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 َتَطْعُت ْصالَح َما إس ْ
ِ
الَّ إاْل

ِ
ْن ُأِريُد إ

ِ
 إ

ِ عَلَْيهِ  الَّ ِِبَّللَّ
ِ
 َوما تَْوِفيِقي إ

لَيْ 
ِ
ُْت َوإ  ِه ُأِنيُب تََوَّكَّ

                                                
 [ 88] هود :                                                     

 

 



 اإلهـــداء 

 ب 

 

 

ميانا  قائدي وقدويت ومعلمي رسول هللا  إ ىل  .وتصديقاا  إ 

لهياموإلعطف وإلرب  ِبال حسانهللا  أ مرمن  إ ىل  من ربياين إ ىل إ 

معرهام ، وهو وفاء لبعض  هللا أ طالتعلميي ، وإدلي إلكرميني وحرصا عىل 

 حقهام إلعظمي عىل .

ىل إ خوإننا إل رسى فك هللا لشهدإء إذلين مه أ كرم منا مجيعاا، إ ىل أ روإح إ وإ 

خبلوإ وحتملوإ وجشعوإ وما مفا  أ عطوإإذلين  أ رسمه إ ىل جرحان إلبوإسل إ ىل

 .أ خويت إلكرإم تأ خروإ

ىل  ، وأ خوإيل  أ عاميم وعاميت إ ىل  .إلكرإم أ بناهئموخاليت ،  وإ 

 إ ىل عائليت إلقديرة إحملبوبة إلغرإء عائةل رشإب .

 . إال سالميةإدلين ِبجلامعة  أ صوليف َّكية  أ ساتذيت إ ىل

 يف إجلامعة وإدلرإسة ويف غريهام . وأ حبايئزماليئ  إ ىل

 وإلتغيري يف لك ماكن . إال صالحإلباحثني عن  إ ىل

 *أ هدي هذإ إجلهد إملتوإضع*                                            

 اإلهداء
 



 الشكر والتقدير 

 ج 

 

 

 

 

 

 

لددام هددذإ إلعمددل أ  و  ،شددكر أ  أ محددد هللا تبددارع وتعدداىل و  ثددع عليدده إهددري َّكدده إذلي مددن عددا ِب 

 إملتوإضع مع رجايئ أ ن يتقبهل مع وجيعهل خالصاا لوهجه إلكرمي .

َّ  وإنطالقاا من قوهل تعاىل :  ن
ِ
ِْْسدهِ َوَمْن يَْشدُكْر فَدا [ ومدن قدول  21] لقدامن :   ام يَْشدُكُر ِلنَ

ُ َمْن اَل يَْشُكُر إلنَّاَس ):  إلنيب  ( اَل يَْشُكُر إَّللَّ
(2)

أ توجده ششدكري  ،وبعد شدكر هللا تعداىل 

ىل أ س تاذي وش يخي فض  لقبوهل إال رشإف عىل هدذ   ؛يةل إدلكتور / جامل محمود إلهويبإلعميق إ 

جفداإ  هللا عدع لك ،ال رشإفأ فادين من توجهيات طديةل فد ة إوعىل ما  ،ولصرب  عا ،إلرساةل

إلديت أ ححدت إجلامعة إال سدالمية ؛  إلتقدير إ ىل جامعة إلطهر وإلنقاءمث أ توجه ِبلشكر و  ،إهري

 وَّكية أ صول إدلين .، ممثةل يف عامدة إدلرإسات إلعليا ،يل فرصة إدلرإسة فهيا

 شة :إلكرميني عضوي جلنة إملناق  شكر أ س تاذي  أ  كام 

برإهمي إلاميا إدلكتور /  إل س تاذ فضيةل  "حْظه هللا" زكراي إ 

 " حْظه هللا "عصام إلعبد زهد إدلكتور /إل س تاذ  فضيةل

 وذكل لقبوهلم مناقشة هذ  إلرساةل ، وجلهدمه لرفع مس توإها .

                                                 
 ، وقال الترمذي : 444الترمذي : كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك ، صسنن  (1)

 حديث صحيح     

 الشكر والتقدير



 الشكر والتقدير 

 د 

ع هللا ِبلكتب وإملرإجدع رفد كام أ تقدم ِبلشكر إلعميق إ ىل مكتبة إجلامعة إال سالمية إليت أ مدتع

 إلقامئني علهيا . خطى وسدد عىل إحلق ،شأ هنا

خددوإين  ،إذليددن أ فددادوين كثددريإا  أ سدداتذيت وال يْددوتع جسددشيل شددكري ودعددايئ  يددع و يددع إ 

أ عدارين كتداِبا ، أ و أ و  ،مسداعدةا  ومدهنم مدن قددمرأ ايا أ و مشدورة  أ بددى يل م منهنإلامالء، مف

ىلَّ نصيحةا أ و منحع جشدشيعاا   إدلكتدور / زهددي أ بدو نعمده، فضديةلذلكدر وأ خد  ِب ،أ سدى إ 

 ،-أ بددو إلددربإء  -محددد محمددود رشإبأ  إلشدد يا إلْاضددل / و  إل سدد تاذ إدلكتددور / زكددراي إلدداميا،و 

 ،أ بدو سدايم -هللا أ بدو عايدا  عبدد/ إلْاضدلوإل س تاذ  - أ بو إحلسند وإلش يا / سلمي رشإب 

ىل أ يخ إل س تاذ و ، -أ بو أ جمد  -وأ يخ إلعايا إلش يا إل س تاذ /محمد محمد إل سطل  إلْاضدل / إ 

 فضديةل إلشد يا / عبدد إلباسدأ إل سدطل،ىل ش يخي ومعلمدي إ  و محمد عبد إلشْوق إل سطل،

ىل  برإهمي أ بو إلروس  إل خوإ  برإهمي  -إلْاضل / عالء إ  ىل إل خ / محمد نهدض بدر ، -أ بو إ  ، وإ 

عدداىل أ ن وإدلعدداء مددن هللا ت ،فللشميددع مددع إلشددكر وإلعرفددانوإل خ/ بددالل منصددور إملدداين، 

نه مسيع جميب ،وأ ن يسدد عىل إحلق خطامه ،حيْظهم  .إ 
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 هـ

 شسم هللا إلرمحن إلرحمي

 

، ، وعلمـــل البيـــانل واللســـان، ووهبـــل الب ـــالحمـــد ي ذي ال وـــل وا نبـــال، أبـــد   لـــ  ا نســـان

ببين ومـــن تـــبب ل ، والتـــاصـــحبل و ، وعلـــ   لـــللألنـــالوالصـــوا والســـول علـــ  المببـــوث رحمـــة 

صــرا، وعلــ  مــن صــاراالطــاهرين اربــر  ال الــل إال واشــ د أن  ،رر علــ  ن جــل وهديــل ببويمــة  وا 

 وببد :  ،عبده ورسوللوأش د أن نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد  ،اي وحده ال شريك لل

، وهــو مبجــوا باقيــة إلــ  ي ال الــد هــو ســرام البلــل وال ــدل، وبشـير ال ــرم وارمــلإن كتـاب ا 

رشاد ي ـذب الن ـوو ويتبديل وال تحريفل الساعة من غير قيا ط رهـا مـن ، ف و كتاب هداية  وا 

، ويـن   بالمتمسـكين بـل بدل والمساواا والمحبة بين النـاو، وينشر الأدران الن ائص والرذائل

، ولمـا كـان لل ـر ن الكـريل هـذه حدوده إل  مناول الرفبة والكمـال والم تدين ب ديل والواق ين عند

كـان لوامـاع علينـا أن  ،المرموقة فـي ن ـوو المـيمنين وع ـول ل وقلـوب ل منولةالالمكانة البظيمة و 

َأَفال َيَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعلـى ُقُلـوب  نحيا تحت رايتل الشري ة قوالع وعموع وتدبراع، قال تبال  : 

نبطوا منـل ، فاسـتلذلك أقبل عليل الدارسون، وتنافو فيل المتنافسـون [42] محمد :  َأْقفاُلها 

د والجماعـة مـن شت  البلول وال نـون ، ولـذلك كـان شـباره الحمايـة والوقايـة النافبـة لحمايـة ال ـر 

الــن و أمــارا بالســوء ط ومــن طبيبت ــا الوقــو  فــي ال طــ ط فجــاء  ، اصــة أنالتــردي فــي ال اوية

 يرشدنا إل  إتبا  الطري  ال ويل  ال ر ن
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  و  

صوح وتغيير مـا كـان  ل هـو دعـوا عالميـة ، فا سـووـول واالنحـرافعليـل النـاو مـن ال وا 

ـــاق  والعـــوم،  ـــة، ال ن ـــص في ـــا، وال تن ظ ـــرت ب ـــا ارمـــة ا ســـومية  يريت ـــا كاملـــة متكامل

للبـالل نمـاذم للتغييـر ، ت ـدل رووق ت شام ةع ثابتـةع تبشـر وتنـذ ،ميوت ب ا عن ارمل ار رلوت

مدنيــة ، وترفــا لــواء البــدل ا وال، وت ــود مشــرو  الحوــار إلــ  ارفوــل، وا صــوح نحــو ارمثــل

ـــذلك كـــان لمـــن ا ا صـــوح والتغييـــر نصـــيب كبيـــر للحـــديث عنـــل فـــيوال ســـط ـــاب اي ، ل ، كت

، وذلـك صوح والتغيير في ال ـر ن الكـريل، فكان البد للوقوف ما من جيات ا بيينلوتوجي ل وت

بالمين وحده  رب ال، وهي عبادا ايا ما يوصل ل إل  الغاية المنشودالكي ي  ذ المسلمون من 

ـــا  وانطوقعـــا مـــن قـــول اي تبـــالي  ومـــن هـــذا الكـــول، ال شـــريك لـــل  ْصـــالَح َم ِإْن ُأِريـــُد ِإالَّ اإلِْ

َلْيِه ُأِنيبُ  فإني ا ترت الكتابـة  [  88] هود :  اْسَتَلْعُت َوما َتْوِفيِقي ِإالَّ ِباللَِّه َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َواِ 

ات ا صــوح و التغييــر فــي ســورتي الميمنــون والنــور ( وذلــك فــي تحــت هــذا البنــوان ) من جيــ

  .مبينإطار دراسة ت سيرية موووعية محكمة سائوع المول  عو وجل أن يبينني ، فإنل  ير 

 أواًل : أهمية الموضوع : 

 تبل  هذا المووو  ب شرف الكتب وأجل ا وهو ال ر ن الكريل . -1

 .  مجتما ورقيلإصوح الن هذا المووو  يبحث في إ -2

 هذا المووو  يبحث في أساليب تغيير المجتمبات إل  ارفول . -3

 بيان أن هذا البحث ييكد أن الشريبة ا سومية صالحة لكل ومان ومكان .-4

 الت كيد عل  أن ال ر ن الكريل هو  ير وأفول مناها الحياا ف و عوم لكل داء . -5
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والشـرعية  ياسـيةمـن المشـكوت االقتصـادية واالجتماعيـة والس بيان أن هذا المووو  يبالا كثيراع  -6

 المجتمبات االنسانية.التي يباني  واالجتماعية والدعوية

 ثانيًا : أسباب اختيار البحث :

 وذلك بالكتابة في أحد موووعاتل.    دمة كتاب اي -1

 البمل عل  ترسيخ الم اهيل وارولويات رساليب التغيير وا صوح .  -2

المشـــاركة فـــي عـــوم ببـــ  المشـــكوت السياســـية واالجتماعيـــة واالقتصـــادية التـــي يبـــاني من ـــا  -3

 المجتما ا سومي . 

 غ لة كثير من الناو عن من جيات ا صوح والتغيير ما حاجت ل الملحة إل  ذلك  .  -4

 الوقوف عل  أسباب التغيير وكي ية ا صوح كما ووحل ال ر ن الكريل  . -5

 : أهداف البحث :  ثالثاً 

 وذلك في الدنيا واآل را . ، ابتغاء ارجر والثواب من اي تبال  -1

 في ا صوح والتغيير. كثيرا الت كيد عل  أن السورا الواحدا غالباع  تحتوي عل  مناها متنوعة -2

 بيان أن ال ران شامل ويحتوي عل  عوم جميا  المشكوت . -3

 رسل في التغيير وا صوح .تلمو  ثار ارنبياء وال -4

 إثراء المووو  بكل ما هو جديد يصلح لألمة . -5

 المساهمة في إثراء المكتبة ا سومية بمووو  جديد ت ت ر إليل .  -6
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 رابعًا : الدراسات السابقة :

رجـا  البصـر في ـا كـرتين أو يويـد،  ببد جولة  كاش ة    لمصن ات المكتبـة ا سـومية الكريمـة وا 

؛ إذ لل أعثر عل  كاتب  في قوية بحثنا هذا .. ارتد  البصر  اشبعا كليوع

ــة الكتابــة فــي أصــل المووــو  البــال قــد ســارت مســيرها، ف ــد أل يــت مــن كتــب فــي   لكــن قافل

 من جيات ا صوح ال ر ني، في سور  عديدا  من كتاب ربنا ..

التغييـر فـي السـور ف د كتب الدكتور صـوح سـلطان بحثـعا وسـماه ب ه من جيـات ا صـوح و 

 اآلتية الك ف ، ويوسف ، والصف ، وال جره

عـــون غـــراء وقـــاموا باعتمـــاد مـــن ا الـــدكتوروقـــد أعجـــب ا  ـــوا الميـــامين فـــي جامبتنـــا ال  ، وا 

مشــرو  إكمــالي لــل فــي ســور ال ــر ن الكــريل قاطبــةع، وقــد شــرفني اي تبــال  فــي إرســاء لبنــة فــي هــذا 

بحثنا جديـدا فـي السـور الم تـارا ل ـا، قديمـة فـي فكرت ـا، واي  المشرو  ال ر ني ال تي، فجاءت قوية

 المستبان ..

 خامسًا : منهج البحث :

 في سورتي الميمنون والنور.  وا ستنباطي عتمد الباحث علي المن ا االست رائيا -1

 عوو اآلية في المتن ببد ورودها مباشرا .  -2

 .  ت ريا ارحاديث ما بيان حكل البلماء علي ا -3

 الرجو  إل  المصادر ال ديمة والحديثة في الت سير .  -4

 مراعاا ارمانة البلمية في الن ل والتوثي  والتبلي  .  -5

 ترجمة ارعول المغمورين في الحاشية . -6

 شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات التي تحتام إل  توويح في الحاشية . -11
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 ة ل دمة البحث .تذييل الرسالة بال  ارو الووم -13

 : سادسًا : خلة البحث

 يتكون هذا البحث من م دمة ، وتم يد ، وبابين ،  و اتمة ، وف ارو  .     

 التمهيد

 ) حقيقة منهجيات اإلصالح والتغيير(

 ويشتمل عل  ما يلي  :      

 ) تعريف المنهج لغًة واصلالحًا (أواًل :  

 المن ا لغةع . -4         

 ن ا اصطوحاع .الم -0         

 ) حقيقة اإلصالح لغًة واصلالحًا (ثانيًا :    

 ح ي ة ا صوح في اللغة.  -4       

 ح ي ة  ا صوح في االصطوح .  -0      

   ) حقيقة التغيير لغًة واصلالحًا (ثالثًا :     

 التغيير لغةع .    -4     

 التغيير اصطوحاع .  -0 
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 الباب األول 

 صالح والتغيير في سورة ) المؤمنون(منهجيات اإل

 ويتكون من فصلين :        

 الفصل األول

 ) بين يدي سورة المؤمنون (

 :   مبحثينويشتمل عل   

 (عدد آياتها وترتيبها وفضلها ومحورها)  اسم السورة و المبحث األول :         

 وفيل أرببة مطالب :             

 ة سورا الميمنون  .تسمي المللب األول :          

 ترتيب السورا وعدد  يات ا . المللب الثاني :          

 فول سورا الميمنون  . المللب الثالث :          

 سورا الميمنون  . ورمح المللب الرابع :          

   ) المناسبات في سورة المؤمنون(: المبحث الثاني         

 وفيل ثوثة مطالب :             

 مناسبة سورا الميمنون لما قبل ا هالحاه . المللب األول :          

 مناسبة سورا الميمنون لما ببدها ه النور ه .  المللب الثاني :          

 مناسبة أول سورا الميمنون بآ رها . المللب الثالث :          



 مـقــدمــــة

 ك

 الفصل الثاني

 ) منهجيات اإلصالح والتغيير في سورة المؤمنون ( 

 شتمل عل  مبحثين : وي 

 ) منهجيات اإلصالح والتغيير العقائدي (المبحث األول :   

   وفيل ثوثة مطالب :       

 ح ي ة ا يمان ودالئلل في ارن و واآلفا  .  المللب األول :      

 ا يمان بالرسل وموقف أقوام ل من ل . المللب الثاني:      

 ل ال يامة وما يحصل فيل .بيان مشاهد يو  المللب الثالث:      

 ) منهجيات اإلصالح والتغيير األخالقي ( المبحث الثاني :     

 وفيل أرببة مطالب :       

 بيان ص ات الميمنين الم لحين . المللب األول :     

 الدعول إل  أكل الطيبات والبمل الصالح .  المللب الثاني :      

 للغو .ح ظ اللسان من ا المللب الثالث :     

 ال شو  في الصوا طري  ال وح .  المللب الرابع :      

 



 مـقــدمــــة

 ل

 الباب الثاني

 منهجيات اإلصالح والتغيير في ) سورة النور (

 ويتكون من فصلين  :   

 الفصل األول

 ) بين يدي سورة النور ( 

 :   مبحثينويشتمل عل  

 ( ومحورها وفضلها )  اسم السورة وعدد آياتها وترتيبهاالمبحث األول :          

 وفيل ثوثة مطالب  :             

 تسمية سورا النور . المللب األول :          

 فول سورا النور . المللب الثاني:          

 ترتيب السورا وعدد  يات ا ونوع ا . المللب الثالث :          

 سورا النور . ورمح المللب الرابع :          

 اني : ) المناسبات في سورة النور( المبحث الث      

 وفيه أربعة ملالب :            

 المطلب ارول : مناسبة سورا النور لما قبل ا هالميمنونه .          

 المطلب الثاني : مناسبة سورا الميمنون لما ببدها ه ال رقان ه .           

 االمطلب الثالث : مناسبة أول سورا النور بآ ره          



 مـقــدمــــة

  ل  

 الفصل الثاني

 )منهجيات اإلصالح والتغيير في سورة النور (

 ويشتمل عل  ثوثة مباحث : 

  (يوالدعو  ) منهجيات اإلصالح والتغيير في الجانب العقدي والتربويالمبحث األول: 

   وفيل ثوثة  مطالب :  

   ) من جيات ا صوح والتغيير الب دي (المللب األول :          

 عوامل ا يمان باي واليول اآل ر. : لالمنهج األو

 وجوب طاعة اي ورسولل وارمراء الصالحين. :المنهج الثاني

 الدعوا إل  توحيد الببادا كباقي الكائنات. : المنهج الثالث

 ) من جيات ا صوح والتغيير التربوي (        المللب الثاني :        

                       ا والب اب المترتب علي ا .سبل مبالجة جريمة الون  : المنهج األول

 من ا تربية ارن و في دفا ا فك وا شاعات . :المنهج الثاني

 من ا السورا في حراسة المجتمبات من وقو  ال ذف . :المنهج الثالث

 من ا السورا في حراسة ارفراد من إطو  البصر . :المنهج الرابع

 مح التربوية في ت رير االستئذان .مجموعة المو : المنهج الخامس

 )من جيات ا صوح والتغيير الدعوية (المللب الثالث : 

 عوامل ال داية والموعظة . :المنهج األول   



 مـقــدمــــة

  ن  

 حث البباد عل  التوبة والصوح.  :المنهج الثاني 

 حث الناو عل  إيثار اآل را عل  ارول  . : المنهج الثالث 

 .ي عوم البادات السيئةالتدرم ف :المنهج الرابع  

   ) من جيات ا صوح والتغيير ار وقي واالجتماعي(:المبحث الثاني 

 وفيل مطلبان :    

 ) من جيات ا صوح والتغيير ار وقي (المللب األول :         

 من ا إحسان الظن بالميمنين  . : المنهج األول      

 بيوت .قواعد التبامل ما ال : المنهج الثاني     

 من ا السورا في بناء الب ة في ا نسان . : المنهج الثالث    

 : ) من جيات ا صوح والتغيير االجتماعي (المللب الثاني         

 حراسة ارنساب بالموعنة . :المنهج األول      

 .ترغيب البباد بصلة اررحال  :المنهج الثاني     

 السياسي والعلمي ( روالتغيي ح) منهجيات اإلصال: المبحث الثالث   

 وفيل مطلبان :    

 : ) من جيات ا صوح والتغيير السياسي ( المللب األول        

 ست وف في ارر .سبل ا  : المنهج األول   

 التمكين في ارر  .  : المنهج الثاني 



 مـقــدمــــة

  و 

 بطون أعمال الك ار. : المنهج الثالث   

    صوح والتغيير البلمي (: ) من جيات االمللب الثاني       

 إوجاء السحاب .  : المنهج األول      

 ت ليب الليل والن ار . :المنهج الثاني    

  ل  كل دابة من ماء . :المنهج الثالث     

 الخاتمة : وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث .

 الفهارس وتحتوي على  :      

 ال ر نية . ف رو اآليات  -1

 ف رو ارحاديث النبوية . -2

 ف رو ارعول المترجل ل ل . -3

 ف رو المصادر والمراجا .  -4

 ف رو الموووعات .  -5
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 ويشتمل عل  ما يلي :       
 
 

 : المنهج لغًة واصلالحًا . أوالً 
 

 ثانيًا  : اإلصالح لغًة واصلالحًا . 
 

 : التغيير لغًة واصلالحًا .ثالثًا               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التمهيد
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 أواًل : المنهج لغًة واصلالحًا 

 : ويشتمل عل  ما يلي       

 : تعريف المنهج في اللغة   -4

: ن ــا فــون الطريــ  أي بينــل ، وي ــالمشــت  مــن الــن ا وهــو بمبنــ  الطريــ  هــو :غــةً المــنهج ل      

(4).، وهو من ام مست يل وووحل
 

 .(0)، ومن ا الطري : من اجلالن ا هو الطري  الواوح، ون ا ارمر وأن ا: ووحو        

[  ه أي طري اع واسباع واوحاع في  44] المائدا :  ومنهاجا شرعة جعلنا ِلُكل   قال تبال  :         

 . (3)"الدين 

الـن ا : ، وأن ـا الطريـ :أي صـار ن جـاع و ، والمن ـام كـالمن ا(1)والمن ام ال طة المرسـومة 

 والمـن ا المن ـام مسـت يل وهـو أووـحل،أي : رارمـ لـي ون ـا الطريـ ، الـن اه (5)الطري  المسـت يل .

 .(6)ه المناها والجما الطري ع،

                                                 
 دراسة وتح ي :،  844/  3 الراوي، أبو الحسين  يال و وينأحمد بن فارو بن وكريا  ،انظر: مجمل اللغة (1)

 ل.1881 -  1441 - 2،طبيروت –دار النشر: ميسسة الرسالة ،  المحسن سلطان عبد وهير      
  441ص ، ارص  انيأبو ال اسل الحسين بن محمد المبروف بالراغب  :انظر : الم ردات في غريب ال ر ن (2)

 هـ.1412 -1ط ط بيروت دمش  –الناشر: دار ال لل، الدار الشامية ،  ص وان عدنان الداودي المح  :    
  1ش اب الدين محمود بن عبد اي الحسيني ارلوسي، ه  والسبا المثانيروح المباني في ت سير ال ر ن البظيل  (3)

 هـ 1414، 1ط بيروت – الناشر: دار الكتب البلمية، المح  : علي عبد الباري عطية،  143 /    
  النجار( )إبراهيل مصط   / أحمد الويات / حامد عبد ال ادر، انظر: المبجل الوسيط ، لمجما اللغة البربية (4)

 . 2، ط الناشر: دار الدعوا،   884 / 2    
 انظر : لسان البرب ، لمحمد بن مكرل بن عل ، أبو ال ول، جمال الدين بن منظور ارنصاري الروي ب  (4)

ال اسـل   وأبـ ، وانظـر : أسـاو البوغـة هــ  1414 -، بيروت  3ط– بيروت –دار صادر  441/ 2، ا فري ي 
الناشــر: دار  السـود تح يـ : محمـد باسـل عيـون،  474ص ،  شـري جـار اي محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الوم

 ل1888 -هـ  1418، 1، ط لبنان –الكتب البلمية، بيروت 
 المح  : عبد السول،  311 / 4م اييو اللغة، أحمد بن فارو بن وكريا ال وويني الراوي، مبجل انظر :  (1)

  . ل1878 -هـ 1388عال النشر: ،  إيران دار الكتب البلمية الناشر:،  محمد هارون     
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عــدا كل ــا تلت ــي بمبنــ  واحــد  أن مبنــ  المــن ا لغــة يــ تي بمبــان  ، ويــرل الباحــث ممــا ســب 

 ومن هذه المباني : 

 الطري  المست يل . -1

 واوح . الطري  ال -2

 الطري  الواوح في الدين .  -3

 ال طة المرسومة .  -4

 تعريف المنهج اصلالحًا :   -0

 ارســلوب ه الشــرعة ابتــداء الطريــ ، والمن ــام الطريــ  الواوــح، أو ارول : المــنهج اصــلالحًا :   

 (4)ه.السنة ، والمن ام ما ورد بلالشرعة ما ورد بل ال ر ن ،بن عباو، وعن االدين، والثاني: الدليل

بواسطة طائ ة مـن  ، ل  التبرف عل  الح ي ة في البلولوالمن ا : هو الطري  الذي ييدي إ        

؛ حتــــ  يصــــل إلــــ  نتيجــــة ال واعــــد البامــــة، وهــــي التــــي ت ــــيمن علــــ  ســــير الب ــــل، وتحــــدد عملياتــــل

 (0)مبلومة.

للدراسة البلمية وفي أي مجال والمن ا أيواع : هو ال انون وال اعدا التي تحكل أي محاولة          

 (3).من الدراسة 

                                                 
 ال ريمي أيوب بن موس  الحسينيك وي ربي الب اء ال ،الكليات : مبجل في المصطلحات وال رو  اللغوية  (1)

 بيروت -الرسالة  الناشر: ميسسة محمد المصري -المح  : عدنان درويش،  821 -824/ 1الك وي،     
 ، المكتب144-143لحسين عبد الحميد رشوان، ص ،دراسة في مناها البلولانظر: البلل والبحث البلمي:  (2)

 ا سكندرية .  –الجامبي    
 ،1ط –دار الكتاب اللبناني  -271لجول عبد الحميد  موس ، ص –انظر : من ا البحث البلمي عند البرب  (3)

 بيروت . ل،1872    
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ويـــرل الباحـــث ببـــد الوقـــوف علـــ  المبنـــ  اللغـــوي واالصـــطوحي أن المـــن ا هـــو مصـــطلح         

صــول إلــ  أو الســبيل الواوــح للو لجــاما هــو : أن المــن ا  هــو الطريــ ، شــامل متكامــل والتبريــف ا

 .بواسطة استبمال وسائل متبددا هدف واوح أو غاية مبينة

 ثانيًا: اإلصالح لغًة واصلالحًا  

 يلي : ويشتمل عل  ما   

 اإلصالح في اللغة:   -4

 ي ـال :ه. (1)د هالصـاد والـول والحـاء أصـل واحـد يـدل علـ   ـوف ال سـاا صوح في اللغة : ه      

:  َـالُ َويُ . َوَصُلحَ  َصَلحَ (2)وحكي ابن السكيت . صلح ب تح الوله : وي ال. يصلح صوحاع  الشئ صلح

ا َصَلحَ    .(3) ُصُلوحع

 َعَمــاًل  َخَلُلــوا: ي ابــل فــي ال ــر ن بال ســاد، وتــاراع ي ابــل بالســيئة، قــال تبــال والصــوح تــاراع           

           ِإْصـــاَلِحَها َبْعـــدَ  اأْلَْرضِ  ِفـــي ُتْفِســـُدوا َواَل   :وقـــال تبـــال  [ 201 : التوبـــة] َســـياًئا َوآَخـــرَ  َصـــاِلًحا

 . (1)"وهما م تصان في أكثر االستبمال بارفبال " [ 56اف : ] ارعر 

          

 

                                                 
 . 343 / 3مبجل م اييو اللغة : البن فارو،   (1)
 عالماع ن ابن السكيت : هو من علماء بغداد أبو يوسف يب وب بن إسحا  السكيت، ميدباع لولد المتوكل، وكا (2)

 ث ة، وهو صحيُح السما ، ولل كتب في علل النحو واللغة اويلوعلل ال ر ن واللغة والشبر ر  بنحو الكوفيّين    
 شمو الدين أبو،  لسير أعول النبوء: انظر  اع جياٌد وفي مباني الشبر، وفسر من دواوين الشبر شيئاع كثير    
  اي محمد بن أحمد بن عثمان بن َقاْيماو الذهبي المح   : مجموعة من المح  ين بإشراف الشيخ شبيب عبد    
 . ل1884هـ /  1444،  3، طالناشر : ميسسة الرسالة اررنايوط    

 . 2478 / 4: البن منظور،  البرب وانظر: لسان ،114 /  2جم را اللغة : البن دريد  (3)
 ، 442/ 2، وانظر: عمدا الح اظ للسمين الحلبي،318م ردات أل اظ ال ر ن : للراغب ارص  اني، ص (4)

 . 431 / 3التمييو لل يروو  بادي،  وانظر: بصائر ذوي     
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أحسـن   ه واالستصوح ن ـي  االست سـاد، وأصـلح الشـئ ببـد فسـاده، بمبنـ  أقامـل، وأصـلح الدابـة، 

 .  (4)إلي ا َفَصلَحته 

لــل الصــوح ، واي تبــال  يتحــرل فــي جميــا أفبااد اي تبــال  فــي فبلــل فإنــل ي ســدهوالم ســد : يوــ    

 [12: يونو]  اْلُمْفِسِدينَ  َعَملَ  ُيْصِلحُ  الَ  اللَّهَ  ِإنَّ  قال تبال  (0)ف و إذاع ال يصلح عملله

، والجمــا هوالصــوح والصــلوح بمبنــ  واحــد، ف ــو يصــلح صــوحاع وصــلوحاع، ف ــو صــالح وصــليح    

 (3)صلحاء وصلوحه

مصـــلح فـــي أعمالـــل وأمـــوره  :[ ،أي 11را : ] الب ـــ  ُمْصـــِلُحونَ  َنْحـــنُ  ِإنََّمـــا وقولـــل تبـــال  

 ويحتمل وج ين : 

 أن ل يظ رون أن ل يصلحون . األول :    

ح .... وقـول ُصـُلح، أي يحتمل أن يريدوا أن هذا الذي يسمونل إفسـاداع هـو عنـدنا إصـو الثاني :    

  (1)، ك ن ل وص وا بالمصدره. متصالحون

ــــْلحُ ه ــــ  اْســــلٌ  َوالصُّ ، مــــ  وذ مــــن َوالتََّ اُصــــلِ  اْلُمَ اَصــــَمةِ  ِ ــــَوفُ  َوالتََّصــــاُلحِ  َلَحةِ اْلُمَصــــا ِبَمْبَن

 .(5)الصوح وهو بمبن  االست امة ه 

صـــــوح : منت ـــــ  درجـــــات ، والكمـــــال فـــــي الصـــــلح الشـــــئ ، إذا وال عنـــــل ال ســـــاد هه ي ـــــال 

  (6)، ومتمن  ارنبياء والمرسلين.الميمنين

                                                 
 2478 / 3لسان البرب:البن منظور،  (1)
 318م ردات أل اظ ال ر ن،  (2)
 . 2478 / 4، وانظر لسان البرب، 148/  3المحيط: البن سيده المحكل و  (3)
 . 148 / 3المحكل والمحيط ،  (4)
 المبرب رب في ترتيبغ، وانظر كتاب الم21 /   3كشف اصطوحات ال نون للشيخ محمد علي الت انوي ،  (4)

 . 274ال تح المطروي،  لإلمال أبي    
 . 111 / 3الكليات : ربي الب اء ،   (1)
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: ، قال تبال (4)، وتصالحوا هيث قال: اصطلحوالح ي تص بإوالة الن ار بين الناو، حهوالص

  ُْصْلًحا َبْيَنُهَما ُيْصِلَحا َأن   : وقال تبال [ 124] النساء ،  ُْلح  .[ 211: النساء]  َخْير   َوالصُّ

 ه إن إصوح اي تبال  لإلنسان  يكون بإحدل هذه الن اط :         

 يكون ب ل ل ا نسان صالحاع .  ألول :ا

 ساد ببد وجوده.بإوالة ما في ا نسان من ف : الثاني

 .(0)يكون بالحكل ل ذا ا نسان بالصوحهالثالث : 

ـــَلحَ  قـــال تبـــال            ـــاَلُهمْ  َوَأْص ، ه وأصـــلح : أتـــ  بالصـــوح، وهـــو ال يـــر [ 1: محمـــد]    َب

 (3)، والجما المصالح ه.: أي  يرر مصلحة، وفي ارموالصواب

 َوُح ُـو  اي ُح ُـو  مـن َعَلْيـلِ  ِبَمـا اْلَ اِئل: َببو ل َوَقالَ ، َن سل ِفي اْلَحال ْلُمْسَت يلا: والصالحه         

 .(4)ه اْلبباد

   :، وقــال تبــال (5)ه ِبَ ــا اْلِ َيــالِ  َأْهِليَّــةُ  َلــلُ  َأيْ  ِلْلِواَلَيــةِ  َصــاِلحٌ  َوُهــوَ  َواْصــَطَلُحوا اْلَ ــْولُ  َوَتَصــاَلحَ ه         

  َْصاِلًحا ْيَتَناآتَ  َلِئن   : تال ال ل صالحاع،صحيح البدن ولداع  :أي، " [ 211] ارعراف ،. 

      

 

 

                                                 
 . 318م ردات أل اظ ال ر ن : للراغب ارص  اني، ص  (1)
 . 111 /  3انظر: الكليات: ربي الب اء،  (2)
 . 428 /  1المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للرافبي، ت ليف احمد ال يومي،   (3)
 .  411 / 1الكليات : ربي الب اء،   (4)
 –البلمية  المكتبة ، 344، 1،  أحمد بن محمد بن علي ال يومي:  المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (4)

 . بيروت    
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ـــهُ  : وقولـــل تبـــال   ـــرُ  َعَمـــل   ِإنَّ ه  ،(1)ولـــد مبـــر  عـــن التوحيـــده  :[ أي 65] هـــود :   صـــاِلح   َغْي

 ُكْنـتَ  َقـدْ  صاِلحُ  يا قالوا  :تبـال  قال، (2)وصالح: هو اسل للنبي المش ور عليل الصوا والسول ه 

 .[51 : هود]  َمْرُجوًّا ِفينا

ويرل الباحث من  ول النظر في تبري ات ا صوح أن ا صوح ل ظ يطل  عل  اشت اقات عدا،  

 ف و ي ابل الصوح الذي ود ال ساد.

 : في االصلالح اإلصالح -4

 ا صوح في االصطوح :  

  ات من ا : عرف البلماء ا صوح ببدا تبري          

 . (3)إليل الب له * ا صوح : ههو است امة الحال عل  ما يدعو      

 .(1)* ا صوح : ه هو است امة الحال عل  ما يدعو إليل الب ل والشر  ه      

 .(5)ه اْلبباد َوُحُ و  اي ُحُ و  من َعَلْيلِ  ِبَما اْلَ اِئل * والصالح : ه      
: وهـــو، صـــوحفـــي هــذه التبري ـــات يمكـــن لنـــا الوقــوف علـــ  تبريـــف  لإلومــن  ـــول النظـــر         

ـــ ، )عبـــارا عـــن الســـلوك الـــذي يـــيدي إلـــ  طريـــ  ال ـــدي والصـــوح الب ـــل يت ـــ  مـــا ك علـــ  مـــا وذل

 .(والشر 

     

                                                 
 ، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يب وب ال يروو  بادي :بصائر ذوي التمييو في لطائف الكتاب البويو (1)

  التراث  لجنة إحياء -المجلو ارعل  للشئون ا سومية الناشر: ،  محمد علي النجار :المح   ، 431 / 3   
 . ل1881 -هـ  1411سنة النشر : ،  ا سومي، ال اهرا    

 .  484 / 1م ردات ارل اظ : للراغب،   (2)
 . 411 / 1الكليات : ربي الب اء،  (3)
 . 21 /   3كشف اصطوح ال نون،  (4)
 . 411 /   1الكليات : ربي الب اء،  (4)
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 :وهذه بعض آرائهم ،ين على عدة معانإن لفظ الصالح واإلصالح ورد عند المفسر 

 .(1)ا تيان بما ينبغي فبلل عما ال ينبغي فبللقال ا مال ارلوسي: هو عبارا عن  -1

 .(4)قال ا مال الوم شري: هو عبارا عن الحصول عل  الحالة المست يمة النافبة -2

، بحيـث ح هو كون الشئ عل  حالة اعتدالل، وذلك في ذاتل وص اتل: الصو (3)قال ابن باديو -3

 .(2)تصدر أعمالل المرادا عل  وجل الكمال

، فطلــب الصــوح طمــوح إلــ  : الصــوح هــو ارصــل الكلــي للكمــال (5)الحميــد ال راهــيقــال عبــد  -4

 . (6)كمال الن و

ا ســبيل ا ،   ــذتكــون االمــور كل ــا مســت يمة مبتدلــة: الصــوح هــو أن قــال عبــد الــرحمن الســبدي -4

ب ســبي فــي الكمــال الممكــن حســ، وح ي تــل الاي تبــال ، م صــوداع ب ــا الغايــة الحميــدا الــذي هــو ســنة

 . (7)، أو إوالة الم اسد ال درا، ويكون ذلك بتحصيل المصالح

وال يتل  ، : هإن صوح المباش والبباد في طاعة اي ورسولل بن تيمية رحمل ايقال ا مال ا - 1

 .(8)"، وبل صارت هذه ارمة  ير امة أ رجت للناوارمر بالمبروف والن ي عن المنكرذلك إال ب

                                                 
 . 7/  2ود ارلوسي، انظر : روح المباني ، لش اب الدين محم  (1)
 . 12/  1انظر : ت سير الكشاف : للومحشري،  (2)
 ل ، نش  في أسرا عري ة في البلل والجاه1888عبد الحميد بن محمد بن باديو الصن اجي ، ولد في قسنطينة  (3)

ل،  ارعــو ل فـي قسـنطينة .انظــر:1844، ح ـظ ال ـر ن، تتلمـذ علـ  يـد كبـار علمــاء جـاما الويتونـة، تـوفي عـال 
 . 288/  3للور كلي، 

 . 241/  1انظر : مجالو التذكير من كول الحكيل ال بير، لببد الحميد بن باديو،  (4)
 في هـ 1284عبد الحميد ال راهي : هو حميد الدين أبو احمد عبد المحسن ارنصاري ال راهي ، ولد سنة  (4)

 مصـابيح: انظـر ،ه1348ة والطبيبيـة تـوفي سـنة ، كان واسا االطو  علـ  البلـول البصـري قرية فري ا بال ند
 . 74 / 1الدرر في تناسب  يات ال ران والسور، عادل بن محمد أبو البوء، 

 . 14انظر : م ردات ال ر ن الكريل ، عبد الحميد ال راهي ، ص (1)
 . 148،  1انظر : ال واعد الحسان في ت سير ال ر ن ، لببد الرحمن السبدي ،  (7)
 . 14السياسة الشرعية في إصوح الراعي والرعية ، البن تيمية ، ص انظر : (8)
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وهــو أن  االصــطوح:ه ارقــوال نســتطيا أن نصــل إلــ  تبريــف لإلصــوح فــي وببــد النظــر فــي هــذ   

 واعتدالل بحيث يكون عل  الحالة الصحيحة المست يمة . ءالشياالصوح عبارا عن وبط 

 ثالثًا :  التغيير لغة واصلالحاً 

 التغيير في اللغة :  -4

صـــوح ومن بـــة، ، يـــدل أحـــدهما علـــ   واحـــد )غيـــر( الغـــين واليـــاء والـــراء أصـــله          صـــوح وا 

 .واآل ر عل  ا توف شيئين

، أي ب ـــا صـــوح البيـــال. ي ـــال: غـــرت أهلـــي غيـــرا وغيـــاراع  الميـــوافـــارول الغيـــرا، وهـــي             

بالغيـث يغيـرهل ويغـورهل، أي أصـلح شـ ن ل ون ب ـل، ومـن هـذا البـاب  -تبال   -وغارهل اي  ،مرت ل

رن ـا صـوح  ؛وهـذا عنـدنا مـن البـاب ، رت علـ  أهلـي غيـراالغيرا: غيرا الرجل عل  أهلل. ت ول: غ

ومـن البـاب: االسـتثناء  ،وارصل اآل ر: قولنا: هذا الشيء غير ذاك، أي هـو سـواه و وفـل، ومن بة

ِصــرَاَل الَّــِذيَن َأْنَعْمــَت  تبــال :  ومنــل قولــل ،، ت ــول: عشــرا غيــر واحــد، لــيو هــو مــن البشــراربغيــ

الاينَ َعَلْيِهْم َغْيِر اْلَمغْ   .(1)[ 7ال اتحة: ]   ُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّ

 قلت: ومنل غير الومان. ،ل من قولك: )غيرت( الشيء )فتغير(نب االسه)غير( بوون البَ    

 

 

 

                                                 
  444/  4: البن فارو م مبجل م اييو اللغةانظر  (1)
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هـو جمـا  :(4)وقـال أبـو عمـرو ،هو اسل م رد مذكر وجمبل )أغيـار(:قال الكسائي :(1)وقال اروهري 

 .(3))غيرا(ه

 إذا: داري َغيَّــْرتُ :ي ــال ،ذاتــل دون الشــيء صــورا لتغييــر: أحــدهما :وج ــين علــ  ي ــال رُ والتَّْغِييــ    

 .كان الذي غير بناء بنيت ا

 ال اللَّـهَ  ِإنَّ   :نحـو بغيرهمـا أبـدلت ما إذا: وداّبتـي غومـي َغيَّْرتُ : نحو بغيره لتبديلل: والثاني        

 (5)"ا اْلُمَغاير  ِبَمْبن : غيره ، وي ال(4)[  22 : الرعد]  ِبَأْنُفِسِهمْ  ما ُيَغياُروا َحتَّى ِبَقْوم   ما ُيَغيارُ 

َلُل، كان، ما غيرَ  َجَبَللُ : وَغيََّرهُ         .(6)الَغْيرُ : واالسلُ  وَبدََّلُل، وَحوَّ

 :غير أرببة ه   أوجل        

. قـائل غيـر برجـل مـررت :نحـو بـل، مبنـ  إثبـات غيـر مـن المجـّرد للّن ي تكون أن: ارّوله          

 . [ 21 :الو رف]   ُمِبين   َغْيرُ  اْلِخصامِ  ِفي َوُهوَ   قائل ال: أي
                                                 

  ، مولده ووفاتل ب راا ، هو محمد بن اروهر ال روي أبو منصور أحد ارئمة في اللغة واردب اروهري :   (1)
 وقصــد ،فرحــل فــي طلب ــا  ،ل غلــب عليــل التبحــر فــي البربيــة عنــي بال  ــل فاشــت ر بــل أوال ، ثــ نســبتل إلــ  جــده

   411/  4،  ي، انظر : ارعول ، للور كلوقا في إسار ال رامطة  ،ال بائل ، وتوسا في أ بارهل 
 عثمان أبو عمرو الداني : ا مال الحافظ المجود الم رئ الحاذ  عالل ارندلو أبو عمرو؛ عثمان بن سبيد بن (2)

مصنف هالتيسـيره و  بابن الصيرفي عمر ارموي موالهل ارندلسي ال رطبي ثل الداني ويبرف قديماع بن سبيد بن 
هجــاما البيــانه وغيــر ذلــك ذكــر أن والــده أ بــره أن مولــدي فــي ســنة إحــدل وســببين وثــوث مائــة فابتــدأت بطلــب 

 ن أرببـة ، انظـر : سـيرالبلل في أول سنة ست وثمانين ورحلت إل  المشر  سنة سبا وتسبين فمكثت بـال يروا
الناشـر: دار ، 317/  13النبوء شمو الدين أبو عبد اي محمد بن أحمد بن عثمان بـن َقاْيمـاو الـذهبي  أعول

 . 272/ 3، وانظر: شذرات الذهب، ل2441-هـ1427 3ال اهرا ط -الحديث
 ،232  /1الحن ي الراوي  م تار الصحاح :  لوين الدين أبو عبد اي محمد بن أبي بكر بن عبد ال ادر (3)

 هـ /1424، 4ط صيدا -الدار النموذجية، بيروت  -المح  :يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة البصرية     
 ل . 1888     

 .  118،  1: للراغب، الم ردات في غريب ال ر ن (4)
 .  113،  1الكليات : ربي الب اء،  (4)
 تح ي  تح ي :مكتب  443 / 1اهر محمد بن يب وب ال يروو  بادي ال اموو المحيط : مجد الدين أبو ط (1)

 1421، 8ط لبنان –الرسالة الناشر: ميسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوويا، بيروت  التراث في ميسسة    
 ل2444 -هـ     
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 إالّ : أي. ويــد غيــر ب ــول مــررت: نحــو الّنكــرا، بــل وتوصــف بــل، فيســتثن ( إالّ ) بمبنــ : الثــاني     

 [. 81 :ال صص]  َغْيِري ِإله   ِمنْ  َلُكمْ  َعِلْمتُ  ما: وقال ويدا،

 وقولـــل بـــاردا، كــان إذا غيـــره حــاّرا كـــان إذا المــاء :نحـــو. ماّدت ـــا غيــر مـــن صــورا لن ـــي: ثالثالــ     

  [  65 :النساء]   َغْيَرها ُجُلوداً  َبدَّْلناُهمْ  ُجُلوُدُهمْ  َنِضَجتْ  لَّماكُ  :تبال 

 ُكْنـُتمْ  ِبمـا ُهـونِ الْ  َعـذابَ  ُتْجـَزْونَ  اْلَيـْومَ  قولل تبال  : و: نح لذات متناوال ذلك يكون أن: الرابا    

 (1).ه الباطل:أي [ 18 : ارنبال]   اْلَحقا  َغْيرَ  اللَّهِ  َعَلى َتُقوُلونَ 

لَ : َحاِللِ  َعنْ  الشيءُ  وتغيَّره         لل: وَغيََّره ،َتَحوَّ  ". َكانَ  َما َغْيرَ  َجَبَللُ  كَ نل َوَبدََّللُ  َحوَّ

وي لكلمـــة التغييـــر أن مصـــطلح التغييـــر شـــامل ويـــرل الباحـــث ببـــد النظـــر فـــي المبنـــ  اللغـــ         

، تبــدد ، وقــد يــراد بــل أكثــر مــن مبنــ ، ف ــد يــراد بــل مبنــ  الصــوح، وقــد يــراد بــل مبنــ  التجديــدوم

، وأيواع قد ي تي بمبن  التبـديل أي تبـديل ي التي قد تطل  عل  مبن  التغييروغيرها من هذه المبان

غيير مصـطلح يحمـل كثيـر مـن ، فالتو تغيير إل  الشريير إل  ال ير أالشئ عن مكانل وقد يكون تغ

 ، وكثير من الوجوه التي تطل  عل  التغيير  . النظائر

 التغيير في االصلالح :  -2

، فــالتغيير بم  ومــل االجتمــاعي ي تلــف عــن ف مصــطلح التغييــر بــا توف مجاالتــلي تلــ           

، أو ر بم  ومـــل االجتمـــاعي، يبنـــ  التحـــولالقتصـــادي، أو السياســـي، أو الث ـــافي، فـــالتغييم  ومـــل ا

التبـــدل الـــذي يطـــرأ علـــ  تبـــدل البنـــاء االجتمـــاعي متوـــمناع تبـــدل النظـــال االجتمـــاعي واردوار وال ـــيل 

: هـو كـل مـا يطـرأ مـن تبـدل أما التغيير بم  ومل الث افي ، أو سلباع وقواعد الوبط االجتماعي إيجاباع 

 (2)و مبنوياع .سواء أكان مادياع أ ، في جانبي الث افة

                                                 
 118انظر م ردات أل اظ ال ر ن : للراغب ، ص  (1)
 11-38بي  ، للدكتور محمد عبد المول  الدقو ، صالتغيير االجتماعي بين النظرية والتط (2)
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  (1).والتغير: هو انت ال الشئ من حالة إل  أ رل 

يـــف ، فـــإن الباحـــث يتوصـــل إلـــ  تبر لتبري ـــاتومـــن  ـــول مـــا ســـب  وببـــد الوقـــوف علـــ  هـــذه ا    

ـــــر يبنـــــيللتغييـــــر ـــــي ، فيـــــرل أن التغيي ـــــل النظـــــال االجتمـــــاعي: البمليـــــة الت  ، واردواريـــــتل ب ـــــا تحوي

 وتبدل ا إما إيجاباع أو سلباع .، االجتماعية، وال يل االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 87ص /  1انظر : التبري ات ، لمحمد بن محمد بن علي الجرجاني ،  (1)
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 ويتكون من فصلين :
 

 بين يدي سورا الميمنون .الفصل األول :             
 
 

من جيات ا صوح والتغيير في سورا الفصل الثاني :      
 الميمنون 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الباب األول
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 ( بين يدي سورة المؤمنون)  
  

 
 ن : ويشتمل عل  مبحثي

 
 .ومحاورها المبحث األول :  اسم السورة وعدد آياتها وترتيبها وفضلها        

 
 المبحث الثاني : المناسبات في سورة المؤمنون.       
         

    
 
 
 
 
 
 

 الفصل األول
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 المبحث األول 
 اسم السورة وعدد آياتها وترتيبها وفضلها

 

 

 وفيل أرببة مطالب :             
  

 مللب األول : تسمية سورة المؤمنون  .ال          
 

 المللب الثاني : نوع السورة  وعدد آياتها .          
 

 المللب الثالث : فضل سورة المؤمنون .          
  

 المللب الرابع : محور سورة المؤمنون .         
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 المبحث األول

 اسم السورة وعدد آياتها وترتيبها وفضلها

  :ببة مطالبوفيل أر    

 : للب األول : تسمية سورة المؤمنونالم

لسـنة أن كمـا جـرل علـ  ار ،) المؤمنـون (هذه السورا هـو سـورا الذي عرفت بل  سلالاإن          

 (1). ا أيواع سورا )ال وح( ن، وكما يسمو يسموها سورا )قد أفلح (

وذلــك رن ــا تتحــدث عــن   ــوح؛ يمنــون قــد يطلــ  علي ــا ســورا الويــرل الباحــث أن ســورا الم        

ـــــرومصـــــ ات المـــــيمني ـــــي الصـــــوا، وح ـــــظ ال  ـــــة ...الـــــخ  و ، ن ، التـــــي من ـــــا ال شـــــو  ف     ح ـــــظ ارمان

 المللب الثاني : نوع السورة وعدد آياتها  :  

، وتوقف ببو ل ي من السور المكيةذهب مبظل الم سرين إل   أن سورا ) الميمنون ( ه         

 ت في ا الوكاا .عند اآلية التي ذكر 

 .(4): ه سورا الميمنين مكية في قول الجميا ه رحمل اي  يقول اإلمام ابن الجوزي     

وهـي مكيـة باالت ـا  وال اعتـداد بتوقـف مـن توقـف فـي ويقول اللـاهر بـن عاشـور  رحمـه ا : "    

 [ 4اْلُمْيِمُنـوَن: ]  فـاِعُلونَ  َوالَّـِذيَن هـْم ِللزَّكـاةِ  ذلك بـ ن اآليـة التـي ذكـرت في ـا الوكـاا وهـي قولـل: 

فالوكـاا المـذكورا في ـا هـي الصـدقة ال وكـاا النصـب  ،تبين أن ا مدنية رن الوكاا فروـت فـي المدينـة

ـــــــي ـــــــة ف ـــــــر ن، ، ارمـــــــوال المبين ـــــــي ال  ـــــــ  الصـــــــدقة مشـــــــ ور ف طـــــــو  الوكـــــــاا عل ـــــــال تبـــــــال : وا                   ق

  َُيْؤتُــوَن الزَّكــاةَ الَّــِذيَن اَل  * َوَوْيــل  ِلْلُمْشــِرِكين   [ :7، 1فصــلت   ] ، وهــي مــن ســورا مكيــة باالت ــا

                                                 
 –الشرو   دار 2442 / 4انظر في ظول ال ر ن : في ظول ال ر ن، لسيد قطب إبراهيل حسين الشاربي،  (1)

 .  هـ 1412 - 17ط – ال اهرا -بيروت     
 . 4484 / 7وانظر : ت سير ال رطبي   244 / 3ير : البن الجووي ، واد المس  (2)
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َوكـاَن َيـْأُمُر َأْهَلـُه  * َواْذكْر ِفي اْلِكتاِب ِإْسـماِعيَل ِإنَّـُه كـاَن صـاِدَق اْلَوْعـِد َوكـاَن َرُسـواًل َنِبيًّـا وقال: 

الِة َوالزَّكاةِ   .(1)" شروعة في ومن إسماعيلولل تكن وكاا النصب م [   44، 44مريل: ]   ِبالصَّ

 وقد ا تلف البلماء في عدد  يات سورا ه الميمنون ه إل  عدا أقوال من ا  :      

ي ـــول أبـــو الســـبود  رحمـــل اي  : ه مكيـــة وهـــ  عنـــد البصـــريين مائـــة وتســـا عشـــرا  يـــة  وعنـــد  - 1

 . (4)"الكوفيين مائة وثماني عشرا  ية 

دها ، وعــتــل مائــة وســبا عشــرا فــي عــد الجم ــور  : ه و ياوي ــول الطــاهر بــن عاشــور رحمــل اي - 2

ُأوَلِئــَ  ُهــُم اْلَواِرثُــوَن الَّــِذيَن َيِرثُــوَن اْلِفــْرَدْوَس ُهــْم ، فــالجم ور عــدوا أهـل الكوفــة مائــة وثمــاني عشـرا

 ية ، وما   نَ ُأوَلِئَ  ُهُم اْلَواِرُثو [  ية وأهل الكوفة عدوا   11 – 14] الميمنون :  ِفيَها َخاِلُدوَن 

 . (3)ببدها  ية ه 

 المللب الثالث : فضل سورة " المؤمنون "  .    

هـ  التـي وصـ ت ل  الميمنـونوذلـك أن سـورا  ،سـورا الميمنـون ب وـائل جمـة وكثيـرال د تمتبـت      

، فــاي  ـار الــذين ات ــذوا المـيمنين ســ رياع ، ول ــد جـاءت هــذه الســورا لتنتصـر للمــيمنين مــن الكبـال وح

 الميمنين م ابل هذا االست واء بالجنة . لال  جو تب

 

 

                                                 
 لمحمد الطاهر بن   د:لتحرير والتنوير تحرير المبن  السديد وتنوير الب ل الجديد من ت سير الكتاب المجيا (1)

ة سـنتـونو  –الـدار التونسـية للنشـر  الناشـر : 1-4 / 18/  8الطاهر بن عاشور التونسي  ما محمد بن محمد
 . هـ 1884 النشر:

 محمد بن محمد بن: ت سير أبي السبود إرشاد الب ل السليل إل  موايا الكتاب الكريل ربو السبود البمادي  (2)
 . بيروت –الناشر: دار إحياء التراث البربي  441/ 4طمصط       

 . 1/  18/  8التحرير والتنوير ، ما (3)
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قـال :  (4)عـن يويـد بـن بـانوو(1)ي ول السـيوطي رحمـل اي   هوأ ـرم الب ـاري فـي اردب الم ـرد  -1

 ؟ قالت : كان خلقه القرآن ، ثم قالت : تقرأ قلنا لعائشة : كيف كان خلق رسول ا  

فقرأ حتى بلغ العشر فقالت : هكذا  [ 1] الميمنون :  ْؤِمُنوَن َقْد َأْفَلَح اْلمُ    سورة ) المؤمنون (

 .  "(3)كان خلق رسول ا  

صبح حتى إذا جـا  سورة ) المؤمنون  ( في ال " قرأ النبي  :(2)وي ول عبد اي بن السـائب  - 2

 .والسلبة ه  الرعشة (5) ، أو ذكر عيسى أخذته سلعة فركع "ذكر هارون وموسى

ــة قــال :  نــو أن النبــي أ: ه مــن حــديث  -رحمــل اي  – رطبــي وذكــر ال -3 ــا خلــق ا  جن ) لم

 (7). " (6) فلح المؤمنون (أعدن وغرس أشجارها بيده قال لها تكلمي فقالت قد 

 سورة المؤمنون : ورالمللب الرابع : مح  

ويحـدد  ،يـدل علي ـا.. اسـم ا  (الميمنـون)هـذه سـورا  ه :ي ول ارستاذ سـيد قطـب  رحمـل اي         

ف ــي تبــدأ بصــ ة المــيمنين، ثــل يســتطرد الســيا  في ــا إلــ  دالئــل ا يمــان فــي ارن ــو  ، مووــوع ا

عليــل  -مــن لــدن نــوح -صــلوات اي علــي ل -ثــل إلــ  ح ي ــة ا يمــان كمــا عروــ ا رســل اي ،واآلفــا 

واعتراوـات ل علي ـا،  وشب ات المكذبين حول هذه الح ي ة ، إل  محمد  اتل الرسل والنبيين -السول

                                                 
 .114/ ص 1حسن ال ل  ، باب : من دعا اي لل بحسن  ل ل  صحيح الب اري، اردب الم رد ، كتاب (1)
 ذكره ابن حبان في كتاب الث ات ، ورول لل  هو يويد بن بانوو ، بصري ، روي عن عائشة ووم النبي (2)

 . 82/ ص 32الب اري في اردب ، وقال : وكان ممن قاتلوا علياع  انظر :  ت ذيب الكمال ،     
 وقال الشيخ ارلباني : وبيف  . 348/ ح 114/ ص 1اردب الم رد أ رجل الب اري في  (3)
 بن عمر بن م وول ، ويكن  أبا عبد الرحمن هو ه عبد اي بن السائب بن أبي السائب بن عابد بن عبد اي (4)

 يـول ال ـتح ولـل يـول م يمـاع فـي مكـة وأمل رملل بنت عروا من بنين هول بن عامر بن صبصبة ، أسـلل عبـد اي
 . 444/   4إلي أن توفي في ومن عبد اي بن الوبير ه . الطب ات الكبرل ، 

 .144/ص1أ رجل الب اري في صحيحل  ، كتاب ص ة الصوا : باب الجما بين السورتين في الركبة ، (4)
 في .  كما ذكره ارلباني عن أبي سبيد  83/  1في الدر المنثور  أحرجل السيوطي عن ابن عباو  (1)
 ، وقال ارلباني : صحيح . 3714/ ح 214/ ص 3صحيح الترهيب والترغيب     
 .  4484/   7الجاما رحكال ال ران :  لل رطبي ،   (7)
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ثـل يسـتطرد  ووقوف ل فـي وج  ـا، حتـ  يستنصـر الرسـل بـرب ل، في لـك المكـذبين، وينجـي المـيمنين..

ومــن هنــا يتحــدث عــن  ،فــي تلــك الح ي ــة الواحــدا التــي ال تتبــدد -ببــد الرســل -إلــ  ا ــتوف النــاو

ي السـورا بمشـ د ويسـتنكر هـذا الموقـف الـذي لـيو لـل مبـرر. وتنت ـ موقـف المشـركين مـن الرسـول

من مشاهد ال يامة يل ون فيل عاقبة التكذيب، ويينبون عل  ذلك الموقف المريب، ي تل بتب يب ي رر 

أو هـــي ســـورا ، (الميمنـــون)ف ـــي ســـورا  ،التوحيـــد المطلـــ  والتوجـــل إلـــ  اي بطلـــب الرحمـــة والغ ـــران

 (1)ه لا يمان، بكل قواياه ودالئلل وص اتل وهو مووو  السورا ومحورها ارصي

 خالصة المبحث :

 .تحدث الباحث في هذا المبحث عن تسمية سورا الميمنين  -2

 .الحديث عن نو  السورا وعدد  يات ا  -1

 .، وذلك من  ول ارحاديث النبوية الوقوف عل  فول سورا الميمنين  -8

 . تل هذا المبحث بالحديث عن محور سورا الميمنين  -6

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . 2442/   4في ظول ال ر ن  م  (1)
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 المبحث الثاني
 ورة المؤمنونالمناسبات في س
 

 وفيل ثوثة مطالب :              
 

 المللب األول : مناسبة سورة )المؤمنون ( لما قبلها "الحج" .         

 
 لما بعدها " النور " .  المللب الثاني : مناسبة سورة )المؤمنون (        

 
 المللب الثالث : مناسبة أول سورة ) المؤمنون ( بآخرها .       
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 المبحث الثاني

 المناسبات في سورة المؤمنون

 وفيل ثوثة مطالب :         

  مناسبة سورة المؤمنون لما قبلها "الحج" : المللب األول :    

، فالسورا تل ما ببو ا البب إن ال ران الكريل هو وحدا واحدا متكاملة تتناس  سوره و يا          

، فتكـون البوقـة بـين البدايـة ، وأيوـاع يتناسـب أول ـا مـا   رهـاتتناسب ما ما قبل ا وما مـا ببـدهاقد 

، فمــن مناســبة تناســب مــا ســورا الحــا التــي ســب ت ا ســورة المؤمنــون ()والن ايــة ، وفــي هــذه الســورا 

 :  (1)سورا الميمنون ما سورا الحا ما يلي 

، وافتتحـت سـورا مـةمـرهل بـ مور الـدين ال اصـة والبا، وأورا الحـا  تمـت بنـداء الـذين امنـواس إن -1

 الميمنين بذكر أوصاف هيالء الميمنين الذين كتب ل ل ال وح رن ل فبلوا أمر دين ل .

بمـا يثمـر االعتصـال بـل  هـذه، فابتـدأت لصوا والوكاا والبصمة بل سـبحانلسورا الحا  تل با أن -2

قـال }قـد{ا رف التوقـسبحانل في الصوا وغيرها من  ول الدين في الدارين، ف ال تبال  م تتحـاع بحـ

ــاَلَة َوآُتــوا الزََّكــاَة َواْعَتِصــُموا ِباللَّــِه ُهــَو َمــْواَلُكْم َفــِنْعَم اْلَمــْوَلى َوِنْعــَم النَِّصــيرُ ﴿ تبــال :  ﴾فــَأِقيُموا الصَّ
فـاو  : وهي ن يوة لما تثبت المتوقا وت رب الماوي من الحال ولما تن يل }أفلح{ أي  (78)الحا: 

 . يدوظ ر اآلن بكل ما ير 

  : تمــت بجملــة مــن اروامــر الجامبــة ل يــري الــدنيا واآل ــرا، من ــا قولــل تبــالأن ســورا الحــا  -3

وهـو مجمـل فّصـل فـي فاتحـة هـذه السـورا، فـذكر [  77] الميمنون :  َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 

                                                 
 بن علي  براهيل بن عمر بن حسن الرباط بن 115 / 13انظر : نظل الدرر في تناسب اآليات والسور :   (1)

: د  والمـن ا الت سـير المنيـر فـي الب يـدا والشـريبة، دار الكتاب ا سومي، ال ـاهرا   وانظـر :  الب اعيأبي بكر 
 ه 1414،  2ط  -، دار ال كر المباصر ، دمش    6/  14 وهبة بن مصط   الوحيلي
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ــتبــال   صــال ال يــر التــي مــن فبل ــا ف ــد أفلــح، ف ــال:  ــْد َأْفَل [ 1] الميمنــون:   ...َح اْلُمْيِمُنــونَ َق

 اآليات البشر.

يا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيب  ِمَن اْلَبْعـِث، َفِِنَّـا َخَلْقنـاُكْم ِمـْن  :ذكر في أول سورا الحا قولـل -4

، ُثمَّ ِمْن ُنْلَفة   انـا وـافيا فـي قولـل: اآلية  ثبات الببث والنشور، ثـل واد هنـا بي[  4] الحا :  ُتراب 

   ُثمَّ َجَعْلناُه ُنْلَفًة ِفي َقرار  َمِكين ، ْنساَن ِمْن ُسالَلة  ِمْن ِلين   [.12،13] الميمنون: َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ

 : (1)المللب الثاني : مناسبة سورة المؤمنون لما بعدها " النور " 

مـا جـاء فـي مطلـا سـورا النـور بن إذا ت ملنـا فـنح  ،إن سورا الميمنون ل ا عوقـة مـا مـا ببـدها      

، لنبل وجدت في مطلا سورا الميمنون، وهذه اعباده بالنبل التي أنبم ا علي لاي عو وجل   د ذكرف

صـب لكـل هـذه الحكـل ال يتـرككل مرق ة وما اشتملت عليـل أيوـاع مـن ال صـص المحـذرا ، ف ـذا الـذي ن

، ثـل يشـر  فـي ذلك لكي يغ ر لكل ويـرحمكل برحمتـل، و اهيلل، فت بلوا جميا أوامره، وانت وا عن نو سدع 

الرحمـة قبـل  : تـذكروا هـذه الـنبل وهـذه[  أي1] النـور :  َلَعلَُّكـْم تَـَذكَُّرونَ  :مطلا سورا النور ب ولـل 

َوالَّـِذيَن   :لمـا قـال تبـال  (3)فـي برهانـل (4)وقـال ا مـال أبـو جب ـر بـن الوبيـر أن ت بوا في ال واحش،

ــْم لِ  ــُروِجِهْم حــاِفُظونَ ُه ــُم   :ثــل قــال تبــال  [ 4الميمنــون: ]   ُف ــَ  ُه ــَ  َفُأولِئ ــى َوراَ  ذِل ــِن اْبَتغ َفَم

ف ووـحل فـي  ، استدع  الكول بيان حكل البادي في ذلك، ولل يبين في ـا [ 7الميمنون: ] العاُدونَ 

ا ذلـك بحكـل اللبـان وال ـذف ب صـة ا فـك اآليـة، ثـل أتبـ الزَّاِنَيـُة َوالزَّاِنـي  : سورا النـور ف ـال تبـال 

                                                 
 243 /  13انظر :  نظل الدرر :  (1)
 بن الوبير بن محمد بن إبراهيل بن الوبير، ا مالهو البومة أحمد بن إبراهيل  هو أبو جب ر بن الوبير  (2)

 جب ر الث  ي الباصمي الغرناطي ، وهو أحد نحاا ارنـدلو ومحـدثي ا، ولـد أوا ـر سـنة سـبا ارستاذ الحافظ أبو
دار السوسـل  ،2ط – 278 / 14وعشرين وستمائة وهو م رئ وم سـر . انظـر : الموسـوعة ال   يـة الكويتيـة ، 

 . هـ  1427،  الكويت –
 تح ي :259/  1أحمد بن إبراهيل بن الوبير الث  ي الغرناطي، أبو جب ر :  تناسب سور ال ر ن فيالبرهان  (3)

 ل1991-هـ  1411،   دار النشر: ووارا اروقاف والشيون ا سومية ـ المغرب محمد شبباني     
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] النـور : َوَتْحَسـُبوَنُه َهيانـًا َوُهـَو ِعْنـَد اللَّـِه َعِظـيم   تحذيراع للميمنين مـن ولـل ارلسـنة رجمـاع بالغيـب 

ِإنَّ الَّـــِذيَن َيْرُمـــوَن  ال احشـــة، فـــي المـــيمنين ب ولـــل تبـــال   إشـــاعةوأتبـــا ذلـــك بوعيـــد محّبـــي  [  14

من د ول البيوت إال ببد االسـتئذان  ، ثل بالتحذير [ 23النور: ]   اْلغاِفالِت اْلُمْؤِمناتِ  اْلُمْحَصناتِ 

المشرو ، ثل بارمر بغ  اربصار للرجال والنساء ون   النساء عن إبداء الوينة إال لمـن سـم  اي 

 .سبحانل في اآلية

 المللب الثالث : مناسبة أول سورة ) المؤمنون (  بآخرها : 

، ولمـا كـان ارمـر ن ال وح م تص بـل الميمنـونو  رها م  ماع ر الميمنون  أول سوراه إن         

باالجت اد فـي إن ـاذ عبـاده حتـ  بالـدعاء ي فـي إصـوح ل ليكـون ال ـتل  كذلك، أمر سبحانل نبيل 

 أحسن{}ادفع بالتي هي بالرحمة للميمنين، كما كان االفتتاح ب وح ل، ف ال عاط اع عل  قولل 

               }قــــــال كــــــم لبثــــــتم{فإنــــــل ال إحســـــان أحســــــن مـــــن الغ ــــــران، أو علـــــ  مبنــــــ    [ 81الميمنـــــون: ] 

، أو يكـون الت ـدير: }وقـل{الذي بينتل قراءا ابن كثير وحموا والكسائي بارمر:   [ 112الميمنون: ] 

 }اغفـر وارحـم{حسـن إلـّي أي ـا الم }رب{رجل أن أحداع ال ي دره ح  قدره:  }وقل{ف  لص الببادا لل 

أكثر من تبلي  هاتين الص تين في أمتي لتكثرها، فإن في ذلك شرفاع لي  : أي  [ 118الميمنون: ] 

َفمْن رحمتل أفلح بما توف ـل لـل  [ 148الميمنون: ]  }وأنت خير الرّاحمين{ول ل، ف نت  ير الغافرين 

كـان مـن الـوارثين الـذين يرثـون ال ـردوو و  من امتثال ما أشرت إليل أول السورا، فكان من المـيمنين،

 (1)" هل في ا  الدون، ف د انطب  عل  ارول هذا اآل ر ب وو كل ميمن، و يبة كل كافر

بــك انــل جبــل لــك  ، فمــن رحمــة اي تبــال الميمنــون قــد  تمــت بالرحمــة ســورا ويــرل الباحــث أن    

، ذلـك فـي بدايـة مطلـا سـورا الميمنـون، و ه ال صال قد بين ـا اي تبـال  لـك، وهذ صال أي ا الميمن

 فإذا أردت أن تد ل  في رحمة اي فكن من أهل ال وح الذين ذكرهل اي في مطلا السورا .

                                                 
 188 /   13،   انظر : نظل الدرر (1)
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  -خالصة الفصل األول :

  -:ا سب  بيانل يمكن إجمالل كالتاليومم      

ح، رن ـا  ـد يطلـ  علي ـا سـورا ال ـوف، سـورا المـيمنين عل التي تطل   بين الباحث ارسماء -1

 .تتحدث عن فوح الميمنين

، ومـا اشـتملت عليـل هـذه السـورا مـن ذكـر نو  السورا من حيث المكي والمـدني بين الباحث  -2

 .الم سرين من حيث مكيت ا ومدنيت ا، وذلك من  ول اآليات ال ر نيةرقوال 

لـ  وذلك من  ول اردلة التي تدل عفي الحديث عن فول سورا الميمنين،  شر  الباحث  -3

 .فول سورا الميمنين 

اشـــتملت علـــ  عـــدا ، وأن هـــذه الســـورا قـــد يث عـــن محـــاور ومووـــوعات هـــذه الســـوراالحـــد  -4

 .مواويا

وما هو جواء  ، ثل الحديث عن دعوا الرسلح ائ  ا يمان في ارن و واآلفا الحديث عن   -4

 يامة، الذين يتببون الرسل، وجواء الذين يبتروون عل  الرسل، والحديث عن مشاهد يول ال

ل الحـــديث عـــن ، ثـــال المـــيمنين والك ـــار يـــول ال يامـــة، ثـــل الحـــديث عـــن حـــومـــا يحـــدث في ـــا

 ا، وعوقت ا بما قبل ا وبما ببدهمناسبات هذه السورا
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 ) منهجيات اإلصالح والتغيير في سورة المؤمنون ( 
 

 :ويشتمل عل  مبحثين 
          
 تغيير في الجانب العقائدي (المبحث األول : ) منهجيات اإلصالح وال    

 
 

 المبحث الثاني : ) منهجيات اإلصالح والتغيير في الجانب األخالقي (  
 

  
 

 
 

    
 
 

 الفصل الثاني
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 المبحث األول

 
 منهجيات اإلصالح والتغيير في الجانب العقائدي

 

 وفيل ثوثة مطالب :
  
 المللب األول :حقيقة اإليمان ودالئله في األنفس واآلفاق .  
 
 مللب الثاني : اإليمان بالرسل وموقف أقوامهم منهم.ال       

 
 .المللب الثالث : بيان مشاهد يوم القيامة وما يحصل فيه       
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 المبحث األول

 منهجيات اإلصالح والتغيير في الجانب العقائدي

 وفيل ثوثة مطالب :  

 . المللب األول : حقيقة اإليمان ودالئله في األنفس واآلفاق

 : اإليمان حقيقة أواًل :    

ن ا يمـــان قـــول باللســـان، واعت ـــاد بال لـــب، وعمـــل بـــالجوارح، فارعمـــال دا لـــة فـــي ح ي ـــة إ         

ا يمـان، وليســت بشــيء وائـد عــن ا يمــان، فمـن اقتصــر علــ  ال ـول باللســان والتصــدي  بال لــب دون 

قـــول باللســـان وتصـــدي   -ل البلمـــاءكمـــا قـــا-فا يمـــان ،  البمـــل، فلـــيو مـــن أهـــل ا يمـــان الصـــحيح

ذا تليــت علــيهم آياتــه  قــال تبــال : ، بالجنــان وعمــل بــالجوارح، يويــد بالطاعــة ويــن ص بالبصــيان وا 

  فأمـا الـذين آمنـوا فـزادتهم إيمانـاً   وقـال:  [ 2ارن ـال: ]   زادتهم إيمانًا وعلـى ربهـم يتوكلـون

هـذه اآليـات تـدل علـ  ويـادا  [ 31المـدثر: ]   انـاً ويزداد الـذين آمنـوا إيم وقال:  [ 124التوبة: ]

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فِن ) في قولل عليل الصوا والسول:  جاء  ا يمان والن ص، كما

ــ  أضــعف اإليمــان ــه وذل ــم يســتلع فبقلب ــِن ل ــم يســتلع فبلســانه، ف فــدل علــ  أن ا يمــان ، (1)( ل

 .(4)ين ص

 

 

 

                                                 
 . 18/ ص 1،  48، باب كون الن ي عن المنكر من ا يمان ، ح صحيح مسلل : كتاب ا يمان (1)
 انظر : التبلي ات الم تصرا عل  متن الب يدا الطحاوية ،  صالح بن فووان بن عبد اي ال ووان (2)

 الباصمة للنشر والتوويا . الناشر: دار 1/144،    
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 :  ثانيًا : دالئل اإليمان 

 خلق اإلنسان :  ألوار ومراحل -أ      

بــذكر  ببــد ذلــك ع ــب لســبداءأهــل ا يمــان ا لأوال أحــوا  -وتبــال   ســبحانل –ذكــر  ببــدما          

وتحمـل ، وحـث علـ  االتصـاف بالصـ ات الحميـدامبدئ ل ومآل أمرهل وفي ذلك إعظـال للمنـة علـي ل 

أو لمـا حـث علـ  ، ع بل بذكر الببث لتوق ل عليل دووأو لما ذكر إرث ال ر ، مين التكلي ات الشديدا

 .(1)لتوقف الببادا عل  ذلك ، عبادتل سبحانل وامتثال أمره ع بل بما يدل عل  ألوهيتل

قـدرا اي  نـل البـد لـل إن يت كـر فـيأ، و   ا نسـان  يـةبـين أن  لـ –سبحانل وتبال   –إن اي 

ْنَسـاَن ِمـْن  ﴿، قـال تبـال  :  عندما  ل ـل علـ  مراحـل ذلك، و وفي ملكوت اي تبال  َوَلَقـْد َخَلْقَنـا اإلِْ

ُثمَّ َخَلْقَنا النُّْلَفـَة َعَلَقـًة َفَخَلْقَنـا اْلَعَلَقـَة ُمْضـَغًة  *ُثمَّ َجَعْلَناُه ُنْلَفًة ِفي َقرَار  َمِكين   *ُساَلَلة  ِمْن ِلين  

 ﴾ًمـا ثُـمَّ َأْنَشـْأَناُه َخْلًقـا آَخـَر َفَتَبـاَرَ  اللَّـُه َأْحَسـُن اْلَخـاِلِقينَ َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعَظاًما َفَكَسْوَنا اْلِعَظاَم َلحْ 

تبـال  ال  ،، فيغتـنل هـذه الـنبل فـي طاعـة ايحت  يبلل عظـيل شـ ن هـذه الـنبل (14-12الميمنون :)

 أن يغتنم ا في المباصي والمنكرات .

مــا ال ــار  بــين  لــ  اي مــن عــدل وَ ْلــ   ، إن اي تبــال  أثبــت للبشــر صــ ة ال لــ  أيوــاع ه         

فيجمـد علـ   ، لـ  البشـر، أمـا مـا ي رفينمـو ويتكـاث ، ي فيـل حركـة وحيـااالبشر من موجـود، وَ ْلـ  ا

ــــاَرَ  ا  َأْحَســــُن الخــــالقين ف ــــال:  (4)" ؛ لــــذلك وصــــف الحــــ  ســــبحانل ذاتــــلرحالــــل ال يتغيــــ  َفَتَب

 . [ 14الميمنون: ]

                                                 
 . 214/  8انظر : روح المباني ، لأللوسي ،  (1)
 . مطابا أ بار اليول،  9977/  16محمد متولي الشبراوي، ،  ال واطر –اوي ت سير الشبر  (2)
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مــن  ــول عــر  تلــك ارطــوار ب ــذا التتــابا الــدقي  المطــرد  أراد –وتبــال   ســبحانل –اي  إن     

 ،الم طـا السـاب  إل  أن ا يمان بال ال  المدبر، والسير عل  ن ا الميمنين الـذي بينـل فـي  ا شارا

 .(1)هو وحده الطري  إل  بلوغ الكمال الم در لتلك النش ا في الحياتين: الدنيا واآل را

ليت ـــذها مجـــاال للتـــدبر فـــي   ؛ا نســـانوهـــي  لـــ   أالي ـــرر هـــذه الح ي ـــة   إن ال ـــر ن الكـــريل

وال ،  المتسلسـل فـي نشـ تل مـن ذلـك الطـين صنا اي، ولت مل الن لة الببيدا بين الطين وهـذا ا نسـان

أمــا النظريــات البلميــة فتحــاول  ،  رنــل ال يبنيــل فــي أهدافــل الكبيــرا ؛يتبــر  لت صــيل هــذا التسلســل

 .(4)مبين للنشوء واالرت اء، لوصل حل ات السلسلة بين الطين وا نسانإثبات سلل 

إلــ  مــن  ّل ــوهل وراءهــل علــ  طريــ  الك ــر والوــول،  اينظــرو  أن لبــ ينالمــيمن أمــر اي إن

ليــروا مــا صــنا اي ب ــل.. وغيــر المــيمنين، ينظــرون إلــ  مكــانت ل ببــد أن رأوا المــيمنين، وقــد ورثــوا 

ان من رحمة اي ب ـيالء الوـالين الغـاوين، أن حجـب عـن ل صـورت ل السـيئة ولكن ك،   جنات النبيل

المنكرا، ولل يكشف ل ل عن المصير المشئول الذي هل صائرون إليل، إذا وق وا حيث هل عل  موارد 

مــن أن يكشــف اي ل ــل عــن حــال ل الســيئة، وينــول ل منــاول ال ــون والــبوء  وبــدالع ،  الوــول والغوايــة

 فــي  يراجبــون في ــا أن ســ ل، ويتــدبرون قــد مــنح ل فرصــة  –ســبحانل وتبــال   –فــإن اي دعــاهل إليــل، 

المــيمنين الم لحــين، فبــر  علــي ل ســبحانل وتبــال  شــيئا مــن  مــن، ليكونــوا  يــلحــال ل، ويرجبــون إل

 .  (3)مظاهر قدرتل، وعلمل، وحكمتل

                                                 
 . 2447/  4انظر : في ظول ال ر ن،  (1)
 . 2447/  4انظر : في ظول ال ر ن،  (2)
  ال اهرا –دار ال كر البربي ، 1117/  9ببد الكريل يونو ال طيب ، ل الت سير ال ر ني لل ر نانظر :  (3)
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ــل  البــدل إلــ  شــرف  ب نــل أ ــرج ل مــن م انــة ،علــ  النــاو يتوــمن ذلــك امتنانــاع هإن هــذا كل

الوجود وذلك كلل ليظ ر ال ر  بين فري  الميمنين الذين جروا فـي إيمـان ل علـ  مـا يليـ  بـاالعتراف 

 .(1)"غير بينة فحادوا عن م تو  الشكر بالشرك بذلك وبين فري  المشركين الذين سلكوا طري اع 

 دليل خلق السموات :  -ب  

مـور ر، ثـل أع بـل بـذكر اعن مراحـل  لـ  ا نسـانو   عن  ل  ا نسان، ل د تحدث اي       

َوَلَقـْد َخَلْقَنـا َفـْوَقُكْم  :، ف ال تبال  التي من ا  ل  السماوات وارر  ،ةالبلمية والم لوقات البظيم

أنــل مــا يغ ــل عــن  ، ثــل بــين اي [ 17] الميمنــون :  َســْبَع َلرَاِئــَق َوَمــا ُكنَّــا َعــِن اْلَخْلــِق َغــاِفِلينَ 

ومـا كنـا فـي  ل نـا السـموات السـبا فـوقكل  :أي َوَما ُكنَّا َعـِن اْلَخْلـِق َغـاِفِلينَ  قال تبـال  :   ، ل ل

 .(4)عن  ل نا الذي تحت ا غافلين، بل كنا ل ل حافظين من أن تس ط علي ل فت لك ل

علـ   ل ـل وممـا امـتن بـل علـي ل، ومـن أعظـل المـنن المـاء الـذي هـو  لنبمـ ه ل د تحدث عـن

سـبحانل  -والمـاء المنـول مـن السـماء علـ  قسـمين هـذا الـذي ذكـر اي  ، بدان ونماء الحيـوانحياا ار

َخَلَق السَّماواِت ِبَغْيِر َعَمد  َتَرْوَنها َوأَْلقى ِفي اأْلَْرِض َرواِسـَي َأْن َتِميـَد ِبُكـْم :﴿ وقال تبال  ،  وتبال 

ِ  َكـِريم  َوَبثَّ ِفيها ِمْن ُكلا دابَّة  َوَأْنَزْلنـا ِمـَن ا هـذا َخْلـُق اللَّـِه  *لسَّـماِ  مـاً  َفَأْنَبْتنـا ِفيهـا ِمـْن ُكـلا َزْو

 (11-14ل مان : ) ﴾َفَأُروِني ماذا َخَلَق الَِّذيَن ِمْن ُدوِنِه َبِل الظَّاِلُموَن ِفي َضالل  ُمِبين  

،  لحاجـة إليـليجدونـل عنـد او سـ ي النـاو يوأ بر ب نل استودعل في ارر ، وجبلل في ا م تونا ل  -

َوَأْنَزْلَنــا ِمــَن السَّــَماِ  َمــاً  ِبَقــَدر    قــال تبــال  وهــو مــاء ارن ــار والبيــون ومــا يســت رم مــن اآلبــار

نَّا َعَلى َذَهاب  ِبِه َلَقاِدُروَن   [ 18] الميمنون :   "(3)َفَأْسَكنَّاُه ِفي اأْلَْرِض َواِ 

 
                                                 

 . 22/  18التنوير ، البن عاشور ، التحرير و  (1)
 . 24/  18جاما البيان :  للطبري ،  (2)
 .  112/  12الجاما رحكال ال ران : لل رطبي ،  (3)
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نَّا َعلى َذهاب  ِبِه  ف ال تبال   ،عل  ذهاب ا اي قادر ،هذه النبل كل ا أنواي تبال  بين  َواِ 

وهـو ، لي لـك النـاو بـالبطش وت لـك مواشـي ف،  ديـد ووعيـد، أي فـي قـدرتنا إذهابـلوهـذا ت  َلقاِدُرون

                   [. 34] الملك: ُقْل َأرََأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح ماُؤُكْم َغْورًا َفَمْن َيْأِتيُكْم ِبما   َمِعين    :ك ولل تبال  

 ثر اإليمان ودالئله على اإلصالح :  أثالثًا : 

ْنَســاَن ِمــْن ُســاَلَلة  ِمــْن ِلــين   قــال تبــال  :  –[  إن اي  12-]الميمنــون  َوَلَقــْد َخَلْقَنــا اإلِْ

، وبـين نل  ل  ل في أحسن ت ـويل وتكـريلأ ، وبين ل لذكر عباده بحال ل لما  ل  ل –سبحانل وتبال  

، وكــذلك دعــوا رهــل لــل لبيــان قدرتــل وحكمتــل فــي ال لــ ، وهــذا ك لــ  ا نســان كــان علــ  مراحــل أن

، فـو ي بـون هـذه الـنبل كروا اي علـ  هـذه الـنبل البظيمـة، وبـ ن يشـا يمان، ب ن يت كروا في قدرا اي

 في المباصي واآلثال. وارعواء التي  ل  ا اي 

عبـــادا اي ســـبحانل وتبـــال  وحـــده، قـــال اي ،  هـــو نلح ي ـــي مـــن  لـــ  ا نســـاه إن ال ـــدف ا

ْنـَس ِإالَّ ِلَيْعُبـُدونِ  سبحانل وتبال :  ُقـْل  قـال تبـال : [، و  41الـذاريات: ]   َوما َخَلْقُت اْلِجـنَّ َواإلِْ

ن ال ــدف مــن فلمــا كــا [112ارنبــال: ]  ِإنَّ َصــالِتي َوُنُســِكي َوَمْحيــاَي َوَممــاِتي ِللَّــِه َربا اْلعــاَلِميَن 

 لــ  البشــر هــو عبــادا اي ســبحانل وتبــال  وحــده، فــإن اي ســبحانل وتبــال  لــل يتــرك اِ نســان لي ــرر 

لن سـل طــر  عبــادا اي سـبحانل وتبــال ، بــل ت وــل اي علـ  عبــاده ف رســل إلـ  البشــر كافــة مبشــرين 

 "(1) ومنذرين لي دوهل إل  الصراط المست يل

فـــي  لــ  ا نســـان، ومــا يحـــيط  التـــي تــدل علـــ  قــدرا اي  وببــد ذكـــر هــذه اردلـــة الكثيــرا

، التــي وجــدت مــن ذكير لإلنســان ب ــذه الــنبل الكثيــرا، فالغايــة مــن ذلــك كلــل تــبا نســان مــن م لوقــات
                                                 

 ارعظمي ، المح  : محمد مصط    1/  1الموط  : مالك بن أنو بن مالك بن عامر ارصبحي المدني  (1)
  1، ط  -ا مارات  –أبو ظبي  - يرية وا نسانية سلطان  ل ن يان لألعمال ال ميسسة وايد بن     
 ل .2444 -هـ    1424،      
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فــي هــذه الــن و التــي  ل  ــا اي وقــدرها ونظم ــا  ،جلــل فوبــد لإلنســان ببــد ذلــك كلــل أن يصــلح ن ســلأ

، ف ـي دعـوا تحـدثت عـن هـذه المن جيـة، وذلـك رهميت ـا -ونيمنـالم سـورا-، لـذلك فـإن أحسن ت ـويل

يتـذكر نبـل اي تبـال  عليـل التـي ال تبـد وال و  ، وارر  تإل  أن يت كر ا نسان في ملكـوت السـموا

 تحص  .

 المللب الثاني : اإليمان بالرسل وموقف أقوامهم منهم . 

، ، فــو يصــح إيمــان الببــد إال بــليمــانمــن أركــان ا ا يمــان بالرســل هــو الــركن الرابــا إن        

َفآِمُنوا ِباللَِّه   ، ف د أمر سبحانل با يمان ب ل، وقرن ذلك با يمان بل ف ال:كثيرا  عل  ذلكاردلة و 

لإليمـان كمـا  وجاء ا يمان ب ل في المرتبة الراببة مـن التبريـف النبـوي [ 171النساء: ]    َوُرُسِلهِ 

ــا بــاروا يومــا للنــاو، يــرا، قــال: كــان النبــي عــن أبــي هر  فــي حــديث جبريــل ــال: م ــل فق ــاه جبري فأت

قـال: « . اإليمان أن تؤمن با  ومالئكته، وكتبـه، وبلقائـه، ورسـله وتـؤمن بالبعـث"اإليمان؟ قال: 

ــاة  ــيم الصــالة، وتــؤدي الزك ــه شــيئا، وتق ــد ا ، وال تشــر  ب ــال: " اإلســالم: أن تعب مــا اإلســالم؟ ق

أن تعبد ا  كأن  تراه، فـِن لـم تكـن تـراه »قال: ما اإلحسان؟ قال:  ،ان "المفروضة، وتصوم رمض

، قــال: متــى الســاعة؟ قــال: " مــا المســئول عنهــا بــأعلم مــن الســائل، وســأخبر  عــن « فِنــه يــرا 

ذا تلاول رعاة اإلبل في البنيان، في خمس ال يعلمهن إال ا  " تأشرالها: إذا ولدت األمة رب ها، وا 

اآلية، ثم أدبر فقال: [ 34]ل مان:  صلى ا  عليه وسلم: }إن ا  عنده علم الساعة{ثم تال النبي 

وقـرن اي سـبحانل الك ـر  ،(1) "ديـنهم هـذا جبريـل جـا  يعلـم النـاس»فلم يـروا شـيئا، فقـال: « ردوه»

َواْلَيـْوِم اآْلِخـِر َفَقـْد َضـلَّ َضـالاًل  َوَمْن َيْكُفْر ِباللَِّه َوَمالِئَكِتِه َوُكُتِبِه َوُرُسِلهِ   بالرسل بالك ر بل، ف ـال:

 .، ف ي هذه اآليات دليل عل  أهمية ا يمان بالرسل، ومنولتل من دين اي [131النساء:]  َبِعيداً 

                                                 
 صحيح الب اري ، كتاب الوحي ، باب سيال جبريل للنبي صلي اي عليل وسلل عن ا يمان ، وا سول (1)

 .44، ح 18/ ص 1وا حسان ، وعلل الساعة ،      
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     منهجيات االصالح والتغيير في قصص االنبيا : 

 رام جل إأك من الرسل علي ل السول إل  أقوام ل فجاءوا بدعوا واحدا ،  وذل اي ل د ببث
، إل  نور الببودية ، ف ذا نوح الجاهليةجل إ راج ل من ظول أ، ومن الناو من الظلمات إل  النور

إن ا كلمة  ، جاء بكلمة واحدا ، جل إ راج ل من الظول إل  النورأعليل السول ي تي إل  قومل من 
ِه َفقاَل يا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكْم ِمْن ِإله  َغْيرُهُ َوَلَقْد َأْرَسْلنا ُنوحًا ِإلى َقْومِ   قال تبال : الببودية

َل َعَلْيُكْم َوَلْو *َأَفال َتتَُّقوَن  َفقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمِه ما هذا ِإالَّ َبَشر  ِمْثُلُكْم ُيِريُد َأْن َيَتَفضَّ
ِليَن شاَ  اللَُّه أَلَْنَزَل َمالِئَكًة ما َسِمعْ  ِإْن ُهَو ِإالَّ َرُجل  ِبِه ِجنَّة  َفَتَربَُّصوا ِبِه  *نا ِبهذا ِفي آباِئَنا اأْلَوَّ

َفَأْوَحْينا ِإَلْيِه َأِن اْصَنِع اْلُفْلَ  ِبَأْعُيِننا َوَوْحِينا َفِِذا جاَ   *قاَل َربا اْنُصْرِني ِبما َكذَُّبوِن  *َحتَّى ِحين  
َفاْسُلْ  ِفيها ِمْن ُكل  َزْوَجْيِن اْثَنْيِن َوَأْهَلَ  ِإالَّ َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل ِمْنُهْم َوال  َأْمُرنا َوفاَر التَّنُّورُ 

َفَِِذا اْسَتَوْيَت َأْنَت َوَمْن َمَعَ  َعَلى اْلُفْلِ  َفُقِل اْلَحْمُد ِللَِّه *ُتخاِلْبِني ِفي الَِّذيَن َظَلُموا ِإنَُّهْم ُمْغَرُقوَن 
انا ِمَن اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن الَّ   -التي قال ا نوح[ هذه الكلمة ن س ا  28 -23] الميمنون :   ِذي َنجَّ

، واحداع  هي ذات ا بنص ا ي ول ا كل من جاء ببده من المرسلين، فتجيب البشرية جواباع  -عليل السول
َأَفو هب ا كل ما في الوجود ويش د ، والتي ي ول علي ا الوجود وهذه هي كلمة الح  التي ال تتبدل

وتستشبرون ما في  ،وت افون عاقبة ا نكار للح ي ة ارول  التي ت ول علي ا الح ائ  جميباع  هَتتَُّ وَن؟
 (1) .إنكارها من تجن عل  الح  الباهر، وما يب ب التجني من استح ا  للبذاب ارليل

ي تيل باآليات الواوحة، فما كان من ل  وهذا موس  عليل السول ي تي إل  فرعون الطاغية المتجبر
ُثمَّ َأْرَسْلنا ُموسى َوَأخاُه هاُروَن ِبآياِتنا َوُسْللان   ﴿إال أن تجبر وتكبر هو وموئل ، قال تبال  : 

وعطف ه [41-44] الميمنون :  ﴾ِإلى ِفْرَعْوَن َوَمالِئِه َفاْسَتْكَبُروا َوكاُنوا َقْومًا عاِلينَ  *ُمِبين  
 هب اء التب يب ي يد أن ل لل يت ملوا الدعوا واآليات والحجة ولكن ل أفرطوا في الكبرياء فاستكبروا
 
 
 
 

                                                 
 . 2414/  4انظر: في ظول ال ر ن ،  (1)
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نشــ ت ل ارولــ  وفــ   لــ  المــاء ل ــل  فــيببــد أن عــدد ســبحانل مــا أنبــل بــل علــ  عبــاده ه و 

 يفــمــن ارمــل قــد أهملــوا التــدبر واالعتبــار  ذكــر هنــا أن كثيــراع  ،لينت بــوا بــل، وفــ   لــ  الحيــوان كــذلك

هذا، فك روا ب ذه النبل، وج لوا قدر المنبل ب ا، وعبدوا غيره، وكذبوا رسلل الذين أرسلوا إلي ل، فحـا  

ب ل ما كانوا بل يست وئون، وأهلك ل ببذاب من عنـده، ف صـبحوا كـ مو الـدابر، والمثـل السـائر، وفـ  

نــذار ل ــل علــ  مــا ي بلــون، وأنــل ســيحل ب ــل مــا دامــوا علــ   تكــذيب رســول ل هــذا ت ويــف ل ــريش، وا 

 . (1)" والك ر بل مثل ما حل بمن قبل ل

لسـاب ين مـن ارقـوال  ، هـو الت كـر فـي حـال الغاية مـن قصـص الرسـل علـي ل السـولل د كان ا        

؛ لكــي ال يكــون ذلــك حجــة ل ــل يــول ال يامــة ، فمــن  ــول قصــص الرســل يســتطيا ومــا حصــل ل ــل

 ا نسان أن يبتبد عن الجحود وا نكار .

: ههـذا ابتـداء تمثيـل لك ـار قـريش بـ مل ك ـرت ب نبيائ ـا  اآليـة ول الثبالبي عند ت سـيره ل ـذه ي

 (4)"ف هلكوا، وفي ومن ذلك الوعيد ب ن يحل ب يالء نحو ما حل ب ولئك

  الرسل : ب منهجيات اإلصالح والتغيير في اإليمان

نكار ، لذلك فإنالمبن  ا جمالي :         الرسل علـي ل السـول ، قـد واج ـوا  إن الك ر هو جحود وا 

كثيراع من الصبوبات ، وتبرووا رشد أنـوا  ارذل مـن أقـوام ل ، وال ـر ن الكـريل قـد بـين ذلـك عنـدما 

عليــل -وح ، ف ــذا نــصــص ارنبيــاء والرســل علــي ل الســول، ومــا تبروــوا لــل مــن ارذلتحــدث عــن ق

إلـ  اي فمـا كـان مـن ل إال أن  قومـل ألـف عـال وهـو يـدعو فمكث قرابة، تبر  للصبوبات -السول 
                                                 

 الباب  ،  الناشر: شركة مكتبة ومطببة مصط   17/  18 سير المراغي: أحمد بن مصط   المراغي ، ت (1)
 . ل1841 -هـ  1314، 1طبمصر ،  الحلبي وأوالده    

 المح  : 147/  4الجواهر الحسان في ت سير ال ر ن : ربو ويد عبد الرحمن بن محمد بن م لوف الثبالبي  (2)
 بيروت  –بو  والشيخ عادل أحمد عبد الموجود ، الناشر: دار إحياء التراث البربي علي م الشيخ محمد     
 هـ 1418 - 1ط،      
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َفقاَل اْلَمََلُ الَِّذيَن َكَفـُروا ِمـْن َقْوِمـِه مـا هـذا ِإالَّ َبَشـر  ِمـْثُلُكْم ُيِريـُد  :  عن ل ي ولوا كما قال اي تبال 

َل َعَلْيُكمْ  لدعوا من هذه الواوية الوي ة الصغيرا نظر ال ول إل  تلك اه [ 24] الميمنون :  َأْن َيَتَفضَّ

الكبيــرا، فمــا كــانوا إذن ليــدركوا طبيبت ــا وال ليـــروا ح ي ت ــا وذوات ــل الصــغيرا الوــئيلة تحجــب عـــن ل 

جوهرها، وتبمي علي ل عنصرها، وت ف حائو بين قلوب ل وبين ا فإذا ال وية كل ا في نظرهل قوية 

ة فـو  منـولت ل  رجل من ل ال ي تر  في شيء عن ل، يريد أن يت وـل علـي ل، وأن يجبـل لن سـل منولـ

وهل في اندفاع ل الصـغير لـرد نـوح عـن المنولـة التـي يتوهمـون أنـل يبمـل ل ـا، ويتوسـل إلي ـا بـدعول 

 (1)" الرسالة..

ببــد ذلــك ي بــر اي  عــن نــوح، عليــل الســول، أنــل دعــا ربــل يستنصــره علــ  قومــل، كمــا قــال 

ــي مَ تبــال  م بــرا عنــل  فــي اآليــة ار ــرل:  ــُه َأنا ــَدَعا َربَّ ــرْ َف ــوب  َفاْنَتِص ، وقــال  [ 14ال مــر: ]  ْغُل

صــنا يفبنــد ذلــك أمــره اي تبــال  بــ ن [  21] الميمنــون :  َربا اْنُصــْرِني ِبَمــا َكــذَُّبونِ  َقــالَ   هاهنـا:

ت ــانالسـ ينة  ، وأن يحمـل في ــا مـن كـل ووجــين اثنـين، أي: ذكــرا وأنثـ  مـن كــل صـنف مــن بإحكـال وا 

أي: سـب   }إال من سبق عليه القول{وغير ذلك، وأن يحمل في ا أهلل  الحيوانات والنباتات والثمار،

 . (4)فيل ال ول من اي بال وك، وهل الذين لل ييمنوا بل من أهلل، كابنل وووجتل

، وهكـــذا قـــال قـــول ارقـــوال الـــذين أرســـل اي إلـــي ل الرســـل ل ـــد كـــان الجحـــود وا نكـــار مـــن كـــل  

 .[  12هود:]   َما َيْعُبُد آَباُؤَنا َأَتْنَهاَنا َأْن َنْعُبدَ   صالح:

َأَصالُتَ  تَـْأُمُرَ  َأْن َنْتـُرَ  َمـا َيْعُبـُد آَباُؤَنـا َأْو َأْن َنْفَعـَل ِفـي  وكذلك قال قول ُشبيب لشبيب:        

 [ . 87هود:]   َأْمَواِلَنا َما َنَشا ُ 

                                                 
 2414/  4في ظول ال ران،  (1)
 473/  4انظر : ت سير ال ر ن البظيل : البن كثير،  (2)
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ـا َوَجـْدَنا َعَلْيـِه آَباَ َنـا َوَتُكـوَن َأِجْئَتَنا لِ  وكذلك قول فرعون، قالوا لموس  وهـارون:         َتْلِفَتَنـا َعمَّ

ـــي اأْلَْرِض  ـــاُ  ِف ـــا اْلِكْبِرَي كـــل ارقـــوال هـــذه  مـــن للرســـل ونوهكـــذا ردد المكـــذب[ ،  78يـــونو:]  َلُكَم

 .  [ 14] إبراهيل :  ُتِريُدوَن َأْن َتُصدُّوَنا َعمَّا َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا  :الم ولة

 لينا تجاه األنبيا  والرسل عليهم السالم : الواجب ع 

هل  ، فلذلك يجب علينا أن نبت د بإن الرسلبالرسل هو ركن من أركان ا يمان إن ا يمان          

ل   ص ل ب وائل ، وأن اي تباصد  الناو وأكمل ل أ وقاع أأن ل ، و أكمل ال ل  علماع وكذلك عموع 

ن اي تبـال  نـوه ل عـن أ، و عصـم ل ونـوه ل عـن الكـذب وال يانـة ن اي تبـال أ، و ال يلح  في ا أحـد

 .(1)الوقو  في الصغائر والكبائر

إلـ  مـا هــل  ، بالنسـبةل قـد ي ــا مـن ل والت وعثـرات بسـيطةونحـن نبت ـد أن الرسـل علـي ل السـو      

 .(4)دل عندما أكل من الشجرا نسياناع  ، وذلك كما حصل ما عليل من علو الم امات

 :  نهجيات اإلصالح والتغيير من العناية بالرسل م    

نمـا كـان أأرسل رسلل من  إن اي            جل غايات عديدا ، فإرسـال الرسـل لـل يكـن عبثـاع ، وا 

 رجل أهداف وثمار سامية ، ومن بين هذه الثمار ما يلي : 

ل إن ـاذهل جـأ، ومن الوول إلـ  ال ـدل ، وذلـك مـن  رام الناو من الظلمات إل  النورإ -1

 وتذكيرهل بالنار وبل اء اي .

 .لل وحده والتحذير من عبادا غيره  إفراد اي تبال  بالببودية  -2
                                                 

 . 41انظر : ال  ل اركبر وشرحل، لمو علي ال اري ، ص (1)
 . 47ربي حني ة وشرحل المو علي ال اري ص  انظر : ال  ل اركبر، (2)
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 ، وال درا عل  الت ري  بين ل .تبريف الناو بطري  الح  والباطل  -3

، قـال يشـ دون علـ  أقـوام ل يـول ال يامـة ، فالرسـلت  ال يكون رحـد حجـة يـول ال يامـةح   -4

َفَكْيـَف ِإذا  ﴿وقـال تبـال  :  [ 74ال صـص: ]   ْعَنـا ِمـْن ُكـلا ُأمَّـة  َشـِهيًداَوَنزَ  تبـال  : 

 [41] النساء: ِجْئنا ِمْن ُكلا ُأمَّة  ِبَشِهيد  َوِجْئنا ِبَ  َعلى هُؤالِ  َشِهيدًا﴾

 -منهجيات اإلصالح والتغيير الدعوي:

يمـان بإرسـال إن ـا الـدعوا إلـي ا   ،ن سورا الميمنون تحدثت عن هـذه المن جيـةأ يرل الباحثو      

، دعوا ب ـا يصـلح ا نسـان فـي مجتمبـل، وذلـك مـن  ـول طاعـة الرسـل، ف ذه الالرسل علي ل السول

، وبــذلك يســتطيا ا نســان أن يبــود إلــ  الحــ ، وأن ي ــر  بــين الحــ  والباطــلومــن  ــول تصــدي  ل 

ا إذا اســــتمر ال ــــرد علــــ  جحــــوده ، أمــــدي إلــــ  التغييــــر فــــي ال ــــرد المجتمــــاممــــا يــــي  ، يســــت يل حالــــل

فــإن مصـيره الوــيا  وال ــوك، والمجتمـا مصــيره البـوار والــدمار، وهــذا مـا حصــل لألقــوال  ،عصـيانلو 

فسادهل .ال اسدا  ، ف د أهلك ل اي تبالي بجحودهل وا 

إن الناظر إلي حال هذه ارمة يجد أن المباصي قد انتشـرت بـين النـاو ، وذلـك مـن  ـول         

المواقا المحرمة التي ت سد المجتما ، والتي ت لك صاحب ا إذا استمر علي ا ، وكذلك انتشار  انتشار

ال نــوات ال وــائية ال اســدا ، ف ــذا كلــل يــيدي بصــاحبل إلــي ال ــوك ، لــذلك علينــا أن نت مــل فــي حــال 

 ، وما نول علي ا من البذاب .، وما حصل ل اتلك ارمل المكذبة  التي أهلك ا اي 
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 بيان مشاهد يوم القيامة وما يحصل فيه . الثالث:المللب  

 )منهجيات اإلصالح والتغيير في مشهد النفخ وموازين األعمال وتخلي الناس عن بعضهم(

 : مشهد النفخ في الصور :  أوالً     

، وهذا تحدثت عن مش دين الن خ في الصور، وت لي الناو عن ببو ل سورا الميمنون إن

َحتَّى ِإَذا َجاَ  َأَحَدُهُم اْلَمْوُت َقـاَل َربا اْرِجُعـوِن َلَعلاـي َأْعَمـُل َصـاِلًحا ِفيَمـا   تبال  : يظ ر في قولل 

ــوِر َفــاَل َتَرْكــُت َكــالَّ ِإنََّهــا َكِلَمــة  ُهــَو َقاِئُلَهــا َوِمــْن َورَاِئِهــْم َبــْرَزب  ِإَلــى َيــْوِم ُيْبَعثُــوَن  َفــَِِذا ُنِفــَخ ِفــي ال صُّ

 .[  141 – 88] الميمنون :  َبْيَنُهْم َيْوَمِئذ  َواَل َيَتَساَ ُلوَن َأْنَساَب 

ا عل  أن سـ ل مـن المباصـي ، من الذين أفرطو ي بر عن حال من حوره الموت إن اي 

إذا رأل مآلل، وشاهد قبح ، وذلك ل ل ذه المباصي وذلك يول ال يامةنل سيندل عل  فبلأ، وبين واآلثال

  َلَعلاي َأْعَمُل صـاِلحًا ِفيمـا َتَرْكـتُ  يطلب الرجبة إل  الدنيا، الل في الدنيا ، ثل ويتذكر ح ، أعمالل
نمــا  ، ال للتمتــا بلــذات ا واقتطــاف شــ وات ا [  144] الميمنــون :  للبمــل الطيــب وعــدل الت ــريط فــي وا 

أن ــل إلي ــا ال  أي: ال رجبــة لــل وال إم ــال، قــد قوــ  اي َكــالَّ { } ف ــال تبــال  :جنــب اي تبــال  ، 

أي: مجـرد   َكِلَمـة  ُهـَو َقاِئُلَهـا  أي: م التل التـي تمنـ  في ـا الرجـو  إلـ  الـدنيا  } ِإنََّها {يرجبون، 

غيـر صـاد  فـي ذلـك، فإنـل لـو رد لبـاد  قول باللسان، ال ي يد صـاحبل إال الحسـرا والنـدل، وهـو أيوـاع 

أي: مـن أمـام ل  رَاِئِهْم َبْرَزب  ِإَلى َيْوِم ُيْبَعثُـوَن  َوِمْن وَ  ، ثل ببد ذلك يلح  ل البروخ لما ن ي عنل

وبين أيدي ل بروخ، وهو الحاجو بين الشيئين، ف و هنا: الحاجو بين الدنيا واآل را، وفي هذا البروخ، 

 .(1)يتنبل المطيبون، ويبذب الباصون، من موت ل إل  يول يببثون، أي: فليبدوا لل عدتل

ل ال يامـة ، وذلك عندما تحدث ال ر ن عن يـو ن الكريل من جاع في غاية ارهمية ل د سلك ال ر         

يحصـل فــي هــذا اليــول مـن حســاب وجــواء، وذلـك عنــدما يبــين حــال ، ومــا ومـا يحصــل فيــل مـن أهــوال
                                                 

 .  448/  1انظر : تيسير الكريل الرحمن ، للسبدي ،  (1)
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قولـل ، من ـا  هذا في كثير من اآليات ، وقد بين اي فري ين، فري  ميمن ت ي، وفري  كافر جاحد

وِر َفَصِعَق َمْن ِفي السَّماواِت َوَمْن ِفي اأْلَْرِض ِإالَّ َمـْن شـاَ  اللَّـُه ثُـمَّ ُنِفـَخ َوُنفِ   تبـالي : َخ ِفي الصُّ

َوَأْشــَرَقِت اأْلَْرُض ِبُنــوِر َرباهــا َوُوِضــَع اْلِكتــاُب َوِجــيَ  ِبــالنَِّبيايَن  *ِفيــِه ُأْخــرى َفــِِذا ُهــْم ِقيــام  َيْنُظــُروَن 

ــَهداِ  َوُقِضــيَ  ــاْلَحقا َوُهــْم ال ُيْظَلُمــوَن  َوالشُّ ــَنُهْم ِب ــُم ِبمــا * َبْي ــْت َوُهــَو َأْعَل ــْت ُكــلُّ َنْفــس  َمــا َعِمَل َوُوفاَي

 .[  74-18الومر:]   َيْفَعُلونَ 

يمـــان بيـــول الميبـــاد الـــذي هـــو كـــائن ال فا ، راآل ـــ بـــاليوللإليمـــان  تـــذكيرفـــي هـــذه اآليـــات 

ال يصــح إيمــان عبــد حتــ  يبلــل ويتــي ن  ،أركــان ا يمــان اآل ــر ركــن مــن بــاليولمحالــة، فــإن ا يمــان 

ـــ  اي يحاســـب المحســـن والمســـيء، فيجـــاوي  ـــاو إل دون ريـــب وال تـــردد أن ثمـــة يومـــاع يرجـــا فيـــل الن

 المحسن بإحسانل ويجاوي المسيء بإساءتل.

: وأشـــرقت ارر  بنــــور رب ـــا وووــــا الكتـــاب وجــــيء المبنـــ  ا جمـــالي: فــــي قولـــل تبــــال 

يوــا اي  داء وقوــي بيــن ل بــالح  وهـل ال يظلمــون حــين تشــر  ارر  بنــور اي بـالنبيين والشــ 

  إنســان مووــحاع فيــل أعمالــل الصــالحة والطالحــة، قــال تبــال  كتــاب النــاو، كتــاب كــل :  َّــل َوُك

ُِ َلُه َيْوَم اْلِقياَمِة ِكتابًا َيْلقـاُه َمنْ  ُشـورًا  اْقـرَْأ ِكتاَبـَ  َكفـى ِبَنْفِسـَ  ِإنسان  أَْلَزْمناُه لاِئَرُه ِفي ُعُنِقِه َوُنْخِر

يبنــي مــا يطيــر  ، وكــل إنســان ألومنــاه طــائره فــي عن ــل [ 14-13ا ســراء:]   اْلَيــْوَم َعَلْيــَ  َحِســيبًا 

عنــل ومــا ين صــل عنــل مــن عمــل صــالح أو غيــر صــالح، فإنــل مــا المــرء يوومــل حتــ  ي ــرم لــل يــول 

 . ال يامة كتاب يل اه منشوراع أمامل
 -ا : تخلي الناس عن بعضهم بعضا :ثاني

عــن حيــاا البــروخ ، أع ــب ذلــك ببيــان حــال الببــاد يــول ال يامــة ومــا  ببــد أن تحــدث اي  

ــوِر َفــال َأْنســاَب َبْيــَنُهْم َيْوَمِئــذ  َوال َيَتســاَ ُلونَ   يحصــل في ــا  ف ــال تبــال  :     َفــِِذا ُنِفــَخ ِفــي الصُّ

الصـور للببـث، جـاءوا وقـد  فـيناو إل  هذا اليـول، يـول الـن خ أي فإذا صار ال  [ 141]الميمنون : 
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شغل كل من ل بش نل وت طبت بين ل ارنساب، فو يجتمـا قريـب إلـ  قريـب، وال يلت ـت صـاحب إلـ  

هـذا فـي  يـات كثيـرا أن الواحـد منـا ي ـرب  كل واحد منا ي ول ن سي ن سي ، وقد بين اي  صاحبل

ـِه َوَأِبيـِه، َوصـاِحَبِتِه َوَبِنيـِه، ِلُكـلا  من ار ر ، ومن ـا قولـل تبـالي :  َيـْوَم َيِفـرُّ اْلَمـْرُ  ِمـْن َأِخيـِه، َوُأما

فــو يســ ل أحــد أحــدا عــن حالــل ومآلــل.   [ 37 – 34] عــبو :  اْمــِر   ِمــْنُهْم َيْوَمِئــذ  َشــْأن  ُيْغِنيــهِ 

ِل، َوَتُكوُن اْلِجباُل َكـاْلِعْهِن. َوال َيْسـَئُل َيْوَم َتُكوُن السَّماُ  َكاْلُمهْ  وحسبل ما هو فيل من شغل بن سـل 

 .   (1)[ 14 -8] المبارم :   َحِميم  َحِميماً 

يـول ي ـول ، يول ي ر من أهلل وأبنائل وا  وتـل ، لذلك عل  ا نسان أن يتذكر هذه اللحظات    

 ـو ن سـل ل ـذه ان أن يجلـذلك علـ  ا نسـ، يتـذكر هـذه اروقـات جيـداع  ، كل واحد لآل ر ن سـي ن سـي

 حت  ال ي ا في مثل هذا الموقف. ؛ ، وينبغي عل  ا نسان أن يواعف في حسناتلاللحظات

 ثالثا : موازين األعمال : 

َفَمـــْن َثُقَلـــْت  ، وذلــك عنـــدما يوونــون ف ـــال تبــال  : حـــال ل بــين مـــآل ل ببــد أن بــين اي 

ــُم اْلُمْفِلُحــوَن  ــَ  ُه ــُه َفُأولِئ ــْن خَ  *َمواِزيُن ــنََّم َوَم ــي َجَه ــَ  الَّــِذيَن َخِســُروا َأْنُفَســُهْم ِف ــُه َفُأولِئ فَّــْت َمواِزيُن

ــُدونَ  فمــن ث لــت مواوينــل، ومــن رجحــت حســناتل علــ  ســيئاتل، [  143 – 142الميمنــون : ]   خاِل

: أي  ،، ومــن   ــت مواوينــلن وحوحــوا عــن النــار وأد لــوا الجنــةف ولئــك هــل الم لحــون ال ــائوون، الــذي

ف ولئـــك هـــل الـــذين  ســـروا أن ســـ ل، و ـــابوا وهلكـــوا، واشـــتروا الوـــولة  ، ل علـــ  حســـناتلث لـــت ســـيئات

بال ــدل، وبــاعوا النبــيل الم ــيل بــالو رف ال ــاني، والحيــاا ال انيــة، وهــل فــي ج ــنل  الــدون، ومــاكثون 

 م يمون، تل ح وجوه ل النار وتغشاها وقد كانوا يصبرون  دودهل، ويشم ون ب نوف ل في الدنيا كبراع 

                                                 
 1177/  8: الت سير ال ر ني لل ر ن ، لببد الكريل يونو ال طيب ،  انظر (1)
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مكشرون، وذلك جواء الظالمين، وهذا ت ريا من اي وتوبيخ ل ل  ، وهل في ا كالحون، وعابسونوعجباع 

   .(1) عل  ما ارتكبوا من الك ر وا ثل والبدوان

ذلك لكــي نــتبظ فــ ؛بــال  عنــدما يتحــدث عــن يــول ال يامــة، وعــن مشــاهد يــول ال يامــةإن اي ت

وان ، فريـ  المـيمن الـذي يث ـل فـي الميـيل من حال ال ـري يناليول وما ف ، ونحن نتذكر أهوال هذامن ا

، فيكـون مصـيره ني الـذي يكـون الميـوان فيـل   ي ـاع ، وبين ال ريـ  الثـافيكون من أهل ال وح والصوح

 الندل وال سران .

، فتمتبـت بمتـا  هـذه الـدنيا ال انيـة ت هـذا اليـوليمة يراها قد نسار أكثرإن الناظر إل  حال 

  علـلذلك، وأهملت طاعة رب ا  [ 21الرحمن :  ] ُكلُّ َمْن َعَلْيها فان  اي تبالي في ا : والتي قال 

، ا نسان أن يت كر في هذا اليول، وفي هذه اللحظات، وأن يحسب ل ا حساب، فإن ا لحظات صـببة

 . يل، وصاحبتل وبني ر المرء من أهلل من أمل وأبيل وذلك يول أن

 ، فـإن ا نسـانفبينـت هـذه المن جيـة، التـي هـي فـي غايـة ارهميـةلذلك جاءت هذه السـورا،  

 - ـيل يـول ال يامـة، فبذلك ي وو بالنبيل المأمامل فرص كثيرا لكي يصلح  ن سل، ويغيرها إلي ارفول

، فـإن مآلـل يـول ال يامـة ن علـ  عصـيانل وعلـ  فجـوره وطغيانـلأما إذا أصر ا نسـا -وذلك في الجنة

 ال سران  .

 -حث:خالصة المب

ذا صلح ال رد وارسرا يصلح   إن من ا الب يدا ا سومية فيل من ا صوح لل رد وارسرا ، وا 

ذا صلح المجتما تح   النصر  ، وانتشـر ارمـن والسـول فـي ربـو  الـذاتي  واالكت ـاءالمجتما ب سره وا 

                                                 
 بيروت –دار الجيل الجديد ،    647 – 646/  2حجاوي  محمد محمود،  الت سير الواوحانظر :  (1)
 . هـ 1413 - 11، ط    
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االنســـان أن الدولــة المســـلمة ، فالب يـــدا ا ســـومية إن كانـــت صـــالحة مـــن دا ـــل ال ـــرد اســـتطا  هـــذا 

 ينتصر عل  ش واتل ، بل ييثر ذلك في تح ي  النصر عل  ارعداء .
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 المبحث الثاني
 

 منهجيات اإلصالح والتغيير في الجانب األخالقي
      

 وفيل أرببة مطالب :      
 

 المللب األول : بيان صفات المؤمنين المفلحين .     
  

 الدعوى إلى أكل الليبات والعمل الصالح . المللب الثاني :        
       
 . اللغوالمللب الثالث : حفظ اللسان من        

 
 المللب الرابع : الخشوع في الصالة لريق الفالح       
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 المبحث الثاني
 منهجيات اإلصالح والتغيير في الجانب األخالقي

 
 .ن بيان صفات المؤمنين المفلحي المللب األول :

افتتاح بديا رنل مـن جوامـا ، وهذا الحديث عن ص ات الميمنينبسورا )الميمنون( افتتحت         

، فــإن ا  بــار ب ــوح المــيمنين دون ذكــر متبلــ  ب بــل إن ال ــوح غايــُة كــل ســا  إلــ  عملــل، فــالكلــل

أفلـح الميمنـون : قـد طابي تبميل ما بل ال وح المطلوب، فك نـل قيـلال وح ي توي هذا في الم ال ال 

 .(1)في كل ما رغبوا فيل 

 ات يسـتطيا ، وب ذه الصـيمنين الذين كتب اي ل ل ال وحوسورا الميمنون بينت ص ات الم

ويـنبكو ذلـك علــ  مجتمبـل فيصــبح ا نسـان منوـبطاع فــي المجتمـا الــذي ا نسـان أن يصـلح ذاتــل، 

 يبيش فيل .

والنجـــاا مـــن المكـــروه، وقيـــل: الب ـــاء فـــي هـــو الظ ـــر بـــالمراد إن ال ـــوح الم صـــود فـــي اآليـــة 

  (4).  ال ير، وأفلح إذا د ل في ال وح

فـوح ال ـرد وهـو  ، ال ـوح فـي الـدنيا وال ـوح فـي اآل ـراإن ال وح الذي ت رر في اآلية هـو          

ل ل في واقا حياتيتال وح الذي يحسل الميمن ب لبل ويجد مصداق ، وفوح الجماعة الميمنة ، الميمن

 .(3)مما يد ره اي لبباده الميمنين ،والذي يشمل ما يبرفل الناو من مباني ال وح، وما ال يبرفونل

                                                 
 . 8/  18انظر : التحرير والتنوير ، البن عاشور ،  (1)
 ، دار ابن كثير، دار 414/   3انظر : فتح ال دير : لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اي الشوكاني اليمني  (2)

 هـ . 1414 - 1ط ،دمش ، بيروت –الكلل الطيب     
 ال اهرا -بيروت -، دار الشرو   2443/  4إبراهيل حسين الشاربي  انظر : في ظول ال ر ن : لسيد قطب (3)
 هـ .  1412-17، ط    
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فابتــدأت بالصــوا  ، إن ســورا الميمنــون تحــدثت عــن ارمــور ال امــة التــي تــيدي إلــ  ال ــوح

 مـــن  ول ـــا يبـــرف ا نســـان وال شــو  في ـــا رن الصـــوا هـــي عمـــود الـــدين، ورن الصـــوا هـــي التـــي

، ورن الصــوا ب ــا يســتطيا ا نســان أن يبتبــد عــن ال حشــاء والمنكــر والبغــي وابتــدأع بالصــوا المــيمن

، أو أو مكروهـاع  كل مـا كـان حرامـاع  يترك رأساع رهميت ا، ثل ببد ذلك ع ب باللغو ه فالميمن هو الذي 

 (1)"  ال  ير فيل، وال يبني ا نسان وال حاجة لل فيل مباحاع 

 -صفات المؤمنين: فيح والتغيير منهجيات اإلصال

، يمنين الذين كتب اي ل ل ال وح، ذكر ال شو  فـي الصـواوببد أن تحدث عن ص ات الم        

وذلـك لتط يـر قلـب المـيمن مـن الوـغائن  ؛ثل ببد تب يبل عن ا عرا  عـن اللغـو قـرن ذلـك بالوكـاا

ـــْم ِللزَّكـــاِة فـــاِعُلونَ  ف ـــال تبـــال  :  ذلك ببـــد وصـــ  ل وصـــ  ل بـــه  [  4] الميمنـــون :   َوالَّـــِذيَن ُه

ليدل عل  أن ل بلغوا الغاية في ال يـال علـ  الطاعـات البدنيـة والماليـة والتجنـب ؛ بال شو  في الصوا

  (4)هعن المحرمات وسائر ما توجب المروءا اجتنابل

َوالَّـِذيَن ُهـْم   وببـد أن تحـدث عـن صـ ة المـيمن التـي من ـا أداء الطاعـات البدنيـة قـال تبـال  :    

َفَمــِن اْبَتَغــى  * ِإالَّ َعَلــى َأْزَواِجِهــْم َأْو َمــا َمَلَكــْت َأْيَمــاُنُهْم َفــِِنَُّهْم َغْيــُر َمُلــوِمينَ  *ِلُفــُروِجِهْم َحــاِفُظوَن 

 والـذين قـد ح ظـوا فـروج ل مـن الحـرال،هأي:  [ 7-1-4] الميمنون   َورَاَ  َذِلَ  َفُأوَلِئَ  ُهُم اْلَعاُدونَ 

فو ي بون فيما ن اهل اي عنـل مـن ونـا أو لـواط، وال ي ربـون سـول أوواج ـل التـي أحل ـا اي ل ـل، ومـا 

 ملكت أيمان ل من السراري، ومن تباط  ما أحلل اي لل فو لول عليل وال حرم؛ ول ذا 

                                                 
 دار ال كر 11/ 18الت سير المنير في الب يدا والشريبة والمن ا : للدكتور وهبة بن مصط   الوحيلي م (1)

 هـ . 1418،  2،ط دمش  –المباصر     
 محمد لدين أبو سبيد عبد اي بن عمر بن محمد الشيراوي البيواويأنوار التنويل وأسرار الت ويل : لناصر ا (2)

 هـ . 1418 - 1بيروت ط –دار إحياء التراث البربي  82/ 4المرعشلي م عبد الرحمن    
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ولئ  هم فأأي: غير ارووام وا ماء،  فِنهم غير ملومين فمن ابتغى ورا  ذل  : تبال    قال 

  (1)ه أي: المبتدون العادون

وهـــي صـــ ة هامـــة مـــن شـــ ن ا أن توصـــل لمـــيمن، ااي تبـــال   لـــ  وصـــ ة  وببـــد ذلـــك بـــين

 َوالَّـِذيَن ُهـْم أِلََماَنـاِتِهْم َوَعْهـِدِهْم رَاُعـوَن   صاحب ا إل  ال وح أال وه  ص ة ارمانة ف ال تبال  

ذا عاهــدوا ونــوا بــل يــيدوا ارمانــة إلــ  أهل ــامنــوا لــل ي [ وهــيالء هــل الــذين إذا ايت 8]الميمنــون :  ، وا 

، ف ــد جــاء فــي رن المنــاف  هــو الــذي ي لــف الب ــد وهــو الــذي ي ــون ارمانــة  ؛(4) أوفــوا ب ــذا الب ــد

ذا وعـد أخلـف، ) : قــال النبـي الحديث عن أبـي هريـرا أن  آيـة المنـافق ثـالث: إذا حـدث كـذب، وا 

ذا اؤتمن خان  (3)( وا 

أي: يواظبــون علي ــا  [  8] الميمنــون :   َوالَّــِذيَن ُهــْم َعلــى َصــَلواِتِهْم ُيحــاِفُظونَ   وقولــل:        

؟ إلـ  ايفقلـت: يـا رسـول ا ، أي العمـل أحـب   س لت النبـي قال ابن مسبود:في مواقيت ا، كما 

"الجهــاد فــي  الصــالة علــى وقتهــا". قلــت: ثــم أي؟ قــال: "بــر الوالــدين". قلــت: ثــم أي؟ قــال:) قــال: 

 (2)(  سبيل ا 
تحــدد ش صــية المــيمنين المكتــوب  التــي  ال صــائص : وهــذه هــي يد قطــبي ــول ارســتاذ ســ

 ،الح ـة تحديـد  صـائص الجماعـة الميمنـة تبمـل علـ  وهي  صائص ذات أثر حاسـل ، ل ل ال وح

وأراد لــل التــدرم فــي  نــو  الحيــاا التــي تحياهــا الحيــاا ال اوــلة الوئ ــة با نســان الــذي كرمــل ايتبــين و 

 ولل يرد لل أن يحيا حياا الحيوان، يستمتا في ا وي كل كما ت كل ارنبال. ،لمدارم الكما

                                                 
 4/412ت سير ال ر ن البظيل :    (1)
 . 413/  4انظر : ت سير ابن كثير ،  (2) 
  1طدار طو  النجاا ،  11، ص 1/ م 33المناف  ، حصحيح الب اري : كتاب ا يمان ، باب عومة  (3)

 . هـ1422،     
 . 112/ ص 1، م 427صحيح الب اري : كتاب مواقيت الصوا ، باب فول الصوا في وقت ا ، ح (4)
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ولمــا كانــت الحيــاا فــي هــذه ارر  ال تح ــ  الكمــال الم ــدر لبنــي ا نســان، ف ــد شــاء اي أن 

 ـردوو، دار ال لـود يصل الميمنـون الـذين سـاروا فـي الطريـ ، إلـ  الغايـة الم ـدرا ل ـل، هنالـك فـي ال

ُهُم اْلواِرُثوَن، الَِّذيَن َيِرثُـوَن اْلِفـْرَدْوَس  أولئ   :(1) بو فناء، وارمن بو  وف، واالست رار بـو ووال

  [ 11 – 14] الميمنون :   ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

فــي  رن ــا تــيدي إلــي صــوح ال ــردالصــ ات التــي هــي فــي غايــة ارهميــة؛  وببــد ذكــر هــذه         

ذه الصـ ات ل ـذا حـ  لمـن اتصـف ب ـ ، يجابياع فـي المجتمـا الـذي يبـيش فيـلإالمجتما وتغييره تغييراع 

، أن يكـــون مـــن أهـــل ال ـــوح، وذلـــك إذا ســـار علي ـــا وتمســـك ب ـــا، فـــإن ذلـــك يـــنبكو علـــ  المجتمـــا

 فيصبح مجتمباع صالحاع  يراع . 

 .إلى أكل الليبات والعمل الصالح  ةالدعو المللب الثاني : 

 ،عــن من جيــة أ وقيــة تبمــل علــ  إصــوح ال ــرد فــي المجتمــا نل ــد تحــدثت ســورا الميمنــو 

؛ ل ـذا شبرون بارمن وارمان في المجتماي فسوف  ا أفراد المجتمابوهذه المن جية هامة إن تمسك 

ال وهــو أن الكــريل فــي كثيــر مــن اآليــات تحــدث عــن هــذه المن جيــة وعــن هــذا ال لــ  ال ــويل  فــإن ال ــر 

وا إلي أكل الطيبات فاي تبال  ي اطب رسلل علي ل السول في سورا الميمنون ب طاب تشريف الدع

 َيــا َأيَُّهــا الرُُّســُل ُكُلــوا ِمــَن اللَّياَبــاِت َواْعَمُلــوا َصــاِلًحا ِإناــي ِبَمــا َتْعَمُلــوَن َعِلــيم   في ــول اي تبــال  : 

 . [ 41]الميمنون : 

الحول الذي ال شب ة فيل عل  التح ي ، وأن يبملوا البمل الصالح،  اركل من الطيبات: هيو       

وذلــك يــدل علــ  أن اركــل مــن الحــول لــل أثــر فــي البمــل الصــالح، وهــو كــذلك، وهــذا الــذي أمــر بــل 

 .الرسل في هذه اآلية الكريمة، أمر بل الميمنين من هذه ارمة التي هي  ير ارمل

                                                 
 . 2447 / 4في ظول ال ر ن : لسيد قطب  : انظر (1)
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الَِّذيَن آَمُنوا ُكُلوا ِمْن َلياَباِت َما َرَزْقَناُكْم َواْشـُكُروا ِللَّـِه ِإْن ُكْنـُتْم ِإيَّـاُه  َيا َأيَُّها وذلك في قولل تبال : 

واآلية تدل عل  أن كل رسول أمـر فـي ومنـل باركـل مـن الحـول، والبمـل ه( 172: )الب را  َتْعُبُدونَ 

 (1) ه الصالح، وت ثير اركل من الحول في ارعمال مبروف

يا أيهـا النـاس إن )  – -قال: قال رسول اي  -روي اي عنل  -في حديث أبي هريرا  وجاء   

يـا أيهـا الرسـل  ف ـال:  ،( ن ا  أمر المؤمنين بما أمر بـه المرسـلينا  و  ا  ليب ال يقبل إال ليباً 

 [ 41 :] الميمنون (4)إني بما تعملون عليم كلوا من الليبات واعملوا صالحاً 

ن  اي فبـين ، المستطاب المستلذ من الم كـل وال واكـل يهوالطيبات ه ث ـل علـي ل بـالنبوا أتبـال  أنـل وا 

علـل أنـل سـبحانل كمـا قـال أو  ،وبما ألوم ل ال يال بح  ـا، ف ـد أبـاح ل ـل أكـل الطيبـات كمـا أبـاح لغيـرهل

َن آَمُنــوا ُكُلــوا ِمــْن يــا َأيَُّهــا الَّــِذي ف ــال للمــيمنين: ، ( يــا أيهــا الرســل كلــوا مــن الليبــات) للمرســلين 

، واعلل أن ت ديل قولل: كلـوا [  172: ] الب را َلياباِت َما َرَزْقناُكْم َواْشُكُروا ِللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدون

ب كـل  بد وأن يكـون مسـبوقاع لداللة عل  أن البمل الصالح الل من الطيبات عل  قولل: واعملوا صالحاع 

ذا كــان ذلــك  (علــيم إنــي بمــا تعملــون)ل: الحــول، ف مــا قولــ ف ــو تحــذير مــن م ال ــة مــا أمــرهل بــل وا 

 (3).هلغيرهل أول  يكون تحذيراع  إن ذلكللرسل ما علو ش ن ل ف تحذيراع 

، وبـين ذلـك ن أكـل الطيبـات فـي كثيـر مـن اآليـاتن اي تبارك وتبالي تحـدث عـأ يرل الباحثو      

َوُيِحلُّ ف ي قولل تبـال   ، ا بين اركل الحول واركل ال بيثلبباده ، وذلك حت  يستطيبوا أن ي رقو 

تي وــمن من جيــات ، وهــذه المن جيــة تــ [ 147] ارعــراف:  َلُهــُم اللَّياَبــاِت َوُيَحــراُم َعَلــْيِهُم اْلَخَباِئــثَ 
                                                 

 د الم تار بن عبد ال ادر الجكني الشن يطيمحمد ارمين بن محم: ل أوواء البيان في إيواح ال ر ن بال ر ن (1)
 . ل1884 -هـ  1414 -لبنان  –ال كر للطباعة و النشر و التوويا بيروت  دار 334/   4    

 ،743، ص 2/ م 1414صحيح مسلل ، كتاب الكسوف ، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيت ا ، ح (2)
    َذَكَر الرَُّجَل ُيِليُل َسَفَرُه َأْشَعَث َأْغَبَر َيُمدُّ َيَدْيِه ِإَلى السَّـَماِ  َيـا َربا  ثُمَّ ) . بيروت –التراث البربي  دار إحياء    

 (َمْلَعُمُه َحَرام  َوَمْشَرُبُه َحَرام  َوَمْلَبُسُه َحَرام  َوُغذاَي ِباْلَحَراِم َفَأنَّى ُيْسَتَجاُب َلهُ       
 الراوي د بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الراوي المل ب ب  ر الدينم اتيح الغيب : ربو عبد اي محم (3)

 هـ 1424 - 3بيروت ، ط –، دار إحياء التراث البربي  281/ 23  طيب الري ،    
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ذلك  فيبملتل، ينبكو عل  ش صي، فإنل ن ا نسان حينما ي كل الحولرك ، وذلا صوح والتغيير

ب ال دوا الرسل ذلك في سورا الميمنون لما  اط ، وقد بين اي ل  أن يصلح ن سل في مجتمبلع

]   يا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن اللَّياباِت َواْعَملُـوا صـاِلحًا ِإناـي ِبمـا َتْعَملُـوَن َعِلـيم    : علي ل السول قال

 [   41الميمنون : 

، الطيبــات بالبمــل الصــالح أكــلقــد ربــط دنا أن اي تبــال  لــو نظرنــا إلــ  هــذا ال طــاب لوجــ  

ال بائـث  أكـل وأمـا، ا نسـانمـن الطيبـات هـو صـوح ل ـذا  اركـل أنعلـ   واوـحةع  وذلك يدل داللـةع 

 ، لحرال ف و ينبكو عل  صاحبل سلباع أي ا

ليـدل ذلـك علـ  أن الحـول عـون علـ  ؛ حل د ربط اي تبال  أكل الطيبـات بالبمـل الصـاله  

، ف د أهلكت عدوكل وأورثتكل أروكل، ولل :في السر وفي البلن أي}واعملوا صالحًا{ الطاعة ب ولل: 

ي يد عملكل بشكر وال غيره، فإن ل دائماع في م ال الش ود، في حورا المببـود، والغنـ  عـن كـل سـول 

ليل{ أي بالغ حت  عن الغن ، ثل حث ل عل  دوال المراقبة ب ولل: }إني بما{ أي بكل شيء }تبملون ع

 .(1)"البلل

وان البمـل مـن  ، إن اركل مـن الطيبـات هـو الـذي يرفـا هـذه البشـرية ويبلـو ب ـا إلـ  السـمو        

والبمـــل الصـــالح هـــو الـــذي يميـــو  ؛ لـــذلك قـــارن الطيبـــات بالبمـــل ؛ م توـــيات  صوصـــيات البشـــرية

  (4) الصالحين الم تارين ويجبل ل ل وابطاع ووصوالع إلي المأل ارعل 

وهــي من جيــة هامــة إن ــا الــدعول إلــ  أكــل  ، ول ــد تحــدث ال ــر ن الكــريل عــن هــذه المن جيــة         

 ، ثــل إن اي تبــال  قــد ربــط أكــل الطيبــات بالبمــل الصــالحت والببــد عــن أكــل ال بائــث والحــرالالطيبــا

                                                 
 نظل الدرر في تناسب اآليات والسور:   براهيل بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر (1)
 كتاب ا سومي، ال اهرا .، دار ال 144/  13الب اعي     
 2418،  4انظر : في ظول ال ر ن ، لسيد قطب  (2)
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لـذي ليدل ذلك داللة واوحة عل  أن أكل الطيبات هـو طريـ  الصـوح وهـو طريـ  البمـل الصـالح ا

 بل يسمو ا نسان إل  طري  ال ير وال وح .

 -:منهجيات اإلصالح والتغيير في العمل الصالح وأكل الحالل 

 فوائد العمل الصالح      

 وجل . قبول ارعمال عند اي عو -1

 إصوح ال رد والمجتما وارمة . -2

 ا لتوال بما أراد اي تبال  . -3

 تح ي  رو  اي عو وجل . -4

 : حفظ اللسان من الكالم اللغو  .المللب الثالث 

ل د بينت سورا )الميمنون( أن من أهل طر  ال وح في الدنيا واآل را الببد عن الكول الذي ال       

نشـر ال سـاد بـين الغيبـة والنميمـة ، فـإن ذلـك يـيدي إلـ  و فائدا منل وأن اللسـان الـذي يتبامـل بالكـذب 

رن اللســان إذا ح ــظ و  ،بــين ذلــك فــي كثيــر مــن اآليــات لكــريل؛ لــذلك فــإن ال ــر ن االنــاو فــي المجتمــا

 فإنل سييدي إل  صوح المجتما .

وهـو الكـول الـذي ال  يـر  [ ، 3الميمنـون :  ]  َوالَّـِذيَن ُهـْم َعـِن اللَّْغـِو ُمْعِرُضـونَ  قـال تعـالى :  

ذا مــروا  رن ســ ل، وترفبــاع  رغبــة عنــل، وتنوي ــاع }معرضــون{ فيــل وال فائــدا،  بــاللغو مــروا كرامــا، عنــل، وا 

ذا كانوا مبروين عن اللغو، فإعراو ل عن المحرل من باب أول  وأحرل  (1). وا 

ل مــن يــ، ومــا ي ــرم مــن فعليــل رقيــب يرصــده بــين لإلنســان أن  كــل ل ــظ يل ظــل إن اي        

مـا يلفـظ  :قال تبـال  كل قول محسوب لل أو عليل، وكل كلمة مرصودا في سجل أعماللفكلمات؛ 

                                                 
 .  447/  1تيسير الكريل الرحمن ، انظر :  (1)
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ــد مــن ــب عتي ــه رقي ــول إال لدي يســجلل الملكــان فــي الــدنيا ويــول ال يامــة ينكشــف     [: 17-18 ]ق

 الجواء . الحساب ويكون

إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان )  عن أبي هريرا، عن النبي صل  اي عليل وسلل قـال:

ن العبد ليتكلم بالكلمةا ، ال يلقي لها باالً  من سـخل ا ، ال يلقـي لهـا  ، يرفعه ا  بها درجات، وا 

 (1)( ، يهوي بها في جهنمباالً 

ومـن هنـا البــد لإلنسـان أن يوـبط لســانل ويسـائل ن ســل قبـل أن يتحـدث عــن جـدول الحــديث         

ال سكت والسكوت في هذه الحالة عبادا ييجر علي ـا، وصـد  رسـول  ، وفائدتل فإن كان  يراع تكلل وا 

 (2)( ا  واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمتومن كان يؤمن ب) اي إذ ي ول: 

واللسان هو ترجمان ال لب، وقد كل نا اي عو وجل أن نحافظ علـ  اسـت امة قلوبنـا واسـت امة 

ــه، وال ) :  ال لــب مرتبطــة باســت امة اللســان، ف ــي الحــديث ــى يســتقيم قلب ــد حت ال يســتقيم إيمــان عب

 (3)(  يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه

 ، رنل هو الذي ي لك هذه ارعوـاء ؛فإن ا تك ر اللسان ، إن أعواء ا نسان إذا أصبحت         

ذحت أعوـاء ا نسـان ونجـت مـن الب ـابفإذا صلح اللسان صل فسـد اللسـان أهلكـت ارعوـاء،  ا، وا 

إذا أصبح ابن آدم فِن األعضا  كلها تكفر اللسان تقـول: اتـق ا  فينـا ) قـال  لذلك فإن النبي 

ن اعوججت اعوججنا فِن   (4)( ما نحن ب ، فِن استقمت استقمنا، وا 

                                                 
 .  141/ ص 8، م 1478صحيح الب اري ، كتاب الرقا  ، باب ح ظ اللسان ، ح (1)
     /    8، م 1131، ح يـيذ جـاره باب من كان ييمن باي واليول اآل ر فوصحيح الب اري ، كتاب اردب ،  (2)

 32ص     
      ، رحمد بن الحسين بن علي بن موس  الُ ْسَرْوِجردي ال راساني، أبو بكر البي  ي   ا يمانانظر : شبب   (3)

 ،1مكتبة الرشد للنشر والتوويا بالريا  بالتباون ما الدار السل ية ببومباي بال ند ط87ص / 1/ م 8ح    
 .   ل2443 -هـ    1423     

  ارلباني ، وقال  144ص/  4/ م 2447سنن الترمذي ، كتاب الوهد  ، باب ما جاء في ح ظ اللسان  ، ح  (4)
 : حديث حسن     
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        منهجيات اإلصالح والتغيير في اللغو :

إن كثيراع من ارمرا  التي تصيب البوقات االجتماعيـة مـن غيبـة، ونميمـة، وسـب، وشـتل، وقـذف، 

ذا سمح ا نسان للسنصيبافللسان في ا أكبر   ،و صال، وكذب، ووور وغيرها في  و  انل أن ي، وا 

كان عروة للن اية التبيسة وا فوو في اآل را، وشتان بـين إفـوو الـدنيا  ، وغيرها أعرا  الناو

فوو اآل را.  وا 

أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينـا ) : عن أبي هريرا روي اي عنل أن رسول اي قـال      

يــوم القيامـة بصــالة وصــيام وزكــاة،  أتييــمـن ال درهــم لــه وال متـاع، قــال: المفلــس مــن أمتـي مــن 

ويأتي وقد شـتم هـذا، وقـذف هـذا، وأكـل مـال هـذا، وسـف  دم هـذا، وضـرب هـذا، فيعلـى هـذا مـن 

حسناته، وهذا من حسناته، فِن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خلايـاهم فلرحـت 

 (1)( عليه ثم لرح في النار

نـا لميا ـذون بمـا ) روي اي عنل قال:  ورول الترمذي عن مباذ بن جبل         قلت يا نبـي اي وا 

ــي النــار علــى منــاخرهم إال حصــائد  نــتكلل بــل؟ ف ــال: ) ــاذ وهــل يكــب النــاس ف ثكلتــ  أمــ  يــا مع

 (4).  " أي جواء ما تكلموا بل من الحرال (  ألسنتهم؟

ويــدل ، ول الجنــةن ذلــك وســيلة لــل لوــمان د ــإن المــيمن إذا وــبط لســانل وحــافظ عليــل فــإ         

يعنـي  ]مـا بـين لحييـه )يعنـي لسـانه( ومـا بـين رجليـه  لـيمـن يضـمن : ) النبـي عل  ذلك قول 

 (3)(. أضمن له الجنة  [فرجه

                                                 
  1887، ص 4/  م 2481البر والصلة واآلداب ،  باب تحريل الظلل  ، ح صحيح مسلل ، كتاب  (1)
 وهو حديث حسن صحيح  12/  ص 4ء في حرمة الصوا ، مسنن الترمذي ، كتاب ا يمان ، باب ما جا (2)
  144/ ص 8/ م 1474صحيح الب اري ، كتاب الرقا  ، باب ح ظ اللسان ، ح (3)
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يـا َأيَُّهــا الَّــِذيَن  قـال اي تبــال  :  ،ا يمـانال  جبـل ال ــول السـديد مـن الت ــول و إن اي تبـ          

وا َقْواًل َسِديدًا  ُيْصِلْح َلُكْم َأْعماَلُكْم َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنـوَبُكْم َوَمـْن ُيِلـِع اللَّـَه َوَرُسـوَلُه آَمُنوا اتَُّقوا اللََّه َوُقولُ 

 .[  71-74ارحواب:]  َفَقْد فاَز َفْوزًا َعِظيمًا 

 هذه الت ول ، وأنقد وصف أهل ا يمان بالت ول  هذه اآلية يجد إن اي المت مل فيإن           

يغ ـر ذنـوب الببـد إذا كـان  فـإن اي  ، أمـا فـي اآل ـرا -وهذا فـي الـدنيا -تيدي إل  صوح البمل

 . اع سديدل مصاناع لسان

لـــيس المـــؤمن باللعـــان وال اللعـــان وال الفـــاح  وال ) : قـــال  ن النبـــي عـــ وقـــد رول الترمـــذي   

 (1)(  البذي 

 ، وهو من أكثر ارعوـاء التـيان في ال وكلتي توقا ا نسإن اللسان من أكثر ارعواء ا        

؛ لـذلك فـإن  يـات كثيـرا تحـدثت عـن  طـورا اللسـان علـ  ارمـة تبمل عل  نشـر ال سـاد فـي المجتمـا

ودعت ا نسان إل  وـرورا الـتل ظ بارل ـاظ الحسـنة التـي تبمـل علـ  نشـر المحبـة دا ـل المجتمـا ، 

، والدليل عل  ذلك لل  طورا اللسان علي ارمةوبينت وكذلك ارحاديث الكثيرا التي حذرت ا نسان 

أن ـــا ن ـــت عـــن الـــذي يـــتكلل بـــالكول البـــذئ أن يكـــون مـــن أهـــل ا يمـــان ، لـــذلك إذا كانـــت ارعوـــاء 

المجتما ، ال رد وبالتالي ييدي إل  صوح ، فإن هذا ييدي إل  صوح لسان صالحاع صالحة وكان ال

، ول ـذا هـذا يـنبكو علـ  المجتمـا بشـكل سـلبي، فـإن ذبللسان في الغيبة والنميمـة والكـأما إذا وقا ا

لكـذب وغيـر ذلـك فإن سورا )الميمنون( بينت أن من ص ات أهل ال وح وا يمان الببـد عـن اللغـو وا

تبمـل علـي صـوح  رن ـا، لذلك فإن هذه من المن جيات هـي فـي غايـة ارهميـة من ارمور المحرمة

 وتغيير المجتما . 

                                                 
     وقال ارلباني :  344/ ص 4/ م 1877سنن الترمذي ، كتاب البر والصلة ، باب ما جاء في اللبنة ، ح (1)
 حديث صحيح    
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 شوع في الصالة لريق الفالح .المللب الرابع : الخ 

 منهجيات اإلصالح والتغيير في الخشوع :        

ومن عظيل أمرها أن ـا  ،عمود الدين، وهي نور ونجاا لصاحب ا يول ال يامةهي الصوا   إن        

ال ر  الوحيد الذي فـر  فـي السـماء، وهـي أول مـا يحاسـب عليـل الببـد يـول ال يامـة، فـإن صـلحت 

ن فســدت فســد ســائر عملــل، وتــرك الصــوا مــن أنكــر المنكــراتصــلح ســائر عم ولــب الصــوا  ،لــل، وا 

علــ  ال اشــبين، وبــيَّن عظــيل  -وتبــال  ســبحانل–وقــد أثنــ  اي  ،وأساســ ا وثمرت ــا هــو ال شــو  في ــا

 [  2-1ون: الميمن] الَِّذيَن ُهْم ِفي َصالِتِهْم َخاِشُعونَ  *َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن  تبال :  أجرهل قال

ن رل ـــد بينـــت ســـورا الميمنـــون أن مـــن أهـــل طـــر  ال ـــوح ال شـــو  فـــي الصـــوا ، وذلـــك   

 الصوا هي عمود الدين ، ونظراع رهميت ا فإنل قد ابتدأ ب ا .

ــــد بــــين اي              أن الصــــوا يســــتث ل ا كثيــــر مــــن النــــاو، ومــــن بيــــن ل  - شــــ نل تبــــال  –ل 

 - فإن ـا علـي ل   ي ـة يسـيرا قـال ، يحبون ال يال إلي ـا نلتدبر في ا الذيالمناف ون، أما أهل ال شو  وا

نََّهـا َلَكِبيـَرة  ِإالَّ َعَلـى اْلَخاِشـِعينَ  : - تبـال  ـالِة َواِ  ـْبِر َوالصَّ ل ـد كـان [  44: الب ـرا]  َواْسَتِعيُنوا ِبالصَّ

أمـا  ، (1)(  أقـم الصـالة أرحنـا بهـا) : بـوالع قـائوع أهمل أمر  ارسول اي سيد ال اشبين المتدبرين إذ

ــُعونَ  مبنــ  قولــل: عــن  ــالِتِهْم َخاِش ــي َص ــِذيَن ُهــْم ِف ــذين أي، الَّ  اشــبون، وهــل إذا قــاموا في ــا  ال

وقيــل إن ــا نولــت مــن  ، ول ــاو شــوع ل في ــا تــذلل ل ي بطاعتــل، وقيــام ل في ــا بمــا أمــرهل بال يــال بــل 

 .(4) ا إل  السماء قبل نوول ا، فُنُ وا ب ذه اآلية عن ذلكأجل أن ال ول كانوا يرفبون أبصارهل في

                                                 
     ، وقال ارلباني :   281/ ص 4/ م  4884ردب ، باب في صوا المتبة  ، حسنن أبو داوود، كتاب ا  (1)

 حديث صحيح .   
 .  184/  18 انظر : جاما البيان  (2)
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وروي عــن أبــي هريــرا، أن النبــي صــّل  اي عليــل وســّلل رأل رجــوع يببــث بلحيتــل فــي الصــوا،        

 .(1)(  َلْو َخَشَع َقْلُبُه َلَخَشَعْت َجَواِرُحهُ ) : ف ال

ومــن أهــل هــذه ارســباب تــدبر اآليــات  ، إن هنــاك أســباباع تــيدي إلــ   شــو  ال ــرد فــي الصــوا       

وال يحصــل التـدبر إال بـالبلل بمبنــ  مـا ي ـرأ فيســتطيا  ،وب يـة أذكـار الصــوا والت اعـل مب ـاالم ـروءا 

وا َعَلْيَهــا  : -تبــال -قــال اي  ،الت كــر فينــتا الــدما والتــ ثر ــْم َيِخــرُّ ــُروا ِبآيــاِت َرباِهــْم َل َوالَّــِذيَن ِإَذا ُذكا

 كان النبي، ف د من ا الطم نينة في الصواو  أ رل أسبابوهناك ،  [ 73ال رقان: ]   ْمَياناً ُصّمًا َوعُ 

  (يلمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه )(4). 

روــي  -(3)أول مــا ي  ــده المســلمون مــن ديــن ل، كمــا قــال حذي ــة بــن اليمــان  هــوإن ال شـو  

مـا ت  ـدون مـن ديـنكل الصـوا،ورب مصـل  ال  و  ـر أول ما ت  دون من دينكل ال شـو ،)  - اي عنل

 .(2)(  ير فيل،ويوشك أن تد ل المسجد فو ترل في ل  اشباع  

واشتغل ب ا عما عـداها و ثرهـا علـ  غيرهـا،  في ا وال شو  في الصوا إنما يحصل لمن فرغ قلبله   

ـــذي روا ، كمـــا قـــال النبـــي  (5)" وحينئـــذ تكـــون راحـــة لـــل وقـــرا عـــين ه ا مـــال أحمـــد فـــي الحـــديث ال

                                                 
 حليـــة اروليـــاء وطب ـــات ارصـــ ياء : ربـــي نبـــيل أحمـــد بـــن عبـــد اي بـــن أحمـــد بـــن إســـحا  بـــن موســـ  بـــن م ـــران  (1)

  البربي مدار الكتاب1874 -هـ 1384بجوار محافظة مصر،  -بادا الناشر: الس 234/  13ارصب اني      
 بيروت . –    

 . 184/ ص 1، م 734سنن أبي داوود : كتاب الصوا ، باب افتتاح الصوا ، ح (2)
 حذي ة بن اليمان : حذي ة بن اليمان وهو حسيل بن جابر من بني عبو ط حل اء بني عبد ارش ل ويكن  أبا (3)

 عثمـان وما ببد ذلك من المشاهد ، وتوفي بالمدائن سنة ست وثوثـين ،  وقـد كـان جـاءه نبـي أحداع  عبد اي ش د
 ب ـا ، وقـد كـان نـول الكوفـة والمـدائن ، ولـل ع ـب بالمـدائن ، وقـد كتبنـا  بـره فـيمن شـ د أحـدا ، انظـر : الطب ـات

 14/ 1لبغـدادي المبـروف بـابن سـبد الكبرل ربي عبد اي محمد بن سبد بن منيا ال اشـمي بـالوالء، البصـري، ا
، وت ـذيب  218/ 2ل وانظر : ت ذيب الت ذيب 1818،  1بيروت /  ط –المح  : إحسان عباو ، دار صادر 

 . 83/  4، تاريخ ابن عساكر
 . 421/   1انظر :  مدارم السالكين ، البن ال يل رحمل اي ،   (4)
 ـ 443/  4ت سير ال ر ن البظيل :  بن كثير   (4)
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حبب إلي الليـب والنسـا ، وجعلـت قـرة عينـي فـي ) أنل قال:  والنسائي عن أنو عن رسول اي 

 .(1)(   الصالة

وال شــو  فــي الصــوا: ه هــو ال وــو  بجمــا ال مــة ل ــا، وا عــرا  عمــا ســواها؛ لتــدبر مــا         

ـــووا ال ـــر ن ومـــن موقـــف ال اوـــ ـــل الطالـــب لمروـــاتل يجـــري في ـــا مـــن التكبيـــر، والتســـبيح، وت ا لرب

 . (4)"بطاعتل

 .(3)وال شو  في الصوا تبني أن تكون م بوع علي اي 

ال شو  في الصوا هو جما ال مة وا عـرا  عمـا سـواها، والتـدبر فيمـا يجـري علـ  ه : وقيل      

وال ي رقا  وال يسدل يببثوأن ال يجاوو بصره مصوه وأن ال يلت ت وال  .(2)"لسانل من ال راءا والذكر

 .  أصاببل وال ي لب الحص  ونحو ذلك

 

 

 

                                                 
 ، وقال ارلباني :حديث 11ص / 7/ م 3838أ رجل النسائي : كتاب عشرا النساء ، باب حب النساء ، ح (1)

  433/  ص 21، م 14437، وأ رجل ا مال احمد في مسنده من حديث انو بن مالك ححسن صحيح     
 بن فورك ارنصاري  ر سورا السجدا ، لمحمد بن الحسن  -ت سير ابن فورك من أول سورا الميمنون  (2)

ـــد ال ـــادر بنـــدويش  ، جامبـــة أل ال ـــرل  12/  1ارصـــب اني أبـــو بكـــر،  ـــة  المملكـــة –، تح يـــ : عـــول عب البربي
 . ل2448 - 1434 1السبودية  ط

 محمدي انظر:ال داية إل  بلوغ الن اية في علل مباني ال ر ن وت سيره، وأحكامل، وجمل من فنون علومل : رب (3)
 7/4843ب َحّمــوش بــن محمــد بــن م تــار ال يســي ال يروانــي ثــل ارندلســي ال رطبــي المــالكي،مكــي بــن أبــي طالــ

 -هـــــ 1428، 1جامبــــة الشــــارقة ط -كليــــة الشــــريبة والدراســــات ا ســــومية  -مجموعــــة بحــــوث الكتــــاب والســــنة 
 .ل 2448

ال راء  ن مسبود بن محمد بنمبالل التنويل في ت سير ال ر ن = ت سير البغوي لمحيي السنة ، أبو محمد الحسين ب (4)
 بيروت –المح   : عبد الروا  الم دي ، دار إحياء التراث البربي  348/ص 3البغوي الشافبي ،     
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عظــال الم ــال والي ــين التــال وجمــا إ ــوص هــو: أن ال شــو  (1)وعــن أبــ  الــدرداء    الم ــال وا 

   (2)".االهتمال

، ومحلـل ال لـب، شـ نل تبال  لوهو ال وو  والتذلل ي وال وف من ه و ال شو  في الصوا:  

 (3)ه  شوعل، إذ هو ملك افإذا  شا  شبت الجوارح كل ا ل

ب ن يسـكن في ـا المصـلي فـو يلت ـت في ـا برأسـل وال بطرفـل وال يكون ، ال شو  في الصوا هو   

وهــذه أكمــل حــاالت ال شــو  فــي الصــوا، ودون ــا أن يطمــئن وال ، ب لبــل مــا رقــة قلــب ودمــو  عــين 

الذين هم فـي صـالتهم  بال :هذه الص ة ومن ا قولل تو يلت ت برأسل وال ببينل وال ب لبل في أكثرها 

 "(2) خاشعون

أن يصـل اسـتطا  ث الباحـف ،عديـدا شـتمل علـ  مبـان  يل شـو  ا والذي ترتاح إليل الـن و أن   

هو عبارا عن  وو  وتذلل الجوارح  :ال شو  عل  النحو التالي:وذلك مبن  ال شو ، لإل  تبريف 

 .ح بوقوف ا بين يدي ايوانصياع ا روامر اي تبال  واستشباراع ل ذه الجوار 

شو  في الصوا يصلح الصوا ن س ا، أمـا إذا  لـت الصـوا مـن ال شـو ، فـإن ولذلك فإن ال       

 ـوح ، كـي يكـون مـن أهـل الك علـ  ا نسـان أن ينتبـل إلـ  ذلـك، فيطمـئن فـي صـوتل، ولـذلصوتل 

  ، وبين أن ل من أهل ا يمان والصوح .الذين تحدث اي تبال  عن ل

هــــذه المن جيـــة هــــ  فـــي غايــــة ، لــــذلك فـــإن بـــل ونظـــراع رهميـــة ال شــــو  ، ف ـــد ابتــــدأ اي         

 التي ه  عمود الدين . ال وهو الصواأا تتبل  بركن هال ، رن ارهمية
                                                 

 ارنصاري، ال ورجي، أسلل ببد غووا بدر، وكان -وي ال: ابن عبد اي-أبو الدرداء: هو عويمر بن ويد  (1)
 ، وانظر: االستيباب 33/  1انظر: الببر، 32في في سنة حكل هذه ارمة، ولي قواء دمش ، وب ا تو      
 . 148/ ص 4: أسد الغابة ، روانظ  44/  3، وانظر: ا صابة  1227/ص 3     

 البركات عبد اي بن أحمد بن محمود حافظ الدين يت سير النس ي )مدارك التنويل وح ائ  الت ويل( : رب (2)
 ل .1888-هـ  1418،  1بديوي ، دار الكلل الطيب، بيروت ، ط ح  ل: يوسف علي 448/  2النس ي،      

 . 14/  18الت سير المنير ، لوهبل الوحيلي  ،  (3)
 .  444ص، 3أيسر الت اسير ،م (4)
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 منهج الخشوع في اإلصالح والتغيير :  

  [ 2الميمنون :  ]ِتِهْم َخاِشُعوَن الَِّذيَن ُهْم ِفي َصاَل  إن اي تبال  بين في قولل تبال           

ل ــوح والصــوح فــي الــدنيا ، وأنــل مــن طريــ  ايــة تــدل علــ  فوــل ال شــو  فــي الصــواف ــذه اآل    

ذا صلحت يصلح عمل شاء والمنكروهي تن   عن ال ح ، رن الصوا هي عمود الدين واآل را؛ ، وا 

، أمـا إذا كانـت ت، وعـن ارشـياء المحرمـةنسان  في المجتما الذي يبيش فيل، ويبتبد عن المنكـراا 

، وقـــد يـــنبكو ذلـــك علـــ  ثواب ـــا وـــبيفل ـــرد  اليـــة مـــن الطم نينـــة وال شـــو ، فـــإن صـــوتل صـــوا ا

 المجتما بشكل سلبي في المجتما . 

وليحــذر المســلل مــن تكلــف ال شــو  بــ ن يكــون فــي الظــاهر  اشــباع وباطنــل محشــواع بالريــاء         

هإيــاكل و شــو  الن ــا   ف يــل لــل: ومــا  شــو  الن ــا ؟ قــال:أن تــرل  اليمــان: والن ــا ، ي ــول حذي ــة بــن

 .(1) الجسد  اشباع وال لب ليو ب اشا

 خالصة الفصل الثاني : 

ح ي ـــة ا يمـــان فـــي ارن ـــو اع مووـــحبـــين الباحـــث من جيـــات ا صـــوح والتغييـــر الب ائديـــة  -1

 ال ر ن والسنة بما جاء في مستدالع  ،واآلفا 

ب صص الرسل علـي ل  مستدالع ، سل واثر ذلك في ا صوح والتغييريمان بالر بين ح ي ة ا   -2

 باآليات وارحاديث كذلكوح الن وو وال  الببد عن ال ساد، و السول في الدعوا إل  إص

ل علـ  الك ـار والبصـاا اعن مشاهد يول ال يامة وما يحصل في هذا اليول مـن أهـو الحديث   -3

 ال ر ن والسنة كما ورد فيصيب، وذلك مآل  الناو في هذا اليول الب و

ال ر نيــة مــن صــ ات المــيمنين الــذين كتــب اي ل ــل ال ــوح مبينــاع ذلــك باآليــات  الحــديث عــن  -4

 )سورا الميمنون (    ول
                                                 

 . 424،  1انظر : مدارم السالكين ،  (1)
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 عن الدعوا إل  أكل الطيبات والبمل الصالح  الحديث -4

ن ال شـو  فـي الحـديث عـب أن ـ  ، ثـلسان من الكول الذي ال فائدا منلعن ح ظ الل الحديث -1

 المجتما .و  ال رد الصوا ومدل ت ثيره عل 

 

 

 

 



 منهجيات اإلصالح والتغيير في سورتي ) المؤمنون والنور (الباب الثاني                                
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 ويتكون من فصلين :
 

 بين يدي سورا النور .الفصل األول :             
 
 

من جيـــات ا صـــوح والتغييـــر فـــي الفصـــل الثـــاني :            
 سورا النور .

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الباب الثاني
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 بين يدي سورة النور
 

 بحثين :ويشتمل  عل   م
 

 المبحث األول : )  اسم السورة وفضلها وعدد آياتها وترتيبها وخصائصها ( .
 
 

 .المبحث الثاني : ) المناسبات في سورة النور ومحاورها (
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل األول
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 المبحث األول
 اسم السورة وعدد آياتها وترتيبها وخصائصها 

 

 مطالب : ثوثةوفيل 
 
 ر .: اسل سورا النو المللب األول   
 
 : فول سورا النور .المللب الثاني  
 
 ترتيب السورا وعدد  يات ا ومكية أو مدنية .المللب الثالث:  
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 المبحث األول

 اسم السورة وعدد آياتها وترتيبها وخصائصها

 المللب األول : تسمية سورة النور 

 . (4)، وال يبرف ل ا اسل   رلنبيسميت سورا النور ب ذا االسل بتوقيف من ا          

، وســميت أيوــاع ســورا النــور ب ــذا االســل  (0)، لكثــرا ذكــر النــور في ــا ه ه ووجــل تســميت ا ب ــذا االســل   

ال وــــائل وتشــــريا ارحكــــال ، عــــن طريــــ  بيــــان اآلداب و هــــا طريــــ  الحيــــاا االجتماعيــــة للنــــاولتنوير 

] النـور :  ......َواأَلْرضِ  السَّـَماَواتِ  ُنـورُ  اللَّهُ  ، ولتومن ا اآلية المشرقة وهي قولل تبـال وال واعد

 إلــــ  والوــــالون الحيــــارل اهتــــدل وبنــــوره وارر ، الســــموات أوــــاءت فبنــــوره منورهمــــا، أي[ ه  86

ــهُ وســميت ب ــذا االســل لكثــرا ذكــر النــور في ــا  ،(3)ه طــري  ل ــورُ  اللَّ ــَماَواتِ  ُن ــلُ  َواأْلَْرضِ  السَّ ــورِهِ  َمَث  ُن

 َيَشا ُ  َمنْ  ِلُنورِهِ  اللَّهُ  َيْهِدي ُنور   َعَلى ُنور   وقولل تبال  : ، [ 86] النور :  ِمْصَباح   ِفيَها ة  َكِمْشَكا

  : ــل تبــال  :  ،[ 86] النــور ]النــور :   ُنــور ِمــنْ  َلــهُ  َفمــا ُنــوراً  َلــهُ  اللَّــهُ  َيْجَعــلِ  َلــمْ  َوَمــنْ  وقول

41]"(1). 

 

 

                                                 
 الطباعة ، دار 5انظر: ) ت موت في ت سير سورا النور(  : للدكتور محمد أحمد يوسف ال اسل ، ص (1)

 ل ( .1878هـ ، 1388، ) 1المحمدية ، اروهر بال اهرا ، ط    
  بادي المح  بصائر ذوي التمييو في لطائف الكتاب البويو: لمجد الدين أبو طاهر محمد بن يب وب ال يروو  (2)

ســومي، ا  لجنــة إحيــاء التــراث -الناشــر: المجلــو ارعلــ  للشــئون ا ســومية  334 / 1: محمــد علــي النجــار 
 ل ( .1881 -هـ  1411ال اهرا )

 ال كر دار 118 / 18 الت سير المنير في الب يدا والشريبة والمن ا للدكتور وهبة بن مصط   الوحيلي  (3)
 . هـ 1418،  2ط ،دمش  –المباصر      

 ، والنشر ، دار غريب للطباعة 3427 /  17م–8ت سير ال ران الكريل : للدكتور : عبد اي شحاتة ، ل  (4)
 وبدون  طببة .     
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 ور يظ ر من عدا وجوه هي : وسبب تسمية سورا الن         

 ،[35]النـور:  .....َواأْلَْرضِ  السَّـَماَواتِ  ُنـورُ  اللَّـهُ لورود ل ظ النور في ا متصوع بذات اي  -4

 وقد ورد ل ظ النور أربا مرات في كتاب اي تبال  .

فمــا فــي الســورا مــن أحكــال  ، فكمــا أن نــور اي ينيــر الســموات وارر  ، أن ــا تنــور الب ــل -0

 ، وكمـــا أنر درب ارمـــة وتببـــدها عـــن االنحـــرافريبات و داب وســـلوكيات وأ ـــو  تنيـــوتشـــ

ف ــي  ، ، ويجبلــل يــرل طري ــاع واوــحاع فــو يوــل وال يتيــلالنــور يوــئ لإلنســان فــي الظلمــات

 للناو . تنور الحياا بشر  اي

   .كون هدف ا ومحورها وموووعات ا نوراع لمن اتبب ا وسار علي ا  -3

 بذات متصوع  بل ظل النور في ا يذكر.. النور سورا هذهستاذ سيد قطب رحمل اي : ه ي ول ار       

ــماواتِ  ُنــورُ  اللَّــهُ  : اي  واررواح ال لــوب فــي ومظــاهره بآثــاره النــور في ــا ويــذكر  .....َواأْلَْرضِ  السَّ

 ن سـية وأ ـو  داب  وهـي ،السـورا هـذه بنـاء علي ا ي ول التي وار و  اآلداب في اآلثار هذه ممثلة

 فـــي نـــور أن ـــا الشـــامل الكــوني النـــور بـــذلك ويربط ـــا الحيـــاا وتنيــر ال لـــب، تنيـــر  وجماعيـــة، وعائليــة

شرا  اررواح،  .(1)هالكبير النور ذلك من كل ا مستمدا الومائر، في وش افية ال لوب، في وا 

  

 

 

 

 

                                                 
 .   2484 /  4في ظول ال ر ن :  (1)
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 المللب الثاني : فضل سورة النور :   

 مــن ويشــمئو والط ــر، للب ــة يرتــاح المــيمن رن ؛بالطم نينــة اع وشــبور  اع أنســ الســورا هــذه فــيإن      

 ي ول : نل سما عمر بن ال طاب أ (1)عن المسور بن م ومة  واالت ال، الظن وسوء ال حش

ـــإن فـــي ن  ـــور ف ـــدا ، وســـورا الحـــا ، وســـورا الن ـــرا ، وســـورا النســـاء ، وســـورا المائ ) تبلمـــوا ســـورا الب 

 .ثيران سورا النور أ ذت هذه ارفولية ، وذلك لما في ا من ال وائل الكإفلذلك  ؛ (2)ال رائ  ... (

 المللب الثالث : ترتيب السورة وعدد آياتها ومكيتها ومدنيتها :

، ه وهــي الســورا  (3)، هــي الســورا الراببــة والبشــرون فــي ترتيــب المصــحف ه ه ســورا النــور         

، وهـي سـورا مدنيـة بـو سـورا النصـر، وقبـل سـورا الحـا ببة عشرا في ترتيب السور المدنية، ببدالسا

 . (1) وف ه 

إن مـــن  صـــائص ال ـــر ن المـــدني أنـــل بـــل شـــرعت الحـــدود والتشـــريبات ، ف ـــي هـــذه الســـورا بـــين اي 

عووجل كثيراع من الحدود والتشريبات وهذا لل يكن في الب د المكي رنل كان بدايةع الدعوا ، فجـاءت 

تحدث عن هذه التشريبات التي لل تكن موجودا من قبل كغـ  البصـر وارمـر سورا النور المدنية لت

 رها من هذه الحدود والتشريبات.با ستئذان وح ظ ال روم والحجاب وغي

                                                 
 عبد هو المسور بن م ومة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن وهرا ، وأمل امرأا من بني وهراط يكن  أبا (1)

 ، انظـر: طب ـات  لي ـة بـن  يـاط: ربـو عمـرو  لي ـة بـن مات بمكة سـنة أربـا وسـتين  ، وهو صحابي  الرحمن
والنشــر  ، المح ــ : د ســ يل وكــار، دار ال كــر للطباعــة 41 / 1يــاط بــن  لي ــة الشــيباني البصــ ري البصــري  

 . ل1883 -هـ  1414والتوويا سنة النشر: 
 ، 2/34:: المستدرك عل  الصحيحين / كتاب الت سير (4) ، وانظر 118 /  18الت سير المنير : للوحيلي ،  (2)

 بيروت . -دار الكتاب البربي  -شرط الشي ين  وقال عنل حديث صحيح عل      
 البحر المحيط في الت سير: ربي  حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان أثير الدين ارندلسي ، (3)

 –البلميــة  ، دار الكتــب 382 / 1تح يــ  الشــيخ: عــادل محمــد عبــد الموجــود ، والشــيخ: علــي محمــد عــو  ،
 .ل 2441 - هـ1422، 1لبنان ، ط –بيروت 

 ، 184ص/ 4عبد اي بدر الدين محمد بن عبد اي بن ب ادر الوركشي  يالبرهان في علول ال ر ن : رب (4)
 ل . 1847 -هـ  1371ال اهرا  –، مكتبة التراث  1المح  : محمد أبو ال ول إبراهيل ، ط    
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، وعنــد الحجــاويين ثنتــان  يــة والبصــري والشــامي أربــا وســتون عنــد الكــوفي ســورا النــور وعــدد  يــات

 وستون  ية وعدها الحمصي ثوث وستون  ية . 
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 المبحث الثاني

 المناسبات في سورة النور ومحاورها
 

 وفيل أرببة مطالب :       
 

          
 المللب األول : مناسبة سورة النور لما قبلها "المؤمنون" .         

           
 المللب الثاني : مناسبة سورة النور لما بعدها " الفرقان " .          
         

 المللب الثالث : مناسبة أول سورة النور بآخرها .         
 

 . النور: محور سورة  المللب الرابع          
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 المبحث الثاني 

 المناسبات في سورة النور ومحورها 

 وفيل أرببة مطالب : 

 المللب األول : مناسبة سورة النور لما قبلها " المؤمنون " 

، وتـرتبط مـا ببوـ ا تتناسـ  سـوره مـا ببوـ ا الـبب  ، يةوـوعإن ال ر ن الكـريل وحـدا مو 

، وهــذا االرتبــاط الوثيــ  بــين ســورا اء الواحــد فــي المووــوعات وارغــرا الــبب  حتــ  تصــبح كالبنــ

 الميمنون يظ ر من عدا وجوه : وسورا النور

وم ، ومـن هـذه الصـ ات ح ـظ ال ـر طلا سـورا الميمنـون صـ ات المـيمنينن في مبيأن اي تبال   -1

[ وأتبب ا بـذكر مـن ابتغـ  وراء ذلـك  5: الميمنون]   حاِفُظونَ  ِلُفُروِجِهمْ  ُهمْ  َوالَِّذينَ  قال تبال  : 

[   7: الميمنــون]العـاُدونَ  ُهــمُ  َفُأولِئــ َ  ذِلـ َ  َورا َ  اْبَتغــى َفَمــنِ  ووصـ  ل بالبـادين عنــد قولـل تبـال : 

الوانيــة  ثــليح ــظ فرجــل واعتــدل علــ  حــدود اي مل ــد بــين اي تبــال  فــي هــذه الســورا أحكــال مــن لــل 

البصــر ، وارمــر بغــ  صــل بــذلك مــن حــد ال ــذف وحكــل اللبــان، وقصــة حادثــة ا فــكوالوانــي ومــا ات

 ، وذلك لنشر الب اف وكثير من ارحكال . والتشجيا عل  نكاح الب ائف

 َأَفَحِسـْبُتمْ  قـال تبـال  :  أنـل لـل ي لـ  ال لـ  عبثـاع  ، ون بر في سورا الميمنأاي تبال  لما  إن -2

  [ 226] الميمنون :   ُتْرَجُعونَ  اَل  ِإَلْيَنا َوَأنَُّكمْ  َعَبثًا َخَلْقَناُكمْ  َأنََّما
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، ذكـر فــي سـورا النـور جملــة مـن هـذه اروامــر ة وهـي التكليـف بــاروامر والنـواهيوأن هـذا كـان لحكمــ

  (1)أراده اي والنواهي التي تبين صاحب ا عل  ال يال بوف  ما 

 المللب الثاني : مناسبة سورة النور لما بعدها " الفرقان" : 

 :يليل رقان ويظ ر ذلك من  ول ما إن سورا النور أيواع ل ا مناسبة وارتباط ما سورا ا    

، وبيــان عظمــة اي والت ديــد لمــن ي تبــال  ســورا النــور بســبة الملــك، وشــمول البلــللمــا  ــتل ا -1

 َعَلْيـهِ  َأْنـُتمْ  َمـا َيْعَلـمُ  َقـدْ  َواأْلَْرضِ  السَّـَماَواتِ  ِفي َما ِللَّهِ  ِإنَّ  َأاَل  ب ولل تبـال    تجاوو في الحد

ــُئُهمْ  ِإَلْيــهِ  ُيْرَجُعــونَ  َوَيــْومَ  افتــتح اي  ( 56النــور : )  َعِلــيم   َشــْي    ِبُكــلا  َواللَّــهُ  َعِمُلــوا ِبَمــا َفُيَنبا

 .  (0)ذه ال اتمة تبال  سورا ال رقان بما يشبل ه

ا تبتبــر أن ســورا النــور توــمنت كثيــر مــن ارحكــال والتشــريبات ... وهــذه ارحكــال  بمجموع ــ -2

لَ  الَّــِذي َتبــاَر َ   ، وال ينكــره م ــر بــاي ورســولل قــال تبــال فرقانــاع ي ــوي بــل ا يمــان  اْلُفْرقــانَ  َنــزَّ

ــِدهِ  َعلــى ــونَ  َعْب ــِذيراً  ِلْلعــاَلِمينَ  ِلَيُك ( وهــو ال ــر ن الم ــر  يــبن الحــ  والباطــل  1: ) ال رقــان َن

 .(3)المشتمل عل  ارحكال 

 ، ، وعدل التوام ل بحكملوعدل طاعت ل لل أن اي تبال  بين موقف المناف ين من الرسول    -3

نــول اي وهــو أنــل يحكــل بمــا أن اي تبــال  اصــط اه ، و أنــل رســول اي و أأكــد فــي ســورا ال رقــان 

 .(1)ال ر ن الكريل 

 

                                                 
  اب الدين محمود بن عبد اي الحسينيانظر: روح المباني في ت سير ال ر ن البظيل والسبا المثاني:  لش (1)

وانظــر :  .هـــ  1414، 1بيــروت ط –دار الكتــب البلميــة  -علــي عبــد البــاري عطيــة  273/ص 8ارلوســي ،      
 234/ 4نظل الدرر ، م

 . 141 -144وانظر : تناس  الدرر ، ص  424،  8انظر : روح المباني  ،   (2)
  283 -281 / 4انظر نظل الدرر :  (3)
    282،  281/  4نظل الدرر ،  :انظر (4)
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 المللب الثالث : مناسبة أول سورة النور بآخرها 

بــدأت الســورا بــإعون قــوي عــن ت ريــر نــوول الســورا وفروــ ا بكــل مــا في ــا مــن أوامــر وتبــاليل      

 َوَأْنَزْلنـا َوَفَرْضـناها َأْنَزْلناهـا ُسـوَرة  حدود وتكاليف ، وبكـل مـا في ـا مـن  داب وأ ـو  قـال تبـال  : و 

( ، ف ذا البدء يدل عل  مدل اهتمال ال ر ن بالبنصر  1) النور :  َتَذكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  َبيانات   آيات   ِفيها

ثــل تــ تي  اتمــة صــر وأصــالتل فــي الب يــدا ا ســومية، ار وقــي فــي الحيــاا ، ومــدل عمــ  هــذا البن

بــ ن اي نحرفــة ، وبإشــبار ال لــوب الممنــة أن ي مــا فــي الســموات وارر السـورا بإشــبار ال لــوب المي 

 ، رقيب عل  عمل ا . تبال  مطلا علي ا

وهكذا ت تتل بتبلي  ال لوب واربصار ، وتـذكيرها ب شـية اي تبـال  وت ـواه ، ف ـذا هـو الوـمان      

ار ير وهو الحارو لتلك اروامر والنواهي ، وهذه هي اآلداب وار و  التي فرو ا اي تبال  في 

 .(4)ن كل ا سواءأهذه السورا و 

وببد أن تحدثنا عن مناسبة سورا النور لما قبل ا ولما ببدها ، وعن مناسبة أول السورا بآ رها       

يتبــين لنــا أن ســورا النــور هــي وحــدا مووــوعية متكاملــة مــن بــدايت ا إلــ  ن ايت ــا ، وهــذه الســورا ل ــا 

 عوقة وثي ة ما ما قبل ا من سورا الميمنون وما ما ببدها من سورا ال رقان .

 المللب الرابع : محور سورة النور 

هذه السورا من ، وذلك لكثرا ما في دث عن مواويا كثيرا وأغرا  كثيراإن سورا النور تتح

 : ا يلي، ومن هذه المحاور مأحكال ومواويا عدا

 إلـ  وسـائل ا فـي تشـتد التـي التربيـة محـور هـو ، كل ـا السـورا حولـل تـدور الذيالرئيسي  المحور -1

 . ي ةقالر  الوجدانية اللمسات درجة إل   وترق ،الحدود درجة

 
                                                 

 . 2536،  14، 4انظر : في ظول ال ر ن : لسيد قطب ل (1)
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  -موضوعات سورة النور:

، والتـي هـي النـواا ارولـ  بية وتوجي ـات عامـة تتبلـ  بارسـراهذه السورا تناولت أحكاماع تشري إن-1

 في المجتما .

 ،والغوايـة ا غـراء أسـباب الن ـوو وتجنيـب الجريمـة، مـن الوقايـة وسـائلن هذه السـورا تناولـت إ  -2

 الوينـــة إبـــداء عـــن والن ـــي البصـــر بغـــ  وارمـــر أهل ـــا، علـــ  واالســـتئذان البيـــوت بـــآداب فيبـــدأ

 أســـباب وكل ـــا.. البغـــاء إلــ  ال تيـــات دفـــا مــن والتحـــذير اريـــام  إنكــاح علـــ  والحـــ  للمحــارل

 الميـول ت ـيا التـي المـيثرات ودفـا والشـبور، الوـمير عـالل فـي والتب ـف الط ـر لوـمانة وقائية

 .والغواية ا غراء عوامل ي اومون وهل المتط رين، المتحرجين أعصاب وتره  الحيوانية،

ن سورا النور ذكرت بب  الحدود التي شـرعت تط يـراع للمجتمـا مـن ال سـاد ، وذلـك مثـل حـد إ  -3

 الونا وحد ال ذف وحكل اللبان .

اف ون ممــا الصــ ل المنــ –روــي اي عن ــا  –أن ســورا النــور تبروــت إلــ  بــراءا الســيدا عائشــة   -4

 ب ا في حديث ا فك .

ووحت السورا اآلداب االجتماعيـة التـي ينبغـي أن يتمسـك ب ـا الميمنـون فـي حيـات ل ال اصـة   -5

والبامــة ، كاالســتئذان عنــد د ــول البيــوت ، وغــ  البصــر ، وح ــظ ال ــروم ، وحرمــة ا ــتوط  

 الرجال بالنساء ارجنبيات وغيرها من هذه اآلداب .

عتاق ل حثت السورا عل  توويا   -6  . (4)الشباب وتحرير الببيد بمكاتبت ل وا 

أن ـا تتحـدث عـن ذلـك  ن، فمالمواوا ال امةبمليئة أن سورا النور  والذي ترتاح إليل الن و         

، وأيوـاع تناولـت سـورا النـور أمـوراع ت ـي المجتمـا لت أحكاماع شرعية تتبل  بارسـرا، وأيواع تناو التربية

لـد ول   دابـاع  ، وأيوـاع تناولـت سـورا النـورب ـة فـي المجتمـاعلـ  نشـر الوتح ظل من الويا  وتبمـل 

                                                 
 . 144،  18،  8التحرير والتنوير : لوانظر :  ،  2481،  4،م في ظول ال ر ن انظر :  (1)
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البيوت تتمثل في االستئذان عنـد د ـول البيـوت وارمـر بغـ  البصـر وحرمـة اال ـتوط بـين الرجـال 

 والنساء .

وذلـك الن  ة سورا النور، وأن تسميت ا تـوقي ي؛وببد ا طو  عل  ما ذكره البلماء في تسمي

ملت علـ  مجموعـة مـن الحـدود والتشـريبات واآلداب التـي تبمـل علـ  نشـر ار ـو  هذه السورا اشـت

علـــ  ال ســــاد ار وقـــي فــــي ، والط ـــر، وهــــذه اآلداب تســـاعد علـــ  ال وــــاء كالب ــــاففـــي المجتمـــا 

ت بارســرا التــي هــي نــواا المجتمــا، فحثــت الشــباب علــ  الــووام، ورن هــذه الســورا اهتمــ المجتمــا؛

، وذلـــك مــن قبــل اربنــاء علـــ  ن الصــحيحلك بينـــت الســورا  داب االســتئذا، كــذوعلــ  نكــاح الب ــائف

ثـل الحـديث عـن  داب االسـتئذان بشـكل عـال ، كـذلك بينـت السـورا حكـل اللبـان ح اظـاع علــي  ، اآلبـاء

ارسرا من الويا  ، كذلك حذرت السورا مـن نشـر ا شـاعات فـي المجتمـا ، وكـذلك حرمـت ال ـذف  

 ادعاع وهذا كلل يبمل عل  نشر ار و  في المجتما .وووبت لل حداع حت  يكون ر 

 

 خالصة الفصل األول : 

 قدن الباحث نجد أ ومما سب  ذكره في هذا ال صل        

ســورا النــور ، وذلــك لتبــدد  طلــ  علــ يالتــي  االســل الــذيفــي المبحــث ارول الباحــث بــين   -1

 .محاورها 

 اب تسمية سورا النور ب ذا االسل .التبرف عل  أسب -2

 .فول هذه السورا  عن الحديث -3

الحديث عن ترتيب السورا وعدد  يات ا من حيث المكـي والمـدني مـا بيـان  راء البلمـاء فـي   -4

 .سورا النور من حيث المكي والمدني 
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مبيناع وجل البوقة بـين سـورا سورا )الميمنون(، الحديث عن مناسبة سورا )النور( لما قبل ا   -4

 .)النور( وسورا )الميمنون( 

ال رقـــان مبينـــاع وجـــل ارتبـــاط ســـورا  ســـورا عـــن مناســـبة ســـورا )الميمنـــون( لمـــا ببـــدها الحـــديث -1

 . )النور( بسورا )ال رقان( ، وذلك  من  ول االستش اد والتدعيل باآليات

 الحديث عن محور السورا الرئيسي . -7
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 المبحث األول
 العقدي والتربوي والدعوي( ) منهجيات اإلصالح والتغيير
 

 وفيل ثوثة مطالب :     
                     

 المللب األول :  منهجيات اإلصالح والتغيير العقدي         
 

        التشريعيالمللب الثاني : منهجيات اإلصالح والتغيير        
 

  هالدعويثالث : منهجيات اإلصالح والتغيير المللب ال      
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 المبحث األول
 والتربوي والدعوي( يالعقد والتغيير) منهجيات اإلصالح 

 

 وفيل ثوثة مطالب :  
 

 المللب األول 
 منهجيات اإلصالح والتغيير العقدي  

 
 وفيل ثوثة مناها  :

 خر وأثره على اإلصالح : أواًل  : عوامل اإليمان با  واليوم اآل    

، وهـــذه اآليـــة جـــاءت  را عـــن ا يمـــان بـــاي واليـــول اآل ـــرتحـــدث فـــي هـــذه الســـو  إن اي          

الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدة  َواَل تَْأُخْذُكْم ِبِهَما  واوحة جلية في قولل تبال  :

 ِديِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َلاِئَفة  ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  رَْأَفة  ِفي

، وذلــك ي اطــب الحكــال -تبــال ســبحانل  –يجــد أن اي  ة فالنــاظر إلــ  هــذه اآليــ، [  2] النــور :   

إال ببمـــل  تمـــلا ا يمـــان ال يك، وهــذوأن هــذا مـــن ا يمـــان، شـــر  ايعنــد تطبيـــ  بالنـــاو وا يرأفـــ بــ ال

ل ـاب الغوـب ي تبـال  ولدينـل، وهذا من بـاب الت ـيصالح ، واردلـة كثيـرا نووـح ا علـ  النحـو ا وا 

 التالي  :  

إن اي عو وجل  ل نا رمر ن بلل وسنسـ ل عنـل يـول ال يامـة، وهـو أول مـا نسـ ل عنـل،   -أ 

اي عو وجل علينا، وما أ ذ عليل الب د منـا ونحـن فـي صـلب أبينـا  دل؛ وهذا ارمر هو ما افترول 

 أكثـر مـنرن اي أوجدنا في هذه ارر  لنح   ما افتروـل علينـا وال يـال بواجبـل، وقـد أقسـل اي فـي 

ْنَسـاَن َلِفـي ُخْسـ  * َواْلَعْصـرِ   :ر، قال اي تبـال سكتابل أن من أ ل بل فإنل  ا في ية   * ر  ِإنَّ اأْلِ

ـْبرِ  ـاِلَحاِت َوَتَواَصـْوا ِبـاْلَحقا َوَتَواَصـْوا ِبالصَّ وقـال اي  [  3-1البصـر:]  ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
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:  ْيتُــوِن ْنَســاَن ِفــي َأْحَســِن  * َوَهــَذا اْلَبَلــِد اأْلَِمــيِن  *َوُلــوِر ِســيِنيَن  *َوالتاــيِن َوالزَّ َلَقــْد َخَلْقَنــا اأْلِ

اِلَحاِت َفَلُهْم َأْجر  َغْيُر َمْمُنون    *ُثمَّ َرَدْدَناُه َأْسَفَل َساِفِلينَ  *َتْقِويم    ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ

 [ . 1-1التين:]  

علـ  عبـاده،  إن ا يمان أعظل واجب كلف بـل ا نسـان فـي هـذه الحيـاا، ف ـو حـ  اي   -ب    

و وال وح والنجاح وكان لل التمكين في ارر ، ومن أ ل بل كان لل ال سران من ح  ل كان لل ال و 

نظرنـا فـي هـذا المووـو  أالمبين، وال فر  في ذلك بين ارمل أو بين ارش اص، فالكـل سـيَّان سـواء 

إل  البشرية ك مل، أل نظرنا إلي ا ك فراد، فالكـل مطالـب بتح يـ  ا يمـان، فـإن ح  تـل ارمـة كتـب اي 

ن أ لت بل كتـب اي علي ـا الذلـة والصـغار، ثـل  ل ا التمكين في ارر ، وكتب ل ا النصر والبوا، وا 

أكبر واعظ، وأكبر  علينا في كتابل من إهوك  لألمل الماوية مح  ا وسح  ا، ولنا فيما قص اي 

ــَذاُب  :دليــل علــ  أن مــن أ ــل با يمــان فإنــل يبــوء بال ســران فــي الــدنيا قبــل اآل ــرا قــال تبــال  َوَلَع

 .[  127طل:]    اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبَقى

فإن لـل ال سـران  ؛ا يمان عل  مستول ارفراد، فإن من أ ل با يمانبوكذلك إذا كان ا  ول      

 . المبين في الدنيا واآل را

، وسنة ونحن أمة ا سول وال ر ن يجب علينا أن نبر  كل أمر من ارمور عل  كتاب ربنا       

، لنبرف قيمة هذا ا يمان وح ي تـل، وأنـل هـو الـذي بـل تصـلح دنيانـا وأ رانـا، وأمـا الم ـاييو نبينا 

؛ فليست بحجة وال بببـرا عنـد مـن لحدون والمبايير التي ي يو ب ا الك ار والماديون والشيوعيون والم

ي برنا  بي ال دل والرحمة ف ذا نط ييمن باي واليول اآل ر، ومن ييمن بكتاب اي وسنة رسولل 

ما الفقر أخشى عليكم، ولكـن أخشـى أن تبسـل علـيكم الـدنيا كمـا بسـلت علـى مـن كـان ) في ول: 

فــ ي رحــيل وأي مشــ    وأي ناصــح   (1) (قــبلكم، فتتنافســوها كمــا تنافســوها، فــتهلككم كمــا أهلكــتهم 

                                                 
 . 84/ ص 8/ م 1424صحيح الب اري ، كتاب الرقا  ، باب يحذر من وهرا الدنيا والتنافو في ا ، ح (1)
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ِبـاْلُمْؤِمِنيَن ....   :ي ا ذلك قول وييكد؟  ، ببد اي عو وجل  أفول وأعظل من رسول اي 

وهـو ، ورحيل عل  وون فبيل ورءوف  صيغة مبالغة عل  وون فبول(  128التوبة:)  َرُؤوف  َرِحيم  

في  ( أمتي.. أمتي ): ي ول  حيث ،ال يامة كما كان رحيماع في الدنيا  ولرأفتل ورحمتل في يالذي 

هو من كمال الش  ة، والرحمة، والرأفة؛ وما  ل ف بلالوقت الذي ي ول فيل ارنبياء ن سي ن سي  ، 

ن كـان قلـيوع، ويـدلنا علـ   ذلك ي برنا أنل ال ي ش  علينا، وهـو الـذي ي شـ  علينـا مـن أي وـرر وا 

ن كان ببيداع    .ما ندفا بل كل شر وا 

المســاكين إطبـال ب مر ا يمــان بـاي واليــول اآل ـر فبــل الصـالحات ، فــاي تبـال  يــ دالئـلمـن إن  -م

َأرََأْيَت الَِّذي ُيَكذاُب ِبالدايِن  َفَذِلَ  الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم    مرتبط با يمان باآل را، قال تبـال : ويبتبر هذا

 النــواحيأســم  مــن أن يكــون فــي  هنــافــارمر  [ 3-1المــاعون:]  َوال َيُحــضُّ َعَلــى َلَعــاِم اْلِمْســِكينِ 

ســـرية تن ـــب ارغنيـــاء لتبطـــي ال  ـــراء، إنمـــا ارمـــر مـــرتبط ار وقيـــة، وأســـم  مـــن أن يكـــون أوامـــر ق

َما َسَلَكُكْم ِفي َسَقَر  َقاُلوا َلْم َنـُ  ِمـَن اْلُمَصـلايَن  َوَلـْم  باآل را، ومرتبط ب صل ا يمان قال تبـال : 

ـــِكيَن  ـــُم اْلِمْس ـــُ  ُنْلِع ت ـــديل البـــون وانظـــروا كيـــف يحـــ  هـــذا الـــدين علـــ   [ 44-42المـــدثر:]  َن

ــَتَحَم  بالرحمــة؛ فيكــون إطبــال المســكين ممــا يحــ  عليــل مــن الرحمــة  ذلــك ســكين ويــربطلمل ــال اْق َف

 . [ 14-11البلد:] ِإْلَعام  ِفي َيْوم  ِذي َمْسَغَبة   َأوْ  َرَقَبة   َف ُّ  اْلَعَقَبَة َوَما َأْدرَاَ  َما اْلَعَقَبةُ 

إن كنـتل ه:  ُتْم ُتْؤِمُنـوَن ِباللَّـِه َواْلَيـْوِم اآلِخـرِإْن ُكْنـ  و ي ول ا مال الطبري في قولل تبال  :      

تصّدقون باي ربكل وباليول اآل ر، وأنكل فيل مببوثون لحشر ال يامة، وللثواب والب اب، فإن من كان 

 .(4)"بذلك مصّدقا، فإنل ال ي الف اي في أمره ون يل؛  وف ع ابل عل  مباصيل

                                                 
 . 83/  18جاما البيان ،  للطبري ،  (2)
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رنـل ال يكـون ببـده ليـل فيصـير  وذلـك ه ،يامة سـم  بـاليول اآل ـر ومما يجدر ذكره أن يول ال       

وقــد قيــل: إنــل تجتمــا ارنــوار كل ــا، وتصــير فــي الجنــة يومــاع واحــداع، وجمبــت  ، كلــل بمنولــة يــول واحــد

 . (1)"الظلمات كل ا في النار، وتصير كل ا ليلة واحدا

 أثر اإليمان  على اإلصالح والتغيير  :     

-، وذلـك مـن  ـول ربطـل با يمـان بـل باليول اآل ر أهميـة كبيـرا مانيلإلجبل   إن اي         

جـاء ذلـك صـريحاع فـي و ، ت كثيـرا تحـدث عن ـا ال ـر ن الكـريلوقد دل علـ  ذلـك  يـا  - تبال سبحانل 

ــُتْم تُ  ســورا النــور ، قــال تبــال  : ــِن اللَّــِه ِإْن ُكْن ــي ِدي ــة  ِف ــا رَْأَف ــْذُكْم ِبِهَم ــْوِم َواَل تَْأُخ ــوَن ِباللَّــِه َواْلَي ْؤِمُن

  .[  2النور : ]  اآْلِخرِ 

وا سـول ع يـدا  ، إن ا يمان الصحيح مت  است ر في ال لب ظ ـرت  ثـاره فـي السـلوكه   -1      

ف ــي بمجــرد  ، ثابتــة وليســت متحركــة والب ائــد الثابتــة تــدفا صــاحب ا نحــو التحــرك ا يجــابي ال بــال

لـ  عمـل فـي تح   ا في عالل الشبور ت تحرك لتح   مدلول ا في ال ارم ولتترجل ن سـ ا إلـ  حركـة وا 

ومـن ا ا سـول الواوـح فـي التربيـة ي ـول علـ  أسـاو تحويـل الشـبور البـاطن بالب يـدا  ، عالل الواقا

مـا اسـتحياء الـدافا  ،عـادا ثابتـة أو قـانون إل و داب ا إل  حركة سلوكية واقبية وتحويل هذه الحركة 

  .(4)" ول في كل حركة، لتب   حية متصلة بالينبو  ارصيلالشبوري ار

الونـاا فإنـل ببـد ذلـك بيرأف ال ب ن اي تبال  لما  اطب الحاكل ، وذلك في مطلا السورا أ  -2     

، وأنل إن اسـت ان بمثـل هـذه الب وبـات فإنـل بـذلك يول اآل رال وهو ا يمان باي وبالأيذكره ب هل شئ 

 .ال يامة يول ببد ذلك  يذكره بحاللال وه  ا يمان بل ، ثل أم مة عنل ص ة  رم ي قد

                                                 
 . 484/ص 2 ، للسمرقندي ، بحر البلول (1)
 . 2424/  4ظول ال ر ن ،  في (2)
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في حالة ن سية ببيدا عن  ، فإن ل يكونونوناا حينما ي بون في هذه ال احشةبين أن ال إن اي -3

وببد ارتكاب ا ال ترتوي الن و الميمنة أن تـرتبط فـي نكـاح مـا ن ـو  رجـت عـن ا يمـان ، ا يمان

هـب إلـ  تحـريل ذ حمـدأفا مـال  وعل  هذا  رن ا تن ر من هذا الرباط وتشمئو؛ بةالبش ال احشةبتلك 

مثل هذا الرباط بـين وان وع ي ـة، وبـين ع يـف ووانيـة إال أن ت ـا التوبـة التـي تط ـر مـن ذلـك الـدنو 

اآليــة ت يــد ن ــور طبــا المــيمن مــن نكــاح الوانيــة، ون ــور طبــا الميمنــة مــن نكــاح وعليــل فــإن  ، المن ــر

ـــدال علـــ  شـــدا االســـتبباد الوانـــ ـــى  ي واســـتبباد وقـــو  هـــذا الربـــاط بل ـــظ التحـــريل ال ـــَ  َعَل ـــراَم ذِل َوُح

 (1) ...[  2]  النور :  اْلُمْؤِمِنينَ 

 ِخرَوال تَْأُخْذُكْم ِبِهما رَْأَفة  ِفي ِديِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآْل  فمبن  قولل تبال  :     

رقـة ورحمـة و  ،ِبِ ما َرْأفَـةٌ  وارحكالالحدود  إجرائكلوقت ، الحكال أي اال َتْ ُ ْذُكْل ه أي:   [ 2] النور : 

وحــدوده علـ  مــن  ــرم عــن ، ِديـِن اللَّــِل وفــي تن يـذ أحكامــل إذ ال رأفــة ِفــي ،توـيبون ب ــا حكمــة الحـد

بـين  وارحكـالالحكـال الم يمـون للحـدود  أي ـا والشـر  المسـت يل ا ل ـي ِإْن ُكْنـُتلْ  ،م تو  البدل ال ـويل

وجميــا الحــدود  ،وببمــول مــا جــاء مــن عنــد اي ســبحانل مــن اروامــر والنــواهي ، ارنــال ُتْيِمُنــوَن ِباللَّــلِ 

 ، المووــوعة مــن لدنــل علــ  م توــ  الحكمــة المت نــة َواْلَيــْوِل اآْلِ ــِر الــذي فيــل تبلــ  الســرائر وارحكــال

لـــئو تيا ـــذوا فـــي يـــول ، د اي علـــ  الوجـــل الـــذي أمـــرتل ب ـــات يمـــوا حـــدو  أنوتكشـــف الوـــمائر فلكـــل 

 (4)"الجواء

 ثانيًا : وجوب لاعة ا  ورسوله واألمرا  الصالحين.

اعــاع للطاعــة الواجبــة وذكــرت أنو  وجــوب طاعــة اي ورســولل ل ــد تحــدثت ســورا النــور عــن         

بشـــر عبـــاده الـــذين  ، ولـــذلك فـــإن اي لببـــدهـــ  التـــي تحـــدد م ـــدار إيمـــان ا ، وهـــذهعلـــ  كـــل مســـلل
                                                 

 . 2488/  4ن ،  انظر : ظول ال ر  (1)
 ن جواني،ال ال واتح ا ل ية والم اتح الغيبية المووحة للكلل ال ر نية والحكل ال رقانية ، نبمة اي  بن محمود (2)

 . ل1888 -ـ ه 1418، 1الغورية، مصر ، ط -دار ركابي للنشر  - 3/  2ويبرف بالشيخ علوان     



 النور ( ) ةفي سورنهجيات اإلصالح والتغيير م                                                              الفصل الثاني
 

 

 41 

، ف ـو مـن ويطيـا الرسـول  وذلك رن الـذي يطيـا اي  ؛بال وح  ، ويطيبون رسولل يطيبونل

ببيـان حـال أولئـك في بـر  ، ثـل ببـد ذلـك يب ـب اي  ـافون مـن الجليـلأهل ال شية والت ول الذين ي

 أن ل من ال ائوين .

، وطاعــة لألمــراء ، ولرســولل فــي أنواع ــا، ف ــ  طاعــة ي تبــال إن هــذه الطاعــة متبــددا      

 ، ومن  ول هذا الكول فإن هذه الطاعة تن سل إل  قسمين : الصالحين

الـذي تحـدثت عنـل  وه  أهل أنـوا  الطاعـة وهـذا النـو  هـوالقسم األول : لاعة ا  ورسوله :   

َوَمــْن ُيِلــِع اللَّــَه َوَرُســوَلُه  ل تبــال  :  ف ــا ،ونأغلــب ســور ال ــر ن، وهــذا مــا جــاء فــي ســورا الميمنــ

 [ . 42] النور :   َوَيْخَ  اللََّه َوَيتَّْقِه َفُأوَلِئَ  ُهُم اْلَفاِئُزونَ 

فيمـا أمـره ون ـاه، ويسـلل لحكم مـا لـل وعليـل،  )َوَمـْن ُيِلـِع اللَّـَه َوَرُسـوَلُه(الطبـري :  ا مـال ي ول     

ي ــول:  )فأولئــ (عــذاب اي بطاعتــل إيــاه فــي أمــره ون يــل  يره، ويت ــف عاقبــة مبصــية اي ويحــذاوي ــ

 . (1)عن ل َيول ال يامة، وأمن ل من عذابل  بروا اي )ُهُم اْلَفاِئُزوَن(فالذين ي بلون ذلك 

َوَمْن ُيِطِا اللََّل في فرائول َوَرُسـوَلُل فـي سـننل َوَيْ ـَش  : رو  اي عنل، قال عن ابن عباوجاء     

وهـذه  يـة جامبـة  ، َل عل  ما موـ  مـن ذنوبـل َوَيتَّْ ـِل فيمـا يسـت بل مـن عمـره َفُ ولئِـَك ُهـُل اْل ـاِئُوونَ اللَّ 

  .(4)وف نا اي تبال  للبمل ب ا ،رسباب ال وو

، واي تبـال  بـين ذلـك فـي كثيـر مـن  إن طاعة الرسل علي ل السول ه  من طاعة اي          

ــِِْذِن اللَّــهِ  : اآليــات ، ف ــال تبــال   ــاَع ِب ــْن َرُســول  ِإالَّ ِلُيَل ــْلَنا ِم ــا َأْرَس وقــال  ،[ 14] النســاء :  َوَم

ــهَ   تبــال  :  ــاَع اللَّ ــْد َأَل ــوَل َفَق ــِع الرَُّس ــْن ُيِل ــُتْم  :  وقــال تبــال ،  [ 8] النســاء :   َم ــْل ِإْن ُكْن ُق

َيـْوَم  :  تبـال  وقـال[  38]  ل عمـران :  َوَيْغِفـْر َلُكـْم ُذُنـوَبُكمْ  ُتِحبُّوَن اللَّـَه َفـاتَِّبُعوِني ُيْحِبـْبُكُم اللَّـهُ 
                                                 

 . 241/  18جاما البيان ، انظر :  (1)
  ، 248/ 4غرائب ال ر ن ورغائب ال رقان : نظال الدين الحسن بن محمد بن حسين ال مي النيسابوري انظر : (2)

 هـ . 1411 -  1بيروت ، ط –عميرات الناشر: دار الكتب البلمية المح  : الشيخ وكريا      
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َوَقـاُلوا َربََّنـا ِإنَّـا َأَلْعَنـا َسـاَدَتَنا  * ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّاِر َيُقوُلوَن َيا َلْيَتَنا َأَلْعَنا اللََّه َوَأَلْعَنا الرَُّسـوال

 َربََّنا آِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب َواْلَعْنُهْم َلْعنًا َكِبيراً  * ِبيالَوُكَبرَاَ َنا َفَأَضلُّوَنا السَّ 

َوَمْن ُيِلِع اللََّه َوالرَُّسوَل َفُأوَلِئَ  َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم  وقال تبال :  [ 18-11] ارحواب :  

ــَهدَ  ــدايِقيَن َوالشُّ ــيَن َوالصا ــاِلِحيَن َوَحُســَن ُأوَلِئــَ  َرِفيقــاً ِمــَن النَِّبيا ، وقــد بــين [ 18] النســاء :   اِ  َوالصَّ

من ألاعني فقـد ألـاع ا ، ومـن : )  فول الطاعة وذلك في أحاديث كثيرا من ا قولل  النبي 

نمـا  عصاني فقد عصى ا ، ومـن يلـع األميـر فقـد ألـاعني، ومـن يعـص األميـر فقـد عصـاني، وا 

ن قال بغيـره اإلمام جنة يقاتل  من ورائه ويتقى به، فِن أمر بتقوى ا  وعدل، فِن له بذل  أجرا وا 

  (1)( فِن عليه منه

كـل أمتـي يـدخلون الجنـة إال مـن ) ، قـال:   عن أبـي هريـرا أن رسـول اي:  وأيواع قول النبي 

فقــد  مــن ألــاعني دخــل الجنــة ، ومــن عصــاني »: يــا رســول ا ، ومــن يــأبى؟ قــال:  أبــى ، قــالوا

 .(4)(أبى

 

 

 

 

 

 

      

                                                 
  44/ ص 4، م 2847صحيح الب اري : كتاب الج اد والسير ، باب ي اتل من وراء ا مال ويت ي بل ، ح (1)
  82/ص8،م 7284، ح صحيح الب اري : كتاب االعتصال بالكتاب والسنة ، باب االقتداء بسنن الرسول  (2)
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 : منهجيات اإلصالح والتغيير في لاعة ا  عز وجل ورسوله 

، وطاعــة  ومــن  ــول هــذه اآليــات الكريمــة وارحاديــث الشــري ة الســاب ة يتبــين لنــا أن طاعــة اي 

 ل ا ثمار وجوانب ايجابية هامة أل ص ا فيما يلي :  الرسول 

ُقـْل ِإْن ُكْنـُتْم ُتِحبُّـوَن اللَّـَه َفـاتَِّبُعوِني  ك واوحاع في قولل تبـال  : وقد جاء ذل المحبة :  -1      

إرادتـل  هـ  بمبنـ  ومبنـ  محبـة الببـد ي:[ ، ه 38]  ل عمـران :  ُيْحِبْبُكُم اللَُّه َوَيْغِفـْر َلُكـْم ُذُنـوَبُكمْ 

يثار و  نبامـل ، ومبنـ  محبـة اي للببـد: إرادئبل مره، ورواه بشـراب هطاعتل، وا  تـل لثوابـل، وع ـوه عنـل، وا 

 .(1)"عليل

إن كنـتل : ه، ومبن  ذلـك َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكمْ  : وقد جاء ذلك في قولل تبال  المغفرة : -4       

 (4)"تحبون طاعة اي وتريدون رواه وثوابل فاتببوني وأطيبوا أمري يثبكل اي

َيــْوَم ُتَقلَّــُب ُوُجــوُهُهْم ِفــي النَّــاِر  ي قولــل تبــال  : وقــد جــاء ذلــك فــالنجــاة مــن جهــنم :  -3        

ا َفَأَضـلُّوَنا السَّـِبيال َيُقوُلوَن َيا َلْيَتَنا َأَلْعَنا اللََّه َوَأَلْعَنـا الرَُّسـوال َوَقـاُلوا َربََّنـا ِإنَّـا َأَلْعَنـا َسـاَدَتَنا َوُكَبرَاَ َنـ

، ف يالء ت لـب وجـوه ل وتبـذب [ 11] ارحواب :  َواْلَعْنُهْم َلْعنًا َكِبيراً َربََّنا آِتِهْم ِضْعَفْيِن ِمَن اْلَعَذاِب 

هل وســادت ل فاســتح وا ء، وأطــاعوا كبــرا، وعصــوا رســولل  فــي ج ــنل ، وذلــك رن ــل عصــوا اي 

ذا أرادوا بـــذلك البـــذاب وطاعــــة  ، فبلــــي ل بطاعـــة اي أن ينجــــوا مـــن هــــذا البـــذاب ومــــن ج ـــنل، وا 

 . الرسول 

                                                 
 الشافبي ط في ت سير ال ر ن المجيد، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي، النيسابوري،الوسي (1)

،  تح ي : الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد مبو ، الدكتور أحمد محمد صيرا،  428/  1،
لبنـان ،   –تـب البلميـة، بيـروت الدكتور أحمد عبد الغني الجمـل، الـدكتور عبـد الـرحمن عـويو ، الناشـر: دار الك

 .ل1884 -هـ  1414،  1ط
 . 428/  1ن و المرجا ،  (2)
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َوَمْن ُيِلِع اللََّه َوالرَُّسوَل  وقد جاء ذلك في قولل تبال  :  دخول أعلى درجات الجنة : – 2       

اِلِحيَن َوحَ  دايِقيَن َوالشَُّهَداِ  َوالصَّ  ُسَن ُأوَلِئَ  َرِفيقاً َفُأوَلِئَ  َمَع الَِّذيَن َأْنَعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيايَن َوالصا

 رن كــل مــن ، الدرجــة الباليــة فــي الجنــة مــن اي  تطلــب ت فــي هــذه اآليــة  نــ[  ف 18ء : ] النســا

وهكــذا فــإن الطلــب مــن اي ســبحانل وتبــال  هــو أن يجبلــك ، ذكرنــاهل ل ــل م ــال عــال فــي جنــة النبــيل

 .(1)تسلك الطري  الذي ال اعوجام فيل والذي يوصلك في أسر  وقت الي الدرجة البالية في اآل را

ن الـــذي ي صـــر فـــي هـــذه أ، و  ل ـــد بينـــت هـــذه اآليـــات أهميـــة طاعـــة اي تبـــال  ورســـولل         

 .ثل ببد ذلك يلح ل اللبنة الكبيرا، البذاب وب ان، وسيواعف لل الطاعة، فإن الباقبة لل و يمة 

ظلـل إن الناظر إل  واقبنا المباصر ، وال  ما عليل حكال هـذا الومـان إال ال ليـل مـن ل مـن ال        

وال تــل وال جــور والبصــيان ، فمــن ل مــن يبطــل أحكــال الشــريبة ا ســومية ، فيمنــا الحجــاب ، ويمنــا 

الصـــوا فـــي المســـاجد إال بر صـــة ، ومـــن ل مـــن ينشـــر ال ســـاد والرذيلـــة فـــي المجتمـــا ، ويـــ ذن ب ـــتح 

وغيـرهل ،  المحوت التي تبيا ارشياء المحرمة ، ومن ل مـن يوالـون أعـداء اي مـن الي ـود والنصـارل

وال طاعـة لم لـو  فـي مبصـية ، ل ، وطـاعت ل هـ  مبصـية ي تبـال ف يالء الحكال ال يجوو طاعت 

ــْمُع َواللَّاَعــُة َعَلــى  (:   اللَّــلِ  َعــْن اْبــِن ُعَمــَر، َقــاَل: َقــاَل َرُســولُ ، ف ــد جــاء فــي الحــديث ال ــال  السَّ

 ُيْؤَمْر ِبَمْعِصَية ، َفِِْن ُأِمَر ِبَمْعِصَية  َفاَل َسْمَع َعَلْيِه َواَل الَمْرِ  الُمْسِلِم ِفيَما َأَحبَّ َوَكرَِه َما َلْم 

 (4)) َلاَعةَ  

   

 

 
                                                 

 . 87/  1انظر : ت سير الشبراوي ،  (1)
 ، وقال 248/ ص 4/ م 1747سنن الترمذي : باب ما جاء في ال طاعة لم لو  في مبصية ال ال  ، ح (2)
 حيح  الترمذي : حديث حسن صحيح ، وقال ارلباني : حديث ص   
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 القسم الثاني : لاعة ولي األمر الصالح : 

طاعــة اي ورســولل واجبــة علــ  كــل أحــد، وطاعــة والا ارمــور واجبــة رمــر اي بطــاعت ل، إن        

ارمر ي ف جره عل  اي، ومن كان ال يطـيب ل إال لمـا ي  ـذه مـن  فمن أطا  اي ورسولل بطاعة والا

ن منبوه عصاهل، فما لل في اآل را من  و  أعطوهفإن ،  الوالية   .(1) أطاع ل، وا 

 ثالثة  ال يكلمهم ا  يوم) قال:  عن النبي   -روي اي عنل -الب اري عن أبي هريرا أ رموقد 

يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل  على فضل ما  بالفالة يمنعه من ابن  القيامة، وال ينظر إليهم، وال

فصدقَّه وهو علـى ،  السبيل، ورجل  بايع رجاًل بسلعة  بعد العصر فحلف له با  ألخذها بكذا وكذا 

ن لم يعله منها لم ي ه ،غير ذل ، ورجل  بايع إمامًا ال يبايعه إال لدنيا ف فِن أعلاه منها وفي، وا 

 .(4)به (

، فـإن ن كان ظالمـاع ا  أما إذا لل يبح الحاكل شيئاع حرمل اي تبال  ، ف ذا ال يجوو ال روم عليل حت  و 

 ظلمل يكون عل  ن سل .

 

 

 

                                                 
 انظر: قاعدا م تصرا في وجوب طاعة اي ورسولل ووالا ارمور : ت ي الدين أبو البباو أحمد بن عبد (1)

 -47/  1الحليل بن عبد السول بن عبد اي بن أبي ال اسل بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمش ي  ،     
 الوطني، بالحرو ، الناشر: ج او ا رشاد والتوجيل،  المح  : عبد الروا  بن عبد المحسن البدر  48     
 هـ .1417،  2ط -المملكة البربية السبودية        

 78/ ص 8/ م 7212صحيح الب اري :  كتاب ارحكال ، باب من بايا رجو ال يبايبل إال للدنيا ، ح (2)
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ن جــاروا، وال " (1):ا مــال أبــو جب ــر الطحــاويي ــول       وال نــرل ال ــروم علــ  أئمتنــا ووالا أمورنــا وا 

عت ل مـــن طاعـــة اي عـــو وجـــل، مـــا لـــل يـــ مروا نـــدعو علـــي ل وال ننـــو  يـــداع مـــن طـــاعت ل، ونـــرل طـــا

 .(4)"بمبصية، وندعو ل ل بالصوح والبافية

وكــد الســنن، ورد ب ــا الكتــاب والســنة، وال أه وطاعــة أولــي ارمــر واجبــة، وهــي مــن  : قــال التيمــي و

 .(3)"طاعة لم لو  في مبصية ال ال 

 :لَلميرلاعة الضوابل 

صـحيح مسـلل  مورنا في المبروف ، وهذا ما جـاء فـيأمرنا بإن ننصح والا أ إن رسول اي  -1

إن ا  يرضــى لكــم ثالثــًا: أن تعبــدوه وال تشــركوا بــه ) : قــال عــن النبــي هريــراعــن أبــي 

 .(2)( وأن تناصحوا من واله ا  أمركم شيئًا، وأن تعتصموا بحبل ا  جميعا وال تفرقوا،

بـن عبـادا ، وأن ال ننـاوع ل أمـرهل فرعيينالشـ ارمـورأمرنـا بالسـما والطاعـة لـوالا  ن نبينا إ -2

واللاعـة فـي ع بايعنا رسول ا  صلى ا  عليـه وسـلم علـى السـم) :  قـال بن الصامت 

                                                 
 ا  قرية بصبيد مصر . كانالطحاوي : هو أحمد بن محمد سومة ارودي ، أبو جب ر . نسبتل إل  طح  (1)

ــا واي ال  إمامــا ف ي عــا حن يعــا . وكــان ابــن أ ــت المونــي صــاحب الشــافبي . وت  ــل عليــل أوالع . قــال لــل المونــي يومع
 أفلحت ، فغوب وانت ـل مـن عنـده وت  ـل علـ  مـذهب أبـي حني ـة ، وكـان عالمـا بجميـا مـذاهب ال   ـاء ، انظـر

 . 174/  11البداية والن اية ، البن كثير ، 
 شرح الب يدا الطحاوية : صدر الدين محمد بن عوء الدين علّي بن محمد ابن أبي البو الحن ي، ارذرعي (2)

، تح يـــ : أحمـــد شـــاكر ، الناشـــر: ووارا الشـــيون ا ســـومية، واروقـــاف والـــدعوا   371/  1الصـــالحي الدمشـــ ي،
 . هـ 1418 - 1طوا رشاد ، 

 ع يدا أهل السنة : إسماعيل بن محمد بن ال ول بن علي ال رشي الطليحي الحجة في بيان المحجة وشرح (3)
عميــر  المح ــ : محمــد بــن ربيــا بــن هــادي،  413/  2 التيمــي ارصــب اني، أبــو ال اســل، المل ــب ب ــوال الســنة ،

 . ل1888 -هـ 1418،  2السبودية / الريا  ط -المد لي ، الناشر: دار الراية 
 .1344/ص 3/ م 1714دود ، باب الن ي عن كثرا المسائل من غير حاجة ، حصحيح مسلل : كتاب الح (4)
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العسر واليسر والمنشل والمكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن ال ننازع األمـر أهلـه، وعلـى أن 

 .(1) (نقول أو نقوم بالحق أينما كنا، ال نخاف في ا  لومة الئم 

بـن عبـد اي بـن عمـر عـن النبـي صـل  ، فن طـاعت ل فـي المباصـين انـا عـ أن رسول اي  -3

على المر  المسلم السمع واللاعـة فيمـا أحـب وكـره، إال أن يـؤمر )  اي عليل وسلل أنل قال:

 .(4)( بمعصية فال سمع وال لاعة

 -بـن أبـي هريـرا، فكـنل ل فـي الحـ  علـ  كـل حـال مـا أم أمرنا بالسما والطاعة أن النبي  -4

عليــ  بالســمع واللاعــة فــي عســر  ويســر ، ) :  قــال رســول اي : قــال -روــي اي عنــل

 .(3)( وأن ال تنازع األمر أهله ومنشل  ومكره ، وأثرة علي 

 اثر اللاعة على اإلصالح والتغيير في سورة النور :  

وبـين أثرهـا وأهميت ـا ، وذلـك فـي تحدث في سورا النور عـن طاعـة اي ورسـولل  إن اي    -1   

، [ 42النـور :  ]  َوَمْن ُيِلِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْخـَ  اللَّـَه َوَيتَّْقـِه َفُأوَلِئـَ  ُهـُم اْلَفـاِئُزونَ  قولل تبال  

 تلمـن مبصـي وي شـ سـلل الحكـل إلي مـا ، ياي  ورسـولل فـي ارمـر والن ـي ، و  يطـانل من أوالمبن  

ولــذلك فالببــد يجــب  ،(2)هــيالء مـن ال ــائوينفســيكون ، ن ــيبطاعتــل فــي ارمـر وال لابــويتـ  عذ اي 

ذا أطــا  الببــد ربــل ن  يطيــا اي تبــال  فــي كــل أوامــره، وفــي كــل نواهيــلعليــل أ مــر اي أوا بإتبــا ، وا 

 بين أن الـذي يطيـا اي كما ، واي تبال ، فإنل بذلك من الذين ي شون اي تبال  لب نواهياواجتن

 هو من أهل الت ول .  تبال  ويطيا رسولل 

                                                 
 . 77/ ص 8/ م 7188صحيح الب اري : كتاب ارحكال ، باب كيف يبايا ا مال الناو ، ح (1)
  1418/ ص 3/ م 1838صحيح مسلل : كتاب ا مارا ، باب وجوب طاعة ارمراء في غير مبصية ، ح (2)
  1417/ ص 3/ م  1831ا مارا ، باب وجوب طاعة ارمراء في غير مبصية ،حصحيح مسلل : كتاب  (3)
 . 241/ص 18انظر : ت سير الطبري ،  (4)
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 أن مــن أطــا  اي تبــال  وأطــا  رســولل  تإن هــذه اآليــة تحــدثت عــن هــذه المن جيــة ، وبينــ -2  

، أما إذا ابتبد ا نسان عن من ا اي تبال  ي من ال ائوين الم لحين الصالحينأ ،ف و من أهل ال وو

، لـذلك البـد للببـد أن يتبـا مـن ا اسرين في الـدنيا واآل ـران من ال ، فيكو ، وعن من ا رسول اي 

 اي ومن ا رسول اي حت  يكون من ال ائوين .

 : عبادة جميع المخلوقات   عز وجل ثالثًا : 

إن اي جلَّ وعـو أقـال كونـل بمـن فيـل علـ  قاعـدا ا يمـان بـل سـبحانل، مـا حصـول الت ـاوت   

بــاقي و تســبيح،  صــوا و بــين الم لوقــات، فلنــا نحــن اآلدميــون أداء م مــات ا يمــان مســتلومات فــي 

أََلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيَسباُح َلُه َمْن ِفي السَّـَماَواِت  صبغتل ال اصة، قال تبـال :  ل  الم لوقات تسبيح، لك

  [41]النور :  يم  ِبَما َيْفَعُلونَ َواأْلَْرِض َواللَّْيُر َصافَّات  ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسِبيَحُه َواللَُّه َعلِ 

أََلــْم تَـَر َأنَّ اللَّــَه َيْسـُجُد َلــُه َمـْن ِفــي السَّـَماَواِت َوَمــْن ِفـي اأْلَْرِض َوالشَّــْمُس  وقـال تبـال  : 

ْيِه اْلَعَذاُب َوَمْن ُيِهـِن اللَّـُه َواْلَقَمُر َوالنُُّجوُم َواْلِجَباُل َوالشََّجُر َوالدََّوابُّ َوَكِثير  ِمَن النَّاِس َوَكِثير  َحقَّ َعلَ 

 [18:  الحا] َفَما َلُه ِمْن ُمْكِرم  ِإنَّ اللََّه َيْفَعُل َما َيَشا ُ 

 وجه الداللة:

ــيُ لــل، دون أن  ويســجد، بحمــده يســبح جبــل كونــل  إن اي  الم لوقــات؛  رُ  ــالف ذلــك أكث

، لكن ــا لبــاع يــدبر ، أوي كــرع ــوع  تــيت النباتــات، التــي لــلارشــجار وجملــة و  ،والجمــادات كالحيوانــات

 الكون البظيل الذي أراده اي تبال     رِ عن مسا ت رممن رب ا لل  ب شيت ا

من ت مل في ص حة الكـون، ورأل الحركـة والسـكون، وت يـل  إن قال صاحب سراِ الغربا :

ارر ، و نو  الجن وعاين ا نو، وتدبر الليل لمَّا عسبو، والصبح حين تن و، وسار في مناكب

ببصـــره الـــدواب الســـائمة، والوحـــوش ال ائمـــة، وارســـماك البائمـــة، علـــل أن منظومـــةع متحـــداع ل ـــيالء ال 

 ت تلف، وُأ واع إيمانيةع عل  الح  ت تلف   



 النور ( ) ةفي سورنهجيات اإلصالح والتغيير م                                                              الفصل الثاني
 

 

 49 

أنَّ السموات وارر  ومن في نَّ يسبحون بحمده، ولكن ال ت   ون تسـبيح ل،  حدثنا ربُّنا 

ل: ه ما في السماِء نجٌل وال شـمٌو وال قمـٌر إال ي ـُا ِي سـاجدعا حـَين يغيـب، ب ول (1)وقد أفاد أبو البالية

 .(4) هثلَّ ال ينصرُف حت  ييذَن لل

بــل إن اي جــلَّ وعــو كمــا أصــلح بــين الكائنــات فــي وحــدا ج ت ــا، واتســا  توحيــدها، مبلنــة 

كـل مبركـة بـين الحــ   ارلوهيـة ال الصـة لرب ـا؛ فإن ـا تتبــاون فـي م صـد  لـ  ال لي ـة والكــون، ف ـي

 والباطل تتصدل قول الكون بجانب الميمنين في ميدان المبركة

وقبــل أن نســجل أدلــة علــ  ا صــوح الب ــدي بــين الكائنــات، وج ــد الجميــا فــي إح اقــل فــي 

 الكون؛ إليك طرفعا من مشاهد المحبة ا يمانية بين ل، والتي تبد عاموع هامعا في قيال النصرا بين ل.

 رجا لما  ، ف ذا النبي  أتح تنا الُسنَُّة شارحةع كتاب ربنا ل د :(3)سرام الغرباء قال صاحب 

 .(2)(َهَذا َجَبل  ُيِحبَُّنا َوُنِحبُُّه  )، وقال : أحد  لجبلقافوع من غووا تبوك، وأشرف عل  المدينة، نظر 

ـا  النبي  صبدولما         بمـن عليـل، ف ـال النبـي هو وأبو بكر وعمر وعثمان عليـل، ارَتَجـَف فرحع

  :(  ِاْثُبْت ُأُحُد؛ َفِِنََّما َعَلْيَ  َنِبيٌّ َوِصدايق  َوَشِهيَدان )(5) 

اسـت اد دعـاء  ، بـل إن النبـي علـ  فراقـل ، وهـذا جـذ  يبكـي وهذا جمـل يسـجد للنبـي 

 سجود التووا من شجرا ، وصاُل الُحبِّ قائل بيننا وبين ا   

                                                 
 أبو البالية : هو رفيا بن م ران، أبو البالية، الرياحي موالهل البصري ، أدرك الجاهلية ، وأسلل ببد وفاا (1)

وعنــل  الــد  وأبــي أيــوب وأُبــي بــن كبــب وغيــرهل ،بســنتين ، رول عــن علــي وابــن مســبود وأبــي موســ   النبــي
الحذاء ومحمد بن سيرين وح صة بن سـيرين والربيـا بـن أنـو وغيـرهل ، انظـر ميـوان االعتـدال فـي ن ـد الرجـال ، 

،  تح يـــ : علـــي محمـــد  44/  2شـــمو الـــدين أبـــو عبـــد اي محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن َقاْيمـــاو الـــذهبي ، 
 ل1813 -هـ  1382، 1لبنان ، ط –برفة للطباعة والنشر، بيروت البجاوي ، الناشر: دار الم

 ل.2112(.  ط. دار طيبة، لسنة 44-43سرام الغرباء إل  مناول السبداء ط محمد محمد ارسطل ط ص ) (2)
 . 19سرام الغرباء إل  مناول السبداء ، ص  (3)

  34/ ص 4/ م 2888و ، حصحيح الب اري : كتاب الج اد والسير ، باب فول ال دمة في الغو  (4)
  8/ ص 4/ م 3174ه لو كنت مت ذاع  ليوع ه ، ح صحيح الب اري : كتاب المناقب ، باب قول النبي  (4)
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ن حــديث ابــن عبــاو قــال: جــاَء رجــٌل ف ــال: يــا رســوَل اي، إنِّــي مــفــي ســننل أ ــرم الترمــذي 

رأيتُني الليلَة وأنا نائل كـ نِّي ُأَصـلِّي  لـَف شـجرا فسـجدُت، فسـجدِت الشـجرُا لسـجودي، فسـمْبُت ا وهـَي 

َهـا اللهمَّ اكتْب لي ِبها عنـدَ  أجـرًا، وضـْع عناـي بهـا وزرًا، واجعْلهـا لـي عنـَد  ُذْخـرًا، وتقبَّلْ ) ت ول: 

َسـْجَدًة، ثـمَّ سـجَد، فسـمعُته  : فقـرَأ رسـوُل اِ   قال ابـُن عبـاس مناي كما تقبَّلَتَها مْن عبِد  داود

 (1)( وهو يقوُل مثَل ما أخَبرُه الرجُل عْن قوِل الشجرة

باُحوَن الَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَ  َوَمـْن َحْوَلـُه ُيَسـ وهذه الموئكة تحبنا وتدعو لنا، قال تبال : 

اْغِفْر ِللَّـِذيَن ِبَحْمِد َرباِهْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغِفُروَن ِللَِّذيَن آَمُنوا َربَّنا َوِسْعَت ُكلَّ َشْي   َرْحَمًة َوِعْلمـًا َفـ

ي َوَعـْدَتُهْم َوَمـْن َصـَلَح ِمـْن تاُبوا َواتََّبُعوا َسِبيَلَ  َوِقِهْم َعـذاَب اْلَجِحـيِم َربَّنـا َوَأْدِخْلُهـْم َجنَّـاِت َعـْدن  الَِّتـ

يَّاِتِهْم ِإنََّ  َأْنـَت اْلَعِزيـُز اْلَحِكـيُم  َوِقِهـُم السَّـيائاِت َوَمـْن تَـِق السَّـيائا ِت َيْوَمِئـذ  َفَقـْد آباِئِهْم َوَأْزواِجِهْم َوُذرا

 [ 8-7] غافر:  َرِحْمَتُه َوذِلَ  ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيُم 

َحديِثـــل عـــن ا  ـــاء ا يمـــاني بيننـــا الموئكـــِة التـــي بِ يمتبنـــا ال ـــر ن الكـــريل  ف ـــي هـــذه اآليـــات 

دعيـة قـلَّ أن نـدعو ب َ َتسَتغ ر للميمنين ِمنَّا، وتدعو اي لنا، وِلَمن َصلح من  بائنـا وأوواجنـا وذرياتنـا؛ 

 .ب ا لذواتنا

ليك اآلن طرفعا من المشاهد التي تبين النصرا الح ي ية في ميدان المب  ركةوا 

ْذ َتُقــــوُل إ فالموئكـــة الــــذين أحبونـــا فــــي اي ال ننســـ  مــــوق  ل مبنـــا يــــول بـــدر، قــــال اي تبــــال :-1

َبَلـى ِإْن َتْصـِبُروا َوَتتَّقُـوا  *ِلْلُمْؤِمِنيَن أََلْن َيْكِفَيُكْم َأْن ُيِمدَُّكْم َربُُّكْم ِبَثاَلثَـِة آاَلف  ِمـَن اْلَماَلِئَكـِة ُمْنـَزِليَن 

ِمينَ َوَيــْأُتوكُ  ، 124] ل عمــران:  ْم ِمــْن َفــْورِِهْم َهــَذا ُيْمــِدْدُكْم َربُُّكــْم ِبَخْمَســِة آاَلف  ِمــَن اْلَماَلِئَكــِة ُمَســوا

124] 

                                                 
  وقال الترمذي : حديث غريب ،  472/ ص 2/ م 478سنن الترمذي : باب ما ي ول في سجود ال ر ن ، ح (1)

 .وحكل ارلباني ب نل ، حديث حسن    
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 نــول المشــركون بالُبــْدَوِا ال صــول، أمــا الصــحابة الكــرال ب يــادا النبــي ف ــي غــووا بــدر يــول 

 ، وجاء الرعب؛ ليحتل قلوب عدونا.افنولت الموئكة تياورن فبل  م ربة من البدوا الدنيا،

، بنــامــن اي ة رحمــ؛ قبيــل المبركــةعلينــا وعلــ  ك ــار قــريش  وهــذا المطــر الــذي أنولــل اي 

في ـا الرمـل الـذي يتبسـر المسـير مبـل،  كثـرأر  المسلمين  وهلكة لبدونا؛ ذلك أن، وناوت ذيبعا رر 

وَم َّــَد بــل الَمنـول، حتــ  وصـلوا إلــ  البــدوا  فلمـا نــول المطـُر وطــ  اي بــل ارر ، وَصـلََّب بــل الرمـل،

ل نـول علي ـا المطـر ماعـت، لـ، ب ـوف أر  المشـركين فكانـت صـلبة، فالدنيا أدنـ  مـاء بـدر بسـول

  (1)فتبذر علي ل الثبات في ا 

ُل َعَلـْيُكْم ِمـَن السَّـَماِ  َمـاً  ِلُيَلهاـَرُكْم ِبـِه َوُيـْذِهَب َعـْنُكْم  :  قال تبـال  ِرْجـَز الشَّـْيَلاِن َوُيَنـزا

 [ . 11رن ال: ]ا َوِلَيْرِبَل َعَلى ُقُلوِبُكْم َوُيَثباَت ِبِه اأْلَْقَدامَ 

ـــلاي أمـــر الســـماء أن ُتمِطـــَر  ف نـــت تـــرل أن ، واســـتغناء والمجاهـــدون فـــي أمـــو الحاجـــة إلي

نصـــر   المشـــركين عنـــل، فـــالمطر واحـــد، ومادتـــل واحـــدا، لكـــن اي بحكمتـــل أبـــ  إال أن يجبلـــل عامـــل

  . روليائل، وعامل هويمة رعدائل

مـن ربنـا، فوـوع عـن ِريـِح يـول ارحـواب التـي داهمـت  أمنـةعلينا؛ ُأنول الذي  لنباوا إل وانظر  -2

َنا      لصالحنانتيجة الَحرب  فصيرت؛ دوننا عدوَّ

 إن ال ول ارروية كانت تحارب أعداءنا بإعون من ا صريح لمنظومة الح  في الكون.-3

                                                 
 بيروت –الناشر: دار ال ول   174ص ي الرحمن المبارك وري ، صلرحي  الم تول ،  انظر : ا (1)

 عبــد الملــك بــن هشــال بــن أيــوب الحميــري المبــافري، أبــو محمــد، جمــال،  الســيرا النبويــة البــن هشــالوانظــر:  1ط
براهيل اربياري وعبد الح يظ الشلبي،   118/  1  الدين  مكتبة ومطببة ةالناشر: شرك تح ي : مصط   الس ا وا 

 .ل1955 -هـ 1375،  2، ط مصط   البابي الحلبي وأوالده بمصر
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ـا َأْقَبـَل النَِّبـيُّ ) أنـل قـال :  من حديث البراء  في صحيحل رم مسللأ  ِإَلـى اْلَمِديَنـِة  َلمَّ

َقـاَل : اْدُع اللَّـَه ِلـي َواَل َأُضــرَُّ ، (1) َفَسـاَخْت ِبـِه َفَرُســهُ  َتِبَعـُه ُسـرَاَقُة ْبـُن َماِلـِ ، َفــَدَعا َعَلْيـِه النَِّبـيُّ 

 .(4)( َفَدَعا َلهُ 

 ة:وجه الدالل

وصـــاحبل يـــول ال جـــرا، وأعلنـــت ا  ـــاء والنُّْصـــَرا، فلمـــا أدرَكُ َمـــا  َوَرت النبـــيَّ  إن ارر       

سراقُة بن مالك؛ غاصت قدماه في ارر ، ف درك أنل هالك، إْذ ُفِ َد النصير، وغابت عنل الَمَسالك، 

َيـل، علـ  أن َيحَ َظـُل، و  فراح يطلب مـن النبـي  ال ي بـر عنـل أو ي اتلـل، فكـان أن يـدعو ربـل أن ُيَنجِّ

 .(3)في أول ن اره ُمحاِربعا لل، وفي   ره حارسعا لل، ُيَبمِّي َعَليل

َ َذلت اررُ  قاروَن فابتَلَبْتُل؛ ذلك أنل اْ َتال ِفي وينتل، وتمادل في َأِذيَِّتِل، وَتَ لََّد ِنَبَل قد و ه 

ذتــل اررُ  إلـ  كببيــِل ثـل ركبتيــل، إلــ  أن اِي ثـل نســب ا لذاتـل، ثــل َبَغـ  علــ  موسـ  ومــن مبـل، ف  

َتُل وُعُنَ ُل ثل ُكلَِّيتل، وقد قال قتادا : ُيْ َسُف بـل فـي ارر  كـل يـول َقامـة، َيتَجْلَجـل في ـا ال  أ ذت ُسرَّ

   (2)هَيبُلُغ َقبرها إل  يول ال يامة

ِمْن ِفَئة  َيْنُصـُروَنُه ِمـْن ُدوِن اللَّـِه َوَمـا َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَْرَض َفَما َكاَن َلُه  قال تعالى : 

 [    81ال صص: ]  َكاَن ِمَن اْلُمْنَتِصِريَن 

                                                 
     وكان في جلد من ارر  ، وغاصت في ارر  انظر الن اية أي : نولت في ارر  وقبوت ا ارر  ،  (1)
 . 411/  2في غريب الحديث وارثر ،  
 . 1482/ ص 3/ م 2448صحيح مسلل : كتاب ارشربة ، باب جواو شرب اللبن ، ح (2)
   /    7،  أحمد بن علي بن حجر أبو ال ول البسـ وني الشـافبيانظر : فتح الباري شرح صحيح الب اري ،  (3)
 قال محمد فياد عبد الباقي ، ، رقل كتبل وأبوابل وأحاديثل: 1378بيروت،  -دار المبرفة  الناشر:،  242 

 .ن ال طيبمحب الدي بإ راجل وصححل وأشرف عل  طببل:    
 الدين محمد ، وانظر : في  ال دير شرح الجاما الصغير : وين 132 – 128/ 18جاما البيان ، للطبري ،  (4)

،  484 /  3ال ــاهري المــدعو بببــد الــريوف بــن تــام البــارفين بــن علــي بــن ويــن البابــدين الحــدادي ثــل المنــاوي
 . 1341، 1مصر ، ط –الناشر: المكتبة التجارية الكبرل 
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فــي لمحــة  اط ــة، وجملــة قصــيرا  اســ ة، هــول قــارون فــي بطــن ارر  التــي عــو في ــا،  

يـول  وصـاحبل أن ارر  التـي  ورت النبـي  - إ وتـاه –؛ لتبلمـوا (1)ه واستطال فوق ا، جواء وفاقعا

ال جرا، هي ذات ارر  التي  ذلت قارون؛ ليب ـ  بال سـف ِعَظـة لكـل ال ُـُرون، ولكـن أكثـر النـاو 

 (4) .ال ي   ون وال يب لون

،  وصـف أنـوار قلـوب المـيمنين وظلمـات قلـوب الجـاهلين أتبـا ذلـك بـدالئل التوحيـد فاي 

ف ـذه اآليـات علـ  ا نسـان  ،(3) ي ـاوهذه الم لوقات كل ـا تسـبح ي تنوي ـا وذلـك لبيـان عظمـة اي عل

 أن يت كر في ا كي يدرك عظمة اي تبال  في  ل ل ل ذه الم لوقات .

 أثر اإلخا  اإليماني على اإلصالح والتغيير : 

 ، مــن  ــول مــا ســب  مــن ارمثلــة التــي تــدل علــ  ا  ــاء ا يمــاني والب ــدي بــين الكائنــات  -1

 ، ظيل قدرا اي عليناأن نت كر بب ندرك أن هذا يحتام منا إل 

، فاآليـــات وال يت كــرون فــي  ياتــل رســالة إلــ  الــذين ال يب لـــون ســنن اي  إن هــذه اآليــات -2

، وفـي هـدايت ا كـي تسـبح قدرا اي فـي  لـ  م لوقاتـل ةن عظمالكثيرا والبجائب البظيمة تبي

ي  ل ـل اي ا نسـان الـذ أنـل يتوجـب علـ   -أنـل مـن بـاب أولـ -، أفو يبلمنا هـذا بحمد اي

، وان يسـتغل هـذه الـنبل فـي طاعـة هذه النبل التي أنبم ا اي عليـلفي أحسن ت ويل أن ي در 

  ؛اي 

جاءت هذه المن جية داعيـة أصـحاب الم اسـد إلـ  وـرورا الرجـو  إلـ  اي وليبلمـوا أن هـذه  -3

اتــات تســبح ت والجمــادات والنبوذلــك الن هــذه الحيوانــا لكائنــات ستشــ د علــي ل يــول ال يامــة؛ا

 .لل  وتسجداي تبال  
                                                 

  444/  4في ظول ال ر ن،  (1)
 (.76-74سرام الغرباء إل  مناول السبداء، محمد محمد ارسطلط ص ) (2)

 . 441/  24انظر : ت سير الراوي ،  (3)
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﴿َوما َيْعَلُم ُجُنوَد َرباَ  ِإالَّ إن اي عو وجل يس ر الم لوقات في  دمة الدين ، قال تبال :   -4

 [ 31] المدثر: ُهَو َوما ِهَي ِإالَّ ِذْكرى ِلْلَبَشِر﴾ 

 
 المللب الثاني 

 ر التشريعيهجيات اإلصالح والتغيير في المحو من   
 

 ة مناها : وفيل  مس

  أواًل :  سبل معالجة جريمة الزنا والعقاب المترتب عليها .    

إن ا ســول البظــيل مــا شــر  إال لغايــة كبــرل ، وغايــة ســامية ال ــدف من ــا الرقــي ب ــذه ارمــة      

ا ســومية ، ون ــل هــذه ارمــة مــن الظلمــات إلــ  النــور ، ومــن الوــول إلــ  ال ــدل ، لــذلك فــإن هــذه 

والببد عن ما يغوب اي من المحرمـات التـي  دت إال ل ذه الغاية ، إن ا عبودية اي ارمة ما وج

 باجتناب ـا ومـن هـذه المحرمـات الونـا ، وأكـل الربـا ، حذرنا من ا ال ر ن الكريل ، والتـي أمرنـا النبـي 

ي ، لـذلك ف ـد جـاء فـي الحـديث أن رسـول اوالموب ـات ، وقذف المحصنات ، وغيرها من المحرمـات 

  اجتنبوا السبع الموبقات ، قـالوا: يـا رسـول ا  ومـا هـن؟ قـال: الشـر  بـا ، والسـحر،  ): قال

وقتل النفس التي حـرم ا  إال بـالحق، وأكـل الربـا، وأكـل مـال اليتـيم، والتـولي يـوم الزحـف، وقـذف 

   (1)(المحصنات المؤمنات الغافالت 

بـوم والوقايـة مـن هـذه الجريمـة الالتي تساعد عل  إن الشريبة ا سومية ووبت ال طوات       

 ، وقد جاء ذلك في سورا النور، ومن هذه ال طوات الوقائية ما يلي :

، فاالسـتئذان ول االستئذان ، وذلك لحكل عظيمة: ل د شر  ا س االستئذان على بيوت اآلخرين -1

حينمـا يـد ل علـ  البيـت عل  البيوت يح ظ ا نسان مـن الوقـو  فـي الونـا ، وذلـك رن ا نسـان 
                                                 

 . 14/ ص 4/ م  2711صحيح الب اري : كتاب الوصايا ، باب ه إن الذين ي كلون أموال اليتام  ه ح (1)
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  البيـت حتـ  يتـردد علـ ويظـل، نحوهاش وتل  فتتحرك، فيلمرأا اي ا بصره عل  و دون استئذان 

، لذلك جاءت  يـات والبوم من هذه الجريمة، فلذلك جاء ا سول للح ظ والوقاية ي ا في الحرال

آَمُنــوا ال َتــْدُخُلوا ُبُيوتــًا َغْيــَر يــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن  :ســورا النــور مووــحة ومبينــة لــذلك ، قــال تبــال  

، [ 27] النـور :  ُبُيوِتُكْم َحتَـّى َتْستَْأِنُسـوا َوُتَسـلاُموا َعلـى َأْهِلهـا ذِلُكـْم َخْيـر  َلُكـْم َلَعلَُّكـْم تَـَذكَُّرونَ 

 بـاي ورســولل ال تـد لوا بيــوت غيـركل حتــ  يـيذن لكــل إلـ  المصــدقين  ف ـذا  طـاب مــن اي 

إلـ  فتنظـروا ال ت بـوا علـ  عـورات غيـركل،  لكـي وحت  تسّلموا عل  أهـل البيـت، ،من أصحاب ا

 .(1)الساكنين أو توعجوهل، فيحدث الن ور والكراهية ت اجئوا حت  الما ال يحل النظر إليل، و 

قـال: اطلـا رجـل مــن جحـر فـي حجـر النبـي صـل  اي عليـل وســلل،  ،(4)عـن سـ ل بـن سـبدو 

ــم أنــ  تنظــر، للعنــت بــه فــي عينــ ، إنمــا جعــل )  ــال: يحــك بــل رأســل، ف ومــا النبــي  ــو أعل ل

 (3)(االستئذان من أجل البصر

إن اربصــار تبتبــر اكبــر مــيثر علــ  البشــر ، وذلــك مــن  ــول النظــر ، ف ــذا غــض األبصــار :  -4

 سـول ودعـا النـاو إلـ  غـ  البصـر،النظر ييدي إل  الوقو  في هذه الجريمـة ، لـذلك جـاء ا 

ــوا ِمــْن َأْبصــارِِهْم  فـي ســورا النـور ، قــال تبـال  :   وقـد تبــين ذلـك واوــحاع  ُقــْل ِلْلُمــْؤِمِنيَن َيُغضُّ

ف ـذا أمـر ه،  [ 34] النـور :   َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم ذِلـَ  َأْزكـى َلُهـْم ِإنَّ اللَّـَه َخِبيـر  ِبمـا َيْصـَنُعونَ 

                                                 
 . 1744/  2، انظر : الت سير الوسيط ، للوحيلي  (1)
 هو س ل بن سبد بن مالك بن  الد ، أبو البباو ، ال ورجي الساعدي ، ارنصاري ، صحابي ، من (2)

ابنــل  مشــاهيرهل . رول عــن النبــي صــل  اي عليــل وســلل وعــن أبــي وعاصــل بــن عــدي وعمــرو بــن عنبســة ، وعنــل
. انظــر : مــن أصــحاب رســول اي الببــاو وأبــو حــاول والوهــري وغيــرهل . وقيــل : هــو   ــر مــن ب ــي بالمدينــة

 . 117/  3ا صابة في تمييو الصحابة ، 
 . 44/ ص 8، م 1241صحيح الب اري : كتاب االستئذان ، باب االستئذان من اجل البصر ، ح (3)
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 ل، فـو ينظـروا إال إلـ  مـا من اي تبال  لبباده الميمنين أن يغووا من أبصارهل عما حرل علي

 .(1)"أباح ل ل النظر إليل

) النَّْظَرُة َسْهم  ِمْن ِسَهاِم ِإْبِليَس َمْسُموَمة  َفَمْن َتَرَكَها ِمْن حيث قال :  وقد بين ذلك أيواع النبي  

 (4)َخْوِف اللَِّه َأثَاَبُه َجلَّ َوَعزَّ ِإيَماًنا َيِجُد َحاَلَوَتُه ِفي َقْلِبِه(

ل د دعا ا سول إل  ح ظ ال روم ، وذلك لتط ير المجتما من ال واحش والوقاية لفرِو : حفظ ا -3

ن ومبنـ  ذلـك : هأ  َوَيْحَفُظـوا فُـُروَجُهْم ذِلـَ  َأْزكـى َلُهـمْ  من الوقو  فـي الونـا ، ف ـال تبـال  : 

 من ح ظ فرجل وبصره، ط ر من ال بث الذي يتدنو بـل أهـل ال ـواحش، ووكـت أعمالـل، بسـبب

 .(3)"ترك المحرل

: إن ال ــر ن الكــريل قــد حثنــا علــ  عــدل التبــرم والوينــة وهــذا ال طــاب جــاء عــدم التبــِر والزينــة  -4

َوُقـْل ِلْلُمْؤِمَنـاِت َيْغُضْضـَن  للنساء ، ف د جاء ذلك واوحاع جلياع في سورا النور ، قال تبال  :  

ِبُخُمـرِِهنَّ َعَلـى  ِديَن ِزيَنَتُهنَّ ِإالَّ َما َظَهـَر ِمْنَهـا َوْلَيْضـِرْبنَ ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َواَل ُيبْ 

جل اي تبال   طاباع إل  النسـاء [ ف ي هذه اآلية يو  31] النور :   ُجُيوِبِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 

ِرْبَن ِبُخُمرِِهنَّ َعَلى َوْلَيضْ   اتعاريـ اتعدل التبرم ، وعدل ال روم من البيت كاسي إل  يدعوهن

مـا أد لتـل المـرأا علـ  بـدن ا حتـ   هـ  والوينـة[ ه 31، ] النور :   ُجُيوِبِهنَّ َواَل ُيْبِديَن ِزيَنَتُهنَّ 

 .(2)"كالحلي والثياب والكحل وال واب ، وان ا وحسن ا في البيون

، وهـذا و  فـي السـ اح والونـان سل من الوقعد لإلنسان طري اع يح ظ فيل أإن اي تبال   الزواِ :  -4

نـل إ ،إنـل طريـ  الب ـاف وال يـر ، الطري  فيل المودا والرحمة ، وفيل ت ارب ارنساب بين الناو
                                                 

 . 41/ 1ت سير ال ر ن البظيل ، البن كثير،  (1)
 ، وقال 348/ ص 4، م 7874ح  المستدرك عل  الصحيحين ، للحاكل النيسابوري ، كتاب الرقا  ، (2)

 الحاكل حديث صحيح ا سناد ولل ي رجاه .    
 . 411/  1تيسير الكريل الرحمن ، للسبدي ،  (3)
 . 84/  4النكت والبيون ، للماوردي ،  (4)
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جـــاا مـــن هـــذه ال ـــواحش ، ف ـــال طريـــ  الن الـــووامالـــووام ، ف ـــي ســـورا النـــور بـــين اي تبـــال  أن 

ـاِلِحيَن ِمـ : تبـال  َمـاِئُكْم ِإْن َيُكوُنـوا ُفَقـرَاَ  ُيْغـِنِهُم اللَّـُه َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمـْنُكْم َوالصَّ ْن ِعَبـاِدُكْم َواِ 

نـــدب علـــ  ســـبيل الهـــذا ارمـــر [ وقـــد جـــاء  32] النـــور :  ِمـــْن َفْضـــِلِه َواللَّـــُه َواِســـع  َعِلـــيم  

أن يتــووم،   ،علــ  النكــاح اع ن ســل قــادر ســتحباب فيســتحب لمــن تاقــت ن ســل إلــ  النكــاح ووجــد الوا

ن لــل يجــ  ، وقــد بــين ذلــك أيوــاع النبــي (1)النكــاح يكســر شــ وتل بالصــولعلــ   اع ن ســل قــادر د وا 

، ومـن لـم ) ال : ـــــــــق ،حينما ، فِنـه أغـض للبصـر، وأحصـن للفـِر من استلاع البا ة فليتـزِو

 (4)( يستلع فعليه بالصوم، فِنه له وجا 

ويطلـب  علـ  الـووام ي ـدر ي اطـب الـذي ال إن اي  :ير القادرين على الزواِللب العفة لغ -1

َوْلَيْسـَتْعِفِف ، قـال تبـال  : عل  ذلك حت  يغنيل اي من فولل ، وأن يصبرن يبف ن سلأ منل

ن أ: ذه اآليـةومبنـ  هـ [ 33] النـور :   الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَـّى ُيْغِنـَيُهُم اللَّـُه ِمـْن َفْضـِلهِ 

، فبليل طا أن يملك ال درا المادية، كالن  ة والم ر والمسكنيست وللإل  الووام ن سل  تتو الذي 

 .(3)باالستب اف أي أن يصبر حت  يغنيل اي من فولل

إن ا سول ببدما تدرم في ووـا ال طـوات الوقائيـة إلـ  أن وصـل ببـد عقاب الزاني والزانية :  -7

ِنَيـُة َوالزَّاِنـي َفاْجِلـُدوا ُكـلَّ الزَّا ذلك إل  الب اب المترتب عل  فبل هذه الجريمـة ، ف ـال تبـال  : 

َواْلَيْوِم اآْلِخِر َواِحد  ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدة  َواَل تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفة  ِفي ِديِن اللَِّه ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه 

ء إلـ  البشـرية مـن فا سول البظيل جا، [ 2] النور :  َوْلَيْشَهْد َعَذاَبُهَما َلاِئَفة  ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن 

عـدل الوقـو  في ـا ال مـن ، و جـل اجتناب ـاأاده هـذه الكبـائر مـن ، فـاي تبـال  يبـين لببـاجل الرحمـة

                                                 
 . 447/  3أنظر: مبالل التنويل ، للبغوي ،  (1)
 . 21/ ص 3، م 1844ل البوبة ، حصحيح الب اري : كتاب الصول ، باب الصول لمن  اف عل  ن س (2)
 . 218/  18انظر : التحرير والتنوير ، البن عاشور ،  (3)
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ومن ا ما جاء في  ، الوقو  في هذه الجريمةجاء في كتاب ربنا  يات تحذر من  ، وقداجل فبل ا

 .  ُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمْنُهَما ِماَئَة َجْلَدةالزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجلِ  اآلية الساب ة  

وقد جاء هذا طري اع إل  النجاا فكانت المرأا إذا ونت حبست في البيت حت  تمـوت، وكـان ه 

 .(1)حت  نولت هذه اآلية فنس ت ب اههذا قبل نوول الحدود، 

ـــ جريمتـــي الونـــا والشـــرك فـــي قولـــل تبـــال  :  ل ـــد قـــرن اي  ـــًة َأْو الزَّاِنـــي اَل َي ْنِكُح ِإالَّ زَاِنَي

 [. 3] النور :  ُمْشِرَكًة َوالزَّاِنَيُة اَل َيْنِكُحَها ِإالَّ زَان  َأْو ُمْشِر   َوُحراَم َذِلَ  َعَلى اْلُمْؤِمِنينَ 

في حالة ن سـية ببيـدا  إنما يكونون ، الذين يرتكبون هذه ال بلة ال يرتكبون ا وهل ميمنونإن         

ال ترتوـي الـن و الميمنـة أن جريمـة الونـا  وببـد ارتكـاب ،مشـاعر ا يمـان ، وببيـدا عـنعن ا يمان

رن ـــا تن ـــر مـــن هـــذا الربـــاط  ؛بةشـــنيتــرتبط فـــي نكـــاح مـــا ن ـــو  رجـــت عـــن ا يمـــان بتلـــك ال بلـــة ال

ل د ذهب ا مال أحمد إل  تحريل مثل هذا الرباط بين وان وع ي ة، وبـين ع يـف ووانيـة إال و  ،وتشمئو

 .(4)ا التوبة التي تط ر من ذلك الدنو المن رأن ت 

وهو در  يحمي صاحبل عن ، إن ا يمان هو السبيل الذي يح ظ ا نسان من فبل المحرمات      

يمــان أثنــاء ، فإنــل بــذلك يكــون قــد  ــرم مــن ا قبــل علــ  هــذه الجريمــةأ نســان إذا االم لكــات، لكــن 

ســربال يســربله ا  مــن يشــا ، فــِذا زنــى  اإليمــانإن ) عليــل الصــوا والســول: ، قــال مباشــرتل للونــا

 والنبــي  مــا الونــا، ال يجتمــا ا يمــانو  ،(3)( العبــد نــزع منــه ســربال اإليمــان، فــِن تــاب رد عليــه

                                                 
 .  1248/  2ال داية إل  بلوغ الن اية ، ربي محمد ال رطبي ،  (1)
 .  2488/  4انظر : في ظول ال ران ، لسيد قطب ،  (2)
 . 281/ ص 7، م 4881شبب ا يمان : للبي  ي ، ح انظر  (3)
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َِ ِمْنــُه ) : وَقــالَ ، (1)(   ال يزنــي الزانــي حــين يزنــي وهــو مــؤمن ....) : ي ــول ــُد َخــَر ِإَذا َزَنــى اْلَعْب

يَماُن، َوَكانَ  يَمانُ  اإلِْ  .  (4)( َكالظُّلَِّة، َفَِِذا اْنَقَلَع ِمْنَها َرَجَع ِإَلْيِه اإلِْ

إن ا سول البظيل بين أن الـذي يبتبـد عـن هـذه الجريمـة ويبـف ن سـل عـن فبـل ال ـواحش ،   

سـبعة يظلهـم ا  فـي ) ، وهـذا مصـداقاع ل ـول النبـي ظلـل فاي تبال  يظلل في ظلل يـول ال ظـل إال

المسـاجد، ب  عبـادة ا ، ورجـل قلبـه معلـقفي ظل إال ظله: اإلمام العادل، وشاب نشأ  ظله يوم ال

ورجالن تحابا في ا  اجتمعـا عليـه وتفرقـا عليـه، ورجـل دعتـه امـرأة ذات منصـب وجمـال، فقـال: 

إني أخاف ا ، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى ال تعلم يمينه ما تنفق شماله، ورجل ذكـر ا  

 .(3) ( فاضت عيناهخاليا، ف

 األسباب التي تؤدي إلى الزنا : 

ت فيــل كثيــر مــن الم ال ــات نــل قــد انتشــر أ، يجــد لنــاظر فــي حــال هــذا الواقــا المباصــرإن ا   

 ، ومن هذه الم ال ات ما يلي : الشرعية

، ف ذا سبب  طيـر يـيدي إلـ  وقـو  هـذه ال احشـة وذلـك يش د ذلكفإن الواقا  الخللة والتبِر : -1

نراهـا قـد انتشـرت فـي ، وهـذه الظـاهرا ء في أماكن البمل والميسسات تلط الرجال بالنساحينما ي

جـة ممـا يـيدي إلـ  رييـة الشـباب ت رم المرأا إل  عمل ا وهـ  متبر  حيث الكثير من المجتمبات

يد بـن  طر فتنة ت تن الشباب ، فتوقب ل في فبل ال واحش عن سبأ تبتبرهذه المرأا مثل ، و ل ا

                                                 
 . 131/ ص 3، م 2474صحيح الب اري : كتاب المظالل والغصب ، باب الن بي بغير إذن صاحبل ، ح  (1)
 ، وقال الحاكل : هذا حديث صحيح  72/ ص 1، م 41أ رجل الحاكل في المستدرك ، كتاب ا يمان ، ح (2)

 ، وواف ل الذهبي . عل  شرط الشي ين ف د احتجا برواتل ولل شاهد عل  شرط مسلل    
 . 133/ ص 1، م 114صحيح الب اري : كتاب ارذان ، باب من جلو في المسجد ينتظر الصوا ، ح (3)
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َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفي النَّاِس ِفْتَنًة َأَضرَّ َعَلى الراَجاِل  (:   َقالَ ، ، قال:  - عنل روي اي -ويد

 (1). (ِمَن الناَسا ِ 

اَل َيْخلُـَونَّ َأَحـُدُكْم )  لذلك فـإن ا سـول حـرل ال لطـة وال لـوا ، رنـل يبلـل عاقبـة ذلـك قـال 

 (4)(. ... َماِباْمرََأة ، َفِِنَّ الشَّْيَلاَن ثَاِلُثهُ 

 غال  المهور : -2

د أن إلــي ل شــاٌب يريــ جــاء، إذا النــاو فــي هــذا الومــانالحــالي و إن هــذا هــو الواقــا فــي عصــرنا       

فلـل يجـد ال ـدرا علـ  ،  يـراع بم ـراع ك الم طوبـة يطلـب ال تـااولـي ل ر يـ، فيبف ن سل بـالووام مـن ابنـت ل

، مــا أن الســبب فــي ذلــك هــو غــوء الم ــور، و  دفــا الم ــر ، وبــذلك يكــون ســبب للوقــو  فــي الحــرال 

بــين ذلــك  رســول اي  و، ســومية قــد رغبــت فــي الم ــر ال ليــل؛ رن ــا تبلــل عواقــب ذلــكالشــريبة ا 

 (3)(. التمس ولو خاتما من حديدحينما قال ) 

 انتشار وسائل اإلعالم المنحرفة : -3

،  اصـة ببـد انتشــارها ، مـار علـ  المجت طيـا عـول أصـبحت اليـول عامـل تــ ثير  إن وسـائل      

، والتــي وت الببيــدا كــل الببــد عــن ار ــو ارفــول والمسلســ تبــر ووجــود ال نــوات االنحرافيــة التــي 

انتشــار  كــذلك، و فــي المجــوت مــن صــور  ليبــة ينشــرمــا ، وأيوــاع تــدعو إلــ  تــرك الب ــة وال وــيلة

ما والببد عـن ار ـو   مـا الكتب التي تتحدث عن الجنو هذا كلل أدل إل  نشر ال ساد في المجت

 (2)، وفي نشر الدين ا سومي.من هذه ال نوات في عمل ال ير االست ادانل با مكان أ

 
                                                 

، وقـــال الترمــذي : حـــديث            143/ ص 4، م 2784ســنن الترمـــذي : بــاب مـــا جــاء فـــي تحــذير فتنـــة النســاء ، ح (1)
 صحيح ، وقال ارلباني : حديث صحيح  .   

 . 218/ ص 1، م 114أ رجل احمد في مسنده ، ح (2)
 . 17/ ص 7، م 4134صحيح الب اري : كتاب النكاح ، باب السلطان ولي ، ح (3)
  33صانظر :  رسالة ماجستير ، للدكتور وكريا الوميلي ،  (4)



 النور ( ) ةفي سورنهجيات اإلصالح والتغيير م                                                              الفصل الثاني
 

 

 111 

 انتشار المعازف : -2

وذلـك رن المبـاوف تثيـر  لتـي تـيدي إلـ  انتشـار فاحشـة الونـا؛يبد هـذا السـبب مـن أهـل ارسـباب ا

، فالــذي ينظــر إلــ  يســتما إلي ــا فــيمنيثر موســي   تــ، وكــذلك اللشــ وات، فالغنــاء يــيثر فــي الن ــووا

م لــة عبارت ــا غالبــاع ، وهــذه ارغــاني تكــون ت صصــت فــي ارغــاني قــد أن كثيــراع من ــا لال نــوات يــر 

البلمــاء وقــد تحــدث ، ب ــذه الكلمــات ال ادعــة نان يتــ ثرو ، فتــرل أن وــبي ي ا يمــبــاآلداب وار ــو 

 . لتي تيدي إل  فاحشة الوناف   إحدل الوسائل ا، عن ت ثير ارغاني في ال لوب

اعلل أن سما  وي ول ابن الجووي : ه  ، (1)" ي ول ال ويل بن عيا  : ه الغناء رقية الونا 

ط أنل يل ي ال لب َعـِن الت كـر ِفـي عظمـة اللَّـل سـبحانل وال يـال ب دمتـل : أحدهما : الغناء يجما شيئين

و ِإَلـــ  اســـتي ائ ا مـــن جميـــا الشـــ وات الحســـية أنـــل يميلـــل ِإَلـــ  اللـــذات الباجلـــة التـــي تـــدع :  والثـــاني

 .(4)"، والونا اكبر لذات الن والروح ... ، فالونا والغناء بين ما عوقة فالغناء لذا ومبظم ا النكاح

ــوا ِمــْن َأْبصــارِِهْم َوَيْحَفُظــوا  : قــال تبــال  :  البعــد عــن النظــر إلــى النســا  -4 قــْل ِلْلُمــْؤِمِنيَن َيُغضُّ

يـ مر  اآليـة ، ف ـي هـذه[ 34] النـور :   َ  َأْزكى َلُهْم، ِإنَّ اللََّه َخِبير  ِبما َيْصـَنُعونَ ُفُروَجُهْم، ذلِ 

  أراد اي تبـال أن ،  يبلل عواقب ذلك ، والسر في ذلكعباده بغ  البصر ، فاي تبال اي 

هــذا  ، وارمــرالنســاء يحــرك الشــ وا عنــد ا نســان ، فــالنظر إلــ أن يصــرف عبــاده عــن ال ــواحش

 بل يشمل الرجال والنساء كذلك . ، ليو  اصاع بالرجال

 

 

                                                 
 إغاثة الل  ان من مصايد الشيطان ، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سبد شمو الدين ابن قيل الجووية ، (1)

 . مح  : محمد حامد ال  ي ، الناشر: مكتبة المبارف، الريا ، المملكة البربية السبودية،  ال 244/ 1    
 ال كر دار ، الناشر: 188/  1تلبيو إبليو ، جمال الدين أبو ال رم عبد الرحمن بن علي بن محمد الجووي ، (2)

 . ل2441هـ/ 1421،  1ط  -لبنان  -للطباعة والنشر، بيروت     
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صالحها :   سبل معالجة جريمة الزنا وا 

إن ا سول ال يبتمد عل  الب وبة في إنشاء مجتمبـل النظيـف، إنمـا يبتمـد قبـل كـل شـيء علـ  ه    

الي مـــن ولكـــن ينظم ـــا ويوـــمن ل ـــا الجـــو النظيـــف ال ـــ ،وهـــو ال يحـــارب الـــدوافا ال طريـــة ، الوقايـــة

المثيــرات المصــطنبة ، وال كــرا الســائدا فــي مــن ا التربيــة ا ســومية فــي هــذه الناحيــة، هــي توــيي  

بباد عوامل ال تنة وأ ذ الطري  عل  أسباب الت ييا وا ثارا ما إوالـة البوائـ  دون  ،فرص الغواية، وا 

 .(1)" ا شبا  الطبيبي بوسائلل النظي ة المشروعة

رشــاد، وعنــدما يشــر  حكمــاع، ويحــرل أمــراع، فإنــل يكــون فــي ســول البظــإن ا        يل هــو ديــن هدايــة وا 

، واي تبـال  فـي مطلـا سـورا النـور عنـدما تحـدث عليـل ةوالمحافظـ تـلجل وقايأ، ومن ا نسانصالح 

ا ِماَئـَة َجْلـَدة  َواَل الزَّاِنَيـُة َوالزَّاِنـي َفاْجِلـُدوا ُكـلَّ َواِحـد  ِمْنُهَمـ عن ع وبة الواني والوانية في قولل تبال  

ُهَما َلاِئَفـة  ِمـَن تَْأُخْذُكْم ِبِهَما رَْأَفة  ِفي ِديِن اللَِّه ِإْن ُكْنـُتْم ُتْؤِمُنـوَن ِباللَّـِه َواْلَيـْوِم اآْلِخـِر َوْلَيْشـَهْد َعـَذابَ 

ذه فــي هـــال ي كـــروا مجــرد ت كيـــر  وحتــ ، يكـــون ذلــك رادعــاع ل ـــلل؛ وذلــك [ 2] النـــور :  اْلُمــْؤِمِنيَن 

والـذي   ـل لبـوم هـذه الجريمـةفإن السبيل الم الووام الشرعي، لذلكو إل  الب اف،   واالجريمة ، ويلج

، كالببــد عــن ارغــاني، وعــدل  االتــي تــيدي إلــ  حــدوث تجنــب ارســبابو  االبتبــاد عن ــايســاعد علــ  

 ، والببد عن النظر إل  ارفول المغرية والصور ال ليبة .اال توط بالنساء

 عقاب المترتب على هذه الجريمة : ال

، ف ـذا يبـد الكريل ع وبة الذي ي ا في الونـا، ف ـو إمـا أن يكـون بكـراع، أو محصـناع  ل د بين ال ر ن     

الم درا التي تجب ح اع ي تبال ، وه  ع وبـة قـررت لمصـلحة في ا سول حداع وهو الب وبة المحددا 

 ، وه  ح  ي تبال  الجماعة

                                                 
 .  2447/ 4 ر ن : لسيد قطب ، في ظول ال  (1)
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، والغاية من هذه الب وبة هـ  رفـا د وال من الجماعةة ال ت بل ا س اط من ارفراوهذه الب وب

 .(1)ال ساد وتح ي  السومة والصيانة 

انـي أو ، والو بظـيل قـد ووـا حـدوداع فـي الم ال ـات، ومـن هـذه الحـدود حـد الونـاإن ا سول ال

مــا أن يكــون بكــراع، فــاي ت الزَّاِنَيــُة َوالزَّاِنــي   :بــال  ي ــولالوانيــة إمــا أن يكــون محصــن، أي متــووم، وا 

جمـا عليـل البلمـاء أ، وهـذا مـا (4)، ف ـذا هـو حـد البكـر إذا ونـا  َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  ِمْنُهَما ِماَئـَة َجْلـَدة  

، وليو رحد أن ي درها من ن سل ، وهذه الب وبة م درا من اي والم سرون ، وهو الجلد مائة جلدا

خـُذوا َعناـي، )  ، فحده الـرجل ل ـول النبـي أما الواني المحصن، (3)مر الب و عن ا ، وليو لولي ار

ياـِب َجْلـُد ِماَئـة ، ُخُذوا َعناي، َقْد َجَعَل اُ  َلُهنَّ َسِبياًل، اْلِبْكُر ِباْلِبْكِر َجْلُد ِماَئة  َوَنْفُي َسَنة ، َوالثَّياُب ِبالثَّ 

 (2)(َوالرَّْجُم 

 ية على اإلصالح والتغيير : ثر هذه المنهجأ

، مــة التــي تحــدث عن ــا ال ــر ن الكــريل، والســنة النبويــةإن جريمــة الونــا هــي مــن الجــرائل البظي -1

ال احشـة يبمـل علـ  ن انتشار هذه إ، حيث لبواقب التي تنتا عن هذه الظاهرافكوهما بين ا

 دمار المجتما .

 ن الكـــريل بـــين هـــذه لمـــا نـــول ال ـــر  ، لكـــنوجـــوداإن أحكـــال الونـــا قبـــل نـــوول ال ـــر ن لـــل تكـــن م  -2

، بــل هــ  ب وبــة الونــا ليســت مجــرد ع وبــة ف ــطف  ،ت لارحكــال للنــاو، وذلــك مراعــاا لمصــلح

                                                 
 عوء الدين،أبو بكر وانظر : بدائا الصنائا في ترتيب الشرائا،  112/ 4انظر : فتح ال دير ، للشوكاني ،  (1)

 ل1881 -هـ 1441،  2ط -  الناشر: دار الكتب البلمية 33/  7،  بن مسبود بن أحمد الكاساني الحن ي    
 ، الناشر: دار المبرفة 31/ 8 بن أحمد بن أبي س ل شمو ارئمة السر سيمحمد ، وانظر : المبسوط ،      
 ل .1883-هـ1414بيروت ، تاريخ النشر:  –     

    144/  4كال ال ران ، ربي بكر الجصاص ، ، وانظر: أح 334/  3انظر : أحكال ال ران ، البن البربي ،  (2)
 . 114/  12، وانظر : ت سير ال رطبي ،    

 . 144/  4ظر : أحكال ال ران ، الجصاص ، ان (3)
 . 1311/ ص 3، م 1184صحيح مسلل : كتاب الحدود ، باب حد الونا ، ح (4)
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َوال تَْأُخـْذُكْم ِبِهمـا رَْأَفـة  ِفـي  ، فمبنـ  قولـل تبـال  : د للنـاو للوصـول إلـ  الوقايـة من ـاإرشا

فـــة فـــي أ ـــذ ال ـــاعلين بجرم ما،وعـــدل الصـــرامة فـــي إقامـــة الحـــد وعـــدل الرأ  هـــه  ِديـــِن اللَّـــهِ 

قامتـل فـي مشـ د عـال تحوـره  ،في ديـن اي وح ـل تبطيل الحد أو الترف  في إقامتل، ترا ياع  وا 

 .(1)طائ ة من الميمنين، فيكون أوجا وأوقا في ن وو ال اعلين ون وو المشاهدين

 ثانيًا : منهج تربية األنفس في دفع اإلف  واإلشاعات .

 ،ظـاهرا  طيـرا، يجـد انـل قـد انتشـر في ـا ال ديمة والحديثـة حال المجتمبات  ل إن الناظر إ    

ريل مـــا هـــذه الظـــاهرا وق ـــة إيجابيـــة، فووـــا ل ـــا وقـــد وقـــف ال ـــر ن الكـــ  ،أال وهـــ  ظـــاهرا ا شـــاعات

أن الواحـد منـا  ، يجدفإن الناظر إل  حالنا اليول، وهذه الظاهرا هي ظاهرا ا شاعات ،البوم ال بال

 تل.في المجتما قبل أن يت كد من صح هسرعان ما ينشر  ل، فإن براع ما إذا سما

، وذلــك -روــ  اي عن ــا  –يبـين لنــا فــي ال ــر ن الكــريل مــا حــدث للســيدا عائشــة  إن اي 

ْفِ  ُعْصَبة  ِمْنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشرًّا َلكُ  اِإنَّ الَِّذيَن جاؤُ    :، قال اي تبـال في حادثة ا فك ْم َبْل ُهـَو ِباإلِْ

ْثِم َوالَّـِذي تَـَولَّى ِكْبـَرُه ِمـْنُهْم َلـُه َعـذاب  َعِظـيم   َلـْوال ِإْذ *  َخْير  َلُكْم ِلُكلا اْمِر   ِمْنُهْم َما اْكَتَسَب ِمَن اإلِْ

[ هل ـد  12 –11]النـور:   َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمناُت ِبَأْنُفِسِهْم َخْيرًا َوقاُلوا هذا ِإْف   ُمِبـين  

وفـي براءت ـا مـن  -روـ  اي عن ـا  -جاء فـي سـبب نـوول هـذه اآليـة أن ـا نولـت فـي شـ ن عائشـة  

 .(4)هحين قال في ا أهل ا فك ما قالوا، فبرأها اي تبال  منلهذه الحادثة 

روـــ  اي  –إن ال ــر ن الكـــريل حــارب هـــذه الت مــة التـــي وج ــت إلـــ  أل المــيمنين عائشـــة           

ف ـل  ، وذلك حينما توعد الذين ات موها بال احشة ، أما الذين لل يصـدقوا مـا قيـل عـن عائشـة –عن ا 

                                                 
 . 2488/  4انظر : في ظول ال ر ن ،  (1)
 ، أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الو احدي، النيسابوري، الشافبي : أسباب نوول ال ر ن  (2)

  1412،  2طالدمال ،  –ح  : عصال بن عبد المحسن الحميدان ، الناشر: دار ا صوح الم ،  318/  1    
 . ل1882 - هـ    
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َلــــْوال ِإْذ َســــِمْعُتُموُه َظــــنَّ اْلُمْؤِمُنــــوَن   ، وذلــــك حينمــــا قــــال : لميمنــــون الــــذين  ــــاطب ل اي تبــــال ا

ــ ــرًا َوقــاُلوا هــذا ِإْف ــِهْم َخْي ــاُت ِبَأْنُفِس ــين  َواْلُمْؤِمن صــرف تبــال  ســبحانل و فــاي [ه  12] النــور :      ُمِب

ال طاب عن رسول اي صل  اي عليل وسلل ومن مبل إل  المـيمنين بطريـ  االلت ـات ف ـال: لـوال إذ 

للتـــوبيخ  : هـــذه هـــي التحويوـــية ت كيـــداع  لـــوال ، ســـمبتموه ظـــن الميمنـــون والميمنـــات ب ن ســـ ل  يـــراع 

 ل، أي: كان ينبغـي للمـيمنين حـين سـمبوا م الـة أهـل ا فـك أن ي يسـوا ومبالغة في مباتبت، والت ريا 

 .(1)" ذلك عل  أن س ل، فإن كان ذلك يببد في ل، ف و في أل الميمنين أببد

، الــذين ينوهــون أن ســ ل وألســنت ل عــن نإن اي تبــال  تحــدث عــن هــذا الصــنف مــن المــيمني    

ــا   ل  قــال تبــال  : ، وكــان هــذا لســان حــال(4)مثــل هــذا الحــديث الباطــل ــُتْم َم ــِمْعُتُموُه ُقْل ــْواَل ِإْذ َس َوَل

 .[ 11] النور :   َيُكوُن َلَنا َأْن َنَتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَ  َهَذا ُبْهتَان  َعِظيم  

: ه ما يكون لنا أن نتكلل ن أصالة مجتمب ل، وذلك عندما ي ولونإن هيالء ارصناف ي ررو          

ننا نبرأ إليك مما ي ولونننو  ب ذاه ، فإننا يـك مـن كـل ، كمـا نبـرأ إله اي أن تكون حرمة رسولل وانية، وا 

، وأهــل بيتــل الطيبــين المبــرئين مــن كــل أفــاك أثــيل ال ي شــ  اي،  وال يبــرف حرمــة لرســولل الطــاهر

ل ســبحان، وذلــك عنــدما يطلــب البــوم المناســب لظــاهرا ا شــاعات .إن اي تبــال  بــين أيوــاع (3)ســوء

َيا َأيَُّهـا  ، ول د جاء ذلك في قولل تبـال  : قبل إذاعتل  ال بريت كدوا من  أن من عباده قبل وتبال 

 ْلـُتْم َنـاِدِمينَ الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَ ُكْم َفاِسق  ِبَنَبِ  َفَتَبيَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا َقْوًما ِبَجَهاَلة  َفُتْصِبُحوا َعَلى َمـا َفعَ 

 [ : 1الحجــرات ] ، فــاي يرشــد عبــاده وأوليــاءه إلــ  هــذا اردب الكامــل، ويحــذرهل مــن البمــل بــال بر

بسبب الج ل والكذب فيصبحوا نادمين  س ين عل   لئو يصيبوا قوماع  ؛ قبل الكشف عنل والتثبت منل

                                                 
 .  14/  4فتح ال دير : للشوكاني ،  (1)
 . 482/  2انظر : م تصر ابن كثير ،  (2)
 . 438/  1انظر : البحر المحيط ،  (3)
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قـال :  ث أن رسـول اي ـــ، ف ـد جـاء فـي الحديتحدث عن ذلك وبين عاقبة ذلك ، والنبي (1).ذلك

 .(4)(فى بالمر  كذبًا أن يحدث بكل ما سمع ك )

فإذا حدث  ، رنل يسما عادا الصد  والكذب ،إذا لل يتثبت :أي ه :قال المناوي رحمل اي تبال 
ن لل يتبمد  ،والكذب ا  بار عن الشيء عل  غير ما هو عليل ، بكل ما سما ال محالة يكذب  ،وا 

بئس ملية  : )قال واع في الحديث أن رسول اي ، وجاء أي(3) لكن التبمد شرط ا ثل . . . ه
يبلل صدقل لل ييمن عليل  ومبناه أن من أكثر من الحديث بما ال يصح عنده وال (2)(الرجل زعموا 

 الكذب.
نمــا ي ــال وعمــوا فــي حــديث ال ســند لــل وال ثبــت فيــله  :(5) قــال ال طــابي نمــا هــو شــيء  ، . . . وا  وا 

من الحديث ما كان هذا سبيلل وأمر بالتثبت فيل  فذل النبي  ، حكي عن ارلسن عل  سبيل البوغ

  (6)" لما يحكيل من ذلك فو يردونل حت  يكون مبوياع إل  ثبت ومروياع عن ث ة ؛ والتوث 

 

 

 

 

                                                 
 ، بيروت –، الناشر: دار الجيل الجديد   443/  3الت سير الواوح : الحجاوي محمد محمود ، انظر :  (1)

 . هـ 1413 - 14ط    
 . 14/  1صحيح مسلل ، كتاب م دمة ا مال مسلل ، باب الن ي عن الحديث بكل ما سما ،م (2)
 . 2/  4في  ال دير : للمناوي ،  (3)
 ، وقال ارلباني  284/ ص 4، م 4872سنن أبي داوود ، كتاب اردب ، باب قول الرجل وعموا ، ح (4)

 حديث صحيح .:   
 هو حمد بن محمد بن إبراهيل البستي، أبو سليمان من أهل كابل ، من نسل ويد بن ال طاب ( ف يلال طابي :  (4)

، انظـر : وثوثمائـة ربيـا اآل ـر سـنة َثَمـان َوَثَمـاِنينَ  فـيمحدث ، قال فيل السمباني : إمـال مـن أئمـة السـنة تـوف  
 .  283/  3 طب ات الشافبية ،

 مبالل السنن : ربي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيل بن ال طاب البستي المبروف بال طابي (1)
 ل1832 -هـ  1341،   1حلب ، ط –، الناشر: المطببة البلمية 134 / 4    
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 مببود ن وع عن اللمبات ما نصل :وجاء في عون ال

 ول والي ـين قبـيح بـل ينبغــيدون الجـ. . . والم صـود أن ا  بـار ب بـر مبنـاه علـ  الشـك والت مـين  ه

وفي المثـل ، ذلك ال مجرد حكاية عل  ظن وحسبانأن يكون ل بره سند وثبوت ويكون عل  ث ة من 

 (1)": وعموا مطية الكذب . 

وأما ما ورد عن الصحابة روي اي تبال  عن ل في التثبت في ن ل ار بار فكثير وكثير ،  فمـن ه 

 ؛ ، فلـل يبـرف فـي ذلـك علمـاع نل عندما ُسئل عن ميراث الجدا عذلك ما ثبت عن أبي بكر روي اي 

 ، أعطـــاه الســــدو فـــ  بره المغيـــرا روـــي اي عنــــل أن النبـــي  ، فســـ ل الصـــحابة روـــي اي عــــن ل

 .(3)" روي اي عنل (4)فش د عل  ذلك محمد بن مسلمة،  فطلب الصدي  شاهداع ل ول المغيرا 

 أثر اإلشاعة على المجتمع : 

 عة ل ا أ طار جسيمة عل  المجتمااإن ا ش -1

ا ، ونشـــر ن ال ـــدف مـــن ا شـــاعة انحـــول المجتمـــا ، ونشـــر ار بـــار الكاذبـــة فـــي المجتمـــإ  -2

الم طـط  ، وهـذا مثلـل مثـلقصص المشكوت ار وقيـة، وذلـك مـن اجـل إوـباف المبنويـات

، وكـاد و يمـةوهل أرادوه شراع، وم سدا  ، فارتد ارمر  يراع ومصلحةالذي دبر في حادثة ا فك

 . (2)حديث ا فك أن يحدث ولواالع في المجتما ا سومي ، ويولول أركان هذا المجتما 

                                                 
 لح ،ا عون المببود شرح سنن أبي داود ، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف (1)

 هـ .1414، 2بيروت ، ط –،  الناشر: دار الكتب البلمية  214/  13الصدي ي، البظيل  بادي ،      
 رث بن ال ورم بن عمرو بن مالك بنمحمد بن مسلمة بن  الد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحا  (2)

شـ د  رحمن، وقيـل: أبـو عبـد اياروو ارنصاري اروسي ثل الحارثي، حليف بني عبد ارش ل، يكن  أبا عبد الـ
غيرهـا  بدراع ، وأحدا ، والمشاهد كل ا ما رسول اي صل  اي عليل وسلل إال تبـوك، ومـات بالمدينـة، ولـل يسـتوطن

 . 141/  4، انظر: أسد الغابة ، 
 . 418/ ص 4، م 2144سنن الترمذي ، باب ما جاء في ميراث الجدا ، ح (3)
 . 138 سومي كما تصورها سورا النور رسالة ماجستير وكريا الوميلي ، صانظر : طبيبة المجتما ا (4)
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، وذلـك عنـدما أراد المنـاف ون الطبـن فـي النبـي هداف ا شاعة التشكيك فـي ال يـاداأيواع من أ -3

  ذلـك الطبـن أرادوا مـن  ـول –روـي اي عن ـا  –فات موا ووجتل الب ي ـة الطـاهرا عائشـة 

 . (1)وذلك حت  يوقبوا المسلمين في الشكوك برسول اي  في ش صية هذه ال يادا؛

 : منهجيات اإلصالح والتغيير في معالجة اإلف 

ــِ   قــال تبــال  :   إن القــرآن الكــريم ســماه إفــ  وهــو معنــى قبــيح : -1 ْف ِإنَّ الَّــِذيَن جــاُؤ ِباإلِْ

ثْـِم ُعْصَبة  ِمْنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشرًّا َلُكـْم  َبـْل ُهـَو َخْيـر  َلُكـْم ِلُكـلا اْمـِر   ِمـْنُهْم َمـا اْكَتَسـَب ِمـَن اإلِْ

، : هـو الكــذب والب تــان[ وا فــك 11] النــور :   َوالَّـِذي تَــَولَّى ِكْبــَرُه ِمــْنُهْم َلــُه َعــذاب  َعِظــيم

 ـل وا فك أيواع هو قلب الحديث عـن وج إن الذين جاءوا بالكذب والب تانويكون المبن  : 

 .(4) السوءو بالكذب 

 : وهذا ما جاء في هذه اآلية في قولل  أن أصحاب اإلف  هم أقلية شاذة في المجتمع -4

  ُْعْصَبة  ِمْنُكم (3)والبصبة هل الجماعة من الناو ، وقد تطل  عل  البشرا وما فوق ا . 

   ِمـْنُهْم َمـا ِلُكـلا اْمـرِ  ويـدل علـ  ذلـك قولـل تبـال  : لكل من شار  بـه : إثمإن اإلف  هو  -3

ْثــِم  وذلــك  ،لكــل مــن  ــا  فــي هــذا ا ثــل وهــذا ت ديــد ووعيــد مــن اي  اْكَتَســَب ِمــَن اإلِْ

   .  (2)ب در إثمل

ــُتْم َمــا  : ،قــال تبــال  عــدم إشــاعة اإلفــ  واتهامــه بالبهتــان العظــيم -2 ــْواَل ِإْذ َســِمْعُتُموُه ُقْل َوَل

عتــاب هــذا هــو و " [ 11] النــور :   ْبَحاَنَ  َهــَذا ُبْهَتــان  َعِظــيم  َيُكــوُن َلَنــا َأْن َنــَتَكلََّم ِبَهــَذا ُســ

أي كــان ينبغــي علــيكل أن تنكــروه وال يتباطــاه ببوــكل مــن ببــ  علــ   ، لجميــا المــيمنين

                                                 
 . 144 – 87انظر : ا شاعة ، للدكتور احمد نوفل ، ص (1)
  347/  3، وانظر : الت سير الوسيط ، للواحدي ،  114/  18انظر : جاما البيان ، للطبري ،  (2)
 . 442/  2انظر : بحر البلول ، للسمرقندي ،  (3)
 . 84/  4انظر : النكت والبيون ، للماوردي ،  (4)
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وأن تنوهــوا اي تبــال  عــن أن ي ــا هــذا مــن ووم نبيــل عليــل الســول  ، ج ــة الحكايــة والن ــل

اٌن، وح ي ــة الب تــان أن ي ــال فــي ا نســان مــا لــيو فيــل وتحكمــوا علــ  هــذه الم الــة ب ن ــا ُبْ تــ

 .(1)"والغيبة أن ي ال في ا نسان ما فيل

 الــذين ُيِحبُّــوَن َأن َتِشــيعَ  ِإنَّ    :قــال تبــال   ،قــاب المترتــب علــى اإلفــ  واإلشــاعةالع  -5   

ف ـي هـذه اآليـات بـين  [ 18ور: النـ ] الفاحشة ِفي الذين آَمُنوْا َلُهْم َعـَذاب  أَِلـيم  ِفـي الـدنيا واآلخـرة

بالوعيـد  فـي أعـرا  النـاو ي ووـون، و طاٌب إلـ  الـذين اب الذين ينشرون ار بار الكاذبةاي ع 

، وهـذا رو  اي عن ـا، وهذا ال طاب جاء إل  الذين تكلموا في ش ن عائشة وذلك في الدنيا واآل را

 من ومن ال طاب ال اص ولكن أريد بل البمول .

، ويحبــون كــذلك انتشــار فــي الــذين  منــوا -وهــل الونــاا –ن الــذين يحبــون أن تشــيا ال احشــة إ        

اآل ـرا فـي و  فـي الـدنيا عذاب أليل فـي الـدنيا يبنـي: الجلـدل ل  أولئك  ال ذف ب ا في أوساط الميمنين

  .(4)عذاب النار

وماننـا هـذا ، فمـن ل واقبنـا يجـد أن ظـاهرا ا شـاعة قـد انتشـرت و صوصـاع فـي  إن الناظر إل       

من يت ل الشرفاء ويطبن ب ل ، ومن ل من يطبن في المجاهدين وهناك مـن النـاو مـن يحـب إشـاعة 

 ال واحش بين الناو ما ظ ر من ا وما بطن ، فال ر ن عالا هذه الظاهرا وحذر من ا. 

 

 

 

                                                 
 عطية المحرر الوجيو في ت سير الكتاب البويو ،ربي محمد عبد الح  بن غالب بن عبد الرحمن بن تمال بن (1)

 –، المح ـــ : عبـــد الســـول عبـــد الشـــافي محمـــد ، الناشـــر: دار الكتـــب البلميـــة 171/  4ارندلســـي المحـــاربي  ، 
 ـ .ه1422 - 1بيروت ط

 . 284/  3انظر : واد المسير ، البن الجووي ،  (2)
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 :ثالثًا : منهج السورة في حراسة المجتمعات من القذف 

، وهذا المووو  هو في غاية ارهمية ، في هذه السورا عن حكل ال ذف ثيتحد إن اي          

ولكــن ، البــوم لــذلك ووــا قــد  ، واي مــن ارتكــب جريمــة ال ــذفالنــاو فــي هــذا الومــان  مــن رن

 :  عل  النحو التاليكان ذلك عبر  طوات وقائية 

أولئـك الـذين  ورا النـورفـي مطلـا سـ اي يتوعـدا : ــــجريمة الزن علىد في الشهادة ــــالتشدي -1

  : ـــــــ، قـال تبالات الغـافوت الطـاهرات بارتكـاب جريمـة الونـا ـــــــي ـذفون المحصـنات الميمن

 وا َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصناِت ُثمَّ َلْم َيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهداَ  َفاْجِلـُدوُهْم َثمـاِنيَن َجْلـَدًة َوال َتْقَبلُـ

ــهاَدةً  ــْم َش ــُقون َلُه ــُم اْلفاِس ــَ  ُه ــدًا َوُأولِئ والمحصــنات الب ــائف فــي هــذا ، ه[ 4] النــور:  َأَب

أو بن ــي الولــد ســواء كانــت  ،ي المــرأا الب ي ــة الطــاهرا بالونــاهــو رمــوال ــذف  ،(1)" المووــا

 (4)أو غير متووجة متووجة، 

قـذف امرأتـل هوهذه اآلية ثبت في سبب نوول ا أن ا نولـت فـي هـول ابـن أميـة ، وذلـك حينمـا 

  .(3)بشريك ابن سحماءه

  ،،  إذا لـل يـ ِت ب رببـة شـ داءبين في هذه اآلية أن الذي يرمـي الب ي ـات بال ـذف إن اي         

 .ل ش ادا أبداع فوبد من جلده ثمانين جلدا هذا في الدنيا ، وكذلك ال ت بل من

                                                 
 . 173/  12ت سير ال رطبي ،  (1)
  1، دار ال كر ط 114/  2انظر :  الميوان الكبرل ، لببد الوهاب ارنصاري المبروف بالشبراني ،  (2)
 وقد وبيبة البلول، شريك بن السحماء، وهي أمل، وأبوه عبدا بن مبتب بن الجد بن البجون بن حارثة بن (3)

تكــرر بــاقي النســب، وهــو ابــن عــل مبــن، وعاصــل، ابنــي عــدي بــن الجــد، وهــو حليــف ارنصــار، وهــو صــاحب 
الـذي  اللبان، نسب في ذلك الحديث إل  أمل ، قيل: إنل ش د ما أبيل أحدا، وهو أ و البراء بن مالك رمل، وهو

  ، ا سول سيرين، عن أنو: إنل أول من العن في قذفل هول بن أمية بامرأتل، قال هشال بن حسان، عن ابن
 . 131/  2انظر : أسد الغابة ، 
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ــل         ن كــان الرجــال إن النــاظر إلــ  هــذه اآليــة يجــد أن ــا  صــت النســاء ، ول تــذكر الرجــال ، وا 

، أشـنا وأنكـر للن ـوو مـن قـذف الرجـاليشتركون فـي الحكـل ، لكن ـا ذكـرت النسـاء رن ال ـذف فـي ن 

 .     (1)هول الرجالي وين وذلك رن النساء أيواع هل 

هذكر اي تبال  فـي اآليـة النسـاء مـن حيـث هـن أهـل، وقد بين ا مال ال رطبي ذلك حينما قال : 

جمـا  ارمـة  ، ن بال احشة أشنا وأنك  للن ووورمي  وقذف الرجال دا ل في حكل اآليـة بـالمبن ، وا 

وهذا نحو نصل عل  تحريل لحل ال نوير ود ـل شـحمل وغوـاري ل، ونحـو ذلـك بـالمبن   ، عل  ذلك

وحك  الوهراوي أن المبن : وارن و المحصنات، ف ي بل ظ ا تبل الرجال والنساء، ويدل  ،وا جما 

، وقـال قـول: أراد بالمحصـنات  [ 24النسـاء: ]  َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الناَسـا ِ  : تبـال     ذلك قوللعل

ـــي َأْحَصـــَنْت َفْرَجهـــا ال ـــروم، كمـــا قـــال تبـــال : ، فيـــد ل فيـــل فـــروم الرجـــال [81ارنبيـــاء: ]   َوالَِّت

 .(4)هوالنساء

و بــالكول ال ــاحش ويــت ل  ــذف النــاع وبــة مــن ي ل ــد بــين اي  عقــاب القــاذفين فــي الــدنيا : -2

َوالَّـِذيَن َيْرُمـوَن اْلُمْحَصـناِت ثُـمَّ َلـْم  ، قـال تبـال  : المحصنات، وذلك بب وبة في الدنيا واآل را

 فاِسُقونَيْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهداَ  َفاْجِلُدوُهْم َثماِنيَن َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشهاَدًة َأَبدًا َوُأولِئَ  ُهُم الْ 

لجميـــا المســـلمين، ثـــل إن المســـلمين فووـــوا هـــو هـــذا ال طـــاب [ هإن النـــاظر إلـــ   4] النـــور:  

ل  ال اوي، لي ـيل علـي ل الحـد ثمـانين جلـدا، يبنـي: ثمـانين سـوطاع  وال ت بلـوا  ارمر إل  ا مال وا 

 اســ ون، يبنــي: وأولئــك هـل ال  ، أي: ال ت بلــوا ل ــل شـ ادا ببــد إقامــة الحـد علــي لل ـل شــ ادا أبـداع 

 .(3)"الباصين

                                                 
 . 12/  8حيان ،  ربيانظر : البحر المحيط ،  (1)
 . 172/  12ت سير ال رطبي :  (2)
 . 481/  2بحر البلول ، للسمرقندي ،  (3)
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ـــي اآلخـــرة : -5 ـــاذفين ف ـــاب الق نـــل يحـــذرهل مـــن فبـــل أبـــاده إن اي تبـــال  مـــن رحمتـــل علـــ  ع عق

، لـذلك ، وع ـاب الـدنيا لـيو كب ـاب اآل ـرا؛ رنل يترتب عل  فبل ا ع اب في اآل را المحرمات

ِفـي الـدُّْنَيا َواآْلِخـَرِة َلَمسَّـُكْم ِفـي َمـا َأَفْضـُتْم  َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلـْيُكْم َوَرْحَمتُـهُ  ي ول اي تبال  : 

، ولكـن ت وـل علـيكل بت  يرهـا،  أي لبجل عليكل بالب وبـة[ ه 14] النور :  ِفيِه َعَذاب  َعِظيم  

  (1)"ورحمكل ف بل توبتكل من ذلك

 ثر القذف على المجتمع : أ

النــــاو  قــــذف، فــــإن ا ســــول ائل الشــــنيبة التــــي حارب ــــاإن جريمــــة ال ــــذف هــــ  مــــن الجــــر   -1

المحصــنات الب ي ــات يجبــل المجــال فســيحاع لكــل مــن شــاء أن يــت ل  أعــرا  وال ـو  فــي

، ممــا يــيدي بــذلك إلــ  شــك فتصــبح أعــرا  النــاو ملوثــة  ، طيــراالنــاو ب ــذه الت مــة ال

 ارووام في ووجات ل. 

عـــرا  فـــي جـــل صـــيانة ارأمـــن ، وذلـــك ل البظـــيل جـــاء ليحـــارب هـــذه الظـــاهراإن ا ســـو -2

جل تط ير المجتمـا مـن أ، وذلك من ا سومية ووبت ع وبة لحد ال ذف ، فالشريبةالمجتما

فــارلل الن ســي أشــد مــن البــدني ؛ لــذلك جبــل علــ  ابــة ن ســية وهــ  عــدل قبــول هــذه الظــاهرا ، 

 ش ادتل ، وبذلك تكون الب وبة عل  ال اذف أشد مما أحدثل في غيره عندما قذف 
وعذابل  ،مور الموجبة لس ط اي تبال  رل البظيل اعتبر قذف المحصنات من اإن ا سو -3     

ِإنَّ الـذين َيْرُمـوَن  ف ـال جـل ثنـايه:  ، وعد المرتكبين ل ذا المنكر بالبذاب الشديد في الـدنيا واآل ـرا

وجبـل  [ 23النـور:  ]  المحصنات الغافالت المؤمنات ُلِعُنوْا ِفي الدنيا واآلخرة َوَلُهـْم َعـَذاب  َعِظـيم  

كمــا قــال  ، البــذاب الشــديد لالولــوغ فــي أعــرا  النــاو وــرباع مــن )إشــاعة ال احشــِة( يســتح  فاعلــ

 ِإنَّ الذين ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع الفاحشة ِفي الذين آَمُنوْا َلُهْم َعَذاب  أَِليم  ِفي الدنيا واآلخرة تبال :

                                                 
 . 4444/  8ال داية إل  بلوغ الن اية ، لل رطبي المالكي ،  (1)
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قـالوا  ، اجتنبوا السبع الموبقـات): ف ـال ،ر الم لكاتمن الكبائ النبي وقد عّدها [  18النور:  ]

إال بـالحق، وأكـُل  الشاـرُ  بـا ، والسـحُر، وقتـُل الـنفس التـي حـرم ا "وما هنَّ يا رسول ا ؟ قال: 

 . (4()1)( الربا، وأكُل مال اليتيم، والتولي يوَم الزَّحف، وقذُف المحصنات المؤمنات الغافالت

لــل يكــن ذلــك مجــرد  ، ي ــان هــذه الجريمــة عنــدما حارب ــا ا ســول وشــدد فأ الــن ووالبــذي ترتــاح إليــل 

، وذلـك يكـون   عاقبـة ال ـاذف فـي الـدنيا بالجلـد، فبـين لنـا اي تبـالع وبة، بل إن ذلك جاء رحمة بنـا

، ولكــي يكــون ذلــك رادعــاع لكــل مــن تجــرأ علــ  قــذف إلــ  اي تبــال  مــن هــذه الجريمــة فرصــة لتوبتــل

، لذلك البد لكل واحد منا أن يتدبر هذه ةالببيد كل الببد عن ار و  ا سومي ئول البذالناو بالك

 اآليات التي جاءت في مطلا سورا النور .

 هل على القاذف من توبة ؟ 

ِإالَّ االستثناء في قولل تبال  :  وقد ا تلف ال   اء في هذا : هي ول ارستاذ سيد قطب في ذلك     

ــِِنَّ اللَّــَه َغُفــور  َرِحــيم  الَّــِذيَن تــابُ  ــَ  َوَأْصــَلُحوا َف ــِد ذِل هــل يبــود إلــ  الب وبــة  [ 4] النــور :  وا ِمــْن َبْع

 ؟  ن ش ادتل ت بل كذلك بالتوبةأأل  ار يرا وحدها، فيرفا عنل وصف ال س ، ويظل مردود الش ادا

 ،رت ــا عنــل حكــل ال ســ فــذهب ارئمــة مالــك وأحمــد والشــافبي إلــ  أنــل إذا تــاب قبلــت شــ ادتل، وا   

وقال ا مال أبو حني ة: إنما يبود االستثناء إل  الجملة ار يرا، فيرت ا ال س  بالتوبـة، ويب ـ  مـردود 

ن تـاب، إال أن يبتـرف علـ  ن سـل أنـل قــال  وقـال الشـببي والوـحاك،  الشـ ادا : ال ت بـل شـ ادتل، وا 

 .(3)" الب تان فيما قذف فحينئذ ت بل ش ادتل

                                                 
  14/ ص 4، م 2711صحيح الب اري : كتاب الوصايا ، باب ه إن الذين ي كلون أموال اليتام  ظلماع ه ح (1)
 -، الناشر: مكتبة الغوالي  78/  2روائا البيان ت سير  يات ارحكال : لمحمد علي الصابوني انظر :  (2)
 . ل1941 -هـ  1411، 3طبيروت ،  –دمش ، ميسسة مناهل البرفان     
 . 2481/  4 ظول ال ر ن ، لسيد قطب،في  (3)
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ه والذي ي تويل ظاهر اآلية ونظم ا أن تكون الجمل الثوث بمجموع ن الوم شري :وي ول     

: فـاجمبوا ل ـل لأ ،جواء الشرط، ك نل قيل: ومن قذف المحصنات فاجلدوهل ورّدوا ش ادت ل وفس وهل

لبــــون غيــــر  فــــإّن اي يغ ــــر ل ــــل فين ، الجلـــد والــــرّد والت ســــي ، إال الــــذين تــــابوا عــــن ال ـــذف وأصــــلحوا

 .(1)"ين وال مردودين وال م س ين مجلود

 ثر حد القذف على اإلصالح والتغيير : أ

، الـذي يـول أن كـان المجتمـاجـل الرقـي ب ـذا أإن ا سول البظيل ما شـر  ارحكـال إال مـن  -1

ن ـــل النـــاو مـــن و  جـــاء ا ســـولفعـــن ا ســـول،  اع يـــة فـــي ظـــول دامـــو ببيـــدالجاهل مجتمـــا

يحة ودعا الناو ، فبين ارحكال الصحنور البلل إل ، من ظول الج ل الظلمات إل  النور

  .ذف الذي كان منتشراع في الجاهلية، ومن هذه ارحكال ما جاء في ال إل  االلتوال ب ا

إذا رأوا بــين  بالونــاكــان فاشــيا فــي الجاهليــة رمــي ببوــ ل ببوــا : ه لــذلك جــاء فــي التحريــر والتنــوير

فـي ل الطبـن فـي ارنسـاب ب تانـا إذا رأوا قلـة شـبل بـين  اشياع وكان ف، النساء والرجال تبارفا أو محادثة

إذا كـانوا  بالوناأن يذيل بحكل الذين يرمون المحصنات  الوناارب واالبن، فكان مما ي ترن بحكل حد 

 .(4)"غير أوواج ن وهو حد ال ذف

، لن أحكــا، وذلــك حتــ  يبلمــوا مــا في ــا مــنــول هــذه اآليــات، وبين ــا للنــاوأإن اي تبــال    -2

، ف ـذه اآليـات أصـلحت المجتمـا ببـدما كـان فـي لكي يحتـرووا مـن فبـل هـذه الجـرائل وذلك

، قــذف المحصــنات الغــافوت الب ي ــات، ومــن قبــل ذلــك حرمــت الونــا ظــول ، فبينــت حرمــة

                                                 
 بن بكر ، وانظر :  إعول الموقبين عن رب البالمين : لمحمد بن أبي 214/  3الكشاف : للوم شري ،  (1)

دار الكتـب  ، تح يـ : محمـد عبـد السـول إبـراهيل ، الناشـر: 84/  1أيوب بن سبد شمو الدين ابن قيل الجووية 
 . ل1881 -هـ 1411، 1بيروت ، ط –البلمية 

 . 148/  18التحرير والتنوير ، البن عاشور ،  (2)
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، والبمـــل علـــ  إصـــوح المجتمـــا ببـــادهلءت رحمـــة مـــن اي تبـــال  فكـــل هـــذه ارحكـــال جـــا

 يجابياع .إوتغييره تغييراع 

 في حراسة األفراد من إلالق البصر .القرآن عًا: منهج راب

وهــــو إجــــراء وقــــائي فــــي طريــــ  تط يــــر  ، ببــــد االنت ــــاء مــــن أدب االســــتئذان علــــ  البيــــوت      

، يــ تي حكــل مــن أحكــال صــيانة ارعــرا ، وح ــظ ارنســاب،  المشــاعر وات ــاء أســباب ال تنــة البــابرا

ي  ـــذ علـــ  ال تنـــة الطريـــ  كـــي ال تنطلـــ  مـــن ف ،دن الت كـــك الـــذي يـــيدي إلـــ  ال ســـاوح ـــظ ارســـرا مـــ

 .(1)ع ال ا، بدافا النظر لمواوا ال تنة المثيرا، وبدافا الحركة المببرا، الداعية إل  الغواية

 منهجيات اإلصالح والتغيير في التشريع:

جـل البواقـب التـي تلحـ  أن ، وذلـك مـلـ  هـذا التشـريا، وعلـ  هـذا ارمـرل د حث ا سول ع

ال ـر ن  ، لـذلك جـاءإلـ  النسـاء يـيدي إلـ  فبـل ال ـواحش، ف ـو يـيدي إلـ  الونـافإن النظر ، بصاحب ا

، ف ـــد جـــاء فـــي ســـورا النـــور عنـــدما ي اطـــب اي تبـــال  الكـــريل ، والســـنة النبويـــة، فحـــذرت مـــن النظـــر

وا ِمْن َأْبَصارِِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِل َ   رسـولل  َأْزَكى َلُهـْم ِإنَّ اللَّـَه َخِبيـر  ِبَمـا  ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

، فـاي [31- 34] النـور:   َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ َوَيْحَفْظـَن فُـُروَجُهنَّ * َيْصَنُعوَن 

النظـر إلـ  عـدل يربـي النـاو علـ  غـ  البصـر ، و  الـذيرنل هو المربـي ؛ تبال  ي اطب النبي 

 . لمحرماتا

إن اي تبـــال  فـــي هـــذه اآليـــة  صـــص الحكـــل للمـــيمنين  ، رن ـــل هـــل الـــذين ينتظـــر مـــن ل  

 (4)ا متثال تديناع. 

                                                 
 . 2414/  4انظر : في ظول ال ر ن ،  (1)
 . 174 – 118/  1انظر : ت سير أبي السبود ،  (2)
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إن أكبر فتنة سيتبر  ل ا ا نسان في هذه الحياا الدنيا هي فتنة المسيح الـدجال، لكـن هـذه        

ثـل يـ تي ببـد هـذه  قد ال تصيب الناو جميب ل، فمن مـات قبـل أن يتبـر  ل ـا، ف ـد أمـن مصـيبت ا.

َمــا َتَرْكــُت َبْعــِدي ِفْتَنــًة َأَضــرَّ ) َقــاَل:  يِّ ِبــالنَّ أن ، فتنــة الرجــال بالنســاء، فــي صــحيح الب ــاري ال تنــة 

 .(1)( َعَلى الراَجاِل ِمْن الناَسا 

نَّ اللَّــَه مُ ) َقــاَل:  النَِّبــيِّ أن وفــي صــحيح مســلل   ــَوة  َخِضــَرة ، َواِ  ْســَتْخِلُفُكْم ِفيَهــا َفَيْنُظــُر ِإنَّ الــدُّْنَيا ُحْل

َل ِفْتَنِة َبِني ِإْسرَاِئيَل َكاَنْت ِفي النا   (4)( َسا ِ َكْيَف َتْعَمُلوَن، َفاتَُّقوا الدُّْنَيا َواتَُّقوا الناَساَ ، َفِِنَّ َأوَّ

 إن ا  كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدر  ذلـ  ال محالـة،) : قـالوعن أبي هريرا عن النبي

فزنـــا العـــين النظـــر، وزنـــا اللســـان المنلـــق، والـــنفس تمنـــى وتشـــتهي، والفـــِر يصـــدق ذلـــ  كلـــه 

 (2)"يو الشيطان من أحد قط إال أتاه من قبل النساءأما ه: قال وعن سبيد بن المسيب،  (3)(ويكذبه

 -وذكر القاسمي تنبيهات مهمة بعد تفسيره لهذه اآلية وهى : 

ال جـــ: فـــي اآليــة تحــريل النظـــر إلــ  النســـاء وعــورات الر قــال الســيوطي فـــي ا كليــل: ه األول

وتحريل كش  ا. أ رم ابن أبي حاتل عن أبي البالية: كل شيء في ال ر ن من )ح ظ ال رم( ف ـو مـن 

، إال هــذه اآليــة والتــي ببــدها، ف ــو أن ال ينظــر الرجــل إلــ  عــورا الرجــل، وال المــرأا إلــ  عــورا الونــا

 .المرأا

                                                 
      /  4، م 2744صحيح مسلل : كتاب الرقا  ، باب أكثر أهل الجنة ال  راء ، وأكثر أهل النار النساء ، ح (1)

 . 2487ص     
      /  4، م 2742صحيح مسلل : كتاب الرقا  ، باب أكثر أهل الجنة ال  راء ، وأكثر أهل النار النساء ، ح (2)

 . 2488ص     
 . 44/ ص 8، م 1243صحيح الب اري : كتاب االستئذان ، باب ون  الجوارح دون ال رم ، ح (3)
 دل ربنا الحكيل ال بير: شمو الدين، محمد بن أحمالسرام المنير في ا عانة عل  مبرفة بب  مباني كو (4)

  هـ 1284النشر:  ال اهرا عال –، الناشر: مطببة بوال  )ارميرية(  287/  1ال طيب الشربيني الشافبي ،    
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 بصار وقيدها بل دون ح ـظ ال ـروم؟ لل أت  ب )من( التببيوية في غ  ارإن قيل:  :الثانيو      

فجبــل كالبــدل  ، وذلــك رن المســتثن  فــي الح ــظ هــو ارووام والســراري، وهــو قليــل بالنســبة لمــا عــداه

 َلَكـْت َأْيمـاُنُهمْ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حاِفُظوَن ِإالَّ َعلـى َأْزواِجِهـْم َأْو مـا مَ  ، ف ال تبال  : ولل ي يد بل

  [ :4الميمنون  ]"(1) 

 منافع وفوائد غض البصر : 

ولــيو للببــد فــي دنيــاه و  رتــل  ، امتثــال أمــر اي الــذي هــو غايــة ســبادا الببــد فــي مباشــل ومبــاده -أ

 . أن ا من امتثال أوامر ربل تبارك وتبال 

 إل  قلبل.نل يمنا من وصول أثر الس ل المسمول الذي لبل فيل هوكل، إ -ب

ويببــده مــن اي، ولــيو علــ  الببــد شــيء أوــر مــن  ، إن إطــو  البصــر ي ــّر  ال لــب ويشــتتل -م

 فإنل يوقا الوحشة بين الببد وبين ربل. ،إطو  البصر

 .(4)كما أن إطو  البصر يوب ل ويحونل، نل ي وي ال لب وي رحلإ -د

 :  في غض البصر اإلصالح والتغيير منهجيات 

رمـة ، لكن اي تبال  أراد أن يرفا مجد هذه اظول وج لحياا في الجاهلية حياا ال ل د كانت  -1

أن كـان  فببـد  ،أمـور ديـن ل ينما نولت ارحكـال، فبينـت للنـاو، ح، فرفبت هذه ارمةبا سول

لن ي عــن ،  أنولــت هــذه اآليــات بــااع ، وكــان النظــر إلــ  النســاء منتشــر فــي الجاهليــة اع الونــا منتشــر 

نمــا كــان صــيانة للمجتمــا مــن فبــل   ،فائــدا بــووهــذا الن ــي لــل يكــن  ،لمحرمــاتالنظــر إلــ  ا وا 

ـوا ِمـْن  ، ف ـال تبـال  : ش ، فلذلك جاءت مشروعية غ  البصـرال واح ُقـْل ِلْلُمـْؤِمِنيَن َيُغضُّ

                                                 
 المح  :ط  371/  7بن قاسل الحو  ال اسمي محاسن الت ويل : لمحمد جمال الدين بن محمد سبيد انظر :  (1)

 هـ . 1418 - 1بيروت ، ط –سل عيون السود ، الناشر: دار الكتب البلمية محمد با    
 . 273/  7محاسن الت ويل ، انظر :  (2)
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ــَنعُ  ــا َيْص ــر  ِبَم ــَه َخِبي ــْم ِإنَّ اللَّ ــى َلُه ــَ  َأْزَك ــُروَجُهْم َذِل ــوا ُف ــارِِهْم َوَيْحَفُظ ــاِت َأْبَص ــْل ِلْلُمْؤِمَن وَن َوُق

، [، وهــذه اآليــات جــاءت 31- 34ر : ] النــو   َيْغُضْضــَن ِمــْن َأْبَصــارِِهنَّ َوَيْحَفْظــَن ُفــُروَجُهنَّ 

إيـــاكم  ) ، واالجتماعيـــة فـــي المجتمـــا قـــال رســـول اي الدينيـــةفمثلـــت مجموعـــة مـــن اآلداب 

فـِذا " السـنا نتحـدث فيهـا، قـال: ، فقالوا: ما لنا بد، إنمـا هـي مج« والجلوس على اللرقات

غـض البصـر، "، قـالوا: ومـا حـق اللريـق؟ قـال:  "أبيتم إال المجالس، فأعلوا اللريق حقها

 .(1)(وكف األذى، ورد السالم، وأمر بالمعروف، ونهي عن المنكر

انـل ، حيـث ذكـرت هـذه اآليـة من جية إصوحية هامةووا هذه اآليات  إن اي تبال  بين في -2

ـــل  ، وكـــذلك المـــرأا ال يحـــل ل ـــا أنرجـــل أن ينظـــر للمـــرأاال يحـــل لل تنظـــر للرجـــل، فـــإن عوقت

 (4).، وقصده من ا ك صده من اكبوقت ا بل

، قالــت: كنــت عنــد رســول اي صــل  اي عليــل وســلل وعنــده ميمونــة، ف قبــل ســلمةوقــد روت أل  -3

ــ) : وذلــك ببــد أن أمرنــا بالحجــاب، ف ــال النبــي  ، ابــن أل مكتــول ــا: يــا احتجبــا من ه ، فقلن

ـــه وســـلم:  ـــال النبـــي صـــلى ا  علي ـــا؟ فق ـــى ال يبصـــرنا، وال يعرفن ـــيس أعم رســـول ا ، أل

 .(3)(؟ألستما تبصرانه ؟أفعمياوان أنتما"

حتــ  ال ي ــا فــي  ؛، و يتجنــب النظــر إلــ  النســاءالبــد لإلنســان أن يطبــ  هــذه اآليــاتلــذلك 

 النساء .وفي فبل المحرمات التي تنتا عن النظر إل   ، ال واحش

                                                 
        صحيح الب اري : كتاب المظالل والغصب ، باب أفنية الدور والجلوو في ا ، والجلوو عل  الصـبدات ،  (1)

 .  132/ ص 3، م 2414ح    
 . 228/  12،انظر : ت سير ال رطبي  (2)
 وقد حكلط 4/13، 4112سنن أبي داوود : كتاب اللباو ، باب ه وقل للميمنات يغوون من أبصارهن ه ح (3)

 ارلباني ب نل حديث وبيف .     
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وجـب لط ـارت ل مـن دنـو أ: أي ذل  أزكـى لهـم   :إن الناظر والمتمبن في قول اي تبـال  -4

، للداللـة علـ  المبالغـة فـي الط ـارا، والمجـئ بصـيغة أفبـل بة، وان ا ل ـل فـي الـدين والـدنياالري

 (1)فإن ذلك يوجب من الط ارا حظاع وافراع .

 ير االستئذان .خامسًا : مجموعة المالمح التربوية في تقر 

، فووـا البد لكل واحـد مـن أن يت لـ  بـل اع دببين في هذه اآليات أ -تبال سبحانل  -إن اي        

، إن لـل أن يطب ـل فـي كـل بيـت مـن البيـوتمجموعة مـن المومـح التربويـة التـي ينبغـي للمجتمـا ب كم

ــا الَّــ ، فــاي تبــال  ي ــول : هــذا اردب هــو أدب االســتئذان ــا َأيَُّه ــَر ي ــًا َغْي ــْدُخُلوا ُبُيوت ــوا ال َت ِذيَن آَمُن

َفِِْن َلْم َتِجُدوا ِفيهـا َأَحـدًا   ُبُيوِتُكْم َحتَّى َتْستَْأِنُسوا َوُتَسلاُموا َعلى َأْهِلها، ذِلُكْم َخْير  َلُكْم َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ 

ْن ِقيَل َلُكمُ   َفال َتْدُخُلوها َحتَّى ُيْؤَذَن َلُكمْ    ُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزكى َلُكْم، َواللَُّه ِبما َتْعَمُلوَن َعِليم  اْرجِ   َواِ 

أكـد فـي  ، ببـد أن تحـدث عـن حكـل الونـا وال ـذف ومـا يترتـب علي ـا، [ في هـذه السـورا  27] النور: 

، وأقرب إل  ببد عن الت مةأن د ول البيوت إال ببد االستئذان، وذلك ليكونوا هذه  اآليات بالن ي ع

 .(4)بصمة عن السيئةال

 اآلداب التربوية لتقرير االستئذان :

 عــــن  داب فــــي الحــــديث  اطبنــــا، وذلــــك   إن اي  علــــى المحــــارم :ضــــرورة االســــتئذان  -1 

، وما يدل عل   ذن أيواع إذا د لنا عل  محارمنااالستئذان عل  ارجانب ، كذلك من اردب أن نست

. ف ـــال « نعـــم»فقـــال:  ؟ســـت ذن علـــ  أمـــيا رســـول اي، أَ ف ـــال: يـــ جـــاء إلـــ  النبـــي  أن رجـــوع  ذلــك

،  فقال الرجـل: إنـي خادمهـا، « استأذن عليها: »فقال رسول ا   ، الرجل: إني مب ا في البيـت

                                                 
 . 118/  1انظر : ت سير أبي السبود ،  (1)
 . 144انظر : ت سير سورا النور ، ربي ارعل  المودودي ، ص (2)
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،  اســتأذن عليهــا  أتحــب أن تراهــا عريانــة؟ قــال: ال) فقــال لــه رســول ا  صــلى ا  عليــه وســلم: 

 .(1) (قال: فاستأذن عليها

بـل جـاءت السـنة مبينـة لــذلك ،  ، وهـذا لـل يبينـل ال ـر نالسـتئذان ثـالث مـرات : أن يكـون ا -4

فإن السنة بينت وفصلت ما أجملل ال ر ن الكريل ، وهو أن االسـتئذان يكـون ثـوث مـرات ، 

عن أبي سبيد ، قال: است ذن أبو موس  عل  عمر ، ف ال : السول  عليكل أأد ـل ؟ قـال 

ثل قـال : السـول  علـيكل أأد ـل ؟ قـال عمـر: ثنتـان ، ثـل عمر: واحدا ، ثل سكت ساعة ، 

ثــوث، ثــل رجــا، ف ــال عمــر ســكت ســاعة ، ثــل قــال : الســول  علــيكل أأد ــل ؟ قــال عمــر: 

للبواب: ما صنا؟ قال: رجا، قال: علي بل، فلما جاءه، قال: ما هـذا الـذي صـنبت؟ قـال: 

بينــة أو رفبلــن بــك، قــال: ف تانــا واي لتــ تيني علــ  هــذا ببرهــان أو ب الســنة ،الســنة، قــال: 

ونحـن  رف ـة مـن ارنصــار ف ـال: يـا مبشــر ارنصـار ألسـتل أعلــل النـاو بحـديث رســول اي 

االسـتئذان ثـالث، فـِن ) صل  اي عليـل وسـلل؟ ألـل ي ـل رسـول اي صـل  اي عليـل وسـلل: 

ال فارجع  .(4)( أذن ل ، وا 

ذا تكلم بكلمة أعادها ثالثاأنه كان إذا سلم س) عن أنو عن النبي و         .(3)(لم ثالثا، وا 

الحكمــة هــي التــي نبــل اي  إن:ذير مــن دخــول البيــوت بــدون اســتئذانوالتحــ نوجــوب االســتئذا -3

فـدل ه [  28] النـور :   َلْيَس َعَلْيُكْم ُجناح  َأْن َتْدُخُلوا ُبُيوتـًا َغْيـَر َمْسـُكوَنة   تبال  علي ا في قولل:

هـو كـون البيـوت مسـكونة، إذ ال يـ من ، لل حرل الد ول إال علـ  هـذا الشـرطرج بذلك عل  أن الذي

من ي جل علي ا بغير استئذان أن ي جل عل  ما ال يحل لـل أن ينظـر إليـل مـن عـورا، أو علـ  مـا ال 

                                                 
 . 1442/ ص 4، م 3438االستئذان ، باب االستئذان ، ح موط  مالك : كتاب (1)
 . 44/ ص 8، م 1244صحيح الب اري : كتاب االستئذان ، باب التسليل واالستئذان ثوثاع ، ح (2)
 . 34/ ص 1، م 84صحيح الب اري : كتاب البلل ، باب من أعاد الحديث ثوثاع لي  ل عنل ، ح (3)



 النور ( ) ةفي سورنهجيات اإلصالح والتغيير م                                                              الفصل الثاني
 

 

 121 

يحب ال ول أن يبرفـل غيـرهل مـن ارحـوال، وهـذا مـن بـاب البلـل المنبـل علي ـا بـالنص، ورنـل تصـرف 

ال أشبل   ،في ملك الغير  .(1)"الغصببفو بد وأن يكون برواه وا 

ْن ِقيَل  :   شري : عند قولل تبال قال الوم َفِِْن َلْم َتِجُدوا ِفيَها َأَحًدا َفاَل َتْدُخُلوَها َحتَّى ُيْؤَذَن َلُكْم َواِ 

 فإن لل تجدوا في ا أحداع ، "[ 28] النور :  َلُكُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو َأْزَكى َلُكْم َواللَُّه ِبَما َتْعَمُلوَن َعِليم  

من  ويحتمل: فإن لل تجدوا في ا أحداع  ،فو تد لوها واصبروا حت  تجدوا من ي ذن لكل، من اآلذنين

 (4)"فو تد لوها إال بإذن أهل ا ، أهل ا ولكل في ا حاجة

 اثر االستئذان على اإلصالح والتغيير : 

نــل يبمــل علــ  أ، ذلــك والتغييــر فــي المجتمــا ديــن ا صــوحإن ا ســول البظــيل هــو 

، ف ـــي هــذه الســـورا القتصــادية واالجتماعيـــة والسياســيةإصــوح المجتمــا مـــن جميــا النـــواحي ا

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْدُخُلوا ُبُيوتًا َغْيَر ُبُيـوِتُكْم   ذلك في قولل تبال :للنا مثوع  يورب اي 

حيـث كـان  ،[ 27] النـور :   ا َوُتَسـلاُموا َعَلـى َأْهِلَهـا َذِلُكـْم َخْيـر  َلُكـْم َلَعلَُّكـْم تَـَذكَُّرونَ َحتَّى َتْستَْأِنُسـو 

ا ، لكن اي تبال  أنبل علينية ال يبرفون شيئاع عن االستئذان، وعن أحكال االستئذانالناو في الجاهل

التــي البــد لصــاحب ا أن يلتــول ب ــا عنــد  ، فجاءنــا ا ســول بــاآلدابإن ــا نبمــة ا ســول ، ب ــذه النبمــة

 د ولل للبيوت .

فيد ل الوائر البيت، ثل   ،ل د كانوا في الجاهلية ي جمون هجوماع : ه ي ول ارستاذ سيد قطب

ي ــول: ل ــد د لــت  وكــان ي ــا أن يكــون صــاحب الــدار مــا أهلــل فــي الحالــة التــي ال يجــوو أن يراهمــا 

وكــان ذلــك يــيذي  ،عاريــة أو مكشــوفة البــورا، هــي أو الرجــلوكــان ي ــا أن تكــون المــرأا  ،علي ــا أحــد

وســكينت ا كمــا يبــر  الن ــوو مــن هنــا ومــن هنــاك لل تنــة، حــين ت ــا  ،ويجــرح، ويحــرل البيــوت أمن ــا

                                                 
 . 347/  23ت سير الراوي ،  (1)
 . 228 – 227/  3الكشاف ، للوم شري ،  (2)
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أدب االســتئذان  ، أدب اي المسـلمين ب ــذا اردب البـالي ، مــن أجـل هـذا وذلــك، البـين علـ  مــا يثيـر

والة الوحشة من ن وس ل، قبل الد ولوالسول عل  أهل ا   ،عل  البيوت  (1).هيناس ل، وا 

 :االستئذانفي  اإلصالح والتغيير منهجيات

ا ، وقبــل ل ـد تحـدثت هـذه اآليـات عـن مجموعـة مـن اآلداب التـي البـد لإلنسـان أن يلتـول ب ـ 

عــن ، ف ــد جــاء فــي ســبب نــوول هــذه اآليــة أن نتحــدث عــن هــذه اآلداب، فــإن ل ــذه اآليــة ســبب نــوول

إنـي أكـون فـي بيتـي علـ  حـال ال :  الـت يـا رسـول ايف ، جاءت امرأا من ارنصار، ثابت عدي بن

نل ال يوال يد ل علي رجل من أهلي وأنا علي تلك الحـال فكيـف أصـنا  أحب أن يراني علي ا أحد وا 

[ فنولـت  27] النـور :  يا أيها الذين آمنـوا ال تـدخلوا بيوتـا غيـر بيـوتكم حتـى تستأنسـوا فنولت 

 .(4) ذه اآليةه

ــْم  ببــد ذلــك ي ــول:  ي ــول الشــبراوي : إن اي    ــَو أزكــى َلُك ــارجعوا ُه ــوا ف ــْم ارجع ــَل َلُك ن ِقي  َواِ 

أنــك إْن تمســكت بالــد ول ببــد أْن قــال لــك: ارجــا ف ــد أثــرت الريبــة فــي ن ســل، ه أي:، [ 28النــور: ]

رفوـل، َأاَل تـرل قـول رسـول اي وتحترل رغبة صاحب الش ن، ف ذا هو اروكـ  وا ، فبليك أن تمتثل

 : ( َدْع ما يريب  إلى ما ال يريب )(3) "(2). 

جل صيانة ارعرا ، والببد عن الرذائـل، وعـن فبـل أهذا اردب من  ، إنما شر إن اي 

دون إذن  ، لــذلك فإنــل لــو تــرك ارمــر كمــا كــان فــي الجاهليــة مــن د ــول الرجــل علــ  البيــتال ــواحش

، وعلـ  هـذه  تبـال  علـ  هـذه النبمـة البظيمـةعلينـا أن نشـكر اي .د في المجتمـاصاحبل، لبل ال سا

 اآلداب ا سومية الم  وذا من الكتاب والسنة .

                                                 
 . 2448/  4في ظول ال ر ن ، سيد قطب ،  (1)
 . 84/  18انظر : ت سير المراغي ، رحمد المراغي ،ص (2)
 . 43/  3صحيح الب اري : كتاب البيو  ، باب ت سير المشب ات ،  (3)
 . 14241/  11ت سير الشبراوي ،  (4)
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 المللب الثالث 
 منهجيات اإلصالح والتغيير الدعوية 

 
 وفيل أربا مناها :  

  : عوامل الهداية والموعظة :  المنهج األول     

ومـا قالـل المنـاف ون فـي السـيدا  ،ا فـك ما حـدث فـي حادثـة الساب ة  اآلية   فيبين اي تباله        

َيِعُظُكُم اللَّـُه  :الوعظ ل ل ب ولل تبال   ب سلوب ين اطب عباده الميمن -رو  اي عن ا  –عائشة 

لـوبكل الـذي لـل الكمـال كلـل يرقـ  ق : ، أي[ 17النـور : ]  َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلـِه َأَبـًدا ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمِنيَن 

كراهـة رن : أي   َأنْ  ل، وال يم ل بحكمتل وعلمل، بالتحذير علـ  وجـل االسـتبطاف: لمفيم ل بح

 أي ما دمتل أهوع لسما  هذا ال ول؛ ثل عظل هذا الوعظ، وأل ب سامبل  ، تبودوا لمثلل أبداع 

فإن عدتل ف نتل  ؛ راس ين فيل فإنكل ال تبودون متص ين با يمان :أي ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن   ب ولل: 

 (1)ه غير صادقين في دعواكل االتصاف بل

وقـــــذف ، بـــــارمور التـــــي حرمـــــت مـــــن قبـــــل كالونـــــافـــــي هـــــذه اآليـــــات عبـــــاده  اي  يـــــذكر         

، وذلـك بـوعظ ل أال يبـودوا إلـ  مـا هـل المحصنات الميمنات الغافوت، ثل ببد ذلك يب ب بالموعظة

 (4) داموا أحياء مكل ينما عليل 

نــل إذا رأل أ، بمبنــ  ســبل الموعظــة الحســنة ، إن اي تبــال  يبلمنــا مــن  ــول هــذه اآليــات        

ذلك هـو أن يـذكر صـاحب هـذه ، والطري ـة السـليمة لـ بل مبصية ، كيف ي دي هذا الباصـيإنساناع ي

اْدُع   قـال تبــال :الحسـنة  ، وهـذا ال يكــون إال بالموعظـةعوه إلـ  الكــف عـن ذلـكن يـدأ، و المبصـية

                                                 
 . 233/  13،  للب اعي يات والسورنظل الدرر في تناسب اآل (1)
 . 344/  23،  للراوي م اتيح الغيبو  ، 221/  3: الكشاف ، للوم شري ، انظر  (2)
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َلـُم ِبَمـْن َضـلَّ ِإَلى َسِبيِل َرباَ  ِباْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ َربََّ  ُهـَو َأعْ 

  [ 124] النحل :   َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم ِباْلُمْهَتِدينَ 

 ، فلـذلكو قـد انغمسـوا فـي المباصـي واآلثـالال واقبنـا يجـد أن ببـ  النـاإن الناظر إل  ح    

، لـذلك فـإن كانت الموعظة الحسنة ه  عـوم ذلـك، فئك الناو إل  من يرشدهل إل  الح يحتام أول

 ما يلي :  والتي من اببب  اآلداب والشروط  ويتحل  الواعظ البد لل أن يلتول

َأتَـْأُمُروَن النَّـاَس ِبـاْلِبرا َوَتنَسـْوَن َأنُفَسـُكْم َوَأْنـُتْم َتْتلُـوَن   : قـال تبـال  : تصديق القـول بالعمـل -1

 . [  44الب را:  ية ]   اْلِكتَاَب َأَفاَل َتْعِقُلونَ 

[ ، فالنـاظر  2الصـف:  يـة ]    َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلوَن َمـا اَل َتْفَعلُـونَ  َيا  :تبال   وقال    

، والــذي يجبــل أن اي تبــال  ي اطــب أهــل الموعظــة، بــإن ي بلــوا بمــا ي ولــواهــذه اآليــات ، يــرل فــي 

 الواعظ م لصاع هو ت ول اي تبال  في السر والبلن . 

:هولو لل ينل عن الشر إال من ليو فيل شيء منل، وال أمـر بـالمبروف إال -رحمل اي -قال ابن حول

 .(1)"-صل  اي عليل وسلل - أمر أحد ب ير ببد النبيمن استوعبل لما ن   أحد عن شر، وال

ُقـْل َهـِذِه  :، ل ولل تبال    أن يكون الواعظ على بصيرة من العلم حتى ال يقع في األخلا  : -4

يوسـف: ]  ْشِرِكينَ َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَِّه َعَلى َبِصيَرة  َأَنا َوَمْن اتََّبَعِني َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما َأَنا ِمْن اْلمُ 

 . [  148 ية 

ن ال يبســر  وذلــك بــ ينبغــي علــى الــواعظ أن يكــون لينــًا فــي كالمــه ، ومعامالتــه مــع النــاس : -3

 -صـل  اي عليـل وسـلل -وكـان النبـي، مـن ت يئـة النـاو إلـ  قبـول ا صـوحعلـ  النـاو ، والبـد لـل 

بب ــائ ل علــ  ال دايــة، ي بــل ذلــك جانــب مــن المــال؛ لوحت ــاظ بيــيثر ببــ  حــديثي الب ــد با ســول 

                                                 
 الظاهري ار و  والسير في مداواا الن وو : ربي محمد علي بن أحمد بن سبيد بن حول ارندلسي ال رطبي (1)

 . ل1878 -هـ 1388،  2ط بيروت ، –، الناشر: دار اآلفا  الجديدا  84/  1    
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لـ  أمثـال هـيالء أشـار، حيث يظ ر لل أن إيمان ل لل يرسـخ فـي قلـوب ل رسـوخ مـا ال تولولـل ال ـتن  -وا 

إنـي ألعلـي الرجـل وغيـره أحـب إلـي منـه؛ خشـية أن يكبـه ا  فـي ) ب ولل:  -عليل الصوا وسول

 .(1)(النار

، فــو يحســن بــالواعظ أن يكــون وــي  مــًا :  ينبغــي علــى الــواعظ أن يكــون واســع الصــدر حلي -2

والــــواعظ ل ــــا  ،  قليــــل الصــــبر؛ ذلــــك أن الجماعــــات التــــي استشــــرل في ــــا ال ســــاد كــــالمر  ،الصــــدر

َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ  : -صل  اي عليل وسلل -ي ول اي تبال  في وصف نبينا محمد ،  كالطبيب

ــوا ِمــْن َحْوِلــ َ  ُخــْذ اْلَعْفــَو  لـل:  -عــو وجــل -وقــال اي،   [ 148 ل عمــران:  يـة  ]  اْلَقْلــِب اَلْنَفضُّ

 . [  188ارعراف:  ية ]   َوْأُمْر ِباْلُعْرِف َوَأْعِرْض َعْن اْلَجاِهِلينَ 

وهــذا فـي غايــة ارهميـة أن يبتبــد الـواعظ عــن الريـاء والســمبة ، :  أن يخلـص الــواعظ فــي وعظـه -5

 ي تل بمظ ره .جل السمبةط وأن أمن  يبظن ال أو 

فــي مبــر  حــديث لــل عــن الريــاء: هوقــد يطلــ   - رحمــل اي - (4)ل يثمــيقــال ابــن حجــر ا

كـ ن ي صـد بوينـة ثيابـل الثنـاء  ، وهـو طلـب نحـو الجـاه والتـوقير بغيـر عبـادا ، الرياء عل  أمـر مبـاح

 .(3)"ونحو ذلك ، عليل بالنظافة والجمالة

 

 

                                                 
    صحيح الب اري : كتاب ا يمان ، باب إن لل يكن ا سول عل  الح ي ة ، وكان عل  ال وف واالستسول ،  (1)

 . 14/ ص 1، م 27ح    
 بمصر مي  السبدي ، ارنصاري ، ش اب الدين أبو البباو ، ولد في محلة أبي ال يثلثأحمد بن حجر ال ي هو (2)

البلـول ، تل ـ   مشـارك فـي أنـوا  مـن هــ 814، وتـوف  سـنة  هـ 881ولد سنة لل ب ا ، ف يل شافبي ، ، ونش  وتب
الشـافبي ، انظـر :  ف ـل وصنف ب ا كتبل وب ا توفي ، بر  فـي البلـول  صوصـا  ةالبلل باروهر ، وانت ل إل  مك

 . 234 / 1،  يللور كل،  ارعول
 مي السبدي ارنصاري، ش اب الدينثبن محمد بن علي بن حجر ال يالوواجر عن اقتراف الكبائر : رحمد  (3)

 . ل1887 -هـ 1447،  1، الناشر: دار ال كر ط 71/  1شيخ ا سول، أبو البباو ،      
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  : في الموعظة اإلصالح والتغيير منهجيات

اده فـي سـورا عنـدما  اطـب عبـ ، وذلـك أن اي ثـر عظـيل علـ  ا صـوحألموعظـة ل ـا إن ا      

، فـإن  [17النـور : ] َيِعُظُكُم اللَُّه َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِلـِه َأَبـًدا ِإْن ُكْنـُتْم ُمـْؤِمِنيَن  : النور في قولل تبال 

ك ، ثــل ببــد ذلــاا، ثــل ببــد ذلــك ع وبــة ال ــذفحــريل الونــا، وبيــان ع وبــة الونــهــذه ال طــاب كــان ببــد ت

، فــاي تبــال  يوجــل  طابــاع إلــ  أهــل ، ثــل الحــديث عــن حادثــة ا فــكلأحكــال اللبــان، ومــا يترتــب عليــ

لـ  الـذين تـابوا ورجبـوا عـ اوـوا فـي ا فـكيمان، إلـ  الـذين ا  ، ن هـذا الب تـان، واعترفـوا بـذنب ل، وا 

، يبظكل أن تبودوا لمثـل نل أسلوب الموعظةإ سلوب لطيف، ، لكنل بوجريوجل اي تبال  ل ل رسالة 

 . ال طيرا مراع أ رلمور رمثل هذه افي هذه ارعمال ، وهذه الموعظة ه  تذكير ل ل حت  ال ي بوا 

ت يـيا ل ـل ليتبظـوا ، ف ـذا فيـل  ِإْن ُكْنُتْم ُمـْؤِمِنينَ  : اي تبال   ية الموعظة، ف ال ل د  تل

 .(1) وهو ا يمان الصاّد عن كل قبيح ،رك البودوتذكير بما يوجب ت

َوُيَبياُن اللَّـُه َلُكـُم  قـال :  ، فإن اي وعظةإن الناظر إل  اآليات التي جاءت ببد أمر الم

 ه ويبين اي لكل اآليات الدالة عل  ، فمبن  اآلية [ 18] النور : اآْلَياِت َواللَُّه َعِليم  َحِكيم  

    .(4)"الشرائا ومحاسن اآلداب كي تتبظوا وتت دبوا. واي عليل بارحوال كل ا

اي تبال  يبظكل ب ذه المواعظ التي ب ا تبرفون عظل هذا الذنب، ورن فيل الحد والنكال إن 

 .(3)في الدنيا والبذاب في اآل را، لكي ال تبودوا إل  مثل هذا ال بل أبداع 

مـا فيـل كلمـة إال  الـذي ، لكـل واحـد منـا أن يسـت يد مـن هـذا الكـول الربـانيالبد  أن يرل الباحثو     

، البد لكل واعظ أن يطب  ا عل  من هذه المن جية الدعوية، لذلك علينا أن نست يد ول ا سر في ذلك
                                                 

 . 484/  2مدارك التنويل وح ائ  الت ويل : للنس ي ،  انظر :  (1)
 . 141/  4أنوار التنويل وأسرار الت ويل : للبيواوي ،  (2)
 ، انظر : اللباب في علول الكتاب ، أبو ح ص سرام الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمش ي النبماني (3)

 الكتـــب  المح ـــ : الشـــيخ عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود والشـــيخ علـــي محمـــد مبـــو  الناشـــر: دار   328/  14
 . ل1888-هـ  1418، 1بيروت / لبنان  ، ط -البلمية 
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، ف ـو يـربط قـو  فـي مثـل هـذه ار طـاء مسـت بوع ، فاي تبال  أراد أن يحذر عباده من الو ار  الواقا

 ؛  جيــداع كيــف ســيكون ؟ وهــل ســيبود إلــ  رشــده ؟ لــذلك حــ  لنــا أن ن  ــل  يــات اي ، مســت بللالببــد ب

 ، ونطب  ا عل  الوجل الصحيح .حت  نبرف ما المراد من ا

 حقيقة التوبة عند العلما  : 

نابتــل إلــ  طاعتــل، و قــال ابــن جريــر الطبــري: مبنــ  التوبــة مــن الببــد إلــ  ربــل  -1 وأوبتــل إلــ  مــا ، ا 

 .(1) بتركل ما يس طل من ارمور التي كان علي ا م يماع مما يكرهل ربليرويل، 

التوبة هي الندل بال لب، وترك المبصية في الحال، والبول عل  أال يبود إل    ال رطبي : قال -2

 .(4) مثل ا، وأن يكون ذلك حياء من اي

، ويندل عل  ما سلف منل أن ي لا عن الذنب في الحاور  ابن كثير : هالتوبة النصوح ه قال  -3

  .(3)"في الماوي، ويبول عل  أن ال ي بل في المست بل، ثل إن كان الح  آلدمي رده إليل بطري ة

فــدعا إليــل الــذين عبــدوا المســيح، ومــن قــال المســيح  ، ن اي تبـال  دعــا كــل ال لــ  إلــ  التوبــةإ      

ومن قال يد اي مغلولة، ومن قال إن اي هو اي، ومن قال هو ثالث ثوثة، ومن قال عوير بن اي، 

ــا: ؟؟ف يــر ونحــن أغنيــاء، ومــن دعــا ي الصــاحبة والولــد ــِه  ، ف ــال ل ــل جميبع ــى اللَّ ــوَن ِإَل ــال َيُتوُب َأَف

وهـذا مـن كرمـل وجـوده، ولط ـل  ه قـال ابـن كثيـر:،  [ 74المائدا: ]  َوَيْسَتْغِفُروَنُه َواللَُّه َغُفور  َرِحيم  

 ل ما هذا الذنب البظيل وهذا االفتراء والكـذب وا فـك يـدعوهل إلـ  التوبـة والمغ ـرا، فكـل ورحمتل ب ل

 .(2)"من تاب إليل تاب عليل

                                                 
 .  447/  1ري ، انظر : ت سير الطب (1)
 .  81/ 4انظر : ت سير ال رطبي ،  (2)
 .  118/  8ت سير ابن كثير ،  (3)
 . 148/  3ت سير ابن كثير،  (4)
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َأَنـا َربُُّكــُم  اي تبـال  دعـا إلـ  التوبــة مـن هـو أعظــل محـادا ي مـن هــيالء وهـو مـن قــال: إن        

ال صـص: ]  اْلَمـََلُ َمـا َعِلْمـُت َلُكـْم ِمـْن ِإلـه  َغْيـِري يـا َأيَُّهـا :  ، وقـال[ 23الناوعـات: ]  اأْلَْعَلى 

َفقُـوال َلـُه َقـْواًل َليانـًا َلَعلَّـُه  *اْذَهبـا ِإلـى ِفْرَعـْوَن ِإنَّـُه َلغـى   ف ال اي تبال  لكليمـل موسـ :  [ ، 38

ــا:، [ 44 - 43طــل: ]    َيتَــَذكَُّر َأْو َيْخشــى ْذ َنـــاَدى َربُّــ َ   وقــال أيوع ُموســى َأِن اْئــِت اْلَقـــْوَم  َواِ 

 ، ودعـا سـبحانل إلي ـا المشـركين ف ـال:[ 11، 14الشـبراء: ]    َقْوَم ِفْرَعْوَن َأال َيتَُّقونَ  *الظَّاِلِميَن 

   الَة َوآَتُوا الزَّكاَة َفَخلُّوا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللَّـَه َغفُـور  َرِحـيم ، ودعـا [ 4التوبـة: ]   َفِِْن تاُبوا َوَأقاُموا الصَّ

، [ 38ارن ال: ]  ُقْل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِإْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلفَ   إلي ا الك ار ف ال جل ش نل: 

ــْن َتِجــَد َلُهــْم  :  ودعــا إلي ــا المنــاف ين ف ــال ســبحانل ِإنَّ اْلُمنــاِفِقيَن ِفــي الــدَّْرِ  اأْلَْســَفِل ِمــَن النَّــاِر َوَل

ــْؤِمِنيَن * ًا  َنِصــير  ــَع اْلُم ــَ  َم ــِه َفُأولِئ ــَنُهْم ِللَّ ــِه َوَأْخَلُصــوا ِدي ــاُبوا َوَأْصــَلُحوا َواْعَتَصــُموا ِباللَّ ــِذيَن ت ِإالَّ الَّ

 .[ 141، 144النساء: ]  َوَسْوَف ُيْؤِت اللَُّه اْلُمْؤِمِنيَن َأْجرًا َعِظيمًا 

 .  على التوبة والصالح ة تحثثانيًا : العباد  

، واي تبــال  ذنبــاع، أو إثمــاع، فإنــل يغ ــره  ل ــل احمتــل بببــاده أن ــل إذا فبلــو إن اي تبــال  مــن ر        

، ن اي يتـوب عليـل، فـإهذه الرحمة ببباده، وذلك ب تح بـاب التوبـة، فـإن تـاب لنا يبينفي هذه السورا 

وا ِمْن َبْعِد ذِلَ  َوَأْصَلُحوا َفِِنَّ اللََّه ِإالَّ الَِّذيَن تابُ  ، قال تبال  : هذا إن أت  بشروط التوبة الصحيحة

: ، قال الوحيلي في مبنـ  اآليـةاآلية جاءت ببد حكل الونا وال ذف[ هذه  4] النور :   َغُفور  َرِحيم  

أي إال الذين رجبوا عن قول ل وندموا عل  فبل ـل، وأصـلحوا حـال ل وأعمـال ل، فلـل يبـودوا إلـ  قـذف ه

بــاو: أي أظ ــروا التوبــة، فــإن اي غ ــور ســتار لــذنوب ل، رحــيل ب ــل، في بــل المحصــنات، قــال ابــن ع

 .(1)"توبت ل، ويرفا عن ل ص ة ال س  التي وسموا ب ا
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فمـن هـذه   ،متبـدداإن اآليات التي تحدثت عن التوبة ، وارحاديـث التـي تحـث علـ  التوبـة      

وْا َربَُّكْم ُثمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيِه ُيَمّتْعُكْم مَّتَاًعا َحَسـًنا ِإَلـى َوَأِن اْسَتْغِفرُ   : قال تبال :عل  سبيل المثال اآليات

ن َتَولَّْوْا َفِِّني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوم  َكِبير    .[ 3 هود:]  َأَجل  مَُّسمًّى َوُيْؤِت ُكلَّ ِذي َفْضل  َفْضَلُه َواِ 

لحة التـــي فَبل ـــا الببـــد، ويك ِّـــر اي تبـــارك التوبـــة الّنصـــوُح يحَ ـــظ اي ب ـــا ارعمـــاَل الّصـــا إن

َفَلْواَل َكاَنـْت َقْرَيـة   وتبال  ب ا المباصَي التي وقبت، ويدفُا اي ب ا الب وباِت الّناولَة قال اي تبال :

ــا  اَمُنــوْا َكَشــْفَنا َعــْنُهْم َعــَذاَب الِخــ اْلحيــاَة الــدُّْنَيا  فــيْزِى  اَمَنــْت َفَنَفَعَهــا ِإيَماُنَهــا ِإالَّ َقــْوَم ُيــوُنَس َلمَّ

 [ . 88يونو:]    َوَمتَّْعَناُهْم ِإَلى ِحين  

: ، قـال تبـال طري  ال وح، وهي طري  السبادا والصوح إن اي تبال  بين أن التوبة ه        

  ََوُتوُبوْا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنوَن َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحون   [:31النور ]. 

لــئّو يبغتَــل المــوُت  ؛ ، فــالواقُا ِفــي كبيــرا تِجــب عليــل الّتوبــةمســللالتوبــُة واجَبــة علــ  كــلِّ  إن        

رّن ا صـراَر  ؛ ب عليـل الّتوبـةِجـوهو عل  مبصية، فينـدل حـين ال ين ـا النـدل، والواقـُا فـي صـغيرا  ت

ب عليـــل الّتوبـــة جـــارُك للمحّرمـــات تعلـــ  الصـــغيرا يكـــون مـــن كبـــائر الـــّذنوب، والمـــيدِّي للواجبـــاِت التـــ

ــا لمــا يلَحــ  البمــَل ِمــن الّشــروط وانت ــاء موانــا قبولــل، ومــا ُي َشــ  علــ  البَمــل مــن الّشــوائب  ، أيوع

يــا أّيهـــا ) :  المحــذَّر من ــا كالّريــاء، عــن ارغــّر بــن يســار روـــي اي عنــل قــال: قــال رســول اي 

وقـد جــاء عـن أبــي ،  (1)( وب إليـه فــي اليــوم مائـَة مــّرةالّنـاس، توبــوا إلــى ا  واسـتغِفروه، فــِّني أتــ

إنَّ ا  تعالى يبُسل يَده بالليل ليتـوَب مسـي  ) قال:   موس  ارشبرّي روي اي عنل عن النبيّ 

 .(4)( الّنهار، ويبسل يَده بالّنهار ليتوَب مسي  الليل

                                                 
 . 2474/ ص 4، م 2742صحيح مسلل : كتاب الذكر ، باب استحباب االستغ ار ، وا كثار منل ، ح (1)
 . 2113/ ص 4، م 2748حيح مسلل : كتاب التوبة ، باب قبول التوبة من الذنوب ، وان تكررت ، حص (2)
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ل وظَ ــر حــب ــا تح َّــ  فو ف ــا إلــ  اي تبــال ، مــن اّتصــبإن الّتوبـة مــن أعظــِل الببــادات وأح  

ـــوَن ِمـــَن  فـــي ارمـــور نجاُحـــل، قـــال تبـــال : ـــَل َصـــاِلًحا َفَعَســـى َأن َيُك ـــاَب َو اَمـــَن َوَعِم ـــا َمـــن َت َفَأمَّ

ــينَ  ــا شــديدعا، عــن أنــو  الــربوك ــ  ب وــِل الّتوبــة شــرفعا فــرُح [ ،  17ال صــص:] اْلُمْفِلِح  -ب ــا فرحع

ُ  أشدُّ فرًحا بتوبـِة عبـِده مـن أحـِدكم سـَقل علـى بعيـره ) : قال: قال رسول اي -روي اي عنل 

َفاْنَفَلَتْت ِمْنُه َوَعَلْيَها َلَعاُمُه َوَشرَاُبُه، َفَأِيَس ِمْنَها، َفَأَتى َشَجَرًة، َفاْضـَلَجَع  أرض فالةوقد أضّله في 

َو ِبَهـا، َقاِئَمـًة ِعْنـَدُه، َفَأَخـَذ ِبِخَلاِمَهـا، ثُـمَّ َقـاَل َأِيَس ِمْن رَاِحَلِتِه، َفَبْيَنا ُهَو َكَذِلَ  ِإَذا ُهـ ِفي ِظلاَها، َقدْ 

  .(1)( " ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرِح: اللُهمَّ َأْنَت َعْبِدي َوَأَنا َربَُّ ، َأْخَلَأ ِمْن ِشدَِّة اْلَفَرحِ 

 أثر التوبة على اإلصالح والتغيير : 

ِإالَّ  ، وذلــك فــي قولــل تبــال  هــذه الســورالــ  التوبــة والصــوح فــي عبــاده ع اي  ل ــد حــث       

، ف ي هذه اآلية يتحدث اي [ 4] النور :   الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َبْعِد ذِلَ  َوَأْصَلُحوا َفِِنَّ اللََّه َغُفور  َرِحيم  

  المن جية ، وذلك من  ول ا صوحعن هذه ، 

ببـاده أن ، بـين ببـد ذلـك لبلـل الونـابيـان حكـل ال ـذف، ومـن قإن اي تبال  ببد أن انت   من  -1

وتابوا مـن مثـل هـذا الكـول، ولـل يكتـف  ، وذلك إذا رجبوا إل  اي باب التوبة م توح إلي ل

 ، ومبن  ذلك أن التوبة ال تصح بدون الصوح . بالتوبة ف ط؛ بل ع ب بالصوح

بـل تـوبت ل ببـد ي  ب نـلحـ  عبـاده  فـيكمـال عنايتـل تبـال   إلـ  في هـذه اآليـة  اي  يشير -2

فساد حالـل  إوالةبشرط  إال ولكن بمجرد التوبة ال يكون الببد م بوالع  ، ارتكاب الذنوب البظال

صــوح   ، وقبول ــا مــا يب ب ــا مــن الصــوح ، قــال ببوــ ل عومــة تصــحيح التوبــة. أعمالــلوا 

                                                 
 . 2144/ ص 4، م 2747صحيح مسلل : كتاب التوبة ، باب الح  عل  التوبة ، ح (1)
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 ارومنــــةســــالف  فــــيالرجــــو  عــــن كــــل مــــا يذمــــل البلــــل واستصــــوح مــــا تبــــدل  والتوبــــة هــــ 

 (1)ومن لل يب ب توبتل الصوح كانت توبة ببيدا عن ال بول ،البلل بإتبا  ا ومداومت

 إيثار اآلخرة على األولى . منهجيات اإلصالح والتغيير فيثالثًا :  

، إن ـا ر في المجتمال د اشتملت سورا النور عل  من جية دعوية ينبا من ا ا صوح والتغيي        

بصــورا  الكــريل وهــذه المن جيــة تحــدث عن ــا ال ــر ن  .علــ  ارولــ  من جيــة الــدعوا إلــ  إيثــار اآل ــرا

ت فـي سـورا ، ومـن اآليـات التـي جـاءعامة في كثيـر مـن اآليـات، وتحـدثت عن ـا سـورا النـور  اصـة

 -ما يلي : النور في أكثر من مووا

وا ِمْن َأْبصارِِهْم َوَيْحَفُظوا فُ  : من ا قولل تبال    ُروَجُهْم ذِلَ  َأْزكى َلُهـْم ِإنَّ ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ

، ف ـي هـذه اآليـة تجـد أن اي تبـالي يوجـل ال طـاب إلـ  [ 34] النـور :   اللَّـَه َخِبيـر  ِبمـا َيْصـَنُعونَ 

ن المحرمـات، ، وح ـظ ال ـروم عـن يبلل الميمنين ح ظ أن سـ ل، وذلـك بغـ  البصـرأ ي مره النبي 

، ف ـذا أسـلوب تنبيـل مـن اي  ِإنَّ اللَّـَه َخِبيـر  ِبمـا َيْصـَنُعونَ  ى َلُهمْ ذِلَ  َأْزك ، ب ولـل : ثل ي تل اآلية

 ن هذا اط ـر لبباده الميمنين مراده أن من غ  بصره وح ظ فرجل من الوقو  في ال واحش ، فإ

،ه وقد جاء فـي مبنـ  هـذه اآليـة ا الكول جيداع ، وقد بينت السنة أيواع هذفي الدنيا واآل را وأوك  لل 

 ويسـتح ون الثنـاء والمـدحأن س ل تمسك ل بذلك أوك  ل ل وأط ر، رنل من باب ما يوكون بل  أن يأ

وال يلي   ،(4)"ص في ال طاب الميمنين لما أراده من توكيت ل بذلكت ا ويمكن أن ي ال إنل  ،عليل

السـببة الـذين ، فإنـل يكـون مـن ييثر اآل را عل  الدنيا وملـذات اإن الذي يح ظ فرجل ، و ذلك بالكافر.

قـال  –روـ  اي عنـل  –، عن أبي هريرا ل ال ظل إال ظلل ، جاء في الحديثيظل ل اي في ظلل يو 

َسْبَعة  ُيِظلُُّهُم اللَّـُه ِفـي ِظلاـِه، َيـْوَم اَل ِظـلَّ ِإالَّ ِظلُّـُه: اإِلَمـاُم الَعـاِدُل، َوَشـابٌّ  ):  : ، قال رسول اي 
                                                 

  /  1 روح البيـان :  سـماعيل ح ـي بـن مصـط   ا سـتانبولي الحن ـي ال لـوتي ، المـول  أبـو ال ـداء ،انظـر :  (1)
 . بيروت –، الناشر: دار ال كر   118
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الَمَســاِجِد، َوَرُجــاَلِن َتَحابَّــا ِفــي اللَّــِه اْجَتَمَعــا َعَلْيــِه َوَتَفرََّقــا ب، َوَرُجــل  َقْلُبــُه ُمَعلَّــق  َنَشــَأ ِفــي ِعَبــاَدِة َرباــهِ 

، َفَقاَل: ِإناي َأَخاُف اللََّه، َوَرُجل  َتَصدََّق، َأْخفَ  ى َحتَّى اَل َعَلْيِه، َوَرُجل  َلَلَبْتُه اْمرََأة  َذاُت َمْنِصب  َوَجَمال 

بـين فـي هــذا  فـالنبي  ، (1)(َم ِشـَماُلُه َمـا ُتْنِفـُق َيِميُنـُه، َوَرُجـل  َذَكــَر اللَّـَه َخاِلًيـا َفَفاَضـْت َعْيَنـاُه َتْعَلـ

: امرأا  ذات منصـب وجمـال إلـ  ن سـ ا، ف ـالالحديث أن من الذين  يظلون في ظل اي رجل دعتل 

 ،ل حين دعتل امـرأا البويـو إلـ  ن سـ اإني أ اف اي ، وهذا ما حدث ما نبي اي يوسف عليل السو

َورَاَوَدْتُه الَِّتي ُهـَو ِفـي َبْيِتَهـا َعـْن َنْفِسـِه َوَغلََّقـِت اأْلَْبـَواَب َوَقاَلـْت َهْيـَت َلـَ   وذلك في قولل تبال  : 

، فنبـي اي يوسـف  [ 23وسـف : ] ي َقاَل َمَعاَذ اللَِّه ِإنَُّه َرباي َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنَّـُه اَل ُيْفِلـُح الظَّـاِلُمونَ 

، والـذي منبـل مـن فبـل ذلـك هـو  وفـل مـن اي تبـال  ، ول يـرف  أن ي بـل ال بلـة الشـنيبةعليل السـ

يثاره لآل را عل  الدنيا ، وما في ا من ش وات .  وا 

يتَـاِ  الزََّكـاِة ِرَجال  اَل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرة  َواَل َبْيع  َعْن ِذْكِر اللَِّه وَ  وفي قولل تبال  :        ـاَلِة َواِ  َقـاِم الصَّ اِ 

، عـن  [ في هـذه اآليـات يتحـدث اي  37النور : ]   َيَخاُفوَن َيْوًما َتَتَقلَُّب ِفيِه اْلُقُلوُب َواأْلَْبَصارُ 

وأموــوا جــل وقــت ل فــي  متــا  فــان ثــروا اآل ــرا علــ  الــدنيا  وملــذات ا ، ومــا في ــا مــن رجــال  اتصــ 

تل ي ل تجارت ل وال بيب ل عـن الـذكر والتـدبر فـي ملكوتـل  ملـين النجـاا مـن البـذاب  ال ،عبادا اي 

 وال وو يول ال يامة بالجنة ونبيم ا وملذات ا.

ت إذا حوــر  -و اصــة فــي ارســوا  -اقــا اليــول  يجــد كثيــراع مــن التجــارإن النــاظر إلــ  الو 

 أو يـا، كـي ال ي ـوت ل بإلـ  الصـواال ـروم ت ـاذلون عـن الصوا، وسمبوا النداء ال يلبون النداء، وي

، وان  ، وييثرون ا عل  اآل را ، ف يالء علي ل أن يتدبروا هذه اآلية جيداع فتراهل ي دمون الدنيا  شراء،

، ي ول ا مال السمرقندي عن وأجملالدنيا  متا  ، رن متا  اآل را أكثر منييثروا اآل را عل  الدنيا

                                                 
 من الرسالة . 81سب  ت ريجل في ص حة  (1)
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عــن ، و  ، يبنــي: ال يشـغل ل البيــا والشـراء َعــن ِذْكـِر اي   ِهــيِهْم ِتَجـاَرة  ِرجــال  الَّ ُتلْ  قولـل تبـال  :  

ــالةِ   ، مواقيــت الصــوا وعــن،  طاعــة اي قــاِم الصَّ ــِر اللَّــِه َواِ  ــع  َعــْن ِذْك ، يبنــي: عــن إتمــال  َوال َبْي

بياعـات ل،  روي عن ابن مسـبود: أنـل رأل قومـاع مـن أهـل السـو  سـمبوا ارذان، فتركـوا، ف د  الصوا

، وأيوـاع   "(1)ال ُتْلِهيِهْم ِتجاَرة  َوال َبْيع  َعْن ِذْكِر اللَّـهِ    وقاموا إل  الصوا، ف ال: هيالء من الذين

 ، وهـــيالء الرجـــال   (4)"همـــن صـــ ات أولئـــك الرجـــال أن ـــل يـــيدون الوكـــاا فـــي وقت ـــا ، ولـــل يحبســـوها

ـــوبُ  ـــِه اْلُقُل تت لـــب فـــو تثبـــت علـــ  شـــيء مـــن ال ـــول والكـــرب  َواأْلَْبصـــارُ  َيخـــاُفوَن َيْومـــًا َتَتَقلَّـــُب ِفي

وهـل مـا هـذا ال ـوف ،  وهل ي افون ذلك اليول فو تل ي ل تجـارا وال بيـا عـن ذكـر اي ، واالوطراب

 .(3)يبل ون رجاءهل بثواب اي

  تَّْقـِه َفُأوَلِئـَ  ُهـُم اْلَفـاِئُزوَن َوَمـْن ُيِلـِع اللَّـَه َوَرُسـوَلُه َوَيْخـَ  اللَّـَه َويَ  وفي قول اي تبـال  :      

[ ، ف ـي هـذه اآليـة تتوـح هـذه المن جيـة أيوـاع ، فـاي تبـال  يتحـدث عـن صـ ة أولئـك  42النور : ]

، ثـل  شـوا اي تبـال  وات ـوه ، ف ولئـك ل ـل ال ـوح وال ـوو  ، وأطـاعوا رسـولل  الذين أطـاعوا اي 

ثــروا اآل ــرا ومــا في ــا مــن نبــيل  بــل ، واجتنبــوا عمــا ن ــوا عنــل ، و فــي اآل ــرا ، رن ــل فبلــوا مــا أمــروا 

 ي ول تبال  ذكره: ال الطبري عند ت سيره ل ذه اآلية،، ي ول ا م إل  الطاعة وأجور عظيمة

   َُوَمْن ُيِلِع اللَّـَه َوَرُسـوَله   ف عاقبـة مبصـية افيمـا أمـره ون ـاه، ويسـلل لحكم مـا لـل وعليـل، وي ـ

ُهـُم ي ـول: فالـذين ي بلـون ذلـك  )َفُأولِئـَ (عذاب اي بطاعتل إيـاه فـي أمـره ون يـل  يويت اي ويحذره، 

 .  (2)بروا اي عن ل يول ال يامة، وأمن ل من عذابلاْلفاِئُزونَ 

 

                                                 
 . 414/  2بحر البلول : ربو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيل السمرقندي ،  (1)
 . 387/  14اللباب في علول الكتاب : البن عادل ،  (2)
 .  2424/  4انظر : في ظول ال ران : لسيد قطب ،  (3)
 . 241/  18انظر : جاما البيان : للطبري ،  (4)
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 :في عالِ العادات السيئة منهجيات اإلصالح والتغييررابعًا  :  

، وهـــذا ح والتغييــر فـــي المجتمــا ا ســـوميصـــوغايـــة ا ل عظيمــاع  ل ــد ن ـــا ا ســول من جـــاع          

، إنـل مـن ا التـدرم مة ، وتحدثت عنل سـورا النـور  اصـةعابصورا المن ا تحدث عنل ال ر ن الكريل 

لـة لنـا أمث ، وفي هذه السورا يوـرب اي رعية التي جاءت في ال ر ن الكريلفي تشريا ارحكال الش

، ومـــن هـــذه  ســـول فـــي تشـــريا ارحكـــال الشـــرعيةا، وتـــدل علـــ  عظمـــة تـــدل علـــ  مثـــل هـــذا المـــن ا

، أن المــرأا كانــت قبــل نــوول  يــة الجلــد والــرجل إذا ونــت التــي تــدرم ا ســول فــي مشــروعيت ا ارحكــال

، ف ذا الحكل نسخ فا سول تدرم في هذا الحكل الشـرعي بو في البيت إل  أن ي تي ا الموتفإن ا تح

َن اْلفاِحَشـَة ِمـْن ِنسـاِئُكْم َفاْسَتْشـِهُدوا َعَلـْيِهنَّ َأْرَبَعـًة ِمـْنُكْم َفـِِْن َشـِهُدوا َوالالَِّتي َيْأِتي ، قال تبال  : 

، ف ـذه [ 14] النسـاء :  َفَأْمِسُكوُهنَّ ِفي اْلُبُيوِت َحتَـّى َيَتَوفَّـاُهنَّ اْلَمـْوُت َأْو َيْجَعـَل اللَّـُه َلُهـنَّ َسـِبياًل 

أل  ،  ا ووم، في  ذ الم ر من ا من َغْيـر طـو  َوال حـد وال جمـا ول تونيتتبل  بالمرأا الثيب  اآلية

 فـــيالحـــبو -ســـورا النـــور  فـــيثـــل نســـخ الحـــد  ،الســـجن حتـــ  تمـــوت فـــيوتحـــبو  ،  ال يجامب ـــا :

 وهذا النسخ هو التدرم الذي قال عليل ا سول البظيل.،  (1)-البيوت

 ا ســول إلــ  اقــتو  هــذه الرذيلــة بالتربيــة ، وســب  كــان شــائباع ومنتشــراع فــي الجاهليــة إن الونــا       

طريــ  التـدرم، شـ ن الطبيــب الـذي يبـالا المــري  ويرعـ  أحوالـل شــيئاع فشـيئاع، ثـل نــول  نوالتوجيـل عـ

ببــد أن اســت ر ا يمــان فــي ال لــوب، وت يــ ت الن ــوو لل بــول، وفروــت  ، تحــريل الونــا فــي عــدا  يــات

ولمـــا ت هلـــت   ،وبـــة الونـــا أوالع الحـــبو فـــي البيـــوتع الب وبـــة علـــ  ســـبيل التـــدرم، فجبـــل اي تبـــال  

وذلــك فــي  أنــول اي تبــال  جلــد الوانــي غيــر المحصــن )أي غيــر المتــووم( ، ، الن ــوو لت بــل الب وبــة

ثل نول حكل الوانـي المحصـن )المتـووم( بـالرجل فـي  يـة الشـيخ والشـي ة المنسـو ة ل ظـاع  ،سورا النور
                                                 

 المح  :، 184/  4ت سير م اتل بن سليمان : ربو الحسن م اتل بن سليمان بن بشير ارودي البل   ،انظر :  (1)
 . هـ 1423 -  1روت ، طبي –، الناشر: دار إحياء التراث  شحاتةعبد اي محمود     
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 : مانيـة تـدفا الوانـي لوعتـراف وطلـب التط ـر مـن دنـو الونـا، مثـلال حكماع، حت  كانت التربية ا ي

برجم مــا، فكــان للتــدرم أثــر بــالغ فــي التكليــف  مــاعو والغامديــة اللــذين أقــرا بالونــا، وأمــر رســول اي

 وت رير الب وبة واجتثاث ال احشة.

نــت التــي كا - ثــل نســخ هــذا الحكــل -حكــال أيوــاع كــان فــي تحــريل ال مــررإن التــدرم فــي ا

مستحكمة عند البرب، ولـل يتبـر  ال ـر ن لتحريم ـا صـراحة طـوال الب ـد المكـي، وشـطراع مـن الب ـد 

المــدني، وســلك ال ــر ن فــي تحريم ــا ومكافحــة شــرها طريــ  التــدرم بووــوح وصــراحة، وهــو مــا يــذكره 

ِت النَِّخيــِل َوِمــْن َثَمــرا البلمــاء باســتمرار، ف شــار ال ــر ن إلــ  أن ــا مغــايرا للــرو  الحســن قــال تبــال  :

، ثـل [ 17النحـل : ]   َواأْلَْعناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُه َسَكرًا َوِرْزقـًا َحَسـنًا ِإنَّ ِفـي ذِلـَ  آَلَيـًة ِلَقـْوم  َيْعِقلُـوَن 

َيْسأَُلوَنَ  َعِن   بين أن ال مر والميسر في ما إثل كبير ومنافا للناو، ولكن إثم ما أكبر من ن ب ما

ْثُمُهَما َأْكَبُر ِمْن َنْفِعِهَما َوَيْسأَُلوَنَ  َماَذا ُينْ اْلَخْمِر َواْلمَ  ِفُقوَن ْيِسِر ُقْل ِفيِهَما ِإْثم  َكِبير  َوَمَناِفُع ِللنَّاِس َواِ 

الب ـول فكان إشارا لذوي ،  [ 218] الب را :   ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَ  ُيَبياُن اللَُّه َلُكُم اآْلَياِت َلَعلَُّكْم َتَتَفكَُّرونَ 

الرشيدا إل  تحريل ال مر باعتبار ا ثل الكبير في ا، حت  صل  أحد الصحابة سكراناع إماماع بالنـاو، 

يـا  ف لط في ال ر ن، فنول التحريل الجوئي بمنا الشرب قبل الصوا، حت  يبلل المصلي ما ي ـول ،

الَة َوَأْنـُتْم ُسـكا فـامتنا النـاو عـن شـرب ال مـر  [ 43] النسـاء :  رىَأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْقَرُبوا الصَّ

قبــل الصــلوات ال مــو بوقــت كــاف، وكــاد أن ينحصــر الشــرب ببــد البشــاء ف ــط، واســتمرت التربيــة 

الكامل، فنول قولل تبال : التحريل ا يمانية واوداد التوجيل ا سومي، ف صبحت الن وو م ي ا ل بول 

  ُواألزالُم رجـُس مـن َعَمـِل الشـيَلان َفـاْجَتِنْبوه َلَعلَُّكـم ُتفِلحـون ِإنَّما الَخمُر والميسـُر واألنَصـاب   [

ِإنَّمــا ُيريـــُد الشَّـــيلاُن أن ُيوِقـــع بيـــَنُكم الَعـــَداوَة ثـــل علــل اي التحـــريل، ف ــال تبـــال : ،  [ 84المائــدا 
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ـالِة  المائـدا ]  َفَهـْل أْنـُتم ُمْنتْهـونوالَبْغَضاَ  فـي الَخْمـِر والَميسـِر وَيُصـدَُّكم عـن ِذْكـِر ا  وَعـْن الصَّ

 (1)، ف ال الصحابة: انت ينا انت ينا، وتح  ت مبجوا قر نية عجوت عن ا أكبر الدول اليول.[81

 :  للبخالصة الم

 بيان اثر الموعظة عل  ا صوح والتغيير ، وبيان عوامل الموعظة الجيدا .   -1

 .عل  ا صوح وأثرها بيان أن الببادا تحث عل  التوبة والصوح   -2

 الحديث عن من جيات ا صوح والتغيير في إيثار اآل را عل  ارول  .  -3

   الت كيد عل  أن ال ر ن علا البادات السيئة .  -4
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 المللب األول
 منهجيات اإلصالح والتغيير األخالقي 

 وفيل ثوثة مناها :     

 : منهج إحسان الظن بالمؤمنينأواًل :     

هـــذه المن جيـــة هـــ  فـــي غايـــة ، و جيـــة أ وقيـــةفـــي هـــذه الســـورا عـــن من تحـــدث  إن اي         

ور ، ف د جـاء فـي سـورا النـفي سورا النور  اصة، وفي سور ال ر ن الكريل عامة، وقد تمثلت ارهمية

َلــْواَل ِإْذ َســِمْعُتُموُه َظــنَّ اْلُمْؤِمُنــوَن َواْلُمْؤِمَنــاُت  : ، ف ــال تبــال  الحــديث عــن حســن الظــن بــالميمنين

لنــا مثــاالع  [ ، ف ــي هـذه اآليــة يوــرب اي  12النــور : ]   رًا َوَقــاُلوا َهــَذا ِإْفــ   ُمِبــين  ِبَأْنُفِســِهْم َخْيــ

، ومـن الميمنين والببـد عـن سـوء الظـن ب ـلل ل  في غاية ارهمية ، انل الحديث عـن حسـن الظـن بـ

 هذا الكول يتبين لنا أن الظن ين سل إل  قسمين : 

دثت عنـل سـورا النـور فـي هـذه اآليـة ، ف ـد جـاءت هـذه اآليـة وهذا ما تح األول : الظن الحسن :  

 للميمنين ، وذلك ببد حادثة ا فك وما حصل في ا . عتاباع من اي 
وأن يستببدوا س وط أن س ل في  ،اع نبل كان هذا هو ارول  أن يظن الميمنون والميمنات ب ن س ل  ير 

 .(1)فظن ال ير ب ما أول  ، الصحابي المجاهد وامرأا نبي ل الطاهرا وأ وهلالظن السيئ ، مثل هذه 

ـــوَن   : فـــي مبنـــ  قولـــل تبـــال  :ي ـــول الســـبدي رحمـــل اي   ـــنَّ اْلُمْؤِمُن ـــِمْعُتُموُه َظ ـــْواَل ِإْذ َس َل

، وهـو ظـن الميمنـون ببوـ ل بـبب   يـراع ه: أي  َواْلُمْؤِمَناُت ِبَأْنُفِسـِهْم َخْيـرًا َوَقـاُلوا َهـَذا ِإْفـ   ُمِبـين  

، وأن مـا مب ـل مـن ا يمـان المبلـول، يـدفا مـا قيـل فـي ل مـن ا فـك مـن الباطـل مة ممـا رمـوا بـلالسو

ــاُلوا  الباطــل،  ــْبحاَن َ بســبب ذلــك الظــن  َوَق بتلــي تلــك مــن كــل ســوء، وعــن أن  أي: تنوي ــاع   ُس

ف ـذا  ، أبين ا، من أعظل ارشياء، و انأي: كذب وب ت  َهَذا ِإْف   ُمِبين  أص ياءك بارمور الشنيبة، 

                                                 
 . 2441/  4يد قطب ، انظر : ظول ال ر ن ، لس (1)
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من الظن الواجب، حين سما  الميمن عن أ يل الميمن، مثل هذا الكول، أن يبرئل بلسانل، ويكـذب 

 .(1)هال ائل لذلك

ول د كان م تو  ا يمان أنكل عند مراده، ، فكان ا يمان رهلجاءت  طاباع  اآليةهذه  ه إن       

ت ب ن س ل  يراع من الب اف والط ر، وأن ي ولوا ؛ أن يظن الميمنون والميمنا سما   بر هذه الت مة

 .(4)"إنكار هذا كذب واوح البطون، لتبل ل ب كرل المرسلين وأكرل الصدي ات في

، وهــذا رنــل بــل يصــلح المجتمــا ا ســومي،   هــو ارســاو فــي ا صــوح والتغييــرإن هــذا النــو       

، واي تبـال  مـن  ـول هـذه مـن اآليـات ن الكريل عليل فـي كثيـرالظن الحسن لشدا أهميتل حث ال ر 

، وذلـك حتـ  يبـل ال يـر فـي ، وذلـك بـالظن الحسـن فـي الـن و د أن يبلمنا درساع و ل اع قويماع اآلية أرا

روـ  اي  –، و صوصاع أن هـذه اآليـة جـاءت ببـد الحادثـة التـي حـدثت مـا السـيدا عائشـة المجتما

، وجـاء ارمـر ب سـلوب الوقايـة لببـاده المـيمنين مـر،  عندما ات مت بحادثـة ا فـك ، فجـاء ار-عن ا 

 بالدعوا إل  حسن الظن بالن و .

في الم ابل ذل الظن السيئ ، وما يترتـب عليـل ، وقـد تحـدث  إن اي الثاني : الظن السيئ :   

الظَّـنا ِإنَّ َبْعـَض يـا َأيَُّهـا الَّـِذيَن آَمُنـوا اْجَتِنُبـوا َكِثيـرًا ِمـَن  عن هـذا الظـن فـي قولـل تبـال  :  اي 

 [ 12] الحجرات :   الظَّنا ِإْثم  

 

 

                                                 
 . 413/ 1،  تيسير الكريل الرحمن في ت سير كول المنان (1)
 للشئون ،  الناشر: المجلو ارعل  418/ 1المنت ب في ت سير ال ر ن الكريل : لجنة من علماء اروهر ، (2)

 . ل1884 -هـ  1411،  18مصر، طبا ميسسة ارهرال ، ط -ا سومية     
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السـوء  يـا أي ـا إن اي تبال  فـي هـذه اآليـة يوجـل  طابـاع إلـ  عبـاده وذلـك بالببـد عـن الظـن 

، فإن الظـاّن ن تظنوا ب ل سوءاع أالذين صّدقوا اي ورسولل، ال ت ربوا كثيرا من الظّن بالميمنين، وذلك 

 . (1) اْجَتِنُبوا َكِثيرًا ِمَن الظَّنا  جّل ثنايه: غير محّ ، وقال 

فــي  والــدليل علــ  ذلــك قــول النبــي  ،، وقــد بــين النبــيمــن الظــن الســوء ل ــد حــذر النبــي 

ـــوا، َواَل : )صـــحيحالحـــديث ال ـــوا، َواَل َتَجسَُّس ـــِديِث، َواَل َتَحسَُّس ـــَذُب الَح ـــنَّ َأْك ـــِِنَّ الظَّ ، َف ـــنَّ ـــاُكْم َوالظَّ ِإيَّ

 . (4)( اَجُشوا، َواَل َتَحاَسُدوا، َواَل َتَباَغُضوا، َواَل َتَداَبُروا، َوُكوُنوا ِعَباَد اللَِّه ِإْخَواًناَتنَ 

، رنـل البد لل أن يتبود علـ  الظـن الحسـن، و الظن السوء إن ا نسان البد لل أن يتحرو من

ذلـك رن ال ـر ن الكـريل ن انـا و  ، والبـد مـن الببـد عـن الظـن السـيئ؛هو الذي دعانـا إليـل ال ـر ن الكـريل

 كذب الحديث . أحذرنا منل وجبلل  ، والنبي عنل

 .من داخلها  التعامل مع البيوت منهجثانيًا :    

، وهــذا مــا بينتــل ســورا ن مــن ا وقواعــد التبامــل مــا البيــوتل ــد تحــدث ال ــر ن الكــريل عــ            

، حيــث بــين اي جيــة هــ  فــي غايــة ارهميــةهــذه المن ، و حينمــا تحــدثت عــن هــذه المن جيــة ، نــورال

، وقـد تمثـل ذلـك فـي سـان من ـا كيـف يتبامـل مـا أهـل بيتـلتبال  ال واعد التي من  ول ا يبـرف ا ن

َم ِمـْنُكْم يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسـتَْأِذْنُكُم الَّـِذيَن َمَلَكـْت َأْيمـاُنُكْم َوالَّـِذيَن َلـْم َيْبُلُغـوا اْلُحلُـ قولل تبال  :  

الُث َثالَث َمرَّات  ِمْن َقْبِل َصالِة اْلَفْجِر َوِحيَن َتَضُعوَن ِثياَبُكْم ِمَن الظَِّهيَرِة َوِمـْن َبْعـِد َصـالِة اْلِعشـاِ  ثَـ

َكذِلَ  ُيَبياُن اللَُّه  َعْورات  َلُكْم َلْيَس َعَلْيُكْم َوال َعَلْيِهْم ُجناح  َبْعَدُهنَّ َلوَّاُفوَن َعَلْيُكْم َبْعُضُكْم َعلى َبْعض  

لنا من جاع تربوياع نسـير  ، ف ي هذه اآليات بين اي [ 48]النور :    َلُكُم اآْلياِت َواللَُّه َعِليم  َحِكيم  

 ، إنل كي ية و داب التبامل دا ل البيوت .في حياتنا اليوميةعليل 
                                                 

 . 343/  22لبيان ، للطبري ، انظر : جاما ا (1)
       /  8، م 1411صحيح الب اري : كتاب اردب ، باب ه يا أي ا الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظـن ه ، ح (2)
 . 18ص    
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وهنا يبـين  ،ل االستئذان عل  البيوتل د سب ت في السورا أحكاي ول ارستاذ سيد قطب :ه           

فال ــدل مــن الرقيــ ، وارط ــال المميــوون الــذين لــل يبلغــوا الحلــل ،  أحكــال االســتئذان فــي دا ــل البيــوت

هــذه و  ، يــد لون بــو اســتئذان إال فــي ثوثــة أوقــات تنكشــف في ــا البــورات عــادا، ف ــل يســت ذنون في ــا

النــاو فــي ثيــاب النــول عــادا أو أن ــل يغيرون ــا حيــث يكــون  ،اروقــات هــي: الوقــت قبــل صــوا ال جــر

ووقــت الظ يــرا عنــد ال يلولــة، حيــث ي لبــون موبســ ل فــي البــادا ويرتــدون  ،ويلبســون ثيــاب ال ــروم

 (1)"وببد صوا البشاء حين ي لبون موبس ل كذلك ويرتدون ثياب الليل.. ،ثياب النول للراحة

أن هذه الظاهرا قد انتشـرت فـي مجتمبنـا هـذا ، إن ـا إن الناظر والمطلا عل  واقبنا هذا يجد        

علـ  بيـوت أقربـائ ل بـو اسـتئذان ، بحجـة أن ـل صـغار ال يـدركون ،  ينظاهرا د ول ارط ال المميو 

شبابنا وأط النا اليول هل شـباب ال ـيو  بب ولو نظرنا إل  واقا أط النا في هذا الومان ، فإنك ترل 

 ءنــانترنــت ، وارفــول الســاقطة ، ف ــذا كلــل جبــل أبنا االت ، وابــوك  ، و صوصــاع ببــد انتشــار الجــو 

 يدركون أشياء كثيرا ال تناسب أعمارهل .

البيـــوت إال ببـــد  فــيفيمـــا ســلف عـــن د ــول ارجانـــب  ن ـــ أن  ه ل ــد جـــاءت هــذه اآليـــات ببــد      

في ــا أحــدا  ذلــك ال يــر كــل ال يــر ل ــل، فــإن لــل يجــدوا فــياالســتئذان والتســليل علــ  أهل ــا، وبــين أن 

، بصـــيانة اآلداب البامـــة، ومنـــا ال يـــل ا ســـوميالمجتمـــا  فـــيلمـــا لـــذلك مـــن كبيـــر ارثـــر  ؛ رجبـــوا

 .(4)"وال ال، وح ظ ارعرا  وارنساب

                                                 
 . 2432/  4في ظول ال ر ن ،  (1)
 . 134/  18ت سير المراغي ،  (2)
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الط ل حين كان ط وع لل يبلغ الُحُلل كان يد ل دون استئذان فـي غيـر هـذه اروقـات، فـإْن هإن       

د االسـتئذان فـي هـذه اروقـات ف ـط، ال، إنمـا عليـل أْن بلغ الُحُلل فبليـل أْن يسـت ذن، ال  ن ـول: إنـل تبـوَّ

 .(1)ه، وانت ْت بالنسبة لل هذه الحالةربِ في جميا اروقات ف د َشبَّ وكَ يست ذن 

إن اي تبال  تحدث عن مـن ا التبامـل فـي البيـوت فـي أكثـر مـن مووـا فـي كتابـل تبـال  ،        

[ ،ه   48النــور : ]   ....ِذيَن آَمُنــوا ِلَيْســتَْأِذْنُكُم الَّــِذيَن َمَلَكــْت َأْيمــاُنُكْم يــا َأيَُّهــا الَّــ   :ف ــال اي 

د ل علي ـا غـول كبيـر ،  أن امرأا ي ال ل ا أسماء بنت أب  مرثدوقد جاء في سبب نوول هذه اآلية 

اي، إن  ـدمنا  ل ا، في وقت كرهت د ولل فيـل، ف تـت النبـي صـّل  اي عليـل وسـّلل ف الـت: يـا رسـول

وقــد صــدرت اآليــة الكريمــة ،  وغلماننــا يــد لون علينــا فــي حــال نكره ــا، فــ نول اي تبــال  هــذه اآليــة

وتوجي ـــات  ،  متثـــال لمــا اشـــتملت عليـــل مــن  داب قويمـــة لحوــ ل علـــ  ا ،بنــدائ ل بصـــ ة ا يمـــان

 .(4)"حكيمة

ا ُبُيوتـًا َغْيـَر ُبُيـوِتُكْم َحتَـّى َتْستَْأِنُسـوا َوُتَسـلاُموا يا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَـْدُخُلو  : وقال تبال  

ــَذكَُّرونَ  ــْم َت ــْم َلَعلَُّك ــر  َلُك ــْم َخْي إلــ   [ إن هــذا هــو  طــاب مــن اي  27] النــور :  َعلــى َأْهِلهــا ذِلُك

َتِجـُدوا ِفيَهـا َفـِِْن َلـْم  عباده الميمنين ، وذلك بح ظ البيوت من الوقو  في الم اسد ، وقال تبـال  : 

ْن ِقيـَل َلُكــُم اْرِجُعـوا َفـاْرِجُعوا ُهـَو َأْزَكـى َلُكـْم َواللَّـُه ِبَمـ ا َتْعَمُلــوَن َأَحـًدا َفـاَل تَـْدُخُلوَها َحتَـّى ُيـْؤَذَن َلُكـْم َواِ 

، ف ذه اآليات كل ا تدل عل  مدل اهتمال ا سـول بـالبيوت و داب ـا ، وذلـك  [ 28] النور :   َعِليم  

  ظ المجتما من الم اسد .حت  يح

 

 
                                                 

 .14333/  17ت سير الشبراوي،  (1)
 للطباعة ،  الناشر: دار ن وة مصر 144/  14لل ر ن الكريل : لمحمد سيد طنطاوي ، الت سير الوسيط  (2)

  1ال اهرا ، ط –والنشر والتوويا، ال جالة     
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 منهج اإلصالح والتغيير في دخول البيوت :

نل أراد أببد بيان من ا ال ر ن الكريل في التبامل ما البيوت ، نجد  والذي ترتاح إليل الن و 

البمـــل علـــ  إصـــوح المجتمـــا ، وتغييـــره حتـــ  يصـــبح مجتمبـــاع ن يـــاع ببيـــداع عـــن  -مـــن  ـــول ذلـــك-

الــذي كانــت الجاهليــة أراد الرقــي ب ــذا المجتمــا ، ف ــد لوقــو  فــي ال ــواحش ، الم اســد ، وببيــداع عــن ا

، فكــان الوــالة ت ــيمن عليــل وتــديره ببــادات وت اليــد ببيــدا كــل الببــد عــن الــدين وار ــو  الحميــدا 

الواحد يد ل عل  أهل البيت بدون استئذان ، فجاء ال ر ن وبين تلك المباموت والووابط التي البد 

يجابيـة ، واسـتطا  إ سومي أن يلتول ب ا جيداع ، لذلك ، فإن ا سول البظيل قد ن لنا ن لـة للمجتما ا

 أن يصلح المجتما ا سومي من كل النواحي .

 إلنسان .لالعفة  خلق ثالثًا : منهج السورة في بنا  

الحــرال  ل ــد ســلك ا ســول طريــ  الب ــة والصــوح ، وذلــك مــن  ــول فبــل الحــول والببــد عــن        

وعن الس اح ، إن هذا هو من ا ا سول الح  ، فاي تبال  من رحمتل ببباده قد امتن علي ل بنبمة 

أن امتن علـي ل بالب ـاف والـووام ، والببـد عـن السـ اح والونـا  النبمة ا سول البظيل ، وكان من هذه

لببــاده المــيمنين ، قــال  ، فا ســول يموــي إلــ  الصــوح دائمــاع ، ف ــذه منــة عظيمــة يمنح ــا اي 

َمـاِئُكْم ِإْن َيُكوُنـوا ُفَقـرَاَ  ُيْغـِنِهُم اللَّـُه  تبال  :  اِلِحيَن ِمـْن ِعَبـاِدُكْم َواِ  ِمـْن َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

أي  هـذه الم اطبـة تـد ل فـي بـاب السـتر والصـوح،إن  [ 32النـور : ]  َفْضِلِه َواللَّـُه َواِسـع  َعِلـيم  

، وقيـــل أن ال طـــاب  لألوليـــاء هنـــا ، وال طـــاب  الب ـــاف فإنـــل طريـــ، ووجـــوا مـــن ال ووم لـــل مـــنكل 

 .(1)لألووام

أن الذي أمـر بـل ذلك وح ظ ال روم بين من ببد  ،لما أمر من قبل بغ  اربصارإن اي تبال      

َوَأْنِكُحــوا اأْلََيــاَمى  ل: ف ــا ، والب ــاف  تبــال  ببــد ذلــك طريــ  الحــل اي إنمــا هــو فيمــا ال يحــل، فبــين

                                                 
 . 238/  12ت سير ال رطبي ، انظر :   (1)
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، ف ذه اآلية حثت عل  توويا اريام  ، واريل هي المرأا التي ال ووم ل ـا بكـراع كانـت أو  (1) ِمْنُكمْ 

  . (4)كانت أو أمةع ، وهذا دليل عل  مشروعية الووام ، وذلك لما فيل من ا حصان اع ثيباع ، حر 

دل علـ  ذلـك ، وممـا يـ يـة مـن  يـات اي تبـال  ، وهوإن الووام والنكاح هو منة من اي 

ـْن َأنُفِســُكْم َأْزَواًجـا لاَتْســُكُنوا ِإَلْيَهــا  :  يـات كثيـرا مــن ال ـر ن، قـال تبــال  َوِمـْن آَياِتــِه َأْن َخَلـَق َلُكــم ما

وهـذه  يـة مـن [ ،  21سـورا الـرول :]   َوَجَعَل َبْيَنُكم مََّودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَ  آَلَيات  لاَقْوم  َيَتَفكَُّرونَ 

حيث جبل ووم ا نسـان مـن بنـي جنسـل، مـن ن سـل، حتـ   ،  يات اي، ونبمة من نبمل عل  عباده

، والسـنة النبويـة لـل تغ ـل عـن ذلـك ، ف ـد  اطـب  يتل التبايش، ويس ل الت اهل فـي هـذه الحيـاا الـدنيا

، َوَمْن َلْم َيْسـَتِلْع َيا َمْعَشَر الشَّبَ  ) الشباب ، قـائوع : النبي  ِْ اِب َمِن اْسَتَلاَع ِمْنُكُم الَباَ َة َفْلَيَتَزوَّ

ْوِم َفِِنَُّه َلُه ِوَجا     .(3)( َفَعَلْيِه ِبالصَّ

فاي تبال  في هذه اآليـة بـين أن   ِإْن َيُكوُنوا ُفَقرَاَ  ُيْغِنِهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ  وقولل تبال  :   

ن الببـد إن كـان ف يـراع ، وأراد أن يـنكح المـرأا الصـالحة ، أوام الحول سبب للغنـ  ، و الب اف  ، والو 

يغنيل من فولل ، وقد أمر اي تبال  أيواع في هذه السورا بالب ة وصون الن و ، ف ـال  فإن اي 

[ ف ي هذه  33: ] النور ُه ِمْن َفْضِلهِ َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا َحتَّى ُيْغِنَيُهُم اللَّ  تبال  : 

لبباده إل  الب اف والـ  الحـول ،  اآلية يورب اي مثاالع   ر يدل داللة واوحة عل  دعوا اي 

جـل صـون الـن و عـن الوقـو  فـي الرذائـل ، أأن ال طاب هو مـن اآلية، وقد جاء في المراد من هذه 

  (1)وأن يجت د في الب ة

                                                 
 . 318/  23الت سير الكبير ، للراوي ، انظر :  (1)
 بالماوردي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الش ير النكت والبيون ، أبو الحسن علي بن محمدانظر :  (2)

  / لبنان. بيروت -المح  : السيد ابن عبد الم صود بن عبد الرحيل الناشر: دار الكتب البلمية  84/  4،      
 . 3/ ص 7، م 4414همن استطا  منكل الباءا ه ، ح صحيح الب اري : كتاب النكاح ، باب قول النبي  (3)
 . 38/  8: البحر المحيط ، ربي حيان ، انظر  (1)
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ـــالووام  ل ـــد بينـــت          الســـنة النبويـــة أن اي تبـــال  يبـــين الـــذي يريـــد أن يبـــف ن ســـل ، وذلـــك ب

، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّل  -رو  اي عنل  –والنكاح الحول ، ف د جاء في الحديث ،  عن أبي هريرا 

 : ( ُِريـُد اأْلََداَ ، َواْلَغـاِزي ِفـي َسـِبيِل َثاَلَثة  َحقٌّ َعَلى اللَِّه َعْونهم: النَّاِكُح ُيِريُد اْلَعَفاَف، والمكاَتب ي

 (4)(اللَّهِ 

 :  والزواِ في العفاف اإلصالح والتغيير منهجيات

جــل إصــوح المجتمــا ، والبمــل علــ  أحثنــا علــ  الب ــاف والنكــاح ، وذلــك مــن  إن اي         

اهليـة وعادات ـا جـل التط يـر مـن الجأإيجاد مجتما مسلل ن ي نظيف ، لـذلك فا سـول إنمـا جـاء مـن 

كانـت تبـيش  ال ارمة قبل ا سول ، يجد أن اإل  ح والناظر، والببد عن ال ساد ار وقي ، السيئة 

في ظول دامو ، فا سول أنار هذا الظول ، ف د انتشر في الجاهلية الونـا والسـ اح ، لكـن لمـا جـاء 

قــا فــي هــذه الجريمــة ، لكنــل فــي ا ســول بــين أن الونــا مآلــل ال ــوك ، وفــر  الب وبــات علــ  مــن و 

الم ابل ووا الحل المناسب ل ذه الجريمة ، فجـاء ال ـر ن الكـريل ، والسـنة النبويـة ، فكانـت دعوت مـا 

َوْلَيْسـَتْعِفِف الَّـِذيَن اَل َيِجـُدوَن ِنَكاًحـا َحتَـّى ُيْغِنـَيُهُم اللَّـُه ِمـْن  إل  الب اف والط ر ، ف ولل تبـال  :  

 .ه ف ذه اآلية دليل عل  أن الب ة سبب للغن   [33ر : ] النو  َفْضِلهِ 

 

 

 

 

                                                 
 . 142/ ص 4، م 4347سنن النسائي : كتاب النكاح ، باب عون الناكح الذي يريد الب اف ، ح (2)
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علــل أنــل أو  ، اي تبــال  حــث علــ  النكــاح إن ه:(1)فيمــا ن ــل عــن صــاحب نيــل المــرال  :قــال الوجــام 

وقـد  ، ، فـإن ذلـك م يـد بالمشـيئة لكـل ف يـر إذا تـووم هـذا حاصـوع يكون سبب لن ي ال  ر وال يلول أن 

ولـيو شـرطاع أن يكـون الغنـ   .(4)هال  راء ال يحصل ل ل الغن  إذا تووجـوايوجد في ال ارم كثير من 

بالمال والممتلكات من عمارات وغيرها ، ف د يكون الغن  غن  الن و وع ت ا ورواها بما منح ا اي 

 من الرو  ولو كان قليوع.

 فوائد تشريع الزواِ : 

 صوح المجتما من الم اسد .إ الووام يبمل عل  -1   

 الووام يبمل عل  إيجاد النسل الصالح وح ظ ارنساب . -2   

 الووام ي وي رابطة ارل ة والمحبة بين الناو ويويد من البوقات االجتماعية  . -3   

 الووام يجبل المجتما مجتمباع هادفاع . -4   

 مضار الزنا :

 وبف المجتما ب ساد شبابل بسبب الونا . -1

 يدو . ونا ، كالوهري والسيون واانتشار ارمرا  الناتجة عن ال -2

 الونا يبمل عل  ا توط ارنساب ، فينسب الط ل إل  غير أبيل . -3
                                                 

 باردب الوجام : هو أبو إسحا  إبراهيل بن محمد بن السري بن س ل الوجام النحوي؛ كان من أهل البلل  (1)
 ي ال ـر ن ولـل كتـاب ارمـالي، وكتـاب مـا فسـر مـن جـاما المنطـ ، وكتـابوالدين المتين، وصنف كتابـاع فـي مبـان

 االشت ا ، وكتاب البرو ، وكتاب ال وافي وكتاب ال ـر ، وكتـاب  لـ  ا نسـان، وكتـاب  لـ  ال ـرو، وكتـاب
 م تصــر فــي النحــو، وكتــاب فبلــت وأفبلــت، وكتــاب مــا ينصــرف ومــا ال ينصــرف، وكتــاب شــرح أبيــات ســيبويل،

 ، وكتاب ارنواء، وغير ذلك ، انظر : وفيات ارعيان وأنبـاء أبنـاء الومـان : ربـي الببـاو شـمووكتاب النوادر
إحســان  ،  المح ــ :  48/  1الــدين أحمــد بــن محمــد بــن إبــراهيل بــن أبــي بكــر ابــن  لكــان البرمكــي ا ربلــي ،

 بيروت . –عباو ، الناشر: دار صادر 
 الحسينياي    ان بن حسن بن علي ابن لطف ي الطيب محمد صدينيل المرال من ت سير  يات ارحكال : رب (2)

النشـر: دار الكتـب  أحمـد فريـد المويـدي ، دار -،  تح ي : محمـد حسـن إسـماعيل  441/ 1الب اري الِ نَّوجي ، 
 البلمية .
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أل ب تـل الوانـي أو الوانيـة حـداع ، أو بسـبب البـادات والت اليـد انل بسبب الونا يحصل ال تـل  -4

 . ، أو قتل الذي جاء بطري  الونا ن  ال ت ا سولا  ، و 

وهــو يبمــل علــ  ح ــظ  ، مــن البوقــات االجتماعيــة بــين النــاوإن الــووام يويــد  يــرل الباحــثو 

ارنساب ، وبالووام يبن  المجتما ، ويبمر حت  يصبح مجتمباع هادفاع ، أما إذا انتشر الونا ، ردل 

ل  ويا  ارنساب في المجتماإل   ، فالووام إذاع إنما شر  رحمـة وح اظـاع علـ  هـذا نشر ال ساد ، وا 

 المجتما من الدنو .

 
 لمللب الثانيا

 منهجيات اإلصالح والتغيير االجتماعي
 : وفيل من جان       

    أواًل : حراسة األنساب بالمالعنة .       

 تبريف الموعنة لغةع واصطوحاع :  -1 

 ،(1)اللبــان فــي اللغــة : هــو بمبنــ  الطــرد وا ببــاد عــن ال يــر ، واللبــان بمبنــ  المباهلــة         

 (4): أي يلبن الناو كثيراع وي ال : رجل لبنة 

 

 

 

 

                                                 
 بمبن  الموعنة: ه  المباهلة  (1)
 283/  1الراوي ،  انظر : م تار الصحاح ، ربي عبد اي (2)
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جبلــت حجــة للموــطر إلــ  قــذف مــن  ، كلمــات مبلومــة وهــأمــا اللبــان فــي االصــطوح : ه         

ل ـول الرجـل  كما سي تي، وسميت هذه الكلمات لباناع  ، وألح  البار بل أو إل  ن ي ولد ، لطخ فراشل

طوقل في جانب الم  (1)"رأا من مجاو التغليبعليل لبنة اي إن كان من الكاذبين، وا 

، وجــاء ذلــك واوــحاع فــي ذه الســورا عــن الموعنــة وأحكام ــاإن ال ــر ن الكــريل تحــدث فــي هــ         

ــْم َيُكــْن َلُهــْم ُشــَهَداُ  ِإالَّ َأْنُفُســُهْم َفَشــَهاَدُة َأَحــِدِهْم َأْرَبــُع  قولــل تبــالي :  َوالَّــِذيَن َيْرُمــوَن َأْزَواَجُهــْم َوَل

اِدِقيَن َشَهاَدات  بِ  َوَيـْدرَُأ  *َواْلَخاِمَسُة َأنَّ َلْعَنـَت اللَّـِه َعَلْيـِه ِإْن َكـاَن ِمـَن اْلَكـاِذِبيَن  *اللَِّه ِإنَُّه َلِمَن الصَّ

ِه َعَلْيَهـا َواْلَخاِمَسـَة َأنَّ َغَضـَب اللَّـ * َعْنَها اْلَعَذاَب َأْن َتْشَهَد َأْرَبَع َشَهاَدات  ِباللَِّه ِإنَّـُه َلِمـَن اْلَكـاِذِبينَ 

ــاِدِقيَن  ــَن الصَّ ــاَن ِم ، ف ــد رول عــن ســ ل بــن [، وهــذه اآليــة ل ــا ســبب نــوول 8-1] النــور :  ِإْن َك

ف ـال: يـا رسـول اي، أرأيـت رجـو وجـد مـا امرأتـل رجـو أي تلـل ، أتـ  (3)إن عـويمر البجونـي  (4)سبد

( ، َبِتَ ، َفاْذَهـْب َفـْأِت ِبَهـاَ  َوِفـي َصـاحِ ) َقـْد َنـَزَل ِفيـ :  فت تلونل؟ أل كيـف ي بـل؟ ف ـال رسـول اي

 وأنا ما الناو عند رسول اي صل  اي عليل وسلل، فلما فرغا، ، ف ال س ل: فتوعنا

قـال  ،قال عويمر: كذبت علي ا يا رسول اي، إن أمسـكت ا، فطل  ـا ثوثـا قبـل أن يـ مره رسـول اي 

 .(2)ابن ش اب: فكانت سنة المتوعنين

                                                 
   مغني المحتام إل  مبرفة مباني أل اظ المن ام : لشمو الدين محمد بن أحمد ال طيب الشربيني الشـافبي ،  (1)
 ل .1884 -هـ 1414 -1،الناشر: دار الكتب البلمية ، ط 42/  4 
 الّساعدي بن  الد بن ثبلبة بن حارثة بن عمرو بن ال ورم بن ساعدا ارنصاريّ هو س ل بن سبد بن مالك  (2)

 عشـرا سـنة، وهـو وهو ابـن  مـو ،  مات النبّي  من مشاهير الّصحابة، ي ال: كان اسمل حونا فغّيره النبّي 
 / 3، انظـر : ا صـابة فـي تمييـو الصـحابة ،    ر من مات بالمدينة من الّصـحابة، مـات سـنة إحـدل وتسـبين

117 .  
 ني، هو لذي رم  ووجتل بشريك ْبن سحماء، فوعنعويمر ْبن اْلَحاِرث ْبن َوْيد بن حارثة بن الجلد البجو (3)

 َذِلـَك: بين ما، وذلك ِفي شببان سنة تسا  من ال جرا، َوَكاَن قـدل تبـوك فوجـدها حبلـ ، ثُـلَّ قَـاَل ببـد  َرُسول اللَّلِ 

/  3وعاش َذِلَك المولـود سـنتين ثُـلَّ مـات، وعاشـت أّمـل ببـده يسـيرا ، انظـر : االسـتيباب فـي مبرفـة ارصـحاب ، 
1221  . 

 . 1128/ ص 2، م 1482صحيح مسلل : كتاب الطو  ، باب ان واء مدا المتوف  عن ا ووج ا ، ح (4)



 النور ( ) ةفي سورنهجيات اإلصالح والتغيير م                                                              الفصل الثاني
 

 

 149 

نـل قـد أ، ب ربا شـ ادات بـاي د بينت اآلية الكريمة ص ة اللبان، وهو أن ي ول الووم بالحلفل        

نــة اي عليــل إن كــان مــن : لبن حمل ــا هــذا لــيو منــل، وي ــول هـذا الــووم فــي ال امســةأهـا تونــي ، و ر 

ن ، ثـــل ت مـــو بغوـــب اي علي ـــا إن كـــان مـــتشـــ د هـــ  أربـــا شـــ ادات كمـــا فبـــل هـــو ، ثـــلالكـــاذبين

 .(1)الصادقين 

 : اللعان في  اإلصالح والتغيير منهجيات

كان قبل ، ف و ما  شر  حكماع من ارحكال إال رهداف سامية ، و إن اي تبال  رحيل ببباده         

هـذا المجتمـا جـل بنـاء أ، فكل حكـل مـن هـذه ارحكـال إنمـا حكـل اي بـل مـن ذلك قد حرل الونا وال ذف

ن ل ا أحكامـاع متينـة  ل وجود ارسرا الطيبة فيل ، والشريبة ا سومية تمتاو بجأ، ومن والح اظ عليل

جــل الرقــي أ، فا ســول إنمــا شــر  اللبــان مــن ، ومــن هــذه ا حكــال أحكــال اللبــانوســامية فــي المجتمــا

ثـــر علـــ  أحكـــال اللبـــان ل ـــا ، فـــإن بيـــان أا ، وحتـــ  يح ـــظ المجتمـــا مـــن ال ســـاد، لـــذلكب ـــذا المجتمـــ

 ــظ الووجــات مــن الوقــو  فــي ذلــك رن ــا تح ــظ المجتمــا مــن فبــل ال ــواحش ، ف ــ  تحو  ؛ المجتمــا

كـذلك فاللبـان  ،، ولكي تتذكر ما حصل لغيرها ، وال ت بل عل  فبـل الونـا وال ت كـر فـي ذلـكال واحش

كــان لــل ارثــر البــالغ فــي إصــوح المجتمــا مــن ال ــواحش و اصــةع ارســرا التــي هــ  نــواا المجتمــا ، 

  ارووام  مــن لح ــظ ح ــو ف ــد جــاء اللبــان ر والمشــاكل التــي تحصــل بــين ارووام ، ومبالجــة ال طــ

  البدالــة ، وتح يــجــل البمــل علــ  صــيانة ارعــرا أمــن  كــذلك شــر  اللبــانو ، الوقــو  فــي ال ــواحش

اب وح ظ ــا مــن ، كــذلك ف ــد شــر  اللبــان مــن اجــل المحافظــة علــ  ارنســوالحمايــة ل ــذه ارعــرا 

 .(4)لظلل عن المرأا جل دفا اأ، من الويا 

 
                                                 

 بداية المجت د ون اية الم تصد : ربي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ال رطبيانظر :  (1)
 .ل2444 -هـ 1424ال اهرا ، سنة النشر:  –، الناشر: دار الحديث  44/  3رشد الح يد ،  نالش ير باب     

 ه.1441 –/  مكتبة ال وح  2، ط 274انظر : نظال ارسرا في ا سول ، للدكتور : عدنان وروور ، ص (2)
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 شرول قبول اللعان : 

 .(1)، وهذا ما ذهب إليل ا مال أبو حني ةفي اللبان أن يكون من ووجين حرينيشترط  -1    

 .(4)يشترط في الووجة أن تكون حرا بالغة ع ي ة -2    

 .(3) ات   جم ور البلماء عل  أن اللبان البد وأن يكون من مكل ين عاقلين -3    

نمــا يجــب ، رللووجــة أن يتــ  ر لبان ــا عــن لبانــلالبــد  -4     ن لبان ــا إنمــا يكــون  ســ اط الحــد، وا 

 .(2)، رنل ال حاجة إل  لبان ا قبللعلي ا الحد بلبانل

 .(5)أن اللبان ال يكون إال بحوور الحاكل أو ال اوي -4   

 . األرحام بالنفقة علىترغيب الثانيًا :  

، التــي هــ  فــي غايــة ارهميــة ، وذلــك رن ــا كــريل عــن هــذه المن جيــةث ال ــر ن الل ــد تحــد      

را وـرو  عـنيورب لنا مثاالع في سورا النور يتحدث  ، واي مي روح ار وا والمحبة بين الناوتن

، وعلـ  مـن وسـا اي تبـال  عليـل أن سـاكينوـرورا عـون الم ن، وعـالتصد  عل  اررحال وارقربـاء

َوال َيْأَتـِل ُأولُـوا اْلَفْضـِل ِمـْنُكْم َوالسَّـَعِة َأْن   ك صريحاع في قولـل تبـال  :ين   ويتصد  ، وقد جاء ذل

 َيْغِفـَر ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْربى َواْلَمسـاِكيَن َواْلُمهـاِجِريَن ِفـي َسـِبيِل اللَّـِه َوْلَيْعفُـوا َوْلَيْصـَفُحوا َأال ُتِحبُّـوَن َأنْ 

ــْم َواللَّــُه َغُفــور  رَ   بكــر اأبــ ، ف ــد جــاء فــي ســبب نــوول هــذه اآليــة ه أن[ 22] النــور :   ِحــيم  اللَّــُه َلُك

                                                 
 الم دسي المغني البن قدامة : ربي محمد موف  الدين عبد اي بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيليانظر :  (1)

 النشر: ،  الناشر: مكتبة ال اهرا ، سنة 44/  8بلي ، الش ير بابن قدامة الم دسي ، ثل الدمش ي الحن    
 . ل1818 -هـ 1388     

  . 118ص البن رشد ال رطبي ، ،انظر : بداية المجت د  (2)
 . 343/  3انظر : أحكال ال ر ن ، البن البربي ،  (3)
 . 1، ط 482/  3عبداي  الكوهجي ،  انظر : واد المحتام بشرح المن ام ، للبومة الشيخ (4)
 ، 418/  17انظر : المجمو  شرح الم ذب ، أبو وكريا محيي الدين يحي  بن شرف النووي ، (4)
 دار ال كر . الناشر:    
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واي ال أن ـ  عليـل شـيئا  ، ف ـال :وكان ين   عل  مسـطح ل رابتـل وف ـره  -رو  اي عنل  -الصدي 

 .(1)"هذه اآلية أبدا ببد الذي قال لبائشة: قالت: ف نول اي تبال 

نستطيا أن ن  ـل أنـل ال  –رو  اي عنل  –  ومن  ول ما ورد في قصة أبي بكر الصدي

، وهــذا الــذي حصــل مــا حــد أقربائــل أن ي اطبــل، ويحلــف أال يصــللأســاء إليــل  يجــوو للواحــد منــا إذا أ

 –أال يصلل وذلك عندما تحدث في أمر عائشة  –رو  اي عنل  –مسطح ، حينما حلف الصدي  

ت  ال يترتب بكر الصدي  في ع وه عن مسطح ح، فاي  تبال  أراد أن يرغب أبا -رو  اي عن ا 

ي اطبنـا فـي أن  ، وهذه دعوا من اي تبال  لنا بصلة اررحال ،وكـ ن اي عل  ذلك هجر لألرحال

 . ناررحال م ما فبلوا ال ي اطبو 

 ثر صلة الرحم على اإلصالح والتغيير : أ

ــْنُكْم  قولــل تبــال      ــوا اْلَفْضــِل ِم ــِل ُأوُل ــي اْلُقْربــى َواْلَمســاِكيَن َوال َيْأَت ــوا ُأوِل ــَعِة َأْن ُيْؤُت َوالسَّ

  ر  َرِحـيم  َواْلُمهاِجِريَن ِفي َسـِبيِل اللَّـِه َوْلَيْعفُـوا َوْلَيْصـَفُحوا َأال ُتِحبُّـوَن َأْن َيْغِفـَر اللَّـُه َلُكـْم َواللَّـُه َغفُـو 

نــل مــن رارقــارب، واررحال؛ علــ  وــرورا التواصــل مــا يحثنــا اي  ة[ ف ــي هــذه اآليــ22]النــور : 

، ، وبـين ارقربـاء  صوصـاع و عمومـاع ، فإنل تويد ار وا والمحبة بين النا ول التواصل بين ارقارب

، وقــد تحــدث ، والببــد عــن الم اطبــةال يويــد ذلــك إال إفســاداع فــي ارر  الن قطــا اررحــال وارقــارب 

، ف ـد رحـال ، وأن قطب ـا هـو مـن ا فسـادار ال ر ن الكريل في كثير من اآليات عن الـدعوا إلـ  صـلة

ــوَ    قــال اي تبــال  : ــاُفوَن ُس ــْم َوَيَخ ــْوَن َربَُّه ــَل َوَيْخَش ــِه َأن ُيوَص ــُه ِب ــَر الّل ــا َأَم ــُلوَن َم ــِذيَن َيِص َوالَّ

والــذين يصــلون الــرحل التــي  ، ي ــول ا مــال الطبــري  رحمــل اي :ه أي : [ 21الرعــد :  ]  الِحَســابِ 

ي ــول: وي ــافون اي فــي قطب ــا أن ي طبوهــا،  }ويخشــون ربهــم{ي بوصــل ا فــو ي طبون ــا، أمــرهل ا

ويحـذرون مناقشـة ،  }ويخافون سو  الحسـاب{فيباقب ل عل  قطب ا وعل   وف ل أمره في ا وقولـل: 

                                                 
 .  332/  1أسباب النوول ، للواحدي النيسابوري ،  (1)
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اي إياهل في الحساب، ثل ال يص ح ل ل عن ذنب، ف ل لـرهبت ل ذلـك جـادون فـي طاعتـل، محـافظون 

 ل ، ف ـل الـذين قد مدح الذين يصلون أرحام ، فالناظر في هذه اآلية يجد أن اي  (1)"ودهعل  حد

الـذين ، وهل الذين ي افون سوء الحساب يول ال يامـة ، واي تبـال  فـي الم ابـل يـذل ي شون اي تبال 

وَن َعْهــَد الّلــِه َوالَّــِذيَن َينُقُضــ : فوصـ  ل الــذين ي ســدون فـي ارر ، ف ــال تبـال ، ي طبـون اررحــال

ُة َوَلُهـْم ِمن َبْعِد ِميثَاِقِه َوَيْقَلُعوَن َمآ َأَمَر الّلُه ِبِه َأن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِفـي اأَلْرِض ُأْوَلِئـَ  َلُهـُم اللَّْعَنـ

 (  24) الرعد :  ُسوُ  الدَّار

ــهَ  ربــط صــلة اررحــال بــالت ول ، ف ــال تبــال  :  إن اي    ــوْا الّل ــِه  َواتَُّق ــا ُلوَن ِب ــِذي َتَس الَّ

أهميـة صـلة الـرحل ، قـال  ( ، وقـد بـين النبـي  1) النسـاء :   َواأَلْرَحاَم ِإنَّ الّلَه َكاَن َعَلـْيُكْم َرِقيًبـا

  ( : ــالعر  تقــول: مــن وصــلني وصــله ا ، ومــن قلعنــي قلعــه  فــي الحــديث الــرحم معلقــة ب

ِإنَّ الـــرَِّحَم َشـــْجَنة  ِمـــَن  ): َقـــالَ ،  ، َعـــِن النَِّبـــيِّ - اللَّـــُل َعْنـــلُ  َرِوـــيَ  - وَعـــْن َأِبـــي ُهَرْيـــَرَا ،  (4)(ا 

 (3)(الرَّْحَمِن، َفَقاَل اللَُّه: َمْن َوَصَلِ  َوَصْلُتُه، َوَمْن َقَلَعِ  َقَلْعُتُه 

، هـذا وعـد مـن الصـاد  المصـدو ، الـذي  إن صلة الرحل سبب في ويادا البمـر، وكثـرا المـال      

َمْن َسرَُّه َأْن ُيْبَسـَل َلـُه ِفـي )نط  عن ال ول، حيث ثبت عنل من حديث أنو بن مالك أنل قال: ال ي

 (2)(ِرْزِقِه، َأْو ُيْنَسَأ َلُه ِفي َأَثرِِه، َفْلَيِصْل َرِحَمُه 

 -:منهجيات اإلصالح والتغيير في صلة األرحام 

 . ن صلة اررحال تنمي روح ار وا والمحبة بين الناوإ  -1 

 ن صلة اررحال سبب لويادا الرو  وويادا البمر .إ  -4 
                                                 

 . 448/  13جاما البيان : للطبري ،  (1)
            /  4، م 2444ر والصلة واآلداب ، باب صلة الرحل وتحريل قطيبت ا ، حصحيح مسلل : كتاب الب (2)

 .  1881ص    
 . 1/ ص 8، م 4888صحيح الب اري : كتاب اردب ، باب من وصل وصلل اي ، ح (3)
 . 41/ ص 3، م 2417صحيح الب اري : كتاب البيو  ، باب من أحب البسط في الرو  ، ح (4)
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 ن صلة اررحال سبب لمغ را الذنوب .إ -3 

 . أن صلة اررحال ه  أساو ال شية من اي   -2 

 أن الذين يصلون اررحال هل الذين ي افون سوء الحساب . -5 

 . أن صلة اررحال سبب للت ول من اي   -6 

 -نا أيضًا أن قلع األرحام له نتائج وعواقب وخيمة ، ومن ذل  :ويتبين ل        

 أن قطا اررحال هو من ا فساد في ارر  .  -1

 للبنة عل  قاطب ا يول ال يامة .اأن قطا اررحال سبب   -2

ال )قـــال :  أن الـــذي ي طـــا اررحـــال ال يـــد ل الجنـــة ، ف ـــد جـــاء فـــي الحـــديث أن النبـــي   -3

 ا رحل .أي قاط (1)( يدخل الجنة قالع

 الثاني :  للبخالصة الم
  

الوقوف عل  مبن  اللبان وح ي تل ، وشروط قبولل ومن جيات ا صوح والتغيير في  -1
 مشروعية اللبان .

 .الحديث عن صلة اررحال ، وبيان أثر الرحل عل  ا صوح والتغيير  -2
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 المللب األول 
 ) منهجيات اإلصالح والتغيير السياسي (

 

 وفيل ثوثة مناها :  

 بل االستخالف في األرض.أواًل : س   

للمــيمنين البــاملين الصــالحات  ،  إن اي تبــال  تحــدث فــي هــذه الســورا عــن اســت وف اي 

ـــاِلحاِت َلَيْســـَتْخِلَفنَُّهْم ِفـــي اأْلَْرِض َكَمـــا  ف ـــال تبـــال  :  َوَعـــَد اللَّـــُه الَّـــِذيَن آَمُنـــوا ِمـــْنُكْم َوَعِمُلـــوا الصَّ

ْبِلِهْم َوَلُيَمكاـَننَّ َلُهـْم ِديـَنُهُم الَّـِذي اْرَتضـى َلُهـْم َوَلُيَبـداَلنَُّهْم ِمـْن َبْعـِد َخـْوِفِهْم َأْمنـًا اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن َقـ

ف ـي ه،  [ 44] النـور :   َيْعُبُدوَنِني ال ُيْشِرُكوَن ِبي َشْيئًا َوَمْن َكَفَر َبْعَد ذِلَ  َفُأولِئـَ  ُهـُم اْلفاِسـُقونَ 

كمـا  ، ن يجبل ـل  ل ـاء فـي ارر  يوجـل رسـالة إلـ  عبـاده المـيمنين ، وذلـك بـ هـذه اآليـات اي 

 ،(1)هاست ل  ل اي عّو وجّل في الشال ببد إهوك الجبابراحين  ، است لف من قبل ل من بني إسرائيل

يِه َكَمـْن َمتَّْعنـاُه َأَفَمْن َوَعْدناُه َوْعدًا َحَسنًا َفُهَو القِ  قال تعالى :ن هذا الوعد هو ح  ال محالة  ، أو 

هـذا وعـد مـن اي  هإن [ 11] ال صـص :  َمتاَع اْلَحياِة الدُّْنيا ُثمَّ ُهَو َيْوَم اْلِقياَمـِة ِمـَن اْلُمْحَضـِريَن 

سبحانل لمن  من باي، وعمل ارعمال الصالحات باالست وف ل ل فـي ارر  كمـا اسـت لف الـذين 

 .(4)"ا ارمةمن قبل ل من ارمل، وهو وعد يبل جمي

إن قوية ال وفة ه  من ال وـايا ال امـة و صوصـاع فـي وماننـا هـذا ، فح ي ـة ال وفـة هـو مـن 

 صال ارمان لوحدا البالل ا سومي وبناء الحوارا ا سومية وتح ي  البدالة والتحرير والنصر 
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ي كلـل وتوجـل نإن ح ي ة ا يمان التي يتح   ب ا وعد اي ح ي ة وـ مة تسـتغر  النشـاط ا نسـا

مـن  ،ف ـو ا يمـان الـذي يسـتغر  ا نسـان كلـل، ب ـواطر ن سـل، و لجـات قلبـل، النشاط ا نساني كلل

وأشــوا  روحــل، وميــول فطرتــل، وحركــات جســمل، ول تــات جوارحــل، وســلوكل مــا ربــل فــي أهلــل ومــا 

 .(1)والتوجل إل  غير اي ببمل أو شبور هو لون من ألوان الشرك باي  ،الناو جميباع 

إنمـا هـي هـذا  ، مجـرد الملـك وال  ـر والغلبـة والحكـل هإن  الغاية من االست وف في ارر  لـيو   

 ةعلـ  شـرط اسـت دامل فـي ا صـوح والتبميــر والبنـاء وتح يـ  المـن ا الـذي رسـمل اي للبشــري ، كلـل

ي ـة أكرم ـا كي تسير عليل وتصل عن طري ل إل  مستول الكمال الم در ل ا في ارر ، الوئ  ب ل

 .(4)ه  اي

إن االســت وف فــي ارر  هــو ال ــدرا علــ  البمــارا وا صــوح ، ولــيو علــ  الظلــل وال  ــر        

وال ـــدل وا فســـاد  ، والنـــاظر إلـــ  حالنـــا فـــي هـــذا الومـــان يجـــد أن مـــن جبل ـــل اي تبـــال   ل ـــاء فـــي 

سـيرا الصـحابة أولئـك الـذين  ال ليل من ل من يطب  ويحترل هذه ال وفة ، فالـذي ينظـر إلـ  ،ارر 

،  ارر ح  ــوا بشــكل واوــح وملمــوو االســت وف الح ي ــي فــي  أن ــلتجــد ،  ن جــوا ن ــا النبــي 

، وفتحــت بــود الشــال ومصــر   -روــي اي عنــل  –ف تحــت بــود فــارو علــ  يــد أبــي بكــر الصــدي  

ارمويـــة  ثـــل لمـــا كانـــت الدولـــة -روـــي اي عنـــل  –وكســـرل وقيصـــر  علـــ  يـــد عمـــر بـــن ال طـــاب 

ا سومية إل  أقص  مشـار  ارر  ومغارب ـا، ف تحـت بـود المغـرب ،  لك، امتدت المماوالبباسية 

وقبــرص، وبــود ال يــروان، ومــن ناحيــة المشــر  إلــ  أقصــ  بــود الصــين، وقتــل كســرل، وبــاد ملكــل 

 (3)وفتحت مدائن البرا ، و راسان، وارهواو ، بالكلية
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 والتغيير : ثر االستخالف على اإلصالح أ

كـــرل ا نســـان ، وذلـــك حينمـــا اســـت ل ل لـــيحكل فـــي ارر  ، وهـــذه ال وفـــة جـــاءت  إن اي        

في الحديث الصحيح:  عامة وليست م صصة رحد من الناو ، ومما يدل عل  ذلك قول النبي 

، َوُكلُُّكْم َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه، اإِلَماُم رَاع  َومَ )  ْسُئول  َعْن َرِعيَِّتِه، َوالرَُّجـُل رَاع  ِفـي َأْهِلـِه َوُهـَو ُكلُُّكْم رَاع 

ي َمــاِل َمْســُئول  َعــْن َرِعيَِّتــِه، َوالَمــْرَأُة رَاِعَيــة  ِفــي َبْيــِت َزْوِجَهــا َوَمْســُئوَلة  َعــْن َرِعيَِّتَهــا، َوالَخــاِدُم رَاع  ِفــ

 (1)( َسياِدِه َوَمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتهِ 

 ،  ــدرا علــ  البمــارا وا صــوح، ال علــ  ال ــدل وا فســادال هــو ت وف فــي ارر إن االســ        

 ــدرا علــ  االرت ــا  بــالن و البشــرية الو  ،وقــدرا علــ  تح يــ  البــدل والطم نينــة، ال علــ  الظلــل وال  ــر

وهـذا االسـت وف هـو الـذي  ، والنظال البشري، ال عل  االنحدار بال رد والجماعة إل  مدارم الحيوان

وعــــدهل اي أن يســــت ل  ل فــــي ارر  كمــــا اســــت لف   لــــذين  منــــوا وعملــــوا الصــــالحات..له اي وعــــد

ـــن ا الـــذي أراده اي وي ـــرروا البـــدل الـــذي أراده اي ويســـيروا  ، المـــيمنين الصـــالحين قـــبل ل ليح  ـــوا ال

دون فــي ف مــا الــذين يملكــون في ســ ، بالبشــرية  طــوات فــي طريــ  الكمــال الم ــدر ل ــا يــول أنشــ ها اي

ف ـيالء ليسـوا مسـت ل ين  ، ارر ، وينشرون في ا البغي والجور، وينحدرون ب ا إلـ  مـدارم الحيـوان

 .(4)في ارر 

 مكان عليل أن ي در المكان الـذي جبـل في إن ا نسان الذي يست ل ل اي  يرل الباحثو 

ان ، والبمــل الصــالح ، فيــل ، لــذلك فــإن اي تبــال  قــد قــرن االســت وف فــي ارر  با يمــ مســت ل اع 

اِلحاتِ  ف ال تبال  :  فا يمان البد لـل ،  [ 44] النور :   َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

، والبـد لإلنسـان أن يصـلح ن سـل ، ومن عمل صـالحاع لح واالست وف البد لل من إيمانمن عمل صا

                                                 
 . 4/ ص 2، م 883ب الجمبة ، باب الجمبة في ال رل والمدن ، حصحيح الب اري : كتا (1)
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مــن -والبــد لإلنســان أن يبلــل أن اي تبــال    ،مســت ل اع  في ــاارر  التــي جبلــل اي تبــال  فــي هــذه 

، أمــا تبــال  ســبحانل الم لوقــات التــي  ل  ــا ايأنــل قــد اســت ل ل مــن دون ســائر  -كرمــل علــ  عبــاده

ل ال يوجـد عنـده إيمـان، ومـا ، رنـيجوو لل أن يكون  لي ة في ارر  ا نسان الببيد عن ا يمان ال

 فكذلك البمل الصالح غير موجود .، دال ا يمان غير موجود

 ثانيًا : التمكين في األرض . 

اِلحاِت َلَيْسَتْخِلَفنَُّهْم ِفي اأْلَْرِض َكَمـا  قال تبال  :           َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوَعِمُلوا الصَّ

ــ ــْم ِدي ــَننَّ َلُه ــْبِلِهْم َوَلُيَمكا ــْن َق ــِذيَن ِم ــَتْخَلَف الَّ ــمْ اْس ــِذي اْرَتضــى َلُه  –[ إن اي  44] النــور :   َنُهُم الَّ

ن يمكـن ل ـل الـدين ، وذلـك إذا امنـوا  منـوا وعملـوا الصـالحات بـ  وعد عبـاده الـذين –سبحانل وتبال  

ــوا الصــال ــي ل مــن عبــاداتوات ــوا ، وعمل ــوا مــا عل ه  ، وأدوا ال ــرائ  التــي فروــ ا اي حات ، وفبل

ش نل وي وي بت ييده أركانل  وتبال  ، وذلك ب ن يبلي سبحانل م رراع  ين ل ثابتاع د ليجب أنوالتمكين هو 

 (1)ويبظل أهلل في ن وو أعدائ ل الذين يستغرقون الن ار والليل في التدبير

نبـل علـي ل بنبمـة ا سـول البظـيل ، ف ـد أن  وذلـك بـ ، إن اي تبال  قد مكـن لببـاده المـيمنين       

ْسـالَم ِدينـًا َفَمـِن  قال اي تبال  :  اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكـْم ِديـَنُكْم َوَأْتَمْمـُت َعَلـْيُكْم ِنْعَمِتـي َوَرِضـيُت َلُكـُم اإلِْ

ْثم  َفِِنَّ اللََّه َغُفور  َرِحيم    [ . 3المائدا : ]   اْضُلرَّ ِفي َمْخَمَصة  َغْيَر ُمَتجاِنف  إلِ

، ببـــد ســـنة االبـــتوء ، ف ـــد ابتلـــ  الصـــحابة ، وببـــد أن  جبـــل التمكـــين ل ـــذه ارمـــة إن اي      

لكـــن اي   ،تبـــر  رشـــد أنـــوا  االبـــتوءات فـــي ارر  ، فـــالنبي  ابـــتوهل اي تبـــال  مكـــن ل 

 ـرم النـاو مـن الظلمـات إلـ  النـور ، أفي هذه ارر  وثبتل إلـ  أن  تبال  ببد أن ابتوه مكنل 

رشـد أنـوا  ارذل واالبـتوءات مـن ك ـار  – تبـال  عـن ل روـوان اي –وقد تبر  الصـحابة الكـرال 

وهــو متوســد بــردا لــل فــي ظــل  قــريش ، ف ــذا الصــحابي الجليــل  بــاب بــن اررت يــ تي إلــ  النبــي 
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كـان الرجـل فـيمن قـبلكم يحفـر لـه فـي ) أال تـدعو اي لنـا؟ قـال:  ؟: أال تستنصر لنـا الكببة، قلنا لل

شــار فيوضــع علــى رأســه فيشــق بــاثنتين، ومــا يصــده ذلــ  عــن األرض، فيجعــل فيــه، فيجــا  بالمن

دينه، ويمشل بأمشال الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصـده ذلـ  عـن دينـه، وا  

ليتمن هذا األمر، حتى يسير الراكب من صنعا  إلى حضـرموت، ال يخـاف إال ا ، أو الـذئب علـى 

  (1)( غنمه، ولكنكم تستعجلون

ـاَلَة َوآتَـُوا الزََّكـاَة َوَأَمـُروا ِبـاْلَمْعُروِف   ي وي ول ا       الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفـي اأْلَْرِض َأَقـاُموا الصَّ

عـن صـحابة  ف ي هذه اآلية يتحدث اي [  41] الحا :  َوَنَهْوا َعِن اْلُمْنَكِر َوِللَِّه َعاِقَبُة اأْلُُموِر 

اَلَة َوآَتُوا تبال  في هذه ارر  ، فكان من ص ات ل أن ل  الذين مكن ل اي رسول اي  َأَقاُموا الصَّ

ــر ــِن اْلُمْنَك ــْوا َع ــاْلَمْعُروِف َوَنَه ــُروا ِب ــاَة َوَأَم وأعطــوا وكــاا أمــوال ل ، هأي أقــاموا حــدود الصــوا ،  الزََّك

،  ن ـوا عـن الشـرك بـايودعوا الناو إل  توحيد اي والبمل بطاعتل ومـا يبرفـل أهـل ا يمـان بـاي ، و 

 (4)"أهل الحّ  وا يمان باي االبمل بمباصيل، الذي ينكرهترك و 

شـد أنــوا  الصـبوبات ، وهــذا هــو أإن النـاظر إلــ  حالنـا فــي هـذه اريــال يجـد أننــا نبـاني مــن        

كـل هـذه ابـتوءات يبتلينـا  ، ، ووـرب بالمـدافاا من حصار ، ودمار، وقتـلنا نحن في غو لالحاصل 

ــــاي تبــــال  اي  ــــل تبــــال  :  ، ب ــــا ، ف ــــي قول ــــالتمكين لببــــاده ف ،  َلَيْســــَتْخِلَفنَُّهمْ  حينمــــا وعــــد ب

 َْوَلُيَمكاَننَّ َلُهم  لل يكن هذا الوعـد  اصـاع بـالنبي ولـل يكـن  اصـاع بالصـحابة الكـرال ، إنمـا كـان- 

و مــن فــي بيــت الم ــدعامــاع وصــالحاع لكــل مستوــبف فــي هــذه ارر  ، فمــا يحصــل  -هــذا الوعــد

، وما يتبر  لل أيواع المسجد ارقصـ  المبـارك مـن الح ريـات التـي هجول للمتطرفين من الص اينة

تح ــر تحتــل كــل يــول هــذا كلــل لــون مــن ألــوان االبــتوء ، لكــن ببــد كــل هــذه االبــتوءات يــ تي ببــدها 

                                                 
 .  241/ ص 4، م 3112صحيح الب اري : كتاب المناقب ، باب عومات النبوا في ا سول ، ح (1)
 . 141/ 18جاما البيان : للطبري ،  (2)
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، ا: أن رسـول اي عبـد اي بـن عمـر روـي اي عن مـالنصر والتمكين ، ف د جاء في الحديث عن 

أحدهم ورا  الحجر، فيقول: يا عبد ا ، هـذا يهـودي ورائـي،  ئتقاتلون اليهود، حتى يختب )قـال: 

كلل محن وابتوءات  للشبب السوري المسللمن قتل وتشريد  اليول ل في سوريا، وما يحص(1)(فاقتله 

 التمكـــين ل ـــذا الشـــببو  النصـــر بـــتوء ســـي تيلكـــن ببـــد هـــذا اال  ،هـــذا الشـــببب ـــا يبتلـــي اي تبـــال  

 .الصابر المحتسب

، ف د تمكينل في تصريف الحياا وتدبيرهاتمكين الدين يكون بتمكينل في ال لوب، كما يكون ب هإن     

وعدهل اي إذن أن يست ل  ل في ارر ، وأن يجبل دين ل الذي ارتو  ل ـل هـو الـذي ي ـيمن علـ  

ويــ مر  ،البــدل، ويــ مر باالســتبوء علــ  شــ وات ارر ارر  ، وديــن ل يــ مر با صــوح، ويــ مر ب

ببمارا هذه ارر ، واالنت ا  بكل ما أودع ا اي من ثروا، ومن رصيد، ومن طاقة، ما التوجل بكل 

 .(4)"نشاط في ا إل  اي

ــــ وامر اي  كــــانوا أقــــول النــــاو ببــــد النبــــي  - روــــي اي عــــن ل -الكــــرال الصــــحابة إن        ب

، وحكمــوا فــي ســائر عظيمــاع  ، وأيــدهل ت ييــداع  أظ ــروا كلمــة اي فــي المشــار  والمغــاربو ، وأطــوع ل ي

 . (3)البباد والبود

 التمكين يكون لسببين : أنويخلص الباحث      

  َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا، كما في قولل تبال  : ربط االست وف با يمان ، فاي ا يمان :أولها 

اِلحاتِ  ، قال تبال  : يصح ا يمان بدون البمل الصالح، فوالبمل الصالح :ثانيها  َوَعِمُلوا الصَّ

 :رمكين في هذه ارر  يكون لبدا أمو إن الت

 إقامة الدين في ارر  . أولها : 
                                                 

 . 42/ ص 4، م 2824صحيح الب اري : كتاب الج اد والسير ، باب قتال الي ود ، ح (1)
 . 2428/  4في ظول ال ر ن : لسيد قطب ،  (2)
 . 74/  1انظر : ت سير ابن كثير ،   (3)
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 عمارا ارر  . ثانيها : 

يتاء الوكاا في ارر  . ثالثها :   إقامة الصوا وا 

 والن ي عن المنكر .ارمر بالمبروف  رابعها : 

 أعمال الكفار. بلالنثالثًا :  

ي بل ا ال  ، فإن  اي ك ار م ما عملوا من أعمال وأفبالل د بينت سورا )الميمنون( أن ال         

َوالَّـِذيَن َكَفـُروا ، ول ـد جـاء ذلـك واوـحاع فـي قولـل تبـال  :  (1)سـراباع  فتصـير، منثـوراع  بل يجبل ا هباءع 

ُه َكَسرَاب  ِبِقيَعة  َيْحَسُبُه الظَّْمآُن َماً  َحتَـّى ِإَذا َجـاَ ُه َلـْم َيِجـْدُه َشـْيًئا َوَوَجـَد اللَّـَه ِعْنـَدُه َفَوفَّـا َأْعَماُلُهمْ 

ِ  ِمـْن َفْوِقـ * ِحَساَبُه َواللَُّه َسِريُع اْلِحَسـابِ  ِ  ِمـْن َفْوِقـِه َمـْو ـي  َيْغَشـاُه َمـْو ِه َأْو َكُظُلَمـات  ِفـي َبْحـر  ُلجا

َِ َيَدُه َلْم َيَكْد َيرَاَهـا َوَمـْن َلـْم َيْجَعـِل اللَّـُه َلـُه ُنـورًا َفَمـا َلـُه  َسَحاب  ُظُلَمات  َبْعُضَها َفْوَق َبْعض  ِإَذا َأْخَر

ـــور   ـــْن ُن ـــذين ك ـــروا أعمـــال ل رحمـــل اي :  ه  يي ـــول ا مـــال البيوـــاو  [، 44 -38] النـــور :  ِم وال

فـإن أعمـال ل التـي يحسـبون ا صـالحة نافبـة عنـد  ، ال ل علـ  وـد ذلـككسراب ب يبة والذين ك روا ح

 .(4)ه  اي يجدون ا الغية م يبة في الباقبة كالسراب

اي تبــال  يرســل أعمــال الك ــار  كســراب فــي أر  مكشــوفة  وي ــول ارســتاذ ســيد قطــب : ه إن     

، ا الري غـافوع عمـا ينتظـره هنـاك ، فيتببل صاحبل الظامئ، وهو يتوقكاذباع  مبسوطة ، يلتما التماعاع 

الظـامئ الـذي يتوقـا الشـراب، الغافـل  حركـة عني ـة، ف ـذا السـائر وراء السـراببوفج ا يتحـرك المشـ د 

 عما ينتظره هناك يصل فو يجد ماء يرويل، إنما يجد الم اج ا المذهلة التي لل ت طر لل ببال:

   َُوَوَجَد اللََّه ِعْنَده   (3)" وجحده، و اصمل وعاداهاي الذي ك ر بل. 

                                                 
 ت سير. انظر :  وهو ما يرل في ال لوات من لمبان الشمو علي ا وقت الظ يرا فيظن أنل ماءالسراب :  (1)

 . 184/  1السبود ،  أبي    
 .  148/  4، للبيواوي ،  أنوار التنويل وأسرار الت ويل (2)
 .  2421/  4في ظول ال ر ن ،  (3)
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أعمال هيالء الك ار، في أن ا عِملت عل   ط  وفساد ووـولة وحيـرا بين أن  إن اي  ه     

ــيّ  رعمــال ل،  فجبــل الظلمـات مــثوع ،  مـن عمال ــا في ــا، وعلـ  غيــر هــدل، مثَـُل ظلمــات فــي بحـر لجِّ

 (1)"والبحر اللجّي مثو ل لب الكافر

 ، وذلــكإن أعمالــل وبــال عليــل يــول ال يامــة، فــو تن بــل هــذه ارعمــال، فــي بــلإن الكـافر م مــا        

في وماننا هذا نجد أن مـن الك ـار مـن يتبـر  لل  ـراء  رنل ك ر باي وجحد اي تبالي، وقد يس ل سائل

، فإن اي تبال  يكتب إذا د ل هذا الكافر في ا سول ، إالجر؟ الجواب: الل هذا لل أاو، همن الن

الحســنات التــي فبل ــا قبــل إســومل ، أمــا إذا اســتمر علــ  الك ــر والجحــود ، فــإن أعمالــل كســراب  لــل

 ب يبة .

إن الســبب الــذي أدل إلــ  وــيا  أعمــال الك ــار هــو أن ــل ببيــدون كــل الببــد عــن مــن ا اي       

المـراد ، وهـذا ل والجـاه والنبـيل كـل هـذا لـن ين ـا، فـو يغـرك ارمـواامـو، ف ل يبيشون فـي ظـول د

ِ  ِمْن َفْوِقِه َسـَحاب  ُظُلَمـات   من قولل تبـال  :  ِ  ِمْن َفْوِقِه َمْو ي  َيْغَشاُه َمْو َأْو َكُظُلَمات  ِفي َبْحر  ُلجا

 [ . 44] النور :   َبْعُضَها َفْوَق َبْعض  

 أثر ضياع أعمال الكفار على اإلصالح : 

ل  أن يبرفوا ح ي ة ، ون أصحاب الج ل والك رالذين يتببإن اي تبال  أراد أن ينبل عباده   -1 وا 

، ثــل يبــين اي تبــال  لببــاده فــي الم ابــل ،  لــدها ســرابتمــال هــذا الكــافر التــي ي، وأن أعالكــافر

[ ه فاي 44] النور :   َوَمْن َلْم َيْجَعِل اللَُّه َلُه ُنورًا َفَما َلُه ِمْن ُنور    وذلك في قولل تبال  :

، وت ـــتح فـــي البصـــيرا واتصـــال فـــي هـــو هـــدل فـــي ال لـــب ئـــك أن نـــور اي تبـــال  يبـــين رول

، فمـن  ا علـ  اي نـور السـماوات وارر ال طرا بنواميو اي في السماوات وارر  والت اء ب

لل يتصل ب ذا النور ف و في ظلمة ال انكشاف ل ا، وفي م ال ة ال أمن في ا، وفي وـول ال 

                                                 
 . 187/  18جاما البيان ، للطبري ،م (1)



 النور ( ) ةفي سورنهجيات اإلصالح والتغيير م                                                              الفصل الثاني
 

 

 163 

رنـل ال عمـل بغيـر ع يـدا،  ؛وائا ي ود إل  ال ـوك والبـذابون اية البمل سراب  ،رجبة منل

ن نور اي هو النور إن هدل اي هو ال دل ، وال صوح بغير إيمان  .(1)"وا 

ه ، إن هــذه دعــوا مــن اي تبــال  لإلنســان الــذي يتبامــل مــا الك ــار إلــ  أن يبــود  إلــ  رشــد  -2

 .، ليبلل عظمة اي تبال  وذلك بتدبر هذه اآليات جيداع 

 -منهجيات اإلصالح والتغيير في أعمال الكفار:

 يجب أن يتوفر فيل ثوثة شروط :  إن البمل الصالح الم بول عند اي ويرل الباحث  

، وذلــك لآليــات الســاب ة ،  ي بــل اي منــل عــدالع وال صــرفاع ، فالكــافر الإســول صــاحبل) أولهمــا (      

 . [ 23] ال رقان :   َعِمُلوا ِمْن َعَمل  َفَجَعْلَناُه َهَباً  َمْنُثورًاَوَقِدْمَنا ِإَلى َما  ول ولل تبال  : 

ْساَلِم ِديًنـا َفَلـْن ُيْقَبـَل  : مواف تل للشر  ا سومي، ل ولل تبـال  ) وثانيهما (      َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإلِْ

[ وال يصـح البمـل مـا الشـرك بـاي ، قـال  84: ]  ل عمـران  ِمْنـُه َوُهـَو ِفـي اآْلِخـَرِة ِمـَن اْلَخاِسـِرينَ 

]الك ـف :    َفَمْن كاَن َيْرُجوا ِلقاَ  َرباِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل صاِلحًا َوال ُيْشِرْ  ِبِعبـاَدِة َرباـِه َأَحـداً  تبـال  : 

 [ ، فالبمل الصالح ف ط هو المواف  لل ر ن والسنة 114

َيــا َأيَُّهــا الَّــِذيَن آَمُنــوا اَل ُتْبِلُلــوا َصــَدَقاِتُكْم ِبــاْلَمنا َواأْلََذى  إ ــوص النيــة ي تبــال   ) وثالثهمــا (   

ــُه ِرَئــاَ  النَّــاسِ  [ ، فــذكرت اآليــة ثوثــة محبطــات للبمــل الصــالح  214: ] الب ــرا  َكالَّــِذي ُيْنِفــُق َماَل

  المن ، وارذل ، والرياء .

صـالح فيطـرح فـي البمـل السـئ علـ  البمـل الأن يـ تي ببمـل صـالح و  ـر سـئ وي ـو  )رابعهما(    

  .النار

 

 

                                                 
 . 2421/  4في ظول ال ر ن ،  (1)
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 المللب الثاني  
 ) منهجيات اإلصالح والتغيير في الجانب العلمي (

 
 وفيل ثوثة مناها :       

 . إزجا  السحاب :  المنهج األول      

اهد ، وذلــك مــن  ــول الشــو علــ  عبــاده نــو  فــي بيــان عظــائل نبــل اي إن ال ـر ن الكــريل          

الكونية إل  تدل داللة واوحة عل  قدرا اي تبال  وعظمتل في  ل ل ل ذا الكـون ، ومـن هـذه اردلـة 

أََلـْم تَـَر َأنَّ   التي تدل داللةع واوحةع عل  عظمة اي تبال  ما جاء في سورا النور ، قـال تبـال  : 

ُل ِمـَن السَّـماِ  اللََّه ُيْزِجي َسحابًا ُثمَّ ُيَؤلاُف َبْيَنُه ُثمَّ َيْجَعلُ  ُِ ِمـْن ِخالِلـِه َوُيَنـزا ُه ُركامًا َفَتَرى اْلَوْدَق َيْخُر

ــْذَهُب  ــِه َي ــِه َمــْن َيشــاُ  َوَيْصــِرُفُه َعــْن َمــْن َيشــاُ  َيكــاُد َســنا َبْرِق ِمــْن ِجبــال  ِفيهــا ِمــْن َبــَرد  َفُيِصــيُب ِب

داع مــن المشــاهد الكونيــة التــي تــدل مشــ  فــي هــذه اآليــات يبــر  اي  [ 43النــور :  ] ِباأْلَْبصــارِ 

وهـــذا ، وهـــذه المشـــاهد عنـــدما يشــاهدها ا نســـان يشـــبر بمتبـــة وذلـــك تـــذكراع للغــافلين علــ  قـــدرا اي ،

المش د يبر  عل  م ل وفي إطالة، وتترك أجوايه للت مل قبل أن تلت ـي وتتجمـا ، كـل ذلـك لتـيدي 

ي اظل ، وببثل إل  ا را، وتدبر ما وراءها من صـنا لت مل والببالغر  من عرو ا في لمو ال لب وا 

جمبـل، فـإذا هـو ركـال ، إن يد اي توجي السحاب وتدفبل مـن مكـان إلـ  مكـان ، ثـل تيلـف بينـل وتاي

، فـــإذا ث ـــل  ـــرم منـــل المـــاء، والوابـــل ال اطـــل، وهـــو فـــي هيئـــة الجبـــال الوـــ مة ببوـــل فـــو  ببـــ 

لسحب كالجبال ال يبـدو كمـا يبـدو لراكـب الطـائرا الكثي ة، في ا قطا البرد الثلجية الصغيرا.. ومش د ا

وهــي تبلــو فــو  الســحب أو تســير بين ــا، فــإذا المشــ د مشــ د الجبــال ح ــا، بوــ امت ا، ومســاقط ا، 

نــــل لتببيــــر مصــــور للح ي ــــة التــــي لــــل يرهــــا النــــاو، إال ببــــد مــــا ركبــــوا  ،وارت اعات ــــا وان  اوــــات ا وا 

ناموسل الذي يحكل الكون ووف  هذا الناموو يصـيب  وهذه الجبال مس را ب مر اي، وف ، الطائرات
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َيكــاُد َســنا َبْرِقــِه َيــْذَهُب  اي بـالمطر مــن يشــاء، ويصــرفل عمــن يشــاء.. ثــل يكمــل  المشــ د الوــ ل: 

ذلــك ليــتل التناســ  مــا جــو النــور الكبيــر فــي الكــون البــري ، علــ  طري ــة التناســ  فــي  ِباأْلَْبصــارِ 

َفُيِصـيُب  إرادا اي تبـال  ومشـيئتل المبنيـة علـ  الحكـل والمصـالح  التصوير ، وكل ذلـك مسـتند إلـ 

  أن يصيبل بل فينالل مـا ينالـل مـن وـرر ن سـل ومالـل  َمْن َيشاُ   ما ينولل من البرد  :أي  ِبِه 

ر  وـوء بـ:أي   َيكـاُد َسـنا َبْرِقـهِ  فينجـو مـن غائلتـل  أن يصـرفل عنـل  َوَيْصِرُفُه َعْن َمْن َيشـاُ  

 (1).السحاب الموصوف بما مر من ا وجاء والت ليف وغيرهما

  -:ثانيًا : تقليب الليل والنهار 

، بــدأ فــي الحــديث عــن مشــ د مــن المشــاهد ببــد أن تحــدث عــن المشــ د ارول إن اي           

ي تبـال  الن ـار ، فـا ونـل مشـ د ت لـب الليـل إ، قـول الـدالئل علـ  قـدرا اي تبـال الكونية ، وهو مـن أ

، وهذا جاء واوحاع في سورا النور ، قال إل  عظيل قدرتل تبال ي اطب أصحاب الب ول في النظر 

بنـ  مو ،  [ 44] النـور :  ُيَقلاُب اللَُّه اللَّْيَل َوالنَّهاَر ِإنَّ ِفـي ذِلـَ  َلِعْبـَرًة أِلُوِلـي اأْلَْبصـاِر  تبال  :  

ذا أذهـب هـذا اي تبال   يب ب بين الليل و  هأنذلك  الن ار ويصرف ما، إذا أذهب هذا ، جـاء هـذا ، وا 

إن فـــي إنشـــاء اي أل :  [ 13 ل عمـــران: ]   ِإنَّ ِفـــي َذِلـــَ  َلِعْبـــَرًة أِلُوِلـــي اأْلَْبَصـــارِ  ، جـــاء هـــذا. 

نــوال منــل الــود  ،الســحاب   ،ليــل والن ــار، لببــرا لمــن اعتبــر بــلوفــي ت ليبــل ال، ومــن الســماء البــرد ،وا 

، ال وم لبـاع  ومصـرفاع  ويدل علـ  أن لـل مـدبراع  ذلك ينبيء لمن اتبظ بل ممن لل ف ل وع ل؛ رنوعظة 

 . (4)" يشب ل شيء

                                                 
 . 184/  1ي السبود ، ت سير أب انظر، و  2422/  4)بتصرف(ط  ،لسيد قطب في ظول ال ر ن (1)
 . 243/  18،  للطبري جاما البيان (2)
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فــي ، وذلـك لكـ  تتــدبر وتت مـل ه اآليـات و اطـب ب ــا أصـحاب الب ــولإن اي تبـال  جـاء ب ــذ       

   .(1) وبيان وحدانيتل في عظيل ش نل تبال  قدرا اي تبال  في هذا الكون،

يـــوقظ فـــي ال لـــب  ، الت مـــل فـــي ت لـــب الليـــل والن ـــار ب ـــذا النظـــال الـــذي ال ي تـــل وال ي تـــرإن        

ال لــب إلــ   وجــلوال ــر ن ، الحساســية وتــدبر النــاموو الــذي يصــرف هــذا الكــون والت مــل فــي صــنا اي

ديــد، وان بــال بحــو ج هـذه المشــاهد التــي ذهبـت ارل ــة بوقب ــا المثيــر ليواجـل ال لــب هــذا الكــون دائمـاع 

وهي لل تتغيـر ولـل ت  ـد  ،فبجيبة الليل والن ار كل شاقت ال لب البشري، وهو يت مل ا أول مرا ، جديد

وكل ن  د من حياتنـا،  ،إنما ال لب البشري هو الذي صدئ وهمد، فلل يبد ي    ل ا ،جمال ا وروعت ا

، ي شـاقت حّسـنا وهـي جديـداوكل ن سر من جمال هذا الوجـود، حـين نمـر غـافلين ب ـذه الظـواهر التـ

، وذلــك لكــ  ويثيــر وجــداننا الكليــل ،ويلمــو قلبنــا البــارد ،يــوقظ حواســنا الملــولو يجــدد  الكــريل  وال ــر ن

ونتـدبر حكمتـل فـي صـنبتل، ونبتبـر بآياتـل المبثوثـة ، ونرل السر في ا نت مل ا، لن ف أمال كل ظاهرا 

 .(4)في تواعيف الوجود

  -:ما ثالثًا  : خلق كل دابة من   

َواللَّــُه َخَلــَق ُكــلَّ َدابَّــة  ِمــْن َمــا   َفِمــْنُهْم َمــْن َيْمِشــي َعَلــى َبْلِنــِه َوِمــْنُهْم َمــْن   قـال تبــال  :         

 ِدير  َقـ َيْمِشي َعَلى ِرْجَلْيِن َوِمْنُهْم َمْن َيْمِشي َعَلى َأْرَبع  َيْخُلُق اللَُّه َما َيَشاُ  ِإنَّ اللََّه َعَلى ُكلا َشْي   

ليكون ذلك دليوع عل  وحدانيتل، وفصل من ا   ؛ذكر أحوال ال اف ين أنببد [  ، فاي  44] النور : 

، فذكر ما يس ي ارر ، وطول ذكر ما ينشـ  عنـل مـن النبـات للبلـل بـل، ذكـر أحـوال  اآلثار البلوية

                                                 
 . 341/  3انظر : واد المسير ، البن الجووي ،  (1)
 . 2423/  4انظر : في ظول ال ر ن ،  (2)
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عل  المنكرين ل ا ف ـال: }واي{  ، وبرهاناع قاهراع  ما يتكون بل من الحيوانات دليوع ظاهراع عل  ا عادا

 .(1)أي الذي لل البلل الكامل وال درا الشاملة } ل  كل د بة{ أي مما ت دل أنل يسبح لل

ـــة فـــي هـــذه الحيـــااإن اي تبـــال  يبـــين لببـــ        ـــل اده قدرتـــل الكامل ـــك عنـــدما تحـــدث عـــن  ل  ، وذل

 .  اللََّه َعَلى ُكلا َشْي   َقِدير   ِإنَّ  والدليل عل  ذلك انل  تل اآلية ب ولل :  ، للم لوقات

لـــ  النـــور ف لـــ  من ـــا ه         إن أصــل ال لـــ  مـــن مـــاء ثـــل قلـــب إلـــ  النــار ف لـــ  من ـــا الجـــن ط وا 

ل  الطين ف ل  منل مـن  لـ  ومـا  لـ ، حكـاه ابـن عيسـ . الثـاني: أنـل  ـال  كـل دابـة  الموئكة، وا 

ــن ،(4)مــن مــاء النط ــة، قالــل الســدي ــْنُهم مَّ ــِه{  }َفِم ــى َبْلِن ــن كالحيــة والحــوت. َيْمِشــي َعَل ــْنُهم مَّ }َوِم

{اِ نسان والطير َيْمِشي َعَلى َرْجَليِن{  ولل يذكر ما ، كالمواشي وال يل }َوِمْنُهم مَّن َيْمِشي َعَلى َأْرَبع 

 .(3)"يمش  عل  أكثر من أربا رنل كالذي يمشي عل  أربا رنل يبتمد في المشي عل  أربا

 :في الجانب العلمي إلصالح والتغييرا منهجيات

جل غايات سـامية ، واي أتحدث في هذه اآليات عن قدرتل الكونية  ، وذلك من  إن اي 

ابتــدأ  ،كونيــةفــي ارمــور ال يــات عــن عظــيل  ل ــل فــي هــذا الكــون وعنــدما تحــدث فــي هــذه اآل تبــال 

وجاء السحاب ، ف ذا ال طاب هو لإلنسب ل  السموات وارر  ان الذي وجد في هـذه ارر  ، ، وا 

يريــد مــن  ــول ذلــك تنبيــل أولئــك الغــافلين عــن اي تبــال  ،  ومــنح الب ــل الــذي ي كــر ، وكــ ن اي 

وعن هذه النبل والم لوقات إل  ورورا الرجو  إل  اي ، فما ذلك يبصون اي تبـال  ، فـاي تبـال  

                                                 
 .  283/  13نظل الدرر في تناسب اآليات والسور ، انظر :  (1)
  بول السين وتشديد الدال ، -و محمد ، السدي السدي : هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أب (2)

 مـن أهـل الكوفـة ، وهـو تـاببي ، صـدو  ي ـل ، ورمـي بالتشـيا ، كـان عارفعـا، وهـو  نسبة إل  سدا مسجد الكوفة 
 يوسـف، ل النجـول الواهـرا فـي ملـوك مصـر وال ـاهرا. انظـر : مات سنة سبا وعشـرين ومائـة بالوقائا وأيال الناو 
الث افــة  الناشــر: ووارا،  348/  1،بــد اي الظــاهري الحن ــي، أبــو المحاســن، جمــال الــدين بــن تغــري بــردي بــن ع

 .مصر - وا رشاد ال ومي، دار الكتب
 . 114/  4،  للماوردي : النكت والبيون (3)
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لإلنســان ، وهــذا ا نســان  ل التــي  ل  ــا اي إن ــا نبمــة الب ــ  ،أراد مــن ل أن يســتغلوا هــذه النبمــة

عليل أن يس ر هذه النبل فـي طاعـة اي ، وعلـ  الببـد  أن يصـلح ن سـل فـي هـذا الكـون حتـ  يكـون 

 من أهل الصوح .

،  أراد مــن عبــاده أن يشــكروا اي تبــال  علــ  منحــل ل ــل ب ــذه الــنبل وهــذه اآليــات إن اي       

َلَقـْد َأْنَزْلنـا آيـات  ُمَبيانـات  َواللَّـُه َيْهـِدي َمـْن َيشـاُ   ، قال تبال  : ست يلومن ثل السير عل  طري  م

ولمــا اتوــح ب ــذا مــا ي تبــال  مــن صــ ات الكمــال والتنــوه [،  ه 41] النــور :  ِإلــى ِصــرال  ُمْســَتِقيم  

ل مترجماع لتلـك قا، عن كل شائبة ن ص، وقامت أدلة الوحدانية عل  سا ، واتس ت براهين ارلوهية 

 أي مـن الحكـل  آيـات    أي في هذه السورا وما ت دم ا، بمـا لنـا مـن البظمـة  َلَقْد َأْنَزْلنا اردلة: 

ال   ـاء فـي شـيء من ـا عنـد أحـد مـن ال لـ ، رن اي   ُمَبيانـات   وارمثـال  ، واردلة ، وارحكال ،

َيْهــِدي َمــْن  ذعــان }واي{ أي الملــك ارعظــل ، ببوــكل بالبيــان، وببوــكل ب لــ  ا  قـد أراد هــدايتكل

ـــَتِقيم   د كل ـــل امـــن الببـــ َيشـــاُ   ـــى ِصـــرال  ُمْس بـــال وا بـــإنوال اآليـــات، وال بـــل ب لـــ  ا يمـــان  ِإل

 .(1)" وا  بات، فييمنون إيماناع ثابتاع 

  طريــ  إن اي تبــال  ببــد أن بــين هــذه اآليــات والــنبل  اطــب أولئــك الم صــرين بالســير علــ      

 مست يل ، والسير نحو إصوح أن س ل . 

وجــد فيــل هــدل اي ونــوره،  ، ، مــن وجــل ن ســل إليــلن اي ســبحانل قــد جبــل لل ــدل طري ــاع إه     

ومن حاد عنل وأعر  ف د النور ال ادي  -بمشيئة اي -وسار عل  الدرب، حت  يصل  فاتصل بل،

 .(4)"ل والوولحسب مشيئة اي في ال د ، ولا في طري  الوولو 

 

                                                 
 . 284/  13نظل الدرر ،  (1)
 . 2424/  4ظول ال ر ن ،  في (2)
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 خالصة الفصل الثاني : 

يتوــح أن ال صــل الثــاني تحــدث عــن من جيــات ا صــوح والتغييــر فــي ســورا  ، وممــا ســب  ذكــره   

 ، وذلك من  ولن جيات ا صوح والتغيير الب ديةالنور م تتحاع الحديث عن م

وذلـك   ،التغييـرر وأثـر ذلـك علـ  ا صـوح و الحديث عن عوامـل ا يمـان بـاي واليـول اآل ـ  -1

مبينــاع أن البمــل الصــالح ال يصــح  ، مــن  ــول اآليــات ال ر نيــة التــي وردت فــي ســورا النــور

، ثل الحديث عن أقسال الطاعة وبيان فول ن وأثر ذلك عل  ا صوح والتغييربدون ا يما

، ومبينـاع أن طاعـة ولـي ارمــر ، وفوـل طاعـة ارمـراء الصـالحينوالرسـول  طاعـة اي 

 .ووابط حت  يطا  ل ا 

 .الحديث عن حكمة اي تبال  في ا  اء الب دي ما الكائنات في الببادات   -2

، فتبروت لمسائل من ـا مسـ لة مبالجـة ن ا التربوي في ا صوح والتغييرعن الم الحديث  -3

، ثــل بينــت  طــورا ا شــاعات ل ــر ن الكــريل مــن  ــول ســورا النــورجريمــة الونــا والتــي ســلك ا ا

 .ومي ، وذلك من  ول حادثة ا فكما ا سعل  المجت

المن جيـة كيـف  الحديث عن قذف المحصـنات ومـا يترتـب علي ـا مـن م اسـد بينـت فـي هـذه  -4

، وذلـك مـن  ـول سـورا النـور ، ثـل تحـدثت عـن مـن ا السـورا فـي غـ  عالا ال ر ن ال ذف

ن الباحـث يالبصر ، ثل تحـدثت عـن االسـتئذان وعـن  دابـل وأثـر ذلـك علـ  ا صـوح ، ثـل بـ

 ، ثل بينت أثر التوبة عل  ا صوح عوامل ال داية والموعظة

الحــديث عــن مــن ا إحســان الظــن ، وعــن مــن ا ال ــر ن فــي التبامــل مــا البيــوت ، والب ــة ،  -4

، ثــل تحــدثت عــن صــلة اررحــال ومــا يترتــب علي ــا وحراســة ارنســاب بالموعنــة ، ثــل الحــديث

  .ديث عن أعمال الك ار وبيان مآل ا، ثل الحعن االست وف في ارر  والتمكين في ا 
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شـاء ربـي أن أصـل  ، فـي بسـتان من جيـات ا صـوح والتغييـر ، تبـةموع ب هذه الرحلة الم

 إل  أهل النتائا والتوصيات ، أسطرها عبر البنود اآلتية وهاك ه  : 

 أواًل : النتائج :   

عمـا  ،جـل إصـوح ا وتغييرهـا إلـ  ارفوـلأمـن البشرية   صوحإن ا سول البظيل جاء  -1     

 كانت في الجاهلية ، فا سول غير تلك ال رافات التي كانت في الساب  وأصلح ا.

ـــل مـــن  ول ـــا ؛إن ســـورا الميمنـــون ل ـــا فوـــائل كثيـــرا  -2      يتبـــرف الببـــد علـــ  صـــ ات  ، رن

 الح ة، وقد دل عل  ذلك الكتاب والسنة .  نالميم

وقــد  ،مترابطــة ، متكاملــة ، متناســ ة وحــدا مووــوعية ، بســوره و ياتــلن الكــريل كلــل، إن ال ــر  -3    

 وسورا النور بما قبل ما وبما ببدهما .  ونبين ذلك في عوقة سورا الميمن

قــول باللســان، واعت ــاد  هــو ا يمــانن أفــا  ،و آلإن ا يمــان لــل ح ــائ  ودالئــل فــي ارن ــو وا – 4   

 .بال لب، وعمل بالجوارح

ثر ا يمان عل  ا صوح والتغييـر ، وذلـك مـن  ـول  لـ  ا نسـان فـي أحسـن ت ـويل أبيان  -4   

 و ل ل من طين .

وذلــك مــن  ــول مشــ د الــن خ فــي ومــا يحصــل في ــا ،  ، الحــديث عــن مشــاهد يــول ال يامــة - 1   

 ومواوين ارعمال ، وبيان أثر ذلك عل  ا صوح والتغيير .   ،الصور

ال ـوح  هـو وفـوح الجماعـة الميمنـة ، ح الح ي ي هو ال وح الكائن في الـدنيا واآل ـراإن ال و -7  

 .الذي يحسل الميمن ب لبل

 الخاتمة والتوصيات
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بحيـث  ،إن ا نسان إذا ح ظ لسانل من اللغو وما شابل ذلك ، فإن هذا يـنبكو علـ  ش صـيتل - 8

 يصبح صالحاع في ن سل وفي مجتمبل .

مـــــور روأوليـــــاء ا ، ورســـــولل  حاع إال بطاعـــــة اي إن ا يمـــــان ال يكتمـــــل وال يكـــــون صـــــحي -8

 الصالحين ، وبيان أثر ذلك عل  ا صوح .

مـن  ،يشمل جميا الكائنات ، فجميا الم لوقات تشترك فـي ار ـوا ا يمانيـة ن توحيد اي إ -14

 عبادات وتسبيح ، وأن هذا ا  اء ا يماني لل أثر عظيل عل  ا صوح .

ون ل ـا  ، جـل التيسـير علـ  ارمـةأرم في فر  الب وبـات ، وهـذا جـاء ذلـك مـن إن ا سول تد -11

 إل  ارفول وارصلح .

تبمــل مــن  ول ــا علــ   ، إن الشــريبة ا ســومية ووــبت  طــوات عوجيــة لألحكــال الشــرعية -12

 ح ظ المجتما .

  انتشـار جريمـة تيدي إل ، كل هذه أسباب ، والتبرم إن انتشار المباوف وارغاني واال توط -13

 الونا ، فوبد لإلنسان أن يحذر من ا .

مــن الوــروري الت كــد مــن ار بــار قبــل نشــرها ، وذلــك رن هــذا يشــكل  طــورا علــ  المجتمــا  -14

 وييدي الي إحداث البداوا والبغواء بين أفراد المجتما . ، ب كملل

وووــا ل ــا الب وبــات ،  ، لهــ  مــن الجــرائل الشــنيبة التــي حارب ــا ا ســو ، إن جريمــة ال ــذف -14

 وذلك لما يترتب علي ا من انت اك رعرا  الناو. 

إن ا ســـول البظـــيل فـــر  الب وبـــات علـــ  ارمـــة مـــن اجـــل االحتـــراو مـــن فبل ـــا ال مـــن اجـــل  -11

 الب وبة .

 إن غ  البصر يبمل عل  إصوح المجتما ، وحراستل من الم اسد ، وتغييره إل  ارصلح . -14
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رن ــا تبمــل علــ   ؛البــد لإلنســان أن يلتــول ب ــا  ، ذان علــ  البيــوت لــل  داب تربويــةإن االســتئ -11

 إصوح ال رد في ذاتل ، وعل  إصوح المجتما .

التوبة الّنصوُح يحَ ظ اي ب ـا ارعمـاَل إن التوبة ه  طري  ال وح والصوح ل ذا المجتما ، فب -17

 .ب ا المباصيَ  -ارك وتبال اي تب -الّصالحة التي فَبل ا الببد، ويك ِّر

ن يـيثر اآل ــرا أن ي لـا عــن متـا  هــذه الـدنيا ال انيــة ، و أالبـد لإلنسـان أن ي كــر فـي اآل ــرا ، و  -18

 . ، وأن يجبل الدنيا مورعة لآل را عل  الدنيا حت  ي وو بنبيل اآل را

طـــر   تـــدرم ا ســـول فـــي عـــوم البـــادات الســـيئة إلـــ  ارفوـــل وارصـــلح ، ف ـــذا طريـــ  مـــن -18

 ا صوح والتغيير في المجتما . 

سوء الظن ، رن حسـن الظـن صـ ة  عن البد لإلنسان أن يحسن الظن بالميمنين ، وأن يبتبد -24

 من ص ات أهل ا يمان .

البد لكل واحد منـا أن يطب  ـا فـي بيتـل ، والتـي  ، ل د ووا ا سول قواعد للتبامل ما البيوت -21

 عل  أهل البيت وغيرها من هذه ال واعد واآلداب . من ا االستئذان ، والتسليل

جـل دفـا الظلـل أجل صيانة ارعرا  وتح ي  البدالة والحماية ل ا ، ومـن أإن اللبان شر  من -22

 .عن المرأا

إن تــرك صــلة اررحــال هــو مــن ا فســاد فــي ارر  ، وأن صــلت ا هــو إعمارهــا وويــادا لـــروح  -23

 ار وا والمحبة والتواصل بين ل .

ــــة مــــن هــــذا  هــــو وعــــد مــــن اي  ، أن االســــت وف فــــي ارر  -24 لببــــاده الصــــالحين ، والغاي

نما هل من   جل البمارا وا صوح .أاالست وف ليو ال  ر والسلطة وا 

يكــون ب بــل ارعمــال الصــالحة التــي و التمكــين فــي ارر  يــ تي ببــد ســنة االبــتوء والتمكــين  -24

 تروي اي تبال  .
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تــذهب ارعمــال هبــاءاع منثــوراع ، أمــا إذا د ــل الكــافر فــي ا ســول ، فــإن   ، ر والجحــودنــل بــالكإ -21

 إل  حسنات . إن كانت  يراع يبدل ا اي  ، ارعمال التي فبل ا

إن اآليات التي تحدثت عن إوجاء السحاب ، وت ليب الليل والن ـار ، و لـ  كـل دابـة مـن مـاء  -27

م لوقــات ، وهــذا أيوــاع يبتبــر وفــي هــذه ال ، تبــال  فــي هــذا الكــون، كل ــا تــدل علــ  عظــيل قــدرا اي 

 عل  صد  الوحي والنبوا . دليوع 

 ثانيًا : التوصيات :

كمال ما تب    ، ورورا الكتابة في هذه المن جياتب  يوصي الباحث طلبة البلل الشرعي -1 وا 

 لما في ا من ارهمية الكبيرا للن و والمجتما . ؛ من هذه السلسلة

ــل االحتياجــات والمــنح التــي تســاعدهل علــ   ، مــوررأوليــاء اوصــي ي -2 أن يــوفروا لطلبــة البل

 إكمال تبليم ل و اصة في البلول الشرعية .

ورورا ال يال بواجبات ل الدعويـة والتربويـة أثنـاء الـدعوا إلـ  اي بوصي أهل البلل والتربية ي -3

 . 

ميــــة ، التــــي تشــــتمل علــــ  وــــرورا ا قبــــال علــــ  هــــذه الرســــائل البلبوصــــي طلبــــة البلــــل ي -4

 ا صوح والتغيير ، وذلك لك  يطب وها في حيات ل اليومية .

فـي السـر والبلـن وا قبـال  وفي ال تال أوجل وصيةع إلـ  النـاو جميبـاع ، وذلـك بوـرورا ت ـول اي 

 عل  ال ر ن الكريل لتدبر  ياتل جيداع.

 

 

 تل بحمد اي
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 التوبة

4 138 

41  َسياًئا َوآَخرَ  َصاِلًحا َعَماًل  َخَلُلوا....  142 4 
41   ًفأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا....  124 28 
42   ف  َرِحيم  ِباْلُمْؤِمِنيَن َرُؤو  128 78 
43  َأِجْئَتَنا ِلَتْلِفَتَنا َعمَّا َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباَ َنا  

 

 يونس

 

78 31 
44   َّاْلُمْفِسِدينَ  َعَملَ  ُيْصِلحُ  الَ  اللَّهَ  ِإن  81 4 
45  َفَلْواَل َكاَنْت َقْرَية   اَمَنْت َفَنَفَعَها

 ِإيَماُنَها
88 134 

46   َْتْغِفُروْا َربَُّكْم ثُمَّ ُتوُبوْا ِإَلْيهِ َوَأِن اس.   

 

 هود

 

 

3 128 
47    ُصاِلح   َغْيرُ  َعَمل   ِإنَّه  41 7 
44  َمْرُجوًّا ِفينا ُكْنتَ  َقدْ  صاِلحُ  يا قالوا  12 7 
49  َأَتْنَهاَنا َأْن َنْعُبَد َما َيْعُبُد آَباُؤَنا  12 34 
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51   ُْمُرَ  َأْن َنْتُرَ  َما َيْعُبُد َأَصالُتَ  َتأ 31 87 هود 
51   َوَراَوَدْتُه الَِّتي ُهَو ِفي َبْيِتَها....   

 يوسف

23 134 
52   ُِقْل َهِذِه َسِبيِلي َأْدُعو ِإَلى اللَّه....  148 81-121 
53   َِّبَقْوم   ما ُيَغيارُ  ال اللَّهَ  ِإن....   

 الرعد
11 14 

54   ِيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر الّلهُ َوالَّذ....  21 118 
56   َِوالَِّذيَن َينُقُضوَن َعْهَد الّله.....  24 144 
57  ُتِريُدوَن َأْن َتُصدُّوَنا.....   31 14 إبراهيل 
54   ََوِمْن َثَمراِت النَِّخيِل َواأْلَْعناِب َتتَِّخُذون  

 النحل

17 137 
59   ِ121-84 124  ....يِل َرباَ  ِباْلِحْكَمةِ اْدُع ِإَلى َسب 
61   َُوُكلَّ ِإنسان  َأْلَزْمناُه لاِئَره....  38 14-13 ا سراء 
61   َِفَمْن كاَن َيْرُجوا ِلقاَ  َرباه.....  114 114 الك ف 
62   ََواْذكْر ِفي اْلِكتاِب ِإْسماِعيل.....  17 44-44 مريل 
63   ِْرَعْوَن ِإنَُّه َلغىاْذَهبا ِإلى ف ....   43-44 144-138 
64  َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأَشدُّ َوَأْبَقى    127 77 
65  والتي أحصنت فرجها....  112 81 ارنبياء 
66    يا َأيَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم ِفي َرْيب....   

 الحا
4 22 

67   ُُد َلُه َأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه َيْسج.....  18 88 
64  الَِّذيَن ِإْن َمكَّنَّاُهْم ِفي اأْلَْرِض...  41 141 
69   َقْد َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنوَن.....   

 
 

 
 الميمنون

 
 
 

1-2 43 
71   ََوالَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضون  3 44 
71   ُهْم ِللزَّكاِة فاِعُلونَ َوالَِّذيَن  4 44 
72  والذين هم لفروجهم حافظون  4 18 
73    ََوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظون.....  4-7 22-44-

18- 118 
74   فمن ابتغى ورا  ذل......  7 22-18 
75   َوالَِّذيَن ُهْم أِلََماَناِتِهْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن

 
8 44 
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76   ََوالَِّذيَن ُهْم َعلى َصَلواِتِهْم ُيحاِفُظون   
 
 

 الميمنون
 
 
 
 
 
 
 

 الميمنون

8 44 
77   َُأوَلِئَ  ُهُم اْلَواِرُثون.....  14-11 17-41 
74    ْنَساَن ِمْن ُساَلَلة   12 31 ...َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ
79    ْنساَن ِمْن ُسالَلة   12-13 18 ...َوَلَقْد َخَلْقَنا اإلِْ
41  َفَتَباَرَ  ا  َأْحَسُن الخالقين 14 28 
41   ََوَلَقْد َخَلْقَنا َفْوَقُكْم َسْبَع َلَراِئق....  17 31 
42    َوَأْنَزْلَنا ِمَن السََّماِ  َماً  ِبَقَدر....  18 31 
43   ْيا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّه ما َلُكم.....  23 33 
44  لَِّذيَن َكَفُروا ِمْن َقْوِمهِ َفقاَل اْلَمََلُ ا...  24 34 
45   ََربا اْنُصْرِني ِبَما َكذَُّبونِ  َقال 21 28 
46   48 41 َيا َأيَُّها الرُُّسُل ُكُلوا ِمَن اللَّياَباِت 
47   َواْفَعُلوا اْلَخْيَر َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 77 21 
44    ُاْلَمْوتُ  َحتَّى ِإَذا َجاَ  َأَحَدُهم....  88-141 38 
49   َوِر َفال َأْنساب   141 44 ...َفِِذا ُنِفَخ ِفي الصُّ
91   َُفَمْن َثُقَلْت َمواِزيُنه..........    142 44 
91   َْعَبثًا َخَلْقَناُكمْ  َأنََّما َأَفَحِسْبُتم....  114 18 
92    َزْلناَوَأنْ  َوَفَرْضناها َأْنَزْلناها ُسوَرة.   

 
 

 النور
 
 
 
 
 
 
 

1 71 
93   ََلَعلَُّكْم َتَذكَُّرون 1 22 
94    الزَّاِنَيُة َوالزَّاِني َفاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد..  2 14-143 
95   َِوال َتْأُخْذُكْم ِبِهما َرْأَفة  ِفي ِديِن اللَّه  2 12-81 
96  ْلُمْؤِمِنينَ َوُحراَم ذِلَ  َعَلى ا 2 84 
97   ًالزَّاِني اَل َيْنِكُح ِإالَّ َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَكة 3 74-88 
94  َْوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصناِت ثُمَّ َلم....  4 84-111-

112 
99 ِإالَّ الَِّذيَن تاُبوا ِمْن َبْعِد ذِلَ  َوَأْصَلُحوا 4 87-88-

144-
114-128 
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111   َالَِّذيَن َيْرُموَن َأْزَواَجُهمْ و.......   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 النور

1-8 148 
111   ُْفِ  ُعْصَبة  ِمْنُكمْ  اِإنَّ الَِّذيَن جاؤ - 11-12 84-148ِباإلِْ

141-144 
112    ََلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه َظنَّ اْلُمْؤِمُنون 12 81-83-

141 
113   ُهُ َوَلْواَل َفْضُل اللَِّه َعَلْيُكْم َوَرْحَمت 14 113 
114 وتحسبونه هينًا وهو عند ا  عظيم 14 23 
115  َوَلْواَل ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن َلَنا 11 81-114 
116   َِيِعُظُكُم اللَُّه َأْن َتُعوُدوا ِلِمْثِله.....  17 84-87-

124-128 
117   َِوُيَبياُن اللَُّه َلُكُم اآْلَيات.......  18 87-128 
114 ِإنَّ الذين ُيِحبُّوَن َأن َتِشيَع الفاحشة 18 84-114 
119   َِوال َيْأَتِل ُأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوالسََّعة 22 117-

118-143 
111   ِإنَّ الذين َيْرُموَن المحصنات

 الغافالت
23 81-114 

111   ًَدا َفاَل َتْدُخُلوَهاَفِِْن َلْم َتِجُدوا ِفيَها َأح 28 82-114-
122-144 

112  ن ِقيَل َلُكْم ارجعوا فارجعوا   28 83 .....َواِ 
113   ًَلْيَس َعَلْيُكْم ُجناح  َأْن َتْدُخُلوا ُبُيوتا  28 82- 122 
114  ََوُتوُبوْا ِإَلى اللَِّه َجِميًعا َأيَُّه اْلُمْؤِمُنون 31 88 
115   َا الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوتاً يا َأيُّه 27 81-81-

82-114-
124-123 

116  ْوا ِمْن َأْبصارِِهم - 34 81-78 ..ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن َيُغضُّ
88-142-

118 
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117  َّوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهن 31 87-84 
114   ََّعَلى ُجُيوِبِهنَّ َوْلَيْضِرْبَن ِبُخُمرِِهن 31 87- 117 
119   َاِلِحين - 32 88-114 ...َوَأْنِكُحوا اأْلََياَمى ِمْنُكْم َوالصَّ

144 
121  َوْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن اَل َيِجُدوَن ِنَكاًحا 33 74-111-

112 
121   َُواأْلَْرضِ  السََّماَواتِ  ُنورُ  اللَّه.....  34 14-14 
122   ِلُنورِه اللَّهُ  َيْهِدي ُنور   َعَلى ر  ُنو...  34 14 
123    ِرَجال  اَل ُتْلِهيِهْم ِتَجاَرة  َواَل َبْيع.....  37 134 
124    َوالَِّذيَن َكَفُروا َأْعَماُلُهْم َكَسَراب  ِبِقيَعة  38-44 124 
125    ي   44 121 ......َأْو َكُظُلَمات  ِفي َبْحر  ُلجا
126   ُْنوراً  َلهُ  اللَّهُ  َيْجَعلِ  َلمْ  َوَمن.....  44 14-113-

114 
127   َُأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيَسباُح َله.......  41 88 
124    ًَأَلْم َتَر َأنَّ اللََّه ُيْزِجي َسحابا.....  43 114 
129   َُيَقلاُب اللَُّه اللَّْيَل َوالنَّهار..........  44 117 
131      َواللَُّه َخَلَق ُكلَّ َدابَّة  ِمْن َما......  44 118 
131    َلَقْد َأْنَزْلنا آيات  ُمَبيانات.........  41 118 
132   ََوَمْن ُيِلِع اللََّه َوَرُسوَلُه َوَيْخَ  اللَّه 42 13-18-

142-81-
134 

133   ُوا ِمْنُكمْ َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمن .....  44 121-
123-147 

134   ُيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِلَيْسَتْأِذْنُكم.....  48 148-
114-142 

135  السََّماَواتِ  ِفي َما ِللَّهِ  ِإنَّ  َأاَل....  14 18 
136   َ لَ  الَِّذي َتباَر    1 74 َعْبِدهِ  َعلى اْلُفْرقانَ  َنزَّ
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137    َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمل....   

 الفرقان
23 114 

134   َْوالَِّذيَن ِإَذا ُذكاُروا ِبآياِت َرباِهم.....  73 44 
139  ْذ َناَدى َربَُّ  ُموسى  144 11-14 الشعراء  .......َواِ 

   ًَأَفَمْن َوَعْدناُه َوْعدًا َحَسنا......   

 

 

 

 القصص

11 147 
141  َغْيِري ِإله   ِمنْ  َلُكمْ  َعِلْمتُ  ما.....  38 11-144-

138 
141  َفَأمَّا َمن َتاَب َو اَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا.. 

 
17 134 

142  َوَنَزْعَنا ِمْن ُكلا ُأمَّة  َشِهيًدا  74 37 
143   َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَْرَض.....  81 83 
144   ِْن آَياِتِه َأْن َخَلَق َلُكم ماْن َأنُفِسُكمْ َوم  144 21 الرول 
145   َِيْوَم ُتَقلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي النَّار......   11 14-84 
146   َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّه.....  74-71 42 
147   َوِر َفَصِعق  38 74-81 الومر  ..........َوُنِفَخ ِفي الصُّ
144   ُالَِّذيَن َيْحِمُلوَن اْلَعْرَ  َوَمْن َحْوَله... 

 
 81   8-7 غافر

149  َوَوْيل  ِلْلُمْشِرِكيَن الَِّذيَن اَل ُيْؤُتوَن
 الزَّكاةَ 

 11 7-1 فصلت

151   َُمِبين   َغْيرُ  اْلِخصامِ  ِفي َوُهو  14 18 الو رف 
151   ََباَلُهمْ  َوَأْصَلح  1 2 محمد 
152    َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاَ ُكْم َفاِسق  

 الحجرات
1 147 

153   ًيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اْجَتِنُبوا َكِثيرا..  12 141 
154 عتيد ما يلفظ من قول إال لديه رقيب   17-18 44 
155   َّْنَس ِإال  32 41 الذريات  .....َوما َخَلْقُت اْلِجنَّ َواإلِْ
156   َْفَدَعا َربَُّه َأناي َمْغُلوب  َفاْنَتِصر 34 14 ال مر 
157    ُكلُّ َمْن َعَلْيها فان 41 21 الرحمن 
154  َأيَُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم َتُقوُلونَ  َيا.....  121-81 2 الصف 
159    ْراً ُقْل َأَرَأْيُتْم ِإْن َأْصَبَح ماُؤُكْم َغو...  31 34 الملك 
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161   َِيْوَم َتُكوُن السَّماُ  َكاْلُمْهل......  44 14-8 المبارم 
161   ًويزداد الذين آمنوا إيمانا  28 31 المدثر 
162   ََما َسَلَكُكْم ِفي َسَقر.....  42-44 78 
163   َأَنا َربُُّكُم اأْلَْعَلى 132 23 الناوعات 
164   َِفرُّ اْلَمْرُ  ِمْن َأِخيهِ َيْوَم ي......  44 37-34 عبو 
165   ََفال اْقَتَحَم اْلَعَقَبة.....  78 14-11 البلد 
166    َْيُتوِن َوُلوِر ِسيِنين  77 1-1 التين    ....َوالتايِن َوالزَّ
167     ْنَساَن َلِفي ُخْسر  71 3-1 البصر  ....َواْلَعْصِر ِإنَّ اأْلِ
146   َِأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذاُب ِبالداين.......  78 3-1 الماعون 
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 فهرس األحاديث النبوية
 رقم الصفحة لرف الحديث ل

أتــدرون مــن المفلــس؟ قــالوا: المفلــس فينــا مــن ال درهــم لــه وال "  1
 ...."متاع

42 

 81 " َوَشِهيَدانِ اْثُبْت ُأُحُد؛ َفِِنََّما َعَلْيَ  َنِبيٌّ َوِصدايق  "  2
 114-91 ......"اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا: يا رسول ا  وما هن"  3
 51 ......هإذا أصبح ابن آدم فِن األعضا  كلها تكفر اللسان " 4

يَماُن، َوَكاَن َكالظُّلَّةِ "  5 َِ ِمْنُه اإلِْ  81 ....." ِإَذا َزَنى اْلَعْبُد َخَر
ــــال: الاســــتأذن عليهــــا  أت"  6 ــــة؟ ق ــــال: ،  حــــب أن تراهــــا عريان ق

  ...."فاستأذن
117 

 114 "أفعمياوان أنتما ، ألستما تبصرانه"  7
 44 هأقم الصالة أرحنا بها " 4
ال فارجع"  9  117 " االستئذان ثالث، فِن أذن ل ، وا 

 32 ...."با  ومالئكته، وكتبه، وبلقائه اإليمان أن تؤمن"  11

 87 "ما من حديدالتمس ولو خات"  11
 81 ...."السَّْمُع َواللَّاَعُة َعَلى الَمْرِ  الُمْسِلِم ِفيَما َأَحبَّ "  12
 46 الصالة على وقتها". قلت: ثم أي؟ قال: "بر الوالدين" ه 13

 87 ......"اللهمَّ اكتْب لي ِبها عندَ  أجًرا، وضْع عناي بها وزًرا"  14
 83 ....."َهاِم ِإْبِليَس َمْسُموَمة  النَّْظَرُة َسْهم  ِمْن سِ "  15
نَّ اللََّه ُمْسَتْخِلُفُكْم ِفيَها"  16  113 ....."ِإنَّ الدُّْنَيا ُحْلَوة  َخِضَرة ، َواِ 
 148 ........"ِإنَّ الرَِّحَم َشْجَنة  ِمَن الرَّْحَمنِ "  17
 51 .........هإن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان ا  " 14

 121 ......"ا  تعالى يبُسل يَده بالليل ليتوَب مسي  الّنهار إنَّ "  19
 113 ......"إن ا  كتب على ابن آدم حظه من الزنا"  21
 83 ."....شيئاً  إن ا  يرضى لكم ثالثًا: أن تعبدوه وال تشركوا به"  21
 122 ......."إني ألعلي الرجل وغيره أحب إلي منه"  22
 81 ......."واألرضين حتى النمل في جحرها أهل السماوات"  23
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 114 ........"إياكم والجلوس على اللرقات"  24
، َفِِنَّ الظَّنَّ َأْكَذُب الَحِديثِ "  25  137 ......"ِإيَّاُكْم َوالظَّنَّ
ذا اؤتمـن "  26 ذا وعد أخلـف، وا  آية المنافق ثالث: إذا حدث كذب، وا 

 "خان

46 

 83 "واللاعةع لى ا  عليه وسلم على السمبايعنا رسول ا  ص"  27
 143 "بئس ملية الرجل زعموا"  24
 147 ......."أحدهم ورا  الحجر ئتقاتلون اليهود، حتى يختب"  29
 42 .......هثكلت  أم  يا معاذ وهل يكب الناس في النار " 31
 142 ......"ْلَعَفافَ َثاَلَثة  َحقٌّ َعَلى اللَِّه َعْونهم: النَّاِكُح ُيِريُد ا"  31
 83 ......"القيامة، وال ينظر إليهم ثالثة  ال يكلمهم ا  يوم " 32
 144 ....."خُذوا َعناي، ُخُذوا َعناي، َقْد َجَعَل اُ  َلُهنَّ َسِبياًل "  33
 118 " َدْع ما يريب  إلى ما ال يريب "  34
 128-81 .....".سبعة يظلهم ا  في ظله يوم ال ظل إال ظله"  35
 84 ....."على المر  المسلم السمع واللاعة فيما أحب وكره"  36
 144 "َقْد َنَزَل ِفيَ  َوِفي َصاِحَبِتَ ، َفاْذَهْب َفْأِت ِبَها"  37
 14  "سورة ) المؤمنون( في الصبح حتى إذا جا  ذكر " قرأ النبي  34

ذا تكلم بكلمة أ"  39  117 " عادها ثالثاكان إذا سلم سلم ثالثا، وا 
 141 ........"كان الرجل فيمن قبلكم يحفر له في األرض"  41
 143 "كفى بالمر  كذبًا أن يحدث بكل ما سمع"  41
 78 ........"كل أمتي يدخلون الجنة إال من أبى"  42
، َوُكلُُّكْم َمْسُئول  َعْن َرِعيَِّتهِ "  43  144 ......."ُكلُُّكْم َراع 
 87 "َيْخُلَونَّ َأَحُدُكْم ِباْمَرَأة ، َفِِنَّ الشَّْيَلاَن ثَاِلُثُهَمااَل "  44
 144 "ال يدخل الجنة قالع"  45
 81 ....."ال يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"  46
 51 "ال يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، وال يستقيم قلبه حتى"  47

 14 ها بيده قال لها....."" لما خلق ا  جنة عدن وغرس أشجار  44

 82 ......"لو أعلم أن  تنظر، للعنت به في عين "  49
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 44 "  َلْو َخَشَع َقْلُبُه َلَخَشَعْت َجَواِرُحهُ "  51
 43 "ليس المؤمن باللعان وال اللعان وال الفاح  وال البذي "  51
 74 ".....ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسل عليكم الدنيا"  52
 87 " َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفْتَنًة َأَضرَّ َعَلى الراَجاِل ِمْن الناَسا "  53
 78 .."من ألاعني فقد ألاع ا ، ومن عصاني فقد عصى ا "  54
 27 ..همن رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فِن لم يستلع فبلسانه ه 55

 42 .....".ما بين لحييه وما بين رجليه ليمن يضمن "  56
 81 ......"َهَذا َجَبل  ُيِحبَُّنا َوُنِحبُّهُ "  57
 51 ...هومن كان يؤمن با  واليوم اآلخر فليقل خيرًا أو ليصمت " 54

 44 .....هيا أيها الناس إن ا  ليب ال يقبل إال ليبا " 59

 44 "يلمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه"  61
: من وصلني وصله ا ، ومن قلعنـي الرحم معلقة بالعر  تقول" 61

 "قلعه ا 
148 

 84 ....."سربال يسربله ا  من يشا  اإليمانإن " 62
 41 "حبب إلي الليب والنسا ، وجعلت قرة عيني في الصالة" 63
 84 " ..علي  بالسمع واللاعة في عسر  ويسر ، ومنشل  ومكره " 64
فقـرأ حتـى  َأْفَلَح اْلُمْؤِمُنـوَن َقْد    سورة ) المؤمنون ( "كان يقرأ 65

 .....هبلغ
14 

 ُ  أشدُّ فرًحا بتوبِة عبِده من أحِدكم سَقل علـى بعيـره وقـد أضـّله" 66
 "في أرض فالة

127 

 87 ". َما َتَرْكُت َبْعِدي ِفي النَّاِس ِفْتَنًة َأَضرَّ َعَلى الراَجاِل ِمَن الناَسا ِ " 67
، فِنه أغض للبصرمن استلاع البا ة فليت" 64  141-84 ......"زِو
َمــْن َســرَُّه َأْن ُيْبَســَل َلــُه ِفــي ِرْزِقــِه، َأْو ُيْنَســَأ َلــُه ِفــي َأثَــرِِه، َفْلَيِصــْل " 69

 "َرِحَمهُ 
148 

 121 "يا أّيها الّناس، توبوا إلى ا  واستغِفروه، فِّني أتوب إليه في " 71
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 فهرس األعالم المترجم لها
 اسم العلم م

 

رقم 

 الصفحة

 4 أبو يوسف يب وب بن إسحا  السكيت:  ابن السكيت  1

 4 عبد الحميد بن محمد بن باديو الصن اجي:  ابن باديو  2

 145 ارنصاري -ابن عبد ايوهو  هو عويمر بن ويد:  أبو الدرداء  3

 46 هو رفيا بن م ران، أبو البالية، الرياحي:  أبو البالية  4

 22 هو البومة أحمد بن إبراهيل بن الوبير  : أبو جب ر بن الوبير  5

 11 أبو عمرو الداني  6

مــــي  الســــبدي ، ثأحمــــد بـــن حجــــر ال ي : هــــو مـــيثأحمـــد بــــن حجــــر ال ي  7
 ارنصاري

122 

 11 هو محمد بن اروهر ال روي أبو منصور:  اروهري  4

 55 حذي ة بن اليمان وهو حسيل بن جابر :  حذي ة بن اليمان  9

 113 مد بن محمد بن إبراهيل البستيهو ح:  ال طابي  11

هو أبو إسـحا  إبـراهيل بـن محمـد بـن السـري بـن سـ ل الوجـام :  الوجام  11
 النحوي

143 

 164 هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة:  السدي  12

 92 هو س ل بن سبد بن مالك بن  الد :  س ل بن سبد  13

بـــن الجـــد بـــن وهـــي أمـــل، وأبـــوه عبـــدا بـــن مبتـــب :  شـــريك بـــن الســـحماء  14
 البجون

117 

 43 هو أحمد بن محمد سومة ارودي:  الطحاوي  15

 4 عبد الحميد ال راهي  16

 14 عبد اي بن السائب بن أبي السائب بن عابد :  عبد اي بن السائب  17

 145 عويمر ْبن اْلَحاِرث ْبن َوْيد بن حارثة بن الجلد :  عويمر ْبن اْلَحاِرث  14

 114  الد بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن الحارثبن :  محمد بن مسلمة  19

هو المسور بن م ومة بن نوفل بن أهيـب بـن عبـد :  المسور بن م ومة  21
 مناف بن وهرا

63 

 14 يويد بن بانوو  21
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم .* 

 أحمـد بـن علـي أبـو بكـر الـراوي الجصـاص الحن ـي ، المح ـ :  أحكـام القـرآن "  -1

عوـــو لجنـــة مراجبـــة المصـــاحف بـــاروهر الشـــريف ،  -ال محـــاوي محمـــد صـــاد  

 . هـ1444بيروت ، تاريخ الطبا:  –الناشر: دار إحياء التراث البربي 

االشـبيلي  ال اوي محمد بن عبد اي أبو بكر بن البربي المبافري أحكام القران "  -2

 .ل1841 -هـ   1314المالكي الباب  الحلبي وأوالده  بمصر ، الطببة: ارول ، 

  ربـي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـبيد بـن "األخالق والسير فـي مـداواة النفـوس   -3

،  2بيـروت ،ط –الناشـر: دار اآلفـا  الجديـدا هري ، حول ارندلسي ال رطبي الظـا

 . ل1878 -هـ 1388

 ،أبـو ال اسـل محمـود بـن عمـرو بـن أحمـد، الوم شـري جـار اي  " أساس البالغـة  -4

،  لبنــان –الناشــر: دار الكتــب البلميــة، بيــروت  ن الســودتح يــ : محمــد باســل عيــو 

 ل1888 -هـ  1418الطببة: ارول ، 

 احــدي،علــي بــن أحمــد بـن محمــد بــن علــي الو  أبـو الحســن "أســباب نــزول القــرآن   -5

 الناشــر:  : عصــال بــن عبــد المحســن الحميــدان ،المح ــ ،  النيســابوري، الشــافبي

 . ل1882 - هـ  1412،  2طالدمال ،  –دار ا صوح 
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عبـد  أبو عمر يوسف بن عبد اي بـن محمـد بـنه  الستيعاب في معرفة األصحابا -1

الناشـــر: دار ،  المح ـــ : علـــي محمـــد البجـــاوي البـــر بـــن عاصـــل النمـــري ال رطبـــي 

 . ل1882 -هـ  1412الطببة: ارول ،  الجيل، بيروت

محمـد  بـنأبو الحسن علي بن أبـي الكـرل محمـد ه  في معرفة الصحابة أسد الغابة -7

الناشــر: ، بـن عبــد الكـريل بــن عبـد الواحــد الشـيباني الجــوري، عـو الــدين ابـن ارثيــر

 . ل1888 -هـ 1448عال النشر: ،  دار ال كر بيروت

 للدكتور احمد نوفل  اإلشاعة " -8

   أبو ال ول أحمـد بـن علـي بـن محمـد بـن أحمـد ه  اإلصابة في تمييز الصحابة -8

،  مبـو  أحمـد عبـد الموجـود وعلـ  محمـد تح يـ : عـادل،  بن حجر البس وني 

 هـ1414 -الطببة: ارول  ،  بيروت –الناشر: دار الكتب البلمية 

 محمـد ارمـين بـن محمـد الم تـاره ل أضوا  البيان في إيضـاح القـرآن بـالقرآن -14

دار ال كر للطباعة و النشـر و التوويـا بيـروت ،  بن عبد ال ادر الجكني الشن يطي

 ل . 1884 -هـ  1414 - لبنان –

   يـــر الـــدين بـــن محمـــود بـــن محمـــد بـــن علـــي بـــن فـــارو الوركلـــي " ألعـــالما -11

     . الطببة: ال امسة الناشر: دار البلل للمويين،  الدمش ي
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   لمحمد بن أبي بكر بن أيـوب بـن سـبد  "إعالم الموقعين عن رب العالمين -12

دار  الناشـر:  شمو الدين ابن قيل الجووية ، تح يـ : محمـد عبـد السـول إبـراهيل ،

 . ل1881 -هـ 1411  1بيروت ، ط –الكتب البلمية 

   محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سبده  إغاثة اللهفان من مصايد الشيلان -13

 شـــمو الـــدين ابـــن قـــيل الجوويـــة ، المح ـــ : محمـــد حامـــد ال  ـــي ، الناشـــر: مكتبـــة

 . المبارف، الريا ، المملكة البربية السبودية

 لناصر الدين أبو سبيد عبد اي بن عمـر بـن  ه التأويل أنوار التنزيل وأسرار -14

البربـي  محمد الشيراوي البيواوي محمد عبد الرحمن المرعشـلي دار إحيـاء التـراث

 هـ . 1418 - 1بيروت ط –

ــر -14 ــي الكبي لجــابر بــن موســ  بــن عبــد ال ــادر بــن  ه أيســر التفاســير لكــالم العل

 المملكـة البربيـة -المدينـة المنـورا -مكتبـة البلـول والحكـل، الجوائري جابر أبو بكر

 . ل2443هـ/1424،  4ط السبودية

  الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيل السمرقندي يرب ه   بحر العلوم -11

ربـــي  حيـــان محمـــد بـــن يوســـف بـــن علـــي بـــن  هالبحـــر المحـــيل فـــي التفســـير -17

وجـود يوسف بن حيان أثير الدين ارندلسي ، تح ي  الشيخ : عادل محمـد عبـد الم

  1لبنـان ، ط –بيـروت  –والشـيخ : علـي محمـد عـو  ،  دار الكتـب البلميـة  ،

 ل 2441 -هـ 1422،
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 ربي الوليد محمد بن أحمـد بـن محمـد بـن  "بداية المجتهد ونهاية المقتصد  -18

  –، الناشــر: دار الحــديث الشــ ير بــابن رشــد الح يــد أحمــد بــن رشــد ال رطبــي  

 .ل2444 -هـ 1424ال اهرا ، سنة النشر: 

عــوء الــدين، أبــو بكــر بــن مســبود بــن  ه عبــدائع الصــنائع فــي ترتيــب الشــرائ -18

 هـ1441،  2ط  -  الناشر: دار الكتب البلمية،  أحمد الكاساني الحن ي

      ه أحمـد بـن إبـراهيل بـن الوبيـر الث  ـي  البرهان في تناسـب سـور القـرآن -24

 ووارا اروقـــاف الغرنـــاطي، أبـــو جب ـــر ، تح يـــ : محمـــد شـــبباني دار النشـــر: 

 ل .1884 -هـ  1414مية ـ المغرب ،  والشيون ا سو

 عبــد اي بــدر الــدين محمــد بــن عبــد اي بــن يربــ ه البرهــان فــي علــوم القــرآن -21

 –، مكتبـــة التـــراث  1ب ـــادر الوركشـــي ، المح ـــ : محمـــد أبـــو ال وـــل إبـــراهيل ، ط

 ل . 1847 -هـ  1371ال اهرا 

مجـــد الــدين أبـــو طـــاهر ه   لكتـــاب العزيـــزبصــائر ذوي التمييـــز فـــي للـــائف ا -22

المح ــــ : محمــــد علــــي ،  هـــــ(817)المتــــوف :   بــــادي محمــــد بــــن يب ــــوب ال يــــروو

لجنـــــة إحيـــــاء التـــــراث  -الناشـــــر: المجلـــــو ارعلـــــ  للشـــــئون ا ســـــومية ، النجـــــار

 .  ا سومي، ال اهرا

 للدكتور محمد أحمد يوسف ال اسـل ، دار  ه  تأمالت في تفسير سورة النور -23

 ل ( .1878هـ ، 1388، ) 1طباعة المحمدية ، اروهر بال اهرا ، طال
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 التحريــر والتنــوير تحريــر المعنــى الســديد وتنــوير العقــل الجديــد مــن تفســير -24

التونسـي   لمحمـد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن عاشـور هالكتاب المجيـد

 . هـ 1884تونو سنة النشر:  –الناشر : الدار التونسية للنشر 

ــى العقيــدة الواســلالت -24 ــات الســنية عل ل يصــل بــن عبــد البويــو بــن  ه  يةعليق

 بـن عثمـان الشَّـايا لـلفيصـل ابـن حمـد المبـارك الحريملـي النجـدي تح يـ : عبـد ا 

 . 2441 -هـ  1427، 1الناشر: دار الصميبي للنشر والتوويا ، ط

    نـالح بن فووان بـصه  التعليقات المختصرة على متن العقيدة اللحاوية -21

 . عبد اي ال ووان  الناشر: دار الباصمة للنشر والتوويا    

    ه  للدكتور محمد عبد المول  التغيير االجتماعي بين النظرية والتلبيق -27

 الدقو .       

، لمحمـد  آخـر سـورة السـجدة -تفسير ابن فور  مـن أول سـورة المؤمنـون  -28

 : عـول عبـد ال ـادرالحسـن بـن فـورك ارنصـاري ارصـب اني أبـو بكـر، تح يـ  بـن

 - 1434 ، 1المملكـــــــة البربيـــــــة الســـــــبودية  ط -، جامبـــــــة أل ال ـــــــرل  بنـــــــدويش

 . ل2448

     يربـ ه تفسير أبي السعود إرشاد العقل السليم إلى مزايـا الكتـاب الكـريم -28

 محمــد بــن محمــد بــن مصــط   الناشــر: دار إحيــاء التــراث : الســبود البمــادي 

 . بيروت –البربي 
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 ه  ، محمـد متـولي الشـبراوي ، مطـابا أ بـار  الخـوالر –ي تفسـير الشـعراو  -33

 .اليول

 ال رشـــي ال ـــداء إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر يربـــ ه تفســـير القـــرآن العظـــيم -31

 المح ــــ : ســــامي بــــن محمــــد ســــومة ، دار طيبــــة للنشــــر، البصــــري ثــــل الدمشــــ ي 

 ل .1888 -هـ 1424،  2والتوويا ط

والنشـر   شـحاتة ،دار غريـب للطباعـةللـدكتور: عبـد اي ه تفسير القران الكريم -32

 ، وبدون  طببة .

 –، لببـد الكـريل يـونو ال طيـب ، دار ال كـر البربـي  التفسير القرآنـي للقـرآن -33

 ال اهرا . 

ــــن مصــــط   المراغــــي ، تفســــير المراغــــي -34  الناشــــر: شــــركة مكتبــــة ه أحمــــد ب

 -هــــ  1314الطببـــة: ارولــ ، ، الحلبــي وأوالده بمصــر  مصــط   البـــابومطببــة 

 ل .1841

د وهبـــة بـــن مصـــط    هالتفســـير المنيـــر فـــي العقيـــدة والشـــريعة والمـــنهج  -34

 . هـ 1418،  2ط  -، دار ال كر المباصر ، دمش    الوحيلي

 البركات عبد اي بن  يرب ه تفسير النسفي )مدار  التنزيل وحقائق التأويل( -31

 الكلــل أحمــد بــن محمــود حــافظ الــدين النســ ي  ، ح  ــل: يوســف علــي بــديوي ، دار

 . ل1888 -هـ  1418،  1الطيب، بيروت ، ط
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  –الحجاوي محمد محمـود ، الناشـر: دار الجيـل الجديـد  " التفسير الواضح  -37

 . هـ 1413 -  14بيروت ، ط

 لمحمد سيد طنطاوي ، الناشر: دار ن وة  "التفسير الوسيل للقرآن الكريم  -38

  1ال اهرا ، ط –مصر للطباعة والنشر والتوويا، ال جالة 

  ارعل  المودودي ، دار ال كر ، تح ي  محمـد  يرب  " تفسير سورة النور -38

 عاصل الحداد.

 الحسن م اتل بن سليمان بن بشير ارودي  يه رب تفسير مقاتل بن سليمان -44

بيــروت،  –البل ــ  المح ــ : عبــد اي محمــود شــحاتة ، الناشــر: دار إحيــاء التــراث 

 هـ . 1423 - 1ط

 الـــدين أبـــو ال ـــرم عبـــد الـــرحمن بـــن علـــي بـــن محمـــد جمـــال"  تلبـــيس إبلـــيس  -41

 – 1ط  -لبنـــــــان  -للطباعـــــــة والنشـــــــر، بيـــــــروت دار ال كـــــــرالجـــــــووي ، الناشـــــــر: 

 ل .2441-هـ1421

 أبــو ال وــل أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن أحمــد بــن حجــر ه تهــذيب التهــذيب -42

 – الطببــة ارولــ ،_  البســ وني الناشــر: مطببــة دائــرا المبــارف النظاميــة، ال نــد

 هـ .1321

 يوسـف بـن عبـد الـرحمن بـن يوسـف، أبـوتهذيب الكمـال فـي أسـما  الرجـال "  -43

الحجام، جمال الدين ابـن الوكـي أبـي محمـد ال وـاعي الكلبـي المـوي المح ـ : د. 
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 – بيـــــروت الطببـــــة: ارولـــــ  –بشـــــار عـــــواد مبـــــروف الناشـــــر: ميسســـــة الرســـــالة 

 ل .1884 –ه 1444

 لببـد الـرحمن بـن ناصـر بـن ه لمنـانتيسير الكريم الـرحمن فـي تفسـير كـالم ا -44

ـــــن مبـــــو اللويحـــــ  ، ميسســـــة الرســـــالة ، ط ـــــرحمن ب ـــــد ال ـــــد اي الســـــبدي عب  1عب

 ل  .2444-هـ 1424

 محمد بن جرير بن يويد بن كثير بن غالب  " جامع البيان في تأويل القرآن -44

 الناشـــر: ميسســـة، المح ـــ : أحمــد محمـــد شـــاكر، اآلملــي، أبـــو جب ـــر الطبـــري 

 . ل2444 -هـ  1424ببة: ارول ، الط، الرسالة

الجــامع المســند الصــحيح المختصــر مــن أمــور رســول ا  صــلى ا  عليــه  -41

المح ـ :  ، محمد بن إسماعيل أبو عبداي الب ـاري الجب ـي " وسننه وأيامه موسل

 .هـ1422  - لطببة: ارول  -محمد وهير بن ناصر الناصر

 بـو عبـد اي محمـد بـن أحمـد بـنه أالجامع ألحكـام القـرآن ت تفسـير القرلبـي  -47

 أبــي بكــر بــن فــرح ارنصــاري ال ورجــي شــمو الــدين ال رطبــي ، تح يــ  : أحمــد

بـــراهيل أط ـــيش الناشـــر : دار الكتـــب المصـــرية  الطببـــة : ،  ال ـــاهرا –البردونـــي وا 

 . ل1814 -هـ 1384الثانية ، 

ي أبـو بكــر محمــد بـن الحســن بــن دريـد ارودي ،المح ــ : رمــو   " جمهــرة اللغــة -48

  ل1887،   1ط  ، روتبي –منير ببلبكي ، الناشر: دار البلل للمويين 
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 ويــد عبـد الــرحمن بـن محمــد بــن يربـ  ه الجـواهر الحســان فــي تفســير القــرآن -48

م لــوف الثبــالبي المح ــ : الشــيخ محمــد علــي مبــو  والشــيخ عــادل أحمــد عبــد 

 –ارولــــ  بيــــروت ، الطببــــة:  –الموجــــود ، الناشــــر: دار إحيــــاء التــــراث البربــــي 

 هـ .1418

 إسـماعيل بـن محمـد بـن ه الحجة في بيان المحجة وشرح عقيـدة أهـل السـنة -53

ب ــوال  ال وــل بــن علــي ال رشــي الطليحــي التيمــي ارصــب اني، أبــو ال اســل، المل ــب

 -الرايـة  المح  : محمد بن ربيا بن هادي عمير المد لي ، الناشـر: دار السنة ،

 . ل1888 -هـ 1418،  2السبودية / الريا  ط

 عبد الرحمن بن أبي بكر، جول الدين  " في التفسير بالمأثور الدر المنثور -51

 . بيروت –الناشر: دار ال كر ،السيوطي 

  -صـ ي الـرحمن المبـارك وري ،  الناشـر: دار ال ـول   الرحيـق المختـوم  " -42

 .  1بيروت ط

 : مكتبـةلمحمـد علـي الصـابوني ، الناشـر "روائع البيان تفسير آيات األحكـام  -43

 هـ 1444يروت ، الطببة: الثالثة، ب –دمش ، ميسسة مناهل البرفان  -الغوالي 

 . ل1884 -

  ســـماعيل ح ـــي بـــن مصـــط   ا ســـتانبولي الحن ـــي ال لـــوتي ، ه روح البيـــان -44

 . بيروت –الناشر: دار ال كر  المول  أبو ال داء ،
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ب الـــدين شـــ اه  روح المعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني -44

،  المح ــ : علــي عبــد البــاري عطيــة،  بــن عبــد اي الحســيني ارلوســي  محمــود

 . ه 1414الطببة: ارول ، ،  بيروت –دار الكتب البلمية  الناشر:

شـــ اب الـــدين ه  روح المعـــاني فـــي تفســـير القـــرآن العظـــيم والســـبع المثـــاني -41

،  عطيـــة المح ـــ : علـــي عبـــد البـــاري بـــن عبـــد اي الحســـيني ارلوســـي  محمـــود

 . هـ 1414الطببة: ارول ،  بيروت –دار الكتب البلمية  الناشر:

 . 1للبومة الشيخ عبداي  الكوهجي ، ط  زاد المحتاِ بشرح المنهاِ  " -47

جمـال الـدين أبـو ال ـرم عبـد الـرحمن بـن علـي  " زاد المسير فـي علـم التفسـير -58

 –ار الكتاب البربـي الناشر: د،  المح  : عبد الروا  الم دي، بن محمد الجووي 

 . هـ 1422 -الطببة: ارول   - بيروت

  رحمد بن محمد بن علي بـن حجـر ال يتمـي  "الزواجر عن اقتراف الكبائر  -48

 شــيخ ا ســول، أبــو الببــاو ، الناشــر: دار  الســبدي ارنصــاري، شــ اب الــدين

 . ل1887 -هـ 1447،  1ال كر ط

اني كــالم ربنــا الحكــيم الســراِ المنيــر فــي اإلعانــة علــى معرفــة بعــض معــ -14

شــمو الــدين، محمــد بــن أحمــد ال طيــب الشــربيني الشــافبي ، الناشــر:  "الخبيــر

 . هـ 1284ال اهرا عال النشر:  –بوال  )ارميرية(  مطببة
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دار طيبـة،  1ط ،محمـد محمـد ارسـطل  ، سراِ الغربا  إلى منـازل السـعدا  -11

 .ل2112لسنة 

 بث بن إسـحا  بـن بشـير بـن شـدادأبو داود سليمان بن ارش ه سنن أبي داود -64

 ، المح ــ : محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ،  بــن عمــرو ارودي السِّجْســتاني

 .بيروت –الناشر: المكتبة البصرية، صيدا 

ــــذي  -13  ه محمــــد بــــن عيســــ  بــــن َســــْورا بــــن موســــ  بــــن الوــــحاك،ســــنن الترم

تح يــــ  وتبليــــ : أحمــــد محمــــد شــــاكر ، ومحمــــد فــــياد عبــــد  ،الترمــــذي،أبو عيســــ  

بـــراهيل عطـــوا عـــو  المـــدرو فـــي اروهـــر الشـــريف  ، الناشـــر: شـــركة  البـــاقي ، وا 

 -هـــ  1384 -مصـر الطببــة: الثانيــة – مصــط   البــابي الحلبــي ومطببــة مكتبـة

 ل .1874

ت ي الدين أبو الببـاو أحمـد   في إصالح الراعي والرعية " السياسة الشرعية -62

 ال اسـل بـن محمـد ابـن تيميـة بـن عبـد الحلـيل بـن عبـد السـول بـن عبـد اي بـن أبـي

واروقـــاف والـــدعوا  الحرانـــي الحنبلـــي الدمشـــ ي الناشـــر: ووارا الشـــئون ا ســـومية

 .   هـ1418الطببة: ارول ،  المملكة البربية السبودية -وا رشاد 

 ه شمو الدين أبو عبـد اي محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن سير أعالم النبال  -14

 .  ل2441-هـ1427ال اهرا ، الطببة  -الحديثَقاْيماو الذهبي الناشر: دار 
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 عبــــد الملــــك بــــن هشــــال بــــن أيــــوب الحميــــريه  الســــيرة النبويــــة البــــن هشــــام -11

بـراهيل اربيـاري المبافري، أبو محمد، جمال الدين وعبـد  تح يـ : مصـط   السـ ا وا 

وأوالده  الناشــــر: شــــركة مكتبــــة ومطببــــة مصــــط   البــــابي الحلبــــي الح ـــيظ الشــــلبي

 .ل1844 -هـ 1374،  2، ط بمصر

 عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــنه  شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب -17

أحاديثــل:   ــرم ح  ــل: محمــود اررنــايوط،  الَبكــري الحنبلــي، أبــو ال ــوح  دالبمــا

الطببــة:  ،  بيــروت –الناشــر: دار ابــن كثيــر، دمشــ   اررنــايوط ال ــادر عبــد

 . ل1881 -هـ  1441ارول ، 

 صدر الدين محمد بن عوء الدين علّي بن محمـد  "اوية شرح العقيدة اللح -18

 ابـن أبـي البـو الحن ـي، ارذرعـي الصـالحي الدمشـ ي  ، تح يـ : أحمـد شـاكر ، 

 -الناشر: ووارا الشيون ا سومية، واروقاف والـدعوا وا رشـاد ، الطببـة: ارولـ  

 . هـ 1418

 َرْوِجردي، رحمــــد بــــن الحســــين بــــن علــــي بــــن موســــ  الُ ْســــ شــــعب اإليمــــان -18

مــا  للنشــر والتوويـا بالريــا  بالتبـاونمكتبــة الرشـد  ال راسـاني، أبـو بكــر البي  ـي،

 ل  .2443 -هـ  1423، 1ومباي بال ند طالدار السل ية بب
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 تـــام الـــدين عبـــد الوهـــاب بـــن ت ـــي الـــدين الســـبكي لبقـــات الشـــافعية الكبـــرى " -74

 حلــو ، الناشــر:المح ــ : د. محمــود محمــد الطنــاحي  ، د. عبــد ال تــاح محمــد ال

 . هـ1413،  2هجر للطباعة والنشر والتوويا ط

 ، عبـد اي محمـد بـن سـبد بـن منيـا ال اشـمي بـالوالء يبـه ر اللبقات الكبـرى -71

 – المح ـ : إحسـان عبـاو ، دار صـادر،البصري، البغدادي المبروف بابن سـبد 

 ل1818،  1بيروت /  ط

 اط بــن  لي ــة الشــيبانيعمــرو  لي ــة بــن  يــ يربــه   لبقــات خليفــة بــن خيــال -72

البصـــــ ري البصـــــري ، المح ـــــ : د ســـــ يل وكـــــار  ، دار ال كـــــر للطباعـــــة والنشـــــر 

 . ل1883 -هـ  1414توويا سنة النشر: وال

ـــور  -73 ـــة المجتمـــع اإلســـالمي كمـــا تصـــورها ســـورة الن رســـالة ماجســـتير  لبيع

 وكريا الوميلي ، الجامبة ارردنية  للدكتور

ــر -74 ــر مــن غب ــي خب ــر ف ين أبــو عبــد اي محمــد بــن أحمــد بــن شــمو الــده   العب

 المح ـ : أبـو هـاجر محمـد السـبيد بـن بسـيوني وغلـول، عثمان بن َقاْيماو الـذهبي 

 .   بيروت –الناشر: دار الكتب البلمية ،

رشـوان  لحسين عبد الحميـد ه العلم والبحث العلمي : دراسة في مناهج العلوم -74

 ا سكندرية .  –، المكتب الجامبي 
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، محمــد أشــرف بــن أميــر بــن علــي بــن شــرح ســنن أبــي داود عــون المعبــود  -71

 الصـــدي ي، البظـــيل  بـــادي ، الناشـــر: دارالحـــ  أبـــو عبـــد الـــرحمن، شـــرف  حيـــدر،

 . هـ 1414،  2بيروت ، ط –البلمية  الكتب

 ه  نظــال الــدين الحســن بــن محمــد بــن حســين غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان -77

 – عميـرات الناشـر: دار الكتـب البلميـةال مي النيسـابوري ، المح ـ : الشـيخ وكريـا 

 هـ . 1411 -  1بيروت ، ط

ــاري شــرح صــحيح البخــاري -78 ــتح الب  ه أحمــد بــن علــي بــن حجــر أبــو ال وــل ف

وأبوابـل  ، رقـل كتبـل 1378بيـروت،  -البسـ وني الشـافبي ، الناشـر: دار المبرفـة 

: طببــل وأحاديثــل: محمــد فــياد عبــد البــاقي ، قــال بإ راجــل وصــححل وأشــرف علــ 

 محب الدين ال طيب.

 لمحمد بن علي بن محمد بن عبد اي الشوكاني اليمنـي دار ابـنه  فتح القدير -78

  هـ 1414 -الطببة: ارول  ،  دمش ، بيروت  -كثير، دار الكلل الطيب 

 ه ربي حني ة وشرحل المو علي ال اري . الفقه األكبر -84

 "رآنية والحكم الفرقانية الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم الق -81

 -دار ركــابي للنشــر -نبمــة اي   بــن محمــود الن جــواني، ويبــرف بالشــيخ علــوان 

 . ل1888 -هـ  1418، 1غورية، مصر ، طال
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   -ه  لسـيد قطـب إبـراهيل حسـين الشـاربي ،  دار الشـرو   في ظالل القرآن -82

 هـ . 1412 - 17ط –ال اهرا  -بيروت

 ويـن الـدين محمـد المـدعو بببـد الـريوفه  غيرفيض القدير شرح الجـامع الصـ -83

الناشـر: ، بن تام البارفين بن علي بن وين البابـدين الحـدادي ثـل المنـاوي ال ـاهري

 . 1341، 1، ط مصر –المكتبة التجارية الكبرل 

  بــاديمجــد الــدين أبــو طــاهر محمــد بــن يب ــوب ال يــروو  " القــاموس المحــيل -84

ــــي ميسســــة ا ــــ  التــــراث ف ــــب تح ي  الناشــــر: ميسســــة الرســــالة،  لرســــالةتح ي :مكت

 .ل2444 -هـ 1421، ، الطببة  لبنان  –للطباعة والنشر والتوويا، بيروت 

 أبو عبد اي، عبد الـرحمن بـن ناصـر بـن   " القواعد الحسان لتفسير القرآن -84

 دالرش الناشر: مكتبة  هـ(1371عبد اي بن ناصر بن حمد  ل سبدي )المتوف : 

 . ل1888 -هـ  1424ول ، الطببة: ار، الريا 

 علـــــي بـــــن محمـــــد بـــــن علـــــي الـــــوين الشـــــريف الجرجـــــاني "  كتـــــاب التعريفـــــات -81

الناشـــر: دار الكتـــب البلميـــة ،  المح ـــ : وـــبطل وصـــححل جماعـــة مـــن البلمـــاء ،

 .   ل1883-هـ 1443الطببة: ارول  ،  لبنان –بيروت 

 أبــو ال اســل محمــود بــن عمــرو بــنه  الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل -87

  –الناشـر: دار الكتـاب البربـي ،  هــ(438أحمد، الوم شري جار اي )المتـوف : 

   هـ1447 -الطببة: الثالثة ،  بيروت
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 . للشيخ محمد علي الت انويه  كشف اصلالحات الفنون -88

اللغويـة  ربي الب اء الكوفي لكليات مبجل في المصـطلحات وال ـرو  الكليات " -88

محمـد  -درويـش  الك وي  ، المح  : عـدنان ه  أيوب بن موس  الحسيني ال ريمي

 بيروت . –المصري الناشر: ميسسة الرسالة 

 أبـو ح ـص سـرام الـدين عمـر بـن علـي بـن عـادل "اللباب فـي علـوم الكتـاب  -84

علـي  الشـيخ عـادل أحمـد عبـد الموجـود والشـيخالمح ـ   يالحنبلي الدمش ي النبمـان

-هـــ  1،1418لبنــان ،طبيــروت /  -دار الكتــب البلميــة محمــد مبــو  الناشــر: 

 . ل1888

محمد بن مكرل بن عل ، أبو ال ول، جمال الدين ابن منظـور  "لسان العرب  -81

بيـروت  ، الطببـة الثالثـة–بيـروت  –، دار صـادر   ا فري ـيارنصـاري الروي بـ  

 . هـ 1414 -

 محمد بن أحمد بن أبي س ل شمو ارئمة السر سـي ، الناشـر:  المبسول " -82

 ل .1883-هـ1414روت ، تاريخ النشر: بي –دار المبرفة 

 عبــد الحميــد محمــد بــن بــاديوه  مجــالس التــذكير مــن كــالم الحكــيم الخبيــر -83

 ،الناشـر، الصن اجي المح  : عل  عليل و ـرم  ياتـل وأحاديثـل أحمـد شـمو الـدين

 ل.1884هـ/1411ارول   الطببة لبنان. -دار الكتب البلمية بيروت
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 أبو عبد الرحمن أحمد بن  هرى للنسائي المجتبى من السنن ت السنن الصغ -42

  شـبيب بـن علـي ال راسـاني، النسـائي تح يـ : عبـد ال تـاح أبـو غـدا ، الناشـر: 

 .1881 – 1441الطببة: الثانية،  -حلب  –مكتب المطبوعات ا سومية 

 ،  أحمـد بـن فـارو بـن وكريـاء ال ووينـي الـراوي، أبـو الحسـين  "جمل اللغة م -84

ــــ  ــــر تح ي ــــد المح وهي ــــروت –دار النشــــر: ميسســــة الرســــالة ،  ســــن ســــلطانعب      بي

 .  ل1881 -هـ  1441 –الطببة الثانية ،

 أبــو وكريــا محيــي الــدين يحيــ  بــن شــرف النــووي ، ه المجمــوع شــرح المهــذب -81

 .دار ال كر   :الناشر

ـــل  -87        لمحمـــد جمـــال الـــدين بـــن محمـــد ســـبيد بـــن قاســـل الحـــو   "محاســـن التأوي

– البلميـــةحمـــد باســـل عيـــون الســـود ، الناشـــر: دار الكتـــب ال اســـمي ، المح ـــ : م

 . هـ 1418 - 1بيروت ، ط

 أبــو الحســن علــي بــن إســماعيل بــن ســيده المرســيه  لمحكــم والمحــيل األعظــما -88

الطببـــة: ،  بيـــروت –الناشـــر: دار الكتـــب البلميـــة  المح ـــ : عبـــد الحميـــد هنـــداوي

 . ل2444 -هـ  1421ارول ، 

 3لبنـان  ، ط –ناشر: دار الكتب البلميـة، بيـروت محمد عبد ال ادر عطا ، ال -88

 ل2443 -هـ  1424،  
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وين الدين أبو عبد اي محمد بن أبي بكر بن عبـد ال ـادر  ه  مختار الصحاح  -144

الـدار  -يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبـة البصـرية  الحن ي الراوي ، المح  : 

 ل . 1888/ هـ 1424الطببة ال امسة، ،  صيدا –النموذجية، بيروت 

يـا  نسـتعين  -141 محمـد بـن أبـي بكـر ه  مداِر السالكين بين منازل إيـا  نعبـد وا 

 محمد المبتصل باي ،  المح  ، بن أيوب بن سبد شمو الدين ابن قيل الجووية 

 - هــ 1411الطببـة: الثالثـة، ،  بيـروت –الناشـر: دار الكتـاب البربـي ، البغـدادي

 . ل1881

،  ال يصلية المكتبة ر:الناش،السيد رو  الطويل  " مدخل في علوم القرا ات   -134

 . ل1884 -هـ 1444الطببة: ارول  

 بيروت. ،دار الكتاب البربي ، المستدر  على الصحيحين / كتاب التفسير  -143

مسـلل  ه المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـى رسـول ا   -144

،  محمـد فـياد عبـد البـاقي : المح ـ ،  بن الحجام أبو الحسن ال شـيري النيسـابوري

 .بيروت –الناشر: دار إحياء التراث البربي 

عادل بـن محمـد أبـو ه  مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور -144

  - 128الطببــة: البــدد،  الناشــر: الجامبــة ا ســومية بالمدينــة المنــورا،  البــوء

 . ه1424 - 37السنة 
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أحمد بن محمـد بـن علـي ال يـومي ه  الكبيرلمصباح المنير في غريب الشرح ا -141

  –الناشـر: المكتبـة البلميـة ،  هــ(774ثل الحمـوي، أبـو الببـاو )المتـوف : نحـو  

 .  بيروت

= ت سير البغوي لمحيـي السـنة ، أبـو محمـد  ه معالم التنزيل في تفسير القرآن -147

وا  الـر  الحسين بـن مسـبود بـن محمـد بـن ال ـراء البغـوي الشـافبي ، المح ـ  : عبـد

 هـ  . 1424،  1ط،  بيروت–الم دي ، دار إحياء التراث البربي 

 ربي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيل بن ال طاب البستي "  معالم السنن  -148

 -هــــ  1341،   1حلـــب ، ط –المبـــروف بال طـــابي، الناشـــر: المطببـــة البلميـــة 

 ل .1832

 هيل مصــط   / أحمــدمجمــا اللغــة البربيــة بال ــاهرا ، )إبــرا المعجــم الوســيل  " -148

 الويات / حامد عبد ال ادر / محمد النجار(  الناشر: دار الدعوا الطببة الثانية.

 أحمـــد بـــن فـــارو بـــن وكريـــاء ال ووينـــي الـــراوي، أبـــو " معجـــم مقـــاييس اللغـــة -114

النشـر:  عـال،  الناشـر: دار ال كـر،  المح  : عبد السول محمـد هـارون،  الحسين

   . ل1878 - هـ 1388

ناصر بن عبد السيد أبـ  المكـارل ابـن علـ ، أبـو ه  ي ترتيب المعربالمغرب ف -111
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 ملخص الرسالة                   
     

ـــ  ســـيد المرســـلين محمـــد الحمـــد ي رب البـــالمين  ـــل  ، والصـــوا والســـول عل ـــ   ل وعل

 وأصحابل ، وعل  من تببل بإحسان إل  يول الدين :

صــــوح والتغييــــر فــــي تنــــاول هــــذا البحــــث الدراســــة المووــــوعية لمن جيــــات ا       

 .سورتي ) الميمنون والنور(

 ، و ا صوح عند الم سرين، ، والتغييرتحدث الباحث عن ح ي ة المن ا     

أيوـــا أبـــرو الباحـــث و ، ذكـــره بـــين يـــدي ســـورا  الميمنـــون  ينبغـــيمـــا  ثـــل ذكـــر الباحـــث 

 من جيات ا صوح والتغيير في سورا الميمنون الب ائدية وار وقية .

من جيــات  كــذلك ابــرو الباحــث ، النــور أووــح  الباحــث بــين يــدي ســورا كــذلك   

ـــة  ـــك مـــن  ـــول الحـــديث عـــن ا صـــوح والتغييـــر فـــي ســـورا النـــور الب ائدي  ا يمـــانوذل

ـــك فـــي الحـــديث عـــن ســـبل مبالجـــة المن جيـــات التربويـــةوالطاعـــة،ثل الحـــديث عـــن  ، وذل

أووـــــح من جيـــــات ، واالســـــتئذان ... ثـــــل وجريمـــــة ال ـــــذف وغـــــ  البصـــــرجريمـــــة الونـــــا 

الحــديث عــن مــن ا حســن  ر وقــي واالجتمــاعي ، وذلــك مــن  ــولا صــوح والتغييــر ا

، مــا تبروــت لــل ســورا النــور مــن  داب التبامــل مــا البيــوت والــدعوا إلــ  الظــن بــالن و

، وذلـك بالحـديث عـن يـات ا صـوح والتغييـر االجتماعيـةثل تحدث عن من ج ،...الب ة 

، ثـل  ب بصـلة الـرحل وبيـان مـا يترتـب ...الموعنـة ، ثـل الترغيـحراسة ا سول لألنسـاب ب

فــي  كاالســت وف السياســية والبلميــة من جيــات ا صــوح والتغييــرعــن  تحــدث الباحــث
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ارر  والتمكين في ا ط وبيان عظمة اي تبال  مـن  ـول إوجـاء السـحاب وت ليـب الليـل 

        .    والن ار ، و ل  كل الم لوقات من ماء ، وغير ذلك ...

ملت علــــــــــ  أهــــــــــل النتــــــــــائا والتوصــــــــــيات .ف ــــــــــد اشــــــــــت أمــــــــــا الخاتمــــــــــة :رابعــــــــــًا / 
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ABSTRACT 

 

    Praise be to Allah, prayers and peace be upon the Messengers 

Muhammad  and his family and his companions, and followed on from 

the truth until the Day of Judgment: 

This research dealt with the substantive study of methodologies for reform 

and change in the Koranic (believers and light). 

Researcher spoke the truth about the curriculum, and change, and reform 

when the commentators, 

Then he mentioned the researcher in the hands of Al-believers, the 

researcher also highlighted the methodologies of reform and change in 

Surat believers ideological and moral values. 

Also explained the researcher in the hands of Al-Nur, as well as the most 

prominent researcher methodologies of reform and change in Sura Nur 

ideological and that by talking about faith and obedience, then talk about 

the methodologies of educational, in talking about ways to address the 

crime of adultery and defamation for turning a vision, taking time ...  

He then explained methodologies of reform and the ethical and social 

change, and that by talking about self-curriculum thinking well, what has 

happened in Al-Nur of the literature dealing with the houses and the call to 

chastity ... , Then talk to urge on methodologies for social reform and 

change, so to speak for guarding Islam Genealogy Balmlaana, onion and 

carrot uterus and the statement of the consequences ... Then he mentioned 

the recent research on the political and scientific methodologies vicegrency 

in the land and the empowerment, and the statement of the greatness of 

Allah through the clouds and turn night and day, and created all the 

creatures of the water, and so on ... . 

The conclusion: it included the most important findings and 

recommendations. 


