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ِولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري ويأمرون باملعروف وينهون عن املنكر  [ َِ ُ ُْ ْ ْ ْ َُْ َْ َِْ َ ْ َ ْ َ ُ ْ ََ َ ََ َ ُ ُ ُ َ ْ َ َّ ِْ ِْ ِ َ ٌِ ُ ْ
َوأولئك هم املفلحون ُ ُ َِ ِْ ُْ ُ َ َ ُ [    

  ]104 :عمران آل[
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  داءــــإه
ن لرؤية ان لقيا اهللا وهم مشتاقاذلأهدي هذا الجهد المتواضع إلى روح والدي ووالدتي ال

  أحد أبنائهم طالب علم شرعي
  لكي يسيروا على درب أبيهم وإلى أبنائي األعزاء  الصابرةوزوجتي الغالية

   إلى ذروة سنام الفالحإلى الشباب المسلم المخلصين المشتاقين للوصول
  إلى الشباب التائهين بين الرايات يتلمسون الطريق الصحيح

  إلى من يبحث عن الحقيقة
  إلى أخواني وأحبائي من أبناء اإلسالم الذين أحرص عليهم من أبواق الباطل

والدكتور ، والدكتور إبراهيم المقادمة، وإلى روح شيوخي الشيخ المجاهد أحمد ياسين
 الذين بحثوا عن العزة والكرامة والذين ، والقائد صالح شحادة،الرنتيسيعبد العزيز 

  رفعوا راية الجهاد لنصل إلى الفالح
إلى كل من ساهم  .وإلى كل المسلمين المخلصين الحريصين على رفعة اإلسالم وأهله

 والبشر ،كتابهلوساعد في هذه الرسالة لتكون أقرب إلى الكمال وال كمال إال هللا و
  وال ندعي برسالتنا ، تون في قدراتهم ولن يبلغوا الكماليتفاو

  ، ونضع شمعة مضيئة في الطريق، فنحن نحوم حول الحقيقة الكمال
   ن يكون هذا الجهد في ميزان حسناتيسأل اهللا أأو

  . ولو بكلمة واحدةيوكل من ساعدن
  



         
 

ج 

  ر وتقديرشك
  

َِفتبسم ضاحكا من قوهلا[ عمالً بقوله تعالى ِ ِْ ْ ََ ً َ َ َّ َ ِ وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي َ ِ َِّ ََ َ َ َ َْ ْ ْ ِّ َُ ْ َ َ َْ ِ َ
َأنعمت عيل وعىل والدي وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلني برمحتك يف عبادك الصاحلني ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ َ ِْ ْ َ َ ََ َ َ ََ َ َ ًَ ْ َّ ْ [

فضله وإحسانه وأعانني على فإني أتوجه بالحمد والشكر هللا تعالى أن من علي بكرمه و   }19:النمل{
  .فهم آياته، ووفقني إلنجاز هذا البحث المتواضع

جه بالشكر   فإني أتو)1()من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا (وانطالقاً من حديث النبي 
والتقدير إلى والدي الحبيبين رحمهما اهللا أن شجعاني على طلب العلم منذ صغري، فأسأل اهللا أن 

  .تهيتغمدهما بواسع رحم

 دربي وأوالدي الذين عملوا ما بوسعهم لمساعدتي ومساندتي ةكما أتوجه بالشكر لرفيق
  .وتوفير الجو المناسب لطلب العلم

أبو نعمة الذي لم يدخر وسعاً في محمد زهدي / والشكر موصول لمشرفي الدكتور الفاضل
  .مساعدتي بتوجيهاته السديدة حتى خرجت الرسالة بصورتها البهية

  :ه عظيم الشكر والتقدير إلى أستاذي الكريمين، عضوي لجنة المناقشةكما أوج

  حفظه اهللا . عبد السميع خميس العرابيد  مناقشاً خارجياً/ فضيلة الدكتور 

  حفظه اهللا  .يـاًلد هاشـم عنبر مناقشـاً داخومحم/ وفضيلة الدكتور

القيمة وتصويب ما بها من حيث تشرفت بقبولهما مناقشة هذه الرسالة إلثرائها بمالحظاتهما 
     .زلل وتقصير

وال يسعني في هذا المقام إال أن أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على الجامعة اإلسالمية 
الذين لم أكاديميين وإداريين وموظفيها  ورئيسها ،بمجلس أمنائهاالغراء منارة العلم الصادق ممثلة 

  . ايدخروا جهدا من أجل رفعة الجامعة وطالبه

والشكر أيضاً إلى كلية أصول الدين ممثلة بعميدها وطاقمها األكاديمي واإلداري لجهودهم 
  .الطيبة والحثيثة التي يبذلونها من أجل التيسير على الطلبة، ونشر العلم الشرعي

                                                             

، )1954(أخرجه الترمذي، كتاب البر والفضيلة، بـاب ما جـاء في الشكـر لمـن أحسن إليك، حديث رقـم               ) 1(
  .  صحيح، وقال الترمذي حسن445ص 
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المكتبة المركزية على وال يفوتني أن أتقدم بخالص تقديري وجزيل شكري إلى القائمين 
ن جهـد متواصل لخدمة الطلبة وأخص بالذكر ـدمونه مـا يقـعلـى م والعامليـن فيهـا

في الواردة  إبراهيم الكرد الذي ساعدني بتقديم خدمة جليلة في تخريج األحاديث النبوية /األستاذ
  . الرسالة

أثناء في  الصعابل كما وأتقدم بشكري العظيم لكل من قدم لي يد العون والمساعدة في تذلي
، ولكل من ساهم في إخراج هذا البحث، ولو بدعوة في ظهر الغيب، فجزاهم اهللا ةالبحث والدراس

  . خير الجزاء

  

  الباحث

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         
 

ه 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ةــدمــالمق
والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين  وعلى آله وصـحبه  ، الحمد هللا رب العالمين   

  ..أما بعد، الطيبين الطاهرين أجمعين

ليخرجوا النـاس مـن     ،  على البشرية أن أرسل األنبياء مبشرين ومنذرين       فمن فضل اهللا    
وخص األمة اإلسالمية   ، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا واآلخرة      ، عبادة العباد إلى عبادة رب العباد     

لمفلحـين  الذي جاءنا بالمنهج الرباني القويم لتربية النفوس واألجيال ليكونوا مـن ا            بمحمد األمين   
  .الفائزين 

ومن تركه جانبا واتخذ    ، من أخذ به وعمل بمقتضى أحكامه فقد فاز       فالقرآن الكريم كتاب اهللا     
كانت سبباً فـي نقـل    ، ومواعظ وأحكام ، فيه قصص وأمثال  ، مناهج وضعية بشرية فقد خاب وخسر     

ففـازوا  ، غاربها فسادوا العالم وانتشروا في مشارق األرض وم       ،العرب من رعاة غنم إلى رعاة أمم      
  .في السيادة على األمم في الدنيا ونالوا رضا اهللا في اآلخرة

وتاريخ األمة يدل على    ، ولما كانت آيات الفالح قد وردت في الكثير من آيات القرآن الكريم           
كان ال بد من جمع هذه اآليات وتقسيمها إلى موضوعات لنتعرف علـى عوامـل               ، الفالح للمؤمنين 

  :مية في ضوء القرآن الكريم فكان هذا البحث  بعنوان فالح األمة اإلسال

  عوامل فالح األمة اإلسالمية في ضوء القرآن الكريم

  )دراسة موضوعية ( 

 إنـه  ي أن يجعل التوفيق والسداد درب أسأُلفاَهللا، نفسيفمن أخطأت  فمن اهللا وأن    أصبت  ن  إف
  .ولي ذلك والقادر عليه

  

  :أهمية الموضوع : أوالً
  .طريقهاعلى لمجتمع اإلسالمي المعاصر لمعرفة عوامل الفالح لألخذ بها والسير  حاجة ا-1

   .فيه و ضرورة وقوف المسلمين على عوامل فالح األمة كمنقذ للمجتمع اإلسالمي مما ه-2



         
 

و 

في عصرنا الحاضر تكثر الرايات وتتزاحم األفكار ويتيه العامة بين هذه األسماء والمـسميات              
الطريق الصحيح  ألتمس   في هذا البحث المتواضع أن       ي أردت ولكنن، )1(  بالنابل فيختلط عندهم الحابل  

وأما نحـن   ، الكمال فالكمال هللا ولكتابه   أدعي لنفسي   وال  ، على منهج القرآن العظيم وسنة نبينا الكريم      
  .البشر فنحوم حول الحقيقة لعلنا نتلمسها

  

  :أسباب اختيار الموضوع : ثانياً
 وشيوعية ورأسمالية وغيرها ظـانين      ،باألفكار الغربية الواردة من علمانية    اغترار بعض الناس     -1

  .أن الفالح فيها

  .خدمة كتاب اهللا ـ تعالى ـ الذي ال يأتيه الباطل من بين يديه وال من خلفه -2

  واقع األمة اإلسالمية التائهة في العصر الحديث يستدعي العلماء وطلبة العلـم بيـان عوامـل                  -3
  .الفالح لهم

 قضية الفالح والخسارة والخير والشر قد شغلت واقع المسلمين وفكرهم قديما وحديثا لما له مـن          -4
  .فأحببت أن أضع أقدامهم على عوامل الفالح كما وضحها القرآن الكريم، قيمة علمية بالغة

  بيان أن طريق الفالح ينطلق من االلتزام بكتاب اهللا ـ تعالى ـ وأن الخـسارة والـضياع مـن     -5
  .االبتعاد عنه

  . تشجيع بعض األساتذة واإلخوة الذين استشرتُهم  للخوض في هذا الموضوع-6

 واقع المسلمين في العالم اإلسالمي بحاجة ماسة للبحث في عوامل الفالح لها في الدنيا واآلخـرة             -7
  .للعمل بمقتضاها 

 فالح األمة اإلسالمية فـي       افتقار المكتبة اإلسالمية إلى رسالة علمية محكمة تتحدث عن عوامل          -8
  .ضوء القرآن الكريم

  

  أهداف البحث:ثالثا 
  إبراز عوامل الفالح في القرآن الكريم  دراسة موضوعية  -1
 ابتغاء مرضاة اهللا ـ تعالى ـ ورضوانه من خالل البحث في موضوع قرآني يخـدم واقـع      -2

  .األمة اإلسالمية
                                                             

/ 3ان العرب ج لس. ( وقد يقال هذا هذا مثالً للقوم تتقلب أحوالهم ويثور بعضهم على بعض بعد السكون والرخاء              ) (1
  ).31ص
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  ث في عوامل الفالح في القرآن الكريم التطبيق العملي ألحد ألوان التفسير الموضوعي يبح -3

 . ربط الموضوع بواقع األمة اإلسالمية في هذا العصر -4

بمهرجـان  أن يقيموا الخالفة    إضافة إلى ما تقدم فقد رأينا بعض شباب المسلمين المندفعين أرادوا            
ـ ، وكأنها زوبعةٌ  في فنجان يصفق لها الصبيان       ، إعالمي كأنها فكرة عابرة أو نشوة غامرة       أن وك

إن التاريخ اإلسالمي الحافـل يبـين أن الخالفـة    ، الخالفة تقام في ساعة من نهار ثم تنجلي آخره      
، فالتمكين ال بد أن يسبقه ابـتالء ، قامت على أشالء ودماء وبذٍل من الغالي والنفيس سنوات طويلة     

إلسالم على  ولذلك كان هذا البحث المتواضع لعله يعين أبناء ا        ، وما جاء في ساعة ذهب في ساعة      
فهم الحقيقة وكشف مكنوناتها والوقوف على إيجابياتها والبعد عن سـلبياتها غيـر مفـرطين وال                

  .بل على الوسطية منهج الصحابة والتابعين والسلف الصالح إلى يوم الدين، متشددين

  :منهجي في البحث : رابعا
  .قيقه في القرآن الكريم  استقراء اآليات القرآنية التي ورد فيها ذكر الفالح وعوامل تح-1

 ثم تقسيم البحث إلـى فـصول ومباحـث          ، تقسيم هذه اآليات إلى عناوين تخدم موضوع البحث        -2
  .ومطالب

وكـذلك االسـتعانة بالتفـسير التحليلـي واإلجمـالي          ،  تفسير اآليات القرآنية تفسيراً موضوعيا     -3
لمتنوعة مـع مراعـاة األمانـة    واالشاري ومفهوم المخالفة ما أمكن بالرجوع إلى كتب التفسير ا    

  .العلمية في رد األقوال إلى أصحابها

 االستدالل باألحاديث النبوية  ووضعها بين قوسين واضحين وبخط متميز ثم تخريجها تخريجـا               -4
  .علميا حسب قواعد التخريج المعتمدة مع بيان حكم العلماء على األحاديث عليها

م كانت في اللغـة أ    أ التي تخدم الموضوع سواء       اإلسالمية بالمصادر والمراجع والكتب   االستعانة   -5
  . األدب واألخالق وغيرهاالفقه أم

  . ترجمة األعالم المغمورين الواردة في البحث غير الصحابة والمحدثين-6

 كتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماني حسب مصحف النور أو القرآن المساعد ووضـعها بـين                -7
  . رحمة بالحاشية خلف اآلية مباشرةسورهاثم عزو اآليات إلى ، ميزقوسين مزهرين وبخط مت

  .وإذا كان بالمعني أقول أنظر ، توثيق المقتبس من المراجع إذا كان حرفيا بوضعه بين شاولتين-8

 واألعـالم والمراجـع     ، عمل الفهارس الالزمة التي تخدم البحث كفهرس اآليـات واألحاديـث           -9
  .والموضوعات
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  :اسات السابقة الدر: خامساً
البحث والتواصل مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية تبـين            و بعد الدراسة 

  للباحث عدم وجود دراسة قرآنية تبحث في عوامل فالح األمة في ضوء القرآن الكريم

مـن هـذه الكتـب      ، علما بأن مفردات الموضوع متناثرة في بطون الكتب       ، )دراسة موضوعية    ( 
  اجستير بعنوانرسالة م

للباحث عودة سليمان أبـو مـصطفى      ، عوامل ارتقاء األمم وانحدارها في ضوء القرآن الكريم        .1
ولكن  ، الدين قسم التفسير وعلوم القرآن      عبد الكريم الدهشان  في كلية أصول       /إشراف الدكتور 

  .مفردات بحثه تختلف عما تناولته في بحثي هذا

ختص في أسباب النـصر     اد العفاني ولكن هذا الكتاب      مبشرات من النصر والتمكين تأليف سي      .2
  .فقط ولم يشمل كل جوانب الحياة

ولكـن مفـردات    . على محمد الصالبي  / فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم تأليف الدكتور        .3
 .الموضوع ال تتقاطع بشكل مباشر

 .علي بن نايف الشحود/ صفات المفلحين في القرآن الكريم .4

 .بدر بن ناصر/ ن الكريمالمفلحون في القرآ .5

 

  :خطة البحث : سادساً
  .ثالثة فصول وتمهيد ومقدمةمن تتكون خطة البحث 

  : أما المقدمة فقد اشتملت على

  أهمية الموضوع: أوالً

  أسباب اختيار الموضوع: ثانياً

  أهداف البحث: ثالثاً

  منهج البحث: رابعاً

  الدراسات السابقة: خامساً

  خطة البحث: سادساً
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  يدالتمه
  )وقفات لغوية وإسالمية حول لفظي الفالح واألمة(

  األول لـصـالف
  الفرد واألسرةعـوامـل فـالح 

  : مبحثين ويشتمل على

   :اثني عشر مطلباً عوامل فالح الفرد، ويشتمل على: األولالمبحث 

  اإليمان وإتباع الرسل: األول المطلب

  لعملالمحافظة على اإليمان واإلخالص في ا: الثاني المطلب

  .إقامة الصالة وإيتاء الزكاة :الثالث المطلب

  .تحقيق الخشوع والخشية من اهللا: رابعال المطلب

  .اإلعراض عن اللغو والبعد عن الجدال العقيم: الخامس المطلب

  .تزكية النفس من الموبقات: السادس المطلب

  .تحري الصدق واجتناب الكذب: السابع المطلب

  .كثار من فعل الخيراتالتوبة واأل: الثامن المطلب

   .الحفاظ على العفة وستر العورة: التاسع المطلب

  .الوفاء بالعهود وأداء األمانات: العاشر المطلب

  .العفو والصفح: المطلب الحادي عشر

  .المسلم الفرد عند النقي والفكر الديني الوعي  اإليمانتحقيق: عشر الثاني المطلب

   مطالبةستعلى ، ويشتمل عوامل فالح األسرة: بحث الثانيالم

  الوالدين  والواجبات، وبر بالحقوق القيام: األول المطلب

   حسن اختيار الزوجة: الثاني المطلب

  .للرجل القوامة تحقيق: الثالث المطلب

  .الزوجين بين واأللفة المودة: الرابع المطلب
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  .يوالعقد االجتماعي التكافؤ: الخامس المطلب

  .حسنة إسالمية تربية والداأل تربية :المطلب السادس

  
  الفصل الثاني

  عوامل فالح المجتمع ومبطالته
  :وينقسم إلى مبحثين

  : مطالبعلى أحد عشر مطلباًعوامل فالح المجتمع، ويشتمل : األولبحث الم

  . في سبيل اهللارفع راية الجهاد: األول المطلب
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  .الصحابة عهد في تحققت آيات: المطلب الثاني

  .األزمنة كل في اًمشترك كان ما :المطلب الثالث
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  وينقسم إلى قسمين
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 )هـ656/هـ132. (الخالفة العباسية: لمطلب الرابعا

 )هـ1280/هـ699.(الخالفة العثمانية: المطلب الخامس
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  .سقوط الشيوعية وفشل الرأسمالية: المطلب األول
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  دـيـهـالتم

  )ةوقفات لغوية وإسالمية حول لفظي الفالح واألم(
  :ي أتويشمل ما ي

   .تعريف الفالح لغة واصطالحاً: أوال

  :تعريف الفالح لغة 1

ـ    ، الفلح والفالح الفوز والنجاة والبقاء في النعيم والخير       : فالح"   .أ   الدحـداح   يوفي حـديث أب
قال فقام  ...  قال أبو ذر   )1( ". أي بقاء وفوز وهو مقصور من الفالح       بشرك اهللا بخير وفلحٍ   

قم لم يقم بنا شيئاً من بقيـة  : ن يفوتنا الفالح قيل وما الفالح قال السحور قالبنا حتى خشينا أ   
 :الظفر وإدراك بغية : والفالح لغة، الشهر

  .السعادة، العز" دنيوي

َحزب[ :األخروي ْ ُهم اهللاَِّ ِ َاملفلحون ُ ُ ِ ْ ْقد[ ،]20:المجادلة[] ُْ َأفلح َ َ ْ ْمن َ َّتزكى َ َ   .]14:األعلى [ ] َ

، يعني أن اهللا تعالى أكرمهم في الدنيا بالبيان. في اآلخرة أي الناجون: اصطالحاً الفالح"   .ب 
الفالح إذا بلغ اإلنسان : وقل قيل. الفالح هو البقاء في النعمة : وفي اآلخرة بالنجاة وقد قيل

وكل ما . ونجوا من شر ما منه هربوا، معناه  قد وجدوا ما طلبوا: ويقال. نهاية ما يأمل 
  )2(.ن المفلحون فتفسيره هكذافي القرآ

َقد أفلح املؤمنون[وقال تعالى "   .ج  ُْ ِْ ُ َ َ َْ نما قيل ألهل إو،  أي أصيروا إلى الفالح }1:املؤمنون{] َ

ُأولئك هم [:  في قوله )3( وقال أبو إسحق،الجنة مفلحون لفوزهم ببقاء األبد ُ َ ِ َ ُ
َاملفلحون ُ ِ ْ   )4(.يقال لكل من أصاب خيراً }157:األعراف{] ُ

 تعريف الفالح اصطالحاً -2

  )5(.الفوز بخير الدنيا واآلخرة بأنه  إصطالحاًتعريف الفالح
                                                             

 ).316ص / 10ج(لسان العرب ) 1(
 )90ص/1ج(تفسير السمرقندي ) 2(
محمد عطاء اهللا بن شريف أبو إسحاق زاده، من فقهاء الدولة العثمانية، له فتاوى، األعالم للزركلي،        : أبو إسحاق ) 3(

  ).269ص  / 7ج(
 )316ص / 10ج(لسان العرب) 4(
  .تعريف الباحث) 5(
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  .العالقة بين المعنى اللغوي واالصطالحي

 المعنى االصطالحي جزء     بين المعنى اللغوي واالصطالحي     عالقة مما تقدم يتبين أن هناك    
 المعنى االصطالحي يـشمل الفـوز       وأن، من المعاني اللغوية حيث إن المعاني اللغوية أعم وأشمل        

ذا شمل الدنيا واآلخرة أما إذا كان فوزاً في الـدنيا بـدون             إ والفوز ال يكون تاماً إال       ،بالدنيا واآلخرة 
 في حق الكافر وأما المؤمن فيكون فوز الدنيا ليس معناه           اً إنما يكون استدراج   اً،اآلخرة فهذا ليس فوز   

  . بل يوفق في طاعة اهللا ورضوانه،م والمتاعأن يحصل اإلنسان على الدينار والدره

  .تعريف األمة لغة واصطالحاً : ثانيا

َإنـا وجـدنا آباءنـا عـىل [ :قـرئ :)1(قال الفراء. الشرعة والدين: واإلمةُ واُألمةٌ، الحالة: اإلمةُ. أ َ َ َ ََ َ ََّ َ ْ ِ
ٍأمة َّ    .متهما أحسن إ: يقال.وهي الطريقة من أممت، وقرئ على إمة، وهي مثل السنة، ]ُ

ًكـان النـاس أمـة واحـدة [: قال أبو إسحق في قوله تعالى     . الدينالطريقة و : واألمة واإلمة  .ب  ََ َِّ َ ًُ َّ ُ َ
َفبعث اهللاُ النبيني مبـرشين ومنـذرين َ َ َ َ َِ ِ ْ َُّ ُ ِِّ ِّ ََ ِ ـ  ،دين واحدأي كانوا على  ]213:البقرة [ ]َ  و قـال أب

وح كفـاراً فبعـث اهللا النبيـين    كان الناس فيما بين آدم ون: وقال بعضهم معنى اآلية  : إسحق
كان جميع من مع نوح     :  وقال آخرون  ،الناربيبشرون من أطاع بالجنة وينذرون من عصى        

 .في السفينة مؤمناً ثم تفرقوا من بعد عن كفر فبعث اهللا النبيين

اإلمـة  : )3(الحال والشأن وقال ابن األعرابـي : واإلمةُ أيضاً، )2(واإلمة الهيئة؛ عن اللحياني      .ج 
  )4(.رة العيش والنعمةغضا

  

  :تعريف األمة اصطالحاً

  . جماعات من الناس تجمعهم عقيدة اإلسالم: األمة اإلسالمية

                                                             

يحيى بن زياد بن عبد اهللا منظور بن مروان األسلمي الديلمي الكوفي، مولى بني أسد، كان هو واألحمر                  : الفراء) (1
  ).10ص/ 1ج(هـ، معاني القرآن 207أشهر أصحاب الكسائي، وكانا أعلم الكوفيين بالنحو من بعده ، ت 

هــ  725ت سنة   . ياني الهنتاني زكريا بن أحمد بن محمد بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص اللح             : اللحياني) 2(
  ).45ص  / 3ج(األعالم للزركلي ، 

األعـالم للزركلـي    . محمـد بـن زياد المعـروف بابن األعرابي، ابو عبد اهللا، عالمة باللغة، من أهل الكوفة             ) 3(
  ).131ص / 3ج(

  ).213ص/ 10ج(لسان العرب : انظر) 4(
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ومـصالح  ، وتجمعهم صفات موروثة  ،  جماعة من الناس أكثرهم من أصل واحد       : األمة هي 
ـ ،  يقال األمـة المـصرية     .أو يجمعهم أمر واحد من دين أو مكان أو زمان         ، وأماني واحدة  ة واألم

  )1(. الدين-و.  الجيل- و.العراقية
  

  : العلو والهبوط في حياة األمة اإلسالمية: ثالثاً

بدعوة الحق ورفرفت راية اإلسالم خفاقة فـي ربـوع الجزيـرة             منذ أن صدع الرسول     
العربية، ثم انتشر إلى سائر أنحاء العالم، واإلسالم قد ارتقى في عهد الخالفـة الراشـدة إلـى ذروة      

كلما أخذ باألسباب ارتقـى إلـى العلـو، وعنـدما     ، ومن حينها واإلسالم في صعود وهبوط    الفالح،  
تراخى في األخذ باألسباب ضعف وتكالبت عليه األمم، وكان آخر هذه الخالفات الخالفة العثمانيـة               

 وبين هذه وتلك مر اإلسالم بظروف صعبة ضـعف فيهـا     ،  على أربعة قرون  رت ما يزيد    والتي عم
 وألن هـذا    ،ت ألنه دين اهللا الذي ارتضاه لعبـاده       وي فيها أحيانا، ولكنه لم يمت، ولن يم       أحيانا وقو 

الدين يحمل في ثناياه عوامل الفالح كالبذرة الصالحة، حيثما وجدت تربة خصبة وظروف مناسـبة                
َأمل تـر كيـف رضب اهللاَُّ مـثال كلمـ[ :أنبتت واشتد سوقها، امتثاالً لقوله تعالى َ ْ َِ َ ًَ َ َ َ َ َ َ ْ َ ٍة طيبـة كـشجرة طيبـة َ ٍَ َ َِّ َ َِّ ََ َ ً ً

ِأصلها ثابت وفرعها يف السامء  َ َّ ِْ َ َُ َ َْ ٌ ِ َ ُ َ تؤيت أكلها كل حني بإذن رهبا  َ ِّ َ ِ ٍ ِْ ِ ِ ِ َّ َُ َُ ُ ْ ْ ويرضب اهللاَُّ األمثال للناس لعلهـم ُۗ ْ َُ َّ َ ََ ُ َِ َّ ِ َ َ ْ ِ ْ
َيتذكرون ُ ََّ َ ـ       ،  ]25:ابراهيم    []َ ع الفطـرة البـشرية، وال   وألن هذا الدين منهج حياة كامل، يتوافق م

: ويقول سـيد قطـب  " يكلفها أكثر مما تطيق، وهذا الدين جاء ليكون شريعة حاكمة للبشرية جمعاء،   
إذا أريد لإلسالم أن يعمل، فال بد لإلسالم أن يحكم، فما جاء هذا الـدين لينـزوي فـي الـصوامع             "

 ويصرفها، ويصوغ المجتمع وفـق      إنما جاء ليحكم الحياة   . والمعابد، أو يستكن في القلوب والضمائر     
  )2( "فكرته الكاملة عن الحياة، ال بالوعظ واإلرشاد، بل كذلك بالتشريع والتنظيم

، فلـم    وآمـاالً  اً، وتخطيط  وماالً اًوقد دفع المسلمون ثمن العلو والفالح دماء وأشالء، وجهد        
لن يصلوا إلى العزة والفالح     يصل المسلمون في أي فترة سابقة إلى الرفعة والفالح إال بثمن باهظ، و            

ْولـوال دفـع اهللاَِّ النـاس بعـضهم [: في وقتنا الحاضر إال بنفس الثمن، ألنها سنة ربانية ويقول تعالى      ُ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََّ ْ َ َ
َببعض لفسدت األرض ولكن اهللاََّ ذو فضل عىل العاملني ِ ِ َِ َْ َ َّ َ ْ َْ َ َٰ ٍَ ٍْ َ َُ ُ ْ ََ َ   .]251:البقرة[ ] ِ

  على الحق وأن هذا الدين دين اهللا، فلماذا ال يأتي اهللا             ه؟ ما دمنا  وسؤال يطرح نفس   للمسلمين
  !بالعزة والفالح بأقصر الطرق وأقل التكاليف؟

                                                             

  ).27ص/1ج(المعجم الوسيط ) 1(
  .سيد قطب/ 55ص / رأسماليةمعركة اإلسالم وال) 2(
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ومن يقدم من أجـل     !من ينصر دينه؟  ويبتليهم  أراد أن يختبر المسلمين      أن اهللا   : والجواب
عنـدما   أعطانـا إياهـا، ف     نصرة دينه؟، فالنفس وهبها اهللا لنا بدون مقابل وأموالنا رزق من عند اهللا            

خذنا بدون ثمن فإن اهللا سيعطينا مقابلها الفالح في الدنيا، والفوز بـاآلخرة    نقدمها لنصرة دين اهللا ما أ     
وانه وجنته التي هي أغلى بكثير مما قدمنا، وحتى يأجرنا في اآلخرة درجـات فـي الجنـان      ـبرض

َأح[ :على قدر ما قدمنا لنصرة هذا الدين، ويقول تعالى         ْسب الناس أن يرتكوا أن يقولوا آمنـا وهـم َ َ َ ُُ َ ُ ََّ َُّ ُ ْ َْ َُ َْ ِ
ــون  َال يفتن ُ َ ْ ُ ــبلهم *َ ــن ق ــذين م ــا ال ــد فتن ْ ولق ِ ِ ِ ِْ ْ َ ََ َّ َ ََّ َ ــاذبنيَْۖ ــيعلمن الك ــذين صــدقوا ول ــيعلمن اهللاَُّ ال َ فل ِ ِ َِ ْ َ َ ُ َّ َ ََّ ْ َ َ َ َّ َْ َ َ ََ َ[ 

َوالـذين جاهـدوا فينـا [، ويقول تعالى    ]3-2العنكبوت[ ُِ َِ َ َ َلنهـدينهم سـبلنا ََّ َّ ََ َُ ُ ْ َُ َ وإن اهللاََّ ملـع املحـسننيِْۚ ِ ِ ْ َ َُْ ََ َّ ِ[ 
إذا كان اإلسالم، وهو من اهللا للحيـاة        : واآلن يقول قائل   "األستاذ سيد قطب  ویق ول   ،  ]69:العنكبوت  [

البشرية، ال يتحقق في األرض وفي دنيا الناس، إال بالجهد البشري، وفي حدود الطاقة البشرية، وفي                
إذن على المنـاهج البـشرية،      :فما ميزته .  الواقع المادي للحياة اإلنسانية وفي البيئات المختلفة       حدود

 ولماذا يجـب    ، منا ما يبلغه جهدهم، في حدود طاقتهم وواقعهم        ؟التي يضعها البشر ألنفسهم، ويلغون    
ـ  هأن نحاول تحقيق ذلك المنهج، وهو يحتاج إلى الجهد البشري ككل من     ه شـيء  ج؟ فال  يتحقـق من

إلهي ملزم؟ وهو يتحقق في حياة الناس، في حـدود فطـرتهم البـشرية،         : بمعجزة خارقة، وال بقهر   
 اإلسـالم ينمـو   اوإن أعداء اإلسالم ال يـروق لهـم أن يـرو   !وطاقتهم العادية، وأحوالهم الواقعية؟   

 فـي علـو    ولكنهم يبذلون كل ما في وسعهم من أجل محاربة اإلسالم بأنهم يعلموا، أن      )1("ويترعرع
اإلسالم كشف عورتهم، وسقوط فكرتهم، وزوال دولتهم، ولذلك لن يدخروا جهداً في الصد عن دين               

ِإن الذين كفروا ينفقون أمـواهلم ليـصدوا عـن سـبيل اهللاَِّ [: اهللا يقول تعالى   ِ َ َ ْ ْ ُ ُْ َ ُ َ َُّ ِْ ِ َُِ َ َ َُّ ََّ َ ُ فـسينفقوهنا ثـم تكـون ِۚ ُ َ َّْ َ ُ َُ َُ ِ َ
َّعليهم حرسة ثم  ْ ْ ُْ ًَ َ َ َيغلبون َِ ُ َ ْ َ والذين كفروا إىل جهنم حيـرشونُۗ ُ َٰ َ َّْ ُ ََ َُّ َ َ َ َِ َ والباطل عندما يواجه ، ]36:األنفال [  ]ِ

اإلسالم يواجهه متوحداً، وقد أخذ باألسباب وأعد العدة؛ فإذا أردنا أن نهزم الباطل فالبـد أن نكـون        
نطالق من أجل الوصول إلـى      موحدين تحت راية واحدة وقد أخذنا بكل أسباب القوة واإلعداد، ولإل          

الشهوات لكي يـصلوا  من العزة والفالح وحرية البشر يجب أن يتحرر البشر من كل قيود األرض و          
  .إلى مبتغاهم

 

  سقوط الخالفة العثمانية

وقد حرص أعداء اإلسالم على هدم الخالفة العثمانية الصرح اإلسالمي العظيم الذي كـان              
 ألنهم علموا أنهم ال يمكن أن يصلوا إلى فلسطين قلب العـالم              ويوحد كلمتهم  ،يحمي بيضة المسلمين  

اإلسالمي، أو يسيطروا على المسلمين في ظل وجود الخالفة حتى وإن كانـت قـد وصـلت إلـى                   
                                                             

  .سيد قطب/ 15ص/ هذا الدين) 1(
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شيخوختها وقد تآمر الغرب الصليبي والشيوعية الحاقدة مع اليهودية الصهيونية مـن أجـل إسـقاط           
  .لى أرض فلسطينالخالفة تمهيداً لقيام الكيان المسخ ع

. لم يكن هذا الحادث يخص العرب وحدهم، وال يخص الشعوب واألمم التي دانت باإلسالم             " 
 بل هي مأساة إنـسانية عامـة لـم يـشهد     ،فضالً عن األسر والبيوتات التي خسرت دولتها وبالدها       

ر خـسارته    فلو عرف العالم حقيقة هذه الكارثة، ولو عرف مقـدا          ،التاريخ أتعس منها وال أعم منها     
 يـوم عـزاء     – الذي وقعت فيـه      -ورزيته، وانكشف عنه غطاء العصبية، التخذ هذا اليوم النحس        

  )1(. " ولبست الدنيا ثوب الحداد، ولتبادلت شعوب العالم وأممه التعازي،ورثاء، ونياحة وبكاء

هـب بعـض     )2( بـيص  حـيص لمون فـي    ومنذ أن هدمت الخالفة العثمانية وأصبح المس      
ن أبناء اإلسالم على أثر الصدمة الكبرى من سقوط الخالفة، وحاولوا تـشخيص الـداء   ن م المخلصي

وإيجاد الدواء الستنهاض األمة لكي تخرج من كبوتها، وكانت محاوالت كثيرة منها من اقترب مـن                
ل لماذا لم تقم للمسلمين قائمة منذ ما يقرب مائة          ء يتسا بعض الناس   الصواب، ومنها ما جانبه، ولعل      

 خالق هذا الكون أوجد منهج األسباب والمسببات فمن أخـذ باألسـباب الربانيـة                ألن اهللا ! ؟عام
وصل إلى مبتغاه، ومن حاد عن األسباب الربانية لم يصل إلى مبتغاه، وقد عجت الساحة اإلسـالمية          

هـذه   كثير من    دثرقد ان لبحركات وجماعات كثيرة فما كان منها قريباً من الصواب كتب له البقاء، و            
المسميات لضعف فكرتها وعدم صبر أبنائها على مواصلة الطريق وصمودهم أمام المعوقـات مـن         

َّإال  : أعداء اإلسالم ألن الحق البد له من قوة تحميه وصبر على تحمل مشاق الطريق يقول تعالى                ِ
ْالذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا  َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ََ َ ُِّ َْ َِ ِ ِ ِ ُِ ِبالصربََّ ْ َّ ِ ]3:العصر[.  

والمسلمون مطالبون باألخذ باألسباب من أجل بلوغ المهمة المرجوة التي أرادهـا اهللا لهـم               
وهي حاكمية العالم تحت راية اإلسالم، ولن يكون فالح لألمة إال بالوصـول لهـذه الغايـة، يقـول       

ن المسلم لم يخلق ليندفع     إ: "ين المسلم بانحطاطلعالم  ا في مقدمة كتاب ماذا خسرا       الدكتور محمد اقبال  
مع التيار، ويساير الركب البشري حيث اتجه وسار، بل خلق ليوجه العـالم والمجتمـع والمدنيـة،                 

  .ويفرض على البشرية اتجاهه، ويملي عليها إرادته، ألنه صاحب الرسالة وصاحب العلم اليقين

تباع، إن مقامـه    م التقليد واإل  مقامه مقا فليس  . وألنه المسؤول عن هذا العالم وسيره واتجاهه      
وإذا تنكر له الزمـان، وعـصاه       . ومقام اآلمر الناهي  . مقام اإلمامة والقيادة ومقام اإلرشاد والتوجيه     

                                                             

  26ص / ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين) 1(
2) (  بيص اختالط من أمرٍ وال مخرج لهم وال محيص منه:حيص ).لسان العرب(  
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المجتمع وانحرف عن الجادة، لم يكن له أن يستسلم ويخضع ويضع أوزاره ويسالم الهر، بل عليـه                 
  )1(" .اهللا في أمرهيقضي ويظل في صراع معه وعراك، حتى . أن يثور عليه ويناله

ه علـى المبـادرة واألخـذ باألسـباب         ء الكامل المتكامل الذي يربي أبنا     وإن منهج اإلسالم  
ْوقـل اعملـوا فـسريى اهللاَُّ عملكـم [عدم التقاعس ألنه مطالب بالعمـل لقولـه تعـالى           و والعزيمة َ َ َ َُ َ ُ َُ ْ ََ َ ِ

َورسوله واملؤمنون  ُْ ِ ُْ َ ُ َُ ُ َ وسـرتدون إىل عـَۖ ُّ َٰ َ ِ َ َ ُ َاملِ الغيـب والـشهادة فينبـئكم بـام كنـتم تعملـونَ ُ َْ ْ ْ ُ ْْ ِّ َ ََ ُ ْ ُ َُ َ ِ ُ َّ ََ ِ َ ِ التوبـة  [  ] ِ
 أمام اإلنسان المسلم إلى السعي لبلوغ  الغاية ويقول أبو الحـسن             وأمام هذه الحوافز لم يبقَ    ،  ]105:

 إحـساس  إن اإلسالم عقيدة استعالء، من أخص خصائصها أنها تبعث في روح المؤمن بها           " :الندوي
 وأنهـا تـشعر   ،العزة من غير كبر، وروح الثقة في غير اغترار، وشعور االطمئنان في غير تواكل  

المسلمين بالتبعة اإلنسانية الملقاة على كواهلهم، تبعة الوصاية على هذه البشرية في مشارق األرض              
القـيم، والطريـق    ومغاربها، وتبعة القيادة في هذه األرض للقطعان الضالة، وهدايتها إلـى الـدين              

  )2(."السوي، وإخراجها من الظلمات إلى النور

  

  
  
  
  
  
  

                                                             

  .9ص /  المؤلف أبو الحسن الندوي-)ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين( مقدمة كتاب ) 1(
  .12ص/  ذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ما) 2(
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  األولاملبحث 

  عـوامـل فـالح الفــرد
  

  :مطلباً  عشرااثنويشتمل على 
  .اإليمان باهللا واتباع الرسل: األول المطلب
  .العمل في واإلخالص اإليمان على المحافظة: الثاني المطلب
  .الزكاة تاءإي وإقامة الصالة:الثالث المطلب
  .اهللا من والخشية الخشوع تحقيق: الرابع المطلب
  .العقيم الجدال عن والبعد اللغو عن اإلعراض: الخامس المطلب
  .الموبقات من النفس تزكية: السادس المطلب
  .الكذب واجتناب الصدق تحري: السابع المطلب
  .المنهيات واجتناب الخيرات فعل من اإلكثار: الثامن المطلب
  .العورة وستر العفة على الحفاظ:  التاسع بالمطل

  .األمانات وأداء بالعهود الوفاء.: العاشر المطلب
  .والصفح العفو: عشر الحادي المطلب
  .المسلم الفرد عند النقي والفكر الديني الوعي تحقيق: عشر الثاني المطلب
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  األول المبحث
  واآلخرة  في الدنياالفرد فالح عوامل

  

  فـسد  الفرد فسد وإذا،  المجتمع صلح الفرد صلح فإذا،  المجتمع في األساسية بنةالل الفرديعد 
 والتـي ،  المجتمـع  في الصلبة النواةلكونه   به ةًكبير عنايةً اإلسالمية الشريعة نيتع ولذلك،  المجتمع

 لـذا و،  واآلخـرة  الدنيا في الفالح عليها يترتب المهمة هذه نجاح نإو،  كبيرة أعباء عاتقه على يلقى
 أكتافـه  علـى  قامـت  حيث القرون خير كان النبوة مدرسة في تربى الذي الصحابة جيل أن وجدنا
  .يكون ما كأحسن بها وقام، األولى اإلسالمية الدولة

  )1( )قرني الناس خير قال( : رسول عن  مسعود بن اهللا عبد روى وقد

 بنـاء  أهملـت  وقد،  ديةالما على حضارتها الدول بعض قامتأ فقد الحاضر عصرنا في أما
 امتثـاال  أصحابها رؤوس على انهارت ما سرعان لكنو الزائف مظهرها في فقامت والمجتمع الفرد
َأفمن أسس بنيانه عىل تقوى مـن اهللاَِّ ورضـوان خـري أم مـن أسـس بنيانـه عـىل شـفا [ :تعالى لقوله َ َٰ ٌ َٰ ْ ََ ُ ُ َ ْ َ َ َ ٰ َ َ ُ ُ َ َْ ََ َّ َ ْ ْ َ َّ َْ َ َ َْ َ َ ٍَ ْ ِ ِ

َجرف هار فاهن ُْ َ َُ ٍ َار به يف نار جهنم ٍ ََّ َ َ ِ َ ِ ِ َ واهللاَُّ ال هيدي القوم الظـاملنيِۗ ِِ َِّ َ ْ ََ ْ ْ َ   اهللا  فـإن  ولذا، ]109:التوبة[ ]َ
 واألسـرة  الفـرد  بين متناسقة متوازنة متكاملة خطوات في،  باألسباب األخذ الكونية سننه من جعل

 إلـى  تنقـسم  العهود إنو .الناجية ألمةا عند الثمين الكنز هويعد   الصالح الفرد فإن ولذا،  عوالمجتم
  :أقسام ةثالث

ْوإذ  [: تعالى اهللا قول في جاء ما وهو الربوبية بتوحيد وربه اإلنسان بين: األول القسم ِ َأخـذ َ َ َربـك َ ُّ َ 
ْمن ِبني ِ َآدم َ ْمـن َ ْظهـورهم ِ ِ ِ ُ ْذريـتهم ُ َّ ُِّ َ ْوأشـهدهم ُ ُ ََ َ ْ ٰعـىل َ َ ْأنفـسهم َ ِ َِ ُ ُألـست ْ ْ َ ْبـربكم َ َُ ِّ ُقـالواۖ  ِ ٰبـىل َ َ َ  ۛ

َشهدنا ْ ِ ْأنۛ  َ ُتقولوا َ ُ َيوم َ ِالقيامة َْ َِ َ َّإنا ْ َّكنا ِ ْعن ُ َغافلني َذاَٰه َ ِ ِ   .]172األعراف[ ] َ

، والـنفس ،  الـدين  وهـي  الخمس بالكليات تتعلق وهي الناس من وغيره اإلنسان بين: الثاني القسم
  .والعقل، والعرض، والمال

 يدخل ال وبطنه، خيراً إال فيه جعلي ال عقله نفسه على يحفظ أن، سهونف اإلنسان بين: الثالث والقسم
 يبقى وأن، بحق إال افيه نظري ال وعينه، خيرا إال فيه يذكر ال ولسانه، حالالً إال فيه

  .اآلخرة ويذكر اهللا نعم ذاكراً
                                                             

 3ج) (2652(حـديث رقـم  –باب ال يشهد على شـهادة جـور إذا أشـهد   – كتاب الشهادات    –صحيح البخاري )  1(
 ).171ص
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  -:على عوامل فالح الفرد في هذا المبحث على ما يأتي وسأقتصر

  .تباع الرسلاهللا واإليمان با: األول المطلب
  )1(.)بالبعث وتؤمن ورسله وبلقائه، وكتبه، ومالئكته، باهللا تؤمن أن اإليمان(: قال 

 كـل  عليه يرتكز الذي األساس فهو المؤمن اإلنسان حياة يف األساس الركن هو اإليمان إن
 صح يماناإل صح فإن،  وصحته اإليمان حقيقة على مبني اآلخرة في والثواب والجزاء،  الخير أفعال

 يـوم  يوزنـون  ال النـاس  وإن،  األجر وخسر شيء كل فسد اإليمان فسد وإن األجر ونال شيء كل
ْيـا أهيـا النـاس إنـا خلقنـاكم  [: تعالي قال،  العزة رب ميزانالتقوى   بل وأنسابهم بأجسادهم القيامة َُ َ َ َّْ َ َّ ِ ُ َ ُّ َ

َمن ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل َ ْ َِ َِ َ ً ُ َ َ َ َ ُْ ْ ُٰ ََ ْ ُ ٍ ُ لتعارفوا َ َ َ َ ْ إن أكرمكم عند اهللاَِّ أتقاكم ِۚ ْ َ َُ َْ ْ َ َْ َِ ُ َّ ٌ إن اهللاََّ عليم خبريِۚ ِ َ ٌ ِ َ َّ ِ[ 
   ]13 :الحجرات[

 الـرئيس  هـدفهم  هـذا  ويكـون  اآلخـرة  و الدنيا في اهللا مرضات دائماً يبتغون المتقين نإ
ويسخللمـؤمنين  يحق سامية ايةغ وهي، الغاية هذه إلى الوصول أجل من،  الدنيا في جهدهم كل ونر 

 يقاس ال فهو الكثير الشيء الدنيا من ملكوا إن وحتى،  واآلخرة الدنيا في الفالح وهي،  عليها التنافس
 اإليمـان  عـن  المترتبة الخيرات فعل على يحرص أن المؤمن على يجب ولذا ،اآلخرة نعيم بجانب

 آيـات  جاءت وقد، متالزمان والتقوى انفاإليم، تقوى من له البد واإليمان،  الموازين إلثقال الصحيح
  .كذل تُبين القرآن من كثيرة

َالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة وممـا رزقنـاهم ينفقـون[-1 َّ َ َ ُْ ْ َِّ ِ ِ ِ ِْ َ َ ُُ ْ َ ُ ُ ْ ُُ َ َّ َ ََ َ ِ َ َوالـذين يؤمنـون بـام أنـزل   * ِ ِ ْ ُ َ ِ َ ُْ ِ ُِ َ ََّ
ْإليــك ومــا أنــزل مــن قبلــك وبــاآلخرة هــم َ َ ُْ َ ْ ْ َِ ِ ِ َِ ِِ َ ََ ََ ِ ْ َ يوقنــونُ ُ ِ ُأولئــك عــىل هــدى مــن رهبــم وأولئــك هــم *  ُ ْ ِّ َُ َ ْ ُ ََ َِ ِ َِ َ َُ ُِ ً

َاملفلحون ُ ِ ْ  ]5-3:البقرة[ ]ُ

ِالذين يؤمنون بالغيـب[ ْ َُ ِ َ ُْ ِ َِ إن اإليمان بالغيب له أثره على نفـس اإلنـسان المـسلم وإن         ] َّ
ني اإليمان بما جاء به     اإليمان الحقيقي الكامل يدفع صاحبه إلى فعل الطاعات ألن اإليمان بالغيب يع           

فالـذي ال  ، نهى عن الموبقات واإليمان بالبعث والنشور والجنة والنـار والمر بالطاعات   باأل محمد
يؤمن بالغيب ال يفعل الخير والطاعات ولذلك فإن اإليمان  بالغيب له أثر كبير علـى أفعـال العبـد           

َوالـذين يؤمنـون بـام [، سورة البقرة المؤمن وألهمية هذا اإليمان وتعلق ما بعده به جاءت به صدر             ِ َ ُْ ِ ُِ َ ََّ

                                                             

كتاب اإليمان باب سؤال جبريل النبي صلى اهللا عليه وسلم عن اإليمان واإلسـالم واإلحـسان          : صحيح البخاري ) 1(
 .50: ديث رقمح) 19ص/1ج(وعلم الساعة 
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َأنزل إليك وما أنزل من قبلك وبـاآلخرة هـم يوقنـون ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُْ َ ْ ْ ََ ِِ َ ََ ََ َِ ِْ ُْ واإليمان ال يكتمل إال باإليمان  ]4:البقرة [ ] ُ

َآمن[ :بكل الرسل ورساالتهم يقول تعالى   ُالرسول َ ُ َبام َّ َأنـزل ِ ِ ِإليـه ُ ْ َ ِربـه ِمـن ِ ِّ َملؤمنـونَوا َّ ُْ ِ ٌّكـل ُْ َآمـن ُ  ِبـاهللاِّ َ
ِومآلئكته ِ َِ َ ِوكتبه َ ِ ُ ُ ِورسله َ ِ ُ ُ ُنفرقَ ال َ ِّ َ َبني ُ ْ ٍأحد َ َ ِرسـله ِّمـن َ ِ ُ ْوقـالوا ُّ ُ َ َسـمعنا َ ْ ِ َوأطعنـا َ ْ ََ َغفرانـك َ َ َُ َربنـا ْ َّ َوإليـك َ ْ َ ِ َ 

ُاملصري ِ   .)1(]285لبقرةا [] َْ

َالذين[ -2 ِ َيتبعون َّ ُ ِ َّ َالرسول َ ُ َّالنبي َّ ِ َّاألمي َّ ِّ ِالذي ُ ُجيدونه َّ َ ُ ِ ًمكتوبا َ ُ ْ ْعندهم َ ُ َ ِالتوراة ِيف ِ َ ْ ِواإلنجيل َّ ِ ْ ِ ُيأمرهم َ ُ ُ َْ 
ِباملعروف ُ ْ َْ ْوينهاهم ِ َُ ََ ِعن ْ ِاملنكر َ َ ُّوحيل ُْ ِ ُ ُهلم َ ِالطيبات َُ َ ِّ ُوحيرم َّ ِّ َ ُ ُعليهم َ ِْ َ َاخلبآئث َ ِ َ ُويضع َْ ََ ْعنهم َ ُ ْ ْإرصهم َ ُ َ ْ ِ 
َواألغالل َ ْ َ ْكانت ِتيَّال َ َ ْعليهم َ ِْ َ َفالذين َ ِ َّ ْآمنوا َ ُ ِبه َ ُوعزروه ِ َ َُ ُونرصوه َّ َُ َ ْواتبعوا َ ُ َ َالنور ََّ َالذي ُّ ِ َأنزل َّ ِ ُمعه ُ َ َأولـئك َ ِ َ ْ ُ 

ُهم َاملفلحون ُ ُ ِ ْ  ]157:األعراف [] ُْ

َومن [  : كم قال تعالىود والنصارى باتباع اإلسالمهـهذه اآلية تدعو أهل الكتاب من الي َ
ْيب َتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلارسينَ َ َ ُ َ ُ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ ْ ِْ ْ ََ ْ َ ًَ ِ َِ  ألن الفالح ال ]85:آل عمران[ ]ََ

يكون إال في اتباع اإلسالم وتأييد رسوله بالغيب واتباع منهجه بكل الوسائل المتاحة المسلم وال 
َوما [ :رحمة للعالمين كما قال تعالى إنما جاء وز أن يقصر في ذلك فالرسول محمد يج َ

َأرسلناك إال رمحة للعاملني  ِ َ ََّ َْ ِّ ً ْْ َ َ ِْ َ َ ثالثاً يؤتون أجورهم مرتين رجل آمن : ( وكما قال ]107:األنبياء[ ] َ
ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها ، وعبد مملوك أعطه حق اهللا وحق مواليه، بنبيه وآمن بي

 ومما تقدم يتبين أن الفالح في الدنيا واآلخرة يكون باتباع اإلسالم )2()وعلمها ثم أعتقها وتزوجها
  ).)3وهدي محمد 

                                                             

  ).62ص/1ج(فتح القدير ، )90ص/1ج(بحر العلوم، )188ص/1ج( جامع البيان للطبري:انظر)1(
عاش الطبري أعزب  ) 839/هـ224(وولد عام   ، ولد في مدينة آمل في طبرستان     :أبو جعفر محمد بن جرير الطبري     

األعالم للزركلـي   (هـ  310ة ت أول من جمع كتاب تفسير على األرجح كان عالم بالقرءات واللغ          ،  ولم يتزوج 
 )69ص/6ج

عالمة من أئمة الحنفيـة،     ، نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي أبو الليث الملقب بإمام الهدى            : السمرقندي
  ، )27ص/3ج(األعالم للزركلي . (هـ373من الزهاد المتصوفين ت 

هــ ،   1250ه القاضي الشوكاني، بصنعاء، ت      محمد بن علي بن محمد بن عبد اهللا بن الحسني، والد          :    الشوكاني
 ).22ص/ 1فتح القدير ، ج

 ).97 ح31ص/1ج(صحيح البخاري كتاب العلم باب تعليم الرجل أمته وأهله  ) 2(
  ).441ص / 1ج(صفوة التفاسير، )136ص / 4ج(التحرير والتوير )  3(
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َيسألونك[ -3 َ ُ َ ْ ِعن َ ِاألهلة َ ْقل َِّ َهي ُ ُمواقيت ِ ِ َ ِللناس َ َّ ِّواحلج ِ َوليس ََْ َْ ُّالرب َ ِ ْبأن ْ َ ْتأتوا ِ ْ ُ َالبيوت َْ ُ ُ َظهورها ِمن ْ ِ ُ ُ 
َّولـكن َِ َّالرب َ ِ ِمن ْ َاتقى َ ْأتواَو َّ ُ َالبيوت ْ ُ ُ ْمن ْ َأبواهبا ِ ِ َ ْ ْواتقوا َ ُ َّ ْلعلكم اهللاَّ َ ُ َّ َتفلحون ََ ُ ِ ْ  ]189:البقرة[] ُ

كان من عادة العرب في الجاهلية إذا خرجوا للسفر وأرادوا أن يعودوا يدخلوا البيت أو 
التخلي فنزلت هذه اآلية تدعو المسلمين بوكانوا يتشاءمون دخول البيت من بابه ، الخباء من خلفه
في هذه اآلية دعوة من اهللا بالتخلي عن كل عادات الجاهلية فالتحلي بأخالق  و،عن هذه العادة

اإلسالم التي فيها سعادة البشر فإذا تخلوا عن عادات الجاهلية وتحلوا بعادات اإلسالم فأن اهللا 
 )1(. والذي فيه فالح الفرد في الدنيا واآلخرة، سيكافئهم بلذة التجلي اإليماني

َيؤمنون[: تعالى قال -4 ُْ ِ ِواليوم ِباهللاَِّ ُ ْ ََ ِاآلخر ْ ِ َويأمرون ْ ُ ُ َْ ِباملعروف َ ُ ْ َْ َوينهون ِ ْ ََ ْ ِعن َ ِاملنكر َ َ ْ َويسارعون ُْ ُ َِ َ ُ 
ِاخلريات ِيف َ ْ َوأولئك َْ ِ َ ُ َمن َ َالصاحلني ِ ِِ   ]114: عمران آل[ ]َّ

 وقد، اآلخر واليوم باهللا الكامل باإليمان الصالح طريق للمسلمين حتوض أيضا اآلية وهذه
 اآلية وكأن الخير فعل على تقدمت إذ المنكر عن والنهي بالمعروف األمر أهمية اآلية هذه بينت
 عن والنهي بالمعروف مراأل يسبقه لم ما الخير لفعل قيمة ال أنه مفهوماً للمسلمين توصل أن تريد

  .ةثمر الخير لفعل ويجعل شيطانال باب يسد المنكر عن والنهي فوبالمعر األمر ألن، المنكر
 حيث، آخرهوينكثه  النهار أول يغزل كمن وهو المنكر عن وينهى بالمعروف مرأي لم إذا أما

 فعل إلى يسارع أن يجب اإلنسان أن اآلية بينت وقد يهدمون وأعوانه والشيطان يبنون الخير أهل نإ
   )2(.سيموت متى يدري ال ألنه يتوانى وال الخير

  

َوألجر اآلخرة خري للذين آمنوا وكانوا يتقون [:الى قال تع -5 ُ ْ ْ َّ َِّّ ُ ََ َ ْ َ ُُ َ َ َ ْ َِ ِ ٌِ َ   ].57: يوسف []َ
 الجـزاء  عظم نوإ اآلخرة في والمتقين للمؤمنين العظيم الجزاء اآلية هذه في   اهللا يبين

 ينال قد هأن تبين واآلية الدرجات أعظم لنيل التقوى لتحقيق المؤمنين يحث  واهللا العمل عظيم من
 وأكبـر  أعظـم  اآلخرة في للمؤمنين اهللا دخرا ما ولكن العالمين رب من وفيراً رزقاً اإليمان نتيجة
  . )3(الدنيا في أتاهم مما بكثير

                                                             

 ).84ص/1ج(ي القرآن معان، )226ص/1ج(تفسيرابن كثير،)173ص/2ج(جامع البيان للطبري :انظر)1(
،  )204ص/1ج( ،  صفوة التفاسـير    )292ص/1ج(،  تفسير السمرقندي   )450ص/1ج(في ظالل القرآن  : انظر)  2(

 ).58ص/2ج(التحرير والتنوير
 / 5ج( الجامع إلحكام القـرآن   ،  )256ص  / 3ج (–المحرر الوجيز ،  )254ص/ 3ج( تفسير ابن كثير    : انظر) 3(

  ). 198ص 
ماعيل بن عمر بن كثير بن ضو بن درع القرشي البصروي ثم الدمشقي،  أبو الفداء،  عماد الدين،                    إس: ابن كثير     

 هـ774ت) 32.0ص /3ج(المصدر السابق . ولد في قرية من أعمال بصرى. حافظ مؤرخ فقيه
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ُيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاَّ حق تقاته وال متـوتن إال وأنـتم مـسلمو [ :يقول تعالى  -6 ْ ُّ َ َِ ِ ِ ُِ ُ ُ َّ َُ ََ َّ َ َ ََّ َِ ُ َ َ ْ ُ ْ ََّّ َ آل  []َنُّ
  ]102: عمران

 فـي  الحيـاة  جوانب كل في الكاملة التقوى لتحقيق للمؤمنين العالمين رب من نداء اآلية هذه
 في التقوى بتحقيق مطالب المسلم واإلنسان اإلسالم أركان كل وفي والمعتقدات والمعامالت العبادات

 مـستعداً  كوني أن بد فال اهللا ىيلق متى يعلم ال ألنه يسوف وال يؤخر وال حياته بداية من لحظة كل
 ديـن  علـى  يموتوا بأن الناس يأمر  واهللا ،اهللا رضا ينال حتى كاملةالوبالتقوى  ،  ربه للقاء دائما

 الـدين  هو اإلسالم وأن مماتها قبل بحياتها نسلم أنب األمم كل إلى دعوة وهي الحنيف الدين اإلسالم
  .)1( العالمين رب عند المقبول

 بقولـه  المسلمين تخاطب جاءت التي اآليات كثرة من اإلسالم في التقوى ةأهمي نرى وهكذا
، والتقـوى  اإليمـان  كمال المؤمنة النفوس في ليستثير ]... اهللا اتقوا آمنوا الذين أيها يا [: تعالى

 أخي واعلم،   السمة هذه بلوغ على حرصه باب من النداء بهذا المؤمنة للفئة العزة رب يتودد وكذلك
 علـى  يحـافظ  أن فيجـب ،  تخـدش  الحرير غير شيء مسها إن البلور من قطعة اإليمان نأالمسلم  
  .المؤمن جوف في الماس كقطعة سليماً نقياً ناصعاً يبقى وأن خدش أي من اإليمان

  

  .العمل في واإلخالص اإليمان على المحافظة: الثاني المطلب

 تـسري  التـي  كالروح السمة ههذ نوإ،   حتى يقبل  هللا النية إخالص من له بد ال عمل أي إن
واإليمان الحقيقـي   ،لـه  قيمة ال روح بال دكالجس يصبح اإلخالص منه يتجرد عمل وأي،  سدالج في

اعتنـى   قـد  ولـذا  نقص اإليمان يؤدي إلى خصلة من خصال النفاق        و الكامل يؤدي إلى اإلخالص   
 إنمـا  (  اهللا رسول عن  الخطاب بن عمر رواه الذي الحديث أن واعتبروا الجانب بهذا العلماء
 ينكحهـا  امرأة إلى أو يصيبها دنيا إلى هجرته كانت فمن نوى ما امرٍئ لكل وإنما بالنيات األعمال
 خاللـه  مـن  تمـر  أن يجب ذيال النقي المدخلتعد   السمة هذه وإن )2( )إليه هاجر ما إلى فهجرته
 ، نفـسه  العمل على يحاسب مما أكثر نياتهم في إخالصهم على الناس يحاسب اهللا فان ولذا،  األعمال

                                                             

  ).442ص/ 1ج(ظالل القرآن ،  )30ص/ 2ج( التحرير والتنوير ، )17ص/ 4ج( روح المعاني : انظر) 1(
محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي، شهاب الدين، أبو الثناء، مفسر، محدث ، أديب من أهل بغـداد،                  :  األلوسي   

 ).  178ص  / 3ج(هـ ، األعالم للزركلي 1270ت 
 ) 178ص /3ج  ( بـاب كيـف كـان بـدء الوحي إلى رسول اهللا – كتاب بدء الوحي –صحيح البخاري ) 2(
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 ورد وقـد  وأن قبول العمل أحد عوامل الفالح في الدنيا واألخـرة  ، فأن اإلخالص شرط قبول العمل    
  :منها اآليات من كثير في ذلك

َوما[: تعالى يقول -1 ُأمروا َ ِ َّإال ُ ُليعبدوا ِ ُ ْ َ َُخملصني اهللاََّ ِ ِ ِ ُله ْ َالـدين َ َحنفـاء ِّ َ َ ُويقيمـوا ُ ُِ َصالةالـ َ َ ُويؤتـوا َّ ْ ُ َ 
َالزكاة َ َوذلك َّ ِ َ ُدين َ ِالقيمة ِ َ ِّ َ   ]5:البينة[ ] ْ

 كثير فيه يقع وقد،  ومجاهدة علم إلى يحتاج األمر هذا ألن هللا النية بإخالص العزة رب يأمر
 الخفـي  الشرك من النية سالمة على بالحفاظ الشارع أمر ولذا،  قصد بغير أو بقصد سواء العوام من

 الثالثـة  في النية إخالص أن كيف رأينا وقد المستقيم الصراط على دائما يبقوا لكي هرالظا والشرك
 ما إال األعمال من يقبل ال  اهللا وأن كربهم وتفريج نجاتهم سبب كان الغار عليهم أغلق الذين نفر
 أن البـد  اهللا عنـد  المقبـول  العمل وأن،  صاحبه على يرد شرك فيه عمل وأي لوجهه اًخالص كان

  )1(.للشرع موافقاً يكون أن :والثاني، النية خالصإ :األول، ناشرط به حققيت

ُفادعوا[: تعالى قال -2 ْ َُخملصني اهللاََّ َ ِ ِ ُله ْ َالدين َ ْولو ِّ َكره ََ ِ َالكافرون َ ُ ِ َ   ]14 :غافر[ ] ْ

 )2()العبـادة  هـو  الـدعاء : (  الرسـول  قال وكما،  الدعاء هو القلبية العبادات أهم من إن
 هذه أصل عن المسلمين لحرف هديناج يسعون وأعوانه والشيطان،  هللا المخلصة العبادة هو ءوالدعا
 بعض في الشيطان نجح وقد،  شرك والحجرية البشرية األصنام من اهللا غير إلى التوسلن  إو العبادة
 يرضـى  ولـن  الصحيح اإليمان عن وبعدهم المسلمين جهل بسبب الجانب هذا في اإلسالمية البلدان

 يرضـوا  أن فـي  أمل وال ،سواه دون وحده يدعوه وأن،هللا دينهم يخلصوا أن المؤمنين من افرونالك
 المؤمنـون  فلـيمضِ  ،األساليب بشتى رضاهم تلمسوا أو هادنوهم أو المؤمنون الطفهم مهما هذا عن
 رضـي  علـيهم  وال قلـوبهم  لـه  ويصغون عقيدتهم له ويخلصون، وحده ربهم يدعون وجهتهم في

  .)3(براضين يوما هم وما سخطوا أم نوالكافر

  

  

                                                             

األساس في التفـسير    ، )499ص/ 3ج( ،  تفسير السمرقندي     )379ص/ 10ج(حكام القرآن      الجامع أل  -:انظر)  1(
 .)6623ص/ 11ج ( –

 -)1481( حديث رقـم   - باب الدعاء  - كتاب الصالة  - أبو داود سليمان بن األشعث السجستاني      -سنن أبي داود  )  2(
 ).2/127يب والترهيب صحيح الترغ(صحيح : قال األلباني.  دار الكتاب العربي ـ بيروت-1/551

 -، مختصر تفسير ابن كثير    )576ص  /4ج (- للشوكاني -،  فتح القدير   )105ص/9ج(التحرير والتنوير   : انظر)  3(
 ).5/3073ج( في ظالل القران). 238ص/ 3ج (
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َهو[:تعالى ويقول -3 ُّاحلي ُ َإله َال َْ َ َّإال ِ َهو ِ ُفـادعوه ُ ُ ْ َُخملـصني َ ِ ِ ُلـه ْ َالـدين َ ُاحلمـد ِّ ْ ِّرب هللاَِِّ َْ َالعـاملني َ ِ َ َ ْ [ 
  ]65 :غافر[

 فـي  كـامالً  كان فمن األلوهية توحيد بذكر ثم العالمين رب صفات بذكر بدأت اآلية هذه إن
 وأن العبـادة  هنـا  الدين ومعنى ،غيره دون الخالصة العبادة قـيستح نهإف باأللوهية متفرداً صفاته
  :)1(العباد على به اهللا أنعم بما إلى يكون ال والحمد الكاملة الهداية نعمة على  نحمده

 وال ،اهللا مـن  األجـر  مبتغيا العمل في ويجتهد هللا العمل يخلص أن المؤمن اإلنسان على إن
 مـن  يتحقـق  واإلخـالص  بالنتيجة وليست النية وإخالص بالعمل مرهون األجر نإ إذ النتائج يهمه

  .له هلأ هو بما إليه والتوسل له والتذلل مرضاته وابتغاء وصفاته اهللا بأسماء والعلمالحقيقية  الخشية

  
  .الزكاة إيتاء وإقامة الصالة:الثالث المطلب

 فالصالة حق هللا والزكاة حق من أمـوال         اإلسالم كانمن أهم أر   الزكاة و  الصالة فريضة إن
َوالذين[ : قال تعالى  ،األغنياء للفقراء  َِ ْأمواهلم ِيف َّ ِِْ َ ٌّحق َ ٌمعلوم َ َُّ ِللسائل  * ْ ِ َّ ِواملحروم ِّ ُ ْ  :24المعـارج []ََْ

 أقيمـوا  (كثيـرة  مواطن في تعالى ذكر حيث بالصالة ارانهتقاب المكانة هذهالزكاة   تاكتسب وقد ]25
 ألن،   تعبدي بآدائها واألمر للمال ونماء تزكية والزكاة للجسد زكاة الصالة فإن) الزكاة وآتوا الصالة

 مرضات ابتغاء أحب من إلى أحب ما من ينخلع المؤمن اإلنسان وأن للنفس محبب المال أن يعلم اهللا
 فقيـر  من الغيب هرظ في دعوة ولعل،  المجتمع أفراد بين والمحبة األلفة من تزيد والزكاة ،أحب من

 تـرك  فـي  إن ،للفقـراء  قدمـه  ما أضعاف المال من له وتوفر عنه البالء دفع في سبباً تكون لغني
 والصالة صلة بين العبد وربه ومن       ،العباد لحقوق ضياع الزكاة ترك وفي اهللا لحقوق ضياع الصالة

 سمعت رسـول اهللا     :  وعن عثمان بن عفان رضي اهللا عنهقال       قطع صلة اهللا ليس فيه خير للبشر      
إال  و وركوعهـا ، وخشوعها و ما من امرئ  مسلم تحضره صالة مكتوبة فيحسن وضوءها         ( : يقول

    -:المعنى هذا وفي )2( )وذلك الدهر كله،  كبيرةكانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت

                                                             

/ 6ج( تفسير كـالم المنـان      ، )192 -191ص/ 9ج( التحرير والتنوير   ، )594ص/ 4ج(  فتح القدير    -:انظر) 1(
 ).547ص

 .228حديث رقم ) 1/205(صحيح مسلم كتاب الطهارة باب فضل الوضوء والصالة عقبه ) 2(
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ْالذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصالة ومما رزق[ -1 ََّ َُ ُ ُ ْ َُّ َ َ ِْ ِ ِ َِ َّ َ ََ َ ِ َ َنـاهم ينفقـونِ ُ ِ ْ َُ ْ َوالـذين يؤمنـون بـام أنـزل   * ُ ِ ْ ُ َ ِ َ ُْ ِ ُِ َ ََّ
َإليك وما أنزل من قبلك وبـاآلخرة هـم يوقنـون ُ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ َ ُْ َ ْ ْ ََ ِِ َ ََ ََ ِ ْ ُأولئـك عـىل هـدى مـن رهبـم وأولئـك هـم *  ُ ْ ِّ َُ َ ْ ُ ََ َِ ِ َِ َ َُ ُِ ً

َاملفلحون ُ ِ ْ  ]5-3:البقرة[ ]  ُ

لزكاة والترتيب هنا لألهمية وأن من واجبـات        بعد اإليمان بالغيب جاءت فريضة الصالة وا      
اإليمان أداء الفرائض وأولها أداء الصالة وهي أن يؤدي المسلم الصالة في أوقاتها  محافظـاً علـى       

ب الزكاة وصدقة التطوع واألنفاق على مـن يعيـل          اجوأداء و ، بكل شروطها أركانها مداوماًُ عليها    
 ية  على الفقراء والمساكين وهذه اآلألنفاقوا

شتملت على أركان اإليمان وعلى أهم فريضتين في اإلسالم وألهميتها وقد جاءت فـي              اقد  
 من ربهـم   أي على رشاد،] علَى هدى من ربهِم [أي الذين هذه صفتهم ] كُأولَِئ[ مقدمة القرآن

  )1(.ن النار وفازوا بالجنةأي الناجون الفائزون نجوا م]  وُأولَِئك هم المفْلحون[وقيل على استقامة 

َوالذين[: تعالى يقول -2 َِ ْهم َّ ِللزكاة ُ َِ َفاعلون َّ ُ ِ   ]4: المؤمنون[ ] َ

 فـي  جاء اآلية هذه في ولكنه،  الزكاة منها الفالح صفات بعد المؤمنين سورة في اهللا ذكر قد
 هـي  بل،  العمر في واحدة لمرة ليست أي عليها والمداومة الزكاة فعل في كثاراإل أي المبالغة صيغة

  )2(.اهللابرضوان  ةدائم ةصل على المسلم يبقى حتى سنة كل في

ُوأقيموا[:  قال تعالى-3 ِ َ َالصالة َ َ ُوآتوا َّ َالزكاة َ َ ُواركعوا َّ ََ َمع ْ َالراكعني َ ِ ِ   ]43:البقرة[ ] َّ

 بركـة  وتزيد البخل من والنفس الخبث من المال وتطهر والطهارة النماء األصل في الزكاة
  . الكرم فضيلة النفس وتفيد المال

فأداؤهمـا  رخصة،   فيهما ألحد ليس واجبتان فريضتان وهما،  )الزكاة وآتوا الصالة وأقيموا(
ـ  الخاصـة  مصارفها للزكاة اهللا وجعل،  )( اهللا إلى َإنـام [ا،  به َّ ُالـصدقات ِ ََ َللفقـراء َّ َ ُْ ِواملـساكني ِ ِ َ َْ َ 

َوالعاملني ِ ِ َ َعليها َْ ْ َ ِواملؤلفة َ َ َّ َ ُْ ْقلوهبم َ ُ ُ ُ ِويف ُ ِالرقاب َ َ َوالغارمني ِّ ِ ِ َ ْ ِويف َ ِسبيل َ ِ ِوابن اهللاِّ َ ْ ِالسبيل َ ِ ًفريـضة َّ َ ِ َمـن َ  اهللاِّ ِّ
ٌعليم َواهللاُّ ِ ٌحكيم َ ِ   )3("] 60: التوبة[ ] َ

  

                                                             

 ).25ص/1ج(تفسير الخازن، )40ص/1ج(في ظالل القرآن ، )43ص/1ج(تفسير ابن كثير:انظر)1(
 ).12ص/ 8ج (-التحرير والتنوير،   )277ص/ 2ج (-صفوة التفاسير: انظر) 2(
ص  / 1ج(، تفـسير الـسمرقندي      )136ص/ 1ج(، المحرر الـوجيز     )274ص  / 2ج(روح المعاني     : انظر)  3(

 ).672ص / 1ج(،  التحرير والتنوير )149
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ُوأقيموا[ :تعالى قال -4 ِ َ َالصالة َ َ ُوآتوا َّ َالزكاة َ َ َوماۚ  َّ ُتقدموا َ ِّ ْألنفسكم َُ ُ ِْ ُ َ ْمن ِ ٍخري ِ ْ ُجتدوه َ ُ ِ َعنـد َ ْ َّإنۗ  اهللاَِّ ِ ِ 
َبام اهللاََّ َتعملون ِ ُ َ ْ ٌبصري َ ِ   ]110: البقرة[ ] َ

 هـاتين أهميـة وإبـراز      لتبين والزكاة الصالة قرنت التي اآليات منالكثير   اآلية هذه بينت
ـ  اهللا حـق  فالصالة ،الصفتين هاتين بإبراز إال مسلماً المسلم يكون  وال المسلمعند   الصفتين  اةوالزك

 ظـاهرة  ظهـار إ أجل من  بغی رھم  لھ م  واقت داءً  النف وس  لضعفاء تشجیعًا ھاخراجإ ویجب الفقراء حق
 بـه  يتصدق درهم كل ألن،  آلخرته دنياه من يدخر أن المسلم اإلنسان علىوجب   االجتماعي التكافل

) لـون بـصير   إن اهللا بما تعم   ( اآلية فاصلة جاءت وقد،  القيامة يوم حسناته ميزان فييكون ذخراً له    
 النـصاب  بحلول ال أم العبد على ةالزكا وجبت هل ويعلم،  العباد أفعال علىمطلع     اهللا أن لتبين
  )1(.، بعلم اهللا على أفعال العباداآلية معنى مع مناسبة الفاصلة فجاءت ال أم كاملة الزكاة أدى وهل

وتمنـع   المجتمـع  فـي  االجتماعية الروابط تقوي وهي للبالء ودفع للجسد طهارة الزكاة نإ
 المجتمـع  ويظهـر ،  صـالحين أفراداً   وتجعلهم وتكرمهم وتعفهم الرذائل في الوقوع من المحتاجين

 .اإلسالم في الدخول في الكافرة للمجتمعات مثاالًليكون  سليم بمظهر

 

  .اهللا من والخشية الخشوع تحقيق: الرابع المطلب
  )2( . وتقواه هيبته واستشعار، اهللا بجالل لقلبا تأثر علي الدالة، والجوارح القلب صفة: الخشوع

 يطيعـه  كـان  إذا ربـه  عند العبد صدق تبرهن التي الصادقة القلبية العبادة هي الخشية إن
 الـسر  فـي  هللا وطاعته بحبه العبد بها حنمتَي العبادة وهذه النفاق مظاهر عن بعيدا ورضى بصدق

اآلخـرة،   فـي  بالجزاء سنى، واإليمان الح وأسمائه اهللا صفات بتوحيد اًعلم تحتاج والعلن، والخشية 
وقد يخـاف اإلنـسان مـن شـئ ال     ، والفرق بين الخوف والخشية فالخوف أمر فطري في اإلنسان  

وهذا هو الفرق بين الخوف     ، يستحق الخوف منه ولكن الخشية أن تخاف من من يستحق الخوف منه           
  :منها عنىالم هذا إلى تشير اآليات من كثير وردت وقد والخشية

  

  

  

                                                             

كـالم  ، )672/ 1ج (-التحرير والتنوير، )194ص/ 1ج (-تفسير السمرقندي) 76ص/2ج( صفوة التفاسير :انظر)1(
 ).124 -1ج (-المنان

 ).2863ص/ 5ج  (- سيد قطب-في ظالل القرآن) 2 (
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َأهيا َيا [: تعالى قال -1 ُّ َالذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُاركعـوا َ َ ُواسـجدوا ْ ُ ُواعبـدوا َْ ُ ْ ْربكـم َ َُ ُوافعلـوا َّ َ َاخلـري َْ ْ ْلعلكـم َْ ُ َّ ََ 
َتفلحون ُ ِ ْ   ]77:الحج[  ]ُ

، وهم يعتقـدون    أدوها إذا بصالتهم الناس يغتر ال وحتى البدنية العبادات أنواع اآلية وذكرت
 سـائر  وهي، يفعل أن البد الخير فعل منأن قسماً كبيراً    اهللا فيذكرهم بالصالة اإلسالم قامواأ قدأنهم  

 يكتمـل  حتـى  الخلـق  الخير، وحسن  وجهاد، وخصال  وحجٍ وصيام زكاة من اإلسالم في العبادات
ْلعلكـم [ من المستفاد والرجاء،  الجنان على ويحوز اإليمان عندهم ُ َّ َتفلحـون ََ ُ ِ ْ  معنى في تعملمس ] ُ

  )1(.للفالح الموجب الحد بأعمالهم بلغوا إذا لهم الفالح تقريب
ــال -2 ــالى ق ْقــد[: تع َأفلــح َ َ ْ َاملؤمنــون َ ُْ ِ َالــذين *  ُْ ِ ْهــم َّ ْصــالهتم ِيف ُ ِ ِ َ َخاشــعون َ ُ ِ ــورة[ ] َ  س

  ]2-1:المؤمنون
 ؛بالصالة الخشوع وتعلق وذكر، المسلم عند الخشوع اختبار مواطن من موطن الصالة إن

 عظمة المسلم استشعر فهل إليه ناظر اهللا وأن اهللا يدي بين واقف أنه يشعر أن يجب المسلم ألن
 أن فالبد ،وقدرته وقوته اهللا عظمة في جاهل فهو بالخشية يشعر لم يديه، فإن بين يقف الذي الخالق

 بل طلوبةم بحركات الصالة أداء ليس والمطلوب، اهللا بغير االنشغال من قلبه إيمانه، ويقوم يتحسس
 إلى منصرفة المؤمنين همة كانت اولم وحقيقتها أركانهاب وتحققها الصالة بأداء اهللا ألمر االمتثال

 من هممهم به تعلقت فيما نجحوا بأنهم إعالماً ذلك كان نفوسهم من الصالح والعمل اإليمان تمكين
 ما لهم مكمل اهللا بأن اووعد عنهم اهللا برضى بشارة ويتضمن، الدنيا خير من وللحق اآلخرة خير

 )2(.خير من يتطلبونه

َّإن [: تعالى قال -3 َالذين ِ ِ َخيشون َّ ْ َ ْ ْرهبم َ ُ َّ ِبالغيب َ ْ َ ْ ْهلم ِ ٌمغفرة َُ َ َِ ٌوأجر ْ ْ ٌكبري ََ ِ   ]12:الملك[ ] َ
 ولو غيباً باهللا نؤمن نأ وهي منها البد التي اإليمان بحقيقة المؤمن اإلنسان تذكر اآليات هذه

، نبيـه  وسـنة  كتابه في عنها أخبرنا التي واألسماء الصفات بكامل واجب به فاإليمان – نره لم أننا
 الخـشية  وأجـر  -أحـد  يراه ال أنه ظاناً الخلوة في المنكر اإلنسان يأتي ال أن هي بالغيب والخشية

  )3(.باهللا الحقيقية المعرفة تبرز ألنها اهللا عند عظيم

                                                             

 )  .2445ص/4ج(في ظالل القرآن ، )7/346ج(التحرير والتنوير -)265ص/ 3ج (-تفسير الخازن: ظران)  1(
/ 4ج(فـي ظـالل القـرآن       ، )258ص/8ج(جامع البيـان للطبـري      ،)239ص/3ج  (تفسير ابن كثير  : انظر)  2(

 ).4454ص
 ر،  تفـسير الـسم  )21ص / 12ج(، التحرير والتنـوير   )340ص/ 5ج ( -المحرر الوجيز، ابن عطية   : انظر)  3(

 ). 312ص/5ج(، فتح القدير )320ص/4ج(، تفسير الخازن )387ص/3ج ( ندينق
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َّإن[: تعالى قال -4 َالذين ِ ِ ْهم َّ ْمن ُ ِخشية ِ َ ْ ْرهبم َ ِّ َمشفقون َِ ُ ِ ْ   ]57 :المؤمنون[ ]ُ

 أن يجب اهللا يخشى الذي والمؤمن،  إيمانه صحة عالمة هي إنما اهللا يخشى الذي المؤمن إن
 فطريـا  يكـون  قد الخوف أن والخشية الخوف بين والفرق،  سلطان من له كان مهما غيره يخشى ال

 ممـا  تخـاف  أن هـو  الخـشية  بينما،  منه الخوف تحقيس ال مما يخاف اإلنسان أن أو اإلنسان  في
 درجـة  إلـى  وصـل  وقد الخوف يكون ووعيده، وهنا  وجبروته وعظمته بقوته منه الخوف يستحق
 إنهـا  بـل  الصالة على مقصورة وليست قلبية عبادة هي والخشية،  المؤمن لإلنسان المطلوبة الخشية

 هـي  والخـشية ،   هللا وبصره وسمعه وقدمه ويده لسانه فيخشع،  الجوارح تبعتها القلب ملكت إذا
  )1(.عليه ومترتبة مرتبطة اإليمان من أعلى مرتبة

 في األسبابب ذيأخ وأن الحقيقية الخشية تحقيق أجل من يسعى أن يجب المؤمن اإلنسان نإ
 أمران فهنا العبادة في باإلخالص قرينة والخشية والعاملين الصالحين ومصاحبة بالعلم تحصيلها
 باألسماء المعرفة على تعتمد والخشية الخالص اإللوهية توحيد على يعتمد فاإلخالص، نمتالزما

  .والصفات
  

  .العقيم الجدال عن والبعد اللغو عن اإلعراض: الخامس المطلب
 القلوب تفرق بل بخير تأتي وال واألفراد األمم تصيب التي األمراض من اللغو إن
 في الوقوع عن ناهيك فيه فائدة ال ألنه، اللغو في الخوض عن اإلسالم نهى وقد، والجماعات

 ويضيع بالصغائر ويشغلهم األمور أمهات عن واألمة األفراد يشغل واللغو وغيبتهم الناس أعراض
 عواقب من لها لما عنها المنهي األمور من  اهللاعده  فقد ولذا، مكانه غير في واألمة األفراد جهد
 المولى ذكر لألمة، وقد ونافع خير هوبما  أنفسهم ايشغلو أن هموأمر والمجتمع األفراد على سيئة

  :منها المعنى هذا إلى تشير اآليات من العديد

َوالذين[: تعالى قال -1 َِ ْهم َّ ِعن ُ ِاللغو َ ْ َمعرضون َّ ُ ِ ْ  ]3 :المؤمنون[ ] ُ

 ناللغـو، إ   عن معرضون أنهم المؤمنين، ومنها  صفات إلى السابقة واآليات اآلية هذه تشير
 بوسـاوس  الـصالة  فـي  مـشغوالً  اإلنسان ويبقى،  والذكر اإليمانية األمور عن القلب يشغل اللغو

 كيـدر  ولـم  منها يخرج ثم لصالته اإلنسان فيدخل،  الصالة سبق الذي اللغو بقول المتعلقة الشيطان
 الخـشوع  عدب اللغو بذكر جاء الذي الربانية الحكمة أسباب أحد وهو األمر هذا يكون وقد،  شيئاً منها
 يتعـب  الذي اللغو عن االبتعاد فعليكم الخشوع تمدأر إذا لنا يقول أن يريد الشارع وكأن،  الصالة في

                                                             

 ). 439ص  /4، الجامع ألحكام القرآن ج )2472ص/4ج(في ظالل القرآن ، )606ص/ج3(فتح القدير: انظر)  1(
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 بعد المؤمنين سورة صدر في اللغو آية ذكر جاء األمر هذا ألهمية مكانه بغير بالقلب ويذهب اللسان
  )1(.الصلوات وأداء ناتاألما وحفظ الفروج وحفظ الزكاة فعل مثل األخرى الصفات وقبل الخشوع

َوإذا[: تعالى قال -2 ِ ُسمعوا َ ِ َاللغو َ ْ ُأعرضوا َّ َ ْ ُعنه َ ُوقالوا َْ َ َلنا َ َأعاملنا َ ُ َ ْ ْولكم َ ُ َ ْأعاملكم َ ُ ُ َ ْ ٌسـالم َ ْعلـيكم ََ ُْ َ َ 
ِنبتغي َال َ ْ َاجلاهلني َ ِ ِ   ] 55: القصص[ ]َْ

 اعنه والبعد المجالس كتل اعتزال منه طلب بل اللغو عن المسلم يكف بأن يكتف لم واإلسالم
يحتسبها  بل اإلساءة هذه يرد ال أن فعليه يسوء ما اإليذاء من وسمع ضعف حالة في المسلم كان وإن
 اإلسـالم  من ينالون الذين المنافقين أفواه يغلق أن فعليه قوة وضع في المسلم كان إذا ولكن،  اهللا عند

 )2(.والمسلمين

َوالذين[: تعالى قال -3 َِ ْيش َال َّ َهدونَ ُ َالزور َ َوإذا ُّ ِ ُّمروا َ ِباللغو َ ْ َّ ُّمروا ِ ًكراما َ َ   ]72: الفرقان[ ]ِ

 ألن، اللغو يقولون وال الزور يشهدون ال أنهم المؤمنين صفات من أن اآلية هذه تبين
 يشاركونهم ال النفاق ومجالس اللغو مجالس على مرواإن  وأنهم باللغو يشغلوها أن من أثمن أوقاتهم
 يكثرون نووالمنافق ماإلسال وأعداء ،اآلثام في الخوض عن والبعد سوداهم تكثير وعدم مله تحقيراً

 كلمة سماع من الناس يمنعوا وحتى، المسلمين عند الخير مجالس على تشويشلل السوء مجالس من
 الحق كلمة يظهر وأن الحق يقول وأن المنافقين بأقوال يقر الأ المسلم اإلنسان على ويجب الحق
بالحقائق يتسلح أن المؤمن اإلنسان فعلى كثيرة وأدوات بأبواق الباطل يستعين وقد، الباطلي ويعر 

  )3(.الباطل أكاذيب لصد واإليمان

 عن تلهيهمو األمور وسفاسف بالملهيات األمة إشغال على يحرصون اإلسالم أعداء وإن
 الخير مواسم في ينشطون اإلسالم أعداء نجد ولذا، وماله دينه في اإلنسان تحفظ التي الجادة األمور

 شهر في الماجنة واألفالم الهدامة المسلسالت تكثر فمثال، المسلمين على المواسم تلك إفساد أجل من
 االنزالق من أنفسهم على يحرصوا أن المسلمين على فيجب، اهللا ذكر عن الناس إلشغال رمضان

 والمسلمين باإلسالم يتربصون وأعوانه طانالشي أن ويعلمون، المواسم هذه مثل في واللغو اللهو في
 أوجدت قد العالمية الماسونية خلفها ومن الصليبية الدول أن ونجد، هللا السجود منليمنعوهم  الدوائر

                                                             

 ).269ص/8ج(، جامع البيان للطبري)11ص/8ج(التحرير والتنوير : انظر)  1(
 ) . 2701ص /5ج(في ظالل القرآن،  ، )821ص/2ج(ر السمرقندي تفسي: انظر)  2(
، )109ص/ 4ج( فتح القدير   ، )22ص/ 4ج( المحرر الوجير   ، )79ص/ 7ج( تفسير التحرير والتنوير    :انظر)  3(

 ) .580ص/ 5ج(في ظالل القرآن 
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 من الدول ضبع أنفقت حيث ينفع ال فيما الناس إشغال أجل من واالولمبياد العالم كأس مباريات
  .الفقر عنهم يدفع ما الرياضة على األموال

  

  .الموبقات من النفس تزكية: السادس المطلب
وتحقيقها بالتوحيد وما يتفـرع     ،  اختصار تطهيرها من الشرك وما يتفرع عنه       :تزكية النفس 

وكل ذلك من   ، وتخلقها بأسماء اهللا الحسنى مع العبودية الكاملة هللا بالتحرر من دعوى الربوبية           ، عنه
  ).)1خالل االقتداء برسول اهللا

 خالـصة  نقية عليها يحافظ أن والبد،  عنده أمانة لإلنسان اهللا وهبها التي إلنسانيةا النفس إن
يقع فـي    اإلنسان وأن،  الفطرة على نقية استلمها كما خالقها إلى يسلمها لكي،  والموبقات الرذائل من

 القلـب  صح العقل سلم فإذا،  عضبب بعضها ةطمرتب وكلها،   والنفس والقلب العقل بين أمور تتجاذبه  
 اإلنـسان  تبع فإذا شهوات الجسد هذا في اهللا خلق وقد،  وروح جسد من خلق واإلنسان،  النفس تزك

ـ  الطاعات على وأقبل الشهوات عن ترفع وإذا،  حيوانياً أصبح شهواته  إلـى  فارتقـت  نفـسه  تزك
  :منها المعنى بينت التي اآليات من العديد المولى ذكر وقد، المالئكية درجات

َأفلح ْدَق [:تعالى قال -1 َ ْ ْمن َ َّتزكى َ َ َوذكر * َ َ َ َاسم َ ِربه ْ ِّ َّفصىل َ َ   ]15-14: األعلى[ ] َ

 بـذكره  الـشرك  من تطهر أي ]تزكى من[،  يرجوه بما وظفر المكروه من نجا أي أفلح قد
 جمعـت  وقـد ،  النمـاء  وهو الزكاء من والخشية التقوى من كثرأ أي) تزكى( ،  ...بالذكرى اتعاظه
 الفـوز  معنيـي  يجمـع  فهو إليه يطمح فيما المرء نجاح الفالح فإن} أفلح قد {هقول في الخير أنواع
  )2(.الخير من بالمبتغى الظفر وهو، والنفع

ْقد [ تعالى قال -2 َأفلح َ َ ْ ْمن َ َزكاها َ َّ    ]9:الشمس[ ] َ

 } نِالنَّجـدي  وهدينَاه{ تعالى قال كما االختيار حرية له جعل أن لإلنسان  اهللا عدل من إن
 عدلـه  من وهذا أحداً يظلم ال  اهللا وإن ،وأقواله أفعاله عن مسئوالً اإلنسان يكون حتى }10:البلد[

ْقـد [: بقولـه  االختيار أحسن من على أثنى المنطلق هذا ومن،  المطلق َأفلـح َ َ ْ ْمـن َ َّزكاهـ َ ْوقـد * َاَ َ َ 
َخاب َدساها َمن َ  ]10-9:الشمس[ ] ََّ

                                                             

  .175ص/ المستخلص في تزكية األنفس ) 1(
/ 154ج(روح المعـانى ، )287ص /12ج(لتحريـر والتنـوير   ا ،)513ص/11ج(جامع البيان للطبـري     :انظر) 2(

 .)109ص
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ْوقد[: تعالى بقوله االختيار ءأسا من وذم َ َخاب َ ْمن َ َدساها َ  حـسن  وإن ]10:الـشمس [ ] ََّ

 قـد [،  الـشهوات  فيها تحكمت التي الخبيثة النفس من االختيار وسوء السليمة الفطرة من االختيار
 دنـس  من وطهرها،  اهللا بطاعة نفسه زكى من فاز لقد أي،  القسم جواب هو هذا ]زكاهـا مـن أفلح

  )1(.واآلثام المعاصي

 هـذه  تبقـى  أن على الحبيب أخي فاحرص اإلنسان في اهللا أودعها غالية جوهرة فسالن إن  
 بصالح مرهون واآلخرة الدنيا في فالحك أن واعلم،  الشيطان مكائد من حصين حصن في الجوهرة

  .الصالح العمل بوتزكيتها اآلثام من وتطهيرها النفس هذه

  

  .الكذب واجتناب الصدق تحري: السابع المطلب
  )2(.المسلمة األمة صفوف من بها يتصف ال من يخرج التي الصفة هو: الصدق

  معيار وهي اإليمان صفات أبرز من وهي ،النبيين بها اهللا مدح التي الصفات من الصدق إن
، النفس ومع الناس مع والمعاملة اهللا مع العبادة في مطلوب الصدق وإن، عدمه أو ،اإليمان لوجود

، اإلنسان عن البالء دفع في سبباً يكون الصدق وإن، رده أو العمل بولق في سبباً يكون الصدق وإن
إن الصدق يهدي إلى البر والبر (   كما قالصديقاً اهللا عند يكتب حتى درجات اإلنسان يرفع وإنه

  )3() يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عن اهللا كذابا
 باإليمان بكتبه وإتباع رسله ومع النفس باإلخالص والبعد عن الشرك والرياء والصدق يكون مع اهللا

 ، أن يرتقي بالمسلم إلى مرتبة الفالح في الدنيا واآلخرةوهذا من شأنه، ومع الناس بحسن المعاملة
  : وقد بين اهللا ذلك في كثير من اآليات منها

  

َقل إن الذين يفرتون  [: تعالى يقول -1 َُّ َ ْ َ َ ِ َّ ْ َعىل اهللاَِّ الكذب ال يفلحونُِ ُ َ َِ ِْ ُ َ َ ْ   ]69 :يونس[ ] َ

 لكن قصيرة لفترة ذلك في ينجحوا قد الدنيوية حوائجهم لقضاء الكذب يستغلون الذين إن
 في ينالوه نعيم وأي بالخسران ويبوؤوا حقيقتهم وتظهر واآلخرة الدنيا فيكذبهم  نكشفي ما سرعان

                                                             

/ 6ج(فـي ظـالل القـرآن       ، )539ص  /3ج(،  صفوة التفاسـير      )9/246ج( للشنقيطي   -أضواء البيان : انظر) 1(
39186 .( 

  ).2863ص/ 5ج  (- سيد قطب-في ظالل القرآن)  2(
وما ينهى  } الذين آمنوا اتقوا اهللا وكونوا مع الصادقين      يا أيها   {: أخرجه البخاري كتاب األدب باب قول اهللا تعالى       )  3(

  .6094حديث رقم ) 8/25ج(عن الكذب 
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 نتيجة اآلخرة في سينالونه الذي الشقاء وأن اآلخرة لنعيم نسبةبال شيء ال فإنه، الكذب نتيجة الدنيا
 أفعالنا في الصدق نتحرى أن فعلينا الدنيا في الفالح أردنا وإذا ،كله الدنيا مينع سينسيهم الكذب

 ستجر ألنها تؤثر ال صغيرة كذبه هذه بأن أحد يستهين وال ،اهللا ومع الناس ومع أنفسنا ومع وأقوالنا
  )1( .الشيطان هديري ما وهذا، والرسل الدعوات ويكذب بالكذب اإلنسان يتصف حتى برأك هو ما إلى

  

َوال تقولوا ملا تصف ألسنتكم الكذب هـذا حالل وهـذا حرام لتفـرتوا عـىل اهللاِّ [ :تعالى قال -2 ْ ِّ ْ ْ ْ ُ َُ َ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ َ َ ٌَ َ َُ ٌَ َ َ ُ ُِ ِ ِ َِ َ َ
َالكذب إن الذين يفرتون عىل اهللاِّ َّ َْ َ ََ َُّ َ ْ َ ِ ِِ َ الكذب ال يفلحونَ ُ َِ ِْ ُ َ َ   ]116: النحل []ْ

، دنيوية هيةاو بحجج حلله ما وتحريم حرمه ما بتحليل اهللا على الكذب، الكذب أنواع ومن
 الصعبة والعمالت السياحة تجلب أنها بحجة الخمور ببيع تقوم اإلسالمية الدول بعض أن مثل

، باطل غيرهم وأن الحق ديانتهم بأن سابقةال الديانات أصحاب يكذب وكذلك، البالد اقتصاد إلنعاش
ُوقالت اليهود والنصارى نحن أبناء اهللاِّ وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم  [: تعالى قوله َ ََّ َ َْ ْ ُ ْ َ ََ ُ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َُ ُ ُ ُ َِ ُِ ِّ ُ َ َ َِ ِ َِ ُ

ُبرش ممن خلق يغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء وهللاِِّ م َ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َ ْ َُ َُ َ ِّْ َِ ِ َ َّ َِّ ََ ِلك الساموات واألرض وما بينهام وإليه ٌ ِْ ْ َ ْ ََّ ِْ َ َ َ َ ََ َُ َ ِ َ ُ
ُاملصري ِ   )2(.األمم من غيرهم دون اآلخرة في الجنة لهم أن ويزعمون } ]18: المائدة[ ]َْ

َيا أهيا الذين آمنوا اتقوا اهللاََّ وكونوا مع الصادقني[: تعالى قال -3 ِ ِ َِّ َ َ ََ َ َُ ُ ُ ََّّ ُ َ ُّ   ]119:التوبة[ ]َ

 أهم من هي خصال ثالث على بالحفاظ المؤمنين إلى تعالى اهللا من أمر هي ةاآلي هذه
 إال تكتمل ال واإليمان التقوى أن يخبر تعالى وكأنه والصدق والتقوى اإليمان وهي اإليمان صفات

الذين خلفوا في غزوة تبوك  الثالثة قصة في ولنا المؤمنين صفات  صفة من الصدق وأن، بالصدق
 المؤمن بقاء في الصدق أثر على دليٌل )3( )مالك  بنكعب والربيع ابن مرارة وأمية ابن هالل(وهم 

 العظيم األجر ينال فإنه الدنيا في اهللا ارض إلى صاحبه يوصل الصدق كان وإن، اإليمان دائرة في
َ َمن يطع اهللاَّ والرسول فأولـئك مع [ تعالى بقوله النبيين مع ويكون، اآلخرة في ْ ََ ُ َّ ُ ََ ِ َِ ُ َ َ َ الذين أنعم اّهللاُ ِ َ َْ َ ِ َّ

ًعليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولـئك رفيقا َ َِ ِ ِِ َِ ُ ِّ ِّ َْ ُ َِ َ َ َّ َ َ ِّ َ َ ََ َ َ ََ ِّ َُّّ  .]69: النساء[ ]ِ
 والعمل القول في يكون أن يجب والصدق، والهزل الجد في شيء كل في يكون أن يجب والصدق

                                                             

  ).425ص/2ج(تفسيرابن كثير،)317ص/1ج(معاني القرآن، )265ص/6ج( جامع البيان للطبري :انظر)1(
  ).254/ 2ج(،  تفسير السمرقندي )429ص/3ج(،  المحرر الوجيز)267ص /3ج(أضواء البيان : انظر) 2(
 ). 287ص(تهذيب سيرة ابن هشام، ) 3(
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 مرتبة إلى يصلوا لن فعلوا مهما بأنهم المنافقين إلى العزة رب من تهكمال اآلية من يراد وقد والنية
  )1(.بكذبهم والصدق التقوى اإليمان

  

َوقال[: تعالى قال -4 َهذا اهللاَُّ َ ُيوم َ ُينفع َْ َ ْ َالصادقني َ ِ ِ ْصدقهم َّ ُ ُ ْ ْهلـم ِ ٌجنـات َُ َّ ِجتـري َ ْ ْمـن َ َحتتهـا ِ ِ ْ ُاألهنـار َ َ ْ َ ْ 
َخالدين ِ ِ َفيها َ ًأبدا ِ َ َريض َ ِ ْعنهم اهللاَُّ َ ُ ْ ُورضوا َ َ ُعنه َ َذلك َْ ِ ُالفوز َ ْ َ ُالعظيم ْ ِ َ   ]119:المائدة[ ] ْ

 رؤوس علـى  الفصل كلمة يقول حيث  اهللا عند الخُلق لهذا الكبير الفضل تبين اآلية هذه
 يـراد  وقـد  صدقهم بسبب المكانة هذه استحقوا وأنهم،  اآلخرة في الصادقين مكانة فيها يبين األشهاد

 تكـون  وقـد ،  السبب بخصوص ال اللفظ بعموم العبرة ولكن السياق خالل من  عيسى اآلية ذهبه
  )2(.دعواتهم تبليغ في بصدقهم األنبياء جميع في عامة اآلية

 اآلخـرة  فـي  المنزلة وبلوغ،  عنهم اهللا ارض سبب وهو النبيين صفة هو الصدق أن طالما   
  .النبيين صحبة ينالوا حتى اهللا إلى همدعوت صدق في بهميقتدوا  أن الدعاة على فيجب

صـدقاً   المـؤمن  يكنز أن من أفضل هناك وليس،  واآلخرة الدنيا في المؤمن كنز الصدق إن
 فـي  اهللا ورضـوان ،  الـدنيا  في للنعم وجالبات،  النقم ومزيالت الكروب مفرجاتفهما من   ،  وتقوى
  . اآلخرة

  

  

  .الخيرات فعل من اإلكثارالتوبة و: الثامن المطلب
 دار واآلخرة ممر دار الدنيا أن ويعلم آلخرته دنياه من يتزود الذي الفطن المؤمن إن

 نبلغ أن يمكن وال، للمؤمن الحقيقية الحياة هي وإنها، والمستقر المآل هي اآلخرة نأو، مستقر
 وإن، واإليمان الصدق بعد الطاعات بكثرة إال ينال ال اهللا ورضوان  اهللا برضوان إال اآلخرة

 فكلنا، اآلخرة في العال ودرجات الدنيا في والسعادة الطمأنينة المؤمن قلب في فخلتُ الطاعات ثرةك
 عن  هريرة أبو يرويه الذي القدسي الحديث في وبأعمالنا فيها ونتفاوت اهللا بفضل الجنة يدخل

 تقرب ماو بالحرب آذنته فقد ولياً لي ىعاد من(:  فيما يرويه عن رب العزة جل وعال الرسول
 فإذا أحبه حتى بالنوافل إلي يتقرب عبدي يزال وال ،عليه افترضه مما إلي أحب بشيء عبدي إلي

 يمشي يتال وقدمه بها يبطش يتال ويده به يبصر الذي وبصره به يسمع الذي سمعه كنت أحببته

                                                             

، )95ص/ 3ج(،المحرر الـوجيز  )118ص/ 3ج(التحرير والتنوير ،)170ص  /6ج( جامع البيان للطبري  : انظر) 1(
  ).219ص(تهذيب سيرة ابن هشام 

 ).1002ص/2ج(في ظالل القرآن ، )72ص/ 7ج( ،  روح المعاني)118ص  / 3ج(التحرير والتنوير: انظر) 2(
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 ،د التوبةوال بد لإلنسان المسلم أن يجد(  )1()ألعيذنه استعاذني وألن ألعطينه سألني نئول ابه
 )ج.(أن تكون توبته صادقة إلى اهللا)ب.(أن يشعر بالندم ): أ(وللتوبة شروط إذا كانت في حق اهللا 

أن يعيد : أما إذا كانت في حق العبد فيضاف إليها شرط رابع وهوزم على أن ال يعود، أن يع
  .اآليات هذه ومن .)2( )الحقوق إلى أصحابها

ِيا أهيـا الـذ[:قال تعالى   -1 َّ َ ُّ َ ْين آمنـوا اركعـوا واسـجدوا واعبـدوا ربكـم وافعلـوا اخلـري لعلكـم َ ْ ْ َ ْ ْ َُ َُّ َ َُ َ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ َْ ْ ُ ُ َُ
َتفلحون ُ ِ ْ   ]77 :الحج[ ]ُ

 هما اللذان والسجود الركوع قيمة وأبرزت القلبية والعملية العبادات بين جمعت اآلية هذه إن
 صالة في فليست األخرى الديانات سائر عن اإلسالمية لشريعةا بهما تميزت وقد الصالة أركان من

، األمة هذه بها تميزت التي العبادات هذه على اهللا أثنى هذالف، سجود أو ركوع النصارى واليهود
 بعيداً والسنة الكتاب في جاءت التي الصحيحة العبادة على احرصوا أي )ربكم اعبدوا( قوله وفي
 يبقى حتى حصر دون بعمومها الخيرات كرذ وقد، اهللا عند من جاءت كما نقية والبدع الشرك عن

 لكي اإلسالم شعائر وتعظيم الكثيرة أشكاله من شكل بأي الخير فعل يريد من أمام مفتوحاً المجال
 جمعوا قد بصالتهم همأن ويعتقدون يصلون من على حجة اآلية وهذه، بالجنة وتفوزوا تسعدوا
 واآلخرة الدنيا في الفالح أراد لمن دعوة وهي، ماإلسال أركان أحد أقاموا أنهم الحقيقة وفي، اإلسالم

 أو كله يؤخذ أن ويجب، يتجزأ ال متكامل مٌلكا اإلسالم وأن، والقلبية العملية العبادات بين يجمع أن
  )3(.واآلخرة الدنيا في الفالح أسباب أحد هي األمور هذه أن  اهللا بين وقد .جله يترك
 

ــالى -2 ــال تع َّفأمــا[: ق َ َتــاب َمــن َ َآمــنَو َ َوعمــل َ ِ َ ًصــاحلا َ ِ َفعــسى َ َ َيكــون َأن َ ُ َمــن َ َاملفلحــني ِ ِ ِ ْ ُْ[ 
  ] 67:القصص[

 من فعـل الخيـرات     واإلكثارهذه اآلية تبين أن من دواعي الفالح من الدنيا واآلخرة التوبة            
َوأ[:  لقوله تعالى  وتجديد التوبة دائماً كل ما شعر المسلم أنه بحاجة إليها أو  إذا وقوع في اآلثام                ِقـمَ ِ 

َالــصالة َ ِطــريف َّ َ ِالنهــار ََ َ ًوزلفــا َّ َ ُ َمــن َ ِالليــل ِّ ْ َّإن َّ ِاحلــسنات ِ َ َ َيــذهبن َْ ْ ِ ْ ِالــسـيئات ُ َ ِّ َذلــك َّ ِ َذكــرى َ ْ َللــذاكرين ِ ِ ِ َِّ[ 
  )4(]114:هود[

                                                             

 ).8/105 (-)6502(  حديث رقم- باب التواضع- كتاب الرقائق-البخاريصحيح ) 1(
 ).8/105 (-)6502(  حديث رقم- باب التواضع- كتاب الرقائق-صحيح البخاري) 2(
 ).373ص( المستخلص في تزكية األنفس، سعيد حوى :نظرا) 3(
  ).398ص/3ج( كثيرتفسير ابن، )369ص/3ج( تفسير الخازن ،)524ص/2ج(  تفسير السمرقندي :انظر)4(
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ُوالــوزن[:قــال تعــالى -3 ْ َ ٍيومئــذ َْ ِ َ ُّاحلــق َْ َفمــن َْ ْثقلــت َ َ ُ ُموازينــه َ َُ ِ َفأولـــئك َ ِ َ ْ ُ ُهــم َ َاملفلحــون ُ ُ ِ ْ ُْ [ 
 ]8:األعراف[

وهو وزن األعمال وعدل اهللا هو الصفة  البـارزة          ،تظهر أحد مشاهد يوم القيامة       هذه اآلية 
ولذ يجب على اإلنسان المسلم أن يكثر من أفعال الخير حتى تثقل موازينه ويكـون مـن             ، ذلك اليوم 

 )1(.المفلحين الفائزين في ذلك اليوم

َفإذا[:قال تعالى  -4 ِ ِقضيت َ َِ ُالصالة ُ َ ُفانترشوا َّ ِ َ ِاألرض ِيف َ ْ َ ُوابتغـوا ْ َ ْ ِفـضل ِمـن َ ْ ُواذكـروا اهللاَِّ َ ُ ْ  اهللاََّ َ
ًكثريا ِ ْلعلكم َ ُ َّ َتفلحون ََّ ُ ِ ْ  ]10: الجمعة[] ُ

هذه اآلية تبين وجوب الموازنة بين أمور الدنيا واآلخرة بحيث ال يطغى أحد علـى األخـر                 
َأهيا َيا [: فاآلية التي سبقتها في قوله تعالى      ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ َإذا َ ِنودي ِ ِللصالة ُ َِ ِيـوم ِمـن َّ ْ ِاجلمعـة َ َ ُ ْفاسـعوا ُْ َ ْ َ 

َإىل ِذكر ِ ْ ُوذروا اهللاَِّ ِ َ َالبيع َ َْ ْذلكم ْ ُ ِ ٌخري َ ْ ْلكم َ ُ ْكنتم ِإن َّ ُ َتعلمـون ُ ُ َ ْ  فصالة الجمعة واجبة عنـد      ]9:الجمعة[] َ
 في مدى طاعتـه  اإلنسانراد أن يختبر أ  ويحرم العمل في ذلك الوقت ولكن اهللا    )2(األئمة األربعة 

حيث سمح اه بالعمل طيلة األسبوع ما عدا ساعة واحدة وهذا يعني أنه يجب على اإلنسان المسلم أن                  
  )3(.يعطي اهللا حقه في العابدة ثم يتفرغ ألمور الدنيا

َولكل وجهة هو موليهـا فاسـتبقوا اخلـريات أيـن[: تعالى لاق -5 َ َ ُ ْ َْ ْ ْ َُ ِِ َِ َْ ُ ِّ ٌ ٍِّ َ َ َ َ ُ مـا تكونـوا يـأت بكـم اهللاَُّ ُ َ َُ ُ ُِ ِ ْ َ
ٌمجيعا إن اهللاََّ عىل كل يشء قدير ِ ٍ َِ َ ِّ َْ ُ َ ًَّ ِ   ]148 البقرة[ ] َ

 سـائر  عن تتميز حتى والعمل الخير فعل من باإلكثار اإلسالمية لألمة اهللا من أمر اآلية هذه
 أن تـستحق  أمة لهي تبقاوالم وتترك الخيرات فعل تحسن التي األمة وأن باألقوال ال باألفعال األمم
ْكنتم [: تعالى قال كما األمم خير تكون ُ َخري ُ ْ ٍأمة َ َّ ْأخرجت ُ َْ ِ ِللناس ُ َّ َتأمرون ِ ُ ُ ْ ِبـاملعروف َ ُ ْ َْ َوتنهـون ِ ْ ََ ْ ِعـن َ َ 
ِاملنكر َ َوتؤمنون ُْ ُْ ُِ ْولو ِباهللاِّ َ َآمن ََ ُأهل َ ْ ِالكتاب َ َ ِ َلكان ْ َ ًخريا َ ْ ُمـنهم َُّهلـم َ ُِّ َاملؤمنـون ْ ُْ ِ ُوأكثـرهم ُْ ُُ ََ ْ َالفاسـقون َ ُ ِْ َ [ 

  ]110 :عمران آل[

                                                             

  ). 243ص/2ج(فتح القدير ، )268ص/5ج(جامع البيان للطبري،)251ص/1ج(معاني القرآن) 1(
  )254ص/1ج(سيد سابق / فقه السنة   )2(
أضـواء البيـان    ، )9ص/8ج( الفتوحـات األلهيـة     ، )243ص  / 6ج(  الدر المنثور في التفسير المأثور       :انظر)3(

 .)305ص/8ج(
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 قد الكفر ديار في الخير ففعل،  مثالً اإلسالم ديار في معين مكان في ينحصر ال الخير وفعل
 بقـاع  كـل  فـي  سينتـشر  اإلسالم أن على بشارة فيها اآلية وهذه لإلسالم الدعوة وسائل أحد يكون

 وهي،  األولويات حسب المفضول إلى الفاضل من سلمالم أمور ترتيب على حثٌ اآلية وفي،  األرض
 دون بالـصغائر  وانشغاله األولويات ترتيب اإلنسان على يلبس الشيطان ألن استبقوا كلمة في متمثلة

  )1(.الموت يفاجئه أن قبل األوان فوات قبل بالتوبة واإلسراع الفضائل

 دسائس من الكتاب أهل يبثه بما االنشغال عن المسلمين اهللا يصرف وبهذا": قطب سيد يقول
 إلـي  مـرجعهم  أن تذكر مع، الخيرات إلي واالستباق العمل إلي يصرفهم. .وأقاويل وتأويالت وفتن

  )2(".شيء يفوته وال، أمر يعجزه ال، شي كل علي قدير اهللا وأن، اهللا

 ألصحاب امتسع  اهللا يجعل أن أجل من تحصى تكاد ال كثيرة الخير أبواب أن رأينا وكما
  .المنال صعبة أنها بحجة الخيرات فعل عن يتقاعس أن ألحد عذر يبقى وال، والقوية الضعيفة لهمما

 النـار  اتقـوا  : ( قال كما والكبير والصغير والعبد،  والحر،  والمرأة للرجل مجال الخير فعل وفي
أفضل؟ أي األعمال   ، قلت يا رسول اهللا   : قال وعن أبي ضر جندب بن جنادة        )3()  مرةت بشق ولو
وأكثرها ، أنفسها عند أهلها  (: قال، أي الرقاب أفضل  : لُتُقُ) والجهاد  في سبيله   ، اإليمان باهللا (: قال
يا رسول اهللا أرأيت إن ضعف      : قُلُتُ) تُعين صانعاً أو تصنع ألخرق    ( : قال؟  فإن لم أفعل  : قلت) ثمناً

  )4()كتكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفس( قال ؟ عن بعض العمل
  

   .العورة وستر العفة على الحفاظ:  التاسع المطلب

 وسـيطرة ، اإلنـسان  كيان تركيب في وأعمقه ميل ألعنف وضبط، تطهر من فيه وما: الفرج حفظ
  )5(.للعالقات وتنظيماهللا،  عون كهيدر تقي إال عليها يسيطر ال التي الدفعة ىعل

 إنو ،واآلخـرة  الـدنيا  فـي  صالحهمم ولرعاية البشر لصالح اإلسالمي التشريعإنما جعل   
 هـذا  أمـر  فإن ولهذا ،والطهارة والستر العفة المسلم اإلنسان يعطي اهللا أراده الذي الشرعي اللباس
 المـسار  عن سينحرف فإنه شهواته خلف اإلنسان انجرف وإذا،  خالقه أراده بما إال يصلح ال الكون

، يريـد  ما ينال ولن ،عنده الحياة وتضطرب ندهع الكون موازينستختل  ،  له اهللا أراده الذي الطبيعي
                                                             

 ).44ص/ 1ج( التحرير والتنوير ، )90ص/ 1ج( تفسير الخازن ،  )166ص/ 1ج( رقندي تفسير السم: انظر) 1(
 ).136ص / 1ج( في ظالل القرآن)  2(
ومثل الذين ينفقون أمـوالهم  { باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة   - كتاب الزكاة  -صحيح البخاري ) 3(

  ).109ص/2ج (-)1415( حديث رقم-}لى قوله من كل الثمراتابتغاء مرضاة اهللا وتثبيتا من أنفسهم اآلية وإ
  .84حديث رقم) 1/89ج(صحيح مسلم، كتاب اإليمان باب بيان كون اإليمان باهللا تعالى أفضل األعمال ) 4(
  ).2863ص/ 5ج  (- سيد قطب-في ظالل القرآن) 5(
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ويحـل  ، ويضيع األنساب ، والزنى يقطع األرحام  " ،اآلخرة في والخسران الدنيا في الشقاء ينال ولكن
  .ويفك الروابط بين أفراد المجتمع، الوشائج

 تتصدع وينفرط ، ذلك ألن األسرة التي تعتبر اللبنة األولى في بناء المجتمع وترابط وتماسكه           
ألنهم من نتاج   ، ويهوون الجريمة ، نجد غالبيتهم كما تدل األحصاءات يعشقون اإلثم      و، عقدها وتنهدم 

 فعلينا واآلخرة الدنيا في الفالح أردنا فإذا )1( "اإلثم ويقاسي المجتمع  من آثامهم وجرائمهم ما يقاسي        
  .آلياتا هذه ومن ،لعباده ارتضاها التي البشر سعادة فيه الذي اهللا منهج تباعا

ْقل[: تعالى قال -1 َللمؤمنني ُ ِ ِ ِْ ُ ُّيغضوا ْ ُ ْمن َ ْأبصارهم ِ ِ ِ َ ْ ُوحيفظوا َ َ ْ َ ْفروجهم َ ُُ َ َذلك ُ ِ َأزكى َ ْ ْهلم َ َّإن َُ ٌخبري اهللاََّ ِ ِ َ 
َبام َيصنعون ِ ُ َْ ْوقل  *  َ ُ ِللمؤمنات َ ِ َِ ْ ُ َيغضضن ْ ْ ُ ْ ْمن َ َّأبصارهن ِ َ ِْ ِ َوحيفظن َ َْ َ ْ َّفـروجهن َ َُ ُ َوال ُ ِيبـدي َ ْ َّزينـتهن َنُ ُ َ َ َّإال ِ  َمـا ِ

َظهر َ َمنها َ ْ َوليرضبن ِ ْ َِ ْ َ َّبخمرهن ْ ِ ِ ُِ َعىل ُ َّجيوهبن َ ُِ ِ َوال ُ َيبدين َ ِْ َّزينتهن ُ ُ َ َ َّإال ِ َّلبعولتهن ِ ُ ُِ ِ ْأو َِ َّآبائهن َ َِ ْأو ِ ِآباء َ َّبعـولتهن َ ُ ُِ ِ َ 
ْأو َّأبنائهن َ ِْ َِ ْأو َ ِأبناء َ َ ْ َّبعولتهن َ ُ ُِ ِ ْأو َ َّإخـواهنن َ َِ ِ ْ ْأو ِ ِبنـي َ َّإخـواهنن َ َِ ِ ْ ْأو ِ ِبنـي َ َّأخـواهتن َ َِ ِ َ ْأو َ َّنـسائهن َ ِ ِ ْأو َِ ْملكـت َمـا َ َ َ َ 

َّأيامهنن ُُ َْ ِأو َ َالتابعني َ ِ ِ ِغري َّ ْ ِأويل َ ِاإلربة ُ َ ْ ِ َمـن ْ ِالرجـال ِ َ ِأو ِّ ِالطفـل َ ْ َالـذين ِّ ِ ْمل َّ ُيظهـروا َ ََ َعـىل ْ ِعـورات َ َ ْ ِالنـساء َ َ َوال ِّ َ 
َيرضبن ْ ِ ْ ْبأر َ َ َّجلهنِ ُِ َليعلم ِ َُ ْ َخيفـني َما ِ ِ ْ ْمـن ُ َّزينـتهن ِ ِ ِ َ ُوتوبـوا ِ َإىل َُ ًمجيعـا اهللاَِّ ِ ِ َأيـه َ ُّ َاملؤمنـون َ ُ ِ ْ ْلعلكـم ُْ ُ َّ َتفلحـون ََ ُ ِ ْ ُ [ 

  ]31-30:النور[
 يكـشف  الـذي  أن المخالفة مفهوم ومن،  العورة بستر المؤمناتالمؤمنين و  يأمر   اهللا إن

 مـا  فإن " الفروج حفظ " كبير هو ما شمله قد األمر كان وإذا،  نينالمؤم صف في أوال يكون  عورته
 وسـتر ،  الـسواء  على والمرأة للرجل يكون أن يجب العورة وستر معيته في داخالً يكون ذلك دون

 فـي  التطـور  بسبب البيت داخل وفي البيت خارج في أي والعلن السر في كوني أن يجب العورات
 عـد ب عن تصوير وسائل وجود ومع،  بعد عن العورات انكشاف تسبب قد والتي العالية البيوت إنشاء
  .عورته ستر على يحرص أن اإليمان على يحرص من على فيجب

 الجنـسين  ألحد كانت وإن حتى العامة الحمامات العورة ستر فيها يكون أن يجب التي ماكناأل ومن
 النظـر  ألن؟ الفـروج  حفظ على األبصار غض قدم ولما،  والفاجر البر يرتادها قد عامة أماكن فهي

 )2(.منه حترسي يكاد وال وأكثر أشد فيه والبلوى، الفجور ورائد، الزنا ريدي

                                                             

 .100ص / خطر التبرج واالختالط)  1(
،  )2880ص/5ج(في ظالل القـرآن  ) 306ص / 2ج(،  صفوة التفاسير    )178ص  / 4ج(المحرر الوجيز : انظر) 2(

 ).399ص  / 4ج:(،  المحرر الوجيز)223ص/ 4ج: (أيسر التفاسير
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ُوراودته[: تعالى يقول -2 َ َ َْ ِالتي َ َهو َّ َبيتها ِيف ُ ِ ْ ْعن َ ِنفسه َ ِ ْ ِوغلقت َ َ َّ َ َاألبـواب َ َ ْ َ ْوقالـت ْ َ َ َهيـت َ ْ َلـك َ َقـال َ َ 
َمعاذ َ ُإنه اهللاَِّ َ َّ ِّريب ِ َحسنَأ َ َمثواي َْ َ ْ ُإنه َ َّ ُيفلح َال ِ ِ ْ َالظاملون ُ ُِ   ]23:يوسف[ ] َّ

، ويعينـه ،  ذلـك  له سييسر اهللا فإن بأسبابها وأخذ والطهارة العفة رادأ من أنه اآلية هذه بينت
وقـد   ،أهدافـه  لخدمة ويسخره،  عليه سيسيطر الشيطان فإن والطهارة العفة بأسباب يأخذ لم من نإو

  -:وهي ةثالثال الغواية أسباب مقابل الثالث اإليمانية باألسباب يوسفأخذ 

  .األبواب وإغالق، والتهيئة، الصريحة  الدعوة

  : فهي يوسف بها استعان التي الثالثة اإليمانية األسباب أما

َإنه ريب أحسن مثواي [ قوله لربه شكره حفظ -1 َ َ ْ ِّ ُْ َ َ ََ َّ ِ [ 

 .)اللَّه معاذَ ( قوله في باهللا االستعاذة -2

ُإنه [: قوله -3 َّ ُيفلح َال ِ ِ ْ َالظاملون ُ ُِ  )1(.لنفسه اإلنسان ظلم منا الزن واعتبر ] َّ

  

َأهيـا َيـا[:  تعالى يقول -3 ُّ ُّالنبـي َ ِ ْقـل َّ َألزواجـك ُ ِ َ ْ َ َوبناتـك ِ ِ َ َ ِونـساء َ َِ َاملـؤمنني َ ِ ِ ْ َيـدنني ُْ ِ ْ َّعلـيهن ُ َِ ْ ْمـن َ ِ 
َّجالبيبهن َِ ِ ِ َذلك َ ِ َأدنى َ ْ ْأن َ َيعرفن َ ْْ َ َفال ُ َيؤذين َ ْ َُ َوكان ْ َ ًغفورا اهللاَُّ َ ُ ًرحيام َ ِ   ]59 :األحزاب[  ]َ

 وقد السفهاء إليذاء تتعرض ال حتى باألسباب أخذت قد الشرعي الزي تلتزم التي ةأالمر وأن
 أن اإلسـالم  بدايـة  فـي  عـادة  كانت وقد،  وأعوانه الشيطان من يحميها حصناً مظهرها من جعلت

تبقـى   حتى مةواأل الحرة بين يفرق أن اإلسالمي الشارع فأراد ثيابال نفس يلبسن واإليماء الحرائر
ُغفـور اهللاَُّ فإن [  اآلية فاصلة وفي،  السفهاء إيذاء عن بعيدة حرة ِرحـيم َ  مفتوحاً التوبة باب إبقاء ] َ
 الشرعي الزي إلى المرأة عادت إذا ذلك عن يعفو اهللا وأن،  بالتبرج أنفسهن علىأسرفن   اللواتي أمام
  )2( .اهللا ألمر ثاالامت

 بحفـظ  الرجـال  تطالب اآلية فهذه العموم على بالستر النساء طالبت السابقة اآليات أن كما
 لحفظهم فيها يخلدون الفردوس يرثون الذين المفلحين المؤمنين صفات من وأن ،العموم على الفروج

 اللـسان  عفـة  و والبـدن  اناللس بعفة المؤمنين طالب   اهللا وأن ،والزنا اللواط من أي: لفروجهم
 وحفـظ  العفـة على   يساعد وأنه المجتمع في الفضيلة بنشر يطالبنا اإلسالم و ،البدن عفة على تساعد

                                                             

 ).1981ص / 4ج(، في ظالل القرآن )520ص / 3ج(، تفسير الخازن )157ص/ 2ج(قنديرتفسير السم:انظر) 1(
 ).589/ 3ج(،  فتح القدير  )6ص / 18ج(،  روح المعاني )759ص / 5ج(أضواء البيان : انظر)  2(
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 بـاب  مـن  اآليـات  فـي  الترتيـب  فكان للشهوة ومثير ،لزنال مقدمة يكون الفاحش القولو،  الفروج
 يكـون  لكـي  والـستر  بالعفـة  أزواجه يأمر بأن   اهللا لرسول الرباني األمر جاءوقد  ،  األولويات

 مطـالبون  والفـرد  القائـد  أن اآليـة  من ونفهم ،النساء لسائر قدوة هؤونسا للرعية قدوة  الرسول
   .تمييز دون سواسية الرباني التشريعي القانون بتطبيق

 اختالط حيث،واالختالط الضياع من والعرض والمال النفس لحفظ جاء اإلسالمي والتشريع
ـ  لـيس  هو من سيرث شرعيال غير الولد أن إذ مكانه غير في لالما يضيع األنساب  ولربمـا ،  هاأب
 وعنـدما ،  للمحـارم  هتـك  فيه ويكون يدري ال وهو محارمه من الرجل يتزوج قد األنساب بضياع

 انتـشر  قد التي البالد فإن،  الرجل عند والفحولة للمروءة حفظاً فيه فإن العورات بستر  اهللا أمرنا
 فيـه  ويستفز عنه خفي المرأة جسد من شيئا يعد لم ألنه،  الجنسي بالبرود رجالها يصاب العري فيها

 لكـان  ستر بدون بقيت المرأة أن ولو الرجل عند ىأشه يكون المرأة جسد ستر وإن،  الرجولة كوامن
 التـي  تشريعه في اهللا حكمة ولكنها،  منها دبراستُ وما قبلاستُ ما ترهل أن بعد منها للرجال منفراً هذا

  . األرض هذه على والنسل الدوام على البقاء في الجنسين مصلحة على حافظت

 والتـي ،  اآلخـر  إلى أحدهم من المعدية األمراض انتقال عدم على يحافظ الفروج حفظ وأن
وإن المجتمـع   "، الموت يسبب الذي المكتسبة المناعةان  فقدمرض   وانتشار الدائم العقم بعضها سببي

وينذر الحياة  ، واإلنجاب البشري بالعقم  ،احي مجتمع يهدد النسل اإلنساني بالفناء       المختلط المتبرج اإلب  
  .")1(ووجود اإلنسان بالعدم والزوال، بالموت والوفاء

  
   األمانات وأداء بالعهود الوفاء: العاشر المطلب

 حذر وقد، الكريم القرآن في عليها اهللا أثنى التي المؤمنين صفات هي بالعهود الوفاء إن
، )2()وإذا أؤتمن خان، وإذا وعد أخلف،  حدث كدبإذاآية المنافق ثالث ( حيث قال   رسوله نهام

 صفات من المسلم الفرد سلمي أن أجل ومن، المنافقين صفات من هي بالعهد الوفاء عدم أن وذكر
 ينبذ وأن النفاق من وقلبه نفسه يحصن أن أجل من، بالعهود الوفاء بصفة يتحلى أن له البد النفاق

األمانة،  وأداء بالعهود الوفاء ومنها الحميدة بالصفات يتصف أن ، عليهالمذمومة الخصلة هذه
 واإليمان الخير خصال من وهي، ودمائهم وأعراضهم أموالهم الناس على يحفظ بالعهود والوفاء
  :منها الطيبة الخصال هذه  إلى اآليات من كثير أشارت وقد .واآلخرة الدنيا في والفالح

                                                             

 .133خطر التبرج واالختالط ص) 1(
 . 33حديث رقم) 1/16ج(كتاب اإليمان، باب عالمة المنافق، : صحيح البخاري) 2(
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َوالذين[: تعالى قال -1 َِ ْهم َّ ْألماناهتم ُ َِ ِ َ َ ْوعهدهم ِ ِ ِ ْ َ َراعون َ ُ    ]8 :المؤمنون[ ] َ

وهذه اآلية تبين أن اإلنسان المسلم يجب أن يكون دوماً محافظاً على العهود والمواثيق 
 واألمانات الذي وكل بها وقد شبهت اآلية المسلم الذي يحافظ على العهود كالراعي الذي يحافظ على

َراعون [راعيته من أي خطر خارجي وقد جاء قوله تعالى في كلمة  ُ   بصيغة المبالغة بياناً على] َ
  )1(. حرص المسلم وكثرة تعده لألمانات

  :قطب سيد ويقول

 في كثيرة واألمانات جماعة وعهدهم ألمانتهم وراعون أفراداً وعهدهم ألماناتهم راعون"
 ناموس مع متناسقة مستقيمة اهللا فطرها وقد الفطرة أمانة اأوله وفي، الجماعة عنق وفي الفرد عنق

 الفطرة عهد هو األول والعهد ...ووحدانيته الخالق بوجود شاهدة وإليه منه هي الذي الوجود
 األول العهد هذا وعلى هوبتوحيد بوجوده باإليمان البشر فطرة على اهللا قطعه الذي العهد هو.كذلك
 به الوفاء في ويرجع،فيه عليه شهيدا اهللا يجعل المؤمن يقطعه عهد فكل.والمواثيق العهود جميع تقوم
  )2(. "العامة أمانتها على مسئولة المسلمة والجماعة .وخشيته اهللا تقوى إلى

َوال[: تعالى قال -2 ُتقربوا َ َ ْ َمال َ ِاليتيم َ ِ َ َّإال ْ ِبالتي ِ َّ َهي ِ ُأحسن ِ َْ َّحتى َ َيبلغ َ ُ ْ ُأشده َ َّ ُ ُوأوفوا َ ْ ِلعهدِبا ََ ْ َ َّإن ْ ِ 
َالعهد ْ َ َكان ْ ًمسئوال َ ُ ْ  ]34 :اإلسراء[ ]َ

لكونهم  األيتام أموال أكل عدم وهي المسلم المجتمع في اًاجتماعي اًجانب تناقش اآلية هذه
 القاصرين اليتامى أموال بأداء بالوفاء الشارع أهتم ولذا، أموالهم ضياع يخشى وقاصرينضعافاً، 

 هو بما إبداله أو بالمال الوصي فيطمع مكتوبة عهود هناك يكون ال وقد، الرجال مبلغ بلغواحتى 
 في الحجة يملك ال اليتيم كان فإذا، والضعفاء األيتام حقوق بأداء بالوفاءاإللهي،  األمر فجاء أأسو
 فعليه غدر وإذا األجر فله أوفى فإذا شيء كل عن غداًوسيسأل الوصي  بالحقيقة أعلم اهللا نإف ملكه

  .)3( اآلخرة في ماٍل من هذأخ ما ينفعه وال الوزر

                                                             

  ).226ص/ 5ج (-،  الفتوحات اإللهية)1ص/8ج(التحرير والتنوير : انظر) 1(
هــ ، األعـالم للزركلـي      1204جمـل ، ت سـنة            اإلمام سليمان بن عمر العجيلـي الـشافعي الـشهير بال          

 ).131ص/3ج(
  ).2456ص/ 4ج(في ظالل القران) 2(
فـي  ، )50ص/ 2ج(، معاني القرآن للفراء     )40ص/ 3ج( ، تفسير ابن كثير     )285ص/ 3ج( فتح القدير   : انظر) 3(

  ).2226ص/ 4ج( ظالل القرآن 
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َأهيا َيا[: تعالى قال -3 ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُأوفوا َ ْ ِبالعقود َ ُ ُْ ْأحلت ِ َّ ِ ْلكم ُ ُ ُهبيمة َ َ ِاألنعام َِ َ ْ َ َّإال ْ َيتىل َما ِ ْ ْعليكم ُ ُْ َ َ 
َغري ْ ِّحميل َ ِ ِالصيد ُ ْ ْوأنتم َّ ُ ْ َ ٌحرم َ ُ َّإن ُ ُحيكم اهللاََّ ِ ُ ْ ُيريد َما َ ِ   ]1: المائدة[ ] ُ

 استثناء بعد واستثناء ونهيين بأمرين جاءت فقد الجامعة المحكمة اآليات من اآلية هذه
 عند والعهد بالعهد بالوفاء المؤمنين إلى اإليمان بنداء العالمين رب من الوصية جاءت العهد وألهمية
 والوفاء ونفسه العبد بين اوم والناس العبد بين وما وربه العبد بين ما العهود يشمل المؤمن اإلنسان
 والرأفة بالرحمة الحيوان إلى اإلنسان العهود تتجاوز وقد، يضيعها وال للناس الحقوق يحفظ بالعهود

 في استعماله له اٌحل وأن حتى بالعمل رهاقهإ وعدم إيذائه عدم من أيضا بالحيوان أهتم اإلسالم ألن
 اإليمان خصال من بالعهود الوفاء أن يتبين يةاآل نص ظاهر ومن، ورعايته وإطعامه، اإلنسان خدمة
 )1(.المؤمن عليها يحرص أن يجب التي الخصال ومن

 ألنهم ؛عليهم الوصيةوكِّلوا ب الذين من اليتيم مال كلعن أ النهي لتشدد اآلية هذه جاءت
 شاء كما التصرف له يحل أنه لإلنسان الشيطان ليسو وقد، األهلية فاقدين قاصرين على استأمنوا

 هذه إلى يحتاج وقد، شيء كل عن ويسأل اهللا يدي بين سيقف أنه المسلم وليعلمغيرهم ،  أموال في
 رعشَتُ أن الدولة حق األيتام، ومن فيها ويكثر الحروب فيها يقع التي البالد في الحميدة الصفة

 على ملقاة أمانة ههذ، أمالكهم على تحافظ التي المؤسسات تقيم وأن حقوقهم بها تحفظ التي القوانين
  .عنه سيسألون عهد ألنه والوصي الحاكم عاتق

  

  والصفح العفو: عشر الحادي المطلب
 فـي  يقـع  أن معـرض  إنسان وكل ،ةالزم صفة المسلم المجتمع أفراد بين العفو صفة إن

كل ابـن   ( كما قال يجد فلن عيوب بال أخاً أراد ومن، األنبياء إال معصوم أحد هناك وليس،  الخطأ
، األخـوة  تبقى فلن األخوة بين عفو هناك يكن لم إن ولذلك )2( ) التوابون الخطائينآدم خطاء وخير    

 وتـستقيم ،  لتـه ز عن أخوه   سيعفوا فغداً أخيه زلة عن عفا فإن للخطأ معرض اإلنسان أن دام وما
 جنـة ال أهـل  صـفة  فـي  تعالى قال كما اآلخرين تجاه سليمة الصدور وتبقى األخوة وتبقى الحياة

َونزعنا[ َْ ْصدورهم ِيف َما ََ ِ ِ ُ ْمن ُ ٍّغل ِ ًإخوانا ِ َ ْ ٰعىل ِ َ ٍرسر َ ُ َمتقابلني ُ ِ ِ َ َ  كدؤلت جاءت اآلية هذه  ]47 الحجر[ ]ُ
 العفـو  قوية، وصـفة   األخوية العالقة تبقى لكي الواحد المجتمع أفراد بين والصفح العفو مبدأ على

 عـن  يتخلى أن يجب اإلنسان ، وأن  سلمينالم ادالمحبة بين أفر   في تساهم التي الصفات من والصفح
                                                             

تفـسير  ،  )6ص/2ج(،  فـتح القـدير       )2/834 ج(،  في ظالل القرآن      )74ص/3ج(التحرير والتنوير   : انظر) 1(
 ).421ص/ 1ج(السمرقندي 

  .2341ح) 2/724(، وحسنه األلباني في مشكاة المصابيح 13049حديث رقم ) 344ص/20ج(مسند أحمد  )2(
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 في أمانة فهي خرآ إنسان أمر إنسان ملَّكَه وإذا،  أمره ملك إذا هغير من االنتقام حب في النفس هوى
 مـن  وغيـره  لقالخُ هذا استمرارية مع الحق عن األهواء تحرفه وال،  فيها اهللا يتقي أن ويجب عنقه

 العفو صفة فإن )1(.للمؤمنين اهللا أرادها التي اإلسالم أخالقكنف   تحت المسلم اإلنسان يبقى األخالق
  : وقد ورد في بيان هذا المعنى آيات منها .اهللا عند ما يبتغون والذين األقوياء الكرماء صفة

ــال - 1 ــالى ق َوال[: تع ِيأتــل َ َ ْ ُأولــو َ ِالفــضل ُ ْ َ ْمــنكم ْ ُ ْ ِوالــسعة ِ َ ْأن ََّ ُيؤتــوا َ ْ ِأويل ُ ٰالقربــى ُ َْ ُ َْواملــ ْ َساكنيَ ِ َ 
َواملهــاجرين َِ ِ َ ِســبيل ِيف ُْ ِ ُوليعفــواۖ  اهللاَِّ َ ْ ََ ُوليــصفحوا ْ ْ ََ َ َأالۗ  ْ َحتبــون َ ُّ ِ ْأن ُ َيغفــر َ َِ ْلكــم اهللاَُّ ْ ُ ٌغفــور َواهللاَُّۗ  َ ُ ٌرحــيم َ َِ [ 

  ] 22: النور[
هذه اآلية نزلت في حق أبي بكر الصديق عندما أمسك األنفاق على مسطح ابن أثاثة الـذي                 

فك وبعد نزول هذه اآلية أعاد أبو بكر األنفاق على مـسطح            عرض عائشة في حديث اإل    خاض في   
 مـن  مـنهم  بدر عما وليصفحوا، جرم من منهم كان عما وليعفوا ،رغبة منه لنيل محبة اهللا ومغفرته   

  .)2( واإلحسان اإلنعام من  عليه كان ما إلي وليعودوا، إساءة

َوالـذين[: تعالى يقول -2 َِ ِجيتن َّ َ ْ َبـونَ َكبـائر ُ ِ َ ِاإلثـم َ ْ ِ َوالفـواحش ْ ِ َ ََ َوإذا ْ ِ ُغـضبوا َمـا َ ِ ْهـم َ َيغفـرون ُ ُ َِ ْ[ 
  ]37:الشورى[

 إلـى  يـصل  أن يريد الذي فاإلنسان،  العفو على اإلنسان تساعد التي األمور اآلية هذه تبين
 الـب تط اآليـة  وكـأن ،  والفـواحش  الكبائر عن بالبعد يتحلى أن يجب العظيم الخلق هذا العفو لقخُ

 واالبتعـاد  بالعفو والتحلي بالكمال وتطالبه،  والفواحش الكبائر عن دبعبال اتصف الذي المسلم اإلنسان
  . العباد حق في إحسان هو والصفح العفو بينما اهللا حق في إحسان هيالمعاصي والمنكرات  عن

 لكـافر ا يلقـى  أن يجب بل الكافر و المسلم حق في المسلم اإلنسان من يكون والصفح والعفو
 كمـال  مكانـه  فـي  الحلـم  أن وكمـا ،  والبغضاء العداوة أشد المسلم من رسولهو اهللا يحارب الذي

  )3(.اإليمان خلق كمال من مكانه في هللا الغضب يكون كذلك، لألخالق

                                                             

تفسير الـسمرقندي   ، )3719ص   / 7ج( ،  األساس في التفسير      )2505ص    / 4ج( في ظالل القرآن    : انظر) 1(
 ).220ص ( هذيب سيرة ابن هشامت، )433ص  / 2ج(

 ).305ص/ 2ج(صفوة التفاسير ، )379ص /8ج( جامع البيان للطبري :انظر)  2(
ص /3ج(، صـفوة التفاسـير   )111ص/10ج(،التحريـر والتنـوير    )5089ص  /9ج(األساس في التفسير  :انظر) 3(

 ).621ص  /6،  تفسير كالم المنان ج)133
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أي يتجاوزون عن الذنب الذي أغضبهم ويكظمون الغيظ ويحلمون علـي           ": الشوكاني ويقول
فال يغفـر   ، ن ألن استيالءه علي طبع اإلنسان وغلبته عليه شديدة        وخص الغضب بالغفرا  ، من ظلمهم 

  )1(."ولهذا أثنى  اهللا سبحانه عليهم، عند سورة الغضب إال من شرح اهللا صدره وخصه بمزية الحلم

َخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن اجلاهلني[: یقول تعالى -3 ِ ِ ِ َِْ ِ َ ْ َ ُ َ َ َْ ِ َ ْْ ْ ُْ ِْ ْ   ]199:األعراف[  ] ُ

 اهللا وأن والعقليـة  العملية قدراتهم في الناس بين يميز أن المسلم اإلنسان تأمر يةاآل هذه إن
 مـن  أخذ من منهم، قوة بال العقل صاحب ومنهم عقل بال القوي فمنهم،  ذلك فيمتفاوتين   الناس خلق
 كـل  التعامل هذا إدارة في فن الناس مع فالتعامل،  همايكل من نصيبلم يكن له     من ومنهم،  وهذا هذا

 وهـذا ،  جميعاً وأرضيتهم،  معهم التعامل عليك سهل اإلمكانيات هذه عرفت وإذا،  قدرته حسب على
 فيـسهل  قدراتـه  حسب كالً تخاطب أن بالمعروف األمر تريد عندما الناس بين التشخيص أو التميز
 إذا وكـذلك ،  بـالمعروف  األمر بالغة من المطلوب إلى وصلت قد وتكون واالستيعاب الفهم عليهم

 لكـي  السفيه عن وتبتعد بحكمة الحكيم مع وتتعامل والسفيه الحكيم منهم عرفت الناس قدرات رفتع
  .إياها أعطاك التي اهللا نعمة هي كم تعلم إليك أساء وإذا إليك يسيء ال

 اًتقصير وجدت فإذا،  العقائدية األمور في وليس الناس بين المعامالت في هي األخالق وهذه
 اهللا إلـى  تبـرأ  لكـي  الخلل أو الخطأ له توضح أن عليك وجب ةدالعقي أمور في خلالً أو إنسان من

  )2(.تسامح أو تساهل هذا في وليس إليك الموكل بالواجب وتقوم
  

  .المسلم الفرد عند النقي والفكر الديني الوعي تحقيق: عشر الثاني المطلب
 يحفـظ  والعلـم  طاءاألخ في االنزالق من المسلم يحمي الذي الحصن اهم والوعي العلم إن

 والعلـم ،  يـدري  ال أو يدري حيث من واإلثم الشرك في الوقوع من المواطن من كثير في اإلنسان
 نفـسه  عن أويدر حياته تستقيم حتى عنها بالبحث مطالب مسلم كل على فريضة والحياة الدين بأمور
 األخـذ  مـن  والبد،  علم بال لقللخُ أو،  لقخُ بال للعلم قيمة فال يالزمه لقخُ إلى يحتاج والعلم،  الشر

 الفكـر  رفقاء عن والبعد الصالحين من أصحابه مخالطة خالل من النقي الفكر إلى الوصول بأسباب
 وسـيرة  والـسنة  الكتـاب  منبعه من نأخذه أن السليم الفكر إلى الوصول أردنا إذا نغفل وال،  السقيم

 الكـون  خلق الذي وأن ،البشر لسعادة حياة منهاج اإلسالمية الشريعة أنزل   اهللا وإن،  الصالحين

                                                             

  ).642ص / 4ج( فتح القدير ) 1(
 / 3ج(فـي ظـالل القـرآن       ، )134ص/ 31ج(،  تفسير كالم المنـان       )453ص/ 1ج(صفوة التفاسير   : ظران) 2(
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 ومـا  الخير الإ الكون هذا في لإلنسان ردي لم  اهللا وأن ،اإلنسان حياة به يصلح بما أعلم واإلنسان
  .واآلخر الدنيا في أمره يصلح

  -:المعنى هذا تبين التي اآليات ومن

ْقل[: تعالى قال -1 ِيستوي َال ُ َ ْ ُاخلبيث َ ِ ُوالطيب َْ َِّ ْولـو َّ َعجبـكَأ ََ َ َ ُكثـرة ْ ََ ِاخلبيـث ْ ِ ُفـاتقوا َْ َّ ِأويل َيـا اهللاََّ َ ُ 
ِاأللباب َ ْ َ ْلعلكم ْ ُ َّ َتفلحون ََ ُ ِ ْ   ]100:المائدة [ ]ُ

 فهـو  بـه  إال الواجـب  يتم لم ما ( تقول التي القاعدة اإلنسان حياة في الفقه أصول من إن
 أمـور  فـي  وعلـم ،  الدنيا موربأ علم،  والوعي بالعلم إال تستقيم أن يمكن ال اإلنسان فحياة) واجب
 الـدنيا  بهذه يصل أن يريد الذيو واآلخرة الدنيا في المسلم اإلنسان لصالح بينهما والموازنة اآلخرة

 بفرضـيات  الباطل لهم ويزينون،  الحق عن الناس يحرِفُون وأعوانه الشيطان وإن،  اهللا مرضات إلى
 كتـاب  هو للصواب الحقيقي المقياس لكنو حقيقي دليل أي دون الصواب هي الكثرة،  أن مثل واهية

    )1(.بالحق الرجال يقاس ولكن بالرجال الحق يقاس ال قالوا ولهذا،  رسوله وسنة اهللا

َوقالوا كونوا هودا أو نصارى هتتدوا قل بل ملـة إبـراهيم حنيفـا ومـا كـان مـن [: تعالى قال -2 َ َ ْ َ َ ْ ً ُ َِ ِ ِ َِ َ َُ َ َ ًَ ِ َ َّ ْ ْ ُ ُ َُ َ َْ َ َُ
َاملرشكني ِ ِ ْ   ]135: لبقرةا[ ]ُْ

 اهللايـذَكر   ،  القرآنية الحقيقة هذه،  وهم وهذا اأنصاره لكثرة ما فكرة بصحة البعض يغتر قد
َّفأمـا [ تعـالى  بقوله عباده بها َ ُالزبـد َ ُفيـذهب ََّ َ ْ َ ًجفـاء َ َ َّوأمـاۖ  ُ َ ُينفـع َمـا َ َ ْ َالنـاس َ ُفيمكـث َّ ُ ْ َ ِاألرض ِيف َ ْ َ ْ[ 

 فتكفـل  الصحيحة الشريعة أصحاب وأنهم الحق على أنهم والنصارى اليهود زعم فقد ]17: الرعد[
ِوقالت [ : تعالى الق،  عليهم بالرد اهللا َ َ ُاليهود َ ُ َ ِليست ْ َ ْ ٰالنصارى َ ََ ٰعىل َّ َ ٍيشء َ ْ ِوقالت َ َ َ ٰالنصارى َ ََ ِليـست َّ َ ْ َ 

ُاليهود ُ َ ٰعىل ْ َ ٍيشء َ ْ ْوهم َ ُ َيتلون َ ُ ْ َالكتاب َ َ ِ َٰكذۗ  ْ َلكَ َقال ِ َالذين َ ِ َعلمونَي َال َّ ُ َ َمثل ْ ْ ْقوهلم ِ ِِ ْ ُحيكم َفاهللاَُّۚ  َ ُ ْ ْبينهم َ ُْ َ َيوم َ َْ 
ِالقيامة َِ َ َفيام ْ ُكـانوا ِ ِفيـه َ َخيتلفـون ِ ُ ِ َ ْ  على والنصارى اليهود من كالً أن تبين اآلية وهذه، ] 113:البقرة[ ]َ

  هـو  العباد أمر يهعل يستقيم الذي العالمي والنظام والريادة السيادة وتبقى،  أنفسهم على بحكمهم باطل
  )2(.طويلة اًقرون وساد حكم الذي اإلسالم
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ْأمن[ :تعالى يقول -3 َّ َهو َ ٌقانت ُ ِ َآناء َ ِالليل َ ْ ًساجدا َّ ِ ًوقائام َ ِ َ ُحيذر َ َ ْ َاآلخرة َ َ ِ ُويرجو ْ َْ َرمحة َ َ ْ ِربه َ ِّ ْقل َ ْهل ُ َ 
ِيستوي َ ْ َالذين َ ِ َيعلمون َّ ُ ََ َوالذين ْ َِ َيعلمون َال َّ ُ ََ َإنام ْ َّ ُيتذكر ِ ََّ َ ُأولو َ ِاأللباب ُ َ ْ َ  ]9:الزمر[ ]ْ

 الناس من وغيره الزاهد العابد اإلنسان بين يميز لكي العقلي للقياس باستفهام اآلية هذه بدأت
 العلـم  إلـى  النـاس  توجه فهي،  علم بال قياس ال ألنه العلم في الناس تطالب حقيقتها في اآلية وهذه

 فهـم ب الواعي أنالناس   بعض يظن وقد مرضاته بلوغ أجل من والبذل اهللا ذات معرفة علم الحقيقي
 ينـتفخ  قـد  العلم لنفسه يدعي الذي فهذا اهللا منهج عن بعيداً المادي المقياس على ولكنه الدنيا أمور

 تخـبط  وكـذلك ،  ذلـك  علـى  دليل أكبر الشيوعية وسقوط،  الهاوية في يسقط ما وسرعان وينتفش
 شـر  في فوقعوا اهللا أراده الذي الرباني المنهج تركوا وقد،  الكمال عن بحثاً وشماالًيميناً   الرأسماليه

 عـالم  يحملـه  الذي العلم قيمة ما: المثال سبيل فعلى اآلخرة وتركوا الدنيا إلى جنحوا عندما أعمالهم
 الشامل اإلسالم منهج من أفضل هناك فليس. بقدسيتها معتقداً البقرة بولب يتبارك ولكنه هندوسي ذرة
 )1(. إال وجاء بهااإلنسان حياة في كبيرة وال صغيرة يترك لمالذي  كاملالمت

ْهـل[: عند تفـسيره لقولـه تعـالى       قطب سيد ويقول ِيـستوي َ َ ْ َالـذين َ ِ َيعلمـون َّ ُ ََ َوالـذين ْ َِ  َال َّ
َيعلمون ُ ََ  بالحقـائق  االتـصال  هو. البصيرة تفتح هو .الحق إدراك هو. المعرفة هو الحق فالعلم"  ]ْ

 إلي تؤدي وال، الذهن تزحم التي المنقطعة المفردة معلوماتال هو العلم وليس،  الوجود هذا في الثابتة
 الحقيقـي  العلـم  إلـي  الطريـق  هو وهذا ،المحسوس الظاهر وراء تمتد وال، الكبرى الكون حقائق

 إلي عوالتطل، اآلخرة من الحذر واستشعار، القلب وحساسية. هللا القنوت هو هذا،  المستنيرة والمعرفة
  )2(".الطريق هو هذا الخاشعة الواجفة المراقبة هذه اهللا ومراقبة، وفضله اهللا رحمة

 فـي  اآلخـرين  تجـارب   من والعظة بالعبرة األخذو العلم بجانب بالحسبان األخذ من بد ال
 والنتـائج  والعواقـب  الجانـب  مأمونة صفحة منها الصحيحة وخاصة اآلخرين تجارب ألن،  الحياة

َأنـزل[: تعـالى  قـال ،  التي تدل على هذا المعنى     المواطن منكثيراً   القرآن ذكر دوق،  السليمة َ ْ َمـن َ ِ 
ِالسامء َ ًماء َّ ْفسالت َ َ َ ٌأودية َ َ ِ ْ َبقدرها َ ِ َ َ َفاحتمل ِ َ َ ْ ُالسيل َ ْ ًزبدا َّ ًرابيا ََ َّومماۚ  َِ ِ َيوقدون َ ُ ِ ِعليه ُ ْ َ ِالنـار ِيف َ َابتغـاء َّ َ ِ ٍحليـة ْ َِ ْ 

ْأو ٍمتاع َ َ ٌزبد َ ُثلهِم ََ ُ َٰكذۚ  ْ َلكَ ُيرضب ِ ِ ْ َّاحلق اهللاَُّ َ َوالباطل َْ ِْ َ َّفأماۚ  َ َ ُالزبد َ ُفيذهب ََّ َ ْ َ ًجفاء َ َ َّوأمـاۖ  ُ َ ُينفـع َمـا َ َ ْ َالنـاس َ َّ 
ُفيمكث ُ ْ َ ِاألرض ِيف َ ْ َ َٰكذۚ  ْ َلكَ ُيرضب ِ ِ ْ َاألمثال اهللاَُّ َ َ ْ َ   ]17: الرعد[ ]ْ
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 مـن  كانـت  الحكمة وهذه،  الحكمة وتيُأ نهأل كتابه في لقمان على أثنى   اهللا أن نرى لذا
 الحيـاة  فـي  االسـتمرار  من يمكنه الذي يالدين بالوعي مطالب فاإلنسان،  السابقين تجارب خالصة

 الوقوع من لإلنسان حصن والوعي فالعلم ،حياته في تعترضه التي العقبات على يتغلب ولكي بنجاح
  .الردى مهاوي في
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  يـــانــث الثــاملبح
  . وأهميتها يف اإلسالمرةــالح األســل فـوامــع
  

:ويشتمل على ستة مطالب
  .  الزوجةالزوج حسن اختيار: األول المطلب
  .الوالدين  والواجبات، وبر بالحقوق القيام: الثاني المطلب
  .للرجل القوامة تحقيق: الثالث المطلب
  .الزوجين بين واأللفة المودة: الرابع المطلب
  .والعقدي االجتماعي كافؤالت :الخامس المطلب

  .حسنة إسالمية تربية األوالد تربية :المطلب السادس
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  الثاني المبحث
  رةـاألس الحـف لـوامـع

 ومنهـا ، للفـرد  التربوي المحضن هي ألنها،   والمجتمع اإلسالم في كبيرة أهمية لألسرة إن
 فـإن  السابق المبحث في تقدم كما األسرة في الصالحة اللبنة هو والفرد ،اإلسالمية األخالق يكتسب

 باألسـرة  االهتمـام  علـى  اإلسـالم  حـث  ولذلك وطيدة عالقة وبينهما األسرة صلحت الفرد صلح
وحقوقـه   وظيفتـه  منهما واحد فلكل،  األوالد وكذلك السواء على والمرأة الرجل األساسية ومكوناتها

، أسـهل  بعـدها  ما يكون ميةإسال أسس على األسرة هذه بناء ُأحسن فإن األسرية المجموعة هذه في
وهـو الفـالح فـي الـدنيا         المجتمع صلح صلحت فإن للمجتمع األساسية اللبنة هي األسرة أن أي

 التربـوي  المحـضن  هي واألسرة ،وحواء آدم الكون منها انبثق التي الوحدة هي واألسرة،  واآلخرة
 حث واإلسالم،  األخالق وحميد الكرم و والشجاعة الوالدين وبر اهللا طاعة على ينشئون وفيها لألوالد
 تنـشأ  أن علـى  االجتماعية الخلية هذه لتكوين األولى اللحظة من الزوجة اختيار حسن على الرجل

  .طاعته ولزوم، اهللا مرضات ابتغاء الخلية هذه من النية تكون وأن، اهللا تقوى على

 الخليـة  فهـي  ،البنـين  إلنجاب وسيلة مجرد تكون أن من أسمى اٍإلسالم نظر في فاألسرة"
 بما واألوالد الزوجين بين والمودة الحب بذور من تزرعه بما المجتمع تبني التي األولى االجتماعية

 لبنـاء  متماسـكة  وحـدة  من إليه تهدف وبما أفرادها بين والتضامن التعاون وسائل من إليه تسعى
ـ  كـل  يعرف والقواعد والنظم التعاطف و اإلخاء من أسس على الكبير المجتمع  حقوقـه  فيهـا  ردف

  )1(."وواجباته

 بـين  الـسعادة  إيجـاد  على والعمل صالح بنسل المجتمع إمداد هو الزواج على فالباعث "
 ال القويـة  واألسرة،  المتماسكة األسرة في إال ينشأ ال القوي النسل ألن المشتركة الحياة في الزوجين

  )2(."أفرادها بين والرحمة والمحبة المودة حيث إال تكون

 األسـرة  اسـتقرت  وإذا المجتمع أمن األسرة أمنت فإذا األسرة من ينبع المجتمع في منواأل
 منهـا  للـتخلص  الحيـاة  هموم الزوجين من كل فيه يلقي الذي المكان هي واألسرة،  المجتمع استقر

 يستمر أن استطاع وما والمرأة الرجل من كل الهموم ألثقلت األسرة فلوال واأللفة بالمودة واستبدالها
ْومـن[ :تعالى يقول،  الحياة مواصلة في ِآياتـه َِ ِ ْأن َ َخلـق َ َ ْلكـم َ ُ ْمـن َ ْأنفـسكم ِ ُ ِْ ُ ًأزواجـا َ َ ْ ُلتـسكنوا َ َُ ْ َإليهـا ِ ْ َ ِ 

َوجعل َ َ ْبينكم َ ُْ َ ًمودة َ َّ َ ًورمحة َ َ َْ   ]21 الروم[ ]َ

                                                             

 .الدكتور عبد الرحمن الصابوني) 21ص (–نظام األسرة وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم) 1(
 .38ص/ المرجع السابق ) 2(
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 وجد األسرة في التنافر وجد فإذا المسلم المجتمع في واأللفة للتوافق مصغر نموذج واألسرة
  .المجتمع في التوافق وجد األسرة في التوافق وجد وإذا، المجتمع في التنافر

 فـي  تكـون  أن فالبـد ،  فيه خالف ال أصل وهو الزوجات لتعدد أحياناً الرجل يضطر وقد
  .العواطف عن بعيداً الشرع ضوابط ضمن األسرة روابط على تحافظ التي اإلسالمية الثقافة األسرة

 قد،  والوجدان للحياة واستقرار،  للقلب وراحة،  للنفس سكن فيه،  الماإلس شرعه كما والزواج"
 أو زوجتـه  بعقم الفرد يصاب فقد،  الجماعات أو األمم أو األفراد نطاق على العقبات بعض تعترضه
 بهـا  تفقـد  وحروب بكوارث األمم تبتلى وقد،  فراقها عدم على حريص وهو مزمناً مرضاً بمرضها

 مـن  جماعـة  في اإلناث نسبة تكون وقد الرجال عدد عن مضاعفة أضعافا النساء عدد فيزيد شبابها
  )1( ."الذكور من نسبة أكثر الجماعات

 اهللا قـول  إلـى  وانظر،  المجتمع يستقر حتى الحل لها وأوجد إال مشكلة يترك لم  واإلسالم
ْوإذ[: تعالى ِ ْنجينـاكم َ ُْ َ َّ ْمـن َ َفرعـون ِآل ِ ْ َ ْ ْيـسومونكم ِ ُ ُ َُ َسـوء َ َالعـذا ُ َ َيـذبحون ِبْ ُ ِّ َ ْأبنـاءكم ُ ُ َ َ ْ َويـستحيون َ ُ ْ َْ ََ 

ْنساءكم َُ َ ِويفۚ  ِ ْلكمَٰذ َ ُ ٌبالء ِ َ ْمن َ ْربكـم ِ َُ ٌعظـيم ِّ ِ  أن الطبيعـي  الوضـع  أن اآلية فمعنى  ]49:البقرة  [] َ
 زيـادة  حالـة  وفي، المجتمع في الجنسين بين الديموغرافي االختالل وأن الجنسين عدد في التساوي

 األخالقيـة  المـشاكل  وظهور المجتمع في اختالل عنها ينتج مشكلة هناك يكون ينالطرف أحد نسبة
ِويف [ تعالى قوله معنى وهذا، واالجتماعية ْلكمَٰذ َ ُ ٌبالء ِ َ ْمن َ ْربكم ِ َُ ٌعظيم ِّ ِ َ [  

 على يعتدوا أن وهو،  اًخبيث منه المقصد كان لإلناث االستحياء هذا نإ  ":عاشور ابن ويقول
 )2(."واالسترقاق األسر بحكم اإلجابة من بدا يجدن وال أعراضهن

 وعـدم ،  تفكيكهـا  أجل من جاهداً يسعى فإنه ولذا األسرة أهمية يعرفون وأعوانه والشيطان
 اإلسـالمية  الـشريعة  نظمت ذلك أجل ومن،  لخدمته وتسخيرها قيادتها عليه يسهل حتى استقرارها

 الطريـق  يقطع حتى،  جباتاوو حقوق من عليه وما له ما كل األسرة أفراد بين والواجبات العالقات
، الحريـات  باسـم  األسرة هدم أجل من جهودهم كل سخروا اإلسالم وأعداء،  وأعوانه الشيطان على

 هـذا  فقـدوا  وألنهم،  األسرة في المهم المرأة دور يعلمون ألنهم المرأة إفساد على جهودهم وسلطوا
 نعـيش  أن لنا فأرادوا الشقاء في ويتخبطون رةاألس مكونات عندهم تحطمت وقد االجتماعي الجانب

 أن ويريدون،  األسرة تدمير هدفها جذابة بأسماء ومؤسسات جمعيات لذلك وأعدوا،  كشقائهم شقاء في
 مـن  نكد تراث من ورثوه وما،  ومعتقداتهم أفكارهم فساد بسبب غارقون فيه هم الذي النكد لنا ينقلوا

                                                             

 ). 48 -47ص  ( -هانظام األسرة وحل مشكالت) 1(
 ).493 -492ص/ 1ج (–التحرير والتنوير ) 2(
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 المجتمعـات  فـي  فالمرأة للقياس وجه أي وبينهم بيننا ليس الحقيقة وفي،  المظلمة الوسطى العصور
 خلـف  يلهثـون  بـل ،  المنهج الرباني  يتبعون ال ألنهم رخيصة وسلعة،  ومظلومة مضطهدة األخرى

 وقـد  المجتمـع  نصف فيعطونها المرأة يجاملوا أن ويريدون،  الوضعية القوانين جلبته زائف سراب
 المـؤتمر  في  -اهللا رحمه -ياسين أحمد المجاهد الشيخ كلمات أذكر زلت وال،  اآلخر النصف هدموا

 حيـث  طيبـة  كلمة وألقى م1999 عام منتصف في بغزة الشوا رشاد مركز في عقد الذي النسائي
 األول الـشطر  فهـي  المجتمع كل المرأة أن أقول وأنا،  المجتمع نصف المرأة أن يقولون إنهم " :قال

  )1(". وخالته تهوعم، وأخته الرجل أم فهي، الثاني والشطر

  .في الديانات األخرىالمرأة مكانة 
  :ىاألخر المجتمعات في المرأةحال  من نماذج أيديكم بين نضع مستعجلة فاحصة دراسة وفي

 :اليهود عند المرأة

 عقيـدتهم  جوانب من جانب كل أصاب اليهود يد على التوراة في حصل الذي التحريف إن"
 ومنبـع  الشرور أصل المرأة يعتبرون اليهود فكان المرأة لىإ نظرتهم تحريف ذلك ومن،  وشريعتهم

، قاصـرة  وهـي  بيعها في الحق وألبيها،  الخادم مرتبة في يضعونها وكانوا،  اآلثام ومصدر الخطيئة
  )2( ."نجس يكون المسها ومن، حيضها أيام في وخاصة نجسة يعتبرونها كانوا بل شيئاً ترث وال

 :ىالنصار عند المرأة

 :يتدارسونها التي موضوعاتهم من كان حتى،  المرأة شأن إهدار في الكنيسة رجال غالى لقد"
 وملكـوت  الجنـة  تـدخل  وهل الرجل؟ يعبده كما اهللا تعبد أن للمرأة وهل روح؟ له إنسان هي هل

" نيكـون  " مجمع قرر م586 عام وفي،  روح لها ليس المرأة بأن االعتقاد عندهم انتشر لقد اآلخرة؟
 أم ألنهـا  فقـط  العـذراء  مريم واستثنوا – الناجية الروح من وخالية،  دنية روح به دجس المرأة بأن

 كل ووراء،  شر كل وأصل،  الخطيئة منبع المرأة بأن بولس صرح لقد بل  .السالم عليهما – المسيح
  )3(."قبيح كل ومصدر، إثم

 : الحديثة الجاهلية في المرأة

، األسـرة  نظـام  تحطـم  فقـد  ذلك لها وأنى تهابي إلى تعود أن تتمنى الغرب في المرأة إن"
 يقومان أبواها حتى،  يكفلها كافل من لها فليس،  تعمل لم إن جوعا الموت تواجه فيه المرأة وأصبحت

                                                             

 . الباحث كان أحد مرافقي الشيخ أحمد ياسين وشاهد في المؤتمر) 1(
 ).2ط/ 25ص ( عدنان زرزور، وآخرون، -نظام األسرة في اإلسالم ) 2(
 .26 -25ص/ المرجع السابق ) 3(
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 النفقـة  الزوج على يفرض ما الغرب قوانين في وليس) 18 أو16 (القانونية السن بلغت إذا بطردها
 المـرأة  على إن،  بيتها ومصاريف،  نفسها كفالة في ابعمله الرجل تشارك أن عليها بل،  زوجته على

  )1(."رمقها لتسد تعمل أن الغرب في

  :كاآلتي وذلك المرأة ضوئها على تعامل أن يجب التي والمثل المبادئ فقرر"

 :اإلسالم للمرأةإكرام 

  األخـرى  األمم في المرأة معاملة بين الشاسع الفرق نجد متفحصة سريعة بنظرة تقدم ومما
 وجعل له دوراً في فالح األسـرة الـذي           كبيراً إكراماً المرأة أكرم قد اإلسالم أن فنجد اإلسالم وفي

 والمنـافقين  النفوس لضعاف مجاالً يدع ال مما من شأنه أن يجعل المسلم يفوز بفالح الدنيا واآلخرة        
  .عليهم مردودة أباطيلهم وأن المرأة بشعار يتاجروا أن

 كـل  في بها يحتذى أن يجب التي المثالية المرأة هي اإلسالم في اهللا أرادها التي المرأة وأن
 وحـق  الـرفض  أو القبول في الزوج اختيار في المشاركة حق أعطاها قد اإلسالم وأن المجتمعات

  .والشراء بالبيع ملكها في التصرف وحق اإلجارة وحق العلم وحق، التملك

 قواعـدها  وبيـان ،  األسـرة  حكامأ تفصيل على اإلسالمي    رعالش حرص من أراه والذي"
 ومـن ،  أفرادهـا  لجميع االجتماعي والتكافل والتربية الرعاية طريق عن توجيه أداة وجعلها ونظمها

 وقريـب  وولـد  وزوجة زوج من األسرة في مسئول كل عاتق على الملقاة والواجبات الحقوق خالل
  )2(."وصهر

 رعاية عليها الناس اهللا فطر يالت الفطرة رعاية هو الحقوق هذه تقرره ما أخطر ومن"
 تبدأ هنا ومن اإلنسان حقوق تبدأ هنا من، وقدراته طاقاته في الثابت والتوحيد فيه المغروس اإليمان

 شيء وال، لها التشويه أو الفطرة هذه إلي اإلساءة عند الحقيقي الخطر ينشأ هنا ومن، مسئولياته
، كلها اآلثام السيء العمل، الفاسد العمل مثل إليها والفؤاد والبصر السمع منافذ ويغلق الفطرة يفسد

  )3(."وأشكالها صورها بمختلف

   :مطالب ةست علىفي هذا المبحث  وسأقتصر

  

  

                                                             

 ).2ط/ 30ص (رون،   عدنان زرزور، وآخ-نظام األسرة في اإلسالم ) 1(
 .277ص/ نظام األسرة وحل مشكالتها في ضوء اإلسالم ) 2(
 .146ص / الصحوة اإلسالمية إلى أين؟ ) 3(
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  .الوالدين والواجبات، وبر بالحقوق القيام: األول المطلب
 تجنح ال حتى وواجبات اًحقوق هاأفراد من فرد لكل جعلأن  باألسرة اإلسالم اهتمام من إن

 وصايا الشريفة السنة من الحقوق هذه نالت وقد األسرة فتدمر اآلخرين حقوق على والهوى طفةالعا
يارسول اهللا من :  فقالقال جاء رجل لرسول اهللا  عن أبي هريرة :  ومنهاكثيرة وأحاديث

قال ؟ قال أمك قال ثم من؟ ثم من قال أمك قال ثم من: قال أمك قال؟ أحق الناس بحسن صحبتي
أي األعمال أحب : سألت النبي : قال وعن أبي عبد الرحمن عبد اهللا بن مسعود  ،)1()أبوك

الجهاد في ( قال  ثم أي؟: قلت) بر الولدين( ثم أي؟ قال : قلت)الصالة على وقتها(قال ؟ إلى اهللا
 النساء سورة في المواريث حقوق من الجوانب هذه بعض بتفصيل القرآن عني وقد )2()سبيل اهللا

 األب ماهتما ومن األحقاف سورة في بأبيه االبن اهتمام ومن النور سورة في  االستئذان ابآد ومن
  -:يلي ما اآليات هذه ومن لقمان سورة في بابنه

 

َووصينا [ :تعالى قال -1 ْ َّ َ َاإلنسان َ َ ْ ِ ِبوالديه ْ ِْ َ َ ًإحسانا ِ َ ْ ُمحلته ِ َْ َ ُأمه َ ُّ ًكرها ُ ْ ُووضعته ُ َ َ َْ ًكرها َ ْ ُومحله ُ ْ َُ ُفصالهَو َ َُ ِ 
َثالثون ُ ًشهرا ََ ْ َّحتى َ َإذا َ َبلغ ِ َ ُأشده َ َّ ُ َوبلغ َ َ َ َأربعني َ ِ َ ْ ًسنة َ َ َقال َ ِّرب َ ِأوزعني َ ْ ِْ ْأن َ َأشكر َ ُ ْ َنعمتك َ َ َ ْ ِالتي ِ َأنعمـت َّ ْ َ ْ َ 

َّعيل َ َوعىل َ َ َّوالدي َ ََ ْوأن ِ َ َأعمل َ َ ْ ًِصاحلا َ ُترضاه َ َ ْ ْوأصلح َ ْ َِ ِذريتي ِيف ِيل َ َّ ِّ ِّإين ُ ُبـتُت ِ َإليـك ْ ْ َ ِّوإين ِ ِ َمـن َ َاملـسلمني ِ ِ ِ ْ ُْ  
 ]15:األحقاف[

 اإلنسان  اهللا ويذكر األمر من أبلغ والوصية والديه ببر اإلنسان أوصى اهللا أن اآلية تذكر
 بعد وكذلك، مشاق من رافقها وما الحمل بفترة الدنيا إلى إخراجه في األم تحملتها التي بالمشقة
 األربعين بلغ حتى ساعده واشتد وكبر نفسه على واعتمد الفطام بلغ حتى مواهتما رعاية من الميالد

 والديه ويشكر الكمال نعمة تمام على اهللا يشكر أن أراد الحالة هذه ففي، والجسم العقل كمال وفيها
 هذه من العلماء استنبط وقد والديه بر يبلغه أن في باهللا يستعين وأن، وجوده فيسبباً  كانا نالذلا

 علم أثبته ماهذا و، أشهر ستة الكامل الحمل أقل أن ]ْنيَامَع ِْيف ُهُالَِصفَو[ لقمان سورة في ةاآلي
  )3(.الحديث العصر في األجنة

                                                             

 . 5971حديث رقم) 2ص/8ج(كتاب األدب باب من أحق الناس بحسن الصحبة : صحيح البخاري) 1(
 .527حديث رقم) 112ص/1ج(كتاب مواقيت الصالة باب فضل الصالة لوقتها : صحيح البخاري) 2(
،  األسـاس فـي التفـسير        )3261ص  /6ج(، فـي ظـالل القـرآن        )28ص/10ج(التحرير والتنـوير  : انظر) 3(

 ). 5253ص/9ج(
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َووصينا [:  قال تعالى-2 ْ َّ َ َاإلنسان َ َ ْ ِ ِبوالديه ْ ِْ َ َ ًحسنا ِ ْ ْوإن ُ ِ َجاهداك َ َ َ َلترشك َ ِ ْ ُ َليس َما ِيب ِ ْ َلك َ ِبه َ ٌعلم ِ ْ ِ 
َفال ْتطع َ ِ َهامُ َّإيل ُ َ ْمرجعكم ِ ْ َُ ُ ْفأنبئكم ِ ُ َُ ِّ ُ َبام َ ْكنتم ِ ُ ْ َتعملون ُ ُ َ ْ    ]8:العنكبوت[ ] َ

 فلم الغرب عنها يبحث والتي اإلسالم في االجتماعية العدالة قمة هي الكريمة اآلية هذه
 أو الصحة من حالهما كان مهما الوالدين إلى باإلحسان المخلوق إلى الخالق من وصية فهي يجدها

 المسجد في يابانياً شاباً قابلت فقد األبناء أيدي على اآلباء إلسالم دعوة باب اآلية هذه وكذلك، كفرال
 اإلسالم بخلق عاملهم عندما ولكن، إسالمه على أبواه وعنفه أسلم قد وكان، م1986 عام األقصى

، إسالمه قبلبهما  يهتم ال كان حيث إسالمه بعد كثيراًإليهما  أحسنابنهما  أنأسلما ألنهما وجدا 
 وأن، ناالوالد اكان وإن حتى مخلوق كلطاعة  على مقَدمة اهللا طاعة أن تبين أيضاً اآلية وهذه

 والديه حقوق عطي لم ومن، لهما الجميل رد منجزء  وهذا، وكفالتهم آبائهم برعاية مطالبون األبناء
 وقد إال كبيرة وال صغيرة تترك لم لةكام شريعة اإلسالمي الدين أن نرى هكذا، هللا حق يعط لم فإنه

  )1(.اإلسالم دعوة كمال من وهذا بها أحاطت

َوقىض[: تعالى قال -3 َ َربـك َ ُّ َّأال َ ُتعبـدوا َ َُ َّإال ْ ُإيـاه ِ َّ ِوبالوالـدين ِ ْ َ ِ َ َْ ًإحـسانا ِ َ ْ َّإمـا ِ َّيـبلغن ِ َْ ُ َعنـدك َ َ ْ َالكـرب ِ َ ِ ْ 
َأحدمها ُ ُ َ ْأو َ َكالمها َ ُ َ َفال ِ ْتقل َ ُ َهلام َ ٍّأف َُ َوال ُ َتنهرمها َ ُْ َ ْ ْوقل َ ُ َهلام َ ًقوال َُ ْ ًكريام َ ِ   ]23اإلسراء[ ]َ

 هـو   اهللا ألن كبرهمـا  في لكرامتهما حفظاً الوالدين بطاعة طاعته قبول قرن   واهللا
 طاعـة  األبوين إلى اإلحسان وألن،  الدنيا إلى إخراجه في سبباً األبوين ثم اإلنسان وجود في المسبب
  )2(.الكبر عند يحفظونه كيف أوالده ويعلمإلى ربه  نساناإل بها يتقرب

 العباد حق قبل اهللا حق على حافظ لكنه حقه حق ذي كل أعطىقد  اإلسالم أن نرى وهكذا
 حقوق في الزيادة ولكن، كذلك عبادة اآلخرين حقوق وإعطاء عبادة هو اهللا لحق االمتثال وأن

 كل على مقدمة اهللا طاعة بل، اهللا طاعة حساب ىعل كانت إذا مذمومة مواضعها غير في اآلخرين
 ونسأل ،ويهلكفيضل  الزائدة العاطفة أو الجهل بسبببعض الناس  عند يختل قد األمر وهذا، شيء

  .المسلمين لجميع والسالمة الهداية اهللا

  
 

                                                             

،  )69ص/ 6ج (،  تفسير كالم المنـان      )29ص/3ج(،  تفسير ابن كثير    )213ص/ 8ج  (التحرير والتنوير : انظر) 1(
 ).2722ص /5ج(في ظالل القرآن 

،  )154ص  /2ج( ،  صـفوة التفاسـير       )274ص/ 3ج( ،  فتح القـدير    )306ص/4ج(اإللهية  الفتوحات  : انظر) 2(
 ).3059ص/6ج(األساس في التفسير 
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  .الزوجةالزوج حسن اختيار : الثاني المطلب

 يراعيها الشاب عند الزواج فإن نجح إن حسن اختيار الزوجة من أهم األمور التي يجب أن
فتحي يكن لهذه األهمية حيث بين في كتاب : في ذلك كان ما بعده أهون ولقد تنبه األستاذ

المتساقطون في طريق الدعوة فجعل أول مفترق يواجه اإلنسان المسلم هو حسن اختيار الزوجة كما 
   :قال الشاعر

  )1(األعراق طيب اًت شعبدأعد    األم مدرسة إذا أعددتها 

فحسن اختيار الزوجة من شأنه أن يصلح حياة الرجل طيلة حياته وأن أساء االختيار لزمه 
  -:م اختيار المرأة على أسس توي، الشقاء طيلة حياته أو أن ينفك منها

  :صالح الدين   . أ

فإن صالح الدين هو رأس مال الرجل والمرأة فإن وجد الدين وجدت الطاعة واألخالق وإن 
ين ذهب كل شئ، فقد جاء من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته عن ذهب الد

 وجمالها ولحسبها لمالها: ألربع المرأة تنكح: (أبى سعيد الخدري مرفوعاً به قال رسول اهللا 
  وال نعني بالدين المظهر الخارجي الحجاب بل يجب أن )2()يداك تربت الدين، بذات فاظفر ولدينها،

ظهر والجوهر حسب أخالق اإلسالم فاألم واألب مسئوالن عن تربية األوالد، واألم يتوافق الم
 ونعني بالدين كل جوانب الحياة - ال يعطيه يء وفاقد الش-مسئولة عن تربية األوالد داخل البيت 

  .العملية

  . الحسب والنسب-ب

بيئة التي تعيش ن بعد اختيار الدين من المرأة يكون الحسب والنسب ألن الناس معادن والإ
 فإن نشأت في بيئة صالحة كانت صالحة وإن نشأت في بيئة فاسدة ،فيها المرأة تؤثر على سلوكها

فإن الطبائع الخسيسة األبناء، وكما أن الطبائع من الكرم والشجاعة تورث في ، كانت مهيئة للفساد
  .  كذلكتورث

  -: تغريب النكاح-ج

َوما ينطق عن اهلوى[اح وكما قال تعالى لقد أوصى الصادق المصدوق بتغريب النك َ ََ ِ ُ ِ ْ َ ْ إن  *َ ِ
َهو إال وحي يوحى ْ َ َ ُُ ٌ َّ وكأنه عالم وراثة أوصى بتغريب النكاح من أجل أن يأتي  ]4-3: النَّجم[. ] ِ

                                                             

 ) .282(قصيدة األم، من ديوان الشاعر حافظ إبراهيم، ص ) 1(
  .5090حديث رقم ) 7ص/7ج(صحيح مسلم كتاب النكاح باب األكفاء في الدين ) 2(
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الولد سليم الجسم قوي البنية وفير الذكاء وكما هو في علم الوراثة فالواقع بين ذلك ومن اآليات التي 
  .المعنىتحث على هذا 

ْوال تنكحوا املرشكات حتى يؤمن وألمة مؤمنة خري من مرشكة ولو أعجبتكم [ قال تعالى -1 ُ ْ ُ َ ُُ ْ َ َ َّ ْ ََ َ ْ ْ َ ْ َ َّ َ ُ ََ َ ْ ٌ ٌ ٍْ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ٌِ ْ َْ َ ُ َ
َوال تنكحوا املرشكني حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خري من مرشك ولو أعجبكم أولئك ِ ٍ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُْ َْ ُ ْ ُ ُُ َ َ ْ ْ َ ْ ٌ ْ َ َ َ ُ َِ ٌِ َ ٌ ُ َّ ْ ُْ ْ َ ُ َ يدعون إىل َ ِ َ ُ ْ َ

َالنار واهللاُ يدعو إىل اجلنة واملغفرة بإذنه ويبني آياته للناس لعلهم يتذكرون ٍ ُ َ ْ َ ِّ ُ َ ََّ َ َْ َّ َّ ْ َُّ َُّ َ ََ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِِ ِْ َ َ   ]221:البقرة[ ] ِ

في هذه اآلية تحريم من اهللا من زواج المشركات والسبب في ذلك أن اهللا بينه في اآلية أن 
ألنه ال علم لها بذلك وقد كبرت على ، بنها اإليمانا حريصة على تعليم تكونال األم المشركة 

عالقة اجتماعية يترتب عليه وألن الزواج مصاهرة ، على حب اإلسالمابنها الشرك فكيف تربي 
فمعاشرة المسلم للمشركين يولد عنده عدم ، فكيف سيكون للمسلم عالقات اجتماعية مع مشركين

بإيمانها وحسن المسلمة  المشركات صاحبات جمال فجمال توإن كان، اتلهمكراهيتهم فكيف سيق
وهذا يضر ، كما أن الطبائع تورث فالولد يكتسب طبائع من أمه وأخواله طبائع سيئة، أخالقها

 .)1( في حال كون األم كافرة باألسرة المسلمة والمجتمع المسلم 

َالزاين ال ينكح إال زا [ قال تعالى -2 ْ ََّّ َُ ِ َ َنية أو مرشكة والزانية ال ينكحها إال زان أو مرشك وحرم ِ ِّ ُ َ َ ُ َُ َ ْ ُ َ ٌْ ِ ِْ ُ ً ْ ًَ ٍَ َ ْ ََّّ َِ َ ِ ِ َِ
َذلك عىل املؤمنني ِ ِ ِْ ُ َ َ َ  ]3:النور[ ]َ

ألن ، وزواج الزاني من مؤمنة، في هذه اآلية تحريم وتشنيع من زواج المؤمن من زانية
فأي خلل من أي طرف من ، نى عليه األسرةالذي يجب أن تُب، كال الحالتين ذهاب ألخالق اإليمان

فاإلسالم حرص أشد ، وبذلك يكون انحراف المجتمع، شأنه أن يحرف األسرة عن مسارها الطبيعي
الحرص على صالح األسرة والمجتمع واتخذ خطوات إصالحية مسبقة حتى يحمي األسرة من 

َال تقربوا الزناَو[ والمنهج اإلسالمي ولذلك قال تعالى في سورة اإلسراء، الفساد ِّ َُ َ ْ  ]32:اإلسراء[ ]َ
    )2(.رع اإلسالمي يحفظ المسلم بعيداً عن مواطن السوءاولم يقل ال تزنوا فإن الش

البكر تخصيص  كثيرة لكنها ليست بمقام األمور السابقة مثل ا بوصايوقد أوصى الرسول 
 لك ما«: فقال يبا،ث تزوجت: فقلت »تزوجت؟ ما: ( لجابرقال رسول اهللا  يب كما ثعن ال

                                                             

األساس فـي التفـسـير     ،  )274ص/ 1ج(تفسير كالم المنان      ،   )359ص-1ج ( التحـرير والتنوير : أنظر)  1(
 ).513ص / 1ج(

/ 6ج(، الجامع ألحكام القـرآن      )162ص/ 4ج(المحرر الوجيز   ،  )2488ص  / 4ج( في ظالل القرآن    : أنظر)  2(
  ).469ص
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 قال: يقول اهللا عبد بن جابر سمعت: عمرو فقال دينار، بن لعمرو ذلك فذكرت »ولعابها وللعذارى
 تزوج  ولكن رسول اهللا )1()وتالعبك تالعبها جارية هال«: وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول لي

كن هناك مجتمعات ال  وكذلك حث على الزواج من الولود الودود ولوثماني ثيبات، اًواحدة بكر
ضيق المكان وغالء أسعار البيوت وهذا يكثر في العواصم بسبب تستطيع اإلكثار من األوالد 

  .يصل فيها سعر المنزل إلى أسعار خياليةالتي الكبيرة 

  

  .للرجل القوامة تحقيق: الثالث المطلب
 األمر يترك ولم قيقد كامل تشريعي منهج في حياتهم لهم نظم أنه العباد على اهللا فضل من    

 وهذا، األسرة شؤون تنظيم بنفسه وتولى، البشرية النفس أهواء من المنهج ينحرف ال حتى للعباد
 اإلدارية هادفت في والمتحكم البيت ربان الرجل وجعل اإلسالمي التشريع في األسرة أهمية على يدلل

  .فطرتها مع يتوافق بما الداألو يةرعاك الداخل من البيت شؤون تدبير للمرأة وترك والمالية

   :اإلدارية القوامة: أوالً

ُالرجال[: تعالى قال َ َقوامون ِّ ُ َّ َعىل َ ِالنساء َ َ َبام ِّ َفضل ِ َّ ْبعضهم اهللاَُّ َ ُ َ ْ ٰعىل َ َ ٍبعض َ ْ َوبام َ ِ ُأنفقوا َ َ ْ ْمن َ ِ 
ْأمواهلم ِِْ َ ُفالصاحلات ۚ َ َِ َّ ٌقانتات َ َ ِ ٌحافظات َ َ ِ ِللغيب َ ْ َ ْ َبام ِ َحفظ ِ ِ ِوالاليت ۚ اهللاَُّ َ َّ َختافون َ ُ َ َّنشوزهن َ ُ َ ُ َّفعظوهن ُ ُ ُ ِ َ 

َّواهجروهن ُ ُ ْ ِاملضاجع ِيف َُ ِ َ َّوارضبوهن َْ ُ ُ َِ ْفإن ۖ ْ ِ ْأطعنكم َ ُ َ ْ َ َفال َ ُتبغوا َ ْ َّعليهن َ َِ ْ ًسبيال َ ِ َّإن ۗ َ َكان اهللاََّ ِ ِ عليا َ ًكبريا َ ِ َ [ 
   ]34:النساء سورة[

، والنبوة، بالرجال مختصةة الوالي كون منعدة،  وجوه من، النساء على الرجال فتفضيل
 عند أكمل العقل وأن، معوالج، واألعياد، كالجهاد، العبادات من بكثير واختصاصهم، والرسالة

 وبما، العاطفة عليهم تغلب النساء وعقول الحكمة عليهم تغلب الرجال، فكون النساء من الرجال
 خصهم وكذلك، مثله للنساء ليس الذي، والجلد ،روالصب، والرزانة، العقل من، به اهللا خصهم

، النساء عن الرجال بها ويتميزون، الرجل بها يختص النفقات من وكثير بل، الزوجات على بالنفقات
  )2( .النفقة عموم على ليدل  المفعول وحذف  ]َأنْفَقُوا وبِما[ قوله سر هذا ولعل

                                                             

  .5080كتاب النكاح باب تزويج الثيبات حديث رقم ) 5ص /7ج(صحيح البخاري )  1(
/ 1ج(، معـاني القـرآن للفـراء،     )60ص/2ج(، تفسير الكـالم المنـان       )65ص/ 2ج( في ظالل القرآن     :نظرا)2(

 ).186ص
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 والعقلي والعصبي العضوي تكوينه في الخصائص من الرجل يمنح أن كذلك عدالً وكان
 محاسب هو بل يفعل بما الحرية مطلق الرجل يعني ال وهذا هذه وظائفه أداء على يعينه ما والنفسي

 أداء على يعينها ما والنفسي والعقلي والعصبي العضوي تكوينها في المرأة تمنح وأن، شيء كل عن
َوال[: كما  قال تعالى فعالً هذا وكان، تلك وظيفتها ً يظلم ربك أحداَ َ َُّ َ َ ُ َِ   .}49:الكهف{] ْ

 االنفعال وسرعة، والعطف بالرقة خصائص من به زودت فيما المرأة زودت ثم ومن
 حتى  كلها العميقة الضرورات ألن تفكير سابق وال وعي بغير الطفولة لمطالب العاجلة واالستجابة

 تكليفه أن كما، مجالها في وأفضل، القوامة على أقدر تجعله الخصائص وهذه دـالواح الفرد
  )1(.فاقباإل

  :قطب سيد يقولو

 أنهـا  ناحيـة  مـن  األولى،  اإلنسانية الحياة في  األولى المؤسسة هي قلنا كما - األسرة إن"
 وتنـشئة  إنشاء تزاول ألنها األهمية ناحية من األولى،  الطريق مراحل كل في تؤثر التي البدء نقطة

 المؤسـسات  كانـت  وإذا،  اإلسـالمي  التصور في الكون هذا رعناص أكرم وهو، اإلنساني العنصر
 يوكل ال إليها وما، والتجارية والصناعية المالية كالمؤسسات، سعراً واألرخص، شأناً األقل األخرى

 فـوق ، عملياً عليه ودربوا، العلميةً الفروع هذه في تخصصوا ممن لها؛ المرشحينالكفأ   عادة أمرها
  .والقوامة لإلدارة بيعيةط استعدادات من وهبوا ما

  هـذه  تتبـع  أن فاألولى،  سعراً واألرخص شأناً األقل المؤسسات في الشأن هو هذا كان إذا
  )2(."اإلنساني العنصر الكون عناصر أثمن تُنشئ التي، األسرة مؤسسة في القاعدة

  

  :المالية القوامة: ثانياً

َوال [:تعالى قال ُتؤتوا َ َالسفهاء ُْ َ َ ُأموالك ُّ َ َ ْ ِالتي ُمَ َجعل َّ َ ْلكم اهللاَُّ َ ُ ًقياما َ َ ْوارزقوهم ِ ُْ َُ َفيها ُ ِ 
ْواكسوهم ُُ ُوقولوا َْ ُ ْهلم َ ًقوال َُ ْ ًمعروفا َ ُ   ]5:النساء[  ] َْ

 في شاركته التدبير أحسنت فإن المالية؛ اإلدارة في زوجته يختبر أن الرجل على يجب
 على جروح السفهاء من كانت، المال في التصرف وساءت التدبير تحسن لم وإن المالية اإلدارة

                                                             

 5ج(،التحريـر والتنـوير   )651-650ص /2ج(، فـي ظـالل القـران        )60ص/2ج(تفسير كالم المنان  : انظر) 1(
 ).153ص/3ج( ،  الجامع ألحكام القرآن )38ص/

 ).650ص/ 2ج (–في ظالل القران ) 2(
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، الحياة أمور في زوجته يستشير أن الرجل على فيجب اإلدارية للقوامة بالنسبة أما، المالي تصرفها
  )1(.بذلك ملزم غير فهو سديداً رأياً يجد لم وإن، به عمل سديداً رأياً منها وجد فإن

 في أكمل ألنه الرجل إلى ةالقوام أوكل بقدر شيء كل خلق الذي  اهللا أن نرى وهكذا
 على وحصلن مكانة العلم في بلغن قد النساء نإ يقولهم، بعض ولعل العاطفة عن وأبعده العقل

 عند هو النساء عند العقل كمال نإو، للتغليب هو الرجال في العقل كمال نإ فنقول ،عليا شهادات
 وقال القوامة من جزء وهذا، اسبالمن القرار اتخاذ في والسرعة القدرة لديه الرجل نإ ثمهن، بعض
َأال  [ تعالى ُيعلم َ ََ ْمن ْ َخلق َ َ َوهو َ ُ ُاللطيف َ ِ ُاخلبري َّ ِ  ]14:الملك [ ] َْ

  

  .الزوجين بين واأللفة المودة: الرابع المطلب
 االلكترونية الذرة من ابتداء زوجين شيء كل من جعل أنه الكون هذا في اهللا خلق كمال من

 إال مـر ثال إنتاج يتم ال وأنه ثمرت ال وأنها نثىوُأ ذكراً فيها جعل والنباتات وجبالم والنيترون السالب
 لـيس  واإلنسان،  المخلوقات و الحيوانات سائر وكذلك،  المذكر الزهر من المؤنثة الزهرة تالقحت إذا

 الرحمـة   اهللا أنـزل  وقد ،واألنثى الذكر جعل أن واحدة اإللهية والسنة واحد فالخالق عنها بدعاً
 واإلنـسان ،  فطرية بطريقة وتتزاوج تتألف والطيور الحيوانات نإ حيث الخالئق بين والمودة واأللفة
 لكـي  اآلخـر  الجـنس  إلى والميل النسل حب فيه اهللا غرس وقد بالعقل اهللا كرمه وقد،  هامن أفضل
ـ  وروى أبـو هريـرة       اآلخر تجاه بالعواطف منهما كالً، وشحن   الكون ويعمر الحياة تستمر ن  ع

، ،وإن أعوج الضلع أعـاله    ، فإن المرأة خلقت من ضلع    ، استوصوا بالنساء خيراً  (  :رسول اهللا   
وقد بين اهللا  ذلـك فـي         )2()فأستوصوا النساء ، وإن تركته لم يزل أعوج    ، فإن ذهبت تقيمه كسرته   

   -: التالية  القرآنيةاآليات

  

  

  

                                                             

، الـدر المنثـور   )333ص /1ج(، تفـسير الـسمرقندي   )358ص/ 1ج(مختـصر تفـسير ابـن كثيـر       :انظر) 1(
  ).134ص/2ج(

هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين األسيوطي، وجلس لإلفتاء والتـدريس،                 :     السيوطي
 ).5-3ص/ 1ج(لتفسير بالمأثور، الدر المنثور في ا. هـ911وناب في الحكم، وخطب بالجامع الطولوني، ت 

حـديث  ) 133ص/4ج(صحيح البخاري كتاب أحاديث األنبياء بـاب خلـق آدم صـلوات اهللا عليـه وذريتـه             ) 2(
  .3331رقم
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ْومن[: تعالى قال -1 ِآياته َِ ِ ْأن َ َخلق َ َ ْلكم َ ُ ْأنفسكم ْنِم َ ُ ِْ ُ ًأزواجا َ َ ْ ُلتسكنوا َ َُ ْ َإليها ِ ْ َ َوجعل ِ َ َ ْبينكم َ ُْ َ ًمودة َ َّ َ َ 
ًورمحة َ َْ َّإن َ َذلك ِيف ِ ِ ٍآليات َ َ ٍلقوم َ ْ َ َيتفكرون ِ ُ ََّ َ   ]21:الروم[ ] َ

 القلـب  مـن  قريبـة  لتكون األيسر آدم ضلع من حواء خلق أنه خلقه في اهللا حكمة من إن
 هـذا  ومن،  الجسم في الفسيولوجي التركيب في توافق هناك ويكون،  فةواألل المودة بينهما وليحصل

 الالزمـة  الفحوصـات  تجـرى  آخر إلى إنسان من عضو نقل يراد عندما الطب عالم في السر نفهم
 وأعلـم  الرجل تفكير من قريبة حواء تكون أن وكذلك،  الطرفين لكال الفسيولوجي التطابق من ليتأكد

ويكون السكن الحقيقي بينهما بالتوافق العقلـي       ،الحياة وتستقر معايشته لها يتسنى لكي لقهوخُ بطبائعه
 الظـاهر  فـي  توافق من فيهما اهللا خلق لما التوافق والمرأة الرجل بين واألصل ،والنفسي والفكري 

  )1(.الشيطان من فهو التنافر وأما، والباطن

َأهيا يا[ تعالى قال -2 ُّ ُالناس َ ُاتقوا َّ ُربكم َّ َُ ْخلقكـم ِذيَّال َّ ُ َ َ ْمـن َ ٍنفـس ِ ْ ٍواحـدة َ َِ َوخلـق َ َ َ َمنهـا َ ْ َزوجهـا ِ َ ْ َ 
َّوبث َ َمنهام َ ُ ْ ًرجاال ِ َ ًكثريا ِ ِ ًونساء َ َ ِ ُواتقوا َ َّ ِالذي اهللاََّ َ َتساءلون َّ ُ َ َ ِبـه َ َواألرحـام ِ َْ ََ َّإن ْ َكـان اهللاََّ ِ ْعلـيكم َ ُْ َ ًرقيبـا َ ِ َ[ 

  ]1:النساء[
 حـد أ تعدي عدم على الحرص وهو بالتقوى الناس إلى اهللا من بالوصية اآلية هذه مطلع بدأ

وا بهذه الـرحم،    ماحيتر أن يجب وأم أب من الناس كل أن اآلية وتذكر،  اآلخر حقوق على الطرفين
 أجـل  مـن  الكـون تعميـر    في سبباً كان والرحمة المودة هذه خالل من اإلنسان وأن،  األصل وهو

 يعتـدي  وال يظلم فال ومحاسبه عليه رقيب اهللا أن ئمادا يتذكر أن يجب اإلنسان وأن الحياة استمرار
  )2(.أمره ملك ما إذا اآلخرين حقوق على

َجعل َواهللاَُّ[: تعالى قال -3 َ ْلكم َ ُ ْمن َ ْأنفسكم ِ ُ ِْ ُ ًأزواجا َ َ ْ َوجعل َ َ َ ْلكـم َ ُ ْمـن َ ْأزواجكـم ِ ُ ِ َ ْ َبنـني َ ِ ًوحفـدة َ َ َ َ َ 
ْورزقكم َُ َ َ َمن َ ِالطيبات ِ َ ِّ ِأفبالباطل َّ ِ َ ْ ِ َ َيؤمنون َ ُْ ِ ِوبنعمت ُ َِ ْ ْهم اهللاَِّ َِ َيكفرون ُ ُ َُ   ]72:النحل  [] ْ

 وفـسيولوجيا  عقليـاً الزوج   توافق التي الزوجة النعم هذه ومن،  نعمهب عباده تعالى اهللا يذكر
 بـشكل  المـرأة  خلق اهللا نأ ولو وأفضلها الطرق بأيسر النساء مع الرجال يتواصل أن يستطيع لكي
 إيجـاد  فـي  كبيـر  دور لـه  الذي الولد بنعمة أيضا ويذكر،  بينهم العيش الستحال آخر وعقل آخر

 األسـرة  أن نجـد  ولذا،  للطرفين مشتركة مصلحة عليهم والحرص الطرفين عند النفسي االستقرار

                                                             

ص /2ج(، صـفوة التفاسـير    )2763ص  /5ج(، في ظالل القـرآن      )4266ص/8ج(األساس في التفسير  : انظر) 1(
 ).71ص/8ج(،  التحرير والتنوير )438

 ). 573ص / 1ج(،  في ظالل القرآن )216ص /2ج (التحرير والتنوير : انظر) 2(
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 بها يسعد لكي الزوجين بين الحياة لتنظيم نزلت التي الشريعة وهذه،  التفكك سهلة أوالد لها ليس التي
 فـي  وجـدت  عرفية ونظم وضعية قوانين من ذلك دون ما وأن،  اهللا أراده يذال الحق وله،  كالهما

 انهيـار  فـي  سببا كان الكافرة المجتمعات تفتقده الذي الحق وهذا،  األسرة ءشقا سبب فهي المجتمع
  )1(.يجدوها فلم السعادة عن وبحثوا شقاء في وعاشوا األسري النظام

، والشكل اللون في شتىأبناء   نسلهم من اهللا أخرج وقد،  وحواء آدم من كلهم البشر أن طالما
 ذريـة  نـسله  من ييأت أن اإلنسان يتوقع أن وهي،  العصور مر على للبشر تبقى ربانية حكمة وهذه

 علـم  مـن  معلـوم  وهذا،  جاء أين من الشك إليه يتطرق أن دون،  واللون الشكل في األبوين تخالف
  .أجدادهم صفات يحملون اًأوالد ينجب أن يستطيع اإلنسان أن الحديث الوراثة

  

  والعقدي االجتماعي التكافؤ: الخامس المطلب
 وظيفتهـا  وتـؤدي  الكون حركة تستمر حتى هذا الكون بتناسق عجيب ومعجز       خلق اهللا   

، التنافر وجد االختالف وجد وإذا،  الدقيقة والكائنات العظيمة المجرات يشمل التناسق وهذا،  المطلوبة
 أال للمجتمـع  األولي الخلية فييكونا   أن يجب والتوافق التناسق هذا وإن،  الهدف وضل العمل ختلاو

 والتوافـق  األسرة ركيزتا هم والمرأة والرجل،   وبلوغ الغاية  المنشود هدفها تؤدي حتى،  األسرة وهي
 التوافـق  وهذا  وبلوغها الفالح في الدنيا واآلخرة     اهللا رضا باتجاه األسرة تعمل لكي ضروري بينهما

  ، العقديهو التكافؤ  التكافؤ في واألصل المالي التكافؤ ثم ،االجتماعي التكافؤ ثم ،العقدي بالتكافؤ بدأي

الكفاءة في الحرفة فهي أن تكون حرفة أهل الزوج مكافئة لحرفة أهل الزوجة بحـب               :" الكفاءة هي   
لناس لم يكـن الحائـك      فإذا كانت حرفة الخياطة مثالً أرقى من حرفة الحياكة بين ا          ، العرف والعادة 

  )2(."فالمدار على احترام الحرفة بين الناس. كفأ لبنت الخياط وإال فالعكس

  :المعنى ما يلياآليات التي جاءت بهذا ومن هذا 

َّإن  [: ىتعال ويقول -1 ْأكرمكم ِ َ َُ ْ َعند َ ْ ْأتقاكم اهللاَِّ ِ ُ َ ْ َّإن َ ٌعليم اهللاََّ ِ ِ ٌخبري َ ِ  ]13 :الحجرات[ ]َ

 بـين  واالستقرار التقارب على تساعد اجتماعية أمور في المساواة هي الزواج في الكفاءة" 
 لـزوم  شرط الكفاءة إن: جمهورال قال،  رأيين على للمرأة الرجل كفاءة اشتراط في والفقهاء الزوجين

 الفقهـاء  وهـؤالء ،  الفسخ حق لوليها أوفإن لها    ،للزوجة كفء غير الزوج كان فإن الزواج عقد في

                                                             

ص /6ج(،  التحريـر والتنـوير       )2183ص/ 4ج(في ظالل القـرآن      ،)578ص  /2ج(تفسير ابن كثير    : انظر) 1(
 ).220ص /4ج(،  تفسير كالم المنان )217

 ).54ص/4ج(كتاب الفقه على المذاهب األربعة) 2(
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 التـدين  علـى  اقتصر من ومنهم،  والحرفة والنسب كالمال الكفاءة عناصر تعداد في وسعت من منهم
: تعـالى  لقولـه  للمـسلمات  أكفاء جميعاً المسلمين إن وقالوا الكفاءة اشتراط عدم إلى آخرون وذهب

َّإن[ ْأكرمكم ِ َ َُ ْ َعند َ ْ ْأتقاكم اهللاَِّ ِ ُ َ ْ  مقدمـة   وقد تم تعرف الكفـاءة وشـروطها فـي     ]13: الحجرات[ ]َ
  )1(المطلب

َرضب[ :تعالى قال -2 ًمثال اهللاَُّ َ َ َللذين َ ِ ُكفروا َِّ َ َامرأت َ َ َ َوامرأة ُنوٍح ْ َ ْ ٍلـوط َ َكانتـا ُ َ َحتـت َ ْ ِعبـدين َ ْ َ ْ ْمـن َ ِ 
َعبادنا ِ ِصاحلني َِ ْ َِ َفخانتامها َ ُ َ ََ ْفلم َ َ َيغنيا َ ُِ َعنهام ْ ُ ْ َمن َ ًشيئا اهللاَِّ ِ ْ َوقيل َ ِ َادخال َ ُ َالنـار ْ َمـع َّ َالـداخلني َ ِ ِ َورضب  *  َّ ََ َ 

ًمثال اهللاَُّ َ َللذين َ ِ ُآمنوا َِّ َامرأت َ َ َ َفرعـون ْ ْ َ ْ ْإذ ِ ْقالـت ِ َ ِّرب َ ِابـن َ َعنـدك ِيل ْ َ ْ ًبيتـا ِ ْ ِاجلنـة ِيف َ َّ ِونجنـي َْ ِّ ْمـن ََ َفرعـون ِ ْ َ ْ ِ 
ِوعمله ِ َ َ ِونجني َ ِّ َمن ََ ِالقوم ِ ْ َ َالظاملني ْ ِِ   ]11-10:التحريم [] َّ

 وليـست ، الـدعوة  فـي  خيانة كانت أنها، لوط وامرأة نوح امرأة خيانة يرتفس في والمأثور
 القـوم  تـدل  كانت لوط وامرأة، قومه من الساخرين مع منه تسخر كانت نوح امرأة،  الفاحشة خيانة
   !ضيوفه مع شأنهم تعلم وهي ضيوفه علي

ـ  عـن  فرعون قصر فيه يعيش الذي الكفر طوفان يصدها لم، فرعون امرأة هي وها  بطل
 صـلتها  مـن  وتبـرأت ،  الجنة في بيتاً ربها إلي طالبة فرعون قصر من تبرأت وقد،  وحدها النجاة

 ألـصق  وهـي  شيء عمله من يلحقها أن مخافة عمله من وتبرأت،  منه النجاة ربها فسألت بفرعون
 أطاعت حين زوجها كفر امرأته ضر ما فواهللا، وأكفرهم األرض أهل  ىاعت فرعون كان،  به الناس

َورضب [  .بذنبـه  إال أحداً يؤاخذ ال عدل حكم ىتعال اهللا أن ليعلموا، اربه ََ ًمـثال اهللاَُّ َ َ َللـذين َ ِ ُآمنـوا َِّ َ 
َامرأت َ َ َفرعون ْ ْ َ ْ ْإذ ِ ْقالت ِ َ ِّرب َ ِابن َ َعندك ِيل ْ َ ْ ًبيتا ِ ْ ِاجلنة ِيف َ َّ ِونجني َْ ِّ ْمن ََ َفرعون ِ ْ َ ْ ِوعمله ِ ِ َ َ ِونجني َ ِّ َمـن ََ ِالقـوم ِ ْ َ ْ 
َاملنيَّالظ ِِ [   

 ومجـاورة ، الجنة دخول وهو، المطالب أجل، وسؤالها لربها والتضرع باإليمان اهللا فوصفها
  )2( .ظالم كل فتنة ومن، الخبيثة وأعماله فرعون فتنة من ينجيها أن وسؤالها ،الكريم الرب

                                                             

 ).70 -69ص/ 1ط (– عبد الرحمن الصابوني –ها في ضوء اإلسالم نظام األسرة وحل مشكالت) 1(
فـي ظـالل    ، )426ص/7ج( ،  تفسير كالم المنان      )374ص  / 11ج(، التحرير والتنوير  )524ص/3ج:(انظر) 2(

 ).3621ص/ 6ج(القرآن 
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َواملؤمنون[: تعالى قال -3 ُْ ِ ُْ ُواملؤمنـات َ َ ِ ْ ُْ ْبعـضهم َ ُ ُ ْ ُأوليـاء َ َ ِ ْ ٍبعـض َ ْ َيـأمرون َ ُ ُ ِبـاملعروف َْ ُ ْ َْ َوينهـون ِ ْ ََ ْ ِعـن َ َ 
ِاملنكر َ ْ َويقيمون ُْ ُ ُِ َالـصالة َ َ َويؤتـون َّ ُْ ُ َالزكـاة َ َ َويطيعـون َّ ُ َِ ُورسـوله اهللاََّ ُ ََ ُ َأولئـك َ ِ َ ُسـريمحهم ُ َ َُ ُ َ َّإن اهللاَُّ ْ ٌعزيـز اهللاََّ ِ ِ َ 
ٌحكيم ِ    ]71التوبة[ ]َ

 توافقـت  وإذا،  القلوبمعها   توافقت توافقت إذاالعقول   ألن الفكر توافق التوافق كمال من إن
  اهللا رسول حديث أهمية يبين هنا ومن،  القلوب تنافرت العقول تنافرت وإذا،  المراد حصل القلوب

 الذين ثم يلونهم، الذين ثم والنهى األحالم أولو منكم ليلني قلوبكم، فتختلف تختلفوا، وال استووا،(
 عـن  بعيـداً  الجهد تشتت القلوب اختلفت وإذا،  )1()اختالفا أشد ليوما فأنتم :مسعود أبو قال »يلونهم

، مكوناتهـا  أحد األسرةتعد   التيو المجتمع برفعة تصب المؤمنين جهودوإن وحدة     .األسرة مصلحة
 أحـد  األسـرة  والتـي  المجتمـع  لتـدمير  ستذهب الجهود فإن الشقاق تواجد في العكس كان إذا أما

 كـل  وفـي  زمان كل في المنافقون ،واحدة وطبيعة، واحدة طينة من نافقاتوالم المنافقون .مكوناتها
 ولـؤم  الطوية سوء ،واحد معين من وتنبع، واحد إلى ترجع ولكنها، وأقوالهم أفعالهم تختلف .مكان

  )2(.األصيلة سماتهم تلك ،المصارحة عن والجبن، المواجهة عن والضعف، والدس والغمز، السريرة
َوم[: تعالى قال -4 َكان اَ ٍملؤمن َ ِ ِْ َوال ُ ٍمؤمنة َ َِ ْ َإذا ُ َقىض ِ ُورسوله اهللاَُّ َ َُ ُ ًأمـرا َ ْ ْأن َ َيكـون َ ُ ُهلـم َ ُاخلـرية َُ َ َ ِ ْمـن ْ ِ 

ْأمرهم ِْ ِ ْومن َ ِيعص ََ ْ ُورسوله اهللاََّ َ ََ ُ ْفقد َ َ َّضل َ ًضالال َ َ ًمبينا َ ِ   ] 36: األحزاب[ ] ُ
 بنتأميمة  وأمهما، جحش بن اهللا عبد وأخيها األسدية جحش بنت زينب في اآلية هذه نزلت

قد ُأهدى  وكان حارثة بن زيد لمواله زينب خطب  النبي أن وذلك  اهللا رسول عمة المطلب عبد
 أنه وظنت رضيت زينب  اهللا رسول خطب فلماله زيد من خديجة قبل البعثة فأعتقه وتبناه، 

 فال اهللا رسول يا عمتك ابنة أنا: توقال أبت حارثة بن لزيد يخطبها أنه علمت فلما لنفسه يخطبها
َوما [ تعالي اهللا فأنزل ذلك أخوها كره وكذلك حدة وفيها جميلة بيضاء وكانت، لنفسي أرضاه َكان َ َ 
ٍملؤمن ِ ِْ َوال [ جحش بن اهللا عبد يعني ] ُ ٍمؤمنة َ َِ ْ   ..زينب أخته يعني ] ُ

 هي الدين في الكفاءة إنما،  األصل هي ليست النسب في الكفاءة أن لنا تبيني السياق هذا ومن
ذَا خَطَب ِإلَيكُم من تَرضون دينَه وخُلُقَه فَزوجـوه، ِإالَّ تَفْعلُـوا           ِإ  (: الرسول لقول مصداقا األصل

رِيضع ادفَسضِ، وي اَألرتْنَةٌ فف 3() تَكُن(.   
                                                             

 . كتاب الصالة، باب تسوية الصفوف وإقامتها432حديث رقم ) 323ص/1ج(صحيح مسلم ) 1(
 ). 1675ص /3ج(  في ظالل القرآن ،)509ص / 1ج( ة التفاسير صفو: انظر) 2(
. 1084كتاب النكاح، باب ما جاء إذا أتاكم من ترضون دينه فزوجوه،  حـديث رقـم            ) 2/385(سنن الترمذي   ) 3(

 .1022 حديث رقم 3/20وحسنه األلباني في السلسلة الصحيحة 
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 مثـال  السابقة اآليات وفي.  )1(.وأفضل أكمل فهو والدين النسب في الكفاءة وجدت إذا ولكن
 ديـن  غير على كانت نوح فامرأة،  األسرة في العقدي التوافق أهمية يبين متناقضين لمشهدين واضح
 للداعيـة  معيناً الزوجة تكون أن واألصل،  الهالكين مع اهللا أهلكها حتى دعوته على مرتآوت زوجها

  . خويلد بنت خديجة كانت مثلما دعوته على

 فيه تمنت جحيم إلى حياتها أحال حتى مؤمنة وزوجته كافراً كان الرجل أن مقابلال والمشهد
 هنا ومن،  آسيا وزوجته فرعون قصة في الحال هو كما،  اهللا جوار إلى الدنيا هذه تغادر وأن الموت
  .اهللا طاعة على األوالد وتربية األسرة استقرار في العقدي التوافق أهمية لنا يظهر

  

  .حسنة إسالمية تربية األوالد تربية: المطلب السادس
 علـى  ملقـاة  كذلك عظيمة أمانة وهي ،الوالدين على وشاقة عظيمة مهمة األوالد تربية نإ

 لألبنـاء  عوناً اسيكونَ فإنهما نااألبو صلح فإن لألوالد والنموذج القدوة همافاألبوان  ،  ألبوينا عاتق
 لتربيـة  الطرق وأسهل ،أسهل األبناء عند راففاالنح،  نااألبو انحرف نوإ،  الهدى فريق تباعا على

  .التربية في اإلسالمي المنهج اتباع هي األوالد

 بمنهاج جاءها أن البشرية على اإلسالم هذا فضل فمن " علوان ناصح اهللا عبد األستاذ يقول
 قواعـد  وإرسـاء ،  الحضارات وبناء،  األمم وتكوين،  األجيال وتنشئة،  النفوس تربية في قويم شامل

 والـضالل  والجهالـة  الـشرك  ظلمـات  مـن  التائهة اإلنسانية تحويل إال ذاك وما،  والمدنية لمجدا
   . )2(" واالستقرار والهدى والعلم التوحيد نور إلى والفوضى

  : الموضوع هذا على تدل التي اآليات ومن

ْأفمن[قال تعالى    -2 َ َ َأسس َ َّ ُبنيانه َ َُ َ َعىل ْ َتقوى َ ْ َمن َ ٍورضوان اهللاِّ ِ َ َْ ٌخري ِ ْ ْمن َأم َ َأسـس َّ َّ ُبنيانـه َ َُ َ َعـىل ْ َ َشـفا َ َ 
ٍجرف ُ ٍهار ُ َفاهنار َ َ ْ ِبه َ ِنار ِيف ِ َجهنم َ َّ َ ِهيديَ ال َواهللاُّ َ ْ َالقوم َ ْ َ َالظاملني ْ ِِ   ]109:التوبة[] َّ

هي قاعدة تربوية لألسرة والمجتمع على السواء وهي في األصل نزلت فـي مـسجد      هذه اآلية   
وبالقياس تأخذ العبرة على كل أمور الدنيا التـي   ، للصد عن دين اهللاافقونضرار الذي بنوه المن  

فالذي يزرع خيراً يجني خيـراً والـذي        ، يجب أن يراعى فيها األخذ باألسباب التقوى والقوى       

                                                             

،  الدر المنثـور فـي التفـسير         )51ص ص / 3ج ( ،  تفسير السمرقندي   )426ص  /3ج(تفسير الخازن   : انظر) 1(
 ).217ص /5ج( المأثور

 .عبد اهللا ناصح علوان. أ ) 5ص/1ج  (-تربية األوالد في اإلسالم)  2(
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فاألسرة التي تبنى على قوة وتقوى من اهللا تكون متماسـكة تـؤدي             ، يزرع شوكاً يجني شوكاً   
 وهذا هو الفالح التي تبتغيه األسرة بلوغ رضوان اهللا ومرضاته في            هدفها التي أنشأت من أجله    

  )1(.الدنيا واآلخرة

َأهيا َيا[: تعالى قال -3 ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ْأنفسكم ُقوا َ َُ ُْ ْوأهلـيكم َ ُ ِ ْ ًنـارا ََ َوقودهـا َ ُ ُالنـاس َُ ُواحلجـارة َّ َ َ َِ َعليهـا ْ ْ َ َ 
ٌمالئكة َ ِ َ ٌغالظ َ َ ٌشداد ِ َ َيعصون َال ِ ُ ْ ْأمرهم َما اهللاََّ َ َ َُ َويفعلون َ ُ َ َْ َيؤمرون َما َ ُْ َ   ]6 :التحريم[ ]ُ

 والرعايـة  باإلنفـاق  مطالبون نناأ، فكما   واألهل األبناء على الوصاية بإتمام   اهللا يطالبنا
 وأن الحـسنة  قـدوة وال والنـصيحة  بالتعليم الجنة إلى بأيديهم نأخذ أنعليهم في الدنيا فإننا مطالبون      

 بكـل  إال سـعادته  تكتمل ال الجنة في اإلنسان وألن،  جهنم من وبالترهيب بالتحذير النار عن نبعدهم
 :تعـالى  قـال  كما الجنة في كلهم األهل يكون أن  اهللا من النعم إتمام باب من فهي حوله من أهله

َوالذين[ َِ ُآمنوا َّ ْواتبعتهم َ ُ ْ ََّ َ ْذريتهم َ َّ ُِّ ُ ٍبإيامن ُ َ ِ َأحلقنا ِ ْ َْ ْهبم َ ِ َذريت ِ َّ ِّ ْهمُ َومـا ُ ْألتنـاهم َ ُ َ ْ َ ْمـن َ ْعملهـم ِ َِ ِ ْمـن َ ٍيشء ِ ْ ُّكـلۚ  َ ُ 
ٍامرئ ِ َبام ْ َكسب ِ َ ٌرهني َ ِ   .]21: الطور[ ]  َ

 بنـار  لهم يرضى فكيف بشوكة أهله يشاك أن بحي ال اإلنسان أن خلقه في اهللا رحمة ومن
 بـاب  مـن  وهذا جهنم في الكفار حال يناسب بما اًشداد اًغالظ مالئكة جهنم على اهللا وكل وقد جهنم

  )2( .جهنم ألهل النفسي العذاب
ْوإذ[ تعالى قال  -3 ِ َقال َ ُلقامن َ َ ْ ِالبنه ُ ِ ْ َوهـو ِ ُ ُيعظـه َ ُ ِ َّبنـي َيـا َ َ ْتـرشك َال ُ ِ ْ َّإن ِبـاهللاَِّ ُ َالـرشك ِ ْ ٌلظلـم ِّ ْ ٌعظـيم َُ ِ َ[ 
   ] 13: لقمان[

منـه   سلم إذا وهو ظيمع بأمر النصيحة بدأ وقد،  ولده إلى الوالد من نصيحة اآلية هذه وفي
َّإن [: تعالى لقوله العمل منه بلقُ اإلنسان عقيدة سلمت فإذا أيسر بعده ما كان ُيغفر َال اهللاََّ ِ َِ ْأن ْ َيـرشك َ َ ْ ُ 
ِبه ُويغفر ِ َِ ْ َدون َما َ َلكَٰذ ُ ْملن ِ ُيشاء َِ َ ْومنۚ  َ ْيرشك ََ ِ ْ ْفقد ِباهللاَِّ ُ َ َّضل َ ًضالال َ َ ًبعيدا َ ِ  ]116:النساء[ ] َ

 األخالق سائر إلى تدرجه ثم المهم باألمر بالنصيحة بدأ إذ هلدو على لقمان من حرص هذاو
  )3(.تليها التي اآليات في

                                                             

 )33ص/5ج(التحرير والتنوير، )522ص/1ج(صفوة التفاسير، )409ص/2ج (تفسير الخازن) 1(
ج (،  تفـسير كـالم المنـان         )6002ص/10ج(، األساس في التفـسير      )333ص/5ج(المحرر الوجيز   : انظر) 2(

 ).3618ص/ 6(في ظالل القرآن، )422ص/7
/ 3ج( ،  تفـسير ابـن كثيـر         )153ص/8ج(،  التحرير والتنـوير    )100ص  /6ج( تفسير كالم المنان    : انظر) 3(

 ).64ص
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َّبني َيا[:  قال تعالى  -4 َ ِأقم ُ ِ َالصالة َ َ ْوأمر َّ ُ ْ ِباملعروف َ ُ ْ َْ َوانه ِ ِعـن َْ ِاملنكـر َ َ ْ ْواصـرب ُْ ِ ْ َعـىل َ َأصـابك َمـا َ َ َ َّإن َ ِ 
َذلك ِ ْمن َ ِعزم ِ ْ ِألمورا َ ُُ َوال * ْ ْتصعر َ ِّ َ َخدك ُ َّ ِللناس َ َّ َوال ِ ِمتش َ ْ ِاألرض ِيف َ ْ َ ًمرحا ْ َ َّإن َ ُّحيب َال اهللاََّ ِ ِ َّكل ُ ٍُخمتال ُ َ ْ 
ٍفخور ُ ْواقصد *  َ ِ ْ َمشيك ِيف َ ِ ْ ْواغضض َ ُْ ْمن َ َصوتك ِ ِ ْ َّإن َ َأنكر ِ َ ْ ِاألصوات َ َ ْ َ ُلـصوت ْ ْ َ ِاحلمـري َ ِ  لقمان[  ] َْ

17-19[ 

 العقيدة نإ يقول وكأنه العقيدة بسالمة أوصاه أن بعد البنه لقمان وصية من شهدالم هذا في
 بالمعروف األمر ثم الصالة األعمال هذه وأفضل الصالح بالعمل الإ تكتمل ال اوحدهل السليمة
 أن فالبد المنكر عن والنهي بالمعروف األمر طريق سلك من أن له يبين وكأنه المنكر عن والنهي
 هذه أن  يوجهه ثم الدعوة هذه تكاليف ويتحمل  صبري أن فالبد والسفهاء الجهالء من بأذى يصاب
 ال أن عليه يجب بأنه البنه وصيته لقمان يكمل ثم، الناس من العزم أولى إال عليها يقوى ال األمور

  .دعوته ويجيبوا كالمه يسمعوا حتى يزدريهم وال الناس على يتكبر

 التجربة خالصة يهمطيع وأن أبناءه ينصح أن األب واجب من أن اآليات هذه في والشاهد
  .عثرات دون المشوار ليكملوا حياته في

 ِإذَا ( قال كما اآلخرة في ذخراً له ليكونوا أبناءه صالح على حريصا يكون األب نوأل
 صاِلحٍ ولَد بِه، َأو ينْتَفَع علْمٍ جارِية، َأو صدقَة من ِإلَّا: ثَلَاثَة من ِإلَّا عملُه عنْه انْقَطَع الِْإنْسان ماتَ
  )2(. )1() لَه يدعو

َّووىص[ تعالى قال -5 َ ُإبراهيم َِهبا َ َِ ْ ِبنيه ِ ِ ُويعقوب َ ْ َُ َّبني َيا َ ِ َّإن َ َاصطفى اهللاََّ ِ َ ُلكم ْ ُ َالدين َ َفال ِّ َّمتوتن َ ُ ُ َّإال َ ِ 
ْوأنتم ُ ْ َ َمسلمون َ ُ ْ   ]132 البقرة [] ُِ

 ينذال أوالده مصلحة على أكبر حرصه يكون اإلنسان حياة من األخيرة اللحظات في
 اللحظات هذه إبراهيم فاستغل المفارق أبيهم  وصية تلبية في أرغب األبناء يكونوا وكذلك، سيفارقهم

 العقيدة وهي أال يملكه شيء بأغلى وسيوصي االدني هذهل المفارق وصية أبناءه يوصي لكي هامةال
 إال، ديناراً وال، درهماً يورثوا لم األنبياء ألن، أبيهم عن يرثونه كنز أكبر وهو، السمحة لصحيحةا

 بعده من أوالده مصير على يطمئن أن يريد الموت عند واإلنسان دعوته مال رأس فهو وعلماً لقاًخُ

                                                             

 . كتاب الهبات باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته1631 حديث رقم 1255 ص3صحيح مسلم ج) 1(
، )287ص  / 4ج  ( ،  فتح القدير     )452ص/2ج(،  صفوة التفاسير   )4319ص/8ج( األساس في التفسير    : انظر) 2(

 ).2782ص/5ج( في ظالل القرآن 
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 وقد أبيه سنة ىعل يعقوب سار وقد، عينه وتقر الجنة في له رِدفاً ليكونوا الهدي طريق تباعهمإب
  )1(.األنبياء أبناء األنبياء ألنهم هوأب به وصاه بما أوالده أوصى

 األوالد حب قلبه في سرِغُ قد اإلنسان وألن اإلسالم في األوالد تربية أهمية نرى تقدم مما
 الصحيح الطريق عن األبناء تحرف قد مشكلة إلى يتحول فإنه حده  عن زاد إذا الحب هذا فإن

 التربية الولد ويفقد المجاهدين من يكونوا أن األبناءيمنع  قد األبناء على الزائد اءاآلب فحرص
 على األبوين وحرص، اآلخرة وتحب الدنيا في تزهد وتجعلها وتهذبها النفس تقوي التي الجهادية

 األهداف بلوغعن  يتقاعسون تجعلهم الشفقة بحجة والمشقة الجلد تحمل على األبناء تربية عدم
 حتى عليه الشفقة بحجة الصيام يعلماه لمأبويه  أن جيراننا أحد من رأيت ما  أعجب ومن ميةالسا
 في باالستعانة علوان ناصح اهللا عبد األستاذ وصايا من نأخذ ولذلك، عمره من عشر الثامنة بلغ

 ترك -الفطرية الولد استعدادات مراعاة -الكسب أشرف على الولد تشويق"  :يلي بما األوالد تربية
 الثقافية الوسائل تهيئة -والليلة اليوم في تربوي منهج على السير -والترويح اللعب في للولد المجال

 روح تعميق -اإلسالم بمسؤولية الدائمة الولد استشعار -الدائمة المطالعة إلى الولد تشويق -للولد
   )2(."الولد نفسية في دهاالج

  

  

  

                                                             

ص /1ج(، الجـامع ألحكـام القـرآن        )159ص/1ج(، تفسير السمرقندي  )83ص/ 1ج( تفسير الخازن   : انظر)  1(
541.( 

 ).21ص/1ج( تربية األوالد في اإلسالم)  2(
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  الفصل الثاني
  ومعوقاته معـتـجـمـالح الـــل فـوامـــع

  

  :مبحثينويشتمل على 
  .عوامل فالح المجتمع: المبحث األول
  .مبطالت الفالح في المجتمع: المبحث الثاني
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  الفصل الثاني
  عوامل فالح المجتمع ومعوقاته

 فإذا المتشابكة  الدوائر وتكتمل الحلقات تتواصل أن البد األمة فالح إلى الوصول أجل نم
مسلم مجتمع عندنا ينتج فإنه اإلسالم بصبغة صبغت التي المسلمة األسرة وجدت  المسلم فردال جدو 

 من بينها تربط مشتركة روابط من الخاليا لهذه والبد، األسرية الخاليا من مجموعة عن عبارة وهو
مجتمعاً  للبروز وتؤهله المجتمع تبني التي هي الروابط وهذه، واآلخرة الدنيا في  بلوغ الفالح أجل

 اإلسالم بأخالق تخلقوا قد أفراده كل أن يعني  هذا  ليسالمسلم المجتمع عن نتحدث وعندمامسلماً، 
  .الكاملة

 وامتثلوا اإلسالم بأخالق تخلقوا قد الغالبية أو األعظم السواد يكون أن المطلوب ولكن
  اهللا رسول عهد في األول المجتمع حتى الشوائب من" نقي"مثالي  مجتمع هناك فليس ألوامره

  .والمعاصي اآلثام في وقع ومن والضعفاء المنافقون فيه كان

 راية رفع أجل من واويتحمل أصحابه يصبر أن البد المسلم المجتمع يقام أن أجل ومن
 يتربصون اإلسالم أعداء ألناالستئصال؛  أو الهالك والضرر في يوقعهم ال الذي قدربال إلسالما

 بكل اإلسالم يحاربون فهم هلكتهم فيها ألن خفاقة اإلسالم راية ايرو أن يحبون وال ،الدوائر باإلسالم
 رسالة لتأدية البقاء من كنهممي الذي بالقدر الهجمة هذه يصدوا أن المسلمين على واجبا كان ولذا ةقو

 يضر مريناأل فكال ،التقاعس وأ التهور عن بعيداً وعقالنية بحكمة المعركة وإدارة ،المسلم المجتمع
 كمجتمع يكون وال، كله باإلسالم االلتزام من حقاً مسلماً المجتمع يكون لكي دوالب، المسلم بالمجتمع

   :بقوله تعالي اهللا فذمهم، بجملتها يأخذوا ولم التوراة مأحكا ببعض أخذوا الذين إسرائيل بني

َّثم [ ْأنتم ُ ُ ُهـؤالء َ َتقتلون َ ُ ُْ ْأنفسكم َ َُ ُ َوخترجون َ ُ َِ ْ ًريقاَف ُ ُمنكم ِ ْديارهم ِّمن ِّ َِ َتظاهرون ِِ ُ َ َ ِعليهم َ ْ َ ِباإلثم َ ْ ِ ِ 
ِوالعدوان َ ُ َْ ِوإن ْ ْيأتوكم َ َُ َأسارى ُ َ ْتفادوهم ُ ُ ُ َ َوهو ُ ُ ٌحمرم َ َّ َ ْعليكم ُ ُْ َ ْإخراجهم َ َُ ُ ْ َأفتؤمنون ِ ُْ ُِ َ ِببعض َ ْ َ ِالكتاب ِ َ ِ ْ 
َوتكفرون ُ ُ ْ َ ٍببعض َ ْ َ َفام ِ َجزاء َ ُيفعل َمن َ َ ْ َذلك َ ِ ْنكمِم َ َّإال ُ ٌخزي ِ ْ ِاحلياة ِيف ِ َ َالدنيا َْ ْ َويوم ُّ َْ ِالقيامة َ َِ َ َيردون ْ ُّ َ َإىل ُ ِ 

ِّأشد َ ِالعذاب َ َ َ َوما ْ ٍبغافل اهللاُّ َ ِ َ َّعام ِ َتعملون َ ُ َ ْ إن هذا الكون أوجده اهللا على أساس و، ]85:البقرة [ ] َ
يقول ، األسباب سقط وانحدرباألسباب صعد وارتقى ومن لم يأخذ بأخذ فمن ، والمسبباتاألسباب 

ًويسألونك عن ذي القرنني قل سأتلو عليكم منه ذكرا  [:تعالى  َ ُ ْ ُ َ ْ ُْ ِ ُِ َ َ َْ ِّْ ْ َ ْ ْ ْ َُ َ ََ ِ ُإنا مكنا له يف األرض وآتيناه * ََ َ َُ َ َّْ ْ َِ َ ْ ِ َ َّ َّ ِ
ًمن كل يشء سببا َ َِّ َ ٍ ِْ ًفأتبع سببا* ُ َ َ ََ ْ َ وفي المقابل فعند األمم يكون هناك حزب البناء ] 85-83الكهف  []َ

إلى أن وأتباع الباطل ألن الصراع قائم بين الحق والباطل وبين أهل اإليمان الشيطان الهدام حزب 
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، وإذا أهل اإليمان باألسباب كانت لهم صولة وجولةأخذ ولذلك إذا ، يرث اهللا األرض وما عليها
بأهل اإليمان الدوائر وألن الشيطان يتربص ، األخذ باألسباب أنتفش الشيطان وأعوانهعن تراخوا 

ألنه ال يحب أن يرى أحداً على األرض ، وويضع أمامهم العراقيل ويحرفهم عن جادة الصواب
َقال فبعزتك ألغوينهم أمجعني[ قال تعالى، منهاحرم يسجد هللا ألنه  ُِ ِ َِ ْ َ ْ ََّ َِّ ِْ ُ َ َ َ َ ويجب على ، ]82: ص []َ

، وفنونه ويكونوا متيقظين من أفعاله ومكائدهأهل اإليمان أن يأخذوا بالحسبان من مكائد الشيطان 
  .ولكن رغم كل المعوقات البد لإلنسان المؤمن أن يحدوه األمل من بلوغه هدفه ونيل مبتغاه
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  ولاأل ثـــاملبح

  عـــمــات الحـــــف لــــوامـــع
        

  : ويشتمل على عشرة مطالب
  .هللا راية الجهاد في سبيل ارفع :األولالمطلب        
  .اهللا بنعم اإلقرار: الثاني المطلب       

  .اهللا سبيل في واإلنفاق والثبات والصبر التقوى: الثالث المطلب       
 .األرض في اهللا منهج تطبيق: الرابع المطلب

  .للكافرين التبعية من التحرر ووالبراء الوالء: الخامس المطلب
  .إعطاء الحقوق ورد األمانات: السادس المطلب

  .المنكر عن والنهي بالمعروف واألمر التناصح: السابع لمطلبا
  .المجتمع أفراد بين والتكافل والتراحم األلفة :الثامن المطلب       
  .الدنيا الحياة في والزهد بالبعث اإليمان: التاسع المطلب       
  .الشورى مبدأ تطبيق:  العاشرالمطلب       
       

  



         
 

61

وقد أهتم المشرع اإلسالمي بحفظ المجتمع ، رفيعة في اإلسالم إن للمجتمع المسلم مكانة
 أساسي في إقامة رفدور المجتمع دو، بالمنهج اإلسالمي الذي يحافظ على قوته وتماسكه وفاعليته

 دالبو، وعليه تقوم تكاليف كثيرة البد أن يتخلق بها حتى يصل إلى مرتبة الفالح، الدولة المسلمة
 فكرة القرآن كرس وقد، الصعبة المهمة هذه من تمكني حتى بصفات يتصف أن المسلم للمجتمع
 في تكون المسلمين مصلحة وألن، باإلفراد ال بالجمع المسلمين خاطب حيث المسلمة الجماعة
 بلوغ على تعين تيال األمور ومن ،أنفسهم من أغلى هي يتال دعوتهم على حفاظاً وقوتهم وحدتهم
 كل في ورسوله  اهللا بحكم رضي من مسلماً المجتمع يكون لكي البد"  ،الفالح لىإ المسلم المجتمع

َفال  [ اإليمان عقد مقتضى هو فهذا. فكرية أو، سياسية أو، اقتصادية أو ،اجتماعية: الحياة شؤون َ
ِوربك ال يؤمنون حتى حيكموك فيام شجر بينهم ثم ال جيدوا يف أنفسه َ ِِ ِ ُِ َِ ْ ُُ َ َّ َُ َُ ََّ ْ ْ َ ُ َ ُ َُ َ َ َ ِّ ََ َ ِّ َ َ ْ ْم حرجا مما قضيت ويسلموا َ ِّ َ ًُ َ ُ ْ َ َْ ََ َ َّ ِّ

ًتسليام ِ ْ  لفالح المجتمع فيما أحد عشر مطلباًتصر في هذا المبحث على قوسأ )1(. ] "65: النساء []َ
    "يلي

  . راية الجهاد في سبيل اهللارفع :األولالمطلب 
  طريـق     وقد شق الرسول  ، إن رفع راية الجهاد فيها عزة لألمة وبها عز الرعيل األول          

والجهاد هو الدرع   ،  وهو باب واسع من أبواب الرزق ونشر اإلسالم       بدمائهم،  الجهاد وعبده الصحابة    
والتخلي عنه يجعل األمة في ذلة وهوان لو ترك المـسلمون الجهـاد             ، الحصين الذي يحفظ اإلسالم   

  .لدخل الكفار ديار المسلمين ولمنعوهم من تأدية شعائر اإلسالم 

  ي سبيل اهللافضل الجهاد ف
 وروى مسلم في مسنده عن أبـي        ،)2()بالعذاب اهللا عمهم إال الجهاد قوم ترك ما( :وقال   
 عليـه  فأعـادوا : قال ، »تستطيعونه ال«: قال ؟ اهللا سبيل في الجهاد يعدل ما(: قال هريرة  
 اهللا سـبيل  فـي  المجاهد مثل«: الثالثة في وقال ، »تستطيعونه ال«: يقول ذلك كل ثالثا أو مرتين،
 سـبيل  في المجاهد يرجع حتى صالة، وال صيام، من يفتر ال اهللا، بآيات القانت القائم الصائم كمثل
، اعلم أن جهاد الكفار فـي بالدهـم كفايـة        "؟   هل الجهاد فرض عين أم فرض كفاية       )3( )تعالى اهللا

إذا قـام  : الكفايـة ومعنى فرض . حكي عن ابن المسيب وابن شبرمة أنه فرض عين       ، باتفاق العلماء 

                                                             

 )131ص / ( القرضاوي -الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف) 1(
) 625ص/ 6ج(وصححه األلباني في السلـسلة الـصحيحة،        ) 3839(حديث  ) 148، ص 4ج(المعجم األوسط   ) 2(

  ).2663(حديث 
  .1878حديث رقم) 1498ص/3ج(كتاب اإلمارة، باب فضل الشهادة في سبيل اهللا : صحيح مسلم) 3(
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وإن تركه الجميع  كانوا آثمين والـراجح أن   ، سقط الحرج واإلثم عن الباقين    ، بالفرض من فيه كفاية   
واإلسـالم   ،ودائما قالوا البد للحق من قوة تحميه       )1(."هم اهللا ال يأثمون   رأصحاب األعذار الذين أعذ   
 أجل رفع رايته بل يجب على إمـام         وافع من دوالجهاد ليس له أسباب و    ،  هو الحق والجهاد هو القوة    

، ونشر اإلسالم ، ومن أهم أعمال إمام المسلمين حماية دار اإلسالم       ،  المسلمين أن يأخذ بأسباب الجهاد    
 برفع راية الجهاد واإلعداد له فالتخلي عن الجهاد يعني عـدم            الن ال يمكن أن يتحققا إ     ان األمر اوهذ

ة من عند اهللا والنصر دائماً من عند اهللا للفئة المؤمنة على          بلوغ الفالح لنعلم أن النصر دائماً هو منح       
بال جهـاد مـسلوبة الـروح والخيـرات         والجهاد هو روح األمة وأمة      ، قدر أخذها بأسباب الجهاد   

ُفلـام كتـب علـيهم القتـال [: ال تعـالى  ، ق وقد وصف اهللا الذين يتركون الجهاد بالظالمين      واإلرادة،   َ ِ ُِ ِْ َ ََ َ ُ َّ َ
ِتولوا إ ْ ََّ َال قليال منهم واهللاُ عليم بالظاملنيَ ُِِ ِ ِ َِّ ِ ٌ َْ َ ْ ً َ    ]246:البقرة[ ]َّ

  : منها وهناك كثير من اآليات التي بينت هذا المعنى

َأهيا َيا[: تعالى قال -1 ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُاتقوا َ ُوابتغوا اهللاََّ َّ َ ْ ِإليه َ ْ َ َالوسيلة ِ َ ِْ ُوجاهدوا َ ِ َ ِسبيله ِيف َ ِ ِ ْلعلكم َ ُ َّ ََ 
َفلحونُت ُ ِ  ]35:المائدة[ ] ْ

 أن وكما، الفالح درجة إلى تصل لكي وارتقاءها األمم تربية في أصيلة قاعدة اآلية هذه
 في رجدتت أن يجب األمم وكذلك، اهللا أرادها لحكمة فذلك أيام ستة في مراحل على اهللا خلقه الكون

 طاعته ولزوم اهللا بتقوى تتمسك ثم سليمة وعقيدة كامل إيمان على تُبنى أن فاألساس التربية
 المرحلة تأتي ثم تتبدل وال ىتتراخ ال السنين مر على ذلك على تثبت وأن، معصيته عن واالبتعاد

 بالبعد غضبه عن واالبتعاد، يحبه فعل بكل اهللا إلى والتقرب التودد وهو، الوسيلة ابتغاء في الثالثة
 اهللا دعوة لتبليغ الجهاد راية رفع إلى ؤهلةم كانت المستوى هذا إلى األمة وصلت فإذا عنه نهى عما

أي األعمال : سألت النبي : وروى عبد اهللا بن مسعود رضي اهللا عنه قال نفسها عن والدفاع
الجهاد ( ثم أي؟قال : قلت) بر الولدين( ثم أي؟ قال : قلت )الصالة على وقتها(قال ؟ أحب إلى اهللا
 والقواعد األسس بدون الجهاد إلى ويخرج الخطواتناس ال بعض يتعجل ما وكثيراً )2()في سبيل اهللا

 في ونحن، مكانه بغير والمال الجهد ويضيع بنفسه يضر لعله بل هدفه يحقق فلن سبقتها التي
 وتقوى إيمان على تتأسس لم كثيرة مقاومة فصائل خرجت إذ اآلية لهذه مخالفاً واقعاً نعيش فلسطين

، بعضاً بعضها وقاتلتبالصراع  صدرها إلى سالحها ارتدو الوسيلة وأساءت الطريق عن فانحرفت

                                                             

 .35ص/ب مشارع األشواق إلى مصارع العشاق في فضائل الجهاد لإلمام الدمياطي تهذيب كتا) 1(
 .527حديث رقم ) 112ص/1ج(صحيح البخاري كتاب مواقيت الصالة باب فضل الصالة لوقتها ) 2(
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 دون للجهاد خرجت جماعةأي  ن، فإوالعراق وأفغانستان الصومال في اآلن يجري الذي هو وهذا
  . الخسارةكانت هي  اآلية هذه منهج على مسبق إعداد

 ووصلنا والمال الجهد من الكثير ووفرنا الطريق الختصرنا اآلية هذه هدي على سرنا ولو
  )1(. واآلخرة الدنيا فالح إلى

  

 ]تُفْلَحـون  لَّعلَّكُـم  كَثيراً اللّه واذْكُرواْ فَاثْبتُواْ فَئةً لَقيتُم ِإذَا آمنُواْ الَّذين َأيها يا [ -2
  ]45األنفال[

ألمـر  بدأت هذه اآلية بنداء اإليمان للمسلمين وهي تودد من اهللا للفئة المؤمنة حتى يمتثلوا ل              
الذي يحبه اهللا وهو الثبات عند لقاء العدو فهو االختبار الحقيقي للتـضحية بـالنفس فـي سـبيل اهللا        
واالستعانة على ذلك بذكر اهللا وتالوة القرآن وعدم االستعانة باألغاني الماجنة كمـا حـصل عـام                 

ض أيامـه    انتظر في بع   عن عبد اهللا بن أبي أوفى أن رسول اهللا          وثبث في الصحيحين     ،م1967
يا أيها الناس ال تتمنوا لقـاء العـدو      (( : التي لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام فيهم قال          

ثـم قـال    ))  وأعلموا أن الجنة تحت ظالل السيوف      فاصبرواة فإذا لقيتموهم    ـوا اهللا العافي  ـواسأل
 )2( )وزلـزلهم  زمهماه اللهم األحزاب، اهزم اللهم الحساب، سريع الكتاب، منزل اللهم ((النبي   

ومـن الدولـة المـسلمة التخطـيط     وفي هذا الموطن يحب اهللا أن يرى من عباده التضحية والثبات     
  )3(.واإلعداد وهذه األمور التي تعين على فالح األمة في الدنيا واآلخرة 

  
ُيا أهيا النبي حرض املؤمنني عىل القتال إن يك[: قال تعالى  -3 َ ِّ ُّ َْ ِْ ِ َ َِّ ِ َِ َ ََ ُ ِ ِ َ ُّ ُن منكم عرشون صابرون يغلبوا َ َ ِْ ِ ِْ َُ ُ َْ َِ ُ ْ ْ

َمائتني وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأهنم قوم ال يفقهون ُْ َ َ َّ ْ ٌْ َ ًَ ٌ ْ ُ ُ َ ْ َ َْ ْ َّ َ َ ُ ْ ََ ِِ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ ْ   ]65:األنفال []َِ

لجهـاد  وا،  يتولى القائد حث رعيته على الجهاد والتحريض عليـه بأن اآلية أمر من اهللا    هذه
ألنها هي التي تمتثل ألمـر      ، والتحريض للثلة المؤمنة  ،  ماضٍ إلى يوم القيامة ال يعطله جور سلطان       

 واهللا  ،  للنفس والمال فهو سهٌل على المؤمنين صعب على المنـافقين         بذل  الجهاد وألن الجهاد فيه     
 العقيدة عند المـسلمين     ويعوض النقص بقوة  ، تكفل بنصر المؤمنين ال يلزم فيه التكافؤ بالعدد والعدة        

ٌوما النرص إال من عند اهللاِ إن اهللاَ عزيـز حكـيم[ :فقال تعالى  َِ ِ ِ َِ َ ْ ٌَ ْ َِّ َّ ِ َِّ ُ ْ كـم [: وقال تعـالى ] 10:األنفال []ْ َ
                                                             

 ).52ص/ 2ج(، فتح القدير )285ص/2ج( تفسير كالم المنان، )518ص /3ج(الجامع ألحكام القرآن : انظر) 1(
حـديث  ) 44ص/4ج(كتاب الجهاد والسير، باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلـة،           :  البخاريصحيح  ) 2(

 . 2933: رقم
 )471ص/1ج(صفوة التفاسير، )317ص/2ج( تفسير ابن كثير ، )743ص/5ج( جامع البيان للطبري:انظر)3(
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َمن فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن اهللاِ واهللاُ مـع الـصابرين َّ َ َ َ ِْ ِ َِ ِ ْ ِ ً ََ ِ ِ ٍ ِ ٍ ِ ًِ َ َ ََ ْ أي  (ل رسـول اهللا وسئ ] 249:البقرة []ََ

ـ و، ا لقيتهم   أن تقاتل الكفار إذ   : قال  . ل وما الجهاد  ئفس :الهجرة أفضل قال الجهاد      ل فـأي   ئس
  .)2() 1من عقر جواده وأريق دمه: قال ؟ الجهاد أفضل

َالـذين أخرجـوا مـن ديـارهم بغـري حـق إال أن يقولـوا ربنـا اهللاُ ولـوال[:  قال تعالى  -4 َّْ َ ُّ َ ْ ُ ََ ُ ُ ََّ َْ َ ْ ْ َْ ٍَّ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ ِ ُ دفـع اهللاِ ِِ َْ
َّالناس بعضهم ببعض هلدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم اهللاِ كثريا ولينرصن  َ ًُ ْ ُ ٌ ْ ِّ ََّ ُ ْ ُ ُ َ َ َ َ َْ ََ َ َ َ َ ٌ َ ُ َ َ ْ َ ْ َ َِ ِ َِ َ ََ ُْ ِ ِ َُِ ٍ

ٌمن ينرصه إن اهللاَ لقوي عزيز اهللاُ ِْ َِ ٌّ ُ َْ َ َّ ِ ُ ُ َ   ]40:الحج[] َ

مؤمنين إذ أمرهم بالجهاد والـذي فيـه حيـاة    على عباده ال تخبر هذه اآلية عن نعمة اهللا   
ومنعـوهم مـن أداء      ،العباد فلوال الجهاد لتسلط الكفار على المؤمنين وهدموا المساجد والـصوامع          

 لخـسر   الجهـاد ، ولو تُرك    نروالكافيذل  وبالجهاد  ،  الصلوات فالجهاد يحفظ للمسلم دينه ويحيا بعزة      
شغال الكفار دائماً بـالحروب لكـي ال يعطـوا فرصـة          ولذلك يجب أ  ، المسلمون كل الدنيا واآلخرة   

للتخطيط ومحاربة اإلسالم ليبقوا دائماً في مكان الدفـاع عن النفس ال فـي مكـان الهجـوم علـى        
  )3(. اإلسالم

ٍولوال دفع اهللاِ النـاس بعـضهم بـبعض لفـسدت األرض ولكـن اهللاَ ذو فـضل [:  قال تعالى  -5 ٍْ ََ َ ُْ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َِ َِ َ َُ ْ َ َْ َ َِّ ُ َ 
َعىل العاملني  ِ َ َ   ]251:البقرة []ََ

 أن يـنفخ    قيمة الجهاد وفي حياة األمة المسلمة وأن من نعم اهللا             في هذه اآلية يبين اهللا      
ويسر لهـم أسـباب   ، في األمة روح الجهاد، ولذا نُسب فعل الدفع إلى اهللا ألن اهللا يريد خيراً للمسلمين       

وقد يتعدى العدل العباد إلـى الـدواب،   ، نشر العدل في البالد  ذلك ألن الجهاد يرفع الظلم عن العباد وي       
ُلفـسدت األرض[: أيضاً ولذلك قال تعالى    ْ ََ ِ َ َ أي لفسد كل من على األرض مـن  إنـسان وحيـوان      ]َ

وشجر وحجر، فالجهاد يحفظ لإلنسان نفسه وماله وعرضه وتـرك الجهـاد يتلـف الـنفس والمـال                  
  )4(.والعرض

                                                             

 .كتاب وصححه شعيب األرناؤوط، محقق ال14726: حديث رقم) 68ص/23ج(مسند أحمد ) 1(
 -549ص  /2ج(المحـرر الـوجيز   ، )324ص/ 2ج(تفسير الخـازن  ، )1551ص/ 3ج(في ظالل القرآن   :انظر) 2(

550.( 
  ).3570ص/ 7ج( ، األساس في التفسير )372ص/ 3ج(أيسر التفاسير ، )226ص/ 3ج (فسير ابن كثير ت :انظر) 3(
/ 1ج(  تفـسير كـالم المنـان        ،)579ص/ ج(األساس فـي التفـسير،      ،)143ص/ 1ج(صفوة التفاسير   :انظر) 4(
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ُوقاتلو[:  قال تعالى  -6 َِ َا يف سـبيل اهللاِ الـذين يقـاتلونكم وال تعتـدوا إن اهللاَ ال حيـب املعتـدينَ ْ ُّ ْ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ َُ َ َُ َّ ِ ْ ُ َُ َ ُ َ َّ ِ ِ ِ[ 
  .]190:البقرة[

وهذه اآلية أمر من اهللا للمؤمنين      ، واألمر في مطلع اآلية للوجوب ولم يأت صارف ليصرفه        
ويكون الجهـاد خالـصاً لوجـه اهللا        ، بالجهاد في سبيل اهللا ال من أجل المصالح الدنيوية والشخصية         

وهو جهـاد الـدفع     ، والجهاد يكون على الفئة التي تقاتل المسلمين      ،  تعالى ال من أجل منصب ومغنم     
قتل المرأة والطفل والـشيخ إال  يأمر المسلمين بعدم تجاوز الحد بالقتل فقط يقُتل المقاتل وال ي واهللا  
ـ  ،تل الكفار أطفال ونساء وشـيوخ المـسلمين       أو إذا ق  ) درع بشري ( رس بهم األعداء  تإذا تم  ل ئوس

 .أن تقاتل الكفار إذا لقيتهم    : قال  . ل وما الجهاد    ئفس:أي الهجرة أفضل قال الجهاد      ( رسول اهللا   
  )2(. ))1(من عقر جواده وأريق دمه: قال . ل فأي الجهاد أفضل ؟ئس

َوال تركنوا إىل الذين ظلموا ف[:  قال تعالى  -7 ُ َْ َّ ََ َ َِ ِ ُ ََ َّتمسكم النار وما لكم من دون اهللاَِّ من أولياء ثـم َ َ ْ َ ُ ُ َّ َُ ََ ِ ِ ِْ ْ ُ ْ ََ ِ ُ َُّ َ
َال تنرصون  ُ َ ْ ُ   ]113 :هود[ ]َ

 بعدم الركون إلى الكفار من الناحيـة العقائديـة واالقتـصادية            في هذه اآلية يأمرنا اهللا      
تعـود  ، ن وقوة المشركين المشركي يوالسياسية أو عقد االتفاقيات المشتركة ألن هذا من شأنه أن يقو          

والركون إلى الكفار يعنـي ربـط       إلى عند الضرورة التي تحمي المسلمين،       بالضرر على المسلمين    
فعلى المسلمين أن يحذروا مـن      ،  مصير المسلمين بالكافرين ونحن نعلم أن الكافرين مصيرهم النار        

  )3(. محتوم ما وصلوا إليه من المصير الىاالنجرار خلف الكفار حتى ال يصلوا إل

إن الشيطان وأعوانه يغيظهم رفع راية الجهاد للمسلمين ويحرض أعداء اإلسالم من حـرب           
ومن تلبـيس إبلـيس أنـه يـسمي         ،  المسلمين فما جاء يوم بدر مع الكافرين على هيئة شيخ نجدي          

والجهـاد  ،  المسميات بأسماء براقة إذ يسمي الخمر مشروبات روحية ودور البغـاة علـب الهـوى              
 محمود  في اإلسالم أمر به رب العـزة          اًولكن هناك إرهاب  ، من أجل تشويه صورة اإلسالم    ،  إرهاب

َّوأعـدوا هلـم مـا اسـتطعتم مـن قـوة ومـن ربـاط اخليـل ترهبـون بـه عـدو اهللاِ [حيث قال في كتابه      َ ُ َ ْ َ َّ ْ ْ َُ ُ ُ َ ُِّ ِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ْ ْ ْ ْ َ ِْ َ ِ ُ َ َُ َ
ُوعدوكم وآخرين من دوهنم ال تعلم ْ َْ ْ ُ ْ َ َ َّ َ ََ َ َُ ِ ِ ِ ِ َ ْوهنم اهللاُ يعلمهم وما تنفقوا من يشء يف سبيل اهللاِ يوف إليكم ُ ْ ُ َ َ ْ ُ َ ُ ُُ َ َ ُ َِ َّ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ ِ ٍ ِ ِْ ُ

                                                             

 . وصححه شعيب األرناؤوط14726: حديث رقم) 68ص/23ج(مسند أحمد ) 1(
/ 1ج(التحريـر والتنـوير     ، )267ص/ 1ج(فـتح القـدير     ، )189 -188ص/ 1ج(تفسير السمرقندي   : انظر) 2(

  ).200 -199ص
فـي ظــالل القـرآن   ، )460 -450ص/ 2ج(أيسـر التفاسيـر ، )235ص/ 2ج( تفسير ابن كثيـر   : انظر) 3(
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َوأنتم ال تظلمـون ُ َْ ْ ُ َُ ْ َ  فها هو رب العزة يسمي الجهاد إرهاب وال بـد للكـافر مـن أن     ]60:األنفال[ ]َ

ً ومـن أصـدق مـن اهللاِ قـيال[:ألن الكافر البد أن يعيش في ذلة أمام المسلمين وقال تعالى          يرهب؛   ِ َِ ْ ْ َُ َ َ َ[ 
 فإذا ترك المسلمون الجهاد عاش الكفار في عزة وعاش المـسلمون فـي ذلـة ومـن      ]122:النساء[

: أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من قبلـي ( حيث قال   ي أعطاها اهللا لرسولنا محمد تالخصال ال
لفاء المسلمون يعدون الجيوش فـي      ولذلك عندما كان الخ   ،  )1( )إحداهن نصرت بالرعب مسيرة شهر    

  .بغداد كان الكفار في بالد الهند يرتجفون خوفاً

  

  .اهللا بنعم اإلقرار: الثاني المطلب
، وعظمته الخالق وجود على تدل النعم هذه نإ إذ اهللا بنعم اإلقرار الربوبية توحيد من إن

 مليء الكون هذا أن لماوطا ،وطاعته شكره منا يستوجب الخالق هذا عظمة على نتعرف وعندما
  :اآليات هذه ومن أحوالنا كل وفي، ليالً ونهاراً اهللا نذكر دائماً نبقى عظمته على الدالة واآليات بالنعم

ْأوعجبتم[ : تعالى قال -1 ُ ْ َ َِ ْأن َ ْجاءكم َ ُ َ ٌذكر َ ْ ْمن ِ ْربكم ِ َُ َعىل ِّ ٍرجل َ ُ ْمنكم َ ُ ْ ْلينذركم ِ َ ُُ ِ ُواذكروا ِْ ُ ْ ْإذ َ ِ 
ْجعلكم ُ َ َ َلفاءُخ َ َ ْمن َ ِبعد ِ ْ ِقوم َ ْ ْوزادكم ُنوٍح َ ُ َ ِاخللق ِيف ََ ْ ًبسطة َْ َ ْ ُفاذكروا َ ُ ْ َآالء َ ْلعلكم اهللاَِّ َ ُ َّ َتفلحون ََ ُ ِ ْ ُ[ 

  ]69:األعراف[
 اإلنسان على أنعم قد   اهللا وأن، ألهله الفضل رد واآلخرة الدنيا في الفالح أسباب من إن

 ذكر في تواصل على اإلنسان ليبقى بالنعم اإلقرار لشكرا ومن، الخالق شكر تستوجب ةكثير نعماً
 اإلنسان يعجز التي العظيمة النعمة الهداية بنعمة األخرى األمم على فضله  اهللا وأن ،وشكره اهللا

ْوإن [ تعالى قال كما الهداية نعمة ذكر اآلية مطلع كان ولذلك ،عليها اهللا شكرعن  ِ ُّتعدوا َ َنعمت َُ َ ْ ِ 
َصوهاُْحت َال اهللاَِّ     ]34: إبراهيم[ ] ُ

  )2(.العباد على بالنعم إغداقه من اهللا أراده ما وهذا، بالخالق يذَّكر النعم ذكر ودوام

  

                                                             

 جعلـت لـي األرض مـسجدا      كتاب الصالة باب قول النبـي       ) 438(حديث  ) 95 ص 1ج(صحيح البخاري   ) 1(
  .وطهورا

ص / 4ج( ، األسـاس فـي التفـسير        )1311ص  /3ج(، في ظالل القـرآن      )277ص/ 3ج(فتح القدير : انظر) 2(
1936.( 
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ِبني َيا[: تعالى قال -2 َإرسائيل َ ِ َ ْ ُاذكروا ِ ُ َنعمتي ْ َِ ِالتي ِْ ُأنعمت َّ ْ َ ْ ْعليكم َ ُْ َ ُوأوفوا َ ْ ِبعهدي ََ ْ َ ِأوف ِ ُ 
ْبعهدكم ُ ِ ْ َ َوإياي ِ ََّ ْفار ِ ِهبونَ ُ  ]40 البقرة[ ] َ

 ابن النبي يعقوب إلى وانتسابهم يحبونه اسم بأفضل إسرائيل بني إلى بالنداء  اهللا بدأ قد
 أن وأراد اآلية بهذه كلهم إسرائيل بني اهللا خاطب وقد، اهللا عبد وتعني إسرائيل اهللا سماه وقد النبي

 التي النعم على اهللا يشكروا أن األبناءب ىأحر وهو، وأجدادهم آلبائهم أعطاها التي بالنعم يذكرهم
  .كذلك لهم نعمة فهي آلبائهم أعطاها

 فكان أمامهم بالمحسوس إال يؤمنون ال بهت قوم ألنهم بنعمه إسرائيل بني  اهللا روذكّ
 بنعم ذكرت اآلية هذه بعد جاءت التي واآليات، والطاعة بالعبادةنعمه  على اهللا يشكروا أن األحرى

 اهللا  قال  كماوقالوا والعصيان والتمرد بالجحود النعم هذه قابلوا ولكنهم إسرائيل بني على كثيرةال اهللا
َسمعنا [ :  عنهمتعالى ْ ِ َوعصينا َ ْ َ َ ُوأرشبوا َ َِ ْ ُقلوهبم ِيف ُ ِ ِ ُ َالعجل ُ ْْ ْبكفرهم ِ ِ ِ ْ ُ  أراد  وكذلك ]93:قرةالب [ ]ِ

 يجب بل، وجحدوا أنكروا الذين إسرائيل بني مثل يكونوا أال اإلسالمية األمةيذكّر  أن  – اهللا
  )1(. هللا والشكر والعبادة الهداية طريق األنبياء طريق تتبع أن اإلسالمية األمة على

 ويسمي ذكره فينسيهم اهللا آيات يروا ال حتى البشر أعين على يطمس دائماً الشيطان إن
 والخمر، بالطبيعة اهللا قدرة يسمي ثالفم، باهللا اتصالهم يقطع حتى الدين عن بعيدة بمسميات األشياء

 غضب نتيجة الكافرة األمم على يقع الذي العذاب يسمي وكذلك بالفن والرقص الروحية بالمشروبات
 األمر وكأنما، الطبيعية بالكوارث والحرائق والسنين والجراد والطوفان الزالزل مثل عليهم اهللا

بالزالزل  الكافرة األمم يعذب زال ما  اهللا أن الحقيقة ولكن، بالخالق له صلة وال، عادي
 ويتجنبوا  اهللا قدرة يتذكروا لكي شابهه وما والجراد الزراعية المحاصيل وحرق، والطوفان

  .ونعمه اهللا ذكر فأنساهم عليهم استحوذ الشيطان ولكن، غضبه
  

  .على الحق والثبات الصبر: الثالث المطلب
 أفكارهم ترويج في جهدهم كل يسخرون الفاسدة والمعتقدات الهدامة األفكار أصحاب إن

  .فكرتهم أجل من أحيانا أرواحهم حتى والجهد المال ويبذلون

 يكون أن ىدواألج األولى وكان، الفانية الدنيا في الشهرة ذلك من يريدون ما كل وإن
 الباقية اآلخرة عملهم من يبتغون ألنهم ؛الباطل أصحابأكثر بذالً من  الربانية الدعوات أصحاب
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 اهللا يعوضه دعوته لنصرة اهللا سبيل في يبذل الذي اإلنسان أن ورغم ومال جهد كل تستحق التي
  ـ:يلي ما اآليات هذه منئو، واألرض السموات عرضها جنة اآلخرة وفي الدنيا في أمثاله

َأهيا َيا[: تعالى قال -1 ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُاصربوا َ ِ ُوصابروا ْ ِ َ ُورابطوا َ ِ َ ُتقواَوا َ ْلعلكم اهللاََّ َّ ُ َّ َتفلحون ََ ُ ِ ْ  آل []ُ
  ]200 عمران

 يجب الذين المؤمنين إلى التودد بنداء بدأت وقد الخير لخصال الجامعة اآليات من اآلية هذه
 والصبر، االبتالءات على والصبر ،الطاعات على الصبر، الصبر: وأولها الصفات بهذه يتصفوا أن

 على والصبر المنافقين أقوال على والصبر الكافرين يذاءإ ىعل والصبر المعاصي عن البعد عن
 فعليه يصبر أن المسلم يستطع لم فإن النصير قلة على والصبر الزاد قلة على والصبر الطريق طول

  .األعداء به يشمتال  حتى بالصبر يتظاهر أن

 قوله معنى وهذا معينة مرحلة على فقط ليس الطريق طول على مطلوب والصبر
 وسعادة الحق وانتصار الغاية بلوغ حتى سبق ما كل على الصبر في استمروا أي} بطواورا{

 حدوده اإلنسان يتجاوز ال حتى التقوى تصاحبه أن يجب سنين يستمر الذي الرباط هذا ومع الدارين
، اإلسالم خُلق دائرة في يبقى حتى التقوى تصاحبه أن فيجب واالنتقام بالبغي غيره على ويتعدى

  )1(.الفالح أسباب على تعين األمور هذه كل ولعل

ُوأطيعوا[: تعالى قال -2 َِ ُورسوله اهللاََّ َ ََ ُ َوال َ ُتنازعوا َ َ َ ُفتفشلوا َ َ ْ َوتذهب ََ َ َْ ْرحيكم َ ُ ُ ُواصربوا ِ ِ ْ َّإن َ َمع اهللاََّ ِ َ 
َالصابرين َِّ   ]46: األنفال [ ]ِ

 خوض قبل تتبع أن يجب التي المراحل تبين وهي النصر أسباب أصول من أصل اآلية هذه
 إلى يؤدي الذي والتفرق االختالف وعدم رسوله سنة وإتباع شرعه بتطبيق اهللا فطاعة المعركة

 الدنيا في والفالح والتمكين النصر مقومات من هي األمور فهذه الكلمة وحدة والصف تماسك
 معع، للمجتم ةالعام الصبغة هو األمر هذا يكون أن ويجب ببعيد عنا أحد غزوة وما ،واآلخرة

 يدل الذي المؤشر هي الصفة وهذه المجتمع في المفهوم هذا يرسخ حتى طويلة لفترة عليه الثبات
 الصفة هذه على والثباتقريباً  الزوال فيكون الصفة هذه زالت وأن التمكين استمرار مدى على

  .)2(اآلية معنى مع متناسقة الصبر على تحث الفاصلة جاءت ولذلك ،صبر إلى بحاجة
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َأهيا َيا[: تعالى يقول -3 ُّ ِالذي َ ُآمنوا َنـَّ ُاستعينوا َ َِ ّبالص ْ ِوالصالة ِْربـَِ َ َّ َّإن َ َمع اهللاََّ ِ َابرينـَّالص َ ِ ِ [ 
  ]153 البقرة[

 اهللا فيشكر نعماء تصيبهأن  إما أمرين بين فالمؤمن أحواله كل في المؤمن سالح الصبر
  الرسول عن  الرومي صهيب يرويه الذي حديثلا من انطالقا عليها فيصبر ضراء أو عليها

 فكان شكر، سراء أصابته إن للمؤمن، إال ألحد ذاك وليس خير، كله أمره إن المؤمن، ألمر عجباً(
 في يكون وال المصائب على يكون والصبر )1()له خيرا فكان صبر ضراء، أصابته وإن له، خيرا

  .صيةمع في الصبر كان إذاالمرء  يؤجر وال المعايب

 هذه بنص اهللا معية نال قد يكون فإنه راض بقلب تبعاته وتحمل الصبر المؤمن أظهر وإذا
  )2( .عليه فمن معه اهللا كان ومن اآلية

  

  

  .نفاق في سبيل اهللاإلاإليثار و: الرابع المطلب
ن اإلنفاق في سبيل اهللا من الطاعات التي يختبر فيها اإلنسان مدى طاعة وتلبيته ألمر اهللا إ

ألن المال محبب إلى النفس والشيطان يأمل اإلنسان فيجعله يتمسك بالمال ويبخل باإلنفاق في سبيل 
خرة قال تعالى أن ما يقدمه يكون ذخراً له في اآلاهللا بحجج واهية ولكن المسلم الفطن يعلم 

ْوأقيموا[ ُ ِ َ َالصالة َ َ ْوآتوا َّ ُ َالزكاة َ َ َوما َّ ْتقدموا َ َُ ِّ ُألنفسكم ُ ِ ُ ْمن َ ٍخري ِّ ْ ُجتدوه َ ُ ِ َعند َ َّإن اهللاِّ ِ َبام اهللاَّ ِ َتعملون ِ ُ َ ْ َ 
ٌبصري ِ فاألمة المسلمة يجب أن تحرص على أن تكون أكثر األمم إنفاقاً في سبيل اهللا  ]110:البقرة[ ] َ

من غيرها حتى تكون يوم القيامة وهذا في الفالح في الدنيا واآلخرة ومن اآليات التي تبين هذا 
  -:المعنى

ُفاتقوا[: تعالىقال -1 َّ ْاستطعتم َما اهللاََّ َ ُْ َْ ُواسمعوا َ ََ ُوأطيعوا ْ َِ ُوأنفقوا َ ِ َ ًخريا َ ْ ْألنفسكم َ ُ ِ ُ َ َومن ِّ َيوق َ َّشح ُ ُ 
ِنفسه ِ ْ َفأولئك َ ِ َ ْ ُ ُهم َ َاملفلحون ُ ُ ِ ْ  ]16:التغابن[] ُْ

َأهيا َيا[قد أمر في اآلية  هذه اآلية جاءت رحمة للمسلمين إذا أن اهللا  ُّ ِالذ َ ْآمنوا َينَّ ُ ْاتقوا َ ُ  اهللاَّ َّ
َّحق ِتقاته َ ِ َ َوال ُ َّمتوتن َ ُ ُ َّإال َ ُوأنتم ِ َ َمسلمون َ ُ ْ  فخفف عنها لكونها األمة ]102:عمران آل[  ]ُِّ

المرحومة فأمر اهللا أن تلبي الجماعة المسلمة أمر اهللا بالقدر الذي تستطيعه امتثاالً لقول اهللا 
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ُيكلف َال [:تعالى  َِّ ًفساَن اهللاُّ ُ َّإال ْ َوسعها ِ َ  وطاعة اهللا ورسوله باالمتثال إلى ]286:البقرة[] ُْ

األمر باإلنفاق في سبيل اهللا فهو اختبار لمدى استجابة األمة المسلمة ألمر اهللا فاإلنفاق في سبيل 
اهللا مؤشر على مدى السمع والطاعة ألمر اهللا ورسوله والفرد المسلم والجماعة المسلمة 

ألن اهللا يجب أن يكون أحب ، في سبيل اهللاخلعوا من مالهم الذي هو محبب إليهم مطالبون بأن ين
وهذا األمر فيها فالح األمة التي بذلت في ، إليهم من مالهم وأنفسهم وأن المحب لم يحب مطيع

   )1(.سبيل اهللا فيكرمها اهللا بالفوز والفالح في الدنيا واآلخرة

َوالذين[: تعالى قال -2 َِ ُتبوءوا َّ َّ َ َالدار َ َواإليامن َّ َ ِ ْ ْمن َ ْقبلهم ِ ِ ِ ْ َحيبون َ ُّ ِ ْمن ُ َهاجر َ َ ْإليهم َ ِْ َ َوال ِ َجيدون َ ُ ِ  ِيف َ
ْصدورهم ِ ِ ُ ًحاجة ُ َ َّمما َ ُأوتوا ِ َويؤثرون ُ ُْ ُِ ٰعىل َ َ ْأنفسهم َ ِ َِ ُ ْولو ْ َكان ََ ْهبم َ ِ ٌخصاصة ِ َ َ ْومن ۚ َ َيوق ََ َّشح ُ ِنفسه ُ ِ ْ َ 

َٰفأول ُ َئكَ ُهم ِ َاملفلحون ُ ُ ِ ْ   ]9 :الحشر  [] ُْ

 المجتمع في اإليثارخُلق  مكانة تبين وهي اإلسالم أخالق أصول من أصل هي اآلية هذه
 منه تخلو مجتمع وأي، اإلسالمي المجتمع في االجتماعية الروابط أقوى من هو واإليثار، اإلسالمي

 بحاجة هو ما المسلم يقدم أن هو واإليثار، النوازل أمام يصمد ال متفككاً  مجتمعاً يكون الصفة هذه
 األنصار مدح في اآلية هذه نزلت وقد، حرج صدره في يجد أن دون منه رغبة المسلم أخيه إلى إليه

 فاستحقوا ومحبة نفس طيب عن وأموالهم بيوتهم في وشاركوهم المهاجرين إخوانهم استقبلوا الذين
 يشمل اللفظ عموم ولكن، األنصار في خاصة اآلية وهذه القيامة يوم إلى يتلى قرآناً فيهم اهللاينزل  أن
  )2(.واآلخرة الدنيا في واإلنفاق البذل من بصفاتهم اتصف من

َوالذين [ :تعالى قال -3 َِ ُصربوا َّ َ َابتغاء َ َ ِ ِوجه ْ ْ ْرهبم َ ِّ ُوأقاموا َِ َ َ َالصالة َ َ ُوأنفقوا َّ َ ْ َ َّمما َ ْرزقناهم ِ َُ َ  ِ رسا َْ
ًوعالنية َ ِ َ َ َويدرءون َ ُ َ َْ ِباحلسنة َ َ َ َْ َالسيئة ِ َ ِّ َٰأول َّ َئكُ ْهلم ِ َعقبى َُ ِالدار ُْ   ]22: الرعد [ ]َّ

 لن ذلك إلى يسعون فالذين األرض في اهللا حكم إلقامة القوية الدعائم أحد تبين يةاآل هذه
 بالمخاطر محفوفاً طريقاً يجدوا بل ذلك على يعينهم نصيراً وال بالورود مفروشاً طريقاً يجدوا

 أمامها فسيضعون باطلهم تُعري للحق مناراً ترى أن تحب ال التي رالكف قوى عليهم وتتكالب
 المجتمع أبناء على يجب لذلك، الجوانب كل من ومقاطعتها والسياسي االقتصادي والحصار العراقيل

 ما إلى يصلوا لن الصبر هذا وبدون الكفر أهل من أذى كل على ويصبروا يتحملوا أن المسلم
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 أن كما الصبر ثمرة ويقطفوا أعدائهم على وينتصرون يريدون ام يحققوا بصبرهم بل يريدون
 وأن االبتالء على والصبر المعاصي عن والبعد الشرعية التكاليف أداء على مطلوب الصبر

  )1( .الدارين بخير يفوزوا حتى اهللا سبيل في واإلنفاق اهللا وطاعة بالصالة يستعينوا

ْوأنفقوا[:قال تعالى  -4 ُ ِ َ ِسبيل ِيف َ ِ َوال اهللاِّ َ ْتلقوا َ ُ ْ ْبأيديكم ُ ُْ ِ َ َإىل ِ ِالتهلكة ِ َ ُ ْ ْوأحسنوا َّ َ ْ َُ ِ َّإن َ ُّحيب اهللاَّ ِ ِ ُ 
َاملحسنني ِ ِ ْ   ]195:ةالبقر[] ُْ

هذه اآلية يحملها الناس على غير محملها ويظنون أن الذي يزهق نفسه في القتال كأنما ألقى بنفسه 
عندما ) أي األنصار( فينا نزلت نحن هذه اآليةفي التهلكة كما جاء عن أبي أيوب األنصاري أنه قال 

فعندما ، فتح اهللا عليهم مكة وعادوا ليعمروا بساتينهم التي تلفت بسبب انشغال المسلمين في الجهاد
عادوا إلصالحها نزلت هذه اآلية تحثهم على عدم التمسك بالدنيا ومتاعها بل يجب أن يضحي 

وأي أحسنوا في ، ونصر دين اهللا واإلنفاق في سبيل اهللالمجتمع المسلم  من أجل رفع راية الجهاد 
 وأخذتم بالعينة، تبايعتم إذا: ( وقالجميع أعمالكم حتى يحبكم اهللا وتكونوا من أوليائه المقربين

 إلى ترجعوا حتى ينزعه ال ذال عليكم اهللا سلط الجهاد، وتركتم بالزرع، ورضيتم البقر، أذناب
 أن المسلمين إذا تمسكوا في التجارة وتربية المواشي وتمسكوا بالدينار وهذا الحديث يبين )2( )دينكم

  )3(.سيسلط عليهم الدنيا ولم ينالوا منها إال التعب والشقاء  فأن اهللا ، والدرهم ولم يخرجوا زكاتها

 النفس زكاة والصبر ثماره يؤتي ال صبر بال فإنفاق متالزمان أمران واإلنفاق الصبر إن
 من فاألولى الباطلة دعواتهم أجل من وينفقونه يطبقونه الباطل أهل كان فإذا المال زكاة واإلنفاق
 أهل وأن الدنيا بذلهم من يبتغون الباطل أهل ألن وينفقوا يصبروا أن الربانية والدعوة الحق أصحاب

 الحق أهل مراد مع الباطل أهل مراد يستوي ولن واآلخرة اهللا مرضات إنفاقهم من يبتغون الحق
َّإن [:ىتعال قالو َالذين ِ ِ ُكفروا َّ َ َينفقون َ ُ ِ ْ ْأمواهلم ُ َُْ َ ُّليصدوا َ ُ َ ْعن ِ ِسبيل َ ِ َفسينفقوهنا ۚ اهللاَِّ َ ُ ََ ُ ِ ْ َّثم َ ُتكون ُ ُ ْعليهم َ ِْ َ َ 

ًحرسة َ ْ َّثم َ َيغلبون ُ ُ َ ْ َوالذين ۗ ُ َِ ُكفروا َّ َ ٰإىل َ َ َجهنم ِ َّ َ َحيرشون َ ُ َ ْ َّإن [ وقال تعالى ]36:األنفال []ُ ٰاشرتى اهللاََّ ِ َ َ ْ 
َمن َاملؤمنني ِ ِ ِ ْ ْأنفسهم ُْ َُ ُ ْ ْوأمواهلم َ َُْ َ َّبأن ََ َ ُهلم ِ َاجلنة َُ َّ َيقاتلون ۚ َْ ُ َِ ِسبيل ِيف ُ ِ َفيقتلون اهللاَِّ َ ُ ُْ َ َويقتلون َ ُ َْ ُ ًوعدا ۖ َ ْ ِعليه َ ْ َ  َ حقا َ

                                                             

ص /4ج(، فـي ظـالل القـرآن        )99 -98ص  /3ج(، فتح القدير  )191ص  / 2ج(تفسـير السمرقندي   : انظر) 1(
2057- 2058.( 

، وصـححه األلبـاني     3462: حديث رقم ) 274ص/3ج(سنن أبي داود كتاب البيوع باب في النهي عن العينة           ) 2(
 .11حديث ) 1/42(

  )221ص/1ج( الدر المنثور ،)190ص/1ج(تفسير السمرقندي ، )233ص/1ج(الفتوحات اإللهية : انظر) 3(
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ِالتوراة ِيف َ ْ ِواإلنجيل َّ ِ ْ ِ ْ ِوالقرآن َ ْ ُ ْ ْومن ۚ َ ٰأوىف ََ َ ْ ِبعهده َ ِ ْ َ ُفاستبرشوا ۚ اهللاَِّ َنِم ِ ِ ْ َ ْ ُببيعكم َ ُْ ِ َ ِالذي ِ ْبايعتم َّ َُ ْ ِبه َ َٰوذ ۚ ِ َلكَ ِ 
َهو ُالفوز ُ ْ َ ُالعظيم ْ ِ َ   .   ]111:التوبة[ ] ْ

  

  .األرض في اهللا منهج تطبيق:  الخامسالمطلب
 لنيل منهجه وتطبيق اهللا طاعة هو األرض هذه على والجن اإلنس لوجود الرئيس الهدف إن

  .مرضاته

 عرف فإذا العبادة ثمرة وهي بل األرض في اهللا شرع تطبيق من وأشرف أفضل طاعة وأي
 هذا في وجوده هدف يعرف لم وإن، مراده إلى وصل الطريق اختصر وجوده من الهدف اإلنسان

 من ويخرج هدفه إلى يصل ولن منها الخروج كيف يعرف ال مترامية صحراء في يتجه فإنه الكون
 أحد إلى رعايس بمرض يصاب عندما نساناإلف واجب أمر اهللا إلى واالحتكام، اهللا بسخط الدنيا هذه

 يلجأ أن فيجب لديننا فأما ألنفسنا فهذا بشيء ذلك دون يرضى وال االختصاص وأصحاب األطباء
   -:اآليات هذه ومن، الكون هذا أمر به يصلح بما أعلم هو والمشرع ومدبره الكون هذا خالق إلى

 

َّإن[: قال تعالى - 1 َكان َامِ َقول َ ْ َاملؤمنني َ ِ ِ ْ َإذا ُْ ُدعوا ِ َإىل ُ ِورسوله اهللاَِّ ِ ِ ُ َ َليحكم َ َُ ْ ْبينهم ِ ُْ َ ُيقولوا َأن َ ُ َ 
َسمعنا ْ ِ َوأطعنا َ ْ ََ َوأولئك َ ِ َ ْ ُهم َُ َاملفلحون ُ ُ ِ ْ  ]51:النور[] ُْ

ذا األمر وه، لألمة اإلسالمية باالمتثال بأمر اهللا واالحتكام لشرعه هذه اآلية دعوة من اهللا 
ألنه يصطدم مع رغباتهم أحياناً وفي مثل هذا الموطن يختبر ، ليس باليسير عند بعض الناس

َأحسب [لن يترك اإلنسان بدون اختبار كما قال تعالى  ألن اهللا ، المؤمنين َِ ُالناس َ ُيرتكوا َأن َّ َْ  َأن ُ
ُيقولوا ُ َّآمنا َ ْوهم َ ُ َيفتنون َال َ ُ َ ْ هللا ورسوله يجب أن تكون شاملة لكل صغيرة  وطاعة ا]2:العنكبوت[] ُ

والجماعة المسلمة ليست ، وكبيرة في حياة الجماعة المسلمة حتى تصل إلى الفالح في الدنيا واآلخرة
َوما[بل هيا ملزمة بقوله تعالى، مخيرة بين االحتكام إلى أمر اهللا وعدمه َكان َ ٍملؤمن َ ِ ِْ َوال ُ ٍمؤمنة َ َِ ْ َإذا ُ ِ 

َقىض ُرسولهَو اهللاَُّ َ ُ ُ ًأمرا َ ْ َيكون َأن َ ُ ُهلم َ ُاخلرية َُ َ َ ِ ْمن ْ ْأمرهم ِ ِْ ِ َومن َ ِيعص َ ْ ُورسوله اهللاََّ َ ََ ُ ْفقد َ َ َّضل َ ًضالال َ َ َ 
ًمبينا ِ   )1(. وطاعة اهللا ورسوله من أهم أسباب الفوز والفالح في الدنيا واآلخرة]36:األحزاب[ ] ُّ

                                                             

  ).316ص/2ج(صفوة التفاسير،)448ص/2ج(تفسير السمرقندي، )449ص/8ج(يان للطبري جامع الب:انظر)1(
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ُيا أهيا الذين آمنو[: تعالى قال -2 َ ََ ِ َّ َ ُّ ْا أطيعوا اهللاََّ وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم فإن تنازعتم َ ْ ْ ُ َُّ َ َ َ ْْ َ ُ َ ُْ ِ َ ُ ِ ِ ِِ َ ْ ِ ُ َ ََ
ًيف يشء فردوه إىل اهللاَِّ والرسول إن كنتم تؤمنون باهللاَِّ واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأويال   َِ َْ َِ َ ُ ُ ُ ُْ ْ َ ْ َ َ ُ َُّ ْ َ ْ ُ َّ ٌُ َْ ِ ِ ِ ٍِ ْ ِ ْ َ َِ َ ْ ُْ ِ ِِ َ[ 

  ]59: النساء[
 شرع تطبيق وإن والرخاء العدل يسود حتى المسلم المجتمع في اهللا شرع تطبيق صلاأل إن

 تطبيق بدون إسالمية دولة هنالك يكون أن يمكن وال، اإللوهية توحيد خصائص أخص من هو اهللا
 عليه تقوم يذال صلاأل وهو، اهللا شرع تطبيق دون مسلم مجتمع هنالك يكون أن يمكن وال اهللا شرع
 ما في اهللا شرع يحكم أن فيجب، والدنيا الدين أمور في خالفة فيه تقوم مجتمع وكل ميةاإلسال األمة

 على بالنفع تعود التي العامة المصلحة وتغليب الفردية والمصالح األهواء عن بعيداً فيه اختلفوا
 أولى وطاعة ،سنته تطبيق في اهللا رسول وطاعة شرعه تطبيق في اهللا وطاعة، المسلم المجتمع

 تكون األمراء وجود عدم حال وفي اهللا بشرع يحكمون الذينالمسلمون  والحكام األمراء هم مراأل
 لعلماء، وال الئم لومة اهللا في يخافون وال اهللا مرضاة يبتغون الذينالمخلصين  للعلماء الطاعة

 موضعها بغير اآلية في يستشهدون بالدين لهم علم ال الذين الجهالء من وكثير، واألهواء السالطين
 أو دنيوياً منصباً يريدون وأنهم باطل على أنهم يعلمون أنفسهم في وهم والظلم السوء أمراء لطاعة
 يندرج أصالً اهللا شرع تطبيق يعتبر اآلية هذه وبنص السوء بطانة من ليكونوا السلطان من التقرب

  .)1( اإليمان أصول تحت
َأهيا َيا [: تعالى قال -3  ُّ َالذين َ ِ ُآمن َّ ُاستجيبوا واَ ِ َ ِوللرسول هللاَِِّ ْ ُ َّ ِ َإذا َ ْدعاكم ِ ُ َ ْحيييكم َِملا َ ُ ِ ْ ُواعلموا ُ َ ْ َّأن َ َ 

ُحيول اهللاََّ ُ َبني َ ْ ِاملرء َ ْ ِوقلبه َْ ِ ْ َ ُوأنه َ ََّ ِإليه َ ْ َ َحترشون ِ ُْ َ   ]. 24: األنفال [  ] ُ

 ،وتنفيذه األمر قبالباست النفوس لتهيئة اإليمان بنداء المسلمين إلى اهللا بنداء اآلية هذه بدأت
 اهللا ألمر لالستجابة،الفالح طريق إلى يدلهم فهو ولذلك الشرلهم  يريد وال للناس الخير يريد  واهللا

 اهللا ألمر االستجابة أن اآلية وتبين معصيته وتجنب رسوله سنة وإتباع المعاصي عن والبعد بالطاعة
 فمن اهللا بيد القلوب وأن اآلخرة في اهللا برضوان والفوز الدنيا في السعادة حياة الحقيقية الحياة فيها
 تنبه اآلية جاءت ولذلك، إليه قلبهيحرف  اهللا فإن الباطل أراد ومن عليه اهللا يثبته الحق أراد

 أو طاعته عن ويسألك اهللا يدي بين ستحشر غداً اإلنسان أيها وأنك، ورسوله اهللا طاعة إلى المؤمنين
 ومآلهم محشرهم أن المؤمنين تنبه الفاصلة جاءت ولذلك شئ بكل ميعل وهو ال أم أطعته هل عدمها

  )2(.انتظارهم في اهللا عذاب فإن وإال طاعته إال لهم ليس وأن اهللا إلى

                                                             

 -2األسـاس فـي التفـسير ج   ،688 -687ص/ 2في ظالل القرآن ج ، 643 -642ص/ 1فتح القدير ج  : انظر) 1(
 ،  261ص– 1صفوة التفاسير ج،1102

ص  / 2ج(فـتح القـدير   ،  )334ص/ 4ج(الجامع ألحكام القـرآن  ،  )190ص / -9ج(روح المعاني  : انظر)  2(
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َإكراه َال [ :تعالى قال -4 َ ْ ِالدين ِيف ِ ْقد ِّ َتبني َ َّ َ ُالرشد َ ْ َمن ُّ ِّالغي ِ َ ْفمن ْ َ ْيكفر َ َُ ِبالطاغوت ْ ُ َّ ْويؤمن ِ َِ ْ  ِباهللاَِّ ُ
ِفقد َ َاستمسك َ َ ْ ِبالعروة َْ َ ُْ ْ َالوثقى ِ ْ َانفصام َال ُْ َ ِ ٌسميع َواهللاَُّ ََهلا ْ ِ ٌعليم َ ِ   ]256: البقرة[ ] َ

 وتوحيد والصفات باألسماء اإللوهية توحيد بينت يتال الكرسي آية بعد جاءت اآلية هذه
 وترك اهللا طاعة على المبنيو القويم الصحيح اإليمان تبين اآلية فهذه التوحيد أنواع كل أي الربوبية

 بد فال ملموسة غير أو ملموسة مادية أو معنوية الطواغيت هذه كانت سواء الطواغيت من دونه ما
 واألكبر األصغر الشرك عن بعيداً صحيح أساس على يبنى أن اهللا عند يقبل الذي الصحيح لإليمان

 خالصاً كان ما إال يقبل ال  هللاوا وحده هللا تكون أن يجب والطاعة الطاعة يستوجبفاإليمان 
 بعيدون الحقيقة في وهم طاعة في أنهم أصحابها ويظن، كثيرة بدع عصرنا في انتشر فقد، لوجهه

  .أمرين تستوجب المقبولة الطاعة، وعنها

   ورسوله اهللا أمر كما تكون أن: األول

 كل تنسف والتي اهللا أرادهاي الت الوثقى العروة بلغ فقد ذلك على سار فمن، هللا النية إخالص: الثاني
  )1(.الكامل الصحيح اإليمان من وسليم ونظيف قوي أساس على اإليمان يبنى لكي الباطل

 النصر أسباب وأحد، اإليمان أصول من أصل ورسوله اهللا طاعة أن يتبين تقدم مما
 في وطمأنينته ناإلنسا أمن فيوسبب ، واآلخرة الدنيا في اإلنسان وفالح سعادة فيوسبب  والتمكين

 بجنته والفوز الدنيا في اهللا رضى المسلم ينال ورسوله اهللا بطاعة واآلخرة في مصيره وعلى، الدنيا
               . اآلخرة في

   

  .للكافرين التبعية من التحرر ووالبراء الوالء: السادس المطلب
 هوى أحدهما في له ويكون للصلح بينهما ثالث فيدخل اثنان يتشاجر أن المواالة: "الوالء لغة 

  .)2("أحبه إذا فالنا فالن ووالى يحابيه، أو فيواليه

النصرة والمحبة واإلكرام واالحترام والكـون مـع المحبـوبين ظـاهرا            : الوالء اصطالحاً 
  )3( .وباطنا

  .أما البراء فهو عكس الوالء
                                                             

 -تفسير السمرقندي ، )601 -600ص/ 1ج (–األساس في التفسير    ، )147ص  / 1ج (-صفوة التفاسير : انظر)  1(
 ).292 -291ص/ 1ج (-في ظالل القرآن، )224ص/ 1ج(
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 وقـد ،  أحواله كل في سهنف عن مسئوال قراره في مستقالً يكون أن لمسلما لإلنسان أراد  اهللا إن
 ليبـين  المستقيم الكتاب إليهم وأنزل  ومنذرين مبشرين الرسل إليه وأرسل السليم العقل  اهللا وهبه
 أي ذلـك  بعد يبق فلم،  المنكرين وعاقبة المؤمنين وجزاء المخالفين وعاقبة المبين الحق طريق للناس
 فـي  سـواء  وليكونـوا  الدنيا في كافرينال بمصير ارتبطوا الذين المنكرين للجاحدين عذر وال حجة

 الكـافرين  تولـوا  الـذين  مصير توضح التي اآليات من الكثير الكريم القرآن في جاء وقد ،اآلخرة
  -:منها

ُجتد َال [ تعالى قال  -1 ِ ًقوما َ َيؤمنون َْ ُْ ِ ِواليوم ِباهللاَِّ ُ ْ ََ ِاآلخـر ْ ِ َيـوادون ْ ُّ َ ْمـن ُ َّحـاد َ ُورسـوله اهللاََّ َ ََ ُ ْولـو َ ََ 
ْآباءهم ُنواَكا ُ ْأو َ ْأبناءهم َ ُ َْ ْأو َ ْإخواهنم َ ُ َ َ ْ ْأو ِ ْعشريهتم َ ُ ََ ِ َأولئك َ ِ َ ْ َكتب ُ َ ُقلوهبم ِيف َ ِ ِ ُ َاإليامن ُ َ ِ ُوأيدهم ْ ََ َّ ُبـروٍح َ ِ 
ُمنه ْ ْويدخلهم ِّ ُُ ُ ِ ْ ٍجنات َ َّ ِجتري َ ْ َحتتها ِمن َ ِ ْ ُاألهنار َ َ ْ َ َخالدين ْ ِ ِ َفيها َ َريض ِ ِ ْعـنهم اهللاَُّ َ ُ ْ ُورضـوا َ َ ُعنـه َ َأولئـك َْ ِ َ ْ ُ 

ُحزب ْ َأال اهللاَِّ ِ َّإن َ َحزب ِ ْ ُهم اهللاَِّ ِ َاملفلحون ُ ُ ِ ْ  . ]22:المجادلة[] ُْ

  فـاهللا   ، هذه اآلية العظيمة هي المقياس التي تبين والء المؤمن للفئة المؤمنة أو لغيرهـا             
 نجح المؤمنـون فـي       فإذا    اهللا   وا حتى يلق  وا يبتل ين على الدوام وال يزال المؤمن     ينيختبر المؤمن 

ْقـل[ مع الصالحين ويقـول تعـالى        وااالختبار وارتقوا إلى المرحلة التي تليها حتى يرتق        َكـان ِإن ُ َ 
ْآباؤكم ُ ُ ْوأبنآؤكم َ ُ ُ َ ْ ْوإخوانكم ََ ُ ُ َ َْ ْوأزواجكم ِ ُ ُ َ َْ ْوعشريتكم َ ُ ُ َ ِ َ ٌوأمـوال َ َ َْ َاقرتفتموهـا َ ُ ُ ْ َ َ ٌوجتـارة ْ َ َ ِ َختـشون َ ْ َ ْ َكـسادها َ َ َ َ 
ِومساك َ َ َترضوهنا ُنَ َْ ْ َ َّأحب َ َ ُإليكم َ ْ َ َمن ِ ِورسوله اهللاِّ ِّ ِ ُ َ ٍوجهاد َ َ ِ ِسبيله ِيف َ ِ ِ ْفرتبصوا َ ُ َّ َ َ َّحتى َ َيـأيت َ ِ ْ ِبـأمره اهللاُّ َ ِ ْ َ  َواهللاُّ ِ

ِهيـديَ ال ْ َالقـوم َ ْ َ َالفاسـقني ْ ِ ِ َ  فيجب على الفرد المسلم والجماعة المسلمة إال تقدم علـى     ]24:التوبة[ ] ْ
اسـتثناء   من متاع الدنيا وعصبيتهم ونجد أن آية التوبـة لـم تتـرك أي           أي شيء ته  حب اهللا وطاع  

ثالثـاً   :( ولذلك فمحبة اهللا ووالئه هو روح اإليمان التي تسري في نفس المؤمن وقال               ،للمؤمنين
وأن حب المرء ال يحبـه      ، أن يكون اهللا ورسوله ممن سواهما     ، منكن فيه وجد بهن حالوة اإليمان     

ويجـب علـى المـؤمنين أن        )1()وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار           ، إال هللا 
 سيظهر وأن النصر حليف المسلمون على مر األزمان ولذا يجب علـى             اإلسالميكونوا على ثقة أن     

الفئة المؤمنة أن تكون واثقة بنصر اهللا وأن ال تهادن أحد من الكفار خشية أن تكون له الجولة فـي                    
 )2(.فإذا تخلق المؤمنين  بهذه الصفة فقهم من الفائزين بفالح الدنيا واآلخرة، ستقبلالم
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َكيـف[: تعالى قال  - 2 ْ ْوإن َ ِ ُيظهـروا َ ََ ْعلـيكم ْ ُْ َ ُيرقبـوا َال َ ُ ْ ْفـيكم َ ُ َوال ِ إال ِ ًذمـة َ َّ ْيرضـونكم ِ ْ ُُ َ ْبـأفواههم ُ ِ ِ َ ْ َ ِ 
َوتأبى َْ ْقلوهبم َ ُ ُ ُ ْوأكثرهم ُ ُُ ََ ْ َفاسقون َ ُ ِ   ]8: لتوبةا[ ] َ

 فاآليـة ،  جديدة مسميات يأخذ قد ولكنه الزمان مر على يتبدل وال يتغير ال واحدة ملة الكفر
 ضـعفاء  يكونوا عندما المشركين فطبع،  معهم التهاون وعدم المشركين من بالحذر نيالمسلم تطالب
ـ في ضعفهم حالة في لهم واألمان الرحمة عدم يستوجب وهذا،  المسلمين إلى التودد  ستئـصالهم ا بج

 فـإنهم  الكـرة  لهم تكون عندما المسلمين لقتل لهم فرصة تركهم في ألن ؛منهم نوالمسلم تمكن متى
 علـى  ظهـور  للمـشركين  كان وقد،  أهله هم بما يعاملوا أن العدل باب فمن والذمة للعهود يتنكروا

 واألطفـال  الـشيوخ و والنساء الرجال من المسلمين من قتلوا وقد بغداد غزو في التتار من المسلمين
 بقتـل  قامـت  روسـيا  في البلشفية الثورة قامت عندما ورأينا،  ذمة أو عهد أو رحمة دون الف ألفي

 البوسـنة  فـي  حدث ما الحاضر عصرنا وفي،  )1(سيبيريا إلى وتهجيرهم المسلمين من كاملة شعوب
 تدّل جماعية اًبورق نجد هذا يومنا حتى لناز فما الصرب يد على للمسلمين جماعي قتل من والهرسك

 تكـون  بمن فكيف م2008 عامفي نهاية    غزة قطاع على والمحرقة،  )2(المشركين هؤالء حقيقة على
 التهمامـو  مـن  حـذرتنا  قـد  واآليـة  ورحمة مودة المسلمين نـوبي مـبينه يكون أن صفتهم هذه

    )3( .ونصرتهم
  

َأهيا َيا[: تعالى قال -2 ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُتتخذ َال َ ِ َّ َاليهود واَ ُ َ َوالنـصارى ْ َ َأوليـاء ََّ َ ِ ْ ْبعـضهم َ ُ ُ ْ ُأوليـاء َ َ ِ ْ ٍبعـض َ ْ َ 
ْومن ْيتوهلم ََ ََُّ َ ْمنكم َ ُ ْ ُفإنه ِ َّ ِ ْمنهم َ ُ ْ َّإن ِ ِهيدي َال اهللاََّ ِ ْ َالقوم َ ْ َ َالظاملني ْ ِِ   ]51 :المائدة[ ] َّ

 الـذي  المسلم سانلإلن يحق فال المسلم اإلنسان عند والوالء البراء عقيدة تقرر اآلية هذه إن
 وحرفـوا  وبـدلوا  غيروا الذين الكتاب أهل من بالكفار يرتبط أن وأكملها الشرائع بأفضل اهللا أكرمه
 في ركعة كل في نقرأ ونحن الهداية فقدوا أناس من الهداية نطلب فكيف،  السبيل سواء وضلوا كتبهم
ِاهـدنا الـرصاط املـستقي[ :تعـالى  اهللا قـول  الفاتحة سورة َِ ْ ُ َ َ ِّ َ َرصاط * َمْ َ َالـذين ِ ِ َأنعمـت َّ َ ْعلـيهم َ ِ َ ِغـري َ َ 

ِاملغضوب ُ ْعلـيهم َ ِ َ َوال َ َالـضالني َ ِّ  وقـد  بمـصيرهم  مصيره ربط فقد بهم التصق فمن ]7: الفاتحة[ ]َّ
 ورسوله اهللا مرضاة يبتغي الذي المسلم لإلنسان يجوز وال،  الكفار بعقيدة ورضي اإلسالم عن تخلى
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 المـسلمين  على تفضيلهم أو محبتهم أو سياسياً أو مادياً أو معنوياً لكفارا يوالي أن المؤمنين وصالح
 مـن  مـع  المـرء  يحـشر  ( الرسول يقول،  ومصالحهم بالمسلمين تضر  المواالة هذه أن طالما
ْومـن [ بقوله الكافرين مواالة  المسلمين على أنكر  واهللا،  )1()أحب ْيتـوهلم ََ ََُّ َ ْمـنكم َ ُ ْ ُفإنـه ِ َّ ِ ْمـنهم َ ُ ْ ِ [ 
 التـي  اآليات في  اهللا بين أن بعد اآلية هذه جاءت وقد،  ذلك من أشد إنكار أو بيخٌتو هناك وليس
 نجـد  البيـان  هذا كل بعد ثم،  لإلسالم وعداوتهم وشركهم الكتاب أهل خطر المائدة سورة من سبقتها
 الـذي   ومالمشئ والمصير غضبه فاستحق اهللا أمر وخالف بمصيرهم مصيره وربط الكفار تولي من

 وأفعالهم الكافرين من يبرأ أن يجب والمؤمنين ورسوله اهللا يتولى أن قبل المسلم فاإلنسان،  ينتظرهم
 الـوالء  األمـران  يجتمـع  وال ببـراء  إال والء وال الوالء على مقدم والبراء،  واالهم ومن وأقوالهم
 أحـب  فمـن ،  المبين رانوالخس األخالق وسوء النفاق من فهو المشركين من البراء وعدم للمؤمنين
 الـذين  لدعوته المحاربين اهللا أعداء أحب ومن اهللا حزب مع فهو طاعته على الحريصين اهللا أولياء

   )2(.الشيطان حزب مع فهو دينه عن يصدون

َإنام[: تعالى قال -3 َّ ُوليكم ِ ُُّ ِ ُورسوله اهللاَُّ َ َُ ُ َوالـذين َ َِ ُآمنـوا َّ َالـذين َ ِ َيقيمـون َّ ُ َالـصالة ُِ َ َيؤتـونَو َّ ُْ َالزكـاة ُ َ َّ 
ْوهم ُ َراكعون َ ُ ِ   )55: المائدة (] َ

 أن فبعـد ،  التربيـة  في الرباني لألسلوب استكماالًالمائدة السابقة،    آية بعد جاءت اآلية هذه
ماهللا حر  َأهيـا َيـا[ اآلية في الكافرين مواالة ُّ َالـذين َ ِ ُآمنـوا َّ ُتتخـذوا َال َ ِ َّ َاليهـود َ ُ َ َوالنـصارى ْ َ ْأو ََّ َليـاءَ َ ِ 

ْبعضهم ُ ُ ْ ُأولياء َ َ ِ ْ ٍبعض َ ْ ْومن َ ْيتوهلم ََ ََُّ َ ْمنكم َ ُ ْ ُفإنه ِ َّ ِ ْمنهم َ ُ ْ َّإن ِ ِهيدي َال اهللاََّ ِ ْ َالقوم َ ْ َ َالظاملني ْ ِِ  ،]51 :المائـدة [ ]َّ

 والية وهي المسلم بها يتحلى أن يجب التي الحقيقة المواالة يبين أن اهللا من الخير باب استكمال كان
، تجاوزهـا  يجـب  ال التـي ) إنما (والقصر الحصر بأداة اآلية بدأت وقد،  آمنوا والذين ولهورس اهللا

 بالعبـادة إال   والـوالء  البـراء  مـع  إيمانه يكتمل ال التي المسلم اإلنسان عقيدة من والوالء والبراء
 لـى ع تـدل  وهـي  العبادات هذه من لإلكثار هنا ذكرت إنما،  والركوع والزكاة الصالة من اإليمانية
  .  األخرىالديانات أصحاب من غيرهم دون المسلمين صالة في إال يوجد ال الركوع ألن، المسلمين

 أواخـر  مـن  المائـدة  سورة ألن،  منسوخ غير قاطع حكمها المائدة سورة من اآليات وهذه
 سـورة  في جاءت التي األحكام تكون وهكذا نزلت التي اآليات أواخر من وآياتها نزلت التي السور
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 العفو من الكتاب أهل معاملة في سبقتها التي اآليات على ومقدمة منسوخة غير نهائية اًأحكام ائدةالم
  )1(.والمودة والصفح

ِيتخذ َّال[: تعالى قال -4 ِ َّ َاملؤمنون َ ُْ ِ َالكافرين ُْ ِ ِ َ َأولياء ْ ِ ْ ِدون ِمن َ ْ َاملؤمنني ُ ِ ِ ْ َومن ُْ ْيفعل َ َ ْ َذلك َ ِ َفليس َ ْ َ َمـن َ ِ 
َّإال ٍءَْيش ِيف اهللاِّ ْتتقوا َأن ِ ُ َّ ْمنهم َ ُ ْ ًتقاة ِ َ ُوحيذركم ُ ُُ ُِّ َ ُنفسه اهللاُّ َ َ ْ َوإىل َ ِ ُاملصري اهللاِّ َ ِ   ]28: عمران آل[ ] َْ

 مـواالة  بعـدم  تصرفه قرينة يأت لم ما للوجوب واألمر اهللا من النهي بأمر جاءت اآلية هذه
 جعـل  أن بعبـاده  اهللا رحمة ومن،  تامة ةبراء منه اهللا برأ فقد منه طواعيةً ذلك يفعل ومن الكافرين

 العزيمـة  بـين  مـا  تتـراوح  فهـي  التحمل على البشرية النفس قدرة يعلم ألنه استثناء البراءة لهذه
 ال واالسـتثناء  بالعزيمة األخذ على يقدرون ال الذين المسلمين لضعاف االستثناء هذا في والرخصة

 االستثناء يكون وإنما،  للمسلمين الحكم يكون أن الماإلس دار في األصل ألن ؛اإلسالم ديار في يكون
 القلـب  دون فقط سانلبال المواالة وتكون ومعتقداتهم أنفسهم لحماية الكفر دار في الضعفاء للمسلمين

 متناسـبة  اآلية فاصلة جاءت ولذلك عليها ويحاسب السرائر على مطلعاً  اهللا يكون الحالة هذه في
  )2(.المسلم اعليه التي الحقيقة ويرى لميع بصير اهللا وأن معناها مع

َأهيا َيا [: تعالى قال -5 ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ُتتخذوا َال َ ِ َّ ِّعدوي َ ْوعدوكم َُ ُ َّ َ َأولياء َُ َ ِ ْ َتلقون َ ُ ْ ْإليهم ُ ِْ َ ِباملودة ِ َّ َ َْ ْوقد ِ َ َ 
ُكفروا َ َبام َ ْجاءكم ِ ُ َ َمن َ ِّاحلق ِ َخيرجون َْ ُ ِ ْ َالرسول ُ ُ ْوإياكم َّ َُّ ِ ُتؤمنوا ْنَأ َ ُِ ْربكم ِباهللاَِّ ْ َُ ْإن ِّ ْكنـتم ِ ُ ْ ْخـرجتم ُ َُ ًجهـادا َْ َ ِ 

ِسبييل ِيف ِ َوابتغاء َ َ ِ ْ ِمرضايت َ َ ْ َترسون َ ُّ ِ ْإليهم ُ ِْ َ ِباملودة ِ َّ َ َْ َوأنا ِ َ ُأعلم َ َ ْ َبام َ ْأخفيتم ِ ُْ َْ َوما َ ْأعلنـتم َ ُ ْ َ ْ ْومـن َ ُيفعلـه ََ َْ ْ ْمـنكم َ ُ ْ ِ 
ْفقد َ َّضل َ َسواء َ َ ِالسبيل َ ِ    ]1: الممتحنة  []َّ

 لـسبب  التـاريخي  السرد في لسنا هنا ونحن بلتعة أبي بن حاطب قصة في نزلت اآلية هذه
 فـي  كتب صغيراً كتاباً مكة أهل إلى أرسل بلتعة أبي ابن فحاطب،  منه والموعظة بالعبرة بل النزول

 والتبعيـة  لواليـة ا مـن  الفعل هذا نأو ذلك عليه وينكر يؤنبه القرآن، فنزل   أكثر ليس واحدة جملة
 فعـل  أقل تبين اآلية وهذه،  بنتائجه تؤخذ ولكن كبيرة أو صغيرة الفعل بحجم ليست فالعبرة،  للكافرين

 والـسالح  المـال  اهللا ألعـداء  يقـدم  بمـن  بالـك  فما المؤمنين على اهللا أنكره قد الكفار مواالة في
ْومـن يتـوهلم مـنكم [  اآلية يهعل انطبقت فقد) األمني التعاون (شيطانية مسميات تحت والمعلومات ْ َ َُ ْ َِ َُّ َ ْ َ
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ْفإنه منهم ُ ْ ِ ُ َّ ِ يقفـون   ذلك على ويؤلبونهم بالعداء يجاهرون الذين اإلسالم أعداء وخاصة   }51:املائـدة{] َ

  )1(. األرض في اهللا دين نشر أمام

 مالمسل تصنيف يتم خاللها من التي القلب أعمال أهم من والوالء البراء عقيدة أن نرى هكذا
 فـإن  والمـسلمين  لإلسالم هؤوال كان فإن،  واآلخرة الدنيا في مصيره يكون وعليه،  هو جهة أي في

 الجانـب  هذا إلى تنصرف أعماله فإن اإلسالم ألعداء هؤوال كان وإن،  الجانب هذا في تكون أعماله
  .نالكافري ومواالة والبراء الوالء من عليه الحكم يمكن وأقواله اإلنسان أفعال خالل فمن

   
  .إعطاء الحقوق ورد األمانات: السابع المطلب

 وال فيهـا  العـدل  بمقدار يكون األمم فالح معيار وإن الحياة يصلح الذي الملح هو العدل إن
 فنائهـا  في يعجل هذا فإن العدل معيار في وتراخت تقاعست فإذا فيها العدل دام ما قائمة األمة تزال

 وحيثما، وبين الراعي والرعية،     المجتمع أفراد وبين،  األسرة يوف األفراد بين يكون أن يجب والعدل
 العـدل  ودولة ساعة الظلم دولة فإن قالوا وكما بالخير البالد وازدهرت الطمأنينة كانت العدل نتشرا

  .الساعة قيام إلى

 أفـراد  بـين  التحـريش  فـي  مجال لهم يكون وال المنافقين أفواه تخرس العدل وجود وفي
 والمـصالح  األهواء عن بعيداً اإلسالمية الشريعة أساس على ىيبن الذي هو الحقيقي والعدل المجتمع

  .الظلم عن ىوتنه بالعدل تأمر كثيرة آيات الكريم القرآن في جاءت وقد، الشخصية
ُفآت ذا القربى حقه واملسكني وابن السبيل ذلك خري للذين يريد[: قال تعالى  -1 َِ ُِ ْ َّ ْ َْ َ ْ َ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ ُ ٌْ َ َ َِ َ ْ َون وجه اهللاَِّ َ ْ َ َ

َوأولئك هم املفلحون  ُ ُ َِ ِْ ُْ ُ َ َ   ]38الروم  []ُ

 أن يوفـوا فـي رد الحقـوق    هذه اآلية وصية من اهللا للذين يبتغون الفالح في الدنيا واآلخرة  
ولربما يكون الرجل وصياً على مال األيتام فال يحسن األداء وال يعطي المـسكين حقـه             ، ألصحابها

فمن أعطى القريـب  ، لك أو أنهم يعطينهم الرديء من الشيء    أحد مطلع على ذ   من ماله ظانين أن ال      
 وعن أبـي هريـرة       اهللا بلغ الفالح في الدنيا واآلخرة        سكين وابن السبيل حقه فقد نال رضى      والم

: وأحـسبه قـال  ) هـد فـي سـبيل اهللا    الساعي على األرملة والمسكين كالمجا: قال عن النبي  
 ويجب إعطاء ابن السبيل حقه لكونه فاقد أهلية       )2( )وكالصائم الذي ال يفطر      ،يفتروكالقائم الذي ال    (

                                                             

،  التحريـر والتنـوير     )293ص  /5ج(،  المحرر الـوجيز      )350 -348ص  / 7ج( م المنان   تفسير كال : انظر) 1(
 ).134 -132ص /11ج(

 .5353: حديث رقم) 7/62ج(كتاب النفقات، باب فضل النفقة على األهل : صحيح البخاري)  2(
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كسب الرزق وحقه في اإلسالم أن يعطى ما يكفيه لسفره وإذا أراد اإلقامة أن يطعمه ثالثة أيام فمـا                   
  )1(.زاد عن ذلك فهو صدقة له فإذا لم يوجد لديه طعام رده بلطت بالكلمة الطيبة 

  

َّإن [ :تعالى قال  -2 ْيـأمركم اهللاَّ ِ ُ ُ َُ ْتـؤدوا َأن ْ ُّ ِاألمانـات ُ َ َ َإىل َ َأهلهـا ِ ِ ْ َوإذا َ ِ ُحكمـتم َ ْ َ َبـني َ ْ ِالنـاس َ  َأن َّ
ْحتكموا ُ ُ ْ ِبالعدل َ ْ َ ْ َّإن ِ َّنعام اهللاَّ ِ ِ ُيعظكم ِ ُ ِ ِبه َ َّإن ِ َكان اهللاَّ ِ ًسميعا َ ِ ًبصريا َ ِ   ]58: النساء[ ] َ

 وقيل كثيرة ألحكام الجامعة اآليات من وهي رعيةالش حكاماأل أصول من أصل اآلية هذه إن
 فاآليـة ،  الـسبب  بخصوص ال اللفظ بعموم والعبرة،  مكة فتح يوم  اهللا رسول حق في نزلت إنها

  .األمانة بأداء اإلنسان تأمر وأن بأمرها لالمتثال المسلمين لكل عامة

، العبـاد  حقوق بأداء واألمانة النفس حقوق بأداء واألمانة،  اهللا حق في العبادات بأداء األمانة
 بحـق  هـدر  األمانة وإضاعة،  العباد لحقوق رد األمانة أداء وفي،  العدل من العباد حقوق أداء نإو

 وكـل  والعدل األمانات بأداء أمر عندما اآلية اشطر تساوى ولهذا،  والعرض الماٍل و النفس في العباد
 تـرد  أن كـون ي واإلحـسان  مظالمهم ورد اسالن بين الحكم في باإلحسان  اهللا ويأمرنا عدل منها

 تـسئ  بغلطة الحقوق نرد أن يأمرنا وال ألنفسهم طيب هو وبما بلطف الناس بين حكمي وأن  الحقوق
  .)2(بها يعظنا التي األمور أطيب ومن األمر وهذا المسلمين إلى

َأهيـا َيـا[: تعالى قال -3 ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ ْكونـوا َ ُ َقـوامني ُ ِ َّ ِبالقـ َ ْ ِسطِ َشـهداء ْ َ ْولـو هللاِِّ ُ َعـىل ََ ْأنفـسكم َ ُ ِ ُ ِأو َ َ 
ِالوالدين ْ َ ِ َ َواألقربني ْ ِ َ ْ َ ْيكن ِإن َ ُ ًغنيا َ ّ ِ ْأو َ ًفقريا َ َ َأوىل َفـاهللاُّ َ ْ َهبـام َ ِ َفـال ِ ْتتبعـوا َ ُ ِ َّ َاهلـوى َ ْتعـدلوا َأن َْ ُ ِ ْ ِوإن َ ْتلـووا َ ُْ ْأو َ َ 
ْتعرضوا ُ ِ ْ َّفإن ُ ِ َكان اهللاَّ َ َبام َ َتعملون ِ ُ َ ْ ًخبريا َ ِ   ]135: النساء []َ

  واهللا الشهود أو القاضي كان سواء الناس بين الحكم في األساسية اآليات من اآلية هذه
 اإليمان يتبين النفس على اآلية هذه تطبيق وفي أوامره بتنفيذ ليحببهم اإليمان بصفة المسلمين ينادي

 على أوأو على من يحب،  نفسه لىع يشهد أو اإلنسان يحكم أن السهل من فليس عدمه أو الكامل
، الكاذب الورع بحجة األقارب حقوق واأضاع حكاماً كانوا اًأناس أن رأيت وقد، إليه الناس أقرب
 أو الوالدين على أو النفس على سواء حياتنا أمور في بالعدل يطالبنا  واهللا أيضا عنه منهي وهذا

 في العدل تطبيق وأن أهون دونه ما كان ألمرا هذا في اإلنسان عدل فإن العدل قمة وهذا األقارب
 العدل عن واالنحراف الشخصية والمصالح الهوى يتجاذبه سهالً ليسأمر  المجتمع أفراد بين الحكم

                                                             

 )435ص/2ج(صفوة التفاسير، )435ص/3ج(تقسير ابن كثير ،  )91ص/9ج( جامع البيان للطبري :انظر)1(
/ 3ج(الجامع ألحكـام القـرآن      ، )1088ص/ 2ج(األسـاس في التفسير    ، )391ص/ ج(تفسير الخازن   : انظر) 2(

 .)226ص
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 مصلحة للشهادة بكتمهالناس  بعض يظن وقد، الهاوية في بصاحبهيلقي  حتى يكبر ثم صغيراً يبدأ
  )1(. العدلوتوهم  الحقوق ذهبتُ الحقيقة في ولكنها البين ذات إصالح في

َّإن [ قال تعالى    -4 ُيأمر اهللاََّ ِ ُ ِبالعدل َْ ْ َ ْ ِواإلحسان ِ َ ْ َِ ِوإيتاء ْ َ ِ َالقربى ِذي َ ْ ُ َوينهى ْ ْ َ ِعن َ ِالفحـشاء َ َ ْ َ ِواملنكـر ْ َ ْ ُْ َ 
ْوالبغِي َ ْيعظكم َْ َُ ُ ْلعلكم ِ ُ َّ َتذكرون ََ ُ َّ َ   ]90: النحل[ ] َ

 وهذه لنفسه محبب هو بما ويعظهم عباده يأمر  اهللا نإ إذ األخالق جوامع من اآلية هذه
 كانت التي الخير بخصال يأمر الدين هذا أن علموا عندما الصحابة بعض إسالم في سبباً كانت اآلية

 في سواء التفريط أو اإلفراط وعدم التوسط معناه العدل نإ وقيل، الجاهلي مجتمعهم في مفقودة
 وجاءت وأعراضهم العباد حقوق فيه الذي واإلحسان بالعدل مرأ أنه كما، المعتقدات أو العبادات
 بذلكأحد  ذكرناي ولم لنا علم ال تقولون داًـغ مـلعلك أي )تتذكرون لعلكم( اآلية هذه في الفاصلة

 مانع عندكم يعد لم يقول وكأنه الرسل وإرسال الكتاب إنزال في العباد على الحجة يوقع   فاهللا
 سبيل لكم يبق ولم والرسل الكتب إليكم وأرسلت ووعظتكم أمرتكم إذا األمر ةـوتلبي ولـالقب من

بالفقر  الباغي عقوبة في ويعجل العمر وطول الرزقوسعة  الرحم بصلة اإلحسان في يعجل  واهللا
  .)2( األجل وقصر

َّفلام[:  قال تعالى  -5 َ ُنسوا َ ُذكروا َما َ ِّ ِبه ُ َأنجينا ِ ْ َ ْ َالـذين َ ِ َينهـون َّ ْ َ ْ ِعـن َ ِالـسوء َ َوأخـذنا ُّ ْ َ َ َالـذين َ ِ ُظلمـوا َّ َ َ 
ٍبعذاب َ َ ٍبئيس ِ ِ َبام َ ُكانوا ِ َيفسقون َ ُ ُ   ]165: األعراف [ ] َْ

 سبباً يكون المجتمع في العدل وإن،  ونواهيه اهللا أوامر تطبيق على المسلمين تحث اآلية هذه
 الظلـم  أن هملبعض بدا نإو ،واآلخرة الدنيا في الخسران نهايته الظلم وإن،  اهللا عذاب من النجاة في

 اآلخرة بعذاب قورن ما إذا شيئاً يساوي وال بسرعة ويزول مؤقتاً يكون النفع هذا ولكن،  النفع يجلب
َوتلك[ تعالى بقوله  اهللا توعدهم كما،  الهالك مصيرهم الظالمين نإو،  الدنيا في والخزي ْ ِ َالقـرى َ ُ ْ 

ْأهلكناهم ُ َْ ْ َ ُظلموا ََّملا َ َ َوجعلنا َ ْ َ َ ِملهلكهم َ ِ ِ ِْ ًموعدا َ ِ ْ   .)3() ]59: الكهف[ ] َّ

وكذلك بـين الحـاكم     ،  إن العدل مطلوب بين أفراد األسرة وكذلك بين أفراد المجتمع المسلم          
 ما أن يكون العدل على الجميع بالتساوي أو العذاب الذي ينتظرهم قال رسـول اهللا                إف،  والمحكوم

                                                             

، )775ص/ 2ج(في ظالل القرآن    ،  )224ص / 2ج (–التحرير والتنوير   ،)698ص/ 1ج(فتح القدير   :  انظر)  1(
 ).191 ص- 2ج( تفسير كالم المنان  

 ). 261 ص4ج(، الفتوحات اإللهية )416ص/ 3ج(المحرر الوجيز ، )247ص/ 2ج ( تفسير السمرقندي: انظر) 2(
فـي  ،  )2040ص/4ج(األساس في التفـسير     ، )327 ص -2ج( فتح القدير   ، )263ص/ 2ج( الخازن    : انظر) 3(

 ،)1385 ص- 3ج(ظالل القرآن 
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 علَيـه  َأقَـاموا  فيهِم الضعيفُ سرقَ وِإذَا تَركُوه الشَّرِيفُ سرقَ ِإذَا كَانُوا َأنَّهم قَبلَكُم من ضلَّ ِإنَّما(
دالْح  موَأياللَّه لَو ةَ َأنمبِنْتَ فَاط دمحم  ْقَترس لَقَطَع دمحا مهد1()ي(                            .  

  
  .المنكر عن والنهي بالمعروف مرواأل التناصح: الثامن المطلب

اآلمر  نإ إذ،  المسلم المجتمع وسمات خصائص أهم المنكر عن والنهي بالمعروف األمر إن
 دعوى أو شر من تحذير أو أفضل هو لما المجتمع تقويم هدفه يكون المنكر عن هياوالن بالمعروف

 والنهـي  بالمعروف األمر دفه يكن لم اإذ هأن أي – ضده إلىانقلب   هدفه عن خرج نإف،  خير إلى
 ولألمـر  اآلخـرين  عيـوب  وإبراز التشهير باب من يكون نهإف،  العامة المصلحةتغليب   المنكر عن

  : منها المنكر عن الناهي وبالمعروف اآلمر يتبعها أن يجب شروط المنكر عن والنهي بالمعروف

 عيـوب ب اإلسالم عداءأ تبصير أو المسلمين صف كشْق أكبر مفسدة إلى األمر هذا ينقلب الأ -1
  .عندهم الضعف ونقاط المسلمين

 التأويـل  تحتمـل ال   التـي  القرآنية لآليات الشرع ضوابط ضمن بالمعروف األمر يكون أن -2
  .الشرع تباعإ عدم موهماً والموضوعة  الضعيفة ثحادياأل عن والبعد

 ومن،  يريده فقهي منهج أي تباعاب مخير القائد ألن؛  الفقهي الخالف عن اًبعيد األمر يكون أن -3
   - :اآليات هذه

ْولتكن [:  قال تعالى  -3 َُ َ ْمنكم ْ ُ ْ ٌأمـة ِ َّ َيـدعون ُ ُ ْ َإىل َ ِاخلـري ِ ْ َويـأمرون َْ ُ ُ َْ ِبـاملعروف َ ُ ْ َْ َوينهـون ِ ْ ََ ْ ِعـن َ ِاملنكـر َ َ ْ ُْ 
َوأولئك ِ َ ُ ُهم َ َاملفلحون ُ ُ ِ ْ   ]104 :عمران آل  [] ُْ

 لالعتـصام  وطلباً اإلسالم نعمة لكمال هاراًإظ اآليات من سبقها لما تتويجا اآلية هذه جاءت
 األمـة  مـن  حيـث طلـب اهللا       النقصان عن بعيداً عليها وللمحافظة للنعمة واستكماال اهللا بحبل

 يعلـم   اهللا وألن،  المنكـر  عـن  ىوتنه بالمعروف تأمرتجعل جماعة من المسلمين      أن اإلسالمية
ـ  بـالمعروف  تأمر التي الجماعة ذهفه،  النقصانإال   الكمال بعد ليسأن  و البشر طبيعة  عـن  ىوتنه
 فـي  وتبقـى  المستقيم الصراط عن تنحرف ال حتى الجماعة مسيرة تقويم عاتقها على ذتأخ المنكر
 الجـسد  في يسري الذي اإلسالم روح بمثابة المنكر عن والنهي بالمعروف األمر ألن الطاعة دائرة

 وقـد ،  ومنفعـتهم  لألمـة  خير فيه يءبش إال يأمر ال   واهللا،  روح بال الجسد يبقى منها لبس فإن

                                                             

 .8/160 -)6788( رقم حديث- باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع- كتاب الحدود-صحيح البخاري) 1(
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 الـدنيا  فـي  الفـالح  أسـباب  منأنه   لتبين الفالح بلفظ سبق ما مع متناسقة اآلية هذه فاصلة جاءت
  )1( .واآلخرة

  .للوجوب األمرأن  اآلية هذهب العلماء ستدلا وقد

 عـن  والنهـي  بـالمعروف  األمـر  وجـوب  علـى  دليل اآلية هذه في ":الشوكاني ويقول
 أصـولها  مـن  عظيم وأصل الشريعة واجبات أعظم من وهو والسنة بالكتاب ثابت ووجوبه.المنكر
  .)2(" سنامهويرفع  نظامها يكمل وبه أركانها من مشيد وركن

  

ْكنتم [:  قال تعالى  -2 ُ ْ َخري ُ ْ ٍأمة َ َّ ْأخرجت ُ َْ ِ ِللناس ُ َّ َتأمرون ِ ُ ُ ْ ِباملعروف َ ُ ْ َْ َوتنهون ِ ْ ََ ْ ِعن َ ِاملنكر َ َ ْ َوتؤمنـون ُْ ُْ ُِ َ 
ْولو ِباهللاَِّ َآمن ََ ُأهل َ ْ ِالكتاب َ َ ِ َلكان ْ َ ًخريا َ ْ ْهلـم َ ُمـنهم َُ ُ ْ َاملؤمنـون ِ ُْ ِ ُوأكثـرهم ُْ ُُ ََ ْ َالفاسـقون َ ُ ِْ  عمـران  آل [] َ

110[  
 وسـطية  فـي  والخيرية،  األمم خير بأنها اهللا وصفها إذ اإلسالمية مةلأل آية أحب اآلية هذه

 وسـماحة  واالعتقـاد  الفكـر  في  وسطي فمنهجها الشرعية وتكاليفها اومعتقداته وشرائعها منهجها
 العزيمـة  بـين  وعباداتها )3(والثالوث الشرك من وخلوها معتقداتها وصحة واللين الشدة بين التشريع

 أصـحابها  مـن  باطلة بدعوة ال،  لها العزة رب بشهادة األمم خير تكون أن استحقت لهذا والرخصة
ُ َنحن [ :عالىت قال اليهود قالت كما َأبنـاء ْ ْ ُوأحبـاؤه اهللاِّ َ َّ َُ ِ  التـى  الخيريـة  هـذه  ولكن ]18المائدة [] َ

، األمم ذيل إلى تراجعت األمور بهذه األخذ عن تراخت وإذا الخيرية تصدرت األمة لهذه اهللا أرادها
 اآليـة  ذهه وأن،  رضوانه ليبلغوا اإلسالم تباعاب األمم وسائر الكتاب أهل إلى  اهللا من دعوة وهذه

 فـي   ويقول،  واآلخرة الدنيا في الفالح إلى والوصول الهداية أراد لمن هداية منارة عن عبارة هي
 منكـراً  منكم رأى من( : يقول  اهللا رسول سمعت: قال  الخدري ديسع وأب يرويه الذي الحديث
   )5( .)4()ناإليما أضعف وذلك فبقلبه يستطع لم فإن، فبلسانه يستطع لم فإن، بيده فليغيره

                                                             

تفسيـر ابن كثيـر    ،  )486ص   / 1ج(المحـرر الوجيز   ، )307 -306ص/ 1ج(تفسيـر ابن كثير    : انظـر) 1(
 ).38ص / 2ج( التحـرير والتـنوير ، ).307 -306ص/ 1ج(

 )498ص/ ج (فتح القدير  ) 2(
 226ص/ ودية والمسيحية في الميزاناليه: ، انظر)األب واالبن والروح القدس( عقيدة الثالوث عند المسيحية ) 3(
 باب بيان كون النهي عن المنكر من اإليمان وأن اإليمـان يزيـد ويـنقص وأن         - كتاب اإليمان    -صحيح مسلم ) 4(

 ).69ص/1ج (-)49( حديث رقم -األمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان
-447ص/1ج(في ظـالل القـرآن      ، )526ص/ 2ج(،الجامع ألحكام القرآن  )409ص/1ج(تفسير كالم المنان    ) 5(

449.( 
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َالذين [ :تعالى قال -3 ِ ْمكناهم ِإن َّ َُّ َّ ِاألرض ِيف َّ ْ َ ُأقـاموا ْ َ َالـصالة َ َ ُوآتـوا َّ َالزكـاة ََ َ ُوأمـروا َّ َ َ ِبـاملعروف َ ُ ْ َْ ِ 
ْوهنوا َ ِعن ََ ِاملنكر َ َ ُعاقبة َوهللاَِِّ ُْ َ ِاألمور َِ ُُ   ]41: الحج[ ] ْ

 فهـذه  السبب بخصوص ال اللفظ عمومب العبرة ولكن المهاجرين حق في نزلت اآلية هذه قيل
 المؤمنـة  للفئة اهللا من منحة يكون التمكين أنيبين   اآلية نص ظاهر،  التمكين دوام شروط تبين اآلية
 التمكـين  إلـى  المؤمنة الفئة هذه تصل وعندما،  الدين رفعة سبيل في وبذلها وجهادها صبرها على

، اهللا حق فيها والتي الصالة قامةإ اآلية في ذكرت التي األربعة األمور تراعي أن عليها يجب بالحكم
 والنهـي ، الخير إلى الناس توجيه فيها والتي بالمعروف واألمر، المسلمين حق فيها التي الزكاة إيتاء
 أوالً األمـر  يبقى سبق ما لكل باألسباب األخذ وبعد،  الشر عن الناس صرف فيها والتي المنكر عن

 َوهللاَِِّ[: تعـالى  بقولـه . الفاصلة في جاء كما الفاسدة الثلة وإزاحة حةالصال األمة تثبيت فيوأخيراً  
ُعاقبة َ ِاألمور َِ ُُ ْ[.)1(  

َلعن [:  قال تعالى  -4 ِ َالذين ُ ِ ْكفروا َّ ُ َ ِبني ِمن َ َإرسائيل َ ِ َ ْ َعىل ِ ِلسان َ َ َداوود ِ ُ َوعيـسى َ ِ ِابـن َ َمـريم ْ َ ْ َذلـك َ ِ َ 
َبام َعصوا ِ ْوكانوا َ ُ َ َيعتدون َّ ُ َ ْ ْلك بأهنم َذ  * َ ُ َّ َ ِ َ ُكانوا ِ َيتناهونَ الَ ْ َ َ َ ٍمنكر َعن َ َ ُفعلوه ُّ َُ َلبئس َ ْ ِ ْكانوا َما َ ُ َيفعلون َ ُ َ ْ َ[ 
  ] 78/79: المائدة[

 هذه اءت؟ ج اللعنة إسرائيل بنو به استحقت الذي سبب هو ما يقول لسؤال جواب اتاآلي هذه
 لبني أرسال ناذلال  -السالم اعليهم- مريم بن وعيسى داوود إن اآلية ذكرت وقد،  السبب لتبين اآلية

 من رأوه ما بسبب ، جاءت اللعنة على لسانهم      إسرائيل بني هداية على أحرص كانا واللذان إسرائيل
َّإن[: ىتعال قال: قالوا  عندما اهللا على الكذب ونسبهم اهللا معصية على اليهود بغي ٌفقـري اهللاَّ ِ ِ ُونحـن َ ْ ََ 

َأغنياء ِ ْ   ]181: عمران آل[ .]َ

  : مرينأل اللعنة اليهود ستحقا قد

  .هللا غضبا وجوههم تتمعر لم حتى المعصية استمراء :األول

يمتنع علمـاؤهم    ولم المعصية في يستمرون ولكنهم ينصحونهم كانوا إسرائيل بني علماء أن: يالثان
  .يكن لمشيئاً  وكأن سوياً ويشربون ويأكلون التالي باليوم يجالسوهم أن

                                                             

 ).268ص/2ج(صفوة التفاسير ، )227ص/ 3ج(تفسير ابن كثير : انظر) 1(
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 على لهم عقاباًفي المجتمع  البغاة وفصل عزل يجب وهو مهماً أمراً نستنبط هنا ومن
 وهي فعلتهم شناعة لتبينبألسنتهم؛   فعلتهم سوء على العزة رب من التأكيد وجاء، الغي فيماديهم ت

َبئس[: اآلية هذه فاصلة في تعالى قال ْ ْكانوا َما ِ ُ َيفعلون َ ُ َ ْ َ [)1(.   

 وهو أقوامهم إلى الرسل بها جاءت التي الرسالة هو كرالمن عن والنهي بالمعروف األمر نإ
  .الصالحين من العزائم أصحاب إال يناله ال ونبيل شريف عمل

 الداعية ألن ؛المتقين وصبر العلم زاد إلى يحتاج المنكر عن والنهي بالمعروف األمر نإ
 ويوصل تمريس أن يستطيع لكي عليها يصبر أن بد فال وعثرات مصاعب الدعوة طريق في يلقى

 لالمتثال قدوة يكون أن للداعية بد وال طاقته حسب كل يتفاوتون ذلك في والدعاة أمته إلى رسالته
والداعية في طريقه في الدعوة إلى اهللا يجد المشجعين ونظار السوء فال بد أن يشحذ الهمة ، ليقو لما

  .ويخلص النية لكي يقبل عمله عند اهللا

  .المجتمع أفراد بين والتكافل احموالتر األلفة: التاسع المطلب
 الالصقة القوية المادة عن عبارة – واألخوة – والتكافل -التراحم –األلفة  -األخالق هذه نإ

 بهذه اإلسالمعني  ولذلك، مفككاً يكون المجتمع نإف نُزعت، فإن المسلم المجتمع أفراد بين تربط التي
 اإلسالم أعداء وجه فيصامداً  متواداً متراحماً اًمتماسك قوياً المسلم المجتمعيبقى  حتى األخالق

  -:منها األخالق هذهتبين  كثيرة آيات القرآن ذكر وقدالدوائر،  والمسلمين باإلسالم يتربصون الذين

ِفآت[ :تعالى قال -1 َالقربى َذا َ ْ ُ ُحقه ْ َواملسكني ََّ ِ ِْ ْ َوابن َ ْ ِالسبيل َ ِ َذلك َّ ِ ٌخري َ ْ َللذين َ ِ َيريدون َِّ ُ ِ َوجه ُ ْ  اهللاَِّ َ
َوأولئك ِ َ ُ ُهم َ َاملفلحون ُ ُ ِ ْ   ]38 الروم [] ُْ

 من عنده بما اآلخرين تعهد التراحم هذا ومن بينهم فيما التراحم على أبناءه يحث اإلسالم إن
  .المال أنواع كل ومن وزاد فضل

 كثير عنهم يغفل الذين المساكين وكذلك، وصلة رحمة فيها ألنبالذكر؛  القرابة خص وقد
 في ليست اآلية وهذه، غني أنهالناس  بعض ويظن يكفيه ال مال لديه الذي هو والمسكين، الناس من
 رضوانه تبلغهم التي الطريق على المسلمين يدل  واهللا، الندب فياإلنفاق  حق وإنما الزكاة حق

  )2(.واآلخرة بالدنيا الفالح يبتغون والذين

                                                             

التحريـر  ،  )1462ص/ 3ج(األسـاس فـي التفـسير      ،  )948 -947ص  / 2ج( في ظالل القرآن    : انظـر) 1(
 ).292ص/ 3ج(والتنوير 

 -440ص  / 2ج(صـفوة التفاسـير     ، )272ص/  4ج(فتـح القدير   ،  )91ص/9ج(جامع البيان للطبري  :انظر) 2(
 ).2772 ص – 5ج( في ظالل القرآن ،  )441
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َيسألونك[ :تعالى قال -2 َ ُ َ ْ َماذا َ ِينف َ ْ َقونُ ْقل ُ ْأنفقتم َما ُ ُ ْ َ ْ ْمن َ ٍخري ِ ْ ِفللوالدين َ ْ َ ِ َِ ْ َواألقربني َ ِ َ ْ َ ْ َواليتامى َ ََ ْ َ 
ِواملساكني ِ َ َْ ِوابن َ ْ ِالسبيل َ ِ َوما َّ ُتفعلوا َ َ ْ ْمن َ ٍخري ِ ْ َّفإن َ ِ ِبه اهللاََّ َ ٌعليم ِ ِ   ]215 البقرة[ ] َ

 وهذه، للندب بها العمل ىيبق لكنه الزكاة فرض قبل نزلت ألنها منسوخة اآلية هذه نإ يلق
 االجتماعي الترابط مفهوم ترسيخ أجل من جاءت وقد، المدينة في نزلت التي اآليات أوائل من اآلية

 منشرائح  اآلية ذّكرت وقد، عضده به يشد ما إلى  وبحاجة جديداً يكون الذي المسلم المجتمع في
 فاألولى األولى علىباإلنفاق  اآلية أتبد وقد، اآلخرين من واهتمام رعاية إلى بحاجة هم المجتمع
 والرحمة المودة تغرس بأن كفيلة الخصلة هذه وإن المنفق من وقربهم حاجتهم حسب بالترتيب
  )1(.الواحد المجتمع أفراد بين والمحبة

َويطعمون[: تعالى قال -3 ُ ُِ ْ َالطعام َ َ َعىل َّ ِحبه َ ِّ ًمسكينا ُ ِ ًويتيام ِْ ِ َ ًوأسريا َ ِ َ   ]8 اإلنسان [] َ

 فقد، إليه  ويحتاج صاحبه يحبه الذي الطعام من واليتامى المساكين تفقد علىتؤكد  اآلية هذه
 يكون ال اإلسالم في األسرى وهم اإلسالم في للرحمة المحتاجين من اًجديد اًصنف اآلية هذه أضافت

 ال الكافر هذا أن الشك يتطرق فقد، المسلم هاأخ يأسر أن للمسلم يجوز ال ألنه ؛المشركين من إال
 المشركين األسرى إلىيحث على اإلحسان  ،اإلسالم ولكن جوعاً يموتل ويترك الطعام بذل يستحق

 الدولية المؤسسات كلوقد سبق اإلسالم  ،اإلسالم دخولهم في وسبباً وهداية دعوة وسيلة تكون لعلها
 الحياة جوانب كل على اإلسالمية الشريعة طبقنا ولو، الحرب أسرى إلى اإلحسان على نصت التي

  )3(. الحرب حالة في الدولية )2(جنيفمعاهدة : مثل دولية نصوص إلىلم نحتج 
  

َإنام [:  قال تعالى-4 َّ َاملؤمنون ِ ُْ ِ ٌإخوة ُْ َ ْ ُفأصلحوا ِ ِْ َ َبني َ ْ ْأخويكم َ ُْ َ َ ُواتقوا َ َّ ْلعلكم اهللاََّ َ ُ َّ َترمحون ََ ُ َ ْ ُ[ 
  ]10: الحجرات[

 وبدأت، النسب صلة من أقوى الدين صلة أن وهي العقيدة قواعد من قاعدة تقرر اآلية هذه
 ال دونها ما ن، وأالحقيقية خوةاإل رابطة هي يماناإل رابطة ألن )إنما( الحصر بأداء اآلية هذه

 الوطن خوةإ أو النسب خوةإ يقتتل فقد، الصعاب أمام يقف اًقوي اًاجتماعي اًرابط يكون ألن يرتقي

                                                             

 / 1ج(تفـسير كـالم المنـان       ) 189ص   / 1ج( ،   )37 – 36ص / 2ج (–الجامع ألحكام القـرآن     : انظر) 1(
 ).201 -200ص  / 2ج (–تفسير السمرقندي ، )264 – 263ص

 . في حالة الحروب، لحماية المدنيين 1949معاهدة دولية سنة ) 2(
/ 11ج(األسـاس فـي التفـسير       ،)411-400ص /5ج(المحرر الـوجيز    ،)332ص/ 6ج(الدر المنثور   : انظر) 3(

 ).6290ص
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َونزعنا [: تعالى لقوله واآلخرة الدنيا في تصلح التي هي نيةاإليما العقيدة رابطة وتبقى َْ  ِيف َما ََ
ِصدورهم ِ ُ ْمن ُ ٍّغل ِّ ًإخوانا ِ َ ْ َعىل ِ ٍرسر َ ُ َمتقابلني ُ ِ ِ َ َ   ] 47: الحجر[ ] ُّ

لذا يجب أن تكون رابطة العقيدة هي السائدة في المجتمع المسلم، وإذا سادت الرابطة القبلية 
إلى فرق متناحرة يتحزب كل إلى قبيلته، وهذا  ال يعني أال يكون بين تشتت المسلمون وتجزءوا 

أفراد المجتمع المسلم اختالف ومشاحنة، ولكن جعل ذلك ليردوا إلى األصل وهو اإلخوة ويصلحوا 
 .)1( فيما بينهم حتى تذهب الشحناء وتعود المحبة

 المسلم المجتمع ىسمي أن يمكن ال، والمسلم المجتمع في واجبة خوةواإل والمودة المحبة نإ
 كالً أن طالما األخوة صفو يعكر ال الرأي في الخالف ووجود، الصفات هذه بدون مسلماً مجتمعاً

 تتحقق ال قد والمودة والمحبة، واجتهاده رأيه ولكل، والمسلمين اإلسالم مصلحة يريد الطرفين من
 امتثاال المسلم أخيك وجه في الطيبة مةوالكل  باالبتسامة بل البعض عند يوجد ال قد الذي المال ببذل
 عن ونهيك بالمعروف وأمرك صدقة، لك أخيك وجه في تبسمك:  اهللا رسول قال ( بقوله
 لك البصر الرديء للرجل وبصرك صدقة، لك الضالل أرض في الرجل وإرشادك صدقة، المنكر
 أخيك دلو في دلوك من وإفراغك صدقة، لك الطريق عن والعظم والشوكة الحجر وإماطتك صدقة،

  )2()صدقة لك

 النَّبِي َأن ارِييمٍ الدتَم نع ،ةُ(: قَاَليحالنَّص ين؟ قَاَل:  قُلْنَا)الدنِلم :» تَابِهِلكو ِللَّه
هِمتامعو ينملسالْم ةِلَأِئمو وِلهسِلر3(). و(  

  

  .الدنيا الحياة يف والزهد بالبعث اإليمان: العاشر المطلب
 هذا ليقرر كثيرة بآيات القرآن وجاء خراآل باليوم اإليمانعلى  اإلسالمية العقيدة ركزت لقد

 في النفس محاسبة أمام اإلنسان يضع أن شأنه من خراآل باليوم اإليمان ألن ؛المسلمين عند المبدأ
 يعد ولم والشر الخير عنده ستوىا خراآل باليوم اإليمان فقد من ألن اآلخرة في يحاسب أن قبل الدنيا
 وخسر األرض هذه على أجله من وجد الذي الهدف وفقد الحياة موازين واختلت فائدة عنده للخبر

                                                             

 2ج(،  التحرير والتنـوير   )3344 -3343ص  / 6ج(، في ظالل القرآن )77ص   / 5ج(فتح القدير   : انظر)   1(
 ). 295 -294ص / 

 وصححه األلبـاني  1956 حديث رقم   - باب في صنائع المعروف    -ر والصلة كناب الب ) 3/404: (سنن الترمذي ) 2(
 .454 حديث رقم 1/816في السلسلة الصحيحة 

 .95كتاب اإليمان باب أن الدين النصيحة حديث رقم ) 74ص/1ج(صحيح مسلم ) 3(
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 اآليات جاءت خراآل واليوم باهللا ويربطها المسلمة النفس اإلسالم ميقو أن أجل ومن، واآلخرة الدنيا
  -: اتاآلي هذه ومن القرآن سور أغلب في المسلمين تذكر

  

َوالذين[: تعالى قال -1 َِ َيؤمنون َّ ُْ ِ َبام ُ َأنزل ِ ِ ْ َإليك ُ ْ َ َوما ِ َأنزل َ ِ ْ ْمن ُ َقبلك ِ ِ ْ ِوباآلخرة َ َِ ْ ِ ْهم َ َيوقنون ُ ُ ِ ُ * 
َأولئك ِ َ َعىل ُ ًهدى َ ْمن ُ ْرهبم ِ ِّ َوأولئك َِ ِ َ ُ ُهم َ َاملفلحون ُ ُ ِ ْ   ]5- 4 البقرة[.] ُْ

 هذه جاءت ولذلك اهللا سبيل في نفاقواإل، خراآل يوموال باهللاباإليمان  الكريم القرآنعني  لقد
 تبين الصدارة وهذه الفاتحة سورة بعد القرآن في سورة أول هي التي البقرة سورة صدر في اآلية

   .لهو أحد أركان اإليمان الستة خراآل باليوم فاإليمان ،الموضوع أهمية

 وكل اهللا عند من وشره خيره قدروال األخر واليوم ،ورسله ،وكتبه ،ومالئكته باهللا اإليمان
 ؛الدنيا هذه في يزهد اهللا عند بما يؤمن والذي، تالزمياً اًتباطار ببعض بعضها مرتبطة األمور هذه
راضياً  حياته في مطمئناً فيعيش يصيبهل يكن لم هأأخط وما ليخطئه يكن لم أصابه ما أن يعلم ألنه

 رضا يبلغ قد المسلم يكون وبذلك، عليه متوكالً هللا أمره ، مسلِّماًفاته ما على نادم غير منها بنصيبه
  .)1(الحقيقي الفالح هو وهذا واآلخرة بالدنيا اهللا

َزين[  :تعالى قال -2 ِّ ِللناس ُ َّ ُّحب ِ ِالشهوات ُ َ َ َمن َّ ِالنساء ِ َ َوالبنني ِّ ِ َ ِوالقناطري َْ ِ َ َ ْ ِاملقنطرة َ َ َ ْ َ َمن ُْ ِالذهب ِ َ َّ 
ِوالفضة َِّ ْ ِواخليل َ ْ َْ ِاملسومة َ َ ََّ ِواألنعام ُْ َ َْ َ ِواحلرث ْ ْ َْ َذلك َ ِ ُمتاع َ َ ِاحلياة َ َ َالدنيا َْ ْ ُعنده َواهللاَُّ ُّ َ ْ ُحسن ِ ِاملآب ُْ  آل [] َْ
  ]14 عمران

 اإلنسان لقلب محببة هي اكم مرتبة ذكرها وقد الدنيا متاع أنواع   اهللا يبين اآلية هذه في
ُعنده َواهللاَُّ [ تعالى قال اهللا عند بما اليقاس تاعالم هذا أن لتذكر اآلية هذه فاصلة جاءت ثم َ ْ ُحسن ِ ُْ 

ِاملآب ْقل[:  تعالى قال  ثم ]  َْ ُأؤنبئكم ُ َ ُُ ِّ ٍبخري َ ْ َ ْذلكم ِّمن ِ ُ ِ َللذين َ ِ ْاتقوا َِّ َ َعند َّ ْرهبم ِ ِّ ٌجنات َِ َّ ِجتري َ ْ  ِمن َ
َحتتها ِ ْ ُاألهنار َ َ ْ َخالدين َ ِ ِ َفيها َ ٌوأزواج ِ َ َْ ٌمطهرة َ َ َُّّ ٌورضوان َ َ َْ َمن ِ ٌبصري َواهللاُّ اهللاِّ ِّ ِ ِبالعباد َ َِ ْ ])  15: عمران آل[ ] ِ
 الزهد هو وهذا، أفضل هو ما إلى ويصرفهم الدنيا نعيم عن يغنيهمً  نعيما المتقين تعالى فأخبر

 اهللا برضوان الدنيا ومال اآلخرة بجنة الدنيا حرث .اآلخرة بنساء الدنيا نساء فأستبدل الحقيقي
ٌبصري َواهللاُّ[ الثانية اآليةفي  الفاصلة توجاء ِ ِبالعباد َ َِ ْ   . اآلية لموضوع مناسبة ]ِ

                                                             

م المنان  تفسير كال ،  )69 -68ص  – 1ج  (األساس في التفسير    ،  )86 -85ص/ 1ج( المحرر الوجيز   : انظر) 1(
 ،)42 -41ص  / 2ج(
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 يوجهه أن وأراد ضعفه ونقاط لنفسه محبب هو ما يعرف اإلنسان خلق الذي  اهللا نإ
  .)1(أمره له ويصلح

َفام [ :تعالى قال -3 ُأوتيتم َ ِ ٍيشء ِّمن ُ ْ ُفمتاع َ َ َ ِاحلياة َ َ َالدنيا َْ ْ َوما ُّ َعند َ ٌخري اهللاَِّ ِ ْ َوأبقى َ ْ َللذين ََ ِ ُآمنوا َِّ َ 
َوعىل َ ْرهبم َ ِّ َيتوكلون َِ ُ َّ َ َ   ]36: الشورى[ ] َ

 هذه في نعيم من اهللا أتاهم ما أن باآلخرة يؤمنون الذين للمؤمنين اآلية هذه في   اهللا يبين
 الدنيا بمتاع  يتمسك ال أن يجب المؤمن أن أي ،اآلخرة في نعيم من اهللا عند فيما يقاس ال الدنيا

 طريق في يسير المسلم يترك لن الشيطانولكن  اآلخرة نعيم أجل من يعمل أن ويجب ،الزائل
 الفاضل عنده فيختلط األمور عليه يلبس أو ،الحق طريق عن يحرفه أو عليه يشوش أن دون اإليمان

ولكن  ،لآلخرة نسيانهمو الناس أعينب الدنيا ينيتز في وأعوانه الشيطان على والباقي ،بالمفضول
  .)2(اهللا ورضوان اآلخرة أجل من يعملون عنده ماب ويوقنون اهللا على يتوكلون الذين

َأهيا َيا[ :تعالى قال -4 ُّ َالذين َ ِ ُآمنوا َّ ْلكم َما َ ُ َإذا َ َقيل ِ ُلكم ِ ُ ُانفروا َ ِ ِسبيل ِيف ْ ِ ْاثاقلتم اهللاَِّ َ ُ ْ َ َإىل َّ ِاألرض ِ ْ َ ْ 
ْأرضيتم َُ ِ َباحليا َ َْ َالدنياِ ةِ ْ َمن ُّ ِاآلخرة ِ َِ َفام ْ ُمتاع َ َ ِاحلياة َ َ َالدنيا َْ ْ ِاآلخرة ِيف ُّ َِ َّإال ْ ٌقليل ِ   ] 38: التوبة [] َِ

 للذين توبيخي إنكاري استفهام سلوبأب للمؤمنين العالمين رب بعتاب جاءت اآلية هذه
 ومن، الكثير على والقليل اقيالب على الفاني يقدم أن  خاطئ قياس وهذا باآلخرة الدنيا نعيم استبدلوا

 ينتفع الكالم هذاو يءش عليه يقدم ال أن يجب ولذا يء؛ش يعادله ال اآلخرة متاع نإف اآلية هذه مفهوم
 ولم الدنيا بمتاع يتمسكوا ولم ،على الدنيا اآلخرة الحياة آثروا الذين السليمة العقول أصحاب به

 بالخطاب ابتدأت واآلية، اآلخرةَ اإلنسان نسيوي فيهاويؤمل  الدنيا يزين الذي الشيطان يغررهم
 الدنيا يقدمون فإنهم باآلخرة يؤمنون وال اهللا عندال يؤمنون بما  الذين نوالمنافق أما للمؤمنين والعتاب

   )3(. اآلخرةفي  اهللا عند بما اإليمان فقدوا ألنهم

 جاء المتاع وهذا، الكثير يمالنع من فيها وجعل بتالءواال لالختبار الدنيا هذه خلق  اهللا نإ
 ليكون ويجتهد يسعى أن المؤقت النعيم هذا يتذوق عندما وكذلك، دنياه به يصلح أن أجل من لإلنسان

                                                             

في ظالل القـرآن  ) 269 -268ص/ 1ج ( مختصر تفسير ابن كثير   ،  )231 -230ص/ 1ج(الخازن  : انظر)  1(
 ).374 -373ص/ 1ج(

 -132ص/ 3ج(،  صـفوة التفاسـير     )641ص  / 4ج( فتح القـدير    ،)109ص/ 10ج(التحرير والتنوير : انظر)  2(
 .)198ص / 3ج(تفسير السمرقندي  ، )133

/ 3ج( تفسير كـالم المنـان   ،  )34ص / 3ج(المحرر الوجيز ،  )1654ص  / 3ج( في ظالل القرآن   : انظر)  3(
 ).232ص
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، واألخروي الدنيوي النعيم أسماء فيتشابه  هناك كان وإن الباقي اآلخرة نعيم إلى للوصول حافزاً له
 اهللا من وإذا، اآلخرة نعيم وحقيقة الدنيا نعيم بين قياس هناك ليسولكن  مشتركلفظٌ  التشابه هذا نإف

 اأحدهم يطغى أن دون آخرته وتعمير حياته إلصالح يسخره أن فيجب الدنيا في بنعيم إنسان على
ِابتغَو [: تعالى قال  كما خراآل على َ َفيام ْ َآتاك ِ َالدار اهللاَُّ َ َاآلخرة َّ َ ِ َوال ْ َتنس َ َنصيبك َ َ ِ َمن َ َالدنيا ِ ْ ُّ 
ِأحسنَو ْ َكام َ َأحسن َ َْ َإليك اهللاَُّ َ ْ َ َوال ِ ِتبغ َ ْ َالفساد َ َ َ ِاألرض ِيف ْ ْ َ َّإن ْ ُّحيب َال اهللاََّ ِ ِ َاملفسدين ُ ِ ِ ْ   ]77: القصص [] ُْ

  

  .الشورى مبدأ تطبيق: المطلب الحادي عشر
 التفكير في الشراكة يحقق الشورى مبدأ نإو، االجتماعية العدالة من هو الشورى تطبيق نإ

 ومن، عقولهم في شاركهم قد الناس شاور ومن، الخطأ في الوقوع من يمنعو، اآلراء صوبوي
  .اآليات هذه ومن بالحق والتواصل المسؤولية تحمل وفي القرار اتخاذ في يشركهم الناس يشاور

َ َبام [ :تعالى قال -1 ٍرمحة ِ َ ْ َمن َ َلنت اهللاِّ ِّ ْهلم ِ ْولو َُ َكنت ََ ًفظا ُ ّ َغليظ َ ِ ْالقل َ َ ْالنفضوا ِبْ ُّ َ ْمن َ َحولك ِ ِ ْ َ 
ُفاعف ْ ْعنهم َ ُ ْ ْواستغفر َ ِْ ْ َ ْهلم َ ْوشاورهم َُ ُْ َِ ِاألمر ِيف َ ْ َفإذا َ ِ َعزمت َ َْ ْفتوكل َ َّ َ َ َعىل َ َّإن اهللاِّ َ ُّحيب اهللاَّ ِ ِ َاملتوكلني ُ ِ ِّ َ َ ُْ [ 

  ]159: عمران آل[
 هاتين نإو، بعده نم وألتباعه المسلمين لقائد هامتين خصلتين بين تجمع اآلية هذه نإ

، للنصيحة اًمكان يدع وال والعقول القلوب يباعدعنهما  النفور نإو، تفترقان المتالزمتان  الخصلتين
 واآلية هذه وفي، صارف يأت لم ما للوجوب واألمر، أصحابه بمشاورة الرسول أمر اآلية هذه وفي

 بعده من له سنة تكون ىحت ألصحابه مشورة الناس أكثر  اهللا رسول وكان، صارف يوجد ال
 ،الخاصة أمورهم حتى اإلسالم أمور كل في الصحابة يشاور ،من بعده يشاورون الخلفاء وكان

أكثرهم حكمة وأنفعهم  إليه فيقرب عقولهم نضوج على يتعرف أصحابه يشاور عندما والقائد
 على ويتعرف لألفراد الشخصي الميل  على يتعرف ألصحابه القائد مشاورة خالل ومنلإلسالم، 

 فيها ألن ؛ آثمالنصيحة كتميو يستشار الذي اإلنسان وعلى ،تخصصاتهم في بهم نويستعي إبداعهم
  )1(. النصيحة رفض نإ ثماإل يلحقه وبذلك لمسلمينل خيرٍ فوات

  

  

                                                             

-529ص  / 1ج( فـتح القـدير     ، )219ص  / 1ج( صفوة التفاسير   ،  )312-311ص  / 1ج( الخازن  : انظر) 1(
 ،)920-916ص / 2ج( األساس في التفسير ، )530
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َالذين [ :تعالى وقال -2 ِ ُاستجابوا َّ َ َ ْلرهبم ْ ِّ َِ ُوأقاموا ِ َ َ َالصالة َ َ ْوأمرهم َّ ُ ُْ َشورى ََ َبين ُ ْ ْهمَ َّومما ُ ِ ْرزقناهم َ َُ َ َْ 
َينفقون ُ ِ   ]38: الشورى[ ] ُ

 اًخاص اًأمر عليه عطفت ثم عام بأمر وبدأت المؤمنين صفات بعض لتظهر جاءت اآلية هذه
 أن وكما الشورى أمر وواجب أهمية على  ليدلل والزكاة الصالة فريضتين بين الشورى أمر وجاء

 طيبة شاريةإ لفتة وهناك المسلم المجتمع أفراد بين واجب ىالشور أمر نإف اهللا حق في واجبة الصالة
 ماالً أوتي ومن العباد فيه يتفاوت اهللا من فضل األرزاق  أنوهي اهللا سبيل في باإلنفاق الشورى تربط
 عنده كان فمن اآلخرين على به يتفضل اهللا من رزق والحكمة والعقل اآلخرين على نفاقإلا عليه وجب
 وأمر، عليهم يبخل وال، مشورته عند به اهللا أكرمه بما المسلمين ينصح أن هعلي وجب وحكمة عقل

 الهالك من أمةأنقذت التي  الحديبية صلح يوم سلمه أم رأينا فقد الرجال على محصور غير الشورى
  )1(.وينحريقصر  بأن  اهللا رسول على أشارتعندما 

  

ْقالت[:تعالى قال -3 َ َأهيا َيا َ ُّ ُاملأل َ َ ُأفت َ ْ ِأمري ِيف ِوينَ ْ ُكنت َما َ ًقاطعة ُ ََ ًأمرا ِ ْ َّحتى َ ِتشهدون َ ُ ََ ْ[ 
  ]32:النمل[

 لما سبأ ملكة عند الشورى مبدأ ولوال إجماال  األمم عند الشورى مبدأ قيمة تبين اآلية هذه
 رغم نهمإ إذ الشمس يعبدون كانوا حيث، كفرهم رغم قويةال مكانتها إلى بأمتها تنهض أن عتااستط

 وأجلب فائدة أكثر كونت المسلمين عند الشورى نإف باألرض لهم ومكن، الشورى بمبدأ خذواأ كفرهم
يجب أن  ألعوانه مشاورته عند المسئول أن اآلية هذه من ونستنبط، توجد ما إذا للضرر وأدفع منفعة

 في رأى إذا أعوانه يخالف أن وله، ابتداء، برأيه عليهم يشوش وال اآلخرين من يسمع حتى رأيهيؤخر 
 بينما بالقوة الغرورقد يأخذهم  المأل نإ إذ القوة على تغلب والعقل الحكمة أن ونستنبط صوابا رأيه

  )2(. بالقوة يؤخذ شئ كل ليس أنسبأ ب ملكة عند والحكمة العقل نأ، رجح

                                                             

تفـسير كـالم   ،  )3166-3165ص/ 5ج(في ظالل القرآن    ، )28ص  – 3ج( ن كثير   مختصر تفسير اب  : انظر) 1(
 ). 352ص(، الرحيق المختوم )198ص  / 3ج(تفسير السمرقندي ،  )322-321ص  / 6ج ( المنان 

المحـرر  ،  )263/264ص  / 8ج( التحرير والتنـوير    ،  )175/176ص  / 7ج(الجامع ألحكام القرآن    : انظر) 2(
 ).363ص / 3ج( تفسير ابن كثير ،  )258ص / 8ج( الوجيز 
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 قوي الو، وأنثى ذكراً ورعية دقائ بين فرق ال إذ االجتماعية العدالة مبدأ يقرر الشورى مبدأ نإ
 رأي رأينا وقد مكانها في نصيحة رأى أو استشير إذا رأيه بإبداء مطالب الجميع نإ إذ، ضعيفال و

 الكبير األثر له كان مام )2(الخندق غزوة في الفارسي سلمان مشورةو )1(بدر غزوة في المنذر بن الخباب
بين  االجتماعي التكافل مبدأ يؤكد الشورى مبدأ نإو .االستئصال من عليهم والحفاظ المسلمين رنص في

  .المجتمع أفراد

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 .143ص / تهذيب سيرة ابن هشام) 1(
 .45ص / رجال حول الرسول) 2(
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 لثانياملبحث ا
   الفالح يف اتمع اإلسالمي معوقات

  

  : ويشتمل على عشر مطالب
  .انتشار مظاهر الكفر والشرك في المجتمع: المطلب األول
  .انتشار البدع والمنكرات والسحر والشعوذة: المطلب الثاني
  . التعلق بالدنيا واالنغماس في الشهوات:المطلب الثالث
  .فقدان اإليثار والتكافل االجتماعي بين أفراد المجتمع: المطلب الرابع

  انتشار الظلم والجور في المجتمع: المطلب الخامس
 .التفرق والتنازع واختالف القلوب: المطلب السادس

  .انتشار الربا واالحتكار في المجتمع: المطلب السابع
  .الصد عن دين اهللا ومحاربته: لثامنالمطلب ا

  .التضييق على العلماء والدعاة إلى اهللا: المطلب التاسع
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  الثانيالمبحث 
  معوقات الفالح في المجتمع اإلسالمي

ولن ،   ألن الشيطان أحمق المخلوقات    ؛ مسلماً اًإن الشيطان لن يترك المسلمين يقيمون مجتمع      
أكبر قدر ممكن من    لغواية  فهو يعمل جاهداً    ،  يشاركه وحدته هناك  يخلد في جهنم لوحده بل يريد من        

ُلعنـه [: قال تعـالى  و، الجن واإلنس حتى يشاركوه فرحته في ميراث جهنم        ََ َوقـال اهللاُّ َّ َ َّألختـذن َ َ ِ َّ َ ْمـن َ ِ 
َعبادك ِ ًنصيبا َِ ِ ًمفروضا َ ُ ْوألضلنهم  *َّْ ُ َّ َّ ِ ُ ْوألمنينهم َ َ َُ َّ ِّ ُ ْوآلمرهنم َ ُ َ َُّ ُفلي َ َ َّبتكنَ َُ َآذان ِّ ِاألنعام َ َ ْ ْوآلمـرهنم َ ُ َ َُّ َّفليغـرين َ ُ ِّ َُ َ َ 
َخلق ْ َومن اهللاِّ َ ِيتخذ َ ِ َّ َالشيطان َ َ ْ ًوليا َّ ّ ِ ِدون ِّمن َ ْفقد اهللاِّ ُ َ َخرس َ ِ ًخرسانا َ َ ْ ًمبينـا ُ ِ ،  ]119-118:النـساء[ ]*ُّ

م الباطل فيـسمي الخمـر      في نظره حتى يزين له    ويجملها  والشيطان يزين لإلنسان بعض المسميات      
والعقاب الرباني من األعاصير والطوفان والحرائق      ،  الهوى أماكن ترفيهية  ودور  مشروبات روحية     

ويزين الشيطان للناس الـسحر  ، الناس من هذه المصائبيعتبر ال طبيعية حتى   الكوارث  الوالزالزل    
يمان الصحيح والتوكل علـى     على أنه فن والشعوذة هي باب خير لمنفعة الناس حتى يحرفهم عن اإل            

وللـشيطان  ، اهللا ويزين لهم الحصول على المال بأسهل الطرق من خالل الربا وتجارة المحرمـات             
كمـا  ، أعوان من الجن واإلنس يسخرهم لتحقيق أهدافه حتى إذا ما سقطوا في وحل الكفر تبرأ منهم               

َّقال الشيطان ملا قيض األمر إنو[: قال تعالى  ُِ ُ ْ َْ َ ِ ُ َََّ َ َ اهللاَّ وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان ََّ َِّ َُ ْ ْ َْ َ َ َ ْ َ َ َُ ُُ ْ ُّ َ َْ ََ َ َْ
ْيل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم يل فال تلوموين ولوموا أنفسكم ما أنا بمـرصخكم  ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ ْ ُ ِّ ُْ َ ُ َ ُ ُِ ِ ْ ِ ْ ْ ُ ُ ِ ْ َ َِ َ َُ َ ََ ْ َ ْ َ َ َِ ٍَ ُ َ ُ َّ ِ َ َ

َوما أنتم بمرصخي إين ك ِّ ِ َّ ُ ْ َِ ِ ْ ِ ُ َ ٌفرت بام أرشكتمون من قبل إن الظاملني هلم عذاب ألـيم َ ْ ُ ِْ ِِ َِ ٌَ َ َْ َُ َ َّ َّ ِ ُ َ ِْ ُ ُْ َ َ ِ ] 22: إبراهيم []َ
نـه يبـذل     إحيـث   ، بتالء من اهللا ولكن المؤمن يحول هذه المحنة إلى منحـة          اووجود الشيطان هو    

  -: مطالبةوفي هذا المبحث عشر،  يفعله في ميزان حسناتهيءويضحي ويجتهد في العطاء وكل ش
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  انتشار مظاهر الكفر والشرك في المجتمع: المطلب األول
والصراع بين الخير والشر منذ أن وجد اإلنـسان        ، في كل مجتمع أهل خير وأهل شر      يوجد  

والصراع بين اإليمان والكفر يكـون لمـن يأخـذ          ، على األرض حتى يرث اهللا األرض ومن عليها       
، ة اإليمـان  يبر اهللا المؤمنين في الدفاع عن الدين ورفع را        باألسباب الصحيحة وهذا من أجل أن يخت      

ن أهل الباطل تكون لهـم الكـرة بقولـه تعـالى            إن في الدفاع عن الدين ف     وولكن إذا تقاعس المؤمن   
َولــوال دفــع اهللاِّ النــاس بعــضهم بــبعض لفــسدت األرض ولـــكن اهللاَّ ذو فــضل عــىل العــا[ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َْ َ َ َّ ٍَ ٍْ ََ َ ُْ ِ ُِ ْ َ َْ َ َِّ ُ َملني َ ِ َ[ 
   .]251: البقرة[

  :وهناك آيات كثيرة تبين انتشار مظاهر الكفر والشرك في غياب المجتمع اإلسالمي منها

َفخرج عىل قومه يف زينته قال الذين يريدون احلياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أويت [: قال تعالى -1 ِ ُِ َ ْ َ َ َ ُ ََ ْ َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُّ ُ َ َْ َ َ َ ِ َ ْ َ ََ ِ َ
َّقارون إن ِ ُ ُ ٍه لذو حظ عظيمَ ِ َ َ ٍُّ ُ ً وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب اهللاِ خري ملن آمـن وعمـل صـاحلا * َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ ْ َّ ََ ْ ْ ْ ََ ٌ َ ُُ ُ َ

َوال يلقاها إال الصابرون ُ ُِ َّ َ ََّ َِ َّ ِ فخسفنا به وبداره األرض فام كان له من فئة ينرصونه مـن دون *َ ُ ْ ُ ْ ُ َِ ٍ ِ ِ ِ َِ َُ َُ ْ َ َ َ ََ ْ ََ َ َ َ ْ ََ ِ ِ َ اهللاِ ومـا ِ َ
َكان من املنترصين َِ ِ َِ ْ ُ َ ُ وأصبح الذين متنوا مكانه باألمس يقولون ويكأن اهللاَ يبسط الرزق ملن يـشاء  * َ َ َ َ ََ ِّ ُ َ ْ َ ْ َْ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ ََِ َِ ُ ُ َّْ َُّ َّ ََ ِ َ ِ َ َ َ

ْمن عباده ويقدر لوال أن من اهللاُ علينا خلسف بنا ويكأنه ال يف ُ ْ َ ْ َ ُ ََ ََ َُ َ َ َّ ْ َ َ َّْ َ ََ َ َِ َ َ ْْ َ ِ ِ ِ ِ َلح الكـافرونِ ُ ِ َِ ُ تلـك الـدار اآلخـرة  * ُ َ ُِ َِ َّ َ ْ
َنجعلها للذين ال يريدون علوا يف األرض وال فسادا والعاقبة للمتقني َِ ِ ِ ِ َِّ ُُ َ ْ ُْ ُ ُ َّ َُ َ َ ً َ  ُ َ َ َْ َ َِ َ ِ َ ِ  . }82-78القصص{].  َ

 تعالى في هذه    رويخب،  بل بطاعته ومعصيته  ،  يكون بفقره أو غناه     اهللا على العبد لن    ان رض إ
 تعني عدم التوكل على اهللا واالسـتعانة  أقواالًية أن قارون لم يتلفظ بلفظ الكفر الصريح ولكنه قال      اآل

ِقال إنام أوتيته عىل علم عندي أومل يعلم أن اهللاََّ قـد أهلـك مـن قبلـه مـن القـرون [: قال تعالى ، باهللا ُ ْ َُ َ َ َ َ ْ َ ََ ْ ْ ْ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ُْ َُّ ْ َ ٍ َ َّ ِ َ
ُمن هو أشد منه َ ُ ْْ ُِّ َ َ َ قوة وأكثر مجعا وال يسأل عن ذنوهبم املجرمونَ ُ ُ ْ ُ ُِ ْ َ َ ْ َ َُّْ َِ ِ ُ ُ ُ َ ً َ َُ ْ فقـد اسـتحق   ]  78: القصص []ًَ

َويكأنه ال يفلح الكـافرون[غضب اهللا بذلك وجاءت الفاصلة       ُ ُ ِْ َِ َّ َْ ُ ُ َْ َ  تأكيدا على هذا المعنى وأن قارون  ]َ
  )1( .ى اإلجمالي لآليةقد ظلم نفسه بكفره لنعم اهللا فكانت الفاصلة مناسبة للمعن

  

  

                                                             

  ).70ص / 6ج(كالم المنان ،  )224ص  / 4ج( فتح القدير ،  )2714ص / 5ج( ظالل القرآن : أنظر) 1(
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ُومن يدع مع اهللاَِّ إهلا آخر ال برهان له به فإنام حـسابه عنـد ربـه إنـه ال يفلـح  [ -:قال تعالى  -2 ُ ِّ ُ ُ ُ َ ُ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ َ َ ََ ََّ َِّ ِ َِ َ َْ ِ َ ًَ َ
َالكافرون ُ ِ َ   ]117: المؤمنون[ ] ْ

يتحـدى   واهللا  ،  نإن هذه اآلية حجة منطقية على الكافرين الذين يدعون آلهة بدون برها           
ولكن الدعوة  ، واهللا يعلم أنهم ال يستطيعون    ، هؤالء بأن يأتوا بدليل منطقي عقلي على صحة إدعائهم        

فإنهم سينالون العقاب علـى     ، خر هي تحقير لعقول الكافرين العاجزين على اإلتيان بالدليل        آمن وجه   
كد علـى هـذا     ؤالة وجاءت الفاصلة ت   بهم ال مح  واقعاً  ،  لم يكن بالدنيا فسيكون في اآلخرة      كفرهم إن 

  .)1(بفالح المؤمنين وانتهت بخسران الكافرين حيث بدأت اآليات ، المعنى

َومن أظلم ممن افـرتى عـىل اهللاِّ كـذبا أو كـذب بآياتـه إنـه ال يفلـح الظـاملون[:ىـال تعال ـق -3 َُّ َِ ِ ِ ِ ِ َِّ ُْ ُ َ ْ َ ْ َْ ُْ َ ُ ََّ ِ ِ َّ َ َ ََ ًَ َ ََ ِ[ 
  ]21: األنعام[

 هذا الكون باآليات الدالة علـى        قد مأل   واهللا  ، ه اآلية هو الكفر والشرك    إن الظلم في هذ   
دالـة علـى   المعجزات ال مالرسل معهاهللا  رسل  أوقد  ،   أو جاهلٌ  مته وقدرته وال ينكرها إال جاحد     عظ

صدقهم والكتب المعجزة كالقرآن في نظمه وبيانه فمن أنكر وكفر فقد استحق سخط اهللا وغضبه في                
َإنه ال يفلح الظاملون[خرة وقد جاءت الفاصلة الدنيا واآل  ُ َِ َِّ ُ ُْ ُ َّ  لتبين أن عدم اإليمان هو ظلـم للـنفس   ]ِ

  .)2(الذي استحق به صاحبه غضب اهللا 

واب والجزاء فلذلك يستوي عندهم الخيـر   ثإن الذين يشركون باهللا ال يؤمنون باآلخرة وال بال        
 يسوده قانون الغاب وال عدل فيه وال        مع مفكك جتمع الذي يظهر فيه الشرك مجت     ونجد أن الم  ، والشر
اجتنبـوا الـسبع    (: قـال   النبـي   قال  ،  ولذلك كان الشرك من أكبر الكبائر بل من أولها        ، رحمة

وقتـل  ،  والـسحر ،  الشرك بـاهللا  : وما هن يا رسول اهللا؟ قال     :  قلنا - يعني المهلكات    -الموبقات  
وقـذف  ، والتـولي يـوم الزحـف   ، وأكل مال اليتـيم ، وأكل الربا، النفس التي حرم اهللا إال بالحق   
  )3(. )المحصنات الغافالت المؤمنات

  
  
  

                                                             

/ 4ج( الـوجيز    المحـرر ،  )163ص  / 8ج(التحريـر والتنـوير     ، )423ص/ 2ج(تفسير الـسمرقندي  : أنظر) 1(
  ).159ص

  ).1607ص/ 3ج( األساس في التفسير :أنظر) 2(
   .89كتاب اإليمان باب بيان الكبائر وأكبرها حديث رقم ) 92ص/ 1ج(صحيح مسلم، ) 3(
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  .انتشار البدع والمنكرات والسحر والشعوذة: المطلب الثاني
ن السحر يأتي بعد الشرك في الموبقات في خطورته فهو يقلب الحقـائق ويـوهم العـوام                 إ

 اإللوهية وتكون سبباً في انحراف النـاس  ال مدعِباألمور الخوارق على أنها قدرة خارقة ال يمتلكها إ        
، وقد تكون سبباً في تحريـف الحقـائق وإلـصاقها إلـى األبريـاء     ، عن الحق وإثبات أفكار الباطل  

اطلة والتي تظهر اإلدعاء الباطل بعلم الغيب الذي هو من خـصوصيات       ـور الب ـوالشعوذة من األم  
حيث أن السحرة والمشعوذين يطلبون أمواالً طائلـة  وإهدار لمال الناس وأخذه من غير حق      ، اهللا  

  -:مقابل تلبية رغبات الناس ومن هذه اآليات التي تبين هذا المعنى
  

ُوألق ما يف يمينك تلقف ما صنعوا إنام صنعوا كيد ساحر وال يفلـح الـساحر  [: قال تعالى  -1 َّ ُ َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ ُ َ ُ َ َْ َ ٍ ُ َ َ ََ َ َّ ِْ َ ْ َْ ِ ِ َ
َحيث أتى َ ُ ْ   ]69: طه []َ

إن السحر مهما كان كبيراً فهو كذب وتخيل ألعين المشاهدين وأن هذا السحر الـذي يظـن          
 بجانب معجزات األنبياء التي أعطاهم إياها رب العزة والجاللـة           يءالبعض على أنه أمر كبير ال ش      

على هذا المعنى أن أفعال السحرة والمشعوذين تظهر حقيقتهـا عنـدما            لتؤكد  ولذلك جاءت الفاصلة    
  .)1(ن بمعجزات األنبياء الربانيةتقار

َ قال موسى أتقولـون للحـق ملـا جـاءكم أسـحر هــذا وال يفلـح الـساحرون[: قال تعالى  -2 ِّ َُ َّ ُ ٌ ْ َ ُِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َْ َ َََّ َ َُ ْ ُ ُ ََ[  
  ]77: يونس[

 إلى السحرة ليبين لهـم الفـرق بـين    في هذه اآلية سؤال استفهامي إنكاري من موسى         
، ن السحرة الذين يمارسون السحر يعلمون حقيقة أفعالهم أكثر من غيرهم          وأ،  السحر وحقيقة المعجزة  

              الـسحرةُ  عمَلأنها ال تقوى أمام معجزة األنبياء وهذا السؤال االستفهامي اإلنكاري كان سبباً في أن ي  
  )2(. هم ويدركوا الحقيقة على أن السحر ال يقف أمام حقيقة المعجزةعقولَ

َفلام ج [ :قال تعالى  -3 َّ َ َاء السحرة قال هلم موسى ألقوا ما أنتم ملقونَ ُ ْ ْ ُ ْ َُّ َ َ ُّ َ َُّ َ َ َُ َ ُ َفلام ألقوا قال موسـى  * َ ُ َ َ ْ َ ْ ََ َّ َ
َما جئتم به السحر إن اهللاَّ سيبطله إن اهللاَّ ال يصلح عمل املفسدين  َ ُ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َُ ُ ُ َ ُ ِّ ََّ َِّ ِ ِ ُ ْ  ]81-80: يونس[ ]ِ

وأن كالم اهللا القرآن هو     ،  يراً ال يقف أمام كالم اهللا     إن هذه اآلية تبين أن السحر مهما كان كب        
 من كرمه على عباده أنه جعل من القرآن عالج السحر           وإن اهللا   ، الصارم البتار للسحر والسحرة   

                                                             

  .)470ص/ 3ج(فتح القدير ، )208ص / 3ج( تفسير الخازن ، )2342ص/ 3ج( في ظالل القرآن : انظر) 1(
  ).250ص/ 5ج(التحرير والتنوير ،  )106ص/ 2السمرقندي ج، )134 ص/3ج( المحرر الوجيز : أنظر) 2(
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َإن اهللاَّ ال يصلح عمل املفـسدين[وقد جاءت الفاصلة في هذه اآلية        َ ُ ِْ ِ ِْ ُْ ََ َ ُ َّ على أن السحر إفـساد  تؤكد  ]ِ

  .)1(رضفي األ

َواتبعوا ما تتلوا الشياطني عىل ملك سليامن وما كفر سليامن ولـكن الشياطني  [ :قال تعالى  -4 ُِ ِ ِ ِْ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ ََّ ََّّ َ َ َ ُ َ ََ َ َ ْ َ ْ ُ ُْ ََ ََ َ ْ َ َّ
ِكفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل عىل امللكني ببابل هـاروت ومـاروت ومـا يعلـامن َِ ِّ َ َ َ ِّ َْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َُ َ ُ َ ُ ْ َ َ ِّ ُ ُ َُ َ َِّ ِ َ َْ َ ِ ُ َ َ ٍ مـن أحـد َ َِ َْ

َحتى يقوال إنام نحن فتنة فال تكفر فيتعلمون منهام ما يفرقون به بني املرء وزوجه وما هـم بـضآرين  ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َِّ َ ْ ْ ِّ ُ َ ُ َ ْ ََ ِ ِِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َ َ ْ ََّْ ََ َُ َُ َّ ٌ َُ َ ُ ََ َْ َ َ َّ ِ
ُبه من أحد إال بإذن اهللاِّ ويتعلمون ما يرضهم وال ينفعه ُ َ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ َ ُ ََ َُّّ ُ َ َّ َ ِ ْ ِ ِِ ٍِ ِ ِم ولقد علموا ملـن اشـرتاه مـا لـه يف اآلخـرة َِ ِ َِ َ ُ ِْ ُ ُ َ ََ ْ َ ََ َ ْ ِ ََ ْ
َمن خالق ولبئس ما رشوا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ُ َ ْ َ ََ ْ َ ْ َ َْ ْ ْ َ َ ُْ ََ ُ ُ َ ِ ِِ َ ْ َِ   ]102: البقرة  []ٍ

فجاءت اآلية تبرأ سليمان من ذلـك       ، عت أن سليمان كان يمارس السحر     دا إسرائيل   يإن بن 
َولــكن الـشياطني [: ن السحر كفر بدليل قوله تعـالى    أل ؛ نبياً والنبي ال يكفر    ن سليمان   إلتقول   ِ ِْ َّ َّ ََ

َكفروا يعلمون النـاس الـسحر ِّ ُ ُ ُْ َ ََّ َ ِّ ْ َ والسحرة عندما يريدون أن يعلموا أحداً السحر يطلبـوا منـه أن      ،  ]َ

ٍمـا يعلـامن مـن أحـد َو[لقوله تعالى   ، يفعل أفعال الكفر وأن يتلفظ بالكفر حتى تأمن الشياطين جانبه          َِ ْ ََ ِ َ ِّ ُ َ
ٌحتى يقوال إنام نحـن فتنـة َُ ْ َِّ ُ ْ ََ ََّ ِ َ وهذا دليل واضح على أن السحر كفر وفساد وانتشاره في المجتمع هو ، ]َ

  )2(.انتشار الكفر

ن الذي يذهب إلى الساحر     أل،  إن السحر والشعوذة يتنافى مع اإليمان وحقيقة التوكل على اهللا         
نفعاً أو ضـراً  ن الساحر أو المشعوذ ال يملك لنفسه   أل، راً ما فقد أشرك باهللا    والمشعوذ ويطلب منه أم   

وأن التوكل على اهللا يعني التوجه إليه بالمسألة ال لغيره ألنه هو النافع والضار والمعطي ولم يشرك                 
  .في أمره فهو الذي يعطي السعادة أو يمسكهاأحداً 

  

  .ي الشهواتالتعلق بالدنيا واالنغماس ف: المطلب الثالث
إن الشيطان يزين الدنيا لإلنسان ولعله ال يكتفي أن يأمر اإلنسان بأكل وشـرب المحرمـات            

فاألصل فـي األمـور   ، بحجة أنها مباحة وتكون على حساب العبادات، حاتابل يجعله يكثر من المب  

                                                             

  .)2497ص/ 5ج( األساس في التفسير ، )553ص/ 1ج( صفوة التفاسير : أنظر) 1(
/ 1ج( فـتح القـدير     ، )137-135ص  / 1ج(تفسير ابن كثيـر     ،  )94-93ص/ 1ج(في ظالل القرآن    :انظر) 2(

  .)464-463ص
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َوابتـغ فـيام آتـاك اهللاَُّ[ :التوسط بين متاع الدنيا وأجر اآلخرة لقوله تعـالى         َ ََ ِ ِ ْ َ الـدار اآلخـرة وال تـنس َ ََ ََّ َْ َ َِ
ــساد يف األرض إن اهللاََّ ال حيــب  ــغ الف ــام أحــسن اهللاَُّ إليــك وال تب ــدنيا وأحــسن ك ــن ال ــصيبك م ُّن َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِ ِ ُِ ََ ْ ََّ ِ ِِ ْ َ ْ َ ََ ِ َ ْ َِ َ َُّ ََ ََ ْ َ

َاملفـسدين ِ ِ ْ كـان  فـإن   ، وال يجتمع في قلب أمريء مسلم حب الدنيا وحب اآلخرة         ] 77: القصص []ُْ
ن كان حب اآلخرة على حساب حب       وإ،  س الحب الذي يضر   ئالدنيا على حساب حب اآلخرة فب     حب  

واإلسالم هـو ديـن الوسـطية فـي         ، واألصل فيه التوسط دون إفراط أو تفريط      ، الدنيا فنعم العمل  
عن اآلخرة  ليطيل به األمل وينـسى المـوت          يحرفه   لكي   ؛والشيطان يزين لإلنسان الدنيا   ، العبادات

فـي  اإلنفـاق  وعدم ، لن الجهاد في سبيل اهللا بحجة الموت وترك األوالد من بعده بال معي ويخوفه م 
ومن هذه اآليات التي تـدل  ، عذاب اآلخرةعليه هذا المال أو يهون لسبيل اهللا بحجة أن أوالده بحاجة  

  -:على هذا المعنى

ْفإذا قضيتم مناسككم فاذكروا اهللاَّ [ :قال تعالى  -1 َُ ْ َّ ُْ َْ ََ َُ َ ِ َ ُ ِ كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن النـاس ِ َّ ََّ ْ َِ ِ َِ ًَ ْ ُ ُ ْ ََ َ ْ ْ ِ
ٍمن يقول ربنا آتنا يف الدنيا وما له يف اآلخرة من خالق  َ َْ ُّ َ َْ ُ َ َِّ ِ ِ َِ َ َ َ َ َِ َِ   ]200: البقرة[ ]ُُ

الصنف األول الذي يبحث عـن الـدنيا   ، من الناسصنفان في هذه اآليات من القرآن الكريم     
بل لعلهم ال يؤمنون بـاآلخرة      ، فهؤالء هم الكافرون الذين ال يرجون ما عند اهللا        وال يكترث باآلخرة    

، الصنف الثاني هم المؤمنون الذين يرجون خير الدنيا واآلخرة        و،  وما أعد اهللا بها من خير للمؤمنين      
فت الجنة بالمكاره وح  حفت   ( :لقوله  ، وخير اآلخرة ال ينال بالتمني والدعاء بل بالعمل واالجتهاد        

ولو ،  قياصرةالملوك و ال ويجب أن يعلم اإلنسان المسلم أن الدنيا لم تدم ألحد من             )1()النار بالشهوات 
  )2(.دامت لهم لما وصلت إلينا

ْزيـن للـذين كفـروا احليـاة الـدنيا ويـسخرون مـن الـذين آمنـوا والـذين اتقـوا  [: قال تعالى  -2 َ َّ ْ َّ ْ ََّّ ُ َ ُّ َُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ َ ُ َِّ ْ ُ ََْ َ
ْفو ٍقهم يوم القيامة واهللاُّ يرزق من يشاء بغري حسابَ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ ِِ َ َِ ُ ُ ْ َُ َ ْ   ]212: البقرة[ ] ُ

، ان ويجعل من الدنيا هدفه الوحيد     ططان يزين للناس الدنيا فالكافر يقع في حبائل الشي        يإن الش 
ولو لم يكـن      عنها عند اهللا   ير كل جهده من أجلها ويغرر بهم الشيطان بأنهم هم الفئة المرض           سخِّوي 
ن فقراء وأشقياء في هذا الكون فيجيـب   وبينما المؤمن ،   اهللا عنهم لما أعطاهم نعيم الدنيا      يـد رض ـق

 أن اهللا ينصر أهل اإليمان بالعلو والتمكين إن لم يكن في الدنيا فباآلخرة على وجه التحقيق ال                  اهللا  

                                                             

  . 2822ب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، حديث كتا) 2174ص/ 4ج(صحيح مسلم ) 1(
/ 1ج( فـي ظـالل القـرآن       ). 134-133ص/ 1ج( تفـسير الخـازن     ، )286ص  / 1ج(فتح القدير   : أنظر) 2(

  ).201ص
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في  اهللا   ا المؤمن فيكون هدفه نيل رض     وأما ،ن الكافر يكون هدفه الدنيا فقط     إ :وخالصة القول ، محالة
  )1( .واآلخرةالدنيا 

ْيا معرش اجلن واإلنس أمل يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آيايت وينـذرونكم [:  قال تعالى  -3 ُ ُ َ ْ ْ َ ْ ِّ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ُ ُ ُِ َِ َ ُّ َ ِّ ِْ ْ َِ ُ ٌ ََ ْ َ َ ِ ِ ْ َ
ُلقاء يومكم هـذا قالوا شهدنا عىل أنفسنا وغرهتم َّ ْ َُ ْ َ َْ َ َُ َ َ ِْ ِ ُِ ََ َِ ْ ُ َ ْ احليـاة الـدنيا وشـهدوا عـىل أنفـسهم أهنـم كـانوا ََ َ ُْ َْ ُْ ُ ْ َ ََّ َ ََ ِ َ ِِ ُ َُ ُّ َْ

َكافرين ِ ِ   ].130: األنعام []َ

في هذه اآلية حجة من اهللا على اإلنس والجن بأن أرسل الرسل إليهم ليهد يهـم إلـى الـصراط                
ا دعوة الحق ألن دعوة الحق بوا أن يتبعوا دعوة الحق فانحرفوا إلى ملذات الدنيا وتركو    أولكنهم  ، المستقيم
ي أنعـم  ذبنور اإليمان الوالتحلي فهي تلزم اإلنسان بالتخلي عن شهوات النفس وملذات الدنيا          غاٍل،  ثمنها  

اهللا بها على اإلنسان من إرسال الرسل وكتب الهداية وبيان طريق الحق تستحوذ عليهم بالدنيا ويبـوءوا                 
  )2(.  لتقررهم بذنبهم واستحقاقهم للمصير الذي آلو إليهبغضب اهللا ونار جهنم فلذلك جاءت المالئكة

منها إال القليل فإذا أقبلت عليها أدبرت       ينج  هكذا هي الدنيا فتنة ومصيدة وقع فيها الكثير ولم          
ن اهللا يعطي الدنيا لمن يحب ولمن ال يحب وال          إ ( : ويقول  ،  وإذا أدبرت عنها أقبلت عليك    ،  عنك

   )3(). يعطي اآلخرة إال لمن يحب
  

  انتشار الظلم والجور في المجتمع: المطلب الرابع

ولو نظرنا إلى عوامـل مـبطالت       والتنافر  إن الظلم يزيل المحبة بين أفراد المجتمع ويزرع البغضاء          
فالظلم كما قلنا ينزع المحبة وهذا األمر يفكك المجتمع والظلـم  ، الفالح سنجدها مرتبطة بعضها ببعض   

 ،تـونس ( وما نراه اليوم من ثورات في البالد اإلسالمية مثل        ،  ل عروش الطغاة  عاقبته وخيمة فهو يزي   
والظلـم  ، نما هذا نتيجة للشعور بـالظلم     إ) وسوريا، واألردن، والعراق، والبحرين، اليمن، ليبيا، مصر

ولـو كـان إسـالمياً      ، يولد العداء وعدم الثقة بين الراعي والرعية وبذلك يعجل بانهيار النظام الحاكم           
وهناك ظلم للنفس وهو أن يأكل اإلنسان مـن رزق اهللا           ، العدل هو ميزان البقاء والظلم هو كف الفناء       ف

ويعبد غيره وأن يستخدم نعمة العقل التي وهبه اهللا بها في غير مكانها يعني مثل أن يشغل عقلـه فـي       

                                                             

المحـرر الـوجيز   ، )494ص / 1ج(األساس في التفـسير  ، )263-262ص/ 1ج( تفسير كالم المنان    : (أنظر) 1(
  ).284ص/ 1ج(

/ 1ج( صـفوة التفاسـير  ). 31ص / 4ج( التحريـر والتنـوير    ، )79ص/ 1ج(ام القـرآن     الجامع إلحك  :انظر) 2(
  ).389ص

حديث  ) 482ص/ 6ج(، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة       )3672(حديث  ) 189ص  / 6ج(مسند أحمد   ) 3(
)2714.(  
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 يـا : قلنـا : قال ، "الحياء حق وجل عز اهللا من استحيوا(ألصحابه   :أفكار وضعية كافرة كما قال      
 فليحفظ الحياء، حق اهللا من استحيى من ولكن ذلك، ليس: " قال هللا، والحمد نستحي، إنا اهللا، رسول
 زينـة  تـرك  اآلخرة، أراد ومن والبلى، الموت وليذكر وعى، وما البطن وليحفظ حوى، وما الرأس
 ظلم لآلخـرين والتعـدي       وهناك  )1()الحياء حق وجل عز اهللا من استحيا فقد ذلك، فعل فمن الدنيا،

ألنه يوم القيامـة إذا  ، على حقوقهم وأموالهم وأعراضهم وهذا النوع من الظلم هو من أشد أنواع الظلم         
فأن لم  ، وإما حقوق العباد ترد أليهم    ، كان الظلم في حق اهللا فيبقى األمر هللا إما أن يعفوا وإما أن يعذب             

واآليات في هـذا    التي  طرح عليه ثم يطرح في النار       يأخذ من سيئاتهم وي   ، تكن هناك حسنات تأخذ منه    
  -:المعنى كثيرة نقتصر بها ما يلي

ُوقال موسى ريب أعلم بمن جاء باهلدى من عنده ومن تكون له عاقبة الـدار إنـه [قال تعالى   -1 َ َ ُ َ ْ َ ْ ِّ ََّ ُِ ِ َّ َ َُ َ َ َِ ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ َ َ ُُْ ِ ِ َ َ
َال يفلح الظاملون ُ َِ َِّ ُ ْ   ]37: القصص[ ]ُ

وهي أن الظلم يأخـذ بأهلـه إلـى    ، سنة الربانية باقية إلى يوم الدينأن ال  تقرر   إن هذه اآلية  
وظلم اآلخرين فـي سـلب حقـوقهم        ، الفناء والظلم أنواع ظلم النفس بالشرك والصد عن سبيل اهللا         

بينمـا يكـون   الكـافرون والمنـافقون   بها يتفرد  ولربما يمتلك صولة وجولة وقوة      ، وانتهاك حريتهم 
وأنه في النهاية سيكون الهـالك علـى الظـالمين          ،  ثقة بسنة اهللا في إهالك الظالمين     على  المؤمنون  

  .)2(. والفوز والنصر للمؤمنين الصابرين ولو بعد حين
 

ُفإن مل يستجيبوا لك فاعلم أنام يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هـواه[ :قال تعالى  -2 َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َُّ َّ َِ َّ َِ ُّ َ ََ َ َ ََ ْ َ ْ ْ َِ َ َّ َ ََ ِ ْ َّ ِ بغـري ِ ْ َ ِ
َهدى من اهللاَِّ إن اهللاََّ ال هيدي القوم الظاملني ِِ َِّ َ ِّْ َ َُ ْ ْ َ َ َّ ِ   ]50: القصص[ ] ً

تباعها هواها وهوى النفس ال يصيب ويجر       اإن من أسباب الظلم انحراف النفس عن الحق و        
وتبتعـد عـن   ، عـة  ألن النفس تميل إلى الراحة والد- إال ما رحم ربي-صاحبه إلى ظلم اآلخرين    

فهي تحب أن تبقى حرة طليقة تفعل ما تريـد          ،  الشدة والعزيمة وال تحب التقيد وإلزامها بمنهج الحق       
الغرب أعطى النفس الحريـة بـال     أن  فقد رأينا كيف    ، يئاًوتأكل ما تريد وتأخذ ما تريد وال تعطي ش        

يتهربـوا مـن   على حقوق العباد وقد أنكروا وجود اهللا لكـي     ففيه ظلم وافتراء وتجبر وتعدي      ،  قيود
العقاب األخروي الذي يقيد هواهم وعدم االستجابة لدعوات الرسل هو من باب عدم التقيـد بـشرع                 

                                                             

حديث ) 2/149 صحيح الترغيب والترهيب  (وحسنه لغيره األلباني    ). 3671(حديث  ) 187ص/6ج(مسند أحمد   ) 1(
 .1724: رقم

/ 6ج( تفسير كـالم المنـان      ، )288ص  / 4ج( المحرر الوجيز   ، )2694ص/ 5ج( في ظالل القرآن    : أنظر)  2(
  ).24ص
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وأن الـذين  ، والعذاب األليم في اآلخـرة  ، ولكن في النهاية فإن الظالمين سوف يشقون في الدنيا        ، اهللا
 )1(. اهليةاستحبوا الظلم لن يجدوا طريق الهدى والحق وسيبقون يتخبطون في ظلمات الج

َأفمن أسس بنيانه عىل تقوى من اهللاِّ ورضوان خري أم من أسس بنيانه عىل شفا [ :قال تعالى  -4 َ ََ ٌَ ْ ََ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َْ ََ َّ َّ ْ َ َّ َْ َ َ َْ َ َ ٍَ ْ ِ ِ
َجرف هار فاهنار به يف نار جهنم واهللاُّ ال هيدي القوم الظاملني  َِِ ِ ِ ٍَّ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ َ َُ ْ ْ َ َ َّ ِ ٍَ ِ ِ   ]109: التوبة[ ]َ

ية هي لوحة بالغية رائعة في تصور مشهدين متناقضين مشهد الحق  ومشهد العدل              هذه اآل 
يقابله الظلم ومشهد اإليمان يقابله الكفر بدأت اآلية بسؤال استفهامي إنكاري حتـى تـستقر العقـول                

تباع شرائع الكفر  والشيطان     اتباع شريعة الهدى بما تحمله من عدل وخير أو          ا،  للقياس بين األمرين  
والقرآن في كثير من المواضع يخاطب العقـول الـسليمة والتـي ال         ،  تحمله من شقاء وخسران    وما

تباع العدل وتـرك    ايهمها إال ميزان المنطق العقلي السليم وهذه اآلية حجة على أصحاب العقول في              
  )2(. الظلم

َكيف هيدي اهللاُّ قومـا كفـروا بعـد إيامهنـم وشـ[قال تعالى     -5 ََ ْ َ ْْ ُ ِْ ِ َِ ْ َِ َ ْ ً ََ ُهدوا أن الرسـول حـق وجـاءهم ََ ُ َُّ َ َ ٌَّ ََّ َ ِْ ُ
َالبينات واهللاُّ ال هيدي القوم الظاملني ِِ َِّ َ ِّْ َ ََ ْ ْْ َ َ ُ  ]86: آل عمران[ ] َ

تباع الحـق   ا دم ع تبين هذه اآلية أن الظلم ليس هو من ظلم اآلخرين فقط بل ظلم النفس في              
  )3(.  الباطل والبطالن هو الخسرانوالعمل به فمن ال يتبع الحق فهو من أهل ،ونصرته واإليمان به

إن الظلم قد يتعدى المجتمع الواحد إلى  ما بعده أي أن الظالمين يجنون غـضب اهللا علـيهم وعلـى                     
 :ذريتهم من بعدهم وخاصة إذا جاءت الذرية موافقة ألفعال من قبلها ولم تتبرأ منهم مثل قوله تعـالى                 

َلعن الذين كفروا من بني إرس[ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َّ َُ ْائيـل عـىل لـسان داوود وعيـسى ابـن مـريم ذلـك بـام عـصوا وكـانوا َ َ َُ َ َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ََ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َِ ِ
َيعتدون ُ َ ْ ِوإذا قيل هلم اتبعوا ما أنزل اهللاُّ قـالوا بـل نتبـع مـا ألفينـا عليـه [ وقال تعالى   ]78: المائدة[] َ ِْ ْ َ َ َُ ْ ْ ْ ُ َ ََ ُ َ ُ ََ َّ َ ََّ َ َِ َِ َ َُ َ ِ

ُآباءنا أولو كان آباؤه َ ْ َ َُ ََ َ َ َم ال يعقلون شيئا وال هيتدونَ َُ َ ْ َ َ ََ ًْ ُْ َ َْ َولـيخش الـذين [:  وقال تعالى]170: البقرة []ِ َِ َّ َْ ْ َ
ًلو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللاَّ وليقولوا قوال سديدا َ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ْ ً ً ْ ْ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ ْ َّ ِّ ْ ًَ ْ َ َ َ ْ َّْ َ َ ََ ُِ ُِ   .]9: النساء[ ] ُ

  
  

                                                             

، الجـامع ألحكـام القـرآن       )4092ص/ 7ج( األساس في التفسير    ، )521ص/ 2ج( تفسير السمرقندي   : انظر) 1(
  ).262ص/ 7ج(

  ).34ص/ 5ج( التحرير والتنوير ، )509ص/ 2ج(قتح القدير ، )171 ص/2ج( تفسير ابن كثير : انظر) 2(
  ).266ص/ 1ج( الخازن ، )271ص/ 1ج( أيسر التفاسير ، )449ص/ 1ج(الفتوحات اإللهية : أنظر) 3(
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َالذين[: تعالى قال -6 ِ َ آمنوا ومل يلبسوا إيامهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدونَّ ُ َ ُْ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ ُ َ ََ ْ َُ ََ ِ َ ْ ُْ ٍ ُ ِ َ ِ ِ : األنعام[ ] ْ
82[  
 الـسعادة  وهـذه  واآلخرة الدنيا في اإلنسان سعادة في سبباً يكون الكامل الحقيقي اإليمان نإ

 أفعـال  لـى إ وتترجم المسلم لوكس على تؤثر التي اإليمان حالوة وتذوق،  بالرضا الشعور من ابعةن
ـ وقت ففـي  اإلنـسان  شقاء سبب والكفر اإلنسان سعادة سبب اإليمان يكون وبذلك صحيحة وأقوال  ان

 لـم  ولكنهم الجميالت والنساء الفاخرة والقصور الطائلة األموال ملكوا الناس منكثيراً   نجد الحاضر
والظلم في هذه اآلية هـو      ، لإليمان قلوبهم مالمسة وعدم اهللا عن بعدهم بسبب طعماً للسعادة يعرفوا

ْوإذ [:الشرك لقول لقمان ألبنه في قوله تعالى       ِ َقال َ ُلقامن َ َ ْ ِالبنه ُ ِ ْ َوهو ِ ُ ُيعظـه َ ُ ِ َّبنـي َيـا َ َ ْتـرشك َال ُ ِ ْ َّإن ِبـاهللاَِّ ُ ِ 
َالرشك ْ ٌلظلم ِّ ْ ٌعظيم َُ ِ   )1( ]13:لقمان []َ

  

 .بالتفرق والتنازع واختالف القلو: المطلب الخامس

تستأصل فإن افترقت فهي الحالقة التي      ،  إن من أهم مظاهر المجتمع اإلسالمي توافق القلوب       
ولهذا حرص اإلسالم على وحدة المجتمع اإلسالمي حتى في أصعب الظروف ففي صـالة    ،  المجتمع

وهذا يدلل على أهمية وحدة كلمة المسلمين حتى فـي          ،  الخوف يصلي المسلمون صالتين بإمام واحد     
فالمسلمون ربهم واحد ودينهم واحد وقبلتهم واحدة وإمامهم واحد فال يجوز شرعاً            ، الظروفأصعب  

أما فـي   ،  هذا في األمور العظيمة   ،  )2()منْهما الْآخَر فَاقْتُلُوا،  ِلخَليفَتَينِ بويع ِإذَا (تعدد األئمة فقال    
وهكذا نرى أن وحدة كلمـة      ،  )3()مأحده فليؤمروا سفر في ثالثة خرج إذا (األمور الصغيرة فقال    

  -:المسلمين شملت أمور المسلمين من أعالها إلى أدناها ومن هذه اآليات التي تبين هذا المعنى

                                                             

   ). 30ص/ 3ج( الجامع ألحكام القرآن ، )130ص/ 2ج( تفسير الخازن : ( انظر)  1(
من كبـار  :  بن فرح األنصاري الخزرجي األندلسي، أبو عبد اهللا،  القرطبيمحمد بن أحمد بن أبي بكر  : (   القرطبي

فـي شـمالي أسـيوط    ( رحل إلى الشرق واستقر بمنية ابن خصيب    . من أهل قرطبة  . المفسرين،  صالح متعبد   
  هـ671ت ) 322ص/3ج(لي األعالم قاموس تراجم لخير الدين الزرك. بمصر وتوفي فيها

عالم بالتفسير والحديث مـن فقهـاء       : بن إبراهيم الشيمي عالء الدين المعروف بالخازن      علي بن محمد    : الخازن     
 )5ص/ 3ج(هـ، األعالم للزركلي 741الشافعية، بغدادي األصل، ت 

  .كتاب اإلمارة باب إذا بويع لخليفتين) 1853(حديث ) 1480ص / 3ج(صحيح مسلم ) 2(
جهاد باب في القوم يسافرون يؤمرون أحدهم، وصـححه         كتاب ال ) 2608(حديث  ) 36ص/ 3ج(سنن أبي داود    ) 3(

  ).1322 ح3/314سلسلة األحاديث الصحيحة (األلباني 
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ًواعتصموا بحبل اهللاِ مجيعا وال تفرقوا واذكروا نعمة اهللاِ عليكم إذ كنتم أعداء  [قال تعالى    -1 َ ُ ْ َ َْ َ ْ َ َ ً ْ َ ْ ََ ْ ْ ْ َ ُ َّ ُُ ُْ ِْ ُ َ َ ُِ ِ َِ َ َ ِ ِ
َّفأل َ َف بني قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم عىل شفا حفرة مـن النـار فأنقـذكم منهـاَ َْ َّ ُ ْ ْ ُِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َ ْ َ ْ ْ ُْ َُ َ َ ُ ُْ ً ُ ََ ََ ْ َ َ َِ َ ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ َِ ِ َكـذلك  ِ ِ َ َ

َيبني اهللاُ لكم آياته لعلكم هتتدون ُ َ َْ ْ َ ْ ِّ ُُ َُّ َ ََ َِ ِ َ َ ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري وي * ُ ْ َ َّ َْ ُ ْ َِ َ َ ٌ ِْ َ ْ ْ َُ ُ َأمرون باملعروف وينهـون ُِ َْ َ َْ ْ َ ُ ُ ُِ َ ِ ْ
َعن املنكر وأولئك هم املفلحون ُ ُ َ َِ ِْ ُ ُُ َ َ ُ ِ َ ْ ُ وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات  *ِ َ َ ْ َ َِّ ُ َ ََّ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ ِ ِ ُِ ََ ُ َّ َ ُ ُ َ

ٌوأولئك هلم عذاب عظيم ِْ َِ ٌ َ ََ َُ َ َ   )103/105 : آل عمران (] ُ
جاً للمسلمين في الوحدة وعدم التفرقة وتبين كيـف كـان المـسلمون             هذه اآليات تضع منه   

وترسم هذه اآليات سورة بالغيـة      ،  كانوا في جاهلية  بعدما  ،  األوائل مختلفين فوحدتهم دعوة اإلسالم    
أن يقعوا فيهـا فكـان حبـل اهللا         يوشكون  على حافة النار    يكونون  رائعة كيف أن أصحاب الجاهلية      

،  يرفعـون رايـة الحـق      كون منهم جماعـةٌ   يوقد أمر اهللا المسلمين أن      ،  هللا منهج ا  اتباعالنجاة هو   
ويأمرون بوحدة الكلمة والخير ويحذرون من الفرقة ونتائجها ليصلوا إلى الفالح الكامل فـي الـدنيا                

ولـيس  ،  لهم مرجع يحتكمون إليـه     يجب أن يكون     لذلك،  طبيعة البشر االختالف  من  وأن  ، واآلخرة
 الوقائع التاريخية العملية أنها أعـدل شـريعة         تفقد أثبت ،    اهللا وسنة رسوله   هناك أفضل من كتاب   

، وقد جنحت البشرية إلى الشقاء    ،  وأن غيرها من قوانين البشر الوضعية تتجاذبها المصالح واألهواء        
 وقعت فيه األمم السابقة بسبب بعدها من مـنهج          ذيوهذه اآليات تحذرنا من الوقوع في االختالف ال       

لم تترك لنا هذه اآليات أي حجة للبعد عن وحدة الكلمة والصف واالعتبار من الـسابقين لقولـه    اهللا ف 
ٌإن يف ذلك لذكرى ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد[: تعالى ِ َ ََ َ ُ َ َ ْ ٌ ُ ْْ َّ ََ ْ ْ َ َ ََ ََّ َِْ ِ َِ َ ِ  )1(  ]37:ق[ ]ِ

ُيـا أهيـا الـذين آمنـوا أطيعـوا اهللاََّ [ : يقول تعالى  -2 َِ َِ َُ َ ََّ َ ْ وأطيعـوا الرسـول وأويل األمـر مـنكم فـإن ُّ ِ َ ْ ْ ُ َُّ ْ ِ ِِ َ ْ ِ ُ ََ ُ ََ
ُتنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللاَِّ والرسول إن كنـتم تؤمنـون بـاهللاَِّ واليـوم اآلخـر ذلـك خـري وأحـسن  ْ َ ْ َ َ ُ ُّ َْ ْ َ ْ ُ َّ ُ َْ ٌ َْ ُ ُ ُ ْ ُ َ َ ََ ِ ِ ِ ٍَ ِ ْ ِ ْ َ َِ َ ْ ُْ ِ ِِ َ ِ

ًتأويال  ِ ْ   ]59 :النساء[  ]َ

 المسلمين في حالة االختالف فيما بينهم أن يكون الحكـم بكتـاب اهللا              في هذه اآلية يأمر اهللا    
علـى غيـر   اآليـة  هـذه  وكثيراً من علماء السالطين يحملون     ، وأولي األمر منكم   وسنة رسوله   

مع أن المراد   ويأمرون الناس بطاعة الحكام الظالمين الذين يحاربون اإلسالم والمسلمين            ، موضعها
الذين يحكمون بكتاب اهللا وسنة نبيه ويجتهـدون ضـمن          والمسلمون  هم األمراء    )أولي األمر (بقوله  

                                                             

/ 1ج( تفسير كالم المنان    ، )498-497ص  / 1ج( ، فتح القدير    )444-443ص/ 1ج(في ظالل القرآن    : انظر) 1(
  ).406-405ص
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ويبقـى    علماء السالطين على عوام الناس     ىوقد ينطلي بعض فتاو   ،  ضوابط الشرع والفقه اإلسالمي   
 )1(. الحق من الباطليبينون للناس دور العلماء المخلصين 

َوأطيعوا اهللاََّ ورسوله و [ :قال تعالى  -3 ُ َ ُ ََ ُ َ ِ َّال تنازعوا فتفـشلوا وتـذهب رحيكـم واصـربوا إن اهللاََّ َ ِ ُ ِ ْ َ َ َ َ ُْ ُ َُ ِ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ
َمع الصابرين َّ َِ ِ   ]46 : األنفال[ ] َ

واألمـر  ،  همهذه اآلية ترشد المسلمين إلى أمرهم وهو الحرص على وحدتهم فهو سبب قوت            
نهم وحينها لم يتركـوا   ألن الفرقة فيها الضعف وتمكين األعداء م؛ يصرفهللوجوب ولم يأت صارفً   

وهذه اآلية تدعو المسلمين عند الخالف أن       ، أحداً من أي طرف من أطراف الخالف من االستئصال        
من إيذاء الكفار الـذين يتربـصون بالمـسلمين         عليهم   فهو أهون    اًيصبروا على إيذاء بعضهم بعض    

  .)2(الدوائر

يم واألحاديث النبويـة نـاتج      إن اختالف علماء المسلمين في تفسير بعض آيات القرآن الكر         
عن تعدد وجوه اللغة في اللفظ المشترك واالختالف يكون في الفروع الفقهية ال في األصول وال في                 

وهنـاك مـن   ، واختالف علماء الفقه ال يعتبر اختالفاً مفرقاً بل اختالف رحمة ومنفعة          ،  أمور العقيدة 
من يريد أن يأخذ بالرخصة يكون له مكـان         و، المسلمين من يريد أن يأخذ بالعزيمة فيكون له مكان        

َال يكلـف اهللاُ نفـسا إال وسـعها هلـا مـا  [قوله تعـالى  ، خروال يجوز ألحد منهما أن يعيب على اآل       ْ ً ََُ َ َ ُ َّ َِ ْ َ ُ َِّ
ْكسبت وعليها ما اكتسبت ربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا وال حت ْ ََ َ ََ َّ ْ َّ َ َ َ ََ ْ َ ُ َ ْ َ َْ َ َ َ ْ ََ َ َْ َ َ َ ِ ِِ ْ ْ ََ ُمل علينا إرصا كام محلتـه َ َ ََ َْ َ َْ َ ًَ ْ ِ ْ ِ

َعىل الذين من قبلنا ربنا وال حتملنا مـا ال طاقـة لنـا بـه واعـف عنـا واغفـر لنـا وارمحنـا أنـت موالنـا  ْ ْ َُ َ َْ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ ْ َ ََ ْ ْ َ ِّ ََ َ َ َّ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُ
َفانرصنا عىل القوم الكـافرين ْ َِ ِ َ َ ِْ َ َ ْ ُ َوجاهـدوا يف اهللاِ حـق جهـاده هـو [ويقـول تعـالى    ]286:البقرة[ ]َ ُ َ َ َِ ِ َِ ِ َِّ ُ

َاجتباكم وما جعل عليكم يف الدين من حرٍج ملة أبيكم إبراهيم  َ ْ َ ْ ْ َ ِْ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ُ ُِ َ َ َّ َ َِ ِّ َِ   .]78:الحج[ ]ُُ
  

  .انتشار الربا واالحتكار في المجتمع: السادسالمطلب 
المجتمع إلى قـسمين أغنيـاء      وانتشاره يقسم   ، إن الربا من األمراض الخطيرة في المجتمع      

وألن الفقير ال يجد من يفك حاجته       ، وفقراء يبقون عالة على األغنياء    ، قتصاد المجتمع ايتحكمون في   
وكثير مـن  ، يدي الغنيوهذا من شأنه أن يزيد الفقير فقراًً ويجعله سلعة بين        ، إلى أخذ الربا  فيضطر  

                                                             

/ 2ج( المحـرر الـوجيز   ، )207ص/1ج( صـفوة التفاسـير    ،)1100ص/ 2ج( األساس في التفسير  : انظـر) 1(
  ).71-70ص

  ).317-316ص/ 2ج( تفسير الخازن ، )31-30ص/ 5ج(التحرير والتنوير : أنظر) 2(
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َإنـام البيـع مثـل الربـا [: ل أهل مكة قال تعالى    الناس ال يستطيعون التمييز بين الربا والتجارة فقا        ُ َِّ ُْ ْ ِ َ َّ ِ[ 
َوأحـل اهللاُ البيـع وحـرم الربـا [  أجابهم بقوله تعالى   ولكن اهللا    ]275:البقرة[ َ َ َ َ َ َِّ َ َّ ْ َّ  ]275:البقـرة [ ]َ

فكثير من الناس يختلط عليهم األمر بين البنوك اإلسالمية التي تعمل بفقه البيوع في اإلسالم وبـين                 
   -:بنوك التي تصرح بالربا تحت اسم فوائد مالية ومن اآليات التي تدل على هذا المعنىال

َأهيا َيا[:قال تعالى   -1 ُّ َالـذين َ ِ ْآمنـوا َّ ُ َإنـام َ َّ ُاخلمـر ِ ْ ُوامليـرس َْ ِ ْ َْ ُواألنـصاب َ َ ُواألزالم ََ َ ْ َ ٌرجـس َ ْ ْمـن ِ ِعمـل ِّ َ َ 
ِالشيطان َ ْ ُفاجتنبوه َّ ُ ِْ َ ْلعلكم َ ُ َّ َتفلحون ََ ُ ِ ْ  ]90:المائدة[] ُ

ـ     هذه اآلية جاء فيها تحريم الخمر الذي حرم على عدة مراحل           نهج اإلسـالم   وهذا يبـين م
وهذه اآليـة تبـين     ،  باألخالق اإلسالمية بالتدرج أيضاً    واستبدالهابالتدرج في إزالة المنكرات     

 مـت فحر، بعض أنواع الحرمات في سورة المائدة بعد أن بينت السورة الكثير من المباحـات             
الخمر الذي  فيه ذهاب للعقل ويذهب العقل يذهب الدين فذهاب العقل يجعل اإلنـسان يـتلفظ                 

والميسر في إضاعة للماء    ، أو أنه يفعل أفعال قبيحة ال تليق بأبناء المجتمع المسلم         ،بألفاظ الكفر 
واألنصاب واألزالم أمـر يفـسد   ، وفي غير وجه شرعي أو أخذ مال الغير بدون وجه شرعي     

أللوهية فيخرج المسلم من اإلسالم ألنه توكل على غير اهللا والتجأ لغير اهللا فمن ابتعـد                توحيد ا 
 )1(.واآلخرة عن هذه األشياء فقد أحترز لنفسه ودينه وكان من المفلحين الذي نالوا بالفوز بالدنيا

ِيستوي َّال ُقل [:قال تعالى  -2 َ ْ ُاخلبيث َ ِ ُوالطيب َْ َِّ ْولو َّ َأعجبك ََ َ َ ْ ُكثرة َ ََ ِاخلبيث ْ ِ ْفاتقوا َْ ُ َّ ِأويل َيا اهللاَّ َ ْ ُ 
ِاأللباب َ ْ ْلعلكم َ ُ َّ َتفلحون ََ ُ ِ ْ  ]100:المائدة[] ُ

وقيـل أن   ، هذه اآلية دعوة من اهللا ألصحاب العقول السليمة الذين يستطيعون أن يميـزون            
الطيب هو المؤمن والخبيث هو الكافر ولكن المعنى شامل لكل طيب وخبيث وهـذه اآليـة دعـوة                  

أراد أن   فـاهللا   ،  الدعوات الطيبة بأن ال يصيبهم اإلحباط عندما يروا الخبيـث منـنفش            صحابأل
يعطي الجماعة المسلمة دفعة عزيمة لكي يتزودوا باألمل في العمل حتى يصلوا إلى مرتبة الفـالح                

  )2(.في الدنيا واآلخرة

  
                                                             

 ).345ص/2ج(الدر المنثور، )92ص/2ج(تفسير ابن كثير، )667ص/2ج( جامع البيان للطبري: انظر)1(
 ).280ص/2ج(حات األلهيةالفتو، )106ص/2ج(فتح القدير ، )244ص/2ج( المحرر الوجيز : انظر)2(
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َّالذين يأكلون الربا ال يقومون إال[قال تعالى    -3 َِ َ َُ َ ِّ َُ ُ ََّ َُ ْ ِّ كام يقوم الذي يتخبطه الشيطان مـن املـس ِ َ ُ ََّْ ِ ُِ َ ُْ َ ُ ََّ َ َ َّ ُ َ َ
ِذلك بأهنم قالوا إنام البيع مثل الربـا وأحـل اهللاَُّ البيـع وحـرم الربـا فمـن جـاءه موعظـة مـن ربـه  ِ ِ ِ ِِّ ْ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ََّ َ َ ِّ َ َّ ْ ِّ ْ ْ ٌُ ْ َّ ُ ْ ْ ُ ََ َ َ َ َ َّ ِ َ ِ َ َ

َفانتهى فله ما سلف وأمره إىل َ َِ ُ َ ُُ ْ َ ََ َ َْ ََ َ اهللاَِّ ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون َ ُ َ َِّ ِ َِ ْ َُ ُ َ ْ َ َ ْ َِ َ َ َ ُ ُيمحـق  * َ َ ْ َ
ٍاهللاَُّ الربا ويريب الصدقات واهللاَُّ ال حيب كل كفـار أثـيم  ِ ِ َِ ٍ َّ َ ُ َُّ َُّ َ َّ َ ََ َ ِ ْ ُ ِإن الـذين آمنـوا وعملـوا الـصاحلات  * ِّ ِ ِ َِ َّ َ َ َُ َُّ َ َّ ِ

ُوأقاموا الصالة وآتو َ َّ ََ َ َ ُ َ َا الزكاة هلم أجرهم عند رهبم وال خوف عليهم وال هم حيزنون َ ُ َ ٌ َ َ ْ َّْ َ َ َْ ْ ْ ْ ِّ َ ْ ُ ُْ َ َ ْ َ ُ َْ َِ ََ ِ ِ َ يا أهيـا  * َُ ُّ َ َ
َالذين آمنوا اتقوا اهللاََّ وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنني  ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ْ ِّ َ َ ُ َُ ْ َّ ُُ ِ َ َ َ َ ََ ُ   ]278 -275 البقرة [ ]َّ

ودنس وقذارة والربا شح ، والزكاة تعاون وتكافل، إن الصدقة عطاء وسماحة وطهارة
 وحب المال عجشوالربا يورث في القلب القسوة وعدم الرحمة وال، وآثاره السيئة على المجتمع

في القرآني وقد جاءت آيات الربا بعد آيات الصدقة فهو المنهج ، والتمسك بالدنيا والبعد عن اآلخرة
من أجل أن يبين القرآن فضل الصدقة التقاء  وجه ا بينهمورتين مختلفتين ومتقابلتين ليسصعرض 

المدمرة على المجتمع ويجيب المنهج القرآني على من وآثاره وشناعة الربا ، وأثرها في المجتمع
الدين الذي وب، فيكون البديل بالصدقة كما جاء ذكرها قبل آيات الربا، قول ما البديل عن الرباي

ِّما آتيتم من ربا لريبو يف أموال الناس فال يربو عند اهللاَِّ وما آتيتم من َو[جاءت آياته بعد آيات الربا  ْ َ ْ َ ْ َ ِّ ِّ ْ َُ َ َ َّ ُ ََ ُ َ َ ُ ًِ َ ِ ِ َ ِ ْ ِّ
َزكاة تريدون وجه اهللاَِّ فأولئك هم املضعفون  َُ َِ ِ ٍْ َُْ ُ ُ َ ْ ََ َ ُ ُ ُ كلة آخذي الربا باأل وقد شبه القرآن ]39:الروم []َِ

 أحداً في القرآن بالشكل الذي توعد فيه ولم يتوعد اهللا ، ةتنتفخ بطونهم داللة على الشراهالذين 
ُفإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللاِ ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس  [ :حيث قال تعالى،  الرباأكلة ْ َ َ َ َ َُ ُ ْ ْ ُ َ ُْ َُ َُ َ ْ َُ ُ َْ ِْ ِِ ِ ِ ٍ ِ َ ْ ْ َ

َأموالكم ال تظلمون وال تظلمون َُ ُ ْ َْ ْ ُْ ََ ََ َِ ُِ على تدل نما إوة من التهديد والوعيد وهذه القس ]279:البقرة[ ]َ
فقد ، قتصادي فاشلافحش العمل ونتائجه الرذيلة وقد أكد الواقع الحاضر أن النظام الربوي نظام 

م أصيبت أمريكا 1929ا مرتين بانهيار اقتصادي كبير نتيجة النظام الربوي ففي عاميأصيبت أمريك
  عام نهاية فيو، ا إلى الخلفيجعت فيه أمريكتراوقتصادية قتصادي عظيم شل الحركة االاهيار بان

قتصادي كبير نتيجة التعامل بالنظام اا أيضاً بزلزال ي أصيبت أمريك2009 حتى نهاية عام 2008
وهي تحاول ، %70الربوي حيث تراجع سوق األوراق المالية في البورصة األمريكية حوالي 

فهذا هو الحرب ، التي تتعامل بالنظام الربويوكذلك باقي الدول ، استرداد عافيتها وال زالت تتخبط
  )1(. الذي أعلنه اهللا على أصحاب االقتصاد الربوي

                                                             

/ 1ج( في ظـالل القـران      ) 405 -401ص/ 1ج( فتح القدير   ، )93 -79ص/ 2ج( التحرير والتنوير   : انظر) 1(
  ).327 -319ص
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ْيــا أهيـا الــذين آمنــوا ال تـأكلوا الربــا أضــعافا مـضاعفة واتقــوا اهللاََّ لعلكــم [ : قــال تعــالى-2 ُ ِّ َ َُ َّ َ ُ ً ُ ََّ َ َ َ َ ََّ َ َُ ًَ ُْ َ َْ َ ِ َ ُّ
َتفلحون ُ ِ ْ   ]130 آل عمران [ ]ُ

وجه اهللا النداء للمؤمنين لكي يصرفهم عن الربا ولعل بعض العوام يتبادر إلى             في هذه اآلية ي   
وهذا مفهـوم  ،  الربا القليلزبينما يجو مضاعفة اً في هذه اآلية عن أكل الربا أضعاف      يهانهم أن النه  ذأ

قليلة  ف كثيرهما حرم   (:لخاطئ قد بينته اآليات من سورة البقرة في اآليات السابقة فالقاعدة الفقهية تقو            
  )1(. سلم من الربا كثيره وقليلهمفإنما جاءت اآلية خطاب المؤمنين لكي تنفي  عن المجتمع ال) حرام

ولذلك الربا مقيد الفوائد وقـد     ،  أكبر من نسبة الربا   نسبة الربح    التجارة الحالل يكون فيها      إن
بينمـا حـرم الربـا    ، مفي اإلسـال للتجارة يكون مطلقاً بمرور السنين ولم يحدد الشارع نسبة الربح  

ْيـا أهيـا الـذين آمنـوا ال تـأكلوا أمـوالكم بيـنكم بالباطـل إال أن [: وشنعه رغم قلته كما قال تعالى      َ َ ََّ َِ ِ ِ َِ َ َ َِ َْ ْ ْ ْ َ َُ َُ َ َُ ُ َُّ ْ َ ُّ
ًتكون جتارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللاَ كان بكم رحيام ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َُ ُ ْ ُ ُِ َ َّ َ ََ ًِ ُ َ ُ ُْ َ ْ َ ََ َ ْ وقـد أوجـد    }29:ساءالن{ ]ٍَ

 يسلمه، وال يظلمه ال المسلم، أخو المسلم(: حث عليه كما قال     باإلسالم الدين  كبديل عن الربا و      
 كربـة  بهـا  عنه اهللا فرج كربة، مسلم عن فرج ومن حاجته، في اهللا كان أخيه حاجة في كان من
 حيث  نِيغب اإلسالم في الد    وقد ر  )2()القيامة يوم اهللا ستره مسلما ستر ومن القيامة، يوم كرب من

  .جعل له أجرا مضاعفاً عن الصدقة

  .الصد عن دين اهللا ومحاربته: سابعالمطلب ال
سلمين يعيشون في محيط مـن  إن الناظر إلى واقع المسلمين في عصرنا الحاضر يجد أن الم 

ؤسسات التبـشيرية   وأقاموا الجمعيات والم  ، وأعداء اإلسالم قد أعدوا العدة لمحاربة اإلسالم      ، األعداء
وأقـاموا فـي بـالد      ،  الفاسدة ونشر أفكارهم التبشيرية والفكرية   ، والفكرية من أجل محاربة اإلسالم    

اإلسالم مؤسسات بأسماء براقة من أجل إفساد المجتمعات المسلمة مثل مؤسسات حقـوق اإلنـسان               
وقـد أقـاموا   ، هم لإلسالمءوحرية الفكر والتعبير والديمقراطيات الزائفة التي يخفون من ورائها عدا        

اإلذاعات المرئية والمسموعة لكي يبثوا من خاللها األفكار المسمومة بين المسلمين وينشطون فـي              
وال تستغرب لـو  ، البالد اإلسالمية الفقيرة لكي يساوموا المسلمين على لقمة العيش وفتنتهم في دينهم          

ـ            ،)3(دوالرات وجـيش مـن المبـشرين      علمت أن هذه المؤسسات تنفق سنوياً مئات الماليين من ال

                                                             

/ 2ج(األسـاس فـي التفـسير       ، )429ص/3ج( جامع البيان للطبري  ، )208ص/ 1ج( صفوة التفاسير   : انظر) 1(
  ).777ص

  .كتاب المظالم والغصب باب ال يظلم المسلم المسلم وال يسلمه) 2442(حديث ) 128ص/ 3ج(صحيح البخاري ) 2(
  .41صالح الرقب، ص . واقعنا المعاصر والغزو الفكري، د: انظر) 3(
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ويفتحون أبواب جامعتهم مجاناً أمام أبناء المسلمين ليعـودوا بأفكـار     ، والمفكرين بين أبناء المسلمين   
ْإن الذين كفروا ينفقون أمـواهلم ليـصدوا عـن [: وقوله تعالى ، هزيلة يغرسونها بين أبناء المسلمين     َ ُ َ َُّ َْ ْ ْ ُ ُِ ِ َُِ َ َ َُّ ََّ َ ِ

َسـبيل اهللاِ فــ ِ ِ َسينفقوهنا ثــم تكــون علـيهم حــرسة ثــم يغلبــون والـذين كفــروا إىل جهــنم حيــرشونَ َ ُُ ََ َ َّ َ ُ َ ُ ُْ ُ َ ًَ ُ ُ َّ ْ ْ ْ َّ َ ُ ََّ َ َْ َ َ َ ُ َ َ َِ َ ِ ِْ ُِ[ 
  -: ومن هذه اآليات التي تدل على هذا المعنى]36:األنفال[

ُّإن الذين كفروا وصـدوا عـن سـبيل اهللاَِّ قـد ضـلوا[:قال تعالى  - 1 َ ََّ ْ ُِّ ِ َ ُْ َ َ َ ََ َ ِ َّ ً ضـالال بعيـداِ ِ َ ً َ النـساء  []َ
167[  

إن هذه اآلية تبين حقيقة  الكافرين الذين يحاربون دين اهللا في الدنيا ومصيرهم في اآلخـرة                 
ألنـه  ، والعذاب األليم في اآلخـرة    في الدنيا   باإلضافة إلى الخزي والمهانة التي ستلحقهم بالخسران        
يبـين أن    واهللا في الكفروا سبباً في بقائهم زيادة على كفرهم منعوا الناس من دخول اإلسالم وكان        

  )1(. هذا الصنف من الناس في جهل وشقاء بال  حدود ولن يبلغوا الفالح في الدنيا واآلخرة

َوما هلم أال يعذهبم اهللاَُّ وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كـانوا أوليـاء [ : قال تعالى  -2 َ َ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ُ ْ َِ ِْ َ َ ُ ُ َ َ ََ َُ َ ِ َْ َْ َِّ ِ َ ُّ ِّ ْه إن َُ ِ ُ
َأولياؤه إال املتقون ولكن أكثرهم ال يعلمون  َُ َ ْ َ ََ َ َ ُْ ُ َّ َ ُ َْ ُْ َّْ َ َِ َِّ ِ  ]34 :األنفال[ ]ُ

هذه اآلية بدأت بسؤال استفهامي استنكاري تقريري عن كفار مكة الذين يمنعون المـسلمين              
من وقوع العذاب   وماذا يمنع    في اآلية السابقة،     كما قال اهللا    من تأدية شعائر اإلسالم شعائر الحج       

عليهم طالما هذا حالهم والعبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب فكل من يصد عن دين اهللا سـيلحقه      
ن بحجة أنهم على الحـق      يالعذاب الرباني في الدنيا واآلخرة وبعض أعداء اإلسالم يحاربون المسلم         

علـى الحـق وال أفعـالهم    ولكن اهللا يتكفل بالرد عليهم بـأنهم ليـسوا      ، م الذين يملكون الكلمة   ـوه
  )2(. صحيحة

َالذين يستحبون احلياة الـدنيا عـىل اآلخـرة ويـصدون عـن سـبيل اهللاَِّ ويبغوهنـا [ :قال تعالى  -3 َ َ َ َ َ َ ْ ََ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُّ َُ ِْ ِ َ َُّ ُّ َِ ِ ِ ِْ ََْ ََّ
ٍعوجا أولئك يف ضالل بعيد ِ ِ َِ ً ٍَ َ َ ِ َ َ   ]3 :براهيمإ[ ] ُ

 التي سبقتها وهي تريد أن تبين بعض صفات         هذه اآلية هي بدل من كلمة الذين كفروا باآلية        
وأن هدفهم الوحيد هو نشر األفكـار       ، وليس لهم نصيب في اآلخرة    يتمسكون في الدنيا    الكافرين أنهم   

                                                             

  ).220ص/ 1ج( تفسير كالم المنان ،  )400ص/ 3ج( فتح القدير ، )813ص/ 2ج(في ظالل القرآن، : أنظر) 1(
/ 1ج( صـفوة التفاسـير     ، )522ص/ 2ج( المحـرر الـوجيز     ، )2158ص/ 4ج(األساس في التفسير    : أنظر) 2(

  ).467 -466ص
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أحـد ألن   لالنتقـاد مـن      واالمنحرفة حتى يستمر في السيطرة على المجتمعات الجاهلة وال يتعرض         
 )1( .الل بال نهايةضميزان الحق ضائع فهم بفعلهم هذا يسيرون في ال

ة لولكن المـشك  ، والمشكلة ال تكمن في أعداء اإلسالم الذين يحاربون اإلسالم فهذه طبيعتهم          
خدمة أعداء اإلسالم وتنفيـذ مخططـاتهم فـي بـالد           لتكمن في أبناء اإلسالم الذين سخروا أنفسهم        

 اإلسالم عن نقـاط     وهم أشد وأخطر من أعداء اإلسالم على المسلمين وهم يرشدون أعداء           ،اإلسالم
 اهناك مجموعة من المستشرقين يتعلمون الدين اإلسالمي من أجل أن يقفـو           ،  المسلمين دالضعف عن 

  . المسلمين وينفخون فيها روح الخالف بين المسلمينعندعلى نقاط الخالف 
  

  .التضييق على العلماء والدعاة إلى اهللا: الثامنالمطلب 
ين على عاتقهم تبليغ الدين إلى عامة الناس وهـي مهمـة            وهم الذ ، العلماء هم ورثة األنبياء   

ولكن أعداء اإلسالم يضعون المعوقـات أمـام   ، نبيلة وشريفة مهمة األنبياء وتحتاج إلى صبر وجهد       
ِوالعرص[ : قال تعالى ،  الناسإلى  الدعاة لكي ال يبلغوا كلمة الحق        ْ َ ٍ إن اإلنـسان لفـي خـرس *َ ِْ َُ ِ َ َ َّْ َّ إال  *ِ ِ

َالذين آ َ ِ ِمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالـصربَّ ْ َّ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َِ َِ َ ُِّ َ َِ ِ ُِ  ومن هنـا     .]3-1: العصر[. ]َ
تسود فيـه الخرافـات     ، والمجتمع الذي يخلوا من الدعاة مجتمع جاهل      ، يتبين أهمية الدعاة للمجتمع   

المجتمع إلى مبتغاه بـالفالح     ولن يصل    ،والجاهلية ويتحكم به الجاهلون وأصحاب المصالح الدنيوية      
  -:ومن هذه اآليات التي تدل على هذا المعنى إال بالصدع بكلمة الحق في الدنيا واآلخرة 

َومن أظلم ممن منع مساجد اهللاَِّ أن يذكر فيهـا اسـمه وسـعى يف خراهبـا أولئـك مـا [:قال تعالى  -1 َ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ ُ ََ ِ ِ َِ َُ َ َِ َ َ َِ َِ َ ُ َ ْ ْ ََ َ ْ ْ َّ ْ
ْكـان هلـم أن  ََ ْ َُ ٌيـدخلوها إال خــائفني هلـم يف الـدنيا خـزي وهلــم يف اآلخـرة عـذاب عظـيمَ َ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌ َ َ ٌ ََ ْ َِّ َُِ َُْ ُّ َ ُ ْْ َ ِ البقــرة [] ُ

:114[  
للذين يمنعون المسلمين في أداء شـعائرهم بحريـة أو           جد في هذه اآلية تشنيع من اهللا        ن

ة والمسموعة أو    ذاعات المرئي يمنعون العلماء المخلصين من تأدية واجبهم سواء في المسجد وفي اإل          
 عليها ال أحد أي ليس هناك       فاإلجابة) ومن َأظْلَم (وعندما بدأت هذه اآلية بقوله تعالى      ،نفيهم من البالد  

 أن يكون مادياً بالهـدم أو معنويـاً بمنـع الـدعاة     اممن ذلك وخراب المساجد إ    أضل  أقبح وال   فعٌل  
 خدمته علماء السوء وقد رأينا الرؤساء الطواغيت الذين         وأن يقوم على  ، المخلصين من الوصول إليه   

قاموا بتأميم المساجد من الدعاة المخلصين ال يستطيعون أن يدخلوا المسجد إال بحاشية وحراسـات               

                                                             

تفسير الـسمرقندي   ، )133 -132ص/ 4ج(الفتوحات اإللهية   ، )185-184ص/60ج(التحرير والتنوير   : أنظر) 1(
  )200ص/ 2ج(
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وكما نرى في أيامنا هذه رؤساء تونس ومصر وليبيا الذين حاربوا مساجد اهللا منهم من فـر                  ،كبيرة
تل كأسـوأ مـا     ت عليه اإلقامة الجبرية في أقصى البالد ومنهم من قُ         خوفاً على نفسه ومنهم من أقيم     

 بقتل أئمة المساجد من أجـل منـع         2007يكون وقد قامت السلطة العلمانية بغزة في منتصف عام          
  )1(. كلمة الحق وكانت نهايتهم أن فروا مذعورين خارج قطاع غزة

ِإن الذين يكفرون بآيات  [ :قال تعالى  -2 َِ ُ َِ َ َُّ ْ َ َّ َاهللاَِّ ويقتلون النبيني بغري حـق ويقتلـون الـذين يـأمرون ِ َ ٍّ َُ ُ َ َ ْ ِّ َْ َ َ َ َِ َّ ُ ْ ُ ُْ َّ ُِ َ ِ َ ِ
ٍبالقسط من الناس فبرشهم بعذاب أليم ِ ِ ِ َِ ٍ َ َ ُ َ َِ ِْ ْْ ِّ َْ ِ   ]21:  آل عمران[ ] َّ

هذه اآلية نزلت في اليهود الذين تسلطوا على األنبياء وقتلوهم حتى لم يبق نبـي مـن بنـي     
،  ما يريـدون دون معارضـة      اوا من بعدهم من يؤيدهم حتى يجتثوا كلمة الحق ويفعلو         إسرائيل وقتل 

وجاء فعل القتل بصيغة المضارع ليبين استمرارية القتل في كل العصور وهاهم أحفادهم يـستمرون             
أريـد  وال  ) يقْتُلُون(في القتل قتل الدعاة والعلماء والقادة إلى يومنا هذا تصديقاً لقوله تعالى في كلمة               

أن أذكر أسماء فالقائمة كبيرة تصل إلى مئات العلماء فقد قاموا باغتيال علماء ذرة مسلمين في أنحاء                 
أن أحفادهم اليهود رضوا وأقروا بما فعل أجـدادهم         ) يقْتُلُون ( في تفسير كلمة     اآلخروالرأي  ، العالم

ا وهو االستئصال وعذاب أليم في       بعذاب أليم في الدني     فتوعدهم اهللا    اإلثممن القتل فشاركوهم في     
  )2(. اآلخرة وهو جهنم

َوالذين اختذوا مسجدا رضارا وكفرا وتفريقا بني املؤمنني وإرصادا ملـن حـارب [قال تعالى    -3 َ ْ ً َ َ َ َ َ َ ََ ْ ْ ً ً ْ ََ ُِْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ً َِّ ْ َْ ًُ َ ِ ُ َ َّ
ْاهللاََّ ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إال احلس َ َ ُ َُْ َّ ِ َِ ْ َّ ْ َ ْ ْ ُ ََ ْ ُ ِ َِ ُ َ َنى واهللاَُّ يشهد إهنم لكاذبونَ ُ َّ َِ َ َْ ْ ُ َِ ُ   ]107:التوبة [] ََ

إن أعداء اإلسالم ال يروق لهم أن يروا اإلسالم يقوى ويمتد فيعملوا جاهدين من أجل وضع                
العراقيل أمام المد اإلسالمي فيخططون ويبذلون كل ما بوسعهم من أجل إيجاد المؤسسات واألفكـار           

 )4( وفرويـد  )3(سلمين بدل األفكار اإلسالمية فقاموا بإيجاد أفكـار دارويـن         الهدامة لتحل في بالد الم    
،  وكذلك قاموا بنشر أفكار الفرق الباطنية المليئة بالخرافات بين الجهلة من أبناء المـسلمين           )5(ونيتشة

وحتى نعلم مدى التخطيط والتعاون بين الدول الصليبية وبعض الدول اإلسالمية من أجل نشر أفكار               
 ألف زاوية للفرق الـصوفية المختلفـة   32 ألف مسجداً منها97ق الباطنية فمثالً في مصر هناك     الفر

                                                             

/ 1ج( صفوة التفاسير   ، )495 -493ص/ 1ج(الجامع ألحكام القرآن    ، )104ص/ 1ج(في ظالل القرآن    : انظر) 1(
  )79 -78ص

  ).368ص/ 1ج(تفسير كالم المنان ، )444ص/ 1ج( فتح القدير ، )721ص/ 2ج(األساس في التفسير : انظر) 2(
  ).398ص(أعظم شخصيات التاريخ، : صاحب نظرية النشوء واالرتقاء: داروين) 3(
  ).409ص(مؤسس علم التحليل النفسي، مرجع سابق، : سيجموند فرويد) 4(
  ). 172ص(عظماء ومشاهير وعباقرة معاقون : صاحب فن اللغة الكالسيكية: يكنيتشه فردر) 5(
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لحرف الشباب عن المساجد والعلماء أصحاب الفكر اإلسالمي الحركي واستغالل طاقتهم في أمـور              
  .)1(ال تخدم اإلسالم والمسلمين

ذين أسلموا مـن أجـل      إن الذين بنوا مسجد ضرار هم مسلمون أو من اليهود والنصارى ال           
 بين المسلمين مثـل     قن أجل بث الفرقة والشقا    ـن بدينهم م  ـاإلفساد بين المسلمين وتشكيك المسلمي    

ولكن حقيقتهم  ، هم للمسلمين والءالذي أوجد عقيدة التشييع وهم يظهرون حبهم و       ،  )2( عبد اهللا بن سبأ   
  . غير ذلك

  

  .االنغماس في الترف واإلسراف: المطلب التاسع
 تحول التي المباحات لإلنسان يزين لكنهو، مباشرةً الصالة أترك لإلنسان يقول ال لشيطانا إن

 أجمل يملك من على التنافس ويبدأ اآلخرة أمور عن الدنيا بأمور اإلنسان وينشغل الواجبات دون
  .اآلخرة حساب على بالدنيا اإلنسان ويرتبط، مرأةا وأجمل سيارة وأفضل بيت

  

 علَيهـا  فَحقَّ فيها فَفَسقُواْ متْرفيها َأمرنَا قَريةً نُّهلك َأن َأردنَا اوِإذَ[:تعالىقال   -1
 ]16:اإلسراء[] تَدميراً فَدمرنَاها الْقَوُل

وقد يكون هـذا  ، إذا أراد يقوم سوء أستدرجهم فاهللا ، هذه اآلية تبين سنة ربانية في الكون 
 مستئصلهم ولم يبقـى   حتى إذا ما أفسدوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر     االستدراج بالعلو والتمكين  

وأنه ، وهذا األمر يجب أن تدركه الفئة المؤمنة أن سنة اهللا ماضية في هذا الكون             ، منهم شئ 
ال يحابي بها أحداً فلتحذر الجماعة المسلمة إذا ما قدر اهللا لها التمكين أن تنزلق في الفـساد                  

ليها أن تأخذ باألسباب حتى ال تصيبها ما أصاب األمم التـي  وع، من حيث تدري أوال تدري    
ممن  سار في طريق الفساد واإلفساد فإن نهايته محتومة فهـو     ، سبقتها من زوال واستئصال   

 )3(.يسير نحو نهاية محتومة فهو يسير نحو الهاوية

                                                             

مختصر تفسير ابـن كثيـر      ، )309 -308ص/ 3ج(الفتوحات اإللهية   ، )29ص/ 2ج(التحرير والتنوير   (أنظر) 1(
  )169ص/ 2ج(

وإلى دمشق أيام عثمـان،  رأس الطائفة السبئية، كان يهودياً وأظهر اإلسالم، رحل إلى الحجاز      : عبد اهللا بن سبأ   )  2(
. م660/هـ40ابن سبأ من غالة الزنادقة، ت       : وكان يقال له ابن السوداء لسواد أمه، وقال ابن حجر العسقالني          

  ). 88ص/4ج(األعالم للزركلي 
 ).144ص/2ج(صفوة التفاسير، )52ص/6ج(التحرير والتنوير، )571ص/5ج( الجامع ألحكام القرآن : انظر)3(
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ــالى -2 ــال تع َّإن [:ق َاملبــذرين ِ َِ ِّ ْكــانوا ُْ ُ َإخــوان َ َ ْ ــشياطني ِ ِال ِ َ َوكــان َّ َ ــشيطان َ ُال َ ْ ــه َّ ِلرب ِِّ ًكفــورا َ ُ َ [ 
  ]27:اإلسراء[

حتـى وأن   ، يبين تعالى في هذه اآلية أحد وسائل هالك األمم بتبذير األموال في غير مكانها             
المبذرين بـأنهم بـأنهم أخـوان       وقد وصف اهللا تعالى     ، وهذا من تلبيس إبليس   ، كانت في المباحاث  

فعلى سـبيل   ، ل في أمور ال تنفع األمة     ال لتبذير األمو  الشياطين أخوانهم في التخطيط واختراع وسائ     
المثال لو أحصينا األموال التي تنفق سنوياً على الدوريات العالمية وكأس العالم ستجد أنهـا تكفـي                 

جائر تصل إلى مليـارات تكفـي لحـل         واألموال التي تنفق على الدعاية للس     ، إلزالة الفقر في العالم   
ك نجد األمم الفاسدة تبذر األموال في غير مكانها حتى إذا ما أخـذه اهللا     ولذل، ة السكن في العالم   لكمش

  )1(.وأنذرت انهارتبالسنين 
  

  ترك األمر بالمعروف والنهي عن المنكر: المطلب العاشر
إن ترك األمر بالمعروف يترك مجاال للمفسدين في األرض أن يزدادوا فسادا، وترك األمر              

مقبولة عند المجتمع فيستوي عندهم الخير والشر فـال يعرفـون        بالمعروف يجعل من الفساد ظاهرة      
 وأحـالم  الطيـر  خفـة  في الناس شرار فيبقى: "...بذلك معروفا وال ينكرون منكرا، كما أخبر       

  )2(".منكرا ينكرون وال معروفا يعرفون ال السباع،

َوكان [:قال تعالى -1 َ ِاملدينة ِيف َ َِ ُتسعة َْ َ ْ ٍرهط ِ ْ َيفسدون َ ُ ِ ْ َاأل ِيف ُ ِرضْ َوال ْ َيصلحون َ ُ ِْ  ]48:النمل[]ُ

 فـي  ماضٍ إلى يوم القيامة، ودائمـاً تبين هذه اآلية أن الصراع بين أهل الحق وأهل الباطل           
، المجتمعات الفاسدة تجد زمرة المنتفعين وهم ال يهمهم مصلحة األمة بل يهمه مصلحتهم الشخـصية              

د في عصر ومصر مثل هذا الرهط الـذين ال          فهم يخطوون  وثيقاً سمون األدوار في الفساد واإلفسا        
يسمعوا النصيحة وكلمة الحق من اآلخرين ولربما زجوا بأصحاب النصيحة فـي الـسجون بحجـج     

 من أجل قلب الحقائق والتغرير بالناس       واهية يخترعها لهم الشيطان ويستخدمون كل الوسائل المتاحة       
 )3(.حتى يستمروا في عنيهم

                                                             

 ).128ص/3ج(تفسير الخازن، )2/266ج(تفسير السمرقندي، )378ص/7ج(يان للطبريجامع الب:انظر)1(
  .2940: حديث رقم) 2258ص/4ج(صحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في خروج الدجال  ) 2(
 ).2645ص/5ج(في ظالل القرآن ، )262ص/4ج(لمحرر الوجيز:انظر)3(
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َلعن[:قال تعالى  -2 ِ ِالذ ُ ْكفروا َينَّ ُ َ ِبني ِمن َ َإرسائيل َ ِ َ ْ َعـىل ِ ِلـسان َ َ َداوود ِ ُ َوعيـسى َ ِ ِابـن َ َمـريم ْ َ ْ َذلـك َ ِ َبـام َ ِ 
َعــصوا ْوكــانوا َ ُ َ ــدون َّ َيعت ُ َ ْ ْكــانوا* َ ُ ــاهونَ ال َ َيتن ْ َ َ َ ٍمنكــر َعــن َ َ ــوه ُّ ُفعل َُ ــئس َ َلب ْ ِ ــا َ ْكــانوا َم ُ ــون َ َيفعل ُ َ ْ َ [ 

 ]79-78المائدة[

 بتي ٍإسرائيل اللعنة من اهللا حيث أنهـم ارتكبـوا المعاصـي             استحقاقهذه اآلية تبين سبب     
ولكن علمائهم لم يعتزلوا أصحاب المعاصي بـل        ، واستمرءوها فنصحوهم علمائهم فلم يستجيبوا لهم     

فأنـه  ،  وهذا األمر يجري على كل مـن شـاكلهم بالفعـل           شيءوكأنه لم يكن    ، جالسوهم وأكالوهم 
رحمة اهللا والمطرود من رحمة اهللا لـن يفلـح فـي الـدنيا     سيستحق لعنة اهللا والملعون مطرود من      

 )1(.واآلخرة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ).278ص/2ج(إعراب القرآن الكريم، )82ص/2ج(ابن كثيرتفسير ، )627ص/4ج(جامع البيان للطبري:انظر)1(
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  الفصل الثالث
   ةــوالسن رآنــالق نــم الحــالف راتــمبش

  ومبشرات تارخيية وواقعية
  :حثينبوينقسم إلى م
  مبشرات من القرآن والسنة: المبحث األول

 :ويشتمل على أربعة مطالب

  .  اهللا رسول عهد في وتحقق القرآن به جاء ما :ولالمطلب األ
  .الصحابة عهد في تحققت آيات: المطلب الثاني       

  .األزمنة كل في مشترك كان ما :المطلب الثالث
  .اإلسراء سورة من مبشرات :المطلب الرابع

  

  .مبشرات تاريخية وواقعية: المبحث الثاني
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ِإن هـذا القرآن هيدي للتي  [:د وبشرى لقوله تعالى ن القرآن الكريم هو كتاب هداية ورشاأ ِ َِّ ُ ْْ ِ َِ َّْ َ َ
ًهي أقوم ويبرش املؤمنني الذين يعملون الصاحلات أن هلم أجرا كبريا ً ُ َّ ِّ ِْ َ ْ َّ ْ َ َ َ ََ َ َْ َ َ ُ ُ ََُ َّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ َُْ وألن الرعيل  ]9: اإلسراء[ ]ُ

وقد ،  ووصلوا إلى الفالح وساروا على دربهاألول من الصحابة الذين عاشوا مع رسول اهللا 
 فكانوا خير أمة وأقاموا خير )1( )خير الناس قرني (: قال عن رسول روى عبد اهللا بن مسعود 

ونحن إذا أردنا أن ، حكم وعاشوا ملوكاً تحت أسنة الرماح ونشروا  األرض عدالً ورحمة باإلسالم
، خطواتهم حتى نصل إلى ما وصلوا إليهرهم واالدنيا واآلخرة فعلينا أن نتتبع أثنصل إلى الفالح في 

 ،خالفة الخلفاء الراشدينة قامت على أسس سليمة من اإلسالم، والتاريخ زاخر بخالفات إسالمي
وعمرت إلى المغرب، العثمانية التي حكمت من المشرق الدولة  و،العباسيةالدولة  و،األمويةوالدولة 

َإن اهللاَّ ال يغري ما [: منها الراية قال تعالىحتى إذا أصابها الضعف وتراخت سقطت ، سنين طويلة ِّ ُُ َ َ َّ ِ
ٍبقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم وإذا أراد اهللاُّ بقوم سوءا فال مرد له وما هلم من دونه من وال َ ُ َ ُ َّ ْ َ َ َ ِْ ِ ِ ِِّ َ َ َ ُ َ ْ َ ِّ َُُ َ ً َ ْ ََ ْ ََ ٍُ ٍِ ِ َِ َِ ِ َ ُ َّ [ 

مة من الواقع الذي نحياه اآلن بعد أل في خلقه وهناك بشائر لفالح اوهكذا هي سنة اهللا، ]11: الرعد[
ولكن اهللا أراد باألمة ، األنظمة الجبرية التي جثمت على صدر األمة سنين طويلةبعض زوال 

وها نحن نرى في مطلع عام ، اإلسالمية خيراً فأيقظ فيها روح الشجاعة والكرامة والبذل والتضحية
 وسوريا  تونس ومصر وليبيا واليمن هـ انتفاضة الشعوب اإلسالمية على الطواغيت مثل1432

ْأمل  [:فهذه مبشرات من الواقع على أن األمة بخير وبدأت في التخلص من أنظمة الفساد قال تعالى، َ َ
َّتر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللاُّ موتوا ثم أحياهم إن ِ ِْ َ َّ ُ ُ َ ْ ْ َ َ َُ ْ ْ َ ُ َ ُ ََ ُُ ْ َ ُ ْ َّ َُ ٌ َ ََُ َ َ ِ ِ ِ ِ َِْ َ ُ اهللاَّ لذو ِ َ

َفضل عىل الناس ولـكن أكثر الناس ال يشكرون ُ َ َُ ْ َ ِ ِ ٍَّ ََّ َ َْ َْ َّ َ َِ  في هذا الكون وأن سنة اهللا، ]243: البقرة[ ] َ

ٍ كل يوم هو يف شأن[ :التغيير قال تعالى ْ َِ َ ُ ٍْ َ َّ يعز أقواماُ ويذل (وجاء في معناها .  ]29: الرحمن []ُ

 حول اًوسأخصص في المبحث الثاني مطلب، اماً ويخفض آخرينخر يرفع أقوآ أي بمعنى )2()آخرين
إلى مبشرات سورة اإلسراء التي تبشر بعودة فلسطين تحت راية اإلسالم وينقسم هذا الفصل 

  :مبحثين

  
 

  

                                                             

 .3/171 –) 2652( حديث رقم–باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد– كتاب الشهادات –صحيح البخاري ) 1(
  )162ص/ 5ج( فتح القدير ، )228ص / 4ج ( الخازن : أنظر) 2(
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  المبحث األول
  يــةــرآنـمبشـرات ق 

 دايةه كتاب ليجعله   رسوله قلب على الكريم القرآن أنزل أن عباده على اهللا كرم من إن
 طريقال الحق طريق إلى الناس يرشد اًورشاد، التائهون إليها يهتدي ومنارة للبشر هداية، ورشاد

 النفس في وطمأنينة الطريق وحشة عليه لتمأل مضيئة شمعات إلى يحتاج اهللا إلى والسائر، المستقيم
 أخبر أنه ازهإعج هودوج ومن، وبيانه ونظمه هبلفظ معجز كتاب الكريم والقرآن، الحق على بأنه
 الغيبية األمور ومن ،والنبوة الوحي صدق على واضحة داللة تكون أن أجل من غيبية أمور عن

 ومنها  النبي عهد في حدث العموم وجه على هو ما ومنها وقعت ما منها القرآن عنها تحدث يتال
 على له دافعاً نلتكو المبشرات بهذه ويستأنس الكتاب هذا يصدق فالمؤمن ولهذا، تحقيقه ينتظر ما

 لهذا والتمكين بالنصر المؤمنين  اهللا وعد وقد ،الدين هذا لنصرة العمل أجل من واالجتهاد الجد
ًومن أصدق من اهللاِ حديثا[: تعالى يقول ،الدين ُِ َِ َ ْ ْ ََ َ  المصدوق الصادق أخبرنا وكذلك }87:النساء{]َ

َوما ينطق عن اهلوى [حقه في تعالى اهللا قال حيث َ ََ ِ ُ ِ ْ َ َ إن هو إال وحي يوحى *َ ْ َ َ ُُ ٌ َّ ِ  .}4-3:جمالن{ ] .ِْ
 تربية في ةالحسن والقدوة الحكمة معلم  الرسول كان لقد الزمان خرآ إلى ستحدث أمور عن

 الطويل الطريق لمواصلة بالعزيمة يتزودوا لكي ،العمل لحظات في باألمل يزودهم األول الرعيل
  غايتهم يبلغوا حتى اآلخرة في أجر وزيادة ،الطريق ةباستقام وثقة بالنصر أمل إلى تحتاج التي

في  ويستمروا الطريق يواصلوا لكي بعدهم من إخوانهم إلى أمرهم زمام ويسلموا رايتهم ويرفعوا
  . مطالبأربعةويشتمل هذا المبحث على ، التائهين إلى الطريق إلنارة الهداية مشعلحمل 

 .مبشرات من القرآن

  .  اهللا رسول عهد في وتحقق القرآن هب جاء ما: المطلب األول
ُغلبت الروم  [ :تعالى قولھ  -1 ُّ ِ َِ َيف أدنى األرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون* ُ ُ ْ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِْ َ ََ َ ْ ْ ِْ َِ َ ِ َ  ]3-2:الروم[ ] ِ

 الهجرة قبل خلف بن بيُأو  الصديق بكر أبي بين حصلت قصة عن تخبر اآليات هذه
 من كتاب أهل الروم كانت والنار تعبد فارس وكانت ،والروم فارس بين حرب تحدث حيث

 الصديق بكر أبو فتراهن ،الروم تنتصر أن يودون المسلمون وكان الروم الفرس فغلب ،النصارى
 لتبشر  اآلية هذه فنزلت ،الروم :بكر أبو ، فقالالقادمة الجولة له ستكون من على خلف بن بيأ مع

 المبشرات من وهذا المسلمين قلوب يثبت أن شأنه من وهذا، سنين بضع في بلغْستَ الروم بأن المؤمنين
  )1(.الكريم القرآن في المعجزة

                                                             

 ).327ص/ 4ج(حرر الوجيزالم، )257ص/4ج(فتح القدير، )387ص /3ج(تفسير الخازن : انظر) 1(
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َلقد صدق اهللاُ رسوله الرؤيـا بـاحلق لتـدخلن املـسجد احلـرام إن شـاء اهللاُ آمنـني [  تعالى قال -2 ِ ِ َ َِ َ ْ ِِّ َ َ ْ َ ُّ ُ ََ َ ََ ُ ْ َ َ ِْ َّ ُ َُ َ َ َ َ َْ
َحملقني رءوسـكم ومقـرصين  َِ ِّ َ ُِّ ْ َ ُُ ُ َ ِ َ ًال ختـافون فعلـم مـا مل تعلمـوا فجعـل مـن دون ذلـك فتحـا قريبـاُ ً ُ ْ َ َ ْ َِ َ َ َْ ََ َ َ َُ ِ ِ َِ ِ ُ َ َْ َ َ َ َ َ[ 

  .]27:الفتح[
 خرج وعندما، العمرة شعائر يؤدون وهم مكة سيدخلون بأنهم أصحابه  اهللا رسول بشر

 المدينة لىإ   اهللا رسول وعاد الحديبية صلح  وكان بالحديبية وحبس العمرة ألداء  اهللا رسول
 دخول وعلى  الرسول قول صدق على ليؤكد اآلية هذه  اهللا فأنزل المنافقين ألسنة وتطاولت
  )1(.يليه الذي العام في ذلك وكان ومقصرين محلقين الحرام المسجد المسلمين

  

  .الصحابة عهد في تحققت آيات :المطلب الثاني
ِهو الذي أرسل رسوله ب[ تعالى قال -1 ُ َ َُ َ َُّ َ َ ْ َ َاهلـدى وديـن احلـق ليظهـره عـىل الـدين كلـه ولـو كـره ِ ْ َ َ ُ َِ َ َُ ِّ َِ ِ ِِ ِِّ ََ ُِ ْ ِّ َ ُ

َاملرشكون ُ ِ ْ   ]33:التوبة[ ]ُ

 وعـن  والبـراء  الوالء عن تتحدث كانت والتي سبقتها التي لآليات فاصلة اآلية هذه جاءت
 الكرة أن ظنونوي اإلسالم هورظ من إيمانهم ضعف ببسب الكفار يوالون كانوا الذين المنافقين بعض

 من النفوس ضعاف على ورداً المؤمنين المسلمين لقلوب تثبيتاً اآلية هذه اهللا فأنزل، للكافرين ستكون
 من جزء تحقق وقد ،األرض على وبلوغه األديان كل على اإلسالم هورظ على لهم ليؤكد ،المسلمين

 مـا  إلى العربي المغرب من والتابعين الصحابة عهد في بعده ومن  الرسول عهد في البشارة هذه
  )2(.شرقاً الهند بالد بعد

 حكمـه  وظهـوره  و بسيطرته لإلسالم المستقبل بأن الكريمة اآلية هذه تبشرنا": األلباني وقال
 الراشـدين  الخلفـاء  وعهـد    عهده في تحقق قد ذلك أن الناس بعض يظن قدو، كلها األديان على

  .)3("الصادق الوعد هذا من جزء هو إنما تحقق فالذي، كذلك ليسو، الصالحين الملوكو

                                                             

تفـسير الـسمرقندي   ، )109ص/7ج(تفـسير كـالم المنـان    ، )3329ص/6ج( فـي ظـالل القـرآن     -انظر) 1(
 ).285ص/3ج(

ــر) 2( ــرآن -أنظ ــام الق ــامع ألحك ــير، )463ص-4ج( الج ــفوة التفاس ــي ). 491ص-1ج(ص ــاس ف األس
 ).2275ص/4ج(التفسير

 .1/31السلسلة الصحيحة، ) 3(
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َوعد اهللاُ الذين آمنـوا مـنكم وعملـوا الـصاحلات ليـستخلفنهم يف األرض كـام  [ تعالى قال -2 َ ِ ْ ْ ْ َ ْ ََ ِ ُ َّ ْ َ ْ ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ََّ َّ َ َ َ َ َُ َ
ْاستخلف الذين من قبلهم وليمكنن هلم دينهم الذي ارتىض هلـم  ْ ُ ْ َ ُ ْ َُْ ََُ َ َ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َُ َّ َ ْ ْ َِّ ًوليبـدلنهم مـن بعـد خـوفهم أمنـا َِ َ َّ ِّْ ْ ْ َُ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َ َُ َ َ

َيعبدونني ال يرشكون يب شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون َُ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َُ َ َ ْ ُ َُ ْ َ ْ َ ُ َْ َُ َ َ ً َُ ُِ ِ َ  ]55:النور[ ] َ

 إلى قائم والوعد األول للرعيل تحققت وقد العصور مر على للمسلمين اهللا من وعد اآلية هذه
 أقامـت  مـا  اإلسـالمية  لألمـة  قائم والتمكين، السبب بخصوص ال اللفظ بعموم فالعبرة قيامةال يوم

 فإذابشروطه،   األمة تمسكت ما قائماً التمكين ويبقى ،وابتالء جهاد يسبقه أن بد ال التمكينو ،هشروط
ـ  اإلسالم أعداء عليهم اهللا وسلط األمم ذيل في وبقيت التمكين منها ذهب وتقاعست تراخت  سومونهمي

  )1(.العذاب سوء

 رومية؟ أو القسطنطينية أوالً تًفتح المدينتين أي وسئل، العاص بن عمرو بن اهللا عبد عن
 رسول حول نحن بينما: اهللا عبد فقال: قال كتابا منه فأخرج: قال، حلق له بصندوق اهللا عبد فدعا

 رسول فقال، رومية أو سطنطينيةأق، أوالً تفتح المدينتين أي:  اهللا رسول سئل إذ، بـنكت  اهللا
 )2(.)قسطنطينية يعني. أوال تفتح هرقل مدينة(   اهللا

 الراشدة الخالفة تعود أن يستدعي الثاني الفتح تحقق أن أيضاً شك وال: ( األلباني الشيخ قال
 .) )3 به يبشرنا ما وهذا، المسلمة األمة إلى

 ثالث ابن وهو الفاتح محمد: البطل العثماني السلطان يد على األول الفتح تحقق وقد
 وذلك، م1453 سنة مايو29، هـ857 سنة األولى جمادى من 20 الثالثاء يوم في سنة وعشرين

 بعد نبأه ولتعلمن، بد وال اهللا ذنإب الثاني وسيتحقق  النبي إخبار من سنة ثمانمائة من أكثر بعد
  )4(.حين

  

                                                             

/ 5ج(تفـسير كـالم المنـان     ، )4819ص/7ج(األساس في التفسير    ، )2528ص/4ج( قرآنفي ظالل ال  : أنظر) 1(
4402.( 

 . 4 ح1/33، وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة 11/225مسند أحمد ) 2(
 .4 ح1/33السلسلة الصحيحة ) 3(
 .94 ص-مبشرات النصر والتمكين من القرآن الكريم) 4(
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  األزمنة كل في مشترك كان ما: المطلب الثالث
  

َولقد سبقت كلمتنا لعبادنا املرسلني[: تعالى قال -1 ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َُ َ َ َ ََ ُ ْ َْ َ َ َ إهنم هلم املنـصورون *َ ُ ُ ْ ُُ َّْ َ َُ ُوإن جنـدنا هلـم  *ِ َُ َ َ ْ ُ ََّ ِ
َالغالبون ُ ِ َ [] 173-171:اتفّاَالص[ . 

، اإليمـان  بناء وقام، األرض في العقيدة جذور استقرت ولقد، قائمة اهللا وكلمة واقع الوعد" 
 بالـدعاة  التنكيل من الرغم وعلى، المكذبين تكذيب من الرغم وعلى، العوائق جميع من الرغم على

 بها جاء التي العقائد وبقيت ودولتهم؛ سطوتهم وذهبت، والكفار المشركين عقائد ذهبت ولقد، أتباعهم
 مـن  رغمال على تزال وما، وأفهامهم تصوراتهم وتكيف، وعقولهم الناس قلوب على تسيطر الرسل

 لمحو بذلت التي المحاوالت وكل ،األرض أنحاء في البشر على يسيطر ما وأبقى أظهر هي شئ كل
 المرسلين لعباده اهللا كلمة وحقت، منها نبعت التيالفكرة   وتغليب، الرسل بها جاء التي اإللهية العقائد

ْإهنم[ ُ َّ ُهلم ِ َاملنصورون َُ ُ ُ َّوإن* َْ ِ َجندنا َ َ ُهلم ُ ُالغالب َُ ِ َ   )1(." .]173-172الصافات[] َونْ
  

  

ُإنا لننرص رسلنا والذين آمنوا يف احلياة الـدنيا ويـوم يقـوم األشـهاد[ : تعالى قال -2 ْ َ َ ََ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ُُ َّ َ َْ َُّّ ُ َ ْ َِ َِ ِ َ ُ ُ َيـوم ال   *ِ َ َْ
ِينفع الظاملني معذرهتم وهلم اللعنة وهلم سوء الدار َّ َ ُ ُْ ُ ْ ُ ْ َ َ ََُ ََُ ْ َ ْ ُُ َّ ُ ِ َِِ َّ  ]52-51 غافر[ ] َ

وقـد يقـول    ، المادي النصر  اهللا عنه يتحدث الذي النصر أن يعتقد اآلية لهذه المتدبر إن
 ويبعـدون  ويـسجنون  يقتلـون  وهم الدعاة من وأتباعهم األنبياء بعضينصر اهللا    كيف الناس بعض

 مثـل  يتهمنهـا  مـن  يجعل نهإف والدعاة األنبياء يكرم أن أراد إذا   فاهللا. النصر؟ فأين ويالحقون
 قطـب  وسيد، موته بعد دعوته انتصرت وقُتل صلب الذي فالغالم، ذلك على دليالًخدود  اُأل أصحاب

 اغتيالـه  بعد البنا حسن واإلمام ،مرات ست القرآن ظالل في كتابه طباعة تم فيه قًتل الذي العام في
  .األرض ربوع في دعوته انتشرت

ليبلغن هذا  (  :يقول  سمعت رسول اهللا :قال  تميم الداري أحمد في مسنده عنروى و
أو بذل ، وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله هذا الدين بعز عزيز، األمر ما بلغ الليل والنهار

  )2()عزاَّ يعز اهللا به اإلسالم وذالً يذل به الكفر، ذليل
  

                                                             

 42 - 41ص / الكريم للعفاني مبشرات النصر والتمكين من القرآن ) 1(
 ).3 ح1/32السلسلة الصحيحة (، صححه األلباني 16958 ح28/156مسند أحمد ) 2(
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 لي )1(زوى اهللا إن: (  اهللا رسول قال: قال  ثوبان عنوقد روى اإلمام مسلم في صحیحھ 
 )2()منھا لي يٌزو ما ملكھا سیبلغ أمتي وإن، ومغاربھا مشارقھا فرأیت، األرض

، كما بشر في الحديث السابق، وهو في هذا الحديث أيضاً يبشر رسولنا الحبيب محمد 
، منهج نبوة، لكي يبقى أبناء اإلسالم على تواصل مع األمل الالزم بالعمل، حتى تتحقق هذه البشارة

 .وقد تحققت، ولكننا نطمح أن يعم اإلسالم كل األرض لكي ينعم العالم باألمن والعدل والسالم

 هذا الحديث يبشر أن اإلسالم سينتشر في ربوع األرض كلها، وقد توفي رسول اهللا 
واإلسالم في الجزيرة العربية، وقد انتشر في عهد الصحابة والتابعين والسلف، حتى بلغ حدود 

وفي ، قاً والمغرب واألندلس غرباً، وال زال اإلسالم ينتشر يوماً بعد يومٍ في دول الغربالصين شر
كل يوم يدخل اإلسالم المئات حتى يبلغ هذا الدين كل األرض بالكلمة الطيبة من أبناء اإلسالم، 

عجم فتكون ردة فعل من ال، وبتحريض من أعداء اإلسالم الذين يستفزون المسلمين باإلساءة للنبي 
بمطالعة الكتب عن اإلسالم، فيكون ذلك سبباً في إسالمهم، حيث نفذت كل الكتب اإلسالمية من 

وكذلك ، المكتبات اإلسالمية في أوروبا، عندما أساءت الدنمارك بالرسومات إلى الرسول محمد 
یة في م الذي ُضربت فیھ األبراج التجاریة العالم2001قد أسلم اآلالف من األمریكان في العام 

 .نیویورك بأمریكا

 إلـى  )حمـاس  (اإلسالمية المقاومة حركة قادة منأربعمائة   أبعدوا عندما اهللا أعداء واليهود
 أحمـد  والشيخ، الفضائيات عبر العالم كل إلى دعوتهم لنشر سفراء كانوا م1992 عام الزهور مرج

 لحركـة  مؤيدة اجاتواالحتج المسيرات عمت م2004 عام من مارس شهر في اغتيل عندما ياسين
  )3(.غرباً وموريتانيا المغرب إلى اندونيسيا من) حماس (اإلسالمية المقاومة

  

  .اإلسراء سورة من مبشرات:  الرابعالمطلب
 بسورة أيضاً تسمى وهي تقريباً بسنة الهجرة قبل اإلسراء حادثة بعد نزلت اإلسراء سورة

 وما الماضي في إسرائيل بني أصابت التي اثاألحد عن تتحدث وقد بإجماع مكية وهي إسرائيل بني
 ليكون اليهود مع للتعامل العريضة الخطوط لتضع جاءت فهي فلهذا ،المستقبل في لهم سيحصل

 هي اإلسراء فسورة ،المدينة في بهم يجتمعوا أن قبل ومكائدهم إسرائيل بني من بينة على نوالمسلم
  .)4(حيث يكون لهم النصر والتمكين والفالح، لمدينةا إلى بالهجرة المسلمين تبشر التي المبشرات من

                                                             

 .2/320أي جمع وضم، النهاية في غريب الحديث واألثر  : زوى) 1(
 .2889 ح 4/2215صحيح مسلم كتاب الفتن باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض ) 2(
 .46-43ص/ مرجع سابق: انظر) 3(
 .6ص/ 5ج / 6التحرير والتنوير ، مج : انظر) 4(
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 يقاتل حتى الساعة تقوم ال(:  اهللا رسول قال: قال روى اإلمام مسلم عن أبي هريرة و
 فيقول، والشجر الحجر وراء من اليهودي يختبئ حتى، المسلمون فيقتلهم اليهود المسلمون

 من فإنه ؛ )1(الغرقد إال فاقتله فتعال، خلفي يهودي هذا! اهللا عبد يا! مسلم يا: الشجر أو الحجر
 )2()اليهود شجرا

 الحجرالبشر و على غضبهم جل صبوا الذين الحقيقي اليهود واقع لنا يبين الحديث هذا
 األشجارواقتلعوا مئات اآلالف من  البيوت منالثانية ، فدمروا اآلالف  األقصى انتفاضة في والشجر
 ينطق حتى اليهود من لنفسه سينتقم والحجر الشجر فإن ولذلكمة، وقتلوا البشر بال رح، المثمرة

 ننتظرها التي الكبرى الملحمة هي وهذه خلفه المختبئ اليهودي عن المسلم المجاهد ليخبر ربه بإذن
 من الغرقد شجرزرع  من يكثرون اليهود أن والمالحظ، فلسطين أرض على اهللا شاء إن قريباً

 . ، وهذا تمهيد لقرب وقوع بشارة الرسول نقبال صحراء من الشرقية الجهة

 الدوام على والمسكنة الذلة عليهم ضربت اليهود أن عمران آل سورة في بين  واهللا
َرضبت عليهم الذلة أين ما ثقفوا إال بحبل من اِهللا  [ :تعالى قال كما القاعدة لهذه استثناء وهناك ْ َ َ َ َِ ٍِ ِ َّ ِ ُ ُ ُ َّ ََ ْ ُ َْ ِِّ ْ ِ ُ

َوحبل من ْ َ َِ ِ الناس وباءوا بغضب من اهللاِ ورضبت عليهم املسكنة ذلك بأهنم كانوا يكفرون بآيات ٍ ِ َِ ُ َ ْ ُ ْ ُ َْ ِ ِ َِ ُ ْ ُ َ ُ ََ ََّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ ْ ََّ ِ ِ ٍ ُ ِ
َاهللاِ ويقتلون األنبياء بغري حق ذلك بام عصوا وكانوا يعتدون ٍّ َُ َ ُْ َ ْ َ َ َ ََ ْ َ َُ َ َْ َ ِ َِ ِ َ ِ ََ ِ ُ    ]112:عمران آل[ ]ْ

 رباني حبل فكان سليمان وابنه داوود عهد في أقيم الذي اليهودي نالكيا فهو اهللا حبل فأما
 اهللا حقوق على بتعديهم اهللا حبل نقطعا حتى سليمان مات إن وما ،ذلك يستحقون كانوا أنبياء ألنهم

 دول من بتأييد  م1948 عام في أقيم الذي الكيان هو الناس وحبل ،اآلية وصفت كما األنبياء وقتلهم
 يقوله ما القول هذا ويؤكد فيه أقيمت الذي األول األسبوع في دولة 56 من أكثر ترفتاع حيث العالم

ُرضبت عليهم الذلة أين ما ثقفوا[ ":يقول حيث اآلية هذه تفسير في حوى سعيداألستاذ  ِ ُ ُ َّ ََ ْ ُ َْ َ ََ ِِّ ْ ِ  هذا ]ُ
 ألزموا قد اليهود أن دتفي واآلية ،عليهم علم هي التي صفاتهم من يأتي ما بدليل، باليهود خاص الكالم
 مما ،كانوا أينما الدائم وخوفهم، ظلها في يعيشون ةدول لكل الجزية بدفعهم وذلك ،وجدوا أينما الذلّة

 إذ عصرنا في عرفناها حالة اهللا استثنى ثم ،شر واتقاء نفاقاً، األعمال من الذليل لفعل يضطرهم
َّإال [ تعالى قال ،فلسطين في الدولة لهم قامت َبح ِ ٍبلِ َمن ْ ٍوحبل اهللاِ ِ ْ َ َمن َ ِالناس ِ  من بإمداد إال :أي ] َّ

 وهذا، وسلطان دولة لهم يكون الناس من ببوس إياه اهللا يعطيهم بسبب إالأي ، الناس من وإمداد، اهللا

                                                             

 ).58ص/ 10 ج-لسان العرب(نوع من شجر يهود : الغرقد) 1(
كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ال تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبـر             )  2922ح  ) (4/2239(صحيح مسلم   ) 2(

 .الرجل، فيتمنى أن يكون مكان الميت من البالء
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 لصالحهم كله العالم تماأل وإذ، بظلمنا علينا وسلطهم لهم وسخر،  بذلكاهللا أمدهم إذ اآلن حدث ما
  .)1("نعلمه ما فكان، ويخدمهم، لهم ويكيد، مويحميه يمدهم

ُ وقضينا إىل بني إرسائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن علوا  [تعالى قال -1 َّ ْ َ َ َُ ُ َ َ َ َ ََ َ ُ ُ َ َِ ِ ِْ َّ َ ْ ْ ِْ َ َّ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ
ًكبريا ِ   ]4:اإلسراء[ ]َ

 بعض تلفخا وقد األرض في إفسادتين مع ناكيان لليهود يكون أن كتابه في اهللا قضى
 بأرض مرتبط واإلفساد العلو مع الكيان أن الراجح القول ولكن ومكانه اإلفساد حول العلماء

 ولذلك ،فلسطين أرض على إال يكن لم العلو ولكن، األرض كل في يفسدون فاليهود، اإلسراء
 من سبىو قتل من فقتل البابلي) نصر نوبخذ (عليهم اهللا وساق سليمان عهد بعد كان األول فاإلفساد

َوقلنا [ :تعالى قال كما م1948 عام الثانية والمرة ،بابل إلى بقي ْ ُ ْمن َ ِبعده ِ ِ ْ ِلبني َ َإرسائيل َِ ِ َ ْ ُاسكنوا ِ ُ ْ 
َاألرض ْ َفإذا َ ِ َجاء َ ُوعد َ ْ ِاآلخرة َ َِ َجئنا َ ْ ْبكم ِ ُ ًلفيفا ِ ِ  أصقاع كل من جاءوا فاليهود ]104:اإلسراء []َ

ُفجاسوا  [تعالى قال األولى فالمرة األرض َ َخالل َ َ ِالديار ِ َ َوكان ِّ َ ًوعدا َ ْ ًمفعوال َ ُ ْ  أما ]5:اإلسراء[ ] َ

ُوليدخلوا ]  فقال الثانية المرة في ُ ْ َ ِ َاملسجد َ ِ ْ َكام َ ُدخلوه َ َُ َأول َ َّ ٍمرة َ َّ ُوليتربوا َ ِّ ََ ُ ْعلوا َما ِ ًتتبريا ََ ِ ْ ] 7:اإلسراء[]َ
 بلفظ فجاء الثانية المرة في أما الديار فذكر جاء قد اإلسالم يكن لم األولى المرة في أنه دليل هذاو

  )2(.اإلسالم وجود على دليل المسجد

 أرض فلسطين ألهل وخاصة المسلمين لكل عامة هي اإلسراء سورة في والمبشرات
  .والمعراج اإلسراء

 ما) رقمية صدف أم قرآنية نبوءة م2022إسرائيل زوال ( كتابه في جرار بسام األستاذ ذكر وقد -2
 ما اإلسراء سورة في  القرآنية المبشرات ومن لالستئناس االعتبار بعين يؤخذ أن ستحقي

   -:يلي

) 76(الـ تكون أن ويفترض  .4×19 أي، سنة) 76 (الغامضة النبوءة وفق إسرائيل تدوم   .أ 
 سنوات ثالث كل ويضيفون، القمري بالشهر يتعاملون اليهود ألن، قمرية سنين هي سنة

  .والشمسية القمرية السنة بين للتوفيق شهراً

                                                             

 )285ص/2ج(ر األساس في التفسي) 1(
  ،)3036ص/6ج(األساس في التفسير، )259ص/2ج(تفسير السمرقندي، )117ص/3ج(تفسير الخازن: أنظر) 2(

 ).140ص /2ج( صفوة التفاسير
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 حتى ستدوم إسرائيل فإن النبوءة صحت إذا ذلك ضوء على، هـ1367 هي م1948عام    
)1367+76)=(1443.( 

 في أيضاً األولي: مرتين إال الكريم القرآن في يرد لم) اآلخرة وعد ( تعبير أن والمالحظ  .ب 
 قبل الثانية المرة عن الكالم في اًأيض والثانية، السورة بداية في الثانية ةاإلفساد عن الكالم
 ).104 (اآلية اإلسراء سورة نهاية

 جاء فإذا ـ الكتاب موسى واتينا ـ النبوءة عن الكالم بداية من الكلمات بإحصاء قمنا إذا    
 رقم وهو، كلمة1443 هو الكلمات عدد أن نجد فسوف ـ لفيفا بكم جئنا اآلخرة وعد

  .هـ1443=76+هـ1367 أي 1 رقم البند في يهعل حصلنا الذي الرقم يطابق

ِوقضينا إىل بني [:تعالى قوله في إسرائيل بني عن تتحدث اإلسراء سورة بدأت أن منذ  .ج  َ ََ َِ َ ْ َ
ًإرسائيل يف الكتاب لتفسدن يف األرض مرتني ولتعلن علوا كبريا ِ َ  ُ َّ ْ َُ ُ َ َ ََ َ ُ ُ َِ ِ ِْ َّ َ ْ ِْ َ َّ ِ ِ ِْ  قوله إلى ]4:اإلسراء[]ِ

ْوإن[ :تعالى ِ ُكاد َ َليستفزونك واَ َ ُّ َِ ْ َ َمن َ ِاألرض ِ ْ َليخرجوك َ ُ ِ ْ ُ َمنها ِ ْ ًوإذا ِ ِ َيلبثون َال َ ُ َْ َخالفك َ َ َ َّإال ِ ِ 
ًقليال ِ  إسرائيل دولة عمر76 واآلية قمرية سنة كلمة كل مقابل كلمة1444 ]76:اإلسراء[ ]َ

 )1(.بعده من ألمته فهو  للرسول موجه الخطاب كان وإن قليالً، بكلمة وتنتهي

َفإذا[: تعالى لقا  .د  ِ َجاء َ ُوعد َ ْ َأوالمها َ ُ َ َبعثنا ُ ْ َ ْعليكم َ ُْ َ ًعبادا َ َ َلنا ِ ِأويل َ ٍبأس ُ ْ ٍشديد َ ِ ُفجاسوا َ َ َخالل َ َ ِ 
ِالديار َ َوكان ِّ َ ًوعدا َ ْ ًمفعوال َ ُ ْ  ]5:اإلسراء[ ]َ

 وفاة وبعد أنه الحظنا إذ، الدقة غاية في تعبير وهذا، وإياباً ذهاباً ترددوا أي فجاسوا
 بل، الملوك يزيلوالم و، المصريون جاء أن فكان، الفساد وبدأ الدولة انقسمت،  مانسلي

 إسرائيل الشمالية الدولة بتدمير األشوريون قام م.ق700 العام وفي، عروشهم على أبقوهم
 على القبض وألقى )2( )نصر نبوخذ (جاء حتى يهوذا، الجنوبية الدولة في الجوس واستمر

 يهوذا دولة ودمر، الكثيرين وأسر، الكثيرين وقتل) صدقيا( المسمى عشر التاسع الملك
 استمر الجوس أن للنظر والالفت، األولى المرة في الجوس انتهى وبذلك م.ق 586 عام

 الفساد بدأ فقد واألخيرة الثانية المرة في أما، متالزمين اكان والجوس ،الفساد ستمراراب
 ،م1967 عام أي، عاماً 19 بعد فيها اكتمل وقد المباركة األرض من جزء في م1948عام

                                                             

 .70ص/ م نبوءة قرآنية أم صدف رقمية2022 كتاب زوال إسرائيل– 10البند : انظر) 1(
د، اشتهر بقوته العسكرية، حاصر القدس وفتحهـا عـام    ثاني ملوك الساللة الكلدية التي حكمت بال      : نبوخذ نصر ) 2(

 ).140موسوعة الحضارة القدمية والحديثة، ص ( ق م 561م ، ت .  ق597
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 الفساد فيه تالزم فقد األول الوعد أما، مرحلتين على المباركة األرض شمل الفساد أن أي
 أولى هي والتي ،األولى إسرائيل تدمير عام هو م.ق722العام الفارق وهذا، والقوة

 ينطبق وبالتالي، أوالً زالت التي وهي، االنفصال بدأت التي وهي، المرتين وأولى الدولتين
  )1(.أوالهما لفظ عليها

م، ونحن 2022ومما تقدم من كالم األستاذ بسام جرار أن نهاية دولة إسرائيل ستكون عام 
 وليس هناك م، أي لم يبقَ إال أحد عشر عاماً، وكنت أرى أن الموعد قد اقترب2011اآلن في عام 

  .إرهاصات لهذه البشارة

ن نكون واثقين، بل على يقين أن تحرير فلسطين قادم، وأن المسألة مسألة ولهذا يجب علينا أ
وقت، علينا أن نأخذ باألسباب ونعد العدة لكي نكون قدر اهللا في إزالة دولة إسرائيل، ونفوز بلقب 

  .العبودية التي جاء ذكرها في سورة اإلسراء
  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

 ). 74ص(م أم صدف رقمية، 2022، كتاب زوال إسرائيل )11(البند رقم : انظر) 1(
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  الثانياملبحث 
  ةــة وواقعيــرات تارخييــمبش

  

  : ويشتمل على قسمين
  المبشرات التاريخية، ويشتمل على خمسة مطالب: القسم األول

  )هـ9/هـ1(  .في عهد النبوة: المطلب األول
  )هـ40/هـ10( .عهد الخلفاء الراشدين: المطلب الثاني
  )هـ132/هـ40(.الخالفة األموية: المطلب الثالث
 )هـ656/هـ132. (الخالفة العباسية: المطلب الرابع

 )هـ1318/هـ699( .الخالفة العثمانية: المطلب الخامس
  

  :المبشرات الواقعية، ويشتمل على ثالثة مطالب: القسم الثاني
  .سقوط الشيوعية وفشل الرأسمالية: المطلب األول
 .الصحوة اإلسالمية: المطلب الثاني

  .الوحدة اإلسالمية: المطلب الثالث
  ).ابيةالشب(الثورات الشعبية : الرابعالمطلب 

  .معوقات في طريق التمكين: خامسالمطلب ال        
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  ثانيال المبحث
  والواقعية التاريخية المبشرات

 ما على حتوىا الكتاب وهذا ورشاد هداية كتاب القرآن أنزل أنه عباده على اهللا فضل من
 ثلث جاء وقد، قةالساب  األمموأخبار، والمعامالت، والعقائد، العبادات، الحياة أمور كل في به يرشد

ِفاعتربوا يا أويل [:تعالى قال كما والعظة للعبرة إنما للتسلية هذا يكن ولم، وأخبار قصص القرآن ُ َ ُ ِ َ ْ َ
ِاألبصار ََ ٌ َقد كان يف قصصهم عربة [:تعالى وقال ]2:الحشر [] ْ ََ ْ َِ ِْ ِ َ َِ َ  : تعالى وقال ]111:يوسف[] ْ

َوما أرسلنا من قبلك إال رج[ ْ ْ َِ َّ ِ َ ِ َِ َْ َ ْ ُاال نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسريوا يف األرض فينظروا ََ َ ْ َ ْ َ ْ ُْ ْ َ َِ َِ ِ ُ ِ ِ َِ ُ ََ َ ِْ ْ ِ ُ ً
َكيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار اآلخرة خري للذين اتقوا أفال تعقلون َُ َ َّ َ َ َّ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ََ َّ َ ََ َ َ ٌِ ْ َ ُ ْ َْ َ ،  ]109:يوسف[ ]ََ

 العهد فكان، والبحث االستقراء خالل من اإلسالمي نهجالم صحة على ودليل شاهد خير والتاريخ
 في اإلسالمية الدويالت ثم، العباسية الخالفة ثم، األموية الخالفة ثم، الراشدة الخالفة ثم، النبوي

 تراخت عندما ولكن، والتمكين القوة أسباب كان منها ولكل، العثمانية الخالفة ثم، والمغرب المشرق
 الذين الصالحين ثرأ واقتفاء باألسباب باألخذ مطالب والمسلم، انتهت وتهرم باألسباب تأخذ ولم

 فينمي السابقين دروس من ويتعلم والمال الجهد نفسه على يختصر حتى، الفالح مرتبة بلغوا
 االلتزام على لإلنسان حافز خير) الصالحة القدوة ( كانت لما" السلبيات عن ويبتعد اإليجابيات

 على  اهللا فرض، السوية باألخالق والتحلي، الشرعية المنهيات عن االبتعادو، الدينية باألوامر
 لمن الحسنى عاقبة ليعلم ؛ السالفة القرى أحوال يطلع وأن ؛السابقة األمم أخبار في ينظر أن اإلنسان

ْوكم أهلك[: تعالى وقال.والفساد اللهو في عمره أضاع وء لمنالس والعاقبة، ورشاد خير له كان َ ْ ََ ْ َنا َ
َمن قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم مل تسكن من بعدهم إال قليال وكنا نحن الوارثني ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َْ َ ََّ ُ ُ َ ُْ ً َ ْ ََّ ِ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ ْْ َ َ َ[ 

  )1( ." ]58:القصص[

 بجهد سطر الذي اإلسالمي التاريخ من المضيئة الجوانب بعض على اهللا شاء إن وسنقف
 على الالحقون ونحن السابقون هم اهللا شاء وإن حسناتهم ميزان في يكون أن اهللا ونسأل السابقين

  . الفالح درب

  

  

  

  

                                                             

 ).4-3، ص 1ج(صفوة الصفوة ، ) 1(
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  التاريخية المبشرات :القسم األول
  يالنبو العهد: األول المطلب

 الميتة ويأكلون األوثان يعبدون وجاهلية كفر أهل وهم العربية الجزيرة على اإلسالم جاء لقد
 الحروب بينهم وتنشب البناتيئدون  الضعيف حقالقوي  ويأكل الطريق ويقطعون الرحم ويقطعون

 وأزال القلوب ووحد الكلمةفوحد  األخالق مكارم إلى بهم فارتقى اإلسالم فجاء األسباب ألبسط
 خير إلى والحرمان الجوع من بهم وانتقل العالم ساسوا قادة الغنم رعاة من وجعل القبلية الفوارق

  .أولها به صلح بما إال األمة هذه آخر يصلح ال فإنه واقال كما ولذا، الدنيا نعيم

 من المتالحقة األجيال همن يستمد الذي األول التاريخي الرصيد هي  الرسول سيرة ستظل
  .امتدادها وأصول، بقائها وعناصر، مسيرها زاد العقيدة مشاعل وحملة النبوة ورثة

 التاريخ من نسقا رأى حقيقوالت والفكر النظر في حقه وأعطاه  تاريخه درس ومن"
، األرضي الجذب وعوامل المادة عناصر على معه المؤمنة والفئة   الرسول به استعلى، العجيب
 في النظر يعمق ومن .وأزمانها عصورها امتداد على تشهدها لم درجات إلى باإلنسانية وارتقوا
 الدنيا وأنبتت، به فأخصب بالمجد القفر التاريخ في وقع الذي السر يتتبع أن محاوال،  سيرته

  )1(."الجميلة اإلنسانية أزهارها

َ لقد كان لكم يف رسول اهللاِ أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللاَ واليوم اآلخر [: تعالى قال َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ِْ َِ ْ َ ُ ْ َ ََ ََ ٌ ََ ٌ َ َ ََ ُْ ِ ِ ُ
ًوذكر اهللاَ كثريا ِ َ ََ َ    ]21:األحزاب[ ]َ

 أنه إذن ريب فال " المختوم الرحيق بكتا مقدمة في نصيف عمر اهللا عبد األستاذ ويقول
 يتأسى وأن ودنياه آخرته شئون جميع في الرباني المنهج تباعاب الدنيا هذه من النجاة أراد لمن البد

 والمقودين للقادة والرشاد الهدى ففيها، الحياة شئون جميع فيعملياً  واقعاً  األعظم بالرسول
: المجاالت جميع في الحسنة األسوة وفيها، والمجاهدين والموجهين والمرشدين والمحكومين والحكام

 والعالقات الفاضلة واألخالق اإلنسانية والعالقات واالجتماع والمال واالقتصاد والحكم السياسة في
 عن البتعادهم والتخلف الجهالة مهاوي في انحدروا وقد – اليوم المسلمين أحرى فما، الدولية
 ومنتدياتهم الدراسية مناهجهم في النبوية السيرة يقدموا وأن صوابهم إلى يعودوا أن -المنهج

 الناس إصالح وفيها، اهللا إلى العودة طريق فيها بل، وحسب الفكرية للمتعة ليست أنها على المختلفة
  )2(."وفالحهم

                                                             

 .5ص/ الرحيق المختوم ) 1(
 .12-11 ص/المرجع السابق) 2(
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 كان وما، بمعطياتها متنوعة، بدالالتها زاخرة، بأحداثها غنية تجربة  رسولنا سيرة إن"
 على اهتماماته ويصب رؤياه نطاق يوسع أن إال والتحليل البحث من حقها إيفائها لىإ يسعى بباحث

 ديةائوعق وغيبية وواقعية وروحية وفقهية وشخصية وعسكرية وسياسية حركية جميعاً؛ الجوانب هذه
  )1(."وحضارية

 تاريخ دراسة على تعكف أن في واالجتهاد النشاط روح األمة في يبث ما أعظم من نإ"
 العظيمة أمانيهم وبين بينهم تحول كادت التي الجمة المصاعب على تغلبوا كيف تعرف حتى رهاكبا

  )2(."نظاماته على والسير الدين تباعا من تعود التي النتيجة وتعرف

 سرد قراءة يقرأ أن ال وتمحيص تحقيق دراسة يدرس أن ينبغي اإلسالمي التاريخ إن"
األمة  مالمح فيها ترى اإلسالمية لألمة حية صورة اإلسالمي يخالتار ألن، للوقائع ومتابعة لألحداث
  .األمم سائر على لها المميزة الخاصة ومعالمها، الحقيقية

 عملية خصائص ذي إنسان إلى تحتاج بل التاريخ يقرأ إنسان لكل تتأتي ال الدراسة وتلك
، الوقائع فيحلل، ممارسال الخبير دراسة ويدرسها، متمعناً األحداث أمام يقف ألن تؤهله معينة

  )3(."فعلها إلى أدت التي الدوافع منها ويستنتج، إليها ترد بأن أجدر هي التي األسباب إلى ويردها
  

  .الراشدين والخلفاء الصحابة عهد في: الثاني المطلب
 أكثر وهم، الوحي نزول عاصروا الذين وهم  اهللا رسول إلى الناس أقرب هم الصحابة

 قال الدولة وإنشاء الدعوة أعباء  اهللا رسول مع تحملوا الذين وهم،  اهللا ولبرس إقتداء الناس
َوالسابقون السابقون[ : تعالى َُ ُِ َِّ َّ َ أولئك املقربون *َ ُ َّ َ َُ َ ِ  أينما اإلسالم سفراء وكانوا  .]11-10الواقعة[ ]ُ
 وأكملوا الخيريةب المصدوق الصادق لهم فشهد )4( )قرني الناس خير(:  قال اكم وارتحلوا حلوا
 فتح وقد ،األزمان كل في به ىيحتذ مضيئاً نموذجاً كانت التي، الراشدة الخالفة  اهللا رسول بعد
 اإلسالمي الحكم جذور رسخوا وقد، غرباً المغرب بالد إلى شرقاً النهر وراء ما بالد يديهمأ على اهللا

 يختلفون كانوا عندما حتى، يقالصد قبل العدو لها ويشهد ناصعة صفحة أصبحت حتى األرض على
 االختالف بينهم وقع وإن، الحق من ونصيبه ،الشرعية مصوغاته منهم طرف لكل تكون ما أمرٍ في

                                                             

 .6ص / دراسة في السيرة/ عماد الدين خليل ) 1(
 .3ص / إتمام الوفاء) 2(
 .5ص / جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين) 3(
 -3/171 –) 2652( حديث رقم  – باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد        – كتاب الشهادات    –صحيح البخاري   ) 4(

 .م وسنة طبعة بدون رق- دار الطوق-محمد الناصر: تحقيق
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 مرتبة إلى به واإلرتقاء اإلسالم رفعة الوحيد هدفهم وكان اللسان يتعدى ال خالف ظاهري فهو
  .الفالح

  

  األموية الخالفة عهد في: الثالث المطلب
 ثم، الشام على  الخطاب بن عمر واله ،سفيان أبي بن معاوية هو مويأ خليفة أول

 حتى الخالف وبقى، خالف علي وبين بينه وقع عثمان وفاة وبعد، عفان بن عثمان بعده من أقره
 هذا وسمي لمعاوية بالخالفة الحسن تنازل حيث  هـ40 عام حتى حسنال ابنه بعده ومن، وفاته
 وقد، الشام أهل كل أحبه حتى وسياسة حكمة وذ وكان لمعاوية األمر بوأستت، الجماعة بعام العام

 يعهد أن وهو، وعليه له األمر وهذا، أحد إليه يسبقه لم الحكم في جديداً أمراً معاوية استحدث
 ميز ما أكثر كان ولكن، الرعية بعض حفيظة أثار األمر ولهذا، وفاته قبل إلبنه بعده من للخالفة

 الخلفاء وكذلك ترف في الناس عاش حتى األموال وانتشار الفتوحات كثرة ويةاألم الخالفة صدر
، اإلسالمية الفتوحات من يوقف لم األمر هذا ولكن، الرعية عن بعيداً كبير ترف في عاشوا الذين
 الخليفة وجود األموية الخالفة ميزات ومن، الوالة من الخليفة على الخارجين بعض وجود رغم

 وعدل رخاء عهده في كان لما الخامس الراشد الخليفة بعد فيما سمي الذي )1(يزالعز عبد بن رعم
 الخالفة بقيت وقد، قبله من فيه فرط الذي اإلسالم لمنهج وتطبيقه وحكمته تزيده لحسن وأمان

 يتولى من على الحاكمة العائلة صفوف بين الخالف ظهر حتى المؤامرات أمام صامدة األموية
 طويلة الخالفة هذه تدم ولم واألمصار العسكرية القيادة في الجاهلية العصبية وظهور،العهد خالفة
، معليه فثاروا انحةس الفرصة العباسيون وجد حيث هـ132 وأنتهت هـ 40 عام بدأت أنبعد 
شيئاً  ضعفت والخالف العصبيةدبت  عندما ولكن كثيرة إيجابية جوانب لها كانت الخالفة هذه ولكن

 منها لنستفيد إيجابيات من فيها بما التاريخية الدراسة يهمنا المقام هذا في ونحن فشيئاً وانتهت،
  )2(.المؤرخين من كثير رأي وهذا سبقونا رجال على نحكم ال ألننا السلبيات ونترك

 الملهمة العلمية الدراسة تلك التاريخ لدراسة يكفيان ال وحدهما والممارسة الخبرة أن على
  .يأتي ما الدارس يراعي أن دون

                                                             

عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم األموي القرشي، أبو حفص، الخليفة الصالح، والملك العـادل، عـالم                   ) 1(
هــ،  103وفقيه، وربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين، تشبيهاً له بهم، وهو من ملوك الدولة األموية، ت سنة      

 ).50ص/4ج(األعالم للزركلي، 
 )4ص،2ج) / (الدولة األموية( ت تاريخ األمم اإلسالمية محاضرا: انظر) 2(
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يجب أن نعلم أن الذين صنعوا هذا التاريخ من البشر يجوز عليهم الخطأ والسهو والنسيان وإن " - 1
دراك هذه الحقيقة يخفف عنا كثيراً من الصدمات التي إإن ، وكانوا من كبار الصحابة وأجالئهم

 .قد يصاب بها الدارس الذي يخفي عليه إدراكها

وقائعه قد كتبت في ظروف تختلف تماماً عن الظروف التي  التاريخ وأحداثينبغي أن نعلم أن  - 2
ندرسه فيها فبينما تلقى المؤرخون األحداث تلقياً عن طريق الرواة ؛ بينما نحن ال نقبلها إال بعد 

 .ختبار بنجاحوتجتاز اال، وتجارب عديدة، أن تمر بفحص دقيق

علها في نظر المؤرخين  إن كثيراً من األحداث التاريخية كان لها من الظروف ما يبرر ف - 3
وإن لم يذكروا تلك المبررات فخفيت على الدارسين فردوها أو ، فأثبتوها تقديراً لتلك الظروف

ونحن ال نستطيع النجاة مما وقع فيه هؤالء حتى ندرك تلك الظروف ، تشككوا في صحتها
 .ونقدرها قدرها

 والحالة أحداثه فيها توقع التي الظروف يدرس أن التاريخ دارس على لزاماً كان لهذا
 حكمه يكون حتى عليها يحكم أن قبل األحداث تلك فتناكت التي واالقتصادية واالجتماعية النفسية
  )1(."التاريخية الجزئية الظروف تلك في الصواب إلى أقرب

  

  .العباسية الخالفة: الرابع المطلب
 دب دماوعن أمية بني من مالحك في أولوية أنفسهم في يروا المطلب عبد ابن العباس بنو كان

 بالخليفة العباسية الخالفة وبدأت الحكم زمام وتسلموا العباس بنو عليهم ثار أمية بني في الضعف
 خالل خليفة 37 حكمها وقد، بالسفاح الملقب عباس بن اهللا عبد بن علي بن محمد بن اهللا عبد

 التتار يد على قتل الذي لظاهرا بن المستنصر بن باهللا المستعصم اهللا عبد أخرهم كان عام424
 العلم على والحث للعلماء تقريبهم العباسية الخالفة يميز ما أهم وكان العباسية الخالفة نهاية وكانت

 من الكثير خرجت فقد، اإلسالم بالد في للعلم منارة مقر الخالفة بغداد أصبحت حتى وتشجيعه
 شأنه من كان الذي الفكري التطور على دليل وهو الفقهية المذاهبوظهرت ، الفترة هذه في العلماء

 المغرب إلى شرقاً الصين حدود من نفوذها الخالفة تبسط وأن العالم صدارة إلى بالدولة يرتقي أن
 ال خلقه في سنة وهللا، الحساب لها يحسبون العجم كان الدولة فيها ازدهرت فترة فيغرباً  واألندلس

 وذب األمراض فيها ظهرت فعندما  اهللا رسول من قرابةال لنفسه أدعى لو حتى، أحد بها يحابي
فاستأصلوهم وأزالوا  التتار من العجم كفار عليهم اهللا سلط باألسباب األخذ عن وتخلفوا الضعف فيها
 على نقف أن الموضوع هذا من يهمنا ام ولكن، وجولة صولة لها كانت إسالمية خالفة التاريخ من

   .فيها الوقوع من نحذر لكي السلبيات على نقف وأن، الحاضر صرناع في منها لنستفيد اإليجابيات
                                                             

 .6-5ص/ جولة تاريخية في عصر الخلفاء الراشدين) 1(
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  : العباسية الخالفة إنجازات أهم ومن

  .الدينية الكتب وتأليف الديني بالعلم اهتمامها. 1

  .الثقافات تداخل على ساعد مما عربيةال إلى األخرى اللغات من الترجمة حركة.  2

  .ةوالعسكري المدنية بالصناعات االهتمام. 3

  .الهدايا وتبادل المجاورة الشعوب مع الجوار حسن على الحرص. 4

  )1(. للمؤامرات والتصدي الداخلي الصف وحدة على الحرص. 5
  

   :العباسية الدولة ضعف أسباب
 .والعصبية القبلية النزعة ظهور .1

 .والسالجقة البرامكة مثل الوزارات في معينة فئات على االعتماد .2

 .القرامطة مثل الباطنية الفرق بعض ورظه في والسماح التساهل .3

 )2(. بالخالفة أحق فهم يروا أنفسهم البيت أل من لكونهم للعباسين العلويين منافسة .4

  

  العثمانية الخالفة: الخامس المطلب
 أن تحاول بقيت بل اإلسالمية األمة لمستست لم التتار يد على العباسية الخالفة سقطت أن منذ

 سالميةاإل دويالتال عهد برز ولكنه الحين ذلك قي توفق ولم لخالفةا الستعادة بنفسها تنهض
 عثمان (يد على العثمانية الخالفة نشأت حتى رأس بال كجسد اإلسالمي الوطن أنحاء في متناثرةال

 المتوسط األبيض البحر أصبح حتى وقويت وترعرعت،  )م 1280 /هـ699 ( عام) دغونأر بن
 وقد الجزية يدفع حتى اإلفرنج من أحد يدخلها ال إسالمية راتبحي والبحر األحمر قزوين وبحر
 مع اًحرب الخالفة هذه وخاضت أفريقيا شمال ومن أوروبا شرق من الصليبيون عليها تكالب

 عليهم واشتدت الدولة خزينة على الحروب هذه أثقلت حيث ،سنوات3 كل مرة معدلب الصليبين
 دونتَحول  صخرة العثمانية الخالفة أن يرون الذين بيةالصلي الدول من الخالفة إلسقاط المؤامرة

 م1914 من  (األولى العالمية بالحرب هزيمتها إلى أدى مما، الصليبية للدول االستعماري التوسع
 اًجزء نوالصليب وتوارث ،عام )3( 600 من يقرب ما العثمانية الخالفة حكمت حيث) م1919 إلى

                                                             

 .297، 118ص )/ الدولة العباسية( محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية ) 1(
 .497، 489ص )/ الدولة العباسية( محاضرات تاريخ األمم اإلسالمية ) 2(
  .19م، جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين األتراك، ص1909/ هـ1318  -م  1300/ هـ 699من سنة  ) 3(
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 أقصي الذي الثاني الحميد عبد السلطان الخلفاء هؤالء أخر وكان، الخالفة هذه أراضي من اًكبير
  .)م1909/هـ1327 ( عام الحكم عن

  -:يلي ماالعثمانية  الخالفة فالح أسباب من كان ولقد"

 .اهللا شريعة وتطبيق، التوحيد عقيدة على السياسي نظامها يقوم دولة .1

 .الشورى على تقوم .2

 .بالربا التعامل وعدم. والفضة الذهبب التعامل على االقتصادي نظامها يقوم دولة .3

  .الشرعية العلوم من قاعدة على واإلعالمي التعليمي نظامها يقوم دولة .4

ُال ينهاكم اهللاُ [: قال حيث  اهللا وضعها التي اإلسالم أساس على الدولية عالقتها تقوم دولة .5 َُ َ ْ َ
ُعن الذين مل يقاتلوكم يف الدين ومل خيرج َ َ َِ ْ ُ ُْ َْ َِ ِِّ ِ ْ ُُ َ َِّ َّوكم من دياركم أن تربوهم وتقسطوا إليهم إن اهللاَ ِ ِْ ِْ ْ ْ ْ َ ِْ ََ ُْ ِ ِ ُِ ََ ُ َ ُّْ ُ ُِ

َحيب املقسطني ِ ِ ِْ ُ ُّ ْإنام ينهاكم اهللاُ عن الذين قاتلوكم يف الدين وأخرجوكم من دياركم }8:{ُ َ ْ َ ْ ُ َُ ُ ُ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ِّ َ َْ ِ ِِ ُ َ َّ َ َ َّ ِ
َوظاهروا عىل إخراجكم أن تولوهم و ُ ْ َ َ َ َْ ْ َ َُّ ََ ْْ َ ُ ِ ِ َمن يتوهلم فأولئك هم الظاملونَ ُِ َِّ ُ ْ َ َُ َ َْ َ ُ َ َُّ  الدولة ]9-8الممتحنة[ ]َ

 وال، اهللا حرم ما وتحرم، الحدود وتقيم، عهدها غالب في اهللا شريعة تطبق كانت العثمانية
 .اهللا أحل ما إال تستحل

 والنشاط الحجاج نقل وتسهيل بالعاصمة الدولة أطراف لربط الحديد وسكك الطرق شق .6
 )1(."اريالتج

 القرن منذ ( عام ستمائة مدار على وتجاهدها الصليبية أوروبا تنازل ظلت العثمانية الدولة"
 التي ( األوربية األطماع وجه في منيعاً سداً كانت لقد) عشر الثالث القرن وحتى الهجري السابع
 للعالم خيراتهو اإلسالمي العالم ثروات كانت، اإلسالمي العربي العالم في) الصليب لواء حملت

 للغالل مصدراً) العثمانية ( العلية الدولة واليات إحدى المثال سبيل على) مصر ( كانت، اإلسالمي
  )2( "!المسلمين موائد على من الخبز ورغيف سالحها تتسول  أوروبا وكانت، للسالح ومصدراً

 لم جديدة بالد وفتحت الدولة وعسكرة الجهاد روح نشر على العثمانية الخالفة اعتمدت وقد
 اإلسالمية الجاليات زالت وال والهرسك والبوسنة والمجر ألمانيا حدود إلى وصلت حتى قبل من تكن
  .اآلن حتى هناك موجودة تركيا أصول من

  
                                                             

 .3ص ) / الدولة العثمانية( أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ ) 1(
 .5ص / المرجع السابق) 2(
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  :العثمانية الخالفة ضعف عوامل

 . الصليبية الدول مع الدولة خاضتها الذي الحروب كثرة .1

 .الصليبية الدول من الخارجية المؤامرات .2

 .في الدولة العثمانية القومية النعرات هورظ .3

 .الخبرة يملك ال الذي السياسية الحلبة في الثوري الشباب عنصر بروز .4

 .القيادة سلم في الدونمة يهود من العمالء بعض تسلق .5

 .الزكاةدفع  عن األفراد وتخلي الديون وكثرة الدولة عند االقتصادي الضعف .6

 .لعثمانيةا السيادة نم وتخلصهم الوالة من العهود نقض .7

 .الطرق وقطاع الرشوة تفشي .8

 )1(.أعداءمن  محيط في يعيشون أصبحوا حتى جانب كل من األعداء كثرة .9
  

  للسلطان يالتاريخ موقفال الضعف حالة في حتى العثمانيين السالطين قوة هي كم نعلم ولكي"
 تمسكه القادمة لألجيال الرجال عقول في يحفر وأن الذهب بمداد يكتب أن يجب )2(الثاني الحميد عبد

 يعرض) ليفي موسى ( والحاخام ) هرتزل ثيودر( الصهيوني الزعيم جاء عندما فلسطين بأرض
 السماح أجل من ذهبية ليرة ماليين بأربعة الخزينة وأمداد العثمانية الدولة ديون كل تسديد عليه

 تباع ال الوطن أراضي إن:"( قال حيث وجوههم في الصارخ رده فكان، فلسطين في باألقامة لليهود
  )3()"نفسه بالثمن إال تباع ال بالدماء امتلكت التي البالد ألن

  .العثمانية الخالفة على الصهيونية المؤامرة
 الخالفة لتدمير فخططوا فلسطين في قدم موطأ لهم يكون أن يمكن ال أنه اليهود علم لقد"
 على وساعدهم فلسطين في باإلقامة ناًإذ همءعطاإ انيالث الحميد عبد السلطان رفض أن بعد العثمانية

 األوروبية المصالح التقت وقد واألمريكية واالنجليزية الشيوعية الثورة من العالمي ؤالتواط ذلك
  .فلسطين على قومي وطن إقامة في اليهود مصلحة مع وشرورهم اليهود من بالتخلص

                                                             

ـ            : انظر) 1( ن السلطان عبد الحميد الثاني ، آخر سالطين الخالفة العثمانية، تآمر عليه اليهود واالتحاديون، فخُلـع ع
جوانـب مـضيئة مـن تـاريخ        . م، بسبب موقفه الرافض لتوطين اليهود في فلسطين       1909العرش في نيسان    

 .14العثمانيين، ص
  .11م، مرجع سابق، ص1909/ م1876آخر الخلفاء العثمانيين، بويع للخالفة عام ) 2(
 .7ص / مرجع سابق/ السلطان عبد الحميد الثاني) 3(
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 االمبراطورية اليهود واستقرار الشرق أبواب فتح: للينين وقال بالفكرة وايزمن واقتنع
 عمرهاالميعاد  أرض إلى المسيرة تعترض التي والعقبات الحواجز تزول وبتدميرها العثمانية،

  )1(."وشيكا وانهيارها محدودا أصبح

 بعد التقرير هذا شرن وقد":  في أحد اجتماعاته مع الصهيونية العالمية)2(وقد قال هرتزل
 حديثي ضوء على أقرر. ( 24/8/1921 في القدس في  الصادرة فلسطين صحيفة في عاماً عشرين

 أما، السياسية حالتها تغيرت إذا إال تركيا من االستفادة يمكن ال أنه الثاني الحميد عبد السلطان مع
 أو، دولية مشكالت في بها الزج طريق عن أو، فيها تنهزم حروب في بها الزج طريق على

  )3(."دواح آن في معا بالطريقين

 الدعاية لعبته دور أخطر ولعل :العثمانية الخالفة على الصهيونية المؤامرات ومن"
 ومن. نفسها تركيا وفي أوروبا في عليها تسيطر كانت التي الصحف خالل من اليهودية اإلعالمية

 نفيذت في كبيراً دوراً لعب الذي النشاط ذلك هو، وينةيالصه فرختها التي الماسونية الجمعيات خالل
 الكيان على والقضاء، اإلسالمية الخالفة مفعول بطالإ إلى وأدى ،تركيا في الكافرة الردة مؤامرة

  )4(."لتركيا اإلسالمي

 يكون أن يكفي بما، اإلسالمية لألمة التاريخي الموروث الكبير الكنز لنا يتبين تقدم ومما
 بما. وتجربتهم السابقين حضارة نم واالستفادة ،األمة شأن رفع في منه لإلنطالق أساسية قاعدة
 محرك إلى تحتاج اإلسالمية فاألمة ولهذا، العاقبة وفالح الرؤية ووضوح الطريق سالمة يكفي

 واقتصادية دينية ميزات من تحمله ما بكل الفالح نحو واالنطالق الراية لحمل األمام إلى يدفعها
  .قريباً يكون أن اهللا ونسأل واجتماعية وجغرافية

  واقعية مبشرات: ثانياً
 مقدمة  يحيى ميالد فكان مقدمات له وجعل األسباب له هيئ أمراً أراد إذا  اهللا إن

 في التدرج الكون ذاه سنة وألن ، الرسول لميالد مقدمة الحبشي ةأبره ومقتل،  عيسى ميالدل
 سرية كانت المكي العهد بداية في اإلسالمية والدعوة اإلنسان منه ويستفيد الثمر ينضج حتى عداداإل
 على حفاظاً المدينة إلى هاجرت ثم ألفرادها حماية الحبشة إلى وهاجرت، ضعفةمست هرتظ ثم

                                                             

  .1ط. 89ص / السرطان األحمر) 1(
المتـدينون  ). م1904 -1860(مؤسس الصهيونية الحديثة، وصاحب فكرة إقامة دولة إسرائيل         : ثودور هرتزل ) 2(

 . 149في المجتمع اإلسرائيلي ، ص 
 .47-46ص/ جوانب مضيئة في تاريخ العثمانيين األتراك ) 3(
 .49ص / المرجع السابق) 4(
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 يوجد  واهللا، األرضية الكرة من كبير جزء في ثم العربية الجزيرة أنحاء في انتشرت ثم، دعوتها
 ،هالكه في سبب وكان فرعون بيت في تربى  فموسى، الشر طـمحي قلب من الخير بذور

  .هدايتها في سبب وكان والجاهلية الكفر دار مكة في وجد  ومحمد

 .اهللا شاء نإ هالكه في اًسبب ستكون االحتاللحجر  في ولدت التي الفلسطينية المقاومة وأن
 والطاقات الجغرافي وتواصلها بالدها واتساع الفالح مقومات تحمل واإلسالمية العربية البالد وأن

، المشترك والهدف الواحدة والقبلة، الواحد والدين الهائلة االقتصادية والموارد، ةوالفكري البشرية
 اإلسالمية الشعوب وحدة أمام العراقيل وتضع الحقيقة هذه جيداً تعلم الصليبية الدول نفإ ولهذا

 صليبيال الغرب إن :الغزالي محمد ويقول"، أخرىتارةً  امبينه فيما الخالفات تذكية أوتارةً  بالتفرقة
 دعيرى ما ترك على ويرغمها بيديه، عالقتها في يتحكم وهو ،لها صاحب ال تركة اإلسالمية األمةي 
 !شعائره من يكره ما وإخفاء شرائعه، من

 يعامل قد وهو  .أرض أي في لوائه وتنكيس بلد أي من اإلسالم محو حق نفسه يعطي وهو
 ما بدا المنفعة هذه غاضت فإذا فحسب منفعته يصون ما نطاق في برفق اإلسالمية الحكومات بعض

ُيريدون أن يطفئوا  [ تعالى قال الكافرون كره ولو أمره متم اهللا ولكن ")1(.عداء من مستخفياً كان ُِ ْ ُ ُْ ََ ِ
َنور اهللاِ بأفواههم ويأبى اهللاُ إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون ُْ َ َّ ُ َ ْ َِ ِ َِ ُ َُ ْ َ ُ َ َ َِ َ َ َ َِّ ِ ْ َْ  في نمط اإلسالم إن " ]32:التوبة[ ]ِ

 وفضائله وشرائعه بعقائده متميز الحياة

 ،المرتدين الجاحدين لمقاومة كذلك ومستعدون باإلسالم، الجاهلين نعلم أن مستعدون ونحن"
 وفي. مصعدين طريقنا نأخذ أن ونوشك ،حيناً هبطنا وقد وتقهقر وتقدم ،وارتفاع انخفاض الدنياوإن 

 تبشر التي األمور ومن )2(".مبادئ من غيرنا لدى وما لدينا بما ماًعل نزداد أن نريد الصعود طريق
  -:يلي ما اإلسالمي المارد قيام أجل بقرب

  

  .الشيوعية سقوط: األول المطلب
 وتفكك األخالق وفساد واألكاذيب األفكار ونشر الدين محاربة فكرة على الشيوعية قامت لقد

ْواستفزز من استطعت منهم [  :تعالى قال  الناس عقول على  السيطرة عليها يسهل حتى المجتمع ْ َ ُْ ْ َ َ ْ َِ ْ ََ ِ ِ ْ
ُبصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم يف األموال واألوالد وعدهم وما يعدهم  َ َ ْ ْ ْ َ ْ ْ ُْ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ ْ َُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ِِ ِ ُِ ْ َ َ َ َِ ِِ ََ

                                                             

 .9-8ص/ اإلسالم في وجه الزحف األحمر) 1(
 .18-1 ص-6ط/ در السابقالمص) 2(
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ًالشيطان إال غرورا ُ ُْ ََّّ ِ ُ  وحاربت األديان على غضبها جام صبت الشيوعية نإف ولذلك ]64:اإلسراء[ ]َ

  - :األديان في أقوالهم ومن، اليهود من كانوا قادتها ألن اليهودية وهادنت والمسيحية اإلسالم

 بل البشري الجنس يخلق لم اهللا إن( :، ويقول)الشعوب أفيون الدين(:)1(ماركس يقول  .1
 )اهللا خلق الذي هو اإلنسان

 ال نناإ(: لينين يقول للشباب الثالث المؤتمر وفي( ).وجهل خرافة الدين( : )2(لينين يقول .2
 ال والبرجوازيين ينيقطاعواإل الكنيسة أرباب أن المعرفة كل نعرف ونحن باهللا نؤمن

 .)استغالال إال لهاإل باسم يخاطبوننا

  .)مذهبناً اإللحاد وإن خرافة الدين أن مفهوماً يكون أن يجب( 1937 سنة: )3(ستالين يقول .3

، اهللا: بثالثة ونكفر، وستالين ولينين ماركس: بثالثة نؤمن نحن(  :)4(فيتيةالسو برافدا تقول .4
  .)5.الخاصة الملكية، الدين

 أثبتت وقد واالجتماعية والفكرية االقتصادية الناحية من فاشلة فكرة ةالشيوعي ةالفكر ولكن"
 بعض تنبأ وقد ،السليم اإلنسان فطرة مع تصطدم فكرة ألنها، دارها رعق في هزمت نهاأإذ  فشلها

تصطدم مع فطرة  فكرة ألنها سقوطها من اًعام أربعين قبل قوتها أوج في وهي بسقوطها المفكرين
   ")6(الشعوب على بتسلطه الشيوعية منهج وهكذا ،والنار الحديد بقوة انتشرت أنها العلم مع، اإلنسان

 من بوجهها ــ فطرةال مع ــ ليناً هيناً فيسير اإلسالمي المنهج فأما:"  قطب سيد يقول
 إنه. كذلك يجهدها وال يحطمها وال يكسرها ال ولكنه. تميل حين ويقومها هناك؛ من ودهادوي هنا،

 )7( ".التحقيق األكيدة المدى، البعيدة الغاية من الواثق البصير، العار صبر عليها يصبر

                                                             

م، كـان والـده محـامٍ ،    1818هو مؤسس االشتراكية العلمية ، ولد في مدينة ترير في ألمانيا      :  كارل ماركس  ) 1(
 ). 481(أعظم شخصيات بالتاريخ، ص 

 لينين في آي، مؤسس الحزب الشيوعي في روسيا، منشئاً بذلك أول ديكتاتورية للحزب الشيوعي في العالم، وقد                ) 2(
. م1924م، التي مكنت الشيوعيون من السيطرة على مقاليـد الحكـم فـي روسـيا، ت               1917قاد ثورة أكتوبر    

 ). 316ص/12ج(الموسوعة العربية العالمية ، 
.  م1953م، وحتى عـام  1929رئيس اتحاد الجمهوريات السوفيتية االشتراكية السابق، من عام : ستالين جوزيف ) 3(

 ). 152ص/12ج (الموسوعة العربية العالمية
 .من أبرز الصحف الرسمية في روسيا) 4(
 . 72ص / السرطان األحمر) 5(
 153ص/ االتجاهات الفكرية المعاصرة) 6(
 .35ص / هذا الدين ) 7(
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 الشاقة األعمال في المرأة ستعملاف، العمل في والمرأة الرجل بين يفرق لم الشيوعي والفكر
 المرأة تنصف لم الشيوعية شأن نإف هذا ومع والعسكرية للمناجم الرجال وترك والزراعة البناء مثل

 حيث ةماألمو دور ممارسة من وحرمانها الحياتية الحقوق أبسط تعطها ولم ،استغالل أسوء استغلتها
  .تربيتهم عن أبويهم عجزبسبب  الوالدة منذ األطفال يأخذ كان

 رعاية عليها الناس اهللا فطر التي الفطرة رعاية هو الحقوق هذه تقرره ما أخطر ومن "
 تبدأ هنا ومن اإلنسان حقوق تبدأ هنا من  .وقدراته طاقاته في الثابت والتوحيد فيه المغروس اإليمان

 شيء وال .لها التشويه أو الفطرة هذه إلي اإلساءة عند الحقيقي الخطر ينشأ هنا ومن، مسئولياته
، كلها اآلثام يءالس العمل، الفاسد العمل مثل إليها والفؤاد والبصر السمع منافذ ويغلق الفطرة يفسد

   )1(".وأشكالها صورها بمختلف
  

  .اإلسالمية والحركات الصحوة: الثاني المطلب
 -اإلسالم – عزتهاعن مصدر  وأبعدها طويلة سنين اإلسالمية األمة على االستعمار جثم لقد

 ال الواحدة اليد أصابع على يعدون علماء بلد كل في فأصبح، العلمية منابعه بتجفيف اإلسالم وحارب
 األمة في الحياة روح ينفخ أن اهللا وقدر، والنفاس والحيض الطهارة أمور عن حديثإال ال لهم شغل

ُأمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وه [ تعالى فقال اإلسالمية َ ْ ُ َْ َ َ َِ ِ ِ ِِ َ ََّ َ ِ ْ َ ُم ألوف حذر املوت فقال هلم اهللاُ َ َ َُْ َ َ َُ ِ ْ ََ َ ٌ ُ
َموتوا ثم أحياهم إن اهللاَ لذو فضل عىل الناس ولكن أكثر الناس ال يشكرون َُّ َ َ ْ َ َّ ُُ ْ َ ِ ِ ٍَّ َّ َُ َ َ َ ُْ َْ ََّ َ َ ُ ِْ َ ُ ، }243:البقرة{ ]ِ

 سالماٍإل هم وحملوا المخلصين العلماء من صلبة نواة ووجدت الشرعية والكليات الجامعات فأقيمت
 من مظاهر والعربية اٍإلسالمية المجتمعات في تبرز وبدأت، جهدهم في اهللا وبارك، والمسلمين

 ونساء رجاالً الشارع في ترى وأصبحت، اإلسالمية والمؤسسات المساجد كبناء اإلسالمية الصحوة
 بالصبغة تظهر إسالمية بلدان أصبحت حتى الصالحة البذرة هذه ونمت ،اٍإلسالمي بالمظهر

 ووصلت المجاورة الدول إلى اإلسالمية البالد اإلسالمية الصحوة هذه تجاوزت حتى، اإلسالمية
ٍأمل تر كيف رضب اهللاُ مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة  [:تعالى لقوله مصداقاً واألمريكتين أوروبا ٍ َِ َ َ َِّ َ ِّ َ َ ْ ََ ََ َ ََ َ ًَ ً ًَ َ َ ْ َ َ

ِأصلها ثابت وفرعها يف السامء َ َّ ِْ َ َُ َ َْ ٌ ِ َ ُ  علي الكثيرة األدلة فسنجد والتصور ىمعنالوحول "   ]24:اهيمإبر[ ]َ
 أهل من عدد إسالم، النفوس لتطمئن ذلك من نماذج نعدد أن ويمكن اليوم واقعنا في يؤيدها ما

 ، ودي جار روجيه الشيوعي والفيلسوف بوكاى موريس الطبيب بينهم ومن، ومفكريه الغرب
 بالد في إسالمية وجمعيات وهيئات مراكز وقيام ،جوستان آرنور الرحمن عبد والدكتور، الفرنسيان

                                                             

 .146ص / ؟ ..الصحوة اإلسالمية إلى أين) 1(
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 أسيا قارتي وفي، ايأمريك، فرنسا، البرتغال، سبانياأو، وألمانيا، لتراجان: مثل العالم من كثيرة
 تطور و")1(.اإلسالمي العالم في اإلسالمية والحركات والجمعيات مراكزال إلي باإلضافة، وأفريقيا

 تمثل سياسية أحزاب هناك أصبح حيث والسياسي الحركي النضوج إلى اٍإلسالمية الصحوة مظهر
 على للحصول واالنتشار الوعي بطريقة الحكم إلى الوصول تحاول وكلها، اإلسالمية الجماعات

  . والسياسي الديني برنامجها ذتنفي من تمكنها برلمانية نسبة

 األنظمة ببعض طاحأ الذي الشعبي الحراك برز 2011 عام مطلع في   اهللا فضل ومن
، نشاطها من لتحد أمامها والعراقيل الموانع وضعت اإلسالمية الحركات على تسلطت التي الجبرية
 :تعالى قال عليهم اهللا قول ظهر النهاية وفي ،اإلسالمية الحركات لقادة  واإلبعاداالعتقال كان وكذلك

َّواهللاُ غالب عىل أمره ولكن أكثر الن [ َ َْ َ َْ َ ََّ َ َ ٌ َِ ِ ِِ َاس ال يعلمونَ ُ ََ ْ َ  الصحوة مظاهر ومن ]21:يوسف[ ]ِ
 الشبكة على اإلسالمية والمواقع والمجالت والصحف اإلسالمية الكتب انتشار كذلك اإلسالمية
 سهل وخارجه الواحد القطر داخل الحديثة صالتاال وسائل ووجود، الفضائية والمرئيات العنكبوتية
 وكذلك، الناجحة الدعوية والمشاريع الخيرات تبادل على عاتوالجما األفراد بين والتنسيق، االتصال

، االجتماعي بالمستوى ترتقي اجتماعية مؤسسات اإلسالمية والجماعات الحركات بعض تعمل
 وجود اإلسالمية الصحوة مظاهر ومن اإلسالمية الصحوة انتشار في يساعد أن شأنه من والذي

 يعني والجحود الجمود عن بعيداً واالعتقاد الفكر يف الوسطية إلى تدعو إسالمية ومؤسسات حركات
 فكرة ينشرون دعاة هذه أيامنا في ووجدنا لإلسالم يسئ فكالهما، يركفالت أو التفريط على بعيداً

 أن شبابنا على يجب ما أول إن" : القرضاوي يوسف الدكتور ويقول  محمد به جاء الذي الوسطية
  .بينة عن ويفقهوه بصيرة على دينهم يعرفوا حتى كارهمأف وتقويم، نظرتهم تصحيح هو يصنعوه

 اإلسالم فهم في يسلكوه أن يجب الذي المنهج سالمة هي المشدود الفقه هذا في البداية ونقطة
 فالح أن نجد تقدم ما كل على وقفنا وإذا" )2(.أساسه على والحياة الناس ومع أنفسهم مع ،والتعامل

  .قريباً يكون أن اهللا ونسأل حالفال إلى الوصول في الرغبة شارالنت جداً قريب اإلسالمية األمة
  

  

  

  .اإلسالميةالعربية و الوحدة: الثالث المطلب
 في مصلحتها عن تبحث بدأت الزمن مرور ومع مفككة واإلسالمية العربية الدول كانت

 ٍإلسالميةا العربية ةدللوح الطريق تمهيد على تساعد مؤسسات األخيرة اآلونة يف وبرزت وحدتها

                                                             

 18- 17ص / ؟ ..الصحوة اإلسالمية إلى أين) 1(
 .150ص/ طرفالصحوة اإلسالمية بين الجحود والت) 2(
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 العالقات ينظم )2(الخليجي التعاون ومجلس، اإلنتاج عالقة تنظم.)1(أوبك  obec ةمنظم فهناك
، )4(اإلسالميمنظمة المؤتمر  ذلك من وأهم )3(العربي المغرب ادـإتح، اريةـوالتج السياسية
  .الوحدة على تساعد ميزات هناك إذ، )5(العربية الدول وجامعة

 حتى جنوباً ونيجيريا السودان ومن غرباً المغرب حتى شرقاً غالدشبن، الجغرافي الترابط .1
 .شماالً وطاجكستان أوزبكستان

 .الدين وحدة .2

 .الطبيعية الموارد غزارة .3

 .والعاملة المفكرة البشرية الطاقات وجود .4

 .العالم وسط في الجغرافي المركز .5

 مدخل طارق جبلو، مراألح البحر مدخل المندب باب مثل اإلستراتيجية المداخل في حكمهات .6
 .العربي والخليج المتوسط للبحر

، اقتصادية كوحدة )6(األوروبي اإلتحاد مثل العالم في واقتصادية سياسية تكتالت ووجود
 العرب على يوجب هذا كل، اقتصادية كتلة آسيا وشرق،واقتصادية سياسية كوحدة المتحدة والواليات
 العالم سيحكمون  نهمإف الحالة لهذه وصلوا وإذا، يةواقتصاد سياسية وحدة يكونوا أن والمسلمين

 أجل من جهدهم كل سيعملون الصليبية الدول من العالمي اإلخطبوط ولكن واقتصادياً سياسياً
 الغاية هذه تحقيق إلى الصادقة العودة من فالبد" ، المكانة هذه والمسلمين العرب بلوغ إلىالحيلولة 
 باجتماع الدنيا في السعادة .واآلخرة الدنيا في السعادة ألنفسهم سلمونالم ليحقق بمقتضياتها وااللتزام

                                                             

. هي منظّمة عالمية تضم إثناعشرة دولة تعتمد على صـادراتها النفطيـة اعتمـادا كبيـرا لتحقيـق مـدخولها                   ) 1(
ar.wikipedia.org  

 والبحـرين  اإلمـارات هـي   الخليج العربـي ء تطل على مكونة من ست دول أعضا عربيةهو منظمة إقليمية ) 2(
  ar.wikipedia.org . واليمنوالكويت وقطر وسلطنة عمان والسعودية

م بمدينـة   L 1989فبرايـر  17، اتحاد المغرب العربي تأسس بتـاريخ  (UMA) )ا م ع(اتحاد المغرب العربي) 3(
 ar.wikipedia.org .من خمس دول، ويتألف بالمغرب مراكش

منظمة المؤتمر اإلسالمي تجمع سبعا وخمسين دولة، لدمج الجهود والتكلم بصوت واحد لحماية وضـمان تقـدم      ) 4(
 ar.wikipedia.org .مواطنيهم وجميع مسلمي العالم

 .ويـشترط أعـضاؤها دوالً عربيـة     العربـي الـوطن تـضم دوالً مـن    منظمـة جامعة الدول العربية هي ) 5(
ar.wikipedia.org 

 .  دولة27يضم  األوروبيةاالتحاد األوروبي هو جمعية دولية للدول ) 6(
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 .العالم شعوب جميع بها يحلم آمال وهي.. الحياة واستقامة، النفس نينةأوطم، األمة ووحدة الكلمة
  .ووسائلها أسبابها إلى يهتدوا لم ولكنهم

 غاية لها األمة من فئة كل ويجعل، كلمتها ويشتت، األمة يفتت وتنوعها الغايات تعدد ولكن
 وغاية.. سياسية وغاية.. اقتصادية فغاية، إليها والوصول لتحقيقها نسعى  األخرى الفئة غاية تخالف

  ")1(.متفرقة وسبل متصارعة فئات إلى بهم تنتهي متعددة غايات وهكذا. .شهوانية

 التي المميزات بكل اهللا حباهم وقد الغاية هذه بلوغ من ييأسوا ال أن المسلمين على ويجب
  .ذكرها سبق

 قانونا ليس األبد إلى السيادة تلك وبقاء. .األبيض الرجل فيه يسود الذي العصر انتهى لقد"
 أربعة خالل لقيها التي كتلك رضية أياما يلقى لن األبيض الرجل أن وأعتقد ،الطبيعة قوانين من

  ")2(. قرون

 الحديثة المواصالت وسائل فإن مترات الكيلو أالف عبر يمتد اٍإلسالمي مالعال كان نإو
 تجعل العنكبوتية الشبكة باستخدام الحديثة االتصال وسائل وكذلك، المسافة تقرب والسفن كالطائرات

 حياة استئناف إلي ندعو فحين، صعباً أو بعيداً شئ هناك يعد فلم متقاربة وحدة كله العالم مع
 عالم مع تتعامل"، معاصرة إسالمية دولة تقوده، ملمتكا إسالمي مجتمع عليها يقوم، حقيقية إسالمية
. .واحد بلد كأنه أصبح حتى، والحواجز المسافات فيه تقاربت، المذاهب متعدد، العالقات متشابك

 الظالم وفيه، والطفل، والشيخ، والمرأة والرجل، والضعيف القوي المجتمع أن ندرك أن علينا يجب
 واإلفتاء التوجيه في هؤالء نراعي أن فيلزمنا، اتبالخير والسابق المقتصد بجوار لنفسه

   ")3(.والتشريع

 اللغة من البسيطة العوائق بعض وجود رغم قيادتها من الصادقة النية وجدت إذا الوحدة إن
 تحكم العثمانية والخالفة العباسية ةفالخال كانت فلقد، الجغرافي األتساع بسبب والتقاليد والعادات

 هذا قواعد من وقاعدة، اهللا عند من أمراً الواحدة المسلمة األمة قيام كان وإذا، ونقر لعدة البالد بتلك
، المؤمنون عليها يلتقي أن يجب التي األسس دينه في وضع قدو ،األسباب له اهللا يأه فقد، الدين

 في كلها الصادقة المؤمنة الجهود لتتجمع " ،اإلسالمية الحركات عليها تلتقي التي األسس وكذلك
 علي الواحدة المسلمة األمة بناء إلي الجاد السعي وإن، وتتمزق تتبدد ال حتى، واحد خيرٍ جريم

                                                             

 .36ص / وسائل تحقيقها، الوحدة اإلسالمية أسسها) 1(
 645ص / مذاهب فكرية معاصرة) 2(
 157ص / الصحوة اإلسالمية بين الجحود والتطرف) 3(
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 السموات عليه تقوم الذي الحق علي، رسوله وسنة اهللا كتاب علي، اإليمان وقواعد التوحيد جوهر
  .وجوهرها اإلسالمية الصحوة حقيقة هو الجاد السعي هذا إن، واألرض

 لقاء جوهر وهو، الواحدة المسلمة األمة قيام جوهر هو وجالئه صفائه بكل التوحيد إن
 يكون حيث، الواحدة األمة قيام في اإلنساني البعد إلى إشارة أقوى ذاته التوحيد ويحمل .المؤمنين

 أنيتبين لنا  تقدم ومما، " )1(.وآخرته دنياه جوهر، ومستقبله وحاضره ماضيه وجوده جوهر التوحيد
 فكرة بتبني تقوم أن إسالمية لدولة والبد السامية الغاية تلك إلى تصل أن إمكانهاب اإلسالمية األمة

 يكن لم أن اإلسالمية الدول أغلب إليه يضم أن يجب والذي الكبير اإلسالمي الحضاري المشروع
 يالت المسلمة الدولة ثم المسلم المجتمع ثم المسلمة األسرة ثم المسلم بالفرد يبدأ المشروع وهذا كلها

 األم الدولة أن أظن وأنا، األم الدولة لتلك التام والوالء وعقائدياً واقتصادياً سياسياً األم بالدولة ترتبط
، وتاريخية وعسكرية واقتصادية جغرافية ميزات من تملكه لما تركيا هي الدور لهذا المرشحة
 بمذهب تدين يفه وعقائدياً، وياًاقتصاداً ق تملك فهي واقتصادياً اٍإلسالمي العالم من توسطها فجغرافياً

 ونسأل العالم في عسكري حلف أقوى )2(الناتو حلف في عضو فهي وعسكرياً والجماعة السنة أهل
  .لذلك المسلمين يوفق أن اهللا
  

  )الشبابية(الثورات الشعبية : لمطلب الرابعا
مثـل  هـ انتفاضة الشعوب اإلسالمية على الطواغيـت    1432وها نحن نرى في مطلع عام       

تونس ومصر وليبيا واليمن فهذه مبشرات من الواقع على أن األمة بخير وبدأت في الـتخلص مـن                 
ُأمل تر إىل الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر املوت فقـال هلـم اهللاُّ  :أنظمة الفساد قال تعالى    َ ْ ْ َ َ ََُ ََ َ ُ ْ َّ ََ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ َ ُ ََْ َ ٌ َ َُ َِ ِ ْ
َّموتوا ثم أحياهم إن اهللاَّ ِ ْ َ َّ ُُ ْ َ ُ ْ َ لذو فضل عىل الناس ولـكن أكثر النـاس ال يـشكرونُ ُ َ َُ ْ َ ِ ِ ٍَّ ََّ َ َ َْ َْ َّ َ َِ َ ُ ]  243: البقـرة[ ،

ٍ كل يوم هـو يف شـأن -:وأن سنة اهللا في هذا الكون التغيير قال تعالى          ْ َِ َ ُ ٍْ َ َّ ُ] وجاء في ].  29: الرحمن
  )3()يعز أقواماُ ويذل آخرين(معناها 

م بالثورات الشعبية في تونس ومصر واليمن، وليبيا وسوريا 2011وفوجئنا في مطلع عام 
خالل أشهر قليلة، وهذا التغيير يبشر بميالد عهد جديد، يكون لإلسالم فيه صولة وجولة، وأن اهللا 

 إذا قدر أمراً هيأ له األسباب بأضعف جنده، فقد رأينا هالك فرعون عندما تبع موسى  في 

                                                             

 ).118/ 117ص(؟ ..إلى أينالصحوة اإلسالمية ) 1(
 ar.wikipedia.org .بناءا علي معاهدة شمال األطلسي 1949هي منظمة تأسست عام ) 2(
 )162ص/ 5ج( فتح القدير ، )228ص / 4ج ( الخازن : أنظر) 3(



         
 

143

وإذا تبعه فسيصاب بالسحر، إال أنه تبعه تنفيذاً لقدر اهللا، وحضارة البحر وهو يعلم أن موسى ساحر 
  .سبأ التي كانت في اليمن أرسل اهللا فأرة نقبت السد فتهدم وغرقت سبأ وذهبت حضارتها

وإن عدو اهللا شارون دخل المستشفى وهو يجلس على النقالة بكامل وعيه، وقام طاقم أطباء 
دموية بإعطائه جرعة دواء لمنع تجلط الدم، إال أن هذه متقدم جداً ومتخصص في األمراض ال

الجرعة سببت له الجلطة والغيبوبة حتى يومنا هذا، وعجز األطباء أن يقدموا له أي شيء، فها هو 
ما يقرب من ست سنوات في غيبوبة مستمرة ليلحق بأخيه فرعون، ولم يكن أحد يدري أن محمد 

ون رمزاً للثورات الشعبية العربية التي اقتلعت عروش بوعزيزي عندما أشعل النار في نفسه سيك
  .الطغاة

عبر  بين الشباب االتصالألنها كانت وسيلة ) (face bookوقد سميت هذه الثورات بثورة 
وقد حاولت الحكومات الظالمة تعطيل عمل هذا الموقع أال أن الشباب أستعملوا ، الشبكة العنكبوتية

د الفضائيات المستقلة التي كانت تنقل األحداث من الساحة مباشرة ووجو،  بالهاتف المحمولالرسائل
  .ساهم في تزايد حدة الثورات في الوطن العربي

  ).2011 يناير 14-  2010/ ديسمبر 17( الثورة التونسية: أوالً

،  جانفي14ثورة  أو ثورة الياسمين أو ثورة األحرارو  أبثورة الكرامةوالتي تعرف أيضا    
الذي  محمد البوعزيزيتضامنًا مع الشاب  2010 ديسمبر 18هي ثورة شعبية اندلعت أحداثها في (

تعبيرا عن غضبه على بطالته ومصادرة العربة  2010 ديسمبر 17قام بإضرام النار في جسده في 
 يناير 4وقد توفي البوعزيزي بيوم الثالثاء الموافق ) فادية حمديالتي يبيع عليها من قبل الشرطية 

  )[3]للحروق البليغة بن عروسنتيجة الحروق في مستشفى  2011

وخروج آالف  2010 ديسمبر 18أدى ذلك إلى اندالع شرارة المظاهرات في يوم 
التونسيين الرافضين لما اعتبروه أوضاع البطالة وعدم وجود العدالة االجتماعية وتفاقم الفساد داخل 

عن سقوط العديد من  تونسونتج عن هذه المظاهرات التي شملت مدن عديدة في . النظام الحاكم
زين العابدين القتلى والجرحى من المتظاهرين نتيجة تصادمهم مع قوات األمن، وأجبرت الرئيس 

على إقالة عدد من الوزراء بينهم وزير الداخلية وتقديم وعود لمعالجة المشاكل التي نادى  بن علي
كما تم بعد  [4].2014بحلها المتظاهرون، كما أعلن عزمه على عدم الترشح النتخابات الرئاسة عام 

 سنوات من الحجب، باإلضافة إلى 5بعد  كاليوتيوب تونسخطابه فتح المواقع المحجوبة في 
لكن االحتجاجات توسعت وازدادت شدتها . تخفيض أسعار بعض المنتجات الغذائية تخفيضاً طفيفاً

على التنحي عن السلطة ومغادرة  بن عليت إلى المباني الحكومية مما أجبر الرئيس حتى وصل
محمد فأعلن الوزير األول  يناير 14يوم الجمعة  السعوديةإلى  ليبية مفاجئ بحماية أمنية البالد بشكل
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 نفس اليوم عن توليه رئاسة الجمهورية بصفة مؤقتة وذلك بسبب تعثر أداء الرئيس في الغنوشي
المجلس لكن . وحظر التجول حالة الطوارئ، مع إعالن الدستور من 56لمهامه وذلك حسب الفصل 

 من الدستور وإعالن شغور منصب الرئيس، وبناء 57قرر بعد ذلك بيوم اللجوء للفصل  الدستوري
منصب  فؤاد المبزع مجلس النوابعن تولي رئيس  2011 يناير 15بت على ذلك أعلن في يوم الس

 60 إلى 45 بشكل مؤقت إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خالل فترة من رئيس الجمهورية
في عدد من الدول  االحتجاجات والثوراتوشكلت الثورة التونسية المفجر الرئيسي لسلسلة من . يوما

  )1(.]العربية

  ).م، 2011 /فبراير 2011/11 يناير 25(الثورة في مصر : ثانياً

 21الموافـق   2011 ينـاير  25 هي ثورة شعبية سلمية انطلقت يوم الثالثاء  يناير25ثورة 

حددته عدة جهات من المعارضـة   عيد الشرطة الذي اختير ليوافق  يناير 25يوم  .هـ 1432 صفر
وكذلك مجموعـات الـشبان    وحركة كفاية [5] أبريل6حركة شباب المصرية والمستقليين، من بينهم 
شـبكة  «و» كلنا خالد سـعيد «والتي من أشهرها مجموعة  فيس بوكعبر موقع التواصل االجتماعي 

برغم التصريحات األولية التي أشارت إلى أن الجماعة لن تشارك   اإلخوان المسلمينوشبان » رصد
كقوي سياسية أو هيئة سياسية ألن المشاركة تحتاج إلي تخطيط واتفاق بين كافة القوي السياسية قبل                
النزول إلي الشارع، كانت الجماعة قد حذرت إذا استمر الحال على ما هو عليه من حـدوث ثـورة           

جاءت الدعوة لهـا   .(ليست من صنعنا، ولكن ال نستطيع أن نمنعها("عبية، ولكن على حد وصفهم ش
احتجاجا على األوضاع المعيشية والسياسية واالقتصادية السيئة وكذلك على ما اعتبر فسادا في ظل              

قبل عامين قامت فتاة تدعى إسراء عبد الفتاح وكانت تبلـغ حـين    .محمد حسني مباركحكم الرئيس 
   6، بالدعوة إلى إضراب سـلمي، فـي   "الفيسبوك"عاماً، من خالل موقعها على  17ذاك من العمر 

تجاجا على تدهور األوضاع المعيشية، وسرعان ما لقيت دعوتها اسـتجابة           ، اح 2008نيسان  /أبريل
والنتيجة أن اإلضراب نجح، وأطلق على إسراء في حينـه لقـب            .  ألفا من الجمهور   70من حوالي   

القائدة االفتراضية، ومنذ عام ونصف قامت حركات المعارضة ببدء توعية أبنـاء            "و" فتاة الفيسبوك "
 6حركـة شـباب    ل احتجاجات على سوء األوضاع في مصر وكان أبرزها          المحافظات ليقوموا بعم  

عبـد الـرحمن   والناشط الـسياسي   وائل غنيمقام الناشط  خالد سعيدوبعد حادثة  وحركة كفاية أبريل
ودعا المصريين إلى التخلص من النظام  فيس بوكعلى موقع  خالد سعيدبإنشاء صفحة كلنا  منصور

  .للشعب الشرطةوسوء معاملة 
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وقد تجمع المتظاهرون في أكبر ميادين القاهرة ميدان التحرير وقد سميت هذه المظـاهرات              
. والـسويس ، واإلسـماعيلية ،بالمظاهرات المليونية وكذلك عامة المظاهرات كل من األسـكندرية           

الشبابي من الجنسين وشلت الحركة  المرورية في المـدن الكبـرى وهـاجم              وشارك فيها العنصر    
المتظاهرون مراكز الشرطة واآلمن المركزي وأحرقوها وكذلك حطم أهـالي المعتقلـون  أبـواب               

وال زالت االحتجاج والتجمع فـي كـل    ، بعض السجون وأخرجوا أبنائهم وعمت الفوضى كل مصر       
 .ظة على إنجازات الثورة ومطالبها وتقويم المسيرة اإلصالحية في ميدان التحرير للمحاف يوم جمعة

شـباط  /فبرايـر  11حكم فـي  عن ال محمد حسني مباركأدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس 
م أعلن  2011شباط /فبراير 11ففي السادسة من مساء الجمعة ، هـ 1432 ربيع األول 8م،  2011

الرئيس عن منصبه وأنه كلف المجلس األعلـى  في بيان قصير عن تخلي  عمر سليماننائب الرئيس 
وقد طالب المتظاهرون بإنشاء حكومة جديدة مـستقلة برئاسـة   ، .للقوات المسلحة إدارة شؤون البالد   

السيد عصام شرف إلدارة البالد وقد شكلت الحكومة وقد شكلت الحكومة ولكن بعد ثالثة أشهر مـن     
  1 ء الذين كان لهم عالقة بالنظام السابقتشكيلها قامت مظاهرة تتطالب بتغير بعض الوزرا

  .)2011 فبرایر17(الثورة في ليبيا: ثالثاً

حتجاجات شعبية في بعض المدن الليبية ضد نظام العقيد اثورة قامت أثر   هيةالثورة اليبيى
م على  2011شباط عام /فبراير 17ة تلك االحتجاجات يوم الخميس ، اندلعت شرار معمر القذافي

االحتجاجات وقد تأثرت هذه االحتجاجات بموجة . يةشكل انتفاضة شعبية شملت بعض المدن الليب
 25وثورة  الثورة التونسيةم وبخاصة  2011مطلع عام  الوطن العربيعت في التي اندل العارمة

حسني الرئيس المصري و زين العابدين بن عليالمصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي  يناير
كانت . قاد هذه الثورة الشبان الليبيون الذين طالبوا بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية .مبارك

لكن مع تطور األحداث وقيام الكتائب ، مظاهرات واحتجاجات سلميةالثورة في البداية عبارة عن 
مما ، ي لقمع المتظاهرين العزلباستخدام األسلحة النارية الثقيلة والقصف الجو لمعمر القذافيالتابعة 

أجبر المتظاهرون على حمل السالح للدفاع على أنفسهم وقد استخدم العقيد القذافي الطائرات 
مما أطر بعد الدول األوروبية والعربية بالتحرك العاجل لحماية ، والدبابات والمدافع لسحق الثورة

للتدخل عسكرياً لحماية المدنيين وجعل ) 2وتالنا(وقد أجتمع التحالف العسكري األوروبي ، المدنيين
مما ساعد الثوار على ، من ليبيا منطقة محظورة محظورة أمام الطيران العسكري والمدني الليبي

 شهور استطاع الثوار من 5صد هجمات العقيد معمر القذافي وقد استمرت الحرب ما يقرب من 
                                                             

  /)http://ar.wikipedia.org/wiki(الموسوعة الحرة ويكبيديا : انظر) 1(
، إيطاليـا ، فرنـسا ، بريطانيا، وتشمل أمريكا، بناءا علي معاهدة شمال األطلسي 1949هي منظمة تأسست عام )2(

 )ar.wikipedia.org .(تركيا
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لجبل الغرب غرباً وال زالت الحرب بينهم حتى خاللها التقدم ببطئ من بنغازي شرقاً إلى البريقة وا
 أالف شهيد من الثوار والمدنيين وهناك 10وقد قدم الشعب الليبي والثوار ما يقرب من ، يوماً هذا

ولم يبقى تحت سيطرة كتائب القذافي إال طرابلس وهي العاصمة وأكبر ، عدد كبير من المفقودين
سنجعل من ليبيا نار (  من أشعر شعارات العقيد القذافي وكان، المدن الليبية وفيها نص سكان ليبيا

 تحولت )وسنزحف عليهم بالماليين ونبحث عنهم بيت بيت دار دار شارع شارع زنقة زنقة ، حمرا
وبعد أن أتم . الذي قرر القتال حتى اللحظة األخيرة بمعمر القذافيإلى حرب تسعى لإلطاحة 

المعارضون سيطرتهم على الشرق الليبي اعلنوا فيه قيام المجلس الوطني االنتقالي لتسهيل الوضع 
  .)1(في البالد واستقراره بعد تحرير الغرب الليبي

   ).2011فبراير 11( ثورة الشباب اليمنية: رابعاً

 فبرايـر  3هي ثورة شعبية انطلقت شرارتها  :ثورة الشباب اليمنية أو ثورة التغيير السلمية
وهو يوم " (جمعة الغضب"م الذي أطلق عليه اسم  2011شباط عام /فبراير 11وأشتعلت يوم الجمعة 

الـوطن  التي اندلعت فـي   بموجة االحتجاجات العارمةمتأثرة  (مصرفي  حسني مباركسقوط نظام 
 زين العابدين بـن علـي  التي أطاحت بالرئيس  الثورة التونسيةم وبخاصة  2011مطلع عام  العربي

قاد هذه الثـورة الـشبان اليمنيـون     .ني مباركحسالمصرية التي أطاحت بالرئيس   يناير25وثورة 
الذي يحكم الـبالد    عبد اهللا صالحعليباإلضافة إلى أحزاب المعارضة للمطالبة بتغيير نظام الرئيس 

وكان لمواقع التواصل االجتمـاعي     . والقيام بإصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية    ،  عاماً 33منذ  
حيـث ظهـرت العديـد مـن     ، مساهمة فعالة في الثورة إلى حد كبيـر  فيسبوكمثل  اإلنترنتعلى 

المجموعات المناوئة للنظام الحاكم بدأت بمطالب إصالحية ثم ارتفع سقف المطالـب إلـى إسـقاط                
ولعبت هذه المواقع دوراً كبيـراً فـي        ". ة الشباب اليمني إلسقاط النظام    ثور"ومنها مجموعة   . النظام

وقد عمت المظاهرات كل مـن مدينـة        ، وفي الخروج بالمسيرات  ، تنظيم االعتصامات واستمرارها  
وقام الرئيس عبد صـالح بإرسـال جنـوده         ، صنعاء وعدن والحديدية وآب وسائر محافظات اليمن      

وقـد  ،حتجاج مما زاد من إصرار الشباب في المواجهة والتضحية          لقنص المتظاهرين في ميادين اال    
ووقعت مواجهة مـسلحة بـين      ، شاركت القبائل اليمنية األحزاب اليمنية المعارضة في االحتجاجات       

وقد قام الحراك الشبابي والقوة المعارضة      ،في وسط صنعاء    ) الشيخ األحمر (شيخ مشايخ قبيلة حاشد     
وقام أحد الجنود يوم الجمعة بتفجير نفسه في المـسجد  ، حركة في اليمنبالعصيان المدني الذي شل ال 

 من كبار ظباته وأصابة عبد اهللا صالح إصـابة          7الذي يصلي فيه عبد اهللا صالح مما أدى إلى مقتل           
وبعد هذه الحادثة قامت القوة المعارضة الحـراك الـشبابي          ، وقد نقل للسعودية لتلقى العالج    ، كبيرة

  .تقالي إلدارة البالدشكيل مجلس إنبت
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http://ar.wikipedia.org/wiki
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  ).2011 يناير 26(الثورة في سوريا: خامساً

م  2011مارس عام /آذار 15ت يوم الثالثاء  هي انتفاضة شعبية انطلقنتفاضة السوريةالا
في تحد غير  الفيسبوكضد القمع والفساد وكبت الحريات بحسب منظميها وتلبية لصفحة على 

مطلع  الوطن العربيالتي اندلعت في  بموجة االحتجاجات العارمةمتأثرة  بشار األسدمسبوق لحكم 
زين  المصرية اللتين أطاحتا بالرئيس التونسي  يناير25وثورة  الثورة التونسيةم وبخاصة 2011عام 

قاد هذه الثورة الشبان السوريون الذين طالبوا  .حسني مباركوالرئيس المصري  العابدين بن علي
لكن قوات األمن ، "حرية... حرية: "بإجراء إصالحات سياسية واقتصادية واجتماعية ورفعوا شعار

في حين أعلنت ". إسقاط النظام"لشعار إلى والمخابرات السورية واجهتهم بالرصاص الحي فتحول ا
من شأنهم زعزعة األمن القومي  هابيينوإر متشددينالحكومة السورية أن هذه الحوادث من تنفيذ 
وقد بدأت هذه االحتجاجات جنوب سوريا في وادي  ،وإقامة إمارة إسالمية في بعض أجزاء البالد

الدرعى إلى الالذقية ودير الزور والقامشلي وحماه وحلب ثم وصلت أخيراً إلى ضواحي دمشق 
اه وأراد أن يعيد فيها مجزرة سوداء مثل النائية ولكن بشار األسد أراد قمعها بالدبابات فحاصر حم

 شهيد حتى يومنا 2000وكذلك وقد قدم الشعب السوري ما يقرب من ) 1982حماه مجزرة(والده 
هذا وكانت المظاهرات في البداية تطالب باإلصالح السياسي لكن بعد قمعها بالقتل والنار بدأت 

  .تظر نتائج التغيير على أرض الواقعوال زلنا في أيامنا نن، تطالب بإسقاط النظام وتغييره
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  ةـمـاتــالخ
 من البشرأفضل  بها اهللا خص ولهذا، البشرية المهام أهم وأصعب من هو األمم بناءإن 

 عليها يرتفع التي والقواعد الرواحل ليكونوا، كذلك البشر خير من أتباعهم وجعل، والرسل األنبياء
 الجديدة الدولة أمانة حمل في عوناً له ليكونوا المكي العهد ةطيل أصحابه ربى والرسول، البنيان

 يصمدوا أن المسلمون أستطاع لما النفوس إعداد من عليه كان وما المكي العهد فلوال ،المدينة في
 وقيادتهم المسلمين على واجباً كان ولهذا ،أمرها بداية في الفتية بالدولة أحاطت التي المؤامرات أمام

 والمنافقين الحاقدين ألن، المشروع تنفيذ عند صعاب من سيواجههم بما بصيرة ىعل يكونوا أن
 سبيل فعلى، عٍل من عليهم منه ستنظر والذي المرتفع البنيان هذا بإقامة بسهولة يسمحوا لن والكفار

 وفرض الكثير حاربها اإلسالمية الشريعة تطبيق رغبتها السودان جمهورية أعلنت عندما المثال
  .هذا يومنا إلى تنته لم داخلية بحروب والصليبين اليهود من الكفار أشغلها وكذلك، لحصارا عليها

 أقيمت خالفة هناك هل العبرة يأخذوا وأن التاريخ يدرسوا أن اإلسالم أبناء إلى فنصيحتي
 عشرات مكثت وأحزاب جماعات وهناك؟ وتمحيص بتالءا بدون أقيمت خالفة هناك هل، ثمن بدون

 هي هل؟ التقدم عدم في السبب ما وتفكر تقف أن فيجب، لألمام خطوة أي تحقق أن ندو السنين
 المتبعة؟ الوسيلة أم النية؟ إخالص عدم أم معاً؟ كالهما أم الفكرة؟ يحملون الذين الرجال أم الفكرة

 اهللا شرع وفق العمل كان فإذا، اإلسالمي الشرع وموافقة، النية حسن: شرطان له العمل قبول ألن
 تقدم وكما، الفشل له كتب نيته سوء مع اهللا لشرع موافق غير العمل كان وإذا، النجاح له اهللا كتب

 يحب ال ومن، بالفكرة عتقادها ثمن سيحتمل الذي بالفرد يبدأ الخالفة إعداد فإن األول الفصل في
 دوالً هناك أن  اهللا فضل ومن، الطريق لمواصلة نفسياً مهيئأ يكون لن فإنه بها يقتنع ولم فكرته

 المجتمع ثم األسرة ثم بالفرد يبدأ والذي الكبير الحضاري اإلسالمي المشروع فكرة تتبنى وجماعات
 والوسيلة ،بالفكرة المعرفة من كاف قدرٍ على يكونوا أن للمسلمين فالبد، الكبيرة الخالفة ثم ةالدول ثم

  .األمور هذه بكل المحيطة والظروف المشروع عليها سيقام التي األرض وطبيعة، والهدف

  الباحث توصيات
 اهللا بطاعـة  يتـزودوا  وأن ووحـشته  الطريـق  طول من ييأسوا ال أن المسلمين على يجب .1

 إعادة على لهم دافعاً هذا يكون أن فيجب األولى المرة في فشلوا وإن حتى الطريق لمواصلة
 .الغاية بلوغ في ينجحوا حتى الكرة

 .جيداً إعداداً لها واإلعداد مرحلة لكل سبابباأل واألخذ المتخصصين إعداد  .2
 .اآلخرين بارتج من لالستفادة منهجية شاملة دراسة اإلسالمي التاريخ دراسة .3
 وحـدة  على والحرص والعصبية الشخصية المصالح على والمسلمين اإلسالم مصلحة تغليب .4

 .المسلمين كلمة
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 . والمالية والعسكرية تصاديةواالق السياسية المسلمين بوحدة الكفيلة المؤسسات إيجاد .5
 .لها المناسبة الحلول وإيجاد اإلسالم أعداء بمخططات بصيرة على يكونوا أن .6
 .األخرى لألمم العلمية الخبرات من واالستفادة العلم بأسباب األخذ .7
 .الجميع مع الطيبة والعالقات الجوار حسن .8
 .لتفريطنشر منهج وسطية اإلسالم بين المسلمين بعيداً عن اإلفراط وا .9

   :النتائج الذي توصل إليها الباحث
 ولكـن  فإن اهللا ال يكلف اإلنسان أمـراً مـستحيالً   ، أن بلوغ مرحلة الفالح أمراً غير مستحيل      .1

  .يجب على اإلنسان المسلم أن يبذل كل جهده ويضحي بالغالي والنفيس من أجل رفعة اإلسالم

مسلمين كانوا على الدوام في رفعة ومناعة       مما تقدم من استقراء للتاريخ اإلسالمي تبين أن ال         .2
بعد غزة التتار لبغداد وإسقاط الخالفة العباسية سنة        : األولى،وفالح  إال في حقبتين صغيرتين     

 إلـى   )م1909/هـ1327( سنة  بعد إسقاط الخالفة العثمانية     :والثانية  ، هـ669/ هـ  656
 .الم  وهذا يعطينا األمل على أن نعيد أمجاد اإلسوقتنا الحاضر

وأنها إذا أرادت أمراً    ، الثورات الشعبية الشبابية العربية تعطي األمل على أن األمة فيها خير           .3
  .في بإمكانها أن تناله

أن التغييـر  علـى  ن المرحلة التي تمر بها الدول العربية  من ثورات سلمية تدلل             إكذلك ف و  .4
ر األنظمـة بـالقوة كمـا       وهذه الثورات أسقطت فكرة تغيي    ، يمكن أن يكون بالطرق السلمية    

وهذا هـو   ، وأن التغيير يبدأ من أسفل إلى أعلى      ،  المتشددة يتبناها بعض الحركات اإلسالمية   
فعلى سبيل المثال عندما تسلم عمر بن عبد العزيـز وجـد أن الجيـوش               ، التغيير الصحيح 

 جديـدة  إلى جبهـة قتـال    المسلمون  اإلسالمية تفتح البالد ويدخل أهلها في اإلسالم ثم ينتقل          
فأوقف عمر بن عبد العزيز الفتوحات وأمـر الجنـود ببنـاء            ، يفتحونها واحدة تلو األخرى   

المساجد وأن يعلموا الناس اٍإلسالم حتى أصبحت هذه المجتمعات مجتمعات إسالمية تلتحـق             
  .بالمجتمعات السابقة

مـا يناسـب     بهذا القدر المتواضع ب    يت أكتف يولكن، أن هذا البحث يحتاج إلى مجلدات كبيرة       .5
توسعوا في  ي نيل درجة الدكتوراه أن      ن يريدو نونوصي الباحثين مم  ، حجم رسالة الماجستير  

واهللا ، فلو أردنا أن نعطي هذا البحث حقه لكان كل مطلب بحاجة إلى مجلد            ، مثل هذا البحث  
 .نالمستعان وعليه التكال

    .العالمين رب هللا والحمد كإلي ونتوب نستغفركنشهد أن ال إله إال أنت  وبحمدك اللهم سبحانك  .6
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  ـــهـــارسالف
  

  .ةـات القرآنيــرس اآليــفه: أوالً 

  .فهرس األحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  .المــــرس األعـــهـــف: ثالثاً

  .عــراجــــرس المـهــف: رابعاً

  .فهــرس المحـتــويــات: خامساً
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  فهرس اآليات القرآنية: أوالً 

 

 الصفحة ارقمه اآلية

 سورة البقرة

ينالَّذو نُونْؤما يُأنْزَِل بِم كا ِإلَيمُأنْزَِل و  .... ُأولَِئكو مه ونحفْل86 5-4  الْم 

 66 40  علَيكُم َأنْعمتُ الَّتي نعمتي اذْكُروا ِإسراِئيَل بني يا

 95 102  سلَيمان ملْك علَى الشَّياطين تَتْلُواْ ما واتَّبعواْ

نمو َأظْلَم نمم نَعم اجِدسم اللَّه َأن ذْكَرا ييهف هم106 114   اس 

 55 132  لَكُم اصطَفَى اللَّه ِإن بني يا ويعقُوب بنيه ِإبراهيم بِها ووصى

 35 135 حنيفًا ِإبراهيم ملَّةَ بْل قُْل تَهتَدوا ارىنَص َأو هودا كُونُوا وقَالُوا

 27 148  الْخَيرات فَاستَبِقُوا مولِّيها هو وِجهةٌ وِلكُلٍّ

 67 153  الصابِرِين مع اللَّه ِإن والصلَاة بِالصبرِ استَعينُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا

 72 256  الْغَي من الرشْد تَبين قَد الدينِ في راهِإكْ لَا

نلَهثُْل وي مالَّذ هِنلَيع وفرعاِلۚ  بِالْمجِللرو هِنلَيةٌ عجر57 228  ۗ د 

ينالَّذ ْأكُلُونا يبلَا الر ونقُوما ِإلَّا يكَم قُومي ي104 275  ... الَّذ 

 104 276  َأثيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ يحب لَا واللَّه الصدقَات ويربِي الربا اللَّه يمحقُ

ِإن يننُوا الَّذلُوا آممعو اتاِلحوا الصَأقَاملَاةَ وا الصآتَوكَاةَ و104 277  الز 

 104 278 مْؤمنين كُنْتُم ِإن الربا من بقي ما ذَرواو اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا 

آل عمران 

نيِللنَّاسِ ز بح اتوالشَّه نم اءالنِّس يننالْبيرِ والْقَنَاطو ةقَنْطَر87 14  الْم  

ِإن ينالَّذ ونكْفُري اتبِآي اللَّه قْتُلُونيي والنَّبِيرِ نقٍّ بِغَي108 21  ح  

  76 28  الْمْؤمنين دونِ من َأوِلياء الْكَافرِين الْمْؤمنُون يتَّخذ الَّ

  101 103  اِهللا نعمةَ واذْكُروا تَفَرقُوا ولَا جميعا اِهللا بِحبِل واعتَصموا 
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 الصفحة ارقمه اآلية

 لْتَكُنو نْكُمةٌ مُأم ونعدرِا ِإلَى يلخَي ونرْأميو وفرع101 104  بِالم  

  101 105  البينَاتُ جاءهم ما بعد من واخْتَلَفُوا تَفَرقُوا كَالَّذين تَكُونُوا ولَا

كُنْتُم رخَي ةتْ ُأمِللنَّاسِ ُأخْرِج ونرتَْأم وفرع27 110  بِالْم  

 120 112  ... اِهللا من بِحبٍل ِإلَّا ثُقفُوا ما َأين ةُالذِّلَّ علَيهِم ضرِبتْ

 نُونْؤمي مِ بِاللَّهوالْيرِ والْآخ ونرْأميو وفرع12 114  بِالْم  

  105 130  مضاعفَةً َأضعافًا الربا تَْأكُلُوا لَا آمنُوا الَّذين َأيها يا 

  89 159   الْقَلْبِ غَليظَ فَظّاً كُنتَ ولَو لَهم ِلنتَ اللّه نم رحمة بِماَ 

النساء  

  51 1  واحدة نَفْسٍ من خَلَقَكُم الَّذي ربكُم اتَّقُوا النَّاس َأيها يا

  48 5  قياما لَكُم اللَّه جعَل الَّتي َأموالَكُم السفَهاء تُْؤتُوا ولَا

  47 34  اللَّه فَضَل بِما النِّساء علَى قَوامون الرجاُل

ِإن اللّه كُمرْأمواْ َأن يتُؤد انَاتا ِإلَى اَألمهلِإذَا َأهتُم وكَم78 58  ح  

  71 59  الرسوَل وَأطيعوا اللَّه َأطيعوا آمنُوا الَّذين َأيها يا

  76 135  بِالْقسط قَوامين كُونُواْ آمنُواْ الَّذين اَأيه يا

ِإنو نِل متَابِ َأهِإلَّا الك نَنْؤملَي َل بِهقَب هتو65 159  م  

ِإن ينوا الَّذوا كَفَردصو نبِيِل عس اللَّه لُّوا قَدلَالًا ضا ضيدع106 167  ب  

  المائدة

  32 1  الَْأنْعامِ بهِيمةُ لَكُم ُأحلَّتْ بِالْعقُود َأوفُوا آمنُوا الَّذين يهاَأ يا

  63 35  الْوسيلَةَ ِإلَيه وابتَغُوا اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا

  75 51  َأوِلياء والنَّصارى الْيهود تَتَّخذُوا لَا آمنُوا الَّذين َأيها يا

  76 55  الصلَاةَ يقيمون الَّذين آمنُوا والَّذين ورسولُه اللَّه وِليكُم ِإنَّما

  35 100  الْخَبِيث كَثْرةُ َأعجبك ولَو والطَّيب الْخَبِيثُ يستَوِي لَا قُْل
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 الصفحة ارقمه اآلية

  24 119  صدقُهم قينالصاد ينْفَع يوم هذَا اللَّه وقَاَل

نلُع ينواْ الَّذن كَفَري مناِئيَل برلَى ِإسانِ عِلس وداو83 78  د  

  83 79  يفْعلُون كَانُواْ ما لَبِْئس فَعلُوه منكَرٍ عن يتَنَاهون الَ كَانُوا

األنعام 

نمو نِ َأظْلَممى ملَى افْتَرع باًكَ اللّهذ َأو كَذَّب هات88 21  بِآي  

  91 130   منكُم رسٌل يْأتكُم َألَم واِإلنسِ الْجِن معشَر يا

األعراف 

 تُمجِبعَأو َأن كُماءج كْرذ نم كُمبلَى رٍل عجر نْكُم65 69  م  

لَوو َل َأنى َأهنُوا الْقُرا آماتَّقَونَا ولَفَتَح هِملَيع كَاتر12 96   ب  

نُل َأفََأمى َأهالقُر َأن مهيْأتنَا يْأساتًا بيب مهو ون138 97 نَاِئم  

نَأمُل َأوى َأهالقُر َأن مهيْأتنَا يْأسى بحض مهو ونبلْع34 98 ي  

  34 99  الخَاسرون القَوم ِإلَّا اِهللا مكْر نيْأم فَلَا اِهللا مكْر َأفََأمنُوا

  80 165  السوء عنِ ينْهون الَّذين َأنْجينَا بِه ذُكِّروا ما نَسوا فَلَما

  10 172  ذُريتَهم ظُهورِهم من آدم بني من ربك َأخَذَ وِإذْ

األنفال 

  72 24  دعاكُم ِإذَا وِللرسوِل ِللَّه استَجِيبوا آمنُوا الَّذين َأيها يا

  107 34  الْحرامِ الْمسجِد عنِ يصدون وهم اللَّه يعذِّبهم َألَّا لَهم وما

  102 46  رِيحكُم وتَذْهب فَتَفْشَلُوا تَنَازعوا ولَا ورسولَه اللَّه وَأطيعوا

  62 65   القتَاِل علَى المْؤمنين حرضِ النَّبِي َأيها يا

 التوبة 

  74 8  ذمةً ولَا ِإلا فيكُم يرقُبوا لَا علَيكُم يظْهروا وِإن كَيفَ

وي هَل الَّذسَأر ولَهسى ردينِ بِالهدقِّ والح هظْهِر115 33  ِلي 
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  88 38  انْفروا لَكُم قيَل ِإذَا لَكُم ما آمنُوا الَّذين يهاَأ يا

ينالَّذا اتَّخَذُوا وجِدسا ماررا ضكُفْرتَفْرِيقًا وو نيب يننْؤم109 107  الْم  

نَأفَم سَأس انَهنْيلَى بى عتَقْو نم 10 109   اللّه  

يونس  

  23 69  يفْلحون لَا الْكَذب اللَّه علَى يفْتَرون الَّذين ِإن قُْل  تعالى يقول

  95 77 الساحرون يفْلح والَ هـذَا َأسحر جاءكُم لَما ِللْحقِّ َأتقُولُون موسى قَاَل

  95  80  قُونملْ َأنتُم ما َألْقُواْ موسى لَهم قَاَل السحرةُ جاء فَلَما

  95 81  السحر بِه جِْئتُم ما موسى قَاَل َألْقَواْ فَلَما

يوسف 

رلََأجو ةراآلخ رخَي يننُواْ لِّلَّذكَانُواْ آمو تَّقُون13 57  ي  

الرعد 

  36 17   بِقَدرِها َأوديةٌ فَسالَتْ ماء السماء من َأنْزَل

مإبراهي 

ينالَّذ ونبتَحساةَ ييا الْحنْيلَى الدع ةرالْآخ وندصي107 3  و  

النحل 

 اللَّهَل وعج لَكُم نم كُما َأنْفُساجوَل َأزعجو لَكُم نم اجِكُمو50 72  َأز  
ِإن اللَّه رْأمِل يدانِ بِالْعسالِْإحو ِإيتَاءي وى ذب79 90  الْقُر  
  23 116  حرام وهـذَا حالٌَل هـذَا الْكَذب َألْسنَتُكُم تَصفُ ِلما تَقُولُواْ والَ

برضثَلًا اُهللا وةً مينَةً كَانَتْ قَرِئنَّةً َآمطْم129  112   م  
اإلسراء 

  121 4  اَألرضِ في فْسدنلَتُ الكتَابِ في إسراِئيَل بني ِإلَى وقَضينَا

  122 5  شَديد بْأسٍ ُأوِلي لَنَا عبادا علَيكُم بعثْنَا ُأولَاهما وعد جاء فَِإذَا

  44 23  ِإحسانًا وبِالْواِلدينِ ِإياه ِإلَّا تَعبدوا َألَّا ربك وقَضى
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  31 34   َأحسن هي بِالَّتي اِإلَّ الْيتيمِ ماَل تَقْربوا ولَا

طه  

َألْقا وي مف كينما تَلْقَفْ يوا منَعا صوا ِإنَّمنَعص درٍ كَياح89 69  س  

األنبياء 

  119 96   ينْسلُون حدبٍ كُلِّ من وهم ومْأجوج يْأجوج فُتحتْ ِإذَا حتَّى

الحج 

ينِإن الَّذ مكَّنَّاهي مضِ فوا الَْأرلَاةَ َأقَام63 41  الص  

ينوا الَّذُأخْرِج نم مارِهيرِ دقٍّ بِغَيِإلَّا ح قُولُوا َأننَا يب100 40  اُهللا ر  

نفَكََأي نم ةيا قَرلَكْنَاهَأه يهةٌ وظَاِلم ةٌ فَهِي127 45  خَاوِي  

ي َأفَلَمسوايي رضِ فاَألر فَتَكُون ملَه 127 46  قُلُوب  

  103 78  اجتَباكُم هو جِهاده حقَّ اِهللا في وجاهدوا

المؤمنون  

قَد َأفْلَح نُونْؤم17 1  الْم  

ينالَّذ مي هف هِملَاتص ونع17 2   خَاش  

ينالَّذو منِ هاللَّغْوِ ع رِضعم17 3   ون  

ِإن ينالَّذ مه نم ةخَشْي هِمبر قُونشْف17 57   م  

  91 117  بِه لَه برهان لَا آخَر ِإلَهاً اللَّه مع يدع ومن

النور 

  26 30   َأبصارِهم من يغُضوا ِللْمْؤمنين قُْل

  26 31   فُروجهن ويحفَظْن َأبصارِهن من يغْضضن ِللْمْؤمنَات وقُْل

  30 22   يْؤتُوا َأن والسعة منْكُم الْفَضِل ُأولُو يْأتَِل ولَا
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دعاُهللا و يننُوا الَّذَآم نْكُملُوا ممعو اتاِلحالص مفَنَّهتَخْلس110 55   لَي  

الفرقان 

ينالَّذشْ لَا ويونده ورِإذَا الزوا وروا بِاللَّغْوِ مرا مامر20 72   ك  

النمل 

  84 32   تَشْهدونِ حتَّى َأمراً قَاطعةً كُنتُ ما َأمرِي في َأفْتُوني الملَُأ َأيها يا قَالَتْ

  115 82    اَألرضِ من دابةً لَهم َأخْرجنَا علَيهِم القَوُل وقَع وِإذَا

القصص 

  97 37   بِالْهدى جاء بِمن َأعلَم ربي موسى وقَاَل

  97 50   َأهواءهم يتَّبِعون َأنَّما فَاعلَم لَك يستَجِيبوا لَّم فَِإن

  18 55   َأعمالُكُم مولَكُ َأعمالُنَا لَنَا وقَالُوا عنْه َأعرضوا اللَّغْو سمعوا وِإذَا

كَملَكْنَا وَأه نم ةيتْ قَررطا بيشَتَهع86 58   م  

  86 77   الدنْيا من نَصيبك تَنس ولَا الْآخرةَ الدار اللَّه آتَاك فيما َابتَغِ

حبَأصو ينا الَّذنَّوتَم كَانَهسِ مبِالَْأم قُولُوني وكََأني 91 82    اللَّه  

العنكبوت 

  41 8   حسنًا بِواِلديه الِْإنْسان ووصينَا

الروم 

تبغُل وم112 2   الر  

  112 3   سيغْلبون غَلَبِهِم بعد من وهم اَألرضِ َأدنَى في

نمو هاتآي خَلَقَ َأن لَكُم نم كُما َأنْفُساجوكُنُوا َأزا ِلتَسه21   ِإلَي 
376  

ى ذَا فَآتبالْقُر قَّهح ينكسالْمو ناببِيِل و76 38   الس  

لقمان 

  52 13  بِاللَّه تُشْرِك لَا بنَي يا يعظُه وهو ِلابنه لُقْمان قَاَل وِإذْ
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  53 17   الْمنْكَرِ عنِ وانْه بِالْمعروف وْأمر الصلَاةَ َأقمِ بنَي يا

  53 18   مرحا الَْأرضِ في تَمشِ ولَا ِللنَّاسِ خَدك تُصعر ولَا

داقْصي وف كشْيم ضاغْضو نم كتو53 19   ص  

األحزاب 

لَقَد كَان ي لَكُموِل فسةٌ اِهللا رونَةٌ ُأسس125 21    ح  

الشورى 

  85 36   الدنْيا الْحياة فَمتَاع شَيء من ُأوتيتُم فَما 

ينالَّذو ونبتَنجي اِئرشَ الِْإثْمِ كَباحالْفَو31 37  و  

  87 38   بينَهم شُورى وَأمرهم الصلَاةَ وَأقَاموا ِلربهِم استَجابوا الَّذين و

ألحقافا 

  41 15   ِإحسانًا بِواِلديه الِْإنْسان ووصينَا

الفتح 

قَ لَقَدداُهللا ص ولَهسا رْؤيقِّ الر113 27    بِالح  

الحجرات 

  83 10    َأخَويكُم بين فََأصلحوا ِإخْوةٌ الْمْؤمنُون ِإنَّما

الممتحنة 

  129 1    َأوِلياء وعدوكُم عدوي تَتَّخذُوا لَا آمنُوا ينالَّذ َأيها يا

التحريم 

  52 6   نَارا وَأهليكُم َأنْفُسكُم قُوا آمنُوا الَّذين َأيها يا

األعلى 

قَد َأفْلَح نكَّى م1 14  تَز  
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ذَكَرو ماس هبلَّى ر20  15  فَص  

الشمس 

  20 9   زكَّاها من َأفْلَح دقَ

الملك 

  46 14  الْخَبِير اللَّطيفُ وهو خَلَقَ من يعلَم َألَا
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  فهرس األحاديث النبوية الشريفة: ثانياً

  الصفحة  الحديث

  ج )من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا( 

  8  )قال خير الناس قرني(

  9  )اإليمان أن تؤمن باهللا(

  12 )األعمال بالنياتإنما ( 

  13  )الدعاء هو العبادة(

  14  )ما من أمرئ مسلم تحضره صالته( 

  21  )إن الصدق يهدي إلى البر(

  23  )من عاد لي ولياً(

  25  )أي األعمال أفضل(

  29  )آية المنافق ثالث(

  31  )كل ابن آدم خطاء(

 41 )من أحق الناس بصحبتي(

  41 )تنكح المرأة ألربع(

  43 )ية تداعبها وتداعبكهال جار(

  44 )استوصوا بالنساء خيراً(

  47 )استووا وال تختلفوا(

  51  )إذا خطب إليكم من ترضون(

  53 )إذا مات اإلنسان انقطع عنه عمله(

  58  )ما ترك قوم الجهاد إال عمهم العذاب( 

  58  )مثل المجاهد في سبيل اهللا(

  59  )قتهاالصالة في و(أي األعمال أحب إلى اهللا؟قال (
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  الصفحة  الحديث

  60  )يا أيها الناس ال تتمنوا القتال(

   61  )أي الهجرة أفضل(

   63 )أعطيت خمس لم يعطهن أحد من قبلي(

   66  )عجباً ألمر المسلم(

  68 )إذا تبايعتم بالعينة(

  72  )ثالثاً منكن فيه وجد حالوة اإليمان(

  73  )يحشر المرء مع من أحب(

  76  )وكالقائم الذي ال يفتر(

  78  )ما ضل من قبلكم أنهم كانواإن(

  80 )ومن رأى منكم منكراً( 

 84 )تبسمك في وجه أخيك صدقة(

  84 )الدين نصيحة(

  92 )اجتبوا السبع الموبقات(

  95 )أحفت الجنة بالمكاره(

  99  )إذا بويع لخليفتين(

  103 )المسلم أخو المسلم( 

  108  )فيبقى شرارة الناس في خفة( 
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  س األعالمفهر: ثالثاً 

  الصفحة  االســم

 2  األعرابي ابن

 11  ابن عطية

  11  ابن عطية الغرناطي

 11  كثير ابن

 1  أبو إسحاق

 93  العسكري هالل أبو

  12  األلوسي

  131  ثيودور هرتزل

  100  الخازن

  108  داروين

 133  جوزيف ستالين

  132  الثاني الحميد عبد السلطان

 10  السمرقندي

 46  السيوطي

 10  وكانيالش

 108  سبأ بن اهللا عبد

 19  العجيلي

  19  العجيلي الشهير بالجمل

  10  الطبري

 126  العزيز عبد بن عمر

  16  فرويد
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  الصفحة  االســم

 2  األعرابي ابن

 100  القرطبي

 134  ماركس كارل

 2  اللحياني

 133  .آي . في لينين

 120  نصر نبوخذ

  108  فردريك

  108  نيتشه
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  المراجع فهرس: رابعاً

ـ 140 (األولـى  الطبعة حوى، عيدس التفسير، في األساس .1  للنـشر  الـسالم  دار ،)م1985/ هـ
 .والتوزيع

 .والحكم العلوم مكتبة ، الشنقيطي، األمين محمد بالقرآن، القرآن إيضاح في البيان أضواء .2

  المنورة المدينة والحكم العلوم مكنة ، الجزائري، بكر أبو الكبير، العلي لكالم التفاسير أيسر .3

 والتوزيع للنشر سحنون دار عاشور، الطاهر محمد والتنوير، التحرير .4

 .والتوزيع للنشر الفكر دار ، الدمشقي، القرشي كثير ابن كثير،إسماعيل ابن تفسير .5

 .بيروت العلمية الكتب دار البغدادي، الدين عالد الخازن، تفسير .6

 الكتـب  ردا ، السمرقندي، إبراهيم بن أحمد الدين نصر العلوم، بحر المسمى السمرقندي تفسير .7
  .بيروت العلمية

 المؤسـسة  الـسعدي،  ناصـر  الرحمن عبد المنان، كالم تفسير في الرحمن الكريم تفسير تيسير .8
 .السعدية بالرياض

دار الحـديث   /ألبي جعفر بن محمد الطبـري     /جامع البيان عن تأويل آي القرآن تفسير الطبري        .9
 .القاهرة

 صـفوة  القـاهرة  الحـديث،  دار رطبـي، الق األنصاري أحمد بن محمد القرآن، ألحكام الجامع .10
 .والدراسات البحوث مكتبو الصابوني، علي محمد التفاسير،

 .المحمدية األنوار مطبعة السيوطي، الدين جالل المأثور، تفسير في المنثور الدر .11

 إحيـاء  دار ، البغـدادي،  األلوسي محمد المثاني، والسبع العظيم القرآن تفسير في المعاني روح .12
 بيالعر التراث

 .القاهرة الحديث، دار الشوكاني، محمد القدير، فتح .13

 .العلمية الكتب دار الشافعي، سليمان األلهية، الفتوحات .14

 .الشروق دار قطب، سيد القرآن، ظالل في .15
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 .العلمية الكتب دار األندلسي، عطية أبو الوجيز، المحرر .16

 

ـ 1423 (، األولـى  الطبعة الفراء، يحيى زكريا أبي القرآن، معاني .17  الكتـب  دار ،)م2002-هـ
 .لبنان -بيروت العلمية

 البخـاري،  صـحيح  وأيامـه،  وسننه  اهللا رسول أمور من المختصر الصحيح المسند الجامع .18
 . دار الطوق-محمد الناصر:   تحقيقهـ،1422 األولى،  الطبعة

 الحسن أبو الحجاج بن مسلم ، اهللا رسول إلى العدل عن العدل بنقل المختصر الصحيح المسند .19
 .الوسيط المعجم.بيروت - العربي التراث إحياء دار النيسابوري، القشيري

 معبـد،  بـن  معـاذ  بن حبان بن أحمد بن حبان بن محمد بلبان، ابن بترتيب حبان ابن صحيح .20
 – الرسـالة  مؤسـسة  ،1993 – 1414 الثانيـة، : الطبعة البستي، الدارمي، حاتم، أبو التميمي،

 .بيروت

 القاهرة – والتوزيع للنشر الحرمين دار القاسم، أبو الطبراني بن أحمد بن سليمان للطبراني، .21

 1395 الثانيـــة، الترمذي الضحاك، بن موسى بن سورة بن عيسى بن محمد  الترمذي، سنن .22
 .مصر - الحلبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة شركة م، 1975 - هـ

 بـن  الدين، ناصر محمد الرحمن عبد أبو وفوائدها، فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة .23
 للنـشر  المعـارف  مكتبـة  ،األولىالطبعة   األلباني، األشقودري آدم، بن نجاتي بن نوح الحاج

  .الرياض والتوزيع،

، األولـى  الطبعة، العسقالني حجر بن علي بن أحمد لإلمام، البخاري صحيح بشرح الباري فتح .24
 الصفا مكتبة

 الـدين  شـرف  بـن  يحيى األمام النبوية، الصحيحة األحاديث في النووية حديثاً األربعين شرح .25
 الطبعـة  جريـشة،  علـي  المعاصرة، الفكرية االتجاهات دنديس مكتبة األولى، الطبعة النووي،

 .الوفاء دار الثالثة،

 .الكبرى التجارية المكتبة بك، الخضري محمد الخلفاء، سيرة في الوفاء إتمام .26



         
 

165

 األولـى،  الطبعة وآخرون، لبن أحمد على العثمانية، دولةال التاريخ في تصحح أن يجب أخطاء .27
 .والطباعة للنشر الوفاء

 المعرفة دار األولى، الطبعة ريان، أبو علي محمد المعاصر، الفكر تيارات مواجهة في اإلسالم .28
 .الجماعية

 .اإلسالمي المختار دار السادسة، الطبعة ، الغزالي محمد األحمر، الزحف وجه في اإلسالم .29

 الـدار  – عمـان  – األردن ،2010  األولى، الطبعة الحسن، عيسى بالتاريخ، شخصيات مأعظ .30
  .والتوزيع للنشر األهلية

 خيـر  والمستـشرقين،  والمـستعربين  العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس األعالم .31
 .للماليين العلم دار ، الزركلي، الدين

 دار م،2002األولى الطبعة الصالبي، محمد محمد علي الكريم، القرآن في والتمكين النصر فقه .32
 .القاهرة – للتراث الفجر

 العـالم  رابطـة  عـن  يـصدر  شـهري  كتاب األصور، خالد وأرقام، حقائق والهرسك البوسنة .33
 .اإلسالمي
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  نبذة مختصرة عن الرسالة

كلية أصـول   ، هذا البحث هو بحث إستكمالي لنيل شهادة الماجستير من الجامعة اإلسالمية            
الدين الدراسات العليا قسم التفسير وعلوم القرآن  بعنوان عوامل فالح األمة اٍإلسالمية فـي ضـوء                 

ويبين البحث التكامل والنضوج في الشريعة اإلسالمية مـن كـل          ، دراسة موضوعية   القرآن الكريم   
ويبـين  ، وإهتمامها بالفرد واألسرة والمجتمع كأساس ألي دولة وأصل لقيام الحـضارة            ، الجوانب  

البحث عدالة اإلسالم لجميع أفراد المجتمع حيث يقسم أدوار المسئولية لكي ينهض الجميع كُل حسب               
ذكرت في البحث الجوانب اإليجابية التي تساعد على نهوض األمة اإلسالمية وذكرت في             طاقته وقد   
ووقفت على مبـشرات مـن القـرآن الكـريم     ، مور السلبية التي تمنع من فالح المجتمع       المقابل األ 

و قد قسمت البحـث       واإلشارات الواقعية  الموروث من التاريخ اإلسالمي    والكنز   وأحاديث محمد   
إضافة إلى إهداء وشكر ومقدمـة وخاتمـة ونـسأل اهللا أن    مبحثين  وكل فصل إلى  فصول  ثالثة إلى

  .نكون قد وفقنا في ذلك

  على محمد البغدادي: الباحث 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



         
 

170

Abstract 

 
This research is to examine the complete master's degree from the Islamic 
University, Faculty of Theology Graduate Studies Department of 
interpretation and Quranic sciences entitled factors Falah Islamic Ummah in 
the light of the Quran, objective study and research shows integration and 
maturity in Islamic law from all sides, and interest in the individual, family 
and society as a basis for any state and the origin of the civilization, and it 
shows the justice of Islam to all members of the community is divided, as the 
roles of responsibility in order to promote everyone, each according to his 
energy has been reported to Find the positive aspects that help the 
advancement of the Islamic nation and reported in the corresponding negative 
things that prevent the peasant community, and I stood by the missionaries of 
the Koran Quran ) and the treasure of the heritage of Islamicρand sayings of 
Muhammad ( history and factual references and research has been divided 
into three chapters each chapter into two sections in addition to courtesy and 
thanked the introduction and a conclusion and we ask God that we have been 
successful in it.  

 
Researcher: Ali Mohammed al-Baghdadi 
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  .هي عن المنكرترك األمر بالمعروف والن: المطلب العاشر   
  

113  

  



         
 

174

  الصفحة  الموضوع
  الفصل الثالث

  مبشرات الفالح في القرآن والسنة ومبشرات تاريخية وواقعية 
  117  :مبشرات قرآنية: األولالمبحث 

  117 :القرآنية المبشرات  

  .  117  اهللا رسول عهد في وتحقق القرآن به جاء ما :   المطلب األول

  118  .حابةالص عهد في تحققت آيات:    المطلب الثاني

  120  .األزمنة كل في مشترك كان ما :   المطلب الثالث

  121  .اإلسراء سورة من مبشرات:    المطلب الخامس

  126  .تاريخية وواقعيةالمبشرات ال: الثانيالمبحث 

  128  المبشرات التاريخية، ويشتمل على خمسة مطالب:    القسم األول

  128  )هـ9/هـ1(  .في عهد النبوة:    المطلب األول 

  129  )هـ40/هـ10.( عهد الخلفاء الراشدين:    المطلب الثاني 

  130  )هـ132/هـ40.(الخالفة األموية:    المطلب الثالث 

  131 )هـ656/هـ132. (الخالفة العباسية:    المطلب الرابع 

  132           أسباب ضعف الدولة العباسية

  132 )هـ1280/هـ699(.الخالفة العثمانية:    المطلب الخامس
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