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 قرآنية آية

 آية قرآنية

  
 :قال تعالى

   إِْن ُأِريُد إاِلَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيِقي 

ْلُت َوإِلْيِه ُأنِيُب    إاِلَّ بِاهللِ َعَلْيِه َتَوكَّ

 

 [88]هود: 
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 اإلهداء

 

 اإلهداء
 

 

 يطيب يل أن أهدي حبثي هذا إىل كل من :

 بلغ الرسالة ، وأدى األمانة ونصح األمة سيدنا حممد

باهليبة والوقار وعلمين العطاء بال انتظار وشرفين أن امحل امسه   إىل من كلله اهلل تعاىل

 بكل افتخار والدي الغايل.

 ناهنا بلسم جراحي  أمي احلنونة.وإىل من كان دعاؤها سر جناحي  وح

وإىل الروح اليت سكنت كياني إىل من أزال األشواك عن دربي ليمهد طريقي 

 للنجاح، زوجي احلبيب.

 إيل فلذات كبدي ومثرات فؤادي أبنائي األعزاء وبناتي وأحفادي

 إىل عبق النسيم الذي يلوح دائماً يف خاطري، أخواني وأخواتي وعائليت املوقرة 

 ن يسعى إىل تعميق منهج اإلصالح والتغيري يف جمتمع اإلنسانية حنو اخلري والرشاد إىل م

 إىل املخلصني يف ميادين الدعوة.
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 وتقدير شكر

 شكر وتقدير
 

 انطالقًا من قولو  البحث إلتمام هذا فقنيو  الذم تعالى اهلل ىلع الثناءو  بالحمد بداية هجو أت      
 .(1)س ( من ال يشكر اهلل ال يشكر النا ) :الرسول 
واعترافًا بالجميل فإنه يسرني ويثلج صدري أن أتقدم بالشكر واالمتنان إلى أستاذي        

الذي غمرني بالفضل ، من منابع األستاذ الدكتور/ عصام العبد زهد حفظه اهلل ورعاه ومشرفي 
اف على علمه بالكثير، والذي ما توانى يوما عن مد يد المساعدة لي ، وتفضل علّى بقبول اإلشر 

رسالتي وحمدًا هلل بأن يسره في دربي ويسر به أمري وعسى أن يطيل عمره ليبقى نبراسًا متأللئا 
 في نور العلم والعلماء..

علّى بعلمه وشملني فإنه نعم الناصح األمين ونعم األب الوقور ونعم األخ الرؤوم الذي أفاض    
حثين عنه وجعل عمله في ميزان حسناته ، أبقاه اهلل ذخرًا لطلبة العلم والبابفضله وسماحته

 وأرضاه اهلل بما ُقسم لُه.
الموقرين على ما تكبدوه من  مناقشةالكما أتقدم بجزيل الشكر إلى أساتذتي أعضاء لجنة    

غنائها بمقترحاتهم القيمة.و  عناء في قراءة رسالتي المتواضعة  ا 
 هلل ورعاهحفظه ا         ي: صبحي رشيد اليازجرفضيلة الدكتو       
 الدكتور: ماجد رجب سكر              حفظه اهلل ورعاهفضيلة       
 وكلية أصول عامة، اإلسالمية الجامعة تبذلها التي الكريمة للجهود العظيم شكري أسجل كما
 موصول الجزاء والشكر خير عني اهلل فجزاهم ، طالبهم أمام العلم طريق لتذليل خاصة، الدين
 والفائدة الخير ليعم العليا، استكمال دراستهم العلم لطلبة أتاحت التي االعلي اتالدراس عمادة إلي
المكتبة المركزية في الجامعة التي أمدتنا بالكثير من  ةوال أنسى الشكر لعماد المسلمين كافة على

 المراجع والكتب التي ساعدتنا في أبحاثنا العلمية، وفي رسالتي خاصة .
 أبنائي جميعزوجي و و  كثيرًا، أفادوني الذين لجميع أساتذتي، ودعائي شكري تسجيل يفوتني وال

خوانيوبناتي و   ييسر أن وتعالي سبحانه اهلل من والدعاء والتقدير الشكر مني فللجميع وزمالئي، ا 
 .الدعاء مجيب سميع إنه كلمتهم الحق على اهلل يسدد وأن ،ملهم أموره

 لرسالة ي اللواتي وقفن بجانبي أثناء كتابتيدرب رفيقات زميالتي جميع إلى بالشكر وأبرق
 وتشجيعي وحثي معنوياتي رفع في كبير فضل لهم كان الذين ألهلي وأختم بشكري الماجستير

 . الرسالة في إخراج هذه ساهم من كل أشكر أنني كما مشواري العلمي خالل
 الجزاء خير عني الجميع  اهلل فجزى                            

 

( 3/505، ) 1954ح: إليك، أحسن لمن الشكر في جاء ما باب والصلة، البر كتاب ، الترمذي سنن (1(
 حديث حسن صحيح.: وقال
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 مقدمة

 مقدمة
 نورا،وكانوا آياته لهم وأظهر المحجة، للمؤمنين به وأوضح حجة، وجعله القرآن أنزل الذي هلل الحمد

 النبيين على خاتم وأسلم وأصلي وهديه، وطريقته نهجه اتبع من حمد أحمده لجة، في الباطل ظلم من

 آله على واآلخرين، والصالة األولين سيد وجعله الخطاب، وفصل الحكمة ربه آتاه الذي والمرسلين،

 : وبعد الدين، يوم إلى بإحسان لهم والتابعين الطاهرين، الطيبين وصحبه

 غلفا، وقلوبا صماء، وآذانا عمياء، أعينا به  اهلل فتح وشفاء، وهدى وضياء، نور اهلل كتاب فإن

 الكافرين والضالين، على وحجة للمتقين، إماماً  جعله الجهالة، من به وبصر الضاللة، من به وهدى

 كان ولما وفقد السعادة، الريادة، خسر ظهره وراء جعله ومن وزيادة، الحسنى فله بأحكامه تمسك فمن

 كان ، وقلوبهم المؤمنين وعقولهم نفوس في قةالمرمو  والمكانة العظيمة المنزلة هذه الكريم للقرآن

إِنَّ َهّذا القرآن ََيْدِي وتدبرًا قال تعالى:  وقراءة وعمال قوال تحت رايته الشريفة نحيا أن علينا لزاماً 

 . ]9اإلسراء:[ للَّتي ِهَي َأْقَومُ 

ء اإلسااالم فبينمااا كاناات جزياارة العاارب ومااا حولهااا تضااج بااالظلم والفساااد وال اارق فااي الشااهوات جااا 
بناوره ليبنااي عقائاد جدياادة تصالح المجتمعااات وت يار الناااس لاتجعلهم متاارابطين ومتا خيين ، ويقااف 
أفراده على ث ور اإلسالم ، ويشد بعضهم بعضًا ، فكانت مدرسة دار األرقم  لتخرج جيل النصر 

ساااالمية والتمكاااين ، الاااذي ربااااه الرساااول صااالى اهلل علياااه وسااالم ، وتجاااّذرت فاااي قلاااوبهم العقيااادة اإل
السليمة ، ونهجوا الانهج الربااني ، وأحسانوا الفارار إلاى اهلل عاز وجال  ، ولماا تنّكبات أماة اإلساالم 
بإبعادهاا عان طرياق الحاق، وك ثُار الظلام والقتال والفاتن فاي هاذه األماة ،فأصابح المسالمون فاي ُذل  

لقاارآن الكااريم  وهااوان وتكالااب األعااداء علاايهم ، والحاال الجااذري لكاال مشااكالت األمااة فااي العااودة ل
الذي يزخار بالمنهجياات الراقياة فاي اإلصاالح والت ييار و للنهاوض باألماة وعّزتهاا عاودة األوطاان 

 لذلك جاء هذا البحث بعنوان :اإلسالمية الم تصبة ، وتحقيق العدل بين الناس ، 

 ) منهجيات اإلصالح والتغيير في سور جزء قد سمع (                   

ني لمااااا يحبااااه ويرضاااااه  ويصاااالح أحوالنااااا وأحااااوال المساااالمين ، ويعيااااد لألمااااة سااااأل اهلل أن يااااوفقأ
 اإلسالمية مجدها.
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 مقدمة
 

 أواًل : أهمية الدراسة:

 تظهر أهمية الدراسة من خالل عدة جوانب أهمها:

 تعلق هذا  موضوع الدراسة بأشرف وأعظم الكتب وأجلها وهو كتاب اهلل القرآن الكريم . .1
 نهجية علمية صحيحة في اإلصالح والت يير للنهوض بها .حاجة األمة اإلسالمية إلى م .2
 التوجيهات الربانية العظيمة التي احتوتها سور جزء قد سمع . .3
إحياء نهج الرسل واألنبياء  صلوات اهلل عليهم في دعواهم اإلصالحية ، ووجوب سير  .4

 األمة اإلسالمية على نهجهم.
ل  ثناياه الستنباط منهجيات صالحة لكل خال نوالتدبر م لالتعامل مع النص القرآني بالتأم .5

 زمان ومكان، وتساعد المجتمعات في حل المشكالت.

 
 ثانيًا: أسباب اختيار موضوع الدراسة:

 مما دفعني وجذبني الختيار موضوع هذه الدراسة ما يأتي :

 تفسيره. طريق عن تعالى اهلل كتاب خدمة .1
 .ال راء اإلسالمية الشريعة دمقاص فهم أجل من المسلمين حياة في التفسير أهمية .2

 . العلمية الرسائل مجال في وحداثته الموضوع جدة .3

 خالل من جوانبه بكل اإلحاطة يمكن ال واسع موضوع الكريم القرآن في اإلصالح موضوع إن .4

 منهجيات استنباط خالل من اإلصالح عن الحديث الباحثة آثرت لذا واحدة، رسالة أو بحث

 ية.القرآن السور في اإلصالح

 قلوب على استولى الذي القنوط بعد اإلصالح في األمل بعث إلى اإلسالمية األمة حاجة .5
 . مجدها استعادة في أمل وال األمة، إصالح إلى ال سبيل أنه منهم ظناً  الناس من البعض

 التفسير. من اللون بهذا واالهتمام التشجيع .6
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 ثالثًا: أهداف الدراسة:

 نبيلة منها :لهذه الدراسة أهداف عديدة 

 ابت اء مرضاة اهلل ألنال األجر والثواب على خدمتي لكتاب اهلل عز وجل. .1
 األمة. تحياه الذي بالواقع التفسير ربط .2
بيان منهجيات اإلصالح  والت يير التاي تضامنتها ساور جازء قاد سامع ، والتاي مان شاأنها أن  .3

 هلل سبحانه وتعالى .تنقع المسلمين في إصالح شؤونهم ، وت ّير واقعهم إلى ما يرضي ا
 االرتقاء بمجتمعاتنا وت يير حالها من الضعف والركود إلى القوة والتجديد. .4
 المنوال. هذا على بحوثهم في للسير والباحثين العلم طلبة أمام المجال فتح .5
 بيان األثر االيجابي لإلصالح والت يير على الفرد واألسرة والمجتمع . .6
 رابعًا : الدراسات السابقة : 
 ثنايا في أنه موجود إال ، مستقل بشكل الموضوع هذا في يكتب لم أنه تبين الدراسات في البحث عدب

 في والت يير منهجيات اإلصالح في ألف سلطان الدين صالح / الدكتور األستاذ أن كما ، الكتب

 . مستقل بشكل  )الفجر-الملك-الصف -يوسف -الكهف ( التالية السور

 أصول كلية تبنت وقد ، عام بشكل المؤلفات وبعض التفسير كتب ثنايا في منثور ذلك عدا وما    

 . متكامالً  مشروعاً  ليصبح القرآن سور جميع في البحث استكمال التفسير قسم خالل من الدين

 خامسًا: منهج البحث :

 ر،التفسي مجال في جديد جهد عن عبارة فالبحث االستقرائي الموضوعي، المنهج الباحثة اتبعت    

 مع وربطها للنصوص العميق التحليل على يقوم القرآنية، النصوص مع التعامل طريقة وفي

 وتم وتربوية ودعوية وأخالقية عقائدية إصالحية منهجيات من فيها ما واستنباط البعض بعضها

 : التالي خالل من ذلك

 . لسور جزء قد سمع الموضوعية الدراسة .1

 . البعض ابعضه وربطها لآليات العميق التحليل .2
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 . اإلسالمية الشريعة بمقاصد اآليات ربط .3

 . األمة بواقع وربطها علمي بأسلوب المنهجيات استخراج .4
 وكتابتها المتن في ورقمها السورة اسم بذكر المعروفة الضوابط وفق سورها إلى اآليات عزو .5

 .العثماني بالرسم

 حكم وذكر علميًا، خريجاً ت وتخريجها الموضوع، تخدم التي النبوية باألحاديث االستدالل .6

 .الصحيحين في تكن لم إن عليها العلماء

 . وحديثها قديمها القرآن، وعلوم التفسير علم في األصلية المصادر إلى الرجوع .7
 .الل وية والمعاجم القرآن غريب كتب من ال ريبة المفردات معاني ذكر .8
 . مظانها من الم مورين لألعالم تراجم عمل .9

 . الدراسة بموضوع ترتبط التي الفقهية المصادر إلى الرجوع .11
 . العلمية واألمانة الدقة مراعاة .11

 سادسًا: خطة البحث:

 تشتمل هذه الدراسة على مقدمة، وثالثة فصول ، وخاتمة، وفهارس

 وهي على النحو التالي:

المقدمة: وفيها أهمية الدراسة ، وسابب اختيااره ، والدراساات الساابقة ، وأهاداف الدراساة، ومانهج 
 الدراسة.

 الفصل التمهيدي 

 حقيقة اإلصالح والتغيير

 ويتكون من على ثـالثة مباحث: 

 ) تعريف منهج الت يير واإلصالح( المبحث األول: وفيه

 .أواًل: تعريف المنهج ل ة واصطالحاً     

 .واصطالحاً  ةثانيًا: تعريف الت ير ل 

 ثالثًا: تعريف اإلصالح ل ة واصطالحًا.   
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 ي : أساليب اإلصالح والت يير.المبحث الثانا

 المبحث الثالث : أهداف اإلصالح والت يير، وأهميته والعالقة بينهم.

 الفصل األول 

 بين يدي سور جزء قد سمع 

 ويتكون على ثالثة مباحث: 

ــا ا وعــدد  ــدنيها ا وترتيبه ــان مكيهــا وم ــد ســمع ا وبي المبحــث األول : أســماء ســور جــزء ق
 آياتها. 

 :وفيه ثالثة مطالب

 المطلب األول : أسماء سور جزء قد سمع.

 المطلب الثاني : بيان مكيها ومدنيها .

 المطلب الثالث: ترتيب سور جزء قد سمع وعدد آياتها .

 المبحث الثاني: المناسبات في سور جزء قد سمع.

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول : المحور الرئيسي لسور جزء قد سمع .

 بين سور جزء قد سمع . المطلب الثاني : المناسبات

 المبحث الثالث: مقاصد سور جزء قد سمع .

 وفيه مطلبان:

 المطلب األول : المراد بقاصد السور ، وبيان أهميتها .

 المطلب الثاني: مقاصد سور جزء قد سمع.
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 الفصل الثاني

 منهجيات اإلصالح والتغيير في جزء قد سمع

 وفيه أربعة مباحث:

 إلصالح والتغيير العقديالمبحث األول : منهجيات ا

 وفيه أربعة مطالب: 

 المطلب األول :منهجية توحيد األسماء والصفات .

 المطلب الثاني : منهجية اإليمان بالبعث.

 المطلب الثالث : منهجيات المواالة في ضوء سور جزء قد سمع .

 المطلب الرابع : منهجية الجهاد في سبيل اهلل عز وجل .

 ات اإلصالح والتغيير الدعوي.المبحث الثاني : منهجي

 وفيه المطالب اآلتية:

 المطلب األول : منهجية األمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 المطلب الثاني : منهجية  الجدل.

 المطلب الثالث: منهجية االقتداء والتذكير باألنبياء رضوان اهلل عليهم.

 .المثل القرآنيالمطلب الرابع : منهجية 

 منهجيات اإلصالح والتغيير األخالقي. المبحث الثالث: 

 وفيه المطالب اآلتية:

 المطلب األول : منهجية اإليثار.

 المطلب الثاني: منهجية صفات المنافقين
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 المطلب الثالث: منهجيات تعظيم شأن القرآن الكريم.

 المبحث الرابع: منهجيات اإلصالح والتغيير االجتماعي.

 وفيه المطالب التالية:

 ول:  منهجية)من وسائل تقوية الروابط االجتماعية(.المطلب األ

 المطلب الثاني: منهجية)المشكالت العائلية الناشئة عن الزواج(.

 

 الخاتمة

 وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.

 الفهارس

 تي: وتشتمل على خمسة فهارس إلى محتوى الرسالة وهي كاآل

 فهرس اآليات القرآنية. .1
 فهرس األحاديث النبوية. .2
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
  والتغيير

 

 

 التمهيديالفصل 
 صالح والتغيري حقيقة منهجيات اإل

 

 

 .: مباحثويتكون من ثالث 

 المنهج حقيقة  المبحث األول:   

 : اآلتيةاألمور وفيه 

 : المنهج لغة واصطالحاا.أولا 

 اا.:اإلصالح لغة واصطالحثانياا 

 : التغيير لغة واصطالحاا.ثالثاا 

 .: أساليب اإلصالح والتغيير الثاني المبحث   

 .وأهميته والعالقة بينهم  االمبحث الثالث : أهداف اإلصالح والتغيير
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 األول المبحث والتغيير

 حقيقة اإلصالح والتغيير
ف للوقوف على حقيقة اإلصالح والت يير البد من تعريف هذا المصطلح المركب وتعري

  .جزئياته ل ة واصطالحاً 

 :واالصطالح المنهج في اللغة :أوالً 

 :لغةً  تعريف المنهج -1

  ) الن ه ُج  بمعنى  األول الهاء والجيم أصالن متباينان  وهما: و النونالمنهج ل ًة: مشتق من )نه ج 
والجمع  هج ،والمنْ  ي أوضحه ، وهو مستقيم الِمْنهاجالطريق الواضح ، ومنه ن ه ج  ِلي  األمر أ

 . أي استبان وصار ن ْهجًا واضحًا ب ّيناً  ، الطريقُ   وأ ْنه ج   (1)المناهج

في النفس  فالن ي ْنه جُ النف س، وقد ن ِهج  بالكسر ي ْنهٌج، يقال  وتتابٌع  الن ه ُج بالتحريك "البْهر لثاني:او  
سمن ويلهث ، وانهجُت ،أي يربو من ال وفي الحديث انَّه رأى رجاًل ي ْنه جُ  ما أنهجهُ  فما ادري

الدابَّة: ِسرُت عليها حتى اْنب ه ر ْت"
على ما  عملا، ون ه ْجٌت الطريق : إذا أبنته وأوضحته ، يقال  (2)

( 3)الطريق أيضًا، إذا سلكته وفالن ي ْست ْنِهُج سبيل  فالن أي يسلك مسلك ُه  نهجته لك ، ون ه ْجت

َعة  لُِكلٍّ َجَعلْ قال تعالى:  ويقول األلوسي في واسعًا واضحًا  أي طريقاً  ]48: المائدة[ نَا ِمنُْكْم ِِشْ
 .(3)في الدين

 .المعالم الواضح محدد المسار أو الطريق بمعنى يأتي ل ةً   المنهج أن يتبين بذلك
 
 
 
 ، ( 392/  3، )رحمن البصرىعبد ال أبو -العينو ، (  361 /5) ابن فارس، -الل ة  سمقاييانظر:   (1)

  ( 41/ 6) محمد بن األزهري الهروى، - ، تهذيب الل ة( 498 / 1) ، أبو بكر األزردي-الل ةجمهرة انظر :و 

حمد أ-ظر: معجم الل ة العربية المعاصرةان،  (10/318) بيترآندوزى،رينهارت   - تكملة المعاجم العربية  
 .(3/2291) مختار،

 ،( 1/845 ابن فارس، ) -الل ة لمجم ر:، وانظ(1/346) الفارابى،-الصحاح تاج الل ة وصحاح العربية (2(

 (. 502/ 2إبراهيم الحربي، ) -نظر: غريب الحديثا، (1/208) الفيروزآبادى ، -القاموس المحيط  
عرابه الزجاج   القرآنوانظر: معنى  ( ،6/153) –العظيم والسبع المثاني  القرآنروح المعاني في تفسير  (3) وا 
-الواحدي -( ، والتفسير الوسيط4/74)-الثعلبي -القرآنوالبيان عن تفسير  ( ، وتفسير الثعلبي =الكشف2/184)
(2/195.) 
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 المنهج اصطالحًا: تعريف -2

كثيرا  دلقد تعددت أراء العلماء في تحديد تعريف جامع محدد لمصطلح المنهج ، ولكنه ال يبتع    
 ًا أذكر منها األتي:تعريف المنهج اصطالح يعن المعنى الل وي ومن ضمن األقوال الكثيرة ف

 .  (1)فقال الطبري : " المنهاج هو الطريق  البيِّن الواضح "

:" منهاجًا طريقا واضحا مستمرا يسير عليه الناس في الدين ،  (2)"وقال صاحب التفسير المنير
 . (3)وقيل: المنهاج هو الطريق الواسعة"

 . (4)محددة"والمنهج في االصطالح أيضا: " وسيلة محددة توصل إلى غاية 

 (6.)"النهج " هو الوجه الواضح الذي جرى عليه االستعمال " : (5)وقال الكفوي 

 الركائز واألسس المهمة من   : إن المنهج هو مجموعة(7)وفي تعريف أخر للمنهج
   .همالتي توضح مسلك الفرد أو المجتمع أو األمة لتحقيق اآلثار التي يصبو إليها كل من

 
 
 
 
 
 
 .( 384/ 10)اإلمام الطبري ،  –ان جامع البي  (1)
 .(214/ 2 )لألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي ، -التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج   (2)
 (.1/434 )تفسير ابن رجب الحنبلي،  (3)
 (.3/2291)أحمد مختار عبد الحميد عمر،  -معجم الل ة العربية المعاصرة   (4)
حنااااف ، عاااا  وولاااي ى الحسااايني القريماااي الكفاااوي ، كاااان مااان قضااااة األأباااو البقااااء الكفاااوي : أياااوب بااان موسااا (5)

 . 1094 :سنة لوب داد ، وتوفي باستانبو  القضاء في )كفه( بتركيا ، وبالقدس 
 .(1/524 ،)البقاء أبو – الكليات (6)

 (300 :ص،) 58 -العدد -مجلة البحوث اإلسالمية (7)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 لغة واصطالحًا  اإلصالح ثانيًا:

 :ةً لغ اإلصالحتعريف  -1

والحاء أصل واحد ، يدل على القضااء كلمة مأخوذة من الجذر)صلح( ، فالصاد والالم  اإلصالح 
على الفساد واستئصاله من جذوره ، ويقال صلح يصلُح ويصلح صالحًا وصلوحًا والجماع ُصالحاُء 

 ،تعاالىوصلوح ، ورجل صالح في نفسه من قوم  صلحاء ، ومصلح في أعمالاه ، وقاد أصالحه اهلل 
  (2) الشيءتالفي الخلل في  واإلصالح( 1)يقابله اإلفساد ، واالستصالح ضده اإلستفساد  واإلصالح

والصااالُح ، ضااد الطااالح ، والصاالح : الساالم والمهادنااة ومنااه صاالح الحديبيااة ، والصاالح اساام يااذكر 
 .(3)ويؤنث

، ( 4)وتصاالحوا والصلح يختص بإزالة التنازع والتخاصم باين النااس ، حياث مناه اصاطلحوا ،      
ْلُح َخْي  ومنه قوله تعالى:   ]128 النساء: [ َأْن ُيْصلِحا َبْينُهام ُصْلحا َوالصُّ

 .(5)وتصالح القوُم واصطلحوا ، وهو صالٌح للوالية أي له أهلية القيام بها 

 

 

 
 

مختاااار  ، (2/516)ابااان منظاااور -لساااان العااارب ،(303/  3) ابااان فاااارس ، -مقااااييس الل اااة معجااام نظااار : ا( 1)
 .(1/178 ) الرازي –الصحاح 

 .67ص -محمد عبد الرؤوف المناوي –التوقيف على مهمات التعاريف نظر: ا( 2)
 -عبااااد الاااارحمن البصااااري أبااااو -، العااااين(3/152 )اباااان ساااايده المرسااااي  – األعظاااامانظاااار: المحكاااام والمحاااايط  (3)
–الفااارابي  –وصااحاح العربيااة  ةالل اااج ، الصااحاح تاا(1/152)أبااو بكاار األزدي –، جمهاارة الل ااة العربيااة (3/117)
(1/338). 
 .(6/3816) -الحميري اليمني -شمس العلوم وكالم دواء العرب من الكلومنظر : ا( 4)
، شمس العلوم وكالم دواء (1/345)أحمد بن علي الفيومي  -( انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير5)

 .(6/3816 )–الحميري اليمني  –العرب من الكلوم 
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

والرجااوع إلااى المفاااردات المسااتعملة فاااي التااراث اإلساااالمي والفكاار المعاصااار نجااد اساااتخدامات      
أي شامول  والصاالحأهال الخيار  ،الجماعاة الصاالحة  -ماة صاالحة أمثال  المصاطلحمختلفاة لهاذا 
 ون العامة .ئون الفردية والشئالمصطلح للش

لسااعي فااي إصااالح عقائااد الناااس وأخالقهاام، هااو ا فااي الل ااة "إن معنااى اإلصااالح وخالصااة القااول: 
وأيضاًا  الصاالحالكماال و بحيث تكون على غاية ما يمكن من وهو صفة لألعمال  وجميع أحوالهم،

صااالح األفااراد والجماعااات ضااد  أي نااوع ماان يشاامل إصااالح األمااور الدينيااة، واألمااور الدنيويااة، وا 
 .الفساد أنواع 

 : اصطالحاً اإلصالح تعريف  -2
 ماء الصالح واإلصالح بعدة تعريفات منها :لقد عّرف العل 
 الفساد. الصَّالح: ضد -1 

ْلُح يختص بإزالة النفار بين  الناس. -2  الصُّ

 والصالح : الحصول على المستقيمة -3

ابن عاشور : " اإلصالح ضد الفساد ، وهو جعل الشيء صالحًا ، ويقال : صلح بعد أن  -4
ل ح بمعنى ُوجد م  . (1)ن أول وهلة صالحًا"كان فاسدًا ، ويقال ص 

محمد رشيد رضا : " أن تجتث أصول الفساد ، وتحيي ما أفاتته البدع من إرشاد الدين ،  -5
 . (2)وتقيم ما قوضته التقاليد من سنن المرسلين "

وقال ابن باديس عن اإلصالح:" إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من   -6
 (3)الفساد "

، وال ورسوله   صاحب القاموس الفقهي: إنه صالح المعا  والعباد في طاعة اهللوقال  -7
يتم ذلك  إاّل باألمر بالمعروف   والنهي عن المنكر ، وبه صارت هذه األمة خير أمة أخرجت 

 (4)للناس" 
 
 

 (.1/285ابن عاشور، ) -التحرير والتنوير  (1)
 (.1/132محمد رشيد رضا،) -تفسير المنار (2)

 .(73/ 1) عبد الحميد بن باديس ، –بن باديس تفسير ا  (3)
 (.1/215)  سعدي أبو حبيب ،  (4)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 

  مرة  42الكريم  القرآنلقد وردت اإلصالح في و. 

 ية جاءت بمعنى:.القرآنواإلصالح في اآليات  

 األمر بالمعروف. -6حسن اإليمان .                -1

 بر الوالدين. -7المنزلة الحسنة .               -2
 جعل العاقر صالحًا لإلنجاب. -8                      الرفق.  -3

 إصالح ذات البين. -9      الخلق السَّوي.          -4
 النور في اآلخرة. - 10                 الطاعة. -5

 : (1)واإلصالح عند الشعراوي له مرتبتان  
 هو ترك الصالح على راحته وطبيعته وعد إفساده .":  المرتبة األولى  
 ".: هو زيادة الصالح صالحًا في األمور النافعة والمفيدة  مرتبة الثانيةال  
 حتى يعود الخير والصالح على الفرد يكون عامًا وشاماًل لكل جوانب الحياة أنالبد  واإلصالح     

أصحاب اإلصالح واألخالق الحسنة قد يفوتهم بعض  أن، وقد يوهم بعض الناس  والمجتمع بأسره
وهذا غير صحيح ولكن الذي يفوتهم هي المكاسب الخبيثة والفاسدة ، ويعود  ية ، المكاسب الشخص

  .(2)عليهم كل الخير وال ينقصهم شيء
: هو رجوع األماة إلاى تصاحيح المفااهيم و تقاويم الفسااد، واالساتقامة بكتااب اهلل وسانة اإلصالحإذًا        

 .وف والنهي عن المنكررض الواقع ، وذلك باألمر بالمعر أوتطبيقه على  رسوله 

 : واصطالحاً  ةً التغيير لغ :ثالثاً 

  : التغيير لغةً  تعريف - 1
(، ال ين والياء والراء ، لها أصالن صحيحان :    ي ر   مأخوذ من )غ 

 

 
 .( 1/58 ،)السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية  (1)

 .(4/1921،)  سيد قطب – القرآننظر : في ظالل ا( 2)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

صالح ومنفعة ، من الِ ير ة ، يقال : غرت على أهلي غيرًة وغيارًا  ول :األ      يدل على إصالح وا 
ي اورهم ، أي أصالح شاانهم ونفعهام ، وغيارة الرجال علاى أهلاه ألنهاا  و موغارهم اهلل بال  ْير ي يره ،

 صالح ومنفعة.
ومنه قول اهلل  ( 1)فه : يدل على اختالف شيئين ، كقولك : هذا غير ذلك ، أي سواه وخال الثاني   

اَط الَِّذيَن أْنَعْمَت  تعاالى يال َ  َواَل  َعَليْيِهمْ  املَْغُضوِب  َغْيِ  َعَلْيِهمْ  ِِصَ  غيَّار  وقيال ،  ]7:الفاتحاة[  الضَّ
 .(2)  غير ه به بدَّل: رأي ه غيَّر، ُم يَّر والمفعول ُم يِّر، فهو ت ييًرا، ي يِّر،

وا َحتَّى بَِقْوم   َما ُيَغِيُ  الَ  اهللَ إِنَّ :  قال تعالى      . ]11:الرعد[ بَِأْنُفِسِهمْ  َما ُيَغِيُ
د إلاى  ألنهاا، ، وهي المبادلة ، وسميت الّدياة ِغي اراً الدِّي ة، واصلها من الم ايرة :والِغَير   ُغيَّارت عان الق او 

 .(3)ية صالح للقاتل وبقاء له وحفاظاً على دمه ن الدّ غيره، وأل
تحول ، وغيره حوله وبدلاه كأناه جعلاه غيار ماا  :ظور أنه يقال تغير الشيء عن حالِه وذكر ابن من

ْ  اهللََّ بَِأنَّ  َذلَِك  :ومنه قوله تعالى، (4)كان  ا َيُك  َل وا َحتَّى َقْوم   َعَل  َأْنَعَمَها نِْعَمة   ُمَغِي   بَِأْنُفِسيِهمْ  َميا ُيَغيِيُ

 .]53 :نفالاأل[ َعلِيم   َسِميع   اهللََّ َوَأنَّ 

مصطلح الت يير، ، نجد أنه قد يكون محمودًا، وقد عن ية القرآنمن خالل التأمل في النصوص و  
على ماال  ت يير دائمًا بأنه ت يير لألحسن، بل قد يكون ت ييرمذمومًا، ولهذا ال يوصف ال يكون
له كأنه جعله عن حاله : تحول، وغيره حوله وبد ءير الشيت ّ  ،وذكر ابن منظور انه يقال ديرا

ْ  اهللََّ بَِأنَّ  َذلَِك :. ومنه قول اهلل تعالى(5)غير ما كان  ا َيُك  َل وا َحتَّى َقْوم   َعَل  َأْنَعَمَها نِْعَمة   ُمَغِي   ُيَغِيُ

 . ]53:األنفال [ َعلِيم   َسِميع   اهللََّ َوَأنَّ  بَِأْنُفِسِهمْ  َما
نَُّهمْ  الُ وَ اه اهلل عن الشيطان خز  ةحكاي تعالىوأيضًا قول اهلل  ُمْ  الوَ  ُأَمنَِينَُّهمْ  الو ِضلَّ  َفَلُيَبيِتُكنَّ  آُميَرهَّ

ُمْ  الوَ  اْْلَْنَعامِ  آَذانَ  نَّ  ُمَرهَّ يْيَطانَ  َيتَِّخيذِ  َوَمنْ  اهللَِّ َخْلَق  َفَلُيَغِيُ ي َفَقيْد  اهللَِّ ُدونِ  ِمينْ  َولِيًّيا الشَّ ا َخِسَ يان   ُخْسَ

 . ]119:النساء[  ُمبِين ا
 

وأباااو الحسااان المرساااي : المحكااام والمحااايط  -)404، 403/  4(ابااان فاااارس ،  -نظااار: معجااام مقااااييس الل اااةا( 1)
 .)6/12)األعظم 

  .)1656/ 2)،(ها1424: ت) عمر الحميد عبد مختار أحمد د -المعاصرة العربية الل ة معجم نظر:ا (2)
    (.13/187تضى الزبيدي،) محمد مر  –نظر: تاج العروس من جواهر القاموس ا( 3)    
 ( .40/ 5البن منظور،)  -لسان العرب  (4)    

 .( 5/40 )البن منظور، -نظر : لسان العرب ا (5)
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 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 التغيير اصطالحًا: تعريف  -2

 فيت  يستالخد  التي  المجتا  اختالف  حسبتعددت التعريفات التي تناولت مفهوم الت يير على      
ويختلاف عناه فاي علام االجتمااع  مفهومه الثقافيالتربية يختلف عن هذا المفهوم فتناوله في ميدان 

ولكن تبقى قواسم مشتركة بين هاذه التعريفاات سايتم استخالصاها بعاد ذكار مجموعاة مان التعريفاات 
 منها: 

  أو مادياً  كان سواء الثقافة جانبي في تبديل من يطرأ ما كل هو من الناحية الثقافية يعني:  أ.  
 معنوياً 

 على يطرأ الذي التبدل أو التحول أنه فنجد ، االجتماعية الناحية من الت يير إلى نظرنا لو أما ب.   

 .(1)لباً س أو إيجابا االجتماعي الضبط وقواعد والقيم واألدوار االجتماعي البناء

 تعريف التغيير في اإلسالم : -3

 إلسالم على شكل نقاط منها:إليكم بعض آراء المفكرين اإلسالميين حول مفهوم الت يير في ا    

حاااالل أفكاااار  أ. وتشاااريعاته ومبادئاااه  اإلساااالمنقاااض أساااس المجتماااع الجااااهلي التشاااريعية والفكرياااة وا 
 والء المجتماااع، وتحقيااق تعبيااد الناااس هلل فااي كافااة شااؤونهم الخاصااة والعامااة ، وأن يكااون  مكانهااا

الجاهلياااة ولاايس ترقيعااًا لهاااا أو  شااعبًا وحاكمااًا هلل رب العاااالمين ، وهااو ت يياار جاااذري كلااي للكيانااات
 . (2)لجانب من جوانبها  إلصالحها

وتنفيذ حاكميتاه وهاو واجاب شارعي الن إقاماة حكام اهلل ال تاتم إال  الوسيلة إلقامة أمر اهلل  ب. 
بالت يير، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ، ويرى كاذلك أن الت ييار مانهج يتباع وطريقاة تسالك  

المتواصاال ،وخطااة السااتثمار الوقاات والجهااد والمااال ، وكاال مااا ياادخل فااي  لاادءوباوبرنااامج للعماال 
 .(3)دائرة الطاقة والوسع ، وتوجيه كل ذلك لخدمة الدعوة والنهوض بها"

 
 

 (.61-38ص  – (الدقس المولى عبد محمد الدكالور - والالطبيق النظرية بين االجالماعي الالغير نظر:ا (1)     
 .1989، مؤسسة الرسالة، (28 :ص)فتحي يكن ،  – الشباب والت يير (2)   
 .( 33:ص )( قضية الت يير، دراسة الدوافع والمنهج والمضمون ، أحمد محمد مفلح ، 3)   
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 لثانيا بحثالم                              والتغيير

 أسـاليب اإلصـالح والتغـييرمن 
 ةالمصلحين والم يرين وعملي نإن عملية اإلصالح والت يير تحتاج إلى بذل الجهد والعناء م

بداع وأساليب نذكر منها:   تحتاج إلى مهارة وا 
 المحافظة على الشعائر الدينية -1

اهلل  العبادة من وسائل اإلصالح التي تصلح روح الفرد في الدنيا ، وجعل   اهلللقد جعل      
ْنَس إاِلَّ َوَما َخَلْقُت   :الهدف الذي خلق اإلنسان هو العبادة ، قال تعالىتعالى  نَّ َواإْلِ اْْلِ

، فالعبادة هي ال اية التي من أجلها خلق اهلل  تعالى اإلنس والجن ،  ]56الذاريات:[ لَِيْعُبُدونِ 
بعث بها جميع الرسل ليدعوا إليها وتمام العبادة متوقفة على المعرفة باهلل، فكلما ازداد العبد في 

 . (1)العبادة ازدادت معرفته بربه
 :رض اهلل على عبادة خمسة أركان رئيسة ليتقربوا إليه بها ، قال رسول اهلل  لقد افت  

يتاء  قام الصالة ، وا  )بني اإلسالم على خمس : شهادة أال إله إال اهلل ، وأن محمدًا رسول اهلل ،وا 
 . (2)الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان (

إِنَّ الَِّذيَن َآَمنُوا َوَعِمُلوا  ال تعالى :وقرن اهلل سبحانه هذه العبادات باألعمال الصالحة ، فق     

ْم َأْجُرُهْم ِعنَْد َرِِّبِْم َواَل َخْوف  َعَلْيِهْم َواَل هُ  َكاَة ََلُ اَلَة َوَآَتُوا الزَّ اِت َوَأَقاُموا الصَّ اِِلَ  ْم ََيَْزُنونَ الصَّ
 .  ]277البقرة:[
:   وتعالى على عبادة ، قال رسول اهلليكون إال بما افترضه سبحانه  ال اهلل  إلىوالتقرب   

عبدي  :)من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إليَّ عبدي يتقرب إليَّ قال   إن اهلل
ن سألني ألعطينه  يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه ا فإذا أحببته كنت سمعه الذي يمشي بها ا وا 

 .  (3)(ولئن استعاذني ألعيذنه
 
 

 
 (.7/181الكريم الرحمن ، )انظر: تيسير  (1)

( 8/1)كتاب اإليمان ، باب دعاؤكم إيمانكم لقوله :" قل ما يعبأ بكم ربي لوال دعاؤكم" -صحيح البخاري (2)
 (.8)ص:

 (.243( )ص:6502/7كتاب الرقاق ، باب التواضع ،) –صحيح البخاري  (3)
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 التمكيدي الفصل

 اإلصالح منكجيات حقيقة
 والتغيير

د تجاه ربو وحركات ال معنى يقوم بيا العبليست طقوسًا مبيمة  اإلسالمالتي شرعيا  العباداتإن 
، وأن يظل متمسكًا بيذه األخالق ميما عويد المرء أن يحيا بأخالق صحيحةليا ، بل ىي لت

تغيرت أمامو الظروف، فيي أشبو بالتمارين الرياضية التي يقبل اإلنسان عمييا بشغف ممتمسًا من 
 . (1) المداومة عمييا عافي البدن وسالمة الحياة

يمتزم بفريضة  فاإلنسانمن النوافل ،  واإلكثارإن صالح الفرد منوط بااللتزام بالفرائض       
كذلك الزكاة  من النوافل من قيام الميل وصالة لمضحى ، غيرىا من النوافل ، وباإلكثارالصالة ، 

 والجاه  صدقة الوقتو  ليزكي بيا نفسو كصدقة المال، اإلنسانليا نوافل يتقرب بيا 
وكذلك صيام رمضان لو نوافل مثل  ، اإلنسانحبيا عمى  تعالى  قة عن النعم التي أنعم اهللوصد

  صيام التطوع.
تكون   فإن النوافل ال حدود لنيايتيا ، الميم إال أن  فإذا كانت الواجبات والفرائض محدودة ،     

  (2)داخل حدود االستطاعة اإلنسانية 
  المنكراألمر بالمعروف والنهي عن أسموب  -2

بيذه  وكمفوا  ، وقد حممواوالرسل األنبياءإن األمر بالمعروف والنيي عن المنكر ىو رسالة جميع 
ون   الَِّذين   ن  ول  ت  قيو  :قال تعالى ، (4)في المجتمع الميمة  لتحقيق اإلصالح ونبذ الفساد ر  ْأم   ي 

م النَّاسِ  ِمن   بِاْلِقْسطِ  ه  ْ ب ِّشر اب   ف  ذ  ْت  وقال ]32آل عمران: [  أ لِوم   بِع   أ ْخِرج 
ة  ْْي  أ مَّ نْت ْم خ  ك 

ن  أ ْهل  اْلكِت اِب ل   ل ْو آ م  ْؤِمن ون  بِاَّللَِّ و  ت  ِر و  ِن اْلْ نْك  ْون  ع  نْه  ت  وِف و  ون  بِاْلْ ْعر  ر  ْأم  م  لِلنَّاِس ت  ْم ِمنْه  ا َل   ْْيً ان  خ  ك 

اِسق ون   م  اْلف  ه  أ ْكث ر  ]221:آل عمران[ اْلْ ْؤِمن ون  و 
. 

ىوووو األمووور بوووالمعروف بوووو رسوووولو  : " فووواألمر الوووذا بعوووث اهلل  ابووون تيميوووةاإلموووام يقوووول       
  (4)والمؤمنين صموات اهلل عميو  والنيى الذا بعثو بو ىو النيى عن المنكر وىذا نعت النبي

 
 
 
 
 .(7ص:)( انظر: خمق المسمم ، محمد الغزالي ، 1)
 (.111-111اإلصالح اإلسالمي في المجتمع لمدكتور/ عبد الحميم محمود،) ص :( انظر: منيج 2)

سميمان بن عبد الرحمن الحقيل،           -( انظر : األمر بالمعروف والنيى عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة3)
 (. 11) ص : 

 (.28/65ابن تيمية ، ) -انظر: الحسبة في اإلسالم (4(
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

َ  َييْأُمُروَن بِياملَْْعُروِف َواملُْْؤِمنُوَن  :تعالىسبحانه و كما قال        َواملُْْؤِمنَياُت َبْعُضيُهْم َأْولَِيياُب َبْعي

َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأوَلئَِك َسَيْ  اَلَة َوُيْؤُتوَن الزَّ ُهُم اهللَُّ إِنَّ اهللََّ َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُيِقيُموَن الصَّ مََحُ

]71:التوبة[  َعِزيز  َحكِيم  
 . 

 
من خطر الفساد والمفسدين في  اإلسالمي المجتمع سالمة عمى المحافظة أجل منو       
بالمعروف والنهي عن المنكر  األمرلقمان الحكيم والقيام بواجب  إرشاداتعبر  القرآنأمر  األرض

وفِ  َوْأم رْ  الصَّالةَ  َأِقمِ  ب َنيَّ  َيا :فقال تعالى  ِإنَّ  َأَصاَبكَ  َما َعَلى َواْصِبرْ  ْنَكرِ اْلم   َعنِ  َواْنهَ  ِباْلَمْعر 
سبب من بالمعروف  اآلمرون اإلصالحووجود رجال ا  ]17لقمان:[  اأْل م ور َعْزمِ  ِمنْ  َذِلكَ 

 َوَأْهل َها ِبظ ْلم   اْلق َرى ِلي ْهِلكَ  َربُّكَ  َكانَ  َوَما قال تعالى: من هالك المجتمع  النجاة أسباب
ونَ   . (1)يعني فيهم من يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر ]117هود:[ م ْصِلح 

 

 والنهي عن المنكر من أفضل األعمال:  فاألمر بالمعرو  رويعتب -2
لسالم كلفه بالقيام بمهمة خاتم األنبياء محمد عليه أفضل الصالة واتعالى  عندما بعث اهلل ف  

الصعوبات التي واجهته من قبل بالمعروف والنهى عن المنكر ، وقد قام بهذا الواجب رغم  األمر
ا ِعنَْدُهْم ِِف   :قال تعالى في شأنه،   (2)قومه ُسوَل النَّبِيَّ اْْلُِميَّ الَِّذي ََيُِدوَنُه َمْكتُوب  الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ

ْنِجيِل َيْأُمُرُهْم بِاملَْْعُروِف َوَينَْهاُهْم َعِن املُْنَْكِر َوَُيِ  َبائَِث التَّْوَراِة َواإْلِ ِرُم َعَلْيِهُم اْْلَ ُم الطَِّيَباِت َوَُيَ لُّ ََلُ

وُه َوا ُروُه َوَنََصُ ُهْم َواْْلَْغاَلَل الَّتِي َكاَنْت َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن َآَمنُوا بِِه َوَعزَّ َبُعوا النُّوَر َوَيَضُع َعنُْهْم إِِْصَ تَّ

          ]157:األعراف[ نَ الَِّذي ُأْنِزَل َمَعُه ُأوَلئَِك ُهُم املُْْفلُِحو

 

 

 

 

 

 

 
 (.2/175، ) السمرقندي –انظر: بحر العلوم   (1)
 (.1/201تحقيق العالمة الشيخ عبد الرازق عفيفى ، ) -اإلحكام في أصول األحكام لآلمدى   (2)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 : اهلل إلىواألمر بالمعروف هو أفضل األعمال وأحسنها وأحبها     
        َة َأْياَمنُِكْم َواهللَُّ َموْ  اهللَُّ َلُكمْ  َقْد َفَرض كِيمُ الََتِلَّ  . (1) ] 2:التحريم[ ُكْم َوُهَو اْلَعلِيُم اِْلَ

جمياع األعماال الصاالحة وقاد اتبعات أمتاه نهجاه  فايوكان الرسول أفضل وأحسان قادوة ألمتاه      
 لر قااالمنكااألمار باالمعروف والنهاى عان  إلاىالساير والادعوة  فايوسارت على خطواته واقتدت به 

 :(2)في فضل هذه المزية على خيرية األمة اإلسالمية سبحانه وتعالى 
   ُْأْخِرَجْت لِلنَّاِس َتْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُتؤ 

ة  َأْهيُل  ِمنُوَن بِاهللَِّ َوَلْو َآَمينَ ُكنُْتْم َخْيَ ُأمَّ

ْم ِمنْ  ا ََلُ  ]110:عمرانل آ[  ُهُم املُْْؤِمنُوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ اْلكَِتاِب َلَكاَن َخْي 

 رضايوجاءت السنة شارحة وموضحة لما في الذكر الحكيم فجاء فيهاا عان أباى ساعيد الخادرى    
إنمـا هـي مجاِلسـنا  دِإياكم والجلوِس على الطرقـاِتا فقـالوا: مالنـا ب ـ)قاال:  عن النبي اهلل عنه ،

: فإذا أبيتم إلي المجالِس فأعطوا الطريق حقها قالوا : وما حق الطريـق قـال نتحدث  فيها قال 
(3)(:غض البصر وكف األذى ورد  السالم وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ساااليمان بااان عباااد الااارحمن الحقيااال  -ضاااوء الكتااااب والسااانة  فاااينظااار األمااار باااالمعروف والنهاااى عااان المنكااار ا  (1)

 .(11)ص:
 .( 38: ص )، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى  - نظر األمر بالمعروف والنهى عن المنكرا  (2)

ل ى والجلوس ا،ِفيه والجلوس الدُّور ي ةْفنِ أ بابكتاب المظالم وال صب ، ،  صحيح البخاري  (3)   الصعدات. ع 

 .( 3/132)  ( ،2465: )ح
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 اإلسالميةالدولة  فيوالت يير  اإلصالحهو أساس  ، (1)واألمر بالمعروف والنهى عن المنكر      
 زوبااه تبنااى الدولااة علااى أصااول الاادين ، ويحااافظ علااى قيمهااا وأخالقهااا وعزتهااا وحضااارتها، فتتمياا

بإيمانهااا عاان غيرهااا ماان الاادول ، التااي فقااد بهااا األماار بااالمعروف والنهااى عاان المنكاار وبإتباااع هااذا 
عبااده الصاالحين  الخراب والادمار وقاد مادح اهلل  األسلوب يعم الصالح واإلصالح ، وبفقده يعمّ 

القائمين على هذا المشروع اإلسالمي العظيم وميزهم عن غيرهم من المتخاذلين لهذا المشاروع وقاد 
 :  تعالى بّين ذلك في قوله

 
 ة  َقائَِمة  َيْتُلوَن َآَياِت اهللَِّ َآَناَب ا ْيِل َوُهْم َيْسيُجُدوَن َلْيُسوا َسَواب  ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ُأمَّ ُيْؤِمنُيوَن بِياهللَِّ  *للَّ

اِت َوُأوَلئَِك  ْيَ ياِِلِ َ َواْلَيْوِم اْْلَِخِر َوَيْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف َوَينَْهْوَن َعِن املُْنَْكِر َوُيَساِرُعوَن ِِف اْْلَ  ِمَن الصَّ

 . ]114-113:آل عمران [
 :الترغيب والترهيبأسلوب  -3

قال تعالى :  ا اآلخرةيكون في نيل رضا اهلل ورحمته وجزيل ثوابه في  أنالترغيب في  األصل    
 َّاِت  َوَعِمُلوا آَمنُوا الَِّذينَ  ُيْدِخُل  اهللََّ إِن اِِلَ ِري َجنَّات   الصَّ تَِها ِمنْ  ََتْ  َيَتَمتَُّعونَ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  اْْلَْهَارُ  ََتْ

ى َوالنَّارُ  ْنَعامُ اْْلَ  َتْأُكُل  َكاَم  َوَيْأُكُلونَ  مْ  َمْثو   ]12محمد:[  ََلُ

 ِمينَ  ُصيُدوِرِهمْ  ِِف  َرْهَبة   َأَشدُّ  َْلَْنُتمْ  تعاالى: لقوله، (،وعقابهوان يكون الترهيب من غضب اهلل     

ُمْ  َذلَِك  اهللَِّ ء فاي الكارام كماا جاا واألنبيااءوهاذا هاو نهاج الرسال   ]13الحشار:[ َيْفَقُهيونَ  ال َقْوم   بَِأهَّ

ْ :ال تعالىق ،(2) ةالكريم والسنة المطهر  القرآن  َأْميِرِهمْ  َوَباَل  َفَذاُقوا َقْبُل  ِمنْ  َكَفُروا الَِّذينَ  َنَبأُ  َيْأتُِكمْ  َأَل

مْ   ]5الت ابن:[ َألِيم   َعَذاب   َوََلُ

 
 
 
 منسليمان بن عبد الرح -نظر: األمر بالمعروف والنهى عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة ا (1)

 .(32:ص )الحقيل  ،  
 (.437ص: )أصول الدعوة  عبد الكريم زيدان  (2)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

علاى كال  بفيجا والت ييار اإلصاالحمجاال  فايالترغيب والترهيب له أهمية عظيمة  وبما أن       
مكااااانهم  ان يسااااتعملها فاااايهااااذا األساااالوب  بالحكمااااة و داعيااااة وكاااال مصاااالح معرفااااة كيفيااااة اسااااتخدام 

لجمع بين الترغيب والترهياب، وعادم اساتخدام الترغياب لوحادها دون المناسب ، والبد من الموازنة وا
تخدم فيهااا الكااريم آيااات كثياارة اساا القاارآن، لقااد ذكاار اهلل فااي (1)الترغيااب  الترهيااب، أو الترهيااب دون

يهُ : فقاال  أسالوب الترغياب والترهياب ييُع اْلِعَقياِب َوإِنَّ يَك َعِ َلَغُفيور   لَِيْبُليَوُكْم ِِف َميا َآَتياُكْم إِنَّ َربَّ

ِحيمُ   :  وقال ا]165:األنعام[  َرِحيم   َوَأنَّ َعَذاِِب ُهيَو اْلَعيَذاُب  * َنِبْئ ِعَباِدي َأِِّن َأَنا اْلَغُفوُر الرَّ

 .]50:الِحِجر[  اْْلَلِيمُ 

وقاااد وردت أحادياااث كثيااارة فاااي جاناااب الترغياااب ومنهاااا ماااا جااااء فاااي صاااحيح مسااالم عااان أباااى      
قال ينّزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلـة إلـى السـماء الـدنيا حـين يبقـى   :) أن رسول اهللهريرة

ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوني فأستجيب له  ومن يسألني فأعطيه ومـن يسـتغفرني فـاغفر 
 .(2)( له
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 (.366،)ص: لألصفهاني – القرآنالمفردات في غريب  (1)

واإلجابة  اللَّْيِل، آِخرِ  ِفي لذِّكراو  الدعاء ِفي الترِغيب باب 24 :صحيح مسلم  :  كتاب صالة المسافرين باب (2)
 .( 1/521 )، (758) :رقم الحديث فيه،
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 :أسلوب القدوة الحسنة-3  

علاى كال صاعيد وقاد  اإلصاالحالكبيار فاي تحقياق عملياة  األثاراختيار القدوة الصاالحة لاه     
 أعظاام قاادوة لنااا وخياار معلاام علااى ماار العصااور وهااو الرسااول األكاارم إلااىالكااريم  آنالقاار  أشااار
 ا اهللََّ َوَذَكيرَ  اْْلِخيرَ  َواْلَييْومَ  اهللََّ َيْرُجيو َكيانَ  ملَِينْ  َحَسينَة   ُأْسيَوة   اهللَِّ َرُسيولِ  ِِف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقْد  َكثِيي 

بااراهيم وأساالوبه فاااي التعاماال بقولاااه ي إلااى سااايدنا إالقرآناااكماااا أشااار القصااص ، ]21األحــزاب: [
ا ُبيَرآُب ِمينُْكْم وَ تعالى:  َّيا َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوة  َحَسنَة  ِِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ ّمِِم

ا َحتَّى ُتْؤِمنُوا بِاهللَِّ َوْحَدُه َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اْلعَ  َداَوُة َواْلَبْغَضاُب َأَبد 

نَيا َعَلْييَك تَ   َربَّ
ب  ْلنَيا َوإَِلْييَك إاِلَّ َقْوَل إِْبَراِهيَم ِْلَبِيِه َْلَْسَتْغِفَرنَّ َلَك َوَما َأْملُِك َلَك ِمَن اهللَِّ ِمْن ََشْ َوكَّ

 .]4نة:الممتح[ َأَنْبنَا َوإَِلْيَك املَِْصيُ 
   

ن أول إذا أردت إن يقباال منااك األماار والنهااي : فااإذا أماارت بشاايء فكاا:  ال بعــض الســلفقــ"      
ذا نهيت عن شيء فكن أول المنتهين عنه الفاعلين له المؤتمرين به   (1) "، وا 

     

 إلاااىخاصاااة الااادعاة ( 2)الكاااريم الماااؤمنين وقاااد ذم كااال مااان خاااالف فعلاااه  القااارآنوقاااد حاااذر        
 : قال تعالى (3)اهلل تعالى يب ض كل من يقول شيئا وال يفعله  أنوالت يير ووضح  اإلصالح

 

   يا َييا َ َ  آَمنُيوا الَّيِذينَ  َأَيُّ   َتْفَعُليونَ  اَل  َميا َتُقوُليوا َأنْ  اهللَِّ ِعنْيَد  َمْقت يا َكيُ َ  * َتْفَعُليونَ  اَل  َميا َتُقوُليونَ  ِل

 . ]2،3الصف:[
 
 
 
 

 (.1/447، ) ابن قيم الجوزية( مدارك السالكين ، 1) 
 (.13/2646 ، ) انظر: التفسير الوسيط ، الزحيلي (2) 
 (.5/424 ،)السمعاني – القرآن( تفسير 3) 
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 :الموعظة والتذكيرأسلوب  -4 والتغيير

إن أسالوب الاوعظ والتاذكير مان األسااليب الهاماة فاي إصاالح الانفس ال افلاة المعرضاة فهاذه      
 (1)ة لتتذكر ما نسيته فتنتفع بالذكرالنفس بحاجة شديدة إلى الموعظ

ْكَمةِ  َرِبَك  َسبِيلِ  إَِل  اْدعُ  قال تعالى :   َسنَةِ  َواملَْْوِعَظةِ  بِاِْلِ مْ  اِْلَ يَك   إِنَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي َوَجاِدَْلُ  َربَّ

 ]125النحل:[ بِاملُْْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َسبِيلِهِ  َعنْ  َضلَّ  بَِمنْ  َأْعَلمُ  ُهوَ 

 :   أساسين أمرينولتحقيق االنتفاع بالموعظة والتذكير البد من      
  .والرياء الذي ي طي على القلبزوال المانع التي تعيق االنتفاع بالموعظة كإتباع الهوى  :األول 
 : صالح حال الواعظ حتى تتحقق المصداقية في مواعظه.الثاني 

 سلوب بعث األمل والطمأنينة:أ - 5
  ن الكثياار ماان الناااس يخااافون ماان صااالح ال بااد لااه ماان ُساانة تساامى بساانة االطمئنااان ، ألاإل     

  الت يياار ، يعااود هااذا الخااوف ماان الت يياار إلااى غمااوض اآلثااار التااي ساايتركها فااي حياااتهم ، ويقاااوم 
  كثير من الناس الت ييار ألنهام حملاوا علياه حمااًل، وأكرهاوا قسارًا علاى االساتجابة لاه ، وهاذا مصادر 

ألسباب عاطفية ، لاذا فاان فهام  رقاومة اإلصالح في المجتمعات وقد يرفض بعض الناس الت ييلم
 .(2) الواقع الذي سيؤثر فيه الت ييرات أمر ال بد منه

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 .(190/ 1) نواب ، آلالرب بن نواب الدين بن غريب الدين  عبد، انظر: أساليب دعوة العصاة  (1)

 .(200، 185: ص )يم بكار ،انظر: تجديد الوعي ، عبد الكر  (2)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 :أسلوب الرفق في اإلصالح-6 والتغيير

فااي  إن ماان خياار خصااال التقااوى، وماان كااريم أخااالق أولااي النهااى، التيسااير والرفااق واللطااف      
التعامل مع الخلق عامة، وأهل اإليماان وأولاي القرباى والجياران و الشاركاء خاصاة، تحقيقاًا للتقاوى، 

مثوبااة والرضااوان ماان الاارحمن، الااذي يجاازي اإلحسااان باإلحسااان، وتكمااياًل لإليمااان، وطلبااًا لكااريم ال
ودفعااًا لنااازع الشاايطان وحااذرًا ماان الظلاام والب ااي علااى األقااارب واإلخااوان فااإن إثمهااا كبياار، وشااؤمها 

، ولذا يجب على الدعاة إلى الخير والمصلحين إذا قلت للناس : أنني سأغير ما أنتم علياه خطير 
، فعليك دائما إن تذكر لهم إيجابيات ما هم فياه ، ،إن توضاح لهام  ، فإنك بذلك تستفزهم وتسعدهم

وهاذا هاو األسالوب  إن إدخال بعض التحسينات على بعاض األماور ، سايكون مبهجاًا ونافعاًا لهام ،
في دعوته للناس ، حيث أقر كثير مما كانوا علياه مان مكاارم األخاالق ، أثناى  الذي اتبعه النبي

النواقض في حياتهم بأسلوب ملؤه الشافقة والرحماة ، ويظهار ذلاك فاي  عليه ونبههم إلى األخطاء و
 الكريم في تحريم الخمر والميسر . القرآنتدرج 
، فهم يحترزون من أن تؤدي حركاتهم اإلصالحية إلى  المصلحون العظام هكذا يفعلون دائماً      

و المذهبيااة بياانهم ، أو تحماايلهم اسااتفزاز الناااس أو إثااارة النعاارات القبليااة أو الطائفيااة أو العنصاارية أ
من أعباء الت يير ، ماال يطيقونه إن أسلوب الت يير اشبه بعمل مان يحااول اقاتالع شاجرة لي رساها 

ومان أهام  (1)في موضع آخر فهو يحفر فاي جاذورها ماع الحارص الشاديد علاى ساالمة تلاك الجاذور
 .مظاهر الرفق واللين أن اهلل تعالى طلب من موسى وأخيه هارون

 ُه َطَغى ُر َأْو ََيَْشى *اْذَهَبا إَِل فِْرَعْوَن إِنَّ ُه َيَتَذكَّ  ]44-43طه: [ َفُقواَل َلُه َقْوال  َلِين ا َلَعلَّ

 
 
 
 
 
 

      
 .(206: ص)انظر: تجديد الوعي، عبد الكريم بكار ،  (1)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 

 :ن إصالح ذات البيْ العمل على أسلوب  -7
ا َوَقَبائَِل  :وقبائل ليتم التعارف بينهم قال تعاالىالناس شعوبا خلق اهلل           َوَجَعْلنَاُكْم ُشُعوب 

ومان المعلاوم أّن كثارة ا   ]113:الحجارات[ لَِتَعاَرُفوا إِنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَْد اهللَِّ َأْتَقاُكْم إِنَّ اهللََّ َعلِيم  َخبِيي  

مشاااحنات واالختالفااات ، ممااا يااؤدي وقااوع ال إلااى األحياااناالخااتالط بالناااس ، قااد تااؤدي فااي بعااض 
باااين المتخاصااامين ، وتوحياااد  اإلصاااالحفاااي  اإلساااالموهناااا يتجلاااى مااانهج  الب ضااااء والشاااحناء إلاااى

ياَم املُْْؤِمنُيوَن إِْخيَوة  َفَأْصيلُِحوا َبيْ َ باإلصالح بيانهم ، قاال تعاالى :  األمرالصف المسلم و فجاء  إِنَّ

م حريص على أن تكون العالقة بين المسالمين قوياة ، خالياة ، فاإلسال ]10:الحجرات [ َأَخَوْيُكمْ 

الكاريم علااى ضارورة اإلصااالح فااي أي وقات حاااول الشاايطان أن  القاارآنحياث أكااد  النزاعااات ،  ن  ِما
ينزغ بينهم حيث أمر المجتمع بضرورة القيام بضرورة القيام بدور اإلصالح فورًا خاصة بين األفراد 

ي تفسيره :" ذكر األخوين ليدل بوجوب اإلصاالح بينهماا علاى أي بين شخصين ، قال السمعاني ف
وكاذلك اإلصاالح باين جماعاات مان المسالمين ، أي ، "أناه  (1)وجوب اإلصالح بين الجماع الكثيار"

إذا تقاتل فريقان من المسلمين فعلى المصلحون أن يساعوا بالصالح بيانهم ، ويادعوهم إلاى حكام اهلل 
الطائفتين على األخرى ، ولم تقبل الصالح وال دخلات فياه ، فان حصل بعد ذلك التعدي من إحدى 

،لم تتأثر بالنصيحة وأبت اإلجابة إلى حكم اهلل تعالى ، كأن على المسلمين إن يقاتلوا هذه الطائفة 
واإلصالح بين الجماعات المتناحرة أوفر خيارًا  (1)الباغية ، حتى ترجع إلى أمر اهلل وحكمه وكتابه"

 . (2)من إصالح اآلحاد
والصـدقِة    أال أ خبركم ِبأفضـل ِمـن درجـِة الصـياِم والصـالةِ  )قال رسول اهلل  ءَفعن أبي الدردا    
 ( 3)بلى؛ قال: صالح  ذات البين ؛ فإن فساَد ذاَت البيِن هَي الحالقة (  الوا:ق
 .ونفهم من الحديث أن اإلصالح بين المتخاصمين أعلى درجة من الصيام والصالة والصدقة     
 
 
 
، أبو المظفار ، منصاور بان محماد بان عباد الجباار ابان احماد الماروزي السامعاني التميماي  القرآن( انظر: تفسير 1) 

 .(221/ 5) ه(،489الحنفي ثم الشافعي )ت:

 (.4/1856)( انظر: زهرة التفاسير ، أبو زهرة ،2) 
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 المطلب الثالث والتغيير

 وأهميته والعالقة بينهم يرغيالتهداف اإلصالح و أ
 رحمااة بالناااس وذلااك إلخااراجهم ماان الظلمااات إلااى النااور –علاايهم السااالم – األنبياااءاهلل  أرساال     

ُفيوَن ِميَن اْلكَِتياِب َوَيْعُفيو َعيْن  مصداقًا لقوله تعالى: َّا ُكنْيُتْم ُخْ ا ّمِِم َقْد َجاَبُكْم َرُسوُلنَا ُيَبِ ُ َلُكْم َكثِي 

ِرُجُهْم ِميَن  *َوكَِتاب  ُمبِ   َكثِي  َقْد َجاَبُكْم ِمَن اهللَِّ ُنور   اَلِم َوَُيْ َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل السَّ ََيِْدي بِِه اهللَُّ َمِن اتَّ

اط  ُمْسَتِقيم    ]16-15: المائدة[ الظُُّلاَمِت إَِل النُّوِر بِإِْذنِِه َوََيِْدَيِْم إَِل ِِصَ

 ر علياه النااس ليصالوا إلاى ييسا إنيجاب  الطريق المساتقيم الاذي –عليهم السالم – األنبياءن فبيّ    
تفرقات بهام  ، و مختلفاة ضالوا السابيل ، و انحرفاوا عان هادى النباوة ألسابابو  الناس لكنّ  ، األمان رب

مناحي الحياة المختلفة ، فكانت الحاجة إلى اإلصالح و الت يير ، و العودة إلى المسار  فيبل السُ 
 رسل بينه ووضحه لنا ال الذيج الرباني او المنه

هاذا  لعدم اتساع المجاال لإلساهاب فاي ن الباحثة بعض منهاير كثيرة تبيّ يوالت  اإلصالح فأهداف  
 الموضوع

 : أهداف اإلصالحالً أو 
 : تصحيح مسار الناس -1
يا فِْطيَرَة اهللَِّ  :علاى الفطارة قاال تعاالى  اإلنسان عز وجل خلق اهلل      َفيَأقِْم َوْجَهيَك لِليِديِن َحنِيف 

ْلييِق اهللَِّ َذلِييَك الييِديُن اْلَقييِيُم َوَلكِيينَّ َأْكَثييَر النَّيياِس اَل َيْعلَ الَّ   ُمييونَ تِييي َفَطييَر النَّيياَس َعَلْيَهييا اَل َتْبييِديَل ِْلَ

جعاال الناااس قااابلين ألحكااام الاادين و ساابحانه وتعااالى ومعنااى ف ط اار  الّناااس ، أّن اهلل  ا ]30:الااروم[
ْير  مبت  جعله مناسبا  (2)عدين عنه ، وال ُمنكرين له لخلقتهم ، غ 

 
 

 
 ،( 2693: ح) ،اذهبوا بنا نصلح  ، كتاب الصلح ، باب قول اإلمام ألصحابه : البخاريصحيح  (1)

 .(3/183ج) 
 .(90/  21) ابن عاشور ، -نظر : التحرير والتنوير ا( 2)  
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 التمهيدي فصلال

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 إلى اإلصالح متنوعة، فتكون الحاجة  ألسبابمن يحيد عن هذا الطريق  أحياناً لكن نجد و       
َقى َوَأْصَلَح َفاَل َخْوف  َعَليْيِهْم َواَل ُهيْم   :قاال تعاالى و الت يير، إلعادة الناس إلى الفطرة ، َفَمِن اتَّ

َزُنيييييونَ  إصاااااالح أعماااااال النااااااس التاااااي كاااااان قاااااد أفسااااادوها  :فالمقصاااااود هناااااا ،]35األعاااااراف:[  ََيْ

 .(1)بالمعاصي
 : اإلسراع بالتوبة -2
يرتضااى لهاام الصااالح ، و يحااب الااذين   رحاايم بعباااده و اساام الاارحمن الاارحيم ، ساابحانه ذ  ن اهللإ 

إاِلَّ الَِّذيَن َتاُبوا   : قال تعالى  باآلخرةالدنيا و الفوز  فييسارعون بالتوبة من ذنوبهم لينالوا الخير 

حِ  اُب الييرَّ ييَك َأُتييوُب َعَلييْيِهْم َوَأَنييا التَّييوَّ
فالااذي يرتكااب   ]160:البقاارة  [ يمُ َوَأْصييَلُحوا َوَبيَّنُييوا َفُأوَلئِ

و إصاالح حاال نفساه باالتقرب إلاى اهلل بصاالح األعماال بماا  المعاصي البد له من اإلسراع بالتوباة
 عليه ورضاه. عنه ، فإن فعل العبد ذلك استحق  نيل توبة اهلل  يرضه 

 :  األخذ باألسباب ا والتوكل على اهلل -3
     صااااالح و الت يياااار األخااااذ باألسااااباب ، لتحقيااااق الهاااادف المنشااااود مااان الوسااااائل الهامااااة فااااي اإل     

افُِظونَ   :قد تكفل بحفظ دينه وكتابه قال تعالى فاهلل  ا َلُه َِلَ ْلنَا الِذْكَر َوإِنَّ ا َنْحُن َنزَّ    إِنَّ

فاإلنسان إذا أراد أن يصلح و يقضى علاى الفسااد الباد لاه مان األخاذ باألساباب ، ،  ]9 :الحجر  [
لي ياار لألصاالح و  وال يكتفااي بحفااظ اهلل للاادين ، وال يكتفااي بصااالح نفسااه ، باال يسااعى و يجتهااد ،

 .األفضل
وهاو ذو القارنين وقاد اخاذ باألساباب  ليحقاق اإلصاالح ،  القارآنوها نحن أمام نموذج ذكر فاي     

ن وسااعى فااي األرض ليحقااق هدفااه ، ولاام يااركن إلااى مااا أعطاااه اهلل إياااه ماان صااالح نفسااه فقااط دو 
 َسَبب ا:النظر إلى اآلخرين قال

ب    ُثمَّ َأْتَبَع َسَبب ا :و قال]  84:الكهف [ َوَآَتْينَاُه ِمْن ُكِل ََشْ

ُلييييوا إِْن ُكنْييييُتْم :بالتوكاااال عليااااه فقااااال تعااااالى كمااااا أمرنااااا اهلل ،  ]92الكهااااف:[ َوَعييييَل اهللَِّ َفَتَوكَّ

ْل َعَل اهللَِّ َفُهَو َحْسُبهُ وَ  وقال تعالى:،  ]23المائدة :[ُمْؤِمنِ َ   ]3:الطالق [  َمْن َيَتَوكَّ

 

ناصر بن  -: مباحث العقيدة في سورة الزمر  انظر( ، و  406/  12)الطبري ،  –نظر : جامع البيان ا (1)
 .(173 :ص)علي ، 
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 في دفع المضار ، وجلب المنفعة  من أعظم األسباب وأنفعها ويعتبر التوّكل على اهلل 
ال يتم إال إذا أتخذ اإلنسان لكل عمل يريده األسباب التي توصله إلى الهدف الذي يريد  التوكلو 

 تحقيقه، وحاجته التي يسعى إليها.
به في ُحسن الخلق ، فمدحه ، مثااًل ُيحتذا يجب أن يبدأ بالنفس ، فقد كان واإلصالح 

نك لعلى خلق  عظيم  الناس وأرحمهم  أصدق فكان، اهلل من فوق سبع سماوات قائال سبحانه:وا 
 كفاه أي شيء بعد ذلك القرآنلقه وأتقاهم وأشجعهم فكان قرأنُا يمشي على األرض ، وم ْن كان خُ 

 
 ثانيًا : أهداف التغيير

أن تكون كلمة اهلل هي العليا وهو هدف ساِم للت ييار اإلساالمي ، لكان هنااك أهاداف وسايطة  -1
هداف الوسيطة تختلف من مجتمع ألخار ، هذا الهدف ، واأل إلىال بد من تحقيقها للوصول 

ومن حركة ألخارى ، وتارتبط كاذلك بشاروط المكاان والزماان فابعض القاوى تتخاذ مان إصاالح 
بعضاااها اآلخااار يتخاااذ مااان ن مقاومااة االحاااتالل هااادفًا ، الفاارد هااادفًا وسااايطا ، بعضاااها يتخاااذ مااا

وسايط والعمال إصالح السلطة السياساية هادفا لاه ، لكان المهام بمكاان حسان اختياار الهادف ال
عادم باين الطارق والمنااهج اإلساالمية ، على تحقيقاه بااألدوات والمنااهج المناسابة ، والتعاضاد

 .(1)" وصوال إلى هدف واحد تضاربها على قاعدة " األبواب المتفرقة
 

حاكمياة البشار  أساسوالحكومات التي تقوم على  األنظمة إزالةيجب على المطالبين للت يير  -2
فاي  -بالفعل –بعد ذلك لهم مطلق الحرية  األفراد، ثم يطلق لإلنسان نساناإلللبشر وعبودية 

النظاام  إناختيار العقيدة التي يريدونها بمحض اختيارهم بعاد رفاع الضا ط السياساي عانهم ، 
، ،ذلك بتلقي الشرائع  هلل وحدهتكون قاعدته العبودية  أنيجب  األرضالذي يحكم البشر في 

 . (2)من عقيدة يعتنقهرد في ظل النظام العام ما منه وحده ثم ليعتنق كل ف
 

 
 .(10:ص)في نظريات الت يير ، منير شفيق ، انظر: (1)
 .(3/1435) ،سيد قطب ، القرآنفي ظالل  :انظر( 2)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير

 

 والتغيير اإلصالحأهمية  :ثالثاً 
ه العاااالم كافاااة، وال تساااتوي هاااذ إلاااى اإلساااالموالت ييااار مااان كوناااه رساااالة  اإلصاااالح أهمياااةتتباااع  -1

من خاالل هداياة العاالم كلاه ، قريباه وبعياده ومنافساة وال تكاون هاذه الهداياة  إالالرسالة على سوقها 
َل  الَّييِذي َتَبيياَر َ  : ، قااال تعااالى باإلصااالحإال  ا لِْلَعيياملَِ َ  لَِيُكييونَ  َعْبييِدهِ  َعييَل  اْلُفْرَقييانَ  َنييزَّ  َنييِذير 

 .]1الفرقان:[
شارية جمعااء ، بعادما ، وتحقياق الكراماة للبالبار والمسااواةحقيق العدل و جاءت لت اهللإن شريعة  -2

 بِياَم  َواْلَبْحيرِ  اْليَ ِ  ِِف  اْلَفَسيادُ  َظَهيرَ  :قال تعاالى نت الحياة وذاقت البشرية الويالتأسفسدت األرض 

ََ  لُِيِذيَقُهمْ  النَّاسِ  َأْيِدي َكَسَبْت  ُهمْ  َعِمُلوا الَِّذي َبْع  ]41الروم:[ َيْرِجُعونَ  َلَعلَّ

نفساه  إلاىتاواله بنفساه اساتحقاقًا وفضااًل ، ،نسابه  اهلل ن ومما يادل علاى أهمياة اإلصاالح أ -3
 .الكريمة صفةً  وفعالً 

جعاال اهلل تعااالى اإلصااالح والتعيياار ماان مهمااات األنبياااء والرساال ، ورفعهاام بااه ، وجعاال لهاام   -4
 .أفضل منازل الخلق لتبلي هم الرسالة عن ربهم 

ن يرفاع اهلل تعاالى أهلاه درجاات ، أاس إلاى أهمياة اإلصاالح والت ييار باانتبااه النا يلفات اهلل  -5
 َوَمنْ  النَّاسِ  َبْ َ  إِْصاَلح   َأوْ  َمْعُروف   َأوْ  بَِصَدَقة   َأَمرَ  َمنْ  إاِلَّ  َنْجَواُهمْ  ِمنْ  َكثِي   ِِف  َخْيَ  اَل  فقال تعاالى:

ا تِيهِ ُنؤْ  َفَسْوَف  اهللَِّ َمْرَضاِت  اْبتَِغابَ  َذلَِك  َيْفَعْل   ]114النساء:[ َعظِيام   َأْجر 

ميته هدليل على أ هو خيرلشموله لكافة الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والدينية   -6
 .(1) ومكانته في الشريعة اإلسالمية

 والمضلة الضالة والخرافات والبدع كالشركيات الديني االنحراف مظاهر على القضاء -7
 واألخذ  رسوله وسنة تعالى اهلل كتاب في الممثلة اإلسالمية الشريعة لىع الكامل باعتمادها

 .والجماعة السنة أهل منهج وفق ا عليهم اهلل رضوان ا الصالح السلف بأقوال
 

 انظر: منهجيات اإلصالح والت يير في ضوء سورة عبس دراسة موضوعية تطبيقية، ابتسام سمور، (1)
 .(19،20ص)
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 التمهيدي الفصل

 اإلصالح منهجيات حقيقة
 والتغيير  صالحاإلالعالقة بين  :رابعاً  والتغيير

، وان كان  اإلصالح إلىوالت يير ، بحيث إن كليهما يسعى  اإلصالحترادف بين  هناك     
وت يير له ، والت يير االيجابي إصالح  اإلفسادضد  فاإلصالح،  األحسن إلى األسوأالت يير من 

وهذا  ألى األسو يكون الت يير من األحسن إ إنإلى األحسن ، ومن الممكن  أألنه ت يير من األسو 
 :ما تقوم المنهجيات في عالجه وتحذر منه حيث قال تعالى

      اهللََّ بَِأنَّ  َذلَِك  ْ ا َيُك  َل وا َحتَّى َقْوم   َعَل  َأْنَعَمَها نِْعَمة   ُمَغِي   َعلِيم   َسِميع   اهللََّ َوَأنَّ  بِأَْنُفِسِهمْ  َما ُيَغِيُ

 إلى، وقد يكون الت يير من الحسن  األحسن إلى األسوأ وقد يكون الت يير منا  ]53األنفال:[
يهجر  أن،  وأحوالهيقوم بت يير حاله  إننفسه يجب عليه  إصالحفالذي يريد  ، منه األحسن

ايجابية صالحة ،  بأشياءالسلبية  األشياءالمعاصي والذنوب ، يصلح حياته بت يير واستبدال 
بإصالح الفساد ، ت يير الحال من الفساد إلى  فيتكون لديه انضباط ذاتي ، ويحدث الت يير

                 الحه بكل أنواع الصالح ، صالصالح ، ويحدث اإلصالح بت يير الفساد ، إزالة أثرة، وا  
الصالح يكون بعد فساد وقد يكون دون سابقة فساد ، اإلصالح يكون بالت يير إلى األفضل على 

لت يير لألحسن واإلصالح قرناء ال ينفك احدهما عن اإلطالق ، فال إصالح دون ت يير ، فا
 . (1)، فما يزاالن متحدان متالزمان اآلخر

 

 

 

 

 

 

 (.7،8ص)منهجيات اإلصالح والت يير في سورتي الحجر والنحل، أمية عبد اهلل ال رة ،  انظر:  (1)
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

 

 

 األول الفصل

 بني يدي سور جزء قد مسع
 

 وعدد آياتهاا يان مكيها ومدنيها ا وترتيبهاأسماء سور جزء قد سمع ا ب المبحث األول:

 وفيه ثالثة مطالب:

  المطلب األول : أسماء سور جزء قد سمع. 
  المطلب الثاني : بيان مدنيها ومكيها. 
  المطلب الثالث : ترتيب سور الجزء وعدد آياتها. 

 جزء قد سمع المبحث الثاني : المناسبات في سور

 : انوفيه مطلب

 محور الرئيسي لسور جزء قد سمع المطلب األول : ال. 
 المطلب الثاني : المناسبات بين سور جزء قد سمع. 

 .المبحث الثالث: مقاصد سور جزء قد سمع

 : انوفيه مطلب

 . المطلب األول : المراد بمقاصد السور ، وبيان أهميتها 
  المطلب الثاني : مقاصد سور جزء قد سمع. 
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

 

 

 

 

 

  املبحث األو :
ء قد مسع ، ب ا  مك ها ومدن ها، أمساء س ر ج 

 وعد    اتها، وت ت بها
 وفيه ثالثة مطالب:

  المطلب األول : أسماء سور جزء قد سمع. 
  المطلب الثاني : بيان مدنيها ومكيها. 
  المطلب الثالث : ترتيب سور الجزء وعدد آياتها. 
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 المبحث األول:  سمع

 وترتيبهاا وعدد آياتهاأسماء سور جزء قد سمع ا بيان مكيها ومدنيهاا 

حسااب ترتيااب المصاااحف ، الكااريم  القااارآنجاازء قااد ساامع هااو الجااازء الثااامن والعشاارون ماان أجاازاء  
، ويبدأ هذا الجزء بسورة المجادلة التي يبدأ  من المثاني وهذا الجزء يحتوي على تسع سور الشريف

اِدُلييَك َقييْد َسييِمَع اهللَُّ كمااا جاااء فااي قولااه تعااالى الجاازء باساام أول آيااة فيااه وهااي    َقييْوَل الَّتِييي َُتَ

 . ]1:المجادلة] 

عاادادها       وال شااك أنَّ سااور هااذا الجاازء لهااا أهميااة كبياارة لكاال مساالم و لمااا فيااه ماان تربيااة النفااوس وا 
إلقامة دولة اإلسالم ، وتربية النفوس التي تنهض بها األمم ، وتقوم على مانهج اهلل تفهماه وتحققاه 

لجزء يشهد بناء تلك النفوس ، في عالج األحداث والعادات  كماا نارى ، وجزء كبير في سور هذا ا
 . فيه مدى الصراع بين اإلسالم وخصومه من مشركين ويهود ومنافقين 

 المطلب األول
 أسماء سور جزء قد سمع

الكريم بعضها ذات  القرآنمن الطبيعي أن لكل سورة اسم خاص تنفرد به عن غيرها ، وسور   
، وهذه األسماء المتعددة للسورة الواحدة منها ما هو  (1)ا له أكثر من اسم اسم واحد ، وبعضه

اجتهد به العلماء والمفسرون حسب ما ورد في ،توقيفي بوحي من اهلل ومنها ما هو اجتهادي 
 .( 2) السور من موضوعات أو كلمات انفردت بها السورة دون غيرها من السور

المصحف  فيالجزء الثامن والعشرون ل سورة من سور وفي هذا المطلب ستذكر الباحثة ما لك
 . -إن شاء اهلل  -إن وجدكريمات لهن ،   من أسماءالشريف 

 

 

 
 ( .1/444)فضل عباس   – القرآننظر : إتقان البرهان في علوم ا  (1)

 .(1/269)السيوطي ،  – القرآنظر : اإلتقان في علوم نا  (2)
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 :سورة المجادلة .1 سمع

و المجادلة "  بكسر الدال سميت السورة بسورة "      وذلك  وفتحها ، وتسمى بسورة قد سِمع  
اِدلَُك ِِف َزْوِجَها َوَتْشَتكِي إَِل  :الفتتاحها بقوله تعالى  اهللَِّ َواهللَُّ َيْسَمُع  َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّتِي َُتَ

اُوَرُكاَم إِنَّ اهللََّ َسِميع  َبِصي   ا سبب وباتت واضحة فيه ،وتسمى سورة الظهار ]   1:المجادلة [  ََتَ
 حيث عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أم روته الذي الحديث ذلك على ويدل . ( 1) هذه التسمية

 علي ويخفى ثعلبة بنت خولة كالم ألسمع إني ؛ شيء كل سمعه وسع الذي تبارك ):  قالت
 أكل اهلل رسول يا:  تقول وهي وسلم وآله عليه اهلل صلى اهلل لرسول تشتكي وهي ا بعضه
 أشتكي إني اللهما  مني ظاهر ولدي له وانقطع سني كبرت إذا حتى بطني له ونثرت شبابي
َقْد َسِمَع اللَّه   اآليات بهؤالء السالم عليه جبريل نزل حتى برحت فما:  عائشة قالت.  إليك

 .(2) (الصامت بن أوس وزوجها:  قال َقْوَل الَِّتي ت َجاِدل َك ِفي َزْوِجَها 
 :سورة الحشر    .2
ُروا ِمْن ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكفَ  و لقوله تعالى : بهذا االسم نسبة  سميت سورة الحشر     

انَِعُتُهْم ُحُصوُهُ  ِمنَأْهِل اْلكَِتاِب  ُم مَّ ِّْشِ َما َظنَنُتْم َأن ََيُْرُجوا َوَظنُّوا َأهَّ ِل اِْلَ َياِرِهْم ِْلَوَّ
م ِمَن اهللَِّ دِ

ِرُبوَن ُبُيوََتُم بَِأْيِدَيِْم َوأَ  ْعَب َُيْ َتِسُبوا َوَقَذَف ِِف ُقُلوِِّبُِم الرُّ ْ ََيْ ْيِدي املُْْؤِمنَِ  َفَأَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َحْيُث َل

وا َيا ُأوِِل اْْلَْبَصارِ  على قصة ( ، وتسمى أيضًا سورة بني النضير الشتمالها 2/)الحشر  َفاْعَتِ ُ
قال : " قلُت البن عباس :  ، رضى اهلل عنه  سعيد بن ُجب ير :فعن (3)إجالء يهود بني النضير 

أن  اهلل عنه  رضي ، وبهذا الحديث أراد ابن عباس (4)"  قل سورة النَّضير : سورة الحشر ، قال
 . (5)للتخيير قل سورة النضيرُجب ير البن يبين أن لها اسمين ، فقول ابن عباس 

 
 
 
 
 .( 28/5 )البن عاشور ، –نظر :  التحرير والتنوير ا  (1)

 .(481/  2 ،)للحاكم-الصحيحين على المستدرك  (2)

 . (28/62 )وهبه الزحيلي ، –نظر:  التفسير المنير ا  (3)

     . (5/88)ج(، 4139:)ح -صحيح البخاري في كتاب الم ازي ، باب حديث بني النضير  (4)

 .(28/62 ) ،عاشور البن -نظر:  التحرير والتنوير ا  (5)
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 :سورة الممتحنة -3

ذكر المفسرون أربعة أسماء لهذه السورة ، وهي "الممتحنة " وكل اسم من هذه األسماء يشير      
فأما التسمية األولى "سورة الممتِحنة بكسر الحاء  (1)بعض مقاصد السورة وأغراض نزولها  إلى
،لما حةكما سميت "براءة"، المبعثرة و الفاض مجازًا ، إليهااسم الفاعل أي المختبرة،أضيف  فهي

امتحنت  التي (2)أي السورة الممتِحنة بيانية، إضافةعلى هذا فال  و كشفت من عيوب المنافقين
نة" بفتح الحاء، إلىالمؤمنات المهاجرات من مكة   فهيالمدينة ، وأما التسمية الثانية "سورة الممتح 

اهلل  وهى أم كلثوم بنت عقبة بنت أبى معيط، قال ، ت فيهانزل التيالمرأة  إلىاسم مفعول ُأضيف 
 َفاْمَتِحنُوُهنَّ :تعالى

ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َجابُكُم امْلُْؤِمنَاُت ُمَهاِجَرات  َ ، وكانت  ]11:الممتحنة[ َيا َأَيُّ

إلضافة وعلى هذا فليست ا      (3)امرأة عبد الرحمن بن عوف رضي اهلل عنها ،ولدت له إبراهيم 
بيانية ، ويحمل التعريف على العهد، ويكون المعهود أول امرأة امتحنت في إيمانها ، والمعنى 

التي امتحنها المسلمون عندما هاجرت ، ( 4)نزلت فيها آية االمتحان  التيسورة المرأة المهاجرة 
ريف جنس ، لك أن تجعل التعريف تع قال ابن عاشور: " و (،5)وهذا هو االسم المشهور للسورة 

نة " ا الَِّذيَن   :تعالى قوله في، وجه ذلك أن الصي ة وردت بالجمع ( 6)أي النساء الممت ح  َ َيا َأَيُّ

 َفاْمَتِحنُوُهنَّ اهللَُّ َأْعَلُم بِإِياَمِهِنَّ َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ 
ُمْؤِمنَات  َفاَل  آَمنُوا إَِذا َجابُكُم املُْْؤِمنَاُت ُمَهاِجَرات 

ار ِجُعوُهنَّ إَِل َترْ   .]11:الممتحنة[ اْلُكفَّ

 

 

 
 .(5/519)الشوكانى، –فتح القدير  ، (18/49 ) القرطبي ، – القرآن ألحكامالجامع نظر:ا  (1)
 .( 9/369، )القنوجى – القرآنمقاصد  فينظر:روح البيان ا  (2)
  193ص:السهيلى  -نظر: غوامض األسماء المبهمةا  (3)
 .(9/369،)القنوجى – قرآنالمقاصد  فينظر:روح البيان ا  (4)
 .(8/633،)ابن حجر العسقالنى  -فتح الباري   (5)
 (.28/115 ،)ابن عاشور-التحرير والتنوير انظر :  (6)
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السورة و األولى  فيفسببها ورود لفظ المودة ثالث مرات  ووأما التسمية الثالثة "سورة المودة"       
ُكْم َأْولَِياب َيا أَ  :أول آية منها قال تعالى فيوالثانية كانتا  ا الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدِوي َوَعُدوَّ َ َيُّ

ةِ  ةِ َوَأَنا َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم َوَما َأْعَلنُتْم َوَمن َيْفَعْلُه  :قوله إلى  ُتْلُقوَن إَِلْيِهم بِاملََْودَّ وَن إَِليِْهم بِاملََْودَّ ُتِسُّ

بِيلِ ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسوَ  َعَل َبْينَُكْم  ، والثالثة في قوله : ] 1الممتحنة: [ .. اب السَّ َعَسى اهللَُّ َأن ََيْ

ِحيم   ة  َواهللَُّ َقِدير  َواهللَُّ َغُفور  رَّ َودَّ ما التسمية الرابعة ا وأ ]7 :الممتحنة [  َوَبْ َ الَِّذيَن َعاَدْيُتم ِمنُْهم مَّ

ان النساء مصدر فّعلتها ما ورد في السورة من وجوب امتح،  بال (1)" سورة االمتحان " 
 َفاْمَتِحُنوُهنَّ اهللَُّ َأْعَلُم   :المهاجرات، قال تعالى

ا الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا َجابُكُم املُْْؤِمنَاُت ُمَهاِجَرات  َ َيا َأَيُّ

 َفاَل َتْرِجُعوُهنَّ 
ار بِإِياَمِهِنَّ َفإِْن َعلِْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمَنات   .]11:الممتحنة [إَِل اْلُكفَّ

 :سورة الصف  -4

، والحااواريين           لوسااي اساامًا ، وزاد األ (2) لقااد أورد المفساارون لهااذه السااورة اساامين همااا : الصاافَّ
 وجه تسميتها بسورة الصف فبسبب وقوع لفظ فإما ،"عيسى ابن مريم" (3)هو سورة لهما 

ُم ُبنَييييان  إِنَّ ا  :قاااال تعاااالىفاااي  فيهاااا " صااافا"  ا َكيييَأهَّ هللََّ َُيِيييبُّ الَّيييِذيَن ُيَقييياتُِلوَن ِِف َسيييبِيلِِه َصيييفًّ

ْرُصوص    ]4:الصف[مَّ

فبساااابب ورود لفااااظ "  ووهااااذا هااااو االساااام المشااااهور لهااااا، وأمااااا وجااااه تسااااميتها بسااااورة الحااااواريين   
يا :سابحانه وتعاالى  ية واحدة وهي فاي قولاهآفيها مرتين في  "الحواريين َ الَّيِذيَن َآَمنُيوا ُكونيوا  َييا َأَيُّ

يوَن َنْحي َواِريُّ ُن َأنَصياُر اهللَِّ َأنَصاَر اهللَِّ َكاَم َقاَل ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم لِْلَحَواِرِيَ  َمْن َأنَصياِري إَِل اهللَِّ َقياَل اِْلَ

ْدَنا الَّذِ  َفة  َفَأيَّ
ائِ ائِيَل َوَكَفَرت طَّ ائَِفة  ِمن َبنِي إِْعَ  يَن َآَمنُوا َعَل َعيُدِوِهْم َفَأْصيَبُحوا َظياِهِريَن َفَآَمنَت طَّ

]14:الصف[
 (4) . 

 
 .(1/158)السيوطي ،  – القرآنتقان في علوم نظر : اإلا (1)
 .(28/653 )ابن عاشور ، –التحرير والتنوير  انظر : -( 27/127 ) وسي ،للأل –روح المعاني  نظر:ا (2)
السيوطي ،  – القرآنتقان في علوم اإل – (195)ص:، السهيلي  –نظر : غوامض االسماء المبهمة ا (3)
(1/658). 
 (.15/54)  األلوسي ، -نظر: روح المعاني ا (4)
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 :سورة الجمعة  -5

وسميت أخرى"الُجْمعة" بالتخفيف ُل ة  وفيها ،(1)الجُمعة" " لم ُيعرف لهذه السورة اسم سوى    
ة في الجاهلية يسمى "يوم العروبة" ن يوم الُجمعوكا ،  الجتماع المسلمين فيها للصالة و بذلك

سلمين الجمعة وأول من صلى بالم ، (2)"هو كعب بن لؤي" وأول من سماه"ُجمعة ، ومعناه الرحمة
وقيل:  إليه،فصلى بهم ركعتين وذكرهم ، فسميت الجمعة حين اجتمعوا  ،(3) " أسعد بن زرارةهو" 
ا   :الة الجمعة حيث قال تعالىاء لصبإجابة الند األمرسميت بذلك الشتمالها على  أنها َ َيا َأَيُّ

ُمَعِة َفاْسَعْوا إَِل ِذْكِر اهللَِّ  اَلةِ ِمن َيْوِم اْْلُ  ]9 :الُجُمعة [ الَِّذيَن آَمنُوا إَِذا ُنوِدي لِلصَّ

 :سورة المنافقون -6

أحاوالهم  ارًا باذكرُسميت هذه الساورة فاي كتاب السانة ، وكتاب التفساير " ساورة المناافقين " ، اعتبا  
 .(4)صلوات اهلل عليه ورضوانه ومواقفهم المعادية لرسول اهلل وصفاتهم فيها، 

 :سورة التغابن  -7

ُسااميت هااذه السااورة الكريمااُة بسااورة " الت ااابن" و حيااث تحاادثت عاان أعظاام غاابن يلحااُق باالنسااان    
ْميِع َذلِيَك  َيْومَ   حين يُؤِثر الدنيا الفانية ، ويضيع االخرة الباقية ، قال تعاالى :  ََيَْمُعُكْم لَِيْوِم اْْلَ

ِري مِ   ََتْ
ا ُيَكِفْر َعنُْه َسِيَئاتِِه َوُيْدِخْلُه َجنَّات  تَِهيا اْْلَْهَياُر َيْوُم التََّغاُبِن َوَمن ُيْؤِمن بِاهللَِّ َوَيْعَمْل َصاِِل  ن ََتْ

ا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيمُ  القيامة الاذي وقيل سميت بذلك تذكيرًا بيوم  ا ]9:الت ابن [  َخالِِديَن فِيَها َأَبد 
 .(5) السابقةية ه وبتركه اإليمان وهوالمذكورفي اآلوخسارتيظهر فيه غبن الكافر 

 

 .(28/183 )ابن عاشور ، –التحرير والتنوير  –( 18/97 )القرطبي ، – القرآننظر : الجامع الحكام ا  (1)
       النسب سلسلة من. خطيب جاهلي، جدُّ : أبوهصيص عدنان، من قري ، من غالب، بن لؤيّ  بن كعب  (2)

 للزركلي، انظر: األعالم، -الفيل عام إلى بموته أرخوا حتى العرب، عند القدر عظيم كان. النبوي
 ( 5/228). 

 سكان   من واإلسالم، الجاهلية في األشراف الشجعان أحد: الخزرج من النجاري، عدس بن زرارة بن أسعد  (3)
 قدمها من أول فكانا المدينة، إلى وعادا فأسلما قيس عبد بن ذكوان ومعه النبوة عصر في كةم قدم. المدينة
انظر : األعالم  -البقيع في فدفن بدر قبل ومات. النجار بني نقيب كان عشر، االثني النقباء أحد وهو. باإلسالم
 (.1/311) للزركلي،

 . ( 28/231 )ابن عاشور ، –لتحرير والنوير ا -(28/593 )وهبه الزحيلي ، –نظر : التفسير المنير ا  (4)
 مسلم ، نخبة من علماء التفسير ، مصطفىعداد إ –الكريم  القرآننظر: التفسير الموضوعي لسور ا  (5)
 .(28/615 )وهبه الزحيلي ، –نير مالتفسير الوانظر:  -(8/187 )
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 :سورة الطالق  -8

 :العدة فيها وافتتاحها بقوله تعالىلبيان أحكام الطالق و  سميت هذه السورة بهذا االسم    

  ْقيُتُم النَِسي يا النَّبِييُّ إَِذا َطلَّ َ تِيهِ َيا َأَيُّ كماا ساميت بساورة النسااء  ،(1) ]1:الطاالق  [اب َفَطِلُقيوُهنَّ لِِعدَّ

نصافهاعلى بعض أحكام النساء  الشتمالهاالص رى و  اهلل عنـه  رضـي ا قال ابن مسعود( 2)مله وا 
 .(3) نزلت سورة النساء الصغرى بعد الطولى ( ) ... : وأرضاه

 :سورة التحريم - 9

علاى  شيئًا علاى نفساه ، وافتتااح الساورة بعتاباه  ي بلتحريم الن (4)سميت سورة " التحريم"     
ِرُم َما َأَحلَّ اهللَُّ َلَك َتْبَتِغي َمرْ    قاول اهللسبيل التلطف في  ا النَّبِيُّ ِلَ َُتَ َ َضاَت َأْزَواِجَك َواهللَُّ َيا َأَيُّ

ِحيم   " لام تحارم"، وتسامى ساورة ، وتسمى ساورة  (5)وتسمى سورة النبي  ،]1:التحريم[  َغُفور  رَّ

 ول كلمة فيها.أقبل تسمية السورة ب ، والتسميتان االخيرتان كانتا من ( 6)حرم" بتشديد الالم تُ  اللِّم  " 

 حرَّم على نفسه أكل العسل، ن النبيأل و ة بالتحريمسبب تسمية هذه السور ثة أن حللباويظهر    
، لمااا جاااء فااي الساانة النبويااة لااك علااى ذ تعااالى فعاتبااه اهلل وهااو ماان الطيبااات التااي أحلهااا اهلل 

 . لهذه السورة الكريمة سبب النزول فيالمشرفة 

 

 

 .(28/292 )ابن عاشور ، –نظر: التحرير والتنوير ا (1)
 .(28/645 )به الزحيلي ،وه -ظر : التفسير المنير ان (2)
(، 234) البقرة: " كتاب التفسير ، باب قوله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا –صحيح البخاري  (3)

 :ورواه ابو داوود في سننه ، أبواب الطالق ، باب في عدة الحامل ، الحديث رقم (6/31)ج، (4532) :حديث رقم
 )2317) 
 .(28/686 )زحيلي ،وهبه ال –ظر التفسير المنير ان (4)
 .(21/179 )البقاعي  ، –نطم الدرر  -(18/177 )القرطبي ، – القرآنحكام نظر ، الجامع ألا (5)
 .(28/343 )، ابن عاشور ،التحرير والتنوير – (1/55 )للسيوطي ، – القرآنتقان في علوم ا: اإلنظرا (6)
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

 فقال حفصة، بذلك توعلم ، عائشة يوم في بمارية خال  النبي أ ن النزول سبب في رويف   
ل يّ  اكتمي لها  أ مر بعدي من يملكان وعمر بكر أ با أ ن وُأبشرك نفسي، على مارية حرمت فقد ع 

 يوم في بها خال: وقيل الكشاف رواية في كما. متصادقتين وكانتا عائشة بذلك فأخبرت ُأمتي،
 في: قالت علمت فلما هال فأ ذن أ بويها زيادة في وسلم عليه اهلل صلى استأذنته قد وكانت حفصة
 ِإمامة من به بشرها وبما نفسه على مارية تحريم من به حدثها بما فأ رضاها فراشي وعلى بيتي

 عليه - جبريل فنزل نساء ه واعتزل فطلقها تكتمه فلم ذلك واستكتمها وعمر بكر أ بي الشيخين
نها قوامة صوامة فِإنها راجعها ):فقال - السالم  .(1)(لجنةا في نسائك لمن واِ 

 المروية مارية قصة في ال العسل قصة في نزلت اآلية أ ن الصحيح: مسلم شرح في النووي وقال
 فقد جح  بنت زينب عند كان العسل وشرب صحيح، طريق في تأت ولم الصحيحين غير في
 وقع لما وحفصة عائشة فتواصت عسال ويشرب عندها يمكث كان وسلم عليه اهلل صلى أ نه روي
 ريح منك أ جد ِإني: له فلتقل  النبي عليها دخل أ يَّتهما أ ن ضرتهما من ال يرة من مانفسه في

 الشريفة نفسه للطافة الكريهة، الرائحة ويكره الطيب، يحب وسلم عليه اهلل صلى وكان ،(1) م افير
 .فنزلت أ عود لن: وقال حلف وقد نفسه على العسل فحرم

  ندائه وفي العسل، شرب أ و اليمين ملك من لك اهلل أ حل ما النبي أ يها تحرم لم: والمعنى     
 غيره خوطب حيث يخفى ال ما بشأنه والتنويه به التلطف حسن من العتاب مفتح في النبي أ يها

 .معاتبة هو بل حقيقته على ليس ستفهامواال الرسل، سائر من باسمه
 
 
 
 
 
 
 
 (.5/17) ،األلباني لمؤلف: محمد ناصر الدينا -سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها: نظرا (1)
 بالماء ينضج ثم يؤخذ العرفط شجر ينضحه صمغ الميم بضم م فور جمع وال ين الميم بفتح الم افير (2)

 .عريض ورق له نبت أو شجر والعرفط. كريهة رائحة وله فيشرب
قم ر  اإلمام مسلم ، -لموس عليه اهلل صلى اهلل رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند (3)

 .(2/1111ج )( 1474)الحديث:
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 المطلب الثاني                                      سمع

 بيان مكية ومدنية سور جزء قد سمع

مشرقة لعنايتهم المسلمين بالبحث عن المكي والمدني تعكس لنا الصورة ال إنَّ عناية  
ذلك االهتمام ألعظم دليل على سالمة النص وفي تلك العناية و  واهتمامهم به، الكريم القرآنب

 .(1)ي من كل شائبة نقص أو زيادة أو تحريف القرآن

 سور جزء ةلمعرفة مكية ومدني –إن شاء اهلل  –ولذا خصصت الباحثة هذا المطلب   
 .تعالىال يخل بإذن اهلل  " قد سمع " وذلك بإيجاز      

 :سورة المجادلة .1
،ومااا ذكاار ماان أن  (2)ة  نزلاات بالمدينااة ، فهااي مدنيااة باإلجماااع قااال اباان عطيااة : سااورة المجادلاا  

اَمَواِت َوَميا ِِف اْْلَْرِض َميا َيُكيوُن ِمين نَّْجيَوى َثاَلَثية  إِ  قوله تعالى : ُهيَو ال َأَلْ َتَر َأنَّ اهللََّ َيْعَلُم َما ِِف السَّ

َسة  إِ  الَرابُِعُهْم وَ   .(3)مكي ال ينسجم مع ما قبل اآلية وما بعدها ]7 :المجادلة[  ُهَو َساِدُسُهمْ ال ََخْ

 :سورة الحشر .2
 .(4)سورة الحشر هي سورة مدنية بإجماع العلماء   

 

 

 

 

 .(1/369 )ل عباس ،ضف – القرآنالبرهان في علوم  إتقاننظر: ا  (1)
  (.5/272) ،أبو عبد الحق بن غالب  -: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزنظرا  (2)

 .( 9/327 )للطبرسي ، –نظر : مجمع البيان ا –( 28/375 )وهب  الزحيلي ، –الفسير المنير ال نظر:او   

 (.1/396)ل عباس ، ضف – القرآنالبرهان في علوم  إتقان: نظرا  (3)
 .(28/31) أحمد المراغي ، –تفسير المراغي  :ظرناو  – (15/54) ،لوسياأل –نظر: روح المعاني ا  (4)
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

 :سورة الممتحنة . 3
 .(1)لممتحنة مدنية في قول الجميع سورة ا    

 :سورة الصف .4

 ُاختلف في المكان الذي نزلت فيه سورة الصفِّ على قولين :    
 ي، وقال الماوردي  : مدنية ف(2): إنها نزلت في المدينة ، والثاني : إنها نزلت مكة  األول 

 .(4) ، ورجح هذا القول السيوطي وقال إنها مدنية(3)قول الجميع 

أصحاب رسول  ِمنْ  اقعدنا نفرً : ق ال   عبد اهلل بن سالم عن والمختار أنها  مدنية لما في األثر    
 (5)..هللَِِّ َسبََّح  : فأنزل اهلل اهنلعمل اللَّهِ  ِإل ى أ ح بُّ  أي األعمالنعلم  ل وْ : افقلن ف ت ذ اك ْرن ا  اهلل

 :سورة الجمعة  - 5
 .( 6)وقيل إنها مكية مدنية ، وهو قول الجمهور ،      

كنـا جلوسـا عنـد قاال :  رضاي اهلل عناه  هو الصاحيح لماا يلاي : عان أباو هريارة لوالقول األو  
م عـةصلى اهلل عليه وسلم حـ النبي ساالم  (7)"  ين أ نزلـت سـورة الج  كاان بعاد الهجارة  ةأباو هريار وا 

كن إال في المدينة انقضاض الناس عن الخطبة والنبي يخطب لم ي ،وأيضا ألن أمر بمدة باتفاق
 (8)من السورة. األخيرة اآليةبدليل سبب نزول 

  

 .(18/49)القرطبي ، – القرآنالجامع ألحكام  -(244)، أبو عمرو الداني -القرآني عد آي نظر: البيان فا  (1)

 .(8/258 )، األندلسيحيان  أبو –نظر : البحر المحيط ا  (2)

 .(5/527)،  للما وردي –نظر : النكت والعيون ا  (3)

 (1/33 )السيوطي ، – القرآنفي علوم  اإلتقاننظر : ا  (4)

 (1/51)–انظر:المرجع السابق نفسه   (5)
 حيان ، أبو –نظر : البحر المحيط ا -(5/316 )، األندلسيابن عطية  –المحرر الوجيز نظر:ا  (6)

     ( 8 /263). 
لإلمام زين الدين  –نظر : مختصر صحيح البخاري المسمى التجريد الصحيح ألحاديث الجامع الصحيح ا  (7)

 .(574 ص:،  )175/4897 :)، حديث رقم القرآنالزبيدي ، كتاب : تفسير 
 .(5/316 )، األندلسيابن عطية  –: المحرر الوجيز  ظران  (8)
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

 :سورة المنافقون  .6

 . (1)قال القرطبي " سورة المنافقون مدنية في قول الجميع " 

 :سورة التغابن  .7

السورة خالفًا للمعتاد بأمور متعلقة بالعقائد ، وقاال القرطباي الت اابن  هذه السورة مدنية ، وعنيت 
 .(2)مدنية 

 :سورة الطالق . 8

 .(3)سورة الطالق مدنية في قول الجميع  

 :سورة التحريم  . 9

 ءإنها مدنية بال استثنا ، "فضل عباس ، ويقول الدكتور :(4)هذه السورة مدنية في قول الجميع   
ن الاااذي يتااادبر الساااورة بعاااض آي هاااذه الساااورة مكياااة ، وهاااو قاااول ال يصاااح ، ألإال ماااا روي مااان 

يِذيَن َكَفيُروا اِْميَرَأَة  قولاه :  إلاىالساورة  أوليجدها ذات نسق واحد ابتداء مان  َب اهللَُّ َميَثال  ِللَّ ََضَ

 ِ ْ َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاِِلَ  َكاَنَتا ََتْ
وما بعدها فاإن الحاديث  ، ]10:لتحريما[  ُنوح  َواِْمَرَأَة ُلوط 

 . (5)"صر النسائي واضح نعن الع

 

 

 

 (.18/121 )القرطبي ، – القرآننظر: الجامع ألحكام ا  (1)
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ،(28/258) ابن عاشور، -التنويرالتحرير و نظر:او  ،(18/131) ،السابقالمرجع  نظر :ا  (2)
 .(18/147 )القرطبي ، – القرآنظر : الجامع ألحكام ان  (3)
 .(18/178 )، المرجع السابقنظر ا  (4)

 .(1/396 )ل عباس ،ضف – القرآنالبرهان في علوم  إتقاننظر : ا  (5)
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 المطلب الثالث سمع

 وعدد آياتها حسب النزول ترتيب سور جزء قد سمع

الكريم والعلماء مجمعون على  آنالقر في  اإلعجازفي السور من أعظم روافد  اآلياتترتيب إن    
ال مجال فيه للرأي واالجتهاد علمه رسول اهلل صحابته وهكذا  ،ترتيب اآليات في السور توقيفي أن

في جزء قد سمع بشيء  آياتهاوقد ذكرُت في هذا المطلب ترتيب السور وعدد ،  (1)أخذه التابعون
 .تعالى إن شاء اهلل  –ما أمكن  اإليجازمن 
 :دلةاسورة المج .1
ثٌ  اْلِمائ ةُ ُتعد هذه السورة        ث ال  ، نزلت بعد سورة المنافقين ، وقبل  القرآنفي عداد نزول سور  و 

 .(2)سورة التحريم
، وفي عد أهل الشام  آية  وعدد آيات سورة المجادلة عند أهل المدينة ومكة إحدى وعشرون     

وَن اهللََّ َوَرُسوَلُه ُأْوَلئَِك ِِف   آية ، واختالفهم في (3)والبصرة والكوفة اثنتان وعشرون  إِنَّ الَِّذيَن َُيَادُّ

 اآلية، فمن اعتبرها منفصلة اثنتين وعشرين ومن اعتبرها جزءًا من ]21:المجادلة [  اْلََذِل َ 

 .(4)واحدًا وعشرين  التي تليها عّدها

  

 

 

 

 

 .(1/438)فضل عباس ،   - القرآنالبرهان  في علوم  إتقاننظر : ا (1)
 .(28/5 )ابن عاشور ، –التحرير والتنوير  نظر :ا (2)
 (.162 )ص:الشاطبي ، عبد الفتاح القاضي ، –نظر : بشير اليسر شرح ناظمة الزهر ا (3)
 .(9/314)الفضل ابن الحسن الطبرسي ، – القرآننظر : مجمع البيان في تفسير ا (4)
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

 :سورة الحشر  . 2
نزلاات بعااد سااورة البينااة وقباال سااورة النصاار  وكااان نزولهااا ،  ناازواًل فقاادوهااي الثامنااة والتسااعون      

 عقب إخراج بني النضير من بالدهم سنة أربع  من الهجرة .
     (1)وعدد آياتها : أربع وعشرون باتفاق الّعادين 

 :سورة الممتحنة .  3
 (2)رة النساءنزلت بعد سورة العقود قبل سو فقد  نزوالً عدت هذه السورة الكريمة الثانية والتسعين      

نزلات  األولاى اآلياة أن، واتفقوا علاى وآياتها طوال آيةالعدد على عّد آياتها ثالث عشرة  أهلواتفق 
                                                                                                              (   3) مكة أهلالمشركين من  إلى بلتعة " أبيفي شأن كتاب "حاطب بن 

 :سورة الصف. 4
 لالمائة ، نزلت بعد سورة الت اابن وقبابعد الثامنة  هيترتيب نزول السور ُتعد هذه السورة  في     

 (5)وعّد آياتها أربع عشرة آية باتفاق العادين ، (4)سورة الفتح وكان نزولها بعد وقعة ُأحد 
 
 
 

 

 

 نظر:او   –(  9/327 )للطبرسي ، –مجمع البيان  نظر :او  (28/63 )،نظر : التحرير والتنوير ابن عاشور ا  (1)
 ،األندلسيعطية  أبو –نظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز او  ( 15/54 )لوسي ،األ –روح المعاني 

 .(52 ص:) عبد الرحمن الجمل ، – القرآننظر : التبيان في عد أي او  - ( 5/283 )

 (.28/133 )ابن عاشور ، –ير نظر : التحرير والتنو ا  (2)

نظر : او (،  18/49)القرطبي ،  – القرآننظر : الجامع ألحكام او  - (28/131)،  المرجع السابق نظرا  (3)
 (. 244 :ص )عمر الداني ، أبو – القرآنالبيان في عد آي 

 (.28/173 )ابن عاشور ، –نظر : التحرير والتنوير ا  (4)

   – القرآني في عّد آ التبياننظر:او  ،(43 /19 )عادل الدمشقي ، ابن –نظر : اللباب في علوم الكتاب ا  (5)
 (.52ص: )الرحمن الجمل ، عبد
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

 :لجمعةسورة ا. 5

 وقباالنزلاات بعااد سااورة التحااريم  ترتيااب ناازول السااور فااي ُعااّدت هااذه السااورة السادسااة بعااد المائااة    
 .(2)العد أهلباتفاق  آيةعشرة  إحدى آياتهاوعدد ،  (1)سورة الت ابن

 :نافقينمسورة ال. 6

 .(3)المجادلة سورة الحج وقبل نزلت بعد  السوراد نزول عدّ في ية بعد المائة الثان ُعّدت قد    

 .فيها شيء فيبال خالف   (4)هل العد أباتفاق  آيةعشرة  إحدى آياتهاوعدد  

 :سورة التغابن. 7

رة الجمعاة وقبال ساورة الصاف ترتياب نازول الساور نزلات بعاد ساو  فيوالمائة  عةالساب وقد ُعدت    
 .(6)العد  أهلباتفاق  آيةاثنا عشرة  آياتهاعدد  ،(  5)مدنية   أنهابنْان على 

 

 

 

 

 

 ( .215/ 28 )عاشور  ،ابن  -نظر:  التحرير والتنويرا  (1)
 اليسر شرح ناظمة  الزهر : بشيرنظر او  -(315/ 9 )،إسحاق النيسابوري  أبو  -والبيان الكشف  نظر :ا  (2)

 (.245:ص)، الدانيبو عمر أ - القرآن آيالبيان في عد  -( 164:ص) ، القاضيعبد الفتاح  : فليأت يبالشاط
 ( .28/231 ،)ابن عطية - نظر : التحرير و التنوير ا  (3)
 (.3/328،)قندي مر الس -بحر العلوم  نظر :ا (4)
 .(593/ 28) ،  يوهبة الزحيل -المنير نظر : التفسير ا  (5)

 الخازن -التنزيل معاني في التأويلبيان  نظر:او  -(28/258)ابن عاشور ، -رالتحرير والتنوينظر : ا  (6)

 .(314 )ص: ابن الجوزي ، – القرآنعلوم في  األفنانفنون  نظر:ا -( 7/112 )
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 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

 :سورة الطالق. 8
قبل سورة  و السورة بعد سورة اإلنسان ترتيب نزول فيالتسعين و  عد السادسةتوهذه السورة    

 .(1)البينة 

 .(2) آيةعند الباقين اثنا عشرة  ي، وه آيةعشرة  إحدى ينعند البصري آياتهادد ع   

 :سورة التحريم. 9

نزلت بعاد ساورة  ، وقد  القرآنعداد نزول سور  فيعد ترتيب هذه السورة الخامسة بعد المائة يُ      
 (4)ق باالتفا آيةيات سورة التحريم اثنتا عشرة آوعدد  (3)الحجرات وقبل سورة الجمعة 

يجوز  ترتيب اآليات في سورها توقيفي ، ال إنونستدل مما ذكر في هذا المطلب داللة بّينة على  
 .(5)ألحد أن ي ير فيه شيئًا ال بتقديم وال تأخير

  

 

 

 

 

 

 .(28/293) ،ابن عاشور –نظر:التحرير و التنوير ا (1)  
 .(165:ص)،اح القاضى عبد الفت ،الشاطبى -شير اليسر شرح ناظمة الزهرب نظر:ا( 2)
 .(28/343،)ابن عاشور  -و التنوير  رنظر :التحريا (3)
 ( 53 :ص)،عبد الرحمن الجمل - القرآن آيعد بيان في ت، ال( 284: ص )،االشموني الهدى وظر نا( 4)

 .(28/686 لي ،)وهبة الزحي -نظر : التفسير المنيرا و   
 .(1/440 )فضل عباس ، – القرآننظر : إتقان البرهان في علوم ا (5)   
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 : انوفيه مطلب

 المطلب األول : المحور الرئيسي لسور جزء قد سمع.

 المطلب الثاني : المناسبات بين سور قد سمع.
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 ة فااي القلااوب مااا وقااد ثبتاات العقيااد، أ اإلنسااانيالكااريم فااي تربيااة النااوع  القاارآنمااا أعظاام شااأن     
الناااااس لمااااا ياااانظم شاااائون حياااااتهم  أحااااوجوصااااُقلت النفااااوس ، وطاااارح الساااايم ماااان العااااادات ، فمااااا 

المادني و حيااث ُذكار فياه كثياارًا  القارآنوعالقااتهم فاي منااحي الحياااة المتعاددة ، وهاذا ماا تكفاال باه 
لاذا كاان  (1)التفصيلية التي تانظم شائون الحيااة ، وتّعارف كال واحاد بماا لاه وماا علياه األحكاممن 

مان أسارار الانظم ماان  ءشاي ا علاىعارف بهاتنتعارف علاى المناسابات باين الساور لن أنحاري  بناا 
وجمياال اللطااائف ، وهااو نااور يقذفااه اهلل  المعااارفكنااوز  اونسااتخرج بهاا ،والترتيااب ،ناحيااة التركيااب

   هفيحتاااج صاااحب ، و روحيااةأفكريااة اشااراقات فيااأتي إلااى ذهاان المفساار علااى شاااكلة   ،فااي القلااب 
، التساؤلن يكون كثير أ، و  ، فاهمًا لمقاصد كتاب اهلل لبصيرةتيقظ ايكون مجتمع القلب ، مُ  أن

ن ان لااق فااإن انفااتح لااه ساارّ  !هنااا و ولاام توضااع تلااك  اآليااةلماااذا وضااعت هااذه  ها فليحمااد اهلل ، وا 
 . (2) ذلك إلى قائله عليه فالتكلف مذموم ، ويرد علمُ 

 المطلب األول  

 سور جزء قد سمعالمحور الرئيسي ل

ونحن نشهد في هذا الجازء كلاه طرفاًا مان تلاك الجهاود   ": تفسيرهفي رحمه اهلل يقول سيد قطب    
وأحداث هذا الجازء مترابطاة ماع أحاداث السايرة فاي المجتماع ي، القرآنالضخمة ، وطرفًا من أسلوب 

بادورها العاالمي ، وهاو المدني ومع الجماعة المسلمة الناشئة و حيث ُترباي وتقّاوم ، وتعاد للنهاوض 
دور ضااخم يباادأ ماان إنشاااء تصااور جديااد شااامل لهااذه الحياااة فااي نفااوس هااذه الجماعااة ، والمحااور 

ساالم الرئيسي الذي ال ي يب في غالب فاي غالاب ساور الجازء تادور حاول الصاراع الطويال باين اإل
 . (3)" وخصومة المختلفين من مشركين ويهود ومنافقين 

ن السور التسع فيو        هذا الجزء كلهاا مدنياة كماا وضاحنا ساالفًا ، والاذي يتادبر الساور يجادها  ا 
 .ذات نسق واحد من أول سورة وهي " المجادلة " إلى أخر سورة " التحريم 

 

 (.  377،  367/ 1فضل عباس ،)  –إتقان البرهان  انظر: (1)

 ( 58ص:  (، مسلم مصطفى - الموضوعي التفسير في مباحث (2)

 (.28/3513 )قطب ،سيد  –القرآنفي ظالل   (3)
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الشاارعية فااي  األحكاااموك الااب السااور المدنيااة تشااتمل موضااوعات سااور الجاازء علااى بيااان          
َوالَّيييِذيَن  :تعاااالىل فقاااان كفارتاااه فاااي ساااورة المجادلاااة فاااذكر اهلل حكااام الظهاااار وبااايّ  و  هساااور  أغلاااب

ِهْم ُثمَّ َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َفَتْح  ُيَظاِهُروَن ِمن 
ا َذلُِكْم ُتوَعُظيوَن بِيِه َواهللَُّ بِياَم ِنَسائِ  ِمن َقْبِل َأن َيَتاَمسَّ

ِريُر َرَقَبة 

ُحكم ما أفاء اهلل على رسوله من قارى الكفاار عاماة  القرآن، ثم وضح ]3:المجادلة[ َتْعَمُلوَن َخبِي  

ييا َأَفيياب اهللَُّ َعييَل َرُسييولِ   بعااد بيااان حكاام فاايء بنااي النضااير فقااال تعااالى : ييِه مَّ ِه ِمييْن َأْهييِل اْلُقييَرى َفلِلَّ

بِيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلة  َبْ َ اْْلَْغنَِيي ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِِ  َواْبِن السَّ اب ِمينُكْم َوَميا َولِلرَّ

ُقيوا اهللََّ ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َهَاُكْم َعنُْه َفانَتُهوا َواتَّ لِْلُفَقيَراب املَُْهياِجِريَن  * إِنَّ اهللََّ َشيِديُد اْلِعَقياِب آَتاُكُم الرَّ

يوَن اهللََّ َوَرُسي ا َوَينَُصُ ْم َيْبَتُغوَن َفْضال  ِمَن اهللَِّ َوِرْضيَوان  وَلُه ُأْوَلئِيَك الَِّذيَن ُأْخِرُجوا ِمن ِدياِرِهْم َوَأْمَواَِلِ

يياِدُقونَ  وفااي هااذه اآليااة بيااان لمصااارف الفاايء بعااد  حكاااماألوغيرهااا ماان  ،]7،8 :الحشاار[ ُهييُم الصَّ

وقد اشتملت سورة الطالق علاى بياان األحكاام التشاريعية التاي تانظم حاال األسارة أثنااء  ،(1)الرسول 
 قيامها  وبعد انفصال الزوجين ، فشرعت في الكالم على أحكام الطالق وأحكام العدة فقال تعالى:

 ْق ا النَّبِيُّ إَِذا َطلَّ َ ُكْم َيا َأَيُّ ُقوا اهللََّ َربَّ َة َواتَّ َِتِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ ِرُجيوُهنَّ ِمين  الُتُم النَِساب َفَطِلُقوُهنَّ لِِعدَّ ُخْ

ُرْجَن إِ  الُبُيوَِتِنَّ وَ   َوتِْلَك ُحُدوُد اهللَِّ َوَمن َيَتَعدَّ ُحُدوَد اهللَِّ َفَقيْد  الََيْ
َبِينَة   مُّ

َظَليَم َنْفَسيُه َأن َيْأتَِ  بَِفاِحَشة 

ا ال فاي آياات الجازء  والشاك أنَّ المحااور الباارزة  ] 1:الطالق[ َتْدِري َلَعلَّ اهللََّ َُيِْدُث َبْعَد َذلَِك َأْمر 

تعكس طبيعة الجو المدني الذي نزلت فيه السور ، حيث كانت تركز على قضايا تربوياة ومعالجاة 
 .(2)عادات جاهلية وأحداث سابقة لإلسالم

 

 

 

 ( .7/474 )البقاعي ، –نظر : نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ا  (1)

 ( .1/396 )فضل عباس ، – القرآنالبرهان في علوم إتقان نظر: ا  (2)
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 المناسبات بين سور قد سمع

له إلى آخره، ألجمع كل منصف على أنه الكريم وهو المعجزة الخالدة إذا ُقرئ من أو  القرآن   
كتاب محكم السرد، دقيق السبك، متين األسلوب، قوي االتصال، آخذ بعضه برقاب بعض، يجري 
اإلعجاز في آياته وسوره جريان الدم في الجسم، وكأنه سبيكة واحدة، وعقد فريد، ُنظمت أجزائه 

ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ ُفِصَلْت ِمن لَُّدْن َحكِيم  الر كَِتاب   :فجاء في قوله تعالى اعلى أكمل وجه وأتمه

ُهْم َيتَُّقونَ  : قوله وفي ]1هود: [َخبِي   ا َعَربِيًّا َغْيَ ِذي ِعَوج  َلَعلَّ ومن ،   ] 28:الزمر[  ُقْرَآن 
لماء وعرفوها الع ما يسمى )علم المناسبات( القرآنية التي نالت عناية واهتمام علماء القرآنالعلوم 
 كاألتي:

 تعريف المناسبة لغًة واصطالحاً  أواًل:

وهاي مان الفعال نساب يعناى اتصاال الشايء  (1)"المشااكلة و المقارباة"  المناسبة لغة :تعريف  -1
، والمناساابة تكااون (3)و المصاادر نساابًا و الجمااع مناساابات ( 2)بالشاايء ومنااه النسااب ، يعنااى المقاربااة

 يبتاادئ فااي األلفاااظ ، أمااا مناساابة المعاااني فهااي أن علااى ضااربين: مناساابة فااي المعنااى ، ومناساابة
، وأما مناسبة األلفاظ تكون فاي الصايغ و الساجع  المتكلم بمعنى ثم يتم كالمه بما يناسبه من معان 

 االزدواج .
 : عّرف العلماء المناسبة في االصطالح عدة تعريفات منها: المناسبة اصطالحاً تعريف  -2

وعرفهااا الاادكتور : مصااطفى  ، (4)علاام ُتعاارف منااه علاال الترتيااب " البقاااعي بقولااه "  عرفهااا اإلمااام 
وفاي كتااب اهلل تعناي ارتبااط كال آياة ي وجه مان  الوجاوه ، مسلم بقوله " هي الرابطة بين شيئين بأ

وقد اجتهدت الباحثة بتعريف لعلم المناسبة وهو :) علم يبحث عن سبب  ،(5) وما بعدها " بما قبلها
ورة بما قبلها وما بعدها ، واآليات مع فواصلها ، معتمادًا علاى التادقيق فاي عالقة ومدى ارتباط الس
 حداث السورة  بعيدًا عن التكلف (المعاني والتأمل في أ

 . )127 :ص ،) آبادي الفيروز محمد  -المحيط  القاموس (1)
 ( .1 :ص (، فارس بن أحمد - الل ة مقاييس معجم (2)
عداد : تأليف – األساسي العربي المعجم (3) للثقافة       العربية المنظمة من بتكليف الل ويين كبار من ماعةج وا 

 (.1188 :ص ،) والعلوم
 (.5/ 1)، والسور اآليات تناسب في الدرر نظمانظر:  (4)
 .(5 :ص) ،الموضوعي التفسير في مباحث  (5)
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تتناااول الباحثااة فااي هااذا المطلااب العالقااة بااين كاال سااورة ماان سااور جاازء قااد ساامع بمااا قبلهااا ومااا      
 .ا من السور حسب ما أورده بعض المفسرين في تفاسيرهم بعده

 سورة المجادلة واًل:أ

ناه ا  و  ،ويؤكد على إناه أهال للتقاوى  اهلل  يتقوا نأالمؤمنين  أمرب ، الحديدلما ختمت سورة   -1
ن ا  و  ،ور لهااام قلاااوبهم وطاااريقهم وي فااار لهااام ذناااوبهم ناااه يااارحمهم ويّناااإإذ ، ذو فضااال عظااايم علااايهم 

ماان  شاايءتباادأ سااورة المجادلااة التاليااة لهااا فااي بيااان  أنكااان مناساابا  ولااذا يشاااء ،الفضاال يؤتيااه ماان 
ويعاااالج مشاااكالتهم   أقاااوالهمويسااامع  أحاااوالهمفيااارى  أماااورهمالاااذي يتاااابع  ، فضااال اهلل تعاااالى علااايهم

، (1)نه هو السميع البصيرإقول المرأة التي تجادل الرسول في زوجها الذي ظاهر منها ،  ع  مِ س  ف  
ياُوَرُكاَم إِنَّ : ى فقال تعاال اِدُلَك ِِف َزْوِجَها َوَتْشَتكِي إَِل اهللَِّ َواهللَُّ َيْسَمُع ََتَ  َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّتِي َُتَ

 .]1:المجادلة  [ اهللََّ َسِميع  َبِصي  

ن ن ساورة المجادلاة قاد تحادثت عاأفنجاد  الحشر ،عن مناسبة السورة لما بعدها وهي سور  أما -2
هلل تعاالى الاذي أيادهم ورضاي عانهم ونصارهم علاى  إالوالئهام أن يعطاوا اللذين ياأبون  حزب اهلل
وَن َمييْن َحييادَّ اهللََّ  وأكااد ذلااك فاي قااول اهلل تعااالى  ، أعادائهم ييا ُيْؤِمنُييوَن بِيياهللَِّ َواْلَيييْوِم اْْلِخييِر ُيييَوادُّ َقْوم 

ييياَمَن َوَرُسييوَلُه َوَلييْو َكيياُنوا آَبييابُهْم َأْو َأْبنَيي ْم ُأْوَلئِييَك َكَتييَب ِِف ُقُلييوِِّبُِم اإْلِ ابُهْم َأْو إِْخييَواَهُْم َأْو َعِشييَيََتُ

تَِها ا ِري ِمن ََتْ  ََتْ
َدُهم بُِروح  ِمنُْه َوُيْدِخُلُهْم َجنَّات  ْهَاُر َخالِِديَن فِيَها َرِِضَ اهللَُّ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه ْلَ َوَأيَّ

 ]22 :المجادلة [  إِنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم املُْْفلُِحونَ  الهللَِّ أَ ُأْوَلئَِك ِحْزُب ا

 
 
 
 
 
 
 

 .( 7/474 )البقاعي ، -والسور اآليات تناسب في الدرر نظم : نظرا  (1)
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اليهااود فااي غاازوة بنااي  أعاادائهمن يباادأ سااورة الحشاار بنصاار اهلل تعااالى لهاام علااى أ اكااان مناساابً     
 لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وأخارجهم مان دياارهم فقاال تعاالى النضير فأتاهم اهلل من حيث

ي َميا َظنَنيُتْم  : مصرحًا بقولاه ِّْشِ ِل اِْلَ ُهَو الَِّذي َأْخَرَج الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب ِمن ِدَيياِرِهْم ِْلَوَّ

انَِعُتُهْم ُحُصوُهُم ِمنَ  ُم مَّ َتِسيُبوا َوَقيَذَف ِِف ُقُليوِِّبُِم  َأن ََيُْرُجوا َوَظنُّوا َأهَّ اهللَِّ َفَأَتاُهُم اهللَُّ ِمْن َحْييُث َلْ ََيْ

ِرُبوَن ُبُيوََتُم بَِأْيِدَيِْم َوَأْيِدي املُْؤْ  ْعَب َُيْ وا َيا ُأوِلالرُّ   . (1)]2:الحشر[  اْْلَْبَصارِ ِمنَِ  َفاْعَتِ ُ

 :سورة الحشر  ثانيًا:

 مناسبتها بالساورة التاي تليهااسورة الحشر بسورة المجادلة ، وأما عن  لقد سبق بيان مناسبة  -1 
 :(2)وهي سورة الممتحنة فإن هناك ارتباط  وثيق بين هاتين السورتين من وجهين  

األول : لما كانت سورة الحشر في المعاهدين من أهال الكتااب عقبات بساورة الممتحناة الشاتمالها 
 ألنها نزلت في صلح الحديبية .على ذكر المعاهدين من المشركين ، 

 لمَّا ذكر في سورة الحشر مواالة المؤمنين بعضهم بعضًا ، ثم مواالة   الثاني : أن اهلل 

ْخَواِهُِم الَِّذيَن    :الذين نافقوا الكفار من أهل الكتاب فقال ْ َتر إَِل الَِّذيَن َناَفُقوا َيُقوُلوَن إِلِ َأَل

ا َوإِن ُقوتِْلُتْم َكَفُروا ِمْن َأْهِل الْ  ا َأَبد  كَِتاِب َلِئْن ُأْخِرْجُتْم َلنَْخُرَجنَّ َمَعُكْم َواَل ُنطِيُع فِيُكْم َأَحد 

ُْم َلَكاِذُبونَ  ُكْم َواهللَُّ َيْشَهُد إِهَّ نَّ سورة الممتحنة بنهي تعالى   اهلل افتتح،  ]11 :الحشر[  َلنَنَُصَ

 يتشابهوا المنافقين في ذلك الفعل  .المؤمنين عن اتخاذ الكفار أولياء لئال 
 
 
 
 
  
     نعمااة، أباودراسااة تطبيقياة علااى سااورة المجادلاة ، للاادكتور زهاادي  – وآياتهااا ياةالقرآنالفاصاالة  بااين المناسابة( 1)

  2011ريناي 481األول، العدد عشر، التاسع المجلد (اإلسالمية الدراسات سلسلة ةاإلسالمي الجامعةمجلة 
 .(250/ 8 )أبو حيان األندلسي ، –المحيط  نظر:البحرا (2)
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 :سورة الممتحنة  ثالثًا:
خر سورة الحشر على آما قبلها من خالل اشتمال و بيان المناسبة بين سورة الممتحنة  يمكننا -1

وُس ُهَو اهللَُّ الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو املَْلِيُك اْلُقي فقال تعاالى:  الإبراز أسماء اهلل الحسنى وصفاته الع دُّ

يُكونَ  َتَكيِ ُ ُسيْبَحاَن اهللَِّ َعيامَّ ُيِّْشِ
بَّياُر املُْ اَلُم املُْْؤِمُن املَُْهيْيِمُن اْلَعِزييُز اْْلَ يالُِق اْلَبياِرُ    السَّ ُهيَو اهللَُّ اْْلَ

ييياَمَواِت َواْْلَْرِض َوُهيييَو الْ  ْسييينَى ُيَسيييِبُح َليييُه َميييا ِِف السَّ كِييييمُ املَُْصيييِوُر َليييُه اْْلَْسييياَمب اِْلُ   َعِزييييُز اِْلَ

ااان لااام ي ،]23،24:الحشااار[  عتااارف بتلاااك األساااماءوأول هاااذه الساااورة مشاااتمل علاااى حرماااة ماااوادة م 
ُكْم َأْولَِيياب  :قال تعاالى (1)التي تليق بجاللهوالصفات  ا الَِّذيَن آَمنُوا اَل َتتَِّخُذوا َعُدِوي َوَعيُدوَّ َ َيا َأَيُّ

ةِ   .]1:الممتحنة  [ ُتْلُقوَن إَِلْيِهم بِاملََْودَّ

ظهار مان خاالل بياان اختتاام ساورة الممتحناة فتأما عن تناسب سورة الممتحناة ماع ماا بعادها  -2
بااالنهي عاان مااواالة أعااداء اهلل وافتتحاات سااورة الصااف ببيااان مااا يقتضاايه التخلااي عاان تلااك المااواالة 

 .(2)وهو التنزيه هلل عز وجل 
 :سورة الصفرابعًا: 

باين ساورة الصاف وخاتماة ساورة الممتحناة ولكان هنااك تارابط باين قد تم الحديث عن التناسب  -1 
ذكاار الجهاااد فااي ساابيل اهلل والترغيااب فيااه حيااث قااال  ةمضاامون السااورتين فهناااك فااي سااورة الممتحناا

ِة َوَأنَ   تعالى: وَن إَِلْيِهم بِاملََْودَّ ا ِِف َسبِيِِل َواْبتَِغاب َمْرَضاِِت ُتِسُّ ا َأْعَلُم باَِم َأْخَفْيُتْم إِن ُكنُتْم َخَرْجُتْم ِجَهاد 

بيل  .]1:الممتحنة  [ َوَما َأْعَلنُتْم َوَمن َيْفَعْلُه ِمنُكْم َفَقْد َضلَّ َسَواب السَّ

 
 
 
 
   .  ( 134:ص)السيوطي ،  –نظر: تناسق الدرر ا  (1)
   سلمم اشراف:دمصطفىإعداد نخبة من علماء التفسير، -الكريم  القرآنلسور  يالتفسير الموضوعنظر:ا  (2)
(28 /95). 
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إِنَّ اهللََّ َُيِييبُّ  :فااي قولااه تعااالى  (1) وُبسااط فااي سااورة الصااف أبلااغ ب سااط عاان هااذا الموضااوع     

ْرُصوص   ُم ُبنَيان  مَّ ا َكَأهَّ   ]4:الصف[  الَِّذيَن ُيَقاتُِلوَن ِِف َسبِيلِِه َصفًّ

ا الَِّذيَن َآَمنُ   :في قوله تعالى وضح اهللوأ     َ اَرة  َيا َأَيُّ ُتنِجيُكم ِمْن َعَذاب  وا َهْل َأُدلُُّكْم َعَل َِتَ

اِهُدوَن ِِف َسبِيِل اهللَِّ بَِأْمَوالُِكْم َوَأنُفِسُكْم َذلُِكْم َخْي  لَُّكْم إِ  *َألِيم ن ُكنتُْم ُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َوَرُسولِِه َوَُتَ

مطلعها وفي أثنائها وختامها عن مواالة وقد نهت السورة السابقة في  ]10،11:الصف[ َتْعَلُمونَ 
  (2)الكفار من دون المؤمنين وأمرت هذه السورة بوحدة األمة ووقوفها صفًا واحدًا تجاه األعداء
 (3)وعن تناسب سورة الصف مع ما بعدها وهي سورة الجمعة نجده عند صاحب البحر المحيط 

" بذكر حال طائفتين من بني إسرائيل، من ثالث وجوه األول : يقول إنه لما اختتمت" سورة الصف
األولى : أقبلت على نصرة اهلل تعالى ، والثانية : كّفرت وغالت في النبوة ، افتتحت سورة الُجُمعة  
بتنزيه اهلل سبحانه وتعالى و ألن من تمام النصرة هلل ولدينه البعد عن حال الكافرين واإلقبال على 

لما اختتمت سورة الصف بالثناء على الحواريين  :والثاني، تنزيهه عز وجل والمداومة على ذلك ( 
أمر المؤمنين باالقتداء بهم ، ولما كان ذلك ربما يوهم يو  ،  في ُحسن استجابتهم وجميل إيمانهم

 .والثناء عليها األمةعيسى على أتباع محمد اتبع في سورة الجمعة بذكر هذه  أتباعفضل 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 .( 134:ص )  ،سيوطي ال –تناسق الدرر نظر : ا (1)
  .( 28/534 )الزحيلي ، ةوهب –نظر : التفسير المنير ا (2)
 .(ها745: المتوفى) األندلسي الدين أثير حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن محمد حيان أبو (3)
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من به على عدوهم أتبعاه باذكر التنزياه هلل تعاالى وساعه ملكاه آا ذكر اهلل تأييد من : لمّ والثالث     
وتالوتاه علايهم كتاباه ، فصاارت أمتاه  إلايهمنعم به على أمة محمد مان بعثتاه أقديسه ، وذكر ما وت

 .(1)وقاهره لها منتشرة الدعوة كما انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم األممعلى سائر  غالية

 :جمعةسورة ال خامسًا:
نا القول في الترابط لقد تم بيان المناسبة بين سورة الُجُمعة وما قبلها سورة الصف وفّصل -1

من  إسرائيلوموقف بني بينهما وأوضحنا بأن هناك صلة وثيقة واشتراكهما في االستهالل بالتسبيح 
 .الرساالت والكتب السماوية في السورتين 

وأما المناسبة بين سورة الجمعة وما بعدها وهي سورة المنافقون ،  فتبدو صلة هذه السورة  -2 
جراء تقابل بين المؤمنين والمنافقينو ففي سورة الجمعة ذك ر  اهلل بما بعدها بعقد مقارنة  تعالى  وا 

وهم المنافقون ، كما أن سورة الجمعة مشتملة  ، المؤمنين، وفي سورة المنافقين ذ كر أضدادهم
قلبًا ولسانًا،وهم اليهود وتذكر سورة المنافقين من كان   على ذكر م ن كان يكذب ببعثة محمد

، وهم المنافقون فشبههم اهلل بالحمار الذي ال  (2)دون اللسان ويصدقه لسانًا دون القلب يكذبه قلباً 
ا  تعالى:قوله يعلم ما يحمله في  اَمِر ََيِْمُل َأْسَفار 

ُلوا التَّْوَراَة ُثمَّ َلْ ََيِْمُلوَها َكَمَثِل اِْلِ َمَثُل الَِّذيَن مَُحِ

 .]5الجمعة : [ ُبوا بِآَياِت اهللَِّ َواهللَُّ الَ ََيِْدي اْلَقْوَم الظَّاملِِ َ بِْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّ 

 

 

 

 

 

 

 .(8/263 )، األندلسيأبو حيان  –نظر:البحر المحيطا  (1)

 .(31/12)فخر الدين الرازي ،  -مفاتيح ال يب ظر:ناو  –(593/ 28) ،ة الزحيليوهب –نظر:التفسير المنيرا  (2)
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 :ن سورة المنافقو سادسًا:

التناساب عان  أمااالمناسبة والصلة بين سورة المناافقون وساورة الجمعاة فيماا قبال  ظهرت قد -1   
بينهااا وبااين مااا يليهااا وهااي سااورة الت ااابن ، نجااد أنااه ِلمااا وقااع فااي آخاار سااورة المنااافقون فااي قولااه 

ا َرَزْقنَاُكم ِمن َقْبِل َأن َيْأِِتَ َأَحَدُكُم ا  :تعاالى ْرَتنِي إَِل َأَجل  َوَأنِفُقوا ِمن مَّ ملَْْوُت َفَيُقوَل َرِب َلْواَل َأخَّ

يياِِلِ َ  ََ َوَأُكيين ِمييَن الصَّ ييدَّ عقّااب بسااورة الت ااابن و ألنااه قياال فااي  ، ]10:المنااافقون[  َقِريييب  َفَأصَّ
ياااأتي ياااوم القياماااة وقاااد جماااع ماااااًل ، ولااام يعمااال فياااه خيااارًا ، فااااأخذه مااان وراءه  اإلنساااانمعنااااه إن 
غير مشقة وعناء ،مما جمعه فأنفقه في وجوه الخير ، فالجامع ُمحاساب وُمعاذب ماع  بسهولة من

و وذلاك هاو الت اابن  إلياهعناءه وتعبه في جمعه وعده ، والاوارث ُمانعم ُمثااب ماع ساهولة وصاوله 
 . (1) سرخر السورة المذكورة في غاية وضوح ويُ  ب بارتباطه

 :سورة التغابن  سابعًا:

مااان  بشااايءالعلمااااء المناسااابة باااين ساااورة الت اااابن وماااا قبلهاااا  أقاااوالل تتضاااح لناااا مااان خاااال -1  
:" في السورة السابقة أي سورة المناافقون ذكار اهلل تعاالى أوصااف المناافقين وحاذر األول (2)البسط

ُل َأَلْ َيْأتُِكْم َنَبُأ الَِّذيَن َكَفُروا ِمين َقْبي ن:وهنا حذر تعالى من صفات الكافري المؤمنين من أخالقهم

ْم َعَذاب  َألِيم    ، وقّسام النااس فاي اآلياة إلاى قسامين )ماؤمن   ]5:الت اابن [ َفَذاُقوا َوَباَل َأْمِرِهْم َوََلُ
 (، وبش ر المؤمن بالجنة والكافر بالناِر .وكافر

عان طاعاة اهلل وذكاره  واألوالد بااألموالعان االنشا ال  ساورة الطاالق  تعالى فاينهى اهلل: الثاني   
ونَ  الَ :  فقال ياِعُ  ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َعن ِذْكِر اهللَِّ َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفُأْوَلئِيَك ُهيُم اْْلَ

الَ ُتْلِهُكْم َأْمَواُلُكْم َواَل قوله  ، وفي هذه السورة ذ ك ر اهلل أن األموال واألوالد فتنه من]9:المنافقون[

ونَ  َأْواَلُدُكْم َعن ِذْكرِ  اِعُ  " .]15:الت ابن[ اهللَِّ َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفُأْوَلئَِك ُهُم اْْلَ

 

 

 

 .(126:ص)جالل الدين السيوطي ،  – القرآنترتيب  أسرار: نظرا  (1)
 .(28/615)الزحيلي ،  ةوهب -التفسير المنير   (2)
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موقف المؤمن بتالء و سورة الت ابن إلى حقيقة اال أشارتعن تناسب السورة لما بعدها  أما -2     
ِصييَبة  إاِلَّ  الى :وتهيئته لما يطرأ عليه مان اباتالءات ، قاال تعاوواجبه نحوه،  منه َميا َأَصياَب ِمين مُّ

 َعلِيم  
ب  ِد َقْلَبُه َواهللَُّ بُِكِل ََشْ ُسوَل َفإِ  بِإِْذِن اهللَِّ َوَمن ُيْؤِمن بِاهللَِّ ََيْ اَم َوَأطِيُعوا اهللََّ َوَأطِيُعوا الرَّ ن َتَولَّْيُتْم َفإِنَّ

ُُ املُْبِيي ُ  صاانف ماان  وجاااءت سااورة الطااالق مفّصاالة فااي ،]11،12:الت ااابن[ َعييَل َرُسييولِنَا اْلييَباَل

يعني الفراق بعد عشرة والهجر بعد الوصال  -أصناف البالء وهو أشدها على اإلنسان ، فالطالق 
َفإَِذا َبَلْغَن َأَجَلُهنَّ لصبر واليقين والرضا ، ثم جاءت سورة الطالق داعية من ابتلى بالطالق إلى ا

يَهاَدَة هللَِِّ  َأْو َفاِرُقوُهنَّ بَِمْعُروف  َوَأْشِهُدوا َذَوْي َعْدل  ِمينُكْم َوَأقِيُميوا الشَّ
 َذلُِكيْم َفَأْمِسُكوُهنَّ بَِمْعُروف 

يا ُيوَعُظ بِِه َمن َكاَن ُيْؤِمُن بِاهللَِّ َواْلَيْوِم اْْلِخِر َوَمن َيتَِّق اهللََّ ََيَْعل لَّيُه َخَْرج 
َذلِيَك َأْميُر اهللَِّ  :إلاى قولاه  

ا قااال اإلمااام ] 5،2:الطااالق[ َأنَزَلييُه إَِلييْيُكْم َوَميين َيتَّييِق اهللََّ ُيَكِفييْر َعنْييُه َسييِيَئاتِِه َوُيْعظِييْم َلييُه َأْجيير 

عاض األزواج والمعااداة كثيارًا ماا تقضاي النيسابوري:"لّما نبَّه في آخر السورة المتقدمة على معاداة ب
م الاذي ال يحارم ايقاعاه والاى أحكاام يالطاالق الشا إلاى إلى الفراق بالطالق ، أرشد في هذه الساورة 

 . (  1)ُأخر ُمعتبرة في فراق الزوجين " 

 :سورة الطالق  ثامناا: 

 .سبق القول في مناسبة سورة الطالق بسورة الت ابن  -1
تعالى ، وبيان إحاطة  الصلة بين خاتمتين السورتين بتعظيم اهللن نشير الى أونحب هنا  -2

 هللَُّ الَِّذي َخَلَق َسْبَع َساَمَوات  َوِمَن اْْلَْرِض ِمْثَلُهنَّ ا :قدرته في قوله  لعلمه وكما

 .(2) ]12:الطالق [
 
 
 
 .( 7/172 )النيسابوري ، اإلمام –ورغائب الفرقان  القرآنغرائب   (1)

  اشراف : د مصطفى مسلم  عداد نخبة من علماء التفسير إ –الكريم  القرآنلموضوعي لسور نظر:التفسير اا  (2)
(28  /95). 
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 سمع

 :التحريم سورة . 9
 تي :إن المناسبات بين مضمون سورة التحريم وسورة الطالق يكمن في األ   

قاال تتعلاق بالنسااء   أحكاامفتتحت بخطاب النباي ، وكلتاهماا اشاتمل علاى كلتا السورتين اُ  -1
 ذكاار فااي سااورة ،والمناساابة بينهمااا أنااه لمااا ذكاار جملااة ماان أحكااام زوجااات المااؤمنين انأبااو حّياا
 األحكاامويقاول الفخار الارازي : " الشاتراكهما فاي ،   (1)النباي  ما جرى من زوجات التحريم

 يالمخصوصة بالنساء واشتراك الخطاب بالطالق في أول تلك السورة مع الخطاب بالتحريم ف
يِرُم َميا َأَحيلَّ اهللَُّ َليَك َتْبَتِغيي َمْرَضياَت َأْزَواِجيَك َواهللَُّ   (2) السورة .."هذه  أول ا النَّبِيُّ ِلَ َُتَ َ َيا َأَيُّ

ِحيم   نهااء  ، ]1التحريم : [" َغُفور  رَّ وقد ورد في سورة الطالق تحريم ماا أحال اهلل باالطالق وا 

، وأنها  باإليالءمن آخر   م ما أحل اهلل، وهذه السورة في تحري األمةخصومة بعض نساء 
فرادها بأحكامهن تعظيمًا لهن  خصومة نساء النبي  .(3)وا 

ويمكننا القول وعن تناسب السورة لما بعدها سورة الملك وهي أول سورة في جزء تبارك ،  -2     
صاديق بالكلماات وأصل الطاعة المعرفة والت الطاعةفي ختام سورة التحريم بأن الصلة ال تنفع إال ب

وبهاذا العارض  ""تباارك الاذي بيادهالملك بادالئل المعرفاة وآياات الربوبياة فقاال  ة، وافتتح سور  اإللهية
الكاااريم كلهاااا  القااارآنالماااوجز لماااا باااين ساااور جااازء قاااد سااامع مااان المناسااابات يجاااد المتأمااال أنَّ ساااور 

هاا المعجاز فاي المصاحف منظومة في نظم واحد ، رغم التباعد الزمني بين نزولهاا إال أن فاي ترتيب
الكاااريم كلهاااا هاااو ذاك الهااادف  القااارآندالالت عظيماااة ، وفياااه إشاااارات جليلاااة ، فاااالرابط باااين ساااور 

  .(4)لتحقيقه وهو بناء مجتمع إسالمي يقوم على أساس متين القرآن األصيل الذي جاء

 

الهرري  ألمينامحمد  –الروح  قتفسير حدائ نظر:او  - (8/289 )، ابن حيان –المحيطانظر:البحر   (1)
(29/425) . 

 . (31/41 ) الرازي ، –مفاتيح ال يب   (2)
 (. 28/311) وهبه الزحيلي ، –نظر : التفسير المنير ا  (3)
 (.11/51) أبو علي الطبرسي ، –نظر : مجمع البيان ا  (4)
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 التعريف بعلم مقاصد السور

 وعلى  إليها  وااللتفات بها هتماماال الحالي العصر في تزايد قدعلم المقاصد  إن   

  والتوعية والتعليم التدريس مستوى وعلى والتدوين، والتحقيق والتأليف البحث مستوى
ة والضرورة الماسة، الحاجة باألساس ذلك ببس كان وقد ،والتثقيف  على المقاصد لعلم الُملحَّ
 واستيعابه وتعقله التكليف فهم صعيد وعلى والقضاء، واإلفتاء واالستنباط االجتهاد عملية صعيد

قامة االستخالف، رسالة وأداء التكاليف خطاب تحمل صعيد وعلى وتطبيقه،  اإلصالح واجب وا 
 .األرض في واإلرشاد والتوجيه

 والمعروف، الخير في استخدامها يمكن حدين، ذو سالح الشرعية المقاصد أن ومعلوم
 بهذا اإلحاطة والمتعلمين العلماء على وجب ولذلك والفساد، والمنكر الشر لجلب توظيفها ويمكن
 ،نحس بوجه تطبيقه  يةبُ  وضوابطه، وآلياته أدواته وامتالك ومضامينه، تهامحتوي ومعرفة العلم
  .والهالك الفساد عنهم وتدرأ والشرعية، الحقيقية مصالحهم للناس تجلب مرضية،بكيفية و 
     
 واصطالحًا: ةً المقاصد لغ 
 :  المقصد لغةتعريف أواًل:  

 :(1) د ( في اللسان العربي ويراد بها المعاني التالية -ص -) ق تطلق مادة

  :االستقامة واالعتدال ، ومنه قوله تعالى ِِف َمْشيَِك  واْقِصْد ] :18لقمان[ 
 التوجه نحو الشيء، يقال:قصدت قصده،أي نحوت نحوه،وأقصد السهم، أصاب وقتل مكانه 
 التوجه والنهوض نحو الشيء ، وهذا أصله في الحقيقة. 
  أصاله فاي االعتزام والتوجه ، والنهود والنهوض نحو الشيء، على اعتدال كان أو جاور ، هاذا 

ن كان يخص في  بعض المواضع بقصد االستقامة دون الميل. الحقيقة وا 
  وملخاااص كاااالم الل اااويين أن ماااادة ) قصاااد ( فاااي االساااتعمال العرباااي تااادل علاااى معاااان مشاااتركة

 .ومتعددة ، إال أن ال الب عند إطالقها  انصرافها إلى العزم على الشيء والتوجه نحوه

    

 ( .3/353 ) ابن منظور ،  (1)
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 :اصطالحاً  صدالمقتعريف ثانيًا: 

عادة إلى ما كتبه المتقدمون من العلماء  غير لمفاهيم الشرعية يرجع في تعريفها ن المعلوم أن ام
أنه بالنظر إلى البحوث والدراسات الشرعية واألصولية المتقدمة يعز أن تجد تعريفا محددا أو دقيقا 

 للمقاصد يحظى بالقبول واالتفاق من قبل كافة العلماء أو أغلبهم

ن كان من الم عن علمائنا المتقدمين العمل بالمقاصد واستحضارها في  سلم به أنه لم يكن غائباً وا 
 . (1)اجتهاداتهم وآرائهم

 ية:القرآنثالثًا: مفهوم مقاصد السور  

فقد عرفها الشيخ محمد الطاهر بن عاشاور بقولاه : ) مقاصاد التشاريع العاماة هاي المعااني والحكام 
ريع أو معظمهاا ، بحياث ال تخاتص مالحظتهاا باالكون فاي الملحوظة للشارع في جميع أحاوال التشا

نوع خاص من أحكام الشريعة ، فيدخل في هذا أوصاف الشريعة وغايتها العامة والمعااني التاي ال 
يخلو التشريع عن مالحظتها ، ويدخل فاي هاذا أيضاا معااني مان الحكام ليسات ملحوظاة فاي ساائر 

ااو . (2)(كثياارة منهاااأنااااواع األحكااام، ولااااكنها ملحوظااة فااي أنااواع  رف البقاااعي هااذا العلاام فقااال: " هااو ع 
ياراد  ،  وقاال"(3)آيات السور ، كل ساورة علاى حيالهاا "  لم يعرف منه مقاصد السور وموضوعه،ع

،   (4)":  ال ايااة منهااا ، واألساارار التااي وضااعها الشااارع عنااد كاال حكاام ماان أحكامهااابمقاصااد الشااريعة
عااااني المصااالحية المقصاااودة مااان شااارع االحكاااام والمعااااني وقاااال عنهاااا الشااااطبي: أنهاااا كااال مااان الم

الداللياااااة المقصاااااودة مااااان الخطااااااب ، التاااااي تترتاااااب عااااان تحقاااااق امتثاااااال المكلاااااف الوامااااار وناااااواهي 
، وعرفهااا الفاسااي فااي كتابااه: هااي ال ايااة منهااا )ماان األحكااام( ، واألساارار التااي وضااعها (5)الشااريعة

 . (6)الشارع عند كل حكم من أحكامها

ا الياااوبي: هاااي المعااااني والحكااام ونحوهاااا التاااي راعاهاااا الشاااارع فاااي التشاااريع عموماااًا وقاااال عنهااا   
 . (7)وخصوصًا ، من أجل تحقيق مصالح العباد

 . (51: 1/48نور الدين  الخادمي )، ضوابطه ، مجاالته ،  نظر االجتهاد  المقاصدي : حجيتها   (1)
 (.306،307ابن عاشور،) للطاهر ،مقاصد الشريعة اإلسالمية   (2)
 (.1/155البقاعي ،)  –ظم الدرر في تناسب اآليات والسور ن (3)
 .(242ص :  )التشريع اإلسالمي : أصوله مقاصده ، للدكتور عمر الجيدي   (4)
 ( .115اسماعيل الحسني ، )ص:نظرية المقاصد عند ابن عاشور ،   (5)
 (.7مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها ، الفاسي ،)ص:   (6)
 .(37القتها باألدلة الشرعية،اليوبي،)ص:مقاصد الشريعة اإلسالمية وع  (7)
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 : أهمية علم المقاصدرابعًا: 

علم مقاصد السور ، وأنه أصل معتبر في كتااب اهلل   عتباراجاءت أقوال أهل العلم كثيرة في      
علم المناسبات بين السور واآليات ، بل هو أعظم أهمية وأقاوى داللاة ، وأكثار أثارًا  كاعتبار ىتعال

عجازه . القرآنمعاني وكشف دقائقها ، وأجلى في بيان نظام في بيان ال  وبالغته وا 

 (1)"قال البقاعي:" فإن كل سورة لها مقصد واحد يدار عليه أولها وآخرها ويستدل عليه فيها  
  ويقول محمد دراز في كتابه النبأ العظيم مؤكدًا هذا المعنى : " إنك لتقرأ الساورة الطويلاة المنجماة

 ، وأوزاعًا من المباني جمعت عفواً  أض اثًا من المعاني حشوت حشواً  يحسبها الجاهل

  (2)"وأصولفإذا هي لو تدبرت بنية متماسكة قد بنيت من المقاصد الكلية على أساس 

 ":(3) اعلم أن تعيين عمود السورة هو إقليد لمعرفة نظامها "  ويقول الفراهي 

 أن لكال ساورة مان ساورة  القارآنفاي ظاالل سيد قطب:" ومن ثم يلحاظ مان يعاي   العالمة ويقول
شخصااية ممياازة ! شخصااية لهااا روح يعااي  معهااا القلااب كمااا لااو كااان يعااي  مااع روح حااي مميااز 

 .(4")المالمح والسمات واألنفاس 
  من  المقصد والهدف وال ايةوتتبين أهمية علم المقاصد أن علم مقاصد السور راجع إلى تحقيق

 :تنزيلهمحكم تعالى في الهداية ، كما قال  و كله وهو التدبر القرآنإنزال هذا 

       كِتاب  أنزلناُه إليَك ُمبار   ليدبُروا باياتِه  وليتَذكَر ُأولوا اْللباب ]29:ص[. 

 

 

 

 .(149/ 1) البقاعي ، –مصاعد النظر (1)
 .(155 :ص)محمد دراز ،  –النبأ العظيم  (2)
 ( .16 :ص )الفراهي ، –دالئل النظام  (3)

  (.1/18 )سيد قطب ، – القرآنفي ظالل  (4)
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  هاو به، وليس المقصاود بالتادبر فاهلل تعالى أمرنا بالتدبر ، لمعرفة مراده تعالى من كالمه والعمل
ومراد اهلل تعالى فياه،وما تهادى إلياه ساوره  وآياتاه ،  النظر في عباراته وألفاظه دون النظر لمقاصده 

إذ يركز  المقاصد مل  ومن هنا تتبين أهمية علممن الهدايات ،والدالالت، التي بها يتحقق الفهم والع
   (1) مجمع معانيها على تحقيق مراد اهلل تعالى في كالمه، بالنظر إلى مجمل السورة وبيان

 فااإن كاال عاقاال أن مقصااود الخطاااب لاايس هااو التفقااه فااي  (2) رحمااُه اهلل الشاااطبي  اإلمااام قااال " :
نما التفقه في المعّبر عنه والمرا  .(3)د به " العبارة ، وا 

  وأن مقصد السورة هو أصل معانيها التي ترجع إليه ، فهو أصل في فهم معاني كالم اهلل   
  .ولهذا فإن معاني السورة ال تتحقق إال بعد استيفاء جميعها بالنظر واستخراج مقصدها  

 و تفساير ، فها القرآنبا القارآن" أن هذا االتجاه في التفسير هاو مان تفساير :وأخيرا يقول الشاطبي
، تحقيااق مااراد اهلل تعااالى فااي كالمااه بااالنظر والتأماال والتاادقيق فيمااا تااوحي إليااه السااورة ماان القاارآن

 .(4)حقها ، وموضوعاتها ، وألفاظها "السورة واختتامها، وسابقها والبالنظر في افتتاح 

 

 

 

 

 

 

 

 . (13 :ص)الربيعة، اهلل عبد بن محمد -نظر:علم مقاصد السورا (1)

من   ال رناطي،أصولي حافظ، لعالمة المحقق أبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخميهو االشاطبي:   (2)
  (.1/75،) للزركلي، األعالم ه( 791،)ت: ، كان من أئمة المالكية أهل غزناطة

 . (4/261،262)للشاطبي ،  الموافقات ، (3)

 .( 4/262نفس المرجع السابق، )  (4)
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 معسور جزء قد س في مقاصدال

كتابااه  آياااتم مااراد اهلل عااز وجاال ، وتاادبر هااكبياارة فااي ف أهميااةإن لمعرفااة مقاصااد السااور الكريمااة   
ية يساهل علاى المتادبر لكتااب اهلل الوقاوف علاى معااني القرآنالعزيز ، إذ إنه بمعرفة مقاصد السورة 

رشاادات وفاي هاذا المطلاب ساتذكر الباحثا ة أهام ماا وأسرار تلك الساورة وماا تحتوياه مان توجيهاات وا 
لعلها تفتح لنا أبواب المعرفة عن  و _ إن شاء اهلل –ُذكر في هذا الجزء من مقاصد في نقاط  

 . بفضل من اهلل ومنته القرآنمن  ءخبايا منهجيات هذا الجز 

 :مقاصد سورة المجادلةأواًل: 

  ،إليها استمع حيثُ فقيرة  امرأةي القدير لشكوى لسماع العببيان وهي تبدأ السورة بداية كريمة 
  (1)من يجلس بجوارها مُتسمُع صوتها ضعيفًا ال يكاد  رغممن فوق سبع سماوات ،   اهلل

  (2)وبّينت كفارته على قائله  ُمنكر من القول وزور، أنهو الظهار تحدثت السورة عن حكم ولقد . 
  يين هللر قررت عقوبة المحاثم  ورسوله  وذكرت  ، واآلخرة، وهي الخزي والذل في الدنيا

 . (3) اآلخرمظهرًا من مظاهر خزيهم في اليوم 
  أمام وأكثربين اثنين  وهو الكالم سراً  والتناجي في المجالس أدبحضت على وبعد ذلك 

خزاهم اهلل في الدنيا  والعدوان كما كان يفعل اليهود باإلثم كان تناجياً  إذا، وحرمته  اآلخرين
  .(4) واآلخرة

  يكون مؤمن باهلل د الالعب كونالسورة  وأخيرًا   حقيقة إال إذا كان عاماًل  األخروال باليوم
ومواالته وب ض من لم يقم به ومعادته ،  باإليمانمن محبة من قام  ولوازمهمقتضى إيمانه 

 . (5) إليهولو كان أقرب الناس 
 

 (.14/5721 )عبد اهلل شحادة ، –الكريم  القرآنتفسير   (1)
 (.3/333 )د الصابوني ،محم –صفوة التفاسير  :نظرا  (2)
 (.11/5788 )سعيد حوى ، –في التفسير  األساس نظر:ا (3)
 (.28/6)الزحيلي ،  ةوهب –التفسير المنير نظر:ا  (4)
 (.848 :ص)،  عبد الرحمن السعدي –تيسير الكريم الرحمن من تفسير الكالم المنان نظر: ا (5)
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 :مقاصد سورة الحشر ثانيًا: 
  اهلل تنزيه على دال األرضو  السموات في ما كل أن على اشتملت ، المدبر ال الب وأنه. 

  اهلل نعمة ذكرت المنعاة والحصاون مان علياه كانوا ما مع النضير لبني إجالء من سرَّ ي ما على 

 1(1)هأعدائ على هوغلبتاهلل  رسول تأييد آيات من آية وتلكواُلعدة 

  الحكمة ووضحت ، هوأحكام شروطه فبينت ، وال نيمة الفيء موضوع السورة تناولت 

  طبقات المجتمع بين التعادل بعض وليكون و األغنياء به يستأثر لئال و الفيء تخصيص من. 
   ّحياث ضارب سابحانه  (2)يخذلاه ثام ي وياه مباين لاه عادو أناه اإلنساان ماع الشايطان قصاة ناتبي    

ــــلِ   :لليهااااود والمنااااافقين مااااثاًل فقااااال وتعااااالى  مثاااال ، أي  ]16الحشاااار: [ الشــــيطان  كمث
 . (3) ورهم لبني النضير وخذالنهم إياهمفي غر  المنافقين 

  بعد القلب يتوقعه مشهد وهو  ،(4) بالتسبيح بدأت كما سبحانه وتعالى  اهلل بتسبيح السورة ختمت ثم 

 تناساق فاي والختاام المطلاع فياه يتالقاى كماا واألحيااء األشاياء ماع فياه ويشاارك األساماء، تلك ذكر
 . " موالتئا

 :الممتحنة سورة مقاصد: ثالثاً  
   تقوية إلى وتدعو ، المشركينمن  ب يرهم المسلمين عالقة تنظيم بهدف و البراء الوالء عقيدة إبراز 

 . (5)المسلمين  بين المحبة أواصر

 إبراهيم في مثالً  السورة ضربت  (6)قومهم  من تبرأوا حين معه آمنوا والذين. 

 

 

 

 
 .(63/ 28 (، عاشور بن طاهرال ، والتنوير التحرير : نظرا  (1)

 .(3/346 ( ، الصابوني محمد ، التفاسير صفوة  (2)
 .(5759،5758 / 14 (، شحادة اهلل عبد ، الكريم القرآن تفسير : نظرا  (3)
 .(36/ 6 (، الطبرسى علي أبو ، القرآن تفسير في البيان مجمع  (4)

 ( .5/3534)قطب ،  سيد ، القرآن ظالل في  (5)

 .(5791./14)، شحادة اهلل عبد ، يمالكر  القرآن تفسير : نظرا  (6)



 

 59 
 

 األول الفصل

 قد جزء سور يدي بين
 سمع

  وذكرت السلم حالتي في الكتاب أهل من وغيرهم المسلمين بين العالقات أصولأقامت 
 المؤمنات بالنساء يتعلق فيما المشركين مع العالقات حكم ثم ذكر والمعاداة، المواالة

 أزواجهان يتااءوا   الكفار، دار إلاى ردهانّ  وعدم،اإلساالم لادار الهجارة عناد وضارورة امتحاانهن
 . (1 (مهورهن

 والكذب ، األوالد وقتل ، والزنا ، السرقة من معه ذكر وما ، الشرك حرمة أبانت ، 
لحاق والبهتان،   .(2)أبيه ب ير الولد وا 
 3 (ةالدعو  ونشر الرسالة شئون على حرصاً  المشركين مواالة عن النهي تأكيد) . 
 :الصف سورة مقاصدرابعًا:  
  اهلل سبيل في الجهاد على التحريضو  الدين بواجبات االلتزام   يمان بصدق فيه والثبات   وا 

 . (4)وتحذر اآليات من اإلخالف بالوعد

  عيسى برسالة التذكير  أنه جاء امتدادًا لرسالة موسى ومصدقًا للتوراة وممهداً  و ليقرر 

 . (5) برسولها محمد ومبشراً  ، األخيرة للرسالة

  ر به محمدفضوا بشارة عيسى وردوها ، ولم يؤمنوا بالمبشّ إذ ر  النصارى كفر بيان  (6)  

  اهلل عند الرابحة التجارة  ، بنصرة رماألو ، بالمال والنفس  . سبيله في والجهاد اإليمان هي 

 . (7)دينهم الحواريون نصر كما الدين

 
 
 (.334/ 5 )، الجزائري بكر أبو ، الكبير العلي لكالم التفاسير أيسرانظر: (1)
 .( 11/78 (، المراغي تفسيرانظر:   (2)
 .(137/ 28 (، عاشور بن الطاهر ، والتنوير التحريرانظر:  (3)
 .(4/3551 ( ، قطب سيد ، القرآن ظالل فيانظر:   (4)

 . ( 5/338 )، الكبير العلي لكالم التفاسير أيسرنظر:ا (5)
 .(92/ 11 (، المراغي تفسيرنظر: ا (6)
 . (8598 :ص (، حوى سعيد ، التفسير في ألساسانظر:ا (7)
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 : الجمعة سورة مقاصدخامسًا: 
 " التجدد على ذلك ليدل المضارع بصي ة وجاءت" المسبحات به بدأت بما الجمعة سورة تبدأ 

 (1)" تعالىسبحانه و   ملكهلِ  واالستمرار
  الكتب ظهره على يحمل الذي بالحمار وتشبيههم ، التوراة بأحكام العمل لتركهم اليهود ذم 
  اهلل أولياء كانوا إن داليهو  مباهلة طلب  (2) صادقين كانوا إن الموت بتمني 

  إلى قاموا إذا الذين المنافقين كحال واللهو ،بالتجارة الصالة عن االنش ال من التحذير 

 . (3)متثاقلين كسالى قاموا الصالة

 : المنافقون سورة مقاصدسادسًا: 
   ّنو  ، االعتقاد خالف ما وهو ، الكذب خطورة السورة نتبي   (4)الواقع طابق ا 

  "األحوال من اإلسالم في يقدح مما والترهيب ، الباطنة األعمال من اإليمان يثلم مما التحذير 
خرج ي،  النفاق كمال إلى يجر أن فيوشك ، الجملة في نفاق فإنه ، للقول الفعل بمخالفة الظاهرة

    .  (5)"الهاوية  ويدخل ، الدين من

   ونقض ، كذب من بعض عن بعضها وتولد ، دخائلهم من كثير دِّ ع  بِ  المنافقين أحوال فضح 

 . العقيدة في واضطراب ، اهلل لعهد 
  "(6)"األجل حلول قبل لآلخرة دخارواال اإلنفاق على وحثهم ، المؤمنين بموعظة وختمت. 

 

 
 (11/8598 (، حوى سعيد ، التفسير في األساس (1)

 (.7/591)، البقاعي الدين برهان ، والسور اآليات تناسب في الدرر نظم (2)
 (. 28/128) ، الزحيلي وهبة ، المنير التفسير (3)
 (.383/ 5 (، الجزائري بكر أبو ، الكبير العلي لكالم التفاسير أيسر (4)
 (.7/615،) البقاعي الدين برهان ، والسور اآليات تناسب في الدرر نظم (5)

 (.233/ 28)  عاشور بن الطاهر ، والتنوير التحرير (6)
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 : التغابن سورة دمقاصسابعًا: 

  هلل بالتسبيح ابتدأت دائمة صالة في إنه ، واألرض السموات في كله الوجود دأب هو هذا 

  (1) خشوع في اهلل يدي بين قائم وجه وعلى ، مست رقة. 
  اهلل بجاالل المتصالة الحسانى اهلل صافات بعاض بياان  أماره ياؤول الاذي لإلنساان وخلقاه وقدرتاه 

 .(2) وكافر مؤمن : القسمين أحد إلى
  ويربح ، المكذبون الكافرون ي بن حيث ، ت ابن من فيه يكون وما ، القيامة بيوم ذكَّرت 

 .(3) العاملون المؤمنون
 "اهلل طاعة عن واألوالد بالزوجات االنش ال من حذرت  ، (4)له ومعين وسيلة أسرته تكون وأن. " 

  "صفات من فإن ، والبخل الشح من رتوحذّ  ، دينه إلعالء باإلنفاق باألمرالكريمة  السورة ختمت 
 . "(5) اهلل سبيل في الجهاد شطر وهو ، مرضاته ابت اء  اهلل سبيل في اإلنفاق المؤمن

 

 : الطالق سورة مقاصدثامنًا:  
   لألحكام تتميماً  واإلسكان واإلنفاق واإلرضاع العدة من يعقبه وما ، الطالق أحكام تحديد 
   (6) " بقرةال سورة في المذكورة. 
  قاماة ، محاددة بشاريعة الزوجياة االرتباطاات تنظايم  أحاد قواماة أسااس علاى المسالم البيات نظاام وا 

 .(7) " والنزاع واالضطراب للفوضى منعاً  القوامة األقدر على وهو ، الشريكين
 

 

 
 (.14/972،973 (، الخطيب الكريم عبد - للقرآن يالقرآن التفسير انظر :  (1)

 (.233/ 28 (، الزحيلي وهبة -المنير التفسير انظر :  (2)

 (.595/ 4)، حوى سعيد- التفسير في األساس انظر :  (3)
 (.58849 (شحادة اهلل عبد - الكريم القرآن تفسير  (4)

 (.28/321)، عاشور بن الطاهر  -والتنوير التحرير  (5)
 .(3597/ 6 (، قطب سيد - القرآن ظالل في  (6)

 (. 11/171 (– المراغي تفسير   (7)
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   أن  ببياان ذلك أردف ثم ، الطاقة مقدار على والسكن النفقة من دةللمعتّ  يجب ما إلى  تأرشد 
 الشرعية األحكام ترك من حذرتو  ،بل ت ما بال ة الحمل مدة والسكنى النفقة لهن الحوامل
همالها  .بها والعبث وا 

   "رساال عليهاا القارآن باإنزال اأُلماة هاذه علاىعاز وجال  اهلل نةمّ  بيان  " (1)"  اإليها  الرساول وا 
 . " (2) القدرة من به تفرد بما التسليم أوجب كما العلم من به تفرد بما التسليم وأوجب

 : التحريم سورة مقاصدتاسعًا:   

 "اهلل  لرسول البيتية الحياة من صفحة صدرها في تعرض السورة ههذ ستجاباتواال نفعاالتاال 

 من االنفعاالت صورةالهذه  انعكاسو  ، وبينه وبينهن ، البعض نسائه بعض بين اإلنسانية

 (3)" المسلمة الجماعة حياة حياته ، وفي في واالستجابات
 وحلفه ، لبعضهن إرضاء العسل أكل وتحريمهرضوان اهلل عليهن  النبي  نساء أخبار عرضت 

طالع  .(4) بكتمه أمرهن سر من أفشين ما على له،   جل جالله اهلل وا 
    النبي أزواج على عنيفاً  شديداً  حمالً  الكريمة السورة لتم  ح  بينهن من حدث ما حدث حين  

 خيار بنسااء ،لرساوله اهلل بإبادال وتوعادتهن ، هيساير  ألماور بعض من بعضهن وغيرة التنافس
 . (5) اهلل لرسول انتصاراً  منهن

    ُالنبي تدعو ثم ، التائبين تنتظر التي الجنة له وتصور ، النصوح التوبة إلى الدعوة جددت  إلى 

 .(6)والخارج الداخل من اإلسالمي المجتمع وحماية ، والمنافقين الكفار جهاد
 

 (.383/ 5 (، الجزائري بكر أبو ، الكبير العلي لكالم التفاسير أيسر (1)
 (.6/37)، الماوردي ، والعيون النكت (2)
 (.3610/ 6 (، قطب سيد ، القرآن ظالل في (3)
 (.171/ 11 (، المراغي تفسيرنظر: ا (4)

 (.3/415)الصابوني محمد ، التفاسير ةصفو نظر:ا (5)

  (.5939/ 14)اهلل شحادة ، عبد -الكريم القرآن تفسير نظر:ا (6)
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 الفصل الثاني
 يف جزء قد مسعوالتغيري  اإلصالحمنهجيات 

 

 :وفيه أربعة مباحث         

 المبحث األول: منهجيات اإلصالح والتغيير العقدي.

 والتغيير الدعوي.المبحث الثاني: منهجيات اإلصالح 

 المبحث الثالث: منهجيات اإلصالح والتغيير األخالقي.

 المبحث الرابع: منهجيات اإلصالح والتغيير االجتماعي.  
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 األو املبحث 
 اإلص ح والتغ ر العقديمنهج ا  

 

 

 

 وفيه أربعة مطالب :

 .توحيد األسماء والصفات منهجية : المطلب األول

 .اإليمان بالبعثمنهجية :  المطلب الثاني

  .الموالة في ضوء سور جزء قد سمع منهجية: المطلب الثالث

 .الجهاد في سبيل هللا منهجية : المطلب الرابع
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 المبحث األول

 اإلصالح والتغيير العقديمنهجيات 

في  نحرافابإصالح الجانب العقائدي ، فكان لدى الناس  اإلسالم إلىالدعوة   بدأ النبي
باهلل  اإليمانعقيدة الصحيحة ، التي تقوم على المفاهيم السليمة ، فالعقيدة الصحيحة تتلخص في ال

هي أصول العقيدة  الستة األمورمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وبالقدر خيره وشره ،فهذه 
ْنِزَل ِإَلْيِه ِمْن َربِِّه َآَمَن الرَّس ول  ِبَما أ    :قال تعالى( 1)الكريم  القرآنالربانية التي ذكرت في 

ِلِه  ِلِه َوَقال وا َسِمْعَنا  الَواْلم ْؤِمن وَن ك لٌّ َآَمَن ِباللَِّه َوَماَلِئَكِتِه َوك ت ِبِه َور س  ق  َبْيَن َأَحد  ِمْن ر س  ن َفرِّ
َلْيَك اْلَمِصير   أبي عن ف ،اإليمانأركان  وبّين الحديث الشريف ]285البقرة:[ َوَأَطْعَنا غ ْفرَاَنَك َربََّنا َواِ 

 أتاه جبريل ا فقال :  مايوما بارزا للناسا ف  ) كان رسول اهلل قال :اهلل عنه  رضي هريرة 
 .(2)ا وكتبه وبلقائه ا ورسله وتؤمن بالبعث (يمان أن ت ؤِمَن باهلِل ومالئكته  فقال:اإلاإليمان

 أن يتبعوها في حلقاتهم ودعواهمولذلك يجب الدعوة إلى إتباع العقيدة ، ويلزم على الدعاة 
لآلخرين و لتصحيح االنحرافات العقدية والممارسات الخاطئة عند الناس منها ما نعلمه ومنها ما 

 ال نعلمه و تقربًا إلى اهلل بذلك والفوز بالجنة.

بمنهجيات عقدية عدة ، فقد حفلت آياته بتوحيد األسماء  القرآنولقد زخر هذا الجزء من 
اإليمان بالبعث ، وبمواالة، وكما تحدثت عن الجهاد في سبيل اله ، وفيما يأتي والصفات ، ،
 تفصيل ذلك.

 

 

 

 

 

  (.15:ص ،)نظر : العقيدة الصحيحة وما يضادها ،عبد العزيز بن عبداهلل بن بازا( 1) 

 ( . 1/19)(50من اإليمان) ريل النبيباب سؤال جب -صحيح البخاري ، كتاب اإليمان  (2) 
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 ب األولالمطل

 والصفات األسماءتوحيد  منهجية

العقاول فهاو زبادة  أدركتاهماا  وأزكاىشرف ماا اكتسابته القلاوب ، أوصفاته  العلم بأسماء اهلل إن  
 شريك له . معرفة اهلل وعبادته وحده اللوهو الطريق  اإللهيةالرسالة 

متصف بجميع صفات  ن اهللأهو االعتقاد الحازم ب:  توحيد األسماء والصفات تعريفأواًل:    
 أثبته، وانه منفرد عن جميع الكائنات ، وذلك بإثبات ما  الكمال ومنزه عن جميع صفات النقص

 أو ألفاظها فيالكتاب والسنة من غير تحريف  فيو الصفات الواردة  األسماءله رسوله من 
ثبات كيفية و  كنههاد ، و ال تكيفها بتحدي  بعضها عن اهلل ينف أومعاينها ، وال تعطيلها بنفيها  ا 

 . (1) المخلوقين بصفات ا ، وال تشبيهاً همعينة ل

عنها لم د احمن  ُأسسو الصفات يقوم على ثالثة  األسماءتوحيد  أنومن هذا التعريف يتضح    
 وصفاته وهى : أسمائه فييكن موحدًا ربه 

 نقص . أيمن مشابهه الخلق ، وعن  : تنزيه اهلل  األول  

 السنة ، دون تجاوزهاا باالنقص منهااالكتاب و  فياإليمان باألسماء و الصفات الواردة :   الثاني  
 تعطيها . أوتحريفها  أوالزيادة علها  أو

 كيفية هذه الصفات . إدراكطع الطمع عن ق:  الثالث 

 

 

 (. 15: ص)،محمد نعيم ياسين  - اإليمان :رنظا (1)
 (11)ص: ، د األمين الشنقيطىللشيخ محم -نظر: دراسات آليات األسماء والصفاتا (2)
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 و الصفات األسماءتوحيد  أدلةثانيًا: 

 سور جزء قد سمع في

 التاايصاافاته و  أساامائه فااي تاادل علااى توحيااد اهلل  التاايإن سااور جاازء قااد ساامع مليئااة باآليااات    
 : النحو األتيصدد ذكر بعضها على بنحن 

 عالى:فجاءت في سورة المجادلة عن صفتي السمع والبصر في قوله ت

اِدُليَك ِِف َزْوِجَهيا :ساورة المجادلاة فيقال تعالى  فاإن   ]1المجادلاة: [ َقيْد َسيِمَع اهللَُّ َقيْوَل الَّتِيي َُتَ

 .(1)هو إدراك المسموعات  األصل فيالسماع 

، اة واإلرادة  فهمااااا ماااان صاااافات الااااذاتكااااالعلم و القاااادرة والحياااا البصاااار صاااافتان هللو إن الساااامع   
ن ألو  ذنأيكااون لااه  أنياادركها المخلوقااون باا ذانهم ماان غياار  التاايلألصااوات الماادرك :  والســميع
 ال تخفى عليه ،  األصوات

يساامع جميااع  الااذيهااو "عاان معنااى السااميع :  " والصاافات األسااماءفقااه  " كتاااب وقااال صاااحب   
 سمعه سّر القول و جهره  في استويعلى اختالف الل ات و تفنن الحاجات ، قد  األصوات

وال تشاتبه ، وال بشا له منهاا سامع  عان  األصاواتكلهاا ، فاال تختلاف علياه  األصاواتوسع سمعه  
  (2) "سمع  ، وال ي لطه تنوع المسائل ، وال يبرمه كثرة السائلين

 األصواتوسع سمعه  الذيقالت " الحمد هلل  رضي اهلل عنها  روى اإلمام احمد وغيره عن عائشة 
 ، فأنزل اهلللسمع ما تقو أما  البيتناحية  في وأنامه ، تكل  إلى النبي، لقد جاءت المجادلة 

اِدُلَك ِِف َزْوِجَها :تجلت قدرته     .]1المجادلة:[  َقْد َسِمَع اهللَُّ َقْوَل الَّتِي َُتَ
ن دق و ص ر شيءكل  يرى جميع المبصرات ، ويبصر الذي أي : والبصير  .، وا 

 

 .(28/391) ،وهبة الزحيلي  –نظر : التفسير المنير ا (1)

 . (151: ص )عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر،  –فقه األسماء الحسنى  نظر:ا( 2)
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لكمال بصره يرى تفاصيل خلق النملة الص يرة وأعضاءها    الذيالبصير  "قال ابن القيم :      
 ،(1) "ها على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء يب،  ويرى دبولحمها ودمها ومخها وعروقها 

تأكيد  .. َتاوركام يسمعُ  واهللُ اآلية األولى من سورة المجادلة خاتمة في ويقول ابن عاشور

المناسب لصفات  الحقيقيمعناه  فيثبوت صفتي السمع  و البصر هلل تعالى، فالسمع مستعمل 
ظاهر لع على العمل النه مطّ أ  على  ثم يؤكد اهلل ، (2) عن الحقيقة يصرفهاهلل و إذ ال صارف 

َلْن َتنَْفَعُكْم َأْرَحاُمُكْم َواَل َأْواَلُدُكْم َيْوَم اْلِقَياَمِة َيْفِصُل  :الضميرو حيث قال تعالى فيوالنية  وراء 

 هللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصي  َوا بقوله  اآليةوختم  ،]3:الممتحنة[ َبْينَُكْم َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصي  

وقد  ،(3)فهوى يجازيكم على ذلك  وأفعالكم أقوالكممن  شيءنه ال يخفى عليه أليؤكد  ]3:الممتحنة[
ُهَو الَِّذي :قول تعالى في عملوها أن، وبعد يعملوهم أنيعرف بأفعال العباد قبل  إنهأشار اهلل إلى 

وجل خلق  ، فهو عز ]2:الت ابن[  َخَلَقُكْم َفِمنُْكْم َكافِر  َوِمنُْكْم ُمْؤِمن  َواهللَُّ باَِم َتْعَمُلوَن َبِصي  

ولو شاء  واحد كل يكسبهعالم بما   إلى الصالح و حذرهم من الفساد، واهلل أرشدهمالعباد و 
البعض و منتشرة فقضت حكمته  بعضها مرتبطاً  لصف مقترف الفساد عن فعله و لكنه اوجد نظماً 

 .الحفاظ على تلك النظم الكثيرة  إلى
شائع  إطالقوهذا ،  المشاهدة  مانكشاف ال يقبل الخفاء فهو كعل العالم ِعلم   به أريد:  البصيرو   
  .(4)تذكر معها صفة سميع بالذكر ولم وهى ،بصير صفة أفردت إذا سيماال  القرآني ف
 
 
 
 
 ( .211ابن القيم ،)ص: –طريق الهجرتين ( 1)
 (.28/9) ،ابن عاشور –نظر : التحرير والتنوير ا( 2)
 (.5/281 )الشوكاني ، –فتح القدير نظر : ا( 3)
 (.28/263 )ابن عاشور ، –نظر : التحرير والتنوير ا( 4)
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العظيم على ثبوت صفتي "السمع والبصر" لجالله فأعقب ذلك  القرآنب وبعد أنَّ ذّكر اهلل      
الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو  ُهَو اهللَُّ:سورة الحشر في قوله أواخرفي  يااهلل الحسنى وصفاته العل أسماءبذكر 

ِحيُم  مَْحَُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ ُ اْلَغْيِب َوالشَّ اَلُم امْلُْؤِمُن  *َعاِل وُس السَّ ُهَو اهللَُّ الَِّذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو املَْلُِك اْلُقدُّ

َتَكِ ُ ُسْبَحاَن اهللَِّ عَ 
بَّاُر املُْ ُكوَن املَُْهْيِمُن اْلَعِزيُز اْْلَ الُِق اْلَباِرُ  امْلَُصِوُر َلُه اْْلَْساَمب  *امَّ ُيِّْشِ ُهَو اهللَُّ اْْلَ

كِيم اَمَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اِْلَ ْسنَى ُيَسِبُح َلُه َما ِِف السَّ  اآلياتفبدأ  ، ]22،24:الحشر[ اِْلُ

ومدلول  اإلله أصلهن الكمال و أل صفات   الذي يجمع جميع  "اهلل  " باسم الجاللة اتالكريم
 صفةالصفة التي تقتضي  ألنهايقتضي جميع صفات الكمال ، وثنى بصفة عالم ال يب و  اإلله

 هب وألن العلم،  (1)في الوجود  علم ال يب على علم الشهادة و لكونه متقدماً  القرآن، وقدم  اإللوهية
 . (2)كالدليل على العلم بالشهادة 

ي يب عن علمه  ال أنن عموم العلم يقتضي الرحمة و أل موم العلم بصفة عمومعقب صفة عأثم   
 : تعالى في قوله اإللوهيةالكريم ذكر  القرآنثم كرر  ،(3)خلقه أقوالمن  شيء

  وهُ  الَّ إَِلَه إ الَ ُهَو اهللَُّ الَِّذي ](  4)والتقريرحقيق بهذا التكرار للتوكيد التوحيد  لكون ،]23:الحشر

 .  (6)ُاختص به  وهو الذي له الكمال في كل وصف (5)يليق بجالله  أي المتنزه عما الس لقدو وا
  

           

 

 

 .(5/217 )الشوكاني ، –ظر: فتح القدير نا (1)
 .(28/26)األلوسي ،  –انظر: روح المعاني  (2)
 (13/121)ابن عاشور،  –انظر : التحرير والتنوير  (3)
 .(5/217)الشوكاني ،  –فتح القدير  (4)
 (9/113 )القاسمي ، –اسن التأويل مح (5)
 .(28/26 )األلوسي ، -روح المعاني (6)
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فهو الذي نرجو  والنقائص ، المعطي للسالمة والعاهات اآلفاتهو السالم من  ": والسالم        
والمصدق  األمن: هو الواهب  والمؤمن، (2)م على عباده في الجنة لِ س  وهو المُ  ،(1) "منه السالمة

 (4)، والذي آمن أولياؤه عذابه  (3) جزاتبالمع ألنبائه
: هو  العزيز، و(5) شيءفهو الرقيب الحافظ لكل   املُْْؤِمُن املَُْهْيِمنُ  :في قوله  المهيمنأما     

: أي شديد الكبرياء والعظمة ، الذي ال يرى العظمة والمتكبر ،(6) ُي لب القوي القاهر الذي ال
بَّاُر املَُْتَكِ ُ ذكر هذه الصفات الثالثووجه  ،(7) لنفسه إالوالكبرياء  عقب صفة المهيمن اْلَعِزيُز اْْلَ

صالحالعباد لعناية ربهم بهم ،  باطمئنانأن جميع ما ذكر من صفات يؤذن  ن صفة أو  أمورهم وا 
 شيءاهلل غالب ال يعجزه  أنمشترك متصل بصفة العزيز و ليعلم الناس  بأمرالمهيمن تؤذن 
ثم صفة المتكبر: الدالة على انه  إلرادتهمسخر المخلوقات  أنهابار : الدالة على وأتبعه بصفه الج

دون كبريائه ، فكانت هذه الصفات في جانب التخويف كما  شيءمختص بالكبرياء فيص ر كل 
 . (8) اإلطماعكانت تلك السابقة في جانب 

الُِق اْلَباِر ُ  ُهوَ له وصفات الجالل بقو  اإللوهية ألفاظثم اختتمت السورة بمزيد من        اهللَُّ اْْلَ

كِيمُ  اَمَواِت َواْْلَْرِض َوُهَو اْلَعِزيُز اِْلَ ْسنَى ُيَسِبُح َلُه َما ِِف السَّ  .]24:رالحش[  املَُْصِوُر َلُه اْْلَْساَمب اِْلُ

 
 
 
 (.28/35)النيسابوري،  – القرآنغرائب  (1)
 (.5/217)الشوكاني ،  –فتح القدير  (2)
 (.28/35 )النيسابوري، – القرآن نظر: غرائبا (3)
 (.15/293 )فخر الدين الرازي، –نظر: التفسير الكبير ا (4)
 (.5/217 )الشوكاني ، –فتح القدير  (5)
 (. 9/113 )القاسمي، –ظر: محاسن التأويل نا (6)
 (.9/113) –نظر: المرجع السابق ا (7)
 (.13/123 )ابن عاشور، –نظر: التحرير والتنوير ا (8)
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سنى ، وتكرر وصفها بذلك العظيمة بوصفها كلها حُ  أسمائه اآلية في هذه ولقد امتدح اهلل"        
ييا َوَذُروا الَّييِذيَن  :مواضااع : قااال اهلل تعااالى  أربعااةفااي  القاارآنفااي  ْسيينَى َفيياْدُعوُه ِِّبَ َوهللَِِّ اْْلَْسيياَمُب اِْلُ

ُقيِل اْدُعيوا اهللََّ   :وقال تعاالى ]180:افاألعر [  ُيْلِحُدوَن ِِف َأْساَمئِِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ 

ْسنَى وَ  ا َما َتْدُعوا َفَلُه اْْلَْساَمُب اِْلُ َن َأيًّ مَْحَ َهْر بَِصاَلتَِك وَ  الَأِو اْدُعوا الرَّ يا َواْبَتيِ  َبيْ َ َذلِيَك  الََتْ افِْت ِِّبَ ُخَ

ْسينَ َو َليُهي إالإَِليَه ال اهللَُّ  :وقاال تعاالى] 110:اإلساراء[ الَسيبِي وقاال ،  ]8 : طاه [ىُه اْْلَْسياَمُب اِْلُ

ياَمَواِت َواْْلَْرضِ  :تعالى ْسينَى ُيَسيِبُح َليُه َميا ِِف السَّ الُِق اْلَباِرُ  املَُْصِوُر َلُه اْْلَْساَمُب اِْلُ َوُهيَو  ُهَو اهللَُّ اْْلَ

كِيمُ  ه جميعهاا بأنهاا حسانى ، ففاي هاذه اآلياات وصافًا ألسامائه سابحان،  ]24الحشار:[  اْلَعِزيُز اِْلَ

كِيمُ   اآلياةوختمت فاصالة  ،(1) أي بال ة في الحسن كماله  ومنتهاه ن مان و أل  َوُهَو اْلَعِزيُز اِْلَ

ن أبا واألرضالمكلفاين فاي الساموات  أمارعزته كان ُمنزهًا عن النقائص أهاًل للتسبيح ومان حكمتاه 
 .(2)حوا له ليفوزوا برضاه يسبّ 

  واإليجاااااد واإلنشاااااءجي  القلااااب لمتابعااااة عمليااااة الخلااااق تات المترابطااااة يسااااوتااااوالي هااااذه الصااااف    
 .(3) اإلنسانيحسب التصوير  ، مرحلةمرحلة واإلخراج

نه سبحانه هو الذي يستحق إفإن هذه اآليات الكريمات وغيرها من اآليات في هذا الجزء تقر      
والعملياة ، ولايس ألحاد ساواه كائناًا ماا  ،  والقولياة،   االعتيادياةأن توجه له العبادة بجمياع أنواعهاا 

 .كان أي شيء من أنواع العبادة ، كما تقرر بأسمائه وصفاته 

 

 

 

 (.36ص:)عبد الزاق بن عبد المحسن البدر،  -فقه األسماء الحسنى( 1) 
 (.28/35)النيسابوري ،  -القرآننظر: غرائب ا( 2) 

 (.6/3533)سيد قطب ،  - القرآننظر: في ظالل ا( 3) 
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 :(1)والصفات األسماء توحيد أهمية ثالثًا:
  :يلي ما أهميته على يدل ومما ، عظيمة أهمية به واإليمان والصفات األسماء بتوحيد للعلم    
 بأسماء العبد يؤمن حتى باهلل اإليمان يستقيم ال إذ  باهلل اإليمان في داخل به اإليمان أن . 1
 . وصفاته تعالى اهلل
 عز ا هلل عبادة ا الصالح السلف آمن كما به واإليمان والصفات األسماء توحيد معرفة أن . 2

 . واجبة وطاعته ، بذلك أمرنا  فاهلل ا وجل
 أهل فيه وقع الذي والزلل االنحراف من سالمة طريق الصالح السلف آمن كما به اإليمان . 3

 . الباب هذا في انحرف ممن وغيرهم ، والتمثيل ، التعطيل
 ِِف  ُيْلِحُدونَ  الَِّذينَ  َوَذروا :تعالى قال اهلل وعيد من سالمة الحقيقي الوجه على به يماناإل . 4

 [ .181:  األعراف] َيْعَمُلونَ  َكاُنوا ما َسُيْجَزْونَ  َأْساَمئِهِ 

 اشت ال فيه والبحث ، بفهمه فاالشت ال و اإلطالق على وأجلها ، العلوم أشرف العلم هذا أن . 5
 . المواهب وأشرف ، طالبالم بأعلى

   ليعرفوه الخلق خلقتعالى   فاهلل  اهلل معرفة إلى الطريق هو وصفاته  اهلل بأسماء العلم.6
 وتركه ، العبد له ُخلق بما اشت ال بذلك فاالشت ال و منهم المطلوبة ال اية هو وهذا ، ويعبدوه

 ، بربه جاهالً  يكون أن متواترة عليه اهلل ِنع مُ  تزل لم بعبد وقبيح ، له ُخلق لما إهمال وتضييعه
ذا معرفته عن معرضاً   من عليه التعرف إال ذلك إلى سبيل لهم فليس ربهم يعرفوا أن العباد شاء وا 
 سورة وآخر ، الكرسي آية في كما ، وأسمائه بأفعاله المصرِّحةِ  ، له الواصفةِ  النصوص خالل
 . وغيرها ، الصمد وسورة ، الحشر

خالص ورجائه وخوفه وخشيته محبته إلى تدعو  اهلل معرفة أن . 7  هو وهذا:  له العمل وا 
 ، بمعانيها والتفقه وصفاته أسمائه بمعرفة إال اهلل معرفة إلى سبيل وال ، العبد سعادة عين

 . ومقتضياته ، وأحكامها

 

 (.3،4، )ص: الحمد إبراهيم بن محمد -والصفات األسماء نظر: توحيدا (1)
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 : خالصة القول

التاااي يحملهاااا اإلنساااان أثاااًرا فاااي توجياااه سااالوكه اإلساااالمية الصاااحيحة  ال رياااب فاااي أن للعقيااادة    
وتصرفاته، وأن أي انحراف في هذه العقيدة، يبدو واضًحا في حياة اإلنسان العملية والخلقية، ومان 

 .ثم يؤثر ذلك بشكل ملموس في حياة المجتمعو ألننا ال نستطيع الفصل بين المجتمع وأفراده

إذا سيطرت عقيدة التوحيد على النفس اإلنسانية، أثمرت الفضائل اإلنسانية العليا، فتسمو    
النفس عن الماديات الوضيعة، وتتَّجه دائًما نحو الخير والنبل، والنزاهة والشرف، ويتخلق صاحُبها 

.بالشجاعة والكرم، والسماحة والطمأنينة، واإليثار والتضحية    
ذا تفحَّصنا ا    لعالقاِت االجتماعية  في حياتنا المعاصرة نجد أن االضطراب في السلوك هو وا 

الظاهرة السائدة، وأن االبتعاد عن االستقامة مما ت ِعجُّ به أكثُر المجتمعات الحديثة، فتجعل 
الحياة  اإلنسان في حيرة من نفسه، غير راض  عما هو عليه حتى لو توفرت له جميُع احتياجات 

 : بدون عقيدة اإليمان الصحيحة في قلق دائم، قال  تعالى وملذاتها، فهو

  ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأع ا َوَنْحُِّشُ َتنِي *مىْ َوَمْن َأْعَرَض َعْن ِذْكِري َفإِنَّ َلُه َمِعيَشة  َضنْك  َ َحَِّشْ َقاَل َرِب ِل

َوَكَذلَِك َنْجِزي َمْن  * ِسيَتَها َوَكَذلَِك اْلَيْوَم ُتنَْسىَقاَل َكَذلَِك َأَتْتَك آَياُتنَا َفنَ  ا*َأْعَمى َوَقْد ُكنُْت َبِصي  

َف َوَلْ ُيْؤِمْن بِآَياِت َرِبِه َوَلَعَذاُب اْْلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبَقى  .]127 ، 124طه: [ َأْعَ

إنَّ البحث  في األسماء والصفات اإللهية وآثارها في الكون واإلنسان على درجة  عالية من ف   
 :هميَّة والثراء، ويتضمَّن عدًدا من النتائج الهامَّة، التي نرُصدها في النقاط التاليةاأل

أنَّ معرفة اهلل تعالى واجبة شرًعا وعقاًل، وهذا يعني أنَّ لها طرائق  من التدبر والبْحث ينب ي  -1
ِجهة، ودالٌّ أن ُتسلك، وذلك في ذاته دالٌّ على ِقيمة هذه المعرفة في تحقيِق اإليمان وتعميقه من 

 .من ِجهة أخرى على ِقيمة الطُُّرق التي توّصل إلى ذلك

أنَّ اهلل تعالى ت ع رَّف إلى عباده بأسمائه الحسنى وصفاته الُعال، فأْنزل في الكتاب والسُّنة منها  -2
ما يحقِّق ذلك، وأوردها في ِسياق التوحيد، وهو دليُل كون اإليمان بها من ُأسس العقيدة، وهو ِمن 

 .دليُل كونها واجبة  الدراسة والمعرفة ث مَّ 
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ه الشرع من األدلَّة العقلية، أنَّ العقل وسيلٌة إلثبات ِصفات اهلل تعالى، وذلك يكون ممَّا ور د ب -3
ل إليها بالنظر، وِمن هذه األدلَّة أنَّ كل موجود موصوف،  أو ممَّا ظاه ر ه من األدلَّة العقلية المتوصَّ

شْرٌط في معرفته، وبالعقل كذلك تثُبت أسماُء اهلل تعالى، من حيُث أثبت  وأنَّ صفة كلِّ موجود
 .الصفات، ومن حيُث قياُس األ ْولى

 

ن العلم به هذه المنهجية و أل أهميةمعرفة ورجال اإلصالح  يجب على الدعاة  ولذلك       
ن صفاته وأفعاله حتى إن العارف به حقيقة المعرفة يستدل بما ُعرف م كلها األشياء أصلتعالى 

 أسمائهوعلى ما يشرعه من األحكام و ألنه سبحانه ال يفعل إال ما هو مقتضى  على ما يفعله 
على   إال  األحكاموصفاته ، فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة و ولذلك ال يشرع من 
اهيه كلها ونو  أوامره حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله ، فأخباره كلها حق وصدق

ر كتاب اهلل وما تعرَّف به سبحانه إلى عباده على السنة ولهذا فان العبد إذا تدبّ  وعدل وحكمة 
رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله ، وما نزه نفسه عنه مما ال ينب ي له وال يليق به سبحانه ، 

ها على عباده وأشهدهم  إياها ليستدلوا بها على أّن وتدبَّر أيامه وأفعاله في أوليائه وأعدائه التي قصَّ
أنه على كل شيء قدير ، وأنه  إلههم الحق المبين الذي ال تنب ي العبادة إال له ويستدلوا بها على

بكل شيء عليم ، وأنه شديد العقاب ، وأنه غفور رحيم ، وأنه العزيز الحكيم ، وأنه فّعال لما يريد 
دائرة بين الحكمة والرحمة والعدل كلها رحمة وعلما ، وأّن أفعاله  وأنه الذي وسع كل شيء
ذلك أورثه وال ريب زيادة في اليقين وقوة  منها عن ذلك ، فإذا تدبر العبد والمصلحة ال يخرج شيء

   (1)على اهلل في اإليمان وتمامًا في التوكل وحسن اإلقبال

 
 
 
 

 

 

 .(26 :ص)عبد الرزاق عبد المحسن البدر ،  –فقهُ  األسماء الحسنى  نظر: ا (1)
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 المطلب الثاني
 ـثـــان بالبعـاإليم منهجية

 : لغة واصطالحاً  : تعريف البعثأوالً 
منامه أي نّبهه  وبعثه من ،القبور فيكبعث اهلل من  اإلرسالبمعنى  لغٌة: البعث تعريف-1  

ث  في السير أي ،واْنبعث   ،انبعث   :مني الشعر أي وتبعث ،أثرتهاأي  :وبعثت الناقة وأيقظه  َ  وانبع 
 .(1) عث ويوم البعث هو يوم القيامةم بُ في وجه فهُ  أو أمروكل قوم ُبعثوا في  ،أسرع

اهلل  إحيااءوهاو  (2)ياوم القياماة  واألجساد األرواح: هو الميعاد وقيام  اصطالحاً البعث تعريف  -2 
خراجهم األمواتتعالى  ا:قال تعاالى ،(3)من قبورهم للحساب والجزاء  وا  ع   ِمنَ  ََيُْرُجونَ  مْ َأْبَصاُرهُ  ُخشَّ

ُمْ  اْْلَْجَداِث  قال القرطبي :" أي فإذا األموات من أهال األرض والساماء  ]7:القمر[ ُمنَْتِِّش   َجَراد   َكَأهَّ
أحياااء بعثااوا ماان قبااورهم وأعياادت إلاايهم أباادانهم وأرواحهاام فقاااموا ينظاارون ماااذا يااؤمرون ، وقياال قيااام 

: هاو أن تاؤمن ، وقال أيضًا في اإليمان بالبعاث(4) به "على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا 
أجساادنا  فيبعثناا مان قبورناا ومان حياث  بأن اهلل تعالى يحيناا بعاد الماوت ، و يعيادنا إلاى أرواحناا و 

ُكنا ، إلى الموقف األعظم لمحاسبِة األعمال و الجزاء عليها ، إذ ذلك جائز في قدرتِه ، وواجب فاي 
رساااالهم مااان قباااورهم بأجساااادهم وأرواحهااام  نِمااا ،(5)عدلاااه و حكمتاااه  هناااا كاااان البعاااث إحيااااء للنااااس وا 

ور ال يبياة للوقوف بين يدي اهلل ليجزي كل إنساان بماا اقترفتاه ياداه فاي الحيااة الادنيا ، وهاذا مان األما
 وبين أهميته في العقيدة السليمة. التي اخبرنا بها النبي 

 : ثر اإليمان بالبعثأ : ثانياً 
بالبعث  اإليمانعظيمة فيجب  آثاررتب عليه من تما يبالبعث ل اإليمان أهمية  ين النبيب  

يؤمنون بال يب الذي يعد البعث جزءا  بأنهمفهو كافر وقد مدح اهلل المؤمنين  أنكره أوكفر به  ومن
 األخرم باليو  اإليمانبال يب  اإليمان ، ومن ]3:البقرة [ ِب غيْ الْ ون بِ نُ مِ يؤْ  ذينَ الْ  :منه قال تعالى
 .بالبعث  اإليمانالذي يتضمن 

 
 (.2/112)الفراهيدي، –العين  – (273/ 1) ،الجوهري  –نظر: الصحاح ا( 1)
 (.5/347) ابن كثير ، –العظيم  القرآننظر: تفسير ا( 2)
 (.74)ص:عبد الحميد بن باديس ،  –ية القرآننظر: العقائد اإلسالمية من اآليات ا (3)

 .(281/  15) القرطبي ، – القرآنم نظر:الجامع ألحكاا (4)
 ( .281/   15المرجع السابق، )( 5)
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 بدونها مسلم   إيمانُ  يصحُّ  ال التي الستةِ  اإليمان أصولِ  أحد   اآلخر باليوم اإليمان كان   لما   

 أثر   من له ولما نواهيه، واجتنابِ   اهلل ألوامر وطاعته المسلمِ  حياة في أثر   من اإليمانِ  لذلكو 
 ،العظيم اليوم ذلك نسيانِ  في ولما واآلخرة، الدنيا في وسعادتِهم الناس وصالحِ  القلوبِ  الحِ ص في

 في كثيراً  اليوم هذا ذكرُ  يرد   أن إذن غرابة   فال.. ومصيرِهم الناس حياةِ  على خطر   من عنه وال فلةِ 
ذا ،صفحاتهِ  من صفحةٌ  منه تخلو تكاد ال حتى ، الكريم القرآن  اهتما قد والسنَّةُ  الكتابُ  كان   وا 
 أال والجهلِ  الحمقِ  من فإنه العظيمو النبأ هذا وبأحوال المشهوِد، اليوم ذلك بتفاصيل االهتمامِ  غاية
 به وبما فيه من أهوال . نهتمَّ 

   منها، وال ايةِ  وحياتهِ  وجودهِ  قضيةُ : هي منا واحد كلُّ  بها ينش ل   أن يجبُ  قضية   أعظم   إنَّ    
 أمر فكلُّ  كان، مهماشيء  ذلك يتقدم أن يجوز فال ،وسعادته وشقائهِ  ومصيره مستقبله وقضيةُ 
 وأهل ه، حيات ه اإلنسانُ  يخسر   أن من وأفدح أعظمُ  هناك   وهل. حقيرٌ  سواه خطب   ،وكلُّ  هينٌ  دونه

 و (1) ذلك بعد يبقى فماذا سعادت هم، و سعادت ه ذلك مع ويخسر  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.4:ص) الفقيهي، ناصر بن محمد بن علي -البعث إثبات في يمالكر  القرآن مسلك نظر:ا  (1)
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 وعاالم ،شايء كال علاى قاادر  اهلل أن ومبيًناا البعاث، علاى كثيارة أدلاة الكاريم القارآن أورد ولقاد   
 المتتباع وأن،  علماه لساعة شيء منها يضيع وال قدرته، لنفوذ األجسام إعادة تعجزه فال ،شيء بكل

 سايحدث ماا معناى علاى يادل منهاا اسام وكال كثيارة، أساماء الياوم لهاذا وضاع هأّنا يجاد القرآن آليات
 . (1)اليوم هذا في أهوال من

 :(2)من أسماء يوم البعثثالثًا: 
لُِفيوَن َلُكيْم  :تعاالى قال سابحانه و: فهو يوم البعث .1 ا َفَيْحلُِفوَن َلُه َكاَم ََيْ َيْوَم َيْبَعُثُهُم اهللَُّ ََجِيع 

ُيي َسييُبوَن َأهَّ ُييْم ُهييُم اْلَكيياِذُبونَ َوََيْ  َأاَل إِهَّ
ب  يااذّكرهم اهلل عااز وجاال  فهنااا،  ]18:المجادلااة[  ْم َعييَل ََشْ

بذلك اليوم العظيم الذي يقفوا فيه أمام يديه لعلهم بذلك يقاودون إلاى جاادة الطرياق ، وهنااك آياات 
الصافحات وانقضااء  تذكر بالموت وتحث على االستعداد له والمبادرة بالعمل الصالح قبل انطاواء

 .اآلجال
: هو يوم القيامة وأوله من خروج الناس من قبورهم إلى استقرار أهل الجناة فاي واليوم األخر .2

الجنة وأهل النار في النار ، وفي ذلك اليوم تادنو الشامس مان رؤوس العبااد وتحصال فياه أحاوال 
أعماالهم ساواء كانات  صعبة ينجو منها المؤمنون األتقياء ويجماع النااس للحسااب فتعارض علايهم

 خيرا أم شرا وتوزن أعمالهم بميزان فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في الكفة األخرى .
: يكون بعد البعث حيث يجمع الناس إلى مكاان ليساالوا عان أعماالهم التاي عملوهاا والحشر  .3

اهلل  وهذا المكان هو األرض المبدلة فهذه األرض التي نعي  عليها تدك ياوم القياماة ويخلاق
 أخرى ال جبال فيها وال وديان .أرضًا 

 
 

 

ساااااايد قطااااااب  – القاااااارآنفااااااي ظااااااالل  انظاااااار :و  - (281  /15)،القرطبااااااي  – القاااااارآن ألحكااااااامالجااااااامع نظر:ا (1)
(6/3540). 

 .(269،271 :ص)سابق ،  سيد -اإلسالمية العقائد  نظر:ا (2)
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 :  :إثبات البعث رابعاً 

الئاااق إلاااى بارئهاااا لنيااال جااازائهم ياااوم القياماااة ، مااان العقائاااد عاااد البعاااث بعاااد الماااوت و حشااار الخيُ    
قضايا  أهممن ويوم القيامة والحساب  والحشر البعثثم  الموت الكريم إن قضية القرآن في األساسية

 الياوم فيبادأ القضاايا ، ن تلاكو يوجاد عالقاة وثيقاة بايفيهاا ،  ءرا مِ حقيقة ال فهياإليمان و العقيدة ، 
 العادم بعاد تكاون اإلعاادة وهاذه الدنيا، في كان كما وجسًدا، روًحا اإلنسان إعادة وهو: بالبعث اآلخر
 . (1)التام

بالبعث يؤثر ايجابيا على سلوك الماؤمن فهاو عنادما يعلام اناه سايبعث  اإليمان إنومما الشك فيه  
بماا هاو خيار وصاالح   اهلل ياأتي أنهلل فسيحرص كل الحارص علاى ا أمامة ثانية وانه سيقف ر م
 . (2)ليوم البعث وللحساب المهالك مستعداً  إلىعن المعاصي والذنوب التي تؤدي به  بتعداً م

 مااا بااين يجمااع قوياااً  منهجاااً  وقوعااه وتحقااق البعااث، علااى االسااتدالل فااي الكااريم القاارآن ج  ه اان   ولقااد  
 ماا وباين والبصار السامع تاأثير تحات مناه ويقاع وتحاس تشااهد بماا اإليمان، من النفوس عليه فطرت
 فااهلل الكاريم القارآن بهاا تمياز الطريقاة وتلاك ،(3)المساتقيمة الفطار ماع يتناافى وال الساليمة العقول تقرره
 وجاود علاى األدلاة أقاوى مان وهاذا الماوت، بعاد آخر عالم بوجود اإلحساس على األنبياء فطر تعالى
 في به قتناعاال فكرة  رسي فإنه ، ما بأمر اإلنسان بني يقنع أن أراد إذا تعالى اهلل ألن اآلخر، اليوم
 . (4)فطرهم

 

 

 

 

 .(28/14) النيسابوري، – القرآننظر: غرائب ا  (1)
 .(312:ص) األلمعي، إبراهيم - الموضوعي التفسير في دراسات  (2)
لي  -اآلخر باليوم نظر : اإليمانا  (3) الَّبي،ع   .(112 :ص )الصَّ
 (.549ص: علي،) ناصر -الزمر سورة في العقيدة مباحث انظر:  (4)
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 :لقضية البعثواليهود  الكفار إنكار :مساً خا  

 :إنكار الكفار -1

 الجاهلية كانت قضية البعث فكانوا ينكرون على النبي أهلعند  إنكاراً القضايا  أكثر من إن    
قد جاء يوما  (1)بن خلف أميةالفوز بالجنة فهذا  أوحقيقة البعث وما يتوعدهم من العقاب في النار 

يا  ): بيده وطحنها ونفخ بها في الهواء وقال  وأخذهابر في مكة قد بليت ببعض العظام ممن مقا
قال يس سورة  بأخر األمينو( فينزل جبريل  أخرىيعيد هذه مرة  أنمحمد !هل يستطيع ربك 

َب َلنَا َمَثال  َوَنِِسَ َخْلَقُه َقاَل َمْن َُيِْي اْلِعَظاَم َوِهَي َرِميم    :تعالى َها الَِّذي َأْنَشَأَها ُقْل َُيْيِي *َوََضَ

 َوُهَو بُِكِل َخْلق  َعلِيم  
ة  َل َمرَّ  .]79-78يس:[ َأوَّ

وهكااذا يضاارب  ، (2)هااذا ثاام يميتااك ثاام يحييااك ثاام ياادخلك النااار  محمااد نعاام يبعااث اهلل  فأجابااه   
بال أنهام يساتبعدون ويتعجباون مان طارح الرساول لهاا ، الرشااد إلاى يهتدونلعل قوم  األمثال  اهلل
عاادة الحيااة إلاى الماوتى بعاد تفتات تلاك األجسااد واختالطهاا و  لما كانت قضاية البعاث والحسااب، وا 

بااااأجزاء األرض، ماااان معضااااالت العقياااادة، شااااأنها فااااي ذلااااك شااااأن قضااااية الوحدانيااااة، فااااي ال رابااااة 
واالستبعاد، وقد اقتضى هذا االستبعاد تعجب المنكرين للبعث ووقوعاه، ممان يقولاون باه، ويؤمناون 

َبييْل  *املَِْجيييِد  القييرآنَ وَ فااي قولااه: تعجااب هااؤالء المنكاارين وموضااحاً  قااال تعااالى مبيناااً  بوقوعااهو

ب  َعِجييب   يا َذلِيَك َرْجيع  *َعِجُبوا َأْن َجاَبُهْم ُمنِْذر  ِمنُْهْم َفَقياَل اْلَكيافُِروَن َهيَذا ََشْ يَذا ِمْتنَيا َوُكنَّيا ُتَراب 
َأئِ

بصافة عاماة ، وعجباوا بصافة خاصاة  رساالة النباي  لقد عجب أولئك المنكرون ]1،3:ق[ َبِعيد  

  .(3)من طرحه ألمر البعث الذي حدثهم عنه 

 

ولم يسلم وهو  اإلسالم أدركحد جبابرة قري  في الجاهلية ومن ساداتهم أبن خلف بن وهب منبي لؤي  أمية( 1)
بالل فصاح بالناس يحرضهم  عبد الرحمن ن عوف يوم بدر فرآه أسره اإلسالمالذي عذب بالل الحبشي في بداية 

 .(2/22)للزركلي  –على قتله فقتلوه انظر ترجمته في اإلعالم 
 (. صححه الذهبي2/466()3616، للحاكم ،)ح:الصحيحين على المستدرك( 2)

 . (6/3358 )سيد قطب ، – القرآنفي ظالل  انظر :( 3)
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َزَعَم الَِّذيَن  :بعث في قوله تعالىالكريم على أولئك المنكرين وأكد على حقيقة ال القرآنرد و      

،  ]7 :الت ابن[ ِسي  َكَفُروا َأن لَّن ُيْبَعُثوا ُقْل َبَل َوَرِِب َلُتْبَعثُنَّ ُثمَّ َلُتنَبَُّؤنَّ باَِم َعِمْلُتْم َوَذلَِك َعَل اهللَِّ يَ 
: بلى هم يا نبي اهلل إن الكفار ادعوا أنهم ال يبعثون قائلين إن العظام الرميم ال تحيي قل ل أي:

: الثاني  ،رد نفي كما في اآلية السابقة  األول: وربي لتبعثن ، وبلى حرف يأتي ألحد معنيين :
 ]172:األعراف[  بل ألسُت بَِربُِكم قالوا :جواب استفهام مقترن بنفي نحو قوله جل وعال

 . (1) الموت إنه حقيقةقسم بالرب على البعث الذي هو اإلحياء بعد  وربيوقوله سبحانه: 
 ذلك يعيد   أن يعجزه ال العدمِ  من إيجاده و ابتداء الشيءِ  فعل على القادر نقول لهم أنَّ و      
 يفني   أن فيعجزهُ  أ ابتداء فيهن ومن واألرضِ  السماوات فاطرُ  هو تعالى فاهلل. عدمه بعد الشيء
 ! !يعيُده ثم ذلك

ْليَق  َيْبيَدأُ  ِذيالَّي َوُهوَ : تعالى اهلل قال لذا        ِِف  اْْلَْعيَل  املََْثيُل  َوَليهُ  َعَلْييهِ  َأْهيَونُ  َوُهيوَ  ُيِعييُدهُ  ُثيمَّ  اْْلَ

اَمَواِت  كِيمُ  اْلَعِزيزُ  َوُهوَ  َواْْلَْرضِ  السَّ  .  ]27الروم:[ اِْلَ

 :إنكار اليهود -2

لن  وأنهم،  الذين يحبون الحياة ويكرهون الموت اديينحقيقة أمر اليهود الم كشف اهلل     
َمْت َأْيِدَيِْم َواهللَُّ َعلِيم  بِالظَّاملِِ :فقال أفعالهملسوء  أبدايتمنوه  ا باَِم َقدَّ  7:الجمعة[ َوال َيَتَمنَّْوَنُه َأَبد 

عملوا من الكفر والمعاصي والتحريف الموت أبدا على اإلطالق بسبب ما  لن يتمنى اليهود :أي،]
ُقْل إِنَّ امْلَْوَت   وأعقب بقوله (2)واسع االطالع على أحوال الكافرين والتبديل واهلل بالغ العلم 

َهاَدِة َفُينَِبئُُكم باَِم  وَن إَِل َعاِلِ اْلَغيِْب َوالشَّ ُه ُمالقِيُكْم ُثمَّ ُتَردُّ وَن ِمنُْه َفإِنَّ   ُكنُتْم َتْعَمُلونَ الَِّذي َتِفرُّ

لوعيد وعدم االنفالت من الجزاء عن أعمالهم ولو ب ُعد وهذا تصريح بما اقتضاه من ا ]8:الجمعة[
 . (3)زمان وقوعها 

 
 . ( 398 :ص )محمد األمين الشنقيطي ، – القرآنب القرآن إيضاحأضواء البيان في ( 1)
 (.28/571 )وهبة الزحيلي ، –التفسير المنير  انظر :( 2)
 .(28/218 )ابن عاشور ، –التحرير والتنوير  انظر :( 3)
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 :القول  خالصة  
ومن ثم في نفوس  أوالً في نفوسهم  اإليمان بالبعث والمصلحين ترسيخ عقيدة الدعاةيجب على    

هي أعظم وازع إلى أفعال الطاعات، وأكبر رادع عن ف، والجزاء على األعمال، الناس وعقولهم 
لصلوات في أوقاتها، فالمؤمن الذي يعتقد الجزاء على حسناته، تراه يحافظ على ا ،المنكرات ةمواقع

ويؤدي الزكاة الواجبة في ماله، ويعتقدها م نًما عند ربه، وبركة في ماله. ويصوم رمضان بنّية 
خالصة هلل تعالى، حتى لو ضرب ليفطر لما أفطر أبًدا، أو عرضت عليه الدنيا بحذافيرها ليفطر 

الحسنات، وبسط اليد لما اعتاض بها، لكون إيمانه يحجزه، ثم هو يكثر من أفعال الطاعات و 
بالصدقات وصلة القرابات، واإلحسان إلى المساكين واأليتام وذوي الحاجات، والتزّود بنوافل 

. ثم السخاء بتضحية القرآنالعبادات، واإلكثار من الذكر والتسبيح والدعاء واالست فار وتالوة 
يا، فهو يسعى سعيه، النفس في سبيل اهلل، العتقاده أن له حياة هي أسعد من حياته في الدن

ن الذين يعتقدون الثواب على حسناتهم، ينجم عن  ويعمل عمله في النقلة إليها، رجاء الفوز بها. وا 
حسن اعتقادهم، حسن أعمالهمو من الصفات الحميدة واألقوال السديدة، ومن الجرأة واإلقدام 

 .الحقإظهار  والتضحية بالنفس والنفيس في سبيل

اد يطبع في النفوس الثبات على المكارم، وتحمل المكاره ومقارعة األهوال إن هذا االعتقف      
الشديدة بجأ  ثابت، يعلم أن ما عند اهلل خير وأبقى من الدنيا وما فيها، وما أنفقه فإن اهلل 

رجل اإلصالح يتحمل عناء ومشقة  ل، وهذا االعتقاد يجعسيخلفه، ويدخر ثوابه له في آخرته
 اإلصالح بين الناس. 

صحة الناس بقصص الذين سبقونا باإليمان ألخذ العبرة من  عليهم تذكير وكذلك يجب      
يمان راسخ إلى تحقيق  عقيدتهم في القرن األول والثاني والثالث بشجاعة باسلة، وقلوب ثابتة، وا 
ن هذا االعتقادو هو  الجزاء على أعمالهم، فاندفعوا إلى مشارق األرض وم اربها، يفتحونها. وا 

لذي ثبت أقدامهم مع قلتهم، وضعفهم أمام جيو  أعدائهم، التي ي ص بها الفضاء، وتعج من ا
كثافتها األرض والسماء، فتالشت أمام المؤمنين باهلل ولقائه، حيث كشفوهم بقوة اإليمان، ثم نشروا 

 .بينهم التوحيد في سائر البلدان

يوم القيامة للجزاء على األعمال باليمين بأن يؤكد للناس البعث  نبيه تعالى اهلل روقد أم       
لَِك َعَل َيِسي لَِّذيَن َكَفُرٓوْا َأن لَّن ُيبَعُثوْا ُقل َبَلٰ َوَرِِب َلُتبَعثُنَّ ُثمَّ لَُتنَبَُّؤنَّ باَِم َعِملُتمٱَعَم ز البارة   َوَذٰ

 .يحقق اهلل فيها البعث بعد الوفاة اآليةفهذه  ،]7الت ابن: [
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 ثالثالمطلب ال
 في ضوء سور جزء قد سمع المواالة منهجية
 أواًل: المواالة لغة واصطالحًا:

  :لمواالة لغةً ا تعريف - 1

فبالكسر الّسلطان  ،بالفتح -ووالية -ضّد المعاداة، يقال: ولي الّشيء وولي عليه والية بالكسر   
فتح يطلق على المعنيين وزعم الفّراء أّن الكسر وال ،وهو االسم، وبالفتح الّنصرة وهي المصدر

 . جميعا، فكّل من ولي أمرك فهو وليّ 

ويقال: هو ولّي بّين الوالية ووال بّين الوالية، قال ابن األعرابّي: المعنى اّلذي يوّضحه: أن    
 يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للّصلح، ويكون له في أحدهما هوى فيواليه أو يحابيه. والمواالة

 .وتقول: والى فالن فالنا: إذا أحّبه وناصره ، ضّد المعاداة

وروى ابن ساّلم عن يونس أّن المولى له مواضع في كالم العرب، فيطلق على المولى في      
الّدين، والمولى في العصبة، وعلى الحليف اّلذي انضّم إليك فعّز بعّزك وامتنع بمنعتك، ويطلق 

وعلى ابن العّم، والعّم، واألخ، واالبن، ويطلق على المعتق اّلذي ينتسب بنسبك، وكذا العتيق، 
 .(1)على الّناصر، وعلى المحّب، وعلى التّابع والمالزم 

 المواالة اصطالحًا:  تعريف-2

ظهار الوّد باألقوال واألفعال والّنوايا، لمن يّتخذه اإلنسان ولّيا، فإن كان هذا التّقّرب    هي التّقّرب وا 
ن كان والوّد مقصودا به اهلل ورسول ه والمؤمنون، فهي المواالة الّشرعّية الواجبة على كّل مسلم، وا 

 .(2)هم الكّفار والمنافقين، على اختالف أجناسهم، فهي مواالة كفر ورّدة عن اإلسالم  المقصود
 : الوالء في اإلسالمتعريف   -3

تعالى ولرسوله يعني الطاعة والنصرة والمحبة والخضوع والتسليم ظاهرًا وباطنًا هلل تبارك و  
 .(3) وللمؤمنين الذين يقيمون شرعه في األرض ويرجعون إلى حكمه في جميع شئون الحياة

 
 ،672/ 2) ،المصباح المنير (،2528،2530/ 6)، الصحاح  (،4926 - 4920/ 8، )لسان العرب   (1)

 . (613ص: نزهة األعين النواظر ) ، (284 - 280/ 5بصائر ذوي التمييز ) (،673
وانظر أيضا كتاب  (،28ص:ة والمعاداة في الشريعة اإلسالمية لمحماس بن عبد اهلل الجلعود )المواال  (2)

 .(180، )ص:محمد نعيم ياسين، اإليمان 
جمال الدين محمد بن منظور اإلفريقي المصري ، مادة  للعالمة أبي الفضل –العرب  انانظر: لس  (3)

 (.15/408،413"ولي" )
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 :اً مواالة الكفار اصطالحتعريف  -4

 أو فااايهم الثّقاااة أو لهااام الماااوّدة بإظهاااار جمااايعهم أو الكفاااار مااان ناااوع أيّ  إلاااى التّقاااّرب هاااي     
 !(1)كان نحو أيّ  على صّفهم في الوقوف أو معهم الّتصادق

ظهاااار إلااايهم التّقاااّرب هاااي: الكفّاااار ماااواالة: المحااادثين بعاااض وقاااال       بااااألقوال لهااام الاااودّ  وا 
 .(2) والّنوايا واألفعال

تقارب  وي واالصطالحي، لما ظهر فيهما منالمعنى الل : إن هناك اتفاق وترى الباحثة     
ظهار المحبة لل ير  . لمن والى تام في األقوال واألفعال دوانقيا ،في المعنى من تودد وا 

 المواالة المحرمة والمواالة المباحة:ثانيًا: 
 أهله ااا يااوالى   أنْ  العقياادةِ  بهااذه ي اادينُ  مساالم   كاالِ  علااى ي جاابُ  أنَّااه العقياادة اإلسااالمية أصااول نف ماا     

 وذلاك ويعااديِهم، اإلشاراك أهال وُيابِ ُض  وياواليِهم، واإلخاالص التوحياد أهال فيحبُ  أعداءها ويعادى  
 :وتعالى سبحانه يقول حيثو بهم قتداءباإل ُأِمْرن ا معه،الذين والذين إبراهيم ملةِ  من
  ا لَِقْوِمِهمْ  َقاُلوا إِذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِهيمَ  ِِف  َحَسنَة   ُأْسَوة   َلُكمْ  َكاَنْت  َقْد َّا ِمنُْكمْ  ُبَرآبُ  إِنَّ  ِمينْ  َتْعُبُدونَ  َوّمِِم

ا َواْلَبْغَضيييابُ  اْلَعيييَداَوةُ  َوَبْيييينَُكمْ  َبْينَنَيييا َوَبيييَدا بُِكيييمْ  َكَفْرَنيييا اهللَِّ ُدونِ   َوْحيييَدهُ  بِييياهللَِّ ُتْؤِمنُيييوا َحتَّيييى َأَبيييد 

 .  (3)]4:حنةالممت[
 :عموماً  الكفار مواالةتحريم  في وقال خصوصاً  أهِل الكتابِ  مواالة تحريم في وهذه   
ا َيا َ ُكمْ  َعُدِوي َتتَِّخُذوا ال آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ  الماؤمنِ  علاى حارَّم لقاد بال، ]1:الممتحناة[ َأْولَِييابَ  َوَعيُدوَّ

اابًا، إليااه الناااسِ  أقااربِ  ماان كااانوا ولااو الكفااارِ  مااواالة   ييا :تعااالى قااال ن س  َ  َتتَِّخييُذوا اَل  آَمنُييوا الَّييِذينَ  َياَأَيُّ

ييياَمنِ  َعيييَل  اْلُكْفييرَ  اْسييَتَحبُّوا إِنْ  َأْولَِيييابَ  َوإِْخييَواَنُكمْ  آَبيياَبُكمْ  مْ  َوَميينْ  اإْلِ  ُهيييمْ  َفُأْوَلئِييَك  ِميينُْكمْ  َيَتييَوَلَُّ

 .]23:التوبة[الظَّاملُِونَ 
 
 
 

 .(091، )ص:د نعيم ياسينمحم، كتاب اإليمان   (1)
 (.12، 6ص :)علي بن نايف الشحود ،  - القرآنمفهوم الوالء و البراء في انظر :  (2)
 الشريعة في والمعاداة المواالة انظر :و  -(6:ص)الفوزان،  فوزان بن صالح -اإلسالم في والبراءُ  الوالءُ انظر :  (3)

 28)وهبة الزحيلي، –التفسير المنير  انظر : -(2/647،) الجلعود محمد بن اهلل عبد بن محماس -اإلسالمية
/513) 
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ا ََتُِد  ال:تعاالى وقال        َكياُنوا َوَليوْ  َوَرُسيوَلهُ  اهللََّ َحيادَّ  َمينْ  ُيَوادُّونَ  ِخرِ اْل َواْلَيْومِ  بِاهللَِّ ُيْؤِمنُونَ  َقْوم 

 شاايءٌ  الدنيويااةُ  والمكافااأةُ  فالصاالةُ  ا]22:مجادلااةال[ َعِشييَيََتُمْ  َأوْ  إِْخييَواَهُمْ  َأوْ  َأْبنَيياَبُهمْ  َأوْ  آَبيياَبُهمْ 

         ماااانْ  ف ُهمااااا اإلسااااالمِ  فااااي للكفااااارِ  ترغيباااااً  المعاملااااةِ  وحساااانِ  الصاااالةِ  فااااي ، وألنَّ أخاااارُ  شاااايءٌ  والمااااودةُ 
 والرضااا عليااه هااو مااا علااى الكااافرِ  إقاارارِ  علااى ياادالنِ  فهمااا والمااواالةِ  المااودةِ  بخااالفِ  الاادعوةِ  وسااائلِ 
 الَّييِذينَ  َعيينِ  اهللَُّ َينْهيياُكمُ  ميياِإنَّ :ساابحانه وفااي قولااه ا اإلسااالمِ  إلااى دعوتِااه عاادم   يسااببُ  وذلااك عنااهو

مْ  َوَمنْ  َتَولَّْوُهمْ  َأنْ  إِْخراِجُكمْ  َعل ظاَهُرواوَ ِدياِرُكْم  ِمنْ  َوَأْخَرُجوُكمْ  الِدينِ  ِِف  قاَتُلوُكمْ   َفُأولئِيَك  َيَتَوَلَُّ

   واإلقساااط الباارّ  عاان ينهاااهم ال  اهلل بااأن تقريااري " فهنااا تنبيااه و ]9الممتحنااة:[ ُهييُم الظَّيياملُِونَ 

 ولااام ديااانهم بسااابب ولااام ياااؤذوهم حاااريتهم علاااى يعتااادوا ولااام يقااااتلوهم لااام الاااذين ماااع التعامااال وحسااان
 غياارهم يعاااملون الااذين المقسااطين يحاابّ  اهلل فااإن. الكفااار ماان وطاانهم عاان الجااالء إلااى يضااطروهم

نماا. ذلاك مثل ممنه يصدر لم إذا والقسط بالعدل  بسابب قااتلوهم الاذين وماواّدة ماواالة عان ينهااهم وا 
 فمان. ذلاك علاى ساعدوا أو وطنهم عن الجالء إلى واضطروهم وآذوهم حريتهم على واعتدوا دينهم
ماوالة   حارَّم سابحانه اهلل   أنَّ  وكماا (1)،تعاالى" اهلل أمار عان منحارف لنفساه ظاالم آثام فهاو هاؤالء تولى
 فااي إخاوة فاالمؤمنونومحبات هم  الماؤمنين ماواالة   ساابحانه أوجاب   فقاد اإلساالمية قيادةالع أعاداء الكفاار
نْ  والعقيدةِ  الدينِ   . وأزمانهم وأوطانهمْ  تباعدت أنساُبهم وا 
نَا َيُقوُلونَ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاُبوا َوالَِّذينَ  : تعالى قال   ْخَوانِنَيا َلنَيا اْغِفيرْ  َربَّ ياَمنِ  اَسيَبُقونَ  الَّيِذينَ  َوإِلِ  بِياإْلِ

َعْل  َواَل  ِذينَ  ِغال ُقُلوبِنَا ِِف  ََتْ نَا آَمنُوا لِلَّ َك  َربَّ  .]11:الحشر[  َرِحيم   َرُبوف   إِنَّ

 ي قتدي متحابون إخوةٌ  أزماُنهم وامتدت أوطاُنهم تباعدت مهما آخرها إلى أول الخليقة من فالمؤمنون
 . (2) لبعض مبعضهُ  ويست فر لبعض   بعُضهم ويدعو بأولِهم أخرهم

 
 
 
 القارآنمفهوم الوالء و البراء فاي  انظر :و ، (16،15ص:)الفوزان،  فوزان بن صالح -اإلسالم في والبراءُ  الوالءُ  (1)
 .(28/141)ابن عاشور  –التحرير والتنوير انظر :و  ، (12،15ص :  )علي بن نايف الشحود ، -
 .(9/273،274)عزت، محمد دروزة -الحديث التفسير ر:انظ (2)
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 والبراءِ  الوالءِ  منْ  حِقهمْ  في يجب   فيما الناسِ  أقسام   :لثاً ثا                  
فمن أصول العقيدة اإلسالمية أنه   .   محبة اهلل ورسوله تجب محبة أولياء اهلل ومعاداة أعدائه إن

لتوحيد يجب على كل مسلم يدين بهذه العقيدة أن يوالي أهلها ويعادي أعداءها ، فيحب أهل ا
واإلخالص ويواليهم ، ويب ض أهل اإلشراك ويعاديهم ، وذلك من ملة إبراهيم والذين معه ، الذين 

َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْسَوة  َحَسنَة  ِِف إِْبَراِهيَم َوالَِّذيَن أمرنا باالقتداء بهم ، حيث يقول سبحانه وتعالى: 

ا ُبَرآبُ  َّا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللَِّ َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْينَنَا َوَبْينَُكُم اْلَعَداَوُة  َمَعُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إِنَّ ِمنُْكْم َوّمِِم

ا َحتَّى ُتْؤِمُنوا بِاهللَِّ َوْحَدهُ   .]8الممتحنة:  [ َواْلَبْغَضاُب َأَبد 

 : أقسام   ثالثةِ  على والبراءِ  الوالءِ  في الناس  ف 
 معها معادةَ  ال خالصةً  محبةً  ي َحب   منْ : األول   القسم  
 والصالحين والشهداءِ  والصديقين   األنبياءِ من  صالُخل المؤمنون وهم    
 ، ثاام والناااس والولااد والوالااد الاانفسِ  محبااةِ  ماانْ  أكثاار   محبتُااهُ  تجاابُ  فإنَّااه  اهللِ  رسااولُ  مقاادمِتِهمْ  وفااي

 وبقيةُ  الراشدون الخلفاءُ  - خصوصاً - لكراما وصحابُته الطيبون بيِتهِ  وأهلُ  المؤمنين أمهاتُ  زوجاته
 ثاامَّ ، أجمعااين  الصااحابةِ  بقيااةُ  ثاام الرضااوانِ  بيعااةِ  وأهاال باادر وأهاال واألنصااار والمهاااجرون العشاارة
 .(1) األربعةِ  كاألئمةِ  وأئمُتها األمةِ  هذه وسلفُ  المفضلةُ  والقرونُ  التابعون

 

نَا َيُقوُلونَ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َجاُبوا َوالَِّذينَ :تعاالى قاال   ْخَوانِنَا َلنَا اْغِفرْ  َربَّ ياَمنِ  َسيَبُقوَنا الَِّذينَ  َوإِلِ  َواَل  بِياإْلِ

َعْل  ِذينَ  ِغالًّ  ُقُلوبِنَا ِِف  ََتْ نَا آَمنُوا لِلَّ َك  َربَّ  .]11:الحشر [  َرِحيم   َرُبوف   إِنَّ

 
 
 
 
 
 القاارآنانظاار :مفهااوم الااوالء و البااراء فااي  -(30صااالح باان فااوزان الفااوزان، )ص: -الااوالُء والبااراُء فااي اإلسااالم (1)

أباااااااو فيصااااااال  -وانظااااااار : الاااااااوالء والباااااااراء والعاااااااداء فاااااااي اإلساااااااالم( 20علاااااااي بااااااان ناااااااايف الشاااااااحود ، )ص:
 (.95البدراني،)ص:
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 معهما مواالةَ  وال محبةَ  ال -خالصْيِن  ومعاداةً  ب غضاً  وي عاَدى ي بغض   منْ : الثاني القسم  
،  أجناِسهمْ  اختالفِ  علىوالملحدين  والمرتدين والمنافقين ركينوالمش الكفار من الخلص الكفار وهم
 َكاُنوا َوَلوْ  َوَرُسوَلهُ  اهللََّ َحادَّ  َمنْ  ُيَوادُّونَ  اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاهللَِّ ُيْؤِمنُونَ  َقْوما   ََتُِد  اَل  : تعاالى اهللُ  قال كما

 . (1)]22:المجادلة[ َعِشَيََتُمْ  َأوْ  إِْخَواَهُمْ  َأوْ  َأْبنَاَبُهمْ  َأوْ  آَباَبُهمْ 

 
 :وجه   منْ  وي بَغض   وجه   من ي َحب   من:  الثالث القسم

 لماا وُيْب  ضاون   اإليمان من فيهم لما يحبون ،المؤمنين عصاةُ  والعداوة وهمْ  المحبة فيه فتجتمعُ  "   

 الكااافر كااب ض لاايس العاصااي المساالم فااُب ض ، والشااركِ  الكفاارِ  دون   هااي التااي المعصاايةِ  ماانْ  فاايهم

 ينكر بلْ  معاصِيِهمْ  على السكوتُ  يجوزُ  فال عليهم واإلنكار مناصحتهمْ  ت قتضي ومحبُتهم ،وعداوته

 عانْ  يكفاوا ات حتاىر والتعزيا الحادود علايهم وتقاام الُمنكار عانْ  وُينهاون باالمعروف ويؤمرون   ، عليهم

 الخوارجُ  تقوُله كما منهم وُيتبرأ    صاً خال ُب ضاً  ُيب ضون   ال ولكنْ ،  سيئاِتهمْ  منْ  ويتوبوا معاصِيهم

 هتقولااا كماااا خالصاااْين وماااواالةً  بااااً ح والاااونوي يحباااون وال الشاااركِ  دون   هاااي التاااي الكبيااارةِ  مرتكااابِ  فاااي

 فاي والحابُ ، (2)" والجماعاةِ  السانةِ  أهالِ  ماذهبُ  هاو كماا ذكرنا ما على شأِنهم في عتدلُ ي بل المرجئة

 فااي القيامااة كمااا يااوم أ حااب ماان مااع والماارء ، اإليمااان ىأوثااق عاار تعااالى   اهلل فااي والااب ض اهلل

ْبدُ  ق ال   ا الحديث اء   ): عنه اهلل رضي  م ْسُعود   ْبنُ  اللَّهِ  ع  ُساول   ي اا ف ق اال    اللَّهِ  ر ُسولِ  ِإل ى ر ُجلٌ  ج   ر 

ل مْ  ق ْوماً  أ ح بَّ  ر ُجل   ِفي ت ُقولُ  ك ْيف    اللَّهِ  قْ  و   .( أ ح بَّ  م نْ  م ع   اْلم ْرءُ : )  اللَّهِ  لُ ر ُسو  ف ق ال   ِبِهمْ  ي ْلح 

 
 

 

 (.26،28،)ص:عبد اللطيف بن خالد آل موسى – اإليمانالياقوت والمرجان في عقيدة أهل انظر:   (1)
 (.521الشحود، )ص:  نايف بن علي -والسنة القرآن في والبراء الوالء مفهوم  (2)
( 5817رقااام الحاااديث ):  – وجااالبااااب عالماااة حاااب اهلل عاااز  –كتااااب األدب  –صاااحيح البخااااري   (3)

 .( 2640: )ص:رقم الحديث أحب من مع المرء باب واآلداب والصلة البر في مسلم أخرجه( 5/2283)
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 البراء و الوالء عقيدة على والرسوخ للثبات الطيبة الثماررابعًا: 

 :(1)ذلك ومن و في الدنيا واآلخرة متعددة طيبة ثمار البراء و الوالء لعقيدة 

 .والتوحيد اإلسالم كلمة هي التي و "اهلل إال إله ال" معنى قيقتح( 1)

َ   َأْولَِيابُ  َبْعُضُهمْ  َكَفُروا َوالَِّذينَ  :تعالى قال و والباطنة الظاهرة الفتن من السالمة( 2)  الإِ  َبْع

 .]73: األنفال[ َكبِي   َوَفَساد   اْْلَْرضِ  ِِف  فِْتنَة   َتُكنْ  َتْفَعُلوهُ 

 اهلل كان من: اإليمان حالوة بهن وجد فيه كن من ثالث: "  قال فقد اإليمان وةحال تذوق( 3)
 بعد الكفر في يعود أن يكره وأن هلل إال يحبه ال المرء يحب وأن. سواهما مما إليه أحب ورسوله

 . (2)"النار في يقذف أن يكره كما منه اهلل أنقذه أن
 .بإذنه تعالى  األرض في والتمكين اهلل من والتأييد والعزة والنصرة القوة حصول (4)

 .وأعوانه  وحزبه الباطل دحر( 5)

 .والفوز بالجنة القيامة يوم النجاة حصول( 6)

يا ََتُِد  ال: تعاالى قوله سبق ما علىوالدليل    اهللََّ َحيادَّ  َمينْ  ُييَوادُّونَ  اْْلِخيرِ  َواْلَييْومِ  بِياهللَِّ ُيْؤِمنُيونَ  َقْوم 

ييياَمنَ  ُقُلييوِِّبِمُ  ِِف  َكَتييَب  ُأوَلئِييَك  َعِشييَيََتُمْ  َأوْ  إِْخييَواَهُمْ  َأوْ  َأْبنَيياَبُهمْ  َأوْ  آَبيياَبُهمْ  اُنواَكيي َوَلييوْ  َوَرُسييوَلهُ   اإْلِ

َدُهمْ  ِري َجنَّات   َوُيْدِخُلُهمْ  ِمنْهُ  بُِروح   َوَأيَّ تَِها ِمنْ  ََتْ  َعنْهُ  واَوَرُض  َعنُْهمْ  اهللَُّ َرِِضَ  فِيَها َخالِِدينَ  اْْلَْهَارُ  ََتْ

 .]22:المجادلة[ املُْْفلُِحونَ  ُهمُ  اهللَِّ ِحْزَب  إِنَّ  الأ اهللَِّ ِحْزُب  ُأوَلئَِك 

 
 
 
      (71:ص )المصري، البركاتي القادر عبد محمود شعبان الشحات عاصم أبو-اإلسالم في والبراء الوالء  (1)

 ( .46،) ص:البدران  فيصل أبو -اإلسالم في والعداء والبراء و انظر : الوالء
 (.521الشحود، )ص:  نايف بن علي -والسنة القرآن في والبراء الوالء انظر : مفهوم  (2)
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 .(1) البراء و الوالء أصل تضييع على المترتبة السلبية اآلثارخامسًا: 

 .الحرام فعل على فيتجرأ العبد، قلب في الدين وازع ضعف( 1) 

 .النفس من أغلى هو يالذ ودينه المسلم عقيدة في الدخن حصول( 2)

 الخاتمة سوء من وبراؤه والؤه ضعف من على يخشى( 3)

  الت ريب مبادئ من وغيرها و المساواة أو المواطنة مبدأ تحت المسلم ب ير المسلم تسوية( 4)

 المحرمة المواالة المسلمين وغير الكفر والى إذا بالكلية الدين من المرء يخرج قد( 5)

 العقيدة ضعف إثر على األمة في جذوره يضرب لذيا والخور الضعف( 6)   

 .الكفران أهل من والتقرب البراء و الوالء تمييع ظل في اهللو سبيل في الجهاد مفهوم ضياع (7)   

 والسااب الطعاان وساامعنا رأينااا حتااى  والصااحابة محمااد والنبااي اإلسااالم علااى ال ياارة ضااعف( 8)   

 . ورسولنا لديننا

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  (71 :ص)المصري،  البركاتي القادر عبد محمود شعبان الشحات عاصم أبو-اإلسالم في لبراءوا الوالء  (1)

 المصري البركاتي القادر عبد محمود شعبان الشحات عاصم أبو-اإلسالم في والبراء انظر:الوالء : وأيضاً   
 .(11 :ص)
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 خالصة القول:
جزء قد سمع وما  في والمعاداة االةالمو  معرفة هوالمطلب  هذا وراء من لي الدافع كان قد      

 خالل من لي فتبين ، يخصها وربطها بواقع المسلمين اليوم في الخالصةحثت عليه الشريعة فيما 
 األمة هذه وسلف  الصحابة وفعل النبوية، والسنة الكريم القرآن في الموضوع لهذا دراستي
 وما ،اهلل في والب ض اهلل في بالح أن ،األماكن وأغلب العصور مختلف في األعالم وعلمائها
 إال المرء إسالم يصح ال اإلسالم، أصول من عظيم أصل والجوارح القلب أعمال من بهما يتصل
ة   ُكِل  ِِف  َبَعْثنَا َوَلَقْد : تعالى قال كما بهما  الطَّاُغوَت  َواْجَتنُِبوا اهللََّ ُاْعُبُدوا َأنِ  َرُسوال   ُأمَّ

 .]36النحل:[

 كالجسد يكونوا أن ويجب كانوا المسلمين وأن اإلسالمية الوحدة حقيقة البحث أكد وقد     
 صور خالل من وذلك والحمى، بالسهر الجسد سائر له تداعى عضو منه اشتكى إذا الواحد
 .متباينة وأماكن مختلفة عصور في واقعًيا تطبيًقا المسلمون طبقها التي والمعاداة المواالة

 من في عصرنا الحالي المسلمين يصيب ما علينا معيشتناا وين ص يؤرقن وقد     
 ومواالتهم، والالمباالة االكتراث بعدم وشعوبهم المسلمين حكام من تستقبل عظام ودواهي مصائب
 أو المتفرج، موقف وقضاياه اإلسالم من يقفون الذين هؤالء أن أعتقد وكنت المسلمين ألعداء
ثم جسيم خطأ على أنهم الباطل، عم الحق صراع في الرهيب بالصمت يلوذون  صح وقد عظيم، وا 

 :يأتي كما الشأن هذا في مهمة نتائج إلى البحث بي أدى فقد توقعته، ما
 

 اإليمان ناقص فهو ،من يب ضهم يب ض ولم وأهله اإلسالم يحب لم من أن أواًل:   
 . ذلك عن تصرفه ينهقر  يكن لم إن الشرك، إلى به يؤدي قد النقص وهذا مسلًما، كان إن والتوحيد

 من ألن وووحده اهلل عبد ولو بمؤمن فليس أهله ويعادي الشرك ينكر لم من أن: ثانًيا   
  :، قال تعالى وأهله للشرك العداوة يعني بالطاغوت والكفر وأهله، بالطاغوت الكفر التوحيد صحة

 ْا اْنِفَصامَ  اْلُوْثَقى الَ  بِاْلُعْرَوةِ  َك اْسَتْمَس  َفَقدِ  بِاهللَِّ َوُيْؤِمنْ  بِالطَّاُغوِت  َيْكُفرْ  َفَمن  َسِميع   َواهللَُّ ََلَ

 .]256:البقرة[  َعلِيم
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 دخل من ويحب وتأييدهم، الكفار مناصرة في يسعى أو الكفر، مبادئ إلى يدعو من أن :ثالثاً     
ن كافر فهو ذلك خالف من ويكره األمر، هذا في  مع يتعارض ال هذا عمله وأن مسلم أنه زعم وا 

 . اإلسالم
، وخاصة اليوم المسلمين بين كبير وجود لها األربعة األصناف هذه كل فإن الشديد ولألسف      

وراء  ينلليهود ولل رب الهث عينببعض من الحكام خان ابتالنا اهلل في بلدنا الحبيب حيث
م بجوارنا  وفي مصالحهم الشخصية بعيدين عن مشكالت أبناء جلدتهم،  وفي شدائدنا لم نجده

 أن يجب ولما ،اإلسالم ألصل مخالف وجود وهو مصائب غيرنا يركضون ليقفوا جنبًا بجنب!!
 .المسلمون عليه يكون
ذا      ***        قولتي سيفقه ومن أقول ماذا  صرختيو سيسمع فمن صرخت وا 
 للفرقة ... قاتال مثاال وغدا      ***       شمله تمزق صف على أسفي
 العزة دين لتبيد أقطابه     ***      تعانقت العداء في ركش ثالوث
 الرفعة ضد والنور، الهدى ضد      ***        طاقاتهم جندوا قد العدى كل

 (1) الفتنة خيوط أبًدا يعلموا لم       ***  كأنما الصراع في رىاسك والعرب

 األقطار بعض في الخفاء في اخيوطه تنسج والمسلمين اإلسالم ضد كبرى مؤامرة هناك إن رابعًا:
 حركة أية في البدء نقطة اآلخر إن البعض في النهار وضح في بنودها وتطبق ،اإلسالمية
 هذا وتجريد ،اإلسالمية البالد معظم تعيشه الذي الجاهلي الواقع تعرية هي صحيحة إسالمية
ظهاره الزائف، ردائه من الواقع  ووصفه ونفاق دةور  وشرك كفر من يمثله وما حقيقته على وا 

 شأن في أمرهم إليه انتهى وما واقعهم حقيقة إلى الناس ينتبه حتى واقعه، يمثل الذي بالوصف
 بعدهم حسب على ويعادونهم اهلل من قربهم حسب على واألفراد الدول فيوالوا ،والمسلمين اإلسالم

    .عنه

 الناس على الحجة إقامة دمجر  ليس والت يير اإلصالحكدعاة وباحثين في مجال  واجبنا إن    
 األفراد ندعو أن علينا  ضيتيق الواجب بل كما يحدث من البعض، والعصيان، الكفر أو بالردة

 عند واآلخرة، الدنيا في بهم المحدق الخطر بينا أن بعد المستقيم بالصراط التمسك إلى والحكومات
 . ، بكل الوسائل اهلل ألولياء ومعاداتهم اهلل ألعداء مواالتهم

 
 
 .(81 ، 80ص 3)ج – اإلسالمية الدعوة شعراء ديوان  (1)
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 في األخوة لمفهوم العملي التطبيق هي اإلسالم في المواالة إنويقول سيد قطب:    
 عن مجرًدا شعاًرا ليست اإليمان وأخوة ،]11الحجرات:[ إِْخَوة   امْلُْؤِمنُونَ  َماِإنَّ : تعالى قال اإليمان
بطال الحق إلحقاق المسلمين بين والتعاون التناصر تقتضي الحقة خوةاأل إن بل والفعل، القول  وا 
جارة المعتدي ورد الباطل  وحده يكافح أخاه المسلم يترك أن وعقالً  شرًعا يجوز فال المهضوم، وا 
 األمر، يعنيه ال الذي المتفرج نظر إليه ينظر وهو ،لحصاروا والط يان والظلم والعدوان الشر قوى
 .كان حال أي على المسلم مع الوقوف من بد ال إنه

 و أم سننتظر داعي إلى اإلصالح في هذا الزمان فهل من مجيبو وهل من فاعل للخير   
 طوياًل!! .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .(215 /10ج ،4)م ،القرآن ظالل في  (1)
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 المطلب الرابع

 عز وجل الجهاد في سبيل اهللمنهجية 

 :اً واصطالح لغةً  الجهاد تعريف : أوالً 
 :الجهاد لغة -1
  ه اد ، :ماادة مان مشاتق أصالها الجهااد كلماة إن هاد ُيجهاد ج   الطاقاة باذل ويعناي ْالجهاد ومنهاا وأ ج 

ه د   ، والمشقة اد إذا ، مجهاود فهو ، نفسه الرجل وج  ه اد   ، وتعبااً  مشاقة وج   عليهاا حمال إذا دابتاه وأ ج 

 الارأس فاي الشايب وأجهاد ، هازيالً  منه فأصبح ، أتعبه إذا المرض وأجهده ،طاقتها فوق السير في

 قتاال فاي الجهاد وباذل قاتلاه بمعناى ، وجهاداً  مجاهادة العادو وجاهاد ،االنتشاار فاي كثار وأسارع أي

 باذل :  باه ياراد كاان ، القارآن فاي الجهااد ورد ماا وأكثار ، مجاهادون ، فهاو مجاهاد وهام األعاداء

 . (1)عنها  والدفاعال راء  اإلسالمية نشر الدعوة في الوسع
 

 :الجهاد اصطالحاً  -2
  والجهاد هو بذل " :لشيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى تعريف عام للجهاد ، قال فيه

...وذلك ألن الجهاد "قال أيضاً  ، "الوسع والقدرة في حصول محبوب الحق ، دفع ما يكرهه
 ضه اهلل من حقيقة االجتهاد في حصول ما يحبه من اإليمان والعمل الصالح ، ومن دفع ما يب

 . (2)"الكفر والفسوق والعصيان
 :(3)" بذل الجهد في قتال الكفار "قال الحافظ ابن حجر في فتح البارئ. 
 : الجهاد في عرف الشرع يستعمل في بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل "  وقال الكاساني

 . (4)"  اهلل بالنفس والمال واللسان آو غير ذلك
  (5)"  م كافرًا غير ذي عهد إلعالء كلمة اهلل تعالىقتال مسل "ُعرف بأنه:و. 
 
 
 (،1/142عبد الساالم هاارون ، ) -(،  وانظر :المعجم الوسيط3/135، ) ابن منظور -العرب  لسان انظر : (1)

، بااب الجايم ماع الهااء ، والمصاباح المنيار، 1/319ابن األثيار ، –وأيضا انظر : النهاية في غريب الحديث 
 .(1/112مادة"جهد")

 (.10/191ابن تيمية،)–مجموعة فتاوي  (2)
 (.6/3ابن حجر،) -فتح البارئ (3)
 (.7/97للكاسائي ،) –بدائع الصنائع  (4)
 . (2/267الشرح الص ير على آخر المسالك إلى مذهب اإلمام مالك ، أحمد بن محمد الدردير ،) (5)
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  ي المقاتلة في والجهاد أي القتال في سبيل اهلل ، مأخوذ من المجاهدة وه": وفي إعانة الطالبين
 .(1) "سبيل اهلل

 اللساان أو بالماال اهلل ساواء أعاداء في محارباة واستفراغ الوسع الجهد بذل هو": ويقال في معناه 

   (2)"األرض أرجاء في جميعاً  الناس إلى وتوصيل دعوته العليا هي اهلل كلمة لتكون السنان أو
 نسبة لمن يتجه إليه في مثال ح أن الجهاد اصطالحًا عند العلماء ينحصر بالتضوبهذا ي

 الكفار.
 أضرب ثالثة الجهاد أن مفرداته في الراغب وذكر: 

 .الظاهر العدو مجاهدة -1  
 .الشيطان مجاهدة   2- 
 .النفس مجاهدة   3- 

 
َعَلْيُكْم   َوَجاِهُدوا ِِف اهللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل  :تعالى قوله في تدخل الثالثة وهذه    

ُكُم املُْْسلِِمَ  ِمْن َقْبيُل َوِِف َهيَذا لَِيُكيوَن الرَّ  َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسامَّ ا ِِف الِديِن ِمْن َحَرج  ِملَّ ُسيوُل َشيِهيد 

يُموا الصَّ 
َكاَة َواْعَتِصمُ الَعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَب َعَل النَّاِس َفَأقِ اُكْم َفينِْعَم الوا بِياهللَِّ ُهيَو َميوْ َة َوَآُتوا الزَّ

 . (3) ] 78 :الحج[ املَْْوَل َونِْعَم النَِّصيُ 

 
 
 
 
 
 
 (.4/180) أبي بكر بن السيد الدمياطي، (1)
 . )106 :ص (،لويس معلو    -اللغة في المنجد انظر :و -  5/435،  الشوكاني -القدير فالح انظر : (2)

 .(331-2/329) ،الدين لمحب ، العروس الاج انظر :و :27 ) - )ص فصفااني،الراغب األ القرآن مفردات( 3)
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ا َوثَِقاال  َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم ِِف َسبِيِل اهللَِّ َذلُِكْم َخْي   :تعالى وقول سبحانه    اْنِفُروا ِخَفاف 

 .]41:التوبة  [َلُكْم إِْن ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ 

  و القتال كلمة من المعنى في أوسع الجهاد كلمة أنرحمة اهلل عليه   القرضاوي الشيخ ويرى 
 بالمعروف باألمر المجاهد وجهاد ، ولشيطانه لنفسه المجاهد جهاد : تشمل الجهاد لفظة ألن

 اهلل سبيل في المقاتل قتال يشمل كما ، الجائر السلطان عند الحق كلمة وقول ، عن المنكر والنهي
النية  فيه توفرت إذا جهاد قتال فكل ، أخص والقتال القتال من أعم الجهاد أن ويرى كما لوج عز

 . قتال جهاد كل وليس ، المشروعة

    لشموله و القبول إلى التعريفات أقرب واعتبره التعريف هذا القرضاوي الشيخ واستحسن        
 كل قتال  ليشمل الكفار بقتال يحدده لم نهوأل ، والسنة الكتاب بها جاء التي الجهاد أنواع أكثر على
 الزنا أو الربا تحريم أو ، والزكاة كالصالة بالضرورة الدين من معلومة ظاهرة شعيرة على تمرد من

 . (1) ونحوها الخمر أو
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(1/42،53)، القرضاوي للشيخ -الجهاد فقه انظر : (1) 
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  :وجل عز : حكم الجهاد في سبيل اهللثانياً 

عاان  اإلثاامفاارض كفايااة إذا قااام بااه ماان يكفااي ماان المساالمين سااقط  حكاام الجهاااد فااي ساابيل اهلل بأنااه 
 : محكم تنزيلهسبحانه وتعالى في  قال ،(1) الباقين

 َِّمينُْهْم َطائَِفية  لَِيَتَفق 
ة  َفَلْواَل َنَفيَر ِميْن ُكيِل فِْرَقية  ُهيوا ِِف اليِديِن َولُِينْيِذُروا َوَما َكاَن املُْْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ

ُهْم ََيَْذُرونَ   .]122:التوبة[ َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعلَّ

" والبد فيه من شرط ، وهو أن يكون عند المسلمين قدرة وقوة، يستطيعون بها القتال ، فإن لم      
التهلكة و ولهذا لم يوجب اهلل على  إلىم يكن لديهم قدرة ، فإن إقحام أنفسهم في القتال إلقاء بأنفسه

ناوا الدولاة  إلىالمسلمين القتال وهم في مكة و ألنهم عاجزون ضعفاء ، فلما هاجروا  المديناة ، وكوَّ
ال سااقط عاانهم  اإلسااالمية ، وصااار لهاام شااوكة ُأمااروا بالقتااال، وعلااى هااذا فالبااد ماان هااذا الشاارط ، وا 

  ط فيها القدرة و لقولهكسائر الواجبات و الن جميع الواجبات يشتر 

ُقوا اهلل َما اْستَطْعُتمْ :عز وجل     .  (2)"]16الت ابن: [ َفاتَّ

 : (3) الجهاد فرض عين في ثالث حاالت ويكون ثالثًا:

  :تعالىوتقابل الصّفان ، قال  ، والتقى الزحفان إذا حضر المسلم المكلف القتال -1  

         ُا الَِّذيَن َآَمن َ ا َفاَل ُتَولُّوُهُم اْْلَْدَباَر َيا َأَيُّ ْم َيْوَمئِذ  ُدُبَرُه  *وا إَِذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َزْحف  َوَمْن ُيَوَِلِ

 َفَقْد َباَب بَِغَضب  ِمَن اهللَِّ َوَمْأَواُه َجَهنَُّم َوبِْئَس 
ا إَِل فَِئة  ا لِِقَتال  َأْو ُمَتَحِيز     املَِْصيُ إاِلَّ ُمَتَحِرف 

ا الَِّذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيُتْم فَِئة  َفاْثُبُتوا َواْذُكُروا اهللََّ  :وجاء في قوله سبحانه ا]15،16:األنفال[ َ َيا َأَيُّ

ُكْم ُتْفلُِحونَ  ا َلَعلَّ  . ]45 :األنفال[ َكثِي 

 

 .(13/6)ابن قدامة،  -الم ني انظر : (1)
، وفتح  (7/291)البن حزم ، –وانظر: المحلى  -(8/6) بن عثميمين،ا –الشرح الممتع على زاد المستنقع  (2)

 .(6/38،)البن حجر العسقالني  -البارئ

 ( .13/18 )البن قدامة ، – يالم ن انظر : (3)
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  هرياااارة عاااان النبااااي  أباااايعاااان (1)أن التااااولي يااااوم الزحااااف ماااان الساااابع الموبقااااات وذكاااار النبااااي    
 رسول اهلل وماهن و قال ...التولي يوم الزحف( يا( قالوا : اجتنبوا السبع الموبقاتقال:)

تعين على أهل البالد قتاله وطرده منها ، ويلزم إذا حضر العدو بلدًا من بلدان المسلمين  -2
 باألقربالوجوب  ويبدأالعدو ،  إخراجعن  أهلهعجز  إذاالمسلمين أن ينصروا ذلك البلد 

ا الَّ   :قوله سبحانه وفي،  (2)فاألقرب َ ِذيَن َآَمنُوا َما َلُكْم إَِذا قِيَل لَُكُم اْنِفُروا ِِف َسبِيِل اهللَِّ َيا َأَيُّ

ْنَيا ِِف اْْلَ  َياِة الدُّ ْنَيا ِمَن اْْلَِخَرِة َفاَم َمَتاُع اِْلَ َياِة الدُّ اَقْلُتْم إَِل اْْلَْرِض َأَرِضيُتْم بِاِْلَ  َقلِيل   الِخَرِة إِ اثَّ
ذا استنفر إمام او ]38التوبة :[  لمسلمين الناس ، وطلب منهم ذلكا 
ا َوثَِقا:وقال تعالى    َوَجاِهُدوا بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكْم ِِف َسبِيِل اهللَِّ َذلُِكْم َخْي  َلُكْم إِْن  الاْنِفُروا ِخَفاف 

ا الَِّذيَن َآَمنُوا َقاتِلُ   :وقال سبحانها  ]41التوبة :[ ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ  َ اِر َيا َأَيُّ وا الَِّذيَن َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّ

 . ]123 التوبة:[ َوْلَيِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظة  َواْعَلُموا َأنَّ اهللََّ َمَع املُْتَِّق َ 
 

ذا اس تنِفرت م ال هجرة بعَد الفتحِ  ولكن جهادٌ ) وعن ابن عباس قال : قال         وِنيٌَّة ا وا 
 . (3)فانفروا(

ما باليد ، فيجب علاى  ،عين وجنس الجهاد فرض -3 ما بالمال ، وا  ما باللسان ، وا  إما بالقلب ، وا 
المسلم أن يجاهد فاي سابيل اهلل بناوع مان هاذه األناواع حساب القادرة والحاجاة ، واألمار بالجهااد 

جاهــدوا قااال ) والساانة ، وقااد ثباات ماان حااديث أنااس إن النبااي القاارآنبااالنفس والمااال كثياار فااي 
 إلاى احتايج إذا "وهنااك حالاة رابعاة : ،(4)أنفسـكم ا وأمـوالكم وأيـديكم (المشركين بألسـنتكم ا و 

  إليه.احتيج  إذاأن يأخذ باألسباب ويعد العدة ، (5) "المسلم في الجهاد وجب عليه
 

رقم  اليتامى ُظلمًا..( أ موال يأكلون   ذين  الْ  البخاري ، في كتاب الوصايا ، باب قوله تعالى : ) إنَّ  صحيح (1)
 ( .89 )، باب بيان الكبائر وأكبرها ، رقم الحديث ، اإليمانومسلم : في كتاب  ،(276)ث:الحدي

وفي مسلم   ،(2783 :الحديثرقم  )البخاري ، في كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الجهاد والسير ، صحيح (2)
 .(1353:رقم الحديث )باب تحريم مكة وصيدها ...،  -كتاب الحج 

والنسائي  .)2514،2/475:)رقم الحديث باب كراهية ترك ال زو ،  –كتاب الجهاد  –اود أبو د صحيح سنن  (3)
  ،(3/153) له، واللفظ وأحمد (3198:) برقم الجهاد، وجوب باب الجهاد، في كتاب الجهاد باب 

 -فقه الجهاد :انظرو ،  (3/124،153،251:)واحمد في المسند رقم  (3198:)وجوب الجهاد رقم الحديث (4)
 (.1/95،112) لقرضاوي،ا

 .(8/12 )ابن عثيمين ، –الشرح الممتع  (5)
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االستعداد وكامل  أهبةيكونوا على  أنفعليهم  النصر أرادوا فهذا أمر صريح للمؤمنين إذا     
 إليهكان على دراية بعلوم التصنيع والتسليح، واحتيج  ، فمن إمكانياتهالالزمة كال حسب  الجهوزية

بي نداء الجهاد مأمور بذلك من رب العالمين وغيره من علوم القتال كالرصد يل نأفيجب عليه 
في أعداد األنفاق على سبيل المثال الحاضر في عصرنا  أووالرباط على ث ر من ث ور اإلسالم 

 من بناء وتأسيس وتسليح فوجب على كل هؤالء الجهاد في هذه الحالة مقبلين غير مدبرين.

جااء فاي فضال الجهااد نصاوص كثيارة مـا ورد ذكـره فـي جـزء قـد سـمع: ك الجهـاد فضـل :رابعـاً    
 الجهااد أهمياة ، حياُث تتضاحومان ذلاك علاى سابيل المثاال ال الحصار ،وأناواع مان الثاواب الجزيال

 خوض على وحّضها ، الفريضة التعبدية هذه تأدية على اإلسالمية الشريعة حث وخالل من وفضله

 الادنيا في عظيم أجر له وجاهد وصابر صبر من وأن ، وجل وبدون وثبات بصبر القتالية المعارك

 :قال تعالى  القاعدين،على  وأنفسهم بأموالهم المجاهدين اهلل فضل حيث ، واآلخرة
  يرِ  ُأوِِل  َغْيُ  املُْْؤِمنِ َ  ِمنَ  اْلَقاِعُدونَ  َيْسَتِوي ال َ مْ  اهللَِّ َسيبِيلِ  ِِف  َواملَُْجاِهيُدونَ  الَّضَّ  َأْنُفِسيِهمْ وَ  بِيَأْمَواَِلِ

يَل  مْ  املَُْجاِهيِدينَ  اهللَُّ َفضَّ ْسينَى اهللَُّ َوَعييَد  َوُكيال َدَرَجية   اْلَقاِعييِدينَ  َعيَل  َوَأْنُفِسيِهمْ  بِييَأْمَواَِلِ ييَل  اِْلُ  اهللَُّ َوَفضَّ

ا اْلَقاِعِدينَ  َعَل  املَُْجاِهِدينَ  ة   َوَمْغِفَرة   ِمنْهُ  َدَرَجات   * َعظِيام   َأْجر  ا اهللَُّ انَ َوكَ  َوَرمَْحَ : النسااء[َرِحيام   َغُفور 
95[ (1) . 

 

ا َيا:قال اهلل تعالى:(2)تجارة رابحة وجلعز  الجهاد في سبيل اهلل -1 َ  َهْل  آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ

اَرة   َعَل  َأُدلُُّكمْ  * َعَذاب   ِمنْ  ُتنِْجيُكمْ  َِتَ اِهُدونَ  َوَرُسولِهِ  بِاهللَِّ ُتْؤِمنُونَ  َألِيم   اهللَِّ َسبِيلِ  ِِف  َوَُتَ

 َجنَّات   َوُيْدِخْلُكمْ  ُذُنوَبُكمْ  َلُكمْ  َيْغِفرْ  * َتْعَلُمونَ  ُكنْتُمْ  إِنْ  َلُكمْ  َخْي   َذلُِكمْ  َوَأْنُفِسُكمْ  بَِأْمَوالُِكمْ 

ِري تَِها ِمنْ  ََتْ بُّوَهَا َوُأْخَرى * اْلَعظِيمُ  ْلَفْوزُ  َذلَِك  َعْدن   َجنَّاِت  ِِف  َطِيَبة   َوَمَساكِنَ  اْلهار ََتْ
 َنَْص   َُتِ

  باهلل واتؤمن أن ي  ه الصفقة وهذه" ]10،13: الصف[ املُْْؤِمنِ َ  َوَبِِّشِ  َقِريب   َوَفْتح   اهللَِّ ِمنَ 
ل ه  زلأ ن اوم ،دممح سولهبر  واوتصّدق ، هل كشري ال حدهو  دوهبعوت  واهداتجو  القرآن من هيع 
 نم كمل راً خي لكذ كان  كذل علتمف نإِ ف ، لكمواوأ م مفِسكنبأ يِنه،د زةعو  ،اهلل لمةك رفع لبيس يف

 . والولد لزوجاو  والمال فسالن من:  نياالد ِفي شيء كل

 
 
  .( 31 :ص)القحطاني ،  وهف بن علي بن سعيد -الجهاد في سبيل اهلل  انظر : (1)

 (.3/304 )،،انظر: تفسير السعدي (2/393، )ابن كثير ،العظيم القرآن تفسير انظر : (2)
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 جزيال اآلخارة مان فاي المجاهادين المخلصاين يننالمؤم بادهعل اهلل   هأعد   ام تعلمون كنتم إن اذه    
ن جنااات النِعاايم يفاا الثاواب  نهاااراأل تجااري جنااات وأدخلكاام ، ومحاهااا ذنااوبكم اهللُ  سااتر ذلااك فعلااتمْ  وا 
 ، النفااوس إلياه تصابوا مااا ىمنتها هاو وهااذا ، العياون ِبهاا تقاار طِيباة مسااكن وأسااكنكم ، جنباتهاا ِفاي
 . منه أعظم فوز ال الذي الفوز وهو
 موعادك يالاذ ،رة اآلخا يفا زو الفا ماع ، ىتعاال اهللِ  يلبس يف جاهدونالم وننؤمالم اأيه اي ولكم     
 يااا وبشاار ، م انمااه تجنااون ، قريااب وفااتح اهلل ، ماان نصاار وهااي ، تحبونهااا أخاارى نعمااة ، بِااه اهلل

لهاؤالء  الجليلاة واألعماال،  الى الصافات الجميلاةعاوقاد باّين اهلل ت ا(1) " اءالجاز  ابهاذ الماؤمنين محماد
اِميييُدونَ  اْلَعابِيييُدونَ  التَّيييائُِبونَ بهاااذه البشاااارة فقاااال تعاااالى: تعاااالى  الاااذين وعااادهم اهلل  األبطاااال  اِْلَ

ائُِحونَ  اكُِعونَ  السَّ اِجُدونَ  الرَّ افُِظونَ  املُْنَْكرِ  نِ عَ  بِاملَْْعُروِف َوالنَّاُهونَ  اْْلِمُرونَ  السَّ ُدودِ  َواِْلَ  َوَبِِّشِ  اهللَِّ ِِلُ

 .]112:التوبة[ املُْْؤِمنِ َ 

 الجهــادا َيْعــِدل عمــل علــى د لَّنــي ):فقااال   اهلل رسااول إلااى رجاال جاااء: قااال هرياارة أبااي عان      
 وتصوم اَتْفتر وال فتقوم مسجدكا تدخل أن المجاهد خرج إذا تستطيع هل: قال ا (أجده ال): قال
 فتكتب ِطَوِلِها في لَيْسَتنُّ  المجاهد فرس إنَّ : هريرة أبو قال ذلك  يستطيع ومن: قال ا ت فطر  وال
 .(2)(حسنات له
 العاجلاة ومنافعاه الِحهِ مصا مان اذكرنا الما أفضل من الصالة والصاوم وجعله الجهاد اللَّه فضل اِإنم
 . (3)ةآلجلا
 أكرم مع ألنها و البوار وال الخسارة تعرف لن ،تعالى  اهلل بإذن رابحة تجارة فالجهاد وبذلك      

 لننعممن عنده تعالى  ابتالء األزلوهو قدرنا في بالدنا منذ قديم  ،العالمين رب اهلل مع ، األكرمين
ما الشهادة في سبيله  -  إن شاء اهلل -بإحدى الحسنيين إما النصر وا 

 
 
 (99:ص )الشحود، نايف بن علي- اهلل سبيل في الجهاد فضائل في الخالصة( 1)
    في مسلم وأخرجه ، (2785 رقم) -والسير الجهاد فضل باب - والسير الجهاد كتاب -صحيح البخاري( 2)
 . (1878 رقم)، تعالى- اهلل سبيل في الشهادة فضل باب) اإلمارة كتاب في «صحيحه»
 (.58:ص)عز الدين بن عبد السف  السلمي،  –الجااد وفضائل   حكا أ (3)
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 :ا والثبوت في القتال وحدة الصف -2

ا َسبِيلِهِ  ِِف  ُيَقاتُِلونَ  الَِّذينَ  َُيِبُّ  اهللََّ إِنَّ  تعالى:قال  ُمْ  َصفًّ  َمْرُصوص   ُبنَْيان   َكَأهَّ

 ]45:األنفال [ َفاْثُبُتوا فَِئة   َلِقيُتمْ  إَِذا:في سورة األنفال  قال ت ع ال ى و،]4:الحشر[

ق ال  ]15:األنفال[ اْلَْدَبارَ  ُتَولُّوُهمُ  َفالَ  َزْحفا   َكَفُرواْ  الَِّذينَ  َلِقيُتمُ  َذاإِ : وتعالى   سبحانه و 

،  آخارهذا تعليم من اهلل للمؤمنين كياف يكوناون عناد القتاال عادوهم ، وحاث علاى الجهااد بأسالوب 
شاارةاهلل دون تراخ فايهم  أمرودليل على قوتهم وشدتهم في  ، وتنفياذ مهماة لقتاالا أمارإحكاام  إلاى وا 

مضاااء  تقااان وتضااامن واجتماااع حااازم علااى وحاادة الكلمااة وا  بعزيمااة ال تعاارف  األماارالجهاااد بدقااة وا 
 ..اللين وهمة ال تردد فيها ، ولقاء للعدو بقلوب ثابتة راسخة ال تخاف وال تخشى الموت 

 زع احتاارام اآلخاارينصاايتها الذاتيااة ، وتنتاا، وتثباات هيبتهااا وشخ أمجادهاااالقويااة  األمااموهكااذا تبنااي   
 عليهاا والحفااظ واالمتثاال، والطاعاة، اللَّاهِ  وذكار اللقااء، عناد الثباات: النصر عوامل من ت ع ال ى ذكر
 تحاات معنااى داخلااة وكله اا واحااد، رجاال حملاة فتكااون المجالاادة، و الحملااة عناد والصاابر التنااازع بعادم

لى علاى اليهاود تشاتت قلاوبهم عناد وقد عااب اهلل تعاا ، البنيان المرصوص في قوته وحمايته وثباته
ِميًعاا ت ْحس ُبُهمْ :حيث قال تعالى القتال  ُقلُاوُبُهمْ  ج  امتادح الماؤمنين فاي وفاي الجاناب األخار ،ش اتَّى و 

والثبوت في القتال سبب للنصر والظفر مضعف لقلوب ، (1) قتالهم بوحدتهم كأنهم بنيان مرصوص
ص على وجاوب الثباات عناد القتاال وحرماة الفارار الاذي ، في اآليات السابقة نالكفار قاطع لرجائهم

ْبعَ  اْجَتنُِبوا :تعالى ثبت أنه كبيرة موبقة لقوله ااء   املُْْوبَِقات السَّ ْحيِ   َييْومَ  َوالتَّيَوِِلْ : ِفْياهِ  و ج   ،الزَّ

النصاااارة ،  علااااى قااااادر المااااؤمن أن فطالمااااا الجهاااااد، عاااان التخلاااافو  الزحااااف ِماااان الفاااارار حكاااام وفااااي
ال آثااام  هفإنااا يفعااال ولااام،  تخلااافو  المعتاااِدين قتااال علاااى قاااادراً و  بااال المجاهاااِدين، بصااافوف قوااللتحاااا
 .قائمًا  الحكم دام ما است فارهُ  يخلصه

 
 
 
 .(8/117 )،األمين الشنقيطي محمد -القرآنب القرآن إيضاح في البيان أضواء انظر :( 1)
 .(98 :ص)حماد،  كمال نزيه -وفضائله الجهاد أحكام انظر : (2)



 

 100 
 

 الثاني الفصل

 اإلصالح منهجيات
 قد جزء في والتغيير

 سمع

 

 محاصرة األعداء بشتى الوسائل:  -3

 َأوْ  ِلينَيية   ِمين َقَطْعيُتم َمييا:جااء فاي منازل التحكايم عان رب العاالمين سابحانه وتعاالى أناه قاال       

ا َعيَل  َقائَِمة   َتَرْكُتُموَها ق اال   ،]5:الحشار[ اْلَفاِسيِق  َولُِيْخيِزيَ  اهللَِّ َفبِيإِْذنِ  ُأُصيوَِلَ : سابحانه وتعاالى  و 
 ْاملُْْؤِمنِ َ  َوَأْيِدي بَِأْيِدَيِمْ  ُبُيوََتُم ِرُبونَ َي]2:الحشر[ . 
لَّى وقد دل من فعل النبي     ل ْيه اهللُ  ص  علاى تعادد (1) هاارقوح النَِّضاْير نِايب نخالل عقطمن  م  لس  و  ع 

الوساااائل التاااي اساااتعملها الرساااول صااالى اهلل علياااه وسااالم ضاااد الكفاااار والمناااافقين ومنهاااا الحصااااار 
 قتصادي واالجتماعي ، وما له من نتائج لصالح المسلمين.اال
 ولعال ،بال ورقاة ضا ط بمفهومناا الحاالي" "القتاال وسائل منأشكال وأنواع ، وهو وسيلة  لحصارول
رهاب إلذاللالرؤية أو إلحكام الحصار أو  النخيل لتمام بعض قطع الحصار مصلحة من العدو  وا 
شعاره في ِميَّاة   لينادفع فاي  وقد يكاون فياه إثاارة لاه وممتلكاته، اله،أمو  حماية عن بعجزه حصاره وا   ح 

إلااى غياار ذلااك ماان  ممتلكاتااه وأموالااه ،فينكشااف عاان حصااونه ويسااهل القضاااء عليااه، للاادفاع عاان 
 بعجازهم: أ ي ]5الحشار:[ اْلَفاِسيِق َ  َولُِيْخيِزيَ  األغراض الحربية التاي أشاار اهلل إليهاا فاي قولاه 

ذاللهم وحسرتهم،  فالاذي وعلى كال  ،يقطاع ويحارق وال يملكاون لاه دفعاًا وال ضاراً  يرون نخايلهم وهم وا 
زهاق األنفس، وهو سفك الدماء، أذن بالقتال عليه من سبي وغنائم ال يمنع فاي مثال  وما يترتب  وا 

يمكان  ،  وبهاذا قطع النخيل إن لزم األمر ويمكن إن يقال : إن ما أذن فياه الرساول فباإذن اهلل أذن
ا مااا حاصار المساالمون عادوا ورأوا إن ماان مصاالحتهم أو مان مذلااة العادو إتااالف منشااأته أن يقاال إذ

وأمواله فال مانع من ذلاك ، وغاياة ماا فياه أناه إتاالف بعاض الماال للت لاب علاى العادو واخاذ جمياع 
 .(2) واهلل اعلم"ماله 
فااااانحن    ولكااااان لألساااااف!! الياااااوم ماااااع تخااااااذل ُحكاااااام العااااارب والمسااااالمين وماااااواالتهم لألعاااااداء ،     

محاصااارون فاااي نيااال أبساااط حقوقناااا ، ومحااااربون فاااي قاااوت أبنائناااا، ولكااان مادامااات المقاوماااة باااين 
 .ظهرانينا يبقى األمل مع بعض األلم

 
 
 
 . (8/29 )محمد الشنقيطي ، -القرآنب القرآن إيضاح في البيان أضواء انظر : (1)
 (.111 :ص)حماد ، كمال نزيه -وفضائله أحكام الجهاد (2)
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 :(1)الذكر وكثرة الدعاء -ن أسباب النصرم -4 

 روماألاو  الخلاق لاه مان ىإلا ماراأل ويضفات هيافف رنصاال من أهام أساباب  بالمعونة يعتبر الدعاء   
ييل ييْل  َوَميينتعااالى:وقااال ،  ]123:هااْود[ َعَلْيييهِ  َوَتَوكَّ  ]3 :الطااالق[ َحْسييُبهُ  َفُهييوَ  اهللَِّ َعييَل  َيَتَوكَّ
 علااى القااادر القااوي ألنااه ذكاارهو وكثاارة باااهلل االساات اثة ،النصاار عواماال ىوأقااو  أعظاام فماان ،كافيااه:أ ي

اعِ  َدْعيَوةَ  ُأِجييُب  َقِريب   َفإِِِّن  َعنِي ِعَباِدي َسَأَلَك  َوإَِذا: تعاالى قال أوليائه، ونصر أعدائه هزيمة  اليدَّ

ُهييمْ  ِِب  َوْلُيْؤِمنُييواْ  ِِل  َفْلَيْسييَتِجيُبواْ  َدَعييانِ  إَِذا ُكييمُ  َوَقيياَل : تعااالى وقااال ]186:البقاارة[ ونَ َيْرُشييُد  َلَعلَّ  َربُّ

ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  َلُكمْ  َأْسَتِجْب  اْدُعوِِّن  وقاال  ]61:غاافر[ َداِخِرينَ  َجَهنَّمَ  َسَيْدُخُلونَ  ِعَباَدِِت  َعنْ  َيْسَتْكِ ُ
ُكمْ  َتْسَتِغيُثونَ  إِذْ : وجل عز ُكم َأِِّن  َلُكمْ  َفاْسَتَجاَب  َربَّ  .]9:األنفال[ ُمْرِدفِ َ  املَْآلئَِكةِ  ِمنَ  َأْل   بِ  ّمُِمِدُّ
ا َيا:تعاالى قال العدو، لقاء عند والدعاء بالذكر اهلل أمر وقد      َ  فَِئية   َلِقييُتمْ  إَِذا آَمنُيواْ  الَّيِذينَ  َأَيُّ

ا اهللََّ َواْذُكُرواْ  َفاْثُبُتواْ  ُكمْ  َكثِي   ونعام الماولى فانعم النصاير سابحانه هألن و]45: األنفال[ ُتْفَلُحونَ  لََّعلَّ

ي َوَميا: وتعالى سبحانه وقال. النصير كِييمِ  اْلَعِزييزِ  اهللَِّ ِعنيدِ  ِمينْ  إاِلَّ  النََّْصُ  و]126:عمارانآل [ اِْلَ

 نظر أنه ذلك ومن بجنوده، ويمده فينصره به، ويست يث معاركه في ربه يدعو  النبي كان ولهذا
  فاسااتقبل رجااالً  عشاار وتسااعة ثالثمائااة وأصااحابه ألااف وهاام نالمشااركي إلااى باادر يااوم الرسااول
 رداؤه ساقط حتاى يدياه مااداا وحاده اهلل مان المدد يطلب زال وما ، باهلل واست اث يديه ورفع القبلة
 اهلل نبااي يااا: وقاال ورائااه ماان التزماه ثاام منكبياه، علااى فألقاااه رداءه فأخاذ بكاار أبااو فأتااه منكبيااه، عان
ُكمْ  َتْسَتِغيُثونَ  ذْ إِ  : اهلل فأنزل وعدك، ما لك سينجز نهفإ ربك مناشدتك كفاك  َلُكمْ  َفاْسَتَجاَب  َربَّ

ُكم َأِِّن   . (2) بالمالئكة اهلل فأمده ]9:األنفال[ ُمْرِدفِ َ  املَْآلئَِكةِ  ِمنَ  بَِأْل    ّمُِمِدُّ

 
  
 .38،39القحطاني، سعيد -اءاألعد على النصر وأسباب ومراتبه، اهلل فضله، سبيل في لجهاداانظر :( 1)
بَُّكمْ  ت ْست ِ يُثون   ِإذْ : تعالى اهلل قول باب -الم ازي كتاب البخاري،صحيح ( 2) اب   ر   الحديث: رقم ل ُكمْ  ف اْست ج 

 .(3/1383)1763 الحديث: رقم بالمالئكة اإلمداد باب والسير، الجهاد كتاب ومسلم، ،(5/72) 3953
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 املبحث الثاني
 اإلص ح والتغ ر الدع يمنهج ا  

 
 

 :المطالب اآلتية يهوف

 األمر بالمعروف والنهي عن المنكرمنهجية : المطلب األول

 الجدلمنهجية  :المطلب الثاني

 االقتداء والتذكير باألنبياءمنهجية  :المطلب الثالث

 منهجية المثل القرآني :المطلب الرابع
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 حقيقاة أعناي الكاون فاي حقيقاة أعظم هي ،واحدة بحقيقة لفةالمخت السماوية الشرائع جاءت لقد    
يهُ  إَِلْيهِ  ُنوِحي إاِلَّ  َرُسول   ِمنْ  َقْبلَِك  ِمنْ  َأْرَسْلنَا َوَما: تعاالى قولاههي في  كما التوحيد  َأَنيا إاِلَّ  إَِليهَ  اَل  َأنَّ

 ماان عليهااا أكياادوالت الاادعوة هااذه عاارض وطاارق أساااليب تنوعاات ولكاان ، ]25األنبياااء :[ َفاْعُبييُدونِ 
 عان بعيادةً  الخاتماة اإلساالم شاريعة وليست قوم، إلى قوم ومن رسول إلى رسول ومن نبي إلى نبي
 وشابههم، وأفكارهم الناس مشارب لتنوع مراعاةً  الخالدة الحقيقة هذه عرض في األسلوبي التعدد هذا
ْفنَيا َوَلَقيْد : تعالى قال ْنَسيانُ  َوَكيانَ  َمَثيل   ُكيِل  ِمينْ  لِلنَّياسِ  القيرآن َهيَذا ِِف  َِصَّ ب   َأْكَثيرَ  اإْلِ  الَجيد ََشْ

 فاااي شاااموليةً  يساااتلزم كتاااب مااان ساااواه لماااا ونساااخه الكاااريم القااارآن هيمناااة أن شاااك وال ]54:الكهاااف[
 َوَأْنَزْلنَييا: تعااالى قااال الحااق، إلااى دعوتهااا حااين الفكريااة والمنااازع المشااارب كافااة تناسااب الخطاااب

ِق  اْلكَِتاَب  إَِلْيَك  ا بِياِْلَ  اهللَُّ َأْنيَزَل  بِياَم  َبْيينَُهمْ  َفياْحُكمْ  َعَلْييهِ  َوُمَهْيِمن يا اْلكَِتياِب  ِمينَ  َيَدْييهِ  َبيْ َ  ملَِيا ُمَصيِدق 
 الكااريم القاارآن أثباات حيااث األماار، نفااس فااي الكااريم الكتاااب هااذا طبيعااة كاناات وهكااذا ]48:المائاادة [

 فحااوى إلااى ليهتاادوا ولااون ول ااة وحضااارة عاارق كاال ماان إليااه الحااق عاان الباااحثين جااذب علااى قدرتااه
 فااإذا ،الاادعوة شاامس باازوغ منااذ بااارزةً  الاادعوي وأساالوبه خطابااه فااي العالميااة الساامة ولتكااون ،رسااالته
ذا،  الفارسي مع والروماني الحبشي مع يسلم بالعربي  بلازوم مخااطبين كنا ولما كذلك األمر كان وا 
 الخطاب في أساليب بعض على نقف أن ابن جديًرا كان كافة الناس إلى الرسالة وأداء الدعوة حمل

 هاااذه خاااالل مااان لياااتمكن البيااااني والجهااااد ،الااادعوة رحلاااة فاااي للمسااالم زاًدا لتكاااون يالقرآنااا الااادعوي
 .  (1) القلوب ظلمات لتبديد الحق نور وصول دون تحول التي الشبهات دحض من األساليب

   سور في يةالقرآن الرسالة هذه استقراء محاولة إال ليس المطلب هذا فإن ،سبق ما ُعلم فإذا   
في  الدعوي يالقرآن المنهج سمات من العديد اجتمعت كيف - اهلل بإذن - وسنرى جزء قد سمع ،

 . هذا الجزء المبارك سور
 
 
 
 
 
 (.6:ص)، اهلل فتح وسيم-إبراهيم  سورة خالل من والتوجيه والدعوة التربية أساليب :انظر  (1)
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 المطلب األول

 المنكر عن والنهي المعروفب األمرمنهجية 
   

رسالة جميع األنبياء والرسل، وقد حملوا بهذه المهمةو  هو األمر بالمعروف والنهي عن المنكرإن  
 .لتحقيق اإلصالح ونبذ الفساد 

 أواًل : تعريف المعروف لغًة واصطالحًا:
اله ُعرفًا أ ي م ْعروفًا ضدُّ الُمْنك ر، والُعْرُف: ضّد النُّْكر، يقال أ وْ :  تعريف المعروف لغةً  -1

والم ْعروف والعارفُة: خالف النُّكر، والُعْرُف والمعروف: الُجود وقيل هو اسم ما تْبُذُله، والم ْعروف 
ْنَيا َمْعُروفا  وَ  :كالُعْرف وقوله تعالى  .(1)أ ي مصاحبًا معروفاً  ] 15لقمان:  [ َصاِحْبُهاَم ِِف الدُّ

 واإِلحسان إليه، والتقرب اهلل طاعة من عرف ما لكل جامع سما:  اصطالحاً  المعروفتعريف  -2
 .والمقبحات المحسنات من عنه ونهى ، الشرع إليه ندب ما  وكل الناس، إلى
 . (2) ينكرونه ال رأوه إذا الناس، بين معروف أمر أي: ال البة الصفات من وهو
 لغًة واصطالحًا: المنكرتعريف  :ثانياً 

حريك االسم من اإِلنكااِر كالنفقاِة مان اإِلنفااق، والنِكارُة: ِإنكاارك الشايء بالت تعريف المنكر لغة: -1
وهااو نقاايض المعرفااة، والنِكاارُة: خااالف المعرفااة، ونِكاار األماار نِكياارًا وأنكااره ِإنكااارًا وُنكاارًا جهلااه عاان 
كاااراع، والصاااحيح أن اإِلنكاااار المصااادر، والنكااار االسااام، ويقاااال أنكااارُت الشااايء وأناااا ُأنِكاااُره ِإنكاااارًا 

 .(3)ونِكرُته
ماا شاأنه أن ينكار فاي الادين أي أن ال يرضاى بأناه مان الادين، :تعريف المنكر في االصـطالح -2

وذلاااك كااال عمااال يااادخل فاااي أماااور األماااة والشاااريعة وهاااو مخاااالف لهاااا فعلااام أن المقصاااود باااالمنكر 
 .(4)األعمال التي يراد إدخالها في شريعة المسلمين وهي مخالفة لها

 والمنكاار المعااروف ماان كاال شاامولية للناااظر يتضااح والمنكاار للمعااروف التعريااف هااذا خااالل وماان   
ماا  كال يشامل والمنكار الشاارع، باه أمار ماا كال يشامل المعاروف أن بمعناى ونهياه أماره ،كلاه للشرع
 . (5) العموم يفيد الذي االست راق تفيد التعريفالم  فإن هذا وعلى الشارع، عنه نهى
 
 (.9/236ابن منظور،)-( لسان العرب1)
 ( .216/ 3)، الحديث غريب في النهاية( 2)
 .(5/232 ابن منظور،) -لسان العرب( 3)
 .(2788) ابن عاشور، -التحرير والتنوير( 4)
 ( .40/ 4)، ابن عاشور -والتحرير التنوير( 5)
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 الحياااة جوانااب جميااع يعّمااان باال الحياااة ماان واحااد بجانااب ال يختصااان والنهااى األماار وباااب      
 اباان يقااول كااذلك المنكار عاان والنهااي باالمعروف األماار اهلل رحمهاام الصااالح السالف فهاام وقااد (1)كلهاا
 اإِليماان أهال فاي غير مستقبح مستحسناً  جميالً  ،فعالً  معروفاً  ما كان كل المعروف وأصل" :جرير
نمااا باااهلل  وأصاال ،فعلااه يسااتنكرون وال اإليمااان، أهاال يعرفااه ممااا ألنهااا ،معروفاااً  اهلل طاعااة سااميت وا 
 بااهلل اإِليماان أهال ألن ،منكاراً  اهلل معصاية ساميت ولاذلك فعلاه، قبيحاً  ورأوه ،اهلل أنكره ما كرالمن

ية  َييْدُعوَن إَِل : تعاالى لقوله تفسيره عند ، وقال( 2) ركوبها ويستعظمون يستنكرون َوْلَتُكْن ِمينُْكْم ُأمَّ

ْيِ َوَيْأُمُروَن بِياملَْْعُروِف َوَينَْهيْوَن َعيِن املُْ  : ، يقاول]114:عماران آل[  نَْكيِر َوُأوَلئِيَك ُهيُم املُْْفلُِحيونَ اْْلَ
 َْوْليييَتُكْن ِمييينُْكم المؤمناااون أيهاااا  ٌاااة  ويعناااي الخيااار، أي إلاااى النااااس ويااادعون جماعاااة، يقاااول ُأمَّ

 محماد بإتبااع النااس ياأمرون: باالمعروف ويقاول لعباده، وياأمرون اهلل شرعها التي وشرائعه اإِلسالم
، اهلل عناد مان باه جاء الذي ودينه  رَوَينَْهيْوَن َعيِن املُْنَْكي   والتكاذيب بااهلل الكفار عان يعناي 

 .(3) بالطاعة لكم ينقادوا حتى والجوارح باأليدي بجهادهم  اهلل عند من به جاء وبما عنه بمحمد
 ُأْخِرَجْت لِلنَّاِس تَ : تعالى قوله تفسير في وقال     

ة  َوَتنَْهْوَن َعِن  ْأُمُروَن بِاملَْْعُروِف ُكنُْتْم َخْيَ ُأمَّ

 باهلل باإِليمان تأمرون: يعني فإنه بِاملَْْعُروِف َتْأُمُروَن : قوله ، وأما]119:عمران آل[ املُْنَْكرِ 
 رسوله، وتكذيب باهلل الشرك عن وتنهون ويعني َوَتنَْهْوَن َعِن املُْنَْكرِ  بشرائعه والعمل ورسوله
 .(4) عنه نهى بما العمل وعن
  رأس التوحيد أن والشك بالكفر، والمنكر بالتوحيد، المعروف بعضهم فسر " :حيان أبو وقال

 وفي الشرع، في به مأمور معروف كل في العموم الظاهر ولكن المنكر، والكفر رأس المعروف،
 لمنكرا ومن الطاعات، المعروف من والمتبادر: األلوسي وقال، (5) " الشرع في عنه منهي كل

المنكر  وفي واجب، كل المعروف في ويدخل :تيميه ابن ، ويقول(6) الشرع أنكرها التي المعاصي
 . (7) والفواح  والظلم والكذب كالشرك المحظورات وهي السيئات هي والقبائح قبيح، كل
 
 .(52 :ص،) للعمري -المنكر عن والنهي بالمعروف األمر انظر :  (1)
 .(105/ 7) يالطبر  -جامع البيان (2)
بالمعروف والنهي عن المنكر ، سليمان الحقيل     األمر، وانظر: (91 ،90/ 7) ، الطبري -جامع البيان (3)
 (.10:ص)
 .(105/ 7) ،الطبري -جامع البيان( 4)
 .(20/ 3)،  األندلسي – المحيط البحر (5)
 ( .28/ 4) االلوسي، -المعاني ( روح6)
 .(121 :ص )تيمية ،ابن  – األصفهانية العقيدة( 7)
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 :المنكر عن والنهي بالمعروف باألمر الكريم القرآن عنايةثانيًا:  

َا يا: في كتابه الحكيم ذكر اهلل  "     ُقوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ َمْت  ما َنْفس   َوْلَتنُْظرْ  اهللََّ اتَّ  لَِغد   َقدَّ

ُقوا األمر بالمعروف  إلى مجددة دعوة المؤمنين إلى اآلية فتحمل ُلونَ َتْعمَ  باِم َخبِي   اهللََّ إِنَّ  اهللََّ َواتَّ
لىبتقوى اهلل   من نفسه المؤمن يخلي المنكر بأن وحده، والنهي عن له العبودية إخالص ، وا 

 أسوأ إلى به وصار قتله، شر قتله صاحبه من تمكن إن الذي النفاق، واردات من واردة كل
 ،تعالى اهلل عند يجده خير من ل ده يقدمه وما أعماله، في منالمؤ  ينظر بأن يكون وذلك.. مصير
 عند الشأن هو كما تصرفاته، ويوجه أعماله، يحكم الذي هو أمره، وعاجل حاضره، يكون وأال

َا يا: تعالى قوله وفى محارمه واتقاء خوفه، هي، اهلل وتقوى .والكافرين والضالين، المنافقين  َأَيُّ

 بأسه، من خشية النفس وملء ومخافته،  اهلل بتقوى إلى األمر عامة دعوة اهللََّ ُقوااتَّ  آَمنُوا الَِّذينَ 
 ..ونقمته

 هذه وأن.. ورغباتها نوازعها في ومراجعتها، نفسه، المرء محاسبة ، اهلل تقوى ومن      
 حازما، حذرا، موقفا نفسه من المرء وقف إذا إال طيبا ثمرا تعطيان ال المراجعة، وتلك المحاسبة،

 من والخوف اهلل، تقوى باستحضار إال يكون ال وذلك أمره، على ت لبه وال هواها، يقهر حتى
 نفسه المرء محاسبة تشهد التي التقوى تلك اهلل واتقوا ذلك بعد تعالى قوله جاء ولهذا.. عقابه

 ي لبه وال نفسه، مع يميل ال حتى ، اهلل وسلطان اهلل وعظمة اهلل، جالل يدي بين ومراجعتها
َا يا: تعالى فقوله  اهلل تقوى على هواها ُقوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ  التي للتقوى استحضار هو اهللََّ  اتَّ
 . (1)"  ومحاسبتها نفسه مراقبة إلى اإلنسان تدعو
 
 
 
 
 
 
 
 .(14/879)الخطيب ،  يونس الكريم عبد - للقرآن يالقرآن التفسير  (1)
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َمْت  ما َنْفس   َوْلَتنُْظرْ  تعالى قوله إليه أشار ما وذلك        ذلك بعد تعالى قوله وأما لَِغد   َقدَّ
ُقوا  المحاسب موقف نفسه مع فيها المرء يقف حال كل في اهلل، لتقوى استحضار فهو اهللََّ  َواتَّ

 هنا، اهلل بتقوى باألمر فالمراد.. تشتهى ما على نفسه ت لبه وال. هواه مع يميل ال حتى والمراجع،
 تتبعوا وال معها، تميلوا فال أنفسكم، تحاسبون وأنتم اهلل واتقوا أي الحال، تلك في تقواه هو

 ..أهواءها

َا  وفي قوله:   َ  آَمنُوا الَِّذينَ  يَأَيُّ  ال َما َتُقوُلوا َأنْ  اهللَِّ ِعنَْد  َمْقت ا َكُ َ  * َتْفَعُلونَ  ال َما َتُقوُلونَ  ِل

 .]3 ،2:الصف[ َتْفَعُلونَ 
 من عليهم إنكار فهوا المؤمنين على وتعالى سبحانه اهلل من إنكار اآليةفي هذه     

 يكون ثم ظاهرا، اإليمان ثوب يلبسوا أن به، فنهاهم على أمرهم حيث من ال المعروف تركهم حيث
 وجوه من وجه فهذا قلوبهم في ليس ما ألسنتهم تقول أن أو الباطن مع خالف على الظاهر هذا
 منه شيء إيمانه على يدخل أو به، يلمّ  أن بالمؤمن يليق ال ق،النفا

 القول من ل وا تكون أن إما: وصفين أحد من تخلو ،ال العمل يصّدقها ال التي فاألقوال
 بين عقدا تكون أن يجب المؤمن لسان على الكلمة فإن عنه نفسه ينزه أن للمؤمن ينب ي مما وهذا

 رسالة المؤمن تلّقى الكلمة عن فإنه.. ويحققه العقد، بهذا يفي حتى ذمته تبرأ ال ونفسه، المؤمن
 وتقدير حساب إليها استمع أو هو، بها نطق سواء عنده الكلمة فليكن اهلل شريعة وعرف السماء،

ما  يجتمع وال منافقة أو كاذبة كلمة العمل، يصدقها وال اللسان، بها ينطق التي الكلمة تكون أن وا 
 .النفاق مع اإليمان

ن حتى بالمعروف األمر يلزمه وذلك      ن المنكر عن النهي ويلزمه يمتثله، لم وا   ومن ارتكبه، وا 
 . (1) لفعله مخالًفا قوله يبقى أن والعيب العار
 
 
 
 ياسر -بالمعروف ، وانظر: األمر(14/916)الخطيب ،  يونس الكريم عبد - للقرآن يالقرآن التفسيرانظر : (1)
 سليمان -والسنة الكتاب ضوء في المنكر عن والنهي بالمعروف األمرانظر :و ، (14)ص: برهامي، حسين بن

 .  (53ص: ) الحقيل الرحمن
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 ال جهة من اهلل رزقه و ، واآلخرة الدنيا كرب من مخرجاً  له جعل اهلل تقوى حقق منو        
 .(1) تقواه يرزقنا أن تعالى اهلل نسأل ، باله على تخطر

َعْل  اهللََّ َيتَِّق  َوَمنْ   تعالى اهلل لقا  َعنْهُ  ُيَكِفرْ  اهللََّ َيتَِّق  َوَمنْ   :وقال ]2،3 :الطالق[  َخَْرجا   َلهُ  ََيْ

 .]5:الطالق[  َأْجرا   َلهُ  َوُيْعظِمْ  َسِيَئاتِهِ 

 :المنكر من والتثبت التحققثالثًا:
 شخص من ما منكر بوجود يبلغ عندما أنه المنكر عن والناهي بالمعروف اآلمر من يتطلب"     

 أو المنافقين من الشخص هذا يكون فقد الشخص، لذلك الحقيقي الهدف من يتحقق أن عليه فإن
 هذه من المخبرون يصلحون، وال األرض في يفسدون الذين ال يبة أصحاب أو النمامين الفاسقين

نما وت ييره، المنكر إزالة على العمل هدفهم يكون ال قد الفئة  سمعة وتشويه يقاعاإل هدفهم يكون وا 
 َنْشَهُد  َقاُلوا املُْنَافُِقونَ  َجاَب َ  إَِذا: المنافقين عن مخبراً  تعالى اهلل قال المنكر، فعل إليه ينسبون من

َك  َك  َيْعَلمُ  َواهللَُّ اهللَِّ َلَرُسوُل  إِنَّ  ولذلك ا]1 :قونالمناف[ َلَكاِذُبونَ  املُْنَافِِق َ  إِنَّ  َيْشَهُد  َواهللَُّ َلَرُسوُلهُ  إِنَّ
 أو معين شخص بنهي يسارع ال أن عليه ويجب بالفعل، وقع المنكر هذا أن يتأكد أن فعليه

 الشر، ونوازع الخير نوازع تكتنفه اإلنسان وأن بينة، أو تثبت غير من الظن بمجرد معينة جماعة
 .عنه تراجع ولكنه المنكر عمل في فكر ربمال وأ

ا َيا: تعالى وقال َ ا ُتِصيُبوا َأنْ  َفَتَبيَّنُوا بِنََبإ   َفاِسق   َجاَبُكمْ  إِنْ  آَمنُوا ِذينَ الَّ  َأَيُّ  َفُتْصبُِحوا بَِجَهاَلة   َقْوم 

 يأخذ ال أن المنكر عن والناهي بالمعروف اآلمر فعلى  ،]6:الحجرات[ َناِدِم َ  َفَعْلتُمْ  َما َعَل 

 إنسانا يأمر ال حتى والتثبت التحري يهعل بل ُمسلمًا،  قوالً  منكر وجود عن يأتيه الذي القول
 . (1)" لم يقترفه منكر عن ينهاه أو يتركه لم بمعروف

 

 
 
 قواعد انظر :و (، 54:ص)الحقيل ، سليمان -والسنة  الكتاب ضوء في المنكر عن والنهي بالمعروف األمر  (1)

انظر و  ،(21 :ص )،ليالرحي والسنة حمود الكتاب ضوء على المنكر عن والنهي بالمعروف األمر في مهمة
 .(112 :ص)، الراجحي العزيز المنكر عبد عن والنهي بالمعروف واألمر اهلل إلى الدعوة في األظهر البين القول:
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 :المنكر عن والنهي بالمعروف األمر بواجب القيام حكم: رابعاً 
 واجاب المنكار عان والنهاي باالمعروف األمار ،المنكار عن والنهي بالمعروف باألمر القيام حكم    

 ووحاادتها، اإلسااالمية األماة قااوة وساار العقيادة، وسااياج الرساالة بلُاا ألنهواإلسااالم واجباات أعظاام مان
 : تعالى قوله المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وجوب في واألصل
 ْة   ِمنُْكمْ  َوْلَتُكن ْيِ  إَِل  َيْدُعونَ  ُأمَّ  املُْْفلُِحيون ُهيمُ  َوُأوَلئِيَك  املُْنَْكيرِ  َعنِ  َوَينَْهْونَ  بِاملَْْعُروِف  َوَيْأُمُرونَ  اْْلَ

 . ]114:عمران آل[
 بال المنكر عن والنهي بالمعروف األمر وجوب على كلها األمة اتفقت" :  حزم ابن ويقول   

واجبات  أعظم من وهو والسنة بالكتاب ثابت وجوبه: " الشوكاني ، ويقول (1) " أحدهم من خالف
 .(2)"  سنامها ويرتفع نظامها يكمل وبه أركانها من مشيد وركن أصولها، من عظيم وأصل الشريعة
 والنهي بالمعروف األمر أن على أجمعوا وحديثاً  قديماً  اإلسالم علماء نإالقول : خالصة      
 األمر وترك  رسوله وسنة اهلل كتاب في ورد بما ذلك على مستدلين واجب المنكر عن

 َواهللَُّ  : فيهم اهلل قال الذين الكاذبين المنافقين صفات من فةص المنكر عن والنهي بالمعروف

 َفاْحَذْرُهمْ  الَْعُدوُّ  ُهمُ : فقال منهم اهلل حذَّرنا وقد ، ]1:المنافقون[  َلَكاِذُبونَ  املُْنَافِِق َ  إِنَّ  َيْشَهُد 

 ألنهم المنكر عن والنهي بالمعروف مراأل وترك المنافقون ]4:المنافقون[ ُيْؤَفُكونَ  َأنَّى اهللَُّ َقاَتَلُهمُ 

 ويسعون منكًرا، تنكر وال معروًفا تعرف فال وت   وتظلم ولتنكس لتموت القلوب فساد إلى يسعون
 اليهود سنن ولتتبع أخراها وتترك بدنياها لتشت ل والشعوب األخالق و األمم إفساد إلى

 . (3)والنصارى

 ربكم، ُترُضون حتى العظيم الواجب هذا أداء  - اةوالدع عليكم أيها المؤمنون -وأخيرا      
 أخرجت أمة خير وتكونون عدوكم، على وتنتصرون النجاة، سفينة وتركبون برسولكم وتقتدون
 اهلل وفَّقنا. أنفسكم من تكرهون ما منهم وتكرهون ألنفسكم، تحبونه ما ل يركم وتحبون للناس،
 .العظيم األمر بهذا للقيام جميًعا

 .(171 /4)،ابن حزم  -والنحل واألهواء الملل في فصلال( 1)  
 .(392 /2) الشوكاني ، -القدير فتح  (2)  
 .(6ص )،المكتبة الشاملة  –موسوعة الكتيبات اإلسالمية  -المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ( شعيرة3)  
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 المطلب الثاني

 الجدل منهجية

يات التي لها أثر عظيم على نفوس البشر وعلى من المنهج الجدل للت يير بمنهجية الدعوة     
 إليه، والدعوة اإليمان تثبيت في أهدافها لتحقق  الحق يضربهاالكريم  القرآن فيف المجتمعات
 إليها ركن من حال إليه يصير وما الدنيا حب من والترهيب الصالح، والعمل اآلخرة في والترغيب
 .الكريم آنالقر  في تراه مما ذلك غير إلى بها، وارتضى

اِدُليَك  الَّتِيي َقْوَل  اهللَُّ َسِمعَ  َقْد   المجادلاة ساورة في تعالى ففي قوله    اهللَِّ إَِل  َوَتْشيَتكِي َزْوِجَهيا ِِف  َُتَ

اُوَرُكاَم  َيْسَمعُ  َواهللَُّ  .الكالم في تراجعكما أي: ]1:المجادلة[  َبِصي   َسِميع   اهللََّ إِنَّ  ََتَ

 :لغة واصطالحاً  مفهوم الحوار أواًل:
 :الحوار لغةً تعريف   -1

ثالثة هم على وقد بين ابن فارس في أن، أصل كلمة الحوار هو : ) الحاء ا الواو ا الراء (  
 . (1)أصول : أحدها لون ، واآلخر الرجوع ، والثالث أن يدور الشيء دورًا 

لى الش ْور ( وهو الرجوع عن الشيء وا   يء ، يقال : وتعود أصل كلمة الحوار إلى ) الح 
 ) حار بعدما كار ( ، والحْور النقصان بعد الزيادة ألنه رجوع من حال إلى حال 

وفي القاموس ،  (2)التحاور : التجاوب ، تقول : كلمته فما حار إلي جوابًا ، أي : ما رد جوابًا 
 اورة أما في تاج العروس : فيقصد بالمح ، (3)المحيط ) تحاوروا : تراجعوا الكالم بينهم ( 

 .  (4)) المجاوبة ومراجعة النطق والكالم في المخاطبة (     

 . (5)وقد ذهب آخرون إلى أن الحوار ل ة : المجاوبة والمجادلة والمراجعة       

 
 .(287:ص )أبو الحسين أحمد ابن فارس ، - معجم المقاييس في الل ة (1)
 (.487 :ص )وزآبادي ، مجد الدين محمد بن يعقوب الفير  - القاموس المحيط (2)
 (.205:ص  )إبراهيم أنيس وآخرون ،  - المعجم الوسيط (3)
 (.317 /6) ،محمد مرتضى الزبيدي تاج العروس ، (4)
 (. 32 :ص،)يحي بن محمد زمزمي  -آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة ،الحوار( 5)
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 والبااراهين الحجااج تقااديم عماا مختلفااين، طاارفين بااين الكااالم مراجعااة: اً اصــطالح الحــوارتعريــف  -4
 .(1)النظر وجهات لتقريب أو اآلخر، برأي أحدهما إلقناع

 :الجدل لغة واصطالحاً تعريف  :ثانيًا 
اْدل مان: "  لغـة لجدلا تعريف-1 اد ْلتُ  الف ْتال، ِشادَّة وهاو الج  ْبال   وج  اْدالً  أ ْجِدلُاه الح   ف ْتلاه شاددت ِإذا ج 

 المناااااظرة: والمجادلااااة بالحجااااة، الحجااااة مقابلااااة الجاااادل: "منظااااور باااانا قااااال ،" ُمْحك ماااااً  ف ااااْتالً  وف ت ْلت ااااه
 . (2)"والمخاصمة

 والمسالمات، المشاهورات من المؤلف القياس: " بأنه الجرجاني عرفه :اصطالحاً  الجدلتعريف  -2
فحااام الخصاام، إلاازام منااه وال اارض فااه كمااا ،"البرهااان مقاادمات إدراك عاان قاصاار هااو ماان وا  : أنااه عرَّ

ْين إظهاار: "بأناه الجاويني وعرَّفاه ". (3) شبهة أو بحجة قوله إفساد عن خصمه المرء دفع"  المتناازع 
تهما مقتضى  . (4)"والداللة اإلشارة من مقامها يقوم ما أو بالعبارة والتنافي التدافع على نظر 
 إحكاام منهماا  واحاد كال يقصاد خصامين باين الكاالم تاردد هو : الجدل بأنهعرفنا ومن جهتنا      
 .مذموم هو ما ومنه محمود هو ما منهو  ،مامهأمن  قول به يدفعل قوله
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.4ص:)،الشرقاوي محمد أحمد-األنعام سورة ضوء في يالقرآن الحوار (1)
 (.12/105) ابن منظور، -العرب لسان (2)
 (. 102)ص: علي الجرجاني – التعريفات (3)
 (.21 ،19) الجويني، -الجدل في الكافية (4)
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 أنواع الجدل:يًا: ثان  

  :(1)متباينين نوعين على والسنة القرآن نصوص في( ل دالج) إطالق ورد وقد 

 من نوع فيه الذي أو الحق، ال الم البة طلب في يدور الذي وهو المذموم، الجدل: األول  
 آَياِت  ِِف  َُيَاِدُل  َما: تعالى قال: الكافرين جدال ذم في تعالى اهلل قول ومنه والتعصب، الخصومة

ُبُهمْ  َيْغُرْر َ  َفاَل  َكَفُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  اهللَِّ َبْت  * اْلباَِلدِ  ِِف  َتَقلُّ  َبْعِدِهمْ  ِمنْ  َواْْلَْحَزاُب  ُنوح   َقْومُ  َقْبَلُهمْ  َكذَّ

ْت  ة   ُكلُّ  َوََهَّ مْ  ُأمَّ   ِعَقاِب  َكانَ  َفَكيَْ   َفَأَخْذَُتُمْ  قَّ اِْلَ  بِهِ  لُِيْدِحُضوا بِاْلَباطِلِ  َوَجاَدُلوا لَِيْأُخُذوهُ  بَِرُسوَِلِ
جُّ : تعالى قالو  ]5 ،4:غافر[ جَّ  فِيِهنَّ  َفَرَض  َفَمنْ  َمْعُلوَمات   َأْشُهر   اِْلَ ََ  َواَل  َرَفَث  َفاَل  اِْلَ  َواَل  ُفُسو

ِج  ِِف  ِجَداَل  ُدوا اهللَُّ َيْعَلْمهُ  َخْي   ِمنْ  َتْفَعُلوا َوَما اِْلَ ادِ  َخْيَ  َفإِنَّ  َوَتَزوَّ ُقونِ  و التَّْقَوى الزَّ  ُأوِِل  َيا اتَّ

ِج  ِِف  ِجَداَل  َواَل : تعالى فقوله ،]197 :البقرة[ اْْلَْلَباِب   من إليه يفضي لما الجدال عن نهيٌ  اِْلَ
، خصومة    الفريضة هذه في والت لف والتعارف الهادئ الحوار من يمنع ال هذا لكن ومشاحنات 

 ضل ما) اللَّه رسول لاق قال : عنه اهلل رضي أمامه أ ِبي ع نْ : الشريف  الحديث الجامعة، وفي
ُتنَا َوَقاُلوا :اآلية الكريمة هذه اللَّه رسول تالثم ( الجدل أ وتوا إال كانوا عليه بعد هدى قوم  َأآَِلَ

ُبوهُ  َما ُهوَ  َأمْ  َخْي    الجدل: والثاني ،]58 :الزخرف[  َخِصُمونَ  َقْوم   ُهمْ  َبْل  إال َجدال َلَك  ََضَ
: تعالى قال الخصومة، عن بعيداً  الحسن باألسلوب الحق طلب في يكون الذي وهو المحمود،
 َاِدُلوا َوال  إَِليْنَا ُأْنِزَل  بِالَِّذي آَمنَّا َوُقوُلوا ِمنُْهمْ  َظَلُموا الَِّذينَ  إاِلَّ  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إاِلَّ  اْلكَِتاِب  َأْهَل  َُتَ

نَا إِلَْيُكمْ  ِزَل َوُأنْ  ُكمْ  َوإََِلُ  .]46:العنكبوت[ ُمْسلُِمونَ  َلهُ  َوَنْحنُ  َواِحد   َوإََِلُ
 
 
 
 
 
 
 
 ،حسنه األلباني.(5/378)(3253) ح. الزخرف سورة ومن باب -القرآن تفسير كتاب - سنن الترمذي (1)
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 :(1)الجدل انتشار أسباب ثالثًا:
 المشكالت تناول في للناس المجال فتح فقد ، اإلسالمية المدن في الُقصَّاص مجالس انتشار. 1

 . الدين حكمة معرفة في والرغبة ، الطارئة
 إلبطال العلماء لهم فتصدى ، اإلسالمي للدين وغيرهم ينيوالدهر  والنصارى اليهود مهاجمة. 2

 .أقوالهم

 ضلبع مزالق كانت التي كال يبيات الشائكة الموضوعات بعض في البحث باب طرق. 3
 . المتجادلون فيه يتفاضل وميداًنا الباحثين،

 . فيها بالبحث العقلي الترف من نوع إلى العقول ميل. 4
 ، وسياسية دينية مسائل من يعرض فيما والمناظرة للجدل العقول هّيأت األسباب هذه كل        
 المقاصد. وتباين ، األنظار ختالفال الخالف رياح الضرورة بحكم فثارت
 بالباطل والجدل للحق، بالحق الجدل: وهي األحوال من بحال منها يخرج ال حاالت ربعأ للجدل
 .للحق بالباطل والجدل للباطل، بالحق والجدل للباطل،
 هو ما فمنها( للحق بالحق المجادلة) األولى الحالة أما مذمومة، كلها األخيرة الثالث الحاالت
ن محمودة، كانت مصلحةال فيها رجحت فإن مذموم، هو ما ومنها محمود  المفسدة فيها رجحت وا 
 .مذمومة كانت

 
 
 
 
 
 
 
 :اإلسالمية الشبكة موقع بنهروال، السالم عبد:  األستاذ بقلم ، واالستدالل الجدل في يالقرآن المنهج( 1)

s/2.htmhttp://www.islamweb.net/quran/studie /م3/6/2015تاريخ 

 
 

http://www.islamweb.net/quran/studies/2.htm
http://www.islamweb.net/quran/studies/2.htm
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 الحاجة إلى الجدل:رابعًا: 
 طبيعة مع بواقعية تعامله و العالمين رب من تنزيال وكونه الدين هذا ربانية مالمح من إن     

 إلى وتعالى تبارك ربنا وجه أن فكان،  جنسه في ال الب الجدل هذا من عليه جبل وما اإلنسان
 من وعرفوه مارسوه وربما الناس اعتاده الذي غير وبشكل،  اجةالح بقدر لكن و إليه وندب الجدل
 . الجدل مطلق
قامة الحق الدين إلى الدعوة في فهي إليه الحاجة أما  . الخلق على الحجة وا 

 وتتقدمه تسبقه إذ ، أحد كل مع وليس معهم إليه يحتاج الذين أولئك مع أخص بشكل والحاجة
 .(1) الحسنة والموعظة الحكمة
 النبوة به جاءت الذي الحق في متشككاً  أو،  متردداً  يبقى من الناس من أن يعلم سبحانه قوالخال
 الذي فهذا،  ومصادره موارده وصفاء دالئله وضوح مع و له جاحداً  معانداً  يكون أنه أو،  الخاتمة
 بالجدل يدعى

مْ   وقوله: "  اهلل رحمه كثير ابن الحافظ قال         : أي ]125:النحل[ َأْحَسن ِهيَ  بِالَّتِي َوَجاِدَْلُ

 كقوله خطاب وحسن ،ولين برفق ،الحسن بالوجه فليكن وجدال مناظرة إلى منهم حتاجا نْ م  
اِدُلوا َوال:تعالى  الجانب بلين تعالى فأمره ،]46:العنكبوت[ َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إاِلَّ  اْلكِتَاِب  َأْهَل  َُتَ

ويجب علينا التأسي  ،(2" ) فرعون إلى بعثهما حين السالم عليهما وهارون موسى به أمر كما
 . الكريم القرآن في ومناظراتهم محاوراتهم ذكر ورد الذين بالرسل والصالحين

 اْْلَِخَر  َواْلَيْومَ  اهللََّ َيْرُجو َكانَ  ملَِنْ  َحَسنَة   ُأْسَوة   فِيِهمْ  َلُكمْ  َكانَ  َلَقْد  :  تعالى قال كما   

 مقام في إليها الحاجة عند الشرعية والمجادلة بالمناظرة القيام بهم، التأسي من فإن  ]6:الممتحنة[
ا َيا :لنيل رضا اهلل قال تعالى وجل عز اهلل دين إلى الدعوة َ ُقوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ  َنْفس   َوْلَتنُْظرْ  اهلل اتَّ

َمْت  َما ُقوا لَِغد   َقدَّ  .]18 :الحشر[ َتْعَمُلون اَم بِ  َخبِي   اهلل إِنَّ  اهلل َواتَّ

 
 
 (.51 :ص) ، كامل اهلل عبد بن عمر-االختالف  وقواعد الحوار آدابانظر :( 1)
 .(2/39) ابن كثير، -العظيم القرآنتفسير ( 2)
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 :(1)الكريم القرآن في الجدل مشروعية خامسًا: 
 وباستقرائها،  موضعاً  29 في الكريم اهلل كتاب في منها تصرف وما الجدل لفظة جاءت    

 : أطر ثالثة في تصنيفها يمكن أنه نجد المشروعية إلى بالنظر
 : الجدل الستخدام والندب المدح في الواردة النصوص:  األول اإلطار
ْكَمةِ  َرِبَك  َسبِيلِ  إَِل  اْدعُ  : تعالى قوله في جاء فيما محصورة النصوص وهذه  َواملَْْوِعَظةِ  بِاِْلِ

َسنَةِ  مْ َوَجا اِْلَ  .]125:النحل[  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي ِدَْلُ
ادُِلوا َواَل  : تعالى قوله وفي  .]46:العنكبوت[  َأْحَسنُ  ِهيَ  بِالَّتِي إاِلَّ  اْلكَِتاِب  َأْهَل  َُتَ

 : يلي بما إجمالها ويمكن كثيرة وهي الجدل ذم فيها ورد التي النصوص:  الثاني اإلطار
 : تعالى كقوله علم رب ي الجدل ذم في ورد ما - 1
  َى َواَل  ِعْلم   بَِغْيِ  اهللَِّ ِِف  َُيَاِدُل  َمنْ  النَّاسِ  َوِمن  .]8:الحج[  ُمنِي   كِتَاب   َواَل  ُهد 
ِق  ِِف  َُيَاِدُلوَنَك  : تعالى كقوله تبين بعدما الحق في المجادل ذم في ورد ما - 2 َ  َما َبْعَد  اِْلَ  َتبَ َّ
  .]6:األنفال[
قَّ  بِهِ  لُِيْدِحُضوا بِاْلَباطِلِ  َوَجاَدُلوا : تعالى كقوله الحق لرد بالباطل الجدل ذم في ورد ما - 3  اِْلَ
 .]5:غافر[
  (2)واالعتراض المخاصمة وجه على  اهلل آيات في الجدل ذم في ورد ما - 4
 .]4:غافر[  َكَفُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  اهللَِّ َآَياِت  ِِف  َُيَاِدُل  َما:  تعالى كقوله 

  َآَمنُوا الَِّذينَ  َوِعنَْد  اهللَِّ ِعنَْد  َمْقت ا َكُ َ  َأَتاُهمْ  ُسْلَطان   بَِغْيِ  اهللَِّ َآَياِت  ِِف  َُيَاِدلُونَ  الَِّذينَ :  تعالى وقوله
 إاِلَّ  ُصُدوِرِهمْ  ِِف  إِنْ  َتاُهمْ أَ  ُسْلَطان   بَِغْيِ  اهللَِّ َآَياِت  ِِف  َُيَاِدُلونَ  الَِّذينَ  إِنَّ :  تعالى وقوله .]35:غافر [

 .]56:افرغ[   بَِبالِِغيهِ  ُهمْ  َما كِْ   
مْ  َما َآَياتِنَا ِِف  َُيَاِدُلونَ  الَِّذينَ  َوَيْعَلمَ  :  تعالى وقوله يص   ِمنْ  ََلُ  .]35:الشورى [ ََمِ

 
سلمان -الحوار أدب : انظر، و (17:ص)الصمداني ،  حسين بن محمد -الكتاب أهل مع والحوار الجدال (1)

 .(1 :ص)عودة ، 
 .(171/  7 ، 4/ 1)  ابن تيمية، – والنقل العقل تعارض درء نظري (2)
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 مقيدة غير مطلقة الجدل لفظة أن فيها يلحظ الثاني اإلطار في الواردة النصوص وهذه    
   والمنازعة البةالم  هدفه الذي الجدل معنى من شائع هو ما على يدل سياقها أن كما،  مستثناة وال

  المجادل هوى يوافق لم إذا ورده الحق دفع به يكون الذي واالعتراض

 علم بال يكون أن مثل،  المحض الجدل في أخرى معاني أيضاً  النصوص هذه في أن كما
 في الوارد أحسن هي بالتي والقيد االستثناء أن على يؤكد مما،  تبين بعدما الحق في الجدل أو

 . تماماً  ذلك خالف عنيي األول اإلطار
 فهمها في توهم حصل وربما الذم أو المدح فيها يظهر ال قد نصوص:  الثالث اإلطار    
 . كذلك ليست وهي المشروعية في بها االستدالل وربما المدح في وجعلها

ْوعُ  إِْبَراِهيمَ  َعنْ  َذَهَب  َفَلامَّ :  تعالى قوله : هي النصوص وهذه ىالْ  َوَجاَبْتهُ  الرَّ اِدُلنَا ُبِّْشَ  َُيَ

 ]32:هود[  ِجَداَلنَا َفَأْكَثْرَت  َجاَدْلَتنَا َقْد  ُنوُح  َيا َقاُلوا:  تعالى وقوله ،]74:هود[  ُلوط   َقْومِ  ِِف 

اِدُلَك  الَّتِي َقْوَل  اهللَُّ َسِمعَ  َقْد :  تعالى وقوله  َيْسَمعُ  َواهللَُّ اهللَِّ إَِل  َوَتْشَتكِي َزْوِجَها ِِف  َُتَ

اُوَرُكاَم   جداله على يقر لم والسالم الصالة عليه إبراهيم فإن األولى اآلية أما ا]1:المجادلة[  ََتَ
 ] 76:هود [  َهَذا َعنْ  َأْعِرْض  إِْبَراِهيمُ  َيا:  اآلية تلك بعد تعالى قال فقد،  ذلك

 أعرض راهيمإب يا: إلبراهيم رسله قول عن مخبراً  ذكره تعالى يقول: " الطبري اإلمام قال
 والخصومة أمرهم في الجدال عنك دع:  فقالوا لوط قوم في جادلهم حين له قولهم وذلك، هذا عن
  .(1)"القضاء بهالكهم فيهم ومضى العذاب، كلمة عليهم وحق بعذابهم ربك أمر جاء قد فإنه فيه

 واإلكثار بالجدل فوصفوه ذمه قصدوا والسالم الصالة عليه نوح قوم فإن الثانية اآلية وأما
 والسالم الصالة عليه إنه بل له، وجل عز اهلل من وليس لنفسه منه الوصف هذا وليس، منه

 َأْنَصَح  َأنْ  َأَرْدُت  إِنْ  ُنْصِحي َينَْفُعُكمْ  َوال: عنه تعالى اهلل ذكر كما فيقول،  بالنصيحة فعله يصف
 .]62:األعراف [ َلُكمْ  َأْنَصُح وَ  َرِِب  ِرَسااَلِت  ُأَبِلُغُكمْ   :وقوله(  34هود :)َلُكمْ 
 
 
 
 .(80/  12)الطبري، -البيان جامع (1)
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 مراجعة لشدة دقيقاً  وصفاً  تكون أن تعدو فال المجادلة سورة في الواردة الثالثة اآلية أما        
 فال،  لها زوجها ظهار مسألة في  اهلل لرسول عنها اهلل رضي ثعلبة بنت خولة وهي المرأة هذه

 عنها اهلل رضي عائشة المؤمنين أم روته الذي الحديث ذلك على ، ويدل الذم وال المدح تقتضي
 علي ويخفى ثعلبة بنت  خولة كالم ألسمع إني ؛ شيء كل سمعه الذي وسع تبارك ): قالت
 بطني له ونثرت شبابي أكل اهلل رسول يا:  تقول وهي  اهلل لرسول تشتكي وهي ا بعضه
 فما : عائشة قالت.  إليك أشتكي إني اللهما مني ظاهر ولدي له طعوانق سني كبرت إذا حتى
  زوجها في تجادلك التي قول اهلل سمع قد :اآليات بهؤالء السالم عليه جبريل نزل حتى برحت
 (1.) (الصامت بن أوس وزوجها:  قال
 حرمت:  لها لقا كلما أنه  اهلل رسول مع الكائنة هذه والمجادلة: " اهلل رحمه الشوكاني يقول   

 إن ص اراً  صبية لي وأن ووحدتي فاقتي اهلل إلى أشكو تقول ثم،  طالقاً  ذكر ما واهلل: قالت، عليه
ن ضاعوا إليه ضممتهم  اللهم:  وتقول السماء إلى رأسها ترفع وجعلت،  جاعوا إلي ضممتهم وا 

 ذلك خالف واألمر ورسوله اهلل أحكام مراجعة سائ اً  لكان المدح يقتضي،  (2)" إليك أشكو إني
 ِِف  ََيُِدوا اَل  ُثمَّ  َبْينَُهمْ  َشَجَر  فِياَم  َُيَِكُمو َ  َحتَّى ُيْؤِمنُونَ  ال َوَرِبَك  َفاَل  : يقول تعالى اهلل فإن تماما

ا َأْنُفِسِهمْ  َّا َحَرج   ]65:لنساءا[ َتْسلِيام   َوُيَسِلُموا َقَضْيَت  ّمِِم

  
 
 
 
 
 
 
 
 .(481/  2 للحاكم، ) -الصحيحين على المستدرك( 1)
 .(18/  5) الشوكاني، -القدير فتح( 2)
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 : خالصة القول 

 لفظة فيها الوارد اآليات إلى بالنظر الكريم القرآن في الجدل مشروعية بذلك أن يتبين    
 . عداهما ما دون أحسن هي بالتي قيده فيهما ورد التي اآليتين في تنحصر الجدل

 يسلك لمن عنه غنى ال ذلك فمعرفة:  وأصوله الحوار فن لىإ الداعية وتظهر أهمية حاجة
 الدعوة وميادين ، عليه وقائمةٌ  الحوار على مبنية تعالى اهلل إلى الدعوة إذ ، الدعوة طريق

 ، الجدال أصول فهم إلى حاجته للداعية الضرورية المتطلبات ومن"  ، ومتنوعة متعددة ومساراتها
 ، يصلح مما أكثر يفسد لإلسالم والعاطفة المحبة بدافع الناس من راً كثي فإن و والمناظرة ، والحوار

 البعض يكون وقد ، وحمقه غضبه لسرعة التحاور من التمكن بعدم أو ، للمقابل والشتم بالسبِّ  إما
 وجره ، عليه والتش يب ، بإثارته وذلك ، عليه يفسد أن يريد مارق لخاتل ثمينا صيدا الدعاة من
 .(1) األمور عليه وتختلط ، ثوابته تتزعزع لم إن ، جولة أول في أمامها ينهزم شبهات إلى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.168 :ص ، ) العنزي فرحان بن عزيز - اهلل إلى الدعوة في البصيرةانظر :  (1)
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 المطلب الثالث
 رضوان اهلل عليهم باألنبياء والتذكيرقتداء اإلمنهجية 

 فالقدوة الفّعال، السريع التحول عامل وهي المجتمع، في األساسية الركيزة الحسنة القدوةتعد  
 بالنماذج لالقتداء الحاجة أمس في فهم صالحين، أفراده كان فمهما مجتمع، كلِّ  في مهم عنصر

 وأخالقه اإلسالم، االلتزام بقيم عن الناس بعد كلما الحسنة القدوة إلى الحاجة الحيَّة، وتشتد
 .وأحكامه

 : واصطالحاً  لغةً  القدوةأواًل: تعريف 
 :لغة القدوةتعريف  -1
 بالشيء القياس على تدلّ  اّلتي( و د ق) ماّدة من مأخوذ وكالهما قتداء،اإل من االسم هي القدوة  
 هذا: قولهم ذلك ومن: فارس ابن يقول ل يره، مساويا حتى يكون  بالشيء اإلتيان و بههتداء،االو 

 سنن لزم إذا فرسه، به يقدو فالن: الباب منو  به، يقتدى أي قدوة وفالن قيسه، أي رمح قدى
ّنما الّسيرة،  على سيرة سار إذا داّبته، على فالن وتقّدى الّسيرة، في تقدير ألّنه قدوا ذلك سّمي وا 

:" (2)المصباح وفي،  (1). الفروع منه يتشّعب اّلذي األصل هو( بالكسر) القدوِ : وقيل استقامة،
من  أكثر والضم به ى: يقتد أ يْ  ُقْدو ةٌ  وفالن اتأسيً  فعله مثل إذا فعل به اْقت د ى ِمنْ  اْسمٌ  اْلُقْدو ةُ 

 األصل الذي يتشعب منه الفروع ويقال إن القدوة قال ابن فارس: الكسر،
 :اصطالحاً  القدوةتعريف  -2
 .(3) به والتّأّسي ومتابعته بال ير االقتداء هي: القدوة المناوّي، قال  

 القدوة طريق عن فيه، المرغوب االتجاه في الفرد لوكس في ت يير إحداث هيوقيل :"
 يطلاب ماا ويصابح بهام، ليتشاّبه الصاالحو فايهم يتحقق أكثر أو شخصاً  يتخذ بأن وذلك الصالحةو
 .(4)التطبيق" ممكن واقعياً  أمراً  المثالي من السلوك

 بصاالح يتعلاق ما كل في والصالح والفضل الخير بأهل اإلقتداء هي: أن القدوة والذي تراه الباحثة
 رسولنا  ، وقدوتناوالخير والعدل والحق القوة من وفضائلها، األمور

 
 . ( 1706)، المحيط القاموس ،( 2460/ 6 ،)الصحاح ،(66/ 5 الل ة،) مقاييس (1)
 .(494/ 2 ،)الكبير الشرح غريب في المنير المصباح( 2)
    . ( 269:ص)الميناوي ،  - التوقيف (3)
 .(2 :ص )للنحالوي، وأساليبها، اإلسالمية تربيةال أصول  (4)
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 :علية السالم سيدنا إبراهيمب سيأالت: ثانياً  
 مقام في هو بمن التأسيمن  ومن خالل البحث وجدناها ،"األسوةعرف العلماء "القدوة" بأنها 

 ،الحسنة األمور في تكون أن األسوة على غلب وقد به يتأسى الذي األمر في واإلحسان، الفضل
 حسن، غير هو بما المرء يتأّسى فقد عليها، ال البة الصفة لتلك تأكيد هنا، بالحسنة وصفها وفى
 ..حسن أنه ظنه في وهو
 من وأتباعهم األنبياء وهم معه وبالمؤمنين السالم، عليه بإبراهيم المؤمنين تأّسى يوف     

 اهلل دين على جميعا كانوا ألنهم إبراهيم، مع هؤالء وسّموا -إبراهيم بعد جاءوا الذين المؤمنين،
 ومن إبراهيم وقفه الذي الموقف أخذهم وفى -ذريته من األنبياء معظم كان كما به، آمن الذي
 وكفروا اهلل، دون من يعبدون ومما أقوامهم، من تبرءوا إذ قومهم، من -والمؤمنين األنبياء من معه
 هؤالء يؤمن حتى دائمة عداوة وأنها ،بها وجاهروهم العداوة، لهم وأظهروا وبمعبوداتهم بهم

 بين الذي الحب مقامها وقام العداوة، هذه انقطعت آمنوا فإن له، شريك ال وحده باهلل الكافرون
 .إيمانهم عليه يكون أن ينب ي ما إلى للمؤمنين توجيه التأسي هذا في -والمؤمنين المؤمنين

 به وكفر اهلل حادّ  والمحبة لمن الودّ  عرمشا كل من المؤمن قلب يخلى الذي اإليمان، هو فهذا  
َأوْ  َأْبناَبُهمْ  َأوْ  آباَبُهمْ  كاُنوا َوَلوْ  َوَرُسوَلهُ  اهللََّ َحادَّ  َمنْ  ُيوادُّونَ  اْْلِخرِ  َواْلَيْومِ  بِاهللَِّ ُيْؤِمنُونَ  َقْوما   ََتُِد  ال 

 .(1) ]22:المجادلة[ َعِشَيََتُمْ  َأوْ  إِْخواَهُمْ 

ا لَِقْوِمِهمْ  َقاُلوا إِذْ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِهيمَ  ِِف  َحَسنَة   ُأْسَوة   َلُكمْ  َكاَنْت  َقْد :وتعالى تبارك فقال    ُبَرآبُ  إِنَّ

َّا ِمنُْكمْ  ا َواْلَبْغَضابُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْينَُكمُ  َبْينَنَا َوَبَدا بُِكمْ  َكَفْرَنا اهللَِّ ُدونِ  ِمنْ  َتْعبُُدونَ  َوّمِِم  بِاهللَِّ  ُتْؤِمنُوا َحتَّى َأَبد 

ب   ِمنْ  اهللَِّ ِمنَ  َلَك  َأْملُِك  َوَما لََك  َْلَْسَتْغِفَرنَّ  ِْلَبِيهِ  إِْبَراِهيمَ  َقْوَل  إاِلَّ  َوْحَدهُ  نَا ََشْ ْلنَا َعَلْيَك  َربَّ  َوإِلَيَْك  َتَوكَّ

 . ]4:الممتحنة[ املَِْصيُ  َوإَِليَْك  َأَنْبنَا

  
 
 
 سيد الوسيط محمد التفسيرانظر :و  -(898 /14 ،)الخطيب يونس الكريم قرآن عبدلل يالقرآن التفسير  (1)

 (.4168)طنطاوي
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 َمَعهُ  َوالَِّذينَ  إِْبَراِهيمَ  ِِف  َحَسنَة   قدوة،: أي ُأْسَوة   َلُكمْ  َكاَنْت  َقْد : تعالى قولهوفي معنى     

 أفال: يقول وتعالى سبحانه اهلل فكأن حاطب، في أساساً  نزلت لكنها معه، آمنوا الذين أتباعه: يعني
 عليه إبراهيم وأتباع قومهمو من هم تبرءوا كما أهلك من فتبرأت وقومه، بإبراهيم حاطب يا تأسيت
 .أيضاً  السالم عليه ولوط به، آمنوا الذين هم السالم

  ْلَِقْوِمِهمْ  َقاُلوا إِذ الطاغوت، وعبدوا باهلل أشركوا الذين: أي ا  بريء، جمع: برآء ِمنُْكمْ  ُبَرآبُ  إِنَّ

ا وظرفاء كظريف َّا ِمنُْكمْ  ُبَرآبُ  إِنَّ  قال ،ومعبودكم بدينكم: أي بُِكمْ  َكَفْرَنا اهللَِّ ُدونِ  ِمنْ  َتْعبُُدونَ  َوّمِِم

 أن اهلل دون من تعبدون ما عبادتكم وجحدنا باهلل، الكفر من عليه أنتم ما أنكرنا أي: جرير ابن
 .حقاً  تكون
 ْا َواْلَبْغَضابُ  اْلَعَداَوةُ  َوَبْينَُكمُ  َبيْنَنَا َوَبَدا بُِكمْ  َناَكَفر  العداوة، غاية فهذه َوْحَدهُ  بِاهللَِّ ُتْؤِمنُوا َحتَّى َأَبد 

 وحده، باهلل تؤمنوا أن إلى مودة وال بيننا صلح ال: أي مواالة المعاداة تنقلب وحده باهلل آمنتم فإذا
 .دةبالعبا وتفردوه توحدوه: أي
 َلَك  ْستَْغِفَرنَّ ْلَ  ِْلَبِيهِ  إِْبَراِهيمَ  َقْوَل  الإ تعالى قوله من استثناء هذا :  َحَسنَة   ُأْسَوة قد: يعني 

 ألن أسوةو ذلك في لكم فليس لك، ألست فرن: ألبيه قوله في إال إبراهيم في حسنة أسوة لكم كانت
 أنه له تبين فلما هلل، عدو أنه له يتبين أن قبل إياه وعدها موعدة عن ألبيه إبراهيم من كان ذلك
 .منه تبرأ هلل عدو
 وال به، المشركين اهلل أعداء من تبرءوا  باهلل المؤمنون أيها - أنتم فكذلك: ذكره تعالى يقول

 .وحده باهلل يؤمنوا حتى والب ضاء العداوة لهم وأظهروا أولياء، منهم تتخذوا
 
 
 
   -الكاااريم  للقااارآن الوسااايط التفساااير انظااار :، و (17/167)المقااادم، إساااماعيل حمااادأ الكاااريم محماااد القااارآن تفساااير (1)

 .(18/57)القرطبي، تفسيرانظر :و  (1379/ 11) باألزهر، اإلسالمية البحوث مجمع بإشراف العلماء من مجموعة
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 أمرنا حين وتعالى سبحانه اهلل ألن األنبياءو سائر على نبينا تفضيل على داللة فيه وهذا   
 اهللَِّ َرُسولِ  ِِف  َلُكمْ  َكانَ  َلَقْد :تعالى فقال مطلقاً  أمراً  به أمرنا وسلم عليه اهلل صلى بنبينا القتداءبا

ا اهللََّ َوَذَكرَ  اْلِخرَ  َواْلَيْومَ  اهللََّ َيْرُجو َكانَ  ملَِنْ  َحَسنَة   ُأْسَوة    َوَما: تعالى وقال ،[21:األحزاب] َكثِي 

ُسوُل  آَتاُكمُ   باالقتداء أمرنا وحين يستثن، ولم[ 7:الحشر] َفاْنَتُهوا َعنْهُ  َهَاُكمْ  َوَما ُخُذوهُ فَ  الرَّ

 (.َلكَ  ْسَتْغِفَرنَّ أل أِلَِبيهِ  ِإْبرَاِهيمَ  َقْولَ  ِإالَّ ): فقال أفعاله بعض استثنى السالم عليه بإبراهيم
 فعله في والسالم الصالة عليه بإبراهيم باالقتداء األمر في نص "اآلية:  (1)القرطبي اإلمام قالو  
 ورد إذا لنا شرع إنه:  وقيل ، ورسوله اهلل أخبر فيما لنا شرع قبلنا من شرع أن على يدل وذلك ،

 وقد{ قالوا} حين:  أي (إذ)عندنا األصح وهو مطلقاً  لنا بشرع ليس:  وقيل ، يقرره ما شرعنا في
 ، وأقوى عدّوكم من أكثر كانوا وقد الكفرة:  أي لقومهم وأضعف منكم أقل به آمن من كان
 تبرئة متبرؤن:  أي براء أنا والمحاوالت بالقيام رجاء فيهم ولهم ، وقرابات أرحام فيهم لهم وكان

ن{ منكم} عظيمة :  أي تعبدون ومما غيركم منهم لنا ناصر وال ، إلينا الناس أقرب كنتم وا 
:  أي بكم كفرنا األعظم الملك:  أي{ اهلل دون من} ،األوقات من وقت في عبادته توجدون
 في المباينة وهي العداوة وبينكم بيننا عظيماً  ظهوراً  ظهر:  أي{ وبدا} دينكم وأنكرنا جحدناكم
 ".العظيم للب ض بالقلوب المباينة وهي{ والب ضاء} اآلخر على أحد كل يعدو بأن األفعال

 سالم:: التذكير بقصة سيدنا موسى وعيسى عليهم الثالثاً  
 السالم، عليهم الرسل من العزم أولي من الثنين حدث ما موجز السورة هذه في اهلل حكى   

 اهلل فرفعه قتله على تجرءوا أن إلى الط يان بقومه بلغ وعيسى أوذي فموسى وعيسىو موسى وهم
 اهلل نصرةب اإليمان ألهل البشرى ولكن للطاغوت، وعبدة لألنبياء قتلة إسرائيل بنو هم وهكذا إليه،

 وأصبحوا عدوهم على فأيدهم اهلل نصروا لما الحواريين مع عيسى في مثل لنا كان وقد تعالى،
 .ونصروا صبروا هم إن نبي كل ومع زمان كل في اإليمان ألهل العقبى هي وهكذا ظاهرين،

 
 
 
 أحمد بن محمد -المنير السراج تفسير انظر :و  - (18/56،57 )القرطبي، - القرآنالجامع ألحكام   (1)

 (4/279، )الشربيني
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 له: وأذيتهم قومه من موسى معاناة رابعًا:

َ  َقْومِ  َيا لَِقْوِمهِ  ُموَسى َقاَل  َوإِذْ : تعالى في قوله معاناة موسى عليه السالم تظهرقد    ُتْؤُذوَننِي ِل

َُ  َزاُغوا َفَلامَّ  إَِلْيُكمْ  اهللَِّ  َرُسوُل  َأِِّن  َتْعَلُمونَ  َوَقْد   اْلَفاِسِق َ  اْلَقْومَ  ََيِْدي ال َواهللَُّ ُقُلوَِّبُمْ  اهللَُّ  َأَزا
َ  َقْومِ  َيا :موسى قول ، وفي]5:الصف[  خطاب ،إَِلْيُكمْ  اهللَِّ َرُسوُل  َأِِّن  َتْعَلُمونَ  َوَقْد  ُتْؤُذوَننِي ِل

 والسالم، الصالة عليه يعقوب وهو إسرائيل إلى نسبه ينتهي: أي النسب، إسرائيلي فموسى لقومهو
ائِيَل  لَِبنِي ِحالًّ  َكانَ  الطََّعامِ   ُك لّ : تعالى قوله في المذكور وهو إسرائيل، هو فيعقوب مَ  َما إاِلَّ  إِْعَ  َحرَّ

ائِيُل   على المفضلين من كانوا وبنوه ، يعقوب هو فإسرائيل ،[ 93:عمران آل] َنْفِسهِ  َعَل  إِْعَ
 َوَلَقدِ  : وذريته يعقوب أوالد وهم - إسرائيل بني شأن في ذكره جل اهلل قال كما العالمين،

َناُهمْ  ْلُتُكمْ  َوَأِِّن : سبحانه وقال ،]32 :الدخان[ اْلَعاملَِ َ  َعَل  ِعْلم   َعَل  اْخََتْ  اْلَعاملَِ َ  َعَل  َفضَّ
 .]47:البقرة[

 زمانها في األمم ضلأف والسالم الصالة عليه إسرائيل وذرية ساللة هي التي القبيلة هذه فكانت    
ْلُتُكمْ  َوَأِِّن : العزيز الكتاب بنص  ي ا: لقومه والسالم الصالة عليه موسى ، قال اْلَعاملَِ َ  َعَل  َفضَّ

 أذى في له فاجتمع  ، العقيدة في أذى كان األذى أن تقدم وقد ، ُتْؤُذون ِني ِلم   قبيلته، فهم ق ْومِ 
ا َلنَا اْجَعل: قولهم في كما الدين، صلب في وأذى شخصه، مْ  َكاَم  إََِل  ة   ََلُ  ،]138:األعراف[ آَِلَ

ُكمْ  َهَذا: الِعِجل شأن في قولهم في وكما  في يؤذونه وكانوا ،[ 88:طه] َفنَِِسَ  ُموَسى َوإَِلهُ  إََِلُ

 :لموسى قالوا إذ مواطن جملة في وتعالى سبحانه اهلل ذكر كما والسالم الصالة عليه الدين عموم
  َك  َأْنَت  اْذَهْب ا َفَقاتاِل َوَربُّ  فاتهموه شخصه في أيضاً  وآذوه [24:المائدة] َقاِعُدونَ  َهاُهنَا إِنَّ

لق كمال بعدم اتهموه أنهم: منها المفسرون، ذكرها باتهامات : أي آدر، إنه: فقالوا جسده، في الخ 
 بأنه واتهموه اآلثار، بعض في ماك قارون أرسلها له بإمرأة زنا بأنه أيضاً  واتهموه الخصية، عظيم
َ : لهم السالم، فيقول عليهما هارون قتل الذي هو  للتحقيق، هنا( قد)و َتْعَلُمون َوَقْد  ُتْؤُذوَننِي ِل

 .فرعون من يديه على تعالى اهلل أنجاهم إذ إليهمو اهلل رسول أنه يعلمون فهم
 
 انظر :، و ( 4/62)-المصري شلباية العدوى بن مصطفى اهلل عبد العدوي أبو لمصطفى التفسير سلسلة (1)

 (.85/ 18) القرطبي تفسير
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َُ  َزاُغوا َفَلامَّ : تعالى وقوله  مْ  اهللَُّ َأَزا  الطريق، هذا لهم ُسهل الزيغ طريق سلكوا لما: أي ، ُقُلوَِّبُ

 . اْلَفاِسِق َ  اْلَقْومَ  ََيِْدي ال َواهللَُّ هذا، في المباحث تقدمت وقد

 :بالسحر لعيسى إسرائيل بني اتهام:خامساً 

ائِيَل  َبنِي َيا َمْرَيمَ  اْبنُ  ِعيَسى َقاَل  َوإِذْ : وتعالى سبحانه اهلل يقول   ا إِلَْيُكمْ  اهللَِّ َرُسوُل  إِِِّن  إِْعَ  ُمَصِدق 

ا التَّْوَراةِ  ِمنَ  َيَديَّ  َبْ َ  ملَِا ُد أَ  اْسُمهُ  َبْعِدي ِمنْ  َيْأِِت  بَِرُسول   َوُمَبِِّش   6:الصف[ بِاْلَبيِنَاِت  َجاَبُهمْ  َفَلامَّ  مَْحَ

 .(1)ونبوته صدقه على الدالة بالحجج: أي ]
 َفيَُكونُ  فِيهِ  َفَأنُفُخ  الطَّْيِ  َكَهْيَئةِ  الِط ِ  ِمنَ  َلُكمْ  َأْخُلُق  َأِِّن : تعالى قال كما البينات هذه وتفسير    

ا ِخُرونَ  َوَما َتْأُكُلونَ  باَِم  َوُأَنِبُئُكمْ  اهللَِّ بِإِْذنِ  املَْْوَتى َوُأْحِي  َواْلَْبَرَص  َمهَ اْلَكْ  َوُأْبِر ُ  اهللَِّ بِإِْذنِ  َطْي   ِِف  َتدَّ

 لألنبياء، السابقين الكافرين مقالة: قالوا َقاُلوا بِاْلَبِينَاِت  َجاَبُهمْ  َفَلامَّ  ، ]49:عمران آل[ ُبُيوتُِكمْ 
 َأَتى َما َكَذلَِك : سبحانه اهلل قال كما ،{ ُمِبينٌ  ِسْحرٌ  ه ذ ا ق اُلوا} نبياء،لأل الالحقين الكافرين ومقالة

 شأن في تعالى قال وكما ، ]52:الذاريات[ ََمْنُون   َأوْ  َساِحر   َقاُلوا إاِلَّ  َرُسول   ِمنْ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ 
ا اَوَقاُلو َتَظاَهَرا ِسْحَرانِ  َقاُلوا: وقومهما وهارون موسى ففي ،  [ 48:القصص] َكافُِرونَ  بُِكلٍّ  إِنَّ

نما اإلسالم، إلى النبي لدعوة يستجيبوا لم الذين العصاة هؤالء على شنع اهلل هذه اآليات  افتروا وا 
 إبطال محاولة وهو االفتراء من غرضهم ذكر ثم سحر، بأنها المعجزات بوصف الكذب اهلل على

طفاء اهلل دين  . كلها األديان على دينه ومظهر نوره، متم  اهلل أن والحال وشرعه، نوره وا 
 السالم، عليه موسى أوذي كما نبيهم إيذاء من لهم ونهي للمؤمنين تعليم هذاخالصة القول:     
 قال واا ِممَّا اللَّه   َفَبرََّأه   م وسىا آَذْوا َكالَِّذينَ  َتك ون وا ال آَمن وا الَِّذينَ  َأيَُّها يا :أخرى آية في جاء كما

 وسّلم عليه اهلل صلى اهلل لرسول تسلية أيضا هذا وفي،  ]69 :األحزاب [َوِجيهاً  اللَّهِ  ِعْندَ  َوكانَ 
 .(2)بالصبر  له وأمر وغيرهم، قومه من الكفار من أصابه فيما
وهنا تذكير للمؤمنين عامة وللدعاة خاصة بان يذكروا قصص هؤالء األنبياء ألخذ العبر وعدم  

 .في الدين والتمسك بالعقيدة الصحيحةالتفريط 
 
 
 (4/62،63)-المصري شلباية العدوى بن مصطفى اهلل عبد العدوي أبو لمصطفى التفسير سلسلة انظر : (1)
 انظر :و  -(169 / 28 ،)الزحيلي مصطفى بن والمنهج وهبة والشريعة العقيدة في المنير التفسير انظر : (2)

 .(28/139،) والتنوير ابن عاشور التحرير
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 المطلب الرابع
 يالقرآنالمثل منهجية 

من الطرق واألساليب المشوقة في الدعوة إلى اهلل التي يجب على الداعية أن يسير في فلكها  
الكريم أمثال كثيرة يثري فكره فيها ضربها اهلل للناس لتكون لهم  القرآن"ضرب األمثال" ، وفي 

م ليتدبر الناس م زاها ومرماها ، ويسلكوا بعد تالوتها الكري القرآنعظة وعبرة ، وصرفها اهلل في 
وتدبرها سبل الخير والرشاد ، ويبتعدوا عن سبيل الضالل وال واية فعلى الداعية أن يرشد الناس 

 : وهو منهج من منهجيات اإلصالح والت يير ،إلى تلك األمثال لتكون لهم نورًا وهداية
 :أواًل: المثل لغًة واصطالحاً 

 مثل وهذا للشيء، الشيء مناظرة على يدل صحيح أصل والالم، والثاء الميم لغة مثلالتعريف  -1
 (1)واحد معنى في ومثال والمثل نظيره، أي هذا،

ث ُل: قسم من الحكم، يرد في واقعة لمناسبة اقتضت وروده فيها، ا ": اصطالحاً المثل تعريف  -2 لم 
بهها دون أدنى ت يير لما فيه من وجازة ثّم يتداولها الناس في غير واحد من الوقائع التي تشا

فالكلمة الحكيمة على قسمين: سائر منتشر بين الناس ودارج على ، وغرابة ودقة في التصوير
ن لم تكن سائرة األلسن ال فهي كلمة حكيمة لها قيمتها الخاصة وا   :ربما يقال ، ف فهو المثل، وا 

المثل ن االنتشار والتداول داخل في مفهوم ، ألالتوضيح ال االحتراز"المثل السائر" فالوصف قيد 
القائل بما يحسن من الكالم أن يتمثل به إاّل أّنه ال يتفق أن يسير فال يكون م ث الً  يأتي وقد

(2)، 
 منها بمفهومه أعم هو إنما البالغيين، أو األدباء أو الل ويين لتعريف يخضع ال يالقرآن والمثل
 على العقول يصعب ما وتقريب والعظة، للعبرة ترد معانيل مختلفة صور عن عبارة وهو جميعًا،
 " .فهمه

 أو المشاهد، الواقع من مستمدة حية نماذج طياته في يجمع أسلوب :يالقرآن المثلتعريف  -3  
 وُيبنى شمولية، أحكام عليها يترتب والتي الدنيا، في واإلدراك الحسِّ  تحت تقع ال التي األمور
 يشبه شيء في قول عن عبارة المثل" في الراغب وذكر  ،(3)الدارين في الناس صالح أمر عليها

 .(4) "ويصوره اآلخر أحدهما ليبين مشابهةو بينهما آخر، شيء في الً قو 
 
 .(5/296 ،)الل ة مقاييس  انظر : (1)
 .)5|1أبو هالل العسكري،) -جمهرة أمثال العرب (2)
 :ص (الكفوي، الكليات، ،( 299،300 :ص) إسماعيل، بكر محمد ،القرآن علوم في دراسات انظر : (3)

 .(1/291 (القطان، مناع -القرآنعلوم دراسات في  انظر :و  ،( 852
 (759)ص:الراغب األصفهاني، -القرآن ألفاظ مفردات (4)
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 الكريم القرآنثانيًا: ضرب األمثال في 
 :المؤمنين من قرابتهم تنفعهم ال أنهم في كفروا للذين مثالً  اهلل ضربأواًل: 

صالح ، وليس كتاب أحكام فقط بل ب القرآن         القرآنالكريم كتاب تشريع وتربية، كتاب هداية وا 
نستطيع أن نضع منهجا للمجتمع بأكمله ، يحل كل المشاكل ويعالج كل صعب ال عجب فهو 

  .الذي نزل تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين  كتاب اهلل
الكريم جانب األمثال التي تضرب لنا أروع  القرآنا ومن أبرز الجوانب التي اعتنى به  

التوجيهات وأبل ها في تشكيل الشخصية اإلسالمية، وتحصينها من العوامل الهدامة والشبه 
 .الزائفة التي تخرج من الكفار والعلمانيين والليبراليين والفساق وأهل الفساد عموماً 

ألنها تبصرة لذوي األلباب وتوجيه للدعاة  القرآناألمثال في  بعض في هذا المقال سأتكلم عن 
 .في الدعوة ونشر الحق، وكفى به منهجا وطريقا القرآنوالمربين كي ينهجوا نهج 

َب : وجل عز قالف كفروا للذين مثالً  اهلل ضرب -1 ِذينَ  َمَثال   اهللَُّ ََضَ  َواِْمَرَأةَ  ُنوح   اِْمَرَأةَ  َكَفُروا لِلَّ

َت  َكاَنَتا ُلوط   ْ ِ  ِعَباِدَنا ِمنْ  نِ َعْبَديْ  ََتْ ا َصاِِلَ  النَّارَ  اْدُخال َوقِيَل  َشْيئ ا اهللَِّ ِمنَ  َعنُْهاَم  ُيْغنَِيا َفَلمْ  َفَخاَنَتاَُهَ

اِخلِ َ  َمعَ   .]11:التحريم[ الدَّ
ْبد ْينِ : الوصف بهذا لوط ووصف نوح وصف     ْينِ  ِعب اِدن ا ِمنْ  ع  اِلح   في الم الين على رد فيه ،ص 

َت  َكاَنَتا اهلل، كتاب في سائد التعبير وهذا اهلل، أولياء عليهم أطلقوا ممن خاصاألش  َعْبَدْينِ  ََتْ

ْ ِ  ِعَباِدَنا ِمنْ   إاِلَّ  ُهوَ  نْ إِ : عليه السالم عيسى شأن في اهلل وقال بإالهين، فليسا: أي ، َصاِِلَ

ائِيلإِ  لَِبنِي َمَثال   َوَجَعْلنَاهُ  َعَلْيهِ  َأْنَعْمنَا َعْبد   : نبينا عن اهلل وقال ، ]59:الزخرف[ ََ ْعَ
 َى الَِّذي ُسْبَحان َل  الَِّذي َتَباَر َ  ،]1:اإلسراء[ بَِعْبِدهِ  َأْعَ  ، ]1:الفرقان[ َعْبِدهِ  َعَل  اْلُفْرَقانَ  َنزَّ

 .متعددة كثيرة هذا في واآليات
َب  فاآلية     ِذينَ  َمَثال   اهللَُّ ََضَ َت  َكاَنَتا ُلوط   َواِْمَرَأةَ  ُنوح   ْمَرَأةَ اِ  َكَفُروا لِلَّ  ِعَباِدَنا ِمنْ  َعْبَدْينِ  ََتْ

 ِ ْ ا َصاِِلَ اِخلِ َ  َمعَ  النَّارَ  اْدُخال َوقِيَل  َشْيئ ا اهللَِّ ِمنَ  َعنُْهاَم  ُيْغنِيَا َفَلمْ  َفَخاَنَتاَُهَ  ]11:التحريم[ الدَّ
 به بطأ ومن عليها، إال نفس كل تكسب وال ى،أخر  وزر وازرة تزر ال أن: شرعاً  المقرر أفادت،

 .(1)مسلمين ولزوجين كافرتين لزوجتين مثالن فهذان نسبه، به يسرع لم عمله
 

 
 تفسير انظر : (67/11 )المصري، شلباية العدوى بن مصطفى -العدوي  لمصطفى التفسير سلسلة انظر : (1)

 انظر :و  (131 ،131/ 4) لزمخشري ،ا –الكشاف انظر:و  (،8/192،193،)كثير ابن - العظيم القرآن
 (27 :ص)،  القاضى منير -القرآن في كتاب
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َعنَا اْرَكب ُبنَيَّ   َاي: يقول إذ السالم عليه نوح وهو ،كافر ولد مع مؤمن لوالد آخر مثال  -2  مَّ

 . ]42،43:هود[ املَْابِ  ِمنَ  َيْعِصُمنِي َجَبل   إَِل  َسآِوي اْلَكافِِريَن * َقاَل  َمعَ  َتُكنْ  َوال
َك  َأنْ  َأَخاُف  إِِِّن  َأَبِت  ايَ : يقول إذ إبراهيم وهو والدها مع لولد آخر مثال -3  ِمنَ  َعَذاب   َيَمسَّ

مَْحَنِ  ْيَطانِ  َفَتُكونَ  الرَّ  .]45:مريم[ َولِيًّا لِلشَّ
 المراد إنما بالزنا، الخيانة: أي الفرا ، خيانة هنا بالخيانة المراد ليس: العلماء جمهور قال 

 اهلل أنبياء في الطعن منها يستطيعون التي األماكن على الكفار تدالن فكانتا الدين، في الخيانة
رشاد الكفر هنا فالخيانة والسالم، الصالة عليهم  األنبياء في منها يطعنون مواطن إلى الكفار وا 
 (1).والسالم الصالة عليهم

 لداللة السياق. انه عين الصوابمن خالل البحث في كتب التفسير  في رأي الجمهور ونرى   
 :(2)فرعون بامرأة آمنوا للذين مثالً  اهلل ضربثانيا: 
 َمعَ  النَّارَ  اْدُخال َوقِيَل  َشْيئ ا اهللَِّ ِمنَ  َعنُْهاَم  ُيْغنِيَا َفَلمْ : تعالى اهلل قالف آمنوا للذين مثالً  اهلل ضرب

اِخلِ َ  َب وَ :سبحانه اهلل يقول ، ثم[11:التحريم] الدَّ ِذينَ  َمَثال   اهللَُّ ََضَ  َقاَلْت  إِذْ  فِْرَعْونَ  اِْمَرَأةَ  آَمنُوا لِلَّ

نَّةِ  ِِف  َبيْت ا ِعنَْد َ  ِِل  اْبنِ  َرِب   ،]11:التحريم[ الظَّاملِِ َ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َوَنِجنِي َوَعَملِهِ  فِْرَعْونَ  ِمنَ  َوَنِجنِي اْْلَ
 .كافر رجل تحت صالحة المرأة آخر مثال هذا
 على المؤمنات تحرم أن قبل هذا أن من سبق ما على به ُأجيب ما هو عليها والجواب     

 اهلل إلى مرده وعكسه اإليمان وأن أحد، قلب على أحدٌ  يتسلط ال أنه المعنى هذا فأفاد الكفار،
 التي زوجته قلب على يتسلط لم األرض وجه على ُعرف شخص أط ى ففرعون وتعالى، سبحانه

 كتاب في ذكر رجل وأظلم التاريخ، عرفه رجل أظلم أنه مع عنها، تعالى اهلل رضي تهبي في هي
 أسيرة ضعيفة امرأة قلب على يتسلط لم هذا ومع بمكان، البشاعة من وكان وتعالى، سبحانه اهلل
 يحيل أن يستطع لم ولكنه الرسل، من العزم أولي من أنه مع السالم عليه نوح وكذلك! بيته في
قوله  في الكامن وهو أال: معنى اآليات هذه لنا فتؤكد إيمان، إلى كفر من وولده هامرأت قلب
 . ]111:يونس[ اهللَِّ بِإِْذنِ  إاِلَّ  ُتْؤِمنَ  َأنْ  لِنَْفس   َكانَ  َوَما: تعالى

 
 
 (.23/112،)الطبري - القرآن آي تأويل عن البيان جامعانظر :( 1) 
 الطبري تفسير وانظر:(، 67/9)، المصري شلباية العدوى بن مصطفى -العدوي  لمصطفى التفسير سلسلة( 2) 
(12 /162.) 
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 َوَقْلبِهِ  امْلَْربِ  َبْ َ  ََيُوُل  اهللََّ َأنَّ  َواْعَلُموا: تعالى اهلل قول في أيضاً  الموجود المعنى لنا وتؤكد    

 .تملكه ال قلبك وهو أنت فحتى ، ]24:األنفال[
 ِلي اْبنِ  ر بِّ  بقولها الدار قبل الجار اختارت: يقولون التفسير في لطائفال يتتبعون الذين العلماء
نَّةِ  ِفي ب ْيتًا ِعْند ك    فرعون امرأة آسية اختارت كما الدار، قبل الجار اختر: العلماء فقال اْلج 
نَّةِ  ِِف  َبْيت ا ِعنَْد َ  ِِل  اْبنِ  َرِب : وقالت  الظَّاملِِ َ  اْلَقْومِ  ِمنَ  َوَنِجنِي َملِهِ َوعَ  فِْرَعْونَ  ِمنَ  َوَنِجنِي اْْلَ

 .(1)]11:التحريم[
 :(2) السالم عليها بمريم آمنوا للذين مثالً  اهلل ضربثالثًا: 

 ُروِحنَا ِمنْ  فِيهِ  َفنََفْخنَا َفْرَجَها َأْحَصنَْت  الَّتِي ِعْمَرانَ  اْبنََت  َوَمْرَيمَ :فقال عز وجل في حقها 

َقْت   الرجال من كمل):  النبي عن، ]12:التحريم[ اْلَقانِتِ َ  ِمنَ  َوَكاَنْت  َوُكتُبِهِ  َرِِّبَا ِت بَِكلاَِم  َوَصدَّ

 عمرانا ابنة ومريم فرعونا امرأة مزاحم بنت آسية: أربع إال النساء من يكمل ولم كثيرا
 سائر على الثريد كفضل النساء على عائشة ا وفضلمحمد بنت وفاطمة خويلدا بنت وخديجة

 .(3)طعام(ال
 : خالصة القول

 الخالق، توحيد إلى الناس ليردوا السالم، عليهم األنبياء ومهمة الرسل وظيفة اهلل إلى الدعوة     
 ولذا فقد والرسل األنبياء إليهم ذهب الذين هم والجماهير للت يير، الحقيقي األساس هم الناس ألن
 الرسالة، حمل حسن معه ليتسنىمن علوم الكريم  القرآنعلى علم بما في  الدعاة يكون أن وجب
 .وجه أكمل على أدائها وحسن

 
 
 (.67/11 )المصري، شلباية العدوى بن مصطفى -العدوي  لمصطفى التفسير سلسلة انظر : (1)
 (.8/541،)عزت محمد الحديث دروزة التفسيرانظر :( 2)
  بدء الخلق في في  عنهما اهلل رضي ةوفاطم خديجة ذكر دون موسى أبى عن مرة رواية من البخاريذكره ( 3)

 باب قوله تعالى وضرب اهلل مثال للذين آمنوا امرأة فرعون من حديث مرة الهمداني عن أبي موسى 
 .( 5/28ابن تيمية ) ،منهاج السنة النبويةانظر:  
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ا اْلْمَثاُل  َوتِْلَك : قال تعالى  ُِّبَ  ]2:الحشر[ َيَتَفّكُرونَ  َلَعّلُهمْ  لِلنّاسِ  َنَّْضِ

 :(1)ومصائرهن النساء من فئات ثالث بحالة تذكيراً  تحتوي اآليات 
 خانتا فقد. ولوط نوح امرأتا عليها والمثال. صالحين مؤمنين عصمة في كافرات :األولى فالفئة 

 عليهما وحّقت. شيئا اهلل من عنهما زوجاهما ي ن ولم بنبي زوجيتهما تنفعهما فلم وكفرتا زوجيهما
 .عليه حقت نم جملة في النار

 آمنت فقد. فرعون امرأة ذلك على والمثال. اهلل على متمردين كفار عصمة في :مؤمنة والثانية 
 وبأن عمله تبعة من منه ينجيها بأن اهلل ودعت وكفره فرعون ظلم واستنكرت اهلل إلى وأنابت
 وكونها هاتضرّ  لم لفرعون زوجّيتها كون تقرير هذا في وينطوي. الجنة في عنده بيت لها يكون
 .الجزاء وحسن الرضاء اهلل من نالت

 وكتبه باهلل آمنت فقد. عمران ابنة مريم عليها والمثال. الرجال بعصمة ترتبط لم:  مؤمنة والثالثة 
 في وينطوي. روحه من فيه نفخ بأن اهلل فكرمها فرجها وأحصنت. به واعتصمت له وخضعت

 .عنها اهلل رضاء نالت كونها تقرير أيضا ذلك
 السورة آيات بموضوع متصلة أنها والمتبادر. أيضا اآليات هذه بنزول خاصة رواية على نطلع مول

 صدر، ما بعضهن من صدر الالئي النبي لنساء وتذكير تمثيل صلة األول بفصلها وخاصة
 تنجيهن أن وحدها شأنها من ليس  بالنبي الزوجية رابطتهن كون تقرير تلهمه كما بها أريد وأنه
 .وسلوكهن عملهن على متوقف وذاك هذا وأن رضاءه لهن تضمن أو اهلل بعذا من

 به ذكرت الذي والتذكير ضربتها التي واألمثال استهدفتها التي العظة يجعل اآليات في واإلطالق
 عمله الإ ينجيه ال المرء كون صدد في وخاصة. التلقين ومستمر المسلمين عموم إلى موجها
 . (1)ب يره هتربط رابطة أية عن مستقال

أمثال  من الكريم القرآنما ضربه لنا  إتباعُوجب علينا  األفضلنستطيع الت يير إلى  وحتى   
 . على أيديهم الت ييرحقيقية ، وقد رأينا كيف كان 

 
 
 
 
 كثير، ابن :انظرو   - العظيم القرآن تفسير انظر : - (8/541) ،عزت محمد الحديث دروزة لتفسيرا  (1)

 المنان، كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير :انظرو ، (12/162،) الطبري تفسير :انظرو ( ، 8/193)
(6/89،91 ) 
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 املبحث الثالث
 األخ قيمنهج ا  اإلص ح والتغ ر 

 
 

 :ثالث مطالبه ـوفي
 
 .اإليثارمنهجية :  المطلب األول   

 .صفات المنافقون منهجية : المطلب الثاني 

 .الكريم القرآنتعظيم شأن  جيةمنه :المطلب الثالث 
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  المبحث الثالث
 منهجيات اإلصالح والتغيير األخالقي

 ضلوا ولكنهم السابقة السماوية الشرائع من عندهم بقى بما أخالقاً  الناس أحسن العرب كانت لقد 
 هذه ليهدم ال اإلسالم فجاء ، الفضائل هذه من أثارة عندهم وبقيت منها الكثير عن بالكفر

 ، بينها وينسق ويوازن لديهم المعروفة وغير المعروفة الفضائل كل ليتبنى ولكن الخلقية لفضائلا
 البشرية للحياة والمصلحة الصالحة الكاملة رسالته ضمن بها الالئقة المكانة فضيلة كل ويقلد

 فكانت.  كافة للبشر والجماعية الفردية:  الحياة نواحي كل ي طى لكي تطبيقها مجال ويوسع
قامتها األخالق أهمية على تأكيداً   رسالته  في ثم ، أوالً  وعال جل الخالق مع التعامل في وا 
 اإلنسان أو ، ونفسه اإلنسان أو ، الناس من وغيره اإلنسان أكان سواء و المخلوق مع التعامل
 .(1) (األخالق مكارم ألتمم بعثت إنما):  قوله فكان األخرى الكائنات من وغيره

  باألخالق العقيدة عالقة فهناك.  الحياة نواحي كل عالقتها لتشمل األخالق هذه تدتام ولقد
 .باألخالق الضمير وعالقة ، باألخالق السلوك وعالقة ، باألخالق الشريعة وعالقة

ذا    من بمجموعة جاء أيضاً  فإنه ، أخالق من معروف هو ما ليقوم جاء قد اإلسالم كان وا 
 وسطية أخالق تفسير أي من مجردة تحكمية ليست ، مفهومة معللة القأخ بأنها تتميز الفضائل
 أخالق ، والواجب والحق ، والقلب والعقل ، والمادة والروح ، واآلخرة الدنيا بين جامعة متوازنة
 . تطبيقها مجال في بالشمولية تمتاز أخالق ، اإلنسان حالة يتراع واقعية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األلباني.(،صححه 114()ص:273)ح:البخاري ، -المفرد األدب( 1)
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 والشعوب لألمم المعنوية القدرة وارتقاء ،الفردي السلوك ارتقاء في بال ة أهمية لها خالقاألف     
 عدها فقد األخالق وألهمية ، والتفاضل والتروك لألفعال ميزان كونها البال ة األهمية لها أن كما
 فهي"  الوحي"  مصدرها أن يميزها ما أهمية أن نجد ولذلك ،به إال يقوم ال أركانه من ركن الدين
 وأنها ، ونوعه ومكانه وزمانه جنسه عن النظر بصرف إنسان لكل تصلح عليا ومثل ثابتة قيم

 تعالى اهلل بمراقبة اإلنسان شعور هو فيها اإللزام مصدر وأن الواقعي التطبيق هدفها عملية أخالق
 وحسن اهلل تقوى): قال الجنة الناس يدخل ما أكثر عن سئل عندما الرسول يقول ولذلك
 دين: والثاني االقرآن أدب: أحدها :أوجه ثالثة العظيم الخلق في ": يالماورد وقال (1) (الخلق
 من نفسه اإلنسان به يأخذ ما الُخُلق ةوحقيق: قال.  الظاهر وهو الكريم الطبع:  والثالث ، اإلسالم
 .(2)" فيه قةكالخل يصير ألنه بذلك سمى ، اآلداب

 تتمثل إلهية حقوق:  ثالثة أقسام علىجاءت  وتكاليفها األخالق أحكاملذا يتضح لنا إن جملة  و   
 والتصرف التملك بحقوق تتمثل شخصية وحقوق ، أوامره وطاعة باهلل اإليمان من علينا يجب بما

 والنهى لمعروفبا واألمر والدعوة التعاون بحقوق تتمثل جماعية وحقوق ، األخالق حدود ضمن
 المنكر. عن
 

 
 

 

 

 

 

 

 جامع نظراو  ،(2/194) الترمذي سنن صحيح في األلباني وحسنه ،( 4/363)  الترمذي، -يالترمذ سنن (1) 
 .(11/694) األصول

 (6621 /6)  أبو الحسن الماوردى -  والعيون تفسير النكت (2) 
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 األولالمطلب 
 اإليثارمنهجية 

 القلوب بها ويتألف، األحرار بها ويتدثر األبرار بها يتحلى، ميدةح وخلة، كريمة صفة اإليثار
 الكبيرة النفوس شعار فهو، الحميدة والصفات النبيلة الخالل من واإليثار، محبوب مكرم فصاحبه
 .للمحبة والموثقة، لل ير والمؤاسية، للخير المحبة

 اإليثار لغة واصطالحًا:أواًل: 

  .إليه محتاج وهو بالشيء اإلنسان يجود إن وهو، يؤثر ثرأ مصدر: لغةً  اإليثارتعريف  -1

( ر ث أ) ماّدة من مأخوذ وهو وقّدمه فّضله بمعنى إيثارا يؤثره عليه آثره قولهم مصدر اإليثارو 
 بفضلك تؤثره اّلذي عليك الكريم وهو األثير: قولهم ذلك ومن ،(1) الّشيء تقديم على تدلّ  اّلتي

 واإليثار للفضل األثر ويستعار اإلنسان، مكارم من يروى ما لم ثروا أثراء، األثير وجمع وصلتك،
 وقّدم، فّضل: كذا يفعل أن وآثر ، ]91:يوسف[ اَعَلْ   اهللَُّ آَثَر َ  َلَقْد   :التّنزيل وفي للتّفّضل،

 اختّص  أو به انفرد بالّشيء استأثر قولهم من األثرة وضّده فّضلتك أي إيثارا آثرتك: األصمعيّ  قال
 (فاصبروا أثرة بعدي ستلقون إّنكم) :لألنصار وسّلم عليه اهلل صّلى قال: الحديث وفي نفسه، به

 من نفسي على فالنا وآثرت المكرمة: وضّمها الثّاء بفتح والمأثرة. بالّشيء االنفراد :واالستئثار
 . (2) والتّفّضل االختيار وهو اإليثار

 :تعريف اإليثار اصطالحاً  -2

 الحظوظ في رغبة الّدنيوّية حظوظها في الّنفس على ال ير تقديم هو يثاراإل": القرطبيّ  قال
 . (3)"  المشّقة على والّصبر المحّبة، وتوكيد اليقين قّوة عن ينشأ وذلك الّدينّية،

 
 
 ( .53/ 1) ،فارس البن - الل ة مقاييس نظرا (1)
  .(26/ 1)، العرب لسان انظر :و ( 5752) ،للجوهري الصحاح انظر :و  ،( 221) ،األثير البن - النهاية( 2)
 ( .18/ 18)، القرطبي -القرآن ألحكام الجامع (3)
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 أثر اإليثار على النفس:ثانيًا: 

، ال ير ومحبة، القدر وعلو، األجر واكتساب، النفس إصالح ويتضح لنا أن خلق اإليثار فيه    
 وقال، الفضيلة استحق نفسه لىع آثر من: وقيل. الرقاب تملك نفسك على باإليثار قيل وقديما
 اإليثار: عنه اهلل رضي طالب أبي بن علي وقال، المروءة في بالغ نفسه على آثر من: حكيم
ُبوا َوالَِّذينَ : فقال به تخلقوا قوما الكريم الحليم امتدح الحكيم الذكر وفي، اإليمان أعلى ارَ  َتَبوَّ  الدَّ

ياَمنَ  َّا َحاَجة   ُصُدوِرِهمْ  ِِف  ََيُِدونَ  َواَل  إَِليِْهمْ  َهاَجرَ  َمنْ  َُيِبُّونَ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  َواإْلِ  َعَل  َوُيْؤثُِرونَ  ُأوُتوا ّمِِم

ََ  َوَمنْ  َخَصاَصة   ِِّبِمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأْنُفِسِهمْ   سورة وفي ]9:الحشر[ ُهُم املُْْفلُِحونَ  َفُأوَلئَِك  َنْفِسهِ  ُشحَّ  ُيو

ا َوَيتِيام   ِمْسكِين ا ُحِبهِ  َعَل  الطََّعامَ  ْطِعُمونَ َويُ : المنان الكريم يقول اإلنسان  .]8:اإلنسان[ َوَأِسي 

 عناد مان البيناات مان جااء لماا مؤآثرتهم عدمسحرة فرعون  لسان على اهلل حكي طه سورة وفي    
َِ  َفَطَرَنا َوالَِّذي ِت اْلَبِينَا ِمنَ  َجاَبَنا َما َعَل  ُنْؤثَِر َ  َلنْ  َقاُلوا:تعالى فقال سواه ما على  اهلل  َما َفاْق

اَم  َقاض   َأْنَت  َياةَ  َهِذهِ  َتْقِض  إِنَّ ْنَيا اِْلَ ، كثيارا كاان وان صانعه معروفاا يرى ال فالعاقل،  ]72:طه[ الدُّ

 يااؤثر إن الخطاار إنمااا يعلاام باال. عيبااا ذلااك ياار لاام المعااروف وجااوه فااي وعرضااها بنفسااه خاااطر ولااو
  .(1)البر وجوه ماله في يشارك لم من غنيا تعد فال ،بالباقي الفاني
 :اإليثار درجاتثالثًا: 

 :درجات على اإليثار: -اهلل رحمه -القّيم ابن قال
ــى  يفسااد وال طريقااا، عليااك يقطااع وال دينااا، عليااك يخاارم ال فيمااا نفسااك علااى الخلااق تااؤثر أن: األول
 وتكساااوهم وع،وتجااا تطعمهااام أن مثااال مصاااالحهم، فاااي نفساااك علاااى تقاااّدمهم أن يعناااي. وقتاااا علياااك
 سابب وكالّ . الاّدين فاي يجاوز ال إتاالف ارتكااب إلاى ذلاك ياؤّدي ال بحيث وتظمأ، وتسقيهم وتعرى،
 تاااؤثر فإّنمااا ،بااه آثاارت فاااإن أحاادا، بااه تااؤثر فاااال اهلل مااع وحالااك ووقتااك قلباااك بصااالح عليااك يعااود

 .بذلك  تعلم ال وأنت اهلل على الّشيطان
 
 
 
 .(3/631،)حميد بن اهلل عبد بن صالح  - الكريم الرسول القأخ مكارم في النعيم نضرة :انظر( 1)
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ن غيره رضا على اهلل رضا إيثار: الثّانية  عناه وضاعف الماؤن فيه وثقلت المحن فيه عظمت وا 
يثااار والباادن الطّااول  أغضااب ولااو مرضاااته، فيااه مااا ويفعاال يريااد أن هااو،  غيااره علااى اهلل رضااا وا 
 مانهم العازم ألولاي وأعالهاا ،وسالمه اهلل صلوات عليهم لّرسلل وأعالها، األنبياء درجة وهي الخلق

 البعيااد عااداوة واحتماال اهلل، إلااى للااّدعوة وتجااّرد كلّااه، العااالم قاااوم فإّنااه وعلاايهمو  لنبّينااا وأعالهااا
 رضااه إيثاار فاي يأخاذه ولام وجاه، كالّ  مان الخلاق رضاا على اهلل رضا وآثر تعالى، اهلل في والقريب
عاالء رسااالته، وتبلياغ اهلل مرضااة إيثار على مقصوراً  كّله وسعيه وعزمه ّمهه كان بل الئم لومة  وا 

 نعمته وتّمت العالمين على حّجته وقامت دين كلّ  على اهلل دين ظهر حّتى أعدائهو وجهاد كلماته،
 اهلل وعبااد جهاااده حااقّ  اهلل فااي   وجاهااد األّمااة، ونصااح األمانااة وأّدى الّرسااالة، فبلّااغ المااؤمنين، علااى
  اهلل سّنة جرت وقد هذا  نال   ما اإليثار هذا درجة من أحد ينل فلم رّبه من اليقين أتاه ّتىح

 رضاااه، آثاار ماان عليااه يسااخط أن    مرضاااته علااى الخلااق مرضاااة آثاار ماان أنّ  لهااا تبااديل ال اّلتااي
 .(1) ساخطاً  مرضاته آثر ومن ،اً ذام حامده فيعود يديه، على محنته ويجعل جهته، من ويخذله
 :(اإليثار) في  النبي حياة من التطبيقي المثلرابعًا: 

 بكبدي ألعتمد كنت إن هو الَ إ إله ال اّلذي اهلل ):يقول كان أّنه -عنه اهلل رضي -هريرة أبي عن
ن. الجوع من األرض على  على يوما قعدت ولقد ا (2)الجوع من بطني على الحجر ألشدّ  كنت وا 

 ليشبعنيا إالّ  سألته ما اهلل كتاب من آية عن فسألته بكر بوأ فمرّ  منه يخرجون اّلذي طريقهم
 ثمّ . وجهي في وما نفسي في ما وعرف رآني حين فتبّسم  القاسم أبو مرّ  ثمّ  يفعلا ولم فمرّ 
 ليا فأذن فاستأذن فدخل فتبعته. ومضى (االحق): قال اهلل رسول لّبيك: قلت «هرّ  أبا يا»: قال

 :قال -فالنة أو -فالن لك أهداه: قالوا (الّلبن  هذا أين من) :فقال قدح في لبنا فوجد فدخل
 .(اهلل رسول يا لّبيك: قلت (هرّ  أبا)
 
 
 
 .(314 ، 313/ 3)، القيم البن السالكين مدارج انظر :  (1)

وأصااحابه وتخلاايهم عااان  (،باااب:كيف كاااان عااي  النبااي6187()ح:4/84كتاااب الرقاااق،) -صااحيح البخاااري  (2)
 الدنيا.
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 على يأوون ال اإلسالم  أضياف  الّصّفة وأهل :قال (لي فادعهم الّصّفة أهل إلى الحق):  قال
ذا شيئا، منها يتناول ولم إليهم بها بعث صدقة أتته إذا ،أحد على وال مال وال أهل  هدّية أتته وا 
 الّصّفةو أهل في الّلبن هذا وما: فقلت ذلك، فساءني -فيها وأشركهم منها، وأصاب إليهم أرسل
 وما أعطيهم، أنا فكنت أمرني جاءوا فإذا بها، أتقّوى شربة الّلبن هذا من أصيب أن أحقّ  كنت
 فأقبلوا فدعوتهم فأتيتهم بدّ   رسوله وطاعة اهلل طاعة من يكن ولم الّلبن هذا من يبل ني أن عسى

: قال. اهلل رسول يا لّبيك: قلت هّر، أبا يا :قال. البيت من مجالسهم وأخذوا لهم فأذن فاستأذنوا،
 حّتى القدح عليّ  يردّ  ثمّ  يروى، حّتى فيشرب الّرجل أعطيه فجعلت القدح فأخذت.  «فأعطهم خذ»

 فنظر يده على فوضعه القدح فأخذ. كّلهم القوم روي وقد وسّلم عليه اهلل صّلى الّنبيّ  إلى انتهيت
 يا صدقت :قلت ، (وأنت أنا بقيت): قال. اهلل رسول يا لّبيك :قلت ، (هرّ  أبا): فقال فتبّسم إليّ 

 :يقول زال فما فشربت ، (شرب): فقال. فشربت فقعدت ، (فاشرب اقعد): قال. اهلل رسول
 القدح فأعطيته (فأرني): قال. مسلكا له أجد ما بالحقّ  بعثك واّلذي ال: قلت حّتى.  «اشرب»

 . (1) (الفضلة وشرب وسّمى اهلل فحمد

 :فضل اإليثارخامسًا: 

سعاد، الحق إرضاء اجل من  يرهل يؤثري الذ اإلنسانإن    فيه كان ما نعيما يعد وال، الخلق وا 
 فيه تؤآثر لم إن والمال، غرما ساق إذا غنما ال نم يعد وال، قليل فهو كثر وان، ثناء وسوء تن يص
 باإليثار إال ُتعمر ال فالحياة، غنما ساق إذا غرما ال يعد والم رم، ت نم فيه آثرت وان، ت رم
 أن من ارفع منزلة وأي اإلنسان بها يتحلى التي الكريمة الصفات من فاإليثار، والتعاون بةوالمح
 يؤثر ومن، تخدمه اإلنسانية خدمة إلى يسعى فمن، الخير في غيره نفسه على اإلنسان يفضل
الدنيا ، ويفوز بالجنة  في محبوبا كريما سعيدا ويع ، ويكرموه، ويؤثروه يحبوه نفسه على الناس
 .(2) رةاآلخفي 
 
 .( 8/96)(6452): ،حديث رقم كتاب الرقائق، باب كيف كان عي  النبي  -البخاري( 1)
 .(66/ 1ج)، السيد لطفي -كتاب األخالق مقدمة انظر :( 2)
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 :ومن فضائل اإليثار 
 :كريم خلق النفس على إليثاراأواًل: 

: تقول متساو   مجال في شيء ىعل شيء تفضيل اإليثار: عنه الشعراوي قالاإليثار خلق كريم ف
 فقير جاءك ثم غيره، معك ليس شيئاً  معك أن أو واحدة، منزلة في وهما فالن، على فالناً  آثرتُ 
، الكثير إلى الكثير من احمد القليل من القليل: العلماء بعض كالم في وجاء (1) نفسك على ف ثْرت هُ 
 وقيل. المذلة من السائل وجه وصان لةق من جاد من قال الناسو أجود من: الحكماء لبعض وقيل
 وعامل، باإلنصاف الناس سائر عامل" بعضهم وقال"، المكثر غنا من أفضل المقل جهد: "أيضا

 رسول اي) :فقال ، اللَّه لسو ر  لجر  ىأت انه النبوية السنة في جاء وقد،  (2)" باإليثار المؤمنين
 هفيَضي لجر  َأال اللَّه ولسر  القف ائيش هندنع يجد فلم نسائه ىإل فأرسل هدجال يبناَأص اللَّه
 المرَأته فقال هلَأه ىإل فذهب اهلل رسول اي اَأن فقال األنصار نم لرج امفق اللَّه هميرح الليلة ذهه
 ةيالصب أراد افإذ قال يةبالص قوت إال يعند ام واهلل قالت ئاشي خريهتد ال  اللَّه رسول فيض
 رسول ىعل الرجل اغد ثم تفعلف لةاللي ابطونن يونطو  السراج يفَأطفئ يالوتع فنوِميهم عشاءال

 جل و عز اللَّه فأنزل نةفال و  فالن نم ضحك أو وجل عز اللَّه عجب لقد قالف  اللَّه
 َون  )(3)َخَصاَصةٌ  ِبِهمْ  َكانَ  َوَلوْ  َأْنف ِسِهمْ  َعَلى َوي ْؤِثر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .(5720/ 1ج)، اويالشعر  متولي محمد العالمة اإلمام تفسير( 1) 
 .(83:ص )داود، أبو إسماعيل بن أنس جمعه -السائلين دليل ( 2) 
 (.5/34، )(3798:الحديث رقم )،أنفسهم على ويؤثرون قول باب كتاب الم ازي، – البخاري صحيح( 3) 
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 اإلسالمية: الدولة بناء في أساس الرسول  عهد في اإليثارثانيًا:   

 رسم فقد، يحتذا وطريقا أعلى مثال يعد اهلل رسول حابأص به تحلى الذي اإليثار إن
 والذي القلوب به وتتصافح األرواح به تتمازج الذي واإلخالص والكرم الحب معاني لإلنسانية

 رضي لألنصار وكان، البسيطة نورها وعم األفاق مألت عادلة ودولة، فاضل مجتمع لبناء أسس
 إيثارهم فكان، المهاجرين وأحبوا، واإليمان الدار ءابو ت فقد الثناء ومستحق السبق قصب عنهم اهلل

 يعرض المهاجرين إلخوانهم إيثارهم شدة من فكانوا، الصحيح والفهم، الصريح الود على قائماً 
 لم اإليثار من لْون وهذا ليتزوجها، زوجاته إحدى له ُيطلِّق أنْ  المهاجر أخيه على منهم الواحد
 مسألة إال وملكه حوزته في ما بأغلى أخيه على يجود اإلنسان ألن كلهاو البشرية تاريخ يشهده
 وسلم وآله عليه اهلل صلى النبي آخى وحين. اإليثار من فريد لونٌ  الصحابة هؤالء فعله فما المرأة،
 اهلل أعزَّ  فلما األنصاري، أخاه المهاجر يرث أنْ  اقتضت المؤاخاة هذه واألنصار المهاجرين بين

 الطبيعي، مجراها إلى األمور تعود أنْ  سبحانه الحق أراد للعي  سبيالً  اجرونالمه ووجد اإلسالم،
 . (1) األنصاري أخاه المهاجر يرث ألنْ  ضرورة هناك ت ُعدْ  فلم

 ورضي كلمتهم واتحدت شانهم وعال مجدهم عاد عهدهم سابق إلى المسلمون عاد فإذا
 .مستقيم صراط إلى هدي فقد باهلل يعتصم ومن ،نصرهم وقرب ،ربهم
 

 

 

 

 

 

 
 .( 7427 / 1) -الشعراوي تفسير انظر : (1)
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 :اآلخرة على الدنيا الحياة إيثارثالثًا: 
 الكتساب والسابقة، الباقية المحامد اعتقاد المعاد في الزاد أفضل من إن" قال اإلمام سيد قطب:   

 فما، بالسرور تطير اً فراخ سلوكها له أنتج األخالق معالي ولزم اإليثار لزم فمن، العالية األخالق
 ال يستحق فالمرء، (المتجملون مات المتفضلون لوال قيل وقديما، مجدا صاحبه ورث عمل ضاع
، إليهم باإلحسان يقرنه إن إال محموداً  كان نا  و  للناس األذى عن بالكف والكرم اإليثار اسم

 ومن، الثواب له وأجزل، ذكره اهلل خلد، وعمله نيته وحسن، رغبته الخير في كثر فمن، لهم واإليثار
 سيء العمر قليل عمره طال وان فهو ،مال وال جاه في ،غيره بعيشه يع  ولم وحده عيشه كان
 إن كما، عاجزا كان الخير في ب يره سأتي لم ومن، الخير غير في عمره طال من والبائس، الذكر
 يكن لم ومن، تهنصيح عليه تجب لمن كال ا  كان غيره من يستقبحه ما نفسه من استحسن من
 هذه في وفرجه بطنه همه كل وكان، وسلطانه وماله وجاهه نفسه في واالستبداد األثرة إال همه
 خي واْلخرة* الدنيا اِلياة تؤثرون بل: تعالى قوله تفسير في ، وذكرالبهائم من ُعد الدنيا

 عن اإلعراض أينش اإليثار هذا فعن ،بلوى كل أساس هو الدنيا الحياة إيثار إنأي  وأبقى

، ويؤثرونها الدنيا يريدون وهم ،ويؤثروها اآلخرة حساب يحسبوا أن تقتضيهم ألنها الذكرىو
 خي   واْلخرةُ : العاجلة الدانية أنها جانب إلى الهابطة فهي ،مصادفة تجيء ال (الدنيا) وتسميتها

 ،اآلخرة على لدنياا إيثار يبدو الحقيقة هذه ظل وفي ،أمدها في وأبقى نوعها، في خير وأبقى

 . (1) بصير" عاقل عليهما يقدم ال ،تقدير وسوء حماقة
 

 

 

 

 

 

 ( .24/ 8)قطب، سيد – القرآنفي ظالل   (1)
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 .(اإليثارمنهجية ) فوائد منسادسًا: 
 .اإلسالم وحسن اإليمان كمال دليل( 1)
 .ورضوانه اهلل محّبة إلى موّصل طريق( 2)
 .الّناس بين والمحّبة األلفة حصول( 3)
 .وارتقائها الّنفس سخاء دليل( 4)
 .باهلل الّظنّ  حسن مظاهر من مظهر( 5)
 .الخاتمة حسن على عالمة( 6)
 .الّذميمة األثرة صفة عن والبعد الهّمة علوّ  دليل اإليثار( 7)
 .الخير وينّمي البركة يجلب اإليثار( 8)
 .الّنار من بها ويعتق الجّنة لصاحبها توجب اّلتي الّرحمة عالمات من اإليثار( 9)
 .الّشحّ  داء من اإلنسان يقي ألّنه الفالح إلى موّصل طريق اإليثار( 11)
  خالصة القول:  
عامة  الحسن بالخلق الداعي للت يير واإلصالح أن يتحلى ويتزين على وجب المنطلق هذا من    

اس كيف يتحلون ، ألن فاقد الشيء ال يعطيه فيجب أن يؤثر على نفسه ويعلم الن واإليثار خاصة
 البعثة مقاصد من األخالق إذبهذا الخلق ويتعايشون معه وصبروا على مشقة الدنيا للفوز باآلخرة 

  أكرم التي المحمدية
 هداهم حيث لسواهم، ليست منها بخصية المؤمنين وخص كلها، األرض في اإلنسان بها  اهلل
 ِِف  َبَعَث  الَِّذي ُهوَ  :يعلمون يكونوا لم ما وعلَّمهم نفوسهم، وزكى المستقيم، الصراط إلى بها

ْكَمةَ  اْلكَِتاَب  َوُيَعِلُمُهمُ  َوُيَزِكيِهمْ  آَياتِهِ  َعَلْيِهمْ  َيْتُلو ِمنُْهمْ  َرُسوال   اْْلُِمِي َ   َلِفي َقْبُل  ِمنْ  َكاُنوا َوإِنْ  َواِْلِ

 . ]2 : الجمعة[ ُمبِ    َضاَلل  
 من وتنقيتها األخالق، معالي على وتربيتها النفس تزكية تشمل مةالكري اآلية في المذكورة والتزكية 

 البعثة مقاصد من مقصدا األخالق تبدو السابق الحديث في كما هذه اآلية ففي.. رديئها
 .مقاصدها أبرز من بل المحمدية،

ذا      الذي برجل اإلصالح بالك فما  المسلمين آحاد على واجباً  الفاضل بالخلق التحلي كان وا 
 الناسو بين بها وينادي وشعارها اإلصالح راية يحمل

 قبل بحاله تكون أن يجب ودعوته أشد، عليه والنقد أوقع، منه والخطأ أسرع، إليه األنظار إن 
 األعباء من كاهله على اهلل جعل ما بحق قياما وألزم، أوجب الكريم بالخلق فتخلقه و ولذلك مقاله

 (1) .الجسام
 

 .(5 :ص)، العودة فهد بن سلمان -الداعية قأخال من انظر : (1)
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 المطلب الثاني
  نيالمنافق ات  صفمنهجية 

، عدو   عنالكريم  القرآنالبحث في سور الجزء الثامن والعشرون من  لنا كشف    يتخللُ  ماكر 
 لكن أحشائه، في الحقدُ  وت ل ل جوانحه، بين الكفر أضمر وقد باإلسالم، متظاهرا المسلم   الصفَّ 
رُ  والتدليس، الخداع إلى ويدفعه إفشائه، وبين بينه يحولُ  ن  الجب  كيًدا والتلبيس، التمويه له ويبرِّ
 .األتقياء األصفياءِ  ألهله وخداعا الحقِّ، لدين

 زمن في الزُّعاف ُسمَّهم ينفثون،  الجسد في يسِري كالسرطان، مجتمع   أيِّ  في المنافقين إن    
 وفي،  عالةٌ  السراء في فهم،  والضيق الكرب أوقات   أنيابهم عن ويكشِّرون،  والبالء المحن
 ذلك في ساعدهم وربما،  األقوال ويحسِّنون،  اإليمان يدَّعون،  العظام في ينخر سوٌس  الضراء
 موقف كل من ويخرجون،  الضعف يبررون ،تصنُّعهم وبراعة هيئتهم، وحسنُ  ألسنتهم، ذالقة
 ولكم أيمانهم، ب ليظِ  ووثقوا أقوالهم، ببريق انخدعوا قد،  لهم اعونسمّ  المؤمنين بين ولهم،  بعذر  
هوا ولكم مسمومة ، سهام   من صوبوا ب ات   من وجَّ  يحصدُ  قد :ولكن! غائرة وط ع ن ات   دامية ، ضر 
اِرهِ  بعض   الط يانُ   .د م ارُ  الظالمين ُعْقب ى لكنَّ  ِثم 

 لغة واصطالحًا: النفاق مفهوم أواًل:

قيل: مأخوذ من النفق، وهو الّسرب في األرض الذي ُيست ت ر فيه، سّمي  غًة:النفاق لتعريف 
النفاق بذلك ألّن المنافق يستر كفر ه. وبهذا قال أبو عبيد
، ويمكن أنَّ األصل في الباب واحد، (1)

، قال ابن رجب: "والذي فّسره به (2)وهو الخروج، والنفق المسلك النافذ الذي يمكن الخروج منه 
بطان  ظهار الخير وا  أهل العلم المعتبرون أّن النفاق في الل ة هو من جنس الخداع والمكر، وا 

 .(3)خالفه"

 
 

 (، مادة: )نفق(.14/243العرب )انظر: لسان  (1)

 (، مادة: )نفق(.5/455مقاييس الل ة البن فارس )  (2)
 (.2/481لوم والحكم )جامع الع  (3)
 

http://www.alminbar.net/malafilmy/nefak/1.htm#_ftn2
http://www.alminbar.net/malafilmy/nefak/1.htm#_ftn3
http://www.alminbar.net/malafilmy/nefak/1.htm#_ftnref2
http://www.alminbar.net/malafilmy/nefak/1.htm#_ftnref3
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 لتتبع نَّ ):  اهلل رسول قال: قال - عنه اهلل رضي - الخدري سعيد أبي عن الحديث وفي   
 ا (التَّبعتموهم ضب   جحر في دخلوا لو حتى بذراعا وذراعاً  بشبرا شبراً  قبلكما من الذين سنن
 .(1) فَمْن : قال والنصارى  اليهود ا اهلل رسول يا: قلنا

سرار الخير، إظهار هو: النفاق: )اهلل رحمه كثير ابن قال كما :اصطالحاً  لنفاقواتعريف  -1  وا 
،: أنواع وهو الشّر،  قال الذنوب، من أكبر وهو وعمليٌّ  النار، في صاحبه يخّلد الذي وهو اعتقاديٌّ
 .(2)( م يبه ومشهده مخرجه، ومدخله عالنيته، وسّره فعله، قوله يخالف المنافق: جريج ابن
 . (3) المّلة من ُيخرج ال وأص ر المّلة، من ُيخرج أكبر: نوعان اقوالنف

هو الذي يظهر غير ما يبطن . فإن كان الذي يخفيه التكذيب وكما رأينا من خالل البحث إنه :
بأصول اإليمان فهو المنافق الخالص وحكمه في اآلخرة حكم الكافر وقد يزيد عليه في العذاب 

 .لهم من اإلسالم لخداعه المؤمنين بما يظهره
 النفاق: أنواع ثانيًا: 
 وهو : وعملي،  النار في صاحبه يخلد الذي وهو  :اعتقادي : نينوع النفاق أن كثير ابن بين قد  

 . (4) الذنوب أكبر من
 .(5) المّلة من ُيخرج ال ونفاق المّلة، من ُمْخِرجٌ  نفاق أو نفاق، دون نفاق: نوعين النفاق

 :األكبر النفاق -1
 خيره وبالقدر اآلخر، واليوم ورسله، وكتبه، ومالئكته، ، باهلل اإليمان اإلنسان ُيظهر أن وهو 

  اهلل رسول عهد على كان الذي النفاق هو وهذا بعضه، أو كّله ذلك ُيناقض ما وُيبطن وشره،
 . (6)من النار األسفل الدرك في أنهم وأخبر وتكفيرهم، أهله بذمِّ  القرآن ونزل
 
 .(2669 :برقم )،(2154/ 4 )والنصارى، اليهود سنن إتباع باب العلم، كتاب سلم،م( 1) 
 َوَما اآلِخرِ  َوِباْلَيْومِ  ِباهلل آَمنَّا َيق ول   َمن النَّاسِ  َوِمنَ : تعالى قوله تفسير عند (،48/ 1 )كثير، ابن تفسير( 2) 

 .(272 : 268/ 1) ري،الطب جرير ابن تفسير انظر :و  ،(8: البقرة) ِبم ْؤِمِنينَ  ه م
 .(134 : 132) التكفير، قضية انظر : (3) 
 ( .359 ، 347/ 1 ) القيم، البن السالكين، مدارج انظر : (4) 
 (.1/50،)ابن كثير -العظيم القرآن( تفسير 5) 
  قيم،ال البن المنافقين صفات انظر :و  ،(480/ 2 )تعالى، اهلل رحمه رجب ابن لإلمام والحكم العلوم جامع( 6) 
 (4:ص)
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 ما النفاق فمن: )فقال األكبر النفاق صور بعض تعالى اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ وذكر   
: ُيظهاار باأن وغياره، ُأبااي   بان اهلل عباد كنفاااق الناار، مان األساافل الادرك فاي صاااحبه يكاون أكبار هاو

 أو اعتاااه،ط وجاااوب اعتقااااد عااادم أو ُب ضاااه، أو باااه، جااااء ماااا بعاااض جحاااود أو الرساااول تكاااذيب
 هلل عاادواً  إال صاااحبه يكااون ال ممااا ذلااك ونحااو دينااه، بظهااور المساااء ة أو دينااه، بانخفاااض المسااّرة
 علاى منه أكثر بعده هو بل بعده، ومازال ، اهلل رسول زمن في موجوداً  كان القدر وهذا ورسوله،
  (13) عهده

: أنواع ستة فهو االعتقاديّ  فاقالن فأما" : تعالى اهلل رحمه الوهاب عبد بن محمد اإلمام وقال  
 جاء ما ب ض أو  الرسول ب ض أو،  الرسول به جاء ما بعض تكذيب أو، الرسول تكذيب

 فهذه ، الرسول دين بانتصار الكراهية أو، الرسول دين بانخفاض المسّرة أو  الرسول به
 .(1) "النار من األسفل الّدرك أهل من صاحبها الستة األنواع

 :اآلتي النحو على وهي األكبر، للنفاق صفات أو أنواعاً  اإلمامان هذان ذكره مما فيتحصل
  به جاء ما بعض تكذيبو  ،  الرسول تكذيب - 1
 الرسول به جاء ما بعض و ب ض الرسول ب ض  -2
  الرسول دين بانخفاض المسرَّة-2

  الرسول دين النتصار الكراهية -4
 به أمر طاعته فيما وجوب اعتقاد عدم،به خبرأ فيما - تصديقه وجوب اعتقاد عدم - 5

 المخرج األكبر النفاق من أنه على المطهَّرة السنة أو الكريم القرآن دلّ  مما ذلك وغير الرسول
 .(2) اإلسالم مّلة من
 
 
 
  
       اإليمان نواقض انظر :و  ( .434/ 28) تعالى، اهلل رحمه تيمية ابن اإلسالم شيخ فتاوى مجموع( 1) 
 (.2/160)الوهيبي، اهلل عبد بن محمد /للدكتور السلف، عند التكفير وضوابط عتقاديةاال
 .(7:ص )الوهاب، عبد بن ومحمد تيمية بن أحمد اإلسالم لشيخي التوحيد مجموعة( 2) 
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 :(1)األصغر النفاق -2
: تعالى قالو ، ذلك ُيخالف ما وُيبطن صالحًة، عالنيةً  اإلنسان يظهر أن وهو: العملي النفاق وهو 
  ْاْلَكِذبِ  َعَلى َوَيْحِلف ونَ  ِمْنه مْ  َواَل  ِمْنك مْ  ه مْ  َما َعَلْيِهمْ  اللَّه   َغِضبَ  َقْوًما َتَولَّْوا الَِّذينَ  ِإَلى َترَ  أََلم 
نَّةً  َأْيَماَنه مْ  َخذ وااتَّ *  َيْعَمل ونَ  َكان وا َساَء َما ِإنَّه مْ  َشِديًدا َعَذاًبا َله مْ  اللَّه   َأَعدَّ *  َيْعَلم ونَ  َوه مْ   ج 

 .]16، 14:المجادلة[ م ِهينٌ  َعَذابٌ  َفَله مْ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّوا
َناِفق ونَ : تعالى وقال َناِفَقات   اْلم  ه مْ  َواْلم  ونَ  َبْعض   ِمنْ  َبْعض  ْنَكرِ  َيْأم ر  وفِ  َعنِ  َوَيْنَهْونَ  ِباْلم   اْلَمْعر 

َناِفِقينَ  ِإنَّ  َفَنِسَيه مْ  اللَّهَ  َنس وا مْ َأْيِدَيه   َوَيْقِبض ونَ   .]67: التوبة[ اْلَفاِسق ونَ  ه م   اْلم 
ذا كذبا حدث إذا: ثالث المنافق آية): قال  اهلل رسول أن عنه اهلل رضي هريرة أبي وعن  وا 
ذا أخلفا وعد  . (2)(خان اؤتمن وا 
 منافقا كان فيه كن من أربع) : اهلل رسول قال: قال عنه اهلل رضي عمرو بن اهلل عبد وعن

ذا كذبا حدث إذا: خالصا ذا أخلفا وعد وا  ذا غدرا عاهد وا   فيه كانت فمن فجرا خاصم وا 
أربعة أنواع كما وضحها  وهي ا (3) (يدعها حتى النفاق من خصلة فيه كانت منهن خصلة

 :الحديث 
 .له كاذبٌ  وهو به، يُصّدقه لمن بحديث يحّدث أن - 1
 :نوعين على وهو خلف،أ وعد إذا - 2

 شاء إن كذا أفعل: قال ولو الخلف، أ شرُّ  وهذا بوعده، يفي ال أن نّيته ومن يِعد   أن: األول النوع
 . وُخْلفاً  كذباً  كان يفعل ال أن نّيته ومن تعالى، اهلل
 
 
     اهلل عبد بن محمد للدكتور السلف، عند التكفير وضوابط االعتقادية اإليمان نواقض انظر :(  1)

 التوحيد، مجموعة انظر :و  (495ح – 480/ 2 )رجب، البن والحكم العلوم جامع انظر :و  ، (2/160)الوهيبي،
 .(7:ص)
 بيان :باب اإليمان، كتاب ومسلم، ،(34 ح ،17/ 1)المنافق، عالمة باب اإليمان، كتاب البخاري، صحيح( 2)

 .(58 :ح) ،(78/ 1) المنافق، خصال
 .(33 :ح )،(16/ 1)المنافق، عالمة باب اإليمان، ابكت البخاري، صحيح (3)
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 .الخلف في له عذر غير من فيخلف له، يبدو ثم يفي، أن نيته ومن يِعد   أن :الثاني النوع 
 كان ولو وغيرهم، المسلمين بين عهد   كل في حرام وال در بالعهد، يفِ  ولم غدر عاهد إذا - 3

 .كافراً  المعاه د
 والباطل باطاًل، الحق حتى يصير عمداً  الحق عن يخرج أن بالفجور يويعن فجر، خاصم إذا -4

 اختالف إلى يرجع ُكّله األص ر النفاق أن األمر وحاصل ،بالكذ إلى يدعو مما وهذا حقًا،
 من طائفة قالت ولهذا والخروجو الدخول واختالف واللسان، القلب واختالف والعالنية، السريرة
 من ُيخرج ال النفاق وهذا ، بخاشع ليس والقلب خاشعًا، الجسد ترى أن: النفاق خشوع: السلف
 . (1)المّلة

 :في جزء قد سمع صفات المنافقين ثالثًا :  
بطان اإلسالم إظهار وهو المدينة في ظهر النفاق       تكن لم مكة في اإلسالم إن حيث الكفرو وا 
 من الضد على فينافقونها، مكة لأه على يخشاها عصبية له تكن لم بل قوة، له تكن ولم دولة، له

 ي ْحِسب قوة لإلسالم أصبح المدينة وفي مطار دة، الدعوة وكانت مضطهًدا، اإلسالم كان ذلك
 المؤمنين ذكر القرآنف، وظهرت خصال المنافقين المدينة في النفاق ُوجد ولذلك أحد، كل حسابها

 والعنكبوت والمائدة والنساء رانعم وآل البقرة سورة في ذكرهم كما موضع، غير في والمنافقين
 فيها يذكر المدنية السور عامة بل والمنافقينو والحشر والمجادلة والحديد والقتال والفتح واألحزاب
 ، وفيما أهم الصفات التي يتصفون بها:المنافقين

 أْيّماٌن كاذبة:.1
 الكذب فيق هي ، ومن أبرز خصال النفاسبق أن النفاق هي مخالفة الظاهر كما علمنا فيما   

اتخذوا الكذب  بأنهم بدأ في أول سورة المنافقون بفضح أخالق المنافقين القول ، وكما أنَّ اهلل
 إلىإذا جاءوا  إلسالمابنهم ينطقون إفي ادعاء األيمان وحلف األيمان الفاجرة الكاذبة و حيث 

 املُْنَافُِقونَ  َجاب َ  إَذا  تعالى في وصفهم: ذلك كما قالوهم في الحقيقة على الضد من   النبي

َك  َيْعَلمُ  َواهللَُّ اهللَِّ َلَرُسوُل  إِنََّك  َنْشَهُد  َقاُلوا المنافقون [ إِنَّ املُْنَافِِقَ  َلَكاِذُبون َيْشَهُد  َواهللَُّ لََرُسوُلهُ  إِنَّ

:1[. 
 
 .(7:ص )الالوحيد، مجموعة انظر : (1)
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   أنهم كذبا ويحلفون اإلسالم يظهرون فهم قينللمناف وصريحة قوية صورة اآليات وفي      
 النبي تأييد عن الناس ويعطلون الكفر، عن يتورعون ال أنهم حين وفي ، النبي برسالة مصّدقون
، النبي من يطلبوا أن ويأنفون اهلل، سبيل عن ويصّدون اقترفوه ما على لهم اهلل يست فر أن 
ن آثام، من  من فيها لما االستماع، على المخاطب لتحمل الهموأقو  الرائي، لتعجب مظاهرهم وا 

 وهم مريبة، وطوّية خبيثة، نية عن وصادرة اإلخالص، عن عاطلة أنها حين في وتزويق، تنميق
 إليهم يشير أنه توهموا أحد إلى امرؤ هتف كلما النفسي، والقلق الخوف دائمو كله هذا إلى

 واآليتان. حال في إليه الركون وعدم همن الحذر يجب الذي العدو مفه يفضحهم، أن ويحاول
 بعض في المنافقين زعماء بعض إليها دعا والمسلمين للنبي كيدية مواقف صدد في األخيرتان
 ونفوذ القوة من شيء على كانوا أنهم يلهم ما لحالتهم بالنسبة تحتويان أنهما غير المناسبات،

 مقاطعة إلى بالدعوة جهروا إذ أنفسهم، في كبذل يشعرون كانوا أنهم أو اآليات، نزلت حينما الكلمة
لى مساعدتهم، وعدم المهاجرين  .المدينة من النبي مع إخراجهم نذر وا 

 :الكيد والعصيان .2

ْ أَ  :قال تعالى واصفًا كيد المنافقين وتمردهم بقوله        َيُعوُدونَ  ُثمَّ  النَّْجَوى َعنِ  ُهُوا الَِّذينَ  إَِل  َترَ  َل

ْثمِ  َوَيَتنَاَجْونَ  َعنْهُ  اُهُو ملَِا ُسولِ  َوَمْعِصَيِت  َواْلُعْدَوانِ  بِاإْلِ ْ  باَِم  َحيَّْو َ  َجاُؤو َ  َوإَِذا الرَّ ِيَك  َل  اهللَُّ  بِهِ  َُيَ

 . ]8:المجادلة[ ِصيُ املَْ  َفبِْئَس  َيْصَلْوَهَا َجَهنَّمُ  َحْسُبُهمْ  َنُقوُل  باَِم  اهللَُّ ُيَعِذُبنَا َلْواَل  َأنُفِسِهمْ  ِِف  َوَيُقوُلونَ 
 يعقدون كانوا فقد المنافقون، يقفه كان مما والكيد األذى شديد لموقف صورة احتوت وقد      

  النبي فعاتبهم ، النبي على والتمرد والعصيان الكيد خطط ليضعوا الخفية والحلقات المجالس
 كانت الحلقات هذه أن روي ومما اآلثمة، خطتهم في وظلوا للعتاب يأبهوا فلم ذلك عن ونهاهم
 وهذه والمسلمون، النبي لها يضطرب كان التي الحادة األزمات ظروف في تعقد ما أكثر تعقد

 والتثبيط الدس خطط لوضع لهم سانحة الفرص تكون حيث األمور، منطق مع متسقة الرواية
 .(1)واألذى الكيد شدة من ظاهر هو ما هذا وفي الحرجة، للظروف است الال والكيد،

 
 
 
 
 
 .(625/  ،)كثير البن العظيم القرآن تفسير انظر :و  -(241/ 28 ،)عاشور البن والتنوير التحرير :انظر (1)
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اَم  :وهي آية الرواية هذه يدعم وقد      ْيَطانِ  ِمنَ  النَّْجَوى إِنَّ  بَِضاِرِهمْ  َوَلْيَس  آَمنُوا الَِّذينَ  لَِيْحُزنَ  الشَّ

لِ  اهللَِّ َوَعَل  اهللَِّ بِإِْذنِ  إاِلَّ  َشْيئا    .]11:المجادلة[ املُْْؤِمنُونَ  َفْليََتَوكَّ

 إدخال بقصد الشياطين وساوس من هي السرية الحلقات هذه بأن للمسلمين طمأنة احتوت إذ    
 أن وعليهم اهلل، من هو إنما والنفع الضرر ألن شيئا بضارتهم ليست أنها مع نفوسهم على الحزن
 .عليه يتوكلوا

 تضمنت إذ  النبي من المنافقين سخرية تصف واألذى الكيد مواقف صور اآليات وفي   
نما المعتاد، بالسالم عليه يسّلمون ال إليه يأتون حينما كانوا أنهم إلى اإلشارة  أو غمز فيه بسالم وا 
 ما جزاء  النبي به أنذرهم الذي اهلل عذاب عليهم يقع متى جاحدين ساخرين يتساءلون ثم سخرية
 و!وأفعال أقوال من منهم يصدر
 تلك يعقدون كانوا أنهم كما بينهم، فيما يقع كان إنما التساؤل هذا أن المرجح من كان ولما     

 عيونا عليهم جعل قد وسلم عليه اهلل صلى النبي يكون أن المحتمل من فإن متكتمين، الحلقات
 فيها ليس أنه سيما ال اآليات، روح تلهمه ماك واألذى الكيد خطط من يبّيتونه وما بأخبارهم يأتونه

 وما حلقات من يعقدونه ما على بالوحي وسلم عليه اهلل صلى النبي اطلع الذي هو اهلل أن يفيد ما
 المنافقين خطط من كثير على ينسحب قد مما وهذا ساخرة، جحودية أقوال من منهم يصدر
 . (1) النبوية السيرة اهدمش من مشهد أصدق وفيه المتبادر، هو ما على الكيدية

 الصد عن سبيل اهلل:.3
أن ماان صاافات المنااافقين الصااد عاان ساابيل   وفااي اآليااة الثانيااة ماان سااورة المنااافقين ذكاار اهلل    

 فقال تعالى الناس بصدقهم : وإليقاعاهلل و حيث استخدموا أيمانهم إلثبات ما يقولون ، 
َك  َيْعَلمُ  َواهللَُّ اهللَِّ َلَرُسوُل  إِنََّك  ُد َنْشهَ  َقاُلوا املُْنَافُِقونَ  َجاب َ  إَذا  املُْنَافِِق َ  إِنَّ  َيْشَهُد  َواهللَُّ َلَرُسوُلهُ  إِنَّ

، أي صدوا باإليمان عن الجهاد في سبيل اهلل ففيه وجهان : أحدهما هي  ]1:المنافقون[َلَكاِذُبونَ 

رجافهم به عنهم قال المسلمين عنه، والثاني:عن الجهاد بتثبي بتنفيرعن اإلسالم  طهم المسلمين وا 
عليكم رجلين : مؤمنًا قد استبان إيمانه وكافر قد استبان كفره ، أخاف عمر بن الخطاب : ما 

 . (2)إليمان ويعمل ب يرهاولكن أخاف عليكم منافقًا يتعوذ ب
 (.3592/ 6 سيد قطب،) -القرآن ظالل في انظر :( 1)

 . (6/15 )،الماوردي -النكت والعيون انظر :( 2)
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 :(1)الزحف  يوم التولي.4
 الفااارِّين، وفااي أول االسااتحقاق تااراهم ساااعة تحااين والبالء،وحااين المحنااة وقااوع عناادتجااد المنااافقون  

 أصااانافها بكااال الحقيقياااة، النااازال سااااحات عااان األدباااار،ويتوارون ولُّونالخاااائفين،ي الخاااائرين طليعاااة
وَهُمْ  اَل  ُقوتُِلوا َوَلئِن َمَعُهمْ  ُرُجونَ ََيْ  اَل  ُأْخِرُجوا َلئِنْ  : وألوانها وأشكالها وُهمْ  َوَلئِن َينَُصُ  َلُيَولُّنَّ  نَََّصُ

ونَ  اَل  ُثمَّ  اْْلَْدَبارَ   .]12:الحشر[ ُينََصُ

 :التالعب.5
أخبرنا اهلل تعالى أن المنافقين يتالعبون بالدين اإلسالمي و حيث إنهم آمنوا باللسان في الظاهر 

للكافرين وهذا  للمؤمنين ، وأظهروا الكفرالقلب في الباطن ، أي أظهروا اإليمان نفاقًا ثم كفروا ب
صريح في تالعب المنافقين ، وكفرهم ، وجعلوا من أيمانهم تقية من القتل واألسر لذلك السبب 

ُْم َآَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا َفطُبِ  :لطبع على قلوبهم كما قال تعالى عاقبهم اهلل با ُلوِِّبِْم َفُهْم َع َعَل قُ َذلَِك بَِأهَّ

، أي ذلك تقية المذكور من الكذب والصد وقبح األعمال بسبب أنهم  ]3المنافقون:[ اَل َيْفَقُهون

آمنوا نفاقًا ، وال تهتدي إلى حق ، وال ينفذ إليها خير ، فأصبحوا ال يفقهون ما فيه رشدهم 
 (2)والرسالة  ، الرسول وصالحهم ، وال يعون وال يدركون األدلة على صدق

 الهيئة الحسنة والمنطق الحسن..6

حيث أبان اهلل تعالى  و بهيئتهم الحسنة ومنطقهم الحسن ومن صفات المنافقين العجب بأنفسهم   
َوإَِذا َرَأْيتَُهْم ُتْعِجُبَك َأْجَساُمُهْم  : مدى اغترار المنافقين بظاهرهم وبصورهم الجسدية ، فقال تعالى

 َعَليِْهْم ُهُم اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َوإِْن َيُقوُلو
ُْم ُخُشب  ُمَسنََّدة  ََيَْسُبوَن ُكلَّ َصْيَحة  ْم َكَأهَّ

ا َتْسَمْع لَِقْوَِلِ

ذا نظرت، أي  ]4المنافقون:[ َقاَتَلُهُم اهللَُّ َأنَّى ُيْؤَفُكونَ  تروقك هيئاتهم ومناظرهم،لما فيها  إليهم وا 
لصورة واعتدال الخلقة، وان تكلموا حسن السماع لكالمهم، وظن أن من النضارة والرونق وجمال ا

وذكر  اإلسالم إلظهارهمحتمل قولهم حق وصدق، لفصاحتهم وحالوة منطقهم وذالقة ألسنتهم، وي
 .الحيطان  إلىمواقفهم،ويحتمل ثانيًا كأنهم أخشاب جوفاء منخورة مستندة 

 
 
 .(324-8/322)تفسير الخازن، انظر :و  -217-28/216وهية الزحيلي،  -التفسير المنيرانظر : (1)  

 .(6/15 )الماوردي، -النكت والعيون انظر :( 2)
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َذا رََأْيَته مْ فقوله :   كانت لهم أجسام ومنظر، تعجبك أجسامهم لحسنها وجمالها،وقال عبد ،   َواِ 
أي يسمع  ِلَقولهم  فقوله ،  (1)(كان عبد اهلل بن أبى جسيمًا صبيحًا ذلق اللسان)اهلل بن عباس:

لما يقولون مشبهين بخشب مسندة كما قال القائل :)ال بأس بالقوم من طول ومن عظم جسم 
 . (2)الب ال وأحالم العصافير(

 االستكبار:.7
 سبب مبيناً  تعالى اهلل قال، بها وتعالى تبارك اهلل عصي التي الذنوب أول من يعتبر فالكبر    

 َأَبى إِْبلِيَس  إاِلَّ  َفَسَجُدوا ِْلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلئَِكةِ  ُقْلنَا َوإِذْ : دمآل السجود عن إبليس امتناع

 إال يتكبر ال أنه اعلم: )اهلل رحمه ال زالي اإلمام قال ]34: البقرة[ اْلَكافِِرينَ  ِمنَ  َوَكانَ  َواْسَتْكَ َ 
 يرجع ذلك وجماع،  كمالال صفات من صفة لها يعتقد وهو إال يستعظمها وال نفسه استعظم من
  (3)والمال والقوة والجمال النسب هو والدنيوي ،والعمل العلم هو فالديني دنيوي أو ديني كمال إلى
    لقد ذكر اهلل سبحانه وتعالى بعض قبائح المنافقين حيث أنهم استكبروا عن االعتذار و       

 :سبحانه كما قال  فار من الرسولواالست فار واالستنكار هنا هو عدم استعدادهم لقبول االست
مْ  قِيَل  َوإَِذا ْوا اهللَِّ َرُسوُل  َلُكمْ  َيْسَتْغِفرْ  َتَعاَلْوا ََلُ ونَ  َوَرَأْيَتُهمْ  ُرُبوَسُهمْ  َلوَّ ونَ  َوُهمْ  َيُصدُّ أي  ُمْسَتْكِ ُ

 فر لكم رسول اهلل ورسوله وتعالوا يست إلىفتوبوا  القرآنإذا قال لهم قائل من أنزل فيكم ما نزل من 
ْوا  اهلل ونَ  َوَرَأْيَتُهمْ أي حركوها استهزاء بذلك ُرُبوَسُهمْ  َلوَّ أي يعرضون عن قول ،  َيُصدُّ

 من قال لهم:تعالوا يست فر لكم رسول اهلل

ونَ  َوُهمْ    أو يعرضون عن رسول اهلل    أي ورأيتهم صادين مستكبرين، وقال ،  ُمْسَتْكِ ُ

 .(4)ممتنعون والثاني: ،حدهما:متكبرونأهان:فيه وج المارودي:
 

 

 (.4/348)الب وي،  –معالم التنزيل  انظر : (1) 
 (.14/118 )الصابوني، -ا لكريم القرآنقبس من نور  انظر : (2) 
 (.3/347ال زالي،) –إحياء علوم الدين  انظر :( 3) 
 .(6/17 )الماوردي، -النكت والعيون انظر :( 4) 
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 :الفسق.8

أمر  يحيث أنهم فسقوا ف قونسورة المناف في ر اهلل سبحانه وتعالى بعض قبائح المنافقينلقد ذك
مْ  َأْسَتْغَفْرَت  َعَلْيِهمْ  َسَواب  اهلل كما قال تعال:  ْ  َأمْ  ََلُ مْ  َتْستَْغِفرْ  َل مْ  اهللَُّ َيْغِفرَ  لَنْ  ََلُ  ََيِْدي اَل  اهللََّ إِنَّ  ََلُ

 ]6 :نافقونالم[ اْلَفاِسِق َ  اْلَقْومَ 

وال  إليهال يلتفتون  ألنه وأي ما داموا على النفاق ، والمعنى سواء عليهم االست فار وعدمه      
 ن اهلل ال ي فر لهم .لكفرهم ،أو أليعتدون به 

 حقونتفال يسن المنافقين هم الفاسقون وهم الخارجون عن طاعة اهلل تعالى والخضوع له إ    
 للمنافقين و سائر الكفار من العذاب األليم في اآلخرةالرحمة ، ثم بين ما أعداه 

ارَ  َواملُْنَافَِقاِت  املُْنَافِِق َ  اهللَُّ َوَعَد   بقوله تعالى:   َوَلَعنَُهمُ  َحْسُبُهمْ  ِهيَ  فِيَها َخالِِدينَ  َجَهنَّمَ  َنارَ  َواْلُكفَّ

مْ  اهللَُّ   ] 68:التوبة[  ُمِقيم   َعَذاب   َوََلُ
تهم بعذابها ألنه عذابها هائل ال مزيد عليه )و لعنهم اهلل( طردهم و أبعدهم من أي هي كافي    

مْ  رحمته ألنهم ال يستحقونها  أي دائم ال ينقطع و هو عذاب النار فقيل إن   ُمِقيم   َعَذاب   َوََلُ
 .المراد به عذاب آخر في اآلخرة غير عذاب جهنم ال ينقطع أبدًا 

ما يقاسيه مال كون المراد عذاب الدنيا و هو من تبعه و ذكروا احت و" :بذلك قال الزمخشريو     
و لكن يمنع من ذلك أنه ليس هناك من أنواع  ،(1) "المنافقون من خوف و انتقام المؤمنين منهم

العذاب ما هو دائم ال ينقطع أبدًا غير عذاب جهنم، و قيل إن المراد العذاب النفسي و المعنوي 
و لكن إن كان هذا العذاب النفسي  (2)وم القيامة، و بذلك قال رشيد رضاالذي يقاسيه الكفار ي

اِلِدين  ناتجا عن عذابهم الحسي في جهنم فبين سبحانه و تعالى:  ْسُبُهمْ  ِهي   ِفيه ا خ  ل ع ن ُهمُ  ح   اللَّهُ  و 
ل ُهمْ   أن خلودهم من النوع الذي ال ينقطع أبدًا. ُمِقيمٌ  ع ذ ابٌ  و 

 البخل: .9
 ُتنِْفُقوا اَل  َيُقوُلونَ  الَِّذينَ  ُهمُ  :ر سبحانه و تعالى قبائحهم في سورة المنافقون فقال تعالىثم ذك  

وا َحتَّى اهللَِّ َرُسولِ  ِعنَْد  َمنْ  َعَل  اَمَواِت  َخَزائِنُ  َوهللَِِّ َينَْفضُّ  َيْفَقُهونَ الَ  املُْنَافِِق َ  َوَلكِنَّ  َواْْلَْرضِ  السَّ
  ]7:المنافقون[
 

 (.2/211 ،)الزمخشري  -الكشاف عن حقائق التنزيل و عيون األقاويل في وجوه التأويل ( 1)
 .(621/ 11 ،)رشيد رضا –الحكيم الشهير بتفسير المنار  القرآنتفسير  انظر :( 2)
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زاق و القسم، فهو رازقهم منها،  أي حتى يتفرقوا عنه، يعنون بذلك فقراء المهاجرين، و له األر    
ن أبى أو  فالمنافقون من أبخل الناس في أمور الدنيا و في أمور ، هل المدينة أن ينفقوا عليهما 

الخير، فترى أحدهم يذبح في وليمة ستين ذبيحة رياء وسمعة لكن إذا طلبته في إنفاق أو في 
 مشروع بناء مسجد أو في جهاد أخرج قلياًل من ماله. فإنفاقهم شحيح يقول اهلل سبحانه و تعالى:

 َِمنْ  َبْعُضُهمْ  َواملُْنَافَِقاُت  افُِقونَ املُْن   َ  َأْيِدََيُمْ  َوَيْقبُِضونَ  املَْْعُروِف  َعنِ  َوَينَْهْونَ  بِاملُْنَْكرِ  َيْأُمُرونَ  َبْع

 . ] 67:التوبة[  اْلَفاِسُقونَ  ُهمُ  املُْنَافِِق َ  إِنَّ  َفنَِسَيُهمْ  اهللََّ َنُسوا
يسة كل خصوم اإليمان، من قديم الزمان، إلى هذا الزمان هكذا يتفق في هذه الوسيلة الخسو      

امواِت الَس  َوهللََِّ َخَزآئِنُ  :بها قبل ختام هذه اآلية القرآن الحقيقة البسيطة التي يذكرهم متناسيين

جاهلون ال يفقهون ذلك فيهدون بما وأقرانه  اإلنسانلكن و  نَّ املُنافقَ  الَ َيْفَقُهونَ واْلرِض َوَلكِ 

لهم الشيطان، ألن خزائن الرزق له فيعطي من شاء و يمنع من شاء ما شاء، ذلك و ال  يزين
  .  (1)أنه الباسط القابض المعطي المانعو  يعلمون أن خزائن األرزاق بيد اهلل 

 االغترار بالنفس و سوء الظن بالمؤمنين: .10

تروا بالنفس و سوء الظن نهم اغإلقد ذكر اهلل سبحانه و تعالى بعض قبائح المنافقين حيث    
ةُ  َوهللَِِّ اْْلََذلَّ  ِمنَْها اْْلََعزُّ  َلُيْخِرَجنَّ  املَِْدينَةِ  إَِل  َرَجْعنَا َلئِنْ  َيُقوُلونَ  بالمؤمنين كما قال اهلل تعالى:  اْلِعزَّ

 .]8 :المنافقون[ َيْعَلُمونَ  اَل  املُْنَافِِق َ  َوَلكِنَّ  َولِْلُمْؤِمنِ َ  َولَِرُسولِهِ 

رأس المنافقين، و عنى باألعز نفسه و من معه، و  (2)القائل لهذه المقالة هو عبد اهلل بن أبي     
و من معه، و مراده بالرجوع رجوعهم من تلك ال زوة، و إنما أسند القول إلى  باألذل رسول اهلل 

ان رئيسهم و ه كبي، لكونبن أُ االمنافقين مع كون القائل هو فرد من أفرادهم، و هو عبد اهلل 
 هم راضون بما يقوله سامعون له مطيعون. صاحب أمرهم، و 

 

  تيسااير الكااريم الاارحمن فااي تفسااير  انظاار :و  - (4/381 ،)النساافي –التأوياال  حقااائقماادارك التنزياال و  انظاار :  (1)
 .(5/245،)السعدي  –كالم المنان 

 .يثرب أهلالسبئية من  األزدية عبد اهلل بن أبي بن سلول االزدي من قبيلة الخزرج  (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF
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ةُ  َوهللَِِّ ثم رد اهلل سبحانه على قائل تلك المقالة فقال:     و  أي القوة َولِْلُمْؤِمنِ َ  َولَِرُسولِهِ  اْلِعزَّ

له و صالحي عباده ال ل يرهم. اللهم كما جعلت العزة ال لبة هلل وحده و لمن أفاضها علية من رس
للمؤمنين على المنافقين فاجعل العزة للعادلين من عبادك، وأنزل الذلة على الجائرين الظالمين  
بما فيه النفع فيفعلونه ، وبما فيه الضر فيجتنبونه، بل هم كاألنعام لفرط جهلهم ومزيد حيرتهم 

المة عأيديهم و ال يتبرعون بالخير، و هن قادرون فهذه من فهم يقبضون  والطبع على قلوبهم
 .(1) كالنفاق و العياذ باهلل

 الغفلة :.11

 :تعالى ذكره فقال فيخطاب المؤمنين مرغبًا لهم  إلىسبحانه قبائح المنافقين رجع  لما ذكر     
 ا َيا َ  ُهمُ  َفُأوَلئَِك  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمنْ  اهللَِّ ِذْكرِ  َعنْ  اَلُدُكمْ َأوْ  الَ وَ  َأْمَواُلُكمْ  ُتْلِهُكمْ  اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ

ونَ  اِعُ فحذرهم عن أخالق المنافقين الذين ألهتهم أموالهم وأوالدهم عن ذكر  ]9:المنافقون[ اْْلَ

أال أدلكم على خير أعمالكم ا وأزكاها ):أنه قال اهلل أ وفى الترمذي عن أبى الدرداء عن النبي 
الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا  إنفاقدرجاتكم وخير لكم من  فيمليككم وأرفعها عند 

ومعنى ال  في ذكر اهلل( عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم  قالوا : بلى يا رسول اهلل :
تلهكم:ال تش لكم، والمراد بالذكر فرائض اإلسالم، قال الحسن، وقال الضحاك: الصلوات الخمس 

، وقيل: هو خطاب للمنافقين، ووصفهم باإليمان لكونهم أمنوا ظاهرًا، واألول  القرآن: قراءة وقيل 
ونَ  ُهمُ  َفُأوَلئَِك بالدنيا عن الدين يلتهي  أي َذِلكَ  َيْفَعلْ  َوَمنْ أولى  اِعُ  في أي الكاملوناْْلَ

 .(2)الخسران 

 
 
 
 
  
 (. 4454ص: )،القيم الجوزية  اإلمام ابن-ئع التفسير الجامع لتفسير ابد انظر :  (1)

 ، صححه األلباني.(5/459) 3377سنن الترمذي، في الدعوات، باب فضل الذكر رقم الحديث:  (2)
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 طول األمل:. 12

لقد ذكر اهلل سبحانه وتعالى بعض قبائح المنافقين حيث أنهم تكاسلوا عن األعمال الصالحة كما 
ا اهللَُّ ُيَؤِخرَ  َوَلنْ :  قال تعالى  ]11المنافقون:[  َتْعَمُلونَ  باَِم  َخبِي   َواهللَُّ َأَجُلَها َجابَ  إَِذا َنْفس 

اللوح المحفوظ، واهلل خبير بما  فيجاء أجلها المكتوب  إذااهلل نفسًا عن الموت  يؤخرولن    
وأنه هاجم ال  إليهعلمتم أن تأخير الموت عن وقته مما ال سبيل  إذايعملون، والمعنى أنكم 

 إلىالمسارعة  إالاهلل عليم بأعمالكم ، فمجاز عليها من منع واجب وغيره لم يبق محالة،وأن 
ويحتمل وجهين: احدهما: لن يؤخرها عن ،  الخروج عن عهدة الواجبات واالستعداد للقاء اهلل

 .(1) الموت بعد انقضاء األجل، وهو أظهرهما

نمالن يؤخرها بعد الموت  الثانيو  القبر  فييجعل لها الثواب أو العقاب القبر، أي  فييعجل لها  وا 
هم يخدمون الكفار ويتجسسون  سالمياإلوأما خطورتهم على المجتمع ،   (2)على حسب العمل

ذاسبيل اهلل،  فيلهم ضد المؤمنين، ويخذلون المؤمنين عن الجهاد  معهم أحدثوا الخلل اشتركوا  وا 
قوتهم، ويست لون الفرص المناسبة  تفكيك وحدتهم وتفتيت ىصفوفهم ، وعملوا عل فيواالضطراب 

المخلصين وتشويه سمعتهم عن طريق الكذب وت يير الحقائق، ويست لون  اإلسالمدعاة  فيللطعن 
المؤمنين به ويصدوا الناس عن الدخول  إيمان ليزعزعوا اإلسالمالشبهات حول  إلثارةالفرص 

 ، األخالقتحطم  التيساد عن طريق تيسير سبل الف اإلسالميالمجتمع  إفسادفيه.ويحاولون 
 .على الفضائل يوتقض

 

 

 

 

 

 (.4/381 ،)النسفي –مدارك التنزيل و حقائق التأويل  انظر :( 1) 
 (.6/19 )الماوردي، -النكت والعيونانظر : (2) 
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 :بواعث النفاق رابعًا:

بعد عن عرضنا بعض صفات المنافقين ، كان البد أن أعرض بواعث النفاق التي جعلتهم     
:       عبد العزيز الحميدي حيث قال  األستاذمن النار، والباعث كما وضحه  األسفلفي الدرك 

، وانه وجد نفسه تحت سيطرة حكومة  اإلسالم"الباعث على النفاق هو اعتقاد الكفر وكراهية 
بعقيدته التي يضمرها في نفسه . والنفاق من و وكذلك ضعفه عن مواجهة الحكومة  إسالمية
معتقداتها ، وقد يوجد النفسية ُيعتبر نتيجة لضعف النفس ، وعدم قدرتها على التصريح ب الناحية

النفاق ممن يملك قوة وهيمنة على المسلمين ، فيظهر لهم اإلسالم نفاقًا ليحتفظ بمركزه بينهم ، 
ومع ذلك فإن هذا ال يخرج النفاق عن كونه ضعفا في النفس الن صاحب النفس القوية ال يرضى 

 (1")سه أن يقيم حكمه على مداهنة من يختلفون معه في العقيدة لنف

 :من النفاق المنافقينأهداف خامسًا: 

الذي يهدف إليها المنافقون من نفاقهم هي الحصول على المصالح المادية   األهداف أهمومن   
و  موالهموأ أنفسهممراكز الحكم والقيادة ووقاية  إلىوالحصول على المصالح المعنوية والوصول 

والمسلمين ، وذلك بنشر الرذائل  اإلسالم، ولحرب وأموالهمه يعصم دماء معتنقي اإلسالموذلك الن 
التمسك بدينهم والجهاد في سبيله وتشكيك ومحاولة تثبيط المؤمنين عن  اإلسالميفي المجتمع 

 (2)ضعفاء اإليمان منهم بدينهم.

 وخالصة القول:

خلقي خطير في حياة األفراد، والمجتمعات، واألمم، فخطره  إن النفاق داء عضال، وانحراف   
عظيم، وشرور أهله كثيرة، وتبدو خطورته الكبيرة حينما نالحظ آثاره المدمرة على األمة كافة، 
وعلى الحركات اإلصالحية الخيِّرة خاصة ، إذ يقوم بعمليات الهدم الشنيع من الداخل، بينما 

تحسب حساًبا لمكره ومكايده، إذ يتسمى بأسماء المسلمين  العيون وال صاحبه آمن ال تراقبه
ذا نظرت إلى النفاق نظرة فاحصة لوجدته مركب من جبن · ويظهر بمظاهرهم ويتكلم بألسنتهم وا 

 .شديد، وطمع بالمنافع الدنيوية العاجلة، وجحود للحق، وكذب

 

 
 ( .19: ص) عبد العزيز بن عبد اهلل الحميدي ، -الكريم القرآنالمنافقون في   (1)
 (.21،21:ص  )المرجع السابق ،  (2)
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   أن يحذروا الناس من خطورة النفاق وأهله والطالبين للت يير، ولذا يجب على رجال اإلصالح   
في  نذكرها ، وهناك بعض العالمات نود أن على الفرد والمجتمع حتى يتفادوه وبيان هذا الخطر

 : نقاط

 بالنفاق ، وكذلك من كذب مازحًا فإن بعض  أن الكذب عالمة واضحة تشهد على صاحبها
 ذلك. من الناس يتساهل في الكذب فليحذر المؤمن

  أن الكسل من عالمات النفاق ، تظهر تلك العالمات في العبادات فلينتبه العبد وليحذر على
 .به المنافقين نفسه الكسل فإنه داء خطير وصف اهلل 

   ن من فوائده نفي النفاق عن صاحبهوالذكر و أليجب على المؤمنين والمؤمنات كثرة الدعاء.  
  ووجودهم يحول بين  األرض،يعتبروا من جملة المفسدين في  ألنهمضرورة الحذر من المنافقين

 .المنحرفة وأهوائهمالزائفة  أفكارهمو بسبب اإلسالمالناس وبين دخولهم في 
 األرضتنفذ شرع اهلل على  الميةإسيمكن قيام دولة  وانخراطهم بين الرعية ، ال ينوجود المنافق 
 هدهفي  بالمحبة والتفانيوذلك لما يقومون به من تظاهر ،  فقد يسببون بتأخير نصر الدين و

، فالمنافقون يكرهون قيام الدولة  أعدائها إلى إسرارهاالدولة وحاكمها ومن ثم يقومون بنقل 
 أبناء نتكالب الجميع عليها م واضح جدًا في تجربة حكومة غزة التي األمر، وهذا  اإلسالمية

فالمنافقون في كل زمان لهم نفس الخصال مهما  وغير ال – اإلسالمحرب على  –جلدتنا وغيرهم 
في مجال الشبهات والشهوات بشتى  فساداإلومسمياتهم ، فهم يحاولون وأشكالهم  ألوانهماختلفت 

 .الطرق المتاحة لديهم 
  ينزع المؤمنون ثقتهم  أناهلل تعالى بجهادهم  أمرلذا  واألرضفي  اتاإلفسادكل هذا من جملة

 .أمورهمشيئا من  إليهمن ال يسندوا أبهم ، و 

بأن ال  أن يجعلنا جميعاً و  يوفق أهل اإلصالح إلى إتمام مهامهم العظام، وبعد فإننا نسأل اهلل   
هذه األيام  امتنا من شر أعمال المنافقين الذين أصبحوا نكون من المنافقين وأن يحمي اهلل

يمارسون كل أنواع النفاق للوصول إلى غاياتهم وما يودي ذلك من تدمير للمجتمع وقيمة 
وعالقات الناس مع بعض وأيضًا ما يسببه من أضرار بمصلحة الوطن، وأن يحمي بلدنا وامتنا 
من كل سوء وأن يبعد عنا وعنه النفاق و أصحابة فهم خطر على األمة ويجب محاربتهم بشتى 

 . وسائل وفي كل األماكن فهو واجب ديني وواجب وطنيال

 

 



 

 156 
 

 الثاني الفصل

 اإلصالح منهجيات
 قد جزء في والتغيير

 سمع

 المطلب الثالث

 الكريم القرآنتعظيم شأن منهجية 

 من الباطل يأتيه ال الذي األصيل المصدر وهو اإلسالمي، للتشريع األول المصدر هو القرآن 
 وال رىاألخ المصادر ينسخ آياته، من آية أّية إلى الشك يتطرق وال خلفه، من وال يديه بين

 ورد وما عليه، يحتج وال عداه ما على به ويحتج إاّل ما ورد في السنة المتواترة الصحيحة،تنسخه،
 .فيه ورد ما وبيان تفسيره في البشر مهمة وتتمثل اهلل، كالم وهو قرآن فهو القرآن في

 لغًة واصطالحًا: القرآنأواًل: تعريف 
 حرف، وال بفعل وليس اسم" قرآن" لفظ أن على اهلل رحمهم العلم أهل اتفق : لغة القرآنتعريف  -1

 جهة ومن مهموز غير أو مهموزاً  كونه جهة ومن عدمه، أو االشتقاق جهة من فيه اختلفوا لكنهم
 :(1) يأتي فيما تجمل عدة أقوال على وصفاً  أو مصدراً  كونه

 

 على المنزَّل الكالم على علماً  األمر أّول من وضع" منقول غير علم اسم" إنه: األول القول -2
 من جماعة عن مروي القول وهذا واإلنجيل، التوراة مثل مهموز، غير جامد اسم وهو ، محمد
 .جميعاً  اهلل رحمهم وغيرهما (3)كثير وابن ،(2)الشافعي: منهم العلماء

 من يؤخذ ولم بمهموز، وليس اسم، القرآن: يقول كان اهلل رحمه الشافعي أن منظور ابن نقل وقد
 .(4) واإلنجيل التوراة مثل اهلل لكتاب اسم نهولك قرأتُ 

 :رأين على اختلفوا فقد (5)" مهموز" القرآن لفظ بأن القائلون هم: والثالث الثاني القول -3
 للكالم اسماً  وُجعل المصدر من ُنقل ثم وال فران، كالرجحان" تال: "بمعنى" قرأ" مصدر: القرآن أن

  محمد نبينا على المنزَّل
بِعْ  َقَرْأَناهُ  َفإَِذا  :تعالى هقول له ويشهد  .(6) قراءته: أي] 18/القيامة[ ُقْرآَنهُ  َفاتَّ

 
 .(131 ، 128/ 1 ،)العرب لسان ،(259 :ص،) المنير المصباح ،(396/ 2 )الل ة مقاييس معج  (1) 
 إليه ينسب القريشي، المطلبي اهلل عبد أبو شافع بن عثمان بن عباس بن إدريس بن محمد هو: ( الشافعي2)

 (1/361 ):للذهبي الحفاظ وتذكرة و60/ 2: للشيرازي الفقهاء طبقات انظر :(. ه204:ت) الشافعي المذهب
 من لقي بمكة، القراءة في الناس إمام وكان زادان، بن عمر بن كثير بن اهلل عبد معبد أبو هو: كثير ( ابن3)

 تاريخ انظر :( ها 120 :ت. )عنهم اهلل رضي مالك بن وأنس األنصاري، أيوب وأبا الزبير بن اهلل عبد: الصحابة
 (.81ص: ،)للزنجاني القرآن

 (.112/  )،للسيوطي -اإلتقان انظر :و  -"قرأ" مادة( 128/ 1) ،العرب لسان( 4)
 .(47 :ص) ،الدوسري محمود -الكريم القرآن عظمةانظر :( 6)
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   في الماء قرأ: ومنه الجمع، بمعنى" الُقْرء" من مشتق فعالن وزن على وصف: القرآن أن  - 
 (.1) بعض إلى بعضه وضممت جمعته": قرآناً  الشيء وقرأت"  جمعه، إذا الحوض

، جمع ألنه قرآنًا، القرآن وسمي -  بعضها والسور واآليات والوعيد، والوعد والنهي واألمر القص ص 
 .(2) والكفران كال فران مصدر وهو بعض، إلى
 أصل في اختلفوا لكنهم" مهموز غير" القرآن لفظ بأن القائلون مه: والخامس الرابع القوالن -

 :قولين على اشتقاقه
ممت إذا" بالشيء الشيء ق رْنتُ " من مشتق أنه -    .اآلخر إلى أحدهما ض 

 الحج بين الجمع فُسّمى   ومنه فيه، والحروف واآليات الُسور ِلِقران: به القرآن فُسميّ : قالوا - 
 .(3) قران حدوا إحرام في والعمرة

 .(4) بعضاً  بعضها وُيشبه بعضاً  بعضها ُيصّدق آياته ألن قرينة، جمع" القرائن" من مشتق أنه -

 .  (5) المنزل الكتاب على علماً  ذلك بعد،  القرآن لفظ وأصبح -
 :االصطالح في القرآن تعريف  -2
 اهلل كالم ):بأنه وهفعّرف اصطالحياً  تعريفاً  الكريم للقرآن  اهلل رحمهم العلماء ذكر وقد  

 بالتواتر( المنقول المصاحف في المكتوب بتالوته المتعبد بلفظها المعجز ا نبّيه على المنزل
 .الناس بسورة المختوم الفاتحة بسورة المبدوء ا (6)
 
 

__________ 
 (.128/ 1)، ألبن منظور – العرب لسان (1)
 .(47 :ص محمود الدسوري، ) -الكريم القرآن عظمة( 2)
 (.278/ 1) للزركشي -القرآن علوم في البرهان( 3)
  (.137 /1السيوطي،) -القرآن علوم في اإلتقان( 4)
 .(49 :ص) محمود الدسوري، -الكريم القرآن عظمة( 5)
  :شهبة أبو محمد الكريم، القرآن لدراسة المدخلانظر :و  ،(19/ 1 )الزرقاني، -العرفان مناهل انظر :( 6)
 (. 1: ص )فرج توفيق الوليد، ،القرآن فقه في والمدخل (20: ص )
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 :القرآنخشوع الجبال من عظمة ثانيًا: 
 هذه نبين الحكيمة آياته خالل ومن الكريم القرآن عظمة عن كتابه في وجل عز المولى تحدث  

 من خالل األتي: العظمة
 َخاِشًعا لَّرََأْيَته   َجَبل   َعَلى نالقرآ َهَذا َأنَزْلَنا َلوْ  :تعالى قال :وتصدُّعها الجبال خشوعأواًل: 

 من تأثره شّدة من صخره وتصّدع الجبل ّتعظ ال: أي ]2: الحشر[ اللَّهِ  َخْشَيةِ  مِّنْ  مَُّتَصدًِّعا
 أشم، جبالً  كانت ولو المخلوقات، في وفعاليته القرآن تأثير حقيقة بيان: هذا ففي اهلل، خشية
 أن الصلبة األجسام تأثر منتهى ألن والتأثر، االنفعال دةلش مثالً  التصّدع وُضرب ، أصم وحجراً 
  .(1) بسهولة ذلك يحصل وال وتتصّدع تنشق

 .(2)األرض إلى أعاله ينزل لرأيته: أي والّركوع، الخنوع هو: والخشوع
  .(3) تعالى اهلل خوف من وتشقق لتزلزل أي التشقق،: والتصدع

 بالغ من فيه لما النفوس، في تأثيره وشّدة قدره لعلوّ  وتمثيل ،القرآن لشأن تعظيم هذا أن شك وال 
 غلظته في الجبل كان فإذا األكيد، والوعيد الحقّ  الوعد من عليه اشتمل ولما والزواجر، المواعظ
 بكم يليق فكيف تعالى، اهلل خوف من وتصّدع لخشع ا فهمتموه كما ا القرآن هذا فهم لو وقساوته

 كتابه وتدّبرتم أمره، اهلل عن فهمتم وقد اهلل، خشية من وتتصّدع وتخشع قلوبكم تلين أالّ  البشر أيُّها
 إذ الجليلة، مواعظة تأمل على والحث الكريم، القرآن عظمة إبراز: اآلية إيراد من والمقصود ،(4)
 القرآن هذا يحترم ال من وتوبيخ كتابه، تعظيم في تعالى اهلل حق وأداء ذلك، في ألحد عذر ال

ومن خالل  (5) المواعظ من فيه ما تأثير وقوة القرآن شأن لعلوِّ  وتخييل تمثيل كذلك وفيه العظيم،
 : ما سبق يدلل عليه ويؤكده ما يلي

 
 
_________ 
 .(71: ص)،محمود الدسوري  – الكريم القرآن عظمة انظر : (1)
 (.76/ 8) الشنقيطي، -البيان أضواء انظر : (2)
 (.114/ 28) عاشور، ابن ،والتنوير التحرير انظر :( 3)
 (.344 ا 343/ 4) ،كثير ابن -الق ن العظيمتفسير  انظر : (4)
 (.224/ 8) ،المسير زاد  - (233/ 8)،  السعود أبي -إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم انظر :( 5)
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 :القرآن لعظمة الجمادات انقياد: لثاً ثا
ا َأنَّ  َوَلوْ : تعالى قال     ْت ُس  ُقْرآن  َباُل  بِهِ  ِيَ  :الرعد[ املَْْوَتى بِهِ  ُكِلمَ  َأوْ  اْلَْرُض  بِهِ  ُقِطَعْت  َأوْ  اْْلِ

 .العظيم القرآن شأن تعظيم: منه والمراد محذوف، جوابه شرط فهذا ،]31
 به ُقطّعت أو مضاجعها عن وُزعزعت مقاّرها عن الجبال به ُسيرت قرآناً  أن ولو: والمعنى  

 غاية لكونه القرآن هذا لكان وتجيب فتسمع الموتى به ُكلم أو قطعًا، وتزول تتصّدع حتى األرض
 .(1) التخويف في ونهاية التذكير في
   العلي، قدره يقّدروا لم حيث الكفرة، رأي وفساد العظيم، القرآن شأن عظم بيان: والمقصود     
 :فالمعنى..  السالم عليهما وعيسى موسى ُأوتي مما غيره، فاقترحوا اآليات قبيل من يعّدوه ولم
ا َأنَّ   َْلو ْت  ُقْرآن  َباُل  بِهِ  ُسِيَ  ذلك ُفعل كما مقارها عن وزعزعت عليها، بتالوته أو بإنزاله: أي اْْلِ

 وعيونًا، أنهاراً  وُجعلت شققت: أي اْلَْرُض  بِهِ  ُقِطَعْت  َأوْ   والسالم الصالة عليه لموسى بالطور
 ْوتىالم به كلم أو  متصّدعة قطعاً  جعلت أو بعصاه السالم عليه ضربه حين بالحجر فعل كما
 ال اية لكونه القرآن هذا لكان السالم، عليه لعيسى ُأحيت كما عليها، بقراءته أحييت ما بعد: أي

  .(2)وهيبته تعالى اهلل قدرة آثار عجائب على االنطواء في القصوى
 : القرآنأوصاف  من: رابعاً 
هُ  :القرآن وصف في تعالى اهلل قال :العزيز     .]41:فصلت[ َعِزيز   َلكِتَاب   َوإِنَّ
 الشيء ألن المنعة، وهي العّزة من وأصله النفيس،: والعزيز ،(3) مثله ووجود مناله يصعب: أي

 ُي لب، وال ي لب الذي: أيضاً  والعزيز عزيزاً  يكون ذلك ومثل النبذ، عن وُيحمى عنه ُيدافع النفيس
 . (4) آنالقر  حجج وكذلك
 من محفوظ وهو عليه واإلزراء فيه الطعن ممتنع معانيه بصحة ألنه بالعزة، الكتاب تعالى ووصف

 .(5)إلى آخر الزمان  تعالى اهلل
 
 .(72 :ص) -القرآن عظمة انظر :و  ، (498/ 2) للزمخشري الكشاف (1)
 (22 ، 21/  5)  ، السعود أبي تفسير انظر :( 2)
 .(336 ،335 : ص ) األصفهاني، -القرآن ترغيب في المفردات (3)
 .(199 :ص) الدسوري،–الكريم  القرآن عظمة( 4)
 (.71 /25) ابن عاشور،-والتنوير التحرير( 5)
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 :يلي ما" عزيز" بأنه القرآن وصف في المفسرين أقوالجميع و 
 .همن ينقص أو فيه يزيد أو ي يره أن يستطيع وال سبيال، إليه يجد ال الشيطان من منيع
 .اهلل عند من وعزيز اهلل، على وعزيز اهلل، على كريم
 .سوء أو بتحريف أراده من كل ومن الباطل، من منيع النظير عديم
 تنطبق جميعاً  يجدها األقوال هذه في والمتأمل وقاهر غالب فهو مثله يقولوا أن الناس على يمتنع
 وعزته القرآن عظمة على تدل د،التضا ال التنوع اختالف من وهي للقرآن وصفاً " العزيز" على
 .ورفعته شأنه وعلو
هُ : عزيزاً  كتاباً  أنزل الذي العزيز اهلل فنحمد  :عزيز نبي على ]41: فصلت[ َعِزيز   لَكَِتاب   َوإِنَّ
  َعِزيز   َأنُفِسُكمْ  ِمنْ  َرُسول   َجابُكمْ  َلَقْد ]عزيزة ألمة،]128: التوبة:  ِةُ  لَّهِ َول  هِ َولَِرُسولِ  الِْعزَّ

 (.1) ]8: المنافقون[ َولِْلُمْؤِمنِ َ 

 :في حياة المسلمين القرآنهمية أ :خامساً 

الكبرى فيما اشتمل عليه من هداية إلى العقائد الصحيحة، والعبادات الحقة،  القرآنتكمن أهمية    
وتنظيم  واألخالق الكريمة، والتشريعات العادلة، وما اشتمل عليه من تعاليم بناء المجتمع الفاضل،

 .الدولة القوية

ّن المسلمين لو جّددوا إيمانهم بأهمية هذا الكتاب الكريم، وكانوا جاّدين في االلتزام والطاعة لما  وا 
فيه من أوامر وتوجيهات إلهية حكيمة، فإنهم يجدون ما يحتاجون إليه من حياة روحية طاهرة، 

َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقرى  :لىصىو قال تعاوقوة سياسية وحربية، وثروة وحضارة، ونعم ال تعّد وال تح

ُبوا َفَأَخْذناُهْم باِم كاُنوا  امِب َواْْلَْرِض َولكِْن َكذَّ  ِمَن السَّ
َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْيِهْم َبَركات  آَمنُوا َواتَّ

ذا أراد المسلمون الخير والصالح والعّزة ألنفسهم وأمتهم، فعل،  ]96األعراف: [ َيْكِسُبونَ  يهم وا 
وفهمه والعمل بما فيهو ألنه  القرآنوصحابته الكرام رضي اهلل عنهم في حفظ  هدي نبّيهم  إتباع

 .لن يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أّولها
 
 
 

 (. 5/19ابن عطية،) -العزيز بتفسير الكتا يالمحرر الوجيز ف :انظر  (1)

 . (25مصطفى ديب الب ا،)ص: -القرآن علوم في الواضحانظر:   (2)
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 خالصة القول:

ما يشبه السحر في تأثيره على النفوس والقلوب، ومن الثابت  القرآنمن المعلوم أن لهذا     
تاريخيا أن هذا التأثير كان له فعله في أنفس المؤمنين خاّصة، وفي أنفس المشركين عامة، واآلن 

ه تأثيره، بل زادت قّوته قوة بعد تعاقب الشهور والسنين والقرون ال تزال للقرآن جّدته، وال يزال ل
ويطيعون أوامره بشكل اختياري ومن غير  القرآنوحّجته حجة، فماليين المسلمين يطبقون أحكام 

أي إجبار أو إكراه، وماليين األلسنة تتلوه صباح مساء، والمطابع تدفع كّل يوم آالف النسخ إلى 
ب ياته مساحة جديدة من األرض، وينشر الكريم ينير  القرآنجميع أنحاء العالم، وفي كّل عام نجد 

يجد هذا األثر المصلح ومع ذلك فإّن  ،اإلسالم في أناس لم يكونوا في عداد المسلمين من قبل
للناس جميعا، وتخليص العالم من  القرآنبالمقارنة مع ما يطمح إليه من وصول هداية  جزئياً 

نقاذهم من واقع حياته م المليء بالرذائل واألهواء والتفّنن في إثارة شرور المدنية المادية الحديثة، وا 
 .الشهوات

وهذا متوقف وال شك على عودة المسلمين إلى قرآنهم عودة صادقة، ليسترشدوا ب ياته، ويلتزموا     
 .بأحكامه، ويتعظوا بعبره ودروسه

وعندها يمكن للمسلمين أن يكونوا دعاة إصالح وسالم صادقين وناجحين، كما صدق ونجح    
 .سالفهم من قبل، ويوم يتحّقق ذلك يفرح المؤمنون بنصر اهللأ
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 ملبحث ال ابعا
 اإلص ح والتغ ر االجتماعيمنهج ا  

 

 

 :مطلبانوفيه 

 .االجتماعية الروابط تقوية وسائل نْ مِ منهجية المطلب األول : 

  .الزواج عن الناشئة العائلية المشكالتمنهجية  المطلب الثاني :
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 األولالمطلب 

 االجتماعية الروابط تقوية وسائلن مِ منهجية 

. المجتماااع نشاااأة عااان الكاااالم عناااد رأيناااا كماااا متعاااددة، المسااالم المجتماااع فاااي االجتماعياااة الاااروابط إن
 تلاااك تقاااوي اجتماعياااة أهاااداف ذات كلهاااا أنهاااا والعباااادات العقيااادة عااان الحاااديث فاااي ذكااارت وكنااات

 حقاا تفرض التي كالزكاة الصالت بهذه أساًسا موضوعه يتعلق ام العبادات تلك من وأن الصالت،
 وترجاع العالقاات، هاذه تادعم أخارى وساائل هناا وأباين ،الفئتاين باين فتقرب األغنياء مال في للفقراء
لااى العبااادات بعااض إلااى فااي جاازء قااد ساامع  آياااتم ورد ماان فااي القااول وسااأجمل والحقااوق، اآلداب، وا 

 :االجتماعي لجانبها ةً متعرض
 في العبادات ااألولى الوسيلة

 :الجمعة صالةأواًل:
 اإلماام خطباة إلاى فيساتمعون الجاامع، المساجد في يؤدونها المسلمين، على ةأسبوعي ةضيفر  هي  

 الجماعااة عاان تخلااف فماان اليااومي، للقاااء متممااة لقاااء فرصااة فهااي بعضااهم، مااع ويلتقااون ويصاالون،
 .والسنة القرآنب تعالى اهلل أوجبها وقد الجمعة، يوم وبلده حيه أهل مع يلتقي
ا َيا: تعاالى قال َ الةِ  ُنوِدي إَِذا آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ ُمَعيةِ  َييْومِ  ِمينْ  لِلصَّ  اْلَبْييعَ  َوَذُروا اهللَِّ ِذْكيرِ  إَِل  َفاْسيَعْوا اْْلُ

 ]9الجمعة:[ َتْعَلُمونَ  ُكنُتمْ  إِنْ  َلُكمْ  َخْي   َذلُِكمْ 

 يجااب وال للوجااوب، هنااا واألماار إليهااا، بالسااعي فااأمرت الجمعااة، صااالة حضااور اآليااة هااذه أوجباات
 العماال حاارم ذلااك ولتأكيااد الجمعااة، صاالوا أو الجمعااة، إلااى امضااوا والمااراد ،واجااب إلااى إال السااعي
 لينتهـين): قاال ، اهلل رساول أن هريارة وأبو عمر، بن اهلل عبد رواه ما السنة من ودليلها. أثناءها
 وحتاى ،(1) (الغـافلين مـن ليكـونن ثـم قلـوبهما علـى اهلل ليخـتمن أو عـاتامْ الج   ودعهـم عـن أقـوام
 أن الخطبتااين شااأن وماان وصااالة، خطبتااان فيهااا كااان والاادنيوي الااديني هاادفها الجمعااة صااالة تحقااق
 بأحكام السامع يذكر موضوًعا تعالجا

 
 
 .( 865رقم: حديث()2/5912، :22 )الجمعة، ترك في الت ليظ باب ، الجمعة كتاب صالة مسلم صحيح  (1)
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 لجانبها تحقيق الجمعة أداء في والمسجد العدد واشتراط. االستقامة وجوب إلى وينبهه الشرع،
 .الحاضرين ليسع اشترط والمسجد الناس، من كثير لحضور فالعدد االجتماعي،

 التبكير على  الرسول حثه للتلقي ومستعد تعالى، هلل خاشع وهو الجمعة إلى المسلم يقدم ولكي
 يستجاب الجمعة يوم في ساعة هناك بأن وأعلمه. الحضور بساعة الثواب وربط لمسجد،ا إلى
 .اليوم وكامل. الخطبة أثناء ينتظرها ليظل دقيًقا تحديًدا له يحددها ولم الدعاء، فيها
 .أحكامها وبعض الجمعة فضل في أحاديث وهذه

 :إليها والتبكير الجمعة يوم غسل -1
 فكأنما راحا ثم الجنابةا غسل الجمعة يوم اغتسل من): قال   اهلل رسول أن هريرة أبي عن
 فكأنما الثالثة الساعة في راح ومن بقرةا قرب فكأنما الثانية الساعة في راح ومن بدنها قرب
 الساعة في راح ومن دجاجةا قرب فكأنما الرابعة الساعة في راح ومن أقرنا كبًشا قرب

 واختلف، (1)(الذكر يستمعون المالئكةا حضرت اإلماما خرج فإذا بيضةا قرب فكأنما الخامسة
 أول من المبكرين مراتب بيان بها المراد وقيل المعروفة، الساعات إنها فقيل بالساعات، المراد في

نها الزوال، إلى النهار  .خمس وا 
 المنبر، على الخطيب جلوس وآخرها الشمس، زوال أولها لطيفة لحظات بها المراد إن وقيل   
 .(2) محدود غير الزمان من جزء على تطلق الساعة بأن ذلك على تدلواواس

 :الجمعة يوم الدعاء فيها يستجاب التي الساعة
 وهو مسلما عبد يوافقها ال ساعة فيه): فقال الجمعة، يوم ذكر اهلل رسول أن هريرة، أبي عن 

 .(3)(قللهاي بيده وسلم  وأشار ا"إياه أعطاه إال شيًئاا اهلل يسأل يصلىا قائم
 
 
 
 
 
 
 الجمعة في مسلم أخرجه -(3 /2ج)( 881رقم الحديث: )، الجمعة فضل باب الجمعة، ، البخاري صحيح (1)

 :الحديث رقم الجمعة يوم والسواك الطيب وباب الرجال من بالغ كل على الجمعة غسل وجوب باب
851(،1/311) 

 (369-368 /2 ) حجر، ابن -الباري فتح (2)
في يوم وأخرجه مسلم في الجمعة ، باب في الساعة التي في يوم  -(  935ح:  -2/13)،  خاريالب صحيح( 3)

 (.1/316(،)ج852الجمعة، )ح/
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:للخطب وأنصت استمعا من جزاء -2  
إلنصات للخطيب يوم الجمعة من الواجبات المحتمات ، فال يجوز للمسلم أن ا     

لخطبيتساهل في ذلك ، فيعبث أو يتحدث أو ينش ل عن ا      

 حتى أنصت ثم له، قدر ما فصلى الجمعة أتى ثم اغتسل من: "قال  النبي عن هريرة، أبي عن
 .(1)" أيام ثالثة وفضل الجمعة وبين بينه ما له غفر معه يصلى ثم خطبته، من تفرغ
في هذا الحديث: دليل على فضيلة االستماع إلى الخطبة واإلنصات، االستماع أن يرعاها   

إلنصات أن ال يتكلم ، هذا هو الفرق بين االستماع واإلنصات فيستمع اإلنسان ويتابع بسمعه وا
 بسمعه كالم الخطيب وال يتكلم

 :الخطبة أثناء تكلم من جمعة بطالن -3
ُسااول   أ نَّ : أ ْخبااره هرياارة رضااي اهلل عنااه أ ب ااا أ ن ،الُمس اايِّب ْباان سااِعيد يأْخبرناا: ق ااال ،ِشااه اب عاان اْباان  ر 

دلَّ الحاديُث  "، (2) لغـوت( فقـد يخطـب واإلمـام أنصـتا الجمعـة يـوم لصاحبك قلت :)إذاق ال   اللَّه
على النَّهِي عن جميِع أنواِع الكالِم حال  الُخطبِة، ونبَّاه بهاذا علاى ماا ِساواهو ألنَّاه إذا قاال: أنِصاْت، 

، وسمَّاه ل ًواو فيسيُره من الكالِم أ ْول ى أن ُينه    . (3) "ى عنهوهو في األصِل أمٌر بمعروف 

 :وتشريفه اليوم هذا تعظيم -4
انْ  غياره عان بهاا يخاتص بعباادات وتخصيصاه ، وتشاريفه الياوم هذا تعظيمُ  هديه من كان  أ بِاى ع 
ْير ة    و ]1،2:السجدة [ َتنِْزيُل  ال*صالة الفجر في الجمعة في يقرأ  النبي ك ان   ق ال     ُهر 

  اإِلْنَسانِ  َعَل  َأَتى َهْل  ](4)]1:إلنسانا 

 
 
 . (8: 3 /35،) الخطبة في وانصت استمع من فضل باب الجمعة، مسلم، صحيح( 1)
 )يخطب واإلمام الجمعة يوم اإلنصات باب ، (35)الجمعة كتاب،(2/13) ( ،934، )ح: البخاري صحيح( 2)

 (.316/ 1، )892ح: (
 (.6/138) ،شرح النووي  –صحيح مسلم ( 3)
 للسيوطي الجمعة خصائص في واللمعة ، بعدها فما( 375/  1) - العباد خير هدي في المعاد زاد( 4)
 (891:ح) (2/5 )ج-البخاري صحيح( 5)
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 سجدة زائدة،ويسمونها بسجدة الصالة هذه تخصيُص  المراد أن عنده علم ال ممن كثير ويظنُّ 
ذا  من كره من كره هذاسجدة،ول فيها أخرى سورة قراءة السورة،استحبَّ  هذه أحُدهم يقرأ لم الجمعة،وا 

 اإِلسالم شيخ   وعنالجاهلين، لتوهم الجمعة،دفعاً  فجر في السورة هذه قراءة على المداومة األئمة
 كان ما تضمنتا الجمعة،ألنهما فجر في السورتين هاتين يقرأ  النبيُّ  كان إنما: يقول تيمية ابن

 يوم   يكون العباد،وذلك معاد،وحشرال ِذكر وعلى آدم، خلق على اشتملتا فإنهما ي وِمها، في ويكون
 تبعاً  جاءت ويكون،والسجدة فيه كان بما لألمة تذكيرٌ  اليوم هذا في قراءتهما في الجمعة،وكان

 (1). الجمعة يوم خواص من خاصة فهذه.اتفقت حيثُ  قراءتها المصلي يقصد   حتى مقصودة ليست

 :من آداب المجتمع اإلسالميالوسيلة الثانية
 اإلسالم في المناجاة آدابفي  أواًل:

 كال منهم وتجعل صالتهم، وتقوي بعضهم، إلى تشدهم ب داب التأدب على المسلمين اإلسالم حث
 أصاب أو أصابهم، ما دفع على ويتعاونون مًعا، ويتألمون مًعا، يفرحون المشاعر، متقارب ملتئًما
 .االجتماعية طالرواب تقوي وسائل وكلها أدب المناجاة ، التفسح في المجالس( )بعضه

 :لغةً  النجوىتعريف  -1
 الّشايء نجاوت قاولهم مان مصادر هاي: وقيال تسااّرا، إذا وفاالن فاالن تنااجى قولهم من مصدر اسم

 هااذا وماان واإلخفاااء، الّسااتر علااى تاادلّ  اّلتااي( و ج ن) ماااّدة ماان مااأخوذة وهااي خّلصااته، إذا أنجااوه
 وانتجوا، وتناجوا يته،ناج :يقال اثنين، بين السرّ : والّنجوى الّنجو: قيل المعنى
 . (1) بمناجاتي اختصصته: وانتجيته أنجية، والجمع فالن نجيّ  وهو
 عّماا المنفصل المرتفع المكان والّنجاة والّنجو الّشيء، من االنفصال: الّنجاء أصل: الّراغب وقال  

 أصاله: وقيال األرض، مان( مرتفاع مكاان) نجاوة في( تناجيه بمن) تخلو أن: المناجاة وأصل حوله،
 علياااه يّطلاااع أن بساااّرك تنجاااو أن الماااراد: وقيااال خالصاااه، فياااه ماااا علاااى تعاوناااه أن وهاااو الّنجااااة مااان

اَم :تعالى قوله في كما المصدر أصله والّنجوى غيركما، يْيطانِ  ِمنَ  النَّْجوى إِنَّ  ]11 :المجادلاة[ الشَّ
 بمعناى الّنجايّ  وكاذلك( . والجمع المثّنى فيه يستوي) نجوى وهما نجوى، هم: فيقال به يوصف وقد

 فاي،  (2)والّنجاوى لساّري استخلصاته: فالناا وانتجيات والجماع، للواحد يقال تساّره اّلذي أي المناجى،
 .]114:النساء[ َنْجواُهمْ  ِمنْ  َكثِي   ِِف  َخْيَ  ال: تعالى قوله

 
 (3/134ابن تيمية،) -( الفتاوي الكبرى1)
 ( .398/ 5) ابن فارس، -الل ة مقاييس (2)
   ( .484/ 483) األصفهاني للراغب -المفردات( 3)
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 :اصطالحاً  النجوىتعريف  -2
 ،(أكثر أو اثنين بين) (1) المساّرة بمعنى أيضا وتكون االثنين بين الّسرّ : الّنجوى: القرطبيّ  قال
 بين كان ما والّسرار به، ويتناجون شيئا يسّرون أكثر أو اثنين خلوة من يكون ما: الّنجوى: وقيل
 ما الّنجوى: وقيل. الّتدبير في اإلسرار هي" :الّنجوى -اهلل رحمه -الب ويّ  اإلمام وقال ،(2) اثنين
 . (3) جهراً  أو كان سّرا قوم بتدبيره يتفّرد

 :الّتناجي حكم -3
 منكر، عن نهياً  أو بمعروف أمراً  كان فإن فيه، المتناجي األمر باختالف الّنجوى حكم يختلف
 على ال البة الخيرّية انعدام من ذلك فعل من -وجلّ  عزّ  -المولى استثنى وقد فيه، شيء ال فهذا

 َبْ َ  إِْصالح   َأوْ  َمْعُروف   َأوْ  بَِصَدَقة   َأَمرَ  َمنْ  إاِلَّ  َنْجواُهمْ  ِمنْ  َكثِي   ِِف  َخْيَ  ال  :تعالى فقال الّنجوى

 يسّول مذموم أمر اآلخرين وجود في خصوصا فالتستر ذلك عدا وفيما،  ]114 :النساء[  النَّاسِ 
 َعنِ  ُهُوا الَِّذينَ  إَِل  َترَ  أََلمْ  تعالى قوله ذلك مصداق الّناس، بين الّظنّ  سوء ليقع الّشيطان به

ْثمِ  َوَيَتناَجْونَ  َعنْهُ  ُهُوا ملِا َيُعوُدونَ  ُثمَّ  النَّْجوى ُسولِ  َوَمْعِصَيةِ  َواْلُعْدوانِ  بِاإْلِ  َلْ  باِم َحيَّْو َ  جاُؤ َ  َوإِذا الرَّ

ِيَك   املَِْصيُ  َفبِْئَس  َيْصَلْوَها َجَهنَّمُ  َحْسُبُهمْ  َنُقوُل  باِم اهللَُّ ُيَعِذُبنَا َلْوال َأْنُفِسِهمْ  ِِف  َوَيُقوُلونَ  اهللَُّ بِهِ  َُيَ
 ]8:المجادلة[

 والمذموم المحمود على أخرى آية اشتملت وقد ، (4) والمنافقين اليهود في اآليات هذه نزلت وقد   
 المحمود بالتّناجي وآمرا المذموم التّناجي عن ناهيا -وجلّ  عزّ  -فقال التّناجي من
 َا يا ُسولِ  َوَمْعِصَيةِ  َواْلُعْدوانِ  ْثمِ اِل بِا َتَتناَجْوا َفال َتناَجْيُتمْ  إِذا آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ  بِاْلِ ِ  َوَتناَجْوا الرَّ

ُقوا َوالتَّْقوى ونَ  إَِلْيهِ  الَِّذي اهللََّ َواتَّ َِّشُ   َاِإنَّم: تعالى قوله يحمل األّول الّنوع وعلى ]9:المجادلة[  َُتْ

ْيطان ِمنَ  النَّْجوى  يؤذي فيما الإ منه ذلك يكون وال،  وغوايته تزيينه من أي ]11:المجادلة[ الشَّ
 .  وهذا مما توعدنا به ، عليه لعنة اهلل المؤمنين

 
 
 ( .114/ 5) القرطبي، -القرآنألحكام الجامع ( 1)
 ( .88/ 17) ،السابق المرجع( 2)
 ( .479/ 1) ،الب وي -معالم التنزيل( 3)
 ( .187/ 17) القرطبي -القرآنالجامع ألحكام ( 4)
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     ثالثااة كااانوا سااواء الناااس، بااه يتناااجى مااا يعلاام أنااه المجادلااة سااورة فااي وتعااالى ساابحانه بااين لقااد  
حاطته اهلل علم سعة على دليل وهذا ،أكثر أو أقل أو  .بخلقه وا 
 وقااد وغمهاام، وهمهاام المااؤمنين إحاازان منهااا الهاادف وأن الشاايطان، ماان النجااوى أن كااذلك وبااين    

 بااااإلثم وتنااااجوا عنهاااا، ينتهاااوا لااام والمناااافقين اليهاااود لكااان النجاااوى، عااان وتعاااالى سااابحانه اهلل نهاااى
 .(1)والتقوى بالبر يتناجوا بأن لمؤمنينا سبحانه اهلل وأمر الرسول، ومعصية والعدوان

  ْ ْثمِ  َوَيَتنياَجْونَ  َعنْيهُ  ُهُيوا ملِيا َيُعيوُدونَ  ُثيمَّ  النَّْجوى َعنِ  ُهُوا الَِّذينَ  إَِل  َترَ  َأَل  َوَمْعِصيَيةِ  َواْلُعيْدوانِ  بِياإْلِ

ُسولِ  ْ  باِم َحيَّْو َ  جاُؤ َ  َوإِذا الرَّ ِيَك  َل  َحْسيُبُهمْ  َنُقيوُل  بِيام اهللَُّ ُيَعيِذُبنَا َليْوال َأْنُفِسِهمْ  ِِف  ونَ َوَيُقولُ  اهللَُّ بِهِ  َُيَ

َا يا * املَِْصيُ  َفبِْئَس  َيْصَلْوَها َجَهنَّمُ  ْثمِ  َتَتناَجْوا َفال َتناَجْيُتمْ  إِذا آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ  َوَمْعِصيَيةِ  َواْلُعيْدوانِ  بِاإْلِ

ُسولِ  ُقوا َوالتَّْقوى بِاْلِ ِ  َوَتناَجْوا الرَّ يونَ  إَِلْييهِ  الَِّذي اهللََّ َواتَّ َِّشُ ياَم  * َُتْ يْيطانِ  ِمينَ  النَّْجيوى إِنَّ  لَِيْحيُزنَ  الشَّ

لِ  اهللَِّ َوَعَل  اهللَِّ بِإِْذنِ  إاِلَّ  َشْيئا   بِضاِرِهمْ  َوَلْيَس  آَمنُوا الَِّذينَ   ]8،11:المجادلة[ املُْْؤِمنُونَ  َفْلَيَتَوكَّ
 رضاي -اهلل عباد عان منهاا : أحادياثفي عدة  السنة النبوية المشرفة على ذم النجوىوأكدت      
 تختلطـوا حتّـى. اآلخـر دون اثنـان ييتنـاج فـال ثالثـة كنتم إذا):  اهلل رسول قال: قال -عنه اهلل

 .(2) ( يحزنه ذلك أنّ  أجل من بالّناس
 النجوى: مضار من -4
 .المؤمنينقلوب   يحزن هدفهو  الّشيطان عمل  منإنها  ( 1)
 .وغيرهم يهود من المسلمين وأعداء المنافقين أعمالإلى  وتضاف أيضاً  ( 2)
 .المسلم المجتمع بين تكون أن وينهى  اهلل يمقتها الّنجوى( 3)
 .في المجتمعات والّتمّزق التّفرقة ثمّ  ،في الجلسات والّلمز ال مز جيوب تشّكل( 4)
 مستثناة فهي الّناس بين إصالح أو بمعروف أو بالّصدقة ركاألم ممدوحة نجوى النجوى منها( 5)

 .  (3) المذمومة الّنجوى من
 
 (.55/1، )المصري شلباية العدوى بن مصطفى -العدوي  لمصطفى التفسير سلسلة انظر : (1)

  (6291)(3/31) ،ال يتناجى اثنان وبينهما ثالث :باب ،كتاب االستئذان  -صحيح البخاري (2)

 (.5613 /11)حميد، بن اهلل عبد بن صالح  الكريم الرسول أخالق مكارم في النعيم نضرةانظر :( 3)
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 المجالس: آدابثانيًا: 
 أو عامة مجالس في ومعاملتهم،ومجالستهم الناس مخالطة من اليومية حياته في لإلنسان بد ال  

 من مجلسهم عن ينفضُّون وبما المتجالسين، على الحكم يمكن المجالس هذه خالل خاصة،ومن
 خطره وتجنب عنه اإلعراض أو ، بحضوره فتخارواال المجلس بهذا عتداداال يمكن وثمرات نتائج
 .وفساده

 كافاااااة مااااان رجاااااال فيهاااااا الطبقاااااات،ويتكلم جمياااااع مااااان أنااااااس يحضااااارها اجتماعاااااات والمجاااااالس    
 يدير أن يعيستط من والمسلم المفسد، ومنهم المصلح ومنهم السمين ومنهم ال ث منهم المستويات،

 لام فاإن ورساوله، اهلل رضاى فياه ودنياهم،ولماا ديانهم فاي المتجالساين خيار مان فياه لما المجلس دفة
َل  َوَقييْد : تعااالى قااال.الصااواب وعااين الخياار محااض هااو المجلااس ذلااك عاان فاااإلعراض يسااتطع  َنييزَّ

ا ُيَكَفرُ  اهللِّ آَياِت  َسِمْعُتمْ  إَِذا َأنْ  اْلكَِتاِب  ِِف  َعَلْيُكمْ  ا َوُيْسَتْهَزأُ  ِِّبَ  ِِف  ََيُوُضيواْ  َحتَّيى َمَعُهيمْ  َتْقُعيُدواْ  َفالَ  ِِّبَ

هِ  َحِديث   ُكمْ  َغْيِ ا إِنَّ يا َجَهينَّمَ  ِِف  َواْلَكيافِِرينَ  املُْنَيافِِق َ  َجاِمعُ  اهللَّ إِنَّ  ِمْثُلُهمْ  إِذ   وقاد ]141النسااء:[ ََجِيع 

خاااالص بتواضاااع معهااام دونفيقعااا النااااس مجاااالس ي شاااون،  والمصااالحون األنبيااااء كاااان  ياااأمرونهم وا 
 الحسنة، والموعظة بالحكمة ويعظونهم يصلحهم، بما ويذكرونهم المنكر، عن وينهونهم بالمعروف،
 ينب ااي وال،  والعاادوان والمعصااية واإلثاام الكفاار ماان ويرهبااوهم الصااالح، والعماال بااالتقوى ويرغبااونهم

 عاان غااافلين واآلثااام، الااذنوب يرتكبااونو  باااطلهم، فااي يخوضااون قومااا يجااالس أن الااداعي أو للعااالم
مهالااه،إال بحلمااه م تاارين وانتقامااه، عقابااه عاان اهلل،ساااهين  المريض،والعااالم الطبيااب يجااالس كمااا وا 

 يجلاس أن للمسالم ينب ي ال واإلصالح،كما الدعوة يحقق وبما الحاجة الجاهل،بمقدار ال افل المعلم
 أكلهام فيها يشاركهم والمنكرات، والل و اللهو كؤوس فيه وتدور ،  اهلل حرمات فيه تنتهك مجلسا

 .  (1) ومقته اهلل غضب من هذا مجلسهم على ينزل بما مبال وبطالتهم،غير وشربهم،وضحكهم
 
 
 
 
 (.463:ص)الشحود،  نايف بن علي-اإلسالمية  اآلداب في المهذب انظر :( 1)
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ـال ): رسول اهلل قال : قال ،رضي اهلل عنه اهللِ  عبد عن   َعاِصـيا اْلم ِفـي ِإْسـرَاِئيلَ  بنـو وقعـت مَّ
  مْ واكلـوهَوَأْسـَواِقِهْما :َقالَ  َأْحِسب ه  :َيِزيد   َمَجاِلِسِهْم ا َقالَ  ِفي َيْنَته وااَفَجاَلس وه مْ  ا َفَلمْ علماؤهم  مْ نهته
ا  مـريم ناْبـ ىداوداوعيسـ ِلَسـانِ  َعَلـى ِبـَبْعض  ا َوَلَعـَنه مْ  ْم بْعضـه قلوب اللَّه فضربْم ا وهبوشار 

ا  ِبَيـِده َنْفِسي اَلا َوالَِّذي :فَقالا فجلسِكًئاا مت اهللِ  َرس ول   ْعَتد وَنا َوَكانَ ي واوكان اعصو  ابم ِلكذ
 . (1) (اً َأْطر  قاْلح َعَلى مْ تَْأطروه َحتَّى
 ال فلاااة مجاااالس عمااات أن بعاااد اآلخااارة، والااادار  اهلل فياااه ياااذكر مجلساااا نااارى أن قااال والياااوم    

 .المحرمات في األعراض،واالن ماس في والطعن والنميمة ال يبة مجالس ت،وفشتوالمنكرا
 ياااوم إلاااى تالزماااه الشاااقاء مااان حلاااة فياااه لنفساااه أشاااقياء، يصااانع قاااوم ماااع المااارء يقعاااده مجلاااس وُرب  

 ِإالَّ  يـهِ ف اللَّـه وايـْذكر  مْ لـ ًسـامجل ومقـ سلـج امـ ):اهلل  رساول قال:الق، رة يْ هر  أ ِبي عن.. القيامة
 ِإَلـى َأَحـد َأَوى اَوَمـاتَرة َعَلْيـهِ  كـان ِإالَّ  ِفيـهِ  اللَّـه يـْذك ر َلـمْ  َمْمًشـى َأَحـدٌ  َشـىم َمـاو  ا ِتَرةً  َلْيِهمْ ع كان

 . (2)( ِتَرةً  َعَلْيه َكان ِإالَّ  ِفيه اللَّه َيْذك ر َوَلمْ ِفرَاِشه 
 يخارج فاال ناةالج ريااض من روضة في اإلنسان فيها يرتع نصيحة أو ذكر أو علم مجلس ورب   
أنهماا شاهدا  ،وأباي هريارة  ، الخادري ساعيد أباي ىعلا أشاهد:األ غر،قاال فعن.. القيامة يوم إلى منها

ــذكرون اهلل " :أنااه قااال ، علااى رسااول اهلل  ــس قــوم ي إال حفــتهم المالئكــة ا وغشــيتهم ا مــا جل
 (3) "الرحمة ونزلت عليهم السكينة ا وذكرهم اهلل فيمن عنده

 واقومــ يجتمــع علــى ذكــر اهلل إال قيــلا ال):  قااال رسااول اهلل: قااال (4)نظليااةسااهل باان الح عانو    
 (4) ( اتنحس اتكمئسي بدلت فقد ا لكم امغفور 

 المساالم آداب جميااع تاانعكس ففيهااا ب دابهااا يتعلااق مااا المجالس،أمااا أنااواع عاان الحااديث فااي هااذا   
 بحساان وذلااكوقلوبهم اكتسااابإعجابهم،و  الناااس،وانتزاع أنظااار لفاات فااي براعتااه ،وتتجلىاالجتماعيااة
 .وجهه كالمه،وبشاشة جانبه،وطيب خلقه،ولين معشره،ودماثة أدبه،وكرم

 
 
 
 .( 3713()47/  2) ، أحمد مسند( 1)
 وقال حديث حسن صحيح رواه الترمذي( 853( )133/  3) ، حبان ابن صحيح( 2)
 ه األلبانيصحح( 855( )136/  3) ، المرجع السابق( 3)
عماارو باان عاادي األوسااي األنصاااري ، وأمااه ماان بنااي تماايم ثاام ماان بنااي حنظلااة فنسااب إلااى أمااه، هااو سااهل باان ( 4)

 (411/ 7الطبقات الكبرى: البن سعد )ج  ،فقيل: ابن الحنظلية
 صححه األلباني.( 3/142، فضل مجالس العلم والثواب منها، )أحمد  اإلماممسند ( 4)
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    فااي والتفسااح بالتوسااع ،فااأمرالعزيز كتابااه فااي اباآلد هااذه ماان شاايء إلااى تعااالى اهلل نبهنااا وقااد    
كرامهم للقادمين المجالس يثارهم إليها،وا  ا َيا :تعالى قال ،إليهم واإلحسان وا  َ  قِييَل  إَِذا آَمنُيوا الَِّذينَ  َأَيُّ

ُحوا َلُكمْ   آَمنُيوا الَّيِذينَ  اهللَُّ َيْرَفيعِ  نُشيُزواَفا انُشيُزوا قِييَل  َوإَِذا َلُكمْ  اهللَُّ َيْفَسِح  َفاْفَسُحوا املََْجالِسِ  ِِف  َتَفسَّ

 اُنواكا قاال ابان جريار:"، ]11المجادلاة:[ َخبِيي َتْعَمُليونَ  بِياَم  َواهللَُّ َدَرَجات   اْلِعْلمَ  ُأوُتوا َوالَِّذينَ  ِمنُكمْ 

ااااانْ  رأوا ِإذ ا ااااانُّوا ُمْقاااااِبالً  جااااااءهم م  ُساااااول عْناااااد ِهمْ بمجلسااااا ض   عضاااااهمب يفساااااح أ نْ  فاااااأ مرهم ،  اللَّاااااه ر 
 .(1)"لبْعض
 :بالمجالس الخاصة اآلداب من باقة ثالثًا:

 هريرة عن رسول اهلل  يأب عن.منه الخروج المجلس،وعند إلى الدخول عند السالم   إذا ):قال
فإن بدا له فليجلس فإذا قام فليسلم ا فليست األولى بأحق من  انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم

 (2) اآلخرة(
 الرقاب تخطي وتجنب متواضع مكان إلى به انتهى ولو مجلس،ال ينتهي حيث الجلوس 

 جلسنا حيث) :  رسول اهلل أتيناقال: كنا إذا  عن جابر ابن سمرة. المجلس صدر إلى للوصول
 . (3) (ننتهي

 إن رسول اهلل  :(4)واقد الليثي ىأب وعن  ثالثة إذ أقبل ، معه المسجد  والناس في بينما هو 
 ىفرأ أحدهما فأما  اللَّه رسول ىعل افوقف قال ،واحد  وذه ب  رسول اهلل  إلى اثنان نفر،فأقبل

فرغ رسول اهلل  ذاهبا،فلما فأْدبر الثالث اوأم ،فهمخل فجلس اآلخر فيها،وأما فجلس الحلقة في فرجة
   اللَّه إلى فأوى أحدهم أما الثالثة النفر نِ ع أخِبركم َأال) ق الر  اآلخَ  وأما اللَّها اه  فآو  ا 

 . (5) (اللَّه َعْنه فَأعرض فَأْعرضا اآلَخر َوَأمَّا امنه  لَّهال افاستحي فاستحياا
 
 (  31258) ،للطبري -القرآنتفسير  يف البيان جامع (1)
  (، وصححه األلباني في صحيح5208(، وأبو داود)2/230أحمد) مسند اإلمام( 2)
 حصحي( 6101( )231/  3) للبيهقي - الكبرى السنن( 3)
الحارث بن عوف بن أسيد بن جابر بن عويرة بن عبد مناف بن شجع  بو واقد الحارث بن عوف الليثي،أ هو( 4)

 أعالم، سير  ةكنان من قبيلة بكر بن عبد مناة بن بني ليث من ،بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة
 ( .2/575النبالء، )

باب من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس  صحيح البخاري، كتاب العلم، باب: (5)
 (.37)(1/66،)ج فيها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%84%D9%8A%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%83%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%A7%D9%86%D8%A9
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 فقيرا رجال أو ص يرا طفال كان ولو عنه إبعاده بعد أحد مكان في الجلوس تجنب 
 ْبنِ  ع ْمِرو ع نْ . بينهما له فسحا إذا إال قبله بعضهما مع جلسا اثنين بين الجلوس تجنب 

 اثنين ينب يفرق أن لرجل يِحل ال):قال  اهلل رسول عمرو،أن بن اهلل عبد ه،عنأبي ب،عنيشع
 . (1) (اِنهمِإذب ِإالَّ 
 حذيفة بن  ع نْ . دائري شكل على الناس فيه حلق مجلس في الحلقة وسط في الجلوس تجنب

 محمد لسان ىعل اللَّه لعن وأ محمد لسان ىعل ملعون يفةذح الفق لقةح وسط دعق رجال أناليمان 
:(الحلقة وسط قعد نْ م) .(2) 

 إذا مجلسه في له إليه،واإلفساح سيعود أنه علم إذا صاحبه منه قام الذي المكان إش ال تجنب 
ْير ة   أ ِبى ع نْ . إليه عاد  رجع ثم فيه كان مجلس نم أحدكم قام اإذ ): اللَّهِ  ر ُسولُ  ق ال   :ق ال   ُهر 
 . (3)(هبمجلس أحق فهو إليه
 يظن لئال أشخاص ثالثة سوى يضم ال مجلس في بعضهما مع وتناجيهما اثنين تهامس تجنب 

ْبدِ  ع نْ . بذلك لهم أذن إذا إال. وحيدا وتركه عنه النش الهم يحزن السوء،أو ظن بهم  رضي اللَّهِ  ع 
  (4) ( اثنان دون الثالث فال  يتناجى ثالثة واكان اذإِ  ) الق  اللَّه رسول أ نَّ  -عنه اهلل
 على الجلوس أو بالحاضرين االستهتار المجلس،أو في به االستهزاء أو أحد تنقيص تجنب 

 مد أو األرض على وهم مرتفع مكان في القعود أو جلوس وهم كاالستلقاء بينهم األدب هيئة غير
 .األرجل

 دخال وتخليل ، بالخاتم عتها،والعبثوفرق األصابع وتشبيك حتباءاإل تجنب  في اليد األسنان،وا 
 .والتثاؤب النمطي وكثرة األنف،

__________ 
 .(2385) حسنه األلباني في السلسة الصحيحة( 213/ 2) أحمد مسند( 1) 
 (.84/2753سنن الترمذي ، كتاب األدب، باب ما جاء في كراهية القعود وسط الحلقة،)( 2) 
 (.12/2179()4/39تاب السالم ، باب إذا قام من مجلسه..،)صحيح مسلم ، ك( 3) 
 . (5/2318()5931رقم الحديث)، مسلم وصحيح (8/64،)( 6288) رقم الحديث:، البخارى صحيح( 4) 
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 خالئها األماكن وش ل منه والخروج المجلس إلى الدخول في التيامن  بعد بالجلوس،وا 
 عن أنس أن ، فاأليمن األيمن ثم المجلس بسيد يبدأ الطعام،حيث أو الماء توزيع المجلس،وفي

 ىأعط مَّ ث ربشبكراف ويساره أب وعن يمينه أعرابي وعن بماء يبش قد نببل أتي ) :رسول 
 .  (1)    (فاأليمن األيمن:وقال األعرابيا

 ممشطاً متسوكا   حسن،متعطرا نظيفة،ومظهر بثياب المجلس،وحضوره نظافة على المحافظة 
  .وقورا هادئا فرهأظا شعره،مقلما

 الخيانة من أصحابها،فذلك عليه ائتمنه المجالس،وما أسرار إفشاء تجنب. 
 والب ضاء العداوة ونشر اإلفساد وجه على وتبلي ها المجالس أحاديث نقل تجنب. 
 وغيبتهم،أو الناس وهمز األعراض، األوقات،ونه  وهدر والحرام والل و اللهو مجالس تجنب 

 االختالط مجالس أو والمعازف ال ناء مجالس أو. والباطل واإللحاد والكفر لوالجدا المراء مجالس
ثارة  .والشهوات ال رائز وا 

 والصالحات بالطاعات والتذكير المنكر عن والنهي بالمعروف باألمر المجلس حق أداء 
 .والصدقات

 والمهازل المضاحك عن إعادته،والبعد طلب يحدث،دون ممن الحسن الكالم إلى اإلص اء     
 .والتبذل والتكلف والقطع التصنع وتجنب

 يأب ع نْ . خير لكل الجامع بمعناها والتذكير بها والتواصي العصر سورة بقراءة المجلس إنهاء 
 مْ ل االتقي اإذ)  النَِّبيِّ  أصحاب من الرجالن كان: قال صحبة، له كانتو  ،(2)الداِرمي ِدين ة  م  

 ىلع اأحدهم مَ يسل مَّ سراثخ يلف نَسااإلن إن والعصر :اآلخر ىعل اأحدهم أَ يقر  ىحتّ  ايفترق
 .(3) (اآلخر

 
 (.89/5296شربة ، باب: األيمن فاأليمن في الشرب،)كتاب األ -صحيح البخاري (1)
وانظر: الطبقات  -(3/216،)األثيرابن  -، أسد ال ابةالسدوسيّ  ،أ بو مدينة الدارمي عبد اهلل بن حصن،( 2)

 (.9/188محمد بن سعد،) -الكبير
  أبو الحسن الهيثمي –مجمع الزوائد  انظر :و  -(  1366( )70/  20) ،للطبراني -الكبير المعجم( 3)
  (10/403 ،552) 
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 خالصة القول:
  العلااام ألهااال واإلفسااااح المجاااالس أدب المناجااااة والصاااحبة وآداب  وتعاااالى سااابحانه باااين اهلل قاااد 

 وب اوأهم اآلخارة، فاي درجااتهم رفاع حياث وتعالى، نهسبحا اهلل عند العظيمة لمكانتهم وذلك والفضل،
 منازلهم الناس ننزل أن الشرع وأمرنا الدنيا، في العظيمة المكانة

 المجتمع من ألوان الكراهية  ءوال اية الكبرى من هذه التوجيهات حرص اإلسالم على نقا
ما حذرًا من كل مسلم ومسلمة أن يكون كل منه ىوالب ضاء ، وزرع الفرقة بين الناس ، فعل

اإلساءة ل يرة في المجالس المختلطة، فال يتسبب في اإلساءة لآلخرين ، وال يكون عونًا للشيطان 
في قطع عرى المودة والصلة بين المسلمين، واهلل تعالى بالمرصاد لكل م ن أساء لنفسه وغيره كما 

واألذى لآلخرين ، ومما سبق إن اهلل تعالى رحيم بعبادة األبرار المحبين للخير المبتعدين عن الشر 
 يتضح لنا من هذه اآلداب الربانية عدة نقاط :

  حرمة انفراد االثنين فما فوقهما بالنجوى دون اآلخر حتى يوجد معه من يناجيه ،أو يختلط
الجميع بالناس لئال تلعب بهذا اآلخر الظنون الكاذبة واألوهام الباطنة، فتحدث الفرقة ويكون 

 الشقاق

 على محاربة كل ما يؤدي إلى الفرقة ، والتقاطع والتدابر ، حتى يظل  حرص اإلسالم
 المسلمون أقوياء ، ويرهبهم األعداء ، ويعملون لهم ألف حساب.

 . رعاية اإلسالم لألحاسيس الناس ومشاعرهم 
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 الفيءالوسيلة الثالثة: 

 واصطالحًا:معنى الفيء لغًة أواًل: 

ه الظِّلُّ والجمع أ ْفياٌء وُفُيوٌء وفاء   من فيأ: تعريف الفيء في اللغة  -1 و الف ْيُء ما كان شمسًا ف ن س خ 
وَّل   ع   وت ف يَّأ  فيه ت ظ لَّل   الف ْيُء ف ْيئًا ت ح  نما سمي الظلُّ فيئًا لُرُجوعه ِمن جاِنب ِإلى جاِنب وفاء  ر ج  واِ 

ع إلي وفاء   عه ويقال ِفْئُت ِإلى األ مرِإلى األ ْمِر ي ِفيُء وفاء ه ف ْيئًا وُفُيوءًا ر ج  ف ْيئًا ِإذا  ه وأ فاء ُه غيُره ر ج 
ْعت  إليه النظر ر ج 
(1)  . 

 (2) هو الراجع إلى المسلمين من مال الكفار ب ير قتال :تعريف الفيء اصطالحاً  -2

 اهللََّ  َوَلكِنَّ  ِرَكاب   َواَل  َخْيل   ِمنْ  َعَلْيهِ  َأْوَجْفُتمْ  َفاَم  ِمنُْهمْ  َرُسولِهِ  َعَل  اهللَُّ َأَفاب َوَما : تعالى لقوله   

ب   ُكِل  َعَل  َواهللَُّ َيَشاب َمن َعَل  ُرُسَلهُ  ُيَسِلطُ   اهلل رضي عمر سيدنا عن وروي ]6:الحشر[  َقِدير   ََشْ
 خالصة وكانت ا رسوله على وجل عز اهلل أفاء مما النضير بني أموال كانت): قال أنه عنه
 بعد وأما ،(4) (والسالح (3) الك راع في جعله بقي وما سنةا نفقة أهله على امنه ينفق وكان لها

 بين والفرق. عامة المسلمين مصالح في يصرف المسلمين، لجماعة الفيء فيكون  الرسول
 الصالة عليه الرسول أما لقومهم، المعنوية بالقوة ينصرون األئمة أن: األئمة من وغيره الرسول
 شهر( مسيرة بالرعب )نصرت:  قال كما به، خاصة هيبة من اهلل آتاه بما منصور فإنه والسالم

ا : السابقة الفيء آلية المسلمين، مال بيت لمصالح فتوقف الفيء عقارات وأما ،  (5)  اهللَُّ َأَفابَ  مَّ

هِ  اْلُقَرىٰ  َأْهلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  َعَلٰ  ُسولِ  َفلِلَّ بِيِل  َواْبنِ  َواملََْساكِ ِ  َتاَمىٰ َواْليَ  اْلُقْرَبىٰ  َولِِذي َولِلرَّ  السَّ
 ونحوهم العلماء وعلى  والشهداء، المجاهدين أسر على النفقة: الفيء مصارف ومن ]7:الحشر[

 لمن الخمس فيكون الشافعية، عند كال نيمة الفيء من المنقول ويخمَّس ، األمة إليهم تحتاج ممن
اَم  َواْعَلُموا : ال نائم آية ذكرته ب   ِمنْ  َغنِْمُتمْ  َأنَّ : أسهم خمسة الخمس ويقسم ،]8: األنفال[   ََشْ
 وبنو هاشم بنو وهم القربى ذوي وسهم المسلمين، مصالح في وفاته بعد ويجعل  اهلل رسول سهم

 .(6)السبيل أبناء وسهم المساكين، وسهم اليتامى، وسهم المطلب،
 
 (.455/ 2) الفيومي، – المصباح المنير (1)
 (.6/312)،الم ني   (2)
 .والحمير والب ال الخيل على يطلق اسم: الكاف بضم ا الكراع (3)
 (.4885(،)ح :6/147، باب: )ما أفاء اهلل على رسوله(،)القرآنكتاب تفسير  -صحيح البخاري (4)
 (.4885(،)ح:6/147كتاب الجهاد والسير، باب:" نصرت بالرعب مسير شهر" ،) -صحيح البخاري (5)
 (213/ 3) ،وال نيمة الفيءقسم كتاب  -الحبير تلخيص (6)
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 : في رحاب اآلية الداّلة عليه :  ثانياً 
َوَما َأَفاَب اهللّ َعَل َرُسولِِه ِمنُْهْم َفاَم َأْوَجْفُتْم َعَلْيِه  : من سورة الحشر ءيالفاآلية الداّلة على إن      

*َما َأَفياَب اهللّ َعيَل ِمْن َخْيل  َوالَ ِرَكاب  َولكِنَّ اهللّ ُيَسِلُط ُرُسَلُه َعَل َمن َيَشا  َقيِدير 
ُب َواهللّ َعيَل ُكيِل ََشب 

يبِيِل َكي ُسوِل َولِِذي اْلُقْرَبى َواْلَيَتاَمى َواملََْساكِِ  َواْبِن السَّ ِه َولِلرَّ ْي الَ َيُكيوَن َرُسولِِه ِمْن َأْهِل اْلُقَرى َفلِلَّ

ُقيوا اهللّ إِنَّ اهللّ َشيِديُد ْغنَِياِب ِمنُكْم َوَما آَتاُكُم الرَّ ُدوَلة  َبْ َ اْل ُسوُل َفُخيُذوُه َوَميا َهَياُكْم َعنْيُه َفيانَتُهوا َواتَّ

 .]6،7 :الحشر[  اْلِعَقاِب 

فقاااط ، أماااا الثانياااة فقسااامته فاااي مواضاااع أخااارى  اآلياااة األولاااى بينااات أن الفااايء للّاااه وللرساااول   
ة الثانياة ترياد أن توضاح حكام فايء  ّمين في اآلية األولى ، ومنه قد يتصور أن اآليلباإلضافة للمس

ن تبّناااه بعااض علماااء العاّمااة ، إاّل أنااه بعيااد عاان  غياار الفاايء الااذي ذكرتااه اآليااة األولااى ، وهااذا وا 
 .(1)ظاهر اآلية ، والصحيح هو أّنها مبّينة

لم يدخل العاطف على هذه الجملة ألنها بيان لألولى ، فهي  "وفي هذا يقول الزمخشري :     
 ما يصنع بما أفاء الّله عليه ،  جنبّية عنها ، بّين لرسول الّله منها غير أ

 الكفار واآلية صريحة في بيان المراد من الفيء ، وهو كل ما تّم الحصول عليه من
إّما بأن يجلوا الكفار عن ديارهم ، أو يصالحوا عليها ،   بدون جهد وعناء ، بل سّلط الّله رسوله

 .(2)"هم أو يعطوا مااًل مقابل دمائ
 
 
 
 
 
 
 
 
 (.8/5894)وهبة الزحيلي ، -اإلسالمي وأدلته الفقهانظر :( 1)

 (.٥٠٢ / ٤) ،لكشاف ( ا2)
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، ونقل عنه  (١)وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من ال نائم مقسومًا على األقسام الخمسة    
 . ( ٢)هذا الكالم الرازي في تفسيره 

 . ( ٣)أن معنى اآليتين واحد ونقل القرطبي قول جماعة منهم الشافعي : 
يعمل فيه بما يراه   وهذا المال الحاصل بهذه الكيفية جعله الّله تعالى خالصًا لرسوله  
وذوو  ، في وجوه  حصرتها اآلية الثانية في ذي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل.مناسباً 

 . (4) القربى المذكورون في اآليتين هم قرابة رسول الّله
: حكم هذا الفيء أنه كّله لّله والرسول ولذي القربى واليتامى (5)وفي ذلك يقول سيد قطب 
 الذي يتصرف فيه كّله في هذه الوجوه.  هو  والمساكين وابن السبيل ، والرسول

 اهلل رسول من طلبوا الصحابة أن" : المجيد القرآن معنى لكشف لبيد مراح وقال صاحب كتاب  
 اتبعتم ما ال نيمة أن وهو بينهما، الفرق اهلل فذكر بينهم ال نيمة قسم كما بينهم ءالفي يقسم أن 

 فيه األمر فكان تعب، تحصيله في ليس ما والفيء والركاب الخيل وأوجفتم تحصيلها في أنفسكم
 قريظةك اْلُقرى َأْهلِ  ِمنْ  َرُسولِهِ  َعل اهللَُّ َأفابَ  ما يشاء، حيث يضعه  اهلل رسول إلى مفوضا

هِ  والصفراء، وينبع وعرينة، وخيبر، وفدك والنضير، ُسولِ  َفلِلَّ  هاشم بنو وهم ،اْلُقْربى َولِِذي َولِلرَّ
 .السَِّبيلِ  و اْبنِ  و اْلم ساِكينِ  و اْلي تامى المطلب، وبنو
 أربعة وهو وفاته اهلل رسول سهم ويصرف والمساجد، الكعبة عمارة إلى اهلل سهم يصرف: قيل    

 إلى أو فاألهم األهم يقدم القناطر وبناء األنهار، وحفر الث ور سد من المسلمين مصالح إلى سهمأ
 الث ور، رباط في اهلل رسول مقام قائمون ألنهم الث ور، في للقتال المرصدين المجاهدين

    ِْمنُْكمْ  اْْلَْغنِيابِ  َبْ َ  ُدوَلة   َيُكونَ  ال َكي ،الفيء يكون ال أن ألجل ذكر لمن الفيء اهلل جعل أي 
 .(6)" الفقراء إلى يخرجونه ال بينهم األغنياء يتداوله شيئا
 
 

 .( ٥٠٢ / ٤، )( الكشاف / الزمخشري 1)
 .(٥٠٧:  ١٠ ،)( تفسير الرازي 2)
 (. ١٢ /١٨) ،القرطبي - القرآن( الجامع ألحكام 3)
 .(٥٠٦ا  ٥٠٥:  ١٠،)تفسير الرازي( 4)
 .( ٣٥٢٣:  ٦ )قطب  ،سيد  - القرآنفي ظالل ( 5)
 (.2/509التناري،) إقليما، البنتني الجاوي نووي عمر بن محمد -المجيد القرآن معنى لكشف لبيد مراح (6)
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 :ثانيًا: بين الغنيمة والفيء 
مّما تقدم اّتضح أّن حكام الفايء غيار حكام ال نيماة ، فال نيماة هاي ماا يحصال علياه المسالمون     

حاربين بالقتال فيأخذونه عنوًة وبحّد السيف ، وهي تُقّسم إلى خمسة أسهم من المشركين والكفار الم
خالصاًا دون  : أربعة للمحاربين ، وواحد يقسم على ستة أسهم ، أما الفيء فإّنه كّله لرسول اللّاه 

المسلمين يصرفه في موارده كيف يشاء ، ألن الفايء يساّلط اللّاه تعاالى رساوله علياه دون أن يكاون 
 يٌد في تحصيله. للمسلمين

وفاي ذلااك يقاول الشاايخ الطوساي: والااذي نااذهب إلياه أن مااال الفايء غياار ماال ال نيمااة ، فال نيمااة : 
ومااا ال يمكاان نقلااه   كاال مااا أخااذ ماان دار الحاارب بالساايف عنااوة ممااا يمكاان نقلااه إلااى دار اإلسااالم  
يات الماال لمصاالح إلى دار اإلسالم فهو لجميع المسلمين ينظر فيه اإلمام ويصارف انتفاعاه إلاى ب

خاّصاة ، يضاعه فاي  وكاان ذلاك للنباي  كال ماا ُأخاذ مان الكفاار ب يار قتاال، المسلمين. والفيء :
 .( ١) المذكورين في هذه اآلية ، وهو لمن قام مقامه من األئمة الراشدين

 أن يقسم الفيء بينهم كما قسم ال نيمةوذكر الرازيفي معنى اآلية أن الصحابة طلبوا من الرسول 
بينهم ، فذكر الّله الفرق بين األمارين ، وهاو أن ال نيماة ماا أتعباتم أنفساكم فاي تحصايلها ، وأوجفاتم 
عليها الخيل والركاب ، بخالف الفيء فإنكم ما تحّملتم في تحصيله تعبًا ، فكان األمر فيه مفوضًا 

  . ( ٢)يضعه حيث يشاء إلى الرسول 

 

 

 

 

 

 

 
 .(٥٦٤ ،٥٦٣ / ٩، )تفسير التبيان  انظر : (١)
 .( ٥٠٦ / ١٠) ، تفسير الرازي انظر : (٢)



 

 179 
 

 الثاني الفصل

 اإلصالح منهجيات
 قد جزء في والتغيير

 سمع

 المطلب الثاني

  الزواج عن الناشئة العائلية المشكالتمنهجية 

 الواردة في جزء قد سمع 

 :الطالق: األولى المشكلة
طالق في الل ة له عدة معان منها التخلية واإلرسال ، يقال طلقت الناقة  :لغةً تعريف الطالق  -1

شاءت ، وحبس فالن في السجن طلقا ب ير قيد ، وأطلقه فهو مطلق وطليق : إذا سرحت حيث 
 .(1)سرحه ، فهو رفع القيد مطلقا

 .(2) مخصوصة بألفاظ الزوجين بين المنعقدة العصمة حل هو:اصطالحاً تعريف الطالق  -2
 َُ الطَّال: تعالى قوله منها نذكر كثيرة، آيات ذلك على دلت، اإلباحة الطالق في األصل :حكمه

َتانِ  يح   َأوْ  بَِمْعُروف   َفإْمَسا    َمرَّ  ]299:البقرة[  بِإِْحَسان   َتْسِ
 الزوجية الحياة وأن، الثالثة في اهلل فليتقِ  اثنتين طلق من وأن، الطالق جواز اآلية هذه أفادت 

 ودلت. بلطف حقوقها كامل منحها مع طالقها أو معاشرتها، حسن مع الزوجة إمساك تقتضي
 (3)راجعها ثم حفصة، طلق  اهلل رسول أن، عمر عن: منها أحاديث، عدة زهجوا على
 لما تعالىو اهلل إلى الحالل أب ض واعتبرته منه، نفرت فإنها الطالق أباحت الشريعة أن ومع
 إلى الحالل )أبغض: قال   النبي عن عمر، ابن عن،األطفال وتشرد األسرة، تفكك من يسببه
 .(4) الطالق( تعالى اهلل
 فحرام بأس ما غير في طالقها زوجها سألت مرأةإ أيما):  اهلل رسول قال: قال ، (5)ثوبان وعن
 . (6) (الجنة رائحة عليها

 
 
 
 (.6/424تاج العروس،) وانظر: (،12/95نظر: لسان العرب،)ا (1)
 .(126: 3ج ،)القرآن ألحكام الجامع القرطبي، (2)
 (.285: 2ج) المراجعة في باب ، الطالق كتاب -داود أبي سنن (3)
 (255: 2ج) (2178: )ح،الطالق كراهية باب – الطالق داود أبي سنن (4)
 (.1/204،ابن حجر،)اإلصابة – ثوبان األنصاري هو محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان( 5)
ا (5/171،185) أحمد مسند ،(268: 2) (2226:)ح، الخلع:  باب،  الطالق كتاب – داود أبي سنن (6)

 ه األلباني.صحح
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 :الطالق أحكام من: أوالً 
 وعالجٌ  منه مفرَّ  ال مرٌّ  دواءٌ  الحاالت لبعض وهو ،اهلل عند الحالل أب ض يعتبر الطالق  

 بين المساعي وتخفق العشرة وتستحيل الخالف ويحتدم النفور يسود حين عنه، مندوحة   ال مؤلمٌ 
تاهُ  العدل لسانه حساس، دقيق ميزان على إقامته إلى يهدف واإلسالم .الزوجين  اإلحسان، وراح 
 .الشرعي المنهج إتباع من بد ال ذلك يتحقق وحتى
 المعلم وهو البشير الهادي فهو  نبيه على وعال جل المولى يناديسورة الطالق  مستهل في   

 قيتعل ما ومراعاة الطالق بشأن حكيمٌ  توجيهٌ  النداء هذا ومع ودنياهم، دينهم في يصلحهم ما ألمته
 تلك وتنفصم الصفحة تلك وتنطوي الحياة هذه على الستار يسدل حتى وآداب، أحكام من به

، بهدوء   العروةُ  نصاف، وعدل   وسالم  لطاف ورفق   وا   .وا 
ا َيا  :تعالى الق  َ ْقُتمُ  إَِذا النَّبِيُّ  َأَيُّ َِتِنَّ  َفَطِلُقوُهنَّ  النَِسابَ  َطلَّ ةَ  َوَأْحُصوا لِِعدَّ ُكمْ  اهللََّ ُقواَواتَّ  اْلِعدَّ  ال َربَّ

ِرُجوُهنَّ   اهللَِّ ُحُدودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ  اهللَِّ ُحُدودُ  َوتِْلَك  ُمَبِينَة   بَِفاِحَشة   َيْأتِ َ  َأنْ  الإِ  ََيُْرْجنَ  الو ُبُيوَِتِنَّ  ِمنْ  ُخْ

 ]1 الطالق:[   اَأْمر   َذلَِك  َبْعَد  َُيِْدُث  اهللََّ َلَعلَّ  َتْدِري ال َنْفَسهُ  َظَلمَ  َفَقْد 

 .له تعظيماً   بالنداء هو وُخصَّ  وألمته، له عام والحكم  للنبي النداء  النَِّبيُّ  َياَأيَُّهاوقوله: 
 يا: والمعنى وتفخيمًا، تعظيماً { ط لَّْقُتمُ } الجماعة بلفظ خوطب  للنبي الخطابُ  ":القرطبي قال 

 .(1) "النساء يقتطل أردتم ِإذا المؤمنون أيها ويا النبي أيها
 افعلوا فالن يا: وكبيرهم القوم لرئيس يقال كما وقدوتهم، أمته إمام النبي ألن: "  الزمخشري وقال
 .(2) "  لترؤسه واعتباراً  لتقدمه إظهاراً  وكذا، كذا
 
 
 
 
 
 .(184/ 18 ،)للقرطبي القرآن ألحكام الجامع( 1)
 .(117 /4 )،للزمخشري - الكشاف( 2)
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ا َيا قال تعالى :  َ ْقُتمُ  إَِذا النَّبِيُّ  َأَيُّ   وفي قوله عليه، وعزمتم تطليقهن أردتم إذا  النَِسابَ  َطلَّ

 َِّلِعدَِّتِهنَّ  ف ط لُِّقوُهن الحيض، في تطلقوهن وال الطهر، في وذلك لعدتهن، مستقبالت   فطلقوهن أي 
 : لقوله جماع غير من طاهراً  أي: مجاهد قال
 قبل رًاطاه افليطلْقه قَهايطلِ  أن له ابد فإن ارْطهفت َض تحي ثم تطهر ىحت اكهيمس ثم اِليراجعه)
 (.1)( وَجل َعز اللَّه أمر اكم العدة فتلك اايمسه َأنْ 
 في وتحصل عدتها، من الطهر بذلك تعتد ألنها الطهر وهو عدتهن لزمان أي: " الخازن وقال  

 (.2)"  العدة زمان عليها يطول فال الطالق عقب العدة
نما    الحيض  حالة وألن فتتضرر، العدةُ  عليها تطول لئال الحيض وقت المرأة طالق عن ُنهي واِ 
 إذا الزوج ولعل طاهرًا، كانت ِإذا ما بخالف طالقها في فيتسرع الزوج، نفور في سبباً  تكون قد

 شمُس  شرقوت والخصام، الهجر سحابةُ  تنقشعُ  فربَّما زوجته تطليق في السنة يتحرَّى حتى تمهل
 .والوئام الصفا

 ،األنساب تختلط لئال كاملةو أقراء   ثالثة   وأكملوها اضِبُطوها أي اْلِعدَّة   و أ ْحُصوا قال تعالى:  
 لما   والزوجة، الزوج بين مشتركةٌ  مسئوليةٌ  العدة فضبط للزوجات،: وقيل لألزواج، والخطاب
 .بهما تتعلق أحكام   من عليها يترتب

ُقوا وفي قوله:    .نواهيه واجتناب أوامره بامتثال العالمين، ربَّ  اهلل خافوا أي َربَُّكمْ  اهللََّ َواتَّ

 االتقاءِ  إيجابِ  في ومبال ةٌ  لألمر تأكيدٌ : لهم بربوبيِتهِ  تعال ى ووصِفهِ  الجاللة لفظ بين الجمع وفي
شعارٌ   .واإلحسان والعظمة واإلجالل بالهيبة وا 

ِرُج  الَ  قال سبحانه:  أن ِإلى لهن فراقكم بعد مساكنهن، من تخرجوهن ال أي ُبُيوَِتِنَّ  ِمنْ  وُهنَّ ُخْ

 .عدتهن تنقضي
 تنقضي حتى البيوت من يخرجن وال أي  ُمَبِينَة   بَِفاِحَشة   َيْأتِ َ  َأنْ  الإِ  ََيُْرْجنَ  الوَ  وفي قوله:  

 .عليها الحد امةقإل فتخرج كالزنا قبيحاً  عمالً  المطلقةُ  إقترفت إذا إال عدتهن،
 
   .(1/296) ( 4652 :ح )الطالق سورة تفسير: باب - ب اب التفسير كتاب صحيحة في البخاري رواه( 1)

 (.324 ،323/ 7 ،)الكبرى السنن في والبيهقي
 .(117/ 6 ،)الخازن لإلمام التنزيل معاني في التأويل لباب( 2) 
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 ونهاها فيه، طلقها الذي المسكن من المطلَّقة   رأة  الم الرجلُ  ُيخرج أن وتعالى سبحانه اهلل نهى    
 ِإال نهاراً  عنه ت يب أن وال بيتها، عن خارجاً  المبيتُ  لها يجوز فال باختيارها، تخرج أن هي

 الزنا ِإنها: فقيل المعتدة خروج تبيح التي الفاحشة أما المرأة، وصيانة النسب لحفظ وذلك لضرورة،
 حقها ويسقط فتخرج اللسان وبذاءة األصهار مع الكالم سوء ِإنه قيلو  عليها، الحد إِلقامة فتخرج
 .السكنى من
 .(1). خلقها لسوء إخراجها فيحلُّ  زوجها أهل على بذاءتها المبينة الفاحشة: عباس ابن قال   
 هذا في بالفاحشة عنى: قال من قول عندي ذلك في القول من والصواب: " الطبري اإلمام قال

 ةوالسرق ذلك، من فالزنى حّده، فيه تعّدى قبيح أمر كلّ  هي الفاحشة أن وذلك ة،المعصي: الموضع
 في وهي فعلت ذلك فأي منه، فيه تعتدّ  أن يلزمها الذي منزلها عن متحّولة وخروجها ،وغيرها
 (2)".  ركبتها التي بالفاحشة إلتيانها ذلك، بيتها من إخراجها فلزوجها عدتها،
 العّدة مّدة في للسكنى استحقاقهنّ  كمال وبيان النهي، لتأكيد ألزواجهنّ  وهي إليهنّ  البيوت وأضاف

 وقعت فإن أثمت، ضرورة ل ير خرجت فإن عدتها، تنقض لم ما تخرج أن للمرأة يجوز وال، (3)
 حاجة لها كان إذا وكذلك آخر، منزل إلى تخرج أن لها جاز غرقاً  أو هدماً  خافت بأن ضرورة
 أن ذلك على يدل لياًل، يجوز وال نهاراً  الخروج لها جاز قطن اءشر  أو غزل بيع من ضرورية
 يتحدثن   أن - - اهلل رسولُ  لهنَّ  فأذن   بيوِتنا، في نستوحُ   نساؤهم فقالت بأحد، اسُتْشِهدوا رجاالً 
، عند  .(4) بيِتها إلى امرأة   كل تأوي النوم وقتُ  كان فإذا إحداهنَّ
 
 
 
 
 
 .(151/ 8)،  الب وي – ماملإل التنزيل معالم انظر :( 1)
 .( 441/ 23،) الطبري لإلمام البيان جامع( 2)
 (.118/ 6) الخازن لإلمام التنزيل معاني في التأويل لباب( 3)
 12168 حديث،)( 32/ 7 ،)المصنف في الرزاق عبد ورواه ،(436/ 7) الكبرى السنن في البيهقي رواه( 4)

12168). 
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 عبد بن جابر فعن: نخلها لجذاذ تخرج أن زوُجها طلقها كان وقد جابر لخالة  اهلل رسولُ  وأذن 
 : َفَقالَ   النبي فأتت اتخرج َأنْ  رجل افزجره انخلها تجد أن فأرادت َخاَلِتيا ط لَِّقتْ  ):قال  الّله
 .(1) (وفاً معر  يفعلتَأو  ِقيتصد َأنْ  عسى فإنك َنْخَلِكا دِّيفج ىَ بل    
 للرجعة، الفرصة إتاحة هي الزوج بيت في المطلقة إبقاء من والحكمة ":الظالل صاحب قال 

 قريبة الطالق بحكم بعيدة الزوجة تكون حيث المشتركة، الحياة وذكريات المودة، عواطف واستثارة
 في وهي الزنا حمأة في ترتكس حين فأما! االثنين بين فعله المشاعر في هذا فيفعل العينو من
 المودة واستجاشة الطيبة، المشاعر الستحياء محل فال ليه،ع تنشز أو أهله، تؤذي أو! بيته

! يستحييها وال الوشائج يقطع حينذاك منه قربها فإن العدة، فترة في استبقائها إلى حاجة وال الدفينة،
 "(2). 
  ِتْلك د ودَ  َيَتَعدَّ  َوَمنْ  ومحارمه اهلل شرائع هي األحكام وهذه أي اللَّهِ  ُحُدودُ  و   َظَلمَ  َقدْ فَ  اللَّهِ  ح 

 ظلم فقد بها، يأتمر وال غيرها ِإلى ويتجاوزها األحكام، هذه عن يخرج ومن أي  َنْفَسه  
 بها وأضرَّ  ِإليه، زوجته ِإرجاع ِإمكان نفسه على فوَّت حيث بها وأضرَّ  للعقاب، بتعريضها نفسه
 .حقوقها ببعض وأخلَّ 
 التي تعالى اهلل حدود على  يتعدى ي أن يفكر ف منعلى يد كل  تشديدٌ  هذا فيأن  :الباحثة ىوتر 

 إخراجهااا و فيااه، جامعهااا طهاار فااي أو حيضااها فااي الماارأة طااالق ذلااك ماان الطااالق، أماار فااي حاادَّها
 ال اهلل حاادود فتلااك الشااريعة، عنهااا نهاات التااي المخالفااات ماان ذلااك غياار وفااي حااق   ب ياار بيتهااا ماان

 .الهالك موارد وأوردها تعالى اهلل لسخط فعرَّضها نفسه ظلم من إال يتعداها وال يتجاوزها
 لرحماة يتعارض باذلك فإناه عناه هاىنُ  ماا واجتنااب ه،ألوامار واالمتثاال  اهلل حادودفيجب من إقاماة    
 اآلخرة.في  وجنة في الدنيا سعادة تقواه ثمرة وينال  ه،بلطف ويحظى اهلل
 
 
 
 النهار، في زوجها، عنها المتوفىو  البائن، المعتدة خروج جواز باب. الطالق كتاب  - مسلم صحيح ( 1)

 ( 1483/ 55 )ح: (1121/ 2 )لحاجتها
 .(3615/ 6سيد قطب،) – القرآن ظالل في انظر : –( 2)
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 : العدةمن أحكام  :ثانياً 
 أواًل تعريف العدة لغة واصطالحًا:

ّدًا، وهي مأخوذة من الع د د واإلحصاء اسم مصدر:العدة لغةً  تعريف -1 و من ع دَّ ي ُعدُّ،ع 
 الشتمالها عليه من األقراء واألشهر

: اسم لمدة معينة تتربصها المرأةو تعبدًا هلل عز وجل، أو تفجعًا تعريف العدة اصطالحاً  -2
 . (1) والعدة من آثار الطالق، أو الوفاة ،على زوج، أو تأكدًا من براءة رحم

مكانية عدمه، أو المطلقة حمل من التأكد :وحكمتها   .أثناءها قتهمطل الزوج مراجعة وا 
 :(2) العدة عليهن تجب تيالآل المفارقات

. الرحم ستبراءإ إلى تحتاج ال ألنها الدخول قبل طلقت من باستثناء المفارقات كل على تجب  
ا َيا :تعالى قال َ ْقُتُموُهنَّ  ُثمَّ  املُْْؤِمنَاِت  َنَكْحُتمُ  إَِذا آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ َ  َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َطلَّ وُهنَّ َت  َلُكمْ  َفاَم  سُّ

ة   ِمنْ  َعَلْيِهنَّ  وَهَا ِعدَّ ُحوُهنَّ  َفَمتُِعوُهنَّ  َتْعَتدُّ ا َوَعِ اح   ]42/األحزاب[ ََجِيال   َعَ
 :المعتدات : أقسامثانياً 
 :أقسام ثالثة إلى الزوج موت أو طالق،: الفراق ون ْوع، المرأة حالة بحسب العدة تتنوع

، نفسه وبالدم الدمين بين الفاصل الزمن بالطهر وفّسر قرء، جمع قروءال :بالقروء المعتدات -أ
َقاُت : تعالى قال ،الحيض ذوات هن به والمعتدات بَّْصنَ  َوامْلَُطلَّ  ُقُروب   َثالَثةَ  بَِأنُفِسِهنَّ  َيََتَ

 فتكون، المرأة فيه طلقت الذي الطهر بعد التي الحيضة من يبدأ : العدة وحساب،  ]228البقرة:[
 ذاك من الطهر بعد األولى الحيضة اعتبرت حيض في طلقت فإذا األولى، الحيضة هي تلك

 .الثالثة الحيضة من االغتسال بعد العدة وتنتهي. الحيض
 :صنفان المعتدات هؤالء :بالشهور المعتدات -ب
 سن في أو ص يرات، كن سواء يحضن ال والالتي المحيض، من اليائسات المطلقات -1

َِ  ِمنَ  َيئِْسنَ  َوالالَّئِي: تعالى قال .لموانع يحضن ال ولكنهن الحيض  اْرَتْبُتمْ  إِنِ  نَِسائُِكمْ  ِمنْ  املَِْحي

َُتُنَّ  ْ  َوالالَّئِي َأْشُهر   َثالَثةُ  َفِعدَّ  من الصنف هذا بها يعتد التي األشهر وعدد ]4الطالق:[ ََيِْضنَ  َل
 .ثالثة النسوة

 
 

 (.325ف)ص:مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشري -والسنةالفقه الميسر في ضوء الكتاب ( 1)
 (213، )ص:الرصاع لمحمد -عرفة ابن حدود( انظر : 2)
 (.156،)ص: محمد -اإلسالم في واألسرة المجتمع( انظر :3)
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 .للحيض بالنسبة وضعها عن النظر بقطع حاماًل  تكن لم إذا زوجها عنها المتوفى -2
ْونَ  َوالَِّذينَ : تعالى قال الوفاة، تاريخ من يامأ وعشرة أشهر أربعة وعدتها  َوَيَذُرونَ  ِمنُْكمْ  ُيَتَوفَّ

ا بَّْصنَ  َأْزَواج  ا َأْشُهر   َأْرَبَعةَ  بَِأْنُفِسِهنَّ  َيََتَ  . ]234:البقرة[ َوَعِّْش 
 :الحمل بوضع المعتدة -ج
 ولو الحمل وضع فعدتها فسخ، أو طالق، أو بموت، زوجها فارقت إذا زوج من حامل امرأة كل
َِ  ِمنَ  َيئِْسنَ  ئِيالَوال :تعالى لقوله (1).عدتها انقضت حملها وضعت ومتى ساعة بعد  ِمنْ  املَِْحي

َُتُنَّ  اْرَتْبتُمْ  إِنِ  نَِسائُِكمْ  ْ  ئِيالَوال َأْشُهر   َثاَلَثةُ  َفِعدَّ  مََحَْلُهنَّ  َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُلُهنَّ  اْْلمََْحَالِ  ُت الُأو و ََيِْضن َل

ا َأْمِرهِ  ِمنْ  َلهُ  ََيَْعْل  اهللََّ َيتَِّق  َوَمنْ  َِ  ِمنَ  َيئِْسنَ  ئِيالَوال :وفي قوله ]4:الطالق [  ُيْس   ِمنْ  املَِْحي

 رابها من وكذلك سنها لكبر المحيض من يئست التي المرأة عدة تعالى بيَّن اْرَتْبتُمْ  إِنِ  نَِسائُِكمْ 
 من وكذلك و استحاضة أم حيض دم أهو تدري فال الدمُ  نزل وقد اليأس، مبلغ البال ات من األمر

ث ةُ  ف ِعدَُّتُهنَّ  قال: أشهر ثالثة فعدتهن: فيها لطبيعة   أو بلوغها لعدم إما تحيض ال  أما ،أ ْشُهر   ث ال 
 وقال سبحانه: زوجها، عنها مات أو مطلقة كانت سواء الحمل بوضع تنتهي فعدُتها الحامل
َلُهنَّ  َيَضْعنَ  َأنْ  َأَجُلُهنَّ  الِ اْْلمََْحَ  ُت الَوُأو  زوُجها، عنها متوفَّى أو مطلقةً  كانت سواءً  فالحاملُ  مََحْ

 .الحمل بوضعِ  عدُتها
 وهو ،ولةخ بن سعد تحت تانك اهنأ األسلمية الحارث بنت سبيعة حديث من الصحيحين وفي  
 تنشب فلم ،حامل ىوه وداعال حجة يف اعنه ىففتو  ا،بدر  شهد منْ م وكان ،لؤى بن رامع يبن من
 بن السنابل وأب اهيعل فدخل ،للخطاب تجملت ااسهفن من تعلت افلم   ،وفاته بعد احمله وضعت أنْ 

 فِإَنك النكاح ترجين ابطللخ جمْلتِ ت أراك يل ام :)اله فقال - الدار عبد بنى من رجل - بعكك
 معتج ذلك يل قال لماف يعةسب قالت اوعشر أشهر عةبأر  عليك تمر تىح اكحنب أنت ام واللَّه
فسألته عن ذلك فأفتاني باني قد حللت حين   اللَّه رسول يتتوأ اتيأمس حين يثياب علي

 (2)(وضعت حملي ا وأمرني بالتزوج إن بدا لي
نها ذكرت ذلك  اباليال   ازوجه وفاة بعد نفست ةياألسلم سبيعة إن): قالت سلمة أم عنو  وا 

 (.3) (.. َتَتَزّوجَ  َأنْ  َفَأَمَرَها لرسول اهلل 
 
 .(449: 7 ،)الم ني قدامة، ابن (1)
 (، 56 :ح )،الحمل بوضع زوجها عنها المتوفى عدة انقضاء باب ،الطالق كتاب - صحيح مسلم( 2)
(1484.) 
 . (1485)ح: (18/ 2،)الحمل بوضع زوجها عنها المتوفى عدة انقضاء باب الطالق كتاب مسلم صحيح( 3)
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 التي عدتها انقضاء بعد الزواج لها شرع أن واألرملة بالمطلقة ورحمته اإلسالم تيسير من وهذا   
 اهللَِّ َأْنَزَلهُ  َأْمرُ  َذلَِك  قال تعالى : ،لها ورعايةً  عليها وتخفيًفا بها رحمةً  اليسيرة   المدة   هذه لها قدَّر

ا َلهُ  ظِمْ َوُيعْ  َسِيَئاتِهِ  َعنْهُ  ُيَكِفرْ  اهللََّ َيتَِّق  َوَمنْ  إَِلْيُكمْ   من أوامر هي األحكام فهذه، ]5الطالق:[  َأْجر 
 اهلل كفريُ  األحكام هذه تطبيق ويراعي اهلل يتق ومن والصالح، الخير من فيها لما أوجبها التي اهلل

 .والثواب األجر له ويعظم ذنوب   من سلف ما له تعالى
 هذه في التقوى على حثَّ  سبحانه أنه ولطائفه القرآن أسرار ومن"  :النيسابوري اإلمام قال   

 كل في ووعد الثالث، الطلقات عدد على وذلك  اهللََّ  َيتَِّق  َوَمنْ   بقوله: مرات   ثالث   السورة
 طلقها، ممن خيراً  له ويتيح كاره وهو فيه دخل مما يخرجه أنه: األول: الجزاء من نوعاً  مرة

 يكون ما وهو الجزاء أفضل :الثالث حيًا، دام ما المقاصد في والمواالة األمور في اليسر: الثاني
ْل  َوَمنْ  األولى: الخطى متقاربة جمل بثالث التوكل في حث ثم النعماء، من اآلخرة في  َعَل  َيَتَوكَّ

 شيء بكل الجواد شيء كل عن ال نيّ  شيء كل على القادر الحقيقي المعبود ألن َحْسُبهُ  َفُهوَ  اهللَِّ
 أمر كل يبلغ أي، َأْمِرهِ  َبالِ ُ  اهللََّ إِنَّ  الثانية البتة، يهمله ال إليه رهأم الضعيف عبده فوض إذا

ب   لُِكِل  اهللَُّ َجَعَل  َقْد  الثالثة المطلوب، يفوته وال يريده ا ََشْ  الجملتان وهاتان ومقدارًا، وقتاً  أي َقْدر 
 قادرا  كون ه علم إذا ألنه عليهو التوكل لوجوب بيانٌ  منهما كلٌّ 
 (1)" والتفويُض  التسليمُ  إال يبق   لم ومقدَّراً  حدَّاً  شيء لكل وعّين بّين قد أنه وعِلم   شيء، كل على

 الظهارالمشكلة الثانية:                        
 :  واصطالحاً  لغةً  الظهار تعريفأواًل: 

 كل نأل األعضاء سائر بين من بذلك الظهر وخصوا الظهر، من مشتق ل ًة: الظهار تعريف -1
 .(2) بذلك الزوجة فشبهوا، األغلب في ظهره على الركوب لحصول وظهًرا يسمى مركوب

    .(3)بها تمتعه في أجنبية بظهر أو منه، بمحرم زوجه زوج تشبيه تعريف الظهار اصطالحًا: -2
َهاَِتِمْ  ُهنَّ  َما نَِسائِِهمْ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  ُيَظاِهُرونَ  الَِّذينَ : تعالى قوله :دليله َهاَُتُمْ  إِنْ  ُأمَّ  َوَلْدَهُمْ  الالَّئِي إاِلَّ  ُأمَّ

ُمْ  ا َلَيُقوُلونَ  َوإِهَّ ا اْلَقْولِ  ِمنَ  ُمنَْكر   ملَِا َيُعوُدونَ  ُثمَّ  نَِسائِِهمْ  ِمنْ  ُيَظاِهُرونَ  َوالَِّذينَ *  َغُفور   َلَعُفو   اهللََّ َوإِنَّ  َوُزور 

ا َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَقَبة   َفَتْحِريرُ  َقاُلوا  ]2،3:المجادلة[ َخبِي   َتْعَمُلونَ  باَِم  َواهللَُّ بِهِ  ُتوَعُظونَ  َذلُِكمْ  َيتاََمسَّ
  

 (.175/ 7 ،) النيسابوري الدين لنظام -الفرقان رغائب و القرآن غرائب( 1)
 ( 337: 7 ،)الم ني، قدامة ابنانظر :و  (،2/455أحمد بن محمد الفيومي،)  -المصباح المنير( 2)
 .(2/615 )تقي الدين الحسيني، -األخياركفاية  انظر :، و (215ص: ) للرصاع -عرفة ابن حدود حشر  (3)
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 :الظهار ألفاظمن ثانيًا: 
 .أمي كظهر عليَّ  أنت: لزوجته الزوج قول عليه المتفق لفظه

 التأبيد على المحرمات من عليه تحرم من ظهر ذكر أو الظهر، غير عضو ذكر فيه والمختلف

 الظهر بلفظ إال ظهاراً  يكون ال: العلماء من جماعة وقال ظهار، هو: مالك قالف. األم غير
 .(1)إليه النظر يحرم عضو بكل يكون: حنيفة أبو وقال واألم،
 :فيه الكفارة وجوب شروط

 َقاُلوا املَِ  َيُعوُدونَ  ُثمَّ  نَِسائِِهمْ  ِمنْ  ُيَظاِهُرونَ  َوالَِّذينَ  : تعالى لقوله العود قبل تجب ال أنها الجمهور

 فإن القياس طريق فمن وأيًضا بالعود، الكفارة تعلق وجوب معنى في نص وهو َرَقَبة   َفَتْحِريرُ 
 فكذلك المخالفة بإرادة أو بالمخالفة، فيه تلزم إنما الكفارة أن فكما اليمين، في الكفارة يشبه الظهار
 .الظهار في األمر
 .(2)العود دون تجب: فقاال وطاوس، مجاهد، وخالفهم الجمهور، قول هذا
 :ظاهرالم   على حرمي   ما

 والنظر والتقبيل، المالمسة، من دونه فيما واختلفوا الجماع، عليه يحرم المظاهر أن على اتفقوا
 .واهلل أعلم (3)آخرون ومنعه، البعض فأجازه للذة،
 :الظهار كفارة
 .مسكيًنا ستين إطعام وأ شهرين، صيام أو رقبة، إعتاق: الترتيب هذا على الظهار كفارة
ا َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  َرَقَبة   َفَتْحِريرُ  َقاُلوا ملَِا َيُعوُدونَ  ُثمَّ  نَِسائِِهمْ  ِمنْ  ُيَظاِهُرونَ  َوالَِّذينَ  : تعالى قال  َيَتاَمسَّ

ْ  َفَمنْ  َخبِي   َتْعَمُلونَ  باَِم  َواهللَُّ بِهِ  ُتوَعُظونَ  َذلُِكمْ  ا َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ُمَتَتابَِعْ ِ  نِ َشْهَريْ  َفِصَيامُ  ََيِْد  َل ْ  َفَمنْ  َيَتاَمسَّ  َل

 َألِيم   َعَذاب   َولِْلَكافِِرينَ  اهللَِّ ُحُدودُ  َوتِْلَك  َوَرُسولِهِ  بِاهللَِّ لُِتْؤِمنُوا َذلَِك  ِمْسكِين ا ِسِت َ  َفإِْطَعامُ  َيْسَتطِعْ 
 .]4:المجادلة[
 

__________ 
 .(79: 2، )المقتصد ونهاية المجتهد بداية، رشد ابن (1)
 .(79: 2 )، المقتصد ونهاية المجتهد بداية، رشد ابن انظر : (2)
 فيصل أبو -والنذور واأليمان الطالق وأحكام األلفاظ أحكام انظر :، و  (82: 2 ،)السابق  المرجع (3)

 .( 13)ص:،البدراني
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 خالصة القول:
 أو وضعية كانت سواء األخرى، الشرائع عن مستقلة الفرعية أحكامها في اإلسالمية الشريعة   

 بعالجها وتتميز تتبدل، وال تت ير ال ودائمة، عامة أحكاماً  تقرر خاتمة، شريعة ألنها سماوية،
 على لالستمرار، صالحة ليست ولكنها الجاهلي، العربي المجتمع معها تعاي  وقضايا لمشكالت
 الحياة، في عتدالواال الخطأ، القتل دية تحمل في التعاون مثل النافعة، العادات بعض خالف

 لم الذي أما زواجها، عقد في المرأة على والوالية القاصر على الولي ووالية والشجاعة، كالسخاء
، وهذا اإلنسان لدى القلب تعدد وادعاء والتبني، والظهار، والنفاق، العصيان، فمثل اإلسالم يرتضه

 : ما أوضحته في هذه الخالصة كما يأتي ذكره
 "يقول نالظهار نوعان صريح وكناية ، فالصريح كقول " أنت على كظهر أمي" والكناية ، أ .1

 .أنت على كأبي أو مثل أمي "
 بن أوس من زوجته خولة بنت ثعلبه هو" ظاهرالجاهلية، وأول من  في طالقا الظهار كان .2

 ."الصامت
 الَِّذينَ  يث قال تعالى :حوفيه قرآن عليه ونزل وعاقب منه، اإلسالم حذر وزور كذب لظهارا .3

َهاَِتِمْ  ُهنَّ  َما نَِسائِِهمْ  ِمنْ  ِمنُْكمْ  ُيَظاِهُرونَ  َهاَُتُمْ  إِنْ  ُأمَّ ئِي إاِلَّ  ُأمَّ ُمْ  َوَلْدَهُمْ  الالَّ ا َليَُقوُلونَ  َوإِهَّ  ِمنَ  ُمنَْكر 

ا اْلَقْولِ   َرَقبَة   َفَتْحِريرُ  َقاُلوا ملَِا َيُعوُدونَ  ُثمَّ  نَِسائِِهمْ  ِمنْ  ونَ ُيَظاِهرُ  َوالَِّذينَ  * َغُفور   َلَعُفو   اهللََّ َوإِنَّ  َوُزور 

ا َأنْ  َقْبلِ  ِمنْ  ْ  َفَمنْ  * َخبِي   َتْعَمُلونَ  باَِم  َواهللَُّ بِهِ  ُتوَعُظونَ  َذلُِكمْ  َيَتاَمسَّ  ِمنْ  ُمَتَتابَِعْ ِ  َشْهَرْينِ  َفِصَيامُ  ََيِْد  َل

ا َأنْ  َقْبلِ  ْ  َفَمنْ  َيَتاَمسَّ  اهللَِّ ُحُدودُ  َوتِْلَك  َوَرُسولِهِ  بِاهللَِّ لُِتْؤِمنُوا َذلَِك  ِمْسكِين ا ِسِت َ  َفإِْطَعامُ  َيْستَطِعْ  َل

 اهللَُّ  َجَعَل  ما :األحزاب، وذكر اهلل عز وجل في سورة ]2،3المجادلة:[ َألِيم   َعَذاب   َولِْلَكافِِرينَ 

هاتُِكمْ  ِمنُْهنَّ  ُتظاِهُرونَ  الالَّئِي َأْزواَجُكمُ  َجَعَل  َوما َجْوفِهِ  ِِف  َقْلَبْ ِ  ِمنْ  لَِرُجل    َأْدِعياَبُكمْ  َجَعَل  َوما ُأمَّ

قَّ  َيُقوُل  َواهللَُّ بَِأْفواِهُكمْ  َقْوُلُكمْ  ذلُِكمْ  َأْبناَبُكمْ  بِيَل  ََيِْدي َوُهوَ  اِْلَ  ]4األحزاب:[ السَّ
 وقوع من بدالً  الكفارة للظهار شرع فقد الرحمة مالمح للمرأة ، فقد حمل التشريع اإلسالم تكريم .4

 .الطالق، وبهذا نرد على أعداء اإلسالم الذين يدعون إن اإلسالم هضم حقوق المرأة 
مهما يحدث ، فالتفاهم  األسرةهالك  إلىالمؤدية  األلفاظحفظ ألسنتهم عن  األزواجيجب على  .5

 الموقف. اوالحوار سيد
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 .اقتصادياً المحاصرة و عات الدول النامية ، في مجتم االنفصالتكثر حاالت  .6
 .إليه لحةالمُ  الضرورة عند الطالق إباحة .7
 .جماعٌ  فيه وقع الذي الطهر في وكذلك بدعة، والنفاس الحيض حال في الطالق .8
 الطالق ووقع تعالى اهلل عصى عمداً  فيه جامعها طهر في أو الحيض حال في امرأته طلق لو .9

 .بالمراجعة يأمره لم الطالق وقوع فلوال بالمراجعة عنهما اهلل رضي عمر ابن أمر  النبي ألن
 .المرأ ة فيه تمّس  لم طهر في يكون أ ن الطالق في السنة .11
 أحكام   من انقضائها على يترتب لما العدة ِإحصاءِ  على الحث .11
 يستوجب مربأ   تأت لم ما العدة انقضاء بعد ِإال زوجها بيت من المعتدة ِإخراج عن النهى .12
 .ذلك
 مراعاة مع ِإمساكها أو مفارقتها الزوج على فيجب العدة من االنتهاء المعتدة قاربت ذاإ . 13 

 .واإلحسان العدل
 .والعطاء للرزق ومفتاحٌ  الفرج أبواب من بابٌ  وتعالى سبحانه اهلل تقوى .14
 بقضائه والتسليم ائد،الشد عند له والتفويض األحوال، جميع في تعالى عليه التوكل وجوب . 15

ْيش اِنيِّ  ت ِميم   أ ِبي ع نْ  وهواه، عجزه إلى وكَّله يتوكل لم ومن كفاه، اهلل على توكل من فإن وقدره،  اْلج 
 َعَلى َتَوكَّْلت مْ  َأنَّك مْ  َلوْ ) :ي ُقولُ    اللَّهِ  ر ُسول   س ِمْعتُ  ي ُقولُ  - عنه اهلل رضي - ُعم ر   س ِمْعتُ  ق ال  
ق   َكَما َلَرَزَقك مْ  َتَوكُِّلهِ  قَّ حَ  اللَّهِ  وح   ِخَماًصا َتْغد و الطَّْيَرا َيْرز   .(1) (ِبَطاًنا َوَتر 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما باب الزهد أبواب السنن في الترمذي ورواه ،(4164: رقم) الحديث. واليقين التوكل باب  -سنن ابن ماجة( 1)
 .(2447: رقم )الحديث. الدنيا في الزهد في جاء
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 :الزوجية للمشكالت يةالقرآن الحلولمن 

 الزوجية، العالقة موضوع في اإلسالمية الثقافة تأصيل: الحلول هذه بداية في :أوالً    
 فينسيه الزوج، عقل على ال ضب يسيطر فقد األزمات، وقت في الثقافة هذه تقتضيه بما والتذكير

 أن الزوج يدركه أن يجب ما ةوخالص المحذور، في يقع حتى رسوله، وهدي ربه هدي من علم ما
ن أعوج ضلع من خلقت المرأة  اهلل رسول به أوصاه ما إلى لزوجته معاملته في يستجيب المسلم وا 
 اهلل رسول أن يوقن وهو  سعادته فيه بما إال أوصاه ما. 

 عشرة بحسن للزوجات تذكير ويقابلها لألزواج، التوجيهات من ذلك غير :إلىثانياً   
 عشرة إلى انتقلت إنما زوجها، بيت إلى أبيها بيت من انتقلت وقد وأنها بحقهم، قياموال أزواجهن،

 التي الحياة ولهذه النعيم، جنات في اآلخرة إلى تمتد إنما الدنيا، على تقتصر ال متواصلة، أبدية
 صلت إذا)  قال كما اهلل، رضا أدائها في حقوق وأهلها أبويها كنف في أمضتها سنوات تفوق
 أبواب أي من ادخلي: لها قيل زوجها وأطاعت فرجهاا وحفظت شهرهاا وصامت خمسهاا أةالمر 

 فيه الذي العظيم، المحكم التشريع هذا من شرع ما أعظم وما الدين، هذا أعظم فما ا(شئت الجنة
 .اإلنسان بني سعادة

اس ، التي ابتلى اهلل عز وجل بها بعض الن االبتالءاتالطالق نوع من أنواع ثالثًا:  
 االبتالء حقيقة إلى الت ابن سورة أشارت والرضا بحكمه حيث قال تعالى : الصبر عليهاويجب 
عداده نحوه، وواجبه منه، المؤمن وموقف  َما تعالى قال ابتالءات، من عليه يطرأُ  لما وتهيئته وا 
ب   بُِكِل  َواهللَُّ َقْلَبهُ  دِ ََيْ  بِاهللَِّ ُيْؤِمنْ  َوَمنْ  اهللَِّ بِإِْذنِ  إاِلَّ  ُمِصيَبة   ِمنْ  َأَصاَب   َوَأطِيُعوا اهللََّ *َوَأطِيُعوا َعلِيم   ََشْ

ُسوَل  اَم  َتَولَّْيُتمْ  َفإِنْ  الرَّ ُُ  َرُسولِنَا َعَل  َفإِنَّ لِ  اهللَِّ َوَعَل  ُهوَ  إاِلَّ  إَِلهَ  اَل  اهللَُّ * املُْبِ ُ  اْلَباَل  املُْْؤِمُنونَ  َفْلَيَتَوكَّ
 ]13 ،11:الت ابن[
 

 واهلل الهادي لسبل الرشاد                                      
 
 
 
 
 (214(، حسنة األلباني في) آداب الزفاف،1/191) -مسند أحمد  (1)
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 الخاتمة

 كان  حيث ، الدراسة هذه إلنجاز وفقني أن تعالى أحمده الصالحات،  تتم بنعمته الذي هلل الحمد

 لي تنكشف يوم فكل ، طياته في وأتقلب ، هآيات بين ه وأتنقلأطوف في ، رائع اهلل كتاب معطوافي 

 إلى فيه وأرسينبراسًا للناس عامة والدعاة ، وطلبة العلم  خاصة تكون ل ، منهجية جديدة فيه

 وقد أمكن ما فيه وبذلت ، جهداً  فيه لم أدخر البحث فهذا ، لطائفه وجميل ، معارفه كنوز من معرفة

 :يأتي فيما وذلك ، والتوصيات النتائج بعض إلى دراستي خالل من وصلت
 

 : النتائج : أوالً 

ا توصلت إلى دراستي في المتواضع الجهد هذا وبعد ا نتيجة جهد ولكل ا خالصة عمل لكل إن  
 النتائج التالية:

اشتمال سور جزء قد سمع على مبادئ وأسس تتمثل في منهجيات عظيمة وقيم هادفة لت يير  .1
 تمعحال المج حصالا  و 
الرسل عليهم السالم  إرسالفالهدف االسمي من  ،األنبياءودعوة  ،رسالة السماء اإلصالحإن .2

  جل وعال. يتهم لعبادة اهلل وهدا ،الناس من الضالل والجهل إنقاذهو 

هو رسالة  الذيمنهج اهلل تعالي وتطبيق شرعه  إليبعودتها  إاليستقيم حالها  ال األمةن إ .3
 . األولي اإلصالح

نقلة نوعية شاملة ترتقي بنا وتسموا  بإحداثوالت يير  اإلصالح إلي اإلسالمية األمةحاجة  .4
 . األرضفي عز وجل  اهلل بشرع

والت يير ال ينحصر في جانب واحد بل يشتمل علي عدة جوانب  اإلصالحيان ب لي أن تبين. 5
 واالجتماعي والسياسي وغيرها. واألخالقيمنها العقدي والدعوي 

ن  اإلصالحإن صالح عقيدة الفرد من أهم وجوه  .6   اإلنسانله أثر كبير في حياة  اإليمان، وا 
 . فمن صلحت عقيدته سلمت عاقبته

ر اخي ألنهميير ، وتثبتهم وتأيدهم و  تبين لنا أن اهلل تعالى تكفل برعاية أهل اإلصالح والت. 7
 . بادعلى إصالح العالذين يعملون الناس و فهم 
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عة اهلل وجهها ، وطاح الفرد والمجتمعات منوط بأداء العبادات التي شرعها اهلل على إن صال. 8
 والشعائر. فيما أمر من الشرائع

 وعالم شيء، كل على قادر اهلل أن مبيًنا البعث، حقيقة على كثيرة أدلة أورد الكريم القرآنإن . 9
 .علم لسعة شيء نهام يضيع وال قدرته، لنفوذ األجسام إعادة تعجزه فال شيء، بكل

بالمنهجيات األخالقية التزامًا وتعليمًا لتكوين مجتمع راقي بأخالقه ، قادرًا القيام  االهتمام. 10
 بواجبه اإلصالحي.

ن  الت يير، إن صالح الفرد من أهم وجوه. 11   ثر كبير في حياة الفرد وفالحهأله  اإليمانوا 

رق عدة من ضرب أمثال وحوار وجدل وقصص الكريم يرسم معالم الدعوة ،بط القرآنإن . 12
 األمم السابقة مما  يوجه األفراد والمجتمعات إلى منهجيات في اإلصالح والت يير .

حكم ومنها رأفة بالعباد ، وخالص من الهالك ،  واألحكامشرع اهلل عز وجل التشريعات . 13
 للمرأةكرامة  على يؤكد ا ، بماوغيره ، وبيان العدة للمعتدة الطالقحكم و  وبيان كفارته، الظهار،

نصاف لو   ها.، وردًا على من يقول ب ير ذلك .حقوقا 

أدى إلى رتفاع معدل الفقر ا. ربما تكون األوضاع  االقتصادية الصعبة ، في قطاع غزة و 14
 من فراق ومن ثم طالق. انتشار ظاهرة المشكالت الزوجية
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 ثانيًا : التوصيات:

مجاالتهو الكريم ، والبحث في كافة  القرآنبموضوعات  مباالهتماالعلم  الباحثين وطالب أوصي .1
الكريم زاخر بموضوعات قيمة ،تخدم مجتمعنا اإلسالمي ، وتعالج قضاياه  القرآنحيث إن 

الكريم وضع منهجيات متنوعة في كافة المجاالت العقدية ، والدعوية  القرآنالمختلفة ، ف
 .القرآند من البحث واالستنباط واالجتهاد في منجيات واألخالقية واالجتماعية ، فال ب

. أوصي والة األمر أن يلتزموا في استراتيجياتهم في وضع خططهم، أن يرجعوا إلى منهجيات 2
 للرعية. والصالح كي يعم الخير ووالسنة المطهرة ،الكريم القرآناإلصالح والت يير في 

في  يةالقرآنالمنهجيات  ىالتركيز علاس . أوصي الدعاة خاصة على التركيز في حثهم للن3
دعواهم و ألنها تعمل على إحياء النفوس وتعالج فسادها لدى العامة، وبالتالي يصلح المجتمع 

 وتسعد حياتهم في الدنيا واآلخرة .
ِرف الكل معنى وأخيرًا أوصيكم ونفسي بهذه الوصية على هذه األرض الذكية ، وبينما ع        

ما فيها من ن العلم رمُز التقدم لألمم القوية  ، فخذوا تجاربنا واعملوا بأرف با عُ المنهجية ، وبينم
 فيا لها من وصية . صالح،

ة والمصلحين امع الدع  أوصى بها األنبياء فيد اهلل ،أوصي بها اإلصالح والت يير عقيدةً ف  
 شتى مناحي البشرية.. يف ،والباحثين عن الت يير

ما في جزء قد سمع من  منهجيات  اولت فيه بكل ما وسعي ، إلظهارفهذا جهد متواضع ح     
إصالح وت يير تخدم المسلمين وتساعدهم على فهم دينهم ودنياهم ، وحل كثير من المشكالت 

، وقد حرصت أثناء البحث من العقيدة الصحيحةفيها بطرق سليمة على أسس متينة  مالتي تواجهه
ان فيه من صواب فبتوفيق من اهلل ومّنة ، وبإرشاد من  استطعت ، فما ك اأتجنب الخطأ م أن

فأسأل وأساتذتي الكرام  وما كان فيه من خطأ  حفظه اهلل،  ،الدكتور /عصام زهد  األستاذ مشرفي
 إلىوالموفق  إليه فهو الهادي ، بمن كل زلل وخطأ، وأست فره، وأتو  وأعوذ باهلل اهلل الم فرة ، 
 سواء السبيل.

 

  "أن الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل على سيدنا محمد سيد األولين واآلخرين وأخر دعوانا" 
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 الفهارس العامة
 

 وتشتمل على :

 ية .القرآنأواًل : فهـرس اآليـات  

 ثانيًا : فهـرس األحـاديث النبـوية الشـريفة واآلثـار . 

 ثالثًا : فهـرس األعـالم المـترجم لهـم. 

 لمصـادر والمـراجع .رابعًا : فهـرس ا 

 : فهـرس الموضـوعات . خامساً  
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 العامة الفهارس

 أواًل: فه س اآل ا  الق  ن  

 رقم الصفحة رقم اآلية نص اآلية م

 الفاَتة

1.   َاط   4 7 َأْنَعْمَت  الَِّذينَ  ِِصَ
 البقرة

2.  لذين ُيْؤِمنُوَن بِالَْغيِْب ا 3 75 
3.   َ142 8 ِباهلل... آَمنَّا َيق ول   َمن النَّاسِ  َوِمن 
4.  الَّ الَِّذيَن َتاُبوا َوَأْصَلُحوا َوَبيَّنُواإ 160 20 
5.    َْلُتُكْم َعَل اْلَعاملَِ َ َوَأِِّن ف   47 123ضَّ
6.     جُّ َأْشُهر  َمْعُلوَمات   197 112اِْلَ
7.    ْصَن بَِأْنُفِسِهنَّ َثاَلَثَة ُقُروب بَّ َقاُت َيََتَ َطلَّ

  228 185 َوامْلُ
8.   ا ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواج    234 185َوالَِّذيَن ُيَتَوفَّ

 آل عمران

9.   َوُتْؤِمنُوَن بِاهللَِّ َوَلْو َآَمَن َأْهُل اْلكَِتاِب 110 10-12 
11.    َِأِِّن َأْخُلُق لَُكْم ِمَن الِط 49 124 
11.   ائِيَل   93 123ُكلُّ الطََّعاِم َكاَن ِحالًّ لِبَنِي إِْعَ
12.   ة  َيْدُعوَن َ َوْلَتُكْن   104 105ِمنُْكْم ُأمَّ
13.    َلْيُسوا َسَواب  ِمْن َأْهِل اْلكِتَاِب 

 

113- 114 13 

14.   ِكِيم   126 101َوَما النََّْصُ إاِلَّ ِمْن ِعنِْد اهللَِّ الَْعِزيِز اِْلَ
15.   ُكلُّ َنْفس  َذائَِقُة امْلَْوِت 185 71 

 النساب

16.   ُيْؤِمنُوَن َحتَّى َُيَِكُموَ   َفاَل َوَرِبَك اَل 65 117 
17.    َِاَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن امْلُْؤِمن 60-69 97 
18.   ْاَل َخْيَ ِِف َكثِي  ِمْن َنْجَواُهم 114 22 
19.   ََّل َعَليُْكْم ِِف اْلكَِتاِب َوَقْد َنز 114 169 
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 رقم الصفحة رقم اآلية نص اآلية م
 املائدة

21.   َأْهَل الْكَِتاِب َقْد َجاَبُكْم َرُسوُلنَا  َيا 15-16 19 
21.   َ ُِلوا إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمن   23 20َوَعَل اهللَِّ َفَتَوكَّ
22.   َا َهاُهنَا َقاِعُدون   24 108َفاْذَهْب َأْنَت َوَربَُّك َفَقاتاَِل إِنَّ
23.   ا ِق ُمَصِدق    48 103َوَأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلكَِتاَب بِاِْلَ

 اْلنعام

24.   لَِيْبُلَوُكْم ِِف َما َآَتاُكْم 165 14 
 اْلعراف

25.    ألسُت بَِربُِكم قالوا بل 172 80 
26.   ا َيْأتَِينَُّكْم   35 20َيا َبنِي َآَدَم إِمَّ
27.  ا َلنَا اْجَعل مْ  َكاَم  إََِل  ة   ََلُ   138 123آَِلَ
28.   ُأَبِلُغُكْم ِرَسااَلِت َرِِب 62 116 
29.   ُس   157 11وَل النَّبِيَّ اْْلُِميَّ الَِّذيَن َيتَّبُِعوَن الرَّ
31.   ا ْسنَى َفاْدُعوُه ِِّبَ   180 71َوهللَِِّ اْْلَْساَمُب اِْلُ

 اْلنفال

31.   َ َ ِق َبْعَدَما َتَب َّ اِدُلوَنَك ِِف اِْلَ   6 115َُيَ
32.   َُكْم َفاْستََجاَب َلُكْم إِْذ َتْست   9 101ِغيُثوَن َربَّ
33.   َا الَِّذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيتُُم الَِّذيَن   15 95 ،99َيا َأَيُّ
34.   ا الَِّذيَن َآَمنُوا إَِذا َلِقيُتْم فِئَة  َفاْثُبُتوا َ   45 95 ،99َيا َأَيُّ
35.    ا نِْعَمة   53 7َأْنَعَمَها  َذلَِك بَِأنَّ اهللََّ َلْ َيُك ُمَغِي 
36.    َ   73 87 َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْولَِياُب َبْع

 التوبة

37.   ِا الَِّذيَن َآَمنُوا َما لَُكْم إَِذا ق َ   38 96يَل َلُكُم اْنِفُروا َيا َأَيُّ
38.    ا َوثَِقاال   41 94اْنِفُروا ِخَفاف 
39.    َ   67 144 ،151امْلُنَافُِقوَن َوامْلُنَافَِقاُت َبْعُضُهْم ِمْن َبْع
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 رقم الصفحة رقم اآلية نص اآلية م

41.   َ َوامْلُنَافَِقاِت َوَعَد اهللَُّ امْلُنَافِِق  68 150 
41.      َ   71 11َوامْلُْؤِمنُوَن َوامْلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُب َبْع
42.   ائُِحوَن اِمُدوَن السَّ ُبوَن اْلَعابُِدوَن اِْلَ

  112 98التَّائِ
43.    ة   122 95َوَما َكاَن امْلُْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكافَّ
44.  ا الَِّذيَن َآَمنُوا َقاتُِلوا َيا َ   123 96َأَيُّ

 يونس

45.   ََِّوَما َكاَن لِنَْفس  َأْن ُتْؤِمَن إاِلَّ بِإِْذِن اهلل  100 127 
 هود

46.   َقاُلوا َيا ُنوُح َقْد َجاَدْلَتنَا َفَأْكَثْرَت ِجَداَلنَا 32 116 
47.   َواَل َينَْفُعُكْم ُنْصِحي إِْن َأَرْدُت 34 116 
48.   َقاَل َسَآِوي إَِل َجبَل  َيْعِصُمنِي ِمَن امْلَاِب 42 ، 43 127 
49.   َْوُع  َفَلامَّ َذَهَب َعْن إِْبَراِهيم   74 116الرَّ
51.    َيا إِْبَراِهيُم َأْعِرْض َعْن َهَذا 76 116 

 يوس 

51.    َُقاُلوا َأئِنََّك َْلَْنَت ُيوُس 91 133 
 الرعد

52.    َّوا َحتَّى بَِقْوم   َما ُيَغِيُ  الَ  اهللَ إِن   11 7 ُيَغِيُ
53.   َ َباُل ْت بِِه اْْلِ   31 159َوَلْو َأنَّ ُقْرَآن ا ُسِيَ

 اِلجر

54.   َافُِظون ا لَُه َِلَ ْلنَا الِذْكَر َوإِنَّ ا َنْحُن َنزَّ   9 20إِنَّ
55.    َنِبْئ ِعَبادِي َأِِّن َأَنا اْلَغُفوُر 50 14 

 النحل

56.   ْكَمِة   125 16 ،115اْدُع إَِل َسبِيِل َرِبَك بِاِْلِ
57.   ة   ُكِل  ِِف  َبَعْثنَا َوَلَقْد   36 89 َرُسوال   ُأمَّ

 اإلعاب
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58.    ى بَِعْبِدِه َليْال   1 126ُسْبَحاَن الَِّذي َأْعَ
59.   تِي ِهَي َأْقَوُم  القرآنإِنَّ َهَذا  د  9ََيِْدي لِلَّ
61.  ا َن َأيًّ مَْحَ  71 110 ...ُقِل اْدُعوا اهللََّ َأِو اْدُعوا الرَّ

 الكه 

61.  نَّا َلُه ِِف اْْلَْرِض إ ا َمكَّ   84 20نَّ
62.  ُثمَّ َأْتَبَع َسَبب ا 92 20 
63.   ْفنَا َوَلَقْد   54 103 لِلنَّاسِ  القرآن َهَذا ِِف  َِصَّ

 مريم

64.   َك َيَمسَّ  َأنْ  َأَخاُف  إِِِّن  َياَأَبِت  45 127 
 طه

65.  ْسنَى   8 71اهللَُّ اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو لَُه اْْلَْساَمُب اِْلُ
66.   ُه َطَغى   43-44 17اْذَهَبا إَِل فِْرَعْوَن إِنَّ
67.   َقاُلوا َلْن ُنْؤثَِرَ  َعَل َما َجاَبَنا ِمَن اْلَبِينَاِت 72 134 
68.   َ ا َلُه ْم ِعْجال  َجَسد    88 114َفَأْخَرَج ََلُ

 اْلنبياب

69.   َقبْلَِك ِمْن َرُسول  ِ َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن 25 103 
 اِلج

71.     ََِّوِمَن النَّاِس َمْن َُيَادُِل ِِف اهلل 8 115 
71.   ُ َوَجاِهُدوا ِِف اهللَِّ َحقَّ ِجَهاِدِه 78 93 

 القصص

72.   ا اَوَقاُلو َتَظاَهَرا ِسْحَرانِ  َقاُلوا   48 124 َ بُِكلٍّ  إِنَّ
 العنكبوت

73.   اِدُلوا َأْهَل اْلكَِتاِب   46 112 ،114َواَل َُتَ
 الروم
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 رقم الصفحة رقم اآلية نص اآلية م

74.   َْلَق ُثمَّ ُيِعيُدُه  َوُهو   27 80الَِّذي َيْبَدُأ اْْلَ
75.  ا   30 19 َفَأقِْم َوْجَهَك لِلِديِن َحنِيف 

 اْلحزاب

76.    َلَقْد َكاَن َلُكْم ِِف َرُسوِل اهللَِّ ُأْسَوة  َحَسنَة 21 15 ،122 
77.   ََّوَقْرَن ِِف ُبيُوتُِكن 33-69 109 
78.  ا َيا َ   42 184 امْلُْؤِمنَاِت  َنَكْحتُمُ  إَِذا آَمنُوا الَِّذينَ  َأَيُّ
79.   َجْوفِهِ  ِِف  َقْلَبْ ِ  نْ مِ  لَِرُجل   اهللَُّ َجَعَل  ما  4 188 

 يس

80.   َب َلنَا َمَثال  َوَنِِسَ َخْلَقُه   78-79 79َوََضَ
 ص

81.   كِتاب  أنزلناُه إليَك ُمبار   ليدبُروا باياتِه 29 55 
 الزمر

82.     ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثمَّ الر كَِتاب 28 43 
 غافر

83.  اِدُل  َما   4-5 112 َكَفُروا الَِّذينَ  إاِلَّ  اهللَِّ آَياِت  ِِف  َُيَ
84.  قَّ  بِهِ  لُِيْدِحُضوا بِاْلَباطِلِ  َوَجاَدُلوا   5 115اِْلَ
85.   َ115 56  ُسْلَطان   بَِغْيِ  اهللَِّ  َآَياِت  ِِف  َُيَاِدُلونَ  الَِّذين 
86.   لَُكمْ  َأْستَِجْب  اْدُعوِِّن  َربُُّكمُ  َوَقاَل  60 101 

 فصلت

87.   َهُ و   41 159 ،160َعِزيز   َلكَِتاب   إِنَّ
 الشورى

88.   َمْ  َما َآَياتِنَا ِِف  َُيَاِدُلونَ  الَِّذينَ  َوَيْعَلم يص   ِمنْ  ََلُ   35 115ََمِ
 اِلجرات

89.   اَم امْلُْؤِمنُوَن إِْخَوة  َفَأْصلُِحوا َبْ َ َأَخَوْيُكْم   10 18إِنَّ
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 رقم الصفحة رقم اآلية نص اآلية م

َ 

90.    َاملَِْجيِد  القرآنَ و 1-3 79 
 الدخان

91.   َِناُهمْ  َوَلَقد   32 123اْلَعامَلِ َ  َعَل  ِعْلم   َعَل  اْخََتْ
 الذاريات

92.   َرُسول   ِمنْ  َقْبلِِهمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َأَتى َما َكَذلَِك  52 124 
 القمر

93.  ا ع  ُمْ  اْْلَْجَداِث  ِمنَ  ََيُْرُجونَ  َأْبَصاُرُهمْ  ُخشَّ  َجَراد   َكَأهَّ

 ِِّش  ُمنْتَ 

7 75 
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 فه س األحا  ث النب   الش  ف ثان ًا: 

 رقم الصفحة طرف الحديث م
 179 الطالق تعالى اهلل إلى الحالل أب ض  .1
 173 يمينه وعن بماء يبش قد نببل أتي  .2
 96، 99 اتاجتنبوا السبع الموبق  .3
 173 اأحدهم أ  يقر  ىحتّ  ايفترق مْ ل االتقي اإذ  .4
 171 إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم  .5
 190 شهرها وصامت خمسها، المرأة صلت إذا  .6
 172 هبمجلس أحق فهو إليه رجع ثم فيه كان مجلس من أحدكم قام اإذ  .7
 165 أنصت عةالجم يوم لصاحبك قلت إذا  .8
 172 اثنان دون الثالث فال  يتناجى ثالثة واكان اِإذ  .9

 168 اآلخر دون اثنان ييتناج فال ثالثة كنتم إذا  .10
 144 منافقا كان فيه كن من أربع  .11
 18 درجة الصيام والصالة أال ُأخبركم بأفضل من  .12
 171 حدهمأ أما عِن النفر الثالثة أخِبركم أ ال  .13
 14 أن رسول اهلل قال ينّزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا  .14
 185 باليال   ازوجه وفاة بعد نفست ةياألسلم سبيعة إن  .15
 131 األخالق مكارم ألتمم بعثت إنما  .16
 12 إياكم والجلوس على الطرقات  .17
ذا ب،كذ حدث إذا: ثالث المنافق آية  .18 ذا أخلف، وعد وا   144 (خان اؤتمن وا 
 رائحة عليها فحرام بأس ما غير في طالقها زوجها سألت مرأةا أيما  .19

 الجنة
179 

 183 وفاً معر  يفعلتأ و  ِقيتصد أ نْ  عسى فإنك ن ْخل ِك، دِّيفج ى  بل  .20
 117، 27 شيء كل سمعه الذي وسع تبارك  .21
 87 اإليمان حالوة بهن وجد فيه كن من ثالث  .22
 98 الجهاد ي ْعِدل عمل على ُدلَّني: فقال  اهلل رسول إلى جاء  .23
 96 جاهدوا المشركين بألسنتكم ، وأنفسكم ، وأموالكم وأيديكم  .24
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 رقم الصفحة طرف الحديث م
 171 ننتهي جلسنا حيث  .25
 132 الخلق حسنتقوى اهلل   .26
 164 مسلم عبد يوافقها ال ساعة فيه  .27
 27 قل سورة النضير  .28
 165 صالة الفجر يف الجمعة يف يقرأ   النبي ك ان     .29
 65  ما اإليمان يوما بارزا للناس، فأتاه جبريل ، فقال:   كان رسول اهلل  .30
 175 النضير بني أموال كانت  .31
 128 أربع إال النساء من يكمل ولم كثير، الرجال من كمل  .32
  34 كنا جلوسا عند النبي  .33
ذ  .34  96 افانفرو  ا اُستنِفرُتمال هجرة بعد  الفتحِ  ولكن جهاٌد وِنيٌَّة ، وا 
 168 الثّالث دون اثنان يتناجى ال  .35
 170 يجتمع على ذكر اهلل إال قيل ال  .36
 172 اِنهمِإذب ِإالَّ  اثنين ينب يفرق أن لرجل يِحل ال  .37
 142 بشبر شبراً  قبلكم، من الذين سنن لتتبُعنَّ   .38
 170 علماؤهم مْ نهته ي،اْلمعاص يف لاِئيِإْسر  بنو وقعت الم  .39
 135 الجوع من األرض على بكبدي ألعتمد كنت إن هو ال  إ إله ال اّلذي اهلل  .40
كَّْلُتمْ ت ُكمْ أ ن   لو  .41 ل ى و  كل ح قَّ  اللَّهِ  ع   189 هتو 
 163 عاتمْ الجُ  ودعهم عن أقوام لينتهين  .42
 170 ِتر ةً  عل ْيِهمْ  كان ِإالَّ  فيهِ  اللَّه يْذكروا لمْ  مجلًسا قوم جلس ما  .43
 170 .ما جلس قوم يذكرون اهلل ،إال حفتهم المالئكة   .44
 112 الجدل واُأوت إال عليه واكان دىبعد ه قوم ضل ام  .45
 86 أ ح بَّ  م نْ  ع  م   اْلم ْرءُ   .46
 164 الجنابة غسل الجمعة يوم اغتسل من  .47
 172 الحلقة وسط قعد منْ   .48
 31 بعد الطولى الص رىنزلت سورة النساء   .49
 175 شهر مسيرة بالرعب نصرت  .50
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 رقم الصفحة طرف الحديث م
 185 وأمرني بالتزوج إن بدا لي  .51
 137 ائيش هنندع يجد فلم نسائه ىإل فأرسل هدالج يبناأ ص اللَّه رسول اي  .52
 117، 27  بطني له ونثرت شبابي أكل اهلل رسول يا  .53
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 فه س األع   املرتج  هلاثالثًا: 

 رقم الصفحة اسـم العـلم الرقم

 156 ابن كثير 7

 3 أبو البقاء الكفوي 1

 171 أبو واقد الليثي 8

 79 أمية بن خلف 5

 13 ساعديسهل بن سعد ال 4

 156 الشافعي 6
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 فه س املصا ر وامل اجعرابعًا: 

ه( 911)ت: ، السيوطيجالل الدين  –: عبد الرحمن بن بكر القرآناإلتقان في علوم  .1
 .م 1974/ه 1394الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة :  –المحقق :محمد أبو إبراهيم 

الناشر   –ن سعيد بن حزم األندلسي )أبو أحمد( علي بن أحمد ب –حكام األحكام أصول اإل .2
 م . 1983/  1403-الثانية  :الطبعة –دار األفاق الجديدة 

  تقديم الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد أل الشيخ ،  –البصيرة في الدعوة إلى اهلل  .3
 تأليف عزيز بن فرحان العنزي .

 عبد بن سليمان: المؤلف -السنةو  الكتاب ضوء في المنكر عن والنهي بالمعروف األمر  .4
 م .1996 - ها1417 الرابعة،: الطبعة :الناشر -الحقيل الرحمن

التحرير و التنوير ، تحرير المعنى السديد و تنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد  .5
 –( الدار التونسية للنشر  ه1393محمد الظاهر بن محمد الظاهر عاشور التونسي )ت:

 .م1964تونس  
دار  –أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي  –اللباب في علوم الكتاب  .6

 م ( .1998 -ه1419الطبعة األولى ، )–الكتب العلمية 
تحقيق غانم قدورة مركز المحظوظات  –عثمان بن سعيد الداني  – القرآنالبيان في أي عد  .7

 م . 1994الطبعة األولى  –الكويت  –و التراث 
 أثيرأبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان  –حيط في التفسير البحر الم .8

ط:  –دار الفكر بيروت  –( تحقيق: صدقي محمد جميل  ه 745) ت :  -الدين األندلسي 
 .  ه1420األولى / 

 م( .2003 – ه 1424القاهرة )  –دار السالم  –سعيد حوى  –األساس في التفسير  .9
 الدكتور عبد الرحمن الجمل .  – نالقرآالتبيان في علم أي  .10
( ه 1420، ) ت : بن باز عبد اهللعبد العزيز بن  –العقيدة الصحيحة وما يضادها  .11

 ه1395الطابعة السند السابقة العدد الثالث : محرم  –بالمدينة المنورة  اإلسالميةالجامعة 
 م .  1975يناير 

:  يفالمتو الدراز )  عبد اهللحمد بن م –الكريم  القرآنالنبأ العظيم نظرات جديدة في . 12
 (م2005 – ه1426الطبعة األولى )  –الناشر : دار القلم للنشر و التوزيع  –( ه1377

الموافقات : إبراهيم  بن موسي بن محمد التحمي الشاطبي ال رناطي: أبو إسحاق ، . 13
 الناشر :دار أبن عفان . –المحقق : مشهور بن حسن أل سلمان 
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دار الفكر العربي  –ه1390ت :  –ي للقرآن ، عبد الكريم يوسف الخطيب القرآنر التفسي. 14
 القاهرة .  –

 . اإلسالميةالجامعة  جلةم –ية و آياتها القرآنالمناسبة بين الفاصلة . 15

الناشر المنظمة  –العرب  نالل وييتأليف : مجموعة من  – اإلسالميالمعجم العربي . 16
 الطبعة األولى . –فة و العلوم العربية لتربية و الثقا

 –صحيح البخاري  –و سننه  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور الرسول .17
بن ناصر الناصر  زهيرالبخاري الج في ، المحقق : محمد  عبد اهللمحمد بن إسماعيل أبو 

 . ه1422الطبعة األولى :  –الناشر : دار طوق النجاة  –

المحقق مهدي  –( ه170رحمن الخليل بن أحمد الفراهدي ) ت : لعين : أبو عبد الا.18
 .  العمالدار و مكتبة  –المخزرمي و إبراهيم السامراني 

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري  – القرآنالكشاف و البيان في التفسير .19
 . .ه 1467ة بيروت ، الطبعة الثالث –دار الكتاب العربي  –( ه 538) ت :  –جار اهلل 

 أبو الحسن علي بن إسماعيل بن. –المحكم المحيط األعظم .20

 م.1997-لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –فتحي يكن  –الشباب و الت ير .21

محمد أجمل أيوب  -العمريالسيد جالل الدين  -ألمر بالمعروف و النهي عن المنكرا.22
 .اإلصالحي

عامر الجزار ، الناشر : دار  –المحقق : أنور الباز  -ابن تيمية-الحسبة في اإلسالم.23
 م.2005ه/1426الطبعة: الثالثة ، -الوفاء

 –لناشر : دار ابن الجوزي نيين ،امحمد بن صالح العثم -الشرح الممتع على زاد المستنقع .24
 .األولىالطبعة :  –م 1422-2002

دو محمد \تحقيق عدنان دروي   –الكليات : أبو البقاء أيوب بن موسي الحسيني الكفوي .25
 م( .1998-ه1419بيروت )  –مؤسسة الرسالة  –المصري 

للنشر  اليقيندار  -محماس بن عبداهلل الجلعود –سالمية إلالمواالة و المعاداة في الشريعة ا.26
 م ( .1987-ه 1407الطبعة األولى  –و التوزيع 

 البدراني أبو فيصل – اإلسالمالوالء و البراء و العداء في .27
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 –ضوان الداية ر تحقق : محمد  –محمد عبد الرؤوف  –التوقيف على مهمات التعاريف .28
 .ه1410الصفحة األولى :  –بيروت  –دار الفكر 

 رمضان الصالح محمد رواية النبوية واألحاديث يةالقرآن اآليات من اإلسالمية العقائد .29

 1995 ، األولى الشارقة الطبعة - الفتح دار:  الناشر  باديس بن الحميد عبد:  المؤلف

 رمضان. الصالح محمد:  تحقيق

 بن محمد بن أحمد بن اهلل عبد الدين موفق محمد ، أبو قدامهموفق الدين ابن  -الم ني.31
: المتوفى) المقدسي قدامه بابن الشهير الحنبلي، الدمشقي ثم المقدسي الجماعيلي قدامة
 مكتبةعبد الفتاح الحلو ، الناشر:  –عبد المحسن التركي ، المحقق : عبد اهلل بن  (ها621
 (.م1997-ه 1417)-القاهرة

لي -اإليمان باليوم األخر .31  -والنشر للطباعة العصرية المكتبة :الصَّالَّبي، الناشر محمد ع 
 األولى.: الطبعة -كثير ابن دار

 .الشحود نايف بن علي -الخالصة في فضائل الجهاد في سبيل اهلل .32

سعيد بن علي بن  -النصر على األعداء أسبابالجهاد في سبيل اهلل فضله و مراتبه و .33
 وهف القحطاني.

جابر بن موسي بن عبد القادر بن جابر أبو بكر  –أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير .34
 م . 2001ه ، 1422/  2بيروت ، ط :  –صيدا  –المكتبة العصرية  –الجزائري 

دار الفضيلة  – السيوطيعبد الرحمن بن أبي بكر ، جالل الدين  – القرآنتيب أسرار تر .35
 للنشر و التوزيع .

الدكتور : وهبة بن مصطفي الزحيلي ،  –التفسير المنير في العقيدة و الشرعية و المنهج .36
 . ه1418الطابعة الثانية : –دمشق  –دار الفكر المعاصر 

الطبعة الثانية :  –سوريا  –دمشق  –دار الفكر  –ب القاموس الفقهي : سعدي أبو حبي.37
1988 . 

، مطبعة المؤتمر دار عالم الفؤاد ابن تيمية، –السياسة الشرعية إصالح الراعي و الرعية .38
  اإلسالمي.

إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي ، تحقيق : أحمد عبد  أبو نصر -الصحاح في الل ة.39
 (.م 1987 -ه1407بيروت ، الطبعة/الرابعة،) –ماليين ال فور عطار، دار العلم لل
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د41  «النمل كراع» با الملقب الحسن أبو األزدي، الُهنائي الحسن بن علي - الل ة في .الُمن جَّ
، الباقي عبد ضاحي دكتور عمر، مختار أحمد دكتور :، تحقيق(ها319 بعد: المتوفى)

 .(ها 319 - م 1988) الثانية، :، الطبعةالقاهرة الكتب، عالم :الناشر

الطبعة الثانية )  –لبنان  –بيروت  –مؤسسة الرسالة  –ول الدعوة : عبد الكريم زيدان صأ.41
 م ( . 1993 – ه 1414

 عرفة ابن حدود شرح. )الوافية عرفة ابن اإلمام حقائق لبيان الشافية الكافية .الهداية42
 (للرصاع

 (ها894: المتوفى) المالكي التونسي الرصاع هللا عبد أبو األنصاري، قاسم بن محمد: المؤلف
 ها1350 األولى،: الطبعة -العلمية المكتبة: الناشر

المؤلف عبد الرحمن  –أصول التربية اإلسالمية و أساليبها في البيت و المدرسة و المجتمع .43
 م ( .2007-ه1428) -25الطبعة :  –دار الفكر  –النحالوي 

 – العربية الكتب إحياء دار: عزت، الناشر محمد دروزة: فالمؤل - الحديث .التفسير44
 ها. 1383: القاهرة، الطبعة

 مخلوف بن محمد بن الرحمن عبد زيد أبو: المؤلف القرآن تفسير في الحسان .الجواهر45
 عبد أحمد عادل والشيخ معوض علي محمد الشيخ: ، المحقق(ها875: المتوفى) الثعالبي

 ها. 1418 - األولى: بيروت، الطبعة – العربي التراث ياءإح دار: الموجود، الناشر

 م.2001-ه1421،العودة  فهد بن سلمان:  المؤلف -أدب الحوار.46

 بن محمد بن اهلل عبد بن محمد الحاكم اهلل عبد أبو: المؤلفالمستدرك على الصحيحين .47
: المتوفى) البيع بابن المعروف النيسابوري الطهماني الضبي الحكم بن ُنعيم بن حمدويه
بيروت، – العلمية الكتب دار: عطا، الناشر القادر عبد مصطفى: ، تحقيق(ها405
 .م1990 – ه1411 األولى،: الطبعة 

 أحمد، بن عمرو بن محمود القاسم أبو: التنزيل المؤلف غوامض حقائق عن .الكشاف48
: بيروت، الطبعة – العربي الكتاب دار: ، الناشر(ها538: المتوفى) اهلل جار الزمخشري

 ها. 1407 - الثالثة

 –دار نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيع  –طاوي طنالتفسير الوسيط : محمد سيد ال.49
 م . 1998الطبعة األولى : –القاهرة 
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دار الكتب  –النكت و العيون : أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري .50
 بيروت . –العلمية 

 عبد بن المختار محمد بن األمين محمد:  المؤلف القرآنب القرآن إيضاح في البيان أضواء .51
 و النشر و للطباعة الفكر دار:  ، الناشر(ها1393:  المتوفى) الشنقيطي الجكني القادر
 . م 1995 - ها 1415:  النشر لبنان، عام – بيروت التوزيع

 – القرآنمن علماء التفسير وعلوم  ةنخبإعداد ، الكريم القرآنالتفسير الموضوعي لسور .52
 .    م2010-ه1431،  األولىإشراف أ.د مصطفى مسلم ، جامعة الشارقة ، الطبعة 

 بكر أبي بن أحمد بن محمد اهلل عبد أبو: القرطبي المؤلف تفسير - القرآن ألحكام . الجامع53
 أحمد: تحقيق ،(ها671: المتوفى) القرطبي ، الدين شمس الخزرجي األنصاري فرح بن

براهيم البردوني  ها1384 الثانية،:القاهرة، الطبعة – المصرية الكتب دار: أطفي ، الناشر وا 
 م. 1964 -

الدين،  شمس، الشربيني أحمد بن محمد : المؤلف للمطبوع موافق ا المنير السراج .تفسير54
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              بيروت ا العلمية الكتب دار/  النشر ، دار4/  األجزاء عدد

بن عمر الشيخي أبو الحسن ،  إبراهيمعالء الدين على بن  -بيان التأويل في معاني التنزيل.55
 بيروت ، الطبعة :األولى –ه(، الناشر:دار الكتب العلمية 741المعروف بالخازن )ت:

 ه.1415،

تحقيق محمود  –373، ت:الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي بحر العلوم : أبو .56
 بيروت . –دار الفكر  –مطر مترحى 

ابن القيم ، الناشر: دار ابن  -بن القيم الجوزيةابدائع التفسير الجامع لتفسير اإلمام .57
 ه.1427،طبعة منقحة جديدة -الرياض -الجوزي

فيض محمد بن محمد بن عبد الرازق الحسني تاج العروس من جواهر القاموس : أبو ال.58
 دار الهداية . –ه( المحقق : مجموعة المحققين 1205اللقب بمرتضي الزبيري ) ت :

ه( تحقيق : عبد السالم 370تهذيب الل ة : أبو منصور بن أحمد األزهري الهروي ) ت : .59
 م (  1964ه / 1384مصر الجديدة )  –الناشر : الدار المصرية  – آخرونهارون و 
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 –العظيم : اإلمام الحافظ عماد الدين أي  النداء إسماعيل بن كثير الدمشقي  القرآنتفسير .60
 –ه 1421الطبعة األولى )  –الجيزة  –مؤسسة قرطبة –المحقق: مجموعة من العلماء 

 م( 2001

 –( شركة و مكتبة و مطبعة 1371تفسير المراغي: أحمد بن مصطفي المراغي ) ت:  .61
 م( .1946-ه1365الطبعة األولى )  –مصر  –طفي البابي الحلبي و أوالدة مص

األرمي  عبد اهلل: محمد األمين  بن  القرآنتفسير حدائق الروح و الريحان في روابي علوم . 62
تحقيق : هاشم محمد بن علي بن حسين ، الناشر : دار طوق  –الشافعي  ير الهر العلوي 

 بعة األولى .م( الط2001-ه1421النجاة ، ) 

 شحادة  ، دار غرب القاهرة . عبد اهللالكريم :  القرآنتيسير  .63

 (الخبير الحكيم كالم من التذكير مجالس في) باديس ابن تفسيربن باديس اتفسير  .64
 عليه علق: المحقق (ها1359: المتوفى) الصنهاجي باديس بن محمد الحميد عبد: المؤلف
: الطبعة .لبنان -بيروت العلمية الكتب دار: الناشر ،.الدين سشم أحمد وأحاديثه آياته وخرج

 .1995 - ها1416 األولى،

 م .1997نشر عام  –مطابع أخبار اليوم  –تفسير الشعراوي : محمد متولي الشعراوي .65

 بن محمد الدين فخر الفهامة البحر والحبر العالمة العالم اإلمام:  ال يب المؤلف .مفاتيح66
 - ها1421 - بيروت - العلمية الكتب دار:  النشر الرازي الشافعي ، دار التميمي عمر

  األولى .:  م ، الطبعة 2111

 الحسين محمد أبو السنة، محيي: الب وي المؤلف تفسير - القرآن تفسير في التنزيل .معالم67
 - مرالن اهلل عبد محمد أحاديثه وخرج حققه: ، المحقق(ها511: المتوفى) الب وي مسعود بن

،  والتوزيع للنشر طيبة دار: الحر ، الناشر مسلم سليمان - ضميرية جمعة عثمان
 م. 1997 - ها 1417 الرابعة،: الطبعة

 بن محمد العمادي السعود أبو: المؤلف -الكريم الكتاب مزايا إلى السليم العقل إرشاد  .68
 بيروت. – عربيال التراث إحياء دار: ، الناشر(ها982: المتوفى) مصطفى بن محمد

 اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: المؤلف القرآن تأويل في البيان .جامع69
الرسالة،  مؤسسة: شاكر، الناشر محمد أحمد: ، المحقق(ها311: المتوفى) الطبري جعفر أبو

 م. 2111 - ها 1421 األولى،: الطبعة
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 الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف -القيم ابن -الكريم القرآن .تفسير71
 واإلسالمية العربية والبحوث راساتالد مكتب: ، المحقق(ها751: المتوفى) الجوزية قيم ابن

 - األولى: بيروت ، الطبعة – الهالل ومكتبة دار: رمضان، الناشر إبراهيم الشيخ /بإشراف
 ها . 1411

 اهلل عبد بن ناصر بن الرحمن عبد: منان المؤلفال كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير .71
 مؤسسة: اللويحق، الناشر معال بن الرحمن عبد: ، المحقق(ها1376: المتوفى) السعدي

     م . 2111- ها1421 األولى: الرسالة، الطبعة

 اآلملي، غالب بن كثير بن يزيد بن جرير بن محمد: المؤلف القرآن تأويل في البيان .جامع72
الرسالة،  مؤسسة: شاكر، الناشر محمد أحمد: ، المحقق(ها311: المتوفى) الطبري رجعف أبو

 م . 2111 - ها 1421 األولى،: الطبعة

شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم ، زين الدين عبد الرحمن بن  يالحكم فجامع العلوم و .73
( 279) المتوفى: أحمد بن رجب بن الحسن ، السالمي ، الب دادي ، ثم الدمشقي ، الحنبلي

النور ، الناشر : دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع ،  أبو األحمديالمحقق : محمد 
 .م 2004-1424الطبعة : الثانية ، 

 بن المبارك السعادات أبو الدين مجد:  المؤلف - الرسول  أحاديث في األصول .جامع74
، (ها616:  المتوفى) األثير ابن زريالشيباني، الج الكريم عبد ابن محمد بن محمد بن محمد
 - الحلواني مكتبة:  عيون ، الناشر بشير تحقيق التتمة - األرنؤوط القادر عبد:  تحقيق
 األولى .:  البيان ، الطبعة دار مكتبة - المالح مطبعة

: ، المحقق(ها321: المتوفى) األزدي دريد بن الحسن بن محمد بكر أبو: -الل ة  .جمهرة75
 م .1987 األولى،: بيروت ، الطبعة – للماليين العلم دار: بعلبكي ، الناشر رمني رمزي

المنار،  دار: ، الناشر(ها1426: المتوفى) إسماعيل بكر محمد: - القرآن علوم في . دراسات76
 . م1999-ها1419 الثانية: الطبعة

الرياض  –هد الوطنية الناشر : مكتبة الملك ف -عبد الحميد الفراهى الهندي –دالئل النظام  .77
 .م1968،

 م.1996،الناشر:مطبعة أبو داوود،أبو داود إسماعيلالمؤلف: انس  –دليل السائلين .78

 زاهر عواض األلمعي -وعيدراسات في التفسير الموض .79
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المحقق: محمد رشاد سالم ، الناشر : جامعة  -ابن تيمية -درء تعارض العقل و النقل.80
 الطبعة:الثانية. –م 1991-ه  1411-إلسالميةامحمد بن سعود  اإلمام

حقي بن مصطفي االستانبولي الحنفي ، المولى  إسماعيل -القرآنروح البيان في مقاصد .81
 ه.1331بيروت، -الناشر: دار الفكر –أبو الفداء 

محمد بن أبي بكر الزرعي ، ابن قيم  اإلسالمشيخ  -زاد الميعاد قي هدى خير العباد.82
 الجوزية.

( المحقق: محمد محيي 275شعت السجستاني ، ) ت:بن األ ، أبو داود -سنن أبي داود.83
 صيدا ، بيروت . –الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية 

 شلباية العدوى بن مصطفى اهلل عبد أبو:  لمؤلف-العدوي لمصطفى - سلسلة التفسير.84
                       المصري.                                             

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك ، الترمذي ، أبو عيسى ، -سنن الترمذي. 85
براهيم عطوة، شركة 279)ت: ( تحقيق وتعليق :أحمد شاكر ، ومحمد فؤاد عبد الباقي ، وا 

 .1975-1395مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، مصر، الطبعة:الثانية ، 

المؤلف: عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد  –في أخبار من ذهب  الذهبشذرات .86
الناشر   -رناؤوطمحمود األ -رناؤوطالمحقق : عبد القادر األ –العكري الحنبلي ، أبو الفالح 

 . األولىدار ابن كثير ، الطبعة:

 قيم ابن الدين شمس سعد بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: المؤلف -المنافقين .صفات87
 السعودية األوقاف وزارة موقع على منشور الكتاب: ، الناشر (ها751: المتوفى) الجوزية
 ها .  1411: النشر بيانات ،  عام بدون

 –،محمد علي الصابوني ، دار الصابوني للطباعة و النشر و التوزيع صفوة التفاسير. 88
 م . 1997 – ه 1417القاهرة ، الطبعة : األولى ، 

دار التراث  –( ه676النووي )ت:  سلم : أبو زكربا محي الدين يحيا بن شرفصحيح م.89
 ه.1392الثانية :  :بيروت ، الطبعة –العربي 

ه ، المحقق :  354ت : بترتيب أبن بلبان ، محمد بن حبان الُبستي ،  صحيح أبن حبان.90
 . م1993 – 1414ؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط : الثانية ، شعيب األرن
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رسالة ماجستير  –فاطمة جافاكيا  -صفات المنافقين و خطورتهم على المجتمع اإلسالمي .91
 .سونكال األميرجامعة  –

أبو عبد اهلل محمد بن إسماعيل البخاري ،  –صحيح البخاري : الجامع المسند الصحيح .92
 . ه422الطبعة األولى :  –دار طوق النجاة  –بن ناصر الناصر  المحقق: محمد زهير

 -اإلسالميةكلية الشريعة والدراسات  –محمد بن عبد الهوا لربيعة  -علم مقاصد السور.93
 م.2011-ه1432 – األولىمكتبة ملك فهد الوطنية، الطبعة :  –جامعة القصيم 

محمود بن أحمد بن صالح الوسري ، الناشر:دار ابن الجوزي،  -الكريم القرآنعظمة .94
 .األولىالطبعة:

، المؤلف : نظام الدين الحسن بن محمد بن  حسين القمي  و غرائب الفرقان القرآن غرائب.95
عميرات ، الناشر : دار الكتب  ( ، المحقق : الشيخ زكريا ه850:  المتوفىالنيسابوري ) 

 .  ه 1416 –بيروت ، الطبعة : األولى  –العلمية 

،  ه 597الجوزي ، ت :  ، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن عليغريب الحديث.96
المحقق :الدكتور : عبد المعطي أمين القلعجي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، لبنلن ، ط : 

 . 1985 – 1405األولى ، 

 المسندة األحاديث متون في الواقعةالمبهمة  األسماءغوامض .97

 األندلسي رياألنصا الخزرجي بشكوال بن مسعود بن الملك عبد بن خلف القاسم أبو: المؤلف
 الدين عز الدين كمال محمد،  السيد علي الدين عز. د: المحقق (ها578: المتوفى)

 .1407 األولى،: الطبعة -بيروت – الكتب عالم: الناشر

القاهرة ،  –بيروت  –اهيم حسين الشاربي ،  دار الشروق ر سيد قطب إب القرآنفي ضالل .98
 . ه1412،  17ط 

 السلفية. الدعوة -برهامي ياسر. د -شيخال الجهاد لفضيلة فقه .99

شرح صحيح البخاري ، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني  فتح البارئ. 100
 1الشافعي ، ترقيم : محمد فؤاد عبد الباقي ، تحقيق : عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز ، ط 

 ه .1379بيروت،  –، دار المعرفة 

 الفرج أبو/  الجامع العالمة العالم اإلمام: المؤلف -القرآن علوم عيون في األفنان .فنون101
 لبنان - بيروت - البشائر دار: النشر دار (ها 597 :المتوفى)الجوزي بن الرحمن عبد
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 م 1987 - ها 1408 - األولى الطبعة

المعهد العلمي العالي  –تأليف : عبد الرازق بن عبد المحسن البدر  الحسني األسماءفقه .102
ه ، الطبعة : الثانية )  1429المدينة المنورة ،  –بجدة  السنةو  القرآنعداد معلمات إل –

 م ( .  2010 –ه  1413

محمد بن علي بن محمد بن  -الجامع بين فني الرواية و الدراية في التفسير  القدير .فتح103
دمشق ،  –ب ه (، دار أبن كثير ، دار الكلم الطي125عبد اهلل الشوكاني اليميني ، ) ت : 

 . ه 1414،  1بيروت ، ط

لناشر ،دار الجليل للطبع والنشر ا د علي الصابوني ،ممح -الكريم القرآنقبس من نور . 104
 م.2001 – األولىوالتوزيع ، الطبعة : 

 –المؤلف : سعبد علي وهف القحطاني  –قضية التكفير بين أهل السنة وفرق الضالل .105
اإلفتاء و من ث العلمية و صدر من رئاسة إدارات البحو  –فوزان مراجعة صالح بن عبد اهلل ال

 .ه6224/409رقم  بالرياضوزارة اإلعالم 

مجموعة التوحيد : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تيمية الحراني أبو العباس تقي .106
الناشر : مكتبة  –المحقق بشير محمد عيون  – آخرونمحمد بن عبد الوهاب و  –الدين 

 م( .1987-1407دمشق ) –دار البيان 

السنة أبي محمد الحسيني بن مسعود البقوي  يمعالم التنزيل )تفسير الب وي( لإلمام محي. 107
 دار طيبة للنشر . –عثمان ضميرية –( تحقيق : محمد عبد اهلل النمر ه516 )ت:

 بن أحمد بن محمود مدارك النزيل و حقائق التأويل ) التفسير النسفي( المؤلف: عبد اهلل. 108
 (.ه710المحقق : سيد زكريا ) ت:  –النسفي أبو البركات 

 أسد بن هالل بن حنبل بن محمد بن أحمد اهلل عبد أبو:  حنبل المؤلف بنمسند أحمد . 109
  الكتب عالم:  الناشر -النوري المعاطي أبو السيد:  المحقق -(ها241:  المتوفى)-الشيباني
 م. 1998 ا ها1419 ، لىاألو :  الطبعة -بيروت

) ت :  هانيباألصمعرفة الصحابة : محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن منده . 110
 –م 2005الطبعة األولى )  –المحقق : عامر حسن صبري  –( أبو عبد اهلل ه395
 ( ه1426
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ي الشافعي برهان عإبراهيم بن عمر البقا –مصاعد النظر  لإلشراف على مقاصد السور . 111
مكتبة  –( المحقق : عبد السميع محمد أحمد حسين ه 885الدين أبو الحسن  ) ت : 

 الرياض . –المعارف 

لإلمام   -مفاتيح البعث : تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير و مفاتيح البعث . 112
- 544)  نيدشتهر بخطيب الممحمد الرازي فخر الدين أبن العالمة حسناء الدين عمر ال

 دار الفكر . –( ه 604

 للشيخ أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي ، دار الفكر -القرآنمجمع البيان في تفسير . 113
 .للطباعة والنشر

 م.1931 –طبعة دار الكتب المصرية  – أمينأحمد  -األخالق. 114

دار  –من أخالق الداعية للشيخ : سليمان بن فهد العودة ، سلسلة نحو ترشيد الصحوة . 115
 .ه1411ربيع أول  –ة األولى عالطب –الوطن للنشر 

علي  ( ه751 – 691بن الجوزية محمد أبي بكر الرزعي الدمشقي )امدارج السالكين : . 116
الطبعة  –: دار الصميعي للنشر و التوزيع الناشر – آخرونو  –بن عبد الرحمن القرحاوي 

 الرياض . –م ( 2011 – ه1432األولى ) 

ابن تيمية ، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن  –ة فتاوي شيخ اإلسالم مجموع. 117
قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية 

 .م1995-1416السعودية ، 

 الفراهي األنصاري عبد الكريم بن الحميد عبد:  للفراهي المؤلف القرآنمفردات . 118

 ية.القرآن الدراسات و التفسير شبكة:  المصدر -(.ها 1349)

 مصدر -الم امسي صالح بن عّواد بن صالح هاشم أبو: التأويل المؤلف محاسن .119
 اإلسالمية. الشبكة موقع بتفري ها قام صوتية دروس: الكتاب

أحمد ابن فارس ، تحقيق : عبد السالم محمد هارون ، دار الفكر ، –الل ة  سمقايي. 120
 .(م1979-1399،) األولىطبعة ال

 القادر عبد بن بكر أبي بن محمد اهلل عبد أبو الدين زين: الصحاح المؤلف . مختار121
 العصرية المكتبة: الناشر -محمد الشيخ يوسف: المحقق -(ها666: المتوفى) الرازي الحنفي

 م.1999/  ها1420 الخامسة،: الطبعة -صيدا – بيروت النموذجية، الدار -
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 ع جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية موق

 –ناصر بن علي عايض حسن الشيخ ، مكتبة الرشد  -في سورة الزمرقيدة مباحث الع. 123
 (.1995-1415) األولىالرياض ، المملكة السعودية ، الطبعة 

 الفراء الديلمي منظور بن اهلل عبد بن زياد بن يحيى زكريا أبو: المؤلف القرآن . معاني124
 الفتاح عبد/  النجار علي محمد/  النجاتي يوسف أحمد: المحقق- (ها207: متوفىال)

  األولى.: مصر الطبعة - والترجمة للتأليف المصرية دار: الناشر -الشلبي إسماعيل

 محمد بن سعيد القحطاني . -في اإلسالم مفهوم الوالء و البراء. 125

ف : علي بن محمد بن ناصر الفقهي ، الكريم : في أثبات البعث تألي القرآنمسلك . 126
( ربيع 51 -50السنة الثانية عشر العدد )  –الناشر : الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة 

 م( . 1981 –ه 1401رمضان ) –األخر 

: الناشر (ها1420: المتوفى) القطان خليل بن مناع: المؤلف -القرآن علوم في . مباحث127
 م2000 -ها1421 الثالثة: وزيع الطبعةوالت للنشر المعارف مكتبة

المجيد ، المؤلف : محمد بن عمر نووي الجاوي البنتني  القرآن. مراح لبيد لكشف معنى 128
( ، المحقق : محمد أمين الصناوي ، الناشر : دار الكتب 1316إقليما ، التتاري بلدًا)ت: 

 .1417 – األولىبيروت ، الطبعة :  –العلمية 

: المتوفى) عمر الحميد عبد مختار أحمد د: المعاصرة ا المؤلف لعربيةا الل ة معجم129
 2008 - ها 1429 األولى،: الكتب، الطبعة عالم: الناشر، عمل  فريق بمساعدة( ها1424

 منظور ابن الدين جمال الفضل، أبو على، بن مكرم بن محمد: العرب المؤلف . لسان130
-بيروت – صادر دار: الناشر -(ها711 :المتوفى) اإلفريقي -الرويفعى األنصاري

  ها. 1414 - الثالثة: الطبعة 

األمام برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن  –و السور  اآلياتنظم الدرر في مناسب . 131
 القاهرة . –م ( دار الكتاب اإلسالمي  1480-ه885سنة ) المتوفىعمر البقاعي 

بإشراف تأليف : جماعة من العلماء  – لكريم ندرة النعيم في مكارم األخالق الرسوال. 132
 الرابعة.:الطبعة -الشيخ: صالح بن عبد اهلل بن حميد دار الوسيلة للنشر والتوزيع ، جدة

 بن اهلل عبد بن محمد. إعداد د-السلف  عند التكفير وضوابطعتقادية مان اإلياإل ضنواق. 133
 .الوهيبي علي
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( تحقيق:عصام الدين 1251الشوكاني اليمني )ت: محمد بن عبد اهلل –وطار .نيل األ134
 (.1993-1413الناشر :دار الحديث ، مصر  ، الطبعة االولى ) –الصبابطي 

 بن حريز بن المؤمن عبد بن محمد بن بكر أبو - اإلختصار غاية حل في األخيار . كفاية135
 الحميد عبد علي: المحقق .(ها829: المتوفى) الشافعي الدين تقي الحصني، الحسيني معلى

 .م1994 األولى،: الطبعة -دمشق – الخير دار: سليمان،  الناشر وهبي ومحمد بلطجي
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 فه س احملت  ا خامسًا: 

 الصفحة الموضوعات
 ا االفتتاحية
 ب اإلهداء

 ج شكر وتقدير
 د:ح المقدمة

 الفصل التمهيدي
 2 أواًل: حقيقة اإلصالح والت يير

 4 ًا: المقصود باإلصالح ل ًة واصطالحاً ثاني
 6 ثالثًا: المقصود بالت يير ل ًة واصطالحاً 

 9 المطلب الثاني : من أساليب اإلصالح والت يير
 19  وأهميته والعالقة بينهم المطلب الثالث: أهداف اإلصالح والت يير

 الفصل األول
 بني يدي سور جزء قد مسع

 زء قد سمع ا بيان مكيها ومدنيها اوترتيبها  وعدد آياتهاالمبحث األول : أسماء سور ج
 26 المطلب األول: أسماء سور جزء قد سمع 

 33 المطلب الثاني : بيان مكيها ومدنيها
 المبحث الثاني: المناسبات في سور جزء قد سمع
 41 المطلب األول: المحور الرئيسي لسور جزء قد سمع

 43 سور جزء قد سمعالمطلب الثاني: المناسبات بين 
 المبحث الثالث: مقاصد سور جزء قد سمع

 53 المطلب األول : التعريف بعلم مقاصد السور 
 57 المطلب الثاني: مقاصد سور جزء قد سمع 
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 الصفحة الموضوعات
 الفصل الثاني

 منهجيات اإلصالح والتغيري يف جزء قد مسع
 المبحث األول : منهجيات اإلصالح والتغيير العقدي

 66 : منهجية توحيد األسماء والصفاتالمطلب األول 
 75 بالبعث نالمطلب الثاني : منهجية اإليما

 82 المطلب الثالث: منهجية المواالة في ضوء سور جزء قد سمع
 92 المطلب الرابع: منهجية الجهاد في سبيل اهلل عز وجل

 المبحث الثاني : اإلصالح والتغيير الدعوي
 104 بالمعروف والنهي عن المنكرالمطلب األول : منهجية األمر 
 110 المطلب الثاني : منهجية الجدل

 119 المطلب الثالث: منهجية اإلقتداء والتذكير باألنبياء
 125 المطلب الرابع: منهجية المثل القرآني

 المبحث الثالث
 منهجيات اإلصالح والتغيير األخالقي

 133 المطلب األول : منهجية اإليثار
 141 ني : منهجية صفات المنافقين المطلب الثا

 156 المطلب الثالث : منهجية تعظيم شأن القرآن الكريم
 المبحث الرابع

 منهجيات اإلصالح والتغيير االجتماعي
 163 المنهجية األولى : منهجية من وسائل تقوية الروابط االجتماعية

 179 زواجالمنهجية الثانية : منهجية المشكالت العائلية الناتجة عن ال
 اخلامتة

 191 أواًل: النتائج
 193 ثانيًا: التوصيات

 الفهارس
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 الرسالة ملخص

 ملخص الرسالة 
 

وهي بعنوان :) منهجيات اإلصالح والتغيير في جزء قد ، تمام هذه الرسالةإتم بحمد اهلل وعونه 
 .سمع( دراسة موضوعية

وقد انتهجت الباحثة المنهج االستقرائي االستنباطي في هذه الرسالة وقد قسمت الرسالة الى    
 فصلين :فصل تمهيدي ، و 

 في الفصل التمهيدي ثالث مطالب: الباحثة تناولت

 : التعريف بكل من : ) المنهج ، واإلصالح والت يير ل ة واصطالحًا(. المطلب األول

 : ذكرت فيه أساليب اإلصالح والت يير.المطلب الثاني

 .،وأهميته والعالقة بينهم والت يير : تطرقت إلى أهداف اإلصالحالمطلب الثالث

حيث تم التعريف على أسماء سور جزء قد  و صل األول من الرسالة ذكرت فيه ثالث مباحثوالف
 سمع وبيان مكيها ومدنيها ، وترتيبها ، وعدد آياتها

حاولنا التعرف على المناسبات في سور جزء قد سمع ، وبينت أهم  المبحث الثانيومن خالل  
 المبحث الثالث من هذا الفصل. يمقاصد تلك السور ف

اإلصالح والتغيير (والفصل الثاني : اشتمل على منهجيات اإلصالح والتغيير في الجوانب التالية
التي تم استنباطها من خالل الدراسة والبحث في  العقديا الدعويا األخالقي و االجتماعي(

 طيات جزء قد سمع .

ضافة إلى أهم ألهم النتائج التي توصلت اليها ، باإل:  وفي نهاية الرسالة أشارت الباحثة

 تين لالتوصيات التي يوصى بها ، ثم أتبعته بخمسة من الفهارس وتقديم ملخص للرسالة بال

 جليزية.نالعربية واإل
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Abstract 

Abstract 
 

Methodologies of Reform and Change in 

Juz Qad Samea 

Objective Study 

With the blessing and praises of Allah, the researcher finished the 

research, which entitled "Methodologies of Reform and Change in Juz 

Qad Samea." The researcher followed the inductive and deductive 

methodology and divided the research into two chapters preceded by a 

preliminary chapter and ended with a conclusion and a table of contents. 

The preliminary chapter includes three sections. In the first section the 

researcher clarified the linguistically and idiomatic meaning of 

methodology, reform and change. While the second section included the 

ways of reform and change. In the third section the researcher mentioned 

the most important objectives of reform and change. 

The first chapter included three sections, the researcher mentioned in the 

first section general definition of the names of Juz Qad Samea's surah, 

showing if it is makiya or madaniia and the number of its verses. The 

second section included the occasions in surah of Juz Qad Samea. While 

in the third section, the researcher mentioned the purposes of Juz Qad 

Samea's surah. 

The second chapter included the methodologies of reform and change in 

the dogmatic, dawi, moral and social aspects, which were derived through 

the study and research in Juz Qad Samea. 

The researcher concluded the research with a conclusion that includes the 

most important results and recommendations and followed it by four 

indexes with abstract in Arabic and English.  

 


