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 اإلهداء
 

، يٍ اشراقد انزًح نهقْاه ًًرًد حٌضو إىل طة انقهٌب ًدًائيا، ًعافْح األتداٌ ًشفائيا ، حمًد 

 ًانشزب يٍ ّده انشزّفح...

 ًإخٌذِ ًأخٌاذِ األحثاء... أطال اهلل يف عًزّيًا شّشٍّإىل ًاندُ انع

إىل سًجيت انغانْح انيت ًقفد جباَيب يساَدج يل تعد اهلل ذعاىل إلكًال يسريذِ انرعهًْْح ًإىل ًاندّيا 

 احلثْثاخ )ذسنْى ًدميح(... ًإىل تنْاذِ انكزميني،

 إىل عائهيت انكزميح جدذِ ًأعًايِ ًعًاذِ ًأخٌايل ًخاالذِ...

إىل أرًاح انشيداء انذٍّ ىى أكزو ينا مجْعا، ًإىل إخٌاَنا األسزٍ فك اهلل أسزىى، ًإىل جزحاَا 

 انثٌاسم...

 إىل جايعيت اإلساليْح انغزاء، ًإىل أساذذذِ يف  كهْح أصٌل اندٍّ األجالء...

 إىل كم طانة عهى حمة نكراب اهلل ذعاىل عايم تو سائز عهَ ىداه...

 ، ًإىل أتناء اندعٌج انغزاء...ًأشثاالً ًشثاتاً نشيْد عًاد عقم، شٌْخاًإىل إخٌاَِ يف يسجد ا

 إىل سيالئِ يف انعًم يف انشزطح انفهسطْنْح...

 

 نٌجيو انكزّى... خانصاًأٌ ّرقثهو يين عًال ً إىل كم ىؤالء أىدُ ىذا اجليد املرٌاضع، سائال املٌىل 
 

 
 

 انثاحث



 ج 

 

 شكر وتقدير
 

ف, أحمدؾ ربي كما ينبغي لجبلؿ كجيؾ كعظيـ سمطانؾ, فمؾ الحمد الحمد هلل رب العالمي   
 عمى ما أسبغت عميَّ مف نعـ ظاىرة كباطنة, كما كنت أىبلن لذلؾ لكال عظيـ فضمؾ كامتنانؾ.

لقماف: [ چپ ڀ    ڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ     ٺ ٿ ٿ ٿ چ كانطبلقان مف قكلو تعالى:    
() ل يى  حيث قاؿ: متثاالن لسنة النبي ا, ك ]ُِ شكيري اهللى مىف ل يىشكيري الناسى

فالشكر الخاص  (1)
, كذلؾ لقبكلو اإلشراؼ عمى ىذه الرسالة, حيث بذؿ جيده لفضيمة الدكتكر: زىدم محمد أبك نعمة

رشادم إلى الصكاب, كتكضيح األمكر لى كتيسيرىا كمما تعسرت, فمـ يأؿي  جيدان في  في مساعدتي كا 
اهلل العظيـ أف يجزيو خير الجزاء, كيجعؿ ذلؾ في ميزاف إبداء نصائحو كتشجيعو لي, كأسأؿ 

 حسناتو يـك القيامة.
 

 كما كأتقدـ بالشكر كالتقدير لؤلستاذيف الكريميف عضكم لجنة المناقشة:
 األستاذ الدكتكر: زكريا إبراىيـ الزميمي.        حفظو اهلل...
 كالدكتكر: رياض محمكد قاسـ.                حفظو اهلل...

ذىيًف تفضَّبل بقبكليما مناقشة ىذه الرسالة, كأشكرىما عمى ما سيقدمانو مف مبلحظات حكؿ ىذه ال
 الرسالة, إلخراجيا في أحسف صكرة, فجزاىما اهلل عني خير الجزاء.

 
كأتقدـ بالشكر الكبير إلى الجامعة اإلسبلمية ىذا الصرح العممي الشامخ, ممثمة بكؿ مف فييا, 

 دراسات العميا التي أتاحت لي الفرصة إلكماؿ مسيرتي التعميمية.كأخص بالشكر عمادة ال
 بعميدىا كمحاضرييا. كمية أصكؿ الديف التي تخرجت منيا, ممثمةن ل ككذلؾ الشكر مكصكؿ

 
 
 
 
 

                                                 

د اإلحساف إليو, نصحيح ابف حباف, كتاب الزكاة, باب ذكر ما يجب عمى المرء مف الشكر ألخيو المسمـ ع (ُ)
 , قاؿ األلباني: صحيح.َّْٕ, حُٗٗ, صٖج
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 مقػػػػدمػػة
 

اـ الحمػػػد هلل رب العػػػالميف, حمػػػد الشػػػاكريف الطيبػػػيف الصػػػابريف, كالصػػػبلة كالسػػػبلـ عمػػػى إمػػػ
األنبياء كالمرسميف, المبعكث رحمة لمعالميف, سيدنا كحبيبنا كشفيعنا  محمد عميو أفضؿ الصبلة كأتـ 

 بإحساف إلى يـك الديف, كبعد: إلييـ التسميـ, كعمى آلو كأصحابو كالتابعيف
ػًرفت فيػو الجيػك  ف د مػف تعمػـ كتعمػيـ, كدراسػة كتفسػير, ىػك كتػاب اهلل فإف خير ما صي , كا 

ڳ  ڳ  ڳ  چ :  , فقد تكفؿ اهلل بحفػظ كتابػو العزيػز فقػاؿس ىي أمة محمد رجت لمناخير أمة أخ

ں  ں  ڻ  ڻ     چ : , كلقد يسر اهلل تعمـ ىذا القرآف فقػاؿ ]ٗالحجر: [ چڱ      ڱ  ڱ   ڱ    

 ]ُٕالقمر: [ چڻ    ڻ  ۀ

ف حينمػػا يتأمػػؿ فػػالقرآف الكػػريـ مسػػتكدع مػػف األسػػرار اإللييػػة كاإلشػػارات الربانيػػة, فاإلنسػػا   
القرآف الكريـ, يجد فيو عبلجا لجميع مشكبلت ىذا العصر, فػنحف بػذلؾ نجػد فيػو الكثيػر مػف منػاى  

, كتعػػديؿ السػػمكؾ كاألسػػرة كاألمػػة اإلصػػبلح كالتغييػػر, كالمػػني  القرآنػػي فيػػو إصػػبلح لمفػػرد كالمجتمػػع
 السمبي إلى سمكؾ إيجابي مف خبلؿ منيجيات اإلصبلح كالتغيير. 

القػػرآف الكػػػريـ باإلصػػبلح كالتغييػػػر فػػػي مكاضػػع كثيػػػرة, بػػؿ إنػػػو اعتبػػر ذلػػػؾ مػػػف  حيػػث اىػػػتـ
ضمف مسئكليات اإلنساف التي ينبغي عميو أف يتحمميا, حيػث إنػو مطالػب بتغييػر نفسػو حتػى يتغيػر 

 . ]ُُالرعد: چ ﮴﮵  ﮳ ﮲    ۓ ۓ ے ے ھ  ھ چحاؿ المجتمع, قاؿ تعالى: 
ػػاًفر القػػرآف الكػػريـ, كىػػي: سػػكرة  كيمقػػي البحػػث بظبللػػو عمػػى ثػػبلث سػػكر مػػف سػػكر ػػر كاى الزُّمى

مىت , كيتناكؿ منيجيات اإلصبلح كالتغيير فييا, لما ليذه المنيجيات مف دكر كبيػر فػي إصػبلح كفيصِّ
فسػاد, كالبعػػد عػف كتػػاب اهلل مجتمعاتنػا اإلسػبلمية خاصػػة فػي ىػػذا العصػر الػػراىف, كالػذم كثػر فيػػو ال

 كسنة حبيبنا المصطفى . 
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 :: أىمية الدراسةأكلن 
 تظير أىمية الدراسة مف خبلؿ عدة جكانب أىميا :

 

 تعمؽ مكضكع الدراسة بأشرؼ الكتب, أال كىك القرآف الكريـ. .ُ
 ,كمعاصػػػرتو لثػػػكرات اإلصػػػبلح كالتغييػػػر فػػػي ظػػػؿ الربيػػػع العربػػػي عصػػػرية المكضػػػكع كحداثتػػػو .ِ

 كحاجة األمة إليو لعبلج مشكبلتيا المتنكعة.
لتػػي تحياىػػا األمػػة اليػػكـ بحاجػػة إلػػى مبػػادئ كقػػيـ ثابتػػة, مصػػدرىا القػػرآف الصػػحكة اإلسػػبلمية ا .ّ

 الكريـ كالسنة, لتصؿ بيا إلى العزة كالتمكيف بإذف اهلل.
مػػف أفضػػؿ  عػػدُّ التعامػػؿ مػػع الػػنص القرآنػػي بالتأمػػؿ كالتػػدبر فػػي ثنايػػاه السػػتخراج المكنػػكف فيػػو يي  .ْ

 العمـك كأجميا.
 اؤالت كاإلشكاليات في كؿ زماف كمكاف.إف القرآف الكريـ فيو إجابات لكؿ التس .ٓ
 

 : أسباب اختيار المكضكع:ثانيان 
 دفعني الختيار المكضكع عدة أسباب منيا :

 

 تعالى بالكتابة في أحد مكضكعاتو.خدمة كتاب اهلل   .ُ
 .التي جاء بيا القرآف الكريـ افمة كثير مف الناس عف منيجيات اإلصبلح كالتغيير .ِ
 كالتغيير مف أجؿ العكدة بالديف اإلسبلمي إلى مقاـ السيادة. حاجة الشديدة إلى اإلصبلحال .ّ
مىت مف منيجيات اإلصبلح كالتغيير. .ْ اًفر كفيصِّ  بياف ما تناكلتو سكرة الزُّمىر كاى
 السمكؾ اإليجابي. االشتغاؿ بميمة األنبياء كالمرسميف في تقكيـ السمكؾ السمبي, كتعزيز .ٓ
 

 : أىداؼ البحث:ثالثان 
 ؼ عديدة سامية منيا:الدراسة أىداليذه 
 خدمة كتابو العزيز.مف خبلؿ   ابتغاء األجر كالثكاب مف اهلل. ُ
مىت كالتي تضمنيا سكرتمنيجيات اإلصبلح كالتغيير التي بياف . ِ اًفر كفيصِّ مف شأنيا أف  الزُّمىر كاى

 ., كتغٌير كاقعيـ إلى ما يرضي اهللتنفع الناس في إصبلح شؤكنيـ
 نا كتغيير حاليا مف الضعؼ كالفساد إلى القكة كالصبلح.. االرتقاء بمجتمعاتّ
 . بث ركح األمؿ في نفكس الناس, كالعكدة بيـ إلى كتاب اهلل منيجان لحياتيـ.ْ
 . إثراء المكتبة اإلسبلمية بدراسة عممية جديدة تفتقر إلييا في بياف منيجيات اإلصبلح كالتغيير.ٓ
 كالمجتمع. كاألسرة عمى الفرد . بياف األثر اإليجابي لئلصبلح كالتغييرٔ
 



 و 

 

 :: الدراسات السابقة رابعان 
بعػػد البحػػث فػػي الدراسػػػات السػػابقة تبػػيف أنػػو لػػػـ يكتػػب فػػي ىػػذا المكضػػػكع بشػػكؿ مسػػتقؿ إال أنػػػو    

قػػػاـ األسػػػتاذ الػػػدكتكر/ صػػػبلح الػػػديف سػػػمطاف بالكتابػػػة فػػػي منيجيػػػات  , كمػػػامكجػػػكد فػػػي ثنايػػػا الكتػػػب
فكػػاف الفجػػر" بشػػكؿ مسػػتقؿ ,  ,الممػػؾ  ,الصػػؼ  ,يكسػػؼ  ,ؼ " الكيػػ :سػػكراإلصػػبلح كالتغييػػر فػػي 

فػي كميػة أصػكؿ الػديف مػف خػبلؿ قسػـ التفسػير,  كبػدأ العمػؿ فػي ذلؾ فتحان لمكتابػة فػي بقيػة السػكر, 
مشركع بياف منيجيات اإلصبلح كالتغيير في جميع سكر القرآف, كقد كانت دراستي ىذه حمقة ضمف 

 .العظيـ ىذا المشركع
 

 :لبحثيج ا: منخامسان  
حسػػب منيجيػػة التفسػػير  كاالسػػتنباطي فػػي ىػػذه الدراسػػة عمػػى المػػني  االسػػتقرائي الباحػػث عتمػػدا

 كذلؾ مف خبلؿ ما يمي: ,المكضكعي
دراسة تفسيرية تطبيقيػة,  ا, كدراستييافي, كاستنباط المنيجيات المكجكدة الثبلث . تتبع آيات السكرُ

 ية المختمفة.كذلؾ بالرجكع إلى المصادر كالمراجع التفسير 
 اآليػة فػي المػتف تجنبػان  بػذكر اسػـ السػكرة كرقػـ عزكىػاكتابة اآليات مشككلة بالرسـ العثماني, مع . ِ

 إلثقاؿ الحكاشي.
 .كمكضكعيان  عميقان  تحميبلن  يا. ربط اآليات بالكاقع كتحميمّ
حكػػـ  األصػػكؿ, كنقػػؿمػػع تخريجيػػا حسػػب  . االسػػتعانة باألحاديػػث الشػػريفة التػػي تخػػدـ المنيجيػػاتْ

 .العمماء عمييا ما أمكف
 كتكثيقيا في الحاشية. ,. االستدالؿ بأقكاؿ العمماء كالمفسريفٓ
 .ف الذيف سيردكف في البحث. عمؿ تراجـ لؤلعبلـ المغمكرئ
 . مراعاة األمانة العممية في النقؿ كالتكثيؽ كالتعميؽ.ٕ
لمكتاب, أما إذا كرد مرة أخرل  المكاصفات كاممة عند أكؿ كركدفي الحاشية بذكر  مرجع. تكثيؽ الٖ

 .كرقـ الصفحة ,كرقـ الجزء ,كاسـ المؤلؼ ,اسـ الكتابفأقتصر عمى ذكر 
 .كقت كجيد بأقؿ . عمؿ الفيارس البلزمة التي تخدـ البحث كتسيؿ الكصكؿ لممعمكماتٗ
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 سادسان: خطة الدراسة :

 تمة., كخاثبلثة أبكاب تشتمؿ ىذه الدراسة عمى مقدمة, كتمييد , ك 
 
 

 ةػقػدمػالم
 

 كتشتمؿ عمى:
 أكلن : أىمية الدراسة

 ثانيان : أسباب اختيار المكضكع 
 ثالثان : أىداؼ الدراسة

 رابعان : الدراسات السابقة
 خامسان : منيج البحث 
 سادسان : خطة الدراسة

 
 

 التمػييد
 مدخؿ إلى منيج اإلصالح كالتغيير

 كيشتمؿ عمى أربعة أمكر:   
 الحان ػطػيج لغة كاصػكد بالمنػالمقصأكلن : 
 المقصكد باإلصالح لغة كاصطالحان ثانيان : 

 ثالثان : المقصػكد بالتغيػيػر لغة كاصطػالحان 
 رابعان: العػػػػالقة بيػػػػف اإلصػػػػػالح كالتغيػػػير
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 األكؿ الباب
 الزُّمىرالتغيير في سكرة اإلصالح ك 

  فصميف :كيشتمؿ عمى    

 كؿاأل  الفصؿ
 يدم سكرة الزُّمىربيف 

  مبحثيف :كيشتمؿ عمى    

 .المبحث األكؿ: مدخؿ إلى سكرة الزمر
 كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.
 المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.

 المطمب الثالث : فضؿ السكرة كأىدافيا.
 .الزمر ةسكر المناسبات في المبحث الثاني : 

 كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.

 المطمب الثاني : المناسبة بيف أكؿ السكرة كخاتمتيا.

 المطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.
 المطمب الرابع : المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا.

 

 الفصؿ الثاني
 الزُّمىرالتغيير في سكرة اإلصالح ك جيات مني

  ثبلثة مباحث :كيشتمؿ عمى    
 .المبحث األكؿ : منيجيات اإلصالح كالتغيير العقدم

 لب:امط تسعةكيشتمؿ عمى    
 

 المطمب األكؿ: تكحيد الربكبية كاأللكىية.
 المطمب الثاني: تكحيد األسماء كالصفات.

 لكتب كالرسؿ.المطمب الثالث: اإليماف بالمبلئكة كا
 المطمب الرابع: اإليماف باليـك اآلخر كالقدر.

 المطمب الخامس: تنزيو اهلل تعالى عف الكلد كالشريؾ.



 ط 

 

 المطمب السادس: حقيقة اليدل كالضبلؿ.
 المطمب السابع: حقيقة تكفي األنفس.
 المطمب الثامف : إثبات حقيقة البعث.

 لقيامة.المطمب التاسع : أحكاؿ المؤمنيف كالكفار يـك ا
 
 دعكم.التغيير المبحث الثاني : منيجيات اإلصالح ك ال

 مطالب: خمسة كيشتمؿ عمى   
 .إخبلص العبادة هلل المطمب األكؿ: 
 اليداية لئلسبلـ.المطمب الثاني: 

 .ع إلى اهلل المطمب الثالث: دعكة لمرجك 
 .الدعاء عبادة هلل المطمب الرابع: 

 كالدعكة إلى الصدؽ. التنفير مف الكذبالمطمب الخامس: 
 
 خالقي.التغيير األلمبحث الثالث: منيجيات اإلصالح ك ا

 مطالب: ثمانيةكيشتمؿ عمى    
 ضرب األمثاؿ.المطمب األكؿ: 
 الجزاء مف جنس العمؿ.المطمب الثاني: 
 الحث عمى طمب العمـ.المطمب الثالث: 
 طبيعة النفس البشرية في السراء كالضراء.المطمب الرابع: 

 .التككؿ عمى اهلل ب الخامس: المطم
 بياف أجر الصابريف: السادسالمطمب 

 
 
 
 
 
 



 ي 

 

 الثاني الباب
 غافرالتغيير في سكرة اإلصالح ك 

  فصميف :كيشتمؿ عمى    
 

 كؿاأل  الفصؿ
 بيف يدم سكرة غافر

 مبحثيف :كيشتمؿ عمى    
  
 .غافر سكرةث األكؿ: مدخؿ إلى المبح
 كفيو ثبلثة مطالب:   

 ؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.المطمب األك 
 المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.

 المطمب الثالث : فضؿ السكرة كأىدافيا.
 

 .غافر سكرةالمبحث الثاني : المناسبات في 
 كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.
 أكؿ السكرة كخاتمتيا.المطمب الثاني : المناسبة بيف 

 المطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.
 المطمب الرابع : المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا.

 

 ثانيالفصؿ ال
 غافرالتغيير في سكرة اإلصالح ك 

 مباحث: ثبلثةكيشتمؿ عمى    
 .التغيير العقدملمبحث األكؿ : منيجيات اإلصالح ك ا

 :البمط ستةمؿ عمى كيشت   
 كقدرتو. مف دالئؿ تكحيد اهلل المطمب األكؿ: 



 ك 

 

 حقيقة اإلحياء كاإلماتو.المطمب الثاني: 
 كعد اهلل عباده بالنصر.المطمب الثالث: 
 حقيقة الرزؽ النازؿ مف السماء.المطمب الرابع: 

 عرض مصارع الغابريف.المطمب الخامس: 
 عرض مشاىد يـك القيامة.المطمب السادس: 

 

 .التغيير الدعكممبحث الثاني : منيجيات اإلصالح ك ال
 لب:امط أربعةكيشتمؿ عمى    

 الترايب كالترىيب.المطمب األكؿ: 
 بياف حقيقة الدنيا.المطمب الثاني: 
 التدرج في الدعكة.المطمب الثالث: 
 أسمكب القصص.المطمب الرابع: 

 

 خالقي.التغيير األلمبحث الثالث: منيجيات اإلصالح ك ا
 مطالب: خمسةكيشتمؿ عمى    

 اإلخبلص في الدعاء.المطمب األكؿ: 
 أدب الحكار.المطمب الثاني: 
 الجدؿ.المطمب الثالث: 
 الدعكة إلى الصبر.المطمب الرابع: 

 الجزاء مف جنس العمؿ.المطمب الخامس: 
 

 الثالث الباب
مىتالتغيير في سكرة اإلصالح ك   فيصِّ

  فصميف :كيشتمؿ عمى    

 
 كؿأل ا الفصؿ

مىت  بيف يدم سكرة فيصِّ
 



 ل 

 

  مبحثيف :كيشتمؿ عمى    

 .فصمت سكرةالمبحث األكؿ: مدخؿ إلى 
 كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.
 المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.

 المطمب الثالث : فضؿ السكرة كأىدافيا.
 

 .فصمت سكرةبات في المبحث الثاني : المناس
 كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.

 المطمب الثاني : المناسبة بيف أكؿ السكرة كخاتمتيا.

 المطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.
 المطمب الرابع : المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا.

 

 لثانيا الفصؿ
مىتالتغيير في سكرة اإلصالح ك   فيصِّ

 مباحث: ثبلثةكيشتمؿ عمى    
 .التغيير العقدملمبحث األكؿ : منيجيات اإلصالح ك ا

 :مبمط ستةكيشتمؿ عمى    
 القرآف بشير كنذير.المطمب األكؿ: 
 شيادة الجكارح عمى أصحابيا يـك القيامة.المطمب الثاني: 
 كقدرتو. اهلل مف دالئؿ تكحيد المطمب الثالث: 
 نفي الظمـ عف اهلل تعالى.المطمب الرابع: 

 بعمـ الغيب. انفراد اهلل المطمب الخامس: 
 حقيقة خمؽ السمكات كاألرض.المطمب السادس: 

 

 .التغيير الدعكممبحث الثاني : منيجيات اإلصالح ك ال
 :مطمبيفكيشتمؿ عمى    



 م 

 

 تيديد المشركيف بالعذاب الشديد. المطمب األكؿ:
 كة إلى اهلل تعالى.الدعمطمب الثاني: ال
 
 خالقي.التغيير األلمبحث الثالث: منيجيات اإلصالح ك ا

 : مطمبيفكيشتمؿ عمى    
 . المطمب األكؿ: االستقامة عمى ديف اهلل

 بياف صفات القرآف الكريـ.المطمب الثاني: 
 
 

 الخػاتػػمة
 تشتمؿ عمى أىـ النتائ  كالتكصيات.ك    
 
 

 الفيارس

 عمى : كتشتمؿ
 .فيرس اآليات القرآنية .ُ
 .فيرس األحاديث النبكية .ِ
 ليـ.فيرس األعبلـ المترجـ  .ّ
 .فيرس المصادر كالمراجع .ْ
 .فيرس المكضكعات .ٓ
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 التمػييد
 مدخؿ إلى منيج اإلصالح كالتغيير

 أمكر: ثبلثةكيشتمؿ عمى    
 ان ػالحػطػػغة كاصػيج لػكد بالمنػالمقصأكلن : 
 كد باإلصالح لغة كاصطالحان المقصثانيان : 

 غة كاصطػالحان ػثالثان : المقصػكد بالتغيػيػر ل
 غيػػػيرػػرابعان: العػػػػالقة بيػػػػف اإلصػػػػػالح كالت
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 التمييد
 كالتغييرمدخؿ إلى منيج اإلصالح 

 
 :كاصطالحان  المنيج لغةن المقصكد بأكل : 

 :المنيج لغةن 
, كىي تدؿ عمى الطريؽ الكاضح المستقيـ كممة )مني ( نجد أنيابالنظر في قكاميس المغة ل

 كممة مأخكذة مف الجذر الثبلثي )ني (.
, الطريؽ: ابىاًينىافميتى  لنُّكفي كىاٍليىاءي كىاٍلًجيـي أصبلفاقاؿ ابف فارس: " نى  ,ألكؿ النٍَّي ي يى ى لي كى

: الطَّ  ,اٍلًمٍنيىاجً  مستقيـ كىك ,ضحوك األمر: أ ا, كالجمعيًريؽي أكىاٍلمىٍنيى ي  كاآلخر, اٍلمىنىاًى ي  ضن
 (ُ)".قطاعاالن

ٍنيى ( , بالك  ةه: كاضحةه )كالمى ڱ  ڱ  ڱ  چ:قكلو تعالى يؿفي التٍَّنز ك  ,رسكطيريؽه نىٍيجى

: الطَّريؽ الكاض ,]ْٖالمائدة: [ چڱ  ں  (ِ)ح.الًمٍنيىاجي
 (ْ)."مىاؿاًضح الًَّذم جرل عميو ااًلسًتعالنٍَّي : ىيكى ًفي االسًتعمىاؿ: الكىجو الكى ": (ّ)قاؿ أبك البقاء

حى كاسكأىنيى ى الط  ارى نىٍيجان كاًضحان بىيِّنان ريؽ: كضى : الطريؽي الكاًضحي ... تىبافى كىصى  ,كالًمنياجي
ارى نىٍيجان كاسٍ  حتيو؛ ييقىاؿكنىيىٍجتي الطريؽى: أ ,تىٍنيى ى الطريؽي: صى  ,ا نىيىٍجتيو لىؾعمى م عمىؿ: ابىٍنتيو كأىكضى
مىكتيو. كفبلفه يىستىنًي ي سكنى  : الطريؽ المستقيـ ,سمىكىوم يسميؾي مأ بيؿى فبلفيىجتي الطريؽى: سى  (5).كالنٍَّي ي
 
 
 

                                                 

( ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ, دار الفكر , ) فعبد السبلـ محمد ىارك , تحقيؽ: ف فارس, أحمد ابمعجـ مقاييس المغة ((1
 .ُّٔ, ص  ٓ, ج

 .ُِٓ, ص  ٔ, محمد مرتضى الحسيف الزبيدم الحسيني, جتاج العركس مف جكاىر القامكس( انظر: ِ)
عاش  ,كاف مف قضاة األحناؼ (أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم, أبك البقاء: صاحب )الكمٌياتىك  (ّ)

سنة  كعاد إلى إستانبكؿ فتكفي بيا, كدفف في تربة خالد ,ا, كبالقدس, كببغدادككلي القضاء في )كفو( بتركي
  .ّٖ, صِ, جاألعبلـ لمزركميانظر:  , كىك اير معركؼ سنة الكالدة.كلو كتب أخرل بالتركية ق,َُْٗ

, الحنفي أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم, أبك البقاء, الكميات معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية( ْ)
 .ُّٗق ,ص ُُْٗ, ِ, طبيركت –مؤسسة الرسالة ,  محمد المصرم-عدناف دركيشتحقيؽ:

, ّ, طبيركت –دار صادر , جماؿ الديف ابف منظكر األنصارم الركيفعى اإلفريقى( انظر: لساف العرب, ٓ)
 .ّّٖ, ص ِ,  جىػ ُُْْ
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 :المنيج اصطالحان 
لقد تعددت آراء كأقكاؿ العمماء في تحديد تعريؼ جامع محدد لكممة المني , مثميا مثؿ  

  المني  أذكر منيا ما يمي:سائر االصطبلحات, فيناؾ الكثير مف األقكاؿ في تعريؼ 
, كالطريؽ  (ُ)قاؿ كىبة الزحيمي: "منياجا : طريقا كاضحا مستمرا يسير عميو الناس في الديف"-ُ

الكاضح البيف, كالمنياج في الديف الطريؽ البيف ال لبس فيو, كال إبياـ كيستمر عميو الناس 
 (ِ)كيسيركف. 

أك األكؿ : لطريؽ, كالمنياج الطريؽ الكاضح البيف, قاؿ أبك البقاء : " المني : الشرعة ابتداء ا-ِ
  (ّ)الديف, كالثاني : الدليؿ, كعف ابف عباس : الشرعة ما كرد بو القرآف, كالمنياج ما كرد بو السنة".

 (ْ)كالمني  في االصطبلح أيضا: " كسيمة محددة تكصؿ إلى ااية معينة".-ّ
التي تكضح مسمؾ الفرد أك المجتمع أك  كأيضا: " ىك مجمكعة مف الركائز كاألسس الميمة-ْ

 (ٓ)األمة لتحقيؽ اآلثار التي يصبك إلييا كؿُّ منيـ".
يدكر حكؿ معنى أساس كاضح, ىك الطريؽ أك السبيؿ, أك  كيرل الباحث أف المنيج

 الخطة المرسكمة المحددة لمكصكؿ إلى ااية معينة أك ىدؼ كاضح.
 

 .كاصطالحان  المقصكد باإلصالح لغةن ثانيان : 
 :اإلصالح لغةن 

إزالػػػػػة الفسػػػػػاد, كىػػػػػي تػػػػػدؿ عمػػػػػى  ( نجػػػػػد أنيػػػػػاإصػػػػػبلحلنظر فػػػػػي قػػػػػكاميس المغػػػػػة لكممػػػػػة )بػػػػػا 
 (.حى مى كممة مأخكذة مف الجذر الثبلثي )صى 

ػػػػاءي "  قػػػػاؿ ابػػػػف فػػػػارس:  ـي كىاٍلحى ػػػػادي كىالػػػػبلَّ يقػػػػاؿ:  ,ؼ الفسػػػػادى خػػػػبلأصػػػػؿ كاحػػػػد يػػػػدؿ عمػػػػالصَّ
ميحى  اا صى حن بلى مى كيقاؿ ,لشيء يىٍصميحي صى ايي ك  , بفتح البلـ حى : صى ميكحن مىحى صي : صى  (ٔ)". قاؿي

ػػػػمىحاءي  كالجمػػػػع ػػػػمىح, كر  صي ػػػػميح: كصى ؛ كصى ػػػػميكحه ػػػػؿه كصي ػػػػاًلحه فػػػػي نفسػػػػو مػػػػف قػػػػكـجي ػػػػمىحاء  صى صي
 ,فسػػػػػػػػػػػػاداإلً  كاإًلصػػػػػػػػػػػػبلح: نقػػػػػػػػػػػػيض ,و المَّػػػػػػػػػػػػوأىٍصػػػػػػػػػػػػمىح ًمح فػػػػػػػػػػػػي أعمالػػػػػػػػػػػػو كأمػػػػػػػػػػػػكره, كقػػػػػػػػػػػػدكميٍصػػػػػػػػػػػػ

                                                 

دار  ق, ُُْٖالطبعة الثانية,  ي,تكر كىبة الزحيمستاذ الدكفي العقيدة كالشريعة كالمني , لؤلالتفسير المنير  ((ُ
 .ُِْ, صِدمشؽ,ج – الفكر المعاصر

صفكاف  تحقيؽ: ,القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالرااب األصفيانى يبأل, القرآف في اريبمفردات ال ((ِ
 .َٔٓص ق,ُُِْ, ُ, طدمشؽ بيركت -دار القمـ, الدار الشامية , عدناف الداكدم

  .ِٖٔ-ِٖٓص, ُج لمكفكم, ,الكميات ((ّ
 .ُِِٗص, ّ, جـََِٖ -ىػ ُِْٗ, ُ, طأحمد مختار عبد الحميد عمر.د, معجـ المغة العربية المعاصرة ((ْ
 .ََّ, صٖٓج ,مجمة البحكث اإلسبلمية ((ٓ
  .َّّ, صّمعجـ مقاييس المغة, ابف فارس, ج (ٔ)
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ػػػػػػػػػػػػػبلحي كالمىٍصمىحة: حي  (ُ),الٍسًتفسػػػػػػػػػػػػػادا كاالسًتصػػػػػػػػػػػػػبلح: نقػػػػػػػػػػػػػيض,الصَّ ػػػػػػػػػػػػػبلى  بالكسػػػػػػػػػػػػػر مصػػػػػػػػػػػػػدر كىالصِّ
ة ةي الك , الميصالىحى اًلحدىةي احك  مٍصمىحى   (ِ).اٍلمىصى
: ييقىػػػػاؿ: أىٍصػػػػػمىحى الٌدابػػػػػةك  ,وحى الشَّػػػػػيء بعػػػػػد فسػػػػاده: أىقامػػػػػ, كقػػػػػد أىٍصػػػػمى هأٍصػػػػمىحو: ضػػػػػد أىفسػػػػدك 

ػػػػػػمىحت ػػػػػػفى ًإلييػػػػػػا فصى ػػػػػػ (ّ),ًإذا أحسى كسػػػػػػعى  ألميػػػػػػر,, كأصػػػػػػمح اهلل تعػػػػػػالى ااألمػػػػػػر, كأصػػػػػػمحتو حى مي كصى
 ,كصػػػػمح فػػػػبلف بعػػػػد الفسػػػػاد ,هلل تعػػػػالى كنيػػػػى الستصػػػػبلح العبػػػػاداكأمػػػػر  ,ح ذات البػػػػيففػػػػي إصػػػػبل

 (ْ)مح.لصُّ بينيما االعدك, ككقع  كصالحى 
ػػػػػػػػك  : الػػػػػػػػ, ك بلحبلحي ضػػػػػػػػد الطَّػػػػػػػػالصَّ افتػػػػػػػػرض عميػػػػػػػػو, مػػػػػػػػا  م يػػػػػػػػؤدِّم إلػػػػػػػػى اهلل ذالصػػػػػػػػالحي
ػػػػكرجػػػػؿ صػػػػالح فػػػػي ن ,كقيـحقػػػػ سى النَّػػػػاكيػػػػؤدِّم إلػػػػ  كلػػػػو كق ,حيفمىحاء كصػػػػالفسػػػػو مػػػػف قػػػػكـ صي

خػػػػػػػػػػػرة فػػػػػػػػػػػي اآل ف الصػػػػػػػػػػػالحالفػػػػػػػػػػػائزيف, أل رادأ.]ِٕالعنكبػػػػػػػػػػػكت: [ چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ: 
 (ٓ).الفائز ا ىكنَّمإ

" كالصػػػػػمح بالضػػػػػـ كسػػػػػككف الػػػػػبلـ, اسػػػػػـ مػػػػػف المصػػػػػالحة خػػػػػبلؼ المخاصػػػػػمة مػػػػػأخكذ مػػػػػف  
 (ٔ)الصبلح, كىك االستقامة".

 
 :اإلصالح اصطالحان 

 ىي:عرؼ العمماء الصالح كاإلصالح بعدة تعريفات ك  
 الصبلح: ىك سمكؾ طريؽ اليدل.-ُ
 (7)"ىك استقامة الحاؿ عمى ما يدعك إليو العقؿ".-ِ
 (8)ىك استقامة الحاؿ عمى ما يدعك إليو العقؿ كالشرع". "-ّ

                                                 

 .ُٔٓ, صِلساف العرب, ابف منظكر, جانظر:  ُ))
, أحمد عبد الغفكر عطار, تحقيؽ: أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم الفارابياح في المغة, انظر: الصح (ِ)

 .ّّٖ, صُج ـ (ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ, )ْ, طبيركت –دار العمـ لممبلييف 
 .ْٖٓ, ص  ٔ, محمد مرتضى الحسيف الزبيدم الحسيني, جتاج العركس مف جكاىر القامكس: انظر (ّ)
تحقيؽ: محمد باسؿ عيكف , أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الزمخشرم جار اهلل, : أساس الببلاةانظر (ْ)

 .ْٓٓ, ص ُ(, جـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ), ُ, طلبناف –دار الكتب العممية, بيركت , السكد
, : عبد الحميد ىنداكم, تحقيؽأبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف سيده المرسي ,المحكـ كالمحيط األعظـانظر:  (ٓ)

 .ُِٓ, صّ(, جـ َََِ -ىػ  ُُِْ, )ُ, طبيركت –لكتب العممية دار ا, ىنداكم

لبناف,  -, دار الكتب العممية, بيركتُِ, صّلمشيخ محمد عمي التيانكم, ج ,كشاؼ اصطبلحات الفنكف ((ٔ
 .َِٕكتاب الميعىرَّب في ترتيب الًمٌعًرب لئلماـ أبي الفتح المطرزم, ص :انظرك , ـ(ُٖٗٗ-قُُْٖ, )ُط
 .ُِ, صّ, انظر أيضا: كشاؼ اصطبلحات الفنكف, جُُٔ, صّبي البقاء, جالكميات أل ((ٕ
 .ُِ, صّكشاؼ اصطبلحات الفنكف, ج (ٖ)
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االصػػػػفياني: "كالصػػػػمح يخػػػػتص بإزالػػػػة النفػػػػار بػػػػيف النػػػػاس, يقػػػػاؿ منػػػػو اصػػػػطمحكا  قػػػػاؿ الرااػػػػب-ْ
صػػػػػبلح اهلل تعػػػػػالى لئلنسػػػػػاف , بإزالػػػػػة مػػػػػا فيػػػػػو مػػػػػف إيػػػػػاه صػػػػػالحان  ف تػػػػػارة بخمقػػػػػويكػػػػػك  كتصػػػػػالحكا, كا 

 (ُ)فساد بعد كجكده, كتارة يككف بالحكـ لو بالصبلح".
 (2)قاؿ الزمخشرم: "كالصبلح ىك الحصكؿ عمى الحالة المستقيمة النافعة".-ٓ
 (3)قاؿ اإلماـ األلكسي: "ىك عبارة عف اإلتياف بما ينبغي كاالحتراز عما ال ينبغي".-ٔ
: " الصبلح عبارة عف أثر الحكمة كالعمـ, كىك األصؿ الكمي لمكماؿ, (ْ)ميد الفراىيقاؿ عبد الح-ٕ

 (ٓ)فطمب الصبلح طمكح إلى كماؿ النفس كالتقرب كالرضكاف".
 (6)"كالصبلح ىك إرجاع الشيء إلى حالة اعتدالو بإزاء ما طرأ عميو مف الفساد". -ٖ
 (7), كحقكؽ العباد".الصالح ىك: " القائـ بما عميو مف حقكؽ اهللالرجؿ ك 

 (8): " ىك عقد يرفع النزاع" صطبلحح في االمٍ كالصُّ 
يدكر حكؿ سمكؾ طريؽ اليدل,  صبلحإلامعنى مف خبلؿ ىذه التعريفات أف  كيرل الباحث 

 كاالستقامة عمى ما يدعك إليو العقؿ كالشرع, كاالبتعاد عف الفساد.
 كاصطػالحان. ثالثان : المقصػكد بالتغيػيػر لغةن 

 :  لتغيير لغة  ا

الغيف كالياء كالرَّاء أصبلف "قاؿ ابف فارس:  التغيير كممة مشتقة مف الجذر الثبلثي )اير(
صبلح كمنفعةى صحيحاف, يدؿ أحدىما عم ؿ الغيرة, كىي الم, صبلح كا  ًبيا صبلح ك  ,رةيفاألكَّ

كاألصؿ اآلخر: ... ـفعينـ, أم أصمح شأنيـ ك ىالغيث يغيرىـ كيغكر ب يقاؿ:اارىـ الٌمو تعالى ,ياؿعال

                                                 

 .ِْٖالقرآف, لمرااب األصفياني, ص في اريب مفرداتال ((ُ
, ُ, جالزمخشرم جار اهلل القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد يب, ألالكشاؼ عف حقائؽ اكامض التنزيؿ ((ِ
 .بيركت –دار الكتاب العربي , ق 7َُّْٕ, طُٕٗص
, شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني األلكسي, ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ((ّ
 لبناف. -, دار إحياء التراث العربي, بيركتٕ, صِج
فرييا باليند, كاف  ق في قريةَُِٖىك حميد الديف أبك أحمد عبد المحسف األنصارم الفراىي, كلد سنة  ((ْ

نمكذجان مشرفان لمعالـ المسمـ الجامع بيف التبحر في العمـك العربية كالدينية, كاالطبلع الكاسع عمى العمـك العصرية 
مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآف  انظر ترجمتو: ق.ُّْٗجمادم الثانية مف سنة  ُٗكالطبيعية,  تكفي في 

 .َٕر, صالكريـ كالسك 
 .َٔمفردات القرآف الكريـ, عبد الحميد الفراىي, ص انظر: ((ٓ
 . َِٔ, صُمجالس التذكير مف كبلـ الحكيـ الخبير, البف باديس, ج ((ٔ
 .ُِ, صّ, انظر أيضا: كشاؼ اصطبلحات الفنكف, جُُٔ, صّالكميات ألبي البقاء, ج ((ٕ
 .ُِ, صّكشاؼ اصطبلحات الفنكف, ج ((ٖ
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ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  چ  ى: كمنو قكلو تعال ,سكاه كخبلفو كذاؾ, أم ى الشَّيء اير اقكلنىا: ىذ

(1)[ .ٕ]الفاتحة: چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  

: الدِّ   ًايىػػػػػػػران, ألنيػػػػػػػا  الٌديػػػػػػػةة, كأصػػػػػػػميا مػػػػػػػف المغػػػػػػػايرة, كىػػػػػػػي المبادلػػػػػػػة, كسػػػػػػػميت يىػػػػػػػكالًغيىػػػػػػػري
د إلى ايره, كألف الدية  (ِ)صبلح لمقاتؿ كبقاء لو كلدمو. اييِّرت عف القىكى

كأنػػػػو  كذكػػػػر ابػػػػف منظػػػػكر أنػػػػو يقػػػػاؿ تغيػػػػر الشػػػػيء عػػػػف حالػػػػو: تحػػػػكؿ, كايػػػػره حكلػػػػو كبدلػػػػو
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  چ :كمنػػػػػػػػو قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى (ّ)جعمػػػػػػػػو ايػػػػػػػػر مػػػػػػػػا كػػػػػػػػاف,

 .]ّٓاألنفاؿ: [ چڀ   ڀ  ٺ

 

 :التغيير اصطالحا  

 االتو, نذكر منيا ما يمي:ىنالؾ تعريفات كثيرة لمتغيير لكثرة مج 
قاؿ الجرجاني : "التغيير ىك إحداث شيء لـ يكف قبمو, كأيضا: ىك انتقاؿ الشيء مف حالة إلى -ُ

 (ْ)حالة أخرل".
 (ٓ)."ىك كؿ ما يطرأ مف تبدؿ في جانبي الثقافة سكاء أكاف ماديان أـ معنكيان "-ِ
 كجييف:ىك التحكؿ مف صفة إلى صفة كمف حاؿ إلى حاؿ, كيككف عمى -ّ

 : تغيير صكرة الشيء دكف ذاتو كبناء الدار في المكاف نفسو بناءن مختمفا عف األكؿ.األكؿ 
ھ    ھ  ے     چ: كالثاني: تبديؿ الشيء بغيره كاستبداؿ الدار بأخرل في مكاف آخر, كمنو قكلو تعالى

(6).]ُُالرعد: [ چے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵ 
 

ء بما يضاده, فقد يككف تبديؿ صكرة جسـ, كيككف تغيير حاؿ كقيؿ: إف التغيير, ىك تبديؿ شي-4
(ٕ)غيير الشيب ككأنو مشتؽ مف الغير, كىك المخالؼ.منو تك  كصفة,

 

 كيرل الباحث أف تعريؼ اإلماـ الجرجاني ىك األنسب لتعريؼ التغيير في االصطبلح.
 

 

                                                 

 .َْْ, صْف فارس, جانظر: معجـ مقاييس المغة, الب ((ُ
 .ِٕٖ, صُّتاج العركس مف جكاىر القامكس, ج ((ِ
 .َْ, صٓلساف العرب, البف منظكر, ج ((ّ
, ُ, طلبناف–دار الكتب العممية بيركت  التعريفات, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني, ((ْ
 .ّٔص ,(ـُّٖٗ-ىػ َُّْ)

 .ُٔ, صمحمد عبد المكلى الدقس د., عي بيف النظرية كالتطبيؽالتغيير االجتما ((ٓ
 (.َْٗ-َْٖ( انظر: عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ,)ص(ٔ
الدار التكنسية لمنشر , محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر بف عاشكر التكنسيلالتحرير كالتنكير,  :( انظر(ٕ

 .ْٓ, صَُج ,ىػ ُْٖٗ, تكنس –لمنشر 
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 رابعان: العػػػػالقة بيػػػػف اإلصػػػػػالح كالتػػغيػػػير
عمى تعريؼ اإلصبلح كالتغيير في المغة كاالصطبلح تبيف أف العبلقة بينيما  بعد الكقكؼ

ف كاف التغيير مف األسكأ إلى األحسف, عبلقة ترادؼ, حيث إف كبلىما  يسعى إلى اإلصبلح, كا 
فاإلصبلح ضد اإلفساد كتغيير لو, كالتغيير اإليجابي إصبلح, ألنو تغيير مف األسكأ إلى األحسف, 

يككف التغيير مف األحسف إلى األسكأ, كىذا ما تقكـ المنيجيات في عبلجو, حيث كمف الممكف أف 
﮴   چقاؿ تعالى:  ﮳   .]ُُالرعد: [ چ﮵ھ   ھ ے  ے ۓ ۓ    ﮲ 

كييجر المعاصي فاإلنساف الذم يريد إصبلح نفسو عميو أف يقكـ بتغيير حالو كأحكالو, 
يير األشياء السمبية في حياتو إلى أشياء كالذنكب, كيعبد اهلل تعالى حؽ عبادتو, كيصمح حياتو بتغ

إيجابية صالحة, فيتككف لديو انضباط ذاتي, كيحدث اإلصبلح بتغيير الفساد, كيحدث التغيير 
 بإصبلح الفساد.

كاإلصبلح يككف بالتغيير إلى األفضؿ عمى اإلطبلؽ, فبل إصبلح دكف تغيير, كال تغيير 
ال ينفؾ أحدىما عف اآلخر, فيما متبلزماف  دكف إصبلح, فالتغيير لؤلحسف كاإلصبلح قرناء

 كمتحداف.
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 األكؿ الباب

 الزُّمىرالتغيير في سكرة اإلصالح ك 
  فصميف :كيشتمؿ عمى    

 

 بيف يدم سكرة الزُّمىر:  كؿاأل  الفصؿ
اإلصالح ك التغيير في منيجيات :  الفصؿ الثاني

 الزُّمىرسكرة 
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 كؿاأل  الفصؿ
 بيف يدم سكرة الزُّمىر

 
  مبحثيف :كيشتمؿ عمى    

 .الزمر سكرةالمبحث األكؿ: مدخؿ إلى 
 .الزمر سكرةالمبحث الثاني : المناسبات في 
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 المبحث األكؿ
 .الزمر سكرةمدخؿ إلى  

 كفيو ثبلثة مطالب:   

 ـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.المطمب األكؿ : اس
 المطمب الثاني : محػػػػكر السػػػػػكرة كزمػػػػف نػػزكلػػػػػيا.
 المطمب الثالث : فضػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػكرة كأىػػدافػػػػػػػػػػيا.
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 كؿاأل  الفصؿ
 بيف يدم سكرة الزُّمىر

 

 المبحث األكؿ: مدخؿ إلى السكرة.
 كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.
 : اسـ السكرة.أكلن 

 تسمى سكرة الزمر بثبلثة أسماء كىي:
ػػػػػػػػػػػر -1 ميت سػػػػػػػػػػػكرة الزمػػػػػػػػػػػر ألف اهلل تعػػػػػػػػػػػالى ذكػػػػػػػػػػػر فػػػػػػػػػػػي آخرىػػػػػػػػػػػا زمػػػػػػػػػػػرة الكفػػػػػػػػػػػار سيػػػػػػػػػػػ" :الزُّمى

 المػػػػػػػػػػػػػػػػػػؤمنيف السػػػػػػػػػػػػػػػػػػعداء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلجػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؿ ةكزمػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  ,األشػػػػػػػػػػػػػػػػػػقياء مػػػػػػػػػػػػػػػػػػع اإلذالؿ كاالحتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػار
 (ُ)."كاإلكراـ

شاراتيا". (تنزيؿ): " تسميتيا التنزيؿ -2  (ِ)لمف تأمؿ آياتيا كحقؽ عباراتيا كا 
  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چككجػػػػػػػػػػػػػػو تسػػػػػػػػػػػػػػميتيا بػػػػػػػػػػػػػػذلؾ ألف السػػػػػػػػػػػػػػكرة ابتػػػػػػػػػػػػػػدأت بقكلػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػالى: 

 .]ُالزمر: [چ     ڃ
: " سيػػػػػػػػػػميت بػػػػػػػػػػذلؾ ألنيػػػػػػػػػػا إشػػػػػػػػػػارة إلػػػػػػػػػػى حكمػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػبحانو فػػػػػػػػػػي الفػػػػػػػػػػريقيف أىػػػػػػػػػػؿ الغػػػػػػػػػػرؼ -3

رؼ النكريػػػػػػػػػة, تسػػػػػػػػػمية لمشػػػػػػػػػك بأشػػػػػػػػػرؼ جزئيػػػػػػػػػة, فػػػػػػػػػالقكؿ فييػػػػػػػػػا كػػػػػػػػػالقكؿ الظمػػػػػػػػػؿ الناريػػػػػػػػػة كالغػػػػػػػػػ
يعػػػػػػػػرؼ قضػػػػػػػػاء اهلل عػػػػػػػػز  مػػػػػػػػف أحػػػػػػػػب أف"  (ْ)كقػػػػػػػػاؿ كىػػػػػػػػب بػػػػػػػػف منبػػػػػػػػو: (ّ)فػػػػػػػػي الزمػػػػػػػػر سػػػػػػػػكاء".

  (ٓ)".و فميقرأ سكرة الغرؼقعز كجؿ في خم
 
 

                                                 

 .ِّٖ, صِّي, جكىبة الزحيم ,التفسير المنير (1)
, ُٔ( نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر لئلماـ برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر البقاعي, جِ)

   , دار الكتاب اإلسبلمي بالقاىرة.ّْٔص

 .ّْٔ, ُٔ( المرجع السابؽ, ج(ّ
مف عمـ أىؿ ىػ كعنده ّْىك: الحافظ: كىب بف منبو أبك عبد اهلل الصنعاني, عالـ أىؿ اليمف, كلد سنة  (ْ)

انظر ترجمتو  ,ىػُُْثقة كاسع العمـ, تكفي سنة  الكتاب شيء كثير, فإنو صرؼ عنايتو إلى ذلؾ, كبالغ, كاف
, ِج العسقبلني بف حجرال التيذيب , ك)تقريب( ََُ, صُج تذكرة الحفاظ لئلماـ شمس الديف الذىبي)

 (.ّّٗص
ف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد ب, الجامع ألحكاـ القرآف(ٓ)

 (.ـ ُْٔٗ -ىػ ُّْٖ, )ِ, طالقاىرة –دار الكتب المصرية , ِِّ, صُٓ, جالقرطبي
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 ثانيا: عدد آياتيا.
خمس  كالرأم الراجح (ُ)"عدد آياتيا خمس كسبعكف آية ككفي, كقيؿ اثنتاف كسبعكف.     

 (ِ)كسبعكف.
 ثالثا: ترتيبيا. 

 , كىػػػػػي السػػػػػكرة التاسػػػػػعة كالخمسػػػػػكف(ّ)ترتيػػػػػب السػػػػػكرة فػػػػػي القػػػػػرآف ىػػػػػك التاسػػػػػع كالثبلثػػػػػكف
 .(ْ)في ترتيب النزكؿ عمى المختار تنزلت بعد سكرة سبأ كقبؿ سكرة اافر

 

 المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.
  أكل: محكر السكرة.

, كقد تحدثت عف عقيدة التكحيد بإسياب كبير مثميا مثؿ سائر سكرة الزمر سكرة مكية
لمسكرة الكريمة, ألنيا رأس اإليماف كأساس  حتى لتكاد تككف ىي المحكر الرئيسالسكر المكية, 

 العقيدة كرأس كؿ عمؿ صالح. 
كىي  ,كف مقصكرة عمى عبلج قضية التكحيدىذه السكرة تكاد تكقاؿ سيد قطب رحمو اهلل: "

عميقا  كتيزه ىزان  ,كتكقع عمى أكتاره إيقاعات متبلحقة ,قمب البشرم في جكالت متعاقبةتطكؼ بال
 ,ككؿ ظؿ يشكب ىذه الحقيقة ,لتطبع فيو حقيقة التكحيد كتمكنيا, كتنفي عنو كؿ شبية ,متكاصبل

   (  ٓ)."كمف ثـ فيي ذات مكضكع كاحد متصؿ مف بدئيا إلى ختاميا يعرض في صكر شتى
 
 
 
 

                                                 

ناصر الديف أبك لئلماـ , أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, كانظر: َُُ, صْ, جمزمخشرم, لالكشاؼانظر:  (ُ)
, بيركت –دار إحياء التراث العربي , ُ, طّٔ, صٓ,جاكمسعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم البيض

, دار الفكر ّّٗ, صٖكانظر: مجمع البياف في تفسير القرآف, لمشيخ أبك عمي الفضؿ بف الحسف الطبرسي, ج
 لمطباعة كالنشر.

 .ِّٖ, صِّانظر: التفسير المنير,ج ((ِ
  .ِّٖ, صِّانظر: التفسير المنير, ج ((ّ

القاسـ, محمد بف  يب, ألالتسييؿ لعمـك التنزيؿ, كانظر: ُِّ, صِّج ,بف عاشكرا نكير,التحرير كالت انظر: (ْ)
, بيركت –شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ , ُِٓ, صِج ,أحمد بف محمد بف عبد اهلل, ابف جزم الكمبي الغرناطي

 .ىػ ُُْٔ, ُط
, ُٕ, طالقاىرة -بيركت -الشركؽ  دار ,َّّّ, صٓج ,سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي, في ظبلؿ القرآف ((ٓ
 .ىػ ُُِْ, ُٕط
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 نزكليا. ثانيا: زمف
إال ثبلث آيات  (ُ)سكرة الزمر مف السكر المكية التي نزلت قبؿ اليجرة عند جميكر العمماء, 

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ      چنزلت بالمدينة في كحشي قاتؿ حمزة, قاؿ تعالى: 

﮵ ﮶     ﮷   ﮸  السمؼ ثبلث آيات "كعف بعض , ]ّٓ:الزمر[ چ﮹                    ھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲     ﮳       ﮴ 
, كعف بعضيـ چڭ  ۇ  ۇ  چإلى قكلو تعالى:       چۀ  ۀ  ہ  ہ    چمف قكلو تعالى: 

 (2)".      چۀ  ۀ  ہ  ہ    چ قاؿ: إال سبع آيات مف قكلو :
أف السكرة مكية إال اآليات الثبلث التي نزلت في كحشي قاتؿ حمزة, ألف ذلؾ حدث كيرل الباحث: 

 أحد كقعت بعد اليجرة. بعد معركة أحد, كمعركة
 المطمب الثالث : فضؿ السكرة كأىدافيا.

 أكل: فضؿ السكرة.
قكؿ ما ى نيصكـ حت رسكؿ اهلل  افك"قالت:  رضي اهلل عنيا, أخرج النسائي عف عائشة 
 (3)."يقرأ في كؿ ليمة بني إسرائيؿ كالزمر افما يريد أف يصكـ, كك كؿيفطر, كيفطر حتى نق يريد أف

 
 كمكضكعاتيا. داؼ السكرةثانيا: أى
سكرة الزمر ليا أىداؼ كثيرة, فيي مف السكر المكية التي جاءت إلثبات عقيدة التكحيد,  

خبلص العبادة لو كحده سبحانو, فمف ىذه  كتعريؼ العباد بربيـ, كبياف أدلة كجكد اهلل كتكحيده, كا 
  :  (4)األىداؼ ما يمي

ه ال شريؾ لو, كبياف أنو كاحد أحد لـ يتخذ صاحبة عباده بإخبلص العبادة لو كحد أمر اهلل -ُ
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ      چ  چ  چ  چ       ڇ  ڇ  چ  :كال كلدان, كذلؾ لقكلو تعالى

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   

                                                 

, تحقيؽ: محمد أبك عبد اهلل بدر الديف محمد بف عبد اهلل بف بيادر الزركشيانظر: البرىاف في عمـك القرآف,  ((ُ
ـ, كانظر: ُٕٓٗ-قُّٕٔ, ُلبناف, ط –بيركت  دار إحياء الكتب العربية, َِِ, صُأبك الفضؿ إبراىيـ, ج
 .ُّٖ, صِّبف عاشكر, التحرير كالتنكير, ال

أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف , البحر المحيط في التفسيرانظر:  (ِ)
 .ىػ َُِْ, بيركت –دار الفكر , ُُٖ, صٗ, جاألندلسي

, ٔباب الفضؿ في قراءة تبارؾ الذم بيده الممؾ, م  كتاب عمؿ اليـك كالميمة, ,لمنسائي السنف الكبرل ((ّ
  .ََُْٖ, حُٕٗص

, الييئة المصرية العامة ّّٕ, صُانظر: أىداؼ كؿ سكرة كمقاصدىا, لمدكتكر عبد اهلل محمكد شحاتة, ج (ْ)
 ـ.ُُٖٗ, ِلمكتاب, ط
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ہ  ہ  ھ  ھ                گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ    

﮺ ﮻  ﮷ ﮸  ﮹    ﮵ ﮶   .]ْ–ُالزمر: [ چ﮼       ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ 
بياف أدلة التكحيد ككماؿ القدرة ككماؿ االستغناء عف الصاحبة كالشريؾ كالكلد, كذلؾ في قكلو  -2

﮿   چ  :تعالى ﮾       ﮽                        ﯀﯁ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ        ۇ    ىئ            

ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   

   ں  ڳ  ڳ                ڳڳ  ڱ    ڱ   ڱ  ڱ ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک                 کک  ک  گ  گ   گ   گ 

 .]ٕ – ٓالزمر: [ چ
لى جانب حقيقة التكحيد التي تعال  السكرة أف تطبعيا في القمب كتمكنيا نجد في السكرة " -3 كا 
يحاءات إليقاظ ىذا القمبتك  رىافو لمتمقي كالتأثر  جييات كا  ثارة حساسيتو, كا  كاستجاشتو كا 

ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  چ  :قكلو تعالىكذلؾ في  (ُ)."كاالستجابة

﮷  ﮶   ﮵   ﮴   ﮳  ﮲   چ﮸     ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھے   ے  ۓ  ۓ 

 .]ُٖ-ُٕالزمر:[
ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ  ٹ  چ  كقاؿ تعالى:

لزمر: ا[ چ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  
ِّ[. 
, كأف اهلل يغفر الذنكب جميعان, لمف تاب كآمف كعمؿ ى عدـ القنكط مف رحمة اهلل الدعكة إل-ْ

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ    چ , كذلؾ في قكلو تعالى:(2)عمبلن صالحان كخالصان 

﮿    ﮾   ﮽   ﮼   ﮻   ﮺   ﮹           ﮸           ﮷    ﮶      ﮴﮵  ﮳         ﮲                ےے  ۓ  ۓ  ﯁   ﯀ 

 .]ْٓ – ّٓالزمر: [ چ          
ٹ  ٹ  ڤ  چ  أنو أحسف الكبلـ, كذلؾ في قكلو تعالى:بياف بعض صفات القرآف الكريـ, ك  -ٓ

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڤ  ڤ        ڤ  

 .]ِّالزمر: [ چ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ

                                                 

 .َّّْ, جٓانظر: في ظبلؿ القرآف, ج ((ُ
  .ُِٕ, صِّانظر: التفسير المنير, ج ((ِ
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بيف اهلل سبحانو أيضان في ىذه السكرة حاؿ اإلنساف الكافر في الضر, كحالو في الصحة -ٔ
ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  چ  كالعافية, كذلؾ في قكلو تعالى:

ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ             ڇ  ڇ  ڇ  

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ                  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڍ  ڍ  ڌڌ   

 .]ِٓ – ْٗالزمر: [ چ   گ  ڳ   ڳ      ڳ    ڳ  ڱڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻ
, كمآؿ كؿ فريؽ منيـ, كبيف بيف اهلل سبحانو في ىذه السكرة أحكاؿ المؤمنيف كالكفار يـك القيامة -ٕ

كذلؾ في  (1)لنكر كأىؿ الظممات, فمكؿ منيـ مكاف كمقعد عند اهلل,اهلل سبحانو أنو ال يستكم أىؿ ا
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  چ  قكلو تعالى:

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

﮲ ﮳  ﮴   ڭ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  

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

ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ     ۆئ      ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ىئ   

 .]ٕٓ – ُٕالزمر: [ چ
ة الدالة بيف اهلل سبحانو في ىذه السكرة أىكاؿ يكـ القيامة, كما فيو مف اآليات الباىرة العظيم-ٖ

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  :كذلؾ في قكلو سبحانو كتعالى (2)عمي كماؿ القدرة, كتماـ العظمة اإلليية,

ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ             چ  چ  

 .]َٕ – ٖٔ: الزمر[ چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .ُّّ, صِّكالتنكير, ج , كانظر: التحريرِٓٓ, صِّانظر: التفسير المنير, ج ((ُ
 . َِٔ,صِّانظر: التفسير المنير,ج ((ِ
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 بحث الثاني الم

 .المناسبات في سكرة الزمر 
 مطالب: أربعةكفيو    

 اسبة السكرة لما قبميا كما بعدىاالمطمب األكؿ : من
 لمناسبة بيف أكؿ السكرة كخاتمتياالمطمب الثاني : ا
 المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىاالمطمب الثالث : 
 ف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا: المناسبة بيالمطمب الرابع 
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 المبحث الثاني 
 الزمر سكرةالمناسبات في  

 

 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.
 أكل: مناسبة السكرة لما قبميا )سكرة ص(:

ىي عمى النحك تظير المناسبة بيف )سكرة الزمر( كما قبميا )سكرة ص( مف عدة أمكر ك  
 التالي:

ذكر تعالى في آخر سكرة )ص( قصة خمؽ آدـ عميو السبلـ, كذكر في صدر ىذه السكرة " -ُ
قصة خمؽ زكجو منو, كخمؽ الناس كميـ منو, كذكر خمقيـ في بطكف أمياتيـ خمقان مف بعد خمؽ, 

ڀ    چ:و سبحانوثـ ذكر أنيـ ميتكف, ثـ ذكر سبحانو القيامة كالحساب كالجنة كالنار, كختـ بقكل

المذككر  عاد, متصبلن بخمؽ آدـ فذكر جؿ شأنو أحكاؿ الخمؽ مف المبدأ إلى الم, چڀ  ڀ 
 (ُ)في السكرة قبميا".

 
ڄ  ڃ     چ, ففي سكرة )ص(, قاؿ تعالى:هلل  في السكرتيف مناقشة لعقيدة الكحدانيةكىناؾ  -ِ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ڃ       ڃڃ  چ      چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ           ڇ  ڍ  

 .]ٕ – ٓص: [ چک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  چ  كفي سكرة الزمر قكلو تعالى:

گ   گ     گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ     ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ   ہ                  ہ  ہ  

﮶﮷ ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼    ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ﮵    – ّالزمر: [ چۓ  ۓ  ﮲   ﮳ ﮴ 
ْ[. 
 

 ثانيان: مناسبة السكرة لما بعدىا )سكرة غافر(:
 تظير المناسبة بيف )سكرة الزمر( كما بعدىا )سكرة اافر( مف خبلؿ عدة أمكر: 

التكحيد, كقد تتشابو السكرتاف في أف كبلن منيا مف السكر المكية التي نزلت لتعال  أمكر العقيدة ك -ُ
كركينا : "  -رحمو اهلل -كرد فييف حديث يدؿ عمى أنيف نزلتا جممة كاحدة, قاؿ اإلماـ السيكطي 

عف جابر بف زيد, كابف عباس في ترتيب نزكؿ السكر: أف الحكاميـ نزلت عقب الزمر, كأنيا نزلت 

                                                 

 .ِِّ, صِّ, جؤللكسيل ,ركح المعاني( (ُ
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ثـ الدخاف, ثـ  متتاليات كترتيبيا في المصحؼ: المؤمف, ثـ السجدة, ثـ الشكرل, ثـ الزخرؼ,
 (ُ)مناسبة جمية كاضحة في كضعيا ىكذا. كذلؾ ا,الجاثية, ثـ األحقاؼ, كلـ يتخمميا نزكؿ ايرى

فريف كحاؿ اما يؤكؿ إليو حاؿ الك ذكر في آخر سكرة الزمر لسكرتاف في أف اهلل كتتشابو ا-ِ
افر إلى كاستدعاء لم بؿ التكب, ليككف ذلؾقااافر الذنب ك  , ثـ ذكر في سكرة اافر أنو المؤمنيف

لى اإلقبلع عما ىك فيو, كأف باب التكبة مف لعالـ كميـ ا كصيركرة كذكر شدة عقابو ,كحتاإليماف, كا 
 (ِ).يعمؿ مف خير أك شر ايو بماز فيو ليرتدع عما ىك فيو, كأف رجكعو إلى ربو فيج

 
مف السكرتيف ذكر في كؿٍّ  ف اهلل إر في المكضكع, حيث كتتشابو سكرة الزمر كسكرة ااف-ّ

في سكرة  ذلؾ ما ذكره اهلل  كمف أمثمة (ّ)أحكاؿ يكـ القيامة, كأحكاؿ الكفار في يكـ المحشر,
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  الزمر قكلو تعالى:

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

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ        ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ       

ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

 – ٖٔالزمر: [ چڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  
ُٕ[. 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې   ې   ې  چ  كذكر في سكرة اافر قكلو تعالى:   

ٱ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ   ۆئ      ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   ی      ى  ى           ائ  ائ

ٻ  ٻ           ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ      ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ      ٹ  

 چٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 .]ُٗ – ُٓاافر: [
 
 
 
 

                                                 

دار الفضيمة لمنشر , َُّ, صُ, جعبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي, أسرار ترتيب القرآف (ُ)
 .كالتكزيع

 .ِِّ, صٗالبحر المحيط في التفسير, ج (ِ)
 .ٖٔ, صِْر, جالتفسير المني (ّ)
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 يف أكؿ السكرة كخاتمتيا.المطمب الثاني : المناسبة ب
المناسبة بيف مطمع سكرة الزمر كخاتمتيا كاضحة, ففي بداية السكرة جاء التأكيد عمى أف "  

الزمر: [ چچ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ , إنزاؿ القرآف الكريـ كاف بالحؽ
ڀ  ڀ   چ ,كفي الخاتمة تأكيد عمى أف فصؿ القضاء بيف الخمؽ يكـ الحشر يككف بالحؽ, ]ِ

  (ُ)."كىذه مناسبة بديعة, ]ٕٓالزمر: [ چڀ  
 

 المطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.
سميت سكرة الزمر بيذا االسـ ألف اهلل تعالى ذكر في آخرىا زمرة المؤمنيف المكحديف الذيف  

جحدكا كأنكركا عقيدة التكحيد ءامنكا بعقيدة التكحيد كمئاليـ في اآلخرة, كزمرة الكفار الجاحديف الذيف 
كمئاليـ في اآلخرة, كمحكر السكرة األساس ىك عقيدة التكحيد, فالعبلقة بيف اسـ السكرة كمحكرىا 

 كاضحة جمية.
 

 : المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا. المطمب الرابع
 كر: تظير المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا سكرة )ص( مف عدة أم

ٹ   ڤ  ڤ     ڤ    چ :قاؿ اإلماـ األلكسي: " ككجو اتصاؿ أكليا بآخر )ص( أنو قاؿ سبحانو ىناؾ -1

كفي  ,]ُالزمر:[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃچ  :كقاؿ جؿ شأنو ىنا ,]ٕٖص: [ چڤ 
   (ِ)ذلؾ كماؿ االلتئاـ بحيث لك أسقطت البسممة لـ يتنافر الكبلـ".

: "لما بنيت سكرة )ص( عمى ذكر المشركيف كعنادىـ,  -هللرحمو ا-اإلماـ البقاعي  قاؿ-ِ
كاتخاذىـ األنداد كالشركاء, ناسب ذلؾ ما افتتحت بو سكرة الزمر مف األمر باإلخبلص الذم ىك 

 (ّ)نقيض حاؿ ما تقدـ".
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

إعداد نخبة مف عمماء التفسير كعمـك القرآف, إشراؼ أ.د مصطفى  ,سير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ( التف(1
 ـ.ََُِ-قُُّْ, الطبعة األكلى, ْْٕص, ٔجمسمـ, جامعة الشارقة, 

 .ِّٖ, صِّ, كانظر : التفسير المنير, جِِّ, صِّ, جركح المعاني (ِ)
 .ُِِ, صٕ, جاآليات كالسكر نظـ الدرر في تناسب ((ّ
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 الفصؿ الثاني
 الزُّمىراإلصالح ك التغيير في سكرة منيجيات 

  : ثبلثة مباحثكيشتمؿ عمى    
 .دمػػير العقػػالح كالتغيػػالمبحث األكؿ : منيجيات اإلص

 دعكم.المبحث الثاني : منيجيات اإلصالح ك التغيير ال
 خالقي.المبحث الثالث: منيجيات اإلصالح ك التغيير األ
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 المبحث األكؿ 
 في سكرة الزمر منيجيات اإلصالح كالتغيير العقدم 

 :البمط تسعة كيشتمؿ عمى   
 

 المطمب األكؿ: تكحيد الربكبية كاأللكىية.
 المطمب الثاني: تكحيد األسماء كالصفات.

 المطمب الثالث: اإليماف بالمالئكة كالكتب كالرسؿ.
 المطمب الرابع: اإليماف باليـك اآلخر كالقدر.

 المطمب الخامس: تنزيو اهلل تعالى عف الكلد كالشريؾ.
 ليدل كالضالؿ.س: حقيقة االمطمب الساد

  حقيقة تكفي األنفس.المطمب السابع: 
 إثبات حقيقة البعث.المطمب الثامف : 
 أحكاؿ المؤمنيف كالكفار يـك القيامة.المطمب التاسع : 
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 المبحث األكؿ 
 في سكرة الزمر منيجيات اإلصالح كالتغيير العقدم 

 المطمب األكؿ: تكحيد الربكبية كاأللكىية.
 الربكبية. أكلن: تكحيد

إف تكحيد الربكبية مبحث ميـ مف مباحث العقيدة؛ ذلؾ أنو متعمؽ بأصؿ األصكؿ, كأكجب 
كتفرده بالخمؽ, اإليماف بربكبيتو, ك فمما يتضمنو اإليماف باهلل   الكاجبات كىك اإليماف باهلل

اإليماف بمقتضاه ك  ه مف الثمرات العظيمة؛ فالعمـ بوكمما يدؿ عمى أىميتو ما يثمر كالرزؽ, كالتدبير, 
يثمر إجبلؿ الرب, كتعظيمو, كرجاءه, كمحبتو كالخكؼ منو إلى اير ذلؾ؛ فبل ينبغي التقميؿ مف 

, بؿ إف ي التكحيدأف يجعؿ الغاية ف في الكقت نفسو شأنو, كال ترؾ الحديث عنو, كما ال ينبغي
 , الذم ىك متضمف لتكحيد الربكبية.الغاية في التكحيد ىك تكحيد األلكىية

, كىػػػػػك اإلقػػػػػرار بػػػػػأف اهلل (ُ)ك بيػػػػػاف أف اهلل كحػػػػػده خػػػػػالؽ كػػػػػؿ شػػػػػيءىػػػػػ :تكحيػػػػػد الربكبيػػػػػةف
  رب كػػػػػػؿ شػػػػػػيءو كمالكػػػػػػو, كخالقػػػػػػو, كرازقػػػػػػو, كأنػػػػػػو المحػػػػػػي كالمميػػػػػػت, النػػػػػػافع الضػػػػػػار, المتفػػػػػػرد

بإجابػػػػة الػػػػدعاء عنػػػػد اإلضػػػػرار الػػػػذم لػػػػو األمػػػػر كمػػػػو, القػػػػادر عمػػػػى مػػػػا يشػػػػاء, لػػػػيس لػػػػو فػػػػي ذلػػػػؾ 
 (ِ)شريؾ.

 مى ربكبية اهلل عمى خمقو منيا ما يمي:كىناؾ دالالت ع
: ذلؾ أف اهلل سبحانو فطر خمقو عمى اإلقرار بربكبيتو, كأنو الخالؽ, الرازؽ دللة الفطرة -ُ

ف, كال يستطيع أحد المدبر, المحيي المميت؛ فاإليماف بالربكبية أمر جبمي مرككز في فطرة كؿ إنسا
 رٌيان كما قاؿ حمو اهلل: "كلما كاف اإلقرار بالصانع فطقاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ر دفعو كال رفعو, 

, فإف الفطرة تتضمف اإلقرار باهلل, كاإلنابة إليو, كىك معنى ال إلو (ّ)(كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة:)
حيد كليذا فإف المشركيف في الجاىمية كانكا مقريف بتك  ,(ْ)إال اهلل, فإف اإللو ىك الذم يعرؼ كيعبد"

ھ   ے  ے  ۓ  چ ذلؾ في القرآف كما في قكلو:  كلقد بيف اهلل ركيـ باأللكىية,الربكبية مع ش

 .]ُٔالعنكبكت: [ چ﮹ ﮺ ﮷﮸  ۓ ﮲  ﮳         ﮴  ﮵   ﮶   
فالنفس آيةه كبيرةه مف آيات اهلل الدالة عمى ربكبيتو, كلك أمعف اإلنساف النظر في دللة األنفس: -ِ

ڃ    ڃ  چ تعالى: قاؿ, ذلؾ ربان حكيمان خالقان قديران  ءنفسو كما فييا مف العجائب لعمـ أف كرا

 .]ّالتغابف: [ چچ  ڃڃ  چ
                                                 

 .ِٗ, صابف أبي العز الحنفي شرح العقيدة الطحاكية, (1)
 .ُٕالكىاب, ص سميماف, تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التكحيد الذل ىك حؽ اهلل عمى العبيد( (2
 .ُّٖٓ,حََُ, صِ( صحيح البخارم, كتاب الجنائز, باب ما قيؿ في أكالد المشركيف, جّ)
 .ٔ, صِع الفتاكل, لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية, ج( مجمك ْ)
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وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ چ  كتعالى:  : كما قاؿ سبحانودللة اآلفاؽ-ّ

 .]ّٓفصمت: [ چجئ  حئ ی  ی  ی  ی  ېئىئ   ىئ  ىئ
 

مف سكره تخمك كقد أفصح القرآف عف ىذا النكع مف التكحيد جد اإلفصاح, كال تكاد سكرة 
مف ذكره أك اإلشارة إليو, فيك كاألساس بالنسبة ألنكاع التكحيد األخرل, ألف الخالؽ المالؾ المدبر 
ىك الجدير كحده بالتكجو إليو بالعبادة كالخشكع كالخضكع, كىك المستحؽ كحده لمحمد كالشكر 

ككف إال لمف لو الخمؽ كالذكر كالدعاء كالرجاء كالخكؼ, كاير ذلؾ, كالعبادة كميا ال يصح أف ت
 (ُ)كاألمر كمو.
أدلة تكحيد الربكبية كثيرة متنكعة, تدؿ عمى تفرد اهلل بالربكبية عمى خمقو أجمعيف, فقد ك 

, ف ىناؾ خالقان مدبران ليذا الككفإلى أ دلتيـل جعؿ اهلل لخمقو أمكران لك تأممكىا حؽ التأمؿ كتفكركا بيا
عمى النحك  بعضان منيا , أبيفبكبيةثير مف دالئؿ تكحيد الر ر" الكمى لقد ذكر اهلل في سكرة "الزُّ ك 

 :(ِ)التالي
﯀ چ   قاؿ تعالى:-ُ ﮿   ﮾   ۇ  ۇ   ۆ   ۆ      چ  وقال تعالى: ,] ٓالزمر: [ چ﮽ 

 .]ْٔالزمر: [ چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې   ې  ې
بداعيما عمى ىذه الصكرة مف أعظـ اآليات ا لدالة عمى ربكبية إف خمؽ السمكات كاألرض كا 

فقد أكضح الحؽ أنو خالقيما بالحؽ المتجرد عف الميك كالعبث, كبث  سبحانو اهلل, كالتعرؼ عميو
, قاؿ ابف جرير ه المتفكريف المتدبريف في خمقيمافييما مف الحكـ العظيمة التي يتجمى بعضيا لعباد

منفردان بخمقيا لـ يشركو في  ,كىك الحؽ, ا الناس السمكات كاألرض بالعدؿخمؽ ربكـ أييالطبرم:" 
حداثيا شريؾ كلـ يعنو عمييا معيف  (ّ)".إنشائيا كا 

                                  چ  : قاؿ تعالى-ِ

 .]ٓالزمر: [ چ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ        ۇ    
, كبدائع بإدخاؿ أحدىما عمى اآلخر كتداخميما مف أعجب آيات اهلل إف تعاقب الميؿ كالنيار 

 (ْ).ذكرىما في القرآف صنعو, كلذلؾ يعيد البارم سبحانو
 

                                                 

 .ٖاإليماف, محمد نعيـ ياسيف, صانظر:  ((ُ
 .ِِّ, صالشيخ ناصر مباحث العقيدة في سكرة الزمر,انظر:  (ِ)
أبك جعفر  ,بف يزيد بف كثير بف االب محمد بف جريرجامع البياف عف تأكيؿ آل القرآف, انظر:  (ّ)

  ـ.ََُِ-قُِِْ, ُ, طمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلفدار ىجر ل ,ُْٔ, صُْج,الطبرم

 .ِّٕ, صالشيخ ناصر مباحث العقيدة في سكرة الزمر,انظر:  ((ْ
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 ليتمكفياء النيار إلى ظبلـ الميؿ فاهلل تعالى ىك الذم يحكؿ ضيقكؿ ابف القيـ رحمو اهلل: "
اإلنساف مف الحصكؿ عمى اليدكء كالسكينة حتى يرتاح مف إرىاؽ العمؿ كمشقة السعي, كحتى 

 (ُ)".الظبلـ ىو مف جديد إذا ما جاء النيار ككلكاصؿ سعييستجمع قكاه كيجدد نشاطو لي
إذا تأمؿ اإلنساف بفكر عميؽ , فتسخير الشمس كالقمر لتييئة مصالح العباد كمنافعيـكذلؾ 

كفاه ذلؾ  ,كالتي عمييا استقرار حياتو ,كعقؿ متدبر في بعض جزئيات ىذا الككف المسخر لمصالحو
كمف جزئيات ىذا العالـ  ,الككف مخمكؽ لخالؽ حكيـ قدير دليبلن كاضحان كحجة بينة عمى أف ىذا
 .اآلية السابقةتسخير الشمس كالقمر المشار إليو في 

فإف  ,كالثابت اعتبار أحكاؿ الككاكب ال سيما الشمس كالقمر"الرازم:  اإلماـ فخر الديف قاؿ
 (ِ)".يمالعالـ مربكطة بكأكثر مصالح ىذا ا ,الشمس سمطاف النيار كالقمر سمطاف الميؿ

ككيؼ  ,ثـ تأمؿ ىذا الفمؾ الدٌكار بشمسو كقمره كنجكمو كبركجو"كقاؿ العبلمة ابف القيـ: 
كما في طي  ,يدكر عمى ىذا العالـ ىذا الدكراف الدائـ إلى آخر األجؿ عمى ىذا الترتيب كالنظاـ

عمى  كما في ضمف ذلؾ مف مصالح ما ,ذلؾ مف اختبلؼ الميؿ كالنيار كالفصكؿ كالحر كالبرد
كىؿ يخفى عمى ذم بصيرة أف ىذا إبداع المبدع الحكيـ  ,األرض مف أصناؼ الحيكاف كالنبات

نما دعكىـ إلى  كتقدير العزيز العميـ كليذا خاطب الرسؿ أمميـ مخاطبة مف ال شؾ عنده في اهلل كا 
 (ّ)".عبادتو كحده ال إلى اإلقرار بو

 .]ٔ الزمر:[ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پچ :قاؿ تعالى-ّ
 دـ الذيف ال يحصي عددىـ إال ىكىذه اآلية مف السكرة بيف اهلل تعالى فييا أنو خمؽ بني آ

منفردان, ثـ خمؽ لو حيث كاف خمقو في المرحمة األكلى  ,كىك آدـ عميو السبلـ ,مف أب كاحد سبحانو
 (ْ).مكقاتمف نفسو كجسمو كىي حكاء في سكرة نادرة ليس ليا مثيؿ بيف المخ زكجةن  نوسبحا البارم

ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ      چ قاؿ تعالى:-ْ

قاؿ ابف كثير: "يخمقكـ في بطكف أمياتكـ خمقان مف بعد خمؽ  .]ٔالزمر: [ چڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ
فيككف أم: قدركـ في بطكف أمياتكـ يككف أحدكـ أكالن نطفة ثـ يككف عمقة ثـ يككف مضغة ثـ يخمؽ 
 (ٓ).لحمان كعظمان كعصبان كعركقان كينفخ فيو الركح فيصير خمقان آخر فتبارؾ اهلل أحسف الخالقيف"

                                                 

 .َِّ, صُمفتاح دار السعادة, البف القيـ, ج (1)
, ِٔمفاتيح الغيب, لئلماـ محمد الرازم فخر الديف ابف العبلمة ضياء الديف عمر المشتير بخطيب الرم, ج ((ِ
 .ِْْص
 .ُِِ, صُمفتاح دار السعادة, البف القيـ, ج ((ّ
, تفسير النسفي, ِْْ, صِٔ, التفسير الكبير لمرازم, جٖ, صٔالقرآف العظيـ, البف كثير, جانظر: تفسير  ((ْ
 .َُٕ,صّج
 .ُُْ, صُِج( تفسير القرآف العظيـ, البف كثير, (ٓ
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 ,قاؿ أبك الحسف األشعرم رحمو اهلل: "إف اإلنساف إذا فكر في خمقو مف أم شيء ابتدأ
ذاتو لـ كعرؼ يقينان أنو ب ,ككيؼ دار في أطكار الخمقة طكران بعد طكر حتى كصؿ إلى كماؿ الخمقة

عمـ بالضركرة أف لو  ,يكف ليدبر خمقتو, كينقمو مف درجة إلى درجة كينقيو مف نقص إلى كماؿ
إذ ال يتصكر حدكث األفعاؿ المحكمة مف طبع, لظير آثار االختيار في  ,صانعان قادران عالمان مريدان 

عمييا ال يمكف فمو تعالى صفات دلت أفعالو  ,الفطرة كتبيف آثار األحكاـ كاإلتقاف في الخمقة
ىك  ,أف أحسف ما يستدؿ بو عمى ربكبية الخالؽ كقد أكد شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ,(ُ)جحدىا"

  ڻۀڻ  چ  المستدؿإذ ىك الدليؿ كىك  ,كما كرر ذلؾ كتاب اهلل ,االستدالؿ بخمؽ اإلنساف نفسو

 (ِ).بما يحدثو في ىذا الكجكد مف آثارثـ  .]ُِالذاريات: [ چۀ  ہ

مف ىذه اآليات في السكرة الكريمة, الدالة عمى تكحيد اهلل في ربكبيتو, منيا  كىناؾ الكثير
نبات النبات, كآية  آية االستدالؿ بخمؽ األزكاج الثمانية مف األنعاـ, كآية إنزاؿ المطر مف السماء, كا 
بسطو سبحانو كتعالى الرزؽ لمف يشاء, كتضييقو عمى مف يشاء, كاآلية الدالة عمى أف مقاليد 

 مكات كاألرض بيده سبحانو كايرىا مف اآليات.الس
 ثانيان: تكحيد األلكىية.

فراده سبحانو بالعبادة. اد الجاـز بأف اهلل ىك االعتق  (ّ)ىك اإللو الحؽ, كال إلو ايره, كا 
فتكحيد األلكىية مبني عمى إخبلص العبادة هلل كحده, في باطنيا كظاىرىا, بحيث ال يككف 

فالمؤمف باهلل يعبد اهلل كحده كال يعبد ايره, فيخمص هلل المحبة كالخكؼ  شيء منيا لغيره سبحانو,
 ا.كالرجاء كالدعاء كالتككؿ كالطاعة كالتذلؿ كالخضكع, كجميع أنكاع العبادة كأشكالي

العبادة اسـ جامع لما يحبو كقد عرؼ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية العبادة تعريفان شامبلن فقاؿ: "
كصدؽ  ,كاألعماؿ الباطنة كالظاىرة, فالصبلة كالزكاة كالصياـ كالح  ضاه مف األقكاؿاهلل كير 
كبر الكالديف, كصمة األرحاـ, كالكفاء بالعيكد, كاألمر بالمعركؼ كالنيي  ,كأداء األمانة ,الحديث

كأمثاؿ ذلؾ مف  ,كالذكر كالقراءة ,كاإلحساف لمجار اليتيـ ,عف المنكر, كالجياد لمكفار كالمنافقيف
خبلص الديف لو ,العبادة كالصبر لحكمو  ,ككذلؾ حب اهلل كرسكلو كخشية اهلل, كاإلنابة إليو كا 

كأمثاؿ ذلؾ ىي  ,كالخكؼ مف عذابو ,كالتككؿ عميو كالرجاء لرحمتو ,كالشكر لنعمو كالرضاء بقضائو
 (ْ).مف العبادة هلل"

                                                 

 .ْٗ, صُالممؿ كالنحؿ, لمشيرستاني,ج ((ُ
 .ِِٔ, صُٔلفتاكل, البف تيمية, جانظر: مجمكع ا ((ِ
 .ُُاإليماف, محمد نعيـ ياسيف, صانظر:  ((ّ
 .ْْالعبكدية, البف تيمية, ص ((ْ
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يقع الجزاء  يقكؿ ابف تيمية: "كىذا التكحيد ىك الفارؽ بيف المكحديف كالمشركيف, كعميوك 
 (ُ)كالثكاب في األكلى كاآلخرة, فمف لـ يأت بو كاف مف المشركيف".

كقاؿ الشيخ ابف السعدم رحمو اهلل مبينان أىمية ىذا النكع : "كىذا األصؿ أعظـ األصكؿ 
عمى اإلطبلؽ, كأكمميا, كأفضميا, كأكجبيا, كألزميا لصبلح اإلنسانية, كىك الذم خمؽ اهلل الجف 

كخمؽ المخمكقات, كشرع الشرائع لقيامو, كبكجكده يككف الصبلح, كبفقده يككف الشر  كاإلنس ألجمو,
كالفساد, كجميع اآليات القرآنية إما أمر بحؽ مف حقكقو, أك نيي عف ضده, أك إقامة حجة عميو, 

 (ِ)أك بياف جزاء أىمو في الدنيا كاآلخرة, أك بياف الفرؽ بينيـ كبيف المشركيف".

تو أف قبكؿ األعماؿ متكقؼ عميو, كأنو يتضمف جميع أنكاع التكحيد كمما يدؿ عمى أىمي
فكميا تدخؿ فيو؛ فمف اعتقده فيك معتقد لغيره مف تكحيد الربكبية كاألسماء كالصفات, كمف اكتفى 

 بغيره دكنو لـ يدخؿ في ديف اإلسبلـ.
 

 أدلة تكحيد األلكىية مف السكرة:
نكعت داللتيا في كجكب إفراد اهلل تعالى في لقد تظاىرت األدلة مف الكتاب كالسنة, كت 

العبادة؛ فتارة تأتي نصكص الكتاب آمرةن بتكحيد اهلل أمران مباشران, كتارة تأتي مكضحةن اليدؼ مف 
نزاؿ الكتب, كتارةن تأتي محذرةن مف مخالفتو, كتارةن تأتي لبياف ثكاب مف عمؿ بو في  إرساؿ الرسؿ كا 

كبة مف تركو, أك تخمى عنو, كسكرة الزمر مميئة بمثؿ ىذه األدلة الدالة الدنيا كاآلخرة, كتارة لبياف عق
 عمى تكحيد العبادة هلل عز كجؿ, كمف ىذه األدلة ما يمي:

 .أللكىيةكجكب إفراد اهلل تعالى في تكحيد ا-1
 , كيخصكه بيالكىيةحيد األفي السكرة كميا تكجب عمى العباد أف يفردكا اهلل بتك لقد كردت آيات كثيرة 

 , منيا ما يمي:كحده دكف سكاه
  . ]ِالزمر: [ چڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  چقاؿ تعالى: 
 .]ُُ: الزمر[ چٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ    چ كقاؿ تعالى: 
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄچ  كقاؿ تعالى:

  .]ُٓ–ُْمر:الز [ چڌ     ڎڇڇ  ڍ     ڍ  ڌ  
ىذه اآليات الكريمة مف السكرة تقرر أنو سبحانو ىك الذم يستحؽ أف تكجو لو العبادة 

كليس ألحد سكاه كائنان مف كاف أم شيء مف أنكاع  ,عتقادية كالقكلية كالعمميةع أنكاعيا االبجمي
شركة لغيره معو,  العبادة, كما تقرر أف أم نكع مف أنكاع العبادة لـ يكجو هلل, أك كجو لو, كلكف فيو

                                                 

 ..ُِٖرسالة الحسنة كالسيئة, البف تيمية, صانظر: ( (ُ
 .ُِٗانظر: القكاعد الحساف لتفسير القرآف البف السعدم, ص ((ِ
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ال يقبؿ مف العمؿ إال ما كاف خالصان لكجيو, كأف مف  تعالى فإنو باطؿ, كاير مقبكؿ, ألف اهلل
عمؿ أم عمؿو هلل, كأشرؾ معو فيو ايره مف المخمكقيف كائنان مف كاف فإف اهلل يتركو كشركو, ألنو 

 (ُ)أانى الشركاء عف الشرؾ. سبحانو
 عبكدية الدعاء.-2

﮳    چقاؿ تعالى:  ﮲    ڻ  ڻ  ڻ    ڻ    ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے         ۓ  ۓ 

﮿ ﯀   ﯁   ﮴ ﮵  ﮶     ﮷        ﮸     .]ٖالزمر: [ چ     ﮹﮺ ﮻  ﮼  ﮽  ﮾ 
ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   چ كقاؿ تعالى: 

 .]ْٗالزمر: [ چڦ  ڄ  ڄ 
 ,كأحاطػػػػت بػػػػػو المحػػػػػف ,اآليػػػػػات بػػػػػيف اهلل تعػػػػالى فييمػػػػػا أف العبػػػػػد إذا نػػػػزؿ بػػػػػو الػػػػػببلء ىػػػػذه

ػػػػػػلً  ,جػػػػػأر إلػػػػػػى اهلل كفػػػػػزع إليػػػػػػو بالػػػػػدعاء بػػػػػو مػػػػػػف الػػػػػػببلء  ا تقػػػػػرر فػػػػػػي فطرتػػػػػو أنػػػػػػو ال يكشػػػػػؼ مػػػػػػامى
الػػػػذم أكجػػػػده مػػػػف قبػػػػؿ كلػػػػـ يػػػػؾ شػػػػيئان, ثػػػػـ إنيمػػػػا تكضػػػػحاف مػػػػا , تعػػػػالىسػػػػبحانو ك  كالمحػػػػف إال اهلل

 (ِ)ة, كما يعترييا مف التغيرات كالتقمبات في حالتي الشدة كالرخاء.تنطكم عميو تمؾ الفطر 
 عبكدية الخكؼ.-3

  . ]ُّالزمر: [ چٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ     چ قاؿ تعالى: 
 چڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک  ک   ک  ک  گ   گ  گ    چ قاؿ تعالى: ك 

 .]ّٔالزمر: [
ألنو , تعالىسبحانو ك  ييما بياف أف الخكؼ ال يككف إال مف اهللفياتاف اآليتاف مف السكرة ف

 .كحده القادر عمى جمب النفع لمعبد, كدفع الضر عنو, أما ايره فبل يممؾ مف ذلؾ شيئان 
  ينت أف الرسكؿ ىذه اآلية ب ,چٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ  ٹ   ٹ     چ فقكلو تعالى:  

فيما أمره بو مف إخبلص العبادة  تعالى ىك عصى اهللمأمكر أف يخاؼ عذاب يكـ عظيـ إف 
 ,يخاؼ عذاب يكـ عظيـ الذم ىك يكـ القيامة  كككف الرسكؿ  ,كحده ال شريؾ لو كالطاعة لو

يجب أف يعظـ خكفو  غيره, إذ ايره ذلؾ اليـك الذم يعظـ ىكلو كيشتد خطره ليك مف أبمغ الزجر ل
 (ّ)كتابو أنو قد افر لنبيو ما تقدـ مف ذنبو كما تأخر.قد أخبرنا في محكـ   ومف باب أكلى ألن

 

                                                 

 .ُٕٗالشيخ, صمباحث العقيدة في سكرة الزمر, ناصر  ( انظر:(ُ
 .ُٔٗرجع السابؽ: صمانظر: ال ((ِ

 .ُِٕ: صفي سكرة الزمر, ناصر الشيخمباحث العقيدة  :انظر (ّ)
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ففييا إخبار , ]ّٔالزمر:[      چ ڌ  ڌ  ڎ   ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑچ كأما قكلو تعالى: 
كفييا  ,سبحانو في التككؿ عميوبأنو الكافي لعبده العابد لو كحده ال شريؾ إذا صدؽ   مف اهلل

بما يعبدكف مف دكف اهلل مف األكثاف كاآللية   سكؿأف المشركيف كانكا يخكفكف الر أيضان: بياف 
قد أكل إلى  كجيمكا أنو , البراءة منيا كعاب عبادتيـ إياىاالباطمة أف تصيبو بأذل ألنو أعمف 

ي زعميـ بأف آليتيـ ركف شديد, كعمـ بأنيا ال تقدر عمى شيء مف تمؾ المزاعـ التي اختمقكىا كى
بيف بطبلف عبادتيـ ليا حتى أرسى قكاعد العقيدة تصدل ليا ك   , كلكنو ستصيبو بأذل

كمف كاف ذلؾ شأنو ىك , النفع كيدفع الضر إنما ىك اهلل كحدهالصحيحة, كبيف ليـ أف الذم يممؾ 
 الجدير بأف يعبد كحده, كتكجو لو العبادة الخالصة دكف سكاه.

 عبكدية الرجاء. -4
عمى خمقو في آية  حؽ مف حقكؽ اهللت سكرة "الزمر" عمى أف الرجاء عبادة, كأنو قد دلَّ ل
ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ    وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ الى: قاؿ تع ,كاحدة منيا

 .] ٗالزمر: [ چېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی 
ىذه اآلية مف السكرة فييا مقابمة بيف العامؿ بطاعة اهلل كايره كبيف العالـ كالجاىؿ, كىذه 

في العقكؿ تباينيا كتفاكتيا, فميس المعرض عف طاعة اهلل كالذم يتبع ىكاه كمف ىك  األمكر متقرر
مطيع بأفضؿ العبادات, كىي الصبلة في أفضؿ األكقات كىك الميؿ فكصفو بكثرة العمؿ كأفضمو, 

أف متعمؽ الخكؼ عذاب اآلخرة عمى ما سمؼ سبحانو كتعالى  كذكر ,ثـ كصفو بالخكؼ كالرجاء
متعمؽ الرجاء رحمة اهلل, فكصفو بالعمؿ الظاىر كالباطف, فعمى العبد أف يككف في  مف الذنكب, كأف

 (ُ).عبادتو خائفان مف عقاب اهلل راجيان لرحمتو, كال بد مف الجمع بيف الخكؼ كالرجاء في العبادة
 دي ي  شى تى ما تقكؿ في الصالة؟ " قاؿ: أى ) لرجؿ:  قاؿ رسكؿ اهلل قاؿ:  أبي ىريرة  كعف

ؿ اهلل الجنة كأعكذ بو مف النار, أما كاهلل ما أحسف دندنتؾ, كل دندنة معاذ فقاؿ: "حكليا ثـ أسأ
 (ِ).(ندفدى ني 

 .تعالى خكفان مف عقابو كطمعان في رحمتو أف نعبد اهلل فبيف لنا 
في ألكىيتو كعبادتو في السكرة  ي تدؿ عمى كجكب تكحيد اهلل كىناؾ الكثير مف األدلة الت

كاف ال مجاؿ لحصرىا جميعان ضمف ىذا البحث ألف المطمكب منا ىك تكضيح كيؼ  الكريمة التى
منيجان مف مناى  اإلصبلح كالتغيير التي جاء بيا اإلسبلـ ليخرج التكحيد بأدلتو في ىذه السكرة  ىذا

 الناس مف الظممات إلى النكر.
 

                                                 

 .َِّص, في سكرة الزمر, ناصر الشيخمباحث العقيدة  :انظر ((ُ
 . قاؿ األلباني:)صحيح(.ّْٕٖ, حُِْٔ, كتاب اإليماف, باب الجكامع مف الدعاء, صسنف ابف ماجو ((ِ
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 اإلصالح كالتغيير في تكحيد الربكبية كاأللكىية.منيجيات 
اإلنساف, كجعمو خميفتو في األرض, ككرمو كأحسف خمقو, قاؿ تعالى:  اهلل لقد خمؽ -ُ

الميمة األساسية لئلنساف عمى ىذه  , كجعؿ اهلل ]ْالتيف: [ چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ      چ 
ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  كحده ال شريؾ لو, قاؿ تعالى: ي عبادتو سبحانواألرض ى

 .]ٕٓ – ٔٓالذاريات: [ چچ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
أساسو التكحيد الخالص الذم يتضمف تكحيد اهلل في ربكبيتو كألكىيتو  كاإليماف باهلل  -ِ

ھ   چ  , قاؿ تعالى:بكجكد اهلل جؿ في عبلهكأسمائو كصفاتو, كلقد أقر اإلنساف عمى مر العصكر 

﮺      ﮹   ﮸  ﮷  ﮶   ﮵    ﮴   ﮳          ﮲   كقاؿ , ]ُٔالعنكبكت: [ چے  ے  ۓ  ۓ 
ۆ  ۈ  ۈ      ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  چ تعالى: 

كلكنيـ كانكا يشرككف مع اهلل  ,]ُّيكنس: [ چائ  ەئ  ەئ  وئ     وئۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    
يتقربكف بعبادتيا إلى اهلل نيـ إايره, فكانكا يعبدكف الشمس, كالقمر, كالبقر, كاألصناـ, ككانكا يقكلكف 

 چژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک  ک  گ  گ   گ     گ  ڳ    چ تعالى عمى لسانيـ: , قاؿ 
ـ كانكا ينكركف عبادة اهلل , فمعنى كبلميـ ىذا أنيـ كانكا يقركف بتكحيد الربكبية, كلكني]ّالزمر: [

ڃ  ڃ  چ  چ , إال فرعكف الذم كاف ينكر كجكد اهلل فمقد أخبر اهلل عنو أنو قاؿ: جؿ في عبله

القصص: [ چڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ چ كقاؿ أيضان:  ,]ِْت: النازعا[ چچ
ككبلمو ىذا مجرد دعكل منو لـ يقـ عمييا بينة, كال دليؿ, بؿ كاف ىك نفسو اير مؤمف بما  ,]ّٖ

 يقكؿ.
كنيا, كيغير دالقرآف الكريـ ليصمح المعتقدات الباطمة التي كانكا يعتق أنزؿ اهلل كلقد  -ّ

ف عبادة األصناـ التي ال تنفع كال تضر إلى عبادة اهلل كحده, كال يشرككف ما كاف عميو حاليـ, م
معو ايره كيعبدكنو حؽ عبادتو, ألف اهلل تعالى ىك الخالؽ, الرازؽ, الذم أنعـ عمينا بالنعـ الظاىرة 
كالباطنة, كلـ يشاركو في ذلؾ مشارؾ, فعمينا أف ال نتألو لغيره, كال نتعبد لسكاه, كيمـز منا ألف 

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  چ خصو بالتكحيد الخالص, كما قاؿ تعالى: ن

 .]ُِالبقرة: [ چۀ  ہ    
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 المطمب الثاني: تكحيد األسماء كالصفات.
إف العمـ بأسماء اهلل كصفاتو أشرؼ ما اكتسبتو القمكب, كأزكى ما أدركتو العقكؿ؛ فيك زبدة 

 اهلل كعبادتو كحده ال شريؾ لو.الرسالة اإلليية, كىك الطريؽ إلى معرفة 
متصؼ بجميع صفات الكماؿ, كمنزه عف جميع صفات  ىك االعتقاد الجاـز بأف اهلل  تعريفو:

 النقص, كأنو متفرد عف جميع الكائنات, كذلؾ بإثبات ما أثبتو سبحانو لنفسو أك أثبتو لو رسكلو 
ؼ في ألفاظيا أك معانييا, كال مف األسماء كالصفات الكاردة في الكتاب كالسنة مف اير تحري

ثبات كيفية معينة ليا, كال  تعطيميا بنفييا أك نفي بعضيا عف اهلل  , كال تكييفيا بتحديد كنييا كا 
  (1)تشبيييا بصفات المخمكقيف.

كمف ىذا التعريؼ يتضح أف تكحيد األسماء كالصفات يقـك عمى ثبلثة أسس, مف حاد عنيا  
 :(ِ)و كصفاتو كىيلـ يكف مكحدان ربو في أسمائ

 تنزيو اهلل جؿ كعبل عف مشابية الخمؽ, كعف أم نقص. األكؿ:
اإليماف باألسماء كالصفات الكاردة في الكتاب كالسنة, دكف تجاكزىا بالنقص منيا أك الزيادة  الثاني:

 عمييا أك تحريفيا أك تعطيميا.
 قطع الطمع عف إدراؾ كيفية ىذه الصفات. الثالث:

 
 ماء كالصفات في سكرة الزمر.أدلة تكحيد األس

في أسمائو كصفاتو, كالتي ال   إف سكرة الزمر مميئة باآليات التي تدؿ عمى تكحيد اهلل 
 نستطيع سردىا جميعان ضمف ىذا البحث, سأذكر بعضان منيا عمى النحك التالي:

 إثبات صفة العمك كالفكقية.-1
 .]ُ الزمر:[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ        چ قاؿ تعالى: 
                     ڭ  ڭ     ڭ  ڭ  ۇ  چ كقاؿ تعالى: 

, كأنو فكؽ  داللة كاضحة عمى عمك اهلل  ففي ىاتيف اآليتيف .]ٓٓالزمر: [ چۇ  
 المخمكقات جميعيا, ألف نزكؿ الشيء يككف مف أعمى إلى أسفؿ.

 إثبات صفة العزة.-2
 چڭ  ڭ   ڭ        ۇ    چ ان: كقاؿ أيض, ]ُ الزمر:[ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ        چ قاؿ تعالى: 

اتية فاسمو سبحانو العزيز الكارد في اآليات يشتؽ منو صفة العزة, كىي مف الصفات الذ
 , كالعزيز اسـ مف أسماء اهلل. التي ال تنفؾ عف اهلل 

                                                 

 .ُٓاإليماف, محمد نعيـ ياسيف, ص: انظر( (ُ
 .َُانظر: مني  كدراسات آليات األسماء كالصفات, لمشيخ محمد االميف الشنقيطي, ص ((ِ
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قباؿ, قاؿ اإلماـ البقاعي: "كانت صفة القير كالعزة ربما أقنطت العصاة فأخرتيـ عف اإل
فيمحك ذنكب مف  عمى الذنكب المتركزة لو صفة السترقاؿ مبينان لسبب التأخير: الغفار, أم الذم 

 (ُ)يشاء عينان كأثران بمغفرتو كيأخذ ما يشاء بعزتو".
 إثبات صفتي الرحمة كالمغفرة.-3

  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ   چ: كقاؿ أيضان ,    چڭ  ڭ   ڭ        ۇ    چ  قاؿ تعالى:

﮵ ﮶     ﮷   ﮸          ﮹   .]ّٓالزمر: [ چھ  ےے  ۓ  ۓ ﮲     ﮳       ﮴ 
كقد أمر اهلل هلل جؿ كعبل,  حمة كالمغفرةفياتاف اآليتاف مف السكرة تضمنتا إثبات صفتي الر 

 فإنو ,ف أف ال ييأسكا مف مغفرتوأف يبمغ عباده المؤمني ,في اآلية الثانية مف ىاتيف اآليتيف  نبيو
فإنو , سبحانو ما عدا اإلشراؾ باهلل ,ميما أسرفكا عمى أنفسيـ كأفرطكا ,يغفر الذنكب جميعان  سبحانو

 ,كرحمة كاسعة ,ذك مغفرة عظيمة سبحانو فيك ,ال يغفره إال بالتكبة منو بالدخكؿ في ديف اهلل الحؽ
 (ِ)اعية كرضى.المنيبيف إليو, كالمنقاديف لو انقيادان تامان ظاىران كباطنان عف طك  ,لممقبميف عميو

كأسمائو مثؿ  ة التي تثبت بعض صفات اهلل في السكرة الكريمكىناؾ الكثير مف اآليات 
ثبات صفة الرضا كالعمـ, كالغنى, كاليديف,  ثبات صفة الكحدانية القير, كا  إثبات صفة الحكمة, كا 

 كبياف اسـ اهلل تعالى الككيؿ, كايرىا مف األسماء كالصفات.
 تغيير في تكحيد األسماء كالصفات.منيجيات اإلصالح كال

عمـ التكحيد, كالذم منو تكحيد األسماء كالصفات, ىك ف مف أنفع العمكـ عمى اإلطبلؽ إ-ُ
كأصؿ تكحيد األسماء كالصفات عند أىؿ السنة كالجماعة قائـ عمى فشرؼ العمـ مف شرؼ المعمكـ, 

كال نتجاكز  كبما كصفو رسكلو  اهلل تعالى بما كصؼ بو نفسو, ؼي صً أصميف: النفى كاإلثبات, نى 
 في ذلؾ القرآف كالسنة.

يتصؼ بجميع صفات الكماؿ, كأنو القادر عمى كؿ أف لو ربان  نسافعندما يعمـ اإلك  -ِ
يستشعر ك  دتو, كيعبد اهلل حؽ عبادتو,كأف المآؿ إليو أكالن كأخيران, فإنو بذلؾ يصمح نفسو كعقيشك, 

, كيجب عمى المؤمف أف يبتعد عٌما ذىب إليو ة, فيتغير حالولو في كؿ صغيرة ككبير  مراقبة اهلل 
لة لؤلسماء كالصفات مف أىؿ البدع كالضبلؿ, مف المعتزلة الذيف أنكركا  أكلئؾ المعطمة كالميؤىكِّ

لكا الصفات عف حقيقتيا,  كيعتقد بما يعتقد بو أىؿ السنة الصفات جميعيا, كاألشاعرة الذيف أىكَّ
     الكتاب كالسنة. الثابتة في ائـ عمى األدلة كالبراىيفكالجماعة, ألف منيجيـ ق

 
 

                                                 

 .ُِْ, صٔنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, ج ((ُ
 .ُُٗفي سكرة الزمر, ناصر الشيخ, صمباحث العقيدة  انظر: ((ِ
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 المطمب الثالث: اإليماف بالمالئكة كالكتب كالرسؿ.
 أكلن: اإليماف بالمالئكة.

مكجكديف مخمكقيف مف نكر, كأنيـ ال يعصكف  المقصكد بو اإلعتقاد الجاـز بأف هلل مبلئكةن 
 (ُ)مرىـ اهلل بالقياـ بيا.اهلل ما أمرىـ, كأنيـ قائمكف بكظائفيـ التي أ

البقرة: [ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀچ قاؿ تعالى: 
ِٖٓ[. 

) أف تؤمف :  عف اإليماف قاؿ  , عندما سأؿ جبريؿ  عف عمر بف الخطاب ك 
 (ِ).اآلخر, كتؤمف بالقدر خيره كشره( ـباهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو كاليك 

نكار يمكف أف يمحقو شؾ, كمف ىنا كاف إ ة ثابت بالدليؿ القطعي الذم الفكجكد المبلئك 
ڑ  ڑ      ک  چ  : قرآف العظيـ, فقد قاؿ اهلل كجكدىـ كفر بإجماع المسمميف, بؿ بنص ال

 .]ُّٔالنساء: [ چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ
بمياـ الجنة كالنار كما كرد سند إلييـ القياـ أي  ر" عمى أف هلل مبلئكةن مى لقد دلت سكرة "الزُّ ك 
 .عض المبلئكة محدقكف بعرش الرحمففييا أف ب

ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  ڍ  ڌ  چ قاؿ تعالى: 

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

﮲ ﮳  ﮴   ڭ   ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  

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

 .]ّٕ – ُٕالزمر: [ چ
فيذه اآليات مف السكرة دلت عمى كجكد المبلئكة كأف منيـ مف أككؿ اهلل إليو القياـ عمى 
أمكر الجنة كالنار فمف المياـ التي أسندت إلييـ تجاه جينـ أف الكفار عندما يحشركف تسكقيـ 

كأما مياميـ في الجنة فإنو عندما يحشر الذيف اتقكا , بعد فكج المبلئكة إلييا أفكاجان متفرقة فكجان 
ربيـ بأداء الفرائض كاجتناب المعاصي فأخمصكا الديف هلل كحده ال شريؾ لو فإف المبلئكة المككميف 

 (ّ).بالجنة يحتفكف بيـ كيرحبكف بمقائيـ كيحيكنيـ بأطيب تحية

 
 

                                                 

 .َّاإليماف, محمد نعيـ ياسيف, صانظر: ( (ُ
  .ُ, حّٔ, صُ, كتاب اإليماف, باب معرفة اإليماف كاإلسبلـ كالقدر كعبلمات الساعة, جمسمـصحيح  ((ِ

 .ُْْفي سكرة الزمر, ناصر الشيخ, صمباحث العقيدة  انظر: ((ّ
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 ثانيان: اإليماف بالكتب.
قد  بيائو كرسمو, فكما أف اهلل مف بالكتب التي أنزليا اهلل عمى أنمف أركاف اإليماف أف نؤ 

 , فقد أنزؿ كتبو مف قبؿ عمى سائر الرسؿ.  قرآف عمى محمد أنزؿ ال
, كالذم أخبرنا بو كمف ىذه الكتب ما سماه اهلل في القرآف الكريـ, كمنيا ما  ِـّ منيا  لـ ييسى

ر الذم نزؿ كالزبك ,  الذم نزؿ عمى عيسى  يؿ, كاإلنج التي أنزلت عمى مكسى  التكراة
 ., كالصحؼ التي أنزليا اهلل عمى إبراىيـ كمكسى عمييما السبلـ عمى داككد 

كيجب أف نؤمف بأف ىذه الكتب نزلت بالحؽ كالنكر كاليدل, كتكحيد اهلل سبحانو في ربكبيتو 
ك مف تحريؼ البشر كصنعيـ, كألكىيتو كأسمائو كصفاتو, كأف ما نسب إلييا مما يخالؼ ذلؾ إنما ى

كقاؿ تعالى عف اإلنجيؿ:  ,]ْْالمائدة: [ چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎچ قاؿ تعالى عف التكراة: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ 

كيجب أف نؤمف بأف  ,]ْٔالمائدة: [ چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    
اهلل بمزايا تميز بيا عف جميع ما , كقد خصو  مف عند اهلل آخر كتاب نزؿ  القرآف العظيـ ىك
 (ُ)تقدمو مف الكتب.

كما أشارت إلى  , مى نبينا محمد أنزؿ القرآف ع تعالى لقد دلت السكرة عمى أف اهللك 
إنزاؿ الكتب السابقة قبمو عمى مف سبقو مف األنبياء كالمرسميف, فيجب اإليماف بالكتب كتصديقيا 

 (ِ)ذب بيا كاف مف أىؿ النار.كميا كأف مف ك
 .]ُالزمر: [ چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ چ قاؿ تعالى: 
 .]ِالزمر: [ چ چ  چ  چ       ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  كقاؿ أيضان:
ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ٹ  ٹ  ڤ  چ كقاؿ أيضان: 

 .]ِّالزمر: [ چڍ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ىناؾ أيضان الكثير مف اآليات التي كردت في السكرة التي تدؿ عمى كجكب اإليماف بالكتب ك 

, ككجكب التصديؽ بيا كالعمؿ بمقتضاىا, كالبعد عف المحرؼ  ماكية المنزلة مف عند اهلل الس
 منيا, كأف القرآف الكريـ ىك الكتاب الحؽ, كالمعجزة الخالدة إلى يـك الديف.

 لرسؿ.ثالثان: اإليماف با
, اإليماف بأنبياء اهلل كرسمو,  مف أركاف اإليماف أيضان كما كرد في حديث جبريؿ

ال  كمنيـ مف لـ ييسىمِّو, كالرسؿ في كتابو, فيناؾ رسؿ كأنبياء سماىـ اهلل فاإليماف بيـ كاجب, 
                                                 

 .ّٔاإليماف, محمد نعيـ ياسيف, صانظر:  (ُ)
 .ْْٗفي سكرة الزمر, ناصر الشيخ, صمباحث العقيدة  انظر: (ِ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ الذم أرسميـ, قاؿ تعالى: عددىـ إال اهلل يعمـ 

  .]ٖٕاافر: [ چڀ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ

ف نبيان كرسكالن, فيؤالء كعشرك  مف األنبياء كالرسؿ خمسةه  ف في القرآف الكريـكالمذككرك 
األنبياء كالرسؿ يجب اإليماف برسالتيـ كنبكتيـ تفصيبلن, بمعنى أف اإلنساف لك عرض عميو كاحد 

منيـ, أك أنكر رسالة مف بعث  منيـ لـ ينكر نبكتو, كال رسالتو, إف كاف رسكالن, فمف أنكر نبكة كاحد
منيـ برسالة كفر, كأما األنبياء كالرسؿ الذيف لـ يقصصيـ القرآف عمينا, فقد أمرنا أف نؤمف بيـ 

أف نقكؿ برسالة أحد مف البشر أك نبكتو ما داـ القرآف لـ يذكره في عداد األنبياء  اإجماالن, كليس لن
 (ُ). كالرسؿ, كلـ يخبرنا بو رسكؿ اهلل 

 
قاؿ تعالى:  د دلت اآليات الكاردة في سكرة الزمر عمى كجكب اإليماف باألنبياء كالرسؿ,كلق

 .]ٗٔالزمر: [ چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦچ 
گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ  چ كقاؿ أيضان: 

 .]ُٕالزمر: [ چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  
 , تعالى أرسؿ رسبلن كأنبياء إلى جميع خمقوعمى أف اهلل امف السكرة دلت فياتاف اآليتاف

الذم يسعدىـ في دنياىـ كأخراىـ فيجب  ,ليبمغكىـ عف ربيـ ما أكحاه إلييـ مف النكر كاليدل
 .ف بيـاإليما

 
 .غيير في اإليماف بالمالئكة كالكتب كالرسؿاإلصالح كالت

, كال يكمؿ يماف باهلل بعد اإل مف أكمؿ اإليمافاإليماف بالمبلئكة كالكتب كالرسؿ ف إ-ُ  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ قاؿ تعالى: إيماف عبد إال بيا,

اإليماف ىك اإليماف بيذه الجممة  فجعؿ اهلل  .]ِٖٓالبقرة: [ چۀہ ہ  ہ  ہ  ھ  ھ
ک    ڑ  ڑ چ, قاؿ تعالى:بيذه الجممة جعؿ الكافريف مف كفر كسمى مف ءامف بيا مؤمنيف, كما

في  كقاؿ النبي  .]٦٣١النساء: [ چک ک گ گ گ گ   ڳ ڳک 
) أف تؤمف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو كاليـك عف اإليماف فقاؿ:  حديث جبريؿ كسؤالو لمنبي 

  (ِ).كتؤمف بالقدر خيره كشره(اآلخر, 

                                                 

 .ْٕاإليماف, محمد نعيـ ياسيف, صظر: ان ((ُ
 .ُّسبؽ تخريجو ص ((ِ
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سميف كنشيد : "كنؤمف بالمبلئكة كالنبيف كالكتب المنزلة عمى المر رحمو اهلل (ُ)قاؿ اإلماـ الطحاكم-ِ
  (ِ)أنيـ كانكا عمى الحؽ المبيف".

اإليماف بأركاف اإليماف جميعيا كاجب عمى كؿ إنساف, كمف ينكر أحدىا أك بعضان منيا فيك ك -ّ
 كافر باإلجماع. 

كر ىذا الككف, مككمكف بأممف نكر كىـ  خمقيـ اهلل  اإلنساف عندما يعمـ أف ىناؾ مبلئكةك -ْ
فإف عظمة  ,يستشعر عظمة اهلل تعالى كقكتو كسمطانو, فإنو بذلؾ سافكأنيـ قائمكف عمى حياة اإلن

لو بيؤالء الخمؽ  المخمكؽ مف عظمة الخالؽ, كيطمئف اإلنساف المؤمف بأنو محاط برعاية اهلل 
كيغير حالو إلى  ,فيصمح نفسو كيتقي ربو في كؿ صغيرة ككبيرة ,العظاـ الذيف يرعكف شئكنو

الرسؿ عمييـ السبلـ لييدكا  كأنزؿ اهلل نصب عينيو,  ربو  كيضع مخافة ,األحسف كاألفضؿ
ٿٿ  چ , قاؿ تعالى:إلى صراط مستقيـ بإذف ربيـ ,كيخرجكىـ مف الظممات إلى النكر ,الناس

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ

لرسؿ عمييـ السبلـ, اهلل تعالى في كتابو مف األنبياء كا فعمينا اإليماف بمف سمى  .]ُإبراىيـ: [
منيا في كتابو  أنزؿ عمييـ الكتب, فنؤمف بما سمى اهلل  كيجب عمينا أف نؤمف أيضان بأف اهلل 

, فقد أنزؿ كتبو مف  قرآف عمى محمد قد أنزؿ ال فكما أف اهلل , كما ذكر منيا نبيو محمد 
 قبؿ عمى سائر الرسؿ. 

 
 در.المطمب الرابع: اإليماف باليكـ اآلخر كالق

 أكلن: اإليماف باليـك اآلخر.
,  كأخبر بو رسكلو في كتابو,  و اهلل كمعناه بصكرة إجمالية: اإليماف بكؿ ما أخبر ب

مما يككف بعد المكت مف فتنة القبر كعذابو كنعيمو, كالبعث كالحشر كالصحؼ كالحساب كالميزاف 
 (ّ)ى ألىميما جميعان.كالحكض كالصراط كالشفاعة كالجنة كالنار, كما أعد اهلل تعال

تحدث في ذلؾ  التي حافؿه كمميك بذكر اليـك اآلخر, كذكر الكثير مف األمكر كالقرآف الكريـ 
اليكـ العصيب, كذكر الكثير مف عبلمات بداية اليكـ اآلخر, كاىتـ أيضان بتقريره في كؿ مكقع, كنبو 

ساليب, كمف مظاىر ىذا االىتماـ إليو في كؿ مناسبة, كأكد القرآف الكريـ أيضان كقكعو بشتى األ
, كمف أمثمة ذلؾ, , أنو كثيران ما ربط اإليماف بو باإليماف باهلل بيذا اليـك العظيـ في كتاب اهلل 

                                                 

ق في )طحا( في صعيد مصر, ِّٗىك أحمد بف محمد بف سبلمة األزدمُّ الطحاكم, أبك جعفر, كلد سنة  ((ُ
 .َِٔق. انظر ترجمتو:األعبلـ لمزركمي, صُِّتفقو عمى مذىب الشافعي ثـ تحكؿ حنفيان, تكفي في القاىرة سنة 

 .ِّٔ, ص بف أبي العز الحنفيال شرح العقيدة الطحاكية,انظر: (ِ) 
 .َٕاإليماف, محمد نعيـ ياسيف, صانظر:  (ّ)



36 

 

  گگگڳڳچكقاؿ تعالى: .]ُٕٕالبقرة: [ چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺچقكلو تعالى: 

 .]ِِّالبقرة: [ چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ
ؾ ال تكاد تمر ذكر اليـك اآلخر, حتى أنر القرآف مف كمف مظاىر االىتماـ أيضان, إكثا 

عمى صفحة مف صفحات القرآف إال كتجد فييا حديثان عف اليـك اآلخر, كما سيككف فيو مف 
األحداث كاألحكاؿ, بأساليب كثيرة كمتنكعة, ككذلؾ تجد القرآف يفصؿ أحكاؿ ذلؾ اليكـ تفصيبلن قمما 

مف األسماء, التي يدؿ كؿ  ه أيضان كثرة ما سماه اهلل تجده في أمكر الغيب األخرل, كمف مظاىر 
كاحد منيا عمى ما سيقع فيو مف األىكاؿ, فمف أسمائو: القيامة, كالساعة, كيكـ الديف, كيـك 

 (ُ)كالطامة, كالصاخة, كالحاقة, كالغاشية, كايرىا.الحساب, كيـك الفتح, كيـك التبلؽ, 
 

 ـك اآلخر.اإليماف بالي األدلة مف سكرة الزمر عمى
 النفخ في الصكر.-1

قد دلت السكرة عمى أف مف اإليماف باليكـ اآلخر اإليماف بالصكر كالنفخ فيو, الذم جعمو ل
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ , قاؿ تعالى: اهلل سبب الفزع, كالضعؼ كالقياـ مف القبكر

 .]ٖٔالزمر: [ چپ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ
 فييا نفختيف ىما نفخة الصعؽ كنفخة البعث, كالنفخات ثبلثة. ية الكريمة ذكر اهلل ىذه اآل

نفخة الفزع, ثـ نفخة الصعؽ, ثـ قاؿ ابف كثير رحمو اهلل: "كأما النفخات في الصكر فثبلث نفخات, 
 (ِ)نفخة البعث".

فيو بأمر ربو ثبلث : "الصكر ىك القرف الذم ينفخ فيو اسرافيؿ...ينفخ (ّ)كقاؿ أبك بكر بف العربي
 (ْ)".أكالىا نفخة الفزع, كالثانية نفخة الصعؽ, كالثالثة البعثنفخات, 

 بعث المكتى مف قبكرىـ.-2
اإليماف باليكـ اآلخر: اإليماف ببعث ىذه األجساد الدنيكية  مفأف سكرة عمى القد دلت ل

عادتيا بعينيا ركحان كجسدان   .]68السمر: [ چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ چقاؿ تعالى:  , كا 

                                                 

 .ُٕ-َٕانظر: اإليماف, محمد نعيـ ياسيف, ص ((ُ
, ُ, جأبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, النياية في الفتف كالمبلحـانظر:  ((ِ
 .ـ ُٖٖٗ -ىػ  َُْٖ, ُ, طلبناف –دار الجيؿ, بيركت , حمد عبد العزيزمحمد أ, تحقيؽ: َُٖص
كلد  ,ىك: محمد بف عبد اهلل بف محمد المعافرم اإلشبيمي المالكي أبك بكر بف العربي قاض مف حفاظ الحديث ((ّ

 .ْٖٔق, انظر ترجمتو: طبقات الحفاظ, لمسيكطي, ص ّْٓكتكفي سنة  ق,ْٖٔفي إشبيمية سنة 
, أبك العبل محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المباركفكرل, حفة األحكذم بشرح جامع الترمذمتانظر: (ْ) 
 .ُ, طبيركت –دار الكتب العممية  ,ِٕٔ, صٗق(, جُّّٓ)ت:



37 

 

أم فإذا األمكات مف أىؿ األرض كالسماء أحياء بعثكا مف :  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  چ"قاؿ القرطبي: 
كقيؿ: قياـه عمى أرجميـ  ,فقامكا ينظركف ماذا يؤمركف ,قبكرىـ, كأعيدت إلييـ أبدانيـ كأركاحيـ

 (ُ)".ما يفعؿ بيـ ينظركف إلى البعث الذم كعدكا بو, كقيؿ النظر بمعنى اإلنتظار أم: ينتظركف
أم: قد قامكا مف قبكرىـ لبعثيـ كحسابيـ قد تمت منيـ الخمقة الجسدية الشيخ السعدم: "كقاؿ 

 (ِ).كاألركاح, كشخصت أبصارىـ"
 ذكر أرض المحشر.-3

عمييا, كتمؾ األرض عمى أف ىناؾ أرضان أخرل يحشر الخبلئؽ  الكريمة لقد دلت السكرة
 .]ٗٔالزمر: [ چڤ  ڤ  ڤ ٹ چ, قاؿ تعالى: ىي أرض المحشر

في ىذه اآلية  اهلل  ي أرض المحشر فقد أخبرفالمراد باألرض المذككرة في ىذه اآلية ى
كىك نكر اير نكر الشمس كالقمر, كىك نكر حقيقي ,  ض المحشر ستضيء بنكرهالكريمة بأف أر 

 .النكر المعنكم , كيمكف أف تشمؿ ىذه اآلية مع النكر الحقيقيتو المقدسة يميؽ بجبللوصفة لذا
أف األرض يكـ القيامة  تعالى فأخبر" چٹ  ڤ  ڤ  ڤچ: قاؿ العبلمة ابف القيـ

كينصب كرسيو  ,يأتي لفصؿ القضاء بيف عباده  ره الذم ىك نكره فإنوكىك نك  ,تشرؽ بنكره
كال  ,كعند المعطمة ال يأتي ,أشرقت األرض كحؽ ليا أف تشرؽ بنكره  فإذا جاء اهلل ,باألرض
 (ّ).كال لو نكر تشرؽ بو األرض" ,يجيء
يخمؽ نكران يكـ القيامة يمبسو كجو األرض فتشرؽ بو اير نكر الشمس, كالقمر, كال   إف اهلل كقيؿ:

  چ, كما قاؿ تعالى:(ْ)ىك نكر السمكات كاألرض  نى الحقيقي, فإف اهللمانع مف الحمؿ عمى المع

 . ]ّٓالنكر: [ چہ  ھ  ھ   ھ
كضده نقص كلقد كصؼ مو عمى الحقيقة ىك الصكاب ألف النكر صفة كماؿ حمأف  كيرل الباحث:

إال مف أشرب قمبو بمرض  صفة النكر التي اتصؼ اهلل بيا فبل ينكر ,نفسو بصفة النكر اهلل 
 التعطيؿ أعاذنا اهلل منو.

 

                                                 

 .ُِٖ, صُٓالجامع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي, جانظر:  ((ُ
عبد , تحقيؽ: صر بف عبد اهلل السعدمعبد الرحمف بف نا, تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافانظر: ( (ِ

 .ـ َََِ-ىػ َُِْ, ُ, طمؤسسة الرسالة, ِٕٗ, صالرحمف بف معبل المكيحؽ
محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف , مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمةانظر: ( (ّ

 .ـََُِ -ىػُِِْ, ُ, طمصر –ىرة دار الحديث, القا ,ِّْ, صُج,سيد إبراىيـ, تحقيؽ: ابف قيـ الجكزية
محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني , الجامع بيف فني الركاية كالدراية في التفسير, فتح القديرانظر: ( (ْ

 ق.ُُْْ, ُ, طدمشؽ, بيركت -دار ابف كثير, دار الكمـ الطيب , اليمني
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 ثانيان: اإليماف بالقدر.
كىك الركف السادس مف  إف اإليماف بقضاء اهلل كقدره ىك أحد أركاف العقيدة اإلسبلمية, 

 .أركاف اإليماف, فمف كفر بقضاء اهلل كقدره خرج مف ديف اهلل 
يراد بو: أف اهلل تبارؾ كتعالى قدر األشياء في القدـ, كعمـ سبحانو أنيا قاؿ اإلماـ النككم: : تعريفو

 (ُ)., كعمى صفات مخصكصة؛ فيي تقع عمى حسب ما قدرىا ستقع في أكقات معمكمة عنده 
أف اهلل تعالى عمـ مقادير األشياء كأزمانيا قبؿ  بالقدر ؿ الحافظ ابف حجر: "كالمراداكق

رادتو, إيجادىا, ثـ أكجد ما سبؽ في عممو أنو يكجد؛ فكؿ محدث صادر عف عممو كقد  :قاؿك رتو, كا 
 ىذا ىك المعمكـ مف الديف بالبراىيف القطعية؛ كعميو كاف السمؼ مف الصحابة كخيار التابعيف إلى

 (ِ).أف حدثت بدعة القدر في أكاخر زمف الصحابة"
 ,قاؿ الطحاكم: "ككؿ شيء يجرم بتقديره كمشيئتو, كمشيئتو تنفذ ال مشيئة العباد, إال ما شاء اهلل

 (3).كال معقب لحكمو, كال االب ألمره" ,ال راد لقضائو ,كما لـ يشأ لـ يكف ,ليـ كافاهلل فما شاء 
ىك أف يصدؽ اإلنساف تصديقان جازمان بأف كؿ خير : القدراإليماف ب أفكمما تقدـ يفيـ 

رادتو, كال يخرج   كأنو ,كشر فيك بقضاء اهلل كقدره الفٌعاؿ لما يريد ال يككف الشيء إال بإذنو كا 
كال محيد ألحد عما قدره اهلل, كال  ,كليس في الكجكد شيء خارج عف تقديره ,شيء عف مشيئتو

 ,ىك الخالؽ ألفعاؿ عباده كميا مف طاعات كمعاصي  كأنو ,يتجاكز ما خط في المكح المحفكظ
بؿ تحصؿ  ؛كليسكا مجبكريف عمييا ,كنياىـ كجعميـ مختاريف لجميع أفعاليـ ـ كمع ذلؾ فقد أمرى

رادتيـ ييدم مف يشاء برحمتو, كيضؿ مف يشاء بحكمتو ال يسأؿ عما يفعؿ كىـ  ,منيـ بقدرتيـ كا 
 يسألكف.

 مراتب اإليماف بالقدر.
ًمـ بكؿ بشيء جالمرتبة األكلى:  ًمـ جميع , كأنو تعالى قد عممةن كتفصيبلن اإليماف بأف اهلل تعالى عى

كعمـ أرزاقيـ كآجاليـ كأقكاليـ كأعماليـ, كجميع حركاتيـ كسكناتيـ, كأسرارىـ  ,خمقو قبؿ أف يخمقيـ
 كعبلنيَّاتيـ, كمف ىك منيـ مف أىؿ الجنة, كمف ىك منيـ مف أىؿ النار.

 .]ِِالحشر: [چہ   ہ  ڻ      ڻۀ  ۀ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  چ :دلة عمى ذلؾ كثيرة, قاؿ تعالىكاأل
 .]ُِالطبلؽ: [ چحج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ چكقاؿ تعالى:

                                                 

دار , ُْٓ, صُ, جيف يحيى بف شرؼ النككمأبك زكريا محيي الد, المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ((ُ
 ق.ُِّٗ, ِ, طبيركت –إحياء التراث العربي 

محمد فؤاد , ترقيـ: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقبلني الشافعي, فتح البارم شرح صحيح البخارم ((ِ
 ق.ُّٕٗركت, بي -دار المعرفة ,  ُط, ُُٖ, صُج ,عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز, تحقيؽ: عبد الباقي

 .َٗ, صبف أبي العز الحنفيال شرح العقيدة الطحاكية,انظر: ( (ّ
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أىؿ الجنة مف أىؿ  أيعرؼقاؿ رجؿ: يارسكؿ اهلل  :قاؿ   (ُ)كمف السنة حديث عمراف بف حصيف
 (ِ).(كؿ يعمؿ لما خمؽ لو, أك يسر لو)اؿ: مكف؟ قعمى النار؟ فقاؿ: "نعـ, قاؿ: فمـ يى 

و أنو كائف في المكح قد كتب جميع ما سبؽ بو عمم و اإليماف بكتابة ذلؾ, كأنالثانية: المرتبة 
﮹  ﮺     چ   كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى: المحفكظ. ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴   ﮳   ﮲   ے  ۓ    ۓ 

 .]ِِالحديد: [ چ﮻ ﮼  ﮽  ﮾ 
 (3)(.مقادير الخالئؽ قبؿ أف يخمؽ السماكات كاألرض بخمسيف ألؼ سنة كتب اهلل):كقكؿ النبي

اإليماف بمشيئة اهلل النافذة التي ال يردُّىا شيء, كقدرتو التي ال يعجزىا شيء, المرتبة الثالثة: 
 فجميع الحكادث كقعت بمشيئة اهلل كقدرتو, ما شاء كاف, كما لـ يشأ لـ يكف.

چ    چ, كقكلو تعالى:]َّاإلنساف: [ چڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ چ: كالدليؿ عمى ذلؾ قكلو تعالى

 .]ِٕإبراىيـ: [ چڇ  ڇ  ڇ
ىك المكجد لؤلشياء كميا, كأنو الخالؽ كحده, ككؿ ما سكاه  اهلل  اإليماف بأف: المرتبة الرابعة

 .]ُٔالرعد: [ چۀ ہہ  ہہ چ:و قكلو تعالىكدليم. مخمكؽ لو, كأنو عمى كؿ شيء قدير
 .]ِالفرقاف: [ چەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ چ: كقكلو تعالى

كاألدلة مف سكرة الزمر عمى ىذه المراتب كثيرة, فمقد دلت السكرة عمى مرتبة العمـ في قكلو 
مى مرتبة الكتابة في قكلو كدلت ع .]َٕالزمر: [ چچچچڇ ڇڇڇ ڃ  چچتعالى:
كدلت عمى مرتبة المشيئة في قكلو  .]ُٕالزمر: [ چڻڻ ڻ ۀۀ ہچتعالى:
كدلت عمى مرتبة الخمؽ في .]ِٓالزمر: [ چڳڱ  ڳ ڳ ڳ گ گ گگچتعالى: 

  .]ِٔالزمر: [ چڳ ڳ گ  ڳ کگگگ ککچ  قكلو تعالى:
 منيجيات اإلصالح كالتغيير في اإليماف باليـك اآلخر كالقدر.

أف اإليماف باليـك اآلخر كقضاء اهلل كقدره مف أعظـ اإليماف عمى اإلطبلؽ, ألنيما يتعمقاف -1
صمح مف التي تي  يجيات اإلصبلح كالتغيير العقائدمكثيران, كأف ىذه المنيجية مف منبأمكر الغيب 

                                                 

يف بىك ( (1 ككاف , عاـ خيبر أسمـ ,ا نجيد بابنو نجيديكنى أىب رك الخزاعي الكعبي,عم بف عبيد فعمراف بف حيصى
اعة مف تابعي جم عنوركل  ,في خبلفة معاكية قِٓكمات بيا سنة البصرة,  سكف يائيـ,مف فضبلء الصحابة كفق

, كانظر: االستيعاب في معرفة األصحاب, ٖٕٕ, صّانظر: أسد الغابة, البف األثير, ج أىؿ البصرة كالككفة.
 .َُِٖألبي عمر القرطبي, ص

 .ٔٗٓٔ, حُِِ, صٖصحيح البخارم, كتاب القدر, باب: جؼُّ القمـ عمى عمـ اهلل, ج (ِ)
, َِْْلمقادير, باب حجاج آدـ كمكسى عمييما السبلـ. صصحيح مسمـ, كتاب القدر, باب متى كتب اهلل ا (ّ)
 .ِّٓٔح
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كالذم يؤمف بيا حؽ اإليماف يسعد في دنياه, كيطمئف عمى حالو في آخرتو, ا, شأف مف يؤمف بي
عندما يتحدث في كتابو عف اليكـ اآلخر, كما يحدث فيو مف مشاىد كأحكاؿ؛ إنما  كاهلل -ِ

كي نتعظ منيا, كنتذكر أىكاؿ ىذا اليكـ العصيب, كنتذكر حاؿ كؿ مف الفريقيف, يتحدث عف ذلؾ ل
باليكـ اآلخر كالقدر خيره كشره,  كءامنكا, , كءامنكا برسكلو فريؽ الفائزيف الذيف ءامنكا باهلل 

فأكلئؾ يدخمكف الجنة خالديف فييا كرضي اهلل عنيـ, كفريؽ الخاسريف الذيف خسركا أنفسيـ كأىمييـ 
, كذلؾ بسبب ظمميـ أنفسيـ, كعدـ إيمانيـ باهلل ف كبمثؿ ىذا اليكـ العصيب الذم ال  ي ىذا اليـك

 جنيـ كالعياذ باهلل, خالديف فييا.مأكاىـ   مف أتى اهلل بقمب سميـ, فأكلئؾينفع فيو ماؿ كال بنكف إال
مراتب اإليماف أعمى كالمؤمف أيضان عندما يؤمف بالقدر خيره كشره, حمكه كمره, فإنو بذلؾ يحقؽ -ّ

ذا أصمح باهلل  ستطيع إصبلح نبذلؾ  فإننا كؿ فرد منا نفسو, كيساعده ذلؾ في إصبلح نفسو, كا 
 .فيو, كبذلؾ تصمح األمة نحف المجتمع الذم

يرل الكثير منيا قد ابتعد عف اإليماف باليكـ اآلخر كاإليماف إف الناظر لكاقع ىذه األمة اليكـ -ْ
 فذىبت األمة لمتمتع بمتاع ىذه الدنيا الفانية, كنسيت اإلعداد لمقاء اهلل  كقدره, بقضاء اهلل 

 , كفراكااألمة اإليماف بالقدر كترؾ الكثير مف أبناء ىذهيـك القيامة, كنسيت الحساب الذم ينتظرىا, 
 في اآلخرة خمكد في العذاب المييف, كفي ىذه لشئكف الحياة, فنصيبيـكتدبيره   مف اإليماف باهلل

 ائ چالدنيا ضياع السعادة, كتمزؽ األعصاب, كضنؾ العيش, كتكتر الحياة, مصداقان لقكلو تعالى:

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      

    .]ُِْ – ُِّطو: [ چی
 

 المطمب الخامس: تنزيو اهلل تعالى عف الكلد كالشريؾ.
العرب,  الييكد كالنصارل كمشركك اشترؾ في القكؿ بو, شرؾ بو  إف نسبة الكلد إلى اهلل

, زعمكا أف عزيران ابف اهلل اهلل عنةفالييكد عمييـ ل, ـبنيف كبنات بغير عم كايرىـ الذيف جعمكا هلل
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  چ , قاؿ تعالى: كف قالكا المسيح ابف اهللكالنصارل الضالُّ 

المبلئكة بنات اهلل  ركي العرب قالكاكالجيمة مف مش, ]َّالتكبة: [ چڻ   ڻ  ڻ  ۀ
 وئ ەئ ەئ ائائ ى ى ې ې چ , قاؿ تعالى:ف قكؿ ىؤالء جميعان عمكان كبيران تعالى اهلل ع

 .]ََُاألنعاـ: [چ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ
كرد عمييـ ردان  ,مشركي العربك  زعـ الييكد كالنصارل كثيران عف كلقد حكى القرآف الكريـ

في  قاؿ تعالىحيث  ,حتى أسكتيـ الكثير مف آيات القرآف الكريـفي  ا الزعـكبيف بطبلف ىذ ,مفحمان 
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﮶﮷چسكرة الزمر: ﮴﮵   ﮳    ﮲   ﮻   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮺   ﮹    چ ﮸ 

 .]ْالزمر: [
ال كلد لو كما تفكه بذلؾ الجيمة مف المشركيف كنطؽ  اهلل  ىذه اآلية مف السكرة تبيف أف

قاؿ ابف كثير في تفسير ىذه اآلية:  , عزير كعيسىبذلؾ المعاندكف مف الييكد كالنصارل في ال
بؿ ىك  ؛كىذا شرط ال يمـز كقكعو ,لكاف األمر عمى خبلؼ ما يزعمكف" لك أراد اهلل أف يتخذ كلدان 

نما قصد تجييميـ  ,محاؿ ى كؿ ىذا مف باب الشرط كيجكز تعميؽ الشرط عم, ك فيما ادعكه كزعمكهكا 
 (ُ)".المستحيؿ لمقصد المتكمـ

 لك أراد أف يتخذ كلدان   فاهلل, كىك فرض جدلي لتصحيح التصكرسيد قطب: "كقاؿ 
فميس  ,نزه نفسو عف اتخاذ الكلد كلكنو, يدهقفإرادتو مطمقة اير م ,الختار ما يشاء مف بيف خمقو,

ا تنزييو لذاتو عف الكلد , كىذه إرادتو, كىذه مشيئتو, كىذا تقديره كىذألحد أف ينسب إليو كلدان 
ككؿ أحد  ,كخالؽ كؿ شيء, كمدبر كؿ شيء ,كما اتخاذه الكلد؟ كىك مبدع كؿ شيء... كالشريؾ

 (ِ)".ممكو يفعؿ بو ما يشاء
اهلل  كلك أراد ,كلدان   كىكذا نرل أف ىذه اآلية في سكرة الزمر تنفي مزاعـ القائميف بأف هلل

ألنو , عمكان كبيران عف ذلؾ  تعالى اهلل, ما جعمو إلى أحد مف خمقو ,سمية أحد مف خمقو بذلؾت
ف يفرد بالعبادة كحده ال أ كمف ىذا شأنو ,المستغني عف الصاحبة كالكلد ,صاحب الكماؿ المطمؽ

كما يميؽ بجبللو كعظيـ  ,مؽأىا عف قكؿ السفياء مف الخنفسو كبرَّ  اهلل فقد نزه  ,شريؾ لو
 .سمطانو

 
 حقيقة اليدل كالضالؿ.المطمب السادس: 

بيداية الخمؽ , تدؿ عمى تفرده سبحانوى الكثير مف اآليات التي عم كتاب اهلل اشتمؿ  
ضبلليـ كالطبع عمى قمكب الكفرة منيـ  گ چقاؿ تعالى: , , فحقيقة اليدل كالضبلؿ مف اهلل كا 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چكقاؿ تعالى:  .]ّٗاألنعاـ: [چ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

 .]ُِٓاألنعاـ: [چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پپ پ
فيذه  ,]ُٖٕاألعراؼ: [ چجئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ چ عالى:كقاؿ ت

اآليات الكريمات كايرىا الكثير مف اآليات في القرآف الكريـ لتدؿ عمى أف اهلل كحده فقط مف بيده 
القدرة عمى ىداية الخمؽ, فيك ييدم مف يشاء, كيضؿ مف يشاء, كالعبد ال سبيؿ إلى كجكد اليداية 

                                                 

 .ُُِ, صُِ( انظر: تفسير القرآف العظيـ, ابف كثير, ج(ُ
 .َّّٕ, صٓ( انظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج(ِ
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 عمـ أف اهلل لميدل, كاف مف الميتديف, كمما يجب أف يي  ا كفقو اهلل لو إال بعد ىداية اهلل, فإذ
كيمنحيـ القدرة  ,إنما يككف ذلؾ بعد العذر إلييـ بتبييف طرؽ اليدل ,إنما يضؿ مف يضؿ مف خمقو

ه اهلل ما تكلى كالَّ  ,الضبلؿ عمى اليدل بعد العمـ ـ العبدالتي تمكنيـ مف السير عمييا فإذا قدَّ  افيةالك
  ڳ ڳ ڳ گ گ  گ گ ک ک چ قاؿ تعالى: ,اف ذلؾ بمحض عدلو سبحانو ال ظمـ فيوكك

كالذم يؤثر طمب اليداية كالرابة فييا كيأخذ باألسباب التي  ,]ُُٓالتكبة: [چ ڱ ڱ ڱ ڳ
كذلؾ مف رحمة اهلل لعباده كفضمو  ,فإنو سيجد مف اهلل عكنان عمى تحصيميا كتحقيقيا ,تكصمو إلييا

لضبللة كيراب فييا كيسعى جاىدان في طمبيا كيعمؿ باألسباب التي تكصمو إلييا عمييـ, كمف يؤثر ا
ذا , ف تدبيره ليـتمت لو فمـ يجد مف اهلل تعالى صارفان عنيا كىذا مف عدؿ اهلل في عباده كحس كا 

كييدم فميس  عرفنا ذلؾ فميس لعبد مف عباد اهلل أف يعترض عمى اهلل كيقكؿ إذا كاف اهلل يضؿ
اليداية إنما ىي ثمرة ف ,فالكاقع أف اليداية كاإلضبلؿ نتائ  لمقدمات كمسببات ,اإلختيار لمعبد حرية

 .العمؿ الصالح كاإلقباؿ عمى مني  اهلل تعالى, كالضبلؿ إنما ىك نتائ  العمؿ القبيح السيك
 

 مراتب اليداية.
 :(ُ)إف لميداية التي ىي أعظـ نعمة يناليا العبد أربع مراتب

 .اليداية العامة المشتركة بيف الخمؽ أجمعيف :المرتبة األكلى
أعطى كؿ شيء  بمعنى أف اهلل  .]َٓطو: [چ  مج حج يث ىث مث جث يت ىت مت چ قاؿ تعالى:

صكرتو التي ال يشتبو فييا بغيره, كأعطى كؿ عضك شكمو كىيأتو, كأعطى كؿ مكجكد خمقو 
ىداية الحيكاف المتحرؾ بإرادتو المختص بو, ثـ ىداه إلى ما خمقو لو مف األعماؿ, كىذه اليداية تعـ 

كما أف  ,ما خمقو اهلل, فمو ىداية تميؽ بوكىداية الجماد المسخر ل ,إلى جمب ما ينفعو كدفع ما يضره
 (ِ).مف الحيكاف ىداية تميؽ بو لكؿ نكع

كىذا  ,اليدل بمعنى البياف كالداللة كالتعميـ كالدعكة إلى مصالح العبد في معاده المرتبة الثانية:
 .المرتبة األكلى كأعـ مف الثالثة كىذه المرتبة أخص مف ,بالمكمفيف خاص

بيف لقـك  بمعنى أف اهلل  .]ُٕفصمت: [چ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ قاؿ تعالى: 
 .ثمكد طريؽ اليداية كالرشاد, كلكنيـ آثركا طريؽ الضبللة, فاستحقكا بذلؾ العقاب مف اهلل 

كخمقو  ,اء كىي ىداية التكفيؽ كمشيئة اهلل لعبده اليدايةاليداية المستمزمة لبلىتد المرتبة الثالثة:
رادتو ,دكاعي اليدل  .تي ال يقدر عمييا إال اهلل كىذه اليداية ال ,كالقدرة عميو لمعبد ,كا 

                                                 

محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس , شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ( انظر: (ُ
 ـ.ُٖٕٗىػ/ُّٖٗ ,ُ, ط, دار المعرفة, بيركت, لبنافٓٔيف ابف قيـ الجكزية, صالد

 .ّٕٓفي سكرة الزمر, ناصر الشيخ, صمباحث العقيدة  انظر: (ِ)
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عمى أف فيذه اآلية تدؿ . ]ٔٓالقصص: [چ ڳ ڳ ڳ گ     گ گ گ ک ک ک چ قاؿ تعالى:
نما ذلؾ هلل كحده.,  ب ليس إليولقمىداية اإللياـ كالتكفيؽ كخمؽ اليداية في ا  كال إلى أحد ايره, كا 

 اليداية يـك المعاد إلى طريؽ الجنة كالنار. المرتبة الرابعة:
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ چ قاؿ تعالى: 

 .]ٗيكنس: [چ ڃ ڃ
إلىتداء كا ,كقد دلت سكرة "الزمر" في عدد مف آياتيا عمى أف اليداية كاإلضبلؿ فعؿ اهلل

كقاؿ  .]ّالزمر: [چ ہ  ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ چ, قاؿ تعالى:ؿ فعؿ العبد ككسبوكالضبل
 ٻ ٻ ٱ چ: كقاؿ أيضان , ]ّٕالزمر: [چ ڻ ڻ  ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چتعالى:

الزمر: [چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ پڀڀڀ پ پپ ٻ ٻ
ُْ[. 

مستقيـ مف ؽ لميداية إلى صراطو الفَّ كى بأنو ال يي  ييا اإلخبار مف اهلل ففاآلية األكلى 
بحيث تصؿ إليو المكاعظ كاآليات البينات كال يزكؿ عنو ما اتصؼ بو مف  ,صفتو الكذب كالكفر

فمثؿ ىذا  ,حيث يرل اآليات فيجحدىا كيكفر بيا كيكذب ,الصفات التي تحكؿ بينو كبيف اليداية
  لميداية.أنى لو اليدل كقد أامؽ عمى نفسو الباب فعاقبو اهلل بالطبع عمى قمبو فصار ليس أىبلن 

 (ُ)".كالمراد أف مف أصر عمى الكذب كالكفر بقي محركمان عف اليداية" قاؿ الرازم:
 ككفقو لمرشاد فميس ألحد طريؽ إلى إضبللو., اهلل  أف مف ىداهكأما اآلية الثانية فتعني 

ف نفع ذلؾ بأف مف اىتدل بالقرآف كعمؿ بما فيو كاتبعو فإ فييا إخبار مف اهلل ف كأما اآلية الثالثة
 فإف ضرر ذلؾ عائد عميو كال يضر اهلل شيئان. ,كمف ضؿ بعد أف اتضح لو اليدل ,عائد إلى نفسو

 
 ضالؿ.كالتغيير في حقيقة اليدل كالاإلصالح منيجيات 

عمؽ بو مف المسائؿ, إف اليدل كالضبلؿ ىما لب أبكاب القدر, كما يت قاؿ ابف القيـ رحمو اهلل:"-ُ
اهلل تعالى لمعبد ىي نعمة اليداية كأعظـ مصيبة يصاب بيا اإلنساف ىي  يقدرىا ةفإف أعظـ نعم

مصيبة الضبلؿ ككؿ ما باإلنساف مف نعمة ىي دكف نعمة اليداية, ككؿ مصيبة ميما كبرت 
لى خاتميـ كقد أجمع الرسؿ عمييـ الصبلة كالسبلـ مف أكليـ إ ,كعظمت فيي دكف مصيبة الضبلؿ

كييدم مف يشاء, كأف مف ىداه اهلل فبل مضؿ  ,يضؿ مف يشاء  رمأف البا كالكتب المنزلة عمييـ
كأف العبد ال يممؾ مف ذلؾ حانو سبدم لو, فاليداية كاإلضبلؿ بيده لو كمف أضمو اهلل فبل ىا

 (ِ)."شيئان 
                                                 

 .ِِْ, صِٔ( مفاتيح الغيب, لمرازم, ج(ُ
 .ٓٔص ,ابف قيـ الجكزية ,العميؿشفاء انظر:  (2)
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فمف , منيجية مف منيجيات اإلصبلح كالتغيير التي جاء بيا القرآف الكريـ ضبلؿف اليدل كالإ-ِ
ل كالضبلؿ أف الداعي يدعك كال ينقطع عف الدعكة كلك لـ يتبعو أحد, ألنو يعمـ أف ثمرة العمـ باليد

نما عميو الببلغ فقط, أمر اليدل كالضبلؿ إلى اهلل  كأنو يصبر عمى ما يمقى مف إعراض , كا 
 ؛ لعممو بأف الذم يجازم إنما ىك اهلل.أك يفتر في دعكتو ككيد كأذل دكف أف يجازم بالمثؿ

لئلسبلـ, كما يمبثكا  كاقع األمة اليكـ يرل أف كثيران مف الناس كانكا قد ىداىـ اهلل  كالناظر إلى-ّ
كفجأة تراه  إلى أف يبتعدكا عف ديف اهلل, ككثيران مف الناس مف يككف أحقد الناس عمى اإلسبلـ كأىمو,

 قد أسمـ كأصبح مف أكثر الناس دفاعان عف اإلسبلـ كأىمو.
 

 األنفس. المطمب السابع: حقيقة تكفي
كحده, فكمما أراد اإلنساف في حياتو الخمكد إلى النـك  إف حقيقة تكفِّى األنفس بيد اهلل  
عنده بعد أف انقضى أجميا, كيرسؿ   نفسو عنده, كتمؾ األنفس بعضيا يبقييا اهلل تكفى اهلل 
, حيث , إلى أجؿ مسمى عنده  بعضيا لى: قاؿ تعاكلقد دلت سكرة الزمر عمى ىذا المفيـك

 چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹچ

 .]ِْالزمر: [چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ  چ چچ
يتكفى األنفس عند المكت كعند النكـ إال أنو يمسؾ األنفس التي قضى عمييا  إف اهلل  

, فيتكفى األنفس التي  المكت كيرسؿ األخرل كىي النائمة إلى أجؿ مسمى أم إلى كقت معمـك
فيمسكيا كال يردىا إلى البدف, كالنفس التي يتكفاىا عند النكـ يردىا إلى البدف يتكفاىا عند المكت 

 (ُ)عند اليقظة, كتبقى ىذه الحالة إلى أجؿ مسمى, كذلؾ األجؿ ىك كقت المكت.
بينيما شعاع الشمس,  كركح نفس ": تفسير ىذه اآلية فيأنو قاؿ    ف عباساب عفك 

 ,هلل أف يقبضوكح في جسده كجكفو يتقمب كيعيش, فإف بدا فيتكفى اهلل النفس في منامو, كيدع الر 
 (ِ)".ا مف جكفويلى مكانإ رد النفسك أخر أجمو  كقبض الركح فمات أ

 
 اإلصالح كالتغيير في حقيقة تكفي األنفس.

ىذه الدنيا دار اختبار  ما خمقنا في ىذه الدنيا الفانية إال لعبادتو, كجعؿ اهلل  إف اهلل  -ُ
المكت حؽ عمى كؿ  دار الخمكد في الجنة أك في النار كالعياذ باهلل, كجعؿ اهلل لتكصمنا إلى 

                                                 

, ْٖٖ, صٗر: األساس في التفسير, سعيد حكل, ج, كانظِْٖ, صِٔمفاتيح الغيب, لمرازم, ج ( انظر:(ُ
 .َّٓٓ, صٓكانظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج

دار الفكر , َِّ, صٕجعبد الرحمف بف أبي بكر, جبلؿ الديف السيكطي,( الدر المنثكر في التفسير بالمأثكر, (ِ
 .ُط بيركت, –
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كحده الذم بيده مقادير العباد  . كاهلل ]َّالزمر: [چ  يئ ىئ مئ حئ چإنساف, قاؿ تعالى: 
, كاألركاح كميا تككف بيده  , فيمسؾ الركح التي انتيى كآجاليـ فيك الذم يتكفى األنفس عند النـك

أجميا إلى الجسد لكقت مؤجؿ مكتكب كمعمـك  المكت, كيرسؿ الركح التي لـ ينتوً ى عمييا بأجميا, كقض
 .عنده 

لكريـ فحقيقة تكفي األنفس منيجية مف منيجيات اإلصبلح كالتغيير العقائدم التي جاء بيا القرآف ا -ِ
, كأنو مكتكب في  كجاءت بيا آيات سكرة الزمر, لتبيف لئلنساف أف المكت حؽ ال محالة كأنو بيد اهلل

كحده, كلـ يشرؾ معو أحد, فتتغير  أجؿ مسمى, فإذا أدرؾ اإلنساف ذلؾ, أصمح نفسو كعبد اهلل 
  .بذلؾ حياتو, كتصبح كميا هلل 

 
 : إثبات حقيقة البعث.المطمب الثامف

ككادت تككف  ,قضية البعث مف أبرز قضايا العقائد, كىي ركف مف أركاف اإليمافإف 
محمد  رل بعد قضية التكحيد في كتاب اهلل, خصكصان في القرآف الذم نزؿ عمى النبيالقضية الكب

  في مكة لتثبيت العقيدة, فكانت قضية التكحيد كمحاربة الشرؾ, كالتركيز عمى البعث ىما أىـ
 قضيتيف تناكليما القرآف:

 إلفراد العبكدية هلل. القضية األكلى: 
 لئليماف بالبعث. كالقضية الثانية:

اإليماف باليكـ اآلخر: اإليماف ببعث ىذه األجساد  أف مفقد دلت سكرة "الزمر" عمى لك 
عادتيا بعينيا ركحان كجسدان   .]ٖٔالزمر: [چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ چقاؿ تعالى: ,الدنيكية كا 

أم فإذا األمكات مف أىؿ األرض كالسماء أحياء بعثكا مف قبكرىـ, كأعيدت "  :قاؿ القرطبي
كقيؿ: قياـه عمى أرجميـ ينظركف إلى البعث  ,كاحيـ فقامكا ينظركف ماذا يؤمركفأر إلييـ أبدانيـ ك 

 (ُ)".أم: ينتظركف ما يفعؿ بيـ الذم كعدكا بو, كقيؿ النظر بمعنى اإلنتظار
فإذا مف صعؽ عند النفخة التي قبميا كايرىـ مف جميع خمؽ اهلل "  :الطبرم كقاؿ ابف جرير

ـ ينظركف ياـ مف قبكرىـ كأماكنيـ مف األرض أحياء كييئتيـ قبؿ مماتيالذيف كانكا أمكاتان قبؿ ذلؾ ق
 (ِ)."أمر اهلل فييـ

 
 
 

                                                 

 .ُِٖ, ُٓ( الجامع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي, ج(ُ
 .ُِٔ, صَِاف, ابف جرير الطبرم, ججامع البي (ِ)
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 اإلصالح كالتغيير في حقيقة البعث.منيجيات 
, فكانكا ينكركف عمى النبي إف مف أكثر القضايا إنكاران عند أىؿ الجاىمية كانت قضية البعث -ُ

فيذا أمية ابف العقاب في النار أك الفكز بالجنة, مف  حقيقة البعث كما يتكعدىـ اهلل  محمد 
عظاـ مف مقابر في مكة قد بميت, كأخذىا بيده كطحنيا كنفخ بيا في الببعض يكمان  جاءقد  (ُ)خمؼ

اليكاء, كقاؿ: )يا محمد! ىؿ يستطيع ربؾ أف يعيد ىذه مرة أخرل؟(, فينزؿ جبريؿ األميف بآخر 
 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ چسكرة ياسيف, قاؿ تعالى: 

 ے ے ھ چثـ بعد ذلؾ التنظير يقكؿ سبحانو:  , ]ٕٗ – ٖٕيس: [چ  ھ ھ    ہ ہ ہہ ۀ

فالشجر األخضر يحمؿ أكراقان فييا التمثيؿ   ,]َٖيس: [چ  ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳       ﮲    ۓ  ۓ
  ۓ ے ے ھ چالضكئي كفييا مادة الببلستيد الخضراء كفييا ما نستخدمو مف طاقة, قاؿ تعالى: 

    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾  ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳       ﮲    ۓ

 ۈ ۆ ۆ           ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ                             

ىذه اآليات كسيكلتيا ككيؼ يضرب اهلل مثبلن عمى  ةفانظر إلى بساط ,]ّٖ – َٖيس: [ چ ۈ
 مسألة الخمقة.

ت ليس ىك نياية اإلنساف, بؿ ىناؾ بعث كنشكر, كثكاب المكت حقيقة ال بد منيا, كلكف المك ك  -ِ
أف رسكؿ   عف أبي ىريرةف, كعقاب, كمف الناس مف ينكر البعث كذلؾ لجيمو بعظـ قدرة اهلل 

 (ِ)(.كؿ ابف آدـ يأكمو التراب إل عىْجبى الذنب منو خمؽ كفيو يركب): قاؿ  اهلل
, كىي ذرة مف العصعص آخر فقرة إذان: سكؼ يفنى مف ابف آدـ كؿ شيء إال عجب الذنب

مف العمكد الفقرم المكجكد في الظير, كمازالت األبحاث العممية لـ تصؿ إلى ىذه النقطة, لكف 
ىناؾ بكادر في أمريكا إذ بدءكا يصمكف إلى أف كؿ شيء يفنى مف ابف آدـ إال الجزئية األخيرة مف 

إف ىك إال كحي يكحى,  ؽ عف اليكلالذم ال ينط , العصعص, لماذا؟ ألف ىذا حديث رسكؿ اهلل
 فمف ىذه العجب سكؼ يبعث اإلنساف ليـك الحساب.

فإذا عرؼ اإلنساف أنو ميته ال محالة, كأنو سكؼ يبعث يكـ القيامة ليحاسب عمى ما كاف منو  -ّ
, كعمى في ديف اهلل في ىذه الحياة الدنيا, كعمى ما كاف يصنع مف خير كشر, كما كاف يعتقد 

ككبيرة, فإنو بذلؾ ينضبط سمككو, كيستقيـ منيجو عمى مني  اإلسبلـ العظيـ, كيبتعد كؿ صغيرة 
  عف كؿ ما يخالؼ ىذا الديف.

                                                 

 ,أدرؾ اإلسبلـ, كلـ يسمـ ,ة قريش في الجاىمية, كمف ساداتيـأمية بف خمؼ بف كىب, مف بني لؤٌم: أحد جبابر  ((ُ
بلؿ فصاح أسره عبد الرحمف بف عكؼ يـك بدر, فرآه ب ,ي في بداءة ظيكر اإلسبلـالحبشؿ كىك اٌلذم عذب ببل

 .ِِ, صِ. انظر ترجمتو: األعبلـ, لمزركمي, جتمكهبالناس يحرضيـ عمى قتمو فق
 .ُّّٖ, حَْٖ, صٕ( صحيح ابف حباف, كتاب الجنائز, فصؿ في أحكاؿ الميت في قبره, ج(ِ
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 المطمب التاسع: أحكاؿ المؤمنيف كالكفار يـك القيامة.
في القرآف الكريـ كثيران عف مصير المؤمنيف كالكافريف كأحكاليـ يـك  لقد تحدث اهلل 

أف المؤمنيف مصيرىـ إلى الجنة خالديف فييا, كالكافريف مصيرىـ إلى النار  كبيف اهلل القيامة, 
خالديف فييا كالعياذ باهلل, كلقد تحدثت سكرة الزمر عف ىذا المعنى, كبينت أحكاؿ كؿ مف الفريقيف 

 ڎ ڌ ڌ ڍ چ قاؿ تعالى:يكـ القيامة, ككيؼ يساقكف جماعات إلى الجنة أك إلى النار, 

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ

 ۓ ے ھے ھ ھ ھ ہ ہ ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ

 ۈئ ۈئ ۆئ    ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې

 .]ْٕ – ُٕالزمر: [ چ ىئ ىئ ىئ ېئ ېئېئ
 المعنى اإلجمالي:

في  أم كسيؽ الكفرة المجرمكف إلى نار جينـ جماعات جماعات, كما يساؽ األشقياء
الدنيا, كتقكؿ ليـ المبلئكة تقريعان كتكبيخان: ألـ يأتكـ رسؿه منكـ يتمكف عميكـ الكتب المنزلة مف 
, فقالكا بمى قد جاءكنا كأنذركنا كأقامكا عمينا الحج  كالبراىيف,  السماء, كيخكفكنكـ شر ىذا اليـك

كف مف الشيداء كالزىاد كالعمماء , كسيؽ األبرار المتق(ُ), فحؽ عمينا العذابكلكننا كذبناىـ كخالفناىـ
, كسكقيـ ىك سكؽ العجائب (ِ)كعمؿ بطاعتو إلى الجنة جماعات كالقراء كايرىـ ممف اتقى اهلل 

الستقباليـ معززيف مكرميف, فيقكؿ خزنتيا طابت أركاحكـ بأعمالكـ الطيبة, فطاب مقامكـ في دار 
, أما أىؿ الجنة فقد قالكا عند (ّ)انية ألىؿ النارالسبلـ فنعـ التحية حيكا بيا مقابؿ تأنيب كتكبيخ الزب

دخكليـ الجنة كاسقرارىـ فييا: الحمد هلل الذم حقؽ لنا ما كعدنا بو مف دخكؿ الجنة كممكنا أرض 
أجر العامميف بطاعة  ـفي ممكو, كننزؿ فييا حيث نشاء, فنعالجنة نتصرؼ فييا تصرؼ المالؾ 

 (ْ)اهلل.
 
 
 

                                                 

القاىرة, -لمطباعة كالنشر كالتكزيع, دار الصابكني ٖٗ, صّالصابكني, م محمد عمي انظر: صفكة التفاسير,  ((ُ
 ـ.ُٕٗٗ-قُُْٕ, ُط

 .ِْٖ, صُٓ, جٖع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي, م الجامانظر:  (ِ)
 .َِْ,صْأيسر التفاسير, أبك بكر الجزائرم, جانظر:  (ّ)
 .ٖٗ, صّصفكة التفاسير, الصابكني, م انظر:  (ْ)



48 

 

 أحكاؿ المؤمنيف كالكفار يـك القيامة.اإلصالح كالتغيير مف ذكر 
إف ذكر أحكاؿ المؤمنيف كالكافريف يـك القيامة منيجية مف منيجيات اإلصبلح كالتغيير التي 

كجاءت بيا آيات سكرة الزمر خاصة, ألف اإلنساف عندما يعمـ أف  ,جاء بيا القرآف الكريـ عامة
منعمكف مكرمكف يدخمكنيا بسبلـ مف  ىناؾ في اآلخرة يكـ القيامة جنة كنار, كأف أىؿ الجنة

المبلئكة خالديف فييا ال يشقكف كال يمكتكف, كأف أىؿ النار في الجحيـ يساقكف إلييا جماعات 
ـ عدـ إيمانيـ بالرسؿ, جماعات, يستقبميـ فييا خزنة جينـ مف المبلئكة يكبخكنيـ كينكركف عميي

, كيبتعد عف ى طاعة كرضى ربو فييا أبدا, فإنو بذلؾ يصمح نفسو كيعمؿ عم كىـ خالدكف
كعبده حؽ عبادتو دخؿ الجنة, كمف عصاه دخؿ النار  معصيتو كمخالفة أمره, ألنو مف أطاعو 

كأحكاؿ ذا الديف العظيـ كيذكرىـ باآلخرة يكالعياذ باهلل, لذلؾ يجب عمى المؤمف أف يدعك الناس ل
ككضع  الشقي مف خسر رضى ربو الناس يكـ القيامة, فالسعيد مف فاز بالجنة كرضى الرحمف ك 

 في النار.
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 المبحث الثاني 
 في سكرة الزمر دعكممنيجيات اإلصالح ك التغيير ال 

 مطالب: خمسةكيشتمؿ عمى    
 .طمب األكؿ: إخالص العبادة هلل الم

 اليداية لإلسالـ.المطمب الثاني: 
 .دعكة لمرجكع إلى اهلل المطمب الثالث: 
 .الدعاء عبادة هلل المطمب الرابع: 

 التنفير مف الكذب كالدعكة إلى الصدؽ.امس: المطمب الخ
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 المبحث الثاني 
 دعكم في سكرة الزمرمنيجيات اإلصالح ك التغيير ال 

 
 .المطمب األكؿ: إخالص العبادة هلل 

إال حريصان عمى أعمالو, خائفان  األكبر, ال تمقاهي  يكـ الفزع المكقف بمقاء اهلل اإلنساف  إفَّ 
األكبر يحبط األصغر, حيث إفَّ الشرؾ  مف كؿ ما يحبطيا مف أنكاًع الشرؾ األكبر أك الشرؾ

الذم حصؿ فيو ىذا النكع مف  ؾ األصغر يحبط العمؿ, فتصير ىباءن منثكران, كالشر جميع األعماؿ
الشديد عمى أال تضيع منو أعمالو شرؾ, فكمَّما كاف العبد مكقنان بمقاء ربو كاف منو الحرص ال

حاجة إلييا؛ كلذلؾ فيك يجاىد نفسو  أف يككف في أشدِّ األكقات الصالحة في مكقؼ القيامة, يـك
اهلل  أف ينفعو بيا, كما أف اليقيف بالرجكع إلى لعؿ َّ  الدنيا باإلخبلص فييا هلل أعمالو في  بحماية
؛ ألف ا اير لمرسكؿ ان العبد في أعمالو كمِّيا متبع يجعؿ اهلل  ال يقبؿ مف  هلل مبتدع كال مبدؿو

 ىث  مث          جث يت متىت    خت  حت جت يب ىب مب    خب حب    جب يئ چ العمؿ إال ما كاف خالصان صكابان, قاؿ تعالى:

   .]َُُالكيؼ: [ چ حس جس مخ  حخ جخ مح جح مج  حج يث
و التقرُّب بطاعت , كىك أف يريد العبدكالنية بالقصد ىك: إفراد اهلل  بشكؿو عاـ اإلخبلصف

 ۀۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چى: قاؿ تعال ,إلى اهلل دكف شيء آخر

 .]ٓالبينة: [چ  ہ ہ ہ ہ
في الطاعات بالقصد, كىك أف يريد  بأنو "إفراد الحؽ  (ُ)كعرَّفو أبك القاسـ القشيرم

الناس, أك  بطاعتو التقرب إلى اهلل تعالى دكف شيء آخر مف تصنع لمخمكؽ, كاكتساب محمدة عند
  (ِ)." محبة مدح مف الخمؽ, أك معنى مف المعاني سكل التقرب إلى اهلل

اسـ جامع لما يحبو اهلل كيرضاه مف " كما عرفيا شيخ اإلسبلـ ابف تيمية ىي: العبادةك 
األقكاؿ كاألعماؿ الباطنة, كالظاىرة, فالصبلة, كالزكاة, كالصياـ, كالح , كصدؽ الحديث, كأداء 

ر الكالديف, كصمة األرحاـ, كالكفاء بالعيكد, كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر, األمانة, كب
كالجياد لمكفار كالمنافقيف كاإلحساف لمجار اليتيـ كالذكر كالقراءة كأمثاؿ ذلؾ مف العبادة ككذلؾ حب 

خبلص الديف لو كالصبر لحكمو كالشكر لنعمو كالر  ضاء اهلل كرسكلو كخشية اهلل, كاإلنابة إليو كا 
 (ّ).بقضائو كالتككؿ عميو كالرجاء لرحمتو كالخكؼ مف عذابو كأمثاؿ ذلؾ ىي مف العبادة هلل"

                                                 

كلد سنة  ,شيخ خراساف في عصره ,ىك عبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ النيسابكرم مف بني قشير بف كعب ((ُ
 .ٕٓ, صْ, لمزركمي, جاألعبلـ :. انظر ترجمتوقْٓٔكتكفي سنة  ق,ّٕٔ
 .ٓٗص ,ِ, جعبد الكريـ بف ىكازف بف عبد الممؾ القشيرم ,الرسالة القشيرية (ِ)
 .ْْالعبكدية, البف تيمية, ص ((ّ
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 بإخبلص  كميا تكجب عمى العباد أف يفردكا اهلل الزمر لقد كردت آيات كثيرة في سكرةك 
 , كيخصكه بيا دكف سكاه.لو كحده العبادة

 .]ّ – ِالزمر: [چ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ چقاؿ تعالى: 
 .]ُِ – ُُالزمر: [چ ٺ ٺ      ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ: كقاؿ تعالى
   ڍ ڇڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ كقاؿ تعالى:

 .]ُٓ – ُْالزمر: [چ   ڎ   ڌ ڌ ڍ
 .]ْٔالزمر: [چ  ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ چ كقاؿ تعالى:
 .]ٔٔالزمر: [چ  ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چ كقاؿ تعالى:
كجو لو العبادة بجميع ػ ىك الذم يستحؽ أف تاآليات الكريمة مف السكرة تقرر أنو  ىذه
عتقادية كالقكلية كالعممية كليس ألحد سكاه كائنان مف كاف أم شيء مف أنكاع العبادة, كما أنكاعيا اال

و باطؿ, تقرر أف أم نكع مف أنكاع العبادة لـ يكجو هلل, أك كجو لو, كلكف فيو شركة لغيره معو, فإن
ال يقبؿ مف العمؿ إال ما كاف خالصان لكجيو, كأف مف عمؿ أم عمؿو هلل,  كاير مقبكؿ, ألف اهلل 

أانى الشركاء  كأشرؾ معو فيو ايره مف المخمكقيف كائنان مف كاف فإف اهلل يتركو كشركو, ألنو 
كتعالى: أنا أغنى  قاؿ اهللي تبارؾ) :  اهلًل  قاؿ: قاؿ رسكؿأنو   عف أبي ىريرةعف الشرؾ, ف

ًشْركىو  (ُ)(.الشُّركاء عف الشِّرؾ, مف عمؿ عمالن أشرؾ فيو معي غيرم, تركتيوي كى
, ككما نرل أف األمر باإلخبلص جاء هلل  بياف أىمية اإلخبلص في العبادة أيضان  فيياك  

بادة بدكف مشفكعان باألمر بالعبادة, ألف اإلخبلص ىك ركح العبادة كعمكدىا الذم تقكـ عميو, فالع
ال شريؾ لو, كمتى شاب كحده  إخبلص عبادة مردكدة عمى صاحبيا ألنيا لـ تكجو إلى اهلل 

اعتبرت الاية ال قيمة ليا, كال فائدة منيا سكل التعب لصاحبيا ألف اهلل  العبادة قصد اير اهلل 
 ال يقبؿ مف العمؿ إال ما كاف خالصان لكجيو.

 
 .ص العبادة هلل إخالمنيجيات اإلصالح كالتغيير في 

فمف كاف عممو   مؽ عظيـ يجب أف يتحمى بو كؿ مسمـ, كىك أساس العمؿف اإلخبلص خإ-1
خالصان لكجو اهلل تعالى قبمو اهلل منو, كمف أشرؾ مع اهلل ايره في العمؿ لـ يقبؿ منو, فقد قاؿ النبي 

: ( ًؿ ًإل  مىا كىافى لىوي ْجييوي(. ًإف  الم وى لى يىْقبىؿي ًمفى اْلعىمى ا, كىاْبتيًغيى ًبًو كى اًلصن عف عمر بف ك  (2)خى
نما لكؿ امرئ ما نكل, )يقكؿ:  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  الخطاب  إنما األعماؿ بالنيات, كا 

                                                 

 .ِٖٓٗ, حِِٖٗ, صْ, جصحيح مسمـ, كتاب الزىد  كالرقائؽ, باب مف أشرؾ في عممو اير اهلل  ((ُ
. قاؿ األلباني: حسف َُّْ, حِٓ, صٔالجياد , باب مف ازا يمتمس األجر كالذكر, ج سنف النسائي, كتاب (ِ)

 صحيح.
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فمف كانت ىجرتو إلى اهلل كرسكلو فيجرتو إلى اهلل كرسكلو, كمف كانت ىجرتو إلى دنيا يصيبيا 
 (1).(جر إليو, فيجرتو إلى ما ىانكحياأك امرأة ي

إف اإلخبلص ىك أصؿ الديف كقاعدتو, فيك التكحيد العممي, كىك خبلصة الدعكة النبكية, قاؿ  -2
و ب عثالَّذم ب كىك ,م ال يقبؿ المَّو سكاهذال الدِّيف كإخبلص الدِّيف لمَّو ىشيخ اإلسبلـ ابف تيمية: "

ليف كاآلخريف مف الرُّسؿ كىذا ىك  ,عميو أئمَّة أىؿ اإًليماف كأنزؿ بو جميع الكتب كاتَّفؽ ,األكَّ
 ڍ ڍ ڇ ڇ چقاؿ تعالى: كىك قطب القرآف الَّذم تدكر عميو رحاه.  ,خبلصة الدَّعكة النَّبكيَّة

 (ِ)كالسكرة كميا في ىذا المعنى.. ]ّ – ِالزمر: [چ  ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ
ًإن مىا )  عمى أعداءىا بإخبلص رجاليا, فقد قاؿ رسكؿ اهلل يحفظ األمة كينصرىا اهلل إف -ّ

ًصًيـْ  ْخالى ـْ كىاً  ًتًي الى صى ـْ كى ًتًي ًعيًفيىا, ًبدىْعكى ري الم وي ىىًذًه اأْليم ةى ًبضى  (3)(.يىْنصي
ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ڤ ڤ  چ قاؿ تعالى:  ,إف ثمرة اإلخبلص تحقيؽ رضى اهلل -ْ

ه الغاية ااية ككفى بو شرفان كجزاءن, فما بعد ىذ ,]ُِ – ُٗالميؿ: [ چڤ    ڦ ڦ ڦ    ڦ 
قاؿ ابف , تدرؾ, كىذ أعمى النعيـ في الدنيا, كما أف رضكاف اهلل األكبر أعمى نعيـ أىؿ الجناف

 (ْ)"إف المحبة كاإلخبلص كاإلنابة ال تقـك إال عمى ساؽ الرضى".القيـ: 
إف اإلخبلص خبلص كحرية كفرار مف كؿ قيكد األرض بو يصبح القمب أميران بعد أف كاف -ٓ

صحَّ فمف صحَّ فراره إلى اهلل  .]َٓالذاريات: [ چىئ يئ  جبحب خب مب ىب يب  جت  چ : قاؿ تعالىأسيران, 
 قراره.

: "مف أراد أف يذكؽ طعـ الحرية كيستريح مف العبكدية فميطير (ٓ)قاؿ بشر بف الحارث
 (ٔ)".السريرة بينو كبيف اهلل 

 
 

                                                 

 .ُ, حٔ, صصحيح البخارم, كتاب بدء الكحي, باب كيؼ كاف بدء الكحي عمى رسكؿ اهلل  (ُ)
 .ُٓ, صَُمجمكع الفتاكل, البف تيمية, ج (ِ)
 قاؿ األلباني: صحيح.  .ُّٖٕ, حْٓ, صٔج , باب االستنصار بالضعيؼ, الجياد سنف النسائي, كتاب (ّ)
ياؾ نستعيف ((ْ محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ , مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 . ـُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔ, ّط ,بيركت –دار الكتاب العربي , ُِٕ, صِ, جالجكزية
لو  ,معركؼ بالحافي: مف كبار الصالحيفم, أبك نصر, البشر بف الحارث بف عمي بف عبد الرحمف المركز ىك (ٓ) 

ق. انظر ِِٕسنة  ف أىؿ )مرك( سكف بغداد كتكفي بيافي الزىد كالكرع أخبار, كىك مف ثقات رجاؿ الحديث, م
 .ْٓ, صِترجمتو: األعبلـ لمزركمي, ج

 .ِّٕ, صِ, جالقشيرم عبد الكريـ الرسالة القشيرية, (ٔ)
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 اليداية لإلسالـ.المطمب الثاني: 
 ى أف تقكـ الساعة, ة لمعالميف مف يكـ نزكلو إلرحماإلسبلـ إنما جاء ىدل ك إف 

ناتو مف التفريؽ بيف الحؽ كالباطؿ, كما قاؿ فقد جاء اإلسبلـ لييدم الضاليف ليتمكنكا بحججو كبيِّ 
 ,]ُٖٓالبقرة: [چ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چتعالى: 

 چ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ ؿ تعالى:كقا

, كجعمو مف يـك خمؽ أصميا آدـ تداد لميدل الذم منحو اهلل تعالى لمبشرية ىك امك  ,]ٗاإلسراء: [
 پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ يتديف كالضاليف, كما قاؿ تعالى:يفرؽ بو بيف الم معياران 

 چ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ  ٹ ٹ           ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ

كلقد دلت آيات سكرة فقده,  ده, كمف أبىفمف طمب اليدل في ىذا الديف كج ,]ّٗ – ّٖالبقرة: [
 ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قاؿ تعالىف ,المنيجية الزمر عمى ىذه

 ڄ ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ      ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ ٺ

    ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڍڌ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ         ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک

 .]ِٔ – ِِالزمر: [چ   ﮴     ﮳   ﮲ ۓۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ
 المعنى اإلجمالي:

أفمف كسَّع اهلل صدره, فسعد بقبكؿ اإلسبلـ كاالنقياد لو كاإليماف بو, فيك عمى بصيرة مف 
قمكبيـ, كأعرضت عف  يستككف. فكيؿ كىبلؾ لمذيف قىسىت أمره كىدل مف ربو, كمف ليس كذلؾ؟ ال

 (ُ)يِّف عف الحؽ.ذكر اهلل, أكلئؾ في ضبلؿ ب
الجكاب اجتزاء ن بمعرفة السامعيف كبداللة ما بعده كتقديره: كمف أقصى  ؾرً قاؿ الطبرم: "كتي 

   (ِ)اهلل قمبو كأخبله مف ذكره, حتى ضاؽ عف استماع الحؽ, كاتباع اليدل".
 چ اؿ:ذلؾ أردفو بما يدؿ عمى أف القرآف سبب لحصكؿ النكر كاليداية كالشفاء فق كلما بيف اهلل 

حكامو كعدـ اختبلفو, تثنى فيو     چ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ , كىك القرآف العظيـ, متشابيان في حسنو كا 
كاألحكاـ كالحج  كالبراىيف, تقشعر مف سماعو كتضطرب جمكد الذيف يخافكف ربيـ؛ تأثران القصص 

, كذلؾ التأثر بما فيو مف ترىيب ككعيد؛ ثـ تميف قمكبيـ كجمكدىـ؛ استبشاران بما فيو مف كعد كترايب
 لعباده. بالقرآف ىداية مف اهلل 

                                                 

 .ُْٔالتفسير الميسر, ص (ُ)
 .ِٕٕ, صُِجامع البياف, ابف جرير الطبرم, ج (ِ)
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ممو اهلل عف اإليماف بيذا القرآف لكفره كمف يض ,ييدم بالقرآف مف يشاء ًمف عباده كاهلل 
 (ُ)ف ىاد ييديو كيكفقو.كعناده, فما لو م
 فأذاقيـ اهلل الذيؿَّ  ,مف قبميـ مف األمـ السالفة فأتاىـ العذاب مف جيةو ال تخطر بباليـ كذَّب

لك كاف  ,كلعذاب اآلخرة الذم أيعدَّ ليـ أعظـ بكثير مف عذاب الدنيا ,كالصغار كاليكاف في الدنيا
 (ِ).عندىـ عمـه كفيـ ما كذبكا

 
 منيجيات اإلصالح كالتغيير في اليداية لإلسالـ.

في  فناس تائييإف اليداية لئلسبلـ تنجي اإلنساف مف عذاب هلل في اآلخرة, فبعد أف كاف ال-ُ
يعبدكف األصناـ كايرىا, جاء اإلسبلـ ليبيف لمناس طريؽ اليداية كالصبلح كالرشاد,  جاىمية ال

 ال إلو معبكد سكاه.كيبيف ليـ أف ىذا الككف لو إلو كاحد 
 ڑ ژ ژ ڈ چإف اليداية لئلسبلـ تجعؿ اإلنساف يحيى حياة سعيدة مطمئنة, قاؿ تعالى:  -ِ

 .]ٕٗ:النحؿ[چ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گگ گ گ ک ک ک ک ڑ
 ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ چ قاؿ تعالى:, التمكيف في األرض كاالستخبلؼ كانتشار األمف -ّ

 ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 .]ٓٓالنكر: [ چ ڌ ڌ ڍ
ف اإليماف أعظـ باعث عمى الرابة كالرىبة, ككمما ازداد إيماف العبد ازداد مف األعماؿ إ-ْ

: , كقد قاؿ بعدان عف الذنكب خكفان مف عقاب اهلل , كازداد الصالحة طمعان في رضا اهلل 
اًليىةه, أىلى ًإف  ًسْمعىةى الم ًو ) , أىلى ًإف  ًسْمعىةى الم ًو غى ْنًزؿى مىْف أىْدلىجى بىمىغى المى , كى اؼى أىْدلىجى ن ةي مىْف خى  (ّ)(.الجى
 پ  ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ عالى:ف اإليماف سبب لؤلمف في الدنيا كاآلخرة, كما قاؿ تإ-ٓ

 .] ِٖاألنعاـ: [چ  ڀ ڀ   پ پ پ
إف الناظر لكاقع األمة اليـك يجد أف االسبلـ منتشر في جميع أنحاء العالـ, كىناؾ الكثير 

, فنسمع أف الكثير مف العمماء الكبار الذيف اكتشفكا أمكران مف الناس يدخمكف في ىذا الديف العظيـ
قبؿ ألؼ كأربعمائة عاـ, قد أسممكا كدخمكا في  في الطب كالفمؾ كاير ذلؾ مما تحدث اإلسبلـ عنو

, ألنيـ عممكا صدؽ اإلسبلـ بما أخبر بو, كالكثير مف الناس كذلؾ مف يدخؿ في ىذا ديف اهلل 
  ., كبفضؿ الدعاة المخمصيف الذيف يعممكف في ميداف الدعكة إلى اهللالديف بفضؿ اهلل 

 
                                                 

 .ُْٔالتفسير الميسر, صانظر:  (ُ)
 .ُٕ, صّصفكة التفاسير, الصابكني, ج انظر:( (ِ

 قاؿ الترمذم: حسف اريب. .َِْٓ, حّّٔ, صْسنف الترمذم, أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع, ج (ّ)
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 .دعكة لمرجكع إلى اهلل المطمب الثالث: 
في كثير مف آياتو يدعكنا  كاسعة, تسع كؿ معصة ميما كانت, كاهلل  حمة اهلل إف ر 

 ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  چ, قاؿ تعالى: لمتكبة كالرجكع كاإلنابة إليو 

بعباده أف يذكرىـ بالتكبة كالرجكع إليو  , فيذا مف رحمة اهلل ]ّٓ الزمر:[چ ﮴     ﮳   ﮲ ۓ
 كاهلل , الفبلة فأيقف باليبلؾ ثـ ب ضمت منو راحمتوه إذا تاب أكثر مف رجؿ يفرح لتكبة عبد

ْبًدم ًبي, كىأىنىا ) :ؿ اهلل اق:أنو قاؿ  رسكؿ اهلل , عف عف أبي ىريرةكجدىا, ف أىنىا ًعْندى ظىفِّ عى
ـْ يىًجدي  ًدكي ْبًدًه ًمْف أىحى ْيثي يىْذكيريًني, كىاهلًل لىم وي أىْفرىحي ًبتىْكبىًة عى ال تىوي  مىعىوي حى مىْف تىقىر بى ًإلىي  ًشْبرنا, ضى ًة, كى ًباْلفىالى

ذىا أىْقبىؿى ًإلىي  يىْمشً  مىْف تىقىر بى ًإلىي  ًذرىاعنا, تىقىر ْبتي ًإلىْيًو بىاعنا, كىاً  أىْقبىْمتي ًإلىْيًو ي, تىقىر ْبتي ًإلىْيًو ًذرىاعنا, كى
 يحب ذلؾ  بالتكبة مف عبده إذا تاب إليو, كأنو يذا الحديث دليؿ عمى فرح اهلل ف (ُ)(.أيىىْرًكؿي 

ي عنا, كلكف لمحبتو سبحانو محبة عظيمة, كلكف ال ألجؿ حاجتو إلي أعمالنا كتكبتنا؛ فاهلل ان
  كمحبتو لعباده., لمكـر

, كدعت العباد إلى التكبة كالرجكع   ,إلى اهلل كقد دلت آيات سكرة الزمر عمى ىذا المفيـك
        ﮹        ﮸ ﮷   ﮶ ﮴﮵     ﮳   ﮲ ۓ ۓ ےے ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ  چقاؿ تعالى:

                  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 ىئ مئ حئ جئ ۋ   ٴۇ  ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ    

 ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىب مب خب        حب جب يئ

چ  ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

 .]ٗٓ – ّٓالزمر: [
 المعنى اإلجمالي:

أفرطكا بالجناية عمى أنفسيـ لعبادم الذيف تمادىكا في المعاصي,  -أييا الرسكؿ -قؿ
بالمعاصي كاآلثاـ: ال تيئسكا مف مغفرة اهلل كرحمتو لكثرة ذنكبكـ, إنو تعالى يعفك عف جميع الذنكب 

ف كانت مثؿ زبد البحر؛لمف شاء,   .حمةإنو سبحانو عظيـ المغفرة كاسع الر  كا 
 (ِ).كظاىر اآلية أنيا دعكة لممؤمنيف إلى عدـ اليأس مف رحمة اهلل 

خبار بأف  كقاؿ ابف كثير: ىي دعكة لجميع العصاة مف الكفرة كايرىـ إلى التكبة كاإلنابة, كا 
 (ّ)يغفر الذنكب جميعان, لمف تاب منيا, كرجع عنيا, ميما كثرت. اهلل تعالى

                                                 

, ْكاالستغفار, باب في الحض عمى التكبة كافرح بيا, ج صحيح مسمـ, كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة ((ُ
 .ِٕٓٔ, حَُِِص
 .ْْٔالتفسير الميسر, ص ((ِ
 .ِِٓ, صّجمختصر تفسير ابف كثير,  ((ّ
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طاعة كالخضكع كالعمؿ الصالح, مف قبؿ حمكؿ نقمتو ارجعكا إلى اهلل كاستسممكا لو بال
تعالى بكـ, ثـ ال تجدكف مف يمنعكـ مف عذابو, كالتزمكا بأحسف كتاب أنزؿ إليكـ كىك القرآف 

 الكريـ, الذم فيو سعادتكـ كفبلحكـ, مف قبؿ أف ينزؿ بكـ العذاب فجأة كأنتـ اافمكف.
حسرتي كندامتي عمى تقصيرم في  لئبل تقكؿ بعض النفكس التي أسرفت في العصياف: يا

 كفي حقو.   طاعة اهلل
الشتماليا عمى  كاعمـ أف ىذه اآلية أرجى آية في كتاب اهلل قاؿ اإلماـ الشككاني: "

كصفيـ  أضاؼ العباد إلى نفسو لقصد تشريفيـ, كمزيد تبشيرىـ, ثـ :أعظـ بشارة, فإنو أكالن 
... ثـ عقب ذلؾ بالنيًي عف القنكط مف الرحمة باإلسراؼ في المعاصي, كاالستكثار مف الذنكب, 

 چ ﮴     ﮳   ﮲ ۓ ۓ چثـ جاء بما ال يبقي بعده شؾ كال يتخال  القمب عند سماعو ظف, فقاؿ: ,
فاأللؼ كالبلـ قد صيرت الجمع الذم دخمت عميو لمجنس الذم يستمـز استغراؽ أفراده, فيك في قكة: 

ثـ لـ يكتؼ بما أخبر , كىك الشرؾ القرآنيما أخرجو النص  ما كاف, إال ًإف اهلل يغفر كؿ ذنب كائنان 
فيا ليا مف بشارة ترتاح ليا قمكب المؤمنيف  "يعان جم"نب, بؿ أكد ذلؾ بقكلو: ذ رة كؿفعباده مف مغ
 (ُ)."ربيـب ـنيالمحسنيف ظ

 (ِ)."يتحسر المجـر كيتمنى لك كاف مف المحسنيف المخمصيف, المطيعيف هلل "قاؿ ابف كثير: 
تقكؿ تمؾ النفس الفاجرة حيف ترل العذاب: لك أف لي رجعة إلى الدنيا ألعمؿ بطاعة  أك

 اهلل, كأيحسف سيرتي كعممي.
نزالو الكتب فكذبت باآليات, كتكبرت عف  بمى قد جاءؾ اليدل مف اهلل بإرساؿ الرسؿ, كا 

بحج  كاىية, ثـ , قاؿ الصاكم: " إف الكافر أكالن يتحسر ثـ يحت  (ّ)اإليماف, ككنت مف الجاحديف
 ٺ  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  چكلك ريدَّ لعاد إلى ضبللو كما قاؿ تعالى , (ْ)"يتمنى الرجكع إلى الدنيا

 .]ِٖاألنعاـ: [چ ٺ
كىكذا يصكر القرآف أحكاؿ النفكس في اآلخرة, تصكيران مؤثران بميغان, يحمؿ كؿ عاقؿ عمى 

 اإليماف الصالح الذم ينفعو في ذلؾ اليـك الشديد.
 
 
 

                                                 

 .ّٗٓ, صْفتح القدير, لمشككاني, ج (ُ)
 .ِِٓ, صّجمختصر تفسير ابف كثير,  (ِ)
 .ٕٗ, صّفكة التفاسير, الصابكني, جص انظر: (ّ)
 .ّّٕ, صّاكم, جحاشية الص (ْ)
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 التكبة.شركط 
 (ُ).شركط عامة أربعةتي يتكفر فييا التكبة الصحيحة ىي ال

 .أكليا: الندـ
 (ِ).كقكع الفعؿ منو ككرىو بعدما فعموكىك األسؼ عمى 

كحقيقتو أف المذنب يدرؾ أف ما فعمو, أك فرط فيو مما ال يجكز لو أف يقع منو, فيتحسر 
ؿ ذلؾ, أما إذا لـ يندـ فذلؾ دليؿ عمى ف كاف فعؿ ذلؾ, كيتمنى أنو لك لـ يفعإعمى ذلؾ كيندـ 

صراره عميو كىذا ذنب آخر عميو أف يتكب منو, فإف الندـ شرط لصحة التكبة, كقد كرد  رضاه بو كا 
 (ّ).(الندـ تكبة)أنو قاؿ:  عف النبي  في الحديث عف عبد اهلل بف مسعكد 

 (ْ).كخكؼ عقابيا" ياقاؿ في الزكاجر: "كال بد في الندـ أف يككف مف حيث المعصية كقبح
نما كاف الندـ أعظـ أركانيا, ألف الندـ شيء متعمؽ بالقمب, كالجكارح تبع  كقاؿ المناكم: "كا 

  (ٓ)."لو, فإذا ندـ القمب, انقطع عف المعاصي, فرجعت برجكعو الجكارح
أف الندـ لتعظيـ اهلل كخكؼ عقابو, مما يبعث عمى التكبة النصكح, "كنقؿ عف الغزالي قكلو: 

ا ذكر مقدمات التكبة الثبلث, كىي قبح الذنكب كشدة عقكبة اهلل, كأليـ اضبو, كضعؼ العبد, فإذ
كقمة حيمتو, يندـ كيحممو الندـ عمى ترؾ اختيار الذنب, كتبقى ندامتو بقمبو في المستقبؿ, فتحممو 

 (ٔ)إليو, كبذلؾ تتـ شركط التكبة"  عمى االبتياؿ كالتضرع, كيجـز بعدـ العكدة
 .اإلقالع عف الذنبثانييا: 

اإلقبلع عف الذنب كالتكقؼ عف إتيانو ىك أظير معاني التكبة كال تتضح كال تصح إال 
ؿ المنذرم: ىذه باإلقبلع عف الذنب أما التكبة مع اإلقامة عمى الذنب كاالستمرار فيو فيي كما قا

 (ٕ)تكبة الكذابيف
الذنب فيو خطكرة عظيمة  كمما يدؿ عمى كجكب اإلقبلع عف الذنب, كأف عدـ اإلقبلع عف

ي ًإف العبد ًإذا أخطىأ خطيئىةن نيًكتىت ف)أنو قاؿ:  عف النبي  مـ ما ركل أبك ىريرة عمى ديف المس

                                                 

 .َِِ-ُٗٗ, صُج انظر: مدارج السالكيف, (ُ)
 .ُِٗ, ِ, جانظر: المعجـ الكسيط (ِ)
 ., كصححو األلبانئّٖٓ, حّٕ, صٔمسند اإلماـ أحمد, مسند المكثريف مف الصحابة, ج (ّ)
 .َِٗ, ِ, جكاجر عف اقتراؼ الكبائرالز  (ْ)
 .ِٖٗ, ٔ, جالمناكم ,فيض القدير شرح الجامع الصغير ((ٓ

 المرجع السابؽ, نفس الصفحة. (ٔ)
 .ّٖٗ, صِ, جعنو الييثمي في الزكاجرذلؾ  نقؿ (ٕ)
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ف عاد زيد فنزع تىةه سكداء, فًإذا ىك نيك قمبو ك ىا حتى تعمك قمبو, ك ييكاستغفر كتاب سقؿ قمبو, كا 
 (ُ) .]ُْالمطففيف: [چ   ڍ       ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ ڃچ چفي القرآف  الراف الذم ذكر اهلل
عمى الذنب كالمقيـ عميو إذا لـ يكف لو تكبة صحيحة فيخشى عميو أف يطبع عمى  فالمصرُّ 

 قمبو فتتعسر عميو التكبة كيستمر في االنحراؼ كالعصياف حتى ييمؾ عمى ذلؾ.
 

 ثالثيا: العـز عمى أف ل يعكد
ذنب عمى أال يعكد في ذلؾ الذنب الذم ىذا مف داللة صحة التكبة كصدقيا أف يعـز الم

 أذنبو كتاب منو.
 رابعيا: أف يؤدم الحؽ إلى أصحابو

إذا كاف الذنب فيو مظممة آلدمي فإف تكبتو منو أف يؤدم ذلؾ الحؽ لصاحبو أك يتحممو 
مف كانت لو مظممة ألخيو مف عرضو أك شيء فميتحممو ), كما قاؿ عميو الصبلة كالسبلـ: منو

ف لـ  منو اليـك قبؿ أف ل يككف دينار كل درىـ, إف كاف لو عمؿ صالح أخذ منو بقدر مظممتو كا 
 (ِ).(أخذ مف سيئات صاحبو فحمؿ عميو تكف لو حسنات

يحشر الناس يـك القيامة عراة ): قاؿ  عف النبي  ككذلؾ حديث عبد اهلل بف أنيس 
ـ ينادييـ بصكت يسمعو مف بعد , قاؿ: قمنا كما بيما؟ قاؿ: ليس معيـ شيء, ث(4)بيمان  (3)غرلن 

كما يسمعو مف قرب: أنا الممؾ أنا الدياف, كل ينبغي ألحد مف أىؿ النار أف يدخؿ النار كلو عند 
أحد مف أىؿ الجنة حؽ حتى أقصو منو, كل ينبغي ألحد مف أىؿ الجنة أف يدخؿ الجنة كألحد 

نا إنما نأتي اهلل  مف أىؿ النار عنده حؽ حتى أقصو منو حتى المطمة, قاؿ: قمنا:  كيؼ كا 
 (ٓ).(بيما, قاؿ: بالحسنات كالسيآت عراة غرلن 
 

 
 

                                                 

, قاؿ الترمذم ّّّْ, حُِٗ, صٓسنف الترمذم, أبكاب تفسير القرآف, باب مف سكرة كيؿ لممطففيف, ج (ُ)
 حديث حسف صحيح.

 .ِْْٗ, حُِٗص ,ّج مف كانت لو مظممة عند الرجؿ, باب ,كتاب المظالـصحيح البخارم,  (ِ)
 .ٖٖٔ, صّايرالن: الغيرؿ: جمع األنارىؿ كىك األقمىؼ, أم اير مختكنيف, انظر: النياية في اريب الحديث, ج ((ّ
 .ٖٖٔص
نما ىي  (ْ) بيما: البييـ جمع بًييـ كىـ الذيف ليس فييـ شيء مف العاىات كاألعراض, كالعمى كالعىكىر كالعرج, كا 

حة لخمكد األبد في الجنة حَّ  .َْْ, صُأك النار. انظر: النياية في اريب الحديث, ج أجساد ميصى
 .َُِْٔ, حُّْ, صِٓمسند اإلماـ أحمد, مسند المكييف, حديث عبد اهلل بف أنيس, ج (ٓ)
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 . منيجيات اإلصالح كالتغيير في الرجكع إلى اهلل 

مف أىـ العكامؿ التي ليا أثر عمى صقؿ شخصية الفرد كبالتالي عمى أفراد المجتمع ىي إف  -ُ
ذنكب كاألكزار فإف اهلل تعالى ال تضره معصية التكبة إلى اهلل تعالى كاإلنابة إليو كالفرار مف ال

حذر مف المعصية لما فييا مف األضرار عمى  طاعة المطيعيف, كلكف اهلل  العاصيف كال تنفعو
 نفس كلمغير, فقد قرر القرآف بقكؿالفرد كالمجتمع كرٌاب في األعماؿ الصالحة لما فييا مف خير لم

: لى كقاؿ تعا  ,]ْٔفصمت: [ چ  حخ جخ مح جح حجمج يث ىث جثمث يت ىت مت چ: اهلل تعالى
فالذنكب مف أىـ األسباب في تمرد  , ]ٕاإلسراء: [ چ ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ چ

كضارة كذلؾ  ,كقد شدد عمييا االسبلـ ألنيا ضارة بالفرد في صحتو كعقمو كعممو ,االنساف كشقائو
ثيران ما كك ,بالمجتمع فيي تجعمو يعيش في أزمات نفسية تعرضو لمقبلقؿ كاالضطرابات كالمحف

تعرض القرآف الكريـ في نصكصو الشريفة إلى ما يصيب األفراد كاألمـ مف جٌراء اكتسابيـ لمخطايا 
  ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ چكاألكزار, قاؿ تعالى: 

يؿ لخمقو كىي مف البديييات لكؿ مف كىذه سٌنة ككنية في خمؽ اهلل كال تبد  ,]ٓٔاألنعاـ: [ چ﮺﮻ 
 .اكثرة الفساد كانتشار الرذيمة فيييخ الشعكب كالمجتمعات كتأمؿ في أسباب انييارىا لر ادرس ت

ذا أظمـ القمب قسا كابتعد صاحبو عف اهلل  ,كالذنكب كالمعاصي عادة تؤدم إلى ظممة القمب -ِ كا 
كال يعيد الخاطك إلى  ,ككاف مصيره الخسراف في الدنيا كاآلخرة ,كأصبح مصدر شر في المجتمع

ف الخطايا كالذنكب تككف سببان في أكما , لمستقيـ سكل التكبة كاالستغفاراإليماني كالطريؽ االصؼ 
 .يا مف الرزؽحرماف مرتكب

كقد ذكر القرآف الكريـ بأف تقكل اهلل كطاعتو كااللتزاـ بأكامره سبب إلدرار الرزؽ عمى الفرد  -ّ
  ,]ّ – ِطبلؽ: ال[چ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ ڱ  ڱ ڱچكالمجتمعات, قاؿ تعالى: 

 ٺ ٺ          ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ  ٻ ٻ ٻ ٱ چكقاؿ تعالى: 

كىذا  ,نسافنكب تؤدم إلى اضب اهلل كعقابو لئلكبالتالي فإف الذ, ]ٔٗاألعراؼ: [چ  ٿ ٺ
ما أف ا  ك  ,العقاب إما أف يككف بالظكاىر الككنية مف الفيضانات كالرياح المدمرة أك الزالزؿ أك القحط

 .ب التي تأكؿ األخضر كاليابس كتؤكؿ إلى الدمار الكمييككف بالحرك 
كقد أطمؽ القرآف الكريـ عمى المعاصي التي تكجب العقاب أسماء عدة, منيا: الخطيئة, 

  .الذنب, السيئة, اإلفؾ, الفسكؽ, العصياف, العتك, الفساد
تاب اإلنساف إلى , فإف إف اإلنساف ال يكمؿ صبلحو إال بالتكبة الصادقة كالرجكع إلى اهلل  -ْ

ذا تاب جميع أفراد المجتمع هلل  اهلل  كرجعكا إليو كأنابكا  ستصمح بذلؾ نفسو, كتتغير حالو, كا 
    ۓ ۓ ے ے ھ  ھ چ, لقكلو تعالى: إلى األحسف بإذف اهلل  إليو, سيصمح المجتمع كيتغير حالو
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حتى يغييركا ما كالشعكب  ال يغير كال يبدؿ ما تعانيو األمـ , فاهلل ]ُُالرعد: [چ ﮴﮵  ﮲﮳ 
 بأنفسيـ.

 
 .الدعاء عبادة هلل المطمب الرابع: 

 قبؿ أف نبدأ بعرض اآليات الكاردة في السكرة التي تبيف أف الدعاء عبادة ال يستحقيا إال اهلل
 معنى الدعاء في المغة كالشرع ليتضح مفيكمو أكثر. سكؼ أذكر 

 الدعاء في المغة:
, تدعيتو كدعكت اهلل لو كعميو دعاءن ان أم: صحت بو كاس: "كدعكت فبلنالجكىرمقاؿ 

 (ُ).دعية"احدة كالدعاء كاحد األكالدعكة المرة الك 
"دعكت فبلنا كبفبلف: ناديتو كصحت بو, كما بالدار داع كال مجيب,  قاؿ الزمخشرم:

عا اهلل لو كالنادبة تدعك الميت: تندبو, تقكؿ: كازيداه. كدعاه إلى الكليمة, كدعاه إلى القتاؿ, كد
 (ِ)."كعميو, كدعا اهلل بالعافية كالمغفرة كالنبي داعي اهلل

ابتيمت إليو بالسؤاؿ كرابت فيما عنده مف  المصباح: "دعكت اهلل أدعكه دعاءن  في جاءك 
 (ّ).عكت زيدان ناديتو كطمبت إقبالو"الخير, كد

 :لصطالحالدعاء في ا
 (ْ)".ية, كاستمداده إياه المعكنةالعنا  كمعنى الدعاء: استدعاء العبد ربو"قاؿ الخطابي: 

حقيقة الدعاء: مناداة اهلل تعالى لما يريد مف جمب ": القاضي أبك بكر بف العربيقاؿ 
منفعة, أك دفع مضرة مف المضار كالببلء بالدعاء, فيك سبب لذلؾ كاستجبلب لرحمة المكلى, كما 

  (ٓ)."لماء لخركج النبات مف األرضأف الترس لرد السيـ كا
 
 
 

                                                 

 .ِّّٕ, صٔالصحاح, لمجكىرم, ج ((ُ
 .ِٖٖ, صُأساس الببلاة, لمزمخشرم, ج ((ِ
, ُ,جمي الفيكمي ثـ الحمكم, أبك العباسأحمد بف محمد بف ع,المصباح المنير في اريب الشرح الكبير ((ّ
 .بيركت –المكتبة العممية , ُْٗص
 .ّ( شأف الدعاء, لمخطابي, ص(ْ
 .ْٓص  ,لعبد الغني بف عبد الكاحد المقدسي, ة الترايب في الدعاء كالحث عميومقدم ((ٓ
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, كالتبرؤ مف الحكؿ مكاله  : إظيار العبد االفتقار إلى ربو كالتذلؿ إلىكحقيقة الدعاء
كالقكة, فإف ذلؾ سمة العبكدية الحقة كاستشعار الخكؼ كالكجؿ كالذلة مف اهلل سبحانو, كفيو أيضا 

, فإنو كاسع سبحانو معنى الثناء عمى اهلل سبحانو بكؿ المحامد, كنسبة الجكد كالكـر المطمؽ إليو
 (ُ).كريـ جكاد

 المراد بالدعاء في اصطبلح الشرع: سؤاؿ العبد ربو حاجتو.أف : كيرل الباحث
مب كيطمؽ عمى فيتبيف مف تعريؼ الدعاء في المغة كالشرع أف الدعاء في األصؿ ىك الط

 .العبادة
 أنكاع الدعاء.
 الدعاء نكعاف:

 ػ دعاء عبادة.ُ
 ػ دعاء مسألة.ِ

بأنكاع العبادات مف الصبلة, كالذبح, كالنذر,  ة: فيك التقرب إلى اهلل فأما دعاء العباد
ف لـ يكف في ذلؾ صيغة سؤاؿ  ,كطمعان في رحمتو ,كالصياـ, كالح  كايرىا خكفان مف عقاب اهلل كا 

كطمب, فالعابد الذم يراب في حصكؿ مطمكبو كيخاؼ عمى فكاتو ىك سائؿ لما يطمبو بامتثاؿ أمر 
 . اهلل

ء المسألة: فيك طمب ما ينفع الداعي كطمب كشؼ ما يضره أك دفعو كمف يممؾ كأما دعا
 (ِ).الضر كالنفع ىك المعبكد حقان, كالمعبكد ال بد أف يككف مالكان لمنفع كالضر

قاؿ شيخ اإلسبلـ ابف تيمية رحمو اهلل: "إف المعبكد ال بد أف يككف مالكان لمنفع كالضر, فيك 
فعمـ أف النكعيف متبلزماف,  ,كيدعى خكفان كرجاء دعاء العبادة ,ةيدعى لمنفع كالضر دعاء مسأل

 فكؿ دعاء عبادة مستمـز لدعاء المسألة, ككؿ دعاء مسألة متضمف لدعاء العبادة, كعمى ىذا فقكلو
يتناكؿ نكعي  , ]ُٖٔالبقرة: [ چ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى چ:تعالى

سألني, كقيؿ: أثيبو إذا عبدني, كالقكالف الدعاء, كبكٌؿ منيا فسرت اآلية؛ قيؿ: أعطيو إذا 
متبلزماف, كليس ىذا مف استعماؿ المفظ المشترؾ في معنييو كمييما, أك استعماؿ المفظ في حقيقتو 

 (ّ).كمجازه, بؿ ىذا استعمالو في حقيقتو المتضمنة لؤلمريف جميعان"
 
 

                                                 

 .ّص  ,انظر: شأف الدعاء لمخطابي ((ُ
 .َُ, صُٓجمجمكع الفتاكل, البف تيمية,  ((ِ
 .َُ, صُٓجمجمكع الفتاكل, البف تيمية,  ((ّ
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 لو في آيتيف منيا:  ال شريؾكحده   عمى أف الدعاء عبادة كأنو هلل الزمر سكرةكقد دلت  
   ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ       ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ  ہ ہ ۀ ۀ  ڻ  ڻ ڻ ڻ  چ : قاؿ تعالى

  .]ٖالزمر: [چ     ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ ﮸     ﮷ 

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ    ٺ ٺ ڀ چ : قاؿ تعالىك 

 .]ْٗالزمر: [چ  ڄ
جأر إلى  ,كأحاطت بو المحف ,عبد إذا نزؿ بو الببلءفييما أف ال فياآليتفي بيف اهلل تعالى 
الذم   لببلء كالمحف إال اهللا تقرر في فطرتو أنو ال يكشؼ ما بو مف امى لً  ,اهلل كفزع إليو بالدعاء

أكجده مف قبؿ كلـ يؾ شيئان, ثـ إنيما تكضحاف ما تنطكم عميو تمؾ الفطرة, كما يعترييا مف 
 لشدة كالرخاء.التغيرات كالتقمبات في حالتي ا

حسانو كبره بعبده كقمة شي  :األكلى فاآلية عبده عمى  كرً يخبر اهلل تعالى فييا عف كرمو كا 
كأنو حيف يمسو الضر مف المرض, أك الفقر, أك الكقكع في الكربات يعمـ أنو ال ينجيو كال  ,ذلؾ

زؿ بو كيمح في ذلؾ فإذا فيدعكه ممحان متضرعان منيبان, كيستغيث بو في كشؼ ما ن ,ينقذه منيا إال اهلل
ما أنعـ اهلل عميو بكشؼ ما نزؿ بو مف الضر كالكرب نسي ذلؾ الذم دعا اهلل مف أجمو كمر كأنو 

بنفسو  ؿَّ فضى  ,فرجع إلى الشرؾ بأف جعؿ هلل األنداد كىـ الشركاء كاألمثاؿ كاألشباه ,لـ يصبو شيء
ثـ أمر اهلل نبيو بأف يقكؿ لمف اشتير بيذا  ,بللو لغيره متكلد كنات  عف ضبللوألف إض ,ايره ؿَّ ضى كأى 

فبل ينفعو ما يتمتع بو في , چ     ﯁ ﯀ ﮾﮿ ﮽ ﮼ ﮻  چالعتك, كىك تبديؿ نعمة اهلل كفران 
 (ُ).ر النعـ إذا كاف المآؿ ىك النارىذه الدنيا مف األمكاؿ كسائ
صمتو بربو في  كسابقتيا تبيف أف العبد حيف يصاب بالشدة كالببلء تقكل كأما اآلية الثانية:

 ,كينيب إليو إنابة صادقة ,ضرع إليو أف يزيؿ عنو ما حؿ بو مف الككارثتفيدعكه كي ,ىذه الحاؿ
كيعمـ عمـ يقيف أف كؿ ما سكل اهلل مف األنداد كاألكثاف  ,كيتجمى أماـ عينيو الصراط المستقيـ

يمجأ إلى اهلل كيفيؽ  القدرة عمى كشؼ ما بو, فعند ذلؾ اصناـ كايرىا مف المخمكقات ليس ليكاأل
فيتجو إلى اهلل  ,كينقشع عنو كؿ ما يخالجو مف األكىاـ الباطمة ,كركاـ الشرؾ ,مف ظممات الجيؿ
 مف الشركاء كالشفعاء المزعكميف.  كيكفر بكؿ ما سكل اهلل ,كالمجكء الصحيح ,بالدعاء الخالص

حالو ينعكس االبان كىنا  أما إذا ذىب عنو الضر كحؿ بو الرخاء كخكلو اهلل بشتى النعـ فإف
يدنس فطرتو التي كانت قد استيقظت في حالة الشدة فيمبسيا لباس الشرؾ كينسى تكحيده لربو 

نابتو إليو كتطمعو إليو في إزالة ما بو مف الفقر كالمرض كسائر أنكاع الكرب فيبدأ بالكفر بنعـ اهلل  ,كا 
 كفر بربو الذم ىك مصدر كؿ النعـ.كي ,حيمتوكأنيا إنما جاءت إليو لذكائو كدقة  ,كينسبيا إلى نفسو

                                                 

 ,فتح القدير ,ُٖ, صٔ, البف كثير, جتفسير القرآف العظيـ ,ََِ, ِّ, لمطبرم, ججامع البيافانظر:  (ُ)
 .ِْٓ, صْ, جلمشككاني
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ضرع إلى اهلل كينيب تقاؿ الحافظ ابف كثير: "يخبر تعالى أف اإلنساف في حاؿ الضر ي
لعمـ اهلل بي بأنني ,  چڤ ڤ ٹ ٹ چإليو, كيدعكه, ثـ إذا خكلو نعمة منو طغى كبغى كقاؿ: 

: عمى عمـ عندم قاؿ اهلل دة: قاؿ قتا ,أني عند اهلل خصيص لما خكلني ىذاأستحؽ ذلؾ كلكال 
 ,بؿ إنما أنعمنا عميو بيذه النعمة لنختبره فيما أنعمنا عميو ؛أم ليس األمر كما زعـ چ ڦ ڦ  ڤ چ

كليذا  ,چ ڄ ڄ ڦ ڦ چأيطيع أـ يعصي؟ مع عمـ اهلل المتقدـ بذلؾ فيي فتنة أم اختبار: 
 (ُ).ا يدعكف كيقكلكف ما يقكلكف"يدعكف م
 

 .ي منيجية الدعاء عبادة هلل اإلصالح كالتغيير ف
كقد حث اهلل في كتابو العزيز عمى  ,إف الدعاء مف أجؿ العبادات, بؿ ىك أكرميا عمى اهلل  -ُ

 ,]َٔاافر: [چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چفقاؿ تعالى:  إخبلص الدعاء لو كحده ال شريؾ لو
  , ]ُٖٔالبقرة: [ چ  ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى چ كقاؿ تعالى: 
 (ِ)(,الدُّعىاءي ىيكى الًعبىادىةي ): النبي  , فقد قاؿلى نبينا محمد لسنة التي أكحاىا اهلل إكبذلؾ جاءت ا

ضار, كقد مجمب المنافع كدفع الي أف الدعاء مف أقكل األسباب ف كالذم عميو أكثر المسمميف -ِ
 افف, كأفَّ اإلنسلو الدي دعكا اهلل مخمصيف مسَّيـ الضُّر في البحرا عف الكفار أنَّيـ إذ ىأخبر تعال

رُّ دعاه ا ًإذا مىسَّو الضُّ ا كاف أك  ,لجنبو أك قاعدنا أك قائمن جابة اهلل لدعاء العبد, مسممن , رناكافكا 
عطاؤه س  .قو ليـ, كنصره ليـًرز  مف جنسؤالو كا 

كأنو ليس لو حكؿ كال قكة  ,بو مف نعمة فيي مف اهلل  فيجب عمى اإلنساف أف يعمـ أف كؿ ما -ّ
اهلل بيا إلى  كاإلنساف عندما ينسب النعـ التي حباه ,فع إلى نفسو أك دفع الضر عنيافي جر الن

ال شؾ أف ذلؾ جحد  ,كأنيا إنما جاءت إليو بحيمتو كذكائو كخبرتو الفائقة بكجكه المكاسب ,نفسو
مصدر كؿ النعـ, فيجب عمى العبد أف ,  بالمنعـ الذم ىك اهلل لنعـ اهلل كىك يؤدم إلى الكفر

 ؼ المنعـ بذلؾ حتى يككف شاكران لربو الرازؽ العميـ.يعر 
كأنيا كافتو بفضؿ ما عنده مف الحرص كالذكاء كشدة  ,كككف العبد ينسب نعـ اهلل إلى نفسو -ْ

إذ الكفر بالنعمة  ,ىذا مف عبلمة الخذالف كالعياذ باهلل, كالكفر باهلل ,الحيمة كالعمـ بكجكه المكاسب
 كفر بالمنعـ.

بلن عمى أنيـ محبكبكف ي أف يعمـ أف تكسيع الرزؽ عمى بعض العباد ليس ذلؾ دليكمما ينبغ -ٓ
فإف الدنيا يؤتييا اهلل مف يحب  ,كما أف تضييقو عمى بعضيـ ال يدؿ عمى بغضيـ,  عند اهلل

                                                 

 .ٗٗ, صٔ, البف كثير, جتفسير القرآف العظيـ (ُ)
.  ِّّٕ, حْٔٓ,صٓفي فضؿ الدعاء, ج, باب ما جاء سنف الترمذم, أبكاب الدعكات عف رسكؿ اهلل  ((ِ

 .ىذا حديث حسف صحيحقاؿ الترمذم: 
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لعبيده لينظر أيشكركنو أـ يكفركنو؟   ء كامتحاف منوكمف ال يحب فتكسيع الرزؽ إنما ىك ابتبل
 لممعتبريف كحجة عمى المعانديف.ة كفي ذلؾ عبر 
 

 التنفير مف الكذب كالدعكة إلى الصدؽ.المطمب الخامس: 
دعكة إلى الصدؽ, قبؿ أف نبدأ ببياف منيجية اإلصبلح كالتغيير في التنفير مف الكذب كال

 .لغة كاصطبلحان  الكذب كالصدؽ تعريؼ عف سكؼ نتحدث
 (1)عمى خبلؼ الصدؽ.الكاؼ كالذاؿ كالباء أصؿه صحيح يدؿ  الكذب لغةن:

 (2)عدـ مطابقة الخبر لمكاقع. الكذب اصطالحان:
 (ّ)الكذب اإلخبار عف الشيء بخبلؼ ما ىك عميو في الكاقع, مع السيك كالعمد.كقيؿ: 

كيرل الباحث: أف الكذب ىك الكبلـ المخػالؼ لمحقيقػة كالكاقػع, المػزيف بالباطػؿ, مػع اإلصػرار عميػو, 
 باطؿ, إلاكاء اآلخريف كخداعيـ.بيدؼ تكذيب الحؽ, كتصديؽ ال

كالصػػدؽ نقػػيض  ,ى قػػكة فػػي الشػػيء قػػكال كايػػرهمػػالػػداؿ كالقػػاؼ أصػػؿ يػػدؿ عك  الصػػاد لغػػةن: الصػػدؽي 
 (ْ).الكذب

 (ٓ).مطابقة الحكـ لمكاقع, كىذا ىك ضٌد الكذب الصدؽ اصطالحان:
خػػـر الٌصػػدؽ مطابقػػة القػػكؿ الٌضػػمير كالمخبػػر عنػػو معػػا, كمتػػى ان": األصػػفياني ااػػبقػػاؿ الر 

 (ٔ)".شرط مف ذلؾ لـ يكف صدقا تاٌما
 .ا الخمقيةىك: مطابقة القكؿ لمكاقع, كىك أشرؼ الفضائؿ النفسية, كالمزايأف الصدؽ : الباحثكيرل 

قاؿ كقد كردت آيات في سكرة الزمر تدعك المؤمنيف إلى الصدؽ كتنياىـ عف الكذب ف
 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ   پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ تعالى:

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

 .]ّٓ – ِّالزمر: [چ  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ
 المعنى اإلجمالي:

                                                 

 .ُٕٔ, صٓمقاييس المغة, البف فارس, ج (ُ)
 .ُّٖالتعريفات, لمجرجاني, ص ((ِ
 .ٕٕ, صٔانظر: البحر المحيط في أصكؿ الفقو, لمزركشي, ج ((ّ

 .َُٗ,صَُر, ج, لساف العرب, البف منظك ّّٗص, ّجمقاييس المغة, البف فارس, انظر:  (ْ)
 .ُِّ( التعريفات, لمجرجاني, ص(ٓ
 .ْٖٕ, لؤلصفياني, صالمفردات في اريب القرآف ((ٔ
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في ىذه اآليات الشريفة عمى أنو ال أحد أظمـ ممف كذب عمى اهلل بنسبة  يؤكد اهلل 
ـ الشريؾ لو كالكلد, ككٌذب بالقرآف كالشريعة كقت مجيئو مف اير تدبر كال تأمؿ, أم ال أحد أظم

 ممف حالو ذلؾ, فإنو أظمـ مف كؿ ظالـ.
 أليس في جينـ مقاـ ليؤالء المكذبيف؟, كاالستفياـ تقريرم أم بمى ليـ مأكل كمكاف.

كالذم جاء بالصدؽ في قكلو كعممو مف األنبياء كأتباعيـ, كصدَّؽ بو إيماننا كعمبل أكلئؾ 
كالمؤمنكف بو,  حمد كالمرسميف مىـ الذيف جمعكا خصاؿ التقكل, كفي مقدمة ىؤالء خاتـ األنبياء 

, فمىف بعدىـ إلى يكـ الديف. شريعتو مف الصحابةالعاممكف ب
(ُ) 

يشتيكف في الجنة مف الحكر, كالقصكر, كالمبلذِّ, كالنعيـ, ذلؾ الذم ينالكنو ىك  ليـ ما 
 جزاء كؿ محسف, أحسف في ىذه الحياة.

, ىك أبك بكر  (كصدَّؽ بو) ىك محمد  (الذم جاء بالصدؽ) بعض المفسريف: "قاؿ 
كاالختياري أف يككف عمى العمـك حتى يشترؾ في ىذه الصفة كؿ الرسؿ الكراـ, ككؿ مف دعا إلى 

يماف مف أتباعً ىذا الصدؽ عف ع بصيغة  چ ڤ ڤ ٹ چيدؿ عميو الرسؿ, ك  قيدة كاً 
 (ِ).الجمع

فبل  ,ا مف األعماؿ السيئةسيغفر اهلل ليـ ما أسمفك  عمييـ السبلـ ىؤالء الذيف صدَّقكا األنبياء
  .فضبلن منو ككرمان  ,يـ عمى طاعاتيـ في الدنيا بحساب األحسف الذم عممكهيبى ثً كيي  ,يعاقبيـ بيا

العدؿي أف تيحسب الحسنات كتيحسب السيئات, ثـ يككف الجزاء, كالفضؿي " قاؿ المفسركف: 
أعماليـ, فبل يبقى ليا حساب في  عنيـ أسكأ رى فِّ كى ىك الذم يتجمى بو اهلل عمى عباده المتقيف, فيي 

ميزانيـ, كأف يجزييـ أجرىـ بحساب أحسف األعماؿ, فتزيد حسناتييـ كتعمك كترٌجح كفة الميزاف, كىذا 
 (ّ)."الكـر كاإًلحساف مف زيادة

 التنفير مف الكذب كالدعكة إلى الصدؽ.اإلصالح كالتغيير في 
بنكا حياتيـ عمى الحؽ, فبل ناس أف يإف اهلل خمؽ السمكات كاألرض بالحؽ, كطمب مف ال -ُ

كحيرة البشر كشقكتيـ, ترجع إلى ذىكليـ عف ىذا األصؿ إال حقان,  يقكلكف إال حقان, كال يعممكف
لى تسمط أكاذيب كأكىاـ عمى أنفسيـ كأفكارىـ, أبعدتيـ عف الصراط المستقيـ, كشردت  الكاضح, كا 

 بيـ عف الحقائؽ التى البد مف التزاميا.
ا كاف االستمساؾ بالصدؽ فى كؿ شأف, كتحريو فى كؿ قضية, كالمصير إليو فى كؿ كمف ىن -ِ

حكـ, دعاية ركينة فى خمؽ المسمـ, كصبغة ثابتة فى سمككو, ككذلؾ كاف بناء المجتمع فى اإلسبلـ 

                                                 

 .ِْٔالتفسير الميسر, ص ((ُ
 .َٖ, صّصفكة التفاسير, الصابكني, ج ((ِ
 .ُٖ, صّالمرجع السابؽ, ج ((ّ
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, فإف الحقائؽ الراسخة كحدىا ىى التى يجب أف تظير  شائعاتبة الظنكف, كنبذ القائما عمى محار 
إياكـ كالظف فإف الظف أكذب ): قاؿ رسكؿ اهلل  ,ف تيعتمد فى إقرار العبلقات المختمفةكتغمب, كأ
 (2)(.دع ما يريبؾ إلى ما ل يريبؾ, فإف الصدؽ طمأنينة, كالكذب ريبة):  كقاؿ (ُ).(الحديث

ألفكىا كاإلسبلـ يكصى أف تيغرس فضيمة الصدؽ فى نفكس األطفاؿ, حتى يشبكا عمييا, كقد  -ّ
فى  قاعده  كرسكؿ اهلل  فعف عبد اهلل بف عامر قاؿ: دعتنى أمى يكمان  ,اليـ كأحكاليـ كميافى أقك 

فقاؿ  قالت : أردتي أف أعطيو تمران  ,)ما أردت أف تيعطيو؟: ؾ, فقاؿ ليا عطً أي  بيتنا, فقالت: تعاؿى 
 (ّ)(.و شيئا كيتبت عميؾ كذبةتيعطً  ـليا: أما إنؾ لك ل

ات كاآلباء أف يينشئكا أكالدىـ تنشئة يقدسكف فييا الصدؽ, كيتنرىكف عف األميييعمَّـ  الرسكؿ ك  -ْ
الكذب, كلك أنو تجاكز عف ىذه األمكر كحسبيا مف التكافو اليينة لخشي أف يكبر األطفاؿ, كىـ 

 كىك عند اهلل عظيـ., صغيران  يعتبركف الكذب ذنبان 
ال حظر فيو عمى إخبار أك  أف مجاؿ الميك حاسبان  ,المرء قد يستسيؿ الكذب حيف يمزحك  -ٓ

اختبلؽ, كلكف اإلسبلـ الذل أباح التركيح عف القمكب لـ يرض كسيمة لذلؾ إال فى حدكد الصدؽ 
:  قاؿ رسكؿ اهلل ,المحض؛ فإف فى الحبلؿ مندكحة عف الحراـ, كفى الحؽ اناء عف الباطؿ

 (ْ)(.كيؿ لمذل يحدث بالحديث لييضحؾ منو القـك فيكذب, كيؿ لو, كيؿ لو)
أف الناس يطمقكف العناف ألخيمتيـ فى تمفيؽ األضاحيؾ,  كاقع األمة اليكـ يرلالناظر إلى إف  -ٔ

يسخركا منيـ كقد ل كميـ أك أصدقائيـكال ييحسكف حرجا فى إدارة أحاديث مفتراة عمى ألسنة خص
 .أحزاف كعداكات ثيرا ما ينتيى إلىحرَّـ الديف ىذا المسمؾ تحريما تامان, إذ الحؽ أف الميك بالكذب, ك

 , كيبتعد عف الكذب, كيصدؽ اهلل فيجب عمى اإلنساف المؤمف أف يمتثؿ ألمر اهلل 
عميكـ ) : سكؿ اهللقاؿ ر في قكلو كعممو, حتى يكتب عند اهلل مف الصادقيف المخمصيف, 

بالصدؽ, فإف الصدؽ ييدل إلى البر, كالبر ييدل إلى الجنة, كما يزاؿ الرجؿ يصدؽ كيتحرل 
ياكـ كالكذب ,دؽ حتى ييكتب عند اهلل صديقان الص ف الفجكر  ,كا  فإف الكذب ييدل إلي الفجكر كا 

 (5).(الكذب حتى ييكتب عند اهلل كذابان  ييدل إلى النار كما يزاؿ العبد يكذب كيتحرل
 

                                                 

 .ُّْٓح, ُٗ, صٕصحيح البخارم, كتاب النكاح, باب ال يخطب المؤمف عمى خطبة أخيو, ج ((ُ
. قاؿ الترمذم ىذا حديث ُِٖٓ, حٖٔٔ, صْسنف الترمذم, أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع, ج (ِ)
 . قاؿ األلباني: حسف.ُْٗٗ, حٕٓٓ, صْسنف أبي داككد, كتاب األدب, باب في التشديد في الكذب, ج (ّ)
. قاؿ الترمذم ُِّٓ, حٖٔٔ, صْ, جناسبكممة يضحؾ بيا ال ـباب فيمف تكمسنف الترمذم, أبكاب الزىد,  (ْ)

 ىذا حديث حسف.
چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ صحيح البخارم, كتاب األدب, باب قكؿ اهلل تعالى:  (ٓ)

 .َْٗٔ, حِٓ, صٖ, ج]ُُٗالتكبة: [
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 المبحث الثالث
 في سكرة الزمر خالقيمنيجيات اإلصالح ك التغيير األ

 مطالب: ستةكيشتمؿ عمى    

 ضرب األمثاؿ.لمطمب األكؿ: ا
 الجزاء مف جنس العمؿ.المطمب الثاني: 
 الحث عمى طمب العمـ.المطمب الثالث: 
 طبيعة النفس البشرية في السراء كالضراء.المطمب الرابع: 

 .التككؿ عمى اهلل المطمب الخامس: 
 بياف أجر الصابريف.: السادسالمطمب 
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 المبحث الثالث
 خالقي في سكرة الزمر.ح ك التغيير األمنيجيات اإلصال 

 
 ضرب األمثاؿ.المطمب األكؿ: 

ڦ ڦ چ القرآف الكريـ بصريح قكلو تعالى: إف مف المبلحظ شيكع استخداـ المثؿ في 

 كقد استخدـ الرسكؿ  .]ٖٗاإلسراء: [چ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ   چ 
قامة الحجة, كقبؿ أف نشرع  صرة الحؽاألمثاؿ في حديثو, كما استعاف بو الداعكف في كؿ عصر لن كا 

في بياف اآليات التي تحدثت عف ضرب المثؿ في سكرة الزمر, نبدأ بتعريؼ المثؿ لغةن كاصطبلحان 
 ثـ نتحدث عف أنكاع المثؿ في القرآف الكريـ.

الميـ كالثاء كالبلـ أصؿ صحيح يدؿ عمى مناظرة الشيء لمشيء, كىذا مثؿ ىذا " المثؿ في المغة:
 (1)."ظيره, كالمثؿ كالمثاؿ في معنى كاحدأم ن

إبراز المعنى في صكرة رائعة مكجزة ليا كقعيا في النفس, سكاء أكانت  المثؿ في الصطالح:
 (ِ)تشبييان أك قكالن مرسبلن.

أسمكب بياني يجمع في طيَّاتو نماذج حية مستمىدَّة مف الكاقع المشاىد, لتككف ىك " :كالمثؿ القرآني
قيسو عامة لمحقائؽ المجرَّدة, أك األعماؿ المجرَّبة, أك األمكر التي ال تقع تحت الحسِّ ىذه النماذج أ

كاإلدراؾ في الدنيا, كالتي يترتَّب عمييا أحكاـ شمكلية, كييٍبنىى عمييا صبلح أمر الناس في الدنيا 
 (ّ)."كاآلخرة

 أنكاع األمثاؿ في القرآف:
 :(ْ)األمثاؿ في القرآف ثبلثة أنكاع

 مثاؿ المصرحة.األ -ُ
 كاألمثاؿ الكامنة. -ِ
 كاألمثاؿ المرسمة. -ّ

األمثاؿ المصرَّحة: كىي ما صرح فييا بمفظ المثؿ, أك ما يدؿ عمى التشبيو,  النكع األكؿ:
 پ پ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چقكلو تعالى في حؽ المنافقيف: منيا كىي كثيرة في القرآف 

  .]ُٕالبقرة: [چ  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ
                                                 

 .ِٔٗ, صٓمقاييس المغة, البف فارس, ج ((ُ
 .ِِٗصانظر: مباحث في عمـك القرآف, مناع القطاف,  ((ِ
 .ََّ,صمحمد بكر إسماعيؿ, ـ القرآفدراسات في عمك  ((ّ
 .َِٗانظر: مباحث في عمـك القرآف, مناع القطاف, ص ((ْ
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كىي التي لـ يصرح فييا بمفظ التمثيؿ, كلكنيا تدؿ عمى  :األمثاؿ الكامنة  اني:لنكع الثا
 معاف رائعة في إيجاز: يككف ليا كقعيا إذا نقمت إلى ما يشبييا, كيمثمكف ليذا النكع بأمثمة منيا:

 ما في معنى قكليـ: "خير األمكر الكسط": -ُ
  .]ِٗء: اإلسرا[چ  ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ :قكلو تعالى مثؿ
بىري كىاْلميعىايىنىةً ): النبي  ما في معنى قكؿ -ِ  :(ُ)(لىْيسى اْلخى
 .]َِٔالبقرة: [ چٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ  :كلو تعالىقمثؿ  
 ما في معنى قكليـ: "كما تديف تيداف": -ّ

 .] ُِّالنساء: [چ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ قكلو تعالى:مثؿ 
 :(2)(مرتيفل يمدغ المؤمف مف جحر ): قكؿ النبي  ما في معنى -ْ

  .]ْٔيكسؼ: [چ ڀ  ڀ پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: قكلو تعالىمثؿ 
ساالن مف اير تصريح بمفظ األمثاؿ المرسمة في القرآف: كىي جمؿ أرسمت إر  لنكع الثالث:ا
 فيي آيات جارية مجرل األمثاؿ. ,التشبيو

  .]َٔالرحمف: [چ  ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ چقكلو تعالى:كمف أمثمة ذلؾ 
كجاءت ىذه آليات بالنكع األكؿ , في ثبلث آياتلزمر عمى ىذه المنيجة كلقد دلت سكرة ا

 چقاؿ تعالى: ف فييا بمفظ المثؿ, مف أنكاع األمثاؿ, كىك األمثاؿ المصرحة, التي صرح اهلل 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ       ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 – ِٕالزمر: [چ  جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
ِٗ[. 

 التفسير اإلجمالي:
كلقد ضربنا ليؤالء المشركيف باهلل في ىذا القرآف مف كؿ مثؿ مف أمثاؿ القركف الخالية 

كجعمنا ىذا القرآف عربينا  ,ا ىـ عميو مقيمكف مف الكفر باهللتخكيفنا كتحذيرنا؛ ليتذكركا فينزجركا عم
كف اهلل بامتثاؿ أكامره كاجتناب س فيو كال انحراؼ؛ لعميـ يتقاضح األلفاظ سيؿ المعاني, ال لىبك 

 (ّ)نكاىيو.
مثبلن لمف يشرؾ باهلل, كلمف يكحده فقاؿ: ضرب اهلل لكـ أييا الناس ىذا  ثـ ذكر اهلل 

يتجاذبكنو في المثؿ: رجؿ مف المماليؾ اشترؾ فيو مبلؾه سىيِّئيك األخبلؽ, بينيـ اختبلؼ كتنازع, 
                                                 

قاؿ .ُُْٖ, حُّْ, صّج مسند بني ىاشـ, مسند عبد اهلل بف العباس, ماـ أحمد,اإلمسند  ((ُ
 األلباني:صحيح.

 .ُّّٔ, حُّ, صٖصحيح البخارم, كتاب األدب, باب ال يمدغ المؤمف مف جحر مرتيف, ج (ِ)
 .ُْٔالتفسير الميسر, صانظر:  ((ّ
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و, كىك ميتىحيِّره ميكىزَّعي القمب, ال يدرم مف ييرضي؟ كرجبلن حكائجيـ, ىذا يأمره بأمر كىذا يأمره بمخالفت
آخر ال يممكو إال شخص كاحد, حسف األخبلؽ, فيك عبد مممكؾ لسيد كاحد, يخدمو بإخبلص 
كيتفانى في خدمتو, كال يمقى مف سيده إال إحسانان, ىؿ يستكم ىذا كىذا في حسف الحاؿ, كراحة 

د مع المشرؾ الذم يعبد آليةن شتى.الباؿ؟ فكذلؾ ال يستكم المؤمف الم  (ُ)كحِّ
ضرب اهلل المثؿ لمعبد المكحد كالعبد المشرؾ بعبد يممكو يقكؿ سيد قطب رحمو اهلل: " 

كلكؿ منيـ فيو تكجيو, كلكؿ منيـ عميو تكميؼ  ؛شركاء يخاصـ بعضيـ بعضا فيو, كىك بينيـ مكزع
كال يممؾ أف يرضي أىكاءىـ المتنازعة  ,كىك بينيـ حائر ال يستقر عمى ني  كال يستقيـ عمى طريؽ

كعبد يممكو سيد كاحد, كىك يعمـ ما يطمبو منو,  ,المتشاكسة المتعارضة التي تمزؽ اتجاىاتو كقكاه
 كيكمفو بو, فيك مستريح مستقر عمى مني  كاحد صريح.

فالذم يخضع لسيد كاحد ينعـ براحة االستقامة  ,إنيما ال يستكياف؟, ىؿ يستكياف مثبلن 
كالذم يخضع لسادة متشاكسيف  ,كتجمع الطاقة ككحدة االتجاه, ككضكح الطريؽ ,لمعرفة كاليقيفكا

كىذا المثؿ  ,منيـ فضبل عمى أف يرضي الجميع معذب مقمقؿ ال يستقر عمى حاؿ كال يرضي كاحدان 
 (ِ)."يصكر حقيقة التكحيد كحقيقة الشرؾ في جميع األحكاؿ

 
 ألمثاؿ.اإلصالح كالتغيير في ضرب امنيجيات 

إف القرآف الكريـ جاءنا بالكثير مف اآليات التي تدؿ عمى منيجية اإلصبلح كالتغيير في 
فقد شاع ضرب األمثاؿ, فقد اتجيت آيات القرآف الكريـ لضرب األمثمة لممؤمنيف المكحديف, 

يا األمثاؿ في حديثو, كما استعاف ب استخداـ المثؿ في التربية اإلسبلمية, كقد استخدـ النبي 
قامة الحجة كالدليؿ, كاستخدـ القرآف الكريـ ضرب األمثاؿ  الداعكف في كؿ عصر لنصرة الحؽ كا 

 لعدة أمكر منيا:
چ  ڦ ڦ        ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چتقريب المعاني الغائبة عف األفياـ, مثؿ قكلو تعالى: -ُ

 .] ِّ - ِِالكاقعة: [
الحشر: [چ    ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چحث الناس عمى التفكر, مثؿ قكلو تعالى:-ِ
ُِ [.  
 ۅ ۋ       ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ تعالى: يضرب المثؿ بيدؼ التذكير, مثؿ قكلو-ّ

 .]ِٕالزمر: [چ  ۅ

                                                 

 .ُْٔالتفسير الميسر, صانظر:  ((ُ
 .َّْٗ, ٓفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج ((ِ
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رضاىا عباده, كي كيضرب المثؿ بقصد حمؿ النفس عمى األعماؿ الصالحة التي يحبيا اهلل -ْ
 ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ     پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱ چتعالى:  مثؿ قكلو

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ         ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ  ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

 .]ِٗالفتح: [ چڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ
فيجيء تصكيرىا بطريقة منفردة, مثؿ  كيضرب المثؿ لمتنفير مف األعماؿ التي يبغضيا اهلل -ٓ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک   ک ک             گ   گ گگ ڳ ڳ ڳ       ڳ ڱ             چ قكلو تعالى: 

 .]ٓلجمعة: ا[ چڱ ڱڱ ں ں  ڻ ڻ  ڻ 
 

 الجزاء مف جنس العمؿ.المطمب الثاني: 
ثابتة ال تتغير كال تتبدؿ , يينس  عمى منكاليا نظاـ ىذه  قد أكدع ىذا الككف سننان  إف اهلل 

العظيمة أف  الحياة , فالعاقؿ المبيب مف يساير سنف اهلل كال يصادميا , كمف ىذه القكاعد كالسنف
ف شران  امؿ مف جنس عممو إف خيران فجزاء الع, الجزاء مف جنس العمؿ قاؿ تعالى: فشر:  فخير, كا 

نما ىك مكافؽ ألعماليـ.  .]ِٔالنبأ: [چ   ۉ ۅ چ  (ُ)أم ال ظمـ في الجزاء, كا 
 ,ركر أنفسنا كسيئات أعمالناكلك كضعنا ىذه القاعدة نصب أعيننا لزجرتنا عف كثير مف ش

, زاجر لمظالميف عماؿ الصالحة , ناه عف الظمـ إف العمـ بيذه القاعدة ىك في المقاـ األكؿ دافع لؤل
سيسقيو مف نفس الكأس  فمك استحضر الظالـ البااي عاقبة ظممو كأف اهلل , كمكاس لممظمكميف

, كلعؿ ىذا المعنى ىك ما أشار إليو سعيد بف لكؼ عف ظممو كتاب إلى اهلل كأناب ,أك آجبلن  عاجبلن 
قاؿ : بؿ اختر أنت , فختر لنفسؾ أم قتمة تريد أف أقتمؾا" و اهلل حيف قاؿ لو الحجاج :رحم (ِ)جبير

 (ّ)."إال قتمؾ اهلل مثميا يـك القيامة؛ فكاهلل ال تقتمني قتمة لنفسؾ يا حجاج
في مثؿ قكلو  ميياتي ترشد إلى ىذه القاعدة كتؤكد عكقد كردت األدلة الشرعية الكثيرة ال

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ     ڤ ٹ چ :تعالى

چ  ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

ڃ ڃ ڃ        چ   چ چ چ ڇ ڇڇ چ  كقكلو تعالى: ,]ُِْ – ُِّالنساء: [

                                                 

 .َِ, صَّالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ُ)
 ,كىك حبشي األصؿ, سعيد بف جبير األسدم, الككفي, أبك عبد اهلل: تابعٌي, كاف أعمميـ عمى اإلطبلؽىك  (ِ)
كما عمى كجو األرض أحد إال كىك  . قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ: قتؿ الحجاج سعيدان قٓٗسنة  بكاسطحجاج القتمو 

 .ُٕٖ, صٓانظر ترجمتو: سير أعبلـ النببلء, ج مفتقر إلى عممو.
 .ُِٗ, صٓسير أعبلـ النببلء, الذىبي, ج ((ّ



72 

 

 ,]ّٔاألنفاؿ: [چ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎڈ ڈ ژ        ژ     ڑ ڑ
 .] ْٓآؿ عمراف: [چ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀٺ ٺ چ  قكلو تعالى:ك 
 كثيرة. مف جنس العمؿأف الجزاء  ,آليات التي تدؿ عمى ىذه القاعدةكا

, أنو قاؿ: كنت خمؼ , عف عبد اهلل بف عباس  مف سنة النبي كمف األدلة عمييا
, ًإذىا ): يكمان فقاؿ النبي  اىىؾى , اْحفىًظ الم وى تىًجْدهي تيجى , اْحفىًظ الم وى يىْحفىْظؾى مِّميؾى كىًممىاتو ـي ًإنِّي أيعى يىا غيالى

مىى أىْف يىْنفىعيكؾى سىأىْلتى فىاْسأىًؿ الم وى, كى  ـْ أىف  األيم ةى لىْك اْجتىمىعىْت عى ذىا اْستىعىْنتى فىاْستىًعْف ًبالم ًو, كىاْعمى اً 
ـْ  كؾى ًبشىْيءو لى رُّ مىى أىْف يىضي لىْك اْجتىمىعيكا عى , كى ـْ يىْنفىعيكؾى ًإل  ًبشىْيءو قىْد كىتىبىوي الم وي لىؾى كؾى ًإل  ًبشىْيءو لى رُّ يىضي

ف ْت الصُّحيؼي ًبشىيْ  جى ـي كى , ريًفعىًت األىْقالى مىْيؾى  (ُ).(ءو قىْد كىتىبىوي الم وي عى
يىا )فقاؿ:  إلى النبي  كفي الحديث القدسي عف سيؿ بف سعد قاؿ: جاء جبريؿ 

, كىأىْحًبْب مىْف أىْحبىْبتى فىًإن ؾى مىفىاًرقيوي, كىاْعمى  م دي, ًعْش مىا ًشْئتى فىًإن ؾى مىيِّته ْؿ مىا ًشْئتى فىًإن ؾى مىْجًزمٌّ ميحى
 (2)(.ًبوً 

قد دلت آيات سكرة الزمر عمى ىذه القاعدة, كىذه المنيجية مف منيجيات اإلصبلح لك 
 .]َٕالزمر:[ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ           چ ڃ چ :كالتغيير, فقاؿ تعالى
 المعنى اإلجمالي:

يظممكف شيئان مف أعماليـ, ال كقضي بيف العباد جميعان بالعدؿ كالقسط كىـ في اآلخرة ال 
ف ممف العامي مـ حتى, كأعطيت كؿ نفس جزاءىا كامبلن, كىك أع(ّ)بنقص ثكاب, كال بزيادة عقاب

ف شران فشر. (ْ)أنفسيـ.  فكؿ إنساف ييجازىل بمثؿ ما عمؿ, إف خيران فخير, كا 
بما  أم جكزم كؿ إنساف, قاؿ ابف جبير: ال يينقص مف حسناتيـ كال يزاد عمى سيئاتيـ

ىك تعالى أعمـ بما عمؿ كؿ إنساف, كال حاجة بو إلى كتاب كال إلى شاىد, ك  ,عمؿ مف خير أك شر
 (ٓ)كمع ذلؾ تشيد الكتب إلزامان لمحجة.

 
 
 

                                                 

 ؿ الترمذم: حسف صحيح.قا. ُِٔٓ, حٕٔٔ, صْسنف الترمذم, أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع, ج ((ُ
. قاؿ الحاكـ: ُِٕٗ, حَّٔ, صْالمستدرؾ عمى الصحيحيف, كتاب الرقاؽ, عش ماشئت فإنؾ ميت, ج ((ِ

 حديث صحيح اإلسناد.
 .ْٔٔالتفسير الميسر, ص ((ّ
 .ُْٖ, صْأيسر التفاسير, أبك بكر الجزائرم, ج ((ْ
 .ُٖ, صّصفكة التفاسير, الصابكني, ج ((ٓ
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 اإلصالح كالتغيير في منيجية الجزاء مف جنس العمؿ.منيجيات 
ؿ, حيث إف اهلل إف مف منيجيات اإلصبلح كالتغيير في سكرة الزمر أف الجزاء مف جنس العم -ُ
 چ العدؿ, ال يظمـ أحدان مف الناس, بؿ يجازل كؿ إنساف بحسب عممو, قاؿ تعالى: مف أسمائو 

يحاسب الناس عمى حسب أعماليـ  فيك  .]َٕالزمر:[ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ           چ ڃ
ف شران فشر, قاؿ تعالى:   ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿٿ ٿ ٺ ٺ چفي الدنيا, إف خيران فخير, كا 

  .]ُٓلجاثية: ا[چ ڤ ڤ
, فكاف جزاء كؿ فريؽ مف جنس كقد انقسـ الناس بيف مكذب كمصدؽ لدعكة النبي محمد  -ِ

, كاف جزاؤىـ في جينـ خالديف فييا , كدعكة النبي عممو, فالذيف كفركا ككذبكا بآيات اهلل 
كاف جزاؤىـ فلحات, كالعياذ باهلل, كبئس مثكل المتكبريف, كأما الذيف ءامنكا كاتقكا ربيـ كعممكا الصا

 في الجنة خالديف فييا, كنعـ أجر العامميف.
 

 الحث عمى طمب العمـ.المطمب الثالث: 
, كمف أرفع الدرجات, إف طمب العمـ كالسعي في تحصيمو مف أعظـ القربات إلى اهلل 

 جت يب ىب مب چفالعمـ ىك الذم يتفاضؿ بو الناس, كيرتفع بعضيـ عمى بعض, قاؿ تعالى: 

أقكامان, كأعمى  , كبو فضؿ اهلل ]ُُالمجادلة: [ چ  حج يث   ىث مث جثيت  ىت مت خت حت
 , كلـ يأمر اهلل ]ِٖفاطر: [چ  ى ې ې ې ۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ شأنيـ, قاؿ تعالى:

طو: [ چ  ٿ ٿ ٺ ٺ چ أف يطمب الزيادة مف شيء إال مف العمـ, كما قاؿ تعالى:  ان نبيو محمد
قرنيـ بالمبلئكة في اإلقرار بكحدانيتو  ان, أف اهلل , كيكفي أىؿ العمـ شرفان كفضبلن كتقدير ]ُُْ

چ   ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ   ٹ ٿ ٿ چ كعدلو, قاؿ تعالى:

 بنفسو, كثنى بالمبلئكة, كثمث بأىؿ العمـ. فقد بدأ اهلل  .]ُٖآؿ عمراف: [
قد كردت مادة العمـ في تشيد بالعمـ كأىمو, كتحض عميو, فكالقرآف الكريـ يزخر بمئات اآليات التي 

كالسنة النبكية أيضان زاخرة باألحاديث التي تبيف فضؿ العمـ كالعمماء, كتحث  (ُ)نحك ستمائة آية.
مىؾى طىًريقنا يىْمتىًمسي ًفيًو ًعْممنا, سىي ؿى )قاؿ:  , أف النبي عمى طمب العمـ, فعف أبي ىريرة  مىْف سى كى

ن   كلمعمماء الذيف يبينكف لمناس الحبلؿ كالحراـ, مكانة عالية, كمنزلة  (ِ)(.ةً اهللي لىوي ًبًو طىًريقنا ًإلىى اْلجى
مىى العىاًبًد, ): قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  , فعف أبي الدرداء رفيعة, عند اهلل  فىْضؿي العىاًلـً عى كى

                                                 

 .ِِٖالقرآف الكريـ رؤية تربكية, اسماعيؿ سعيد عمي, صانظر:  ((ُ
, َِْٕ, صْصحيح مسمـ, كتاب الذكر كالدعاء كالتكبة, باب فضؿ اإلجتماع عمى تبلكة القرآف, ج (ِ)
 .ِٗٗٔح
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رىثىةي األىْنًبيىاًء, مىى سىاًئًر الكىكىاًكًب, ًإف  العيمىمىاءى كى رِّثيكا ًدينىارنا كىلى ًدْرىىمنا  كىفىْضًؿ القىمىًر عى ـْ ييكى ًإف  األىْنًبيىاءى لى
ظٍّ كىاًفرو  ذى ًبحى ذى ًبًو أىخى , فىمىْف أىخى ـى ر ثيكا الًعْم فشبو الحديث العالـ بالقمر, العالـ يمؤل  .(1)(ًإن مىا كى

 (ِ)المجتمعات عممان, أما العابد فعممو كعبادتو مقصكرة عميو كعمى بعض معارفو.
 

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې چ قاؿ تعالى:ف, قد دلت سكرة الزمر عمى فضؿ العمـكل

 .]ٗالزمر: [چ  ی ی     ی  ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ  وئ ەئ
كايره, كبيف العالـ كالجاىؿ, فميس المعرض عف  ىذه مقابمة بيف العامؿ بطاعة اهلل 

ات كىي الصبلة, كأفضؿ طاعة ربو, المتبع ليكاه, كمف ىك قانت أم: مطيع هلل بأفضؿ العباد
األكقات كىي أكقات الميؿ فكصفو بكثرة العمؿ كأفضمو, ثـ كصفو بالخكؼ كالرجاء, أم بالعمؿ 

كما الظاىر كالباطف, ثـ بيف بأنو ال يستكم مف يعمـ بدينو الشرعي كأسراره كحكمو, كمف ال يعممو, 
 (ّ)".كالضياء كالظبلـ, كالماء كالنار ال يستكم الميؿ كالنيار,

ىك تفتح ك  ,ىك إدراؾ الحؽك  ,فالعمـ الحؽ ىك المعرفةهلل : " ايقكؿ سيد قطب رحمو 
كليس العمـ ىك المعمكمات المفردة , بالحقائؽ الثابتة في ىذا الكجكد ىك االتصاؿك  ,البصيرة

, راء الظاىر المحسكسالمنقطعة التي تزحـ الذىف, كال تؤدم إلى حقائؽ الككف الكبرل, كال تمتد ك 
كحساسية القمب, كاستشعار  ,القنكت هلل ىكك   لحقيقي كالمعرفة المستنيرةك الطريؽ إلى العمـ اكىذا ى

ىذا ك   ,كاجفة الخاشعةالحذر مف اآلخرة, كالتطمع إلى رحمة اهلل كفضمو كمراقبة اهلل ىذه المراقبة ال
 (ْ).ىك الطريؽ

 اإلصالح كالتغيير في الحث عمى طمب العمـ.منيجيات 
ف أىـ مقكمات عممية اإلصبلح كالتغيير, ألنو ال يمكف أف ييمىكِّف اهلل ألم أمة مف إف العمـ م -ُ

األمـ في عممية اإلصبلح كالتغيير كىي متخمفة عف ركب العمـ, كىك أفضؿ ما كسبتو النفكس, 
 (ٓ)كحصمتو القمكب, كناؿ بو العبد الرفعة في الدنيا كاآلخرة.

نما كىرَّثكا العمـ, كالعمماء ىـ كالعمماء ىـ كرثة األنبياء, فاألنبي -ِ ثيكا درىمان كال ديناران, كا  اء لـ ييكىرِّ
قائمةن عمى العمـ بشرع اهلل حؽ عبادتو, عبادةن صحيحةن بعيدة عف الشرؾ,  الذيف يعبدكف اهلل 

                                                 

. صححو ِِٖٔ, حّْٔ, صْسنف الترمذم, أبكاب العمـ, باب ما جاء في فضؿ الفقو عمى العبادة, ج ((ُ
 األلباني. 

 .ٖٓ, صُمفتاح دار السعادة, ابف القيـ, ج انظر: (ِ)
 .َِٕ, السعدم, صتيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المنافانظر:  (ّ)
 .َِّْ, صٓفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج ((ْ

 .ُِٖالفكائد, البف القيـ, ص (ٓ)
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 خالصةن لكجو اهلل ,  كابتغاء مرضاتو, فيحمكف حبللو كيحرمكف حرامو, كيأتمركف كيأمركف
 كينتيكف كينيكف الناس بأمره.مره, الناس بأ

بكؿ الكسائؿ  نيـ يدعكف إلى اهلل إىؤالء العمماء ىـ ىمزة الكصؿ بيف العباد كربيـ, حيث ك  -ّ
كالطرؽ المشركعة, بالحكمة كالمكعظة الحسنة كالجداؿ بالتي ىي أحسف, متكشحيف بالعمـ, باذليف 

ر الغالي كالنفيس في سبيؿ اهلل  لى ىذا , مف أجؿ ىداية الناس كا  شادىـ إلى المني  القكيـ, كا 
  اإلسبلـ العظيـ.

 
 طبيعة النفس البشرية في السراء كالضراء.المطمب الرابع: 

 ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ    ٺ ٺ ڀ چ قاؿ تعالى:

 ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ           ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ڱ  ڱ ڱڱ ڳ  ڳ    ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک                ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 .]ِٓ – ْٗالزمر: [ چ ڻ ڻ  ڻ ں ں
 المعنى اإلجمالي:

اعمـ أف ىذا حكاية طريقة أخرل مف طرائقيـ الفاسدة, كذلؾ ألنيـ عند الكقكع قاؿ الرازم: "
 ـ, ثفي الٌضرِّ الذم ىك الفقر كالمرض يفزعكف إلى اهلل تعالى, كيركف أف دفع ذلؾ ال يككف إال منو

ما حصؿ نو إنلى إذا خكليـ النعمة, كىي إما السعة في الماؿ أك العافية في النفس, زعـ أإنو تعا
ف كاف صٌحةن قاؿ إي, ك ما حصؿ بكسبنماالن قاؿ إ افه, فإف كًجدِّ ذلؾ بكسبو كبسبب جيده ك  ما نَّ ا 

في حاؿ العجز كالحاجة أضاؼ  افحصؿ ذلؾ بسبب العبلج الفبلني, كىذا تناقض عظيـ, ألنو ك
ناقض و, كىذا تسمة كالصحة قطعو عف اهلل, كأسنده إلى كسب نففي حاؿ السبلك  إلى اهلل الكؿ
 (ُ)".قبيح

چ : حيث قاؿ ,الكفار قبميـ كقاركف كايره ياقال  كممة القبيحة التي يقكليا الكافر,كىذه ال

فما نفعيـ ما جمعكه مف األمكاؿ, كال ما كسبكه مف  ,]ٖٕالقصص: [چ  ٱ ٻ    ٻ ٻ ٻ   پ
سيناليـ جزاء  -كفار قريش-فناليـ جزاء أعماليـ السيئة كالذيف ظممكا مف ىؤالء المشركيف  ,طاـالحي 

  (ِ).أعماليـ القبيحة كما أصاب أكلئؾ
كقد أصابيـ ذلؾ فإنيـ قد قيحطكا سبع سنيف حتى أكمكا الجيؼ كقيتؿ ببدرو "قاؿ البيضاكم: 

ثـ ردَّ عمييـ زعميـ فيما  ,ىربان كال يفكتكننا طمبان كليسكا بفائتيف مف عذابنا, ال يعجزكننا  ,صناديدىـ

                                                 

 .ْٖٓ, صِٔمفاتيح الغيب, لمرازم, ج (ُ)
 .ٕٕ, صّانظر: صفكة التفاسير, لمصابكني, ج ((ِ
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أكلـ يعمـ ىؤالء المشرككف أف اهلل يكسِّع الرزؽ عمى قكـ,  :أكتكا مف الماؿ كسعة الحاؿ فقاؿ
فميس أمر الرزؽ تابعان لذكاء اإًلنساف أك ابائو, إنما ىك تابعه لمقسمة  ,كيضٌيقو عمى آخريف؟

ف في الذم ذكر لعبك   ,كالحكمة  (ُ)".ران كحججان لقكـ يصدِّقكف بآيات اهللاً 
كخصَّ المؤمف بالذكر, ألنو ىك الذم يتدبر اآليات كينتفع بيا, كيعمـ أف "قاؿ القرطبي: 

 (ِ)."سعة الرزؽ قد يككف استدراجان, كأف تقتيره قد يككف إعظامان 
 
 اإلصالح كالتغيير في طبيعة النفس البشرية في السراء كالضراء.منيجيات 

, الدار مزيجان مف السعادة كالشقاءأف تككف حياة اإلنساف في ىذه  ت حكمة اهلل اقتض
ب , كثيرة , كىذه ىي طبيعة الحياة الدنيا سريعة التقمح , كالغنى كالفقر كالصحة كالسقـكالفرح كالتر 

ى  ى چ , قاؿ تعالى: اإلنسافكىك جزء مف االبتبلء كاالمتحاف الذم مف أجمو خمؽ , التحكؿ

اده بالضراء كما يبتمي عب كربنا  ,]ِاإلنساف: [چ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ائ ائ ەئ
فأما المؤمف فبل , لتيف , فيما يحبكف كفيما يكرىكف, كلو عمى العباد عبكدية في الحايبتمييـ بالسراء

, مة بؿ يعترؼ هلل بالفضؿ كاإلنعاـيجزع عند المصيبة , كال ييأس عند الضائقة , كال يبطر عند النع
ؽ عند الببلء , كيضيؽ مف الضراء, كأما الفاجر كالكافر فيىٍفرى  ,عمى شكرىا كأداء حقيا يعمؿ جاىداك 

أف يعرؼ  فإذا أعطاه اهلل ما تمناه, كأسبغ عميو نعمو كفرىا كجحدىا, كلـ يعترؼ هلل بيا, فضبل عف
 .قيا , كيؤدم شكرىاح

ث صييب بف مف حدي أمره كمو خير, كما أخبر بذلؾ النبي  هلل كالمؤمف المكحد 
( ّ)سناف

  أنو قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل ( :  دو ًإل لىْيسى ذىاؾى ألىحى ْيره كى بنا ألىْمًر اْلميْؤًمًف ًإف  أىْمرىهي كيم وي خى عىجى
ْيرنا لى  بىرى فىكىافى خى ر اءي صى ابىْتوي ضى ْف أىصى ْيرنا لىوي كىاً  ابىْتوي سىر اءي شىكىرى فىكىافى خى  (ْ)(.وي ًلْمميْؤًمًف ًإْف أىصى

فاليقظة لمنفس في حاؿ السراء أكلى مف اليقظة ليا في حاؿ الضراء , كالصمة باهلل في 
 الحاليف ىي كحدىا الضماف .

                                                 

 .ْٓ, صٓ, لمبيضاكم, جأنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ ((ُ
 .ِٕٔ, صُٓالجامع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي, ج (ِ)
كميىك  ((ّ أصمو مف النمر, كيقاؿ: كاف اسمو عبد الممؾ كصييب لقب, صحابي شيير مف أرمى , أبك يحيى الرُّ

في خبلفة  قّٖلمشاىد كميا, مات بالمدينة سنة شيد بدرا كأحدا كا ,العرب سيما كىك أحد السابقيف إلى اإلسبلـ
. كانظر: أسد الغابة ّْٔ, صّ, جبف حجر العسقبلنيال ة,اإلصابة في تمييز الصحاب. انظر ترجمتو:  عمي

 .ّٖ, صّفي معرفة الصحابة, البف األثر, ج
 .ِٗٗٗ, حِِٓٗ, صْصحيح مسمـ, كتاب الزىد كالرقائؽ, باب المؤمف أمره كمو خير, ج (ْ)
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, فاألجر عمى قدر الببلء, كالمرض يدعك المؤمنيف إلى الصبر عمى الببلء ككاف النبي 
شئت صبرت كلؾ إف ) ي تصرع فسألتو أف يدعك ليا قاؿ:لممرأة السكداء الت النبي  قاؿحيث 

ف  ( ُ).(ف ل أتكشؼ فدعا ليادع اهلل أشئت دعكت اهلل أف يعافيؾ, فقالت: إذان فا الجنة, كا 
كالفكز بجنانو,  فيذه المرأة فضمت الصبر كالثبات عمى ىذا الببلء مف أجؿ رضى اهلل 

ف أصابو شر صبر عميو كتح كىكذا طبيعة المؤمف إف أصابو خير شكر اهلل  ممو ألنو عميو, كا 
 .يعمـ عمـ اليقيف أنو ابتبلء مف اهلل 

                    
 .التككؿ عمى اهلل المطمب الخامس: 

في سكرة الزمر, سنتحدث عف معنى  قبؿ أف نبدأ بالحديث عف منيجية التككؿ عمى اهلل 
 التككؿ في المغة كاالصطبلح.

 (ِ)ىك إظيار العجز كاالعتماد عمى الغير. التككؿ لغةن:
 (ّ)."الكاك كالكاؼ كالبلـ: أصؿ صحيح يدؿ عمى اعتماد ايرؾ في أمرؾ" قاؿ ابف فارس: 

في استجبلب المصالح كدفع المضار مف أمكر  اعتماد القمب عمى اهلل  دؽي صً  التككؿ اصطالحان:
 : تسميـ األمر إلى مف ىك بيده, كاالعتماد عمى قيامو باألمرأيضان  كالتككؿ (ْ)الدنيا كاآلخرة.

 (ٓ)كاالستغناء بفعمو عف فعمؾ.
لو مقاـ عظيـ, كىك مف أقكل األسباب التي تدفع المؤمف إلى  إف التككؿ عمى اهلل 

, كال تظير ىذه المنزلة كالمقاـ إال عند شدة المصاب كىكلو, كبيذا فإف المؤمف تحمؿ قدر اهلل 
ى اهلل في كؿ خطكة مف , كتككؿ عميو, فالتككؿ عمإذا أصابو أمر مف األمكر فزع إلى اهلل 
 كىك مف مكجبات اإليماف.خطكات المؤمف حؽ كاجب كعقيدة كخمؽ, 

ىك أساس مف أسس التكحيد, كركف مف أركانو, ألف أكثر العبادات  كالتككؿ عمى اهلل 
تتفرع عنو, كالمرء يطمئف إلى تمؾ العقيدة كىذا الخمؽ, ألنو يعرؼ أف ما كراءه ىك لصاحب األمر 

 (ٔ).كالتدبير 
﮺  چ:في سكرة الزمر قاؿ تعالى ﮹  ﮸   ﮷     ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ھ ے ے ۓ ۓ﮲ 

           ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽   .]ّٖالزمر: [چ  ﮻﮼ 
                                                 

 .ِٓٔٓ, حُُٔ, صٕالمرضى, باب فضؿ مف يصرع مف الريح, جصحيح البخارم, كتاب  ((ُ
 .ُُّٖص ,مفيركزآبادلل, كالقامكس المحيط, ّْْ, صالرازم زيف الديف, انظر: مختار الصحاح ((ِ
 .ُّٔ, صٔمعجـ مقاييس المغة, البف فارس, ج ((ّ
 .َْٗ, صُجامع العمـك كالحكـ, البف رجب, ج ((ْ
 .ُِٔ, صِمدارج السالكيف, البف القيـ, ج انظر: ((ٓ
 .ِّانظر: التككؿ عمى اهلل في القرآف الكريـ, معتكقة محمد حسف الحساني, ص ((ٔ
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 المعنى اإلجمالي:
دة كببلء, ىؿ ىذه بعد اعترافيـ بيذا لك أف اهلل أراده بش لمنبي محمد  يقكؿ اهلل 

ف أراده بنعمة أك رحمة  األصناـ تبعد فمما سأليـ ىؿ ىف ممسكات رحمتو, عنو ىذا الببلء, كا 
سكتكا, كقاؿ بعضيـ ال تدفع شيئان قدرة اهلل كلكنيا تشفع, ثـ نزلت قؿ حسبي اهلل, فعميو  النبي

  (ُ)تككمت كاعتمدت كعميو يعتمد المعتمدكف.
قؿ أييا النبي: اهلل كافيني أك كافي في جميع قاؿ الزحيمي مؤكدان عمى ىذا المعنى: " 

نما أخاؼ اهلل أمكرم مف جمب ا لنفع كدفع الضر, فبل أخاؼ تمؾ األصناـ التي تخكفكنني بيا, كا 
 (ِ)."الذم عميو ال عمى ايره يتككؿ المؤمنكف, كيعتمد المعتمدكف

 
 .اإلصالح كالتغيير في التككؿ عى اهلل منيجيات 

ک  ڑ ڑ چ عباده المؤمنيف بالتككؿ عميو في كؿ األمكر, قاؿ تعالى:  لقد أمر اهلل  -ُ

أكجد كؿ شيء عمى كيفية خاصة كفي كقت كترتيب  فإف اهلل  ,]َُٔآؿ عمراف: [چ ک
رادتو, كىذا ىك قضاء اهلل كقدره, كاهلل تعالى عدؿ في قضا و كقدره, حكيـ في ئخاص بحسب عممو كا 

تصريفو كتدبيره, كأف ما شاء اهلل كاف كما لـ يشأ لـ يكف, فعمى المؤمف أف يسكف كيرضى قمبو بما 
لو, كقدر لو مف خير أك شر, حمك أك مر, فيك في سكينة كطمأنينة, كرضى, كقد  ـ اهلل قس

, بالسعي في األرض بجد كاجتياد, كاألخذ بجميع األسباب, كحسف التككؿ عمى اهلل  أمرنا 
ؽ  ) :يقكؿ أنو سمع رسكؿ اهلل   عمر بف الخطابفعف  مىى الم ًو حى ك ميكفى عى ـْ تىتىكى كًُّمًو  لىْك أىن كي تىكى

ؽي الط ْيرى تىغْ  ـْ كىمىا يىْرزي زىقىكي كحي ًبطىاننالىرى تىري ا كى  (ّ)(.ديك ًخمىاصن

يجب عمى المسمـ أف يتككؿ عمى اهلل مع األخذ باألسباب النافعة, كال يجكز ترؾ األسباب ك  -ِ 
عف , فلتككؿ عميورع اتخاذ األسباب مع ابحجة التككؿ عمى اهلل؛ ألنو ال تنافي بينيما, كألف اهلل ش

 :  سكؿ اهلل أدعيا كأتككؿ؟ فقاؿا ر قاؿ: جاء رجؿ عمى ناقة لو, فقاؿ: ي  ؾالأنس بف م
ك ؿْ ) تىكى  .أمر الرجؿ أف يأخذ باألسباب كبعدىا يتككؿ عمى اهلل  فالنبي  (ْ)(.اْعًقْميىا كى

                                                 

 .ُٖٔ, صُٓالجامع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي, جانظر:  ((ُ
 .ُْ, صِْالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ِ
قاؿ , َِٓ, حِّّ, صُ, جنة, مسند عمر بف الخطاب مسند اإلماـ أحمد, مسند العشرة المبشريف بالج ((ّ

 الحاكـ: ىذا حديث صحيح.
 . قاؿ األلباني: حسف.ُِٕٓ, حٖٔٔ, صْسنف الترمذم, أبكاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع, ج ((ْ
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فمف أنكر األسباب  كالتككؿ مف أعظـ األسباب التي يحصؿ بيا المطمكب, كيدفع بيا المكركه, -ّ
كقطع عبلقة القمب بيا,  ,لـ يستقـ منو التككؿ كلكف مف تماـ التككؿ عدـ الرككف إلى األسباب

 (ُ.)اهلل ال بيا كحاؿ بدنو قيامو بيافيككف حاؿ قمبو قيامو ب

إف األخذ باألسباب ال يعني أف األمر سيتـ, كلكف المسمـ مأمكر باألخذ باألسباب كالتككؿ عمى  -ْ
يأخذكف عف مفيكـ التككؿ, كال  بعيديف األمة اليكـ يجدىـ أبناء الكثير مف, كالناظر لحاؿ  اهلل

ليؿ نيار أف ينصرىـ عمى عدكىـ, كىـ ال يممككف سبلحان كال عتادان,  بو, تجدىـ يدعكف اهلل 
 حتى كلك كاف بسيطان.

 
 بياف أجر الصابريف.: السادسلمطمب ا

 (ِ)المنع كالحبس. الصبر لغةن:
, كحبس النفس عف الجزع, لـ البمكل لغير اهلل ال إلى اهللىك ترؾ الشككل مف أ الصبر اصطالحان:

 (ّ)كحبس الجكارح عف المعاصي.
ؿ كىك قكة جمي ف كال يى حسي نع بو مف فعؿ ما ال يى متى فيك خمؽ فاضؿ مف أخبلؽ النفس يي حقيقة الصبر: 
 (ْ).التى بيا صبلح شأنيا كقكاـ أمرىامف قكل النفس 

حئ مئ ىئ   يئ جب  حبخب مب ىب يب جت حت  ختمت ىت يت جثمث ىث چ قاؿ تعالى:

 .]َُالزمر: [ چيث حج مج جح مح 
كلعباده الذيف ءامنكا باهلل كصدقكا رسكلو, اتقكا ربكـ  لنبيو محمد  في ىذه اآلية يقكؿ 

الصحة كالعافية في الدنيا كاآلخرة, بطاعتو كاجتناب نكاىيو, فمف فعؿ ذلؾ فإف لو مثؿ ما أحسف, 
هلل فسيحة كاسعة, فياجركا مف دار الشرؾ إلى دار اإلسبلـ, فإنما يعطي اهلل أىؿ الصبر كأرض ا

 (ٓ)أجرىـ في الجنة بغير حساب.
كحثت اآلية عمى الصبر سكاء كاف عمى الطاعة, أك عمى ترؾ المعصية, فكاف الجزاء مف 

افئو اهلل أجران مف جنس العمؿ, فمف صبر إرضاء هلل دكف تذمر كدكف استعجاؿ, كاف مناسبان أف يك
 (ٔ)اير حساب.

                                                 

 .ُِٓ, صِانظر: مدارج السالكيف, البف القيـ, ج ((ُ
 .ُّّص ,ُانظر: المصباح المنير, ألبي العباس, ج ((ِ
 .ُُّانظر: التعريفات, لمجرجاني, ص ((ّ
 .ُٔ, البف قيـ الجكزية, صعدة الصابريف كذخيرة الشاكريف ((ْ
 .ُِٕ, صِّجامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, لمطبرم, ج ((ٓ
 .ُْٕ, صُٔنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, لمبقاعي, ج ((ٔ
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: "أم تكفية األجر ليؤالء المحسنيف إنما چىث يث حج مج جح مح  چكقاؿ األلكسي: 
يككف في اآلخرة, كالذم نالكه في الدنيا عاجؿ حظيـ, كأما األجر المكفى بغير حساب فذلؾ 

لمعباد  لببلء كتنشيطه ي ذلؾ تسمية ألىؿ المصابريف, كما سمبناه تمؾ العاجمة تمحيصان لو كتقريبان, كف
 (ُ)ض عمى مبلزمة الطاعات".يعمى مكابدة العبادات, كتحر 

 

 اإلصالح كالتغيير في بياف أجر الصابريف.منيجيات 
, لتغيير ما في المدعكيف إف الصبر مف أىـ األسباب التي تساىـ في إنجاح الدعكة إلى اهلل  -ُ

صبلحيـ بكؿ ما يرضي اهلل   عاة إلى اهلل إنما اصطفاىـ اهلل , كىؤالء الدمف فساد كا 
وئ ۇئ چ : بو, حيث قاؿ  اصطفاءن, بسبب تحمييـ بالصبر, كىـ مأمكركف مف اهلل 

كلما كاف الصبر مأمكران بو جعؿ اهلل لو أسبابان قاؿ ابف القيـ: "  ,] ُِٕالنحؿ: [چ ۇئ ۆئ   ۆئ
دراؾ ما في  كالكماؿ,مذة تعيف عميو كتكصؿ إليو, فيك إدراؾ ما في الدعكة مف الخير كالنفع كال كا 

لييما إأضاؼ ك  ,كما ينبغى سببيفىذيف ال الداعية فإذا أدرؾ ,الشر كالضر كالنقص تركيا مف
فمتى  ,كضـ ىذا الجزء إلى ىذا الجزء ,العزيمة الصادقة كاليمة العالية كالنخكة كالمركءة اإلنسانية

 (ِ)". انقمب ألمو لذةفعؿ ذلؾ حصؿ لو الصبر كىانت عميو مشاقو كحمت لو مرارتو ك 
ڇ ڇ ڍ ڍ چ, حيث قاؿ تعالى: إف أجر الصابريف أجر عظيـ عمى اهلل  -ِ

عمى صبرىـ كطاعتيـ لو بأحسف ما كانكا  هلل افيثيبيـ  ,]ٔٗالنحؿ: [چ ڌ ڌ ڎ ڎ
ليـ بفضمو كمنتو  يعممكف مف األعماؿ الصالحة في الدنيا, كمسارعتيـ في رضاه, فيغفر اهلل 

 مج حج يث ىث  چأجرىـ بغير حساب, حيث قاؿ تعالى:  ارتكبكىا, فيعطييـ اهلل السيئات التي 

, فبل يكجد مقارنة بيف صبرىـ كبيف جزائيـ عمى صبرىـ, لعظيـ فضؿ اهلل ]َُالزمر: [ چ مح جح
عمييـ, فالمؤمف يحتاج إلى الصبر في جميع أمكره, السيما الدعكة إلى اهلل, فعمى الداعية أف يتسمح 

 ؽ لو النجاح في دعكتو., ليتحقبالصبر
 

 
 
 
 

                                                 

 .ّٓٔ, صِّركح المعاني, لؤللكسي, ج ((ُ
 .ّٓ, ابف قيـ الجكزية, صيف كذخيرة الشاكريفعدة الصابر  ((ِ



81 

 

 
 
 

 
 
 الثاني الباب

 غافراإلصالح ك التغيير في سكرة 
  فصميف :كيشتمؿ عمى    

 

 بيف يدم سكرة غافركؿ : األ  الفصؿ
التغيير في سكرة اإلصالح ك : منيجيات  الفصؿ الثاني

 غافر
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 كؿاأل  الفصؿ
 يدم سكرة غافربيف 

  يف :مبحثكيشتمؿ عمى    

 

 .غافر سكرةالمبحث األكؿ: مدخؿ إلى 
 .غافر سكرةالمبحث الثاني : المناسبات في 
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 المبحث األكؿ
 .غافر سكرةمدخؿ إلى  

 كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.
 ػػػػف نػػزكلػػػػػيا.المطمب الثاني : محػػػػكر السػػػػػكرة كزم

 المطمب الثالث : فضػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػكرة كأىػػدافػػػػػػػػػػيا.
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 الفصؿ األكؿ
 بيف يدم سكرة غافر

 
 .غافر سكرةث األكؿ: مدخؿ إلى المبح
 كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.
 ة.: اسـ السكر أكلن 

 تسمى سكرة اافر بثبلثة أسماء كىي:
اافر الذنب كقابؿ التكب,  : " كسميت بيذا االسـ الفتتاحيا بتنزيؿ القرآف مف اهلل غافر -ُ

 (ُ)و الحسنى".ئكالغافر مف صفات اهلل كأسما
 : الشتماليا عمى قصة مؤمف آؿ فرعكف.المؤمف -ِ
لؾ, فإف كاف ناقص العزة فيك " ألنو ال يقدر عمى التطكؿ المطمؽ إال مف كاف كذ: كؿالط   -ّ

 (ِ)قابؿ ألف يمنعيا مف بعض التطكالت مانع, كلف يككف ذلؾ إال بنقصاف العمـ ".
 

 ثانيا: عدد آياتيا.
نيا خمس كثمانكف آية في الككفي, كعند إكقيؿ  (ّ)عدد آيات سكرة اافر خمس كثمانكف آية.

 (ْ)آية, ككذا في المصحؼ الشامي.البصرييف اثنتاف كثمانكف آية, كفي الحجازم أربع كثمانكف 
 

 ثالثا: ترتيبيا. 
كىي الستكف في عداد ترتيب نزكؿ السكر, نزلت بعد   (ٓ),ترتيب السكرة في القرآف ىك األربعكف

 (ٔ)سكرة الزمر كقبؿ سكرة فصمت, كىي أكؿ سكر آؿ حـ نزكالن.

 
 

                                                 

 .ٖٔ, صْالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ُ
 المرجع السابؽ, نفس الصفحة. (ِ)

ّ))  ,  .ُٕٗ, صّ, جأبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندمبحر العمـك
 .ِٖٕ, صِاضي, جالبدكر الزاىرة في القراءات العشر المتكاترة, عبد الفتاح الق ((ْ
 .ِ, صُٕنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, لمبقاعي, ج ((ٓ
 .ٕٓ, صِْالتحرير كالتنكير, البف عاشكر, ج انظر: ((ٔ
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 المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.
 أكل: محكر السكرة.

كيكاد يككف مكضكع  ,ة اافر مكية كىى تعني بأمكر العقيدة كشأف سائر السكر المكيةسكر 
كليذا جاء جك السكرة مشحكنا  ,السكرة البارز ىك المعركة بيف " الحؽ كالباطؿ " كاليدل كالضبلؿ "

بطابع العنؼ كالشدة ككأنو جك معركة رىيبة يككف فييا الطعف كالنزاؿ ثـ تسفر عف مصارع الطغاة 
 .إذا بيـ حطاـ كركاـف

 ,قضية اإليماف كالكفر ,السكرة تعال  قضية الحؽ كالباطؿ ىذهقاؿ سيد قطب رحمو اهلل: " 
 الذم يأخذ قضية العمك في األرض كالتجبر بغير الحؽ, كبأس اهلل كأخيران  ,قضية الدعكة كالتكذيب

يف الطائعيف كنصر اهلل إياىـ, كفي ثنايا ىذه القضية تمـ بمكقؼ المؤمنيف الميتد ,العاليف المتجبريف
 (ُ)."كاستغفار المبلئكة ليـ, كاستجابة اهلل لدعائيـ, كما ينتظرىـ في اآلخرة مف نعيـ

 
 ثانيا: زمف نزكليا.

مف السكر المكية التي نزلت قبؿ اليجرة, كىي مف الحكاميـ, كقيؿ إف الحكاميـ  اافرسكرة 
 (ِ)دني, كقاؿ ابف عطية ىذا ضعيؼ.مكيات, قالكا بإجماع, كقيؿ في بعض ىذه السكر م

 كيرل الباحث أف سكرة اافر سكرة مكية إلجماع العمماء عمى ذلؾ.
 المطمب الثالث : فضؿ السكرة كأىدافيا.

 
 أكل: فضؿ السكرة.

ـى سىْبعه تىًجيءي ) قاؿ :  أف رسكؿ اهلل  عف الخميؿ بف مرة  يىن  ـي سىْبعه, كىأىْبكىابي جى كىاًمي الحى
ـ  لى تيْدًخؿي ًمْف ىىذىا اْلبىاًب مىْف كىافى ييْؤًمفي كيؿُّ حـ  : الميي مىى بىابو ًمْف ىىًذًه اأْلىْبكىاًب فىتىقيكؿي ًمْنيىا تىًقؼي عى

ؤيًني يىْقرى  (ّ)(.ًبي كى
 
 
 
 

                                                 

 .َّٓٔ, صٓفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج (ُ)
كانظر: البحر المحيط في  .ْٓٓ, صْ, البف عطية, جالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيزانظر:  ((ِ
 .ِِٔ, صٗفسير, ألبي حياف األندلسي, جالت

 . قاؿ األلباني: صحيح.َِِٓ, حَُٓ, صْشعب اإليماف, لمبييقي, ج (ّ)
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 كمكضكعاتيا. ثانيا: أىداؼ السكرة
يا عنيفة سكرة الزمر مف السكر المكية كأىدافيا كأىداؼ باقي السكر المكية, فجاءت آيات

شديدة التأثير, كتضمنت كحدانية اهلل, كتنزيؿ القرآف, كالبعث, ككصؼ مبلئكة العرش, كفصمت بيف 
 كمف أىـ أىداؼ سكرة الزمر ما يمي: (ُ)الحؽ كالباطؿ, كفريؽ اليدل كفريؽ الضبلؿ.

, الذم لو الصفات الجامعة بيف الكعد كالكعيد بياف أف القرآف الكريـ منزؿ مف عند اهلل -ُ
چ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ڃ ڃ      ڃچ چ  چ چ : كالترايب كالترىيب, لقكلو 

 .]ّاافر: [
بياف أنو ما يخاصـ كيجادؿ في آيات اهلل إال الذيف كفركا, مع بياف العقكبة التي نزلت فييـ, -ِ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ            ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک چ : حيث قاؿ 

ں ںڻ ڻ  ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ

 .]ٔ – ْاافر: [چ  ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ   ہ ھ ھ      ھ ھ ے  ے
 ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ     ڍ ڍ ڇ ڇ چكقاؿ تعالى أيضان: 

  ڻ   ڻ ڻ ں   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ   گ گ کگ ک ک

 .]ِٕ – ٗٔاافر: [چ 
ليـ كأكالدىـ, فاهلل أم أف اهلل يميؿ كال ييمؿ فبل يغتر العصاة الكفرة بتركيـ سالميف بأمكا

  أىمؾ األمـ السابقة مف قبؿ فبل بد أف ييمؾ الذيف كفركا ميما كانكا محققيف النتصارات عسكرية
كسياسية, كتجارية نافعة, كمكاسب مربحة, فبل بد أف ينتقـ اهلل منيـ, كيجعؿ عقابيـ العذاب في 

 (ِ)الدنيا كاآلخرة.
, حيث (ّ)ش ليـ كنصرتيـدعاء المبلئكة حممة العر  بياف أنو مف الخير الذم يمحؽ بالمؤمنيف-ّ

﮾ چ : قاؿ  ﮽   ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲     ۓ ۓ

                ﯁  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﮿﯀ 

ٿ ٿٿ ٹ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ 

 .]ٗ – ٕاافر: [چ  ٹ ٹ    ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ   ڦ ڦ 

                                                 

 .ٗٔ, صِْالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ُ)
 .ّّْٗ, صٗانظر: األساس في التفسر, سعيد حكل, ج ((ِ
 .َُّٕ, صٓفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج ((ّ
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ت اهلل أكبر ليـ ألنو كره ليـ الكفركىك بياف مقت الكافريف أنفسيـ القترافيـ الذنكب, كلكف مق-ْ
ڄ   ڄ ڄ      ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃ چ     چ چ قاؿ تعالى:  (ُ)يحب الخير لعباده.

چ چ ڇ     ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ     ژ ژ    ڑ ڑ 

چ  ک ک ک ک گ گ  گ گ ڳڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ

 .]ُِ – َُاافر: [
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ چ :  كصؼ أىكاؿ يكـ القيامة عمى الكافريف, حيث قاؿ-ٓ

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى         ائ ائ ەئ ەئ وئ 

ٱ ٻ ٻ         ٻ ٻ پپ پ پ وئۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ   ىئ  ىئىئ ی ی ی ی 

ڀڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ    ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 

 .]ُٗ – ُْاافر: [ چڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
التي دلت عمى أنو مع قكة معجزاتو, إال أف فرعكف , مكسى قصة بذكر  تسمية الرسكؿ -ٔ

فكانت بشارة  كذبو, أما ىاماف كقاركف فقالكا عنو ساحر كذاب, كلكف في النياية انتصر عمييـ,
 ( ِ)., بأف العاقبة كالنصرة لو في الدنيا كاآلخرة, كذلؾ كما حدث لمكسى لنبينا محمد 
     چ  قاؿ تعالى: ﯁  ﯀  ﮿  ﮾       ﮽  ﮼    ﮻

           ڭ ڭ ڭ      ڭۇ ۇ 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ   ڀ   ڀ ڀ ڀ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 

ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ      ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ 

 .]ِٕ – ِّاافر: [چ  ڄ
, كذلؾ بذكر قصة مؤمف آؿ فرعكف كدفاعو عف مكسى كذج مف الدعاة إلى اهلل مبياف ن-ٕ
 حيث قاؿ ,  :ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ 

 ڳ ڳ ڳ گ گگ     گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ

 ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں  ں ڱ       ڱ ڱ ڱ ڳ

 .]ِٗ – ِٖاافر: [چ  ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲   ۓ ۓ
 

                                                 

 .ٗٔ, صِْالزحيمي, ج التفسير المنير, كىبة ((ُ
 .َُْ, صِْانظر: المرجع السابؽ, ج ((ِ
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كاف يظير الحب لقكمو, كاالنتماء إلييـ, ككاف يشعر  كتكضح اآليات السابقة بأف الرجؿ المؤمف
 ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴    ﮳ ﮲     ۓ ۓ چ: حيث قاؿ  (ُ)مييـ,بالخكؼ ع

                     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺

 .]َْ – ّٖاافر: [ چ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ   ڭ ڭ       
, بياف أنو يجب عمى الداعية الصبر كعدـ اليأس مف دعكتو, كاالستمرار في الدعكة إلى اهلل -ٖ

 ﮸ ﮷ ﮶ ﮵  ﮴    ﮳ ﮲     ۓ ۓ چ: ؤمف آؿ فرعكف, قاؿ كذلؾ كما فعؿ م

 .]ّٗ – ّٖاافر: [چ        ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺ 
بياف المناظرة بيف األتباع كالرؤساء في النار, حيث إف اهلل يحكـ بيف الضعفاء كالمستكبريف -ٗ

   ے ے ھ چقاؿ تعمى:  (ِ)جميعان عندما ضاقت حيميـ في النار فبل فرؽ بيف تابع كمتبكع,

 ﯁ ﯀      ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷              ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 .]ْٖ – ْٕاافر: [چ                    
 ۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ڭ چكحكمتو كقدرتو, قاؿ تعالى:  بياف دالئؿ كجكد اهلل -َُ

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ

اافر: [چ  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ وئ وئ ەئ ەئ ائائ
 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ چ, كقاؿ تعالى: ]ٗٓ – ٕٓ

          گ گ ک ک چ, كقاؿ تعالى: ]ُٔاافر: [چ  ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ    چ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ

   ﮸ ﮷ ﮶  ﮵      ﮴   ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ۀہ ۀ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چكقاؿ تعالى:  ,]ٓٔ – ّٔاافر: [چ  ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮹﮺

 ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ        ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 .]ٕٔاافر: [چ  ڦ ڦ ڦ ڦ
 ی ی  ی ىئی ىئ ىئ ېئ ېئ چ: بياف أف النصر ال يككف إال بالصبر, حيث قاؿ -ُُ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ

چ  ڄ ڄ ڦ   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ    ٿ ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺٺ

 .]ٖٕ – ٕٕاافر: [
                                                 

 .ََّٖ, صٓانظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج ((ُ
 .َُْ, صٔج السعكد يبأل ,إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ ((ِ
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 بحث الثاني الم
 المناسبات في سكرة غافر 

 مطالب: أربعةكفيو    

 اسبة السكرة لما قبميا كما بعدىاالمطمب األكؿ : من
 كخاتمتياالمطمب الثاني : المناسبة بيف أكؿ السكرة 

 المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىاالمطمب الثالث : 
 اتمة ما قبمياف افتتاح السكرة كخالمطمب الرابع : المناسبة بي
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 المبحث الثاني 
 .غافر سكرةالمناسبات في  

 

 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.
 أكل: مناسبة السكرة لما قبميا )سكرة الزمر(:

لما كاف ختاـ التي قبميا في أنو  تظير المناسبة بيف سكرة )اافر( كما قبميا سكرة )الزمر(
هلل بصدقو في كعده ككعيده بإنزاؿ كؿ فريؽ في داره التي أعدىا لو, ثبت أف الكتاب إثبات الكماؿ 
ٹ چ  ؿ تعالى:صفات الكماؿ فقامنو, كأنو تاـ العزة كامؿ العمـ جامع لجميع كاف الذم فيو ذلؾ 

أم الجامع مف الحدكد كاألحكاـ كالمعارؼ كاالكراـ لكؿ ما  ,]ِاافر: [چ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    
إنزالو بالتدري  عمى حسب المصالح كالتقريب لؤلفياـ الجامدة القاصرة, كالتدريب يحتاج إليو ب
 (ُ).لؤللباب السائرة

  
 ثانيان: مناسبة السكرة لما بعدىا )سكرة فصمت(:

  ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ        ڳ ڳ گ گ گ گ چ في آخر سكرة اافر قاؿ 

ف كعيدان فضم ,]ِٖاافر: [چ  ھ ھ         ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں
 ريع كالتكبيخ كالتيديد بتكبيخ آخر.أك تقريعان لقريش, فأتبع ذلؾ التقكتيديدان 

أنو أنزؿ كتابان مفصبلن آياتو بشيران لمف اتبعو, كنذيران لمف أعرض عنو, ثـ ذكر  فذكر 
ٱ ٻ چ في سكرة فصمت :  , حيث قاؿ (ِ)عمى إيجاد العالـ العمكم كالسفمي قدرة اهلل 

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٻ ٻ ٻ پ پ 

 .]ْ – ُفصمت: [چ  ٿ ٹ ٹ
 

 المطمب الثاني : المناسبة بيف أكؿ السكرة كخاتمتيا.
ڤ ڦ ڦ چ : تظير المناسبة بيف افتتاحية سكرة اافر كخاتمتيا, أنيا بدأت بقكلو 

ۋ  ۋ چ قاؿ تعالى:  كفي خاتمتيا ,]ّاافر: [چ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ  ڃ ڃ      ڃچ چ  چ 

ۉ ې ې ې ې          ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ   ۈئ ۈئ  ۅ ۅ ۉ 

                                                 

 .ِ, صُٕانظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, لمبقاعي, ج (ُ)
 .ِْٗ, صٕج أبي حياف األندلسي, في التفسير, : البحر المحيطانظر (ِ)
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 أنيـ لما رىأىك بأسو قالكا يذكر اهلل   . ]ٖٓ – ْٖاافر: [ چېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی  
جاءىـ بكؿ ما يؤدم إلى اإليماف كالتكبة  : آمنا, كىذه في اآلخرة كىذا اإليماف ال ينفع, ألف اهلل 

كاف مصيرىـ إلى العذاب كالنار فبل تنفع عندئذ التكبة كال  في الحياة الدنيا فمما أصركا عمى كفرىـ
 اإليماف.

 لمطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.ا
اهلل كافرانو عنو في الدفاع عف عقيدتو كالدعكة ليا فيأتي بالحج   ف المسمـ يتحرل رضاإ

اهلل كابتغاء افرانو,  افي سبيؿ رضفي القرآف الكريـ, فيخاصـ كيحاج   كالبراىيف التي بينيا اهلل 
فسميت سكرة اافر أك سكرة المؤمف إذ تتجمى صكرة المؤمف كأدبو في حكار المشركيف أك الذيف 

 (ُ)يبتغي ىدايتيـ.

 
 : المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا. المطمب الرابع

اضحة, حيث كاف الكبلـ مع نياية سكرة الزمر كالعبلقة بينيما ك تتبلئـ مقدمة سكرة اافر 
افر ذنبيـ كقبؿ تكبتيـ, فقكلو تعالى:  عف أىؿ الجنة ككيؼ يدخمكنيا, كسكرة اافر تبيف أف اهلل 

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۆۈ ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ چ

 ىئ ېئ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ    ۆئ   ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ پڀ    پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ ىئ

يتبلئـ مع مقدمة سكرة اافر, كما أف الحديث قبؿ ىذه اآليات عف الذيف , ]ٕٓ – ّٕالزمر: [ چ
 ڃچ      ڃ ڃ  ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چفي قكلو تعالى: سيقكا إلى جينـ, فيككف الحديث 

, فكأنو يفرض سؤاالن عف سكرة الزمر, كىك: كيؼ كاف؟ فيجاب ىذا ىك ]ّاافر: [چ  چ چ  چ
 ليـ. هلل اقرره مصيرىـ الذم أدل إليو عمميـ كالذم 

, فيككف آخر سكرة كفي سكرة اافر الدفاع العقمي عف عقيدة المسمميف ضد حج  المشركيف
الزمر أك مكضكع سكرة الزمر نتيجة لما قدمو المؤمنكف مف مقابمة المشركيف بالحج , فيذه السكرة 

 (ِ)تبيف ما أكصؿ المؤمنيف إلى الجنة كما أكصؿ المشركيف إلى النار.
 

 

                                                 

 .ِٖٓص, ٔج ,سير المكضكعي لسكر القرآف الكريـالتف ((ُ
 .ِٗٓص, ٔج ,سير المكضكعي لسكر القرآف الكريـالتف ((ِ
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 لفصؿ الثانيا
 غافراإلصالح ك التغيير في سكرة منيجيات 

  ثالثة مباحث :كيشتمؿ عمى    
 .دمػػير العقػػالح كالتغيػػالمبحث األكؿ : منيجيات اإلص

 دعكم.المبحث الثاني : منيجيات اإلصالح ك التغيير ال
 خالقي.المبحث الثالث: منيجيات اإلصالح ك التغيير األ
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 ث األكؿالمبح
 في سكرة غافر منيجيات اإلصالح ك التغيير العقدم

 لب:امط ستةكيشتمؿ عمى    
 كقدرتو  اهلل تكحيدمف دلئؿ  المطمب األكؿ:

 حقيقة اإلحياء كاإلماتوالمطمب الثاني: 
 بالنصر كعد اهلل عبادهالمطمب الثالث: 
 حقيقة الرزؽ النازؿ مف السماءالمطمب الرابع: 

 عرض مصارع الغابريفالمطمب الخامس: 
 عرض مشاىد يـك القيامةالمطمب السادس: 
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 المبحث األكؿ 
 منيجيات اإلصالح ك التغيير العقدم 

 
 كقدرتو  اهلل تكحيدمف دلئؿ : كؿالمطمب األ 

فقد بيف أنو تعالى الخالؽ  كقدرتو,  تكحيده الكثير مف دالئؿ اافر لقد ذكر اهلل في سكرة 
جعؿ األرض قرارا كالسماء بناء, بيف أنو تعاقب الميؿ كالنيار, ك كبيف ا بينيما, لمسمكات كاألرض كم

, ككاف يردؼ بعض ىذه األدلة , كرزقو مف الطيباتخمؽ اإلنساف في أحسف صكرةأنو سبحانو ك 
 , فمف ىذه األدلة ما يمي:بادة اهلل كطاعتو, كاإلخبلص فيياباألمر بع

                                                       :ا الخمؽ أكبر مف خمؽ الناس, حيث قاؿ تعالىخمؽ السمكات كاألرض كىذ بياف أنو -ُ

 .]ٕٓاافر: [چ ڭ ڭ ڭ ۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  ٴۇ ۋ ۋچ 
ف خمؽ السمكات كاألرض كما فييما مف عكالـ كأفبلؾ كككاكب كذخائر أكبر كأعظـ أأم 

عادة, فمف قدر عمى  ذلؾ, فيك قادر عمى ما دكنو, بطريؽ األكلى مف خمؽ نفكس الناس بدءا كا 
ال فالبدء كاإلعادة سكاء عمى اهلل تعالى  (ُ).كاألحرل, عمبل بمقاييس الناس كتقديراتيـ, كا 

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ چ: فيذا رد عمى الذيف ينكركف البعث, كما قاؿ 

ناس ال يعممكف أكثر الف , ]ّّاألحقاؼ: [چ   ﮲ ۓ          ۓ ے    ے ھ ھھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ
 بعظيـ قدرة اهلل, كال يتفكركف كال يتأممكف بيذه الحجة الدامغة. 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ جعؿ الميؿ لمسكف كالنيار لمبصيرة, حيث قاؿ تعالى:  بياف أنو -ِ

اافر: [چ چ ڇ ڇ ڇ ڦ  ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ    چ
ُٔ[. 

كالراحة  مظمما لمسككف كالنكـ ف اهلل تعالى أكجد تعاقب الميؿ كالنيار, فجعؿ الميؿ بارداأأم 
كتجديد النشاط كالحيكية مف عناء النيار, كجعؿ النيار مضيئا بالشمس إلبصار الحكائ , كطمب 
المعايش, كمزاكلة الصناعة كالتجارة كالزراعة, كالتنقؿ باألسفار كزيارة األقطار, كاير ذلؾ مف 

 مصالح العباد.
ة التي بناه اهلل عمييا, ثـ سيره كفؽ النامكس إف بناء الككف عمى القاعدقاؿ سيد قطب: " 

الذم قدره اهلل لو, ىك الذم سمح بكجكد الحياة في ىذه األرض كنمكىا كارتقائيا, كما أنو ىك الذم 
سمح بكجكد الحياة اإلنسانية في شكميا الذم نعيده, ككافؽ حاجات ىذا اإلنساف التي يتطمبيا 

كنا لو كراحة كاستجماما, كالنيار مبصرا معينا عمى الرؤية تككينو كفطرتو. كىك الذم جعؿ الميؿ مس

                                                 

 .ُْٗ, صِْانظر: التفسير المنير لمزحيمي, ج ((ُ



95 

 

كالحركة, كاألرض قرارا صالحا لمحياة كالنشاط, كالسماء بناء متماسكا ال يتداعى كال ينيار, كال 
 (ُ)". كلك اختمت لتعذر كجكد اإلنساف عمى ىذه األرض كربما كجكد الحياة ,تختؿ نسبو كأبعاده

, حيث كأنو أحسف خمؽ اإلنساف كرزقو مف الطيبات ان كالسماء بناءبياف أنو جعؿ األرض قرار -ّ
ڻ ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ چقاؿ تعالى: 

 .]ْٔاافر: [چ ۀ ۀہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے
كال تتحكؿ  ,قارة في مكانيا ثابتة في مركز دائرتيا ال تتحرؾ بكـأم جعؿ لكـ األرض 

كصكركـ في  ,حفكظان مف التصدع كاالنفطارعميكـ فتضطرب حياتكـ فتيمككا, كجعؿ السماء سقفان م
 الفاعؿك   ,كؿ ما لذ كطاب مفكرزقكـ مف الطيبات التي خمقيا لكـ , أرحاـ أمياتكـ فأحسف صكركـ

 (ِ).فتبارؾ اهلل رب العالميف ,لكؿ ذلؾ اهلل ربكـ الذم ال رب لكـ سكاه كال معبكد بحؽ لكـ ايره
تستقر عمييا المباني كاألمتعة, كيحيى فييا ىك الذم جعؿ األرض مكضع استقرار كثبات, ك   

 لمعالـ محفكظان  السماء سقفان  األشخاص كيمكتكف, كيمشكف كيتصرفكف في أنحائيا, كجعؿ أيضان 
.ثابتان  قائمان   , ال ينيدـ كال يتصدع, كزينو بالككاكب كالنجـك
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ چ قاؿ تعالى:بياف مراحؿ خمؽ اإلنساف, حيث -ْ

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ        ٺ ٺ ٿ ٿ ڀ ٺ ٺ 

 .]ٕٔاافر: [چ ڦ ڦ
ثـ مف نطفة ثـ  ,يستمـز خمؽ ذريتو منوك  ,أم خمؽ أباكـ األكؿ كىك آدـ, كخمقو مف تراب

, ثـ لتبمغكا أشدكـ كىي الحالة التي مف بطكف أمياتكـ ثـ يخرجكـ أطفاالن  دـ متجمد, مف عمقة
, كمنكـ بتجاكزكـ الستيفلتككنكا شيكخان ثـ ة إلى األربعيف, تجتمع فييا القكة كالعقؿ مف الثبلثيف سن

كذلؾ كلتبمغكا جميعان كقت المكت أك يـك القيامة,  ,مف يتكفى مف قبؿ األشد, كمف قبؿ الشيخكخة
تكحيد ربكـ كقدرتو البالغة في خمقكـ عمى ىذه األطكار المختمفة إلى األجؿ  فلعمكـ تعقمك 
 (ّ)المذككر.

 چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چقاؿ تعالى:كثير مف منافع الناس, خمؽ األنعاـ ل -ٓ

اافر: [چ  ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ
ٕٗ – َٖ[. 

                                                 

 .َّّٗ, صٓفي ظبلؿ القرآف , سيد قطب, ج ((ُ
 .َٓٓ, صْمجزائرم, جأيسر التفاسير, لانظر:  ((ِ
 .َُِ, صُِ, جالًقنَّكجيانظر: فتح البياف في مقاصد القرآف,  ((ّ
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مف اإلبؿ كالبقر كالغنـ كالخيؿ, كاير ذلؾ مف البيائـ التي يقتنييا أىؿ أم أف اهلل جعؿ لكـ 
, اإلبؿ كالبقر كالغنـ ا مثؿ, كتأكمكا منيالخيؿ كالحمير , فتركبكا منيا مثؿاإلسبلـ لمركب أك لمطعـ

 (ُ)كلتمبي ليـ حاجة في صدكرىـ لـ يككنكا بالغييا إال بشؽ األنفس.
 

كلكـ فييا منافع أخر اير الرككب كاألكؿ, كأخذ الكبر كالصكؼ كالشعر كالزبد كالسمف 
ة بيسر كالجبف كاير ذلؾ مما يستعمؿ لمثياب كاألمتعة كالمأككالت, كلتحمؿ أثقالكـ إلى الببلد النائي

 (ِ).كسيكلة, كعمى اإلبؿ في البر, كعمى السفف في البحر
تعالى:  التي ال تنكر قاؿك  توقدر تكحيده ك ىذه الدالئؿ الكثيرة الدالة عمى   كلما ذكر اهلل

عباده عيانا ىذه اآليات  مير ف اهلل تعالى أأم , ] ُٖاافر: [چ  ک ک ک ڑ ڑ ژ چ
, كالتي ىي كميا ظاىرة باىرة دالة عمى كماؿ قدرتو كالبراىيف التي عددىا في اآلفاؽ كاألنفس

نكـ في الكاقع ك كميا ظاىرة كاضحة, بحيث ال ينكرىا ذك بصيرة نيرة إف كاف منصفا, فككحدانيتو,  ا 
 (ّ).ال تقدركف عمى إنكار شيء مف آياتو, إال أف تعاندكا كتكابركا

 
 .اهلل  تكحيداإلصالح كالتغيير في بياف أدلة منيجيت 

كالتي منيا, خمؽ السمكات كاألرض, كخمؽ  ب عمى اإلنساف أف يتفكر في مخمكقات اهلل يج -ُ
الناس في أحسف صكرة, كخمؽ الميؿ لمراحة, كخمؽ النيار لمعمؿ كاالجتياد كالبصيرة, كخمؽ األنعاـ 
التي منيا ما يؤكؿ, كمنيا ما ينتفع بو الناس في حياتيـ مف سفر كعمؿ, كأخذ الكبر كالصكؼ 

األدلة عمى كحدانية اهلل كقدرتو بينة كاضحة, فيك اهلل المربي عر مما يستعمؿ لمثياب كاألمتعة, فكالش
كالمدبر, كخالؽ كؿ شيء, كالكاحد األحد, فمف العجب كيؼ ينصرؼ الناس عف اإليماف بعد تكافر 

يات اهلل الحؽ الجاحدكف بآؼ عف صرى يي  ,ؼ ىؤالء عف الحؽ مع قياـ الدليؿ عميوصرى أدلتو؟ ككما يي 
 تعالى.

مبعث كاالحتجاج عمى منكريو, فإف خمؽ السمكات كاألرض لإثبات  في بياف أدلة تكحيد اهلل  -ِ
أكبر كأعظـ مف إعادة خمؽ الناس, كالقادر عمى األكبر قادر عمى األصغر, كلكف أكثر الناس ال 

لمكت, كخمؽ السماء اهلل تعالى خمؽ األرض لعباده مستقرا ليـ في حياتيـ كبعد ا, ك يعممكف ذلؾ
كاهلل ىك رازؽ الطيبات المذائذ, كىك الحي  ,سقفا محفكظا ثابتا, كخمؽ الناس في أحسف صكرة كتقكيـ

 الباقي الذم ال يمكت, فما عمى الناس إال عبادتو بإخبلص, كحمده كشكره كالثناء عميو.

                                                 

 .ّٗٔ, صَِجامع البياف في تفسير آم القرآف, لمطبرم, جانظر:  ((ُ
 .َُٕ, صِْانظر: التفسير المنير, لمزحيمي, ج ((ِ
 .ُٖ, صْانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ّ



97 

 

 حقيقة اإلحياء كاإلماتو.: الثانيالمطمب 
السمكات كاألرض, كىك خالؽ كؿ شيء, كىك المتفرد  ىك الذم بيده ممككت إف اهلل 

ڀ ڀ ڀ ٺ چ كحده سبحانو بالعبادة, كىك أيضان الذم بيده اإلحياء كاإلماتو, قاؿ تعالى: 

ىك الذم بيده القدرة عمى إحياء العباد بعد مكتيـ, كىك  فاهلل  ,] ِالممؾ: [ چٺ ٺ ٺ  ٿ
ناؾ أحد مخمدان في ىذه الحياة الدنيا, كلك بقيت الذم قدر آجاليـ ليمكتكا بعد تمؾ الحياة, فميس ى

 ىئ مئ حئ چ, فكؿ البشر سكؼ يمكتكف, قاؿ تعالى: الدنيا ألحد لبقيت لخير البشر محمد 

كسكؼ يبعثيـ اهلل يكـ القيامة لمحساب كالخمكد, إما في الجنة أك النار كالعياذ  ,]َّالزمر: [چ  يئ
ٍكًت ) في الحديث الصحيح :  كبش كما قاؿ باهلل, يؤتى يكـ القيامة بالمكت عمى ىيئة  اءي ًباٍلمى ييجى

ًة, كىأىنَّوي كىٍبشه أىٍممىحي  يىٍكـى اٍلًقيىامى
نًَّة كىالنَّاًر, ,(ُ) نًَّة ىىٍؿ تىٍعًرفيكفى ىىذىا؟  فىييكقىؼي بىٍيفى اٍلجى : يىا أىٍىؿى اٍلجى فىييقىاؿي

 , ـٍ : نىعى يىقيكليكفى كفى كى يىٍنظيري ًئبُّكفى كى : يىا أىٍىؿى النَّاًر ىىٍؿ تىٍعًرفيكفى ىىذىا؟ قىاؿى فىيىٍشرى ييقىاؿي : كى , قىاؿى ىىذىا اٍلمىٍكتي
: : ثيَـّ ييقىاؿي , قىاؿى , قىاؿى فىييٍؤمىري ًبًو فىييٍذبىحي , ىىذىا اٍلمىٍكتي ـٍ : نىعى يىقيكليكفى كفى كى يىٍنظيري ًئبُّكفى كى نًَّة  فىيىٍشرى يىا أىٍىؿى اٍلجى

, كى  ميكده فىبلى مىٍكتى ميكده فىبلى مىٍكتى خي , كالكؿ سكؼ , فالكؿ ميت ال محالة بقدرة اهلل (ِ)(يىا أىٍىؿى النَّاًر خي
 يبعث ليـك الحساب كالخمكد.

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چقاؿ تعالى: كقد بينت آيات سكرة اافر ىذا المفيكـ كدلت عميو ف 

 ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ        ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

 – ٕٔاافر: [چ  ڇ ڇ        چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڄڃ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ
ٖٔ[. 

 المعنى اإلجمالي: 
دـ  مف نطفة ثـ عمقةثـ  أم نظران إلى أصمكـ كىك آدـ ىك الذم خمقكـ مف ترابأم 

متجمد, ثـ يخرجكـ مف بطكف أمياتكـ أطفاالن, فمما تبمغكا أشدكـ بتخطيكـ الثبلثيف مف أعماركـ, 
لستيف, كمنكـ مف يتكفاه قبؿ الشيخكخة, كفعؿ بكـ ذلؾ لتعيشكا كذلؾ لتككنكا شيكخان بتخطيكـ ا

كمف صفاتو جؿ ثناؤه أنو يحي مف  (ّ) كتبمغكا أجبلن مسمى, كلعمكـ تعقمكف طريقة خمقكـ فتؤمنكف,
ذا قضى أمران مف األمكر التي يريد  يشاء بعد مماتو, كيميت مف يشاء مف األحياء بعد حياتو, كا 

 (ْ)د تككينو كف فيككف, دكف أم معاناة أك كمفة.تككينيا فيقكؿ لمذم يري

                                                 

 .قيؿ ىك األبيض الخالص قالو ابف األعرابي كقاؿ الكسائي ىك الذم فيو بياض كسكاد كبياضو أكثر :األممح ((ُ
, ْ, جباب النار يدخميا الجباركف كالجنة يدخميا الضعفاء, كتاب الجنة كصفة نعيميا كأىمياصحيح مسمـ,  (ِ)
 .ِْٖٗ, حُِٖٖص
 .ْٗٓ, صْأيسر التفاسير, لمجزائرم, جانظر:  ((ّ
 .ُِْ, صُِجامع البياف في تفسير آم القرآف, لمطبرم, ج انظر: ((ْ
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 اإلصالح كالتغيير في حقيقة اإلحياء كاإلماتو.منيجيات 
خالؽ كؿ شيء, كىك الذم يحي  يجب عمى اإلنساف المؤمف أف يكقف يقينان تامان بأف اهلل  -ُ

ة أيضان إال , كال تقع الحياكيميت, كىك عمى كؿ شيء قدير, فبل يقع المكت إال بأمر مف اهلل 
 يعني أنو  ,]ُٔٓآؿ عمراف: [چ  ی ی یی جئ حئ مئ ىئ چ: بأمر منو, لقكلو 

ليو يرجع األمر, كال يحيا أحد كال يمكت أحد إال بمشيئتو كقدره, كال يزاد في عمر أحد  بيده الخمؽ كا 
عممو كبصره نافذ في جميع خمقو, ال يخفى عميو مف ك  ,كال ينقص منو شيء إال بقضائو كقدره

  (ُ)كرىـ شيء,أم
فإذا أيقف اإلنساف بيذه الحقيقة بأنو ميت ال محالة, كأنو سكؼ يبعث يكـ القيامة ليحاسب عمى  -ِ

ما فعؿ في ىذه الحياة الدنيا, فإنو بذلؾ يصمح نفسو كيؤمف بربو كيغير مف حالو, كيكسب رضى 
 ربو, كيصبح ذلؾ ىك أممو الكحيد في ىذه الدنيا.

 
  عباده بالنصركعد اهلل: ثالثالمطمب ال
المستضعفيف  تعالى لعباده كأكليائو بالنصر كالتمكيف, ككراثةاهلل ىك كعد  الكعد الحؽإف 

يرسؿ ىذا الكعد إلى المتقيف عمى لساف رسمو, فتطمئف قمكبيـ  ,المؤمنيف مشارؽ األرض كمغاربيا
نعـ ىك كعد اهلل الذم ال يخمؼ  ,لكف األمر ليس بتمؾ البساطة, كتخمص هلل نفكسيـ كأعماليـ

ؤمنكف أنيـ الم لكف البد أف ييٍثًبت ,] ُُُالتكبة: [ چۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ  چ, قاؿ تعالى: الميعاد
 .يستحقكف النصر كالتمكيف في األرض

إنو صراع نفسي عنيؼ بيف الحؽ كالباطؿ, فاهلل تعالى ينصب الجنة عمى مرمى البصر 
لمف راب فييا, كيحفيا بالمكاره حتى تككف لذة الكصكؿ إلييا أجمؿ كأشيى, كحتى ال يدخميا إال 

, قاؿ تعالى:   .] ّٓالقمـ: [چ ەئ    ەئ وئ       چ مف يستحقيا, كال يتساكل المسمـ كالمجـر
كما أف لتحقؽ كعد اهلل تعالى مراحؿ ينبغي أف يمر بيا المؤمنكف, كيعرفيا مف جاء بعدىـ 

, فياىـ الصحابة منحيـ اهلل إياىاحتى يسيركا عمى نفس الطريؽ, كال يفٌرطكا في الصدارة التي 
فييـ , كلياءه, ككيؼ يخذؿ أعداءهلى أكيؼ ينصر اهلل تعا فييـ تجمى الذيف رضكاف اهلل عمييـ
 ,, الذم عٌممو ربو كيؼ يصنع الرجاؿ العظماء لتحقؽ الغاية العظيمةفي نبيو ظيرت آيات اهلل

مكا, كلـ يثبط لـ يتَّكمكا عمى كعد اهلل لنبٌيو بالنصرة كالتمكيف, كما اعتمدكا عمى سابؽ القدر كتكاس
 ,حؽ المعرفة, كآمنكا بو أعمؽ اإليماف بؿ عرفكا معنى اإليماف بالقدر, ذلؾ عزميـ أبدا

فيمـ نبحث لنا عف دكر, كىمـ , أقامكا الميزاف أماـ أعينيـ كقالكا: إف اهلل ناصر دينو بنا أك بغيرنا

                                                 

 .ُِٗ, ِتفسير القرآف العظيـ, البف كثير, ج ((ُ

http://forum.islamstory.com/9432-%CA%C3%E3%E1%C7%CA-%DD%ED-%E6%DA%CF-%C7%E1%E1%E5-%E1%E1%D5%CD%C7%C8%C9-%C8%C7%E1%E4%D5%D1-%E6%C7%E1%CA%E3%DF%ED%E4.html
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فعمَّمكنا أف اهلل تعالى ال يغير ما بقـك حتى يغيركا ما  ,نجد لنا أجرا نمقى اهلل تعالى بو يكـ القيامة
 .العاطميف خاممي الذكرك  القاعديف لكسالى, كأف العزة ال تتجو إلى ؼ ابأنفسيـ, كأف النصر ال يعر 

 
ينصر رسمو كالذيف  كلقد ظيرت ىذه المنيجية في آيات سكرة اافر, كبينت أف اهلل 

ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ     چ قاؿ تعالى: ءامنكا معيـ في الحياة الدنيا كفي اآلخرة, 

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ 

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 .]ٓٓ – ُٓاافر: [چ  ک گ گ گ گ   ڳ ڳ
أنو ينصر رسمو كالذيف ءامنكا, كيظفرىـ بأعدائيـ, كما فعؿ  ففي ىذه اآليات ذكر اهلل 

بنصره عمى قكمو في الدنيا  حيث أىمؾ عدكه فرعكف كقكمو, كفيو تبشير لمرسكؿ  مكسى 
 (ُ).كالجزاء الحسف ليـ يـك القيامة

 مبشرات النصر.
اشتممت آيات الكتاب العزيز عمى جممة مف المبشرات التي تبشر المؤمنيف بنصر اهلل 
تعالى, كظيكر دينو في األرض, كما سيئكؿ إليو أمر ىذا الديف في المستقبؿ, كمف ىذه البشارات 

 ما يمي:
كيعمك ذكره كشأنو,  أف ىذا الديف سكؼ يظير في األرض, , فمقد أخبر البشارة بظيكر الديف-1

 ڀ     ڀ ڀ          پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چراـ ما يخطط لو أعداء اهلل, قاؿ تعالى: 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ

فيذا نص قاطع بأف الغالب ىك ديف اهلل, كالذم أخبر بذلؾ  ,]ّّ – ِّالتكبة: [چ  ڦ ڦ
ا مف أىؿ ديف إال كقد قيرىـ المسممكف كظيركا كلو ما يصدقو في الكاقع, فم ككعد بذلؾ ىك اهلل 

عمييـ, فقيركا الييكد كأخرجكىـ مف ببلد العرب, كقيركا النصارل في ببلد الشاـ, كامبكا المجكس 
 (ِ)عمى ممكيـ, كامبكا عباد األصناـ, فثبت أف الذم أخبر عنو اهلل في ىذه اآلية قد كقع كحصؿ.

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ چ :قاؿ تعالى, الكعد اإلليي باالستخبلؼ-2

   ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ   ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ  ڃ ڃ ڄ

, كىذا كعد إليي صريح بأف ]ٓٓالنكر: [ چ گ گ ک ک ک ک ڑ ژڑ    ژ ڈ
يجعميـ خمفاء األرض, تصمح بيـ الببلد, كتخضع ليـ العباد, كقد تحقؽ ىذا في نبكة النبي محمد 

                                                 

 .ِْٔ, صٗانظر: البحر المحيط, ألبي حياف, ج ((ُ
 .ِّ, صُٔمفاتيح الغيب, لمرازم, جانظر:  ((ِ
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 فقد نصر اهلل , لفيـ كعاداىـ, فجعؿ كممتو ىي العميا, كدينو ىك نبيو كأصحابو عمى مف خا
.الظاىر عمى سائر األدياف, كال يزاؿ ىذا الديف منصكران إلى يكـ القيامة

(1)
  

الكعد اإلليي بنصر المؤمنيف, كامبتيـ عمى أعدائيـ, كفي ىذا المعنى كما يتصؿ بو كردت -ّ
, كقاؿ ]ٔٓالمائدة: [ چ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ چ آيات كثيرة, منيا قكلو تعالى:

 چكقاؿ تعالى:  ,]ُٓاافر: [ چ  ڦ ڦ ڤ     ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ  ٹ ٿ چتعالى: 

ھ ھ ھ ے  چكقاؿ تعالى:  ,]ُِالمجادلة: [ چجس مخ حخ جخ جحمح مج حج يث ىث

 .]ْٕالركـ: [چ ے 
فيذه اآليات كاضحة المعنى كالداللة, فقد أكجب اهلل تعالى عمى نفسو نصر المؤمنيف, 

بأف يككنكا االبيف, كقد جعؿ ليـ ىذا النصر حقان كصدقان كفضبلن ككرمان, كأكده  ككعدىـ كعدان قاطعان 
بالصيغ الجازمة المؤكدة, كقكلو: )إنا لننصر(, )كتب اهلل ألامبف(, )ككاف حقان عمينا(, فيذه 

 .التأكيدات لـ تجعؿ مجاالن لمشؾ, كالظف, فالنصر آت ال محالة بإذف اهلل 
 ر في كعد اهلل بالنصر.اإلصالح كالتغييمنيجيات 

 ے ے ھ چتعالى :  أف يقكـ ىذا الككف عمى األسباب؛ قاؿ  اقتضت حكمة اهلل -ُ

, كمف الحؽ أف تسير األقدار كفؽ ] ْْالعنكبكت: [چ  ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ۓ﮲ ۓ
مناس, كسارت عميو لفقد كضعيا كمعيار ثابت أعمنو  اإلرادة اإلليية, التي ال تغيير ليا مف اهلل 

فالتمقي  ,] ِّالفتح: [ چ ىب مب   خب حب جب ىئيئ مئ حئ جئ ی ی ی چتعالى:  قاؿأقداره؛ 
سيحكؿ الكعد مف مجرد ك  ,انطبلقان مف ىذا الفيـ اإليماني لحقائؽ الككف اإلنساني لكعكد اهلل 

 كرسكلو نص إلى حقيقة, تتألؽ في القمب, كتصيغ اإلنساف الصيااة اإليمانية, التي يحبيا اهلل 
,  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹٹ ٹ ٿ ٿ     ٿ ٿ     ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ چى: تعال حيث قاؿ 

 ڇ ڇ چڇ چ چ چ ڃڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ

كسيجد المؤمف ليذه اآلية معاني, تتخمؽ في نفسو, كىك يتأمؿ في أرض  ,] َْالح : [چ  ڍ ڇ
 الرباط.

ـ لنا كثافة الصراع كتتابعو تيمىممً ك سنة التدافع التي تجرم بقكة اآلف فكؽ أرض الرباط, إف  -ِ 
أيخرجكا  الذيف مفردات المشيد, كتمنحنا رؤية إجمالية لو, فاآلية نزلت في أصحاب النبي محمد 

مف ديارىـ بغير حٌؽ, كقاتمكا في سبيؿ اهلل بحؽ؛ كلكنيا عامة في كؿ فئة مؤمنة, عمى مدار الزماف 
 كالمكاف, الحكـ مرتبط بحقيقة اإليماف ال بميقات الزماف, كال بجية المكاف.

                                                 

 .ٕٕ, صٔانظر: تفسير القرآف العظيـ, البف كثير, ج ((ُ
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يبدك لممتأمؿ أف جياد الدفع الذم يجرم بقكة في أرض الرباط اآلف سيككف لو أثره في تغيير  -ّ
  حاؿ األمة, كبداية لمرحمة جديدة, تتحرر فييا مف قيكد القكمية, كالمذىبية, كالحزبية,

 دماء الشيداء الذيف صدقكا ما عاىدكا اهلل عميو االية الثمف, أامى مف تحرير قطعة مف األرضك 
ىنا أك ىناؾ, إنيا دماء حياة ال ممات, كثمنييا إحياء ىذه األمة مف جديد, كؿ قطرة دـ دافقة مف 
عادتيا إلى قيادة اإلنسانية, حيث مكانيا الذم  كريد شييد تصب بقكة في شراييف األمة؛ إلحيائيا, كا 

في أرض الرباط اآلف  األمة ثرٌية بعمماء كفقياء, كعبَّاد مخمصيف؛ كلكف ما يجرمك  ,نصبيا اهلل حقان 
ذركة سناـ اإلسبلـ, فئة مؤمنة اختارت اإلسبلـ منيجا, كالجياد سبيبلن, كالتزمت كفؽ معامبلتيا 

بإذنو  بالصدؽ مع اآلخريف, مسمميف كايرىـ, كاجتمعت ليا كؿُّ عكامؿ النصر, كلف يخذليا اهلل أبدا
ف تخمى عنيا الناس جميعا, أك عجزكا عف نصرتيا بقسبحانو كة الساعد كالسبلح, كفي التصكر , كا 

لعباده بالنصر سيتحقَّؽ حتما, ما تكفرت شركطو, كتحققت مكجباتو كما  البشرم أف كعد اهلل 
نقكؿ ىذا ثقة في اهلل أكالن, كقراءة في كاقع الجماعة المؤمنة المدافعة في أرض ك  , قررىا اهلل
 الرباط.

 
 ء.حقيقة الرزؽ النازؿ مف السماالمطمب الرابع: 

الراء كالزاء كالقاؼ أصؿ كاحد يدؿ عمى عطاء لكقت, ثـ يحمؿ عميو اير المكقكت. "  الرزؽ لغةن:
 (ُ)."فالرزؽ: عطاء اهلل جؿ ثناؤه. كيقاؿ رزقو اهلل رزقا, كاالسـ الرزؽ

زؽ العطا زؽ: ما ينتفع بو, كالجمع األرزاؽ, كالرَّ  (ِ)ء.كالرِّ
  (ّ)أم ما بو قكاـ الجسـ كنماؤه. ,لمتغذمالحيكاف  اسـ لما يسكقو اهلل إلى الرزؽ اصطالحان:

 (ْ)كالرزؽ عند أىؿ السنة: ما صح االنتفاع بو حبلالن كاف أـ حرامان.
ب كفضة كحيكاف كزركع كؿ ماؿ ينتفع بو سكاء كاف ماديان كاألمكاؿ مف ذىكالرزؽ أيضان: " 

نكيان كالمعارؼ كالعمـك . أك كاف معؿ كممبكس كمشركب كمسككف كنحك ذلؾ, كمأكك كثمار كعقار
 (ٓ)".عقؿ كالذكاء كحسف الخمؽ كنحك ذلؾكالمنزلة كالجاه كالسمطاف كال

 
 

                                                 

 .ّٖٖ, صِ, البف فارس, جمعجـ مقاييس المغة (ُ)
 .ُُٓ,صَُلساف العرب, البف منظكر, جانظر:  ((ِ
 .َُُانظر: التعريفات, لمجرجاني, ص ((ّ
 .ٖٓ, صُالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, البف عطية, ج ((ْ
 .َِِالسنف اإلليية في األمـ كالجماعات كاألفراد, عبد الكريـ زيداف, ص ((ٓ
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 أسباب الرزؽ.
 :ما يمي التي ييستىنزؿ بيا الرزؽ مف اهلل  الرزؽ أىـ أسباب

 .مف الذنكب  اهلل الستغفار كالتكبة إلى-ُ
 ٻ ٻ ٻ ٻ  ٱ مئ حئ         جئ     ی ی ی ی چ    :قاؿ اهلل تعالى عف نكح  

 :  , كقاؿ تعالى عف ىكد ]ُِ – َُنكح: [چ  ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ        ڀ پ پ پ پ
چ  حئ  جئ ی ی  ی ی ىئ ىئ ىئ    ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ چ

 .]ِٓىكد: [
 

 .التبكير في طمب الرزؽالسعي ك -ِ
ـ  بىاًرْؾ أًليم ًتي ًفي بيكيكرًىىا):  ينبغي التبكير في طمب الرزؽ, لقكلو   (ُ).(الم يي

 .الدعاء-ّ
 ېئ ېئ ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى چ قاؿ اهلل تعالى:

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چكقاؿ تعالى:  ,] ُٖٔالبقرة: [ چ  ىئ ىئ ىئ ېئ

 .]ُُْالمائدة: [چ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ    ڀ
 

 . تقكل اهلل-ْ
, ] ّ - ِالطبلؽ: [چ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀچقاؿ اهلل تعالى: 

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

 .]ٔٗاألعراؼ: [چ ٺ ٺ ٿ
 

 . التككؿ عمى اهلل-ٓ
عف عمر بف منو بالعمؿ, فكحده سبحانو, كطمب الرزؽ  اهللكمعناه: اعتماد القمب عمى 

ؽ  تى :)  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  الخطاب  مىى الم ًو حى ك ميكفى عى ـْ كيْنتيـْ تىكى ًزْقتيـْ كىمىا لىْك أىن كي كًُّمًو لىري كى
كحي ًبطىاننا تىري ا كى ؽي الط ْيري تىْغديك ًخمىاصن  (2)(.ييْرزى

 

                                                 

, قاؿ األلباني: ُُِِ, حَٗٓ, صّكاب البيكع, باب ما جاء في التبكير في التجارة, جسنف الترمذم, أب (ُ)
 صحيح.

 . قاؿ األلباني: صحيح.ِّْْ, حّٕٓ, صْسنف الترمذم, أبكاب الزىد, باب في التككؿ عمى اهلل, ج ((ِ
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 .المتابعة بيف الحج كالعمرة-ٔ
جِّ كىاْلعيْمرىًة, فىًإن ييمىا: ):  قاؿ: قاؿ رسكؿ اهلل  عف عبد اهلل بف مسعكد  تىاًبعيكا بىْيفى اْلحى

, كىالذُّنيكبى  ًديدً يىْنًفيىاًف اْلفىْقرى بىثى اْلحى  (1)(., كىمىا يىْنًفي اْلًكيري خى
 .اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل تعالى-ٕ
 حئمئ جئ ی ی ی ی ىئىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ چقاؿ اهلل تعالى:   

يىا ) :قاؿ : قاؿ اهلل تبارؾ كتعالى  النبي أف كعف أبي ىريرة , ] ّٗسبأ: [ چ  جب      يئ ىئ
مىيْ  ـى أىْنًفْؽ أيْنًفْؽ عى  (2)(.ؾى اْبفى آدى

 .صمة الرحـ-ٖ
مىْف سىر هي أىْف ييْبسىطى لىوي ًفي ًرْزًقًو, )يقكؿ:  قاؿ: سمعت رسكؿ اهلل  عف أنس بف مالؾ 

 (ّ)(.أىْك ييْنسىأى لىوي ًفي أىثىرًًه, فىْميىًصْؿ رىًحمىوي 
 

, كلقد دلت آيات سكرة اافر عمى ىذه المنيجية كبينت أف الرزؽ ال يأتي أال مف اهلل 
 .]ُّاافر: [ چ  ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ         ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چتعالى:  فقاؿ

يريكـ عبلمات تدؿ عمى كماؿ قدرتو الباىرة, في مخمكقاتو, في كؿ مف العالميف  بمعنى أف اهلل 
العمكم كالسفمي, كينزؿ لكـ مف السماء المطر الذم ىك سبب الرزؽ, فينت  عنو الثمار كالنبات, كما 

فعندما ( ْ)ؾ إال مف يرجع إلى اهلل بالتكبة كاإلنابة, كالعمؿ الصالح البعيد عف الرياء,يتعظ كيعتبر بذل
ينزؿ مف السماء رزقان, فالغالب أف ينشغؿ الناس بيذا الرزؽ, فما يفكر بيذا الرزؽ  تبيف أف اهلل 

 إال مف يرجع إال اهلل بالتكبة كالعمؿ الصالح.
 

 رزؽ النازؿ مف السماء.اإلصالح كالتغيير في حقيقة المنيجيات 
لمخمؽ  فاهلل سبحانو تكفؿ الرزؽ مف حيث اإليماف بو جزء ميـ مف االعتقاد في اهلل تعالى,إف  -ُ

, كجنان  ان , إنسأك نساءن  رجاالن  ,ان أك صغار  ان مسمميف أك كافريف, كبار  بالرزؽ ميما كانكا كأينما كانكا,
 ڀ ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ :قاؿ تعالى ,ان كحقير  ان , عظيمان كضعيف ان كيٌ ق ,كحيكانان  ان طير 

, كىك الذم يقدره بيف , فحقيقة الرزؽ مف اهلل ]ٔىكد: [چ  ٿ ٺ ٺ    ٺ ڀٺ ڀ

                                                 

قاؿ األلباني: . َُّٔ, حُُٓ, صٓ, جسنف النسائي, كتاب مناسؾ الح , فضؿ المتابعة بيف الح  كالعمرة ((ُ
 صحيح.

 .ُِِٕ, حٕٕ, صّصحيح مسمـ, كتاب الزكاة, باب أنفؽ أنفؽ عميؾ, ج (ِ)
 .َِٕٔ, حٔٓ, صّصحيح البخارم, كتاب البيكع, باب مف أحب البسط في الرزؽ, ج (ّ)
 .ٔٗ, صّانظر: صفكة التفاسير, لمصابكني, ج ((ْ
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اهلل تعالى في القرآف ضكابط الرزؽ كحدد معالمو, كأنو لـ يتركو ألحد مف خمقو,  كقد كضعالعباد, 
اإلنساف يكتب رزقو كىك في  , كلقد أكضحت السنة أفقد يقتر عمى العباد لما فيو صبلحيـ كأنو

ْمقيوي ًفي بىْطًف أيمًِّو ): بطف أمو مف قبؿ أف ينفخ فيو الركح, فقد قاؿ النبي  ـْ ييْجمىعي خى دىكي ًإف  أىحى
, ثيـ  يىْبعىثي الم وي مىمى  , ثيـ  يىكيكفي ميْضغىةن ًمْثؿى ذىًلؾى مىقىةن ًمْثؿى ذىًلؾى كنا فىييْؤمىري ًبأىْربىًع أىْربىًعيفى يىْكمنا, ثيـ  يىكيكفي عى
كحي  شىًقيٌّ أىْك سىًعيده, ثيـ  ييْنفىخي ًفيًو الرُّ مىوي, كى ًرْزقىوي, كىأىجى ييقىاؿي لىوي: اْكتيْب عىمىمىوي, كى , كى  (ُ)(.كىًممىاتو

أف مسألة الرزؽ أك الحصكؿ عمى الماؿ ىي مسألة رياضية اليكـ  مف الناس يظف كثيركقد  -ِ
الرزؽ مقدر بجيد اإلنساف في األعماؿ, كمرىكف بقكتو, كمرىكف بدىائو  بحتة, كأف الحصكؿ عمى

زدادت ىذه الصفات في اإلنساف زاد رزقو كتكسع اكشدة مكره, كبعممو الكاسع, فإف  كذكائو,
ف نقصت نقص رزقو كضاؽ عيشو, كيظف كثير أف اإلنساف ىك الذم يرزؽ نفسو  سمطانو, كا 

ية الرزؽ في حصكلو عمى أسباب العيش مف مأكؿ كمشرب كأبناءه كزكجو, كىك الذم يقكـ بعمم
كممبس ككماليات كترفيو لو كألبنائو, فإف لـ يفعؿ فستنقطع عنيـ أسباب الرزؽ حتمان كقد يمكتكف 
جكعان, كأف اإلنساف إذا لـ يكفر ألبنائو بعض األمكاؿ كيدخرىا ليـ لما بعد مكتو أك لمستقبميـ 

ناء كالزكجة أنو لكال أبييـ ىذا أك أميـ لكاف مصيرىـ إلى الفناء فمصيرىـ ميدد بالخطر, كيظف األب
ألف الرزؽ مرىكف بكجكد أبييـ أك أميـ, كيظف بعضيـ أف لكال ىذه الكظيفة أك تمؾ, أك لكال ىذا 
الحاكـ أك ذاؾ لمنع عنيـ الرزؽ, كيظف الناس أف ىناؾ قرل فقيرة كأخرل انية ىي كشعكبيا, 

ليـ آباران مف البتركؿ أك كنكزان مف ثركات األرض, كأف اهلل ىك المتسبب في كذلؾ ألنو لـ يفتح اهلل 
ىذه المفاىيـ فييا كثير مف الخمؿ, كىي ال , ك اآلخر يـطى بعضيـ, كمنع عف بعضف أعإذلؾ 

 .الرزؽ كتكزيعو بيف الخمؽتطابؽ حقيقة 
, نسافكليس مف اإل , ف الرزؽ مف اهللأىى  ,ف يسمـ بياأالمسمـ  كالحقيقة التى يجب عمى -ّ
 كضاع حصؿ فييا الرزؽ كليست ىىأىى , العمؿ: تى فييا الرزؽ مثؿأالحاالت التى  هف ىذأك 
, تتخمؼ نياأ ف المشاىد حسان أمع  ,سبابا ما تخمؼ الرزؽ مطمقاأكلك كانت  ,نت  عنيا الرزؽ سباباأ

سبابا لنت  أفمك كانت  الرزؽ تىأقد يحصؿ العمؿ كال يك  ,تى الرزؽأفقد تحصؿ ىذة الحاالت كال ي
تى حيف تككف كقد يتخمؼ الرزؽ مع أنما يا  ك   ,نيا ال ينت  عنيا حتمان أكبما  ,عنيا المسبب حتمان 

المفيـك لمرزؽ يجعؿ المسمـ يسير فى  ىذا نما ىى حاالتا  ك  ,سبابان أنيا ليست أفدؿ عمى  كجكدىا
 كأالحؽ ال يخشى عمى كظيفة فيقكؿ  ,اهلل ال يخشى مف الناس عمى رزقة الذل ىك بيد ,الحياة

, عباء الدعكةأف يجعؿ المسمـ يقـك بأ ونأالمفيكـ مف ش كىذا, اهلل  عمى وف رزقأيعمـ  ونعمؿ أل
 . اهللأمره عباء الحياة كما أب كيقـك
 

                                                 

 .َِّٖ, حُُُ, صْصحيح البخارم, كتاب بدء الخمؽ, باب ذكر المبلئكة, ج ((ُ
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 عرض مصارع الغابريف. :الخامسالمطمب 
مف أخبارىـ في  دكر مف مجاالت التفكر العظيمة, التفكر في مصارع األمـ الغابرة, فيما إف 

القرآف الكريـ كالسنة المطيرة, كيؼ كانكا؟ كأيف ىـ اآلف؟ فتمؾ مساكنيـ لـ تسكف مف بعدىـ إال 
فقميبلن  لناظر إلى ديار األمـ الغابرة يرل ما كصمكا إليو مف قكة كحضارة, فبادكا كأصبحكا عبرة ا , كا 

شأف عظيـ في بناء القصكر,  ارة كاف ليإلى أف ىذه األمـ الغابلمف بعدىـ, كقد أرشد القرآف العظيـ 
كنحت الجباؿ, كأعطاىـ اهلل قكة في أجساميـ, فما أانى عنيـ كؿ ذلؾ لما كذبكا بآيات اهلل 

 كاستكبركا عف عبادتو, كقالكا: مف أشد منا قكة؟ أكلـ يركا أف اهلل الذم خمقيـ ىك أشد منيـ قكة.
اد كثمكد كقكـ نكح كقكـ لكط, كايرىـ, كقد قص القرآف الكريـ عمينا قصص أكلئؾ األمـ: ع

ـ اهلل كقص عمينا نبأ الذيف استكبركا كطغكا كتجبركا: فرعكف كىاماف كقاركف كايرىـ, بماذا قابمكا نع
ٿ ٿ ٹ       ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ چ قاؿ تعالى: . عمييـ كماذا كاف مصيرىـ؟

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ 

 .]ُْ – ٔالفجر: [چ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ ڈ ڈ ژ
إلى االتعاظ بيؤالء األقكاـ الذيف استحقكا مقت اهلل كاضبو, كفي ازكة   كقد دعا النبي

ميكا ): كد قاؿ ألصحابو رضي اهلل عنيـتبكؾ عندما مر عميو الصبلة كالسبلـ عمى ديار ثم لى تىْدخي
مىى ىىؤيلىًء الميعىذ ًبيفى ًإل  أىْف تىكي  ـْ مىا عى , لى ييًصيبيكي ـْ مىْيًي ميكا عى ـْ تىكيكنيكا بىاًكيفى فىالى تىْدخي , فىًإْف لى كنيكا بىاًكيفى

ـْ  ابىيي   (ُ).(أىصى
: " أم خشية أف يصيبكـ, ككجو ىذه الخشية أف البكاء يبعث رحمو اهلل قاؿ ابف حجر 

تقدير اهلل تعالى عمى أكلئؾ عمى التفكر كاالعتبار, فكأنو أمرىـ بالتفكر في أحكاؿ تكجب البكاء مف 
مياليـ مدة طكيمة ,بالكفر مع تمكينو ليـ في األرض ثـ إيقاع نقمتو بيـ كشدة عذابو, كىك  ,كا 

في مقابمة  سبحانو مقمب القمكب, فبل يأمف المؤمف أف تككف عاقبتو إلى مثؿ ذلؾ, كالتفكر أيضان 
ىماليـ إعماؿ عقكليـ فيما يكجب  اإليماف بو, كالطاعة لو, فمف مر عمييـ أكلئؾ نعمة اهلل بالكفر كا 

بأحكاليـ فقد شابييـ في اإلىماؿ, كدؿ عمى قساكة قمبو كعدـ  كلـ يفكر فيما يكجب البكاء اعتباران 
 (ِ).خشكعو, فبل يأمف أف يجره ذلؾ إلى العمؿ بمثؿ أعماليـ فيصيبو ما أصابيـ "

                                                 

كركاه مسمـ . ّّْ, حْٗ, صُج مكاضع الخسؼ كالعذاب, كتاب الصبلة, باب الصبلة فيصحيح البخارم,  ((ُ
 .ِِٗٓحف الذيف ظممكا أنفسيـ, كتاب الزىد كالرقاؽ, باب ال تدخمكا مساك

 .ُّٓ, صُ, جالعسقبلني بف حجرفتح البارم شرح صحيح البخارم, ال (ِ)
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كر بديار الظالميف كمكاقع " فيو الحث عمى المراقبة عند المر  :اهللرحمو  قاؿ النككم
؛ ألف أصحاب الفيؿ ىمككا ىناؾ, فينبغي لممار في مثؿ (ُ)العذاب, كمثمو اإلسراع في كادم محسر

 (ِ)."ار بيـ كأف يستعيذ باهلل مف ذلؾكالخكؼ كالبكاء كاالعتب ىذا المكضع المراقبة
قاؿ تعالى:  كاالعتبار بقصص الماضيف مف األمـ كاألفراد مف أعظـ دكاعي التفكر, كما

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ

 ﯀ ﮿ ﮽﮾ ﮼  ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ   ے ے ھ

أم اقصص , ] ُٕٔ - ُٕٓاألعراؼ: [چ               ﯁
كمكعظة فيرجى منو تفكرىـ كمكعظتيـ؛ ألف لؤلمثاؿ  , فإف في القصص تفكران ىذه القصة كايرىا

لنفكس الذاىمة في اىتداء النفكس بيا كتقريب األحكاؿ الخفية إلى ا ظيمان ع كاستحضار النظائر شأنان 
 (ّ).أك المتغافمة
, كعمى ىذه المنيجية, فأخبرنا اهلل   عف كذب  كلقد دلت سكرة اافر عمى ىذا المفيـك

ڑ ڑ ک ک ک ک گگ گ چ قكـ نكح كاألحزاب مف بعدىـ, فقاؿ تعالى: 

ہ ہ    ڻ    ڻ ۀ ۀ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ 

 .]ٔ – ٓاافر: [چ ھ ھ ے  ے ہ  ہ ھ ھ 
 المعنى اإلجمالي: 

كذَّبت قبؿ ىؤالء الكفار قكـ نكح كمف تبلىـ مف األمـ التي أعمنت حربيا عمى الرسؿ أم 
كعاد كثمكد, حيث عزمكا عمى إيذائيـ كتجمَّعكا عمييـ بالتعذيب أك القتؿ, كىمَّت كؿ أمة مف ىذه 

تمكه, كخاصمكا بالباطؿ؛ ليبطمكا بجداليـ الحؽ فعاقبتييـ, فكيؼ كاف األمـ المكذبة برسكليـ ليق
ككما حؽ العقاب عمى األمـ السابقة التي , عقابي إياىـ عبرة لمخمؽ, كعظة لمف يأتي بعدىـ؟

 (ْ)كذَّبت رسميا, حؽ عمى الذيف كفركا أنيـ أصحاب النار.
ف قبؿ, الذيف كانكا أشد منيـ لنتفكر كننظر في عاقبة الذيف كانكا م ككذلؾ دعانا اهلل 

 ڳ ڳڳ ڑ ڑ ک  ک ک ک  گ       گ گ گ چ ثاران في األرض, فقاؿ تعالى:آقكة ك 

                                                 

كىك مكضع ما بيف مكة كعرفة, كقيؿ: بيف منى كعرفة, كقيؿ: بيف , ككسر السيف المشددة بالضـ ثـ الفتح, ((ُ
, ٓ, جالحمكم فشياب الدي. انظر: معجـ البمداف, منى كالمزدلفة كليس مف منى كال المزدلفة بؿ ىك كاد برأسو

 .ِٔص
 .ُُُ, ص ُٖج لمنككم, ,المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج ((ِ

  .ُٕٗ, صٗر كالتنكير, البف عاشكر, جالتحريانظر:  (ّ)
 .ْٕٔالتفسير الميسر, ص ((ْ
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ھ       ے  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ڳ   ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  

﮹  ﮸  ﮷  ﮵﮶  ﮴  ﮳       .]ِِ–ُِاافر:[چ ﮺ے ۓ ۓ﮲ 
           المعنى اإلجمالي: 

السير في األرض, كرؤية مصارع الغابريف, ييـ بيأمرىـ كيكج قاؿ سيد قطب: " إف اهلل 
مع ىذه القكة كالعمارة كانكا  كلكنيـ ,في األرض ككانكا أشد منيـ قكة كآثاران , الذيف كقفكا مكقفيـ

ككانت ذنكبيـ تعزليـ عف مصدر القكة الحقيقية, كتستعدم عمييـ قكل  ,أماـ بأس اهلل ضعافان 
فأما التكذيب  ,إال اإليماف كالعمؿ الصالحليـ بل كاقي ف ,اإليماف كمعيا قكة اهلل العزيز القيار

 (ُ)".بالرسؿ كبالبينات فنيايتو إلى الدمار كالنكاؿ
 

 اإلصالح كالتغيير في عرض مصارع الغابريف.منيجيات 
عامة, كجاءت بيا آيات سكرة  إف مف منيجيات اإلصبلح كالتغيير التي جاء بيا القرآف الكريـ -ُ

كالدمار, كذلؾ بسبب تكذيبيـ  ا حدث لؤلمـ السابقة مف العذاب كاليبلؾعرض م اافر خاصة,
الرسؿ عمييـ السبلـ  كلقد أرسؿ اهلل  ,كبياف قصصيـكسرد ما حدث ليـ الرسؿ عمييـ السبلـ, 

 گ چ, قاؿ تعالى: ليدعكا الناس, كما جاءكا بذلؾ مف أنفسيـ, كلكنيـ كانكا يكحى إلييـ مف اهلل 

 ہ ہ ہ       ہ  ۀ ۀ ڻ  ڻ ڻ ڻ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ گ

 .]َُٗيكسؼ: [چ  ﮴ ﮳ ﮲ ۓۓ ے ے ھ ھ ھھ
حتى قمكب  ,نظر في آثار الغابريف ييز القمكبإف القاؿ سيد قطب رحمو اهلل: " 

كلحظات االسترجاع الخيالي لحركاتيـ كسكناتيـ كخمجاتيـ كتصكرىـ أحياء يركحكف في  ,المتجبريف
 ,ـ إذا ىـ ساكنكف, ال حس كال حركةث ,كيرجكف, يطمعكف كيتطمعكفيخافكف ىذه األمكنة كيجيئكف, 

آثارىـ خاكية, طكاىـ الفناء كانطكت معيـ مشاعرىـ كعكالميـ كأفكارىـ كحركاتيـ كسكناتيـ, 
 إف ىذه التأمبلت لتيز القمب البشرم ىزان  ,كالمستكنة في الضمائر كالمشاعر كدنياىـ الماثمة لمعياف

مصارع الغابريف بيف الحيف كمف ثـ يأخذ القرآف بيد القـك ليكقفيـ عمى  ,ان اافبلن قاسي ميما يكف
 (ِ)".كالحيف

اليـك أف نتفكر فيما حدث لتمؾ األمـ, فما حدث ليـ ذلؾ إال بعد كفرىـ  نحفيجب عمينا  -ِ
 كعنادىـ كتكذيبيـ الرسؿ عمييـ السبلـ, 

لؾ أيضان, ألف ىبلؾ تمؾ األمـ لـ يكف يجب عمى الحكاـ كالرؤساء كالمسئكليف أف يتفكركا في ذ -ّ
قميؿ  , فقد كاف مف قكـ فرعكفبسبب كفر أفرادىا فقط, بؿ بسبب عناد حكاميـ مثؿ فرعكف المعيف

                                                 

 .َّٕٕ, صٓفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج ((ُ
 .َِّٓ, صٓالمرجع السابؽ, ج (ِ)
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كعف  مثؿ ذلؾ الرجؿ المؤمف الذم كقؼ يدافع عف مكسى  مكسى ديف مف الذيف ءامنكا ب
رعكف عمى كجو األرض ليراىا أىمؾ فرعكف كجنكده كأبقى جثة ف كلكف اهلل دعكتو كرسالتو, 

  كيعتبر منيا كؿ مف لو قمب أك ألقى السمع كىك شييد.
    الكقاية مف اليبلؾ كالعذاب يككف بسبب االلتزاـ بمني  اهلل.-ْ

 
 عرض مشاىد يـك القيامة.: السادسالمطمب 

ميما تعرض اإلنساف لؤلحداث كالمحف الدنيكية, فإنيا تككف ىينة صغيرة أماـ أحداث 
يامة الرىيبة, ألف أحداث الدنيا يعقبيا دائما أك االبا انفراج كزكاؿ لمكركب, أما أحداث اآلخرة, الق

فيي حاسمة شاممة ال أمؿ فييا بالتغير كال االنفراج أك احتماؿ الزكاؿ, لذا تكاد النفس أك الركح 
ف تدمير كخراب, تنخمع مف الجسد, كيشتد الضيؽ كاأللـ, حينما يشاىد المرء ما يتعرض لو الككف م

حاكـ الدنيا, ثـ كيتسمـ صحيفة عممو التي ىي بمثابة الحكـ القضائي المبـر الذم يتمقاه المتيـ في م
قاؿ اهلل تعالى كاصفا ىذه المشاىد المفزعة  ,السجكف, لتنفيذ مقتضى ذلؾ الحكـ ذىب بو إلىي

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ   كالمخيفة:

ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ  ڇ ڇ   ڍ ڍ ڌ  ڦ ڄ         ڄ ڄ

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک    ک کک گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ 

 .]ْٗ – ْٕالكيؼ: [چ  ڱ ڱ
ۈ ٴۇ  چ  بعض ىذه المشاىد العظيمة في سكرة اافر, فقاؿ تعالى: كقد بيف اهلل 

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى         ائ ائ ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ   

ٻ         ٻ ٻ پپ پ پ ڀڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ ٺ  ٱ ٻىئ  ىئىئ ی ی ی ی 

ٺ ٿ ٿ ٿ    ٿ    ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

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

  .]َِ – ُٓاافر: [چ  ژ
 المعنى اإلجمالي:
ىك الذم يريكـ آياتو, كىك رفيع الصفات, كىك صاحب العرش كمالكو كخالقو,  إف اهلل 
ليبمغكا  كذلؾ يقتضي عمك شأنو, فيك الذم ينزؿ الكحي عمى مف يشاء مف عباده كالمتصرؼ فيو,

رسالتو, فيخرجيـ مف مكت الكفر إلى حياة اإلسبلـ, فينذركا الناس عذاب يـك تمتقي فيو أىؿ 
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يكـ أف يظيركا مف قبكرىـ ال شيء  (ُ)السمكات كاألرض في المحشر كيمتقي األكلكف كاآلخركف,
, فبل يجيب أحد خكفان منو   چ ىئ  ىئ   ېئچ لمكقؼ العظيـ يقكؿ اهلل تعالى: يسترىـ, ففي ىذا ا

كفي ذلؾ اليكـ تناؿ كؿ نفس ما عممت في  (ِ)  ,  چ ی ی ی چفيجيب نفسو بنفسو فيقكؿ: 
الدنيا, فتجازل عمييا, سكاء كاف خيران أك شران, قميبلن أك كثيران, كال ظمـ في ذلؾ اليكـ يقع عمى أحد, 

ئكا ىذا اليكـ فإنو آتو ال محالة, ككؿ آتو قريب, كىك أيضان سريع المحاسبة لعباده يـك فبل تستبط
حذرىـ مف أىكاؿ يـك ينبيو أف ينذر العالـ ك  كيأمر اهلل  (ّ)كماؿ قدرتو,ك القيامة, إلحاطة عممو 

 فمف شدة اليكؿ تككف القمكب في أماكف الحناجر, فيك كناية عف شدة خكفيـ كجزعيـ,القيامة, 
كبعد ذلؾ يخبر  (ْ)فيذه القمكب كاظمة عمى اـ ككرب فييا, فما ليـ مف محبو أك شفيؽو, أك شفيع,

عف سعة عممو كاطبلعو, كأنو يعمـ خائنة األعيف, كىي العيف التي تسترؽ النظر إلى  اهلل 
, كيعمـ ما تخفي صدكر العباد, كما تضمره مف خير أك شر, لذلؾ سكؼ يككف الحساب  المحاـر

يحكـ بيف الناس بالعدؿ فيجازم كؿ إنساف بما يستحؽ مف خير أك شر, كالذيف  كاهلل  (ٓ),قان دقي
يعبدكف األصناـ مف دكف اهلل ال يتمكنكف مف القضاء بشيء فبل يحكمكف بشيء, ألنيـ ال يعممكف 

الذم ال يخفى عميو شيء, فيك  بشيء كال يقدركف عمى شيء, فأما الذم تجب عبادتو ىك اهلل 
 يع ألقكاؿ خمقو, بصير بأفعاليـ, فيجازييـ عمييا يـك القيامة.سم

 امة.ياإلصالح كالتغيير في عرض مشاىد يـك القمنيجيات 
 ,ـيكـ يتغير فيو ىذا العال سيجيءأنو حؽ اإليماف عمى يقيف  إف اإلنساف المؤمف باهلل  -ُ
كتبدؿ األرض اير , كتطكل السماء كطي الصحيفة ,كينتثر فيو الكككب ,نفطر فيو السماءت

, ارالا حفاةن عراةن الدني هفيقكـ الناس مف قبكرىـ أحياء كما كانكا في ىذ ,ي الصكركينفح ف ,ضاألر 
يمشي عمى كجو ليعمـ مف أكؿ  ,أخرس ال يتكمـ ,ال يسمع كحينئذ يحشر الكافر أعمى ال يرل أصـ

طش في يكـ مقداره خمسيف ألؼ أزرؽ العينيف ًفي منتيى الع كيككف أسكد الكجو ,ؿ لئلىانةأنو أى
 .بينو كبيف الشمس إال مقدار ميؿ سنة ليس

شاىد في ذلؾ اليكـ العصيب, كعمى اإلنساف العاقؿ أف مكالقرآف الكريـ عرض الكثير مف تمؾ ال -ِ
, فيصمح نفسو كيعبد ربو حؽ عبادتو, كال يخالؼ أمره, كبذلؾ ىدايتفكر كيتعظ مف مثؿ ىذه المش

 حياتو سعيدان برضى ربو, كاليخاؼ في اهلل لكمة الئـ. تتغير حالو كيعيش

                                                 

 .ُٗ, صِْالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, جانظر:  ((ُ
 .َّٗ, صْأيسر التفاسير, لمجزائرم, جانظر:  (ِ)
 .َٕٔفي تفسير كبلـ المناف, لمسعدم, صانظر: تيسير الكريـ الرحمف  ((ّ
, لمسمرقندم, جانظر:  ((ْ  .َُِ, صّبحر العمـك
 .ُّ, صٔإرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ, ألبي السعكد, ج ((ٓ
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 المبحث الثاني
 في سكرة غافر التغيير الدعكممنيجيات اإلصالح ك 

  لب:امط أربعةكيشتمؿ عمى    
 الترغيب كالترىيبالمطمب األكؿ: 
 بياف حقيقة الدنياالمطمب الثاني: 
                    التدرج في الدعكةالمطمب الثالث: 
        أسمكب القصصالمطمب الرابع: 
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 المبحث الثاني 
 في سكرة غافر نيجيات اإلصالح ك التغيير الدعكمم 
 الترغيب كالترىيبالمطمب األكؿ: 

الرابة ىي السعة في الشيء, يقاؿ راب الشيء اتسع, كالراب " قاؿ األصفياني:  الترغيب لغةن:
, فإذا قيؿ ]َٗاألنبياء: [ چەئ ەئ ائ چرادة, قاؿ تعالى: كالرابة كالرابي, السعة في اإل

ليو يقضي الحرص عميو,   (ُ)",]ٗٓالتكبة: [چ ں ڱ ڱ    ڱ  چقاؿ تعالى: راب فيو, كا 
 (2).كؿ ما يشكؽ المدعك إلى االستجابة, كقبكؿ الحؽ كالثبات عميو: الترغيب اصطالحان 
اراء, بمصمحة أك لذة أك متعأك ىك  ة آجمة, مؤكدة, خيرة, خالصة كعد يصحبو تحبيب كا 

مف الشكائب, مقابؿ القياـ بعمؿ صالح, أك االمتناع عف لذة ضارة أك عمؿ سيك ابتغاء مرضاة 
(ّ)اهلل, كذلؾ رحمة مف اهلل لعباده.

 

كيرل الباحث أف الترايب يعني: حث اإلنساف كتحبيبو كتشكيقو عمى القياـ بعمؿ معيف, أك 
 جزاء محبب إما عاجبلن أك آجبلن.اإلعتقاد بو مقابؿ الحصكؿ عمى 

قاؿ األصفياني: " الترىيب مف مادة رىب, كالرىبة كالرىب تعني مخافة مع تحذير  الترىيب لغةن:
كالترىيب: مف رىب  (4)."]ُّالحشر: [چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ :كاضطراب, لقكلو 

استرىبو: أم أخافو الشيء رىبان كرىبةن: أم أخافو, كالرىبة ىي الخكؼ كالفزع, كأرىبو كرىبو ك 
 (ٓ)كأفزعو.

كؿ ما يخيؼ كيحذر المدعك مف عدـ االستجابة, أك رفض الحؽ, أك عدـ  الترىيب اصطالحان:
 (ٔ).الثبات عميو قبكلو

ترتب عمى اقتراؼ إثـ, أك ذنب مما نيى اهلل عنو أك عمى التياكف في يكعيد, كتيديد  أك ىك
 (ٕ).أداء فريضة مما أمر اهلل بو

                                                 

 .ّٖٓالمفردات في اريب القرآف, لؤلصفياني, ص ((ُ
 .ّْٕأصكؿ الدعكة, عبد الكريـ زيداف, ص ((ِ
 .ُِّ, عبد الرحمف النحبلكم, صسبلمية كأساليبياأصكؿ التربية اإل ((ّ
 .ّٔٔالمفردات في اريب القرآف, لؤلصفياني, ص ((ْ
 .ّْٔ, صُلساف العرب, البف منظكر, ج ((ٓ

 .ّْٕأصكؿ الدعكة, عبد الكريـ زيداف, ص (ٔ)
 .ُِّ, عبد الرحمف النحبلكم, صأصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا (ٕ)
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أك ترؾ أعماؿ اير مستحبة, كتنفيره بتعاد أف الترىيب يعني: حث اإلنساف عمى اال كيرل الباحث
 عمى جزاء محبب إما عاجبلن أك آجبلن.منيا مقابؿ الحصكؿ 

إف أسمكب الترايب كالترىيب مف أىـ منيجيات اإلصبلح كالتغيير الدعكم التي جاء بيا 
حؽ كالصبلح, فاإلنساف مفطكر عمى حب القرآف الكريـ, كذلؾ مف أجؿ ىداية الناس إلى طريؽ ال

الترايب, كيككف الترىيب رادعان لو, لما لو مف األثر البالغ في نفكس الناس, كاإلنساف بطبعو 
 , فيجد أف اهلل يخطك كيرتكب المعاصي كاآلثاـ, كبذلؾ يحتاج إلى تكبة كعكدة إلى اهلل 

ذا أصر اإلنساف افكر رحيـ, يغفر الذنكب كيقبؿ التكبة عف عباده, ككؿ ذل ؾ مف باب الترايب, كا 
, فإنو سيجد اهلل شديد العقاب, كذلؾ مف باب عمى ارتكاب المعاصي كاآلثاـ, كال يتكب إلى اهلل 

كالترايب كالترىيب قرناء ال يفترقاف, ليفيـ اإلنساف المؤمف العاقؿ ضركرة المكازنة الترىيب, 
كسرعاف ما تظير نتيجة المكازنة كالمقارنة سكاء  كالتفكير الجدم, بتكجيو نفسو كايره نحك الخير,

في الدنيا أك في اآلخرة, ففي الدنيا يظفر فاعؿ الخير بالسعادة, كتحقيؽ السمعة الطيبة, كيسقط 
الشرير مف أعيف الناس, كيحذركنو كيبتعدكف عنو, كفي اآلخرة يحظى المؤمف الصالح بالخمكد في 

ي في اآلخرة صفعة مكجعة مؤلمة, يتردل في نار جينـ خالدان الجنة, كيتمقى الكافر كالفاسؽ كالعاص
مف ذلؾ يتضح أف القرآف الكريـ استخدـ مع أكلئؾ التيديد كالكعيد دكف الترايب ك فييا كالعياذ باهلل, 
 في أامب األحياف.

 ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ چتعالى:  كمف نماذج الترايب كالترىيب في سكرة اافر قكلو

 .]ّاافر: [چ   چ  چ ڃچ      ڃ ڃ  ڃ ڄڄ ڄ
يبيف اهلل لنا في ىذه اآلية الكريمة أنو مع مغفرتو لمذنكب لمف تاب كرجع إليو, فإنو شديد 

يغفر ما سمؼ مف الذنب, كيقبؿ التكبة في "  ب لمف تكبر كطغى, قاؿ ابف كثير رحمو اهلل:العقا
ة الدنيا كعتا عف لحيالمف تمرد كطغى كآثر ا , كشديد العقابالمستقبؿ لمف تاب إليو كخضع لديو

 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ چكىذه كقكلو:  ,كبغى  أكامر اهلل

ليبقى  يقرف ىذيف الكصفيف كثيران في مكاضع متعددة مف القرآف فاهلل , ] َٓ - ْٗالحجر: [چ 
 (ُ)."العبد بيف الرجاء كالخكؼ

في الحصكؿ  مع أنو مرتب عميوكتقديـ: اافر, عمى: قابؿ التكب, "  كقاؿ ابف عاشكر:
لبلىتماـ بتعجيؿ اإلعبلـ بو لمف استعد لتدارؾ أمره فكصؼ: اافر الذنب كقابؿ التكب, تعريض 

: مصدر تاب كالتكب م الطكؿ, تعريض بالترىيب, كالتكبكصفتا: شديد العقاب ذ ,بالترايب

                                                 

  .ُِٖ, صٕيـ, البف كثير, جالقرآف العظتفسير  (ُ)
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و بعد االبتعاد اهلل كامتثال كاألكب كميا بمعنى الرجكع أم الرجكع إلى أمر ,بالمثناة كالتكب بالمثمثة
 (ُ)".عنو

 
 لتغيير في الترغيب كالترىيباإلصالح كامنيجيات 

عذابو, إف المؤمف يعيش بيف الخكؼ كالرجاء, يخاؼ أف تحؿ بو نقمة اهلل, أك أف ينزؿ عميو  -ُ
كليذا كاف دأب , ممان, فيعبد اهلل بالخكؼ كالرجاءالذم كسع كؿ شيءو رحمةن كع كيرجك رحمة اهلل 

الحث عمى البر كاإلحساف كالنيي عف اإلثـ كالعدكاف ىك الترىيب كالترايب, كالمؤمف القرآف في 
دخؿ عمى شابو كىك   أف النبي  بف مالؾ فعف أنس  ,لؾ األمر حتى يمقى اهلل يظؿ عمى ذ

ني أخاؼ ذنكبي (كيؼ تجدؾ ؟)ت فقاؿ: في المك  ؿ فقا ,قاؿ: كاهلل ! يا رسكؿ اهلل ! إني أرجك اهلل كا 
ك, كىآمىنىوي ): اهلل رسكؿ  ْكًطًف, ًإل  أىْعطىاهي الم وي مىا يىْرجي ْبدو ًفي ًمْثًؿ ىىذىا اْلمى لى يىْجتىًمعىاًف ًفي قىْمًب عى

اؼي   (2).(ًمم ا يىخى
عميو أف يسمؾ في دعكتو الترىيب كالترايب حتى يعيش المدعككف في  كالداعية إلى اهلل  -ِ

في ما عند اهلل مف رحمتو كرضكانو, كالنفس البشرية إذا ما  خكؼو مف عذاب اهلل كسخطو كرابةو 
ذا ما رابت بالشيء استمرت عميو كألفتو, كالداعية المبيب ىك مف  خافت الشيء كفت عنو, كا 
يبلمس بدعكتو قمكب الناس ترىيبان كترايبان, كيتحيف الظركؼ المناسبة كالمبلئمة لكؿو منيما, فتارةن 

 رايب كتارة يجمع بيف الترايب كالترىيب. يدعك بالترىيب كتارة بالت
 

 بياف حقيقة الدنيا.: ثانيالمطمب ال
ی جئ حئ مئ  ىئ چ  ؿ تعالى:اق ,الدنيا بصكرة رائعة لنا صكرة قد مثؿ القرآف الكريـل

الكيؼ: [ چيئ  جب حب خب مب ىب يب جت حت خت مت ىتيت جث مث ىث يث حج مج  
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ    ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ  كقاؿ تعالى: ,]ْٓ

ۉ ې ې ې ې          ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

يذا مثؿ ف ,]ِْيكنس: [چ ی ی ی ی   ۈئ ۈئ ېئ  ېئ ېئ  ىئىئ ىئ
ضربو اهلل تعالى لمحياة الدنيا في سرعة انقضائيا كزكاؿ بيجتيا كنعيميا, كىك أف صفة الحياة الدنيا 

ألرض بماء المطر المنزؿ مف السماء, فإذا ىطؿ عمى العجيبة كالنبات الذم أخرجو اهلل مف ا

                                                 

   .ْٗ, صِْالبف عاشكر, ج التحرير كالتنكير, ((ُ

 . قاؿ األلباني: حسف.ُِْٔ, حُِّْ, صِج كتاب الزىد, باب ذكر المكت كاالستعداد لو, سنف ابف ماجو, ((ِ
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األرض أنبت نباتات شتى تشابكت كاختمط بعضيا ببعض, منيا ما يأكمو الناس مف زركع كحبكب 
 (ُ)كثمار, عمى اختبلؼ أنكاعيا كأصنافيا, كمنيا ما تأكمو األنعاـ مف أقكات كمراع كاير ذلؾ.

 
چ  يف الناس كتكاثر في األمكاؿ كاألكالد, قاؿ تعالى:كىذه الدنيا عبارة عف ليك كزينة كتفاخر ب

ڃ ڃ ڃ چ چ   ٹ ٹ ڤ     ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ    ڄڄ ڃ

چ چ   ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک ک 

ثىؿي الدُّْنيىا ًفي اآْلًخرىًة, ًإل  مىثىؿي مىا)مصكران لنا حقيقة الدنيا :  كيقكؿ النبي  ,]َِالحديد: [ چ  مىا مى
ِـّ  ـْ ًإْصبىعىوي ًفي اْليى ديكي ـى يىْرًجعي يىْجعىؿي أىحى : أنو قاؿ عف النبي  كركل أبك ىريرة  (2)(,, فىْميىْنظيْر ًب

اًلمنا, أىْك ميتىعىمِّمن ) هي, أىْك عى مىا كىالى ْمعيكفه مىا ًفييىا, ًإل  ًذْكرى الم ًو, كى ْمعيكنىةه, مى فيذه الدنيا  (ّ)(.االدُّْنيىا مى
 جناح بعكضة. ة, حقيرة ال تساكم عند اهلل ممعكن

يحذر أصحابو كيحذرنا مف أف تفتح عمينا الدنيا, ككاف يخشى عمينا مف  ككاف النبي 
لىًكْف ) يقكؿ :  ذلؾ أكثر مف خشيتو عمينا مف الفقر, فكاف  , كى ـْ مىْيكي فىكىالم ًو لى الفىْقرى أىْخشىى عى

ـْ أىْف تيْبسىطى عى  مىْيكي شىى عى , فىتىنىافىسيكىىا كىمىا تىنىافىسيكىىا أىخى ـْ مىى مىْف كىافى قىْبمىكي ـي الدُّْنيىا كىمىا بيًسطىْت عى مىْيكي
ـْ  ـْ كىمىا أىْىمىكىْتيي تيْيًمكىكي   (4)(.كى

لى الساحؿ إد لمخمؽ كميـ مف رككبو ليقطعكه الذل ال ب كلقد مثؿ ابف القيـ الدنيا:" بالبحر
رسؿ اهلل رسمو لتعرؼ أال فى سفينة النجاة فإكال يمكف قطعو  ,قرىـالذل فيو دكرىـ كأكطانيـ كمست

خبلص ا  طاعتو كطاعة رسمو كعبادتو كحده ك كتأمرىـ بعمميا كرككبيا كىى  ,األمـ اتخاذ سفف النجاة
كركبكا السفينو كرابكا عف  ,رادتيا كالسعى ليا سعييا فنيض المكفقكفا  ك  ,كالتشمير لآلخرة ,العمؿ لو

 ةما الحمقاء فاستصعبكا عمؿ السفينكأ ة,كال سباح ,ان كضى ع خى قطى عممكا أنو ال يي  خكض البحر لما
 ,كىـ أكثر أىؿ الدنيا ,سباحة خضناه ذا عجزناإف ,كقالكا نخكض البحر ,كآالتيا كالرككب فييا

حتى أدركيـ الغرؽ كنجا أصحاب السفينة  ة,عجزكا عف الخكض أخذكا فى السباح فخاضكه فمما
فتأمؿ ىذا المثؿ كحاؿ أىؿ الدنيا فييا يتبيف لؾ  ,كارؽ أىؿ االرض ,كح عميو السبلـكما نجكا مع ن
كقد ضرب ىذا المثؿ لمدنيا كاآلخرة كالقدر كاألمر فإف القدر بحر كاألمر فيو سفينة  مطابقتو لمكاقع

   ( ٓ)".ال ينجك إال مف ركبيا
                                                 

 .ُْٗ, صُُانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ُ
 . قاؿ األلباني: صحيح.َُْٖ, حُّٕٔ, صِالدنيا, ج , كتاب الزىد, باب مثؿابف ماجوسنف  (ِ)
 . قاؿ األلباني: حسف.ُُِْ, حُّٕٕ, صِ, كتاب الزىد, باب مثؿ الدنيا, جابف ماجوسنف  ((ّ

 .ِْٓٔ, حَٗ, صٖصحيح البخارم, كتاب الرقائؽ, باب ما يحذر مف زىرة الدنيا كالتنافس فييا, ج (ْ)
 .ِّٔ, صُبف القيـ, جعدة الصابريف كذخيرة الشاكريف, ال (ٓ)
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﮹ چ  قاؿ تعالى:دنيا, فكلقد دلت آيات سكرة اافر عمى ىذه المنيجية, كبينت حقيقة ال

               ﯁     ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺

           ڭ ڭ   ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ   

 .]َْ – ّٗاافر: [ چۈ ٴۇ 
 المعنى اإلجمالي:

 كبما جاء بو مكسى  قاؿ مؤمف آؿ فرعكف كىك يعظ قكمو, كيدعكىـ لئليماف باهلل 
, يا قـك اتبعكني فيما أقكؿ لكـ, فإف ىذه الحياة الدنيا شأنيا مف البينات كاألدلة كالبراىيف مف اهلل 

ما إلى  صغير, كمتاعيا زائؿ قميؿ, كأما اآلخرة فيي دار القرار التي ال انفكاؾ منيا, إما إلى جنة كا 
فمف ارتكب معصية فبل يجزل إال مثميا, كمف عمؿ صالحان كاتبع أمر اهلل كاجتنب نكاىيو,  (ُ)نار,

رىـ يتمتعكف بنعيميا كرزقيا أضعافان مضاعفة بغير تقدير, فضبلن مف اهلل كنعمة فيؤالء ال اي
 (ِ)كرحمة.

فقد اقتضى فضؿ اهلل أف تضاعؼ الحسنات كال تضاعؼ السيئات, "  :سيد قطبقاؿ 
لضعفيـ, كلمجكاذب كالمكانع ليـ في طريؽ الخير كاالستقامة,  رحمة مف اهلل بعباده, كتقديران 

فإذا ىـ كصمكا إلى الجنة بعد الحساب, رزقيـ اهلل  ,ت, كجعميا كفارة لمسيئاتـ الحسنافضاعؼ لي
 (ّ)."فييا بغير حساب

 
 اإلصالح كالتغيير في بياف حقيقة الدنيا.منيجات 

 استخمفنا في ىذه الدنيا لنعمرىا كنعبده سبحانو كحده ال شريؾ لو, كجعؿ اهلل  إف اهلل  -ُ
في ىذه الدنيا, كسكؼ نرد إليو  لـ يخمقنا عبثان  كاهلل البشر , الدنيا دار اختبار كامتحاف لكؿ 

 ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے چسبحانو لمحاسبتنا عمى أعمالنا في دنيانا , قاؿ تعالى: 

  .] ُُٓالمؤمنكف: [چ ﮵
عندما يعي كؿ إنساف ميمتو في ىذه الدنيا كسبب استخبلؼ اهلل لو كتيقنو أف الدنيا ال تساكم  -ِ

نحك الطريؽ المستقيـ ك كبدأ بتغيير نفسو نحك األفضؿ  ,الحقيقة كضة لفيـ حقان عند اهلل جناح بع
  .يصاؿ ىذه الفكرة لمف حكلو, ثـ بعد ذلؾ يعمؿ عمى إالذم ال اعكجاج فيو

                                                 

 .ِٗٓ, صٗانظر: البحر المحيط, ألبي حياف, ج ((ُ
 .ُِٗ, صِْالتفسير المنير, كىبة الزحيي, ج ((ِ

 .َّّٖ, صٓفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج (ّ)
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الدينية كاألخبلقية كاالجتماعية كايرىا مف مكرىا األمة, كتصمح في كؿ أبذلؾ يستقيـ حاؿ  -ّ
 رض.لمرسؿ لئلصبلح في األ  اهللرساؿ بإ مكر التي كانت سببان األ
عمييا  د أليتيـ الدنيا كأصبحكا يتنافسكفالناظر إلى حاؿ األمة اليكـ يرل أف الكثيريف قإف -ْ

كما فييا مف النعيـ الدائـ كأبدلكه بالنعيـ الزائؿ, فنذكر كؿ , كنسكا اآلخرة كارتيـ بممذاتيا كشيكاتيا
في  كالتطمع إلى النعيـ الدائـ ,تذكير نفسو بزكاؿ الدنيا داعية في ىذا المقاـ أف ال ينسى ميمتو في

 .بحقيقة ىذه الدنيا الفانيةككعظ كتذكير مف حكلو  اآلخرة,
 

 .التدرج في الدعكةالمطمب الثالث: 
نما بدأت تنتشر شيئان فشيئان, فالدعكة ركزت  إف الدعكة إلى اهلل  لـ تنتشر مرة كاحدة, كا 

لمدعكة قبؿ اليجرة, ككاف البد مف ذلؾ  , فكانت ىي المحكر األساسالتكحيدفي بدايتيا عمى قضية 
في بدء المكاجية, ألف القكـ في مكة كانكا كثنييف يعبدكف األصناـ مف دكف اهلل, كقد زيف ليـ 
الشيطاف سكء عمميـ, فرأكه حسنان, كحينما كاجو القرآف ىذه الظاىرة طكقيا مف كؿ جية, كلـ يدع 

, كنصب ليا مف األدلة كسيمة مف كسائؿ اإلقن اع السممي إال كقد استثمرىا في خطاب القـك
فمف الحكمة أف يراعي الداعية  (ُ)الخالؽ البارئ, كالبراىيف ما ىك كفيؿ بتحقيؽ اإليماف باهلل 

, حتى يحقؽ أىدافو, كحتى ال تثمر الدعكة نتائ  عكسية اير مبدأ التدرج في الدعكة إلى اهلل 
كالدعكة إليو, كىذا مطمب  ب تقديـ األىـ عمى الميـ في تطبيؽ مني  اهلل مراكب فييا, كما يج

كالمقصد األىـ في سنة التدرج في الدعكة,  (ِ)شرعي ينبغي أف يككف كاضحان في ذىف الداعية,
 , كمف ثـ الدعكة إلى شرع اهلل.دعكة الناس إلى عبادة اهلل 

سنكات مف السرية كالتكتـ لما تقتضيو  بالجير بالدعكة بعد ثبلث رسكلو  كقد أمر اهلل 
تحتاج إلى ىذه الفترة مف الحذر  طبيعة المرحمة, فإف تثبيت المبنة األكلى في الدعكة إلى اهلل 

كالتكتـ كالسرية, كالمقصكد بالتكتـ كالسرية في ىذا المقاـ عدـ ممارسة الشعائر الدينية عمنان, أما 
قريش منذ البداية, ككاف إعبلف الدعكة لمعشيرة األقربيف,  العمـ بالديف الجديد فكاف معمكمان لدل
فقد كانت  ,]ُِْالشعراء: [چ ڇ ڇ ڇ چ : إعبلنان لمعرب أجمعيف, حيث قاؿ 

ذا كاف الخطاب لمعشيرة خاصة, فقد كاف اإلعبلـ لقريش عامة,  بأعمى الصفا كتسامع بيا الناس, كا 
في دعكتو الذيف يدخمكف مكة المكرمة مف اير ثـ لمعالميف كافة, فتسامعت بو الركباف, كتذاكر 

ثبلثة عشر عامان في مكة المكرمة, لـ يعرؼ ليا التاريخ مثيبلن  أىميا, كاستمر نزكؿ الكحي عميو 
اإلخبلص, كالصبر كالجياد كالمجاىدة, كالتربية اإليمانية العميقة, فنشأت القاعدة ك في التجرد 

                                                 

 .ُٓ, عبد العظيـ المطعني, صفي الدعكة إلى اهلل انظر: سماحة اإلسبلـ ((ُ
 .ِٓكفؿ, صانظر: دعكة إلى السنة, ألبي المجد ن ((ِ
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يقكد خطاىا الكحي اإلليي في , و أعباء الدعكة إلى اهلل , لتتحمؿ معالصمبة التي رباىا النبي 
 (ُ)كؿ لحظة مف المحظات, كيأخذ بيدىا لتككف عمى الجادة مف الطريؽ الطكيؿ.

 
كقبؿ أف أتحدث عف اآليات التي تكممت عف ىذه المنيجية أبدأ بمقدمة بسيطة في تعريؼ 

 مصطمح الدعكة لغةن كاصطبلحان:
عا, يدعك, عمى كزف فىعمىة, كالدعكة المرة الكاحدة مف الدعاء, كالدعاء : مف الفعؿ د الدعكة لغةن 

 (ّ)كالجمع دعاة كداعكف, مثؿ قاض كقضاة كقاضكف. (ِ)كاحد األدعية,
ىي الجيكد المبذكلة مف الدعاة لتفعيؿ تعاليـ اإلسبلـ في حياة الناس عمى "الدعكة اصطالحان: 

 ْ))". ىدل النبكة
 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ       پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ قاؿ تعالى:

        ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ

 ک ڑ ژڑ       ژ ڈ ڈ ڎڎ ڌ ڌ ڍ ڍ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ

 .]ْْ – ُْاافر: [چ  ک ک ک
 : اإلجمالي المعنى

لؾ باإليماف يقكؿ الرجؿ المؤمف مالي أدعككـ إلى النجاة مف الخسراف في الدنيا كاآلخرة, كذ
كقد كاف الرجؿ  (ٓ)كالعمؿ الصالح, كتدعكنني إلى عذاب النار كذلؾ بالكفر كالشرؾ باهلل تعالى,

ى الكفر باهلل عف طريؽ لالمؤمف يدعكىـ إلى اهلل ليغفر ليـ, فإلى أم شيء يدعكنو, يدعكنو إ
 (ٔ)غاز.األلإشراؾ ما ال عمـ لو بو مف أكىاـ 

أف الذم تدعكنني إليو مف عبادة األصناـ ليس لو أم دعكة كأنو أخبرىـ بأنو قد حؽ كثبت 
مستجابة, فبل يجيب داعيو ال في الدنيا كال في اآلخرة, كفي النياية مرجعنا كمصيرنا إلى اهلل 

                                                 

 .ِٕانظر: مدخؿ لدراسات العقيدة اإلسبلمية, عثماف ضميرية, ص (ُ)
 .َُٓانظر: مختار الصحاح, ألبي بكر الرازم, ص ((ِ
 .ُْٗ, صُانظر: المصباح المنير, لمفيكمي, ج ((ّ

 .ُْالدعكة إلى اهلل, د. يحيى الدجني, ص ((ْ
 .ِْْ, صْانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج ((ٓ
 .َّّٖ, صٓظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, جان ((ٔ
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بالمكت ثـ البعث في الدار األخرل, فيجازل كؿ إنساف بعممو, فالمسرفكف في المعاصي, 
 (ُ)فييا.المنغمسكف فييا ىـ أىؿ النار الخالديف 

ككاف ييددىـ بعذاب اهلل كيبيف أنيـ سيذكركف صدؽ كبلمو عندما يحؿ بيـ العذاب ثـ 
 (ِ)يتككؿ عمى اهلل كيسمـ أمره إليو, كىذا يدؿ عمى أنيـ ىددكه كأرادكا قتمو.

 
 .التدرج في الدعكةاإلصالح كالتغيير في منيجيات 

كلكف ىذه الدعكة لـ تكف ,  لدعكة إليوأمره بالمعرب,   ان عندما بعث نبيو محمد إف اهلل  -ُ
نما كانت عمى مراحؿ ككانت في بداية األمر سرية لمدة ثبلث سنكات ,مرة كاحدة , ثـ بعد ذلؾ كا 
فمكثت ىذه المدة  ,] ُِْالشعراء: [چ  ڇ ڇ ڇ چقاؿ تعالى : , فبالجير بيا أمره اهلل 

  ,ة لممدينةباليجر  نبيو  اهلل  , ثـ بعد ذلؾ أمرعشر سنكات في مكة
أصبحت  ,كبعد أف قكيت شككة المسمميف في المدينة كأصبحت مركزا لمدعكة اإلسبلمية الجديدة -ِ

 چقاؿ تعالى: , فقتاؿ المشركيف كافةب  ان نبيو محمد ياد في سبيؿ اهلل فأمر اهلل الدعكة بالج

  .] ّٔالتكبة: [ چې ې  ې      ۉ ۉ ۅ
كىذا كمو إف دؿ  ,هلل حتى بمغت مشارؽ األرض كمغاربياانتشرت الدعكة بالجياد في سبيؿ ا -ّ

عمى شك فإنما يدؿ عمى اإلصبلح كالتغيير الذم جاء بو القرآف الكريـ ليغير حاؿ الناس كيخرجيـ 
كيخرج الناس مف الظممات إلى  ,مف عبادة العباد كعبادة األصناـ إلى عبادة اهلل كحده ال شريؾ لو

 زيز الحميد .النكر بإذف ربيـ إلى صراط الع
الكسائؿ في ألنو مف أنجح  ,استخداـ ىذا األسمكب في الدعكة يجب عمى الدعاة إلى اهلل  -ْ

كالدعكة تبدأ بابتسامة ثـ تعارؼ ثـ يبدأ الداعية بتقريب الفكرة شيئا فشيئا حتى  ,الدعكة إلى اهلل 
 فيتقبميا بإيماف عميؽ كصدر رحـ. يقتنع بيا المدعك

 
 أسمكب القصص: رابعالمطمب ال

تعد القصة في القرآف الكريـ مف منيجيات اإلصبلح كالتغيير التي جاء بيا القرآف, فيي 
تثير مف حرارة العاطفة كحيكية النفس, فتدفع اإلنساف إلى تغيير سمككو كتجديد عزيمتو, بحسب 

 مقتضى القصة كتكجيييا.
خاطب نبيو  كعة, كاهلل كالقرآف الكريـ يعرض الكثير مف القصص التي تعال  قضايا متن

 ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵    ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ چقائبلن:  محمدان 

                                                 

 .َُّ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ُ
 .ُّٖ, صُٓالجامع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي,  ((ِ
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يستخدـ ىذا األسمكب فكاف يركم القصص ألصحابو    كقد كاف النبي ,] ّيكسؼ: [چ ﮿
يركييا لمسامعيف مدركان تنكع ظركفيـ كمشكبلتيـ, فيك يركم  ليكجييـ كيعمميـ, كقد كاف النبي 

أحكاليـ كيعالجيا, كمف األمثمة عمى ذلؾ حينما جاء نفر مف الصحابة مف القصص ما يناسب 
, يشككف أذل قريش, ككاف ذلؾ في أكؿ الدعكة بمكة فقالكا: أال  رضي اهلل عنيـ إلى النبي 

ـْ ييْحفىري لىوي ًفي األىْرًض, فىييْجعىؿي فً ): تستنصر لنا أال تدعك لنا, فقاؿ  ؿي ًفيمىْف قىْبمىكي يًو, كىافى الر جي
ييْمشىطي بً  دُّهي ذىًلؾى عىْف ًديًنًو, كى مىا يىصي مىى رىْأًسًو فىييشىؽُّ ًباْثنىتىْيًف, كى عي عى اءي ًباْلًمْنشىاًر فىييكضى أىْمشىاًط فىييجى

دُّهي ذىًلؾى عىْف ًديًنًو, كىالم ًو لىييًتم ف  ىى  مىا يىصي , كى بو ْظـو أىْك عىصى ًديًد مىا ديكفى لىْحًمًو ًمْف عى ت ى الحى , حى ذىا األىْمرى
ـْ  لىًكن كي نىًمًو, كى مىى غى اؼي ًإل  الم وى, أىًك الذِّْئبى عى , لى يىخى ْضرىمىْكتى ْنعىاءى ًإلىى حى  يىًسيرى الر اًكبي ًمْف صى

 (ُ)(.تىْستىْعًجميكفى 
دارة حكادثو,  كالقصة في القرآف ليست عمبلن فنيان مستقبلن في مكضكعو كطريقة عرضو كا 

الكريـ كتاب دعكة دينية قبؿ كؿ شيء, كالقصة إحدل كسائمو إلببلغ دعكتو, كقد خضعت  فالقرآف
 (ِ)في مكضكعيا كطريؽ عرضيا لمقتضى األاراض الدينية.

" كالقيمة الخمقية لمقصة القرآنية, مف حيث ككنيا تحقيؽ المصداقية المطمقة, قؿ تعالى:    
 ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ            ۈئ ۆئ ۇئۆئ ۇئ وئ وئ ەئ      ەئ ائ چ

كبذلؾ ال يمكف لمقصة القرآنية أف تقارف  ,]ُُُيكسؼ: [ چ مئ    حئ جئ ی ی ی
بالقصص التي ينسجيا البشر مف أخيمتيـ, فيي ليست إال حقائؽ تاريخية تصاغ في صكر بديعة 
مف األلفاظ المنتقاة كاألساليب الرائعة, ذلؾ أف القرآف الكريـ تنزيؿ مف عميـ حكيـ, فبل يركل في 

  (ّ)باره إال ما يككف مكافقان لمكاقع".أخ
كقبؿ أف نتحدث عف نمكذج القصة في سكرة اافر, سنتطرؽ لتعريؼ القصة لغة 

 كاصطبلحان, كنبيف فكائد القصة في القرآف الكريـ.
 أكلن: تعريؼ القصة لغة كاصطالحان 

ا قاؿ ابف منظكر: "كالًقٌصة: الخبر, كىك القصص. كقٌص عمٌي خبره القصة لغةن:  و قصِّ يقيصُّ
: الخبر المقصكص, بالفتح, كيضع مكضعى المصدر حتى صار أامب  كقصىصان: أكرده. كالقىصصي

 (ٓ)."تتبع األثر شيئان بعد شيء :صُّ كالقى " (ْ)",عميو. كالًقصىص بكسر القاؼ: جمع الًقٌصة التي تكتب

                                                 

 .ُِّٔ, حَُِ, صْصحيح البخارم, كتاب المناقب, باب عبلمات النبكة في اإلسبلـ, ج (ُ)
 .ُّْالتصكير الفني في القرآف, سيد قطب, ص ((ِ
 .َّٗمباحث في عمـك القرآف, مناع القطاف, ص ((ّ

 .ْٕ, صٕلساف العرب, البف منظكر, ج (ْ)
 .ٖٗ, صُٖتاج العركس مف جكاىر القامكس, محمد مرتضى الزبيدم, ج ((ٓ
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 (ُ)"كالقصص: ركاية الخبر كالخبر المقصكص كاألثر".
  (ِ)".عف أحكاؿ األمـ الماضية, كالنبكات السابقة, كالحكادث الكاقعة خباراأل ىي" القصة اصطالحان:

األمـ, كذكر الببلد كالديار, كتتبع آثار  كقد اشتمؿ القرآف عمى كثير مف كقائع الماضي, كتاريخ 
, كحكى عنيـ صكرة ناطقة لما كانكا عميو.  كؿ قـك

 
 الكريـالقصة في القرآف  ثانيان: فكائد
 قرآني فكائد نجمؿ أىميا فيما يأتي:كلمقصص ال

قاؿ تعالى:   , كبياف أصكؿ الشرائع التي بعث بيا كؿ نبي: إيضاح أسس الدعكة إلى اهلل" -ُ 
 .]ِٓاألنبياء: [چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ      ڀ ٺ ٺ چ 
صرة الحؽ كقمكب األمة المحمدية عمى ديف اهلل كتقكية ثقة المؤمنيف بني  تثبيت قمب رسكؿ اهلل -ِ

ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ قاؿ تعالى: كجنده, كخذالف الباطؿ كأىمو: 

 .]َُِىكد: [چ چ چ ڇ ڇ ڇ 
حياء ذكراىـ كتخميد آثارىـ.-ّ  تصديؽ األنبياء السابقيف كا 
قاؿ تعالى:  ,عبره في النفسكالقصص ضرب مف ضركب األدب, يصغي إليو السمع, كترسخ  -ْ

 .] ُُُيكسؼ: [ چۇئ ۇئ وئ وئ ەئ      ەئ ائ چ
أىؿ الكتاب بالحجة فيما كتمكه مف البينات كالييدل, كتحديو ليـ بما كاف في كتبيـ قبؿ  ةمقارع-ٓ

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ    ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ  چالتحريؼ كالتبديؿ, كقكلو تعالى: 

 (ّ)".]ّٗآؿ عمراف: [چ  چ         چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄڄ       ڄ
لقصص السابقيف كىك لـ يكف كاتبان, يدؿ عمى أف  ر الرسكؿ " إثبات الكحي كالرسالة, فذك -ٔ

آؿ [چ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ    ٺ چ القرآف كحي, قاؿ تعالى: 
 (ْ)".]ِٔعمراف: 

, كىك قائـ عمى أساس عقيدة " بياف كحدة الديف في مصدره كجكىره, فالديف كمو مف عند اهلل -ٕ
 (ٓ)حده ال شريؾ لو, كنبذ عبادة ما سكاه".التكحيد التي تقتضي عبادة اهلل ك 

                                                 

 .َِٕ, صِج مجمع المغة العربية, المعجـ الكسيط, ((ُ
 .ُّٔمباحث في عمـك القرآف, مناع القطاف, ص (ِ)
 .ُّٕمـك القرآف, مناع القطاف, صمباحث في ع (ّ)
 .ُْٓالفني في القرآف الكريـ, سيد قطب, ص التصكير ((ْ
 .ُْٔالمصدر السابؽ, ص ((ٓ
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ثبات البراىيف العقمية القصة " -ٖ عنصر مشكؽ, جذاب محبب, مراكب فيو في التربية كالتعميـ كا 
بالكقائع الحسية, ال يختمؼ في التأثير بأسمكبيا كحكاية عناصرىا الكبار كالشباب, كالنساء كالفتيات, 

ترايب في الطاعة, كالترىيب مف المعصية, مما يجعؿ كذلؾ يؤدم إلى ارس بذكر اإليماف, كال
القصة مدرسة إليية لممؤمنيف, أساتذتيا األنبياء, ككاقعيا األقكاـ, كتاريخيا قديـ عريؽ, كمكضكعيا 

 (ُ)."إىبلؾ الظالميف, كاايتيا التيذيب كاإلصبلح كالتربية الحسنة
 

 نمكذج القصة في سكرة غافر.
       ﯁ ﯀ ﮿      ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ چ :قاؿ تعالى

 ۆ ۇ ڭۇ      ڭ ڭ ڭ           

 ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ   ڀ   پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

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

 ڈ ڈ ڎ ڌڎ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

 ڻ ں  ں ڱ       ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ     گ ک ک ک ک ڑ ژڑ ژ

 ۆ ۇ ۇ ڭ ﮴ ﮳ ﮲   ۓ ۓ ے ے ھ ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ  ى ى ې ې ې ې  ۉ ۉ ۅ ۅ     ۋ ۋ ٴۇ  ۈ ۈ ۆ

   خت حت جت يب ىب مب خب جبحب يئ ىئ مئ حئ جئ  ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ    ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ   ۆئ

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ڀٺ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ مت

 .]ّْ – ِّاافر: [چ  ڦ ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ
 لي:المعنى اإلجما

, حيث أعطاه معجزات في ىذه اآليات تسمية لرسكؿ اهلل  قصة مكسى  ذكر اهلل 
كلما جاءىـ  (ِ)قكية عند بعثو إلى فرعكف كىاماف كقاركف, فكذبكه ككابركا كقالكا ساحر كذاب,

, أمر فرعكف بقتؿ الذككر مف أبناء مف ءامف مكسى بالصدؽ فيما أخبرىـ بو مف أنو رسكؿ اهلل 
 (ّ)رؾ البنات أحياء, فما مكرىـ إال في خسراف كضياع.معو, كت

, كتدؿ اآلية عمى أف قكمو منعكه مف فعؿ ذلؾ, إما كبعد ذلؾ أراد فرعكف قتؿ مكسى 
بقناعتيـ أنو صادؽ فتظير معجزات قاىرة عند قتمو, أك ألنيـ قد أقنعكا فرعكف بأف سحره ضعيؼ 

                                                 

 .َُٔ, صُِالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ُ)
 .ّٓ, صِٕانظر: التفسير الكبير, لمرازم, ج (ِ)
 .ّْْ, صْانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج ((ّ
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بمقالة فرعكف استعاذ باهلل مف شر كؿ متكبر  كلما سمع مكسى  (ُ)كال يساكم شيئان مف سحره,
 (ِ)كمنكر لممعاد.

, خرج رجؿ مف آؿ فرعكف, قاؿ: تقتمكف مكسى ألنو عمى القتؿ عزمان قكيان  القكـ كلما عـز
ف كاف صادقان فبعض  يقكؿ ربي اهلل, كقد جاءكـ بالمعجزات مف ربكـ, فإف كاف كاذبان فكذبو عميو, كا 

ال ييدم مف ىك مسرؼ في الكفر, ال  لدنيا عاجؿ اير آجؿ, كاهلل العذاب الذم يعدكـ بو في ا
 (ّ)يقكؿ الصدؽ كال يفكه بو.

فقاؿ  (ْ)ثـ حذر قكمو كنصحيـ كخكفيـ عذاب اآلخرة كنياىـ عف االعتزاز بالممؾ الظاىر,
النعمة يا قكـ لكـ الممؾ اليكـ في الدنيا, ظاىريف عمى رعيتكـ كلكـ الكممة النافذة فييـ, فراعكا ىذه 

بالشكر, كاحذركا نقمة اهلل إف كذبتـ, فقاؿ ليـ فكؿ قكتنا ال ترد عنا بأس اهلل إف أرادنا بسكء, فأجاب 
 (ٓ)فرعكف ما أريكـ إال ما أرم نفسي, كما أدعككـ إال طريؽ الصكاب الذم يؤدم إلى النكر كالنجاة.

كـ نكح, كعاد كثمكد كبعد ذلؾ قاؿ ليـ إني أخاؼ عميكـ مثؿ اليكـ الذم أخذ اهلل فيو ق
فأخاؼ عميكـ جراء عادتيـ, كىي استمرارىـ عمى الكفر كالتكذيب حتى حمت بيـ نقمة اهلل 

كقاؿ ليـ أيضان إني أخاؼ عميكـ يـك القيامة, يكـ يفر أىؿ النار ىاربيف إلى المكقؼ,  (ٔ)كعذابو.
يعصمكـ مف العذاب كىك يكـ القيامة الذم تكثر فيو النداءات كالصرخات, فما لكـ اير اهلل 

كينجيكـ منو, كلما كجد أنيـ قكـ لـ يتأثركا بكبلمو, قاؿ متعزيان بعممو, مف كتب اهلل عميو الضبللة 
 ( ٕ)ليصؿ إلى الشقاكة بكسبو فبل ىادم لو أبدان ألف اهلل ال ييدم مف أضؿ.

آلبائكـ  كتكذيب الرسؿ عمييـ السبلـ مكركث لديكـ مف اآلباء كاألجداد, فمقد أرسؿ اهلل 
, فكذبتـ بو كبالمعجزات التي أتى بيا, حتى إذا مات أنكرتـ بعث اهلل رسكؿ مف بعده, يكسؼ 

 (ٖ)فكفرتـ بو في حياتو, كبمف بعده مف الرسؿ بعد مكتو, فكاف نتيجة ذلؾ الضبلؿ كسكء الحاؿ.
 
 
 

                                                 

 .ْٓ, صِٕير الكبير, لمرازم, جانظر: التفس (ُ)
 .ِٖٓ, صٗانظر: البحر المحيط, ألبي حياف, ج ((ِ

 .ّْٔ, صْانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج (ّ)
 .ّْٕ, صْانظر: المرجع السابؽ, ج ((ْ

 .ُٓٔ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ٓ)
 .ّْٕ, صْانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج (ٔ)
 .َٗ, صٔظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, جان (ٕ)
 .ُُٕ, ِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ٖ)
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 منيجيات اإلصالح كالتغيير في أسمكب القصص
بسبب  السبلـ, كقصص األمـ التي أىمكيا اهلل إف في معرفة قصص األنبياء عمييـ  -ُ

, فيي تساعد الدعاة طغيانيا ككفرىا, إصبلح كتغيير لمنفكس التي لـ تؤمف باإلسبلـ, كبديف اهلل 
بالدعكة إليو مف خبلؿ عرض ما حدث لؤلمـ الغابرة التي لـ تؤمف باألنبياء السابقيف كال  إلى اهلل 
 بالرسؿ.

جر مف األ يحدث ليـ إذا لـ يسممكا, كترايبيـ في ما عند اهلل  كترىيب المدعكيف لما -ِ
 كالثكاب.

تربة خصبة تساعد المربيف عمى النجاح في ميمتيـ, كتمدىـ بزاد  أيضان  كفي القصص القرآني -ّ
كال تقكؿ  ,تيذيبي, مف سيرة النبييف, كأخبار الماضيف كسينة اهلل في حياة المجتمعات, كأحكاؿ األمـ

 .كصدقان  ان  حقٌ في ذلؾ إال
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 المبحث الثالث
 في سكرة غافر خالقيمنيجيات اإلصالح ك التغيير األ

 مطالب: خمسةكيشتمؿ عمى    
 اإلخالص في الدعاءالمطمب األكؿ: 
 أدب الحكارالمطمب الثاني: 
 دؿػػػػػػػػػػػػػػػالجالمطمب الثالث: 
 رػبػػػػى الصػػػكة إلػػػػدعػػػػػػال المطمب الرابع:

 الجزاء مف جنس العمؿالمطمب الخامس: 
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 المبحث الثالث
 في سكرة غافر خالقيمنيجيات اإلصالح ك التغيير األ 

    
 اإلخالص في الدعاء.المطمب األكؿ: 

يثاب عمييا اإلنساف المؤمف خبلص, كالدعاء مف العبادة, إف مف شركط قبكؿ العبادة اإل
فييا  ادات, كما كيشترطعمى الصبلة كالصياـ كالح  كالعمرة كالصدقة, كايرىا مف العب كما يثاب

سمعت قاؿ:  ىك العبادة, فعف النعماف بف بشير  بؿ إف الدعاء اإلخبلص مثؿ سائر العبادات؛
ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ چ ثـ قرأ:  (ُ)(,الدُّعىاءي ىيكى الًعبىادىةي )يقكؿ:  رسكؿ اهلل 

ف اإلخبلص في العبادة ال بٌد أف ك  ؛]َٔاافر: [چ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڤ  ا 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ تعالى:  , كىذا ما أمرنا اهلل بو في قكلويؤدم إلى اإلخبلص في الدعاء

فنحف عندما ندعك اهلل يجب أف يككف دعاؤنا فقط لو ىك, كعندما  ,]ُْاافر: [ چۇ   ۆ ۆ 
 .ىك رضاء اهلل ىدؼ كاحد أال ك ندعك ممحدان لئليماف يجب أف يككف عممنا ذا 

يضمف اإلجابة في الدعاء مف اهلل بإذف اهلل  فعندما يخمص اإلنساف المؤمف دعاؤه لربو 
 ,يذا ىك سيدنا يكنس ف  عندما ابتمعو الحكت كنزؿ بو في ظممات البحر: ماذا فعؿ؟ لقد دعا

ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں چ اهلل بإخبلص فقاؿ: 

كلكف ىؿ استجاب اهلل دعاءه أـ تخمى عنو  ,] ٕٖاألنبياء: [چ ڻ ڻ     ڻ ڻ ۀ 
ہ ہ ہ ہ ھھ چ لقد استجاب اهلل لو عمى الفكر فقاؿ: , في ىذا الظرؼ الصعب؟

لقد كانت االستجابة سريعة, حتى إف اهلل تعالى ك  ,] ٖٖاألنبياء: [چ ھ ھ ے  
ٍبنىا( ية أف ىذا الحرؼ يشير إلى سرعة كنحف نعمـ مف العرب ,استخدـ حرؼ الفاء في كممة )فىاٍستىجى

 .تعاقب األحداث
عف حاؿ الناس عندما يركبكف البحر كتغشاىـ أمكاج البحر فإنيـ  كلقد أخبرنا اهلل 

فرقة مخمصيف لو في الدعاء, كلكنيـ عندما ينجييـ اهلل ينقسمكا إلى فريقيف,  يدعكف اهلل 
كفرقة كافرة , مذنبكف ظالمكف ألنفسيـ اؿ, بؿ ىـمقتصدة, أم: لـ تقـ بشكر اهلل عمى كجو الكم

                                                 

.  ِّّٕ, حْٔٓ,صٓ, باب ما جاء في فضؿ الدعاء, جسنف الترمذم, أبكاب الدعكات عف رسكؿ اهلل  ((ُ
 .ىذا حديث حسف صحيحقاؿ الترمذم: 
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک چ , قاؿ تعالى:(ُ)بنعمة اهلل, جاحدة ليا

 .]ِّلقماف: [چ       ہ ہ     ۀ ۀ      ڻ ڻ ڻ ںڻ ں
ڭ چ تعالى:  قكلوكلقد دلت آيات سكرة اافر عمى ىذه المنيجية في ثبلث آيات منيا 

 .]ُْاافر: [ چۆ ۆ   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ
 عنى اإلجمالي:الم

أم لف يرضى الكافركف عف المؤمنيف أف يخمصكا دينيـ هلل, كأف يدعكه كحده دكف سكاه, 
كلف يرضكا عف ىذا ميما الطفيـ المؤمنكف, فمذلؾ عمى المؤمنيف أف يبقكا عمى إيمانيـ كال عمييـ 

 (ِ)رضى الكافريف أـ سخطكا, كما ىـ يكمان براضيف.
﮳   ﮴    چ قاؿ تعالى: ك  ﮿   ۉ    ۓ ۓ﮲  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮹﮺ ﮸     ﮷  ﮶  ﮵ 

 چۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

 .]ٔٔ – ٓٔاافر: [
 المعنى اإلجمالي:

 أم أف ىذا الرب المتصرؼ بالككف, المنفرد باأللكىية, اعبدكه مخمصيف لو الطاعة كالعبادة
حؽ لمشكر كالثناء, رب مكحديف لو, مقريف بأنو ال إلو إال ىك, كىك سبحانو صاحب الحمد, المست

 (ّ)العالميف مف المبلئكة كاإلنس كالجف.
كقؿ أييا النبي إني نييت عف عبادة األكثاف كاألصناـ ككؿ ما عبد مف دكف اهلل, كلست 

ربو بقمبو لعمى شؾ مف أمرم بؿ عمى يقيف, كذلؾ ألنو قد أتتو البينات مف ربو, كأمر أف يسمـ 
 (ْ)ب العالميف.كلسانو كجميع جكارحو منقادة هلل ر 

 
 خالص في الدعاء.اإلصالح كالتغيير في اإلمنيجيات 

راد المؤمف , فإذا أب كمرادىا إال اهلل ـ بخفايا القمك م, فبل يعإف اإلخبلص سر بيف العبد كربو -ُ
كيخمص  في كؿ أمكره كفي دعكتو فعميو أف يبتغي كجو اهلل في دعائو,  التكفيؽ كالسداد مف اهلل

 تككف النتيجة حسنة كمرضية.حتى  كبحسف نيةبصدؽ   دعك اهللفي في دعاءه,

                                                 

 .ِٓٔكبلـ المناف, السعدم, ص تيسير الكريـ الرحمف في تفسير ((ُ
 .َّّٕ, صٓانظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج ((ِ
 .ُْٓ, صِْالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, جانظر:  ((ّ

 .ُُٕانظر:  تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, السعدم, ص (ْ)
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مة المؤمف بخالقو أقكل مف ىـ السبؿ لكسب القمكب فاألكلى أف تككف صف اإلخبلص يعد مف أإ -ِ
يبقى في معيتو ك كيزيد مف محبتو كيمح في الدعاء لو ألف ييديو , فعميو أف يتضرع إلى اهلل أم صمة

. 
ـ عمى مختمؼ أشكاؿ العبادة لتزيد صمتو باهلل كيكفقو حيث يقكؿ اهلل عمى المؤمف أف يداك  -ّ 

 في ىذه الحياة أىدافنا مف نغير  فعندما ,] ُُالرعد: [چ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲    ۓ ۓ ے ے ھ  ھ چ :تعالى
فإف حياتنا تتغير نحك األفضؿ الذم يحبو اهلل  ,بصدؽ  كنخمص في دعائنا كنمجأ إلى اهلل

ىناؾ مكاف لمضغائف كالفساد, فسيرضى  كتنقى مف أم شائبة لف يبؽى  القمكبكيرضاه, كحيف تصمح 
كالراحة  لمكصكؿ إلى الغاية, كييسر أمكرىـ كيصمح أحكاليـ كيضك طريقيـ عف عباده,  اهلل

 األبدية.
 

 أدب الحكار.المطمب الثاني: 
اكر اىتـ اإلسبلـ اىتمامان كبيران في الحكار كالتشاكر, ككضع أسس التخاطب كالتشلقد 

نياء المنازعات بيف األفراد كالجماعات عف طريؽ التفاكض, فجاء  كالتحاكر, كتبادؿ أكجو الرأم كا 
في الحكار بمني  تفاىـ كتحاكر كسبلـ, كليس مني  عصبية كشقاؽ, كيتجمى ىذا في الرجكع إلى 

في تبميغ , , كمعرفة األسمكب الذم كاف ينيجو السيرة النبكية, كتاريخ اإلسبلـ, كعيد النبي 
الدعكة إلى األفراد كالجماعات كاألمـ, كاألسمكب الذم لقنو القرآف الكريـ في ىذا المجاؿ, مثؿ قكلو 

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ تعالى: 

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ چتعالى: كقكلو   ,]ْٔآؿ عمراف: [چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

 .]ُِٓالنحؿ: [ چۓ ۓ ے ے ھھ
 

آليات التي تتكمـ عف ىذه المنيجية, أبدأ بمقدمة بسيطة في تعريؼ كقبؿ أف نبدأ بعرض ا
 الحكار لغةن كاصطبلحان:

 : المغة في الحكار
الكبلـ, كالمحاكرة: في يعني تراجع الكبلـ, كفي لساف العرب: " يتحاكركف: أم يتراجعكف 

 (ُ)مراجعة المنطؽ كالكبلـ في المخاطبة".
 الحكار في الصطالح:

 (ِ)."تبادؿ بيف طرفيف في أسمكب ال يقصد بو الخصكمةىك الكبلـ الم"
                                                 

 .ُِٕ, صْلساف العرب, البف منظكر, ج ((ُ
 .ُٕسمككية, أحمد عبد اهلل الضكياف, صالحكار أصكلو كآدابو ال ((ِ
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فييا كيفية الحكار الذم دار بيف  دلَّت سكرة اافر عمى ىذه المنيجية, كبيف اهلل كلقد 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ قاؿ تعالى: الرجؿ المؤمف مف آؿ فرعكف كبيف قكمو, ف

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک 

ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ       ڱ ں  ں ڻ ڻ ڻ ک ک ک گ     گگ گ ڳ ڳ 

﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ   ﮲﮳ 

ۈ  ٴۇ ۋ ۋ     ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې ى ى  ائ ائ ەئ ەئ وئوئ ۇئ ۇئ ۆئ   

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ    ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  جئ حئ مئ ىئ يئ جبحب خب مب ىب يب جت 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ حت خت   مت 

   .]ّْ – ِٖاافر: [چ  ڦٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ 
 المعنى اإلجمالي:

تتحدث ىذه اآليات عف الحكار الذم دار بيف الرجؿ المؤمف مف آؿ فرعكف الذم كاف يكتـ 
إيمانو, كبيف فرعكف كمف كاف معو مف الرؤساء, فبعدما اقتنع بعض أتباع فرعكف كأىمو بصدؽ 

ة بإزالة رأسيا كىك النبي الكريـ , عـز فرعكف عمى قتؿ مكسى, كدرء ما أسماه فتندعكة مكسى 
فأخذت ىذا المؤمف نخكتو كايرتو عمى دينو كعقيدتو, كلكنو أراد إبعاد الخطر عف , مكسى 
بأسمكب لطيؼ, كمف اير إظيار االنفعاؿ كالغضب فيككف ىذا األسمكب أقرب  مكسى 

 .لئلقناع, فبدأ بمحاكتيـ شيئان فشيئان 
كؿ ربي اهلل, كقد جاءكـ بالمعجزات مف ربكـ, فإف كاف تقتمكف مكسى ألنو يقأ فبدأ بقكلو:

ف كاف صادقان فبعض العذاب الذم يعدكـ بو في الدنيا عاجؿ اير آجؿ, كاهلل  كاذبان فكذبو عميو, كا 
 .ال ييدم مف ىك مسرؼ في الكفر, ال يقكؿ الصدؽ كال يفكه بو(ُ) 

فقاؿ  (ِ)ز بالممؾ الظاىر,ثـ حذر قكمو كنصحيـ كخكفيـ عذاب اآلخرة كنياىـ عف االعتزا
يا قكـ لكـ الممؾ اليكـ في الدنيا, ظاىريف عمى رعيتكـ كلكـ الكممة النافذة فييـ, فراعكا ىذه النعمة 
بالشكر, كاحذركا نقمة اهلل إف كذبتـ, فقاؿ ليـ فكؿ قكتنا ال ترد عنا بأس اهلل إف أرادنا بسكء, فأجاب 

 (ّ)عككـ إال طريؽ الصكاب الذم يؤدم إلى النكر كالنجاة.فرعكف ما أريكـ أال ما أرم نفسي, كما أد
كبعد ذلؾ قاؿ ليـ إني أخاؼ عميكـ مثؿ اليكـ الذم أخذ اهلل فيو قكـ نكح, كعاد كثمكد 

ى الكفر كالتكذيب حتى حمت بيـ نقمة اهلل مفأخاؼ عميكـ جراء عادتيـ, كىي استمرارىـ ع

                                                 

 .ّْٔ, صْانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج (ُ)
 .ّْٕ, صْانظر: المرجع السابؽ, ج ((ِ

 .ُٓٔ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ّ)
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ـ القيامة, يكـ يفر أىؿ النار ىاربيف إلى المكقؼ, كقاؿ ليـ أيضان إني أخاؼ عميكـ يك  (ُ)كعذابو.
كىك يكـ القيامة الذم تكثر فيو النداءات كالصرخات, فما لكـ اير اهلل يعصمكـ مف العذاب 
كينجيكـ منو, كلما كجد أنيـ قكـ لـ يتأثركا بكبلمو, قاؿ متعزيان بعممو, مف كتب اهلل عميو الضبللة 

 ( ِ)لو أبدان ألف اهلل ال ييدم مف أضؿ. ليصؿ إلى الشقاكة بكسبو فبل ىادم
آلباءكـ  كتكذيب الرسؿ عمييـ السبلـ مكركث لديكـ مف اآلباء كاألجداد, فمقد أرسؿ اهلل 

, فكذبتـ بو كبالمعجزات التي أتى بيا, حتى إذا مات أنكرتـ بعثو رسكؿ مف بعده, يكسؼ 
 (ّ)نتيجة ذلؾ الضبلؿ كسكء الحاؿ. فكفرتـ بو في حياتو, كبمف بعده مف الرسؿ بعد مكتو, فكاف

 
 اإلصالح كالتغيير في أدب الحكار.منيجيات 

كيبينكنو , مف أمـ كشعكب شتى ينافحكف عنو, كيدعكف إليو لقد قيض اهلل ليذا الديف أنصاران  -ُ
, في دعكتو, كأمره كنييو , حكيمان يذه الميمة النبيمة أف يككف لبقان , فعمى مف اختاره اهلل للمناس
 ۓ ے ے ھھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ:  عينيو قكؿ الحؽ نصب عان كاض

إف الكممة الطيبة التي يمقييا الداعية الصادؽ في أذف امرلء شارد عف ف ,]ُِٓالنحؿ: [ چۓ
 النبي عفف ,بيا بذرة اليداية في قمبو, تعكد عمى الداعي بثكاب عظيـ, كأجر جزيؿالطريؽ فيغرس 

  :لىى ىيدنل, ًإل  كىافى لىوي ًمْثؿي أىْجًر مىًف ات بىعىوي, لى يىْنقيصي ذىًلؾى ًمْف مىا ًمْف دىاعو يىْدعيك إً )أنو قاؿ
ـْ شىْيئنا كرًًى  (ْ)(.أيجي

أركع   ة اإلسبلمية فقد رسـ الرسكؿكألف الحاجة إلى الحكار ضركرية كممحة في الدعك  -ِ
 بو رسكلو   كصى اهللاألخبلؽ في الحكار كأحسنيا, بؿ كأسماىا كأنبميا؛ ألنيا مطمب إليي أ

 چۓ ۓ ے ے چى: ظيمة, كالتي مف بينيا قكلو تعالفي كثير مف اآليات القرآنية الع

 .]ُِٓالنحؿ: [
 ,خريفحاكر بعضنا بعضان, كنتحاكر مع اآلنك كنحف بحاجة إلى الحكار؛ ليفيـ بعضنا بعضان,  -ّ

 ىؿ الكتابأ, كنتحاكر مع نويتحاكر مع اب لقماف  كافكما بكممة يا بني,  فنتحاكر مع أبنائنا
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ كما قاؿ تعالى: 

ې ې ى ى ائ چ كما قاؿ تعالى: كنتحاكر مع المشركيف  ,] ْٔآؿ عمراف: [چ 

 .]ٔالتكبة: [ چائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ
                                                 

 .ّْٕ, صْانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج (ُ)
 .َٗ, صٔازف, جانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخ (ِ)
 .ُُٕ, ِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ّ)
 . ّٕٕ, حَّٓ, صِاإلماـ مالؾ, كتاب القرآف, باب العمؿ في الدعاء, جمكطأ  ((ْ
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قرب أليو بإف كاف طمبو الحؽ كارضو الحؽ كصؿ فم كثمرة الحكار: الكصكؿ الى الحؽ, -ْ
ف يحمؿ أقبؿ  م سمكو الرسكؿ حسنيا, كالطريؽ الكاضح ىك طريؽ الحكار الذألطفيا ك أؽ, ك الطر 

 ف يرسميـأفقبؿ  ,]ِٓالحديد: [چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:  قاؿ  ,السيؼ
  .يات كالبيناترسميـ باآلأسيكؼ القاطعات كالرماح المرىفات, بال اهلل 
 

 الجدؿ.المطمب الثالث: 
ف جعؿ مقاييس العقكؿ متفاكتة, كنزعات النفكس متباينة فينت  في خمقو أ مف سنة اهلل 

ىذه  عف تمؾ النزعات حكار فكرم تختمؼ بكاعثو كأاراضو باختبلؼ المقامات, كقد ذكر اهلل 
كأماـ ىذه النزعات  ,]ْٓالكيؼ: [چ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چالظاىرة اإلنسانية بقكلو تعالى: 

ىذا القرآف ىدل كرحمة  عمك كممتو, فأنزؿ اهلل النفسية البد أف تقكـ حجة اهلل في أرضو, كت
ؾ النزعات يضفي عمى النفكس المؤمنة إيمانان في القمكب كنكران في البصائر ملمناس, فكاف بمسمان لت

كىداية لمسمكؾ, كيخفؼ عنيا تأثير المادة, كقد سمؾ القرآف في مخاطبتو أساليب شتى, كتفنف في 
 ؼ الناس, كتبايف مقاصدىـ كتفاكت مداركيـ.ضركب اليداية كطرؽ اإلقناع, الختبل

كالقمب معان, كيؤثر فييما تأثيران متبلزمان  يجده يخاطب العقؿ الكريـ كالذم يتمعف في القرآف
بتدبر كتمعف, قاؿ  لككف المخاطب إنسانان, كىذا يممسو كيبلحظو اإلنساف كىك يتمك كتاب اهلل 

 .]ِّالزمر: [چ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤچ تعالى: 
 
اآليات التى ذكرت ىذه المنيجية في سكرة اافر, أبدأ بمقدمة بسيطة  عفؿ أف نتحدث كقب

 :كأنكاع الجدؿ في تعريؼ الجدؿ في المغة كاالصطبلح
 

 :لغةن الجدؿ 
الشدة في الخصكمة كالقدرة عمييا, كرجؿ جدؿ إذا كاف أقكل في الخصاـ, ك  المدد ىك

 (ُ)كجادلو: أم خاصمو مجادلةن كجداالن.
" الجيـ كالداؿ البلـ أصؿ كاحد كىك مف باب استحكاـ الشيء في استرساؿ :ف فارسبكقاؿ ا

  (ِ)يككف فيو كامتداد الخصكمة كمراجعة الكبلـ".
 :اصطالحان الجدؿ 

                                                 

 .َُٓ, صُُانظر: لساف العرب, البف منظكر, ج ((ُ
 .ّّْ, صُمعجـ مقاييس المغة, البف فارس, ج ((ِ
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المفاكضة عمى سبيؿ المنازعة كالمغالبة إللزاـ الخصـ, أصمو مف جدلت الحبؿ: أم ىك 
 (ُ)خر عف رأيو.أحكمت فتمو, فكأف المتجادليف يفتؿ كؿ كاحد اآل

بطاؿ رأم الطرؼ كيرل الباحث أف الجدؿ:  ىك التفاكض مع الخصـ بيدؼ اإلفحاـ كاإللزاـ, كا 
 ؽ الممكنة.ر اآلخر بكؿ الكسائؿ كالط

 
 أنكاع الجدؿ:

ظيار الباطؿ كبياف فساده". أكلن: الجدؿ المحمكد:  (ِ)" ىك طمب الحؽ كنصره, كا 
: لباطؿ, أك يستيدؼ الباطؿ, أك يفضي إليو, أك كاف القصد ىك كؿ جدؿ با"  ثانيان: الجدؿ المذمـك

منو التعالي عمى الخصـ, كالغمبة عميو, فيذا ممنكع شرعان, كيتأكد تحريمو إذا قمب الباطؿ حقان, أك 
 (ّ)باطبلن".الحؽ 

 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ            ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ  قاؿ تعالى:

ک ک ک ک گگ گ گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ 

 – ْاافر: [چ  ڻ       ڻ ۀ ۀ ہ ہ    ہ   ہ ھ ھ      ھ ھ ے  ےڻ 
ٔ[. 

 المعنى اإلجمالي:
ف كظيكر إعجازه إال الجاحدك  وأم ما يدفع الحؽ كيجادؿ في ىذا القرآف بعد كضكح آيات

فبل تغترَّ أييا العاقؿ بتصرفيـ كتقمبيـ في ىذه الدنيا, بالمساكف  ,آلياًت اهلل, المعاندكف لرسمو
كأف الكفار الذيف تحزبكا عمى أنبيائيـ بالتكذيب  (ْ),نيـ أشقى الناسرع, كالممالؾ كالتجارات, فإكالمزا

مف بعد قكـ نكح ليقتمكه كييمككه كقيؿ ليأسركه, كخاضكا ليبطمكا الحؽ الذم جاء بو الرسؿ, فكيؼ 
ة أنيـ أصحاب كاف عقابي إياىـ؟ ألـ يكف ميمكان مستأصبلن, فكجبت كممة العذاب عمى األمـ المكذب

 (ٓ)النار.

                                                 

 .َّٗ, مناع القطاف, صانظر: مباحث في عمـك القرآف ((ُ
 .ُٔٓ, صُالفقيو كالمتفقو, لمخطيب البغدادم, ج ((ِ

 .ُِٕ, صُٓالمكسكعة الفقيية, ج (ّ)
 .ْٗ, صّصفكة التفاسير, لمصابكني, جانظر:  ((ْ

 .ٖٖ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ٓ
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ڇ ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چ كقاؿ تعالى: 

ک ک ک کگ گ گ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں   ں ڻ ڻ   

 .]ِٕ – ٗٔاافر: [چ  ڻ ڻ
تبيف اآليات التعجب مف ىؤالء المشركيف الذيف يجادلكف بآيات اهلل البينة الكاضحة كيؼ  

كالذيف كذبكا بالقرآف كبالذم أرسمنا بو  (ُ)الباطمة, ينعدلكف عنيا, مف ديف الحؽ إلى الشبيات
كعدىـ بأنيـ سكؼ أالرسؿ, مف التكحيد كالشرائع الصالحة لحياة اإلنساف كاإليماف كالبعث, ىددىـ ك 

كأنو سكؼ يككف في أعناقيـ األابلؿ كالسبلسؿ, ثـ يسحبكف  (ِ)يعممكف عاقبة أمرىـ ككباؿ كفرىـ,
 (ّ)الماء الساخف في نار جينـ فيحاطكف بالنار مف جميع الجكانب.بتمؾ السبلسؿ في الحميـ, أك 

 
عف الجداؿ المذمكـ الباطؿ الذم ال  تأف ىذه اآليات مف سكرة اافر تحدث :كيرل الباحث

, ليبطمكا ما جاء يأتي إال بالباطؿ, فتبيف اآليات أنو ال يجادؿ في آيات اهلل بالباطؿ إال الذيف كفركا
بلـ كأف مثؿ ىؤالء الذيف كذبكا الرسؿ عمييـ السآليات البينات الكاضحات, بو الرسؿ مف الحؽ كا

 النار كالعذاب الشديد فييا.  مصيرىـ إلى
 

 اإلصالح كالتغيير في الجدؿ.منيجيات 
مف المجالس  ان ر كثي فكا   , , فػتنة الػجداؿبػكثير مف الػفتف, كمف ىػذه الػفتف ةبتميت ىذه األماقد ل -ُ

مف أجؿ  مف أجؿ مصػمحة كال يجادلكف بحؽ, كال ال ادؿ, ككثير مف الذيف يػجادلكفيػجتجد فييا مف 
إال  وح نػفساتػرت لػيذا تػجد الػمجادؿ, ال, ةػػشير ال حب, ك نػػما مف أجؿ الػحقد كالػبغضاءإشػك, 
عمي  ونوي عمي حؽ, كصػاحبإفتراءاتو, حتػي يػقاؿ ا, فػيقمع صػاحب الحؽ بأكاذيبو ك ةبػالمجادل

ؿ ىذا الذم يجادؿ كيمترم بغير حؽ, مصػيره أف مث, ك , ىػا أنا عمي حؽنو يػقكؿ لمػناسأطؿ, فػكػبػا
 .يدكـ كثػيران  ال
 ٺ ڀ ڀ ڀچأف الجداؿ مف طبيعة اإلنساف, قاؿ تعالى:  كقد ذكر القرآف الكريـ -ِ

أف يجادؿ المشركيف كأىؿ الكتاب بأحسف الطرؽ,  كأمر الرسكؿ  ,]ْٓالكيؼ: [چ ٺ
 .]ُِٓالنحؿ: [ چۓ ۓ ے ے چضتيـ في أسمكب مقنع كجدؿ محكـ, قاؿ تعالى: كمعار 

كبيف أف الذيف يجادلكف في آيات اهلل بغير حجة كال برىاف, إنما يدفعيـ عف ىذا كبر في  -ّ
 نفكسيـ عف الحؽ, كىـ أصغر كأحقر مف ىذا الكبر.

                                                 

 .ُّٕلمسعدم, صانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف,  ((ُ
 .ُِٔ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ِ
 .ٕٖ, صِٕانظر: مفاتيح الغيب, لمفخر الرازم, ج ((ّ
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و, كأف يبتعد عف الجداؿ يجب عمى الداعية أف يستخدـ الجداؿ ليدافع عف دينو كينشر دعكت -ْ
  تي بفائدة كال بمصمحة ليذا الديف.المذمـك الذم ال يأ

ي جاء بيا القرآف الكريـ ليغير التكجاءت ىذه المنيجية ضمف منيجيات اإلصبلح كالتغيير  -ٓ
, حيث كاف اليدؼ مف الجداؿ, إصبلح كتغيير ما فسد مف العقائد حاؿ الناس كيصمح شأنيـ

ثبات الكحدانية هلل كالمبادئ كالقيـ كا   .ألخبلؽ, كا 
 

 الدعكة إلى الصبر المطمب الرابع:
 ـكى بالمكعظة تمك المكعظة, كفيمق يـاليأس, ف بعض يـقد يصيب  الدعاة إلى اهللإف 

الثمرة  كف؛ كلكف بعد ىذا المجيكد قد ال يجدعمى أرض الكاقع كف, ثـ يطبقكفكيبتكر  كفيفكر 
, أك ألف دـ رعاية المدعك كتعيده بالتربيةذلؾ يحدث لع, ك مدعكيفباليأس مف الكا , فيصابالمرجكة

 ., أك ألف الداعية يستعجؿ قطؼ الثمرة قبؿ نضكجيا كاستكائيامع مدعكيوالداعية ال يبذؿ جيدان 
آف كمف خبلؿ قرائتنا آليات القر , فالقرآف الكريـ دعانا إلى الصبر في الدعكة إلى اهلل 

 لمدعاة كالمصمحيف مف األنبياء كالمرسميف كالصالحيف ممف اختارىـ طكيبلن الكريـ يتبيف لنا تاريخان 
قباليا  ,رسالتواهلل لتبميغ دعكتو كنشر  صبركا عمى قكميـ فمـ ييأسكا حتى كتب ليـ الفكز بالقمكب كا 

چ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ چ, قاؿ تعالى: اهلل عمى 

, قاؿ فرغ قصارل جيده لتبميغ دعكتو لقكمويست ىك أبك األنبياء نكح  , فيا] َُُيكسؼ: [
 ې ې ې   ې    ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ    ڭ ڭ ۓ چتعالى: 

 ىئ  ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

خميؿ الرحمف  كىا ىك ,ان عمى ىذه الحالة تسعمائة كخمسيف عام كمكث  ,]ٗ- ٓنكح: [چ 
  چ, قاؿ تعالى: حالة إلى أخرل في الدعكة إلى اهلل ينتقؿ مف مكقؼ إلى مكقؼ كمف إبراىيـ 

 چكقاؿ تعالى:  ,] ْٕاألنعاـ: [چ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ      ڀ پڀ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

كىا ىك خاتـ األنبياء كالمرسميف ال يكؿ كال  ,] َٖاألنعاـ:[چ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چقاؿ تعالى:  ,يمؿ في دعكتو لقكمو

تحمكف كىكذا كاف حاؿ األنبياء كالمرسميف كالصالحيف عمى مر العصكر كانكا ي ,] ٔالكيؼ: [
 عندىـ.مكجكدة في , لـ تكف كممة اليأس بالصبر في دعكتيـ ألقكاميـ

اهلل , فيـ يبذلكف كيجتيدكف كيتيقنكف أف س ليس في قكاميس الدعاة إلى اهللإف خمؽ اليأ
, كال يعدمكف كسيمة في الكصكؿ ف جيدان في دعكة ايرىـلؾ ال يألك , فيـ لذمعيـ كلف يترىـ أعماليـ

الدنيا كما فييا, كخير مما طمعت عميو إلى قمكب المدعكيف , فيـ يعممكف أف ىداية فرد خير مف 
  , بؿ خير مف حمر النعـالشمس
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ژ ڑ چ قاؿ تعالى:, ففي بعض آياتياكلقد دلت آيات سكرة اافر عمى ىذه المنيجية 

 .]ٓٓاافر: [چ  ڳ    ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
 چېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب چ قاؿ تعالى:ك 

 .]ٕٕاافر: [
أف يصبر عمى ما يبلقي مف قكمو, فإف كعد   ان نبيو محمد ففي اآلية األكلى دعا اهلل 

بالنصر حؽ ال محالة, كاستغفر لذنبؾ لتزكية نفسؾ كلكي يقتدل بؾ, كنزه ربؾ كقدسو  اهلل 
 (ُ)ي أكقات الصبلة الخمس, في أكؿ النيار كآخره.بالصبلة كالذكر ف

إيذاء المجادليف الذيف تكمـ  عمى بأف يصبر  ان نبيو محمد كفي اآلية الثانية أمر اهلل 
نزاؿ العذاب بأعدائعنيـ في أكؿ السكرة, فكعد رس و, كأنو سكؼ يرل مف عذابيـ, كلو بالنصر, كا 

ب كفاتو, كيكـ القيامة جميعيـ سكؼ يرجعكف إلى كذلؾ مثؿ يكـ بدر, كبعض العذاب ال يراه بسب
 (ِ)نتقاـ.لينتقـ منيـ أشد اال اهلل 
 

 اإلصالح كالتغيير في الدعكة إلى الصبر.منيجيات 
, لتغيير ما في المدعكيف إف الصبر مف أىـ األسباب التي تساىـ في إنجاح الدعكة إلى اهلل  -ُ

صبلحيـ بكؿ ما يرضي اهلل   ء الدعاة إلى اهلل إنما اصطفاىـ اهلل , كىؤالمف فساد كا 
 ۇئ ۇئ وئ چ: بو, حيث قاؿ  اصطفاءن, بسبب تحمييـ بالصبر, كىـ مأمكركف مف اهلل 

قاؿ ابف القيـ: " كلما كاف الصبر مأمكران بو جعؿ اهلل لو أسبابان تعيف عميو  ,] ُِٕالنحؿ: [چ ۆئ   ۆئ
دراؾ ما في  فع كالمذة كالكماؿ,كتكصؿ إليو, فيك إدراؾ ما في الدعكة مف الخير كالن  تركيا مفكا 

لييما العزيمة الصادقة إأضاؼ ك  ,كما ينبغى سببيفىذيف ال الداعية فإذا أدرؾ ,الشر كالضر كالنقص
فمتى فعؿ ذلؾ حصؿ لو  ,كضـ ىذا الجزء إلى ىذا الجزء ,كاليمة العالية كالنخكة كالمركءة اإلنسانية
 (ّ)". ارتو كانقمب ألمو لذةالصبر كىانت عميو مشاقو كحمت لو مر 

ال يتكقع بأم حاؿ مف األحكاؿ أف يستجيب جميع المدعكيف لما يدعك  كالداعية إلى اهلل  -ِ
إليو, فبلبد أف يقابمو السفياء كالمعاندكف كالجياؿ , فيصدكف عنو دعكتو كيحاربكنو بكؿ ما أكتكا 

الشعكر باألسى, كعميو أف يترفع عف مف قكة, كيمكركف بو, فعميو بالصبر كالشجاعة كعدـ الحزف ك 
حاميو كناصره, كعمى الداعية أف يستمر في دعكتو, كأف  أذاىـ كال يخؼ مف مكرىـ, ألف اهلل 

                                                 

 .ْْٔ, صْانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج ((ُ
 .ٖٖ, صِٕانظر: مفاتيح الغيب, لمفخر الرازم, ج ((ِ
 .ّٓص , ابف قيـ الجكزية,عدة الصابريف كذخيرة الشاكريف ((ّ



135 

 

بأفضؿ منيـ, ممف يستجيب لدعكتو كشد  يكفر الجيد كالقكة لدعكة ايرىـ عسى أف يبدلو اهلل 
 مف أزره, كيتحمؿ معو أعباء دعكتو.

 
 ء مف جنس العمؿ.الجزاالمطمب الخامس: 
 ڭ   ڭ ڭ                      چقاؿ تعالى: 

 .]َْاافر: [ چ  ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ
 المعنى اإلجمالي:

 تبيف اآلية أنو مف ارتكب معصية فبل يجزل إال مثميا, كمف عمؿ صالحان كاتبع أمر اهلل 
نعيميا كرزقيا أضعافان مضاعفة مف اير كاجتنب نكاىيو, فيؤالء ال ايرىـ يدخمكف الجنة كيتمتعكف ب

 (ُ)تقدير, فضبلن مف اهلل كنعمة كرحمة.
كرحمتو أنو مف يعمؿ سيئة فبل يجزل إال مثميا, كمف يعمؿ حسنة فإنو  فمف فضؿ اهلل 

يضاعفيا لو مف عشرة أضعاؼ إلى سبعمائة ضعؼ, كاهلل يضاعؼ لمف يشاء, فيك الرازؽ الذم 
 مف اير حساب.ت مف عباده رزقان حسنان مضاعفان يرزؽ الذيف يعممكف الصالحا

فقد اقتضى فضؿ اهلل أف تضاعؼ الحسنات كال تضاعؼ السيئات, "  :سيد قطبقاؿ 
لضعفيـ, كلمجكاذب كالمكانع ليـ في طريؽ الخير كاالستقامة,  رحمة مف اهلل بعباده, كتقديران 

لى الجنة بعد الحساب, رزقيـ اهلل فإذا ىـ كصمكا إ ,ـ الحسنات, كجعميا كفارة لمسيئاتفضاعؼ لي
 (ِ)."فييا بغير حساب

 
في  كلقد تحدث الباحث عف منيجية اإلصبلح كالتغيير في قاعدة الجزاء مف جنس العمؿ

 (ّ)منيجيات اإلصبلح كالتغيير األخبلقي في سكرة الزمر.مبحث 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ُِٗ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ُ
 .َّّٖ, صٓفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج (ِ)
 .ِٕانظر: نفس الرسالة, ص ((ّ
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 الثالث الباب
مىتاإلصالح ك التغيير في سكرة   فيصِّ

  فصميف :تمؿ عمى كيش   

 

 بيف يدم سكرة فصمتكؿ : األ  الفصؿ
اإلصالح ك التغيير في : منيجيات  الفصؿ الثاني

 فصمتسكرة 
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 كؿاأل  الفصؿ
 يدم سكرة فصمتبيف 

 
  مبحثيف :كيشتمؿ عمى    

 فصمت. سكرةالمبحث األكؿ: مدخؿ إلى 
 .فصمت سكرةالمبحث الثاني : المناسبات في 
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 المبحث األكؿ
 .فصمت سكرةمدخؿ إلى  

  كفيو ثبلثة مطالب:   

 المطمب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.
 المطمب الثاني : محػػػػكر السػػػػػكرة كزمػػػػف نػػزكلػػػػػيا.

 افػػػػػػػػػػيا.المطمب الثالث : فضػػػػػػػػػػػػػػؿ السػػػػػػػػػػػػػكرة كأىػػد
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 الفصؿ األكؿ
 بيف يدم سكرة فصمت

 
 فصمت سكرةث األكؿ: مدخؿ إلى المبح
 كفيو ثبلثة مطالب:   

 اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبياالمطمب األكؿ : 
 : اسـ السكرة.أكلن 

 أسماء كىي: فصمت بأربعةتسمى سكرة 
 

كقد  ,]ّفصمت: [چ  ٺ  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  چ : "الفتتاحيا بقكلو تعالى: فصمت-ُ
ؿى اهلل  فييا اآليات, كأكضح األدلة كالبراىيف عمى كجكده كقدرتو ككحدانيتو, كمف خمؽ اهلل ليذا  فصَّ

  (ُ)الككف العظيـ كتصرفو فيو".
أكليا عمى زعماء قريش حتى انتيى إلى السجدة  ما قرأعند : ألف رسكؿ اهلل  )حـ, السجدة(-ِ

لى ما في آياتيا مف الطاعة لو بالسجكد الذم ىك أقرب مقرب مف الممؾ , لئلشارة إ (ِ)منيا, سجد
 (ّ)الدياف.

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ ڀڀ ڀ ڀ چ : لقكلو تعالى: سكرة المصابيح-ّ

  .] ُِفصمت: [چ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ    ٿ     ٿ 
﮽ چ لقكلو تعالى:  (ْ):سكرة األقكات-ْ ﮼   ﮻  ﮺      ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ

 .]َُفصمت: [چ ﮾ 
 
 
 
 
 

                                                 

 .ُٕٗ, صِْالتفسير المنير, لمزحيمي, ج (ُ)
 المرجع السابؽ, نفس الصفحة. ((ِ
 .ْٕٓ, صٔنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, لمبقاعي, جانظر:  ((ّ

 .ّْٔ, صُِالقرآف العظيـ, لؤللكسي, جركح المعاني في تفسير  (ْ)
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 ثانيا: عدد آياتيا.
يا عند أىؿ المدينة كأىؿ مكة اتكعدت آي (ُ).أربع كخمسكف آيةعدد آيات سكرة فصمت 

 (ِ).ف, كعند أىؿ الككفة أربعا كخمسيفثبلثا كخمسيف, كعند أىؿ الشاـ كالبصرة اثنتيف كخمسي
 

 ثالثا: ترتيبيا. 
حيث النزكؿ بيف السكر ىك  كترتيبيا مف, (ّ)أربعكفك  إحدل ترتيب السكرة في القرآف ىك

 (ْ).كقبؿ سكرة الشكرل حيث نزلت بعد سكرة اافر, إحدل كستكف
 

 المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.
 أكل: محكر السكرة.

ىذه السكرة الكريمة مكية كىى تتناكؿ جكانب العقيدة اإلسبلمية : الكحدانية كالرسالة كالبعث 
 ة لسائر السكر المكية التي تيتـ بأركاف اإليماف .كالجزاء كىي األىداؼ األساسي

, قضية العقيدة بحقائقيا األساسية ىي التي تعالجيا ىذه السكرةقاؿ سيد قطب رحمو اهلل: " 
يضاؼ إلييا طريقة الدعكة إلى اهلل كخمؽ  ,كالكحي بالرسالة ,كالحياة اآلخرة ,األلكىية الكاحدة

كعرض آليات اهلل في األنفس  ,ذه الحقائؽ, كاستدالؿ عميياككؿ ما في السكرة ىك شرح لي, الداعية
كاآلفاؽ, كتحذير مف التكذيب بيا, كتذكير بمصارع المكذبيف في األجياؿ السابقة, كعرض لمشاىد 

كبياف أف المكذبيف مف الجف كاإلنس ىـ كحدىـ الذيف ال يسممكف بيذه  ,المكذبيف يـك القيامة
كميـ يسجدكف هلل  ,بينما السماء كاألرض كالشمس كالقمر كالمبلئكةالحقائؽ كال يستسممكف هلل كحده 
 (ٓ)."كيخشعكف كيسممكف كيستسممكف

 

 : زمف نزكليا.ثانيان 
يؿ إف مف السكر المكية التي نزلت قبؿ اليجرة, كىي مف الحكاميـ, كق سكرة فصمت

 (ٔ)."ىذه السكرة مكية بإجماع مف المفسريفالحكاميـ مكيات, كقاؿ ابف عطية: "
                                                 

 .ّٕٓ, صِ, جمحمد بف عمر نككم الجاكمانظر: مراح لبيد لكشؼ معنى القرآف المجيد,  ((ُ
 .ِِٖ, صِْانظر: التحرير كالتنكير, البف عاشكر, ج ((ِ
 .ْٔ, صٔ, لمنيسابكرم, جارائب القرآف كراائب الفرقافانظر:  ((ّ
 .ِِٕ, صِْالتحرير كالتنكير, البف عاشكر, ج ( انظر:(ْ

 َُّٓ, صٓظبلؿ القرآف, سيد قطب, جفي  (ٓ)
. كانظر: زاد الميسر في عمـ التفسير, ّ, صٓ, البف عطية, جالمحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز ((ٔ

 .ْٓ, صْالجكزم, ج
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 المطمب الثالث : فضؿ السكرة كأىدافيا.
 أكل: فضؿ السكرة.

اجتمعت قريش يكما فقالكا: انظركا أعممكـ بالسحر "قاؿ:   عف جابر بف عبد اهلل
كالكيانة كالشعر فميأت ىذا الرجؿ الذم قد فرؽ جماعتنا كشتت أمرنا كعاب ديننا, فميكممو كلينظر 

اير عتبة بف ربيعة, فقالكا: أنت يا أبا الكليد, فأتاه فقاؿ: يا  ماذا يرد عميو؟ فقالكا: ما نعمـ أحدا
, قاؿ: فإف كنت تزعـ سكت رسكؿ اهلل محمد أنت خير أـ عبد اهلل, أنت خير أـ عبد المطمب؟ ف

ف كنت تزعـ أنؾ خير منيـ فتكمـ حتى نسمع  أف ىؤالء خير منؾ فقد عبدكا اآللية التي عبت, كا 
سخمة قط أشأـ عمى قكمؾ منؾ, فرقت جماعتنا كشتت أمرنا كعبت ديننا  قكلؾ, أما كاهلل ما رأينا

كفضحتنا في العرب, حتى لقد طار فييـ أف في قريش ساحرا كأف في قريش كاىنا, كاهلل ما ننتظر 
إال مثؿ صيحة الحبمى أف يقـك بعضنا إلى بعض بالسيكؼ, يا رجؿ إف كاف إنما بؾ الحاجة جمعنا 

ف كاف إنما بؾ الباءة فاختر أم نساء قريش شئت فمنزكجنؾ  لؾ حتى تككف أانى قريش رجبل, كا 
حـ ): بسـ اهلل الرحمف الرحيـ نعـ, فقاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ, : فرات؟ ؿ رسكؿ اهللعشرا, فقا
ذرتكـ صاعقة مثؿ فإف أعرضكا فقؿ أن)حتى بمغ  (ف الرحمف الرحيـ كتاب فصمت آياتوتنزيؿ م

: حسبؾ حسبؾ ما عندؾ اير ىذا؟ قاؿ ال, فرجع إلى قريش فقالكا فقاؿ عتبة (صاعقة عاد كثمكد
ما كراءؾ؟ قاؿ: ما تركت شيئا أرل أنكـ تكممكنو بو إال كممتو, فقالكا: فيؿ أجابؾ قاؿ: كالذم 
نصبيا بنية ما فيمت شيئا مما قاؿ اير أنو أنذركـ صاعقة مثؿ صاعقة عاد كثمكد, قالكا: كيمؾ 

مما قاؿ اير ذكر  تدرم ما قاؿ؟ قاؿ: ال كاهلل ما فيمت شيئا يكممؾ الرجؿ بالعربية كما
 (ُ)".الصاعقة

 
 كمكضكعاتيا ثانيا: أىداؼ السكرة
باقي السكر المكية, كذلؾ بإثبات أصكؿ  مف السكر المكية كأىدافيا كأىداؼ سكرة فصمت

اختصاص عمـ اهلل العقيدة, كمنيا الكحدانية كالرسالة كالكحي, كالبعث كالجزاء كالحديث عف الساعة ك 
 ما يمي: كمف أىـ أىداؼ سكرة فصمت (ِ).بيا

بياف بعض صفات القرآف الكريـ, كبياف بعض كظائفو, حيث إنو البمسـ الشافي لؤلمـ -ُ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ : كاألفراد كالجماعات, كىك الرحمة التي تعـ الناس, حيث قاؿ 

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

ڈ ڈ ژ           ژ  ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ چ كقاؿ تعالى:  ,]ْ – ُفصمت: [

                                                 

 .َّٔٓٔ, حَّّ, صٕج ,لمنبي كتاب المغازم, في أذل قريش  مصنؼ أبي بكر بف أبي شيبة, ((ُ
 .َُٖ, صِْالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ِ)
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ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ        ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے  ۓ ۓ 

﮴  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې  ﮳  ﮲

چ  ېى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 .]ْْ – ُْفصمت: [
 

 ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  چو, قاؿ تعالى: بياف األدلة عمى كجكد اهلل ككماؿ قدرتو كحكمت-ِ

 ﮽ ﮼ ﮻     ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ

 ٻ ٻ ٻ ٱ                            ﯁ ﯀ ﮿ ﮾

 ,]ُِ – ٗفصمت: [چ  ٹ ٿ     ٿ    ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀڀ پ    پ پ پ ٻ
 ې ې        ۉ     ۉ ۅ   ۅ ۋ ۋ ۈٴۇ ۈ ۆ ۆ   ۇ ۇ چكقاؿ تعالى: 

 ېئ   ېئ ۈئ   ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ  وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ     ى  ى    ې ې

 ٹ        ٹ ٿ    ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ىئ ېئ

 .]ّٗ – ّٕفصمت: [چ  ٹ ٹ
 
 ٹ چ: بياف أف اإلصرار عمى الكفر كالمعصية ىك سبب لعذاب الدنيا كاآلخرة, حيث قاؿ -ّ

 ڇ چچ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

 ڳ گڳ گ گ گ ک ک   ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ       ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ

    ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ    ۀ ڻ ڻ ڻڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ  ۆ ۇۇ   ڭ ﮴ ﮲﮳ ۓ ۓ ے ے

 .]ُٕ – ُّفصمت: [چ  ائ  ائ      ى ى ې ې ې ې
 
فتنطؽ كتشيد عمى الكفار بما كانكا بياف أف اهلل تعالى يخمؽ الفيـ كالقدرة, كالنطؽ في الجمكد -ْ

 جئ  ی ی ی ی ىئ چقاؿ تعالى:  (ُ)يعممكف كما كانت تنطؽ جكارحيـ كأسماعيـ كأبصارىـ.

 ٺ ڀ           ڀ ڀ    ڀ پ پ پ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ خب حب        جب يئ ىئ مئ حئ

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ               ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 .]ِِ – َِصمت: ف[چ  ڃ   ڃ ڃ           ڃ ڄ ڄ
                                                 

 .ُِْ, صِْالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج انظر: (ُ)
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 چبياف أف الكفار لـ يجدكا كسيمة لمتخمص مف أثر القرآف سكل الصد عف سماعو, قاؿ تعالى: -ٓ

  ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽       ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶  ﮵ ﮴     ﮳ ﮲ ۓ ۓ         ے ے ھ

 .]ِٕ – ِٔفصمت: [چ   
 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چبياف أف اهلل كلي المؤمنيف في الدنيا كاآلخرة, قاؿ تعالى:  -ٔ

    ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ         ٿ ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ

فصمت: [ چ چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ
َّ – ِّ[. 
 
 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چقاؿ تعالى: ( ُ)الحث إلى الدعكة إلى اهلل تعالى, كبياف آداب الدعاة. -ٕ

 ڳ ڳ گ       گ گ گ  ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ   ڎ  ڌ ڌ ڍ ڍ

      ھ  ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ  ۀ      ۀ    ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ         ڳ ڳ

 .]ّٔ – ّّفصمت: [چ  ڭ ﮴ ﮳  ﮲  ۓ ےۓ ے
 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ چ , قاؿ تعالى: بياف جزاء الممحديف في آيات اهلل  -ٖ

كبياف مكقؼ  ,]َْفصمت: [چ  ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ   ڌ ڌ ڎ 
, ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی     ی چ : حيث قاؿ  مف اتبعيـ في ذلؾ اليـك

: فكانكا سببان في دخكليـ النار, كما قاؿ  ,]ِٗفصمت: [ چجئ حئ مئ ىئ    يئ جب 
گ گ   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ      ں ں ڻ  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چ 

 (ِ).]ِٓفصمت: [چ ہہ ہ      ھ      ھ 
 
 
 
 

                                                 

 .ُُِّ, صٓانظر: في ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج ((ُ
 .ِْٕ, صِْالتفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج انظر: (ِ)
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 بحث الثاني الم
 فصمتالمناسبات في سكرة  

 مطالب: أربعة كفيو   

 اسبة السكرة لما قبميا كما بعدىاالمطمب األكؿ : من
 لمناسبة بيف أكؿ السكرة كخاتمتياالمطمب الثاني : ا
 المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىاالمطمب الثالث : 

 ف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبمياالمطمب الرابع : المناسبة بي
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 المبحث الثاني 
 .فصمت سكرةي المناسبات ف 

 

 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.
 (:سبة السكرة لما قبميا )سكرة غافرأكل: منا

 .(1)كقد سبؽ الحديث عف ىذه المناسبة
في سكرة اافر بيف أنو  (بيف سكرة )فصمت( كما قبميا سكرة )اافر أيضان  تظير المناسبةك 

مؤمنيف كالمشركيف, كانتيى الجدؿ إلى بياف مكقع المشركيف الصراع العقمي كالعممي بيف ال هلل 
جاءت سكرة فصمت تبيف طبيعة المني  الذم يسير ك في النار ككيؼ يؤمنكف إذ ال ينفع اإليماف, 

أنزؿ ليـ قرآنان, ييدييـ إلى الطريؽ المكصؿ إلى سعادتيـ  عميو فريؽ المؤمنيف, ككيؼ أف اهلل 
صفات القرآف الكريـ, كمكقؼ المؤمنيف كالمشركيف  فصمت بيف اهلل في الدنيا كاآلخرة, ففي سكرة 
 (ِ)منو, كانيزاميـ أماـ حقائقو.

 
 (:الشكرلثانيان: مناسبة السكرة لما بعدىا )سكرة 

كقد بدأت السكرة التي بعدىا بالحركؼ المقطعة التي مف مقصكدىا االجتماع عمى الديف 
كح أمره المشاكرة باأللفة, كأىؿ الديف سكاء في العبكدية الذم أساسو اإليماف, كدعائمو الصبلة, كر 

م مثؿ ذلؾ اإليحاء العظيـ ألف الذم أخبر بو اهلل صريحان في أكؿ , كجاء بعدىا كممة كذلؾ أى هلل 
آخرىا مف أنو ما يقاؿ لؾ إال ما قد قيؿ لمرسؿ مف قبمؾ, كيجمع ىذه ك فصمت في أف اهلل إلو كاحد, 

 (ّ)بيف أف ىذا القرآف ىك الحؽ بما يكضح مف دالالت كبيانات في اآلفاؽ.األمة عمى الديف بما ت
 جئ         ی ی ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ چقاؿ تعالى: 

, كجاءت ]ْٓ – ّٓفصمت: [ چ يت ىت مت خت  حت   جت ىبيب مب خب حب جب     يئ ىئ مئ حئ
, حيث قاؿ تعالى: خالؽ السمكات كاألرض مؤكدة عمى أف اهلل اآليات األكلى في سكرة الشكرل 

 ٹ  ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ    پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 چ   چ  چ ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 .]ٓ – ُالشكرل: [چ  ڇ ڇ ڇ ڇ
 

                                                 

 .ٖٖانظر: نفس الرسالة, ص ((ُ
 .ْ, صٕسير المكضكعي لسكر القرآف الكريـ, إشراؼ د. مصطفى مسمـ, جالتف ((ِ
 .ُِّ, صُٕنظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, لمبقاعي, ج ((ّ
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 المطمب الثاني : المناسبة بيف أكؿ السكرة كخاتمتيا.
 ٻ ٻ ٻ ٱ چ: تظير المناسبة بيف افتتاحية سكرة اافر كخاتمتيا, أنيا بدأت بقكلو 

فالحديث عف القرآف  , ]ّ – ُفصمت: [چ  ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ
ى الذم بينت فيو اآليات التفصيمية التي تدؿ عمى عظمة منزلو, كلكف ىذه اآليات ال يفقييا عم

ف, ألنيـ الذيف يدرككف مرامي اآليات المفصمة كما تشتمؿ عمييا كجييا الصحيح إال القكـ العالمي
 إلعجاز كأسرار الككف كالمخمكقات.مف كجكه ا

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ چكفي خاتمة السكرة جاء قكلو تعالى: 

 ی ی ىئ ىئ ېئىئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى

 .]ْٓ – ِٓفصمت: [ چ يت ىت مت خت  حت   جت ىبيب مب خب حب جب     يئ ىئ مئ حئ جئ         ی ی
, كاالستغراب مف حاليـ ككيؼ هلل حيث جاء الحديث في الخاتمة عف القرآف المنزؿ مف عند ا

أف يرييـ اآليات الدالة عمى ككنو مف عند اهلل مف خبلؿ الككف كمف  يكذبكف بو, كيتعيد اهلل 
خبلؿ األنفس, حتى يتأكدكا مف ذلؾ مف خبلؿ عمكميـ, كالحقيقة الدافعة ليـ إلى التكذيب بو ىك 

كـ يحاسبكف فيو عمى ما اقترفتو أيدييـ في إنكارىـ اآلخرة, كعدـ رابتيـ في تصكر أف يككف ىناؾ ي
 (ُ)الحياة الدنيا.

 
 لمطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.ا

التناسب بيف اسـ السكرة كمحكرىا كاضح جمي, فيذه السكرة الكريمة تتناكؿ جكانب العقيدة 
كريـ ىك الذم فصمت آياتو قرآنان اإلسبلمية كالتي منيا الكحدانية كالرسالة كالبعث كالجزاء, كالقرآف ال

 عربيان لتبيف جكانب العقيدة كايرىا مف أمكر الديف.
 

 المطمب الرابع : المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا.
شتراكيما في تيديد ككعيد كتقريع ال تتبلئـ مقدمة سكرة فصمت مع نياية سكرة اافر

 چ بقكلو: اهلل  تكعدىـ اافرايرىا, ففي آخر سكرة المشركيف المجادليف في آيات اهلل في مكة ك 

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ  ڻ ڻ ں  ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ   ڳ        ڳ ڳ گ گ گ گ

مرة أخرل  اهلل  ىددىـ سكرة فصمت, كفي القسـ األكؿ مف ] ِٖاافر: [چ  ھ ھ         ھ ہ ہ
كىذا كمو مناسب آلخر  ,] ُّفصمت: [چ  ڦ ڦ ڦ ڤ  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ چ بقكلو:

                                                 

مراصد انظر: , ك ِِٗ-7ُِِّٕٕ-ُّْ, صُٕانظر: نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر, لمبقاعي, ج ((ُ
 .ّٔص ,ُ, لمسيكطي, جالمطالع في تناسب المقاطع كالمطالع
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أف قريشا لـ ينتفعكا حينما حؿ  المؤمف مف عدـ انتفاع مكذبي الرسؿ حيف رؤية العذاب, كماسكرة 
 (ُ)بصناديدىـ القتؿ كاألسر كالنيب كالسبي, كاستؤصمكا مثمما حؿ بعاد كثمكد مف استئصاؿ.

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 .َُٖ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ُ
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 الفصؿ الثاني
 فصمتاإلصالح ك التغيير في سكرة منيجيات 

  بلثة مباحث :ثكيشتمؿ عمى    
 دمػػير العقػػالح كالتغيػػالمبحث األكؿ : منيجيات اإلص

 دعكمالمبحث الثاني : منيجيات اإلصالح ك التغيير ال
 خالقيالمبحث الثالث: منيجيات اإلصالح ك التغيير األ
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 المبحث األكؿ
 في سكرة فصمت منيجيات اإلصالح ك التغيير العقدم

 :البمط ستةمى كيشتمؿ ع   
 القرآف بشير كنذيرالمطمب األكؿ: 
 الجكارح عمى أصحابيا يـك القيامةشيادة المطمب الثاني: 
 كقدرتو مف دلئؿ تكحيد اهلل المطمب الثالث: 
 نفي الظمـ عف اهلل تعالىالمطمب الرابع: 

 بعمـ الغيب انفراد اهلل المطمب الخامس: 
 األرضحقيقة خمؽ السمكات ك المطمب السادس: 
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 المبحث األكؿ
 في سكرة فصمت منيجيات اإلصالح ك التغيير العقدم

    
 .كنذيره  القرآف بشيره المطمب األكؿ: 

, إف القرآف لو شأف عظيـ, فيك بشيران كنذيران لمعالميف جميعان, كىك أعظـ كتاب أنزلو اهلل 
يدل, كىك حبؿ اهلل المتيف كصراطو فيو الخير كال ككبلمو كخطابو لمبشرية جمعاء, جعؿ اهلل 

الدامغة, كآيتو الكبرل الشاىدة عمى رسالتو, كىك كتاب اإلسبلـ في  الرسكؿ حجة المستقيـ, كىك 
عقائده كعباداتو, كحكمو كأحكامو, كآدابو كأخبلقو, كقصصو كمكاعظو, كعمكمو كأخباره, كىدايتو 

يع, كالرحمة المسداة لمناس, كالنكر المبيف كداللتو أساس عقيدة التكحيد, كالمصدر القكيـ لمتشر 
 لؤلمة, كالمحجة البيضاء التي ال يزيغ عنيا إال ىالؾ.

 
, , بكاسطة الكحي جبريؿ , المنزؿ عمى قمب النبي ىك كبلـ اهلل المعجز :القرآف اصطالحان 

, مف أكؿ المكتكب في المصاحؼ, المنقكؿ بالتكاتر, كالمتحدل بأقصر سكرة منو, كالمتعبد بتبلكتو
 (ُ)الفاتحة إلى آخر سكرة الناس.

عمى ىذه المنيجية في آياتيا, كبينت أف القرآف الكريـ تنزيؿ  فصمتكلقد دلت آيات سكرة  
ٻ چ قاؿ تعالى:مف رب العالميف, كىك كتاب مفصؿ اآليات, كلغتو العربية, كىك بشير كنذير, ف

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ   ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 

 .]ْ – ِ فصمت:[چ  ٹ ٹ
كسعت رحمتو كؿ شيء, كمف  أف ىذا الكتاب الجميؿ, منزؿ مف اهلل الذم يخبر اهلل 

أعظـ رحمتو إنزاؿ ىذا الكتاب, الذم حصؿ بو العمـ كاليدل كالفكز كالشفاء كالرحمة كالخير الكثير, 
 .كىك الطريؽ لمسعادة في الداريف الدنيا كاآلخرة

معاني مختمفة مف أحكاـ كأمثاؿ كمكاعظ ككعد كىك كتاب بينت كفصمت أحكامو, كجعمت 
كحاؿ ىذا  (ِ)ككعيد, بالمساف العربي كلغتيـ ليفيمكا منو المراد, كلك كاف بغير لسانيـ ما فيمكه.

القرآف ككنو بشران كنذيران, بشيران ألىؿ اإليماف, مبشران ليـ بالجنة, كنذيران لممشركيف مف عذاب النار, 
قريش عنو, كلـ يتفتكا إليو فيـ ال يسمعكنو كال يريدكف  كمع كضكح الكتاب أعرض كفار

 (ّ)سمعاعو.

                                                 

 .ُِ, صُمناىؿ العرفاف, لمزرقاني, ج ((ُ
 .َُْ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج (ِ)
 ,ِِْ, صِْانظر: التحرير كالتنكير, البف عاشكر, ج ((ّ
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 اإلصالح كالتغيير في منيجية القرآف بشير كنذير.منيجيات 
أرسؿ لمناس الرسؿ كمعيـ الكتب, كمعيـ اآليات العظمى كالمعجزات الخارقة,  إف اهلل  -ُ

 ف المادة كاألصناـ إلى عبادة اهلل ليخرجكا الناس مف الظممات إلى النكر, كمف عبادة اير اهلل م
  كحده ال شريؾ لو.

الضبلؿ الذم كاف عميو آباؤىـ كأجدادىـ, ك كذلؾ بتغيير ما كاف في نفكسيـ مف الكفر  -ِ
صبلحيا بإتباع مني  قكيـ, مني  القرآف الكريـ كما جاء بو مف إصبلح كتغيير, فقد جاء القرآف  كا 

, بأف ليـ الجنة خالديف فييا, قاؿ , كبرسكلو محمد كا باهلل الكريـ بشيران لممؤمنيف, الذيف ءامن
 ٺ  ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چتعالى: 

  .]َّفصمت: [چ  ٿ   ٿ
, يبشرىـ اهلل بالجنة, كجاء أيضان نذيران لمكافريف, بأف ليـ إف الذيف يستقيمكف عمى ديف اهلل  -ّ

ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ چ قاؿ تعالى:  جينـ خالديف فييا كال يخفؼ عنيـ العذاب,

 .]ُِٔالبقرة: [چ ىئ 
 إلى الجنة خالديف فييا, يؤمف باهلل  اإلنساف عندما يعمـ أف مصير الذيف يؤمنكف باهلل إف  -ْ

  يصمح مف حالو إلى األفضؿ كاألحسف.كتتغير نفسو ك 
عان مسممان يحافظ فإف المجتمع يصبح مجتمفإذا أصمح كؿ فرد مف المجتمع نفسو كءامف بربو  -ٓ

عمى أعداء اإلسبلـ إذا حاربيـ كما كاف حاؿ  عمى األخبلؽ اإلسبلمية النبيمة, كينصره اهلل 
كأخمصكا دينيـ هلل, فنصرىـ اهلل كانتشر  الجيؿ األكؿ مف الصحابة كالتابعيف عندما ءامنكا باهلل 

 اإلسبلـ في كؿ بقاع األرض.
 

 صحابيا يـك القيامة.شيادة الجكارح عمى أ: المطمب الثاني
و اهلل عمى بذاتو يكقع في الدنيا يكـ القيامة عقاب إليي قائـ كفارإف استحضار عمؿ ال

مآليـ األخير, إذ ييرييـ اهلل أعماليـ حسرات, ييرييـ فناء كىباء  إلىييردييـ  عباده الضاليف قبؿ أف
ؿ أعمالو كخطراتو د دقيؽ يسجفي اإلنساف جياز رص اهلل مؽ, كخما أٌممكا , كيرييـ ضبلؿما كسبكا
لة مستقمة في , كليس آىذا الجياز ليس عضكا مف أعضاء جسـ اإلنساف, أفكاره كمشاعرهك كنكاياه 
ؽ في ؛ فقد خمكعظمتو تتجٌمى ىنا قدرة اهلل ك  عقؿ اإلنساف, إف ىذا الجياز يشغؿ كؿ مٌخو

اإلنساف ليست فقط أدكات  جكارحف ,اإلنساف رقيبان عميو , جعؿ مف ذاتاإلنسافاإلنساف رقيبان عمى 
 .عميو كشيكد كسائؿ كسبو في الدنيا بؿ ىي رقيبفعمو في الحياة ك 

تيخرج المخبكء , تنطؽ الجكارح كتشيد يكـ القيامة بكؿ ما فعمت كاكتسبت مف خير أك شر 
,  عف اهلل أنو مستتر احبو عمى مداراتو كحجبو عف الناس, كالذم ظف بجيموالذم حرص ص
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فأيف يككف منو, ككيؼ ينجك  ,عف يقظة الخالؽ كحسف تدبيره, كأنو خير الماكريف مقوبح كافؿ
 ., كأيف يذىب بعيدا مف ككنوكييرب

ذا ما ارتكب جريمة أك فعبل شائنا, حرص عمى إزالة معالمو إف اإلنساف في الحياة الدنيا إ
الـ مكاف عتغيير مك كلك كاف ذلؾ بقتميـ  ,بمحك البصمات كالتخمص مف الشيكد؛ فسارع كآثاره

ذلؾ بعمميات كلك كاف  ,, كالعبث في بصمات يديو كصكتوةكالعبث في األدلالجريمة كلك بحرقو 
بؿ إف القاعدة تؤكد  ؛كؿ ذلؾ فقمما ينجك مف جريمتو كراـ ,ذلؾ لينجك بفعمو مف اإلدانة؛ ك جراحية

كيؼ  ,آلخرة ؟فكيؼ بما يتصؿ با ,ىذا في الحياة الدنياك  ,إليو ؾ كراءه دليبلن ييرشديتر  أف كؿ مجـر
إف الشيكد  ,كيؼ يعبث بيـ كىـ كيانو ؟ ,كالشيكد؟باألدلة  كيؼ يعبث ,؟و ينجك بأفعالو مف رب
أدلتو ىي ركحو كعقمو ك , ي يكـ القيامة تشيد عميو بما فعؿىـ جكارحو التي تأت ,كاألدلة ىـ كيانو

 .كذاكرتو كفطرتو كميثاؽ ربو
مبعكثكف مع فيـ  ,صادقكفك  ناطقكفك  ائمة كالشيكد حاضركفق عمى اإلنساف إف األدلة

األعيف  ,ح يكـ القيامة بما اكتسب صاحبياسكؼ تنطؽ الجكار  اإلنساف, بؿ مبعكثكف فيو كمعو,
, كسكؼ يشيد عمى والذم خمق  سكؼ يمتثؿ كؿ ىذا ألمر اهلل, كاأليدم كاألرجؿ ككافة الحكاس

 .ىؿ حفظ األمانة أـ أضاعيا ,صاحبو
د دلت آيات سكرة فصمت عمى ىذه المنيجية كبينت أف الجكارح سكؼ تشيد عمى كلق

ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  چ قاؿ تعالى: أصحابيا يكـ القيامة, ف

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ    ڀ جئ حئ مئ ىئ يئ جب        حب خب 

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ     ڀ           ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

ڇ ڍ   ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ       ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ     

 .]ِّ – ُٗفصمت: [چ  ڍ
 المعنى اإلجمالى:

أم كاذكر أييا الرسكؿ لقكمؾ قريش حاؿ الكفار يكـ القيامة حيث يساقكف إلى النار بعنؼ, 
بعد إيقاؼ أكليـ ليمحؽ بيـ آخرىـ كي ال يتفرقكا كيتبلحقكا كيجتمعكا, فتجمعيـ الزبانية أكليـ عمى 

النار, كأنكركا حتى إذا كردكا  (ُ).]ٖٔمريـ: [چ ں ں ڻ      ڻ ڻ چ : ا قاؿ آخرىـ, كم
خص ذكر السمع   , كلكف اهللشيد عمييـ كؿ عضك مف أعضاءىـك ما عممكا مف المعاصي, 

كفي اآلية سؤاؿ تكبيخي أك تعجب, كقالكا  (ِ)كالبصر كالجمد ألف أكثر الذنكب تقع بيا أك بسببيا,

                                                 

  .ُُِ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج (ُ)
 .ُٕٕانظر: تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, السعدم, ص ((ِ
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ف نطقنا ليس بعجب مف قدرة اهلل ما نطقنا باختيارنا الذم  ؛ إنما أنطقنا الذم أنطؽ كؿ شيء, كا 
 (ُ)كىك قادر عمى إنشاءكـ أكؿ مرة كعمى إعادتكـ كرجكعكـ إلى جزاءه. قدر عمى إنطاؽ كؿ حيكاف

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ     ٿ ٹ چكقكلو تعالى: 

بؿ كنتـ تجاىركف بذلؾ لمعدـ  اهلل أم ما كنتـ تستخفكف فتترككا محاـر  چڃ ڃ     ڃ  ڄ ڄ
عادتكـ بعد المكت أحياء قادر عمى إنطاؽ  (ِ)إيمانكـ بالبعث كالجزاء, فالقادر عمى إنشائكـ ابتداء كا 

إال كالمعنى في ذلؾ إثبات أنيـ يستتركف عند اإلقداـ عمى األعماؿ القبيحة,  (ّ)جمكدكـ كأعضائكـ,
كدىـ, كلكف ذلؾ مشيد عمييـ سمعيـ كأبصارىـ كجألجؿ خكفيـ مف أف ي أف استتارىـ ما كاف

ال يعمـ األعماؿ التي كانكا يقدمكف عمييا عمى سبيؿ  االستتار ألجؿ أنيـ كانكا يظنكف أف اهلل 
ال يعمـ كثيران مما تعممكف, جرأكـ عمى المعصية  كأف ظنكـ بأف اهلل  (ْ),الخفية كاالستتار

ر, فجعمتـ سبب السعادة سببان لمشقاكة فصرتـ مف كالتمادم فييا, فأىمككـ كطرحكـ في النا
 (ٓ)الخاسريف.

 
 اإلصالح كالتغيير في شيادة الجكارح عمى أصحابيا يـك القيامة.منيجيات 

قد أكدع في اإلنساف أعضاء تساعده في الحياة, كتسير لو أمكره, كجعؿ فيو  إف اهلل  -ُ
في  مف نعـ اهلل عمينا, فقد خمقنا اهلل الحكاس الخمس ليتبلئـ مع طبيعة ىذا الككف, ككؿ ذلؾ 

عف بقية الكائنات  ككرمنا اهلل  ,]ْالتيف: [چ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چأحسف صكرة, قاؿ تعالى: 
, كلكف في نفس الكقت خمقنا ]َٕاإلسراء: [چ گ ک      ک ک چكالمخمكقات بالعقؿ, قاؿ تعالى: 

 .]ٔٓات: الذاري[چ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ, قاؿ تعالى: لعبادتو اهلل 
كحده ال شريؾ لو, كذلؾ بتأدية الفرائض كالكاجبات التي  نحف مأمكركف كمكمفكف بعبادة اهلل  -ِ

, ككؿ ىذه العبادات كاألكامر كالنكاىي ال نستطيع فعميا إال أمرنا بيا كاالبتعاد عما نيانا عنو 
 .عف طريؽ الجكارح

يشيد عميو يكـ القيامة عند الحساب  كعدلو أف جعؿ مف اإلنساف نفسو مف مف حكمة اهلل  -ّ
ما كانت تفعؿ في الحياة الدنيا, فيستسمـ اإلنساف كالجزاء, فبل يستطيع أحد أف ينكر عمى أعضاءه 

 .ألمر اهلل 
                                                 

 .َُّٕانظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, لمنسفي, ص ((ُ
 .َْٕ, صْانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج ((ِ
 .َُٗ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ّ
 . ُُٓ, صِٕ, جانظر: مفاتيح الغيب, لمرازم ((ْ
 .ُِّ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ٓ
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إف اإلنساف إذا أدرؾ ىذه الحقيقة بأف كؿ شيء يفعمو سكؼ يحاسب عميو, كسكؼ تشيد  -ْ
ير مف حالو كيصمح نكار, فإنو بذلؾ سكؼ يغيع اإله عمى ذلؾ بحيث ال يستطؤ جكارحو كأعضا
 ينقاد ألكامره كيبتعد عف نكاىيو.حؽ عبادتو, ك  نفسو, كيعبد ربو 

 
 كقدرتو. مف دلئؿ تكحيد اهلل : ثالثالمطمب ال

 كقدرتو, فقد بيف اهلل  في سكرة فصمت بعض األدلة عمى تكحيد اهلل  لقد ذكر اهلل 
مف آياتو الميؿ كالنيار,  وأنلسمكات السبع أيضان في يكميف, ك أنو خمؽ األرض في يكميف, كخمؽ ا

يحي المكتى كما يحي األرض الخاشعة عندما ينزؿ عمييا الماء,  كالشمس كالقمر, كبيف أنو 
ككاف يردؼ بعض ىذه األدلة باألمر بعبادتو كحده, كطاعتو, كاإلخبلص لو, فمف ىذه األدلة ما 

 يمي:
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  چحيث قاؿ تعالى: , يكميف خمؽ األرض في بياف أنو -ُ

 .]ٗفصمت: [ چہ ہ ہ ھھ ھ ھ ے 
عمى المزكيف كفرىـ باهلل الذم خمؽ األرض في مقدار يكميف, كجعمكا لو  ينكر اهلل 

أمثاالي أضدادان مساكيف لو في القدرة مف المبلئكة كالجف كاألصناـ كاألكثاف, فالمتصؼ بالخمؽ 
 (ُ)كميـ مف اإلنس كالجف كايرىـ. كاإلبداع, ىك رب العالميف

 
, كأنو زيف السماء الدنيا بمصابيح, حيث قاؿ خمؽ السمكات السبع في يكميف بياف أنو -ِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ    پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ    چ تعالى:

 .]ُِفصمت: [چ  ٿ     ٿ 
اد مف كأكحى إلى كؿ سماء ما أر  يكميف,خمؽ السمكات كفرغ مف خمقيا في  إف اهلل 

األمر كالنيي, كزيف السماء التي تمي األرض بككاكب تشرؽ كالمصابيح, كجعميا حفظان لمسماء مف 
فذلؾ الذم ذكر مف صفة تقدير العزيز في ممكو العميـ في الشياطيف الذيف يسترقكف السمع, 

 (ِ)خمقو.
في عف خمؽ األرض  كتأتي ىذه اآلية عف خمؽ السمكات في يكميف بعد أف تكمـ اهلل 

  كتقديره كعممو. يكميف, فاآلية تبيف أف خمؽ السماء كخمؽ األرض كفؽ إرادة اهلل 

                                                 

 .ُّٗ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ُ
 .َُٔ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ِ
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ىئ ی ی ی ی  جئ حئ چ شيادة الجكارح عمى أصحابيا يكـ القيامة, حيث قاؿ تعالى:-ّ

 .]َِفصمت: [ چحب    مئ ىئ يئ جب 
أم حتى إذا كردكا عمى النار, كأنكركا ما عممكا مف المعاصي شيد عمييـ كؿ عضك مف 

 (ُ)خص ذكر السمع كالبصر كالجمد ألف أكثر الذنكب تقع بيا أك بسببيا. عضائيـ, كلكنو أ
 

ۇ ۇ   ۆ چ قاؿ تعالى:الميؿ كالنيار كالشمس كالقمر, حيث  بياف أف مف آيات اهلل -ْ

ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ     ۉ        ې ې ې ې    ى  ى     

فصمت: [چىئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ   ۈئ ېئ   ېئ  ائ ائ ەئ
ّٕ – ّٖ[. 

أم مف جممة آياتو الدالة عمى كجكده كقدرتو المكجبة لئليماف بو الميؿ كالنيار كتعاقبيما, 
كانتظاـ ذلؾ بينيما, فبل يكجد كاحد سابؽ لآلخر, ككذلؾ خمؽ الشمس كالقمر بانتظاـ كدقة, فبل 

إف كنتـ إياه كا لخالقيما , كلكف اسجدتسجدكا إلييما ألنيما مخمكقاف مف جممة مخمكقات اهلل 
ف استكبر الكافركف عف االمتثاؿ ألمر اهلل  (ِ)تعبدكف, , كأبكا إال أف يعبدكا اهلل بكاسطة, فدعيـ كا 

كشأنيـ, ألف العباد المقربكف إلى اهلل ىـ الذيف ينزىكنو بالميؿ كالنيار عف األنداد, فيؤالء المبلئكة 
اني عف  كىـ خير منيـ, مع أنو  ينزىكنو عف ما ال يميؽ بكبريائو, حيث ال يممكف عف ذلؾ

 (ّ)عبادتكـ كعبادتيـ.
 

ٱ  چ :أيضان إحياء األرض بعد ما كانت خاشعة, حيث قاؿ تعالى ف أف مف آيات اهلل ابي-ٓ

ٹ  ٹ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ    ٿ ٹ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ

ڃ ڃ ڃ چ   چ چ چڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ   ڌ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  

 .]َْ – ّٗفصمت: [چ ڌ ڎ ڎ
الدالة عمى كماؿ قدرتو, كانفراده بالممؾ كالكحدانية أنؾ ترل األرض  أم كمف آيات اهلل 

بو  يال نبات فييا, فإذا أنزلنا عمييا المطر, تحركت بالنبات, ثـ أنبتت مف كؿ زكج بيي , كيحي
كرىـ, فكما ال المكتى مف قبكرىـ إلى يكـ بعثيـ كنش يالببلد كالعباد فالذم أحياىا بعد مكتيا, يحي

                                                 

 .ُٕٕانظر: تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, السعدم, ص (ُ)
 . ْْٓ, صّؼ عف حقائؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ, لمزمخشرم, جانظر: الكشا ((ِ
, ٗ. كانظر: البحر المحيط, ألبي حياف, جَُٕٔانظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, لمنسفي, ص ((ّ
 .َّٖص
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ف الذيف يميمكف  (ُ)تعجز قدرتو عف إحياء األرض بعد مكتيا, ال تعجز قدرتو عف إحياء المكتى, كا 
كآياتو الدالة عمى قدرتو كحكمتو ال يخفكف عمينا, بؿ نحف نعمميـ  عف الحؽ, كيحرفكف كبلـ اهلل 

 كما قد يفمتكف بالمغالطة كىـ مأخكذكف بما يمحدكف, ميما االطكا كحسبكا أنيـ مفمتكف مف يد اهلل
, فاإللقاء في النار سببو مف كبلـ الناس, أفمف يمقى في النار خير أـ مف يأتي آمنان يكـ القيامة

 (ِ)الكفر كاإللحاد, كاألمف في ىذا اليكـ يككف سببو اإليماف كالتكحيد.

 
ۇئ وئ وئ چ سيرينا اآليات في األنفس كاآلفاؽ, حيث قاؿ تعالى:  بياف أف اهلل -ٔ

 .]ّٓفصمت: [چ جئ حئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ ىئ ىئ ی ی ی ی
فيما أخبرناىـ بو كدعكناىـ إليو مف   رسكؿالعمى صدقنا كصدؽ أل سنرييـ آياتنا الدالة 

مما ستكشؼ  ,اآلفاؽ أم مف أقطار السمكات كاألرض كحيد كالبعث كالجزاء كذلؾ فياإليماف كالت
مف ذلؾ ك في ذكاتيـ حتى يتبيف ليـ أنو الحؽ,  صنعوكلطائؼ , عنو األياـ مف عجائب تدبير اهلل 

كفي األنفس مما  ,ة بدر كفتح مكةفتح القرل كاألمصار كانتصار اإلسبلـ كما أخبر بو القرآف, ككقع
, كأف اهلل حؽ, كأف الساعة حؽ, ثـ , فيدؿ عمى صدقو كأنو الحؽ مف عند اهلل أشار إليو القرآف

 (ّ)كما جاء بو. كافية في صدؽ محمد  يكبخيـ بإعبلميـ أف شيادة اهلل 
 

كقدرتو في  كلقد تحدث الباحث عف منيجية اإلصبلح كالتغيير في بياف أدلة تكحيد اهلل 
 (ْ)منيجيات اإلصبلح كالتغيير العقدم في سكرة اافر.

 
 نفي الظمـ عف اهلل تعالى.: رابعالالمطمب 

كىك صاحب السمطاف كالجبركت  ,الخالؽ الرازؽ نفى عف نفسو الظمـ مطمقان  اهلل إف 
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ چ : قاؿ تعالى ,عجزه شيء في األرض كال في السماءالذم ال ي

كيتجمى عدلو بكافر كرمو إذ يضاعؼ  ,] َْ النساء:[چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ
 عف النبي فعف أبي ذر  ,معاف لنفي الظمـ عف ذاتو العظيمةالحسنات دكف السيئات, كفي ىذا إ

                                                 

 .َِٕانظر: تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, السعدم, ص ((ُ
 .َِّٔ, صٓرآف, سيد قطب, جانظر: في ظبلؿ الق ((ِ
 .ُٗٓ, صٖانظر: أيسر التفاسير, لمجزائرم, ج ((ّ
 .َُٖانظر: نفس الرسالة, ص ((ْ
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  عىْمتيوي ): كل عف اهلل تبارؾ كتعالى أنو قاؿفيما ر جى مىى نىْفًسي , كى ـى عى ر ْمتي الظُّْم يىا ًعبىاًدم ًإنِّي حى
ر منا , فىالى تىظىالىميكا ـْ ميحى  .دؿ الحديث بمفظو الصريح عمى تحريـ الظمـ مطمقان فمقد  (1)(.بىْينىكي

ما في قمكبيـ مدَّعيف أف ببعض  يـعضبفي قمكب المنافقيف ريبة, كيجير كمع ذلؾ تجد  
تعالى عمى ىؤالء تبارؾ انتقصيـ كقدر عمييـ رزقيـ, أك أذاقيـ بأس أعدائيـ, كيرد اهلل  اهلل 

فالظمـ  ,]ْْيكنس: [چ  ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ: كأمثاليـ بقكلو تعالى
لييـ, ككؿ ذلؾ بسبب ابتعادىـ عف قاؿ  ,ييافطرة اهلل التي فطر الناس عم كاقع في الناس منيـ كا 

: [ چ حت جت يب ىب مب     خب حب جب     يئ ىئ مئ  حئ جئ      ی ی چ: تعالى  .]ُْالرـك
ىؤالء في كؿ زماف كمكاف حتى يرث اهلل األرض كمف عمييا, كعندئذ يركف ما كيستمر 

 ڦ  ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ: قاؿ اهلل  ,نكركا عيانا ال يممككف فيو جداالأ

 ,ؿ بيف الخبلئؽ بالعدؿ المطمؽكحينئذ يفص ,]ٗٔالزمر: [چ  ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ
 .]ُٕاافر: [چ ٺ ٺ ڀ    ڀ ڀڀ پ پ پپ ٻ ٻ    ٻ ٻ ٱ چ: قاؿ تعالى

اتفؽ أىؿ األرض قد " :  كجو نفي الظمـ عف اهلل  مبينان  رحمو اهلل ابف القيـكقاؿ 
كمالو,  أحدا, حتى أعداءه المشركيف الجاحديف لصفات كات عمى أف اهلل تعالى عدؿ ال يظمـكالسم

عتىرفكف بعدلو, كما مي  كىـ ارعف الظمـ, حتى إنيـ ليدخمكف الن نيـ مقركف لو بالعدؿ كمينزِّىكف لوفإ
 ۋ ۋ  ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چى: كقاؿ تعال ,]ُُالممؾ: [ چېئ ېئ چقاؿ تعالى: 

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ   وئ وئ ەئ ائەئ ائ ى ى ېې ې      ې ۉ ۉ ۅ ۅ

ل ال يييًمؾ القر  نفسو, كأخبر أنوسبحانو قد حـر الظمـ عمى  فيك ,] َُّاألنعاـ: [چ  ۈئ         ۈئ
 (ِ)."ظمـ كأىميا اافمكفب

ليس بظبلـ لمعبيد,  كلقد دلت آيات سكرة فصمت عمى ىذه المنيجية, كبينت أف اهلل 
 .]ْٔفصمت: [ چمت ىت يت جثمث ىث يث حجمج جح مح جخ حخچ قاؿ تعالى:ف

ف أساء أم مف عمؿ شيئان مف الصالحات في ىذه الدنيا فًإنما يعكد نفع ذلؾ عمى نفسو, كم
منسكبان إلى الظمـ حتى يعذِّب بغير ليس  اهلل ك  ,ع كباؿ ذلؾ كضرره عميوفي الدنيا فًإنما يرج

قاؿ المفسركف: ليست صغية  ,إساءة, فيك تعالى ال يعاقب أحدان إال بذنبو, كال يعاقبو إال بجرمو
ار, كتمَّار« ظبلَّـ» نما ىي صيغة نسبة مثؿ عطَّار, كنجَّ , كلك كانت لممبالغة ألكىـ ىنا لممبالغة, كاً 

 (ّ)مطمقان.ألنو يستحيؿ عميو الظمـ أنو تعالى ليس كثير الظمـ كلكنو يظمـ أحيانان, كىذا المعنى فاسد 

                                                 

 .ْٔٔٔ, حُٔ, صٖ, باب تحريـ الظمـ, جاآلداب صحيح مسمـ, كتاب ((ُ
 .(َُٗ-ُِٖ), البف القيـ, صشفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿانظر:  (ِ)
 .ُُٕ, ّصفكة التفاسر, لمصابكني, ج انظر: ((ّ
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 اإلصالح كالتغيير في نفي الظمـ عف اهلل تعالى.منيجيات 
ثـ كبير كىك سبب كؿ شر كفساد, فيك منبع الرذائؿ كمصدر  إف الظمـ ذنب عظيـ كا 

فصمت: [ چجح مح جخ حخچ العدؿ نفى عف نفسو الظمـ, قاؿ تعالى:  كاهلل السيئات, 
اافر: [ چ ۈئ ۆئ   ۆئ ۇئ ۇئ چكقاؿ تعالى:  ,]ْٗالكيؼ: [چ  ڱ ڳ ڳ ڳ  چ, كقاؿ تعالى: ]ْٔ
 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ چتيدد أصحاب الظمـ كأىمو, قاؿ تعالى:  كاهلل  ,]ُّ

قاؿ: قاؿ  بي مكسى األشعرم فعف أفاهلل تعالى لمظالميف بالمرصاد,  ,]ِْإبراىيـ: [ چی
ـْ ييْفًمْتوي ): رسكؿ اهلل  ذىهي لى ت ى ًإذىا أىخى : ثيَـّ قىرىأى:  (,ًإف  الم وى لىييْمًمي ًلمظ اًلـً حى      ک ک ک ڑ چقىاؿى

كالظمـ أعظـ أسباب ارتفاع األمف كزكاؿ  (ُ),] َُِىكد: [چ  ڳ ڳ  ڳ ڳ گگ گ گ ک
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پ پ   چ قاؿ تعالى:  االىتداء عف األفراد كالمجتمعات,

فبقدر ما يككف مع الفرد كالمجتمع مف الظمـ بقدر ما يرتفع عنو  ,]ِٖاألنعاـ: [چ ڀ ڀ 
 مف كاالىتداء فالجزاء مف جنس العمؿ.األ
 

 بعمـ الغيب. انفراد اهلل : خامسالمطمب ال
ٹ ٹ ٹ  ڤ ڤ چ ى: , فبل يعمـ الغيب إال ىك؛ قاؿ تعاللغيب مف خصائص اهلل عمـ اإف 

 چەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  چ كقاؿ تعالى: , ] ٓٔالنمؿ: [چ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

اإلماـ  يقكؿ ,شاء مف رسمو عمى شيء مف المغيباتمف  اهلل  كقد يطمع, ] ٗٓاألنعاـ: [
"أعمـ المخمكقات كىـ الرسؿ كالمبلئكة ال يعممكف مف الغيب إال ما عمميـ  رحمو اهلل:  (ِ)الشنقيطي

 ۋ ٴۇ     ۈ ۈ     ۆ ۆچـ رسمو مف ايبو ما يشاء؛ كما أشار لو بقكلو: مِّ عى تعالى يي كىك , اهلل 

ۈئ ېئ ېئ ېئ      ىئ ىئ ىئ ی چ كقكلو:  ,] ُٕٗآؿ عمراف: [چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 (ّ).] "ِٕ – ِٔالجف: [چ  ی ی ی جئ حئ مئ   ىئ يئ جب حب  خب مب ىب يب

                                                 

ڑ ک ک ک     ک گ گ گگ ڳ ڳ  ڳ چ  , باب قكلو تعالى:تفسير القرآفصحيح البخارم, كتاب  ((ُ

 .ْٖٔٔ, حْٕ, صٔ, ج] َُِىكد: [چ ڳ 
دٌرس مف عمماء شنقيط مك محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني الشنقيطي: مفسر ىك  ((ِ

كاستقر مدرسا في المدينة المنكرة ثـ الرياض  قُّٕٔعاـ كتعمـ بيا. كح   ق,ُِّٓبيا سنة  كلد)مكريتانيا(. 

 .ْٓ, صٔانظر: األعبلـ لمزركمي, ج .قُّّٗعاـ كتكفي بمكة لجامعة اإلسبلمية بالمدينةفي ا كأخيران 
 .ِْٖ, صُأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, لمشنقيطي, ج ((ّ
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الغيب ىي مف  أف جميع كسائؿ ادعاء االطبلع عمى رحمو اهللاإلماـ لذلؾ فقد بيف 
اإلماـ  , فيقكؿكأخبرنا بو  الضبلؿ الذم نيى اهلل عنو, كليس لنا إال ما أطمع اهلل عميو رسكلو,

 مكضحان ىذا المعنى:
لما جاء القرآف العظيـ بأف الغيب اليعممو إال اهلل كاف جميع الطرؽ التي يراد بيا التكصؿ  "

ثبت  كلذا ,يككف كفران  كبعض منيا ما ,فلغيب اير الكحي مف الضبلؿ المبيإلى شيء مف عمـ ا
ةه أىْربىًعيفى لىْيمىةن )أنو قاؿ:  عف النبي  الى ـْ تيْقبىْؿ لىوي صى , لى كال  (ُ)(,مىْف أىتىى عىر افنا فىسىأىلىوي عىْف شىْيءو

 ككؿ ,, كالنجكـ(ٔ), كالزجر(ٓ)كالطرؽ ,(ْ)افةكالعر  ,(ّ)كالكيانة ,(ِ)بيف العمماء في منع العيافةخبلؼ 
عف   لغيب, كقد سئؿذلؾ يدخؿ في الكيانة, ألنيا تشمؿ جميع أنكاع ادعاء االطبلع عمى عمـ ا

 (ٖ)."(ٕ)(لىْيسيكا ًبشىْيءو )الكياف؟ فقاؿ: 
تسمط إلى معرفة الغيب, كأف جميع الطرؽ التي يدعي أصحابيا أنيا  ليس ليـ عبادكال

قاؿ العمماء  بقكلو: " رحمو اهلل يـ القرطبكىذا ما أكضحو اإلما ,افتنبىء عف الغائب كميا مف البيت
خمقو, كاف فيو دليؿ عمى أنو ال  رحمة اهلل عمييـ: لما تمدح سبحانو بعمـ الغيب, كاستأثر بو دكف

يعمـ الغيب أحد سكاه, ثـ استثنى مف ارتضاه مف الرسؿ فأكدعيـ ما شاء مف ايبو بطريؽ الكحي 
نبكتيـ, كليس المنجـ كمف ضاىاه ممف يضرب  إلييـ, كجعمو معجزة ليـ, كداللة صادقة عمى

بالحصى, كينظر في الكتب, كيزجر بالطير ممف ارتضاه مف رسكؿ فيطمعو عمى مايشاء مف ايبو, 
 (ٗ).فتر عميو بحدسو كتخمينو ككذبو"بؿ ىك كافر باهلل م

كبذلؾ يتبيف كفر مف ادعى عمـ الغيب بأم طريقة مف الطرؽ الشيطانية؛ إذ إنو زعـ لنفسو 
ما اختص اهلل بو دكف خمقو, ككذب بالقرآف العظيـ, كبآياتو الكريمة التي ذكر اهلل جؿ كعبل فييا أنو 

 اليعمـ الغيب أحد سكاه.

                                                 

تياف الكياف, جصحيح مسمـ, كت ((ُ  .َِِّ, حُُٕٓ, صْاب السبلـ, باب تحريـ الكيانة كا 
 .ُِّ, صّجانظر: تيذيب المغة,  ىي زجر الطير لمتفاؤؿ, كالتشاـؤ بأسمائيا كأصكاتيا كممرىا. ((ِ

 .ِْ, صٔجانظر: تيذيب المغة,  ىك المنجـ الذم يدعي عمـ الغيب الذم استأثر اهلل بعممو. (ّ)
 .ّْٕ, صِجانظر: تيذيب المغة,  ك المنجـ الذم يدعي عمـ الغيب الذم استأثر اهلل بعممو.ىمثؿ الكيانة,  (ْ)
 .ِِْ, صُٔجانظر: تيذيب المغة,  ىك الضرب بالحصى, كالخط في التراب, كىك ضرب مف التكيف. (ٓ)
ذيب المغة, انظر: تي كيككف لمطير, كايرىا لمتيمف بسنكحيا, أك التشاـؤ ببركحيا, كىك ضرب مف التكيف. (ٔ)
 .َِٔ, صَُج

, ْٖ, صٖصحيح البخارم, كتاب األدب, باب قكؿ الرجؿ لمشيء: ليس بشيء, كىك ينكم أنو ليس بحؽ, ج (ٕ)
 .ُِّٔ, حْٖص
 .ِْٖ, صُأضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف, لمشنقيطي, ج (ٖ)
 .ِٖ, صُٗالجامع ألحكاـ القرآف, لمقرطبي, ج ((ٗ
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ىك المتفرد بعمـ الساعة  كلقد دلت آيات سكرة فصمت عمى ىذه المنيجية كبينت أف اهلل 
ٿ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  چ قاؿ تعالى:كعمـ الغيب, ف

ٿٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ           ڄ ڃ ڃڃ ڃ 

 .]ْٖ – ْٕفصمت: [ چچ چ چ چ ڇ 
 المعنى اإلجمالي:
كحده, فميس ألحد مف خمقو أف يعمـ الغيب  لديوأف عمـ الغيب قد انحصر  يخبر اهلل 

شؽ, كخاصة عمـ الساعة, كما تخرج الثمار مف أكعيتيا, كقاؿ ابف عباس: ىك الكفر قبؿ أف ين
, فيرد إليو عمـ الساعة كيعمـ قدر أياـ الحمؿ كساعاتو كمتى يككف الكضع, كنكعو ذكران كاف أـ أنثى

كما يرد إليو عمـ الثمار كالنتاج, كيكميا ينادييـ أف شركائي حسب زعمكـ كاعتقاداتكـ, فبل يشيد 
نكا فييا أعمارىـ عمى كذىبت عقائدىـ كأعماليـ التي أم (ُ)كيقكلكا ما منا مف أحد يشيد, ليـ أحد,

, كظنكا أنيا تنفعيـ كتدفع عنيـ العذاب, فخاب سعييـ, كانتقض ظنيـ أيقنكا أنو عبادة اير اهلل 
 ( ِ).ال منقذ ليـ, كال ممجأ ليـ, فكانت عاقبتيـ ألنيـ أشرككا باهلل 

 
 بعمـ الغيب. اإلصالح كالتغيير في منيجية انفراد اهلل منيجات 

محدكد, كعقمو مقصكر عمى معرفة أشياء معينة, فيك ال يعمـ المستقبؿ, كال  إف أفؽ اإلنساف -ُ
صابة  نما يتكقع كيخطط, كيدع التنفيذ كا  يستطيع أف يتنبأ نبكءة جازمة عف أمكر ايبية مستقبمية, كا 

  .اليدؼ هلل 
يض األمر كاف ال بٌد لو بعد اتخاذ األسباب كالقياـ بالكاجب مف التككؿ عمى اهلل, أم تفك  لؾلذ -ِ

كؿ أمر النبات هلل سبحانو, كالتاجر يخاطر في ك , فالزارع يبذر الحب في األرض, كيكتنفيذه هلل 
, كالطالب يجتيد كيكد ذىنو, كيدع النتائ  كالنجاح هلل  البيع كالشراء, كيترؾ أمر تحقيؽ الربح هلل

المدبر, كىكذا الناس , كالعامؿ يبذؿ ما في كسعو, ثـ يفكض األمر في سبلمة عممو كستره هلل 
ىناؾ صفات تختص باهلل ك  ,كميـ قاصركف محتاجكف في االٌطبلع عمى أمكر المستقبؿ إلى اهلل 

 ,ال يعمـ بيا البشر, كال يقدركف عمى عمميا, بسبب ككف عقكليـ محدكدة, كأفكارىـ قاصرة ,
ك عمـ الغيب في كمف أىـ تمؾ الصفات التي تحدل اهلل بيا البشر, كأثبت عجزىـ كضعفيـ: ى

عمى ألكىية اهلل  ليككف ذلؾ دليبلن  ,عالـ الغيب كالشيادة  البعيد, فاهلل المستقبؿ القريب أك
 .ككحدانيتو, دكف شريؾ كال منافس أك معارض أك شبيو كنظير

 
                                                 

 .ُُْ, صٔج, اني التنزيؿ, لمخازفلباب التأكيؿ في مع انظر: ((ُ
 .ُِٕانظر: تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, السعدم, ص ((ِ
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 حقيقة خمؽ السمكات كاألرض.: دسالمطمب السا
ضمنو خمؽ السمكات  ذا الككف الفسيح منذ قديـ الزماف كالذم مفى لقد خمؽ اهلل 

حكاـ في منتيى الدقة, فمك اختؿ أم عنصر أك  كاألرض, كاهلل  خمؽ السمكات كاألرض بإبداع كا 
دعانا لمتفكر في ىذا الككف كفي  تغير مف مكانو الختؿ تكازف ىذ الككف الفسيح بأكممو, كاهلل 

ڈ ژ    ژ ڑ ڑ ک ک ک ک   گ چ خمؽ السمكات كاألرض, قاؿ تعالى: 

ڳ ڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ  گ گ گ ڳ

السمكات  خمؽ إف في إبداعف ,]ُُٗ – َُٗآؿ عمراف: [ چۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
كاألرض, األكلى في ارتفاعيا كاتساعيا, كالثانية في انخفاضيا ككثافتيا كصبلحيتيا لمحياة, كما 

شجار مثمرة كمجرات, كبحار كجباؿ كأنيار, كزركع كنبات كأ فييا مف نظاـ بديع كأفبلؾ كككاكب
 , آليات كدالالت كاضحة ألصحاب العقكؿ.ف كثركاتكاير مثمرة, كمعاد

ثـ كصؼ اهلل تعالى أكلي األلباب بأنيـ يجمعكف بيف التذكر كالتفكير, يذكركف اهلل في 
ليـ بسرائرىـ كضمائرىـ مختمؼ أحكاليـ مف قياـ كقعكد كاضطجاع, ال يقطعكف ذكره في جميع أحكا

ف كيفيمكف ما في السمكات كاألرض مف أسرار كمنافع كحكـ دالة عمى عظمة كيتفكرك , كألسنتيـ
 (ُ)الخالؽ كقدرتو كعممو كرحمتو.

 
فييا أنو  كلقد دلت آيات سكرة فصمت عمى حقيقة خمؽ السمكات كاألرض, كبيف اهلل 

رىا, , كلكف ىذه األياـ ال نعرؼ مقداخمؽ األرض في يكميف, كخمؽ السمكات السبع في يكميف أيضأن 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھھ ھ چ قاؿ تعالى:أىي مثؿ أيامنا أـ ال؟, ف

       ﯁  ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺      ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ھ ے ے ۓ ۓ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ                          

 .]ُِ – ٗفصمت: [چ  پ ڀڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ    ٿ     ٿ ٹ
 المعنى اإلجمالي:
المزكيف كفرىـ باهلل الذم خمؽ األرض في مقدار يكميف, قيؿ ىما يـك  عمى ينكر اهلل 

أضدادان مساكيف لو في القدرة مف المبلئكة كالجف كاألصناـ ك  كيكـ اإلثنيف, كجعمكا لو أمثاالن  األحد
كجعؿ  (ِ)كاألكثاف, فالمتصؼ بالخمؽ كاإلبداع, ىك رب العالميف كميـ مف اإلنس كالجف كايرىـ,

الن ركاسي, ثكابت مف فكؽ األرض عمى ظيرىا, كبارؾ فييا فجعميا دائمة الخير في األرض جبا

                                                 

 .َِٕ, صْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ُ
 .ُّٗ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ِ



162 

 

كبعد أف خمؽ  (ُ)عمى أىميا, ثـ قدر فييا أرزاؽ العباد عمى ما بيـ إليو الحاجة كعمى ما يصمحيـ,
كقد ثار عمى كجو الماء, فقاؿ ليا كلؤلرض  دخاف األرض كقصد إلى خمؽ السماء كىي اهلل 

ليس لنا إرادة تخالؼ طائعتيف أك مكرىتيف, فبلبد مف نفكذه, قالتا أتينا طائعيف انقادا ألمرم, 
, كأكحى إلى كؿ سماء ما أراد مف يفأتـ خمؽ السمكات كفرغ مف خمقيا في يكم كاهلل  (ِ)إرادتؾ,

األمر كالنيي, كزيف السماء التي تمي األرض بككاكب تشرؽ كالمصابيح, كجعميا حفظان لمسماء مف 
يف الذيف يسترقكف السمع, فذلؾ الذم ذكر مف صفة تقدير العزيز في ممكو العميـ في الشياط
 (ّ)خمقو.

 
 اإلصالح كالتغيير في حقيقة خمؽ السمكات كاألرض.منيجيات 

قاؿ عمى سائر المخمكقات   إف العقؿ مف أىـ خصائص اإلنساف التي بمكجبيا فضمو اهلل -ُ
كيعتبر اإلسبلـ العقؿ مناط التكميؼ في سائر , ] َٕاإلسراء: [چ گ ک      ک ک چتعالى: 

إلى   إذ بو ييتدم اإلنساف إلى الحقائؽ الكبرل التي دعا اهلل ,كليات الدينية كالدنيكيةسئالم
فبل يجكز لممرء تغييب العقؿ عف أداء كاجبو في الداللة عمى الحؽ , ا بالبراىيف العقميةالكصكؿ إليي

 صمح لو دنياه كأخراه.كالخير كتبصير اإلنساف فيما ي
بما فييما مف إعجاز في  ضحينما يتدبر اإلنساف كيتفكر في خمؽ اهلل في السماكات كاألر ك  -ِ

لذلؾ مف أىـ األمكر التي  , كتزيد معرفتو بخالقو , الخمؽ تزيد معرفتو كتدبره تنزييان كخشية هلل
كات كخالؽ السم نساف كخالؽ ىذهتعمؽ اإليماف كتبني الشخصية اإلسبلمية ىي التفكر في خالؽ اإل

كبكؿ ما فييا مف ثركات كمصادر, كؿ ذلؾ يبيف كيكضح  ,بكؿ ما فييا مف مخمكقات ,ىذه األرض
غيير في كيفية يؤدم إلى اإلصبلح كالت, يؽ الحؽ الذم يؤدم إلى اإلصبلحالطر  ,الطريؽ لئلنساف
صبليؤدم إلى اإلصبلح كالتغ, ك التفكير السميـ يؤدم إلى اإلصبلح , ك ح القمكبيير في العقائد كا 

كيؤدم الرتباط المخمكؽ بخالقو بشكؿ دائـ ال انقطاع فيو, , تغيير في العبلقات االجتماعيةكال
زاء في اآلخرة كالفكز برضا في ىذه الدنيا ليناؿ الثكاب كالج ف يعمؿ هلل كمف أجؿ اهلليصبح اإلنسا

 . اهلل
ح كتغيير في المجتمع حينما يبدأ اإلنساف بفعؿ ففي التفكر في خمؽ السماكات كاألرض إصبل -ّ

 قمكب عمى كممة كاحدة كديف كاحد.ذلؾ بنفسو فبل بغضاء كال فساد , تسكد المحبة كتتكحد ال
 
 

                                                 

 .َُٓ, صٔانظر: جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, لمطبرم, ج ((ُ
 .ُٕٔانظر: تفسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, السعدم, ص ((ِ
 .َُٔ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ّ
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 المبحث الثاني
 في سكرة فصمت منيجيات اإلصالح ك التغيير الدعكم

 :طالبم مطمبيفكيشتمؿ عمى    
 

 ركيف بالعذاب الشديدتيديد المش المطمب األكؿ:
 كة إلى اهلل تعالىالدعالمطمب الثاني: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



164 

 

 المبحث الثاني
 في سكرة فصمت منيجيات اإلصالح ك التغيير الدعكم

    
 تيديد المشركيف بالعذاب الشديد المطمب األكؿ:

طريؽ الكاسعة أف بعث لنا رسبلن كأنبياء كدعاة لييدكننا كيدعكننا إلى ال إف مف رحمة اهلل 
 المستقيـ, ذلؾ الطريؽ الذم ينجك بو اإلنساف مف عذاب اهلل الشديد في اآلخرة, كلقد بعث اهلل 

كينذرىـ عذاب اهلل الشديد في لمناس كافة ليخرج الناس مف الظممات إلى النكر,   ان نبيو محمد
 شديد يكـ القيامة,عذاب الالمميء باآليات التي تحذر المشركيف كتنذرىـ مف  كالقرآف الكريـاآلخرة, 

كتبيف قصص األمـ الغابرة التي لـ تستجب لدعكة أنبياءىا, كما حدث ليا مف دمار كىبلؾ, كما 
 ينتظرىا مف العذاب الشديد في اآلخرة.

 
فييا أف مصير  كلقد دلت اآليات الكاردة في سكرة فصمت عمى ىذه المنيجية كبيف اهلل 

﮲﮳   ۓ  ھ ے ے    چ  قاؿ تعالى:فالذيف كفركا العذاب الشديد في اآلخرة,  ﮶ ۓ  ﮴﮵   

﮻  ﮺  ﮹  ﯁               ﮷﮸  ﯀  ﮿  ﮾   ﮼﮽ 

 .]ِٖ – ِٔفصمت: [چ               ڭ 
أم كقاؿ الذيف كفركا باهلل كرسكلو مف مشركي قريش لمذيف يطيعكنيـ مف أكلياء مف 

أنو  كيخبر اهلل  (ُ)كا ما فيو فتعممكا بو,المشركيف, ال تسمعكا لقارئ ىذا القرآف إذا قرأه كال تتبع
سكؼ يجازم جميع الكفار بالعذاب الشديد, كذلؾ مثؿ معاداة قريش سماع القرآف, كسكؼ يجازييـ 
اهلل في اآلخرة جزاء أقبح أعماليـ في الدنيا كىك الشرؾ, كال يجازييـ عمى محاسف أعماليـ, كصمة 

كراـ الضيؼ, كذلؾ ألف كؿ أعماليـ فيذا كمو جزاء أعداء اهلل النار,  (ِ)باطمة مع الكفر, الرحـ كا 
 (ّ)التي ليـ فييا دار معينة, كىي دار العذاب الخمد, كذلؾ بسبب لغكىـ الذم كاف سببو جحكدىـ.

 
إنذار المشركيف بأف يحدث ليـ مثمما حصؿ لقكـ عاد كثمكد, في السكرة أيضان  كبيف اهلل 

ٹ چ عالى:قاؿ تديد ليـ بالعذاب األكبر كاألخزل يكـ القيامة, فمف العذاب الشديد في الدنيا, كالتي

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

                                                 

 .ُِِ, صُِانظر: جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف, لمطبرم, ج ((ُ
 .ُِٗ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ِ
 .ِِٕ, صْدير, لمشككاني, جانظر: فتح الق ((ّ
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ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک   ک ک گ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   

گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻڻ ڻ ڻ ۀ    ۀ ہ ہ ہ ہ 

﮳﮴  ڭ   ۇۇ ۆ  ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ ھ ھ ھ ھ    ے ے ۓ ۓ﮲ 

چ ائ  ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ې ې ى ىۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

 .]ُٖ – ُّفصمت: [
 المعنى اإلجمالي:

أم قؿ يا محمد ليؤالء المشركيف المكذبيف بما جئتيـ بو مف الحؽ, إف أعرضتـ عف 
ظيمة, فإني أخكفكـ عذابان شديدان كقاتؿ مشابو لعذاب األمـ اإليماف كلـ تتدبركا في ىذه المخكقات الع

حيث جاءتيـ الرسؿ يتبع بعضيـ بعضان, مف  (ُ)كثمكد كايرىـ, الماضية المكذبيف بالرسؿ كعاد
قبميـ كمف بعدىـ, قبؿ ىكد كصالح كبعدىما مف عاد كثمكد, بأف ال تعبدكا إال اهلل, فردكا كقالكا لك 

نا بما أرسشاء اهلل ألنزؿ بدؿ ىؤالء الرسؿ مبلئكة    (ِ)تـ كافريف.مكا 
ف عادان تعظمكا عمى أىؿ األرض, إ, فقاؿ ما ذكر مف صاعقة عاد كثمكد كلما بيف اهلل 

كاستكلكا عمى أرضيـ بغير استحقاؽ لمكالية, ككانكا شديدم القكة, كبمغ مف قكتيـ أف الرجؿ يقتمع 
فأرسؿ  (ّ),قكةدرة ك قمنيـ  كأكسع الصخرة مف الجبؿ بيده, أكلـ يعممكا بأف اهلل الذم خمقيـ ىك أشد

ىي الريح الباردة, فأىمككا جميعان في أياـ مشئكمات , قيؿ عمييـ عاصفة شديدة الصكت اهلل 
منع عنيـ المطر مدة ثبلث سنكات, كأتت عمييـ  ف اهلل إذات نحس كابار كتراب ثائر, كقيؿ 

أف ليـ عذاب الخزم كاليكاف كىذا في الدنيا, كأما في اآلخرة  الريح مف دكف مطر, كبيف اهلل 
  (ْ)مف عذاب الدنيا. فعذابيـ أقكل كأخزل

أف ثمكد قكـ صالح استحبكا الضبلؿ عمى اليدل, كالكفر عمى اإليماف, كبعد  كبيف اهلل  
, كلكنيـ أخذتيـ صيحة العذاب حتى انخمعت ليا قمكبيـ, أف قتمكا الناقة ىمكا بقتؿ صالح 

ـ مكرصفت األرض مف تحتيـ, فيمككا عف آخرىـ, كذلؾ بسبب ما كانكا يكسبكف مف الشرؾ كالظ
 (ٓ)كالمؤمنيف الذيف ءامنكا ككانكا يتقكف الشرؾ كالمعاصي. صالحان  كنجى اهلل كالعناد, 

كال برسمو  فيذه اآليات مف السكرة كايرىا تدؿ عمى أف المشركيف الذيف لـ يؤمنكا باهلل 
 .يـك القيامة مف اهلل  ـ, ليـ عذابه شديده عمييـ السبل

                                                 

 .َِْ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ُ
 .ّٔ, صٓانظر: معالـ التنزيؿ, لمبغكم, ج ((ِ
 .َُُٕانظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, لمنسفي, ص ((ّ
 .َُٕ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ْ
 .ْٔٔ, صْلمجزائرم, ج انظر: أيسر التفاسير, ((ٓ
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 لشديد.اإلصالح كالتغيير في تيديد المشركيف بالعذاب ا
قد بعث لمناس رسبلن مبشريف كمنذريف, ليبشركا الذيف ءامنكا كعممكا الصالحات  إف اهلل  -ُ

, كينذركا المشركيف الذيف لـ يستجيبكا لمرسؿ كلدعكة الحؽ بأف ليـ عذابان بالجنة كرضى اهلل 
 شديدان في اآلخرة.

اؿ الناس, بعدما كانكا ؿ اإلصبلح كالتغيير في حإال مف أج ما بعث الرسؿ  كاهلل  -ِ
, يعبدكف األصناـ كايرىا مف اآللية التي ال تضر كال تنفع, ككانكا بعيديف عف عبادة اهلل 

فجاءت دعكة الرسؿ لمناس ليصمحكا مف أنفسيـ كيغيِّركا مف حاليـ التي كانكا عمييا مف الجيؿ 
 كالضبلؿ كالظبلـ.

ي تيدد المشركيف بالعذاب الشديد يكـ القيامة, كقد جاء القرآف الكريـ بالكثير مف اآليات الت -ّ
فعندما يعمـ اإلنساف مف خبلؿ ىذه اآليات أف ىناؾ عقاب شديد كنار ممتيبة يكـ القيامة لمف لـ 

, فإنو بذلؾ قد يستجيب لمدعكة, كيؤمف باهلل يستجب لدعكة الرسؿ عمييـ السبلـ, كالدعاة إلى اهلل 
كيصمح معتقده, كيغيِّر مف حالو ,  . 
إف مصير المشركيف العذاب في الدنيا كاآلخرة, كالكفار في كؿ زماف كمكاف ال يسمعكف لمقرآف  -ْ

 بؿ يشكشكف عميو. 
 .كة إلى اهلل تعالىالدعالمطمب الثاني: 

 ىـ ممثمك الرسؿ, ككرثة األنبياء, كالمعمكـ أف األنبياء لـ يكرثكا ديناران   إف الدعاة إلى اهلل
نماكال درىمان  ـْ ): قد أخذ بحظ كافر, كما قاؿ النبي كرثكا العمـ, فمف أخذ بو ف , كا  كىأىف  العيمىمىاءى ىي

ظٍّ كىاًفرو  ذى ًبحى ذىهي أىخى , مىْف أىخى ـى ر ثيكا الًعْم رىثىةي األىْنًبيىاًء, كى  (1)(.كى
 كيبمغكف رسالتيا , يحممكف أمانتيا,ـ سفراء األمة المؤمنة إلى الناسى كالدعاة إلى اهلل 

ى , كيجمعيـ عمسف الذم يجمب لو الناسة مف الخمؽ الحكالناس ليـ تبع, ليذا كاف ال بد لمداعي
 (ِ), ككاف البد لمداعية مف العمـ ليفقو بو الجاىؿ كيرشد بو الضاؿ.الخير, كيككف ليـ بو قدكة حسنة

ة عممو الخمؽ كالعمـ الزماف لكؿ داعية يريد النجاح في ميمتو ألنو بيما يتمكف مف ممارسك 
ـْ ًمنِّي : ) النبي مع الراابيف كيتحمؿ أذل المعارضيف, كليذا قاؿ ًبكي ـْ ًإلىي  كىأىْقرى بِّكي ًإف  ًمْف أىحى

قنا ـْ أىْخالى اًسنىكي ًة أىحى يجب أف يتحمكا باألخبلؽ  إلى اهلل  لدعاةلذلؾ فإف ا ,(ّ)(مىْجًمسنا يىْكـى الًقيىامى
 لدعكتيـ كقدكة حسنة لمف يدعكنيـ.ية , ليككنكا نماذج عممكاآلداب الحسنة

                                                 

 .ٖٔ, حِْ, صُصحيح البخارم, كتاب العمـ, باب العمـ قبؿ القكؿ كالعمؿ, ج (ُ)
 .ّٗانظر: أسس الدعكة كآداب الداعاة, لمدكتكر: محمد السيد الككيؿ, ص ((ِ
, َّٕ, صْ, باب ما جاء في معالي األخبلؽ, ج سنف الترمذم, أبكاب البر كالصمة عف رسكؿ اهلل  ((ّ
 . قاؿ األلباني: صحيح.َُِٕح
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لـ تكف معبدة إطبلقان, بؿ كانت كالزالت محفكفة بالمكاره  كطريؽ الدعكة إلى اهلل 
إلى يكمنا ىذا,  كاألشكاؾ, كمميئة بالمصاعب عمى مر الدىكر كاألزمنة مف عصر سيدنا نكح 

 ماؿ كايرىا.كالداعية يضحي مف أجؿ دعكتو بأامى ما يممؾ مف النفس كالكقت كال
 

فييا أنو ال يكجد قكؿ أفضؿ  كلقد دلت آيات سكرة فصمت عمى ىذه المنيجية, كبيف اهلل 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ چ  قاؿ تعالى:مف قكؿ الذيف يدعكف إلى اهلل, كيعممكف الصالحات, ف

گ ڳ   ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کک ک ک  گ گ گ ڍ ڌ ڌ  ڎ   

ہ ھ ھ ۀ  ہ ہ ہ   ڳ ڳ ڳ         ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ    ۀ    

﮴   .]ّٔ – ّّفصمت: [چ ھ  ھ      ے ےۓ ۓ ﮲  ﮳ 
 المعنى اإلجمالي:
في ىذه اآليات الكريمة أنو ال يكجد أحد أحسف كبلمان كطريقة كحالة ممف دعا  يبيف اهلل 

إلى اهلل بتعميـ الجاىميف, كمجادلة المبطميف باألمر بعبادة اهلل بجميع أنكاع العبادات, كمف الدعكة 
, كذلؾ بذكر تفاصيؿ نعمو كسعة جكده, كعمؿ صالحان بدعكة الخمؽ بتحبيبيا إلى عباده لى اهلل إ

, كبادر ىك بنفسو إلى امتثاؿ أمر اهلل بالعمؿ الصالح الذم يرضي ربو, ثـ قاؿ أنو مف إلى اهلل 
 ليس لو أف كالداعي إلى اهللقاؿ سيد قطب: "  (ُ)المسمميف المنقاديف ألمره, كالسالكيف في طريقو,

يرد بالسيئة, فإف الحسنة ال يستكم أثرىا كما ال تستكم قيمتيا مع السيئة, كمقاكمة النفس في رد 
الشر بالشر, يرد النفكس الجامحة إلى اليدكء كالثقة, فتنقمب مف الخصكمة إلى الكالء, كمف الجماح 

 (ِ)."إلى الميف
لذيف صبركا عمى تحمؿ المكاره مف كما يمقى ىذه الخصمة كىي دفع السيئة بالحسنة إال ا
, كما يمقاىا إال ذك معرفة باهلل  (ّ)الدعاة المخمصيف, كتجرع الشدائد ككظـ الغيظ كترؾ االنتقاـ,

يستكم الحمك كالمر  كىؿكلو حظ عظيـ مف الفضائؿ النفسانية كالقكة الركحانية, فيمـز تزكية النفس 
  (ْ)كيككف حضكر المكركه كغيبتو.

                                                 

 .ُٕٗانظر: تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, لمسعدم, ص ((ُ
 .َُِّ, صٓفي ظبلؿ القرآف, سيد قطب, ج ((ِ
 .ُُِ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ّ
 .َُٕٓانظر: مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, لمنسفي, ص ((ْ
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ف كسكس إ صرفؾ عف الدفع بالتي ىي أحسف, كحثؾ عمى مقابمة ليؾ الشيطاف كحاكؿ كا 
يـ بكساكس السيئة بمثميا, فاستعذ باهلل مف الشيطاف, فاهلل ىك السميع الستعاذتؾ منو, كىك العم

 (ُ)اإلنساف. الشيطاف, كبما يعـز عميو
 
 .اإلصالح كالتغيير في الدعكة إلى اهلل منيجيات 

ليداية الناس لمطريؽ   أرسميـ اهلل ,نبياء كانت ميمة كاضحة المعالـألإف ميمة الرسؿ كا -ُ
ح الذم ينفعيـ في الصحيح كأمرىـ بالمعركؼ كنيييـ عف المنكر, كدعكتيـ إلى الخير كالصبل

ف أنا ك , قكليـ إف أريد إال اإلصبلح, فكانت كمماتيـ ال تتعدل الرد عمى أقكاميـ بدنياىـ كآخرتيـ ا 
 , فكانت الدعكة كاضحة لقيادة األقكاـ إلى الطريؽ الصحيح.ر كبشير مف اهلل نذيإال نذير, أك 

 , ككؿ مسمـ مكمؼ بذلؾ حسب استطاعتو.ميمة ىذه األمة اإلسبلمية  الدعكة إلى اهللك 
كالدعكة إلى اهلل أساس كؿ إصبلح ككؿ تغيير في المجتمع, فمف الدعكة يبدأ اإلصبلح  -ِ

 .كالمجتمع الصالح كالدكلة الصالحة فرد صالحال ىي إيجاد اهلل فثمرة الدعكة إلىيير, كالتغ
مكر التي تصمح حقيقة الدنيا كعف كثير مف األبياف تحدثت عف اإلصبلح كالتغيير في كلقد  -ّ

ف ىذه األمكر كميا ال تتـ بدكف األساس كالقاعدة الكبرل ليا كىك إكؿ الفرد كالمجتمع, أما اآلف أق
سؿ عف المنكر الذم بدكنو لما كصؿ اإلسبلـ إلينا, فبدكف الدعاة مف الر  األمر بالمعركؼ كالنيي

, لما عرفنا حقيقة الدنيا كلما عرفنا الطريؽ الصحيح كلما كصؿ إلينا كاألنبياء كالصحابة كالصالحيف
 القرآف الكريـ كالسنة النبكية.النكر المبيف كالكتاب المرشد كاليادم لنا 

مكر الديف في نفسو عف الدعكة كاإلسبلـ كأمفاىيـ الة أف يصحح فيجب عمى اإلنساف الداعي -ْ
 عند ايره كما فعؿ الصحابة كالسمؼ الصالح رضكاف اهلل عمييـ لتصحيحيا ليصبح مييئان 

فبل يككف إصبلح كال يككف تغيير نحك األفضؿ بدكف كجكد دعكة كبدكف كجكد دعاة إلى 
 ىذه ىي كظيفتنا في ىذه الدنيا.تي خمقنا مف أجميا ك , ألف ىذه الغاية األسمى مف كؿ الغايات الاهلل
, فقد قاؿ النبي , كفييا األجر العظيـ مف اهلل الدعكة إلى اهلل سبيؿ النجاة في الدنيا كاآلخرةك  -ْ
 :( ىْف يىْيًدمى الم وي ًبييدىاؾى رىجيالن كىاًحدنا خى ـً كىالم ًو ألى ْمًر الن عى مىْف دىعىا : )ان كقاؿ أيض (2),(ْيره لىؾى ًمْف حي

ـْ شىْيئنا كًر مىًف ات بىعىوي, لى يىْنقيصي ذىًلؾى ًمْف أيجيكرًًى فالداعية  (3)(,ًإلىى ىيدنل, كىافى لىوي ًمفى اأْلىْجًر ًمْثؿي أيجي
يسعد في دنياه, كيطمئف في آخرتو برضى عندما يحصؿ ىذا األجر العظيـ مف اهلل,  إلى اهلل 

 ؿ مجتمعو.ربو عنو, فيغير مف حالو كحا
                                                 

 .َِّص ,ِْتفسير المنير, كىبة الزحيمي, جانظر: ال ((ُ
 . قاؿ األلباني: صحيح.ُّٔٔ, حِِّ, صّسنف أبي داككد, كتاب العمـ, باب فضؿ نشر العمـ, ج ((ِ
, ُ, باب مف سنة سنة حسنة أك سيئة, جابف ماجو, في افتتاح الكتاب في اإليماف كفضائؿ الصحابةسنف  ((ّ
 . قاؿ األلباني: صحيح.َِٔ, حٕٓص
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, كلكانت أحكاليـ لك أف المسمميف تظافركا عمى الدعكة إلى اهلل لتبدلت مجتمعاتيـ خيران ك 
, كلكنيـ يتساىمكف في ىذا أك يقصركف فيو أك يجيمكف أك ال يبالكف  أحسف مف أحكاليـ اليـك

 .كاهلل المستعاف قص كما ىك الحاؿفحصؿ بذلؾ التقصير كالن
مف  بميمتو كىدفو كأف يذكر المسمميف بالغاية التي خمقكا عمى كؿ داعية أف يذكر نفسوك 

 عمؿ فمينظر المرء ما قدمت يداه.كادا حساب كال  أجميا, فاليـك عمؿ كال حساب
, كال ينجك مف قيكد أعدائو كال ينصره ح كال تغيير في المجتمع اإلسبلميإذف ال يتـ إصبل

المنكر كسمؾ الطريؽ الصحيح الذم بينو اهلل لنا  اهلل  إال بالدعكة إليو كاألمر بالمعركؼ كالنيي عف
 سالكو كعاقبة مخالفيو.كبيف لنا جزاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



171 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 المبحث الثالث
 في سكرة فصمت خالقيمنيجيات اإلصالح ك التغيير األ

 :مطمبيفكيشتمؿ عمى    
 

  المطمب األكؿ: الستقامة عمى ديف اهلل
 صفات القرآف الكريـ بياف: ثانيالمطمب ال
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 المبحث الثالث
 في سكرة فصمت خالقيمنيجيات اإلصالح ك التغيير األ

    
 . : الستقامة عمى ديف اهللالمطمب األكؿ

لى طريؽ  إف مف رحمة اهلل  عمى عباده أف جعؿ فييـ رسبلن يدعكنيـ إلى اليدل كا 
, لنكر, كاألمر باالستقامة عمى ديف اهلل مستقيـ, كأنزؿ معيـ الكتب التي فييا اليدل كا

ااية جميمة, كىدؼ ساـ في ىذه الحياة, ينبغي لكؿ مسمـ أف يسعى  فاالستقامة عمى أمر اهلل 
إليو, كمف رحمة اهلل عمينا أنو ما أمرنا بأمر إال بيف لنا كيفية االمتثاؿ لو, فقد أمرنا باالستقامة, 

چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ چ , حيث قاؿ تعالى: كبيف لنا أف طريقيا باتباع ديف اهلل

كلما كاف أمر االستقامة ليس باألمر السيؿ أك  ,]ُّٓاألنعاـ: [چ ڎڍ ڍ ڌ ڌ 
طريؽ االستقامة التباعو كالسير عميو, فإذا أراد اإلنساف األخذ بأسباب  الييف, فقد رسـ لنا اهلل 

كما رسميا لنا اهلل في كتابو  هلل  السعادة كالفبلح كالنجاة, فعميو بسمكؾ طريؽ االستقامة عمى ديف
 العزيز.

كقبؿ أف أتحدث عف اآليات التي تدؿ عمى ىذه المنيجية في سكرة فصمت, أبدأ بمقدمة 
 بسيطة في تعريؼ االستقامة لغةن كاصطبلحان.

 الستقامة لغةن.
مصدر استقاـ مأخكذة مف مادة )ؽ ك ـ( كىي تدؿ عمى الطريؽ الذم يككف عمى خط 

, كب كاستقامة  ,]ٔالفاتحة: [چ ٹ ٹ ٹ چ و شيبِّو طريؽ الميًحؽ, نحك قكلو تعالى: مستكو
 (ُ)اإلنساف لزكمو الطريؽ المستقيـ, كاإلقامة في المكاف الثبات.

 (ِ)كاالستقامة: " االعتداؿ, يقاؿ استقاـ لو األمر".
 الستقامة اصطالحان.

معاصي, كقيؿ: االستقامة ضد ىي أف ييجمع بيف أداء الطاعة كاجتناب القاؿ الجرجاني: "
 (ّ)."االعكجاج, كىي مركر العبد في طريؽ العبكدية, بإرشاد الشرع كالعقؿ كالمداكمة

 

                                                 

 .ُْٖانظر: المفردات في اريب القرآف, لؤلصفياني, ص ((ُ
 .ِِّمختار الصحاح, لمرازم, ص ((ِ
 .ّٖالتعريفات, لمجرجاني, ص  ((ّ
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قاؿ ابف القيـ: "االستقامة: كممة جامعة آخذة بمجاميع الديف, كىي القياـ بيف يدم اهلل عمى 
كالنيات, فيي كقكعيا هلل كعمى حقيقة الصدؽ كالكفاء, كاالستقامة تتعمؽ باألقكاؿ كاألفعاؿ كاألحكاؿ 

 (ُ)أمر اهلل".
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ قاؿ تعالى:كلقد دلت سكرة فصمت عمى ىذه المنيجية, حيث 

پ پ پ  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ ٿ         ٿ ٿ ٿ 

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

 .]ِّ – َّفصمت: [ چڃ  چ چ 
 المعنى اإلجمالي:

فيـ الذيف قالكا ربنا اهلل أم ال رب لنا ايره كال إلو لنا سكاه, ثـ  تبيف اآليات حاؿ المؤمنيف
فمـ يشرككا بو في عبادتو أحدان, فأدكا الفرائض كاجتنبكا النكاىي كماتكا عمى  عمى ديف اهلل استقامكا

ذلؾ, فتيبط عمييـ المبلئكة عند المكت, فتقكؿ ليـ ال تخافكا عمى ما أنتـ مقدمكف عميو بعد المكت 
 (ِ)لبرزخ كالدار اآلخرة, كال تحزنكا عمى ما خمفتـ كراءكـ, كأبشركا بالجنة التي كنتـ تكعدكف.مف ا

ثـ بينكا ليـ سبب عدـ الخكؼ, فقالكا ليـ نحف أكلياؤكـ في الحياة الدنيا, فنسددكـ 
كنحفظكـ مف الكقكع في المعاصي, كنستقبمكـ في اآلخرة حتى تدخمكا جنة ربكـ, حيث لكـ فييا ما 

تييو أنفسكـ مف المبلذ, كلكـ ما ترابكف فييا كما تشتيكف, كىذا كمو مف لدف رب افكر لكـ تش
 (ّ)رحيـ بكـ, ال إلو إال ىك كال رب سكاه.

 
 .اإلصالح كالتغيير في الستقامة عمى ديف اهلل 

ر في , كالدكاـ عمى ىيدل اهلل, كاالستمرا ف االستقامة في اإلسبلـ ىي اإلقامة عمى ديف اهللإ -ُ
 . ة ألكامره , كاالنتياء عف محارمو, كاالستجابالتقيد بقيكده, كالكقكؼ عند حدكده

تيـ كاليدؼ منيا أف يستقيـ كانت رساال أجمعيف عمييـ كسبلمو يع األنبياء صمكات اهللإف جم -ِ
صبلح كيتمكنكا مف اإل ,الناس, كتستقيـ بيـ أحكاليـ, كتستقيـ بيـ دنياىـ, كتستقيـ بيـ أمكر آخرتيـ

 ,]ُُِىكد: [چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ کچ : لنبيو  حيث قاؿ اهلل  كالتغيير في الناس,
أف يستقيـ ىك كمف تاب معو عمى الحؽ, كأال يتجاكزا ما أمركا بو, كالمسمـ  نبيو  فأمر اهلل 

يجب أف يككف ممتزمان بمنياج االستقامة, كما يتطمبو ىذا المنياج مف آداب كأخبلؽ حسنة, قاؿ 

                                                 

ياؾ نستعيف, البف القيـ, ج ((ُ  .َُٓ, صِمدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .َُُ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ِ
 .َُٕٓدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكيؿ, لمنسفي, صانظر: م ((ّ
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, أم ]ُّٓاألنعاـ: [چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ چ تعالى:
مستقيمان ال عكج فيو, كأف عمى الناس أف يتبعكا  كؾكطريقو الذم جعمو منيجان لمسم أف صرط اهلل 
, كأنيـ إذا اتبعكه, كساركا عميو أمنكا مف الزيغ كالضبلؿ في الدنيا, كسعدكا برضكاف الطريؽ السكم

 في اآلخرة. اهلل 
ذا  أخرل ابتدعكىا مف تمقاء أنفسيـ, تفرقكا عف  ان كاتخذكا طرق ,صراط اهلل فنحرفكا عاكا 

  .ؿ بإعراضيـ عف ىداية اهلل تعالى, كتعرضكا لمنكاسبيؿ اهلل, كحادكا عنو, كاستحقكا الضبلؿ
 طخ ثـ ,(ىىذىا سىًبيؿي الم وً )فقاؿ:  ان خط لنا رسكؿ اهلل  طخقاؿ:  كعف عبد اهلل بف عمر 

مىى كيؿِّ سىًبيؿو ًمْنيىا شىْيطىافه يىْدعيك ًإلىْيوً ): نو كعف شمالو فقاؿيمي ا عفخطكط  ثـ تبل (ىىًذًه سيبيؿه عى
, ]ُّٓاألنعاـ: [  چڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چ چ چ چ چ: قكؿ اهلل 

, فيدعكف بذلؾ في تعالى الصراط المستقيـ مطمبنا لممؤمنيف, يرجكف ربيـ تحقيقو ليـجعؿ اهلل ف (ُ)
 .] ٔالفاتحة: [چ ٹ ٹ ٹ چ:  ركعة مف صمكاتيـ حينما يقكلكف كؿ
لمكلى تبارؾ , فاإليماف با, كىما مصدر كؿ خيرامتا اإلسبلـاإليماف كاالستقامة ىما دعإف  -ّ

ىي مظير اإليماف كميزانو , كاالستقامة كتعالى نكر في القمب, كحكمة في النفس, كعفة لمجكارح
 عفف (ِ), استقامة لمف ال إيماف في قمبو, كالف لمف ال يستقيـ في حياتو كسمككو, فبل إيماكنتيجتو
 ان ال أسأؿ عنو أحد الن قك  قؿ لي في اإًلسبلـ ,في, قاؿ: قمت: يا رسكؿ اهللقبف عبد اهلل الثٌ  سفياف
ـْ  ) :قاؿ ,بعدؾ  (ّ)(.قيْؿ: آمىْنتي ًباهلًل, فىاْستىًق

 
 بياف صفات القرآف الكريـ.: ثانيالمطمب ال
؛ فيدل اهلل يف نذيران كنكره المبيف الذم أنزلو عمى عبده ليككف لمعالم القرآف كتاب اهلل إف 

بو أعينا عميا كآذانا صما كقمكبا امفا, كأخرج بو مف الظممات إلى النكر بإذنو إلى صراط العزيز 
 الحميد.

فيك حمقة الكصؿ بيف رب العباد كعباده, نزؿ بو الركح األميف, عمى قمب نبيو العظيـ في 
الكثير مف  , كلقد ذكر اهلل كالخير في عميائو ليا بالبركة شير رمضاف الفضيؿ في ليمة شيد اهلل

 صفات ىذا الكتاب في القرآف الكريـ, فيك الكتاب المحكـ كالمتشابو الذم أنزؿ مف لدف حكيـ خبير.

                                                 

 .ُِْ, حُٕٗ, صُ, جمسند أبي داككد الطيالسي, باب ما أسند عبد اهلل بف مسعكد  ((ُ
 .َِٗ, صِِمجمة البحكث اإلسبلمية, ج ((ِ
 .ّٖ, حٓٔ, صُصحيح مسمـ, كتاب اإليماف, باب جامع أكصاؼ اإلسبلـ, ج ((ّ
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, , بكاسطة الكحي جبريؿ ىك كبلـ اهلل المعجز, المنزؿ عمى قمب النبي القرآف الكريـ : ك 
أقصر سكرة منو, كالمتعبد بتبلكتو, مف أكؿ , المنقكؿ بالتكاتر, كالمتحدل بالمكتكب في المصاحؼ

 (ُ)سكرة الفاتحة إلى آخر سكرة الناس.
 

 كمف صفات القرآف الكريـ الكاردة في سكرة فصمت ما يمي:
   چ ٻ ٻ ٻ پچ قاؿ تعالى:اهلل الرحمف الرحيـ, عند بياف أف ىذا القرآف منزؿ مف  -ُ

 .]ِفصمت: [

مف اهلل الذم كسعت رحمتو كؿ شيء, كمف  أف ىذا الكتاب الجميؿ, صادر يخبر اهلل 
أعظـ رحمتو إنزاؿ ىذا الكتاب, الذم حصؿ بو العمـ كاليدل كالفكز, كالشفاء كالرحمة كالخير 

 الكثير, كىك الطريؽ لمسعادة في الداريف.
 پ پ ڀ چقاؿ تعالى:بياف أف ىذا الكتاب آياتو مفصمة, كأنو جاء بالمغة العربية,  -ِ

 .]ّ:فصمت[  چڀ ڀ ڀ   ٺ

أم أف ىذا الكتاب الكريـ بينت كفصمت أحكامو كجعمت معاني مختمفة مف حكـ كأمثاؿ 
 (ِ)كمكاعظ ككعد ككعيد بالمساف العربي كبمغتيـ, ليفيمكا منو المراد كلك كاف بغير لسانيـ ما فيمكه.

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ  چقاؿ تعالى:بياف أف ىذا القرآف بشيران لممؤمنيف, كنذيران لمكافريف,  -ّ

 .]ْ فصمت:[چٿ ٹ
أم كىذا القرآف الكريـ مف صفاتو أنو بشيران ألىؿ اإليماف, مبشران ليـ بالجنة, كنذيران 
لممشركيف مف عذاب النار, كمع كضكح الكتاب أعرض كفار قريش عنو, كلـ يمتفتكا إليو فيـ ال 

 (ّ)يسمعكنو كال يريدكف سماعو.
 
قاؿ  ىك محفكظ مف التحريؼ كالتبديؿ,, ك بياف أف ىذا القرآف جامع لجميع صفات الكماؿ -ْ

ڈ ڈ ژ           ژ  ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ڱڱ ڱ   ں چ  تعالى:

 .]ِْ – ُْفصمت: [چ ں ڻ 
أم إف الذيف يجحدكف القرآف الكريـ المذكر لمعباد بجميع مصالحيـ الدينية كالدنيكية, 

ؽ, كىك جامع ألكصاؼ الكماؿ, منيع كاألخركية, عندما جاءىـ نعمة مف ربيـ عمى يد أشرؼ الخم

                                                 

 .ُِ, صُاني, جانظر: مناىؿ العرفاف, لزرق ((ُ
 .َُْ, صٔانظر: لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, لمخازف, ج ((ِ
 .ِِْ, صِْانظر: التحرير كالتنكير, البف عاشكر, ج ((ّ



175 

 

لكؿ مف أراده بتحريؼ أك سكء , كال يقر بو شيطاف مف شياطيف اإلنس كالجف, كال بإدخاؿ ما ليس 
 (ُ)فكظة ألفاظو كمعانيو, كمعانيو قد تكفؿ مف أنزلو بحفظو.حمنو, فيك محفكظ مف تنزيمو, كم

ڭ  چقاؿ تعالى:نو كتاب ىداية كشفاء, كبياف أبياف أف ىذا القرآف عربي المغة كليس بأعجمي, -ٓ

 فصمت:[چۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى
ْْ[. 

أم أف ىذا القرآف عربي فمـ ال يفيمكنو كال يعممكف بو, كلك نزؿ بمساف أعجمي ألنكركا 
كالعترضكا عمى أف الكبلـ أعجمي كالمرسؿ إليو ذلؾ, كقالكا لك بينت آياتو بالمغة التي نفيميا, 

ما كاف جميعو عربيان, كمع ذلؾ أنكركه, كدؿ عمى أف كفرىـ بو ىـ كفر عناد كتعنت, كما عرب, كل
 ,]ُٗٗ – ُٖٗالشعراء: [چ ۇ ۇ   ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ   ۅ ۉ چ : قاؿ 

ىدؼ القرآف الكريـ كىك أنو كتاب ىداية كشفاء لما في الصدكر, مف الشككؾ  ثـ بيف اهلل 
چ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ  ۓۀ ۀ ہ ہ چ كالريب, كما قاؿ تعالى: 

 ( ِ).]  ٖاإلسراء: [
 

 اإلصالح كالتغيير في بياف صفات القرآف الكريـ.منيجيات 
إف ىذا الكتاب الكريـ مف أعظـ الكتب عمى اإلطبلؽ, فيك ال يأتيو الباطؿ ال مف بيف يديو كال -ُ 

الكبرل التي  مد الذم ال يعتريو النقص, كىك أيضان معجزة النبي مح مف خمفو, كىك كبلـ اهلل 
بيا العرب عمى أف يأتكا بمثؿ أصغر آية منو, فعجزكا عف اإلتياف بمثمو أك بأصغر  تحدل اهلل 

    ڱ ڳ ڳ ڳ چبحفظ ىذا القرآف مف التحريؼ أك اير ذلؾ, فقاؿ تعالى:  , كتكفؿ اهلل آية منو

 كىك باؽو إلى أف يرث اهلل األرض كمف عمييا. ,]ٗالحجر: [ چ ڱ ڱ ڱ
كأنو الخالؽ البارئ,  ف اإلنساف عندما يعمـ أف ىذا الكتاب بجميع صفاتو ىك كبلـ اهلل إ -ِ

كتاب ال يكجد فيو ما ىك باطؿ, فإنو بذلؾ يصمح نفسو كيؤمف بربو كيعبده حؽ عبادتو, فتتغير 
حالو, كينفع نفسو في دنياه كيصبح إنسانان صالحان, فإذا أصمح كؿ فرد مف المجتمع نفسو, فإف 

 جتمع يصبح بذلؾ مجتمعان صالحان نافعان.الم
 

 
 

                                                 

 .ُٖٓ, صّ. كانظر: بحر العمـك , لمسمرقندم, جِْٖ, صْانظر: أيسر التفاسير لمجزائرم, ج ((ُ
 .ِْٖ, صِْانظر: التفسير المنير, كىبة الزحيمي, ج ((ِ
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 الخاتمة                        
 

كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كالبريات, سيدنا الحمد هلل الذم تتـ بنعمتو الصالحات, 
 محمد صمى اهلل عميو كعمى آلو كأصحابو األطيار, كبعد:

جيات العقائدية كالدعكية كاألخبلقية لي في استخبلص كبياف المني فإف ىذا ما يسره اهلل 
كاف استنباط منيجيات اإلصبلح كالتغيير مف ؼ مف البحث مف سكر الزمر كاافر كفصمت, فاليد

ف كاف فيو مف الخطأ أك الزلؿ فمف خبلؿ ىذه السكر الكريمة, فإف كاف صكابان فمف اهلل  , كا 
 الشيطاف كمف نفسي.

ر كفصمت, كالكقكؼ عمى ما فييا مف منيجيات كمف خبلؿ ىذه الدراسة لسكر الزمر كااف
 اإلصبلح كالتغيير المتنكعة, خرج الباحث بالنتائ  كالتكصيات التالية:

 
 أكلن: النتائج:

 مف خبلؿ ىذه الدراسة تكصؿ الباحث إلى مجمكعة مف النتائ  أىميا ما يمي:
عمى سيدنا  اهلل إف القرآف الكريـ قائـ عمى أساس مني  اإلصبلح كالتغيير, كلقد أنزلو  -ُ

صبلحيا, كلقد ركزت  محمد  لتغيير الفساد الذم لحؽ بالناس في جميع المجاالت كا 
 السكر الثبلث عمى الجانب العقائدم كالجانب الدعكم كالجانب األخبلقي كاالجتماعي.

إف رسالة السماء كدعكة األنبياء ىي اإلصبلح كالتغيير, كاليدؼ مف بعث جميع الرسؿ  -ِ
ـ ىك إنقاذ الناس مف الضبلؿ كىدايتيـ لعبادة اهلل كحده ال شريؾ لو, كلف عمييـ السبل

 .تستقيـ أحكاليـ إال بتطبيؽ شرع اهلل 
إف التغيير يبدأ مف النفس, كمف ثـ تغيير المجتمعات, فإف صبلح المجتمع مف صبلح  -ّ

 أفراده.
 تعالى, مف أىـ أىداؼ كمقاصد سكرة الزمر ىك الحديث عف التكحيد كأدلة كجكد اهلل -ْ

 كالحديث عف الكحي كالقرآف الكريـ.
مف أىـ أىداؼ كمقاصد سكرة اافر ىك الحديث عف معجزة القرآف الكريـ الخالدة, ككصؼ  -ٓ

 المبلئكة, كمعالجة قضايا العقيدة في قمكب المشركيف.
ثبات العقيدة  -ٔ مف أىـ أىداؼ كمقاصد سكرة فصمت الحديث عف أحكاؿ األمـ الماضية, كا 

لكحدانية كالرسالة كالكحي كالبعث كالجزاء, كالحديث عف الساعة كاختصاص عمـ التي منيا ا
 بيا. اهلل 
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كجكب الصبر عمى الدعكة كالتدرج فييا, كأف الداعي يجد عثرات كصعكبات كثيرة في  -ٕ
 طريؽ الدعكة.

إف القصص القرآني فيو مف العبر كالعظات لؤلفراد الشعكب, كذلؾ بذكر أحكاؿ األمـ  -ٖ
 ا حدث ليـ مف عقاب عند تكذيبيـ أقكاميـ.الماضية كم

كتككير الميؿ عمى النيار, كجعؿ كقدرتو خمؽ السمكات كاألرض,  مف دالئؿ تكحيد اهلل  -ٗ
النيار لمبصيرة كالميؿ لمسكف, كخمؽ اإلنساف في أحسف صكرة مع بياف المراحؿ التي خمؽ 

  ىا الكثير مف الدالئؿ.فييا اإلنساف, كخمؽ األنعاـ التي تنفع الناس في حياتيـ, كاير 
ااية جميمة كىدؼ ساـ في ىذه الحياة الدنيا, ينبغي لكؿ  إف االستقامة عمى ديف اهلل  -َُ

 مسمـ أف يسعى إليو.
, كنكره المبيف الذم أنزلو اهلل عمى عبده ليككف لمعالميف إف القرآف الكريـ كتاب اهلل  -ُُ

مكبان امفان, كأخرج اهلل بو الناس مف الظممات نذيران, فيدل اهلل بو أعينان عميان, كآذانان صمان, كق
 إلى النكر بإذنو إلى صراط العزيز الحميد.

 
 ثانيان: التكصيات:

ضركرة العمؿ عمى إصبلح كتغيير النفس البشرية, كذلؾ بأف يبدأ كؿ إنساف بإصبلح  -ُ
كتغيير كؿ ما يراه فاسدان مف نفسو كبنفسو, ألف إصبلح النفس البشرية مرتبط بصبلح 

 مجتمع كمو, كمف ثـ إقامة المجتمع المسمـ.ال
ضركرة المسارعة إلى االستعداد ليكـ البعث كالجزاء, كذلؾ بالطاعات كاألعماؿ الصالحة,  -ِ

 ألف مصير اإلنساف مرىكف بعممو, كالجزاء مف جنس العمؿ.
ضركرة اإلقباؿ عمى طمب العمكـ الشرعية, كالسعي في نشرىا, فيي مف أنفع العمكـ في  -ّ

 كاآلخرة. الدنيا
أكصي الباحثيف كطبلب العمـ باالىتماـ بمكضكعات القرآف الكريـ المختمفة, كالبحث في  -ْ

كافة مجاالتو, حيث إف القرآف الكريـ زاخر بمكضكعات قيمة تخدـ مجتمعنا اإلسبلمي, 
كتعال  قضاياه المختمفة, فالقرآف الكريـ كضع منيجيات متنكعة في كافة المجاالت 

كية كاألخبلقية كاإلجتماعية, كايرىا الكثير مف المنيجيات, فبل بد مف العقائدية كالدع
 ىذه المنيجيات.التبحر فيو كمدارستو الستنتاج 

أكصي بتقكل اهلل العظيـ, كالعمؿ بالفكائد المستنتجة مف الدراسة, كترؾ الجدؿ العقيـ,  -ٓ
 ة.بالحكمة كالمكعظة الحسن كاالستسبلـ ألكامر اهلل, كالدعكة إلى اهلل 
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كقد تحريت أثناء كتابتي ليذا البحث تجنب الخطأ كالزلؿ, فإف كنت قد أصبت فيذا تكفيؽ 
ف كانت األخرل فمف نفسي كمف الشيطاف, كىذا حصاد نتاجكـ كما  ككـر مف اهلل كمنة, كا 

أف يتقبؿ مني ما قدمت, كأف يغفر لي ما قصرت, كأف يرزقني  ارستمكه فينا, كأدعك اهلل 
 قكؿ كالعمؿ, إنو كلى ذلؾ كالقادر عميو كىك عمى كؿ شيء قدير.اإلخبلص في ال

 
 
 
 

 كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف
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 چ ڑ ڑ
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  چڱ
115 42 

 يكنس



184 

 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ چ  .52
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 چ  ٿ ٺ
6 113 

 ىئ ىئ    ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ چ .57
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ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  
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 ةػػػػكيػػث النبػػاديػػيرس األحػػف
 
 

 الصفحة الحكـ الراكم طرؼ الحديث ـ
ك ؿْ ) .ُ تىكى  ٖٕ حسف الترمذم (اْعًقْميىا كى
 ٔٔ حسف أبك داككد (و شيئا كيتبت عميؾ كذبةتيعطً  ـأما إنؾ لك ل...) .ِ
عاذ فقاؿ: أما كاهلل ما أحسف دندنتؾ, كل دندنة م)... .ّ

 (ندفدى "حكليا ني 
 ِٖ صحيح ابف ماجو

 ُٓ صحيح مسمـ ...(اء عف الشِّرؾأنا أغنى الشُّرك).. .ْ
ْيثي يىْذكيريًني, كىاهلًل ) .ٓ ْبًدم ًبي, كىأىنىا مىعىوي حى أىنىا ًعْندى ظىفِّ عى

ْبًدًه  لىم وي أىْفرىحي   ....(ًبتىْكبىًة عى

 ٓٓ صحيح مسمـ

ـْ يي ) .ٔ دىكي ًو أىرْ ًإف  أىحى ْمقيوي ًفي بىْطًف أيمِّ  َُْ صحيح البخارم .(بىًعيفى يىْكمناْجمىعي خى
أف تؤمف باهلل كمالئكتو ككتبو كرسمو كاليـك اآلخر, ) .ٕ

 (كتؤمف بالقدر خيره كشره
 ,ِّ صحيح مسمـ

ّْ 
 ٕٕ صحيح البخارم ....(إف شئت صبرت كلؾ الجنة) .ٖ
كتىةه تىت في قمبو ني ًإف العبد ًإذا أخطىأ خطيئىةن نيكً ) .ٗ

 ...(سكداء
 ٖٓ صحيح الترمذم

ا, ) .َُ اًلصن ًإف  الم وى لى يىْقبىؿي ًمفى اْلعىمىًؿ ًإل  مىا كىافى لىوي خى
ْجييوي   (كىاْبتيًغيى ًبًو كى

 ُٓ صحيح النسائي

ـْ ييْفًمْتوي ) .ُُ ذىهي لى ت ى ًإذىا أىخى  ُٖٓ صحيح ارمالبخ ..(ًإف  الم وى لىييْمًمي ًلمظ اًلـً حى
رىثىةي األىْنبً ) .ُِ ـْ كى  ُٔٔ صحيح البخارم ....(يىاءً أىف  العيمىمىاءى ىي
ًبكي ) .ُّ ـْ ًإلىي  كىأىْقرى بِّكي  ُٔٔ صحيح الترمذم (....ـْ ًمنِّي مىْجًمسناًإف  ًمْف أىحى
نما لكؿ امرئ ما نكل, ) .ُْ فمف إنما األعماؿ بالنيات, كا 

 (....كلو كانت ىجرتو إلى اهلل كرس
 ِٓ صحيح البخارم

ـْ ) .ُٓ ًتًي ًعيًفيىا, ًبدىْعكى ري الم وي ىىًذًه اأْليم ةى ًبضى ًإن مىا يىْنصي
ًصًيـْ  ْخالى ـْ كىاً  ًتًي الى صى  ...(كى

 ِٓ صحيح النسائي

 ٔٔ صحيح البخارم (إياكـ كالظف فإف الظف أكذب الحديث) .ُٔ
جِّ كىاْلعيمْ ) .ُٕ  َُّ صحيح النسائي (...رىةتىاًبعيكا بىْيفى اْلحى
 ٔٔ صحيح الترمذم (....دع ما يريبؾ إلى ما ل يريبؾ) .ُٖ
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حسف  الترمذم (الدُّعىاءي ىيكى الًعبىادىةي ) .ُٗ
 صحيح

ُِٓ 
ّٔ 

ْمعيكفه مىا ًفييىا, ًإل  ) .َِ ْمعيكنىةه, مى  ُُْ حسف ابف ماجو ...(ًذْكرى الم وً الدُّْنيىا مى
بنا ألىْمًر اْلمي ) .ُِ  ٕٔ صحيح مسمـ ...(كيم وي ْؤًمًف ًإف  أىْمرىهي عىجى
 ٔٔ صحيح البخارم ...(ل إلى البرعميكـ بالصدؽ, فإف الصدؽ ييد) .ِِ
مىى العىابً )ى  .ِّ  ْٕ صحيح الترمذم ...(ًد, كىفىْضًؿ القىمىرً فىْضؿي العىاًلـً عى
ـْ  ) .ِْ  ُّٕ صحيح مسمـ (قيْؿ: آمىْنتي ًباهلًل, فىاْستىًق
 يصـك حتى نقكؿ ما يريد أف اف رسكؿ اهلل ك) .ِٓ

 ...(تى نقكؿ ما يريد أف يصـكيفطر, كيفطر ح
 ُّ  النسائي

ـْ ييْحفى ) .ِٔ ؿي ًفيمىْف قىْبمىكي  ُُٗ صحيح البخارم (....ري لىوي ًفي األىْرضً كىافى الر جي
كتب اهلل مقادير الخالئؽ قبؿ أف يخمؽ السماكات ) .ِٕ

 (كاألرض بخمسيف ألؼ سنة
 ّٗ صحيح مسمـ

اسناده  ابف حباف ...( عىْجبى الذنبكؿ ابف آدـ يأكمو التراب إل) .ِٖ
 صحيح

ْٔ 

 ِِ صحيح البخارم (كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة) .ِٗ
 ّٗ صحيح البخارم (كؿ يعمؿ لما خمؽ لو, أك يسر لو) .َّ
ـ  بىاًرْؾ أًليم ًتي ًفي بيكيكرًىىا) .ُّ  َُِ صحيح الترمذم (الم يي
مىى ىىؤيلىًء المي ) .ِّ ميكا عى  َُٓ صحيح البخارم (....عىذ ًبيفى لى تىْدخي
ْبدو ًفي ًمْثًؿ ىىذىا اْلمىْكًطفً ) .ّّ  ُُّ حسف ابف ماجو (...لى يىْجتىًمعىاًف ًفي قىْمًب عى
ّْ. )  ج صحيح ابف حباف ) ل يىشكيري اهللى مىف ل يىشكيري الناسى
 ٗٔ صحيح البخارم (جحر مرتيفل يمدغ المؤمف مف ) .ّٓ
ؽ  تىكى ) .ّٔ مىى الم ًو حى ك ميكفى عى ـْ تىتىكى مسند  (...كًُّموً لىْك أىن كي

 أحمد
 ٖٕ صحيح

مىى الم  )  .ّٕ ك ميكفى عى ـْ كيْنتيـْ تىكى كًُّموً لىْك أىن كي ؽ  تىكى  َُِ صحيح الترمذم (...ًو حى
 ُٗٓ صحيح البخارم (لىْيسيكا ًبشىْيءو )  .ّٖ
 ُٗٓ صحيح مسمـ ....(وي عىْف شىْيءو مىْف أىتىى عىر افنا فىسىأىلى ) .ّٗ
مىْف أىْدلىجى بى ) .َْ , كى اؼى أىْدلىجى ْنًزؿى مىْف خى حسف  الترمذم ...(مىغى المى

 اريب
ْٓ 

 ُٖٔ صحيح ابف ماجو (....لىوي ًمفى اأْلىْجرً مىْف دىعىا ًإلىى ىيدنل, كىافى ) .ُْ
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مىؾى طىرً ) .ِْ  ّٕ صحيح مسمـ (....ا يىْمتىًمسي ًفيًو ًعْممنايقن مىْف سى
 ٖٓ صحيح البخارم ....(مف عرضومف كانت لو مظممة ألخيو ) .ّْ
 َُّ صحيح البخارم (...ْزًقوً مىْف سىر هي أىْف ييْبسىطى لىوي ًفي رً ) .ْْ
ثىؿي الدُّْنيىا ًفي اآْلًخرىًة, ًإل  مىثىؿي مىا يىْجعىؿي أى ) .ْٓ ديكي مىا مى  ُُْ صحيح ابف ماجو  (ـْ حى
مكطأ  .....(اعو يىْدعيك ًإلىى ىيدنلمىا ًمْف دى ) .ْٔ

 مالؾ
 ُِٖ صحيح

مسند  (الندـ تكبة) .ْٕ
 أحمد

 ٕٓ صحيح

مىى كيؿِّ سىًبيؿو ًمْنيىا شىْيطىافه يىْدعيك ًإلىْيوً )  .ْٖ أبك داككد  (ىىًذًه سيبيؿه عى
 الطيالسي

 ُّٕ صحيح

ىْف يى ) .ْٗ  ُٖٔ صحيح ابك داككد ....(وي ًبييدىاؾى رىجيالن كىاًحدناْيًدمى الم  كىالم ًو ألى
ـْ كىالم ًو لى الفىْقرى أىْخشىى ) ى  .َٓ مىْيكي  ُُْ صحيح البخارم (......عى
 ٔٔ حسف الترمذم ...(كيؿ لمذل يحدث بالحديث ) .ُٓ
مىْيؾى ) .ِٓ ـى أىْنًفْؽ أيْنًفْؽ عى  َُّ صحيح مسمـ (يىا اْبفى آدى
ْكًت يىْكـى اْلًقيىامىًة, كىأىن وي كىْبشه أىْممىحي )  .ّٓ اءي ًباْلمى  ٕٗ صحيح مسمـ (...ييجى
مسند  ...(بيمان  يحشر الناس يـك القيامة عراة غرلن ) .ْٓ

 أحمد
اسناده 
 حسف

ٖٓ 

مىى ) .ٓٓ ـى عى ر ْمتي الظُّْم  ُٕٓ صحيح مسمـ (....نىْفًسييىا ًعبىاًدم ًإنِّي حى
ـي ) .ٔٓ ,  يىا غيالى , اْحفىًظ الم وى يىْحفىْظؾى مِّميؾى كىًممىاتو ًإنِّي أيعى

اىىؾاْحفىًظ الم وى تىًجْدهي تي   ...(جى
حسف  الترمذم

 صحيح
ِٕ 

, كىأىْحًبْب مىْف ) .ٕٓ م دي, ًعْش مىا ًشْئتى فىًإن ؾى مىيِّته يىا ميحى
 (ْجًزمٌّ ًبوً أىْحبىْبتى فىًإن ؾى مىفىاًرقيوي, كىاْعمىْؿ مىا ًشْئتى فىًإن ؾى مى 

المستدرؾ 
عمى 

 الصحيحيف

صحيح 
 اإلسناد

ِٕ 

 
 
 
 
 
 



215 

 

 فيرس األعالـ المترجـ ليـ
 
 

 الصفحة العمـ ـ
 2 أبك البقاء .1
 36 أبك بكر بف العربي .2
 51 أبك القاسـ القشيرم .3
 46 أمية بف خمؼ .4
 52 بشر بف الحارث .5
 158 الشنقيطي .6
 76 صييب بف سناف .7
 35 كمالطحا .8
 5 عبد الحميد الفراىي .9
 39 عمراف بف حصيف .11
 11 كىب بف منبو .11
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 عػػػػػراجػػػادر كالمػػرس المصػػيػػف
 
 

اإلحسػػاف فػػي تقريػػب صػػحيح ابػػف حبػػاف, محمػػد بػػف حبػػاف بػػف أحمػػد بػػف حبػػاف بػػف معػػاذ بػػف  -1
ٍعبدى, التميمي, أبػك حػاتـ, الػدارمي, البيسػتي )المتػكفى:  ىػػ(,حققو كخػرج أحاديثػو كعمػؽ ّْٓمى

 -ىػػػ  َُْٖعميػػو: شػػعيب األرنػػؤكط, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة, بيػػركت, الطبعػػة: األكلػػى, 
 ـ. ُٖٖٗ

االستيعاب في معرفة األصحاب, أبك عمػر يكسػؼ بػف عبػد اهلل بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف  -2
شػػر: دار ىػػػ(, المحقػػؽ: عمػػي محمػػد البجػػاكم, النأّْعاصػػـ النمػػرم القرطبػػي )المتػػكفى: 

 .ـ ُِٗٗ -ىػ  ُُِْ, ُالجيؿ, بيركت, ط
أسػػػاس الببلاػػػة, أبػػػك القاسػػػـ محمػػػكد بػػػف عمػػػرك بػػػف أحمػػػد, الزمخشػػػرم جػػػار اهلل )المتػػػكفى:  -3

لبنػاف,  –ىػ(, تحقيؽ: محمد باسػؿ عيػكف السػكد, الناشػر: دار الكتػب العمميػة, بيػركت ّٖٓ
 .ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗالطبعة: األكلى, 

 .د حكماألساس في التفسير , سعي -4
أسرار ترتيب القرآف, عبد الرحمف بف أبي بكر, جػبلؿ الػديف السػيكطي, دار الفضػيمة لمنشػر  -5

 كالتكزيع.
أسد الغابة, أبك الحسف عمي بف أبػي الكػـر محمػد بػف محمػد بػف عبػد الكػريـ بػف عبػد الكاحػد  -6

كت, بيػر  –ىػػ(, الناشػر: دار الفكػر َّٔالشيباني الجزرم, عز الديف ابف األثير )المتػكفى: 
 .ـُٖٗٗ -ىػ َُْٗ

أسس الدعكة كآداب الداعاة, لمدكتكر: محمد السيد الككيؿ, دار الكفاء لمطباعة كالنشر  -7
 كالتكزيع.

اإلصابة فػي تمييػز الصػحابة, المؤلػؼ: أبػك الفضػؿ أحمػد بػف عمػي بػف محمػد بػف أحمػد بػف  -8
ىػػػػػ(,تحقيؽ: عػػػػادؿ أحمػػػػد عبػػػػد المكجػػػػكد كعمػػػػى محمػػػػد ِٖٓحجػػػػر العسػػػػقبلني )المتػػػػكفى: 

 ىػ. ُُْٓ -بيركت, الطبعة: األكلى  –عكض, الناشر: دار الكتب العممية م
عبػػػد الػػػرحمف  المؤلػػػؼ:أصػػػكؿ التربيػػػة اإلسػػػبلمية كأسػػػاليبيا فػػػي البيػػػت كالمدرسػػػة كالمجتمػػػع  -9

 .ـََِٕ-ىػُِْٖالخامسة كالعشركف  الطبعة:دار الفكر  الناشر:النحبلكم 
الرسالة, بيػركت, لبنػاف, الطبعػة , مؤسسة ّْٕأصكؿ الدعكة, د: عبد الكريـ زيداف,  -٦1

 ـ.ُّٗٗ -ىػُُْْالثالثة, 
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أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف,  محمد األمػيف بػف محمػد المختػار بػف عبػد القػادر  -٦٦
ىػػ(, الناشػر : دار الفكػػر لمطباعػة ك النشػر ك التكزيػػع ُّّٗالجكنػي الشػنقيطي )المتػػكفى : 

 مػ. ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓلبناف, عاـ النشر :  –بيركت 
األعبلـ, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس, الزركمي الدمشقي, دار العمػـ  -٦1

 ـ.ََِِ, ُٓلممبلييف, ط
أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ, المؤلؼ: ناصر الديف أبػك سػعيد عبػد اهلل بػف عمػر بػف محمػد  -٦٣

ي, الناشػػر: ىػػػ(, المحقػػؽ: محمػػد عبػػد الػػرحمف المرعشػػمٖٓٔالشػػيرازم البيضػػاكم )المتػػكفى: 
 ىػ. ُُْٖ -بيركت, الطبعة: األكلى  –دار إحياء التراث العربي 

أىػػػداؼ كػػػؿ سػػػكرة كمقاصػػػدىا, لمػػػدكتكر عبػػػد اهلل محمػػػكد شػػػحاتة, الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة  -٦1
 ـ.ُُٖٗ, ِلمكتاب, ط

أيسػػر التفاسػػير لكػػبلـ العمػػي الكبيػػر, جػػابر بػػف مكسػػى بػػف عبػػد القػػادر بػػف جػػابر أبػػك بكػػر  -٦1
 ـ.   ََُِ-قُِِْك ِبيركت, ط –تبة العصرية صيدا الجزائرم, المك

اإليمػػاف أركانػػو حقيقتػػو كنكاقضػػو, محمػػد نعػػيـ ياسػػيف, السػػنة الػػدار السػػمفية لمنشػػر, القػػاىرة,  -٦١
      ـ.ُُٗٗ-قُُِْ, ُط

٦1- , المؤلؼ: أبك الميث نصر بف محمد بف أحمد بف إبراىيـ السمرقندم )المتكفى:  بحر العمـك
 ىػ(.ّّٕ

أصػػكؿ الفقػػو, المؤلػػؼ: أبػػك عبػػد اهلل بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد اهلل بػػف  البحػػر المحػػيط فػػي -٦1
 -ىػػػػػ ُُْْىػػػػػ(,الناشر: دار الكتبػػػػي, الطبعػػػػة: األكلػػػػى, ْٕٗبيػػػػادر الزركشػػػػي )المتػػػػكفى: 

 ـ.ُْٗٗ
البحر المحيط في التفسير, أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بػف يكسػؼ بػف حيػاف أثيػر  -٦1

 ىػ. َُِْ بيركت, –الديف األندلسي, دار الفكر 
البػػػدكر الزاىػػػرة فػػػي القػػػراءات العشػػػر المتػػػكاترة مػػػف طريقػػػي الشػػػاطبية كالػػػدُّرة, المؤلػػػؼ: عبػػػد  -11

مصػر القػاىرة,  -ىػػ(, دار السػبلـَُّْالفتاح بف عبد الغني بف محمد القاضي )المتػكفى: 
 ـ.ََُِ-قُُّْالطبعة الثالثة, 

عبػػد اهلل بػػف بيػػادر الزركشػػي, البرىػاف فػػي عمػػـك القػػرآف, أبػك عبػػد اهلل بػػدر الػػديف محمػػد بػف  -1٦
, ُلبنػػػػػاف, ط –تحقيػػػػػؽ: محمػػػػػد أبػػػػػك الفضػػػػػؿ إبػػػػػراىيـ, دار إحيػػػػػاء الكتػػػػػب العربيػػػػػة بيػػػػػركت 

 ـ.ُٕٓٗ-قُّٕٔ
التحرير كالتنكير, لمحمد الطاىر بػف محمػد بػف محمػد الطػاىر بػف عاشػكر التكنسػي, الػدار  -11

 ىػ. ُْٖٗتكنس,  –التكنسية لمنشر 



218 

 

 د مرتضى الحسيف الزبيدم الحسيني.تاج العركس مف جكاىر القامكس, محم -1٣

تحفػػػػة األحػػػػكذم بشػػػػرح جػػػػامع الترمػػػػذم, أبػػػػك العػػػػبل محمػػػػد عبػػػػد الػػػػرحمف بػػػػف عبػػػػد الػػػػرحيـ  -11
 .ُبيركت, ط –ق(, دار الكتب العممية ُّّٓالمباركفكرل, )ت:

الترايػػب فػػي الػػدعاء, المؤلػػؼ: عبػػد الغنػػي بػػف عبػػد الكاحػػد بػػف عمػػي بػػف سػػركر المقدسػػي  -11
ىػػػ(, المحقػػؽ: فػػكاز ََٔمػػي, أبػػك محمػػد, تقػػي الػػديف )المتػػكفى: الجمػػاعيمي الدمشػػقي الحنب

 .بيركت –لي, الناشر: دار ابف حـز أحمد زمر 
التسػػييؿ لعمػػـك التنزيػػؿ, ألبػػي القاسػػـ, محمػػد بػػف أحمػػد بػػف محمػػد بػػف عبػػد اهلل, ابػػف جػػزم  -1١

 ىػ. ُُْٔ, ُبيركت, ط –الكمبي الغرناطي, شركة دار األرقـ بف أبي األرقـ 
 ـ.ََِِ-قُِّْ, ُٔفي القرآف, سيد قطب, دار الشركؽ, ط التصكير الفني -11
–التعريفات, عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجاني, دار الكتب العممية بيػركت  -11

 ـ(.ُّٖٗ-ىػ َُّْ, )ُلبناف, ط
التغيير االجتماعي بػيف النظريػة كالتطبيػؽ, د. محمػد عبػد المػكلى الػدقس, دار مجػدالكم,   -11

 ـ.ُٕٖٗعماف, 
المؤلػػؼ: أبػػك السػػعكد  أبػػي السػػعكد ش إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ إلػػى مزايػػا الكتػػاب الكػػريـ,تفسػػير  -٣1

ىػػػػ(, الناشػػػر: دار إحيػػػاء التػػػراث ِٖٗالعمػػػادم محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف مصػػػطفى )المتػػػكفى: 
 بيركت. –العربي 

تفسػػير ابػػف بػػاديس فػػي مجػػالس التػػذكير مػػف كػػبلـ الحكػػيـ الخبيػػر, عبػػد الحميػػد محمػػد بػػف  -٣٦
الكميػػػػػػػػات معجػػػػػػػػـ فػػػػػػػػي ـ.ََُِق,ُُْٔ, ُبيػػػػػػػػركت, ط–العمميػػػػػػػػة  بػػػػػػػػاديس, دار الكتػػػػػػػػب

المصػػػطمحات كالفػػػػركؽ المغكيػػػػة, أيػػػكب بػػػػف مكسػػػػى الحسػػػػيني القريمػػػي الكفػػػػكم, أبػػػػك البقػػػػاء 
, ِبيػػػػػػركت, ط –محمػػػػػد المصػػػػػرم , مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػالة -الحنفػػػػػي, تحقيؽ:عػػػػػدناف دركيػػػػػػش

 ق.ُُْٗ

لفػػداء إسػػماعيؿ بػػف كثيػػر تفسػػير القػػرآف العظػػيـ, لئلمػػاـ الجميػػؿ الحػػافظ عمػػاد الػػديف أبػػي ا -٣1
-قُُِْ, ُالجيػػػػػزة, ط –الدمشػػػػقي, تحقيػػػػؽ : مجمكعػػػػػة مػػػػف العممػػػػاء, مؤسسػػػػػة قرطبػػػػة 

 ـ.ََُِ
التفسػػػير المنيػػػر فػػػي العقيػػػدة كالشػػػريعة كالمػػػني , لؤلسػػػتاذ الػػػدكتكر كىبػػػة الزحيمػػػي, الطبعػػػة  -٣٣

 دمشؽ. –كر المعاصرق,  دار الفُُْٖالثانية, 
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إعػػداد نخبػػة مػػف عممػػاء التفسػػير كعمػػـك القػػرآف,  التفسػػير المكضػػكعي لسػػكر القػػرآف الكػػريـ, -٣1
 ـ.ََُِ-قُُّْإشراؼ أ.د مصطفى مسمـ, جامعة الشارقة, الطبعة األكلى, 

 –التفسير الميسر, نخبة مف أساتذة التفسير, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشػريؼ  -٣1
 ـ. ََِٗ -ىػ َُّْالسعكدية, الطبعة الثانية, مزيدة كمنقحة, 

 فػػي القػػرآف الكػػريـ, معتكقػػة محمػػد حسػػف الحسػػاني, رسػػالة ماجسػػتير ايػػر التككػػؿ عمػػى اهلل -٣١
 ـ.ََُِمنشكرة, جامعة أـ القرل, 

تيسػػير العزيػػز الحميػػد فػػي شػػرح كتػػاب التكحيػػد الػػذل ىػػك حػػؽ اهلل عمػػى العبيػػد, سػػميماف بػػف  -٣1
عبػػد اهلل بػػف محمػػد بػػف عبػػد الكىػػاب, تحقيػػؽ: زىيػػر الشػػاكيش, المكتػػب االسػػبلمي, بيػػركت, 

 ـ.ََِِ-قُِّْ, ُطدمشؽ, 
تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ المناف, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم,  -٣1

-ىػػػػ َُِْ, الطبعػػػة األكلػػػى, تحقيػػػؽ: عبػػػد الػػػرحمف بػػػف معػػػبل المكيحػػػؽ, مؤسسػػػة الرسػػػالة
 ـ. َََِ

جػامع البيػاف عػف تأكيػؿ آل القػرآف, محمػد بػف جريػر بػف يزيػد بػف كثيػر بػف االػب اآلممػػي,  -٣1
أبػك جعفػر الطبػرم, تحقيػؽ: الػدكتكر عبػد اهلل بػف عبػد المحسػف التركػي, دار ىجػر لمطباعػة 

 ـ.ََُِ-قُِِْ, ُكالنشر كالتكزيع كاإلعبلف, ط
جػػامع العمػػكـ كالحكػػـ فػػي شػػرح خمسػػيف حػػديثان مػػف جكامػػع الكمػػـ, المؤلػػؼ: زيػػف الػػديف عبػػد  -11

ػػػػبلمي, البغػػػػدادم, ثػػػػـ ال دمشػػػػقي, الحنبمػػػػي الػػػػرحمف بػػػػف أحمػػػػد بػػػػف رجػػػػب بػػػػف الحسػػػػف, السى
ىػػػػػ(, تحقيػػػػؽ: الػػػػدكتكر محمػػػػد األحمػػػػدم أبػػػػك النػػػػكر, الناشػػػػر: دار السػػػػبلـ ٕٓٗ)المتػػػػكفى: 

 .ـ ََِْ -ىػ  ُِْْلمطباعة كالنشر كالتكزيع, الطبعة: الثانية, 
ػػػٍكرة بػػػف مكسػػػى بػػػف  سػػػنف الترمػػػذم, -الجػػػامع الكبيػػػر  -1٦ المؤلػػػؼ: محمػػػد بػػػف عيسػػػى بػػػف سى

الناشػر:  ىػػ(,المحقؽ: بشػار عػكاد معػركؼ,ِٕٗ: الضحاؾ, الترمػذم, أبػك عيسػى )المتػكفى
 ـ. ُٖٗٗسنة النشر:  بيركت, –دار الغرب اإلسبلمي 

الجػػػامع ألحكػػػاـ القػػػرآف, أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أحمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف فػػػرح األنصػػػارم  -11
ىػػ ُّْٖ, )الطبعػة الثانيػة القػاىرة, –, دار الكتب المصػرية الخزرجي شمس الديف القرطبي

 ـ(. ُْٔٗ -

لجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسػمـ كسػننو كأيامػو ا -1٣
ش صػػحيح البخػػارم, محمػػد بػػف إسػػماعيؿ أبػػك عبػػداهلل البخػػارم الجعفػػي, الناشػػر: دار طػػكؽ 

 ق.ُِِْ, ُالنجاة )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(, ط
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ى تفسػػير الجبللػػيف, المكتبػػة التجاريػػة الكبػػرل, القػػاىرة, حاشػػية العبلمػػة أحمػػد الصػػاكم عمػػ -11
 ـ.ُِٓٗ-قُُّٕ

الحسنة كالسػيئة, تقػي الػديف أبػك العبػاس أحمػد بػف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ بػف عبػد اهلل  -11
بف أبي القاسـ بف محمد ابف تيمية الحراني الحنبمػي الدمشػقي, دار الكتػب العمميػة, بيػركت, 

  لبناف.
و السػػػمككية, أحمػػػد عبػػػد اهلل الضػػػكياف, الطبعػػػة األكلػػػى, دار الػػػكطف الحػػػكار أصػػػكلو كآدابػػػ -1١

 ـ.ُٖٗٗالرياض, 
الػػػدر المنثػػػكر فػػػي التفسػػػير بالمػػػأثكر, عبػػػد الػػػرحمف بػػػف أبػػػي بكػػػر, جػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكطي  -11

 .ُبيركت,ط –ىػ(, دار الفكر ُُٗ)المتكفى: 
, الناشر: دار ىػ(ُِْٔدراسات في عمكـ القرآف, المؤلؼ: محمد بكر إسماعيؿ )المتكفى:  -11

 ـ.ُٗٗٗ-ىػُُْٗالمنار, الطبعة: الثانية 
دعكة إلى السنة في تطبيؽ السنة منيجان كأسمكبان, عبد اهلل بف ضػيؼ اهلل الرحيمػي, الناشػر:  -11

 مكتبة الممؾ فيد الكطنية.
, مكتبػػػة آفػػػاؽ, اػػػزة, ِالػػػدعكة إلػػػى اهلل أصػػػكليا ككسػػػائميا كأسػػػاليبيا, د. يحيػػػى الػػػدجني, ط -11

 ـ.ََِٕ-قُِْٖ
لرسػػالة القشػػيرية, عبػػد الكػػريـ بػػف ىػػكازف بػػف عبػػد الممػػؾ القشػػيرم, تحقيػػؽ: اإلمػػاـ الػػدكتكر ا -1٦

 عبد الحميـ محمكد, الدكتكر محمكد بف الشريؼ, دار المعارؼ, القاىرة.
ركح المعػػاني فػػي تفسػػير القػػرآف العظػػيـ كالسػػبع المثػػاني, شػػياب الػػديف محمػػكد بػػف عبػػد اهلل  -11

 لبناف. -راث العربي, بيركتالحسيني األلكسي, دار إحياء الت
زاد المسػػير فػػي عمػػـ التفسػػير, المؤلػػؼ: جمػػاؿ الػػديف أبػػك الفػػرج عبػػد الػػرحمف بػػف عمػػي بػػف  -1٣

ىػػػػ(, المحقػػػؽ: عبػػػد الػػػرزاؽ الميػػػدم, الناشػػػر: دار الكتػػػاب ٕٗٓمحمػػػد الجػػػكزم )المتػػػكفى: 
 ق. ُِِْ -بيركت, الطبعة: األكلى  –العربي 

حمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر الييتمػػػػي السػػػػعدم الزكاجػػػػر عػػػػف اقتػػػػراؼ الكبػػػػائر, أحمػػػػد بػػػػف م -11
ىػ(, الناشر: دار الفكر, ْٕٗاألنصارم, شياب الديف شيخ اإلسبلـ, أبك العباس )المتكفى: 

 ـ.ُٕٖٗ -ىػ َُْٕالطبعة: األكلى, 
سػػػػماحة اإلسػػػػبلـ فػػػػي الػػػػدعكة إلػػػػى اهلل كالعبلقػػػػات اإلنسػػػػانية, عبػػػػد العظػػػػيـ إبػػػػراىيـ محمػػػػد  -11

 ـ.ُّٗٗ-قُُْْشر, مكتبة كىبة, الطبعة األكلى, ق(, الناُِْٗالمطعني, )المتكفي: 
سػػنف ابػػف ماجػػو, ابػػف ماجػػة أبػػك عبػػد اهلل محمػػد بػػف يزيػػد القزكينػػي, كماجػػة اسػػـ أبيػػو يزيػػد  -1١

 -ىػػػ(,تحقيؽ: محمػػد فػػؤاد عبػػد البػػاقي, الناشػػر: دار إحيػػاء الكتػػب العربيػػة ِّٕ)المتػػكفى: 
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي.
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اعػػات كاألفػػراد فػػي الشػػريعة اإلسػػبلمية, عبػػد الكػػريـ زيػػداف, السػػنف اإللييػػة فػػي األمػػـ كالجم -11
 ـ.ُّٗٗ -قُُّْ, ُمؤسسة الرسالة, بيركت, ط

السنف الكبرل, أبػك عبػد الػرحمف أحمػد بػف شػعيب بػف عمػي الخراسػاني, النسػائي )المتػكفى:  -11
بيركت,  –ىػ(, حققو كخرج أحاديثو: حسف عبد المنعـ شمبي, الناشر: مؤسسة الرسالة َّّ
 .ـ ََُِ -ىػ  ُُِْة: األكلى, الطبع

شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قىاٍيماز الػذىبي  سير أعبلـ النببلء, -11
 ـ.ََِٔ-ىػُِْٕالطبعة:  القاىرة, -ىػ(, الناشر: دار الحديثْٖٕ)المتكفى: 

شػػػأف الػػػدعاء, أبػػػك سػػػميماف حمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف إبػػػراىيـ بػػػف الخطػػػاب البسػػػتي المعػػػركؼ  -١1
ىػػ(, المحقػؽ: أحمػد يكسػؼ الػٌدقاؽ, الناشػر: دار الثقافػة العربيػة, ّٖٖطابي )المتػكفى: بالخ

 ـ. ُْٖٗ -ىػ  َُْْاألكلى,  الطبعة:
شرح العقيدة الطحاكية, صدر الديف عمي بف محمد بف محمد بف أبي العز الحنفي, تحقيؽ  -١٦

 ـ.ََِٓ -قُِْٔ, ُجماعة مف العمماء, دار البياف الحديثة, ط
ٍكًجردم الخراسػاني, شعب اإليمػ -١1 ٍسػرى اف, المؤلػؼ: أحمػد بػف الحسػيف بػف عمػي بػف مكسػى الخي

ىػػػ(, حققػػو كراجػػع نصكصػػو كخػػرج أحاديثػػو: الػػدكتكر عبػػد ْٖٓأبػػك بكػػر البييقػػي )المتػػكفى: 
العمي عبد الحميد حامػد, الناشػر: مكتبػة الرشػد لمنشػر كالتكزيػع بالريػاض بالتعػاكف مػع الػدار 

 ـ. ََِّ -ىػ  ُِّْطبعة: األكلى, السمفية ببكمبام باليند, ال
شفاء العميؿ في مسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالتعميؿ, محمد بف أبػي بكػر بػف أيػكب بػف  -١٣

, ُىػػ(, دار المعرفػة, بيػركت, لبنػاف, طُٕٓسعد شػمس الػديف ابػف قػيـ الجكزيػة )المتػكفى: 
 .ـُٖٕٗىػ/ُّٖٗ

فػػارابي, تحقيػػؽ: أحمػػد عبػػد الصػػحاح فػػي المغػػة, أبػػك نصػػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد الجػػكىرم ال -١1
 ( ـ.ُٕٖٗ -  ىػ َُْٕ, )الطبعة الرابعةبيركت,  –, دار العمـ لممبلييف الغفكر عطار

 القاىرة, –صفكة التفاسير, محمد عمي الصابكني, دار الصابكني لمطباعة كالنشر كالتكزيع  -١1
 ـ. ُٕٗٗ -ىػ  ُُْٕالطبعة: األكلى, 

 –لكتػػب العمميػػة بلؿ الػػديف السػيكطي, دار اطبقػات الحفػػاظ, عبػد الػػرحمف بػف أبػػي بكػػر, جػ -١١
 .قَُّْ, ُبيركت, ط

العبكدية, تقي الديف أحمد بف عبػد الحمػيـ بػف عبػد السػبلـ ابػف تيميػة, تحقيػؽ: محمػد زىيػر  -١1
 ـ.ََِٓ-قُِْٔ, ٕبيركت, ط –الشاكيش, المكتب اإلسبلمي 

د شػػمس عػػدة الصػػابريف كذخيػػرة الشػػاكريف, المؤلػػؼ: محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػع -١1
ىػػػ(, الناشػػر: دار ابػػف كثيػػر, دمشػػؽ, بيركت/مكتبػػة ُٕٓالػػديف ابػػف قػػيـ الجكزيػػة )المتػػكفى: 
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ىػػػػػػ/ َُْٗدار التػػػػػراث, المدينػػػػػة المنػػػػػكرة, المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكدية, الطبعػػػػػة: الثالثػػػػػة, 
 ـ.ُٖٗٗ

عمدة الحفاظ في تفسير أشرؼ األلفاظ, أبك العباس شياب الػديف أحمػد بػف يكسػؼ الحمبػي  -١1
 ـ.ُٖٔٗق, َُْٕ, ُي, تحقيؽ: محمكد محمد الدايـ, سيد لمنشر, اسطانبكؿ, طالشافع

ارائػػب القػػرآف كراائػػب الفرقػػاف, المؤلػػؼ: نظػػاـ الػػديف الحسػػف بػػف محمػػد بػػف حسػػيف القمػػي  -11
 ةالناشػر: دار الكتػػب العمميػػىػػػ(,المحقؽ: الشػيخ زكريػػا عميػػرات, َٖٓالنيسػابكرم )المتػػكفى: 

 ىػ. ُُْٔ -بيركت, الطبعة: األكلى  –
فػػػػتح البػػػػارم شػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػارم, أحمػػػػد بػػػػف عمػػػػي بػػػػف حجػػػػر أبػػػػك الفضػػػػؿ العسػػػػقبلني  -1٦

,  دار ُالشافعي, ترقيـ: محمد فؤاد عبد الباقي, تحقيؽ: عبد العزيز بف عبػد اهلل بػف بػاز,ط
 ق.ُّٕٗبيركت,  -المعرفة 

ف عمػػي يأبػػك الطيػػب محمػػد صػػديؽ خػػاف بػػف حسػػن فػػتحي البيػػاف فػػي مقاصػػد القػػرآف, المؤلػػؼ: -11
ىػػػػػ(, عنػػػػي بطبعػػػػًو كقػػػػٌدـ لػػػػو َُّٕبػػػف لطػػػػؼ اهلل الحسػػػػيني البخػػػػارم الًقنَّػػػػكجي )المتػػػػكفى: ا

ػػػارم, الناشػػػر: المىكتبػػػة العصػػػريَّة لمطبىاعػػػة  بػػػد اهلل بػػػف إبػػػراىيـ األنصى كراجعػػػو: خػػػادـ العمػػػـ عى
يدىا   ـ. ُِٗٗ -ىػ  ُُِْبىيركت, عاـ النشر:  –كالٌنٍشر, صى

كالدراية في التفسير, محمد بف عمي بف محمد بف عبد فتح القدير, الجامع بيف فني الركاية  -1٣
دمشػؽ, بيػركت,  -ق(, دار ابػف كثيػر, دار الكمػـ الطيػب َُِٓاهلل الشككاني اليمني, )ت:

 ق.ُُْْ, ُط
الفقيو كالمتفقو, أبػك بكػر أحمػد بػف عمػي بػف ثابػت بػف أحمػد بػف ميػدم الخطيػب البغػدادم,  -11

ادؿ بػف يكسػؼ الغػرازم, الناشػر: دار بػف ق(, المحقػؽ: أبػك عبػد الػرحمف عػّْٔ)المتكفى: 
 ق.ُُِْالسعكدية, الطبعة: الثانية, -الجكزم

 ـ.ُّٕٗ-قُّّٗ, ِالفكائد, ابف قيـ الجكزية, دار الكتب العممية, ط -11
القػػػاىرة,  -بيػػػركت -فػػػي ظػػػبلؿ القػػػرآف, سػػػيد قطػػػب إبػػػراىيـ حسػػػيف الشػػػاربي, دار الشػػػركؽ -1١

 ىػ.  ُُِْ, ُٕط
, المؤلػػؼ: زيػػف الػػديف محمػػد المػػدعك بعبػػد الػػرؤكؼ بػػف فػػيض القػػدير شػػرح الجػػامع الصػػغير -11

ىػػ(, َُُّتاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحػدادم ثػـ المنػاكم القػاىرم )المتػكفى: 
 ق.ُّٔٓالطبعة: األكلى,  مصر, –الناشر: المكتبة التجارية الكبرل 

بػادل )المتػكفى: القامكس المحيط, المؤلؼ: مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركزآ -11
ىػػػػػػػ(,تحقيؽ: مكتػػػػػػب تحقيػػػػػػؽ التػػػػػػراث فػػػػػػي مؤسسػػػػػػة الرسػػػػػػالة, بإشػػػػػػراؼ: محمػػػػػػد نعػػػػػػيـ ُٕٖ

لبنػػاف, الطبعػػة:  –العرقسيكسػػي, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة لمطباعػػة كالنشػػر كالتكزيػػع, بيػػركت 
 ـ. ََِٓ -ىػ  ُِْٔالثامنة, 
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العربػػػي, القػػػاىرة, القػػػرآف الكػػػريـ رؤيػػػة تربكيػػػة, الػػػدكتكر: اسػػػماعيؿ سػػػعيد عمػػػي, دار الفكػػػر  -11
 ـ.َََِ –ق ُُِْ, ُط

المؤلؼ: أبك بكر بف أبي شيبة, عبد اهلل بف محمد  الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار, -11
ىػػػػ(, المحقػػػؽ: كمػػػاؿ يكسػػػؼ ِّٓبػػػف إبػػػراىيـ بػػػف عثمػػػاف بػػػف خكاسػػػتي العبسػػػي )المتػػػكفى: 

 .َُْٗالطبعة: األكلى,  الرياض –الحكت, الناشر: مكتبة الرشد 
الشيخ العبلمة محمد عمػي بػف عمػي التيػانكم الحنفػي,  :بلحات الفنكف, تأليؼكشاؼ اصط -1٦

 ـ.ُٖٗٗ-قُُْٖ, ُق, دار الكتب العممية, بيركت, لبناف, طُُٖٓالمتكفى بعد سنة 
الكشاؼ عف حقائؽ اكامض التنزيؿ, ألبي القاسػـ محمػكد بػف عمػرك بػف أحمػد الزمخشػرم  -11

 بيركت. – ق , دار الكتاب العربيَُْٕ, ّجار اهلل, , ط
لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ, المؤلؼ: عبلء الديف عمي بف محمػد بػف إبػراىيـ بػف عمػر  -1٣

ىػػ(, المحقػؽ: تصػحيح محمػد عمػي ُْٕالشيحي أبك الحسف, المعركؼ بالخػازف )المتػكفى: 
 ىػ. ُُْٓ -بيركت, الطبعة: األكلى  –شاىيف, الناشر: دار الكتب العممية 

 –ابػػػػف منظػػػػكر األنصػػػػارم الركيفعػػػػى اإلفريقػػػػى, دار صػػػػادر لسػػػػاف العػػػػرب, جمػػػػاؿ الػػػػديف  -11
 ىػ. ُُْْ, ّبيركت, ط

ىػػػػ(,الناشر: مكتبػػػة َُِْمباحػػػث فػػػي عمػػػـك القػػػرآف, منػػػاع بػػػف خميػػػؿ القطػػػاف )المتػػػكفى:  -11
 ـ.َََِ -ىػُُِْالمعارؼ لمنشر كالتكزيع, الطبعة الثالثة 

تبػػػة الرشػػػد, مباحػػػث العقيػػػدة فػػػي سػػػكرة الزمػػػر, ناصػػػر بػػػف عمػػػي عػػػايض حسػػػف الشػػػيخ, مك -1١
 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٓ, ُالرياض, المممكة العربية السعكدية, ط

طبرسػي, دار الفكػػر مجمػع البيػاف فػي تفسػير القػرآف, لمشػيخ أبػػك عمػي الفضػؿ بػف الحسػف ال -11
 .لمطباعة كالنشر

مجمكع الفتاكل لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية, تحقيؽ: عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف قاسػـ, مجمػع  -11
الشػػػػػريؼ, المدينػػػػػة النبكيػػػػػة, المممكػػػػػة العربيػػػػػة السػػػػػعكدية,  الممػػػػػؾ فيػػػػػد لطباعػػػػػة المصػػػػػحؼ

 ـ.ُٓٗٗ-قُُْٔ
مجمة البحكث اإلسبلمية, مجمة دكرية تصدر عػف الرئاسػة العامػة إلدارات البحػكث العمميػة  -11

 كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد.
المحرر الكجيز في تفسير الكتاب العزيز, المؤلؼ: أبك محمد عبد الحؽ بف االب بف عبد  -11

ىػػػ(, المحقػػؽ: عبػػد السػػبلـ ِْٓف بػػف تمػػاـ بػػف عطيػػة األندلسػػي المحػػاربي )المتػػكفى: الػػرحم
 .ىػ ُِِْ -الطبعة: األكلى  بيركت, –الناشر: دار الكتب العممية  عبد الشافي محمد,
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المحكػـ كالمحػيط األعظػـ, أبػك الحسػف عمػي بػػف إسػماعيؿ بػف سػيده المرسػي, تحقيػؽ: عبػػد  -1٦
 ـ(. َََِ -ىػ  ُُِْ, )ُبيركت, ط –ية الحميد ىنداكم, دار الكتب العمم

مختصر الصكاعؽ المرسمة عمى الجيمية كالمعطمة, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سػعد  -11
 –ق(, تحقيػؽ: سػيد إبػراىيـ, دار الحػديث, القػاىرة ُٕٓشمس الديف ابػف قػيـ الجكزيػة, )ت:

 ـ.ََُِ -ىػ ُِِْ, ُمصر, ط
د عمػي الصػابكني, دار القػرآف الكػريـ, مختصر تفسير ابف كثيػر, )اختصػار كتحقيػؽ( محمػ -1٣

 ـ. ُُٖٗ -ىػ  َُِْلبناف, الطبعة: السابعة,  –بيركت 
مختػػػار الصػػػحاح, المؤلػػػؼ: زيػػػف الػػػديف أبػػػك عبػػػد اهلل محمػػػد بػػػف أبػػػي بكػػػر بػػػف عبػػػد القػػػادر  -11

ىػ(, المحقؽ: يكسؼ الشيخ محمد, الناشر: المكتبة العصػرية ٔٔٔالحنفي الرازم )المتكفى: 
 ـ.ُٗٗٗىػ / َُِْصيدا, الطبعة: الخامسة,  –ية, بيركت الدار النمكذج -

ياؾ نستعيف, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سػعد  -11 مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
ىػػ(, المحقػؽ: محمػد المعتصػـ بػاهلل البغػدادم, ُٕٓشمس الديف ابف قيـ الجكزية )المتػكفى: 

 .ـُٔٗٗ -ىػ  ُُْٔبيركت, الثالثة,  –دار الكتاب العربي 
مػػدارؾ التنزيػػؿ كحقػػائؽ التأكيػػؿ, ألبػػي البركػػات عبػػد اهلل بػػف أحمػػد بػػف محمػػكد حػػافظ الػػديف  -1١

 ُٖٗٗ -ىػػ  ُُْٗ, ُالنسفي, تحقيؽ: يكسؼ عمي بديكم, دار الكمـ الطيب, بيركت, ط
 .ـ

مدخؿ لدراسات العقيدة اإلسبلمية, عثمػاف جمعػة ضػميرية, تقػديـ: عبػد اهلل بػف عبػد الكػريـ  -11
 ـ.ُٔٗٗ-قُُْٕالناشر: مكتبة السكادم لمتكزيع, الطبعة الثانية, العبادم, 

مػػراح لبيػػػد لكشػػؼ معنػػػى القػػػرآف المجيػػد, المؤلػػػؼ: محمػػد بػػػف عمػػػر نػػككم الجػػػاكم البنتنػػػي  -11
ىػػػػ(, المحقػػػؽ: محمػػػد أمػػػيف الصػػػناكم, الناشػػػر: دار ُُّٔإقميمػػػا, التنػػػارم بمػػػدا )المتػػػكفى: 

 ىػ ُُْٕ -بيركت, الطبعة: األكلى  –الكتب العممية 
بحػػػث فػػػي العبلقػػػات بػػػيف مطػػػالع سػػػكر  -مراصػػػد المطػػػالع فػػػي تناسػػػب المقػػػاطع كالمطػػػالع  -11

القػػرآف كخكاتيميػػػا, المؤلػػػؼ: عبػػػد الػػػرحمف بػػف أبػػػي بكػػػر, جػػػبلؿ الػػػديف السػػػيكطي,)المتكفى: 
ىػ(, قرأه كتممو: د. عبد المحسف بف عبد العزيز العسكر, الناشر: مكتبػة دار المنيػاج ُُٗ

 ىػ. ُِْٔالمممكة العربية السعكدية, الطبعة: األكلى,  -رياض لمنشر كالتكزيع, ال
المفػػػػػردات فػػػػػي اريػػػػػب القػػػػػرآف, ألبػػػػػي القاسػػػػػـ الحسػػػػػيف بػػػػػف محمػػػػػد المعػػػػػركؼ بالرااػػػػػب  -٦11

دمشػػؽ بيػػركت,  -الشػػامية األصػػفيانى, تحقيػػؽ: صػػفكاف عػػدناف الػػداكدم, دار القمػػـ, الػػدار 
 .قُُِْ, ُط
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 ُِْٗ, الطبعػة األكلػىعبد الحميد عمر,  د.أحمد مختار معجـ المغة العربية المعاصرة, -٦1٦
 .ـََِٖ -ىػ
  .الميعىرَّب في ترتيب الًمٌعًرب لئلماـ أبي الفتح المطرزم -٦11
مفػػردات القػػرآف الكػػريـ, عبػػد الحميػػد الفراىػػي, إشػػراؼ: محمػػد سػػميع مفتػػي, معيػػد العمػػـ   -٦1٣

 اإلسبلمي الىكر.
مػد بػف حنبػؿ بػف ىػبلؿ مسند اإلماـ أحمد بف حنبؿ, المؤلؼ: أبػك عبػد اهلل أحمػد بػف مح  -٦11

عػػادؿ مرشػػد, كآخػػركف,  -ىػػػ(,المحقؽ: شػػعيب األرنػػؤكط ُِْبػػف أسػػد الشػػيباني )المتػػكفى: 
إشػػراؼ: د عبػػد اهلل بػػف عبػػد المحسػػف التركػػي, الناشػػر: مؤسسػػة الرسػػالة, الطبعػػة: األكلػػى, 

 .ـ ََُِ -ىػ  ُُِْ
هلل بػػف محمػػد المسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف, المؤلػػؼ: أبػػك عبػػد اهلل الحػػاكـ محمػػد بػػف عبػػد ا -٦11

بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم المعركؼ بابف البيع )المتكفى: 
بيػػػػركت,  –ىػػػػػ(, تحقيػػػػؽ: مصػػػػطفى عبػػػػد القػػػػادر عطػػػػا, الناشػػػػر: دار الكتػػػػب العمميػػػػة َْٓ

 .َُٗٗ – ُُُْالطبعة: األكلى, 
مسػمـ بػف الحجػاج ,  المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلػى رسػكؿ اهلل  -٦1١

ىػػػػ(, المحقػػػؽ: محمػػػد فػػػؤاد عبػػػد البػػػاقي, ُِٔأبػػػك الحسػػػف القشػػػيرم النيسػػػابكرم )المتػػػكفى: 
 بيركت. –الناشر: دار إحياء التراث العربي 

معالـ التنزيؿ, مختصر تفسير البغكم, المؤلؼ: عبد اهلل بف أحمد بف عمي الزيد,  -٦11
 ىػ.ُُْٔة: األكلى, الرياض, الطبع –الناشر: دار السبلـ لمنشر كالتكزيع 

مصػػػابيح الػػػدرر فػػػي تناسػػػب آيػػػات القػػػرآف الكػػػريـ كالسػػػكر, تػػػأليؼ: عػػػادؿ بػػػف محمػػػد أبػػػك  -٦11
 ق.ُِْٓالعبلء, الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة, 

المصباح المنير في اريب الشرح الكبير, المؤلؼ: أحمد بػف محمػد بػف عمػي الفيػكمي ثػـ  -٦11
 بيركت. –ػ(,الناشر: المكتبة العممية ىَٕٕالحمكم, أبك العباس )المتكفى: نحك 

معجـ البمداف,: شياب الديف أبك عبػد اهلل يػاقكت بػف عبػد اهلل الركمػي الحمػكم )المتػكفى:  -٦٦1
 ـ. ُٓٗٗىػ(, الناشر: دار صادر, بيركت, الطبعة: الثانية, ِٔٔ

المعجـ الكسيط المؤلؼ: مجمع المغػة العربيػة بالقػاىرة)إبراىيـ مصػطفى / أحمػد الزيػات /  -٦٦٦
 .امد عبد القادر / محمد النجار(الناشر: دار الدعكةح
معجـ مقػاييس المغػة, أحمػد ابػف فػارس, تحقيػؽ: عبػد السػبلـ محمػد ىػاركف , دار الفكػر,  -٦٦1

 ـ(.ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗالطبعة األكلى, )
مفاتيح الغيػب, لئلمػاـ محمػد الػرازم فخػر الػديف ابػف العبلمػة ضػياء الػديف عمػر المشػتير  -٦٦٣

 ـ.ُُٖٗ-قَُُْ, ُر, طبخطيب الرم, دار الفك
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مفتػػاح دار السػػعادة كمنشػػكر كاليػػة العمػػـ كاإلرادة, محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػكب بػػف سػػعد  -٦٦1
 .ُبيركت, ط –شمس الديف ابف قيـ الجكزية, دار الكتب العممية 

الممؿ كالنحؿ, أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني, دار الكتب  -٦٦1
 ـ.ُِٗٗ -قُُّْ, ِناف, طلب -بيركت –العممية 

ق(, ُّٕٔمناىػػؿ العرفػػاف فػػي عمػػـك القػػرآف, محمػػد عبػػد العظػػيـ الزرقػػاني, ) المتػػكفى:  -٦٦١
 الناشر: مطبعة عيسى البابي الحمبي, الطبعة: الثالثة.

المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج, أبك زكريا محيي الديف يحيػى بػف شػرؼ النػككم,  -٦٦1
 ق.ُِّٗ, ِبيركت, ط – ق(, دار إحياء التراث العربئٕٔ)ت:

المكسػػػكعة الفقييػػػة الككيتيػػػػة, صػػػادر عػػػف كزارة األكقػػػػاؼ كالشػػػئكف اإلسػػػبلمية, الككيػػػػت,  -٦٦1
 ق.ُِْٕ

المكطػػػػأ, المؤلػػػػؼ: مالػػػػؾ بػػػػف أنػػػػس بػػػػف مالػػػػؾ بػػػػف عػػػػامر األصػػػػبحي المػػػػدني )المتػػػػكفى:  -٦٦1
ىػػ(, المحقػػؽ: محمػد مصػػطفى األعظمػػي, الناشػر: مؤسسػػة زايػػد بػف سػػمطاف آؿ نييػػاف ُٕٗ

 ََِْ -ىػ  ُِْٓاإلمارات, الطبعة: األكلى,  –أبك ظبي  -خيرية كاإلنسانية لؤلعماؿ ال
 ـ.
نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر لئلماـ برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ بف عمر  -٦11

 البقاعي, دار الكتاب اإلسبلمي بالقاىرة.
البصػػرم ثػػـ  النيايػة فػػي الفػػتف كالمبلحػػـ, أبػػك الفػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر بػػف كثيػػر القرشػػي -٦1٦

 -ىػ  َُْٖ, ُلبناف, ط –ت الدمشقي, تحقيؽ: محمد أحمد عبد العزيز, دار الجيؿ, بيرك 
 .ـ ُٖٖٗ

النياية في اريب الحديث كاألثر, مجد الديف أبك السعادات المبػارؾ بػف محمػد بػف محمػد  -٦11
بػة ىػػ(, الناشػر: المكتَٔٔبف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني الجزرم ابف األثير )المتػكفى: 

محمػػػػكد محمػػػػد  -ـ,تحقيػػػػؽ: طػػػػاىر أحمػػػػد الػػػػزاكل ُٕٗٗ -ىػػػػػ ُّٗٗبيػػػػركت,  -العمميػػػػة 
 .الطناحي
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 اتػػػػكعػػػكضػػرس المػػيػػػف
 

 
 الصفحة المحتكيات

 ب اإلىداء 
 ج شكر كتقدير

 د المقدمة
 ق .: أىمية الدراسةأكالن 
 ق .: أسباب اختيار المكضكعثانيان 
 ق .: أىداؼ البحثثالثان 
 ك .: الدراسات السابقة بعان را

 ك لبحث.: مني  اخامسان 
 ز .سادسان: خطة الدراسة 

 1 التمييد
 2 .كاصطبلحان  المني  لغةن المقصكد بأكال : 
 3 كاصطبلحان. المقصكد باإلصبلح لغةن ثانيان : 

 5 كاصطػبلحان. ثالثان : المقصػكد بالتغيػيػر لغةن 
 7 يير.رابعان: العبلقة بيف اإلصبلح كالتغ

 الباب األكؿ
 الزُّمىراإلصالح ك التغيير في سكرة  

8 

 9 الفصؿ األكؿ: بيف يدم سكرة الزُّمىر

 11 المبحث األكؿ: مدخؿ إلى سكرة الزمر.

 11 المطمب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.
 ُِ المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.

 ُّ كرة كأىدافيا.المطمب الثالث : فضؿ الس
 16 المبحث الثاني: المناسبات في سكرة الزمر.

 17 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.
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 19 المطمب الثاني : المناسبة بيف أكؿ السكرة كخاتمتيا.

 19 المطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.
 19 اح السكرة كخاتمة ما قبميا.المطمب الرابع : المناسبة بيف افتت

 21 الزُّمىراإلصالح ك التغيير في سكرة منيجيات  :الفصؿ الثاني
 21 .دمػػير العقػػالح كالتغيػػالمبحث األكؿ : منيجيات اإلص

 22 المطمب األكؿ: تكحيد الربكبية كاأللكىية.
 31 المطمب الثاني: تكحيد األسماء كالصفات.

 32 اف بالمبلئكة كالكتب كالرسؿ.المطمب الثالث: اإليم
 35 المطمب الرابع: اإليماف باليـك اآلخر كالقدر.

 41 المطمب الخامس: تنزيو اهلل تعالى عف الكلد كالشريؾ.
 41 المطمب السادس: حقيقة اليدل كالضبلؿ.

 44 المطمب السابع: حقيقة تكفي األنفس.
 45 المطمب الثامف: إثبات حقيقة البعث.

 47 التاسع: أحكاؿ المؤمنيف كالكفار يـك القيامة. المطمب
 49 دعكم في سكرة الزمرمنيجيات اإلصالح ك التغيير ال: المبحث الثاني

 . 51المطمب األكؿ: إخبلص العبادة هلل 
 53 المطمب الثاني: اليداية لئلسبلـ.

 . 55المطمب الثالث: دعكة لمرجكع إلى اهلل 
 . 61بادة هلل المطمب الرابع: الدعاء ع

 64 المطمب الخامس: التنفير مف الكذب كالدعكة إلى الصدؽ.
 67 خالقي في سكرة الزمر.منيجيات اإلصالح ك التغيير األ: المبحث الثالث

 68 ضرب األمثاؿ.المطمب األكؿ: 
 71 الجزاء مف جنس العمؿ.المطمب الثاني: 
 73 الحث عمى طمب العمـ.المطمب الثالث: 

 75 طبيعة النفس البشرية في السراء كالضراء.الرابع:  المطمب
 . 77التككؿ عمى اهلل المطمب الخامس: 

 81 بياف أجر الصابريف.: السادسلمطمب ا
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 الثاني الباب
 غافراإلصالح ك التغيير في سكرة 

 

81 

 82 كؿ: بيف يدم سكرة غافراأل  الفصؿ

 المبحث األكؿ: مدخؿ إلى سكرة غافر.
 

83 

 84 ب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.المطم
 85 المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.

 85 المطمب الثالث : فضؿ السكرة كأىدافيا.
 89 المبحث الثاني : المناسبات في سكرة غافر.

 91 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.
 91 بيف أكؿ السكرة كخاتمتيا.المطمب الثاني : المناسبة 

 91 المطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.
 91 المطمب الرابع : المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا.

 92 غافراإلصالح ك التغيير في سكرة : منيجيات الفصؿ الثاني
 93 ة غافرفي سكر  منيجيات اإلصالح ك التغيير العقدم: المبحث األكؿ

 94 .كقدرتو  اهلل تكحيدمف دالئؿ  المطمب األكؿ:
 97 حقيقة اإلحياء كاإلماتو.المطمب الثاني: 
 98 كعد اهلل عباده بالنصر.المطمب الثالث: 
 111 حقيقة الرزؽ النازؿ مف السماء.المطمب الرابع: 

 115 عرض مصارع الغابريف.المطمب الخامس: 
 118 ىد يـك القيامة.عرض مشاالمطمب السادس: 
 111 في سكرة غافر منيجيات اإلصالح ك التغيير الدعكم: المبحث الثاني

 111 الترايب كالترىيب.المطمب األكؿ: 
 113 بياف حقيقة الدنيا.المطمب الثاني: 
 116 التدرج في الدعكة.المطمب الثالث: 
 118 أسمكب القصص.         المطمب الرابع: 
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 124 خالقي في سكرة غافرمنيجيات اإلصالح ك التغيير األ: المبحث الثالث

 125 اإلخبلص في الدعاء.المطمب األكؿ: 
 127 أدب الحكار.المطمب الثاني: 
 131 الجدؿ.المطمب الثالث: 
 133 الدعكة إلى الصبر. المطمب الرابع:

 135 الجزاء مف جنس العمؿ.المطمب الخامس: 
 الثالث الباب

مىتتغيير في سكرة اإلصالح ك ال  فيصِّ
136 

 137 كؿ: بيف يدم سكرة فصمتاأل  الفصؿ

 138 المبحث األكؿ: مدخؿ إلى سكرة فصمت.

 139 المطمب األكؿ : اسـ السكرة كعدد آياتيا كترتيبيا.
 141 المطمب الثاني : محكر السكرة كزمف نزكليا.

 141 المطمب الثالث : فضؿ السكرة كأىدافيا.
 144 ي : المناسبات في سكرة فصمت.المبحث الثان

 145 المطمب األكؿ : مناسبة السكرة لما قبميا كما بعدىا.

 146 المطمب الثاني : المناسبة بيف أكؿ السكرة كخاتمتيا.

 146 المطمب الثالث : المناسبة بيف اسـ السكرة كمحكرىا.
 146 المطمب الرابع : المناسبة بيف افتتاح السكرة كخاتمة ما قبميا.

 148 فصمتاإلصالح ك التغيير في سكرة : منيجيات الفصؿ الثاني
 149 في سكرة فصمت منيجيات اإلصالح ك التغيير العقدم: المبحث األكؿ

 151 القرآف بشير كنذير.المطمب األكؿ: 
 151 شيادة الجكارح عمى أصحابيا يـك القيامة.المطمب الثاني: 

 154 كقدرتو. اهلل مف دالئؿ تكحيد : ثالثالمطمب ال
 156 نفي الظمـ عف اهلل تعالى.: رابعالمطمب ال
 158 بعمـ الغيب. انفراد اهلل : خامسالمطمب ال

 161 حقيقة خمؽ السمكات كاألرض.: دسالمطمب السا
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 163 في سكرة فصمت منيجيات اإلصالح ك التغيير الدعكم: المبحث الثاني

 164 ذاب الشديد.تيديد المشركيف بالع المطمب األكؿ:
 166 الدعكة إلى اهلل تعالى.المطمب الثاني: 
 171 خالقي في سكرة فصمتمنيجيات اإلصالح ك التغيير األ: المبحث الثالث
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 ممخص الرسالة
 

 
منيجيات اإلصالح كالتغيير فيقو ختـ ىذه الرسالة كالتي كانت بعنكاف: كتك  تـ بحمد اهلل 

 في سكر ) الزمر كغافر كفصمت( "دراسة مكضكعية".
 
كقد سمؾ الباحث المني  االستقرائي في ىذا البحث حسب منيجية التفسير المكضكعي,  

 حيث تناكلت تعريؼ كبلن مف: المني , كاالصبلح, كالتغيير لغةن كاصطبلحان.
 

 كقد قسـ الباحث الرسالة إلى ثبلثة أبكاب حيث كاف في كؿ باب سكرة مف السكر الثبلث.
ذكر الباحث في الباب األكؿ تعريفان عامان لسكرة الزمر, ثـ تناكؿ منيجيات اإلصبلح 

 كالتغيير في الجانب العقائدم كالجانب الدعكم كالجانب األخبلقي.
امان لسكرة اافر, ثـ تناكؿ منيجيات اإلصبلح تعريفان ع حث في الباب الثانيكذكر البا

 كالتغيير في الجانب العقائدم كالجانب الدعكم كالجانب األخبلقي.
تعريفان عامان لسكرة فصمت, ثـ تناكؿ منيجيات اإلصبلح  كذكر الباحث في الباب الثالث

 كالتغيير في الجانب العقائدم كالجانب الدعكم كالجانب األخبلقي.
 

بخاتمة ذكر فييا أىـ النتائ  كالتكصيات, ثـ أتبعيا بخمسة فيارس, مع تقديـ  كختـ الباحث 
 ممخصيف لمرسالة بالمغتيف العربية كاإلنجميزية.
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Abstract 

 
 

    All praise to Allah Almighty that we conculded this letter, which 

entitled: 

    Methodologies of reform and change in Surra Alzomar, Ghafer and 

Foselat "objective study". 

 

    The  researcher followed the exploration curriculum in this research 

according to objective analysis curriculum . It included the language and 

concept definition of curriculum, reform and change. 

 

    The researcher derided the research into three chapter and every chapter 

he mentioned one surra. 

 

    In the first chapter the researcher mentioned general definition of Al-

zomar surra, then menticned the methodologies of reform and changes in 

Ideagical, Guidance and moral sides. 

 

    In the scened chapter the researcher mentioned general definition of 

Ghafer surra, then menticned the methodologies of reform and changes in 

Ideagical, Guidance and moral sides. 

 

    In the theired chapter the researcher mentioned general definition of 

Foselat surra, then menticned the methodologies of reform and changes in 

Ideagical, Guidance and moral sides. 

 

    The researcher concluded with conclusion mentioning the main 

results and recommendations and followed it by five indexs with 

abstract in Arabic and English.       

 


