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َْداءْ ـِإهْ 
 هللا رسول سيدي وشفيعي؛ عيني وقرة حبيبي الُمصلحإلى ،

األول،ودليلالمصلحين..
علىالحقلهذاالدين،وربانيإلىمنأعطانيمعنىالحباألعظم

وطريقهمنذالصغر،والذيلوالهللاثمدعمهودعواتهماجلستهذا
..المجلسوالقريبًامنه؛أبيالحبيب

راحت وقدمت للعلم، طريقي عينيها رموش من رسمت من يإلى
..وخدمتيعلىنفسها؛أميالحبيبة

ز البحث؛ هذا وساندتنيألُتمَّ وجتيالغالية،إلىمنسهرتمعي،
لى ..أولفرحتي؛ابنتيالِبْكر)ريم(وا 

 الصغير؛ عالمي لي ومّثلوا كنفهم، في تربيت من أشقائيإلى
..وشقيقاتياألحباب

الأقالمهم؛ دمائهم بمداد طريقاإلصالحوالتغيير إلىمنخّطوا
خوانهالشهداءا ..لشيخأحمدياسينوا 

اإلصالحوالتغييرفيالعالم فيأرضيإلىدعاة وخاصة بأسره،
..ةالعزةالحبيبة؛غزّ

أُهديهذاالبحثالمتواضع
  



 ث

 

 شكر وتقدير
فيه،الحمدهللالذيأكرمنيبإتمامهذاالبحث،والصالةامباركًاطيًبااكثيرًالحمدهللحمدً

والسالمعلىمعّلمالبشريةالخير،الهاديالبشيروالسراجالمنير،النبياألمّيالصادقاألمين؛
.محمدبنعبدهللا

وانطالًقااعتراًفا بفضلهم، الفضل إلىشكرمنيألهل التيتدعو اإلسالم تعاليم من
لىقول ]٠٤النمل:[ چھ     ھ  ھ  ھ       ےے  چ :هللادًاإلىقولواستناالناس، رسولوا 

،فإنهيشرفنيأنأتقدمبأسمىآياتالشكروالعرفان(1):"مناليشكرالناساليشكرهللا"هللا
إلى وأولكلماتالشكر الدراسة، هذه العونفيإتمام لييد فضيلة األستاذ إلىكلمنمّد

الذيشُرفتبقبولهاإلشرافعلىرسالتي،فقدمكلعون،ومازكريا إبراهيم الزميلي، /الدكتور
فتئيقدمليالنصح،ويعطينيمنبحرعلمهالغزير،وأشكرهعلىاهتمامهالبالغ،حتىتخرج

أنيجزللههذهالرسالةبأفضلهيئة،وأشكرهعلىمالحظاتهوتوجيهاتهالطيبة،وأسألهللا
العطاء،ويجزيهخيرالجزاء،ويجعلجهدههذافيميزانحسناته.

كماأتقدمفيهذاالمقامبخالصشكريوامتنانيلألستاذينالفاضلين:
 سكر رجب العبد ماجد /الدكتور، و عنبر محمود محمود هاشم /الدكتور

مشكور الذ  تفضال أوين نصيحة أو إفادة كل وعلى الرسالة، هذه مناقشة بقبولهما ين
لي.قدماهتوجيه

الذي بالكلية، التدريسية الهيئة بعًضاوالشكرموصولإلىأعضاء علمهمنعّلمونا مما
الخير هللاكل فجزاهم صرحهللا، اإلسالمية، الجامعة العريقة؛ إلىجامعتي موصول والشكر .

لى كليةأصولالدينالتيتفتحأبوابهاللجميع،وتهتمبطالبهاوطالباتها،لترتقيالعلمالشامخ،وا 
،وأتقدمبشكريإلىعمادةالدراساتالعليابالجامعةالعتنائهابطالبها،وتوفيربهمفيسلمالعلوم

كلماتستطيعمنأجلخدمتهم.
هماودعمهماوالشكرالجزيلموصولإلىمنقدماليكلالعون،وأعطونيكثيرعطف

.-أطالهللاأعمارهما–الماديوالمعنويوالدّيالكرام
وأبرقبالشكرلزمالءالدراسةفيمرحلةالماجستيرالذينعشتمعهم،فأفادونيوقدموا
لينصحهم،فباركهللافيهم،وأختمبجزيلالشكرلكلمنساندنيولوبدعوةصادقة،وكلمن

شجعنيخاللمشواريالعلميهذا.
 الخيرهللاعّنيخير،وجزاكمفباركهللافيكمجميًعا

                                                           

،وقال:4591أخرجهالترمذي،كتابالبروالصلة،بابماجاءفيالشكرلمنأحسنإليك،حديثرقم:(1)
حديثحسنصحيح.
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الخير والصالح ألمة  ، وأنزل فيهالذي جعل القرآن نوًراالحمد هلل رب العالمين، 

ومداد  ،وزنة عرشه ،ورضا نفسه ،اإلسالم في كل زمان ومكان، الحمد هلل عدد خلقه
 والسراج المنير، األمي    ،الهادي البشير ،كلماته، والصالة والسالم على معلم البشرية الخير

ومن سار على  ،وعلى آله وصحبه ومن وااله ،الصادق األمين محمد بن عبد هللا 
 بعد:و واقتفى أثره إلى يوم الدين،  ،دربه

ت وفرقة وقتال، فأصبحوا القرآن على أمة العرب فوحدهم بعد تشت قد أنزل هللا ف
ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  ڇ    ...چ  ٹ ٹفي ظل دين هللا إخوانًا 

وسادت  ،، وقادت أمة اإلسالم األمم]٣٠١آل عمران: [ چ...ڇ   ڍ  ڍ  ڌ
تركوه تخلفت أمة اإلسالم عن العصور بفضل توجيهات هذا الكتاب العظيم، ويوم أن 

 وأصبحت فريسة لكل طامع ومحتل. ،تهارياد
ي ذال ،القويم إلى العودة إلى منهاج هللا  -نحن أمة اإلسالم-فما أحوجنا اليوم 

ثم بفضل التشريعات  ،بفضل هللا ن هللا أفواًجادنا به األمم، وجعلناهم يدخلون في ديس  
ًا للمعتقدات الربانية العادلة في جميع جوانب الحياة اإلنسانية، فقد جاء اإلسالم مصحح

للتوجيهات التربوية واألخالقية  يدين بها العرب، وكذلك جاء مصحًحاالخاطئة التي كان 
للتشريعات والسياسات  حًحامص -كذلك-الخاطئة التي كانت منتشرة عند العرب، وجاء 

 .إلى المنهج الصحيح بأساليب متنوعةسالفة، وجاء ليدعو التي كانت تتبع في العهود ال
يحتوي هذا الكم الكبير من جوانب التغيير واإلصالح في األمم  آن الكريموألن القر 

يضاحو  ،كان البد من الوقوف على هذه المنهجيات وبيان مدى صالحية  ،للناس هاا 
 التشريع القرآني لكل زمان ومكان، وأنه األفضل واألجدر لقيادة األمة إلى بر األمان.

فكانت  ومن هذه المنطلقات السامية الراقية، عقدت العزم وتوكلت على هللا 
في ضوء القرآن الكريم من خالل سور  التغييراإلصالح و منهجيات  :رسالتي بعنوان

 ة.، وذلك في إطار دراسة تفسيرية موضوعية محكم  )األحزاب، سبأ، فاطر(
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 أهمية الموضوع:أواًل: 
 أال وهو القرآن الكريم. ،وأجل الكتب على األرضتعلق هذا الموضوع بأشرف  -1
منهجيات التعامل مع النص القرآني من حيث التدبر والتأمل، للوصول إلى أفضل  -2

 .القرآن الكريم في اإلصالح والتربية والسياسة واألخالق والعقيدة، وغيره.
 ني.رقي وتقدم المجتمعات وفق المنهج الرباعوامل هذا الموضوع يتعلق بالبحث عن  -3
 بيان صالحية المنهج اإلسالمي لكل زمان ومكان مهما كانت تطورات هذا الزمان. -4
معالجة الفساد والمعتقدات الخاطئة من خالل منهجيات التغيير واإلصالح المستوحاة  -5

 من آي القرآن الكريم.
 أسباب اختيار الموضوع:: ثانًيا

 لألمة.دراسة موضوع مهم وذا فائدة ك بلوذ  خدمة كتاب هللا -1
 إيجاد العالج القرآني لكثير من المشكالت التي تواجه المجتمعات في عصرنا. -2
 العمل على ترسيخ المفاهيم واألولويات ألساليب التغيير واإلصالح. -3
 الوقوف على أسباب التغيير وكيفية اإلصالح كما وضحهما القرآن الكريم. -4
 البحث:أهداف : ثالًثا

 في عفوه ومغفرته في الدارين. ، والطمعابتغاء األجر من هللا  -1
الرقي والنهوض بالمجتمعات المسلمة من خالل التوجيهات الربانية في السور الثالث  -2

 محل البحث.
عدة جوانب، ما استطعت إلى والتغيير التي احتوتها السور من تلمس مواضع اإلصالح  -3

 ذلك سبياًل.
ل، وكتابها األشرف "القرآن العمل على إيجاد الحوافز لألمة للعودة إلى منهجها األصي -4

 الكريم" لما فيه من الخير والسداد في كل المجاالت، وفي كل األزمان.
 إثراء المكتبة اإلسالمية بدراسة علمية محكمة تتناول الجديد في علم التفسير. -5



3  

 : الدراسات السابقة:رابًعا
 سلطان قدلدكتور صالح أن ا الباحث جدفي هذا المجال، و  حول الكتاباتعند البحث 

 كتب فيه من خالل عدة سور من القرآن الكريم، وهي: الكهف، يوسف، الصف، والفجر.
ت كلية أصول الدين بالجامعة اإلسالمية بغزة خطة الستكمال الكتابة في وكذلك أعد  

هذا الموضوع ليشمل سور القرآن الكريم كلها، وكنت ممن تشرف بفضل هللا للكتابة في هذا 
 .تاب هللا المشروع خدمة لك

 : منهج البحث:خامًسا
 على المنهج االستقرائي واالستنباطي في سور )األحزاب، سبأ، وفاطر(. اعتمد الباحث -1
 اآليات القرآنية بالرسم العثماني، وعزوها إلى أماكن وجودها في السور.كتابة  -2
 الرجوع إلى كتب التفسير القديمة والحديثة والوقوف على أقوال العلماء في تفسير -3

 اآليات.
 مع وضع العناوين المناسبة لها. تقسيم كل سورة إلى مباحث ومطالب -4
 .-محل البحث–ح والتغيير من خالل السور الثالث استخراج منهجيات اإلصال -5
 ربط هذه المنهجيات بواقع األمة حتى نصلح ونغير األمة إلى ما هو أفضل. -6
 ًا مبسطًا.تفسيرًا موضوعي تفسير اآليات التي تحتوي على المنهجيات -7
 شرح معاني الكلمات الغريبة والمصطلحات التي تحتاج إلى بيان، وذلك في الحواشي. -8
ذكر المصادر والمراجع في الحاشية، بذكر اسم الكتاب والمؤلف والجزء والصفحة،  -9

 وترك بقية مواصفات المرجع لتذكر في فهرس المراجع.
 عدا ،بيان حكم العلماء عليهاصول مع تخريج األحاديث الواردة في البحث حسب األ -11

 الصحيحين. الوارد منها في
 ترجمة األعالم والقبائل والبلدان غير المعروفة الواردة في ثنايا البحث. -11
 تذييل الرسالة بالفهارس التي تخدم البحث، وتسهل عملية الرجوع إلى محتوياته. -12
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 : خطة البحث:سادًسا
 :ول، وخاتمة، وهي على النحو اآلتيمقدمة، وتمهيد، وثالثة فص :يتكون البحث من

 ملخص الرسالة باللغتين العربية واالنجليزية.
 المقدمة

 وتشتمل على:
  :أهمية الموضوعأواًل 
 أسباب اختيار الموضوع: ثانًيا 
 أهداف البحث: ثالًثا 
 الدراسات السابقة: رابًعا 
 منهج البحث: خامًسا 
 خطة البحثسادًسا : 

 التمهيد
 يشتمل على:و

  :المنهج مفهوم أواًل 
 مفهوم اإلصالح: ثانًيا 
 مفهوم التغيير: ثالًثا 

 الفصل األول
 سورة األحزاب ومنهجيات اإلصالح والتغيير فيها

 ويشتمل على مبحثين:
 :المبحث األول: مدخل إلى سورة األحزاب 

 ويشتمل على مطلبين:
o :المطلب األول: بين يدي السورة 

  :محور السورةأواًل 
 السورةتسمية : ثانًيا 
 عدد آيات السورة وترتيبها ونوعها: ثالًثا 
 هداف السورة وموضوعاتها: أ رابًعا 
 أسباب نزول السورةخامًسا : 
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o :المطلب الثاني: المناسبات في السورة 
  السجدة(أواًل: مناسبة السورة لما قبلها( 
 السورة لما بعدها )سبأ(: مناسبة ثانًيا 
 وخاتمتها الفتتاحيتهامحور السورة : مناسبة ثالًثا 
 مناسبة افتتاحية السورة لخاتمتهارابًعا : 

 :المبحث الثاني: منهجيات اإلصالح والتغيير في السورة 
 ويشتمل على أربعة مطالب:

o :المطلب األول: الجانب العقدي 
  :دوام التقوى ارتقاء إيمانيالمنهجية األولى 
  :وحدة العقيدة قوة أكيدةالمنهجية الثانية 
  المنهجية الثالثة: ما خاب من توكل على هللا 
 رابعة: اإليمان بقضاء هللا وقدره تسليم وانقيادالمنهجية ال 
 خامسة: االقتداء بالرسول المنهجية ال طريق الوصول 
 سادسة: الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصىالمنهجية ال 
 سابعة: مبدع الشيء مالكهالمنهجية ال 
 مهمة األنبياء دعوة واصطفاءثامنة: المنهجية ال 
 م الغيوبالمنهجية ال  تاسعة: علم الغيوب عند عال 
 عاشرة: نار جهنم لمن ابتعد عن منهج هللا المنهجية ال 

o :المطلب الثاني: الجانب التربوي واألخالقي 
 المنهجية األولى: الوالية العامة للنبي  
  :النبي زوجاتالمنهجية الثانية  أمهات المؤمنين 
  :النصر حليف المؤمنينالمنهجية الثالثة 
 المنهجية الرابعة: عهد المؤمنين مع هللا 
  :إرشاد األمة كشف للغم ةالمنهجية الخامسة 
 أمانة التكاليف وعظمة الثوابة: المنهجية السادس 

o :المطلب الثالث: في الجانب التشريعي والسياسي 
  الظهار ظاهرةالمنهجية األولى: تحريم 
 التبني عادة انية: تحريمالمنهجية الث 



6  

 المنهجية الثالثة: ثواب المحسنات من أمهات المؤمنين 
 بقدر النعمة تكون النقمةرابعةالمنهجية ال : 
 خامسة: طهارة آل البيتالمنهجية ال 
 حكم الطالق قبل المساس: سادسةالمنهجية ال 
  :أحكام خاصة للنبيالمنهجية السابعة  في النكاح 
 غبًّا تزدد حبًّا ثامنة: زرالمنهجية ال 
 تاسعة: التزمي الحجاب تبلغي األسبابالمنهجية ال 

o :المطلب الرابع: في الجانب الدعوي 
  :ناح في الخطأ مالم ي تعمدالمنهجية األولى  ال ج 
 المنهجية الثانية: الدعوة إلى هللا ميثاقه الغليظ 
 المنهجية الثالثة: المنافقون داء كل زمان 
  :هللا يذكركأذكر المنهجية الرابعة 
  :فضل الصالة على النبيالمنهجية الخامسة  
  المنهجية السادسة: عقوبة من يؤذي هللا  ورسوله والمؤمنين 

 الفصل الثاني
 سورة سبأ ومنهجيات اإلصالح والتغيير فيها

 ويشتمل على مبحثين:
 :المبحث األول: مدخل إلى سورة سبأ 

 يشتمل على مطلبين:
o  السورة:المطلب األول: بين يدي 

 أواًل: محور السورة 
 تسمية السورةثانًيا : 
 عدد آيات السورة وترتيبها ونوعهاثالًثا : 
 أهداف السورة وموضوعاتهارابًعا : 

o :المطلب الثاني: المناسبات في السورة 
 األحزاب( أواًل: مناسبة السورة لما قبلها( 
 مناسبة السورة لما بعدها )فاطر(ثانًيا : 
 وخاتمتها الفتتاحيتها: مناسبة محور السورة ثالًثا 
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 السورة لخاتمتها : مناسبة افتتاحيةرابًعا 
 :المبحث الثاني: منهجيات اإلصالح والتغيير في السورة 
 يشتمل على أربعة مطالب:و 

o :المطلب األول: في الجانب العقدي 
 المنهجية األولى: توحيد هللا  
 مطلق المنهجية الثانية: علم هللا 
  :البعث والجزاءإنكار الساعة المنهجية الثالثة 
  لمن أذن له عند هللاالمنهجية الرابعة: الشفاعة 
 المنهجية الخامسة: الرزق والهدى من هللا 

o :المطلب الثاني: في الجانب التربوي واألخالقي 
 المنهجية األولى: وجوب شكر هللا على نعمه 
  :االنفاق الترغيب فيالمنهجية الثانية 

o :المطلب الثالث: في الجانب التشريعي والسياسي 
  :وجوب طاعة األميرالمنهجية األولى 
  :التغيير سنة هللا في أرضهالمنهجية الثانية 

o :المطلب الرابع: في الجانب الدعوي 
  :عالمية الرسالة الخالدةالمنهجية األولى 
 طريق الوصول إلى الحق والتدبر المنهجية الثالثة: التفكر 
 الرابعة: الحق غالب المنهجية 

 الفصل الثالث
 سورة فاطر ومنهجيات اإلصالح والتغيير فيها

 يشتمل على مبحثين:و 
 :المبحث األول: مدخل إلى سورة فاطر 
 يشتمل على مطلبين:و 

o :المطلب األول: بين يدي السورة 
 أواًل: محور السورة 
 تسمية السورةثانًيا : 
 عدد آيات السورة وترتيبها ونوعهاثالًثا : 
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 أهداف السورة وموضوعاتهارابًعا : 
o :المطلب الثاني: المناسبات في السورة 

  سبأ(أواًل: مناسبة السورة لما قبلها( 
 السورة لما بعدها )يس(: مناسبة ثانًيا 
 وخاتمتها مناسبة محور السورة الفتتاحيتها :ثالًثا 
 السورة لخاتمتها : مناسبة افتتاحيةرابًعا 

  اإلصالح والتغيير في السورة:المبحث الثاني: منهجيات 
 يشتمل على أربعة مطالب:

o :المطلب األول: في الجانب العقدي 
  :الخالق يستحق العبادةالمنهجية األولى 
  :المالئكة مكلفة بمهام متنوعةالمنهجية الثانية 
  :البعث حقيقة واقعة ال محالةالمنهجية الثالثة 
 المنهجية الرابعة: افتقار الخلق إلى هللا 
 هجية الخامسة: ال تزر وازرة وزر أخرى المن 
  :فريق في الجنة وفريق في السعيرالمنهجية السادسة 
 واآللهة الباطلة عاجزة مطلقةلمنهجية السابعة: قدرة هللا ا 
 جل مقد ر ومحتومالمنهجية الثامنة: األ 

o :المطلب الثاني: في الجانب التربوي واألخالقي 
  :وأثرهاوسوسة الشيطان المنهجية األولى 
 خير والشرالمنهجية الثانية: عدم تساوي ال 
 المنهجية الثالثة: التجارة الرابحة والميراث الشريف 
  :أخذ العبر والعظات من األمم السابقةالمنهجية الرابعة 

o :المطلب الثالث: في الجانب التشريعي والسياسي 
 منهجية: التكليف الرباني بالخالفة 

o  الدعوي:المطلب الرابع: في الجانب 
 المنهجية األولى: سعة رحمة هللا 
  من ابتغى العزة بغير هللا : الثانيةالمنهجية ذل 
  كلما ازددت علًما ازددت خشية هلل : الثالثةالمنهجية 
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  ال يحيق المكر السيء إال باهله: الرابعةالمنهجية 
 أهم النتائج والتوصيات التي سيتوصل إليها الباحث. وتشتمل على الخاتمة:

 قائمة المصادر والمراجع
 الفهارس:

 فهرس اآليات القرآنية. -
 فهرس األحاديث النبوية. -
 فهرس األعالم المترجم لها. -
 فهرس الموضوعات. -

 
 وهللا الموفق وهو الهادي إلى سواء السبيل
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 مفهوم المنهج: المطلب األول
 مفهوم المنهج في اللغةأواًل: 

مشتق من النهج بمعنى الطريق ويقال نهج الطريق: بينة، وهو منهاج  :المنهج لغةً 
، والنهج الطريق الواضح، ونهج األمر وأنهج: وضح، ومنه الطريق ومنهاجه، ومنه (1)مستقيم

 .(2)قولهم: نهج الثوب وأنهج: بان فيه من أثر البلى
 والجيم لهاءوا النون : نهج: )فارس ابن ، يقول(3)واضحاً  كان إذا نهج طريق ويقال

: والثاني المناهج، والجمع، أيًضا الطريق والمنهج، الطريق، النهج: األول: متباينان أصالن
 أي: أنهج حتى اً فالن وضربت، النفس منقطع، مبهوًرا أتى إذا: ينهج فالن وأتانا، االنقطاع

الوجه الواضح الذي ، والنهج: (5)وجه  ون   جه  ون   جاته  ن   والجمع واضح، بين: نهج طريق، (4)(سقط
: الناهجة، (7)ابينً  اواضحً  انهجً  وصار واستبان وضح: الطريق وأنهج، (6)جرى عليه االستعمال

اْلب ي  ن ة
نهاج، (8) ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ  نزيلتال وفي وصفة اْسما يكون  كالمنه ج والم 

 .(10)وضح إذا األمر نهج من الدين في الواضح الطريق والمنهاج، (9)]٨٤المائدة: [ چں
: سلكه، طريق ناهجة: واضحة، والمنهج والمنهاج: الطريق ونهج الطريق ينهجه نهًجا

، (12)ونحوهما التعليم ومنهاج الدراسة منهاج ومنه، والمنهاج: الخطة المرسومة (11)الواضحة
وي عن ابن عباس، وقيل هو السبيل عن مجاهد وقيل في معناه أنه السن ة، ر 
(13). 

                                                           

 (.845( مقاييس اللغة البن فارس )ص:1)
 (.825( المفردات في غريب القرآن لألصفهاني )2)
 (.97/ 4( أحكام القرآن للجصاص )3)
 (.5/361( معجم مقاييس اللغة البن فارس )4)
 (.171/ 4( المحكم والمحيط األعظم البن سيده المرسي )5)
 (.913( الكليات للكفوي )ص:6)
 (.383/ 2( لسان العرب البن منظور )7)
 (.35/ 4( الفائق في غريب الحديث )8)
 (.317/ 3( المخصص البن سيده المرسي )9)
 (.321/ 3( روح المعاني لأللوسي )10)
 (.655للبستاني )ص: ( الوافي معجم وسيط اللغة العربية11)
 (.957/ 2( المعجم الوسيط )12)
 (.4/1152( تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم )13)
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هو لفظ مشتق من )نهج(،  المنهجأن  من خالل التعريفات السابقة ويرى الباحث
 ويشتمل على معاني الوضوح، البيان، االنقطاع والسقوط، واستقامة الطريق، والخطط المرسومة.

 اصطالًحامفهوم المنهج : ثانًيا
، ولهم تعريفات كثيرة، نورد منها اصطالًحافي تعريف المنهج  كثيًرالم يختلف العلماء 
 :على سبيل المثال ال الحصر

، ويقول الدكتور وهبة (1)السهل الواضح الطريق فهو: المنهاجوقد عر فه ابن كثير: 
 .(2)الدين في الناس عليه يسير مستمراً  واضحاً  طريقاً الزحيلي: منهاجًا 

غموض ويرى الباحث أن المنهج من منظور قرآني: هو الطريق البين الواضح، الذي ال 
 يسلكه الناس ويستمرون فيه، وقد حددته الشريعة اإلسالمية. وال إبهام، فيه وال لبس

 الفرق بين الشرعة والمنهاج: ثالًثا
إذا أردنا الوصول إلى الفرق بين هذين المصطلحين، فإن خير شاهد في ذلك قوله 

، وهناك فرق بينهما؛ حيث ان ]٨٤المائدة: [ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ٹ چ 
لنا إلى أن و وص يةاألحكام التفصيلية مثل وجوب الصالة، أما المنهجية فهي كيف :الشرعة هي

 .(3)الصالة فريضة، والجواب هو: من النصوص القطعية من الكتاب والسنة
، أشارت اآلية إلى ]٣٥١آل عمران: [ چڤ  ڦ  ڦڦ  ٹ چ ومثااًل لذلك، قوله 

أو خارجها، أو أن نجعل البئر أمامنا أو  اتخاذ القرار، أن يكون قرار الحرب في المدينة منهجية
أو ان نعطي ثلث ثمار المدينة لبعض القبائل ليخذلوا عنا المشركين. هذه آثار وأحكام  خلفنا،

 .(4)وشرعة لمنهجية الشورى في اتخاذ القرارات
ن كان النص القرآني نزل في حادثة  ؛ولهذا فالعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب، وا 

 مخصوصة، إال أن األمر عاٌم في كل أمر يخص المسلمين.
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٹ ٹ چ وفي آية الوضوء؛ 

پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ                 

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ    ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ           ڤ  ڤ    ڤ  ڤ

                                                           

 (.129/ 3( تفسير القرآن العظيم )1)
 (.214/ 6( التفسير المنير )2)
 (.23( سورة الكهف، منهجيات في اإلصالح والتغيير، د. صالح سلطان )ص:3)
 (.23( المرجع السابق )ص.4)
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، ]٦المائدة: [ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇڇ  

ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  چ فهذه شرعة ال تصلح إال للوضوء والغسل والتيمم، ولكن في نفس اآلية 

 .(1)، فهذه منهجية تفكير واستنباط كل األحكام]٦المائدة: [ چڎ  ڎ  ڈ  
أصحاب مذاهب إال ألن لكل واحد منهم منهجية وخطة وأئمة المذاهب لم يصيروا أئمة 

يتميز بها، عن غيره، فأكثرهم يعتمد القياس، وابن حزم ال يأخذ به، ويعتمد علماء السنة كل ما 
صح من األحاديث من جميع الصحابة الثقات من علماء األمة، بينما يعتمد الشيعة األحاديث 

 .(2)مناهج لالعتماد واالستنباطالواردة فقط عن طريق آل البيت، وهذه كلها 
  

                                                           

 (.24سورة الكهف، منهجيات في اإلصالح والتغيير، د. صالح سلطان )ص:( 1)
 (.24( المرجع السابق )ص:2)
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 مفهوم اإلصالحثاني: المطلب ال
 اإلصالح في اللغةأواًل: 

لح، الفعل من مأخوذ اإلصالح لح ص   يقال ،(1)الفساد خالف على يدل واحد أصل: وص 
ل   ،(2)وأموره أعماله في ومصلح نفسه في صالح رجل لح حوص  الحاً  لغتان: كص  لوحاً  وص   وص 

 .(4)الشيء يصلح لك، واإلصالح نقيض اإلفساد، وهذا (3)صدرها

لح الفراء ونقل ،الفساد ضد الصالح الحا وتصالحا اصطلحا وقد ،بالضم أيًضا ص   واص 
 ضد واالستصالح واحدة، جمعها المصالح والمصلحة ،اإلفساد ضد واإلصالح ،الصاد بتشديد

 .(5)االستفساد
الح  الفعل، إليه يدعو ما على الحال استقامة هو وقيل الهدى، طريق سلوك هو: والص 

 المستقيم: والصالح صالح، قول إنما صالح قول: يقال فال النعوت؛ في يستعمل ال والصالح
 منتهى الصالح في والكمال العباد، وحقوق  هللا حقوق  من عليه بما القائم أو نفسه، في الحال
لح من الفاعل اسم :ومصل ح ،(6)والمرسلين المؤمنين درجات الح ،(7)أص  ( الصاد بكسر) والص  
 .(8)ثويؤن يذكر الصلح، هو منها واالسم المصالحة، مصدر

وأصلحه ضد أفسده، وقد أصلح الشيء بعد فساده، أقامه، ويقال أصلح الدابة: إذا 
 .(9)أحسن إليها فصلحت

 اصطالًحامفهوم اإلصالح : ثانًيا
 ما على الحال استقامة هو: وقيل الهدى طريق سلوكيرى الكفوي أن اإلصالح هو 

 منه يقال الناس بين فارالن   بإزالة يختص والصلحقال األصفهاني: . و (10)العقل إليه يدعو

                                                           

 .)1/313( مقاييس اللغة البن فارس )(1
 (.2/1111( العين للفراهيدي )(2
 .)1/213( الجامع ألحكام القران للقرطبي )(3
 (.5/374( لسان العرب البن منظور )4)
 .(178)ص: مختار الصحاح للرازي ( 5)

 (.56الكفوي )ص: -( الكليات(6
 (.1/213( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )(7
 .)2/416( الصحاح للجوهري )(8
 .)6/548( تاج العروس للزبيدي )(9
 (.561( الكليات للكفوي )ص:10)
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صالح وتصالحوا، اصطلحوا  من فيه ما بإزالةبخلقه إياه صالحًا  تارة يكون  نسانلإل تعالى هللا وا 
 .(1)بالصالح له بالحكم يكون  وتارة وجوده، بعد فساد

 الصالحبمعنى اإلصالح والصالح عند بعض المفسرين، قال الزمخشري: و أما ما ورد 
. وعند األلوسي: هو عبارة عن اإلتيان بما ينبغي (2)النافعة المستقيمة الحال على الحصول هو

، أما الصالح عند البقاعي: هو استقامة الحال على ما يدعو إليه (3)واالحتراز عما ال ينبغي
، (5)فالصالح هو إرجاع الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من الفساد، (4)العقل والشرع

 .(7): عبارة عن أثر الحكمة والعلم وهو األصل الكلي للكمال(6)وعند عبد الحميد الفراهي
 مجاالً  يدع ال بوضوح له يظهر القرآن في اإلصالح   فيها ذ ك ر التي للمواضع المت ت ب  ع   إن  

 معان   من منها ي ستوحى وما واشتقاقات، ألفاظ من منها يتفر ع وما الكلمة هذه أن   للشك   
ْت  إذْ  الكتاب، هذا في عليًّا مكاًنا تبو أت قد ومدلوالت،  دعا التي وفضائله أخالقه جملة من ع د 

اللة ويكفي بها، والت حل  ي التزامها على وحث   إليها  من أكثر   ذ ك رت أنْ  وبروزها أهمي تها على للد  
 إلى يؤد  ي ما كل   أن   إلى ت ْخل ص   ومدلوالت مختلفة   وسياقات   متنو  عة   بأساليب   مر ة وسبعين مائة  
 .(8)إصالح فهو الر شاد وات  باع الط اعات فعل   إلى أو الفساد، ومجانبة المعاصي عن الكف   

                                                           

 (.291-289( انظر: مفردات القرآن لألصفهاني )ص:1)
 .)1/179( الكشاف )(2
 (.2/7( روح المعاني )(3
 (.4/145( نظم الدرر )(4
 .)1/216( مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير البن باديس )(5
( هووووو الشوووويخ الفاضوووول عبوووود الحميوووود بوووون عبوووود الكووووريم بوووون قربووووان قنبوووور بوووون توووواج علووووي، األنصوووواري الفراهووووي 6)

، أحوود العلموواء المشووهورين، ولوود فووي جمووادى اآلخوورة سوونة ثمووانين األعظمكوودهي، المعووروف بحميوود الوودين الفراهووي
ومووائتين وألووف فووي قريووة فريهووه موون قوورى مديريووة أعظووم كووده، واشووتغل بووالعلم، وتعلووم اإلنجليزيووة ونووال الفضوويلة فووي 
ر العلوووم الغربيووة أيضووًا وامتوواز فووي الفلسووفة الحديثووة، وانتخووب رئيسووًا للجنووة دار المصوونفين اإلداريووة، وهووو موون كبووا

العلماء، له خبرة تامة بوالعلوم األدبيوة، وقودرة كاملوة فوي اإلنشواء والترسول، وتوودد إلوى معارفوه وأصوحابه موع جوودة 
فهم، ووفور ذكاء، وزهد وعفة، وشهامة نفس وانجماع، ال سيما عن بني الدنيا وعدم اشوتغال بموا ال يعنيوه، راسوخ 

في كتب اليهود والنصارى، عاكف على التدبر في القرآن،  في العلوم العربية والبالغة، متعمق فيها، حسن النظر
والغوص فوي معانيوه وأسواليبه، موات فوي التاسوع عشور مون جموادى اآلخورة سونة تسوع وأربعوين وثالثمائوة وألوف فوي 

 ((.8/1267مدينة متهرا، ودفن بها. )نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر للحسني الطالبي )
 (.61هيدي )ص:( مفردات القرآن للفرا 7)

( اإلصالح في القرآن الكريم، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عز الدين رمضاني الجزائري، تواريخ نشور المقوال (8
 .azeddin.ramdhani.comم 2119ديسمبر  19يوم السبت 
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 أهمية اإلصالح: ثالًثا
ذلك أن اإلصالح  خاصة المجتمع المسلم، أهمية كبرى؛إن لإلصالح في المجتمعات، و 

، ويمكن أن نذكرها في نقاط: و ي   غاية كل س 
 الكون  بعمارة مكلف اإلنسان ألناإلصالح أمر يقتضيه التكليف، ويتطلبه االبتالء:  -1

 مما والمعصية، الطاعة مقدار في متفاوتون  واألشخاص مبتلى، ألنه اً ونظر  اإللهي، المنهج وفق
ال الصواب، جادة إلى العاصين برد المطيعين قيام تضييق ۓ  ٹ ٹ چ،(1)اً جميع هلكوا وا 

 .]١٥٣البقرة: [ چۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  
 تسن الدول فكل البشر، طبيعة وتقتضيه القوانين، توجبه أمر اإلصالح استمرارية إن

 على مجبولة البشرية والنفس جهة، من هذا خرب، ما وترميم فسد ما إلصالحًا سعي القوانين
 تراجع في أثًرا والمكاني الزماني للبعد أن كما الضوابط، من والتفلت القيود من التخلص حب

ال اإلصالح، استمرار يستوجب هذا كل ثانية، جهة من هذا االلتزام،  أكثر وأصبحوا البشر فسد وا 
 .(2)الوحوش من فتًكا

بأن يكون خاتم  نبيه محمد  خصوصية اإلسالم في اإلصالح: لقد خص  هللا  -2
األنبياء والمرسلين، وبه ختمت الرسالة، وكانت دعوته خاتمة للرساالت السابقة، لذلك فمسؤولية 

 .(3)الحفاظ على الشريعة وتبليغ الدين انتقلت إلى األمة
ىئ  ىئ   ی  ٹ ٹ چ اإلصالح يقوم على االلتزام بما أمر هللا:  -3

 اإلظهار وهو داللة،وفي اآلية  ،]٣٧٠األعراف: [ چی  ی  ی  جئ    حئ  مئ    ىئ  
 المتمسك أن على للداللة الضمير، مقام المصلحين لفظة قامت حيث اإلضمار، موضع في

 ويعملون  بأخباره، ويصدقون  أحكامه، يلتزمون  الذين وهم ،(4)اً مصلح يكون  حقيقة، بالكتاب
 .(5) رسول سنة وفق ذلك كل حرامه، ويحرمون  حالله، ويحلون  بمتشابهه، ويؤمنون  بمحكمه،

                                                           
 .484نصار أسعد نصار ص -( إصالح األمة في ضوء الكتاب والسنة(1
 (.484( المرجع السابق )ص:(2
 (.484المرجع السابق )ص:( (3
 (.2/53( التسهيل لعلوم التنزيل البن الجزري )(4
 (.485نصار أسعد نصار )ص: -( إصالح األمة في ضوء الكتاب والسنة(5
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ما آل ومن خالل هذه النقاط الثالث، نجد بأننا لو أردنا أن ننهض باإلسالم ونصلح 
الفرد المسلم، الذي سيكون نواه ألسرة مسلمة، وبها يتكون  إليه حالنا، فعلينا أن نسعى لبناء

 المجتمع المسلم، وبعدها يعم اإلسالم المجتمع، وبذلك يعود المجد ألهله، والحق ألصحابه.
 :قواعد اإلصالح: رابًعا

البد من ضمان السير السليم للوصول إلى اإلصالح الحقيقي، وهذا السير يتطلب 
 بها في طريق اإلصالح، وهذه القواعد:قواعدًا متينة لالستعانة 

تحرص الشريعة اإلسالمية على تحقيق مصالح العباد في  أواًل: مراعاة المصالح والمفاسد:
العاجل واآلجل، ودرء المفاسد عنهم، ومعيار المصلحة والمفسدة هو اإلسالم، فما شهد له 

 اإلسالم بالصالح فهو مصلحة، وما شهد له بالفساد فهو مفسدة.
إن عملية اإلصالح تحتاج إلى تضافر كل الجهود حتى  المسؤولية االجتماعية:الشعور : ثانًيا

زالة  تنجح وتحقق أهدافها، لذلك فكل فرد في المجتمع مطالب بالعمل على إصالح المجتمع وا 
 الفساد منه على قدر طاقته ووسعه.

ن الفهم العميق لمرامي ومقاصد إلقامة اإلصالح على أسس متينة، البد م : الفهم العميق:ثالًثا
الشريعة اإلسالمية من خالل معرفة بعض األمور التي تعين على الوصول إلى تحقيق 
اإلصالح، مثل فهم خطاب هللا للبشرية خصوصًا فيما يتلق بالعقيدة واالستخالف، وكذلك فهم 

ل والتفكر في السنة المشرفة فهي موضحة وشارحة للقرآن، وفيها فالح ونجاح الدارين، التأم
 مخلوقات هللا، وقصص األمم السابقة، وما إلى ذلك.

بل الناس على الخوف من التغيير، وذلك راجع إلى تفكيرهم في  : بعث األمل والطمأنينة:رابًعا ج 
األسباب التي سيتركها في حياتهم، وذلك سينسحب على عملية اإلصالح، لذلك فاإلصالح البد 

ن، مطابقًا للعقيدة، متجاوبًا مع مشاعر األمة، ومن هنا ال يجد عداًء أن يكون نابعًا من روح الدي
 .(1)وال مقاومًة وال سخطاً 

 :مجاالت اإلصالح: خامًسا
ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ٹ ٹ چ إن اإلصالح يستهدف جميع جوانب الحياة، 

، وجعل هذه الجوانب تسير متوافقة مع ] ١٧الزمر: [ چۋ  ۅ  ۅ    ۈ  ٴۇ  ۋ

                                                           

( انظووور: منهجيوووات فوووي اإلصوووالح والتغييووور فوووي ضووووء سوووورة عوووبس، رسوووالة ماجسوووتير، للطالبوووة: ابتسوووام ديوووب 1)
 (.24-22غزة )ص: –سمور، الجامعة اإلسالمية 



17  

اإلسالمية، المتوافقة أصاًل مع الفطرة البشرية، ولقد ركز الباحث على أهم جوانب الشريعة 
 اإلصالح وهي:

ٹ ٹ وهو مهم جدًا ألنه أساس تكوين الفرد المسلم في المجتمع،  الجانب العقدي: .1

 چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇڇ  چ 

 .]١٦النحل:[
فيعطي قوانين إلهية لتربية النفوس، وتهذيبها بما يتناسب مع األخالق  :الجانب التربوي  .2

– ١الشمس: [ چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃٹ ٹ چ واآلداب، 
٣٠[. 

وذلك ألن صالح الساسة يعني صالح المجتمع، وصالح السياسات  :الجانب السياسي .3
 المتبعة يعكس صورة المجتمع.

وتحقيق العدالة االجتماعية بين أفراد المجتمع القائم على التوازن  :الجانب االقتصادي .4
 اإلسالمي.

ۇ  ٹ ٹ چ الذي أمر المسلمين بإعداد العدة ألعدائهم؛  :الجانب العسكري  .5

 چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  

ۆ  ٹ ٹ چ ، والثبات عند مالقاة الكافرين وعدم الفرار والتول ي؛ ]٦٠األنفال: [

، إلى ]٣٥األنفال: [ چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
 غير ذلك من أمثلته.

فما سبق أمثلة بسيطة على الجوانب التي يتناولها القرآن لإلصالح، وغيرها كثير، 
التدرج في إحداث التغيير المنشود، ويتلخص هذا المنهج في تكوين الفرد وجميعها تتبع أسلوب 
، ثم المجتمع المسلم، ثم الحكومة المسلمة، فالدولة، فالخالفة اإلسالمية، المسلم واألسرة المسلمة

 .(1)لما يكون الوصول إلى أستاذية العاوأخيرً 
 
 
 

                                                           

موقوووووووووووع قصوووووووووووة اإلسوووووووووووالم  2117يوليوووووووووووو  16( مقوووووووووووال اإلموووووووووووام حسووووووووووون البنوووووووووووا، تووووووووووواريخ نشووووووووووور المقوووووووووووال: 1)
www.islamstory.com. 



18  

 :ثمار اإلصالح: سادًسا
إن األمة اإلسالمية إذا ما طبقت منهج القرآن الرباني في إصالح الفساد الذي آلت 

ن ثمار هذا اإلصالح التي والسياسي وغيرها، فإن مإليه، والتدهور الديني واألخالقي والتربوي، 
 :سوف ت حصد

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ يتحقق به خيرية األمة اإلسالمية،  .1

 .]٣٣٠آل عمران: [ چ  ...ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ
من االلتزام بمنهج هللا  ألن هذا المجد والعزة مستمدان ؛وعزها األمة إلى مجدها عودة .2

 القويم.
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 مفهوم التغييرثالث: الالمطلب 

 مفهوم التغيير لغةً أواًل: 
 دون  الشيء صورة لتغيير: أحدهما :وجهين على يقال قال الراغب األصفهاني: والتغيير

 غيرت: نحو. بغيره لتبديله: والثاني .كان الذي غير بناء بنيتها إذا: داري  غيرت :يقال. ذاته

ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ  بغيرهما، أبدلتهما إذا: ودابتي غالمي

]١١الرعد: [ چڭ
(1)

. 

(2)كان ما غير جعله كأنه وبدله حوله: وغيره. تحول: حاله عن الشيء تغير
والمتأمل  ،

يجد الكلمة تأتي لثالثة معان: أولها: تغيير صورة الشيء دون  ابن منظورفيما أورده الراغب و 
صالح  ذاته، وثانيها: تبديله بغيره وهو معنى تحويله وجعله غير ما كان، وثالثها: التخفيف وا 

 .(3)شأن الشيء كما خفف صاحب البعير عن بعيره من رحله ويصلح من شأنه

 اصطالًحامفهوم التغيير : ثانًيا
 من الشيء انتقال هو: أيًضا، و قبله يكن لم شيء إحداث هو التغييرقال الجرجاني: )

 فقد يضاده بما شيء تبديلالتغيير هو "إن  ال الطاهر ابن عاشور، وق(4)(أخرى  حالة إلى حالة
 الشيب تغيير ومنه وصفة حال تغيير ويكون  داري، غ ي رت  : يقال كما جسم صورة تبديل   يكون 
 .(5)"المخالف وهو الغير من مشتق   وكأنه صباغه، أي

 :ورود لفظة التغيير واشتقاقاتها في القرآن الكريم
سنسوووردها فوووي السوووطور  مواضوووع أربعوووة فوووي الكوووريم القووورآن فوووي( التغييووور) مفهووووم ورد وقووود

 المعواني مون مجموعوة إلوى الكوريم، القورآن في التغيير لفظ موارد لكل العميق التدبُّر ويقود ،التالية
 ي:يأتما في سردها يمكن

 
                                                           

 (.619( المفردات في غريب القرآن لألصفهاني )ص: 1)
 (.41/ 5( لسان العرب البن منظور )2)
 .(224( التغيير في حياة األمم وعوامل الثبات واالهتزاز، ألحمد العسال )ص:3)

 (.87( التعريفات )ص:(4
 (.11/45( التحرير والتنوير )(5
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 :هللا خلق تغيير -1

 في جاءت اآلية فهذه، ]119النساء:[ چ  ۈۇ   ۇ  ۆ  ۆچ   ٹ ٹ 

 وتزيينوه طاعتوه، إلوى إي واهم ودعائ وه  هللا لعباد -هللا لعنه- إبليس غواية عن تعالى حديثه معرض
وهعار  م   ومون الطريوق، مونهج عون يوزيلهم حتوى والكفور الضوالل لهم  للعبواد أموره -هللا لعنوه - (1)يض 

 .(2)هللا خلق بتغيير
 :أقوال إلى التغيير هذا في العلماء اختلف وقد

 :هللا دين تغيير - أ

ۅ    ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋچ : تعووووالى قولووووه مووووع تتفووووق سوووواءنال آيووووة أن وذلووووك

 .]31الروم:[ چې  ې  ې  ېۅ  ۉ    ۉ

 : وجهان له هللا دين وتْغيير
 النبووي قوال هريورة رضوي هللا عنوه، موا ورد فوي الحوديث الصوحيح؛ عون أبوي :األول الوجهه

: "فوالمولود يولود (3)"يمجسوانه أو ينصرانه أو يهودانه فأبواه الفطرة على يولد إال مولود من ما ،
 على فطرة اإلسالم، وبعد ذلك يتبع دين آبائه ومربيه.

 .(4)حالالً  والحرام حراماً  الحالل تبديل هو هللا دين تغيير من المراد أن :الثاني الوجه
 :للخلق حسيةال الصفات تغيير  - ب

 بوووووالظواهر المتعل  ووووق الت غييوووور هوووووو چ  ۈۇ   ۇ  ۆ  ۆچ : تعووووالى فقولووووه

 والوشووم الوصوولالوونمص و وكووذلك  ،مثوول قطووع األذن وفووقء األعووين والخصوواء للخلووق، الحسووية
وى  ،عنوه الذي نهى الرسول   الواشومات هللا لعون ":  بوينال عون  مسوعود بون هللا عبود ر 

                                                           

( العوووورب تقووووول: عرفووووت ذاك فووووي عووووروض كالمووووه، أي فووووي معوووواريض كالمووووه، )مقوووواييس اللغووووة البوووون فووووارس        1)
(4 /274.)) 

 (.9/213( جامع البيان للطبري )(2
يصوولى عليووه، حووديث رقووم:  ( أخرجووه البخوواري فووي صووحيحه، كتوواب الجنووائز، بوواب إذا أسوولم الصووبي فمووات هوول3)

1358( ،2/95.) 
 (.51-11/49( ، مفاتيح الغيب للرازي )5/183( جامع البيان للطبري )(4
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 ألن   وذلوووك: قوووال ،(1)"هللا خلوووق المغيووورات للحسووون، والمتفلجوووات والمتنمصوووات، والمستوشووومات،
 .(2)الزنا إلى األفعال بهذه لتتوص المرأة

 :هللا نعمة تغيير -2

ٺ  ٺ    ٺٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٹ ٹ چ 

 .]35األنفال:[ چٿ  ٿ 

 أعودائهم علوى لهوم بالنصر عليهم أنعمها نعمة مغيراً  يك لم: أحدها: أوجه خمسة يحتمل"
 كوف فوي علويهم نعمتوه مغيوراً  يوك لوم: والثواني. عليوه والتوكول بوه الثقوة من بأنفسهم ما يغيروا حتى

 مغيووراً  يووك لووم: والثالووث. معصوويته عوون والكووف طاعتووه موون بأنفسووهم مووا يغيووروا حتووى عوونهم أعوودائهم
 لم: والرابع. منه تعالى هللا حق تأدية من. بأنفسهم ما يغيروا حتى والسعة الغنى في عليهم نعمته
 مغيوراً  يوك لوم: والخوامس. اإليموان مون بأنفسهم ما يغيروا حتى والجزاء الثواب في نعمته مغيراً  يك

 .(3)"االنقياد من بأنفسهم ما يغيروا حتى اإلرشاد في عليهم نعمته
 والعصويان، والفسووق  بوالكفر الون  عم قوابلوا ن هومأ إلوى راجوع وتغيُّرهوا الونعم هذه ذهاب وسبب

م فووال ق م، الوونعم تْبووديل اسووتحقُّوا جوور  وون ح بووالن   ن والم  بووالم ح 
: فقووال ،اً توضوويح اآليووة عطيووة ابوون وزاد، (4)

ما منهم اإم تغيير هللا، طاعة من به أمروا ما تغيير  بسوبب، منهم هو ممن أو لهم، الناظر من وا 
 .(5)بأنفسهم ما الرماة تغيير بسبب أحد يوم بالمنهزمين تعالى عبر كما

زالووة والقوودرة، بالعقوول علوويهم أنعووم تعووالى أنووه إلووى الوورازي  الفخوور وذهووب  وتسووهيل الموانووع وا 
 .(6)أنفسهم على تعالى هللا نعمة غيروا فقد والكفر، الفسق إلى األحوال هذه صرفوا فإذا السبل،

                                                           

 (.167/ 7) 5948( صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الموصولة حديث رقم: (1
 (.51-11/49( مفاتيح الغيب للرازي )(2
 (.2/327( النكت والعيون للماوردي )(3
 (.3/411رآن ورغائب القرآن للنيسابوري )( غرائب الق(4
 (.11/45( التحرير والتنوير البن عاشور )(5
 (.13/187( مفاتيح الغيب )(6



22  

ها إبوودال ها النعمووة فتْغييوور: فقووال مثلووه إلووى عاشووور بوون الطوواهر وذهووب  النقمووة وهووو بضوود  
 وهووو سووببه، تغييوور: الت ْغييوور بهووذا والمووراد...  سوويئة بحالووة حسوونة حالووة تبووديل: أي الحووال؛ وسوووء
ْكر  .(1)بالكْفران يبدلوه بأن الشُّ
 :القوم بأنفس ما تغيير -3

 .]11الرعد:[ چ   ۇھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭٹ ٹ چ 

ر أن بعد جاءت اآلية وهذه  مالئكوة معقبوات لهوم وأن بالعبواد عْلم ه إحاطة -سبحانه– ذ ك 

ھ    ھ  ے     ھڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھچ    :تعوووالى فقوووال يحفظوووونهم؛

 ال  ، وقوود اجمووع المفسوورون أن السووياق يوودل علووى أن هللا  چ   ۇے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ

 .(2)إال بانغماسهم في المعاصي االنتقام بإنزال عمنال من فيه هم ما يغي ر
 :نوعان الت غيير هذا: "تيمية ابن اإلمام قال

 .والعقاب الذم عليه يترتب وعمالً  قوالً  فيبقى ذلك ي ْبدوا أن :أحدهما
 تورك على ويعزموا والبغض، والشك الريب من بضده قلوبهم في الذي اإليمان يغي  روا أن :والثَّاني
 فعووول علوووى وهنووواك الموووأمور، تووورك علوووى هنوووا العوووذاب فيسوووتحقون  ورسووووله، بوووه هللا أمووور موووا فعووول

 كرشوووال لووه، واإلخووالص عليووه، والتوكوول هللا، محبووة ينوواقض ممووا الوونفس فووي مووا وكووذلك المحظووور،
 استحق بأضدادها، واتصف عنها، القلب خال فإذا واجبة، كلها األمور هذه ألن عليه؛ يعاقب له،

 بوووين الجموووع ويحصووول كثيووورة، شوووبه توووزول التفصووويل وبهوووذا ،(3)"الواجبوووات هوووذه تووورك علوووى العوووذاب
 .ذلك على متفقة كلها فإنها النصوص،
 أو مكانوةً  يغيور وال ذلة، أو عزاً  يغير وال ،بؤساً  أو نعمةً  يغير ال: الظالل صاحب يقولو 

 ؛السوووء إلووى بقوووم   مووا هللا تغييوور حالووة السووياق بوورزي   المبوودأ تقريوور وبعوود ،النوواس ريوويغ أن إال مهانووة
لون  الذين معرض في ألنه  .(4)الحسنة قبل بالسي  ئة يستْعج 

                                                           
 .)11/45( التحرير والتنوير )(1
 (.19/22( مفاتيح الغيب للرازي )(2
 (.14/119( مجموع الفتاوى البن تيمية )(3
 .)5/78( انظر: في ظالل القرآن لسيد قطب )(4
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ن التغيير  :إن في اآلية تغييرين تغيير هللا ما بأنفس القوم، وتغيير القوم ما بأنفسهم، وا 
هللا لهم على  الذي ينبغي أن يحدث أواًل هو التغيير الذي جعله هللا مهمة القوم وواجبهم بإقدار

دخال التغيير الذي يحدثه هللا بالتغيير  ن حدث أي تهاون في الخلط بين التغييرين وا  ذلك، وا 
 .(1)الذي يقوم به القوم أو العكس، يفقد اآلية فعاليتها وتضيع فائدة السن ة الموجودة فيها

 وسائل التغيير: ثالًثا
طرق التغيير التي يجب على إن الباحث في كنوز القرآن والسنة، يجد أنها أوضحت 

المؤمنين اتباعها للتغيير، هذه الطرق التي يجب أن يدرسوها ويختاروا أيُّها أدق وأفضل للعمل، 
 بيده فليغيره منكرا منكم رأى من" :يقول  هللا رسول سمعت عن أبي سعيد رضي هللا عنه قال:

 .(2)"اإليمان أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن فبلسانه يستطع لم فإن
 بالمعروف األمر وجوب على فدل الوجوب يفيد واألمر ،األمر بصيغةالحديث  ورد

 أن رلمغي   ا فحق ،التغيير صفة في أصل الحديث هذا" :عياض القاضي قال المنكر عن والنهي
 .(3)"فعالً  أو كان قوالً  به زواله أمكنه وجه بكل يغيره

ن  ألن دقيق؛ وتمحيص عسير لحساب يخضع أن يجب ذاك أو األسلوب هذا اختيار وا 
 وتجارب ،هللا سنن وفي ،والسنة القرآن في والدراية المعرفة كثرة إلى تحتاج التغيير عملية

! يعمل ومتى وكيف عمله يجب ما الكتشاف القوى؛ موازين ومعرفة ،الواقع ودراسة التغيير،
 آخر أسلوب يجرب ينفع لم فإن البشر، على فيه يجرب مختبراً  التغييري  العمل يصبح ال ولكي
 .(4)كني لم شيئا وكأن

نإن لكل أسلوب سمات وخصائص، و   إلى يحتاج وأدواته التغيير مرحلة سمة تحديد ا 
 للوصول واألدوات الوسائل امتالك في مضني وجهد، باألوضاع مرهف وحس ،راشد عقل

ال ،أسلوب ألفضل  فتضيع التغيير، عملية في كوارث إلى تقود والضحالة االرتجال فإن وا 
 وتتعطل السنين، لعشرات األمة ذل استمرار يعني مما أكثر، األوضاع وتنتكس السانحة، الفرص

 رصاص ينالهم أو المشانق إلى ألوف ويصعد األغالل في الناس من ألوف يقبع ويظل المصالح
 .(5)ءبطي جماعي قتل في الظلم

 
                                                           

 .46جودت سعيد ص -حتى يغيروا ما بأنفسهم( (1
 (.1/69) 49( أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان، حديث رقم: 2)
 (.22-2/21( شرح صحيح مسلم لإلمام النووي )3)
 (.64( نظريات التغيير لمنير شفيق )ص:4)
 (.47-46(، في نظريات التغيير لمنير شفيق )ص:4/111( أصول اإلفتاء واالجتهاد التطبيقي للراشد )5)
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 وسائل التغيير في هذا الزمن:
والهدف األسمى من التغيير، هو الرجوع إلى الحاكمية لإلسالم، وتحقيق عقائده ومبادئه 
الراسخة، التي تعالج كل قضايا المجتمع، ويلتزم بها المجتمع أي ما التزام، ومن هذه المبادئ؛ مبدأ 

 تعتبر أصاًل من األصول األولى للنظام السياسي اإلسالمي، بل امتد ت لتشملالشورى، التي 
كل أمور المسلمين؛ وتأسيًسا على ذلك فإن الدولة اإلسالمية تكون قد سبقت النظم الديمقراطية 
الحديثة في ضرورة موافقة الجماعة على اختيار م ْن يقوم بوالية أمورها ورعاية مصالحها وتدبير 

د قيمة وفاعلية اإلجماع عند المسلمين فإن التغيير  ، وفي غياب هذا المبدأ،(1)شئونها؛ مم ا يؤك  
في المجتمع يخضع إلحدى ثالث وسائل وهي: التغيير الديمقراطي )االنتخابي(، والتغيير 
العسكري )الخروج على الحاكم(، وثالثها ما كان له األثر الكبير في السنوات القليلة السابقة؛ 

 وهو التغيير بالمظاهرات السلمية )إسقاط نظام الحكم بدون عسكرة(.
 الديمقراطي:أواًل: النظام 

إن الديمقراطية التي يتغنى بها أرباب الحرية في معناها الحقيقي تعني االحتكام الختيار 
ن  الشعوب، وذلك من خالل االنتخابات، وهذا االحتكام هو الذي يحدد الفئة التي تحكم، وا 

 .تحققت هذه الوسيلة انتفى معها باقي الوسائل، ذلك ألنها األسهل، واألحقن لدماء األمة
وبهذه الطريقة يمكن التوجه إلى االنتخابات وتحقيق اإلصالح والتغيير المنشودين، 

 االنتخابات، خالل من والتغيير اإلصالح عملية لخوض اجتماعية قوى  مع التحالف ويمكن
 بين واالتفاق الديمقراطي، الخيار على االنقالب رفض في حاسم عام رأي يتشكل أن بشرط
 .(2)االنتخابات نتائج وقبول احترام على األطراف جميع

ولكن الناظر في أحوال األمة اليوم، وخصوصًا أولئك الذين يتشدقون بالحرية، ويتغنون 
بالديمقراطية، الناظر إليهم يرى بأنهم أوائل الرافضين لها، ألن الشعوب لو أعطت حق االختيار 

إال شعارًا واحدًا وهو )اإلسالم(، ألن هذا الدين يحقق مبادئ الحياة الرغيدة، والتكافل  تلما اختار 
 االجتماعي، وتحقيق مقاصده العليا؛ المتمثلة في حفظ النفس والمال والولد والدين والع رض.

أما إذا حدث وانتخبت فئة ال تريدها الطغمة الفاسدة، فنرى التشوية والقدح، وتصيد 
المراقبة الدائمة للحركات والسكنات، فإذا ما تمكنت بذلوا كل الجهود إلسقاط الحكم األخطاء، و 

باإلسالم، او من يدعون إلى تحكيم اإلسالم، وتجارب األمة في هذه األيام حافلة بمثل هذه 
 األمور والناظر الواعي يرى بدقة ما تحدثنا عنه.

                                                           

 (.24( تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية للنبراوي )ص: 1)
 (.61( نظريات التغيير لشفيق )ص:2)
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 : التغيير العسكري:ثانًيا
ن بإصالح لم والمنكر والفساد، فعلى المناديراطية بتغيير الظإذا ما فشلت الطرق الديمق

الدولة وتغيير الواقع، أن يلجؤوا إلى الخيار العسكري بالخروج على الحاكم، وهذا من أصعب 
الخيارات وأقساها، وال ينبغي اللجوء إليه إال إذا د رس الواقع جيدًا، ووضع ميزان القوى، وظروف 

 الصراع تحت المجهر.
 التعامول علوى مريورة تجارب بعد حرصوا األمة لماءع الل استقراء التاريخ نجد أنومن خ

 إلووى الثووورة أو الخووروج يحتوواج، و للذريعووة سوودا الخووروج منووع علوويهم وغلووب شووديد بحووذر الخووروج مووع
 :وهي نجاحه وضمان شرعيته لتحقيق شروط توفر
 القوة هو الحكومات منطق ألن الحكومة، ومواجهة الحكم، إقامة تستطيع التي المسلحة القوة -1

 التغيير، يريد شعبي تحرك كل ويضرب والنار بالحديد صوت كل تخمد لذلك المنطق، قوة وليس
 .الحديد إال الحديد يفل وال
 أن أحد يستطيع ال تحركت إذا التي اإلجماع، تشبه التي العارمة الجماهيرية القاعدة -2

 القوات حتى شيء، أمامه يقف ال العارم لوالسي الهادر كالموج ألنها مسيرتها؛ يصد أو يواجهها
 .(1)إخواناً  أو وأبناءً  لهم أهالً  إال ليسوا والجماهير منها، جزء النهاية في ألنها المسلحة؛

 ،االنتخابات خالل من للسلطة بالتداول يسمح ال دكتاتورياً  القائم النظام كان إذاأما 
 قاعدةً  المعارضة تمتلك ولم ،والفكري  النفسي اإلرهاب من جواً  ويشيع ،الحريات ويصادر
 تربية الفرد مستوى  على والعمل الصبر نظرية فإن ،مسلحة تنفيذية وقوةً  ،عريضة جماهيرية
 صدام غير ومن ،الشرعية حدودال ضمن ،والنصح والقلم باللسان والتغيير ،وتثقيفاً  وتوعية
 .(2)معينة قوى  وموازين ،محددة ظروف ضمن والمتاح الممكن نظرية هي بالنظام

 : التغيير بالمظاهرات السلمية:ثالًثا
إن الناظر في واقع األمة يرى أن المظاهرات السلمية التي عم ت كثير من البلدان 
العربية في الفترة األخيرة، استطاعت تحقيق  ما عجزت عن تحقيقه غيرها من الوسائل، وشرعية 

فالمظاهرات السلمية، التي ال ت شهر السالح، وال تسفك الدماء، هذه المظاهرات بشرعية مطالبها، 
وهي وسيلة من ، وال تخرج لالعتداء على األنفس والممتلكات ليست خروًجا مسلًحا على الحكام

وسائل التعبير عن الرأي، ومن وسائل التغيير، ومن وسائل الضغط على الحاكم للرضوخ لرغبة 

                                                           

 (.125( فقه الدولة في اإلسالم، د. يوسف القرضاوي )ص:1)
 (.63( نظريات التغيير لمنير شفيق )ص:2)
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�انت المظاهرُة - والتغییُر لألصلح، ورغ�ُة الشعب مشروعًة الشعب. فإن �ان الرأُ� صواً�ا، 

حالًال، �شر� أّال یترتب علیها مفسدة أعظم من مصلحتها المطلو�ة؛ فح�م المظاهرات ح�م 

  .)1(الوسائل، وللوسائل ح�م الغا�ات والمآالت

و�ر� ال�عض �أن المظاهرات السلم�ة ل�ست خروجًا على الحاكم وتخضع لثالث 

حاالت؛ الحالة األولى: أن تكون هذه المظاهرات مطال�ة بإصالح النظام فق� سواًء �ان 

إصالحًا شامًال أو ل�عض الجوانب، فهذا أمر مشروع، وال یدخل قطعًا في �اب الخروج على 

بدأ المظاهرات �سلم�ة ثم ال �ستجیب النظام الحاكم فیواجهها �القتل الحاكم، الحالة الثان�ة: أن ت

والعنف �م رأینا في تونس ومصر وسور�ا ولیب�ا؛ ففهي هذه الحالة تتغیر المطالب إلى إسقا� 

  النظام وهذا مشروع لسببین:

أن الشعب في نظر اإلسالم هم أهل العقد والحل، فإذا طالبت غالبیتهم �التغییر  -1

 هم.فهذا ح� ل

م مقاصد الشر�عة في نصب الح�ام هي الحفا� على مصالح ال�الد والع�اد، هأ  -2

والحفا� على الضرور�ات، فإذا لم تطب� الح�ومات ذلك أص�حت �ال غطاء شرعي 

 وال شعبي

إن تغییر النظام الظالم ��ل الوسائل السلم�ة المتاحة واجب، ومن أهمها أما الحالة الثالثة: ف

، أما إذا لم توجد، أو وجدت ولكن ه�من علیها هي الواجب األول لو وجدتقتراع، فصنادی� اال

  .)2(النظام الظالم فزّورها، وحینئذ تكون الطر�قة المثلى: المظاهرات السلم�ة الشعب�ة العامة

   

                                                           

. األر�عـاء www.islamstory.comف حاتم العوني، موقع قصة اإلسـالم الشر� -) ح�م المظاهرات السلم�ة(1

  .2011فبرایر  9

  ).10) التأصیل الشرعي للمظاهرات السلم�ة، لعلي القرة داغي (ص:2(
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 المطلب األول: بين يدي السورة
 محور السورةأواًل: 

 غزوة بعد من تمتد فترة في المسلمة، الجماعة حياة من حقيقياً  قطاعاً  تتناول السورة هذه
 المدينة في المسلمين حياة من الفترة هذه وتصور الحديبية، صلح قبل ما إلى الكبرى، بدر

 والتنظيمات الفترة، هذه خالل إليها تشير التي باألحداث مزدحمةٌ  وهي. مباشراً  واقعياً  تصويراً 
 .(1)الناشئ اإلسالمي المجتمع في أقرتها أو أنشأتها التي
 : تسمية السورةثانًيا

 تجمعوا الذين األحزاب أو الخندق وقعة على فيها الكالم الشتمال األحزاب سورة سميت
 لحرب قريظة، بني ويهود المنافقين مع بالتواطؤ وغطفان، قريش مشركي من المدينة، حول

 شدة وأبانت المنافقين، افتضحت ألنها( الفاضحة) سميت كما استئصالهم، ومحاولة المسلمين
 .(2)الموقعة تلك في عليه وتألبهم أزواجه في وسل م عليه هللا صل ى هللا لرسول إيذائهم
 وترتيبها ونوعها : عدد آيات السورةثالًثا

أجمع علماء العدد بأن عدد آياتها ثالث وسبعون آية، وهي الثابتة في المصحف 
ن، وقدر ورد أنها كانت تعدل سورة البقرة، قبل نسخ بعض منها؛   :قال بن حبيش زر عنالمدو 

 ،آيةً  وسبعين ثالثاً  له قلت :قال ؟تعدها نكأي    أو ؟األحزاب سورة تقرأ نكأي    :كعب بن بي  أ   لي قال
نها رأيتها لقد !قط :فقال  فارجموهما زنيا إذا والشيخة الشيخ فيها قرأنا ولقد البقرة سورة لتعادل وا 
 ، وترتيبها الثالث والثالثين، وهي مدنية.(3)حكيم عليم وهللا هللا من نكاالً  البتة
 :(4)موضوعاتها : أهداف السورةرابًعا
 للكافرين الطاعة وعدم وجل، عز هللا تقوى  إلى  الرسول بتوجيه السورة بدأت .1

 .والمنافقين
 يتجه أن فالبد االجتماعية، واألوضاع التقاليد بعض في والفصل الحق بكلمة القول .2

 وتقاليد مألوفات من عداه ما يدع وأن واحًدا، نهًجا يتبع وأن واحد إله إلى اإلنسان
 وعادات. وأوضاع

                                                           

 (.2817/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )1)
 (.225/ 21( التفسير المنير للزحيلي )2)
(، قال الحاكم: 35/134) 21217( أخرجه أحمد، مسند األنصار، حديث زر بن حبيش، حديث رقم: 3)

 (.6/975صحيح اإلسناد، وذكره األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )
 (.2821-5/2818( في ظالل القرآن لسيد قطب )4)
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 امرأته على الرجل يحلف أن وهو الظهار، عادة إبطال في اآليات سياق يأخذ ثم ومن .3
 أمه. حرمة عليه فتحرم أمه كظهر عليه أنها

 في لتقر والتوجيهات، والمبادئ، والتشريعات، النظم تلك عن القرآن طريقة على ويعقب .4
 واألخالد، وتصبح واقعًا مطب قًا. الضمائر

 على هللا نعمة بيان يتناول حًيا، تصويًرا قريظة وبني األحزاب وقعة تصوير في يأخذ ثم .5
والمهاجمين، ونصرهم عليهم بالرياح، وبالمالئكة  األحزاب كيد عنهم رد إذ المؤمنين،
 جنود هللا.

 المنافقين وتصورات للموقف، الصادقين المؤمنين تصورات عرض جانب إلى وهذا .6
 مرض والمخذ لين. قلوبهم في والذين

 القرشية جحش بنت زينب تزويج موضوع إلى صحيحة غير إشارة السورة تناولت .7
 .مواله حارثة بن زيد من  هللا رسول عمة بنت الهاشمية

إذا ط ل  قت المرأة قبل الدخول بها، فليس الدخول، وهو  قبل المط لقات حكم السورة بينت .8
 لها عدة.

 الساعة. عن الناس سؤال السورة تتضمن .9
 : أسباب نزول السورةخامًسا

، نذكر منها على سبيل إن لبعض آيات هذه السورة أسباب نزول مرفوعة إلى النبي 
 :(1)المثال
، نزلت في زيد بن ]٥األحزاب: [ چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ٹ ٹ چ  .1

حارثة عندما تبناه النبي 
(2). 

، نزلت في ]١١األحزاب: [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ٹ ٹ چ  .2
غزوة بدر، وحضر ا حد، فق تل فيها، ووجدوا به بضعًا أنس بن النضر، حين غاب عن 

 .(3)وثمانين ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وما ع رف إال ببنانه

                                                           

 .(171-162( الصحيح المسند من أسباب النزول للهمداني الوادعي )ص: 1)
(، وقال: 5/353) 3219( رواه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة األحزاب، حديث رقم: 2)

 حديث حسن صحيح.
 (.4/19) 4148( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب القتال، باب غزوة أحد، حديث رقم: 3)
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، ]١٥األحزاب: [ چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ٹ ٹ چ  .3
فقالت: ما أرى كل شيء  نزلت هذه اآلية عندما أتت أم عمارة األنصارية إلى النبي 

 .(1)إال للرجال وما أرى النساء يذكرن بشيء

، نزلت في زينب ]١٧األحزاب: [ چڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ٹ ٹ چ  .4
وتقول: زوجكن أهلكن، وزوجني هللا  بنت جحش، وكانت تفاخر بين زوجات النبي 

 .(2)من فوق سبع سماوات

  

                                                           

(، 5/354) 3211األحزاب، حديث رقم: ( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة 1)
 وقال حديث حسن غريب.

 (.9/124) 7421( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، حديث رقم: 2)
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 المطلب الثاني: المناسبات في السورة

 مناسبة السورة لما قبلها )السجدة(أواًل: 
 الكافرين إلى الصغو عن ونهيه باتقائه نبيه بأمر سورة األحزاب سبحانه افتتح هللا

 ذكره مد   ق   ممن االمتحان له سبق من محنة عن لقدره تنزيها إليه هللا يوحى ما واتباعه والمنافقين،
في عدم  السورتين من تحصل ولما ،عليه والتوكل لخالقه بالتسليم له وأمراً  السجدة، سورة في

 ، أتباعه وصالحي  هللا نبي لتيئيس مظنة ذلك كان القدرة على هداية الكافرين والمشركين،
 من المعهود على يجرى  ما والبشارة التأنيس من المضمنة السورة بهذه السجدة سورة أعقب فلهذا
 قبل أعطاه قد بما وا عالمه بالتقوى  نبيه بخطاب السورة سبحانه فافتتح رحمته، وسعة تعالى لطفه
 .(1)، فأصبحت كالتتمة لما ختمت به تلك السورة حتى كأنهما سورة واحدةالنجاة سبيل سلوك من

 : مناسبة السورة لما بعدها )سبأ(ثانًيا
 في ما جميع وهي ،وحملها األمانة أداء عرض سبحانه بأنه األحزاب سورة ختمت لما

 هو الذي اإلنسان وحملها منها فأشفقن والجبال، واألرض السماوات على ،المنافع من الوجود
 وفي ملكه الكل أن فعلم والثواب، العذاب والحمل واألداء العرض جةينت وأن والجان، اإلنس
 الملك التام المالك وأنه جبروته، وقاهر سطوته قهر من مشفقون  عظمته من خائفون  ملكه،
 دل والرحمة، المغفرة بصفتي ذلك وختم دفاع، غير من شيء كل في المتصرف المطاع والملك
كر اآلخرة سورة سبأ بإقرار ملكية ما في السماوات واألرض هلل  ابتدأ بأن كله ذلك على ، وذ 

 .(2)التي فيها الحساب والعقاب على أداء األمانة في الدنيا
 خاتمتهاو  فاتحتها: مناسبة محور السورة لثالًثا

لما كان محور السورة يتحدث عن الجماعة المسلمة تحدثت السورة عن آداب اجتماعية، 
وأحكام تشريعية جديدة لتوضيح غاية اإلسالم، وااللتزام بهذه اآلداب واألحكام يتطلب االمتثال 

، وعدم االلتزام ]٣األحزاب: [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ لتقوى هللا الذي بدأت به السورة؛ 
اب للكافرين والمنافقين، كما يوجب لاللتزام به الرحمة والمغفرة، لذلك اختتمت به يوجب العذ

ۆئ  ٹ ٹ چ على المؤمنين ومغفرته لهم؛  السورة بتوعد الكافرين بالعذاب، وبتوبة هللا 

                                                           

 (.124(، أسرار ترتيب القرآن للسيوطي )ص: 281-279( البرهان في تناسب سور القرآن للغرناطي )ص: 1)
 (.429-428/ 15سب اآليات والسور للبقاعي )( نظم الدرر في تنا2)
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ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  یی  

 ]٧١األحزاب: [ چی  جئ  حئ  مئ  
 السورة لخاتمتها : مناسبة فاتحةرابًعا

 واتباع والمنافقين، الكافرين وعصيان هللا طاعة إلى  الرسول بتوجيهالسورة  بدأت
 نظام عليها يقوم وتشريعات توجيهات تضمنت والتي. سواه دون  وحده عليه والتوكل هللا، وحي

باألمر  السورة تختم اإليقاع بهذا، لتوجيهاته مطيعاً  له، متوجهاً  هلل، خالصاً  اإلسالمي، المجتمع
 مع وختامها، بدؤها فيتناسق ،بطاعة هللا وتحم ل األمانة، وعدم طاعة المنافقين والمشركين

 .(1)المعجز التناسق ذلك. واتجاهها موضوعها

                                                           

 (.2885/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )1)







32  

 دوام التقوى ارتقاء إيمانيالمنهجية األولى: 

وأفضلها؛ يخاطب هللا تعالى نبيه الكريم صلى هللا عليه وسلم آمرًا إياه بأعظم الوصايا 
والخطاب هنا بمعنى  أال وهي تقوى هللا تعالى التي هي أساس كل الخير والبر في هذه الحياة،

م على التقوى  والتقوى كما يعرفها اإلمام علي رضي هللا عنه: )هي الخوف من الجليل  ،(1)د 
: (2)حبيب ، وفي تعريفها يقول طلق بنوالعمل بالتنزيل والرضى بالقليل واالستعداد ليوم الرحيل(

أن تعمل بطاعة هللا، على نور من هللا، ترجو ثواب هللا، وأن تترك معصية هللا، على نور من 
 .(3)هللا، مخافة عذاب هللا

                     ڀ  ڀ   ڀ  ڀ    پٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پٹ ٹ چ 

 ]1األحزاب:[ چٺ   

 المعنى اإلجمالي

 ابن عن جرير ابن أخرجلسبب نزولها فيقول: " في تفسيره روايةً  تور الزحيلييذكر الدك
 النبي دعوا ربيعة بن وشيبة المغيرة، بن الوليد ومنهم مكة، أهل إن: قال عنهما هللا رضي عباس
فه أموالهم، شطر يعطوه أن على قوله، عن يرجع أن وسل م عليه هللا صل ى  واليهود المنافقون  وخو 

 .(4)"اآلية فنزلت قتلوه، يرجع لم إن بالمدينة

ب بها رأس األمة اإلسالمية، وهي بذلك ليست فما أعظم وأجل  هذه المعاني التي ي خاط  
وحده، بل هي عامة لجميع المسلمين وألمة   له فحسب وال يقتصر األمر فيها على النبي

ألن أمر النبي بذلك وهو األعلى يقتضي امتثال أمته لهذا األمر من بعد وهم اإلسالم عامة، 
، وهو ما يشير إليه اإلمام الفخر (5)حتى تكون قاعدة صلبة تسير عليها األمةاألدنى، وذلك 

                                                           

 (.4/367( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للمحاربي، )1)
( تابعي جليل، روى عن أنس وجابر وابن الزبير وابن عباس، وقد أثنى عليه غير واحد من األئمة، ولكن 2)

ن لم تكل موا فيه من جهة  أنه كان يقول باإلرجاء، وكان طلق ال يخرج إلى صالة إال ومعه شيء يتصدق به، وا 
اج وجماعة من القراء منهم سعيد بن جبير. )البداية والنهاية البن كثير  يجد إال بصاًل، قال مالك: قتله الحج 

(9/119.) 
 (.6/375( تفسير القرآن العظيم البن كثير، )3)
 (.22/227العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي، )( التفسير المنير في 4)
 (.6/375( ، تفسير القرآن العظيم البن كثير، )3/418( انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، )5)
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الرازي في الفرق بين النداء بيا أيها دون النداء بأداة النداء يا فقط، حيث ذكر أن النداء هنا 
ى لهللداللة على   .(1)خطر الخطب واألمر المناد 

 ثمار المنهجية السابقة:

الترمذي قال:  اس الجنة، ورد عن النبي فيما أخرجههي من أكثر ما يدخل النتقوى هللا  .1
عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، فقال: "تقوى هللا  عن أبي هريرة قال: سئل النبي 

 .(2)وحسن الخلق"

وأداء فرائضه وواجب حقوقه عليك، واالنتهاء عن وتقوى هللا تعالى تكون بطاعته  .2
واظب على ما أنت ، وفي هذا المعنى يقول صاحب الكشاف: (3)محارمه وانتهاك حدوده

 .(4)عليه من التقوى، واثبت عليه، وازدد منه، وذلك ألن التقوى باب ال يبلغ آخره

إلى الكافرين الذين  لتقوى هو الطاعة المطلقة هلل تعالى وعدم االلتفاتالتالي ل ألمروا .3
جعلوا شرط جلوسهم مع النبي طرد أتباعه الذين يعتبرونهم ضعفاءهم  والمنافقين الذين 
يظهرون اإليمان ومحبتك ويبطنون الضغينة والحقد على دعوتك وأصحابك فال 
تستشرهم فهم أعداء لك، وقيل الكافرين من أهل مكة والمنافقين من أهل المدينة ومن 

رباني يتضح أن الضغط من الكافرين والمنافقين على النبي كان كبيرًا وحي الخطاب ال
 .(5)م الطاعة لهم بأي حال من األحواللذلك اقتضى التنبيه إلى عد

والنهي عن طاعة الكافرين والمنافقين لما يمتازون به من اإلفساد، ويسعون لتحقيق  .4
 حتى وان كانت هذه المنافع تتعارض مع الدعوة والحق والصواب. (6)منافعهم الشخصية

                                                           

 (.25/153( مفاتيح الغيب للرازي، )1)
(، وقال: 3/431)، 2114( أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، رقم الحديث 2)

 حديث صحيح غريب.
 (.21/212( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )3)
 (.3/519( الكشاف عن حقائق التنزيل للزمخشري، )4)
( ، في ظالل القرآن، 4/256( ، تفسير القرآن للسمعاني، )21/212( انظر: جامع البيان في تأويل القرآن، )5)

 (.5/2822لسيد قطب، )
 (.19/11912الخواطر للشعراوي )( انظر: 6)
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أبرزت اآلية أنه ال طاعة ألي أحد في معصية هللا تعالى، أخرج اإلمام أحمد في مسنده  .5
 .(1)"وجل عز هللا معصية في لمخلوق  طاعة ال" :قال  النبي عن علي عنقال: 

 

 َوحدة العقيدة قوة أكيدةالمنهجية الثانية: 

 ]4األحزاب:[ چ  ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چٹ ٹ چ 

 قلب إنه، فقال في تفسيرها بهذا المعنى: إلى هذا المعنى (2)أشار الشهيد سيد قطب
 وللوجود للحياة واحد كلي تصور من له بد وال. عليه يسير واحد منهج من له بد فال واحد،
م القيم، به يزن  واحد ميزان من له بد وال. منه يستمد ال. واألشياء األحداث به ويقو   تمزق  وا 
  .(3)اتجاه على يستقم ولم والتوى، ونافق وتفرق 

 معين من وقوانينه شرائعه ويستمد معين من وأخالقه آدابه يستمد أن اإلنسان يملك وال
 من وتصوراته فنونه ويستمد ثالث معين من االقتصادية أو االجتماعية أوضاعه ويستمد آخر
ن  ال الخليط فهذا ،رابع معين  (4)!قوام لها ليس وأشالءً  مزقاً  يكون  إنما. قلب له إنساناً  يكو 

 :ثمار المنهجية السابقة

صاحب العقيدة ال يملك شخصيتين أو أكثر ليقول عن فعل فعله فعلت ذلك بصفتي  .1
الشخصية، وفعلت غيره بصقتي اإلسالمية! كما يتحدث الساسة وأصحاب المقامات 

 .(1)فالشخص واحد والقلب واحد كما العقيدة واحدةاالجتماعية، 
                                                           

، 1195( أخرجه أحمد، كتاب مسند العشرة المبشرين بالجنة، باب من مسند علي بن أبي طالب، حديث رقم 1)
 (.2/1251(، صححه األلباني في صحيح الجامع الصغير )2/333)
بكلية دار العلوم  ( سيد قطب بن إبراهيم: مفكر إسالمي مصري، من مواليد قرية )موشا( في أسيوط. تخرج2)

وعين مدرسا للعربية، فموظفا في ديوان وزارة المعارف. ثم مراقبًا فنيًا للوزارة. وأوفد في بعثة لدراسة برامج التعليم 
في أميركا ولما عاد انتقد البرامج المصرية وكان يراها من وضع اإلنجليز، وطالب ببرامج تتمشى والفكرة 

في العام الثاني للثورة. وانضم إلى اإلخوان المسلمين، فترأس قسم  1953ته اإلسالمية. وبنى على هذا استقال
نشر الدعوة وتولى تحرير جريدتهم وسجن معهم، فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه، إلى ان 

 (147/ 3. األعالم للزركلي )1967صدر األمر بإعدامه، فأعدم عام 
 (.25/2824( في ظالل القرآن لسيد قطب )3)
 ( انظر المرجع السابق.4)
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. وحده هلل استسالم وهو. واحد واتجاه واحد، ووحي واحد، وطريق واحد، منهجفاإلسالم  .2
 وما. اتجاهين يتجه وال نهجين، ينهج وال سيدين، يخدم وال إلهين، يعبد ال الواحد فالقلب
 .(2)!وركام أشالء إلى ويتحول ويتفرق  يتمزق  أن إال هذا من شيئا يفعل

شقاء الناس بتعدد المناهج، وتعدد الفكر، وأشارت اآلية إلى أهم قضية، وهي وحدة  .3
 المصدر والمنهج.

 

 ما خاب من توكل على هللا المنهجية الثالثة: 

إن التوكل على هللا تعالى عبادة عظيمة، ولها أثر كبير في حياة الفرد والمجتمع، فمهما 
قد تكف ل به،  أحاطت األخطار، وأ حيكت المؤامرات لإلنسان، فإنه يبقى مطمئنًا إلى أن هللا 

 چہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھھ  ٹ ٹ چ وأن أمر اإلنسان كله إلى هللا صائر، فقد 

، ومن كان حسبه هللا ارتاحت نفسه، واطمأن قلبه، فال أمر وال حكم ألحد دون ]١الطالق: [
 .مشيئة هللا 

 ]١األحزاب: [ چڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 
 أمره في فالن على واتكل ،التكالن واالسم غيرك، على واالعتماد العجز إظهار والتوكل

 فالقوة هللا، على فليتوكل الناس، أقوى  يكون  أن سره من: السلف بعض قال ،3اعتمده إذا
نما عنه، والدفع والحسب والكفاية للمتوكل، مضمونة  من ينقص ما بقدر ذلك من عليه ينقص وا 
، فهذا أعظم ما يتمناه المرء ويطلبه، ولذلك فالتوكل على هللا تعالى يورث المرء (4)والتوكل التقوى 

 الشجاعة واإلقدام.
 العبد حوائج جلب في عليه توكل أحدهما نوعان هللا على التوكل قاعدةيقول ابن القيم: 

 يحبه ما حصول في عليه التوكل والثاني ،الدنيوية ومصائبه مكروهاته دفع أو الدنيوية وحظوظه
 إال يحصيه ال ما الفضل من النوعين وبين إليه والدعوة والجهاد واليقين اإليمان من ويرضاه هو
 توكل ومتى الكفاية تمام األول النوع كفاه توكله حق الثاني النوع في العبد عليه توكل فمتى هللا

                                                                                                                                                                     

 (.25/2824( في ظالل القرآن لسيد قطب )1)
 .(25/2825) ( المرجع السابق2)
 .(344: ص) الصحاح مختار (3)
 (.331/ 2( زاد المعاد في هدي خير العباد البن قيم الجوزية )4)
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 يحبه فيما عليه المتوكل عاقبة له يكون  ال لكن أيضا كفاه الثاني دون  األول النوع في عليه
 .(1)ويرضاه

وهناك فرق كبير بين التوكل بمعناه السابق، وبين التواكل، فالتوكل هو إتمام القيام 
باألسباب، وبذل كل جهد مستطاع في ذلك، ثم انتظار النتائج وفق المشيئة الربانية، أما التواكل 

رادته، ولذلك نرى النبي  فهو التقاعس والكسل والجبن؛ وعزو ذلك كله إلى قدرة هللا   وا 
 هللا نبي سمع هإن  : يقول الخطاب، بن عمرا إلى الطريق السليم في التوكل على هللا، فعن يرشدن
 وتروح خماصا تغدو الطير يرزق  كما لرزقكم توكله، حق هللا على تتوكلون  أنكم لو": يقول 

 .(2)"بطانا
 وا همال باألسباب، األخذ ترك يؤثر في المجتمع، ويترك فيه آثارًا واضحة منها: التواكل

 عن بمسئوليته اإلنسان إحساس وعدم والقدر، القضاء عقيدة في واالنحراف األرض، عمارة
فساد المنكر، عن والنهي بالمعروف واألمر الجهاد عن واالنصراف يخطئ، حين خطئه  وا 
 .(3)النفس في الصحيح اإلسالم يحدثه الذي الجميل الدقيق التوازن 

 وأتوكل، أعقلها هللا رسول يا: رجلال قالف وفي حديث آخر حين جاء رجل إلى النبي 
، فهذا دليل نبوي واضح على أن المرء ال يتقاعس عن 4"وتوكل اعقلها": قال وأتوكل؟ أطلقها أو

نما يأتي من األسباب ما استطاع والنتائج في كل األحوال راجعة إلى  العمل واألخذ باألسباب، وا 
 .هللا 

 ثمرات المنهجية السابقة:
يورث قوة وشجاعة، تعين العبد على إتمام أمره،  توكل اإلنسان المسلم على هللا  .1

 والعمل والعطاء دون الخوف من أحد مهما عال شأنه وعظمت قوته.
إن التوكل على هللا في كل أمر واجب وفرض على كل مسلم، وهذا األمر ي وجب على  .2

ما لديه من أسباب، ويوكل أمر النتائج وتحقيق المراد إلى  المرء أن يعمل وي فني كل
ن لم يوافق هوى اإلنسان ورغبته هو  هللا، فالخيرة فيما اختاره هللا، وأي اختيار حتى وا 

 خيٌر له.
                                                           

 (.86( الفوائد )ص: 1)
        215، حديث رقم: ( أخرجه أحمد في المسند، مسند الخلفاء الراشدين، مسند عمر بن الخطاب 2)
 (.1/621(، وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة )332/ 1)
 (.151( كيف ندعو الناس محمد قطب )ص: 3)
(، وقال: 4/668) 2517رقم: ( أخرجه الترمذي في سننه، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث 4)

 حديث غريب.
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يجب أال يقع اإلنسان المسلم في التواكل، لما يورث معصية هللا أواًل، ثم التقاعس  .3
ۋ  ۅ  ٹ ٹ چ وهو ما ينافي أمر هللا والكسل، وعدم السعي لتحقيق األمر؛ 

 .]٣٠٥التوبة: [ چۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  
 

 تسليم وانقياد : اإليمان بقضاء هللا وقدرهرابعةالمنهجية ال

ى قمة اإليمان بقضاء هللا تعالى وقدره في تسليم المؤمنين بأمر هللا تعالى والتزامهم وتتجل
 (1)دة عيينة بن بدريوم الخندق حين اجتمع األحزاب وهم: غطفان بقيا بأوامر رسول هللا 
، حيث أخرج البيهقي في دالئل النبوة عن (2)سفيان بن حرب ويهود بني قريظة وقريش بقيادة أبي
 من معه ومن سفيان وأبو قعودا، صافون  ونحن األحزاب، ليلة رأيتنا لقد: قالحذيفة بن اليمان 

 وال ظلمة، أشد ليلة علينا قط أتت وما ذرارينا، على نخاف منا، أسفل وقريظة فوقنا، األحزاب
 هي وما عورة، بيوتنا إن وسل م عليه هللا صل ى النبي يستأذنون  المنافقون  فجعل منها، ريحا أشد

 رجاًل  وسل م عليه هللا صل ى النبي استقبلنا إذ فيتسللون، له، أذن إال منهم أحد يستأذن فما بعورة،
 تجاوز ما عسكرهم، في الريح فإذا فجئت، القوم، بخبر ائتني :فقال علي، أتى حتى رجاًل 

 وهم تضربهم، الريح وفرشهم، رحالهم في الحجارة صوت ألسمع إني هللا، فو شبرا، عسكرهم
ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  چ  :هللا وأنزل القوم، خبر فأخبرته فجئت، الرحيل، الرحيل: يقولون 

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    ڇڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

 .(3)]9األحزاب:[ چڍ  
 
 
 

                                                           

( عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية الفزاري. قال ابن السكن: له صحبة وهو من المؤلفة 1)
قلوبهم ولم يصح له رواية. أسلم قبل الفتح وشهد حنينا والطائف. وكان ممن ارتد بعد وفاة النبي وتابع طليحة ثم 

فيه جفاء سكان البوادي. وفي صحيح البخاري أن عيينة قال البن أخيه الحر بن قيس:  عاد إلى اإلسالم وكان
استأذن لي على عمر فلما دخل قال: ما تعطي الجزل وال تقسم بالعدل فغضب عمر فقال الحر: إنه من 

 (.767/ 4فتركه عمر ألجل ذلك. )اإلصابة: « وأعرض عن الجاهلين»الجاهلين وقال هللا: 
 (.21/214(، جامع البيان في تأويل القرآن )547سير مجاهد، )ص:( انظر تف2)
 (.21/261( التفسير المنير للزحيلي )3)
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 المعنى اإلجمالي:
وتمثل المؤمنون بأسمى معاني اإليمان بالقضاء والقدر في هذه المعركة حيث ثبتوا 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  چ متمثلين قوله تعالى:  جميعهم مع رسول هللا 

إال المنافقون الذين أتوا بحجج ، ]٥٣التوبة: [ چک  گ  گ  گ      کک
 ن.والمؤمني واهية ليتركوا المعركة والقتال مع النبي 

 وتحقق في المسلمين يوم هذه الواقعة درجتي اإليمان بالقضاء والقدر وهما:
به، حيث األولى: اإليمان بأن هللا عليم بما يعمل الخلق بعلمه القديم الذي هو موصوف 

 .(1)أنه أول ما خلق هللا القلم وقال له: اكتب فجرى بما هو كائن إلى األبد
الثانية: بأن ما شاء هللا كان، وما لم يشأ لم يكن، وما في هذا الكون من شيء إال 

 .(2)بمشيئة هللا سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات
 :السابقةثمار المنهجية 

ال شك أن اإليمان بالقضاء والقدر له أثر عظيم على حياة المرء، فال يشرع هللا تعالى  .1
شيئًا إال بحكمة بالغة ومن أثر اإليمان بذلك أنه يصحح للمسلم إيمانه ويكمله له 
ر  ويجعله مستجيبًا ألمر هللا سبحانه وتعالى، ومنه انه يجعله مقدامًا شجاعًا ألن ما ق د  

ر له لن يأتيهله سيأ فتراه يجتهد في العبادة والطاعة حتى يموت وهو على  تيه وما لم يقد 
 هذا هللا.

رزت اآلية أن ما آلت إليه أحوال األمة اإلسالمية من تراجع وذلة ما كان إال بعدما بأ .2
تهاونت األمة في اإليمان بقضاء هللا وقدره وابتعادهم عن طلب العون واألجر من هللا 
تعالى، فأصبحوا يتسابقون في التسلح العسكري ومنظومات الدفاع والهجوم دون التمسك 

ڦ ڄ ڄ چوهو االعتصام بحبل هللا، قال تعالى: بسبب النصر الوحيد أال 

، فعزُّ األمة ونصرها وتقدمها بين األمم ]٣٠١آل عمران: [ چڄ ڄ ڃڃ  
بتوكيل أمرها هلل سبحانه وتعالى والتمسك بنهجه القويم واإليمان الحقيقي بمعاني القضاء 

 والقدر، ثم إعداد ما دون ذلك من أسباب فكرية وأمنية وعسكرية وغيرها.

 

                                                           

، وقال: هذا حديث حسن 3319( أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة ن والقلم، حديث رقم 1)
 صحيح غريب.

 (.88لبخاري الق ن وجي، )ص:( انظر قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر، ألبي الطيب ا2)
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 االقتداء بالرسول طريق الوصول: خامسةالمنهجية ال

     ی     ی        ىئ   ىئ      ېئ     ېئ         ىئ    ېئ   ۈئ     ۈئ    ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئ  ۇئ چ  ٹ ٹ

 ]21األحزاب:[ چی                 ی

 المعنى اإلجمالي:

ن: أحدهما: أي مواساة عند القتال، ييقول الماوردي: تفسير هذه اآلية الكريمة من وجه
 مواسيه هو يقال األمر في المشاركة الحسنة واألسوةقاله السدي، الثاني: قدوة حسنة يتبع فيها، 

 في  النبي مع الصبر على الحث: أحدهما: وجهان بذلك المراد وفي. نصيباً  له جعل إذا بماله
ج  النبي فإن أصابهم فيما لهم التسلية: الثاني. حروبه ر ت ش   (1)حمزة عمه وقتل رباعيته وك س 

قد مضى بدعوته رغم هذا األمر  وهو الرأي الذي مال إليه كثير من المفسرين في كون النبي 
 .(2)ورغم ما القاه من آالم ومصاعب دون أن يخشى في هللا لومة الئم

ولزوم  ثم جاءت الفاصلة القرآنية لتتناسب مع معنى اآلية العظيم باتباع النبي 
االقتداء به، ثم رجاء هللا تعالى واليوم اآلخر فنبهت الفاصلة على ضرورة اإلكثار من ذكر هللا 
تعالى، لما للذكر من أجر عظيم أشارت إليه آيات كثيرة في القرآن، منها قوله تعالى:  وأحاديث 

 نه عن النبي نبوية جم ة في هذا المجال منها ما رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي هللا ع
ل   ع ز   هللا   إن  قال: ) ن ي ه و   إذ ا ع ْبد ي م ع   أ نا: ي ق ول   و ج  ر  ْت  ذ ك  ر ك  ت ح  ت اه   ب ي و  ف   .(3)(ش 

 كثيًرا هللا الذاكرين من الرجل يكون  ال: قال مجاهد   عن رقائقه في (4)المبارك ابن وروى 
 .(5) عاً ومضطج داً وقاع ماً قائ هللا يذكر ت ىح والذاكرات

 
                                                           

 (.4/388( النكت والعيون للماوردي، )1)
(، إيجاز 1/862(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي )4/271( انظر: تفسير القرآن للسمعاني )2)

 (.2/671البيان عن معاني القرآن لنجم الدين النيسابوري )
(، وصححه الحاكم، 1246/ 2، )3792ر، حديث رقم: ( أخرجه ابن ماجه، كتاب األدب، باب فضل الذك3)

 ووافقه الذهبي. وصححه ابن حبان.
( عبد هللا بن المبارك. مولى بني حنظلة. قدم بغداد وحدث بها فقيه عابد مجاهد، صاحب التصانيف. ولد 4)

 ((.191سنة ثمان عشرة ومائة. وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة. )الطبقات الكبرى )ص: 
 (.4/341واهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي )( الج5)



41  

 :ثمار المنهجية السابقة

قائد المسلمين، يجب أن يكون القدوة التي ت تبع، وعلى جميع المسلمين  كون النبي  .1
أن ينظروا إلى أقواله وأفعاله ويقتدوا بها؛ لذلك جاء العتاب اإللهي للمتخلفين عن النبي 

  وصحابته المجاهدين الذين بقوا في المدينة فاألولى واألجدر بهم أن يرافقوا النبي
 .(1)حيث ذهب ويشاركوه حيث كان وال يتخلفوا عنه

شخوصًا عديدة؛ فكان القائد العسكري البارع، والسياسي المحن ك،  لقد مث ل النبي  .2
.  واألب الحنون والزوج العطوف، والصديق المخلص الوفي 

 چ    ی        ىئ   ىئ      ېئ     ېئ         ىئ چفقد خص  هللا تعالى المؤمنين بهذه األسوة فقال:  .3
إنما كانت لمن يرجو هللا واليوم اآلخر وفيه قوالن:  والمعنى أن األسوة برسول هللا 

أحدهما: يرجو ما عنده من الثواب والنعيم قاله ابن عباس، والثاني: يخشى هللا تعالى 
البعث قاله مقاتل ورجاء هللا تعالى تابع للمعرفة به ورجاء اليوم اآلخر ثمرة ويخشى 

 .(2)العمل الصالح

يمث ل رأس الهرم في الدولة لذلك يجب على القادة والزعماء أن يقتدوا به، ألن  النبي  .4
 االقتداء به امتثال ألمره، وتنفيذًا لمنهجه.

 لمن عصى والعقاب لمن اطاع الثوابسة: سادالمنهجية ال

ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ چ   ٹ ٹ

 ]24األحزاب:[ چڄ   ڄ ڃ 

ووفائهم بعهد هللا تعالى، وهذا وعد هللا المتجدد لعباده المؤمنين بالثواب على صدقهم 
فهذا المبدأ الذي رسخ في نفوس المؤمنين من خالل حث القرآن الكريم للمؤمنين على تفعيله في 

، وقد ورد في ]٦٠الرحمن: [ چۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ چ حياتهم فقد قال تعالى: 

                                                           

 (.21/235( انظر جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري )1)
(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن 3/455( زاد المسير في علم التفسير ألبب الفرج الجوزي )2)

 (.3/24سفي )(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للن4/377عطية األندلسي )
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، (1): "من لم يشكر الناس لم يشكر هللا عز وجل"الحديث الصحيح حيث قال رسول هللا 
جزاًء على ما اكتسبت  حذا حذوهموكذلك فعلى العكس فالعذاب مصير المكذبين والمنافقين ومن 

ىئ چ  أيديهم في الدنيا من مخالفة ألوامر هللا سبحانه وتعالى ومخالفة ألوامر رسول هللا 

  .]٥١يونس: [ چىئ ی ی ی ی جئ     حئ مئ ىئ يئ جب      حب 

 المعنى اإلجمالي:

صدقوا بنذرهم ووعدهم هلل فمنهم من قضى نحبه بشهادة في سبيل المؤمنون الصادقون ف
هللا تعالى ومنهم من ينتظر دوره في الشهادة وما بدل وا وال غي روا بنذرهم مع هللا، أما المنافقين فقد 

لوا وغيروا فقد عاهدوا هللا بأن ، ولكنهم ولوا األدبار ]٣٥األحزاب: [ چ  جئی   ی  ی  چ بد 
 .(2)لذلك كان التهديد اإللهي لهم بالعقاب والعذابوأخلفوا عهدهم 

 :ثمار المنهجية السابقة

ال يختلق اإلنسان لنفسه أعذارًا بتعليق الطاعات والخطايا بمشيئة هللا، فكل األمور تسير  .1
بمشيئة هللا تعالى، ولكن لإلنسان مساحة من الحرية في االختيار حتى ينال الثواب 

اء اقترافه من السيئات ز م المستقيم، أو أن ينال العقاب ججزاء اختياره للطريق القوي
 .]٣٠البلد: [ چڻ   ڻ       چ والمعاصي بإرادته، قال تعالى: 

إيمان األمة بهذه الجزئية من العقيدة يجعلها تجتهد في الطاعات ابتغاء مرضات هللا  .2
 الدنيا واآلخرة،يم األجر لهم في سبحانه وتعالى، لما يترتب على هذه الطاعة من عظ

واآليات الدالة على ذلك كثيرة في كتاب هللا تعالى، أما في السنة النبوية فالبشارات 
 وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أبي عنعظيمة وكبيرة لمن أطاع هللا ورسوله، 

 من" :قال ؟يأبى ومن ،هللا رسول يا :قالوا "أبى من إال الجنة يدخلون  أمتي كل" :قال
 .(3)"أبى فقد عصاني ومن الجنة دخل أطاعني

                                                           

، 7514( أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند المكثرين، مسند أبي هريرة رضي هللا عنه، حديث رقم 1)
 (.2/911(، وصححه األلباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح )12/472)
 (.25/163( انظر مفاتيح الغيب، للرازي )2)
القتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، ( أخرجه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ا3)

 .)9/92) 7281حديث رقم 
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فيما سبق بشارة عظيمة لمن يطع هللا ورسوله بدخول الجنة وهي منية األخيار األطهار،  .3
 أعددت :هللا قال : هللا رسول : قالقال عن أبي هريرة ومسألة الع ب اد الزُّه اد، 

 إن فاقرءوا بشر قلب على خطر وال سمعت أذن وال رأت عين ال ما الصالحين لعبادي
 .(1)] ٣٧السجدة: [ چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ      چ  شئتم

فال شك أن التراجع والذلة  وأما إن خالفت األمة نهج هللا تعالى وسنة نبيه محمد  .4
 مصيرها في اآلخرة، قال تعالى: والهوان ستكون لها في الدنيا، والعقوبة والعذاب ستكون 

 چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی چ 

، وما تراجع أمة اإلسالم في عصرنا وتقهقر قوتها، وقلة ذكرها، إال عقوبة ]٣١٨طه: [
ابتعادها عن منهج اإلسالم العظيم، الذي هو منهج حياة كاملة، بجميع جوانبها العقدية 

 والشرعية والتربوية والعسكرية واألمنية وغيرها.
حال األمة اليوم وتغيير واقعها لتعود إلى مكانها الريادي ال يكون إال بالعودة فإصالح  .5

إلى هذا المنهج والتمسك به ففيه النجاح والفالح، واقتفاء أثر األنبياء والصالحين الذين 
سادوا األمم وارتقوا أعالي القمم بهذا المنهج العظيم، وهذا األمر راجع إلى نفوس 

 عاقبة بالتبديل قصدوا المنافقين العودة واإلنابة مفتوح، فكأن المسلمين أنفسهم فباب
 مشروطة عليهم والتوبة الحسنى، العاقبة والوفاء بالثبات المخلصون  قصد كما السوء
يماً  غ ف وراً  كان   ّللا    إ ن  . للتوبة التوفيق بها المراد أو بتوبتهم  .(2)تاب لمن ر ح 

 

 مالكهمبدع الشيء : بعةالمنهجية السا

إن صانع الشيء يملكه بمجرد صنعه، فكيف بمن خلق السماوات واألرض وما بينهما، 
ن سنة هللا في األرض تقتضي معاقبة من يقف  إن األحق بملكهما، فهو األعلم بشؤون خلقه، وا 

، وغطفان في قتالهم مع النبي  اساند قريشً هنا تأتي العقوبة الربانية لمن دعوته، و  مأما

                                                           

 3244( أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، حديث رقم 1)
(4/118.) 
 (.4/229( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، )2)
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، أي (1)صياصيهم من أنزلهم: يقولووقوفهم معهم ونكثهم عهدهم مع رسول هللا وهم بنو قريظة، 
 .(2)أنزلهم من حصونهم وقصورهم

ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ      چ  ٹ ٹ

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  

 ]22-22األحزاب:[ چۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہ    

 المعنى اإلجمالي:

غزاهم بعد الخندق بستة عشر يومًا قال قتادة:  بسبب نقضهم عهدهم مع رسول هللا 
 المالئكة وضعت ما عنك هللا عفا فقال رأسه يغسل جحش بنت زينب عند وهو جبريل عليه نزل

 وتركتهم أبوابهم وفتحت أوتادهم قلعت قد فإني قريظة بني إلى فانهد ،ليلة أربعين منذ سالحها
 في التحكيم على نزلوا حتى ليلة وعشرين إحدى فحاصرهم إليهم فسار ،وبلبال زلزال في

 فحكم (4)معاذ بن سعد حكم على نزلوا أنهم: أحدهما: قوالن حكمه على نزلوا وفيمن. (3)أنفسهم
 آثرت: قومه فقال األنصار دون  للمهاجرين عقارهم وأن ذراريهم ويسبى مقاتلوهم يقتل أن فيهم

 هللا صلى هللا رسول فكب ر للمهاجرين وليس عقار ذوو إنكم: فقال،  علينا بالعقار المهاجرين
ي  ) وقال وسلم عليه ْكم   ف يه م ق ض   صلى هللا رسول حكم على نزلوا أنهم: الثاني. قتادة قاله( ّللا    ب ح 
ر: )فقال سعد إلى وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أرسل لكن سعداً  يحكموا ولم وسلم عليه هللا  أ ش 

ل ي    و ال ذ ي: )فقال أموالهم ولقسمت ذراريهم ولسبيت مقاتليهم لقتلت أمرهم وليتني لو: فقال( ف يه م ع 

                                                           

 (.21/243)( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري 1)
 (.549( تفسير اإلمام مجاهد )ص:2)
 ( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الغسل بعد الحرب والغبار، مختصرًا.3)
( سعد بن معاذ بن النعمان، أسلم على يد مصعب بن عمير، لما أرسله النبي صلى هللا عليه وسلم إلى 4)

عبد األشهل: كالم رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تسلموا، فأسلموا، المدينة يعل م المسلمين، فلما أسلم، قال لبني 
هو، بعدما  5فكان من أعظم الناس بركة في اإلسالم، وشهد بدرًا، وتوفي بعد وقعة بني قريظة التي كانت سنة 

 ((.461/ 2أصيب في أكحله. )أسد الغابة )
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ه   ن ْفس   رت   ق دْ ل ب ي د  ل ي   أ ش  ن ي ب ال ذ ي ف يه م ع   بن عمرو بن الرحمن عبد عن ذلك وروي  (1)(ب ه   ّللا    أ م ر 
 .(2)أبيه عن معاذ بن سعد

وذلك العقاب هو جزء من العقوبة المذكورة لمن يحارب هللا ورسوله والمؤمنين، وقد 
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ تعددت أشكال عقابهم، قال تعالى: 

ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  

المائدة: [ چک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں     
زي لهم سواء أكان قتاًل أم صلبًا أم تقطيع األطراف من خالف أم ، فعقابهم في الدنيا خ]١١

وا إلى دار اآلخرة  النفي من األرض فكلها تؤدي إلى ذلة ومهانة في الدنيا بين الناس، ثم إذا ر دُّ
 للحساب كان لهم العذاب األليم.

 ألنهمقريظة قذف الرعب في قلوبهم جزاًء بما فعلوا بالمؤمنين،  بعد إخراج بنيثم كان 
 المسلمين فأخافوا يعلم، ال كمن يعلم من وليس ، هللا رسول حرب على المشركين مالؤوا كانوا
 ففازوا المشركون  انشمر الفال، وانقلب" الحال، عليهم فانعكس الدنيا، في ليعزوا قتلهم وراموا
 ذلك إلى وأضيف فاستؤصلوا، المسلمين استئصال وأرادوا ذلوا، العز راموا فكما المغبون، بصفقة
كمااًل لوصف األحداث يأتي التفصيل في عقابهم فيذكر هللا تعالى ما حل   (3)"اآلخرة شقاوة ، وا 

برجالهم من القتل وقيل أن عددهم ثالثمائة، وما حل  بنسائهم وذراريهم من السبي واألسر وقيل 
ڳ  ڳ  چ ، (4)ةبأن عددهم سبعمائة، وقيل أن عددهم جميعًا ما بين الثمانمائة والتسعمائ

 .]١٦األحزاب: [ چڳ  ڱ    

 يهود إلى انطلقوا فقال  هللا رسول خرج المسجد في نحن بينا قال هريرة أبي عن
 "تسلموا أسلموا يهود معشر يا" :فقال فناداهم  النبي فقام المدراس بيت جئنا حتى معه فخرجنا
 بلغت قد :فقالوا تسلموا أسلموا أريد ذلك : هللا رسول لهم فقال قال القاسم أبا يا بلغت قد :فقالوا

 هلل األرض أنما اعلموا" :فقال الثالثة قالها ثم أريد ذلك : هللا رسول لهم فقال القاسم أبا يا
                                                           

 (.3/1389، )1769العهد، حديث رقم: ( أخرجه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب جواز قتال من نقض 1)
 (.4/392( النكت والعيون للماوردي )2)
 (.6/399( تفسير القرآن العظيم البن كثير )3)
(، الكشاف عن 863(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )ص:4/391( انظر النكت والعيون للماوردي )4)

 (.3/533حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )
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ال فليبعه شيئا بماله منكم وجد فمن األرض هذه من أجليكم أن أريد وأني ورسوله  أنما فاعلموا وا 
 .(1)"ورسوله هلل األرض

 :السابقةثمار المنهجية 

يكون األجر وتكون المكافأة، فقد أورثهم   جزاء لصبر المؤمنين وثباتهم مع رسول هللا .1
أنه جعل عقار بني  هللا تعالى ديار الكافرين وأموالهم وأمتعتهم، فقد روي عن النبي 

، وبشرى أخرى للمؤمنين (2)قريظة للمهاجرين دون األنصار، وقال لهم: إنكم في منازلكم
يطؤوها من قبل قيل هي خيبر، وقيل مكة، وقيل فارس والروم، وقيل أي بأرض لم 

 .(3)أرض كانت إلى يوم القيامة

على أمة اإلسالم أن تعود بحق إلى النهج السديد والمنهج الرشيد الذي يعيد لها  .2
كرامتها، وما حال الذلة والتراجع واالحتالل الذي تعيشه بعض بلدان المسلمين، ومن 

حشر والمنشر أرض فلسطين الطاهرة، وأرض بالد الرافدين، وبالد أهمها أرض الم
، ما كان لهذه البلدان أن تقاسي ويالت الظلم وغيرها من بالد اإلسالم األفغان المسلمة

واالحتالل إال بذنوبنا وابتعادنا عن ديننا الحنيف الذي جاء لنا بكل وسائل العزة، 
ن نعود إلى سابق عهدنا إال بالتمسك به والعودة والتقدم، والرفعة، واالنتصار، وال يمكن أ

ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ  چ  لقوله تعالى: الصحيحة إلى هداه،

 .]٣١٤األعراف: [ چۆ  ۆ    

 

 دعوة واصطفاء : مهمة األنبياءثامنةالمنهجية ال

أرسل المرسلين إلخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة هللا رب العباد،  إن هللا 
ومن جور األديان إلى عدل اإلسالم، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة، وهنا نداء لنبينا 

                                                           

ي صحيحه، كتاب المغازي، باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، حديث رقم: ( أخرجه مسلم ف1)
4613 (5/159.) 

 (.3/27( مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )2)
(، أنوار التنزيل 3/27(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )4/393( انظر النكت والعيون للماوردي )3)

 (.15/335(، نظم الدرر في تناسب اآلي والسور للبقاعي )4/231وأسرار التأويل )
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لتوضيح مهمته المناطة به، إنا أرسلناك شاهدًا على أمتك بإبالغ رسالتك لهم، ومبشرًا  الكريم 
 .(1)بالجنة إن صدقوك ونذيرًا من النار إن كذبوك وخالفوا ما جئت به

ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  چ 

ڃ   ٹ  ڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ 

 ]44-45األحزاب:[ چڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  

 المعنى اإلجمالي:

 ومعاذا عليا وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دعا اآلية هذه نزلت لما: عباس ابن قال
  اآلية وقرأ «علي أنزل قد فإنه تعسرا وال ويسرا تنفرا، وال فبشرا اذهبا» وقال اليمن إلى فبعثهما

، وفي رواية (2)]53األحزاب:[ چڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀچ
 .(3)أخرى أن النبي أرسل معاذًا وأبا موسى

وداعيًا إلى توحيد هللا تعالى وطاعته واألخذ بهما ومكافحة الكفرة، وهذه الدعوة بتقدير 
أمر رباني لك هللا لها في وقتها وزمانها، وهذا األمر من الدعوة ال تفعله من تلقاء نفسك بل هو 

نما اإلذن، حقيقة يرد به لم چٹ  چ، وقيل في تفسير (4)بذلك  للتسهيل مستعارا اإلذن جعل وا 
 اإلذن كان فلما وتيسر، تسهل اإلذن صودف فإذا متعذر، المالك حق في الدخول ألن والتيسير،
 التوحيد إلى والجاهلية الشرك أهل دعاء أن وذلك موضعه، وضع ذلك، من تعذر لما تسهيال
 وال يتأتى ال صعب األمر بأن لإليذان بإذنه،: فقيل والتعذر، الصعوبة غاية في أمر والشرائع

                                                           

(، لطائف 4/411(، النكت والعيون للماوردي )21/281( انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )1)
 (.3/166اإلشارات للقشيري )

 (.389/ 4( المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية )2)
، 3138الجهاد والسير، باب ما يكره من التنازع واالختالف في الحرب، حديث رقم ( أخرجه البخاري، كتاب 3)
(4/65.) 
(، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 868( انظر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي )ص:4)
(4/389.) 
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 واحدا رجال بك هللا يهدي أنه قال: ألن وورد عن النبي ، (1)ويسره هللا سهله إذا إال يستطاع
 (2)"النعم حمر من لك خير

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : بقولهَ   نبيه سبحانه الحق خاطب السورة أول فيو 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   چ : بقوله ربه خاطبه وهنا ]٣األحزاب: [ چپ  پپ  

 بداية في كانت فاألولى ]٨٤األحزاب: [ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ     
 أنْ  ب د   ال عودها، واشتد   الدعوة، قويْت  وقد بالك فما هللا، لرسول يكيدون  الكفار أخذ حين الدعوة،

 .هللا لرسول الكافرين كْيد يتضاعف

 ]٨٤األحزاب: [ چڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  مسألة له يكرر لذلك

  چڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ     چ  وكيلك أنا إنما ْسل مك،سأ   أنني ذلك يعني وال

 .(3)]٨٤األحزاب: [

 أنه المعلوم من وكان غيره، أحد إلى التفات غير من أوامره بإبالغ سبحانه أمر ولما
 مشاهد هو لما الخالئق، عن أعرض من إال بها يقوم ال ومنازعات، محاوالت من ذلك في البد
 .(4)عليه بالتوكل سبحانه أمر الخالق، عظمة من له

 :ثمار المنهجية السابقة
نسبة الدعوة إلى رب العالمين هو شرف عظيم لحاملها بما تعطيه من شرف المكانة في  .1

نبي الكريم محم د لوهو األمر اإللهي لالدنيا، وجزيل األجر والدرجات في الدنيا اآلخرة، 
  بالخصوص في هذه اآلية، وفي غيرها عام لجميع أمته من بعده بأن يسيروا على

الرئيسية لقدوتهم األولى وقائدهم األعظم، قال تعالى:  هذا النهج الذي كان المهمة
 .]٣١٥النحل: [ چہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ  چ

                                                           

 (547/ 3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )1)
 .4211(، حديث رقم: 5/134كتاب الجهاد والسير، باب غزوة خيبر، )( أخرجه البخاري، 2)
 (.12181/ 19( الخواطر الخواطر للشعراوي )3)
 (.375/ 15( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )4)
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 قوله أنزل لم ا: هللا عبد بن جابر قال البشرى للمؤمنين بأن لهم فضاًل كبيرًا وهو الجنة، .2
 ل نا؟ فما هللا، رسول يا لك هنيئاً : الصحابة قالت اآليات، م ب يناً  ف ْتحاً  ل ك   ف ت ْحنا إ ن ا: تعالى
 .(1)اآلية هذه فنزلت

تكون الفوز بفضل  جزاء الدعوة إلى هللا سبحانه وتعالى والتمسك بنهج النبي محمد  .3
 هللا العظيم الكبير وهو الجنة التي هي بغية الطالبين، ومحراب المحبين.

الكثير من العقبات والمخاطر واآلالم جاءت الدعوة الربانية  وألن الدعوة إلى هللا تواجه .4
بالصبر على أذى الكفار واالبتعاد، فضاًل عن أال يطيع من الكفار  للنبي محمد 

والمنافقين، الذي هو من البداية معرض عنهم وال يلتفت إلى مضايقاتهم المستمرة وأذاهم 
 لمكر وهذه المكائد فعلى النبي المتواصل له ولصحابته الكرام، وعليه فمع هذا ا

بالدرجة األولى، ثم على حملة دعوته ونهجه ورسالته، أال يلتفتوا إلى إيذاء الكفار 
 .(2)والمنافقين لهم، بل يمضوا في طريقهم حتى ينالوا خيري الدنا واآلخرة

قدوة لهم في تحمله للمشاق   الدعاة في عصرنا عليهم أن يجعلوا من النبي .5
اآلالم من أجل نصرة دعوته ورفع راية التوحيد في ربوع جزيرة العرب، وال والمصائب و 

يلتفتوا إلى ما يواجههم منها، فال شك بأن حال المسلمين سيتغير وسيمحى عنها الهوان 
 الذلة واالنكسار واالنحطاط.

 

 عاّلم الغيوبعند  الغيوب: علم تاسعةجية الالمنه

الشاغل والهم األكبر للكفار والمنافقين يسألون  أمر الساعة ووقت وقوعها كان الشغلإن 
ن وقتها قد ع م  ي متحانًا كما كان يفعل اليهود إذ إعن أمرها استهزاًء كما كان يفعل المشركون، وا

، ألنها شيء فوق تصورهم وأمر فوق أفهامهم، لذلك أكثروا من (3)في التوارة وفي غيره من الكتب

                                                           

 (.472-3/471( زاد المسير في علم التفسير للجوزي )1)
(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي 3/547)( انظر الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري 2)
 (.3/36(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )4/234)
 (.4/239(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )3/46( انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )3)
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ع ي ْين ة   ان بنالسؤال عنها وعن وقتها، وعن سفي
(1)  فلم (يدريك وما) القرآن في شيء كل: قال 

 .(2)أخبره فقد (أدراك ما) كان وما به، يخبره

 چٱ  ٻ    ٻ  ٻٻ  پ  پ   پ  پ  ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

 المعنى األجمالي:

وأجاب في  عن الساعة، متى هي؟ ن الناس سألوا محمدًا أخبر هللا سبحانه وتعالى أ
، أخرج نفس السياق بأن علم الساعة وقيامها هو عند هللا تعالى ال أحد يمكن أن يتنبأ بها

" وأشار كهاتين والساعة أنا بعثت" :قال  النبي عن أنس عنالبخاري في صحيحه قال: 
 .(3)بالسبابة والوسطى

وفي أكثر من موضع في كتاب هللا جل وعال وردت آيات تتحدث عن الساعة وترجع 
 إلى هللا تعالى: علمها

وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ  ی  ی    ی     یجئ  حئ    مئ  چ  

 ]٣٤٧األعراف: [ چىئ  يئجب  حب  خب  مب  ىبيب  

ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی  جئ  حئ   مئ          ىئ  يئ     جب  حب     خب  مب      ىب  چ 

 ]٨٥ – ٨١النازعات: [ چيب    جت  حت    

فمن اآليات السابقة يتضح بأن الساعة في علم هللا الغيبي لم يطلع عليه ملكًا مقربًا وال 
 للناس يوما بارزا  النبي كان :قال هريرة أبي عنأخرج البخاري في صحيحه قال: نبيًا مرساًل، 

 وتؤمن ورسله وبلقائه وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن اإليمان" :قال ؟اإليمان ما :فقال جبريل فأتاه
 وتؤدي الصالة وتقيم شيئا به تشرك وال هللا تعبد أن اإلسالم" :قال ؟اإلسالم ما :قال "بالبعث
 تكن لم فإن تراه كأنك هللا تعبد أن" :قال ؟اإلحسان ما :قال "،رمضان وتصوم المفروضة الزكاة

                                                           

الكوفي سكن مكة وقال الواقدي ابن عيينة بن أبي ( سفيان بن عيينة بن أبي عيينة أبو محمد الهاللي موالهم 1)
هو، وخرج إلى الشام فمات بها يوم 117عمران مولى بني عبد هللا بن رؤيبة من بني هالل بن عامر ولد سنة 

 ((.331/ 1. )الهداية واإلرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد )198السبت غرة رجب سنة 
 (6/664للسيوطي ) ( الدر المنثور في التفسير بالمأثور2)
 (.8/115، )6514بعثت، حديث رقم  ( أخرجه البخاري، كتاب الرقائق، باب قول النبي 3)



51  

 عن وسأخبرك السائل من بأعلم عنها المسئول ما" :قال ؟الساعة متى :قال "،يراك فإنه تراه
ذا ربها األمة ولدت إذا أشراطها  إال يعلمهن ال خمس في البنيان في م  هْ الب   اإلبل رعاة تطاول وا 

 "،ردوه" :فقال ،أدبر ثم اآلية] ١٨لقمان: [ چائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ  چ   النبي تال ثم "،هللا
 من كله ذلك جعل هللا عبد أبو قال "دينهم الناس يعلم جاء جبريل هذا" :فقال ،شيئاً  يروا فلم

 .(1)اإليمان

 :ثمار المنهجية السابقة

ن يجتهد في العبادة والتقرب إلى هللا سبحانه خفاء وقت الساعة فيه دعوة للعبد أإ .1
 .(2)وتعالى، حتى يكون مستعدًا لها في أي وقت تقوم

 آخر نظام لنا لكان نفارقها متى نعلم أننا ولو الدنيا، في الحياة دعائم من الساعة إخفاء .2
 .(3)يعلمها هو وحكم ألسرار أخفاها العليم الحكيم هللا ولكن وحياتنا، معيشتنا في

 وقتها يعلم ال عن النبي  محجوبة كانت إذا أن الساعة لبيان األمة، يخاطب هللا  .3
سكات للمستعجلين عظيم تهديد هذا وفي الناس من بغيره فكيف  للممتحنين وا 

 .(4)الخلق من وغيرهم والصلحاء لألنبياء المغيبات علم يثبت ولمن والمشركين؛

ال يجوز أن يخوض اإلنسان المسلم فيما استأثر هللا تعالى بعلمه ولم يطلع عليه أحدًا  .4
 من العالمين، ولكن عليه أن يعمل من أجل تلك الساعة.

 

  نار جهنم لمن ابتعد عن منهج هللا: عاشرةالمنهجية ال

بدعوته إلى العالمين، قابله الكفار والمشركون والمنافقون بكم   هائل   حين ب عث النبي 
من التعذيب والصد  واإليذاء الجسدي من جانب، واالستهزاء والسخرية واإليذاء النفسي من جانب 

                                                           

 (.1/19، )51( أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم 1)
 (.14/248( انظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )2)
 (.3/121ح، لمحمد محمود حجازي )( التفسير الواض3)
 (148/ 11( فتح البيان في مقاصد القرآن للبخاري الق  نو جي )4)
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، وتكذيب البعث والنشور، فاستحقوا التهديد الرب اني لهم بالعذاب آخر، وتكذيب دعوة النبي
 .(1)لشي الوجود والجلود على النار والسعير، والتعرض

      ڄ   ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ    ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ چ ٹ   ٹ

 ]25-24األحزاب:[ چڄ

 جمالي:المعنى اإل

أنه طرد الكافرين من رحمته، فال يبحثون لهم عن منجى،  هللا سبحانه وتعالى يؤكد بإن  
وال يسألون أحدًا شفاعة فقد حق ت كلمة العذاب عليهم، طردهم وأعد  لهم في الدار اآلخرة نار 
جهن م شديدة االتقاد خالدين فيها، ال يجدون من يحول بينهم وبين دخول النار وال يجدون من 

 .(2)يقوم بحمايتهم، وال من يدافع عنهم

 :ثمار المنهجية السابقة

رد من رحمته واإلبعاد محاربة هللا تعالى، ومعاندة أوامره، هي السبب الرئيسي في الط .1
عقوبة مستعجلة في الدنيا، جزاء ألفعالهم تشريدهم وقتلهم ونفيهم ، فعن كل خير

نكارهم وجحودهم، فالعذاب  ]١١المائدة: [ چ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںچ  وا 
 المهين في اآلخرة هو تكملة لعقوبتهم في الدنيا.

زُّ المسلمين وسؤددهم يكون بالتمسك بحبل هللا .2 ، ذلك المتين وطلب العون والنصرة منه ع 
ألنه هللا لعن الكافرين فالبد أن يكون الخسران والهوان نصيبهم في الدنيا، ونصر 

    چھ  ھ  ھ  ے   ے چ  المؤمنين وعد هللا تعالى لهم، قال تعالى:

 .]٨٧الروم: [

  

                                                           

 (.3/2189( انظر التفسير الوسيط للزحيلي )1)
(، المنتخب في تفسير القرآن الكريم للجنة من علماء 6/483( انظر: تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير )2)

 (.8/116(، محاسن التأويل للحالق القاسمي )11/251الوسيط للقرآن لطنطاوي ) (، التفسير632األزهر )ص:
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  المنهجية األولى: الوالية العامة للنبي

، يقول عظيمة هي األمة التي يكون لها ولي، وما أعظم أن يكون وليها هو رسول هللا 
 ب ه   الن اس   أْول ى وأنا إال م ْؤم ن   م نْ  ما: "قال  هللا رسول أن هريرة، أبي الطبري في تفسيره؛ عن

ْنيا في ر ة ، الدُّ ْئت مْ  إنْ  اْقر ء وا واآلخ  نين   أْول ى الن ب يُّ ) ش   ماال ت ر ك   م ؤم ن   وأيُّم ا( أْنف سه مْ  م نْ  بالم ْؤم 
ث ت ه   ر  ل و  ب ت ه   ف  ن كان وا، م نْ  و ع ص  ْينا ت ر ك   و ا  ْليْأت ني ضياعا أوْ  د   .(1)"م ْواله   وأنا ف 

 ]٦األحزاب: [ چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ٹ ٹ چ 

 المعنى اإلجمالي:
 آبائنا من فنستأذن نذهب قوم فيقول الجهاد إلى يخرج وسلم عليه هللا صلى النبي كان

 .(2)اآلية فنزلت وأمهاتنا،
أٌب للمؤمنين؛ لكون كل نبي أب أمته وبذلك أصبح المؤمنون إخوة، وله أن  فالنبي 

ۋ      ۅ  ۅ  ۉ   ۈ  ٴۇ  ۋ  چ يحكم فيهم بما يشاء وينزلوا على حكمه 

                      چ    ۉ  ې    ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ

أولى  لشيء ودعتهم أنفسهم لشيء آخر فطاعة النبي  ، فإذا دعاهم النبي ]٦٥النساء: [
 رسول أن  هريرة أبي أنفسهم؛ عن من إليهم أحب   يكون  أن عليهم يجبمن طاعتهم أنفسهم، 

وولده والناس  والده من إليه أحب أكون  حتى أحدكم يؤمن ال بيده نفسي "فوالذي قال:  هللا
ٱ  ٻ         چحقوقها قال تعالى:  من لديهم آثر وحقه حكمها، من عليهم أنفذ وحكمه ،(3)أجمعين"

 ، ]١٦األحزاب: [ چٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  
عليها وعليهم أن يبذلوا نفوسهم ودمائهم دونه ويجعلوها فداءه،  شفقتهم من أقدم عليه وشفقتهم

 .(4)على أمته ونصحه لهم وما ذلك كله إال لما ع رف من شفقة النبي 

                                                           

 (.21/219( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )1)
(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي 3/618( انظر معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي )2)

 (.7/91السعود )
في صحيحه، كتاب اإليمان، باب حب الرسول صلى هللا عليه وسلم من اإليمان، حديث ( أخرجه البخاري 3)

 (.1/12) 15رقم 
(، معالم التنزيل في تأويل 21/219(، جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )546( انظر تفسير مجاهد )4)

نزيل وأسرار التأويل (، أنوار الت3/523(، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )3/618القرآن للبغوي )
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 لدنية بلمسة إال القلب إليه يصل ال عال، مرتقى ولكنها تقال، كلمة وحب ه وليست والية النبي 
 وحبها الذات جاذبية من فيه يخلص الذي الوضيء السامي األفق هذا على تفتحه مباشرة

 ما فوق  حبا بها يتعلق ما كل ويحب ذاته ليحب اإلنسان فإن ،والشعاب بالحنايا المتوشج
 إنما باللسان، تقال كلمة ليس للذات العميق الحب هذا على والتغلب !يدرك ما وفوق  يتصور،

 دائمة، ومرانة طويلة بمحاولة أو لدنية بلمسة إال القلب إليه يصل ال عال مرتقى قلنا كما هو
 .(1)ومساعدته هللا عون  تستنزل مخلصة ورغبة مستمرة ويقظة

أولى وأهم شيء  في  وهكذا يبني اإلسالم أعلى المراتب في الحب والوالء، فتكون محبة النبي 
 شيء كل من إلي أحب ألنت هللا رسول يا حياة الفرد المؤمن، ورد في الصحيح عن عمر قال:

 من إليك أحب أكون  حتى بيده نفسي والذي "ال وسلم: عليه هللا صلى فقال النبي نفسي من إال
 عليه هللا صلى النبي فقال نفسي، من إلي أحب ألنت وهللا اآلن فإنه عمر: له فقال نفسك"،
 .(2)عمر" يا "اآلن وسلم:

 :ثمار المنهجية السابقة
والسير على منهجه وسنتته، ألن ذلك يوصل إلى مرضاة  وجوب اإلقتداء بسنة النبي  .1

 "كل قال: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن هريرة أبي هللا تعالى والفوز بجناته، عن
 دخل أطاعني "من قال: يأبى؟ ومن هللا رسول يا قالوا: أبى" من إال الجنة يدخلون  أمتي
 .(3)أبى" فقد عصاني ومن الجنة

قامة  النبي  .2 أولى بالمؤمنين وأمره جار  بينهم، وهو أولى بهم في إمضاء األحكام وا 
، وهو األحرص عليهم (4)والبعد عن الفساد الحدود عليهم لما فيه من مصلحة الخلق 

 ليقيهم من عذاب نار جهنم، ويدلهم على طريق الخير والفوز بالجنان.

نبي على المؤمنين أن يبذلوا أرواحهم ودمائهم فداًء لل .3
، فأم ا إن تحدثنا عن هذه (1)

؛ فما أكثر اإلساءات، وما أعظم الشبهات التي تثار حول النبي األيام وقد توفي النبي 
                                                                                                                                                                     

(، تفسير القرآن العظيم البن كثير 3/17(، مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )4/255للبيضاوي )
 (.4/418(، البحر المديد في تفسير الكتاب المجيد البن عجيبة )6/381)
 (.2829/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )1)
باب كيف كانت يمين النبي صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم  ( أخرجه البخاري، كتاب األيمان والنذور،2)

6632( ،8/129.) 
( أخرجه البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، 3)

 (.9/92، )7281حديث رقم 
 (.8/8( انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي )4)
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  أم يذودوا عن  -انطالقًا من هذا األمر اإللهي-ودعوته، فواجب على المسلمين
الخطابية والكتابية حياض هذا الدين، ويدافعوا عن نبيهم بكل الوسائل التي يمتلكونها؛ 

 واإللكترونية وغيرها.

 
 أمهات المؤمنين  المنهجية الثانية: زوجات الرسول

تتمتع زوجات النبي بفضل عظيم، وشرف كبير لكونهن  زوجات خير البشر وخاتم 
ها ووثقها القرآن الكريم إلى يوم الدين،  األنبياء والمرسلين، لذلك كانت لهن  مكانة عظيمة أكد 

 كما ال يجوز نكاح األمهات. محرمات كاألمهات، فال يجوز نكاحهن  بعد وفاة النبي بكونهن  
 ]٦األحزاب: [ چۋ  ۋۅ   چ 

 المعنى اإلجمالي:
، فهن  منزالت منزلة األمهات في التحريم هذه اآلية الكريمة تبين مكانة أزواج النبي 

ولذلك فهن  لسن أمهاٌت للنساء؛ ورد ، (2)واستحقاق التعظيم، أما ما دون ذلك فهن  كاألجنبيات
 ابن قال. رجالكم أم   أنا إنما بأم ، لك لست: لها عن عائشة أن امرأة قالت لها: يا أ م ه، فقالت

، وعلى ذلك فحرمتهن تكون شعورية كما ذكرنا، وال تتعدى إلى النظر (3)الصحيح وهو: العربي
أخوات للمؤمنين، وال يقال إلخوان زوجاته وأخواته أخوال  والميراث، وال تكون بنات النبي 

 .(4)المسلمين وخاالتهم
بعد وفاته وذلك أوضحته آية الحقة  وال يجوز ألي إنسان الزواج من زوجات النبي 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې  ې  ى  چ  ٹ ٹ من السورة 

ى  ائائ  ەئ  ەئ             وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  

 ]53األحزاب: [ چىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  

                                                                                                                                                                     

(، اللباب في علوم الكتاب البن عادل الحنبلي 3/419التأويل في معاني التنزيل للخازن ) ( انظر لباب1)
(15/513.) 
 (.7/91( انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الحكيم ألبي السعود )2)
القرآن  (، الكشف والبيان عن تفسير21/251( انظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي )3)

 (.8/9للثعلبي )
(، التفسير الوسيط للقرآن الكريم لطنطاوي 3/619( انظر معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي )4)
 (.3/76(، التفسير الواضح للحجازي )11/176)
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 منهجيات التغيير واإلصالح:
، خاصة مع كثرة اإلساءات وجوب التوقير واالحترام لزوجات النبي  .1 ، والدفاع عنهن 

 وأزواجه ودعوته. التي ت ك ال لنبينا محمد 

األمومة إن أمومة زوجات النبي للمؤمنين هي أمومة شعورية فقط، وال تحمل  أحكام  .2
 العادية.

 
 المنهجية الثالثة: النصر حليف المؤمنين

 هم،أعدائلقد تعهد هللا سبحانه في مواضع عديدة بنصر عباده المؤمنين، مهما بلغت قوة 
ن كان المؤمنون قلة، وال  من السالح والعتاد إال القليل، ذلك  يملكون ومهما بلغ عتادهم، حتى وا 

 بوعد هللا سبحانه وتعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم وتصديقهم جزاء هللا لهم بإيمانهم
 وصبرهم، وجهدهم وجهادهم.

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب   جت  حت  ختمت  ىت  چ  ٹ ٹ 

 ]١١األحزاب: [ چيت  جث    مث      ىث  يث   
 المعنى اإلجمالي:

     إن هللا سبحانه وتعالى وضع شرطًا لدخول الجنة في موطن سابق حيث قال جل  وعال: 

وئ   ۇئ      چ : إلى قوله  چ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋچ 

، فقال بعض أصحاب النبي وقتها: ما أصابنا هذا بعد، فأخبرهم ]١٣٨البقرة: [ چۇئ   ۆئ  ۆئ    
أنه نازل ذلك األمر، فلما كان يوم األحزاب، تحقق هذا الوعد، وما كان من المؤمنين  النبي 

إال أن ازدادوا تصديقًا لوعد هللا تعالى وقول نبيه وجرأة في القتال والجهاد،  وتسليمًا وتواضعًا 
 .(1)ألمره صلى هللا عليه وسلم ويقينًا بأن الجنة والنصر حليفة لهم

يادة ثقتهم بنصر هللا وتمكينه، هو معاكس تمامًا لحال المنافقين وحال المؤمنين هذا بز 
ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ        ڭ ڭچ المتردد الخائف، الذي ورد في قوله تعالى: 

 .(2)]١٠األحزاب: [ چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ

                                                           

(، معاني القرآن 3/394(، تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين )3/53( انظر بحر العلوم للسمرقندي )1)
 (.862(، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحدي )4/222به ألبي اسحاق الزجاج )وا عرا

 (.157/ 3( لطائف اإلشارات للقشيري )2)
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وفي اآلية تسلية للمؤمن حيث يبتليه هللا تعالى في الدنيا فيصبر فيظفر في الدنيا ويؤجر 
ًبا"فيما أخرجه عنه مسلم:  :أنه قال في اآلخرة، فقد روي عن النبي  ، أل  ْمر   ع ج   أ ْمر ه   إ ن   اْلم ْؤم ن 

ل ه   ْيٌر، ك  ل ْيس   خ  د   ذ اك   و  ، إ ال   أل  ح  اب ْته  أ   إ نْ  ل ْلم ْؤم ن  ر اء   ص  ، س  ر  ك  ان   ش  ْيًرا ف ك  اب ْته   و ا  نْ  ل ه ، خ  ر اء ، أ ص   ض 
ب ر   ان   ص  ْيًرا ف ك   أعظم وهى به، ويفتن بالعذاب، اآلخرة في يمتحن فإنه يؤمن، لم من ، وأما(1)"ل ه   خ 

 يتبع لم بمن هللا أوقعها التي وعقوبتها ومصائبها، الدنيا بعذاب امتحانه من سلم إن هذا المحنتين،
 المؤمن ولكن أحد، لكل القيامة وفى البرزخ، وفى الدار هذه في المحنة من بد فال وعصاهم، رسله
 والثبات الصبر من ويرزقه به عنه ويحمل باإليمان، عنه يدفع هللا فإن ،بلية وأسهل محنة أخف

 وتدوم، محنته وبليته فتشتد والفاجر، والمنافق الكافر وأما. محنته عليه به يهون  ما والتسليم والرضى
 .(2)متصلة شديدة والفاجر والمنافق الكافر ومحنة منقطعة، خفيفة المؤمن فمحنة

 :ثمار المنهجية السابقة
االبتالء سنة هللا في خلقه، والنصر حليف المؤمنين، مصداقًا لوعد هللا تعالى أواًل بالمس  -1

بالبأساء والضراء والزلزلة، ثم الصبر على االبتالء وبعدها النصر والظفر، وهو حق عباد 
 ومهما عظم البالء يجب التسليم لقضاء هللا واليقين بنصره.هللا المؤمنين على هللا، 

يد وينقص، فكل مؤمن يزيد إيمانه بقربه إلى هللا وزيادة طاعته والتزام أوامره، اإليمان يز  -2
 .3وينقص اإليمان باالبتعاد عن طريق الهدى، والسير خلف الهوى والشيطان

ابتالء المؤمن في الدنيا، وصبره على هذا االبتالء مهما كان عظيمًا وكبيرًا، أفضل من  -3
ر ويجزى الجنة، والكافر يتنعم ويخلد في جهنم، فقد نهاية الكافر المهينة، فالمؤمن يصب

 المؤمن سجن الدنيا إن ذر أبا يا: »ذر ألبي قال وسلم عليه هللا صلى النبي ورد أن
 مصيره، والنار عذابه والقبر الكافر جنة الدنيا إن ذر أبا يا مصيره، والجنة أمنه والقبر

 .(4)«وعزها أهلها من يبل ولم الدنيا ذل من يجزع لم المؤمن إن ذر أبا يا
 

 المنهجية الرابعة: عهد المؤمنين مع هللا
ال عجب أن يلب   المؤمنون نداء هللا، نداءه للجهاد والتضحية بالمال والنفس والولد، فهم 

 چژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  چ ٹ ٹ الذين أ مروا بالوفاء بالعهود، قال تعالى: 

                                                           

 (.2295/ 4، )2999( أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن أمره كله خير، حديث رقم: 1)
 (.193-192 /2( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن قيم الجوزية )2)
 (.6/392( تفسير القرآن العظيم البن كثير )3)
 (353/ 6( حلية األولياء وطبقات األصفياء ألبي نعيم األصبهاني )4)
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، فهم عاهدوا هللا والبد أن يوفوا بعهدهم مع ربهم، تطبيقًا لتربية سيد البشر والمرسلين ]٣المائدة:[
 فينالوا إحدى الحسنيين؛ النصر أو الشهادة.لهم ، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٹ ٹ چ 

 .]١١األحزاب: [ چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 المعنى األجمالي:

الوفاء، عهدهم مع هللا أن ينصروا دينه ونبيه مهما كلفهم ذلك ما أعظم العهد وما أعظم 
من ثمن، ووفائهم به دفع الروح رخيصة في سبيل هللا، أو االنتظار لموقعة جديدة وصدق مع هللا 

 وثبات في سبيله.
{ ينتظر من ومنهم} ،«عاش أو فقتل عهده: »يعني ،{نحبه قضى من فمنهم}يقول مجاهد: 

 .(1)"العدو لقاء في صدق أو بقتل عهده: يعني نحبه فيقضي جهاد يهف يوما ينتظر: "يقول
 يشهد لم (2)به سميت الذي ميع :أنس بن مالك وي روى في سبب نزول هذه اآلية؛ قال

ن عنه غ ي  بت   (3) هللا رسول شهده مشهد أول قال: عليه، فشق قال: بدرًا،  هللا رسول مع  وا 
 غيرها، يقول أن فهاب قال: أصنع، ما هللا ليراني  هللا رسول مع بعد فيما مشهداً  هللا أراني
 عمرو أبا يا أنس: له فقال معاذ، بن سعد فاستقبل قال: أحد، يوم  هللا رسول مع فشهد قال:
د قال: ق ت ل، حتى فقاتلهم قال: أحد، دون  أجده الجنة لريح واهاً  فقال: أين؟  بضع جسده في فو ج 

 عرفت فما النضر: بنت الربيع عمتي أخته فقالت قال: ورمية، وطعنة ضربة بين من وثمانون 
ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  چ  اآلية هذه ونزلت ببنانه، إال أخي

 وفي فيه نزلت أنها يرون  فكانوا قال ،]١١األحزاب: [ چٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 .(4)أصحابه

رخاص  ننافذلك هو عهد المؤمنين مع هللا بالبذل وا   إلى احتياجاً  أشد اليوم الروح هلل، وا 
خلقه،  صفوة والجالل العزة رب بها وصف التي الصفة ندرك لعلنا وأعمالنا، نياتنا في نصدق أن

                                                           

 (549( تفسير مجاهد )ص: 1)
( هو أنس بن النضر؛ بن ضمضم األنصاري  الخزرجي، عم  أنس بن مالك خادم النبي  صل ى ّللا  عليه وسلم، 2)

 ((.281/ 1وشهد أ حدًا وق تل فيها. )اإلصابة في تمييز الصحابة )غاب عن بدر، 
( المقصود بها: أول قتال عظيم يشهده رسول هللا صلى هللا عليه وسلم، وليس أول الغزوات. )انظر عمدة 3)

 ((145/ 17القاري شرح صحيح البخاري )
 (.3/1512، )1913يث رقم ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإلمارة، باب ثبوت الجنة للشهيد، حد4)
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 تعالى، هللا سبيل في والعطاء البذل على الكريم القرآن حثهم الرجال وهي الصدق مع هللا، هؤالء
 .((1وآجله الثواب عاجل ألصحابه وضمن الخاص، المستقيم الصادق الفداء بقبول ووعد

 :ثمار المنهجية السابقة
الوفاء بالعهد صفة مالزمة للمؤمنين الصادقين، سواًء اكان عهدهم مع ربهم، أو  -1

، ومهما كانت ]١١المعارج: [ چې  ى  ى  ائ  ائ     چ عهودهم مع الناس، 
 ضريبة هذا العهد باهظة إال أن الوفاء صفتهم فيه.

  النبي أن جبل، بن معاذ األعمال وأعظمها وذروة سنام اإلسالم، عنالجهاد أشرف  -2
، من خالله ، وبه عظ م شأن أمة اإلسالم(2)هللا" سبيل في الجهاد اإلسالم سنام "ذروة قال:

 يتحقق ألمة اإلسالم نصرًا، أو يرتقي أبناؤها شهداًء.
نما والرياحين، بالورود مفروشاً  ليس الجهاد والجنة طريق -3  متاعبه له شاق طريق هو وا 

 ،(3)النهاية في وتعالى تبارك هللا سلعة تنال وبه والشرف، المجد طريق ولكنه وتبعاته،
 سلعة إن أال المنزل، بلغ أدلج ومن ،(4)أدلج خاف "من : هللا رسول قال: هريرة، قال أبا

 .(5)الجنة" هللا سلعة إن أال غالية هللا
مبادئهم، كما ثبت أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم على المؤمنين أن يثبتوا على  -4

على عهدهم مع هللا فانتظروا معركة ليصدقوا مع هللا فيها فيثب توا، أو ينالوا شهادة 
 المجاهدين فينال أجر الشهداء الصادقين.

 
 ةإرشاد األمة كشف للغمّ المنهجية الخامسة: 

 أيًضامكل ف بهداية الناس إلى طريق الحق القويم، ومن واجباته  ال شك بأن النبي 
ن كان هذا النصح في أمر يشعر النبي  النصح واإلرشاد لهم، وتبيين المنهج الصحيح، حتى وا 

  بأن فيه وحيًا من هللا، كما سيتضح ذلك في قصة زيد بن حارثة وزينب بنت جحش. 
                                                           

 (.28-27( دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب سلفية ال وهابية )ص: 1)
، 22151( أخرجه أحمد في مسنده، مسند األنصار، حديث معاذ بن جبل رضي هللا عنه، حديث رقم 2)
، وهذا إسناد (، وقال عنه األستاذ الدكتور شعيب األرناؤوط في تعليقه عليه: صحيح بطرقه وشواهده36/375)

 ضعيف.
 (.28( دعوة اإلمام محمد بن عبد الوهاب سلفية ال وهابية ألحمد الحصين )ص: 3)
 ((.292( الدلجة: السير اول الليل، وقيل سير الليل كله )المعجم الوسيط )ص:4)
، 2451( أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب ما جاء في أواني الحوض، حديث رقم: 5)
 (، وقال: حديث حسن غريب.4/633)
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ڃ  ڃ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄٹ ٹ چ 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  

ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  

ڱ  ڱ     ڱ  ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  

 ]١٤ – ١٧األحزاب: [ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  
 المعنى اإلجمالي:

ة لعادات المجتمع الجاهلي،  ح  يمضي القرآن الكريم في تحقيق األوامر الربانية المصح  
مثل إبطال التبني ورد األدعياء آلبائهم، ولكن تبعات نظام التبني الجاهلي كانت منتشرة 
بطال هذه التبعات لم يكن بسهولة إبطال حكم التبني نفسه،  وأحكامها الجاهلية ما زالت قائمة، وا 

ألن التقاليد المجتمعية أعمق أثرًا في نفوس الناس، لذلك البد من سوابق عملية مضادة، وذلك 
معارضة واستنكارًا، إال أنها ستثب ت الحكم الرباني في هذه  -هذه السوابق–حتمًا ستالقي 

 .(1)المسائل
عن أنس أن هذه اآلية نزلت في زينب بنت جحش وزيد بن وفي سبب نزولها، 

 جحش، بنت زينب من  هللا رسول إلى يشكو حارثة أنس قال: جاء زيد بن. عن (2)حارثة
       چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ : فنزلت أهلك، عليك أمسك : النبي فقال

 .(3) ]١٧األحزاب: [
فتبناه، ثم ح ر  م التبني، فكان مواله، وقد أنعم  عبدًا لخديجة فوهبته للنبي  وقد كان زيدٌ 

هللا تعالى عليه بأن هداه لإلسالم، وفضله على سائر صحابة رسول هللا بالذكر في القرآن، وأنعم 
 .(4)باإلعتاق والحرية والتقريب منه والتربية عليه رسول هللا 

ڳ  چى يدعى "زيد بن محمد" حتى نزل قوله تعال فقد كان زيد بن حارثة 

 ، وكان زيد قد تزوج بزينب بنت جحش، وقد وقع في قلب النبي ]٥األحزاب: [ چڳ   

                                                           

 ( بتصرف.2868/ 5( في ظالل القرآن، سيد قطب )1)
 .4413( أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب وتخفي في نفسك ما هللا مبديه، حديث رقم 2)
 (.9/124، )7421( أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب وكان عرشه على الماء، حديث رقم: 3)
(، تيسير الكريم المن ان 22/29(، التحرير والتنوير البن عاشور )3/97انظر التفسير الواضح للحجازي )( 4)

 (.781للعالمة السعدي )ص:
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فيطلب طالقه  إلى النبي  أن لو طلقها زيد لتزوجها، وقد حدث ما اقتضي أن يأتي زيد 
 بإمساك زوجه عليه، من باب النصح واإلرشاد. منها، وقد أمره 

نبيه الكريم في خوفه من ردة فعل الناس حول تزوجه حليلة متبناه  وقد عاتب هللا 
 .(1)سابقًا ومواله اآلن، وأوضح أن هللا تعالى أحق بالخشية من الناس

فيما فرضه هللا عليه من الزواج بالعدد المقدر له  ويبين تعالى أنه ال حرج على النبي 
منهن  والمطلقات بما فيهن  زينب بنت جحش رضي هللا عنها، فتلك سنة هللا  من النساء األبكار

 (2)في النبيين من قبل كداود وسليمان عليهما السالم. 
ومما يجدر اإلشارة والتنبيه إليه في هذا الموضع؛ هو تلك القصص التي نسجها 

قلبه فوضع يده على ع حبها في ، من أنه رأى زينب بنت جحش فوقاألف اكون حول رسول هللا 
، وقال يا مقلب القلوب ثبت قلب نبيك، فهذا ال يصح أن ي روى عن خير البشر قلبه

(3). 
 :ثمار المنهجية السابقة

جاء هذه اآلية مقررة لألمر اإللهي الذي ورد في بداية السورة من إبطال عادة التبني  .1
قدوة المؤمنين األولى، وليس  وذلك كون النبي التي كانت مشتهرة عند العرب، 

من زينب جاء لتقرير هذا المبدأ،  للمؤمنين الخيرة في تقرير الشرائع السماوية، فزواجه 
 .(4)وتحقيق المراد الرباني منها

ن كان عنده مقرر سابق، أو  .2 على ولي األمر أن يقدم النصح واإلرشاد للمؤمنين حتى وا 
ن أخفى الواقع.علم بأمر آخر، وذلك تقديمًا للمصلحة ال  عامة، حتى وا 

 
 المنهجية السادسة: أمانة التكاليف وعظمة الثواب

ۇئ  چ  ، لقوله تعالى:لقد استخلف هللا سبحانه وتعالى اإلنسان في هذه األرض

، وقال تعالى: ]٣٨يونس: [ چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ   ىئ     

بأداء فرائض افترضها عليه، ، وكلفه فيها ]٦٣هود: [ چىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  چ 
 وكتب لفاعلها األجر، وتاركها ينال اإلثم والذنب.

                                                           

 (.6/241( انظر أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي )1)
 (.25/171(، مفاتيح الغيب للرازي )3/469( انظر زاد المسير في علم التفسير للجوزي )2)
 (51( تنزيه األنبياء عما نسب إليهم حثالة األغبياء، البن خمير )ص: 3)
 (.261-259في ضوء العصمة واالجتهاد، د. عويد المطر في )ص:  ( انظر: آيات عتاب المصطفى 4)
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ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ   ٹ ٹ

ائ   ەئەئ  وئ  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  

 – ٧١األحزاب: [ چېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ    
٧١[. 

 المعنى اإلجمالي:
اإلنسان هي فرائض هللا التي افترضها على عباده، من صالة األمانة التي حملها 

ۆ    ۆ  ۈ    چوهي جملة حقوق هللا تعالى وحقوق العباد، قال تعالى:  (1)وصوم، وأمانة المال

، وقد تكفل بحملها على لسان آدم عليه السالم؛ ]٥٤النساء: [ چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  
 -السموات واألرض والجبال–عليهم  عرضها والفرائض، الطاعة باألمانة يعني: عباس ابن قال
 السموات على األمانة عرضت قد إني: آلدم فقال يطقنها، فلم آدم، على أن يعرضها قبل

 أحسنت إن: قال فيها؟ وما رب، يا: قال فيها؟ بما آخذ أنت فهل يطقنها، فلم والجبال، واألرض
ن جزيت، فما مكث في الجنة إال قدر ما بين العصر ( 2)فتحملها آدم فأخذها عوقبت، أسأت وا 

ائ   ەئەئ  چ  :تعالى قوله فذلك ،(3)إلى غروب الشمس حتى عمل بالمعصية فأ خرج منها

 .(4)األغلب بحسب اإلنسان جنس ، والمراد]٧١األحزاب: [ چوئ  وئ         ۇئ  ۇئ  
بأن آدم عليه السالم حين تحم ل األمانة، قال هللا سبحانه وتعالى له:  قال السيوطيو 

 كل ع ن ففضهما شفرتين ل ك و جعلت بصراً  ل ك جعلت عون إ ن  ي ل ك ف إنهن بهن آمرك فثالث
ْيء  فرجا لك وجعلت ع نه نهيتك شيء كل عن فكفه لحيين بين لسانا ل ك وجعلت ع نه   نهيتك ش 

 (.5)عليك حرمت ما إ لى تكشفه فال وواريته
ولقد وصف هللا سبحانه وتعالى اإلنسان بالظلم والجهل، وهو غير مخير في هذا فتلك 
صفته بعد حمله لألمانة ودخوله رحلة االمتحان، أما األمانة الملقاة على عاتقه فهي تشريف 

                                                           

 (.3/124(، التفسير الواضح لحجازي )11/152( انظر فتح البيان في مقاصد القرآن للق ن وجي )1)
 (.127-126/ 22( التفسير المنير للزحيلي )2)

 (.21/337( جامع البيان في تفسير القرآن للطبري )(3
 (.127/ 22( التفسير المنير للزحيلي )4)
 (.669/ 6( الدر المنثور في التفسير بالمأثور )5)
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في توبة هللا تعالى ، والتمييز بين المؤمن والكافر والمنافق فيكون (1)عظيم من هللا تعالى لإلنسان
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ ، قال تعالى: (2)عليه

، ولهذا جاء في  ]٧١األحزاب: [ چىئ   ىئ  ی  یی  ی  جئ  حئ  مئ  
 .(3)الحديث النبوي "كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون"

 مقام في عنه ينفك ال فإنه الصبر ومؤمنة، وكذلك مؤمن كل غاية التوبة سبحانه فجعل
، فأمانة التكاليف الشرعية عظيمة وثقيلة، وكذلك فأجرها عند القيام بحقها عظيم (4)المقامات من

صفة كمال اإليمان عن ناقض األمانة فقال: "ال إيمان لمن ال أمانة  وكبير، وقد نفى النبي 
 .(5)له، وال دين لمن ال عهد له"

 :ثمار المنهجية السابقة
، هي تكليف رباني عظيم والوفاء بعهد هللا تعالى هو أمانة أداء التكاليف الشرعية  .1

 أسمى وأعلى العهود.
ر عن حمل األ مانة التي أكرمه هللا بها،  .2 لقد كان اإلنسان ظلومًا حين ظلم نفسه فقص 

وكان جهواًل حين جهل عظمة األ مانة وشرفها وخيرها، وحين جهل أنها ابتالء من هللا 
المشركين والمشركات عن المؤمنين والمؤمنات الذين يميز به المنافقين والمنافقات و 

 صدقوا.
 يلزم أمانات لدينا تودع التي والودائع عليها اؤتمن التي الناس أسرار على المحافظة .3

 فإن المجتمع في وتعم األمانة تنتشر ألهلها، وعندما وردها عليها بالحفاظ االهتمام
 .(6)الجمال من الحد بالغة تكون  الصورة

 

  

                                                           

ا في سائر األمم، ( الحضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيره1)
ة )ص:  (.392لعبد الرحمن حبن ك 

 (.4/43( جامع المسائل البن تيمية )2)
 (.2341(، وحسنه األلباني في تعليقه على المشكاة )2422( أخرجه الترمذي )3)
ياك نستعين البن قيم )4)  (.153/ 1( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
(، 19/376) 12383ن الصحابة، مسند أنس بن مالك، حديث رقم ( أخرجه أحمد، مسند المكثرين م5)

 (.2/1215صححه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )
 (.127( متطلبات المحافظة على نعمة األمن واالستقرار لسليمان الحقيل )ص: 6)
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 الظهار ظاهرةالمنهجية األولى: تحريم 

بالعادات والتقاليد السيئة، تلك العادات التي ورثها الكفار  كان المجتمع الجاهلي يعجُّ 
كمن قال القرآن  والمشركون عن آبائهم دون ان يحكموا عقولهم فيها ولو للحظة! وكانوا جميعاً 

، وجعلوا ]٥٨الزخرف: [ چں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہچ الكريم عنهم: 
من هذه العادات السيئة أسلوبًا لحياتهم، وديدن عيشهم، حتى أنهم رأوا فيمن خالف خطأهم أنه 

 على باطل، وخالف عقيدة آبائه وأجداده.
 ]٨األحزاب: [ چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   چ   ٹ ٹ
 المعنى اإلجمالي:

ار، وهي أن يلحق  الرجل زوجته بأمه، لقد كان من عادات العرب السيئة؛ عادة الظ ه 
، (1)حيث كان يقول: أنت  علي  كظهر أمي، حيث كان يعتبر في الجاهلية إنهاًء للعالقة الزوجية

فإذا ظاهر الرجل على زوجته صارت معلقة فال هي مطلقة تحل لغيره وال هي زوجة فتحل 
من القول  ، أما مع مجيء اإلسالم فحرمها وجعل لفاعلها عقوبة وكفارة، وجعلها منكراً (2)له

 .(3)وزوراً 
 الظهار سمي لذلك ومساً  نظراً  على الرجل محرم ظهر األم أن وتكمن فكرة الظهار في

 .(4)وزوراً  القول من منكرا
طعاٌم، فأولها التي وضعها اإلسالم لهذا األمر  أنواع الكفارةأما و  ثالث: عتٌق، وصوٌم، وا 
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  چ  لقوله تعالى: إعتاق رقبة

، فإن عجز عن عتق رقبة لعدم وجودها أو ألي سبب كان، فعليه ]١المجادلة: [ چڑک  

 چڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  چ   لقوله تعالى: صيام شهرين متتابعين

 لقوله تعالى: مسكيناً ، فإن عجز عنه لمرض أو ضعف أو ما شابه فإطعام ستين ]٨المجادلة: [

 .]٨المجادلة: [ چڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہچ 

                                                           

(، جامع البيان في 3/521(، الكشاف للزمخشري )4/225( انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )1)
 (.21/215تأويل القرآن للطبري )

 (.5/2824( في ظالل القرآن لسيد قطب )2)
 (.4/311( فتح القدير للشوكاني )3)
 (.33/ 11( انظر: فتح القدير للكمال ابن الهمام )4)
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وأما المقصود بالعْود بعد الظ هار في اآليات السابقة، فهناك عدة أقوال؛ منها أنه الوطء 
 يعود أن يريد ثم حر مها،: قال چڌ  ڌ     ڎ  ڎ  چ  حيث قال في تفسير قوله تعالى: قتادة عن
 وتركه منها، تظهيره بعد إياها إمساكه: قالوا أنهم إال القول، هذا نحو آخرون  وقال، فيطأها لها

 .(1)يعزم لم أو الوطء على عزم قال، لما منه عود فراقها
 أوس ظاهر ما عند المجادلة سورة من نزل فيما شرع الظهار عادة إبطال أن روي  وقد

 هللا، رسول يا تقول تشكو  هللا رسول إلى فجاءت ثعلبة، بنت خولة زوجه من (2)الصامت بن
. مني ظاهر ولدي، وانقطع سني كبرت إذا حتى. بطني له ونثرت شبابي، وأفنى مالي، أكل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : هللا فأنزل. مراراً  ذلك فأعادت. عليه حرمت قد إال أراك ما : فقال

 ،(3)]٨–٣المجادلة: [ چے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ   چ إلى قوله تعالى:  چپ  
 مرة الزوجة تحل وبذلك ،كفارتهله  -طالقا وال مؤبدا ال - للوطء مؤقتا تحريما الظهار فجعل
 .(4)عهدها لسابق الزوجية الحياة وتعود أخرى،

 :ثمار المنهجية السابقة
جاء اإلسالم لينظم عالقة المجتمع بعضه ببعض، ومنه تنظيم العالقة الزوجية، ووضع  .1

 الجميع.ضوابط وحدود لها وفق نظام يضمن حقوق 
 سوم من طرفا تمثل كانت التيو  ،بسببها التصدع من األسرة مسل  إبطال عادة الظهار ي .2

 نزوات تحت وفوضاها، وتعقيدها األسرة عالقات اضطراب ومن والعنت، الخسف المرأة
 .(5)الجاهلي المجتمع في وعنجهيتهم الرجال

                                                           

 (.229/ 23( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )1)
( أوس بن الصامت ابن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غنم بن غوير بن عمرو بن عوف بن الخزرج 2)

ل م   -األنصارى الخزرجى. شهد بدًرا والمشاهد كلها مع رسول هللا  س  ل ْيه  و  ل ى هللا  ع  ، وهو الذى ظاهر من -ص 
ى اإلسالم، وكان شاعًرا، سكن بيت امرأته. قال ابن عباس، رضى هللا عنه: وكان ذلك أول ظهار جرى ف

المقدس، وقيل: الرملة، وتوفى بالرملة سنة اثنتين وثالثين، وهو ابن اثنتين وسبعين سنة )تهذيب األسماء 
 ((.131-129/ 1واللغات )

(، صححه الحاكم في المستدرك قال: هذا حديث 1/666) 2163( أخرجه ابن ماجه في سننه، حديث رقم 3)
 (.2/523ولم يخر جاه، انظر المستدرك )صحيح اإلسناد 

 (2824/ 5( انظر: في ظالل القرآن لسيد قطب )4)
 ( انظر: المرجع السابق.5)
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مؤقتًا بعد أن كان حفظ اإلسالم للزوجة حقها في زوجها، بأن جعل الظهار تحريمًا  .3
 .(1)تحريمًا مؤبدًا، وينتهي هذا التحريم عند تنفيذ الكفارة المشروعة

 
 المنهجية الثانية: تحريم عادة التبني

منع اإلسالم الناس من تغيير الحقائق، وصان حقوق الورثة من الضياع أو االنتقاص، 
المتبني فهذا فساد عظيم وحفظ من اختالط الجانب وخلوتهم ببعض، كخلوة المتبنى بمحارم 

، وذلك ما كان يفعله أهل الجاهلية من التبني ونسب المتبنى للمتبني، وبذلك تضيع (2)وشر كبير
 الحقوق.

ڑ  ڑ  کک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ    ٹ ٹ

 چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀہ  

 ]٥ – ٨األحزاب: [
 المعنى اإلجمالي:

 ولدهما مفاداة يطلبان وأخوه حارثة جاء حينما ،(3)حارثة بن زيد تبنىقد   النبيكان 
ن فداء، بغير لهما فهو اختارهما فإن ،زيد تخيير  النبي عليهما فعرض ،زيد  البقاء اختار وا 
  النبي فاختار ،زيد واستدعي ذلك، على فوافقا. به أولى حينئذ يكون  فالنبي  النبي مع

 فخفف. وأرثه يرثني ابني وهو حر زيداً  إن: ذلك عند  النبي له فقال الحزن، أشد أبوه فحزن 
 .(4) النبي بعثة قبل ذلك كان ،راضياً  ورجع لوعته من ذلك

وبعد نزول الحكم اإللهي بحرمة التبني لما فيه من خطر على التسلسل االجتماعي، 
 كان أنه عن أبيه،سالم بن عبد هللا،  عن، وضياع الحقوق، أصبح زيد مولى رسول هللا 

                                                           

(، تفسير آيات األحكام للسايس 21/231( انظر: التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج للزحيلي )1)
 (.624)ص:

 .http://www.dar-alifta.org/ViewFatwa.aspx?ID=458( انظر: موقع دار اإلفتاء المصرية 2)
، وهو حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أصابه -أشهر مواليه-( هو مولى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 3)

سباء في الجاهلية، ألن أمه خرجت به تزور قومها بني معن، فأغارت عليهم خيل بني القين بن جسر، فأخذوا 
ظ، فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة بنت خويلد، وقيل: اشتراه من سوق حباشة زيدا، فقدموا به سوق عكا

فوهبت خديجة للنبي صلى هللا عليه وسلم بمكة قبل النبوة وهو ابن ثمان سنين، وقيل: بل رآه رسول هللا صلى 
ا، فوهبته لرسول هللا هللا عليه وسلم بالبطحاء بمكة ينادي عليه ليباع، فأتى خديجة فذكره لها، فاشتراه من ماله

 ((351/ 2صلى هللا عليه وسلم فأعتقه وتبناه. )انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة للشيباني )
 (.145/ 2( التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )4)
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ڳ  ڳ   چ :القرآن في نزلت حتى محمد بن زيد إال حارثة بن ازيدً  ندعو كنا ما: يقول

، بما تحمل المواالة والمحبة في هللا من قيم عظيمة، ولعل من أعظم (1)چڳ  ڱ  ڱ  ڱ
 النبي عن هريرة، أبي عنأجر األخوة والمحبة في هللا اإلظالل في ظل هللا يوم ال ظل إال ظله، 

 تحابا ورجالن ...: ظله إال ظل ال يوم ظله، في هللا يظلهم سبعة: " قال وسلم عليه هللا صلى
 .(2)"... عليه، وتفرقا عليه اجتمعا هللا في

وكون اإلسالم جاء لترتيب النظام األسري، والعالقات الناظمة والرابطة، جعل للرجل 
وهذه العالقة عالقة أدبية شعورية ال تترتب عليها الحق في األخوة القائمة على الدين والمواالة، 

التزامات كالتوارث، ولذلك مضى اإلسالم في تعزيز ثقافة األسرة الواحدة المترابطة، وقد ع ني 
عن سعد بن ابي وقاص  ، فقد ورد في الحديث(3)اإلسالم بصيانة األسرة من كل دخل وشبهة

  قال: سمع أذناي من رسول هللا من اد عي أبًا في اإلسالم غير أبيه، يعلم أنه : وهو يقول"
 .(4)غير أبيه، فالجنة عليه حرام"

وألن المجتمع الجاهلي تربى وترعرع على مثل هذه العادات فكان من الصعب إبطالها 
بمجرد النهي الوارد في اآليتين السابقتين، بل كان ال بد من نموذج عملي يتمثل في رأس 

، حيث كانت زينب بنت جحش تحت زيد بن حارثة، رسول هللا  المجتمع المسلم أال وهو
والذي كان ابنًا للنبي بالتبني، ولكن بعد حدوث بعض المشكالت بين زيد وزوجه، وقضاء وطره 

ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  چ   منها طلقها،

مؤكدًا بذلك إبطال عادة  ، تزوجها النبي ]١٧األحزاب: [ چگ  گ  گ  ڳ  ڳڳ  
التبني وما يلحقها من أحكام كالميراث وغيره، وليرفع الحرج عن المؤمنين في تزوج حالئل 

 أبناءهم بالتبني.
من طليقة زيد زينب بنت جحش،  وأك د القرآن ذلك األمر بعد إنكار المشركين لزواجه 

مقصود هنا زيد بن حارثة رضي هللا لم يكن أبًا ألحد من الرجال لم يلده، وال حيث أخبر بأنه 

                                                           

 2425( أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، حديث رقم 1)
(4/1884.) 
حيح البخاري، كتاب األذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصالة وفضل المساجد، حديث رقم: ( ص2)

661( ،1 /133) 
 ( بتصرف.5/2826( في ظالل القرآن لسيد قطب )3)
 (.1/81) 63( أخرجه مسلم، كتاب اإليمان، باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه، حديث رقم 4)
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ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  چ ، قال تعالى: (1)عنه

ولكن النبي هو رسول هللا وله من أمته االحترام  ،]٨٠األحزاب: [ چۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     
، وأما في أيامنا هذه (2)والتقدير والتوقير والتعظيم له عليهم ووجوب الشفقة والنصيحة لهم عليه

 قد إني":  هللا رسول قال:  قال ، هريرة أبي عنبالسير على نهجه ومنهجه المنقذ لألمة 
 علي يردا حتى يتفرقا ولن ، وسنتي هللا كتاب:  بعدهما تضلوا لن شيئين فيكم تركت

: قال ، هللا رسول أن عنه، هللا رضي هريرة أبي عنوهو خاتم األنبياء وآخرهم،  .(3)"الحوض
 من لبنة موضع إال وأجمله، فأحسنه بيتاً  بنى رجل كمثل قبلي، من األنبياء ومثل مثلي"  إن

 اللبنة فأنا: قال اللبنة؟ هذه وضعت هال ويقولون  له، ويعجبون  به، يطوفون  الناس فجعل زاوية،
 أال هللا قضى وقد نبوته، ظهور بعد انبيًّ  لكان رجاًل  ولده من أحد صار ولو، (4)"النبيين خاتم وأنا

 نبي  محمد بعد يكون  أن قضى لو:  5أوفى أبي ابن حديث منو  له، إكراما نبي بعده يكون 
، فهو يعلم من بتأكيد صفته سبحانه بالعلم أبًدا وأزاًل  ، وختمت اآليةبعده نبي ال ولكن ابنه، لعاش

 .(6)يليق بالبدء ومن يليق بالختم
 :ثمار المنهجية السابقة

التبني من العادات الجاهلية، وقد حرم ها اإلسالم، لما فيها من إضاعة لحقوق عادة  .1
شاعة لالختالط غير الشرعي بين المتبنى وأبناء المتبني وزوجاته، ولحفظ  الورثة، وا 
األنساب والحقوق وجب على األمة أن تبتعد عن هذه العادة، وكل ما ينسحب تحتها من 

جتماعية والرحم، وكذلك تورث المتبنى مشاكل نفسية ، وفيها تقطيع للعالقات االأحكام
 .تجعله يحقد على المجتمع كله

األخوة والمواالة في اإلسالم من أعظم الروابط، وأجرها عظيم عند هللا، وتربي المؤمنين  .2
 على البذل والعطاء، واإليثار، وبها تتحقق المودة دون اإلضرار بحقوق الغير.

                                                           

 (.4/291ني )( انظر: تفسير القرآن للسمعا1)
 (.3/34( مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )2)
 (.172/ 1( أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين وصححه )3)
 (.186/ 4) 3535( أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب خاتم النبيين صلى هللا عليه وسلم، حديث رقم: 4)
 ( عبد هللا ابن أبي أوفى علقمة ابن خالد ابن الحارث األسلمي صحابي شهد الحديبية وعم ر بعد النبي 5)

 ((.296دهرا مات سنة سبع وثمانين وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابة تقريب التهذيب )ص: 
 (.365-364/ 15( انظر: نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )6)



68  

منزلة االحترام والتعظيم والتوقير منهم له، وهو بمثابة بين المؤمنين  منزلة النبي  .3
األب ألمته شعوريًا، وله الوالية العامة عليهم، وواجبه تجاه أمته النصح واإلرشاد 
والشفقة، في زمنه كانت بمواعظه وأفعاله، وفي زمننا الحاضر باتباع السنة النبوية 

 اهيه.المنقذة لألمة، والموضحة ألوامر القرآن الكريم ونو 
 

 ثواب المحسنات من أمهات المؤمنينالمنهجية الثالثة: 
ي  ر ما بين أمرين اختار  إنه مما ال شك فيه أن اإلنسان العاقل ذو اللب  والعقل، إذا خ 
أقربهما إلى هللا ورسوله وطاعتهما، ويكون بذلك قد فاز بالدنيا واآلخرة، ثم كيف إن كانت نعم 

المرء وكفرها فال شك بأن العذاب والنقمة من هللا تعالى عليه هللا تعالى ظاهرة وكثيرة على 
مع  ستكون أكبر وأقسى، وهو ما وضحته اآليات القادمة من سورة األحزاب في حال النبي 

 أزواجه في واقعة التخيير.

ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ   ۅ   ۉ     ۉ  ې  ې  

 ]١١ – ١٤األحزاب: [ چې     ې  ى   ى  

 المعنى اإلجمالي:
 على يستأذن بكر أبو دخل: قال  هللا عبد بن جابر عن مسلم ففي سبب نزولها أخرج

 ثم. فدخل بكر ألبي فأذن: قال منهم، ألحد يؤذن لم. ببابه جلوسا الناس فوجد ، هللا رسول
: فقال: قال. ساكتاً  (1)واجماً  نساؤه حوله جالسا،  النبي فوجد له فأذن فاستأذن عمر أقبل

 خارجة بنت رأيت لو - وسلم عليه هللا صلى - هللا رسول يا: فقال  النبي أضحك شيئا ألقولن
 ترى  كما حولي هن: )وقال  هللا رسول فضحك ،عنقها فوجأت إليها فقمت النفقة سألتني
 كالهما. عنقها يجأ حفصة إلى عمر فقام عنقها، يجأ عائشة إلى بكر أبو فقام(. النفقة يسألنني

 عنده ليس أبدا شيئا  هللا رسول نسأل ال وهللا: فقلن عنده ليس ما  هللا رسول تسألن: يقول
 حتى( ألزواجك قل النبي أيها يا: )اآلية هذه عليه نزلت ثم وعشرين تسعا أو شهرا اعتزلهن ثم
 أعرض أن أريد إني عائشة يا": فقال بعائشة، فبدأ: قال (عظيماً  أجرا منكن للمحسنات) بلغ

 عليها فتال هللا؟ رسول يا هو وما: قالت "أبويك تستشيري  حتى فيه تعجلي ال أن أحب أمراً  عليك
 ال أن وأسألك. اآلخرة والدار ورسوله هللا أختار بل أبوي؟ أستشير هللا رسول يا أفيك: قالت. اآلية

                                                           

ال ي أ ر اك  و اجمًا، أ ْي: م ْهت ماًّ، )تاج العروس )( ي ق ال  1)  ((.31/ 34: م 
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 يبعثني لم هللا إن. أخبرتها إال منهن امرأة تسألني ال": قال. قلت بالذي نسائك من امرأة تخبر
 .(1)"ميسراً  معلماً  بعثني ولكن متعنتاً  وال معن تاً 

الزوجات حين طلبن  ببعض تأذى قد وكان ، النبي إيذاء في اآلية دليل على منع
 على لنسائه وتربية األطهار النبوة لبيت عال أدب ، وفيها(2)عرضًا من الدنيا وزيادة في النفقة

 .(3)التقشف من النبي بيت عليه كان لما دقيق ووصف ورسوله، هللا وحب والكرامة العفة
قد اختار لنفسه عيشة الكفاف، والزهد في متاع الدنيا،  أن النبي  ويدل الحديث على

وقد دل  على ذلك طلب زوجاته رضوان هللا تعالى عليهن  زيادة في النفقة والمؤونة مما جعله 
نارًا، وذلك لالستعالء على متاع الدنيا، مع  واجمًا، وقد كان يمر الشهر وال يوقد في بيته 

ت، وكذلك رغبة فيما عند هللا تعالى من األجر والجنة، وكون توفره له بعد الفتوحات واالنتصارا
أزواجه من البشر فقد ظلت الرغبة الطبيعية في متاع الدنيا حية في نفوسهن، فطالبنه بزيادة 

والتمتع بجواره، أو الطالق  النفقة، فجاء األمر اإللهي له بتخييرهن ما بين القربى من النبي 
 .(4)يعطى للمطلقة تطييبًا لخاطرهاومتعته المستحقة وهو مااًل 

 فجاء التخيير الرباني لهن ما بين الدنيا وزينتها وزخرفها، وما بين المكث مع النبي 
 غايته يبلغ وال قدره يقادر ال إحسانهن على حاله والفوز يوم القيامة بالجنة واألجر الجزيل بمقابلة

چ  ٹ ٹ چ : رسوله على وأنزل لذلك هللا ، فاخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة، فأكرمهن(5)

چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ     ڎ    ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  

ي  رت أن ، فبعد(6) ]٥١األحزاب: [ چک  ک  ک  ک      گ  گ   گ      النبي زوجات خ 
 عليها سيسرن  التي والمبادئ المنهج يعطيهن أن سبحانه أراد والدار اآلخرة ورسوله هللا فاخترن 

                                                           

 1478( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطالق، باب أن تخيير امرأته ال يكون طالقًا، حديث رقم: 1)
(2/1114.) 
 (.162/ 14( أحكام القرآن للقرطبي )2)
 (.87/ 3( التفسير الواضح لحجازي )3)
(، مختصر تفسير ابن 3/87(، التفسير الواضح للحجازي )5/2854قرآن لسيد قطب )( انظر في ظالل ال4)

 (.3/2166(، التفسير الوسيط للزحيلي )21/314(، التحرير والتنوير البن عاشور )2/92كثير )
السعود (، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي 6/411( انظر تفسير القرآن العظيم البن كثير )5)
(7 /111.) 
 (263/ 4( أيسر التفاسير للجزائري )6)
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 هللا من فالكالم هنا أما ربه، عن النبي كالم من كانت التخيير آية أن ونلحظ حياتهن، في
النبي  لنساء مباشرة

(1). 
 :ثمار المنهجية السابقة

لنفسه عيشة الملوك، فعاش عيشًة كفافًا، بل وكان أقل المؤمنين مااًل  لم يختر النبي  .1
 في بعض األحيان.

هن  افضل نساء األرض على اإلطالق؛ إذ أنهن  اخترن العيشة  زوجات النبي  .2
لهن  ، ورفضن متاع الدنيا الزائل الزائف، وبعد تحذير هللا الصعبة، مع النبي 

، بأن حر م عليه انتهين عن طلب الصدقة الكثيرة من النبي، ونتيجة ذلك أكرمهن هللا 
 النساء من بعدهن.

 
 ةة تكون النقمنعمالمنهجية الرابعة: بقدر ال

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ    ۈئېئ  ٹ ٹ چ 

 ] ١٠األحزاب: [ چېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ
من اإلتيان بفاحشة وهي الزنا  ويأتي هنا التحذير والتوجيه اإللهي لنساء النبي 

 ، عن(2)المعروف الذي أوجب هللا عليه الحد  أو النشوز وسوء الخلق، وقيل خصلة قبيحة ظاهرة
 يعني مبينة بفاحشة منكن يأت من النبي نساء يا: قوله في عنه هللا رضي سليمان بن مقاتل

 العقوبة فجعل. (3)أكثر كانت كرامتهن ألن ضعفين العذاب لها يضاعف  للنبي العصيان
 يغفر ال ما سبعون  للجاهل يغفر: قال أنه عيينة بن سفيان عن روي  كما وهذا. أشد عليهن
 الكالم يبدأ لم سبحانه الحق أن ، ونلحظ(5)هيناً  هللا ومضاعفته عند عذابها وكان .(4)واحد للعالم
 القاعدة ألن الفاحشة؛ إتيان من بالتحذير بدأ إنما منكن، هللا يتق من: مثال بقوله النبي نساء مع

 .(6)«المصلحة جلب على مقدم المفسدة درء» أن على تقوم واإلصالح التقنين في الشرعية

                                                           

 (12118/ 19( الخواطر للشعراوي )1)
(، مختصر 4/263(، انظر أيسر التفاسير للجزائري )21/255( جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )2)

 (.2/93تفسير ابن كثير )
 (.3128/ 9( تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم )3)
 (59/ 3ر العلوم للسمرقندي )( بح4)
 (.3128/ 9( تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم )5)
 (.12119/ 19( الخواطر للشعراوي )6)
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٹ ٹ چ 

 ]١٣األحزاب: [ چٺ  

أي من أزواج –وعلى الجانب اآلخر؛ فمن يقنت أي يطع هللا ورسوله ويستجب لهما 
 بعشرين الحسنة: قيل غيرها أجر مثلي فيضاعف لها األجر في اآلخرة ضعفين أي -النبي 
العالمين، وتكون  نساء أشرف أنهن إلى إشارة وفيه منزلتهن لرفع ثوابهن وتضعيف حسنة

 .(1)المعاشرة وحسن بالقناعة  النبي رضا طلبهن على ومرة الطاعة على مضاعفة األجر مرة
ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ 

 ]١١األحزاب: [ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  
 التقوى  لهن حصل وقد التقوى، بشرط النساء كافة على نساء النبي   هللا وهنا فضل

 ، هللا رسول بنت فاطمة العموم هذا من يخرج أنه إال النساء، جميع على التفضيل فحصل
 نساء سيدة بأنها منهن واحدة لكل  هللا رسول لشهادة فرعون  امرأة وآسيا عمران بنت ومريم
 المؤمنين جميع أمهات كونكن   وهو غيركن في يوجد ال أمر ذلك غير فيكن ، يعني(2)عالمها

 والمذكر والجمع واالثنين للواحد يصلح عام األحد ألن كواحدة يقل المرسلين، ولم خير وزوجات
 لم جماعة جماعة النساء أمة تقصيت إذا النساء جماعات من كجماعات والمؤنث، فالمعنى

 ونزول ، هللا رسول بقرب قربة من به هللا خصكن لما الفضل في تساويكن جماعة فيهن توجد
 .(3)بيوتكن في هللا وبين بينه الذي الوحي

نساء النبي عن الخضوع بالقول أي اللين به أو الترقيق، وقيل هو الكالم  ينهى هللا 
الذي فيه ما يهوى المريب وقيل هو ما يدخل في قلوب الرجال من كالم النساء وقيل الكالم 

ريبة وفجور، وقيل ميل إلى الشهوة ، وذلك خشية طمع الذي في قلبه مرض أي (4)الفاسد
 الغفلة تقع قد األخالق من دقائق إلى إرشادهن قدرهن وترفيع تفضيلهن على والنساء، وقد فر ع

                                                           

(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي          424/ 3( انظر لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )1)
 (.2/151)(، التسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي 231/ 4)
 (.151/ 2( التسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي )2)
(، 343/ 15(، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )167/ 25( انظر مفاتيح الغيب للرازي )3)

 (.635/ 3تفسير البغوي )
 (.4/399( انظر النكت والعيون للماوردي )4)
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 في بحرمتهن يليق ال ما إلى تفضي نادرة خفية ذرائع وألنها بآثارها، الشعور لخفاء مراعاتها عن
 .(1)منافقوها وفيها األمة، عليه اشتملت ممن بعض نفوس

 :ثمار المنهجية السابقة
عبدًا من عباده نعمًا، وأغدق عليه منها، فلم يشكر هذا العبد هللا  إذا ما أعطى هللا  .1

  كانت نقمة هللا تعالى عليه عظيمة جدًا، أما إذا شكر هللا على نعمائه فإن أجره
 .مضاعفًا من هللا 

وكذلك التبختر والتغنج، من مقدمات ارتكاب الفواحش، الترقيق بالكالم واللين به،  .2
، وذلك كله إفساد  ظهار ما ال يحل إظهاره إال للمحارم من أعناق النساء وأجسادهن  وا 
للمجتمع، وتقطيع للمبادئ اإلسالمية في تعامل الرجال مع النساء، فحفظًا للمجتمع نهى 

 الشارع عن ذلك.
 

 المنهجية الخامسة: طهارة آل البيت
ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ 

ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   

 ]١١األحزاب: [ چک    
فيه  في بيوتهن، وهو أمر اختصت باللفظ بالمكث وهنا األمر اإللهي لزوجات النبي 

 هللا تعبدت ما: قال أنه عنه هللا رضي مسعود ابن زوجات النبي وق صد به جميع المسلمات، عن
( قراءتان األولى كما هي بفتح القاف (2)بيتها في وجلوسها هللا تقوى  بمثل امرأة ، وللفظة )ق ْرن 

( بمعنى كن  أهل سكينة ووقار في  بمعنى اقررن في بيوتكن والزموهن، والثانية بكسر القاف )ق ْرن 
 .(3)بيوتكن، وكالهما صحيح، وقد رجح اإلمام الطبري الرأي الثاني

                                                           

(، التسهيل لعلوم التنزيل للغرناطي 15/344اعي )( انظر نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبق1)
 (.8/ 22(، التحرير والتنوير البن عاشور )2/151)
 (279/ 4( تفسير السمعاني )2)
 (.21/259( انظر جامع البيان في تأويل القرآن للطبري )3)
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وفي التبرج عدة أقوال في معناه؛ منها أنه التبختر والتكسر والتغنج، ومنها أن تلقي 
المرأة الخمار على رأسها دون أن تسدلها ليواري قالئدها وعنقها، ومنها أن تظهر ما أمر هللا 

سبحانه أن ي ستر، ومنها المشي بين يدي الرجال
(1). 

، وقيل ؛ أنها الفترة ما عيسى ومحمد وللعلماء في معنى الجاهلية األولى عدة أقوال
هي الفترة ما بين زمن داود وسليمان وهو زمن النمرود الجبار، وقبل هي الفترة ما بين نوح 

دريس، ويجوز  جاهلية األخرى  والجاهلية. اإلسالم قبل الكفر جاهلية: األولى الجاهلية تكون  أن وا 
 بها تتشبهن اإلسالم في جاهلية بالتبرج ثنتحد وال: المعنى فكأن اإلسالم، في والفجور الفسوق 
 الدرداء ألبى قال وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أن: روى  ما ويعضده. (2)الكفر جاهلية بأهل
 .(3)جاهلية" فيك "إن عنه هللا رضى

وهن المقصودات بالدرجة األولى وباقي نساء  - زوجات النبي  وبعد أن نهى هللا 
هللا  عبادة: وهي الصالة إقامة عن الشر أمرهن بالخير؛ من -المسلمين تدخلن في األمر والنهي

يتاء والمنكر، الفحشاء عن تنهى الصالة ألن الخالق وبين بينكن لما له وصلة شريك ال وحده  وا 
 العيش فإن عليهن، الدنيا وتوسيع بالفتوح بشارة اهذ المخلوقين وفي إلى اإلحسان: وهي الزكاة،
 ألهميتهما والزكاة، الصالة تعالى الزكاة، وخص عن فضال القوت عن ضيقا كان نزولها وقت

 وطريق المال طهارة والثانية الدين، وعماد النفس طهارة فاألولى الكبرى، وآثارهما وخطورتهما
وطاعة هللا بذكر ما له من صفات الكمال،  والمالية، البدنية الطاعة عمودا فهما الفقر، مقاومة

–وهذا  ورسوله في جميع األوامر والنواهي فإنه لم ي رسل إال تخليصًا للخالئق من أسر الهوى،
 .(4)الخاص على العام عطف باب من -طاعة هللا ورسوله

 في والسكون  المعروف، وقول بالقول، وعدم الخضوع التقوى  من كانت الوصايا إنما
قامة وعدم البيوت، يتاء الصالة التبرج وا   بالرجس والمراد الرجس عنكم والطاعة، ليذهب الزكاة وا 

                                                           

معاني (، تفسير الس411-4/399(، النكت والعيون للماوردي )21/261( انظر جامع البيان للطبري )1)
 (.3/636(، معالم التنزيل للبغوي )4/281)
 (.537/ 3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )2)
( أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي ذر رضي هللا عنه، باب ما ينهى من السباب واللعن بنحوه 3)
(9/447.) 
(، 345/ 15ناسب اآليات والسور )(، نظم الدرر في ت411/ 6( انظر تفسير القرآن العظيم البن كثير )4)

 (.11/ 22التفسير المنير للزحيلي )
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 عنه نهى ما وفعل به، هللا أمر ما ترك بسبب الحاصالن لإلعراض المدنسان والذنب اإلثم
 .(1)كامالً  تطهيراً  واألدناس األرجاس من هللا، ويطهركم رضا فيه ليس ما كل ذلك في فيدخل

 فيهم أزواجه دخول أما. والحسن وعلى كفاطمة وأوالده  النبي أزواج وأهل البيت هم
: قال هللا فألن والحسين والحسن وفاطمة على دخول وأما فيهن، والالحق السابق السياق فألن

 .(2)يطهركن :عنهن لقال فقط الزوجات المراد كان ولو بالميم، ويطهركم
گ  گ  گ   گ  ڳ    ڳ   ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں         ٹ ٹ چ 

 ]١٨األحزاب: [ چں  ڻ     
 علم من والتزود آثارها من والتملي بأسبابها بالتحلي أمرهن العظمة لهن هللا ضمن لما

رشادهن والعلم، الكمال في ازديادا أنفسهن في اهتداءهن ذلك ليجمع القرآن بدراسة الشريعة  وا 
، ولذلك رأي بعض المفسرين أنه تفسير اآلية (3) النبي علم من لها صالح فيه ما إلى األمة
من  بيوتكن في يتلى ما تنسين وال تذكرن  أي: وقيل والتذكير، العظة بطريق للناس اذكرن  هو أن
 .(4)والسن ة القرآن

 واألرض، السماوات وخبايا الصدور، وخفايا األمور، أسرار وهللا لطيف خبير، يدرك
سرار اإلخالص على حثهن يقتضي وخبرته، وتسر، فلطفه تبين التي واألعمال  األعمال، وا 
 .(5)األعمال تلك على هللا ومجازاة

 ثمار المنهجية السابقة:
إن النصائح اإللهية والوصايا الربانية آلل بيت النبوة تهدف إلى إزالة الرجس وتطهيرهم  .1

 تطهيرًا كاماًل.

في كل أمر، وتبليغه للناس ليكونوا على هدى  وعلى المسلمين اتباع هدي النبي  .2
 ، لينالوا أجر الذكر والتالوة، وكذلك أجر الدعوة والتبليغ.وبينة من هللا 

 
 
 

                                                           

 (.85-84/ 11( فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي )1)
 (.94/ 3( التفسير الواضح لحجازي )2)
 (18/ 22( التحرير والتنوير البن عاشور )3)
 (.211/ 11( روح المعاني لأللوسي )4)
 (.664)ص:  ( تيسير الكريم الرحمن للسعدي5)
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 : حكم الطالق قبل المساسسادسةالمنهجية ال
لقد جاء اإلسالم موضحًا لجميع أمور العباد، في أمورهم الحسنة، فهو الموجه والمرشد 
لهم في الدنيا، وحتى في األمور التي فيها سوءًا وبغضًا، عن ابن عمر رضي هللا عنهما، عن 

، جاء موضحًا ألحكامها حتى يترك (1)قال: "أبغض الحالل إلى هللا تعالى الطالق" النبي 
 يعة واضحة لكل األمور.البشرية بشر 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ 

 ]٨١األحزاب: [ چک  ک  ک  ک  گگ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  
 جمالي:المعنى اإل

 ذكر مالوجيه رباني لألمة المسلمة، يأتي في سياق الحديث عن قصة طالق، تهنا 
 عدتها، انقضاء بعد  النبي وخطبها بها، دخل قد وكان لزينب، وطالقه زيد، قصة سبحانه

 .(2)الدخول قبل زوجها طلقها إذا الزوجة حكم لهم مبينا المؤمنين خاطب تقدم، كما
وحتى ال يعتقد البعض بأن أمر الطالق ثابت، في المدخول بهن  وغير المدخول بهن  

ڃ  ڃ     چ جاء التوضيح في هذه اآلية، فالمطلقة المدخول بها لها عدة 

، أما عدة المطلقة غير المدخول بها فلم ي ذكر في سورة ]١١٤البقرة: [ چچچ  چ  چ  
ة أم ال، وربما هذا األمر أحدث لبسًا عند المسلمين في أمر العدة دون  البقرة إن كان لها عد 

لت في هذا األمر، قال تعالى:  ڻ  ڻ  چ أمور المتعة والمهور؛ كون آيات سورة البقرة فص 

، فعلى ذلك؛ ] ١١٦البقرة: [ چ   ...ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے  
المطلقة قبل الدخول إن كان قد فرض لها مهر فلها نصفه، أما إن لم يكن قد فرض لها مهرًا 
فلها عليه متاع يتبع قدرة المطلق سعة وضيقًا، وقد زاد هنا في سورة األحزاب حكمًا آخر فيما 

العدة، وكون العدة كانت أصاًل للتأكد من براءة الرحم، حفظًا لألنساب وللتأكد من خلو يختص ب
الرحم من آثار الزواج السابق، أما في حالة الطالق قبل الدخول فالرحم بريئة، لذلك فال عدة 

 .(3)على المطلقة

                                                           

 (، ضعفه األلباني.2/255( أخرجه أبو داود، كتاب الطالق، باب في كراهية الطالق )1)
 (333/ 4( فتح القدير للشوكاني )2)
(، نظم الدرر في تناسب اآليات والسور 22/21(، تفسير المراغي )7/397( انظر: التفسير الحديث لدروزة )3)

 (.5/2875قطب ) (، في ظالل القرآن لسيد15/376للبقاعي )
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 المؤمنات خصت الكريمة اآلية أن إال كالكتابيات، ولغيرهن للمؤمنات شامل الحكم وهذا
 عائشة عن، (1)للنطفة تخيرا مؤمنة إال ينكح ال أن المؤمن شأن من أن على للتنبيه بالذكر،
وا»: قال  هللا رسول أن عنها، هللا رضي ي  ر  ْم، ت خ  وا ل ن ط ف ك  وا اأْل ْكف اء ، ف اْنك ح   .(2)«إ ل ْيه مْ  و أ ْنك ح 

 والقربان والمماسة، بالمالمسة عنه التعبير الكريم القرآن أدب منومما يالحظ أنه 
 .(3)واإلتيان والتغشى

 الطالق بعد لهن   فمع انتفاء العدة عن هذه الفئة من المطلقات، أمرنا القرآن بأن نقدم
 وطلقوهن والمكان، الزمان بحسب وبهن بكم تليق كاملة كسوة وهي :متعة لخاطرهن تطييباً 
 ويحسن آتاها، بما يطالبها أال وهو: التسريح بجمال مت صف إنه بل فيه، ضرر ال طالقا

 .(4)أذى دون  طيب بكالم ويكلمها عشرتها،
 :ثمار المنهجية السابقة

الطالق آخر عالج عند عدم استقرار الحياة الزوجية، وله أحكامه الخاصة في كل  .1
األحوال لحفظ النسل والنسب، وقد استدل بعض العلماء من هذه اآلية بعدم وقوع 

 قبل النكاح.الطالق 
رعت للتأكد من براءة  .2 إذا ط ل  قت المرأة قبل الدخول بها، فليس لها عدة، كون العدة ش 

الرحم من أي آثار للزواج السابق، وكون المرأة غير مدخول بها فالرحم بريئة، وال حاجة 
 للعدة.

 من تخليتها عليهو  ،(5)عند الطالق فعلى المطل  ق أال يؤذي المطلقة ويطلقها طالقًا حسناً  .3
 .(6)وحباله يده

 
 في النكاح : أحكام خاصة للنبي السابعةالمنهجية 

وهم مشتركون مع النبي  لقد أوضح القرآن الكريم ما أ حل للمؤمنين في الزواج من النساء
 بين الزواج بامرأة واحدة أو التعدد  ، فهم مخيرون مافي بعض األنواع المحللة من الزوجات

                                                           

 (.224/ 11( التفسير الوسيط لطنطاوي )1)
(، وصححه األلباني في 1/633، )1968( أخرجه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب األكفاء، حديث رقم: 2)

 (.1/564صحيح الجامع الصغير وزيادته )
 (.21/ 22( تفسير المراغي )3)
 (.2178/ 3( التفسير الوسيط للزحيلي )4)
 (.355وير المقباس من تفسير ابن عباس للفيروز أبادي )ص:( انظر: تن5)
 (.236/ 5( أحكام القرآن للجصاص )6)



77  

، ولكن ]١النساء: [ چژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  چ إلى أربعة: قال تعالى: 
قامة  جعل للنبي  في زواجه أحكامًا خاصة تتعلق به لمكانته، وألهداف  لنشر الدعوة وا 

 األحالف وغيره.
ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 

ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ   

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ېې  ې  

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ     ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  

 ]٥٠األحزاب: [ چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ   

 المعنى اإلجمالي:
 وما والمؤمنون، هو فيه، يشترك مما أحل ما له بإحالله  رسوله على يمتن هللا 

رك به مع المؤمنين الالتي آتاهن مهورهن، وم ل كات اليمين الالتي ت، فمما يشويختص به، ينفرد
غنمهن المسلمون من الكفار، وبنات العم والعمة والخال والخالة؛ وهذا حصر للمحلالت من 
النساء، ومعناه أن ما سواهما من األصول مهما عال ومن الفروع مهما دنا  محرم وال يجوز 

 .(1)والمؤمنين جميعاً  نبي نكاحهن، وهذا جميعه مشترك بين ال
، ثم ذكر تكريم النساء الالتي من األصناف سالفة الذكر ممن هاجرن مع النبي 

وي عن أم هانئ (2)وذلك في حق النبي من باب التقييد في تلك األصناف ، ويصدق ذلك ما ر 
 هللا أنزل ثم فعذرني إليه فاعتذرت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خطبنيبنت أب طالب قالت: 

 .(3) الطلقاء من كنت. أهاجر لم ألني له ألحل أكن فلم اآلية، {أزواجك لك أحللنا إنا} تعالى

                                                           

 (.669( تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 1)
 (.381/ 15( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )2)
أعرفه إال من (، قال: هذا حديث حسن، ال 5/355( أخرجه الترمذي في سننه، باب: ومن سورة األحزاب )3)

 هذا الوجه من حديث السدي.
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؛ إذا وهبت امرأة مسلمة نفسها للنبي للزواج منها بدون وصنف آخر خ ص  به النبي 
 صداق وال ولي وال شهود، فهي خالصة له من دون المؤمنين أي ان حل  نكاحها ال يكون إال له

 .(1)أما سائر المؤمنين فزواجهم من النساء مرتبط بشروط الزواج المعروفة
 أو بنكاح إال امرأة  النبي عند تكن لم: عباس ابن فقال ال؟ أم ذلك وقع هل واختلف

 وهبت التي هي فيمن القول هذا على واختلف ذلك، وقع قد: وقيل نفسها، بهبة ال يمين، ملك
 شريك أم: وقيل المساكين، أم خزيمة بنت زينب وقيل الحارث، بنت ميمونة: فقيل نفسها

 .(2)العامرية شريك أم وقيل األنصارية،
 اختصصناك حيث، دينك في ضيق عليك يكون  لئال حرج عليك يكون  لكيال ومعنى

 لك وزدنا المنكوحات أجناس لك أحللنا حيث: دنياك وفي وأفضل، أولى هو ما واختيار بالتنزيه
 .(3)نفسها الواهبة

 :ثمار المنهجية السابقة
اإلسالم حدد األنواع من النساء الالتي يحل  للمؤمنين نكاحهن، وبذلك أغلق الباب أمام  .1

االجتهادات في هذا المجال فالذي لم ي ذكر في آية التحليل، هو محرم وغير جائز 
 للمؤمنين تعديه أو االستهانة به.

أنواعًا محددة فقط لنبيه الكريم من أجل تحقيق غاية نبيلة وسامية  خصص الشارع  .2
التوسيع عليه والتضييق على  أيًضامن نشر دعوة أو استقطاب قوم، ويستهدف 

 .(4)المؤمنين تارة، وبالعكس تارة أخرى 
 

 زر غًبا تزدد حًبا: الثامنةالمنهجية 
ترك صغيرة وال كبيرة إال وذكر لقد نظم اإلسالم العظيم شؤون األمة في كل أمر، فما 

، ومن ]١٤األنعام: [ چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  چ  ق ذلك قوله تعالى:ما يخصها، ويصد  
ذلك اآلداب العامة واألخالق التي أمر اإلسالم بالتحلي بها، ونقف مع أحد أهم اآلداب وهي 

 آداب الزيارات في رحاب آيات  من سورة األحزاب.

                                                           

 (.3/431(، لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )4/236( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )1)
 (.155/ 2( انظر: التسهيل لعلوم التنزيل )2)
 (.551/ 3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )3)
 (4/236لتأويل للبيضاوي )( أنوار التنزيل وأسرار ا4)
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ڱ  ڱ    ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ   ڻ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ٹ ٹ چ 

ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ    ۓ  

 ]٥١األحزاب: [ چ  ...ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇۋ 

 المعنى اإلجمالي:

 إذن، بغير النبي بيوت يدخلون  كانوا الصحابة أن روى  مافي سبب نزول هذه اآلية 
 النبي وكان الجلوس، وأطالوا يتحدثون  جلسوا الطعام من فرغوا فإذا الطعام، إدراك وينتظرون 

، (1)النبي وبين بينهم األدب هذا وعلمهم اآلية، هذه تعالى هللا فأنزل منهم؛ ويستحي بهم يتأذى
 أنه عنه، هللا رضي أنس من زينب، روي عن عندما تزوج النبي  واألرجح أن سبب نزولها

 للقيام يتهيأ كأنه فأخذ يتحدثون، جلسوا ثم فطعموا، القوم دخل زينب،  النبي تزوج لما: " قال
ن القوم، بقية وقعد القوم من قام من قام ،قام فلما قام، ذلك رأى فلما يقوموا، فلم  جاء  النبي وا 

 فذهبت دخل، حتى فجاء  النبي فأخبرت فانطلقوا، قاموا إنهم ثم جلوس، القوم فإذا ليدخل،
{ النبي بيوت تدخلوا ال آمنوا الذين أيها يا: }تعالى هللا وأنزل وبينه، بيني الحجاب فألقى أدخل

 .(2)اآلية[ 53: األحزاب]

لذلك جاء التوجيه الرباني، والتشريع السماوي ألدب كبير وخلق عظيم أال وهو 
إال بعد إذنه له، وكذلك فالطائفة التي كانت  االستئذان فال يحل ألحد أن يدخل بيت النبي 

 .(3)وتأت فقد نزل النه لهم عن الدخول إال إذا أذن لهم تتحين وقت نضج طعام النبي 

 لمن قيل إذا العادة في أن وهي لطيفة   چ ۀ  ہ  ہ   ہ چ   :تعالى قولهوفي 

 ال أصال يدخلها ال بحيث وينقطع يتأذى بإذن إال تدخلها ال إذن غير من دار دخول يعتاد كان
 ال لكم قيل إذا سامعين طائعين كونوا بل المستنكفون  يفعله ما مثل تفعلوا ال فقال بالدعاء،

                                                           

 (.311/ 4( تفسير القرآن للسمعاني )1)
 (.6/118) 4791( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب آية الحجاب، حديث رقم: 2)
 (.3/41( انظر: مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )3)
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ذا تدخلوا ال تدخلوا  لحديث أو ،بعضاً  بعضكم لحديث مستأنسين وال، (1)فادخلوا ادخلوا لكم قيل وا 
 .(2)له بالتسمع البيت أهل

 على يثقل مما تكان التصرفات التي ذ كرت أن إلى ويمضي القرآن بتنبيه المؤمنين
 فهو ولذلك ،الحق   من يستحيي ال وهللا. يصارحهم فال منهم يستحيي كان ولكنه ويؤذيه  النبي
 .(3)الباب هذا في األدب من يقتضي ما إلى وينبههم ينهاهم

وهن  اطهر النساء، والطرف اآلخر هم  ثم تقرر اآلية الحجاب بين نساء النبي 
وهم أشرف الناس، فال حجة لدعاة الحرية واالختالط إلى القول بغير قول  صحابة رسول هللا 

من األقوال المغلوطة، من أن االختالط بين الجنسين أعون على تصريب الغريزة  هللا 
 يدخل هللا رسول يا": قلت: أنه قال المكبوتة، إلى غير ذلك من الحجج، وقد روى عمر 

 .(4)"الحجاب آية هللا فأنزل بالحجاب، المؤمنين أمهات أمرت فلو والفاجر، البر عليك

وقد استثنى هللا تعالى أصنافًا من الرجال يحل للمرأة أن تحتجب في حضرتهم، قال 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ     ڀ    ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ تعالى: 

 چٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ         ڤ  ڦ            ڦ  ڦ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿٹ  ٹ

 .]٥٥األحزاب: [

 به ويتأذى يكرهه فعال حياته في تفعلوا أن وهو ثم يأتي التحذير من إيذاء رسول هللا 
 يقادر ال هائالً  وخطباً  عظيماً  أمراً  ومن يفعل ذلك فإنه اقترف وفاته بعد من أو نكاح زوجاته

يجاب  رسوله لشأن تعالى تعظيمه من وفيه قدره  بالغ ولذلك يخفى ال ما وميتاً  حياً  حرمته وا 

مئ   ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب        يب    جت  ٹ ٹ چ  قال حيث الوعيد في تعالى

                                                           

 (.25/179( مفاتيح الغيب للرازي )1)
 (.237/ 4وأسرار التأويل للبيضاوي )( أنوار التنزيل 2)
 (.418/ 7( التفسير الحديث للحجازي )3)
     4791( أخرجه البخاري في صحيحه، باب قوله وال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن لكم، حديث رقم: 4)
(6 /118.) 
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 بما فيجازيكم صدوركم في تخفوه أو فيه خير ال مما شيئاً  تبدوا نإ ،]٥٨األحزاب: [ چحت

 المقصود على البرهان مع التعميم هذا وفي محالة ال والخافية البادية المعاصي من عنكم صدر
 .(1)الوعيد في ومبالغة وتشديد تهويل مزيد

 :ثمار المنهجية السابقة

باللفظ،  وجوب االستئذان قبل دخول البيوت، كون هذا األدب خ ص  به بيت النبي  .1
وقصد بالمعنى بيوت المسلمين عامة، وهو أمر غاية في التميز، وعند الدعوة ال يصح 

 المجيء قبل نضج الطعام بل يكون عند تمام االنتهاء من إعداده.

بعد االنتهاء من الطعام والفراغ منه فعلى الضيف المغادرة وترك المجال ألهل البيت،  .2
 بعضكم يستأنسوال لالهتمام بشؤونهم وتنظيف ما بقي من مخلفات الطعام وخالفه، 

 .(2)به يحدث حديث ألجل ببعض

وجوب ضرب الحجب بين الرجال والنساء، عند الحاجة لطلب شيء من النساء، فإن  .3
دخول في متاهات الشيطان وأحباله، طهارة للقلوب ومعافاة للفكر من التلوث والفي ذلك 

 فإن له تحل ال من مع الخلوة في بنفسه يثق أن ألحد ينبغي ال أنه على دليلٌ  هذاو 
 .(3)لعصمته وأتم لنفسه وأحصن لحاله أحسن ذلك مجانبة

وكذلك يجوز بين  يجوز خلع الحجاب في حضرة اآلباء واألبناء وبنات األخ واألخت، .4
النساء المؤمنات كونهن بقين على دينهن، وكذلك ما ملكت أيمانهن من الذكور 

 .(4)واإلناث

 ذنب وال الكبائر، الذنوب من أزواجه نكاح أو وسل م عليه هللا صل ى هللا رسول إيذاء إن .5
 لمن ووعيد توبيخ اآلية بهذه والتذييل خفي، وما بدا ما بكل عالم تعالى هللاو ،منه أعظم
 .(5)أيًضا المؤمنين وأزواج  النبي أزواج مخاطبة في السوء يضمر

                                                           

 (.113/ 7( انظر: إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود )1)
 (.129/ 11نظر فتح البيان في مقاصد القرآن للقنوجي )( ا2)
 (.112/ 3( التفسير الواضح لحجازي )3)
 (.22/94( التفسير المنير للزحيلي )4)
 (.93/ 22( المرجع السابق )5)
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 التزمي الحجاب تبلغي األسباب: تاسعةالمنهجية ال
لقد حافظ اإلسالم من خالل تشريعاته الكثيرة على المجتمعات المسلمة من الوقوع في 

تأثير بالغ، فهي األم المهلكات، ومن أهم العناصر المهمة في المجتمع المرأة وما لها من 
واألخت والزوجة والبنت، ولذلك جعل اإلسالم للمرأة أحكام كثيرة مفصلة، وسنقف على بعض 

 أحكامه في الحجاب وستر المؤمنة، حفظًا لها، وللمجتمع.
ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہہ  ہ  ٹ ٹ چ 

 ]٥١األحزاب: [ چھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  
 اإلجمالي:المعنى 

 نساء كانت: قال مالك أبي عنفي سبب نزول هذه اآلية يروي اإلمام الواحدي 
 هذه فنزلت ويؤذونهن، لهن يتعرضون  المنافقون  وكان حاجاتهن، إلى بالليل يخرجن المؤمنين

 .اآلية
 يقضين خرجن، الليل كان إذا النساء وكان المنازل، ضيقة المدينة كانت: السدي وقال

 حرة هذه: قالوا قناع عليها المرأة رأوا فإذا يخرجون، المدينة فساق من فساق وكان الحاجة
ذا فتركوها،  .(1)اآلية هذه تعالى هللا فأنزل يراودونها، فكانوا أمة، هذه: قالوا قناع بغير المرأة رأوا وا 

حفظًا لهن  من العيون الماكرة، وحفظًا للمجتمع  فاإلسالم أمر النساء بإسدال جالبييبهن
 من يخرجن اإلسالم أول في المسلمات كانت فقدالمسلم من الوقوع في المحرمات ومقدماتها، 

 أن اآلية هذه في الكريم نبيه من سبحانه فطلب الجاهلية؛ عادة على متبذالت سافرات بيوتهن
 .(2)واجًبا الحجاب فيكون  الوجوب على يدل واألمر والحجاب، بالستر يأمرهن

وهذا األمر للنساء بستر أنفسهن كان حتى ي عرف أنهن من الحرائر فيمتنع المنافقون 
 .(3)عن أذيتهن، فهو عالمة ودليل على أن المرأة حرة وأنها ذات قيمة وشأن

 العورة، ستر وجوب على الشريعة أمر استقر أن بعد نزلت اآلية هذه أن المعروف ومن
 بالجلباب فالمراد العورة، ستر من يجب ما على زائدا هنا به المأمور الستر يكون  أن بد فال

 ذلك وعلى، عصرنا في المعروفة كالمالءة ثيابها، فوق  من كل ه بدنها المرأة به تستر الذي الثوب

                                                           

 (.363( أسباب النزول للواحدي، تحقيق الحميدان )ص: 1)
/ 2التفسير في القرن الرابع عشر للرومي )(، اتجاهات 22/116( انظر التحرير والتنوير البن عاشور )2)

519.) 
 (.518( انظر أوضح التفاسير للخطيب )ص: 3)
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 التستر في ومبالغة االحتياط، في زيادة الحسن، األدب من الجالبيب بإدناء األمر يكون 
 .(1)واالرتياب التهمة مظان عن وبعدا واالستعفاف،

وي   الجلباب تلوي : )قال أنه رضي هللا عنه عباس ابن عنأما عن كيفية الحجاب؛ فقد ر 
ه الجبين، فوق  ن األنف، على تعطفه ثم   وتشد   ومعظم الصدر يستر لكن ه عيناها، ظهرت وا 
 .(2)(الوجه

تغطية الوجه والكفين أم ال؟ وقد اختلف في كون الجلباب المذكور هل المقصود منه 
فذهب معظم المفسرون األوائل إلى أن المقصود هو تغطية الوجه والكفين وجوبًا؛ كما فيما ورد 
عن ابن عباس آنفًا، وما ذكره في تفسيره من أن الجلباب هو المقنعة والرداء، أما بعض األئمة 

، كما ذكر الجصاص في (3)جوباً فرأوا أن الوجه والكفين ليسا من الزينة وتغطيتهما ال تقع و 
 ]١٣النور: [ چڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں  چ أحكام القرآن عند تفسير قوله تعالى 

، واستدل على أن المرأة عند صالتها ال تغطي وجهها أو كفيها والكفان الوجه ظهر بما والمراد
 .(4)فلو كانا عورة لوجب سترهما في الصالة

 أو بسوء لها التعرض على أحد يجرؤ فال وحشمتها، بزيها تعرف المسلمة فالمرأة
 حين اإلسالم كذلك ،الرخيص النوع هذا من ليست إنها: لك يقول ووقارها فلباسها مضايقتها،

 الجمال، يتالشى وحين تكبر، حين يسترها ونضارتها شبابها حال ومفاتنها المرأة جمال يستر
 لها ويحفظ المرأة يحمي الحالة هذه في فاإلسالم سترها، على المرأة تحرص أمور محله ويحل
 .(5)عزتها

 :ثمار المنهجية السابقة
حرص اإلسالم على حفظ عرى المجتمع، واالرتقاء بالمؤمنين والمؤمنات من جميع  .1

 الجوانب الروحية والجسدية.

المرأة عنصر مهم في المجتمع، لذلك يجب االهتمام بها وتحصينها عن أعين الجهالء،  .2
ويكون ذلك من خالل حجابها، المتمثل في لبسها بشكل عام، وتغطية رأسها ووجها 

                                                           

 (.668( تفسير آيات األحكام للسايس )ص: 1)
 (.381/ 2( روائع البيان تفسير آيات األحكام للصابوني )2)
(، تفسير ابن 2/518(، اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر للرومي )2/382( انظر المرجع السابق )3)

 (.357عباس )ص:
 (.3/418( انظر أحكام القرآن للجصاص )4)
 (.12168/ 19( الخواطر للشعراوي )5)
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ن ما عليها، تضييقاً  المسلمة على يفرض لم الحجاببحجابها بشكل خاص، و   شريفاً ت وا 
 .(1)وتكريماً  لها

ئر دون اإلماء بفرض الحجاب، كون الحرائر قليالت تحرك من خص القرآن الحرا .3
بيوتهن، وعدم الخروج إال لحاجة طارئة، على عكس اإلماء فإن خروجهن يكون بشكل 
عل الحجاب لهن على  دائم وفرض الحجاب عليهن يكون مشقة عليهن فرأفة بهن ج 

 .(2)التخيير

 قال كما بها، تبصر واحدة عين إال جسدها جميع المرأة تغطية: الجلباب إرخاء صورة .4
لماني وعبيدة عباس ابن  فوق  تلويه أن: أخرى  رواية في عباس وابن قتادة، وقال. الس 

ه، الجبين ن األنف، على تعطفه ثم وتشد   ومعظم الصدر يستر لكنه عيناها، ظهرت وا 
 .(3)وجهها نصف تغطي: البصري  الحسن وقال. الوجه

 

  

                                                           

 (.386/ 2( انظر روائع البيان تفسير آيات األحكام )1)
 (.2/379( المرجع السابق )2)
 (.119/ 22( التفسير المنير للزحيلي )3)
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 الخطأ ما لم ُيتعمدال ُجناح في المنهجية األولى: 

غفاٌر  إن  اإلسالم جاء ميسرًا على الناس، ومخففًا عليهم، ومن صور تخفيفه أن هللا 
، ويقبل توبة عباده، ويغفر ذنوبهم، بل وهو سبحانه وتعالى يعطي اإلنسان كل السبل، رحيمٌ 

 الخطيئة.ويفتح أمامه كثير الطرق للتوبة واإلنابة، مهما عظ م الذنب، ومهما كب رت 
ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ٹ ٹ چ 

ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  

 ٥األحزاب:  چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  
 المعنى اإلجمالي:

في منهجية سابقة من المطلب  هااآلية السابقة قد سبق ذكر إن تفاصيل األحكام في 
 لما، ولكن ما نريد الوقوف عليه حقيقًة هو التجاوز عن الخطأ غير المتعمد، ولذلك (1)السابق
 أسقط تعالى أنه أخبرهم ورعهم، لشدة النهي على أحوالهم من سبق مما الخوف عادتهم كانت
، والوقوف كذلك على فاصلة هذه اآلية التي تتحدث عن مغفرة هللا (2)خطأ لكونه ذلك عنهم

تمت بالتطمين للمؤمنين بان هللا  ورحمته للناس، رغم ما في اآلية من تعد  في الشرع، إال أنه خ 
 .يغفر الذنوب مهما بلغت، إال في حالة التعمد 

، زلته ويغفر بتهتو  يقبل عليه رحيم   وتاب ذكر ثم ونسى اخطأ من حق فيغفوٌر  هللا 
 هللا وكان ذلك عن النهي قبل أو ،خطأ أبيه لغير رجال دعا من ويرحمه له يغفر من جملة ومن
 هللا أمر إلى ورجع تاب إذا القول، من والباطل الزور وقال زوجته، من ظاهر من لذنب ستارا

 .(3)توبتهم بعد ذلك على يعاقبهم فال بهم رحيماً  نهاهما أن بعد الباطل لقو  عن نتهياوا
 ابن ى رو مدعٌم لكون هللا يغفر ألمته الخطأ والنسيان فقد  وجاء حديٌث من النبي 

 وما والنسيان الخطأ أمتي عن لي تجاوز تعالى هللا إن": قال عن النبي  ذر أبي عن ماجه
 .(4)"عليه استكرهوا

 

                                                           

 (.65الثالث )ص:( راجع المنهجية الثانية من المطلب 1)
 (.288/ 15( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )2)
(، تفسير 147/ 2(، الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية للشيخ علوان )311/ 4( انظر فتح القدير للشوكاني )3)

 (.129/ 21المراغي )
 األلباني.(، وصححه 1/659( أخرجه ابن ماجه، باب طالق المكره والناسي )4)
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 :ثمار المنهجية السابقة
 .(1)الباطل تعمد من على اإلثم ولكن الخطأ، في إثم ال .1
نابتهم في كل وقت ومهما بلغت الذنوب، إال الشرك باهلل،  إن هللا  .2 يقبل توبة عباده وا 

 والتوبة وقت الغرغرة وخروج الروح ففيهما ال ت قبل التوبة.
القلب محل اإليمان والتصديق، ومنه يحكم اإلنسان على نفسه إن كان متعمدًا أو ال،  .3

ذا كان غير فاليقين في القلب، فإذا كان  صافيًا مخلصًا كان على الطريق الصحيح، وا 
 ذلك فعليه مراجعة نفسه.

 
 المنهجية الثانية: الدعوة إلى هللا ميثاقه الغليظ

إن اإلنسان الحر صادق في مواثيقه، وذلك اإلنسان إذا كان حرًا أصياًل غير مسلم، 
ب عث فيه نبينا ليتمم مكارم  لدين، الذي هو خير األديان، والذيفكيف إذا كان من أهل هذا ا

 .(2)"االخالق مكارم تممأل بعثت نما"إ األخالق،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ   ڀٺ  ٹ ٹ چ 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      

 ]٤ – ٧األحزاب: [
 المعنى اإلجمالي:

على األنبياء، هو عبادة هللا، والدعوة إلى عبادته، وكذلك  إن الميثاق الذي أخذه هللا 
  نوح لدن من مطرد واحد ميثاق إنه. واالتفاق والتناصر والتعاون أن يصد ق بعضهم بعضًا، 

 حتى منهم كل يتسلمها واحدة وأمانة واحد، ومنهج واحد، ميثاق  محمد النبيين خاتم إلى

ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  چ  :تعالى قال كما، (3)يسلمها

                                                           

 (.237/ 21( التفسير المنير للزحيلي )1)
فه األلباني في سلسلة األحاديث 23( الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة للزركشي )ص: 2) (، وضع 

 (.5/114الضعيفة والموضوعة )
السعود (، تفسير أبي 4/313(، فتح القدير للشوكاني )382/ 6( انظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير )3)
 (.2829/ 5(، في ظالل القرآن لسيد قطب )7/91)
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ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ     ھ  ھے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   

 يعلنوا أن عليهم أخذ أي ،]٤٣آل عمران: [ چۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  

 .(1)بعده نبي ال أن  محمد ويعلن ، هللا رسول محمدا أن
 إذا كان قتادةولما روي أن  لشرفه صلوات هللا تعالى عليه، الذكر في  محمداً  وقدم

ل في  هللا نبي   كان: قال (ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ) اآلية هذه تال ، الخلق في النبيين أو 

 .(2)آدم ظهر في: قال( ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ: )هللا قول في مجاهد، عنو 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ) هللا قوله في  النبي عن عنه هللا رضي هريرة أبي عنو 

 .(3)قبلهم به فبدئ البعث في وآخرهم الخلق في النبيين أول كنت :قال (،ٻ
 من وكونهم وفضلهم مزيتهم بمزيد لإليذانوتخصيص األنبياء الخمسة المذكورين 

 .(4) لالرس من العزم وأولي الشرائع أرباب مشاهير
 سؤالهم في والحكمة الرسالة تبليغهم عن النبيين يعني الصادقين يسأل لكي ميثاقهم أخذ

 تبليغهم عن المبلغين، فيسأل إليهم أرسلوا منل (5)اً تبكيت صادقون أنهم  وتعالى سبحانه علمه مع
 .(6)، وأعد للكافرين بالرسل عذابًا أليماً إيمانهم عن والمؤمنين وفائهم عن الوافينو 

 :ثمار المنهجية السابقة
 الحق عن لهم وأفصحوا األمم ونصحوا ربهم، رساالت بلغوا قد الرسل أن نشهد نحن .1

ن الجلي، الواضح المبين،  به جاءت فما والمعاندين، الجهلة من كذبهم من كذبهم وا 
 .(7)الضالل على فهو خالفهم ومن الحق، هو الرسل

                                                           

 (.21/249( التفسير المنير للزحيلي )1)
 (.6/382(، تفسير القرآن العظيم البن كثير )213/ 21( جامع البيان للطبري )2)
 (.6/382(، وأخرجه ابن كثير في تفسيره وقال: فيه ضعف )571/ 6( الدر المنثور في التفسير بالمأثور )3)
 (.92/ 7( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود )4)
 (.89/ 11( التبكيت والبكع: أن تستقبل الرجل بما يكره. تهذيب اللغة للهروي )5)
 (.351(، تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )ص: 411/ 3( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )6)
 (.383/ 6ظيم ابن كثير )( تفسير القرآن الع7)
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 لومة هللا في تأخذهم وأال كر،المن وتغيير الشرائع تبيين في العلماءأخذ الميثاق على  .2
رشادهم العباد تذكير في األولياء على أخذهو  ئم،ال  تعل ق م ن وتربية هللا، معرفة إلى وا 

ر فم ن الحق، على وداللتهم الخلق، وسياسة بهم،  .(1)العتاب استحق الفريقين من قص 

اء، أو تبكيتًا لهم حال كل الناس عليهم أن يهيئوا أنفسهم إما لتصديق رسالة األنبي .3
 تسع كذلك النار وخلق آمنوا، إن جميعاً  الناس لتسع الجنة خلق تعالى اهللتكذيبهم، ف

 .(2)أماكن أزمة هناك تكون  لن: يعني كفروا، إن جميعاً  الناس
 

 المنهجية الثالثة: المنافقون داء كل زمان

أينما و جد المنافقون، وأفكارهم، وجدت الهزائم، والنفوس الضعيفة، والقلوب المريضة، 
!ذلك ألنهم ال يحملون عقيدة تقويهم، وليس لهم مبدأ يحتمون به، بل كل  وشأنهم  حياتهم أماني 

 وحتى وقتنا الحاضر. هو ذاته في التثبيط والتخويف، منذ عهد النبي 

 چڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہٹ ٹ چ 

 ]٣١األحزاب: [

 المعنى اإلجمالي:
ذكر ابن عباس في تفسيره بان المنافقين المقصودين في اآلية هم عبد هللا بن أبي بن 

 في شك  وأصحابه، والنفاق  (3)وأصحابه، اما الذين في قلوبهم مرض فهم معتب بن قشيرسلول 

ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ   ۀ  چ : قوله قتادة عناالعتقاد، ف في وضعف اإليمان

 فتح يعدنا محمد كان قد المنافقين، من أناس ذلك قال: قال چۀ  ہ  ہ  ہ    ہ

                                                           

 (.411/ 4( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد البن عجيبة )1)
 (.11949/ 19( الخواطر للشعراوي )2)
بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف  ( معتب بن قشير بن مليل بن زيد بن العطاف بن ضبيعة3)

 (.1429/ 3األنصاري، شهد بدرا، وأحدا، وكان قد شهد العقبة االستيعاب في معرفة األصحاب )
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 ورسوله هللا وعدنا ما لحاجته، يبرز أن أحدنا يستطيع ما حتى هاهنا، حصرنا وقد والروم، فارس
 .(1)غرورا إال

، المزني عوف بن عمرو بن هللا عبد بن كثيروقولهم ذلك كان فيما رواه الطبري عن 
 ضربة الصخرة فضرب ،-وقت حفر الخندق– سلمان من المعول  هللا رسول أخذعندما 

 مصباحا لكأن حتى -المدينة البتي يعني- البتيها بين ما أضاءت برقة منها وبرقت صدعها،
  هللا رسول ضربها ثم المسلمون  وكبر فتح، تكبير  هللا رسول فكبر مظلم، بيت جوف في

 بيت جوف في مصباحا لكأن حتى البتيها، بين ما أضاءت برقة منها وبرقت فصدعها الثانية،
 هللا وسول ضربها ثم المسلمون، وكبر فتح، تكبير وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فكبر مظلم،
 بيت جوف في مصباحا لكأن حتى البتيها، بين ما أضاءت برقة منها وبرقت فكسرها، الثالثة 

 يا وأمي أنت بأبي: سلمان فقال فرقي، سلمان بيد أخذ ثم فتح، تكبير  هللا رسول رفكب   مظلم،
 يقول ما رأيتم هل: "فقال القوم، إلى  هللا رسول فالتفت قط، رأيته ما شيئا رأيت لقد هللا، رسول

 كالموج، برق  فيخرج تضرب، رأيناك وقد وأمنا، أنت بأبينا هللا رسول يا نعم: قالوا"  سلمان؟
 الذي فبرق  األولى، ضربتي ضربت صدقتم: "قال ذلك، غير شيئا نرى  وال فنكبر، تكبر فرأيناك
 عليه جبرائيل فأخبرني الكالب، أنياب كأنها كسرى، ومدائن الحيرة قصور منه لي أضاء رأيتم

 منه لي أضاء رأيتم، الذي فبرق  الثانية، ضربتي ضربت ثم عليها، ظاهرة أمتي أن السالم
 أمتي أن السالم عليه جبرائيل وأخبرني الكالب، أنياب كأنها الروم، أرض من الحمر قصور
 قصور منها لي أضاءت رأيتم، الذي منها وبرق  الثالثة، ضربتي ضربت ثم عليها، ظاهرة

 .(2)"فأبشروا عليها، ظاهرة أمتي أن السالم عليه جبرائيل وأخبرني الكالب، أنياب كأنها صنعاء،
وبدأ الدور التثبيطي لهم حينما بدأوا يحثون بعضهم بعضًا على العودة عن القتال، وترك 

ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ والمؤمنون وحدهم،  النبي 

، وقيل أن أصحاب هذا الرأي هم أوس بن قيظي وأصحابه وهم من ]٣١األحزاب: [ چڭڭ  

                                                           

(، تنوير المقباس من تفسير 4/381(، النكت والعيون للماوردي )222/ 21( انظر: جامع البيان للطبري )1)
 (.351بن عباس )ص:

 (.224-21/223) ( جامع البيان للطبري 2)
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، والعودة إلى منازلهم، وقيل ارجعوا كفارًا وأسل موا محمدًا (1)بني حارثة، فعزموا على ترك يثرب

(2). 

ولم يكتفوا بذلك بل كعادة المنافقين في كل عصر ومصر، بدأوا باختالق األعذار 

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ٹ ٹ چ ،(3)من أرض المعمعةالكاذبة للهروب 

، فتذرعوا بحجج واهية وهي أن ]٣١األحزاب: [ چۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې  ې  

ر اق، فسيذهبون لتحصينها ومن ثم يعودوا، ولكن هللا كذ بهم في القرآن،  بيوتهم مكشوفة للس 
 .(4)فعذرهم فقط من أجل الفرار من القتال

ويبين القرآن الكريم بعد ذلك دناءة نفوسهم، وسطحية إيمانهم، في أن األحزاب لو دخلوا 
ئل هؤالء المنافقين العودة والردة عن دين هللا، بل وقتال  المدينة، وقيل بيوت المنافقين، ثم س 

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ     ٹ ٹ چ المؤمنين، لما ترددوا في ذلك، 

 الفتنة بإتيان أي بها وتوقفوا تلبثوا وما، ]٣٨األحزاب: [ چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  

 سؤال يفهمون  ما مقدار بل زماناً  ال واحداً  آناً  أي يسيراً  إال بها وطولبوا عنها سئلوا ما بعد والردة
 .(5)منه ومقصوده السائل

عهدًا بقتال  ومن أخالق المنافقين نكثهم عهودهم، ففي وقت الرخاء أعطوا هلل 

ېئ  ېئ           ىئ   ىئ  ٹ ٹ چ الكفار، ولكنهم عند المواجهة اختلقوا األعذار للهروب، 

 اإلمام الفقيه قال، ٣٥األحزاب:  چىئ  ی  ی   ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   
                                                           

: بفتح أوله، وسكون ثانيه، وكسر الراء، وباء موحدة، قال أبو القاسم الزجاجي: يثرب مدينة رسول 1) ( ي ْثر ب 
هللا، صل ى هللا عليه وسل م، سميت بذلك ألن أول من سكنها عند التفرق يثرب بن قانية بن مهالئيل ابن إرم بن 

الم، فلما نزلها رسول هللا، صل ى هللا عليه وسل م، سماها طيبة  عبيل بن عوض بن إرم بن سام بن نوح، عليه الس 
 ((431/ 5وطابة كراهية للتثريب، وسميت مدينة الرسول لنزوله بها. )معجم البلدان )

 (.3/527(، الكشاف للزمخشري )3/621( انظر: معالم التنزيل للبغوي )2)
معمعة، وله معنيان: أحدهما صوت المقاتلة، والثاني استعار نارها )لسان العرب البن منظور ( يقال للحرب 3)
(8 /341.)) 
 (.3/22( مدارك التنزيل للنسفي )4)
 (.21/269(، التفسير المنير للزحيلي )151/ 2( انظر: الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية للنخجواني )5)
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 أن على وعاهدا تابا ثم أحد، يوم بالفشل همتا اللتين الطائفتين كانتا سلمة بني مع وهم: القاضي
، فأخلفوا عهدهم وسٌيسألون أمام هللا عن هذا حارثة بني من الخندق يوم فوقع فرار منهم يقع ال

 .(1)األمر

ٱ  ٹ ٹ چ نافذ وواقع، فقد أخبر هللا تعالى أن فرارهم لن ينفعهم،  وألن قدر هللا 

، فالموت حق وال بد منه، ٣٦األحزاب:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   ڀ   

ذا فررتم من القتل في تلك المعركة  ووقته ومكانه وكيفيته محددة عند هللا منذ خلق اإلنسان، وا 

 بسببه قليل شيء في يرغب ال فالعاقل، ٣٦األحزاب:  چڀ   ڀ  ڀ  ٺ      ٺ    ٹ ٹ چ 

 .(2)كثير   شيء   عليه يفوت

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ ٹ چ وت لحق هذه اآلية بسؤال استنكاري جوابه مقرر، 

األحزاب: [ چٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ڤ   ڦ    ڦڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ  

 .(3)أتاكم إذا السوء عنكم ويدفع ينصركم نصير وال إياكم لمحبته يشفع ولي لكم ليس أي، ]٣٧
بنهم، يوم غزوة األحزاب، وفي رحاب سورة األحزاب  ذلك شان المنافقين، وغدرهم، وج 

، كانوا لهم موقف آخر هو كشأنهم في كل المعارك والسرايا التي كان يرسلها رسول هللا 
 وقيل األراجيف، من هذا ونحو العدو أتاكم قد ويقولون  وهزموا قتلوا قد أنهم الناس في وقعون ي

 .(4)آمنوا الذين في الفاحشة تشيع أن يحبون  كانوا

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    ٹ ٹ چ

 ٦٠األحزاب:  چۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى

جالئهم، فاإلخراج  ويأتي لهم التهديد والوعيد الرباني، بتسليط النبي   عليهم، بقتالهم، وا 

                                                           

 (.374/ 4ب العزيز البن عطية )( المحرر الوجيز في تفسير الكتا1)
 (.162/ 25( مفاتيح الغيب للرازي )2)
 ( المرجع السابق.3)
 (.437/ 3( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )4)
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 ريثماإال زمنًا يسيرًا  ، فال يجاورون النبي الهوان أعظم من األوطان من
 .(1)وعيالهم نفسهمأب يرتحلون  ريثما العلوم بحر وفى وعدمه االنتهاء من حالهم يتبين
بعادهم بنفيهم يؤمر  ألنه ينفون  أنهم الكالم معنى كان ولما  في حالهم بين وقتلهم، وا 

 چائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ    ٹ ٹ چ  الشتم على نصبه أو نفيهم

 هللا كشف أن بعد المدينة من مطرودون  أو هللا، رحمة من المطرود: الملعون ، ف]٦٣األحزاب: [
ألنهم كانوا يدخلون المسجد ظنًا  المسجد؛ من هللا رسول طردهم لذلك الخبيثة؛ نفوسهم دخائل

ٹ  :له هللا قال وقد ال ولم باالسم، يطردهم كان هللا رسول لكن، نفاقهم يستر ذلك أن منهم

، وذلك ليس كل العذاب، فلهم ]١٠محمد: [ چٻپ  ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٹ چ 

 .(2)األسر والقتل، بل والتشيدي بالقتل فال تأخذكم بهم رحمة
 :ثمار المنهجية السابقة

بن  أصحاب مكر  سيئ،ديدن المنافقين ثابت ومعروف  .1 ة واللُّؤم والج  يتصفون بالخس 
نون حسب الظروف، والخبث، وأمام الكافرين  باإليمان، فهم أمام المؤمنين متست  رون  يتلو 

 .(3)فيظهرون على حقيقتهم الخسيسة وشياطين اإلنس يخلعون ذلك الستار عن كاهلهم،
األعمار مكتوبة، والموت محتوم، فال يوجد سبب للهرب من القتال، ومساندة المؤمنين  .2

في النصرة والتمكين، فاإلقدام لن ينقص من العمر شيئًا، والجبن لن يطيل في العمر 
يئًا، لذلك فعلى األمة أن تتكاتف، وتوحد جهودها في نصرة شريعة هللا وتحكيم شرعه، ش
 .(4) يضعوا في أنفسهم خوفًا من أحدوال

  هللا رسول سمع لما ألنه القتال أمر في وخاصته أصحابه يشاور السلطان إن .3
 الفارسي سلمان عليه فأشار أصحابه، شاور المدينة، إلى وخروجهم األحزاب باجتماع

                                                           

 (.242/ 7(، روح البيان ألبي الفداء الخلوتي )413/ 15( انظر نظم الدرر للبقاعي )1)
 (.12177/ 19(، الخواطر للشعراوي )414/ 15( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )2)
 (.127( الخالصة في صفات المنافقين لعلي الشحود )ص:3)
 (285/ 21( التفسير المنير للزحيلي )4)
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 سلمان: األنصار وقال منا، سلمان: يومئذ المهاجرون  وقال رأيه، فرضي الخندق، بحفر
 .(1)"البيت آل منا سلمان":  هللا رسول فقال منا،

 الذين الشر، أهل لنفيمنافقين، وعدم مجاورته، دليل بالتغرية بال في األمر للنبي  .4
، مع جواز (2)منه وأبعد للشر، أحسم ذلك فإن المسلمين، أظهر بين بإقامتهم يتضرر

في  تأخير إخراجهم لحاجة منهم، أو غيره، فقد ورد أن المنافقين عاشوا مع النبي 
 .المدينة حتى توفاه هللا 

 اذكر هللا يذكركالمنهجية الرابعة: 

إن أفضل العبادات التي يتقرب بها اإلنسان إلى هللا، الذكر، فهي العبادة التي ال تحتاج 
 عباده على يفرض ال: عباس ابن عنإلى متطلبات سابقة، وال تتطلب وقتًا معينًا لعملها، 

 له يجعل لم هللا فإن الذكر، غير عذر حال في أهلها عذر ثم معلوما، حدا لها جعل إال فريضة
 .(3)عقله على مغلوبا إال تركه في أحدا يعذر ولم إليه ينتهي حدا

ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  مئ  ىئ    يئ  جب  حب  خب   ٹ ٹ چ 

 چمب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىتيت  جث  مث  ىث     

 ]٨١ – ٨٣األحزاب: [
 المعنى اإلجمالي:

هذا أمر للمؤمنين عامة، بإدامة ذكر هللا سبحانه وتعالى، إما الذكر باللسان، أو الذكر 
الدائم بالقلب الذي يؤدي إلى طاعته سبحانه واجتناب معاصيه، وكالهما ال يحتاجان إلى جهد 
أو دخول وقت ألدائهما، ففي كل وقت وتحت أي ظرف يستطيع اإلنسان اغتنام وقته بذكر هللا 

                                                           

 (.281/ 21( المرجع السابق)1)
 (.672( تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 2)
 (.281/ 21( جامع البيان للطبري ت شاكر )3)
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            چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  چ وغنيمة، قال تعالى:  ففيه أجر

 .(1)]٣٠١النساء: [
 يتلون  هللا، بيوت من بيت في قوم اجتمع ما ":  هللا رسول هريرة قال: قال أبي عن و

 المالئكة، وحفتهم الرحمة وغشيتهم السكينة، عليهم نزلت إال بينهم، ويتدارسونه هللا، كتاب
 ابن قال، ففي الحديث إشارة عظيمة إلى أجر الذاكرين هللا تعالى، و (2)"عنده فيمن هللا وذكرهم
 كتالوة إليه ندب أو أوجبه بما العمل على المواظبة به ويراد هللا ذكر ويطلق: هللا رحمه حجر

 .(3)العلم ومدارسة الحديث، وقراءة القرآن،

، قيل التسبيح من باب الذكر؛ ٨١األحزاب:  چمئ  ىئ    يئ  ٹ ٹ چ 

وذ كر بلفظين خشية السآمة، وقيل هي الصالة ما في البكرة واألصيل، والبكرة هي صالة 
الصبح، واألصيل صالة العصر، وقيل ما بين الظهر إلى العشاء، وقيل صالة العصر 

 وهللا أكبر وال والعشائين، وقال مجاهد: سبحوه؛ يعني قولوا سبحان هللا والحمد هلل وال إله إال هللا
 .(4)حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم

 وقيل، يصلحكم بما واالهتمام لكم باالستغفار ومالئكته. بالرحمة عليكم يصلي الذي هوف
:  النبي وقال، عليه والثناء عباده في له الجميل الذكر إشاعة هي العبد على هللا من الصالة

 خير مأل في ذكرته مأل في ذكرني ومن نفسي، في ذكرته نفسه في ذكرني من: هللا يقول"
 .(6)أنتم فاذكروه يذكركم سبحانه إنه: أي الذكر، إلى تهييج هذا، (5)"منهم

                                                           

(، 3/414(، تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين )281/ 21للطبري ت شاكر )( انظر: جامع البيان 1)
 (.4/419(، النكت والعيون للماوردي )3/164لطائف اإلشارات للقشيري )

 .2699(، حديث رقم: 4/2174( أخرجه اإلمام مسلم بزيادة )2)
 (.11/219( فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر )3)
(، تفسير القرآن للسمعاني 3/165(، لطائف اإلشارات للقشيري )3/647تنزيل للبغوي )( انظر معالم ال4)
(4/292.) 
 .7415(، حديث رقم: 9/121( أخرجه اإلمام البخاري في صحيحه )5)
(، لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن          234/ 4( انظر أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )6)
 (.436/ 6تفسير القرآن العظيم البن كثير ) (،431/ 3)
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ليخرجكم : قال به اآلمر له الخالق كونه مع ألنه إليه منسوبا المالئكة فعل كان ولما
 العلم من الناشئ أي النور لىإ للضالل الموجب الجهل من الكائنة أي الظلمات منبذلك 
 نور إلى القلب على للرين المقتضية المعاصي ظلمات من بالفعل بعضكم فيخرج للهدى، المثمر

 الرحمة بليغ ثابتاً  لهم اإليمان صار الذينب وأبداً  زالً أ وكان مؤمنين بذلك فتكونوا الطاعات،
 الطاعات، في اإلخالص على فيحملهم خاصته أهل فإنهم اإللهية، ترضاه ما لفعل توفيقهمب

 .(1)الجنات روضات في الدرجات لهم فيرفع
 الخروج أو بالموت لقائه، يوم يحيون  أي سالم يلقونه يوم تحيتهمبل أجرهم ممتد لهم ، ف

 جل هللا إما لهم، والمحيي وآفة، مكروه كل من بالسالمة تبشيرا بسالم الجنة، دخول أو القبر من

ما عليهم، منه وتفضال لهم تعظيما ،]٥٤يس: [ چڤٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  لقوله جالله،  وا 

 چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ     چ  آلية المالئكة

ما ،]١٨ – ١١الرعد: [ ڃ  چ  چ  بآية له ستدلي   وقد. بالسالم بعضا بعضهم تحية وا 

 .(2)]٣٠يونس: [ چچ   چ  چ  ڇ  ڇڇ  

 :ثمار المنهجية السابقة
 والتهليل بالتسبيح األحوال معظم في وتسبيحه نعمه، على وشكره هللا ذكر على الحث .1

 العبد، على األمر ليسهل بحد، تحديد أو معين بقدر تقدير دون  والتكبير، والتحميد
 .(3)فيه األجر وليعظم

على المؤمن أن يستثمر جميع أوقاته في طاعة هللا تعالى، فوقت الصالة ال يكون إال  .2
البكرة واألصيل، فإن انتهى منها فليلهج لسانه بالذكر والتسبيح في أي وقت لها، في 

 وتحت أي ظرف وجهد.

                                                           

 (.371-371/ 15( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )1)
 (.91/ 8( محاسن التأويل للقاسمي )2)
 (.43/ 22( التفسير المنير للزحيلي )3)
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رحمة هللا قريب من المحسنين، بالرحمة المهداة منه سبحانه، أو بأمره للمالئكة  .3
خراجهم من  باالستغفار للمؤمنين وحفظهم، فهو صاحب الفضل األعظم بهداية الناس وا 

 الضالل إلى الهدى.

جر الذكر ممتٌد إلى يوم القيامة، حيث سيلقون هللا بسالم وينجيهم من النار، وتبلغهم أ .4
 قرنت إذا فالتحيةويرون هللا تعالى وهذا عظيم األجر وجزيله، المالئكة السالم من هللا، 

 .(1)البصر رؤية بمعنى إال ذلك يكون  فال بالتحية قرن  إذا واللقاء بالرؤية،
 

  النبيالصالة على المنهجية الخامسة: فضل 

لقد امتن  هللا سبحانه وتعالى على أمة اإلسالم بنعم عظيمة وجليلة، وكان من أعظم هذه 
، رسوٌل مشفق على أمته، ينصحها ويرشدها، إلى البشرية النعم وأجل ها إرسال النبي محمد 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ 

، هذا النبي الذي له الفضل والثناء ]٣١٤التوبة: [ چۇ  ۇ    ۆ  ۆ  

من السفهاء يؤذونه بشتى أصناف  كثيًرا، ثم بعد هذه الشفقة والحب والنصح لألمة، ترى من هللا 
 !العذاب، حتى يومنا هذا

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ٹ ٹ چ 

 ]٥٦األحزاب: [ چڇ  

 المعنى اإلجمالي:
، ومالئكته بداية من هللا  يا لها من مكانة عظيمة أن تكون الصالة على النبي 

 عليه المالئكة وصالة المالئكة، عند عليه ثناؤه عليه هللا صالة: قالالكرام، عن أبي العالية 
 .(2)له الدعاء

                                                           

 (.165/ 3( لطائف اإلشارات للقشيري )1)
 (.552( تفسير مجاهد )ص: 2)
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 صالة أنما سبق وذكرناه : أحدهاعدة أقوال؛  والمالئكة على النبي  ولصالة هللا 
 أن: الثاني. العالية أبو قاله ،الدعاء المالئكة وصالة ،المالئكة عند عليه ثناؤه عليه تعالى هللا

: الثالث. جبير بن سعيد قاله ،له االستغفار المالئكة وصالة ،له المغفرة عليه تعالى هللا صالة
 .(1)الحسن قاله ،له الدعاء المالئكة وصالة ،رحمته عليه تعالى هللا صالة أن

ڃ  چ   چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ إ) قولهوذكر ابن عباس: 

 .(2)النبي على يباركون : يقول( چ  چ  

 هللا رسول أن هريرة، أبي عنعظيم األجر، فقد روى مسلم  وللصالة على النبي 
 .(3)"عشراً  عليه هللا صلى واحدة علي صلى من": قال وسلم عليه هللا صلى

: قال ليلى، أبي بن الرحمن عبدوأما عن كيفية الصالة عليه، فقد روى البخاري عن 
 هللا، رسول يا: فقلنا علينا، خرج  النبي إن هدية؟ لك أهدي أال: فقال عجرة، بن كعب لقيني

 آل وعلى محمد، على صل اللهم: فقولوا: "قال عليك؟ نصلي فكيف عليك، نسلم كيف علمنا قد
 محمد، آل وعلى محمد، على بارك اللهم مجيد، حميد إنك إبراهيم، آل على صليت كما محمد،

 .(4)"مجيد حميد إنك إبراهيم، آل على باركت كما
 هللا رسول على صليتم إذا: قال أنه - عنه هللا رضي - مسعود بن هللا عبد وعن

 محمد على صل اللهم قولوا: قال. فعلمنا: له قالوا عليه؛ تعرض فلعلها عليه؛ الصالة فأحسنوا
مام المرسلين، سيد ونبيك، عبدك  ورسول الخير، وقائد الخير، إمام النبيين، وخاتم المتقين، وا 

 .(5)األولون  به يغبطه الذي المحمود المقام ابعثه اللهم الرحمة،
من الناس يؤذون رسول هللا  كثيًراوبعد هذا التكريم الرباني، وعظيم األجر اإللهي، ترى 

 ، بالقول والفعل، ففي زمنه وصفوه بأنه شاعر وكاهن ومجنون، وفي زمننا ما زال إيذائهم
 مستمر بالشتم والقدح، لكن هللا تعالى ينتصر لعباده المؤمنين.

                                                           

 (.421/ 4للماوردي )( النكت والعيون 1)
 (.321/ 21( جامع البيان للطبري ت شاكر )2)
 (.316/ 1) 418، حديث رقم ( أخرجه مسلم، باب الصالة على النبي 3)
  (8 /77.)( أخرجه البخاري، باب الصالة على النبي 4)
 (.314/ 4( تفسير القرآن للسمعاني )5)
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 ثمار المنهجية السابقة:
 وجعل سبحانه معه الكرام المالئكة فيها جمع التي الصالة بهذه النبي   أفرد هللا  .1

دون  أتم ، وأمر هللا لعباده بالصالة على النبي محمد  ليكون  واحداً  خبراً  عنهم الخبر
سائر أنبيائه فيه زيادة تشريف ورفعة ومكانة عظمة للنبي 

(1). 

 في مرة وأقله الوجوب، على محمول به فاألمر ،إسالمي فرض  النبي على الصالة .2
 .(2)العمر

 
 والمؤمنينالمنهجية السادسة: عقوبة من يؤذي هللا ورسوله 

 چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   کٹ ٹ چ 

 ]٥٧األحزاب: [
هم اليهود والنصارى، فاليهود  وقد ذكر المفسرون أن المقصود بالذين يؤذون النبي 

، والنصارى آذوا ]٦٨المائدة: [ چۉ  ې  ې  ې  ېى  ٹ ٹ چ بقولهم:  قد آذوا هللا 

إليهم  ، وأضاف ابن عباس ]٧١المائدة: [ چگگ  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ هللا بقولهم: 

 ألنه األذى، يضره أنه إذايته معنى وليس ن فقد قالوا: أن المالئكة بنات هللا،يصنف المشرك
بوصفهم إياه  وجميع األصناف المذكورة آذوا رسول هللا  شيء، ينفعه وال شيء يضره ال تعالى

 .(3)بأنه ساحر ومجنون وكاهن، والذين شجوا رأسه وكسروا رباعيته يوم أحد
يذاء هللا  مستمر في كل زمان، وذلك بعصيان أوامره، واالبتعاد عن طاعته، وقيل  وا 

ن يؤذون هللا تعالى بتصاويرهم التي يرومون بها تكوين خلق مثل خلق هللا قاله يبأن المصور 

                                                           

 (.22/112(، التفسير المنير للزحيلي )416/ 15( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )1)
 (.158/ 2( التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )2)
(، تفسير المنار لمحمد رشيد رضا 3/72(، بحر العلوم للسمرقندي )8/63( الكشف والبيان للثعلبي )3)
 (.158/ 2بن جزي )(، التسهيل لعلوم التنزيل ال11/446)
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في جزء من حديث عون بن أبي جحيفة عن أبيه: "ولعن  ، وفيه قد ورد قول النبي (1)عكرمة
 .(2)المصورين"

ٹ ٹ وقيل بأن المقصود من اآلية الذين يؤذون أولياء هللا، قياسًا على قوله تعالى: 

، وقد توعد هللا تعالى لمن يعادي أوليائه فقال في الحديث (3)]٤١يوسف: [ چڱ  ڱ  چ 

 .(4)"بالحرب آذنته فقد وليا لي عادى منالقدسي: "
 الدنيا في. رحمته من أبعدهم هللا لعنهمفعذاب أولئك المؤذون أليم في الدنيا واآلخرة، 

 .(5)اإليالم مع يهينهم مهينا عذابا لهم وأعد واآلخرة

ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 

 ]٥٤: األحزاب[ چڱ  ڱ  ڱ   

 أبداً  حق غير يكون  ذاك ألن والمؤمنات المؤمنين إيذاء وقيد، ورسوله هللا إيذاء أطلق
      يؤذون  كانوا منافقين في نزلت إنها قيل، و باطل ومنه والتعزير كالحد حق فمنه هذا وأما
يذاء المؤمنين كارهات وهن النساء يتبعون  كانوا زناة في وقيل اإلفك، أهل في وقيل ، اعليًّ  ، وا 

بأنهم اقترفوا إلثمًا ظاهرًا بينًا يستحقون به  بالقول أول الفعل، بغير جناية ارتكبوها، أكد هللا 
 .(6)العقاب من هللا تعالى

 
 
 

                                                           

 (.8/63( الكشف والبيان للثعلبي )1)
 5347( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الطالق، باب مهر البغي والنكاح الفاسد، حديث رقم: 2)
(7/61.) 
 (.4/316( تفسير القرآن للسمعاني )3)
 .6512(، حديث رقم: 115/ 8( أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب التواضع )4)
 (.238/ 4نوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )( أ5)
(، 238/ 4(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )44/ 3( انظر مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )6)

 (.7/115إرشاد العقل السليم ألبي السعود )



111  

 :ثمار المنهجية السابقة
 وله واآلخرة، الدنيا في هللا رحمة من والطرد اللعنة يستحق ورسوله هللا يؤذي من إن .1

، وفيه بشارة للمؤمنين بأن هللا سبحانه وتعالى معهم، (1)جهنم نار في مؤلم محقر عذاب
 ومعذب من يؤذيهم.

إيذاء المؤمنين بالقول أو الفعل، إثم بي  ن ظاهر، يستحق مرتكبه من هللا العذاب، بل  .2
 ويكون محل معاداة هللا تعالى له، ومن يصمد أمام قوة وجبروت هللا!

 

  

                                                           

 (.22/114( التفسير المنير للزحيلي )1)







111  

 السورةالمطلب األول: بين يدي 
 أواًل: محور السورة

 توحيد بموضوعاتها المختلفة؛ الرئيسية العقيدة ورة علىركز المحور األساسي لهذه الس
لى. بالبعث واالعتقاد بالوحي، واإليمان هللا،  المتعلقة األساسية القيم بعض تصحيح جوارها وا 

. هللا عند والجزاء الحكم قوام هما الصالح والعمل اإليمان أن وبيان. الرئيسية العقيدة بموضوعات
 .بإذنه إال عنده شفاعة من وما هللا بطش من تعصم قوة من ما وأنه

 وشموله هللا علم إحاطة وعلى والجزاء البعث قضية على السورة في األكبر والتركيز
 منوعة، بطرق  المترابطتين القضيتين هاتين إلى السورة في اإلشارة وتتكرر ،ولطفه ودقته

 .(1)النهاية إلى البدء من كله السورة جو وتظلل شتى وأساليب
 : تسمية السورةثانًيا

ٹ  قوله في اليمن، ملوك وهم سبأ، بقصة فيها للتذكيربهذا االسم  سبأ سورة تسمى

 الغناء بالحدائق عليهم هللا أنعم فقد ،]٣٥سبأ: [ چٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  چ 
 .(2)العرم بسيل أبادهم النعمة، كفروا فلما الخصبة، واألراضي

 وترتيبها ونوعها : عدد آيات السورةثالًثا
 .أربع وخمسون آية باتفاق علماء العدد، وترتيبها الرابعة والثالثين، وهي مكيةآياتها 

 (3)وموضوعاتها : أهداف السورةرابًعا
 للمكذبين تأنيب من فيها وما للقيامة، مشاهد عدة بإيراد والجزاء، البعث قضية إثبات .1

 .وقوعه في يشكون  أو به يكذبون  كانوا الذي العذاب صور ومن بها،
 .عليه للتأكيد السورة بداية في التوحيد موضوع عن تحدثت .2
 .القيامة مشاهد من مشهد في وذلك وللجن للمالئكة عبادتهم إلى اآليات تشير .3
 .ربهم عند لهم المالئكة شفاعة من يظنونه كانوا ما ينفي .4
 معرفة عن وعجزهم له، الجن وتسجد سليمان قصة ترد للشياطين عبادتهم وبمناسبة .5

 .موته
 . وتقريره وتأكيده إلثباته والرسالة الوحي موضوع عن اآليات تحدثت .6

                                                           

 (.2888/ 5)( في ظالل القرآن لسيد قطب 1)
 (.131/ 22( التفسير المنير للزحيلي )2)
 (.2889-5/2888( في ظالل القرآن لسيد قطب )3)
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سبأ  وقصة هللا، نعمة على الشاكرين داود آل قصة أمثلة يضرب حيث ، القيم تقرير .7
 للوعد مشهود مصداق وفيه وهؤالء، لهؤالء وقع وما يشكرون، ال الذين المتبطرين
 .والوعيد
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 المطلب الثاني: المناسبات في السورة

 أواًل: مناسبة السورة لما قبلها )األحزاب(
ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ٹ چ   بقوله األحزاب ختمت لما

  هلل بأن هذه افتتحت، ]٧١األحزاب: [ چېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  یی  
 التامة والقدرة العام الملك فإن الحكم؛ بذلك الئق الوصف وهذا األرض، في وما السماوات في ما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٹ ٹ چ ، ذلك يقتضيان

 .]٣سبأ: [ چٺ    ٺ     ٿ  

            چی  جئ  حئ  مئ  ٹ ٹ چ : األحزاب سورة خاتمةفاصلة و 

ڄ   ڄ  ٹ ٹ چ : سبأ مطلع من الثانية اآلية وفاصلةتتناسب  ،]٧١األحزاب: [

 .(1)]١سبأ: [ چڃ
 : مناسبة السورة لما بعدها )فاطر(ثانًيا

 القدرة من بجزئيات عليه ودل الثاني، اإليجاد هو الذي الحشر فيها سبحانه أثبت لما
 لهم الحمد بظهور اإليمان إلى اضطرهم ،أخذاً  الكفار بأخذ ختم أن إلى الكون، في أشياء على
 ما بأغلب الدنيا في متعوا كانوا كما يشتهون  ما جميع وبين بينهم وبالحيلولة الظهور، أتم

 يكون  الحمد وكان األنكاد، أكثر من الراحة من ذلك مع وما واألوالد، األموال كثرة من يشتهون 
 ملكه بعظيم العباد لتعريف سبأ سورة فتجردت واإلنعام، باإلعطاء يكون  كما واإلعدام، بالمنع

 .(2)والخلق باالختراع للتعريف األخرى  هذه وتجردت سبحانه،
 تها وخاتمتهافاتح: مناسبة محور السورة لثالًثا

المحور األساسي لهذه السورة هو ذكر قصة قوم سبأ باليمن، وذكر هذه القصة للعبرة 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ والعظة، لذلك ابتدأت السورة بالحمد؛ 

، فحال المؤمنين التفكر والتأمل، وأخذ العبر والعظات من أحوال األمم ]٣سبأ: [ چڀ

ٹ  السابقة، أما الكافرين فحالهم التكذيب واالستهزاء، لذلك توعدتهم خاتمة السورة بالعذاب؛ 

                                                           

 (.124( أسرار ترتيب القرآن )ص: 1)
 (.286(، البرهان في تناسب سور القرآن )ص: 2/ 16( نظم الدرر للبقاعي )2)
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 چک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ   ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ  ٹ چ 

 .]٥٨سبأ: [
 السورة لخاتمتها فاتحة: مناسبة رابًعا

 القضية يثبت القيامة مشاهد من بمشهد وتختم ،شديد عنيف سريع إيقاعب السورة تختمو  
 وقد. ثناياها وفي فيها شوط كل نهاية في مضى كما ،السورة في والتوكيد التركيز عليها التي
 .(1)العنيف الختام هذا بها وختمت القضية بهذه السورة بدأت

  

                                                           

 (.2917/ 5في ظالل القرآن لسيد قطب ) 1))
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  توحيد هللاالمنهجية األولى: 
 ما ويحكم يشاء، ما يفعل بشؤونهما، والمتصرف فيهما، وما واألرض واتاالسم مالك هللا

 .(1)خلقه على بها أنعم التي النعم على حمدهيجب و  يريد،
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ    ٺ     ٹ ٹ چ 

 ]٣سبأ: [ چٿ  
 المعنى اإلجمالي:

 هذا في محمود وهو البشر هؤالء من أحد بحمده يقم لم ولو لذاته محمود  هللاإن 
 .(2)هللا خالئق سائر عن البشر شذ ولو الخالئق شتى من ومحمود بحمده، يسبح الذي الوجود

 السبع السماوات في ما جميع مالك هو الذي للمعبود كله التام والحمد الكامل الشكرف
 ذلك من لشيء مالك ال سواه شيء كل ودون  يعبدونه، ما كل دون  السبع األرضين في وما

 .(3)جميعه مالك هو الذي فالمعنى غيره،
 وما شيء، معه ألحد فليس األرض في وما السماوات في لما الملك صفة الحمد ومع

 .(4)فيهما شيء كل -سبحانه -فله شرك، من واألرض السماوات في ألحد
 له أن، وقيل بحمده فسرورهم تكلف غير من الجنة أهل حمد هووحمد هللا في اآلخرة 

، األولى هي فصارت األرضين قبل السموات خلق ألنه األرضين وفي السموات في الحمد
 .(5)اآلخرة هي واألرضون 

 من - المؤمنين عباده سيطلع أنه إلى چڀ    ڀ   ڀ  ٺٺ  ٹ ٹ چ  قوله وأشار
 لم ما على - اآلخرة في الثواب عظيم أو الجزاء من لهم يضاعف أو يمنحهم ما حمده موجبات

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  أفكارهم به وفت وال الدنيا في عقولهم تبلغه

 .(6)]٣٧السجدة: [ چہ

                                                           

 (.134/ 22للزحيلي )( التفسير المنير 1)
 (2891/ 5( في ظالل القرآن )2)
 (.346/ 21( جامع البيان للطبري )3)
 (.2891/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )4)
 (.431/ 4( انظر: النكت والعيون للماوردي )5)
 (.15/441( نظم الدرر للبقاعي )6)



116  

 بحكمته ودبرها الدارين أمور أحكم الذي الحكيم، بخلقه الخبير ،أمره في الحكيموهو 
 .(1)يكون  كائن بكل الخبير

 :ثمار المنهجية السابقة
 الذين عباده على السوابغ بنعمه هلل والشكر فحمدوه، خلقه إلى صنع أن وهو هلل الشكر .1

 .لإليمان هداهم
 هللاوله،  وزير وال له معين وال له شريك وال له ولد ال الذي هلل واإللهية والوحدانية الشكر .2

 فعله، في الحكيم وهو والثانية، لألولى المالك ألنه واآلخرة الدنيا في المحمود هو تعالى
 .(2)خلقه بأمر الخبير

 باللسان والقلب والجوارح. الحمد هو الثناء على هللا  .3
على عظيم النعم التي امتن بها عليهم، فبالشكر  يجب على المؤمنين أن يشكروا هللا  .4

 والحمد تدوم النعم، وبالكفر تزول.
 

 مطلقالمنهجية الثانية: علم هللا 
عليم بكل األمور، دقيقها وكبيرها، سرها وعلنها، فهو الخالق المتصرف في  فاهلل 

 األشياء حقائق به تنكشف حيث ،مطلقاً  كماالً  الكامل العلم هو هللا علمفشؤون العباد ومآلهم، 
 تبدل من عليه يطرأ ما كل إلى المخلوق  وجود مبدأ من هللا، صنعة هو ءشي كل كان إذ كلها،

 .(3)الزمن لحظات من لحظة كل في وتحول
ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ   ٹ ٹ چ 

 ]١سبأ: [ چڄ  ڃ
 المعنى اإلجمالي:

 يعلمفاهلل  ،وعلمه حكمته شواهد ببسط أهله هو ما على حمده من تقدم ما سبحانه أتبع
 وما ،واألموات والدفائن وكالكنوز آخر، في وينبع موضع في ينفذ كالغيث األرض في يلج ما

 والكتب كالمالئكة السماء من ينزل وما ،العيون  وماء والفلزات والنبات كالحيوان منها يخرج

                                                           

 (.566/ 3لتنزيل للزمخشري )(، الكشاف عن حقائق غوامض ا432/ 4( النكت والعيون للماوردي )1)
 (.135/ 22(، التفسير المنير للزحيلي )2( تنوير المقباس من تفسير ابن عباس )ص: 2)
 (.774/ 11( التفسير القرآني للقرآن )3)
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 واألبخرة العباد وأعمال كالمالئكة فيها يعرج وما ،والصواعق واألنداء واألرزاق والمقادير
 .(1)واألدخنة
ذاته في اآلية السابقة  بها الحق وصف التي "الخبير" لصفة وبيان شرح هي اآلية، هذهو 

 بذواتها العلم هو هنا ذكر بما العلمف ءشي لكل كاشفا علما العالم هو الخبيرلهذه اآلية، ف
 .(2) والخبرة الحكمة عين وذلك وعللها وأسبابها وخصائصها
ن . البشر قول من ليس القرآن هذا بأن يوحي لمما اآلية كهذه القرآن من واحدة آية وا 

 دافع ال الكوني التصور هذا ومثل بشر قلب على بطبيعته يخطر ال الكوني الخاطر هذا فمثل
 بارئ  هللا صنعة فيها تتجلى الواحدة باللمسة اإلحاطة هذه ومثل البشر، تصور طبيعة من إليه
 .(3)العبيد صنعة تشبهها ال التي! الوجود هذا

 الذيفهو  لها، ورحمته مغفرته ذكر بأحوالها، وعلمه فيها، وحكمته مخلوقاته ذكر ولما
 من به قاموا ما بحسب وقت كل عباده على تنزل آثارهما تزل ولم وصفه، والمغفرة الرحمة

 .(4)مقتضياتهما
 :ثمار المنهجية السابقة

 حاولوا جميعا األرض أهل أن علم هللا محيط بجميع المخلوقات في جميع األزمان، ولو .1
 بعض إحصاء إلى يصلوا أن استطاعوا في اآلية السابقة، لما ما ذكره هللا  إحصاء

 العجيبة الحشود هذه سمائه، ولكن أو أرضه في تعالى هللا خلق من الهائلة الحشود تلك
 هللا علم أحصاها قد ،وأحوالها وصورها، وأجناسها، وأنواعها، وأحجامها، حركاتها، في

 .(5)شيء عليه يخفى ال الذي تعالى
 الصالحة األعمال قبول إلى إشارة إليها يعرج يقل ولم فيها يعرج ماقوله في اآلية:  .2

 الوقوف لفهم إليها يعرج وما قال فلو للغاية، (إلى) كلمة ألن وهذا الزكية النفوس ومرتبة
 .(6)منها وصعودها فيها نفوذها ليفهم فيها يعرج وما: فقال السموات عند

 عند البشر، فهو معجز بلفظه ومعناه.هذا القرآن دليل أنه ليس من  .3
                                                           

/ 4(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )441/ 15( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )1)
241.) 

 (.137/ 22(، التحرير والتنوير )774/ 11ر القرآني للقرآن )( التفسي2)
 (.2892/ 5( في ظالل القرآن )3)
 (674( تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 4)
 (.265/ 11( التفسير الوسيط لطنطاوي )5)
 (.191/ 25( مفاتيح الغيب للرازي )6)



118  

 البعث والجزاءإنكار الساعة و المنهجية الثالثة: 
وذلك كونه  حساب يوم القيامة،الإن أكثر ما يميز أمة اإلسالم، هو إيمانهم المطلق ب

 وتؤمن ورسله وبلقائه، وكتبه، ومالئكته، باهلل تؤمن أن اإليمان: "أحد أركان اإليمان، قال 
ال صالحات وتقرب إلى هللا تعالى، وهذا على واستعدادهم لذلك اليوم، من أعم، (1)"بالبعث

 النقيض تمامًا من قناعات الكفار والمشركين.
ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ   ڎ  ٹ ٹ چ 

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ   گ  ڳ     ڳ  ڳ  

 ]١سبأ: [ چڳ  ڱ  
 اإلجمالي:المعنى 

 الحياة فإن كذلك، كان فإذا مسمى، أجل إلى الدنيا في محددة لغاية الخلق خلق هللا إن
 بعمله، كال ويجازي  المفسد، من المصلح هللا يعلم حتى المطاف، آخر تكون  أن يمكن ال الدنيا

، ]٣٣٥المؤمنون: [ چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ٹ ٹ چ 
 .(2)والجزاء البعث يقتضيان وعدله هللا حكمة أنوبذلك نستدل على 

 أن وسلم عليه هللا صلى رسوله هللا أمر مما لهن، رابع ال التي الثالث اآليات إحدى هذه
 سورة في فإحداهن والعناد، الكفر أهل من أنكره من أنكره لما المعاد وقوع على العظيم بربه يقسم
 چىب   يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت   جثمث  ىث  يث  حج  ٹ ٹ چ: يونس

 ،]١سبأ: [ چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ٹ ٹ چ : هذه والثانية ،]٥١يونس: [

ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ٹ ٹ چ : التغابن في والثالثة

 .(3)هو الغاية في التشديد والتوكيد باهلل باليمين التوكيد،و ]٧التغابن:[ چۋ  ۅ  ۅ  ۉ        
نكار للبعث نفىوفي هذه اآلية الكريمة   من وعدوه قد لما استبطاء أو ،الساعة لمجيء وا 

حيث  حرب، بن سفيان أبو هو المقالة هذه قائل أن روي ، و (4)والسخرية الهزء سبيل على قيامها
                                                           

 (.19/ 1) 51هللا عليه وسلم، حديث رقم:  ( أخرجه البخاري، كتاب اإليمان، باب سؤال جبريل النبي صلى1)
(، رسالة في أسس العقيدة لمحمد بن عودة 174( انظر: أركان اإليمان لعلي بن نايف الشحود )ص: 2)

 (.61السعوي )ص: 
 (.495/ 6( تفسير القرآن العظيم البن كثير )3)
 (.567/ 3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )4)
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 بربه يقسم أن  نبيه تعالى هللا فأمر حشر وال قيامة وال تأتي ساعة ثم ما والعزى  الالتقال و 
يجابا وتكذيبا ردا قبل سفيان أبي لقسم مقابلة  .(1)نفاه لما وا 

ثبات لكالمهم رد  چڇ  ڇ  چ ويأتي الرد الرباني على دعواهم،  ڇ  چ  ،نفوه لما وا 

 تقرر بصفات به المقسم لوصف مقررا بالقسم مؤكدا إليجابه تكرير  چ ڍ  ڍ  ڌ
علم هللا تعالى شيء، ففي علمه وقت ، فال يفوت مرة غير مر ما على استبعاده وتنفي إمكانه

قيام الساعة، بل وعلمه إلى الذرة وال أكبر منها وال أصغر، فكله في علم هللا تعالى، وفي اللوح 
 .(2)المحفوظ
 شهادة، عنده الكل بل والشهادة، منه الساعة الذي الغيب بين عنده فرق  ال أنه نبي  و 
 ةقحقي ليفيد به المقسم عظمة مبينا فقال الذكر، في معاج   إذا الغيب يقدم المعنى بهذا وللعناية
 وأبين كعبا أعلى به المستشهد كان وكلما األمر، على االستشهاد بمنزلة القسم ألن عليه المقسم
 .(3)وآكد أقوى  الشهادة في كان منزلة وأرفع فضال

ٹ ٹ چ ثم تأكيدًا لمعنى البعث، ذكر هللا سبحانه ما أعد للمؤمنين من نعيم، 

، ]٨سبأ: [ چڱ  ڱ    ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  
 لما كريم ورزق  اإليمان، مدراج من فيه قصروا وما العصيان، من اقترفوا لما مغفرة لهم أولئكف

 عليهم التفضل مع الصالح وعملهم إيمانهم، بسبب الجنة وهو اإلحسان مناهج من عليه صبروا
 .(4) سبحانه هللا من

ہ  ہ  ہ  ھ  ٹ ٹ چ ثم بي ن سبحانه عذاب الفريق اآلخر؛ المكذبين، 

 هاونسبو  آيات هللا تعالى في ، فطعنوا]٥سبأ: [ چھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ   ۓ     
 لهم أولئك الباطل وظنهم الفاسد زعمهم في والعجز الغلبة مقدرين ،ذلك وغير والشعر السحر إلى

 .(5)العذاب أسوأ وهو أليم رجز من عذاب

                                                           

 (.415/ 4يز في تفسير الكتاب العزيز البن عطية )( المحرر الوج1)
(، لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن 241/ 4( انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )2)
(3/441.) 
 (.445/ 15( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )3)
 (.359/ 4(، فتح القدير للشوكاني )473/ 4عجيبة ) ( انظر: البحر المديد في تفسير القرآن المجيد البن4)
 (.134/ 8( محاسن التأويل للقاسمي )5)
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 ]١١سبأ: [ چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆ  ٹ ٹ چ 

 كفار ويقولهكذا هم دائمًا فريق المكذبين، ينكرون أصاًل وجود يوم البعث والحساب، 
نا الذي هذا يكون  متى: الكريم للرسول قريش د   فيما صادقن معك ومن كنت ان العذاب من به ت ع 

 مجيئه وقت لتعيين طلباً  ال النبوة في والقدح واالستبعاد، لإلنكار منهم واالستفهام؟! به تؤمنون 
 .(1) اإللزام وجه على

نو   والنشور البعث إنكارهم وهو اإللهية الرسالة إلى النبيين دعوات رد في األساس ا 
جابتهم الرسل دعوة من استغرابهم يكون  ولذا عنهم، يغيب بما موكفره  .(2)واحدة وا 

عوا يوم القيامة للحساب، وب عثوا من قبورهم، بدأت تدب بينهم الخالفات، فكل  ثم إذا د 
ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ منهم يحاول التخلص من موقفه الذي هو فيه، 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    

سبأ: [چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ    ڌ  
 من يملكون  بما ،إغراءً  به أغروهم ولكنهم الكفر، على قسراً  يقسروهم لم أن كبرائهم الواقعو ، ]١١

 ثم، (3)الناس على سلطان ذات قوى  وكلها والسلطان، والجاه المال، أيديهم وفى اإلغراء، وسائل
 وال المستكبرين ينجي وال هؤالء، وال هؤالء ينفع ال البائس الحوار هذا أن وهؤالء هؤالء يدرك

ثمه جريمته فلكل، المستضعفين  اآلخرين إضالل تبعة وعليهم وزرهم، عليهم المستكبرون  ،وا 
 كانوا أنهم يعفيهم ال للطغاة، اتباعهم عن مسؤولون  فهم وزرهم، عليهم والمستضعفون . وا غوائهم

 أن ألنفسهم ورضوا الحرية وباعوا اإلدراك فعطلوا والحرية، باإلدراك هللا كرمهم لقد ،مستضعفين
 والحسرة الكمد وأصابهم جميعاً  العذاب فاستحقوا. مستذلين يكونوا أن ألنفسهم وقبلوا ذيوالً  يكونوا
 .(4) مهيأ لهم حاضراً  العذاب يرون  وهم

 عن منهما كل وأخفاها ،واإلضالل الضالل من فعال ما على الندامة الفريقان أضمرو 
 ، وعندما أراد هللا لحالهم المناسب وهو األضداد من فإنه أظهروها أو ،التعيير مخافة اآلخر

 ،اإللهية الحدود مقتضى عن بالخروج وظلمهم تعديهم من لهم الممثلة األغالل تعذبيهم، جعل
 ،ومتبوعين تابعين ،وكتبه رسله لعموم وأنكروا أندادا له واثبتوا الحق بوحدة كفروا الذين أعناق في

                                                           

 (.73/ 6( انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن )1)
 (.3584/ 7( زهرة التفاسير )2)
 (.827/ 11( التفسير القرآني للقرآن )3)
 (.2919/ 5( في ظالل القرآن، سيد قطب )4)
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 ساحة من البعداء هؤالء يعذبون  ما يجزون  هل وتقريعاً  توبيخاً  حينئذ لهم وقيل ،ومضلين ضالين
في  واألصل اإللهي العدل بمقتضى وطبقها وبحسبها وأفعالهم أعمالهم بمقتضى إال القبول عز

 موجب على والتنبيه بذمهم للتنويه اإلضمار مقام في أظهر أنه إال "أعناقهم في" اللغة القول
 .(1) إغاللهم

ٹ  الخالئق رؤوس على القيامة يوم المشركين يقرع أنه تعالى يخبروفي مشهد آخر 

 أنهم يزعمون  المشركون  كان الذين المالئكة فيسأل ،]٨٠سبأ: [ چٱ  ٻ  ٻ  ٹ چ 

ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ زلفى؛  هللا إلى ليقربوهم المالئكة صورة على هي التي األنداد يعبدون 

 قال كما بعبادتكم؟ هؤالء أمرتم أنتم: أي، ]٨٠سبأ: [ چپ  پ  پ  پ     ڀ  

الفرقان: [ چک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ٹ ٹ چ  :الفرقان سورة في
 لهم، تبكيتٌ  ذلك في كان كذبتهم إذا عليهم هللا صلوات المالئكة أن فالمعنى: النحاس قال، ]٣٧
 .(2)للعابدين توبيخ   استفهام   فهو

 فتقول المالئكة: منهم أن يبرؤوا أنفسهم،وافتراء الكفار والمشركين على المالئكة، يستلزم 
 أنت أو: ،دونهم بالطاعة توالينا الذي أنت، إليك هؤالء أضافه الذي السوء من وبراءة لك نزيهاً ت

 ال كانوا هم، فعبادتنا في الجن أطاعوا ثم يذكرون حقيقة ما نسبوه إليهم حيث أنهم دونهم ناصرنا
 ،لهم عابدين بطاعتهم وصاروا يعبدون  ما يعبدون  كانوا بأمرهم لما ولكن الجن؛ عبادة يقصدون 

 .(3)مؤمنون  بهم جميعهمو 
ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ   چ    ٹ ٹ چ 

 ]٨١سبأ: [ چچ           چ  چ  

نما وهالكاً  عذاباً  وال ،ونجاةً  شفاعةً  نللعابدي المعبودون  فيوم الحساب ال يملك  لهم قيل وا 
 هللا غير بعبادة أنفسهم وي قال للذين ظلموا لعابديهم، وتبكيتاً  وقصورهم لعجزهم إظهاراً  القول هذا

                                                           

(، الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية 135/ 7السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود ) ( انظر: إرشاد العقل1)
 (.321/ 11(، روح المعاني لأللوسي )177/ 2)
 (.319/ 14(، جامع األحكام للقرطبي )524/ 6( تفسير ابن كثير )2)
(، تأويالت أهل السنة للماتريدي 5933/ 9(، الهداية الى بلوغ النهاية )454/ 4( النكت والعيون للماوردي )3)
(8 /456.) 
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 لما وعقوبة لتكذيبكم جزاء ودخلتموها عاينتموها فاليوم الدنيا في كذبتم بها التي النار عذاب ذوقوا
 .(1) وحده هلل اليوم ذلك في األمر فاليوم، أسبابها من الهرب عدم من التكذيب ذلك أحدثه

 :ثمار المنهجية السابقة
 السماوات، أعلى إلى األرض تخوم من يجري  بما محيط المعلومات، بجميع عالم هللا  .1

 جو في الذر حركة ويدرك السماء، في وال األرض في ذرة مثقال علمه عن يعزب ال
 قديم بعلم السرائر، وخفيات الخواطر، وحركات الضمائر، هواجس على ويطلع السماء،
 .(2)األزل أزل في به موصوفا يزل لم أزلي،

 إليه واصالً  ثوابه ليكون  باقية داراً  فللمكل   فجعل ثواب المؤمن، ينقطع أال أراد تعالى هللا .2
 ما مقدار المكلف ليعلم الموت وفيها واألسقام اآلالم فيها داراً  قبلها وجعل ،أبداً  دائماً 
 .(3)اآلخرة في يكون 

 ،وسيئه العذاب أليم من عذاب فلهم هللا، آيات عن للصد جهدهم باذلين سعوا الذين .3
ء العذاب هو والرجز  (4)!السوء سبيل في وكدهم ومعاجزتهم اجتهادهم جزاء ،السي 

من سوء أدب الكفار وفرط جهلهم، إنكار وقت مجيء يوم القيامة، لعدم تحديده بوقت  .4
معين، ولكن ال تالزم بين معرفة ساعة هذا الوعد الحق، وبين التصديق بها، فموعد 

ذا حان موعده فال مفر منهالقيامة ثابت معلوم عند هللا   .(5)، وا 
من أعظم الذنوب وأشدها  هللا، عند من  النبي به جاء وبما القيامة، بيوم التكذيب .5

 وفهم. إعمال عقل معه ويستحيل عقوبة،
 أعناقهم في الحديد أغالل جعل: ارالكف وسائر والمتبوعين التابعين الفريقين جزاء كان .6

 من الدنيا في أعمالهم بسبب إال هؤالء يجازى  وال وعدل، حق جزاء وهذا النار، في
 .(6)والعصيان واإلثم باهلل الشرك

 يمقتون  أهوال من فيه هم وما العذاب، من لهم أعد ما هللا أعداء الكفرة يعلم عندما .2
 على تقم لم محبة كل تنقلب بل الدنيا، الحياة في وخالنهم أحبابهم يمقتون  كما أنفسهم

                                                           

(، الموسوعة 682(، تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 214/ 11( انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن )1)
 (.15/ 11القرآنية )

 (.473/ 4( البحر المديد في تفسير القرآن المجيد البن عجيبة )2)
 (.193/ 25للرازي )( مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير 3)
 (.2893/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )4)
 (.6/215( انظر: التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم )5)
 (.191/ 22( التفسير المنير للزحيلي )6)
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 ويحاج بعضًا، بعضهم النار أهل يخاصم اليوم ذلك عداء، وفي إلى اإليمان من أساس
 المتكبرين، والضعفاء المتبوعين، السادة واألتباع المعبودين، العابدون  بعضًا، بعضهم
 .(1)أعضاءه الكافر يخاصم بل قرينه، واإلنسان

 
 لمن أذن له المنهجية الرابعة: الشفاعة عند هللا

ٹ ٹ أمة اإلسالم عن سائر األمم في عدة أمور، فهي خير أمة،  لقد مي ز هللا 

، وهم أصحاب الرسالة العامة لسائر ]٣٣٠آل عمران: [ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ

األنبياء: [ چک  ک  گ         گ  گ       ٹ ٹ چ ، البشر بعموم دعوة النبي 
 عبد بن جابرنبيًا، وميزه بالعديد من العطايا ومنها الشفاعة، عن  ، ووهب لهم محمدًا ]٣٠٧
 شهر، مسيرة بالرعب نصرت: قبلي أحد يعطهن لم خمسا أعطيت: " قال  النبي أن هللا،

 لي وأحلت فليصل، الصالة أدركته أمتي من رجل فأيما وطهورا، مسجدا األرض لي وجعلت
 إلى وبعثت خاصة قومه إلى يبعث النبي وكان الشفاعة، وأعطيت قبلي، ألحد تحل ولم المغانم
 .(2)"عامة الناس

آلخرين، ، وهناك شفاعات فالشفاعة الكبرى والعظمى، هي لنبي هللا األعظم محمد 
 هللا رسول قال :قال كرب معدي بن المقدام عنكالشهداء الذين ي شف عون في سبعين من أهلهم؛ ف

: "(3)"أقاربه من سبعين في عف  ش  وي  " " منهاخصال ست هللا عند للشهيد. 
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

 ]١١سبأ: [ چٿٿ  ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ   
 المعنى اإلجمالي:

 وهي ؛القرآن في منفية شفاعة ،نوعان الشفاعة: (4)العيون  قرة فيذكر السمرقندي 
 چگ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ٹ ٹ چ ، والمشرك للكافر الشفاعة

 وعن عنه يبعده وهو هللا، إلى يقربه أنه بزعم شفيعا اتخذ من شفاعة فأبطل .]١٥٨البقرة: [
                                                           

 (.129-128( القيامة الكبرى لعمر األشقر العتيبي )ص: 1)
 (.74/ 1) 335( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التيمم، حديث رقم: 2)
(، وقال عنه: هذا حديث حسن 4/187( أخرجه الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد )3)

 صحيح غريب.
 ( هو كتاب قرة العيون ومفرح القلب المحزون ألبي الليث السمرقندي.4)
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 وقيدها؛ اإلخالص ألهل خالصة وهي القرآن أثبتها التي الشفاعة الثاني النوع ومغفرته. رحمته
 چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅٹ ٹ چ : يشفع أن للشافع إذنه: األول: بأمرين تعالى

ذنه. ]١٥٥البقرة: [  تعالى هللا رحمه فإذا ؛المذنب الموحد عبده رحم إذا إال يصدر ال تعالى وا 
ڃ  ٹ ٹ چ . فيه يشفع أن لشافع أذن عمن رضاه: الثاني األمر ،له يشفع أن للشافع أذن

 هذه في كما ،الرضاء بعد له بالشفاعة فاإلذن ،]١٤األنبياء: [ چچ  چ  چ  چ  
 .(1)التوحيد إال يرضى ال سبحانه وهو ،اآلية

 حيث للمشركين تكذيبا قاله الشفاعة، في هللا له أذن لمن إال عنده الشفاعة تنفع الف
 المالئكة صور هي التي األصنام نعبد إنا قال من قولوهي – هللا عند شفعاؤنا هؤالء: قالوا

 .(2)له يشفع أن له هللا أذن لمن إال المعنى يكون  أن ويجوز ،-لنا ليشفعوا
 إال شيء في تعالى عنده يشفع أن أحد يجترئ  ال وكبريائه وجالله مة هللا تعالىلعظف

 الخلق في ليشفع المحمود المقام يقوم حين أنه ، فقد ثبت عن النبي الشفاعة في له إذنه بعد
 علي ويفتح يدعني، أن هللا شاء ما فيدعني هلل فأسجد: "قال القضاء، لفصل ربهم يأتي أن كلهم

 واشفع تعطه وسل يسمع، وقل رأسك، ارفع محمد، يا: يقال ثم اآلن، أحصيها ال بمحامد
وهو صاحب الشأن األعظم، ال يشفع إال بإذن من هللا  فحتى النبي  (3)"تشفع

(4). 
ٹ ٹ : قوله من المعنى في هذا ويقرب الشفاعة، في باإلذن الفزع يزولوبعد ذلك 

، ]١٤النبأ: [ چڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  چ 
 كبير ال الذيوهو  ،علم نقص من الحق غير يقول فال ، رتبته دون  إال رتبة فهو الذي ال

 .(5)حكم من شيء في فيعارضه غيره
 :ثمار المنهجية السابقة

، فيشفع إال بإذنه، ويكون أول الشافعين نبيه الكريم محمد  ال يشفع أحد عند هللا  .1
 ما شاء هللا له أن يشفع.

                                                           

 ( بتصرف.214( فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )حاشية ص: 1)
 (.213/ 25(، مفاتيح الغيب للرازي )679/ 3للبغوي )( انظر: معالم التنزيل 2)
( 1/124) 326( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها، حديث رقم: 3)

 جزء من حديث طويل.
 (.514/ 6( تفسير القرآن العظيم البن كثير )4)
 (.496/ 15للبقاعي ) (، نظم الدرر166/ 2( التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي )5)
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الشفاعة عند هللا ال تكون للكفار والمشركين، فهم المنفي عنهم الشفاعة بالنص الصريح  .2
القرآن الكريم، ولكن الشفاعة تكون لعباد هللا الموحدين، بغفران ما عليهم من ذنوب  في

 اقترفوها في الحياة الدنيا.

الشفاعة مكرمة من هللا تعالى لفئات من عباده، يعطيهم إياها تكريمًا لهم، ومكافأة على  .3
ن من جهدهم وجهادهم في الدنيا لنصرة دينه ودعوته، مثل شفاعة الشهداء في سبعي

 أهليهم.

يوم القيامة عظيم مهول، يوم فيه تبيض وجوه وتسود وجوه، فيكون جميع الناس فزعين  .4
 خائفين من الحساب، ويزول هذا الفزع عند إذن هللا تعالى بالشفاعة، فيتوب ويغفر.

 
  المنهجية الخامسة: الرزق والهدى من هللا

ٹ ٹ ، هو، وجعلها في السماء لقد طمأن هللا تعالى العباد على أرزاقهم، بأن قسمها

، وبذلك ال يمكن ألي بشر أن يأخذ رزق آخر ]١١الذاريات: [ چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  چ 

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ ألنه مقسوم ومكتوب، وأوضح جل  في عاله أن الهدى منه وحده، 

 .]٣٧الكهف: [ چڍڍ  

ڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ     ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ   ڄڄ  ٹ ٹ چ

 ]١٨سبأ: [ چچ  ڇ  

 المعنى اإلجمالي:
 الغيث بإنزال واتاالسم من يرزقكم مناآلية الكريمة فيها سؤال للمشركين والكفار، 

 ومن لمنافعكم والنجوم والقمر الشمس وتسخير لمعايشكم، وصالحاً  لحروثكم حياة عليكم،
 (1)أنعامكم؟ وأقوات أقواتكم بإخراج األرض

فالبد أن تكون اإلجابة أن الرازق هو هللا، فإن هم أعرضوا عن اإلجابة، فأخبرهم وقل 
 من يرزقكم الذي وحده هللا أن تبين فإذا القول، هذا يدفع من تجد ال فإنكلهم هللا هو الرزاق، 

 وال شيئا، يرزقكم ال من معه تعبدون  فلم ورزقكم، لنفعكم المطر، لكم وينزل واألرض، السماوات
 .(2)نفعاً  يفيدكم

                                                           

 (.81/ 22( تفسير القرآن للمراغي )1)
 (.679( أنظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 2)
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 بعد الحجة في اإلنصاف وجه على لكن ضاللة، على بأنهم يخبرهم أن سبحانه أمره ثم
 هللا يوحدون  الذين من الفريقين أحد، فالضاللة على هو ومن الهدى على هو من تقرير سبق ما

 رزق، وال خلق، على تقدر ال التي الجمادات يعبدون  والذين بالعبادة، ويخصونه الرزاق الخالق
 الذي عبد من أن عاقل لكل ومعلوم والضاللة، الهدى من األمرين أحد لعلى ضر وال نفع، وال

 رزق  وال خلق على يقدر ال الذي عبد ومن الهدى، على الذي هو: ويضر وينفع ويرزق  يخلق
 .(1)الضاللة على الذي هو: ضر وال نفع وال

 :ثمار المنهجية السابقة
 هو أنفسهم المشركين اعتراف وفي سواه، يقبل ال الذي الواقع في وتعالى سبحانه هللا .1

 أن ينبغي الذي فهو الرازق  الخالق هو هللا أن وبما وات،االسم من الكائنة األرزاق خالق
نما إلها، لكونه ال هللا، يعبدون  العامة أن المعلوم ومن. يعبد  دفع إما: شيئا به يطلبون  وا 

 .(2)نفع جر أو ضرر،

على سؤال من الخلق؟ وأي السبيلين  الجواب في تلعثموا أو سكتوا إنالكفار والمشركون  .2
، فالحق بي  ن، وقلوبهم موقنة به، ولكن بقلوبهم به مقرون  فهم اإللزام مخافة صحيح،

 .(3)تكبرهم وجحودهم منعهم من االعتراف به
 

  

                                                           

 (.373/ 4( فتح القدير للشوكاني )1)
 (.184/ 22( التفسير المنير للزحيلي )2)
 (.247/ 4( انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )3)
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 المنهجية األولى: وجوب شكر هللا على نعمه
 شهوًدا قلبه وعلى واعتراًفا، ثناءً  عبده، لسان على هللا نعمة أثر ظهور هو الشكر،

ٹ  قد بل عنه، بالعجز االعتراف تعالى ّللا   شكر غاية، و وطاعة انقياًدا جوارحه وعلى ومحبة،

 بعبده هللا يفعل ما فكل أيًضاو  ،]١٨إبراهيم: [ چپ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ  ٹ چ 
ن نعمة منه فهو  وبالؤه عطاء منعه من يا: الصالحين بعض قال ولذلك بلية، ذلك يعد قد كان وا 

 .(1)نعماء
 ]٣١سبأ: [ چوئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ٹ ٹ چ 

 المعنى اإلجمالي:
 شكر، الصالة: السلمي قال والدنيا، الدين في عليكم به أنعم ما على شكراً  اعملواأي 

 .(2)الحمد الشكر وأفضل شكر، وجل عز هلل تعمله خير وكل شكر، والصيام
ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ والشكر سبب عظيم لثبوت النعم وزيادتها 

(، قيدوا نعم هللا بشكر هللا: )وقال عمر بن عبد العزيز ،]٧إبراهيم: [ چڦ  ڄڄ  
 .فكلما شكر العبد زاده هللا في نعمته وأحدث له نعمة أخرى حسية أو معنوية

 النعم يجلب ألنه والجالب ،الموجودة النعم يحفظ ألنه الحافظ الشكر يسمون  كانوا ولهذا
: همذان من لرجل قال أنه عنه هللا رضى طالب أبى بن على عن الدنيا أبى ابن وذكر ،المفقودة

 من المزيد ينقطع فلن قرن  في مقرونان وهما بالمزيد يتعلق والشكر بالشكر موصولة النعمة إن"
 .(3)"العبد من الشكر ينقطع حتى هللا

وي   نبيه هللا أمر وقد شكر، ذكرها فإن النعم، هذه ذكر من أكثروا: عن أحد السلف ور 
وقال رسول  ،]٣٣الضحى: [ چڻ  ڻ      ڻ  ڻ   ٹ ٹ چ : فقال ربه عمةبن يحدث أن
 .(5)الحال بلسان شكرها ذلك فإن ،(4)"عبده على نعمته أثر   يرى  أن يحب تعالى هللا"إن  هللا 

                                                           

 (.199(، الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب األصفهاني )ص: 2/234قيم )( مدارج السالكين البن 1)
 (.124/ 2( مختصر تفسير ابن كثير للصابوني )2)
 (.121( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين البن قيم )ص: 3)
 (،5/123) 2819( أخرجه الترمذي، كتاب اآلدب، باب ما جاء إن هللا يحب أن يرى أثر نعمته، حديث رقم 4)

 وقال: حديث حسن.
 (.91( تزكية النفوس ألحمد فريد )ص: 5)
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 فالشكر اللسان، عمل على االقتصار دون  األبدان بعمل الشكر أن والسنة القرآن ظاهرو 
 رضي عائشة عن مسلم صحيح في، ف(1)اللسان عمل باألقوال والشكر األركان، عمل باألفعال

 هللا رضي عائشة له فقالت قدماه، تفطر حتى الليل من يقوم كان  هللا رسول أن عنها هللا
 عبدا أكون  أفال": فقال تأخر؟ وما ذنبك من تقدم ما لك هللا غفر وقد هذا أتصنع: عنها
 .(2)"شكوراً 

 من ساعة تأتي تكن فلم أهله على والنهار الليل ساعات جزأ قد كان داود أن روي و 
نسان إال والنهار الليل ساعات ۆئ  چ ، وقوله تعالى: دائماً  يتناوبون  يصلي قائم داود آل من وا 

 تكون  أن: ويحتمل داود، آلل مخاطبة تكون  أن: يحتمل ،]٣١سبأ: [ چۈئ  ۈئ   ېئ  
 من: مك  الح   في هللا عطاء ابن قال وتنبيه، تحريض ففيها وجه كل وعلى  محمد لنبينا مخاطبة

 .(3)بعقالها قيدها فقد شكرها ومن لزوالها تعرض فقد النعم يشكر لم
 دعوته من يقفون  الكفار كان فإذا وسلم، عليه هللا صلى النبي تسلية باآليات أريد ولعله

 المسبح األواب العابد موقف منه ويقف نعمه على يشكره من عباده من فإن الموقف ذلك هللا إلى
 .(4)السالم عليهما وسليمان كداود وسلطانا شأنا الناس أعظم من وهم بحمده دائما

: ومن كمال شكر هللا شكر المخلوق إذا أسدى نعمة لغيره فيشكره لقول الرسول هللا 
لكن الشكر المطلق يكون هلل ألنه هو المنعم حقيقة وهو  ،(5)"هللا من ال يشكر الناس"ال يشكر 

 .الذي سخر المعطي لخدمة أخيه المؤمن ووهبه النعم
 :ثمار المنهجية السابقة

 بالنعمة االعتراف :الشكر وحقيقة اإلنسان، على أنعم ما على تعالى هللا شكر وجوب .1
 .(6)المعصية في استعمالها والكفران طاعته، في واستعمالها للمنعم،

 يقوم الذي الصالح العمل من بد ال بل فقط، المادية بالقوة العدو على فوز وال نجاح ال .2
 .(1)تكبو ال حتى ويحصنها األرواح، ويطهر النفوس

                                                           

 (.277/ 14( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )1)
( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب صفة القيامة الجنة والنار، باب إكثار األعمال واالجتهاد في العبادة، 2)

 (.4/2172، )2821حديث رقم: 
 (.367/ 4للثعالبي )( الجواهر الحسان في تفسير القرآن 3)
 (.271/ 4( التفسير الحديث لدروزة )4)
 ( سبق تخريجه.5)
 (.159/ 22( التفسير المنير للزحيلي )6)
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في اآلية السابقة، حٌث للمؤمنين على اغتنام أيامهم وأعمارهم بالعمل الصالح، ومنه  .3
عباده ألن يكونوا من القليل الشكور، الذين  شكر هللا على نعمائه، لذلك حف ز هللا 

 يذكرون هللا تعالى ويشكرونه في كل حال.
 
 اإلنفاق ترغيب فيالمنهجية الثانية: ال

لى أن يكونوا سباقين للخيرات في جميع المجاالت، واإلنفاق أحد لقد رب ى اإلسالم أهله ع
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ٹ ٹ چ أهم ما دعا إليه اإلسالم، 

البقرة: [ چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ  
 من اإلنفاق ؛اإليمان جمع جمعهن من ثالث :قال أنه ياسر بن عمار، وقد روي عن ]١٦٣

 .(2)للعالم السالم وبذل ،نفسك من واإلنصاف ،اإلقتار
ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  ٹ ٹ چ 

 ]١١سبأ: [ چحئمئ  ىئ  يئ        جب    
 يحصل قد الصالحون  بل الدنيا، نعمة ينافي ال اآلخرة نعيم أن إلىاآلية السابقة  أشارت

، بل هناك وعد (3)الوعد على بناء العقبى في لهم النعيم بحصول القطع مع النعم الدنيا في لهم
: قال  هللا رسول أن هريرة ابي عننقله عن ربه بالتكفل باإلنفاق على المنفق، ف من النبي 

 .(4)"عليك ينفق أنفق: وتعالى تبارك هللا قال"
  هريرة أبي عنإلى أن المالئكة تدعو للمنفقين صبيحة كل يوم،  وقد أشار النبي 

 منفقاً  أعط اللهم أحدهما فيقول ينزالن ملكان إال فيه العباد يصبح يوم من ما" :قال  النبي أن
 .(5)"تلفاً  ممسكاً  أعط اللهم اآلخر ويقول ،خلفاً 

                                                                                                                                                                     

 (.131/ 3( التفسير الواضح للحجازي )1)
 (.75( روضة العقالء ونزهة الفضالء ألبي حاتم الدارمي )ص: 2)
 (.211/ 25( مفاتيح الغيب للرازي )3)
، 993صحيحه، كتاب الزكاة، باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف، حديث رقم  ( أخرجه مسلم في4)
(2/691.) 
، 1442( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب قول هللا تعالى فأما من أعطى واتقى، حديث رقم 5)
(2/115.) 
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 يشاء من على يوسع  هللا نأ واألوالد باألموال لمغترينوفي اآلية الكريمة، توضيح ل
 في أنفقتم ما فإن هللا، طاعة في أنفقوها بل واألوالد باألموال تغتروا فال يشاء، من على ويضيق
ما كان من غير إسراف وال  بالحسنات اآلخرة وفي بالمال الدنيا في، يخلفه فهو هللا طاعة
 .(1)تقتير

وقد ال يكون الخلف فقط في الدنيا بالتعويض بالمال عن النفقة، فقد يكون في بالدعاء 
 هللا رسول قال: قال جابر عنلتكفير الذنوب أو ادخار الثواب في اآلخرة، فقد روى الدار قطني 

 :"الرجل به وقى وما صدقة، له كتب وأهله، نفسه على الرجل أنفق وما صدقة، معروف كل 
 أو بنيان في نفقة من كان ما إال خلفها هللا فعلى نفقة من الرجل أنفق وما دقة،ص فهو عرضه
 .(2)"معصية

رادته، بتقديره هو إنما الناس إلى يصل رزق  كل ألن لعباده رازق  خير وهللا   وقد وا 
 .(3)وكرمه فضله من األسخياء يزيد أن -سبحانه -سنته جرت

ومن خالل السير مع آيات هللا نجد أن عدم اإلنفاق هو اإللقاء بالنفس إلى التهلكة، قال 
 .(4)هللا عند يهلككم ما إلى بأيديكم منكم إلقاء هللا سبيل في اإلنفاق ترككم إنالحسن: 

 هللا رضي حاتم بن عدي واإلنفاق سبيل التقاء النار وتكفير السيئات في اآلخرة، فعن
، واإلنفاق سبيل لتطهير (5)"تمرة بشق ولو النار اتقوا" :يقول  هللا رسول سمعت قال عنه

 .]٣٠١التوبة: [ چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ ٹ چ النفس وتزكية القلب، 

ٻ  ٻ    ٹ ٹ چوأعظم مكافأة من هللا للمنفقين هو دخولهم الجنة حيث 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ        ٺ  

آل [چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
 .]٣١٨ – ٣١١عمران: 

 

                                                           

(، تفسير 362ابن عباس )ص:  (، تنوير المقباس من تفسير317/ 14( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )1)
 (.11/3167القرآن العظيم البن أبي حاتم )

 (.199/ 22( التفسير المنير للزحيلي )2)
 (.299/ 11( التفسير الوسيط لطنطاوي )3)
 (.216/ 1( تفسير القرآن العزيز البن أبي زمنين )4)
 (.2/119، )1417مرة، حديث رقم:( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الزكاة، باب اتقوا النار ولو بشق ت5)
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 :ثمار المنهجية السابقة
 والصلة البر من حقه القريب فأعط ويقدره؛ الرزق  يبسط الذى هو  هللا كان إذا .1

 رضا يريدون  للذين خير ذلك والصدقة، الزكاة من حقهما الطريق به والمنقطع والمحتاج
 .(1)المقيم بالنعيم الفائزون  هم وأولئك ثوابه، ويطلبون  هللا

 بالقناعة أو بالمال، عاجال إما ،سواه معوض ال يعوضه فهو يخلف المنفق أن هللا  .2
ما، ينفد كنز ال هي التي  .(2)دونه خلف كل الذي بالثواب آجال وا 

لرضا هللا، والنجاة من النار، وأداة لطهارة النفس وتزكية اإلنفاق في سبيل هللا طريق  .3
 القلب، وتركها إلقاء بالنفس إلى التهلكة.

 المرزوق  بها ينتفع يالت األسباب وخالق ،الرزق  خالق ألنه الرازقين ىأعل هللا  .4
 .(3)بالرزق 

 

  

                                                           

 (.617( المنتخب في تفسير القرآن الكريم لنخبة من علماء األزهر )ص: 1)
 (.586/ 3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )2)
 (68( كيف تكون من األوائل )ص: 3)
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 المنهجية األولى: وجوب طاعة األمير
ألمته، في جميع المناحي، طاعة االبن لوالديه،  الطاعة، أحد أهم وصايا النبي 

ن كان لكل منها  والزوجة لزوجها، والمأمور لألمير، والجندي للقائد، ولعل آخرها من أهمها وا 
 هللا عصى فقد عصاني ومن هللا أطاع فقد أطاعني منأنه قال: " أهميته، فقد ورد عن النبي 

نما عصاني فقد األمير يعص ومن أطاعني فقد األمير يطع ومن  ورائه من يقاتل جنة اإلمام وا 
ن أجرا بذلك له فإن وعدل هللا بتقوى  أمر فإن به ويتقى  .(1)"منه عليه فإن بغيره قال وا 

ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ    ۋ  ٹ ٹ چ 

 ]٣١سبأ: [ چۅ   
 المعنى اإلجمالي:

 بين فيعملفي اآلية الكريمة إشارة إلى أن الجن كانت تأتمر بأمر سليمان عليه السالم، 
 أن على فدل،  يديه بين للعمل تعالى هللا سخره من منهم، فربه بإذن له طاعة يأمره ما يديه
 .(2)مسخر غير منهم

 عجيبة، كثيرة حصونا باليمن فبنوا بالصخر، الحصون  ببناء أمرهم أنهوورد في األثر 
 .(3)ذلك وغير وغمدان وهنيدة وهندة وفلتون  ومرواح صرواح وهي

وال  منهم، يعدل ومن به، يأمرهم فيما بطاعته وأمرهم لسليمان الجن  هللا سخرفقد 
 وقال اآلخرة، في السعير، عذاب من نذقه سليمان، طاعة من به أمرنا الذي أمرنا، يطيع

 عن منهم زاغ فمن نار من سوط بيده ملكا بهم وكل وجل عز هللا أن وذلك الدنيا في: بعضهم
 .(4)أحرقته ضربة ضربه سليمان أمر

فتلك الصورة في الجن، وهم مسخرين للعمل ومجبرين عليه، وال يحق لهم الخروج عنه 
أو تركه، وكذلك فاإلنسان المسلم ال بد أن ينقاد تحت إمرة قائد أو أمير، على أن تتحقق فيه 

                                                           

( حديث 4/51تقي به )( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء اإلمام وي1)
 .2957رقم: 

 (.438/ 4(، النكت والعيون للماوردي )364/ 21( انظر: جامع البيان للطبري )2)
 (321/ 4( تفسير السمعاني )3)
 (.673/ 3( معالم التنزيل في تفسير القرآن للبغوي )4)
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 وأطيعوا اسمعوا": قال  هللا رسول أن أنس عن؛ ، ويمتثلوا بذلك أمر النبي (1)شروط اإلمارة
ن  .(2)"زبيبة رأسه كأن حبشي عبد عليكم استعمل وا 

شارة إلى وجوب طاعة أولي األمر ورد عن رسول هللا   فقد أطاعني منأنه قال: " وا 
 فقد األمير يعص ومن أطاعني فقد األمير يطع ومن ،هللا عصى فقد عصاني ومن هللا أطاع

نما ،عصاني  بذلك له فإن وعدل هللا بتقوى  أمر فإن ،به قىت  وي   ورائه من قاتلي   ةن  ج   اإلمام وا 
ن ،أجراً   .(3)"منه عليه فإن بغيره قال وا 

ۈئ  ٹ ٹ چ وقد جمع القرآن الكريم بين طاعة هللا ورسوله وبين طاعة األمير؛ 

ما يجمع بين طاعة فإن  ،]٥١ النساء:[ چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  
و أها منهم لديه السلطة على أمر أوامر ومن يتعدا  أن كاًل  وطاعة األمير ورسوله   هللا

لى رسوله إ ولكن يختلف ذلك الشيء من هللا  ،يطبقها يطبق عليه عقاب محدد و الأيخالفها 
ول أمر أوامر ال يمكن من والرسن يخالفها الرسول أيمكن  ن هللا أمر أوامر الأأي  والى األمير

ن من تحت األمير ال يجوز ان يخالف ال أوامر أها يخالف أوامر هللا ولو أكملنا ن يخالفأاألمير 
 .هللا وال رسوله وال أميره

 إذا إال الخلق قلوب في الدين هذا استقامة يمكن ال أنه يقيناً  يعلم المؤمن أن شك وال
 في أطيعك لن: وقلت هواي وركبت بأمر أمرني أميراً  أن فلو وتعالى، سبحانه الخالق مع تعاملوا
 هللا بطاعة أمرني إذا األمير ألمر رفضي أن قلبي في الموجود اإليماني بالوازع وعلمت شيء،
 ألن وذلك األمير؛ ألطعت وجل عز هللا عقاب علي يوجب والجند الجيش وخدمة تعالى

 لم المعاني هذه أن فلو ولرسوله؛ وجل عز هلل الحقيقة في عصيان هو األمير ألمر عصياني
 .(4)واآلخرة الدنيا لفسدت قلبك في مكتملة تكن

                                                           

لمؤدي إلى االجتهاد في النوازل ( شروط اإلمارة سبعة: أحدها: العدالة على شروطها الجامعة. والثاني: العلم ا1)
واألحكام. والثالث: سالمة الحواس من السمع والبصر واللسان؛ ليصح معها مباشرة ما يدرك بها. والرابع: سالمة 
األعضاء من نقص يمنع عن استيفاء الحركة وسرعة النهوض. والخامس: الرأي المفضي إلى سياسة الرعية 

والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو. والسابع: النسب، وهو وتدبير المصالح. والسادس: الشجاعة 
 ((21-19أن يكون من قريش؛ لورود النص فيه وانعقاد اإلجماع عليه. )األحكام السلطانية للماوردي )ص: 

 (.1/141) 693( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب إمامة العبد والمولى، حديث رقم 2)
 .2957( حديث رقم: 4/51أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب يقاتل من وراء اإلمام ويتقى به )( 3)
( شرح صحيح مسلم، محاضرة صوتية لحسن أبو األشبال، موقع الشبكة اإلسالمية 4)

http://www.islamweb.net 118، المحاضرة رقم. 
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ومن المعلوم أن طاعة األمير مطلقة على عمومها، ما لم تكن هذه الطاعة في معصية 
 يطاع ال، وعليه ف(1)"وجل عز هللا معصية في لمخلوق  طاعة ال" :قال  النبي عن، هللا 
ال هللا طاعة تحت مندرجة طاعته كانت حيث إال الخلق من أحد  من أحد طاعة تجب فال وا 

 .(2)استقالالً  الخلق
وال يجوز الخروج على اإلمام أو األمير تحت أي ظرف من الظروف، إال ما ورد في 

 الصامت بن عبادة على دخلنا قال أمية أبي بن جنادة عنصحيح السنة من رؤية كفر بواح، ف
 النبي دعانا قال  النبي من سمعته به هللا ينفعك بحديث حدث هللا أصلحك :قلنا مريض وهو
 وعسرنا ومكرهنا منشطنا في والطاعة السمع على بايعنا أن علينا أخذ فيما فقال فبايعناه 

، (3)"برهان فيه هللا من عندكم بواحاً  كفراً  تروا أن إال أهله األمر ننازع ال وأن علينا وأثرة ويسرنا
يدل على منع الخروج على اإلمام  فنص البيعة السابق من الصحابة رضوان هللا عليهم للنبي 

 إال بالشرط السابق.
 :ثمار المنهجية السابقة

الرخاء السمع والطاعة لألمير واجب أوجبه هللا ورسوله وليس هذا األمر الواجب في  .1
 .ما لم يأمر بمعصية هللا عند العطاء دون المنع، بل هي طاعة مطلقة والدون الشدة 

ال يجوز شرعًا بنص الحديث الوارد سابقًا الخروج على األمير، إال في حالة رؤية الكفر  .2
 البواح المعروف، وأما غيره فال.

إذا لم يمتثل مجموعة من الناس إلمرة األمير فيجب إجبارهم على ذلك، وذلك قياسًا  .3
 السالم وهم كارهون.على إجبار الجن للعمل تحت إمرة سليمان عليه 

 
 المنهجية الثانية: التغيير سنة هللا في أرضه

                                                                    ٹ ٹ  لقد حث اإلسالم الناس على شكر النعم، الشكر هلل تعالى قواًل وعماًل،

، وكذلك حذر من كفر النعمة، والتباهي بالمال والولد ]٣١سبأ: [ چوئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  چ 
                                                           

ين بالجنة، باب مسند علي بن أبي طالب، حديث رقم ( أخرجه أحمد في المسند، كتاب مسند العشرة المبشر 1)
 (.2/1251(، )صححه األلباني في صحيح الجامع الصغير 2/333) 1194

( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق هللا على العبيد لسليمان بن عبد الوهاب     2)
 (.469)ص: 

 7155قول النبي صلى هللا عليه وسلم سترون، حديث رقم: ( رواه البخاري في صحيحه، كتاب الفتن، باب 3)
(9/47.) 
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ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ٹ ٹ چ وغيرهما، 

 ، ومن هذا العذاب الشديد اإلهالك واالستبدال.]٧إبراهيم: [ چڃ  ڃ  

ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ      ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

ڤ  ڦ  ڦ   ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ]٣٦ – ٣٥سبأ: [ چڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   
: يقول عباس ابن سمعت: قال وعلة بن الرحمن عبد عن ،أخرج اإلمام أحمد في مسنده

 ولد رجل، هو بل: "قال أرض؟ أم امرأة أم رجل هو؟ ما: سبأ عن  هللا رسول سأل رجال أن
 واألزد، وكندة، فمذحج،: اليمانيون  فأما أربعة، منهم وبالشام ستة، منهم اليمن فسكن عشرة،

 .(1)"وغسان وعاملة، وجذام، فلخم، الشامية وأما. وحمير وأنمار، واألشعريون،
 ومواضع مسكنهم في قحطان بن يعرب بن يشجب بن سبأ ألوالد أي لسبإ كان لقد

، كانت نعم هللا تعالى ظاهرة وبينة على قرية صنعاء بقرب مأرب لها يقال باليمن وهي سكناهم
 حية وال عقرب وال برغوث وال ذباب وال قط بعوضة قريتهم في يرى  يكن لمسبأ، حيث ورد أنه 

 الدواب تلك فتموت بيوتها إلى ينظروا أن إال هو فما والدواب القمل ثيابهم في ليأتون  الركب وان
ن  تلك امتألت وقد يخرج حين ويخرج رأسه على القفة فيمسك الجنتين ليدخل اإلنسان كان وا 
 .(2)بيده شيئا منها يتناول ولم الفاكهة أنواع من القفة

 بواديهم فأمرت واديهم، ماء على يقتتلون  كانوا أنهم وذلك بلقيس بنته سد لهم كان ولقد
 بركة دونه وبنت بعض، فوق  بعضها أبواب ثالثة لهم وجعلت الجبلين بين والقار بالصخر فسد

 فإذا الماء، إلى احتاجوا إذا يفتحونها هم أنهار عدة على مخرجا عشر اثني فيها وجعلت ضخمة
 األعلى بالباب فأمرت السد وراء من السيل فاحتبس اليمن أودية ماء إليهم اجتمع المطر جاءهم
 األسفل الثالث من ثم الثاني من ثم األعلى الباب من يسقون  فكانوا البركة، إلى ماؤه فجرى  ففتح
 .(3)المقبلة السنة من الماء يثوب حتى الماء ينفذ فال

لى مجهوداتهم   قال أنبياءهم وكذبوافلما كفروا ونسبوا كل ما أعطاهم هللا إلى أنفسهم وا 
 الجرذ العرم قيلفكذبوهم، أهلكهم هللا بسيل العرم،  نبيا عشر ثالثة سبأ أهل إلى هللا بعث: السدي

                                                           

 (.5/75) 2898( أخرجه أحمد في المسند، مسند بني هاشم، مسند عبد هللا بن العباس حديث رقم: 1)
( للشيخ علوان، الدر المنثور في التفسير بالمأثور لإلمام 172/ 2( انظر: الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية )2)

 (.687/ 6وطي )السي
 (.445/ 3( لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن )3)
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 سدهم على تعالى هللا سلطه الخلد له يقال الذي األعمى الفأر وهو السد ذلك عليهم نقب الذي
 .(1)بالدهم فغرق  فنقبه

بعد وقوع كارثة السد، بدأت أراضي المنطقة بالتصحر، وفقد قوم سبأ أهم مصادر 
، وأبدلهم بدل الجنات التي تلقي ثمرها مما لذ وطاب؛ الدخل لديهم مع اختفاء أراضيهم الزراعية

بجنتين من طعام فيه مرارة ال يمكن اكله وهو الخمط، وطعام السدر الذي ال ينتفع به وال يصلح 
 .(2)للغسول، وله ثمر ال يؤكل

فكان ذلك جزاء كفرهم بنعمة هللا تعالى، وهذا العذاب والجزاء هو الجزاء لمن كفر، 
ھ    ھ  ے    ٹ ٹ چ، فالتغيير من سنن هللا في أرضه، والعقاب لمن جحد نعمة هللا 

 عافية من ، بقوم ما يغير ال  هللا إن، ف]٣٣الرعد: [ چے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   
 واعتداء ،بعضاً  بعضهم بظلم ذلك من بأنفسهم ما يغيروا حتى ويهلكهم عنهم ذلك فيزيل ونعمة،
 .(3)وتغييره عقوبته حينئذ بهم فتحل بعض، على بعضهم

 عن أشعث، عن غياث، بن حفص حدثنا األشج، سعيد أبو حدثنا: حاتم أبي ابن قال
 ليس إنه": لقومك قل أن: إسرائيل بني أنبياء من نبي إلى  هللا أوحى: قال إبراهيم عن جهم،
 لهم تحول إال هللا، معصية إلى منها فيتحولون  هللا طاعة على يكونون  بيت أهل وال قرية أهل من
 .(4)يكرهون" ما إلى يحبون  مما

نها  أن سنته، بها وجرت هللا مشيئة قضت فقد ثقيلة تبعة البشر على تلقي لحقيقة وا 
 لهذه تعرضهم على بناء سنته فيهم تنفذ وأن البشر هؤالء تصرف على بالبشر هللا مشيئة تترتب
 -التبعة جانب إلى -كذلك يحمل وهو. التأويل يحتمل ال هذا في صريح والنص. بسلوكهم السنة
 هللا لمشيئة التنفيذ أداة بعمله هو يكون  أن هللا، مشيئة اقتضت الذي المخلوق  لهذا التكريم دليل
 .(5)فيه

 الفرعية؛ اإلمدادات يشمل بأنفسهم؛ ما يغيروا حتى البشر على هللا يجريه الذي والتغيير
 األرض يمنع ولم والهواء؛ والنجوم والقمر الشمس مثل عنهم يمنعها فال األصلية اإلمدادات أما
 رغم انتظامه في الكون  يسير أن الممكن من التي األشياء في ويصيبهم، المياه لهم تخرج أن

                                                           

 (.367/ 4(، فتح القدير للشوكاني )128/ 7( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود )1)
 (.4/368( انظر فتح القدير للشوكاني )2)
 (.382/ 16( جامع البيان للطبري )3)
 (.7/2232ظيم البن ابي حاتم )( تفسير القرآن الع4)
 (.2151-2149/ 4( في ظالل القرآن لسيد قطب )5)
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 ولهذا، المنتظمة مسيرته على الكون  ويظل النفس؛ في المصيبة أو المال في كالمصيبة حدوثها؛
 هللا أجل من أنتم تتغيروا أن يجب ولكن أجلكم؛ من يتغير ال هللا إن: قال وقد الفالسفة أحد نجد

(1). 
 األمة عند كان ما يغير لم فاهلل القرآنية النظرية هذه صدق اإلسالمي التاريخ أثبت ولقد
 الصالحة واألعمال الخير من بأنفسهم ما غيروا حتى واقتصاد وعلم ورفاهية عز من اإلسالمية

 ليحول اآلن عندنا واألمل القرآن، بغير حكموا حيث بأنفسهم ما وتثبت ورسوله، هللا ترضى التي
 .(2)إذا ما ع دنا إلى هدي كتاب هللا وأحكام القرآن وسنة نبيه عزة، إلى وذلنا قوة إلى ضعفنا هللا

 :ثمار المنهجية السابقة
ذا أساء قوم الفضل والخير كله بيد هللا  .1 ، يعطيه لمن يشاء وينزعه ممن يشاء، وا 

ل نعمهم إلى نقم، وخيرهم إلى شر،  وعزهم إلى ذل. استخدام نعم هللا عليهم سيحو 

ما يعيشه البشر سواء كان خيرًا أو شرًا؛ هو من فعل أيديهم، وهذا دليل على العدل  .2
الرباني لألمم، فاهلل يجازيهم على أعمالهم وأفعالهم، مع علمه المسبق األزلي باختياراتهم 

لى ما ال نهاية – وهذا األمر يلقي  -فهو رب كل شيء، وعلمه أزلي قبل بدء الخليقة وا 
 تبعاته على البشر الختيار األفضل لهم ولحياتهم.ب

إذا أرادت األمة اإلسالمية اليوم الخروج من حالتها الضعيفة، واالنتقال إلى العز والمجد  .3
والسؤدد فعليها الرجوع إلى هدي هللا تعالى، وامتثال أوامره، وذلك كون المقصود بآية 

 إصالح على الخوف فيحملهم السابقة، باألمم حل بما والعبرة والتخويف الرعد اإلنذار
 .(3)معاصيهم عن واإلقالع أمورهم،

 المبالغ إال بهذا يعاقب وال ،كفر قوم سبأ للنعمة جزاء النقمة إلى النعمة من التبديل هذا .4
 تعالى هللا خص لم: 4والقرطبي الزمخشري  وتساءل، تعالى باهلل والكفر النعمة كفران في

 الخاص الجزاء هو: المراد أن والجواب المعاصي؟ أصحاب يذكر ولم بالكفور، المجازاة
 الكافر يشمل الذي العام الجزاء: المراد وليس واإلهالك، باالستئصال العقاب وهو

 .(5)والمؤمن
  

                                                           

 (.7242/ 12( الخواطر للشعراوي )1)
 (.219/ 2( انظر: التفسير الواضح )2)
 (.141/ 8( انظر: التفسير المنير للزحيلي )3)
 ((.14/288)(، الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 3/576( انظر: الكشاف للزمخشري )4)
 (.171/ 22( التفسير المنير للزحيلي )5)
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 عالمية الرسالة الخالدةالمنهجية األولى: 
ڭ  ۇ  ۇ  ٹ ٹ چ ب عث كل األنبياء برسالة خاصة؛ كٌل إلى قومه، 

 ، ولكن  النبي ]٥٠هود: [ چھ  ھ    ے  ےۓ  ٹ ٹ چ ، و]٧١األعراف: [ چۆۆ
أ رسل إلى البشرية كافة، منذ بعثته حتى قيام الساعة، تشريفًا وتكريمًا، وألنه الدين الخاتم، والنبي 

 بنى رجل كمثل األنبياء ومثل مثلي":  قال  النبي عن هريرة، أبي عنالذي أ تم  به البناء؛ 
 هذه إال هذا، من أحسن بنيانا رأينا ما: يقولون  به، يطيفون  الناس فجعل وأجمله، فأحسنه بنيانا
 .(1)"اللبنة تلك أنا فكنت اللبنة،

ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ  ھ  ھ  ے       ے  ٹ ٹ چ 

 ]١٤سبأ: [ چۓ  

 المعنى اإلجمالي:
وقيل بأنه أرسل إلى العالمين جميعًا؛ إنسهم  والعجم، العرب إلى محمدا هللا أرسلفلقد 

 .(2)له أطوعهم هللا على فأكرمهموجن هم، 
 أنك معناهوقيل في تفسيرها ثالثة أوجه: أولها القول السابق، قاله ابن عباس، والثاني 

 إنا معناه الثالث. طرفيه ضم ألنه الثوب كف ومنه ،وتضمهم الناس جميع إلى هللا رسول
 .(3)بحر ابن قاله ،للمبالغة الهاء وأدخلت الشرك من لهم مانعا أي للناس كافا أرسلناك

 في سيدا الصفات، بجميع مشر فا بالمعجزات، مؤي دا أرسلناكويقول القشيري في لطائفه: 
ن الكفران أهل بصائر عن مستورا اإليمان، ألهل ظاهرا والسماوات، األرضين  لهم ظاهرا كنت وا 

 .(4)]٣١٤األعراف: [ چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ  العيان، حيث من

ک  ک  گ         ٹ ٹ چ فهو المبعوث رحمة لكل األمم، وفي كل األزمان، 

، مؤمنهم وكافرهم، لذلك قال ابن لثقلين، فهو مبعوث ل]٣٠٧األنبياء: [ چگ  گ       
 ورسوله باهلل يؤمن لم ومن واآلخرة، الدنيا في الرحمة له تمت ورسوله باهلل آمن منعباس: 

                                                           

 6123ومثل النبيين، حديث رقم:  ، باب بيان مثله ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل النبي 1)
(7 /64.) 
 (.415/ 21( انظر: جامع البيان للطبري )2)
 (.451/ 4( انظر: النكت والعيون للماوردي )3)
 (.3/183للقشيري )( لطائف اإلشارات 4)
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 فذلك والقذف والمسخ الخسف من العذاب من الدنيا عاجل في األمم يصيب كان مما عوفي
 .(1)الدنيا في الرحمة

 ثم الصالة فأطال يصلي قائما فوجدته ليلة  هللا رسول طلبت: قال  ذر أبي عنو 
 اإلنس: مجاهد قال- واألسود األحمر إلى أرسلت قبلي نبي يؤتها لم خمسا الليلة أوتيت": قال

 مسجداً  األرض لي وجعلت ،شهر مسيرة على وهو العدو بع  رْ في   بالرعب ونصرت ،-والجن
 ألمتي شفاعة فاختبأتها تعطه سل لي وقيل ،قبلي ألحد تحل ولم الغنائم لي وأحلت ،وطهوراً 
 .(2)"شيئا باهلل يشرك لم من نائلة فهي

 وال واإلنذار، التبشير بمهمة وال الرسالة، بعموم يعلمون  ال الناس أكثرومع ذلك فإن 
 من هللا عند ما وال الرسل، إرسال في بالنفع وال والجهالة، الضالل من عليه هم ما بخطورة
 ]٣٠١يوسف: [ چخب  مب  ىب  يب   جت  حت  ٹ ٹ چ  كما ،(3)الجزاء

                   چۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ٹ ٹ چ : سبحانه وقال

 .]٣٣٦األنعام: [

 وتدعوهم والعصيان، والفسوق  الكفر من تمنعهم ،لناسا كافة هي تبليغ محمد يافمهمتك 
ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  ٹ ٹ چ  أبداً  هذا بعد شيء عليك وال اإلسالم، إلى جميعاً 

 .(4)هذا يعلمون  ال الناس أكثر ولكن ،]١١الكهف: [ چچچ
 :ثمار المنهجية السابقة

فأ رسل إلى  ٌأرسلوا إلى قوم بعينه وأمة خاصة، أما النبي  كل األنبياء قبل النبي  .1
العالم أجمع، وبه تم  البناء واستقر الدين، فال وحٌي، وال نبٌي، وشرعته المحفوظة إلى يوم 

 القيامة.

                                                           

 (.476( تفسير مجاهد )ص: 1)
(، 35/242) 21314( أخرجه أحمد في المسند، كتاب مسند األنصار، باب حديث أبي ذر، حديث رقم 2)

وقال النيسابوري" هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة إنما أخرجا ألفاظا من الحديث 
 ((.461/ 2ين )متفرقة )المستدرك على الصحيح

 (.183/ 22( التفسير المنير للزحيلي )3)
 (.139/ 3( انظر: التفسير الواضح لمحمد حجازي )4)
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نقاذ لها من الضالل والضياع، ومنعة لهم من الكفر،  إرسال النبي  .2 رحمة لألمة، وا 
فة العالمين، فمن تبعه ته ال تقتصر على اإلنس فقط، بل على اإلنس والجن وكاوهداي

 ، ومن حاد عن دربه خاب وخسر.اهتدى وفاز
 

 التفكر والتدبر طريق الوصول إلى الحقالمنهجية الثانية: 
 وأنفعها القلب أعمال أفضل من وهو كلها، للخيرات والمفتاح المبدأ هو والتدبر التفكر

 (.سنة عبادة من خير ساعة تفكر): قيل حتى العمل، إلى يدعو وهو له،
بأوصاف كثيرة، فقالوا ساحر، وقالوا كاهن، وقالوا مجنون،  فالمشركون قد رموا النبي 

وقالوا غير ذلك، ولو أنهم تركوا ألنفسهم المجال وفكروا قلياًل لوجدوا اختالفًا بين قولهم والواقع، 
 وهذا ما قرره القرآن الكريم.

ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ    ٹ چٹ 

 ]٨٦سبأ: [ چۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی  
 ناظرا يكون  أن: أحدهما: حالتان والصواب الحق معرفة يطلب الذي لإلنسان كان ولما

 إثنين إثنين هلل يقوموا أن وهي واحدة بخصلة أمرهم، لغيره مناظرا يكون  أن: والثانية، نفسه مع
 الداعي هذا أمر في فيتفكر نفسه مع واحد كل يقوم واحدا وواحدا بينهما ويتساءالن فيتناظران

 حقيقة له ليتبين عليها به جاء ما ويعرض والكذب الصدق أدلة ويستدعي إليه يدعو وما
 .(1)الحال

ما عنده مجتمعهم عن وتفرقهم  هللا رسول مجلس عن القيام إما: بقيامهم وأراد  القيام وا 
، جاء بالهمة فيه والنهوض األمر في االنتصاب ولكن القدمين، على المثول به يراد ال الذي

وئ  ۇئ   ۇئ  ٹ چ قوله األمر بالتفكر والتدبر، وفيه أقوال؛ أحدها: أن الكالم عند 

ا، و ، فأمرهم هنا بان يجتمعوا ويتحاور موصول بما قبله فالتفكر في حال النبي  چۆئ
                        ول الثاني: أن الكالم قد تمووووووووون، والقوووووووووووووووومن جن ا بمحمد ووووووووووووووأن ميعلمون وف

، (2)؛ وهو األمر لهم بالتفكر في خلق السماوات واألرض چەئ  ەئوئ  ٹ چ  عند قوله 
                                                           

 (472/ 2( الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة البن قيم الجوزية )1)
وا يعني اعترفوا بما هو ا2) ر  ألصل وهو التوحيد وال حاجة فيه ( وفي هذا المعنى يقول النيسابوري: قوله ث م  ت ت ف ك 

ْن  ْم م  ب ك  إلى تفكر ونظر بعد ما بان وظهر، ثم تتفكروا فيما أقول بعده، وهو الرسالة المشار إليها بقوله ما ب صاح 
ن ة  )غرائب القرآن ورغائب الفرقان )  ((.511/ 5ج 
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ۇئ   ۇئ   وئ ٹ چ فتعلموا أن خالقها واحد ال شريك له، وابتدأ بعدها الكالم بقوله 

 على معتمداً  المصلحة، عن بعيداً  الهوى، عن بعيداً  هلل القيام إلى دعوة إنها، ]٨٦سبأ: [ چۆئ
 .(1)والمؤثرات الرواسب من متجرداً  وتقواه، هللا مراقبة

مي  ظاهره وعرفتم وجربتموه صحبتموه نكمأ أي ،تنبيهاً  صاحبهم السالم عليه النبي س 
 .(2)وجنة خبال به تجدوا ولم وباطنه

ورسالته، وهذا  ولذلك نرى أن المشركين لم ي عملوا عقولهم، ولم يفكروا في حال النبي 
هو حال اإلنسان الذي يسير كما يرسم له اآلخرون، دون أن يكون له رأي ناتج عن تفكيره 

 وتدبره لألمور، ودائمًا ما تكون النتيجة الخسران، وتكون العاقبة الهالك!
 وقال ،العبادة أفضل من هللا نعم في التفكر: -هللا رحمه- العزيز عبد بن عمر قالفقد 

 فكر لو: لوقي. الصراط: قال بلغت؟ أين: متفكًرا هرأو  وقد أصحابه لبعض المبارك بن هللا عبد
 إلى يدعو الخير في التفكر: عنهما هللا رضي عباس ابن وقال. عصوه ما هللا عظمة في الناس
 .(3) (تفكروا في مخلوقات هللا وال تفكروا في ذاته فتهلكواوورد في األثر ) به العمل

 القضاء في التربية يستخدم وهو والجهالة، األمية يقبل ال اإلسالمي المتحضر والمجتمع
 وبالرغم العضوي، تركيبها حيث من سليمة وأجهزة حواس لهم فالغافلون  لهما، مظهر أي على
 اإلنسان تعين ال فهي وبذلك النفسية، وظيفتها تؤدي ال حواسهم ألن جهنم؛ مأواهم فهم هذا من
 وفق ظهرها على الحياة وترقية األرض عمارة وهي أجلها، من خلق التي وظيفته أداء على
 .(4)والعمل والسلوك االعتقاد أنماط ترقية يتم والتدبر التفكر طريق عن، فهللا منهج

 رالتفك وأن العبرة، استخالص إلى ييؤد وتأن    استمرار مع بالبصر يكون  قد لوالت أم
 .(6)ليلالد طريق عن ةعقلي صورة له تكون  ذيال األمر في الفكر (5)النو  ج  

                                                           

القلوب لمحمد التويجري  (، موسوعة فقه589/ 3(، الكشاف للزمخشري )3/685( انظر: تفسير البغوي )1)
(3 /2719.) 
 (.211/ 9( روح البيان للمولى أبي الفداء )2)
 (193موضوعات صالحة للخطب والوعظ لمحمد بن عبد الرحمن بن قاسم )ص:  3))
 (.121( انظر: مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها لعلي أحمد مدكور )ص: 4)
و ما }يجول فيه، ومنه: يجول في صدري أن أفعله.{ تاج ( قال الزمخشري: في قلبه ج و الن الهموم، وه5)

 (.253/ 28العروس )
 (.846/ 3( نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم لعدد من المختصين )6)
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 والن ظر واالعتبار الت دب ر على تعالى هللا كتاب في الحث   كثر: -هللا رحمه -الغزالي   قال
 ومصيدة العلوم شبكة وهو االستبصار ومبدأ األنوار مفتاح هو الفكر أن   يخفى وال واالفتكار،
 .(1)ومصدره وثمرته حقيقته جهلوا لكن ورتبته فضله عرفوا قد الن اس وأكثر والفهوم، المعارف

 الحساب يرجعوفي آخر المطاف فالنبي مرسل لينذر الناس من العذاب يوم القيامة، و 
 في هللا مع واالستقامة األعمال، في واإلخالص األقوال، في الصدق :أربعة إلى القيامة يوم

 .(2)حال كل على هللا ومراقبة األحوال، جميع
 :ثمار المنهجية السابقة

هي الحق من هللا، وتكذيب الكفار والمشركين لها كان بسبب تكبرهم،  رسالة النبي  .1
وتعطيلهم لعقولهم وتفكيرهم، ولو أنهم أعملوها قلياًل الهتدوا إلى الطريق الصواب، ولكن 

 كتبت عليهم الضاللة.

نما غوغائي، جماعي جماهيري  بنحو ال الفكر، إعمال إلى للمشركين تعالى هللا دعوة .2  وا 
 .(3)المقبولة المنطقية والمناقشة والتروي  الهدوء إلى يدعو فردي أو ثنائي بطريق

التفكر والتأمل في دعوة اإلسالم ي ظهر موافقتها الكاملة للفطرة اإلنسانية، فإذا تجرد  .3
ث حر وفكر سليم سيصل إلى قناعة بأن اإلسالم هو اإلنسان وجال بفكره وخاطره ببح

صادق في دعوته، وذلك ال يتعارض مع الفطرة التي ف طر  دعوة صادقة ونبيها 
 .(4)الناس عليها

التفكر عبادة عظيمة والبد للمؤمن أن يجعل لنفسه وقتًا للتفكر والتأمل في مخلوقات هللا  .4
 امتثااًل ألمر هللا ورسوله.

 

 الثالثة: الحق غالبالمنهجية 
ال يخفى على أحد شراسة الهجمة التي ت شن ضد اإلسالم وأهله في كل أصقاع األرض، 
فتارة يهاجمهم الغرب الكافر، وتارة يذبحهم النصارى الحاقدون، وتارة يستخدم الباطل أيديه 

الحق وأعوانه للنيل من المسلمين؛ مقابل وعود زائفة. والمؤمن الحق يؤمن حق اليقين بأن 
ھ  ھ  ھ  ٹ ٹ چ ؛ منتصر، والمؤمنون غالبون ولو بعد حين، فهذا وعد هللا 

                                                           

 (.4/423( إحياء علوم الدين )1)
 (.128( تفسير التستري )ص: 2)
 (212/ 22( التفسير المنير للزحيلي )3)
 (3/147الواضح لحجازي )( انظر: التفسير 4)
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، وهذا اليقين يجب أن تمتلئ به صدور المؤمنين حتى في أقسى ]٨٧الروم: [ چے   ے   
أوقات العذاب والقتل والتهديد، ويجب استذكار حال المؤمنين السابقين، وكيف أصابهم الضر 

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ٹ ٹ چ والألواء؛ 

ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  

 .]١٣٨البقرة: [ چۆئ  
، ووعده ومهما أ صيب المؤمن باألهوال والمصائب واآلالم، فالبد أن يتذكر معية هللا 

 له بالنصر المحقق المبين.
 چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ  مث  ىث  يث  حج  مج     جح  مح  جخ   ٹ ٹ چ 

 ]٨١ – ٨٤سبأ: [

 المعنى اإلجمالي:
، يقذف األرض في وال السموات في خافية عليه تخفى الفاهلل سبحانه وتعالى الذي 

، فيواجه به الباطل وأهله وأالعيبهم بالوحي الذي هو الحق من عنده، والمنزل على النبي 
گ  گ  گ    گ  ڳ    ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ ومكرهم، فيزول مكرهم، ويظهر عجزهم، 

 .(1)] ٣٤األنبياء: [ چڳ  ڱڱ  
، وال  وفي معنى الباطل أقوال: األول: أن المقصود به إبليس؛ فهو ال يستطيع خلق أحد 
يستطيع إعادة روح إلى جسد بعد مفارقتها. أما الثاني: األصنام؛ وهي كسابقتها ال تستطيع خلق 

الحق بكافة أشكاله دون تخصيص. وعلى كل األوجه  شيء أو إعادته. والثالث: أنه ضد
 وحول مكة،  النبي دخل: ، عن ابن مسعود (2)والمعاني فإن الحق ظاهر على الباطل

ڳ  ڱ  ڱ  چ : ويقول بيده، كان بعود يطعنها فجعل ،نصباً  وستون  مائة ثالث الكعبة

                                                           

( جامع البيان 527/ 6(، تفسير القرآن العظيم البن كثير )3/188( انظر: لطائف اإلشارات للقشيري )1)
 (.21/419للطبري )

(، الكشاف للزمخشري 4/341(، تفسير القرآن للسمعاني )6/527( انظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير )2)
(3/592.) 
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  چ  ]٤٣اإلسراء: [ چڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ  

 .(1) ]٨١سبأ: [ چپ  
والحق منتصر بنصوص كثيرة في كتاب هللا تعالى، ووعد نبيه صلى هللا عليه وسلم، 

، فهذا وعد ]٨٠الحج: [ چچ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ٹ ٹ چ فقد 
 أن ينصره ويؤيده في الدنيا واآلخرة. رباني لمن يقوم بما أمر هللا 

والقصص السابقة في التاريخ اإلسالمي كثيرة، فقد نصر هللا سبحانه المؤمنين يوم بدر  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ٹ ٹ چ بالمالئكة 

، ويوم الخندق بالمالئكة والريح العاتية ، وكان سندًا ونصيرًا لنبينا ] ١األنفال: [ چڀ  

             چجئ       حئ  مئ  ىئيئ  ی  ٹ ٹ چ طوال فترة دعوته إلى اإلسالم  محمد 

، وكذلك حفظه ورعايته لموسى وأخيه وقومهما، ونصره لهما بفلق البحر وا غراق ] ٨٤الطور: [
اإلسراء: [ چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ٹ ٹ چ فرعون وقومه 

٣٠١[. 
المنافقين، والباطل ال يقتصر على الفئة الكافرة والمناهضة لإلسالم وأهله، ولكنها تشمل 

واأليدي السوداء التي تعمل على هدم المجتمع المسلم من الداخل لقاء دراهم معدودة، فجميعهم 
في الفتنة سواء وجميعهم باطل، وتحقيق االنتصار يكون بزوال الكفار والمنافقين ومن يعاونهم؛ 

ن كان من أبناء المجتمع المسلم!  حتى وا 
 من أكبر قوة وتلك الدين، إلى الناس يعودا ولكن النصر سيتحقق ألمة اإلسالم عندم

 وحين النفوس، في تعمل وتركها الفطرة في هللا أودعها التي السن ة على مبنية ألنها البشر إرادة
 متى المهم ليس أجيال، أو البشر من جيل عمر العقائد حساب في يعني فماذا اليوم ذلك يجيء
، وعندما يأتي ذلك اليوم يستشعر صادق وعد هللا بمشيئة سيحدث أنه المهم إنما ذلك، يحدث

 .(2)المسلمون العزة المفقودة والمجد التليد
ومع ذلك النصر القريب بإذن هللا ستصغر التضحيات واآلالم والعذابات، ويعظم 
أصحاب المبادئ والثابتون على الحق في وجه الباطل والطغيان، وتكون العزة لإلسالم وأهله، 

 للكفر وأهله والمنافقون. وي كتب الذل والهوان
                                                           

 (.3/1418) 1781إزالة األصنام من حول الكعبة، حديث رقم:  ( أخرجه مسلم، باب1)
 (.354( دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ لشحاتة صقر )ص: 2)
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 :ثمار المنهجية السابقة
 االعتقاد صحة على والحجج البراهين فيه الذي القرآن وهو فعالً  للبشرية الحق جاء لقد .1

ذا. والحساب والبعث والرسالة التوحيد من  والكفر الشرك وهو الباطل اندحر الحق جاء وا 
 .(1)الحق أمام شيء منه يبق ولم مقام، وال أثر وال قرار له يعد ولم

النصر حليف المؤمنين، مهما طال الزمن وتجبر الباطل والطغيان، وفي طريق النصر  .2
 البد من تضحيات، وآالم وجراح.

زالة هذا  .3 مهما عال الباطل، فإن مصيره إلى زوال وهوان، وهذا وعد رباني للمؤمنين، وا 
واالبتعاد عن سبل الشيطان الباطل تحتاج إلى عودة صحيحة إلى طريق هللا القويم، 
 الم ضلة، وزوال الباطل مرتبط بمدى ارتباط المؤمنين بدينهم.

على المسلمين التفكر في سير األمم السابقة ما أصابها من التعب والنصب في سبيل  .4
تحقيق نصر هللا، وبذلك يشعرون بالتسلية لما هم فيه من الضنك والظلم، وعليه أن 

نما تشمل الكافرين والمنافقين ومن يعلموا بأن الباطل ليس فئ ة الكافرين وحدهم وا 
 عاونهم.

  

                                                           

 (.213/ 22( التفسير المنير للزحيلي )1)
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 المطلب األول: بين يدي السورة
 أواًل: محور السورة

 تتوالى إيقاعات في تمضي فهي وسياقها، موضوعها في خاص نسقب السورة هذهتتميز 
 غفلته من وتوقظه هز ًا، تهزه مؤثرة موحية إيقاعات نهايتها، إلى بدئها من البشري  القلب على

 المتناثرة تضاعيفه، في المبثوثة هللا آيات وليتدبر الكون  هذا وروعة الوجود، هذا عظمة ليتأمل
 األرض في الغابرين مصارع وليتصور ورعايته برحمته ويشعر هللا، آالء وليتذكر صفحاته في

 الكون، أطواء في يده وآثار هللا، صنع بدائع يواجه وهو ويعنو وليخشع القيامة يوم ومشاهدهم
 وهذه البدائع تلك في ويلمس يرى  وهو. التاريخ أحداث وفي البشر، حياة وفي النفس، أغوار وفي

 في كله ذلك ،القديرة القوية المبدعة الصانعة اليد ووحدة الناموس، ووحدة الحق وحدة اآلثار
 .(1)األحياء تأثر ويتأثر ويدرك، يحس قلب له يتماسك ال إيقاع وفي أسلوب
 : تسمية السورةثانًيا

 واإلبداع الخلق على الدال وجل عز هلل الوصف بهذا الفتتاحها فاطر سورة تسمى
 سورة أيًضا تسمى كما. الباهرة وقدرته الخالق عظمة عن والمنبئ العظيم، للكون  واإليجاد
 أنبيائه وبين بينه وسائط المالئكة جاعل سبحانه هللا أن أيًضا مطلعها في أفادت ألنها المالئكة
 .(2)وأوامره رساالته لتبليغهم

 : عدد آيات السورة وترتيبها ونوعهاثالًثا
ية سورة فاطر سورة وهي الخامسة والثالثون في ترتيب  الفرقان سورة بعد نزلت مك 

، وعدد آياتها خمس وأربعون واإلسراء الحبشة إلى الهجرة بين هذه السورة ونزلت ،المصحف
 .(3)آية

 (4)وموضوعاتها أهداف السورة: رابًعا
يقاظه هللا، إلى القلب توجيه قوامها سورة فهي. هلل الحمد تقديم -1  واستشعار آالئه، لرؤية وا 

 وفيضه البدائع، بهذه الحس وامتالء خلقه، في صنعه بدائع وتملي وفضله، رحمته
 .واالبتهال والحمد بالتسبيح

                                                           

 (.2918/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )1)
 (.218/ 22( التفسير المنير للزحيلي )2)
 (.147/ 7ر لجعفر شرف الدين )( الموسوعة القرآنية خصائص السو 3)
(، مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور 2921-5/2918( انظر: في ظالل القرآن لسيد قطب )4)

 (.384/ 2إلبراهيم البقاعي )
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بيان أن الرحمة بيد هللا، تتدفق وتفيض، أو تغلق وتغيض، بال معقب وال شريك، والهدى  -2
 .والضالل من رحمات هللا 

ك بكتابه وسنة سم، ومنه تستمد، من خالل التبيان أن العزة والغلبة والمنعة كلها هلل  -3
 .نبيه 

رض، حركات هو المتحكم في كل شؤون الكون؛ مقاليد السماوات واأل بيان أن هللا  -4
األفالك والنجوم، إنزال المطر، إخراج الثمار المتنوعة، وأن قدرة هللا تمسك بهذا الكون 

 العظيم وتحفظه من الزوال.
 أتم يكون  عنه الذي على البعث، القدرة تمام منها الالزم تعالى، هلل الكاملة القدرة إثبات -5

بقاءين  التي المقامة دار في اندفاع، وال أصاًل، وال زوال انقطاع، بال أبداً  دائماً  بالفعل اإل 
 األنكاد لجميع الجامعة الشقاوة ودار. واللغوب والنصب الحزن  عنها سبحانه أذهب

 .والهموم
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 المطلب الثاني: المناسبات في السورة

 أواًل: مناسبة السورة لما قبلها )سبأ(
 في الحمد ومستحق واألرض السماوات مالك سبحانه أنه سبأ سورة أوضحت بعدما

 إذ والمستحق، للحمد األهل وأنه ملكه هو كما خلقه ذلك أن السورة هذه أوضحت واآلخرة، الدنيا
آي هذه  دارت وخلقه ملكه الكل بأن العباد لتعريف تجردت األولى السورة وألن وملكه، خلقه الكل

 .(1)ملكه عظيم تعريف على السورة
 : مناسبة السورة لما بعدها )يس(ثانًيا

 والخلق بالملك وانفراده بذلك وتوحده تعالى هللا ملك عظيم فاطر سورة أوضحت
 من وأشارت شاءه، بما إال ذلك من تحيط وال أدناه، تصور دون  العقول تنقطع ما واالختراع
 إدراكها عن خمدت قد األفكار كانت مما السلوك ويوضح الشكوك يرفع ما إلى واآليات البراهين
 من على بثنائه سورة يس سبحانه بدأ حراكها، معهود عن خمدت قد فكأن الغفلة، عليها واستولت
 .(2)البينات تلك إيضاحب واصطفاه اآليات تلك لبيان اختاره
 تها وخاتمتهافاتح: مناسبة محور السورة لثالًثا

عن قدرته على الخلق واإليجاد وتمحور الحديث فيها عن قدرة هللا وقوته  لما تحدث 
ھ  ٹ ٹ چ ؛ العظمى، ابتدأ بذكر الشأن األعظم وهو الخلق الذي ال يستطيعه إال هللا 

، فهو الفاطر المنشئ؛ ]٨األحقاف: [ چھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   

وذكر آيات قدرته وعظمته من  ] ٣فاطر: [ چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 
نما يؤجل  خالل آيات السورة، وختمت السورة ببيان سعة رحمته بعباده وأنه ال يهلهم حااًل وا 

 عقابهم لعل تائب  يتوب، وفي اآلخرة يكون الحساب.
 السورة لخاتمتها فاتحة: مناسبة رابًعا

ۀ  ۀ  ٹ ٹ چ . واألرض السماوات فاطر هللا بحمد بدأت السورةهذه 

نذار تبشير من فيها وما. األرض إلى السماء رسالة يحملون  چہ ما جنة إلى فإما وا   إلى وا 

                                                           

 (.285( البرهان في تناسب سور القرآن للغرناطي )ص: 1)
 (.287( المرجع السابق )ص: 2)
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نار، وفي ختام السورة أوضحت اآليات هللا الخالق، مع قدرته الغالبة، إال أنه ال يعاجل الناس 
 .(1)بالحساب، بل يؤخرهم إلى يوم الحساب

  

                                                           

 (.2951 /5( انظر: في ظالل القرآن لسيد قطب )1)
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 الخالق يستحق العبادةالمنهجية األولى: 

ال يختلف اثنان في أن هذا الكون الوسيع البد له من خالق مبدع، ومن ينكر ذلك ال بد 
أن يكون مجنونًا أو معاندًا! وقد آمن بهذا المؤمن والمشرك، ولذلك ورد في سياق آيات القرآن 

، وهو ما ]١٥لقمان: [ چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ٹ چ  قوله 
 .تناولته اآلية األولى من سورة فاطر

 ]٣فاطر: [ چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ 

 المعنى اإلجمالي:
 إذا دمه وفطر،  طلع إذا الناقة ناب فطر يقال للحسن بإظهاره الشيء عن الشق والفطر

ول شاق هما أي واألرض واتاالسم فاطر: وقيل .أخرجه  األجساد وخروج السماء من األرواح ل ن ز 
 فاطر أعرف كنت ما:  عباس ابن قال من عدم، بدأه إذا الشيء فطر: يقال .األرض من
 .(1) بدأتها: يعني فطرتها أنا: أحدهما فقال. بئر في أعرابيان لي اختصما حتى

، فهو لغيره تكون  أن ينبغي وال له، إال العبادة تصلح ال الذي للمعبود الكامل الشكرف
 وهوالخالق المبدع، واإليمان بقدرته على الخلق هي أحد فروع التوحيد، وهو توحيد الربوبية؛ 

ٹ  ڤ  چ                       ٹ ٹ  المشركون  به أقر توحيد وهذا وربه شيء كل خالق هللا بأن اإلقرار

 وال يرزق  وال يخلق ال بأنه الشهادة وهو، ]٣٠٦يوسف: [ چڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  
 .(2)هو إال األمور يدبر وال يميت وال يحيي

بداع هذا الكون العظيم، فليس له ولد، ولم يعاونه أحد،  ٹ وهو الخالق المتفرد بخلق وا 

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ                 ڭۇ  ٹ چ 

ال لحصل ]٣٣٣اإلسراء: [ چۇ  ۆ   ، وما كان ألحد من خلقه أن يشاركه في األلوهية، وا 

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ٹ ٹ چ التنازع والفتن، هذا يريد شيئًا وذاك ال يريده، إنما هو إله واحد؛ 

 .]١١األنبياء: [ چۉ    ې  ېې  

                                                           

(، اللباب في علوم الكتاب 98/ 3(، بحر العلوم للسمرقندي )461/ 4( انظر: النكت والعيون للماوردي )1)
 (.98/ 16للدمشقي )

(، الرسائل الشخصية 148( المنتقى من منهاج االعتدال للذهبي )ص: 21/434( جامع البيان للطبري )2)
 (.145لمحمد بن عبد الوهاب )ص: 
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نه  ال ما إلى والطاعة بالعبادة فيتجهون  الحد، هذا إلى الناس ينحرف أن حقاً  لعجيب وا 
 الخالق هللا ويدعون  األحوال، من حال في وال األيام، من يوم في بقادر هو وما رزقًا، لهم يملك

ک  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ : إنكارها يملكون  ال أيديهم بين ونعمه وآالؤه الرازق،

 .(1)]٤١النحل: [ چگ   گ  گ  
أركان  لذلك فاإليمان بتوحيد الربوبية وحده ال يكفي، بل البد معه من اكتمال بقية

 اإليمان باهلل؛ وهي توحيد األلوهية وتوحيد األسماء والصفات.
: هوهو توحيد األلوهية الذي  -كما أسلفنا–ولعل ما يمير اإلنسان المؤمن عن المشرك 

 عليه- نوح فأولهم. عباده إلى به هللا أرسلهم الذي الرسل دين وهو بالعبادة، -سبحانه هللا إفراد
 .(2) محمد وآخرهم قومه؛ إلى هللا أرسله -السالم

ن  ، ولكنهم جعلوا بينهم وبين هللا واسطة كما من المشركين أيقنوا بربوبية هللا  كثيًراوا 
ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ٹ ٹ چ األصنام؛ 

 هللا أوجب، ومنهم من عبد آلهة غير هللا كمن يعبدون البقر وغيره، ولذلك ]١الزمر: [ چڳ  
 هللا وأمر التوحيد، مدار عليه الذي العظيم الواجب بهذا إلخاللهم وأموالهم دمائهم وأباح جهادهم
 هذا يقيموا حتى مرصد كل لهم ويقعدوا ويحصروهم يقاتلوهم أن القيامة يوم إلى والمؤمنين رسوله
خالص بحب العظيم األصل ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      ۆ  ٹ ٹ چ  وا 

 .(3)]١١األنفال: [ چۈ  ۈ  ٴۇۋ  
 :ثمار المنهجية السابقة

هو خالق كل شيء ومنشئه، على غير مثال سابق، وليس له ولد وال معاون أو  هللا  .1
مساعد، وخلقه وتدبره لشؤون خلقه، وتسيير األرض وفق ناموس معين ال يخرج عنه وال 

 .4يتغير، لهو من أعظم األدلة على وحدة الخالق، وتفرده بأمره

توحيد األلوهية مالزم لتوحيد الربوبية، وال ينفكان عن بعضهما البعض، ومن آمن  .2
بربوبية هللا وقدرته على الخلق واإليجاد، ونفى تفرده بالعبادة واأللوهية، فإنه ينتقض 

                                                           

 (682/ 1القلوب ) ( موسوعة فقه1)
 (.4( الجواهر المضية، محمد بن عبد الوهاب )ص: 2)
 (.16( األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة )ص: 3)
 (.571( انظر: تفسير الجاللين )ص: 4)
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نما هو الخالق واإلله المعبود  والشكر الحمد مستحق هو تعالى اهللف ،إيمانه وال يصح، وا 
 .(1)كمتهوح ونعمه قدرته على

لقنا، دليل على أن هللا  .3 واحد، وليس معه آلهة  انتظام الكون في قوانينه الثابتة منذ خ 
 أخرى، ولو كان معه آخر لفسد خلق السماوات واألرض وما دونهما.

 
 مكّلفة بمهام متنوعة المنهجية الثانية: المالئكة

خلق ، وهو المنشئ المبدع، قلقد تحدثنا عن ربوبية هللا في المنهجية السابقة، فهو الخال
المالئكة، والثقلين، والحيوانات والنباتات، وأعطى لكل صنف منها مهمة ووظيفة، يقوم بها في 

 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ٹ ٹ چ دورة حياته، فالثقلين مكلفان بالعبادة 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ٹ ٹ چ ، والحيوانات والنباتات تسبح هللا تعالى؛ ]٥٦الذاريات: [

، والمالئكة خلقهم هللا بأشكال مختلفة، ومهام ]٨٨اإلسراء: [ چ...ڻ  ڻ  ڻۀ    ڻ 
 متعددة، سنمر  عليها خالل هذه المنهجية.

         چ  ۓڭ  ۓ  ے  ے  ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ  ۀ چ ٹ ٹ

 ]٣فاطر: [
 المعنى اإلجمالي:

فاهلل خلق المالئكة ويرسلها إلى من يشاء من عباده، وفي ذلك قوالن: األول: أنها 
مرسلة إلى األنبياء عليهم السالم، والثاني: إلى عامة العباد نعمة أو نقمة. ومن أشكال خلقها 

 ثالثة فتكون  ثالث ثالث هي فث الث   ،األعداد تلك لتكرير األوزان هذهأنها مثنى وث الث ور باع؛ 
 الثالثة األجنحة صاحب إن  : الطاعن قول يصح فال فيعتدل، جانب من ومثله جانب من نحةأج
 عونا فيكون  الجناحين بين الثالث الجناح موضع يكون  أن يجوز أو. كالجادف ويكون  يطير ال

 .(2)والحصص القوى  فتستوي  لهما

                                                           

 (.225/ 22( التفسير المنير للزحيلي )1)
ز البيان عن معاني (، إيجا4/461(، النكت والعيون للماوردي )21/434( انظر: جامع البيان للطبري )2)

 (.683/ 2القرآن )
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 بها يسرعون  أو ويعرجون، بها ينزلون  المراتب من لهم مافي  تفاوتوتعدد األجنحة لل
 ونفي عداداأل خصوصية به يرد لم ولعله به، أمرهم على فيه فيتصرفون  عليه هللا وكلهم ما نحو
 .(1)جناح ستمائة وله المعراج ليلة جبريل رأى  أنه روي  لما عليها، زاد ما

نو   بإرادتهم الكون  في يتصرفون  أنهم يعني ال المالئكة إلى األعمال هذه تفويض ا 
 .(2) لهم تعالى وبإقداره األعمال، بهذه تعالى هللا من موكلون  ولكنهم

ٺ  ٿ   ٹ ٹ چ فمن مهمات المالئكة الموكلة إليهم؛ حفظ أعمال العباد وتدوينها، 

 ما، ]٣٤ – ٣٧ق: [ چٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ    
 المالئكة إن: الحسن قال .كان أينما حاضر حافظ، لديه إال فيه، من يرميهف كالم من يتكلم

 في أنينه حتى عليه يكتبان مجاهد وقال. جماعه وعند غائطه عند حالين على اإلنسان يجتنبون 
 .(3)فيه يؤزر أو عليه يؤجر ما إال يكتبان ال: عكرمة وقال. مرضه

 عليه جبريل وهو والسالم الصالة عليهم رسله إلى تعالى هللا من بالوحي الموكل منهم
ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ٹ ٹ چ  السالم،

 بالقوة هللا وصفه وقد هللا، على وأكرمهم المالئكة أفضل ووه ، ]٣١٥ – ٣١١الشعراء: [ چۀ
 .(4)مهمته تأدية على واألمانة

 چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ٹ ٹ چ ومن وظائف المالئكة التوفي وقبض األرواح، 

والمعلوم أن مالئكة الموت يأتون اإلنسان على حسب عمله، إن كان مؤمنًا أتاه ، ]١٧النساء: [
ن كان كافرًا في  .الضد من ذلك أتيمالئكة بيض الوجوه، بيض الثياب، كأن وجوههم الشمس، وا 

ٹ ٹ وما سبق بعض مهمات المالئكة، وهناك كثير غيرها؛ فمنهم حملة العرش؛ 

، ومنهم مالئكة الجنة ] ٣٧الحاقة: [ چڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   چ 
والنار، ومنهم مالئكة الرحمة والعذاب التي تتسلم الروح بعد نزعها، ومنهم مالئكة تعاقب الليل 

 هللا رسول أن هريرة، أبي عنوالنهار الذين يتعاقبون في صالتي الفجر والعصر من كل يوم؛ ف

                                                           

 (.253/ 4( أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )1)
 (641( منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة )ص: 2)
 (.272/ 4، معالم التنزيل للبغوي ))1/367( انظر: اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة )3)
 (.113الكتاب والسنة )ص:  ( أصول اإليمان في ضوء4)
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، وصالة الفجر صالة في ويجتمعون  بالنهار، ومالئكة بالليل، مالئكة فيكم يتعاقبون ": قال 
 تركناهم: فيقولون  عبادي؟ تركتم كيف: بهم أعلم وهو فيسألهم فيكم، باتوا الذين يعرج ثم العصر،

 .(1)"يصلون  وهم وأتيناهم يصلون، وهم

 چۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې  ٹ ٹ چ ، وأعداد المالئكة كبيرة وال يعلمها إال هللا 

 .]١٣المدثر: [

 :ثمار المنهجية السابقة

المالئكة خلق من مخلوقات هللا، لها صفات خاصة، وخلق خاص وهللا يزيد في الخلق  .1
كيفما يشاء، وأ وكل إليها مهمات خاصة بكل صنف منها، واإليمان بها واجب وال يجوز 

 إنكار وجودها.

عليهم لم  تفصيل خلق المالئكة علمه عند هللا، لذلك فال يجوز إطالق أي صفة بشرية .2
يرد ذكرها في الكتاب والسنة، كصفات الذكورة واألنوثة، بل يكتفى في معرفتهم ما ورد 
في الكتاب الحكيم من صفاتهم، وما أخبرت به السنة الصحيحة في ذلك، أما ما دونه 

 فال يجوز تداوله أو االعتقاد به.

المكلفون بكتابة أعمال  لكل ملك أو مجموعة مالئكة مهمة أوكلها هللا تعالى إليها؛ فمنهم .3
العباد، ومنهم المكلفون بقبض األرواح، ومنهم المكلفون بالوحي والرسالة، وغير ذلك من 

 المهمات العظيمة.

يجب على األمة أن تكون مطيعة هلل كالمالئكة، وأن يتخذوهم قدوات في الطاعة  .4
 ، واجتناب نواهيه.وااللتزام بأوامر هللا 

 
 حقيقة واقعة ال محالة ثالمنهجية الثالثة: البع

ال ينكر البعث، ويوم الحساب، إال م لحد، فالبعث والحساب أحد أركان اإليمان الستة 
: قال اإليمان عن أخبرني هللا رسول يا: الواجب اإليمان بها؛ ففي حديث جبريل الطويل أنه قال

                                                           

(، صححه األلباني في صحيح 1/171( أخرجه مالك، كتاب قصر الصالة في السفر، باب جامع الصالة، )1)
 (.2/1329الجامع الصغير وزيادته )



145  

 بالقدر وتؤمن والنار والجنة الموت بعد والبعث ورسله وكتبه ومالئكته باهلل تؤمن أن "اإليمان
 .(1)وشره" خيره

 چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ 

 ]٥فاطر: [
 المعنى اإلجمالي:

وعد القيامة الذي وعد هللا الناس واقع ال محالة، وسيبعث الناس إلى ربهم فيحاسبهم إن 
ن شرًا فشر، وعلى المؤمن أن يغتنم الدنيا  فهي دار ممر ال مقر، فال يغتر إن خيرًا فخير وا 

بزينتها ولهوها، وال يكون عبدًا لشهواته، وال يجعل للشيطان عليه سبياًل، فيغويه ويغريه بملذات 
 .(2)الدنيا عن اآلخرة، فيخسر رضوان هللا وجنته

 وتخيالت مجملة توهمات على منه الخلق وأكثر المعارف غمضأ  البعث حقيقة معرفةو 
 األول اإليجاد مثل عدم بعد مبتدأ إيجاد والبعث عدم الموت أن تخيلهم فيه وغايتهم مبهمة
 .(3)غلط األول اإليجاد مثل الثاني اإليجاد أن وظنهم غلط عدم الموت أن فظنهم

ثباته، البعث حقيقة بيان من الهدف ولعل  اإلهمال من تخويفهم هو الناس عند أوالً  وا 
 في والتحذير التخويف قدموا عليهم هللا صلوات الرسل، أن ذلك العصيان، من وتحذيرهم
نما القيامة، ويوم بالبعث هو التخويف وأعظم آخر، شيء أي قبل بهما وذكروا دعوتهم،  قدم وا 
 إذا إال باآليات يعتبر وال الدليل، في ينظر ال والمقلد مقلدون، القوم غالبية ألن ذلك الرسل
 يشتغل ال قلبه في الخوف يحصل لم وما خاف خوف إذا المقلد إن الرازي، يقول أخاف،

 .(4)التخويف الرسل قدم السبب ولهذا باالستدالل،
وقد اتفقت جميع الرساالت السماوية بأن الجميع سيموت، ويبعثون في يوم للحساب، 
وغريزة البعث والحياة الالحقة المزروعة في نفوس الناس هي الباعث على حب الخير وفعله، 

نشعور مجمع عليه عند الناس فال يمكن أن يكون وهم وخيال! و وبغض الشر وفعله، وهذا   هللا ا 
 يمكن ال الدنيا الحياة فإن كذلك، كان فإذا مسمى، أجل إلى الدنيا في محددة لغاية الخلق خلق

                                                           

 21( مسند أبي داود الطيالسي، أحاديث عمر بن الخطاب، باب ما رواه عن عبد هللا بن عمر، حديث رقم: 1)
 (.1/541األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )(، صححه 24/ 1)
 (.3/77(، مدارك التنزيل للنسفي )3/599(، الكشاف للزمخشري )3/435( انظر: لباب التأويل للخازن )2)
 (.123( المقصد األسنى ألبي حامد الغزالي )ص: 3)
 (.536( دعوة الرسل عليهم السالم ألحمد غلوش )ص: 4)
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ٹ ٹ  بعمله، كال ويجازي  المفسد، من المصلح هللا يعلم حتى المطاف، آخر تكون  أن

 (1)]٣٣٥المؤمنون: [ چے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  چ
 والشيطان، أنفسكم من تمكنوه فال ويخدع يغر الشيطان نرغم تلك النزعة والفطرة إال أو 

 يتبعوا وال نصيحة، منه يقبلوا وال إليه، يركنوا وال عدوًا، فليتخذوه للبشرية، عداوته عن أعلن قد
 إلى ينتهي وال خير، إلى يدعو ال والشيطان يعقل، وهو عدوه خطى يتبع ال فالعاقل، خطاه
 .(2)السعير أصحاب من ليكونوا حزبه يدعو إنما نجاة،

 :ثمار المنهجية السابقة
 .(3)حصوله من بد   وال فيه، مرية ال حق والعقاب والثواب البعث أن .1
الشيطان هو العدو األكبر للمؤمنين ويسعى بكل وسائله وأدواته لحرفهم عن طريق الحق  .2

لتثبيت الكفر بالبعث؛ ألن به يستطيع إغواء البشر بفعل كل واإليمان، ويسعى جاهدا 
 القبائح، فليس هناك حياة أخرى، وليس هناك حساب وعذاب!

يجب عدم الغرور بالحياة الدنيا، مهما امتلك اإلنسان من المال وشهوات الدنيا؛ فهذا  .3
 كله زائل، والعاقبة للمتقين.

 
 المنهجية الرابعة: افتقار الخلق إلى هللا

مهما بلغ العبد الحدود العليا من الغنى بالمال، والولد، ومهما عال شأن اإلنسان وكب رت 
 ومنمكانته، وبلغ ما بلغ من الجاه والمال والسلطان؛ إال أنه يبقى مفتقرًا إلى خالق ومبدع، 

 .(4)بالتكب ر امتزاجه الغنى آفات ومن والخضوع، بالتواضع اقترانه الفقر شرف
 ]٣٥فاطر: [ چہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے     ۀ  ہ  ہ ٹ ٹ چ 
 المعنى اإلجمالي:

 هلل التام الغنى وهذا ،فقط لألبدان هو ليس ،واألبدان لألرواح إليه بالفقر الخطاب وهذا
ٹ ٹ  بقوله ذلك على دليل أوضح إلى عباده سبحانه هللا أرشد وقد غيره فيه يشركه ال وحده

ڤ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ 

                                                           

 (.174لي الشحود )ص: ( أركان اإليمان لع1)
 (.3184/ 4( موسوعة فقه القلوب )2)
 (.232/ 22( التفسير المنير للزحيلي )3)
 (.199/ 3( لطائف اإلشارات للقشيري )4)



147  

 فلوال أي ،]٤٧ – ٤١الواقعة: [ چچ  ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ     ڎ           ڎ  
 إذا األبدان إلى األرواح تردون  ،بأعمالكم ومجازين ومربوبين ومقهورين مملوكين غير كنتم نإ

 مجزية محاسبة مربوبة مملوكة مدينة أنها بذلك تعلمون  ال أو ،الموضع هذا إلى وصلت
 .(1)بعملها

ن الفقراء، جنس هم إليه افتقارهم لشدة أنهم يريهموفي اآلية السابقة ع ر  فت )الفقراء( ل  وا 
 كان وكلما الضعف، يتبع مما الفقر ألن وغيرهم، الناس من إليه مفتقرين كلهم الخالئق كانت
ٿ  ٹ ٹ چ  ،(2)بالضعف اإلنسان على سبحانه هللا شهد وقد أفقر كان أضعف الفقير

 .]١٤النساء: [ چٹ  ٹ  
 عين، طرفة عنه يستغني ال وعظائمها األمور دقائق في تعالى هللا إلى فقير اإلنسانف

 هللا إلى فالفقير الشيء ذلك بوجود استغنى ءشي إلى افتقر ومن واحد، كل عن مستغن به وهو
 باهلل، مستغن هللا إلى فالمفتقر باهلل، االستغناء من يخلو ال هللا إلى واالفتقار باهلل، الغني   هو

 .(3)هللا إلى مفتقر باهلل والمستغنى
 وأصر الكفار على كفرهم، إلى اإلسالم ودين الحق،  النبي ت دعوةثر ولعله لما ك

، فكان الرد في تركها على ويهددنا بالغاً  أمراً  بها يأمرنا حتى عبادتنا إلى جيحتا هللا لعل قالوا
هذه اآلية عليهم بأن هللا غني عن العالمين، وغير محتاج إلى عبادتهم، ولكنهم هم المحتاجون 

 .(4)والفقراء الذين يبحثون عن العزة والنعيم
 إليه، افتقارهم عندها يتحقق التي األنواع من نوعاً  سبحانه ذكروفي اآلية الالحقة؛ 

 يشأ إن :أي  ]٣٦فاطر: [ چۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ٹ ٹ چ  عنهم واستغناؤه
 من وعالم الخلق، أنواع من بنوع يأت أو يعصونه، وال يطيعونه جديد بخلق بدلكم ويأت يفنكم
 .(5)بعزيز هللا على بآخرين واإلتيان لكم اإلذهاب ذلك وما تعرفون  ما غير العالم

 

                                                           

 (.151( الروح البن قيم )ص: 1)
 (.616/ 3( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزمخشري )2)
(، لطائف اإلشارات للقشيري 435-434/ 4البن عطية ) ( انظر: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز3)
(3 /199.) 
 (.229/ 26( مفاتيح الغيب للرازي )4)
 (.395/ 4( فتح القدير للشوكاني )5)
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 :ثمار المنهجية السابقة
 معرض في افتقارهم إلى هللا في جميع الجوانب بحقيقة تذكيرهم إلى حاجة في الناس نإ .1

 . وهداه هللا نور إلى الظلمات من فيه هم مما ليخرجوا ومجاهدتهم الهدى، إلى دعوتهم

كل  عن غني هللا وأن ،هللا إلى تاجون المح الفقراء هم بأنهم تذكيرهم إلى حاجةإن الناس  .2
 غني هللا فإن آالئه على وحمده وعبادته باهلل اإليمان إلى يدعون  حين وأنهم ،مخلوقاته

 .(1)بذاته المحمود وهو وحمدهم، عبادتهم عن

قدرة هللا تعالى على الخلق واإليجاد واإلبداع إحدى الدالئل على افتقار العباد إليه،  .3
فبمشيئته وأمره يستبدل أقوامًا بدل أقوام، ويخلق جياًل جديدًا، وجميع مخلوقاته إليه 

 عفاء.محتاجون وض
 

 المنهجية الخامسة: ال تزر وازرة وزر أخرى 
ٹ أن يجازي كل نفس بما كسبت؛  لكل نفس عملها، وت جزى به، ومن عدل هللا 

ن إنما يجازون بأعمالهم إن خيًرا و المكلفو  ،]١٤المدثر: [ چجب         حب  خب  مب            ىب  ٹ چ 
ن شًرا فشر، وأنه ال يحمل أحٌد خطيئة  أحد وال جريرت ه، ما لم يكن له يٌد فيها، وهذا من  فخير، وا 

 فإنما الذنوب من شيء أو بكفر نفسها ظلمت نفس كل، فكمال عدل هللا تبارك وتعالى وحكمته
 .(2)منها يحمله ال وزرها عليها

ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉې  ې   ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ     ۇئ  ٹ ٹ چ 

ی  ی  ی  ی  جئحئ     ۇئۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ

 ]٣٤فاطر: [ چمئ  ىئ  يئ  
 المعنى اإلجمالي:

. شأن أحد كل    مع وله شأن، معه ولكل    ديوانه، عن محاسب وكل   بعمله، مطالب كل  ف
 عاصياً  عبداً  أن فلو النيابة تجرى  ال المعارف في ولكن النيابة فيه تجرى  ما العبادات ومن

 كل عن الواحدة الصالة تلك ولي   ألف عنه قضى فلو مفروضة، صالة فاتته غوايته في منهمكاً 
 .(3)هو ءيجي أن إال   منه تقبل لم ركعة ألف ركعة

                                                           

 (.2937/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )1)
 (.75( الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق للهاللي )ص: 2)
 (.211/ 3( لطائف اإلشارات للقشيري )3)
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 بين الجمع عن (1)الفضل بن الحسين سئل، القادة للمضلين اإلثم مضاعفة يمنع ال وهذا
العنكبوت: [چ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋچ : وتعالى سبحانه قوله وبين اآلية هذه
 إنما ألنهم كرهاً  أثقالهم مع وأثقاال أثقالهم وليحملن طوعا أخرى  وزر وازرة تزر وال: فقال، ]٣١

 .(2)ضاللهم أثقال مع إضاللهم أثقال حملوا
ن  عنها لتحمل حملها، في أخرى  نفس مساعدة والذنوب باألوزار مثقلة نفس طلبت وا 

 النسب في لها قريبة كانت ولو شيئا، الذنوب تلك من المدعوة تلك تحمل لم الذنوب، بعض
مئ  ٹ ٹ چ ؛ يغنيه ما الهموم من وله وحاله، بنفسه مشغول امرئ  كل ألن واالبن كاألب

 .]١١النجم: [ چىئ  يئ  جب   حب  خب  

ٹ وما أكثر ما يتهرب المعارف من بعضهم يوم الحساب، كل  على طاعاته يتدثر، 

ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    ٹ چ 

 .]١٧ – ١٨عبس: [ چجت
 بابه يغلق كان لم هذا سل رب يا: فيقول القيامة، يوم بجاره يتعلق الجار هو عكرمة قال

ن دوني،  عرفت قد يدا، عندك لي إن مؤمن، يا: له فيقول القيامة، يوم بالمؤمن ليتعل ق الكافر وا 
 يرده حتى ربه، عند له يشفع المؤمن يزال فال اليوم، إليك احتجت وقد الدنيا، في لك كنت كيف
ن النار، في وهو منزله، دون  منزل إلى  والد أي بني، يا: فيقول القيامة، يوم بولده ليتعلق الوالد وا 
 بها أنجو حسناتك من ذرة مثقال إلى احتجت قد إني بني، يا: له فيقول خيرا، فيثني لك؟ كنت
 فال تتخوف، ما مثل أتخوف ولكني طلبت، ما أيسر ما أبت، يا: ولده له فيقول ترى، مما

 فتثني لك؟ كنت زوج أي هذه، يا أو فالنة يا: فيقول بزوجته، يتعلق ثم شيئا، أعطيك أن أستطيع
: فتقول: قال ترين، مما بها أنجو لعلي لي تهبينها واحدة حسنة إليك أطلب إني: لها فيقول خيرا،

 .(3)تتخوف الذي مثل أتخوف إني شيئا، أعطيك أن أطيق ال ولكني طلبت، ما أيسر ما

                                                           

( الحسين بن الفضل بن عمير البجلي الكوفي النيسابوري المفسر األديب إمام عصره في معاني القرآن كان 1)
يصلي في اليوم والليلة ست مائة ركعة، توفي وهو ابن مائة وأربع سنين في حدود التسعين ومائتين. )الوافي 

 ((.18/ 13بالوفيات لصالح الدين الصفدي )
(، فتح 114/ 8(، الكشف والبيان عن تفسير القرآن للثعلبي )249/ 22للزحيلي ) ( انظر: التفسير المنير2)

 (.237/ 11البيان في مقاصد القرآن ألبي الطيب القنوجي )
 (.249/ 22( انظر: التفسير المنير للزحيلي )3)
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  هللا رسول سمعت :قال أبيه عن األحوص بن عمرو بن سليمانومثله ما روي عن 
 مولود وال ،ولده على والد يجني ال ،نفسه على إال جان يجني ال أال" :الوداع حجة في يقول
 .(1)"والده على

 وال يسمعه ممن السامع تعجب يشتد بحيث فكان للقلوب، خالعاً  أمراً  هذا كان ولما
 الغي، عن الرجوع يفيد إنذاراً  فهي النتيجة سبيل على العجب لهذا مزيال فقال يخشى،

 المحسن خاف من الناس أعقل كان ولما باإلنذار، مختصون  كأنهم كانوا بالنفع فالختصاصهم
 من عنصرا وأكرمهم همة وأعالهم عقال الناس أوفى كان ولما ،إحسانه قطع هعقاب أقل نأل

 فهم مراءاته، يمكن عمن غائبين أو عنهم غائباً  كونه حالوهو  حضوره، مثل غيبته كانت
ۆئ  ۈئ  ۈئ  ٹ ٹ چ ؛ (2)هللا إال عليهم يطلع ال بحيث سواء خشيتهم في مخلصون 

 .]٣٤فاطر: [ چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   
 جميع حفظ بمعنى إقامتها وكانت والباطن، الظاهر لخضوع جامعة الصالةولما كانت 

وهذا . المحاسن بهذه وتكثر تطهر ومن اإلخالص، على الطاعات أدل حال كل في حدودها
 ال فإنه ،به وخاص له نفع هذا أن عن يغفل قد القريبة األسباب فيدهت اإلنسانتأكيد على أن 

 العقول تحتمله كشف أتم صفاته جميع عن يكشف الذي وهللا ،غيرها الحقيقة في ينفع وال يضر
 چی  ی  ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  ٹ ٹ چ ؛ (3)غيره إلى ال البعث يوم

 .]٣٤فاطر: [
 :ثمار المنهجية السابقة

 في الشخصية المسؤولية مبدأ أي ،أخرى  وزر وازرة تزر وال عقيدة اإلسالم مفاخر من .1
 .(4)آخر جان عقوبة امرؤ يتحمل وال غيره، جريمة عن إنسان يسأل فال واآلخرة، الدنيا

ال ينفع اإلنسان أحد من أهله أو معارفه، وال يساعده أي منهم في حمل جزاءات أعماله  .2
نما كٌل منهم يفكر في أحماله وكيف سيحاسب عليها.  وأقواله، وا 

الذي ينتفع بالن ذ ر هو الذي يخشى هللا، أما اآلخرون فال ينتفعون بالن ذ ر، بل إنهم  .3
 ضاعفة العذاب إذا كانوا من قادة المضلين.معرضون لم

                                                           

(، 2/891) 2669( أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الديات، باب ال يجني أحد على أحد، حديث رقم: 1)
 ((.4/624صححه األلباني قال: مرسل صحيح اإلسناد، فهو شاهد قوي )سلسلة األحاديث الصحيحة )

 (.34/ 16( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور للبقاعي )2)
 (.35/ 16( المرجع السابق )3)
 (.251/ 22( التفسير المنير للزحيلي )4)
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 فريق في الجنة وفريق في السعيرالمنهجية السادسة: 
يوم القيامة؛ يوم عظيم شديد طويل، فيه يحاسب كل إنسان على أعماله في الدنيا، فهي 
ممر إلى اآلخرة، وال بد من محطة لتقييم عمل اإلنسان وجزاءه عليه، فمن عمل الخيرات والتزم 
م حسنًا، ومن فعل غير ذلك من السيئات  الطريق الحق؛ كانت بال شك نهايته حسنة ألنه قد 

 من سالكي   " :قال  بيالن   عن أوس بن ادشد   عنمعاصي؛ فعقابه من جنس عمله، واآلثام وال
 .(1)"هللا على وتمنى هواها نفسه أتبع من والعاجز ،الموت بعد لما وعمل نفسه ان  د  

چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ٹ ٹ چ 

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک

ڱ    ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭڭ  ڭ             ۇ  ۇ             ۆ  ۆ  ۈ  

ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې   ې  ى  ى  ائ  

 ]١٧ – ١١فاطر: [ چائ  ەئ  ەئ   وئ  وئۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  
 المعنى اإلجمالي:

 القيامة يوم العالمين رب من المنزل الكتاب أورثوا الذين ،عباد هللا من المصطفين مأوى 
 ،(2)يلبسون حلي الجنة المحل لة لهم ، ربهم على وقدومهم معادهم يوم يدخلونها اإلقامة جنات
 .(3)"الوضوء يبلغ حيث المؤمن من الحلية تبلغ: "قال أنه  هللا رسول عن ، هريرة أبي عن

 الدنيا في كانوا قوم هم: قال الجنة دخلوا حين الجنة أهل قول في عباس ابن عن
 فهم منهم سلفت قد ذنوب من حزنٌ  قلوبهم وفي وعالنيةً  سراً  العبادة في له ويجتهدون  هللا يخافون 
 لنا غفر هلل الحمد قالوا فعندها سلفت التي الذنوب من االجتهاد هذا منهم يتقبل ال أن خائفون 
 .(4)أعمالنا من القليل لنا وشكر العظيم،

                                                           

، وقال: حديث حسن؛ ضعفه 2459والورع، حديث رقم ( أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق 1)
 (.279األلباني في ضعيف سنن الترمذي )ص:

 (.551/ 6( انظر: تفسير القرآن العظيم البن كثير )2)
 251( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء حديث رقم: 3)
(1/219.) 
 (.3183/ 11بي حاتم )( تفسير القرآن العظيم البن أ4)
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 حزن  أنه: الثاني. عباس ابن قاله ،النار خوف أنه: أحدها: تأويالت تسعة فيهوالحزن 
. سمرة قاله ،ةالمن   حزن : الرابع. قتادة قاله ،وهمومها الدنيا تعب: الثالث. عطية قاله ،الموت

. النقاش حكاه ،الجوع: السادس. زيد ابن قاله ،حاله سوء من يشاهد لما الظالم حزن : الخامس
 حزن : التاسع. الفراء حكاه ،المعاش طلب: الثامن. الكلبي حكاه ،السلطان خوف: السابع
 ال متواصلون  الجنة أهل ألن والتحاسد التباغض حزن  أنه: عاشراً  ويحتمل. مأثور وهو ،الطعام

 .(1)يتحاسدون  وال يتباغضون 
وفيها  بإدخال المؤمنين المصطفين جنته، عليه واجب ال إذ وتفضله إنعام هللا  منف

، فهي الجائزة والمفازة كد   وال فيها تكليف ال إذ ،أو إعياء أو فتور (2)وال كالل ،تعب يمسهم ال
 .(3)للذين اطاعوا هللا وزرعوا في الدنيا طاعة وعبادة

هذا مع الفريق األول، الفائزون بجنة هللا ورضوانه، المؤمنون، أما الصورة األخرى من 
 المشهد هي حال الكفار والمنافقين، الذي اتخذوا الحياة الدنيا لعبًا ولهوًا، واستهزاًء برسل هللا 

 ودعوته.
 من عنهم يخفف وال ،العذاب من ويستريحوا فيموتوا ،بالموت عليهم يقضى الفالكافرون 

 قوله مثل هي اآلية وهذه ،العذاب ليذوقوا غيرها جلوداً  بدلناهم جلودهم نضجت كلما بل ،عذابها
 هلل ماب العظيم الجزاء هذا مثل، ]٣١األعلى: [ چېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ٹ ٹ چ : سبحانه

ن ،السالم عليهم األنبياء من بغيره أو من كفر بالنبي  بهيجزى  العظمة من  ألن نره لم وا 
 فندخله لرسله، منكر هللا آلالء جاحد كل نكافئ هكذا والبصر عمسال فيها يستوي  المعجزة ثبوت
 .(4)الدنيا في سيئات من قدم بما جهنم نار

ويرجون أن  بذنبهم، يعترفون  ويستغيثون  ويتصايحون  يصرخون وهم في عذابهم بجهنم، 
 ولكن فيهم، عدل هللا أن وعرفوا يخرجوا من النار ويأخذوا فرصة أخرى ليعملوا عماًل صالحًا،

 العمل، من التذكر أراد من فيه يتمكن ،وعمراً  دهراً  فقد ع م  روا فيها وقتها، غير في الرجعة سألوا
 العمر، في لكم ومددنا ،الراحة أسباب لكم وقيضنا األرزاق، عليكم وأدررنا الدنيا، في متعناكم
 إلينا، وترجعوا إلينا لتنيبوا والضراء، بالسراء وابتليناكم النذر، إليكم وأوصلنا اآليات، عليكم وتابعنا

                                                           

 (.475/ 4( النكت والعيون للماوردي )1)
، و ه و  الم ْعي ي، تاج العروس ){( 2) ْمع { كال    (351/ 31الك الل، بالك ْسر: ج 
 (.261/ 4( انظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي )3)
(، تفسير المراغي 62/ 16اآليات والسور )(، نظم الدرر في تناسب 416/ 4( انظر: فتح القدير للشوكاني )4)
(22 /133.) 
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 آجالكم، انقضت إذا حتى العقوبة، عنكم رناوأخ   موعظة، فيكم تفد ولم إنذار، فيكم ينجع فلم
 الجزاء دار الدار هذه إلى ووصلتم الحاالت، بأشر اإلمكان، دار عن ورحلتم أعماركم، وتمت
، وليس للظالمين والكافرين اإلمكان وقت فات هيهات، هيهات الرجعة؟ سألتم األعمال، على

 .(1)عذابها من عنهم يخفف أو منها، فيخرجهم ينصرهم نصير
 :ثمار المنهجية السابقة

إنسان بما عمله في الدنيا يوم القيامة هو يوم الحساب األكبر واألخير، فيه يجازى كل  .1
ن شرًا فشر.  ويثاب أو يعاقب بناًء عليه؛ إن خيرًا فخير وا 

ن؛ فريق المؤمنين الذين يحاسبون حسابًا يسيرًا، ويدخلون جنات الناس يوم القيامة فريقا .2
 الخلد ودار المقامة التي وعدهم هللا إياها ثوابًا على أعمالهم الصالحة.

افرين الذين يحاسبون حسابًا عسيرًا، ويحشرون مع الشياطين الفريق الثاني هو فريق الك .3
 ويعذبون في نار الجحيم.

 
 عاجزة اآللهة الباطلةو  مطلقةلمنهجية السابعة: قدرة هللا ا

هو الخالق، والمتفرد بالعبادة، له توحيد الربوبية واأللوهية واألسماء والصفات،  هللا 
ڭ  ۇ  ۇۆ   ٹ ٹ چ فالمتصف بهذه الصفات لهو القادر على أي شيء أراد، 

 .]٣٣٧البقرة: [ چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ٹ ٹ چ 

 چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ

 ]٨٠فاطر: [
 المعنى اإلجمالي:

فهذه األسئلة ت طرح على عقول المشركين، ويسألوا أنفسهم، ويتجردوا في اإلجابة، فهذه 
 أي ،منظورة مشهودة هي هذه ،فيها ومن فيها ما بكل األرض فهذه ،بي ن والدليل واضحة الحجة
 شيء كل إن! وأنشأه خلقه -هللا غير- أحداً  أن مدع يدعي أن يمكن شيء أي أو فيها جزء

 .(2)عمد   عليها جرؤ لو الدعوى  هذه وجه في يصرخ

                                                           

 (691( تيسير الكريم الرحمن للسعدي )ص: 1)
 (.2947/ 5( انظر: في ظالل القرآن لسيد قطب )2)
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 في أو واتاالسم خلق في شركة معنا لهم فهل األرض، من شيئاً  يخلقوا لم كانوا إذاف
أم معهم كتاب بهذه الشركة!  والطاعة العبادة في مشاركتنا لذلك يستحقوا حتى فيها، التصرف

ى  ٹ ٹ چ ،(1)فيكون بينة وحجة لهم، ولكن كل وعودات الظالمين للظالمين إال باطالً 

 .]٣٣لقمان: [ چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  
ذالل،  والناظر في هذه الصورة يرى واضحًا أن التساؤل للمشركين إنما هو تبكيت لهم، وا 

لهم لي عملوا عقولهم، فيتفكروا، فربما الفطرة الصافية تهديهم إلى الطريق وهو كذلك دعوة 
ال فما يعد بعضهم بعضًا باطاًل.  الصواب، وا 

 تملك ال دونه من عبدوها التي المعبودات تلك أن به للمشركين تعالى هللا بين وقد
 من وال منها تعالى له وليس األرض، في أو واتاالسم في ر   ض   أو خير   من ذرة   وزن  لعابديها
ٹ  ،2والمنع بالعطاء المنفرد كله، بالخلق المنفرد هو بل يساعده، مساعد أو يعينه، معين غيرها

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ٹ چ 

 ]١١سبأ: [ چی   ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب   
ن كان ملكًا أو مقربًا؛   يقوللذلك فال يجوز أن ي شرك مع هللا أحٌد في ربوبيته، حتى وا 

 يدعوهم، وسائط واألنبياء المالئكة جعل فمن: الناقض هذا عن هللا رحمه تيمية ابن سالماإل شيخ
 الثمرة ألن ،المسلمين بإجماع كافر فهو المضار؛ ودفع المنافع جلب ويسألهم عليهم، ويتوكل
 واالستعانة االستغاثة إثبات هو وربه، العبد بين الوسائط جعل يجيز من إليها يصل أن يريد التي
 .(3)بعينه الشرك هو وهذا. هللا إال عليه يقدر ال فيما هللا بغير

 فال نفسه، اإلسالمية العقيدة أساس إلى امتدتومما سبق نستدلُّ على أن دعوة اإلسالم 
 تلو الدليل يقيم األحد الواحد وهللا. والتأمل بالبحث إال يقين وال والحجة، باالقتناع إال إيمان
 إيمانهم يؤسسوا وأن والعقل، بالمنطق األدلة هذه يناقشوا أن عباده داعياً  وحدانيته، على الدليل
 .(4)ومعاشهم الناس حياة واقع من األمثلة يضرب لذلك وهو واالقتناع، الحجة على

                                                           

 (.355/ 11( التفسير الوسيط لطنطاوي )1)
 (.466/ 1( منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى اإلسالم، د. حمود الرحيلي )2)
 (.79(، المفيد في مهمات التوحيد، د. عبد القادر صوفي )ص: 1/124نظر: مجموع فتاوى ابن تيمية )( ا3)
 (.81( انظر: طرق تدريس التربية اإلسالمية نماذج إلعداد دروسها )ص: 4)
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ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ       ڱ  ڱ   ں    ں  ڻڻ     ٹ ٹ چ

 ]٨٣فاطر: [ چڻ    ڻ         ۀ  ۀ  

 هل جبريل يا: قال السالم عليه موسى أن سالم بن هللا عبد عن (1)حاتم أبي ابن روى 
 له قل جبريل يا: هللا فقال ؟تنام هل يسألك موسى عبدك ان رب يا: جبريل فقال ؟ربك ينام

 وأخذ الجبل على فقام ،يصبح حتى الليل أول من الجبل على وليقم ،قارورتين بيده فليأخذ
 انكسرت جبريل يا: فقال ،فانكسرتا فسقطتا عيناه غلبته الليل آخر كان فلما ،فصبر قارورتين
 .(2)واألرض واتاالسم لزالت نمت لو إني لعبدي قل جبريل يا: هللا فقال القارورتان

وما سبق مثاٌل بسيط وتوضيح يسير على قدرة هللا تعالى، وعظمته، وهي تأكيد 
لوحدانيته، وانفراده بالربوبية، فقدرته على التحكم بمخلوقاته التي منها السماوات واألرض؛ تدل 

ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ٹ ٹ چ على أن الواحد، إذ لو كان غيره معه الختلفوا؛ 

 .]١١األنبياء: [ چېې
 :ثمار المنهجية السابقة

الذي خلق السماوات واألرض هو صاحب القدرة المطلقة، وهو وحده القادر  إن هللا  .1
 على فعل ما يريد، فأمره بين الكاف والنون.

إن  جميع المعبودات التي يعبدها المشركون ليس لهم من القدرة على الخلق،  أو جلب  .2
ر، إنما هي شرك يستحق السخ  رية منهم في الدنيا، والعقاب في اآلخرة.نفع أو دفع ض 

هو المتفرد بالكبرياء فليس له شبيه أو مثل، وهو المتفرد بالربوبية فال رب لهذا  هللا  .3
الكون سواه، وهو المتصرف في شؤونه، وال يجوز أن ي شرك معه أحد، أو أن ي عاند أو 

 ي نافس؛ ألن عاقبة فاعل ذلك الخسران المبين.
في الهداية، بعضهم يعد  بعض الغرور  ذين لم يلتزموا بمنهج هللا إن الظالمين ال .4

 والبطالن.
 
 

                                                           

( عبد الرحمن بن محمد بن إدريس أبو محمد بن أبي حاتم الحنظلي الرازي أحد األئمة في الحديث والتفسير 1)
لعبادة والزهد والصالح حافظ بن حافظ، قال يحيى بن منده: صنف المسند في ألف جزء توفي سنة سبع وا

 ((.111/ 1وعشرين وثالثمائة قارب التسعين. )طبقات الشافعية البن قاضى شهبة )
 (.11/3186( تفسير القرآن العظيم البن أبي حاتم )2)
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 المنهجية الثامنة: األجل مقدر ومحتوم
إن هللا سبحانه وتعالى خلق اإلنسان وحدد له مسار حياته، ومنذ بداية تكوين خلق 

 چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ٹ ٹ چ ي الرزق نسان حدد له كل تفاصيل حياته، ففاإل

 الصادق وهو  هللا رسول حدثنا بن مسعود هللا عبد، وفي األجل قال ]١١الذاريات: [
 ثم ذلك مثل علقةً  يكون  ثم يوماً  أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن" :قال ؛المصدوق 

 ،ورزقه ،عمله اكتب :له ويقال كلمات   بأربع فيؤمر ملكاً  هللا يبعث ثم ذلك مثل مضغةً  يكون 
 .(1)"سعيد أو وشقي ،وأجله

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ 

 چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  

 ]٨٥فاطر: [

 المعنى اإلجمالي:
 آخذ تعالى هللا أن فلو ،حكمه من وحكمة تعالى هللا سنن من ةسن   اآلية لقد قررت هذه

 ،عليها يدب   من األرض ظهر على بقي لما ،عاجلة مؤاخذة واجترحوه كسبوه شيء بكل الناس
رون  الناس ألن  المؤاخذة يستوجب ما يجترحون  يفتأون  وال نحوه بواجباتهم القيام عن دائماً  مقص 

 ما بهم أنزل جاءت ما فإذا علمه، في المعينة اآلجال إلى يمهلهم هللا ولكن ،والعذاب
 .(2)يستحقون 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ٹ ٹ چ وفي سورة النحل نظير هذه اآلية إذ 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭۇ  ۇ  

 ]٦٣النحل: [ چۆ  

مهااًل، فقد يتوب  فهذه قمة ورأس الحكمة، فال يكون العقاب آنيًا من هللا  رحمة لهم وا 
 وهو  هللا رسول حدثنا بن مسعود: هللا عبد قالتائب، وقد ينحرف عابد، وفي الحديث 

 فيسبق ذراع إال الجنة وبين بينه يكون  ما حتى ليعمل منكم الرجل فإن" :قال ،المصدوق  الصادق
 عليه فيسبق ذراع إال النار وبين بينه يكون  ما حتى ويعمل النار أهل بعمل فيعمل كتابه عليه

                                                           

 (.4/111) 3218اب ذكر المالئكة، حديث رقم: ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، ب1)
 (.139/ 3( التفسير الحديث لدروزة )2)
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ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ٹ ٹ چ ، (1)"الجنة أهل بعمل فيعمل الكتاب

 .]٥٤الكهف: [ چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ    ڭ  ڭ  ڭ   ۇۇ
وهذه اآلية مرتبطة بالتي سبقتها؛ فقد دعت السابقة هؤالء المشركين والناس عامة إلى 
السير في األرض والنظر في أحوال األمم السابقة، فقد كانوا أكثر منهم قوة وبطشًا وما أعجزوا 

ال فإن ال عذاب سيأتيهم في موعده دون تأخير كما قد ره هللا تعالى، فها دافع لهم أن يزدجروا، وا 
 .(2)هللا 

 وال منهم تفوت ال وكسبهم، عملهم وفق حسابهم بتوفيتهم كفيل بعباده هللا  ر  ص  ب  و 
 وهللا المعصية، أهل وبالعقاب الطاعة، أهل بالثواب فيجازي  التفسير، صغيرة وال كبيرة عليهم
 .(3)أمرهم من شيء عليه يخفى ال العقاب، منهم يستحق ومن الثواب، منهم يستحق بمن بصير

، يزل ولم كان االختيار وكمال القدرة بتمام الموجد الكمال صفات له الذي أي هللا فإن
 بالغ أي بصيراً  ،واحوالهم ذواتهم بجميع منهم أحد إيجاد في له شريك وال أوجدهم الذين بعباده
 .(4)الثواب يستحق ومن بالكسب منهم العذاب يستحق بمن والعلم البصر

 :ثمار المنهجية السابقة
إن هللا خلق اإلنسان وكتب أجله منذ بداية خلقه، ولذلك فال تموت نفس ناقص أجلها أو  .1

رزقها، وهذا من شأنه أن يعطي لإلنسان دفعة أن يكون مع الحق أينما كان، وذلك كون 
م أجاًل والجبن ال يؤخره.  الشجاعة ال تقد  

أنه ال يعاجل الناس بالخطايا، وال يعاقبهم آنيًا على ذنوبهم، إمهااًل لهم  من رحمة هللا  .2
تمامًا لمسيرة الحياة على األرض، ولو عاقب كل إنسان على خطيئته  لعلهم يؤبوا إليه، وا 
مباشرة النقرضت المخلوقات لكثرة ذنوبها، ولكن جميع الذنوب مسجلة عند هللا البصير 

 يحاسب كل إنسان على عمله.

إن هللا مراقٌب لعباده في جميع أحوالهم، وهذا يجعل المؤمن يلتزم االنضباط فال يقع في  .3
 المعاصي والذنوب.

  

                                                           

 (.4/111) 3218( أخرجه البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر المالئكة، حديث رقم: 1)
 (.3/172( التفسير الواضح للحجازي )2)
 (.284/ 22للزحيلي )(، التفسير المنير 2951/ 5( انظر: في ظالل القرآن لسيد قطب )3)
 (.79/ 16( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )4)
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 وسوسة الشيطان وأثرهاالمنهجية األولى: 

هناك الكثير من األمراض واآلفات التي تصيب العاملين في مجال الدعوة، وتصيب 
: تقول. نفسه في اإلنسان يتكبر أن وهو، المسلمين بشكل عام، ومن هذه اآلفات؛ داء الع جب

 .(1)بنفسه معجب هو
ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ٹ ٹ چ 

 ]٤فاطر: [ چں  ڻ   ڻ  ڻڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ  
 المعنى اإلجمالي:

 يحسنون  أنهم ويحسون  يعتقدون  ذلك في وهم ،سيئةً  أعماالً  يعملون  والفجار، الكفارف
 عبادته في واإلشراك به، والكفر هللا، معاصي من السيء، عمله الشيطان له نحس   فمن ،صنعاً 
، فذلك جزاؤه على نفسه، فهو الذي أعمى جميالً  به قبيحه وظن   ،حسناً  ذلك فرأى ،دونه هم من

حيلة في هدايته، إنما الهداية  بصيرة قلبه، ولم يهتد إلى طريق الحق والصواب، فليس للنبي 
ر لهوالضالل أمر بيد هللا   .(2)، هو القادر عليه والمقد 

 والمجوس، والنصارى  اليهود أنهم: أحدها أقوال، أربعة" عمله سوء له زين أفمن" وفي
 الخوارج، أنهم: الثاني. والسالم الصالة عليه الرسول معاندة عمله سوء ويكون،. (3)قالبة أبو قال
 ويكون . الحسن قال الشيطان،: الثالث. التأويل تحريف عمله سوء يكون . (4)القاسم بن عمر رواه
 .(6)الشرك عمله سوء ويكون . (5)الكلبي قاله قريش، كفار: الرابع. اإلغواء عمله سوء

                                                           

 (.243/ 4( مقاييس اللغة للرازي )1)
 (.535/ 6( انظر: تفسير القرآن العظيم ابن كثير )2)
( أبو قالبة الجرمي اسمه عبد هللا بن زيد من عباد التابعين وزهادهم ممن هرب من البصرة مخافة ان يولى 3)

القضاء فدخل الشام يأوي الرباطات ويكون في الثغور ومعه بنى له إلى ان اعتل علة صعبة فذهبت يداه ورجاله 
 ((.145وبصره، ومات سنة أربع ومائة )مشاهير علماء األمصار )ص: 

ار: مقرئ شافعي  مصري.  4) ( عمر بن قاسم بن محمد بن علي األنصاري أبو حفص، سراج الدين النش 
النشار حرفته، له كتب منها: البدر المنير في شرح التيسير والبدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة )األعالم 

 (.5/59للزركلي )
، أبو النضر الكوفي، اتهمه جماعة بالوضع، مات سنة ( هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي5)

 ((.337ست وأربعين ومائة )خالصة تذهيب تهذيب الكمال )ص: 
 (.325/ 14( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي )6)
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، فتلك من وظائف ارتكابه على المصطنعة بزينته واإلغراء وتجميله، القبيح تزيينو 
 في وتظهره وتجمله، تزينه مسحة الشيطان من وعليه إال الشر اإلنسان يجترح ال الشيطان حيث

، لذلك ترى المؤمن العاقل يوزن أعماله بميزان التقوى واإليمان قبل اإلقدام وردائه حقيقته غير
عليها، حيث ال يرى جمياًل إال ما جمله القرآن والدين، وال يرى قبيحًا إال ما قبحه اإلسالم 

 .(1)والدين
 الضال نموذج إنه، معدودة ألفاظ في القرآن يصورها عميقة دقيقة نفسية حقيقة إنها

 الستار هو ،الغرور هو ،التزيين هذا هو كله هذا ومفتاح ،مصير شر إلى الصائر البائر الهالك
 عمله حسن إلى مطمئن ألنه عمال يحسن وال ،الطريق مخاطر يرى  فال ،وعينه قلبه يعمي الذي
 (2)!يخطئ ال أنه واثق ألنه خطأ يصلح وال سيء، وهو

ن الذين يتماثل وكيف والمسيء المحسن يتساوى  فكيف الفريقين، بين كبير وفرق   حس 
، والخير؟ الحق طريق على المهتدون  وأولئك صنعا، محسنون  أنهم ظانين أعمالهم، الشيطان لهم
 عدم بسبب والحزن، الغم في يوقعها أو نفسه يهلك وأال قومه، أمر عن باإلعراض نبيه هللا وأمر
صرارهم قومه، إيمان  وعالم واستعداداتهم، بأحوالهم عليم فاهلل الضالل، في وبقائهم الكفر، على وا 
 .(3)يستحقون  بما فيجازيهم والقبائح، المنكرات من يفعلون  بما

 حسرات عليهم نفسك تذهب فال لدينه يشاء من ويهدي دينه عن يشاء من يضل هللا فإن
 .(4)والشر الخير من يصنعون  بما عليم هللا إن نفسك تحزن  الأي ف ،اإليمان بتركهم

 :ثمار المنهجية السابقة
الشيطان عدو اإلنسان األزلي فهو المتسبب في خروج آدم عليه السالم من الجنة، وهو  .1

سبب اقتراف المعاصي، وعلى اإلنسان المؤمن العاقل أن يتخذه عدوًا وال يرضخ 
 للسوء والباطل.لوساوسه وتزيينه 

الهداية والضالل بمشيئة هللا سبحانه وتعالى، وكفر الكافرين كان باختيارهم مع علم هللا  .2
 المسبق بذلك االختيار.

                                                           

 (.14( العصبة المؤمنة بين عناية الرحمن ومكر الشيطان )ص: 1)
 (.371( مفرق الطريق في القرآن الكريم لعلي الشحود )ص: 2)
 (.2122/ 3( التفسير الوسيط للزحيلي )3)
 (.111/ 3( بحر العلوم للسمرقندي )4)
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على الدعاة أن يبذلوا جهدهم في الدعوة دون انتظار نتائج ألنها متعلقة بمشيئة هللا، فإن  .3
ن شاء أبقاه على ضالله، فوظيفتهم الت ربية والتعليم وفق تعاليم شاء هدى الضال، وا 

 الشرع الحنيف.
 

 المنهجية الثانية: عدم تساوي الخير والشر
إن هللا خلق اإلنسان، وخلق معه طريقي الخير والشر، الحق والباطل، وترك له الخيار 

، والسائر في أحد هذين ]٣٠البلد: [ چڻ   ڻ     ٹ ٹ چ في السير بأحدهما؛ 
 :قال مالك بن أنس عنالطريقين يعلم بأنهما ال يستويان، ال يستويان بالتعب والمشقة في الدنيا؛ 

، وكذلك ال يستويان في األجر (1)"بالشهوات النار وحفت بالمكاره الجنة حفت" : هللا رسول قال
 .]٧الشورى: [ چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ٹ ٹ چ في اآلخرة؛ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ    ٹ ٹ چ 

فاطر: [ چٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      
١١ – ٣١[ 

 المعنى اإلجمالي:
 فيه أبصر قد الذي والبصير  محمداً  نبيه به ثع  ابت   الذي هللا دين عن فاألعمى

 والحرور النار،و  الجنة وال ،اإليمان ونور الكفر ظلمات تستوي  وما وصدقه، محمداً  فاتبع رشده؛
 ومعرفة ورسوله، باهلل باإليمان القلوب األحياء يستوي  وما ،الحارة الرياح وهي السموم، بمنزلة
 وال ونهيه، أمره هللا عن تعقل ال صارت حتى عليها، الكفر لغلبة القلوب واألموات هللا، تنزيل
، وقال والكفر والكافر واإليمان للمؤمن هللا ضربها أمثال هذه وكل الضالل، من الهدى تعرف

 وال المعصية، أهل مثل فهو األموات، وال والحرور والظلمات األعمى يستوي  وماابن عباس: 
 .(2)الطاعة أهل مثل فهو واألحياء، الظل وال النور وال البصير يستوي 

 ال وكما يستويان، ال والبصير كاألعمى المختلفة، المتباينة األشياء هذه تستوي  ال كماف
 مثل وهذا األموات، وال األحياء تستوي  ال كذلك الحرور، وال الظل وال النور وال الظلمات تستوي 
ڳ  ڳ   ڳ  ٹ ٹ چ  ،(3)األموات وهم وللكافرين األحياء، وهم للمؤمنين هللا ضربه

                                                           

 (.4/2174، )2822( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث رقم: 1)
 (.457/ 21( انظر: جامع البيان للطبري )2)
 (.542/ 6( تفسير القرآن العظيم البن كثير)3)
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 چڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ         ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہہ  

 ]٣١١األنعام: [

وهذه مقارنة واضحة وصريحة لنهاية كل طريق من الطريقين، ومهمة الرسل تنتهي 
پ  ڀ   ڀ  ٹ ٹ چ بتبليغ الرسالة، وما عليهم في عدم اهتداء مدعويهم إلى الدين الحق، 

، فإن هذا ]٣٧١األعراف: [ چٹٹ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  
 عدمالصنف من البشر الذي يهتدي إلى الحق بواقعه المحسوس، هو كاألنعام بل أضل، وذلك ل

 من وتهرب منافعها تطلب ألنها منها، أضل هم بل للتدبر، عقول من هللا وهبهم بما انتفاعهم
 .(1)الغفلة في الكاملون  هم أولئك ذلك، يدركون  ال وهؤالء مضارها،

وعليه فكل إنسان ال ي عمل عقله، وال يتمعن في خالئق هللا وآالءه، فنهايته العقوبة 
المحتمة من هللا، كما أن للفريق اآلخر المهتدي ثواب عظيم من هللا على إيمانهم واتباعهم الحق 

 والخير.
وهذا الفعل هلل فهو القادر على إسماع من شاء، وتفهيمه آياته ووعظه بعظاته، وليس 

إسماع من في القبور، وذلك زيادة في إقناطه من إيمانهم، إنما هو نبي  ن قدرتك أيها النبي م
 .(2)نذير

 :ثمار المنهجية السابقة
اإلنسان مسير ألجله ورزقه، ومخير في أعماله واتباعه، وله الحرية الكاملة في اختيار  .1

 الطريق الذي يسلكه، وهذا االختيار ال يخرج عن علم هللا.

 اإلنسان الذي يبحث عن السعادة والنجاة يختار الطريق الذي يؤدي إلى ذلك. .2

هناك فرق شاسع بين طريقي الحق والباطل، وهذا الفرق واضح وبي  ن، وما سبق أمثلة  .3
حسية على الفروقات بين الطريقين، وهو دعوة إلحسان االختيار وسلك الطريق القويم، 

 واالبتعاد عن طريق الضالل والغواية.

األعمى هو الذي يسير على غير هدى، وبالتالي سلوكه وأخالقه تكون في طريق  .4
 معوج، وهو ال يرى الحق ألنه يعيش في ضالل.

 
 

                                                           

 (.236خب في تفسير القرآن الكريم لنخبة من علماء األزهر )ص: ( انظر: المنت1)
 (.7/151( انظر: إرشاد العقل السليم ألبي السعود )2)
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 المنهجية الثالثة: التجارة الرابحة والميراث الشريف
إن المؤمن الذي عرف طريق الحق واختار السير فيه، البد أنه اشترى قيمة في التجارة 
الرابحة، التجارة التي تنفع في الدنيا، وتنجي في اآلخرة، تلك التجارة التي هي وصية األنبياء، 

ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے     ٹ ٹ چ 

، وهذه التجارة ]٣٣ – ٣٠الصف: [ چۈ    ڭ     ۇ     ۇ  ۆ   ۆ  ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ 
مصحوبة بميراث  عظيم  ألهلها، إن المنهج الرباني، والتعاليم القويمة، ورد عن أبي الدرداء أنه 

 وال ديناراً  يورثوا لم األنبياء إن األنبياء ورثة هم العلماء إن" :يقول  هللا رسول سمعت قال:
 .(1)"وافر   بحظ   أخذ أخذه فمن العلم ورثوا إنما درهماً 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ     ٹ ٹ چ 

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   

 – ١٣فاطر: [ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    
١١[ 

 المعنى اإلجمالي:
 في الكون  لهذا الصحيحة الترجمة فهو ،صلبه في واضحة الكتاب هذا في الحق دالئل

 الكتب من قبله لما مصدق وهو ،الصامتة الصفحة هو والكون  المقروءة الصفحة فالقرآن حقيقته،
 .(2)وفيه فيها يتعدد ال واحد والحق ،مصدره من الصادرة

والعمل بهذا الحق واجب، ألنه الكتاب الوحيد لم يمسه التحريف والتبديل والتغيير، وهو 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ٹ ٹ چ ل هللا تعالى بحفظه، الوحيد الذي تكف  الكتاب 

 من داخلها لما لعباده هللا هداية تحمل تصبح لم السابقة الكتب أن يعلم  ، فاهلل]١الحجر: [ چ
 عليه وتسعد فتكمل إليها يقدم سليم وحي إلى البشرية بحاجة علمه مع لذا ،والتغيير التحريف

 هذا إليه وأوحى النبي  أرسل ،هذه المادية حياتها في به تمشي نوراً  وأخذته ،به آمنت متى
 .(3)به العمل أمته وعلى عليه وأوجب الكريم الكتاب

                                                           

(، حسنه 1/81) 223( أخرجه ابن ماجه، المقدمة، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم، حديث رقم: 1)
 (.1/74األلباني في مشكاة المصابيح )

 (.2944/ 5لسيد قطب )( في ظالل القرآن 2)
 (.355/ 4( انظر: أيسر التفاسير للجزائري )3)
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والكتب السابقة ليست في كمال القرآن، فاألمر الذي لم ي ختم، الزيادة فيه متوقعة، أما 
 .(1)إذا وقع الختم فال يكون بعده زيادة مرتقبة

ذاو   العلم أدق عالم فالخالق  له مالكاً  كان إن سيما وال يربيه بمن أعلم اإلنسان كان ا 
 والعلم الخشية يسكن فهو أي وبواطنها أمورهم بظواهر أحوال عباده، بصيرٌ  ببواطن وأتقنه
ن وتالوته علمه في الكتاب من أوتوا ما على القلوب  أحقهم فأنت ذلك، خالف لهم تراءى وا 
 كان فلو، بعلمه أحقهم بعدك فأخشاهم الكتاب، هذا آتيناك فلذلك وأتقاهم، أخشاهم ألنك بالكمال

 .(2)الكتب أفضل هو الذي المعجز الحق هذا مثل إليك يوح لم النبوة ينافي ما أحوالك في
، جاء التوضيح الرباني ثم بعد هذا التقرير بحقي ة الكتاب المنز ل على نبينا محمد 

فالميراث ليس مااًل وال جاهًا، وليس سمعًة وخالفها، ولكنه كتاب هللا بحقيقة الميراث من النبي، 
سبحانه، الكتاب الحق، الذي ن سخت به الكتب السابقة، وورثة هذا الكتاب على أصناف  ثالثة: 

 ظالم لنفسه، مقتصد، وسابق بالخيرات.
 بكتا كل هللا ثهمور  ،  محمد أمة همعن ابن عباس: الذين اصطفينا من عبادنا 

 .(3)حساب بغير الجنة يدخل وسابقهم يسيراً  حساباً  يحاسب ومقتصدهم له مغفورٌ  فظالمهم ،نزلأ  
 بعض فعل في طالمفر   : هو لنفسه ظالمأما في تعريف هذه األصناف الثالثة؛ فال

 وقد للمحرمات، التارك للواجبات، يالمؤد  : هو قتصدوالم ،المحرمات لبعض المرتكب الواجبات،
 للواجبات الفاعل: هو بالخيرات سابقوال ،المكروهات بعض ويفعل المستحبات، بعض يترك

 .(4)المباحات وبعض والمكروهات للمحرمات التارك والمستحبات،
وي   عز هللا قول في  النبي عن ،أبي سعيد الخدري  عنوتصديقًا لهذا المعنى، ر 

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ٹ ٹ چ : وجل

، وروي عن عمر بن الخطاب (5)"الجنة في كلهم"هؤالء كلهم بمنزله واحدة، و : قال ]١١فاطر: [
ن سابٌق، سابقنا إن أال: قالرضي هللا عنه أنه  ، مقتصدنا وا  ن ناج   .(6)" له مغفورٌ  ظالمنا وا 

                                                           

 (.16/53( نظم الدرر للبقاعي )1)
 (.152/ 7(، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )53/ 16( نظم الدرر في تناسب اآليات والسور )2)
 (.23/ 7( الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي )3)
 (.546/ 6تفسير القرآن العظيم البن كثير )( 4)
( وقال: حديث 5/363، )3225( أخرجه الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب من سورة المالئكة، حديث رقم: 5)

 غريب حسن.
 (.491/ 8( تأويالت أهل السنة للماتريدي )6)
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، كان الوعد اإللهي بالفوز ولشرف هذا الميراث الذي أورثته أمة القرآن، أمة محمد 
يعدهم  -على اختالف فئاتهم وتفاوتها–، يوم الحساب، فهؤالء الذين اتبعوا طريق الحق األخروي 

 جنات جميعاً  ن فوْ المصط   هؤالء يدخلربهم بجنات عدن بعد استيفاء العقاب لمن حق  عليه، ف
 لباسهم ويكون  باللؤلؤ، مرصع ذهب من أساور فيها حل ون ي   التي المعاد، يوم الدائمة اإلقامة
 .(1)الدنيا في عليهم محظورا كان أن بعد اآلخرة، في لهم تعالى هللا أباحه وقد ،خالصاً  حريراً 

 من هللا طاعة في منزلته عن مقتصراً  كان من به لفض   الذي الكبير الفضل هووذلك 
 .(2)لنفسه والظالم المقتصد

 :ثمار المنهجية السابقة
واإليمان به القرآن الكريم هو الكتاب الخالد، وهو المحتوي على أدلة الصدق والحق،  .1

 من أركان اإليمان وال يصح اإليمان بدون اإليمان والتصديق بكل ما فيه.

أعظم الميراث هو ميراث النبوة، حيث أنهم يورثون العلم، والحق والهدى، ومن ميراث  .2
 هللا وعدو القرآن الكريم، ويرثه أصناف ثالثة ذكرناها، جميعهم في الجنة،  نبينا 

 .(3)يدخلونها عدن جنات الخيرات إلى السابقين أو جميعا المصطفين

المرتكبون للسيئات وهم مؤمنون يدخلون في صنف الظالم لنفسه، وهم مع ذنوبهم إال  .3
تيفائهم لحسابهم الذي يكون أنهم من أصحاب الجنة كما أوردنا الدليل، وذلك بعد اس

 يسيرًا.

 الذي لكتابه التالين أن على ودل وباطل، محو فهو عداه وما الثابتة، الحقيقة هو العلم .4
ن وغيرهم العلماء، هم العلم هو  .(4)أشبه بالمعدومين فهم موجودين كانوا وا 

 
 أخذ العبر والعظات من األمم السابقةالمنهجية الرابعة: 

من آيات القرآن الكريم واألحاديث الشريفة، تدعونا للتأمل والتفكر في أحوال  اإن كثيرً 
ٹ األمم السابقة، وما أصابها من خير بطاعتها، ومن شر ودمار بعصيانها وتجبرها وتكبرها، 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ چ 

                                                           

 (.267/ 22( التفسير المنير للزحيلي )1)
 (.471/ 21( جامع البيان للطبري )2)
 (.269/ 22( التفسير المنير للزحيلي )3)
 (.52/ 16( نظم الدرر للبقاعي )4)
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مر على مثل هذه المواضع دون ، واإلنسان المؤمن العاقل ال ي]١٠الرعد: [ چٹ  ڤڤ   
 إمعان نظر، وا عمال فكر، حتى يقتدي بالصالحين منهم، ويتعظ من الفاسقين.

ی  ی  ی  ی    جئ  حئ     مئ    ىئ  يئ   جب   حب  خب  مب  ىب   يبجت  حت  ٹ ٹ چ 

 ]٨٨فاطر: [ چخت           مت  ىت        يت  جث   مث  ىث  يث   حج  مججح  مح     جخ             حخ  مخ  
 اإلجمالي:المعنى 

في اآلية السابقة؛ إنذار ووعيد لمن يعصي هللا ورسوله، فمهما بلغت قوته، ومهما 
عظمت قدرته، فال يبارز بها دعوة هللا، فهو القادر على اإلهالك والتدمير، وما حدث لألمم 
 الغابرة خير دليل على ذلك، فمن األمم السابقة من كانت أكثر قوة وأعظم ملكًا، ولكن أخذهم هللا

 بعصيانهم وذنوبهم، فليتعظ الالحقون!
 بكفرهم أهلها أهلكنا التي األرض في يروايس ألموهذه اآلية تساؤل ألهل مكة المشركين، 

فينظروا حال األمم التي  مالشا طريق يسلكون  ارتج   -المشركون – فإنهم ؟رسلنا وتكذيبهم بنا
 بالشرك اآللهة عبادة من عليه هم عما وينزجروا بهم فيتعظوا ،يمرون عليها ويرون ما وقع بها

 مثل بهم يفعل أن عليه يتعذر لن وهم األكثر قوة، فعل ما بأولئك فعل الذي أن ويعلموا باهلل،
 .(1)لهم والعذاب النقمة تعجيل من بأولئك فعل الذي

التذكير بأيام هللا في الغابرين لتحصل العظة الحسية الظاهرة، حتى  ؛الرسل وهذا ديدن
ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ٹ ٹ چ ال تكون للناس حجة بعد الرسل، ولهذا 

ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  

والناظر في حقيقة هذه األيام يرى فيها عظمة بطش هللا ، ]٥إبراهيم: [ چۅ  ۅ  ۉ  
 .(2)والمعاندين، ويظهر فيها التأييد اإللهي للطائفة المؤمنةبالكافرين 

يدركون الحقائق في أوضح صورها، مستهدين بذلك بنور  والمؤمنون كي  سون فطنون،
 .اإلسالم الذي يزكي النفوس ويطهر القلوب ويصفي العقول

 
 
 

                                                           

 (.485/ 21( جامع البيان للطبري )1)
 (.13/189( انظر: التحرير والتنوير البن عاشور )2)
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 :ثمار المنهجية السابقة
ناصرهم ومؤيدهم، وفيه  السير في أماكن األمم السابقة فيه عظة للمؤمنين بأن هللا  .1

يمهل لهم، ويبعث لهم الرسل والبينات، فإن  تحذير وتهديد العصاة والكافرين بأن هللا 
 لم يهتدوا أخذهم كما أخذ األمم السابقة.

السماء، فعلى هو القادر على كل شيء وال يعجزه شيء في األرض وال في  هللا  .2
 الناس أن يحذروا من ظهور هذه القدرة بتعذيبهم فإنه ال رحمة لهم مع كفرهم وعنادهم.

، يورث الذل والهزيمة، وتكون إن الغرور بالقوة والسلطان، دون االعتماد على هللا  .3
 هذه األمم عبرًا لغيرها.
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 منهجية: التكليف الرباني بخالفة األرض

خلق اإلنسان وكرمه على سائر المخلوقات، وزاده كرمًا بأن جعله خليفته في  إن هللا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ٹ ٹ چ األرض، والمؤتمن على ما فيها، 

، وهذا اإلستخالف بخلف القرون بعضها لبعض على ما فيه من تكريم ]١٠البقرة: [ چپڀ   
أناب  هللا تعالى بحفظ األرض، والقيام بدينه فيها، وبهذا يكون للبشر، إال أنه تكليٌف رباني 

 .الجماعة البشري ة بوصفها خليفة هللا تعالى لقيادة الكون، وا عماره دينيًا و اجتماعي ًا وطبيعي اً 
ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ             ڀ  ڀڀ  ڀ   ٺ  ٺ   ٺ            ٹ ٹ چ 

 ]١١فاطر: [ چٹ  ڤ    ڤ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ    

 المعنى اإلجمالي:
 أرضه في هلل خالئف أنتم ،بعضاً  بعضكم يخلف األرض في خالئف جعلكم الذي هو

 إلى ولتنظروا بها، تغتروا فال الدنيا، لهذه مفارقون  أنكم تتذكروا أن منكم يقتضى الوضع وهذا
 .(1)شريفة بصلة لكم يمتون  ال شركاء معه تتخذوا فال هلل خلفاء وأنتم أنفسكم،

 المخلوف وجود مع كان فإن فيه، مقامه يقوم أي عمل، في غيره يخلف الذي: والخليفة
ن فالن، خليفة هو: قيل عنه  .(2)فالن من خليفة هو: قيل المخلوف مضى ما بعد كان وا 

ثم بعد تعاقب األمم وا هالك هللا سبحانه للعاصين منهم واندثارهم، أوكلت مهمة الخالفة 
 يختبرهم وأنه كلها، األرض في خالئف جعلهمفي األرض إلى أمة خاتم األنبياء والمرسلين، فقد 

 .(3)فيها يعملون  بما فيجزيهم الخالفة بهذه
 كيف األوائل المسلمين ترى  أال السمين، من الغث تبين وتمحيص ابتالءات معركة إنها

لى الحبشة إلى للهجرة اضطروا حتى حمايتهم على أحد يجرؤ وال ويضطهدون، يعذبون  كانوا  وا 
        چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ     ٹ ٹ چ  وقد المدينة،

 .(4) ]١العنكبوت: [

                                                           

 (.169/ 3( التفسير الواضح للحجازي )1)
 (.242/ 23( التحرير والتنوير البن عاشور )2)
 (.412/ 11لمحمد رشيد رضا )( تفسير المنار 3)
 (.11317/ 17( الخواطر للشعراوي )4)



168  

 أحكامه إمضاء في هللا خليفة هوف السالم، عليه آدمهو  وأول خليفة استخلفه هللا 
                            ٹ ومما ورد عن االستخالف في األرض قوله  األرض، إلى رسول أول ألنه وأوامره،

 أصل اآلية هذه، و ]١٠البقرة: [ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ
 و ، األئمة بين وال األمة بين ذلك وجوب في خالف وال ويطاع، له يسمع وخليفة إمام نصب في

ڤ  ڤ  ڦ    ٹ ٹ چ  و ،]١٦ص: [ چېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی    ٹ ٹ چ 

 خلفاء، منهم يجعل أي ]٥٥النور: [ چڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   
 .(1)اآلي من ذلك غير إلى

وعد أمة اإلسالم أن تكون الوالية لهم، ويجعلهم  وفي آية النور دليل على أن هللا 
 من خوفهم بعد من وليبدلنهم العباد، لهم وتخضع البالد، تصلح وبهم عليهم، والوالة الناس أئمة

من فتوحات وانتشار لدعوة اإلسالم  وهذا ما تحقق في عهد النبي  فيهم، وحكما أمنا الناس
حتى عم ت كل جزيرة العرب والبلدان المحيطة فيها
(2). 

 لم الذين من خلفاً  أو ممالكهم في الملوك تصرف فيها متصرفين خلفاء جعلهموقد 
 إسرائيل بنو هم والذين است خلفوا من قبل ،الصالحة واألعمال اإليمان من حالهم على يكونوا

 األمم من قبلهم ومن هم أو والجبابرة فرعون  إهالك بعد والشام مصر في  هللا استخلفهم
 .(3)المؤمنة

ل ي  شخص أمر الناس، فالبد أن يحكم بينهم بالعدل، ف ذا و   لوالة  هللا من وصية هذهوا 
 عن فيضلوا عنه يعدلوا وال وتعالى تبارك عنده من المنزل بالحق الناس بين يحكموا أن األمور
 والعذاب األكيد بالوعيد الحساب، يوم وتناسى سبيله، عن ضل من  هللا توعد وقد سبيله
 .(4)الشديد

ن من مل كه هللا   في هواه ؤثري وال ،واإلنصاف بالعدل حكم األرض، يجب أن يحكم وا 
 عن بالحق والعمل العدلب قضائه في هواه اتباعه به يميلو  فيه، والعدل الحق على بينهم قضائه

                                                           

 (.264-263/ 1( انظر: جامع األحكام للقرطبي )1)
 (.615/ 2( مختصر تفسير ابن كثير )2)
 (.191/ 6( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود )3)
 (.62/ 7( تفسير القرآن العظيم البن كثير )4)
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العاقبة الحتمية لمن يحيد عن طريق الحق بأن  فتكون  فيه، اإليمان ألهل جعله الذي هللا طريق
 .(1)هللا سبيل عن سبب ضاللهب الهالكين منيكون 

 هو هللا بأن معلمه بعد تذكر، من فيه يتذكر مدة في الحكم رهمعم  ي أما الكافرون الذين
 أن يتوهم ومن كان فالضرر واإلثم راجع إليه، ةي  ن  الس   النعمة هذه واواحتقر  غيره، ال ممكنه الذي
كرامٌ  ربحٌ  الفاجر على الدنيا بسط  أنه فهو مخطئ، إنما هو إمهال لهم، حتى يظنوا ،له هللا من وا 

ولهم  واحتقار بغض أشد ويحتقر يبغض من معاملة يعاملهم فاهلل  فيه، راسخون  وهم يسعدهم
 .(2)عذاب شديد

 :ثمار المنهجية السابقة
اإلنسان هو خليفة هللا في األرض، وأول الخالئف هو آدم عليه السالم، ومهمة هذا  .1

الخليفة هو إصالح األرض والسير فيها بالحق، وتحكيم شرع هللا، والحكم بالعدل 
 واإلنصاف.

أن جعل خالفة أمة محمد بواليتهم على الناس، هذا األمر الذي  إن من كرم هللا  .2
استمر قرونًا عديدة، وطريق العودة إلى أحضان ذلك المجد التليد هو بالرجوع إلى منهج 
هللا الرباني الذي يهدي للطريق الحق، ويحفظ الع رض والمال والنفس والولد، وقبل ذلك 

 الشريعة.يحفظ الدين و 

إن مهمة الحاكم المسلم أن يحكم بين الناس بالعدل، وذلك وفقًا ألحكام القرآن الكريم  .3
بطال الباطل، وعليه أال  حقاق الحق وا  والسنة الصحيحة؛ ألن فيها العدل واإلنصاف وا 
ي حك  م هواه في ذلك فيبتعد عن الحق والصواب، وهذه دعوة لكل األمة أن تعود إلى 

 رع هللا الحنيف.االحتكام إلى ش

الكافرين ال يزيدهم كفرهم عند هللا إال غضبًا وذاًل في الدنيا، ويوم القيامة خسارة وعذاب  .4
 مهين.

  

                                                           

 (.189/ 21انظر: جامع البيان للطبري )( 1)
 (.67/ 16( نظم الدرر للبقاعي )2)
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  رحمة هللاسعة المنهجية األولى: 

اتصف بكل صفات الجمال والكمال، ومن هذه الصفات العظيمة؛ الرحمة.  إن هللا 
وتظهر هذه الصفة في كل حركة وسكنة، وفي كل حكم وقضاء، وفي كل فعل وقول، وال أعظم 

، ]٦٨يوسف: [ چٺ    ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ وال أكثر راحة من أن نعرف بأنه وصف نفسه 
، وذلك في قصة المرأة التي (1)"بولدها هذه من بعباده أرحم هللإذ يقول: " وصدق رسول هللا 

 أرضعت طفلها، وهذه الرحمة تنزل بإذن هللا على من يشاء، ويمسكها عمن يشاء ووقتما يشاء.
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى     ائ  ائەئ  ەئ  ٹ ٹ چ 

 ]١فاطر: [ چوئ          وئ      

 المعنى اإلجمالي:
 قاله ،مطر من: الثاني. قتادة قاله ،خير من: أحدها: تأويالت سبعة افيهوالرحمة هنا 

 رزق  من: الخامس. الحسن قاله ،وحي من: الرابع. عباس ابن قاله ،توبة من: الثالث. السدي
: ثامناً  ويحتمل. الضحاك قاله ،دعاء من: السابع. الكلبي قاله ،عافية من: السادس .مأثور وهو
 .(3)ون ك  رت الرحمة لتدل على تعدد المعاني، (2)وهداية توفيق من

ن له، مانع فال رحم إن  سبق على دليل اآلية وفي عليها، له باعث فال يرحم لم وا 
 هو: وثانيها الذكر، في الرحمة أبواب فتح بيان قدم حيث التقديم أحدها: وجوه من غضبه رحمته

 لرحمته ممسك وال الرحمة أبواب المفتوح أن ليعلم لها: تعالى قال وقد األول، في الكناية أنث أن
 وعند. مرسال له فنزل هللا إال له مرسل ال وقال استثنى: وثالثها رحمته، من إلى وصلة فهي

 هللا رحمه من فإن ترتفع ال جاءت إذا الرحمة ألن هللا غير يقل ولم لها، ممسك ال قال اإلمساك
 من كالفساق العذاب بعد هللا يرحمه فقد هللا يعذبه ومن غيره، وال هو بعدها يعذبه ال اآلخرة في
 .(4)اإليمان أهل

قباله على هللا ما يجد من اآليات واألحاديث التي  ن مما يزيد في همة المؤمن وا  وا 
ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ تتحدث عن رحمة هللا وغفرانه؛ 

                                                           

، 5999( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب األدب، باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته، حديث رقم: 1)
(8/8(. 
 (.463-462/ 4( النكت والعيون للماوردي )2)
 (3/76( مدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي )3)
 (.222/ 26مفاتيح الغيب للرازي )( 4)
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ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  

 ذنب كل يغفر تعالى ألنه مفهماً  هذا كان ولما، قال البقاعي: ]٣١٥عمران: آل [ چڍ  
 كان إذا إال لذنب غفرانه يمضي ال المخلوق  ألن غيره، عن عليه القدرة ونفي ذلك تحقيق أتبعه
 وال تذكر ال حتى آثارها يمحو وهو ،هللا إال الحقيقة في غافر ال فكان غفرانه، هللا شرع مما

 .(1)األعلى الملك عليها يجازي 
النور: [ چىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ٹ ٹ چ  و

، فهي دعوة إلى النجاة من النار، والتوبة واإلنابة إلى هللا قبل فوات األوان، وهذه رحمة من ]١٣
 هللا 

أن يحذر عباده، ويحثهم على التوبة للفوز بالفالح والنجاح بالدنيا واآلخرة، كيف ال وهو الذي 
وي عنيبين   قال :يقول  هللا رسول سمعت قال مالك بن أنس لعباده طريق مغفرة الذنوب، ر 
 يا أبالي وال فيك كان ما على لك غفرت ورجوتني دعوتني ما إنك آدم ابن يا) :وتعالى تبارك هللا
 لو إنك آدم ابن يا ،أبالي وال لك غفرت استغفرتني ثم السماء عنان ذنوبك بلغت لو آدم ابن

 .(2)(مغفرة بقرابها ألتيتك شيئا بي تشرك ال لقيتني ثم خطايا األرض بقراب أتيتني
ومن أمثلة الرحمة ما ورد في أن توبة العبد مقبولة إذا استوفت شروطها، وكانت قبل 

، ورحمة هللا (3)"يغرغر لم ما العبد توبة يقبل هللا إن" :قال  النبي عن ،عمر ابن عنالغرغرة، 
  ،چٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ  ٹ ٹ چ وسعت كل شيء في هذه الحياة الدنيا 

 عن، ويا لها من بشارة ألمة اإلسالم إن علمت بأن الرحمة تغلب الغضب، ]٣٥٦األعراف: [
 يكتب وهو كتابه في كتب الخلق هللا خلق لما" :قال  النبي عن رضي هللا عنه، هريرة أبي
 .(4)"غضبي تغلب رحمتي إن العرش على عنده وضع وهو نفسه على

، وأوضح بهم أن أرسل للبشرية األنبياء، وختمهم بمحمد  وكذلك من رحمات هللا 
طريق الحق والهداية، وطريق النجاة والنجاح، وكذلك ألهمه اللين في التعامل مع الناس؛ وذلك 

                                                           

 (.75/ 5( نظم الدرر للبقاعي )1)
 3541( أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة واالستغفار، حديث رقم: 2)
 (، وقال عنه: حديث حسن غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه.5/548)
 6161ابة، باقي المسند السابق، حديث رقم: ( أخرجه أحمد في المسند، مسند المكثرين من الصح3)
 (.1/386(، حسنه األلباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته )11/311)
، 7414( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول هللا تعالى ويحذركم هللا نفسه، حديث رقم: 4)
(9/121.) 
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پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ چ رحمة منه، 

 .]٣٥١آل عمران: [ چٹٹ
 :ثمار المنهجية السابقة

فما حرم  التحريم والمنع،رحمة هللا ليست قاصرة على ما وهب وأعطى، بل تمتد إلى  .1
 .إال لرحمته بعباده إال رحمة بخلقه، وما منع رزقاً  شيئاً 

هللا عنده يوم القيامة، ورغم  إن رحمة هللا بعباده هي جزء يسير من الرحمة التي استأثرها .2
ذلك فرحمته في الدنيا بلغت كل شيء، ورحمته ال مانع لها إذا أراد عمومها، وال 

 يستطيع أٌي من البشر إرسال الرحمات إذا لم ي رد هللا ذلك.

أعظم صور الرحمة، فتح باب التوبة للعاصين في كل وقت وحين، حتى أنه سبحانه  .3
على العاصين حتى يؤبوا إليه، وتكفل بمحو هذه الذنوب وتعالى أغدق بالعفو والكرم 

خفاء آثارها.  وا 

تتحدث هذه اآلية عن األسلوب الدعوي في القرآن الكريم في كيفية تحقيق الرحمة       .4
 بين الناس.

 
 من ابتغى العزة بغير هللا ذلة: المنهجية الثاني

ز ة ، ، وم ن من البشر ال يسعى إلى الغلبة؟ فبها يتحقق العز (1)والغلبة القوة هي الع 
والمجد والسؤدد، هذا إن تحققت للبشر دون إسنادها إلى من هم أعلى منهم، فكيف إذا كانت 

 .هذه العزة من هللا العزيز، صفة يفتخر بها كل من ينال شرف أخذها منسوبة إلى عزة هللا 
ېې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائ         ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ   ٹ ٹ چ 

 ]٣٠فاطر: [ چەئەئ  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ       
 المعنى اإلجمالي:

اختلف أهل التفسير في المقصود بالعزة هلل جميعًا، قال الطبري: لها معان  على ثالثة 
أوجه؛ أولها: أن من كان يريد العزة بعبادة األوثان؛ فالعزة هلل جميعًا، ثانيها: من أراد العزة 

، والذي فليتعزز بطاعة هللا، وثالثها: من كان يريد معرفة علم العزة لمن هي؛ فإن العزة هلل جميعاً 
 المشركين هللا بتقريع جرت اآلية، هذه قبل التي اآليات ألناختاره الطبري فيها هو القول األول؛ 

                                                           

 (.886/ 3( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للفارابي )1)
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 جنس من تكون  أن أيًضا بهذه فأولى عليها، لهم ووعيده إياهم، وتوبيخه األوثان، عبادتهم على
 .(1)ذلك فراق على الحث

ولقد أخبرنا القرآن الكريم بحال المشركين في االعتزاز باألصنام واألوثان من دون هللا، 
       چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ  ٹ ٹ چ ويعبدونها لتعطيهم عز ًا؛ 

، وهذا العز المنشود لن يكون له فائدة عائدة عليهم، بل سيكفرون بعبادتهم ويخيب ]٤٣مريم: [
 .(2)ظنهم فيهم

 الحاجة وتشتد مثله وجود يقل الذي الخطير هواسم من أسماء هللا الحسنى، و والعزيز 
 ،العزيز اسم عليه يطلق لم الثالثة المعاني هذه عليه يجتمع لم فما ،إليه الوصول ويصعب إليه
 شيء من وكم ،عزيزاً  يسم لم نفعه يكثر ولم خطره يعظم لم إذا ولكن وجوده يقل شيء من فكم

 .(3)عزيزاً  يسم لم إليه الوصول يصعب لم إذا ولكن نظيره يوجد وال نفعه ويكثر خطره يعظم
بقربه من العزيز، وينالها المؤمنون من بعده بقربهم  وهذه العزة ينال شرفها الرسول 

ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ ، وذلك ألن عزة المؤمنين بواسطة النبي؛ من العزيز باهلل وهو الرسول 

 .(4)]١٣آل عمران: [ چڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  

ې  ې  ٹ ٹ چ ثم عق ب القرآن بعد ذكر الحقيقة الضخمة بما له أثره ومغزاه، 

، فالكلم الطيب والعمل الصالح يكرمان ]٣٠فاطر: [ چى  ى  ائ  ائ  ەئەئ  
 .(5)صاحبهما، ويمنحانه العزة واالستعالء

والتواضع طريٌق من طرق العزة التي ينال اإلنسان بها المكانة عند هللا، والغلبة والم ن عة 
 .(6)"هللا رفعه إال هلل أحد تواضع وما" :قال  هللا رسول عن هريرة أبي عنمنه، 

 حقيقة. الناس دنيا في مظهر لها يكون  أن قبل القلب في تستقر حقيقة الصحيحة والعزة
 على بها يستعلي حقيقة. هللا لغير واالنحناء الذلة أسباب كل على بها فيستعلي القلب في تستقر

                                                           

 (.444/ 21( جامع البيان للطبري )1)
 (.7/145( انظر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ألبي السعود )2)
 (.73( المقصد األسنى للطوسي )ص: 3)
 (.26/226( مفاتيح الغيب للرازي )4)
 (.2931/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )5)
الصلة واآلداب، باب استحباب العفو والتواضع، حديث رقم: ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البر و 6)

2588( ،4/2111.) 
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 من ومطامعه ومخاوفه القاهرة، ورغائبه المذلة، شهواته على بها يستعلي. يستعلي ما أول نفسه
خضاعه إلذالله وسيلة أحد يملك فلن هذه على استعلى ومتى. الناس وغير الناس  .(1)وا 

 في ويعملون  السوء، مغارس في يغرسون  الذي للمشركين تهديدالجانب اآلخر  وفى
 في الشديد العذاب إنه ،وأخبثه الثمر أنكد إال هذا غرسهم من يجنون  ال إنهم الضالل، مجال

 .(2)الدنيا في والوبال والحسرة اآلخرة،
أقويائهم وهؤالء المشركون الذين يبحثون عن العزة والمكانة والغلبة لدى الناس، واتبعوا 

ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ٹ ٹ چ لينالوا العزة عندهم، فلن يجدوها، وسيهزمون، 

، وهذا إنكار من هللا ]٣١١النساء: [ چۈ  ۈٴۇ  ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
عليهم بطلبهم النصر من غير حزبه، فهم المنتصرون المؤيدون من هللا، فهو الناصر المعز، 

 .(3)]٥٦المائدة: [ چىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ٹ ٹ چ وهو العزيز عن العالمين، 
 ولذلك فأي عمل يعمله أعداء اإلسالم على وجه المكر والخديعة، كمكرهم بالنبي 

ن انطلت خدعها  عند نيته الهجرة، أو إظهارهم الرياء وبأنهم مطيعون هلل، فكل هذه األعمال، وا 
، إال أنها ستبطل، وكل مكرهم وخداعهم يفسد وال -وهي غير خافية عن هللا –على المؤمنين 

 .(4)ينفذ
 :ثمار المنهجية السابقة

العزة صفة من صفات هللا وهي مالزمة له، والعزيز اسم من أسمائه، ومن ابتغى العزة،  .1
فعليه اتباع طريق هللا القويم، والتزام أمره واجتناب نهيه، وهي مفخرة للعبد إذا نسبت 

 .عزته إلى العزيز 

من يبتغي العزة باتباع األمم الكافرة الظاهرة، والقوى المشركة العظمى، فهو يلهث وراء  .2
السراب، فعزتهم مؤقتة، ومصيرها إلى الزوال، وذلك ألنها هذه العزة منبعها ضعيف وهو 
القوة البشرية القاصرة، ولم تستند إلى القوة الكبرى التي تؤيد وتساند عزة البشر، وهي 

 ة.القوة اإللهي

                                                           

 (.2931/ 5( في ظالل القرآن لسيد قطب )1)
 (.859/ 11( التفسير القرآني للقرآن، لعبد الكريم الخطيب )2)
 (.2/184( إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان البن قيم الجوزية )3)
 (.22/237( التفسير المنير للزحيلي )4)
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العزة في معناها ال تعني التكبر، وازدراء الناس واستصغارهم، ولكن العزة تتحق  .3
 بالتواضع للبشر والرأفة بهم.

 
 ازددت خشية هلل  لًماكلما ازددت عة: المنهجية الثالث

 كلما ازداد علم اإلنسان، وتعمقه في معاني هذا الدين، ازداد فهمًا لحقيقته، واكتشافاً 
 هم أكثر الناس علمًا وفهمًا. بأن أكثر الناس خشية هلل  فال عجب أن نرى لمكنوناته، لذلك 

 ،علماً  هللا بخشية كفى: أيًضا المعروف ومن". هللا خشية العلم رأس: "اآلثار في المعروف ومن
 .(1)هللا خشية الحكمة رأس الزبور في كلمة أول: ويقال. جهالً  به وباالغترار

 ]١٤فاطر: [ چې  ې  ې   ى      ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉېٹ ٹ چ 
 المعنى اإلجمالي:

والعكس  فالذي ال يخشى هللا ليس بعالم  ولو حمل أعلى المراتب العلمية الدنيوية،
 وقال. وسلطاني وعزتي جبروتي علم من خلقي من يخافني إنما: عباس ابن قال بالعكس،
 الحديث رواية العلم ليس: قال مسعود بن هللا عبد عن، و هللا خاف من العالم: والشعبي مجاهد
 .(2)الخشية العلم ولكن

ر  ف بالمعراج  ونحن نعلم بأن النبي  هو األكثر علمًا بربه في البشرية، فهو الذي ش 
 أن ألرجو إني وهللاإلى السماوات العلى، لذلك فهو األكثر خشية هلل، وهذا ما ورد عنه إذ قال: "

 .(3)"هلل أخشاكم أكون 
 ذاكراً  يكون  وأن ثوابه، ورجاء عقابه، وخشية ،باهلل القلب امتالء فهي تعالى هللا خشيةو 

 كل وهابه الحياة له وطابت العيش له صفا هللا عرف ومن، طاعته قبول راجياً  لنعمه، شكوراً  ،هلل
 من الحياء المعرفة وأورثته الناس من واستوحش باهلل وأنس المخلوقين خوف عنه وذهب شيء
 والتسليم به والرضا إليه واإلنابة عليه والتوكل والمحبة والمراقبة واإلجالل له والتعظيم هللا

 .(4)ألمره

                                                           

 (.357/ 4( تفسير القرآن للسمعاني )1)
(، 4/471(، النكت والعيون للماوردي )511/ 3( انظر: زاد المسير في علم التفسير البن محمد الجوزي )2)

 (.786/ 2تفسير يحيى بن سالم )
( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب،    حديث 3)

 (.2/781، )1111رقم: 
 (.416(، روضة المحبين ونزهة المشتاقين البن قيم )ص: 3933/ 8( انظر: زهرة التفاسير ألبي زهرة )4)
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ن والخشية الخوفوهناك فرق بين   هللا خوف بين أن إال ؛واحد بمعنى اللغة في كانا وا 
 بسبب المتوقع العقاب من النفس تألم الخوف أن وهو ،فرقاً  القلوب أرباب عرف وفي وخشيته
 الخالق بعظمة الشعور عند تحصل حالة والخشية، الطاعات في والتقصير المنهيات، ارتكاب
 لذة وذاق الكبرياء حال على لعاط   لمن إال تحصل ال حالة وهذه عنه، الحجب وخوف وهيبته
 .(1)القرب

الذي عرف مقام ربه هو الذي يخشاه، علٌم، وخشية، واستقامة، أم ا ضعف علم، 
ٹ ٹ ة، لم، انعدام خشية، وانعدام استقاماستقامة، يعني انعدام عوضعف خشية، وضعف 

 .]٨٠النازعات: [ چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   چ 
ك تتفل ت من منهج هللا، أو تتساهل  هذه قاعدة ذهبية في طريق اإليمان، كلما وجدت  نفس 
في تطبيق أمر هللا، أو ال تبالي إذا كان هذا العمل  مشروعا أو غير مشروع، إن كنت  ال سمح 
هللا بهذه الحالة فاحكم على نفسك حكما قطعيا بأن  خشيتك ضعيفة، ألن علمك باهلل ضعيف، 

 .(2)ةيقحقهذه 
م لفظ  وفي صياغة هذه اآلية صورة بيانية جمالية، من إعجاز القرآن، حيث أنه قد ق د  
ر المفعول كما هي  الجاللة، وذلك لبيان من هم الخاشون، وتخصيصهم بهذا الشرف، ولو أ خ  
العادة؛ لصار الغرض بيان المخشي من هو، ولم يجب أن تكون الخشية من هللا مقصورة على 

 .(3)العلماء
 :ثمار المنهجية السابقة

، ثم أعلمهم باهلل، وأكثرهم فقهًا وعلمًا، وذلك ألنهم أعظم الناس خشية هلل؛ النبي  .1
األوفر حظًا لتوقير هللا، وتعظيم شأنه، فهم أكثر الناس حبًا لهم، وأكثرهم طلبًا لرحمته، 

شفاقًا من عذابه، وبذلك يكون النبي   هو أكثر الناس خشية هلل، فهو أعلمهم باهلل. وا 

الذي ال يخشى هللا و  تختلف درجات خشية العلماء هلل كل حسب علمة وفقهه وفهمه، .2
ن كان يحمل علمًا   كثيًراليس بعالم، حتى وا 

الخوف والخشية غير مترادفان، فالخوف هو الخوف من العقاب للمذنبين، أما الخشية  .3
 وتعظيم مكانه، وطلب رحمته وعفوه ورفقه. فهي استحضار عظمة المخشي،

                                                           

 (.218( انظر: معجم الفروق اللغوية للعسكري )ص: 1)
( موقع موسوعة النابلسي للعلوم اإلسالمية، 2)

http://www.nabulsi.com/blue/ar/print.php?art=3241. 
 (.222( دالئل اإلعجاز للجرجاني )ص: 3)
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 ال يحيق المكر السيء إال بأهله: المنهجية الرابعة
كل نفس تخطط وتعمل، وعادة الكفار والمشركين والمنافقين أن يخططوا ويعملوا 
لى يومنا الحاضر، ولكن  إلضعاف اإلسالم، ووأده إن استطاعوا، هذا شأنهم منذ بدء الدعوة وا 

تاريخ، وأخبار القرآن، نجد أن هذه الفئة مهما فعلت من أجل تحقيق مآربها من خالل قصص ال
الدني ة، إال أنه دائمًا ما يفشل تخطيطها وعملها، فمكرهم وخداعهم وتضليلهم، مهما بلغ من 
الدقة، ومهما بلغ دعمه المادي والمعوي، إال أنه لن يضر المؤمنين ودعاة اإلسالم، إال شيئًا 

 اتمة تكون الغلبة للحق.يسيرًا، وفي الخ
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ۉ  ې  ې      ې   ې  ىى  ائ  ائ  ٹ ٹ چ 

 ]٨١فاطر: [ چەئ     ەئ   وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئۈئ  ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   

 المعنى اإلجمالي:
 ،اآلخرة الدنيا ووراء ،يهمل وال يمهل تعالى وهللا ،بعواقبها واألمور ،عامة السابقة اآلية

 ؛الظاهر في عاجالً  المكر فيه ذونف   غيره به مكر ومن ينقلبون، منقلب أي ظلموا الذين وسيعلم
 .(1)الهالك هو والماكر الفائز هو الحقيقة ففي

 أمر به يتحرى  ما وهو محمود: ضربان المكر أن ؛البصائر عن التاج في الزبيدي ونقل
 ومذموم ،]٥٨آل عمران: [ چڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٹ ٹ چ  جميل

 .(2)]٨١فاطر: [ چۉ  ې  ې      ې   ې  ىى  ٹ ٹ چ  ،ذميم فعل به يتحرى  ما وهو
ومكر السيء قام به كل من عادى اإلسالم، من المشركين واليهود، فقد تآمر المشركون 

ى على قلوبهم، في مكة على قتل النبي  وا خطتهم، ولكن هللا أعمى أبصارهم، وغش  ، وأعد 
طالبًا دية اثنين قتلوهم، فخط طوا إللقاء الرحى  وكذلك فعل اليهود حين ذهب إليهم النبي 

عليه وهو جالس، لوال ان أخبره جبريل عليه السالم بخطتهم، وفي كلتا الحالتين فقد حاق المكر 
 .(3)له، وكان النصر لرسول هللا ودعوته السيء بالمخططين والمنفذين

وهذه اآلية متعلقة بما قبلها، حيث أن المشركون أقسموا جهد أيمانهم بأنهم سيكونون 
 محمدًا  أكثر إيمانًا من أهل الكتاب، ولكن بشرط أن ي رسل منهم رسول، فلما أرسل هللا 

، وكل ذلك استكبارًا منهم عن اتباع إليهم، نكثوا أيمانهم، وتولوا عن اإليمان به، وجحدوا دعوته
                                                           

 (.378/ 11( روح المعاني لأللوسي )1)
 (.469/ 2( حاشية دالئل النبوة للبيهقي )2)
 (.3/131( سبل الهدى والرشاد للشامي )3)
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، وبي توا رغباتهم بالكيد له ولمن يتبعه، فلذلك جاء القرآن منددًا ومنذرًا، بأنهم مهما فعلوا النبي 
 .(1)فالحق منتصر، وهللا مؤيد دعوته ورسله

وأصحاب المكر السيئ ي قدمون على مكرهم من أجل أن يحققوا مصالحهم المادية، 
علو   في الدنيا، لكن هللا تعالى قضى عليهم بالخسران المبين، وبالمكانة السفلى ويحصلوا على ال
ۉ ۉ ې ې ٹ ٹ چ ، فقد مكروا إلبراهيم عليه السالم، في الدنيا واآلخرة

من أجل أن يدمروا منافسيهم، لكن هللا تعالى  أيًضاوهم يمكرون ، ]١٤الصافات: [ چې 
 .(2)يتعرضون للمكر السيئ قضى بأن يرفع أولياءه الذين

 وأن حالهم عن يتغيرون  ال بأنهم ينجازم في فاصلة اآلية؛ ألن الكفرة يعتقدون و 
في األرض ال تتبدل، فسنته إهالك  ، أخبرهم بأن سنة هللا عليهم يظهرون  ال المؤمنين

نجاء الطائعين، ولن يكون في هذه األرض من يستطيع تبديل سنة هللا، كونه ال  العاصين وا 
 بنفسه يظن أن ألحد ينبغي فال الكذب، النفس حديث أكثر أن اآلية وفي ،يوجد مكافئ هلل 

 في يسلمه هللا لعل والقوة الحول من تبرؤا ،بالمشيئة يعلقه أن إال غائب على يقضي أن وال خيراً 
 .(3)عاقبته

 :ثمار المنهجية السابقة
، وال كل األعمال، والخطط، عظيمها وصغيرها، نجاحها وتنفيذها مرهون بمشيئة هللا  .1

يستطيع أي بشر مهما بلغ من الفهم القوة والملك، ان ينفذ ما يصبو إليه دون ان توافق 
 هذه الرغبة مشيئة هللا في تحقيقها.

الكافرون والمشركون والمنافقون على مر الزمان هم أعداء دعوة الحق، ويبذلون أقصى  .2
جهودهم وأعظم قوتهم إلنهائها وطمسها، ويستعينون في ذلك بكل القوى المحيطة بهم، 

 وهدفهم األسمى السمو والرفعة وتحقيق المآرب الشخصية.

م لإلسالم، لم يهلك إال أصحابه، التخطيط الماكر، والكيد الدفين الذي يسر ه أعداء اإلسال .3
ولن يأتي بالضرر على اإلسالم ودعوته إال بما شاء هللا، وستكون الغلبة دائمًا للحق، 
وسيتحقق الوعد اإللهي ببلوغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولذلك يجب على األمة 

ا وسالف اإلسالمية أن تتحد وتعمل وفق المنهج الرباني حتى تعود إلى سابق مجده
 عزها.

                                                           

 (.3/132( انظر: التفسير الحديث )1)
 ( مقال المكر السيء، د. خالد الخالدي، مركز التأريخ والتوثيق الفلسطيني.2)
 (.76/ 16( نظم الدرر للبقاعي )3)
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االستكبار هو المعنى األكبر للمكر السيء، ألنهم باستكبارهم عن طريق الحق منعوا  .4
 الضعفاء واآلخرون عن اتباع طريق الحق والهدى.
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 الخاتمة

الحمد هلل الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا، وأشهد أن ال إله إال هللا 
وحده ال شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفي ه من خلقه وخليله، الهادي البشير 
والسراج المنير، صلوات هللا وسالمه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان  إلى يوم 

 الدين، أما بعد:
فإنني بوصولي لكتابة هذه السطور، أكون قد أنهيت بحثي حول )منهجيات اإلصالح 

دراسة موضوعية(، الذي حرصت فيه على البحث  –والتغيير في سور األحزاب وسبأ وفاطر 
عن أساليب اإلصالح وطرق التغيير، كما رسمها لنا القرآن الكريم، فما كان صوابًا منه فذلك 

  ومنه وحده، وما فيه من زلل أو خطأ أو نسيان فمن نفسي والشيطان.فضل هللا
ومن خالل الدراسة السابقة للسور الثالث )األحزاب، سبأ، وفاطر(، والوقوف على ما 

 فيها من منهجيات لإلصالح والتغيير، خرج الباحث بالنتائج والتوصيات التالية:
 أواًل: النتائج

، هو دين هداية، وكتاب إصالح، والهدف هو إنقاذ إن دين اإلسالم، وكتاب هللا  .1
خراجهم من الضالل والظلمات إلى النور، وبهما سادت األمم وقادت  البشرية، وا 
الحضارات، وال عودة إلى ذلك المجد التليد، والماضي الحسن، إال بالعودة إليهما، 

 والنهل من المعين الرباني.
من إصالح الفرد، الذي هو نواة األسرة، وبه  إن هدف القرآن الكريم بإصالح األمة يبدأ .2

تصلح أسرته، التي هي جزء من مجتمع، بها يصلح هذا المجتمع، وبه تتحقق الدولة 
المسلمة، ثم أستاذية العالم، فهي مهمة متكاملة، ومترابطة، لكل عنصر فيها عظيم 

 الفائدة.
يير المبادئ والعقائد، فإنها إن القيام بعملية اإلصالح والتغيير، وخاصة إذا ما تعلقت بتغ .3

ل د للوصول إلى النتائج المرجوة منها، إن اإلصالح  عملية صعبة وتحتاج إلى صبر وج 
ال يقتصر على جانب محدد، ولكنه يطال جميع جوانب الحياة البشرية العقدية منها، 

 والسياسية، والتشريعية، والدعوية، وغيرها.
ى إصالح ما أصابها من خلل وفساد، وتغيير األمة اإلسالمية بحاجة ماسة اليوم إل .4

مناهج وضعية، وكافرة، وذلك بالرجوع إلى منهجيات اإلصالح والتغيير اإلسالمية 
 .النابعة من كتاب هللا وسنة نبيه 
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، لهذا أمة اإلسالم هي خير األمم، ورسولها هو أفضل األنبياء والمرسلين، ومحبة هللا  .5
ه وأمته إلى الطريق القويم الذي فيه الخير والصالح النبي وهذه األمة، تقتضي توجيه

 لها في الدنيا واآلخرة.
العقيدة اإلسالمية واحدة، ومنهجها واحد، واإليمان باهلل يستوجب تقواه وطاعته، وطاعة  .6

 األنبياء والتزام طريقهم
واليوم  إيمان الفرد ال يكتمل إال بترابط جميع أركانه؛ اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله .7

 اآلخر والقدر خيره وشره.
إن هللا سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين على أعدائهم، حتى وان تداعت عليهم األمم،  .8

وتكالبت عليهم القوى الشيطانية العالمية، وكل مكر هذه األمم وتدبيرها ألمة اإلسالم 
 سينقلب عليهم وبااًل.

المطلقين، وهو المتفرد بالكبرياء  إن هللا متصف بكل صفات الكمال، وله العلم والقدرة .9
 والعزة، وال تنفع الشفاعة عنده إال بإذنه، وهو الرازق والهادي.

لى قيام الساعة  .11 الدنيا هي دار العمل بال حساب، والبشر كلهم من لدن آدم وا 
أساء  سي حشرون يوم القيامة الذي هو يوم الحساب بال عمل، فمن أحسن فلنفسه، ومن

 فعلى نفسه.
فله وظيفته الموكل إليها، فالمالئكة لها وظيفتها، والبشر لهم  ما خلق هللا إن كل  .11

 وظيفتهم، وحتى الحيوان والنبات له وظيفته.
عظيم، وقد امتدحه القرآن في أكثر من موطن، وتوعد القرآن من  فضل النبي  .12

كافة العذاب المهين في الدنيا واآلخرة، فهو النبي المرسل لكافة األمم في يؤذونه ب
 األزمان.

إن اإلسالم نظ م جميع المعامالت بين الناس في شتى مناحي الحياة؛ كالزواج  .13
 والطالق، والتكافل االجتماعي وغيرها.

إن طاعة هللا تعالى، توجب على المؤمن طاعة األمراء الذين يسيرون في الطريق  .14
ال فالسنة الربانية باالستبدال ستسري بحق من يخالف ذلك.  الحق، وا 

اصطفى اإلنسان ليحمل األمانة المتعلقة بتكاليف هللا وأوامره، وهذا التكليف  أن هللا  .15
 لما يتميز به اإلنسان من العقل والفهم.

أرسل المرسلين لهداية أقوامهم، ومهمتهم تنتهي بالتبليغ، وأما الضالل  إن هللا  .16
 وجل، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ورحمته وسعت كل شيء. والهدى فبيد هللا عز
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اإلسالم جاء لحفظ المجتمعات من العادات والظواهر الفاسدة، التي كانت منتشرة في  .17
المجتمعات السابقة، ودعوة اإلسالم لذلك متجددة في عصر، فهو يدعو إلى حفظ الدين 

 والنفس والولد والمال.
نما لقد اهتم اإلسالم بالعدل بين ا .18 لناس في كل األحوال، وهذا العدل ليس دنيويًا فقط، وا 

 .أيًضافي اآلخرة وعند الحساب 
يذاء ألنبياء وأولياء هللا، هو  .19 إن ما صنعته األمم السابقة من تكبر عن دعوة هللا، وا 

 سبب هالكهم، واإلنسان العاقل يتعظ بمن قبله، خشية لحاق العذاب به وا هالكه.
مًا وفهمًا لهذا الدين، وحقائق الدنيا ونظرياتها، يزداد خشية هلل، كلما ازداد اإلنسان عل .21

 ، ثم العلماء.الذي هو خالق كل شيء ومبدعه، ولذلك فأعظم الناس خشية هلل النبي 
 

 : التوصياتثانًيا
تدرج الصحيح في ذلك، بتربية ضرورة العمل إلصالح األمة وتغيير واقعها، واتباع ال .1

فالمجتمع فالدولة ومن ثم نعود لسابق عهدنا وتسمو من جديد ، فإصالح األسرة الفرد
 أمتنا تحت راية الخالفة، وذلك باستخدام األسلوب األمثل لذلك.

 فيه عظيم كتاب وهو السماوية الكتب وخاتم وكرامتهم المسلمين عزة مصدر الكريم القرآن .2
 يجدها الكريم قرآنال آليات والمتتبع والرقي التقدم إلى وسبيلها وفالحها لألمة صالح
 بالمحافظة أوصي لذلك األخالقو  والتشريعات والمعامالت والعقائد العبادات حول تدور

 الكريم. القرآن متابعة على واالستمرار
على الدعاة أن ينشروا العلم بين الناس حتى يتحقق تعظيم هللا، واإليمان بربوبيته  .3

 منه.ووحدانيته، ألن ذلك يورث نصرًا وعزًا مؤيدًا 
دعوة إلى العلماء وطالب العلم الشرعي، للبحث في القرآن الكريم ومكنوناته، فعمله  .4

 غزير، وحقائقه أكثر من أن يحصيها باحث، أو أن يجملها عالم.
وختمًا، فأ وصي بتقوى هللا العظيم، ولزوم طاعته، واالبتعاد عن المعاصي ومخالفة أمره،  .5

رك الهوى والبدع، وعدم الخضوع لوساوس الشيطان واتخاذه إلهًا واحدًا ال شريك له، وت
 وتزيينه للسيء.
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وهللا تعالى أسأل أن يتقبل مني هذا العمل، خالصًا لوجهه الكريم، وأن يرزق كاتبه 
وقارئه عظيم األجر، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم، ويجمعنا في زمرة أهله، وأن يهدينا اإليمان 

 افع، والعمل الصالح المخل ص.العميق الصادق، والعلم الغزير الن
 

 چ مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ  جئ ی ی ی ی ىئ ىئ چ
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 ملخص الرسالة

منهجيات اإلصالح والتغيير في القرآن تم بحمد هللا ختم هذه الرسالة والتي كانت بعنوان: 
مت الرسالة إلى مقدمة الكريم من خالل سور األحزاب وسبأ وفاطر )دراسة موضوعية( ، حيث ُقس ِّ

 وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة وفهارس.

التمهيد اشتمل على تعريف المنهج لغًة واصطالحًا والفرق بين الشرعة والمنهاج، 
وتعريف اإلصالح لغًة واصطالحًا وأهمية وقواعد ومجاالت وثمار اإلصالح، وتعريف التغيير لغًة 

 واصطالحًا وفقه ووسائل التغيير.

محل البحث وهي: األحزاب، سبأ، وفاطر، وقسم  والفصول الثالثة تم دراسة السور
م إلى مطلبين األول منهما تحدث بمقدمة عن  الباحث كل فصل منها إلى مبحثين؛ األول: ُقس ِّ
السورة اشتملت على محور السورة، تسمية السورة، عدد آيات السورة وترتيبها ونوعها، أهداف 

ب نزول السورة، والثاني تحدث عن السورة وموضوعاتها، وفي األحزاب ُأضيف إليها أسبا
المناسبات في السورة، بينها وبين السابقة والالحقة، ومناسبة الفاتحة للخاتمة، ومناسبة محور 

 السورة األساسي لفاتحة وخاتمة السورة.

أما المبحث الثاني؛ فتحدث عن منهجيات اإلصالح والتغيير في السور، وقد تم تناول 
بعة مطالب: المطلب األول: في الجانب العقدي، المطلب الثاني: هذه المنهجيات من خالل أر 

في الجانب التربوي واألخالقي، المطلب الثالث: في الجانب التشريعي والسياسي، والمطلب     
 الرابع: في الجانب الدعوي.

وختم الباحُث الرسالَة بخاتمة بيَّن فيها أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خالل 
والتوصيات النابعة من الدراسة، ثم قام بإعداد الفهارس العلمية التي تخدم البحث، والتي  البحث،

تضمنت: قائمة المصادر والمراجع، فهرس اآليات القرآنية، فهرس األحاديث النبوية، فهرس 
األعالم المترجم لهم، وفهرس المحتويات الذي ُيسهل الوصول لموضوعات الرسالة. وتم تقديم 

 سالة باللغتين العربية واإلنجليزية.ملخص للر 

  



481 

 

Abstarct 

This study shed light on the Methods of reformation and 

modification in the Holy Quran through Al-Ahzab, Saba'a and Fater 

suras (Objective study); the study divided into introduction, preface, 

three chapters, conclusionand appendixes. The preface included the 

definition of the method and the difference between legislation and 

method. In addition it involved definition, importance rules, domains 

and outcomes of reformation. Moreover, the preface contained 

definition, methods and perception of modification. In the three 

chapters the suras mentioned above were the center of the research. 

The researcher divided each chapter into two fields, the first one was 

divided into two subjects. The first subject was an introduction 

which indicated the sura's heart, naming, arrangement, kind and 

verse's number; it also showed purposes and themes whereas the 

creation reasons was added into Al-Ahzab. The second subject 

indicated the properness between each sura and the previous and the 

next ones, the properness of the onset for the end and properness of 

sura's basic heart for introduction and conclusion. The second field 

of each chapter indicated the methods of reformation and 

modification in suras through four themes; the first one was about 

the doctrinal aspect, the second was about ethical and pedagogical 

aspect. Political and legal aspect were the third aspect, and the fourth 

was about the mission aspect. Finally, the researcher finished his 

study with the conclusion which clarified the most important results 

and recommendation he reach through this paper. Then he prepared 

the scientific appendixes of Qur'an vrses, appendix of phatic hadith. 

Appendix of prominent outlines and indredients appendix which 

facilitate arrival to the study subjects. The abstract of the paper was 

presented in Arabic and English Languages. 
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 قائمة المصادر والمراجع
اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشر، أ. د. فهد بن عبد الرحمن الرومي، الطبعة األولى،  .1

 هـ.1041 –م 1891السعودية،  –رئاسة إدارات البحوث العلمية واالفتاء والدعوة واإلرشاد 

جبريل، الطبعة األولى، اآلثار الواردة عن عمر بن عبد العزيز في العقيدة، حياة بن محمد بن  .2
 هـ.1021 –م 2442المدينة المنورة،  –عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية 

األجوبة المفيدة لمهمات العقيدة، عبد الرحمن بن محمد الدوسري، الطبعة األولى، مكتبة دار  .1
 هـ.1042 –م 1892الكويت،  –األرقم 

جصاص الحنفي، تحقيق: محمد القمحاوي، أحكام القرآن، أبي بكر أحمد بن علي الرازي ال .0
 هـ.1041بيروت،  –دار إحياء التراث العربي 

 القاهرة. –األحكام السلطانية، علي بن محمد الماوردي، دار الحديث  .1

 بيروت. –إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي، دار المعرفة  .1

سن، الطبعة األولى، أخبار أصبهان، أحمد بن عبد هللا األصبهاني، تحقيق: سيد كسروي ح .1
 هـ.1014 –م 1884بيروت،  –دار الكتب العلمية 

إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، أبو السعود العمادي، دار إحياء التراث    العربي  .9
 بيروت. –

 هـ.1011 –م 2414أركان اإليمان، علي بن نايف الشحود، الطبعة الرابعة،  .8

حمد الواحدي النيسابوري، تحقيق: عصام بن عبد المحسن أسباب نزول القرآن، علي بن أ .14
 هـ.1012 –م 1882الدمام،  –الحميدان، الطبعة الثانية، دار اإلصالح 

االستيعاب في معرفة األصحاب، يوسف بن عبد هللا النمري القرطبي، تحقيق: علي محمد  .11
 هـ.1012 –م 1882بيروت،  –البجاوي، الطبعة األولى، دار الجيل 

غابة في معرفة الصحابة، علي بن محمد الشيباني الجزري، تحقيق: على محمد أسد ال .12
م 1880بيروت،  –عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية  –معوض 

 هـ.1011 –
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 أسرار ترتيب القرآن، جالل الدين السيوطي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع. .11

 –ر العسقالني، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود اإلصابة في تمييز الصحابة، ابن حج .10
 هـ.1011بيروت،  –علي محمد معوض، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

إصالح األمة في ضوء الكتاب والسنة، نصار أسعد نصار، مجلة جامعة دمشق للعلوم  .11
 م.2441، 1، العدد 21االقتصادية والقانونية، الجزء 

تطبيقي "نظريات في فقه الدعوة اإلسالمية، محمد أحمد الراشد، أصول اإلفتاء واالجتهاد ال .11
 دار المحراب.

أصول الدين، أحمد بن محمد الغزنوي، تحقيق: د. عمر وفيق الداعوق، الطبعة األولى، دار  .11
 هـ.1018 –م 1889بيروت،  –البشائر اإلسالمية 

 -هـ 1024ز الخلف، أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند المبتدعة، سعود بن عبد العزي .19
 هـ.1021

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين الشنقيطي، دار الفكر للطباعة  .18
 هـ.1011 –م 1881بيروت،  –والنشر والتوزيع 

األعالم، خير الدين بن محمود الزركلي، الطبعة الخامسة عشر، دار العلم للماليين،  .24
 م.2442

طان، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد حامد الفقي، مكتبة إغاثة اللهفان من مصائد الشي .21
 الرياض. –العارف 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل، عبد هللا بن عمر الشيرازي البيضاوي، تحيقي: محمد عبد  .22
 هـ.1019بيروت،  –الرحمن المرعشلي، الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي 

عبد اللطيف بن الخطيب، الطبعة السادسة، المطبعة والمكتبة  أوضح التفاسير، محمد محمد .21
 هـ.1191 –م 1810المصرية، 

في ضوء العصمة واالجتهاد، د. عويد  -صلى هللا عليه وسلم  -آيات عتاب المصطفى  .20
بن عيَّاد بن عايد المطَرفي، الطبعة الثالثة، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بجامعة الملك 

 هـ.1021 –م 2441مكة المكرمة،  –عبد العزيز 
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إيجاز البيان عن معاني القرآن، محمود بن أبي الحسن النيسابوري، تحقيق: د. حنيف بن  .21
 هـ.1011بيروت،  –حسن القاسمي، الطبعة األولى، دار الغرب اإلسالمي 

أيسر التفاسير لكالم العلي الكبير، أبو بكر جابر بن موسى الجزائري، الطبعة الخامسة،  .21
 هـ.1020 –م 2441المدينة المنورة،  –كتبة العلوم والحكم م

 بحر العلوم، أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي. .21

البحر المديد في تفسير القرآن المجيد، أحمد بن محمد بن المهدي بن عجيبة الحسني،  .29
 هـ.1018القاهرة،  –تحقيق: أحمد عبد هللا القرشي رسالن، د. حسن عباس زكي 

البرهان في تناسب سور القرآن، أحمد بن إبراهيم الثقفي الغرناطي، تحقيق: محمد شعباني،  .28
 هـ.1024 –م 1884المغرب،  –وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

تاريخ النظم والحضارة اإلسالمية، د. فتحية النبراوي، الطبعة الثالثة، دار السعودية للنشر  .14
 هـ.1041 –م 1891والتوزيع، 

صيل الشرعي للمظاهرات السلمية أو الثورات الشعبية ما يجوز منها وما ال يجوز مع التأ .11
 مناقشة األدلة، على محي الدين القرة داغي.

تاج العروس من جواهر القاموس، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، مجموعة من  .12
 المحققين، دار الهداية.

بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبد تاج اللغة وصحاح العربية، أبي نصر إسماعيل  .11
 هـ.1041 –م 1891بيروت،  –الغفور عطار، الطبعة الرابعة، دار العلم للماليين 

تأويالت أهل السنة، محمد بن محمد الماتريدي، تحقيق: د. مجدي باسلوم، الطبعة األولى،  .10
 هـ.1021 –م 2441بيروت،  –دار الكتب العلمية 

العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد، محمد الطاهر بن  تحرير المعنى السديد وتنوير .11
 م.1890تونس،  –محمد بن محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر 

 هـ.1011 –م 1881اإلسكندرية،  –تزكية النفوس، أحمد فريد، دار العقيدة للتراث  .11
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لغرناطي، تحقيق: التسهيل لعلوم التنزيل، أبي القاسم محمد بن أحمد ابن جزي الكلبي ا .11
بيروت،  –الدكتور عبد هللا الخالدي، الطبعة األولى، شركة دار األرقم بن أبي األرقم 

 هـ.1011

التعريفات، علي محمد علي الجرجاني، تحقيق: إبراهيم األنباري، الطبعة األولى، دار  .19
 هـ.1041بيروت،  –الكتاب العربي 

از، احمد العسال، مجلة البحوث اإلسالمية، التغيير في حياة األمم وعوامل الثبات واالهتز  .18
 م.1891-هـ1040، 9السعودية، العدد  -الرئاسة العامة للبحوث العلمية واإلفتاء 

 –تفسير أحمد بن مصطفى المراغي، الطبعة األولى، مكتبة ومطبعة مصطفى الحلبي  .04
 هـ.1111 –م 1801مصر، 

سويدان، المكتبة العصرية تفسير آيات األحكام، محمد علي السايس، تحقيق: ناجي  .01
 م.2442بيروت،  -للطباعة والنشر 

جالل الدين السيوطي، الطبعة  –تفسير الجاللين، جالل الدين محمد بن أحمد المحلى  .02
 القاهرة. –األولى، دار الحديث 

 هـ.1191القاهرة،  –التفسير الحديث، محمد عزت دروزة، دار إحياء الكتب العربية  .01

 التستري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الطبعة األولى، دار تفسير سهل بن عبد هللا .00
 هـ.1021بيروت،  –الكتب العلمية 

غنيم بن  –تفسير القرآن، منصور بن محمد المروزي السمعاني، تحقيق: ياسر بن إبراهيم  .01
 هـ.1019 –م 1881الرياض،  –عباس، الطبعة األولى، دار الوطن 

 م.1884بن علي رضا، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تفسير القرآن الحكيم، محمد رشيد .01

تفسير القرآن العزيز، ابن أبي زمنين محمد بن عبد هللا اإللبيري، تحقيق: حسين بن عكاشة  .01
 –م 2442القاهرة،  –محمد بن مصطفى الكنز، الطبعة األولى، مكتبة الفاروق الحديثة  –

 هـ.1021
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رحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، تفسير القرآن العظيم، أبي محمد عبد ال .09
السعودية،  –تحقيق: أسعد محمد الطيب، الطبعة الثالثة، مكتبة نزار مصطفى الباز 

 هـ.1018

تفسير القرآن العظيم، أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد  .08
 هـ.1024 –م 1888سالمة، الطبعة الثانية، دار طيبة للنشر والتوزيع، 

 القاهرة. –التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب، دار الفكر العربي  .14

تفسير مجاهد بن جبر القرشي المخزومي، تحقيق: د. محمد عبد السالم أبو النيل، الطبعة  .11
 هـ.1014 –م 1898القاهرة،  –األولى، دار الفكر اإلسالمي الحديثة 

ريعة والمنهج، د. وهبة بن مصطفى الزحيلي، الطبعة الثانية، التفسير المنير في العقيدة والش .12
 هـ.1019دمشق،  –دار الفكر المعاصر 

التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم، مجموعة من علماء التفسير وعلوم القرآن بإشراف  .11
 هـ.1011 –م 2414أ.د. مصطفى مسلم، الطبعة األولى، جامعة الشارقة، 

بيروت،  –حمود حجازي، الطبعة العاشرة، دار الجيل الجديد التفسير الواضح، محمد م .10
 هـ.1011

التفسير الوسيط للقرآن الكريم، محمد سيد طنطاوي، الطبعة األولى، دار نهضة مصر  .11
 م.1881القاهرة،  –للطباعة والنشر والتوزيع 

 هـ.1022دمشق،  –التفسير الوسيط، د. وهبة الزحيلي، الطبعة األولى، دار الفكر  .11

يه األنبياء عما نسب إليهم حثالة األغبياء، ابن خمير علي بن أحمد السبتي، تحقيق: تنز  .11
 هـ.1011 –م 1884لبنان،  –محمد رضوان الداية، الطبعة األولى، دار الفكر المعاصر 

تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، جمعه محمد بن يعقوب الفيروزأبادي، دار الكتب  .19
 بيروت. –العلمية 

 بيروت. –األسماء واللغات، محي الدين بن شرف النووي، دار الكتب العلمية تهذيب  .18

 –التيسير بشرح الجامع الصغير، زين الدين محمد، الطبعة الثالثة، مكتبة اإلمام الشافعي  .14
 هـ.1049 –م 1899الرياض، 
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د تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق هللا على العبيد، سليمان بن عب .11
–هللا بن محمد بن عبد الوهاب، تحقيق: زهير الشاويش، الطبعة األولى، المكتب اإلسالمي 

 هـ.1021 –م 2442بيروت، دمشق، 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد  .12
 الرياض. –الرحمن اللويحق، دار السالم للنشر 

القرآن، محمد بن جرير بن يزيد الطبري، تحقيق: أحمد محمد شاكر، جامع البيان في تأويل  .11
 هـ.1024 –م 2444بيروت،  –الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة 
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 –م 1810القاهرة،  –إبراهيم اطفيش، الطبعة الثانية، دار الكتب المصرية  –البردوني 
 هـ.1190

جامع المسائل، تقسي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: محمد عزيز شمس،  .11
 هـ.1022مكة المكرمة،  –الطبعة األولى، دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع 

الجواهر الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن محمد الثعالبي، تحيقي: محمد علي  .11
بيروت،  –ادل أحمد عبد الموجود، الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي ع –معوض 
 هـ.1019

الرياض،  –الجواهر المضية، محمد بن عبد الوهاب النجدي، الطبعة األولى، دار العاصمة  .11
1108. 

حتى يغيروا ما بأنفسهم، جودت سعيد، تقديم مالك بن نبي، الطبعة الرابعة، دار الثقافة  .19
 هـ.1189 –م 1819للجميع، 

الحسام الماحق لكل مشرك ومنافق، تقي الدين بن عبد القادر الهاللي، الطبعة األولى، دار  .18
 هـ.1011 –م 1880الشارقة،  –الفتح للطباعة والنشر والتوزيع 

الحضارة اإلسالمية أسسها ووسائلها وصور من تطبيقات المسلمين لها ولمحات من تأثيرها  .14
م 1889دمشق،  –لرحمن بن حسن َحَبنََّكة، الطبعة األولى، دار القلم في سائر األمم، عبد ا

 هـ.1019 –



611  
 

 –حلية األولياء وطبقات األصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني، دار السعادة  .11
 هـ.1180 –م 1810مصر، 

خالصة تذهيب تهذيب الكمال، أحمد بن عبد هللا الخزرجي األنصاري، تحقيق: عبد الفتاح  .12
بيروت، الطبعة الخامسة،  /حلب  –دار البشائر  /أبو غدة، مكتب المطبوعات اإلسالمية

 هـ.1011

 م.1881الخواطر "تفسير الشعراوي"، محمد متولي الشعراوي، مطابع أخبار اليوم،  .11

 بيروت. –الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جالل الدين السيوطي، دار الفكر  .10

الوهاب سلفية ال وهابية، أحمد بن عبد العزيز بن عبد هللا دعوة اإلمام محمد بن عبد  .11
 هـ.1024 –م 1888الحصين، الطبعة األولى، مكتبة الملك فهد الوطنية، 

 –م 2442دعوة الرسل عليهم السالم، أحمد غلوش، الطبعة األولى، مؤسسة الرسالة،  .11
 هـ.1021

الجرجاني، تحقيق: ياسين دالئل اإلعجاز في علم المعاني، عبد القاهر بن عبد الرحمن  .11
 األيوبي، الطبعة األولى، المكتبة العصرية.

دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة، أبو بكر البيهقي، الطبعة األولى، دار الكتب  .19
 هـ.1041بيروت،  –العلمية 

 البحيرة. –دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ، شحاتة محمد صقر، دار الفرقان للتراث  .18

لى مكارم الشريعة، الحسين بن محمد الراغب األصفهاني، تحقيق: د. أبو اليزيد أبو الذريعة إ .94
 هـ.1029 –م 2441القاهرة،  –زيد العجمي، دار السالم 

محمد العيلقي،  –الرسائل الشخصية، محمد بن عبد الوهاب النجدي، تحقيق: صالح الفوزان  .91
 الرياض. –جامعة اإلمام محمد بن سعود 

لعقيدة، محمد بن عودة السعوي، الطبعة األولى، وزارة الشؤون اإلسالمية رسالة في أسس ا .92
 هـ.1021السعودية،  –واألوقاف والدعوة واإلرشاد 

 –روائع البيان تفسير آيات األحكام، محمد علي الصابوني، الطبعة الثالثة، مكتبة الغزالي  .91
 هـ.1044 –م 1894بيروت،  –دمشق، مؤسسة مناهل العرفان 
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 بيروت. –بن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية الروح، ا .90

 بيروت. –روح البيان، إسماعيل حقي بن مصطفى االستانبولي الحنفي الخلوتي، دار الفكر  .91

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد هللا  .91
 –ألولى، دار الكتب العلمية الحسيني األلوسي، تحقيق: على عبد الباري عطية، الطبعة ا

 هـ.1011بيروت، 

روضة العقالء ونزهة الفضالء، أبو حاتم محمد بن حبان الدارمي، تحقيق: محمد محي  .91
 بيروت. –الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية 

م 1891بيروت،  –روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ابن قيم الجوزية، دار الكتب العلمية  .99
 هـ.1041 –

المسير في علم التفسير، عبد الرحمن بن علي الجوزي، تحقيق: عبد الرازق المهدي، زاد  .98
 هـ.1022بيروت،  –الطبعة األولى، دار الكتاب العربي 

الزهد، هّناد بن الّسري، الدارمي الكوفي، تحقيق: عبد الرحمن الفريوائي، الطبعة األولى، دار  .84
 هـ.1141الكويت،  –الخلفاء للكتاب اإلسالمي 

 القاهرة. –زهرة التفاسير، أبو زهرة محمد بن أحمد، دار الفكر العربي  .81

سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد، محمد بن يوسف الشامي، تحقيق: عادل أحمد  .82
م 1881بيروت،  –علي محمد معوض، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية  –عبد الموجود 

 هـ.1010 –

ء من فقهها وفوائدها، محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة سلسلة األحاديث الصحيحة وشي .81
 هـ.1011 –م 1881الرياض،  –األولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع 

سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في األمة، محمد ناصر الدين األلباني،  .80
 هـ.1012 –م 1882الرياض،  –الطبعة األولى، دار المعارف 

ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب سنن  .81
 العربية.
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سنن أبي داود، سليمان بن األشعث األزدي السجستاني، تحقيق: محمد محي الدين عبد  .81
 صيدا بيروت. –الحميد، المكتبة العصرية 

محمد  –محمد شاكر سنن الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد  .81
مصر،  –فؤاد عبد الباقي، الطبعة الثانية، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 

 هـ.1181 –م 1811

سورة الكهف: منهجيات في اإلصالح والتغيير؛ دراسة تأصيلية تطبيقية، د. صالح الدين  .89
 .2449القاهرة،  –سلطان، الطبعة األولى، دار سلطان للنشر 

عية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها، يوسف القرضاوي، الطبعة األولى، السياسة الشر  .88
 هـ.1018 –م 1889القاهرة،  –مكتبة وهبة 

 –م 1828شرح صحيح مسلم، محي الدين بن شرف، الطبعة األولى، المطبعة المصرية،  .144
 هـ.1101

اصر صحيح البخاري، أبي عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ن .141
 هـ.1022الناصر، الطبعة األولى، دار طوق النجاة، 

 -صحيح الجامع الصغير وزياداته، محمد ناصر الدين األلباني، المكتب اإلسالمي  .142
 بيروت.

صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار  .141
 بيروت. –إحياء التراث العربي 

أسباب النزول، مقبل بن هادي الوادعي، الطبعة الرابعة، مكتبة ابن الصحيح المسند من  .140
 هـ.1049 –م 1891القاهرة،  –تيمية 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، ابن قيم الجوزية، تحقيق: علي بن محمد  .141
 هـ.1049الرياض،  –الدخيل هللا، الطبعة األولى، دار العاصمة 

–لدين األلباني، الطبعة األولى، المكتب اإلسالمي ضعيف سنن الترمذي، محمد ناصر ا .141
 هـ.1011 –م 1881بيروت، 
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طبقات الشافعية، تقي الدين ابن قاضي شهبة، تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان،  .141
 هـ.1041بيروت،  –الطبعة األولى، عالم الكتب 

الرشيد عبد العزيز سالم،  طرق تدريس التربية اإلسالمية نماذج إلعداد دروسها، د.عبد .149
 هـ.1042 –م 1892الطبعة الثالثة، وكالة المطبوعات، 

 –عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن قيم الجوزية، الطبعة الثالثة، جار ابن كثير  .148
 هـ.1048 –م 1898المدينة المنورة،  –دمشق، مكتبة دار التراث 

علي بن نايف الشحود، الطبعة  العصبُة المؤمنة بين عناية الرحمن ومكر الشيطان، .114
 هـ.1011 –م 2414األولى، 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري، محمود بن أحمد الغيتابي الحنفي، دار إحياء التراث  .111
 بيروت. –العربي 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري، تحقيق: الشيخ  .112
 هـ.1011بيروت،  –ر الكتب العلمية زكريا عميرات، الطبعة األولى، دا

الفائق في غريب الحديث واألثر، أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري،  .111
 –محمد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية، دار المعرفة  –تحقيق: على محمد البجاوي 

 لبنان.

 –عة والنشر فتح البيان في مقاصد القرآن، صديق حسن خان، المكتبة العصرية للطبا .110
 هـ.1012 –م 1882بيروت، 

دمشق، دار الكلم  –فتح القدير، محمد بن علي الشوكاني، الطبعة األولى، دار ابن كثير  .111
 هـ.1010بيروت،  –الطيب 

 فتح القدير، محمد بن عبد الواحد السيواسي، دار الفكر. .111

محمد حامد فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، عبد الرحمن بن حسن التميمي، تحقيق:  .111
 هـ.1111 –م 1811القاهرة،  –الفقي، الطبعة السابعة، مطبعة السنة المحمدية 

الفواتح اإللهية والمفاتح الغيبية الموضحة للكلم القرآنية والحكم الفرقانية، نعمة هللا بن  .119
 هـ.1018 –م 1888مصر،  –محمود النخجواني، الطبعة األولى، دار ركابي للنشر 
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 –يد قطب إبراهيم الشاربي، الطبعة السابعة عشر، دار الشروق في ظالل القرآن، س .118
 هـ.1012القاهرة، 

في نظريات التغيير، منير شفيق، الطبعة األولى، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر  .124
 هـ.1011 –م 1880والتوزيع، 

زارة قطف الثمر في بيان عقيدة أهل األثر، صديق حسن خان القّنوجي، الطبعة األولى، و  .121
 هـ.1021السعودية،  –الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة  واإلرشاد 

 –القيامة الكبرى، عمر بن سليمان األشقر، الطبعة السادسة، دار النفائس للنشر والتوزيع  .122
 هـ.1011 –م 1881عمان، 

كتاب أصول اإليمان في ضوء الكتاب والسنة، نخبة من العلماء، الطبعة األولى، وزارة  .121
 هـ.1021السعودية،  –ون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد الشؤ 

كتاب العين، أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو الفراهيدي، تحقيق: د. مهدي  .120
 د. إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل. –المخزومي 

خشري، الكشاف عن حقائق وغوامض التنزيل، أبي القاسم محمود بن عمرو بن أحمد الزم .121
 هـ.1041بيروت،  –الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن، ألحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، تحقيق: اإلمام أبي  .121
 هـ.1022 –م 2442بيروت،  –محمد بن عاشور، الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي 

لغوية"، أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، الكليات "معجم في المصطلحات والفروق ال .121
 بيروت. –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  –تحقيق: عدنان درويش 

كيف تكون من األوائل، محمد بن حامد بن عبد الوهاب، الطبعة األولى، دار طويق  .129
 هـ.1021 –م 2442الرياض،  –للنشر والتوزيع 

مد بن عبد هللا بن بهادر الزركشي، الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة للزركشي، مح .128
 بيروت. –دار الكتب العلمية 

لباب التأويل في معاني التنزيل، علي بن محمد الخازن، تحقيق: محمد علي شاهين،  .114
 هـ.1011بيروت،  -الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 
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اللباب في علوم الكتاب، عمر بن علي الحنبلي الدمشقي، تحقيق: عادل أحمد عبد  .111
 –م 1889بيروت،  –علي محمد معوض، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية  –الموجود 
 هـ.1018

 هـ.1010بيروت،  –لسان العرب، جمال الدين بن منظور، الطبعة الثالثة، دار صادر  .112

لطائف اإلشارات، عبد الكريم بن هوازن القشيري، تحقيق: إبراهيم البسيوني، الطبعة  .111
 ية العامة للكتاب.الثالثة، الهيئة المصر 

متطلبات المحافظة على نعمة األمن واالستقرار في بالدنا، سليمان بن عبد الرحمن  .110
 هـ.1019 –م 1881الحقيل، الطبعة األولى، 

مجالس التذكير من كالم الحكيم الخبير، عبد الحميد محمد بن باديس الصنهاجي،  .111
 –م 1881بيروت،  –مية تحقيق: أحمد شمس الدين، الطبعة األولى، دار الكتب العل

 هـ.1011

مجمل اللغة، أحمد بن فارس القزويني الرازي، تحقيق: زهير سلطان، الطبعة الثانية،  .111
 هـ.1041 –م 1891بيروت،  –مؤسسة الرسالة 

مجموع الفتاوي، تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد  .111
 هـ.1011 –م 1881المصحف الشريف، بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة 

محاسن التأويل، جمال الدين بن محمد الحالق القاسمي، تحقيق: محمد باسل عيون  .119
 هـ.1019بيروت،  –السود، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، عبد الحق بن غالب األندلسي المحاربي،  .118
بيروت،  –الشافي محمد، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية تحقيق: عبد السالم عبد 

 هـ.1022

المحكم والمحيط األعظم، أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: عبد  .104
 هـ.1021م، 2444بيروت،  –الحميد هنداوي، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

نفي الرازي، تحقيق: يوسف الشيخ مختار الصحاح، أبي عبد هللا محمد بن أبي بكر الح .101
 هـ.1024 –م 1888بيروت، –محمد، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية 



618  
 

 –مختصر تفسير ابن كثير، محمد علي الصابوني، الطبعة السابعة، دار القرآن الكريم  .102
 هـ.1042 –م 1891بيروت، 

اهيم جفال، المخصص، أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق: خليل إبر  .101
 هـ.1011 –م 1881بيروت،  –الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي 

ياك نستعين، ابن قيم الجوزية، تحقيق: محمد  .100 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 
 هـ.1011 –م 1881بيروت،  –المعتصم باهلل البغدادي، الطبعة الثالثة، دار الكتاب العربي 

التأويل، عبد هللا بن أحمد النسفي، تحقيق: يوسف علي بديوي،  مدارك التنزيل وحقائق .101
 هـ.1018 –م 1889بيروت،  –الطبعة األولى، دار الكلم الطيب 

المستدرك على الصحيحين، الحاكم محمد بن عبد هللا النيسابوري، تحقيق: مصطفى عبد  .101
 هـ.1011 –م 1884بيروت،  –القادر عطا، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية 

عادل مرشد وآخرون، الطبعة األولى،  –مسند أحمد بن حنبل، تحقيق: شعيب األرناؤوط  .101
 هـ.1021 –م 2441بيروت،  –مؤسسة الرسالة 

مشاهير علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار، محمد بن حبان الدارمي، تحقيق: مرزوق  .109
 –م 1881المنصورة،  –زيع علي إبراهيم، الطبعة األولى، دار الوفاء للطباعة والنشر والتو 

 هـ.1011

 –مشكاة المصابيح، محمد ناصر الدين األلباني، الطبعة الثالثة، المكتب اإلسالمي  .108
 م.1891بيروت، 

مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور، إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي، الطبعة  .114
 هـ.1049 –م 1891الرياض،  –األولى، مكتبة المعارف 

يل في تفسير القرآن، الحسين بن مسعود البغوي الشافعي، تحقيق: عبد الرزاق معالم التنز  .111
 هـ.1024بيروت،  –المهدي، الطبعة األولى، دار إحياء التراث العربي 

بيروت،  –معاني القرآن وا عرابه، إبراهيم بن السري الزجاج، الطبعة األولى، عالم الكتب  .112
 هـ.1049 –م 1899
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بد هللا األصبهاني، تحقيق: عادي بن يوسف العزازي، الطبعة معرفة الصحابة، أحمد بن ع .111
 هـ.1018 –م 1889الرياض،  –األولى، دار الوطن للنشر 

بيروت،  –معجم البلدان، ياقوت بن عبد هللا الحموي، الطبعة الثانية، دار صادر  .110
 م.1881

 بيات، معجم الفروق اللغوية، أبو هالل الحسن بن عبد هللا العسكري، تحقيق: بيت هللا .111
 هـ.1012ُقم،  –الطبعة األولى، مؤسسة النشر اإلسالمي 

المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة )إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد  .111
 القادر، محمد النجار(، دار الدعوة.

معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس القزويني الرازي، تحقيق: عبد السالم هارون، دار  .111
 هـ.1188 –م 1818الفكر، 

مفاتيح الغيب، أبي عبد هللا محمد بن عمر الرازي، الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث  .119
 هـ.1024بيروت،  –العربي 

المفردات في غريب القرآن، أبي القاسم الحسين بن محمد )الراغب األصفهاني(، تحقيق:  .118
 هـ.1012دمشق بيروت،  –مية صفوان الداودي، الطبعة األولى، دار القلم، الدار الشا

 –م 2414مفرق الطريق في القرآن الكريم، على بن نايف الشحود، الطبعة األولى،  .114
 هـ.1011

المفيد في مهمات التوحيد، الدكتور عبد القادر صوفي، الطبعة األولى، دار اإلعالم،  .111
 هـ.1022

 يني.مقال المكر السيء، د. خالد الخالدي، مركز التأريخ والتوثيق الفلسط .112

المقصد األسنى في شرح معاني أسماء هللا الحسنى، محمد بن محمد الغزالي الطوسي،  .111
 هـ.1041-م 1891قبرص،  –تحقيق: بسام الجابي، الطبعة األولى، الجفان والجابي 

القاهرة،  –من فقه الدولة في اإلسالم، يوسف القرضاوي، الطبعة الثانية، دار الشروق  .110
 هـ.1022 –م 2441
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 -م 2441تربية أسسها وتطبيقاتها، علي أحمد مدكور، دار الفكر العربي، مناهج ال .111
 هـ.1021

المنتخب في تفسير القرآن الكريم، نخبة من علماء األزهر، الطبعة الثامنة عشر، المجلس  .111
 هـ.1011 –م 1881مصر،  –األعلى للشئون اإلسالمية 

المنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل الرفض واالعتزال، محمد بن أحمد بن  .111
 قايماز الذهبي، تحقيق: محب الدين الخطيب.

منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى اإلسالم، د. حمود الرحيلي، الطبعة األولى،  .119
 هـ.1020 –م 2440المدينة المنورة،  –عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية 

منهج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة، تامر محمد محمود متولي، الطبعة األولى، دار  .118
 هـ.1021 –م 2440ماجد عسيري، 

منهجيات في اإلصالح والتغيير في ضوء سورة عبس، رسالة ماجستير غير منشورة،  .114
 .2411غزة،  –الطالبة: ابتسام ديب سمور، الجامعة اإلسالمية 

 قه القلوب، محمد بن إبراهيم التويجري، بيت األفكار الدولية.موسوعة ف .111

 هـ.1041الموسوعة القرآنية، إبراهيم بن إسماعيل األبياري، مؤسسة سجل العرب،  .112

الموسوعة القرآنية خصائص السور، جعفر شرف الدين، تحقيق: عبد العزيز التويجري،  .111
 هـ.1024بيروت،  –الطبعة األولى، دار التقريب بين المذاهب اإلسالمية 

 موضوعات صالحة للخطب والوعظ، محمد بن عبد الرحمن العاصمي الحنبلي. .110

نضرة النعيم في مكارم أخالق الرسول الكريم، صالح بن عبد هللا بن حميد، الطبعة  .111
 جدة. –الرابعة، دار الوسيلة للنشر والتوزيع 

بقاعي، تحقيق: عبد نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، إبراهيم بن عمر بن حسن ال .111
 هـ.1011 –م 1881بيروت،  –الرازق غالب المهدي، دار الكتب العلمية 

النكت والعيون، أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، تحقيق: السيد بن عبد  .111
 بيروت. –المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية 
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 هـ.1024 –م 2444بيروت،  –إحياء التراث 
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 (*)فهرس اآليات القرآنية
رقم  رقم اآلية ةـــاآلي م.

 الصفحة
 سورة البقــرة

 25 152 ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ   1

 – 55 122 ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   2
211 

 55 112 ڃ  ڃ     چ  چ  چ 3

 55 112 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ   4

 221 152 گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  5

 222 155 ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅۅ 6

 221 122 چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ  7

 251 225 ڭ  ۇ  ۇۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ 8

-225 13 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  9
222 

 سورة آل عمران
 2 231 ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ         ڇ  ڇ  11

 22 251 ڤ  ڦ  ڦڦ  11

 221-22 223 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      12

 12 231 ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ   13

 25 22 ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ  ڻ   14

 213 211 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   15

 212 212 ٺ  ٺ        ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   16

                                                           

 حسب ورودها في الرسالة.تم ترتيب السور حسب ترتيبها في المصحف، أما اآليات فتم ترتيبها  (*)
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 252 215 ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   17

 251 251 پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ   18

 251 12 ڦ  ڦ  ڦ             ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ 19

 255 52 ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ   ٺ 21
 سورة النساء

 13 221   ۈۇ   ۇ  ۆ  ۆ 21

 51 25 ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ     22

 22 52 ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ 23

 55 1 ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ 24

 12 231 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ   25

 211 51 ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی 26

 221 15 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ       27

 225 12 ٿ  ٹ  ٹ 28

 252 211 ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   29
 سورة المائدة

 22-23 22 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں 31

 21 2 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  31

 52-22 11 چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   32

 55 2 ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک   33

 12 22 ۉ  ې  ې  ې  ېى   34

 12 51 ک  ک  ک  گگ   35

 252 52 ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی   36
 سورة األنعام
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 52 12 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ   37

 211 222 ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   38

 222 211 ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں   39
 سورة األعراف

 25 253 ىئ  ىئ   ی  ی  ی  41

 25 212 ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇۇ   41

 21 225 وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئۈئ   42

 212 21 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ       43

 222 251 پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   44

 252 252 ٿ   ٹ  ٹ           ٹٹ   45
 سورة األنفال

 25 23 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   46

 25 25 ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   47

 12 51 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   48

 212 1 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   49

 222 11 ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ   51
 سورة التوبة

 15 235 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېې 51

 12 52 ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ   52

 12 212 ھ  ھ  ے  ے  ۓ   53

 213 231 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   54
 سورة يونس

 22 51 ىئ ىئ ی ی ی ی جئ 55
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 23 22 ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ 56

 15 23 ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ 57

 232 51 ىب   يب  جتحت  خت  مت  ىت  يت   جثمث   58
 سورة هود

 23 22 ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ   59

 212 53 ھ  ھ    ے  ےۓ   61
 سورة يوسف

 11 21 ڱ  ڱ 61

 211 231 خب  مب  ىب  يب   جت  حت   61

 223 232 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ 63

 253 22 ٺ    ٿ  ٿ   64
 سورة الرعد

-11-21 22 ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭ 65
212 

 15 11 ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ         ڱ 66

 15 12 ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ      67

 225 13 ٿ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ 68
 سورة إبراهيم

-225 5 ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 69
215 

 225 12 پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀڀ   71

 225 5 ھ  ھ  ے  ے      71
 سورة الحجر

 221 1 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ   72
 سورة النحل
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 25 12 ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   73

 25 215 ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھھ   74

 222 21 گ ک  ک  ک  ک  75

 252 22 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     76
 سورة اإلسراء

 212 22 ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 77

 212 231 وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ 78

 223 222 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ     ہ   ہ  ھ   ھ   ھ  ھ  ے  ے   79

 221 22 ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ 81
 سورة الكهف

 225 25 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  81

 211 11 ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ 82

 255 52 ھ   ھ  ھ  ےے   83
 سورة مريم

 251 22 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ   ڃ  چ   84
 سورة طه

 21 212 ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ   85
 سورة األنبياء

-221 235 ک  ک  گ         گ  گ        86
212 

 222 12 ڃ  چ  چ  چ  چ   87

 211 22 ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱگ  گ  گ    گ   88

-223 11 ۋ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  ې 89
255 

 سورة الحج
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 212 23 چ  چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   91
 سورة المؤمنون 

 232 12 پ    ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ      ٺ 91

 222 225 ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ     92
 سورة النور

 21 12 ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱں   93

 222 55 ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ   94

 252 12 ىئ   ی    ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   95
 سورة الفرقان

 222 25 ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   96
 سورة الشعراء

 221 211 ڳ  ڳ     ڱ     ڱ   97

 221 212 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   98

 221 215 ڻ  ۀ     ۀ 99
 سورة العنكبوت

 221 21 ۋ  ۋ   ۈ  ۈ  ٴۇ 111

 225 1 ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ    ھ      111
 سورة الروم

 13 13   ۋۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ 112

 211-52 25 ھ  ھ  ھ  ے   ے 113
 سورة لقمان

 53 12 ائ  ەئ  ەئ    وئ  وئ   114

 223 15 ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   115

 252 22 ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ   116
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 سورة السجدة
 235-21 25 ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ڻ 117

 سورة األحزاب

-25-12 5 ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ   118
52-25 

 55-12 11 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   119

 11 15 ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    111

-22-11 15 ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ   111
55 

-11-13 2 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   112
25 

-21-12 51 ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ   113
231 

 12 1   ڇڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ  چ    چ 114

 15 1 ڦ  ڦ  ڦڦ   ڄ  ڄ  ڄ   115

 15 1 ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   116

 11 12     ېئ   ۈئ     ۈئ    ۆئ     ۆئ   ۇئ   وئ  ۇئ 117

 23 12 ٹ  ٹ ٹ ٹ 118

 231-22 25   جئی   ی  ی 119

 22-21 12 ژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  ک  گ   121

 21 15 ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ   121

 25-22 25 ڀ   ڀ   ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   122

 22 22 ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ   123

 22 25 ڤ  ڤ      ڤ     ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     124

-25-22 22 ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   125
22 
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 52 22  ٹ   ٹ    ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ٿ 126

 52 25 ڄ      ڄ   ڦ  ڦ  ڦ ڦ ڤ    ڤ  ڤ  127

 52-51 2 ۋ  ۋ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ   128

 51 12 ٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ 129

 55 11 حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    حب  خب  مب  ىب  يب    131

 51 12 ں  ں       ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ   131

 22 51 ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې 132

 25-21 2 ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ    133

 25 23 ې  ى         ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ 134

 22 12 ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ            ۓ   ڭ   135

 22 11 ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ    136

 21 51 چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    137

 53 13 ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ 138

 52 12 ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   139

 52 11 ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ   141

 51 11 ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ   141

 52 12 گ  گ  گ   گ  ڳ     142

 55 21 ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ 143

 55 53 ڳ  ڱ    ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   144

 23-51 51 گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   145

 23 55 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      146

 23 52 مئ   ىئ   يئ  جب   حب  خب  مب  ىب        يب    جت  حت   147
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 21 51 ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   148

 22 5 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 149

 22 2 ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   151

 22 21 ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ 151

 21 21 ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ   152

 13 22 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ 153

 12 25 ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ     ٹ  ٹ  ٹ     ٹ  ڤ  ڤ   154

 11 22 ائەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ 155

 12 22 ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ         156

 12 21 مئ  ىئ    يئ   157

 12 21 حب  خب   مب  ىب  يب 158

 15 52 ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃڃ   159

 12 55 ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   161

 11 52 ک  ک  گ  گ    161
 سورة سبأ

-232 25 پ  پ  61ٱ  ٻ        ٻ   ٻ  ٻ  پ 162
222 

-231 2 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   163
235 

 232 52 ک  ک  ک  ک  گ 164

-231 1 ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   165
232 

-232 1 ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چڇ    166
231 

 231 2 ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں 167
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 231 5 ہ  ہ  ہ  ھ  ھ 168

 221 11 ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   169

 225 12 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ     171

 223 11 ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ           ۆ   171

 212 11 ٿ  ٿ    ٿ  ٿ  ٹ   172

 211 23 ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پ   173

 211 21 ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   174

 21 وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ 175
225-
222-
212 

 221 11 ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   176

 211 21 ے  ے    ۓ  ۓ     ڭ  ڭ    ڭ    ڭۇ   177

 215 22 ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   178

 212 12 ۀ  ہ  ہ     ہ  ہ    ھ  ھ   179

 213 22 ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ   181

 211 22 مث  ىث  يث  حج  مج     جح  مح   181

-211 21 ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ   پ  پ   182
212 

 252 11 وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ   183
 سورة فاطر

 12 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   184
212-
223- 
221 

-222 15 ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ   185
225 
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 2 ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   186
222-
222-
222 

 225 5 ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ    187

 222 25 ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ےۀ   188

 225 22 ۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ     189

 22 ۋ  ۅ  ۅ    ۉ  ۉ 191
222-
253-
252 

 252 11 چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ   ڇ    ڍ  ڍ   191

 252 12 ہ  ہ       ہ   ہ  ھ     ھ   ھ  ھ   192

 252 15 ۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ 193

 251 23 ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   194

 255 22 ک    گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳڳ     195

 252 25 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   196

 252 2 ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گگ 197

 223 21 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   198

 223 13 پ  پ  پ  پ    199

 223 12 ڀ  ڀ    ڀ  ٺ     211

 223 11 ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤڤ   211

 221 12 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  212

-221 11 ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹڤ   213
221 

 225 22 ی  ی  ی  ی    جئ  حئ     مئ    ىئ  يئ   جب   حب   214
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 225 11 ٱ  ٻ       ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ             ڀ  ڀڀ   215

 253 1 ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ     ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    216

-251 23 ۋ  ۋ             ۅ  ۅ    ۉ  ۉ          ېې    217
251 

 255 12 ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  218

 255 21 ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ   ى   219
 سورة يس

 52 52 ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 211
 سورة الصافات

 252 12 ۉ ۉ ې ې ې 211
 سورة ص

 222 12 ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ  ی     212
 سورة الزمر

 22 15 ۇ  ۇ  ۆ   ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ         ۋ   213

 222 1 ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     214
 سورة الشورى 

 223 5 ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ   215
 سورة الزخرف

 21 52 ں  ڻ   ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ 216
 سورة األحقاف

 212 2 ڭ  ڭ  ڭ  ۇھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ   217
 سورة محمد

 11 13 ٱ   ٻ  ٻ   ٻ  ٻپ   218
 سورة ق

 221 25 ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ 219
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 221 22 ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ     221
 سورة الذاريات

-225 11 ہ  ہ  ھ   ھ  ھ   221
252 

 221 52 ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    222
 سورة الطور

 225 22 ی  جئ       حئ  مئ  ىئيئ   223
 سورة النجم

 221 11 مئ  ىئ  يئ  جب   حب  خب 224
 سورة الرحمن

 23 23 ۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ  225
 سورة الواقعة

 225 21 ڤ    ڦ   ڦ  ڦ   226

 225 22 ڄ  ڄ  ڄ   227

 225 25 ڃ  ڃ      ڃ   ڃ  چ  چ  چ   228

 225 22 ڇ  ڇ  ڇ          ڇ  ڍ    229

 225 25 ڌ  ڌ     ڎ           ڎ   231
 سورة المجادلة

 21 1 ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ 231

 21 2 ڳ  ڳ     ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ    232

 22 2 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ 233
 سورة الصف

 221 23 ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ       ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ    234

 221 22 ھ  ھ  ھ  ے     ے  ۓ  ۓ  ڭ        ڭڭ   235
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 سورة التغابن
 232 5 ے  ے    ۓ        ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ٴۇۋ   236

 سورة الحاقة
 221 25 ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    237

 سورة المعارج
 52 11 ې  ى  ى  ائ  ائ      238

 سورة المدثر
 222 12 ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        ۉې   239

 222 12 جب         حب  خب  مب            ىب   241
 سورة النبأ

 222 12 ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  چ  ڇ    241
 سورة النازعات

 21 21 ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    242

 21 21 ی  جئ  حئ   مئ           243

 21 22 يئ     جب  حب      244

 21 25 حتمب      ىب  يب    جت   245

 252 23 ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ 246
 سورة عبس

 221 12 ىئ  ىئ       ی  ی  ی   247

 221 15 جئ  حئ 248

 221 12 ىئ  يئ 249

 221 15 حب  خب  مب  ىب  يب    جت 251
 سورة األعلى

 251 21 ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی   251
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 سورة البلد
 223 23 ڻ   ڻ 252

 سورة الشمس
 25 1 ڦ   ڦ  ڄ  ڄ   253

 25 23 ڄ  ڃ  ڃ  ڃ 254
 سورة الضحى

 225 22 ڻ  ڻ      ڻ  ڻ    255
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 فهرس األحاديث النبوية
 الصفحة طرف الحديث 
 ث من ال يشكر الناس ال يشكر هللا 1
 22 ...الفطرة على يولد إال مولود من ما 2
 23 ...بيده فليغيره منكرا منكم رأى من 3
 22 ؟األحزاب سورة تقرأ نكأي    4
 33 تقوى هللا وحسن الخلق 5
 124-34 وجل عز هللا معصية في لمخلوق  طاعة ال 6
 36 لو أنكم تتوكلون على هللا حق توكله... 2
 36 اعقلها وتوكل 8
 38 أول ما خلق هللا القلم وقال له: اكتب... 9
ل   عهز   هللاه  إن   12 ْبد   مهعه  أهنا: يهُقولُ  وهجه  39 ي...عه
 135-41 من لم يشكر الناس لم يشكر هللا عز وجل 11
 64-41 ...أبى من إال الجنة يدخلون  أمتي كل 12
 42 ...رأت عين ال ما الصالحين لعبادي أعددت تعالى: هللا قال 13
ه   نهْفس   وهال ذ ي 14 رته  قهدْ ل ب يهد  لهي   أهشه ن ي ب ال ذ ي ف يه م عه  44 ب ه   ّللا ُ  أهمهره
 45 ...األرض هذه من أجليكم أن أريد وأني ورسوله هلل األرض أنما اعلموا 15
 46 ...تعسرا وال ويسرا تنفرا، وال فبشرا اذهبا 16
 42 النعم حمر من لك خير واحدا رجال بك هللا يهدي ألن 12
 49 " وأشار بالسبابة والوسطىكهاتين والساعة أنا بعثت 18
 52 ؟اإليمان ما :فقال جبريل فأتاه للناس يوما بارزا  النبي كان 19
 52 ...أكون  حتى أحدكم يؤمن ال بيده نفسي فوالذي 22
 53 نفسك من إليك أحب أكون  حتى بيده نفسي والذي ال 21
 53 كلُّ أمتي يدخلون الجن ة إال من أبى... 22
ًبا 23 هْمر   عهجه ، أل  ْير   ُكل هُ  أهْمرههُ  إ ن   اْلُمْؤم ن   56 ...خه
 52 بدرًا...  هللا رسول مع يشهد لم به سميت الذي ميع 24
 58 هللا سبيل في الجهاد اإلسالم سنام ذروة 25
 58 ...المنزل بلغ أدلج ومن أدلج، خاف من 26
 62 كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون  22
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 62 ال إيمان لمن ال أمانة له، وال دين لمن ال عهد له 28
 64 عليه حرمت قد إال أراك ما 29
 66 ...محمد بن زيد إال حارثة بن زيد ندعو كنا ما 32
 66 ...ظله إال ظل ال يوم ظله، في هللا يظلهم سبعة 31
 66 من اد عي أبًا في اإلسالم غير أبيه... 32
 62 إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما... 33
 62 ...بيتاً  بنى رجل كمثل قبلي، من األنبياء ومثل مثلي 34
 68 ...أمراً  عليك أعرض أن أريد إني عائشة يا 35
 23 جاهلية فيك إن 36
 25 أبغض الحالل إلى هللا تعالى الطالق 32
ي  ُروا 38  26 إ لهْيه مْ  وهأهْنك ُحوا اأْلهْكفهاءه، فهاْنك ُحوا ل ُنطهف ُكْم، ُتخه
 22 ...فعذرني إليه فاعتذرت وسلم عليه هللا صلى هللا رسول خطبني 39
 29 ...فطعموا القوم دخل زينب،  النبي تزوج لما 42
 82 ...والفاجر البر عليك يدخل هللا رسول يا 41
 85 ...والنسيان الخطأ أمتي عن لي تجاوز تعالى هللا إن 42
 86 إنما ُبعثت ألتمم مكارم األخالق 43
 94 هللا... كتاب يتلون  هللا، بيوت من بيت في قوم اجتمع ما 44
 94 ...نفسي في ذكرته نفسه في ذكرني من: هللا يقول 45
 92 عشراً  عليه هللا صلى واحدة علي صلى من 46
 92 ...محمد آل وعلى محمد، على صل اللهم: فقولوا 42
 99 ...ولعن المصورين 48
 99 بالحرب آذنته فقد وليا لي عادى من 49

-128 ...وكتبه ومالئكته، باهلل تؤمن أن اإليمان 52
145 

-113 ...شهر مسيرة بالرعب نصرت: قبلي أحد يعطهن لم خمسا أعطيت 51
129 

 113 ...خصال ست هللا عند للشهيد 52
 114 ...يدعني أن هللا شاء ما فيدعني هلل فأسجد 53
ن و  54  112 عبده على نعمته أثرُ  يرى  أن يحب تعالى هللاا 
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 118 شكوراً  عبدا أكون  أفال 55
 119 عليك ينفق أنفق: وتعالى تبارك هللا قال 56
 119 ...ينزالن ملكان إال فيه العباد يصبح يوم من ما 52
 122 تمرة بشق ولو النار اتقوا 58
 122 ...هللا عصى فقد عصاني ومن هللا أطاع فقد أطاعني من 59
ن وأطيعوا اسمعوا 62  123 ...حبشي عبد عليكم استعمل وا 
 123 من أطاعني فقد أطاع هللا... 61
 124 ...بايعنا أن علينا أخذ فيما فقال فبايعناه  النبي دعانا 62
 125 ...ستة منهم اليمن فسكن عشرة، ولد رجل، هو بل 63
 128 ...وأجمله فأحسنه بنيانا بنى رجل كمثل األنبياء ومثل مثلي 64

65 
 وستون  مائة ثالث الكعبة وحول مكة، وسلم عليه هللا صلى النبي دخل
 134 ...نصباً 

 144 ...بالنهار ومالئكة بالليل، مالئكة فيكم يتعاقبون  66
 152 ...نفسه على إال جان يجني ال أال 62
 151 ...الموت بعد لما وعمل نفسه انه ده  من سالكي    68
 156 ...يوماً  أربعين أمه بطن في خلقه يجمع أحدكم إن 69
 152 ...ذراع إال الجنة وبين بينه يكون  ما حتى ليعمل منكم الرجل فإن 22
 162 بالشهوات النار وحفت بالمكاره الجنة حفت 21
 162 ...ديناراً  يورثوا لم األنبياء إن األنبياء ورثة هم العلماء إن 22
 163 الجنة في كلهمهؤالء كلهم بمنزله واحدة، و  23
 122 بولدها هذه من بعباده أرحم هلل 24
 121 ورجوتني دعوتني ما إنك آدم ابن يا 25
 121 يغرغر لم ما العبد توبة يقبل هللا إن 26
 121 ...نفسه على يكتب وهو كتابه في كتب الخلق هللا خلق لما 22
 123 هللا رفعه إال هلل أحد تواضع وما 28
 125 هلل أخشاكم أكون  أن ألرجو إني هللا 29
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 فهرس األعالم المترجم لهم
 الصفحة األعالم م.

 76 ابن أبي أوفى 1
 111 ابن أبي حاتم 2
 141 الحسين بن الفضل 3
 111 الكلبي 4
 111 أبو قالبة 1
 16 أنس بن النضر 7
 74 أوس بن الصامت 6
 71 زيد بن حارثة 1
 43 سعد بن معاذ 1
 41 سفيان بن عيينة 11
 34 سّيد قطب 11
 32 طلق بن حبيب 12
 14 د الفراهيدييعبد الحم 13
 31 عبد هللا بن المبارك 14
 111 عمر بن القاسم 11
 36 عيينة بن حصن 17
 11 معتب بن قشير 16
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 الصفحة اتــويــتـحـمـال
 ت اإلهداء

 ث الشكر والتقدير
 1 المقدمة

 2 أواًل: أهمية البحث
 2 ثانيًا: أسباب اختيار الموضوع

 2 ثالثًا: أهداف البحث
 3 رابعًا: الدراسات السابقة

 3 خامسًا: منهج البحث
 4 سادسًا: خطة البحث

  التمهيد
 11 المطلب األول: مفهوم المنهج

 11 أواًل: مفهوم المنهج في اللغة
 11 ثانيًا: مفهوم المنهج اصطالحاً 

 11 ثالثًا: الفرق بين الشرعة والمنهاج
 13 المطلب الثاني: مفهوم اإلصالح

 13 أواًل: اإلصالح في اللغة
 13 ثانيًا: مفهوم اإلصالح اصطالحاً 

 11 ثالثًا: أهمية اإلصالح
 11 رابعًا: قواعد اإلصالح

 11 خامسًا: مجاالت اإلصالح
 11 سادسًا: ثمار اإلصالح

 11 المطلب الثالث: مفهوم التغيير
 11 أواًل: مفهوم التغيير لغةً 

 11 ثانيًا: مفهوم التغيير اصطالحاً 
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 11 ورود لفظة التغيير ومشتقاتها في القرآن الكريم
 23 رابعًا: وسائل التغيير

  ومنهجيات اإلصالح والتغيير فيهاالفصل األول: سورة األحزاب 
  المبحث األول: مدخل إلى سورة األحزاب

 22 المطلب األول: بين يدي السورة
 22 أواًل: محور السورة
 22 ثانيًا: تسمية السورة

 22 ثالثًا: عدد آيات السورة وترتيبها ونوعها
 22 رابعًا: أهداف السورة موضوعاتها

 21 خامسًا: أسباب نزول السورة
 31 المطلب الثاني: المناسبات في السورة

 31 أواًل: مناسبة السورة لما قبلها )السجدة(
 31 ثانيًا: مناسبة السورة لما بعدها )سبأ(

 31 ثالثًا: مناسبة محور السورة لمقدمتها وخاتمتها
 31 رابعًا: مناسبة افتتاحية السورة لخاتمتها

  في السورة والتغييراإلصالح المبحث الثاني: منهجيات 
  المطلب األول: في الجانب العقدي

 32 دوام التقوى ارتقاء إيمانيالمنهجية األولى: 
 34 وحدة العقيدة قوة أكيدةالمنهجية الثانية: 
  31ما خاب من توكل على هللا المنهجية الثالثة: 
 32 اإليمان بقضاء هللا وقدره تسليم وانقيادالمنهجية الرابعة: 

 31 االقتداء بالرسول طريق الوصولالمنهجية الخامسة: 
 41 الثواب لمن أطاع والعقاب لمن عصىالمنهجية السادسة: 
 42 مبدع الشيء مالكهالمنهجية السابعة: 
 41 مهمة األنبياء دعوة واصطفاءالمنهجية الثامنة: 
 41 علم الغيوب عند عالم الغيوبالمنهجية التاسعة: 

  11المنهجية العاشرة: نار جهنم لمن ابتعد عن منهج هللا 
  المطلب الثاني: في الجانب التربوي واألخالقي  

  12 المنهجية األولى: الوالية العامة للنبي
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 14 أمهات المؤمنين  المنهجية الثانية: زوجات الرسول
 11 المنهجية الثالثة: النصر حليف المؤمنين

 11 الرابعة: عهد المؤمنين مع هللاالمنهجية 
 11 إرشاد األمة كشف للغمةالمنهجية الخامسة: 

 11 المنهجية السادسة: أمانة التكاليف وعظمة الثواب
  المطلب الثالث: في الجانب التشريعي والسياسي

 13 المنهجية األولى: تحريم ظاهرة الظهار
 11 المنهجية الثانية: تحريم عادة التبني

 11 ثواب المحسنات من أمهات المؤمنينالمنهجية الثالثة: 
 21 بقدر النعمة تكون النقمةالمنهجية الرابعة: 

 22 طهارة آل البيتالمنهجية الخامسة: 
 21 حكم الطالق قبل المساسالمنهجية السادسة: 

 21 في النكاح خاصة للنبي المنهجية السابعة: أحكام 
 21 غبًّا تزدد حبًّاالمنهجية الثامنة: زر 

 12 المنهجية التاسعة: التزمي الحجاب تبلغي األسباب
  المطلب الرابع: في الجانب الدعوي 

 11 ُجناح في الخطأ ما لم ُيتعمدالمنهجية األولى: ال 
 11 المنهجية الثانية: الدعوة إلى هللا ميثاقه الغليظ

 11 المنهجية الثالثة: المنافقون داء كل زمان
 13 أذكر هللا يذكركالمنهجية الرابعة: 

  11 المنهجية الخامسة: فضل الصالة على النبي
 11 المنهجية السادسة: عقوبة من يؤذي هللا ورسوله والمؤمنين

  الفصل الثاني: سورة سبأ ومنهجيات اإلصالح والتغيير فيها
  المبحث األول: مدخل إلى سورة سبأ

 111 السورةالمطلب األول: بين يدي 
 111 أواًل: محور السورة
 111 ثانيًا: تسمية السورة

 111 ثالثًا: عدد آيات السورة وترتيبها ونوعها
 111 رابعًا: أهداف السورة موضوعاتها
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 113 المطلب الثاني: المناسبات في السورة  
 103 أواًل: مناسبة السورة لما قبلها )األحزاب(

 113 بعدها )فاطر( ثانيًا: مناسبة السورة لما
 113 ثالثًا: مناسبة محور السورة لمقدمتها وخاتمتها

 114 رابعًا: مناسبة افتتاحية السورة لخاتمتها
  المبحث الثاني: منهجيات اإلصالح والتغيير في السورة

  المطلب األول: في الجانب العقدي
  111 المنهجية األولى: توحيد هللا
 111 مطلقالمنهجية الثانية: علم هللا 

 111 البعث والجزاءإنكار الساعة المنهجية الثالثة: 
 113 لمن أذن له المنهجية الرابعة: الشفاعة عند هللا

  111 المنهجية الخامسة: الرزق والهدى من هللا
  المطلب الثاني: في الجانب التربوي واألخالقي

 112 هللا على نعمهالمنهجية األولى: وجوب شكر 
 111 اإلنفاق الترغيب فيالمنهجية الثانية: 

  المطلب الثالث: في الجانب التشريعي والسياسي
 122 المنهجية األولى: وجوب طاعة األمير

 124 المنهجية الثانية: التغيير سنة هللا في أرضه
  المطلب الرابع: في الجانب الدعوي 

 121 الرسالة الخالدةعالمية المنهجية األولى: 
 131 المنهجية الثانية: التفكر والتدبر طريق الوصول إلى الحق

 132 المنهجية الثالثة: الحق غالب
  الفصل الثالث: سورة فاطر ومنهجيات اإلصالح والتغيير فيها

  المبحث األول: مدخل إلى سورة فاطر
 131 المطلب األول: بين يدي السورة

 131 السورةأواًل: محور 
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