيانػػو كنظمػػو، كأنػػو لػػك اجتمعػػت اإلنػػس كالجػػف نػػك ممػػا سػػبؽ 
عمػى أف يػأتكا بمثػؿ ىػػذا القػرآف فمػف يسػتطيعكا إلػػى ذلػؾ سػبيال، كعميػو فعمػػى كػؿ متكبػر جاحػد منكػػر 
آليػػات اهلل ينبغػػي أف يتػػرؾ العنػػاف لبصػػره كفػػؤاده بتأمػػؿ آم اهلل ليصػػؿ إلػػى حقيقػػة أنػػو ال إلػػو إال اهلل 

 .شريؾ لو، كأف ىذا القرآف ىك مف عند اهلل كليس كالـ محمد  كحده ال
 

 ثالثًا: حقيقة الدنيا ونهاي ها:
يَههٍْ كَههبٌَ ُّشِّههذُ انْؾََْههبحَ انههذََُّْْب ًَصِّنَزَيَههب َُههٌَإِّ بِنَههْْيِىْ ؤَػًَْههبنَيُىْ فِْيَههب ًَىُههىْ فِْيَههب نَههب      قػػاؿ تعػػالى:

نَيُههىْ فِههِ انْههأخِشَحِ بِالَّ انناههبسُ ًَؽَههجِؾَ يَههب طَههنَؼٌُا فِْيههب ًَثبؿِههمٌ يَههب كههبٌَُا ؤًُنئِهه َ انَّههزٍَِّ نَههْْظَ * ُّجْخَغُههٌٌَ

 (.ُٔ:ُٓ)ىكد َّؼًَْهٌٌَُ

                                                 

 .ّٓٓ/ ِفتح القدير، الشككاني، - ُ
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 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
الذيف فضمكا الحياة الدنيا عمى اآلخرة، فتقكؿ مف كاف يريد بعممػو  فتتحدث اآليات الكريمة ع

ـٍ ًفييػا ال يػنقص  الدنيا، كال يريد بػو كجػو اهلل تعػالى ـٍ ًفييػا أم فػي الػدنيا كىىيػ يػكؼ اهلل ثػكاب أىٍعمػالىيي
  ... ؤًُنئِهه َ انَّههزٍَِّ نَههْْظَ نَيُههىْ فِههِ انْههأخِشَحِ بِنَّههب انناههبسُ  مػػف ثػػكاب أعمػػاليـ شػػيء فػػي الػػدنيا، 

 . (نزلت ىذه اآلية في أىؿ القبمة):   قاؿ ابف عباس ،(ُُ:)ىكد
ًبطى ثكاب أعماليـ،  باًطؿه ماا كانيكا يىٍعمىميكف.كىحى  ألنو لـ يكف لكجو اهلل تعالى، كى

َأنَّ المََّه َ َ اَرَأ َوَ إَلاَلى ِإَذا َكاَن َيْوُك الِقَياَمِة َيْنِزُل ِإَلى الإِلَ اِد  :)ألبي ىريرة قاؿ رسكؿ اهلل 
ُل َمْن َيْدُعو  ِ ِه َرُجٌل َجَمَع الُقْرآَن  َوَرُجٌل ُقِ َل ِرس َ ِ يِل المَِّه  ِلَيْقِفَس َ ْيَنُهْك َوُكلُّ ُأمٍَّة َجاِثَيٌة  َرَأوَّ

. َقاَل: َوَرُجٌل َكِثيُر الَماِل  َرَيُقوُل المَُّه ِلْمَقاِرِئ: أََلْك ُأَعمّْْمَأ َما َأْنَزْلُت َعَمى َرُ وِلس؟ َقاَل: َ َمى َيا رَ  بّْ
ُقوُك ِ ِه آَناَء المَّْيِل َوآَناَء النََّهاِر  َرَيُقوُل المَُّه َلُه: َكَذْ َت  َرَماَذا َعِمْمَت ِريَما ُعمّْْمَت؟ َقاَل: ُكْنُت أَ 

اَأ  َوُيْؤَ ى َوَ ُقوُل َلُه الَمَ ِئَكُة: َكَذْ َت  َوَيُقوُل المَُّه: َ ْل َأَرْدَت َأْن ُيَقاَل: ِإنَّ ُرَ ًنا َقاِرٌئ َرَقْد ِقيَل ذَ 
ُه َلُه: أََلْك ُأَو ّْْع َعَمْيَأ َح َّى َلْك َأَدْعَأ َ ْح َاُج ِإَلى َأَحٍد؟ َقاَل: َ َمى َيا َربّْ  ِ َصاِحِب الَماِل َرَيُقوُل المَّ 

َ ُقوُل َلُه َقاَل: َرَماَذا َعِمْمَت ِريَما آَ ْيُ َأ؟ َقاَل: ُكْنُت َأِصُل الرَِّحَك َوَأَ َصدَُّق  َرَيُقوُل المَُّه َلُه: َكَذْ َت  وَ 
ِ َل : َكَذْ َت  َوَيُقوُل المَُّه َ إَلاَلى: َ ْل َأَرْدَت َأْن ُيَقاَل: ُرَ ٌن َجَواٌد َرَقْد ِقيَل َذاَأ  َوُيْؤَ ى ِ الَِّذي قُ الَمَ ِئَكةُ 

 َّى ِرس َ ِ يِل المَِّه  َرَيُقوُل المَُّه َلُه: ِرس َماَذا ُقِ ْمَت؟ َرَيُقوُل: ُأِمْرُت ِ الِجَهاِد ِرس َ ِ يِمَأ َرَقاَ ْمُت حَ 
َأْن ُيَقاَل:  ُقِ ْمُت  َرَيُقوُل المَُّه َ إَلاَلى َلُه: َكَذْ َت  َوَ ُقوُل َلُه الَمَ ِئَكُة: َكَذْ َت  َوَيُقوُل المَُّه: َ ْل َأَرْدتَ 

َيا »ْكَ ِ س َرَقاَل: ُرَ ٌن َجِريٌء   َرَقْد ِقيَل َذاَأ "  ُثكَّ َفَرَب َرُ وُل المَِّه َصمَّى المَُّه َعَمْيِه َوَ مََّك َعَمى رُ 
ُل َخْمِق المَِّه ُ َ إلَُّر ِ ِهُك النَّاُر َيْوَك الِقَياَمةِ   .(1)(َأَ ا ُرَرْيَرَة  ُأوَلِئَأ الثََّ َثُة َأوَّ

 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -
ينبغي لمف أراد الفالح كالفكز باآلخرة أف يخمص عممو ابتغاء مرضات اهلل، كيحسف النية 

، كأف كأف تككف هلل كحده ال لمسمعة كال لمجاه كال لمدنيا، حتى نناؿ الرضا كالثكاب مف عند اهلل 
أف نجعؿ كؿ لدنيا كما عمييا مف زينة الحياة الدنيا كنطمع فيما عند اهلل مف الثكاب الكفير، ك ترؾ ان

 .فإنما األعماؿ بالنيات كما قاؿ رسكؿ اهلل  كحده بنية رضا اهلل  ان عمؿ نقـك بو مقترن

                                                 

ث حسف غريب( (، قاؿ الترمذم)ىذا حديُٗٓ/ْ، )ِِّٖسنف الترمذم، باب ما جاء في الرياء كالسمعة، ح  - ُ
 كصححو األلباني.
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 الدعوي رس  ورة رود: اإلص ح وال بيير: منهجيات المطمب الثانس

 : إيفاء الناس حقوقهك:أوَلً 
ٌَ ثِبنْقِغْؾِ ًَنَب رَجْخَغٌُا اننابطَ ؤَشَْْبءَىُىْ ًَنَب رَؼْضٌَْا فِِ  ًََّبقاؿ تعالى: ٌََْوِ ؤًَْفٌُا انًِْكَْْبلَ ًَانًِْْضَا

ُْْكْى ِثَؾِاهههٍْ          *انْهههإَسْعِ يُاْغِهههذٍَِّ   ََهههب َػَهههه ًََيهههب َؤ ٌْ ُكْنهههُزْى ُيهههْاِيِنَ   ْْهههش  َنُكهههْى ِب ْاهههُذ انهَّهههِو َخ  َثِق
 .(ٖٔ:ٖٓ:ىكد)
 اإلجمالس لآليات: ال ف ير -  

حيػث كػانكا ينقصػكف أكزاف النػاس كال يعطػكا   اآليات الكريمة تحدثنا عػف قػكـ شػعيب 
لقكمػػػو بػػػأف ال ينقصػػػكا الكيػػػؿ   كػػػؿ ذم حػػػؽ حقػػػو، فجػػػاءت اآليػػػات عمػػػى لسػػػاف دعػػػكة شػػػعيب 

ًَبِرَا كَههبنٌُىُىْ ؤًَْ ًَصََُههٌىُىْ  *طِ َّغْههزٌَْفٌٌَُ انَّههزٍَِّ بِرَا اكْزَههبنٌُا ػَهَههَ انناههب  كالميػػزاف فيمػػا يبيعػػكف، 

، فيػػذا مػػف صػػكر الفسػػاد فػػي األرض، كعمػػؿ (ُ)أم ينقصػػكف(، ّ:ِ)المطففػػيف *ُّخْغِههشًٌَُ 
شعيب دعكتو إلى إيفاء الحقكؽ بأف بقية اهلل خير ليـ، أم ما يبقى ليـ مف الػربح الحػالؿ بعػد إيفػاء 

ى عاقبػة ممػا يأخذكنػو بطريػؽ الحػراـ، بشػرط الكيؿ كالميزاف خيػر ليػـ مػف الحػراـ، كأكثػر بركػة، كأرجػ
أف يككنػػكا مػػؤمنيف، ألف تحقيػػؽ الخيريػػة كثمرتيػػا إنمػػا يكػػكف فػػي حػػاؿ اإليمػػاف، ال فػػي حػػاؿ الكفػػر، 

 .(2)باعث عمى الطاعةك كاإليماف حافز 
إذا عرؼ اإلنساف أف ىذا حؽ مسمـ، فعميو أف يتجنبو، كال يأخذ ما ال يستحقو ظممان، فإنو 

 اًفينىا يى  اٍلميٍفًمسي َقاُلوا:   (اْلُمْفِمُس؟  َمنِ  َأَ ْدُرونَ )): كالبد سينتقـ منو كسيؤخذ منو، قاؿ النبي 
ـى الى  الماًو مىفٍ  رىسيكؿى  تىاعى كىالى  وي،لى  ًدٍرىى َمْن َيْأِ س َيْوَك  ِ سُأمَّ  ِمنْ  اْلُمْفِمُس ):  المَِّه  لُ اَل َرُ وَرقَ   لىوي  مى
َوَفَرَب َرَذا  َرَيْقإُلُد   َوَ َفَأ َدَك َرَذا َرَذا  لَ َرَذا  َوَأَكَل َما َشَ كَ َوَزَكاِ ِه  َوَقْد  ِصَياِمهِ وَ  َصَ ِ هِ  ِ  اَمةِ اْلِقيَ 
َأَخَذ ِمْن  َعَمْيهِ  اَقْ َل َأْن ُيإْلِطَس مَ  اُ هُ َحَ نَ  َيتْ َرِ ْن َرنِ   ِمْن َحَ َناِ هِ  اِمْن َحَ َناِ ِه  َوَرذَ  َذارَ  ىَرُيإْلطَ 

 .(3)(النَّارِ ُثكَّ ُطِرَح ِرس  ِه َعَميْ  ُطِرَحتْ رَ  َطاَياُركْ خَ 
                                                 

 .ُِْ/ِانظر: التفسير الكاضح، حجازم - ُ
 .َُٓٔ/ِانظر: التفسير الكسيط، الزحيمي - ِ
ٍعبدى التميمي، أبك حاتـ،  - ّ صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى

اًب النااًر ِٗٓ/َُ) ُُْْىػ(، حّْٓالدارمي البيستي )المتكفى:  روًح ًبًإيجى بىًر اٍلميصى (، كتاب الحدكد/ باب ًذٍكري اٍلخى
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كلذلؾ نقكؿ: إف عمى المسمـ أف يتكرع عف حؽ إخكانو، فإف االعتداء عمييـ حراـ، كفي 
ماده: كىأىٍحًسبيوي قىاؿى :)َرِ نَّ ِدَماَءُكْك َوَأْمَواَلُكْك  : الكداع قاؿفي حجة خطبة النبي   قىاؿى ميحى

ْوَن َر َُّكْك َوَأْعرَاَفُكْك   َحرَاٌك َعَمْيُكْك   َكُحْرَمِة َيْوِمُكْك َرَذا   ِرس َ َمِدُكْك َرَذا   ِرس َشْهِرُكْك َرَذا   َوَ َ ْمقَ 
ِلُكْك   َرَ  َ ْرِجإُلنَّ َ إْلِدي ُكفَّارًا   َأْو ُف ًََّل   َيْفِرُب َ إْلُفُكْك ِرَقاَب َ إْلٍض   َأََل َرَيْ أَُلُكْك َعْن َأْعَما

َقاَل : َأََل ِلُيَ مِّْغ الشَّاِرُد اْلَباِئَب   َرَمإَللَّ َ إْلَض َمْن ُيَ مُّْبُه َيُكوُن َأْوَعى َلُه ِمْن َ إْلِض َمْن َ ِمإَلُه   ُثكَّ 
 أم: محـر بعضكـ عمى بعض أف يعتدم أحد عمى أحد، كفي حديث آخر قاؿ (1)ْبُت ؟.(َرْل َ مَّ 
( : ُْفُه الُمْ ِمُك َأُخو الُمْ ِمِك  ََل َيُخوُنُه َوََل َيْكِذُ ُه َوََل َيْخُذُلُه  ُكلُّ الُمْ ِمِك َعَمى الُمْ ِمِك َحرَاٌك  ِعر

، كلكف ىناؾ مف ال (2)اْمِرٍئ ِمَن الشَّرّْ َأْن َيْحَ ِقَر َأَخاُ  الُمْ ِمَك( َوَماُلُه َوَدُمُه  ال َّْقَوم َراُرَنا  ِ َحْ بِ 
يبالي في االعتداء عمى حؽ أخيو، فيضربو بغير حؽ، أك يقتمو ظممان، أك ينتيبو، أك يختمس منو، 
ذا كاف كذلؾ فالب د أك يستكلي عمى شيء مف حقو فيأخذه ظممان كعدكانان، كىذا بال شؾ مف الظمـ، كا 

أف يؤديو في الدنيا، فإف لـ يؤده طكعان أداه كرىان كذلؾ إذا حكـ عميو الحاكـ بأنو ظالـ، كأف عنده 
عطائيا لمستحقيا كرىان كلك بحبس  مف الحقكؽ إلخكانو كذا ككذا، فيحكـ عميو بدفع تمؾ المظممة كا 

 أك بجمد حتى يؤدم الحقكؽ لمستحقييا؛ كليذا نصب القضاة كالحكاـ كنحكىـ.
 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -

ال بػػد أف نراعػػي حكػػـ اهلل فيمػػا بيننػػا كمسػػػممي اليػػكـ، فعمػػى سػػبيؿ المثػػاؿ ال نػػبخس البنػػػات 
حقيف في الميراث، كال نحػـر األيتػاـ أمػكاليـ، ككػذلؾ نحفػظ الحقػكؽ ألسػر الشػيداء كاأليتػاـ كاألرامػؿ 

 كمف ال عكف ليـ.
 ي المساكاة كالعدؿ بيف األبناء سكاء في المأكؿ أك المشرب، كالكسكة.ككذلؾ عمى صعيد األسرة ينبغ

                                                                                                                                               

مىى السااًرًؽ كىالزااًني، قاؿ األلباني: )صحيح( كقاؿ األرنؤكط:)صحيح عمى شرط مسمـ(، المحقؽ: شعيب األرنؤكط،  عى
 ـ .ُّٗٗ –ىػ ُُْْ، ِط –مؤسسة الرسالة 

 (.َُٕ/ٓ، )ّْٗٗب تحريـ الدماء كاألعراض كاألمكاؿ، حأخرجو مسمـ، كتاب الحدكد كالديات/ با - ُ
(، ِّٓ/ْ) ُِٕٗسنف الترمذم، كتاب أبكاب البر كالصمة، باب ما جاء في شفقة المسمـ عمى المسمـ، ح  - ِ

 كقاؿ الترمذم:)حديث حسف غريب( كصححو األلباني.



[96] 

 

، كال يخػف مػف خانػو، األمانات إلى أىمياكيؤدم  يبيع كبشترم،كعمى التاجر أف يتخمؽ باألمانة فيما 
 .(1)أد األمانة إلى من أئ منأ وَل  خن من خانأ(: )لقكؿ الرسكؿ 
كانت ىذه الحقكؽ، كاهلل  إلييـ أيان  ـبد مف أداء حقكقي اآلخريف ال عم تعامؿال في كذلؾ

  :رتب بعضيا بقكلوشْثًَََثِزُِ انْقُ بِؽْغَبًَب ثِبنٌَْانِذًٍََِّْ ئًبثِوِ شَْْ كٌُاانهَّوَ ًَال رُشْشِ اػْجُذًُا 

 جِْمِانغا ٍِثِبنْغَنْتِ ًَاثْ نظابؽِتِانْغُنُتِ ًَا سًَِانْغَبسِ رُِ انْقُشْثََ ًَانْغَب  ًَِانًَْغَبكِ بيًَََانَْْزَ

 .بو فكؿ ىؤالء ليـ حقكؽ يجب أداؤىا عمى ما أمر اهلل (، ّٔ:النساء) ًَيَب يَهَكَذْ ؤًََّْبَُكُىْ
 

 : ال رغيب وال رريب: ثانياً 
 .(ِ)الترغيب بالشئ: اإلغراء بو أم غرس الحرص عميو في النفس لبًة: :ال رغيب -
 (3)يشكؽ المدعك إلى االستجابة لمداعي إلى اهلل كقبكؿ الحؽ كالثبات عميو.ىك ما اصط حًا:  -
: مخافة مع تحٌرز كاضطراب مف  :: لبةً ال رريب  -  (4).مادة رىب ك الراٍىبىةي كالر ٍىبي

كيحػذره مػف عكاقػب عػدـ االسػتجابة إلػى الػداعي إلػى  ىػك كػؿ مػا يخػكؼ المػدعك: اصنط حاً  -
 ( 5)عدـ الثبات عميو بعد قبكلو.اهلل، أك رفض الحؽ، أك 

زجػػران لمػػنفس عػػف  ،يأسػػمكب التخكيػػؼ مػػف ارتكػػاب الػػذنكب كالمعاصػػ: الترىيػػب بأنػػو الباحثػػة تعػػرؼك 
 . اقتراؼ المكبقات، لما يترتب عمى فعميا مف العقاب مف اهلل

 عصر.كىما مف أساليب الدعكة الناجحة التي ينبغي عمى الدعاة إلى اهلل االستفادة منيا في كؿ 

                                                 

( ٔٓٓ/ّ) ُِْٔلى الذمي الخمر، ح سنف الترمذم، كتاب البيكع/ باب ما جاء لممسمـ في النيي أف يدفع إ - ُ
 قاؿ الترمذم: )حديث حسف غريب(. 

(، دار النفائس لمطباعة كالنشر ُِٖ/ُانظر: معجـ لغة الفقياء  محمد ركاس قمعجي، حامد صادؽ قنيبي، ) - ِ
 ـ. ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ، ِكالتكزيع، ط

 .ِِٔ،ِِٓالدعكة إلى اهلل عمى بصيرة، د. عبد النعيـ محمد حسنيف، ص - ّ
 .ّٔٔ/ُالمفردات في غريب القرآف، األصفياني،  - ْ
 .ِِٔ،ِِٓالدعكة إلى اهلل عمى بصيرة، د. عبد النعيـ محمد حسنيف، ص - ٓ
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حػػض المػػؤمنيف عمػػى فعػػؿ الخيػػر كالتمسػػؾ بمبػػادئ لكيسػػتخدـ القػػرآف الكػػريـ ىػػذا األسػػمكب 
الشريعة اإلسالمية كاجتناب الكبائر كالفكاحش كالرذائؿ ككؿ ما يقرب إلى النػار، فينػاؾ الحػدكد التػي 

كما  يجب تطبيقيا في المجتمع اإلسالمي عمى كؿ مخالؼ لمشرع، كىناؾ الثكاب الدنيكم كاألخركم،
 رَزَنَهضالُ  اعْهزَقَبيٌُا  صُهىا  انهَّهوُ  سَثُّنَهب  ََهبنٌُا  انَّهزٍَِّ  بٌِا أف ىناؾ العقاب الػدنيكم كاألخػركم. قػاؿ تعػالى:

 (.َّ: )فصمت  * رَؾْضٌََُا ًَال رَخَبفٌُا ؤَالَّ انًَْالئِكَخُ ػَهَْْيِىُ
فالترغيػػب فػػي خيػػر الػػدنيا كاآلخػػرة لمػػف يسػػتجيب لػػداعي الدينكنػػة لمٌػػو كحػػده بػػال شػػريؾ، كمػػا  

تحممػػو لمبشػػرية مػػف خيػػر كصػػالح كنمػػاء .. كالترىيػػب بالحرمػػاف مػػف خيػػر الػػدنيا أك اآلخػػرة كبالعػػذاب 
في الدنيا أك في اآلخرة لمف يعرضكف عف ىذا الداعي، كيسػمككف طريػؽ الطكاغيػت حيػث يسػممكنيـ 

اآلخػرة إلػى جيػنـ، التػي يقػكدكف ليػا أتبػاعيـ فػي اآلخػرة جػزاء مػا استسػمـ لقيػادتيـ ىػؤالء األتبػاع في 
 .(ُ)في الدنيا كرضكا بالدينكنة ليـ دكف الدينكنة لٌمو تعالى

 كىذه نماذج مف الترغيب كالترىيب في سكرة ىكد: 
َ  َُهٌاح   ًََّهضِدْكُىْ  يِهذْسَاس ا  ػَهَهْْكُىْ  انغاهًَبءَ  ُّشْعِهمِ  بِنَْْهوِ  رٌُثٌُا صُىا سَثاكُىْ اعْزَغْاِشًُا ٌََْوِ ًََّبقاؿ تعالى:  بِنَه

 ًَيَهب  ٌََْنِه َ  ػَهٍْ  آنِيَزِنَهب  ثِزَبسِكِِ ََؾٍُْ ًَيَب ثِجَِّْنَخٍ عِئْزَنَب يَب ىٌُدُ َّب ََبنٌُا * يُغْشِيِ َ رَزٌََنٌَّْا ًَنَب ٌَُارِكُىْ

 ؤََِِّ ًَاشْيَذًُا انهَّوَ ؤُشْيِذُ بَِِِّ ََبلَ ثِغٌُءٍ آنِيَزِنَب ثَؼْغُ اػْزَشَا َ بِنَّب ََقٌُلُ بٌِْ * ثًُِاْيِنِ َ نَ َ ََؾٍُْ

 رٌََكَّهْههذُ بَِِّههِ * رُنْظِههشًٌُِ نَههب صُههىا عًَِْؼ ههب فَكِْههذًَُِِ دًَُِههوِ يِههٍْ * رُشْههشِكٌٌَُ يًِاههب ثَههشُِء 

 يُغْهزَقِْىٍ  طِهشَاؽٍ  ػَهََ سَثِِّ بٌِا ثِنَبطَِْزِيَب آخِزٌ ىٌَُ بِنَّب دَاثاخٍ يٍِْ يَب ًَسَثِّكُىْ سَثِِّ انهَّوِ ػَهََ

ِ  ًََّغْزَخْهِفُ بِنَْْكُىْ ثِوِ ؤُسْعِهْذُ يَب ؤَثْهَغْزُكُىْ فَقَذْ رٌََنٌَّْا فَةٌِْ *  بٌِا شَهْْئًب  رَؼُهشًََُّوُ  ًَنَهب  ملَْْهشَكُىْ  ٌََْي هب  سَثِّه

 (.   ٕٓ:ِٓ)ىكد  ؽَاِْ ٌ شَِْءٍ كُمِّ ػَهََ سَثِِّ

                                                 

عداد: عمي بف نايؼ الشحكد، )ص - ُ  ُُّْ، ُ(، طِّٓانظر: اإلنسافي بيفى الداٍينيكنًة هلًل كالداٍينكنًة لغيرًه، جمع كا 
 ـ. ََُِ -ىػ 
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َ  كُنْذُ بٌِْ ؤَسَؤَّْزُىْ ٌََْوِ َّب ََبلَقاؿ تعػالى: ِ  يِهٍْ  ثَِّْنَهخٍ  ػَهَه ِ  سَثِّه  سَؽًَْهخً  يِنْهوُ  ًَآرَهبَِ

 .    (ّٔ:)ىكد  رَخْغِريٍ ملَْْشَ رَضِّذًََُنِِ فًََب ػَظَْْزُوُ بٌِْ انهَّوِ يٍَِ َّنْظُشَُِِ فًٍََْ

 ًَبََِّب ََجْمُ يٍِْ آثَبئُىُىْ َّؼْجُذُ كًََب بِنَّب َّؼْجُذًٌَُ يَب ىَاُنَبءِ َّؼْجُذُ يًِاب يِشَّْخٍ فِِ رَ ُ فَهَبقاؿ تعػالى:

 سَثِّه َ  يِهٍْ  عَهجَقَذْ  كَهًَِهخٌ  ًَنٌَْنَهب  فِْهوِ  فَبخْزُهِفَ انْكِزَبةَ يٌُعََ آرَْْنَب ًَنَقَذْ * يَنْقٌُصٍ ملَْْشَ ََظِْجَيُىْ نًٌََُفٌُّىُىْ

 َّؼًَْهُهٌٌَ  ثًَِهب  بََِّهوُ  ؤَػًَْهبنَيُىْ  سَثُّه َ  نَُْهٌَفَِّْنايُىْ  نًَاهب  كُهًّب ًَبٌِا * يُشِّتٍ يِنْوُ شَ ٍّ نَاِِ ًَبََِّيُىْ ثَْْنَيُىْ نَقُؼَِِ

 .                       ( ُُُ:َُٗ)ىكد خَجِري 

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
تتحػػػدث عػػػف خطػػػاب بعػػػض األنبيػػػاء ألقػػػكاميـ فمػػػنيـ سػػػيدنا ىػػػكد  كريمػػػة السػػػابقةاآليػػػات ال

 حيث أمر قكمو بعبادة اهلل ، ،كاالستغفار مف الشرؾ، كما اقترفكا مف الذنكب كالمعاصي ،
، كػػاف ب كرجػع إلػى اهلل ابػأف مػف تػاب كأنػ ، كيخبػرىـ بػإخالص التكبػة الصػادقة إليػو 

السػػماء بالغيػػث فػػي كقػػت حاجػػة النػػاس إليػػو،  لػػو فػػي رزقػػو كيرسػػؿ  رى ًسػػين جػػزاء ذلػػؾ عنػػد اهلل أف يي 
أسػمكب  ، فبػذلؾ اسػتخدـ ىػكد (ُ)فتحيا البالد مف الجدب كالقحط، كيزيدىـ قكة في المػاؿ كالكلػد

كأف  الترىيب في الدعكة حيث بيف لقكمو أف جزاء اإليماف باهلل كالتكبة إليو تيسر الػرزؽ مػف اهلل 
دـ الترىيػػب مػػف عػػدـ اإليمػػاف بػػاهلل كالجحػػكد كاإلصػػرار عمػػى مػػا ىػػـ عميػػو مػػف سػػتخاك  لغيػػث،يمػػدىـ با

الضػالؿ كالفسػػاد، كخاصػة بعػػد أف بػػيف ليػـ كأرشػػدىـ إلػى طريػػؽ اإليمػػاف بػاهلل، كرغػػـ مػا أكضػػح ليػػـ 
مػػا ًجٍئتىنػػا بآيػػة تضػػطرنا إلػػى اإليمػػاف بػػؾ  إال أف القػػـك لػػـ يؤمنػػكا بػػاهلل فقػػالكا ليػػكد  ىػػكد 

عجزاتو آية بحسب ظنيـ كعماىـ عف الحؽ، كمػا جعمػت قػريش القػرآف سػحرا كشػعرا كنفكا أف تككف م
ٍيرىةى  ٍف أىًبي ىيرى ٍف الناًبيو  كنحك ىذا، عى )َما ِمنْن اأْلَْنِ َيناِء َنِ نسّّ ِإَلَّ ُأْعِطنَس ِمنْن اآْلَيناِت َمنا قىاؿى  عى

نََّمنا  َكناَن الَّنِذي ُأوِ ينُت َوْحًينا َأْوَحناُ  المَّنُه ِإَلنسَّ َرنَأْرُجو َأنّْنس َأْكثَنُرُرْك ِمْثُمُه ُأوِمَن َأْو آَمَن َعَمْينِه اْلَ َشنُر َواِ 
ف لـ يعيف لنا بعضيا،  ، كىذا يقضي بأف ىكدان (ِ)( َاِ إًلا َيْوَك اْلِقَياَمةِ  كغيره مف الرسؿ ليـ معجزات كا 

تيا بى بى عػػض اآلليػػة لمػػا سىػػكقػػالكا  ال يكػػكف قكلػػؾ سػػبب تركنػػا إذ ىػػك مجػػرد عػػف آيػػة كمػػا نقػػكؿ إال أف ب
                                                 

 .ّٗٓ/ُٓانظر: جامع البياف، الطبرم - ُ
 .ْٕسبؽ تخريب الحديث ص - ِ
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بالتبرؤ مف أكثانيـ كحضيـ عمػى كيػده  دتيا أصابؾ بجنكف، فحينئذ جاىرىـ ىكد اعب ممتى كضى 
ىـ كأصناميـ، كيػذكر أف ىػذه كانػت لػو معجػزة كذلػؾ أنػو حػرض جمػاعتيـ عميػو مػع انفػراده كقػكتيـ 

 .(ُ)ككفرىـ فمـ يقدركا عمى نيمو بسكء
إف بالغتـ في تطمب كجكه اإلضرار بي كؿ مبمػغ، فمػف تككػؿ عمػى اهلل  بقكلو كيبيف ليـ 

كفاه، ثـ لما بيف ليـ تككمو عمى اهلل، كثقتػو بحفظػو ككالءتػو كصػفو بمػا يكجػب التككػؿ عميػو، 
كالتفكيض إليو مف اشتماؿ ربكبيتو عميو كعمييـ، كأنو مالؾ لمجميع، كأف ناصية كػؿ دابػة مػف 

، ثػـ يعػكد (ِ)كتحت قيره، كىك تمثيػؿ لغايػة التسػخير كنيايػة التػذليؿ األرض بيده، كفي قبضتودكاب 
  إلى استخداـ الترىيب فيبػيف ليػـ أنيػـ إف تكلػكا كأعرضػكا عػف عبػادة اهلل كػاف عقػاب ذلػؾ، أف

، كفػػي ىػذا تقريػػر لمكعيػػد بػػاليالؾ، كيبػػيف ليػػـ أف يػزيميـ اهلل كيسػػتبدليـ بقػػـك آخػػريف يعبػػدكف اهلل 
ميػػو بػػالحفظ كالبقػػاء، عمػػى مػػا اقتضػػتو سػػنتو كتعمقػػت بػػو مشػػيئتو، كمنػػو أنػػو ينصػػر اهلل قػػائـ كرقيػػب ع

 .(ّ)رسمو كيخذؿ أعداءه كأعداءىـ إذا أصركا عمى الكفر بعد قياـ الحجة عمييـ
إلى ثمكد، كصالح ىك الرسكؿ الثاني مف العػرب، كمسػاكف  صالح   ثـ يرسؿ اهلل

تكبخكنني عمى ك ، فيقكؿ ليـ، إف كنتـ تنكركف نبكءتي (ْ)قبيمتو ثمكد الحجر كىى بيف الحجاز كالشاـ
دعػػػكتكـ فأنػػػا مػػػؤمف بػػػأني عمػػػى بينػػػة مػػػف ربػػػي، أفتػػػركف أنػػػي أعػػػدؿ عػػػف يقينػػػي إلػػػى شػػػككـ، ككيػػػؼ 
تتكقعػػكف منػػي ذلػػؾ كأنػػتـ تعممػػكف أف يقينػػي بػػذلؾ يجعمنػػي خائفػػا مػػف عػػذاب اهلل إف عصػػيتو كال أحػػد 

 .(ٓ)ينصرني

                                                 

انظر: المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز  أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف بف تماـ بف  - ُ
(، المحقؽ: عبد السالـ عبد الشافي محمد، دار الكتب ُُٖ/ّىػ(، )ِْٓعطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 

 ىػ.ُِِْ، ُبيركت، ط –العممية 
 .ّٕٓ/ ِانظر: فتح القدير، الشككاني - ِ
انظر: تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(  محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء  - ّ

(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، سنة ٖٗ/ُِىػ( )ُّْٓالديف بف منال عمي خميفة القممكني الحسيني )المتكفى: 
 ـ. َُٗٗالنشر: 

(، شركة مكتبة كمطبعة ّٓ/ُِىػ(، )ُُّٕفى المراغي )المتكفى: انظر: تفسير المراغي، أحمد بف مصط - ْ
 ـ. ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔ، ُمصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر، ط

 .ُُِ/ُِانظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر - ٓ
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بكقكع القضاء بتمييز الناس في اليـك المشيكد إلى القسميف  قاؿ البقاعي: "كلما أخبره تعالى
المػػذككريف عمػػى الحكػػـ المشػػركح مرىبػػان كمرغبػػان، كػػاف ذلػػؾ كافيػػان فػػي الثبػػات عمػػى أمػػر اهلل كالمضػػٌي 
ف شػػؽ اعتمػادان عمػػى النصػرة فػػي ذلػؾ اليػػكـ بحضػرة تمػػؾ الجمػكع، فكػػاف  إلنفػاذ جميػػع مػا أرسػػؿ بػو كا 

ف جؿ كقعو كتعاظـ خطبو" ذلؾ سببان لمنيي عف القمؽ ، ك نييي رسكؿي اهلل (ُ)في شيء مف األشياء كا 
  عػػف ككنػػو فػػي شػػؾ مػػف مصػػير أمػػًر ىػػؤالًء المشػػركيف فػػي العاجػػؿ كاآلجػػًؿ ثػػـ عمػػؿ ذلػػؾ بطريػػؽ

ػيـ  آثهبئىى  ّؼجذ كًب بال َّؼْجُذًٌَُ يَب االستئناؼ فقيػؿ ٍ الػذيف قيٌصػت عميػؾ قصصي  ََجْهمُ  يِه
أم ىـ كآباؤيىـ سكاءه في الشرؾ ما يعبدكف عبادةن إال كعبادتيـ أك ما يعبدكف شيئان إال مثؿى مػا عبػدكه 

ف كؿ أكلئؾ المختمفيف فيو، أك كؿ أحد مػنيـ، كاهلل ليػكفينيـ ربػؾ جػزاء أعمػاليـ ال (ِ)مف األكثاف ، كا 
 .(ّ)ية دكف بعضكال يخفى عمى اهلل منو شيء، فيترتب عميو بعض التكف يظمـ منيـ أحدا،
فيقػػكؿ: لقػػد آتينػػا  مكسػػى الكتػػاب كىػػك التػػكراة فػػاختمؼ فيػػو قكمػػو مػػف بعػػده بغيػػا  كيقسػػـ 

نمػػا أنػػزؿ الكتػػاب لجمػػع الكممػػة، كالحكػػـ بػػيف  بيػػنيـ، كتنازعػػا عمػػى الرياسػػة الكاذبػػة كالػػدنيا الزائمػػة، كا 
النػاس فيمػا اختمفػكا فيػو، كلػكال كممػػة سػبقت مػف ربػؾ بتأجيػؿ العقكبػػة لقضػى بيػنيـ فػي الػدنيا بػػإىالؾ 

نيـ لفي شؾ منو مريب، كالظاىر أف الضمير يعػكد  البغاة المثيريف لمفتنة كما أىمؾ األمـ السابقة، كا 
ـٍ جميعان، جميميا كحقيرىا  ، كاهلل (ْ)عمى قكـ مكسى، كشكيـ المريب كاف في التكراة اًلًي ًميـه ًبأىٍعمى عى

 (.ٓ)صغيرىا ككبيرىا، كسيحاسبيـ عمييا
 آليات ال ا قة:منهج اإلص ح وال بيير رس ا -

الترغيػػػب كالترىيػػػب أسػػػمكب قرآنػػػي، فػػػاهلل تعػػػالى كثيػػػران مػػػا يقػػػرف بػػػيف الترغيػػػب كالترىيػػػب فػػػي 
القرآف، فالداعية المكفؽ ىك الذم يستخدـ أسمكب الترغيب كالترىيب في مكانو المناسػب، كأال يجعػؿ 

مقػاـ أسمكب كعظو الترىيب عمى الدكاـ، كال الترغيب عمى الػدكاـ، فقػد يحتػاج إلػى الجمػع بينيمػا فػي 

                                                 

 .ّٖٓ/ ٗنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، البقاعي - ُ
الكريـ، أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف مصطفى  انظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب - ِ

 بيركت. –(، دار إحياء التراث العربي ِّْ/ْىػ(،) ِٖٗ)المتكفى: 
 .ُّٔ/ُِانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا - ّ
 .ُْٗ/ ِانظر: التفسير الكاضح، حجازم - ْ
 .ِّْ/ِانظر:  تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير- ٓ
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كاحػػد، كقػػد يحتػػاج إلػػى االقتصػػار عمػػى كاحػػد منيمػػا حسػػب المقػػاـ، كىػػذا يقتضػػيو الظػػرؼ، كطبيعػػة 
 المناسبة.

كال شػػػؾ أف الجمػػػع بػػػيف الترغيػػػب كالترىيػػػب مراعػػػاة لمتػػػكازف النفسػػػي عنػػػد اإلنسػػػاف فيػػػك فػػػي 
بعض الحاالت أشد استجابة لدكاعي المصمحة فينفعو الترغيب كفي حاالت أخرل يككف أشد انسياقنا 
ػا كالكع يػد كراء اليكل كالشيكات فال يدعى إال بالترىيب، ككاف مف كـر اهلل تعالى أف كاف الكعػد الزمن

 بخالفو. 
 

 ال درج رس الدعوة: ثالثًا:
ؤٌَْ نَب رَؼْجُذًُا بِنَّب انهَّوَ  *ًَنَقَذْ ؤَسْعَهْنَب ٌَُؽ ب بِنََ ٌََْيِوِ بَِِِّ نَكُىْ ََزِّش  يُجِ   قاؿ تعػالى:

يِوِ يَب ََشَا َ بِنَّب ثَشَش ا يِضْهَنَب ًَيَب ََشَا َ فَقَبلَ انًَْهَإُ انَّزٍَِّ كَاَشًُا يٍِْ ٌََْ *بَِِِّ ؤَخَبإُ ػَهَْْكُىْ ػَزَاةَ ٌَّْوٍ ؤَنِْىٍ

رِثِ َ ارَّجَؼَ َ بِنَّب انَّزٍَِّ ىُىْ ؤَسَارِنُنَب ثَبدَُِ انشاؤُِْ ًَيَب ََشٍَ نَكُىْ ػَهَْْنَب يٍِْ فَؼْمٍ ثَمْ ََظُنُّكُىْ كَب

ِ ًَآرَبَِِ سَؽًَْخً يٍِْ ػِنْذِهِ فَؼًَُِّْذْ ػَهَْْكُىْ ََبلَ َّب ٌََْوِ ؤَسَؤَّْزُىْ بٌِْ كُنْذُ ػَهََ ثَِّْنَخٍ يٍِْ سَثِّ*

ََهب          *ؤََُهْضِيُكًٌُُىَب ًَؤََْزُىْ نَيَب كَبسِىٌٌَُ  ًََيهب َؤ َُ ِبنَّهب َػَههَ انهَّهِو  ٌْ َؤْعهِش ْْهِو َيبًنهب ِب ٌِْو َنب َؤْعَإُنُكْى َػَه ََ َّب  ًَ

ًََّهب ََهٌْوِ يَهٍْ َّنْظُهشَُِِ      *ىْ ًَنَكِنِّهِ ؤَسَاكُهىْ ٌََْي هب رَغْيَهُهٌٌَ     ثِـَبسِدِ انَّزٍَِّ آيَنٌُا بََِّيُهىْ يُهَهبٌَُ سَثِّيِه   

ٍُ انهَّوِ ًَنَب ؤَػْهَىُ انْغَْْتَ ًَنَب ؤٌََُلُ  *يٍَِ انهَّوِ بٌِْ ؿَشَدْرُيُىْ ؤَفَهَب رَزَكَّشًٌَُ  ُ خَضَائِ ًَنَب ؤٌََُلُ نَكُىْ ػِنْذِ

ٍَ رَضْدَسُِ ؤَػُْْنُكُىْ نٍَْ ُّاْرَِْيُىُ انهَّوُ خَْْش ا انهَّوُ ؤَػْهَىُ ثًَِب فِِ ؤَ َْاُغِيِىْ بَِِِّ بَِِِّ يَهَ   ًَنَب ؤٌََُلُ نِهَّزِّ

 (.ُّ:ِٓ)ىكد بِرًا نًٍََِ انظَّبنًِِ َ

نَّب قاؿ تعالى: ًَبِنََ ػَبدٍ ؤَخَبىُىْ ىٌُد ا ََبلَ َّب ٌََْوِ اػْجُذًُا انهَّوَ يَب نَكُىْ يٍِْ بِنَوٍ ملَْْشُهُ بٌِْ ؤََْزُىْ بِ

َِههِ َؤَفَهههب         *يُاْزَههشًٌَُ  ـََش َُ ِبنَّههب َػَهههَ انَّههِزُ َف ٌْ َؤْعههِش ْْههِو َؤْعههش ا ِب ٌِْو َنههب َؤْعههَإُنُكْى َػَه ََهه َّههب 

نَهَ َُهٌارِكُىْ ًَنَهب    ًََّب ٌََْوِ اعْزَغْاِشًُا سَثاكُىْ صُىا رٌُثٌُا بِنَْْوِ ُّشْعِمِ انغاًَبءَ ػَهَْْكُىْ يِذْسَاس ا ًََّضِدْكُىْ َُهٌاح  بِ  *رَؼْقِهٌٌَُ 

 (.ِٓ:َٓ)ىكد  رَزٌََنٌَّْا يُغْشِيِ َ
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ًَبِنََ يَذٍََّْ ؤَخَبىُىْ شُؼَْْج ب ََبلَ َّب ٌََْوِ اػْجُذًُا انهَّوَ يَب نَكُهىْ يِهٍْ بِنَهوٍ ملَْْهشُهُ ًَنَهب       قاؿ تعالى:

ًََّهب ََهٌْوِ ؤًَْفُهٌا     *رَنْقُظٌُا انًِْكَْْبلَ ًَانًِْْضَاٌَ بَِِِّ ؤَسَاكُىْ ثِخَْْشٍ ًَبَِِِّ ؤَخَبإُ ػَهَْْكُىْ ػَزَاةَ َّهٌْوٍ يُؾِهْؾٍ   

ثَقِْاذُ انهَّوِ  *َْبلَ ًَانًِْْضَاٌَ ثِبنْقِغْؾِ ًَنَب رَجْخَغٌُا اننابطَ ؤَشَْْبءَىُىْ ًَنَب رَؼْضٌَْا فِِ انْإَسْعِ يُاْغِذٍَِّ انًِْكْ

ََزْشُ َ يَب َّؼْجُذُ  ََبنٌُا َّب شُؼَْْتُ ؤَطَهَبرُ َ رَإْيُشُ َ ؤٌَْ *خَْْش  نَكُىْ بٌِْ كُنْزُىْ يُاْيِنِ َ ًَيَب ؤَََب ػَهَْْكُىْ ثِؾَاِْ ٍ 

ََبلَ َّب ٌََْوِ ؤَسَؤَّْزُىْ بٌِْ كُنْذُ ػَهََ  *آثَبئََُب ؤًَْ ؤٌَْ ََاْؼَمَ فِِ ؤَيٌَْانِنَب يَب ََشَبءُ بََِّ َ نَإََْذَ انْؾَهِْىُ انشاشِْذُ 

كُىْ بِنَهَ يَهب ؤََْيَهبكُىْ ػَنْهوُ بٌِْ     ثَِّْنَخٍ يٍِْ سَثِِّ ًَسَصَََنِِ يِنْوُ سِصًَْب ؽَغَن ب ًَيَب ؤُسِّذُ ؤٌَْ ؤُخَهبنِاَ 

ًََّب ٌََْوِ نَب َّغْشِيَناكُىْ شِقَبَِِ  *ؤُسِّذُ بِنَّب انْةِطْهَبػَ يَب اعْزَـَؼْذُ ًَيَب رٌَْفِْقِِ بِنَّب ثِبنهَّوِ ػَهَْْوِ رٌََكَّهْذُ ًَبِنَْْوِ ؤَُِْتُ

ًَاعْزَغْاِشًُا سَثاكُهىْ صُهىا    *ٌْوَ ىٌُدٍ ؤًَْ ٌََْوَ طَبنِؼٍ ًَيَب ٌََْوُ نٌُؽٍ يِنْكُىْ ثِجَؼِْذٍ ؤٌَْ ُّظِْجَكُىْ يِضْمُ يَب ؤَطَبةَ ٌََْوَ ٌَُػٍ ؤًَْ ََ

 (.َٗ:ْٖ)ىكد  رٌُثٌُا بِنَْْوِ بٌِا سَثِِّ سَؽِْى  ًَدًُد 

 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -  
أسػػمكب التػػدرج فػػي الػػدعكة كىػػك أكؿ الرسػػؿ الػػذيف أرسػػميـ اهلل  اسػػتخدـ رسػػكؿ اهلل نػػكح 

داعية، حيث بدأ نكح م، كىك مف األساليب الميمة ل  دعكتو لقكمػو مبينػان ليػـ أنػو نػذير ليػـ
لػػـ يؤمنػػكا بػػو، كأنػػو جػػاءىـ لػػدعكتيـ لعبػػادة اهلل كحػػده ال شػػريؾ لػػو، لػػو الممػػؾ كلػػو  فٍ إ مػػف اهلل 

يشػترككف فػي أصػكؿ الػدعكة إلػى اهلل، ثػـ إنػذار  ، كأف الرسؿ جميعػان الحمد، كىك عمى كؿ شيء قدير
مف منيـ عذاب يـك أليـ كعظيـ ككبيػر، أال ىػك يػـك القيامػة أك يػـك الغػرؽ، كصػؼ ييؤ أقكاميـ مف لـ 

باأللـ الشديد، كالعذاب العظيـ، كاليكؿ الكبير في غير مكضع مف القرآف، كالظػاىر أف نكحػا كصػفو 
لتي حكيت عنو، كفي غير ىذه السكرة أردؼ األمر بالعبادة بقكلو: أفال تتقػكف، بكؿ ىذه األكصاؼ ا

 .(ُ)كىكذا غيره مف الرسؿ لإلشارة إلى أف التقكل ىي األمر الجامع الميـ

                                                 

 .ُُٕ/ِر الكاضح، حجازمانظر: التفسي - ُ
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  ما آمف مع نكح إال الضعفاء، قاؿ ابف كثير:  وأجابكه بأنيـ لف يؤمنكا معو ألن كلكف قكـ نكح 
: ما رأينا لكـ ـٍ ىىذىا،  " يىقيكليكفى ٍمتيـٍ ًفي ًديًنكي ميؽ لىماا دىخى ٍمؽ كال خي ثَمْ ََظُنُّكُىْ عمينا فضمية في خى

مىى  كَبرِثِ َ ـٍ ًمفى اٍلًبرو كالصالح كالعبادة كالسعادة. ىىذىا اٍعًترىاضي اٍلكىاًفًريفى عى ا تىداعيكنىوي لىكي أىٍم ًفيمى

ذىالىةي مى  نيكحو  ؽو رى مىى اٍلحى ، فىًإناوي لىٍيسى ًبعىارو عى ـٍ ٍقًمًي ـٍ كىعى ًقماًة ًعٍمًمًي ـٍ كى ٍيًمًي مىى جى ًف كأتباعو، كىك دىًليؿه عى
ؽ  الاًذم ال شؾ فيو أف أتباع الحؽ كىـ اأٍلىٍشرىاؼي كى  ، بىًؿ اٍلحى ٍك لى اتابىعىوي، سكاء اتابىعىوي اأٍلىٍشرىاؼي أىًك اأٍلىرىاًذؿي

ـي األراذؿ كلك كانكا أغنياء، كالغالب عمى األشراؼ كالكبراء مخالفة  كىانيكا فىقيرااءى، كىالاًذيفى يىٍأبىٍكنىوي ىي
يٍِْ  خٍؤَسَؤَّْزُىْ بٌِْ كُنْذُ ػَهََ ثَِّْنَ ٌْوَِّب ََ ََبلَ ىذه الشبيات قائالن  ، كرد نكح (ُ)الحؽ"

َّب ٌََْوِ نَب ؤَعْإَنُكُىْ  *نَيَب كَبسِىٌٌَُ  ؤََْزُىًَْ هْضِيُكًٌُُىَبؤََُ ْْكُىْػَهَ ًَِّْذْيٍِْ ػِنْذِهِ فَؼُ سَؽًَْخًًَآرَبَِِ  ثِِّسَ

ٌََْي ب ؤَسَاكُىْ  نِِّيُهَبٌَُ سَثِّيِىْ ًَنَكِ ىْانَّزٍَِّ آيَنٌُا بََِّيُ بسِدًَِيَب ؤَََب ثِـَ وِبِنَّب ػَهََ انهَّ َُؤَعْشِ ٌْػَهَْْوِ يَبنًب بِ

نَكُىْ  ؤٌََُلًَُنَب  * شًٌَُبٌِْ ؿَشَدْرُيُىْ ؤَفَهَب رَزَكَّ انهَّوٌََِْوِ يٍَْ َّنْظُشَُِِ يٍَِ  َّبًَ * هٌٌَُرَغْيَ

رَضْدَسُِ ؤَػُْْنُكُىْ نٍَْ  ًَنَب ؤٌََُلُ نِهَّزٍَِّ   ؤٌََُلُ بَِِِّ يَهَ ًَنَبخَضَائٍُِ انهَّوِ ًَنَب ؤَػْهَىُ انْغَْْتَ  نْذُِػِ

قاؿ   (ُّ:ِٖ)ىكد  * ظَّبنًِِ َبَِِِّ بِرًا نًٍََِ ان اُغِيِىْثًَِب فِِ ؤََْ ػْهَىُخَْْش ا انهَّوُ ؤَ وُُّاْرَِْيُىُ انهَّ

إلى ضمير يا قكمي، كحذؼ الياء مف الرسـ  بمقب القكـ مضافان   محمد رشيد رضا: " خاطبيـ
يذانا بأنو يدعكىـ إلى ما ىك خير ليـ" ىكد  ، في حيف أرسؿ اهلل (ِ)مراعاة لمنطؽ، استعطافا كا 

كال  فال تعبدكا مف دكنو كثنان   يَب نَكُىْ يٍِْ بِنَوٍ ملَْْشُهُ ٌََْوِ اػْجُذًُا انهَّوَ َّبإلى قكـ عاد قائالن ليـ: 
أنتـ في عبادتكـ غيره مف األنداد كالشركاء إال مفترك الكذب عميو بتسميتكـ إياىـ شفعاء ، فما صنمان 

تتقربكف بيـ أك بقبكرىـ أك بصكرىـ كتماثيميـ كترجكف النفع ككشؼ الضر عنكـ بجاىيـ 
يبيف ليـ أنو ال يطمب األجر منيـ عمى تبميغو كنصحو ليـ مف الرشاد  ،كأخذ ىكد (ّ)عنده

                                                 

 .ُِٕ/ ِمختصر تفسير ابف كثير، - ُ
 .ْٓ/ُِانظر:  تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار( محمد رشيد - ِ
 .ْٕ/ُِانظر: تفسير المراغي، المراغي - ّ
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نما أجره عمى اهلل كدعكتيـ إلى ع فيك  بادة اهلل كحده دكف اتخاذ الشريؾ معو في العبادة، كا 
 . (ُ)الذم يجازيو عمى ذلؾ

قاؿ أبك حيػاف :" كفػي قكلػو ليػـ أفػال تعقمػكف نصػيحة مػف ال يطمػب عمييػا أجػران إال مػف اهلل، 
 .(ِ)العالميف"األجر مف رب يبتغي أنفى لمتيمة مف ذلؾ كىك إنما  يئكىك ثكاب اآلخرة، كال ش

مع قكمو ككيؼ أجاد ىذا النبي الكريـ أسمكب التدرج في دعكة  كباالنتقاؿ إلى قصة شعيب 
دعكتو ليـ بأمرىـ بالتكحيد أكالن فإنو مالؾ األمر ثـ نياىـ عما  فبدأ  قكمو إلى عبادة اهلل 

، فإنيـ بخير كبسعة تغنييـ عف البخس، اعتادكه مف البخس المنافي لمعدؿ المخؿ بحكمة التعاكض
أك بنعمة حقيا أف يتفضمكا عمى الناس شكران عمييا ال أف ينقصكا حقكقيـ، أك بسعة فال تزيمكىا بما 

أنو يخشى عمييـ عذاب يـك عظيـ ال يشذ  أنتـ عميو كىك في الجممة عمة لمنيي. كبيف ليـ 
االستئصاؿ، ككصؼ اليكـ باإًلحاطة كىي صفة منو أحد منيـ،كالمراد عذاب يكـ القيامة أك عذاب 

أكالن عف عيف القبيح الذم كانكا عميو مف نقص  ان يبالعدؿ ني ، كأمرىـ (ّ)العذاب الشتمالو عميو
المكياؿ كالميزاف ثـ كرد األمر باإليفاء الذم ىك حسف في العقكؿ لزيادة الترغيب فيو كجيء بو 

، قاؿ أبك (ْ)العدؿ كالتسكية مف غير زيادة كال نقصافمقيدان بالقسط أم ليكف اإليفاء عمى كجو 
: عف القبيح الذم كانكا يتعاطكنو كىك نقص المكياؿ كالميزاف، كفي التصريح كنيكا أكالن :" حياف

: بإيفائيما مصرحا بمفظيما ترغيبا في اإليفاء، بالنيي نعي عمى المنيي كتعيير لو. كأمركا ثانيان 
ليككف اإليفاء عمى جية العدؿ كالتسكية كىك الكاجب، ألف ما جاكز كبعثا عميو. كجيء بالقسط 

: عف نقص لناس أشياءىـ، كىك عاـ في الناس، كفيما العدؿ فضؿ كأمر مندكب إليو. كنيكا ثالثان 
: عف الفساد في األرض كىك بأيدييـ مف األشياء كانت مما تكاؿ كتكزف أك غير ذلؾ. كنيكا رابعان 

ك غيره، فبدأىـ أكال بالمعصية الشنيعة التي كانكا عمييا بعد األمر بعبادة أعـ مف أف يككف نقصا أ

                                                 

 .ِٕٗ/ِانظر: فتح القدير، الشككاني - ُ
 .ِِّ/ٓالبحر المحيط، أبك حياف - ِ
 .ُْْ/ّانظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، البيضاكم - ّ
انظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف النسفي )المتكفى:  - ْ

ـ (، حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكم، راجعو كقدـ لو: محيي الديف ديب مستك، دار الكمٖٕ/ِىػ(، ) َُٕ
 ـ. ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ، ُالطيب، بيركت، ط
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اهلل، ثـ ارتقى إلى عاـ، ثـ إلى أعـ منو كذلؾ مبالغة في النصح ليـ كلطؼ في استدراجيـ إلى 
 .(ُ)"طاعة اهلل.

ابؿ كتتفؽ دعكة جميع األنبياء بأنيـ ال يريدكف مف الناس أجران أك أف يصنعكا ليـ معركفان مق
نمػػػا يبتغػػػي األجػػػر مػػػف اهلل  كىػػػذا مػػػا بينػػػو شػػػعيب أيضػػػان لقكمػػػو، كأمػػػرىـ  دعػػػكتيـ لعبػػػادة اهلل، كا 

 كأف يستغفركا اهلل مف ذنكبيـ. بالرجكع كاإلنابة إلى اهلل 
 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -
الداعية الناجح ىػك الػذم يجيػد أسػمكب التػدرج فػي دعكتػو، كيبػدأ بالقضػايا الميمػة كالرئيسػة    

األساسػػية، قبػػؿ التفػػرع إلػػى صػػغار المسػػائؿ كفػػركع كالمسػػائؿ، حتػػى يسػػتطيع إقنػػاع النػػاس بدعكتػػو، 
 كجذب أكبر عدد ممكف مف الناس إلى فكرتو.

 

 : أ موب الحوار:را إلاً 
ة، كالمحػاكرة معناىػا: مراجعػة المنطػؽ كالكػالـ كالمخاطبػة، كذلػؾ مشػتؽ مف المحػاكر الِحوار لبًة:  -

مػػػف الحػػػكر، كىػػػك الرجػػػػكع، كيػػػأتي بمعنػػػى النقصػػػاف، كتحػػػػاكركا: تراجعػػػكا الكػػػالـ بيػػػنيـ، كالتحػػػػاكر: 
، كيقاؿ: كممت فالنان فما رٌد ًإلٌي ًحكاران: أم جكابان. كقد ييفتح أكلو لغةن (ِ)التجاكب، كاستحاره: استنطقو

 .(ّ)فيو. كأصؿ الًحكار: مصدر مف حاكره
 وقد ورد لفظ الحوار ومش قا ه رس القرآن الكريك رس ث ث آيات:

 . ( ّْ:الكيؼ)  ًَكَبٌَ نَوُ صًََش  فَقَبلَ نِظَبؽِجِوِ ًَىٌَُ ُّؾَبًِسُهُ ؤَََب ؤَكْضَشُ يِنْ َ يَبنًب ًَؤَػَضُّ ََاَش اقكلو تعالى

طَبؽِجُوُ ًَىٌَُ ُّؾَبًِسُهُ ؤَكَاَشْدَ ثِبنَّزُِ خَهَقَ َ يٍِْ رُشَاةٍ صُىا يٍِْ َُـْاَخٍ صُهىا عَهٌاا َ   ََبلَ نَوُ كقكلو تعالى: 

 . (ّٕ:)الكيؼ  سَعُهًب

                                                 

 .ُٔٗ، ُٓٗ/ٔالبحر المحيط في التفسير، أبك حياف - ُ
 انظر: القامكس المحيط الفيركز آبادم، مادة )الحكر( . - ِ
، نشكاف بف سعيد الحميرل - ّ  .ُِّٔ/ ّانظر: شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك
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ًَُغ          كقكلو تعػالى:  َّْغه ًَانهَّهُو  ًََرْشهَزِكِ ِبَنهَ انهَّهِو  ًِْعَيهب  ٌَْل انَِّزهِ ُرَغبِدُنهَ  ِفهِ َص ََ ًَِغ انهَُّو  ََْذ َع

 . (ُ:مجادلة)ال   سَكًَُب بٌِا انهَّوَ عًَِْغ  ثَظِري رَؾَبًُ

ىػػػػك الكػػػػالـ المتبػػػػادؿ بػػػػيف طػػػػرفيف فػػػػي أسػػػػمكب ال يقصػػػػد بػػػػو  الحننننوار رننننس اَلصننننط ح: -
 .(ُ)الخصكمة

 تبرز أىمية الحكار مف جانبيف: أرمية الحوار: -
 الجانب األول دعوة الناس إلى اإل  ك وال نة: -

المسػػمميف؛ إلقنػػػاعيـ بػػأف ديػػف اهلل تعػػالى حػػػؽ ال شػػؾ فيػػو، أك مػػػع فتعقػػد لػػذلؾ محػػاكرات مػػػع غيػػر 
 مبتدعيف منحرفيف عف السنة؛ لدعكتيـ إلى السنة، كأمرىـ بالتزاميا.

كالقرآف الكريـ حافؿ بنماذج مف مثػؿ ىػذه الحػكارات التػي جػرت بػيف أنبيػاء اهلل كرسػمو عمػييـ الصػالة 
ََذْ عَبدَنْزَنَب فَإَكْضَشْدَ عِذَانَنَب فَإْرِنَب ثًَِهب رَؼِهذََُب    َّب ٌَُػَُبنٌا و: كالسالـ كبيف أقكاميـ، حتى إف قـك نكح قالكا ل

، فػػأكثر جػػداليـ حتػػى تبرامػػكا مػػف كثػػرة جدالػػو ليػػـ، (ِّ:)ىػػكد  بٌِْ كُنْههذَ يِههٍَ انظاههبدَِِ َ
 كالجداؿ نكع مف الحكار.

األخػػرل؛ بيػػدؼ دعػػكتيـ إلػػى اهلل إننػػا بحاجػػة إلػػى أف نحػػاكر أصػػحاب المػػذاىب كالنظريػػات كاألديػػاف 
 تعالى، فالحكار كسيمة مف كسائؿ الدعكة.

 كاليدؼ األكؿ مف الحكار ىك دعكة الكفار إلى اإلسالـ، أك دعكة الضاليف مف المبتدعة إلى السنة.

 الجانب الثانس: رصل الخ ي رس األمور اَلج هادية: -
اجتياديػة اختمفػت فييػا أقػكاؿ المجتيػديف،  فالحكار ييعػد كسػيمة لمكصػكؿ إلػى اليقػيف كالحػؽ فػي مسػألة

فيتكمـ اثناف في محاكرة أك مناظرة لمكصػكؿ إلػى الحػؽ فػي مسػألة اجتياديػة لػيس فييػا نػص صػريح، 
 أك إجماع ال يجكز تعديو.

 
 
 
 

                                                 

 ، دار الكطف الرياض.ُ( طُٕكية، أحمد عبد اهلل الضكياف،)صانظر: الحكار أصكلو كآدابو السمك  - ُ
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 ل حقيق غاي ين رما: اً ي  خدك أ موب الحوار موجه كان و 
عنػدما أرسػمو  كما حدث مع معاذ بف جبػؿ: تكجيو الصحابة كتعميميـ حقيقة دينيـ ىاألول الباية

ػػفا لػػو أمػػر فبمػػاذا يقضػػى قػػاؿ إنػػو يقضػػي بكتػػاب اهلل، ثػػـ ب سػػنة كالينػػا عمػػى أحػػد األقػػاليـ كسػػألو إذا عى
 رسكلو، ثـ يمجأ إلى االجتياد.

 مف أجؿ الكصكؿ إلى الرأم الصائب فيما لـ يرد فيو كحي كال نص كما حدث في  والباية الثانية:
 . (ُ)ف في مكقعو بدراختيار المكا

  ة في سكرة ىكدآلتيكيعممنا القرآف الكريـ أبرع أساليب الحكار كما تبيف اآليات ا
ؤٌَْ نَب رَؼْجُذًُا بِنَّب انهَّوَ  *ًَنَقَذْ ؤَسْعَهْنَب ٌَُؽ ب بِنََ ٌََْيِوِ بَِِِّ نَكُىْ ََزِّش  يُجِ   قاؿ تعػالى:

فَقَبلَ انًَْهَإُ انَّزٍَِّ كَاَشًُا يٍِْ ٌََْيِوِ يَب ََشَا َ بِنَّب ثَشَش ا يِضْهَنَب ًَيَب ََشَا َ  *بَِِِّ ؤَخَبإُ ػَهَْْكُىْ ػَزَاةَ ٌَّْوٍ ؤَنِْىٍ 

ب ََشٍَ نَكُىْ ػَهَْْنَب يٍِْ فَؼْمٍ ثَمْ ََظُنُّكُىْ كَبرِثِ َ ارَّجَؼَ َ بِنَّب انَّزٍَِّ ىُىْ ؤَسَارِنُنَب ثَبدَُِ انشاؤُِْ ًَيَ

 ََبلَ َّب ٌََْوِ ؤَسَؤَّْزُىْ بٌِْ كُنْذُ ػَهََ ثَِّْنَخٍ يٍِْ سَثِِّ ًَآرَبَِِ سَؽًَْخً يٍِْ ػِنْذِهِ فَؼًَُِّْذْ ػَهَْْكُىْ *

ََهب         ًََّب ٌََْوِ  *ؤََُهْضِيُكًٌُُىَب ًَؤََْزُىْ نَيَب كَبسِىٌٌَُ  ًََيهب َؤ َُ ِبنَّهب َػَههَ انهَّهِو  ٌْ َؤْعهِش ْْهِو َيبًنهب ِب َنب َؤْعَإُنُكْى َػَه

        ٌَ ٌْي هب َرْغَيُههٌ ََ ًََنِكنِّهِ َؤَساُكهْى  ٌَُ َسثِِّيهْى  ََُّيهْى ُيَههب ٍَ آَيُنٌا ِب ـَبِسِد انَِّزّ ًََّهب ََهٌْوِ يَهٍْ َّنْظُهشَُِِ      *ِث

ٍُ انهَّوِ ًَنَب ؤَػْهَىُ انْغَْْتَ ًَنَب ؤٌََُلُ *شًٌَُ يٍَِ انهَّوِ بٌِْ ؿَشَدْرُيُىْ ؤَفَهَب رَزَكَّ ًَنَب ؤٌََُلُ نَكُىْ ػِنْذُِ خَضَائِ

ٍَ رَضْدَسُِ ؤَػُْْنُكُىْ نٍَْ ُّاْرَِْيُىُ انهَّوُ خَْْش ا انهَّوُ ؤَػْهَىُ ثًَِب فِِ ؤَ َْاُغِيِىْ بَِِِّ بَِِِّ يَهَ   ًَنَب ؤٌََُلُ نِهَّزِّ

ٍَ              *ًِ َ بِرًا نًٍََِ انظَّبنِ ٌْ ُكْنهَذ ِيه ََب ِب ًَهب َرِؼهُذ ََهْذ َعبَدْنَزَنهب َفهَإْكَضْشَد ِعهَذاَنَنب َفْإِرَنهب ِث َُهٌُػ  َّهب  ََهبُنٌا 

ًَنَب َّهنْاَؼُكُىْ َُظْهؾِِ بٌِْ   *ََبلَ بًَََِّب َّإْرِْكُىْ ثِوِ انهَّوُ بٌِْ شَبءَ ًَيَب ؤََْزُىْ ثًُِؼْغِضٍَِّ *انظابدَِِ َ 

     َْظَهههؼَ نَكُهههىْ بٌِْ كَهههبٌَ انهَّهههوُ ُّشِّهههذُ ؤٌَْ ُّغْهههٌَِّكُىْ ىُهههٌَ سَثُّكُهههىْ ًَبِنَْْهههوِ رُشْعَؼُهههٌٌَ    ؤَسَدْدُ ؤٌَْ ؤَ
 (.ّْ: ِٔ)ىكد

                                                 

، ّ(، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كالطباعة،ط ُُٓانظر: بناء المجتمع اإلسالمي،د نبيؿ السمالكطي، )ص  - ُ
 ـ.ُٖٗٗ-ىػُُْٖ
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نَّب قاؿ تعالى: ًَبِنََ ػَبدٍ ؤَخَبىُىْ ىٌُد ا ََبلَ َّب ٌََْوِ اػْجُذًُا انهَّوَ يَب نَكُىْ يٍِْ بِنَوٍ ملَْْشُهُ بٌِْ ؤََْزُىْ بِ

َِههِ َؤَفَهههب         *يُاْزَههشًٌَُ  ـََش َُ ِبنَّههب َػَهههَ انَّههِزُ َف ٌْ َؤْعههِش ْْههِو َؤْعههش ا ِب ٌِْو َنههب َؤْعههَإُنُكْى َػَه ََهه َّههب 

ىْ ًَنَهب  اعْزَغْاِشًُا سَثاكُىْ صُىا رٌُثٌُا بِنَْْوِ ُّشْعِمِ انغاًَبءَ ػَهَْْكُىْ يِذْسَاس ا ًََّضِدْكُىْ َُهٌاح  بِنَهَ َُهٌارِكُ    ًََّب ٌََْوِ *رَؼْقِهٌٌَُ 

ًَيَهب ََؾْهٍُ   ََبنٌُا َّب ىٌُدُ يَب عِئْزَنَب ثِجَِّْنَخٍ ًَيَب ََؾٍُْ ثِزَبسِكِِ آنِيَزِنَب ػٍَْ ٌََْنِه َ   *رَزٌََنٌَّْا يُغْشِيِ َ 

بٌِْ ََقٌُلُ بِنَّب اػْزَشَا َ ثَؼْغُ آنِيَزِنَب ثِغٌُءٍ ََبلَ بَِِِّ ؤُشْيِذُ انهَّوَ ًَاشْيَذًُا ؤََِِّ ثَشُِء   *نَ َ ثًُِاْيِنِ َ 

 (.ٓٓ:َٓد ك ى) يٍِْ دًَُِوِ فَكِْذًَُِِ عًَِْؼ ب صُىا نَب رُنْظِشًٌُِ  *يًِاب رُشْشِكٌٌَُ 

ًَبِنََ صًٌَُدَ ؤَخَبىُىْ طَبنِؾ ب ََبلَ َّب ٌََْوِ اػْجُذًُا انهَّوَ يَب نَكُىْ يٍِْ بِنَوٍ ملَْْشُهُ ىٌَُ ؤََْشَهإَكُىْ  قاؿ تعػالى:

كُنْذَ ََبنٌُا َّب طَبنِؼُ ََذْ  *يٍَِ انْإَسْعِ ًَاعْزَؼًَْشَكُىْ فِْيَب فَبعْزَغْاِشًُهُ صُىا رٌُثٌُا بِنَْْوِ بٌِا سَثِِّ ََشِّت  يُغِْت  

ِ شَ ٍّ يًِاب رَذْػٌََُب بِنَ ََبلَ َّب ٌََْوِ ؤَسَؤَّْزُىْ  *ْْوِ يُشِّتٍ فِْنَب يَشْعًٌُّا ََجْمَ ىَزَا ؤَرَنْيَبََب ؤٌَْ ََؼْجُذَ يَب َّؼْجُذُ آثَبئََُب ًَبََِّنَب نَاِ

شَُِِ يٍَِ انهَّوِ بٌِْ بٌِْ كُنْذُ ػَهََ ثَِّْنَخٍ يٍِْ سَثِِّ ًَآرَبَِِ يِنْوُ سَؽًَْخً فًٍََْ َّنْظُ

 (.ّٔ:ُٔ)ىكد  ػَظَْْزُوُ فًََب رَضِّذًََُنِِ ملَْْشَ رَخْغِريٍ

ًَبِنََ يَذٍََّْ ؤَخَبىُىْ شُؼَْْج ب ََبلَ َّب ٌََْوِ اػْجُذًُا انهَّوَ يَب نَكُىْ يِهٍْ بِنَهوٍ ملَْْهشُهُ ًَنَهب      :قاؿ تعالى

ََهٌْوِ ؤًَْفُهٌا    ًََّهب  *رَنْقُظٌُا انًِْكَْْبلَ ًَانًِْْضَاٌَ بَِِِّ ؤَسَاكُىْ ثِخَْْشٍ ًَبَِِِّ ؤَخَبإُ ػَهَْْكُىْ ػَزَاةَ َّهٌْوٍ يُؾِهْؾٍ   

ثَقِْاذُ انهَّهوِ   *انًِْكَْْبلَ ًَانًِْْضَاٌَ ثِبنْقِغْؾِ ًَنَب رَجْخَغٌُا اننابطَ ؤَشَْْبءَىُىْ ًَنَب رَؼْضٌَْا فِِ انْإَسْعِ يُاْغِذٍَِّ

 (.ٖٔ: ْٖ)ىكد خَْْش  نَكُىْ بٌِْ كُنْزُىْ يُاْيِنِ َ ًَيَب ؤَََب ػَهَْْكُىْ ثِؾَاِْ ٍ 
 جمالس لآليات:ال ف ير اإل -

قكمو بالحكار اليادؼ فأخذ يأمرىـ أف يعبدكا اهلل كحده ثـ أنذرىـ عذاب  دعكة بدأ نكح 
يكـ أليـ كعظيـ ككبير، أال كىػك يػـك القيامػة أك يػـك الغػرؽ، كصػؼ بػاأللـ الشػديد، كالعػذاب العظػيـ، 
كاليكؿ الكبير في غير مكضع مف القرآف، كالظاىر أف نكحا كصفو بكؿ ىذه األكصاؼ التي حكيت 
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مػثميـ كمػا اتبعػو إال الضػعفاء كالمسػاكيف  ان جد إجابة قكمو عميو بػأنيـ ال يركنػو إال بشػر ، بينما نُعنو
أف ميمتو فػي تبميػغ الػكحي  كالفقراء، كأنو ال فضؿ لو عمييـ، كاتيمكه بالكذب، فرد عمييـ نكح 

أراد  ، كأنو لف يسػتطع أحػد أف يرفػع عنػو عػذاب اهلل إف(ِ)بالٌنبكة، كأخبرىـ عف تكاضعو أماـ اهلل 
 .(ّ)أف يعذبو اهلل 

حيث نادل قكمو نداء يستجمب القمػكب كيبػيف مػدل قربػو مػنيـ كشػفقتو  كنبي اهلل ىكد 
عمييـ بقكلو ليـ يا قكـ اعبدكا اهلل كحده، ليس لكـ مف إلو يستحؽ العبادة غيػره جػؿ كعػال، فأخمصػكا 

سػػػألكـ عمػػػى مػػػا أدعػػػككـ إليػػػو مػػػف لػػػو العبػػػادة، فمػػػا أنػػػتـ إال كػػػاذبكف فػػػي إشػػػراككـ بػػػاهلل، كيػػػا قػػػـك ال أ
إخالص العبادة هلل كترؾ عبادة األكثاف أجرنا، ما أجرم عمػى دعػكتي لكػـ إال عمػى اهلل الػذم خمقنػي، 

ـٍ ألنػػو مػػف ك بأنػػو أىخػػ ،قػػاؿ سػػيد طنطػػاكم: "ككصػػفو (ْ)أفػػال تعقمػػكف فتميوػػزكا بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿ؟ ىي
كنػػاداىـ بقكلػػو: يػػا قىػػٍكـً زيػػادة فػػي التمطػػؼ معيػػـ، قبيمػػتيـ فػػي النسػػب، أك ألنػػو أخػػكىـ فػػي اإلنسػػانية 

، كاستمر ىكد في دعكتػو طالبػان مػنيـ االسػتغفار كالرجػكع إلػى (ٓ)استجالبا لقمكبيـ، كترضية لنفكسيـ"
عمػييـ السػماء بػالخير الػكفير مػف المطػر فتػركم  ، كبيف ليـ فكائد االستغفار فيرسؿ اهلل اهلل 

ماؿ كبنيف، كيزيد قكتيـ، كلكف القـك اسػتمركا فػي عنػادىـ ككبريػائيـ، زرعيـ كبالدىـ، كيمددىـ اهلل ب
نػا لنظنػؾ مػف الكػاذبيف قػاؿ  كقالكا إنا لنػراؾ فػي سػفاىة، كضػعؼ عقػؿ كخػركج عػف جػادة الصػكاب كا 

ذلؾ كأنػػا رسػػكؿ رب العػػالميف أبمغكػػـ رسػػاالت ربػػي كأنػػا لكػػـ كػػىػػكد: لػػيس بػػي سػػفاىة ككيػػؼ أكػػكف 
ذلػؾ، كقػػالكا: يػا ىػػكد مػا جئتنػا بحجػػة قكيػة تػػدؿ عمػى أنػػؾ رسػكؿ مػػف ناصػح أمػيف، اشػػتد األمػر بعػػد 

اهلل، كما نحف بتاركي آليتنا صادريف عػف قكلػؾ مػف تمقػاء نفسػؾ، كمػا نحػف لػؾ بمػؤمنيف كمصػدقيف 
نػؾ اليػػكـ مصػاب بخبػػؿ فػػي  برسػالتؾ، إف نقػػكؿ إال أصػابؾ بعػػض آليتنػا بسػػكء حػػيف تعرضػت ليػػـ كا 

أشيد اهلل أنى بمغت ما كمفت بو، كاشيدكا أنى برمء مما تشرككف العقؿ كجنكف في الرأم، قاؿ ىكد: 
ذا كػػاف األمػػر كػػذلؾ كأف آليػػتكـ ليػػا قػػدرة عمػػى عمػػؿ، فػػأجمعكا أمػػركـ كاجمعػػكا شػػركاءكـ ثػػـ  بػػو، كا 

                                                 

 .ُُٕ/ِانظر: التفسير الكاضح، حجازم  - ُ
 .َُّٖ/ِاتظر: التفسير الكسيط، الزحيمي - ِ
 .ِٔ/ٗانظر: الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي  - ّ
 –(، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ ِِٕ/ُانظر: التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير،)- ْ

 ـ. ََِٗ -، ِالسعكدية، ط
كزيع (، دار نيضة مصر لمطباعة كالنشر كالتِِِ/ٕالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، محمد سيد طنطاكم، ) - ٓ

 .ُالقاىرة ،ط –الفجالة 
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كيدكني جميعا، كال تميمكف، إني تككمت عمى اهلل ربي كربكـ كككمت لػو أمػر حفظػي، كىػك عمػى كػؿ 
 .(ُ)شيء قدير

، (2)ثػػة مػػف القصػػص المػػذككرة فػػي ىػػذه السػػكرة، كىػػي قصػػة صػػالح مػػع ثمػػكدك القصػػة الثال
، فقػاؿ ليػـ: يػا قػكـ، اعبػدكا اهلل كحػده (ّ)كصالح ىك الرسكؿ الثاني مف العػرب، كمسػاكف قبيمتػو ثمػكد

ال شػػريؾ لػػو، كأخمصػػكا لػػو العبػػادة دكف مػػا سػػكاه مػػف اآلليػػة، فمػػا لكػػـ مػػف إلػػو غيػػره يسػػتكجب عمػػيكـ 
نمػػا قػػاؿ ذلػػؾ ألنػػو خمػػؽ آدـ مػػف  العبػػادة، كال تجػػكز األلكىيػػة إال لػػو فيػػك ابتػػدأ خمقكػػـ مػػف األرض كا 

األرض، فخرج الخطاب ليـ، إذ كاف ذلػؾ فعمػو بمػف ىػـ منػو، كجعمكػـ عيماػارنا فييػا، أم أسػكنكـ فييػا 
.. أم قػػاؿ قػػكـ ثمػػكد: يػػا (ْ)أيػػاـ حيػػاتكـ ، فأجػػابكه بكػػالـ يػػدؿ عمػػى الجيػػؿ كالعنػػاد، قػػاليكا: يػػا صػػاًلحي

فػي  أك مستشػاران  الح، قد كنا نرجكؾ في عقمؾ قبؿ أف تقكؿ مػا قمػت، أك كنػا نأمػؿ أف تكػكف سػيدان ص
األمػػػػكر لمػػػػا نػػػػرل لػػػػؾ مػػػػف رجاحػػػػة فػػػػي العقػػػػؿ كسػػػػداد فػػػػي التفكيػػػػر، فػػػػاآلف خيبػػػػت اآلمػػػػاؿ كقطعػػػػت 

كىػك جػكاب ممػيء بالضػالؿ  ،،ىذا جػكابيـ عػف دعكتػو البميغػة الػكجيزة المػألل إرشػادان كىػديان (ٓ)الرجاء
، كرد عمػػػييـ (ٔ)كالمكػػػابرة كضػػػعؼ الحجػػػة، كافتتػػػاح الكػػػالـ بالنػػػداء لقصػػػد التػػػكبيخ أك المػػػالـ كالتنبيػػػو

بقكلػػو: أخبركنػػي عػػف حػػالي معكػػـ إف كنػػت عمػػى حجػػة كاضػػحة قطعيػػة مػػف ربػػي فيمػػا  صػػالح 
إلػػيكـ  فمػػف ينصػػرني مػػف اهلل إف  أدعػػككـ إليػػو، ككىبنػػي رحمػػة خاصػػة منػػو جعمنػػي بيػػا نبيػػا مرسػػالن 

بكتماف الرسالة أك ما يسكءكـ مف بطالف عبادة أصنامكـ كأكثانكـ تقميدا آلبائكـ؟ أم ال أحد عصيتو 
ذف ال أبالي بفقػد رجػائكـ فػي، كال بمػا أنػتـ فيػو  ينصرني مف اهلل كيدفع عني عقابو في ىذه الحالة، كا 

ابكـ، مػػف شػػؾ كارتيػػاب فػػي أمػػرم ك مػػا تزيػػدكنني بحرصػػي عمػػى رجػػائكـ فػػي كاتقػػاء سػػكء ظػػنكـ كارتيػػ

                                                 

 .َُّ/ِانظر: التفسير الكاضح، حجازم  - ُ
مراصد االطالع عمى أسماء ثمكد: تقع بكادل القرل، بيف المدينة كالشاـ، كتسمى اليكـ بالحجر.)انظر:  - ِ

ىػ( ّٕٗفى: عبد المؤمف بف عبد الحؽ ابف شمائؿ القطيعي البغدادم الحنبمي صفٌي الديف )المتك  ،األمكنة كالبقاع
 ىػ(ُُِْ، ُ( دار الجيؿ بيركت طُّٖ/ُ)
 .ٖٗ/ُِانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ّ
 .ّٖٔ/ُٓانظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم - ْ
 .ََُ/ُِانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ٓ
 .َُٗ/ُِانظر: التحرير كالتنكير، ابف عاشكر - ٔ
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، أك غير غير إيقاع في الخسراف بإيثار ما عندكـ عمى ما عند اهلل، كاشتراء رضاكـ بسخط اهلل 
 .(ُ)إيقاع في اليالؾ

ىـ فػي النسػب، كسػمكا مػديف: باسػـ أبػييـ، ك كىػك أخػ (2)إلى مديف ان شعيب بينما أرسؿ اهلل  
كنيػػػاىـ عػػػف   دعػػػكتيـ لعبػػػادة اهلل  ، كبػػػدأ (ّ)كىػػك مػػػديف بػػػف إبػػػراىيـ كقيػػػؿ: باسػػػـ مػػػدينتيـ

ف ك ترتيب مبادل ما اعتادكه مف البىٍخس كالتطفيؼ عػادةن مسػتمرةن عػف بخػس حقػكًؽ النػاس كىػـ ممتبسػ
بثركة كسعة تيغنييـ عػف ذلػؾ أك بنعمػة مػف اهلل تعػالى حقيػا أف تقابػؿ بغيػر مػا يأتكنػو مػف المسػامحة 

كالمػػرادي عػػذابي يػػكـً  يمػػؾ،يـ عػػذابى يػػكـو مي يخػػاؼ عمػػي كالتفضػػؿ عمػػى النػػاس شػػكران عمييػػا كأنػػو 
قػاد، كىػك مػف أمػر قكمػو بثالثػة أمػكر: " أحػدىا: إصػالح االعت ان ف شػعيبإبػف عاشػكر اقاؿ  ،(ْ)القيامة

، كثالثيػا: صػالح األعمػاؿ كالتصػرفات فػي العػالـ بػأف ال يفسػدكا فػي األرضإصالح العقكؿ كالفكر، 
العمػؿ خػص بػالنيي ألف إقػداميـ عميػو كػاف فاشػيا فػييـ ككسط بينيما الثاني: كىك شيء مف صالح 

 حتى نسكا ما فيو مف قبح كفساد، كىذا ىك الكؼ عف نقص المكياؿ كالميزاف.
فابتػػدأ األمػػر بالتكحيػػد ألنػػو أصػػؿ الصػػالح ثػػـ أعقبػػو بػػالنيي عػػف مظممػػة كانػػت متفشػػية فػػييـ، كىػػي 

ي السػػػرقة كالغػػػدر، ألف المكتػػػاؿ كىػػػي مفسػػػدة عظيمػػػة ألنيػػػا تجمػػػع خصػػػمت، خيانػػػة المكيػػػاؿ كالميػػػزاف
مسترسؿ مستسمـ. كنياىـ عف اإلفساد في األرض كعف نقص المكياؿ كالميزاف فعػززه بػاألمر بضػده 

 كىك إيفاؤىما.
كالمقصكد مف إني أراكـ بخير أنكػـ  ،كجممة إني أراكـ بخير تعميؿ لمنيي عف نقص المكياؿ كالميزاف

نمػػا ذكػػر رؤيتػػو  ،بخيػػر ى الشػػيادة عمػػييـ بنعمػػة اهلل عمػػييـ فحػػؽ عمػػييـ شػػكرىا. مػػؾ ألنيػػا فػػي معنػػتكا 
. كنيػػاىـ أكال عػػف نقػػص المكيػػاؿ كالميػػزاف إذا أعطػػكا النػػاس، ثػػـ أمػػرىـ (ٓ)كالبػػاء فػػي بخيػػر لممالبسػػة"

                                                 

 .َُِ/ُِانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا - ُ
:بفتح أكلو كسككف ثانيو كفتح الياء المثناة مف تحت كآخره نكف، قاؿ أبك زيد: مديف عمى بحر القمـز  - ِ ٍديىفي مى

)انظر: معجـ  محاذية لتبكؾ عمى نحك مف ست مراحؿ كىي أكبر مف تبكؾ كبيا البئر التي استقى منيا مكسى
 (.ٕٕ/ ٓالبمداف

 .ٕٖٓ/ِانظر: فتح القدير الشككاني - ّ
 .ُِّ/ْانظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد - ْ
 .ُّٕ/ُِالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر - ٓ
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بكفػػاء الكيػػؿ كالػػكزف، كنيػػاىـ عػػف العثػػك فػػي األرض بالفسػػاد كقػػد كػػانكا يقطعػػكف الطريػػؽ، ك أف رزؽ 
 .(ُ)اهلل خير ليـ

 اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة:منهج  -
كممػػا سػػبؽ نجػػد أف الحػػكار ىػػك مػػف أفضػػؿ الطػػػرؽ، كىػػك سػػالح فتػػاؾ، مػػف حيػػث إقنػػاع اآلخػػػريف، 
ذا كػاف كػذلؾ،  كالحكار اليادئ المقنػع يفعػؿ فػي أكثػر األحيػاف مػا ال تفعمػو قػكةي المػدافع كالطػائرات، كا 

أمػػتيـ، فعمػػييـ بػػالحكار؛ ألنػػو ال غنػػى ليػػـ عنػػو، كأراد المسػػممكف أف يحمػػكا أكطػػانيـ، كيحفظػػكا كحػػدة 
قناع أصحاب االنحراؼ الفكػرم كالعقػدم، كلػيس القمػع،  فيك كسيمة أساسية لمتكاصؿ مع اآلخريف، كا 

 فممكصكؿ إلى الحؽ ال بد مف اتباع الحكار.
قفيػك مػع غيػر المسػمـ أمػا كالحكار يككف مع المسمـ كمع غير المسػمـ؛  ناعػو لدعكتػو إلػى ديػف اهلل، كا 

بأنو حػؽ ال شػؾ فيػو، كحػيف نحػاكر غيػر المسػمميف، عمينػا أف نبحػث عػف المشػترؾ اإلنسػاني، كعػف 
 المشترؾ الحضارم.

أٌمػا الحػكار مػع المسػمـ الػذم انحػرؼ عػف السػػٌنة: فمدعكتػو إلػى السػٌنة، فػإذا أحسػف المسػممكف حػػكارىىـ 
 مع غيرىـ، سيؿ عمييـ إقناعي اآلخريف بما يدعكنيـ إليو.

ار دعكةه إلى اهلل، كالحػكاري السػممي اليػادؼ سػٌنةه قرآنيػة، كسػنة نبكيػة، ينبغػي أف نتمسػؾ بيػا، إف الحك 
 كال نتخماى عنيا، لنصكف بو أخكتنا، كنعالب بو كثيرنا مف اختالفاتنا.

 ًا: الإلناية الر انية لمدعاة:خام 
ؿي اٍلقىٍصػدي قاؿ ابف فارس: ")عىنىى( اٍلعىٍيفي كىالن كفي الإلناية لبة:  -  ثىػةه: اأٍلىكا ػكؿه ثىالى ٍرؼي اٍلميٍعتىؿ  أيصي كىاٍلحى

بيري  ، كىالثااًلثي ظيييكري شىٍيءو كى ذيؿٍّ كعو كى مىى خيضي مىٍيًو، كىالثااًني دىاؿ  عى  .(ِ)كزيهي"ًلمشاٍيًء ًباٍنًكمىاشو ًفيًو كىًحٍرصو عى
د مختػار بأنيػا: "اسػـ مؤناػث منسػكب ، كما كعرفيا د.أحممف الرب، كالرب ىك اهلل  الر انية: - 

ٍسػفي عبػادة هلل، معرفػة بػاهلل "فيػو  إلى رىٌب: عمى غيػر قيػاس، كىػي مصػدر صػناعٌي مػف رىٌب: تأل ػو كحي
 .(ّ)رباانياة"

                                                 

 .ِِٗ/ِانظر: مختصر تفسير ابف كثير، ابف كثير - ُ
 .ُْٔ/ ْمقاييس المغة، ابف فارس - ِ
(، بمساعدة ِْٖ/ِىػ( )ُِْْعاصرة، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى: معجـ المغة العربية الم - ّ

 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٗ، ُفريؽ عمؿ عالـ الكتب، ط
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كىػػػػك الشػػػخص الداعيػػػة إلػػػى عبػػػادة اهلل، كاآلمػػػػر  كتػػػرل الباحثػػػة أف الػػػدعاة جمػػػع داعو  الننندعاة: - 
 بالمعركؼ كالناىي عف المنكر.

 فَهَب آيٍََ ََذْ يٍَْ بِنَّب ٌََْيِ َ يٍِْ ُّاْيٍَِ نٍَْ ؤَََّوُ ٌَُػٍ بِنََ ًَؤًُؽَِِ:تعالى قاؿ

ِ  ًَنَب ًًََؽِْْنَب ثِإَػُْْنِنَب انْاُهْ َ ًَاطْنَغِ * َّاْؼَهٌٌَُ كَبٌَُا ثًَِب رَجْزَئِظْ ِ  رُخَهبؿِجْنِ  بََِّيُهىْ  ظَهًَُهٌا  انَّهزٍَِّ  فِه

 ََغْهخَشُ  فَةََِّهب  يِناهب  رَغْخَشًُا بٌِْ ََبلَ يِنْوُ عَخِشًُا ٌََْيِوِ يٍِْ يَهَإٌ ػَهَْْوِ يَشا ًَكُهًََّب انْاُهْ َ ًََّظْنَغُ * يُغْشٌٌَََُ

ػَههزَاة  يُقِههْى    ػَهَْْههوِ ًََّؾِههمُّ ُّخْضِّههوِ ػَههزَاة  َّإْرِْههوِ يَههٍْ رَؼْهًَُههٌٌَ فَغَههٌْإَ * رَغْههخَشًٌَُ كًََههب يِههنْكُىْ

*       ٍْ ًََؤْىَههَ  ِبنَّهب َيه  ٍِ ْْ ٍِ اْصَنه ْْ ًَْعه ٍْ ُكهمٍّ َص ًِْم ِفَْيب ِيه َُْهَنب اْؽ ًََفبَس انزَّنٌُُّس  ََب   َؽزََّ ِبَرا َعبَء َؤْيُش

شْعَهبىَب  ًَََهبلَ اسْكَجُهٌا فِْيَهب ثِغْهىِ انهَّهوِ يَغْشَاىَهب ًَيُ      *عَجَقَ ػَهَْْوِ انْقٌَْلُ ًَيٍَْ آيٍََ ًَيَب آيٍََ يَؼَوُ بِنَّب ََهِْهمٌ  

ًَىَِِ رَغْشُِ ثِيِىْ فِِ يٌَْطٍ كَبنْغِجَبلِ ًَََبدٍَ َُهٌػ  اثْنَهوُ ًَكَهبٌَ     *بٌِا سَثِِّ نَغَاٌُس  سَؽِْى  

 (.ّْ:ّٔىكد)  *فِِ يَؼْضِلٍ َّب ثُنَِا اسْكَتْ يَؼَنَب ًَنَب رَكٍُْ يَغَ انْكَبفِشٍَِّ 

يِناب ًَثَشَكَبدٍ ػَهَْْ َ ًَػَهََ ؤُيَىٍ يًِاٍْ يَؼَ َ ًَؤُيَى  عَنًَُزِّؼُيُىْ صُىا َِْمَ َّب ٌَُػُ اىْجِؾْ ثِغَهَبوٍ قاؿ تعالى:

  (.ْٖ:)ىكد   ًََّغُّيُىْ يِناب ػَزَاة  ؤَنِْى 

ًَنَب َّهْزَاِهذْ  ََبنٌُا َّب نٌُؽُ بََِّب سُعُمُ سَثِّ َ نٍَْ َّظِهٌُا بِنَْْ َ فَإَعْشِ ثِإَىْهِ َ ثِقِـْغٍ يٍَِ انهَّْْمِ قاؿ تعالى:

 .(ُٖ:)ىكد  تٍيِنْكُىْ ؤَؽَذ  بِنَّب ايْشَؤَرَ َ بََِّوُ يُظِْجُيَب يَب ؤَطَبثَيُىْ بٌِا يٌَْػِذَىُىُ انظُّجْؼُ ؤَنَْْظَ انظُّجْؼُ ثِقَشِّ

يِناب ًَؤَخَزَدِ انَّزٍَِّ ظَهًٌَُا ًَنًَاب عَبءَ ؤَيْشََُب ََغاْْنَب شُؼَْْج ب ًَانَّزٍَِّ آيَنٌُا يَؼَوُ ثِشَؽًَْخٍ :قاؿ تعػالى

 .(ْٗ:)ىكد  انظاْْؾَخُ فَإَطْجَؾٌُا فِِ دَِّبسِىِىْ عَبصًِِ َ

 ال ف ير اإلجمالس لآليات:   -
يػذائؾ كمعاداتػؾ، فقػد  لنبيو نكح  يقكؿ اهلل  ال تحزف بما فعؿ قكمؾ مػف تكػذيبؾ كا 

تكمػؤه أف يزيػغ فػي صػنعتو عػف تعالى هلل ا بأعيف حاف كقت االنتقاـ لؾ منيـ اصنع السفينة محفكظان 
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الصكاب، كأف ال يحكؿ بينو كبيف عممو أحػد مػف أعدائػو، كاهلل يػكحى إلػى نػكح كيميمػو كيػؼ يصػنع. 
 (1)لػػـ يعمػػـ كيػػؼ صػػنعة الفمػػؾ، فػػأكحى اهلل إليػػو أف يصػػنعيا مثػػؿ جؤجػػؤ): قػػاؿ بػػف عبػػاس اعػػف 

العػذاب عػنيـ ألنيػـ محكػـك عمػييـ بػاإلغراؽ، كقػد  الطائر كأف ال يسأؿ اهلل فػي شػأف القػـك كاسػتدفاع
كىػـ يسػخركف ،  كأخػذ يصػنع الفمػؾ (ِ)(كجب ذلؾ كقضى بو القضاء كجؼ القمـ، فال سبيؿ إلى كفو

ألنػػػو كػػػاف  أك ،ألنيػػػـ مػػػا كػػػانكا يعًرفكنيػػػا كال كيفيػػػةى اسػػػتعماًليا كاالنتفػػػاًع بيػػػا فتعجبػػػكا مػػػف ذلػػػؾمنػػػو؛ 
تٍػػػو ًعػػػزىةه شػػػديدة ككػػػانكا يتضػػػاحككف  يصػػػنعيا فػػػي بٌريػػػة بيمػػػاء أبعػػػد مكضػػػعو مػػػف المػػػاء كفػػػي كقػػػت عزا

ػالة كالساػالـ كػاف يينػذرىـ الغػرؽى ، كيقكلكف يا نكحي صرتى نجاران بعػد مػا كنػت نبيػان  كقيػؿ ألنػو عميػو الصا
لىو بأسباب فمما طاؿ مكثيو فييـ كلـ يشاًىدكا منو عينان كال أثران عٌدكه مف باب الميحاؿ ثـ لما رأكا اشتغا

عاقبػةه حميػدةه مػع  و عميػو ممػالخالًص مف ذلؾ فعمكا ما فعمكا كمداري الجميًع إنكػاري أف يكػكف لع
. قػػػاؿ ابػػػف (ّ)فػػػي ذلػػػؾ مػػػا فيػػػو مػػػف تحمػػػؿ المشػػػاؽو العظيمػػػة التػػػي ال تكػػػاد تيطػػػاؽ كاسػػػتجياًلو 

ف كأتباعػػػو سػػػخركا مػػػ  لعمػػػؿ يجيمػػػكف غايتػػػو، كنػػػكح عاشػػػكر:" فالكفػػػار سػػػخركا مػػػف نػػػكح 
فَغَههٌْإَ رَؼْهًَُههٌٌَ يَههٍْ   :تعػػالى الكفػػار لعمميػػـ بػػأنيـ جػػاىمكف فػػي غػػركر، كمػػا دؿ عميػػو قكلػػو

أم سيظير مف ىك األحؽ بأف يسخر  يِنْكُىْ ََغْخَشُ فَةََِّب فيك تفريع عمى جممة َّإْرِْوِ ػَزَاة  ُّخْضِّوِ
بأف يقاؿ: فسكؼ نعمـ، إيماء  منو، كفي إسناد )العمـ( إلى ضمير المخاطبيف دكف الضمير المشارؾ

إلى أف المخاطبيف ىـ األحؽ بعمـ ذلؾ. كىػذا يفيػد أدبػا شػريفا بػأف الكاثػؽ بأنػو عمػى الحػؽ ال يزعػزع 
، (ْ)ثقتو مقابمة السفياء أعمالو النافعة بالسخرية، كأف عميػو كعمػى أتباعػو أف يسػخركا مػف السػاخريف"

كيخاطب نػكح قكمػو قػائالن: فسػكؼ تعممػكف مػف الػذم سػيأتيو عػذاب ييذلػو فػى الػدنيا، كيحػؿ عميػو فػى 
ىالكيػـ، أكجػػاء   لنػكح  ، كيقػكؿ (ٓ)اآلخػرة عػذاب دائػـ خالػػد حتػى إذا جػػاء أمرنػا بعػذابيـ كاً 

ء كػأفكاه عذابنا كىك الماء، ابتدأ بجنبات األرض فدار حكليا كاإًلكميؿ، كجعؿ المطر ينزؿ مف السػما

                                                 

 (.َّٖ/ُٓجؤجؤ الطائر " )بضـ الجيـ، ثـ سككف اليمزة، ثـ ضـ الجيـ( : ىك صدره.)جامع البياف، الطبرم،  - ُ
 .ِّٗ/ِانظر: الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، الزمخشرم - ِ
 .َِٕ-َِٔ/ْانظر: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، أبك السعكد - ّ
 .ٗٔ/ُِالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر - ْ
(، المجمس األعمى لمشئكف ُّّ/ُانظر: المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، لجنة مف عمماء األزىر،) - ٓ

 ـ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔمصر، طبع مؤسسة األىراـ، الطبعة: الثامنة عشر –اإلسالمية 
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حينئذ أمر (ُ)القرب، فجعمت الكحكش يطمبف كسط األرض ىربا مف الماء حتى اجتمعف عند السفينة،
، أف يحمؿ معو في السفينة مف كؿ زكجيف مػف صػنكؼ المخمكقػات ذكات األركاح، اهلل نكحا، 

ابتػو إال مػػف قيػؿ: كغيرىػا مػػف النباتػات اثنػػيف. ذكػرا كأنثػػى،  كأف يحمػؿ فييػػا أىمػو، كىػػـ أىػؿ بيتػػو كقر 
سبؽ عميو القكؿ منيـ، ممف لـ يؤمف باهلل، فكاف منيـ ابنو ياـ الذم انعزؿ كحده، كامرأة نكح ككانت 
كػػافرة بػػاهلل كرسػػكلو، كمػػف آمػػف مػػف قكمػػو، كىػػـ نػػزر يسػػير مػػع طػػكؿ المػػدة كالمقػػاـ بػػيف أظيػػرىـ ألػػؼ 

: يقػاؿ كمػا قػاؿ اهلل كالصػكاب مػف القػكؿ فػي ذلػؾ أف  "قاؿ أبك جعفر: ،(ِ)سنة إال خمسيف عاما
     ًٌَيَب آيَهٍَ يَؼَهوُ بِنَّهب ََهِْهم  ػًدد، ي (َْ:)ىػكد عػددىـ بمقػدار، كال  صػفيـ بػأنيـ كػانكا قمػيال كلػـ يحي

صحيح، فال ينبغي أف ييتىجاكز في ذلؾ حد  اهلل، إذ لػـ يكػف لمبمػغ عػدد ذلػؾ  خبر عف رسكؿ اهلل 
، كأمػػره اهلل أف يركػػب فػػي السػػفينة ىػػك كمػػف آمػػف (ّ)"حػػد  مػػف كتػػاب اهلل، أك أثػػر عػػف رسػػكؿ اهلل 

أم اهلل معو، كيتككمكا عمى اهلل، كىي تجرم بيـ، كيككنكا في جكؼ الفمؾ ال عمػى ظيػره قػائميف ًبٍسػـً 
ذا أراد أف اهلل مسػميف اهلل، أك قػائميف باسػـ ، يػركل أنػو كػاف إذا أراد أف تجػرم قػاؿ بسػـ اهلل فجػػرت، كا 
، كتظيػػر مػػدل ، كىنػػا تتجمػػى قػػدرة اهلل فػػي االنتقػػاـ مػػف قػػكـ نػػكح (ْ)ترسػػك قػػاؿ بسػػـ اهلل فرسػػت

عناية اهلل لنبيػو كالقػائميف عمػى الػدعكة، حيػث كانػت السػفينة تجػرم براكبييػا عمػى كجػو المػاء بعػد أف 
غطى الماء األرض في أمكاج كالجباؿ، كتظير مدل شفقة كرحمة األب بابنو فأخذ نكح ينادم عمى 

يقػػؼ فػي مكػاف منعػزؿ عزلػػو المػاء كأحػاط بػو مػػف كػؿ جانػب، فطمػب منػػو أف ابنػو ككػاف كػافرا ككػاف 
يركب معو في السفينة؛ لكي ال يغرؽ  مع قكمو الكافريف، كلما غيض الماء، كاستقرت السفينة عمػى 

، أمر اهلل تعالى نكحا بأف ييبط مف السفينة، ممتعا بسالـ كتحية كبركات عمى نػكح، (5)جبؿ الجكدم
                                                 

ىػ( ٕٗٓفى: زاد المسير في عمـ التفسير، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم )المتك  - ُ
 ىػ. ُِِْ -، ُبيركت،ط –(، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي ّّٕ/ِ، )
 .ُِّ/ْانظر: تفسير القرآف العظيـ، ابف كثير - ِ
 .ِّٕ/ُٓجامع البياف في تأكيؿ القرآف، الطبرم  - ّ
القمي النيسابكرم )المتكفى: انظر: غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف  - ْ

 ىػ. ُْٔ، ُبيركت، ط –(، المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العمميو ِِ/ْىػ( )َٖٓ
تعريؼ الجكدم: قاؿ شياب الديف الركمي: "ىك جبؿ مطٌؿ عمى جزيرة ابف عمر في الجانب الشرقي مف دجمة  - ٓ

اء" ،) معجـ البمداف  شياب الديف أبك عبد اهلل لما نضب المدجمة مف أعماؿ المكصؿ، عميو استكت سفينة نكح 
ـ، انظر:  ُٓٗٗ، ِ(، دار صادر، بيركت، طُٕٗ/ِىػ(، )ِٔٔياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )المتكفى: 

خريدة العجائب كفريدة الغرائب  سراج الديف أبك حفص عمر بف المظفر بف الكردم البكرم القرشي المعرم ثـ 
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فػػي المعػػاش كاألرزاؽ، تفػػيض عمػػييـ، كسػػيككنكف أممػػا مختمفػػة مػػف بعػػده، نػػكح، كعمػػى الػػذيف معػػو، 
كسػػػيناؿ بركػػػة اإليمػػػاف بعضػػػيـ، كسػػػيككف مػػػنيـ آخػػػركف سػػػيمتعكف فػػػي الػػػدنيا بالبركػػػات كاألرزاؽ ال 
يصيبيـ لطؼ مف اهلل كال رحمة، كما سيصيب المؤمنيف، فإف الشيطاف سيضميـ، كيزيف ليـ الشػرؾ 

 .(ُ)لعذاب األليـ يـك القيامةكالظمـ كالبغي، ثـ يمسيـ ا
مع قكمو نجد مدل العناية الربانية في حفظ رسػكلو الكػريـ  كباالنتقاؿ إلى قصة لكط   

أف  كرفػػع السػػكء كاألذل كاالعتػػداء عميػػو مػػف قبػػؿ قكمػػو الكػػافريف، كأمرتػػو المالئكػػة بػػأمر مػػف اهلل 
الميػؿ تكفػى  مػفالظػالـ أىميػا بطائفػة  فمقد كانػت كػافرة، كيخػرج مػف ىػذه القريػةو يسير بأىمو إال امرأت

لتجػػاكز حػػػدكدىا كالبعػػػد عنيػػػا كأمرتػػػو أف ال يمتفػػػت مػػػنيـ أحػػػد فػػػإف اهلل معػػػذبيـ عػػػذابان شػػػديدان كمكعػػػد 
 .(ِ)عذابيـ الصباح

أف ييمؾ القرل الظالمة الكافرة كينجي األمـ المؤمنة كىذا ما نممسو مف  كمف سنف اهلل  
 كمػػػػو كاسػػػػػتحقكا العػػػػذاب، أخػػػػػذىـ اهلل قمػػػػع قكمػػػػو، فبعػػػػػد أف كفػػػػر  خػػػػالؿ قصػػػػة شػػػػػعيب 
لدعاتػػػو،  وكعنايتػػػو كحفظػػػ ينجػػػي رسػػػكلو كمػػػف آمػػػف معػػػو بقػػػدرة اهلل  بالصػػػيحة، كلكػػػف اهلل 

، كأخػػذت الػػذيف ظممػػكا غيػػرىـ بمػػا أخػػذكا مػػف أمػػكاليـ بغيػػر كجػػو كىػػدايتيـكأكليائػػو، بسػػبب إيمػػانيـ 
الصػػيحة التػػي صػػاح بيػػا جبريػػؿ حتػػى خرجػػت أركاحيػػـ مػػف كظممػػكا أنفسػػيـ بالتصػػميـ عمػػى الكفػػر 

 (،ٖٕ:)األعػراؼ  فَإَخَزَرْيُىُ انشاعْاَخُ فَإَطْجَؾٌُا فِِ دَاسِىِىْ عَبصًِِ َ  أجسادىـ، كفي األعػراؼ 
كذا في العنكبكت أف الرجفة الزلزلة كأنيا تككف تابعة لمصيحة لتمكج اليكاء المفضي إلييا، كىػذا فػي 

كأما أصحاب األيكة فأىمككا بعذاب الظمػة كىػك نػار نزلػت مػف السػماء أحػرقتيـ، فأصػبحكا أىؿ قريتو 
 .(ّ)ميتيف باركيف عمى الركب

 

                                                                                                                                               

كمية التربية جامعة عيف شمس، مكتبة الثقافة  -(، المحقؽ: أنكر محمكد زناتي ِٖٕ/ُىػ( )ِٖٓالحمبي )المتكفى: 
 ـ(. ََِٖ -ىػ  ُِْٖ، ُاإلسالمية القاىرة، ط

 .ْٔٓ/ِانظر: أيسر التفاسير،  أسعد حكمد - ُ
 .ُّٗ/ِانظر: التفسير الكاضح، حجازم - ِ
د صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني انظر: فتحي البياف في مقاصد القرآف، أبك الطيب محم - ّ

(، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد اهلل بف إبراىيـ ِّٖ/ٔىػ( )َُّٕالبخارم الًقناكجي )المتكفى: 
يدىا  ارم، المىكتبة العصرياة لمطبىاعة كالٌنٍشر صى  ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت، عاـ النشر:  –األنصى
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 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -
مما تقدـ نالحظ مدل عناية اهلل لرسمو كحفظو ليـ، كلممؤمنيف كالقائميف عمى الدعكة إلى اهلل، كمدل 

الشػػديد ممػػف يكفػػر بػػاهلل كبرسػػمو، كعمينػػا أف نكػػكف جنػػدان لخدمػػة ىػػذا الػػديف كنػػدعك إلػػى اهلل انتقػػاـ اهلل 
ف  عمى بصيرة كعمػـ، كىػدل، كال نخشػى فػي اهلل لكمػة الئػـ، فػإذا كػاف اهلل معنػا مػف سػيككف عمينػا، كا 

ف ، كىػػذا الػدكر الػػذم يجػػب أد مػػا دمنػا مػػع اهلل حػػكػاف اهلل عمينػػا مػػف سػيككف معنػػا، فمػػف ييزمنػا أ
 .يتصؼ بو الدعاة إلى اهلل 

 : الثواب والإلقاب: اد اً 
 كِزَهبةُ  ََجْهِهوِ  ًَيِهٍْ  يِنْهوُ  شَهبىِذ   ًََّزْهُهٌهُ  سَثِّهوِ  يٍِْ ثَِّْنَخٍ ػَهََ كَبٌَ ؤَفًٍََْقاؿ تعالى:

 فِِ رَ ُ فَهَب يٌَْػِذُهُ فَبننابسُ انْإَؽْضَاةِ يٍَِ ثِوِ َّكْاُشْ ًَيٍَْ ثِوِ ُّاْيِنٌٌَُ ؤًُنَئِ َ ًَسَؽًَْخً بِيَبي ب يٌُعََ

ٍ  يًِاهٍِ  ؤَظْهَهىُ  ًَيَهٍْ  * ُّاْيِنُهٌٌَ  نَهب  اننابطِ ؤَكْضَشَ ًَنَكٍِا سَثِّ َ يٍِْ انْؾَقُّ بََِّوُ يِنْوُ يِشَّْخٍ  افْزَهشَ

َ  كَزَثٌُا انَّزٍَِّ ىَاُنَبءِ انْإَشْيَبدُ ًََّقٌُلُ سَثِّيِىْ ػَهََ ُّؼْشَػٌٌَُ ؤًُنَئِ َ كَزِث ب انهَّوِ ػَهََ  ؤَنَهب  سَثِّيِهىْ  ػَهَه

 ىُىْ ثِبنْأخِشَحِ ًَىُىْ ػٌَِع ب ًََّجْغٌََُيَب انهَّوِ عَجِْمِ ػٍَْ َّظُذًٌَُّ انَّزٍَِّ * انظَّبنًِِ َ ػَهََ انهَّوِ نَؼْنَخُ

 يِهٍْ  انهَّهوِ  دًٌُِ يِهٍْ  نَيُىْ كَبٌَ ًَيَب انْإَسْعِ فِِ يُؼْغِضٍَِّ َّكٌٌَُُا نَىْ ؤًُنَئِ َ * كَبفِشًٌَُ

 خَغِهشًُا  انَّهزٍَِّ  ؤًُنَئِ َ *ُّجْظِشًٌَُ كَبٌَُا ًَيَب انغاًْغَ َّغْزَـِْؼٌٌَُ كَبٌَُا يَب انْؼَزَاةُ نَيُىُ ُّؼَبػَفُ ؤًَْنَِْبءَ

 انَّزٍَِّ بٌِا * انْإَخْغَشًٌَُ ىُىُ انْأخِشَحِ فِِ ؤَََّيُىْ عَشَوَ نَب * َّاْزَشًٌَُ كَبٌَُا يَب ػَنْيُىْ ًَػَمَّ ؤََْاُغَيُىْ

 انْاَشِّقٍَِْْ يَضَمُ *خَبنِذًٌَُ فِْيَب ىُىْ انْغَناخِ ؤَطْؾَبةُ ؤًُنَئِ َ سَثِّيِىْ بِنََ ًَؤَخْجَزٌُا انظابنِؾَبدِ ًَػًَِهٌُا آيَنٌُا

 (.ِْ: ُٕ)ىكد  رَزَكَّشًٌَُ ؤَفَهَب يَضَهًب َّغْزٌََِّبٌِ ىَمْ ًَانغاًِْغِ ًَانْجَظِريِ ًَانْإَطَىِّ كَبنْإَػًََْ

 ًَيَهَئِوِ فِشْػٌٌََْ بِنََ * يُجِ ٍ ًَعُهْـَبٌٍ ثِأَّبرِنَب يٌُعََ ؤَسْعَهْنَب ًَنَقَذْ قاؿ تعالى: 

 * انًٌَْْسًُدُ انٌِْسْدُ ًَثِئْظَ اننابسَ فَإًَْسَدَىُىُ انْقَِْبيَخِ ٌَّْوَ ٌََْيَوُ َّقْذُوُ *ثِشَشِْذٍ فِشْػٌٌََْ ؤَيْشُ ًَيَب فِشْػٌٌََْ ؤَيْشَ فَبرَّجَؼٌُا

 (.ٗٗ: ٔٗ)ىكد انًَْشْفٌُدُ انشِّفْذُ ثِئْظَ انْقَِْبيَخِ ًٌََّْوَ نَؼْنَخً ىَزِهِ فِِ ًَؤُرْجِؼٌُا
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 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -
في ىذه اآليات الكريمة أفمف كاف عمػى نػكر كبصػيرة فػي دينػو مػف ربػو، فيمػا  يقكؿ اهلل 

، ككؿ مؤمف تابعو عمى دينو كيؤيده نكر غيبي يشيد بصحتو، كىك القػرآف يؤمف بو، كىك محمد 
، حػػاؿ ككنػػو إمامػػان متبعػػان فػػي  الكػػريـ، كيؤيػػده شػػاىد آخػػر جػػاء قبمػػو كىػػك كتػػاب سػػيدنا مكسػػى 

لمف آمف بو مف بني إسػرائيؿ، أفمػف كػاف عمػى ىػذه األكصػاؼ ، كمػف يريػد  اليدل كالتشريع، كرحمة
كف بأحكامػو، بينمػا مػف يكفػر بيػذا القػرآف مػف ممػالحياة الدنيا الفانية، أكلئؾ يصػًدقكف بيػذا القػرآف كيع

؛ فجزاؤه النار، فال تكػف، أييػا المػؤمف فػي شػؾ مػف أمػر ىػذا القػرآف الذيف تحزبكا عمى رسكؿ اهلل 
ؽ الذم ال يأتيو  الباطػؿ مػف بػيف يديػو كال مػف خمفػو، كلكػف أكثػر النػاس ال يؤمنػكف اإليمػاف فإنو الح
الكػػذب، فميػػـ الفضػيحة فػػي الػػدار اآلخػػرة عمػػى  ، كيبػػيف تعػػالى حػػاؿ المفتػريف عمػػى اهلل (ُ)الكامػؿ

عمػػػػى أعمػػػػاليـ، كيشػػػػيد عمػػػػييـ الرسػػػػؿ كاألنبيػػػػاء  مػػػػرأل مػػػػف جميػػػػع خمػػػػؽ اهلل، فسيحاسػػػػبيـ اهلل 
قد سخط اهلل عمييـ، كلعنيـ لعنػة ال تنقطػع؛ ألف ك كالمالئكة كغيرىـ بأنيـ كذبكا عمى ربيـ في الدنيا 

، كمصػير ىػؤالء الظػالميف الكػافريف بػاهلل، الػذيف يمنعػكف النػاس عػف (ِ)ظمميـ صار كصفان الزمان ليـ
ألىكائيـ كشيكاتيـ، كىـ يكفركف باآلخرة، سبيؿ عكجاء بمكافقتيا ال سبيؿ اهلل، كيريدكف أف تككف ىذه

كيكػػذبكف بكقكعيػػا فػػال يؤمنػػكف ببعػػث كال جػػزاء،  فينبػػو سػػبحانو عمػػى عظػػيـ قدرتػػو فػػي الػػذيف كػػذبكا 
بيـ منو في ك قرآف الكريـ كعجزىـ أمامو، فيؤالء الظالمكف لـ يعجزكا اهلل بير م، كتحدييـ ل رسكلو 

د عقػػابيـ فيػػـ فػػي قبضػػتو، كىػػك قػػادر عمػػى االنتقػػاـ مػػنيـ فػػال يقػػدركف عمػػى اليػػرب األرض، فػػإذا أرا
، كلكػف يػػؤخر عقػكبتيـ كعقػػابيـ إلػى يػػـك منػو، فػال ينفعػػو أحػد كال يسػػتطيع نصػرىـ مػػف دكف اهلل 

قػػكا بالقيامػة، فيضػاعؼ ليػػـ العػذاب، ألنػػو جعػؿ ليػػـ السػمع كالبصػػر كاألفئػدة كلكػػنيـ لػـ ينتفعػػكا بيػا ف
 فشػػػبو كالمػػػؤمنيف الكػػػافريف لمفػػػريقيف مػػػثالن  اهلل بكيضػػػر  ،تباعػػػواماع الحػػػؽ كعميػػػان عػػػف صػػػمان عػػػف سػػػ

 مػف كيصػده الحػؽ، كجػو فػي يقػؼ الػذم األعمػى حػاؿ يشػبو حػاليـ ألف كالعػذاب؛ الشػقاء بأىؿ الكافريف

 الحجػػب عػػف إلعراضػػو بػػو ييتػػدم كال اآلخػػرة فػػي الخيػػر أمػػاـ يقػػؼ الػػذم ككاألصػػـ الػػدنيا، فػػي االنتشػػار

 بػالحؽ، بصػير فيػك عميو، اهلل أنعـ بما  ينتفع ذكي ففطف المؤمنيف فريؽ أما بيا، ينتفعكف فال كالبراىيف

 التكحيػد، كفريػؽ الضػالؿ فريػؽ الفريقػاف يسػتكم فيػؿ الباطػؿ، كبيف بينو يميز فيك لمشر، تارؾ لو، متبع

 حاليـ. مف كالعظات العبر ذلؾ كفي مثالن، يستكياف ال أنيـ قطعان  كالجكاب
                                                 

 .ُُّ/ْتفسير القرآف العظيـ، ابف كثيرانظر:  - ُ
 .ّْ/ُِانظر:  التحرير كالتنكير، ابف عاشكر - ِ
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 ،بينػات آيػات بتسػع  اهلل كيرسػمو فرعػكف إلػى  مكسػى  اهلل كيرسػؿ اآليػات كتتػابع
كقػػكة السػػمطاف ظػػاىرة ال غمػػكض فييػػا، كىػػي محاكرتػػو مػػع فرعػػكف. كقيػػؿ ىػػي عصػػاه،  قكيػػة كحجػػة

و فػي الػرأم كأمػا بقيػة الشػعب يأرسمو اهلل إلى فرعكف كممئو كىـ أشراؼ قكمو، كقػادة شػعبو، كمستشػار 
شػراؼ أمػر فرعػكف، كنفػذكه حرفيػا فػي الكفػر بمكسػى فتابع ليـ، كسائر كراءىـ بدكف تفكير، فػاتبع األ

حضػػار السػػحرة، كقػػتميـ لمػػف آمنػػكا، كمػػا أمػػر فرعػػكف برشػػيد أبػػدا بػػؿ ىػػك الغكايػػة كالضػػالؿ، كالشػػر  كا 
كالفساد، كىذا فرعكف كبير قكمو كقائدىـ إلى الشر في الدنيا يتقدميـ يـك القيامة إلػى النػار فيػدخمكف 

الػػذم دخمػػكه كىػػك جيػػنـ، كذلػػؾ ألف كارد المػػاء يػػرده لمتبريػػد كلػػذة  فييػػا جميعػػا، كبػػئس الػػكرد المػػكركد
 الشرب، ككارد النيراف يحترؽ بميبيا، كيتمظى بنارىا.

كأتبعكا في ىذه الػدنيا لعنػة، كيػكـ القيامػة ىػـ مػف المقبػكحيف، كيػـك القيامػة يسػقكف مػاء حميمػا يقطػع 
العطاء المعطى ليػـ جػزاء مػا قػدمكا مػف سػيء األمعاء مع المعنة عمييـ في الدنيا كاآلخرة كبئس ىذا 

 .(ُ)األعماؿ
 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -

يجػػازم كػػػؿ مخمػػكؽ عمػػى مػػػا  بػػأف اهلل  تحقػػػؽالمتأمػػؿ فػػي النصػػػكص القرآنيػػة السػػابقة ي
ف أخطأ فعميو عقاب كخيـ.  يكتسب فإف أحسف كصدؽ باهلل فمو الثكاب كالكفير، كا 

مسػتقرًّا إال بتحقيػؽ مبػدأ الثػكاب كالعقػاب فػي أكسػاطو،  ككفمسمـ أف ي كال يمكف ألم مجتمع
كعمػػى كافػػة أحكالػػو؛ فػػي العبػػادات كالمعػػامالت كالتربيػػة كالفكػػر كاألسػػرة كالبيئػػة كاالقتصػػاد كاإلعػػالـ 
كالحقكؽ، عمى الذكر كاألنثى، كالشريؼ كالكضيع، كالغني كالفقير، كما أنو لف يسػتقر مجتمػعه انحػازى 

شػػطرىم ىػػذا المبػػدأ، فمػػف ييفًمػػح مجتمػعه ال يعػػرؼ إال الثػػكاب، كلػػف يسػػمؾ إال مسػػمؾ اإلرجػػاء،  إلػى أحػػد
 كما أنو لف ينيض مجتمعه ال يعرؼ إال العقاب، كلـ يسمؾ إال طريؽ التنط ع كالميشاداة.

كألجؿ ىذا كصؼ اهلل أمة اإلسالـ بأنيا األمة الكسط، كما جعميػـ خيػر أمػةو أيخًرجػت لمنػاس 
حقيقيػػػا مبػػػدأ الثػػػكاب كالعقػػػاب؛ الثػػػكاب الميشػػػار إليػػػو بػػػاألمر بػػػالمعركؼ، كالعقػػػاب الميشػػػار إليػػػو إال بت

 ًَرَنْيَهٌٌَْ  ثِهبنًَْؼْشًُإِ  رَهإْيُشًٌَُ  نِهناهبطِ  ؤُخْشِعَذْ ؤُياخٍ خَْْشَ كُنْزُىْبالنيي عف المنكر، كما قاؿ تعػالى: 

، كىذا ىك سر تفضيؿ ىذه األمة؛ ألنيا ىي ( َُُ:)آؿ عمراف   ثِبنهَّوِ ًَرُاْيِنٌٌَُ انًُْنْكَشِ ػٍَِ
كحػػدىا التػػي تممػػؾ ىػػذا التػػكازف كتيمًسػػؾ بػػو مػػع الكسػػط حتػػى ال يغمػػبى طػػرؼه طرفنػػا، كال يبغػػي جانػػبه 

                                                 

 .ُْٓ/ِالتفسير الكاضح، حجازم - ُ
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عمػػػػى جانػػػػب، كلػػػػكال ىػػػػذا المبػػػػدأ لتسػػػػاكل الميحًسػػػػف كالميسػػػػيء، كالمػػػػؤمف كالكػػػػافر، كالعػػػػادؿ كالظػػػػالـ، 
 ًَػًَِهُههٌا آيَنُههٌا ًَانَّههزٍَِّ ًَانْجَظِههريُ انْههإَػًََْ َّغْههزٌَُِ ًَيَههبقػػكؿ: ي كالصػػادؽ كالكػػاذب، كاهلل 

 (.ٖٓ:)غافر  رَزَزَكَّشًٌَُ يَب ََهِْهًب انًُْغِِءُ ًَنَب انظابنِؾَبدِ
كعمينا أف نعمـ أف اهلل شديد العقاب، كأف اهلل غفكره رحيـه، كأف االستقامة الحقاة كالنجاح 

، دكف نفاؽو أك شقاؽ؛ ألف النبي  ، كقكلنا لمميسيء: أسأتى   كالفالح في قكلنا لمميحًسف: أحسنتى
 .(ُ)(رََأْيَت ُأمَِّ س ََل َيُقوُلوَن ِلمظَّاِلِك ِمْنُهْك َأْنَت َظاِلٌك َرَقْد ُ ُودَّْع ِمْنُهكْ  ِإَذاقكؿ: )ي

 (.ٖٓ:)األعراؼ  ؤَشَْْبءَىُىْ اننابطَ رَجْخَغٌُا ًَنَبيقكؿ:  كعمينا أال نييًمؿ الثكاب؛ ألف اهلل 
كأال نغيضا الطرؼ في الكقت نفسو عف العقاب؛ ألف مف أىًمفى العقكبة أساء األدب، كأف مف لـ 

 انْخَبعِشًٌَُ انْقٌَْوُ بِنَّب انهَّوِ يَكْشَ َّإْيٍَُ فَهَب انهَّوِ يَكْشَ ؤَفَإَيِنٌُايقكؿ:  فسيصنع ما شاء، كاهلل يستحً 
 .(ٗٗ:)األعراؼ

فإذا ما عـا مبدأ الثكاب كالعقاب مجتمعنا ما فمف يككف بيف ذكيو إال االتحاد كااللتئاـ، 
 ثِظُهْىٍ انْقُشٍَ نُِْيْهِ َ سَثُّ َ كَبٌَ ًَيَب كالسوياجي الذم ال ييخرىؽ، كالًحرز الذم ال يينتيىؾ، قاؿ 

(، كما اختؿا ىذا المبدأ في مجتمعو ما إال صار بأسييـ بينيـ ُُٕ:)ىكد يُظْهِؾٌٌَُ ًَؤَىْهُيَب

ا، قاؿ تعالى   ًََُهٌُثُيُىْ عًَِْؼ ب رَؾْغَجُيُىْشديدنا، كعال بعضييـ عمى بعض، كلعف بعضييـ بعضن

(، أًعزاةن عمى بعضيـ، أًذلاةن عمى عدكىـ، يخًفضكف لعدكىـ جناح الذؿو مف ُْ:)الحشر  شَزََّ
ا، كالجميؿ حقيرنا، حتى يضمًحؿا المجتمع، الرحمة كالت بىعياة، كيركف الحسف مف المخمصيف قبيحن

 ًَؤَىْهُيَب بِنَّب انْقُشٍَ يُيْهِكِِ كُناب ًَيَبكتتنساخ ىيبتيو، فيذكب في أمةو ليست منو كال ىك منيا، 

 (.ٗٓ:القصص( ظَبنًٌٌَُِ

                                                 

مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ  أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد الشيباني )المتكفى:  - ُ
ف، إشراؼ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي، مؤسسة عادؿ مرشد كآخرك  -ىػ(المحقؽ: شعيب األرنؤكط ُِْ

(، كذكر نحك ّٖٗ/ُُ)ٕٕٔٔـ، باب مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص،حََُِ -ىػ  ُُِْ، ُالرسالة، ط
 .ُِْ/ُِّْٔالحديث في سمسمة األحاديث الضعيفة كالمكضكعة كأثرىا السيئ في األمة،ح 
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 رس  ورة رود: ال يا ساإلص ح وال بيير المطمب الثالث: منهجيات 

 :النجاة والحفظ جزاء الم قين: أوَلً 
ٍقكىل، فعمى، مف " :الفراىيدمقاؿ  أصميا مف التقكل، :الم قينمإلنى  - التٌٍقكىل في األصؿ: كى

نمػػا  ، فممػػا فتحػػت أبػػدلت تػػاء فتركػػت فػػي تصػػريؼ الفعػػؿ، فػػي الت قىػػى كالتاٍقػػكىل، كالت قػػاة كالتاقٌيػػة، كا  قىٍيػػتي كى
..."الت قاة عمى   .(ُ)فعمة، مثؿ تيمة كتكأة، كلكف خففت فميف ألفيا، كالتقاة جمع، كتجمع عمى تيًقي 

كما عرفيا العسكرم ىي: "كؼ النفس عما نيى الشارع عنو حراما كاف أـ مكركىا، أك ىي  وال قوم
قى: صفة مدح ال تطمؽ إال عمى مف يستحؽ خصمة مف الطاعة يحترز بيا مف العقكبة، كالتي 

 تقي.مف جمع ك كالمتق .(ِ)".الثكاب

َِْمَ َّب ٌَُػُ اىْجِؾْ ثِغَهَبوٍ يِناب ًَثَشَكَبدٍ ػَهَْْ َ ًَػَهََ ؤُيَىٍ يًِاٍْ يَؼَ َ ًَؤُيَى  عَنًَُزِّؼُيُىْ  قاؿ تعالى:

 .(ْٖ:)ىكد صُىا ًََّغُّيُىْ يِناب ػَزَاة  ؤَنِْى 

ىٌُد ا ًَانَّزٍَِّ آيَنٌُا يَؼَوُ ثِشَؽًَْخٍ يِناب ًَََغاْْنَهبىُىْ يِهٍْ ػَهزَاةٍ    ًَنًَاب عَبءَ ؤَيْشََُب ََغاْْنَب :قاؿ تعػالى

 (.ٖٓ:)ىكد  ملَهِْ ٍ

فَهًَاب عَبءَ ؤَيْشََُب ََغاْْنَب طَبنِؾ ب ًَانَّزٍَِّ آيَنٌُا يَؼَوُ ثِشَؽًَْخٍ يِناب ًَيٍِْ خِضُِْ ٌَّْيِئِزٍ قاؿ تعالى:

 (.ٔٔ:)ىكد  انْقٌَُُِّ انْؼَضِّضُبٌِا سَثا َ ىٌَُ 
 ال ف ير اإلجمالس لآليات: -  

قػػاؿ: يػػا نػػكح اىػػبط مػػف السػػفينة إلػػى األرض بػػأمف كسػػالمة مناػػا كبركػػات عميػػؾ  ف اهلل إ
كعمػػى أمػػـ ممػػف معػػؾ. كىنػػاؾ أمػػـ كجماعػػات مػػف أىػػؿ الشػػقاء سػػنمتعيـ فػػي الحيػػاة الػػدنيا، إلػػى أف 

، فال تخافكا جكعان كال شقاء، كأمـ مف ذرٌية (ّ)يبمغكا آجاليـ، ثـ يناليـ منا العذاب المكجع يـك القيامة
                                                 

 .ِّٗ/ٓالعيف، الفراىيدم - ُ
 .ُّٕ/ُكؽ المغكية، أبك ىالؿ العسكرممعجـ الفر  - ِ
 .ِِٕ/ُانظر: التفسير الميسر، نخبة مف أساتذة التفسير - ّ
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عؾ سنمتعيـ متاع الحياة الدنيا باألرزاؽ ثـ يمسػيـ منػا عػذاب ألػيـ يػـك القيامػة ألنيػـ ينحرفػكف مف م
عف اإلسالـ كيعيشكف عمى الشرؾ كالكفر. كىذا مف عمـ الغيب الػذم أخبػر اهلل تعػالى بػو فكػاف كمػا 

حكػـ اهلل  أخبر فقد نشأت أجياؿ كأجياؿ مػف ذرٌيػة نػكح مػنيـ الكػافر كمػنيـ المػؤمف كفػي الجميػع ينفػذ
حيف نجػاه اهلل كمػف آمػف معػو، كعػذب  ، ككذلؾ كاف الجزاء مع ىكد (ُ)كيتـ فييـ كعده ككعيده

قكمػػو الكػػافريف فممػػا حػػاف كقػػت نػػزكؿ أمػػر اهلل بالعػػذاب، ككقػػع العػػذاب، كىػػك الػػريح العقػػيـ، نجػػى اهلل 
 ؾ قكمػو عػف ىكدا كالمؤمنيف معو مف عذاب شديد شاؽ ثقيؿ، برحمة مف اهلل كلطػؼ منػو، كأىمػ

 آخرىـ.
كقكمػػو  ككػػذلؾ الحػػاؿ مػػع صػػالح  .(ِ)كسػػبب ذلػػؾ العقػػاب أف عػػادا كفػػركا بآيػػات ربيػػـ كحججػػو

كمف آمف معو لبر األماف كذلؾ بتػكفيقيـ  اهلل  نجاه العذاب لقـك صالح  فمما أراد اهلل 
لإليماف؛ الذم كاف سببان في نجاتيـ مف الخزم الذم لحؽ بالكافريف المعذبيف؛ كأم خػزم أخػزل مػف 

 .(ّ)غضب اهلل تعالى كعذابو فاهلل ىك القادر عمى نفاذ أمره القاىر، الذم ال يغمب
 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -

التقكل تحمػؿ العبػد عمػى أف يحفػظ الػرأس كمػا فيػو مػف السػمع كالبصػر كالمسػاف، أخػذان بقكلػو 
مع تفػال يسػ ، (ّٔ:)اإلسػراء   بٌِا انغاًْغَ ًَانْجَظَشَ ًَانْاُاَادَ كُمُّ ؤًُنَئِ َ كَهبٌَ ػَنْهوُ يَغْهاًُالً   تعالى: 

لسػػػانو إال فيمػػػا ينفػػػع فػػػي الػػػدنيا إال إلػػػى الحػػػالؿ، كال يطمػػػؽ بصػػػره إال إلػػػى مػػػا يحػػػؿ لػػػو، كال يطمػػػؽ 
 كاآلخرة.

كالتقػػكل تحمػػؿ مػػف التػػـز بيػػا أف يحفػػظ الفػػرج عمػػا حػػـر اهلل عميػػو مػػف الزنػػا كالمػػكاط، التقػػكل 
تحمػػؿ مػػف التػػـز بيػػا عمػػى أكػػؿ الحػػالؿ كشػػرب الحػػالؿ كلػػبس الحػػالؿ، التقػػكل عامػػؿ أسػػاس لممبػػادرة 

الكجػػػو المطمػػػكب، التقػػػي بػػػار بكالديػػػو، كاصػػػؿ  إلػػػى أداء الكاجبػػػات الربانيػػػة كالقيػػػاـ بػػػأكامر اهلل عمػػػى
ألرحامو، محسف إلى الفقراء كالمساكيف، يأمر بالمعركؼ كينيى عف المنكر، كيفشػي السػالـ، كيعػكد 
المرضػػى، كيقػػكـ بحػػؽ الجػػكار، كيػػؤدم األمانػػة، كيفػػي بكعػػده، كيػػؤدم الشػػيادة عمػػى القريػػب كالبعيػػد 

 تو.كالصديؽ كالعدك، كيتحرل العدؿ في جميع معامال

                                                 

 .ْٗٓ/ِانظر: أيسر التفاسير لكالـ العمي الكبير، الجزائرم - ُ
 .ّٗ/ُِانظر: التفسير المنير، د. كىبو الزحيمي - ِ
 .ُِٕ/ُانظر: أكضح التفاسير، محمد الخطيب - ّ



[123] 

 

 ر أ األمك والج ا رة:إًا: ال نة اإللهية رس نيثا
ة عمػػى كجػػكه أحػػدىا أنػػا إذا قمنػػا فػػرض كسػػنة فػػالمراد بػػو نن إف السيػػ قػػاؿ العسػػكرم: " :ةنَ الُ نن -

ذا قمنا الدليؿ عمى ىذا الكتاب كالسنة فالمراد بيا قػكؿ رسػكؿ اهلل  ذا قمنػا سػنة المندكب إليو، كا  ، كا 
 . (ُ)فالمراد بيا طريقتو كعادتو التي داـ عمييا كأمر بيا فيي في الكاجب كالنفؿ" رسكؿ اهلل 

. كاالٍىػًتالؾي : " الفراىيػدمقػاؿ ر أ : أصنمها رمنأ: إ - : اليىػالؾي ٍمػيي اإلنسػاف ًنفسىػوي الييٍمػؾي : رى
ػػٍكًؼ البػػازم، أم:  فػػي تىيميكػػةو. كالتاٍيميكىػػةي: كػػؿ  شػػيءو يصػػيري عاقبتيػػو إلػػى اليىػػالًؾ. كالقىطػػاةي تىٍيتىًمػػؾي مػػف خى
ػػػعاليؾي الٌػػػذيف ينتػػػابكف الٌنػػػاسى طمبػػػان  : الصا ػػػى كىػػػالككف. كالييػػػاٌلؾي ػػػيا فػػػي المىياًلػػػؾ. كقػػػكـه ىمكى ترمػػػي نفسى

ـٍ مف سكء ال  .(ِ)حاؿ"لمعركًفًي
ة: الٌديف، كاأليٌمة: اٍلقىامىة...، كاأليٌمة، أىٍشيىاء، فىًمٍنيىا؛ أىف األيما كاأليٌمة: ًفي الم غىة  قاؿ ابف فارس:"األمك: 
ًمٍنػو قىٍكلػو جماعة  كف، كاأليٌمػة: الرجػؿ الاػًذم الى نىظيػر لىػوي، كى ػت أيمػـ، أىم: قيػري مف الناػاس، ييقػاؿ: قػد مىضى
 . (ّ)"( َُِ:)الناٍحؿ  بِثْشَاىِْىَ كَبٌَ ؤُياخً ََبَِزًب نِهَّوِ ؽَنِْاًببٌِا  تىعىالىى:

نؼ منيـ كغىيرىـ المراد  األمة:  .(ْ)ىي القرف مف الناس كالصو
 .ف لـ يحكـ بما أنزؿ اهلل مكنقصد بيا الحكاـ الطغاة الظالميف، الج ا رة: 

ًَىَِِ رَغْشُِ ثِيِىْ فِِ يٌَْطٍ كَبنْغِجَبلِ ًَََهبدٍَ َُهٌػ  اثْنَهوُ ًَكَهبٌَ فِهِ      :قاؿ تعػالى

        ٍَ ٍْ َيهَغ اْنَكهبِفِشّ ًََنهب َرُكه ِا اْسَكهْت َيَؼَنهب  َّب ُثَنه ََهبلَ عَهأًُِ بِنَهَ عَجَهمٍ َّؼْظِهًُنِِ       *َيْؼِضٍل 

ٍْ َؤْيهِش انهَّهِو ِبنَّه         ٌَْو ِيه َْه ََهبَل َنهب َػبِطهَى اْن ًَبِء  ٍَ اْن ٍَ        ِي ٌَ ِيه ٌُْط َفَكهب ًَه ًَهب اْن َْْنُي ًََؽهبَل َث ٍْ َسِؽهَى  ب َيه

 (.ّْ:ِْ:)ىكد انًُْغْشََِ َ

                                                 

 .ُٖٓ/ُمعجـ الفركؽ المغكية، العسكرم - ُ
 .ّٕٕ/ّالعيف، الفراىيدم  - ِ
 .ْٓٓ/ ُٓتيذيب المغة، ابف فارس - ّ
 .ُُْ/ّجامع البياف، الطبرم،  - ْ
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ًَؤُرْجِؼُهٌا فِهِ ىَهزِهِ    *ًَرِهْ َ ػَبد  عَؾَذًُا ثِأَّبدِ سَثِّيِىْ ًَػَظٌَْا سُعُهَوُ ًَارَّجَؼٌُا ؤَيْشَ كُمِّ عَجابسٍ ػَنِْهذٍ  قاؿ تعػالى:

 (.َٔ:ٗٓ)ىكد  انْقَِْبيَخِ ؤَنَب بٌِا ػَبد ا كَاَشًُا سَثايُىْ ؤَنَب ثُؼْذ ا نِؼَبدٍ ٌََْوِ ىٌُدٍ انذََُّْْب نَؼْنَخً ًٌََّْوَ

ٍَ ظَهًٌَُا انظاْْؾَخُ فَإَطْجَؾٌُا فِِ دَِّبسِىِىْ عَبصًِِ َقاؿ تعالى: كَإٌَْ نَىْ َّغْنٌَْا فِْيَب  *ًَؤَخَزَ انَّزِّ

 (.ٖٔ:ٕٔىكد) ؤَنَب بٌِا صًٌَُدَ كَاَشًُا سَثايُىْ ؤَنَب ثُؼْذ ا نِضًٌَُدَ

يُغٌَايَخً ػِنْذَ  *فَهًَاب عَبءَ ؤَيْشََُب عَؼَهْنَب ػَبنَِْيَب عَبفِهَيَب ًَؤَيْـَشََْب ػَهَْْيَب ؽِغَبسَح  يٍِْ عِغِّْمٍ يَنْؼٌُدٍ :قاؿ تعالى

 (. ّٖ:ِٖ)ىكد  َ ًَيَب ىَِِ يٍَِ انظَّبنًِِ َ ثِجَؼِْذٍسَثِّ

ْْؾَخُ ًَنًَاب عَبءَ ؤَيْشََُب ََغاْْنَب شُؼَْْج ب ًَانَّزٍَِّ آيَنٌُا يَؼَوُ ثِشَؽًَْخٍ يِناب ًَؤَخَزَدِ انَّزٍَِّ ظَهًٌَُا انظاه قاؿ تعػالى:

 كَههإٌَْ نَههىْ َّغْنَههٌْا فِْيَههب ؤَنَههب ثُؼْههذ ا نًَِههذٍََّْ كًََههب ثَؼِههذَدْ صًَُههٌدُ   *فَإَطْههجَؾٌُا فِههِ دَِّههبسِىِىْ عَههبصًِِ َ  
 (.ٓٗ:ْٗ)ىكد

 ال ف ير اإلجمالس لآليات:  - 
بالطكفػػاف، كنجػػاة نػػكح  مػػف قػػكـ نػػكح  ىػػذه اآليػػات الكريمػػة تبػػيف مشػػيد انتقػػاـ اهلل 

  كمػف آمػػف معػو فػػي السػفينة، فالفمػػؾ تجػرم بنػػكح كمػػف معػو فييػػا فػي مػػكج كالجبػاؿ فػػي ارتفػػاع
الماء عف األرض كنادل نكح ابنو ككاف في معزؿ عنو، لـ يركب معو الفمؾ كنػاداه لكػي يركػب معػو 

 ف مع الكافريف اليالكيف.ك السفينة، كال يك
كفنػػا عميػػو مػػف الغػػرؽ سأصػػير إلػػى جبػػؿ بػػف نػػكح لمػػا دعػػاه نػػكح إلػػى أف يركػػب معػػو السػػفينة خافػػرد 

 .مف الغرؽأتحٌصف بو مف الماء، فيمنعني 
أنو ال مانع اليكـ مف أمر اهلل الذم قد نزؿ بالخمؽ مف الغرؽ كاليالؾ، إال مف  كيرد عميو نكح 

 .(ُ)رحمنا فأنقذنا منو، فإنو الذم يمنع مف شاء مف خمقو كيعصـ
ننػػا بعػػد آالؼ السػػنيف، لنمسػػؾ أنفاسػػناككػػاف لسػػيد قطػػب تعميػػؽ جميػػؿ عمػػى ىػػذا فيقػػ كنحػػف  -كؿ: " كا 

كاليػػكؿ يأخػػذنا كأننػػا نشػػيد المشػػيد. كىػػي تجػػرم بيػػـ فػػي مػػكج كالجبػػاؿ، كنػػكح الكالػػد  -نتػػابع السػػياؽ
المميػكؼ يبعػث بالنػداء تمػك النػداء. كابنػو الفتػػى المغػركر يػأبى إجابػة الػدعاء، كالمكجػة الغػامرة تحسػػـ 

                                                 

 .ِّّ/ُٓانظر: جامع البياف في تأكيؿ القرآنالطبرم - ُ
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ف اليػكؿ ىنػا  المكقؼ في سرعة خاطفػة راجفػة كينتيػي كػؿ شػيء، ككػأف لػـ يكػف دعػاء كال جػكاب! كا 
كمػػا يقػػاس بمػػداه فػػي الطبيعػػة، كالمػػكج يطغػػى  -بػػيف الكالػػد كالمكلػػكد -ليقػػاس بمػػداه فػػي الػػنفس الحيػػة

نيمػػا لمتكافئػػاف، فػػي الطبيعػػة الصػػامتة كفػػي نفػػس اإلنسػػاف، كتمػػؾ سػػمة  عمػػى الػػذرل بعػػد الكديػػاف. كا 
 .(ُ)بارزة في تصكير القرآف"

بػػالريح العقػػيـ أىمكيػػـ اهلل عػػف آخػػرىـ كنجػػى ىػػكدا كأتباعػػو مػػف   ككػػذلؾ االنتقػػاـ مػػف قػػـك ىػػكد 
عذاب غميظ برحمتو تعالى كلطفو، ألنيـ كفركا بآيات اهلل كعصػكا رسػؿ اهلل كذلػؾ أف مػف كفػر بنبػي 

لرشػػيد، تبػػاع رسػػكليـ اافقػػد كفػػر بجميػػع األنبيػػاء، فنػػزؿ كفػػرىـ منزلػػة مػػف كفػػر بجميػػع الرسػػؿ كتركػػكا 
، كسػػبب ذلػػؾ العقػػاب أف عػػادا كفػػركا بآيػػات ربيػػـ كحججػػو، كعصػػكا (ِ)كاتبعػػكا أمػػر كػػؿ جبػػار عنيػػد

 رسمو،كاتٌبعكا أمر رؤسائيـ الجبابرة الطغاة المعانديف.
فميػذا لحقػػت بيػػـ لعنػػة اهلل فػػي الػػدنيا، كلعنػػة عبػاده المػػؤمنيف كممػػا ذكػػركا، كينػػادل عمػػييـ يػػـك القيامػػة 

أال إف عادان كفركا بربيـ كبنعمو، كجحدكا بآياتو، ككذبكا رسمو، أال بعدان كطردان عمى رؤكس الخالئؽ: 
 .(ّ)مف رحمة اهلل لعاد قكـ ىكد، كىذا دعاء عمييـ باليالؾ كالدمار كالبعد مف الرحمة

 حيث عصكا أمره كعقركا الناقة فاسػتحقكا عقػاب اهلل   بينما قصة قكـ ثمكد كنبييـ صالح 
ا أنفسػػيـ بعصػػياف الرسػػكؿ، كمخالفتػػو، صػػيحة الصػػاعقة التػػي نزلػػت بقػػكـ صػػالح كأخػػذ الػػذيف ظممػػك 

فارتجفػػت ليػػا قمػػكبيـ كصػػعقكا بيػػا حتػػى أصػػبحكا فػػي ديػػارىـ جػػاثميف جثػػـك الطيػػر عمػػى األرض ال 
 حراؾ بيـ كاليشيـ المحتظر، كأنيـ لـ يقيمكا في ديارىـ، كقد خمت مف بعدىـ.

، أال بعدا ليـ كسحقا لثمكد كمػف يشػبييـ مػف رحمػة أال إف ثمكد كفركا بربيـ فاستحقكا عقا بو الصاـر
 .(ْ)اهلل

العػػذاب بسػػبب كفػػرىـ كعنػػادىـ كارتكػػابيـ الفاحشػػة كالشػػذكذ الجنسػػي   كػػذلؾ اسػػتحؽ قػػـك لػػكط 
كمػػيميـ لمرجػػاؿ دكف النسػػاء، فممػػا جػػاء أمػػر اهلل بالعػػذاب، عنػػد طمػػكع الشػػمس، كنفػػذ قضػػاؤه فػػي قػػـك 

عالييا سافميا، كخسؼ بيـ األرض، كأمطر عمػييـ حجػارة مػف  (5)سدكـديارىـ كىي قرل لكط، جعؿ 
                                                 

 .ُٖٕٖ/ْفي ظالؿ القرآف سيد قطب - ُ
 .ِِّ/ِانظر: مختصر تفسير ابف كثير، - ِ
 .ّٗ/ُِانظر: التفسير المنيرالزحيمي - ّ
 .ُّْ/ِانظر: التفسير الكاضححجازم - ْ
، قاؿ أبك منصكر: مدينة مف مدائف قـك لكط كاف قاضييا يقاؿ لو  - ٓ سىديكـي: فعكؿ مف الٌسدـ كىك الندـ مع غـٌ

، كقاؿ أبك حاتـ في كتاب المزاؿ كالمفسد: إٌنما ىك سذـك بالذاؿ المعجمة قاؿ: كا لداؿ خطأ قاؿ األزىرم: كىك سدـك
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طيف متحجر، منظـ متتابع، معممة لمعذاب، عمييـ عالمة خاصة عند ربؾ، أم في خزائنو، كليست 
ىي مف الكفػار الظػالميف أم قػريش كنحػكىـ بمكػاف بعيػد، فيػي تشػمؿ كػؿ ظػالـ، كيمػركف عمػى تمػؾ 

 .(ُ)آثار الدمار كالخراب، سكاء في الميؿ أك في النيارالديار في األسفار، كيشاىدكف 
مع قكمو، فمما كفركا بو كبما أرسؿ بو،   كالقصة األخيرة في ىذه السكرة الكريمة قصة شعيب 

، نػػزؿ بيػػـ اإلصػػالح ألىػػؿ مػػديفكانػػت سػػنة اهلل نافػػذة بيالكيػػـ أيضػػان كذلػػؾ بعػػد نفػػاد كػػؿ محػػاكالت 
اء أمػر اهلل بعػذابيـ، كنفػذ قضػاؤه فػييـ، نجػى اهلل تعػالى رسػكلو العقاب عمى كفرىـ كفسادىـ، فمما جػ

كىي صكت مف  كمف آمف معو، برحمة إليية خاصة بيـ، كأخذت الظالميف الصيحة:  شعيبان 
 السماء، شديد ميمؾ مرجؼ، فأصبحكا قعكدا ميتيف ال يتحرككف.

ؿ ذلػؾ، كصػدر بحقيػـ الػدعاء كأنيـ لـ يقيمكا في بالدىـ طكيال فػي رغػد عػيش، كلػـ يعيشػكا فييػا قبػ
أم أال ىالكػا كدمػارا ليػـ، كمػا ؤَال ثُؼْذاً نًَِذٍََّْ كًَب ثَؼِذَدْ صًٌَُدُ المرٌجى تنبييا لمسامع في كممػة: 

ىمكت كدمرت مف قػبميـ قبيمػة ثمػكد، ككػانكا جيػرانيـ بقػرب مػنيـ فػي الػدار، كبيػنيـ تشػابو فػي الكفػر 
 كقطع الطريؽ، ككانكا عربا مثميـ.

قػاؿ ابػػف عبػػاس رضػي اهلل عنيمػػا: )لػػـ يعػذب اهلل تعػػالى أٌمتػػيف بعػذاب كاحػػد إال قػػكـ شػػعيب 
 .(ِ) كقـك صالح، فأما قكـ صالح فأخذتيـ الصيحة مف تحتيـ، كقـك شعيب أخذتيـ مف فكقيـ(

ا ىذه ىي نياية الظالميف العتاة، الذيف أفسػدكا الػديف كالحيػاة االجتماعيػة، فكػانكا عبػرة لألجيػاؿ عافانػ
اهلل مف البالء، كجعؿ نفكسنا لينة ألمر اهلل، كاعية دركس الماضي، كعبر األمـ السالفة، كىذا درس 

 بميغ ال يتغير أثره كنفعو في كؿ زماف كمكاف.
 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -

فػي  المتابع ألحداث العالـ اإلسالمي اليـك يجد كيؼ كشفت األياـ حجػـ الفسػاد الػذم انتشػر
 قصكر الطغاة العرب كاستغالؿ كؿ الكسائؿ في نيب ثركات كخيرات الشعكب كتيريبيا إلى الخارج. 

                                                                                                                                               

الصحيح كىك أعجمٌي كىذا يدٌؿ عمى أٌنو اسـ البمد ال اسـ القاضي إاٌل أف قاضييا يضرب بو المثؿ فيقاؿ: أجكر مف 
.كذكر الميداني في كتاب األمثاؿ أف سدـك ىي سرميف بمدة مف أعماؿ حمب معركفة عامرة  قاضي سدـك

 (.ََِ/ّالحمكم عندىـ.)انظر: معجـ البمداف: شياب الديف
 .َُّٔ/ِانظر: التفسير الكسيط، الزحيمي - ُ
 .َُٗٔ/ِانظر: التفسير الكاضح، حجازم - ِ
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كبعد )الربيع الدائـ( لقد تنسـ المكاطف العربػي فػي تػكنس كمصػر كليبيػا نسػيـ الحريػة بعػد أف نجحػت 
، كلكػػف السػػفينة الزالػػت تمعػػب بيػػا األمػػكاج كلػػـ تسػػتقر الحيػػاة فػػي ثكراتػػو فػػي إسػػقاط الحكػػاـ الطغػػاة 

كمازالػت األنظػػار تتجػو إلػى بػػاقي ديػار المسػػمميف لػيحكـ بيػػا مصػر أك غيرىػا مػػف الػبالد حتػػى اآلف، 
كليسػت األنظمػة الكضػعية القاصػرة كالدسػتكر اإلنسػاني  كيطبؽ فييا شرع اهلل  بما أنزؿ اهلل 

 .قديريء كحده لو الممؾ كلو الحمد كىك عمى كؿ شالظالـ، فال حكـ إال هلل 
 

 ًا: ع ر وعظات من القصص القرآنس رس  ورة رود:ثالث
 ًَنَكٍِْ ظَهًَْنَبىُىْ ًَيَب * ًَؽَظِْذ  ََبئِى  يِنْيَب ػَهَْْ َ ََقُظُّوُ انْقُشٍَ ؤََْجَبءِ يٍِْ رَنِ َقاؿ تعالى:

 ؤَيْشُ عَبءَ نًَاب شَِْءٍ يٍِْ انهَّوِ دًٌُِ يٍِْ َّذْػٌٌَُ انَّزِِ آنِيَزُيُىُ ػَنْيُىْ ؤَملْنَذْ فًََب ؤََْاُغَيُىْ ظَهًٌَُا

 شَذِّذ  ؤَنِْى  ؤَخْزَهُ بٌِا ظَبنًَِخٌ ًَىَِِ انْقُشٍَ ؤَخَزَ بِرَا سَثِّ َ ؤَخْزُ ًَكَزَنِ َ * رَزْجِْتٍ ملَْْشَ صَادًُىُىْ ًَيَب سَثِّ َ

 َُاَخِّشُهُ ًَيَب * يَشْيٌُد  ٌَّْو  ًَرَنِ َ اننابطُ نَوُ يَغًٌُْع  ٌَّْو  رَنِ َ انْأخِشَحِ ػَزَاةَ خَبإَ نًٍَِْ نَأَّخً رَنِ َ فِِ بٌِا *

ِ فَ شَهقٌُا  انَّهزٍَِّ  فَإَياهب  * ًَعَهؼِْذ   شَهقٌِِّ  فًَِهنْيُىْ  ثِةِرَِْهوِ  بِنَّهب  ََاْهظ   رَكَهَّىُ نَب َّإْدِ ٌَّْوَ * يَؼْذًُدٍ نِإَعَمٍ بِنَّب  اِه

 نًَِب فَؼابلٌ سَثا َ بٌِا سَثُّ َ شَبءَ يَب بِنَّب ًَانْإَسْعُ انغاًَبًَادُ دَايَذِ يَب فِْيَب خَبنِذٍَِّ *ًَشَيِْق  صَفِري  فِْيَب نَيُىْ اننابسِ

 سَثُّه َ  شَهبءَ  يَهب  بِنَّهب  ًَانْإَسْعُ انغاًَبًَادُ دَايَذِ يَب فِْيَب خَبنِذٍَِّ انْغَناخِ فَاِِ عُؼِذًُا انَّزٍَِّ ًَؤَياب * ُّشِّذُ

 (.َُٖ:ََُ)ىكد  يَغْزًُرٍ ملَْْشَ ػَـَبء 

 ال ف ير اإلجمالس لآليات:   
بعػػد أف ذكػػر اهلل تعػػالى قصػػص األنبيػػاء مػػع األمػػـ السػػابقة )كىػػي سػػبع قصػػة نػػكح، كىػػكد، 

براىيـ، كلكط، كشعيب، كمكسى   .إلى ما فييا مف العظة كالعبرة ( قاؿ منبيان كصالح، كا 
فيتعمـ منيا اإلنساف أسمكب الجداؿ كمقارعة الحجة بالحجة، كتأييد األدلة العقميػة بالقصػص 
الكاقعيػػة، كيتييػػأ السػػامع كالقػػارئ لالسػػتفادة مػػف عبرىػػا كعظاتيػػا، فيمػػيف قمبػػو، كتػػرؽ نفسػػو، كتخشػػع 

يخػرج مػف الػدنيا مػع الثنػاء الجميػؿ فييػا،  جكارحو لذكر اهلل كيرىب عذابو لمعصاة، كيعمـ أف المػؤمف
 كالثكاب الجزيؿ في اآلخرة، كأف الكافر يخرج مف الدنيا مع المعف فييا، كالعقاب في اآلخرة.
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، إلخبػػػاره عػػػف تمػػػؾ القصػػػص مػػػف غيػػػر مطالعػػػة كتػػػب، كال كىػػػي دليػػػؿ عمػػػى صػػػدؽ نبػػػكة محمػػػد 
كمعنػى اآليػات أف ذلػؾ  ،(ُ)لنبػكةمدارسة مػع معمػـ، كال تممػذة ألحػد، كىػي معجػزة عظيمػة تػدؿ عمػى ا

كلكػف  ، منيػا قػائـ كحصػيد كمػا ظمميػـ اهلل عمى نبيػو محمػد  مف أنباء القرل يقصو اهلل 
ظممػػكا أنفسػػيـ فمػػا أغنػػت عػػنيـ آليػػتيـ التػػي يػػدعكف مػػف دكف اهلل مػػف شػػيء لمػػا جػػاء أمػػر ربػػؾ كمػػا 

 زادكىـ غير تتبيب .
بما في إىالؾ األمـ الظالمة في الدنيا مف مكعظػة، كيتمكىػا فاآليات الثالث األكلى في العبرة العامة 

أم ذلؾ الذم قصصناه عميؾ أييا   انْقُشٍَ ؤََْجَبءِ يٍِْ رَنِ َالعبرة بعذاب اآلخرة. قاؿ تعالى :
الرسكؿ بعض أنباء األمـ، أم أىـ أخبارىا، كأطكار اجتماعيا في القرل كالمدائف مػف قػكـ نػكح كمػف 
بعدىـ  نقصو عميؾ  في ىذا القرآف أك ىذه السكرة لتتمكه عمػى النػاس، كيتمػكه المؤمنػكف آنػا بعػد آف، 

مة كآثار باقية كالزرع القػائـ فػي األرض، كقػرل ثايا مالإلنذار بو تبميغا عنا، كمف تمؾ القرل ما لو بق
قكـ صالح، كمنيا ما عفا كدرست آثػاره كػالزرع المحصػكد الػذم لػـ يبػؽ منػو بقيػة فػي األرض كقػرل 

 قـك لكط.
كما كاف إىالكيـ بغير جـر استحقكا بو اليالؾ، كلكف ظممكا أنفسػيـ بشػركيـ كفسػادىـ فػي األرض، 

صرارىـ حتى لـ يعد فييـ يثػار الخيػر عمػى الشػر، بحيػث لػك بقػكا زمنػا آخػر  كا  بقية مف قبكؿ الحػؽ كا 
رشػادىـ، فمػا زادىػـ نصػحيـ ليػـ  لما ازدادكا إال ظمما كفجكرا كفسػادان، كقػد بػالغ رسػميـ فػي كعظيػـ كا 
صراران، كأنذركىـ العػذاب فتمػاركا بالنػذر اسػتكبارا، كاتكمػكا عمػى دفػع آليػتيـ العػذاب عػنيـ  إال عنادان كا 

ك نزؿ بيـ كما نفعتيـ آليتيـ التي كانكا يػدعكنيا، كيطمبػكف منيػا أف تػدفع عػنيـ الضػر بنفسػيا إف ى
 ان كتخسػير  ان لما جاء عذاب ربػؾ تصػديقا لنػذر رسػمو ، كمػا زادكىػـ إال ىالكػ أك بشفاعتيا عند اهلل 

 . (ِ)ان كتدمير 
مة في الدنيا، ذكر العبرة بجػزاء ثـ تتكالى اآليات بعد أف ذكر اهلل تعالى العبرة مف إىالؾ األمـ الظال

اآلخػػرة لكػػػؿ مػػػف األشػػػقياء كالسػػػعداء، كىػػػي إقامػػػة الػػدليؿ عمػػػى صػػػدؽ األنبيػػػاء كصػػػدؽ كعػػػد اهلل فػػػي 
اآلخرة، كالترىيب مف عصياف اهلل كالكفر بو، لػئال يكػكف اإلنسػاف مػف األشػقياء الػذيف يصػمكف النػار، 

، فيقػكؿ (ّ)ع السػعداء الػذيف يتمتعػكف بالجنػةكالترغيب باإليمػاف كطاعػة اهلل ليصػير المػؤمف الطػائع مػ
                                                 

 .ُّْ/ُِانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ُ
 .ُِٕ/ُِانظر: تفسير المنار، محمد رشيد رضا - ِ
 .ُْٖ/ُِانظر: التفسير المنير، الزحيمي - ّ
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  إف في ذلؾ القصص الذم مضى آلية قكية كحجة ظاىرة عمى أف ىذا الككف يجرل عمى سنف
نػػػو آليػػػة لمػػػف يػػػؤمف بػػػاآلخرة كالحيػػػاة فييػػػا كأنيػػػا محػػػؿ الثػػػكاب هلل امرسػػػـك ككضػػػع مقصػػػكد  ، كا 

كذلػؾ يػـك مشػيكد فيػو، يشػيده الخمػؽ كالعقاب، كذلؾ اليػكـ المعػد لػو يػكـ مجمػكع لػو النػاس لمحسػاب 
 .جميعان 

 كتمؾ ىي عمر الدنيا. ذلؾ اليـك إال النتياء مدة محدكدة في عمـ اهلل  كما يؤخر اهلل 
فيػك صػاحب األمػر كالنيػى يػـك  يكـ يأتي ذلؾ اليكـ المعيكد المعػركؼ ال تػتكمـ نفػس إال بإذنػو 

تخضع فيو األصكات فال تسمع إال ىمسا ىك يكـ شديد ىكلو، طكيؿ كقتػو مختمػؼ حالػو فتػارة يػؤذف 
ليػػـ بػػالكالـ فيعتػػذركف كينػػدمكف كطػػكرا جامػػدكف جمػػكد الصػػخر لشػػدة اليػػكؿ، كنفػػى الكػػالـ إال بإذنػػو 

 يفسر لنا الجمع بيف اآليات المثبتة لمكالـ كالنافية لو.
الناس شقي حقت عميو الكممة كعمؿ عمؿ أىؿ النار، كمنيـ سعيد، أريػد لػو الخيػر فعمػؿ عمػؿ  فمف

 أىؿ الخير، ككؿ ميسر لما خمؽ لو.
كمثكاىـ، ليـ فييا زفير  فأما الذيف شقكا في الدنيا بالعمؿ الفاسد كاالعتقاد الزائغ، ففي النار مستقرىـ

كشػييؽ مػػف شػػدة الكػػرب، كضػػيؽ الصػػدر بمػػا حػػؿ بيػػـ فيػػـ يتنفسػػكف الصػػعداء تكػػاد صػػدكرىـ تخػػرج 
 .(ُ)مف شدة الحزف كالبكاء خالديف فييا كباقيف بيا ما بقيت السمكات كاألرض

ال فػػإاقػػاؿ  ف بػػف عاشػػكر: "كمعنػػى مػػا دامػػت السػػماكات كاألرض التأييػػد ألنػػو جػػرل مجػػرل المثػػؿ، كا 
  ٌَّْوَ رُجَهذالُ انْهإَسْعُ ملَْْهشَ انْهإَسْعِ ًَانغاهًٌادُ     السماكات كاألرض المعركفة تضمحؿ يكمئذ، قاؿ تعالى: 

 أك يراد سماكات اآلخرة كأرضيا. (،ْٖ:)إبراىيـ
أم إال األزماف يَب دَايَذِاستثناء مف األزماف التي عميا الظرؼ في قكلو:  سَثُّ َ شَبءَ يَب بِنَّب ك

التي شاء اهلل فييا عدـ خمكدىـ، كيستتبع ذلؾ استثناء بعض الخالديف تبعا لألزماف. كىذا بناء عمى 
غالب إطالؽ ما المكصكلة أنيا لغير العاقؿ. كيجكز أف يككف استثناء مف ضمير خالديف ألف ما 

كقد تكرر ىذا االستثناء  (،ّ:لنساء)ايَب ؿبةَ نَكُىْ يٍَِ اننِّغبءِتطمؽ عمى العاقؿ كثيرا، كقكلو: 
 في اآلية مرتيف.

فأما األكؿ منيما فالمقصكد أف أىؿ النار مراتب في طكؿ المدة فمنيـ مف يعذب ثـ يعفى عنو، 
نيـ يقاؿ ليـ الجينميكف في الجنة، إمثؿ أىؿ المعاصي مف المكحديف، كما جاء في الحديث: 

                                                 

 .ُْٖ/ِانظر: التفسير الكاضح، حجازم - ُ
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َقْوٌك ِمَن النَّار َ إْلَد َما َم َُّهْك ِمْنها  ْفٌع  َيْخُرجُ ) .قاؿ كمنيـ الخالدكف كىـ المشرككف كالكفار
 .(ُ)(مييّْنَ الَجنَِّة الَجَهنَّ  لُ رْ أ يِهكْ َرَيْدُخُموَن الَجنَة َرُيَ مّْ 

 كأما االستثناء الثاني الكاقع في جانب الذيف سعدكا فيحتمؿ معنييف: 
أحدىما أف يراد: إال ما شاء ربؾ في أكؿ أزمنة القيامة، كىي المدة التي يدخؿ فييا عصاة المؤمنيف 

الحػديث غير التائبيف فػي العػذاب إلػى أف يعفػك اهلل عػنيـ بفضػمو بػدكف شػفاعة، أك بشػفاعة كمػا فػي 
استحقاؽ أحد ذلؾ النعيـ (، كيحتمؿ أف يقصد منو التحذير مف تكىـ ...ِمَن النَّار َقْوكٌ  َيْخُرجُ )السابؽ 

 حقا عمى اهلل بؿ ىك مظير مف مظاىر الفضؿ كالرحمة.
كليس يمـز مف االستثناء المعمؽ عمى المشيئة كقكع المشيئة بؿ إنما يقتضي أنيػا لػك تعمقػت المشػيئة 

مػا كػاف  لكقع المستثنى، كقد دلػت الكعػكد اإللييػة عمػى أف اهلل ال يشػاء إخػراج أىػؿ الجنػة منيػا. كأيػان 
 .(ِ)يـ إذا أدخمكا الجنة كانكا خالديف فييا فال ينقطع عنيـ نعيميا"ف
 منهج اإلص ح وال بيير رس اآليات ال ا قة: -

المتأمؿ لايات الكريمة السابقة يتبيف لو مدل صدؽ األنبياء التاـ فيما أخبركا بو مف أخبار 
 اآلخرة، مف كقكع العذاب كالعقاب.الماضيف، كمغيبات المستقبؿ، سكاء في عالـ الدنيا، أك في عالـ 

كأف البعث حؽ، كلكف اقتضت حكمة اهلل تأخير يكمو ألجؿ معمػـك معػدكد سػبؽ بػو قضػاؤه،   
، فػػال يػػتكمـ فيػػو أحػػد بحجػػة كال شػػفاعة إال بإذنػػو تعػػالى، كأف كالسػػمطاف المطمػػؽ يػػـك القيامػػة هلل 

السػػعداء فػػي الجنػػة، ككالىمػػا خالػػد النػػاس يػػـك القيامػػة صػػنفاف: شػػقي كسػػعيد، األشػػقياء فػػي النػػار، ك 
رادتو.  مخمد فيما ىـ فيو، مف العذاب أك الثكاب، بمشيئة اهلل كا 

كىػػذا الحكػػـ مػػف اهلل ال يتغيػػر كال يتبػػدؿ، فمػػف حكػػـ اهلل عميػػو بحكػػـ، كعمػػـ منػػو عممػػو كأمػػره، 
ال لـز أف يصير خبر اهلل تعالى كػذبان  اؿ، فثبػت ، كذلػؾ محػ، كعممػو جيػالن امتنع أف يصير بخالفو، كا 

 .، كأف الشقي ال ينقمب سعيدان أف السعيد ال ينقمب شقيان 
عمينا أف نأخذ العظة كالعبرة مف قصص األمـ الغابرة، كنتعظ منيا، حتى ال يفاجئنا اهلل  جبكعميو ي
 .بانتقاـ مف عنده 

  

                                                 

 (.ُُٓ/ٖ،)ٗٓٓٔصحيح البخارم، كتاب الرقاؽ/ باب صفة الجنة كالنار، ح  - ُ
 .ُٔٔ/ُِالتحرير كالتنكير، ابف عاشكر - ِ
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 اخلبمتخ
 أف كأشيد لو، شريؾ ال كحده اهلل إال إلو ال أف كأشيد الصالحات، بنعمتو تتـ الذم هلل الحمد

 :كبعد األطيار كصحبو آلو كعمى عميو كسالمو اهلل صمكات كرسكلو عبده محمدان 
كالسياسية،  العقائدية، المنيجيات كبياف استخالص مف لي تعالى اهلل يسره ما ىذا إف
 مف اإلصالح كالتغيير منيجيات استنباط كاف الباحثة فيدؼ يكنس كىكد، سكرتي في كالدعكية
 فمف زلؿ أك خطأ فيو كاف فكا   ،اهلل  مف فيك صكابان  كاف فإف ريمتيف،الك كرتيفالس ىاتيف خالؿ

 .نفسي كمف الشيطاف
 متنكعة، منيجيات مف امفيي ما عمى كالكقكؼ كىكديكنس  لسكرتي الدارسة ىذه خالؿ كمف

 :ةآلتيا كالتكصيات بالنتائب الباحثة خرجت

 :ال حث ن ائج :أوَل

 :التالية النقاط في إجماليا يمكف التي النتائب مف العديد إلى الدارسة ىذه خمصت
ىك  ؿالرس جميع بعث مف فاليدؼ ،غييركالت ىي اإلصالح نبياءالسماء كدعكة األ رسالة .1

أحكاليـ إال  ستقيـتال شريؾ لو، كلف  دهكح اهلل ادةلعب دايتيـإنقاذ الناس مف الضالؿ، كى
  .األكلى اإلصالح رسالة ىك الذم بتطبيؽ شرع اهلل

 الشخصية الرغبات عف كتخمي كتضحية كعزيمة صبر إلى حاجة في كالتغيير اإلصالح إف .2
 . الجماعة مصمحة كعمك كالفردية،

 تغيير ثـ كمف كسمككي، كخمقي فكرم خمؿ مف فييا ما فيعالب ،النفس مف يبدأ التغيير .3
 .أفراده بصالح المجتمع صالح فإف المجتمعات،

 في أثر مف يتركو كما الحياة، مياديف كافة لتشمؿ كالتغيير اإلصالح مجاالت كتنكع تعدد .4
 .الحياة في اإلصالح أىمية عمى دليؿ كالمجتمعات، كاألسر األفراد حياة

 الحياة مجاالت كافة في كالتغيير اإلصالح إلى كالقكية الممحة اإلسالمية األمة حاجة .5
 .كغيرىا كالعممية كاالقتصادية السياسية المختمفة

 .في طريؽ دعكتو كباتالداعي مف صع دعمى الدعكة، كما يج الصبر كجكب .6
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 تحممو مع كالكفر، اإليماف كبيف ،شركال الخير طريقي بيف االختيار حؽ لو اإلنساف إف .7
 .القيامة يـك اختياره نتيجة

 مكرمة، صحؼ في المحفكظ المكح في أصميا في محفكظة المنزلة كاآليات الكريـ القرآف .8
 .البررة الكراـ المالئكة بأيدم كتكتب تحفظ مرفكعة

 .وبنفس بحفظو اهلل  تكفؿبمفظو كنظمو كبيانو، ك  المعجز كالـ اهلل  يـالكر  القرآف .9
 عمى تعالى اهلل لقدرة كجحكده كاستكباره عناده كشدة كغركره، الكافر اإلنساف طكية قبح .11

 .نفسو كحقيقة أصمو بضعؼ عممو مع البعث،
 إلى كالكصكؿ اإليماف، درجات في بيا كاالرتقاء نفسو تزكية عمى حريص المؤمف اإلنساف إف .11

 . البشرم الكماؿ درجة
 أنعـ اهلل فيما التفكر إلى اإلنساف انتباه لفت خالؿ مف اإلنساف، عمى تعالى اهلل نعـ ظيكر .12

 نعـ. فعميو م 
 مف عمؿ صالح. دـق ماإال  إلنسافا ينفعكذب فيو، كلف  اليـك القيامة حؽ  فإ .13

 :ال وصيات: ثانياً 

 في ألف نفسو، بإصالح فرد كؿ يبدأ بأف البشرية، النفس إصالح عمى العمؿ ضركرة .1
 .لممجتمعات صالح إصالحيا

 . الضالؿ مف البشرية منقذ ىك اإلصالح ألف الحياة، مياديف كؿ في اإلصالح في السعي .2
 .كالمجتمع الفرد عمى كالفائدة بالنفع يعكد فيما الربانية كالفرص المنح استغالؿ إلى المبادرة .3
 عمى األسمكب ىذا تطبيؽ مع كالترىيب الترغيب في الكريـ القرآف أسمكب مف االستفادة .4

 .النفس في المؤثرة األساليب أنجع مف فيك كالمدرسة، كاألسرة البيت مستكل
أك االجتماعي، فيك أفضؿ  ياسي،سكاء في الجانب الس ؼالحكار الياد بأسمك  استخداـ .5

 الطرؽ إلقناع الخصـ.
 لمقدكات نماذج عرض مع كالجامعة، كالمدرسة األسرة في الحسنة القدكة دكر تفعيؿ .6

 الحسنة القدكة اتخاذ عمى كالحث المناسبات، في كتفعيميا حياتيـ لسير كمناقشة الصالحة
 .السيئة كالقدكة الحسنة القدكة مف كؿ عمى المترتبة النتيجة بياف مع الطيبة،

 ألف الصالحة، كاألعماؿ بالطاعات كالجزاء البعث ليـك االستعداد إلى المسارعة ضركرة .7
 .العمؿ جنس مف كالجزاء بعممو، مرىكف اإلنساف مصير
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 .كاآلخرة الدنيا في العمـك أنفع فيي نشرىا، في كالسعي الشرعية، العمـك طمب عمى اإلقباؿ .8
 باألخالؽ االلتزاـ كضركرة كالتربكية، الدعكية بكاجباتيـ لمقياـ كالعمماء لمدعاة تكصية .9

 .تعالى اهلل إلى الدعكة أثناء الفاضمة

 :ق رحات: المالثاً ث

 .كالكاقع الحياة في عمميان  كتكظيفو التفسير، مف النكع ىذا عمى اإلقباؿ -
ياكـ أكصي الختاـ كفي  كالنجاة، الحؽ طريؽ عمى كالثبات تعالى، اهلل بتقكل نفسي كا 
 كال كالصالح، اإلصالح فيو تعالى اهلل فكتاب ،معانيو دبركت كتالكتو الكريـ القرآف كاالحتكاـ
 .فيو جاء بما كالعمؿ بو، إال األمة حاؿ ينصمح

 ينفع كأف كخاصتو، هللكيجعمنا مف أىؿ ا القرآف،ب كيشفعنا الكريـ، بالقرآف ينفعنا أف تعالى اهلل أسأؿ
 يغفر كأف كاإلصالح التغيير عف تبحث التي اإلسالمية األمة بيا كينفع ،يائكقار  كاتبيا الدراسة بيذه
 .العالميف رب هلل الحمد أف دعكانا كآخرالمسمميف،  كلجميع كلكالدينا لنا
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 برصــــــــــانفي
 وريه:

 

آنية -  .فهرس الآايت القرآ

 فهرس الأحاديث النبوية. -

 فهرس الأعالم والرتامج. -

 فهرس البدلان والأماكن. -

 .فهرس املصادر واملراجع -

 .فهرس املوضوعات -
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 رهرس اآليات القرآنية

 رس ال حث اآليات الم  شهد  ها رهرسأوًَل: 

 رقك اآلية .ك
 اآلية

 رقك
 لصفحةا

  ورة الفا حة
ُ.  

 ََمْيِهكْ عَ  ْبُفوبِ َأْنإَلْمَت َعَمْيِهْك َغْيِر المَ  نَ الَِّذي ِصَراط... 7 1ْ 

  ورة ال قرة
ِ.  

َقاُلوا  اأْلَْرضِ ِرس  اُ ْفِ ُدو  ََل  ُهكْ لَ  لَ ِقي ِإَذا...  11 14 

ّ.  
 ثُكَّ َ إَلْثَناُكك مّْن َ إْلِد َمْوِ ُكْك َلإَلمَُّكْك َ ْشُكُروَن 56 4ٖ 

ْ.  
 َّكْ َعَمْيهِ  َأُ وبُ  وَلِئأَ َوَ يَُّنوا َرأُ  َمُحواَوَأصْ  واَ ا ُ  لَِّذينَ ا ِإَل... 160 15 

ٓ.  
 َْأْو ِإْثًما ... اَجَنفً  وصٍ َخاَي ِمْن مُ  َرَمن 182 15 

ٔ.  
 ْْن ُ َخاِلُطورُ  َخْيرٌ ِإْصَ ٌح َلُهْك  ُقل   220 15َرِ ْخَواُنُكْك... كْ َواِ 

ٕ.  
 َماِنُككْ أِلَيْ  ْرَفةً َ ْجإَلُموا المََّه عُ  َوََل... 224 15 

ٖ.  
 َِّلأَ ِ َردِّْرنَّ ِرس ذَ  َأَحقُّ  َوُ إُلوَلُ ُهن ...  228 15 

ٗ.  
 َكِظياْلإلَ  اْلإَلِمسُّ  َوُرو 255 73 

 سورة آل عمران

َُ.  
 ََّذِلَأ َوَأْصَمُحوا َ إْلدِ َ اُ وا ِمْن  ِذينَ الَّ  ِإَل...  89 15 

ُُ.  
 ًمن الصاِلِحين ونِ يا 39 12 

ُِ.  
 ِْإَلى اْلَخْيِر ...  ُعونَ ُأمٌَّة َيدْ  ُككْ ِمنْ  َوْلَ ُكن 104 65 

ُّ.  
 َواْخَ َمُفوا...  َ َفرَُّقواَكالَِّذيَن  ُكوُنوا َ  َوََل 105 65 
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ُْ.  
 ٍْة ُأْخرِ  َخْيرَ  ُكْنُ ك   110 119 ِلمنَّاِس .... َجتْ ُأمَّ

ُٓ.  
ياٌن ِلمنَّاِس َوُردمً  رذا َ ... 138 75 

  ورة الن اء
ُٔ.  

اءِ َلُكْك ِمَن النّْ  ابَ ط َما .... 3 129 

ُٕ.  
 ِاَرآُذوُرمَ  ْنُككْ َيْأِ َياِنَها مِ  َوالمََّذان.... 16 15 

ُٖ.  
 ُاِلَحات   34 15 ...ِ َما َحِفظَ  بِ َقاِنَ اٌت َحاِرَظاٌت ِلْمَبيْ  َرالصَّ

ُٗ.  
 ْْيَنُهَما هُ ُيَورِّْق المَّ  ْصَ ًحاُيِريَدا إِ  ِإن َ...  35 15 

َِ.  
َشْيًئا  هِ ُ ْشِرُكوا  ِ  َلوَ  هَ المَّ  اْعُ ُدوا...  36 96 

ُِ.  
 َّهِ مَّا َيإِلُظُكْك المََّه ِنإلِ  ِإن ِ  58 75 

ِِ.  
 ُركْ ِمْن َنْجَوا يرٍ َكثِ  ِرس َخْيرَ  ََل... 114 15 

ِّ.  
 ْمَّهِ َخْمَق ال َرَمُيَبيُّْرنَّ  َوآَلُمَرنَُّهك..  119 17 ،18 

ِْ.  
  َْيَنُهَما ُصْمًحا ٌ  ِمَحاُيصْ  نْ أَ  َمْيِهَماعَ  احَ ُجنَ  َر َ...  128 15 

ِٓ.     َهَ المَّ  نَّ َر ِ  اَوَ  َُّقو  ِمُحواُ صْ  نْ َوا ِ  ُمإَلمََّقةِ َكالْ  ُروَراَرَ ذَ  ْيلِ َ ِميُموا ُكلَّ اْلمَ  َر 
 ِحيًماَكاَن َغُفوًرا رَ 

129 15 

ِٔ.  
 َّالمَّهِ  اَواْعَ َصُمو  واَ اُ وا َوَأْصَمحُ  لَِّذينَ ا ِإَل ِ... 146 15 

ِٕ.  
 ْإْلُفواَأْو  َ  ُ ْخُفو ُ   ُْ ُدوا َخْيًرا َأوْ  ِإن...  149 70 

ِٖ.  
 ةٌ َعَمى المَِّه ُحجَّ  سِ َيُكوَن ِلمنَّا لئ ...   165 39 

  ورة المائدة
ِٗ.  

 َِرَ إَلَث اهلُل ُغَراً ا َيْ َحُث ِرس اأَلْرض 31 43 ،49 

َّ.  
 ْالمََّه َيُ وُب َعَمْيِه  ِ نَّ َوَأْصَمَح رَ  هِ َ إْلِد ُظْممِ  نْ َ اَب مِ  َرَمن 39 15 
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  ورة األنإلاك
ُّ.  

 َوَر َّْنا ُوِقُفوا َعَمى َر ِّْهْك َقاَل َأَلْيَس َرَذا ِ اْلَحقّْ َقاُلوا َ َمىَوَلْو َ َرم ِإْذ...30 53 

ِّ.  
 َِإنََّما َيْ َ ِجيُب الَِّذيَن َيْ َمإُلوَن َواْلَمْوَ ى َيْ إَلُثُهُك اهلُل ثُكَّ ِإَلْيِه ُيْرَجإُلون 36 48 ،50 

ّّ.  
 ْونُرْك َيْحَزنُ  َوََل  ْيِهكْ َخْوٌي َعمَ  َ  رَ  َوَأْصَمحَ آَمَن  َرَمن.  48 15 

ّْ.  
 ْثُكَّ َ اَب ... َجَهاَلةٍ ُ وًءا  ِ  ِمْنُككْ َعِمَل  َمن 54 15 

ّٓ.  
 ْلَناُكْك َوَراَء ُظُهوِرُكْك َوَما َنَرم َمإَلُكْك ُشَفإَلاَءُكُك   94 53...َ َرْكُ ْك َما َخوَّ

 سورة  األعراف

ّٔ.  
 َِخْوٌي َعَمْيِهكْ  َوَأْصَمَح َرَ   َقىا َّ  َرَمن...  35 16 

ّٕ.  
 ِحَهاِرس اأْلَْرِض َ إْلَد ِإْصَ   ُدواُ ْف ِ  َوََل...  56،58 16 

ّٖ.  
  َّْجَفةُ َرَأَخَذْ ُهُك الر... 78 116 

ّٗ.  
 َخُ وا النَّاَس َأْشَياَءُرْك  َوََل ْ َ 85 120 

َْ.  
لمَّهِ ا رَ َمكْ  َأَرَأِمُنوا...  99 120 

ُْ.  
 ِمن َ إْلِدِرك مُّوَ ى َوَراُروَن ِإَلى ِرْرَعْونَ ثُكَّ َ إَلْثَنا.. 103 47 

ِْ.  
 َُموَ ى أِلَِخيِه َراُروَن.. َوَقال...  142 16 

ّْ.  
ُمْصِمِحينَ الْ  َأْجرَ ََل ُنِفيُع  ِإنَّا...  170 16 

 سورة األنفال

ْْ.  
المََّه َوَرُ وَلهُ  َأِطيإُلواَ ْيِنُكْك وَ  تَ َذا َوَأْصِمُحوا...  1 16 

ْٓ.  
 َِنإْلَمًة َأْنإَلَمَها اَيُأ ُمَبيّْرً  كْ ِ َأنَّ المََّه لَ  َذِلأ... 53 

4 ،17 ،
19 

  ورة ال و ة
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ْٔ.   ُرَو الَِّذي َأْرَ َل َرُ وَلُه ِ اْلُهَدم َوِديِن اْلَحقّْ ِلُيْظِهَرُ  َعَمى الدّْيِن ُكمِّْه َوَلْو
  َكرَِ  اْلُمْشِرُكونَ 

33 3 

ْٕ.  
 ِْمْن َأْنُفِ ُكْك.. َجاَءُكْك َرُ ولٌ  َلَقد  128 25 ،26 

  ورة يو ي
ْٖ.  

 َِنْحُن َنُقصُّ َعَمْيَأ َأْحَ َن اْلَقَصص  3 84 

ْٗ.  
 ُّوبَ َوَعَمى آِل َيإْلقُ  َعَمْيأَ  هُ ِنإْلَم َ  َوُيِ ك  ... 6 84 

َٓ.  
 ْهِ المَّ  َلىإِ  ْدُعوأَ  َ ِ يِمسَرِذِ   ُقل ... 108 

57 ،65 ،
77 

 الرعد ورة 
ُٓ.  

 َِّهكْ ما ِ َأْنفُ  يُّْرواُيبَ   َّىحَ  كٍ المََّه َل ُيَبيُّْر ما ِ َقوْ  ِإن ِ 11 
14 ، 17 ،

19 
ِٓ.  

 َُوَمْن َصَمَح ِمْن آَ اِئِهْك ... ْدُخُموَنَهايَ  َعْدنٍ  َجنَّات  23 16 

  ورة إ راريك
ّٓ.  

 َماواتُ َغْيَر اأْلَْرِض َوال َّ  ُض اأْلَرْ  لُ  َُ دَّ  َيْوك  48 129 

  ورة النحل
ْٓ.  

 َّوًَل َأِن اْعُ ُدوْا اهلَل َوَلَقْد َ إَلْثَنا ِرس ُكلّْ ُأمٍَّة ر ُ 36 50 

ٓٓ.  
 َُّحواَوَأْصمَ  ِلأَ ذَ  ِمْن َ إْلدِ  اَ اُ و  ثُك...  119 16 

ٓٔ.  
 ًَّة قاِن ًا ِلمَِّه َحِنيفاً  راِريكَ ِإ ْ  ِإن   120 78كاَن ُأمَّ

ٕٓ.  
  ْاْلَحَ َنِة .. ْوِعَظةِ َواْلمَ  َمةِ ِ اْلِحكْ   ّْأَ رَ  يلِ ِإَلى َ  ِ  عُ اد 125 

57 ،65 ،
77 

ٖٓ.  
 َْعَمْيِهْك... ْحَزنْ َوَل  َ  المَّهِ َوَما َصْ ُرَأ ِإَلَّ  ِ  َواْصِ ر  127 68 

ٓٗ.  
 َّا ََّقْوا... ِذينَ َمَع الَّ  هَ المَّ  ِإن  128 68   ، 73 

  ورة اإل راء
َٔ.  

 .. ْلُفَؤادَ َوا َصرَ َواْل َ   َّْمعَ ال ِإنَّ    36 122 
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ُٔ.   ْنُس َواْلِجنُّ َعَمى َأْن َيْأُ وا ِ ِمْثِل َرَذا اْلُقْرآِن ََل َيْأُ وَن ُقْل َلِئِن اْجَ َمإَلِت اإلِْ
 ...ِ ِمْثِمهِ 

88 46 

ِٔ.  
 ... َوُقْرآًنا َرَرْقَناُ  ِلَ ْقَرَأُ  َعَمى النَّاِس 106 58 

  ورة الكهي
ّٔ.  

 (ِٕٔلَنإْلَمَك َأيُّ اْلِحْزَ ْيِن َأْحَصى ِلَما َلِ ُثوا َأَمًدا )ثُكَّ َ إَلْثَناُرْك  12 49 

ْٔ.  
 ََرَقاَل ِلَصاِحِ ِه َوُرَو ُيَحاِورُ  َثَمرٌ  َلهُ  َوَكان ُ  ... 34 105 

ٔٓ.  
 َُر ُ ُيَحاوِ  وَ َصاِحُ ُه َورُ  هُ لَ  َقال ...  37 105 

  ورة طه
ٔٔ.  

 َلُه َقْوًَل َليًّْنا َلإَلمَُّه َيَ َذكَُّر َأْو َيْخَشى َرُقوََل 44 58 

  ورة األن ياء
ٕٔ.  

 ََر َُّه... مِإْذ َنادَ  َوَأيُّوب 83 66 

ٖٔ.  
َلُه َزْوَجهُ  َأْصَمْحَناوَ  ْحَيىيَ  هُ َلُه َوَوَرْ َنا لَ  َراْ َ َجْ َنا...  90 16 

ٔٗ.  
ينَ َرْحَمًة ِلْمإلاَلمِ  ِإَلَّ َأْرَ ْمناَأ  َوما  107 77 

  ورة الحج
َٕ.  

 َذِلَأ ِ َأنَّ المََّه ُرَو اْلَحقُّ َوَأنَُّه ُيْحِس اْلَمْوَ ى َوَأنَُّه َعَمى ُكلّْ َشْسٍء َقِديٌر  6 49 

ُٕ.  
...  ََيْ إَلُث َمْن ِرس اْلُقُ ورِ  َوَأنَّ المَّه  7 49 

  ورة النور
ِٕ.  

 ََّوَأْصَمُحوا أَ َذلِ  دِ ِمْن َ إلْ  ُ واالَِّذيَن َ ا ِإَل...  5 16 

  ورة الشإلراء
ّٕ.  

 ََوََل ُيْصِمُحونَ  ْرضِ ِرس اأْلَ  ُدونَ ُيْف ِ  الَِّذين... 152 16 

ْٕ.  
 َنْنِذْر َعِشيَرَ َأ اأْلَْقَرِ يَوأ 214 91 

  ورة النمل
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ٕٓ.  
 َِرس اأْلَْرِض َوََل ُيْصِمُحوَن... ُيْفِ ُدون  48 16 

  ورة القصص
ٕٔ.  

 ُْكوَن َج َّاًرا ِرس اأْلَْرِض ... نْ أَ  ُ ِريُد ِإَلَّ  ِإن َ 19 16 

ٕٕ.  
ُمْهِمِكس اْلُقَرم... اُكنَّ  َوَما 59 120 

  ورة الروك
ٕٖ.  

 ِْرْطَرَة المَِّه ... اِلمدّْيِن َحِنيفً  َهأَ َوجْ  َرَأِقك 30 18 

ٕٗ.  
 َاْلَفَ اُد ِرس اْلَ رّْ َواْلَ ْحِر... َظَهر  41 39 

َٖ.  
 ِنَُّكْك ُكنُ ْك َل َ إْلَمُموَن َرَهَذا َيْوُك اْلَ إْلِث َوَلك 56 49 

  ورة لقمان
ُٖ.  

اْلَمإْلُرويِ  ِ  َوْأُمرْ ُ َنسَّ َأِقِك الصَّ َة  َيا . .. 17 68 

  ورة األحزاب
ِٖ.  

 َْلُكْك.. ِفرْ َلُكْك َأْعَماَلُكْك َوَيبْ  ُيْصِمح  71 16 

  ورة   أ
ّٖ.  

ِإَلَّ َكارًَّة ِلمنَّاِس َ ِشيرًا َوَنِذيراً  ْرَ ْمناأَ أَ  َوما 28 77 

  ورة يس
ْٖ.  

َقاُلوا َيا َوْيَمَنا َمْن َ إَلثََنا ِمْن َمْرَقِدَنا..  52 48 

  ورة ص
ٖٓ.  

َأوَّابٌ ِإنَُّه  إَلْ دُ ال كَ َصاِ ًرا ِنإلْ  ْدَنا ُ َوجَ  ِإنَّا  44 66 

  ورة غارر
ٖٔ.  

يرُ َيْ َ ِوي اأْلَْعَمى َواْلَ صِ  َوَما ...  58 120 

  ورة رصمت
ٖٕ.  

 ٌَمْت آَياُ ُه قُ  ِكَ اب   3 68َمُمونَ َعَرِ ّيًا ِلَقْوٍك َيإلْ  ْرآناً ُرصّْ
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ٖٖ.  
 ًإُلونَ َل َيْ مَ  ُهكْ رَ  َأْكَثُرُركْ َوَنِذيرًا َرَأْعَرَض  َ ِشيرا  4 68 

ٖٗ.  
ِإَلْيِه ... ُعوَناَ دْ  مَّامِ  نَّةٍ ُقُموُ َنا ِرس َأكِ  َوَقاُلوا  5 68 

َٗ.  
 َّاْ َ َقاُموا ...  كَّ الَِّذيَن َقاُلوا َر َُّنا المَُّه ثُ  ِإن 30 97 

  ورة الشورم
ُٗ.  

 ِصيرُ اْل َ   َِّميعُ ال وَ َشْسٌء َورُ  ِمْثِمهِ كَ  َلْيَس  11 73 

ِٗ.  
 ْالمَِّه... ىَعمَ  ُر ُ َعَفا َوَأْصَمَح َرَأجْ  َرَمن  40 16 ،39 

  ورة الزخري
ّٗ.  

  َُأْجَمإِليَن  ْقَناُركْ اْنَ َقْمَنا ِمْنُهْك َرَأْغرَ  وَناَرَممَّا َآَ ف 55 39 

  ورة األحقاي
ْٗ.  

 ْْرَفاُ  ... اِلًحاَأْعَمَل صَ  َوَأن َ.  15 16 

ٗٓ.  
المَِّه َوآِمُنوا ِ هِ  ِعسَ َدا َأِجيُ وا َناَقْومَ  َيا) 31 57 

  ورة محمد
ٗٔ.  

 َاَلُهكْ  َوَأْصَمحَ  ِ ِهكْ َ يَّْئا َعْنُهكْ  َكفَّر َ..  2 17 

ٕٗ.  
 َْوُيْصِمُح َ اَلُهكْ  َ َيْهِديِهك...  5 17 

ٖٗ.  
 ُنَ اْلَجنَِّة الَِّ س ُوِعَد اْلُم َُّقو َمَثل...  15 17 

  ورة الحجرات
ٗٗ.  

 ْاْلإَلْدلِ  َنُهَماَ يْ  ُحواَراَءْت َرَأْصمِ  َرِ ن ِ...  9 17 

ََُ.  
ُككْ َرَأْصِمُحوا َ ْيَن َأَخَويْ  َوةٌ اْلُمْؤِمُنوَن ِإخْ  ِإنََّما 10 17 

  ورة الذاريات
َُُ.  

 ونِ ِإَلَّ ِلَيإْلُ دُ  ْنَس َواإْلِ  اْلِجنَّ  تُ َخَمقْ  اَوم   56 78 

  ورة الرحمن
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َُِ.  
 ْانُ اإِلْح َ  اإِلْحَ اِن ِإَلَّ  ءُ َجَزا َرل 60 39 

  ورة الحديد
َُّ.  

 َكَما ُكنْ  نَ َمإَلُكْك َأيْ  َوُرو ُ  4 73 

  ورة المجادلة
َُْ.  

 َْهاِرس َزْوجِ  ُ َجاِدُلأَ  سالَّ ِ  لَ َقوْ  المَّهُ  ِمعَ  َ  َقد  1 106 

  ورة الحشر
َُٓ.  

 َْش َّى ُموُ ُهكْ َوقُ  َجِميإًلا َ ْحَ ُ ُهك..  14 120 

  ورة الحاقة
َُٔ.  

َرُأْرِمُكوا ِ ِريٍح َصْرَصٍر َعاِ َيةٍ  دٌ َعا َأمَّا  6 81 

  ورة نوح
َُٕ.  

 ََقْوِمس َلْيً  َوَنَهارًا  َعْوتُ دَ  نّْسإِ  َربّْ  َقال 5 68 

َُٖ.  
 ِْرَرارًا  ُدَعائس ِإَلَّ  ُركْ َيِزدْ  َلك 6 68 

َُٗ.  
نّْس   7 68ِلَ ْبِفَر َلُهْك ... كْ َدَعْوُ هُ  اُكمَّمَ  َواِ 

َُُ.  
 ّْاأْلَْرضِ  َعَمى رْ َل َ ذَ  َرب ... 26 68،71 

ُُُ.  
 ََذْرُرْك ُيِفمُّوا ِع اَدَأ  ِإنْ  ِإنَّأ َ... 27 71 

  ورة الن أ
ُُِ.  

 ًِوَراقاً  َجَزاء  ِٔ 70 

  ورة المطففين
ُُّ.  

 َْوُرونَ َعَمى النَّاِس يَ  ُلواِإَذا اْكَ ا الَِّذين َ ْ  ِ 94 

ُُْ.  
َذا   ّ 94 َكاُلوُرْك َأْو َوَزُنوُرْك ُيْخِ ُرونَ  َواِ 

  ورة ال روج
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ُُٓ.  
  َّاِلَحاتِ  َعِمُمواوَ  آَمُنواالَِّذيَن  إن   11 69الصَّ

  ورة ال ينة
ُُٔ.  

 َِّكَ ابِ ِمْن َأْرِل الْ  ُرواَكفَ  نَ الَِّذي ِإن ... ٔ 69 

  ورة الزلزلة
ُُٕ.  

 َيْوَمِئٍذ َيْصُدُر النَّاُس َأْشَ اً ا ِلُيَرْوا َأْعَماَلُهْك  ٔ 40 

ُُٖ.  
  َُرَمْن َيإْلَمْل ِمْثَقاَل َذرٍَّة َخْيًرا َيَر  7 41 

ُُٗ.  
 ِْثَقاَل َذرٍَّة َشرِّا َيَرُ  َوَمْن َيإْلَمْل م  8 41 

  ورة الم د
َُِ.  

 ََّّْت َيَدا َأِ س َلَهٍب َوَ ب  َ  1 91 

ُُِ.  
 َى َعْنُه َماُلُه َوَما َكَ َب َما َأْغن  2 91 
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 :مدار ال حث: رهرس اآليات القرآنية ثانياً 

 أوًَل:  ورة يونس 

 رقن الصفحة اآليةرقك  اآلية   م ل

ُ.  
 ِالر ِ ْمَأ آَياُت اْلِكَ اِب اْلَحِكيك ُ 26  

ِ.  
 ْنُهْك َأْن َأنِذِر النَّاَس   ِ 26َأَكاَن ِلمنَّاِس َعَجً ا َأْن َأْوَحْيَنا ِإَلى َرُجٍل مّْ

ّ.   ثُكَّ اْ َ َوم ِإنَّ َر َُّكُك المَُّه الَِّذي َخَمَق ال ََّماَواِت َواأَلْرَض ِرس ِ  َِّة َأيَّاٍك
 َعَمى اْلإَلْرشِ 

ّ 35 

ْ.  
 ُ ِإَلْيِه َمْرِجإُلُكْك َجِميإًلا َوْعَد المَِّه َحقِّا ِإنَُّه َيْ َدُأ اْلَخْمَق ثُكَّ ُيإِليُد ْ 51،41 

ٓ.  
ُرَو الَِّذي َجإَلَل الشَّْمَس ِفَياء َواْلَقَمَر ُنوًرا ٓ 35 

ٔ.   َوَما َخَمَق المَُّه ِرس ال ََّماَواِت َواأَلْرِض ِإنَّ ِرس اْخِ  ِي المَّْيِل َوالنََّهاِر
 آَلَياٍت لَّْقْوٍك َي َُّقونَ 

ٔ 35 

ٕ.  
ْنَيا   ٕ 41ِإنَّ الَِّذيَن ََل َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا َوَرُفوْا ِ اْلَحَياِة الدُّ

ٖ.  
 َُأْوَلِئَأ َمْأَواُرُك النَّاُر ِ َما َكاُنوْا َيْكِ ُ ون ٖ 41 

ٗ.  
 َاِلَحاِت َيْهِديِهْك َر ُُّهْك ِ ِ يَماِنِهكْ  ِإنَّ الَِّذين   ٗ 41 ،31آَمُنوْا َوَعِمُموْا الصَّ

َُ.  
 ٌَدْعَواُرْك ِريَها ُ ْ َحاَنَأ المَُّهكَّ َوَ ِحيَُّ ُهْك ِريَها َ  ك َُ 41 

ُُ.  
رُّ َدَعاَنا ِلَجنِ ِه َأْو َقاِعًدا َذا َمسَّ اإِلنَ اَن الفُّ   ُِ 31َواِ 

ُِ.  
 َأْرَمْكَنا اْلُقُروَن ِمن َقْ ِمُكْك َلمَّا َظَمُمواْ َوَلَقْد ُّ 31 

ُّ.  
َذا  ُْ َمى َعَمْيِهْك آَيا َُنا َ يَّْناٍت َقاَل الَِّذيَن ََل َيْرُجوَن ِلَقاَءَنا   ُٓ 24َواِ 

ُْ.  
 َِوَيُقوُلوَن َلْوََل أُنِزَل َعَمْيِه آَيٌة مّْن رَّ ِّْه َرُقْل ِإنََّما اْلَبْيُب ِلمَّه َِ 23 

ُٓ.  
 َْذا َأَذْقَنا النَّاَس َرْحَمًة مّْن َ إْلِد َفرَّاء َم َّْ ُهك   ُِ 53َواِ 
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ُٔ.  
 ُِرَو الَِّذي ُيَ يُّْرُكْك ِرس اْلَ رّْ َواْلَ ْحِر َح َّى ِإَذا ُكنُ ْك ِرس اْلُفْمأ ِِ 53 

ُٕ.  
 َّْرَممَّا َأنَجاُرْك ِإَذا ُرْك َيْ ُبوَن ِرس اأَلْرِض ِ َبْيِر اْلَحق ِّ 54 

ُٖ.   ِإنََّما َمَثُل اْلَحَياِة الدُّْنَيا َكَماء َأنَزْلَناُ  ِمَن ال ََّماء َراْخَ َمَط ِ ِه َنَ اُت
 اأَلْرضِ 

ِْ 52 

ُٗ.  
 َِوالمَُّه َيْدُعو ِإَلى َداِر ال ََّ ك ِٓ 56 

َِ.   َُأوَلِئَأ  ِذلَّةٌ َيْرَرُق ُوُجوَرُهْك َقَ ٌر َوََل  َوََل َوِزَياَدٌة  ْ َنىَأْحَ ُنوا الحُ  ِلمَِّذين
  ُدونَ َخالِ  َهاِري ُركْ َأْصَحاُب الَجنَِّة 

ِٔ 41،42 

ُِ.  
 ٌَوالَِّذيَن َكَ ُ وْا ال َّيَّْئاِت َجَزاء َ يَّْئٍة ِ ِمْثِمَها َوَ ْرَرُقُهْك ِذلَّة ِٕ 32،41 

ِِ.  
 ِلمَِّذيَن َأْشَرُكوْا َمَكاَنُكْك َأنُ كْ َوَيْوَك َنْحُشُرُرْك َجِميإًلا ثُكَّ َنُقوُل ِٖ 51 

ِّ.  
 ََرَكَفى ِ المَِّه َشِهيًدا َ ْيَنَنا َوَ ْيَنُكْك ِإن ُكنَّا َعْن ِعَ اَدِ ُكْك َلَباِرِمين ِٗ 51،51 

ِْ.   َِإَلى اهلِل َمْوََلُرُك الَحقّْ َوَفلَّ  ُردُّواَأْ َمَفْت وَ  امَ  َنْفسٍ ُكلُّ  ْ ُمو َ  ُرَناِلأ
 ُرونَ َكاُنوا َيْف َ  َما كْ َعْنهُ 

َّ 51 

ِٓ.  
 َُقْل َمن َيْرُزُقُكك مَّْن ال ََّماء َواأَلْرِض َأمَّن َيْمِمُأ ال َّْمَع َواأَلْ َصار ُّ 37 

ِٔ.  
 َّالفَّ لُ َرَذِلُكُك المَُّه َر ُُّكُك اْلَحقُّ َرَماَذا َ إْلَد اْلَحقّْ ِإَل ِّ 37 

ِٕ.  
 ََكَذِلَأ َحقَّْت َكِمَمُت َر َّْأ َعَمى الَِّذيَن َرَ ُقوْا َأنَُّهْك ََل ُيْؤِمُنون ّّ 37 

ِٖ.  
 َُقْل َرْل ِمن ُشَرَكاِئُكك مَّن َيْ َدُأ اْلَخْمَق ثُكَّ ُيإِليُدُ  ُقِل المَُّه َيْ َدُأ اْلَخْمق...  ّْ 37 

ِٗ.  
 مَّن َيْهِدي ِإَلى اْلَحقّْ ُقِل المَُّه َيْهِدي ِلْمَحقّْ ُقْل َرْل ِمن ُشَرَكاِئُكك ّٓ 37 

َّ.  
َوَما َي َِّ ُع َأْكَثُرُرْك ِإَلَّ َظنِّا ِإنَّ الظَّنَّ ََل ُيْبِنس ِمَن اْلَحقّْ َشْيًئا ّٔ 37 

ُّ.  
 َِوَما َكاَن َرَذا اْلُقْرآُن َأن ُيْفَ َرم ِمن ُدوِن المَّه ّٕ 26 ،45 

ِّ.   ْثِمِه َواْدُعوْا َمِن اْ َ َطإْلُ ك مّْن ُدوِن َأْك َيُقوُلوَن اْرَ َراُ  ُقْل َرْأُ وْا ِ ُ وَرٍة مّْ
 المَّهِ 

ّٖ 31،26 ،45 ،

46 

ّّ.  
 ُْل َكذَُّ وْا ِ َما َلْك ُيِحيُطوْا ِ إِلْمِمِه َوَلمَّا َيْأِ ِهْك َ ْأِويُمه َ ّٗ 26 ،45 
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ّْ.  
 َوِمْنُهك مَّن َلَّ ُيْؤِمُن ِ ِه َوَر َُّأ َأْعَمُك ِ اْلُمْفِ ِدينَ َوِمْنُهك مَّن ُيْؤِمُن ِ ِه َْ 25 ،45 

ّٓ.  
 ْن َكذَُّ وَأ َرُقل لّْس َعَمِمس َوَلُكْك َعَمُمُكك   ُْ 46َواِ 

ّٔ.  
 َكَّ َوَلْو َكاُنوْا ََل َيإْلِقُمون   ِْ 46َوِمْنُهك مَّن َيْ َ ِمإُلوَن ِإَلْيَأ َأَرَأنَت ُ ْ ِمُع الصُّ

ّٕ.  
 ََوِمْنُهك مَّن َينُظُر ِإَلْيَأ َأَرَأنَت َ ْهِدي اْلإُلْمَس َوَلْو َكاُنوْا ََل ُيْ ِصُرون ّْ 46 

ّٖ.  
 َِإنَّ المََّه ََل َيْظِمُك النَّاَس َشْيًئا َوَلِكنَّ النَّاَس َأنُفَ ُهْك َيْظِمُمون ْْ 46 

ّٗ.  
 َّاَعًة مَّْن النََّهارِ َوَيْوَك َيْحُشُرُرْك َكَأن لَّْك َيْمَ ُثوْا ِإَل َ ْٓ 52 

َْ.  
 َوْا النََّداَمة   ْٓ 32َوَلْو َأنَّ ِلُكلّْ َنْفٍس َظَمَمْت َما ِرس اأَلْرِض َلْرَ َدْت ِ ِه َوَأَ رُّ

ُْ.  
 َّّأَل ِإنَّ ِلمَِّه َما ِرس ال ََّماَواِت َواأَلْرِض َأََل ِإنَّ َوْعَد المَِّه َحق ٓٓ 32 

ِْ.   ُدوِر َيا َأيَُّها ْوِعَظٌة مّْن رَّ ُّْكْك َوِشَفاء لَّْما ِرس الصُّ النَّاُس َقْد َجاَءْ ُكك مَّ
 َوُرًدم َوَرْحَمٌة لّْْمُمْؤِمِنينَ 

ٕٓ 75 

ّْ.  
 ُْقْل ِ َفْفِل المَِّه َوِ َرْحَمِ ِه َرِ َذِلَأ َرْمَيْفَرُحوا ٖٓ 75 

ْْ.  
 َوََل ُرْك َيْحَزُنونَ َأَل ِإنَّ َأْوِلَياء المَِّه ََل َخْوٌي َعَمْيِهْك ِٔ 74 

ْٓ.  
 َالَِّذيَن آَمُنوْا َوَكاُنوْا َي َُّقون ّٔ 32 ،74 

ْٔ.  
 ِْنَيا َوِرس اآلِخَرِة ََل َ ْ ِديَل ِلَكِمَماِت المَّه   ْٔ 32 ،74َلُهُك اْلُ ْشَرم ِرس اْلَحَياِة الدُّ

ْٕ.  
 َُيْفِمُحونَ  ُقْل ِإنَّ الَِّذيَن َيْفَ ُروَن َعَمى المَِّه اْلَكِذَب َل ٔٗ 31 

ْٖ.  
 ََمَ اٌع ِرس الدُّْنَيا ثُكَّ ِإَلْيَنا َمْرِجإُلُهْك ثُكَّ ُنِذيُقُهُك اْلإَلَذاَب الشَِّديد َٕ 31 

ْٗ.  
َواْ ُل َعَمْيِهْك َنَ َأ ُنوٍح ِإْذ َقاَل ِلَقْوِمِه َيا َقْوِك ِإن َكاَن َكُ َر َعَمْيُكك مََّقاِمس ُٕ 61 ،63 

َٓ.  
 َولَّْيُ ْك َرَما َ َأْلُ ُكك مّْْن َأْجٍر ِإْن َأْجِرَي ِإَلَّ َعَمى المَّهِ َرِ ن َ ِٕ 63 ،61 

ُٓ.  
 ثُكَّ َ إَلْثَنا ِمن َ إْلِدِ  ُرُ ً  ِإَلى َقْوِمِهْك َرَجاُؤوُرك ِ اْلَ يَّْناِت ْٕ 61 
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ِٓ.  
 َوَمَمِئِه ِ آَياِ َناثُكَّ َ إَلْثَنا ِمن َ إْلِدِرك مُّوَ ى َوَراُروَن ِإَلى ِرْرَعْوَن ٕٓ 61 

ّٓ.  
 ٌين ِ   ٕٔ 61َرَممَّا َجاَءُرُك اْلَحقُّ ِمْن ِعنِدَنا َقاُلوْا ِإنَّ َرَذا َلِ ْحٌر مُّ

ْٓ.  
 ََقاَل ُموَ ى َأَ ُقوُلوَن ِلْمَحقّْ َلمَّا َجاَءُكْك َأِ ْحٌر َرَذا َوََل ُيْفِمُح ال َّاِحُرون ٕٕ 61 

ٓٓ.  
 ْمُقونَ َرَممَّا َجاَء   َٖ 61ال ََّحَرُة َقاَل َلُهك مُّوَ ى َأْلُقوْا َما َأنُ ك مُّ

ٓٔ.  
 َُرَممَّا َأْلَقْوا َقاَل ُموَ ى َما ِجْئُ ك ِ ِه ال ّْْحُر ِإنَّ المََّه َ ُيْ ِطُمه ُٖ 61 

ٕٓ.  
 َيٌَّة مّْن َقْوِمِه َعَمى َخْوٍي مّْن ِرْرَعْون   ّٖ 66َرَما آَمَن ِلُموَ ى ِإَلَّ ُذرّْ

ٖٓ.   َوَقاَل ُموَ ى َيا َقْوِك ِإْن ُكْنُ ْك آَمْنُ ْك ِ المَِّه َرإَلَمْيِه َ َوكَُّموا ِإْن ُكْنُ ْك
  (ُٗٛمْ ِمِميَن)

ْٖ 64 

ٓٗ.  
 ًَوَقاَل ُموَ ى َر ََّنا ِإنََّأ آَ ْيَت ِرْرَعْوَن َوَمؤلُ  ِزيَنًة َوَأْمَواَل.. ٖٖ 71،71 

َٔ.  
 دَّْعَوُ ُكَما َراْ َ ِقيَما َوََل َ  َِّ إَلانّْ َ ِ يَل الَِّذيَن ََل َيإْلَمُمونَ َقاَل َقْد ُأِجيَ ت ٖٗ 71،71 

ُٔ.  
َوَجاَوْزَنا ِ َ ِنس ِإْ َراِئيَل اْلَ ْحَر َرَأْ َ إَلُهْك ِرْرَعْوُن َوُجُنوُدُ  َ ْبًيا َٗ 71 

ِٔ.  
 َآآلَن َوَقْد َعَصْيَت َقْ ُل َوُكنَت ِمَن اْلُمْفِ ِدين ُٗ 71 

ّٔ.  
 ًيَأ ِ َ َدِنَأ ِلَ ُكوَن ِلَمْن َخْمَفَأ آَية   ِٗ 71،61َراْلَيْوَك ُنَنجّْ

ْٔ.  
 َوَلَقْد َ وَّْأَنا َ ِنس ِإْ َراِئيَل ُمَ وََّأ ِصْدٍق َوَرَزْقَناُرك مَّْن الطَّيَّْ اِت ّٗ 71 

ٔٓ.  
 ََيْقَرُؤوَن اْلِكَ ابَ  َرِ ن ُكنَت ِرس َشأ  مّْمَّا َأنَزْلَنا ِإَلْيَأ َراْ َأِل الَِّذين ْٗ 24 

ٔٔ.  
 َِإنَّ الَِّذيَن َحقَّْت َعَمْيِهْك َكِمَمُت َر َّْأ ََل ُيْؤِمُنون ٗٔ 31 

ٕٔ.  
 ََوَلْو َجاَءْ ُهْك ُكلُّ آَيٍة َح َّى َيَرُوْا اْلإَلَذاَب اأَلِليك ٕٗ 31 

ٖٔ.   ََّقْوَك ُيوُنَس َلمَّا آَمُنوا َكَشْفَنا َرَمْوََل َكاَنْت َقْرَيٌة آَمَنْت َرَنَفإَلَها ِإيَماُنَها ِإَل
 ا َوَم َّإْلَناُرْك ِإَلى ِحيٍن َعْنُهْك َعَذاَب اْلِخْزِي ِرس اْلَحَياِة الدُّْنيَ 

ٖٗ 23،72 

ٔٗ.  
 ُِقِل انُظُروْا َماَذا ِرس ال ََّماَواِت َواأَلْرض َُُ 64 ،61 
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َٕ.  
 َخَمْوا ِمن َقْ ِمِهكْ َرَهْل َينَ ِظُروَن ِإَلَّ ِمْثَل َأيَّاِك الَِّذيَن َُِ 61 

ُٕ.  
 َس ُرُ َمَنا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َكَذِلَأ َحقِّا َعَمْيَنا ُننِج اْلُمْؤِمِنين   َُّ 61ثُكَّ ُنَنجّْ

ِٕ.   ُقْل َيا َأيَُّها النَّاُس ِإن ُكنُ ْك ِرس َشأ  مّْن ِديِنس َرَ  َأْعُ ُد الَِّذيَن َ إْلُ ُدوَن
 ِمن ُدوِن المَّهِ 

َُْ 27 ،64 ،61 ،

76 

ّٕ.  
 ََوَأْن َأِقْك َوْجَهَأ ِلمدّْيِن َحِنيًفا َوََل َ ُكوَننَّ ِمَن اْلُمْشِرِكين َُٓ 61،27 ،76 

ْٕ.  
 ََوََل َ ْدُع ِمن ُدوِن المَِّه َما ََل َينَفإُلَأ َوََل َيُفرُّأ َُٔ 77،27 

ٕٓ.  
 ن َيْمَ ْ َأ المَُّه ِ ُفر  َرَ  َكاِشَي َلُه ِإَلَّ ُرَو   َُٕ 27،67،77....َواِ 

ٕٔ.  
 ََوا َِّ ْع َما ُيوَحى ِإَلْيَأ َواْصِ ْر َح ََّى َيْحُكَك المَُّه َوُرَو َخْيُر اْلَحاِكِمين َُٗ 27 ،67 
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 ثانيًا:  ورة رود

 رقك الصفحة رقك اآلية اآلية  م ل 
ُ.  

 َمْت ِمن لَُّدْن َحِكيٍك َخِ يٍر  ّٖ،ِٕ ُ الر ِكَ اٌب ُأْحِكَمْت آَياُ ُه ثُكَّ ُرصّْ

ِ.  
 ٌْنُه َنِذيٌر َوَ ِشير  ِ  َأَلَّ َ إْلُ ُدوْا ِإَلَّ المََّه ِإنَِّنس َلُكك مّْ

ِٖ ،ّٖ ،
ٖٓ،َٗ 

ّ.  
 اًعا َحَ ًناَوَأِن اْ َ ْبِفُروْا َر َُّكْك ثُكَّ ُ وُ وْا ِإَلْيِه ُيَم ّْإْلُكك َ  َٗ،ٖٓ،ّٖ،ِٖ ّ مَّ

ْ.  
 ٌِإَلى المَِّه َمْرِجإُلُكْك َوُرَو َعَمى ُكلّْ َشْسٍء َقِدير ْ ِٖ،ّٖ،َٗ 

ٓ.  
 َُأَل ِإنَُّهْك َيْثُنوَن ُصُدوَرُرْك ِلَيْ َ ْخُفوْا ِمْنه ٓ ٖٓ 

ٔ.  
 ٍإْلُدوَدة ٍة مَّ ْرَنا َعْنُهُك اْلإَلَذاَب ِإَلى ُأمَّ  ٖٓ ٖ َوَلِئْن َأخَّ

ٕ.  
 ٌَوَلِئْن َأَذْقَنا اإِلنَ اَن ِمنَّا َرْحَمًة ثُكَّ َنَزْعَناَرا ِمْنُه ِإنَُّه َلَيُئوٌس َكُفور ٗ ٖٔ 

ٖ.  
َوَلِئْن َأَذْقَناُ  َنإْلَماء َ إْلَد َفرَّاء َم َّْ ُه َلَيُقوَلنَّ َذَرَب ال َّيَّْئاُت َعنّْس َُ ٖٔ 

ٗ.  
 ْبِفَرٌة َوَأْجٌر َكِ يرٌ ِإَلَّ الَِّذيَن َصَ ُروْا َوَعِمُموْا اِلَحاِت ُأْوَلِئَأ َلُهك مَّ  ّٗ،ٖٔ ُُ الصَّ

َُ.  
 ََوُك ِّ نَُّقصُّ َعَمْيَأ ِمْن َأنَ اء الرُُّ ِل َما ُنثَ ُّْت ِ ِه ُرَؤاَدأ ُِ ْٖ 

ُُ.  
 ْثِمِه ُمْفَ َرَياٍت  ِٗ،ٖٓ،ْٔ ُّ َأْك َيُقوُلوَن اْرَ َراُ  ُقْل َرْأُ وْا ِ إَلْشِر ُ َوٍر مّْ

ُِ.  
 َِرِ ن لَّْك َيْ َ ِجيُ وْا َلُكْك َراْعَمُموْا َأنََّما أُنِزِل ِ إِلْمِك المَّه ُْ ِٗ 

ُّ.  
 ْْنَيا َوِزيَنَ َها ُنَويّْ ِإَلْيِهْك َأْعَماَلُهك  ِٗ ُٓ َمن َكاَن ُيِريُد اْلَحَياَة الدُّ

ُْ.  
 َوَحِ طَ ُأْوَلِئَأ الَِّذيَن َلْيَس َلُهْك ِرس اآلِخَرِة ِإَلَّ النَّاُر ُٔ ِٗ 

ُٓ.   ْنُه َوِمن َقْ ِمِه ِكَ اُب َأَرَمن َكاَن َعَمى َ يَّْنٍة مّْن رَّ ِّْه َوَيْ ُموُ  َشاِرٌد مّْ
 ُموَ ى ِإَماًما َوَرْحَمةً 

ُٕ ٖٔ  ،ُُٕ 

ُٔ.  
َوَمْن َأْظَمُك ِممَِّن اْرَ َرم َعَمى المَِّه َكِذً ا ُٖ ُُٕ 
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ُٕ.  
الَِّذيَن َيُصدُّوَن َعن َ ِ يِل المَِّه َوَيْ ُبوَنَها ِعَوًجا ُٗ ُُٕ 

ُٖ.  
 ُِأْوَلِئَأ َلْك َيُكوُنوْا ُمإْلِجِزيَن ِرس اأَلْرض َِ ُُٕ 

ُٗ.  
 ُأْوَلِئَأ الَِّذيَن َخِ ُروْا َأنُفَ ُهْك َوَفلَّ َعْنُهك مَّا َكاُنوْا َيْفَ ُروَن ُِ ُُٕ 

َِ.  
 ِرس اآلِخَرِة ُرُك اأَلْخَ ُرونَ ََل َجَرَك َأنَُّهْك ِِ ُُٕ 

ُِ.   اِلَحاِت َوَأْخَ ُ وْا ِإَلى َر ِّْهْك ُأْوَلِئَأ َأْصَحاُب ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوْا َوَعِمُموْا الصَّ
 اْلَجنَّةِ 

ِّ ُُٕ 

ِِ.  
 َِمَثُل اْلَفِريَقْيِن َكاأَلْعَمى َواأَلَصكّْ َواْلَ ِصيِر َوال َِّميع ِْ ُُٕ 

ِّ.  
 ٌين ِ  َُُ ِٓ َوَلَقْد َأْرَ ْمَنا ُنوًحا ِإَلى َقْوِمِه ِإنّْس َلُكْك َنِذيٌر مُّ

ِْ.  
 ٍَأن َلَّ َ إْلُ ُدوْا ِإَلَّ المََّه ِإنَّْس َأَخاُي َعَمْيُكْك َعَذاَب َيْوٍك َأِليك ِٔ َُُ،َُٕ 

ِٓ.  
 َّْثَمَناَرَقاَل اْلَمؤُل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن َقْوِمِه َما َنَراَأ ِإَل  َُٕ،َُُ ِٕ َ َشًرا مّْ

ِٔ.   َقاَل َيا َقْوِك َأَرَأْيُ ْك ِإن ُكنُت َعَمى َ يَّْنٍة مّْن رَّ َّْس َوآَ اِنس َرْحَمًة مّْْن
 ِعنِد ِ 

ِٖ َُُ،َُّ،َُٕ 

ِٕ.  
 َِوَيا َقْوِك َل َأْ َأُلُكْك َعَمْيِه َماًَل ِإْن َأْجِرَي ِإَلَّ َعَمى المَّه...  ِٗ 

ُٓ،َُُ،َُّ،ُ
َٕ 

ِٖ.  
 ََوَيا َقْوِك َمن َينُصُرِنس ِمَن المَِّه ِإن َطَرد ُُّهْك َأَرَ  َ َذكَُّرون َّ َُُ،َُّ،َُٕ 

ِٗ.  
 ََوََل َأُقوُل َلُكْك ِعنِدي َخَزاِئُن المَِّه َوََل َأْعَمُك اْلَبْيب..  ُّ َُُ،َُّ،َُٕ 

َّ.   َرَأْكَثْرَت ِجَداَلَنا َرْأِ َنا ِ َما َ إِلُدَنا ِإن ُكنَت ِمَن َقاُلوْا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَ َنا
اِدِقينَ   َُٕ،َُٔ،َُّ ِّ الصَّ

ُّ.  
 ََقاَل ِإنََّما َيْأِ يُكك ِ ِه المَُّه ِإن َشاء َوَما َأنُ ك ِ ُمإْلِجِزين ّّ َُّ،َُٕ 

ِّ.  
 َْوََل َينَفإُلُكْك ُنْصِحس ِإْن َأَردتُّ َأْن َأنَصَح َلُكك ّْ َُّ،َُٕ 

ّّ.  
 ََوُأوِحَس ِإَلى ُنوٍح َأنَُّه َلن ُيْؤِمَن ِمن َقْوِمأ ّٔ ُُّ 

ّْ.  
َواْصَنِع اْلُفْمَأ ِ َأْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َوََل ُ َخاِطْ ِنس ّٕ ُُّ 
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ّٓ.  
 َُوَيْصَنُع اْلُفْمَأ َوُكمََّما َمرَّ َعَمْيِه َمؤٌل مّْن َقْوِمِه َ ِخُروْا ِمْنه ّٖ ُُّ 

ّٔ.  
 َِرَ ْوَي َ إْلَمُموَن َمن َيْأِ يِه َعَذاٌب ُيْخِزيه ّٗ ُُّ 

ّٕ.   َح َّى ِإَذا َجاَء َأْمُرَنا َوَراَر ال َّنُّوُر ُقْمَنا اْحِمْل ِريَها ِمن ُكل  َزْوَجْيِن
 ُُّ َْ اْثَنْينِ 

ّٖ.  
َوَقاَل اْرَكُ وْا ِريَها ِ ْ ِك المَِّه َمْجَراَرا َوُمْرَ اَرا ُْ ُُّ 

ّٗ.  
 ٍَوِرَس َ ْجِري ِ ِهْك ِرس َمْوٍج َكاْلِجَ اِل َوَناَدم ُنوٌح اْ َنُه َوَكاَن ِرس َمإْلِزل ِْ ُُّ،ُِّ 

َْ.  
َقاَل َ آِوي ِإَلى َجَ ٍل َيإْلِصُمِنس ِمَن اْلَماء ّْ ُُّ،ُِّ 

ُْ.  
 مَّإَلأَ ِقيَل َيا ُنوُح اْرِ ْط ِ َ  ٍك مّْنَّا َوَ َرَكاٍت َعَمْيَأ َوَعَمى ُأَمٍك مّْمَّن ْٖ ُُّ،ُُِ 

ِْ.  
 ََلى َعاٍد َأَخاُرْك ُروًدا َقاَل َيا َقْوِك اْعُ ُدوْا المَّه  َُٖ،َُُ َٓ َواِ 

ّْ.    ََيا َقْوِك َل َأْ َأُلُكْك َعَمْيِه َأْجًرا ِإْن َأْجِرَي ِإَلَّ َعَمى الَِّذي َرَطَرِنس َأَر
 َ إْلِقُمونَ 

ُٓ َُُ،َُٖ 

ْْ.  
ْدَراًرا َوَيا  َُٖ،َُُ،ٕٗ ِٓ َقْوِك اْ َ ْبِفُروْا َر َُّكْك ثُكَّ ُ وُ وْا ِإَلْيِه ُيْرِ ِل ال ََّماء َعَمْيُكك مّْ

ْٓ.  
 ََقاُلوْا َيا ُروُد َما ِجْئَ َنا ِ َ يَّْنٍة َوَما َنْحُن ِ َ اِرِكس آِلَهِ َنا َعن َقْوِلأ ّٓ ٕٗ،َُٖ 

ْٔ.  
 إْلُض آِلَهِ َنا ِ ُ وءٍ ِإن نَُّقوُل ِإَلَّ اْعَ َراَأ َ ْٓ ٕٗ،َُٖ 

ْٕ.  
 ِِمن ُدوِنِه َرِكيُدوِنس َجِميإًلا ثُكَّ ََل  ُنِظُرون ٓٓ ٕٗ،َُٖ 

ْٖ.  
ِإنّْس َ َوكَّْمُت َعَمى المَِّه َر ّْس َوَر ُّْكك مَّا ِمن َدا ٍَّة ِإَلَّ ُرَو آِخٌذ ِ َناِصَيِ َها ٓٔ ٕٗ 

ْٗ.   َأْ َمْبُ ُكك مَّا ُأْرِ ْمُت ِ ِه ِإَلْيُكْك َوَيْ َ ْخِمُي َر ّْس َقْوًما َرِ ن َ َولَّْوا َرَقْد
 َغْيَرُككْ 

ٕٓ ٕٗ 

َٓ.  
نَّا ْيَنا ُروًدا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمإَلُه ِ َرْحَمٍة مّْ  ُُِ ٖٓ َوَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ

ُٓ.  
 ُرُ َمهُ َوِ ْمَأ َعاٌد َجَحُدوْا ِ آَياِت َر ِّْهْك َوَعَصْوا ٓٗ ُِْ 

ِٓ.  
 ِْنَيا َلإْلَنًة َوَيْوَك اْلِقَياَمة  ُِْ،ُٖ َٔ َوأُْ ِ إُلوْا ِرس َرِذِ  الدُّ
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ّٓ.   َلى َثُموَد َأَخاُرْك َصاِلًحا َقاَل َيا َقْوِك اْعُ ُدوْا المََّه َما َلُكك مّْْن ِإَلٍه َواِ 
 َغْيُر ُ 

ُٔ َُٖ 

ْٓ.   َمْرُجوِّا َقْ َل َرَذا َأَ ْنَهاَنا َأن نَّإْلُ َد َما َيإْلُ ُد َقاُلوْا َيا َصاِلُح َقْد ُكنَت ِريَنا
 آَ اُؤَنا

ِٔ َُٖ 

ٓٓ.  
 ًَقاَل َيا َقْوِك َأَرَأْيُ ْك ِإن ُكنُت َعَمى َ يَّْنًة مّْن رَّ ّْس َوآَ اِنس ِمْنُه َرْحَمة ّٔ ٖٗ،َُٖ 

ٓٔ.  
 ْيَنا َصاِلًحا َوالَِّذيَن نَّاَرَممَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ  ُُِ ٔٔ آَمُنوْا َمإَلُه ِ َرْحَمٍة مّْ

ٕٓ.  
 َْيَحُة َرَأْصَ ُحوْا ِرس ِدَيارِِرْك َجاِثِمين  ُِْ ٕٔ َوَأَخَذ الَِّذيَن َظَمُموْا الصَّ

ٖٓ.  
 َكَأن لَّْك َيْبَنْوا ِريَها َأََل ِإنَّ َثُموَد َكَفُروْا َر َُّهْك َأََل ُ إْلًدا لَّْثُموَد ٖٔ ُِْ 

ٓٗ.  
 ََواْمَرَأُ ُه َقاِئَمٌة َرَفِحَكْت َرَ شَّْرَناَرا ِ ِ ْ َحاق ُٕ ْٖ 

َٔ.  
َقاَلْت َيا َوْيَمَ ى َأَأِلُد َوَأَنْا َعُجوٌز َوَرَذا َ إْلِمس َشْيًخا ِٕ ّْ 

ُٔ.  
 َْقاُلوْا َأَ إْلَجِ يَن ِمْن َأْمِر المَِّه َرْحَمُت المَِّه َوَ َرَكاُ ُه َعَمْيُكك ّٕ ْٖ 

ِٔ.  
 ََقاُلوْا َيا ُلوُط ِإنَّا ُرُ ُل َر َّْأ َلن َيِصُموْا ِإَلْيأ ُٖ ُُّ 

ّٔ.  
َرَممَّا َجاَء َأْمُرَنا َجإَلْمَنا َعاِلَيَها َ اِرَمَها ِٖ ُِْ 

ْٔ.  
 ٍَمًة ِعنَد َر َّْأ َوَما ِرَس ِمَن الظَّاِلِميَن ِ َ إِليد  ُِْ ّٖ مَُّ وَّ

ٔٓ.   َلى َمْدَيَن َأَخاُرْك ُشإَلْيً ا َقاَل َيا َقْوِك اْعُ ُدوْا المََّه َما َلُكك مّْْن ِإَلٍه َواِ 
 َغْيُر ُ 

ْٖ َُِ،َُٖ 

ٔٔ.  
 َْوَيا َقْوِك َأْوُروْا اْلِمْكَياَل َواْلِميَزاَن ِ اْلِقْ ِط َوََل َ ْ َخُ وْا النَّاَس َأْشَياَءُرك ٖٓ ْٗ،َُِ،َُٖ 

ٕٔ.  
 ْؤِمِنيَن َوَما َأَنْا َعَمْيُكك ِ َحِفيظٍ َ ِقيَُّة المَِّه َخْيٌر لَُّكْك ِإن  َُُ،ٓٗ، ٖٖ ٖٔ ُكنُ ك مُّ

ٖٔ.  
َقاُلوْا َيا ُشإَلْيُب َأَص ُ َأ َ ْأُمُرَأ َأن نَّْ ُرَأ َما َيإْلُ ُد آَ اُؤَنا ٖٕ َُِ 

ٔٗ.   ِرْزًقا َقاَل َيا َقْوِك َأَرَأْيُ ْك ِإن ُكنُت َعَمَى َ يَّْنٍة مّْن رَّ ّْس َوَرَزَقِنس ِمْنُه
 َحَ ًنا

ٖٖ ُٔ،ٔٓ،َُِ 

َٕ.  
 َْثُل َما َأَصاب  َُِ ٖٗ َوَيا َقْوِك ََل َيْجِرَمنَُّكْك ِشَقاِقس َأن ُيِصيَ ُكك مّْ
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ُٕ.  
 ٌَواْ َ ْبِفُروْا َر َُّكْك ثُكَّ ُ وُ وْا ِإَلْيِه ِإنَّ َر ّْس َرِحيٌك َوُدود َٗ َُِ 

ِٕ.  
 ْيَنا نَّاَوَلمَّا َجاَء َأْمُرَنا َنجَّ  ُِْ،ُُّ ْٗ ُشإَلْيً ا َوالَِّذيَن آَمُنوْا َمإَلُه ِ َرْحَمٍة مّْ

ّٕ.  
 َُكَأن لَّْك َيْبَنْوا ِريَها َأََل ُ إْلًدا لَّْمْدَيَن َكَما َ إِلَدْت َثُمود ٗٓ ُِْ 

ْٕ.  
 ٍين ِ  ُُٕ ٔٗ َوَلَقْد َأْرَ ْمَنا ُموَ ى ِ آَياِ َنا َوُ ْمَطاٍن مُّ

ٕٓ.  
 َوَمَمِئِه َرا ََّ إُلوْا َأْمَر ِرْرَعْوَن َوَما َأْمُر ِرْرَعْوَن ِ َرِشيدٍ ِإَلى ِرْرَعْوَن ٕٗ ُُٕ 

ٕٔ.  
اْلَمْرُرودُ  الرّْْردُ  ِ ْئَس  اْلِقَياَمةِ  َوَيْوكَ  َلإْلَنةً  َرِذ ِ  ِرس َوأُْ ِ إُلوا ٗٗ ُُٕ 

ٕٕ.  
 ُه َعَمْيَأ ِمْنَها َقاِئٌك  ُِٕ ََُ َوَحِصيدٌ َذِلَأ ِمْن َأنَ اء اْلُقَرم َنُقصُّ

ٕٖ.  
 َْوَما َظَمْمَناُرْك َوَلِكن َظَمُموْا َأنُفَ ُهْك َرَما َأْغَنْت َعْنُهك َُُ ُِٕ 

ٕٗ.  
 ٌَوَكَذِلَأ َأْخُذ َر َّْأ ِإَذا َأَخَذ اْلُقَرم َوِرَس َظاِلَمٌة ِإنَّ َأْخَذُ  َأِليٌك َشِديد َُِ ُِٕ 

َٖ.  
 َعَذاَب اآلِخَرةِ ِإنَّ ِرس َذِلَأ آلَيًة لَّْمْن َخاَي َُّ ُِٕ 

ُٖ.  
 ٍإْلُدود ُرُ  ِإَلَّ أَلَجٍل مَّ  ُِٕ َُْ َوَما ُنَؤخّْ

ِٖ.  
 ٌَيْوَك َيْأِت ََل َ َكمَُّك َنْفٌس ِإَلَّ ِ ِ ْذِنِه َرِمْنُهْك َشِقسّّ َوَ إِليد َُٓ ُِٕ 

ّٖ.  
 ٌَرَأمَّا الَِّذيَن َشُقوْا َرِفس النَّاِر َلُهْك ِريَها َزِريٌر َوَشِهيق َُٔ ُِٕ 

ْٖ.  
 َخاِلِديَن ِريَها َما َداَمِت ال ََّماَواُت َواأَلْرُض َُٕ ُِٕ 

ٖٓ.  
َوَأمَّا الَِّذيَن ُ إِلُدوْا َرِفس اْلَجنَِّة َخاِلِديَن ِريَها َُٖ ُِٕ 

ٖٔ.  
 َرَ  َ ُأ ِرس ِمْرَيٍة مّْمَّا َيإْلُ ُد َرُؤَلء َما َيإْلُ ُدوَن ِإَلَّ َكَما َيإْلُ ُد آَ اُؤُرك.. َُٗ ٖٗ 

ٖٕ.  
 َوَلَقْد آَ ْيَنا ُموَ ى اْلِكَ اَب َراْخُ ِمَي ِريِه.. َُُ ٖٗ 

ٖٖ.  
 ٌنَّ ُك ِّ لَّمَّا َلُيَورَّْينَُّهْك َر َُّأ َأْعَماَلُهْك ِإنَُّه ِ َما َيإْلَمُموَن َخِ ير  ٖٗ ُُُ َواِ 



[154] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ٖٗ.  
 َُما َ إْلَمُموَن َ ِصيرٌ  َراْ َ ِقْك َكَما ُأِمْرَت َوَمن َ اَب َمإَلَأ َوََل َ ْطَبْوا ِإنَّه ِ ُُِ ٖٖ 

َٗ.   َرَمْوََل َكاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمن َقْ ِمُكْك ُأْوُلوْا َ ِقيٍَّة َيْنَهْوَن َعِن اْلَفَ اِد ِرس
 اأَلْرضِ 

ُُٔ ٖٖ 

ُٗ.  
 ََوَما َكاَن َر َُّأ ِلُيْهِمَأ اْلُقَرم ِ ُظْمٍك َوَأْرُمَها ُمْصِمُحون ُُٕ ُٔ،َُِ 

ِٗ.  
 لّْمَِّذيَن ََل ُيْؤِمُنوَن اْعَمُموْا َعَمى َمَكاَنِ ُكْك ِإنَّا َعاِمُمونَ َوُقل ُُِ ٖٖ 
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  رهرس ال مدان واألماكن

 رقك الصفحة المكان ك.
 ُُٓ جبؿ الجكدم  .ُ

 ُِٓ سىديكـي   .ِ

ٍديىفي   .ّ  ُُُ مى

 ُٗ ًنينىكىل  .ْ
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 المراجعالمصادر و رهرس 

 ك ب الإلقيدة: أوًَل: 

ىػ(، الناشر: دار الندكة ُِْٗتبسيط العقائد اإلسالمية، المؤلؼ: حسف محمد أيكب )المتكفى:  .ٔ
 .ـ ُّٖٗ -ىػ  َُّْلبناف، الطبعة: الخامسة،  –الجديدة، بيركت 

عبد اهلل، عبد  التنبييات المطيفة فيما احتكت عميو الكاسطية مف المباحث المنيفة، المؤلؼ: أبك .ٕ
ىػ(، الناشر: دار ُّٕٔالرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد آؿ سعدم )المتكفى: 

 .قُُْْالرياض، الطبعة: األكلى،  –طيبة 
 .بيركت –ىػ(، الناشر: دار الكتاب العربي َُِْالعقائد اإلسالمية، المؤلؼ: سيد سابؽ )المتكفى:  .ٖ
يميف ائو الحسنى، المؤلؼ: محمد بف صالح بف محمد العثالقكاعد المثمى في صفات اهلل كأسم .ْ

الجامعة اإلسالمية، المدينة المنكرة، الطبعة: الثالثة، ىػ(، الناشر:ُُِْ)المتكفى: 
 ـ.ََُِىػ/ُُِْ

لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، المؤلؼ:  .ٓ
ىػ(، الناشر: ُُٖٖمحمد بف أحمد بف سالـ السفاريني الحنبمي )المتكفى:  شمس الديف، أبك العكف

   ـ.ُِٖٗ-ىػ  َُِْ -شؽ، الطبعة: الثانية دم –مؤسسة الخافقيف كمكتبتيا 

 ك ب ال ف ير: ثانيًا: 

ىػ(، ُُٗأسرار ترتيب القرآف، المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )المتكفى:  .ٔ
 الفضيمة لمنشر كالتكزيع. الناشر: دار

أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف، المؤلؼ : محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر  .ٚ
 –ىػ(، الناشر : دار الفكر لمطباعة ك النشر ك التكزيع بيركت ُّّٗالجكني الشنقيطي )المتكفى : 

 .ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف، عاـ النشر : 
لناشر: اىػ(، َُِْلمؤلؼ: محمد محمد عبد المطيؼ بف الخطيب )المتكفى: أكضح التفاسير، ا .ٛ

 .ـ ُْٔٗفبراير  -ىػ  ُّّٖالمطبعة المصرية كمكتبتيا، الطبعة: السادسة، رمضاف 
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أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ، المؤلؼ: ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم  .ٗ
المحقؽ: محمد عبد الرحمف المرعشمي، الناشر: دار إحياء التراث  ىػ(،ٖٓٔالبيضاكم )المتكفى: 

 ىػ. ُُْٖ -بيركت، الطبعة: األكلى  –العربي 
إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، المؤلؼ: أبك السعكد العمادم محمد بف محمد بف  .ٓٔ

 .بيركت –ىػ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي ِٖٗمصطفى )المتكفى: 
ائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز، المؤلؼ: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب بص .ٔٔ

ىػ(، المحقؽ: محمد عمي النجار، الناشر: المجمس األعمى لمشئكف ُٕٖالفيركزآبادل )المتكفى: 
 .لجنة إحياء التراث اإلسالمي، القاىرة -اإلسالمية 

البرىاف في عمكـ القرآف، المؤلؼ: أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشي  .ُِ
ـ،  ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔىػ(، المحقؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ، الطبعة: األكلى، ْٕٗ)المتكفى: 

 الناشر: دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحمبي كشركائو.
،المؤلؼ: أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير البحر المحيط في التفسير .ٖٔ

 .بيركت –ىػ(، المحقؽ: صدقي محمد جميؿ، الناشر: دار الفكر ْٕٓالديف األندلسي )المتكفى: 
ىػ( كجالؿ الديف عبد ْٖٔتفسير الجالليف، المؤلؼ: جالؿ الديف محمد بف أحمد المحمي )المتكفى:  .ٗٔ

 .القاىرة، الطبعة: األكلى –ىػ(، الناشر: دار الحديث ُُٗ)المتكفى:  الرحمف بف أبي بكر السيكطي
تفسير القرآف العظيـ، المؤلؼ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي  .٘ٔ

ىػ(، المحقؽ: سامي بف محمد سالمة، الناشر: دار طيبة لمنشر كالتكزيع، الطبعة: ْٕٕ)المتكفى: 
 .ـ ُٗٗٗ -ىػ َُِْالثانية 

تفسير القرآف الحكيـ )تفسير المنار(، المؤلؼ: محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف  .ٙٔ
ىػ(، الناشر: الييئة ُّْٓمحمد بياء الديف بف منال عمي خميفة القممكني الحسيني )المتكفى: 

 .ـ َُٗٗالمصرية العامة لمكتاب، سنة النشر: 
ىػ(، الناشر: شركة مكتبة ُُّٕفى المراغي )المتكفى: تفسير المراغي، المؤلؼ: أحمد بف مصط .ٚٔ

 .ـ ُْٔٗ -ىػ  ُّٓٔكمطبعة مصطفى البابى الحمبي كأكالده بمصر، الطبعة: األكلى، 
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تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم(، المؤلؼ: أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد  .ٛٔ
ىػ(، َٔٔالممقب بسمطاف العمماء )المتكفى:  السالـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي،

بيركت، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: الدكتكر عبد اهلل بف إبراىيـ الكىبي، الناشر: دار ابف حـز 
 .ـُٔٗٗىػ/ ُُْٔ

تحرير المعنى السديد كتنكير العقؿ الجديد مف تفسير الكتاب المجيد، المؤلؼ : محمد الطاىر بف  .ٜٔ
ىػ(، الناشر : الدار التكنسية لمنشر ُّّٗعاشكر التكنسي )المتكفى : محمد بف محمد الطاىر بف 

 ىػ . ُْٖٗتكنس، سنة النشر:  –
التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيب، المؤلؼ : د. كىبة بف مصطفى الزحيمي، الناشر : دار  .ٕٓ

 ىػ. ُُْٖدمشؽ، الطبعة : الثانية ،  –الفكر المعاصر 
 .ؼ : الدكتكر / محمد محمكد حجازل، دار النشر : دار الجيؿ الجديدالتفسير الكاضح، المؤل .ُِ
المؤلؼ: محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي، أبك ، جامع البياف في تأكيؿ القرآف .ِِ

الطبعة: ، الناشر: مؤسسة الرسالة، المحقؽ: أحمد محمد شاكر، ىػ(َُّجعفر الطبرم )المتكفى: 
 .ـ َََِ -ىػ  َُِْاألكلى، 

جماؿ القراء ككماؿ اإلقراء، المؤلؼ: عمي بف محمد بف عبد الصمد اليمداني المصرم الشافعي،   .ِّ
د. محسف خرابة،  -ىػ(، تحقيؽ: د. مركاف العطياة ّْٔأبك الحسف، عمـ الديف السخاكم )المتكفى: 

 .ـ ُٕٗٗ -ىػ ُُْٖبيركت، الطبعة: األكلى  –دمشؽ  -الناشر: دار المأمكف لمتراث 
الجامع ألحكاـ القرآف، المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم  .ٕٗ

براىيـ أطفيش، ُٕٔالخزرجي شمس الديف القرطبي )المتكفى:  ىػ(، تحقيؽ: أحمد البردكني كا 
 .القاىرة –الناشر: دار الكتب المصرية 

الرحمف بف سميماف الركمي، الناشر: دراسات في عمكـ القرآف الكريـ، المؤلؼ: أ. د. فيد بف عبد  .ٕ٘
 .ـََِّ -ىػ ُِْْحقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ، الطبعة: الثانية عشرة 

الدر المنثكر التفسير بالمأثكر، المؤلؼ: عبد الرحمف بف أبي بكر، جالؿ الديف السيكطي )المتكفى:  .ٕٙ
 .بيركت –ىػ(، الناشر: دار الفكر ُُٗ
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كالسبع المثاني، المؤلؼ: شياب الديف محمكد بف عبد اهلل  ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ .ِٕ
ىػ(، المحقؽ: عمي عبد البارم عطية، الناشر: دار الكتب َُِٕالحسيني األلكسي )المتكفى: 

 .ىػ ُُْٓبيركت، الطبعة: األكلى،  –العممية 
حمد الجكزم زاد المسير في عمـ التفسير، المؤلؼ: جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف م .ٕٛ

بيركت، الطبعة:  –ىػ(، المحقؽ: عبد الرزاؽ الميدم، الناشر: دار الكتاب العربي ٕٗٓ)المتكفى: 
 .ىػ ُِِْ -األكلى 

 –صفكة التفاسير، المؤلؼ: محمد عمي الصابكني، الناشر: دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  .ٜٕ
 .ـ ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالقاىرة، الطبعة: األكلى، 

العيكف، المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم، الشيير النكت ك  .َّ
ىػ(، المحقؽ: السيد ابف عبد المقصكد بف عبد الرحيـ، الناشر: دار الكتب َْٓبالماكردم )المتكفى: 

 .بيركت / لبناف -العممية 
بف حسيف القمي، النيسابكرم غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، المؤلؼ: نظاـ الديف الحسف بف محمد  .ٖٔ

بيركت، الطبعة:  –ىػ(، المحقؽ: الشيخ زكريا عميرات، الناشر: دار الكتب العمميو َٖٓ)المتكفى: 
 .ق ُُْٔ -األكلى 

فتحي البياف في مقاصد القرآف، المؤلؼ: أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي بف لطؼ  .ٕٖ
ىػ(، عني بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العمـ عىبد َُّٕاهلل الحسيني البخارم الًقناكجي )المتكفى: 

يدىا  ارم، الناشر: المىكتبة العصرياة لمطبىاعة كالٌنٍشر، صى بىيركت، عاـ النشر:  –اهلل بف إبراىيـ األنصى
 .ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ

 ىػ.ُُْْ -دمشؽ، بيركت، الطبعة: األكلى -بفتح القدير الجامع ، دار ابف كثير، دار الكمـ الطي .ٖٖ
ىػ(، الناشر: دار ُّٖٓفي ظالؿ القرآف، المؤلؼ: سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي )المتكفى:  .ّْ

 .ىػ ُُِْ -القاىرة، الطبعة: السابعة عشر  -بيركت -الشركؽ 
في مجالس التذكير مف كالـ الحكيـ الخبير، المؤلؼ: عبد الحميد محمد بف باديس الصنياجي  .ٖ٘

عمؽ عميو كخرج آياتو كأحاديثو أحمد شمس الديف، الناشر: دار  ىػ(، المحقؽ:ُّٗٓ)المتكفى: 
 .ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٔلبناف، الطبعة: األكلى،  -الكتب العممية بيركت
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الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ، المؤلؼ: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم  .ّٔ
 ىػ. َُْٕ-يركت، الطبعة: الثالثةب –ىػ(، الناشر: دار الكتاب العربي ّٖٓجار اهلل )المتكفى: 

لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ، المؤلؼ: عالء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي  .ٖٚ
ىػ(، المحقؽ: تصحيح محمد عمي شاىيف، الناشر: ُْٕأبك الحسف، المعركؼ بالخازف )المتكفى: 

 .ىػ ُُْٓ -بيركت، الطبعة: األكلى  –دار الكتب العممية 
ـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر، المؤلؼ: إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي نظ .ٖٛ

 .ىػ(،الناشر: دار الكتاب اإلسالمي، القاىرةٖٖٓبكر البقاعي )المتكفى: 
مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي  .ّٗ

ىػ(، الناشر: دار إحياء التراث العربي َٔٔر الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: الرازم الممقب بفخ
 ىػ. َُِْ -بيركت، الطبعة: الثالثة  –

مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ، المؤلؼ: أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد حافظ الديف  .ٓٗ
، راجعو كقدـ لو: محيي الديف ىػ(، حققو كخرج أحاديثو: يكسؼ عمي بديكمَُٕالنسفي )المتكفى: 

 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗديب مستك، الناشر: دار الكمـ الطيب، بيركت، الطبعة: األكلى، 
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، المؤلؼ: أبك محمد عبد الحؽ بف غالب بف عبد الرحمف  .ُْ

سالـ عبد الشافي محمد، ىػ(، المحقؽ: عبد الِْٓبف تماـ بف عطية األندلسي المحاربي )المتكفى: 
 ىػ ُِِْ -بيركت، الطبعة: األكلى  –الناشر: دار الكتب العممية 

المنتخب في تفسير القرآف الكريـ، المؤلؼ: لجنة مف عمماء األزىر، الناشر: المجمس األعمى لمشئكف  .ٕٗ
 .ـ ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٔمصر، طبع مؤسسة األىراـ، الطبعة: الثامنة عشر،  -اإلسالمية 

اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو، المؤلؼ:  .ٖٗ
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي القيركاني ثـ األندلسي القرطبي  أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

بحث العممي ىػ(، المحقؽ: مجمكعة رسائؿ جامعية بكمية الدراسات العميا كالّْٕالمالكي )المتكفى: 
كمية  -جامعة الشارقة، بإشراؼ أ. د: الشاىد البكشيخي، الناشر: مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة  -

 .ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗجامعة الشارقة، الطبعة: األكلى،  -الشريعة كالدراسات اإلسالمية 
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 ك ب الحديث وال يرة:ثالثًا: 

، المؤلؼ: صفي الرحمف المباركفكرم .ٗٗ  -ىػ(، الناشر: دار اليالؿ ُِْٕ)المتكفى:  الرحيؽ المختـك
 .بيركت )نفس طبعة كترقيـ دار الكفاء لمطباعة كالنشر كالتكزيع(، الطبعة: األكلى

سنف أبي داكد، المؤلؼ: أبك داكد سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك  .٘ٗ
لديف عبد الحميد، الناشر: المكتبة ىػ(، المحقؽ: محمد محيي إِٓاألزدم السوًجٍستاني )المتكفى: 

 .بيركت –العصرية، صيدا 
ابف ماجو، المؤلؼ: ابف ماجة أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، كماجة اسـ أبيو يزيد سنف  .ٙٗ

فيصؿ  -ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ِّٕ)المتكفى: 
 .عيسى البابي الحمبي

رمذم، المؤلؼ: محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، الترمذم، أبك عيسى سنف الت .ٚٗ
، الناشر: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي ، كغيرهىػ(، محمد فؤاد عبد الباقيِٕٗ)المتكفى: 
 .ـ ُٕٓٗ -ىػ  ُّٓٗمصر، الطبعة: الثانية،  –الحمبي 

صحيح البخارم، في  الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ  .ٛٗ
كسننو كأيامو ، المؤلؼ: محمد بف إسماعيؿ أبك عبداهلل البخارم الجعفي، المحقؽ: محمد زىير بف 

عبد  ناصر الناصر، الناشر: دار طكؽ النجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ ترقيـ محمد فؤاد
 .ىػُِِْالباقي(، الطبعة: األكلى، 

ٍعبدى،  .ٜٗ صحيح ابف حباف بترتيب ابف بمباف، المؤلؼ: محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
ىػ(، المحقؽ: شعيب األرنؤكط، الناشر: ّْٓالتميمي، أبك حاتـ، الدارمي، البيستي )المتكفى: 

 .ُّٗٗ – ُُْْبيركت، الطبعة: الثانية،  –مؤسسة الرسالة 
مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ، المؤلؼ: أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىالؿ بف أسد  .ٓ٘

عادؿ مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد اهلل  -ىػ(، المحقؽ: شعيب األرنؤكط ُِْالشيباني )المتكفى: 
 .ََُِ -ىػ  ُُِْالطبعة: األكلى،  بف عبد المحسف التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة،
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المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، المؤلؼ: أبك  .ٔ٘
ىػ، المحقؽ: مجمكعة مف المحققيف،  ُِٔالحسيف مسمـ بف الحجاج القشيرم النيسابكرم، المتكفى: 

سنة ة المطبكعة في استانبكؿ بيركت، الطبعة: مصكرة مف الطبعة التركي –الناشر: دار الجيؿ 
 .ىػُّّْ

 ك ب المبة والمإلاجك: را إلًا: 

األلفاظ المختمفة في المعاني المؤتمفة، المؤلؼ: محمد بف عبد اهلل، بف مالؾ الطائي الجياني، أبك  .ٕ٘
 –ىػ(، المحقؽ: د. محمد حسف عكاد، الناشر: دار الجيؿ ِٕٔعبد اهلل، جماؿ الديف )المتكفى: 

 .ُُُْبيركت، الطبعة: األكلى، 
ىػ(، َّٕالمغة، المؤلؼ: محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، أبك منصكر )المتكفى: تيذيب  .ٖ٘

بيركت، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: محمد عكض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
 ـََُِ

، المؤلؼ: نشكاف بف سعيد الحميرل اليمني )المتكفى:  .ٗ٘ شمس العمـك كدكاء كالـ العرب مف الكمـك
د يكسؼ محمد عبد  -مطير بف عمي اإلرياني  -لمحقؽ: د حسيف بف عبد اهلل العمرم ىػ(، إّٓ

سكرية(، الطبعة: األكلى،  -لبناف(، دار الفكر )دمشؽ  -اهلل، الناشر: دار الفكر المعاصر )بيركت 
 .ُٗٗٗ -ىػ  َُِْ

ارابي الصحاح تاج المغة كصحاح العربية، المؤلؼ: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الف .٘٘
بيركت،  –ىػ(، تحقيؽ: أحمد عبد الغفكر عطار، الناشر: دار العمـ لممالييف ّّٗ)المتكفى: 

 م ىػ َُْٕالطبعة: الرابعة 
الفركؽ المغكية، المؤلؼ: أبك ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعيد بف يحيى بف ميراف  .ٔٓ

سميـ، الناشر: دار العمـ كالثقافة  ىػ(، حققو كعمؽ عميو: محمد إبراىيـّٓٗالعسكرم )المتكفى: نحك 
 .مصر –لمنشر كالتكزيع، القاىرة 
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ىػ(، ُٕٖالقامكس المحيط، المؤلؼ: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآبادل )المتكفى:  .ٕٓ
تحقيؽ: مكتب تحقيؽ التراث في مؤسسة الرسالة، بإشراؼ: محمد نعيـ العرقسيكسي، الناشر: مؤسسة 

 .ََِٓ -ىػ  ُِْٔلبناف، الطبعة: الثامنة،  –كالنشر كالتكزيع، بيركت الرسالة لمطباعة 
كتاب العيف، المؤلؼ: أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم  .ٛ٘

 .ىػ(، المحقؽ: د ميدم المخزكمي، د إبراىيـ السامرائي، الناشر: دار كمكتبة اليالؿَُٕ)المتكفى: 
لساف العرب، المؤلؼ: محمد بف مكـر بف عمى، أبك الفضؿ، جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم  .ٜ٘

 .ػىُُْْ –بيركت، الطبعة: الثالثة  –ىػ(، الناشر: دار صادر ُُٕالركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 
: معجـ مقاييس المغة، المؤلؼ: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف )المتكفى .ٓٙ

 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗىػ(، المحقؽ: عبد السالـ محمد ىاركف، الناشر: دار الفكر، عاـ النشر: ّٓٗ
مجمؿ المغة البف فارس، المؤلؼ: أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، أبك الحسيف  .ٔٙ

 –ىػ(، دراسة كتحقيؽ: زىير عبد المحسف سمطاف، دار النشر: مؤسسة الرسالة ّٓٗ)المتكفى: 
 .ـ ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ -الطبعة الثانية  بيركت،

مختار الصحاح، المؤلؼ: زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحنفي الرازم  .ٕٙ
الدار النمكذجية،  -ىػ(، المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد، الناشر: المكتبة العصرية ٔٔٔ)المتكفى: 

 .ُٗٗٗىػ / َُِْصيدا، الطبعة: الخامسة،  –بيركت 
ىػ( ُِْْمعجـ المغة العربية المعاصرة، المؤلؼ: د أحمد مختار عبد الحميد عمر )المتكفى:  .ٖٙ

 .ـ ََِٖ -ىػ  ُِْٗبمساعدة فريؽ عمؿ، الناشر: عالـ الكتب، الطبعة: األكلى، 
معجـ لغة الفقياء، المؤلؼ: محمد ركاس قمعجي، حامد صادؽ قنيبي، الناشر: دار النفائس لمطباعة  .ٗٙ

 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖزيع، الطبعة: الثانية، كالنشر كالتك 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، المؤلؼ: أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي ثـ الحمكم، أبك  .ٓٔ

 بيركت. –ىػ(، الناشر: المكتبة العممية َٕٕالعباس )المتكفى: نحك 
ىػ(، ْٖٓالمرسي )ت: المحكـ كالمحيط األعظـ، المؤلؼ: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده  .ٔٔ

 -ىػ  ُُِْبيركت، الطبعة: األكلى،  –المحقؽ: عبد الحميد ىنداكم، الناشر: دار الكتب العممية 
 ـ. َََِ
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المعجـ الكسيط، المؤلؼ: مجمع المغة العربية بالقاىرة، )إبراىيـ مصطفى ، أحمد الزيات، حامد عبد  .ٚٙ
 .القادر، محمد النجار(، الناشر: دار الدعكة

في غريب القرآف، المؤلؼ: أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفيانى  المفردات .ٛٙ
دمشؽ  -ىػ(، المحقؽ: صفكاف عدناف الداكدم، الناشر: دار القمـ، الدار الشامية َِٓ)المتكفى: 

 .ىػ ُُِْ -بيركت، الطبعة: األكلى 

 ك ب إ  مية عامة: خام ًا: 

عداد: عمي بف نايؼ الشحكد، الطبعة: األكلى،  اإلنسافي بيفى الداٍينيكنًة هللً  .ٗٔ كالداٍينكنًة لغيرًه، جمع كا 
 ـ. ََُِ -ىػ  ُُّْ

بناء المجتمع اإلسالمي،د نبيؿ السمالكطي، الناشر: دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع كالطباعة، الطبعة:  .َٕ
 .ىػُُْٖالثالثة 

محمد منير مرسي، الناشر: عالـ  التربية اإلسالمية أصكليا كتطكرىا في البالد العربية، المؤلؼ: .ُٕ
 ـ.ََِٓىػ/ ُِْٓالكتب، الطبعة: طبعة مزيدة كمنقحة 

الدعكة إلى اهلل، خصائصيا، مقكماتيا، مناىجيا، أبك المجد سيد نكفؿ، الناشر: مجمة الجامعة  .ِٕ
 .اإلسالمية بالمدينة المنكرة

 .الدعكة إلى اهلل عمى بصيرة، د. عبد النعيـ محمد حسنيف .ّٕ
 .اهلل في سكرة إبراىيـ الخميؿ، محمد سيدم الحبيبالدعكة إلى  .ْٕ
، الحكار أصكلو كآدابو السمككية، أحمد عبد اهلل الضكياف، الطبعة األكلى، دار الكطف، الرياض .ٕٓ

 .ـُٖٗٗ
السياسة الشرعية في إصالح الراعي كالرعية، المؤلؼ: تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  .ٕٔ

بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمي الدمشقي )المتكفى: بف عبد السالـ بف عبد اهلل 
المممكة العربية السعكدية،  -ىػ(، الناشر: كزارة الشئكف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ِٖٕ

 ىػ.ُُْٖالطبعة: األكلى، 
 .مصر –مكسكعة المفاىيـ اإلسالمية العامة، المؤلؼ: المجمس األعمى لمشئكف اإلسالمية  .ٕٕ
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 :والرواة ك ب ال راجك اد ًا: 

الطبقات الكبرل، القسـ المتمـ لتابعي أىؿ المدينة كمف بعدىـ، المؤلؼ: أبك عبد اهلل محمد بف سعد  .ٖٕ
ىػ(، المحقؽ: زياد َِّبف منيع الياشمي بالكالء، البصرم، البغدادم المعركؼ بابف سعد )المتكفى: 

 .َُْٖالمدينة المنكرة، الطبعة: الثانية،  -كالحكـ محمد منصكر، الناشر: مكتبة العمكـ 
ىػ(، تحقيؽ: ّٓٔالكامؿ في ضعفاء الرجاؿ، المؤلؼ: أبك أحمد بف عدم الجرجاني )المتكفى:  .ٜٚ

عمي محمد معكض، شارؾ في تحقيقو: عبد الفتاح أبك سنة، الناشر: -عادؿ أحمد عبد المكجكد
 .ـُٕٗٗىػُُْٖ لبناف، الطبعة: األكلى،-بيركت -الكتب العممية 

معجـ األدباء ) إرشاد األريب إلى معرفة األديب(، المؤلؼ: شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد  .ٓٛ
ىػ(، المحقؽ: إحساف عباس، الناشر: دار الغرب اإلسالمي، ِٔٔاهلل الركمي الحمكم )المتكفى: 

 .ىػ ُُْْبيركت، الطبعة: األكلى، 
ير الطبرم، المؤلؼ: أكـر بف محمد زيادة الفالكجي األثرم، المعجـ الصغير لركاة اإلماـ ابف جر  .ٔٛ

 .دار ابف عفاف، القاىرة -تقديـ: عمي حسف عبد الحميد األثرم، الناشر: الدار األثرية، األردف 

 :واألماكن ك ب ال مدان ا إلًا: 

خريدة العجائب كفريدة الغرائب، المؤلؼ: سراج الديف أبك حفص عمر بف المظفر بف الكردم،  .ِٖ
ىػ(، المنسكب خطأ: لمقاضي زيف الديف عمر بف ِٖٓالبكرم القرشي، المعرم ثـ الحمبي )المتكفى: 

كمية التربية ، جامعة عيف شمس، الناشر:  -الكردم البكرم القرشي، المحقؽ : أنكر محمكد زناتي 
 ـ. ََِٖ -ىػ  ُِْٖاألكلى ،  :الطبعة، مكتبة الثقافة اإلسالمية ، القاىرة

ف، المؤلؼ: شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل الركمي الحمكم )المتكفى: معجـ البمدا .ّٖ
 ـ. ُٓٗٗىػ(، الناشر: دار صادر، بيركت، الطبعة: الثانية، ِٔٔ

المؤلؼ: عبد المؤمف بف عبد الحؽ، ابف شمائؿ ، مراصد االطالع عمى أسماء األمكنة كالبقاع .ْٖ
الطبعة: ، الناشر: دار الجيؿ، بيركت، ىػ(ّٕٗ)المتكفى: الحنبمي، صفٌي الديف  القطيعي البغدادم،

 .ىػ ُُِْاألكلى، 
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 الر الة ممخص
 (يةموفوع ا ة)در  ودرس  ور س يونس ور اإلص ح وال بيير منهجيات

 فياإلصالح كالتغيير  منيجيات بعنكاف كانت كالتي الرسالة ىذه ختـ تعالى اهلل بحمد تـ
 كخاتمة كفصميف تمييد إلى الدراسة الباحثة قسمت حيث يكنس كىكد)دراسة مكضكعية(، سكرتي
 .كفيارس

التغيير لغة  عنىالباحثة في التمييد عف مفيكـ المنيحية لغة كاصطالحان، كم تحدثت
 قرآففي ال اإلصالح كالتغييرنظائر  بينت ثـاإلصالح لغة كاصطالحان،  نىمع لؾُكاصطالحا، كؾ

 .ـالكري
األكؿ  المبحث مبحثيف: عمى اشتمؿك ، في سكرة يكنس اإلصالح كالتغييراألكؿ: منيجيات  الفصؿ

الباحثة مكية السكرة كمدنيتيا، كعدد آياتيا، كزمف نزكليا،  يوبينت ف ،(لسكرةبيف يدم ا)كاف بعنكاف 
كأىداؼ  لسكرة، عاـال ،كالجك(كدكمناسبتيا لما بعدىا) سكرة ى( لتكبةقبميا)سكرة ا الم كرةالس بةكمناس
سكرة يكنس،  يااشتممت عمي التي ياتبينما المبحث الثاني كاف لبياف المنيج يكنس، سكرة دكمقاص
يكنس(، كاشتمؿ عمى مطمبيف، المطمب األكؿ: منيجيات  كرةفي س اإلصالح كالتغييربعنكاف ) فكاف

الدعكم  اإلصالح كالتغييرالثاني: منيجيات  مب، المط سيكن كرةس العقدم في اإلصالح كالتغيير
 في سكرة يكنس .

 مبحثيف عمى الثاني الفصؿ كاشتمؿ، في سكرة ىكد اإلصالح كالتغيير: منيجيات يالفصؿ الثان ثـ
 تيا،آيا كعددفيو الباحثة مكية السكرة كمدنيتيا،  تبين ،(بيف يدم السكرة) بعنكاف كافاألكؿ  المبحث

 عاـ) سكرة يكسؼ(،كالجك الىابعد اكزمف نزكليا، كمناسبة السكرة لما قبميا)سكرة يكنس( كمناسبتيا لم
التي اشتممت عمييا  تلبياف المنيجيا كافالمبحث الثاني  ماىكد، بين سكرةلسكرة، كأىداؼ كمقاصد 

 مطالب، ثةثالعمى  مؿ(، كاشتدفي سكرة ىك  اإلصالح كالتغيير)منيجيات  كافبعن افىكد، فك كرةس
المطمب الثاني: منيجيات  د،العقدم في سكرة ىك  اإلصالح كالتغيير: منيجيات ألكؿا مطمبال

السياسي  اإلصالح كالتغييرىكد، كالمطمب الثالث: منيجيات  ةفي سكر  مالدعك  اإلصالح كالتغيير
 في سكرة ىكد.
 بعض ذكر مع إلييا، تكصمت التي النتائب أىـ فييا بينت بخاتمة الباحثة كختمت

 فيرس تضمنت كالتي العممية الفيارس قائمة بإعداد قامت ثـ الدراسة، مف النابعة التكصيات
 كالمصادر، المراجع فيرسفيرس البمداف كاألماكف ، ك ك  األعالـ، كفيرس األحاديث كفيرس اآليات،

 .كاإلنجميزية العربية بالمغتيف ترجمة تقديـ مع
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Abstract 

Methodologies of reform and change in Younis and 
Hood Surats  (objective study) 

Thanks to  ALLAH the great, this thesis was completed under the title of, 
Methodologies of reform and change in Younus and Hood Surats  (objective 
study) , as the researcher divided the study into preface, two chapters , conclu-
sion and bibliography. 
The researcher talked in the preface about the concept of methodology in lan-
guage and idiomatically , and the meaning of change in language and idiomati-
cally and also the meaning of reform in language and idiomatically then the re-
searcher pointed out meaning of reform and change in the Koran. 

First chapter : the methodologies of reform and change in Surats 
Younis and Hood: 
The first chapter involved two subjects the first was under the title of  in between 
the hands of Surat, the researcher pointed out the Mekkian and Madenian and 
the number of its verses , the time of its decedents, and the coexistence of the 
Sura to the previous( Etouba) and it coexistence to the following Surat ( Hood ) 
and the general life of the Surat  , and the aims and meanings Surat Yunus , 
While the second section was to demonstrate the methodologies, which are 
contained in the Surat  Yunus , it was under the title of ( methodologies of re-
form and change in the Sura of Yunis ) it containes two demands ; the first de-
mand was the  methodologies of change and ideological reform in Surat Yunus 
, the second demand was the methodologies for advocacy reform and change 
in Surat Yunus. 

The second chapter : the methodologies and reform in the Surat 
Hood   
The second chapter involved two subjects the first was under the title of  in be-
tween the hands of Surat, the researcher pointed out the Mekkian and Madeni-
an and the number of its verses , the time of its decedents, and the coexistence 
of the Surat to the previous( Yunus) and it coexistence to the following Surat ( 
Yousof ) and the general life of the Surat  , and the aims and meanings Surat 
Hood , While the second section was to demonstrate the methodologies, which 
are contained in the Surat  Hood , it was under the title of ( methodologies of 
reform and change in the Surat Hood ) it contains two demands ; the first de-
mand was the  methodologies of change and ideological reform in Surat Hood , 
the second demand was the methodologies for change and advocacy reform in 
Surat Hood. 

The researcher finished her study pointing out the results reached , and 
mentioned some of the recommendations came out of the study , then the re-
searcher prepared a list of indexes of scientific and verses, which included the 
index and index conversations and media index and index of references and 
sources with the provision of translation in both Arabic and English. 


