
 المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي    

 جامعة أم القرى        
 كلية الدعوة وأصول الدين

 قسم الكتاب والسنة    
 شعبة التفسير وعلوم القرآن 
 
 
 

 املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 
 دراسة تأصيلية

 

 قسم التفسري وعلوم القرآن لنيل درجة املاجستريحبث متطلب 

 

 اد الطالبإعد

 خالد حممد أمحد عطية

 (71301134)الرقم اجلامعي 

 
 إشراف فضيلة الشيخ 

 أمحد نافع سليمان املورعي األستاذ املشارك جبامعة أم القرى . د 

 قسم الكتاب والسنة . كلية الدعوة وأصول الدين 

 م4137 -هـ 3711



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

2 
 

 ملخص الرسالة 
 

 . يةلدراسة تأصي. رمي املنهج الوقائي يف القرآن الك :اسم الموضوع  -
 . خالد حممد أمحد عطية  :الباحث  -
 .لنيل درجة املاجستري  :الدرجة  -
. تناول البحث احلديث عن املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي، دراسة تأصيلية  :موجز البحث  -

 :مقسماً إىل مقدمة، ومتهيد، وأربعة فصول 
أسباب اختيار املوضوع، متبوعًا بالدراسات السابقة، مث  ذكرت إيضاحًا موجزاً، مث. يف املقدمة      

 .منهج البحث، مث حمتوياته 
 .بينت أن جممل آيات القرآن الكرمي جاءت باملنهج الوقائي، بوجه عام . يف التمهيد      
ذكرت فيه تعريفًا للمنهج الوقائي، من حيث اللغة، واالصطالح، مث ذكرت . الفصل األول      

 .خصائصه، وأمهيته متضمنة جوانبه أساساه، و 
العقل، والدين، والنفس، : )ذكرت فيه جماالت املنهج الوقائي وهي حفظ . الفصل الثاين      

 ( .والعرض، واملال
ذكرت فيه أساليب القرآن الكرمي يف ذلك، من حيث الداللة اللفظية، ومن . الفصل الثالث      

لقصص، وضرب املثل، واالعتبار بالسنن الكونية، وذكر حيث الداللة الوعظية، املتضمنة، قص ا
 ( .صفات املؤمنني، ما يقابلها من صفات الكافرين)الضد 

ذكرت فيه فوائد ومثرات املنهج الوقائي، الدنيوية العاجلة، العامة واخلاصة، مث . الفصل الرابع      
 .الفوائد والثمرات األخروية اآلجلة 

 .مث الفهارس العامة . وعة بالنتائج والتوصيات مث كانت اخلامتة، متب     
 

 /املشرف        /الطالب 
 أمحد نافع سليمان املورعي. د       خالد حممد أمحد عطية

      

 
 



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

3 
 

Abstract 

 

 

Title: Preventive Method in the Holy Qur'an: Study elucidating the 

originality of the subject . 

Researcher: Khalid Mohammad Ahmad Atiyah   

Academic Degree Sought: Master 

 

I tackled in this study the preventive method in the Holy Qur'an- Study 

elucidating the originality of the subject; and I divided it into a preamble, 

introduction and four chapters.  

At the preamble, I have given a brief explanation about the subject, reason 

for its selection, followed by previous relevant studies,  methodology and 

contents. 

At the introduction, I have elucidated that all the Qur'anic verses  were 

revealed as advocating generally the  preventive method.  

At chapter one I have covered the  definition of the  preventive method in 

the Holy Qur'an, especially in regard to language and terminology and I 

mentioned its two basic foundations, characteristics and significance, 

including all its aspects. 

At chapter two, I mentioned the five necessities  covering the fields of the 

preventive method, which comprise the safeguard of (intellect, religion, 

soul, honor and property) 

At chapter three, I enumerated all the techniques used in the Holy Qur'an in 

this respect and which included wording as well as advice significance 

which is vividly and remarkably displayed in the capturing narration of 

stories, giving of proverbs, considering universe signs and mentioning of 

any two opposing things (such as attributives of the believers in 

comparison to those of disbelievers)  

At chapter four, I mentioned the private and public mundane benefits as 

well as advantages of the preventive method and its eternal ones. 

The conclusion was followed by results, recommendations and references. 
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 الشكر والتقدير
 

هلل املنعم املتفضل على عموم عباده بشريعة اإلسالم، سبحانه اختص منهم أهل الطاعة حلمدا     
 .واإلميان، وتفضل علينا بالتوفيق ملا حيبه ويرضاه، وجعل من صدق وأخلص من جنده، ووااله 

 احلمدهلل الذي أعان على إجناز هذا العمل املتواضع، الذي ما كان ليتم إال بتوفيقه عز وجل،     
وبإذنه تعاىل شأنه، فأسأله تبارك وتعاىل اإلخالص فيه،  والقبول، والرضا، والثبات، وأرجوه جل يف 

 . عاله أن جيعله خدمة لكتابه، ونصرة لدينه، وتأييداً ملنهجه 
كما أسأله فيه جلت عظمته السداد والرشاد، وحتري الصواب، والبعد عن سبيل االحنراف       

 . إىل حيث طرق الردى  واهلوى، وامليل والزيع
فال محد قبل محده جل جالله، وال شكر قبل شكره سبحانه، فلك احلمد يا اهلل عدد خلقك،      

ورضا نفسك، وزنة لعرشك، ومداد كلماتك، حىت ترضى وإذا رضيت، وبعد الرضا، محدًا كالذي 
 .تم الصاحلات فاحلمدهلل الذي بنعمه ت. نقول وخرياً مما نقول، محداً ال حيصى وال يعد 

هو املعلم األول، واألسوة املاثلة األمثل  مث بعد محد اهلل تعاىل وشكره، أقول أشهد أن حممداً      
يف خلقه وخلقته لكل اخللق، أشهد أنه بلغ الرسالة، وأدى األمانة، ونصح األمة، وعلمها، وفهمها 

  خري ما جزى نبيًا عن أمته، حىت تركها على حمجة بيضاء ال يزيغ عنها إال هالك، فجزاه اهلل
 .صلوات وتسليمات وبركات كاملة تامة بالغة، حىت يرضى ربنا جل يف عاله 

شكرًا لوالدين كبريين شفوقني عطوفني رحيمني، رفعا أكفهما دهرمها لرييا : مث بعد ذلك أقول      
والسرور، ومن يا تراه  فلذة كبدمها وهو يقف على عتبات النجاح، وينظران إليه نظرة الرضا والفرح

عّد ساعات بل حلظات التعب واملشقة واألمل والسهر واملكابدة لوالديه، من عساه يستطيع أن 
جيزيهما بشفقتهما، ورمحتهما، وعنايتهما، ورعايتهما له آالف الليايل واأليام، فرضي اهلل تعاىل 

وصحبه   زمرة خري اليرية حممد عنهما، وأرضامها يف الدنيا واآلخرة، وختم هلما خبري، وحشرمها يف
 .الكرام 

مث الشكر الكبري واملوفور واملتواصل لكل من جلسنا بني يديه جملس العلم يف يوم من األيام،      
، أساتذتنا ومشائخنا ومعلمينا، من هلم علينا وكان يف ذلك الوقت وريثًا للنيب األكرم أول معلم 

لشيء من العلم بعد اهلل تعاىل، إال هبم ومن خالهلم، شكر اهلل  الفضل والعرفان، فما كان لنا البلوغ
تعاىل هلم سعيهم، وبارك يف جهودهم، وحفظ مواقفهم، وغفر هلم وسرت عليهم هفواهتم وزالهتم، 
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وجعلهم سبحانه وتعاىل يف الدنيا من األتقياء اخللصاء األوفياء، وجعلهم يف اآلخرة من احلنفاء 
لك إن شاء اهلل تعاىل، وإين إذ خصصت منهم أحداً، فأخص من كان له وكلهم أهل لذ. الشفعاء 

يّف بصمة تركها، أو كلمة وجدت يف نفسي أثرها، أو توجيه مصيب أو تنبيه لبيب، وال سيما من 
أعان على إجناح هذا البحث من قريب او من بعيد، وإخراجه على هذا الوجه املرضي إن شاء اهلل 

 .   تعاىل 
لذكر األساتذة الفضالء الذين كان هلم فضل اإلشراف، واالطالع على البحث يف وأخص با     

مقدمتهم أستاذي القدير الدكتور زياد خليل الدغامني الذي غمرين بفضله، وأحاطين بتوجيهاته، 
وأستاذي القدير الدكتور مجال مصطفى النجار بارك اهلل تعاىل يف جهوده، وأستاذي القدير الدكتور 

صداق البرية نفع اهلل تعاىل بعلمه، وأستاذي القدير الذي تفضل باإلشراف على البحث سليمان ال
حىت إخراجه إىل النور الدكتور أمحد بن نافع املورعي وفقه اهلل تعاىل لكل ما حيبه ويرضاه، كل أولئك 

 .زاء نفع اهلل تعاىل هبم، وجزاهم خري اجل. وغريهم كانت له بصمة يف البحث، ولو بإشارة لطيفة 
كما أوجه شكري وتقديري لباقي األستاذة الفضالء الذين قاموا بتدريسي يف مرحلة السنة       

املنهجية بارك اهلل تعاىل فيهم مجيعاً، فكل من كان له أدىن إسهام يف تعليمي، وتوجيهي، ولو كان 
 . ضئياًل سريى أثر ذلك بني يديه يوم القيامة مبا يسره، ويرضيه إن شاء اهلل تعاىل

وما دام احلديث عن الشكر، فأشكر كل حمب يل، يسره ما يسرين، ويسوؤه ما يسوؤين من مجلة      
األهل، واألقارب، واألصدقاء، واملعارف، فكل واحد منهم له فضل علّي بعد اهلل تعاىل، مبا بذل من 

 .  حب، وثقة، واحرتام، ونصيحة، ووقفات كانت حافزاً يل إلجناز شيء يف حيايت 
 احلمدهلل الذي جعل ألسنتنا تلهج بذكره وشكره، وجعلنا ممن تبع حممد : وختامًا أقول      

وصدق به، ووفقنا لشكر من كان له فضل علينا، من باب ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس، وأوىل 
جلميع، الناس بنا الوالدان، يعقبهما األساتذة الفضالء، واملعلمون األجالء، فرضي اهلل تعاىل عن ا

 .اللهم آمني . ومجعنا هبم يف مقعد صدق عند مليك مقتدر 
مّنة وكما بدأت أول القول حبمد اهلل تعاىل أختمه باحلمد؛ ألن احلمد نعمة منه عز وجل، و      

أخرى تستوجب احلمد، فلك احلمد ريب العظيم العلي األعلى كما ينبغي جلالل وجهك، وعظيم 
 .سلطانك سبحانك ريب وحبمدك 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 :المقدمة 

ونعمه سبحانه  ،فأكرمه ،علمه البيانخلق اإلنسان،  ،علم القرآنسبحانه احلمد هلل رب العاملني      
وأشهد أن  ،وأشهد أال إله إال اهلل اخلالق البارئ املصور امللك القدوس السالم ،من حكيم رمحن

وأوىف من بشرع اهلل  ،وصام ،خري من صلى ،خلقه حممدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخريته من
وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان  ه يوم الزحام ىل قام، حشرنا اهلل تعاىل حتت لوائتعا

 :أما بعد مث . إىل يوم القيام اللهم آمني 
التفسري منهم وأهل . وهبم ومنهم يعرف دين اهلل تعاىل  ،العلماء وال يزالون منارات اهلدىكان      

به وعماًل ا بفضل اهلل تعاىل املكانة العليا ملا عنوا من اهتمام بكتاب اهلل تعاىل، حفظًا له وعلمًا وؤ تب
وإثراًء  ،واستخراجًا لكنوزه ،واستنباطًا ألحكامه ،وفهمًا ملضامينه ،ورعاية ملنهجه ،وتطبيقًا لشرعه

 . وما إىل ذلك  ،وإبانة لعطاءاته ،لعلومه
فهو   ،ومجلة التنظيمات النافعة للبشرية ،قرآن الكرمي هو كالم اهلل تعاىل قد حوى مجاع العلوموال     

 ،كتاب معجز ال تنتهي عطاءاته الباقية إىل قيام الساعة، مبا فيه من منهج احلياة املتكامل للبشرية
، توجيهات، وتعاليم، و وإرشادات ،ودعوات ،وفضائل ،وهدايات ،وشرائع ،وحدود ،سواء من أحكام

 .وإحياءات  ،وإشارات ،ولطائف ،ونكات ،ولفتات ،من معجزات مأ
 الكتب السماوية كما ختمت مبحمد به  تالذي ختمسماوي كتاب الهو الالقرآن الكرمي      

التشريعات، و  ،من عموم العقائد ،والديانات ،النبوات والرساالت، وجعل فيه مجاع مفاد الشرائع
 .ومن عليها  ،الباقي إىل أن يرث اهلل تعاىل األرض هرعشفكان الكتاب اخلامت ب

فكان حتماً وال بد من أن حيوي ذلك الكتاب الذي ال كتاب بعده منهجاً يضمن خري ! وعليه      
 ،ولكل املكان، تكون له القدرة على مسايرة املتغريات ،حيقق النفع لكل الزمانو  ،البشرية مجعاء

املنهج املتكامل ه وتضمنت هداياتت آياته لذا حو  .قتضى احلال ومراعاة م ،ومواكبة املستجدات
 . معاً  لكل متطلبات الدين والدنيا

أمر جبملة املنافع  حنيعام هو منهج مقرٌر لكل ما من شأنه نفع البشرية مطلقاً، وجه وب     
 ،ذائلوالر  ،واملضار ،هنى عن عموم املفاسدويف الوقت نفسه حني وحث عليها وحض،  ،والفضائل

وحاجياهتم وحتسينيات  ،وحذر منها وخوف، يف منهج وقائي عام تام مشل كل ضروريات الناس
والوقاية فيه ليست . بكل معىن الكلمة كان القرآن الكرمي بذلك، الدستور الوقائي العام ف. حياهتم 
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وقد . وأسلوب أصيل من أصوله اليت جاء هبا  ،جزئية منه وحسب، وإمنا هي منهج عام شائع فيه
 :جاءت على ضربني اثنني 

 .التشريعي لكل ما حيقق نفع الناس . اجلانب التأصيلي  -1
 .مىت وقع الناس يف اخلطأ واخللل . اجلانب العالجي  -2

يف كل آياته، وبأساليب متعددة  اً بضربيه مشاعئي وقانهج وبذلك يكون القرآن الكرمي قد جاء مب     
وهي وقائيات معنوية ختاطب املعنويات والروحانيات، . ا متباينة حبسب أهداف اآليات وموضوعاهت

 .اجلوارح واألعضاء شمل حسية تمادية ووقائيات 
مدى نفعية الشرع املطهر الذي ورد فيه يف القرآن الكرمي حتقق به وتأكد  وهذا املنهج الوقائي     

شرع اهلل تعاىل على وجه تكون إقامة  ،ومبنهجه املتكامل الذي مشل كل نواحي احلياة ،وجاء له، وبه
مىت فقد؛ فُقد به  اً وبالتايل فالقرآن الكرمي جاء باملنهج الوقائي العام والذي يعد ركنًا ركين. األرض 

 ؛بل هو كذلك! وعليه فكأن املنهج الوقائي هنا هو الدين كله . إقامة الدين احلق والشرع الصدق 
 .  على الوجه الصحيحهلل تعاىل ة العبوديألن الدين إمنا جاء باملنهج احلق إلقامة 

القرآن الكرمي اهلل جلت عظمته قد أشاع يف وسيظهر من خالل استعراض البحث كيف أن      
 .، وأمهية ومكانة ،ومنهجاً  ،اً أسلوب وقد جاء ذلك واضحاً فيه، منهجه الوقائي،

أو  ،أو حتذير ،أو توجيه ،أو هني ،كل أمرت  دالالالقرآن الكرمي منه أبداً، و ما خال تشريع يف ف     
 . كل ذلك جاء متضمناً له حمققاً إياه   ،وترغيب ،أو تشويق ،وترهيب ،ختويف

، وجوانبه املنهج الوقائي العامجماالت فالدراسة يف البحث ستكون دراسة تأصيلية لكل ! وإذن      
المنهج الوقائي : بحث فكان العنوان العام لل. مع بيان أساليب القرآن الكرمي يف كيفية بيان ذلك 

  .دراسة تأصيلية : في القرآن الكريم 
 

  :أسباب اختيار الموضوع 
للوقاية، منهجاً  ههدف البحث الرئيس هو إظهار املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي، وكيفية تأصيل     

ملنهج احلق للوقوف على ا ،وهذا ما حفزين الختيار املوضوعمطرداً فيه، مع بيان األساليب يف ذلك، 
وإلبراز جوانب عظمة هذا الكتاب اجمليد وإعجازه، ومدى احلكم  ،من عند إله الصدق سبحانه

وال سيما  ،نفع اإلنسانية مجعاءحتقق  اليتعلوم شىت الفيه  ، وال سيما أناجلليلة املستقاة من ذلك
 . منهاجلانب الوقائي 
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 : دراسات السابقة ال
نرتنت املعنية للرسائل اجلامعية، ويف مواقع اإل ركز امللك فيصلحبثت عن املوضوع يف موقع م     

 :فوجدت التايل . بذلك 
علي رضوان .  ةختريج ودراس: الفواحش  من نبوية الشريفة الواردة يف الوقايةحاديث الاأل -1

وصف . م 1111نوقشت عام . جامعة آل البيت .  (33166)برقم  اجستريم:  التميمي
 .، ومن مث كيفية الوقاية منها فواحشال حاديثأتناولت : الرسالة 

اجملالت االمنية الصادرة مبدينة ى عل تطبيقية ةدراس:  ةمن اجلرمي م األمين يف الوقايةعالدور اإل -2
جامعة نايف العربية للعلوم ( . 36312)برقم  ماجستري : عبداهلل سعد حممد املهيدب. الرياض 
ة الوقاييف كيفية  ميناأل ؛عالمتناولت دور اإل: الرسالة وصف  .م 1111نوقشت عام . األمنية 

  . ةمن اجلرمي
برقم  ماجستري: أمحد بن زيطه  .والقانون اجلزائري  طرق الوقاية من اجلرمية يف الشريعة االسالمية -6

، ويف ةسالمي، يف الشريعة اإلةاجلرمي ةمكافحتناولت بيان كيفية : وصف الرسالة ( . 68544)
 . ، كمقارنة بينهما زائريجلالقانون ا

. ة السعودي ةالعربي ةوتطبيقاهتا يف اململك سالميأساليب الوقاية من جرمية القتل يف التشريع اإل -6
نوقشت . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ( . 66486)برقم  ماجستري :عبداهلل صاحل السريع 

القتل، يف الشريعة اإلسالمية،  ةن جرميم ةالوقايتناولت كيفية : وصف الرسالة  .م 1112عام 
 .وأثر تطبيق ذلك يف اململكة العربية السعودية 

.  اهتا يف اململكة العربية السعوديةوتطبيق ةسالمية اإليف الشريع أساليب الوقاية من جرمية السرقة -5
م األمنية جامعة نايف العربية للعلو ( . 5455)برقم  ماجستري:  عبدالرمحن جيران صاحل القحطاين

السرقة يف الشريعة  ةمن جرمي ةالوقايتناولت كيفية : وصف الرسالة . م 1112نوقشت عام . 
 .اإلسالمية وأثر تطبيق ذلك يف اململكة العربية السعودية 

.  اهتا يف اململكة العربية السعوديةوتطبيق سالميمقومات الوقاية من جرائم احلرابة يف التشريع اإل -3
نوقشت عام . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ( . 5452)برقم  ماجستري:  شودمبارك زيد الر 

احلرابة، يف الشريعة اإلسالمية، وأثر  ةمن جرمي ةالوقايتناولت كيفية : وصف الرسالة . م 1112
 . تطبيق ذلك يف اململكة العربية السعودية 
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: منصور عبدالعزيز اجلبايل . من اجلرمية  سالمية وأساليبها يف حتقيق الوقايةمنهج الرتبية اإل -5
وصف . م 1141نوقشت عام . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ( . 5566)برقم  ماجستري

 . ةرمياجلمن  ةالوقايتناولت منهج الرتبية اإلسالمية، وكيفية : الرسالة 
برقم  ماجستري: حممد الكواري  علي سلطان. سالمية لوقاية من اجلرمية يف الشريعة اإلا -4

: وصف الرسالة . م 1141نوقشت عام . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ( . 5564)
 . يف الشرع اإلسالمي  ةرمياجلمن  ةالوقايتناولت كيفية 

: حممد أمحد مقابض . يف الوقاية من اجلرمية  ودورها ة،الثانوي ة اإلسالمية يف املرحلةمنهج الرتبي -1
وصف . م 1145نوقشت عام . جامعة نايف العربية للعلوم األمنية ( . 6216)برقم  ماجستري

 . ةرمياجلمن  ةالوقايتناولت منهج الرتبية اإلسالمية، يف املراحل الثانوية، وكيفية : الرسالة 
وتتميز رساليت عما سبق إن شاء اهلل سبحانه وتعاىل باحلديث عن املنهج الوقائي بوجه      

ه يف القرآن الكرمي باعتباره منهجًا أصيالً، كما ستتناول جماالته، وأساليبه، عام، وكيفية تأصيل
 .وفوائده ومثراته 

 
  :منهج البحث 

لذا فمنهج البحث  . يدرس البحث موضوع املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي دراسة تأصيلية     
 :  سيكون كالتايل 

 تتكلم عن املنهج الوقائي ميرزة إياه، حسب من تتبع اآليات اليتويتض. املنهج االستقرائي  -أ
 . اجلزئيات اليت تفيدها اآلية

 :ويتضمن . املنهج التحليلي الوصفي  -ب
وإبراز ما يستفاد منها يف كيفية إرساء القرآن الكرمي جملاالت املنهج الوقائي  ،دراسة تلك اآليات -1

ومن مث اآلية الدالة على ذلك، متبوعة بقول  مصدراً القول عن النقطة املراد تأصيلها،. بوجه عام فيه 
 .أحد املفسرين 

بنفس . على حدة  اآليات لكل جمالتلك دراسة جماالت املنهج الوقائي، من خالل إفادة  -2
 .الطريقة املذكورة 

دراسة أساليب القرآن الكرمي يف ذلك، حسب تنوع تلك األساليب، والفائدة من ذلك التنوع  -6
 .والتباين 
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 .  املقدمة بينت مكانة املنهج الوقائي من القرآن الكرمي، وكيفية إبرازه له يف -6
ويف الفصل الثاين . يف الفصل األول ذكرت تعريفات للمنهج الوقائي يف اللغة واالصطالح  -5

ويف الفصل الثالث ذكرت أساليب القرآن الكرمي يف كيفية إرساء . ذكرت جماالت املنهج الوقائي 
 .ويف الفصل الرابع ذكرت فوائد املنهج الوقائي العاجلة واآلجلة . ائي املنهج الوق

مبا رأيته مناسباً من وجهة نظري استعنت باهلل تعاىل لتطبيق جمريات اخلطة، حماواًل تقسيم البحث  -3
اإلكثار من االستشهاد  ،بل األنسب ،ومبا أن البحث يف كتاب اهلل تعاىل، رأيت من املناسب. 

آن الكرمي يف ثنايا البحث، تأييدًا لألفكار األصيلة فيه، ومن مث تدعيم ذلك بأقوال أهل آيات القر ب
ألمر الذي اضطرين أحيانًا لذكر اآلية يف أكثر من موضع لوصل ا ،التخصص من املفسرين األجالء

 .سياق الكالم واألفكار، وأحياناً أذكر اآلية من وجه آخر لتأييد معلومة أخرى 
اسم املؤلف در يف احلاشية، مصدراً مصادر ومراجع، وكنت حال النقل أعزو املص علىاعتمدت  -5

، وحال ذكره ألول مرة يف احلاشية أذكر رقم الطبعة، واسم دار مث ذكر الكتاب، ورقم اجلزء والصفحة
 .النشر 

السور،  اءمسأقمت بنقل اآليات من مصحف املدينة املنورة حسب الرسم العثماين، مسبوقة ب -4
قمت بتخريج األحاديث من الكتب الستة، فما كان يف الصحيحني اكتفيت به، وما كان يف غريمها و 

 املصادر يخرجته من أصحاب السنن، مع بيان الدرجة، فإن مل أجد احلديث فيها؛ أخرجه من باق
 لبابوا ورقمه، مث الكتاب ،املصدر: ، مستعينًا بتصحيح األلباين مىت احتيج لذلك، ذاكرًا احلديثية

 .مبيناً معاين غريب الكلمات يف احلاشية  . (حر)، بكلمة خمتصرة ورقم احلديث ورقمه،
 .بالنسبة للمصنفني قمت بذكر تعريف موجز عن غري األعالم املشهورين منهم  -1

 .قمت بإجراء مسرد للمصادر واملراجع، ومسرد للموضوعات  -18
 

  :بحث محتويات ال
 :وأربعة فصول، وخامتة ومتهيد،  ،مقدمةلة على اشتملت الرسا

حتتوي على إيضاح موجز، مث أسباب اختيار املوضوع، مث الدراسات السابقة، مث : املقدمة 
 .منهج البحث، مث حمتوياته 

 .بينت فيه أن جممل آيات القرآن الكرمي جاءت باملنهج الوقائي، بوجه عام : التمهيد 
 :وفيه مباحث . وأمهيته  ،ائصهوخصتعريفه، املنهج الوقائي : الفصل األول 
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 :  انلبوفيه مط. تعريف الوقاية : األول املبحث 
 .التعريف اللغوي : املطلب األول 
 .التعريف االصطالحي : املطلب الثاين 

 : انلبوفيه مط. القرآن الكرمي، وخصائصه أساسا املنهج الوقائي يف : املبحث الثاين 
 .ي أساسا املنهج الوقائ: املطلب األول 

 .خصائص املنهج الوقائي : طلب الثاين امل
 .أمهية املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي : املبحث الثالث 

 :وفيه مباحث . جماالت املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي : الفصل الثاين 
 .يف حفظ الدين : املبحث األول 
 .يف حفظ النفس : املبحث الثاين 

 .ل يف حفظ العق: املبحث الثالث 
 .يف حفظ العرض : املبحث الرابع 

 .يف حفظ املال : املبحث اخلامس 
 :وفيه مبحثان . أساليب املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي : الفصل الثالث 

 : انلبوفيه مط. يف الداللة اللفظية :  املبحث األول
  . األمر والنهي الصرحيان : املطلب األول 
 .ىن األمر والنهي ما يدل على مع: املطلب الثاين 

 :وفيه مطالب . األساليب الوعظية : املبحث الثاين 
   .القصص القرآين : املطلب األول 
 .ضرب املثل : املطلب الثاين 

  . االعتبار بالسنن الكونية : املطلب الثالث 
 .بيان العاقبة احلسنة والسيئة : املطلب الرابع 

 :وفيه مبحثان . القرآن الكرمي الوقائي يف  فوائد املنهج: الفصل الرابع 
 :وفيه مطلبان . الفوائد الدنيوية العاجلة : املبحث األول 

   .ة فوائد عام: املطلب األول 
 .فوائد خاصة : املطلب الثاين 
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 . الفوائد األخروية اآلجلة : املبحث الثاين 
  .اخلامتة 

 . النتائج 
 .توصيات للباحثني 

  .الفهارس 
 .قرآنية فهرس اآليات ال -1
 .فهرس األحاديث النبوية  -2
   .املصادر واملراجع  -6
 .فهرس املوضوعات  -6
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 :تمهيد 
لكل ما حيقق للخلق كافة املصاحل  ؛التشريعات الكاملة التامة ؛1جمملالقرآن الكرمي ورد يف      

 :6ن خاللح ذلك ميتض؛ 2ويدرأ عنهم عموم املفاسد واملضار ،واملنافع
 .مجلة األوامر والنواهي اليت تضمنت األحكام واحلدود  -1
 . مجلة األخالق اليت تضمنت اآلداب والفضائل  -2

وأنه الكتاب الشامل ألعظم تشريع رباين، تكفل منزله ملن أخذ به أن : "أبو بكر اجلزائري  قال     
 .6"الشقاوة يف الدارينيسعد يف احلياتني، وتوعد من أعرض عنه فلم يأخذ به 

منهجني  ،فيه املنهج الوقائيإلرساء مفهوم انتهج قد وباالستقراء والتتبع اتضح أن القرآن الكرمي      
 :مها  ،اثنني

 
 : املنهج الوقائي العام: األول 

النداءات كما يف  ،مجيع خطاباته بصيغ العمومموجهًا إلنسان، اعن خلق ورد فيه احلديث      
 ،واخلطابات اليت حتدثت عن اإلنسان. ( يا أيها الذين آمنوا. يا بين آدم . يا أيها الناس : )املطلقة 

 من: ) مساء املوصولةواخلطابات اليت اطلقت باألمن حيث العموم،  ،أو العاملني ،بشرأو ال ،أو العبد
ص ألي من ختصيفيها مل يرد  هأنيف كل تلك اخلطابات يالحظ . وما إىل ذلك ( الذين. الذي . 

، وإمنا حتدث عنها من حيث العموم ومبفهومها العريض الشامل، متضمنة التوجيه جماالت الوقاية
 : جتلى ذلك فيما يلي . 5الالزم املناسب

ومنهج القرآن الكرمي يف ذلك كقوله جل يف  ،وشرعه املطهر ،اآليات اليت تبني حقيقة هذا الدين -1
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: عاله يف سورة اإلسراء 

فمنهج . وأوسطه  ،وأعدله ،أفضل منهج: وأقوم أي . 3چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ

                                                 
 .قصدت باجململ هنا أي أصول التشريعات الدينية، وما يتفرع عنها من تعاليم وتوجيهات  1
  . 16ص. ، مكتبة وهبة 5ط. تاريخ التشريع اإلسالمي . انظر مناع القطان  2
 . 684ص. ، دار السالم 2ط. املدخل لدراسة املذاهب الفقهية . انظر على مجعه  6
 . 25ص. ، دار الكتب السلفية 2ط. منهاج املسلم . أبو بكر اجلزائري  6
 .  636، ص2ج. يف ظالل القرآن . انظر سيد قطب  5
 .  4641، ص16ج. مطابع أخبار اليوم . تفسري . انظر الشعراوي  3
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واحلدود، هو  ،ويف األحكام ،ويف املعامالت ،يف العبادات ،القرآن الكرمي هو األقوم يف كل شيء
هو األقوم يف كل . 1حلياة البشر، واألقوم من حيث اهلداية والعالج املنظماألقوم من حيث التأصيل 

. أحسن منه أبدًا ال و  ،وال أعدل ،وال أحكم ،فال أقوم. 2جوانب احلياة املختلفة، الروحية واملعنوية
من غري ذكر أو ختصيص ألي من جماالهتا على  ،واآلية هنا يف سياق العموم ووقاية اخللق مبضموهنا

 .وجه التحديد 
كقوله  ،لعموم البشردين اهلل تعاىل هداية  يف حتقيق اآليات اليت تبني هداية آيات القرآن الكرمي -2

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ  ے  چ: سبحانه يف سورة اإلسراء 

والشفاء يكون . 6وشفاء أبدان ،شفاء قلوب: والشفاء هنا نوعان .  چے  ۓ    ۓ  ڭ  
آن الكرمي بذلك وقاية فكان القر . 6مىت حصل الداء ووقع على اإلنسان، والرمحة متنع من وقوعه أصالً 

 . 5يف آٍن واحد اً وعالج
احلياة الدنيا كقوله تعاىل يف سورة هذه وعن حقيقة وجوده يف  ،اآليات اليت حتدثت عن اإلنسان -6

ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  چ : اإلنسان 

فيها من التوجيه لعموم جنس  اتهذه اآلي.  چۈئۈئېئېئېئ ىئىئ
والتسليم له أو رفضه واخلروج عن  ،وموقفه من قبول املنهج احلق ،3افيه اإلنسان، ولبيان حاله

 . مقتضاه مضمونه و 
وتوّعده بإغوائهم وغاية  ،اآليات اليت حتذر من الشيطان الرجيم وموقفه من بين آدم عليه السالم -6

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  چ : حرصه على ذلك كقوله تعاىل يف سورة األعراف 

 چژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ   گگ  ڌڌ  ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژ

                                                 
 .  4655-4655، ص16ج. فسري ت. لشعراوي انظر ا 1
 .  2215، ص6ج. يف ظالل القرآن . انظر سيد قطب  2
 .  156ص 15ج. ، دار الفكر املعاصر 2ط. التفسري املنري . انظر الزحيلي  6
 .  2633، ص6ج. تفسري . انظر الشعراوي  6
 .  6355، ص3ج. تفسري . الشعراوي انظر  5
 .  181-188، ص1ج. ، مؤسسة الرسالة 1ط. كرمي الرمحن تيسري ال. السعدي انظر  3
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 ،، وطريقته يف إغواء اخللق1اآليات مدى عداوة الشيطان الرجيم لبين آدم؛ عليه السالمهذه  تبني. 
 .ووسوسته هلم، وأن ذلك هو غاية مراده يف هذه الدنيا 

  پ  ڀچ :  يف سورة املائدة تعاىلسبحانه و آيات املواعظ املطلقة والتذكري هبا كقوله  -5

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

هذه اآلية حوت .  چٹ  ٹڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  
واآلية يف سياق التذكري العام ال . 2التذكري بنعمة اهلل تعاىل على عباده املؤمنني إذ جناهم من عدوهم

 .ختصيص فيها 
ن جماالت الوقاية، منها قول اهلل من غري حتديد جمال م ،ةعاماآليات اليت حتدثت عن التقوى  -3

ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  چ : تعاىل يف سورة احلج 

من ، من غري ختصيص ألي جمال 6فهذه اآلية من أدّل آيات الوقاية مبنهجها العام.  چڀ
 .  اجملاالت كما يتضح 

تحث عقول البشر بصفة تس ،املنهج الوقائياحلديث عن جاء فيه ن القرآن الكرمي أ اتضحوهبذا    
كفل هلم كافة   اً معيشي اً حياتي اً منهج ،لتفات إىل مدى نفعيتهوالنظر إليه واال ،املنهج احلق لكلقبول ذ

 .  اً شرعي اً ، قبل أن يكون منهج6احلقوق
 

 : املنهج الوقائي اخلاص: الثاين 
كل جمال من تلك   اليت ختص حفظجاء احلديث عنه يف كثري من اآليات فقد  ،أما املنهج الثاين     

 . وكل ما خيتص به  ،اجملاالت على حده، مبا حيقق له منهجاً متكاماًل يف نوعه
القرآن الكرمي تناول يف آيات كثرية مضمون املنهج الوقائي، بالتوجيه الالزم املناسب فيما حديث      

فيما خيص خيص جمال حفظ العقل، وآيات أخرى تناول فيها ما خيص جمال حفظ الدين، وثالثة 
 . حفظ املال جمال حفظ النفس، ورابعة فيما خيص جمال حفظ العرض، وخامسة فيما خيص جمال 

                                                 
 .  1233، ص6ج .يف ظالل القرآن . انظر سيد قطب  1
 .  226، ص1ج. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي انظر  2
 .  46ص، 15ج. ، مكتبة ومطبعة مصطفى احلليب 1ط. تفسري . انظر املراغي  6
 .  638ص.  1ج. كاظ للنشر ، ع6ط. عاملية الدعوة . انظر علي حممود  6
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إن هدف الدين يف املقام األول سالمة الضرورات اخلمس اليت : "قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل      
العقل، وسالمة سالمة النفس، وسالمة العرض، وسالمة املال، وسالمة :  ال يستغين عنها اإلنسان

وكل التشريعات تدور حول سالمة هذه الضرورات اخلمس، ولو نظرت إىل هذه الضرورات .  الدين
وسالمة العقل .  جتد أن احلفاظ عليها يبدأ من سالمة العقل، فسالمة العقل جتعله يفكر يف دينه

 .1"وسالمة العقل جتعله حيتاط لصيانة العرض.  جتعله يفكر يف حركة احلياة
وهبذا أتت كل آيات القرآن الكرمي على كل جمال من جماالت الوقاية، مبا يرسي له املنهج الوقائي      

 .حتقيقاً لواقعية املنهج القرآين يف بيان تكامله يف مجيع جماالته  ،احلق اخلاص به
.  منهجًا وقائيًا متكاماًل، كل جمال على حدةحقق القرآن الكرمي سيظهر كيف أن ! بذلك و      

ث عن هذا النوع يديكون احلوس. 2ستخلص املنهج الوقائي العام منهيمبجموع آيات ذلك اجملال 
 .خالل البحث  ،بشيء من التفصيل

 ،وسياقات ،وصيغ ،، وبألفاظالقرآن الكرمي أساليب متباينة ومتعددةتضمن حديث خالل ذلك      
إن شاء اهلل . لك خالل البحث بكل وضوح، كما سيظهر ذ ،ومراداته ،خمتلفة، لييرز مقاصده

 .تعاىل حانه و بس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  161، ص2ج.  تفسري. الشعراوي  1
 .  22ص. ، مكتبة القاهرة 3ط. الوحي احملمدي . انظر حممد رشيد رضا  2
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 :ته وأهمي ،وخصائصه ،هاساوأس ،تعريفهمنهج الوقائي ال: الفصل األول 
 

 :مباحث ثالثة وفيه 
 :  انلبوفيه مط. تعريف املنهج الوقائي  :املبحث األول 

 .التعريف اللغوي : املطلب األول 
 .الصطالحي التعريف ا: املطلب الثاين 

 :  انلبوفيه مط. وخصائصه  ،املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي اساأس: املبحث الثاين 
 .املنهج الوقائي  اساأس: املطلب األول 
 .خصائص املنهج الوقائي : املطلب الثاين 

 .املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي أمهية : املبحث الثالث 
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 : ملنهج الوقائي تعريف ا: املبحث األول 
 

من حيث التعريف اللغوي، وسيكون ذلك ( . املنهج الوقائي) مصطلحسأتناول يف هذا املبحث      
التعريف اللغوي سأتناوله و . ومن حيث التعريف االصطالحي وسيكون ذلك يف مطلب . يف مطلب 

 : نواحٍ  من ثالث
 . من الناحية اللغوية ( املنهج الوقائي) تعريف مصطلح -1
 .لكال الكلمتني صطلحات املقاربة ذكر أهم امل -2
 . ذكر أهم األلفاظ املقابلة لكال الكلمتني -6

وعلوم القرآن  ،أهل التفسريعند فسأتناوله ( لوقائياملنهج ا)صطلح أما التعريف االصطالحي مل     
 .الكرمي 
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 عريف اللغويالت: املطلب األول 
 

 :يف اللغة ( جاملنه)مصطلح  -أوالً 
، وكل ما يدل على معىن الواضح الطريق: عرف أهل اللغة كلمة منهج من حيث العموم بأهنا      

الطَّرِيق :  والنهج: "قال ابن دريد رمحه اهلل تعاىل فوجد أن . ومتجانسات  ،الكلمة من مرادفات
َهج َواجْلمع مناهج  .1"اْلَواِضح َواجْلمع هنوج وهناج َوُهَو اْلمن ْ

ْهُج، الطَّرِيقُ : "بقوله ( هنج)فقد عرفها حتت مادة ابن فارس رمحه اهلل تعاىل أما       َونَ َهَج يل .  الن َّ
َهاجِ .  أَْوَضَحهُ :  اأْلَْمرَ  َهجُ .  َوُهَو ُمْسَتِقيُم اْلِمن ْ  .2"الطَّرِيُق أَْيًضا:  َواْلَمن ْ
ْهجُ : "قال رمحه اهلل تعاىل يف حني أن الراغب       :  الطريُق الَواِضُح، ونَ َهَج األْمُر وأَنْ َهجَ :  الن َّ

َهاُجهُ  َهُج الطَّرِيِق وِمن ْ  ".[64املائدة ]ِلُكلٍّ َجَعْلنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنهاجاً  : قال تعاىل.  َوَضَح، وَمن ْ
واملنهاج الطريق الواضح، : "عرفها بقوله ( جه  ن)حتت مادة الرازي رمحه اهلل تعاىل كذلك       

 .6"أي سلكه( هنجه)الطريق أبانه وأوضحه، و( هنج)و
بني واضح، وهو :  طريق هنج:  هنج: "قال ( هنج)حتت مادة ابن منظور رمحه اهلل تعاىل و      

 .6"النهج
الطريق الواضح، مث :  املنهج واملنهاج: "عرفها بقوله  ؛ رمحه اهلل تعاىل5العسكريأبو هالل و      

 .3"ما استعريت الشريعة هلااستعري للطريق يف الدين ك
إىل أن -الطَّرِيق هنجا وهنوجا وضح واستبان  (هنج): "ويف املعجم الوسيط كذلك عرفت بأهنا      

الطَّرِيق استبانه ( انتهج)و. الطَّرِيق وضح واستبان ( أهنج)و.  يُ َقال هنج الطَّرِيق بَينه وسلكه -قال
  .5"يل فاَلن سلك مسلكهالطَّرِيق َصار هنجا وسب( استنهج)و.  وسلكه

                                                 
 .  614، ص1ج. ، دار العلم للماليني 1ط. مجهرة اللغة . ابن دريد  1
 .  631، ص5ج. ه ، دار الفكر 1611ط . مقاييس اللغة . ابن فارس  2
 .  628، ص1ج. ، املكتبة العصرية 5ط.  خمتار الصحاح. زي الرا 6
 .  646، ص2ج. ، دار صادر 6ط .لسان العرب . ابن منظور  6
نسبته اىل .  احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد ابن حيىي بن مهران الَعْسَكري، عامل باألدب، له شعر: الل أبو ه 5
 . 113، ص2ج. األعالم للزركلي  . ه 615، تويف من كور األهواز( عسكر ُمكَرم)
 .  214، ص1ج. ، مؤسسة النشر اإلسالمي 1ط. اللغوية  الفروقمعجم . أبو هالل  3
 .  155، ص2ج. ط دار الدعوة . املعجم الوسيط  .جممع اللغة العربية  5
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ْنزِيل اْلَعزِيز : املنهاج : املنهج ": وفيه أيضًا       لكل جعلَنا ِمْنُكم شرعة }الطَّرِيق اْلَواِضح َويف الت َّ
ْعِليم َوحَنْومهَا( حمدثة)واخلطة املرسومة { ومنهاجا  .1"َوِمْنه منهاج الدراسة ومنهاج الت َّ

الذي يسري عليه السائر ال  ،الطريق الواضح: تعين ( منهج)من كل ذلك فإن كلمة احملصلة و      
 .  حيث قصده ومبتغاهإىل احنراف فيه، فيصل 

 
 :يف اللغة ( الوقاية) مصطلح -ثانياً 

عرفها أهل قد و ( . ىَ قَ وَ )مشتقة من أصلها الثالثي وهي  ،إىل كلمة وقاية ؛تنسب كلمة وقائي     
: يف كتابه املخصص حتت مادة  ؛ رمحه اهلل تعاىل2فذكر ابن سيده:  متقاربة املدلول ،اللغة مبعاٍن كثرية

والّتاء يف الّتقوى والّتقى بدل من اْلَواو َواْلَواو يف الّتقوى بدل من : "فقال .  (والّتقوى َسَواء ىَ قَ الت َّ )
ي جعله حاجزاً بَينه َوبَينه، اتَّقاه بالرّتس أَ :  أصل االتِّقاء احَلْجز َبني الّشيئني، يُ َقال:  واشتقاقه ،اْلَياء

ه أَْيضا َكَذِلك َوِمْنه الّتِقيَّة وتَ َوقَّى وأصل ُمتَِّق موَتٍق قلبت اْلَواو تَاء  ،َوِمْنه الِوقاية َويُ َقال َوقاه ،واتقاه حَبقِّ
َها يف مثل جُتاه وتُراث َكرَا ِهَية للحركة يف حرف أِلَن ََّها أسكنت َوبعدَها تَاء ُمْفَتِعل ِإْذ َكانُوا يفرون إِلَي ْ

ُهَو أْتقامها فأبدلوا الّتاء من اْلَواو الّساكنة َوِإن مل يكن بْعدَها تَاء أِلَن ََّها :  َوقَالُوا:  قَاَل ِسيبَ َوْيه.  اْلعلَّة
 .6"اْلَواو اليّت تعتلُّ َمَع الّتاء

 . 6"اجُلنة"الوقاية هي : ابن األثري رمحه اهلل تعاىل وقال      
ْقوى اْسٌم، َوَمْوِضُع التَّاِء َواٌو وَأصلها َوقْ َوى، َوِهَي : "ابن منظور رمحه اهلل تعاىل قال كما        والت َّ

ا فُِتحت قُِلبت اْلَواُو :  فَ ْعلى ِمْن َوقَ ْيُت، َوقَاَل يف َمْوِضٍع آَخرَ  التَّقوى َأصلها َوقْ َوى ِمْن َوقَ ْيُت، فَ َلمَّ
:  َتْصرِيِف اْلِفْعِل َعَلى َحاهِلَا يف التُّقى والتَّقوى والتَِّقيَِّة والتَِّقيِّ واالتِّقاِء، قَالَ تَاًء، مُثَّ تُرَِكِت التاُء يف 

ِت الواو والتُّقاُة مَجٌْع، َوجُيَْمُع تُِقّياً، كاألُباِة وجُتْمع أُبِّياً، وَتِقيٌّ َكاَن يف اأَلصل َوُقوٌي، َعَلى فَ ُعوٍل، فَ ُقِلبَ 
َوالثَّانَِيُة قُِلَبْت يَاًء للياِء اأَلخرية، مُثَّ أُدغمت يف الثَّانَِيِة :  اُلوا تَ ْوجل وَأصله َوْوجَل، قَالُوااأُلوىل تاء كما قَ 

                                                 
 .  155، ص2ج. املعجم الوسيط  .جممع اللغة العربية  1
.  وانتقل إىل دانية فتويف هبا ،ق األندلسولد مبرسية شر .  ل، إمام يف اللغة وآداهباعلي بن إمساعي: سي ابن سيده املر  2

ونبغ يف آداب اللغة  واشتغل بنظم الشعر مدة، وانقطع لألمري أيب اجليش جماهد العامري( وكذلك أبوه) كان ضريراً 
 . 236، ص6ج. األعالم للرزكلي .  ه 654، تويف سنة ومفرداهتا

 .  31ص.  6ج. ، دار إحياء الرتاث العريب 1ط. املخصص . سي ابن سيده املر  6
 .  684، ص1ج. ط املكتبة العلمية . النهاية يف غريب احلديث واألثر . ابن األثري  6
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، َوِقيلَ  َع َعَلى أَْتِقياء:  َفِقيَل َتِقيٌّ :  اجلَْْوَهرِيُّ .  َتقيٌّ َكاَن يف اأَلصل َوِقّياً، كأَنه َفِعيل، َوِلَذِلَك مجُِ
ْقوى و   .1"التُّقى َواِحٌد، َواْلَواُو ُمْبَدَلٌة ِمَن الياِء َعَلى َما ذُِكَر يف رَيّاالت َّ

 .2"وقاه أي صانه، وسرته عن األذى ومحاه وحفظه فهو واق: "قال الزبيدي رمحه اهلل تعاىل و      
ى وقيا َووق( يقي)فرس من احلفى لا( وقى): "ويف املعجم الوسيط حبسب اشتقاقات الكلمة هي      

ْيء وقيا ووقاية وواقية صانه َعن اأْلََذى ومحاه َويُ َقال َوقَاه اهلل من السوء  حفي وهاب اْلَمْشي َوالشَّ
ْنزِيل اْلَعزِيز   . َواأْلَمر وقيا ووقيا أصلحه{ فوقاهم اهلل َشّر َذِلك اْليَ ْوم}ووقاه السوء َأي كأله ِمْنُه َويف الت َّ

ْيء جعله وقاية َلُه من َشْيء آخر َواهلل َخاَف ِعَقابه فتجنب ( قىاتَّ ).  توقية حفظه وصانه( َوقَاه) بالشَّ
ْيء حذره وجتنبه  ووقاه( وتوق كرائم أَْمَواهلم)حذره وجتنبه َويف َحِديث الصََّدَقة ( توقاه).  َما يكره َوالشَّ

 .6"انتهى -من معاٍن كثرية وذكر غري ذلك- ... تقى( ج)اخلشية َواخْلَْوف ( التقاة). 
  . بفعل ما حيققها ،السالمةضمان : كلمة وقائي تعين هي أن  صلة واحمل     
تحقق تالذي  ،الطريق الواضح: يف اللغة هو ( املنهج الوقائي)وبالتايل فتعريف املركب الوصفي      

 . واحلمايةالسالمة به 
 

 ( :املنهج)مرادفات كلمة  -ثالثاً 
أو من حيث  ،اللغة مبعىن املنهج، من حيث إفادة املعىنتأيت من حيث  ،هناك مرادفات كثرية     

 :أهم تلك املرادفات . داللة اللفظ واملضمون 
 .6"الطريق الواضح: "الرازي رمحه اهلل تعاىل قال . املنهاج  -1
البني الواضح يقال طريق هنج وأمر هنج والطريق املستقيم ( النهج): "يف املعجم الوسيط . النهج  -2

 .5"هنجات وهنج وهنوج( ج)ل هذا هنجي ال أحيد عنه الواضح يقا
مسالك ويقال خذ ( ج)الطريق ومنه مسالك املياه ( املسلك): "يف املعجم الوسيط . املسلك  -6

 .3"يف مسالك احلق

                                                 
 .  686، ص15ج .لسان العرب . ابن منظور  1
 .  223، ص68ج. ط دار اهلداية . العروس تاج . الزبيدي  2
 .  1852، ص2ج. جم الوسيط املع .جممع اللغة العربية  6
 . 628ص. خمتار الصحاح . الرازي  6
 . 155، ص2ج. املعجم الوسيط .  جممع اللغة العربية 5
 . 665، ص1ج. املعجم الوسيط .  جممع اللغة العربية 3
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هو ما ميكن التوصل بصحيح النظر فيه إىل :  الطريق: "اجلرجاين رمحه اهلل تعاىل قال . الطريق  -6
عبارة عن مراسم اهلل تعاىل وأحكامه التكليفية املشروعة اليت :  طالح أهل احلقيقةاملطلوب، وعند اص

 .1"ال رخصة فيها، فإن تتبع الرخص سبب لتنفيس الطبيعة املقتضية للوقفة والفرتة يف الطريق
طريق اجلادة السائلة عليه الظاهر لكل سالك :  السبيل: "املناوي رمحه اهلل تعاىل قال . السبيل  -5

:  سبيل اهلل:  نهجه، فهو أخص من الطريق فإنه كل ما يطرق الطارق معتادا كان أو غريه كما يأيتم
طريقه اليت أمر بسلوكها، واشتقاقه من اجلريان من قولك سبل السحاب مطر، والسرت أرسله وطوله 

 .2"لكثرة اجلريان فيه باملشي فسمي الطريق سبيالً 
حمل الذهاب وزمانه، واملصدر :  لغة:  املذهب: "تعاىل  املناوي رمحه اهللقال . املذهب  -3

 .6"واإلعتقاد، والطريقة املتبعة، مث استعمل فيما يصار إليه من األحكام
قريبًا لكلمة منهج، كل مفردة دالة  أهنا تعطي معىنً  ،رتادفات املذكورةوهكذا اتضح من هذه امل     

 .أو الرتادف املعنوي  ،تأيت من باب الرتادف اللفظي، على شيء بعينه
 

 ( :الوقاية)مرادفات كلمة  -رابعاً 
من  سواء من حيث املعىن العام، أم ،الوقاية تأيت مبعناها ةكما أن هناك كلمات مرادفة لكلم      

 : أهم تلك املرادفات . حيث داللة اللفظ ومضمونه 
مبعىن االتقاء، وهو اختاذ الوقاية، :  يف اللغة:  التقوى: "اجلرجاين رمحه اهلل تعاىل قال . التقوى  -1

هو االحرتاز بطاعة اهلل عن عقوبته، وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة :  وعند أهل احلقيقة
 .     6"من فعل أو ترك

أي ( محى)دفع عنه وهذا شيء ( محاية)حيميه ( محاه): "الرازي رمحه اهلل تعاىل قال . احلماية  -2
 .5"حمظور ال يقرب

                                                 
 .  161ص. ، دار الكتب العلمية 1ط. التعريفات . اجلرجاين  1
 . 118ص. التوقيف على مهمات التعاريف . املناوي  2
 . 681ص. التوقيف على مهمات التعاريف . املناوي  6
 . 35ص. التعريفات . اجلرجاين  6
 . 42ص. خمتار الصحاح . الرازي  5
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منعه من الضياع وقوهلم  الشيء حفظاً ( حفظ): "؛ رمحه اهلل تعاىل 1املطرزيقال . احلفظ  -6
خالف النسيان من هذا وقد جيعل عبارة عن الصون وترك االبتذال يقال فالن حيفظ نفسه ( احلفظ)

 .2"ولسانه أي ال يبتذله فيما ال يعنيه
 ، وصان الشيء صوناً أو ثوباً  أن تقي شيئاً :  الصون: "ابن منظور رمحه اهلل تعاىل قال . الصيانة  -6

 .6"واصطانه وصيانة وصياناً 
ويسمى ( حرز حريز)هذا :  املوضع احلصني، يقال( احلرز): "الرازي رمحه اهلل تعاىل قال . احلرز  -5

 .6"منه أي توقاه( حترز)من كذا و ( احرتز)و ( . حرزاً )التعويذ 
 .3"اخلشية واخلوف( قيةالت): "يف املعجم الوسيط . 5التقية -3

 ،والرتادف املعنوي، مبعاٍن قريبة من معىن الوقاية ،كل هذه األلفاظ تأيت من باب الرتادف اللفظي      
 . باملعىن العام  ،إذ لكل لفظ منها داللة على جانب من جوانب الوقاية. اليت دل عليها مجيعاً 

 

 ( :منهج)مقابالت كلمة  -خامساً 
لكلمة منهج من حيث املعىن، إذ كل ما أعطى خالف  ،كثرية ال حصر هلاهناك مقابالت       

 : الكلمة مقابالت صح أن يقال عن أنه من  ،معناها
وقيل سلوك .  فقد ما يوصل إىل املطلوب:  الضالل: "املناوي رمحه اهلل تعاىل قال . الضالل  -1

 .5"طريق ال يوصل إىل املطلوب
اجليم والواو والراء أصل واحد، وهو امليل عن ( جور): "هلل تعاىل ابن فارس رمحه اقال . اجلور  -2

 .4"الطريق
                                                 

ولد يف .  أديب، عامل باللغة، من فقهاء احلنفية :ناصر بن عبد السيد أيب املكارم ابن علي، اخلوارزمي : املطرزي  1
 . 664، ص5ج. األعالم للزركلي  .ه  318عام  وتويف يف خوارزم( 381سنة ) اً جرجانية خوارزم، ودخل بغداد حاج

 . 122ص. ط دار الكتاب العريب . املغرب يف ترتيب املعرب . املطرزي  2
 . 258، ص16ج. لسان العرب . ابن منظور  6
 . 58ص. خمتار الصحاح . الرازي  6
وهذا وال ريب خالف ( . إظهار املرء خالف ما يبطن: )ويراد هبا عند الشيعة كثريًا ( التقية)تستعمل كلمة : تعليق  5

 .معناها األصيل، الوارد يف املعاجم والقواميس 
 . 1852، ص2ج. املعجم الوسيط .  جممع اللغة العربية 3
 . 226ص. التوقيف على مهمات التعاريف . املناوي  5
 . 616، ص1ج. مقاييس اللغة . ابن فارس  4
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، وهو امليل عن القصد، الزوغ مثل الزيغ، زاغ يزوغ زوغاً : "ابن دريد رمحه اهلل تعاىل قال . الزيغ  -6
 .1"وزاغ عن الطريق يزوغ ويزيغ، والياء أفصح

ويقال احنرف مزاجه مال عن االعتدال وإىل مال ( احنرف): "يف املعجم الوسيط . االحنراف  -6
 .2"فالن مال إليه وعن فالن انصرف

 .6"ميل عن االستقامة إىل الّضالل:  اجلنف: "الراغب رمحه اهلل تعاىل قال . اجلنف  -5
العدول عن الوسط إىل أحد اجلانبني، ويستعمل يف :  امليل: "الراغب رمحه اهلل تعاىل قال . امليل  -3

 .6"اجلور
نظر إىل الشيء :  من حار حيار وحيري واستحار:  احلرية: "الكفوي رمحه اهلل تعاىل قال . احلرية  -5

 .5"فغشي ومل يهتد لسبيله، فهو حريان وحائر، وهي حريى، وهم حيارى
مقابلة ملعىن املنهج الواضح البني، وتأيت على خالف  ،كل هذه ألفاظ تعد من حيث املعىن      

 . ما يظهر ك  ،مدلوله اللغوي
 

 ( :وقاية)مقابالت كلمة  -سادساً 
تأيت بعكس معىن الوقاية، وخبالف مدلوهلا اللغوي، وتعد من  ،كما أن هناك كلمات كثرية      

 : من أمهها . وأضدادها من حيث املضمون  ،مقابالت الكلمة
ل هو مصري الشيء السقوط وقيل الفساد وقي( اهلالك): " رمحه اهلل تعاىل قال املطرزي. اهلالك  -1

 .3"إىل حيث ال يدرى أين هو
فرط الكساد، وملا كان فرط الكساد يؤدي إىل :  البوار" :الراغب رمحه اهلل تعاىل قال . البوار  -2

 .5"عير بالبوار عن اهلالك -كسد حىت فسد:  كما قيل  - الفساد

                                                 
 . 428، ص2هرة اللغة جمج. ابن دريد  1
 . 135، ص1ج. املعجم الوسيط . جممع اللغة العربية  2
 . 238ص. ، كلية اآلداب جامع طنطا 1ط. املفردات يف غريب القرآن . الراغب األصفهاين  6
 . 546ص. املفردات يف غريب القرآن . الراغب األصفهاين  6
 . 681ص. ط مؤسسة الرسالة . الكليات . الكفوي  5
 . 585ص. املغرب يف ترتيب املعرب . املطرزي  3
 . 152ص. املفردات يف غريب القرآن . الراغب األصفهاين  5
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لعني أصل صحيح يدل على الضاد والياء وا( ضيع): "ابن فارس رمحه اهلل تعاىل قال . الضياع  -6
 .1"فوت الشيء وذهابه وهالكه

 .2"الفساد والشدة والثقل وسوء العاقبة( الوبال): "يف املعجم الوسيط . الوبال  -6
كان اخلروج   خروج الشيء عن االعتدال، قليالً :  الفساد: "الراغب رمحه اهلل تعاىل قال . الفساد  -5

ل ذلك يف النفس، والبدن، واألشياء اخلارجة عن ، ويضاده الصالح، ويستعمعنه أو كثرياً 
 .6"االستقامة

 .6"اهلالك عطب يعطب عطباً :  والعطب: "ابن دريد رمحه اهلل تعاىل قال . العطب  -3
 .5"يف األمر قصر فيه وضيعه حىت فات( فرط): "الرازي رمحه اهلل تعاىل قال . التفريط  -5

األضداد  ،وهي من املقابالت ،ومضمونه ،ايةكل هذه الكلمات جاءت بعكس معىن الوق      
 .كما يظهر   ،من حيث املعىن األصيل ،للكلمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 648، ص6ج. مقاييس اللغة . ابن فارس  1
 . 1881، ص2ج. املعجم الوسيط . جممع اللغة العربية  2
 . 363ص. املفردات يف غريب القرآن . الراغب األصفهاين  6
 . 655ص. رة اللغة مجه. ابن دريد  6
 . 265ص. خمتار الصحاح . الرازي  5
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 التعريف االصطالحي: املطلب الثاين 
 

 :يف االصطالح ( املنهج)كلمة   -أوالً 
 :فهي  ،أما عند أهل التفسري وعلوم القرآن الكرمي.  يف االصطالحتعريف كلمة املنهج ليس ل     
واملنهاج دين حممد عليه السالم، وقد نسخ به كل ما : "يف تفسريه رمحه اهلل تعاىل القرطيب قال      
 .1"سواه

فهو الطريق الواضح :  أما املنهاج: "يف تفسريه فقد عرفه بقوله ابن كثري رمحه اهلل تعاىل  أما     
 .2"الطرائق:  السهل، والسنن

يف  واضحاً  طريقاً { ومنهاجا}: "يف تفسريمها قاال   تعاىلرمحهما اهلليف حني السيوطي واحمللي      
 .6"الدين ميشون عليه

وجادة  واسعاً  واضحاً  ى طريقاً أ ومنهاجاً : "يف تفسريه بقوله رمحه اهلل تعاىل  ؛6علوانكما عرفه       
 .5"نزال الكتب عليهمإمستقيمة قد بينها احلق ألنبيائه ورسله ب

يسري عليه الناس يف  مستمراً  واضحاً  َوِمْنهاجًا طريقاً : "ه عرفه فقال كذلك الزحيلي يف تفسري       
 .3"الدين
عند أهل التفسري وعلوم القرآن قد عرفت بذات التعريف اللغوي  (منهج)أن كلمة هي واحملصلة      

 . أو املعنويات  ،سواء استعملت الكلمة يف املاديات .
 

 
 
 

                                                 
 . 211، ص3ج. ، دار الكتب املصرية 2ط. اجلامع ألحكام القرآن . القرطيب  1
  . 121، ص6ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  2
  . 163ص. ، دار احلديث 1ط. اجلاللني . السيوطي واحمللي  6
متصوف، من أهل آقشهر بوالية قرمان نسبته إىل :  نعمة اهلل بن حممود النخجواين، ويعرف بالشيخ علوان: علوان  6

 . 61، ص4ج. األعالم للزركلي  .ه  128سنة رحل إىل األناضول، واشتهر وتويف بآقشهر.  خنجوان من بالد القفقاس
 . 115، ص1ج.  ، دار ركايب1ط. الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية . علوان  5
 .  216، ص3التفسري املنري ج. الزحيلي  3
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 :يف االصطالح ( الوقاية)كلمة   -ثانياً 
حول هذا املعىن عموم تعريفاهتا دارت الوقاية باملعىن العام مأخوذة من احلفظ والصيانة والُبعد،      

يف اجلرجاين رمحه اهلل تعاىل ف. عند أهل اللغة واالصطالح، وعند أهل التفسري وعلوم القرآن الكرمي 
االحرتاز بطاعة اهلل عن :  قةعند أهل احلقيهي و : "بقوله ( التقوى)عرف الوقاية حتت مادة  هتعريفات

 .1"عقوبته، وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو ترك
حفظ الشيء عما يؤذيه ويضره والتوقي جعل : "عرف الوقاية بأهنا املناوي رمحه اهلل تعاىل و      

 . 2"فالشيء وقاية مما خيا
فرط الصيانة وشدة : "بأهنا ( التقاءا)حتت مادة الكفوي رمحه اهلل تعاىل يف حني عرفها      

 . 6"االحرتاس من املكروه
 . 6"محاه وصانه من األذى: "ويف معجم لغة الفقهاء عرف صاحب املعجم الوقاية بقوله      
حفظ الشيء مما يؤذيه : "بقوله ( وقى)ويف املوسوعة القرآنية عرفها صاحب املوسوعة حتت مادة      

 .5"ويضره
 أن ابنفوجد  .، أما تعريفات أهل التفسري وعلوم القرآن الكرمي يفات أهل اللغةهذه هي تعر      

 .3"احلائل بني الشيء وما يضره: "عرف الوقاية يف تفسريه بقوله عطية رمحه اهلل تعاىل 
 . 5"احلجز مبا يدفع األذية: " بقوله هايف تفسريه عرف رمحه اهلل تعاىلوالشربيين      

فْرُط الصيانة والتقوى يف ُعرف الشرع : "بأهنا ها يف تفسريه عرف رمحه اهلل تعاىلد كذلك أبو السعو       
 . 4"اآلخرة عبارٌة عن كمال التوقي عما يُضره يف

 .1"صيانة املرء نفسه عما يضر يف اآلخرة: " قولهبها عرفيف تغسريه  رمحه اهلل تعاىلواأللوسي      

                                                 
 .  35ص. التعريفات . اجلرجاين  1
 .  668ص. على مهمات التعاريف  التوقيف. املناوي  2
 . 64ص. فصل األلف والتاء . ليات الك. الكفوي  6
 .  585ص. اعة ، دار النفائس للطب2ط. معجم لغة الفقهاء  .وحامد صادق قنييب حممد رواس قلعجه  6
 .  381، ص4ج. ه ، مؤسسة سجل العرب 1685ط. املوسوعة القرآنية  .األبياري  5
 .  144، ص5ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. احملرر الوجيز . ابن عطية  3
 .  132، ص2ج. ه ، مطبعة بوالق األمريية 1245ط. السراج املنري . الشربيين  5
 .  25، ص 1ج. ط دار إحياء الرتاث العريب . م إرشاد العقل السلي. أبو السعود  4
 .  111، ص1ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. روح املعاين . األلوسي  1
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 . 1"الصيانة واحلفظ من املكروه: "يف تفسريه عرفها بأهنا اىل رمحه اهلل تعأما الطاهر ابن عاشور      
 . 2"االحرتاس والبعد عن الشر: "عرفها يف تفسريه بأهنا  رمحه اهلل تعاىلوالشعراوي      
كلها يدور   ،مرتادفة العبارات ،متقاربة األلفاظ ،وجد أن كل التعريفات املذكورة ،قدم إمجاالً ومما ت     

فيكون تعريف  .فظ والصيانة والسرت واحلذر والبعد واحلائل واالتقاء وما إىل ذلك احل: حول معاين 
 . أو يفّوت عليه املصاحل ،الُبعد عن كل ما يضر باإلنسان: بأهنا  (الوقاية)

يوفر احلماية الطريق الذي ): بأنه  فقد عرف( املنهج الوقائي)الوصفي أما تعريف املركب      
 ،وتستقيم هبا أمورهم يف دنياهم ،تنتظم هبا شئون الناس يف دينهماليت ة والرعاية لألسس املهم

قق به كثري من املصاحل اليت ال تتحقق بعد ، وحيوحتسن وتعظم وتتكرس هبا أسباب جناهتم يف أخراهم
 .6(أسباب العصمةموفراً لول املرض، حو  وقوع الداء

املنهج )ملصطلح  ،االصطالحي املختارميكن أن يكون التعريف  ،واحملصلة بعد كل ما تقدم     
 .الطريق الواضح الذي يضمن سالمة اإلنسان : هو من حيث العموم  ،(الوقائي

من اإلنسان   دعايتال ،القرآن الكرميطريقة  :العام وحال نسبته إىل القرآن الكرمي يكون التعريف      
املنافع واملصاحل، ويسلم من كافة املفاسد  لتتحقق له مجلة ،تعاىل منهسبحانه و لتطبيق مراد اهلل خالهلا 

 . واملضار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 223، ص1ج. م، الدار التونسية للنشر 1146ط. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
 .  18886، ص13ج. تفسري . الشعراوي  2
 .إسالم ويب، وإسالميات : حماضرات مقروؤة، موقعا . إلسالم املنهج الوقائي يف ا. علي عمر با دحدح  6
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 :أساسا املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي وخصائصه : املبحث الثاين 
 .أساسا املنهج الوقائي : املطلب األول 
 .خصائص املنهج الوقائي : املطلب الثاين 
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 :قائي يف القرآن الكرمي وخصائصه املنهج الو  اساأس: ملبحث الثاين ا
ألن كل خطابات القرآن الكرمي  ؛القرآن الكرمي حيزًا كبريًا جدًا من آياتهمن ملنهج الوقائي تبوأ ا     

 ،وإعجازه ،ونظمه ،وحثه ،وحتذيره ،وترهيبه ،وترغيبه ،ومواعظه ،وأمثاله ،وقصصه ،بكافة أساليبه
عام، فبه ومن خالله يتحقق تطبيق شرع اهلل  وجهفهوم بجاءت لرتسي ذلك امل ،وتراكيبه ،وألفاظه

  .1امته، بامتثال أمره واجتناب هنيهتعاىل وإق
لروحية ا ،لالهتمام بكل ما حيفظ جانب املعنويات املنهج الوقائي يف القرآن الكرميدعا كما      

الحتياجات كما دعا لالهتمام بكل ما حيفظ جانب املاديات وا ،والرغبات الشخصية ،النفسية
رمحه اهلل ابن تيمية شيخ اإلسالم قال . واألعضاء  ،واحلواس ،اجلسدية، من عموم أعمال اجلوارح

. اعتقادات وإرادات وغري ذلك : أمور باطنة يف القلب من : هو : مث إن الصراط املستقيم : "تعاىل 
  .2"من أقوال وأفعال قد تكون عبادات وقد تكون ايضاً عادات: وأمور ظاهرة 

املتمثل بالدرجة األوىل  ،أبرزت للتشريع اإلسالمي ،واملقاصد اجلليلة ،الغايات الساميةوبالتايل ف     
 . 6واألمهية القصوى ،هذه املكانة الكيرى ،يف كتاب اهلل تعاىل العزيز

ح، أو و اإلسالمي جسد ور  ؛6(التصور)اإلنسان يف : "باشا رأفت العبدالرمحن الدكتور قال      
وال تتم إنسانية اإلنسان إال هبذين العنصرين، وال يتحقق كماله . من طني ونفخة من روح اهلل  قبضة

ني، كما أنه اثنأساسني على  من حيث اجلملة هذا املنهج الوقائي القرآينقام لذا فقد  .5"إال بتوازهنما
سأتناول كالً  .ومدى غاياته السامية  ،أظهرت عظم نفعية هذا الشرع املطهر ،حوى خصائص جليلة

 :يف مطلبني اثنني  ،واخلصائص ،سسمن تلك األ
 .أساسا املنهج الوقائي : املطلب األول 
 .خصائص املنهج الوقائي : املطلب الثاين 

                                                 
إن القرآن الكرمي بألفاظه ومعانيه  : "جاء فيه .  6ص. التعريف بالقرآن الكرمي . انظر جممع امللك فهد لطباعة املصحف  1

سلمني، وهو احلكم الذي كالم اهلل، وهو املنهج السماوي للبشر كافة، وللخلق عامة، وهو املرجع األول يف أمور ِدين امل
إليه حيتكمون، وفصل قضائه الذي إليه ينتهون، واألحكام اليت وردت يف القرآن الكرمي مل تصدر دفعة واحدة، بل نزلت 

 ".وتقوية قلبه، وبعضها لرتبية هذه األمة الناشئة، علماً وعمالً  تدرجييا طوال مدة الرسالة، فبعضها لتثبيت فؤاد النيب 
 .  61-68ص. ، دار الكتاب العريب 1ط. إقتضاء الصراط املستقيم  .ابن تيمية  2
  . 266، ص1ج. ، دار الفكر 1ط. القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب . انظر حممد الزحيلي  6
 .وليس التصور وحسب ( . اإلنسان يف الواقع اإلسالمي)من املفرتض أن تكون العبارة : تعليق  6
  . 165ص. ، دار األدب اإلسالمي 3ط. حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد . عبدالرمحن باشا  5
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 :املنهج الوقائي  اساأس: املطلب األول 
ص  على خصائاشتمال  ،تضمن املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي يف كل خطاباته أساسني اثنني     

أرسى  ،املطلوبعلى الوجه جاء ليحققه  ،جبانب مهم جداً اهتم كل أساس منهما ،  1كثرية ومتعددة
 : من حيث العموم  ،به ومن خالله مرادات املنهج الوقائي القرآين

اليت حتقق  ،، أي أنه حوى مجلة املصاحل واملنافعاً جامع اً وقائي اً منهجكونه .  األساس األول     
فأمر سبحانه عباده أن يستمسكوا بذلك  . ورشاد ،وهدى ،ونور ،وحق ،برو  ،للخلق كل خري

 . 2ليتحقق هلم إدراك مجلة تلك املنافع واملصاحل ،املنهج احلق
 ،واحلق ،للخري ،أن كل تعاليمها جاءت جامعة ،املقصد األول من مقاصد الشريعة اإلسالميةإذ      

مع يعين أنه واملنهج اجلا. 6صاحل الدينية والدنيوية سواءحمققة بذلك عموم املنافع وامل ،آمرة به ،والير
قال . 6وال طريق أحسن وأقوم منه ،فال منهج أفضل منه وال مسلك خري منه يغين اخللق عما سواه،

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ    ٹ  چ : تعاىل يف حمكم التنزيل من سورة اإلسراء 

 : ين وأقوم هنا تع.  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ   
يهدي }اجلامع لكل حق والفارق بني كل ملتبس : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال الشربيين      

 .5"أصوب من كل طريق:  أي{ هي أقوم}إىل الطريق اليت :  أي{ لليت
إنه يرشد من اهتدى به للسبيل اليت هى أقوم : "يف تفسريه قال املراغي رمحه اهلل تعاىل  نييف ح     

 .3"وهى ذلك الدين القيم وامللة احلنيفية السمحاءالسبل، 
أعدل وأعلى من العقائد واألعمال واألخالق، فمن :  أي: "فقال  رمحه اهلل تعاىلأما السعدي      

 .5"اهتدى مبا يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم يف مجيع أموره

                                                 
 .  26ص. ط العدد األول، اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة . حماسن الشريعة . سامل انظر عطية حممد  1
 .  6246، ص3ج. تفسري . انظر الشعراوي  2
 .  651، ص2ج.ون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، وزارة الشؤ 1ط. تيسري اللطيف املنان . السعدي انظر  6
 .  5، ص2ج. املنار . حممد رشيد رضا انظر  6
  . 245، ص2ج. السراج املنري . الشربيين  5
 .  15، ص15ج. تفسري . املراغي  3
  . 656ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  5
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هكذا على وجه اإلطالق فيمن ): جزاًل فقال قواًل رمحه اهلل تعاىل سيد قطب كما أضاف       
يهديهم وفيما يهديهم، ويشمل ما يهديهم إليه كل منهج وكل طريق، وكل خري يهتدي إليه البشر يف  

يطة اليت يهدي لليت هي أقوم يف عامل الضمري والشعور، بالعقيدة الواضحة البس . كل زمان ومكان
ويف عامل العبادة باملوازنة بني  . ظاهر اإلنسان وباطنه يف التنسيق بنيو  . ال تعقيد فيها وال غموض

ويف عالقات الناس بعضهم ببعض، يف نظام احلكم ونظام املال ونظام االجتماع  . التكاليف والطاقة
ويف تبين الديانات السماوية مجيعها والربط بينها كلها،  . ونظام التعامل الدويل الالئق بعامل اإلنسان

 .1(وصيانة حرماهتا فإذا البشرية كلها جبميع عقائدها السماوية يف سالم ووئاموتعظيم مقدساهتا 
أما منهج السماء فإنه يضع الوقاية، ومينع : "يف تفسريه قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  يف حني     

املرض من أساسه، فهناك فَ ْرق بني الوقاية من املرض وبني العالج للمرض، فأصحاب القوانني 
أما اإلسالم فيضع لنا الوقاية، فإن َحدْثت  . ية يُعّدلون نُظمهم لعالج األمراض اليت َيْشَقون هباالوضع

عودوا إىل :  ملسلمني، وأصابتهم بعض الداءات نتيجة انصرافهم عن منهج رهبم نقول هلماغفلة من 
 .2"{ِإنَّ هذا القرآن يَ ْهِدي لِلَّيِت ِهَي أَقْ َومُ }:  املنهج

قصد من سائر الطرق والسبيل أأعدل و : " (أقوم)معىن كلمة  يف تفسريهاجلزائري  بو بكرأوبنّي      
 .6"إهنا الدين القيم اإلسالم سبيل السعادة والكمال يف الدارين

 ،الذي خلق اخللق ،ألنه من عند العليم اخلبري ؛منهج جامع ،منهج القرآن الكرمي الوقائيإذن      
 . وألمورهم أصلح  ،ولشؤوهنم أحكم ،ويضرهم أدرىومبا ينفعهم  ،وهو هبم أعلم

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  چ: ويف تفسري قوله تعاىل من سورة البقرة      

أي ال أحسن من صبغته فهي مجاع : "صاحب املنار رمحه اهلل تعاىل  قال.  چۀ      ۀ  ہ  
 .6"ول القلوبالنفوس ويطهر العقاخلري الذي يؤلف بني الشعوب والقبائل، ويزكي 

ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ: ويف تفسري قوله تعاىل من سورة البقرة      

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

                                                 
  . 2215، ص6ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 .  4655ص، 16ج .تفسري . اوي الشعر  2
 .  151، ص6ج. ، مكتبة العلوم واحلكم 5ط. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  6
 .  611، ص1ج. املنار . حممد رشيد رضا  6
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ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ  

ڄ  ڃ  ڃ  ڃڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍڌ  

إن ذلك كله من أهم مقاصد ف": اىل قال ابن عاشور رمحه اهلل تع . چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
 .1"الشريعة وفيه مجاع صالح النفس واجلماعة

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  چ : ويف تفسري قوله تعاىل من سورة البقرة      

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  

د أن أمر اهلل تعاىل بع: "قال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چەئ   ەئوئ   وئ   ۇئ    ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ
لكثرة املطالب وتعدد الرغبات،  بالوفاق والسالم، وأرشد إىل حاجة البشر إىل معونة بعضهم بعضاً 

وذلك مما يدعو إىل التنازع والتعادي، فدعا ذلك إىل وضع نظام جامع وشرع حيّدد احلقوق ويهدى 
 .2"على أنه من عند اهللالعقول إىل ما ال جمال للنزاع فيه، ملا فيه من البينات الدالة 

 . چٺ  ٺ ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  ٹچ : ويف تفسري قوله تعاىل من سورة اجلن      
اسم جامع لكل ما يرشد الناس إىل مصاحل دينهم :  والرشد: "قال السعدي رمحه اهلل تعاىل 

 .6"ودنياهم
 ہ ۀ ڻڻڻڻۀچ: ويف تفسري قوله تعاىل من سورة األنعام      

كثري املنافع :  القرآن، ِكتاٌب أَنْ زَْلناُه ُمباَرٌك أي: "رمحه اهلل تعاىل القامسي قال .  چہہ
 .6"والفوائد، الشتماله على منافع الدارين، وعلوم األولني واآلخرين، وما ال يتناهى من الفوائد

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: ويف تفسري قوله تعاىل من سورة احلج      

واعبدوا }: "اجلزائري  أبو بكرقال .  چڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں ڻ   
أي أطيعوه فيما أمركم به وفيما هناكم عنه معظمني له غاية التعظيم خاشعني له غاية اخلشوع { ربكم

                                                 
 .  124، ص2ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
 .  123ص، 2ج. تفسري . املراغي  2
 .  418ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  6
 .  621ص، 6ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. حماسن التأويل . القامسي  6
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لعلكم }من كل ما انتدبكم اهلل إليه ورغبكم فيه من أنواع الير وضروب العبادات { وافعلوا اخلري}
  .1"الفوز باجلنة بعد النجاة من النارأي لتتأهلوا بذلك للفالح الذي هو { تفلحون

حول موضوع جامعية الشريعة  ،جاءت لرتسي هذا املعىن واملضمونوآيات كثرية غريها،      
الشريف الذي رواه عمر النبوي ويف احلديث . واحتوائها على كليات املصاحل واملنافع  ،اإلسالمية

ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد   بينما نحن عند رسول اهلل: ) بقولهرضي اهلل تعاىل عنه 
بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى 

يا محمد أخبرني عن : فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال النبي 
 رسول اهلل  اهلل وأن محمدا  اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال :  اإلسالم، فقال رسول اهلل 

:  ، قالوتقيم الصالة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال  
أن تؤمن باهلل، :  فأخبرني عن اإليمان، قال:  فعجبنا له يسأله، ويصدقه، قال:  صدقت، قال

:  صدقت، قال:  الومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، ق
:  أن تعبد اهلل كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، قال:  فأخبرني عن اإلحسان، قال

فأخبرني عن أمارتها، :  قال ،ما المسئول عنها بأعلم من السائل:  فأخبرني عن الساعة، قال
: ون في البنيان، قالأن تلد األمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاول:  قال

:  اهلل ورسوله أعلم، قال:  قلت يا عمر أتدري من السائل؟:  ، ثم قال ليثم انطلق فلبثت مليا  
 . 2(فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم

فحوى بذلك  ،واإلحسان ،واإلميان ،حقيقة اإلسالم بني فيه  ،هذا احلديث عظيم النفع     
، واليت جاءت على كل متعلق من متعلقات 6تب الدين الثالثةفيما يعرف مبرا ،مجاع أمر املسلم

 ،واآلداب ،واملعامالت ،والعبادات ،واحلدود ،واألحكام ،وما يرتبط هبا، فتضمنت العقائد ،الدين
 .وما إىل ذلك  ،والفضائل

                                                 
 .  581، ص6ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  1
ط دار إحياء ( . 4)حر  ،معرفة اإلميان، واإلسالم، والقدر وعالمة الساعة( 1)اإلميان، باب ( 1)كتاب   ،اه مسلمرو  2

 .ل، وهم الفقراء والعالة، مجع عائ. الرتاث العريب 
 .  31ص. ط جامعة اإلمام حممد بن سعود . شرح ثالثة األصول . انظر العثيمني  6
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 تضح أن القرآن الكرمي جاء مبنهج جامع بكل معىن الكلمة، مجع اهلل تعاىلهي أنه اواخلالصة      
نفعية هذا التشريع غاية : وحتقق ذلك يعين . 1الدينية والدنيوية سواء ،فيه لعباده عموم املصاحل واملنافع

 .2التشريع اإلسالمي السامي
 

 ،، منع اهلل تعاىل به عن اخللق عموم املفاسد واملضاراً مانع اً وقائي اً منهجكونه .  األساس الثاين     
أو االقرتاب منها، فتحقق بذلك النهي؛ درء  ،عن اقرتافها والرذائل والقبائح، حني هنى سبحانه عباده

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  چ : مجلة املفاسد واملضار، قال تعاىل يف سورة املائدة 

رمحه اهلل قال الشربيين .  چۀ     ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  
من األشخاص واألعمال حكم عام يف نفي املساواة عند اهلل تعاىل بني الرديء : " يف تفسريهتعاىل 

 .6"واألموال وجيدها رغب به يف صاحل العمل وحالل املال
أن كل تعاليمها جاءت مانعة عن اخللق  هو  ،املقصد الثاين من مقاصد الشريعة اإلسالميةفإذن      

  .اآلجلة  ويةوحياهتم األخر  ،تفسد عليهم حياهتم الدنيوية العاجلة ،ومفسدة ،كل مضرة
وعن  ،من عاقبة االحنراف عن مراد اهلل تعاىل ،القرآن الكرمي حمذرًا يف آيات كثرية وهلذا جاء     

چ  چ  چ : قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز من سورة األنعام  .منهجه احلق الذي وضع لعباده 

چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  

وإن هذا القرآن الذي أدعوكم : " اهيف تفسري قال املراغي رمحه اهلل تعاىل .  چژ   ڑ  ڑ  
الذي أسلكه إىل مرضاة اهلل ونيل سعادة الدنيا  يومنهاج يإليه وأدعوكم به إىل ما حيييكم، هو صراط

ال يضل سالكه، وال يهتدى تاركه، فاتبعوه وحده، وال تتبعوا السبل  واآلخرة، حال كونه مستقيماً 
عن سبيله، حبيث يذهب كل منهم ىف سبيل ضاللة األخرى اليت ختالفه وهى كثرية، فتتفرق بكم 

ال عوج  إن هذا صراطى مستقيماً  -واخلالصة . ينتهى هبا إىل اهللكة، إذ ليس بعد احلق إال الضالل
 .6"فيه، فعليكم أن تتبعوه إن كنتم تؤثرون االستقامة على االعوجاج وترجحون اهلدى على الضالل

                                                 
 .  63ص. ، مؤسسة الرسالة 1ط. املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية . انظر عبدالكرمي زيدان  1
 .  184، ص3ج. املنار  .انظر حممد رشيد رضا  2
 .  611، ص1ج. السراج املنري . الشربيين  6
 .  56، ص4ج. تفسري . املراغي  6
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : عراف ويف تفسري قوله تعاىل من سورة األ     

بينا فيه :  أي: "يف تفسريه هلذه اآلية قال السعدي رمحه اهلل تعاىل  .  چپ  پ    ڀ  ڀ  
من اهلل بأحوال العباد يف كل زمان ومكان، وما { َعَلى ِعْلمٍ }مجيع املطالب اليت حيتاج إليها اخللق 

 باألمور، فتجهله بعض األحوال، فيحكم يصلح هلم وما ال يصلح، ليس تفصيله تفصيل غري عامل
 .1"غري مناسب، بل تفصيل من أحاط علمه بكل شيء، ووسعت رمحته كل شيء حكماً 

ڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں  چ : ويف تفسري قوله تعاىل من سورة هود      

: صاحب املنار رمحه اهلل تعاىل  قال.  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  
من :  لسياق تفصيل لألوامر والنواهي اليت هي مثرة االعتبار مبا كان من سرية األمم مع الرسلهذا ا"

ومن آمنوا مث اختلفوا وتفرقوا، فمن مجع بني هذا األمر والنهي كمل إميانه، وما .  جحدوا فأهلكوا
 .2"بعدمها تفصيل هلما

ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڦ  ڄ  ڄ      چ : ويف تفسري قوله تعاىل من سورة احلشر      

نسوا حقوقه تعاىل وما أي : "رمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چڃ     چ  چ  چ  
{ أَنُفِسِهمْ }بسبِب ذلك { فأنساهم}قدروه حق قدره ومل يرعوا مواجب أوامره ونواهيه حق رعايتها 

هم يوم القيامة من أي جعلهم ناسني هلا حىتَّ مل يسمعوا ما ينفعها ومل يفعلوا ما خيلُِّصَها أو أرا
 .6"ماألهوال ما أنساهم أنفسه

واهلل مطلع  ،ومهلك ،وهذا يعين الوقوع يف كل مكروه ،اخلروج عن املنهج احلق: والفسق هو      
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ    چ: من كل إنسان، قال تعاىل من سورة البقرة  ،على كل شيء

رمحه اهلل تعاىل يف قال ابن القيم .  چڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں    ں     ڻ  
فإنه مطلع على ما .  أن تتعدوا ما حّد لكمواعلموا أن اهلل يعلم ما يف أنفسكم فاحذروه : "تفسريه 

ولوال مغفرته وحلمه لعنتم غاية العنت، فإنه واعلموا أن اهلل غفور حليم :  مث قال . تسرون وما تعلنون

                                                 
 .  211ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  1
 . 163، ص12ج. املنار . حممد رشيد رضا  2
 .  262، ص4ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  6
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ملون، فإن وقعتم يف شيء فما هناكم عنه سبحانه مطلع عليكم، يعلم ما يف قلوبكم، ويعلم ما تع
 .1"فإنه هو الغفور احلليم.  فبادروا إليه بالتوبة واالستغفار

 ،والسوء ،والضالل ،والظالم ،واملنكر ،والباطل ،والفساد ،واملنهج املانع مينع من الوقوع يف الشر     
، به ومن خالله وضع 2والردى ،وكل أسباب اهلالك ،واخلطأ ،واملكروه، مينع من الوقوع يف اجلرمية

  .الدين احلق سياجاً عن كل ذلك، وبالتايل ضمن السالمة للجميع 
قد شرّع كل تشريع يزجر به اخللق عن ارتكاب  ،فاملنهج الوقائي املانع ؛أما مىت حصل املكروه     

احلدود أو تفريط يف ذلك، وإال لتجرأ العباد على جتاوز  ،اخلطأ مهما كان؛ حبسبه، دون هتاون
، قد اعتمد أربع خطوات ،يف أساسه املانعالقرآين الوقائي املنهج وجد أن لذا . 6وارتكاب املعاصي

 : هي. يف حتقيق مانعيته 
 . شرّع كل ما من شأنه محاية اإلنسان من عموم الشرور واملنكرات -أوالً 

 . وضمان غاية نفعيتهم ،بنّي مدى صيانة ذلك التشريع لعموم اخللق -ثانياً 
 من ارتكبهكل وبنّي أن هذا الفعل يعتير جرماً يعاقب عليه   ،أو شر ،جرم كل من وقع يف منكر -ثالثاً 

 .ووقع فيه 
 .6عاقب كل من حصل منه ذلك اجلرم ووقع حتت طائلة عقوبته -رابعاً 

 ،واملعاصي ،عن الوقوع يف الذنوب ،ويزجر ،ويردع ،ليخوفتلك اخلطوات اعتمدها، كل      
 . 5بأنواعها ،واآلثام

فليغيره بيده، فإن لم يستطع  من رأى منكم منكرا  : ) الشريف قوله النبوي ويف احلديث      
وجوب هو  فمفاد هذا احلديث. 3(فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإليمان

وقطع  ،ها يف حد ذاته مانع للشر بكل أوجهالتعاون فيما بني املسلمني للقضاء على كل منكر، وهذ
  .وجتفيف ملنابع اجلرمية بكافة صورها  ،للرذيلة جبميع أساليبها

                                                 
 .  158ص. ، دار ومكتبة هالل 1ط. التفسري القيم . ابن القيم  1
 .  18114ص، 13ج .تفسري . انظر الشعرواي  2
 .  651، ص1ج. ، دار الفكر 1ط. التفسري الوسيط . انظر الزحيلي  6
 .  1212، ص2ج. تفسري . انظر الشعراوي  6
 .  643، ص1ج. تفسري . انظر الشعراوي  5
مر بيان كون النهي عن املنكر من اإلميان، وأن اإلميان يزيد وينقص، وأن األ( 28)اإلميان، باب ( 1)كتاب   ،رواه مسلم 3

 ( . 61)، حر باملعروف والنهي عن املنكر واجبان
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فهو ليس كتاب قصص أو تسلية، أو  ونبل اهلدف يف القرآن: "سالمة حممد قال عبدالفتاح      
أدب أو حكمة أو فلسفة أو تاريخ أو اجتماع وإمنا هو منهج متكامل للحياة الصحيحة يف كل 

 .1"جوانبها
ن السالمة اوضم ،احلفاظ من كل موبقبه قق حت ؛ائي بأساسه املانعأن املنهج الوقهي ة واخلالص     

 ،وحرام ،مبتعدًا بذلك عن كل جرم ،أرسى كل ما من شأنه حفظ الضروراتحني  ،من كل مهلك
 . وملضمونه الذي جاء به ،ميكن أن ينشأ جراء املخالفة له ،ونشوز ،ومنكر ،وخروج ،وفسق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 13ص. ، اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة 12ط. أضواء على القرآن الكرمي . عبدالفتاح حممد سالمة  1
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 :خصائص املنهج الوقائي : املطلب الثاين 
للمنهج الوقائي خصائص ذاتية كثرية ومتعددة، كل خصيصة منها تيرز جانباً مضيئاً من جوانب      

اليت تضمنها وجاء هبا  ،والغايات السامية ،حقيقة املقاصد العلياظهرت وغايات مقاصده، أ ،حماسنه
منتهى كماله ومدى نفعيته لعموم اخللق، يف الدارين سواء، ويف ذلك دليل على غاية متامه و . وهلا 

ودليل على مدى استيعابه ومشوله لعموم اخللق، فكان منهجًا حقًا ال يتطرقه الفوت وال يعرتيه 
 .، مل يغفل عن شيء أبداً، ذلك هو املنهج الرباين اإلهلي احلق 1النقص

 ،وقّدر فهدى ،الذي خلق فسوى ،اخلبريوهذا يف حد ذاته عالمة على أنه من عند العليم      
 : تلك اخلصائص هي أنه . وشرع فحوى  ،ومنهج فأوعى

حمققاً كل ما  ،وتطلعات العقول ،ومكنون القلوب ،خبفايا النفوس: يف دقائقه  ،ميعلمنهج رباين  -1
عليها ضامناً  الصحيح املتوازن، حمافظاً على الوجه  ،والقدرات العقلية ،من شأنه تلبية الرغبات النفسية

قال ابن .  چڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  چ : قال تعاىل يف سورة امللك . لسالمتها 
وال يكون ذلك .  فهو الرب الذي خلق النفوس، وصورها ودبرها: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل باديس 

وصالح النفس  -إىل أن قال -إاّل بعلمه هبا يف مجيع تفاصيلها وكيف خيفى عليه شيء وهو خلقها
؟ وكما أننا نستدل على وجود النفس وارتباطها بالبدن بظهور  خفي كخفائها..  وهو صفة هلا

فمن  : أعماهلا يف البدن، كذلك نستدل على اتصافها بالصالح وضده مبا نشاهده من أعماهلا
ح نفسه، حكمنا بصال شاهدنا منه األعمال الصاحلة وهي اجلارية على سنن الشرع، وآثار النيب 

وال  . ومن شاهدنا منه خالف ذلك حكمنا بفساد نفسه، وأنه ليس منهم . وأنه من الصاحلني
فعلم اهلل سبحانه وحبمده علم مطلق ال . 2"طريق يف معرفة صالح النفوس وفسادها إاّل هذا الطريق

 .حد له وال قدر 
استغرقت أن كافة تعاليمه  يالحظ حني ،يف املنهج الوقائي القرآينالرباين وتتجلى خصيصة العلم      
فلم يغفل عن شيء منها، فكانت تلك التشريعات  ،ومراحل اإلنسان فيها ،شؤون احلياة كافة

واحتياجات عمرية، وبالتايل فال  ،لدرجة موافقة كل ما عند اإلنسان من رغبات ،والتعاليم دقيقة متاماً 
ها لعموم اخللق دون أدىن شك يتت مدى نفعميكن حبال أن يوجد فيها شيء من قصور أبداً، وقد ثب

                                                 
 .  1846، ص2ج. يف ظالل القرآن . انظر سيد قطب  1
 .  55ص. ، دار الكتب العلمية 1ط. تفسري . ابن باديس  2
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واليت تعد جمااًل وقائيًا عامًا للمسلمني كافة، حني يرتبطون  ؛الشارع العليم مثاًل حني شرع الزكاةف. 
ومقاديرها حبسب  ،برباط التكافل االجتماعي فيما بينهم، راعى الشارع العليم الفروق بني األموال

الصحيح، وراعى بلوغ على الوجه من أبناء اجملتمع املستحقني للزكاة أنواعها، وراعى أحوال احملتاجني 
وكل ذلك عن علم وإحاطة تامة بدقائق األمور، لتحقق . ومتام احلول يف رؤوس األموال  ،األنصبة

 .من مقاصد التشريع، وال يكون ذلك إال يف تشريع رباين حميط عليم  ،الغايات السامية
 ،ال مشقة فيه ،مراعياً مقتضى أحواهلم ،باخللقوالرأفة : ؛ يف وضعه بانيةقائم على الرمحة الر منهج  -2

فجمع بذلك اخللق على خري مبادئ وقيم، حققت هلم احلياة . وال عنت  ،وال عسر ،وال تكلف
يأخذ بعضهم بيد  ،وعالقات آصرة ،ميسرة ،وأحكام نافعة ،يف ظل تعبديات سهلة ،املطمئنة اآلمنة

ۇ  ۇ  ۆ   چ: قال تعاىل يف سورة البقرة .  اهلل جل يف عاله إخوة متحابني يف ،بعض

حيب :  واملعىن: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل العثيمني قال .  چۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ ى  
لكم اليسر؛ وليست اإلرادة الكونية؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل لو أراد بنا اليسر كوناً ما تعسرت األمور 

يف هذه  -واحلمد هلل  -ن يكون املراد باإلرادة هنا الشرعية؛ وهلذا ال جتد على أحد أبداً؛ فتعني أ
 .فهو يف جممله شرع رحيم سهل ميسر ال عسر فيه وال تشدد أبداً . 1"الشريعة عسراً أبداً 

كل تشريعاته قد اتسمت بغاية أن  رى يحني  ،وتتجلى خصيصة الرمحة يف املنهج الوقائي القرآين     
على قدر  ،والرأفة بالعباد، فَقِبل سبحانه وتعاىل من خلقه عبادهتم ،والرمحة ،سروالي ،السهولة
من غري مشقة أو حرج، ال على قدر  ،ومدى استطاعتهم ،وحبسب طاقتهم وعجزهم ،ضعفهم

واليت  ،فالشارع الرحيم مثاًل حني شرع الصالة املفروضة. ومدى استحقاقه جل يف عاله  ،عظمته
اليت جتعل  ،بدنيًا ومعنويًا ينعم يف ظلها، أحاطها جبملة من األحكام ،للمسلم تعد أكير جمال وقائي

أو حال سفره، فلم جيعلها حالة واحدة  ،حال ضعفه أو حال مرضه ،العبد يؤديها حبسب استطاعته
. تقع عليه، وإمنا رتب الفعل على قدر االستطاعة، وكذلك سائر األعمال من عبادات ومعامالت 

بكل رحيم ذلك هو التشريع الرباين ال. للحرج  ودفعاً  ،هلم وشفقه هبم ورفعًا للمشقة وكل ذلك رمحة
 .معاين الكلمة 

وضع الشيء يف حمله، حوت كل تعاليمه ويف : ، يف تشريعاته ة اإلهليةمقائم على احلكمنهج  -6
عباد ومتطلباهتم، وراعى أحوال ال. ودرأت عموم املفاسد واملضار  ،عموم املصاحل واملنافع ،وتشريعاته

                                                 
 .  665، ص2ج. ، دار ابن اجلوزي 1ط. تفسري الفاحتة والبقرة .  العثيمني 1
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قال تعاىل يف . وليس يف وسعهم  ،وال ما هو فوق طاقتهم ،وال مرهق ،هم مبا هو شاقففلم يكل
ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  چ : سورة البقرة 

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

جب  حبخب   مب  ىب  يب     ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ

هي : " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چجت  حت  خت  مت   
تعرتف به كما .  العقيدة اليت تعرتف باإلنسان إنساناً، ال حيوانًا وال حجراً، وال ملكًا وال شيطاناً 

وعقل ذي  هو، مبا فيه من ضعف وما فيه من قوة، وتأخذه وحدة شاملة مؤلفة من جسد ذي نوازع،
وتفرض عليه من التكاليف ما يطيق وتراعي التنسيق بني التكليف والطاقة .. تقدير، وروح ذي أشواق

 . 1"..بال مشقة وال إعنات وتليب كل حاجات اجلسد والعقل والروح يف تناسق ميثل الفطرة
، وحني وتتجلى هذه اخلصيصة حني نقف على احلكمة التشريعية لكافة تعبدياته ومعامالته     

فالشارع احلكيم حني  .ويدفع الضرر  ،مبا حيقق النفع ،فيها غاية املقاصد السامية الرفيعة يالحظ
والذي يعد أكير مدرسة وقائية للمسلم، راعى حقيقة تكوين اإلنسان  ،شرع الصوم املفروض مثالً 

من صحة جسدية مبصلحة البدن املادي مبا حيققه الصوم اهتم من روح وجسد، فكونة امل ،وتركيبته
إال يف ظل  ،وهذا ال جتده حبال. مبسألة الروح املعنوية مبا حيققه الصوم من مسو أخالقي هلا اهتم له، و 

كيف يشرّع، وملا يشرع، ومىت ألنه يعرف   ؛تشريع عمومي حكيم، ال يغّلب مصلحة شيء على شيء
 .يشرع، وبأي شيء يشرع 

 ،مبا يناسب وضعه ،واملرحلية ،اإلنسان العمرية وافق كل مراحل: منهج قومي، يف سلوكياته  -6
ويدرأ عنه كل  ،ذكرًا كان أم أنثى، ومبا حيقق له كل مصلحة ،وحال قوته ،حال ضعفه ،هوسنّ 

مفسدة، ال عنف فيه وال تصلب وال قسوة وال حتجر، راعى املصلحة يف مظاهّنا؛ ويف كل وقت 
 چٺ  ٿ  ٿ   ٿ       ڄچ : ة الروم قال تعاىل يف سور . ال يفوته الفوت حبسبها  ،وحني

وهو دين  البليغ االستقامة الذي ليس فيه عوج أصالً القيم : "رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه حقي قال . 
 .دين قيم مبنهج قومي وشرع مطهر . 2"ماإلسال

                                                 
 .  666، ص1ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 . 65، ص5ج. ط دار الفكر . روح البيان . إمساعيل حقي  2
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لكل ما حواه من  ،يف كل تشريعاته الشمولية واالستغراق يالمسوتتجلى هذه اخلصيصة حني      
وبالتايل فهو . يف سلوكيات أتباعه  ،واآلثار الطيبات ،الثمرات اليانعاتيتأكد حتقق ليم، وحني تعا

رع القومي مثاًل حني أمر حبسن افالش .قيم لكل ما من شأنه البلوغ بالعباد إىل حيث منازل الرضا 
 ،إشاعة الفضيلة واليت يعد جمااًل وقائيًا لعموم األمة املسلمة، أقام سلوك اخللق على أساس ،اخللق

ذات  ،فينعمون يف ظل عالقات مثمرة ،ليعم التعامل الراقي الرفيع فيما بني اجملتمعات ،ونبذ الرذيلة
وقائية حقيقية آتت أكلها وجىن اجلميع  ؛وهذا ال يكون إال يف ظل تطبيق تشريعات. آثار طيبة 

 .، فرضوا هبا سلوكاً اجتماعياً، يضبط عالقتهم فيما بينهم مثراهتا
للجميع  ،وحتقيق النفع ،واملساواة ،والعدالة ،قائم على االعتدال: منهج متوازن، يف تنظيمه  -5

فجمع بذلك بني القيم املادية واملعنوية . وال احنراف  ،وال جنوح ،وال مني ،ال ميل فيه ،بذات الدرجة
قال . ما بني عموم البشر فيصورها بكافة  ،واملساواة ،واإلخاء ،واحملبة ،لإلنسان، وحقق قيم العدالة

صاحب  قال.  چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڦ  چ: تعاىل يف سورة الشورى 
فيما خيتلف  فاهلل أنزل الكتاب باحلق وأنزل العدل وجعله حكماً : " يف تفسريهالظالل رمحه اهلل تعاىل 

العدل يف فيه أصحاب العقائد السالفة، وفيما ختتلف فيه آراء الناس وأهواؤهم وأقام شرائعه على 
. 1"العدل الدقيق كأنه امليزان توزن به القيم، وتوزن به احلقوق، وتوزن به األعمال والتصرفات.  احلكم

 .والتوازن البشري على وجه األرض ال يكون إال على مراد ربنا تبارك وتعاىل ومبنهجه احلق 
ا يضمن للعباد كل مب ،أن كل تشريعاته ذات طابع معتدليالحظ وتتجلى هذه اخلصيصة حني      

وال إفراط  ،وال ضرر وال إضرار ،ال غلو وال تعقيد ف عنهم كل شر، ال تطرف فيه أبداً،ويك ،خري
فالشارع األعلى تبارك وتعاىل من  .يف مجيع تعاليمه  ،ووسطية ،وقصد ،وإمنا اعتدال. وال تفريط 

وأوامره  ،يف كل تعاليمه ،الواالعتد ،والوسطية ،حيث البدء أقام كل تشريعاته على أساس التوازن
ودروب  ،وسالمتهم ومحايتهم من طرق الضالل ،واليت ضمن هبا حتقق الوقاية لكافة البشرونواهيه 

، ال ميكن أن ينتج عنها إال كل خري يف غاية الدقة ،تشريعات دقيقة متوازنة. وسبل الردى  ،املهالك
 . وبر وصالح لكافة البشر

حني عّلم عباده ودهلم على كل خري،  ،من لدن حكيم خبري: داياته منهج تعليمي تربوي، يف ه -3
 ،ونور ،وبر ،فجمع هلم بذلك كل خري. وحني اختار هلم أفضل منهج حق، رّّب سبحانه خلقه عليه 

                                                 
 .  6158، ص5ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
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ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی   چ: قال تعاىل يف سورة البقرة . ورشاد  ،وصالح ،وهدى

أي واتقوا اهلل يف مجيع ما : " ىل يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعا . چی  جئ  حئ  مئ   
أمركم به وهناكم عنه، وهو سبحانه يعلمكم ما فيه صالح حالكم يف الدارين وحفظ أموالكم، ولوال 

من األحكام فإمنا يشرعه عن علم  ، وهو العليم بكل شىء، فإذا شرع شيئاً هديه لكم مل تعلموا شيئاً 
ألنه كالم ربنا جل يف عاله الذي . 1" ملن اتبع شرعه وهداهحميط بأسباب درء املفاسد وجلب املصاحل

 .نزل مبراده سبحانه هادياً اخللق ملا حيبه عز وجل وملا يريد تعاىل 
م ربنا تبارك وتعاىل خلقه كل شيء من أمور دينهم ودنياهم، ومل وتتجلى هذه اخلصيصة حني علّ      

والشارع األعلى سبحانه حني  .ه صالح أمورهم يرتكهم مهاًل يتخبطون فيها، علمهم كل ما من شأن
 هماليت حققت الوقاية يف عموم اجملاالت لكافة اخللق، توىل تعليم ،جاء بكل هذه التشريعات

 ،املتباينة مومل جيعل ذلك مرتوكًا لعقوهل سبحانه بنفسه، مبا جاء على لسان نبيه الكرمي  هموتربيت
وكفى به عز وجل معلمًا ومربياً . الال منتهي أبدًا  ،تيف عامل االختالفا همولتهلك ملتعصف هب

 .وحسيباً خللقه سبحانه 
على الوجه فيما بني البشر  ،لتكوين العالقات املثمرة ادع: منهج اجتماعي، يف دعوته  -5

وربط  ،فجمع بذلك بني أفراد األمة الواحدة. أيضًا واجملتمعات  ،الصحيح، على مستوى األفراد
قال . وال تفاضل إال مبدى التمسك مبنهجه  ،ى أساس الدين، فال متايز إال بهبعضهم ببعض عل

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ چ: تعاىل يف سورة احلجرات 

ويف هذا التكوين ألواصر القرابة صالح : " يف تفسريهقال ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل  . چژ  
يا أيها ):  ، ويف احتاد بعضهم مع بعض، قال تعاىلبعضاً عظيم لألمة تظهر آثاره يف مواساة بعضهم 

مبا يف  وزاده اإلسالم توثيقاً ( وقبائل لتعارفوا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً 
دين جيمع على . 2"تضاعيف الشريعة من تأكيد شد أواصر القرابة أكثر مما حاوله كل دين سلف

 .ة فيه جل جالله مراد ربنا سبحانه فيحقق األخو 

                                                 
 .  55، ص6ج. تفسري . املراغي  1
 .  56، ص15ج. ير التحرير والتنو . ابن عاشور  2
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وينمي  ،وتتجلى هذه اخلصيصة حني جاءت كل تشريعاته آمرة بكل ما حيقق التواصل البشري     
بكافة صورها من  ،العالقات فيما بني األمم والشعوب، على أساس نشر قيم العدالة االجتماعية

 .وتعاطف  ،تكاتفو  ،ومساواة ،اء، وإخحمبة
حتقق فيما بني كافة البشر صالت  ،ل مجيع التشريعات الربانيةوالشارع األعلى جل جالله جع     

الصحيح، وال يكون فهومه حتقق مفهوم التعايش السلمي مب ،وعالقات دنيوية ،وروابط دينية ،حقيقية
 .ذلك إال باإلسالم دين السالم 

 وال ،وال جنوح ،ال خيال فيهمادي ومعنوي يف تكامله، : منهج واقعي منصف، يف حقيقته  -4
بال  ،مراعيًا الرغبات واالحتياجات ،جاء بكل ما حيقق املصلحة واملنفعة بالفعل ،وال خروج ،شطح

 قال.  چھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ ۈئ   چ: قال تعاىل يف سورة احلج . حرج وال صلف 
ا وإنه إلكرام من اهلل هلذه األمة ينبغي أن يقابل منه: " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل 

يِن ِمْن َحرَجٍ »:  وهو تكليف حمفوف برمحة اهلل! بالشكر وحسن األداء .. « َوما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
ملحوظ فيه تلبيته .  وهذا الدين كله بتكاليفه وعباداته وشرائعه ملحوظ فيه فطرة اإلنسان وطاقته

فال تبقى حبيسة كالبخار .  عالءوإطالق هذه الطاقة، واالجتاه هبا إىل البناء واالست.  تلك الفطرة
دين . 1"وهو منهج عريق أصيل يف ماضي البشرية!  وال تنطلق انطالق احليوان الغشيم.  املكتوم

يهذب سلوكيات النفس وانفعاالهتا، حبسب ما شرع هلا رهبا وخالقها العظيم سبحانه، حىت ال تضر 
 . والتصرفات اهلوجاء  ،واحلريات املفرطة ،يف محأة االنطالقات العارمة ،أو تضر باآلخرين ،بذاهتا
ضامنة  ،أن كل تشريعات املنهج الوقائي جاءت مسايرة لواقع احلياةيف وتتجلى هذه اخلصيصة      

واحلال، فكانت كافة التشريعات منصفة  ،واملرحلة ،واملكان ،حبسب الزمان ،توفري احتياج البشر
ه منها وفيها، وليست جمرد مثاليات عاجية بعيدة وهلدف ،وموافقة لواقع حياته ،لإلنسان بالضبط

  .وحسب  ،مشغلة للفكر والبال ،املنال
فالشارع األعلى جل يف عاله حني ضّمن كل تشريعاته ما حقق به الوقاية احلقيقية للخلق كافة،      

فربط بني أمرين اثنني ومزجهما سواء، ربط بني مسألة مدى . راعى حقيقة تكوينهم البشري 
ومسألة أن تشريعاته جاءت على وفق ما حيقق نفعهم بالضبط، يف نظرة واقعية منصفة ، ياجاهتماحت

 .ألهنا تشريعات العليم اخلبري  ؛متكاملة ال يتخللها أدىن نقص

                                                 
 .  2663، ص6ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
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ذي قبل أن حيميه من أي  ،جاء ليحمي اإلنسان من شرور نفسه: منهج ذو صيانة، يف أهدافه  -1
ومنع عنه كل ما يضره، وحني شرع  ،وفر له كل ما ينفعه فصان بذلك روحه وجسده، حني ،شر

ويضبط  ،حيدد املهمات ،يف ظل حميط واضح املعامل ،ليحفظ هبا حركة املعيشة ،مجلة من احلدود
ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ      گ  گ  ڳ    چ: قال تعاىل يف سورة البقرة . التصرفات 

وجعل اهلل التحرز : " تفسريهيف قال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چڳ  ڳ   ڳ  ڱ  
تلك } : لرتكها، شاهده قوله تعاىل هيناً  سهالً  والبعد عن املوبقات املهلكة واحلذر من وسائلها طريقاً 

ال تفعلوها وال حتوموا حوهلا؛ فمن رعى حول احلمى :  أي. { فال تقربوها}أي حمارمه { حدود اهلل
كان املراد باحلدود . {لك حدود اهلل فال تقربوهات}:  يوشك أن يقع فيه، وإذا قيل مثل هذه اآلية

فهذه احلدود اليت حددها اهلل للمباحات، . { تلك حدود اهلل فال تعتدوها} : احملارم، وأما إذا قيل
وحيمي  ه،حيمي ،دين كالسياج للفرد. 1"فعلى العبد أن ال يتجاوزها؛ ألنه إذا جتاوز املباح وقع يف احملرَّم

 .مع حني حفظ احلقوق وإقامة احلدود منه، والسياج للمجت
 ،وتتجلى هذه اخلصيصة حني حتقق يف كل تشريعاته وأهدافه الصيانة احلقيقية لعامل البشر     

والصقل الدقيق لكافة تصرفاهتم فيها، لضمان أفضل حياة معيشية ممكنة يف الدنيا، ولضمان بلوغ 
 . جنات النعيم يف اآلخرة 

الله ما جاء هبذه التشريعات من حيث األصل إال ليحقق نفع مجيع والشارع األعلى جل ج     
 ،ووقايتهم، يف ظل شرع رباين صنّي  ،وليضمن سالمة كافة اخللق ،الصحيح األكيدعلى الوجه البشر 

 . وبتعاليمه السمحة  ،وال محاية إال بهحقيقية للبشر ال صيانة  ،تام
فطرة السليمة بالضبط، منسجم مع ما بداخل جاء بكل ما وافق ال: منهج فطري، يف أساسه  -18

ومعتقدات، قال تعاىل يف سورة الروم  ،ومتوافق ملا يف نفسه من أصول ،ومعنويات ،من قيم ،اإلنسان
ابن شيخ اإلسالم قال .  چۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ ەئ   چ: 

إىل أن -ن، مها أصل السعادة واهلل سبحانه قد تفضل على بين آدم بأمري: "رمحه اهلل تعاىل تيمية 
فالنفس بفطرهتا إذا تركت كانت مقرة هلل باإلهلية، حمبة له تعبده ال تشرك به شيئاً، وال يفسدها  -قال

 . 2"ما يزين هلا شياطني اإلنس واجلن مبا يوحي بعضهم إىل بعض من الباطل

                                                 
 .  656ص. تيسري اللطيف املنان . السعدي  1
 .  666-666، 6ج. ط دار الكتب العلمية . التفسري الكبري . ابن تيمية  2
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مطمور  ،يف كل إنسانموجودة  ،أن أصول الفطرة السليمة يالحظوتتجلى هذه اخلصيصة حني      
مما جتعله دومًا حياول الظهور باملظهر الالئق احلسن  ،وقيودها ،وضوابطها ،يف داخل نفسه قيمها

عشر : ) سواء، وهلذا جاء يف احلديث النبوي الشريف قوله على الوالقالب  ،القلب قيليبقى ن
وقص األظفار، وغسل قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، :  من الفطرة

ونسيت :  قال مصعب:  قال زكريا" البراجم، ونتف اإلبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء
 . 1(يعني االستنجاء:  انتقاص الماء: " العاشرة إال أن تكون المضمضة زاد قتيبة، قال وكيع

ترّد اإلنسان  عاىلتدالة على مراده  ،فطرة مطمورة فيه ،قد جعل يف نفس كل خملوق سبحانه واهلل     
 . يف أخراه  ،ويفوز ،وينجو ،إىل األصل الذي ألجله خلق، وهتديه إىل املنهج الذي به يسعد يف دنياه

بكل وسطية منضبطة، فال تساهل  ،وهنى ،وأمر ،وقرر ،حني شرع: منهج وسطي، يف تعاليمه  -11
. واطن اهلداية من رب العباد وم ،والسداد ،وال تشدد ممل، جاء لريشد اخللق إىل حيث الرشاد ،خمل

صاحب الظالل رمحه  قال.  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڱ  چ: قال تعاىل يف سورة البقرة 
إهنا األمة الوسط اليت تشهد على الناس مجيعاً، فتقيم بينهم العدل والقسط : "يف تفسريه اهلل تعاىل 

زن قيمهم وتصوراهتم وتبدي فيهم رأيها فيكون هو الرأي املعتمد وت وتضع هلم املوازين والقيم
ال اليت تتلقى من الناس .  هذا حق منها وهذا باطل:  وتقاليدهم وشعاراهتم فتفصل يف أمرها، وتقول

 .2"تصوراهتا وقيمها وموازينها
 ،املنهج احلق مشاعة يف كل شيء، من عقائد ةوسطييالحظ وتتجلى هذه اخلصيصة حني      

فالشارع . وتشدد وال تساهل وتفلت  ،فال تصلبوتعاليم،  ،وتشريعات ،وتعامالت ،وعبادات
عن  ،بال ميل أو احنراف ،يوافق القصد واالعتدال اً األعلى سبحانه أراد أن يكون منهجه منهج

 .والطريق القومي  ،الصراط املستقيم
احلفاظ على مقدرات اإلنسان  ،وجاء به وله ،إليه من أهم ما دعا: تنموي، يف مطالبه منهج  -12

حمققاً بذلك التنمية البشرية بأمسى معانيها، وحني  ،حني جاء بكافة املصاحل واملنافع البشرية ،وطاقاته
قال . ومن شرور بعضهم بعضًا  ،يحميهم من شرور أنفسهمل ،درأ عنهم مجلة املفاسد واملضار

                                                 
العقد واملفاصل  واليراجم، مجع برمجة، وهي( . 231)خصال الفطرة، حر ( 13)الطهارة، باب ( 2)رواه مسلم، كتاب  1

 .وال سيما الصغرية 
 .  161-168، ص1ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  2
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يف رمحه اهلل تعاىل قال ابن باديس .  چڦ  ڦ  ڦ ڤ  ڤچ : س يسبحانه يف سورة 
صوف باحلكمة، وأصل اللفظ من حكم مبعىن أمسك، فاحلكمة هي العلم الصحيح املو : "تفسريه 

الذي ميسك صاحبه عن اجلهاالت والضالالت والسفاالت، فيكون ذا إدراك للحقائق قومي وخلق  
كرمي، وعمل مستقيم ال حيكم إاّل عن تفكري، وال يقول إاّل عن علم، وال يفعل إاّل على بصرية؛ فإذا 

ووصف القرآن باحلكيم، ألنه هو  . فعل أصاب، وإذا نطق أتى بفصل اخلطاب نظر أصاب، وإذا
هو دين اإلسالم الذي جاء به مجيع املرسلني ( الصراط املستقيم)العلم الصحيح املثمر هلذا كله، و 

 ."1 قبل النيب
كيف أن كل أوامر ونواهي املنهج الوقائي ظهر وبكل وضوح  وتتجلى هذه اخلصيصة حني ي     

 .بال استثناء  ،وعامل البشر ،جاءت لتنمية كل ما يتعلق جبنس اإلنسان ،قاحل
سعادة الحيث الكمال البشري، و اخللق إىل جاء لريتقي بعموم : رتقائي، يف غاياته هج إمن -16

ة يف سور تعاىل قال . ألنه من لدن حكيم خبري األبدية يف الدارين، وحيقق رفاهية اإلنسانية مجعاء، 
ہ    ۀڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ چ: البينة 

وصالح القلب بالنية املخلصة واإلميان احلق، مع : "قال الزحيلي يف تفسريه .  چہ   ہ  ہ  
صالح القول، وصالح العمل حيقق كل ذلك هدف اإلسالم األمثل، لتحقيق استقامة النفس، 

وك واألعمال اليت هي معيار تقدم اجملتمع ورقي وتصحيح الكالم والتأدب باألدب القومي، وتقومي السل
 .2"البشرية

وتتجلى هذه اخلصيصة حني يتأكد أن القرآن الكرمي قد جاء آمراً بكل الفضائل، ناهياً عن كافة      
. الرذائل، حمبذًا حسن اخللق، حاثًا على املكارم، داعيًا للمحاسن، حمققًا كل خري، داحضًا كل شر 

إلنسانية من كل وجه، وارتقى هبم يف حياهتم يف كل مناحيها وجماالهتا، وال فتحقق بذلك رفعة ا
 .وجود ملنهج اتصف مبثل ما اتصف به املنهج الوقائي القرآين أبداً 

متحققة للخلق، جاءت  ،وفوائد ،وآثار ،كل شعرية منها هلا مثرات: يف شعائره  ،منهج سامٍ  -16
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   چ :  يف سورة احلج قال تعاىل. ال يقوم غريها به  ،هلدف ومقصد معلوم

                                                 
 .  656ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  1
 .  2814، ص6ج. التفسري الوسيط . الزحيلي  2
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إهنا الدين كله أوامره ": يف تفسريه  السايسحممد علي قال .  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  
ألّن امتثاهلا والوقوف عند حدودها يدل على الطاعة هلل تعاىل، واإلخالص  ؛ونواهيه، فهي شعائر اهلل

 .1"له
وال سيما  ؛لكل شعرية من شعائر اإلسالم أنبسلم وتتجلى هذه اخلصيصة حني يشعر امل     

جانبًا من جوانب حياهتم،  جاءت لتعاجل وأهنا  ، مسو أخالق الناسيفًا ظاهرًا وملحوظًا أثر التعبدية 
 .تفوق احلصر جليلة عليا ومقاصد  ،لكل منها أهداف ،واحلج ،والصوم ،والزكاة ،كالصالة

ليمه، حني أمر بوجوب سالمة الظاهر والباطن ويف كل تعا: منهج الئق، يف مظاهره  -15
وحسنهما، وحني اهتم بضرورة نقاء الروح واجلسد، ليكون املسلم دائمًا متجردًا من غوائله، وشروره 

قال جل يف . اليت قد هتوي به إىل حيث األذى، والرذيلة، الظاهرة والباطنة، سواء املادية أم املعنوية 
رمحه اهلل  ،2قال العاين.  چۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ     ۆ  ۈ چ: عاله يف سورة البقرة 

مّث تابوا فرتكوه،  أو عمداً  عما هنوا عنه بعد أن فعلوه جهالً إن اهلل حيب التوابني : "يف تفسريه  تعاىل
من األقذار الظاهرة والباطنة واملعاصي احلسية وحيب املتطهرين  ،ألمره ومل يعودوا إليه امتثاالً 

 . 6"واملعنوية
يالحظ أن كل مأمورات ومنهيات الشارع احلكيم، حافظت على وتتجلى هذه اخلصيصة حني      

سالمة الروح واجلسد، وطهارهتما، ونقائهما، من كل ما قد يدنسهما، أو يضر هبما، من قريب أو 
 .بعيد 

ه ال يتخلل ،ورب الكون واخللق ،ألنه من عند إله احلق والصدق:  كامل تام، يف عمومهمنهج   -13
وال تفوته أية فائتة يف أحكامه وتشريعاته، حاز بذلك الكمال  ،أدىن نقص يف منهجه وتعاليمه

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ   چ: قال تعاىل يف سورة املائدة . 6التشريعي

                                                 
 .  582ص. املكتبة العصرية للنشر . م 2882ط. تفسري آيات األحكام . السايس  1
أمحد مال حويش السيد  حممود آل غازي، عامل فاضل، تلقى املذهب الشافعي على يد الشيخ  عبدالقادر: العاين  2

عبدالوهاب الشركة، شارك يف تأسيس مجعية اهلداية اإلسالمية بدمشق، كان جزيئًا ال تأخذه يف اهلل لومة الئم، تويف سنة 
 . 681، ص1ج. تتمة األعالم، حممد خري يوسف . ه  1614

 .  141، ص5ج. ، مطبعة الرتقي 1ط. ن املعاين بيا. العاين  6
أنه حقق كرامة اإلنسان : )ذكر أن للمنهج اإلسالمي مثان ميزات فقال . عاملية الدعوة . انظر علي عبداحلليم حممود  6

ج اجلهل ومنحه احلرية احلقيقية الكاملة الشاملة املطلقة، أنه ميرأ من نتائج اهلوى والضعف اإلنساين، أنه ميرأ من نتائ
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تأمل كيف وصف : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال ابن القيم .  چڍ  ڍ  ڌ  ڌ گ 
يف الدين بأنه ال نقص فيه  لنعمة اليت أسبغها عليهم بالتمام إيذاناً الدين الذي اختاره هلم بالكمال، وا

لكامل يف حسنه وجاللته ووصف اعن احلكمة بوجه، بل هو  وال عيب وال خلل، وال شيء خارجاً 
بدوامها واتصاهلا، وأنه ال يسلبهم إياها بعد إذ أعطامهوها بل يتمها هلم بالدوام  النعمة بالتمام إيذاناً 

وتأمل حسن اقرتان التمام بالنعمة وحسن اقرتان الكمال بالدين،  . دار ويف دار القراريف هذا ال
وأضاف النعمة إليه إذ هو وليها ومسديها .  وإضافة الدين إليهم، إذ هم القائمون به املقيمون له

 . 1"واملنعم هبا عليهم، فهي نعمة حقا، وهم قابلوها
 ،بكل معىن الكلمةتامة ومتكاملة  ،مجلة تشريعاتهأن  تبني كيفيوتتجلى هذه اخلصيصة حني      

مع بلوغ غايات  ،ومتامها يأيت من حيث االستغراق للجميع. وال يتداركها فوت  ،ال يتخللها نقص
يف  ،وإدراك املنتهى ،يأيت من حيث الشمولفكماهلا أما  مما شرعه سبحانه لعباده،  ،النفع للعباد

والشرع الصدق قبل أن  ،األعلى جل وعز وضع هذا الدين احلق فالشارع .تسامي التشريع احلكيم 
مبا ال نقص  ،وضع هلم القالب التشريعي التام املتكامل ،خيلق العباد، فقبل أن يأمرهم بتطبيق تعاليمه

.  ةقوبكل د ،التامعلى الوجه  ،فتحقق بذلك لعموم البشر وقايتهم. وال خطأ وال زلل  ،فيه وال خلل
 . لدن عزيز حكيم عليم خبري مسيع بصري وما ذاك إال من 

اتصف خبصائص حققت كل ما من شأنه  ،أن القرآن الكرمي منهج وقائي عامهي واخلالصة      
 .2مبا حيقق هلم السعادة يف الدارين ،نفع البشرية ككل

 ،مشويل النفع ،؛ حيايت6وهو ليس منهجًا شرعيًا دينيًا وحسب، بل هو منهج فكري ُخُلقي     
 . 6خلريي الدنيا واآلخرة ،ومي املصلحةعم

 ،كل هذه اخلصائص آنفة الذكر هي اخلصائص الذاتية للمنهج الوقائي القرآين، واصفة حاله      
 :فهي كونه . أما خصائصه من حيث اإلستيعاب والشمول . مبينة حقيقته 

                                                                                                                                               
والقصور اإلنساين، أنه يقوم على أساس التفسري الشامل للوجود وملكان اإلنسان فيه، أنه يتناسق مع نظام الكون، أنه 

  ( .حقق الكمال البشري، أنه حقق املساواة بشكلها الصحيح، أنه نادى بأن الناس أمة واحدة
 .  266ص. التفسري القيم . ابن القيم  1
 .  268ص. ، عكاظ للنشر 5ط. األديان يف القرآن . ف انظر حممود الشري 2
 .  35ص. ، دار الفكر 6ط. أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها . انظر عبدالرمحن النحالوي  6
 .  2456، ص5ج. تفسري . انظر الشعراوي  6
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مانعًا عنه  ،شري اإلنساينومصاحل اجلنس الب ،تام يف احتوائه لعموم منافع : اً إنساني اً منهج -أوالً 
 :فهو . مجيع املضار واملفاسد، على كافة املستويات اإلنسانية 

 ،ويقيه شرور نفسه ،على املستوى الشخصي ،جاء بكل ما حيقق السعادة للفرد: منهج فردي  -1
ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   چ: قال تعاىل يف سورة لقمان . ويضمن له السالمة يف الدنيا واآلخرة 

علوان رمحه اهلل قال .  چک  گ  گگ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ک  ک  ک
ومن يسلم وجهه الذي يلي احلق إىل اهلل وخيلص يف توجهه حنوه سبحانه واحلال ):  يف تفسريهتعاىل 

نه هو حمسن مع اهلل نفسه بتوفيق اهلل وتيسريه ناظر اىل اهلل سبحانه مطالع بوجهه الكرمي فقد أ
بد أقى اليت ال انفصام هلا أال وهي حبل اهلل املمدود من أزل الذات اىل استمسك وتشبث بالعروة الوث

األمساء والصفات ومن متسك هبا فقد فاز بكنف حفظه وجواره وأمن من شر الشيطان وغوائله 
 .1(وتضليالته عن طريق احلق وصراطه املستقيم

لى اختالف اجلنس، فقد تكلم كل أفراد اجملتمع ع  استوعب ،هذا املنهج الوقائي القرآين الفردي     
ومن  ،إال على الزوجة ،بوجوب حفظه لبصره وفرجه ،حني محاه من الفتنة ،رجالً بوصفه عن الرجل 

 ،هي يف حكمها من ملك اليمني، وحني حقق له القوامة على املرأة، وحني ألزمه حبقوق النفقة
ح هلم والوقاية من كل مكروه، وحني والعناية ألهل بيته، وحني أمره بوجوب قيامه حبق النص ،والرعاية

راعي بوصفه الها، وحني تعامل معه ألنه هو القيم علي ؛جعل له ضعف نصيب األنثى حال املرياث
 .ول األول عن مصاحل األسرة املؤمنة، وما إىل ذلك من تنظيمات كثرية املسؤ 
ألزم الزوج بالنفقة عليها  حني ،وضمن هلا كل ما حيقق هلا احلياة السعيدة ،كما حتدث عن املرأة      

 هلا أن الرجل هو صاحب القوامة الذي جيب عليها طاعته، لتتفرغ هي لبيتها وأهل بيتها، وحني بنّي 
حبفظ بصرها وفرجها وفراش  هاوحني أمرها بوجوب لزوم بيتها بعدًا عن التعرض للفنت، وحني أمر 

 ،ل لزوجهاعب، وحني أمرها حبسن التط باألجانبزوجها، وحني هناها عن التيرج والسفور واالختال
ن أل ؛وبوجوب رعايتها ألوالدها، وحني حذرها من سوء عاقبة اخليانة الزوجية ومن إغضاب الزوج

واعتير ذلك حقاً  ،ذلك يف حقيقة إغضاب هلل تعاىل قبل الزوج، وحني فرض هلا املهر حال الزواج
 . إىل ذلك من وقائيات كثرية هلا، وحني أعطاها حرية التصرف الكامل يف ماهلا، وما 
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فأمر الوالدين بوجوب القيام عليهم  ،حفظ هلم كل ما حيقق مصاحلهمف ،كما تكلم عن األوالد      
حبق الرعاية والوقاية واالهتمام هبم، وحذر من االفتتان بالولد، وأمر األوالد بوجوب طاعة الوالدين 

 ،ة عني لوالديه مما يستلزم عليهم القيام بواجب النصح أن الولد قر والير هبما واحلذر من العقوق، وبنّي 
والرعاية، وفرض لألوالد من احلقوق وال سيما املواريث ما يضمن به حقهم فيها،  ،والعناية ،والرتبية

  . وما إىل ذلك من تنظيمات، يف حياته من تكاليف أسرية هألنثى ملا يستقبلا أن للذكر ضعف وبنّي 
 ،والراحة ،مبا يضمن هلا االستقرار ،تعاليمه كل متطلبات األسرة املسلمةبتناول : منهج أسري  -2

ألنه عضو فاعل يف  ؛وأسرية متوازنة مطمئنة، وعناية املنهج احلق بالفرد ،يف حياة زوجية ،والوئام
: قال تعاىل يف سورة النساء . وال ريب عام  وجهاألسرة، وصالح األسر يعين صالح اجملتمع ب

ٻ  پ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ    ڃ  چ            

 -كما قلنا  -إن األسرة: " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چچ  چ  چ  
احية أهنا نقطة البدء اليت تؤثر يف كل مراحل األوىل من ن.  هي املؤسسة األوىل يف احلياة اإلنسانية

واألوىل من ناحية األمهية ألهنا تزاول إنشاء وتنشئة العنصر اإلنساين، وهو أكرم عناصر هذا .  الطريق
ويراعي به الفطرة، .  واملنهج الرباين يراعي هذا -إىل أن قال- الكون، يف التصور اإلسالمي

الستعدادات،  األداء الوظائف املنوطة بكل منهما وفق هذه  واالستعدادات املوهوبة لشطري النفس
والعدالة يف اختصاص كل  . كما يراعي به العدالة يف توزيع األعباء على شطري النفس الواحدة

 . 1"منهما بنوع األعباء املهيأ هلا، املعان عليها من فطرته واستعداداته املتميزة املتفردة
ألهنا اللبنة األساسية يف صالح اجملتمع، وهي يف حقيقة وضعها   ؛ةوعناية املنهج احلق باألسر      

حني حدد  ،كما لو كانت جمتمع مصغر، فرسم هلا خطوطًا عريضة ضمن هبا احلياة السعيدة حبق
م على األسرة حىت ال ينفرط عقدها بصراع ال حقيقة له، وحني أمر بوجوب حفظ الفروج القيّ 

شريكة، وحني أمر بوجوب النفقة على الطرف يف هد شريك احلياة واألبصار حىت ال حتصل الفتنة فيز 
القادر على صراع احلياة الساعي على حتصيله حبسب الطاقة والوسع، وحني أمر بوجوب صيانة 
البيت املسلم من كل ما يضر به، وحني أمر بوجوب طهارة النسل وسالمة األعراض، وحني أمر 
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 للزوجني ما جيب عليهما حال النشوز واخلالف بنّي  بوجوب حسن اختيار شريك الزوجية، وحني
أكثر من واحدة، له ن اوبني كيفية الصلح، وحني أمر الزوج بوجوب العدل بني نسائه إن ك ،الزوجي

 .ياة وقائية أسرية منتظمة وما إىل ذلك من سائر األمور حل
عدد أعراقها، حني ألغى  وت ،على اختالف شعوهبا ،استوعب كل أفراد األمة الواحدة:  منهج أمة -6

الذي حفظ به للجميع كافة متطلبات احلياة السعيده  ،كل رباط سوى رباط اإلميان والدين احلق
 ،والرتابط الديين القوي ،واإلخاء ،واحملبة ،واملساواة ،اهلانئة مىت طبقوا تعاليمه، يف ظل قيم العدل

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ : ران قال تعاىل يف سورة آل عم. والعالقات اإلميانية الوطيدة 

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

يف صاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ    ڄڦ
وهذا ما ينبغي أن تدركه األمة املسلمة لتعرف حقيقتها وقيمتها، وتعرف أهنا أخرجت : " تفسريه

واهلل يريد أن تكون القيادة للخري ال للشر .  ا هي خري أمةلتكون طليعة، ولتكون هلا القيادة، مبا أهن
إمنا ينبغي دائمًا أن .  ومن مث ال ينبغي هلا أن تتلقى من غريها من أمم اجلاهلية.  يف هذه األرض

ما تعطيه من االعتقاد الصحيح، .  وأن يكون لديها دائمًا ما تعطيه.  تعطي هذه األمم مما لديها
هذا .. نظام الصحيح، واخللق الصحيح، واملعرفة الصحيحة، والعلم الصحيحوالتصور الصحيح، وال

 .1"واجبها الذي حيتمه عليها مكاهنا، وحتتمه عليها غاية وجودها
املنهج الوقائي القرآين األممي حرص كل احلرص على وجوب انصهار املؤمنني يف بوتقة  اهذ     

وال  ،ق الوحدة فيما بينهم، فال حزبية وال تكتالتحيق الذي ،على الوجه املطلوباألخوة اإلسالمية 
 ،وتذهب مبصاحلها ،وتفرق مجعها ،وتشتت مشلها ،تفتت كيان األمة الواحدة ،فرق وال مجاعات

التشتت أسباب و وخالفيات مقيتة، وكفى بذلك وقاية من الضعف واهلوان  ،خلف أطماع حزبيات
 . واالختالف والفرقة 

يف رباط  ،ليشمل بتعاليمه العاملني أمجعني ،ه األمة املسلمة الواحدةتعدى نفع: منهج عاملي  -6
ک  چ : قال تعاىل يف سورة األنبياء . فيما بني جمتمعاته املتفرقة  ،فريد من نوعه ،إنساين عام

أي وما أرسلناك  : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چک  گ  گ  گ       گ  
إال لرمحة الناس وهدايتهم، ىف  -ئع واألحكام اليت هبا مناط السعادة ىف الدارينهبذا وأمثاله من الشرا
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بيان هذا أنه عليه الصالة السالم أرسل مبا فيه املصلحة ىف الدارين، إال  . شئون معاشهم ومعادهم
أن الكافر فّوت على نفسه االنتفاع بذلك، وأعرض عما هنالك، لفساد استعداده وقبح طويّته، ومل 

وهلذا جاء يف احلديث  .1"بل هذه الرمحة، ومل يشكر هذه النعمة، فلم يسعد ال ىف دين وال دنيايق
نصرت بالرعب :  لم يعطهن أحد من األنبياء قبلي أعطيت خمسا  : ) النبوي الشريف قوله 

، وأيما رجل من أمتي أدركته الصالة فليصل، وطهورا   مسيرة شهر، وجعلت لي األرض مسجدا  
الغنائم، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة، وأعطيت  وأحلت لي

 ،وإمنا هو رسول عاملي الدعوة ،ليس نبياً للعرب وحسب أفاد هذا احلديث أن حممداً . 2(الشفاعة
 ،دون استثناء ألحد، لينتشل اإلنسانية من ظالمها ،وإىل قيام الساعة، وجهت دعوته إىل الناس كافة

وخرياهتا، هبذا الدين احلق واملنهج  ،ورفعتها ،وهداها ،إىل حيث نورها ،وشرورها ،وسفاهلا ،اوضالهل
مشل سائر التنظيميات  ،املنهج الوقائي القرآين العاملي رسم للعامل أمجع منهجًا حقاً  اهذ. الصدق 
  . وحتقيق مصاحلهم مىت متسكوا به ،اليت من شأهنا محاية البشر من شرورهم ،والقوانني

اليت ال تقف عن حد الزمان  ،لذا كان من مجلة مصادره التشريعية مفهوم املصاحل املرسلة     
. مراعية ملقتضى احلال والوضع  ،زمانًا ومكاناً  ،واملكان، وإمنا أرسلت لتبقى حمتوية ملصاحل البشر

 .وكفى بذلك منهجاً وقائياً حقاً 
 

لتشمل كافة  ،اجلنس البشري اإلنساين ،مجيع تعاليمهو  ،فاقت عموم تشريعاته : كوينمنهج   -ثانياً 
 : خملوقات الكون وعوامله، فشمل بذلك 

لتشمل العامل اخلفي، مبا  ،أن تشريعات املنهج القرآين تعدت اإلنسانتأكد حني : عامل اجلن  -1
وقد  ،المخامت النبيني عليهم الصالة والس يضمن هلم احلياة السعيدة يف الدارين سواء، فرسول اهلل 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  چ : قال تعاىل يف سورة األحقاف . بعث لعموم الثقلني سواء 

ٿ   پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ

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

                                                 
 .  54، ص15ج. تفسري . املراغي  1
جعلت يل  قول النيب ( 53)وباب ( . 665)صدر الكتاب، حر ( 1)التيمم، باب ( 5)رواه البخاري، كتاب  2

 .، دار طوق النجاة 1ط( . 664)األرض مسجداً وطهوراً، حر 
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قد أرسل كان اهلل تعاىل : "يف تفسريه هذه اآلية قال السعدي رمحه اهلل تعاىل  .  چڃ   ڃ
 . إىل اخللق إنسهم وجنهم وكان ال بد من إبالغ اجلميع لدعوة النبوة والرسالة  رسوله حممداً 

فاإلنس ميكنه عليه الصالة والسالم دعوهتم وإنذارهم، وأما اجلن فصرفهم اهلل إليه بقدرته وأرسل إليه 
بذلك،  ضهم بعضاً وصى بع:  أي{ نفرا من اجلن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا}
منهم هلم وإقامة حلجة  نصحاً { ولوا إىل قومهم منذرين}وقد وعوه وأثر ذلك فيهم { فلما قضي}

 . 1"يف نشر دعوته يف اجلن اهلل عليهم وقيضهم اهلل معونة لرسوله 
أن املنهج احلق والشرع الصدق قد مشل عامل اجلن، وقد حوت تشريعاته ما حيقق هلم النفع      

لذا جاء يف احلديث النبوي  . ويدرأ عنهم املضرة واملفسدة، كما حققه لعامل اإلنس ،حةواملصل
ر اسم اهلل عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لكم كل عظم ذك: )للجن  الشريف قوله 

 . 2(إخوانكم طعامفال تستنجوا بهما فإنهما :  ثم قال  ،لحما ، وكل بعرة علف لدوابكم
أرست مجلة  ،ووضعت له منهجًا حقًا حلمايته ،تناولته تعاليم املنهج احلق وطالته :عامل احليوان  -2

من التشريعات اليت تبني كيفية التعامل معه؛ سواء املأكول من سائر األنعام أو غري املأكول، قبل أن 
ڄ   ڄ   چ: قال تعاىل يف سورة األنعام . ، مما يعرف اليوم حبقوق احليوان يعرف اإلنسان الطريق لذلك

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  چ      چ  ڇڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  

أي كل أمة منها مثلكم يف أن : " يف تفسريه رمحه اهلل تعاىلأبو السعود قال .  چژ  ژ   
لسداد ومنتظمة يف سلك التقديرات أحواهلا حمفوظة وأمورها مقننة ومصاحلها مرعية جارية على سنن ا

 .6"التدبريات الربانيةاإلهلية و 
الصحيح، على الوجه ومحايته ضمن حقوق احليوان  ،ن منهج القرآن الكرمي خري منهج حقإ     

فإن  ،بالغريزة ال عقل له اً حمكوم اً حني وضع للبشرية كافة التعامالت الصحيحة معه، فمع كونه حيوان
إن اهلل  : ) النبوي الشريف قوله  لذا جاء يف احلديث . له يف منهج اإلسالم حقوقاً جيب أن تراعى

                                                 
 . 546ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  1
 . (658)حر  ،اجلهر بالقراءة يف الصبح والقراءة على اجلن( 66)باب  الصالة،( 6)كتاب  ،مسلمرواه  2
 . 161، ص6ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  6
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كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، 
 .1(وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته

أحد خملوقات اهلل تعاىل يف األرض، باعتباره  ،جاء املنهج احلق بكل ما حيفظه: عامل النبات  -6
قال تعاىل . بالفساد واإلفساد  ،وعدم التعدي عليه ،واحملافظة عليه ،تمام بهوااله ،حني أمر بتعهده

ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  چ: يف سورة البقرة 

كانت األرض بدون تدخل : " يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چک  ک  ک  
ونعرف أن الفساد مل يطرأ على أي  . لبشرالبشر خملوقة على هيئة الصالح، والفساد أمر طارئ من ا

إذن على مقدار وجود اإلنسان يف حركة احلياة غري  -إىل أن قال- أمر إال ولإلنسان فيه دخل
رّشدة باإلميان باهلل ينشأ الفساد، ولذلك كان البد له من منهج مساوي لإلنسان

ُ
والكائنات غري .  امل

لكن الذي له  -إىل أن قال-، وتؤدي مهمتها فقط لوقة بالغريزةاإلنسان ليس هلا منهج وهي خم
فإن استقام مع املنهج يف .  افعل هذا وال تفعل تلك:  اختيار البد أن يكون له منهج يقول له

 -إىل أن قال- سارت حياته بشكل متوازن، لكن إذا مل يستقم تفسد احلياة« ال تفعل»و « افعل»
حركتهم إلصالحها، برغم أن األرض بدون حركتهم  ومن هنا نفهم أهنم ظنوا أن األرض حتتاج إىل

مبعىن رجع { توىل}إذن هذه اآلية نفهم منها أن اإلنسان إذا  . صاحلة؛ ألهنم ال يتحركون مبنهج اهلل
أو توىل والية سعى يف األرض ليفسد فيها؛ فكأن الفساد يف األرض أمر طارئ وينتج من سعي 

م لإلنسان اختيار فيجب أن يكون له منهج أعلى منه وما دا.  اإلنسان على غري منهج من اهلل
 . 2"يصون ذلك االختيار، فإن مل يكن له منهج وسار على هواه فهو مفسد ال حمالة

وغرسه، ملا فيه من غذاء للناس، وملا  ،وزرعه ،وبتعهده ،هتمام بعامل النباتاملنهج القرآين أمر باال     
ودوائية، أثبت  ،وطبية ،وصحية ،عامل البشر ذات قيمة غذائيةومتعددة ل ،فيه من منافع كبرية وكثرية

يف احلديث النبوي  أمر رسول اهلل لذا  . باإلضافة ملا له من زينة ومجال وهباء. العلم احلديث ذلك 
قوله واملنفعة العامة ب ،واخلري ،والظل ،بزرع الشجر مهما كان األمر، ملا يف ذلك من األجرالشريف 

                                                 
، مكتبة ومطبعة 2ط( . 1681)ما جاء يف النهي عن املثلة، حر ( 16)الديات، باب ( 16)رواه الرتمذي، كتاب  1

حسن ( 25)باب ( . 6685)األمر بإحداد الشفرة، حر ( 22)الضحايا، باب ( 66)النسائي، كتاب . البايب احلليب 
 .وصححه األلباين من سنن الرتمذي . ، مكتب املطبوعات اإلسالمية 2ط( . 6616)الذبح، حر 

 . 434-433، ص2ج. تفسري . الشعراوي  2
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 : (لساعة وفي يد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها إن قامت ا
فهذا احلديث كما أنه دليل على قيمة العمل يف اإلسالم، فهو أيضًا دليل على  .1(فليغرسها

 . االهتمام بالنبات، ملا لالهتمام به من آثار طيبة باقية 
ي أمجع؛ حىت عامل اجلماد وما هو وشرعه الصدق العامل األرض ،حوى املنهج احلق: عامل اجلماد  -6

ڭ  ڭ  چ: قال تعاىل يف سورة األعراف . كان له نصيب من تشريعاته وتعاليمه   ،يف حكمه

ڭ   ڭ  ۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

أي وال تفسدوا يف األرض بعمل ضائر : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل  قال صاحب املنار.  چۉ
ينايف صالح الناس يف أنفسهم كعقوهلم وعقائدهم وآداهبم الشخصية وال حبكم جائر، مما 

ال  -واالجتماعية، أو يف معايشهم ومرافقهم من زراعة وصناعة وجتارة وطرق مواصلة ووسائل تعاون 
تفسدوا فيها بعد إصالح اهلل تعاىل هلا مبا خلق فيها من املنافع، وما هدى الناس إليه من استغالهلا 

 . 2"خريها هلم، وامتنانه هبا عليهمواالنتفاع بتس
ألنه بذلك يتحقق تطبيق  ؛للحدود الشرعيةة البشر ومن عليها بإقام ،أن اهلل تعاىل حيفظ األرض     

 وال استقرار هلم إال بذلك ،منهج اهلل تعاىل احلق وشرعه القومي على ظهرها، وال أمان ألهل األرض
ألن يف خمالفة املنهج السماوي احلق؛ دمار الديار وهذا وال ريب فيه حفظ للديار من الفساد؛ 

لذا جاء يف احلديث  .وأهلها، بشؤم ما كسبت أيديهم ومبا اقرتفوا من أعمال تضاد مراد اهلل تعاىل 
حد يعمل به في األرض، خير ألهل األرض من أن يمطروا أربعين : " النبوي الشريف قوله 

  .6"ا  صباح

                                                 
وصححه ( . 651)حر ( 114)يف األدب املفرد، باب والبخاري ( . 12182)رواه أمحد، مسند أنس بن مالك، حر  1

 .النخلة الصغرية : والفسيلة . األلباين من أحاديث األدب املفرد 
 .  681، ص4ج. املنار . حممد رشيد رضا  2
( 28)ابن ماجة، كتاب ( . 6186)الرتغيب يف إقامة احلدود، حر ( 5)قطع السارق، باب ( 63) النسائي، كتابرواه  6

وذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة، . ط إحياء الكتب العلمية ( . 2564)إقامة احلدود، حر ( 6)باب احلدود، 
 .، مكتبة املعارف للنشر 1ط( . 261)حر ( . حسن: )وحكم عليه بلفظ 
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ليحوز الكون مبا فيه حىت السماء والعوامل  ،نهج احلق عامل األرضجتاوز امل:  علويالعامل ال -5
:  قال تعاىل يف سورة املؤمنون . 1كله استقام على مراد اهلل سبحانهالعلوية؛ تناوهلا وبنّي أن الكون  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ

لو أجاهبم اهلل إىل : " يف تفسريهقال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل  . چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  
تشريع ما أحبوا تشريعه وإرسال من اقرتحوا إرساله، بأن جعل أمر التشريع وإرسال الرسل وحنو ذلك 

ألن أهواءهم الفاسدة وشهواهتم ؛ لسماوات واألرض، ومن فيهنتابعا ألهوائهم الفاسدة، لفسدت ا
فاألهواء الفاسدة . وائهم، واختالفهاالباطلة، ال ميكن أن تقوم عليها السماء واألرض وذلك لفساد أه

املختلفة ال ميكن أن يقوم عليها نظام السماء واألرض ومن فيهن، بل لو كانت هي املتبعة لفسد 
 . 2"اجلميع

مصرف مدبر مسخر بتسخري اهلل تعاىل له، يسري  ،املنهج القرآين الوقائي بنّي أن هذا الكون كله     
ال حييد عنها أبداً،  ،ويف مسارات معلومة موجهة ،ال خيرج عن نطاقه ،متناٍه يف الدقة ،وفق نظام دقيق

اهلل :  قالوا« أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟: " احلديث النبوي الشريف قوله  وهلذا جاء يف
إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، فال : " ورسوله أعلم قال

رتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ا:  تزال كذلك حتى يقال لها
 ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، فتخر ساجدة، وال تزال كذلك حتى يقال لها

ارتفعي، ارجعي من حيث جئت، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها، ثم تجري ال يستنكر : 
ارتفعي أصبحي طالعة :  لعرش، فيقال لهاالناس منها شيئا حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت ا

أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين : " ، فقال رسول اهلل "من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها 
املنهج هو ذا ه. 6"{ال ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا}

مستوعبًا كل عام ، اخلصائص الذاتيةبكل هذه  اً الذي جاء به القرآن الكرمي، متصف ،الوقائي احلق

                                                 
وليته، وأنه املنهج الوقائي مل يأيت ليخاطب العامل العلوي من حيث األصل، ولكنه تناوله يف حديثه، مبا يظهر مش: تعليق  1

 .من لدن حكيم خبري 
 .  662، ص5ج. ه، دار الفكر للطباعة والنشر 1615ط. أضواء البيان . الشنقيطي  2
 ( . 151) حر ،الزمن الذي ال يقبل فيه اإلميانبيان ( 52)اإلميان، باب ( 1)كتاب   ،رواه مسلم 6
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وإمنا تعدى نفعه للدار األخرى، فهو منهج ! مل تقتصر مدي نفعيته على الدنيا وحسب  ،اخللق
 :   رين سواءوأخروي، حقق السعادة يف الدا ،دنيوي

ال وجود ملنهج أحسن منه على اإلطالق، حقق السالمة لعموم جنس : فكونه منهجًا دنيويًا  -1
ومهلك؛ قد  ،ومنكر ،ومكروه ،وبالء ،وسوء ،ووقاه من كل شر ،وضمن له النفع يف دنياه ،اإلنسان

والتعاليم الدينية  ،والتشريعات ،خيتل به منط احلياة الدنيا املعتادة، مبا جاء به من مجلة الوقائيات
ڱ  ں    ڱ  ڱ    ڱ   چ: قال تعاىل يف سورة الطالق . اليت آتت مثارها يف واقع البشرية  ،احلقة

فاملعىن ومن يتق اهلل يف كل ما يأيت وما : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چں  ڻ
عن النيب  أولياً  من غموم الدنيا واآلخرة فيندرج فيه ما حنن فيه اندراجاً  وخملصاً  يدر جيعل له خمرجاً 

يوم  ن غمرات املوت ومن شدائدمن شبهات الدنيا وم ه الصالة والسالم أنه قرأها فقال خمرجاً يعل
 ،كافة مقوماهتاحيقق له  يقيم لإلنسان احلياة السعيدة املستقيمة، و  ،منهج حياة متوازن .1"القيامة

 .والنافعة املفيدة  ،القيمة احلقيقة
يف جنة عرضها السموات  ،ضمن لإلنسان الوصول إىل دار السالم: كونه منهجًا أخرويًا و  -2

ک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ: يف سورة آل عمران قال تعاىل . واألرض 

رمحه قال القامسي .  چڱ   ڱ  ڱ      ڱ  ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  
من  لكن الذين اتقوا رهبم هلم جنات جتري من حتتها األهنار خالدين فيها نزالً : " يف تفسريهاهلل تعاىل 

ان وتكرير له، إثر تقرير، مع زيادة خلودهم يف عند اهلل بيان لكمال حسن حال املؤمنني، غب بي
بضمتني، )والنزل .  اجلنات ليتم بذلك سرورهم، ويزداد تبجحهم، ويتكامل به سوء حال الكفرة

املنزل، وما هيئ للنزيل أن ينزل عليه وما عند اهلل خري لألبرار أي مما يتقلب فيه ( وضم فسكون
لإلشعار بأن الصفات املعدودة من ( األبرار)ري عنهم ب والتعب . الفجار من املتاع القليل الزائل

 .2"أعمال الير، كما أهنا من قبيل التقوى
أو على أساسني  ،تبني أن املنهج الوقائي القرآين يقوم على قاعدتني اثنتني: واحملصلة النهائية      

 :مها . اثنني يشمالن عموم تنظيماته 
 .مصلحة ومنفعة أنه منهج جامع لكل . األساس األول  -1

                                                 
 .  232، ص4ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  1
 .  643، ص2ج. حماسن التأويل . القامسي  2
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 .أنه منهج مانع لكل مفسدة ومضرة . األساس الثاين  -2
وحماسن شريعته، وأبرزت استيعابه  ،أظهرت مدى نفعية تعاليمه ،كما تبني أن له خصائص كثرية      

، بل واألفراد واجلماعات ،واألمم والشعوب ،والطبقات االجتماعية ،لكل الشرائح البشرية ،ومشوليته
 .  لوقات األرضية والسماويةوسائر املخ
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 :املنهج الوقائي أمهية :  املبحث الثالث
مشل كل  ،للمنهج الوقائي يف القرآن الكرمي مكانة كيرى؛ أرسى خالهلا منهجًا وقائيًا متكامالً      

ومرورًا بتوفري  ،ومتطلباهتا، ابتداًء من حفظ الضرورات اخلمس ،وجماالهتا ،الدنياجوانب احلياة 
كل : وال مبالغة إذا قيل . وسعياً لتحقيق التحسينيات، كل ذلك إرساًء ملفهومه احلق  ،االحتياجات

وكل هذا يوضح وال ريب  .آيات القرآن الكرمي جاءت بالوقاية التامة، على اختالف درجات ذلك 
 .أمهيته  مدى
؛ املتضمن 1فآيات القرآن الكرمي بصفة عامة إمنا جاءت لتحقيق شرع اهلل تعاىل وإقامته للخلق     

والقرآن الكرمي منهج رباين قومي جاء من عند . بكافة أهدافها ومقاصدها  ،الوقاية الكاملة التامة
 . 2خرى أيضاً ويف حياهتم األ ،لينعم بتطبيقه البشر يف حياهتم الدنيا ،الرب احلكيم

 ؛؛ للبشر6مبراعاة كال اجلانبني املادي واملعنوي ،املنهج الوقائي يف القرآن الكرمياهتم وبالتايل فقد      
وأدرى مبا يصلح هلا  ،هموخبلقت ،موهو سبحانه أعلم هب ،من روح وجسدالبشر  ألن اهلل تعاىل خلق

 .  چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ     ٿ  ڀ   ڀ  چ : جل يف عاله قد سبق بيان معىن قوله شأهنا، و 
اجلانب املعنوي اهتم وكل ما يتعلق به، يف حني  ،متامًا باجلسد امللموساهتم واجلانب املادي      

، 5منهج وقائي حقق للبشر مفهوم الوقاية مبفهومها الشمويل العريض. 6وكل ما يتعلق هبا ،بالروح
القرآن الكرمي لذا اهتم . 3شىت اجملاالت الذي قام على التوازن بني كل قوى اإلنسان، مستوعباً 

أرسى خالهلا  ،اهتمامًا بالغًا بتأصيل املنهج الوقائي يف كافة اجلوانب، حني ساق مجلة من اآليات
 :فمثاًل . ، وقواعده وأسسه ،هم أركانهأو  ،متطلباته

حة أصول العقيدة الصحيورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛اجلانب العقدييف  -1
مبين على  ،مبينًا عظم مكانتها، وأن الدين احلق ال ميكن أن يقوم إال على اعتقاد سليم هاوقواعد

                                                 
 .  66، ص1ج. عاملية الدعوة . انظر علي عبداحلليم حممود  1
 .  126ص. الوحي احملمدي . انظر حممد رشيد رضا  2
هو الذي ال يكون للسان فيه حظ، وإمنا هو معىن يعرف : العامل املعنوي : " 228ص. التعريفات . قال اجلرجاين  6

 " . خالف املادي وخالف الذايت: املعنوي : " 366، ص2ج. لوسيط ويف املعجم ا" . بالقلب
 .  38، ص1ج. عاملية الدعوة . انظر علي عبداحلليم حممود  6
 .  1ص. كتاب إلكرتوين . القرآن الكرمي منهج كامل . ف فجال انظر حممود يوس 5
 .  618، ص1ج. فسري الوسيط الت. الزحيلي انظر  3
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واتباع دقيق؛ كل ذلك مدعاة حلفظ الدين؛ الذي به يتحقق حفظ  ،وفهم صحيح ،قناعة تامة
ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  چ : واملال، ففي سورة البقرة قال سبحانه  ،والعرض ،والنفس ،العقل

ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ     ہھ

ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ېى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ    ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ           

قال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چۈئ  ۈئېئ  ېئ     ېئ     ىئىئ   ىئ  ی   ی  ی  
بوبية وتوحيد األمساء والصفات، اشتملت هذه اآلية على توحيد اإلهلية وتوحيد الر : " يف تفسريه

وعلى إحاطة ملكه وإحاطة علمه وسعة سلطانه وجالله وجمده، وعظمته وكيريائه وعلوه على مجيع 
خملوقاته، فهذه اآلية مبفردها عقيدة يف أمساء اهلل وصفاته، متضمنة جلميع األمساء احلسىن والصفات 

 .1"العال
حب  خب      مب  ىب  يب  جت حت خت متىت  يت  جث   يئ   جبچ : ويف سورة الكهف قال تعاىل      

ابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چمث  ىث يث  حج مج جح  مح  جخ  حخمخ  جس  حس
لشرع اهلل وال يشرك  أي ما كان موافقاً  صاحلاً  أي ثوابه وجزاءه الصاحل فليعمل عمالً : " يف تفسريه

ركنا العمل املتقبل، ال بد أن  وهو الذي يراد به وجه اهلل وحده ال شريك له، وهذان بعبادة ربه أحداً 
 ."2على شريعة رسول اهلل  هلل صواباً  يكون خالصاً 

العقيدة الصحيحة جاءت آمرة بسالمة النية واملقصد يف كل أمور الدين، مبينة أن فساد النية      
الداعي  ،اليت هي أساس هذا الدين احلق ،يعين فساد العمل، فاقتضت إقامة أركان اإلسالم اخلمسة

: رمحه اهلل تعاىل وسالمة كل الضرورات، قال حممد بن عبدالوهاب  ،وحفظ األموال ،حلقن الدماء
فإن أهم ما يهتم به املسلم، وأعظم ما حيرص عليه، ما له عالقة بأمور العقيدة، وأصول العبادة، إذ "

 .6"سالمة املعتقد واالتباع عليهما املدار يف قبول األعمال ونفعها للعبد
 ،هوقواعد أصول الفكر السليمورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛جلانب الفكرييف ا -2

، كل وعن احنرافات الرؤى ،وعن جنوحات امليل ،البعيد كل البعد عن هبات اهلوى ،املعتدل املتزن

                                                 
 .  118ص.  الرمحن تيسري الكرمي. السعدي  1
 .  146، ص5ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  2
  .  6ص. ثالثة األصول وأدلتها . حممد بن عبدالوهاب  6
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يد كيفية حفظ الضرورات اخلمس، قال أككل تالذي مىت حتقق ضمن ب ذلك مدعاة لصون العقل،
 چڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ : سورة األعراف تعاىل يف 

هل يف صاحبهم :  أََو ملَْ يُ ْعِمُلوا أفكارهم، وينظروا:  أي: " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  .
الذي يعرفونه وال خيفى عليهم من حاله شيء، هل هو جمنون؟ فلينظروا يف أخالقه وهديه، ودله 

روا يف ما دعا إليه، فال جيدون فيه من الصفات إال أكملها، وال من األخالق إال أمتها، وصفاته، وينظ
 . 1"وال من العقل والرأي إال ما فاق به العاملني، وال يدعو إال لكل خري، وال ينهى إال عن كل شر

ېئ  ىئ  ىئ  ىئی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  چ: وقال سبحانه يف سورة يونس      

ولو كان املسلمون يتعلمون كتاب : " يف تفسريهيطي رمحه اهلل تعاىل قال الشنق . چيئجب 
هلم من تأثري الغزو الفكري يف  منيعاً  ويعملون مبا فيهما لكان ذلك حصناً  اهلل وسنة رسوله 

ولكن ملا تركوا الوحي ونبذوه وراء ظهورهم واستبدلوا به أقوال الرجال مل تقم هلم  . عقائدهم ودينهم
والتحصن  ومذاهب األئمة رمحهم اهلل مقام كالم اهلل واالعتصام بالقرآن، وكالم النيب  أقوال الرجال

إىل قلوب الناشئة من املسلمني، ولو كان سالحهم املضاد  ولذلك وجد الغزو الفكري طريقاً  . بسنته
ما بلغوا وال شك أن كل منصف يعلم أن كالم الناس، ولو بلغوا  . القرآن والسنة مل جيد إليهم سبيالً 

وباجلملة فمما ال شك فيه .  ال ميكن أن يقوم مقام كالم اهلل وكالم رسوله  -من العلم والفضل 
أن هذا الغزو الفكري الذي قضى على كيان املسلمني، ووحدهتم وفصلهم عن دينهم، لو صادفهم 

اب والسنة، وهم متمسكون بكتاب اهلل وسنة رسوله لرجع مدحورا يف غاية الفشل لوضوح أدلة الكت
 .2"وكون الغزو الفكري املذكور مل يستند إال على الباطل والتمويه كما هو معلوم

 ،والير ،واخلري ،هتديهم للحق ،دالة عليه سبحانه ؛فطرةمراد اخللق على صبغ ن اهلل تعاىل إ     
فطرة مىت سلم اإلنسان من املؤثرات اخلارجية عليه، اليت قد تفسد داللة ال ،والنور ،واهلدى

حىت ال يقع يف أدىن شبهة منها قد تفسده عليه،  ،الصحيحة، فوجب على املسلم التحري ألمر دينه
عبداحملسن عبداهلل الدكتور ومكروه، قال  ،وسوء ،وهذا يف حد ذاته سالمة للمسلم من كل شر

 العقل لقد ساد يف الفكر اإلسالمي الصحيح، التوازن الظاهر بني الدين والدنيا، وبني: "الرتكي 
يف كتاب  -رمحه اهلل -يقول الغزايل  . والنقل، وبني َعامَل الغيب وَعامَل الشهادة، وبني النفس والبدن

                                                 
 . 618ص. تيسري الكرمي الرمحن . سعدي ال 1
 .  654، ص5ج. أضواء البيان . الشنقيطي  2
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إن نظام الدين ال يكتمل إال بنظام الدنيا، وإن نظام الدنيا شرط لنظام : ) االقتصاد يف االعتقاد
نها مسة العقيدة اإلسالمية اليت فالوسطية اإلسالمية، ليست مسة لفكر علماء معينني، ولك ( .الدين

ك هبا أهل السنة واجلماعة يف عصور املسلمني املختلفة، واعتيروا كل من خيرج عن هذه الوسطية  متسَّ
غلو أو تطرف يريد  يف االعتقاد أو السلوك، خارًجا عن األعدل واألوسط، وَذمَّ هؤالء العلماء كل

 االحنراف الفكري أو السلوكي يف اجملتمع اإلسالمي اإلخالل بصفة الوسطية مبعناها القرآين، ويفرض
لقد سادت الوسطية يف التفكري اإلسالمي، سواء تعلق ذلك بالعقائد أم بالتشريع، وهو جمال  .

وقد استدل علماء املسلمني على مقوالهتم يف العقيدة، أو الفقه،  . رحب لظهور وسطية اإلسالم
ميزوا بني الواقع واملثال، وبني الغايات والوسائل، واستدلوا مبا بالنقل الذي ال خيالفه العقل السليم، و 

 .1"يف القرآن الكرمي من احلوار واحِلَجاج العقلي واملنطقي، وقياس األمور على أشباهها وأمثاهلا
أهم متعلقات النفس البشرية ورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛يف اجلانب النفسي -6

البعيدة عن مزالق  ،منضبطة االنفعاالت ،متوازنة القوى ،تمسكة بشرع رهبا سبحانهامل ،السوية الزكية
وشطح اجلنوحات، واليت ستعرف كيف حتافظ على  ،ومهالك الردى ،ودروب الوساوس ،اهلوى

ڤ  ڤ  ڤ  چ : الضرورات اخلمس، وحذر من خالف ذلك، قال تعاىل يف سورة املائدة 

:  يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل  الشربيينقال .  چڦڦڦڄڄڄڄڃڃ  ڇ  
ال يضركم الضاّل إذا كنتم مهتدين ومن االهتداء أن ينكر املنكر  ،احفظوها والزموا إصالحها)

 . 2(حسب طاقته
قال .  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: ويف سورة الشمس قال سبحانه      

تقيمة، على الفطرة القومية، وأقسم بالنفس اإلنسانية، والذي خلقها سوية، مس: " يف تفسريهالزحيلي 
إعطاء قواها حبسب حاجتها إىل تدبري البدن، وهي احلواس الظاهرة والباطنة، والقوى  : وتسويتها

ائها، وتزويدها بطاقات وقوى ظاهرية وباطنية متعددة، وحتديد وظيفة لكل ضالطبيعية، أي تعديل أع

                                                 
، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف 1ط.   الدعوة إىل اهللاألمة الوسط واملنهاج النبوي يف. الرتكي عبداحملسن عبداهلل  1

 .  51ص. والدعوة واإلرشاد 
 .  681، ص1ج. السراج املنري . الشربيين  2
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شر وفجور، وما هو خري وتقوى، وما  مث إنه تعاىل عّرف هذه النفس وأفهمها ما هو . عضو فيها
 .1"فيهما من قبح وحسن، لتمييز اخلري من الشر

واخلري من الشر،   ،ن اهلل تعاىل جعل يف النفس البشرية املؤشر احلقيقي ملعرفة احلق من الباطلإ     
 الذي ،كالوازع النفسي داخل اإلنسان، وهذا بدوره جيعله دوماً ينصت لذلك الصوت اخلفي بداخله

واهلدى، األمر الذي يقتضي احلذر من قضية التفريط والتهاون يف مسألة  ،والير ،واخلري ،يدعوه للحق
وأحالم اليقظة املفرطة، واليت تعرف  ،ويف دوامة األماين الكاذبة ،واالخنراط يف غيها ،حماسبة النفس

اإلرشاد النفسي  : من أهم طرق اإلرشاد النفسي): حامد زهران الدكتور حبيلة العاجزين، قال 
للسلوك السوي والتوافق والصحة  متيناً  ألن التدين والعقيدة الدينية السليمة تعتير أساساً  ؛الديين

أو مسيحيني على  كانوا مسلمني أو يهوداً   النفسية، وقد أمجع املرشدون على اختالف أدياهنم سواءً 
وال بد  . يب دينية روحية أخالقيةأن اإلرشاد الديين طريقة تقوم على أسس ومفاهيم ومبادئ وأسال

طبيعة اإلنسان كما حددها اهلل، وأساليب :  مبفاهيم دينية أساسية مثل أن حييط املرشد النفسي علماً 
االضطراب النفسي يف رأي الدين مثل الذنوب والضالل والصراع وضعف الضمري، وأعراض 

 واخلوف والقلق واالكتئاب، والوقاية االضطراب النفسي يف رأي الدين مثل االحنراف والشعور باإلمث
الدينية من االضطراب النفسي مثل اإلميان والسلوك الديين والسلوك األخالقي، وخطوات اإلرشاد 
الديين مثل االعرتاف والتوبة واالستبصار والتعلم والدعاء وابتغاء رمحة اهلل واالستغفار وذكر اهلل 

 .2(والصير والتوكل على اهلل
، مبيناً هوقواعد أصول التشريعورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛التشريعي يف اجلانب -6

وحققت هلم  ،اليت تضمنت نفع البشرية مجعاء ،غاية مساحة تعاليم هذه الشريعة اإلسالمية املطهرة
احلياة الدنيوية السعيدة، كل ذلك فيه إقامة تامة لكل ما حيقق حفظ كل الضرورات اخلمس، ففي 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  چ: ة املائدة قال تعاىل سور 

.  لقد رضي احلق اإلسالم دينًا للمسلمني: " يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چڌ گ
لنستدرك على اهلل؛ ألن اهلل :  ومادام رضي سبحانه اإلسالم منهجاً، فإياكم أن يرتفع رأس ليقول

إن التشريع :  وعندما يأيت من يقول.  فال زيادة« أمتمت»: الوق.  فال نقص« أكملت»:  قال

                                                 
 .  251، ص68ج. التفسري املنري . الزحيلي  1
 .  21ص. ، عام الكتب 6ط. التوجيه واإلرشاد النفسي . حامد عبدالسالم زهران  2
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إن اإلسالم يناسب كل عصر، وإياك أن تستدرك على اهلل؛ :  نرد.  اإلسالمي ال يناسب العصر
:  إن اهلل قد غفل عن كذا وأريد أو أصوب هلل، وسبحانه قال:  ألنك مبثل هذا القول تريد أن تقول

فمن خالف ذلك فقد « ورضيت»:  فال استدراك، وقال« أمتمت»:  فال تزيد، وقال« أكملت»
 .      1"َغلَّب رضاه على رضا ربه

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ   ڤ   چ: وقال سبحانه يف سورة النحل      

فيدخل يف هذا اإلميان مبا تضمنه  : " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چڦ ڦ
مساء اهلل وصفاته وأفعاله، وصفات رسله، واليوم اآلخر والغيوب كلها، من أ:  كتاب اهلل وسنة رسوله

األمر والنهي وأحكام اجلزاء، وغري :  من األحكام الشرعية:  واإلميان مبا تضمنه الكتاب والسنة أيضاً 
 .2"ذلك

قائم على مبدأ اليسر باخللق، وهذا يف حد  ،سهل مسح ،ن هذا الدين احلق جاء بشرع مطهرإ     
ه اقتضى رفع اخلطأ والنسيان وما استكره عليه املرء، ومن هنا اكتسب الشرع املطهر صبغة غاية ذات

فقد مشلت :  أما الشمول: "رمحه اهلل تعاىل سامل حممد عطية  واليسر باخللق، قال ،والرمحة ،الرأفة
لق واحلاكم ونظمت عالقة اخللق باخلا ،هذه الشريعة مجيع الطبقات والطوائف واألفراد واجلماعات

فاشتملت على التشريع الديين يف العبادات والدنيوي يف املعامالت واألخروي ، باحملكوم فيما بينهم
الدين :  فهي شريعة الدين والدنيا أو كما يقال.. يف طرق اكتساب احلسنات واجتناب السيئات

من أوسع و  . [64األنعام ]{ما فرطنا يف الكتاب من شيء}:  وكل شيء كما قال تعاىل.  والدولة
معاين الشمول فيها أهنا مشلت كل أمة من عرب ومن عجم ومجعت بينهم سواسية وسايرت كل زمان 

ولكل  وحديثاً  فهي شاملة لكل الناس على اختالف أجناسهم صاحلة لكل زمان قدمياً .. ومكان
يرث اهلل  ومن آثار هذا الشمول وذاك الكمال فهي تساير الدنيا إىل أن ..مكان حاضرة وبادية

 6"األرض ومن عليها
 ،أسس األخالق الفاضلةورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛يف اجلانب األخالقي -5

 ،ومشني، فاخللق احلسن ،ومنكر ،وقبيح ،وهنى عن كل رذيل ،واخلصال احلميدة ،واملكارم احلسنة

                                                 
 .  2123، ص5ج .  تفسري. ي شعراو ال 1
 .  15، ص1ج. تيسري اللطيف املنان . السعدي  2
 .  24ص. ة حماسن الشريع. حممد سامل عطية  6
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ومن أهم  ،فظ الضرورات اخلمسأساس متني ملعرفة كيفية ح ،والتوازن األخالقي ،والتعامل الرفيع
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  چ : الدعاة إليه، قال تعاىل يف سورة آل عمران 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  

أي لو كنت سيء : " يف تفسريهابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ليهم النفضوا عنك وتركوك، ولكن اهلل مجعهم عليك، وأالن جانبك هلم الكالم، قاسي القلب ع

 . 1"لقلوهبم تأليفاً 

رمحه اهلل قال القامسي .  چڱ ڱ ڱںںچ: وقوله جل يف عاله يف سورة القلم      
 .2"وذلك أدب القرآن الذي أدبه اهلل به، وهو اإلسالم وشرائعه.  أي أدب عظيم: " يف تفسريهتعاىل 

تعني املسلم  ،ن اخللق من أثقل األعمال يف ميزان العبد يوم القيامة ملا له من آثار محيدةن حسإ     
آمراً  ،على تكوين عالقات مثمرة مع غريه من الناس، وهذا يف حد ذاته أهم ما جاء به الدين احلق

ضائل، قرر ويف أبواب األخالق وأمهات الف: "رمحه اهلل تعاىل خالف عبدالوهاب به داعيًا إليه، قال 
وقد دل سبحانه على قصده هذا .  اإلسالم ما يهذب الفرد واجملتمع ويسري بالناس يف أقوم السبل

 .6"التحسني والتجميل بالعلل واحلكم اليت قرهنا ببعض أحكامه
 ،أصول الرتبية الصحيحةورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛يف اجلانب الرتبوي -3

 ،لتزام باملنهج الوقائي العامالذي حيقق وال شك اال ،توازنة على منهج اهلل تعاىلوامل ،السليمة املتزنة
ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ : الداعي حلفظ الضرورات اخلمس، قال تعاىل يف سورة التحرمي 

ووقاية : " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې ۇئ  
وهنيه اجتنابًا، والتوبة عما يسخط اهلل ويوجب العذاب،  بأمره امتثاالً األنفس بإلزامها أمر اهلل، والقيام 

ووقاية األهل واألوالد، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر اهلل، فال يسلم العبد إال إذا قام مبا 

                                                 
 .  168، ص2ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  1
 .  213، ص1ج. حماسن التأويل . القامسي  2
  .  286ص. ، مكتبة الدعوة 4ط. علم أصول الفقه . عبدالوهاب خالف  6
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أمر اهلل به يف نفسه، وفيما يدخل حتت واليته من الزوجات واألوالد وغريهم ممن هو حتت واليته 
 . 1"هوتصرف

ژ ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈچ: وقال سبحانه يف سورة التغابن      

 . چک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
إن من أزواجكم وأوالدكم أعداء لكم حيولون بينكم وبني : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل 

 آخرتكم، ورمبا محلوكم على الطاعات اليت تقربكم من ربكم، واألعمال الصاحلة اليت تنفعكم ىف
ومن الناس من حيمله  -إىل أن قال- السعى ىف اكتساب احلرام، واكتساب اآلثام ملنفعة أنفسهم

وبعد مماته، فريتكب احملظورات لتحصيل ما  حبهم والشفقة عليهم، ليكونوا ىف عيش رغد ىف حياته
 .2"لذلك، وإن مل يطالبوه فيهلك يكون سبباً 

وملكه زمام أمرهم، مما  ،مسؤول يف حياته الدنيا عمن اسرتاعاه اهلل تعاىل إياهمن كل مسلم إ     
 ،وإرشاد النشء ،يف توجيه ،على الوجه الصحيح موالنصح جتاهه ،يستوجب عليه القيام حبق الرعاية

ولقد جاءت : " حامد زهرانالدكتور واألخالق احلسنة، قال  ،واملكارم ،وتعميق جدور الفضائل
نبياء والرسل كلها حتث على األخالق الفاضلة، ومن أصول الرتبية اإلسالمية تربية رساالت األ

حياسب الفرد إن  حياً  األخالق املستمدة من الدين، اليت تنظم السلوك وتنمي يف الشخصية ضمرياً 
 .6"هو أخطأ أو احنرف عن الطريق املستقيم

أصول احلكم ى سبحانه خالهلا ورد مجلة من اآليات أرس ؛يف اجلانب السياسي احُلكمي -5
 ،املنضبط بشرعه القومي ،وقواعد ذلك، مبينًا غاية نفع تعاليم هذا الدين احلق ،السياسي الشرعي

وشريعته السمحة ويف ذلك غاية حفظ الضرورات اخلمس؛ للفرد  ،وقواعده املرنة ،وسياساته املتوازنة
ۈئ  چ: ال تعاىل يف سورة النساء ق. حني ينضبط حال الناس وفق منهج حق وللمجتمع سواء، 

ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  

قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث

                                                 
 .  456، ص1ج. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  1
 .  121، ص24ج. تفسري .  ملراغيا 2
 .  655ص. التوجيه واإلرشاد النفسي . ان حامد زهر  6
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 إذن فاحلاكم املسلم مطالب أواًل بأداء األمانة، ومطالب بالعدل، ومطالب أيضًا أن: " يف تفسريه
فإن مل تكن فيه هذه الشروط، فهو حاكم .  تكون طاعته من باطن طاعة اهلل وطاعة رسوله

 . 1"متسلط
ی   ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  چ: جل جالله قوله ويف سورة املائدة      

ينكر تعاىل على من خرج عن حكم : " يف تفسريهابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چمب  ىب   
تمل على كل خري، الناهي عن كل شر وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء اهلل احملكم املش

واالصطالحات اليت وضعها الرجال بال مستند من شريعة اهلل، كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من 
أفحكم اجلاهلية :  قال تعاىل -إىل أن قال-الضالالت واجلهاالت مما يضعوهنا بآرائهم وأهوائهم، 

لقوم يوقنون أي ومن  بتغون ويريدون، وعن حكم اهلل يعدلون، ومن أحسن من اهلل حكماً يبغون أي ي
أعدل من اهلل يف حكمه ملن عقل عن اهلل شرعه، وآمن به، وأيقن وعلم أن اهلل أحكم احلاكمني، 

وأرحم خبلقه من الوالدة بولدها، فإنه تعاىل هو العامل بكل شيء، القادر على كل شيء، العادل يف  
 .2"شيء كل

يف كل زمان ومكان، والدولة  ،إن إقامة شرع اهلل تعاىل هو الضامن لسالمة البالد والعباد     
املسلمة ال ميكن أن يستقيم أمرها على الوجه املطلوب بالضبط إال بإقامة تعاليم شرع اهلل تعاىل وقيم 

وما إىل ذلك، قال  ،جيه الرشيدوالتو  ،والنصح ،والرفق ،والرمحة ،واملساواة ،دينه، بتحقيق قيم العدل
هي تدبري الشئون العامة للدولة اإلسالمية  : فالسياسة الشرعية: "رمحه اهلل تعاىل خالف عبدالوهاب 

مبا يكفل حتقيق املصاحل ودفع املضار مما ال يتعدى حدود الشريعة أو أصوهلا الكلية وإن مل يتفق 
 ابعة السلف األول يف مراعاة املصاحل ومسايرة احلوادثوبعبارة أخرى هي مت.  وأقوال األئمة اجملتهدين

واملراد بالشئون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياهتا من نظم، سواء أكانت دستورية أم مالية أم . 
فتدبري هذه .  تشريعية أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شئوهنا الداخلية أم عالقاهتا اخلارجية

 .6"سها ووضع قواعدها مبا يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعيةالشئون والنظر يف أس

                                                 
  . 2638، ص6ج. تفسري . الشعراوي  1
 .  116، ص6ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  2
 .   28ص. القلم ه، دار 1684ط. السياسة الشرعية . عبدالوهاب خالف  6
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أصول العالقات االجتماعية ورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛يف اجلانب اإلجتماعي -4
على  ،املتزنة واملعتدلة للمجتمعات ،مبينًا مدى نفع ذلك، فالنظرة الدينية السوية ،فيما بني البشر

ونبذ  ،ونشر قيم الفضيلة ،واإلخاء ،واحلرية ،والعدل ،ية إلحالل مفاهيم املساواةداعالوجه الصحيح 
فيما بني جوانبها و جماالهتا بكافة  ،الرذيلة، كل ذلك يف األصل أس أساس حفظ الضرورات اخلمس

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ : ، ففي سورة النساء قال تعاىل بوجه عام الشعوب

ٺ ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ    ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  پ  ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  

اتقوا ربكم الذي أنشأكم من العدم، : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چڦ  ڦ  
تقوم مصاحله  ورباكم ومشلكم باجلود والكرم، واذكروا أنه خلقكم من نفس واحدة وجعلكم جنساً 

واتقوا اهلل الذي تعظمونه وتتساءلون فيما  . على التعاون والتآزر، وحفظ بعضكم حقوق بعض
بينكم بامسه الكرمي، وحبقه على عباده ومبا له من السلطان واجليروت، وتذّكروا حقوق الرحم عليكم 
فال تفّرطوا فيها، فإنكم إن فعلتم ذلك أفسدمت األسر والعشائر، فعليكم أن حتافظوا على هاتني 

 . 1"م الوشيجة، واهلل رقيب عليكم يعلم ما تأتون وما تذرونرابطة اإلميان ورابطة الرح الرابطتني
ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ : وقال جل يف عاله يف سورة احلجرات      

اجلزائري  أبو بكرقال .  چچ  ڇ  ڇڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
 حيثفخاذًا وفصائل كل هذا حلكمة التعارف وبطونًا وأ{ َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقَ َباِئلَ }):  يف تفسريه

جعلكم شعوبًا وقبائل وعائالت وأسر حلكمة التعارف املقتضي للتعاون بني األفراد ضروري لقيام 
جمتمع صاحل سعيد فتعارفوا وتعاونوا وال تتفرقوا ألجل التفاخر باألنساب فإنه ال قيمة للحسب وال 

إن  ،يف سلوكه إن أكرمكم عند اهلل أتقاكم ه وفاسداً يف نفسه وخلق للنسب إذا كان املرء هابطاً 
 .2(الشرف والكمال فيما عليه اإلنسان من زكاة روحه وسالمة خلقه وإصابة رأيه

مما يربطه برباط األخوة الواحدة، بل  ،ن النصح واجب على املسلم جتاه كل األفراد يف جمتمعهإ     
ينه ومعتقده ومقدساته، يف مقدمة ذلك نصحه يلزمه بواجب النصح حىت فيما خيص ضمان سالمة د

ببيان ما له عز وجل على العبيد من حقوق العبادة والطاعة وشكر النعم، وببيان ما لرسوله  ،هلل تعاىل
  من حقوق الطاعة واتباع وتأسي واقتداء، وببيان ما لعامة الناس من وجوب بذل النصح حبسب

                                                 
 .  156، ص6ج. تفسري . املراغي  1
 .  161، ص5ج. سر التفاسري أي. أبو بكر اجلزائري  2
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ا لوالة األمر من حق الطاعة؛ والنصح قدر اإلمكان، قال طاقة املرء ومكانته يف جمتمعه، وببيان م
ألن من مصادر القوة واملناعة لألمة اإلسالمية أن تكون أمة وسطاً، ): التوجيري الدكتور عبدالعزيز 

تعمل وفق مبادئ الشريعة السمحاء اليت تكفل احلرية واملساواة لألفراد واجلماعات، وتضمن حقوق 
ضارات والثقافات اإلنسانية من دون استثناء، وتقيم جسور التعاون اإلنسان، وتنفتح على احل

ويف ظّل هذه املبادئ الوسطية السمحة، يزدهر اجملتمع . والتعايش والتفاعل والتواصل واحلوار معها
 .1(اإلسالمي، ويتمتع كل إنسان فيه حبرياته األساس، مع أدائه لواجباته دون تفريط يف أي منها

أصول االقتصاد اإلسالمي ورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛قتصادييف اجلانب اال -1
على  ،والتعامالت املالية املثمرة ،واملصلحة املشرتكة ،القائم على مبادئ املنفعة املتبادلة ،املنضبط

 وعامة ،واالستغالل ،واإلضرار ،نتهازيةواال ،واالحتكار ،نبذ قيم األنانية الوجه الصحيح، املتضمن
ڱ  ڱ  ڱ  چ: احليل كل ذلك جاء حلفظ الضرورات اخلمس، قال سبحانه يف سورة البقرة 

ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  

أي ال يأكل بعضكم مال بعض : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال البغوي .  چھ  ھ  
لذاهب، واألكل بالباطل أنواع، بالباطل أي من غري الوجه الذي أباحه اهلل، وأصل الباطل الشيء ا

قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة املغين وحنومها، وقد يكون 
 . 2"بطريق الرشوة واخليانة

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  چ : ويف سورة البقرة قال تبارك وتعاىل      

ٹ  ٹ    پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ

ملا فيه :  أي{ وأحل اهلل البيع}: " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چڤ  ڤ ڍ
من عموم املصلحة وشدة احلاجة وحصول الضرر بتحرميه، وهذا أصل يف حل مجيع أنواع التصرفات 

 .6"ملا فيه من الظلم وسوء العاقبة{ وحرم الربا}الكسبية حىت يرد ما يدل على املنع 

                                                 
 .  63ص. موقع وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف . وسطية اإلسالم ومساحته . عبدالعزيز عثمان التوجيري  1
 .  218، ص1ج. معامل الننزيل . البغوي  2
  . 113، ص1ج. مي الرمحن تيسري الكر . السعدي  6
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وهنى عن كل تعامل  ،على الوجه الصحيحن اهلل تعاىل أباح للخلق عموم التعامالت املثمرة إ     
وحب  ،واالنتهازية ،مشبوه حيقق مصاحل قوم على حساب آخرين، وهذا يف حد ذاته نبذ لقيم األنانية

ع حيقق املصاحل للجمي ،، وتقرير لكل تعامل مثمر من طريق مشروعلغريالذات لدرجة اإلضرار با
ومن هنا تتضح لنا مزية االقتصاد : "برناوي إبراهيم حممد قال دون استغالل أو استغفال، واقعاً، 

اإلسالمي بني تلك املتناقضات واالضطرابات الفلسفية، فموقف اإلسالم وسط ويف غاية االعتدال، 
اصة والعامة بقيود فال يبيح الشيوع وال يبيح إطالق امللكية بال حدود، وإمنا يقيد امللكيات كلها اخل

إنكار قوة االستغالل :  تيرز مزية النظام اإلسالمي يف قاعدتني َأساسيتني مها الشرع، ومن هنا أيضاً 
تلك مزية االقتصاد اإلسالمي يف  . واالستبداد، وتقدير حق العمل وتشجيع أصحاب الكفاءات

وى الظلم واجلور، وتقرر مبدأ جالء ووضوح تقدر للعاملني نتيجة عملهم يف ميادين احلياة، وتقمع ق
التكافل االجتماعي يف إطار من العدل والرمحة ملن هم يف مسيس احلاجة إىل العون واملساعدة، 
وذلك بتوزيع الثروة كما قررته شريعة اإلسالم، وعددت أصحاب الفريضة يف الزكاة، وكذلك احلماة 

توىل مصاحل األمة اإلسالمية من خليفة والغزاة يف سبيل اهلل، وسد الثغور اإلسالمية، وسائر من ي
يتحدى مجيع النظم  صامداً  وهكذا يقف النظام الرباين شاخماً .  املسلمني إىل من يقم الشوارع

 .1"والنظريات وغريها على مدى األيام
أصول على الوجه الصحيح ورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛يف اجلانب اإلعالمي -18

ملتزمًا مببادئ الدين  ،القائم بدوره كما ينبغي ،وضوابطه املتزنة ،هوضوابط ي اهلادفاإلعالم اإلسالم
كل ذلك يدعو و يف التوجيه والتعليم والبيان،  ،مستشعرًا رسالته اإلعالمية ،والشرع الصدق ،احلق

ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  چ: حلفظ الضرورات اخلمس، ففي سورة النساء قال سبحانه 

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

يف قال الزحيلي .  چںڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ     ہ  ہ  ہ  ھ
إن األمة املتماسكة يف جبهتها الداخلية أمة قوية واعية منصورة، وأما األمة املفككة اليت ال : " تفسريه

ق األمة وإشاعة األخبار وقد حذر القرآن الكرمي من متز .  رابطة تربط بني أفرادها أمة ضعيفة مهزومة

                                                 
 .   216ص.ط جملة اجلامعة اإلسالمية املدينة املنورة. ي خصائص ومقومات االقتصاد اإلسالم. حممد إبراهيم برناوي  1



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

76 
 

الكاذبة والدعايات املغرضة اليت تفرق وال جتمع، وتسيء وال حتسن، وختدم العدو وحتقق أهدافه 
 . 1"اخلبيثة، وال بد حينئذ من وعي شامل، وقيادة حازمة، وجتاوز ملرحلة الضعف واالهنزام الداخلي

ٴۇ  ۋ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  چ: وقال عز وجل يف سورة األحزاب      

قال أبو .  چۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې   ى     ى  ائ 
من الفريقني عما هم عليه من نشر { واملرجفون ىف املدينة}: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل السعود 

أخبار السوء عن سرايا املسلمني وغري ذلك من االراجيف امللفقة املستتبعة لألذية وأصل اإلرجاف 
 .2"ليت هي الزلزلة وصفت به األخبار الكاذبة لكوهنا متزلزلة غري ثابتةالتحريك من الرجفة ا

وترويج  ،والتخوض يف األقوال ،إن ُجل فساد اجملتمعات وشقائها جاء نتيجة إطالق الكلمة     
مىت وجدت طريقها بني  ،ونقل األخبار من غري بينة، وهي ظواهر اجتماعية منبوذة ،الشائعات

 ،التآخي فيما بني اجملتمعات، وهذا يف حد ذاته مؤشر على إعالم فاسد تفككت أواصر ،األفراد
وما يف  ،وصدق القول ،واإلخالص ،وفقدت النزاهة ،يضر املسلمني وال ينفعهم، مىت ضاعت األمانة

: ثابت علي وركن من أركان التعليم، قال سعيد  رفةعملرفق مهم من مرافق امل ؛ذلك من فساد عظيم
جمموعة :  عالمي الذي تعد سالمته من مؤهالت الثقة بالقائم باالتصال هوولكن املنهج اإل"

األصول والقواعد العامة اليت حتكم العملية اإلعالمية يف أبعادها املختلفة، وحتكم عليها يف إطار 
املسلمات الشرعية وغريها مما ال يتعارض مع الشريعة اإلسالمية بغية الوصول إىل أحكام البالغ 

والسري يف ركاب هذا املفهوم  . بأهداف اإلعالم اإلسالمي أداء لألمانة ووفاء بالواجبواإلقناع 
للمنهج اإلعالمي اإلسالمي حيقق للقائم باالتصال ثقة املتلقي به وقناعته برسالته اإلعالمية عندما 

لسفته يشعر املتلقي أن القائم باالتصال خياطبه من خالل مسلماته الفكرية والعقدية، ومن خالل ف
 .6"الشاملة وإطاره العام، ومن خالل نظرته للكون واحلياة واإلنسان والفكر

والعالمات  ،اخلطوط العريضةورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛يف اجلانب الطيب -11
؛ القصد األصيل منهما سالمة األفراد توجهاتهللطب الوقائي والعالجي سواء، بكافة  ،الرئيسة

من كل سوء يضرهم، وهذا من أبرز ما يدعو حلفظ الضرورات اخلمس، قال  ،عام وجهب واجملتمعات

                                                 
 .  651ص، 1ج. التفسري الوسيط . الزحيلي  1
 . 115، ص5ج. إرشاد العقل السليم . السعود أبو  2
 .  161ص .وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف، 1ط.  يف خطب الرسول اجلوانب اإلعالمية . ثابت علي سعيد  6
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڀ چ: تعاىل يف سورة املائدة 

 قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چڀڀ  ڀ  ٺ  ٺگ
تعاليم فعليك إذن فالعقل مهمته أن ينتهي إىل الطبيب الذي اقتنع به، وما كتبه الطبيب من : "

تنفيذها، وكذلك اإلميان باهلل، فمادام اإلنسان قد آمن باهلل إهلا فعليه أن ينفذ األوامر يف حركة احلياة 
مل كتبت »:  ، فكيف يناقش أي إنسان ربه، واملريض ال يناقش طبيباً « ال تفعل»و « افعل»ب 

وعندما نشك يف قدرة والطبيب من البشر قد خيطئ؛ وقد يتسبب يف موت مريض،  ؟« علي هذا
وننفذ أوامر األطباء، وال جيرؤ أحد أن يناقش  . طبيب ما نستدعي عدداً من األطباء الستشارة كبرية

 . 1"كل أوامرك مطاعة:  اهلل سبحانه وتعاىل بل نقول
ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  چ : وقال جل وعز يف سورة النحل      

أي خيرج من بطوهنا عسل خمتلف األلوان، فتارة : " ىل يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعا . چے  
ألنه نافع لكثري ( فيه شفاء للناس) . أمحر حبسب اختالف املرعى يكون أبيض وأخرى أصفر، وحيناً 

 .2" ما يدخل ىف تركيب العقاقري واألدوية من األمراض، وكثرياً 
مبا  ،بالتداوي املشروع املباحجلت عظمته مر إن اهلل تعاىل جعل لكل داء دواء؛ وشفاء منه، فأ     

ويف ذلك إشارة على أن  ،مباحة نافعة، وهني عن التداوي مبحرم ،ووسائل مشروعة ،أحل من أدوية
وال فوجب البعد عنه، وهذا يف حد ذاته  مهما كان، اهلل جل يف عاله مل جيعل الشفاء يف حمرم أبداً 

ه، ولو بأدىن ببدنه أو روح من كل ما قد يضر ،ة للمسلموصيان ،ومحاية ،ووقاية ،منهج معتدلريب 
إن الطب اإلسالمي هو كل ما يتصل بالصحة واملرض : "خمتار سامل ، قال قد ينشأ حمتمل ضرر

 .6"والعالج واملعلومات الطبية واإلرشادات الصحية يف اآليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة
أهم ضوابط اجلانب د مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا ور  ؛يف اجلانب الصحي الغذائي -12

وال إفراط وال  ،الذي ال سرف فيه وال قصور ،وفق منهج اهلل تعاىل املعتدل ،الصحي الغذائي املتزن
يعد أساس حفظ الضرورات اخلمس؛ ألن قوام الروح وبعده تفريط، وهو بذلك قبل كل شيء 

: قال عز وجل يف سورة األعراف يف ارتباط وثيق بينهما، ته، بقوام البدن وسالم انيتحقق ،وسالمتها

                                                 
  . 2113، ص5ج. تفسري . الشعراوي  1
 . 185، ص16ج. تفسري . املراغي  2
 .  52ص. مؤسسة املعارف . الطب اإلسالمي . خمتار سامل  6
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رمحه اهلل تعاىل يف قال أبو السعود .  چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ
 ،بتحرمي احلالِل أو بالتعّدي إىل احلرام أو باإلفراط يف الطعاِم والّشرَه عليه{ وال تسرفوا}):  تفسريه

وقال  ،1(كل ماشئت ما أخطأْتك خصلتاِن َسَرٌف وخمَِيلة): ا وعن ابن عباس رضي اهلل تعاىل عنهم
 ال إنه} ،كلوا واشربوا وال تسرفوا: مجع اهلل الطبَّ يف نصف آية فقال : علي بن احلسني بن واقد 

 . 2(أي ال يرتضي فعلهم{ حيب املسرفني
ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    چ: وقال تبارك وتعاىل يف سورة يف األعراف أيضًا      

أي إنه حيل هلم ما تستطيبه األذواق : " قال املراغي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چژ ڻ
 .6"النفوس من األطعمة وفيه فائدة ىف التغذية، وحيّرم عليهم ما تستقذره

من عموم األسقام  ،يعد رأس احلمية وسالمة البدن ،قتصاد يف األكل والشرب واالعتدالإن اال     
 ،أساس فساد الصحة البدنية ،والنهم ،والشره ،أن السرف يف ذلك والتفريطكما والعلل واألمراض،  

هو عني السالمة من عموم  ،وما يتبع ذلك من فساد احلالة النفسية، فكان االعتدال يف هذه األمور
وإذا استعرضنا ما جاء عن الغذاء يف : "مصيقر عبدالرمحن عبيد واألسقام، قال  ،والعلل ،األمراض

.   اإلسالمي جند الكثري عن األطعمة وضرر اإلفراط هبا واالهتمام بأنواع خمصصة منهاالعصر العريب
ما مأل ): " حيث يقول فقد ورد النهي عن التخمة واإلكثار املفرط من الطعام على لسان الرسول 

وجاء يف األحاديث . 6(ابن آدم وعاء شرًّا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه
وشاع يف العصر اإلسالمي .  صيص ذكر بعض األطعمة كاللحوم والتمر والعسل واللنبالشريفة خت

االهتمام بالنظم الغذائية للحاالت املرضية املختلفة، ووصف أطعمة حمددة حلاالت مرضية معينة 
م وكانت معاجلة األمراض بالنظ.  املعدة بيت الداء، واحِلمية رأس كل دواء"استناًدا إىل القول املأثور 

                                                 
 . ذكره البخاري، كتاب اللباس، صدر الكتاب  1
 .  226، ص6ج. ليم إرشاد العقل الس. أبو السعود  2
 .  42، ص1ج. تفسري . ملراغي ا 6
ابن ماجة، كتاب ( . 2648)ما جاء يف كراهية كثرة األكل، حر ( 65)أبواب الزهد، باب ( 65)رواه الرتمذي، كتاب  6
:  وصححه األلباين من حديثيهما بلفظ( . 6661)االقتصاد يف األكل وكراهة الشبع، حر ( 58)األطعمة، باب ( 21)
بحسب ابن آدم أكالت يقمن صلبه، فإن كان ال محالة فثلث لطعامه وثلث .  من بطن ا مأل آدمي وعاء شرا  م)

النسائي يف الكيرى، كتاب الوليمة، باب ذكر القدر الذي يستحب لإلنسان من األكل، حر ( . لشرابه وثلث لنفسه
 ( . 15143)أمحد، مسند املقدام بن معدي كرب حر ( . 3565-3561)
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الغذائية من أهم أسس العالج الطيب لكثري من األمراض يف املستشفيات يف احلواضر اإلسالمية يف 
 .1"وجاء ختصيص األغذية يف كتب األطباء املسلمني.  العصرين األموي والعباسي

أصول العمل العسكري ورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛يف اجلانب العسكري -16
حمافظاً  ،القائم على منهج اهلل تعاىل ،ستعداد العسكري الالزماليت اقتضت االيح، الصحه على الوج

من أولويات حفظ  ،مدافعًا عن أوطانه ،ساهرًا حلماية أراضيها ،مرابطاً  ،على حدود دولة اإلسالم
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      چ  : يف سورة األنفال تعاىل الضروات اخلمس، قال 

أي حىت : " يف تفسريهاملنار رمحه اهلل تعاىل  صاحب قال.  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ې
هلل غري  من زلزلة املعاندين له بإيذاء صاحبه فيكون دينه خالصاً  يكون اإلميان يف قلب املؤمن آمناً 

هلل إال إذا كفت الفنت عنه وقوي سلطانه حىت ال جيرؤ  مزعزع وال مضطرب، فالدين ال يكون خالصاً 
 . 2"على أهله أحد

ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  چ : ارك وتعاىل يف سورة األنفال وقال تب     

:  يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ىئ  
كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع األسلحة وحنو ذلك مما يعني على قتاهلم، :  أي"

أصناف األسلحة واآلالت من املدافع والرشاشات،  فدخل يف ذلك أنواع الصناعات اليت تعمل فيها
والبنادق، والطيارات اجلوية، واملراكب اليرية والبحرية، واحلصون والقالع واخلنادق، وآالت الدفاع، 

والسياسة اليت هبا يتقدم املسلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم، وتَ َعلُّم الرَّْمِي، والشجاعة :  والرْأي
 .6"والتدبري

، وهذا يف حد آالتهومجيع وسائله بكافة  ،يف الرمييف حقيقتها إن القوة العسكرية احملاربة كامنة      
بكافة آلياته احلديثة بالفعل، وأنه جيب على األمة  ،ذاته بيان ووصف حلقيقة الوضع العسكري احلايل

 ،وقطر وثغر ،ويف كل بقعة ومصر ،املسلمة االستعداد لذلك قدر املستطاع، يف كل زمان ومكان
لتكون قادرة على محاية نفسها من أي اعتداء قد يهدد مصاحلها ويزعزع قع من أراضيها املمتدة، صو 

ولقد تناولت الشريعة اإلسالمية بكثري من التفصيل : "الشريف إمساعيل قال كامل استقرارها، 

                                                 
 . 22ص. ط أكادمييا . الغذاء والتغذية . بدالرمحن عبيد مصيقر ع 1
 .  66، ص6ج. املنار .  حممد رشيد رضا 2
  . 625-626ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  6
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قوق املواطنني املسلمني العالقات الدولية، وبيَّنت القواعد اليت حتكمها يف حاليت السلم واحلرب، وح
وقد سبق اإلسالم .  وغري املسلمني، وصور التعامل التجاري املختلفة، ومعاملة األسرى، وغري ذلك

غريه بقرون يف وضع قواعد إنسانية حتكم هذه احلاالت كلها، وكان اإلطار الذي تدور فيه النظرة 
 .1"حتت كل الظروف اإلسالمية هو تفادي احلروب كلما أمكن ذلك، والوفاء بالعهود

مدى أمهية العلم يف حياة ورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهلا  ؛يف اجلانب العلمي -16
 ،ومناهجه جماالته،وقواعد التعامل به، فالعلم النافع املفيد بكافة  ،وضوابطه ،وأهم أصوله ،البشر

أو  ،احلذر من سوء استغالله من أهم ما يسهم يف حتقيق احلياة السعيدة للبشر، مع ،وتعدد مناحيه
العلم النافع السعي حلفظ من أولويات حدين، وهبذا كان  اذ اً لذا كان العلم سالح . اإلضرار به

ۆئ  ۈئ  ۈئ   چ: استغالله، قال جل يف عاله يف سورة الزمر املرء الضرورات اخلمس مىت أحسن 

يف تعاىل قال السعدي رمحه اهلل  . چېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی ی  ی  جئ  
أهل العقول الزكية الذكية، فهم الذين يؤثرون األعلى على األدىن، فيؤثرون العلم :  أي: " تفسريه

ترشدهم للنظر يف العواقب، خبالف من ال لب  ألن هلم عقوالً  ؛على اجلهل، وطاعة اهلل على خمالفته
 . 2"له وال عقل، فإنه يتخذ إهله هواه

مب  ىب  يب  جت   حت  خت   چ: س امسه يف سورة اجملادلة تقدربنا جل يف عاله و وقال      

 أن: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال الشربيين .  چمت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  حج  مج   
اهلل تعاىل رفع املؤمن على من ليس مبؤمن والعامل على من ليس بعامل، قال ابن مسعود مدح اهلل تعاىل 

اهلل تعاىل يرفع اهلل الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا ومل يؤتوا  أن:  العلماء يف هذه اآلية، واملعىن
 .6"العلم درجات يف دينهم إذا فعلوا مبا أمروا به

وهو طريق الرقي والنفع والرفعة يف الدنيا، والشرع املطهر  ،إن العلم هو طريق اجلنة يف اآلخرة     
اليت  ،أو دنيويًا من سائر العلوم احلديثة ،دينياً سواء كان علمًا شرعيًا  ،جاء آمراً بطلب كل علم نافع

مما تقوم به وعليه حياة الناس يف دنياهم، وهبذا وظف املنهج احلق العلم  ،أثبتت نفعيتها يف اجملتمع
 ،على أرض الواقع، ضاربًا عرض احلائط كل جهل ،يف كل ما من شأنه رفعة البشر ،متام التوظيف

                                                 
 .  28ص. ط جملة جممع الفقه اإلسالمي . حقوق اإلنسان والقضايا الكيرى . كامل إمساعيل الشريف  1
  . 528ص. الرمحن  تيسري الكرمي. سعدي ال 2
 .  268، ص6ج. سراج املنري ال. لشربيين ا 6
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إن دعوة املنهج اإلسالمي إىل : "اخلطيب عودة قيمة، قال عمر  ال حقيقة له وال ،وخيال ،وختبط
إعمال العقل بتوجيهه الدائم إىل التدبري والتفكري، يف كل جوانب الكون واحلياة، للتعرف على 
احلقائق بشمول وعمق؛ هو منهج العلم يف أصدق أصوله، وأرسخ قواعده، فهو املنهج الذي يرفع 

صل إىل معرفة احلق، ويؤدي إىل اإلذعان له، ملا يقوم عليه العلم من شأن البحث العلمي الذي يو 
والتخمني  الصحيح من احلجة القوية، واليرهان املقنع، وليس يقبل يف هذا املنهج االعتماد على الظن

 .1"طريًقا للوصول إىل املعرفة، وإدراك احلقائق
يف حياة  دعوةمدى أمهية الا ورد مجلة من اآليات أرسى سبحانه خالهل ؛يو عديف اجلانب ال -15

املسلم، فبنّي أصوهلا، ووضح اهلدف منها، ووضع ضوابط رئيسة للداعية، وملنهج الدعوة بوجه عام،  
من مهمة  كما بنّي أهم صفات الداعية اليت جيب أن حيققها يف نفسه، ليقوم مبا أمره اهلل تعاىل به

ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   چ : ان يف سورة آل عمر  جل يف عالهقال  ،الدعوة إليه سبحانه

رمحه اهلل تعاىل  الزجاجقال  . چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ڻڱ  ڱ      ں  ں  ڻ
تدخل ههنا " ِمن"اخلري وتأمرون باملعروف، ولكن  ولتكونوا كلكم أمَّة تدعون إىل: " يف تفسريه

 .2"لتخص املخاطبني من سائر األجناس وهي مؤَكدة أن األمر للمخاطبني
  ھہہہہھھھچ:  النحليف سورة  عاله جل يفقال و      

 . چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۈےےۓۓ ڭڭڭۇۇۆ ۆ ۈ
اىل اإلسالم باحلكمة واملوعظة  أيادع الناس يا حممد إىل سبيل ربك : " يف تفسريه املظهريقال 

احلسنة يعىن بالقران الذي هو حمكم املقاالت ال يتطرق اليه الطعن واملعارضة وهو الدليل املوضح 
للشبهات وهو املوعظة احلسنة بالرتغيب والرتهيب وقيل املوعظة احلسنة هى القول اللني للحق املزيح 

باخلصومة  أييت هي أحسن خاصم الناس وناظرهم بال أيق من غري غلظة وال تعسف وجادهلم الرقي
حسن اخلصومات وهى املناظرة على وجه ال يتطرق اليه طغيان النفس وال وسواس الشيطان أاليت هى 

لوجه اهلل وإعالء كلمته إن ربك هو أعلم مبن ضل عن سبيله وهو أعلم  ون خالصاً بل يك
 . 6"باملهتدين

                                                 
 .  228ص. ، مؤسسة الرسالة 15ط. فة اإلسالمية احملات يف الثق. ب عمر عودة اخلطي 1
 . 652، ص1ج. ، عامل الكتب 1ط. معاين القرآن وإعرابه . الزجاج  2
 . 618، ص5ج. ط مكتبة الرشدية . التفسري املظهري . املظهري  6
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تعتير الدعوة إىل اهلل تعاىل مهمة األنبياء عليهم السالم األوىل، وهي ملقاة على عاتق كل      
على من  مسلم، حبيث يتوجب عليه القيام مبهمة الدعوة، على قدر إمكاناته ومؤهالته، على األقل

قامة شرع اهلل ألن الدعوة هتدف يف األصل إل ؛ميلك أهلية الدعوة فيهم، كاألسرة واألهل واألقارب
قدر املمكن واملتاح له، مراعيًا حتقق املصلحة منها  وعلىحسب استطاعته، من مكانه، و  تعاىل، كلٌ 

الدكتور قال . اليت قد تنشأ  واملنفعة فيها، حماواًل البعد عن املفسدة والتحرز من الوقوع يف املضرة،
ة املسلم يف احلياة وغايته فيها، عبادة اهلل وحده، وجهاد يف سبيله، : "زيدان عبدالكرمي  هذه مهمَّ

جياهد نفسه حىت حيملها على الطاعة ويبعدها عن املعصية، وجياهد بقلمه ولسانه وماله ويده يف 
وقد اختار اهلل تعاىل املسلمني هلذه .  اإلسالم سبيل اهلل حىت تعلو كلمة اهلل، ويستنري البشر بنور

املهمة اخلطرية، مهمة هداية الناس وقيادهتم للحق، وإخراجهم من الظلمات إىل النور، فال جمال 
للتخلي عن هذه املهمة الشريفة، وهذه املكرمة العظيمة اليت أكرم اهلل هبا املسلمني، بل عليهم أن 

 .1"شكر اهلل عليهايقابلوها بالرضى والنهوض هبا، و 
وقوام روح  ،ي القرآين يعد صلب هذا الدين احلقحتقق هبذا أن املنهج الوقائفقد ! وإمجااًل      

، يف كل جوانب الدين من عقائد وأخالق، ويف كل جوانب الشريعة اإلسالمية 2تام وجهتعاليمه ب
 ( . العبادات واملعامالت واحلدود)الثالثة 

من  ،فقد صان هذا الدين احلق العباد من كل ما يفسد عليهم معيشتهم ؛أما جانب العقائد     
 .واملبادئ املضللة املفسدة  ،والقيم ،من عموم األفكار ،قريب أو بعيد

ورفعة يف  ،ومسو عقلي ،فقد جاء هذا الدين احلق بكل كمال خلقي ؛وأما جانب األخالق     
. 6والنقائص ،ناهياً عن عموم الرذائل ،واحملاسن ،ئلآمراً بعموم الفضا ،وحممدة يف اخلصال ،العالقات

 .6واهلدى ،والنور ،واحلق ،والير ،دين يريب النفوس على اخلري
فالصالة مثاًل وقاية للمسلم من كال اجلانبني، البدين؛ ملا حتافظ عليه من سالمة  ؛وأما العبادات     

 . هي هنا رياضة بدينة حبق لقيام املسلم حبركات تضمن له بقاء مرونة جسده، ف ،البدن

                                                 
 .  668ص. ، مؤسسة الرسالة 1ط. أصول الدعوة . عبدالكرمي زيدان  1
 . 211-216ص. ، هنضة مصر للطباعة 5ط. من بالغة القرآن . انظر أمحد بدوي  2
 .  16ص. ، دار القلم 16ط. خلق املسلم . انظر حممد الغزايل  6
 .  22ص. ، دار املعارف 6ط. رتبية تاريخ علماء املسلمني وآثارهم يف ال. انظر حممد عطية األبراشي  6
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حني يبقى املسلم متعلق بربه سبحانه مخس مرات يف  ،والروحي؛ حلفاظها على سالمة الروح     
 . يقيم فيها الصالة ويقف بني يديه عز وجل  ،اليوم على األقل

ووقاية له من أمراض  ،والنفوس ،والعقول ،وهذا يف حد ذاته وقاية له من أمراض القلوب     
 . 1واجلوارح ،واألجساد ،بداناأل

 ،حني يبذله املسلم فينقيه ويزكيه مادياً، وحني يقي نفسه شحها ،وقاية للمال ؛والزكاة أيضاً      
 . 2معنوياً  ،وشرورها

 ،وتسمو أخالقه ،وتصفو روحه ،هو وقاية للمسلم حني يصوم، فيصح بدنياً  ؛كذلك الصوم     
 . 6معنوياً  ،وهتذب سلوكياته

 ،حني يقصد املسلم ويسعى للقاء ربه سبحانه يف مشاعر مقدسة ،وقاية كيرى ؛حلج أيضاً وا     
يف  ،ونواهيه ،وأوامره ،فيجد املشقة بدنيًا ملن أمره بالطاعة والعبادة، ويتعلم كيف يقف عند حدوده

وعلى نبينا بتلبيته لدعوة أبينا إبراهيم عليه  ،رحلة إميانية، وحني جيد لذة لقاء ربه سبحانه معنوياً 
 . 6أفضل الصالة وأمت التسليم

إمنا جاءت بالضبط لتحقق مفهوم الوقاية جراء القيام هبا، مادياً  ؛وكذلك سائر العبادات     
 .5ومعنوياً، وهذا يف حد ذاته وقاية تامة للروح وللجسد بأمسى معانيها

يف عاله؛ يسلم نفسه ويقيها  فاملسلم حني يلتزم بشرع ربه سبحانه كما أمر جل ؛أما املعامالت     
 . قد تواجهه ،ومعضالت ،أو مشكالت ،أو ينشأ من خلل ،مما قد حيصل

أو خلل  ،حني ال يتخلل تلك التعامالت أدىن عطب ،يسلم غريه بذلكويف الوقت نفسه      
 .3حاصل قد يطال أحد األطراف

 ،أو األذى ،ري أن يتطرق الضررمن غ ،ألن شرع اهلل تعاىل حقق بالضبط النفع للجميعملاذا ؟      
ألي طرف من األطراف، فليس يف شرع اهلل تعاىل نفع فرد على حساب اآلخر، وإمنا هو  ،والفساد

                                                 
 .  5ص. خلق املسلم . انظر حممد الغزايل  1
 .  36ص. ط مكتبة الرتاث اإلسالمي . العبادات وأثرها يف الرتبية والتهذيب . انظر حممد حممود عمري  2
 .  163ص. طب العبادات . انظر مجال حممد الزكي  6
 .  115ص. ا يف الرتبية والتهذيب العبادات وأثره. انظر حممد حممود عمري  6
 .  1ص. خلق املسلم . انظر حممد الغزايل  5
 .  238، ص5ج. العثيمني جمموع رسائل فتاوى . انظر العثيمني  3
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ومن مث يتسع فيشمل األسرة، وهكذا يتسع ويتسع حىت  ،ضيق وجهنفع شامل أكيد، خيص الفرد ب
 . 1بوجه عاميشمل كل فرد وأسرة؛ فيعم اجملتمع 

درأ مجيع املضار تة الكيرى من تشريع املعامالت حتقيق عموم املنافع واملصاحل و فكانت الغاي     
 .  2واملفاسد، وهذا يف حد ذاته متام حتقق الوقاية

فهي جوابر ملرتكبها تقيه عذاب  ،6(جوابر وزواجر)ففي إقامتها كما قال العلماء  ؛أما احلدود     
هي ويف الوقت نفسه ه مبا أقيم عليه من حد يف الدنيا، فيطهره اهلل سبحان ،اآلخرة إن شاء اهلل تعاىل

فكان فقه تشريع احلدود محاية تامة . أو يقرتفها  ،زواجر تزجر غريه من املسلمني من أن يرتكبها
 .لشرع اهلل تعاىل،  وهذا يف حد ذاته عني الوقاية بالضبط 

من خالل اعتنائه بكل  ،تفصيلياتهحقق القرآن الكرمي مفهوم املنهج الوقائي بكلياته و ! وهكذا      
تشريعاته  تتكامل. 5اً ، يف رباط وثيق ال ينفك عن بعضه بعض6نواحي احلياة املادية أو املعنوية

شرعه وأمر باألخذ به، ينظمون به  ،وتعاليمه، فكان رمحة واسعة من اهلل تعاىل تفضل به على عباده
يف ظل فوضى  ،ال يشقى اخللق يف دنياهم ويضبطون بتعاليمه معيشتهم وتصرفاهتم؛ حىت ،حياهتم

 أن الوقاية بنّي  ،منهج وقائي متكامل تام ،ال حدود هلا ،وانقسامات متناحرة ،وانفالت قيمي ،عارمة
 .وحسب  ،ماأو قضية  ،مشل كل نواحي احلياة، وليس جمرد مفهوم جاء ليعاجل جزئية ،مفهوم عام

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  113ص . ، دار الفكر 6ط. قه اإلسالمي وأدلته الف. انظر الزحيلي  1
 .  38ص .املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية . انظر عبدالكرمي زيدان  2
 .  18288ص ،13ج. تفسري . انظر الشعراوي  6
 .  13ص. امل القرآن الكرمي منهج ك. ف فجال انظر حممود يوس 6
 .  16ص. ، دار الفكر 6ط. أدب الدنيا والدين . املاوردي انظر  5



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

85 
 

 
 
 
 
 
 

 :الوقائي في القرآن الكريم مجاالت المنهج : الفصل الثاني 
 

 :مباحث خمسة وفيه 
 .حفظ العقل : املبحث األول 
 .حفظ الدين : املبحث الثاين 

 .حفظ النفس : املبحث الثالث 
 .حفظ العرض : املبحث الرابع 

 .حفظ املال : املبحث اخلامس 
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 :مدخل 
على رأسها حفظ الضرورات اخلمس ، سالميةاإل جاء يف القرآن الكرمي مجلة مقاصد الشريعة     

 .حفظ العقل، والدين، والنفس، والعرض، واملال : وهي 
أبرز كل ما من شأنه ضمان و  ،تناوله القرآن الكرمي بعناية تامة ،املقاصدمقصد من تلك كل       

ك ظهر ذلوسي. وتلبية حاجياته وضروريات حياته بالدرجة األوىل، ومن مث سالمته، اإلنسان وقاية 
 .الفصل  خالل هذا
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 : حفظ العقل: املبحث األول 
واملمايزة بني ، االختيارات بني البدائلو  ؛مركز التفكري، و وحمور األفكار دراك،حمل اإلالعقل هو      

أعطاه اهلل تعاىل تلك القدرة ليفرق وقد . 1ومن خالله يدرك الفرد كل ما حوله ،اإلنسانعند األمور 
الشرائع قد جاء األمر حبفظ العقل يف عموم و . 2واهلدى والضالل ،واخلري والشر ،ني احلق والباطلب

العقل ألن ؛ وأهليته األهلية الكاملة ،واهلل سبحانه مل يكلف اإلنسان إال بعد متام عقله ،السماوية
وقع حتت طائلة مىت العقل ، بل إن سقط التكليف مباشرة، كسقوطه عن الصغري واجملنون ؛مىت فُِقد

تعاىل يف سورة قال مباشرة بذلك الطائل،  تكليفال ت عنه مؤاخذةسقط ،أو اإلضطرار ،اإلكراه

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ: النحل 

 . چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   
وقاية لنفسه من اهلالك،  كرهاً فمن نطق بكلمة الكفر م: " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل 

قط وال فإذا سقط الكفر باإلكراه فما سواه أس. 6"بل يعذر وقلبه مطمئن باإلميان ال يكون كافراً 
إن اهلل قد تجاوز عن أمتي الخطأ، : ) لذا جاء يف احلديث النبوي الشريف قوله  .شك 

عن النائم حتى يستيقظ، :  ةرفع القلم عن ثالث: ) وله وق .6(والنسيان، وما استكرهوا عليه
 .5(وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق

                                                 
 " .شاهدةبالوسائط واحملسوسات املبه الغايات درك جوهر تهو : العقل : "قال .  35ص. الكليات . الكفوي  1

والقلب هو حمل القضايا اليت انتهت من مرحلة التفكري العقلي، وصارت : "قال .  5154، ص1ج. تفسري . الشعراوي 
الصحيح أن العقل عرض معنوي وليس جوهرًا مادياً، ولعل الكفوي : تعليق  ." قضايا ثابتة ال يبحثها العقل من جديد

 .الح الفالسفة أراد بتعريفه ذاك أنه جوهر نفيس، حسب اصط
 .  15ص. أدب الدنيا والدين .  اوردياملانظر  2
  . 165، ص6ج. تفسري . راغي امل 6
وصححه األلباين من سنن  ( .2866)طالق املكره والناسي، حر ( 13)الطالق، باب ( 18)رواه ابن ماجة، كتاب  6

 .ابن ماجة 
( . 6686-6681و  6614)يسرق أو يصيب حداً، حر  يف اجملنون( 13)احلدود، باب ( 62)رواه أبو داود، كتاب  5

النسائي، كتاب ( . 1626)فيمن ال جيب عليه احلد، حر ( 1)احلدود، باب ( 15)الرتمذي، كتاب . ط املكتبة العصرية 
( 15)الطالق، باب ( 18)ابن ماجة، كتاب ( . 6662)من ال يقع طالقه من الزواج، حر ( 21)الطالق، باب ( 25)

 .وصححه األلباين من سنن أيب داود ( . 2861)وه والصغري والنائم، حر طالق املعت
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بقوله جل يف عاله  ،وأعرض عنه ،ذم اهلل تعاىل كل من صم أذنيه عن مساع صوت العقلقد و      
 بنقال ا.  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ   چ: يف سورة األنفال 

املقصود هبذه اآلية أن يبني أن هذه الصنيفة العاتية من الكفار : " فسريهيف تعطية رمحه اهلل تعاىل 
َوابِّ ليتأكد ذمهم وليفضل  هي شر الناس عند اهلل عز وجل، وأهنا أخس املنازل لديه، وعير ب الدَّ
َوابِّ كل ما دب فهو  عليهم الكلب العقور واخلنزير وحنومها من السبع، واخلمس الفواسق وغريها، والدَّ

يع احليوان جبملته، وقوله الصُّمُّ اْلُبْكُم عبارة عما يف قلوهبم وقلة انشراح صدورهم وإدراك عقوهلم، مج
 .1"فلذلك وصفهم بالصم والبكم وسلب العقل

: حومد حممود قال أسعد إذن إلغاء العقل يعين إلغاء معامل الفطرة املطمورة يف اإلنسان،      
مجيع أعماله على سنن العقل، ويتبع ما يظهر له أنه احلق الذي وسبيل الفطرة أن يعرض اإلنسان "

وأكثر ما يصد اإلنسان عن سبيل الفطرة هو التقليد والغرور وظن .  فيه منفعته يف الدين والدنيا
اإلنسان أنه ليس هناك ما هو أكمل مما هو فيه، وهبذا يقطع على نفسه طريق العقل والنظر يف النفع 

 .2"اطلوالضرر، واحلق والب
 ،ليعي املرء كل ذلك ،العقل ومهامهكل وظائف   ؛وقد حوت آيات القرآن الكرمي يف جمملها     

فحفظ له كل ما جيعله يقوم بوظيفته األوىل، . 6ويعرف مراد اهلل سبحانه منه ،ويدرك املقصد العام
يرشدنا إىل  القرآن: )عبدالقادر حممود الدكتور قال ، ومن مث حفظ به كل ما حيقق ذلك ويؤيده

 .6(معرفة اهلل، وإىل معرفة الطريق إليه، لكل من استعمل عقله
يف سأتناوهلا  ،نيتاثنوما خيصه بوجه عام، من ناحيتني حديث القرآن الكرمي عن العقل وقد كان      

 :مطلبني اثنني 
 . مظاهر حفظ العقل: املطلب األول 
 . مقاصد حفظ العقل: املطلب الثاين 

 
 

                                                 
  . 512، ص2ج. احملرر الوجيز . بن عطية ا 1
 .  541، ص1ج. أيسر التفاسري . أسعد حممود حومد  2
 .  5515، ص1ج. تفسري . الشعراوي انظر  6
 . 18-6ص. سخة إلكرتونية ن.  أصول وشواهد النظر العقلي يف القرآن. نظر عبدالقادر حممود ا 6
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 : مظاهر حفظ العقل: ول املطلب األ
 ،والضوابطقيود ه جبملة من التوأحاط ،العقل من كل عطبفظ القرآن الكرمي حب عنيت تعاليم     

 ،واألفكار ،واآلراء ،والشطحات ،االحنرافاتأي من اليت تضمن احلفاظ عليه من االجنراف خلف 
 . والوساوس

ال وجود ملنهج أفضل منه، وال ري عليه، يسمنهجًا يف حديثه عن العقل القرآن الكرمي وضع      
وإمكانياته، ضمن له بذلك الوقوف على مراداته؛ واحلماية من  ،وطاقاته ،محاية لقدراته ،أحسن منه

وخاطبه باملقاصد  ،حينها كلفه بالتشريع انه،املهالك ومواطن العطب، ومل يكلفه إال بعد متام رجح
وتبني من اآليات أن العقل الذي خياطبه اإلسالم، هو : "القيعي الدكتور حممد قال  .واملرادات 

وأنه هو العقل .. العقل الذي يعصم الضمري، ويدرك احلقائق، ومييز بني األمور، ويوازن بني األضداد
وليس بالعقل الذي قصاراه من اإلدراك أنه يقابل اجلنون؛ .. الذي يقابله اجلمود والعنت والضالل

وانع إىل أن قال ضمن م - ..ليس كذلك اجلمود والعنت والضاللفإن اجلنون يسقط التكليف، و 
وليس شيء أخطر على العقل يف شل تفكريه، أو التقليل منه، وطمس معامل احلق من أمور  -العقل

  .1"عبادة السلف املتقدمني، واالخنداع بالعرف: ثالثة
اليت خالهلا  ،اوزه مرحلة التمييزإال بعد جتبه مل يلزم اإلنسان يف تشريعاته  وقائيذلك املنهج ال     

القرآن حينها وحيسن االختيار بني البدائل، رّشد  ،ويبدأ يفرق بني األمور ،ويرشد فكره ،يكمل عقله
أرادها أن ترسخ يف  ،وقيود ،وضوابط ،ومبادئ ،وقيم ،ه مفاهيمئمن خالل إرسا ،الكرمي اإلنسان

 :أهم تلك املظاهر و . اليت ال حييد عنها  هبا ّلمفتصبح من أولوياته املسالعقل يف سن مبكر جوهري 
 ،وبر ،وجعل ذلك دلياًل له على كل خري ،وأمره بالتعقل يف كل أموره، ودالالهتا العقالنيةقيده ب -1

 ،وفساد ،واحنراف ،وضالل ،من كل زيغله عصمة يف الوقت نفسه و وهدى، ورشد،  ،ونور ،وحق
ک  گ       گ  گ  گ  چ: ة البقرة تعاىل يف سور قال  ،وسوء ،وباطل ،ومنكر

كهذا البيان .. كذلك: " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڳ  ڳ  ڳ
كذلك يبني اهلل لكم آياته عسى .. وهو بيان حمكم دقيق موح مؤثر.. الذي سلف يف هذه األحكام

                                                 
قال املؤلف يف مقدمة كتابه، : تعليق .  655ص. ، املؤلف 6ط. األصالن يف علوم القرآن . حممد عبداملنعم القيعي  1

أصل يتصل باللغة وفروعها، وأصل يتصل :  ويعتمد هذا الكتاب على أصلني: "متكلماً عن سبب تسمية الكتاب، بقوله 
 . 6ص". بالدين وفروعه
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 الرمحة املتمثلة يف ثناياها، ويف أن تقودكم إىل التعقل والتدبر فيها، ويف احلكمة الكامنة وراءها، ويف
نعمة التيسري والسماحة، مع احلسم والصرامة، ونعمة السالم الذي يفيض .  النعمة اليت تتجلى فيها

هو شأن الطاعة .. ولو تعقل الناس وتدبروا هذا املنهج اإلهلي لكان هلم معه شأن . منها على احلياة
 .1"..ئض يف األرواح والعقولوالسالم الفا.. واالستسالم والرضى والقبول

 ،ولو لوقت قصري ،يذهبه أو ،يضر بهمن شأنه أن وحرم عليه كل ما  ،مكانته املادية هحفظ ل -2
حني جعله  ،وخمالفة مراد اهلل تعاىل منه ،غاية التعدي عليه ن ذلك يعينأل ؛اهلذياناخلبال و يسقطه يف 

قال سبحانه يف  ،واحملافظة عليه ،تى إال حبضورهوذلك ال يتأ ؛والوعاء الصاحل لتلقيه ،أساس التكليف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  چ: سورة املائدة 

وقد حرم اهلل اخلمر : " يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ناط وكل ما يسرت العقل مخر ولو كان أصله حالاًل؛ وذلك ألن العقل هو م.  ألهنا تسرت العقل

 .2"التكليف
على اهليئة  ،ألن احلرج مانع له من القيام بوظيفته ؛احلرج مىت أضطر أو أكره على شيءعنه رفع  -6

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   چ: قال تعاىل يف سورة النحل  ،السليمة

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

أخير اهلل سبحانه أنه من  : " تفسريه يف رمحه اهلل تعاىلقال الواحدي .  چگ  گ  گ   
كفر بعد إميانه فعليه غضب من اهلل، وهلم عذاب عظيم، فأما من أكره، فتكلم بلسانه، وخالف قلبه 
باإلميان لينجو بذلك من عدوه، فال حرج عليه ألن اهلل سبحانه إمنا يأخذ العباد مبا عقدت عليه 

 .6"قلوهبم
 ،دالة إياهم على طريق احلق ،فطر اهلل تعاىل عليها كل اخللق ،هسّلحه بفطرة سليمة مطمورة في -6

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   چ: سورة الروم  ال تعاىل يفوتبديل ق ،ما مل تتعرض لتغيري ،والنور ،واهلدى

ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ      ائ  

                                                 
 . 251، ص1ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 .  6631، ص3ج. تفسري . الشعراوي  2
 .  43، ص6ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. التفسري الوسيط . الواحدي  6
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جهه، وهو إخالص فأمره بإقامة و : " قال ابن رجب رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه.  چەئ  ەئ  
الدين القيم، وهو فطرة اهلل اليت فطر العباد عليها، فإن اهلل  قصده وعزمه ومهه للدين احلنيف، وهو

علمهم  عباده كلهم قبول توحيده واإلخالص له، وإمنا يغريهم عن ذلك تعليم من ركب يف قلوب
 .1"اخلروج عنه

بشد انتباهه ملا يرى ويسمع؛ لكل  ،غفلتهويوقظه من  ،ليوقفه على احلق ،شعور واحلسالده بزوّ  -5
، يف آيات عديدة منها قوله ربانية مطلقة مظاهر قدرةمن و  ،كيرى يف الكون  من مشاهدات ،ما حوله

رمحه العثيمني قال .  چڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ  ۀ  چ: تعاىل يف سورة البقرة 
فساد أمر حسي يدرك بالشعور أي ال يشعرون أهنم مفسدون؛ ألن ال: " يف تفسريهاهلل تعاىل 

 .2"واإلحساس؛ فلبالدهتم وعدم فهمهم لألمور، ال يشعرون بأهنم هم املفسدون دون غريهم
 ،ضيق األفقو  ،من قلة الوعي هوحذر  ،ملا جيب أن يلتفت إليه ،دّعمه بداللة الوعي ولفت النظر -3

ڈ  ڈ  ژ  ژ  چ : يف آيات كثرية قال تعاىل يف سورة يونس  والتغافل الصرف عن احلق،

عقل لينظر لل دعوة.  چڑ     ڑک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ   
انظروا، أيها القوم، ماذا يف السمواِت من اآليات : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلقال الطيري . ويعتير 

رِها، ونزول الّدالة على حقيقة ما أدعوكم إليه من توحيد اهلل، من مشسها وقمرها، واختالِف ليلها وهنا
عها بنباهتا، وأقوات أهلها، وسائر  الغيث بأرزاق العباِد من سحاهبا ويف األرض من جباهلا، وتصدُّ

 .  6"صنوف عجائبها، فإن يف ذلك لكم إن عقلتم وتدبَّرمت موعظة ومعتيرًا
وظيفته القيام على أمت وجه وأحسنه ب وتعينه على ،هتديه للحق ،والتبصر ،غرس فيه داللة البصرية -5

ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  چ: ، يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة الذرايات اليت وجد ألجلها

:  يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال الزخمشري . 6وتبصرون هنا أي بعني البصرية ال البصر.  چہ
جائب الفطر َويف أَنْ ُفِسُكْم يف حال ابتدائها وتنقلها من حال إىل حال ويف بواطنها وظواهرها من ع"

                                                 
  . 56، ص2ج.، دار العاصمة 1ط( . روائع التفسري)تفسري . ابن رجب  1
 .  65، ص1ج. الفاحتة والبقرة . العثيمني  2
  . 216، ص15ج. ، مؤسسة الرسالة 1ط. ع البيان جام. الطيري  6
  . 2136، ص6ج. تفسري . انظر الشعراوي  6
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ما تتحري فيه األذهان، وحسبك بالقلوب وما ركز فيها من العقول وخصت به من :  وبدائع اخللق
من اآليات :  أصناف املعاين، وباأللسن، والنطق، وخمارج احلروف، وما يف تركيبها وترتيبها ولطائفها

 .  1"الساطعة والبينات القاطعة على حكمة املدبر
؛ من غري أن يؤثر عليه أحد ،يقف على احلق بذاتهوأفعاله، ل ،وأقواله ،هجعله حكمًا على نفس -4

ڭ  ۇ  ۇ  چ: ، يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة األنعام مىت أنصف نفسه من نفسه

أمر : " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چۆ  ۆۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  
مطلوب، واحلض عليه منهج قرآين ولكنه التفكر املضبوط فالتفكر .. ذو داللة يف التعبري القرآين

بضابط الوحي، الذي ميضي معه مبصرًا يف النور ال مطلق التفكر الذي خيبط يف الظالم أعمى، بال 
 .2"دليل وال هدى وال كتاب منري

 ،ملا عندهم من رصيد إميانأول املنتفعني هبا، املؤمنني اخلاشعني أمّده بذاكرة تذكره، وجعل  -1
أو ممن ضعف إميانه  ،وإلعمال عقوهلم يف ذلك؛ أكثر من غريهم ممن ال إميان له ،يدهوعم للتذكر

قال أبو السعود .  چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : قال تعاىل يف سورة الذاريات 
أي أفعل التذكري واملوعظة وال تدعهما باملرة أو فذكرهم وقد { وذكر}: " رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

أي الذين قدر اهلل تعاىل إمياهنم أو الذين { فإن الذكرى تنفع املؤمنني}ضمري لظهور األمر حذف ال
 .6"آمنوا بالفعل فإهنا تزيدهم بصرية وقوة يف اليقني

وأنصت لصوت  ،من املؤثرات اخلارجية اليت عليه ،مىت صفى ذهنه ،لتقبل احلق أً هيجعله م -18
ۉۉې  ېې  ې   ى  ى  ائ  چ: بأ قال تعاىل يف سورة س ،احلق الذي بداخله

يف رمحه اهلل تعاىل بيضاوي قال ال.  چائ  ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ ی   
أَْن تَ ُقوُموا لِلَِّه وهو القيام من جملس :  أرشدكم وأنصح لكم خبصلة واحدة هي ما دل عليه: " تفسريه

َمْثىن َوُفرادى .  التقليدأو االنتصاب يف األمر خالصًا لوجه اهلل معرضًا عن املراء و  رسول اهلل 
 .6"متفرقني اثنني اثنني وواحداً واحداً، فإن االزدحام يشوش اخلاطر وخيلط القول

                                                 
  . 611، ص6ج. ، دار الكتاب العريب 6ط. الكشاف . الزخمشري  1
 . 1811، ص2ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  2
 . 166، ص4ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  6
 . 258، ص6ج. ، دار إحياء الرتاث العريب 1ط. أنوار التنزيل . البيضاوي  6
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، غري مفرق بني منكراً إياه ،متجاهاًل صوته ،متغافاًل عن احلق ،اجلائراحلكم  حذره من وخامة -11
قال تعاىل يف سورة اجلاثية  ،ملتبايناتوا ،املتناقضاتاحلق والباطل، رغم كونه مزوداً بداللة التفريق بني 

ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ  چ:  

أم : " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چەئ  ەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  
بأن قاموا حبقوق رهبم، واجتنبوا  . حسب املسيئون املكثرون من الذنوب املقصرون يف حقوق رهبم

يف الدنيا { َسَواءً }أحسبوا أن يكونوا :  ن رضاه على هوى أنفسهم؟ أيمساخطه ومل يزالوا مؤثري
واآلخرة؟ ساء ما ظنوا وحسبوا وساء ما حكموا به، فإنه حكم خيالف حكمة أحكم احلاكمني وخري 

 .1"العادلني ويناقض العقول السليمة والفطر املستقيمة، ويضاد ما نزلت به الكتب وأخيرت به الرسل
الدال على مراد  ،عن مساع صوت احلق الذي بداخله ذننياألوصم  ،تعامىبة الخوفه من عاق -12

ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  چ : قال سبحانه يف سورة الكهف  ،اهلل تعاىل منه

گ  گ  گ  گڳ   ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  ۀ  

جعلنا على قلوهبم " : يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ
حيول دون مساعه بقصد التدبر والوصول  أو صمماً  أغطية حتول دون فقهه وفهمه، وىف آذاهنم ثقالً 

وىف هذا تشبيه للحجب واملوانع املعنوية باحلجب واملوانع احلسية، .  إىل ما فيه من اهلداية والرشد
ليه الغطاء فال يدخل فيه شىء، فالقلب الذي ال يفقه احلديث وال يتدبره كالوعاء الذي وضع ع

واآلذان اليت ال تسمع الكالم مساع فهم وتدبر كاآلذان املصابة بالثقل أو بالصمم، فسمعها وعدمه 
 .2"سواء

 ،السليمفكر وإلغاء دالالت ال ،ب الغفلة والضياعايف رك ،االنسياق خلف غّيهبنّي له عاقبة  -16
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ: قال تعاىل من سورة يونس واملنطق الصحيح 

يف قال ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل  . چپ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
وعيد للذين مل يؤمنوا بالبعث وال فكروا يف احلياة اآلخرة ومل ينظروا يف اآليات نشأ عن : " تفسريه

 الوعيد بني االستدالل املناسب ألهل العقول وبني االستدالل على ما كفروا به من ذلك مجعاً 
                                                 

 .  555ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  1
 . 14، ص5ج. تفسري . راغي امل 2
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املناسب للمعرضني عن احلق إشارة إىل أن هؤالء ال تنفعهم األدلة وإمنا ينتفع هبا الذين يعلمون 
 .1"رون يف غلوائهم حىت يالقوا العذابئويتقون وأما هؤالء فهم سا

فيعمل  ،وأنكر وأشرك ،دحن كفر وجمم ،ليعتير مبنازل اهلالكني من قبل ،بالسري يف األرض هأمر  -16
 ،وحتذيرًا من الوقوع يف مثله ،وكفى بذلك ختويفًا له ،صري األليمامل ذات حىت ال يالقي ،لنظرفيها ا

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک          ک  ک  ک  چ: قال تعاىل يف سورة النحل 

أما من هداه اهلل، فإنه نظر ببصريته وسار يف طريق اخلري، وأما : " يف تفسريهقال الزحيلي .  چگ  
أو إىل عذاب اهلل يف الدنيا، فإنه أعرض عن  ضاللة، وهي املؤدية إىل النار حتماً من حقت عليه ال

مث أحال اهلل يف توجيه علم الفريقني على الطلب يف األرض، فاسألوا  . احلق وكفر واختار طريق الشر
أيها البشر عمن خالف الرسل، وكذب احلق، كعاد ومثود، كيف أهلكهم اهلل بذنوهبم، وانظروا كيف  

 .  2"ان مصري املكّذبني رسلهم، لتعتيروا بعاقبتهمك
الذي يؤيد ما  ،لسماع صوت احلقو  ،واملظاهر الكونية ،لفته للنظر يف مشاهد القدرة الربانية -15

قال تعاىل يف سورة  ،، على اعتبار أن السمع وسيلة لإلدراك والتعقلبداخله من حقائق مير هبا
پ  پ      ڀ     ڀ      ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  چ : القصص 

أال : "يف تفسريه رمحه اهلل تعاىل ل السمرقندي قا.  چٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   
ي عليكم الليل سرمدًا أتنظرون إىل نعمة اهلل تعاىل يف خلق الليل والنهار ملصلحة اخللق، فلو جعل 

 .6"وتعتيرون هباستمعون املواعظ، تال أفيوم القيامة من إله غري اهلل يأتيكم بضياء دائماً ِإىل 
قال تعاىل يف وما جيري عليه من أقدار األمور،  وجمريات، والوقائع، االعتبار باحلوادثأمره ب -13

رمحه اهلل قال الشربيين .  چڳ     ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   چ: سورة آل عمران 
لذوي :  أي{ األبصار ألويل}عظة :  أي{ لعيرة}املذكور { إّن يف ذلك}: " يف تفسريهتعاىل 

 .6"البصائر أفال تعتيرون بذلك فتؤمنون

                                                 
 .  14، ص11ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
  . 1238، ص2ج. التفسري الوسيط . الزحيلي  2
  . 315، ص2ج. ط دار الفكر . حبر العلوم . السمرقندي  6
 . 288، ص1ج. السراج املنري . شربيين ال 6
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وأهنا  ،اإلنسانلدى وهكذا تبني أن القرآن الكرمي اعتمد يف كل خطاباته على مسألة العقالنية      
فكان وال بد من حفظ العقل ليقوم مبا أمره اهلل  .مجلة وتفصياًل  ،مىت فقدت سقط التكليف عنه

 .وأحسنه  تعاىل به على أمت وجه
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 : حفظ العقلمقاصد : املطلب الثاين 
ليفهم  ،واأللفاظ ،والصيغ ،ومبختلف األساليب ،1لعقل بكل وظائفهاالقرآن الكرمي خاطب      
املنهج  ؛يطبقه يف حياته، فيتحقق بذلكمن مث و  ،شرع اهلل سبحانهي قلتليكون قادرًا على  ،ويعي

يف ربنا وعلى نور من ربه جل  ،ودينه القومي ،حني يسري املرء على منهج خالقه العظيم ،الوقائي متاماً 
  .عاله 

 ،ليستحث العقل ،والعبارات ،واأللفاظ ،والسياقات ،األساليبتلك مايز القرآن الكرمي يف قد و      
 ،أو التغافل ،أو التشكيك ،وحاالته، فال جيد العقل حينها مساغًا للتكذيب ،ليوافقه يف كل أحوالهو 

 .أو االعرتاض  ،أو اإلعراض
مىت سار  ،وصراطًا مستقيمًا له ،للعقل طريقًا قومياً  القرآن الكرميحديث رسم  وهبذه الطريقة     

 . وفيما أنيط به ووجد من أجله  ،ليستعملها يف اخلري ،حفظ عليه كل قدراته وطاقاتهكما عليه،  
، ومنع عنه كل األسباب املؤدية إىل ئهاو دأسالمة من كل وضمن له ال ،محاهويف الوقت نفسه      
مبا ال يدع جماالً للشك  ،والرشاد ،واخلري ،واهلدى ،والنور ،من أي طريق كان، ببيان سبيل احلق ،ذلك

 . أو الريبة فيه 
سألة فهم العقل مل ،بيان اهلل جل يف عالهمتضمنة كل خطابات القرآن الكرمي هلذا جاءت  و      

 :وضوح، حني بكل ما أمر به ، ومن مث االنطالق حنو تنفيذ 2بيان اإلهليلذلك ال
مرحلة  ك املرء ادر إ وقت ،رتب األمر بعموم التكاليف على سن البلوغحني  ،أقام به الدين احلق -1

لتلقي التكليف،  ؛أو ملن مل تكتمل فيه األهلية الشرعية ،؛ وال تكليف ملن فقد عقله6كمال األهلية
رشده، ويتهيأ  ومل حياسبه إال بعد كمال ،العقل فرتة كافية لينضج قبل البلوغبحانه سوقد أعطى 

ٱ  ٻ  چ: يف سورة النور سبحانه قال اليت كلفه اهلل تعاىل هبا  ،ليكون صاحلًا للقيام بوظيفته

يف قال الزحيلي .  چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ٹ

                                                 
 . أن القرآن الكرمي خاطب أهل العقل، وليس العقل : يف سياق الكالم كناية، واملقصود  1
 .  6511، ص6ج. تفسري . الشعراوي انظر  2
فأهلية  . وهو من بلغ احللم عاقالً :  كامل األهلية لألداء: "قال .  164ص. علم أصول الفقه . عبدالوهاب خالف  6

واألصل أن أهلية األداء بالعقل ولكنها ربطت بالبلوغ ألن البلوغ مظنة  . األداء الكاملة تتحقق ببلوغ اإلنسان عقاالً 
العقل، واألحكام تربط بعلل ظاهرة منضبطة، فالبالغ سواء كان بلوغه بالسن أو بالعالمات يعتير عاقال وأهال لألداء كامل 

 ".على اختالل عقله أو أنقصهاألهلية ما مل يوجد ما يدل 
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أي الوصول إىل حد البلوغ وهو حد التكليف والتزام  (ُكُم احْلُُلمَ فاُل ِمنْ طألْ َوِإذا بَ َلَغ ا: ") تفسريه
 .1"األحكام الشرعية

 ،من االنطالقات املفرطة ،تضبط حركة تفكريه ،حني وضع فيه قيودًا كثرية ،الفكربه  ؛2صقل -2
 ،6بدهياتالو  ،6نطقياتاليت ال ضوابط هلا، وهي قيود امل ،ومجيع االحنرافات ،والشطحات ،واخليال

لكل من وقف  ،بكل وضوح ،دالالهتا على احلق العقلية اليت ال ريب يف ،3ولوياتاألو  ،5سلماتاملو 
ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  چ: قال تعاىل يف سورة البقرة عند حدودها 

وهي صرحية يف أن : " يف تفسريهصاحب املنار رمحه اهلل تعاىل  قال.  چھھ  ھ  ے  ے
لكتاب، وللمعقول الفطري، إذ ال خيفى على عاقل قبح عمل من هذا خمالف للمنقول الشرعي وهو ا

يأمر غريه باخلري وهو يرتكه، أو ينهاه عن فعل ما يضره من الشر وهو يفعله، وأنه يقيم بذلك احلجة 
 .5"ألن ميتثل أمره وهنيه على نفسه، وال يكون أهالً 

 ،من صفات أويل األلبابذلك  بني أننظم به احلياة املعيشية؛ حني شرع احلدود، وأمر هبا، و  -6
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ: قال تعاىل يف سورة البقرة 

وهذا يدل على أنه حيب من عباده أن يعملوا : " قال السعدي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چۈ
أفكارهم وعقوهلم يف تدبري ما يف أحكامه من احلكم واملصاحل الدالة على كماله، وكمال حكمته 

وعدله ورمحته الواسعة، وأن من كان هبذا الوصف فقد استحق الثناء واملدح بأنه من ذوي  ومحده
وذلك أن  {َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقونَ }: األلباب، الذين وجه إليهم اخلطاب، وكفى بذلك فضال وشرفا، وقوله

                                                 
 .  258، ص6ج. التفسري املنري . زحيلي ال 1
 . "صقل كالمه هذبه ومنقه والدابة تعهدها بالرتبية: "قال .  514، ص1ج. املعجم الوسيط . لغة العربية جممع ال 2
خلطأ يف الفكر ويقال علم يعصم الذهن من ا: منطق : "قال .  161، ص2ج. املعجم الوسيط . جممع اللغة العربية  6

 . "اً مستقيم فالن منطقي عامل باملنطق أو يفكر تفكرياً 
  . "ظر أو دليلالذي ال حيتاج إىل ن: البدهي : "قال .  246ص. معجم لغة الفقهاء . حممد قلعجي وحممد قنييب  6
الكالم لدفعه؛ سواء كانت  قضايا تسلم من اخلصم ويبىن عليها: املسلمات : "قال .  216ص. التعريفات . اجلرجاين  5

 ".مسلمة بني اخلصمني، أو بني أهل العلم
:  األوليات وتسمى البديهيات، وهي ما جيزم به العقل مبجرد تصور طرفيه حنو: "قال .  148ص. الكليات . الكفوي  3

 .بدهي وليس بديهي : تعليق الصحيح أن يقال ". الكل أعظم من اجلزء
 .  16، ص1ج .املنار . حممد رشيد رضا  5
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يعة أوجب من عرف ربه، وعرف ما يف دينه وشرعه من األسرار العظيمة واحلكم البديعة واآليات الرف
 .1"له أن ينقاد ألمر اهلل، وخيضع لشرعه طاعة هلل ولرسوله

 ،من حقائق واضحات ،استحث العقل ملا كان جيب أن يفقهه بذاتهحني  ،قّوم به النفس -6
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  چ: قال تعاىل يف سورة األنعام  ،ظاهرات بينات

:  يف تفسريهتعاىل  قال الشعراوي رمحه اهلل . چکک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  
هو أن تفهم، أي أن يكون عندك ملكة فهم تفهم هبا ما يقال لك عْلماً، فالفهم أول « الفقه»و "

الدعوة للنظر يف { لَِقْوٍم يَ ْعَلُمونَ }:  وأراد احلق بالتفصيل األول يف قوله . مرحلة والعلم مرحلة تالية
لفت للنظر والتدبر يف { لَِقْوٍم يَ ْفَقُهونَ }:  هآيات خارجة عن ذات اإلنسان، وهنا أي يف قوله سبحان

 .2"آيات داخلة يف ذات اإلنسان
وبلوغ  ،على إيناس الرشد ،والتصرف الرشيد فيه ،حني رتب مسألة العطاء ؛حفظ به املال -5

ې   ې   ې  چ : ليكون مسؤاًل عن كل تصرفاته قال تعاىل يف سورة النساء  ،النضج من العقل

ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ ىت     ۆئەئ  وئ  وئ      ۇئ  ۇئ ى  ى  ائ  ائ  ەئ 

معناه أبصرمت منهم هذا  آنستم منهم رشداً : "يف تفسريه صاحب املنار رمحه اهلل تعاىل  قال.  چ
 .6"النوع من الرشد يف حفظ األموال، وحسن التصرف فيها إبصار إيناس، وهو االستيضاح

حني و  ،واملصاحل املرتتبة عليه ،منافع ذلك وبنّي له ،حني أمر بوجوب صيانته ؛وقى به العرض -3
الوقوع و  ،الفواحشمقارفة و  ،الزناجرمية وخوفه من عواقب  ،وأخطار ضياعه ،أظهر له مفاسد امتهانه

ژ  ژ  چ: قال تعاىل يف سورة اإلسراء فالعاقل أحفظ لعرضه وله أصون،  ،بأنواعها املنكراتيف 

يف تفسريه هذه اآلية رمحه اهلل تعاىل س قال ابن بادي.  چڑڑ  ک     ک ک  ک   گ  گ
يف النهي أبلغ وآكد من وال تزنوا؛ ألنه مبعىن وال تدنوا من الزنا، وأفاد هذا حترمي الزنا، وحترمي الدنو : "

 .6"منه، ال بالقلب وال باجلوارح

                                                 
 .  626ص. تيسري اللطيف املنان . السعدي  1
 . 6428، ص3ج. تفسري . شعراوي ال 2
 .  618، ص6ج. املنار . حممد رشيد رضا  6
 .  11ص. تفسري . ابن باديس  6
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، وبنّي والعبور إىل اآلخرة ،حني وضح له أن طريق النجاة ؛اآلخرةتعاىل للعبد الفوز ب اهللضمن  -5
ونسيان اهلدف واملقصد الرئيس  ،فحذر من الركون إليها ،وهي مزرعة لآلخرة ،له أن الدنيا دار ممر

ہ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ :  نعامقال تعاىل يف سورة األ ،من وجود اإلنسان فيها

يم إن نع: " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چے  ے    ۓ    ھہ     ھ  ھ  ھ
الدنيا، فالبدىن منه أعلى وأكمل من نعيم الدنيا ىف ذاته وىف دوامه وثباته وىف   بصياآلخرة خري من ن

، وىف كونه غري مشوب وال منّغص بشىء من اآلالم، وىف كونه ال يعقبه ثقل وال ال سلبياً  كونه إجيابياً 
ته جيّل عنه الوصف والتحديد وال مرض وال إزالة أقذار، والروحاين منه كلقاء اهلل ورضوانه وكمال معرف

أي أتغفلون عن هذا فال تعقلون أن احلياة الدنيا لعب وهلو ( أََفال تَ ْعِقُلونَ ) . شبيه له ىف نعيم الدنيا
وأنتم ترون من ميوت، ومن تنوبه النوائب، وتفجعه الفواجع؟ ففى ذلك مزدجر عن الركون إليها، 

مدبرا يلزم اخللق عبادته وعدم إشراك غريه معه ىف ذلك واستعباد النفوس هلا، ودليل على أن هلا 
 .1"التدبري والنظام وإخالص العبادة والطاعة له

ألن به حفظ كل الضرورات  ؛لعقلهل اوهبذا اتضح أن كل خطابات القرآن الكرمي وجهت أل     
 .وال ريب كل الضرورات األخرى، وبفقده تضيع 

 ،حتدث عنه من خالل املواقف الصادرة عنه غالباً  ،عن العقل تبني أن القرآن الكرمي حني حتدث     
اليت بىن عليها القرآن الكرمي احلكم عليه؛ من كونه  ، يف إحدى وظائفه؛والقصور ،أو اليت تبني اخللل

 ! 2وهكذاال يفقه، ال يتذكر، ال يعقل، ال يتفكر، ال يتدبر، 
ويف  ،املنهج الوقائي القرآينيف  ،دهومقاص حفظ العقل مظاهر تومن خالل ما تقدم اتضح     

 . عناية اهلل تعاىل به ذلك بيان لغاية 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  185، ص5ج. تفسري . املراغي  1
 .  282، ص11ج. ر املنا. انظر حممد رشيد رضا  2
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 : حفظ الدين: املبحث الثاين 
 ليعرف ،ه نزل القرآن الكرميبالذي وي الرباين القومي لعموم اخللق، لسماهو املنهج ا ،1الدين     

 . سبحانه وتعاىل الذي فيه اخللق شرع رهبم 
هذا أنه جاء لريسي قواعد  ،وتفصيلياته ،ومن األولويات اليت جاء هبا القرآن الكرمي بكلياته      

حتقيقًا لقوله  ،وجل لعموم خلقه ارتضاه عز ،متكامللى مراد ربنا جل جالله، يف منهج الدين ع
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ   چ: تبارك وتعاىل يف سورة املائدة 

 .  چڍ  ڌ  ڌ گ
إرساء  ،من أولوياته اليت جاء هبا ،اً تام اً وقائي اً منهج ،وهبذا كان القرآن الكرمي مجلة وتفصيالً      

 . مفهوم الوقاية بصفة عامة 
ألنه قوام  ؛الوقاية يف اجلانب الديين؛ من خالل حفظ الدين وسالمتهيأيت يف مقدمة ذلك حتقق      

 . املسلم يف حياته الدنيا واألخرى 
ويعرف  . ويف جمتمعاهتم  ،حفظ الدين يسلم الفرد يف حياته، وتنتظم حركة العباد فيما بينهمبف     

 . على بصرية من أمره  ،كيف يعبد ربه سبحانه  ،كل واحد منهم
احلديث وتوسع ليحيط بكل جزئياته،  فّصل ،القرآن الكرمي عن مسألة حفظ الديندث وحني حت     

مايز  لذا . ، وجزئيات الدين كثرية كما تبنيحماواًل فهمها ،واليت قد تدور خبلده ،حيتاجه املسلم مما
 .  حبسب مدى االحتياج واألمهية ،ناوهلايف تالقرآن الكرمي 

النافعة للخلق، وجعل مجاع ذلك إىل  ،والدنيوية ،العلوم الدينية لةوقد ورد يف القرآن الكرمي مج     
 :سأتناوهلا خالل ثالثة مطالب . 2ثالثة حماور

 .العقائد : املطلب األول 
 . تشريعال: املطلب الثاين 

 . األخالق: املطلب الثالث 

                                                 
" . وضع إهلي يدعو أصحاب العقول إىل قبول ما هو عند رسول اهلل : دين ال: " 185ص. لتعريفات ا. اجلرجاين  1

ْساَلم واالعتقاد باجلنان : الدين : " 685، ص1املعجم الوسيط، ج ويف الّديانَة َواسم جَلِميع َما يعبد بِِه اهلل َواْلملَّة َواإْلِ
قْ رَار بِاللَِّساِن َوعمل اجلََْوارِح باألركان  . "َواإْلِ

 .  62، ص1ج. التفسري املنري . زحيلي الانظر  2
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 :1احلديث عن العقائد: املطلب األول 
بادئاً بكل ما يتعلق  ،عن كل ما خيص أمور العقيدة والتوحيد القرآن الكرميحتدث يف هذا اجملال      

بيده ملكوت كل الذي  ،املميت ،احملي ،الرازق ،املعبود ،اإلله ،اخلالق ،من كونه هو الرب ،باهلل تعاىل
 ،وهو الذي شرع الدين القيم للخلق ،وله مآل كل شيء ،يف هذا الكون ،وله مطلق القدرة ،شيء

 . ر سبحانه ليعبد على حق كما أم
وتقوية جانبه، وإلرساء  ،مث يذكر كل ما يتعلق بأمور العقيدة األخرى، لرتسيخ معامل اإلميان     

أو يولد سوء  ،مبتعداً عن كل ما قد يوجد الوهم ،لكل ما حيفظ به الدين ،اجلانب الوقائي الصحيح
فتلتبس عليهم  ،األفهامأمر دينهم، وحىت ال ختتلط حىت ال يقع الناس يف أدىن حرج من  ،الفهم

أصوهلا؛ مع بيان  يف إرساء. 2اليت جيب أن تكون واضحات بينات ،قضايا العقيدة والتوحيد وحقائقه
 .أمور عقيدهتم  ،، حىت ال تلتبس على العبادما يتوجب بيانه يف مقامه

ويرد على كل ة األمر، ليبني حقيقمبينًا كل دقائقها، عن العقائد أفاض احلديث القرآن الكرمي      
 :6حديث القرآن الكرمي عن العقائد حول ثالثة حماوردار وإمجاالً فقد .  وادعاء كاذب ،شبهة باطلة

القرآن الكرمي كل ما خيص ربنا تناول يف هذا احملور :  ه جل يف عالاهللاحلديث عن : احملور األول 
وعظيم قدره، ليتبني للخلق  ،تبني عظم اهلل عز وجل ،وقدرة مطلقة ،، من أمساء وصفاتجاللهجل 
به حق  افيؤمنو  ،مبا ال مرية فيه، وليعرف اجلميع من هو رهبم سبحانه خالقهمأمر حقيقة  ،مجيعاً 

  .6اإلميان على بصرية من أمرهم
نسان من حرية البحث عن موجد الكون، الوجود سبحانه، ليقي اإل بف بواجاملنهج الوقائي عرّ     

 :الوجود، حني قضية  منه، واحلكمة األصيلة من وليقفه على مراد اهلل تعاىل
من  ،، إلرساء ما خيص الرب سبحانه وتعاىل5توحيد الربوبيةب ،عن مسائل العقائد ديثاحل أبد -1

رب كل شيء ال سواه، يف آيات كثرية منها قوله عز وجل يف  ،جل ربنا يف عاله ،أنه اخلالق العظيم
                                                 

هي األمور اليت : " قال.  111ص. ، مكتبة السوادي 2ط. مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية . عثمان مجعة ضمريية  1
 ".عندك، ال ميازجه ريب وال خيالطه شك جيب أن يصدق هبا قلبك، وتطمئن إليها نفسك، وتكون يقيناً 

 .  641ص. ، دار العاصمة 1ط. الصواعق املرسلة . م ابن القيانظر  2
 .  155، ص11ج. التفسري املنري . الزحيلي انظر  6
 .  11152، ص11ج. تفسري . انظر الشعراوي  6
 -عز وجل-هو إفراد اهلل : توحيد الربوبية : "قال .  12، ص1ج. ، دار ابن اجلوزي 2ط. القول املفيد . العثيمني  5

 ". أن يعتقد اإلنسان أنه ال خالق إال اهلل:  فإفراده باخللق.  ، والتدبريباخللق، وامللك
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قال .  چڈ       ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ چ : سورة الدخان 
ِلنَي أي بعد إثبات الرّبوبية هلل أثبت الوحدانية، فهو : " يف تفسريهالزحيلي  رَبُُّكْم َوَربُّ آباِئُكُم اأْلَوَّ

اإلله الواحد الذي ال إله غريه، وأثبت القدرة فهو احمليي واملميت، حييي ما يشاء، ومييت ما يشاء، مث 
بشر بالّذات، فهو رّبكم أيها املخاطبون ورّب آبائكم وأجدادكم األولني، ومدبّر أّكد الرّبوبية على ال

 .1"شؤوهنم، فهو املستحق للعبادة، دون غريه من اآلهلة املزعومة
املستحق للعبادة، يف آيات كثرية منها  ،، وأنه سبحانه اإلله احلق2توحيد اإللوهيةناول احلديث ت -2

ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک        کگ  گ  گ  گ       ڈچ: قوله تعاىل يف سورة يوسف 

أسس : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلقال السيوطي .  چڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
 .6"اإلخالص هلل وحده ال شريك لهالّدين على 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  چ : أمساء اهلل تعاىل وصفاته فقال سبحانه يف سورة األعراف ذكر  -6

رمحه قال ابن القيم .  چڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  
مستلزم جلميع معاين األمساء احلسىن، دال عليها « اهلل»فعلم أن امسه : " يف تفسريهاهلل تعاىل 

« اهلل»واسم « اهلل»واألمساء احلسىن تفصيل وتبيني لصفات اإلهلية اليت اشتق منها اسم .  باإلمجال
.  ، وفزعا إليه يف احلوائج والنوائبوخضوعاً  هله اخلالئق حمبة وتعظيماً ، تأمعبوداً  دال على كونه مألوهاً 

واحلمد وإهليته وربوبيته ورمحانيته .  وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورمحته، املتضمنني لكمال امللك
إذ يستحيل ثبوت ذلك ملن ليس حبي وال مسيع وال بصري، وال .  وملكه مستلزم جلميع صفات كماله

فصفات اجلالل واجلمال أخص باسم  . متكلم، وال فعال ملا يريد، وال حكيم يف أفعالهقادر، وال 
وصفات الفعل والقدرة، والتفرد بالضر والنفع، والعطاء واملنع، ونفوذ املشيئة وكمال القوة، « اهلل»

ة وصفات اإلحسان واجلود والير، واحلنان واملنة والرأف .« الرب»وتدبري أمر اخلليقة أخص باسم 
 . 6"بثبوت الوصف، وحصول أثره، وتعلقه مبتعلقاته وكرر إيذاناً « الرمحن»واللطف، أخص باسم 

                                                 
 .  284، ص25ج. التفسري املنري . الزحيلي  1
فاملستحق .  بالعبادة -عز وجل -وهو إفراد اهلل:  لوهيةوحيد األت: "قال .  16، ص1ج. القول املفيد . العثيمني  2

 ". للعبادة هو اهلل تعاىل
  . 561، ص6ج. ط دار الفكر . الدر املنثور . سيوطي ال 6
  . 63ص. التفسري القيم . بن القيم ا 6
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: فقال عز وجل يف سورة الشورى  ،بأهنا تليق به تعاىل شأنه ، سبحانه حقيقة مدلوالهتابنّي وقد      
 يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چٺ  ٿ ٿٿ   ٿٹ  ٹ  ٹچ

ه تعاىل وال مياثله شيء من خملوقاته، ال يف ذاته، وال يف أمسائه، وال يف صفاته، ليس يشبه:  أي: "
ألن أمساءه كلها حسىن، وصفاته صفة كمال وعظمة، وأفعاله تعاىل أوجد هبا ؛ وال يف أفعاله

 .1"املخلوقات العظيمة من غري مشارك، فليس كمثله شيء، النفراده وتوحده بالكمال من كل وجه
، سبحانه فيه سواه ،وال متصرف ،وال مدبر ،الكون مبا فيه هو خلق هلل تعاىل فال قادرأظهر أن  -6

ک   ک  ک  گگ  چ : يف سورة  الزمر جلت قدرته قوله ك. كتابه العزيز   يف آيات كثرية من

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

إن اهلل تعاىل هو مبدع األشياء   أي: " يف تفسريهقال الزحيلي .  چڻ   ۀ  ۀ  ہ  
كلها وخالقها مجيعها، املوجودة يف الدنيا واآلخرة، ال فرق بني شيء وآخر، وهو رهبا ومالكها 

وهذا دليل على .  واملتصرف فيها والقائم حبفظها وتدبريها، فهي حمتاجة إليه يف وجودها وبقائها معاً 
ماواِت َواأْلَْرضِ  َلُه َمقالِيدُ ) . أن أعمال العباد خملوقة هلل أي هو مالك أمرها وحافظها، وهذا  (السَّ

ألن  ؛استعارة مللكه خرياهتا وأرزاقها، أو كناية عن انفراده تعاىل حبفظها وتدبريها وملك مفاتيحها
 .2"حافظ اخلزائن ومدبر أمرها هو الذي ميلك مقاليدها، أي مفاتيحها

وآجال العباد  ،ال قادر على ذلك سواه ،هلل تعاىل وحدهبنّي أن مسألة اإلحياء واإلماتة أمر بيد ا -5
ڦ  ڦ  چ : أجله احملتوم، يف آيات كثرية منها قوله سبحانه يف سورة احلج منهم  لكلٍ  ،عنده

واآليات اليت تكلمت .  چڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
دم، ومجلة من اآليات تكلمت عن مسألة إحياء اخللق من الع هاعن املوت كثرية ومستفيضة، مجلة من

وهو }: " يف تفسريهاجلزائري  أبو بكرقال . تكلمت عن مسألة قدرة اهلل عز وجل على إعادة اخللق 
ويبعثكم { مث حيييكم}باإلنشاء واإلجياد من العدم، مث مييتكم عند انتهاء آجالكم { الذي أحياكم

شكره ويذكر غريه ويشكر سواه، ليجزيكم بكسبكم كل هذه النعم يكفرها اإلنسان فيرتك ذكر ربه و 
فهذه املظاهر لقدرة الرب وعلمه وحكمته وتلك اآلالء والنعم الظاهرة والباطنة توجب اإلميان باهلل 

                                                 
  . 556ص. تيسري الكرمي الرمحن . سعدي ال 1
  . 64، ص26ج. التفسري املنري . الزحيلي  2



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

105 
 

وحتتم عبادته وتوحيده وذكره وشكره، وجتعل عبادة غريه ُسخفًا وضالاًل عقليًا ال يُقادر قدره وال 
 .1"يُعرف مداه

لتقوم حياة الناس فيما  ،نه، وله يف تقسيمه عز وجل حكمة بالغةأوضح أن الرزق بيد اهلل سبحا -3
: ، يف آيات كثرية كقوله تعاىل يف سورة هود بعضهم بعضاً ل ،بينهم على أساس التكافؤ واالحتياج

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  چ

أخير تعاىل أنه متكفل بأرزاق املخلوقات من ":  يف تفسريهابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چٿ  
سائر دواب األرض صغريها وكبريها حبريها وبريها وأنه يعلم مستقرها ومستودعها أي يعلم أين منتهى 

 .2"سريها يف األرض وأين تأوي إليه من وكرها وهو مستودعها
توفيق النهج احلق، وهداية بيان للمالو  ؛رشاداإلمها هداية و ربط اهلداية بنوعيها باهلل عز وجل،  -5

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: عونة على قبوله واألخذ به، يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة اإلسراء املو 

ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   

 يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
لإلميان به وتصديقك وتصديق ما جئت به من عند ربك، فهو املهتدى إىل أي ومن يهد اهلل : "

احلق، املصيب سبيل الرشد، ومن يضلله لسوء اختياره وتدسيته نفسه، وركوبه رأسه ىف الغواية 
ينصروهنم من دونه يهدوهنم إىل احلق، ومينعون عنهم  والعصيان كهؤالء املعاندين، فلن جتد هلم أنصاراً 

 .6"يقتضيه ضالهلمالعذاب الذي 
يف  ومدى نفاقهم ،وعن حقيقة كذهبم ،وأحواهلم ،وعن بعض مواقفهم ،تكلم عن املنافقني -4

وقاية لإلنسان من النفاق؛ الذي يقدح يف عقيدته، ويف دينه عامًة، حمذرًا من سوء النفاق ، دينهم
چ     ڃ  ڃ  چ  چچ : قوله تعاىل يف سورة النساء كيف آيات كثرية  والتعامل به، 

 چچ ڇ  ڇ  ڇ ڇ  ڍ  ڍ ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژژ
خيير تعاىل أن املنافقني يف سلوكهم اخلاص خيادعون اهلل تعاىل : " أبو بكر اجلزائري يف تفسريهقال . 

                                                 
 .  616، ص6ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  1
 .  236، ص6ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  2
 .  14، ص15ج. تفسري . املراغي  6
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بإظهارهم اإلميان به وبرسوله وهم غري مؤمنني إذ اخلداع أن تري من ختادعه ما حيبه منك وتسرت عليه 
 عاملهم باملثل فهو تعاىل أراهم ما حيبونه وسرت عليهم ما يكرهونه منه وهو ما يكرهه واهلل تعاىل

 .1"العذاب
ليعلم البشر مجيعاً  ،وعن أمسائه وصفاته ،وهبذا تبني أن القرآن الكرمي حتدث عن اهلل تعاىل     

 .فيه مبا ورد  ،ومعبودهم املشرع ،حقيقة رهبم اخلالق
 

 :ة الرسالنبوة و ال: احملور الثاين 
 ،توالرساال ،والنبوات ،هذا احملور جممل ما خيص األديانحوى حديث القرآن الكرمي يف      

اليت من خالهلا  ،مبيناً أهم األحداث ،من قصص األنبياء عليهم السالم اً جانبحني عرض ، 2السابقة
 .   تعاىلقوم أعرضوا عن مراد اهلل التوجيه املناسب لكلجاء من جوانب الوقاية، مث جانب كبري ظهر 

فالسعادة هو أن يكون العلم املطلوب هو العلم : "رمحه اهلل تعاىل ابن تيمية شيخ اإلسالم قال      
ما أخيرت به الرسل فالعلم احلق هو ما أخيروا به واإلرادة النافعة  -إىل أن قال-باهلل وما يقرب إليه 

 .6"إرادة ما أمروا به
كل ما خيدم اجملال الديين   حولدور ي ،السالمالصالة و عليهم سل والر ما جاء به األنبياء  جمملو      

وهم األنبياء  ،خلق اهلل تعاىل ، الذي جاء به خري6من حيث اخلصوص، واجملال الوقائي عامةً الدعوي 
حنراف عن العقيدة هبم الناس، وليحذروا من مغبة اال والرسل عليهم الصالة والسالم، ليأسى

 :الصحيحة، حيث 
 ،السماويةديان كل ما جاءت به األعلى  مؤكدًا الدين معّينًا له؛  عن القرآن الكرميديث جاء ح -1

قال تعاىل يف سورة  ،ومدى احنراف أتباعها عنها مظهراً بطالن ما سواه،والنبوة،  ،من حقائق التوحيد
ڃ  ڃ  چ   چ  چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ   ڌ  ڎ  چ  : آل عمران 

قال أبو .  چک   ک  ک  ک  گ  گ  گ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  

                                                 
  . 538، ص1ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  1
، 1ج. ويف املعجم الوسيط " . إنسان بعثه اهلل إىل اخللق لتبليغ األحكام: الرسول : " 118ص. التعريفات . اجلرجايت  2

َعثُه اهلل بشرع يْعمل بِِه ويبلغهوالرسول " : 666ص  " .املخير عن اهلل عز وجل: النيبء : "  413، ص2ويف ج" . من يَ ب ْ
 . 165ص. ، دار الكتاب العريب 1ط. النبوات . بن تيمية ا 6
 .  1621، ص15ج. تفسري . الشعراوي  6
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أي ال ديَن مرضيًا هلل تعاىل سوى اإلسالم الذي هو التوحيُد : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل السعود 
 .1"والتدرُّع بالشريعة الشريفة

وجوب اإلخالص فيه هلل ب ،حياض الدين احلق ةيامحأكد حديث القرآن الكرمي على وجوب  -2
ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ      چ : تام له فقال تعاىل يف سورة األنفال نقياد السبحانه واال

قال .  چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  
يُن ُكلُُّه لِلَِّه ويضمحل عنهم كل دين باطل، ويبقى : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل الزخمشري  َوَيُكوَن الدِّ

وأسلموا فَِإنَّ اللََّه مبا يَ ْعَمُلوَن َبِصرٌي يثيبهم على توبتهم  فيهم دين اإلسالم وحده فَِإِن انْ تَ َهْوا عن الكفر
 .2"وإسالمهم

ر من سوء عاقبة يحذالتو  ،لبلوغ متام اإلميان ،س اليقني يف القلبغرس كل ما من شأنه أن يّؤس -6
ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓ چ   :فقال تعاىل يف سورة احلجرات  ،الشك والريبة فيه

 قال.  چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ڭڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ
مث مل يرتابوا أي مل يشكوا وال تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدة : " يف تفسريهابن كثري رمحه اهلل تعاىل 

هي التصديق احملض وجاهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل أي وبذلوا مهجهم ونفائس أمواهلم يف 
 .6" قوهلم إذا قالوا إهنم مؤمنونطاعة اهلل ورضوانه أولئك هم الصادقون أي يف

فقال تعاىل يف  ،اليت تبىن عليها مقتضيات العقائد ،، املعروفة بأركان اإلميانبنّي مجلة أركان الدين -6
چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  چ : سورة النساء 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  

أي ومن يكفر باهلل أو : " يف تفسريهاغي رمحه اهلل تعاىل قال املر  . چگ    ڳ  ڳ  ڳ  
فقد ضل عن صراط ( وهى أسس الدين وأركانه)مبالئكته أو ببعض كتبه أو رسله أو اليوم اآلخر 

 .6"احلق الذي ينّجى صاحبه ىف اآلخرة من العذاب األليم، وميتعه بالنعيم املقيم

                                                 
 .  14، ص2ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  1
 .  228، ص2ج. الكشاف . الزخمشري  2
 .  636ص، 5ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  6
 .  148، ص5ج. تفسري . املراغي  6
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إمنا هو من عند اهلل تعاىل قدراً  ،نسان يف دنياهوأن كل ما جيري على اإل ،بنّي حقيقة القدر -5
حت  خت     مت  ىت  يت        چ: تعاىل يف سورة القمر قال  ،منه سبحانه، يف آيات كثريةابتالء وقضاًء؛ 

 مرتباً  حمكماً  خلقنا كل شيء مقدراً : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلليب احل ،1قال السمني.  چجث   
 .2"قبل كونه قد علمنا حاله وزمانه يف اللوح، معلوماً  مكتوباً  أو مقدراً على حسب ما اقتضته احلكمة 

 ه،وحفظإمنا هو إلقامة الدين الرباين احلق  ،أظهر أن أساس إرسال الرسل عليهم الصالة والسالم -3
ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  چ : قال تعاىل يف سورة األنعام . وإقامة شرعه الصدق، وصونه 

فأعلمهم اهلل حقيقة الرسالة : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال ابن عاشور  . چڈ گ  
واقرتاهنا باآليات فبني هلم أن الرسول هو الذي يتحدى األمة ألنه خليفة عن اهلل يف تبليغ مراده من 
خلقه، وليست األمة هي اليت تتحدى الرسول، فآية صدق الرسول جتيء على وفق دعواه الرسالة، 

ه بعث إلنقاذ الناس من أرزاء الدنيا وإلدناء خرياهتا إليهم لكان من عذرهم فلو ادعى أنه ملك أو أن
أن يسألوه آيات تؤيد ذلك، فأما والرسول مبعوث للهدى فآيته أن يكون ما جاء به هو اهلدى وأن 

 .6"تكون معجزته هو ما قارن دعوته مما يعجز البشر عن اإلتيان مبثله يف زمنهم
وجاء يدعو إليه  ،هم الصالة والسالم واحدة، فالكل من عند اهلل تعاىلأن دعوة الرسل عليبنّي  -5

ڎ  ڈ          ڈ   ژ  چ : ، يف آيات كثرية منها قوله سبحانه يف سورة احلجر 6عز وجل

، ومن  كذبوا صاحلاً :  املرسلني أي: " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چژ  ڑ  
التفاق دعوهتم، وليس تكذيب بعضهم لشخصه بل ملا جاء  فقد كذب سائر الرسل، كذب رسوالً 

 .5"به من احلق الذي اشرتك مجيع الرسل باإلتيان به
املعانني واملشركني املكذبني؛ واهلل تعاىل  ،أظهر أن لكل الرساالت السماوية أعداء من أهل الكفر -4

، يف آيات كثرية منها راملككل أنواع برغم إعراضهم وتكذيبهم  ،ومظهٌر دينه ،غالب على أمرهم

                                                 
.  تءامفسر، عامل بالعربية والقرا:  ، شهاب الدين املعروف بالسمنيأمحد بن يوسف بن عبد الدامي: ني احلليب السم 1

 . 265، ص1ج. األعالم للزركلي . ه  553تويف عام .  استقر واشتهر يف القاهرة.  شافعّي، من أهل حلب
 .  165، ص18ج. ط دار القلم . الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون . السمني احلليب  2
 .  268، ص5ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  6
 .  18315، ص15ج. تفسري . الشعراوي انظر  6
 .  666ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  5
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ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   چ : قوله تعاىل يف سورة التوبة 

إن الكفار يريدون أو : " يف تفسريهقال الزحيلي .  چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
حياولون إبطال دعوة اإلسالم، ومنع هدايته، ومقاومة دعوته، واهلل مظهر دين اإلسالم يف اآلفاق، 

 .1"لكولو كره الكافرون ذ
جلت قال  ،الرسل عليهم الصالة والسالماألنبياء و هو رسول من مجلة  أن حممداً على أّكد  -1

ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى    چ: يف سورة البقرة عظمته 

أي من مجلة الذين أُرسلوا إىل األمم لتبيلغ : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چائ   
ِء أوامرِنا وأحكامنا عليهم فإن هذه املعاملَة ال جتري بيننا وبني غريهم فهي شهادة منه رساالتِنا وإجرا

الُم إثَر بياِن ما الُة والسَّ يستوجبها والتأكيُد من مقتضيات مقاِم اجلاحدين  سبحانه برسالته عليِه الصَّ
 .2"هبا

ال تتحقق  جل يف عاله وأن اهلل ،املبلغ عن ربه سبحانه شرعه القومي أوجب الطاعة لرسول  -18
ڻ  ڻ  ڻ  چ: ، يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة احلشر طاعته إال بطاعة رسوله 

حث اهلل تعاىل : "يف تفسريه رمحه اهلل تعاىل  سمعاينقال ال . چڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ۓ   
أتاكم الرسول عن اهلل  تعاىل وهنيه؛ ألن املعىن ومااملسلمني يف هذه اآلية على التسليم ألمر اهلل 

 . 6"فخذوه، وما هناكم عن اهلل فانتهوا
؛ األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، مبا تقوم به احلجة على 6ذكر بعض معجزات -11

وهذا يف حد ذاته بيان ملنهج اهلل تعاىل، حني يؤيد رسله مبا يثبت صدق بالغهم عن رهبم  ،أقوامهم
ٱٻٻٻٻپپ  پ  پ  ڀڀ   چ: اإلسراء تعاىل يف سورة  سبحانه، قال

رمحه اهلل قال الشربيين .  چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٹ   ٹ  ٹ  

                                                 
 .  2364، ص6ج. التفسري الوسيط . الزحيلي  1
 .  265، ص1ج. العقل السليم إرشاد . أبو السعود  2
 .  688، ص5ج. تفسري . السمعاين  6
.  186ص. ، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1ط. قطف الثمر . حممد صديق خان القنوجي  6

دعى أنه أمر خارق للعادة، داع إىل اخلري والسعادة، مقرون بدعوى النبوة، قصد به إظهار صدق من ا: "هي املعجزة 
 ". رسول من اهلل سبحانه
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للمرسل إليهم هبا { إال ختويفاً }املقرتحات وغريها :  أي{ وما نرسل باآليات}: " تعاىل يف تفسريه
وبعذاب اآلخرة من  فإن خافوا جنوا وإال هلكوا بعذاب االستئصال من كذب باآليات املقرتحات 

 .1"كذب بغريها كاملعجزات وآيات القرآن فأمر من بعث إليهم مؤخراً إىل يوم القيامة
مساوية، ومواقفهم العدائية من الدين احلق، اخلامت ملا  رساالتعرض حال األمم السابقة من  -12

ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ چ: تعاىل يف سورة البقرة  قالقبله من شرائع ربانية ورساالت مساوية، 

پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  

فاليهود حرفوا يف : " يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ
واهلدى هو ما يوصلك إىل الغاية من  ،معه هدى اهلل ورسول اهلل  ،ملتهم والنصارى حرفوا فيها

وهدى اهلل طريق واحد، أما  ،أو هو الطريق املستقيم باعتباره أقصر الطرق إىل الغاية ،أقصر طريق
ومن هنا فإهنا طرق متشعبة ومتعددة توصلك إىل .  هدى البشر فكل واحد له هدى ينبع من هواه

 .2"هدى اهلل َعزَّ َوَجلّ  ،ولكن اهلدى الذي يوصل للحق هو هدى واحد ،الضالل
انصب على  ،واألديان السابقة ،والرساالت ،يث القرآن الكرمي عن النبواتوهبذا اتضح أن حد     

وهو من عند اهلل تعاىل، لتقوي جانب اإلميان باهلل تعاىل، ولتبني  ،مسألة بيان أن منهج الدين واحد
زمانًا ومكاناً، فذلك  ،املناهج التشريعية توإن تعدد. أن اهلل سبحانه هو املعبود املشرع ال سواه 

 . مة إهلية ملراعاة مقتضى حال كل قوم حلك
 

 :6الغيبيات: احملور الثالث 
جانب واسع من الغيبيات، سواء الدنيوية اليت  لىالقرآن الكرمي عركز حديث يف هذا احملور      

وما إىل ذلك،  ،اجلنأمة و  الكرام عليهم السالم، واملالئكة ،تتعلق جبانب النبوات والرساالت السابقة
ه، أو وكل ما خيص ،وأحواله ،وأهواله ،ليوم اآلخرابو  ،الناربو  ،جلنةات األخروية اليت تتعلق باالغيبي مأ

  . وجمال الغيب من أهم ما يقوي جانب اإلميان .القير وما فيه 
                                                 

 .  613، ص2ج. السراج املنري . الشربيين  1
 .  661، ص2ج. تفسري . الشعراوي  2
: قال .  31ص. ، وزارة الشئون اإلسالمية والوقاف والدعوة وواإلرشاد 1ط. أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة  6
مور احلاضرة واملاضية واملستقبلة، وقد استأثر اهلل عز وجل بعلمه كل ما غاب عن العقول واألنظار من األ: الغيب هو "

 ".واختص نفسه سبحانه بذلك
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، ، عن غريه من الناس1لذا عد سبحانه وتعاىل اإلميان بالغيب من أميز ما مييز املؤمن الصادق     
يؤيد وهذا يف حد ذاته  ،وجيعله ينبذ اخلرافات واألساطري ،على مرادات الدينسلم يوقف املألنه 

لذا . ودوامة التخبطات  ،عن لوثات األفكار إلنسانصيانة لويف الوقت نفسه  ،جانب الدين احلق
 : حني  ،االً واسعاً جمث القرآن الكرمي عن الغيب يحدأخذ 

يف وأهم صفاهتم،  ،نه، فتكلم عن املؤمننيوحتقيق خشية اهلل سبحا ،حتدث عن صدق اإلميان -1
ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ      يئ    جب   چ : آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة امللك 

أي إن الذين خيافون مقام رهبم فيما بينهم وبينه : " قال املراغي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چحب
عن املعاصي، ويقومون بطاعته حيث ال يراهم إال  إذا كانوا غائبني عن أعني الناس، فيكفون أنفسهم

اعبد اهلل كأنك تراه، »:  جاء ىف احلديث واضعني نصب أعينهم ما هو، مراقبني له ىف السر والعلن
 يكفر عنهم ما أملّوا به من الذنوب واآلثام، وحيزيهم جزيل.  [رواه مسلم]«فإن مل تكن تراه فإنه يراك

 .2"ن حتتها األهنار كفاء ما أسلفوا ىف األيام اخلاليةالثواب، ويدخلهم جنات جترى م
، ليعرف املسلم الفرق بني ما ، يف آيات عدة، وبني معانيها6مفهومي اإلسالم واإلميانوضح أ -2

: منها قوله تعاىل يف سورة احلجرات خيص القلب؛ من عقائد، وما خيص البدن؛ من أعمال، 
.  چڱ  ڱڱ ھ     ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳچ

أخير أن حقيقة اإلميان هو التصديق بالقلب وأن اإلقرار : "تفسريه  رمحه اهلل تعاىل يف قال اخلازن
 .6"دون التصديق بالقلب واإلخالص باللسان وإظهار شرائعه باألبدان ال يكون إمياناً 

                                                 
 .  6636، ص3ج. الل القرآن يف ظ. انظر سيد قطب  1
  . 16، ص21ج. تفسري . املراغي  2
.  46ص. مدار الوطن ، 1ط.  اإلميان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة واجلماعة. األثري  عبداحلميد عبداهلل 6

الشهادتان، والصالة، والزكاة، :  فرياد باإلسالم األعمال الظاهرة من العبادات : إذا قرن اإلسالم واإلميان يف نص: "قال 
ويراد باإلميان االعتقادات  . بالعمل –سبحانه  -االستسالم هلل تعاىل، واخلضوع واإلنقياد له :  والصيام، واحلج، أي

تصديق القلب وإقراره :  إلميان باهلل تعاىل، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره، أيالباطنة، وهي ا
وإذا افرتقا يف نص اجتمعا؛ فيشمل كل واحد منهما الدين كله؛ من أصوله وفروعه؛ من اعتقاداته وأفعاله الظاهرة  . ومعرفته

، أو اإلميان مفردًا فاملراد هبما الدين كله، مبا فيه من إسالم، وإميان، إذا جاء ذكر اإلسالم مفرداً :  أي . والباطنة
 ".واستسالم، وشعائر، وشرائع، ومناهج، وأحكام

  . 145، ص6ج. لباب التأويل . اخلازن  6
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ترغيباً  ،ألة اجلزاء واحلسابومبس ،باليوم اآلخرو  ،باهلل تعاىلربط قضية الدين احلق مبسألة اإلميان  -6
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة البقرة  ،وترهيباً 

پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ    ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  

كأنه :" يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال القامسي .  چٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ
المية، وحال من قبلها من سائر امللل، يرجع إىل شيء سبحانه أراد أن يبني أن حال هذه امللة اإلس

ومن .  استحق ما ذكره اهلل من األجر واحد، وهو أن من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر وعمل صاحلاً 
 .1"فاته ذلك فاته اخلري كله، واألجر دقه وجله

ن كل ما م ، الذي سيقيهعلق مسألة جناة اإلنسان يف اآلخرة على مدى متسكه بالدين احلق -6
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ: قال تعاىل يف سورة آل عمران  يضر به

ومن يبتغ غري اإلسالم " : يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال الزخمشري .  چڃ  چ  چ  چ
فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين من الذين  يعىن التوحيد واإلسالم الوجه هلل تعاىل ديناً 

 .2"اخلسران مطلقاً  وقعوا يف
 ،وعن أمور كثرية مما خيصهم، كأمساء بعضهم ،تكلم عن املالئكة الكرام عليهم السالم -5

: وما إىل ذلك، يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة التحرمي ووظائفهم  ،وأحواهلم ،وصفاهتم
قال السعدي  . چېېېىىائائەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  چ

غليظة أخالقهم، عظيم انتهارهم، يفزعون بأصواهتم وخييفون :  أي":  يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل 
 .6"مبرآهم، ويهينون أصحاب النار بقوهتم، وميتثلون فيهم أمر اهلل، الذي حتم عليهم العذاب

رسلهم، فبني بذلك مدى صالحية هذا و  ،وهنم، وشؤ عن بعض أحواهلمتكلم و  ،ذكر أمة اجلن -3
ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       چ : جلن م البشر، قال تعاىل يف سورة ااملنهج الوقائي احلق، وأنه لعمو 

يف تفسري هذه  رمحه اهلل تعاىلقال الفريوز أبادي .  چپ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  
أنه }لكفار مكة يا حممد أوحي إيل أنزل إيل جيريل فأخيرين  يقول قل هلم{ قل أوحي إيل}" :اآلية 

                                                 
 . 613، ص1ج. حماسن التأويل . قامسي ال 1
 . 641، ص1ج. الكشاف . زخمشري ال 2
 . 456ص. تيسري الكرمي الرمحن . سعدي ال 6
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بعدما آمنوا ورجعوا إىل قومهم { فقالوا}من جن نصيبني باليمن { جلنمن ا}تسعة نفر { استمع نفر
تالوة قرآن عجيب كرمي شريف يشبه كتاب موسى وكانوا أهل { إنا مسعنا قرآنا عجبا}يا قومنا 

 .1"توراة
ليثبت بذلك  ،عرض بعض أحوال األمم السابقةحال يف املاضي،  ية،لغيباألمور اض بعشف ك -5

، ويف املستقبل، ليثبت وال سيما ملن كان موجودًا زمن التنزيل ،الكتاب العزيزجانب اإلعجاز هلذا 
ڈ  ژ    ژ  ڑ  چ : قال تعاىل يف سورة الفرقان  اجلانب اإلعجاز العلمي يف الكون،

قد علم املراد هبذا اخلطاب، وأن اهلل خلق :" يف تفسريهقال املنار .  چڑ  ک  ک  ک     ک  
فأي شيء من هذا مما  ،وما يعلم جنود ربك إال هو:  ددهم إال اهلل كما قالكثرية ال يعلم ع  قروناً 

 .2"يدل على أن ما أخير اهلل به من أمر اإلميان باهلل واليوم اآلخر
وملا فيه من أهوال عظام، يف  ،لالستعداد له ،وحتذيراً منه ،ختويفاً بهقيامة، تكلم عن أهوال يوم ال -4

ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  چ : يف سورة األعراف  آيات كثرية منها قوله تعاىل

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ         ں  ڻ   ڻ   ڻ

والوزن أي لألعمال يوم : " ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه قال.  چھ  ھ  ے  
 .6"القيامة احلق أي ال يظلم تعاىل أحداً 

وما إىل  ،وعن املصري احملتوم ،فيهما وأحوال أهليهما ،وعن أوصافهما ،حتدث عن اجلنة والنار -1
يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف شأن اجلنة يف ترغيبًا وترهيباً، مبينًا احلكمة من خلقهما، ذلك، 

وهذا :" قال ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه .  چگ  گ  گ  گ     ڳ  چ : سورة الغاشية 
م فيها إال لفائدة ألن النفوس فيها ختلصت من النقائص  تنبيه على أن اجلنة دار جد وحقيقة فال كال

 . 6"كلها فال يلذ هلا إال احلقائق والسمو العقلي واخللقي، وال ينطقون إال ما يزيد النفوس تزكية

                                                 
 . 644ص. ط دار الكتب العلمية . تنوير املقباس . فريوز أبادي ال 1
 . 156، ص6املنار ج. حممد رشيد رضا  2
 . 658، ص6ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  6
 . 688، ص68ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  6
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قال الشنقيطي  . چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ : وقال تعاىل يف وصف النار من سورة الليل      
اللهب اخلالص، ويف وصف النار هنا بتلظى مع :  تلظى، واللظىت:  أي: " رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

 .1"السعري، وسقر، واجلحيم، واهلاوية، وغري ذلك:  أن هلا صفات عديدة منها
من خالل جعله سببًا من أسباب تقوية  ،حتدث عن الغيبوهكذا تبني أن القرآن الكرمي      

من عند اهلل جل يف  ،رسل عليهم الصالة والسالماليت جاء هبا ال ،وترسيخ العقيدة الصحيحة ،اإلميان
 .فكان عالمة قوية على صدق دين اهلل تعاىل ومنهجه الوقائي احلق  .عاله 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 558، ص4ج. أضواء البيان . شنقيطي ال 1
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 :التشريع احلديث عن : ملطلب الثاين ا
هذا الدين ميثل صلب الذي  ؛1يف هذا اجملال حتدث القرآن الكرمي عن جانب التشريع اإلسالمي     

. وما إىل ذلك  ،واحلدود ،واألحكام ،والنواهي ،األوامرمن خالل احلديث عن املطهر، وشرعه حلق ا
  . لذلك التشريع ،واملصدر األول ،الرئيسالقرآن الكرمي هو املنهج أن  اً مبين

ألن القصد من إيراد آيات  ؛2دون تفصيلصورة جمملة ب هحديث القرآن الكرمي عنلذا كان      
الذي وجبت طاعته وعبادته ال سواه عز  ،املعبود املشرع احلكيم ،ان أن الدين هلل تعاىلبي ،التشريع

  .وجل، كما أمر وشرع وبنّي جل يف عاله 
 ،لسائر العبادات ،والتفصيليات ،كانت السنة النبوية املطهرة مليئة بالتشريعاتوبالتايل       

 .، واحلدود واألحكام ،واملعامالت
وكيف أن اهلل جل يف عاله قد  ،تبني مدى متانة هذا الدين ،عات اليت وردت فيهومجلة التشري     

مبا حيقق  ،ة مقتضى احلالاومراع ،واملكان ،هلا القدرة على مسايرة الزمان ،وضع له شريعة مسحة
 . 6املفاسد واملضاركافة ويدرأ عنهم   ،للخلق عموم املصاحل واملنافع

يندرج ، ةموسعطريقة رآن الكرمي موضوع التشريع اإلسالمي بالقناول حديث توإمجااًل فقد      
 :6قسمني اثننيضمن 

 
 :5عموميات مقاصد التشريع: القسم األول 

 ،له شريعة مطهرة قدين احلالأن  اً مبين ،عموم مادة التشريع اإلسالمي تيف هذا القسم ذكر      
حيث كوهنا شريعة متكاملة  مجلة التشريعات اإلسالمية، من تتناول ،وجب إتباعها ،خاصة به

  ،اليت جاء هبا وهلا، دون تفصيل ملوضوعاته ،وغاياته السامية ته،مدى صالحيمظهرة ومنهج حق، 
 : كأحكام وحدود شرعية 

                                                 
" . الطَّرِيق َوَما َشرعه اهلل تَ َعاىَل َويُ َقال النَّاس يف َهَذا شرع َواِحد َسَواء: الشرع : " 651ص، 1ج. املعجم الوسيط  1
 "سن القوانني: التشريع "و
 .  155ص.  علم أصول الفقه وخالصة تاريخ التشريع. عبدالوهاب خالف انظر  2
 .  668، ص1ج. يف ظالل القرآن . انظر سيد قطب  6
 .  58ص. املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية .  زيدان انظر عبدالكرمي 6
 .  624ص. ، مؤسسة الريان 1ط. لم أصول الفقه تيسري ع. عبداهلل اجلديع العنزي  5
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 ،هو أساس حفظ حياة اإلنسان احلياة السعيدة ،أن الدين احلقبيان القرآن الكرمي جاء يف فقد  -1
ڱ  ں  ں  ڻ    ڱڱ  ڱچ : بقرة ىل يف سورة القال تعا. وكفى بذلك منهجًا وقائيًا 

دين اهلل؛ ومسي : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل العثيمني  قال.  چڻ  ۀ      ۀ  ہ    ڻڻ
يظهر على صفحات :  صبغة لظهور أثره على العامل به؛ فإن املتدين يظهر أثر الدين عليه« الدين»

ته، وعلى هيئته كلها؛ فهو مبنزلة الصبغ وجهه، ويظهر على مسلكه، ويظهر على خشوعه، وعلى مس
إنه مسي :  مسي صبغة للزومه كلزوم الصبغ للثوب؛ وال مينع أن نقول:  للثوب يظهر أثره عليه؛ وقيل

 .1"فهو صبغة للزومه؛ وهو صبغة أيضاً لظهور أثره على العامل به:  بذلك للوجهني مجيعاً 
فقال تعاىل يف سورة  ،حيقق مصاحلها يف زماهنا ،بنّي أن لكل أمة ما يناسبها من شريعة ومنهج -2

:  يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں ۆچ: املائدة 
فرضنا  وطريقاً  أي لكل أمة منكم أيها الناس جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامها، ومنهاجاً "

الشرائع العملية ختتلف باختالف أحوال  عليهم سلوكه لتزكية أنفسهم وإصالح سرائرهم من قبل أن
ىف أصل الدين، وهو توحيد اهلل  االجتماع وطبائع البشر واستعداداهتم وإن اتفق الرسل مجيعاً 

 .2"واإلخالص له ىف السر والعلن وإسالم الوجه له
 وأن اهلل سبحانه مل يكلف الناس مبا هو فوق طاقتهم ،أوضح أن أصل التشريع ما كان يف الوسع -6

ۇ  چ : قال تعاىل يف سورة البقرة ، لئال يشق عليهم ،رفع سبحانه عن خلقه احلرج يف الدينف ،أبداً 

ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    ى  ائ  

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

ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  ىب  يب  جت  حت  

إنّه سبحانه مل يكلفكم إال : " يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چمت    خت 
:  القسم األول:  ؟ ألن األحداث بالنسبة لعزم النفس البشرية ثالثة أقسام ملاذا.  ما هو يف الوسع

ي لنا قدرة عليه لكن مبشقة أ:  القسم الثاين.  هو ما ال قدرة لنا عليه، وهذا بعيد عن التكليف

                                                 
 .  13، ص2ج. الفاحتة والبقرة . لعثيمني ا 1
  . 168، ص3ج. تفسري . املراغي  2
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أي { اَل ُيَكلُِّف اهلل نَ ْفسًا ِإالَّ ُوْسَعَها}إذن .  التكليف بالوسع:  القسم الثالث.  جيهد طاقتنا قليالً 
 .1"أن احلق ال يكلف النفس إال بتكليف تكون فيه طاقتها أوسع من التكليف

تعاىل يف ملعرفة كيفية إقامة شرع اهلل  ،إمنا يكون يف الدين ،ذكر أن أساس التفقه يف العلم -6
ەئ  وئ    چ: سبحانه يف سورة التوبة للخلق، قال  منهجًا وقائياً يعتير ، وهذا يف حد ذاته األرض

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

هذه اآلية من تتمة أحكام : " يف تفسريهصاحب املنار رمحه اهلل تعاىل  قال.  چی  ی   
العلم والنفقة يف الدين وهو آلة اجلهاد باحلجة واليرهان، الذي  اجلهاد بالقتال، مع زيادة حكم طلب

واآلية تدل على وجوب تعميم  -إىل أن قال- عليه مدار الدعوة إىل اإلميان وإقامة دعائم اإلسالم
العلم والتفقه يف الدين واالستعداد لتعليمه يف مواطن اإلقامة وتفقيه الناس فيه على الوجه الذي 

ويكونون به هداة لغريهم، وأن املتخصصني هلذا التفقه هبذه النية، ال يقلون يف يصلح به حاهلم، 
بل هم أفضل . الدرجة عند اهلل عن اجملاهدين باملال والنفس إلعالء كلمة اهلل والدفاع عن امللة واألمة

 .2"منهم يف غري احلال اليت يكون فيها الدفاع فرضا عينيا، والدالئل على هذا كثرية
قال تعاىل يف سورة ف ،من خلق العباد يف هذه الدنيا ،واملقصد األعلى ،هلدف األمسىا بني -5

يف قال ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل  . چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : الذاريات 
وأن تكاليف اهلل للعباد على ألسنة الرسل ما أراد هبا إال صالحهم العاجل ):  هذه اآلية ريتفس

ل النفساين بذلك الصالح، فال جرم أن اهلل أراد من الشرائع كمال اإلنسان واآلجل وحصول الكما
أنه  (إال ليعبدون):  ، فاستتبع قولهخلقهوتلك حكمة .  وضبط نظامه االجتماعي يف خمتلف عصوره

ما خلقهم إال لينتظم أمرهم بوقوفهم عند حدود التكاليف التشريعية من األوامر والنواهي، فعبادة 
 .6(ه ال خترج عن كوهنا حمققة للمقصد من خلقه وعلة حلصوله عادةاإلنسان رب

وال  ،اليت ال مقياس آخر معها، وال تفاضل إال هبا ،أخوة اإلميان ،ألخوة يف اهلل تعاىللس أسّ  -3
ۈ  ٴۇ  ۋ چ : مني فيما بينهم سواها قال سبحانه يف سورة احلجرات لرباط يربط املس

                                                 
 . 1262، ص2ج. تفسري . الشعراوي  1
 . 36-32، ص11ج. ار املن. حممد رشيد رضا  2
  . 25، ص25ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  6
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أي يف الدين والوالية ذلك أن اإلميان وقد عقد : "يف تفسريه  اىلرمحه اهلل تعقال اخلازن .  چې  
بني أهله من السبب والقرابة كعقد النسب املالصق وإن بينهم ما بني اإلخوة من النسب واإلسالم 

 .1"هلم كاألب
من أهل الكفر والشرك  ،بغريهمتهم كيفية عالقوأوضح   ،تكلم عن معاملة غري املسلمني -5

ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  چ : يف سورة املمتحنة جلت عظمته قال  ،ىواألديان األخر 

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

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ںڻ  ڻ  ڻ   ڻ   

يف صلة الذين  نزلت رخصة: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل  ،2قال ابن عجيبة.  چۀ  ۀ     ہ  
ويف هذه اآلية داللة على جواز صلة الكفار، الذين مل :  مث قال.  مل يُعادوا املؤمنني ومل يُقاتلوهم

 .6"ينصبوا حلرب املسلمني، وِبرهم، وإن انقطعت املواالة بينهم
.  يف دنياهم وأخراهم سواء ،كل ما من شأنه نفع العبادقد شرع  القرآن الكرمي تبني أن وهكذا      

تلمس أية مقاصد بشرية وغنية عن  ،وقاية هلم ؛متكامل، خلريي الدين والدنيا ،حيايت ،تشريع ديين
 .أخرى 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  . 151، ص6ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. لباب التأويل . اخلازن  1
بني )دفن ببلدة أجنرة .  من أهل املغرب . مفسر صويف مشارك:  احلسين األجنري أمحد بن حممد بن املهدي: يبة بن عجا 2

 . 265، ص1ج. األعالم للزركلي .   ه1226، تويف سنة ثريةله كتب ك( طنجة وتطوان
 . 25، ص5ج. ه ، ناشر د حسن عباس زكي 1611ط. البحر املديد . بن عجيبة ا 6
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 : (العبادات واملعامالت والعقوبات)تفصيالت : القسم الثاين 
 ، وماانهكثرية، حتدث عن بعض محكام شريعة  يف هذا القسم ذكر القرآن الكرمي تفصياًل أل     

 :1ثالثة حماورلذا تناول احلديث . ولشرعيتها به، من خالل تأصيل هلا يتعلق 
 

 :2العبادات: احملور األول 
وترك  ، والتفصيليات منها،دون الفروع ،يف هذا احملور ذكر القرآن الكرمي أصول العبادات     

 بنّي  ، حنياداتاجلانب الوقائي من جراء إقامة تلك العبعلى ركز . 6التفصيل للسنة النبوية املطهرة
له لعمل  فزاً يعتير حمحال تأديتها كما أمر ربنا جل جالله، وهذا يف حد ذاته  ،أهنا مسو بروح املسلم

 .  الصاحلات، ويف الوقت نفسه مانعاً له عن اقرتاف املعاصي واملنكرات
عبد بربه وتصل ال ،تشحذ اهلمم ،رسائل إميانية وقائيةالقرآن الكرمي ه وجّ احلديث ذلك خالل      

مىت هتاون يف  رج عن دائرة اإلميان، وقد خيةفَ َقد روح العبادجل يف عاله، وتبني أن من خالف ذلك 
 :اليت وجب فعلها والقيام هبا  ،ألن هذه العبادات متثل أساس هذا الدين احلق ؛فعلها

مضمناً ، وأنواعها كذلك ،وبعض أحكامها ،الصالة وإقامتهاناول حديث القرآن الكرمي؛ فقد ت -1
يف آيات كثرية وقاية للروح والبدن،  ،ومثرات ملموسة ،وأمهية بالغة ،احلديث توجيهات ذات قيمة

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ: منها قوله تعاىل يف سورة البقرة 

عىن بالصلوات أنواعها  ":  تفسريهرمحه اهلل تعاىل يف األصفهاين الراغب قال .  چپ  پ
ملؤقتة، واملشروعات عند أسباهبا كاخلسوفني، واالستسقاء، والنذر، فأمر كلها، فرائضها ونوافلها ا

شغلونا : ) والصالة الوسطى هي صالة العصر ويف احلديث قوله  .6" باحملافظة على مجيعهماتعاىل
 .5(عن الصالة الوسطى، صالة العصر، مأل اهلل بيوتهم وقبورهم نارا

                                                 
 .  232، ص5ج. ن أضواء البيا. انظر الشنقيطي  1
 ".تعاىلالطاعة هلل  :العبادة هي : "قال .  618، ص1ج. ، دار الكتيب 1ط. البحر احمليط يف أصول الفقه . الزركشي  2
 .  18616، ص15ج. تفسري . الشعراوي انظر  6
 .  616، ص1ج. تفسري . راغب األصفهاين ال 6
الدليل ملن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر ، حر ( 63)املساجد ومواضع الصالة ، باب ( 5)رواه مسلم، كتاب  5
(325. ) 
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وقاية من  ،مظهرًا آثارها الطيبةأحكام ومتعلقات، وعن بعض ما خيصها من  ،حتدث عن الزكاة -2
ڭ  ڭ  ڭ  چ: قوله تعاىل يف سورة البقرة كيف آيات كثرية  وشرورها،  ،شح النفس

 چڭۇۆۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې

 وملا يف الزكاة من توكيد الصلة بني األغنياء والفقراء،: " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  .
 فتتحقق وحدة األمة وتكون كاجلسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تأمل باقى األعضاء باحلمى والسهر

وقد جرت سنة القرآن أن يقرن الزكاة بالصالة، ملا يف الصالة من إصالح حال الفرد، وملا يف الزكاة  .
 سهل عليه بذل من إصالح حال اجملتمع، إىل أن املال شقيق الروح، فمن جاد به ابتغاء مرضاة اهلل

 .1"لدينه وإعالء لكلمته نفسه يف سبيل اهلل تأييداً 
: قال تعاىل يف سورة البقرة  ،وغاياته السامية وأوىل مثراته الطبية ،وبعض أحكامه ،ذكر الصوم -6

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

فيه تزكية للبدن وتضييق ألن الصوم : " يف تفسريهابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڦ  ڦ
 .2"ملسالك الشيطان

يف آيات عدة، وأهدافه،  ،مبينًا مقاصدهومتعلقاته،  ،وعن بعض أحكامه ،حتدث عن احلج -6
تعاىل يف قال . تقي اإلنسان كي اليت جاءت   ،من شعائر اهلل تعاىل ،أنه شعرية كيرىعلى ليؤكد 

ڀ  ڀ      ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀچ  :سورة البقرة 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ  ڦ   

جيب عليكم أن :  أي: " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چڦ  ڦ  ڄ  
تعظموا حرمة اإلحرام باحلج، وخصوصا الواقع يف أشهره، وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقضه من 

َواَل }ولية، خصوصا التكلم يف أمور النكاح حبضرة النساء، الرفث، وهو اجلماع ومقدماته الفعلية والق
واجلدال هو املماراة واملنازعة { َواَل ِجَدالَ }وهو مجيع املعاصي، ومنها حمظورات اإلحرام، { ُفُسوقَ 

واملخاصمة؛ لكوهنا تثري الشر وتوقع العداوة، واملقصود من احلج الذل واالنكسار هلل، والتقرب إليه مبا 
القربات، والتنزه عن مقارفة السيئات، فإنه يكون بذلك ميرورا، واحلج امليرور ليس له جزاء أمكن من 

                                                 
 . 112، ص1ج. تفسري . راغي امل 1
 . 636، ص1ج. تفسري القرآن العظيم  .ابن كثري  2
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 . فإنه يتأكد املنع منها يف احلج -وإن كانت ممنوعة يف كل زمان ومكان  -إال اجلنة، وهذه األشياء 
 .1"واعلم أنه ال يتم التقرب إىل اهلل برتك املعاصي حىت يفعل األوامر

يف حتقيق العبودية هلل  ،حتوي مضامني كثرية ،وأهنا شعرية إسالمية ،العمرةث عن ورد احلدي -5
ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک     چ: قال تعاىل يف سورة البقرة سبحانه 

صاحب املنار  قال.  چک  گ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں
ع كالصفا واملروة من عالمات دين اهلل أو أعالم دينه فأما كون املواض: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل 

فظاهر، وأما كون املناسك واألعمال شعائر وعالمات فوجهه أن القيام هبا عالمة على اخلضوع هلل 
فالشعائر إذن ال تطلق إال على األعمال املشروعة اليت فيها تعبد هلل .  وتسليماً  تعاىل وعبادته إمياناً 

 .2"تعمال الشعائر يف أعمال احلج ألهنا تعبديةولذلك غلب اس؛ تعاىل 
للخلق  ،وما يف ذلك من وقاية ،وهو ذكر اهلل تعاىل ،موضحًا غاية تشريعها ،ذكر صالة اجلمعة -3

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  چ : يف سورة اجلمعة عز وجل قال 

ابن كثري رمحه اهلل تعاىل  الق.  چڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ                  ٹ  ٹ  
يقول تعاىل ال تشغلهم الدنيا وزخرفها وزينتها ومالذ بيعها ورحبها عن ذكر : "حول معىن هذه األية 

رهبم الذي هو خالقهم ورازقهم، والذين يعلمون أن الذي عنده هو خري هلم وأنفع مما بأيديهم، ألن 
ال تلهيهم جتارة وال بيع عن ذكر اهلل وإقام :  ما عندهم ينفد وما عند اهلل باق، وهلذا قال تعاىل

 .6"الصالة وإيتاء الزكاة أي يقدمون طاعته ومراده وحمبته على مرادهم وحمبتهم
مبيناً أن يف الشريعة  ،والنجاسات ،ته، وكفى به وقاية من األدرانبنّي صفو  ،الوضوءبنّي مشروعية  -5

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ:  سورة املائدة قال تعاىل يفالسمحة أحكامًا يسد بعضها بعضاً، 

ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  

:  يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹٹ  ک   
ٌر هلا" رَكم عن الذنوب فإن الوضوَء مكفِّ   .6"ليطهِّ

                                                 
 . 181ص. تيسري اللطيف املنان . لسعدي ا 1
 . 65، ص2ج. املنار . حممد رشيد رضا  2
 . 36، ص3ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  6
 . 11، ص6ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  6
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قال تعاىل يف سورة  ،اء حفاظاً هلمحال فَ ْقد امل ،كيفية الطهارة وصفته، ليعلم العباد ؛أورد التيمم -4
ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  چ : النساء 

ۓ  ۓ       ڭ    ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  

ن هذه األحكام إ: " سريهيف تفقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چۇئ      ۆئ  ۆئ          ۈئ  ۈئ  ېئ  
اليت شرعها اهلل لعباده إمنا ذلك رمحة منه بعباده؛ ليقوموا بالعبادات اليت تتوقف سعادهتم وفالحهم 

الفضل  عليها، وأنه يريد إمتام نعمته عليهم باألوامر الشرعية اليت ال مشقة فيها وال حرج؛ لينالوا
وإن مل  -أن طهارة التيمم :  ومنها.  املسببالعظيم من رهبم، فمنه التفضل على عباده بالسبب و 

 .1"فإن فيها طهارة معنوية ناشئة عن امتثال العبد ألمر اهلل ورسوله -يشاهد فيها نظافة حسية 
إمجال ألحكامها يف  ،األصول غالباً ناول القرآن الكرمي عن العبادات تحديث أن يالحظ ذا هبو      

وإمنا حلكمة جليلة، هنائي شكل من غري أن يتناوهلا مفصلة ببقصد حتقيق مقصد أن الدين هلل تعاىل، 
 .ترك ذلك للسنة النبوية املطهرة 

 
 : املعامالت: احملور الثاين 

. التفصيل لبعض منها شيء من ، ب2هذا احملور تناول حديث القرآن الكرمي أصول املعامالتيف      
تيرز   ،توجيه رسائل منهجية وقائيةبهلا، ركز خالل بيان ذلك على اجلانب الوقائي للمنهج الشرعي 

ضمن ويعلى وجه يكفل املصلحة للجميع، ومينع الضرر عن الكل كيفيات التعامالت الصحيحة؛ 
سالمتهم، سواء كانت تعامالت اجتماعية أسرية، أو مالية جتارية، أو غريها، كل ذلك لينعم اخللق 

يف الطمأنينة واالرتياح واالستقرار فر هلم وهذا يف حد ذاته يو ، يف دنياهم هاو يف ظلها مىت حقق
 :فمثاًل  . معايشهم

                                                 
 . 45-46ص. تيسري اللطيف املنان . لسعدي ا 1
وهو اسم يطلق على ما سوى العبادات، ال : املعامالت : "قال .  113ص. تيسري علم أصول الفقه . عنزي عبداهلل ال 2

على معىن خلوها من معىن العبادة، فقد يوجد فيها معىن العبادة، ولكنه اسم اصطالحي قصد به األحكام اليت تتعلق 
ق والبيوع واألميان والقصاص واحلدود والسياسة بتنظيم العالقات بني األفراد واجلماعات، كأحكام النكاح والطال

 ".الشرعية
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قال . من سائر األصناف، من ذوات النسب، والرضاع، واملصاهرة احملرمات ورد احلديث عن  -1
ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎ  ڈ  چ : تعاىل يف سورة النساء 

ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    ک  گ  

ڱ     گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ  

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

بني : "الزيد يف خمتصره على تفسري البغوي عبداهلل قال .  چڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   
:  عشرةاهلل تعاىل يف هذه اآلية احملرمات بسبب الوصلة، ومجلة احملرمات يف كتاب اهلل تعاىل أربع 

سبع بالنسب، وسبع بالسبب، فأما السبع بالسبب فمنها اثنتان بالرضاع وأربع بالصهرية والسابعة 
 .1"احملصنات، وهن ذوات األزواج

بهات ال ش ،الناس يف نسق اجتماعي منظم متكامل اتليقيم عالق ؛النكاح وما يتعلق بهذكر  -2
احلالئل تعاىل يف قال ، ت العامة يف اجملتمع؛ تضر بالعالقاوال عالقات مشبوهة ،فيه وال توجسات

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ   چ: احملرمات من سورة النساء بعد أن ذكر 

ڄ   ڄ    ڦڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ٹٹ  ٹ  ٹ

نووي قال .  چچ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ    چڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
 وأحل لكم ما سوى احملرمات املعدودة أن تطلبوا النساء واملعىن: "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىل ،2ياجلاو 

 بصرف أموالكم املهور أو األمثان على طريق النكاح إىل األربع أو التسري لإلماء حال كونكم
 .6"متعففني عن الزنا وغري زانني وهذا تكرير للتأكيد

                                                 
 . 152ص. ، دار السالم 1ط. خمتصر تفسري البغوي . زيد العبداهلل أمحد  1
هاجر  . مفسر، متصوف، من فقهاء الشافعية:  حممد بن عمر نووي اجلاوي البنتين إقليما، التناري بلدا: نووي اجلاوي  2

 . 614، ص3ج. األعالم للزركلي .  له مصنفات كثرية.  بعامل احلجاز( تيمور)عرّفه .  ه 1613 إىل مكة، وتويف هبا
 . 111، ص1ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. مراح لبيد . نووي اجلاوي  6
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تعاىل يف سورة  قاليف عدة آيات وأهم ما خيص ذلك  ،وحاالته ؛طالق وبعض أحكامهبنّي ال -6
ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ     ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ : البقرة 

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

قال .  چۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ    ۆئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ەئائ   ائ
روف فيحسن صحبتها، أو يف الثالثة، فإما أن ميسكها مبع: "رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه  ،1احلرميلي

 .2"يسرحها بإحسان فال يظلمها من حقها شيًئا
وما إىل ذلك، وكلها تنظيمات أسرية زوجية،  ،وعن اللعان ،وعن اإليالء ،حتدث عن الظهار -6

ومل يرتك ذلك مهالً  ،على الوجه الصحيح ؛وال سيما الزوجية ،ليبني للناس كيفية صيانة عالقاهتم
ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  چ : ال تعاىل يف سورة اجملادلة حبسب اجتهاد الناس، ق

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ     ڱ  

ڱ  ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ   ہہ  ھ  ھ   

:  يف تفسريهقال الزحيلي .  چھ  ھے  ے  ۓ  ۓڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ
فارة تؤمرون به أو تزجرون به عن ارتكاب الظهار، واهلل خبري ذلكم احلكم املذكور أو تشريع الك"

 .6"بأعمالكم ال خيفى عليه شيء منها، فهو جمازيكم عليها
حري أن يوصي به، حىت ال يرتك املسلم  ،لكل من كان لديه شيء ،الوصية وكيفية توجيههاذكر  -5

ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ   ۅ  چ : قال تعاىل يف سورة البقرة ورثته من بعده يف حرية من أمرهم 

قال  . چۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
أي فرض عليكم معشر املؤمنني إذا حضرت أسباب املوت وعلله : " يف تفسريهاملراغي رمحه اهلل تعاىل 

                                                 
كان عميد آل محد  قاض حنبلي، من كبار العلماء:  النجدي العزيز بن فيصل بن محد املبارك فيصل بن عبد: رميلي احل 1

القضاء إىل أن كان قاضي وتنقل يف مناصب .  وأخذ عن علماء الرياض وقطر . مبارك يف حرميالء ولد وتفقه هبامن بين 
وألف يف .  وقام بالتدريس يف بعض مساجده فأقبل عليه الطلبة فسعى لدى احلكومة فأنشأت هلم عدة مدارس اجلوف

 . 134، ص5ج. األعالم للزركلي  .ه  1653عام  جلوفتويف يف سكاكة با.  احلديث والفقه والتفسري والنحو والفرائض
 . 686، ص1ج. ، دار العاصمة 1ط. توفيق الرمحن . رميلي احل 2
 . 15، ص24ج. التفسري املنري . زحيلي ال 6
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لورثتكم، أن توصوا للوالدين وذوى القرّب بشىء من هذا اخلري  كثرياً   واألمراض املخوفة، وتركتم ماالً 
 .1"وال كثرياً  ّد يف نظر الناس قليالً ال يع

لكل األفراد  ،، مبينًا مدى مشولية هذه الشريعة الغراءحتدث عن كيفية التعامل مع أهل الكتاب -3
قال تعاىل يف ، موقاية هلبني سائر اخللق؛ حىت من غري املسلمني، فأقام بذلك العالقات الصحيحة 

پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀٺ  ٺ   ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  چ: سورة العنكبوت 

أبو قال .  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
هم اليهود والنصارى فنهاهم عن جمادلتهم وهي خصامهم وحماجتهم : " يف تفسريهاجلزائري  بكر

تعاىل أي إال باجملادلة اليت هي أحسن وذلك بدعوهتم إىل اهلل { ِإالَّ بِالَّيِت ِهَي َأْحَسنُ }ومناظرهتم 
 .2"ليؤمنوا برسوله ويدخلوا يف دينه اإلسالم والتنبيه على حجج اهلل وأدلة وحيه وكتابه

يف كل شأنه وتصرفاته، ليبعده عن العنف والشدة، محاية  ،لمسلم باإلحسانبنّي أمر اهلل تعاىل ل -5
ے      ھ    ھ  ھھ چ: ة ولكل من يتعامل معهم، قال تعاىل يف سورة البقر  ،له وملن حتت يده

وهذا األمر باإلحسان تارة يكون : "يف تفسريه ابن رجب رمحه اهلل تعاىل  قال.  چے  ۓ
واألرحام مبقدار ما حيصل به الير والصلة، واإلحسان إىل الضيف  للوجوب، كاإلحسان إىل الوالدين

ا وهذ . وتارة يكون للندب كصدقة التطوع وحنوها . حيصل به قراه على ما سبق ذكره بقدر ما
إحسان كل شيء حبسبه،  احلديث يدل على وجوب اإلحسان يف كل شيء من األعمال، لكن

اإلتيان هبا على وجه كمال واجباهتا، فهذا القدر  : فاإلحسان يف اإلتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة
واإلحسان يف  . وأما اإلحسان فيها بإكمال مستحباهتا فليس بواجب . من اإلحسان فيها واجب

وذروا ظاهر اإلمث : ) قال تعاىل االنتهاء عنها، وترك ظاهرها وباطنها، كما:  ك احملرماتتر 
وأما اإلحسان يف الصير على  . فيها واجب ، فهذا القدر من اإلحسان[128األنعام ](وباطنه

واإلحسان الواجب يف  . وجهه من غري سخط وال جزع املقدورات، فأن يأيت بالصير عليها على
حقوق ذلك كله، واإلحسان الواجب يف والية  القيام مبا أوجب اهلل من:  لق ومعاشرهتممعاملة اخل

بواجبات الوالية كلها، والقدر الزائد على الواجب يف ذلك كله إحسان  القيام:  اخللق وسياستهم

                                                 
 . 35، ص2ج. تفسري . راغي امل 1
 . 161، ص6ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  2
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أسرع الوجوه  إزهاق نفسه على:  واإلحسان يف قتل ما جيوز قتله من الناس والدواب . ليس بواجب
 .1"حاجة إليه سهلها وأوحاها من غري زيادة يف التعذيب، فإنه إيالم الوأ

هم ومن خالل ذكر أل ،من خالل إرساء قواعد هلا ،وهكذا تناول القرآن الكرمي املعامالت     
 .هو خري ما تنتظم به حياهتم الدنيا  ،على منهج وقائي حق ،ضبط بذلك حياة العباد ،أحكامها

 
 :2(احلدود)قوبات الع: احملور الثالث 

وترك التفصيل ملدلول السنة النبوية  ،يف هذا احملور ذكر القرآن الكرمي جممل احلدود الشرعية     
لزواجر احلدود، من خالل توجيه رسائل  ،ركز خالل بيان ذلك على اجلانب الوقائي. املطهرة 

 .6االقرتاب منهااولة حملريتدع عن اقرتافها أو  ،لكل من خالف املنهج احلق ،حتذيرية وقائية
حبسب نوع املخالفة، أراد بذلك  ،شدد فيها بكل صرامة ،واملنهج الوقائي حني وضع العقوبات     

ألن جتاوزها  ؛أن يبني حدود هذه الشريعة الغراء، حىت ال يتجاوزها أحد، فيقع حتت طائلة العقوبة
 :فمثالً  . الذي وضع لعباده ،جلت عظمتهتعّدي شرع اهلل يعين  ،بكل حال

: قال تعاىل يف سورة النور مشدداً عليه،  ،حتدث عن حد الزنا لغري احملصن؛ مشنعاً فعله وجرميته -1
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ 

:  يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال الزخمشري .  چڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  
أن الواجب على املؤمنني أن يتصلبوا يف دين اهلل ويستعملوا اجلّد واملتانة فيه، وال يأخذهم :  واملعىن"

 .6"اللني واهلوادة يف استيفاء حدوده
الوقوع فيه، صيانة للمجتمع من االمتهان، وردعاً لكل حد القذف؛ حمذراً من ذكر القرآن الكرمي  -2

ڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   چ: ورة النور قال تعاىل يف سمن جتاوز احلدود بال بينة، 

قال السعدي رمحه اهلل  . چگ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  

                                                 
 . 311-314، ص1ج. تفسري . ابن رجب  1
هو : احلد : "قال .  5، ص12ج. ، مطبعة احلكومة مبكة 1ط. فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ  2

 .يردع من الوقوع يف الذنب : ومينع هنا أي : تعليق " . مقدرة متنع من الوقوع يف مثل الذنب الذي شرع لهعقوبة 
 .  2641، ص6ج. ظالل القرآن  يف. انظر سيد قطب  6
 . 281، ص6ج. الكشاف . زخمشري ال 6
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اخلارجون عن طاعة اهلل، الذين قد كثر شرهم، وذلك النتهاك ما حرم اهلل، :  أي: " تعاىل يف تفسريه
وإزالة األخوة اليت عقدها اهلل بني أهل  وانتهاك عرض أخيه، وتسليط الناس على الكالم مبا تكلم به،

 .1"اإلميان، وحمبة أن تشيع الفاحشة يف الذين آمنوا، وهذا دليل على أن القذف من كبائر الذنوب
من التعدي  ،تكلم عن الديات، مبينًا استحقاقها لصاحبها، وهذا يف حد ذاته محاية للجاين -6

قال  ،والقتل اخلطأ ،بنّي حد القتل العمدكما ليه،  وحفظًا حلقوق اجملين ععليه بأكثر مما يستحق، 
ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پپ  ڀ  ڀ   ڀ  چ: تعاىل يف سورة النساء 

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ ٹ  ٹٹٹ  ڤ  ڤ ڤ 

ڤ ڦ  ڦ ڦ ڦ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   

 قال.  چک  ک  ک  گ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک   
أي ما كان من شأن املؤمن من حيث هو مؤمن وال من : " يف تفسريهصاحب املنار رمحه اهلل تعاىل 

وهو صاحب السلطان على نفسه  -ألن اإلميان ؛ من أهل اإلميان خلقه وعمله أن يقتل أحداً 
حه عمدا، ولكنه قد يقع هو الذي مينعه من هذا القتل أن جيرت  -واحلاكم على إرادته املصرفة لعمله 

 .2"منه ذلك خطأ
چ   چ: قال تعاىل يف سورة املائدة  وسوء عاقبتها، مهواًل فعلهابكل صرامة، ذكر حد احلرابة؛  -6

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  

وقد : " يف تفسريهاهلل تعاىل  قال املراغي رمحه . چڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
جعل هذا النوع من العدوان حماربة هلل ورسوله، ألنه اعتداء على احلق والعدل الذي أنزل اهلل على 

 .6"رسوله، وملا فيه من عدم اإلذعان لدينه وشرعه ىف حفظ احلقوق

                                                 
 . 531ص. تيسري الكرمي الرمحن . سعدي ال 1
 . 258، ص5ج. املنار . حممد رشيد رضا  2
 .  185، ص3ج. تفسري . املراغي  6
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فو فيما بني املسلمني، مفصاًل فيها، مبيناً استحقاق اجملين عليه هلا، حمبذاً الع ،حا اجلر  ودأورد حد -5
ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ : قال تعاىل يف سورة املائدة 

ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  

قال .  چۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   
بالعدل واملساواة عقوبة القصاص، ألهنا تزجر الناس عن  مث قرر اإلسالم أخذاً : " يف تفسريهالزحيلي 

ن السجن ال يزجر  إارتكاب جرمية القتل، وما تزال هذه العقوبة هي الزاجرة يف عصرنا احلاضر، إذ 
وتشريع اهلل هو األعدل واألحكم واألسّد، ألن اهلل أعلم مبا .  من اجملرمني سفاحي الدماء كثرياً 

 .1"عن القصاص وأباح الشرع أخذ الدية بدالً .  يصلح الناس، ومبا يريب األمم والشعوب
ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ : قال تعاىل يف سورة احلجرات . تكلم عن حد البغاة  -3

ے  ۓ     ےڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ  ڻں  ں

قال املراغي رمحه اهلل تعاىل .  چۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ    ڭۓ  ڭ  ڭ  ڭ
أن يصلحوا بينهما، فإن بغت إحدامها فطلب من املؤمنني أن يزيلوا ما نتج من كالمه، و : "يف تفسريه 

على األخرى فقاتلوا اليت تبغى حىت ترجع إىل الصلح بدفعها عن الظلم مباشرة إن أمكن، أو 
باستعداء احلاكم عليها، وإن كان الباغي هو احلاكم فالواجب على املسلمني دفعه بالنصيحة فما 

 -رشاد وأبان أن الصلح كما يلزم بني الفئتنيمث متم اإل . فوقها بشرط أال تثري فتنة أشّد من األوىل
جيب بني األخوين، مث أمرهم بتقوى اهلل ووجوب اتباع حكمه وعدم اإلمهال فيه رجاء أن يرمحهم إذا 

 .2"هم أطاعوه ومل خيالفوا أمره
قال تعاىل يف سورة املائدة ليحفظ بذلك حقوق الناس،  ،تكلم عن حد السرقة، منكاًل بفاعلها -5

ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ     ٺ  ٺچ: 

أن نبني أن قطع يد السارق من هدي القرآن : " يف تفسريهقال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل  . چڤ  
وذلك أن هذه اليد اخلبيثة اخلائنة، اليت خلقها اهلل لتبطش وتكتسب يف كل ما يرضيه .  لليت هي أقوم

                                                 
 . 185، ص2ج. التفسري املنري . الزحيلي  1
 . 168، ص23ج. تفسري . املراغي  2
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يه، واملشاركة يف بناء اجملتمع اإلنساين، فمدت أصابعها اخلائنة إىل مال من امتثال أوامره واجتناب هن
الغري لتأخذه بغري حق، واستعملت قوة البطش املودعة فيها يف اخليانة والغدر، وأخذ أموال الناس 

 .1"على هذا الوجه القبيح، يد جنسة قذرة، ساعية يف اإلخالل بنظام اجملتمع
 ،من خالل تصوير فداحة اجلرائم ،العقوباتو  ،الكرمي عن احلدودذا كان حديث القرآن هكو      

ليضمن حقوق العباد وسالمتهم، يف ظل منهج   ،والتنكيل به ،والتشنيع على فاعلها ،وتبشيع فعلها
 ،وخيوف العباد ،وينذر ،كل ذلك ليحذركانت صرامته وحزمه عني الوقاية اليت تضبط حياة الناس،  

 .يتحقق منهجه الوقائي  من الوقوع فيها، وبالتايل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 62، ص6ج. أضواء البيان . الشنقيطي  1
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 :احلديث عن األخالق : املطلب الثالث 
، وعموم تصرفات املسلم،  1األخالق واآلدابالقرآن الكرمي جانب يف هذا اجملال تناول حديث      

، وعن عموم السلوكيات احلسنة وأهل الكتاب ،واملنافقني ،واملشركني ،الكفاركاحلديث عن حال 
السيئة السلوكيات والعدل، و  ،والرمحة ،والوفاء بالعهد ،واألمانة ،كالصدق  ،الداعية للفضيلة ،احلميدة
قوة مسألة عن كما تكلم  والنفاق، ،والعداون ،والظلم ،يانةخلوا ،لكذبكا ،املفضية للرذيلة ،الذميمة

 ،وأمسائها ،ارودركات الن ،وأمسائها ،وعن منازل اجلنة ،وعن أجور بعض األعمال ،وضعفه ،اإلميان
 . وما إىل ذلك 

بنّي و  ،2ع الرذائلبشو  ،قيمة تلك الفضائل واخلصال احلميدةهنا حديث القرآن الكرمي أظهر      
 ،ومكنون النفوس، والدعوة للتمسك بالفضائل ،عمق جانب اإلميانيات يف القلوبف ،سوء عاقبتها

 ،يف معرض املدح ،األخالق احلميدةض بعر  ،رسائل توجيهية عامةوالنقائص، من خالل  ونبذ الرذائل
وموخباً  ،حمذرًا منها ،يف معرض الذم ،األخالق الذميمة الرذيلةعرض حمبذًا إياها، و  ،داعيًا إليها

 :فمثاًل . 6عليها
 ،ليقي اجلميع من الكذبداعيًا إليه  ،كمبدأ الصدق  ،األخالق احلسنة الفاضلةحتدث عن  -1

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   چ : سورة التوبة  قال تعاىل يف ،وتبعاته ،وعواقبه

أي راقبوا اهلل يف مجيع أقوالكم : "تفسريه الصابوين يف  حممد علي قال.  چڃ  چ  
 .6"وأفعالكم، وكونوا مع أهل الصدق واليقني، الذين صدقوا يف الدين نية وقوالً وعمالً 

ليقيم بني الناس آمرًا بذلك،  ،دينكير الوال  ،واحلقوق الشرعية ،احلديث الواجبات احلتميةتناول  -2
يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة اإلسراء  ،وحيذر من املمارسات اخلاطئة ،العالقات الصحيحة

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ: 

قال الشعراوي  . چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ

                                                 
علم موضوعه أحكام قيمية تتعلق باألعمال اليت توصف باحلسن أو : األخالق : " 252ص ،1ج. م الوسيط املعج 1

 " .رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على ما ينبغي: األدب : " 1، ص1ج.  "القبح
  " .ذائلر ( ج). اخْلْصَلة الذميمة َوِهي تَقابل اْلَفِضيَلة : هي الرذيلة : " 668ص 1ج. املعجم الوسيط  2
 .  156ص. تفسري . س بن بادياانظر  6
 .  524، ص1ج. ، دار الصابوين للنشر 1ط. صفوة التفاسري . حممد علي الصابوين  6
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ة، أما الرتبية والرعاية :  إذن: "هذه اآلية  حول معىنرمحه اهلل تعاىل  الرتبية والرعاية يف الوالدين حُمسَّ
من اهلل فمعقولة، فأْمر اهلل لك باإلحسان إىل الوالدين دليل على وجوب عبادة اهلل وحده ال شريك 
له، فهو سبحانه الذي خلقك، وهو سبب وجودك األول، وهو ُمربّيك وصاحب رعايتك، وصاحب 

:  إذن مبا أوجده اهلل سبحانه؟ والدان مبا أوجداه مها، أمليك قبل الوالدين، وهل رباك الالفضل ع
 .1"البد أن يلتحم َحقُّ اهلل حبقِّ الوالدين، وأن نأخذ أحدمها دليالً على اآلخر

 ،والتجسس ،والتعيري ،واهلمز ،واللمز ،والبهتان ،كالغيبة  ،تكلم عن مجلة من األخالق الرذيلة -6
: قال تعاىل يف سورة احلجرات  ،، كل ذلك صيانة للناس يف دنياهمالظن يف عباد اهلل سبحانهوسوء 

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

 چٿٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤڤ ڦ  ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ
ب إن متسكوا هبا دامت املودة ب اهلل عباده املؤمنني بآداأدّ : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  .

منها ما تقدم قبل هذا، ومنها ما ذكره هنا من األمور العظام اليت تزيد توثيق رباط :  والوئام بينهم
 .2"اجملتمع اإلسالمى قوة

 ،ووباهلا ،وشؤمها ،حمذراً من عاقبة القطيعة ،وجب القيام هباأو  ،صلة األرحامالرحم و شأن عظم  -6
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  چ: مد قال تعاىل يف سورة حم

وتعودوا ملا كنتم عليه يف جاهليتكم من التشتت : "ه يف تفسري رمحه اهلل تعاىل قال الطيري .  چڈ
 .6"والتفّرق بعد ما قد مجعكم اهلل باإلسالم، وألَّف به بني قلوبكم

ويقيهم  ،فيما بني أفرادهلريبط اجملتمع  ،والصاحب ،وحقوق اجلوار ،وّصى حبقوق ذوي القرابات -5
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  چ: قال تعاىل يف سورة النساء  ،من عاقبة التصرفات اخلاطئة

ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  

هذه السمة األساسية : " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال . چۇ  ۆ  ۆ  
                                                 

 .  4656، ص16ج. تفسري . الشعراوي  1
 .  161، ص23ج. تفسري . املراغي  2
 .  155، ص22ج. جامع البيان . الطيري  6
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العقيدة اإلسالمية، ويف املنهج اإلسالمي، ويف دين اهلل الصحيح كله، تيرز هنا يف تصدير آية  يف
 .1"اإلحسان إىل الوالدين واألقربني، وغريهم من طوائف الناس

 ليقضي على اخلالفات الزوجيةوعن كيفية ذلك  ،حال اخلالف ؛حتدث عن الصلح بني الزوجني -3
ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ: النساء قال تعاىل يف سورة  مىت حصلت،

كذلك : " يف تفسريهقال الزحيلي .  چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿٿ  ڦ
واهلل تعاىل أنزل  . ال يستغىن عنه شرعاً  مطلوباً  تعد املعاملة الطيبة الكرمية والكلمة احلسنة اللطيفة أمراً 

 .2"النساءيف القرآن الكرمي ما يرشد إىل الصلح والعدل يف معاملة 
قال وحتفيزًا حلفظ األمانات فيما بينهم،  ،واخليانة ،وقاية للناس من الغدر ،عظم شأن األمانة -5

ۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   چ: تعاىل يف سورة النساء 

يف قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چې  ېى  ى    ائ  ائ  ەئ   ەئوئ  وئ    ۇئ  ۇئ           ۆئ   ۆئ  ۈئ
األمانة العليا وهي :  أوجز اهلل فيها كل تكاليف السماء ألهل األرض، ألن األمانات هي: " تفسريه

ومعىن األمانة  . اإلميان باهلل، واألمانة اليت تتعلق ببين اجلنس، واألمانة اليت على النفس لكل األجناس
 .6"وإن شئت مل تفعلها ما يكون لغريك عندك من حقوق وأنت أمني عليها، إن شئت فعلتها،:  هو

: قال تعاىل يف سورة البقرة ليبعد عنها اجلميع،  ،معتوعواقبها الوخيمة على اجمل ،من الفنتحذر  -4
ڈ  ژ  ژ  ڑ   چ: وقال سبحانه يف اآلية األخرى .  چپ       ڀ  ڀ  ڀ ڦ   چ

عتداء على أقدس إن الفتنة عن الدين ا: " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چے  
أشد من قتل النفس وإزهاق الروح وإعدام  ،ومن مث فهي أشد من القتل ،ما يف احلياة اإلنسانية

ويستوي أن تكون هذه الفتنة بالتهديد واألذى الفعلي، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأهنا أن  ،احلياة
 .6"إلعراض عنهتضل الناس وتفسدهم وتبعدهم عن منهج اهلل، وتزين هلم الكفر به أو ا

: قال تعاىل يف سورة الفرقان حمذراً من انتشاره فيما بني اجملتمع،  ،عاقبتهسوء و  ،حذر من الظلم -1
يف تفسريه رمحه اهلل تعاىل ي قال حجاز  . چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ    چ

                                                 
 .  351، ص2ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 .  644، ص1ج. التفسري الوسيط . الزحيلي  2
 .  2665، ص6ج. تفسري . الشعراوي  6
 .  141، ص1ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  6
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إن  يتناسب مع ظلمه، والظلم هو اإلشراك أو هو نوع منه كبرياً   ومن يظلم منكم نذقه عذاباً : "
ومن مل يتب فأولئك هم الظاملون فالظلم أمر عام يدخل فيه الشرك والكفر .  الشرك لظلم عظيم

 .1"والفسوق
داعياً وأحوال املؤمنني معه،  ،وعن بعض أحواله.  احلديث عن رسول اهلل يف أفاض  -18

قوله تعاىل يف سورة  منها داعيًا الناس لالقتداء به،يف آيات كثرية لالقتداء هبديه، وااللتزام بسنته 
ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  چ : احلجرات 

هذه آيات : " يف تفسريهابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چېې  ې   ې     ى  ى  ائ  
من التوقري واالحرتام والتبجيل  أدب اهلل تعاىل هبا عباده املؤمنني، فيما يعاملون به الرسول 

 .2"واإلعظام
وصفاهتن،  ،ومواقفهن ،وبعض أحواهلن ،اهلل تعاىل عنهن وانرض ،فضل أمهات املؤمنني بنّي  -11

، وهذا يف حد ذاته وقاية على ذلك هنحثو  ،يف آيات كثريةليحبب ملعاشر النساء االقتداء هبن، 
ڃ   چ: منها قوله تعاىل يف سورة األحزاب للمرأة من التصرفات احملرمة واملمارسات غري الالئقة 

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڃ 

 چڌ  ڌڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ     ڑ  ک  ک   ک  ک  
فكل هذه النصوص حتمل أهل اإلميان وأصحاب الغرية على : "يف تفسريه العدوي مصطفى قال . 

ا يف أن يقروا نساءهم يف البيوت، وأن ال خيرجوا النساء إىل األعمال اليت فيها مزامحة للرجال كم
:  فإن النيب  املصاحل احلكومية، ويف املدارس، واملواصالت، فيتعلمن الرجولة اليت تذم يف النساء

فمن وسع اهلل عليه ومل  .6(عن املتشبهني من الرجال بالنساءلعن املتشبهات من النساء بالرجال، ول
هو هدي نبينا حممد  يكن يف حاجة إىل عمل زوجته إال االستزادة من عمل الدنيا، فليعلم أن هذا

                                                 
 .  515، ص2ج. التفسري الواضح . حجازي  1
  . 668، ص5ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  2
أبواب ( 66)الرتمذي، كتاب ( . 6811)يف لباس النساء، حر ( 68)اللباس، باب ( 26)رواه أبو داود، كتاب  6

النكاح ، باب ( 1)ابن ماجة، كتاب ( . 2546)ما جاء يف املتشبهات بالرجال من النساء، حر ( 66)األدب، باب 
 .وصححه األلباين يف حديثهم ( . 1186)يف املخنثني، حر ( 22)
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 وقرن يف بيوتكن وال تيرجن تيرج اجلاهلية األوىل }:  وأمر ربنا إذ قال لنساء نبينا وهن خري أسوة
 .1"{وأقمن الصالة وآتني الزكاة

وخلق  ،لكل فضيلةفيه أّصل  ،اإلميانيات واألخالقيات عنالقرآن الكرمي حديث ذا تبني أن هبو      
بح وق ،وحذر منها ،وخلق ذميم سيء ،ومدح أهله، ونبذ كل رذيلة ،هودعا إلي ،وأمر بذلك ،حسن

 .يف منهج وقائي تام  ،لهاعاوشنع على ف ،فعلها
واستغرق كل  ،تكلم عن كل جزئياته القرآن الكرمي حني حتدث عن الدينهي أن احملصلة و      

ذات أثر إال  ،جزئية يتوجب على اإلنسان فعله، ومل يغفل عن أدىنما و  ، ما جيبتفصيلياته، وبنّي 
 ،واحلرية ،والشكوك ،والرتددات ،يف دوامة الوساوس ،وقد بينها، ومل يرتكها لتعصف بعقل املسلم

 :2زاويتني، وكان منهجه ذاك معتمداً على واألوهام
 . ومثرة وآثار ذلك الطيبة  ،بيان املنهج احلق فيها. األوىل  -
 .وسوء ذلك  ،حتذيره من عاقبة االحنراف عنها. الثانية  -

ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم  ،حمكم منهجوضع الدين يف هبذا و      
اليت حيتاجها املسلم يف  هحني جاء بكل مفردات. 6محيد؛ مىت حققه املسلم وصان دينه؛ أفلح وجنا

 ،عمق هذه التعاليم ليوقفه على مدى ؛أو يطلبالبشري القاصر  بأكثر مما يتصور العقل ،حياته
 . ويدور خبلده  ،ويفكر ،وغاية نفعيتها يف حياته، بأكثر مما كان يعتقد

كل ذلك ليقيم  . على الوجه الذي يظهر غايات املقاصد، بكل وضوحمفصاًل موضوعاهتا      
 .املسلم العقيدة احلقة كما أمر ربنا جل يف عاله 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  16، ص65ج( . 118: رقم الدرس )وتية مفرغة، اجلزء سلسلة ص. سلسلة التفسري . مصطفى العدوي شلباية  1
 .  6361، ص4ج. تفسري . الشعراوي انظر  2
 .  58-31ص. تاريخ التشريع اإلسالمي . انظر مناع القطان  6
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 :حفظ النفس : املبحث الثالث 
 ( .املادي)اجلانب اجلسدي : طلب األول امل

 ( .املعنوي)اجلانب الروحي : املطلب الثاين 
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 : حفظ النفس: ملبحث الثالث ا
وذلك . 2وسالمتها ،1حفظ النفس ،كان من أولويات تشريعاهتا  ؛كل الشرائع السماوية الربانية      

 . يه واجتناب نواهي ،يتم بامتثال أوامر اهلل تعاىل
ورد فيه مجلة من  ،وهو القرآن الكرمي ،احلنيف املتمثل يف املصدر التشريعي األول ناويف شرع دين     

 . وتضع له منهجاً قومياً للغاية  ،ولتبينه ،اآليات اليت جاءت لرتسي ذلك
اية التامة الوق ،هبااليت جاء  هن أولوياتم ،بعادًا كثريةأحديث القرآن الكرمي عن النفس لذا أخذ      

وفق منهج شرعي أصيل، ويف حمكم التنزيل  ،ويضمن سالمتها ،بكل ما حيقق حفظ النفس البشرية

 چہ  ہ       ہڭ  ہڻ ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀچ:  يونسقوله تعاىل يف سورة 
شبه سبحانه احلياة الدنيا يف أهنا تتزين يف عني الناظر، : "يف تفسريه ىل رمحه اهلل تعا قال ابن القيم. 

حىت إذا ظن أنه مالك هلا قادر عليها .  ه بزينتها، وتعجبه، فيميل إليها، ويهواها، اغرتارا منه هبافرتوق
فشبهها باألرض اليت ينزل الغيث عليها، فتعشب .  سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها

فيأتيها أمر اهلل .  هلا وحيسن نباهتا، ويروق منظرها للناظر، فيغرت هبا، ويظن أنه قادر عليها، مالك
 . فيخيب ظنه، وتصبح يداه منها صفراً .  فتدرك نباهتا اآلفة بغتة، فتصبح كأن مل تكن قبل شيئاً 

 .6"وهذا من أبلغ التشبيه والقياس . فهكذا حال الدنيا والواثق هبا سواء
نفس حمكومة أهنا : مها ، اثنني جانبنيقد راعى النفس الذي تناول  وحديث القرآن الكرمي     

 ،بل رّشده ،لت عليه، فلم يتجاهل ذلكترحيها مىت حتصّ  ،ونزوات مادية ،ورغبات ،باحتياجات
أو  ،من غري أن تؤذي ذاهتا ،وتطمح فيه ،حيقق هلا كل ما تصبو إليه ،ه ووضع له منهجًا حقاً هووج

لسعي خلف تأمني وثورة ا ،يف محأة طلب احلريات املفرطة ، أو تتعدى على ما ليس هلا،تضر بغريها
 .بأية طريقة كانت  ،وحتصيل احلاجيات ،الضرورات

حبيث تقف كل  ،وراعى أيضًا أهنا نفس طموحة ذات أشواق وتطلعات، فحد لذلك حدوداً هلا     
 .فال ضرر وال ضرار  ،تلك التطلعات عند حد املعقول املقبول

                                                 
وأما  ،ة احلياة واحلس واحلركة اإلراديةهي اجلوهر اللطيف احلامل لقو : النفس : ) 266-262ص. التعريفات  .اجلرجاين  1

، دار املعرفة 6ط. أسس علم النفس . أمحد حممد عبداخلالق .  ( وقت النوم فينقطع عن ظاهر البدن دون باطنهيف
 ".علم النفس أنه العلم الذي يدرس اإلنسان: "قال .  11ص. اجلامعية 

 .  18، ص28ج. والتنوير  التحرير. انظر ابن عاشور  2
 . 615ص. التفسري القيم . ابن القيم  6
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 ،وغوائلها ،وغدراهتا ،من شرورها ايةمللنفس البشرية احلالقرآن الكرمي وهبذا ضمن حديث      
محايتها من  طريقةال هفحقق هبذ ،واحنرافاهتا، قبل أن حيمي اآلخرين منها ،وطغياهنا ،وبوائقها
 . ومل يرضه عليها ،ومحاية اآلخرين منها، ألنه مل يقبل اخلطأ منها ،اآلخرين

على كل مفاصل احلديث كل اجلوانب اليت ختتص بذلك، ليقف   القرآن الكرمي مشلت آياتقد و      
مبا  ،لكيفية معاجلة ذلك ،، ومن مث ليضع املنهج القومي1وخلجاهتا ،ومشكالهتا ،فيعاجل داءاهتا ،عنها

، من حيث  سأتناوهلا خالل مطلبني. 6حمورين اثننيمتناواًل احلديث  .2وسالمتها ،حيقق حفظها
 : ا منهجاً وقائياً مكوهن

 ( .دياملا)اجلانب اجلسدي : ألول املطلب ا
 ( .املعنوي)اجلانب الروحي : ثاين املطلب ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  6355، ص3ج. تفسري . الشعراوي ر انظ 1
األوىل، من . يالحظ أن جممل كتب علم النفس حني تناولت دراسة النفس البشرية تناولتها من ناحيتني اثنتني : تعليق  2

والثانية، من الناحية املعنوية وهي عموم كتب علم . الناحية املادية من حيث التكوين، وهو ما يعرف بعلم النفس التكويين 
 . النفس العام بكافة جماالته وفروعه، وكتب الشخصية، وكتب السلوك النفسي، وما إىل ذلك من كتب ومؤلفات 

 .  621، ص1ج. فسري ت. انظر الشعراوي  6
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 ( : املادي)اجلانب اجلسدي : املطلب األول 
من خالل إيراد مجلة من  ،القرآن الكرمي اجلانب املادي للنفستناول حديث  يف هذا اجلانب     

ام الدين ال يكون إال بقوام ألن قو  ؛بوجه عاممبينًا كيفية احملافظة عليها  ،اآليات اليت اهتمت بذلك
، 1يضمن لإلنسان شيئني، قوت يقيم به صلبه ،البدن، وقوام البدن ال يتحقق إال وفق منهج حق

 :2والضرر ،والسوء ،والعطب ،ومنهج حق حيفظه من األذى
بغض النظر عن  ،وحقيقة التكوين ،من حيث مادة الوجود ،ففي البدء ساوى بني النفوس -1

ے  ے   ۓ  ۓ  چ : فقال تعاىل يف سورة املائدة  ،واألعمال ،واملقامات ،ارالتفاضل يف األقد

فبني سبحانه أنّه سوى بني : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال القامسي .  چڭ  ڭ ۇئ
فحكم اهلل سبحانه وتعاىل يف دماء  -إىل أن قال- على أخرى نفوسهم، ومل يفضل منهم نفساً 

 .6"املسلمني أهنا كلها سواء
بأي وجه كان، وجتاوز  ،أو اإلضرار هبا ،عليهاوحرم االعتداء  ،عظم شأن النفس واحملافظة عليها -2

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قال تعاىل يف سورة املائدة  ،ذلك يعين الفساد العظيم

پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  

صاحب الظالل رمحه  قال.  چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ چ
.  فاالعتداء إمنا يقع على حق احلياة ذاهتا، وعلى النفس البشرية يف عمومها):  يف تفسريه تعاىل اهلل

وهناك طمأنينة اجلماعة املسلمة يف دار اإلسالم .  وعلى هذه القاعدة كفل اهلل حرمة النفس ابتداء
واحلق الذي .   باحلقوأمنها، وانطالق كل فرد فيها ليعمل وينتج آمنًا على حياته، ال يُؤذى فيها إال

بعد أن قامت الدولة وال سيما .  تؤخذ به النفس بينه اهلل يف شريعته، ومل يرتكه للتقدير والتأويل
وهذه اللفتة هلا قيمتها يف تعريفنا ! املسلمة، وأصبح هلا من السلطان ما يكفل هلا تنفيذ الشريعة

لقواعد األساسية يف حياة اجملتمع، مل فحىت هذه ا.  بطبيعة منهج هذا الدين يف النشأة واحلركة
 .6(يفصلها القرآن إال يف مناسبتها العملية

                                                 
 .  2565، ص5ج. تفسري . عراوي الشانظر  1
 .  141، ص4ج. التفسري املنري . زحيلي الانظر  2
 .  3، ص2ج. حماسن التأويل . القامسي  6
 .  1262، ص6ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  6
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 ،أمر أمرًا صرحيًا حبفظ النفسحني  ،إال باحلق املبيح لذلك ، التعدي عليها بالقتلمير بنّي حت -6
گ  چ: وعدم التعدي عليها بإزهاق روحها، يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة اإلسراء 

حرم اهلل : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال البغوي  . چڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ ھ    گ  ڳ
 .1"تعاىل قتل املؤمن واملعاهد إال باحلق، إال مبا يبيح قتله من ردة أو قصاص أو زنا يوجب الرجم

وحلقها املهدر من غري  ،اليت قتلت باخلطأ، صيانة هلا ،فظ مكانة النفسأظهر أمر اهلل تعاىل حب -6
: قال تعاىل يف سورة النساء لعدم قصده ذلك الفعل،  ،وقاية للقاتل من التعدي عليه بالقتلو  قصد،

ٱ  ٻ ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ 

ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ ٹ  ٹٹٹ  ڤ  ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ 

ڦ ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  

ويف قتل ذي امليثاق الدية، وحترير : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلشافعي القال .  چڈ  گ  
رقبة، إذا كانا معًا ممنوَعي الدم باإلميان والعهد والدار معاً، فكان املؤمن يف الدار غري املمنوعة وهو 

ان، فلما كان ممنوع باإلميان، فُجِعَلت فيه الكفارة بإتالفه، ومل جُيعل فيه الدية، وهو ممنوع الدم باإلمي
الوِْلدان والنساء من املشركني ال ممنوعني بإميان وال داِر، مل يكن فيهم َعقل، وال قَ َود، وال ِديَة، وال 

 .2"وال كفارة -إن شاء اهلل  -َمأمث 
تلحق هبا الضرر، يف آيات   ،6وعدم التعدي عليها بأدىن جناية ،سالمة النفسوجوب أورد  -5

چ   چ  چ  چ : منها قوله سبحانه يف سورة املائدة  ،دودمن مجلتها آيات احل ،كثرية

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  

ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  

:  يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  

                                                 
 .  286، ص6ج. معامل التنزيل . البغوي  1
 . 366، ص2ج. ، دار التدمرية 1ط. أحكام القرآن . الشافعي  2
 " . كل فعل حمظور يتضمن ضررًا على النفس أو غريها: هي اجلناية . " 51ص. التعريفات . اجلرجاين  6
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ه وينظم شؤونه وارتباطاته وعالقاته على واجملتمع املسلم يقيم حياته كلها على منهج اهلل وشريعت"
كل   -كما يكفل للجماعة  -ومن مث يكفل لكل فرد.. أسس ذلك املنهج وعلى أحكام هذه الشريعة

عناصر العدالة والكفاية واالستقرار والطمأنينة، ويكف عنه كل عوامل االستفزاز واإلثارة، وكل عوامل 
وكذلك يصبح .  كل عوامل احلاجة والضرورةالكبت والقمع، وكل عوامل الظلم واالعتداء، و 

على النفس واحلياة، أو على النظام  -يف مثل هذا اجملتمع الفاضل العادل املتوازن املتكافل -االعتداء
بصفة  -أو املخففة -العام، أو على امللكية الفردية جرمية بشعة منكرة، جمردة عن البواعث امليررة

 .1"عامة
كان السبب   امهم ،قطعة من النفس يعدن التعدي على الولد بالقتل، الذي عاهلل تعاىل  بنّي هني -3

قال تعاىل يف سورة  ،وإن كانت روح ولده ،ألن اإلنسان ال ميلك أن يزهق روحاً  ؛الدافع لذلك
ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇۋ  ۋ  چ: األنعام 

الدكتور قال .  چۅۅ  ۉ  ۉ  ې  ې    ېې  ى  ى  ائائ  ىئ   
أي خشية الفاقة، وقد كان أهل اجلاهلية يقتلون أوالدهم خشية الفاقة، : "يف تفسريه  كمت ياسنيح

حنن نرزقهم وإياكم إن : ) فوعظهم اهلل يف ذلك، وأخيرهم أن رزقهم ورزق أوالدهم على اهلل، فقال
 .2"[61اإلسراء ](قتلهم كان ِخطأ كبريا

 ،بأن شرع هلا القوت الطيب ،فظ قوامها املاديللنفس كل ما حي حتدث عن تشريع اهلل سبحانه -5
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ : فقال تعاىل يف سورة البقرة املضر، ومنع عنها اخلبيث 

رمحه اهلل قال القامسي .   چڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  
هي املطاعم  الطيبات اليت أباحها( : جواب أهل اإلميان)قال اإلمام ابن تيمية يف : " يف تفسريهتعاىل 

 .6"واخلبائث هي الضارة يف العقول واألخالق.  النافعة للعقول واألخالق
مما هو حالل  ،واملعنويات ،يف ربط بني املاديات ،اإلنسان من األكل احلراماية وقتكلم عن  -4

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ: قال تعاىل يف سورة البقرة اإلباحة، ومما هو حالل الكسب، 

                                                 
 . 456، ص2ج. قرآن يف ظالل ال. سيد قطب  1
 .  263، ص6ج. ، دار املآثر للنشر 1ط. الصحيح املسبور . حكمت بشري ياسني  2
 .  656، ص1ج. حماسن التأويل . القامسي  6
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كلوا من رزقه الذي ساقه :  أي: " يف تفسريهال السعدي رمحه اهلل تعاىل ق.   چەئ  وئ ېئ  
وال غري ذلك من أنواع األموال اليت  ال سرقة وال غصباً  إليكم، مبا يسره من األسباب، إذا كان حالالً 

 .1"، وهو الذي ال خبث فيهطيباً  تؤخذ بغري حق، وكان أيضاً 
قال تعاىل يف سورة ن فيه اعرتاضاً على قدر اهلل سبحانه، أل ؛2النتحارل اهلل عز وجل مير وّضح حت -1

:  يف تفسريهقال الزحيلي .  چڃ  چ  چچ   چ  ڇ  ڇ ڇ  ڇ  ڍ   چ: النساء 
وحترمي قتل أنفس اآلخرين، أمجع أهل التأويل على أن املراد بآية َوال ( االنتحار)حترمي قتل النفس "

مث لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسه بقصد منه .  الناس بعضاً  تَ ْقتُ ُلوا أَنْ ُفَسُكْم النهي أن يقتل بعض
 .6"للقتل، يف احلرص على الدنيا وطلب املال، بأن حيمل نفسه على الغرر املؤدي إىل التلف

بل قد مما ال تنتفع به،  ،من عموم املأكول واملشروب ،عليها  كل مضر مفسدميحر أورد الت -18
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: منها قوله تعاىل يف سورة املائدة  يف آيات كثريةيضرها، ويفسدها، 

ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  

إن اهلل تعاىل أحّل أكل هبيمة : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چٿ    ٿ  ٿگ   
ء، وما سبح ىف األنعام وسائر الطيبات من احليوان، ما دّب منها على األرض، وما طار ىف اهلوا

 .6"البحر، ومل حيرم إال امليتة والدم املسفوح وحلم اخلنزير وما أهل به لغري اهلل
قال تعاىل يف سورة كل إنسان صائر إليه،  ،ومكاناً  ،زماناً  ،ال تتعداه أجالً  بنّي أن لكل نفس -11

.  چں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ۆ  چ: آل عمران 
نفس ذائقة املوت، وكل شيء هالك إال وجهه، له احلكم، وإليه  لك: " يف تفسريهقال حجازي 

ترجعون، فاملوت هناية كل حي وسبيل كل نفس، وال يبقى إال احلي القيوم الباقي بعد فناء خلقه 
 .5"فاعتيروا يا أوىل األبصار

                                                 
 .  262ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  1
 " . نفس بأداة ماقتل ال.  من حنر، الذبح يف النحر: نتحار اال. " 11ص. معجم لغة الفقهاء . قلعجي وقنييب  2
 .  65، ص5ج. التفسري املنري . الزحيلي  6
 .  65، ص2ج. تفسري . املراغي  6
 .  561، ص2ج. ، دار اجليل اجلديد 18ط. التفسري الواضح . حجازي  5
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 ،وجسده ، ومن مث بعقله،حىت ال يضر اإلنسان ببدنهاألكل، حذرها من مغبة اإلفراط يف  -12
: قال تعاىل يف سورة االعراف ألن القصد من األكل حفظ مادة احلياة؛ بقوام الصلب،  ؛وجه عامب

قال السعدي رمحه اهلل تعاىل يف  . چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ
ا واآلية ساقه -إىل أن قال-كثرية نافعة يف الدين والبدن واحلال واملآل،   مجع اهلل فيها أموراً : " تفسريه

اهلل إلرشاد العباد إىل منافعهم، وهي تدل على ذلك كله، وعلى أن أصل صحة البدن تدبري الغذاء 
بأن يأكل ويشرب ما ينفعه، ويقيم صحته وقوته، وعلى األمر باالقتصاد يف الغذاء والتدبري احلسن؛ 

األطعمة يف  ألنه ملا أمر باألكل والشرب هنى عن السرف، وعلى أن السرف منهي عنه، وخصوصاً 
 .1"واألشربة، فإن السرف يضر الدين والعقل والبدن واملال

فال جيري عليها من  الكرام عليهم السالم،من املالئكة حفظة، ذكر أن لكل نفس مرافقني  -16
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ : قال سبحانه يف سورة الرعد  ،إال ما أراد اهلل تعاىل ،واملصائب ،األقدار

:  يعين: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال البغوي .  چې   ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ
 .2"حيفظونه بإذن اهلل ما مل جيئ املقدور، فإذا جاء املقدور خلوا عنه:  بأمر اهلل، أي

ال يعلمه إال اهلل  ،ومكاناً متوت فيه وال تتعداه، ال يتعداها ؛بأن لكل نفس رزقاً اإلنسان طمأن  -16
: قال تعاىل يف سورة لقمان  إلنسان هّم ذلك األمر،، كى ال حيمل اجل يف عاله

ائەئەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئېئىئىئ  ىئ  چ

:  يف تفسريهقال الزحيلي .  چیی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب      حب  خب  مب  ىب
َوما َتْدرِي نَ ْفٌس بَِأيِّ أَْرٍض مَتُوُت أي وما تعلم نفس موضع موهتا، يف بلدها أو غريها من بالد اهلل، "

 .6"ألحد بذلكال علم 
يكون نتيجة شراكة زوجية  ،تقر به األعني ،وفلذة من الكبد ،قطعة من النفسأن الولد  بنّي  -15

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خب  چ: قال تعاىل يف سورة النحل ، متحابنيبني أبوين 

 صبحعلي علي قال .  چمب  ىب  يب  جت  حت  خت  مت   ىت جح   

                                                 
 .   622-621، ص1ج. تيسري اللطيف املنان . السعدي  1
 .  688، ص6ج. معامل التنزيل . البغوي  2
 .  151، ص21ج. سري املنري التف. الزحيلي  6
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الدافع اجلنسي كسائر الدوافع الفطرية األخرى، فيقدرها وينظر اإلسالم إىل : "اآلية  حول معىن هذه
وحيرتمها وحيميها وينظمها، مبا يتالءم مع كرامة اإلنسان وشرفه على سائر املخلوقات، فيجعل تلبية 
الرغبة اجلنسية يف دائرة واحدة فقط، وهي الزواج، وأغلق أمامه كل الدوائر األخرى، اليت هتبط بشرف 

 .1"انيةاإلنسانية إىل احليو 
وأنه عز وجل جعل لكل بين جنس احتياجاً يف هذه الدنيا، ، 2أوضح أن النساء شقائق الرجال -13

 ،لينعم اإلنسان يف ظل حياة زوجية سعيدة ،لآلخر، وأنه سبحانه جعل بني الزوجني املودة والرمحة
 .حدمها عن اآلخر ال غىن أل منهما يكون النسل وحفظ النوع،و تتكامل احلياة هبما جمتمعني، وهبذا 

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  چ : قال جل يف عاله يف سورة الروم 

قال صاحب .  چگ  گ  گ  گ  ڳڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں
ني على حنو جيعله وعفيدركون حكمة اخلالق يف خلق كل من الن):  الظالل رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

حبيث جيد عنده الراحة والطمأنينة .  نفسية وعقلية وجسدية:  ةحلاجته الفطري ملبياً .  لآلخر موافقاً 
ألن تركيبهما النفسي والعصيب  ،واالستقرار وجيدان يف اجتماعهما السكن واالكتفاء، واملودة والرمحة

والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما يف اآلخر، وائتالفهما وامتزاجهما يف النهاية إلنشاء 
 .6(يف جيل جديد حياة جديدة تتمثل

أهم فيه ذكر و البشرية، اجلانب املادي للنفس  ،هناتناول ث القرآن الكرمي يحدهي أن احملصلة و      
مما  ،حىت ال ينشغل اإلنسان مبا وراء ذلك ،املطلوبعلى الوجه املنهج الوقائي  امبا حيقق هل ،متعلقاته

 .من توجيهات وقائية نافعة ، وحسبه ما جاء فيه يراه أنه من أولويات حياته املادية
مستغرقًا مستقبل األيام، حبسب مستجدات ال يزال  عطاء القرآن الكرميهكذا اتضح أن و      

 .الزمان، ومعطيات األحداث 

                                                 
 .  268ص. ط املكتبة األزهرية للرتاث . التصوير القرآين للقيم . علي علي صبح  1
يف ( 15)الطهارة، باب ( 1)رواه أبو داود، كتاب (]النساء شقائق الرجال: ) ويف احلديث النبوي الشريف قوله  2

فيمن يستيقظ فريى بلاًل وال يذكر ( 42)الطهارة، باب ( 1)الرتمذي، كتاب ( . 263)الرجل جيد البلة يف منامه، حر 
ثلهن، واملعىن يكّمل كل واحد منهما اآلخر وشقائق أي م .[ وصححه األلباين من سنن أيب داود( . 116)احتالماً، حر 

( ئق الرجالالنساء شقا)األخ من األب واألم والنظري واملثيل ويف احلديث ( الشقيق): " 641ص. ويف املعجم الوسيط . 
 ".أشقاء( ج)
 .  2536، ص5ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  6
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 ( :املعنوي)اجلانب الروحي : املطلب الثاين 
عين  ،ائي تاميف قالب وق ،بالنفس البشرية من الناحية املعنويةهنا القرآن الكرمي اهتم حديث      

 ،والوقاية املعنوية للنفس البشرية يف كتاب اهلل تعاىل. 1لتعرف هدفها يف احلياة ،بكل ما خيصها
كثرية   ،وداءات ،، فاللنفس عللهمدى عناية اهلل تعاىل بنفساإلنسان عرف يل ،أخذت جمااًل واسعاً فيه

الذي  ،وهو اهلل جل يف عاله ،وهو مطلع على مكنون جوهرها ،ال يعلمها إال الذي خلقها وصرفها
 : أواًل فبنّي  ،2يعلم ما يقومها وما يصلحها ويصلح شأهنا

حني أهلمها سبيل الرشاد، وحذرها من كل سبل  ،مدى اهتمام اهلل سبحانه هبداية النفس البشرية -1

ڤ  ڤ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: قال تعاىل يف سورة الشمس فتنجو وتفلح  ،والردى ،الغي

أي إن اهلل الذي : "حول معىن هذه اآلية ب املنار رمحه اهلل تعاىل صاح قال.  چڦ  ڦ  
قد جعلها بإهلام الفطرة والغريزة مستعدة .  خلق هذه النفس وسواها مبا وهبها من املشاعر والعقل

للفجور الذي يرديها ويدسيها، والتقوى اليت تنجيها وتعليها، ومتمكنة من كل منهما بإرادهتا، 
ومنحها العقل والدين يرجحان احلق واخلري على الباطل والشر، .  طرها ومطالبهاوالرتجيح بني خوا

فبقدر طهارة النفس وأثر تزكيتها باإلميان ومكارم األخالق وحماسن األعمال، يكون ارتقاؤها يف الدنيا 
 النفس أو يدسيها ويف اآلخرة، والضد بالضد فاجلزاء أثر طبيعي للعمل النفسي والبدين الذي يزكي

ويدنسها، وهذا هو احلق الذي يثبته من عرف حقيقة اإلنسان، وحكمة الديان وهو مما أصلحه 
 .6"القرآن من تعاليم األديان

 ،ومنكرات ،وخطايا ،وآثام ،من ذنوب ،ن كل ما يوبقهامأمر بوجوب حفظ النفس  -2
ڻ   چ: لبقرة االحنراف عن املنهج احلق بقوله تعاىل يف سورة اسوء عاقبة ومفسدات، وحذر من 

قال .  چڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  
؛ فيكون نفسه يف طلب رضا اهلل عّز وجّل  أي رضوانه أي يبيع: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل العثيمني 

 . 6"قد باع نفسه خملصاً هلل يف هذا البيع

                                                 
 .  226، ص1ج.  يف ظالل القرآن. انظز سيد قطب  1
 .  252، ص3ج. املنار . حممد رشيد رضا انظر  2
 .  155-156، ص11ج. املنار . حممد رشيد رضا  6
 .  651، ص2ج. الفاحتة والبقرة . العثيمني  6
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يف سلم بقوله تعاىل لذا أمر سبحانه بوجوب املسارعة باإلقالع عن الذنب مىت حصل من امل     
گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  چ : سورة النساء 

أخير اهلل عباده حبلمه، وعفوه، وكرمه، وسعة : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلقال احلرميلي .  چڻ  
ا، ولو كانت مث يستغفر اهلل جيد اهلل غفورًا رحيمً  رمحته، ومغفرته، فمن أذنب ذنًبا صغريًا كان أو كبريًا،

 .1"ذنوبه أعظم من السماوات واألرض واجلبال
مبينًا لإلنسان أحواله مع نفسه، وأحوال نفسه مع منهج ربه  ،ذكر حاالت النفس الثالث -6

پ  پ  پ   چ: فقال تعاىل يف سورة يوسف سبحانه، ومدى قبول ذلك، من االعراض عنه، 

ک  چ : وقال سبحانه يف سورة القيامة  . چپ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  

  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ : وقال عز وجل يف سورة الفجر .  چک  ک  گ    گ  
فتارة تكون مطمئنة ال تأمر صاحبها إال خبري، وتارة تكون لوامة  ،فتبني أن للنفس ثالث حاالت. 

قال  .وات والشبهات مىت استولت عليها الشه ،تلوم املرء على اخلطأ، وتارة تكون أمارة بالسوء
تطلق على اجتماع الروح باملادة،  -كما نعلم   -والنفس : " يف تفسريهالشعراوي رمحه اهلل تعاىل 

وهذا االجتماع هو ما يعطي النفس اإلنسانية صفة االطمئنان أو صفة األمارة بالسوء، أو صفة 
والروح قبلما تتصل باملادة هي  . وساعة تأيت الروح مع املادة تنشأ النفس البشرية.  النفس اللوامة

خرّية بطبيعتها، واملادة قبلما تتصل بالروح خرية بطبيعتها؛ فاملادة مقهورة إلرادة قاهرها وتفعل كل ما 
إن املادة على  . ال.  احلياة املادية واحلياة الروحية، وهذه كذا وكذا:  فإياك أن تقول.  يطلبه منها

رة، .  والروح على إطالقها كذلك، فمىت يأيت الفساد.  عابدة، ُمسبِّحة إطالقها خرّية، طائعة، ُمَسخَّ
أنت يا مكلف ستطمئن إىل حكم اهلل وتنتهي :  ساعة تلتقي الروح باملادة ويوجد هذا التفاعل نقول

 .2"املسألة أم ستبقى نفسك لّوامة أم ستستمرئ املعصية وتكون نفسك أمارة بالسوء؟
ىل ا، فيه إشارة إحال طغيان الشهوات والشبهات عليه ،فت النفسخّوف من سوء عاقبة ما اقرت  -6

ڃ  ڃ  ڃ   چ: قال تعاىل يف سورة آل عمران  ،واملغريات ،ضعف النفس أمام املؤثرات

قال السعدي  . چچ  چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ

                                                 
 . 511، ص1ج. وفيق الرمحن ت. احلرميلي  1
  . 2651، ص6ج. تفسري . الشعراوي  2
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اهلل عليهم بكتابه، فكان  خيير تعاىل عن حال أهل الكتاب الذين أنعم: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل 
ألحكامه، فأخير اهلل عنهم أهنم إذا دعوا إىل حكم  جيب أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقياداً 

الكتاب توىل فريق منهم وهم يعرضون، تولوا بأبداهنم، وأعرضوا بقلوهبم، وهذا غاية الذم، ويف ضمنها 
لعقاب ما أصاهبم، بل الواجب على كل أحد إذا التحذير لنا أن نفعل كفعلهم، فيصيبنا من الذم وا

 .1"دعي إىل كتاب اهلل أن يسمع ويطيع وينقاد
 ،، فيه إشارة على نقصهابوجه عام ،ونزواهتا ،وشهواهتا ،هاور وشر  ،حذر من بواعث النفس -5

فقال تعاىل يف سورة  ، ونزوعاهتا،من هواجسها ،وحيميها ،ومدى احتياجها ملنهج وقائي يعصمها

قال املراغي  . چپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   چ:  يوسف
أي إن النفس البشرية لكثرية األمر بعمل السوء، ملا فيها من دواعى : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل 

الشهوات اجلسمية واألهواء النفسية، مبا ركب فيها من القوى واآلالت لتحصيل اللذات، وما 
 .2"طان ويزيّنه هلا من النزغاتيوسوس الشي

الذي يعلم خفايا  ،وأن ذلك أمر هو بيد اهلل تعاىل ه،نفساإلنسان تكلم عن مسألة تزكية  -3
ا على اآلخرين، رغم ضعفها وتشوفه ،ىل اإلعجاب بالنفس، ومكنون الصدور، فيه إشارة إالنفوس

، واالحنراف، وحيقق هلا التزكية ونقصها، واملنهج الرباين هو الذي يضمن هلا السالمة من اجلنوح
قال .  چۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ   چ: قال سبحانه يف سورة النجم احلقيقية، 

وا أَنْ ُفَسُكْم، ُهَو أَْعَلُم مبَِن اتَّقى أي ال متدحوا أنفسكم، وال تيرّئوها عن : " يف تفسريهالزحيلي  َفال تُ زَكُّ
رياء، وال تّدعوا الطهارة عن املعاصي، بل امحدوا اهلل على الطاعة،  اآلثام، وال تثنوا عليها بإعجاب أو

 .6"واحذروا املعصية، فاهلل هو العليم مبن اتقى املعاصي
وات بتتبع خط ،حمذرًا من انسياق النفس خلف ركب ذلك ،حتدث عن الوساوس والغوائل -5

، ج تتوه يف دروب الضالل، ونفس بال منهىل حديث النفس للنفسالشيطان وَشرَكه، فيه إشارة إ
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  چ : له تعاىل يف سورة ق قال  ومسالك الردى،

ثه نفُسه " :تفسريه يف رمحه اهلل تعاىل قال ابن عجيبة .  چڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ما حُتدِّ

                                                 
 .  123ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  1
 .  6، ص16ج. تفسري . املراغي  2
 . 121، ص25ج. التفسري املنري . زحيلي ال 6
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ما خيطر :  الصوت اخلفي، ووسوسة النفس:  والوسوسة.  ويهجس يف ضمريه من خري وشر
 .1"لبالبا

، فحذر من ذلك، فيه وجيعله جينح عن احلق كثرياً  ، أن النفس صاحبة هوى يطغي صاحبهبنّي  -4
ائ  ائ  ەئ  چ: فقال تعاىل يف سورة النازعات  ،ىل مسألة ميول النفس لكل ملتذ ومرغوبإشارة إ

ْفَس َونَ َهى ال: " رمحه اهلل تعاىل يف تفسريهقال الزخمشري .  چەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ   ن َّ
األمارة بالسوء َعِن اهْلَوى املردي وهو اتباع الشهوات وزجرها عنه وضبطها بالصير والتوطني على إيثار 

 .2"اخلري
وغدراهتا،  ،وغوائلها ،من سوآهتا ،أوضح أن شرع اهلل تعاىل هو خري ما حيفظ النفس البشرية -1

ڦ  چ: قال تعاىل يف سورة الطالق  ،ىل جنوح النفس املتكرر عن احلقائقفيه إشارة إوجنوحاهتا، 

فإن ظلم : " يف تفسريهقال ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل  . چڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڇ
النفس هو اجلريرة عليها مبا يعود باإلضرار وذلك منه ظلم هلا يف الدنيا بتعريض النفس لعواقب سيئة 

ها فاتته املصاحل املنطوية هي تنجر من خمالفة أحكام الدين ألن أحكامه صالح للناس فمن فرط في
 .6"عليها

قال  ،حبسب اختياره لعمله ،وأدرى بتصرفاهتا ،أوضح أن نفس اإلنسان هي أبصر بفعاهلا -18
قال الزحيلي .  چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ   چ :  تعاىل يف سورة اإلنسان

واخلري والشر وبّصرناه بعواقب األمور أي بّينا وأوضحنا له وعّرفناه طريق اهلدى والضالل :"يف تفسريه 
وعّرفناه منافع األشياء ومضارّها اليت يهتدي إليها بطبعه السليم وكمال عقله فآل أمره إىل أن ينقسم 

وكافر جاحد للنعمة معرض عن . شاكر ألنعم اهلل مؤمن به مهتد هبديه: نوع اإلنسان إىل قسمني
 .6"الطاعة صاّد عن اهلدي اإلهلي

أن كل نفس مرهتنة يوم القيامة مبا ستقدم من عمل يف دنياها، ويف ذلك دعوة للمبادرة  بنّي  -11
قال تعاىل يف سورة املدثر  ، من مظامل، وتعديات، وفساد، ومنكرات،وجتنب ما سواه ،بالعمل الصاحل

                                                 
 .  661، ص5ج. البحر املديد . ابن عجيبة  1
 .  314، ص6ج. الكشاف . الزخمشري  2
 . 685، ص24ج. التحرير والتنوير . ور ابن عاش 6
 . 246، ص21ج. التفسري املنري . الزحيلي  6
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تقرير قرآين : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلعزت قال دروزة .  چجب     حب  خب  مب    ىب  يب  چ: 
سم مبسؤولية الناس عن أعماهلم، وقابليتهم للكسب واالختيار واستحقاقهم للجزاء وفاقا لذلك، حا

التقرير هبذا األسلوب ذو خطورة تلقينية عظمى يف صدد أعمال الناس وتصرفاهتم وتربية  وهذا
واملؤمن إذا تيقن من هذا واجتهد ليكون من نفسه على نفسه رقيب، وحسب  . نفوسهم وأخالقهم

ب عاقبة كل ما يقدم عليه منا فيه الوازع الذايت الذي يزعه عن اإلمث والشر، واحلافز الذايت الذي حسا
 .1"حيفزه إىل اخلري والصالح واهلدى

دوافع إىل ض ذاهتا حال املعصية لتطاوع هواها وجتاريه، فيه إشارة شف كيف أن النفس تروّ ك  -12
، واملنهج الوقائي إمنا جاء بداخلهاالصراع املستمر و  ،نزوعها الدائمنزغاهتا و و  ،ودواعيها ،النفس

: يف سورة املائدة جل ذكره قال سبحانه  لتقف عند حدود اهلل تعاىل ومراده ،ليحميها من ذلك
قال الشعراوي رمحه  . چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائچ

كة فطرية حُتّب احلق وحُتّب ولننتبه هنا أن اإلنسان فيه مَلكتان اثنتان؛ مل" : يف تفسريهاهلل تعاىل 
كأن { َفَطوََّعْت َلُه نَ ْفُسُه قَ ْتَل َأِخيهِ } . ، َومَلَكة أهوائية خاضعة للهوى، فامللكتان تتصارعانرياخل

وتصارعًا وتدافعاً؛ ألن اإلنسان ال  النفس الشريرة األهوائية تغلبت على اخلرّية، فكأن هناك جتاذباً 
 .2"اعة يتصور أنه هو الذي يظلم غريه فقد يقبل على ذلكلكن س.  حيب الظلم إن وقع عليه

ما مل  ،وأن اهلل تعاىل يلزم كل إنسان مبا يف نفسه ،ولة عن اختاذ قرارهتابأهنا مسؤ  ،ألزم كل نفس -16
: قال تعاىل يف سورة الرعد  ،وطريقة تفكريها ،وطبعها ،يغري ذلك، فيه إشارة حلقيقة سلوك النفس

ۓ      ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  چ

ح لنا أن أعمال : " يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چۉ  ې  ې   ې  ې   يُوضِّ
اجلوارح ناشئٌة من نَ ْبِع نفس حُترِّك اجلوارح؛ وحني تصلح النفس؛ تصبح اجلوارح مستقيمة؛ وحني 

فاحلق سبحانه وتعاىل أخضع كل اجلوارح ِلُمراَدات النفس،  قيمةتفسد النفس تصري اجلوارح غري مست
فلو كانت النفُس خمالفًة ملنهج اهلل؛ فاللسان خاضع هلا؛ وال ينطق رغم إرادته بالتوحيد؛ ألن النفَس 

 .6"اليت تديره خمالفٌة لإلميان

                                                 
 . 641، ص1ج. ه، دار إحياء الكتب العربية 1646ط. التفسري احلديث . دروزة حممد عزت  1
 . 6854، ص5ج. تفسري . الشعراوي  2
 . 5216، ص12ج. تفسري . الشعراوي  6
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حني بنّي هلا  ،هلا وقاية ،ةوالطمأنين ،واالستكانة ،وراحة البال ،ضمن للنفس البشرية الصالح -16
ڀ   ڀ  ڀ  چ  : تعاىل يف سورة حممد قال ورغبها فيه وحببها إياه،  ،الصراط املستقيم

قال .  چٹ     ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ٹٿ  ٿ  ٿ   ٹ ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ
ى ال َوَأْصَلَح باهَلُْم نعمة عظم:  وهذه اجلملة الكرمية وهي قوله" :يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىل طنطاوي

إياها، فإن خزائن األرض ال تنفع صاحبها إذا كان مشتت  -تعاىل -حيس هبا إال من وهبه اهلل
وطمأنينة .  لأما الذي ينفعه فهو راحة البا.  القلب، ممزق النفس، مضطرب املشاعر واألحوال

 .1"النفس، ورضا القلب، والشعور باألمان والسالم
من أفكار  ،ملا بداخلها ،وصراعها الدائم ،ستقيمةالسوية امل ،أظهر مدى جماهدة النفس -15

طبعي يف عامل وذلك أمر واهلدى والضالل،  ،واخلري والشر ،قوى احلق والباطل بنيمغالبة ووساوس، و 
قال تعاىل يف سورة  ،حال تكوينها اخللقي ،املطمور يف قرارهتا ،ىل صوت احلقالبشر، فيه إشارة إ

قال .   چی   ی  ی   ی  جئ  حئ   ېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  چ : العنكبوت 
ومن جاهد نفسه يف منعها ما تأمر به ومحلها على ما تأباه : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل الزخمشري 

فإمنا جياهد هلا، ألن منفعة ذلك راجعة إليها، وإمنا أمر اهلل عز وجل وهنى، رمحة لعباده وهو الغىن 
 .2"عنهم وعن طاعتهم

احلرية، والرتدد، وعناء اإلرهاق، والشقاء، حني وضع هلا منهجاً وقائياً، محى النفس من عصف  -13
قال سبحانه يعصمها من كل ما قد يضر هبا، فأراحها من عناء البحث عن منهج يوضح هلا ذلك، 

ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ : يف سورة األنعام 

ھ    ھھ  ھں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

يف  الصابوينحممد علي قال .  چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ڭے    ے  ۓ  ۓ  ڭ
فيكون مثلنا كمثل الذي  ،بعد أن هدانا اهلل لإِلسالم ،أي نرجع ِإىل الضاللة بعد اهلدى: "سريه تف

ري أي متحرياً ال يد ،اختطفته الشياطني وأضلته وسارت به يف املفاوز واملهالك فألقته يف هّوة سحيقة

                                                 
 . 211، ص16ج. دار هنضة مصر للطباعة والنشر  ،1ط. التفسري الوسيط . طنطاوي  1
 . 661، ص6ج. الكشاف . الزخمشري  2
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أي ِإىل الطريق الواضح يقولون ائتنا فال يقبل { َلُه َأْصَحاٌب َيْدُعونَُه ِإىَل اهلدى ائتنا}أين يذهب 
 .1"{ُقْل ِإنَّ ُهَدى اهلل ُهَو اهلدى}منهم وال يستجيب هلم 

مىت امتألت  ،رغم يقينها بالشيء احلق ،ذكر أن النفس قد تكون ذات جحود واستنكاف -15
  ،اليت حتجب عنها أنوار اهلدى الربانية، فيه إشارة ملكامن الشر والنقص فيها ،تبالشهوات والشبها

ٱ  ٻ  ٻ  چ: قال تعاىل يف سورة النمل  ،كلما ابتعدت عن احلق وحادت عنه

 رمحه اهلل تعاىل يف تفسريهقال القامسي .  چٻٻ  پپ  پپ ڀڀڀڀ
 .2"اً ا آيات يقينكذبوا هبا بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم أي عرفت أنفسهم أهن: "

، وهذا يف حد ذاته وقاية لإلنسان، حني حيذر شيء والنفس شيء آخر ،6أن الشخصية وضح -15
ڇ  ڇ  چ : قال تعاىل يف سورة املائدة من حديث النفس، الذي قد يقوده إىل اهلالك والبوار، 

يت فساعة تأ: " قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چڍ  ڍ      ڌ  ڌ ں  
لإلنسان الشخصية املعنوية اإلميانية بعد أن آمن باهلل وآمن باملنهج، مث حتدثه نفسه باملخالفة، هنا 

مسئولية الشخصية اإلميانية اليت تَ َقبَّل هبا املنهج من اهلل، ووازع النفس اليت :  يواجه صراعًا بني أمرين
 لية اإلميانية ووزاع النفس امللح باالحنرافوار بني املسئو ويدور ما هو أشبه باحل . تلح عليه باالحنراف

:  وعندما تتغلب النفس اإلميانية يعرف اإلنسان أن نفسه صارت مطمئنة وسعيدة، ويقول لنفسه. 
إنك إن طاوعت وازع االحنراف تكن قد حققت شهوة عاجلة ستْكوى هبا يف آخر األمر، وأنت 

ك العاجلة تكون قد ظلمت ولو طاوعت شهوت.  برفضك للشهوة تكون قد أنصفت نفسك
 .6"نفسك

                                                 
 . 631، ص1ج. صفوة التفاسري . حممد علي الصابوين  1
 . 644، ص5ج. حماسن التأويل . القامسي  2
ية حبسب ذكر املؤلف عدة تعريفات للشخص. ط دار احلارثي . مدخل إىل نظريات الشخصية . انظر باربرا اجنلر  6

ويف ( . الفرد الذي مييزه عن غريهسلوك : )النظريات اليت مجعها، يستخلص من جمموع تلك التعاريف أن الشخصية هي 
صفات متيز الشخص من غريه ويقال فالن ذو شخصية قوية ذو صفات متميزة : " 655، ص1ج. املعجم الوسيط 

 ".وإرادة وكيان مستقل
 . 2553، ص6ج. تفسري . الشعراوي  6
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كل ما إىل  ه في ديثاحلتطرق و  ،وهكذا حتدث القرآن الكرمي عن اجلانب املعنوي للنفس البشرية     
كتب علم النفس القرآن الكرمي  ومتعلقات، بل ومصطلحات سبق إليها  ،يتعلق هبا من موضوعات

 .ه ه وأحباثه ومصادره ودراساتمؤلفاتاليت تناولتها  ،احلديث
حبفظ النفس من كل ما يضر هبا ماديًا ومعنوياً، وبني كل ما يؤثر عليها من أمر القرآن الكرمي      

 . وأول ذلك هوى النفس وطغياهنا  ،قريب أو من بعيد
فتكاملت  ،من خالل احلديث عن كل ما ميت هلا بصلة ،القرآن الكرمي تعامل مع مكنون النفس     

 .وكل ما يشعر اإلنسان أنه حباجة ملعرفته والوقوف عليه بذلك أطراف احلديث عنها، 
وما قد يدور  ،وهبذا حوت آيات القرآن الكرمي اليت تكلمت عن النفس البشرية مجيع احتياجاهتا     

ووضع له  ،إال وبينه ووضحه ،أو قد يضر هبا ،خبلدها من أمور، ومل يرتك القرآن الكرمي شيئًا ينفعها
ويرضي  ،واحتياجاهتا ،بكل ما حيقق رغباهتا ،وأحواهلا ،تكلم عن كل حاالهتا، يهمنهجاً حقاً تسري عل

 ،مستقيمة ،ويةسفعاجلها بذلك أميا عالج من كل وجه؛ لتكون . يف حمتوًى فريد  ،هنم تطلعاهتا
 . مطمئنة  ،مستكينة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

152 
 

 
 
 
 

 :حفظ العرض : املبحث الرابع 
 .حات املأمورات واملبا: املطلب األول 
 .املنهيات والعقوبات : املطلب الثاين 
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 : حفظ العرض: املبحث الرابع 
 ،1ألن حفظ العرض ؛اليت جاءت كل الشرائع آمرة حبفظها ،حفظ العرض من أولويات األمور     

 .ه ال شبهات فيعي منّظم طب وجهب ،مسألة سالمة اجملتمعات اعليهوسالمة النسل وطهارته، تبىن 
فتنتظم  ،ألن به يكون حفظ األنساب ؛وقد أرسى القرآن الكرمي موضوع املنهج الوقائي للعرض     

 . وتستقيم  ،بذلك حركة احلياة
 ،ألن الرتبية ال تقوم إال على نسل طاهر ؛ومسألة حفظ العرض من مهمات كل أسرة سليمة     

وحينها ينفرط عقد األسرة،  ،مام باألوالدن يف االهتاتساهل األبو  ،وتدنس العرض ،ومىت فسد النسل
 :منحيني اثنني يات اآلهلذا حنت  .واجملتمعات من وراء ذلك 

أمورات املمن كل ما قد يشوبه، من خالل إيراد مجلة  ،كل ما حيفظ العرض سليماً تكلم عن   -األول
 .منهج وقائي تام يف واملباحات اليت تبني ذلك، الشرعية، 

ومشكالت  ،واللواط ،جرائم الزناوما ينتج عنه من  ،ملنهج احلقذلك الفات تكلم عن خما -الثاين
وما يرتتب على .  طهارة منبته وأ ،والريبة يف نسبة الولد ،أو الشك ،جراء القذف ،سوء السمعة

  .وجزاءات عقوبات ذلك من أحكام و 
بارك وتعاىل فيها مجلة من وهذه السورة بنيَّ اهلل ت": سور النور تفسري يف الشنقيطي حممد قال      

الشرائع واألحكام، وبنيَّ فيها آداب شريعة اإلسالم، إذ بنيَّ يف مطلع هذه السورة الكرمية فضلها، 
وبعد آية واحدة من مطلعها؛ إذا بآياهتا تفاجئك حبد من حدود اهلل وعقوبة من عقوباته اليت كسر 

ا احلد هو حد الزنا الذي صان اهلل عز وجل هبا شوكة الفسق، وقطع هبا دابر الفجور والعصيان، هذ
به أعراض املسلمني، وحفظ به بيوت عباده املؤمنني، فبني سبحانه وتعاىل وجوب حد الزنا، وبني 
مقداره ولزومه، وأوجب على العباد أن يقوموا به، وال تأخذهم يف اهلل لومة الئم يف أداء ذلك احلد 

القصرية يف بيان هذا احلد العظيم، إذا به يستفتح حبد آخر والقيام به على وجهه، وبعد تلك اآليات 
  .2"وهو حد القذف الذي أدب به ألسن عباده املؤمنني، فصاهنم عن قذف املؤمنني واملؤمنات

                                                 
جانب الرجل الذي يصونه من نفسه وحسبه وحيامي عنه : العرض : "قال  . 615، ص14ج. تاج العروس . الزبيدي  1

 ".أن ينتقص ويثلب
 . 16ص( . 3: رقم الدرس )سلسلة صوتية مفرغة، اجلزء . تفسري سورة النور . الشنقيطي  2
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فيما بني  ،والروابط القوية ،وإقامة العالقات الصحيحة ،سالمة اجملتمعاتل ذلك لتحقق ك     
أواصر تلك  زقاليت قد مت ،والعضوية ،والوبائية ،ألخالقيةخلوها من األمراض اضمان و أفراده، 

 .  والروابط وتفسدها ،العالقات
ني، من لبسأتناوهلا خالل مط. 1عليه فسيكون احلديث يف هذا املبحث من خالل حمورين اثننيو      

 : اً وقائياً جا منهمحيث كوهن
 .املأمورات واملباحات : املطلب األول 
 .نهيات والعقوبات امل: املطلب الثاين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  4518، ص16ج. تفسري . الشعراوي انظر  1
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 :املأمورات واملباحات : املطلب األول 
 ،من خالل إرساء مفاهيم مهمة جداً  ،القرآن الكرمي اجلانب الوقائيحديث يف هذا احملور توىل      

القائمة على  ،الصحيحة السليمة ،حتقق بالفعل حفظ العرض، بأن أباح تكوين العالقات االجتماعية
كي حتسب على اجملتمع ويتحمل كل طرف فيها مسؤوليته جتاه اآلخر، وهنى وحذر من كل   ،اراإلشه

 .1يشقى هبا وبتبعاهتا اجملتمع ،عالقة مشبوهة
وهو نتاج شراكة بنيت على أساس عالقة زوجية، فمىت بنيت تلك  ،والنسل جزء من اإلنسان     

مىت قامت تلك الشراكة على أساس وطاهرة كان النسل كذلك، و  ،الشراكة على عالقة صحيحة
عي طبوجه قبلها أحد بيال  ،ومثرة منبوذة فيه ،على اجملتمع ءاً تدنس النسل، وكان عب ،عالقة فاسدة

وينفيها  ،ألهنا جاءت نتيجة شراكة عالقة مشبوهة منحرفة، فكان كل طرف منهما ينبذها منه ؛معتاد
الذي  ،القرآن الكرمي هنا هو املنهج الوقائيفكان  .حىت ال يلحقه العار  ،عنه، وال يعرتف هبا أبداً 

 : ، حنيمنهوصان العباد  ،ذلككل محى من  
ألن من األولويات الداعية حلفظ الدين؛  ؛هم عن احلرامجو فر بنّي أن من صفات املؤمنني حفظ  -1

 قال.  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ : حفظ الفرج، قال تعاىل يف سورة املؤمنون 
ووقاية النفس .  وهذه طهارة الروح والبيت واجلماعة: " يف تفسريه تعاىل صاحب الظالل رمحه اهلل

حبفظ الفروج من دنس املباشرة يف غري حالل، وحفظ القلوب من التطلع إىل غري  . واألسرة واجملتمع
.  حالل وحفظ اجلماعة من انطالق الشهوات فيها بغري حساب، ومن فساد البيوت فيها واألنساب

ألنه ال أمن فيها .  تنطلق فيها الشهوات بغري حساب مجاعة معرضة للخلل والفساد واجلماعة اليت
والبيت هو الوحدة األوىل يف بناء اجلماعة، إذ هو احملضن الذي تنشأ .  للبيت، وال حرمة فيها لألسرة

فيه ، وليعيش ومدرجاً  فيه الطفولة وتدرج وال بد له من األمن واالستقرار والطهارة، ليصلح حمضناً 
واجلماعة اليت تنطلق ! ومن فيه من فراخ.  كالمها لآلخر، ومها يرعيان ذلك احملضن  الوالدان مطمئناً 

فيها الشهوات بغري حساب مجاعة قذرة هابطة يف سلم البشرية، فاملقياس الذي ال خيطىء لالرتقاء 
رة مثمرة نظيفة، ال وتنظيم الدوافع الفطرية يف صو .  البشري هو حتكم اإلرادة اإلنسانية وغلبتها

خيجل األطفال معها من الطريقة اليت جاءوا هبا إىل هذا العامل، ألهنا طريقة نظيفة معروفة، يعرف فيها  
كل طفل أباه ال كاحليوان اهلابط الذي تلقى األنثى فيه الذكر للقاح، وبدافع اللقاح، مث ال يعرف 

                                                 
 .  35، ص14ج. تفسري . املراغي انظر  1
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املواضع النظيفة اليت حيل للرجل أن يودعها والقرآن هنا حيدد  . !الفصيل كيف جاء وال من أين جاء
 .1"بذور احلياة

 ،حىت ال يكون أحد الزوجني طرفًا فاسداً  ،على مسألة حفظ النسل ،دينالعلق مسألة حفظ  -2
ڃ   ڃ  چ: فقال تعاىل يف سورة النور مستقباًل بني الزوجني  ،مؤثرًا على مثرة تلك الشراكة الطاهرة

.  چڇ  ڍ   ڍ  ڌ   ڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژچ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    
مع مبادئ اإلنسانية األوىل، مل يقره شرع أبدا ومل يؤيده  تناىفيالزىن عادة ):  يف تفسريهقال حجازي 

قانون، فيه هتك األعراض، واختالط األنساب، وقضاء على احلرمات، وتقويض دعائم االجتماع 
اهلل باألمراض واألوجاع، وسلط عليهم الفقر والذل والعمران، وما شاع الزىن يف قوم إال ابتالهم 

أين  . [62اإلسراء (]ساَء َسِبيالً إِنَُّه كاَن فاِحَشًة وَ )وال غرابة إذ يقول اهلل فيه  -إىل أن قال- واهلوان
دستور اإلسالم، الذي حرم الزىن هبذا الوصف، من دساتري الغرب اليت تبيحه مادامت الزانية بلغت 

! كأن عرضها ملك هلا، وكأن اختالط األنساب ال يهم يف شيء أبدا،! ية؟السن وكانت راض
 .2(ولعلكم تتعظون يا أيها الناس! فسبحان من هذا كالمه

على الوجه  ،وحفظ النوع ،وحض عليه لبقاء النسل ،أباح النكاح بني اخللق بالوجه الشرعي -6
والعالقات  ،ومماراسات الرذيلة ،واجلرائم األخالقية ،واملنكرات ،صيانة عن الفواحشالصحيح، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ       ٿ  ٹ   چ: تعاىل يف سورة النساء  الق ،احملرمة

ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ   

رمحه اهلل قال الشربيين .  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چچ  چ  چ  ڇ       ڇ   ڇ  ڇ  
تطلبوا النساء بأموالكم اليت :  ذلك إرادة أن تبتغوا أي واملعىن أحل لكم ما وراء: " يف تفسريهتعاىل 

زانني؛ لئال تضيعوا :  متزّوجني غري مسافحني أي:  جعل اهلل لكم قياماً يف حال كونكم حمصنني أي
أموالكم وتفقروا أنفسكم فيما ال حيل لكم فتخسروا دنياكم ودينكم وال مفسدة أعظم مما جيمع بني 

 .6"اخلسرانني

                                                 
 .  2655، ص6ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 .  651، ص2ج. التفسري الواضح . حجازي  2
 . 215، ص1ج. السراج املنري . شربيين ال 6
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من  ،ألن سالمة الوعاء احلاضن ؛من الناحية املادية ،وب حسن اختيار شريك الزوجيةوجأمر ب -6
من أولويات استقرار  ،، كما أن القدرة على القيام مبسؤوليات النكاحأولويات ضمان النسل الطاهر

ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ   ڍ  چ :  نورقال تعاىل يف سورة ال ،األسرة

: تفسريه  يفرمحه اهلل تعاىل مكي بن أيب طالب قال  . چڈ   ژ  ژ  ڎ  ڈ    ڎڌ   ڌ
فبني يف هذا أن اخلبيثات وهن الزواين للخبيثني من الرجال، وهم الزناة، واخلبيثون من الرجال وهم "

الزناة للخبيثات من النساء وهن الزواين وكذلك الطيبات املؤمنات العفائف للطيبني املؤمنني 
 .1"األعفاء

، ويف ذلك ضمان لسالمة من الناحية املعنوية أيضاً  ،وجب حسن اختيار الشريك املناسبأ -5
قال تعاىل يف سورة النور  ،ومن مث طهارة األنسال ،الذي به تتحقق سالمة األعراض ،شريك الزوجية

 چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉ وئ  چ : 
على زوجة طيبة، والزوج اخلبيث  وهو أن الزوج الطيب حيرص: "العدوي يف تفسريه مصطفى  قال. 

 .2"حيرص على زوجة خبيثة
حمذرًا من سوء استغالل تلك  ،زمن اخِلطبة ،يفية تكوين العالقات الصحيحة بني الزوجني كبنّي  -3
ڤ  ڦ  چ : فقال تعاىل يف سورة البقرة  ،نتيجة السلوك اخلاطئ ،مبا قد يؤثر عليها مستقبالً  دةامل

ڃ  ڃ  ڃ  ڃچ  چ  چ  چ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    

ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ   ڈ   ژ  ژ  

ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ   ڱ  

وهنا يربط بني : " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڱ  ں    ں     ڻ  
وللمشاعر املكنونة هنا قيمتها يف فللهواجس املستكنة .  التشريع وخشية اهلل املطلع على السرائر

 تلك العالقات الشديدة احلساسية، العالقة بالقلوب، الغائرة يف الضمائر.  العالقات بني رجل وامرأة
وخشية اهلل، واحلذر مما حييك يف الصدور أن يطلع عليه اهلل هي الضمانة األخرية، مع التشريع،  .

                                                 
 . 5854، ص4ج. اهلداية  . مكي بن أيب طالب  1
 .  1، ص35ج. سلسلة التفسري . مصطفى العدوي  2
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ة اخلوف واحلذر، فصحا وارتعش رعشة التقوى والتحرج، فإذا هز الضمري البشري هز  . لتنفيذ التشريع
 .1"عاد فسكب فيه الطمأنينة هلل، والثقة بعفو اهلل، وحلمه وغفرانه

دود اإلنفاق ومقداره، وبيانًا حل ،صيانة لبيت الزوجية ،حتدث عن مسألة اإلنفاق بني الزوجني -5
 ،يته وحفاظًا لفراشه من الدنسصيانة ألهل ب ،بالنفقةيسعى عليهم  ،ول عن أسرتهفالزوج مسؤ 

ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  چ: قال تعاىل يف سورة الطالق  ،وعصمة ألهله من االبتذال

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    

تذييل ملا سبق من أحكام اإلنفاق على : " يف تفسريهقال ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل  . چگ
ويعم كل إنفاق يطالب به املسلم من مفروض ومندوب، أي .  عتدات واملرضعات مبا يعم ذلكامل

 .2"اإلنفاق على قدر السعة
  ،لرابطة الزواج املتعسر اً ق يعين فكألن الطال ؛مبيناً كل أحكامه ،أباح الطالق حال سوء العشرة -4

وال  ،قق االنسجام املطلوب بينهمالكنها مل حت ،من عالقة حمسوبة عليهما ،كخطوة قد تريح الزوجني
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : حىت حبده األدين، قال تعاىل يف سورة البقرة 

پ  پ   پ  ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ 

فهذه اآلية بيان للواجب يف معاملة : " يف تفسريهصاحب املنار رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڍ   
ى هذا الضد وإرشاد إىل املصلحة، واحلكمة يف االئتمار بذلك املطلقات وهني عن ضده ووعيد عل

 .6"وتلك بيان لكيفية الطالق املشروع.  األمر واالنتهاء عن هذا النهي
 ، وتنظيم حلياة األفراد يف جمتمع يعج بالنساء،تكلم عن احملرمات نكاحهن بالتفصيل، محاية هلن -1

  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ  ڎچ: قال تعاىل يف سورة النساء 

ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ک    

ک  گ  گ  گ  گ       ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

                                                 
 . 253، ص1ج .يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 . 668، ص24ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  2
 .  616، ص2ج. املنار . حممد رشيد رضا  6
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ڱ  ڱ      ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  

ہ  ہ  ہ  ہ      ھ  ھ  ھ  ھ  ے  

قال ابن جزي يف .  چے      ۓ    ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ     ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۈ   
والنساء احملرمات على التأبيد ثالثة أصناف  معناها حترمي ما ذكر من النساء،: "تفسري هذه اآلية 

 .1"بالنسب، وبالرضاع، وباملصاهرة
من  ،ورذيلة ،فساديفضي إىل قد ما حني حذر من االقرتاب من كل  ،حفظ األعراض -18

ڇ  ڇ   چ : فقال تعاىل يف سورة النور  ،قد تؤدي إىل هتك األعراض ،وسلوكيات ،مقدمات

قال .  چژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ
أي مقتضى إميانكم الغض عما حرم اهلل تعاىل النظر إليه : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل القامسي 

وحيفظوا فروجهم أى عن اإلفضاء هبا إىل حمرم، أو عن اإلبداء والكشف ذلك أي الغض واحلفظ 
 .2"أي بأفعاهلم وأحواهلم أزكى هلم أي أطهر للنفس وأتقى للدين إن اهلل خبري مبا يصنعون

 ،من نفقة ،كفل هلم كل احلقوقمن الناحية املادية، ف ،منذ الصغر والدمسألة العناية باألأظهر  -11
وضمانًا لسالمة  ،، وهذا يف حقيقته وقاية للمسلموما بعد ذلك ،وعناية ،ورعاية ،وفطام ،ورضاع
ھ   ھ  ےے    ھ  ھ چ: قال تعاىل يف سورة البقرة منبت الولد و  ،العرض

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ   ۇ      ۆ  ۆ   ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  

ې   ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  

ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   

قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چمب  ىبيب  جت  حت  خت  مت  ىت  يت   جث  مث  ىث   
وهذه القضية املشرتكة البد أن يالحظ فيها حق األوالد يف عاطفة األمومة، وحقهم يف : " يف تفسريه

 . عاطفة األبوة، حىت ينشأ الولد وهو غري حمروم من حنان األم أو األب، وإن اختلفا حىت الطالق
ويكير  إن عليهما أن يلتقيا بالتشاور والرتاضي يف مسألة تربية األوالد حىت يشعروا حبنان األبوين،

                                                 
 .  145ص. التسهيل لعلوم التنزيل . ابن جزي الكليب  1
 .  658، ص5ج. حماسن التأويل . القامسي  2
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األوالد دون آالم نفسية، ويفهمون أن أمهم تقدر ظروفهم وكذلك والدهم وبرغم وجود الشقاق 
إن ما حيدث يف كثري من حاالت .  واخلالف بينهما فقد اتفقا على مصلحة األوالد برتاٍض وتشاور

ية عميقة يف سلب الطالق من جتاهل لألوالد بعد الطالق هي مسألة خطرية؛ ألهنا ترتك رواسب وآثاراً 
وما ذنب أوالد كان الكبار هم .  نفوس األوالد، ويرتتب عليها شقاؤهم ورمبا تشريدهم يف احلياة

السبب املباشر يف جميئهم للحياة؟ أليس من األفضل أن يوفر اآلباء هلم الظروف النفسية واحلياتية 
لنسعد به وتسعد به األجيال  اليت تكفل هلم النشأة الكرمية؟ إن منهج اهلل أمامنا فلماذا ال نطبقه

 .1"القادمة؟
، وهذا والقيام على مصاحلهم ،وحسن رعايتهممن الناحية املعنوية،  ،عتىن مبسألة تربية األوالدا -12

وعرضة للوقوع يف  ،مدعاة ملمارسات حمرمةاألسرية ألن فساد الرتبية  ؛يف حد ذاته محاية للعرض
: قال تعاىل يف سورة التحرمي  ،فسد األعراض مستقبالً يقد األكر الذي وفعل املنكرات  ،الرذيلة

قال السعدي  . چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې ۇئ  چ
، بتأديبهم وتعليمهم، وإجبارهم على أمر اهلل، [ واألوالد]ووقاية األهل : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل 

يدخل حتت واليته من الزوجات واألوالد  فال يسلم العبد إال إذا قام مبا أمر اهلل به يف نفسه، وفيما
 .2"وغريهم ممن هو حتت واليته وتصرفه

قد يفسد األمر الذي  ،والتساهل معهم ،لدرجة الدالل املفرط ،حذر من االفتتان باألوالد -16
ڱ  ں  ں   ڻڻ  چ : قال تعاىل يف سورة التغابن  وين،على األبوجيعلها وبااًل  تهمتربي

فالواجب على : " قال صاحب املنار رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه.  چہ   ڻ  ڻ  ۀ    ۀ       
املؤمن اتقاء خطر الفتنة األوىل بكسب املال من احلالل، وإنفاقه يف سبيل اهلل من الير واإلحسان، 
واتقاء احلرام من الكسب واإلنفاق، واتقاء خطر الفتنة الثانية من جهة ما يتعلق منها باملال وغريه مما 

ري إليه احلديث، ومبا أوجب اهلل على الوالدين من حسن تربية األوالد على الدين والفضائل، يش
 .6"وجتنيبهم أسباب املعاصي والرذائل

                                                 
  . 1885، ص2ج. تفسري . الشعراوي  1
  . 456ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  2
  . 565، ص1ج. املنار . حممد رشيد رضا  6
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نفاق على قدر الوسع، وقد ضمن سبحانه ، وأمر باإل1خشية الفقر واإلمالق ،حرم قتل األوالد -16
قال تعاىل يف . ل البيت من الضياع واالمتهان ويف ذلك صيانة أله ،وطمأن اآلباء عليه ،رزق األوالد

چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  چ: سورة اإلسراء 

وذلك أن اهلل أرحم بعباده من الوالدة : "يف تفسريه رمحه اهلل تعاىل  ديقال السع.  چڈ     ڈ  
قتل أوالدهم خشية : بولدها، فنهى الوالدين عن هذا اخللق الذي هو من أرذل األخالق وأسقطها

قتل النفس الذي هو من أعظم الفساد، وأشنع من ذلك : من الفقر واإلمالق، ففيه عدة جنايات
قتل األوالد الذين هم فلذ األكباد، وسوء الظن برب العاملني، وجهلهم وضالهلم البليغ، إذ ظنوا أن 

 .2"وجودهم يضيق عليهم األرزاق، فتكفل هلم بقيامه برزق اجلميع
وعنايته  ،فليتنبه لذلك، بأن حيوطهم برعايته ؛أعداء للمسلم ن أن الزوجة والولد قد يكونانّي ب -15

ڈ   ژ  چ: قال سبحانه يف سورة التغابن لضمان صالحهم  ،واملتابعة احلثيثة ،املستمرة

ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ک  گگ  گ  گ  ڳ  

:  يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
وميس وشائج متشابكة دقيقة يف الرتكيب .  إن هذا يشري إىل حقيقة عميقة يف احلياة البشرية"

.  فاألزواج واألوالد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر اهلل.  العاطفي ويف مالبسات احلياة سواء
حتيط هبم لو قام املؤمن للتقصري يف تبعات اإلميان اتقاء للمتاعب اليت  كما أهنم قد يكونون دافعاً 

 .6"بواجبه
ىل ه جل يف عاله بالولد، فيه إشارة إوذكر  ،سبحانهه من سوء عاقبة إنشغال املسلم عن ربه نبّ  -13

وال يتحقق إال حبسن  ،وذلك ال يكون ؛ه على طاعة ربه سبحانهيأن الولد جيب أن يكون معينًا ألب
ڱ  ں  ں  ڻ   چ : ال تعاىل يف سورة املنافقون ققبل مولده،  ،واالهتمام به ،والعناية ،الرعاية

ڻ        ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ        ھ  ھ  ھ  ے  

أي ال يشغلكم تدبري أموالكم، والعناية بشؤون : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چے  
                                                 

  ."الفقر أو اجلوع: "اإلمالق هو .  144ص. الكليات . الكفوي  1
 . 38ص. تيسري اللطيف املنان . السعدي  2
  . 6541، ص3ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  6



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

162 
 

من  للدنيا حظاً أوالدكم، عن القيام حبقوق ربكم، وأداء فرائضه اليت طلبها منكم، واجعلوا 
 .1"اهتمامكم، ولآلخرة مثله

، محاية وبني ذلك حسب تقسيمات آيات املواريث ،فل لألوالد نصيبهم من اإلرث كامالً ك  -15
هلم مما قد يكون من اختالف، وحفاظًا على حقوقهم، محاية لألعراض من الوقوع يف مشكالت قد 

قال  . چگ   گ  ڳ جب   گچ : قال تعاىل يف سورة النساء  جتر فسادًا عظيماً،
تضمنت هذه اآليات الكرمية أحكام املواريث يف غاية البيان : " السعدي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

والتفصيل واإليضاح، ويف غاية احلكمة، فتوصيته للعباد بأوالدهم من كمال رمحته وعنايته، وأنه أرحم 
 .2"هبم من والديهم، ولذلك وصى الوالدين باألوالد

 ،حىت ال يتسلط عليهم أحد قد يفسد حياهتم، فرمبا ضاع اليتيم ،ضمن لأليتام حفظ حقوقهم -14
ٻ  چ: قال تعاىل يف سورة البقرة ووقع يف حبائل الشيطان والرذائل حني ال جيد قائماً عليه، 

حىت :  أي: " يف تفسريهقال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل  . چپ  پپ  پ  ڀ       ڀ   ڀ ڦ   
من بعدهم، فكما  طبتهم إياهم ألهنم مبنزلة أوالدهم، بل رمبا كان هلم أوالد فيما بعد أيتاماً يف خما

من بعدهم، فليحسنوا معاملة األيتام يف أيديهم، وهذه غاية  خيشون على أوالدهم إذا صاروا أيتاماً 
 .6"إليه تلك هي نصوص القرآن يف حسن معاملة اليتيم وعدم اإلساءة . درجات العناية والرعاية

مهم يف قضية استقرار  همألن ضمان مصري  ؛يف سن الرضاع اً صغار  ،مبسألة مصري األوالداهتم  -11
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قال تعاىل يف سورة الطالق  وال سيما حال الفراق، ،األسرة

پ     پ  پ     ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

قال املراغي رمحه اهلل  . چڄ  ڄ  ڄ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ
وىف هذا إمياء إىل أن حق الرضاع والنفقة لألوالد على األزواج، وحق اإلمساك : " تعاىل يف تفسريه

َنُكْم مبَْعُروفٍ ) . واحلضانة على الزوجات أي وتشاوروا فيما بينكم أيها اآلباء واألمهات ىف ( َوْأمتَُِروا بَ ي ْ
ىف سبيل  أصلح هلم ىف أمورهم الصحية واخللقية والثقافية، وال جتعلوا املال عقبةشئون األوالد مبا هو 

                                                 
  . 115، ص24ج. تفسري . املراغي  1
  . 125ص. تيسري اللطيف املنان . السعدي  2
 . 535، ص4ج. أضواء البيان . الشنقيطي  6
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إصالحهم، وال يكن من اآلباء مما كسة ىف األجر وسائر النفقات، وال من األمهات معاسرة وإحراج 
مث أرشد إىل ما جيب أن  . لآلباء، فاألوالدهم فلذات أكبادهم، فليحافظوا عليهم جهد املستطاع

 .1"إذا مل حيصل الوفاق بني األبوين ىف اإلنفاقيعمل 
عي، بني شريكني وجه طبب ،لضمان استقرار احلياة الزوجية ،مسألة قوامة الرجل يف بيتهحدد  -28

يف تقدير رباين حكيم،  ،وال انتقاص من قدره ،بال غضاضة ،يتبع أحدمها اآلخر ،متعاونني ،متفامهني
حيفظه ويسعى  ،حني يكون للبيت قّيم ،ن سالمة األعراضوهذا يف حد ذاته من أقوى أسباب ضما

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ  چ : قال تعاىل يف سورة النساء  ،عليه

:  أي: " قال السعدي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ چ  
ظة على فرائضه، الرجال قوامون على النساء يف أمور الدين والدنيا، يلزموهنن حبقوق اهلل، واحملاف

ويكفوهنن عن مجيع املعاصي واملفاسد، وبتقوميهن باألخالق اجلميلة واآلداب الطيبة، وقوامون أيضا 
 .2"عليهن بواجباهتن من النفقة والكسوة واملسكن وتوابع ذلك

 ،لانسطهارة األو  ،سالمة األعراضمبسألة اهتم القرآن الكرمي قد حديث وهكذا تبني أن      
والبعد عن الرذيلة، حني  ،قيم الفضيلةأساس إشاعة تقوم على  ،قات صحيحة بني البشروتكوين عال

يكون قد ضمن بذلك و  .بوجه عام اجملتمع يف  ،ويضبط تلك العالقات ،أباح كل ما حيفظ العرض
 .يف كل املراحل العمرية  ،ومحاها من الشتات ،استقرار األسر

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  165-163، ص24ج. تفسري . املراغي  1
 .  165ص. تيسري اللطيف املنان . السعدي  2
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 :بات نهيات والعقو امل: املطلب الثاين 
سألة حفظ اليت تضر مب ،خالفاتجانب املعلى القرآن الكرمي يف هذا احملور ركز حديث      

 ،والنقاء، ومن خالل تبشيع الرذيلة ،والطهر ،والعفة ،من خالل تعميق قيم الفضيلة ،األعراض
يف  ،فقد حصل الشقاء ؛ألن الرذيلة والفاحشة مىت حصلت ؛1وما يقتضي ذلك متاماً  ،والفاحشة

 . واليت تعد من أكير معاول اهلدم والشتات  ،بوجه عاماجملتمع 
غري  ،وهو فاسد العرض ،ال ميكن إلنسان أن يقيم دينهإذ وصيانة العرض من سالمة الدين،      

 ،مىت تساهل يف أمر عرضه ،عل اإلنسان يتساهل يف أمر دينهجي هاونزوعالنفس ألن دواعي  ؛مقيم له
 :حني  ،فجاء بكل ما حيقق سالمة األعراض ،لك متاماً واملنهج الوقائي ملم بذ

من  ،والفواحش ،بالنهي عن عموم الرذائل ،وطهارة األنسال ،أّصل ملسألة سالمة األعراض -1
: قال تعاىل يف سورة األعراف . ما ملا يف ذلك من أمهية وأثر ال يستهان هب ،حيث أصل التشريع

يف قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چڱ  ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ چ
 .2"لقد جاء بالفحشاء يف هذه اآلية ليؤكد طهارة األنسال: " تفسريه

وهتك  ،ألن فساد النسل ؛؛ من حيث العمومحتدث عن الناحية املعنوية بالنهي عن الفساد -2
  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌچ : قال تعاىل يف سورة البقرة  ،فساد عظيم يف األرض ،األعراض

صاحب الظالل  قال.  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  
وإذا انصرف إىل العمل، كانت وجهته الشر والفساد، يف قسوة وجفوة : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل 

ولدد، تتمثل يف إهالك كل حي من احلرث الذي هو موضع الزرع واإلنبات واإلمثار، ومن النسل 
وإهالك احلياة على هذا النحو كناية عما يعتمل يف كيان هذا .. الالذي هو امتداد احلياة باإلنس

 .6"املخلوق النكد من احلقد والشر والغدر والفساد
بالبعد عن االقرتاب من كل ما يفضي إىل ذلك  ،جرمية الزنامن الوقوع يف غاية التخويف خوف  -6

ژ  چ: يف سورة اإلسراء  وهتك األعراض، كقوله تعاىل ،ألن ذلك يعين فساد األنسال ؛من دواع

                                                 
 .  4553، ص16ج. تفسري . شعراوي الانظر  1
 .  6128، ص5ج. تفسري . الشعراوي  2
 .  285، ص1ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  6
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:  يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چژ  ڑڑ  ک     ک ک  ک   گ  گ
والنهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه وعن مجيع دواعيه ومقدماته، كالنظر احملرم، واخللوة "

أنه ب:  باألجنبية، وخطاب من خيشى الفتنة خبطابه وحنو ذلك؛ ووصف الزنا بأقبح األوصاف
، ألن فيها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به، وفيه وعقالً  جرمية عظيمة تستفحش شرعاً :  فاحشة، أي

إفساد املرأة، وإفساد األنساب، واختالط املياه، وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل هبا، 
 .1"وفيه من املفاسد شيء كثري

أن من  ،حمافظًا بذلك على بقاء طهارة النسل ،التساهل يف إقامة حدود الزنامسألة من حذر  -6

ڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    چ : أدىن شائبة قد تعرتيه فقال تعاىل يف سورة النور متسه 

ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ           ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  

الرمحة والرأفة معىن يف واعلم أن : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال السمعاين .  چڃ  ڃ
استعمال الرمحة :  القلب ال ينهى عنه؛ ألنه يوجد يف القلب من غري اختيار إنسان، وإمنا معىن اآلية

 .2"وختفيفه( تعطيل احلد)يف 
 ،ألن ذلك قد يوهن النفس ؛كقذف الناس يف أعراضهم  ،عصم األعراض من أدىن إفساد -5

ڑ  چ : قال تعاىل يف سورة النور  ورث الذل واخلنوع،يمما ، يف الولد مستقبالً اإلنسان فيشكك 

ڑ  ک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   

والذين : " يف تفسريهقال حجازي . اآلية هنا تضمنت حكماً مادياً وهو اجللد .   چں  ڻ  
لذي يثلم العرض، ويؤذى النفس، يرمون احملصنات العفيفات بالزىن، ويتهموهنم هبذا اجلرم الفظيع ا

ويطأطئ الرأس، مث مل يأتوا بشهداء أربعة يشهدون بصدق قوهلم، ومل حيصل إقرار ممن رمى بالزنا 
فجزاء هؤالء القاذفني أن جيلدوا مثانني جلدة، وأال يقبل من لسان فاعل هذا الفعل شهادة أبدا جزاء 

 .6"ارجون عن حدود اهلل وحدود شرعهله على ما ارتكب من جرم، وأولئك هم الفاسقون اخل

                                                 
 . 31ص. طيف املنان تيسري الل. لسعدي ا 1
 . 611، ص6ج. ، دار الوطن 1ط. تفسري . السمعاين  2
 . 355، ص2ج. التفسري الواضح . حجازي  6
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من آثار قبيحة بشعة، تنفر منها  ذلك ملا يف ،من الوقوع يف جرمية اللواطغاية التخويف خوف  -3
أخالق الرذيلة مما يسبب تفشي ألوف، من وضع شهوات يف غري حملها املأيضًا وملا فيها الطباع، 

ڭ  ڭ  ۇ  چ:  قال تعاىل يف سورة األعراف. وانتشار األوبئة واملراض والقذارات والرضا هبا، 

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

يف  رمحه اهلل تعاىل ،1القشرييقال .  چې  ې  ى  ىائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ
ذكر قصة لوط وأمته، وما أصّروا عليه من الفاحشة، وما أحّل اهلل هبم من : "تفسري هذه اآلية 
لعقوبة بامرأته اليت كانت تطابق القوم، وختليص احلّق لوطا من بينهم، وما كان من العقوبة، وإحالل ا

 .2"أمر املالئكة الذين بعثوا إلهالكهم
أسباب كل من  و  ،وانتشار الفواحش يف اجملتمع ،ونشر الرذيلة ،خّوف من عواقب هتك األعراض -5

قال تعاىل يف سورة النور  ،صحيحةوعالقات طاهرة  ،وأخالق ،إليه من فضائل ا دعامب ،ضياع الدين
ۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی   ی  جئ  حئمئ  چ: 

: حول معىن هذه اآلية قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چىئ  يئ    جب    حب    خب  مب  
ونعرف أن ركناً من أركان اجملتمع السليم أن تظل احلرائر مصونات كي ال يعاين النشء والنسل الذي "

سل منهم من ظن الريبة والعار، وحني ال تظن النفس البشرية بريبة فهي تواجه احلياة مبنتهى ين
طالقتها ومبنتهى قدرهتا؛ لذلك فالذي حيب أن تشيع الفاحشة ويقذف احملصنات واحلرائر بغري ما 

، يضار اكتسنب فهو حيدث زلزلة يف اجملتمع، زلزلة يف نسب أفراد اجملتمع، ويضارهبا من ليس له ذنب
 .6"هبا األوالد الصغار

تؤثر  ،وأمراض نفسية ،ملا يف ذلك من أدواء اجتماعية ،مبا يفسدها ،عراضاألحرم اخلوض يف  -4
قال تعاىل يف  ،قد تصيب الناس بالتساهل يف أمور أعراضهم؛ ودينهم ،على العالقات الصحيحة

ٺ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ڀڀ   ڀ   ٺ چ: سورة احلجرات 

                                                 
شيخ :  ، من بين قشري ابن كعب، زين اإلسالمعبد امللك ابن طلحة النيسابورىّ  عبد الكرمي بن هوازن بن: ي القشري  1

، وكان السلطان ألب أرسالن يقدمه ويكرمه.  ته بنيسابور وتويف فيهاكانت إقام.  خراسان يف عصره، زهدا وعلما بالدين
 . 55، ص6ج. األعالم للزركلي .  ه 635تويف سنة 

 . 62، ص6ج. ، اهليئة املصرية العامة للكتاب 6ط. لطائف اإلشارات . القشريي  2
 .  2135، ص6ج. تفسري . الشعراوي  6
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ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ   ڦ  

وهكذا تتكامل سلسلة التأديبات : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلروزة قال د.  چڄ   ڄ  ڄ
 .1"الرفيعة ليكون املسلمون هبا مثال مكارم األخالق منزهني عن سيئاهتا ومكروهاهتا اخلاصة والعامة

الناس  ،حفاظًا على أعراض ،من غري بينه ،قذف معصوماً القذف يف حق كل من حد شرع  -1
ڑ  ڑ  چ : قال تعاىل يف سورة النور وعصمة لألعراض من االمتهان،  ،سالمتهالوضمان 

ڱ  ں     ڱک     ک   ک  ک  گ     گ   گ    گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ

بالفاحشة  أي إن الذين يتهمون: " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل .  چں  ڻ  
يبعدون من رمحة اهلل ىف الدنيا واآلخرة، وهلم ىف  -العفيفات الغافالت عنها املؤمنات باهلل ورسوله

اآلخرة عذاب عظيم جزاء ما اقرتفوا من جناياهتم، فهم مصدر قالة السوء ىف املؤمنات، وإشاعة 
 .2"ر من تكلم هباالفاحشة بني املؤمنني والقدوة السيئة ملن يتكلم هبا، فعليهم وزرها ووز 

ألن اإلنسان مىت ضمن  ؛بالدقة املتناهية ،القرآن الكرمي مبسألة سالمة األعراضاهتم وهكذا      
 ،وقام بواجبه حنوهم ،وصيانة هلم ،ومحاية ،رعاية ،ذلك لالهتمام بأهل بيته هحفز  ،سالمة عرضه

 ، وال سيما بعد مرحلة الزواج العالقات الزوجية فيما ، حفاظًا علىوما إىل ذلك ،وتوجيهاً  ،نصحاً 
احلياة من خالهلا تنتظم اليت  ،مجلة من الوقائياتلذا أوجب . حني تنمو األسرة وتزداد باألوالد 

 ،ضمن سالمتهو  ،6خاليًا من الوبائيات األخالقية ،سليم يف نسيج اجتماعي صحيح وجهب ،املعيشية
 .العناية البالغة  مادياً ومعنوياً، فأواله كل ،وحقق حفظه ،جانبه أّمنو 

 ؛الوقائي خري حافظة هفكان منهج، وعاجل يف نفس الوقتقد وقى القرآن الكرمي يكون وهبذا      
لذا وحفظ األعراض تقوم عليه أمور كثرية،  . تام صنّي أمني وجهب ،وتضمن سالمته، حتفظ العرض

 اً فساديعين  ألن فساده ؛ام بالغواهتم ،حني تناوله بكل عناية فائقة ،راعى القرآن الكرمي ذلك متاماً 
 . على اجملتمع بأسره له تبعات وعواقب وخيمة  ،متعدياً  ،اً متعدد

 

                                                 
 .  513، ص4ج. التفسري احلديث . دروزة  1
 .  18، ص14ج. تفسري . املراغي  2
 .  265، ص1ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  6
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 :حفظ املال : املبحث اخلامس 
 .كيفية مجعه وكسبه : املطلب األول 
 .كيفية إنفاقه : املطلب الثاين 

 .التحذير من االفتتان به : املطلب الثالث 
 .ت املالية بني الناس العالقا: املطلب الرابع 
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 : حفظ املال: املبحث اخلامس 
ألن به  ؛ةً عام مشهايوالسيولة اليت هبا تتم حركة الناس يف مع ،عصب احلياة الدنيا ،1يعد املال     

 . لذا كان وال بد أن يتناول حديث القرآن الكرمي املال من مجيع جوانبه . قضاء احلوائج 
مبناه قائم على حتقيق  ،بنظام مايل سليم ،ل يريد أن يربط أفراد اجملتمع الواحدواهلل عز وج     

يف نسق  ،الفائدة للفرد، وعلى حتقيق مبدأ التكافل االجتماعي، لتظل حاجة كل واحد عند اآلخر
ياً وضع له ميزانًا وقائلذا  . حيايت تكاملي ال بد منه، فتستقيم احلركة املالية يف معيشة سليمة متوازنة

واملنافع  ،حيقق مجلة املصاحل اتعامل معه مبف ، مدى أمهية املال يف حياة املسلمبنّي حني  ،ال حييد عنه
 ،املفاسدكافة يف الوقت نفسه  ستغفال، ومنع اوال  ،يف تعامالت صحيحة ال استغالل فيها ،للجميع

  .غري صحيح  اً ظيفتوظيفه تو يف  وأ ،اليت قد تنشأ نتيجة سوء التعامل به ،واملضار املالية
 ،وبه تقضى احلاجيات، وهذا يعين أن الفساد املايل ،وتكمن أمهية املال يف كونه عصب احلياة     

وبالتايل  ،أو غري املالية أيضاً  ،سواء املالية، املرتتبة عليهاالتعامالت األخرى يف عموم  اً كثري   اً يعين فساد
 .  ةً الفساد يف كافة مرافق احلياة عام

صامتاً   أم ،سواء كان مااًل متمواًل كالنقود ،املالشكال كافة أتناول  القرآن الكرمي ديث ح     
  ،والزروع ،والدواب ،كاألنعام  بكافة أنواعه، منقواًل متداواًل كالبيع والشراء أم ،مملوكاً  أم ،كالنقدين

 ،ومداينات ،ورهون ،وشراء ،اليت تتم به من بيع ،وصورها كما حتدث عن سائر أنواع املعامالت
قد ذكر مجيع يكون وهبذا . وموروثات  ،ومدخرات ،وكنوز ،وهبات ،وعطايا ،ومكاتبات ،وعقود

  .التجارية واملالية وغطى كافة التعامالت  ،املال وجهأ
 ،سأتناوهلا خالل أربعة مطالب ،2حول أربعة حماوردارت  املال اآليات اليت تكلمت عنوجممل      

 : وقائياً من حيث كوهنا منهجاً 
 .كيفية مجعه وكسبه : ملطلب األول ا

 .كيفية إنفاقه : املطلب الثاين 
 .فتتان به التحذير من اال: لثالث املطلب ا

 .العالقات املالية بني الناس : ع املطلب الراب

                                                 
كل َما ميلكُه اْلَفرد أَو متلكه اجلََْماَعة من َمَتاع أَو عُروض جِتَارَة أَو عقار أَو : املال : " 412، ص2ج. املعجم الوسيط  1

 " . نقود أَو َحيَ َوان
 .  52، ص6ج. تفسري . املراغي انظر  2
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 :كيفية مجعه وكسبه : املطلب األول 
وليجد  ،للمسلم على طاعة اهلل تعاىلليكون عوناً  ،القرآن الكرمي مبسألة مجع املال من حلهاهتم      

ال استغالل فيه وفق تعامالت  ،ينمو املال به بوجه صحيح ،شرع له كل طريق مباح، فمثرة اليركة فيه
 ،واالنتهازية ،والتحايل ،قد ينمو به املال بطريق األنانية ،، وحذر من كل تعامل1مالية ال مضارة فيها

 :القصد من املال استعماله يف النافع املفيد  ألن ؛واالستغفال لآلخرين ،واالستغالل
حتقق  ،ضمن تعامالت شرعية مباحة ،ال شائبة فيه ،مصدر حاللكل مجع املال من   قد أباحف -1

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   چ: فقال تعاىل يف سورة البقرة  ،به منفعة اجلميع

ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃڃ  چ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ   ڍ  

ملا فيه من عموم املصلحة وشدة احلاجة :  أي: " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چڍ  
وحصول الضرر بتحرميه، وهذا أصل يف حل مجيع أنواع التصرفات الكسبية حىت يرد ما يدل على 

 .2"املنع
واستغفال  ،وأكل أمواهلم بالباطل ،هنى عن كل عالقات مالية مشبوهة، كالتحايل على الناس -2

.  ، ليس فيه النفع الصحيحواستغالل حاجتهم للمال، كل ذلك ممنوع منهي عنه ،نواياهم احلسنة
ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  چ: قال تعاىل يف سورة البقرة 

رمحه اهلل تعاىل قال القامسي .  چۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  
ْلباِطِل أي ما مل تبحه الشريعة كالربا والقمار أي ال يأكل بعضكم أموال بعض بِا: " يف تفسريه

 .6"والرشوة، والغصب والسرقة واخليانة، وما جرى جمرى ذلك من صنوف احليل
أو كسب حالل مشروع؛ كالسرقة  ،وأخذها من غري وجه حق ،حرم التعدي على أموال الناس -6

  ٺ  ٺ  ٺ   ٿچ : فقال تعاىل يف سورة املائدة ضمانًا حلقوق الناس، 

الّسرقة من : " يف تفسريهقال الزحيلي .  چٿ  ٿ  ٿ         ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ   ڤ  
األموال اخلاصة أو من األموال العامة كأموال الدولة أو القطاع العام أو اخلاص من أعظم اجلرائم يف 

                                                 
 .  446، ص2ج. يف ظالل القرآن . انظر سيد قطب  1
 . 113ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  2
 .  45، ص6ج. حماسن التأويل . القامسي  6
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شرع وال  اإلسالم، فهي حرام حرمة شديدة، ومنكر عظيم، وأكل ألموال الناس بالباطل، ال حيل يف
دين وال قانون يف الدنيا ألن إباحة السرقة ختل بأمن الناس يف أمواهلم وهتز مبدأ الثقة والطمأنينة، 

والغصب واخليانة والنهب وحنو ذلك  .  وتزعزع استقرار االقتصاد والتجارة وغريها من موارد الرزق
احلّد وهو قطع اليد يف  لذا كانت جرمية السرقة مستوجبة.  كالسرقة أخذ ملك اآلخرين بغري حق

شريعة القرآن، وهذه العقوبة، وإن كانت قاسية، فهي العقوبة الوحيدة الزاجرة لالعتداء على األموال 
 .1"وأخذها بغري حق

وال سيما أكل مال اليتيم بالباطل، وأمر باإلحسان ملن  ،وأخذ ماله ،أظهر وخامة ظلم الضعيف -6
قال تعاىل يف سورة اإلسراء ل القاصرين والضعفاء واملساكني، محاية ألموا ،بقصد حسن ليثمره ،أخذه

ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   چ: 

أي ال تتصرفوا ىف مال اليتيم إال بالطريق : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  .  چۅ ۅ  
به، حىت تستحكم قوة عقله وشبابه، وإذ اليت هى أحسن الطرق، وهى طريق حفظه وتثمريه مبا يزيد 

 .2"ذاك ميكنه القيام على ماله مبا فيه املصلحة
املتحققة  ،يراد به املنفعة املتبادلة ،من غري وجه شرعي ،وكل مال حرام ،هنى عن أكل السحت -3

ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  چ : قال تعاىل يف سورة املائدة . ال مضارة ألحد أبدًا إذ  ،للجميع

يف األلوسي رمحه اهلل تعاىل  قال.  چھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ   ہ   ھ 
 .6"قاً لمط حلراموأكلهم السحت أي ا: " تفسريه

ال حيقق النفع املتبادل، هذا باإلضافة ملا فيها من  ،وخبيث ،وجنس ،حذر من بيع كل حمرم -5
من كل وسائل  ، سالمة للمجتمعظرهحو  ،كان األوىل منعه  ،وتسويق له ،واملنكر ،ترويج للخبيث

ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   چ: قال تعاىل يف سورة املائدة  الضرر

إن دائرة احلرام يف : " يف تفسريهقال الزحيلي .  چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ ٺ 
اإلسالم ضيقة، ودائرة احلالل أوسع منها بكثري، واحملّرمات يف اإلسالم هي اليت تؤدي إىل الضرر 

                                                 
 .  654، ص1ج. التفسري الوسيط . الزحيلي  1
 .  66، ص15ج. تفسري . املراغي  2
 .  665، ص6ج. روح املعاين . األلوسي  6
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ة األدبية، أو تكون مستقذرة يف نفسها، ومن هذه احملرمات املنكرات بالنفس أو املال أو الناحي
 .1"(القمار)اخلمر وامليسر :  بالنص القطعي اليقيين يف القرآن الكرمي

أباح كل ما حيقق  ،وطرق كسبه ،كيفية مجع املالحني ذكر  القرآن الكرمي تبني أن وهكذا      
يف منهج وقائي  ،ال يقوم على ذلك األساسطئ خاواملنفعة للجميع، وحرم كل تعامل  ،املصلحة

 .تام مايل مثمر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  615، ص1ج. وسيط التفسري ال. الزحيلي  1
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 :كيفية إنفاقه : املطلب الثاين 
يف كل وجه شرعي حق،   ،كيفية إنفاق املالمسألة  القرآن الكرمي حديث  تناوليف هذا احملور      

ق وحض عليه، ووبخ وخّوف من والرشاد، وحث على اإلنفا ،والتعاون ،واهلدى ،والير ،كوجوه اخلري
خرى، ينتقل من يد أل ،خوله للبعضسبحانه ل اهلل ألن املال ما ؛والشح ،والبخل ،عاقبة اإلمساك

 :1لتنتظم به حياة الناس يف نسق تكاملي
فيؤخذ  ،فيما بني الناس ،لتحقيق مبدأ التكافل االجتماعي ،إيتاء الزكاة املفروضةبمر جاء األف -1

وقاية للقادر من آفات الشح  ،ومن الواجد للمحتاج ،وللضعيف من القوي ،للفقري من الغين

 گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ:  قال تعاىل يف سورة املعارجوللمحتاج من حرج السؤال، 

ففيه حق معلوم للسائل واحملروم، : "قال حجازي حول معىن هذه اآلية .  چڳ  ڱ  ڱ  
 .2"سالموهذه هي الزكاة املطلقة اليت وجبت يف صدر اإل

 ،من فقراء ،ليغطي مدى احتياج اجملتمع ،بأكثر من نصاب الزكاة املعلوم ،حث على الصدقة -2
، كل ذلك 6غري أن مقدارها غري معلوم ،وذوي حاجات، والصدقة هي أيضًا حق واجب يف املال

  ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ : البقرة قال تعاىل يف سورة   اجملتمع،ليستوعب احملتاجني يف

ڄ     ڄڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڦڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ٹ  ٹ  ڤ

إبداء الصدقات وإن ختفوها : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل  قال اخلازن . چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
أي تسروا الصدقة وتؤتوها الفقراء أي وتعطوها الفقراء يف السر فهو خري لكم يعين إخفاء الصدقة 

 .6"أفضل من العالنية وكل مقبول إذا كانت النية صادقة
حبسب تقديراهتم  ،حىت ال يضطرب حال الناس يف معرفتهم ،احملتاجني هلاو بنّي مصارف الزكاة  -6

قال تعاىل يف سورة وفرصة ملنح احملتاج، وحجبًا للمتظاهر بذلك من غري حاجة وال فاقة،  ،املختلفة
ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ   چ : التوبة 

                                                 
 .  22، ص11ج. املنار . ضا انظر حممد رشيد ر  1
 .  635، ص1ج. التفسري الواضح . حجازي  2
هو الزكاة املفرتضة من نصاب معلوم بقدر معلوم، « احلق املعلوم»و : "قال .  5634، ص1ج. تفسري . الشعراوي  6

 ".ده هو صاحب املال على نفسه، وهو التطوعوأما األمر الثاين فهو حق أيضاً، ولكن الذي يوجبه وحيد
 .  285، ص1ج. لباب التأويل . اخلازن  6
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ۇ    ۆ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ   ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  

وبذلك تأخذ الزكاة مكاهنا يف شريعة : " يف تفسريهصاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چۆ
وال .  فهي فريضة حمتمة.  اهلل، ومكاهنا يف النظام اإلسالمي، ال تطوعاً وال تفضاًل ممن فرضت عليهم

اإلسالم جتمعها الدولة إهنا إحدى فرائض .  فهي فريضة معلومة.  منحة وال جزافًا من القاسم املوزع
وهي ليست إحسانًا من املعطي وليست .  املسلمة بنظام معني لتؤدي هبا خدمة اجتماعية حمددة

إن قوام ! كال فما قام النظام االجتماعي يف اإلسالم على التسول، ولن يقوم.. شحاذة من اآلخذ
لة املسلمة أن توفر العمل لكل وعلى الدو  ،احلياة يف النظام اإلسالمي هو العمل بكل صنوفه وألوانه

قادر عليه، وأن متكنه منه باإلعداد له، وبتوفري وسائله، وبضمان اجلزاء األوىف عليه، وليس للقادرين 
 .1"على العمل من حق يف الزكاة

ويرتابطون  ،ألنه باإلنفاق يتواصل الناس ؛هحاثًا عليه حمببًا في ،مبسألة إنفاق املال يف حلهاهتم  -6
 ،من آفات البخل والشح، وغوائل الغلللمجتمع وقاية  ،حينو بعضهم على بعضو  ،نهمفيما بي
ۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  چ: يف سورة التغابن تعاىل قال واحلقد على الواجد،  ،والتطلع

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

والسعى :  م أَْمواُلُكْم والتصرف فيهاال تشغلك: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال الزخمشري .  چې
والتهالك على طلب النماء فيها بالتجارة واالغتالل، وابتغاء النتاج والتلذذ هبا، :  يف تدبري أمرها

واالستمتاع مبنافعها َوال أَْوالدُُكْم وسروركم هبم، وشفقتكم عليهم، والقيام مبؤهنم، وتسوية ما يصلحهم 
مماتكم، وقد عرفتم قدر منفعة األموال واألوالد، وأنه أهون شيء من معايشهم يف حياتكم وبعد 

وأدونه يف جنب ما عند اهلل َعْن ِذْكِر اللَِّه وإيثاره عليها َوَمْن يَ ْفَعْل ذِلَك يريد الشغل بالدنيا عن الدين 
 .2"فَُأولِئَك ُهُم اخْلاِسُروَن يف جتارهتم حيث باعوا العظيم الباقي باحلقري الفاين

حفظ  يف احملرمات واملنكرات، فالواجب يف ،حال إنفاقه ،ذر من عاقبة سوء استغالل املالح -5
 ،إنفاقه فيما يستوجب ذلكالثاين، و  . إمساكه عن التلفاألول،  : ناملال على الوجه الصحيح أمرا

ڃ  چ: قال تعاىل يف سورة األنفال  ،بال شح وال تقتري، واحلرام ليس من ذلك يف شيء بكل حال

                                                 
 .  1334، ص6ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 .  566، ص6ج. الكشاف . الزخمشري  2
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ڃ چ چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ    ڃ

يقدم كثري : " يف تفسريهقال الزحيلي .  چڎڈ  ڈ  ژ          ژ       ڑ   ڑ  ک  
على أعمال مادية طائشة ال حتقق مصلحة، وال جتلب منفعة، بسبب احلمق  من الناس أحياناً 

، ، وتتبدد الثروة هباء منثوراً راً والسفه، أو بسبب التعصب األعمى واحلقد الدفني، فيذهب املال هد
وعندها يقع الندم، وكل ذلك سهل يف أمور الدنيا، فإن اإلنفاق للصد عن سبيل اهلل ومقاومة شرعه 

يف اآلخرة، ألن فيها العذاب  وحماربة القيم اليت نزلت هبا شرائع اهلل، يكون أسوأ عاقبة، وأشد وباالً 
 .1"الشديد

كما لو كان   ،حني معاجلة النفس وتطويعها لذلك ،حال اإلنفاق مبسألة العامل النفسياهتم  -3
وقاية للنفس من بوائقها، وشرورها،  ، سبحانهاهلل ويستميلها لإلنفاق يف سبيل ،يسرتضي النفوس

ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  چ: يف سورة احلشر جلت قدرته قال وغوائلها، 

شح النفس، يشمل ووقاية : " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چجبحب
وقايتها الشح، يف مجيع ما أمر به، فإنه إذا وقي العبد شح نفسه، مسحت نفسه بأوامر اهلل ورسوله، 

 هبا صدره، ومسحت نفسه برتك ما هنى اهلل عنه، وإن كان حمبوباً  ، منشرحاً منقاداً  ففعلها طائعاً 
ل اهلل وابتغاء مرضاته، وبذلك للنفس، تدعو إليه، وتطلع إليه، ومسحت نفسه ببذل األموال يف سبي

 .2"حيصل الفالح والفوز
غاية التعدي على يعين ن ذلك أداء زكاته، ألوعدم  ،وكنزه ،حذر من سوء عاقبة إمساك املال -5

وليس تفضاًل من صاحب املال  ،حقًا معلوماً  ،الذي أوجب الزكاة يف املال ،تعاىلسبحانه و شرع اهلل 
صاحب مال؛ عليه يف ماله حق هلل تعاىل، أوجبه سبحانه وإحسانًا منه، فكل  ،على غريه

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ: يف سورة التوبة  قال جلت عظمته للمحتاجني،

 قال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک 
هلل، أهنم ال يف هذه اآلية الكرمية، أن املراد بكنزهم الذهب والفضة وعدم إنفاقهم هلا يف سبيل ا: "

 .6"يؤدون زكاهتما
                                                 

 .  513، ص1ج. التفسري الوسيط . الزحيلي  1
 .  458ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  2
 .  113، ص2ج. لبيان أضواء ا. الشنقيطي  6
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 ؛داعيًا ومشيعًا لقيم التكافل االجتماعي ،والير ،يف كل وجوه اخلري ،حث على قضية االنفاق -4
ڑ  چ: قال تعاىل يف سورة البقرة  ، واإلضرار به،ألن األصل يف املال تثمريه إلنفاقه ال إمساكه

ڱ   ڱں  ڑ  ک  ک     ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  

يأمر تعاىل عباده : " ابن كثري رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه قال.  چں  ڻ  ڻ  ڻ  
باإلنفاق مما رزقهم يف سبيله، سبيل اخلري، ليدخروا ثواب ذلك عند رهبم ومليكهم، وليبادروا إىل 

 شفاعة أي ال ذلك يف هذه احلياة الدنيا، من قبل أن يأيت يوم يعين يوم القيامة ال بيع فيه وال خلة وال
يباع أحد من نفسه وال يفادى مبال لو بذل، ولو جاء مبلء األرض ذهبا، وال تنفعه خلة أحد، يعين 

 .1"صداقته بل وال نسابته
أو اجلائزة  ،سواء الواجبة ،يف سائر النفقات ،وعلى قدره ،راعى مسألة اإلنفاق من الوسع -1

لكل ذي  ة، مراعاً والطاقة ،واالستطاعة ،ر الوسعألن اهلل سبحانه مل يأمر إال على قد ؛املستحبة
ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ: قال تعاىل يف سورة الطالق  مال، حبسب وجده قلياًل كان أو كثرياً،

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  

وج على زوجته وعلى ولده لينفق الز : " يف تفسريهابن عادل رمحه اهلل تعاىل  قال.  چک    گ  
الصَّغري على قدر وسعه، فيوسع إذا كان موسعًا عليه، ومن كان فقريًا فعلى قدر ذلك، فتقدر النَّفقة 

 .2"حبسب حال املنفق واحلاجة من املنفق عليه باالجتهاد على جمرى العادة
ىل االقتصاد يف واألو  ،ألن ضياع املال منهي عنه شرعاً  ؛حتدث عن مسألة عدم إفناء املال -18

ألن املال  ؛، فال ضرر وال ضرارومبا يؤدي احلق املعلوم املفروض فيه ،مبا حيقق النفع واملصلحة ،إنفاقه
ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     چ: قال تعاىل يف سورة البقرة يساعد على القيام باملهام واملسؤوليات، 

اهلالك باإلمساك :  أي: " هيف تفسري رمحه اهلل تعاىل قال الشربيين .  چۀ  ہ  ہ      ہہ ۓ  
  .6"عن النفقة يف اجلهاد أو اإلسراف فيها، حىت يفقر نفسه ويضيع عياله

                                                 
 .  511، ص1ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  1
 .  153، ص11ج. اللباب . ابن عادل  2
 .  124، ص1ج. السراج املنري . الشربيين  6



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

177 
 

أو يف مصلحة  ،ن املال إن مل ينفق يف أجر يدخرأل ؛يف املباحات ،واإلسراف ،هنى عن التبذير -11
، وقاية لحرامده لقو ت ،ملن بذره وأسرفه يف مالهٍ  ،كان إنفاقه وبااًل وخسرانًا على صاحبه  ،تقضى

وئ  وئ  ۇئ  چ: قال تعاىل يف سورة اإلسراء للمجتمع من استعماله يف املالهي املتلفة للمال، 

ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئىئ  ىئ    ىئ  ی    یی  ی  

وهو إنفاق : وتنهى اآلية عن التبذير: " يف تفسريهقال الزحيلي .  چجئ  حئ  مئ  ىئ
التوسط واالعتدال : باحات، فاإلسراف مذموم، واملطلوباملال يف وجوه الفساد، أو اإلسراف يف امل

مث نّبه اهلل تعاىل على  -إىل أن قال-يف اإلنفاق، وهي سياسة اإلسالم املالية واالجتماعية والدينية، 
املبذرين املنفقني أمواهلم يف املعاصي يشبهون الشياطني، فهم قرناء املبذرين يف  قبح التبذير، جاعالً 

ألنه أنكر نعمة اهلل عليه، ومل  ة، يف الصفة والفعل، وكان الشيطان لنعمة ربه جحوداً الدنيا واآلخر 
 .1"على معصيته وخمالفته يعمل بطاعته، بل أقبل

 ،ديشرت رّشد العباد غاية ال ،وهكذا اتضح أن القرآن الكرمي حني حتدث عن مسألة إنفاق املال     
ويظهر مبدأ التكافل  ،حيث يرضي اهلل تعاىل ا املالليضعو  ،ووجههم خري توجيه ،ا تعليموعلمهم أمي

 .االجتماعي على الوجه املطلوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  144، ص6ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  1
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 : فتتان بهالتحذير من اال: املطلب الثالث 
لريسي قضية التحذير من  ،القرآن الكرمي مجلة من اآليات الكرمياتحديث يف هذا احملور ساق      

لدرجة التقتري على النفس  ،وكنزه ،يف بيان سوء إمساكه مأ ،سواء يف كيفية مجعه ،1االفتتان باملال
وضيع  ،نسي حق اهلل تعاىل منه ،مفتونًا به ،ألن اإلنسان كلما كان أنانيًا مغرورًا باملال ؛واألهل

للحقوق اليت تعلقت به، اعة ضإو  ،واالفتتان باملال يعين اجلهل باحلقيقة اليت وضع هلا .حقوق العباد 
 : ولذلك . ها مهواملال من أ ،يف احلياة الدنيا ،ما جاء إال ليعاجل القضايا الكيرى والقرآن الكرمي

 ،ظن نفسه قادراً على كل شيء ،ألن اإلنسان مىت رأى املال يف يده ؛حذر من عاقبة االغرتار به -1

ڳ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳچ : يف سورة العلق سبحانه قال فرمبا استعمله فيما يغضب اهلل تعاىل، 

خيير تعاىل عن طبيعة اإلنسان قبل أن : " يف تفسريهاجلزائري  أبو بكرقال .  چڱ   ڱ     ڱ 
ومساخطه أنه إذا رأى نفسه قدر ، يهذبه اإلميان واملعارف اإلهلية املشتملة على معرفة حماب اهلل تعاىل

ز حد اآلداب استغىن مباله أو ولده أو سلطانه أو بالكل وما أصبح يف حاجة إىل غريه يطغى فيتجاو 
 .2"والعدل واحلق والعرف فيتكير ويظلم ومينع احلقوق وحيتقر الضعفاء ويسخر بغريه

وكونه وسيلة يعين  ،وليس غاية ؛املال وسيلةف ،كما حذر من مغبة حب املال لدرجة االفتتان به  -2
 ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: قال تعاىل يف سورة الفجر  .استعماله يف املنافع 

أنتم تؤثرون احلياة : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
 الدنيا على اآلخرة، إذ لو كنتم ممن غلب عليه حب اآلخرة، ال نصرفتم عما يرتك املوتى مرياثاً 

ال كسب لكم فيه، وال مدخل لكم ىف حتصيله  أليتامهم، ولكنكم تشاركوهنم فيه، وتأخذون شيئاً 
استحبوا اآلخرة ملا ضريت نفوسكم على املال تأخذونه من حيث وجدمتوه، من  ومجعه، ولو كنتم ممن

 .6"حالل أو من حرام
جيب احلذر من االفتتان هبا، والفتنة يف حد ذاهتا  ، أن املال إمنا هو جمرد زينة يف هذه الدنيابنّي  -6

ن االنشغال به عن وقاية للمسلم مغالبًا ما تكون مشغلة وملهاة عن املقصد احلقيقي من احلياة، 
بقوله تعاىل يف سورة آل عمران مراد اهلل سبحانه، الذي وهبه إياه ليقضي مصاحله به ويقوم بواجباته، 

                                                 
 .  111، ص6ج. تفسري . املراغي انظر  1
 .  515، ص5ج. لتفاسري أيسر ا. أبو بكر اجلزائري  2
 .  158، ص68ج. تفسري .  املراغي 6
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ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ    چ: 

ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ    ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  

شأن احلظوظ الدنيوية بأصنافها  بيان حقارةِ : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چۈ
وتزهيٌد للناس فيها وتوجيه رغباهتم إىل ما عنده تعاىل إثَر بياِن عدم نفِعها للكفرة الذين كانوا يتعّززون 

الشهوة نزوُع النفس إىل ما تريده واملراد ههنا { ُحبُّ الشهوات}.  هبا واملراُد بالناس اجلنس
 غة يف كوهِنا مشتهاًة مرغوبًا فيها كأهنا نفُس الشهوات أو أيذاناً املشتَهيات عيّر عنها بالشهوات مبال

 .1"باهنما كهم يف حبها حبيث أحبوا شهواهِتا
ما مل يكن قد أحسن التصرف فيه وأرصده لنفسه  ،ذكر أن املال لن ينفع صاحبه بعد موته -6

قال  ملال وسوء استغالله،، ويف ذلك دعوة لإلنفاق، ووقاية للمسلم من شرور اباإلنفاق منه قبل موته
يف  رمحه اهلل تعاىلالقطان إبراهيم  قال.  چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  چ : تعاىل يف سورة احلاقة 

ذهب عين كل ما :  هلك عين سلطانيه.  مل يغن عين مايل الذي مجعته يف الدنيا شيئاً : "تفسريه 
 .2"ملك من قوة ومال وصحةأ

خري وسيلة تقضى هبا احلوائج، رغم كونه وزينتها ومتاعها،  ،نّي أن املال هو أول مفاتن الدنياب -5
قال  ، ويف ذلك وقاية للمجتمع من آفات املال وسطوة متلكه،فجيب احلذر من املبالغة يف ذلك

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ   پ  ڀ   ڀ  چ : تعاىل يف سورة الكهف 

لك هي العناصر األساسية يف ت: " يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 .6"املال والبنون:  فتنة الناس يف الدنيا

من غري  ،واللهث خلفه ،مبسألة التحذير من فتنة املالقد اهتم القرآن الكرمي أن  تبنيوهكذا      
 .واملقصد الشرعي منه  ،معرفة اهلدف احلقيقي له

 
 
 

                                                 
 .  16، ص2ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  1
 .  633، ص6ج. م، مطابع اجلمعية العلمية امللكية 1142ط. تيسري التفسري . إبراهيم القطان  2
 .  4126، ص16ج. تفسري . الشعراوي  6
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 : التعامالت املالية بني الناس: املطلب الرابع 
مث فيما بني ، فيما بني املسلمني أوالً  ،1م مبسألة التعامالت املاليةماهتجاء االيف هذا احملور      

ليعرف املسلم كيف يتصرف  ،مجلة من الوقائياتالقرآن الكرمي املسلمني ومن سواهم ثانياً، فأرسى 
فقد أساء  ،يتبلغ هبا ألن املال جزء مهم يف احلياة، فمن جعله هدفاً له وغاية؛ ال وسيلة وسبيالً  ؛مباله

لذا جاء حديث القرآن الكرمي باملنهج الوقائي  .2استغالله وأجحف يف استخدامه كما ينبغي
 : فمثاًل . الضابط، لتلك التعامالت 

ليضع للناس أسس التعامالت التجارية  ،وما يتعلق بذلك من أحكام ،ذكر البيوع واملداينات -1

ٱ  ٻ  چ : آيات كثرية قال تعاىل يف سورة البقرة يف الصحيحة، حمققة النفع للجميع، 

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

ٿ     ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ        ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ    ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  

ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

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

ڻ  ڻ  ڻ  ۀۀ  ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ےے  ۓ  ۓ      ڭ  ڭ  

ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ      ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

ۉ  ې   ې    ېې  ى  ى  ائائ  ەئ    ەئ  وئ         وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  

قال  . چۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ   ىئىئ  ىئ  یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   
اشتملت هذه اآليات الكرميات على أحكام مجة وفوائد : "  تعاىل يف تفسريهالسعدي رمحه اهلل

مهمة، منها أن األصل يف البيوع واملعامالت والتجارات كلها احلل واإلطالق، كما هو صريح هذه 
اآليات، ال فرق بني جتارة اإلدارة اليت يديرها التجار بينهم، هذا يأخذ العوض، وهذا يعطي املعوض، 

  التجارة يف الديون احلال مثنها، املؤجل مثمنها كالسلم، وبيع السلع بأمثان مؤجلة لعموم قولهوال بني

                                                 
 .  613، ص1ج. يف ظالل القرآن . انظر سيد قطب  1
 .  185، ص6ج.  نريالتفسري امل. انظر الزحيلي  2
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وال بني جتارة الرتبص واالنتظار، بأن يشرتي السلع يف أوقات رخصها، وينتظر  {ِإَذا َتَدايَ ْنُتْم ِبَدْينٍ }: 
ن حمل إىل آخر، وال بني التجارة هبا الفرص من مواسم وغريها، وال بني التجارة بالتصدير والتوريد م

ومشرتكني، فكل هذه األنواع وما يتبعها قد أباحها الشارع وأطلقها لعباده؛ رمحة  والتكسب أفراداً 
 .1"هبم، وقياما ملصاحلهم، ودفعا لألضرار عنهم

ع ، ليعلم الناس كيفية التعامل حال السفر واحلضر، صيانة هلم من الوقو أورد الرهن وما يتعلق به -2
قال تعاىل وتوقعهم يف مشاحنات ال حصر هلا،  ،أو اجتهادات قد جتر عليهم ضرراً يف خصومات، 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   چ: يف سورة البقرة 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  

: يف تفسريه  نيسابوري رمحه اهلل تعاىلال ،2القميقال .  چڦڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
بيع بكتاب وشهود، وبيع برهان :  واعلم أنه سبحانه جعل البياعات يف هذا املقام على ثالثة أقسام"

وملا بني القسم األول شرع يف الثاين وقال وإن كنتم على سفر ومل جتدوا  .  مقبوضة، وبيع باألمانة
فرهان مقبوضة واتفق الفقهاء على أن االرهتان ال خيتص بالسفر وال حبالة عدم وجدان  كاتباً 

 .6"الكاتب
فحدد بذلك غايات عالقة املسلم مبن حوله كاملواريث والفرائض،   ،حتدث عن احلقوق الشرعية -6

: لنساء نها قوله تعاىل يف سورة امآيات عدة يف وقاية للجميع من مشاحنات حمتملة، حيًا وميتاً، 
گ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ  ں   ں    ڻ  ڻ  ڻ  چ

ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

ڭ  ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې        ې  ې     ى  ىائ  ائ  

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

                                                 
 . 155ص. تيسري اللطيف املنان . سعدي ال 1
مفسر، له اشتغال باحلكمة :  احلسن بن حممد بن احلسني القمي، نظام الدين، ويقال له األعرج: ري نيسابو ال 2

، 2ج. األعالم للزركلي .  ه 458، تويف سنة له كتب ،ومنشأه وسكنه يف نيسابور( قم) دهلأصله من ب.  والرياضيات
  . 213ص

 .  51، ص2ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. غرائب القرآن ورغائب الفرقان . نيسابوري ال 6
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:  قال صاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه.  چىئ  يئ  جب    ی  یی  جئ  حئ  مئ      
كما أنه هو الذي   -إن اهلل هو الذي يوصي، وهو الذي يفرض، وهو الذي يقسم املرياث بني الناس"

ومن عند اهلل ترد التنظيمات  -يوصي ويفرض يف كل شيء، وكما أنه هو الذي يقسم األرزاق مجلة
وهو توزيع أمواهلم وتركاهتم بني  -هلل يتلقى الناس يف أخص شؤون حياهتموالشرائع والقوانني، وعن ا

فليس هناك دين للناس إذا مل يتلقوا يف شؤون حياهتم كلها من .  وهذا هو الدين -ذريتهم وأوالدهم
من مصدر  -جل أو حقر -اهلل وحده وليس هناك إسالم، إذا هم تلقوا يف أي أمر من هذه األمور

الشرك أو الكفر، وتكون اجلاهلية اليت جاء اإلسالم ليقتلع جذورها من حياة  إمنا يكون.  آخر
 .1"الناس

واستغالل  ،وأنانية وانتهازية ،ملا فيه من غش وظلم عظيم ،وصوره وجهه الربا بكافة أمير أورد حت -6
نانية، وقاية للمجتمع من آثار امتصاص االنتهازية واألواستغفال هلم،  ،ألموال الناس بغري وجه حق

قال .  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ڍ   چ: منها قوله تعاىل يف سورة البقرة  ،يف آيات كثرية
الدين اإلسالمى دين تعاطف وتراحم وبر وخري وعون ومساعدة وأخوة صادقة : " يف تفسريهحجازي 

يف اهلل، حيافظ على الصالت بني الناس، وأن حتل املروءات حمل القوانني هلذا أوجب الصدقة 
عاطف من القوى على الضعيف والرمحة من الغىن على الفقري واملعاملة باحلسىن، وحرم الربا والت

 .2"واإليذاء بأى نوع من أنواعه كما حرم انتهاز الفرصة واستغالل احلاجة
وبنّي كيفية تقسيمها، وحدد جنس املستحقني هلا ليمنع من سواهم  ،والفيء ،أبان كيفية اخلراج -5

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  چ : احلشر قال تعاىل يف سورة  عدة آيات يفمن التطلع هلا، 

ڻ    ںک  ک   گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں

قال .  چھ     ھ  ے  ے  ۓ    ھہ  ھ  ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ
إىل { لقرّب واليتامىفلله وللرسول ولذي ا}):  ابن كثري تفسريره على خمتصيف  الصابوينحممد علي 

 .6(آخرها واليت بعدها، فهذه مصارف أموال الفيء ووجوهه

                                                 
 . 518، ص1ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 .  116، ص1ج. التفسري الواضح . حجازي  2
 . 652، ص2ج. ، دار القرآن الكرمي 5ط.  خمتصر تفسري ابن كثري. حممد علي الصابوين  6
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ليبني حقوق احلدود فيما بني الناس، ومل يرتكها جماالً  ،والكفارات ،حتدث عن الديات -3
قال تعاىل يف  .كما يف اآليات الدالة على ذلك الجتهادات شخصية قد جتر مشكالت ال تنتهي،  

ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    پٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ        پ ٱ چ  :النساء  سورة

ٹ  ڤ           ڤ  ڤ  ڤ  ڦ      ڦ    ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ         ٿ  ٿ      ٹ  ٹ

ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ    ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ

: ه يف تفسري رمحه اهلل تعاىل الشوكاين قال .  چگ    ڍچ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ
ما تعطى :  ودية مسلمة إىل أهله الدية:  قوله. مذكورة يف علم الفروع ويف املقام تفاصيل طويلة"

وأجناس .  املراد هبم الورثة:  املدفوعة املؤداة، واألهل:  عوضا عن دم املقتول إىل ورثته، واملسلمة
إال أن يتصدق أهل املقتول :  إال أن يصدقوا أي:  قوله . الدية وتفاصيلها قد بينتها السنة املطهرة

 .1"ى القاتل بالديةعل
، ليتعاون اجلميع يف إيصاهلا ملستحقيها، وقاية من والصدقة ،عنّي األصناف املستحقة للزكاة -4

ڻ  ڻ   ڻ   چ: التوبة  قال تعاىل يف سورة التكسب فيها وهبا من غري احملتاجني،

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  

يف تعاىل رمحه اهلل  لثعاليباقال .  چۇ  ۇ    ۆ  ۆ    ڭڭ  ڭ  ڭ   ۓۓ
إمنا يف هذه اآلية حاصرة تقتضي وقوف الصدقات على الثمانية األصناف، وإمنا أختلف : "تفسريه 

 .2"يف صورة القسمة
القيم على ألنه املصدر املنفق على األسرة،  ى حال املرياث؛بنّي أن نصيب الذكر ضعف اإلنث -1

: قال تعاىل يف سورة النساء .  رادها من الشتات والضياعشؤوهنا، محاية ألفالساعي على مصاحلها، 
قال الزحيلي حول معىن .  چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ جب   چ

حيث إن الرجل هو املكلف بعبء اإلنفاق على األسرة، وال تكلف املرأة بشيء من : "هذه اآلية 
 .6"النفقة

                                                 
 .  555، ص1ج. ، دار ابن كثري 1ط. فتح القدير . الشوكاين  1
 . 144، ص6ج. ، دار إحياء الرتاث العريب 1ط. اجلواهر احلسان . الثعاليب  2
 .  616، ص1ج. التفسري الوسيط ، الزحيلي  6
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الصحيحة  ،والتصرفات املالية ،الت التجاريةالقرآن الكرمي حني بني كافة التعامأن هي احملصلة و     
ال خيرجون عن مضمون ما جاء به، لريسي هلم املنهج  ،أراد أن يتعامل العباد يف ظلها ،الرشيدة

 . للجميع الوقائي القرآين احلق، وكفى بذلك منهجاً حقاً 
خيصه من  ذكر كل مامن حيث اجلملة، وهكذا اتضح أن القرآن الكرمي حني تكلم عن املال      

 . ، ومن كل وجه متعلقات
آيات عن كيفية مجعه من حله، وآيات عن كيفية إنفاقه فيما يرضي اهلل تعاىل، وآيات ذكر ف     

  .حتذر من االفتتان به، وآياته يبنّي كيفية التعامالت املالية وفق املنهج الشرعي 
اليت  ،إرساء جلملة من التشريعاتيف  ،وهبذا كان حديث القرآن الكرمي عن عموم مفاصل املال     

 .على الوجه الصحيح وجعلته يف نصابه بالضبط، وظفت املال 
 ،وكل ما يتعلق به ،وحفظ به احلقوق ،خري وعاء حفظ املال ،وهبذا كان التوجية القرآين الوقائي     

 .حانه وفيما بني اخللق وخالقهم العظيم سب ،فيما بني عموم البشر ،من تعامالت مرتتبة عليه
 ال ينشأ عن التعامل به أدىن فساد؛حىت  ،وهلذا أوىل القرآن الكرمي موضوع املال اهتمامًا بالغاً      

يشقى به اجلميع، سواء كان ذلك بسوء إمساكه  ،ألنه مىت حصل فهو فساد متعدد االجتاهات
 . رة به وفيه أو املضا ،أو يف إنفاقه يف غري حل ،أو باالفتتان به ،بالشح فيه
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 :ي ئقامنهج الو أساليب القرآن الكريم في ال: الفصل الثالث 
 

 :وفيه مبحثان 
 :يف الداللة اللفظية : املبحث األول 

 : انلبوفيه مط
 .األمر والنهي الصرحيان : املطلب األول 
 .ما يدل على معىن األمر والنهي : املطلب الثاين 

 : ية األساليب الوعظ: املبحث الثاين 
 :وفيه مطالب 

 .القصص القرآين : املطلب األول 
 .ضرب املثل : املطلب الثاين 

 . السنن الكونية االعتبار ب: املطلب الثالث 
 . (صفات املؤمنني، وما يقابلها من صفات الكافرين)بالضد ذكر ال: املطلب الرابع 
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 :الداللة اللفظية : املبحث األول 
 .األمر والنهي الصرحيان : املطلب األول 
 .ما يدل على معىن األمر والنهي : املطلب الثاين 
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 :الداللة اللفظية : املبحث األول 
بأكثر مما يعرفه  ،اجلزلةوقد جاء القرآن الكرمي بلغته الفصحى  ،اللغة العربية حبر ال ساحل له     

وفصاحتها،  ،وأساليب كالمهم ،وبالغتها ،هممن مفردات لغت ،واعتادوه يف حياهتم ،العرب
فصيح بليغ، فاق ما  ،وعرض ،وتنويع ،ما عهدوها يف تلوين ،وصيغ ،وألفاظ ،ومفردات ،بكلمات

مايز هبا اخلطاب  ،بديعة ،بيانية ،أساليب عربية بالغية، حني استعمل يعرفون وجتاوز ما إليه ينتهون
املنهج وعلمهم  ،وزاد عليه وأفاض ،احة وبالغةمن فص ،املعتاد، فأتى على كل ما عند العرب

كانوا من جنس ما   ،بتلك األساليب اخلطابية البديعة، وشد انتباههم إىل ألفاظ وكلمات ،يئالوقا
لكنها بصوغه وأساليبه وسياقاته أعطت أكثر مما يعرفون، فوقاهم يف حاضرهم حبسب  ،يستعملون

 مستقبلهم مبا يف تلك الكلمات واأللفاظ من مدلوالت فهمهم وإدراكهم ملراداته يف حينه، ووقاهم يف
زمان، بل إهنا ال ال تقف عطاءاته عند حد ال ،باقية ببقاء الدين، كإعجاز لغوي لفظي ،ومضامني

 . اً كثري زال تعطي  ت
وقد جاء أسلوب القرآن الكرمي، مع أنه يتكون من مفردات اللغة ): حلمي القاعود الدكتور قال      

مغايرًا ألسلوب العرب ومعجزًا هلم، مؤثرًا يف  –ملها العرب يف خطاهبم اليومي واألديب اليت يستع
حنو السرور  بصورة ترقي مبشاعرهم، وحتركها -حىت بالنسبة للذين مل يؤمنوا به -نفوسهم وأفئدهتم

 .1(على العقل والوجدان معاً مد تع فرتفضه، والقرآن الكرمي يملألفتقبله، وحتدث فيها ا
من مجيع نواحيه  ،املعجز ،قالشائ ،الرائع ،البليغ ،وقد استعمل القرآن الكرمي ذلك العرض     

 ،، استعمل ذلك يف قوالب لغوية صغرية2والعلمية ،والتشريعية، واللغوية ،واللفظية ،والبالغية ،البيانية
السبك وإحكام  ه العقل والعاطفة، وجودةئاآليات، اتصفت بدقة النظم، واإلفهام املتقن، وإرضاهي 

السرد، وتعدد األساليب واحتاد املعىن، واجلمع بني اإلمجال والبيان، وإجياز اللفظ مع وفاء املعىن، 
 . 6اليت جاء هبا وهلا ،ومقاصده ،وأهدافه ،وظف خالهلا كل أغراضه. 6وتصوير املعاين

 ،ال يرقى إىل حسنها ،دحاوية املقاص ،بالغة احلسن ،والبالغة القرآنية بأساليبها فائقة احلد     
  .شيء  ،ومسو غاياهتا ،وعمق معانيها ،وقوهتا ،وجزالتها

                                                 
 .  54ص. دار النشر الدويل ، 1ط. مدخل إىل البالغة القرآنية . حلمي القاعود  1
 . 235-161ص. ه، دار الكتاب العريب 1618ط. إعجاز القرآن والبالغة النبوية . انظر مصطفى الرافعي  2
 . 35-33ص. ، مكتبة التوبة 18ط. خصائص القرآن الكرمي . انظر فهد الرومي  6
 .  143ص. من بالغة القرآن . انظر أمحد أمحد بدوي  6
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اليت استوعبت أكثر مما استوعبته  ،هي اللغة األصل ،وهلذا كانت لغة القرآن الكرمي الفريدة     
الذي يقاس عليه،  ؛، فصار القرآن الكرمي بذلك هو املقياس1واملعاجم العربية الفصحى ،القواميس

 . الذي يبىن عليه  ؛الذي يستخرج منه، وهو املعجم ؛القاموس وهو
 ،حبيث لو تغريت الختلف املعىن ،وكل ذلك يف آيات تتكون من جمموعة ألفاظ خمتارة بعناية     

  .2اللفظي ،والرتكييب ،واختل السياق اإلعجازي
روايات اختالف  حبسب ،آية، تزيد قلياًل أو تنقص( 3263)فمجموع آيات القرآن الكرمي      
وهو ليس بكثري؛ حوى ما ال حصر له  ،فقد حوى ذلك العدد من اآليات اذهالقراءات، ومع علم 

وبتوجيهات  ،فرب آية واحدة جاءت بتعاليم كثرية ،القرآنية ،والتوجيهات ،والتعاليم ،من التشريعات
  . دةيعد

ىل النفوس طريقها ويتخوهلا باملوعظة القرآن كتاب هداية يسلك إ: "شحاته عبداهلل الدكتور قال      
 .6"موضوعاً غالباً عليها، ومسات بارزة فيهابني احلني واآلخر، ولكنه جعل لكل سورة 

لذا فمن عمق بالغة القرآن الكرمي أن أسلوبه العظيم جاء حمتماًل لوجوه إعجازية كثرية، كلما      
اليت استعملها يف  ،رمي مدى غزارة ألفاظهتقدم اإلنسان يف جمال العلم واملعرفة كشف القرآن الك

حبسب  ،، ولكن القرآن الكرمي ترك فهمها للبشر6ومدى إفادته ألمور مل تكن لتفهم يف حينها ،النص
 . 5بوجه عامتقدمهم العلمي واملعريف 

افرت أن اخلصائص اليت امتاز هبا أسلوب القرآن، واملزايا اليت تو : "رمحه اهلل تعاىل ين قال الزرقا     
 .3"فيه جعلت له طابعاً معجزاً يف لغته وبالغته

إال أهنا تالقت  ومعاين القرآن على الرغم أنه نزل منجماً : "سالمة حممد قال عبدالفتاح و      
مقدماهتا بنتائجها ومهدت أوالها ألخراها، ولن جتد يف معاين القرآن ما جتده يف غريه من كالم 

تافهة، بل كل معانيه سامية قوية، آيات وسورا اشتملت على أمور البشر من املعاين الساقطة أو ال

                                                 
 .  121ص. ، مكتبة وهبة 6ط. خصائص الرتاكيب . موسى  انظر حممد أبو 1
 .  55ص. مدخل إىل البالغة القرآنية . انظر حلمي القاعود  2
 .  3، ص1ج. ، اهليئة املصرية العامة للكتاب 6ط. أهداف كل سورة ومقاصدها يف القرآن الكرمي . عبداهلل شحاته  6
 .  61ص. ، دار القلم العريب 2ط. مي تتحدى البشر إىل األبد معجزة القرآن الكر . انظر حممد درويش اخلطيب  6
 .  251ص. خصائص الرتاكيب . انظر حممد أبو موسى  5
  . 681، ص2ج. ، مطبعة عيسى البايب احلليب 6ط. مناهل العرفان . الزرقاين  3



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

189 
 

ضت على األوهام قونزلت هدى ونورا للبشرية كلها،  الدين والدنيا، وانتظمت سعادة األوىل واآلخرة،
الباطلة، واألساطري الكاذبة، والعبادات الضالة واألديان املنحرفة، ونقلت اإلنسانية احلائرة من عصر 

 .1"ى وتذيع فيه مبادئ الطغيان والعبودية، إىل حياة فيها رضى وأمن وسالمتسوده الفوض
خمزنًا تفيض باملعاين واملعطيات، فالتعبري  تكما لو كان  ،لفاظ واألساليب القرآنيةتعد األوهبذا      

من  ؛يرتبط مبا فتح اهلل تعاىل هلم ،لكل جيل عطاء. 2القرآين أقصر وأوضح وأمشل وأبلغ يف املعىن
 . لوم ومكتشفات ع

وتستوعب ما جد من جديد، وهذا ما أعطى للقرآن الكرمي ميزة بل واآليات بذلك حتتمل      
فالقرآن الكرمي بعمومه مكون من سور، والسور مكونة من آيات، واآليات  ،بالغية فائقة واضحة

ت حبسن كل ذلك برتاكيب وأساليب ودقة عجيبة، متيز   ،مكونة من كلمات، والكلمات من أحرف
بالغة ال . 6من خالهلا بىن القرآن الكرمي منهجه الوقائي. 6الفكرة والتأثري يف السامعجودة العبارة و 

 . 5نظري هلا
يف عّد سيد قطب : )فضل عباس الدكتور قال : وقد متيزت األساليب القرآنية مبيزات كثرية      

أللفاظ القليلة يف التعبري عن القضايا واستثماره ا. تأثريه على النفوس : من تلك اخلصائص تفسريه 
واستحضار املشاهد وجتسيم األحداث . واحتمال النص ملعان كثرية كلها صحيح ومقبول . الكيرى 

  .3(وتصويرها
ومن ذلك ما وسم به األسلوب القرآين املعجز كله من هذه : "رمحه اهلل تعاىل دراز وقال      

والبيان . القصد يف اللفظ والوفاء حبق املعىن :  عرف يف كالم سواهاخلصائص البيانية املعجزة، اليت مل ت
 .5"وخطاب العامة وخطاب اخلاصة. واإلمجال 

                                                 
 . 11ص. أضواء على القرآن الكرمي . عبد الفتاح حممد سالمة  1
 .  66ص. معجزة القرآن الكرمي تتحدى البشر إىل األبد . طيب انظر حممد درويش اخل 2
 .  54ص. خصائص القرآن الكرمي . فهد الرومي انظر  6
ذكر خالهلا خصائص منهج القرآن الكرمي يف اإلصالح، .  43-53. خصائص القرآن الكرمي . انظر فهد الرومي  6

ريع، اإلقناع، التنويع يف املعاين، التكرار، استغالل الغرائز، األسلوب، التدرج يف التش: )وعّدها اثىن عشر أساسًا هي 
 ( .الواقعية، الوسطية، التوازن الدنيوي واألخروي، يسر الشريعة، التفاوت يف األحكام، العيرة والعظة

 .  211ص. مدخل إىل البالغة القرآنية . انظر حلمي القاعود  5
 . 112-111ص. ، دار النفائس للنشر 5ط. ن الكرمي إعجاز القرآ. انظر فضل حسن عباس وسناء فضل  3
 . 5ص. ط دار القلم . النبأ العظيم . حممد عبداهلل دراز  5
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، بيان مقاصدهاليت استعملها القرآن الكرمي ل ،وإمجااًل ميكن تقسيم تلك األساليب البليغة     
 :رض كل أسلوب يف مطلب سأع. إىل أسلوبني بيانيني بالغيني  ،وإظهار أهدافه ،مراداتهوتأصيل 

 .األمر والنهي الصرحيان : األول  املطلب
 .ما يدل على معىن األمر والنهي : املطلب الثاين 
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 :1األمر والنهي الصرحيان: املطلب األول 
فهم هي طريقة التعبري القرآين لفالطريقة اليت يفصح هبا عن نفسه، الكرمي هو  القرآن ،2أسلوب     

 . ومقاصدها ، لبيان مرادات اآليات 6يف سياقه ،6اخلطاب
خاطب به تبارك وتعاىل عموم اخللق، مستغرقًا بذلك عرض  ،وأسلوب التعبري القرآين هذا     

للداللة  ،أخريهاو  ،اأدهلّ و  ،وأغناها ،وإىل قيام الساعة، جبوامع األلفاظ الزمان؛ من مبعث حممد 
  .5على املعىن

بدقه فاقت كل دقة، وببالغة  ،وأسلوب اخلطاب فيه ،وسياق اآليات ،تسم التعبري القرآينوقد ا     
جتاوزت كل بالغة هلا مرونة واستغراق، ختلل ذلك العرض البليغ املوجز سبك املنهج الوقائي فيه، 

، استعملها القرآن 3بسياقات وألفاظ وصيغ متعددة ومتنوعة، فبحسب موضع اللفظ يتغري معناه
 .مي يف الداللة على مراده ومنهجه الكر 

أسلوب القرآن الكرمي هو طريقته اليت انفرد هبا يف تأليف كالمه : ّ" رمحه اهلل تعاىلقال الزرقاين      
 .5"واختيار ألفاظه، وال غرابة أن يكون للقرآن أسلوب خاص به

أو حثاً  ،أمرًا وهنياً  ،ام هبااإللز درجة من حيث  ،متفاوتة الدرجة هوأساليبالقرآن الكرمي وألفاظ      
ئي، من حيث العموم حتقيق املنهج الوقا ،وما إىل ذلك، اهلدف منها واملقصد الرئيس هلا ،وحضاً 

ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ     گگچ : هود وصدق سبحانه القائل جلت عظمته يف سورة 

 .  چڱ   ں  ں

                                                 
هو طلب حتقيق شيء ما، مادي :  تعريف األمر: "قال .  224، ص1ج. ، دار القلم 1ط. البالغة العربية . حبنكة  1

 ".ما، مادي أو معنويهو طلب الكف عن شيء :  تعريف النهي: "وقال ". أو معنوي
الطرق املختلفة يف استعمال اللغة، ": قال .  1ص. ، مكتبة اآلداب 1ط. حممد رمضان اجلريب . األسلوب واألسلوبية  2

.  66ص. ، مكتبة النهضة املصرية 4ط. أمحد الشايب . األسلوب  ".استعمااًل فنيًا لغرض التأثري يف املشاعر اإلنسانية
 ".، أو طريقة اإلنشاء، أو طريقة اختيار األلفاظ وتأليفها للتعبري هبا عن املعاين قصد اإليضاح والتأثريطريقة الكتابة: "قال 

  ".الكالم: اخلطاب : "قال .  266، ص1ج. املعجم الوسيط . جممع اللغة  6
  ".يهوسياق الكالم تتابعه وأسلوبه الذي جيري عل: "قال .  635، ص1ج. املعجم الوسيط . جممع اللغة  6
  .  635، ص1ج. ، مكتبة وهبة 1ط. خصائص التعبري القرآين . انظر عبدالعظيم املطعين  5
 .  631، ص1ج. خصائص التعبري القرآين . انظر عبدالعظيم املطعين  3
  . 686، ص2ج. مناهل العرفان . الزرقاين  5
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القرآن اجمليد عجيب التنويع يف أساليب األداء البياين،  نإ: "رمحه اهلل تعاىل امليداين قال حبنكة      
والغفلة عن مالحظة هذا التنويع يف أساليب األداء البياين جيعل املتدبر لكالم اهلل عز  -إىل أن قال-

 .1"وجل ال يدرك الرتابط الفكري يف موضوع النص
عديدة،  ،2أساليب كثرية وصيغب ،ميواألمر والنهي الصرحيان جاءا باملنهج الوقائي يف القرآن الكر      

ومفاد التوجيه الرباين فيها، جمملها يندرج ضمن ثالثة  ،حبسب سياق اآليات ،ورد هبا اخلطاب القرآين
 :سياقات 

هي كل صيغة وردت يف القرآن الكرمي أفادت الفعل الالزم، وختتلف تلك . صيغ األمر  -1
 :6فهي. مبا يناسب مقاصدها وأهدافها  ،يف اآليةالسياقات واألساليب حبسب صيغة األمر الواردة 

ائ   ې   ې  ې  ىى چ : صيغة األمر الصريح، كقوله تعاىل يف سورة األعراف  -أ

 .6چۇئ  ۆئۆئ  ۈئ        ۈئ  ېئ  ېئ    وئ  ۇئ  ەئ  ەئ  وئ ائ  

ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ: صيغة املضارع اجملروم بالم األمر، كقوله تعاىل يف سورة الطالق  -ب

 .أنفقوا من سعتكم : والتقدير  .5چچچ   گ  

ڦ  ڦڦ   ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : صيغة اسم فعل األمر، كقوله تعاىل يف سورة املائدة  -ج

 .أي الزموا شأن أنفسكم واحفظوها : والتقدير  .3چڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڇ    ڄ

ڍ  ڍ   ڌ  ڌ        چ : فعل األمر، كقوله تعاىل يف سورة حممد  نصيغة املصدر النائب ع -د

 .فاضربوا الرقاب : والتقدير  .5چھ  ڎ   ڎ  

                                                 
  . 521ص. ، دار القلم 6ط. ل قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وج. عبدالرمحن حبنكة امليداين  1
 ". وصيغة الكلمة هيئتها احلاصلة من ترتيب حروفها وحركاهتا: "قال .  521، ص1ج. املعجم الوسيط . جممع اللغة  2
 .  51ص. ط املكتبة العصري . جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع . انظر اهلامشي  6
 .  6183ص ،5ج. تفسري . الشعراوي  6
 .  18621ص ،15ج. تفسري . لشعراوي ا 5
 .  611، ص6ج. لبيان أضواء ا. الشنقيطي  3
 .  651، ص1ج. دار الفكر . ه 1628ط. البحر احمليط . يان أبو ح 5
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 ن الكرمي، أفادت الكف عن الفعل، تعرفوهي صيغة واحدة وردت يف القرآ. صيغة النهي  -2
ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ  چ : كقوله تعاىل يف سورة األنعام . 1(املضارع املقرون بال الناهية)صيغة ب

 .2چپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڃ  
احتملت األمر والنهي سواء، تستفاد  ،غة وردت يف القرآن الكرميوهي كل صي.  صيغ مشرتكة -6

التيئيس  -الرتّجي  -التميّن  -اإِلرشاد  -االلتماس  -الدعاء : " وهي كثرية أمهها ،من سياق الكالم
الندب  -التوبيخ والتأنيب والتقريع  -اإِلباحة  -التهّكم واإِلهانة  -التعجيز  -التسوية  -التخيري  -
 -التكوين  -اإِلكرام  -اإِلنذار  -االحتقار والتقليل من أمر الشيء  -االمتنان  -ديد الته -

 .6"إىل غري ذلك من معان، التعّجب أو التعجيب -االعتبار  -املشورة  -التكذيب 
وقد تبوأ األسلوب الصريح من عموم أساليب اخلطابات الواردة يف القرآن الكرمي، املكانة املقدمة      
 . ملا له من قوة ووضوح، وداللة مباشرة ملضمون اآلية ومدلوهلا  ،كيف ذل
مخسة عشر وخطابات القرآن الكرمي كثرية؛ متعددة األساليب متنوعة السياقات، وردت على      

ذّم، وخطاب اجلمع بلفظ الواحد، الدح، و املَعني، و النوع، و النس، و اجلاص، و اخلعام، و ال": هي  وجهاً 
بلفظ الواحد، وخطاب ( وخطاب االثنني)جلمع، وخطاب اجلمع بلفظ االثنني، والواحِد بلفظ ا

 . 6"تلّونالَعنْي واملراد به غريه، وخطاب الوان، وخطاب اهلَكرَامة، وخطاب ال
موجهة للمخاطب بشكل واضح وصريح، خبالف خطابات التلون اليت  ،ةً عاموهذه اخلطابات      

املخاطب واملخير عنه؛ وهو الذي يسميه أهل اللغة  ختتلف من حيث انتقال اخلطاب ما بني
 وأن اإلخبار إىل املخاطبة، مو  ،ن املخاطبة إىل اإلخبارمانصراف املتكلم : باإللتفات، وهو 

 :3هذا النوع من اخلطابات يف القرآن الكرمي على ثالثة أوجه، 5آخرمن معىن إىل معىن االنصراف 

                                                 
 .  53ص. جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع . اهلامشي  1
 .  344، ص6ج. البحر احمليط . يان أبو ح 2
 .  262-261، ص1ج. عربية البالغة ال. حبنكة  6
وقد ذكر الزركشي يف  .  184، ص1ج. ط اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية . بصائر ذوي التمييز  .الفريوز أبادي  6

أن عدد وجوه املخاطبات واخلطاب يف : ) 161، ص2ج. ، دار الكتب العلمية 1ط. كتابه اليرهان يف علوم القرآن 
 . (أربعني وجهاً  و منالقرآن الكرمي تأيت على حن

  . 152ص. ، دار اجليل 1ط. البديع يف البديع . عتز ابن املانظر  5
 .  118، ص1ج. بصائر ذوي التمييز . الفريوز أبادي انظر  3
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ے  ے   ۓ  ۓ   ھ  ھ چ: وله تعاىل يف سورة الروم كق  ،أن ينتقل من اخلطاب إىل اخلير -1

ۅ  چ: مث قال .    چ ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ     ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ

 . چۉ  ۉ  ې  

ىئ   ېئ  ېئ   چ :تعاىل يف سورة اإلنسان  كقوله  ،ِإىل اخلطاب يرن ينتقل من اخلأ -2

 .   چجئ  حئ  مئ  ىئ    يئ   ی   ی  ی  ی  چ : مث قال .  چىئ  ىئ  

ۈ    ۈ چ : تعاىل يف سورة الفتح  كقوله  ،َأن يكون اخلطاب ملعني، مث يُعَدل ِإىل غريه -6

ۉ  ۉ   ې  ې    ۅ چ :مث قال .  چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  

 . چې  ې  ى  ى   
 وهو حممد  ،عادة يكون لواحد ،الذي يعدل فيه بني املخاطبني ،هذا النوع من اخلطابو      

أرسى  ،يف القرآن الكرمي ملقاصد عديدةوإمجااًل فهو يأيت . بعده  ومن مث يعدل اخلطاب لألمة من
 : خالهلا مجلة من الوقائيات 

كقوله تعاىل خماطباً   ،بطريق األوىل ن غريه عل؛ وحصوله معلى الف داللةللفقد يأيت اخلطاب  -1
ہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  چ : يف سورة آل عمران  نبيه الكرمي 

على طريق تلوين  وختصيُص النفِي برسول : "رمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چڭ ڭ  
 .1"اخلطاب للداللة على االنتفاِء من غريه بالطريق األوىل

ۈ   چ : يف سورة النساء  كقوله تعاىل خماطبًا نبيه   ،املخاطبني اعتناًء بإلزاموقد يأيت  -2

ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئوئ  وئ     ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ېې  ې  ې

ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ       ىئ  ىئ  ىئی  ی  ی  ی    جئ     حئ   مئ  ىئ  

إىل  بطريق تلويِن اخلطاِب وصرِفه عن رسول اهلل : "رمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چيئ
 .2"املخاطَبني اعتناًء بإلزامهم إثَر بياِن حقارِة الدنيا وعلوِّ شأِن اآلخرةِ 

                                                 
 .  42، ص2ج. العقل السليم  إرشاد. أبو السعود  1
 .  286، ص2ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  2
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ۅ   ۉ  ۉ  ې  چ : كقوله تعاىل يف سورة البقرة  ،لمبالغة يف تشريف املؤمننيوقد يأيت ل -6

ې  ې  ېى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    

ِر رسول اهلل : "رمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چۈئ وفيه مع ما يف تلوين اخلطاب وجعِل املبشِّ
  1"خيفىمن املبالغة يف تشريف املؤمنني ماال. 

يف سورة  كقوله تبارك وتعاىل خماطبًا نبيه الكرمي   ،على االمتثالاألمة  مبالغًة يف محلوقد يأيت  -6
چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ     ڎ   چ: البقرة 

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

ء هبا على تلويِن اخلطاِب جي: "رمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود .  چڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
مع االلتفات إىل الَغيبة فيما بني اخلطابات املتعلقة باملكلفني مبالغًة يف  وتوجيِهه إىل رسول اهلل 

 .2"محلهم على االمتثال
كقوله   ،ومل يبَق بعد ذلك ألحد عذٌر يف عدم القبول ،تنبيهًا على أن احلجَة قد لزَِمتوقد يأيت  -5

ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  چ : ء تعاىل يف سورة النسا

قال أبو السعود .  چۇئۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
أمر املكلفون كافًة على طريق تلويِن اخلطاِب باإلميان بذلك أمرًا مشفوعًا بالوعد : "رمحه اهلل تعاىل 

ت ومل يبَق بعد ذلك ألحد عذٌر يف عدم باإلجابة والوعيِد على الرد تنبيهًا على أن احلجَة قد لزِمَ 
 .6"القبول

 جاءت دالة على مراد يتال ،جممل خطابات القرآن الكرمي الواضحة الصرحيةبذلك يتضح أن و      
حبسب وجهة  ،ضمن حالتني اثنتنيندرج إمجااًل املتضمن املنهج الوقائي؛ ت ،اهلل سبحانه وتعاىل

 :6اخلطاب وداللة السياق منها
 

                                                 
 .  226، ص1ج. السليم  إرشاد العقل. أبو السعود  1
 .  236، ص1ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  2
 .  254، ص2ج. لعقل السليم إرشاد ا. أبو السعود  6
 .  666-666ص. تيسري اللطيف املنان . ي انظر السعد 6
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 :1(العام)األسلوب اخلطايب : األول 
من أمر أو هني، تناول يف مضمونه األمر  ،كل خطاب يف القرآن الكرمي جاء متضمنًا تشريعاً       

:  رمحه اهلل تعاىل ،2العطارقال  .أو اختص باجلانب املعنوي  ،جلانب املاديبالوقاية، سواء اختص با
آيات فكل . 6"ال خيتص به بعض دون بعض أن يكون عاماً  ؛األصل يف اخلطاب باألحكام الشرعية"

 . ى ذلك جاءت مشتملة عل ،وأهدافها ،ومقاصدها ،التشريعيةالقرآن الكرمي 
وإذا نظرت إىل جمموع شرائع امللة احلنيفية، والحظت رسوم : " رمحه اهلل تعاىل ،6قال الدهلوي     

حتققت لكل حكم سبباً،  الذي مبنزلة اإلصالح والتسوية، العرب وعاداهتم، وتأملك تشريعه 
  .5"وعلمت لكل أمر أو هني مصلحة

واليت جاءت بأساليب   ،وجد أن آيات األمر والنهي الصرحيان يف القرآن الكرمي ؛وباالستقراء     
 : كثرية؛ وردت جمملها بأربعة ألفاظ 

عاىل يف آيات كثرية كقوله ت  (الوقاية)األمر الصريح امللزم إلزاماً مباشراً، والذي صرح فيه ذكر لفظ  -1
يعد من أقوى  ،واألمر الصريح بالتقوى.  چہ  ہ  ۀ  ہ  ہچ: من سور كثرية 

 . ورد يف اآلية الكرميةملا  ،هاوأساليب صيغ حتقيق الوقاية
ڇ  چ: كقوله تعاىل يف سورة آل عمران   (الوقاية)األمر الصريح الذي مل يصرح فيه ذكر لفظ  -2

وكل أمر رباين يراد به على .  چڈ  ژ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ  ڇڍ 
 .حتقيق الوقاية فيه وال ريب، وإن مل يذكر يف اآلية لفظ الوقاية صراحة  ،وجه احلقيقة

                                                 
 .  266ص. ، مكتبة العلوم واحلكم 5ط. مذكرة يف أصول الفقه .  انظر الشنقيطي 1
أقام زمنا يف .  أصله من املغرب، ومولده ووفاته يف القاهرة.  من علماء مصر :بن حممد بن حممود  حسن :العطار  2

يف بدء صدورها، مث مشيخة األزهر سنة ( الوقائع املصرية)وعاد إىل مصر، فتوىل إنشاء جريدة .  دمشق، واتسع علمه
 . 228، ص2ج. األعالم للزركلي  .  ه1258عام  إىل أن تويفه  1263

 . 261، ص1ج. ط دار الكتب العلمية . حاشية العطار . العطار  6
من .  فقيه حنفي من احملّدثني:  أمحد بن عبد الرحيم الفاروقي اهلندي، أبو عبد العزيز، امللقب شاه َويلُّ اهلل: هلوي الد 6

 به وبأوالده وأوالد بنته أحيا اهلل: ) قال صاحب فهرس الفهارس. ه  1165 -1166زار احلجاز سنة .  ندأهل دهلي باهل
ويّل )ومساه صاحب اليانع اجلىن ( وتالميذهم احلديث والسنة باهلند بعد مواهتما، وعلى كتبه وأسانيده املدار يف تلك الديار

 . 161، ص1ج. األعالم للزركلي .   ه 1153سنة تويف ( اهلل بن عبد الرحيم
 . 16-16ص. ، دار عامل الكتب 2ط. الفوز الكبري . الدهلوي  5
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كقوله تعاىل يف سورة   (الوقاية)النهي الصريح امللزم إلزامًا مباشراً، والذي صرح فيه ذكر لفظ  -6
ژ  ڑ   ڑ    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈڈ  ژڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ: البقرة 

يعد من أقوى صيغ حتقيق  ،التقوى أيضاً املقرتن بلفظ والنهي الصريح .  چک  ک  ک  ک
 .ملا هنت عنه اآلية الشريفة  ها،وأساليب الوقاية

ى  چ: كقوله تعاىل يف سورة احلجرات   (الوقاية)النهي الصريح الذي مل يصرح فيه ذكر لفظ  -6

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

جب  حب  خب   مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ

ملا تضمنه النص  ،وكل هني رباين يراد به الوقاية على وجه احلقيقة.  چىت  يت  جث  مث   
 .الوارد من منهيات 

يف الداللة على  ،النهيالدال على األمر و  ،وهبذا يتبني أن القرآن الكرمي استعمل اللفظ الصريح     
 .ملا حواه سياق اآليات بكل وضوح  ،الوقاية

 
 : بالنيب ( اخلاص)األسلوب اخلطايب : الثاين 

يف البدء بصيغة التشريع مما ليس هو من  كل خطاب يف القرآن الكرمي توجه للنيب       
 . 1ولألمة من بعده فهو له  ،لنبوةخصوصيات ا

؟  اخلطاب هل هو للرسول وحده؛ أو لكل من يتأتى خطابه: " تعاىل رمحه اهللقال العثيمني      
فتكون خاصة به؛ وتارة يقوم  مثل هذه اخلطابات تارة يقوم الدليل على أهنا خاصة بالرسول 

الدليل على أهنا عامة له، ولغريه، فتكون عامة؛ وتارة ال يقوم الدليل على هذا، وال على هذا؛ 
 .2"القرآن نزل لألمة إىل يوم القيامة فالظاهر أهنا عامة؛ ألن

فدل على أن الدين يشمل  : "الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل املختار قال  .هذه هي حكمة التشريع      
يشمل األمة حكمه ال  وبأن األدلة دلت على أن اخلطاب اخلاص به  . األمور العملية كتاباً وسنة

                                                 
يعم حكمه مجيع  وقد تقرر يف األصول أن اخلطاب اخلاص به " :قال .  151، ص1ج. ضواء البيان أ. شنقيطي ال 1

 ." األمة إال بدليل على اخلصوص
  . 14، ص6ج. الفاحتة والبقرة . العثيمني  2
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[ 21األحزاب ]((أسوة حسنةكان لكم يف رسول اهلل لقد  : )) لفظه اال بدليل على اخلصوص كقوله
خبطاب لفظه خاص واملقصود منه تعميم  القرآن أن خياطب نبيه  ءوقد علمنا من استقرا .

 .1"احلكم
، ومن حيث بوجه عاماخلطابات؛ من حيث األساليب والسياقات القرآنية يتباين هذا النوع من و      

واألمة يف كل حال معنية بذلك، . كال حاليت األمر أو النهي   يف ،حتقق املنهج الوقائي من خالهلا
 :2وحاالت ذلك.  إال مبلغ عن ربه سبحانه الشرع املطهر وما رسول اهلل 

وألمته  ، هي له األمر والنهي الصرحيان، باستعمال لفظ الوقاية يف اخلطابات املوجهة له  -1

ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ   ٱ  ٻ چ : قال تعاىل يف سورة األحزاب  ،من بعده

وهو خطاب : "قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
 .6"للرسول وأمته، فللرسول الدوام والرتقي واحلصانة، وألمته االتباع ملنهج اهلل

 ، هي له األمر والنهي الصرحيان، من غري استعمال لفظ الوقاية يف اخلطابات املوجهة له  -2
يب  جت   حت  خت   مت   ىت  يت  جث   چ: ن بعده قال تعاىل يف سورة حممد م ،وألمته

رمحه اهلل قال مكي بن أيب طالب .  چمث  ىثيث  حج  مج  جح  مح  جخ   
 .6"هنا هي خماطبة ألمته وخماطبة النيب : "تعاىل 

جلت قال  ،البشري اخللق يف تكوينه يوأنه كباق األمر والنهي الصرحيان، ببيان حقيقة بشريته  -6
ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺ  چ : يف سورة األعراف قدرته 

 قال.  چٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ  
إنين ال :  قل أيها الرسول للناس فيما تبلغه من أمر دينهم:  أي: "صاحب املنار رمحه اهلل تعاىل 

 .5"جلب نفع ما يف وقت ما، وال دفع ضرر ما يف وقت ما -ألوىل أي وال لغريي با -أملك لنفسي 

                                                 
 . 115ص. أصول الفقه  مذكرة يف.  حممد األمني املختار الشنقيطي 1
 .  612ص. خل إىل دراسة املذاهب الفقهية املد. مجعة انظر علي  2
 .  3318، ص11ج. تفسري . الشعراوي  6
 .  3183، ص11ج. ، جامعة الشارقة 1ط. إىل بلوغ النهاية اهلداية . بن أيب طالب مكي  6
 .  626، ص1ج. نار امل. حممد رشيد رضا  5
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قال تعاىل يف سورة  واهلدف من مبعثه  ،األمر والنهي الصرحيان، ببيان حقيقة منهج رسالته -6
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ : الشورى 

قال الشعراوي رمحه  . چٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  
فإن أخذنا نور اهلداية من اهلل .  هذه هي روح املنهج اليت تعطينا املرحلة الثانية من احلياة: "اهلل تعاىل 

كما تنري لنا مشس اهلل طريقنا يف احلياة   سبحانه وتعاىل فهو ينري لنا طريقنا يف القيم واملعنويات، متاماً 
ر املادي ليحافظ على ماديتكم من أن حتطموا أو تتحطموا، وإمنا إذن فاحلق مل يرتككم للنو .  املادية

 .1"لتهتدوا به يف جمال القيم أرسل إليكم نوراً 
قال تعاىل يف سورة  ،ن الكرميآيف القر وخطاباته  األمر والنهي الصرحيان، بذكر أقوال النيب  -5

لسعدي رمحه اهلل قال ا . چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  چ   :اجلن 
ال أحد أستجري به ينقذين من عذاب اهلل، وإذا كان الرسول الذي هو أكمل اخللق، :  أي: "تعاىل 

إن أراده بسوء، فغريه من اخللق من باب أوىل  ، وال مينع نفسه من اهلل شيئاً وال رشداً  ال ميلك ضراً 
 .2"وأحرى

قال تعاىل ، حري مبن بعده االتصاف هبا األمر والنهي الصرحيان، بذكر بعض أوصاف النيب  -3
پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   چ: يف سورة آل عمران 

ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

فاألخالق احلسنة من الرئيس يف الدين، جتذب : "قال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چچ  چ
م فيه، مع ما لصاحبه من املدح والثواب اخلاص، واألخالق السيئة من الناس إىل دين اهلل، وترغبه

الرئيس يف الدين تنفر الناس عن الدين، وتبغضهم إليه، مع ما لصاحبها من الذم والعقاب اخلاص، 
أليس من أوجب الواجبات، وأهم  !فهذا الرسول املعصوم يقول اهلل له ما يقول، فكيف بغريه؟

من اللني وحسن اخللق  قه الكرمية، ومعاملة الناس مبا يعاملهم به املهمات، االقتداء بأخال
 .6"لعباد اهلل لدين اهلل ألمر اهلل، وجذباً  والتأليف، امتثاالً 

                                                 
 .  6161، ص4ج. تفسري . الشعراوي  1
 . 411ص. الكرمي الرمحن تيسري . السعدي  2
 .  156ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  6
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ٱ  ٻ  ٻ    چ :التحرمي سورة وتصرفاته قال تعاىل يف  األمر والنهي، بذكر أحوال النيب  -5

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

يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهلل : "قال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل  . چڤڤ   ڤ     ڤ  ڦ    ڦ  
قد فرض اهلل لكم :  وجاء بعدها مباشرة لك تبتغي مرضاة أزواجك، فهذا كله خطاب موجه له 

يا أيها النيب مل حترم ما أحل اهلل :  حتلة أميانكم فدل أن اآلية داخلة يف قوله تعاىل:  خبطاب اجلميع
 .1"لك، وهذا باتفاق

قال تعاىل يف سورة  ،يف كل شيء جيب االقتداء به ،أسوة للخلق األمر والنهي، ببيان أنه  -4
وئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ     ېئ         ىئ  ىئ  ىئ  ی ی  چ: األحزاب 

واستدل األصوليون يف هذه اآلية، على ": قال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چی  ی جئ   
وأن األصل، أن أمته أسوته يف األحكام، إال ما دل الدليل الشرعي  االحتجاج بأفعال الرسول 

 .2"على االختصاص به
 ،كون لألمة من بعدهلت وهبذا يظهر أن القرآن الكرمي استعمل كل أنواع اخلطاب املوجه له      
  . يما خيص مقام النبوة والرسالةإال ف، 6املعلم ألمته فهو 
بأن اخلطاب يف احلقيقة هو من اهلل تعاىل للعباد، وهو منهم : "رمحه اهلل تعاىل  ،6قال املرداوي     

 و اآلمر الناهي وجيريل هو املبلغ له، وال ينايف كون النيب وهو مع ذلك مبلغ لألمة، فاهلل تعاىل ه
 .5"باعتبارين مبلَّغاً  مبلِّغاً  خماطَباً  خماِطباً 

 
 
 

                                                 
  . 281، ص4ج. أضواء البيان . الشنقيطي  1
 .  338ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  2
 .  12ص. مكتبة جدة . خمتصر زاد املعاد . انظر حممد بن عبدالوهاب  6
وانتقل يف كيره ( قرب نابلس)ولد يف مردا .  فقيه حنبلي، من العلماء:  علي بن سليمان بن أمحد الدمشقيّ : املرداوي  6

 . 212، ص6ج. األعالم للزركلي . ه  445عام  إىل دمشق فتويف فيها
 .  2612، ص5ج. ، مكتبة الرشد 1ط. التحبري شرح التحرير . رداوي امل 5
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 :ما يدل على معىن األمر والنهي : املطلب الثاين 
إمنا جاءت لتحقق أحد  ،اليت حتدثت عن املنهج الوقائيعموم اخلطابات والسياقات القرآنية      

للداللة على  ،أساليب كثرية متعددةخالهلا استعمل القرآن الكرمي ( فعل وال تفعلا: )أمرين مها 
جاء دااًل على فعل أمر ما ها من، من غري األساليب الصرحية ،وبالغية عديدة ،لغوية ، أساليبوقايةال

 حمتمالً منها ما جاء دااًل على هني خرج عن معناه األصلي، و منها ما جاء و خرج عن معناه األصلي، 
 . لوجهني معاً ا

وافق كل ما عند قد بذلك يكون  ،ويعدد أساليبه وألفاظه ،والقرآن الكرمي حني ينوع اخلطاب     
ووافق كل ما عنده من شهوات قلبية، ووافق كل ما عنده من  ،اإلنسان من انفعاالت ورغبات نفسية

وقفه على احلق جليًا ال مرية بأساليب الرتغيب والتحبيب، ليتارات خياطبه طاقات وأفكار عقلية، ف
أسلوبه :  نها، مزهن إعجاًا مجوهو وذكر العلماء : "رمحه اهلل تعاىل  ،1يبن قاسم العاصماال ، قفيه

يف قلوب السامعني وغري حسن تأليفه وإخباره عن املغيبات والروعة وبالغته وبيانه وفصاحته و 
 .2"ذلك

إن إعجاز القرآن أمر متعدد النواحي متشعب اإلجتاهات ومن : "السامرائي فضل صاحل قال و      
حىت مجاعة يف زمن ما مهما كانت َسَعةُ  املتعذر أن ينهض لبيان اإلعجاز القرآين شخص واحد وال

علمهم واطالعهم وتعدد اختصاصاهتم إمنا هم يستطيعون بيان شيء من أسرار القرآن يف نواح 
. متعددة حىت زماهنم هم، ويبقى القرآن مفتوحاً للنظر ملن يأيت بعدنا يف املستقبل وملا جيّد من جديد

 .6"وإشاراته ما مل خيطر لنا على بال وسيجد فيه أجيال املستقبل من مالمح اإلعجاز
وأيضًا وافق كل ما يف النفس من جنوح واحنراف، ووافق كل ما يف القلب من إثارة وعنفوان،      

بأساليب الرتهيب والتخويف، لريده تارات ووافق كل ما يف العقل من شطح وشرود وخيال، فخاطبه 
  .مبيناً ال حييد عنه  ،إىل احلق رداً هيناً 

                                                 
ولد بقرية .  قيه حنبلي من أعياهنم يف جندف:  القحطاين نسباعبد الرمحن بن حممد بن قاسم : ابن قاسم العاصمي  1
سافر من أجل البحث عنها إىل بالد  . وأولع يف أوليته بالتأريخ واألنساب واجلغرافية .  من قرى احململ قرب الرياض( البري)

رعة له قرب واعتزل العمل يف مز . وكان قد عمل يف مطبعة احلكومة مبكة مث توىل إدارة املكتبة السعودية يف الرياض.  كثرية
 . 663، ص6ج. األعالم للزركلي . ه  1612ه  وقيل 1661رة سابق وقع له سنة العمارية وتويف متأثرا من حادث سيا

 . 18، ص2ط. حاشية مقدمة التفسري . ابن قاسم العاصمي  2
 . 2ص. ، دار عمار 6ط. ملسات بيانية . فاضل السامرائي  6
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 لتفات والتلّون والذي ركز فيه القرآن الكرمي على اخلطابات املوجة للنيب حىت أسلوب اال     
واألمة من وراء ذلك؛ فيه إشارات لطيفة وأساليب مرققة، خوطب هبا األعلى شأنًا ليتمسك هبا 

األدىن من باب األوىل، ومن باب القدوة والتأسي به 
1 . 

وظفها القرآن الكرمي التوظيف قد  ،واملتبايتة ،آنية املتنوعةأن هذه األساليب القر يالحظ و      
أو  ،أو اليت ترهبه وختوفه ،سواء اليت ترغبه وتستميله ،ليوافق خالهلا كل أحوال املخاطب ،املنضبط

 .2أو اعرتاض ملعرتض أبداً  ،اليت تبني له احلق كل بيان، حبيث ال يبقى معها أدىن حجة حملتج
آن الكرمي قد جاء على كل ما ميكن أن حيقق به مفهوم املنهج الوقائي متاماً، وما كون القر يوهبذا      

وعلى  ،ليحقق مراده بالدقة املتناهية ،إال وقد استعمله يف إرساء ذلك ،أو أي أسلوب ،ترك أية طريقة
 .الوجه املطلوب 

 ،د أهل اللغةعلى اختالف تصنيفها عن ،ياتحبسب سياق اآل وعموم هذه األساليب الواردة     
حتوي كل  ،ثالثة أساليب رئيسة ميكن أن تقسم إىل، سواء ضمن علم البيان أو املعاين أو البديع

 :ا الصريح عن معنامه اخرج ذينلمعاين األمر والنهي ال
 

 ،كاإلغراء  يةجتلى ذلك يف كثري من اآليات اليت اتسمت بأساليب ترغيب :أساليب الرتغيب  -أوالً 
تأيت من حيث ساليب من أ وما إىل ذلك ،والرتقيق ،والتحبيب ،والبشارة ،لتشويقوا ،واحلض ،واحلث

 .  حبسب السياق وداللة اخلطاب، 6عىن األمراإلمجال مب
 ،سو يف حماولة استمالة النف ،ومؤثرة ،استعمل القرآن الكرمي فيها كلمات وألفاظ مرققة وقد     

كقوله تعاىل يف ،  احلقالوقائي اسن هذا الدين ومنهجه وإبراز حم ،بو والتأثري على القل ،لو وإقناع العق
فالتقليل هنا يراد به غاية . 6چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ : سورة الزلزلة 

 :  ب ومن مجلة تلك األسالي .بأقل عمل صاحل ينفع صاحبه يوم القيامة  ،اإلغراء والتحضيض

                                                 
 . 252-261ص. ب خصائص الرتاكي. انظر حممد أبو موسى  1
  . 125، ص2ج. مناهل العرفان . الزرقاين  2
احلديث هنا عن أساليب جاءت مبعىن األمر على اختالف تصنيفها عند أهل اللغة، سواء كانت مدرجة ضمن علم  6

 .وليس ذكر صيغ األمر آنفة الذكر . البيان أو املعاين أو البديع 
 .  162ص. رمي الرمحن تيسري الك. السعدي  6
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هو الرتغيب على فاحلض أما  ،أسلوب احلث والتحضيض، واحلث هو الرتغيب يف فعل الشيء -1
، ومها أسلوبان قرآنيان يراد هبما الدعوة اللطيفة لفعل ما حيقق املصلحة 1فعل الشيء أو على تركه

من باب التحفيز للفعل الوارد يف اآلية، كقوله تعاىل يف  ، ويدرأ عنه املفسدة واملضرة،واملنفعة للمسلم
هنا يستعمل للعرض ( أال)وحرف   .2چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی چ : سورة الشعراء 

 . 6والتحضيض
اهلل  احيبهاألفعال اليت يكون عادًة على ، و6سناحلالفعل هو الثناء باللسان على أسلوب املدح، و  -2

 ،للفوز باجلزاء احلسن ،، ويف ذلك دعوة للمسلم لفعل كل ما يستوجب عليه املدحويرضاها تعاىل

گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ    چ: يف سورة النحل ،كقوله تعاىل والبعد عما خيالف ذلك

 .5چڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
جزاء  ،ملسلماهلل تعاىل لعبده امعونة إظهار ، ويأيت من باب 3النصرة واملعونة وأسلوب التأييد، وه -6

ۀ  ہ  ہ  چ: ، كقوله تعاىل يف سورة التوبة ، وطاعته، وانقياده ألمره عز وجلإميانه

ےۓۓڭڭڭ ڭ ۇۇ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ ھے

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   

ې  ې  ى  ى  ائائ   ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ   

 .ويضاد التأييد، اخلذالن حال اقرتاف العبد كل ما يغضب اهلل تعاىل . 5چۆئ  ۈئ

                                                 
 .   536ص. ، دار الثقافة 6ط. تاريخ النقد األديب عند العرب . انظر إحسان عباس  1
 .  18328، ص15ج. تفسري . وي الشعرا 2
يف التحضيض  ويشاركهما:"قال .  1356، ص6ج. ، جامعة أم القرى 1ط .شرح الكافية الشافية . ابن مالك انظر  6
 " . اليت للعرض" أال"أصل : "قال .  685، ص5ج" . "أال"و" هال"
 .  285ص. التعريفات . اجلرجاين  6
 .  651، ص2ج. أضواء البيان . طي الشنقي 5
 .  41ج. التوقيف . املناوي  3
 .  645، ص18ج. املنار . حممد رشيد رضا  5
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،  فيما بني املتخاصمني ، وكالمها يراد به استدرار الشفقة والرمحة2، واالستعطاف1أسلوب التحنن -6
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ائ   ائ    چ : تعاىل يف سورة النحل كقوله 

قلبه، واستعطاف له، وحتفيز ليعفو حتنني لترقيق للمسلم و ففي اآلية . 6چەئ  ەئ  وئ  
ملا يقع بني املسلمني حال التعامل ويصفح عن العقوبة، ويف ذلك تعليم رباين يف كيفية  عن أخيه،

 .وتوجيه وإرشاد يف مثل تلك املواقف  ،اخلالف، وهذا يف حد ذاته وقاية هلم
، ويأيت من باب التذكري بنعمة من نعم اهلل تعاىل 6أسلوب االمتنان، وهو العطاء بال استحقاق -5

وحرمان العبد منها، كقوله تعاىل يف سورة األنفال  ،على خلقه، والتحذير من كل ما يستوجب منعها
 . 5چيب     ی  ی     ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئجب  حب   خب  مب  ىبچ : 
بالدعوة للتخلق خبلق  ،، وقد تركز أسلوب القرآن الكرمي يف ذلك3أسلوب إظهار القدوة احلسنة -3

بالدرجة األوىل،كقوله تعاىل  وال سيما خلق نبينا الكرمي  ،األنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم
 .  چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ : يف سورة  القلم 

، كقوله 5إحساس الباطن مبا هو فيه: وجدان وانفعاالت النفس، والوجدان أسلوب خماطبة ال -5
مبىب  يب جت  حتختمت  ىت  يتجث  مث  چ: تعاىل يف سورة الرعد 

ففي مثل هذه اآليات تشعر النفس مبدى االرتياح والطمأنينة؛ ألهنا المست ما . 4چىث يث
مبا هبا والتمسك خلق وانفعاالت، ويف ذلك دعوة لتت ،ووجدانيات ،ونزوعات ،بداخلها من خلجات

 .، وهذا يف حد ذاته وقاية ملا دعت إليه اآلية حيقق ذلك

                                                 
 .  251ص. املفردات يف غريب القرآن . راغب األصفهاين ال 1
 ."االستعطاف بإعالن اخلضوع، بغية استدرار الرمحة والشفقة: "ل قا.  585، ص1ج. البالغة العربية . حبنكة  2
 .  4216، ص16ج. تفسري . الشعراوي  6
 .  486ص.  كلياتال. الكفوي  6
 .  51، ص18ج. التحرير والتنوير .  ابن عاشور 5
 . التقدم على الغري يف جمال واحد، أما األسوة فالتقدم عليه يف كل جمال : القدوة  3
 .  666ص.  التوقيف. وي املنا 5
  . 5611، ص12ج. تفسري . الشعراوي  4
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، وهو أسلوب قرآين كبري ييرز غاية هلدايتهم على أمته أسلوب إظهار مدى حرص الرسول  -4
املبعوث رمحة للعاملني، كقوله تعاىل يف سورة  مساحة هذا الدين، وكرمي سجايا هذا الرسول الكرمي 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  چ: التوبة 

 ،وقاية تعصم من اهلالكوهذا يف حد ذاته  . چۇ  ۇ    ۆ  ۆ  ۈ  
 .وأمر اهلل جلت عظمته  مبخالفة أمره 

 ،وأغراضه ،لتحقيق مقاصده ،كثريةاستعمل أساليب ترغيبية  تبني أن القرآن الكرمي قد وهكذا      
، ، أمراً صرحياً أو ضمنياً حبسب سياق اآليةا يريد األمر بهلكل موالتأكيد عليها،  ،ومساعيه ،وأهدافه

 . وقاية للناس مىت متسكوا مبنهجه
 

 ،ية كالتخويفاليت اتسمت بأساليب ترهيب ،ذلك يف كثري من اآليات ىجتل :أساليب الرتهيب  -ثانياً 
أساليب تأيت من ذلك وما إىل  ،والتهكم ،والتنفري ،والنذارة ،والتوبيخ ،الوعيدو  ،والتحذير ،والتهديد

على اختالف درجات النهي فيها للداللة على املنهج الوقائي، القرآن الكرمي ، ساقها 1يف معىن النهي
 . حبسب السياق وداللة اخلطاب، أو كراهة ،أو تنزيهاً  ،حترمياً 
ومنع  ،مفزعة يف حماولة زجر النفس وردعها عن طغياهناكلمات القرآن الكرمي  استعمل فيها وقد      

حنراف عن املنهج بإظهار مساوئ اال ،وقسر القلب عن مجوده وصلفه ،العقل عن االستمراء يف غيه
ک  ک  ک  ک  چ: كقوله تعاىل يف سورة الزلزلة   ،أو اخلروج عن مضمونه ،احلق

من أدىن عمل سيئ قد يوبق  ،فالتحقري هنا يراد به غاية التخويف والرتهيب. 2چگ  گ   گ   
 :من مجلة تلك األساليب  .قيامة صاحبه يوم ال

ويكون عادة بذكر فعل ، 6إفهام السامع باملراد من غري تصريح القولوهو أسلوب التعريض،  -1
اآلخرين اخلاطئ؛ املشابه من حيث العلة، املستوجب لذات العقوبة، وذلك بقصد التحذير من 

                                                 
احلديث هنا عن أساليب جاءت مبعىن النهي على اختالف تصنيفها عند أهل اللغة، سواء كانت مدرجة ضمن علم  1

 .وليس ذكر صيغة النهي الذي سبق احلديث عنها . البيان أو املعاين أو البديع 
 .  162ص. محن تيسري الكرمي الر . السعدي  2
 .  32ص. التعريفات . اجلرجاين  6
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ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ : يونس الوقوع يف مثله، وهذا يف حد ذاته وقاية، كقوله تعاىل يف سورة 

چۇ  ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ    ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې
1.  

، من باب 2استهزاء باملخاطب ،إخراج الكالم على ضد مقتضى احلالأسلوب التهكم، وهو  -2
وجتاهله لصوته الذي ال  ،االستخفاف به واالستهزاء بالقول معه؛ جراّء إعراضه عن احلقالتنكيل و 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  ک      چ: ه تعاىل يف سورة الكهف خيفى، كقول

 . 6چک  ک  ک  گ  
، ويكون برسم صورة موحشة عما يراد النهي 6أسلوب التنفري، وهو الدعوة للبعد عن الشيء -6

ٺ  ٺ  ٺ    چ: بقصد تبشيع الفعل املنبوذ واستنكاره،كقوله تعاىل يف سورة احلجرات  ،عنه

 .  5چٹ  ڤ  ڤڤ ڄ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  
، بذكر املآل األليم املوجب للحسرة والندامة 3أسلوب التلهف والتحّسر، على الشيء الفائت -6

وال ريب،كقوله من الصريورة إليه، وقاية للسامع  ،قبل مالقاته والوقوع فيه هذكر ألن  ؛منهوالتخويف 
 .5چىئی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ىبچ: رة الزمر تعاىل يف سو 

، ويأيت من باب ترتب العقاب على 4أسلوب التحذير، وهو التحرز من الشيء مع اخلوف منه -5
: املخالفة مىت وقعت، والتنبيه على ذلك قبل وقوع احملذور واملكروه، كقوله تعاىل يف سورة التكاثر 

 .1چژ  ڑ   ڑ  چ

                                                 
  . 218، ص11ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
  . 11، ص6ج. ، املكتبة العنصرية 1ط. الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز . الطاليب  2
 ".عانوا من مرارة التهكم: "قال  . 3336، ص11ج. تفسري . الشعراوي  6
 .  415ص. املفردات يف غريب القرآن . األصفهاين راغب ال 6
  . 616، ص5ج. أضواء البيان . الشنقيطي  5
 .  611ص. الكليات . الكفوي  3
  . 164، ص6ج. الكشاف . زخمشري ال 5
 .  226ص. املفردات يف غريب القرآن . راغب األصفهاين ال 4
 .  546ص. التفسري القيم . ابن القيم  1
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إلظهار  ،اراة يف القول، وهو يأيت من باب اجمل1أسلوب التعجيز، والعجز الضعف وعدم القدرة -3
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ : وقلة حيلته، كقوله تعاىل يف سورة فاطر  ،وفقره ،ضعف املخاطب

ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ           ڍ  ڍ  ڌ  

 .2چڌڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  ک  
والتغافل  ،التعجب من التعامييراد به عادة ، و 6رأسلوب اإلنكار، وهو االستفهام عما ال يتصو  -5

ڤ  چ: بنّي ال حيتاج إليضاح؛ لغاية وضوحه وبيانه،كقوله تعاىل يف سورة التوبة  ،عن شيء

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

 .6چچ  چ   ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  
، ويكون عادة على ارتكاب الشيء املكروه 5فأسلوب التأنيب، وهو املبالغة يف التوبيخ والتعني -4

ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ   ېئ   چ : تعاىل يف سورة األحقاف وهذا يف حد ذاته وقاية، قال  ،3واملنهي عنه

ېئ  ىئ   ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ   يئ  جب                

 . 5چحب  خب  مب  ىب       يب  جت  حت              خت  مت   
 ،الباطل، وهو أسلوب قرآين كبري استعمل فيه القرآن الكرمي رد احلجج أسلوب رد اإلدعاء -1

ٱ  چ : وإبطال املزاعم،كقوله تعاىل يف سورة املائدة  ،وكشف األراجيف ،وفضح األكاذيب

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پپ  پ   ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  

 . 4چٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹڤ    ڄ

                                                 
 .  211، ص15ج. ج العروس تا . الزبيدي  1
 . 216، ص5ج. أضواء البيان . الشنقيطي  2
 .  426ص. دات يف غريب القرآن املفر . الراغب األصفهاين  6
 .  262ص. السيوطي واحمللي . اجلاللني  6
 .  62، ص2ج. تاج العروس . الزبيدي  5
 .  5621، ص1ج. تفسري . عراوي الش 3
  . 25، ص23ج. تفسري .  املراغي 5
  . 142ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  4
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 ،، وهو يأيت من باب فضح إدعاء املخاطب1لف الواقعأسلوب التكذيب، والكذب كل ما خا -18
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  چ : وزيف قوله وبطالن حجته،كقوله تعاىل يف سورة اجلمعة 

 .2چھ  ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ       ڭ    ڭ  ڭ  
من  هوحذر  املسلممن خالهلا نبه  ،كثريةترهيبية  أساليب استعمل القرآن الكرمي اتضح كيف وهبذا      

وأسلوب الرتهيب أسلوب  .التام يف منهجه الوقائي احلق  ،الوقوع يف أمور هنى عنها ربنا جل يف عاله
 .قرآين كبري 

 
 ،كاإلعالم  يةاليت اتسمت بأساليب بيان ،جتلى ذلك يف كثري من اآليات :أساليب البيان  -ثالثاً 

أساليب  من وما إىل ذلك ،واالعتبار ،والتذكري ،والعرض ،واإلشارة ،والتعليق ،والتحقيق ،والتقرير
  . ألمر والنهي معاً ة اجاءت حمتمل للداللة علي املنهج الوقائي،استعملها القرآن الكرمي 

اليت من خالهلا المس القرآن  ،من حيث انتقاء الكلمات ،األساليب البالغيةتلك وقد تنوعت      
 . وتقلبات القلوب ،وأبعاد العقول ،الكرمي غايات النفوس

فوجه حينها اخلطاب التوجيه الصحيح املناسب حلال املخاطب، بأساليب وافق فيها كل حاالته      
وقبول احلق الذي جاء من  ،سبحانهمراد اهلل  يف حماولة إليقاف العقل والقلب والنفس على، وأحواله

چ  چ  چ  چ   ڇ  چ: يف سورة املمتحنة عز وجل عراض عن الباطل كقوله واإل ،عنده

 :ومن مجلة تلك األساليب  .6چڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڑ
بذكر سبب ذلك  ،يت من باب تأكيد مفاد اخلطابويأ، 6وهو التثبت واملعرفةأسلوب التحقيق،  -1

كقوله تعاىل وهذا وال ريب وقاية ملا ورد يف اآلية من مفاد، ويف الوقت نفسه حتذير من خمالفته  ،وبيانه
 . 5چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : يف سورة املؤمنون 

                                                 
 .  562ص. الكليات . الكفوي  1
  . 213، ص24ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  2
 .  664، ص16ج. تفسري الوسيط ال. طنطاوي  6
 .  213ص. الكليات . الكفوي  6
 . 1151، ص13ج. تفسري . الشعراوي  5
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، من باب ربط أمر بآخر يعد من 1محل الشىء على غريه ملالزمة بينهماأسلوب التعليق، وهو  -2
وقاية للمخاطبني مبا ورد  مقتضياته اليت ال ينفك عنها، لفهم مضمون اخلطاب على الوجه الصحيح،

ڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  چ: كقوله تعاىل يف سورة آل عمران  ،أو هني ،من أمر ،يف اآلية

 .2چڄ  ڃ  ڃ    ڃڃ  چ  چ  چ   چ    ڄ 
ممن  ،نالوقوع فيما وقع فيه اآلخرو حلذر من وا ،ومالحظة احلوادث، 6التدبرو  أسلوب االعتبار -6

ۀ  ہ  چ: تعاىل يف سورة األعراف قال  ،وقاية املخاطبني ،واجلزاء ،والعقاب ،استحق العذاب

 .6چہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ
بقصد  ،يأيت من باب املبالغة يف التخويف والرتهيب، و 5هو التفزيع والتعظيملوب التهويل، و أس -6

ٺ   ڀ  ڀچ : كقوله تعاىل يف سورة القارعة ،التحرز من الوقوع يف اخلطأ واملعصية

 . 3چٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ   ٺ  ٺ
أيت من باب والتعجب أو التعجيب ي، 5وهو االستغراب حال اجلهل بالشيءأسلوب التعجيب،  -5

ڱ  ڱ   چ: كقوله تعاىل يف سورة البقرة ،باإلنكار عليه ليتنبه ويصحو من غفلته ،استثارة املخاطب

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  ھ    ڱ    ڱ  ں  ں  ڻ

 .4چھ  ے   ے   ۓ   ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

                                                 
 .  18، ص6ج. طراز ال. ليب الطا 1
 .  225، ص6ج. التحرير والتنوير .  ابن عاشور 2
 .  165ص. الكليات . الكفوي  6
 .  653، ص23ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  6
 .  621ص. خمتار الصحاح . الرازي  5
 .  384، ص5ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  3
 .  565ص. املفردات يف غريب القرآن . راغب األصفهاين ال 5
 .  218، ص1ج. الكشاف . زخمشري ال 4
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، ويكون عادة 1ك ما ال يتصور فعلهأسلوب التهييج واإلهلاب، وهو فعل ما ال يتصور تركه؛ أو تر  -3
حبسب مدلول  ،أو تركه ،والتحفيز احلثيث ملا يراد فعله ،وبث احلماسة فيها ،بإيعاز النفس

ىئ   یی  ی  ی  جئ  حئ  چ: اخلطاب،كقوله تعاىل يف سورة النور 

 .2چمئ  ىئ   
علة  مجعت بينهما ،أو حالني ،قفنيأو مو  ،شخصنيبذكر يكون عادة ، و 6أسلوب التشبيه -5

 أشبه مبوقف املخاطبني ،ملن مضى اً أو موقف ،سوق قصةأو ي ،اً يذكر القرآن الكرمي شخصواحدة، ف
الذي يقتضي ذات املصري  ،مثل ذلك العمل، ينبه خالله وحيذر وينذر من الوقوع يف وحاهلم

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ     ژ  چ: كقوله تعاىل يف سورة الصافات ،واملآل

 .6چگ  گ  گ  گ ڑ  ڑ    ک  ک  کک 
يف اآلية  ويكون بذكر شيئني ، 5من املقابل لداللته عليهظري الن حذفأسلوب االحتباك، وهو  -4

يدل على  ،القرآن الكرمي بسياقه الدقيقو ، ويدل على حيثية متحققة فيه، قتضي اآلخركل منهما ي
ڇ چ: آل عمران يف سورة تعاىل قوله ،ك3بداللة مفاد ما ذكر يف اآلخر ،ما حذف من كل واحد

 ڇڇڍڍڌڌڎڈڈژژڑڑک

 ںکککگگگگڳڳڳڱڱڱڱ

 .5چں

                                                 
 .  16، ص6ج. طراز ال. ليب الطا 1
  . 521، ص5ج. أضواء البيان . الشنقيطي  2
 .  132، ص2ج. البالغة العربية . حبنكة  6
  . 151، ص3ج. أضواء البيان . الشنقيطي  6
 .  56، ص2ج. البالغة العربية . حبنكة  5
تقاتل ]تقاتل يف سبيل اهلل، وأخرى كافرة [ مؤمنة]فئة : )تباك يكون على النحو التايل فتقدير هذه اآلية بعد فك االح 3

ودل يف املقطع الثاين؛ . يف املقطع الثاين [ كافرة]فدل يف املقطع األول؛ على أهنا مؤمنة داللة كلمة [( . يف سبيل الشيطان
 ( .يف املقطع األول[ تقاتل يف سبيل اهلل]يف سبيل الشيطان داللة كلمة على أهنا تقاتل 

  . 1686، ص6ج. تفسري . الشعراوي  5
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وذهن  ،باب استحضار احلدث يف خميلة العقلويأتيان من ، 2والتصوير ،1أسلوب التمثيل -1
وفهم  من حيث وقع الداللة ،لكونه أبلغ من اخلطاب املعتادملا يراد احلديث عنه،  ،السامع

ۈئ ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ۆئۆئ چ:  املضمون،كقوله تعاىل يف سورة إبراهيم

 .6چىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   
يستفيد  ،أسلوب قرآين يأيت ببيان حقيقة للمخاطبهو أسلوب احلكاية على لسان الغري، و  -18

كقوله تعاىل يف سورة وقاية له، ويضعها نصب عينيه، فال يغفل عنها ،حال اخلطاب ،من ذكرها

گ     ڳ    ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ چ  :إبراهيم 

ڳڳ  ڳ  ڱ         ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڻ  ڻ   ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  

ہہ  ھ  ھ   ھھے ے ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  

 .6چۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ
 ،5التغاضي عن مرادهالتساهل معه، و و  ،بالقولمسايرة املخاطب  وأسلوب التنزل واجملاراة، وه -11

ڃ     ڃ  ڃ      چ:  ه تعاىل يف سورة سبأكقول، حال عجزه،بضدهاإلزامه و  ،طع حجتهبقصد ق

 .3چڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
 ،دفع اللبسقصد بيان احلقيقة لب، 5وهو بيان السبب من حصول الشيءأسلوب التعليل،  -12

قوله تعاىل يف سورة ، وقاية للمخاطبني، مبا ورد يف اآلية من مفاد، كوإزالة الشبهة ومنع التساؤل
 .4چۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی         ۆئ  ۆئ      چ: األنفال 

                                                 
 .  215ص. الكليات . الكفوي  1
 .  56، ص1ج. البالغة العربية . حبنكة  2
 . 2811، ص6ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  6
 .  154، ص2ج. سراج املنري ال. الشربيين  6
 .  631، ص2ج. البالغة العربية . حبنكة  5
 . 155، ص2ج. الفواتح اإلهلية  .علوان  3
 .  681ص. جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي . حترير التحبري . بن أيب اإلصبع ا 5
 .  66، ص6ج. ، دار اإلرشاد للشئون اجلامعية 6ط. إعراب القرآن وبيانه . حميي الدين درويش  4
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قصد تنبيه السامع والدعوة للتشبه باملثل، بأسلوب خماطبة اجلمادات خطاب من يعقل،  -16
ۅ  چ: تعاىل يف سورة فصلت ، وقاية املخاطبني مبفاد اخلطاب قال وىلاألواحلذو حذوه من باب 

 .1چۇئ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ   ەئ   وئ  وئ  ۇئ
من باب التوّقي لشيء مل  ،أسلوب احلديث بصيغة املستقبل، والتعبري عنه بصيغة املاضي -16

ملا يستوجب العذاب املرتتب على املخالفة،  ،حيصل بعد؛ مع حتقق وقوعه، ويراد به غاية التخويف
ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ چ: كقوله تعاىل يف سورة الكهف ،فيما لو حصلت

 .2چڃ  چ  چ  چ  چ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ 
استعمل يف خطاباته أساليب قد وهبذا اتضح أن القرآن الكرمي . وغريها من أساليب لغوية كثرية      
 .املتضمنة املنهج الوقائي  ،وأهدافه ،ومراداته ،لتحقيق مقاصده ،ومتعددة ،متنوعة ،بالغية ،بيانية
مباشر صريح، وغري مباشر وال صريح إلرساء تبني أن القرآن الكرمي استعمل كل أسلوب إمجااًل و      

 . ةبكل دقو مفهوم الوقاية فيه؛ من كل وجه 
وهو حتقيق  ،تمل إال شيئًا واحداً حتال  صفةب ،أما األساليب الصرحية فقد وجه فيها اخلطاب     

ليوافق   ،وأما األساليب غري الصرحية فقد تنوع فيها القرآن الكرمي .املنهج الوقائي بكل معاين الكلمة 
كل حاالت النفس فيستميلها، وكل أحوال تقلب القلب فريققه، وكل حلظات خواطر العقل وسواحنه 

من خالل األمر بتحقيق الوقاية بكل وجه، ليتحقق  ،باإلضافة ملا يف ذلك من إقامة احلجة .فيقنعه 
  .ويفسد حياهتم  ،ويدرء عنهم ما يضرهم ،للخلق نفعهم

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 33، ص1ج. تفسري . الشعراوي  1
  . 243، ص6ج. أضواء البيان . الشنقيطي  2
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 : األساليب الوعظية : ين املبحث الثا
 .أسلوب القصص القرآين : املطلب األول 
 .أسلوب ضرب املثل : املطلب الثاين 

 .أسلوب االعتبار بالسنن الكونية : املطلب الثالث 
صفات املؤمنني وما يقابلها من )أسلوب ذكر الضد : املطلب الرابع 

 ( .صفات الكافرين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

214 
 

 : ليب الوعظية األسا: املبحث الثاين 
 ،املعجز ،الشيق ،الرائع ،البليغ ،استعملها القرآن الكرمي يف عرضه ،وهي أساليب فصيحة بليغة     

اليت جاء  ،ومراداته ،ومقاصده ،وأهدافه ،من أغراضه اً وظف خالهلا كثري  ،من خالل قوالب وعظية
وتشد  ،وتلفت األنظار ،ملشاعروبني كوهنا صور وعظية، حترك ا ،عت بني كوهنا لغوية بالغية، مجهبا

. 1والستحضار الصورة فيه ،وتثري االهتمام، قوالب تصويرية تستحث العقل إلعمال الفكر ،االنتباه
 .أسلوب اخلطاب املعتاد هبا غاير 
لفتات و  ،كل مرادات النفس  وافقاستعملها القرآن الكرمي لي ،وهذه املمايزات املتغايرة باجلملة     

 ،أو جال القلب خبواطره ،أو التفت العقل ،كل خواطر القلب، فأىن اجتهت النفس  ويستميل ،العقل
وذلك ألنه  ؛مبا ال مرية فيه ،ومقاصده ،دااًل على مراداته ،لقرآن الكرمي أسلوباً مقنعاً يف حديث اوجد 

 .  كتاب هداية للناس، و منهج حق إعجاز
ا له من أثر نفسي يثري الوجدان عن طريق فالقرآن معجز مل: "رمحه اهلل تعاىل قال السيوطي      

 .2"الشعور، ويهز القلوب ألنه أسلوبه خياطب النفس اإلنسانية خطاب العارف خبفاياها
تتبع هدايات القرآن الكرمي ال تنتهي بزمان وال مبكان، وهذا يعين أنه ال مجود يف عطاءات و      

 . القرآن الكرمي أبداً 
اليت قد تنشأ يف النفس  ،كل أساليب اإلعراض واالعرتاضاستوعبت   يةساليب القرآنهذه األ     

 .واإلقناع، ليحق احلق ويبطل الباطل  ،واليرهان ،والدليل ،البشرية أو العقلية اإلنسانية، باحلجة
وبيان  ،عىن الوقايةملتعميق  هفي ،عرض األحداث ولفت األنظارأسلوب م القرآن الكرمي ااستخدو 
أهم تلك  .ويسمع مبا يرى  ،وأهدافها، يف حماولة التأثري املباشر على اإلنسانفهومها ومقاصدها مل

وإظهار أهدافه، من غري  ،وبيان مقاصده ،األساليب اليت استعملها القرآن الكرمي إلرساء مراداته
 :سأعرض كل أسلوب منها يف مطلب . أربعة أساليب وعظية  ،أسلوب اخلطاب املعتاد

 . القصص القرآينأسلوب : املطلب األول 
 .أسلوب ضرب املثل : املطلب الثاين 

 .أسلوب االعتبار بالسنن الكونية : املطلب الثالث 
 ( .صفات املؤمنني وما يقابلها من صفات الكافرين)أسلوب ذكر الضد : املطلب الرابع 

                                                 
 .  15ص. ه ، دار الفكر العريب 1668ط. املعجزة الكيرى القرآن . انظر حممد أبو زهرة  1
 .  1ص. ، عامل الكتب 2ط. تناسق الدرر يف تناسب السور . السيوطي  2
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 :  القصص القرآين: املطلب األول 
اليت ذكرت يف  ،لنبوات السابقة، واحلوادث الواقعةأخبار األمم املاضية، وا: القصة القرآنية هي      

  .1القرآن الكرمي، وساقها ألغراضه ومقاصده
 ،قوالواأل ،تضمن عرض كثري من األحداث ،جزءًا ليس باليسري منهالقصص القرآين  وقد تبوأ     

كل حال ال ، اليت بوأغراضه ،بلوغ أهدافهو  ،وتلقي مراداته ،لفهم مقاصدهه اورات، ومن مث وجّ احملو 
 .وصوره بكافة جماالته  ،ختلو من اإلعجاز

ففيه من .. والقصص القرآين باب من أبواب البيان القرآين العظيم : "عطية  سعيدالدكتور قال      
 .2"إعجاز القرآن ما يف سائر أبوابه

بحانه يف سقال  ،6والوقائيات ،واملفاهيم ،من الفوائد اً كثري   ،ذلك أرسى القرآن الكرمي خالل     
ائەئ ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ: سورة يوسف 

ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی  ی  جئ  حئ      مئ  

يف قصص األنبياء املذكورين يف القرآن سيما  أي: "يف تفسريه علوان رمحه اهلل تعاىل قال .  چىئ
يتعمقون يف لب قصة يوسف عليه السالم عيرة واعتبار واستبصار ألويل األلباب الذين يتأملون و 

 مموهاً  الكالم ويعرضون عن قشوره وباجلملة ما كان القرآن وما ذكر فيه من القصص واالحكام حديثاً 
الذي بني يديه لى اهلل افرتاء ومراء ولكن وحى قد نزل من عند اهلل ليكون تصديق عيفرتى به  خمتلقاً 

شيء احتيج اليه يف الدين والدنيا عموم أحكامها وآثارها وتفصيل كل  مصدقاً  أيمن الكتب اإلهلية 
ملن متسك به وعمل مبا فيه قد  قائداً  هادياً  من األمور املتعلقة لتهذيب الظاهر والباطن وهدى مرشداً 

أمن من الضالل ووصل اىل فضاء الوصال ورمحة عامة تامة شاملة لقوم يؤمنون به ويصدقون مبا فيه 
 .6"ويعملون مبقتضاه

 ،تامةألحداث  ،كاملمي يف ذكر القصص ليس هدفه والقصد منه إيراد تأريخ  ومنهج القرآن الكر      
 ومناذج وأحداث يستفاد من ذكرها ،وإمنا القصد منه إيراد أمثلة حيتذى هبا ،ألشخاصوافية أو سرية 

                                                 
 .  613ص. ، مؤسسة الرسالة 14ط. يف علوم القرآن  مباحث. مناع القطان انظر  1
 . 161ص. ، دار اآلفاق العربية 1ط. صي يف القرآن اإلعجاز القص. سعيد عطية مطاوع  2
 .  166ص. املعجزة الكيرى القرآن . انظر حممد أبو زهرة  6
 . 644، ص1ج. الفواتح اإلهلية . علوان  6
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مل األمانة، وتبليغ الرسالة وهداية وقد هيأ اهلل عز وجل رسله حل: "فؤاد سندي الدكتور قال . 
 ولذلك كان للقصص القرآين كثريٌ . 1"لهم وسطاءه بينه وبني خلقه، يبلغوهنم منهج اهللالناس، وجع

 :2من الفوائد
يف  ،عليهم الصالة والسالمعن جهود األنبياء والرسل و  ،اإلخبار عن تواريخ بعض األمم املاضية -1

إلظهار احلق  ،ةسبيل نشر دعوهتم، وصراعهم مع أقوامهم، وجمادالهتم ومناقشاهتم السديدة املتنوع
 . وإبطال الباطل

  .تعاىل، وإنذار الناس  الدعوة إىل توحيد اهللواحدة، هي عليهم السالم األنبياء بيان أن دعوة  -2
وإثبات اليراهني العقلية  ،القصة عنصر مشوق، جذاب حمبب، مرغوب فيه يف الرتبية والتعليم -6

ن، والرتغيب يف الطاعة، والرتهيب من املعصية، وذلك يؤدي إىل غرس بذور اإلميا ؛بالوقائع احلسية
 .عليهم السالم  جيعل القصة مدرسة إهلية للمؤمنني، أساتذهتا األنبياءاألمر الذي 

 .واجلزاء  البعثمسألة ، و اتر وجوده، وإثبات النبو وتقريتعاىل إثبات توحيد اهلل  -6
 .مواعظ وعير من قصة عليهم الصالة والسالم، مبا يف كل  التأييد اإلهلي للرسل -5
 . ثبات نبوة حممد إ -3
إمنا هو لتحقيق مقاصد وأهداف  ،أكثر من مرةالكرمي تكرار القصة الواحدة يف سور القرآن  -5

 .  ومعان كثرية، لتكون ماثلة أمام األعني يف كل جيل
مفهوم  وقد تكرر ذكر بعض القصص يف القرآن الكرمي، فجاء بأهداف كثرية من خالهلا أرسى     

 : 6املنهج الوقائي فيه
 .كإيضاح أسس الدعوة إىل اهلل تعاىل   -أ

 .وتصديق األنبياء عليهم السالم  تثبيت قلب النيب  -ب
 .بعرض تأريخ أقوام وبعض أحواهلم  ،إظهار احلجة -ج

ريسي ل ،متعددة متنوعةوطرق  ،عديدةوعظية جاء بأساليب القرآن الكرمي يف  يوالقالب القصص     
؛ من خالل عرض اخلطابات املوجهة لألنبياء واملرسلني عليهم الصالة والسالم نهج الوقائيفهوم املم

مع أقوامهم، ومن خالل عرض بعض أحوال وأقوال ألقوام آخرين، ومن خالل ذكر بعض 

                                                 
 . 28ص. ، مطابع الصفا 1ط. من لطائف التعبري القرآين . فؤاد حممود سندي  1
 . 138-155، ص12ج. التفسري املنري . زحيلي الانظر  2
 .  685ص. مباحث يف علوم القرآن . انظر مناع القطان  6
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، ومن هلم يبين القرآن الكرمي عليها منهجه التوجيهي اإلرشادي املناسب ،التفصيليات حلياة كل قوم
ومن مث . اليت كانت سبب هالكهم  ،وسيء أخالقهم ،ل احلديث عن داءات األمم ومعضالهتاخال

 :جتلى ذلك حني  ها،التوجيه واإلرشاد والتنبيه والتحذير من
أو الشرك  ،وحذر من عاقبة الكفر بربوبيته ،القرآن الكرمي بوجوب حتقيق العبودية هلل تعاىلأمر  -1

ٱ  ٻ  ٻ  چ : نبياء يف سورة األ سبحانهكقوله   م قصصهعمو ، يف جلت عظمته ألوهيتهيف 

لديلمي ا عبدالوهاب قال.  چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  
تأمل يف هذه اآليات كيف خيير احلق تبارك وتعاىل عن املهمة اليت بعث ألجلها الرسل، وأهنا : "

الذي ال إله إال هو بالعبادة، والكف عن عبادة ما  قاصرة على دعوة الناس إىل إفراد اهلل سبحانه،
 .1"سواه سبحانه

وأهنم رسل اهلل  ،يف إقامة املنهج الرباين احلق ،بنّي دور األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم -2
يف قصة نوح عليه السالم كقوله تعاىل   ،وبتعاليم دينه القيم ،وا بشرعه املطهرالذين جاؤ  ،تعاىل حقاً 

.  چی ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جبحبچ: ورة األعراف يف س
قصة نوح إذن تضع اللبنة الثانية يف بناء اإلنسانية احملكم الذي أراد اهلل ": فضل عباس الدكتور قال 

 .2"لألنبياء عليهم الصالة والسالم أن يكونوا بناته ومشيديه
لسان األنبياء والرسل عليهم من خالل ما جاء على  ،تعاىلسبحانه و وجوب طاعة اهلل قرر  -6

ليم دينه اوتع ،واملبلغون شرعه القومي ،الصالة والسالم، فهم الواسطة بني اخللق واخلالق سبحانه
وال سبيل إىل معرفة دينه تعاىل إال من خالهلم، يف آيات كثرية منها قوله  ،وال واسطة غريهم ،احلنيف

ڭ  ڭ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  چ: تعاىل يف آل عمران 

قال املراغي رمحه  . چڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  
بفعل ما أمر به وترك ما هنى عنه وأطيعوين فإن طاعة الرسول { فاتقوا اهلل}: " يف تفسريهاهلل تعاىل 

 .6"طاعة هلل

                                                 
 .  35، ص1ج. ، مكتبة اإلرشاد 2ط. معامل الدعوة يف قصص القرآن الكرمي . عبدالوهاب لطف الديلمي  1
 .  286ص. ، دار الفرقان 1ط. قصص القرآن الكرمي . فضل حسن عباس  2
 .  161، ص1ج. تفسري . املراغي  6
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 وبرهان ،وتصديقًا له وا بهملا جاؤ  اً تأييد ،أظهر بعض معجزات الرسل عليهم الصالة والسالم -6
ڭ  چ :  ثرية منها قوله تعاىل يف سوراألعرافقاطع على أنه من عند اهلل سبحانه، يف آيات ك

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

ېئ    ېئ    ېئۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ۇئائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ائې  ى    ى

 قد جاءتكم حجة من اهلل: "زيدان الدكتور عبدالكرمي قال .  چىئ    ىئ  ىئ  ی  ی   
 .1"لوا صاحلاً أن يأتيهم بآيةق ما جئتكم به، وكانوا هم الذي سأعلى صد

كل قوم مبا   ،والشرائع الربانية ،وإن تعددت الرساالت السماوية ،أن دين اهلل تعاىل واحدوضح  -5
ېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی    ی  چ  : قال تعاىل يف سورة ص ،ناً ومكا ،زماناً  ،يناسب حاهلم

ألهنم إذا كذبوا واحداً منهم فقد كذبوا : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلبيين الشر قال .  چی  ی
 .2"مجيعهم ألن دعوهتم واحدة وهي دعوة التوحيد

وأئمة  ،فهم معشر اهلدى ،حث على التأسي بعموم األنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم -3
م أعلم الناس به قال عز وجل يف سورة ألهن ؛كما أمر سبحانه  ،وخري من أقام بشرع اهلل تعاىل ،التقى

الدكتور قال .  چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦچ: النحل 
وصف اهلل تعاىل إبراهيم بأمجل وصف حبيث تتجلى من خالله شخصية إبراهيم : "اجلنباز حممد 

حل وكيف ارحتل، كان أمة  الدؤوبة احملبوبة السالكة طرق اخلري واحملبة، فهو احلامد الشاكر هلل أىن
 .6"قانتاً هلل حنيفاً مسلماً تنطق بذلك جوارحه

واضحة جلية ال تشوهبا  ،بإقامة احلجة عليهم ،وإفحام اخلصوم ،مبسألة الرد على املخالفنياهتم  -5
ڑ  چ: قال تعاىل يف سورة األنبياء  ، وقاية من الوقوع يف مثل تلك الشبه واألباطيل،أدىن شائبة

 الدياخلالدكتور صالح  قال.  چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳک  ک   
 .6"أحسوا أهنم قد غلبوا وهزموا، وذاقوا مرارة االنتكاس واإلخفاق والذل: "

                                                 
 . 125ص. ، مؤسسة الرسالة 1ط. املستفاد من قصص القرآن .  زيدان عبدالكرمي 1
 .  682، ص6ج. السراج املنري . الشربيين  2
 .  45ص. ، مكتبة التوبة 1ط. قصص القرآن الكرمي . حممد اجلنباز  6
 . 655، ص1ج. ، دار القلم 2ط. القصص القرآين . صالح اخلالدي  6
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ليجتنبها كل من جاء من  ،وكانت سببًا يف هالكهم ،أورد الداءات اليت انتشرت يف كل قوم -4
 : األعرافكثرية منها قوله تعاىل يف   يف آياتوقاية للمجتمعات، وحيذر من الوقوع فيها،  ،بعدهم

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  چ 

ۓ   ڭ  ڭ                  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے   ھہ  ہ

إهنم كانوا يقعدون على الطرقات : "حممد إمساعيل الدكتور قال .  چڭ  ڭ  ۇ  
 -إىل أن قال-ة ضرائب املرور رور من شاءوا، ويأذنون ملن شاءوا ويأخذون من املار مينعنون من امل

 .1"يبغون أن تكون سبيل اهلل معوجة ال يسلكها أحد ممن أراد اهلدى
 وتفرد مشيئته ،سبحانه ومطلق قدرته ،الدالة على وحدانيته عز وجل ،أظهر غاية القدرة اإلهلية -1

ڱ       ں       ڱ  ڱ   چ : يف سورة البقرة جلت قدرته قال  ،مبا ال يدع جمااًل للشك ،جل يف عاله

ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓڭ  

ڭ  ڭ  ڭۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې   ې  

ې  ى  ىائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ    

ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  

يقدم لنا القرآن وهو يعرض قصة الذي مر : "ي اخلالدالدكتور صالح قال .  چيئ     جب  حب
على القرية معجزات ربانية يف موضوع احلياة واملوت والبعث والصالح والفساد، وهي تدل على قدرة 
اهلل املطلقة، اليت ال ختضع لقوانني الكون ونواميسه وسننه، ألن اهلل هو الذي خلق النواميس 

 .2"والسنن
والرتغيب  ،يف معرض البشارة والنذارة ،ليهم السالم ألقوامهمأقوال األنبياء عبعض عرض  -18

قال وقاية ألهلها مما قد يعصف هبم، ليبينوا منهج اهلل تعاىل يف األرض ويقيموا شرعه،  ،والرتهيب

ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  چ: تعاىل يف سورة النمل 

السالم أي ما كان ذلك الشر أي قال هلم لوط عليه : " يف تفسريهي اجلزائر  أبو بكرقال .  چې  
                                                 

 .  161ص. ، دار املنار 2ط. ن قصص القرآ. حممد بكر إمساعيل  1
 . 132ص. ، دار القلم 5ط. مع قصص السابقني يف القرآن . صالح اخلالدي  2



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

220 
 

والفساد منكم إال ألنكم قوم سوء جهلة مبا جيب عليكم لربكم من اإلميان والطاعة وما يرتتب على 
 .1"الكفر والعصيان من العقاب والعذاب

وما حيقق  ،كل قوم حبسب مقتضيات زماهنم  ،ببيان مسألة اختالف الشرائع الربانيةاهتم  -11
وهو أمر  ،الدين يف حياة البشرهذا كانية هلم، ويف ذلك دليل على مدى نفعية وامل ،املصلحة الزمانية

وقاية هلم من أن حيكم بعضهم بعضاً، بقوانني بشرية حتقق النفع لذويها دون  ،ال ميكن االستغناء عنه
ڇ ڇ ڇ   چ: قال تعاىل يف سورة املائدة غريهم، مصلحة قوم على حساب آخرين، 

ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک     ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

گ  گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں   ڻ  ڻ  ڻ  

أي لكل أمة منكم أيها :  يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چڻ  ۀ  ۀ ۆ  
فرضنا عليهم سلوكه لتزكية  وطريقاً  الناس جعلنا شريعة أوجبنا عليهم إقامة أحكامها، ومنهاجاً 

م من قبل أن الشرائع العملية ختتلف باختالف أحوال االجتماع وطبائع أنفسهم وإصالح سرائره
ىف أصل الدين، وهو توحيد اهلل واإلخالص له ىف السر  البشر واستعداداهتم وإن اتفق الرسل مجيعاً 

 .2"والعلن وإسالم الوجه له
مؤيدًا هلم على  ،واألولياء الصاحلني ،باملؤمنني الصادقني ،ناية الربانيةجّلى جانب بالغ الع -12

ہ  چ : أعدائه وأعدائهم، ويف ذلك دليل على صدق هذا الدين احلق قال تعاىل يف سورة يونس 

حممد علي قال .  چھ     ھ  ھ  ھے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ     ڭ  
وهذه من سنن اهلل الكونية، أن اهلل تكفل بنصرة احلق، ونص أوليائه املؤمنني ورسله : " وينصابال

فالنصر للرسل وألتباع الرسل، ولكل من استمسك باهلدى واحلق، دنيا  - أن قالإىل-املكرمني 
 .6"وآخرة

جل إىل اهلل  دعوهتممع أقوامهم حال  ،اورات بني الرسل عليهم الصالة والسالماحملبعض أورد  -16
بري لكافة ملا يف تلك املقاوالت من تربية وتعليم وبيان ك، يف معرض التوجيه والتعليم واإلرشاد، جالله

                                                 
 . 68، ص6ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  1
 . 168، ص3ج. تفسري . املراغي  2
 . 112، ص6ج. ، دار القلم 1ط. قبس من نور القرآن الكرمي . الصابوين  6
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مت  ىت  يت   ىب  يب  جت  حت     ختچ: يف آيات كثرية منها قوله تعاىل يف سورة طه البشر، 

وهذا كله  : " يف تفسريهقال ابن عاشور رمحه اهلل تعاىل  . چجث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح  
يا قال فمن ربكما :  كالم اهلل الذي أمرمها بتبليغه إىل فرعون، كما يدل لذلك تعقيبه بقوله تعاىل

 .1"موسى على أسلوب حكاية احملاورات
ذكر يف كتب تمل  اليت ،لفت األنظار حني ذكر حقائق متعددة عن تأريخ األمم السابقة -16

مبثوثة فيه، كقصة موسى عليه السالم  ،ومتنوعة ،بأساليب متعددة ،التأريخ، من خالل تكرار القصة
 ،كل جزء منها أعطى حيثية زائدة  ،رميواليت وردت يف مواطن كثرية من القرآن الك ،مع فرعون

وكل ذلك ليوقف . 2ومعلومة جديدة عما سواه، ومبجموع اللقطات تكمل القصة بصورهتا الكاملة
 .وتبني جانب الوقاية منه  ،تؤيد جانب اإلعجاز فيه ،على حقائق تأرخيية

 ،ولوظيفة حتققها ،وملقصد ترسيه ،وهبذا يتضح أن القصة يف القرآن الكرمي جاءت هلدف تبينه     
ل  ك ،وأساليب دقيقة ،سيقت بسياقات بليغة ،ولغاية تبلغها، فكانت بذلك لقطات شىت من قصص

 . 6وما إىل ذلك ،أو علمية ،أو أخالقية ،وقيمة تأرخيية ،فيها تعطي معىًن بذاته ،ولفظة ،كلمة
فكان  اء هبا وهلا،، وحبسب الغايات اليت جتنوع القصص القرآين حبسب اهلدف من سوقهقد و      

 : منه 
 . السالمالصالة و عليهم واملرسلني قصص األنبياء  -1
 .وأصحاب الفيل  ،وأصحاب األخدود ،قصص األمم السابقة كقصة أصحاب الكهف -2
  .بالسرية النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصالة وأمت التسليم املعروف  القصص النبوي -6
من أهل اإلميان   مأ ،سواء من أهل الكفر كالنمروذ وقارون ،اءأشخاص غري أنبيبعض قصص ل -6

 .كناصح قوم فرعون 
 ،وبصمته ،حفظت له وقعه ،دقيقة ،فريدة ،ومتيز مبيزات ،وعموم ذلك القصص أتسم بسمات      

  .وإشاراته  ،وحمله

                                                 
 . 261، ص13ج. التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
 .  1621، ص15ج. تفسري . انظر الشعراوي  2
 .  158ص. املعجزة الكيرى القرآن . انظر حممد أبو زهرة  6
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من  ،القرآن الكرمي نفسه، وال أدل على الشيءالفريدة وقد دل على بعض تلك اخلصائص      
 :1، فهوبنفسهداللته على نفسه 

ٱ   چ: يف سورة آل عمران تعاىل قال  وشرائع ربانية، ،جاء إلرساء أغراض إهلية ،قصص حق -1

 .  چٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ      ٺ  ٿ  
 يف سورةألنه من عند اهلل تعاىل ال تكلف فيه وال مبالغات، قال سبحانه  ؛أحسن القصص -2

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ: يوسف 

 .  چٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  
يف قال جل يف عاله  ،يرة واملوعظة هلمالعبه تحقق تل ،مأمور بتبليغه للناس أن الرسول األكرم  -6

 . چې   ى  ى  ائ  ائ  چ: سورة األعراف 
وتأصيل  ،وإرساء مقاصده ،تهوهكذا استعمل القرآن الكرمي القالب القصصي لتوظيف مرادا     

والبعد عن الشرع  ،خمالفة املنهج احلقجرّاء  ،أظهرت غاية الفساد ،أحداثعرض يف  ،وقائياته
واتباع سبل الضالل  ،والغواية والسري على طرق الغي ،والتمادي يف الباطل ه،والتعامي عن ،الصدق

  .والردى 
نقل اخلطاب خالهلا إىل صورة مشاهدة  ،داثلتصوير أح ؛استعمل القرآن الكرمي القصة فيه     

وأبرز الفرق بني طريقني متضادين ال  ،ورهب ،ورغب ،ونبه ،، هبا ومن خالهلا حذر2واقعية حماكية
أظهر خالله داءات  ،اً حمسوس ،اً ملموس ،اً وقائي اً أسلوب هاجعل من، فأو يتالقيا حبال ،ميكن أن يتقابال

لكل عام توجيه إىل  ،؛ فنقل بذلك التصوير الواقعي احلق6ومكان معينني ،يف زمان ،اجملتمعات
.  بالغة األثر يف النفوس ،مستحضرة يف العقول ،لتبقى الصورة عالقة يف األذهان ،وكل املكان ،الزمان

، عير كيرى فيهمن سوقها نشود واهلدف امل ،الرئيسوالغرض  ،تلك هي القصة يف القرآن الكرمي
 .ودروس وفرا 

 

                                                 
 . 62-21، ص1ج. القصص القرآين . انظر صالح اخلالدي  1
 . 61ص. ط دار املعرفة . القصص القرآين يف منطوقة ومفهومه . انظر عبدالكرمي اخلطيب  2
 .  151ص. املعجزة الكيرى القرآن . انظر حممد أبو زهرة  6
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 :1ضرب املثل:  املطلب الثاين
أو  ،مجعهم املوقف الواحد ،إلقاء الشبه بني حال املخاطبني وحال أقوام سابقني هلم ، هو2املثل     

جتنبًا ملالقاة ذات  ،علمن مشاهبة الف ،أو الفعل الواحد، فجيء به للتنبيه والتحذير ،القول الواحد
 . عاقبة واملصري ال

أمثال القرآن ال يعقلها إال العاملون وأهنا شبيه شئ بشئ يف : "رمحه اهلل تعاىل قال ابن القيم      
 .6"حكمه وتقريب املعقول من احملسوس أو أحد احملسوسني من األخر واعتبار أحدمها باآلخر

أو  ،من خالل تصويره ألحداث كثرية ماضية ،القرآن الكرمي إلرساء املنهج الوقائي هلوقد استعم     
يسوقها لوحدة الغاية والعلة، ومن خالل ذلك يوجه رسائل وقائية  ،ةلعرض جمريات مواقف مشاهب

  .حتذيرية واضحة املعىن واملضمون 
وذلك  ،لقد كثر ورود هذا النوع من األمثال يف القرآن الكرمي: "اجلربوع عبدالرمحن عبداهلل قال      

ليقتدوا هبم يف استقامتهم على أن اللَّه سبحانه يضرب للمؤمنني املطيعني أمثاهلم من األمم السالفة 
هنج رهبم، وصيرهم وثباهتم عليه، كما يضرب للكافرين واملنافقني وغريهم من الضالل أمثاهلم ليعظهم 

 .6"وينذرهم وحيذر من طريقتهم
فتارة يذكر لفظ ضرب املثل يف اآلية، وتارة  ،تنوعت أساليب ضرب املثل يف القرآن الكرميوقد      

أو قد يأيت هبما سواء، ورابعة قد يأيت بسياقات تدل على ذلك، ( أمل تر) يستعيض عنه جبملة
ۉ  چ: دق سبحانه القائل يف سورة الروم وص. والغرض من سوقه  ،حبسب نوع املثل املضروب

يف رمحه اهلل تعاىل قال مكي بن أيب طالب .  چۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائائ  ېئ  
 القرآن من كل مثل يدهلم على اهلدى احتجاجًا عليهم وتنبيهاً َمث َّْلَنا للناس يف:  أي: " تفسريه

 : 3ألمثال يف القرآن الكرمي جاءت على ثالثة أقساماو  .5"هلم

                                                 
 .يراد باملثل الشبيه والنظري، وقد يستعار ضربه للحال، وللوصف، وللقصة  1
مُجَْلة من الَقْول مقتطعة من َكاَلم أَو ُمْرسَلة بذاهتا تنقل ممَّن َوردت ِفيِه ِإىَل : املثل : " 456، ص2ج. املعجم الوسيط  2

 " .ة ِبُدوِن تَ ْغِيريمشاهب
 . 1ص. ، مكتبة الصحابة 1ط. األمثال يف القرآن . ابن القيم  6
 . 55، ص1ج. ، جامعة اإلسالمية املدينة املنورة 1ط.  األمثال القرآنية القياسية املضروبة لإلميان باهلل. عبداهلل اجلربوع  6
 . 5583، ص1ج. اهلداية . مكي بن أيب طالب  5
 . 246ص. مباحث يف علوم القرآن . لقطان انظر مناع ا 3
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وهي عامة آيات ضرب املثل يف القرآن الكرمي،  . اليت صرح بضرب املثل فيها ،األمثال الصرحية -1
 .فيه وآيات التشبيه 

. 1من كالم موجز ؛تدل على معىن املثل، لكنها التمثيل ح فيهاليت مل يصر  ،كامنةاألمثال ال -2
وقوله سبحانه .  چې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ ۇئ    چ: كقوله تعاىل يف سورة البقرة 

يالحظ يف .  چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    چ: يف سورة الفرقان 
 ( . خري األمور أوسطها: )كال اآليتني معىن املثل القائل 

  : يف سورة األنعام عز وجل ، كقوله 2فجرت جمرى املثل ؛وهي مجل أرسلت ،املرسلةاألمثال  -6

ېئىئ چ: يف سورة يوسف تعاىل شأنه وقوله .   چۈئ ۈئ ېئ  ۆئۇئ ۇئ  ۆئچ

يالحظ يف .   چں  ڻ  ڻ       ڻڻچ: يف سورة فاطر جلت قدرته وقوله .  چىئ مئ
 . ولكن الناس سريهتا أمثال  هذه اآليات أن التعبري القرآين، مل يذكرها على أهنا أمثال،

وظفها القرآن الكرمي إلرساء مراداته  ،6وبالتايل كان ضرب املثل يف القرآن الكرمي له أغراض عدة     
 :ومقاصده يف 

برد احلق الذي  ،والتحذير من تكذيبهم ،بيان وجوب تصديق الرسل عليهم الصالة والسالم -1
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: ه تعاىل يف سورة يس كقول  ،والتعامي والتغافل عنه ،أرسلوا به

قرية الأي واجعل أصحاب ):  قال املراغي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چپ  پ  پ  پ   
هلؤالء القوم، إذ أصروا على تكذيب الرسل الذين أرسلوا إليهم كما أصر قومك على  مثالً ممن سبق 

 .6(واستكباراً  تكذيبك عناداً 
دى من فيعي اهل ،ليعمل فكره ،ليستحث عقل املخاطب ،ة على اخللقأظهار القدرة اإلهلي -2

:  ه يف سورة البقرةقال سبحانوعصمة من طرق الشيطان،  ،وقاية له من التخبط والتوهان ،لالضال
ھ  ھ  ے    ھڱ  ڱ  ڱ   ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھچ 

                                                 
 . 215ص. مباحث يف علوم القرآن . انظر مناع القطان  1
 . 631، ص2ج. ه ، اهليئة املصرية العامة للكتاب 1616ط. االتقان يف علوم القرآن . انظر السيوطي  2
 .  645-643، ص1ج. هان ير ال. الزركشي انظر  6
 . 158ص، 22ج. تفسري . ي املراغ 6
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ۅ  ۉ  ۉ   ۋ  ۅ    ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۇڭ  ڭ  ڭ  ڭے  ۓ  ۓ

  ۇئائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ائېېې  ې  ى  ى

ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     ىئۆئ  ۆئ    ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ

يرون فيها قدرة : "تفسريه  يفاهلل تعاىل رمحه  ،1قال عبدالكرمي اخلطيب.  چىئ  يئ    جب  حب   
 .2"ملرتابوناهلل اليت ال يعجزها شىء، ويستيقنون منها إمكانية البعث الذي يرتاب فيه ا

، ليتبني للمخاطب غاية الفرق بني املتناقضات ،واملؤمن والكافر ،إظهار الفرق بني احلق والباطل -6

ڑ  ک  ک  ک   ک  چ: كقوله تعاىل يف سورة النحل   وقاية له من الضالل،

گ  گ  گ     گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںڻ  ڻ  

رمحه اهلل قال طنطاوي .  چڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  
مث تسوق السورة الكرمية مثلني مشتملني على الفرق الشاسع، بني املؤمن والكافر، : " يف تفسريهتعاىل 

 .6"وبني اإلله احلق واآلهلة الباطلة
 ،ن ذلك يورث سخط اهلل عز وجلأل ؛واإلعراض عن دينه ،عاقبة الكفر بنعم اهلل تعاىلبيان  -6

ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  چ : كقوله سبحانه يف سورة النحل   ،نعمتهوزوال  ،وحلول نقمته

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

:  يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال القامسي .  چڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ
فأبطرهتم .  لكل قوم أنعم اهلل عليهم قرية أي جعل القرية اليت هذه حاهلا مثالً  وضرب اهلل مثالً "

 .6"فأنزل اهلل هبم نقمته.  فكفروا وتولوا . النعمة

                                                 
عبدالكرمي حممد يونس، ولد يف قرية الصوامعة غرب، حمافظة طهطا صعيد مصر، عامل وباحث ومفكر : اخلطيب  1

ومفسر، عمل مدرساً مث عني سكرترياً لوزير األوقاف، كما درس يف كلية الشريعة جامعة الرياض، له مؤلفات وحبوث كثرية، 
 . 615، ص1ج. تتمة األعالم، حممد خري يوسف . ه  1683تويف عام 

 . 625، ص2ج. التفسري القرآين للقرآن . عبدالكرمي اخلطيب  2
 . 16، ص4ج. التفسري الوسيط . طنطاوي  6
 . 615، ص3ج. حماسن التأويل . ي مسقاال 6
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عن أدىن  ،وعجز من سواه أبداً  ،وتدبريه ،يف تصريف الكون ،مدى قدرة اهلل تعاىل املطلقةبيان  -5
ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  چ : بقوله سبحانه يف سورة احلج  ،أو تأثري فيه ،أو فعل ،تصرف

ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  

قال .  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ    ٹ
من ضرب األمثال هبذه  -تعاىل -ليس احلياء مبانع هلل:  أى: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل طنطاوي 

املخلوقات الصغرية يف نظركم كالبعوض والذباب والعنكبوت، فإن فيها من دالئل القدرة، وبدائع 
 .1"خلالقالصنعة ما حتار فيه العقول، ويشهد حبكمة ا

من اجلاحد الكافر  ،موقف الشاكر لنعمه جل يف عاله بيانو  ،شكر النعم من كفراهناإظهار  -3
قال تعاىل يف سورة  ، ومن مث التوجيه املناسب مبا تضمنه،من خالل أسلوب احملاورة ،املكذب هبا

ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  چ: الكهف 

اضرب للناس مثل هذين الرجلني، : " يف تفسريهاهلل تعاىل  قال السعدي رمحه . چەئ  ەئ  وئ  
الشاكر لنعمة اهلل، والكافر هلا، وما صدر من كل منهما، من األقوال واألفعال، وما حصل بسبب 

 .2"ذلك من العقاب العاجل واآلجل، والثواب، ليعتيروا حباهلما، ويتعظوا مبا حصل عليهما
، تعاىلعن بعض حقائق صفات اهلل  ،قريب صورة ماثلة للعقلبت ،جوانب العظمة اإلهليةجتلية  -5

: يف سورة النور عز وجل قال  ، ووقاية للعقل من شطح اخليال،جل شانهللوقوف على مراده 
ہھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ ۓ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ   ۆ  ۆ  چ

ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  ې  ى  ى   ائ   

ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ىئی  ی  ی   ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ 

فلم يرتكنا احلق سبحانه وتعاىل يف : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال الشعرواي .  چی  جئ  حئ  
النور احلسيِّ فقط، إمنا أرسل إلينا نورًا آخر على يد الرسل هو نور املنهج الذي ينظم لنا حركة 

، ونور قيمي معنوي، وإذا شهدمت بعثت إليكم نور :  احلياة، كأنه تعاىل يقول لنا اً على نور، نور ِحسيِّ

                                                 
 . 46، ص1ج. التفسري الوسيط . طنطاوي  1
 . 653ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  2
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أنتم بأن نوري احلسّي ينري لكم السموات واألرض، وإذا ظهر تالشت أمامه كل أنواركم، فاعلموا أن 
نور منهجي كذلك يطَغى على كل مناهجكم، وليس لكم أن تأخذوا مبناهج البشر يف وجود منهج 

 .1"اهلل
لتكون  ،تبشيعاً هلا ،ه هباواألمر بالبعد عن التشبّ  املثل املضروب، القائمة يف التنفري وتقبيح الصورة -4

: يف سورة احلجرات كقوله تعاىل لرتك الفعل املنبوذ، اً ترهيبوأرسخ يف العقول،  ،أوقع يف النفوس
.  چٺ  ٺ  ٺ   ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڄچ

ثيل وتصوير ملا يصدر عن املغتاب من حيث صدوره مت: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال أبو السعود 
مع مبالغات من فنون  وشرعاً  وعقالً  عنه ومن حيث تعلقه بصاحبه على أفحش وجه وأشنعه طبعاً 

 .2"شىت االستفهام التقريري
وأجلى يف  ،يف خميلة العقل ،تكون أكثر حضوراً  ،يف صورة حية ملموسة ؛املعىن املرادإبراز  -1

 ،فتتضح الصورة بذلك ،غائب يف قالب احلاضرلر يصو تأو  ،ا، لكشف حقائق كائنةالتصور الذهين هل
: يف سورة البقرة كقوله تعاىل  على الوجه املطلوب،بتأثري قوي،  ،ويرتسخ املعىن يف األذهان

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

ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  یی  ی     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ

رمحه قال البغوي .  چجئ   حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    ی 
فهذا مثل ضربه اهلل تعاىل لنفقة املنافق واملرائي واملؤمن الذي مين بصدقته : " اهلل تعاىل يف تفسريه

كما يرى الرتاب على هذا الصفوان فإذا كان يوم   ويؤذي ويري الناس يف الظاهر أن هلؤالء أعماالً 
اضمحل ألنه مل يكن هلل عز وجل كما أذهب الوابل ما على الصفوان من الرتاب القيامة بطل كله و 

 .6"فرتكه صلداً 
چ  ڇ  ڇ  چ: يف سورة البقرة كقوله تعاىل   ،لرتغيب يف فعل الشيء احملبوبا -18

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     

                                                 
 . 18256، ص15ج. تفسري . الشعراوي  1
 . 122، ص4ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  2
 . 623، ص1ج. معامل التنزيل . البغوي  6
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وباجلملة اهلل القادر : " يف تفسريهاهلل تعاىل علوان رمحه قال .  چک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  
بأضعاف غري  يضاً أاملقتدر على عموم املقدورات يضاعف حسب قدرته الكاملة تلك املضاعفة 

متناهية ملن يشاء من خلص عباده حسب إخالصهم يف نياهتم ومبقتضى إخراجهم نفوسهم عن 
جلى يف األنفس واآلفاق بكمال االستقالل صالة واهلل املتأوتفويضهم األمور كلها اىل اهلل  البني

حاطة فضله وإحسانه عليم بأحوال من توجه حنوه وأنفق لرضاه اواالستحقاق واسع ال ضيق يف 
 .1"خملصاً  خالصاً 

ٱ  چ: يف سورة الفتح  كقوله تعاىل، حتفيزًا وحثاً،  والتحبيب فيه ،د احلث عليهامدح ما ير  -11

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿٿ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ

ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ           ڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

وهذا مثل : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال الزخمشري .  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
مث .  قام وحده لزيادة إىل أن قوى واستحكم، ألن النيب ضربه اهلل لبدء أمر اإلسالم وترقيه يف ا

قواه اهلل مبن آمن معه كما يقوى الطاقة األوىل من الزرع ما حيتف هبا مما يتولد منها حىت يعجب 
 .2"الزراع

وباطن  ،يف قرارة النفوس ،وأثر أوقع ،بأسلوب أبلغ ،ومن خالله ،قناع وإقامة احلجة بهاإل -12
ڇ  ڇ    چ : يف سورة العنكبوت كقوله تعاىل قول من الضالل والضياع،  وقاية للعالعقل، 

ژ  ڑ  ڑ    ژڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ     ڈ  ڈ

:  يف تفسريهعلوان رمحه اهلل تعاىل قال .  چک  گ  گ  گ     کک  ک
العرفان تلك األمثال اليت نضرهبا للناس املتمكنني يف الغفلة والنسيان لنوضح هلم طريق التوحيد و "

وسبيل السالمة واالميان امنا هي للموفقني منهم اجملبولني على استعداد القبول وفطرة اإلسالم ال لكل 
هل الغفلة والضالل التائهني املرتددين يف اودية اجلهل واغوار اخليال لطلب احملال ويف هاوية أحد من أ

                                                 
 . 41، ص1ج. الفواتح اإلهلية . علوان  1
 .  664، ص6ج. الكشاف . الزخمشري  2
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ها وما يصل اىل قعرها ومرماها إال العاملون الوهم بأنواع املراء واجلدال ولذلك ما يعقلها وما يفهم معنا
 .1"العارفون الواصلون

 ،ويلفت النظر ،ليستحث العقل ،يف ضرب املثلللتعجيب ( أمل تر)مجلة أحيانًا كان يستعمل  -16
قال تعاىل يف سورة وقاية للفكر من شطح اخليال،  ،واملتباينات ،والقياس بني املتناقضات ،للتأمل

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی   ۆئ  ۆئ چ : إبراهيم 

ذلك مثل املؤمن، ال يزال خيرج : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال ابن القيم .  چی  جئ  حئ   
أصلها ثابت وفرعها يف السماء، :  وقال الربيع بن أنس . منه كالم طيب وعمل صاحل يصعد إىل اهلل

:  عبادته وحده ال شريك له، أصلها ثابت قالذلك املؤمن ضرب مثله يف اإلخالص هلل و :  قال
 .2"ذكره يف السماء:  أصل عمله ثابت يف األرض، وفرعها يف السماء قال

من وقائع وحوادث مشاهبة حصلت  ،القرآن الكرمي خاطب الناس مبا يعرفون وهبذا اتضح أن     
وتعطي فوائد مستقاة من  ترسخ يف العقول، ،لريسي مفاهيم وقائية جديدة ،قدمياً، تذكريًا ووعظاً 

 .، وذاك هو هدفه من سوق املثل فيه ذلك هو القرآن الكرمي. تثري احلاضر واملستقبل  ،املاضي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . 183، ص2ج. الفواتح اإلهلية . علوان  1
 . 662. التفسري القيم . ابن القيم  2
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 :السنن الكونية االعتبار ب: املطلب الثالث 
وعن  ،وعن خلق السموات واألرض ،يف القرآن الكرمي كثري من اآليات اليت حتدثت عن الكون     

 .  تعاىل العظيمة يف كل جنبات احلياة، وعن علوم أخرى كثرية قدرة اهلل
وقد أراهم آياته يف اآلفاق وهي هذه االكتشافات العلمية عن النجوم : "قال حممد اخلطيب      

والكواكب واجملرات وغري ذلك، وال يزالون يتبعون هذه اآليات الكونية وينكشف من أسرار هذا 
وعدهم اهلل وقد تبني هلم احلق أن هذه األسرار الكونية العجيبة مل الكون بعد عصور وعصور كما 

اليت حددها اهلل  ،سنن كونية خلقها اهلل تعاىل لتسري يف جماالهتا .1"حتدث من نفسها وأن هلا خالقاً 
أما حقيقة هذا : "رمحه اهلل تعاىل قال عبدالكرمي اخلطيب . كوين حمكم رباين  وفق نظام  ،تعاىل هلا

فهو نظام حمكم دقيق، وتناغم منسجم رائع، وجتاوب بني كل ذرة من ذراته، وكل موجود  الوجود،
الذي خلق سبع مسوات طبقاً ما ترى يف خلق الرمحن من تفوات فارجع البصر هل ترى من }..من موجوداته

 .2"{ثم ارجع البصر كرتني ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسري*فطور
 ،اإلعجاز بشىت أنواعه، وغيبياتتضمنة م ،ن هذه السنن الكونيةواآليات اليت تكلمت ع     

 ،حيار أمامها العقل، جتعل اإلنسان مىت وقف على شيء منها ،وآيات باهرات ،وخوارق عادات
 . 6مسبحاً حبمد ربه سبحانه ،متعجباً  ،وقف مشدوهاً 

ک  ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  چ: القائل يف سورة يس  جل يف عالهوصدق      

أي خلق اإلنسان من نطفة : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چک  ک    گ  گ  
ىف أطوار خمتلفة، مث أخرجه إىل ضياء الدنيا بعد مامت خلقه، ونفخ  عجيباً  خلقاً  -أي من ماء مهني

من ماء  سوياً  فيه الروح، فغذاه ومناه ورزقه القوت، حىت إذا استقل ودرج نسى الذي خلقه خلقاً 
 .6"وعبد ما ال يضر وال ينفع« َمْن حُيِْي اْلِعظاَم َوِهَي َرِميمٌ »:  مهني، بل خاصمه فقال

وتبدت أمام عينيه حقائق  ،تكشفت له ،كلما تقدم به العلم  ،واإلنسان املخلوق الضعيف     
 . املبثوثة يف هذا الكون الفسيح  ،الكونية ،والقوانني ،عن كثري من النظريات ،علمية

                                                 
 .  126ص. معجزة القرآن الكرمي تتحدى البشر إىل األبد . حممد درويش اخلطيب  1
 .  346، ص4ج. ط دار الفكر العريب .  للقرآن التفسري القرآين. عبدالكرمي يونس اخلطيب  2
 .  6668، ص3ج. يف ظالل القرآن . انظر سيد قطب  6
 . 53، ص16ج. تفسري . املراغي  6
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من هنا مل يكن تفسري مثل هذه القضايا العلمية املتقدمة اليت : "قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل      
.. سواء علموها أو جهلوها.. ألهنم ينتفعون هبا.. ذكرها القرآن ضرورة بالنسبة للذين عاصروا نزوله

على حسب  كل جيل.. مث فسر بعد ذلك لألجيال.. ولذلك أعطاهم اهلل على قدر عقوهلم
: ويف القرآن الكرمي آيات كثرية تكلمت عن اإلعجاز العلمي، قال سعود اخللف  .1.."عقله

بل وال أحد من أهل  املراد به أن اهلل أخير حبقائق علمية ليس يف طاقة النيب :  اإلعجاز العلمي"
رمي، لكي يكون يف ذلك زمانه أن يعلمها، إال أن اهلل تعاىل العليم اخلبري قد أخير هبا يف القرآن الك

 . 2"آية متجددة على مر الزمان تدل على أن القرآن من عند اهلل تعاىل
قال . والتشريعي، والعددي فيه  ،والغييب ،والبياين ،واللفظي ،هذا فضاًل عن اإلعجاز اللغوي     

ال هنا فهذا اإلعجاز مؤسس على أرقام واألرقام تتكلم بنفسها عن نفسها وال جم: "حممد اخلطيب 
للمناقشة أو إبداء النظريات التناقضية، كما ال ميكن إجياد أي حجة لرفضها، وهي تثبت إثباتًا ال 
ريب فيه أن القرآن الكرمي من عند اهلل وأنه وصلنا ساملًا من التحريف والتبديل والزيادة والنقص فيه، 

 .6"قرآنألن نقص حرف واحد أو كلمة أو زيادهتما خيل بكل النظام احلايل لل
وعن املكتشفات اليت  ،اليت ستقع يف قابل اإليام ،كما حتدثت تلك اآليات عن كثري من األمور      

 . وما إىل ذلك مصري األرض و  ،الكونكنهاية  .6ستحصل يف مستقبل البشرية
الطب  : آلتيةاجاء يف كتاب اهلل العزيز من اآليات يف العلوم : "فهد الرومي الدكتور قال      

لصيدلة، الصحة، التاريخ الطبيعي، احليوان، النبات، املعادن، الكيمياء، علم طبقات األرض، وا
جيا، الطبيعة، اهلواء، املاء، النار، احلرارة، الصوت، الضوء، النور، الكهرباء، املغناطيسية، و اجليول

لبحرية، السياحة ، الفلك، اجلغرافيا، تقومي البلدان، املالحة ا"التليفزيون" "الراديو"الالسلكي 
واألسفار، السياحة، التاريخ األثري، والتاريخ العام، والفنون احلربية، الصناعة والتجارة، احلساب، 

  .5"اهلندسة، العمارة والري، الكتابة وأداوهتا واملكتبات

                                                 
 .  61ص. ط املكتبة التوفيقية . مي اإلعجاز العلمي يف القرآن الكر . الشعراوي  1
 .  134ص. ط غراس للنشر .  دحض دعوى املستشرقني أن القرآن من عند حممد . سعود عبدالعزيز اخللف  2
 .  232ص. معجزة القرآن الكرمي تتحدى البشر إىل األبد . حممد درويش اخلطيب  6
 .  22ص. اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي . انظر الشعراوي  6
. ، رئاسة إدرارات البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة واإلرشاد 1ط. اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر . الرومي فهد  5

 . نقالً عن كتاب ينبوع العلوم والعرفان.  384، ص2ج
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.  وعن تلك العلوم واملكتشفات العلمية ،حىت أن سدس آيات املصحف حتدثت عن الكون     
  .1"تتحدث عن معامل هذا الكونيف القرآن الكرمي ما يزيد على ألف آية : "جيريل سيد القال حممد 

يف القرآن الكرمي ألف وثالمثئة آية تتحدث عن الكون، وعن خلق : "النابلسي حممد راتب وقال      
اإلنسان، وهذه اآليات تقرتب من سدس القرآن، وإذا كانت آيات األمر تقتضي الطاعة، وآيات 

 .2"ي تقتضي الرتك، فماذا تقتضي آيات الكون؟ إهنا تقتضي التفكرالنه
مع مرور الزمن تتبدى  ،خالل تلك اآليات أعطى القرآن الكرمي مجلة من احلقائق العلمية     

 . بري وتثبت أن هذا القرآن الكرمي من لدن حكيم خ ،وتظهر حقائقها ،للخلق
قرآن دعا إىل هذه العلوم ما دعا إليه من البحث والنظر ن الإ: " رمحه اهلل تعاىلقال الزرقاين      

ن القرآن حني يعرض آلية كونية يف معرضة من إ -إىل أن قال-واالنتفاع مبا يف الكون من نعم وعير 
معارض اهلداية يتحدث عنها حديث احمليط بعلوم الكون اخلبري بأسرار السموات واألرض الذي ال 

حر وال يف النجوم والكواكب وال يف السحاب واملاء وال يف اإلنسان ختفى عليه خافية يف الير والب
واحليوان والنبات واجلماد وذلك هو الذي هبر بعض املشتغلني بالعلوم الكونية وأوقع من أوقع منهم 

: يف قوله سبحانه من سورة فصلت و . 6"يف اإلسراف واعتبار هذه العلوم من علوم القرآن
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  چ

 -بين اإلنسان -إنه وعد اهلل لعباده":  قال صاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل.  چی   جئ  حئ  مئ  
وعدهم أن يريهم .  أن يطلعهم على شيء من خفايا هذا الكون، ومن خفايا أنفسهم على السواء

.  وهذا املنهج . وهذا الكتاب.  لدينهذا ا.  آياته يف اآلفاق ويف أنفسهم، حىت يتبني هلم أنه احلق
ولقد صدقهم اهلل وعده فكشف هلم عن  ؟ومن أصدق من اهلل حديثاً .  وهذا القول الذي يقوله هلم

 آياته يف اآلفاق يف خالل القرون األربعة عشر اليت تلت هذا الوعد وكشف هلم عن آياته يف أنفسهم
منذ  اإلنسان فريى البشر قد كشفوا كثريا جداً  وينظر . وما يزال يكشف هلم يف كل يوم عن جديد. 

لقد  . وتفتحت هلم مغاليق النفوس بالقدر الذي شاءه اهلل.  فقد تفتحت هلم اآلفاق.  ذلك احلني
 .6"لو أدركوا كيف عرفوها وشكروا لكان هلم فيها خري كثري.  عرفوا أشياء كثرية

                                                 
 .  51ص. فهد ط جممع امللك . عناية املسلمني بإبراز وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي . حممد السيد جيريل  1
 . 5ص. ، دار املكتيب 2ط. موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة . حممد راتب النابلسي  2
 .  655، ص2مناهل العرفان ج. الزرقاين  6
 . 6168، ص5ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  6
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أساليب وقائية  ،تكلمت عن السنن الكونية وقد استعمل القرآن الكرمي خالل تلك اآليات اليت     
 :وإقناع اإلنسان مبقاصده  ،مراداته تأصيلل ،عديدة

احمليطة  ،الفائقةوالعناية  ،واملشيئة املطلقة ،املتحقق يف القدرة الكاملة ،غاية التدبري الرباين ظهرأ -1
ببيان معامل  املعارضني،لى ع جاحلج ةقام، إلاملبثوثة يف الكون من الذرة إىل اجملرة ،كل املخلوقاتب

 ،يف عالهربنا  جل ،وتقديراً  ،وتدبرياً  ،تصريفاً  ،مبا ال قادر عليه إال اهلل سبحانه ،القدرة الربانيةتلك 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ : يف سورة البقرة تعاىل قال ليقي بذلك، 

پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  

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

وهذا كثري يف : "رمحه اهلل تعاىل القيم ال ابن ق.  چڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
القرآن فاالرض والبحار واهلواء وكل ما حتت السموات باالضافة اىل السموات كقطرة يف حبر وهلذا 

هبا وإما  ها وإما اقساماً عن عظمها وسعت ال وفيها ذكرها إما إخباراً إن جتيء سورة يف القرآن أقل 
منه  بانيها ورافعها وإما استدالالً م ن يستدلوا هبا على عظأللعباد  دعاء اىل النظر فيها وإما ارشاداً 

منه بربوبيته هلا على وحدانيته وأنه  سبحانه خبلقها على ما أخير به من املعاد والقيمة وإما استدالالً 
جزائها وعدم الفطور فيها على أمنه حبسنها واستوائها والتئام  اهلل الذي ال إله اال هو وإما استدالالً 

متام حكمته وقدرته وكذلك ما فيها من الكواكب والشمس والقمر والعجائب اليت تتقاصر عقول 
 .1"البشر عن قليلها

ه اليت فيه، عجائبللوقوف على  لفت األنظارعن إدراك حقائق الكون، و الغفلة الصارفة نبه من  -2
وإحاطة عنايته  ،ونفوذ مشيئته ،والوقوف على كمال قدرته ،وخالقه العظيم عظمة مكّونه، وإدراك

 قال ،وبديع صنعة املصور البارئ احلكيم ،بذكر بعض مشاهد قدرة اخلالق العظيم، بعموم اخللق
ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ : تعاىل يف سورة الروم 

قال الشنقيطي  . چڇ  ڇ    ڃ  ڃ  ڃڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ
ملا بني جل وعال أن أكثر الناس وهم الكفار ال يعلمون، مث ذكر أهنم : " رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

من احلياة الدنيا، وهم غافلون، أنكر عليهم غفلتهم عن اآلخرة، مع شدة وضوح  يعلمون ظاهراً 

                                                 
 . 115-113، 1ج. ط دار الكتب العلمية . مفتاح دار السعادة . بن القيم اانظر  1
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التأمل والنظر العقلي، وأصله إعمال الفكر، :  أومل يتفكروا يف أنفسهم اآلية، والتفكر:  أدلتها بقوله
الفكر يف االصطالح حركة النفس يف املعقوالت، وأما حركتها يف احملسوسات :  واملتأخرون يقولون

 .1"فهو يف االصطالح ختييل
أو أدىن  ،عن حتقيق اهلداية لعابديها ،بنّي عجز كل اآلهلة من دون اهلل تعاىلو  ،حتدى املخاطبني -6

: قال تعاىل يف سورة يونس  ، وقاية للخلق من التخبط يف مسالك الظلماتأو تأثري ،قوة أو ،نفع
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ  چ  چ  چ

ملا : "يف تفسريه رمحه اهلل تعاىل بو حيان قال أ.  چچ  چ   ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ڌ  ڌ   
 عن اإلبداء واإلعادة اللذين مها من أقوى أسباب القدرة وأعظم دالئل بني تعاىل عجز أصنامهم

 .2"وهو اهلداية إىل احلق وإىل مناهج الصواب ،األلوهية، بني عجزهم عن هذا النوع من صفات اإلله
وظيفته يف الدنيا، ويف ذلك دليل  كٌل مبا يناسب  ،ببيان تنوع اخللق ،القدرة املطلقةكمال ظهر  أ -6

ڀ  ٺ  چ: الذي خلق فسوى وقّدر فهدى قال تعاىل يف سورة النور  ،اخلالق العظيمعلى عظمة 

ٺ   ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ       ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

وربنا سبحانه : " يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چڃڃ   ڃ    چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  
هذه املسألة َبْسطًا يتناسب وإعجاز القرآن وإجيازه، فلم يذكر مثاًل أن من الدواب  وتعاىل بسط لنا

َمْن له أربع وأربعون مثاًل، ويف تنوع طُرق املشي يف الدواب عجائب تدلنا على قدرته تعاىل وبديع 
 .6"َخْلقه

وتقلب  ،وتصرف اآليات ،الكونهذا يف حقائق والتدبر،  ،والنظر ،والتبصر ،للتأملدعا  -5
جلت عظمته، يف هذا وألوهيته  ،وربوبيته ،وحدانيتهحوال، للداللة على اخلالق العظيم، وإثبات األ

أثبت العلم  ،علمية دقيقة ائقبطه حبقولري  ،من غفلتهقظه و يخاطب الضمري لالكون الفسيح، حني 
ٱ  ٻ   ٻ  چ : قال تعاىل يف سورة األنعام  فيهاووافق جانب اإلعجاز القرآين  ،صحتهااحلديث 

ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

                                                 
 . 134، ص3ج. أضواء البيان . الشنقيطي  1
 . 55-56، ص3ج. البحر احمليط . أبو حيان  2
 . 18688، ص15ج. تفسري . الشعراوي  6
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قال .  چٿ   ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ       ڤ  ڦ  ڦ
وهذا الصنف تكون إجابة الداعي  حرجاً  ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً : " يف تفسريهحجازي 

من األعمال ما ال يطيق، ، فيشعر بضيق شديد، وحرج كثري، كأنه كلف عنده ثقيلة على نفسه جداً 
أو أمر بصعود السماء، وأصبح حاهلم كحال الصاعد يف طبقات اجلو، واملرتفع يف السماء كلما 

سبحانك ريب هذه نظرية علمية مل  . ارتفع وخف الضغط عنه شعر بضيق يف النفس وحرج يف القلب
وهذا اإلسالم الذي شرح اهلل  . اً وقد أخير هبا القرآن من أربعة عشر قرن.  يقف عليها الناس إال قريباً 

صدر بعض عباده له، هو صراط ربك املستقيم، صراط اهلل العزيز احلميد الذي يعلم خلقه وما هم 
عليه، فهو العالج الوحيد، والدواء املفيد الناجع لكل داء، فعليكم به أيها املسلمون إن أردمت النجاح 

 .1" والفالح يف الدنيا واآلخرة
وإمنا تفضاًل منه سبحانه؛ ليتفكر  ،تواليها على العبد من غري استحقاقحتدث عن و  ،معّدد النع -5

لريى حينها املستحق  ،فيقف على احلقائق جمردة أمام عينيه ،وكيفية تكوينه ،اإلنسان يف حقيقة نفسه
ې   ې  ې  ې  ى  ى  چ: قال تعاىل يف سورة النحل األوحد للعبادة والطاعة، 

قال  . چوئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  
وهذه العلوم نعمة من اهلل تعاىل ولطف، ألن هبا إدراك : " يف تفسريهابن عاشور رمحه اهلل تعاىل 

اإلنسان ملا ينفعه وعمل عقله فيما يدله على احلقائق، ليسلم من اخلطأ املفضي إىل اهلالك واألرزاء 
ها لعلكم تشكرون، أي هي سبب لرجاء ولذلك قال تعاىل عقب ذكر .  العظيمة، فهي نعمة كيرى

 .2"شكرهم واهبها سبحانه
مبا يف القرآن  ،وما جاء به ،احلق الدال على صدق هذا الدين ،اإلعجاز العلمي املطلقأظهر  -4

وقاية له ومحاية  ،وصادف بصائر العقل ،وطابق دقائق العلم ،الكرمي من إعجاز وافق حقائق الكون
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ: قال تعاىل يف سورة فصلت  ،من الشرود والشطح لطاقاته

قال  . چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  
أي أن القرآن حق بني غري حمتاج إىل اعرتافهم حبقيته، : " يف تفسريهابن عاشور رمحه اهلل تعاىل 

                                                 
 . 332، ص1ج. التفسري الواضح . حجازي  1
 . 266، ص16ج.التحرير والتنوير . ابن عاشور  2
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هر الدالئل على أنه احلق وستظهر دالئل حقيته يف اآلفاق البعيدة عنهم ويف قبيلتهم وأنفسهم فتتظا
 .1 "فال جيدوا إىل إنكارها سبيال

ومعامل القدرة مما يسمع ويرى، فلم يلحظ  ،وغطى عينيه عن رؤية احلق ،من فقد نباهتهكل وبخ   -1
قال تعاىل يف سورة الغاشية  ،ومل يدرك أغراض الدين احلق ،ومل يفهم مقاصد الوجود ،عجائب الكون

ڭ  ڭ  ۇ        ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ : 

 يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال مكي بن أيب طالب .  چڭ  ڭ  ۇ       ۇ  ۆ   ۇ  ۆ
أفال ينظر من ينكر قدرة اهلل على كل ما يشاء مما وصف مما :  هذا كله توبيخ ملنكري القدرة، أي: "

 .2"أعده اهلل للكافرين وللمؤمنني يف هذه اآليات
 ،القرآن الكرمي واإلعجاز يف ،واحلقائق العلمية ،السنن الكونيةاالعتبار بأسلوب  كانوهبذا       

طريقة جتعلهم ب، 6مبا ظهر للناس من بديع صنع اهلل تعاىل ومطلق قدرته ،وإقامة احلجة ،وسيلة لإلقناع
 . يتفكرون يف عظم هذا الكون؛ وأن خالقه وال ريب أعظم منه

ومدى  ،يزرع يف النفوس غاية تسامي هذا املنهج احلق ،ملموس مشاهد ،أسلوب وقائي حمسوس     
ن غشاوة و عيالزيل عن وي ،غبار تراكم الضالالتل و العق نفض عنيله جاء ب، يف حياة البشر نفعيته

 ،يرهن على مدى نفع املنهج الذي حواهيو  ،يرز صدق ما جاء به من أخبار وغيبياتيو  ،الشبهات
  .6والشرع الذي تضمنه

هو  ،هو به خبريو وقدرة،  ،بداعوإ ،وعلم ،وتدبري ،ذلك حبكمة وضع كلمن ن عرفة ألتايل مباو      
 .يستحق أن يعبد ال سواه سبحانه  ،وال ريب خالق عظيم حق مبني

 
 
 
 

                                                 
 . 14، ص25ج.التحرير والتنوير . ابن عاشور  1
 . 4225، ص12ج. اهلداية .  مكي بن أيب طالب 2
 .  635ص. اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي . انظر الشعراوي  6
 .  635ص. اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي . انظر الشعراوي  6
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 : (صفات املؤمنني، وما يقابلها من صفات الكافرين)بالضد ذكر ال: املطلب الرابع 
 ،ألنه كتاب هداية عام ؛وبالنذارة للكافرين ،بشارة للمؤمننيعموم آيات القرآن الكرمي جاءت بال     

 ،حذر من الباطلويف الوقت نفسه والنور،  ،واهلدى ،والير ،واخلري ،أرشد للحق ،ومنهج متكامل
 . والظالم  ،والضالل ،واإلمث ،والشر

اعتمد عليه  ،أو أسلوب املقابلة بني الفريقني، هو أسلوب قرآين أصيل ،وأسلوب الذكر بالضد     
للرتجيح بينها  ،والتساؤل ،يف سياق االستفهام ،واملتناقضات ،القرآن الكرمي كثرياً حني يذكر األضداد

ويذكر فيها فريقني  ،، حني يورد آيةبكل سهولة ووضوح ليقف على الفرق ،تسهياًل للمخاطب
 ،1احتمية يستحقه نتيجةباعتبارها  ،يسوق لكل فريق ما يناسبه، وما يوافق مقتضى عمله ،اثنني

ية وال أ ،وال حرية ،وال تردد ،وال لبس ،من غري عناء ،االختيار ملا ترجح عندهيرتك له حرية ومن مث 
 . اتشبه

وبني ما  ،يريد أن يسهل على العقل اختيار بني ما هو حقت ابالقوالقرآن الكرمي حني يذكر املت     
ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ   ٱ  ٻ چ : تعاىل يف سورة البقرة كقوله ،  هو باطل

پڀ   ڀ  ڀ         ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  

خيير : " يف تفسريهابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  
تعاىل أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السالم، فيخرج عباده املؤمنني من ظلمات الكفر والشك 

ني السهل املنري، وأن الكافرين إمنا وليهم الشياطني، تزين هلم والريب إىل نور احلق الواضح اجللي املب
ما هم فيه من اجلهاالت والضالالت، وخيرجوهنم وحييدون هبم عن طريق احلق إىل الكفر واإلفك 
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وهلذا وحد تعاىل لفظ النور، ومجع الظلمات، ألن احلق واحد 

 .2"ها باطلةوالكفر أجناس كثرية ولكن
 ،إليضاح الفروق ،وذكر النظائر ،وقد ركز القرآن الكرمي كثريًا على مسألة إجراء املقارنات     

وتعريًة للباطل  ،والبون الواسع بني كال الفريقني؛ تأييدًا للحق وأهله ،والوقوف على التفاوت الكبري
 :تلك املقارنات استعمل ، فقد وأصحابه

                                                 
 .  2523، ص6ج. انظر الزحيلي التفسري الوسيط  1
 . 526، ص1ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  2



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

238 
 

عمل مسبق  ؛اقب احلسنة والسيئة، إذ لكل عاقبةو ح الفرق الكبري بني العإيضا لبيان العاقبة، و  -1
چ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   چ: كقوله تعاىل يف سورة احلشر   ،استحق عليه ما لقيه من مصري

:  يف تفسريهقال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل  . چڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
رمحن، وحزب الشيطان، وهي صورة اجملتمع فكان يف ذلك تصوير حلزبني متقابلني متناقضني حزب ال"

مث تأيت إىل مقارنة أخرى بني نتائج هذين احلزبني ومنتهامها وعدم استوائهما، ويف  . يف املدينة آنذاك
 . 1"ال يستوي أصحاب النار وأصحاب اجلنة أصحاب اجلنة هم الفائزون:  ذلك تقرير املصري

ک   ک        ک    ژ  ژ     ڑ  ڑ   کچ : نفطار سورة االشأن األبرار يف وقوله تعاىل يف      

وهذا التقابل يعطي بسطة : "حول معىن هذه اآلية قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چگگ
ويأيت  . النفس األوىل وقبضة النفس الثانية، وبني البسطة والقبضة توجد املوعظة، ويوجد االعتبار

صدوا عن سبيل اهلل، فصاروا إىل النار، واملقابل هم  احلق سبحانه هنا باملقابل للمشركني الذين
 .2"املؤمنون أصحاب العمل الصاحل

ألن  ؛والقائلني به ،حمذرًا من االغرتار بكثرة الباطل وأصحابه ،الباطلو الفرق بني احلق إلظهار  -2
ں  ں  ڱ  چ : وإن كان قلياًل أو حىت واحداً كقوله تعاىل يف سورة املائدة  ،احلق أحق أن يتبع

ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ     ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  

قل ال يستوي اخلبيث والطيب يعين :  فقال: "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلالرازي قال .  چھ  
وفرق بني النور  ،قل هل يستوي األعمى والبصري:  احلالل واحلرام، وفرق بني األعمى والبصري فقال

وفرق بني اجلنة والنار وبني الظل واحلرور، وإذا  ،ت والنورأم هل تستوي الظلما:  والظلمة فقال
 .6"من الفرق بني العامل واجلاهل تأملت وجدت كل ذلك مأخوذاً 

وحث للمخاطب  ،ليظهر الفرق الكبري بينهما، ويف ذلك دعوة وحتفيز ،لمفاضلة يف العملل -6
ٻ  ٻ  پ   ٱ  ٻ  ٻ چ : تعاىل يف سورة النساء قال  ،ليعمل حىت يظفر بالثواب

                                                 
 . 53، ص4ج. البيان أضواء . الشنقيطي  1
 . 3614، ص18ج. تفسري . الشعراوي  2
 . 688، ص2ج. ، دار إحياء الرتاث العريب 6ط. مفاتيح الغيب . الرازي  6
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پ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ      ٿ  ٿ  

قال .  چٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  
ال يستوي القاعدون من املؤمنني غري أويل الضرر واجملاهدون يف : " هيف تفسري رمحه اهلل تعاىل القامسي 

مر من   وت درجات مساعيهم يف اجلهاد، بعد ماسبيل اهلل بيان لتفاوت طبقات املؤمنني حبسب تفا
األمر به وحتريض املؤمنني عليه، ليأنف القاعد عنه ويرتفع بنفسه عن احنطاط رتبته، فيهتز له رغبة يف 

 .1"ارتفاع طبقته
 ،ليفرق بني الواعي املدرك هلا ،ومعرفة حقائقها ،من األشياء هموقفو  ،لبيان حال املخاطب -6

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ   چ: عنها كقوله تعاىل يف سورة األنعام  والغافل واملتغافل

والناس خمتلفون بعد ذلك يف تلقى : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلقال طنطاوي .  چٴۇ  ۋ
نور الوحى، وجزاؤهم على حسب حاهلم وعملهم، فال يستوي احملسن واملسيء كما ال يستوي 

 .2"األعمى والبصري
والذي بدوره يقتضي ويستوجب  ،بينهماالواضح موضحاً الفرق  ،من الفاسدبيان العمل الصاحل ل -5

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  چ: تعاىل يف سورة غافر  قال ،الفرق يف اجلزاء واملصري

قال مكي بن أيب .  چې  ې   ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   
يف التدبر يف آيات أي وما يستوى الكافر الذي ال يؤمن، واملؤمن : "يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلطالب 

اهلل عز وجل، واإلعتبار يف وحدانتيه وقدرته، وال يستوي املؤمن الذي يعمل الصاحلات واملسيء، وهو 
 .6"الكافر الذي يعمل مبا ال يرضى اهلل عز وجل به

القادر على  ،تظهر جانب اإلعجاز الداعي صراحة لإلميان باهلل تعاىل ،حقائق علميةإلبراز  -3
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : كقوله عز وجل يف سورة فاطر   ،ضداد سبحانهاجلمع بني األ

هذا : "يف تفسريه قال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چپ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ ڦ  
إخبار عن قدرته وحكمته ورمحته، أنه جعل البحرين ملصاحل العامل األرضي كلهم، وأنه مل يسوِّ 

                                                 
 . 246-246، ص6ج. حماسن التأويل . القامسي  1
 . 15، ص5ج. التفسري الوسيط . طنطاوي  2
 . 3651، ص18ج. اهلداية . مكي بن أيب طالب  6
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شراهبا، لينتفع هبا الشاربون  ، سائغاً عذبة فراتاً بينهما، ألن املصلحة تقتضي أن تكون األهنار 
، لئال يفسد اهلواء احمليط باألرض بروائح ما أجاجاً  والغارسون والزارعون، وأن يكون البحر ملحاً 

ميوت يف البحر من احليوانات وألنه ساكن ال جيري، فملوحته متنعه من التغري، ولتكون حيواناته 
 .1"أحسن وألذ

وأن اهلل تعاىل هو الذي  ،وتباين مواقفهم من احلق وقبوله ،الدنياهذه الناس يف حقيقة إليضاح  -5
ٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  چ : كقوله عز وجل يف سورة فاطر   ،له مطلق القدرة سبحانه

: يف تفسريه  رمحه اهلل تعاىلالرازي قال .  چٹ    ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ      ڄ
ري والبصري ال خيفى عليه النور، والكفر ظلمة والكافر أعمى فله صاد فوق اإلميان نور واملؤمن بص"

وهو الظل واحلرور، فاملؤمن بإميانه يف ظل وراحة والكافر بكفره  صاد، مث ذكر ملآهلما ومرجعهما مثالً 
 .2"يف حر وتعب

بحانه، وللداللة ه سربممن آمن به واعتصم ب ،ؤمننياملوعباده  ،الصاحلنيلتأييد الرباين ألوليائه ل -4
  ،وأدخله يف غياهب الظلمات ،فتواله الشيطان وأضله بأنواع الضالالت ،على اخلذالن ملن كفر

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ   چ: كقوله تعاىل يف سورة البقرة 

ڀ  ڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  

بني : "آلية حول معىن هذه اقال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل  . چٹٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ
هو من انعقد بينك وبينه سبب يواليك وتواليه به، :  أنه ويل املؤمنني، وأن املؤمنني أولياؤه، والويل

 .6"فاإلميان سبب يوايل به املؤمنني رهبم بالطاعة، ويواليهم به الثواب والنصر واإلعانة
ويريدون مساواته  ،حلقويعدلون عن ا ،جيورون يف احلكم وتقريعهم؛ ألهنم توبيخ أهل الضاللل -1

كقوله تعاىل يف والوعي،   ،والعقالنية ،والبصرية ،حني يلغون من عقوهلم الرجاحة ،بالباطل يف دنياهم
قالت بنت الشاطئ .  چۇئ  ۇئ   ۆئ         ۆئ  ۈئ ەئ      ەئ  وئ          وئچ: سورة القلم 

من عيرة تقني بعد الذي ساق وفيها يبني القرآن الكرمي عاقبة امل":  ايف تفسريه رمحها اهلل تعاىل

                                                 
 . 343ص. يسري الكرمي الرمحن ت. سعدي ال 1
 . 262، ص23ج. مفاتيح الغيب . الرازي  2
 . 255، ص6ج. أضواء البيان . الشنقيطي  6
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ة الظاملني، فيعمد إىل األسلوب االستفهامي الذي خيرج عن أصل معناه مأصحاب اجلنة، ونذير للطغ
وهو إنكار حيمل .  أن جيعل اهلل املسلمني كاجملرمني:  اللغوي يف طلب اجلواب، إىل الرفض واإلنكار

رمني، بقدر ما حيمل من الردع لذوي العقول من التقرير ملثوبة املتقني املسلمني ومآب العصاة اجمل
واخلطاب يف اآليات للمشركني اجملرمني من عتاة قريش، إنكاراً لسفه عقوهلم وهزؤاً بضالل  . والبصائر

 .1"وأخراهم حكمهم أهلم كتاب يدرسون فيه إن هلم ما يتخريون من دنياهم
تتكشف احلقائق، ويف ذلك دعوة يوم وفضح كذهبم،  ،وخزيهم ،والكفر تبكيت أهل الباطلل -18

ۅ  چ: كقوله تعاىل يف سورة األعراف   ،واحلذر من الصريورة إليه ،صرحية التقاء ذاك املصري

ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  

يتمنون اخلالص بكل وسيلة ممكنة، : "ي يف تفسريه ل اهلرر قا.  چۆئ  ۈئ   ۈئ ېئ
 .2"بالرجوع إىل الدنيا ليعملوا فيها غري ما كانوا يعملون يف حياهتم األوىلإما بشفاعة الشفعاء، وإما 

احلكم على نفسه اآلخرة، و يف  وأالفرق بني مصري أهل احلق والباطل، سواء يف الدنيا إليضاح  -11
ل تعاىل يف سورة اقأبداً، يف كل شيء وال ريب،  كاحملسن فيها  ،يس املسيئ يف دنياهبنفسه، إذ ل

ۅۅۉۉې ې  ې  ې  ى  ى  ائ  چ:  اجلاثية

حول معىن هذه قال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چائ  ەئ  ەئوئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  
إن ترك عقاب أمثالكم مساواة بني احملسن واملسيء ووضع للشىء ىف غري  -واخلالصة: "اآلية 

 .6"فيه موضعه، وهو ظلم كبري ال يصدر إال ممن كان كثري الظلم مبالغاً 
يف كٌل مبا سيؤول إليه أمره ،  أهل الكفر واملعصيةترهيب و  ،أهل اإلميان والطاعةلرتغيب  -12

 ،والتخويف به ومنه ،لتاليف مثل ذلك املصري األليمو  ،للفوز والفالحاآلخرة، ويف ذلك دعوة صرحية 
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  چ : تعاىل يف سورة احلاقة  قال ،قبل أن حيصل ويكون

.  چۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  چ  : سبحانه وقال .   چڻ       ڻ
ملا بينهما من التنايف يف األسلوب والتباين : "يف تفسري هذه اآليات  رمحه اهلل تعاىلقال أبو السعود 

                                                 
 .  35، ص2ج. ، دار املعارف 5ط. التفسري البياين . عائشة عبدالرمحن بنت الشاطئ  1
 . 665-666، ص1ج. ط دار طوق النجاة . حدائق الروح والرحيان . اهلرري  2
 . 161، ص6ج. تفسري . راغي امل 6
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أما و  -إىل أن قال-يف الغرض فإن األوىل مسوقة لبيان رفعة شأن الكتاب يف باب اهلداية واإلرشاد 
الثانية فمسوقة لبيان أحوال الكفرة أصالة وترامي أمرهم يف الغواية والضالل إىل حيث ال جيديهم 
اإلنذار والتبشري وال يؤثر فيهم العظة والتذكري فهم ناكبون يف تيه الغي والفساد عن منهاج العقول 

طريقة ومل يؤسس وإمنا أوثرت هذه ال ،وراكبون يف مسلك املكابرة والعناد منت كل صعب وذلول
 .1"الكالم على بيان أن الكتاب هاد لألولني وغري جمد لآلخرين

ليتبني  ،واملتباينات ،واالضداد ،قابالتوهبذا تبني أن القرآن الكرمي استعمل أسلوب عرض املت     
على نفسه بنفسه، وخيتار ما شاء نسان اإلال مرية فيه، وحينها حيكم جليًا للمخاطب الفرق واضحاً 

، مبا ال يدع جماالً 2بياين بالغي أصيل، واضح يف إجالء الفروق للعيانقرآين وهو أسلوب . نهما م
 .للبس أو اجلهل 

مغايرة ألسلوب اخلطاب املعتاد،  ،استعمل أربعة أساليبقد لقرآن الكرمي أن اهي أن احملصلة و      
 . من خالهلا  ئيالوقااملنهج إلرساء مفهوم 

 ،وتسمع ،ملا ترى ،والنفوس ،والقلوب ،ي بُعدًا تصويريًا تتفاعل معها العقولوهي أساليب تعط     
وأخذ  ،تستوجب االستفادة منها ،حاصلة ،نتائج متباينةو  ،أحداث ثابتةو  ،بالنظر لوقائع ،وتقارن

 . والُبعد عن السيء  ،مما يقتضي وحيتم على املخاطب الظفر باحلسن ،العيرة والعظة هبا
، وقلة وعي تعامل معه كثري من الناس ببالدة وغفلةي قد يذال ،وب اخلطايب املعتادلخبالف األس     

 .يتأثرون به  جيعلهم الاألمر الذي 
ي يف قالب جاهز وعرضه للناس، ئالوقااملنهج وهذه األساليب من خالهلا وضع القرآن الكرمي       

اء مقارنات بني فريقني وإجر  ،ولفت نظر لسنن كونية ،وضرب مثل ،وقص قصص ،بعرض أحداث
هذه . ليقف اجلميع موقف الناظر املتبصر لتلك النتائج املعروضة أمامه كل ذلك  ،متناقضني

 ،هااستعملحني بتعميق مفهومها  ،يئالوقااملنهج األساليب هبا ومن خالهلا أرسى القرآن الكرمي 
  .االستعمال الصحيح 

 
 
 

                                                 
 .  65، ص1ج. إرشاد العقل السليم . أبو السعود  1
 .  5623، ص1ج. تفسري . الشعراوي انظر  2
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 : في القرآن الكريم  ئيوقانهج المفوائد االلتزام بال: الفصل الرابع 
 
 

 :وفيه مبحثان 
 :وفيه مطلبان . الفوائد الدنيوية العاجلة : املبحث األول 

 :إمجالية فوائد : املطلب األول 
 : فوائد تفصيلية: املطلب الثاين 

 . الفوائد األخروية اآلجلة : املبحث الثاين 
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 :وية العاجلة الفوائد الدني: املبحث األول 
 .فوائد إمجالية : املطلب األول 
 .فوائد تفصيلية : املطلب الثاين 
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 :الفوائد الدنيوية العاجلة : املبحث األول 
خمتلف  ،متباين األساليب ،يتضح من خالل تتبع آيات املنهج الوقائي العام، متعدد األلفاظ     

وصدق سبحانه وتعاىل القائل يف ثالث آيات . املسلم يف دنياه جينيها  ،الصيغ، أن له مثرات عاجلة
 : من سورة الطالق 

 .  چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ: قوله تعاىل  -1

 .  چۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   چ :سبحانه وقوله  -2

وكفى بذلك .  چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب    چ : عز وجلوقوله  -6
 .أيضاً ، ومثرات آجلة ة عاجلة لكل من اتقى اهلل جل جاللهمثرات دنيوي

وكيفية عبادته وطاعته  ،ملعرفة كيفية إقامة شرع اهلل تعاىل ،وداعٍ  ،وتلك الثمرات يف جمملها حافز     
 .سبحانه، ظهرت لنجين مثارها وننعم يف ظالهلا 

املتحققة لعموم البشر من  ،اجلةالدنيوية الع ،والثمرات ،وعمومًا فيمكن تقسيم تلك الفوائد     
 :سأذكرها يف مطلبني . إىل قسمني اثنني  ،جراء تطبيقهم املنهج الوقائي للقرآن الكرمي

 . فوائد إمجالية: لب األول املط
 . فوائد تفصيلية: طلب الثاين امل
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 : فوائد إمجالية: املطلب األول 
على جراء حتقيقهم املنهج الوقائي  ،يف دنياهم الفانية مثرات متحققة لعموم البشرفوائد و وهي      

إنه ال صالح هلذه : "صاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل قال  ،ال ختتص جبانب بعينه الوجه الصحيح
رفعة وال بركة وال طهارة، وال تناسق  األرض، وال راحة هلذه البشرية، وال طمأنينة هلذا اإلنسان، وال

 -كما يتجلى يف ظالل القرآن  -والرجوع إىل اهلل ..إال بالرجوع إىل اهلل.. اةمع سنن الكون وفطرة احلي
إنه العودة باحلياة كلها إىل منهج اهلل الذي رمسه .. واحد ال سواه.. له صورة واحدة وطريق واحد

 والتحاكم إليه وحده يف شؤوهنا.  إنه حتكيم هذا الكتاب وحده يف حياهتا.. للبشرية يف كتابه الكرمي
وإال فهو الفساد يف األرض، والشقاوة للناس، واالرتكاس يف احلمأة، واجلاهلية اليت تعبد اهلوى من  .

 .1"دون اهلل
املنهج الوقائي هو احلل الوحيد، الذي يضمن للبشرية مجعاء التكامل اإلنساين، يف حياة دنيوية      

لة، والقرآن مصدر هذا احلق والشرع، اإلسالم دين احلق وشريعة اهلل الكام: "الزحيلي متوازنة، قال 
اإلسالم منهج اهلداية الربانية ومعقد األمل والنجاة  . هو املعيّر عن الدين احلق املبلغ له والرسول 

والسعادة يف الدنيا واآلخرة، فمن أبصر احلق واتبع سبيل اهلداية اإلهلية مبا فيها من اعتقاد حق 
وجنا وأسعد نفسه، ومن تنكب طريق احلق، وترك الرسول  صحيح، وتشريع عادل، ونظام سديد، فاز

  والقرآن، واتّبع األصنام واألوثان، وسار مع األهواء وتقليد اآلباء واألجداد، هلك ووبال ذلك
 .2"على نفسه

، لتوافقه مع النظام الكوين يف احلياة، قال متاماً  انسجام امللكات البشرية ققاملنهج الوقائي حي     
وبعد ففي ضوء القرآن يبدو الدين ظاهرة كونية حتكم فكر : " رمحه اهلل تعاىل ،6نيبك بن مال

والدين على هذا يبدو وكأنه  . اإلنسان وحضارته، كما حتكم اجلاذبية املادة، وتتحكم يف تطورها
 مطبوع يف النظام الكوين، قانونًا خاصًا بالفكر، الذي يطوف يف مدارات خمتلفة، من اإلسالم املوحد

                                                 
  .  15، ص1ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
 .  245، ص11ج. التفسري املنري . الزحيلي  2
.  ودرس القضاء يف املعهد اإلسالمي املختلط.  ولد هبا يف مدينة قسنطينة.  مفكر إسالمي جزائري: بن نيب  مالك 6

 وزار مكة، وأقام يف القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم آثاره.  وخترج مهندسا ميكانيكيا يف معهد اهلندسة العايل بباريز
 مية، بالقاهرةوكان من أعضاء جممع البحوث اإلسال.  ترجم بعضها إىل العربية، جلها مطبوع كتاباً   68باللغة الفرنسية حنو 

. األعالم للزركلي .  ه 1616، تويف عام (م1136)وتوىل إدارة التعليم العايل بوزارة الثقافة واإلرشاد القومي اجلزائري . 
 . 233، ص5ج
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إىل .. إىل أحط الوثنيات البدائية، حول مركز واحد، خيطف سناه األبصار، وهو حافل باألسرار
 .1"..األبد
، وعلى فرض أنه ال جزاء أخروي القاصرة وحبسب نظرهتم ،حىت غري املسلمني من عموم البشر     

 ،والقبول ،والرضا ،لسريفإنه ال راحة هلم من شقاء الدنيا وعنائها، إال باينتظر من تبع املنهج احلق؛ 
 ةيا، ومحللمفاسد رءلمصاحل، ودمن جلب ل ،ن هلم كل احلقوق الدنيويةضمي ،مبنهج حق متوازن

 ،اإلسالمي احلقالوقائي املنهج ذلك يوفرها للجميع، وليس لقوم على حساب آخرين أبداً، ما مث إال 
وتكفل  ،لق وارتضاه هلماخلوضعه لعموم و  ،نا جل يف عالهرب هشرعالذي بشرعه املطهر الصدق، 

أهم تلك الفوائد والثمرات وعموماً ف . من جهل هعلم ذلك من علم، وجهل.  يعود عليهم خري بكل
 :القرآن الكرمي اليت تضمنها آيات 

 ،ر أنفسهموحيمي البشر من شرو  ،لتزام باملنهج القومي حيقق مجلة املنافع واملصاحل الدنيويةاال -1
وحيفظهم  ،واليركة ،ويعم اجلميع بالرزق ،ويستجلب رضا اهلل تعاىل ،اً بعض هم من شرور بعضهمويقي

ڻ    ڻ  ڻ   چ: سبحانه مبنهجه احلق، قال تعاىل يف آيات كثرية منها قوله سبحانه يف سورة هود 

ھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھ

وهكذا يبنيِّ : " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل شعرواي قال ال.  چۇ  ۇ   ۆ    ۆ  ۈ  ۈ ې  
احلق سبحانه أن على العبد أن يستغفر من ذنوبه السابقة اليت وقع فيها، وأن يتوب من اآلن، وأن 

املطلوب إذن من العبد أن يستغفر اهلل  . يرجع إىل منهج اهلل تعاىل، لينال الفضل من احلق سبحانه
م على جلب هذا  . تعاىل، وأن يتوب إليه هو مطلوب اهلل من العاصي؛ ألن درء املفسدة مقدَّ

املصلحة، وحني يعجل العبد بالتوبة إىل اهلل تعاىل فهو يعلم أن ذنبًا قد وقع وحتقق منه، وعليه أال 
 .2"يؤجل التوبة إىل زمٍن قادم؛ ألنه ال يعلم إن كان سيبقى حياً أم ال

وإعمار األرض مبراده  ،والطاعة ،وهي العبادة ،ذه الدنيايف ه ،مراد اهلل تعاىل من اخللقمعرفة  -2
 چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃچ : قال سبحانه يف سورة الذرايات  ،جل يف عاله

هذه الغاية، اليت خلق اهلل اجلن واإلنس هلا، وبعث مجيع : " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  .
عرفته وحمبته، واإلنابة إليه واإلقبال عليه، واإلعراض عما الرسل يدعون إليها، وهي عبادته، املتضمنة مل

                                                 
 . 688ص. ، دار الفكر 6ط. الظاهرة القرآنية . مالك بن نيب  1
 .  3684، ص18ج. تفسري . الشعراوي  2
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سواه، وذلك يتضمن معرفة اهلل تعاىل، فإن متام العبادة، متوقف على املعرفة باهلل، بل كلما ازداد العبد 
 معرفة لربه، كانت عبادته أكمل، فهذا الذي خلق اهلل املكلفني ألجله، فما خلقهم حلاجة منه إليهم

منهم من رزق وما يريد أن يطمعوه، تعاىل اهلل الغين املغين عن احلاجة إىل أحد بوجه من  فما يريد .
 .1"الوجوه، وإمنا مجيع اخللق، فقراء إليه، يف مجيع حوائجهم ومطالبهم، الضرورية وغريها

 بالسري على املنهج احلق، ،وضررها ،وتوقي خطرها ،لمفاسد واملضارماية من اآلثار السلبية لاحل -6
ويضمن سالمتها، وال مقارنة بني مناهج  ،وحيفظ هلم حياهتم ،ال بد للبشر من منهج حق حيميهم إذ

ٱ  ٻ     چ : قال سبحانه يف سورة الزمر  ،التام ،ومنهج اهلل تعاىل املتكامل ،الناقصة ،البشر املشتتة

ٺ  ٿ     ٿ  ٿ      ٿ  ٹ   ٹ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ

لقد تضمنت هذه اآليات اخلمس توجيهات : " يف تفسريهاجلزائري  أبو بكرقال .  چٹ   ٹ   ڤ  
ففي اآلية األوىل يأمر تعاىل رسوله أن يقول للمؤمنني اتقوا  وإرشادات ربّانّية للمؤمنني والرسول 

أمره  الً ربكم أي اجعلوا بينكم وبني عذاب اهلل وقاية وذلك بطاعته وطاعة رسوله، ويعلمهم معل
إياهم بالتقوى بأن للذين أحسنوا الطاعة املطلوبة منهم اجلنة، كما يعلمهم أهنم إذا مل يقدروا على 

 .2"الطاعة بني املشركني فليهاجروا إىل أرض يتمكنون فيها من طاعة اهلل ورسوله
تقامة واس ،وإطمئنان النفس وإنسجام ملكاهتا ،راحة القلبمن ، تحقق كماالت الروح واجلسدت -6

 ؛أساس كل فساد يف األرض تهوخمالف ،منبع الفوائد الدنيويةجاء من عند اهلل تعاىل فهو  هألن،اجلوارح
وقضايا  ،لكنها تغفل عن جزئيات ،اليت وضعت لتعاجل جزئيات احلياة ،خبالف مناهج البشر القاصرة

ى  ى   ېېېچ: قال تعاىل يف سورة الروم  ،ال متناهية ،أخرى كثرية

انصبه ووجهه إىل :  أي: " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چەئ  ەئ  ائ     ائ
الدين الذي هو اإلسالم واإلميان واإلحسان بأن تتوجه بقلبك وقصدك وبدنك إىل إقامة شرائع الدين 

وشرائعه الباطنة كاحملبة واخلوف والرجاء واإلنابة، .  الظاهرة كالصالة والزكاة والصوم واحلج وحنوها
 . واإلحسان يف الشرائع الظاهرة والباطنة بأن تعبد اهلل فيها كأنك تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك

 .6"وخص اهلل إقامة الوجه ألن إقبال الوجه تبع إلقبال القلب ويرتتب على األمرين َسْعُي البدن
                                                 

 .  416ص. الرمحن تيسري الكرمي . السعدي  1
 .  656، ص6ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  2
 .  368ص. تيسري الكرمي الرمحن . السعدي  6
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مضارة فيه وال فساد،  مبا الوحتقق احملبة فيما بينهم،  ،تكوين العالقات املثمرة بني عموم اخللق -5
وال قدرة ألحد منهم على  ،والشرع الصدق ،والناس كلهم سواء حيتاجون ملن يضع هلم الدين احلق

لدين للبشر من قدرة أن يوضع اوال بد  نلتباين عقوهلم، فكا ،يشمل اجلميع ،وضع منهج متكامل
قال تعاىل  ا فيما بينهم،هم فيختلفو ال أن يضعه أحد ومقصد من ذلك،وهلا هدف  ،حتيط هبم مجيعاً 

ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ    چ : يف سورة احلجرات 

قال صاحب الظالل رمحه اهلل تعاىل يف .  چڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  
وهكذا تسقط مجيع الفوارق، وتسقط مجيع القيم، ويرتفع ميزان واحد بقيمة واحدة، وإىل  : " تفسريه

وهكذا تتوارى مجيع  . يتحاكم البشر، وإىل هذه القيمة يرجع اختالف البشر يف امليزان هذا امليزان
ويظهر سبب .  أسباب النزاع واخلصومات يف األرض وترخص مجيع القيم اليت يتكالب عليها الناس

كما يرتفع لواء واحد .  ألوهية اهلل للجميع، وخلقهم من أصل واحد:  ضخم واضح لأللفة والتعاون
وهذا هو اللواء الذي رفعه اإلسالم لينقذ .  لواء التقوى يف ظل اهلل:  ابق اجلميع ليقفوا حتتهيتس

وكلها .  البشرية من عقابيل العصبية للجنس، والعصبية لألرض، والعصبية للقبيلة، والعصبية للبيت
! ية من اإلسالموكلها جاهلية عار .  من اجلاهلية وإليها، تتزيا بشىت األزياء، وتسمى بشىت األمساء

وقد حارب اإلسالم هذه العصبية اجلاهلية يف كل صورها وأشكاهلا، ليقيم نظامه اإلنساين العاملي يف 
.  وال راية اجلنس.  وال راية البيت.  وال راية القومية.  ال راية الوطنية.. راية اهلل:  ظل راية واحدة

 .1"فكلها رايات زائفة ال يعرفها اإلسالم
صالح يف األرض على مراد اهلل تعاىل، واألرض ومن عليها ليست ملكًا ألحد من إقامة ال -3

 ،يليب احلاجيات بالضبط، ال سبيل لتحقيق ذلك ،فال يسع أيهم أن يوجد منهجًا من عنده ،اخللق
قال سبحانه يف سورة األعراف  عليا، صداومق ،فاً ادأهوجعل لذلك  ،ممن خلق اخللق ،إال مبنهج حق

:  قال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه . چڭ  ۇ  ۇ ۉ   ڭ  ڭ  ڭچ : 
 واإِلصالح الذي يطلبه اهلل منا أن نستدميه أو نرقيه إمنا يتأتى بإجياد مقومات احلياة على وجه مجيل"

والنعيم .  مثال ذلك اهلواء وهو العنصر األول يف احلياة املسخرة لك؛ يصرّفه سبحانه حىت ال يفسد. 
احلياة وهو الشراب؛ إنه سبحانه ينزل لك املاء من السماء، مث القوت الذي خيرجه لك من الثاين يف 

واملواشي اليت تأخذ منها اللنب، واألوبار، واألصواف، واجللود، كل ذلك سخره اهلل لك، .  األرض
                                                 

  . 6664ص.  3ج. يف ظالل القرآن . سيد قطب  1
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وهذا إصالح يف األرض، لكن هل هذه كل املقومات األساسية؟ ال؛ ألنه إن وجدت كل هذه 
األساسية مث وجد الغصب، والسرقة، والرشوة، واالختالس، فسيفسد كل شيء، وال يعدل   املقومات

 .1"إال الدين؛ ألنه كمنهج مينع اإِلفساد يف األرض كل ذلك ويقيمه وجيعله سوياً 
إذ ال إمكانية لنجاة البشر من دار هم فيها ال  ؛خمالفة املنهج احلق هو اهلالك يف الدنيا واآلخرة -5

النجاة فيحقق هلم  ،وجاء باملنهج احملقق لعموم البشر ،إال باتباع من خلق الدارين ،يقتهايعلمون حق
يف األخرى حيقق هلم النجاة ودرء املفاسد واملضار عنهم، و  ،يف األوىل؛ بتحقيق مصاحلم ومنافعهم

ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ : قال تعاىل يف سورة النساء  ،ببلوغ منازل الرضا يف دار السالم

قال  . چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     وئ  ۇئ  ۇئ  
.  وهذه عناية من احلق الرمحن مبخلوقه املكرم وهو اإلنسان: " الشعراوي رمحه اهلل تعاىل يف تفسريه

وجعل اهلل لإلنسان وسيلة للتكاثر وربطها بعملية اإلمتاع، وهذه الوسيلة يف التكاثر ختتلف عن 
وأراد  . التكاثر يف كل الكائنات هي حلفظ النوع فقطوسائل التكاثر يف الزروع واحليوانات، فوسيلة 

ات اليت  -سبحانه وتعاىل  - أن يكون اإلمتاع مصاحبًا لوسيلة التكاثر اإلنساين، ذلك أن املشقَّ
وما  -إىل أن قال- يتطلبها النسل كثرية، فال بد أن جيعل اهلل يف عملية التكاثر متعة تغري اإلنسان

.  ألن ميوت يف أي حلظة، فعليه أن يستحي أن يلقي اهلل على معصية دام اإلنسان يعيش مستعداً 
 .2"لنعلم أن املنهج اإلمياين؛ منهج جيعل املؤمنني مجيعاً كالبنيان املرصوص يشد بعضه بعضاً  وأيضاً 

 ،ومثرات ،بينت املنهج الوقائي وما له من آثار ؛وهكذا ساق القرآن الكرمي مجلة من اآليات     
 . ، وليس املسلمني فقط 6، على مستوى اإلنسانية مجعاءعلى أرض الواقع ،حمسوسة ،ةئد ملموسوفوا

املمدود  ،وحبل اهلل تعاىل ،هو سبيل النجاة مبنهجه الوقائي احلقالقرآن الكرمي هي أن احملصلة و       
 .وهلك  ،خسرخاب، و تركه من و  ،وجنا ،أفلحو سعد، فمن متسك به  ،إىل خلقه يف األرض

 
 
 

                                                 
 .  6265، ص5ج. تفسري . الشعراوي  1
 .  2863، ص6ج. تفسري . الشعراوي  2
 .  133، ص26ج. التحرير والتنوير .  انظر ابن عاشور 6
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 : تفصيليةفوائد : ب الثاين املطل
اليت وردت  ،هوجوانب من جماالت املنهج الوقائي ،وجانب ،وهي مثرات وفوائد خاصة بكل جمال     

القرآن الكرمي جاء مبنهج وقائي ألن  ؛ومتنوعة ،ومتعددة ،خمتلفة ،حبيثيات كثرية ،يف القرآن الكرمي
 ،واملنفعة ،اليت حققت له املصلحة ،ن التشريعاتتام، ما ترك جمااًل إال وقد أرسى له مجلة ممتكامل 

 :تأكد أن املنهج الوقائي قد حقق وعليه  ،واملضرة ،ودفعت عنه املفسدة
وليعرف املسلم   ،ليحمي حياض العقيدة والتوحيد ،عشرات اآلياتحني أورد  .اليقني العقدي  -1

واإلرساء الصحيح لذلك،  من خالل التأصيل ،على نور منه جل يف عاله ،كيف يعبد ربه سبحانه
، إذ ال ميكن حبال إقامة دين وبيان ذلك ومن خالل إظهار عاقبة االحنراف عن العقيدة الصحيحة

 .على عقيدة غري صحيحة ينطلق منها املؤمن  ،حق مبنهج صدق
 ،فه من هو اهلل تعاىلاملنهج الوقائي احلق جاء ليدل املسلم على ماهية العقيدة الصحيحة، فيعرّ      

 ؟ ويعرّفه ماذا يريد منه ،الرازق الكرمي ،اخلالق العظيم
 ،وماذا أعّد سبحانه ملن عبده وأطاعه ،وكيف يعبده ،وملاذا خلقه ،أراد أن يعرف العبد ربهو      

جاء ليعلمه . ليعرف اإلنسان اهلدف الرئيس من احلياة ووجوده فيها  ؟وماذا أعد ملن كفر به وعصاه 
 قيقة رب يعبده ؟ وكيفية شرع يتبعه ؟ ونفعية تعاليم يسري عليها ؟معىن دين يعتنقه ؟ وح

ف عليه من أراد من اإلنسان أن يعلمه كيف يقيم دينه بكل اقتناع واطمئنان ؟ بعد أن يتعرّ و      
 . ومنبعه اجلليل  ،مصدره األصيل

قف على احلق حني ي ،املنهج الوقائي احلق جاء بكل ما يضمن لإلنسان سالمة دينه ومعتقده     
وعاقبة  ،بنفسه وبال مؤثرات، وحني يرى ويشاهد يف الكون دالالت السري على عقيدة صحيحة

الذي  ،جاء من عند إله الصدق، ألنه السيئةذلك عاقبة االحنراف عنها و وخامة ذلك، وحني يلمس 
زة التدين فيه، ويليب احتياج غري ،فطر الناس سبحانه على وجوب اعتناق اإلنسان لدين جيد فيه بغيته

 .فوفر له كل ما حيقق ذلك بالضبط 
وقوادح  ،ونفاق ،وشرك ،من كفر ،حذر املسلم من كل ما قد يؤثر على دينهويف الوقت نفسه      

أو االحنرف عن العقيدة  ،وما إىل ذلك، حذره من سوء عاقبة االستخفاف هبذه األمور ،توحيد
حني  ،قد يقع فيه املسلم ، وأبطل كل زعم،ل لبسكعنه  ودفع  ،الصحيحة، بعد أن أزال كل شبهة

أو الفهم اخلاطئ هلا، وعاجل كل ما قد ينشأ نتيجة االحنراف فيها،  ،تناول مسألة العقيدة من كل وجه
 . ليبقى املسلم يف دائرة العبادة الصحيحة لربه سبحانه وتعاىل 
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وحد هلم حدود الدين  ،د السليموهبذا رسم املنهج الوقائي احلق لعموم البشر خطوط االعتقا     
وحينها سيِضل الفرد طريقه مىت عاش من . اليت ال ميكن حبال جتاوزها وإال لفسدت العقيدة  ،القومي

والشرع الصدق، وما شقي العامل  ،يبني له حقيقة الدين احلق ،واضح املعامل ،غري معتقد سليم
 ، واستحسانيات فلسفية،هزاالت عقليةإال ملا اتكأت على  ،وجمتمعاته ،وشعوبه ،األرضي وأممه

 ،أوقعتهم يف مشكالت ال خالص هلم منها ؛موضوعة على أهنا تعاليم عقدية ربانية، تلك اهلزاالت
وشبهاهتا، وما ذاك إال ألهنم وضعوا العقيدة، ومل يأخذوها ممن  ،وال فكاك لعقوهلم من ملزماهتا

 .وهو العلي األعلى جل ربنا يف عاله  ،وضعها هلم
ويضر  من كل ما يشوبه ،مجلة من اآليات ليضمن سالمة الفكرحني أورد  .النضوج الفكري  -2
وطريق الصالح واإلستقامة  ،من خالل بيان املنهج احلق ،أيًا كانت ،أو يؤثر عليه من مؤثرات ،به

 ،موالظال ،إىل حيث الضالل ،واالحنراف ،والشطح ،واهلداية، ومن خالل التحذير من عاقبة اجلنوح
 ،وعقل متشكك ،على فكر متخبط ،واألوهام، فمن غري املنطقي أبدًا إقامة املنهج احلق ،واخلبال

خاٍل من أية مؤثرات قد تفسد عليه  ،إلنسان أن يسري وفق فكر سليممن اأراد  ألنه .وقلب مرتدد 
 ،حلق على الباطلويف ترجيح ا ،حياته، أراد منه أن يستعمل قدراته العقلية يف فهم احلقائق كما ينبغي

 .واخلري على الشر  ،واهلدى على الضالل ،والنور على الظالم
واالستحسانيات،  ،والرؤى ،بعموم األفكار ،املنهج الوقائي احلق صان الفكر من السبح املنطلق     

أو ثوابت  ،أو معامل ينهل منها ،أو خطوط يستضيء ويستنري هبا ،من غري حدود يقف العقل عندها
 .حتكمه وتوجهه  ،وضوابط ،أو قيود ،هايصدر عن

 ،من معامل الفطرة املطمورة فيهم ،وبواطن نفوسهم ،أراد من البشر النظر ملا يف دواخل عقوهلمو      
 . ، واهلدف من وجودهليعرفوا حقيقة هذا اخللق العظيم ،ومن أدلة احلق املغمورة فيها

وامة األفكار اجملردة من الضوابط، ومن جاء بالضبط ليحمي اإلنسان من دوهبذا يكون قد      
وال تعتمد على منهج حق تسري عليه،  ،االستحسانيات اخلالية من القيود، اليت ال تسرتشد بالدين

 ،ال تطرف فيه ،حتوم حول إجياد فكر وسطي معتدل ،وكيرى مشكالت العامل اليوم وجهوده احلثيثة
الذي سيغين  ،ن هم من املنهج الوقائي الرباين احلقيتفق عليه اجلميع وال خيتلفون، فأي ،وال احنراف

  .بأي حال أبداً اجلميع عن تنظري بعضهم لبعض، وال غىن للجميع عنه 
 ،ليحقق طمأنينتها ،عشرات اآليات اليت تكلمت عن النفسحني أورد  .االطمئنان النفسي  -6

إىل حيث الفوز العظيم، ومن  من خالل إرساء ما يعصمها ويقودها ،وخلجاهتا ،واستقرار انفعاالهتا
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، يف كال اجلانبني املادي ةالصحيح هةجالوِ ويوجه طاقاهتا  ،وحيقق رغباهتا ،خالل ما يهذب سلوكها
وإرادة  ،االقتناع مبدى نفعية هذا املنهج احلق؛ بنفس حائرة ،وليس من الطبيعي إطالقاً . واملعنوي 

 .شر وال اخلري ومن ال ،ال تعرف احلق من الباطل ،تائهة
وزودها بكافة التعاليم اليت تقيها مما قد يعرض  ،املنهج الوقائي أحاط النفس البشرية بكل عناية     

 .أو يؤثر عليها  ،أو يضر هبا ،هلا
حتدث عن النفس من كال الناحيتني، اإلجيابية للتمسك به ولرتتدي ثوبه وتتزين حبلته، والسلبية و      

 .لتحذر منه وتتوخاه وجتتنبه 
 شواهد الكون يفوجعل له  ،وخيتار بني البدائل واالختيارات ،جعل لإلنسان عقاًل يفكر فيهو       

وتظهر له الباطل عارياً  ،تبني له احلق واضحًا جلياً اليت  ،والقواطع دالئلله من الال حصر ما  ،املرئي
 .هزياًل 

لتعرف على اهلدف الرئيس من وا ،أراد من اإلنسان التبصر يف حقيقة وجوده يف هذه احلياةو      
 .ذلك، ومن مث معرفة دوره فيها 

 ،واملوجة الدقيق واملباشر لكل انفعاالهتا ،املنهج الوقائي هو املرشد احلقيقي للنفس البشرية     
 ،وقتية هوجاء ،ونزوات ،يف محأة رغبات، حني حذرها من االنطالق وأشواقها ،وتطلعاهتا ،ورغباهتا

 . أو بغريها  ،تضر بذاهتاقد وال ضوابط تقيدها، مما جيعلها  ،ال حدود هلا ،محقاء
اليت تضمن هلا احلياة  ،والوقائيات ،وضع للنفس البشرية مجلة من التوجيهاتوهبذا يكون قد      

أو  ،يف ظل توازنات نفسية ال غىن لإلنسان عنها، بل إنه سيواجه كل الشقاء مىت جتاهلها ،السعيدة
عنها، والعلماء الذين اعتنوا هبذا اجلانب من العلم على مر التأريخ كثفوا جهودهم أو تغافل  ،جتاوزها

ومتعلقاهتا من كل وجه، كي يعرف اإلنسان كيف يتعامل معها، ومن مث  ،لدراسة النفس البشرية
كما   ،أن حتيط هبا ،وأىّن لدراسات بشرية مهما كانت. خيفف من حدة املشكالت اليت تواجهها 

 !الوقائي الرباين احلق بكل خصوصياهتا ومتعلقاهتا  أحاط املنهج
لينظم حركة  ،عشرات اآليات اليت تكلمت عن الشرع املطهرحيث ذكر  .التنظيم التشريعي  -6

وكيف يتعامل معه عز وجل، ويعرف   ،فيعرف املرء كيف يعبد ربه سبحانه ،بتعاليمه السمحة ،احلياة
لتزام باألحكام، ومن ة من التشريعات املتضمنة االمجل من خالل إرساء ،كيف يتعامل مع خلقه

 ،قدرة التشريع على مراعاة مقتضى احلالمع و . خالل إقامة احلدود اليت هي جزء من التشريعات 
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وأبرز ما ييرز ، واملكان ،تعاليمه لكل الزمان ،وصالحية ،مدى نفعيته ،من أميز ما مييزواليت تعد 
 .ذلك بكل وضوح 

ضمن هبا  ،من ذخرية ضخمة ،ئي أراد من اإلنسان أن يعرف ماذا ترك اهلل تعاىل لهاملنهج الوقا     
حقق لعموم البشر كافة املصاحل اليت ، حني متسكوا هباما لعموم البشر احلياة السعيدة اهلانئة مىت 

 .أدركتها عقوهلم، واملصاحل اليت تدركها عقوهلم بعد؛ زماناً ومكاناً؛ حاالً ووضعاً 
، حني يرى فرد فيه أن له القدرة على التقنني بعضهم بعضاً محى عامل البشر من اخلضوع لوحني      

، ليخضع اجلميع هلل تعاىل العلي والتشريع والتنظيم، ومن مث يريد من اجلميع السري على ما رآه حسناً 
 . األعلى سبحانه

، واألخذ به يعين وضع العلي األعلى سبحانه الذي خلق فسوى وقّدر فهدىوحني بنّي أن      
وحديثًا بني  ،تساوي كل الرؤوس أمامه ال فرق بني أحد من البشر أبداً، وما شقي العامل أمجع قدمياً 

واألحق من عامل  ،إال ملا تفاوتت أفهام العقول، فيمن هو األجدر يا ترى ،وتابع وضيع ،متبوع رفيع
 . ن قوالً فصل ويشرّع، وال تالٍف لقوله، كما لو كا ،ويقنن ،ليقول ،البشر
وأعطى لقوله  ،قطع الطريق على كل من رأى يف نفسه األحقية واجلدارةاحلق املنهج الوقائي      

 ، ليكون املشرع هو اهلل سبحانه، اآلمر، الناهي،األولوية والصدارة، وأراد من العموم متابعته بال حتّفظ
 .واخللق كل اخللق أمام شرعه سواء 

فتظهر معامل األخوة  ،ليتزكي أخالق الناس ،آيات تكلمت عنهيث أورد ح .الكمال األخالقي  -5
من خالل تعميق حب اخلري للغري، ومن خالل تبشيع سوء  ،اإلسالمية فيتحقق التكاتف فيما بينهم

فكيف له أن يتخطى  ،واملنهج احلق هو منهج األخالق الفاضلة. وآثاره السيئة على اجلميع  ،اخللق
 ،راد من البشر أن يقيموا عالقاهتم يف دنياهم على أساس إشاعة قيم احملبةأ، ال سيما أنه ذلك

 .وما إىل ذلك  ،واملساواة ،والعدل ،والعفو ،والرمحة ،والعطاء ،والبذل ،واإلخاء
وجعلها الرباط  ،والفضائل ،املنهج الوقائي زين شريعته املطهرة وتعاليمه القومية بسياج األخالق     

 .البشر الوثيق فيما بني 
مىت تعامل اخللق فيما  ،الشريعة ميكن االستغناء عنهايف  اً بنّي لعموم جنس اإلنسان أن حدودو      

مىت أقام املسلم ميكن أن يستعين عنها اجملتمع اليت كسائر حدود اجلرائم،  ،بينهم باألخالق واملكارم
  .فيما بني أفراده  شرع اهلل سبحانه
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قد جيعل الناس  ،البحتة املنفعة الصرفةالتعامل بأسلوب املصلحة  أراد أن يعلم الناس أنو      
 ،فقرر التعامل باألخالق من باب البذل ،واملنافع ،حني يركضون خلف املصاحل ،يتقاطعون

 .فيما بينهم  ،واإليثار ،والتضيحة
عاملة بني فهو أيضًا دين م ،املنهج الوقائي احلق كما أنه دين عبادة بني اخللق ورهبم سبحانه     

يتعاملون بقيم األخالق قبل التعامل باحلقوق واحلدود، ال سبيل إلقامة بعضهم بعضاً، اخللق 
 .إال باألخالق وقيمها الفاضلة  ،جملتمع متكامل صحي سليم ،عالقات صحيحة سليمة

د اهلل وفق مرا ،لتسري على املنهج احلق ،آيات تكلمت عن الرتبيةمبا أورد من  . ةالرتبوي ألصالةا -3
ودورها الرائد يف احلياة، ومن خالل التأكيد  ،والفضائل ،من خالل إرساء مفاهيم القيم ،سبحانه

 ،له آثار سيئة وخيمة، إذ من غري املعقول إقامة املنهج احلق ،على أن عاقبة فساد الرتبية يف اجملتمعات
 .ال تعرف قيمته وال مدى نفعيته  ،تربية فاسدة منحلةأساس على 
تضمن له احلياة السعيدة  ،ومبادئ ،وقيم ،املنهج الوقائي رّّب اإلنسان على خري مرادات     

 ،يتعامل مع اآلخرين بكل وعي، وتبني له كيف والفوضى والتوهان ،وجتنبه كل أنواع الفساد ،الفاضلة
 .نافعاً يف موطنه  ،منتجاً يف جمتمعه ،ليكون فرداً صاحلاً يف معيشته ،ليةؤو ومس ،ولباقة

قبل أن خيلقه، ليبني له أنه منهج رباين متكامل  ،والتوجيهات النافعة ،التعاليم القيمةه وضع لو      
 ،والبذل ،والنزاهة ،ليعيش حياة الشرف ،يسمو باإلنسان إىل حيث الرفعة، لموجود قبل وجوده

من غري  ،البهائموالتوهان، كي ال يعيش حياة  ،والضياع ،واهلوان ،والعطاء، ويربو به عن مواطن الذل
 . ويوجهه، ومن غري هدف وقصد يسعى إليه ويرجوه ويرنوه  ،ويرشده ،ويدله ،منهج يهديه

ليجد يف قرارهتا مثرة  ،يف نفس كل إنسان ،املنهج الوقائي وضع بذور الرتبية الطيبة الصحيحة     
بني تربية العامل  ؛ئيسمن كل مفسد وموبق، وهذا هو الفرق الر ، فوقاه نفعية الصالح، ووخامة الفساد

 ،ألنه يراها ذات مصاحل تعود على الفرد بالنفع العاجل ؛واملبادئ ،الذي يتعامل بالقيم ،غري املسلم
وملا حصل على ميزات آنية فيه، وبني تربية املنهج  ،ها ملا كان اإلنسان ذا قيمة يف جمتمعهاللو اليت و 

يف  ،وآجلة ،ائل تسمو به هلا مثرات عاجلةكفض  ،ومبادئ ،الذي يريب اإلنسان على قيمالوقائي 
دركه النعيم فإنه إن شاء اهلل تعاىل سي ،الدنيا واآلخرة سواء، جتعله يفكر حىت وإن فاته اخلري يف الدنيا

 .اآلخرة يف 
ليحفظ للناس استقرار حياهتم على املنهج  ،آيات تكلمت عنهمبا ورد من  .االستقرار السياسي  -5

من  وتقنيناهتم، الذي يغنيهم عن تنظيمات البشر املتشعبة ،تمد من رب السماءاملس ،الرباين احلق
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األمر من بعد، ومن خالل وجوب  وأويل خالل األمر بوجوب طاعة اهلل تعاىل وطاعة رسوله 
حتكام لشرع اهلل تعاىل املطهر، الذي ال يتخلله النقص أبداً، إذ ليس من املتصور مطلقًا أن خيلو اال

 .السليم على الوجه  ،حتفظ حياة البشر وتنظم معايشهم ،قائي من تعاليم سياسيةاملنهج الو 
وبني  ،وبني املنافع واملضار ،املنهج الوقائي أراد من البشر أن يتعلموا الفرق بني املصاحل واملفاسد     

 .يف دنياهم  ،املمكن وغري املمكن
حياهتم، وكيفية التعايش السلمي مع بعضهم اخللق ملعرفة كيفية حتقيق التوازنات يف  ادعكما      

 .على ظهر هذه البسيطة 
 ،وحرم اسرتقاق الناس ،واالستبداد هبم ،وهنى عن مبدأ التسلط عليهم ،منع اإلضرار باآلخرينو      

 .واستعباد البشر حتت طائلة احتياجاهتم وضروراهتم 
 ،وحّد لذلك حدوداً  ،بين كياهناوكيف ي ،بكافة مرافقها ،لم اإلنسان كيف يقيم الدولةعو      

 .اليت تعينه على توطيد دعائم احلكم  ،وأعطى احلاكم كافة الصالحيات
فأمر بوجوب  ،وحذر من وخامة االختالف والُفرقة ،ومجع الكلمة ،أمر بوجوب وحدة الصفو      

والسهر  ،ى شؤوهنموالقيام عل ،بالرفق بالرعية ،طاعة ويل األمر واحرتام احلاكم، وألزمه يف نفس الوقت
 . على مصاحلهم 

فدعا  ،بسالمأن يتعايشوا بنّي أنه يسع اجلميع  ،املنهج الوقائي احلق هو منهج حياة متكامل     
لتكوين العالقات فيما بينهم، وقرر كل ما من شأنه حتقيق ذلك، والناظر يف سياسات العامل حديثاً 

ول به، والسائد فيما بني شعوب األرض، وال سبيل هو الغالب املعم ،جيد أن قانون الغاب والتغالب
إال بتطبيق املنهج الرباين احلق، الذي حقق نفع  عمورة،حقيقي لالستقرار األكيد على ظهر هذه امل

 .وأعطى اجلميع  ،ومنع الضرر عن اجلميع، وأخذ من اجلميع ،اجلميع
 ،املسلمة من كل الداءات لتسلم األمة ،من آيات تكلمت عنهمبا أورد  .الرقي االجتماعي  -4

من خالل إشاعة  ،اليت تنتشر وتشيع فيما بني أفراد اجملتمعات املسلمة ،واملشكالت ،واملعضالت
والتحذير من سوء العالقات وتقطيع األواصر، ومن خالل محاية  ،مبدأ األخوة اإلسالمية فيما بينهم
ومقتضيات  ،ذات املصري الواحد ،حدةبتحقيق مفهوم األمة الوا ،العالقات مبا حيقق مصاحل اجلميع

 ،اليت جاء داعيًا إليه وله ،املنهج احلق ،وأغراض ،ذلك، إذ اجلانب االجتماعي من أهم أهداف
 .يقيم شرع اهلل تعاىل وتعاليم دينه احلق  ،لتنظيم حركة الناس يف جمتمع مسلم منظم
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ما يضمن هلم احلياة السعيدة  املنهج الوقائي أقام عالقات الناس بعد أن بنّي للجميع كل     
مل يغفل عن أي جانب من جوانب احلياة  ،منهج حيايت متكامل، يف ظل املستقرة املطمئنة املتكافئة

 .، حني نّظمها غاية التنظيم لدنيويةا
حىت يشعر اجلميع أهنم  ،واإلخاء ،واحملبة ،واملساواة ،جعل تلك العالقات قائمة على قيم العدلو      

 .حيكمهم شرعه القومي سبحانه  ،تعاىلخلق اهلل 
حني أقام دنياهم على مجلة من  ،ومفسد ،ومهلك ،محى البشر من كل موبقوهبذا يكون قد      

 .والتعاليم القيمة  ،والروابط احلسنة ،والعالقات ،التنظيميات
سلمة كياناً ليؤسس لألمة امل ،اتكلمت عنهاليت مجلة من اآليات حني أورد  .التنمية االقتصادية  -1

فال تكون خاضعة  ،يغنيها عمن سواهامستقل قتصاد امن خالل بناء  ،قوياً مستقباًل قتصاديًا ا
ومنهج . أال وهو املال  ،من عصب احلياة وشرياهنااملطلوبة ألحد، ومن خالل االستفادة احلقيقية 

تعامالت هبا اليت يقيم  ،بكافة التشريعات والتعاليم ،حق ال بد له من تناول عصب احلياة وشرياهنا
 .على أساس واضح وإجيايب  ،وتبادالهتم التجارية فيما بينهم ،الناس

وتوفري  ،وتنمية موارده ،املنهج الوقائي علم اإلنسان كيف يستعمل املال يف أسباب ترقي حياته     
، وليس وسبب لقضاء االحتياجات ،كوسيلة لبلوغ املرادات  ؛وظف املالو  .واحتياجاته  ،ضرورياته

، جمرد من فاسد القلب ،شحيح النفس ،قاصر التفكري ،ضيق األفق ،غاية يركض خلفها كل مهووس
 .  القيم واملبادئ

 ،وليس لإلضرار به ،يتبادله اجلميع لالنتفاع به ،وجعله بينهم ُدولةً  ،ربط حياة البشر باملالو      
 .والتسلط على اآلخرين  ،واالستبداد

 ،وهنى عن كل آفاته ،ويف اإلفراط يف املباحات ،بة استعمال املال يف احملرماتحذر من سوء عاقو      
وحتايالت، كما خّوف من  ،واحتكار ،واستغفال ،واستغالل ،وانتهازية ،وأنانية ،وشح ،من خبل

 .من مستحقني له واملستفيدين منه  ،وخامة منعه عن ذي االحتياجات
ليس هبة من الغين وال  ؛ قرره الشارع احلكيم،اً قري يف ماله حقأراد أن يُعِلم الغين أن للفوهبذا      

، يف اجملتمع على الوجه املطلوبليحصل التوازن  ،ويسرتضيه ،ويستميله ،تطوعًا من لدنه، به يسخره
 ،لتتكامل حركة احلياة فيما بني البشر ،رتب مسألة املال على أساس احتياج كل طرف لآلخرحني 

 .أو هدر ملمتلكاته  ،وال تبديد لطاقاته ،وبال عبثية فيه ،واهتمام ،ليةؤ بكل مس
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املنهج الوقائي احلق علم أن االنتفاع باملال مىت طال اجلميع حصل االستقرار املطلوب يف      
حصل التنازع والتباغض يف اجملتمع، وما  ،اجملتمع، ومىت كان حكرًا على األقلية منهم دون األكثرية

 ،إال تكبد خسائر ال حصر هلا بني أفراده ة،اجملحف ةاملائل اتلك التجاذبمن جمتمع قام على مثل ذ
 .وتقدم الزمان  ،كلما طال العهد  ،يشقى به اجلميع

ليعلم الناس كيف يتعاملون مع  ،عدة آيات تكلمت عنهحني أورد  .االنضباط اإلعالمي  -18
فتشيع يف اجملتمع عموم  ،وال أراجيف ،يف أجواء وأوضاع صحية ال بلبلة فيها اً،بعضهم بعض

من خالل إرساء ضوابط لذلك، ومن خالل التحذير من عاقبة  ،وتندحر عموم الرذائل ،الفضائل
غري املتوقع أال يتطرق املنهج احلق للحديث عن من  إذ وإطالق الكلمة بال قيود؛ ،نقل الشائعات

 .وأهدافه السامية  وأغراضه ،اليت هبا يبني وييرز ويظهر مدى نفعيته ،احلركة اإلعالمية
ألن فسادها يعين  ؛لتقوم بدورها الفّعال يف اجملتمعات ،املنهج الوقائي وجه احلركة اإلعالمية     
 .  اً مستطر  اً وشر  ،اً منتشر  اً فساد
 ،والنبأ امللفق ،والقول املزيف ،محى البشر يف دنياهم من عواقب انتشار اخلير الكاذبو      

 .عات املضللة والشائ ،والدعايات املغرضة
لصدق إذاعة  اودع ،حني أطّر وقنن مسألة نقل الكلمة ،واهلدى ،والنور ،كل اخلريم  راد هلوأ     

وأمر بوجوب احرتام القلم، وما فسدت اجملتمعات إال ملا استخف الناس حبقيقة صدى  ،اخلير
 ،ا يضمن صحتهاومفعول اخلير، وكلها أمور جاء املنهج الوقائي احلق مب ،ودور القلم ،الكلمة

 . ، أو يؤثر عليها وسالمتها من كل ما قد يشوهبا
 ،ليعرف املسلمون كيف حيمون دوهلم ،تكلمت عنهمبا أورد من آيات  .االستعداد العسكري  -11

هلا ثقل  ،ببناء دولة قوية ،من خالل إثبات وجودهم ،فتستعيد الدولة املسلمة هيبتها ومكانتها
حبماية أطراف الدولة  ،شعوب، ومن خالل االستعداد لكل ظرفومكانة فيما بني األمم وال

كان من املتحتم وال ريب أن حيوي املنهج احلق كافة لذا  . وحدودها، وبإظهار قوة دولة اإلسالم 
 .اليت هبا حيفظ دولته لتقيم شرعه كما ينبغي  ،التعاليم العسكرية

 ،ومرتبصني ،وأن للدولة املسلمة مناهضني أعداء،أن للدين احلق اإلنسان املنهج الوقائي علم      
من عموم النزاعات  ،ويضمن سالمة شعوبه ورعاياه ،فجاء بكل ما يضمن محاية بلدانه وأراضيه

 .وأسباب الفوضى والفساد 
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فحمى  ،يف إطار األمم والشعوب، ويف حيز البلدان واجملتمعات ،أقام حياة البشر داخل الدولو      
ويذود  ،وممتلكاهتا ،ومقدراهتا ،للدولة املسلمة من يقوم على محاية معتقداهتاالبشر بذلك، حني جعل 

 .ويرد عنها كافة االعتداءات والتدخالت  ،عن أراضيها
مستمدة  ،وأقامها على أساس أنظمة وقوانني ،واألمم والشعوب ،نظم حياة الدول واجملتمعاتو      

من كافة  ،لق حيقق هلم احلياة املتوازنة السليمةمن الشرع احلكيم وتعاليمه القومية، ال منهج للخ
 . النزاعات وعموم التدخالت إال به ومن خالله 

من خالل  ،لتسلم األجسام وتصفو األرواح ،اآيات تكلمت عنهمبا أورد من  .الوقاية الطبية  -12
وال ميكن أن . تطبيق منهج الوقاية قبل العالج، ومن خالل معرفة كيفية التعامل مع الداء مىت كان 

الذي به تكون سالمة األرواح  ،يتبادر إىل األذهان أن املنهج احلق قد غفل عن اجلانب الطيب
 .واألبدان 

 ،واملرض ،والعطب ،ال بد له من مقومات حتميه من العللأن اإلنسان أوضح املنهج الوقائي      
 . كي يقوم بدوره خليفة يف األرض،  والتلف ،والسقم

حني  ،وسالمة األبدان، يف ربط بني االثنني ،ر كل ما يضمن هلم به صفاء األرواحوفر للبشو      
اليت هبا يباشر اإلنسان  ،علق سالمة كل واحد منهما على سالمة اآلخر، وال سيما سالمة الروح

 .رسالته يف احلياة على مراد ربه سبحانه منه 
 ،مبا ال ضرر فيه وال ضرار ،السليمعتاد املعلى الوجه أباح كل ما حيقق لإلنسان حفظ حياته و      

 ،وما مل يعلمه عن نفسه ،وال مضارة بأحد، وهو بكل حال منهج أصيل حوى ما علمه اإلنسان
 .بوجه عام وعن كيفية احملافظة عليها 

فتكون  ،لتقوى األبدان ،اتكلمت عنه اليت مجلة من اآلياتحيث ذكر  .السالمة الغذائية  -16
من خالل إظهار املنهج املعتدل يف ذلك، ومن  ،مبأمور اهلل تعاىل الشرعي منهاقادرة على القيام 

 . أو تفريط فيه  ،خالل التحذير من سوء التعامل بإفراط
 ؟على الوجه املطلوب فكيف ملنهج حق أال يتعاطاه  ،والغذاء هو أوىل أولويات احلياة الدنيا     
 ،مما أحل هلم من طيبات األرض ،صلبهمبه يمون يق ،املنهج الوقائي أباح للخلق كل حالل     

وحماصيلها، وحسبهم من ذلك احملافظة على حياهتم كما أراد  ،وثرواهتا ،وأنعامها ،ونعمها ،وخرياهتا
العيش واحملافظة على احلياة،  ؛أكل من الطيباتالقصد من جعل كل ذلك حني . ربنا جل يف عاله 

 .والتلذذ وحسب  ،الستمتاعوجمرد ا ،ومل جيعل احلياة ألجل األكل
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األمر بالطيبات، ألى فجعل األرض م ،أن القوت هو سبب العيش الرئيسالبشر علم وحني      
مبا  ،وخريات، ووزع مواردها وخرياهتا بني اخللق ،ونِعم ،سع عموم خلق اهلل تعاىل من مآكلالذي ي

ا، فوجب تقامسها فيما بينهم ال فيما بينهم بسببها وألجلها لئال يتقاتلو ن استعياب اجلميع، يضم
 .والتنازع عليها  ،جتاذهبا

 ،وجعل الطيبات أكثر من احملرمات اخلبائث، ومنع الشره ،وسبله ،وفر كل أسباب القوتوهبذا      
فربط بذلك بني كافة أفراد اجملتمع املسلم،  ،واملسكني ،واحملتاج ،لتذكر الفقري اودع ،والبطنة ،والنهم

 ،ويسعى القوي ألخيه الضعيف، فكان الغذاء أحد أربطة الدين ،ه الفقرياأخ حني يذكر الغين
 . بعضهم على بعضواملنهج الوقائي احلق، حني حنن قلوب اخللق 

 ،وتبين حضارهتا ،لتنهض األمة به ،آيات تكلمت عن العلمحني أورد  .النهضة العلمية  -16
دى قيمة العلم يف حياة الفرد، ومن من خالل إظهار م ،مبني ،ونور ،وصروحها على منهج حق

العلم أساس منهج حق قام على ألنه  ؛ليكون علمًا نافعاً  ،خالل األمر بوجوب االهتمام والعناية به
وسبب لكل  ،وطريق الظالم ،ألن اجلهل سبيل الضالل ؛أراد أن يربط البشر بالعلم .ومعطياته 

 .وضياع  ،وفسوق ،فساد
 ،والضاللة ،والبدعة ،ان أن الدين احلق ال ميكن أن يقوم على اخلرافةأراد أن يعلم اإلنسكما      

 . واجلهالة، بل ال بد له من سبيل يقود إليه، فكان العلم 
والرشاد، دين رفع  ،واهلدى ،والنور ،بنّي أن العلم هو الركن الركني هلذا الدين احلق، دين العلمو      

ومبدى  ،سواه، وكل شعوب األرض تتفاخر بعلومها وقدمه على من ،وفضله ،فهشأن كل عامل وشرّ 
لكن املنهج الوقائي قاصرة عن إدراك منتهى الكماالت،  اً رغم كوهنا علوممتيز حضاراهتا عن غريها، 

والنفع  ،املعايلغايات و  ،الكماالتحيث الرفعة و إىل ياً وساعياً داع، معاً احلق جاء بعلم الدين والدنيا 
 ،ويقّوم النفوس ،أو تسلط أبداً، علم يهذب السلوك ،مضارة فيه وال تسّيدال الذي  ،الشامل للجميع

منهج  ،ويصلح القلوب، وهو بكل حال متاح للجميع ليس حكرًا على أحد أبداً  ،ويصقل العقول
 .وقائي علمي رصني 

ليبني معاملها، ويوضح أهدافها تكلمت عن الدعوة، ة عدحني أورد آيات  . ةيالدعو  ةنطالقاال -15
 .ومقاصدها، اليت حياول الداعية جاهداً بلوغها، والوصل إليها 

املنهج الوقائي أظهر مدى أمهية الدعوة يف حياة البشر، حني أبرز أن القيام هبا معول مهم من      
 .معاول بقاء تعاليم الدين احلق باقيًة بني الناس 
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حيقق ذلك، من مفاهيم، وقيم، وضع أسس االنطالقة الدعوية الصحيحة، حني أرشد لكل ما و      
 . حتقق منهجها اجملدي املؤثر يف املدعوين، لتؤيت مثارها من نتائج مرجوة ومبادئ، 

، وضبطها بضوابط، كي يضمن سالمة املنهج الدعوي، وخلوه من أدىن فكر قّيد الدعوة بقيودو      
 . منحرف قد يؤثر يف جمال الدعوة، أو يضر به 

ليتعايشوا إخوة  ،حلق أراد من عموم اخللق أن ينظروا للقواسم املشرتكة فيما بينهماملنهج الوقائي ا     
اليت مجعتهم يف نسيج أممي واحد، وحينها فقط تستطيع األمة املسلمة القيام بواجب  ،يف اإلنسانية

اع قعموم أصطال الدعوة دين اهلل تعاىل لعموم اخللق، لتوإيصال  ،وتبليغ الرسالة احملمدية ،الدعوة
مبا جاء به  وهو حممد  ،ذلك هو مفهوم الرمحة املهداة للخلق. وجمتمعات  ،وشعوباً  ،أمماً  ،األرض

 .وإىل قيام الساعة  ،خاطب به عموم الثقلني ،وشرع قومي ،من دين حنيف
 ،وحدوده ،وتعاليمه ،وهكذا تبني أن القرآن الكرمي هو بالفعل منهج وقائي تام، تضمنت آياته     

األمر لكل ما من شأنه حتقيق عموم املصاحل واملنافع، كما تضمنت كل ما من  ،بوجه عام ،وأحكامه
 وبذلك يتحقق إقامة شرع اهلل تعاىل كما أمر سبحانه وتعاىل .شأنه النهي عن عموم املفاسد واملضار 

  . شرع القوميمن خالل املنهج الوقائي املتضمن ال على الوجه املطلوب،
جراء تطبيق  ،املتحققة للخلق ،لقرآن الكرمي قد تكلم عن مجلة الفوائد الدنيويةوهبذا يكون ا     

هذا يعين أن اإلنسان  و  .منهجه الوقائي، والذي بدوره سيجعل اإلنسان يقيم حياة سعيدة ينعم فيها 
وجىن الثمار الطبية من ذلك، وصدق سبحانه  ،ازداد نعيمه يف حياته وقائي،كلما أقام املنهج ال

 .  چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ چ  : ن كتابه العزيز م القائل يف آيات عديدة وتعاىل
والفالح وال شك هو مطلب كل مسلم، وقد رتبه اهلل عز وجل وبناه على مسألة التمسك بدينه      

وإقامة شرعه الصدق، وذلك ال يكون إال بالتقوى اليت هبا تتحقق معية اهلل تعاىل خللقه،  ،احلق
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ: ل يف حمكم كتابه العزيز الوجيز يف سورة البقرة وصدق جل يف عاله القائ

ومن كان اهلل معه، حصل له : " يف تفسريهقال السعدي رمحه اهلل تعاىل  . چڱ  ڱ   ں  ں
السعادة األبدية، ومن مل يلزم التقوى ختلى عنه وليه، وخذله، فوكله إىل نفسه فصار هالكه أقرب إليه 

 .1"من حبل الوريد
 

                                                 
 .  41ص. تيسري الكرمي الرمحن . سعدي ال 1
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 : الفوائد األخروية اآلجلة : املبحث الثاين 
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 : الفوائد األخروية اآلجلة : املبحث الثاين 
وأمثن  ،وأغلى الفوائد ،اليت أظهرت أمسى الغايات ،تكلم القرآن الكرمي عن مجلة من اآليات     

إذا كانت الوقاية قد و . اة املسلم من جراء تطبيق املنهج الوقائي يف حي ،األخروية اآلجلة ،الثمرات
 .حققت النفع للمسلم يف حياته، فذلك يعد من باب عاجل بشرى املؤمن 

ڤ  چ: أما املكسب احلقيقي فهو واقع يف اآلخرة وصدق سبحانه القائل يف سورة القمر      

قال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
أي إن الذين اتقوا عقاب رهبم فأطاعوه، وأدوا فرائضه واجتنبوا معاصيه، وأخلصوا له : " يف تفسريه

من  بهم مبا عملوا جنات جترى من حتتها األهنار حيلون فيها من أساوريالعمل ىف السر والعلن، يث
  ذهب، وجيلسون على فرش بطائنها من إستيرق، وجيدون فيها من النعيم ما ال خيطر على قلب بشر،

 .1"كفاء ما بذلوا من الصير على شاّق الطاعات، وحرموا منه أنفسهم من اللذات
ليست منقضية بانقضاء الدنيا وحسب، وإمنا  ،وآثاره ،وفوائده ،يئوقانهج الوبالتايل فثمرات امل     

 وفوائد باقية، بل إن األصل يف ذلك واجلزاء احلقيقي على تطبيق املنهج الوقائي ،وآثار ،هي مثرات
تلك . اجلنة دار السالم وهي  ،إىل حيث دار املستقر ،يكون عند االنتقال من دار املمر ؛القرآين
 :احلقيقية الباقية  ،واآلثار ،والثمرات ،الفوائد

قال تبارك وتعاىل  ،الثبات على كلمة التوحيد حال املوت، ومفارقة الدنيا على رضا اهلل سبحانه -1
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڤ  ڦ  ڦ  چ: يف سورة إبراهيم 

رمحه اهلل تعاىل قال البغوي .  چڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
يف }ال إله إال اهلل :  كلمة التوحيد، وهي قول{ يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت}: " يف تفسريه

 .2"يعين يف القير{ ويف اآلخرة}يعين قبل املوت، { احلياة الدنيا
ورؤية  ،وبشارته باجلنة ،واإلفساح للميت فيه ،وهو أول منازل اآلخرة ،القير النجاة من عذاب -2

ڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ: قال تعاىل يف سورة النحل  ،مكانه فيها

:  أي: " يف تفسريهقال الشنقيطي رمحه اهلل تعاىل  . چٴۇ  ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ  

                                                 
 .  186-182، ص25ج. تفسري . راغي امل 1
 . 661، ص6ج. معامل التنزيل . بغوي ال 2
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الشرك واملعاصي ويبشروهنم باجلنة، طاهرين من :  يقبضون أرواحهم يف حال كوهنم طيبني، أي
 .1"ويسلمون عليهم

 ،للحساب واجلزاء ،حني صعقة الصور لقيام الناس إىل حمشرهم ،األمن يوم الفزع للبعث والنشور -6
ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ   ٿ  چ : قال تعاىل يف سورة األنبياء 

 حيزهنم ال: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال القامسي .  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
الفزع األكير أي للحشر كما قال تعاىل ويوم ينفخ يف الصور ففزع من يف السماوات ومن يف 

 .2"األرض
: قال تعاىل يف سورة الفرقان سبحانه، يوم ال ظل إال ظله  ،االستظالل حتت ظل عرش الرمحن -6

رمحه قال مكي بن أيب طالب .  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  چ
يف اجلنة، ويراد باملقيل املقام، إذ :  حتت ظل العرش واملقيل هلم:  فاملستقر هلم: " فسريهيف تاهلل تعاىل 

 .6"ال يف اجلنة يوم للقائلة
قال تعاىل  ،يف ذلك اليوم الطويل الثقيل ،يوم العرض على أرض احملشر ؛همنختفيف الوقوف ع -5

قال  . چپڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ: يف سورة اإلنسان 
وهو يوم القيامة، الذي مقداره مخسون ألف { يَ ْوًما ثَِقيال}: " يف تفسريهي رمحه اهلل تعاىل السعد

 .6"سنة مما تعدون

تتلوها شفاعاته  ،لعموم اخللق الفوز بشفاعة الشافعني، وأول تلك الشفاعات شفاعة حممد  -3
 عاىل يف سورة املدثر قال تومن مث شفاعات من أعطاه اهلل تعاىل ذلك الفضل،  ،ألهل اإلميان :
فما تنفعهم }: " يف تفسريهرمحه اهلل تعاىل قال البغوي .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ

 .5"تشفع املالئكة والنبيون والشهداء والصاحلون ومجيع املؤمنني:  قال ابن مسعود{ شفاعة الشافعني
كل نبي يبعث لم يعطهن أحد قبلي، كان   أعطيت خمسا  : " ويف احلديث النبوي الشريف قوله 

                                                 
 . 656، ص2ج. أضواء البيان . شنقيطي ال 1
 . 226، ص5ج. حماسن التأويل . قامسي ال 2
 . 5286، ص4ج. اهلداية . مكي بن أيب طالب  6
 . 186ص. تيسري الكرمي الرمحن .  سعديال 6
 . 256، ص4ج. معامل التنزيل . بغوي ال 5
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إلى قومه خاصة، وبعثت إلى كل أحمر وأسود، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل ألحد قبلي، 
، فأيما رجل أدركته الصالة صلى حيث كان، ونصرت ومسجدا   وجعلت لي األرض طيبة طهورا  

 .1"بالرعب بين يدي مسيرة شهر، وأعطيت الشفاعة
ڦ   چ: قال تعاىل يف سورة القارعة  ،السيئات ورجحاهنا على كفة ،تثقيل املوازين باحلسنات -5

ابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ
فأما من ثقلت موازينه أي رجحت حسناته على سيئاته فهو يف عيشة راضية يعين يف : " يف تفسريه

 .2"اجلنة وأما من خفت موازينه أي رجحت سيئاته على حسناته

ڻ  چ : قال تعاىل يف سورة اإلسراء ، الصحف باليد اليمىن دليل الفوز والفالح تيامن أخذ -4

ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ   ھ  ے  

أي فمن أعطى كتاب عمله : " يف تفسريهقال املراغي رمحه اهلل تعاىل  . چے  ۓ  ۓ  
 .6"بيمينه فأولئك يقرءون كتاهبم مبتهجني فرحني مبا فيه من العمل الصاحل

قال  ،ومن مث تزكيتهم من الذنوب واآلثام ،والنظر إليهم نظرة رمحة وعفو ،تكليم اهلل تعاىل هلم -1
ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ     ېئ  چ : تعاىل يف سورة آل عمران 

ېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی   جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب   حب  

وال يكلمهم اهلل وال ينظر إليهم يوم : " هيف تفسري ابن كثري رمحه اهلل تعاىل  قال.  چخب  مب   
القيامة أي برمحة منه هلم، يعين ال يكلمهم اهلل كالم لطف هبم وال ينظر إليهم بعني الرمحة وال يزكيهم 

 .6"أي من الذنوب واألدناس، بل يأمر هبم إىل النار وهلم عذاب أليم
قال تعاىل يف سورة  ،الصاحل املرضي جزاء عملهم ،النور املصاحب هلم حال املرور على الصراط -18

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ    چ : احلديد 

                                                 
( 664)، حر وطهوراً  جعلت يل األرض مسجداً  قول النيب  (35)الصالة ، باب ( 5)البخاري، كتاب . متفق عليه  1

 ( .521)جعلت يل األرض مسجداً وطهوراً، حر ( 1)املساجد ومواضع الصالة ، باب ( 5)مسلم كتاب . 
 . 664، ص4ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  2
 . 55، ص15ج. تفسري . راغي امل 6
 . 56، ص2ج. تفسري القرآن العظيم . ابن كثري  6
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أي : " يف تفسريهاجلزائري  أبو بكرقال  . چٺ  ٺ    ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ    ٹ     ٹ  ٹ
يتقدمهم نورهم الذي اكتسبوه باإلميان والعمل الصاحل مبسافات بعيدة يضيء هلم الصراط الذي 

 .1"تازونه إىل اجلنةجي
وكفى به فوزاً عظيماً، وهذا يف حد ذاته فوز كبري يسبق دخول  ،النجاة من النار والزحزحة عنها -11

ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ : اجلنة قال تعاىل يف سورة آل عمران 

ہہ  ہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ  

عن النار وأدخل }بعد :  أي{ فمن زحزح}: " يف تفسريه تعاىل رمحه اهللقال الشربيين .  چۆ  
 .2"بالنجاة ونيل املراد والفوز بالظفر بالبغية بالنظر إىل وجه اهلل تعاىل الكرمي{ اجلنة فقد فاز

 ،لعموم أهل اإلميان ،وهو الفوز الكبري ،وهو الفوز البني ،الفوز باجلنة وهو الفوز العظيم -12
ھ  ے  ے  ۓ  چ: قال تعاىل يف سورة التوبة  ،لصاحلوالعمل ا ،والطاعة

ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇۋ   ۋ  

:  يف تفسريهقال الشعراوي رمحه اهلل تعاىل  . چۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې    ې  ى
؟ لقد تقدمت أشياء كثرية؛ تقدمت  فما هو املقصود بالفوز العظيم{ ذلك ُهَو الفوز العظيم}"

 ؟ ن حتتها األهنار، وجنات عدن، ومساكن طيبة، ورضوان اهلل، فأيها هو الفوز العظيمجنات جتري م
كلها فوز عظيم، فالذي فاز بالنعيم األول يف اجلنة أخذ فوزًا عظيماً، والذي فاز باملساكن :  نقول

الطيبة يف جنات عدن أخذ فوزًا عظيماً، والذي أخذ رضوان اهلل يكون قد أخذ الفوز الكبري 
 .6"عظيموال

وما  ،وأعلى املنازل ،وأغلى الثمرات ،وذاك هو غاية كل مسلم ،رؤية اهلل جل جالله يف اجلنة -16
ٻ  ٻ  ٻ   چ: أعطي املؤمن يف اجلنة بأفضل من ذلك قال تعاىل يف سورة يونس 

قال .  چٻپ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
للذين أحسنوا عبادة اهلل عز وجل يف الدنيا :  واملعىن: " تفسريه يفاىل رمحه اهلل تعمكي بن أيب طالب 

                                                 
 . 235، ص5ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  1
 . 251، ص1ج. السراج املنري . شربيين ال 2
 . 5623، ص1ج. تفسري . شعراوي ال 6
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ويف احلديث النبوي الشريف قوله  .1"النظر إىل وجهه جل ذكره:  ، يعين( وزيادة)احلسىن وهي اجلنة، 
 ( : أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، ال تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن ال

مث قرأ جرير  -يعين العصر والفجر  -« ل طلوع الشمس، وقبل غروبهاتغلبوا على صالة قب
 .2([168طه ]{وسبح حبمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروهبا}

يف دار  ،الفائزين جبنته ورضوانه إىل أبد اآلبدين ،حلول رضا اهلل تعاىل لعموم عباده الصاحلني -16
ٱ  ٻ  ٻ  چ : عاىل يف سورة البينة قال ت ،وال كدر ،وال تنغيص فيه ،ال انقطاع لنعيمها

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ    

جتري من حتتها األهنار }: " يف تفسري اجلاللني تعاىل احمللي رمحه اهللين الد قال جالل.  چٹ   
خاف { ربه ذلك ملن خشي}بثوابه { ورضوا عنه}بطاعته { رضي اهلل عنهم خالدين فيها أبداً 

 .6"عقابه فانتهى عن معصيته تعاىل
منحة من اهلل تعاىل هلم، ملن وجبت له النار، قال تعاىل يف تكرمة و حتقق كوهنم من الشفعاء،  -15

: يف تفسريه رمحه اهلل تعاىل  الثعليبقال .  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ : سورة املدثر 
 .  6" الشهداء والصاحلون ومجيع املؤمننييشفع املالئكة والنبيون و :  قال عبد اهلل بن مسعود"

وال سبيل سواه يوصل العبد املؤمن إىل حيث بلوغ منازل  ،وهبذا كان املنهج الوقائي خري سبيل     
 .ومفازعها  ،ومحايته من كل أهوال القيامة ،ودخول اجلنة ،الرضا
وهو يف خري حال أيضًا حني  ،ففي البدء خيتم حياة املؤمن خبري، ومن مث ينقله إىل حياة اليرزخ     

 ( . رب أقم الساعة: )يرى املؤمن مقعده من اجلنة فيقول 
حيث األهوال اجلسام فينجيه منها، مث يقوده إىل  ،واجلزاء ،واحلساب ،مث ينقله إىل ساحة العرض     

فيها إىل يسعدون  كوهنا .يف اجلنة دار الرضوان  ،والنهاية األبدية السعيدة ،حيث املصري واملستقر

                                                 
 . 6251، ص5ج. اهلداية . أيب طالب مكي بن  1
( 5)مسلم، كتاب ( . 556)فضل صالة الفجر، حر ( 23)مواقيت الصالة، باب ( 4)البخاري، كتاب . متفق عليه  2

 ( .366)، حر باب فضل صاليت الصبح والعصر، واحملافظة عليهما( 65)املساجد ومواضع الصالة، باب 
 . 415ص. اجلاللني . سيوطي واحمللي ال 6
 . 55، ص18ج. الكشف والبيان . الثعليب  6
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أبد اآلبدين، ويتمتعون بأنواع النعيم، وأكير متعة فيها وأغلى نعمة هي رؤية رب العاملني جل جالله 
 .وتعاىل شأنه 

من عموم اإلنسان لنجاة  ،والطريق األكيد ،فكان ذلك املنهج الوقائي القرآين هو السبيل الوحيد     
ر املمر الدنيا الفانية، ودار اليرزخ يف القير الفرتة وهي دا: يف مراحل عمره الثالثة واألهوال الك هامل

  .اآلخرة حيث املصري النهائي الدار االنتقالية، ويف 
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 : امتةاخل
وصلى اهلل وسلم وبارك وزاد وأنعم وأمتم على املبعوث  ،بنعمه تتم الصاحلات احلمد هلل الذي     

جاء بشريعة مسحة يسرية غراء، أخرج سبحانه هبا اخلالئق من  ،حممد خري اليريات ،رمحة للعاملني
 :مث أما بعد . غياهب الظلمات إىل مشس النور، بآيات بينات 

وعمقها الروحي  ،أس أساس الشريعة اإلسالميةصفة عامة بميثل أن املنهج الوقائي تبنّي فقد      
يف احلياة وسالمتها  ،ياتوأن ذلك املنهج كما ضمن حفظ كل الضرور  ،أجلهجاءت من الذي 

  .يوم الدين سبحانه والظفر جبنته  ،والوصول إىل رضوان رب العاملني ،الدنيا، فقد ضمن الفوز
والقائد إىل حيث  ،يف مساء احلياة الدنيا ،وهذا يعين أن الوقاية هي روح هذا التشريع السامي     

 . يف اآلخرة منازل السعادة والرضا 
يعرف هبا كيف يعبد ربه سبحانه وتعاىل  ،يت كانت كالسياج للمسلم يف حياتههذه الوقاية ال     

 . ؛ هي اليت قادته إىل حيث األبد السعيد من أمره على بصرية
ٹ  چ: العزيز كم يف آيات عدة من كتابه احملالقائل بارك وتعاىل ربنا توهذا بالفعل غاية مراد      

الذنوب ارتكاب املعاصي و اقرتاف ن عصمتهم عصادقة حمبة .  چٹ  ٹ  ٹ    ڤ  
 . يف الدنيا والوقوع يف اآلثام 

ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک  کگ   چ:  حمكم التنزيليف جل شأنه قوله حتقيقًا لو      

بالفعل .  چگ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  
 .نعم دار املتقني 

سورة  منيف الذكر احلكيم يف عاله جل دالئل قوله ق أراد ربنا سبحانه وحبمده أن حنق! إمجااًل و      
ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  چ: الفتح 

هي قول ال إله إال  ؛وكلمة التقوى هنا.   چہ  ہ   ہہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   
 .2وهي كلمة التوحيد الداعية لإلخالص يف العمل، 1اهلل الواقية من الشرك

                                                 
 .  112، ص5ج. أيسر التفاسري . أبو بكر اجلزائري  1
 .  111، ص23ج. تفسري . راغي امل 2
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 ،وسكون ،من أناة، واإللتزام مبا تقتضيه 1القيام هبا واإللتزام حبقوقهاوهي الكلمة اليت وجب      
 .2تعاىل من أجل إعالء كلمة اهلل ،وإخالص يف اجلهاد ،وخلق كرمي ،ووقار ،وثبات

وهبذا . ، مىت ُعمل مبقتضاها على الوجه الصحيح 6السبب األول للتقوىهي كلمة التوحيد؛      
، يف حياة املسلم إمنا جاء ليحقق التقوى (اهلل حممدًا رسول اهللال إله إال )يكون مضمون كلمة 

 . مجلة وتفصيالً ، لتقيم اخللق على منهج ومراد احلقو 
ال وقاية إال بإقامة بكل معاين الكلمة، و ، الكاملة جاء بالوقايةقد أن الدين هي النهائية واحملصلة      

 . يف دنياه  ،وسوء ،رروض ،اإلنسان من كل فسادته الغراء، الذي تقي عيشر 
 ،د ذلك وأظهرهالذي جسّ  ،واملصدر الرباين ،السماويالوقائي وكان القرآن الكرمي هو املنهج      

 . وأوضحه  ،ووّضحه ،وبّينه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  516ص. تيسري الكرمي الرمحن . سعدي ال 1
 .  242، ص16ج. التفسري الوسيط . طنطاوي  2
 .  346ص. اجلاللني . السيوطي واحمللي  6
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 :نتائج البحث 
 إىل ، دراسة تأصيلية،يف القرآن الكرمينهج الوقائي الذي تناول امل ،خنلص يف ختام هذا البحث     

 :فهي . النتائج تلك أهم أما . عدة نتائج مهمة، تفرز توصيات قيمة 
 ،والشريعة اإلسالمية فيها غايات املقاصد، مقررة عموم املصاحل واملنافع ؛الدين منبع الفوائد -1

 . ومانعة عموم املضار واملفاسد
 كل تعاليمها، فجملة املتضمنة املنهج الوقائي املطرد يف ،حتقق مدى نفعية تلك الشريعة السمحة -2

فالدين كله وقاية، والوقاية أس أساس الدين . تلك التعاليم يف حقيقتها وقائيات عامة للحياة الدنيا 
 .عها اتبأووسيلته األوىل، وما من شريعة ربانية إال وقد جاءت بالوقاية ألفرادها و 

 ،الربط بني املوضوعاتيف  ،املتضمن شريعة اإلسالم السمحة ،مشولية منهج القرآن الكرمي -6
واملبادئ، يف  ،واألصول ،واملعطيات اليت فيه، ليحقق الربط بني مفاهيم القيم ،والتعاليم ،تشريعاتوال

 .وإرساء منهجي عميق  ،وتناسق شرعي دقيق ،تكامل ديين وثيق
وانبها، جماالت الوقاية وج املنهج الوقائي منهج مطرد يف جممل آيات القرآن الكرمي، وقد ربط بني -6

 . ، مبا حيقق التكاملاإلسالميةبني مقاصد الشريعة وثيق من حيث االستيعاب، يف ربط 
 املقاصد ، وبنّي العقل مسألة حفظعلى  ؛ترتيبًا عاماً حفظ كل الضرورات القرآن الكرمي رتب  -5

 . ن بذلك يكون قوام احلياة الدنيا على مراد اهلل جل يف عاله أل ؛الرئيسة من حفظه
فظ الدين حني بنّي معامل العقيدة الصحيحة وصاهنا من االحنراف، وحرسها باألخالق وح -3

التشريع بعقوبات وحدود، حىت ذلك والفضائل، ووضع التشريع املناسب للبشر زماناً ومكاناً، وصان 
 .  ال يتجاوزها أحد 

جات البدن، اكل ما من شأنه سد حأ  هيوحفظ النفس من الناحيتني، املادية اجلسدية حني  -5
يف تكامل إنساين ، روحيسالمة اجلانب الب حني اعتىنالناحية املعنوية من سالمته، و ضمن بذلك ف

  . سالمة اجلانب املادي مرتبطة بسالمة اجلانب املعنويألن  ؛وترابط وثيق
وقى هبا العرض من االجنراف حنو هاوية  ،مجلة من املأمورات واملباحاتقرر وحفظ العرض حني  -4

ذلك جبملة من احلدود والعقوبات  نفالت األخالقي واحلريات املفرطة اليت قد تضر به، وحني صاناال
 .وجتاوز احملرمات جز من التعدي اً حيضابط
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أباح كل طريق حالل جلمعه، وحني رشد إنفاقه مبا حني  ،وحفظ املال حني صحح النظرة له -1
فمنع  ،التعامالت الصحيحة فيهكافة   وحني بنّي ، وحني حذر من االفتتان به، للجميع حيقق املصلحة

 . وكل تعامل سيء مشني  ،واالستغفال يةوحرم االنتهاز  ،االستغاللبذلك من 
يف حتقيق املنهج الوقائي،  ،وصيغ اللغة ،ساليباألو  ،لفاظاألالقرآن الكرمي استعمل كل  -18

 ،والرتهيب ،، كأساليب الرتغيبصدهالقرآن الكرمي يف اإلرساء ملراداته ومقاأساليب  تتنوعو  تتعددف
 ،، ليضمن بلوغ النتائج اإلجيابيةوجتريد الباطل ،وإقامة احلجج ،واإلقناع ،والعاطفة ،والعقالنية

، أمام تباين العقول واآلثار احلميدة ،والثمرات األكيدة ،والنهايات املرضية ،والغايات السامية
 . واختالف الفهوم

 ،واالعتبار بالسنن الكونية ،وضرب املثل ،ةصوالب الققك  ،وعظيةساليب الاستعمل كل األو  -11
بوجهه اخلطاب فهم  ةبو صع ليزيلو ، أكثر وضوحاً لتكون واملقابلة بالضد، لييرز مراداته ومقاصده، 

 . املعتاد
مشلت كل مفاصل القرآنية املتمثلة يف منهجه الوقائي املتكامل، تلك الوقائيات ف! وباجلملة  -12

مبا من مث و . أو املعنوية الروحية  ،دنيا للبشر مبا يضمن هلم السالمة فيها، سواء املادية البدنيةاحلياة ال
 .يضمن هلم النهاية السعيدة يف اآلخرة 

هو احلل الوحيد لعامل البشر مىت أرادوا إقامة حياة سعيدة،  ،كما أن ذلك املنهج الوقائي احلق  -16
يتساوى أمامها اجلميع، فتحفظ لكل ذي حق  ، تعاىلفرد عند حدود؛ شرعها اهللكل حني يقف  

 . ، بالضبط حقه
ومراعاة  ،هلا القدرة على مسايرة األحوال ،املنهج الوقائي مؤصل على مبادئ شرعية ربانية -16

 . والعادات  ،وفوارق األوضاع ،ومواكبة املتغريات، مراعياً عوامل االختالف ،مقتضى احلال
من حيث التشريع، ووضع فيه  ،وضع فيه اهلدي األمشل ،دينية عظمىاملنهج الوقائي قيم  -15

يف أٍي من جزئيات  ،مىت حصل اخللل، وبالتايل فمخالفته تعين حصول اخللل ،العالج األفضل
 . ، بقدر تلك املخالفةاحلياة

، واليت ظهرت بكل من حيث اإلمجاليف القرآن الكرمي هذه هي أهم نتائج املنهج الوقائي       
 .ومفاصل احلديث فيه  ضوح يف البحثو 
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 : نيلباحثتوصيات ل
تناول البحث املنهج الوقائي يف القرآن الكرمي دراسة تأصيلية، فعين مبجاالت ذلك املنهج،      

التايل وب. واأللفاظ القرآنية، اليت استعملها القرآن الكرمي يف ذلك  ،وجبوانبه، ومن مث عين باألساليب
 : لعل فيها فائدةمن خالهلا خنلص لتوجيهات وتوصيات ج، فقد أفرز عدة نتائ

، وكذلك  اليت مرت يف البحث ةاخلمس يئوقانهج التسليط الضوء على كل جمال من جماالت امل -1
من خالل دراسات  ،، وإبراز مثرات ذلك وآثاره وغاياتهةمستقل صفةب، اخلمسة عشر كل جوانبه

أو  ،للمجال ،كل ما ميت بصلة ملوضوع دراسته  باحثلكل منها على حدة، يستويف فيه الركزة م
 .منه بكل دقة ووضوح  إلبراز املنهج الوقائي ؛تناولهياجلانب الذي 

يف إراساء مرادته  ،وتنوعها ،وتعددها ،اسة أساليب القرآن الكرمير تسليط الضوء على د -2
ز مهم يف ذلك، يعطي التمايز األساليب من متايتلك ملا لتباين فيما خيص املنهج الوقائي، ومقاصده، 

 .واآلثار  ،والفوائد ،والثمرات ،يف النتائج
الرتكيز على معطيات القرآن الكرمي الدقيقة؛ من كلمات وآيات ومجل وعبارات، واستقاء التوجيه  -6

وتنوع  ،واختالف املناسبات ،وتعدد السياقات ،فتباين األساليب. الدقيق من ذلك للمفردة الواحدة 
ومن   ،واملوضوعات، كل ذلك له مغزى وال شك، خيتلف من لفظ آلخر ،ن حيث النزولالسور م

ميكن من خالل ذلك صياغة موضوعات متكاملة الفكرة جبمع . ومن مجلة جلملة  ،كلمة آلخرى
ملعاجلة علوم  ،مفردات املوضوع الواحد يف القرآن الكرمي، بغية استخالص دراسات قرآنية أصيلة

، عمل، دين، خري، شر، معروف، علم) اتكدراسة كلم  .ومتشعبة  ،كثرية ،ودراسات إنسانية
وهكذا  .على حدة، من حيث تناوهلا يف كل القرآن الكرمي، وتتبع املعاين اليت تعطيها وتفيدها ( منكر

 . سائر الكلمات، وال سيما ذات األمهية، وكل كالم اهلل تعاىل كذلك 
ودالالت آياته وخطاباته، مبا يقابلها من علوم إنسانية  ،ميحماولة الربط بني مدلول القرآن الكر  -6

 ،، واالستفادة من معطيات كتاب ربنا جل يف عالهيقاً دقتقوميًا صحيحًا حديثة، لتقومي تلك العلوم 
، كسائر العلوم وال سيما تطبيق ذلك على اجملاالت اليت ذكرت يف البحث ،باألسرار ءامللي ،املعجز

 . الطبيعية واإلنسانية
ومن خالل قراءايت يف كتب التفسري وجدت التباين املثري؛ فيما بينها،  ،أثناء إعداد البحث -5

ملا فأوصي لو يتم تناول كل كتاب تفسري على حدة، ومناقشة الرؤية التفسريية والعلمية ملؤلفه، والنظر 
، وبالتايل إبراز ت علميةومن نكامما يف تفسريه من جديد  ملدى إفادته ملن بعدهمن أثر، و املفسر تركه 
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ومن مث النظر ملدى مسايرة القرآن الكرمي للمستجدات اليت يف عصر املؤلف، .  أمهية الكتاب يف جماله
. وغايات عطاء القرآن الكرمي لكل جيل، اليت ال تقف عند حد  ،وكيفية ربطه بني دالالت اآليات

، أعطى كل جيل الكرمي كتاب هداية أبديهذا وال ريب يعطينا موسوعة قيمية حول كيفية أن القرآن 
سبحانه واحلمد هلل رب العاملني  . ما حيقق مصاحله ومنافعه، ودرأ عنه ما يضره ويفسد عليه حياته

 .وحبمده 
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 265.................................... چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں چ: قوله تعاىل  -

 154، 184..................... چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ     ۀ  ہ  ہ      ہہ   ۓ  چ : قوله تعاىل  -

 186........................... چٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ ڄ  چ : قوله تعاىل  -

 165، 66........................... چڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ک  چ : قوله تعاىل  -

 124............................... چڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ ھ  چ: قوله تعاىل  -

 21............................... چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈئ  چ : قوله تعاىل  -

 115............................................. چڈ  ژ  ژ  ڑ  ے   چ: قوله تعاىل  -

 165...............................  چپ ڦ   ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پچ : قوله تعاىل  -

 168............................... چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ں  چ: قوله تعاىل  -

 65.................................. چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ     ۅ    چ: قوله تعاىل  -

 153................................. چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى   ۈئچ : قوله تعاىل  -
 183.......................... چىئ   ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ہہ  ہچ : قوله تعاىل  -

 161......................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڍ   چ : قوله تعاىل  -

 162................................ چھ  ھ  ھ   ھ  ے ىث    چ: قوله تعاىل  -

 168، 25....................... چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڻ  چ : قوله تعاىل  -

 182.............................     چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    پچ: قوله تعاىل  -

 56....................... چک  گ       گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : قوله تعاىل  -
 111........................ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ۇ   ڱ  ڱ   ڱ     چ: قوله تعاىل  -

 12..............................  چۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ائچ: قوله تعاىل  -  

 154................................. چڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک  ڻ  چ : قوله تعاىل  -

 58............................ چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ ی  چ : قوله تعاىل  -
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 221، 214..................... چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ ڤچ: قوله تعاىل  -

 281، 111............................. چڱ  ڱ        ڱ       ں  ں   ڻ  ڻ  حب   چ : قوله تعاىل  -
 284..................... چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ ڳ  چ : قوله تعاىل  -
 285..................... چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى يب   چ : قوله تعاىل  -

 154......................................  چڃ   ٹٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹچ  :قوله تعاىل  -

 153...................................... چچ  چ  چ   ڇ  ڇ ڱ   چ: قوله تعاىل  -

 136، 38................................. چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ ڍچ : عاىل قوله ت -

 152............................................  چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ ڍ   چ: قوله تعاىل  -

 132، 62................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ مئ   چ : قوله تعاىل  -

 136.............................. چٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ ڃ             ٻ  ٻ  چ: قوله تعاىل  -

 11، 68................................... چۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ مت   چ : قوله تعاىل  -
 :سورة آل عمران  -2

 112، 51........................... چڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ ں  چ : قوله تعاىل  -

 131................................  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ۈ  چ : قوله تعاىل  -

 41............................................ چڃ  ڃ  چ   چ  چچ گ  چ : قوله تعاىل  -

 121.................................... چڃ  ڃ  ڃ   چ  چ   چ  چ ڎچ: قوله تعاىل  -

 118............................... چڦ  ڦ  ڦ     ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ چچ:  قوله تعاىل -

 155.................................... چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ ژ  چ: قوله تعاىل  -
 115................................... چھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۅ  چ : قوله تعاىل  -

 264................................ چۇئ  ۆئ  ۆئ مب     ەئ   وئ  وئ  ۇئچ : قوله تعاىل  -

 15................................ چڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ ڃ چچ: قوله تعاىل  -
 33.......................... چڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ ۀ  چ : قوله تعاىل  -

 61........................................... چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڃ  چ : قوله تعاىل  -
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 155.................................. چہ  ہ      ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے ڭچ : قوله تعاىل  -

 148، 55.......................... چپ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ چ  چ: قوله تعاىل  -

 261، 125.......................... چں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ  ۀ  ۆ  چ: قوله تعاىل  -

 65................................. چک  گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ ہ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة النساء  -6

 54........................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ڦ  چ : قوله تعاىل  -

 42..............................  چې   ې   ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ ىت   چ : قوله تعاىل  -

 136، 165، 166..................  چگ  گ   گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  جب   چ : قوله تعاىل  -

 261.................................  چائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ ېئ   چ : قوله تعاىل  -

 161، 185........................ چڍڌڌ ڎ ۈ   چ: قوله تعاىل  -

 161، 183............................ چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ ڇ   چ: قوله تعاىل  -

 126.................................. چٹڤ   ڤڤ ڦ  ڍ  چ: قوله تعاىل  -

 163، 68....................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  چ: قوله تعاىل  -

 116............................. چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں ۆ   چ: قوله تعاىل  -

 185........................... چڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ېئ  چ  : قوله تعاىل  -

 115.......................... چۆ    ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ ۈئ   چ: قوله تعاىل  -

 53............................. چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ىثچ : قوله تعاىل  -

 155............................   چۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  يئچ : قوله تعاىل  -

 38.................................. چژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ھ چ: قوله تعاىل  -

 135، 122، 118.................. چٱ  ٻ          ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ گ  چ : قوله تعاىل  -

 211................................. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  ڄ  چ : تعاىل  قوله -

 121...................................  چگ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڻ  چ : قوله تعاىل  -

 115....................................... چڦ ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  چ : قوله تعاىل  -
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 18........................................... چچ   چ  چ  ڇ  ڇ ڳ  چ : قوله تعاىل  -

 16................................ چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ ژ  چ : قوله تعاىل  -

 153..................................... چې  ى  ى  ائ   ائ جئ   چ : قوله تعاىل  -
 :سورة املائدة  -6

 126، 32........................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پگ چ: قوله تعاىل  -

 46، 56، 64........................ چچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ گ چ: قوله تعاىل  -

 186.......................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ک   چ : قوله تعاىل  -

 6.............................. چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   چ: قوله تعاىل  -

 141............................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ڄچ : قوله تعاىل  -

 162............................  چۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې ائچ : قوله تعاىل  -

 121................................ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چچ : قوله تعاىل  -

 122، 111.......................  چچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ں  چ : وله تعاىل ق -

 152، 111......................... چٺ  ٺ  ٺ   ٿ ڤ  چ : قوله تعاىل  -

 121، 111........................... چے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ۇئچ : قوله تعاىل  -

 288.................................... چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ ۆچ: قوله تعاىل  -

 11......................................... چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں  ۆ چ: قوله تعاىل  -
 55.............................. چمئ  ىئ  يئ  جب  حب   ىب     حئی   ی  جئچ : قوله تعاىل  -

 156................................ چۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ڭ  چ : قوله تعاىل  -

 156، 56......................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٺ  چ: قوله تعاىل  -

 166.................................. چڇ  ڇ  ڍ  ڍ      ڌ  ڌ ں  چ : قوله تعاىل  -

 211، 26.................................... چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ھ  چ : قوله تعاىل  -

 156، 52........................ چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  ڄ ڇ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة األنعام  -5

 46........................ چہ  ہ     ھ ۓ    ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ         ۀ  ہچ : قوله تعاىل  -
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 66.............................. چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ    چ  چ  ژ   چ : قوله تعاىل  -

 11................................  چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  گ  چ : قوله تعاىل  -

 228، 53.................... چڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ چ: قوله تعاىل  -
 286............................................ چۈئ  ۈئ  ېئ    ۆئۇئ   ۇئ  ۆئچ : قوله تعاىل  -

 166.......................... چک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ۆ  چ : ىل قوله تعا -

 41...............................  چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  گ  چ : قوله تعاىل  -

 215..........................  چٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ڦچ : قوله تعاىل  -

 126............................ چڭ  ۇ  ۇ ىئ     ۓ    ڭ  ڭ  ڭ  چ: قوله تعاىل  -

 156............................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ڃ   چ : قوله تعاىل  -

 26...................................... چچ  چ  چ  چ  ڇڇ ڑ  چ : قوله تعاىل  -

 21...................................... چڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ     ہ  چ : قوله تعاىل  -

 :سورة األعراف  -3

 13.................................. چ ڱ  ڱ  ں  ڻ  ڱڳ  ڳ  ڱچ : قوله تعاىل  -

 2................................. چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  چ : قوله تعاىل  -

 156................................ چې   ې  ې  ىى  ائ  ائ  ېئ  چ : قوله تعاىل  -

 125، 36....................  چپ  ڀ   ڀ    ڀڀ  ٺ        ٺ  ٺ ٺ  ٿ  چ: قوله تعاىل  -

 165................................... چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڱ  چ : قوله تعاىل  -

 221...................................... چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ېئ چ : قوله تعاىل  -

 26................................. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ڀ  چ : قوله تعاىل  -

 261، 65............................ چڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۉچ : قوله تعاىل  -

 115.................................... چی  ی   ی  ی  جئ  حئ  حب   چ : قوله تعاىل  -

 114.................................. چڭ  ۇ  ۇ  ۆۆ  ۈ  ۈ یچ : قوله تعاىل  -

 118................................ چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ ڭ  چ : قوله تعاىل  -
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 161................................... چڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ  ۆ  ۉ  چ : قوله تعاىل  -
 111........................ چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ ۇ    ڱچ : قوله تعاىل  -

 36............................... چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ ڻ  چ : قوله تعاىل  -
 282..................................... چې   ى  ى  ائ  ائ    ېچ: قوله تعاىل  -

 43...................................... چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ ڍچ : قوله تعاىل  -

 51...................................... چڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ  ڻ ہ  چ : قوله تعاىل  -

 151........................................ چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ڦ  چ : قوله تعاىل  -

 :سورة األنفال  -5

 51...................................... چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ھ   چ: قوله تعاىل  -

 155.....................................  چڃ  ڃ  ڃ چ چ  ک  چ: قوله تعاىل  -

 18، 36.................................. چڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ ې  چ : قوله تعاىل  -

 36....................................... چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ ىئ  چ : قوله تعاىل  -

 112........................................ چۆئ  ۆئ    ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ ی  چ: قوله تعاىل  -

 145................................. چی  ی     ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئجب يب   چ : قوله تعاىل  -
 :سورة التوبة  -4

 144.................................. چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڌ  چ: قوله تعاىل  -

 12.............................  چٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ڦ  چ : قوله تعاىل  -

 155.............................. چڍ  ڍ  ڌ  ڌ ک  چ: قوله تعاىل  -

 145...................................... چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ ۈئچ: قوله تعاىل  -

 135، 155............................ چڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ۆ چ  :قوله تعاىل  -

 261.............................. چھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ىچ: قوله تعاىل  -

 116.................................. چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  چ : قوله تعاىل  -

 188..........................     چەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ ی     چ: قوله تعاىل  -
 143............................  چھ  ھ  ے  ے  ۓ ۈ  چ : قوله تعاىل  -
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 :سورة يونس  -1

 54............................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٺ  چ: قوله تعاىل  -

 261..........................  چٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ ٿ   چ: قوله تعاىل  -

 51.......................... چېئ  ىئ  ىئ  ىئی   ی  ی  ی  جئ  حئ جب  چ: قوله تعاىل  -

 216........................ چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ     ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ ڌ   چ: قوله تعاىل  -

 145..............................چڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ ېچ : قوله تعاىل  -

 53....................................  چڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ     ڑک  ڳ   چ : عاىل قوله ت -

 288........... ................. چہ  ھ     ھ  ھ  ھے  ے     ۓ  ڭچ : قوله تعاىل  -
 : سورة هود  -18

 152...................................... چگگ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ں   چ : قوله تعاىل  -

 224.......... چھ  ھ     ھ ې   ڻ    ڻ  ڻ   ڻۀ  ۀ      ہ  ہ  ہ     ہ  ھچ : قوله تعاىل  -

 44..................................  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ ٿ    چ: قوله تعاىل  -

 111........................................ چے  ۓ  ۓ     ڭ  ڭ  ى  چ : قوله تعاىل  -

 25............................... چڳ  ڳ  ڳ       ڱ  ڱ    ڱ  ڱ ہ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة يوسف  -11 

 282........................ چۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ      ڭ  ۇ  ۇ ۅ  چ : قوله تعاىل  -

 43....................................... چڈ     ڈ    ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ڱ  چ: قوله تعاىل  -
 286..................................................... چېئ     ىئ    ىئ مئ    چ: قوله تعاىل  -

 168، 121............................ چپ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ  ٿ   چ: قوله تعاىل  -

 115.................................... چائ  ەئ        ەئ  وئ  وئ  ۇئ ىئ   چ : قوله تعاىل  -
 :سورة الرعد  -12

 162، 125...................... چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ې  چ : قوله تعاىل  -

 145.............................. چمب  ىب  يب   جت  حت      ختمت  ىت  يثچ: قوله تعاىل  -
 : سورة إبراهيم  -16
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 112......................................... چک  ک  ک ۋ ڑ  ڑ  چ  : قوله تعاىل  -

 281، 115........................ چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ  حئ   چ : قوله تعاىل  -

 263............................... چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڇ  چ: قوله تعاىل  -
 :سورة احلجر  -16

 11...................................... چڈ   ژ  ژ  ڑ         ڎ  ڈ   چ : قوله تعاىل  -

 :سورة النحل  -15

 251، 146........................... چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  کک  ک ڻ   چ: قوله تعاىل  -

 263................................. چڭ  ڭ   ۇ  ۇۆ  ۆ ۉ  چ: قوله تعاىل  -

 54........................ چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ گ   ڄ  ڄ چ : قوله تعاىل  -

 56.............................. چٿ  ٿٿ  ٿ   ٹ     ٹ  ٹ ڦچ: قوله تعاىل  -

 32................................ چگ  ڳ          ڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ ے  چ : قوله تعاىل  -

 123............................. چجح    حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب   خبچ : قوله تعاىل  -

 285......................................چڑ  ک  ک  ک   ک  ھ  چ: قوله تعاىل  -

 213......................................چې   ې  ې  ې  ى  ۈئ  چ: قوله تعاىل  -

 56، 51...............................چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ گ   چ: قوله تعاىل  -

 285..................................چٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ چچ : قوله تعاىل  -

 114.................................  چٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڦ  چ : قوله تعاىل  -
 33........................... چۅ    ھہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ : قوله تعاىل  -

 146............................    چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  وئ  چ : قوله تعاىل  -
 : سورة اإلسراء  -13

 11، 1................................. چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ڦچ: قوله تعاىل  -

 116..........................................چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ۓ چ: قوله تعاىل  -

 151...............چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئچ : قوله تعاىل  -

 166...................................... چچ  چ   چ  چ  ڇڇ  ڇ ڈ  چ : قوله تعاىل  -
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 164، 42................................. چژ  ژ  ڑڑ  ک     ک      ک گ  چ : قوله تعاىل  -

 122...............................  چگ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ ھ  چ: قوله تعاىل  -

 156 ......................................... چھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ۅ  چ: قوله تعاىل  -

 16.......................................  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٹ  چ : قوله تعاىل  -

 264......................................... چڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ ۓ  چ : تعاىل قوله  -

 2..................................... چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ   ھ ڭ  چ  : قوله تعاىل  -

 44........................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ ڦ   چ : قوله تعاىل  -
 :كهف سورة ال -15

 111....................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ڦ  چ : قوله تعاىل  -

 145......................................  چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ گ   چ: قوله تعاىل  -

 283................................... چۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  وئ  چ: قوله تعاىل  -

 131...................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  ٺ  چ : قوله تعاىل  -

 116.....................................   چڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  چ : قوله تعاىل  -

 55........................................... چژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ھچ : قوله تعاىل  -

 58......................................... چجب حب  خب      مب  ىب  يب  جت حس     يئ چ : قوله تعاىل  -
 :سورة طه  -14

 281............................ چمت  ىت  يت  جث جح   ىب  يب  جت  حت     ختچ : قوله تعاىل  -
 :سورة األنبياء  -11

 115.......................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ ٺ  چ : قوله تعاىل  -
 114................. چڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  چ : قوله تعاىل  -

 265................................ چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٹ  چ : قوله تعاىل  -

 62...................................... چک  ک  گ         گ  گ       گ  چ : قوله تعاىل  -
 :ة احلج سور  -28

 6........................................  چٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  ڀ  چ : قوله تعاىل  -
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 65........................... چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ   چ :تعاىل  قوله -

 44..................................... چڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڃچ : قوله تعاىل  -
 283....................................چٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ ڦ  چ : عاىل قوله ت -

 22........................................چگ  ڳ  ڳ  ڳ ڻ   چ: قوله تعاىل  -

 11، 66.................................  چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ ۈئ   چ : قوله تعاىل  -
 :سورة املؤمنون  -21

 118....................................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻچ : اىل قوله تع -

 164........................................  چٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ : قوله تعاىل  -

 63.............................. چۉ  ې  ې  ې  ې  ى ۈئ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة النور  -22

 164، 118....................... چڀ  ڀ  ڀ  ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ڃ  چ : اىل قوله تع -

 161،162........................... چڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ    ژچ: قوله تعاىل  -

 152 ،164 ،118..................... چڑ  ڑ  ک     ک   ک  ک  گ ڻ  چ : قوله تعاىل  -

 161.................................. چۆئ  ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ مب  چ  :قوله تعاىل  -

 158..................................... چڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڻ   چ : قوله تعاىل  -

 168....................................... چۈ  ۈ  ٴۇ  وئ  چ : قوله تعاىل  -

 111، 162............................. چ ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ ک چ : قوله تعاىل  -

 116................................. چىئ   یی  ی  ی  جئ ىئ   چ :قوله تعاىل  -

 285........................................    چہ  ھ  ھ   ھھ  ے حئ   چ: قوله تعاىل  -

 216...........................................   چڀ  ٺ  ٺ          ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ    ڇ  چ: قوله تعاىل  -

 262........................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ڤ  چ : قوله تعاىل  -

 48............................................ چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ٹ  چ : قوله تعاىل  -
 : سورة الفرقان  -26

 113......................................... چۓ  ڭ  ڭ ۅ   ۓ   چ  : قوله تعاىل  -



 خالد حممد أمحد عطية/ إعداد ......................  دراسة تأصيلية. املنهج الوقائي يف القرآن الكريم 

  

286 
 

 265................................... چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  چ : قوله تعاىل  -

 15........................................ چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  چ : قوله تعاىل  -

 215.................................... چ  ڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہ  ہ ۓچ: قوله تعاىل  -
 286....................... چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ     چ: قوله تعاىل  -

 :سورة الشعراء  -26

 146.......................................... چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   چ : قوله تعاىل  -
 :سورة النمل  -25

 166............................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  ڀ  چ:  قوله تعاىل -

 111.................................. چٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ      ۅ  ېچ: قوله تعاىل  -
 :سورة القصص  -23

 51............................... چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ   پ  ٿ   چ : قوله تعاىل  -
 :وت سورة العنكب -25

 166..............................  چېئ   ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی   ی  ی    حئ   چ : قوله تعاىل  -

 281....................... چہ  ہ ھ    ہڻ   ۀ  ۀ  ہچ : قوله تعاىل  -

 184...............................  چٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ڤ چ: قوله تعاىل  -
 :سورة الروم  -24

 216............................. چٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ڇ  چ : قوله تعاىل  -

 123.................................  چڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ںچ : قوله تعاىل  -

 221، 11 ،65...................... چڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ەئ  چ : قوله تعاىل  -

 155....................................... چھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ې    ھچ: قوله تعاىل  -

 68................................................. چٺ  ٿ  ٿ   ٿ ڄ  چ : قوله تعاىل  -
 286........................... چۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى     ائ ېئ  چ : قوله تعاىل  -

 : سورة لقمان  -21

 61.............................. چڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک ڳ    چ: قوله تعاىل  -
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 125....................................... چائەئەئوئ وئ ۇئ ىبچ: قوله تعاىل  -
 :سورة األحزاب  -68

 151.................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٺ  چ : قوله تعاىل  -

 141............. ....................... چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ         جئ   چ : وله تعاىل ق -

 115......................................... چڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ ک  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة سبأ  -61

 113........................ چڃ     ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ     چ :قوله تعاىل  -

 55............................................ چۉ  ۉ  ې  ېې  ې ی    چ: قوله تعاىل  -
 : سورة فاطر  -62

 228.................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ڦ  چ : قوله تعاىل  -
 286................................................... چں  ڻ  ڻ       ڻ   ڻ   چ: قوله تعاىل  -

 221...................................... چٺ  ٺ  ٿ      ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ ڄچ : قوله تعاىل  -

 145...................................... چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ ک  چ : قوله تعاىل  -
 : سورة يس  -66

 63................................................. چڦ  ڦ  ڦ   ڤ  ڤچ : قوله تعاىل  -

 285..................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پ   چ: قوله تعاىل  -

 218................................... چڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک گ  چ : قوله تعاىل  -

 286............................... چڱ ڻ     گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱچ: قوله تعاىل  -
 :سورة الصافات  -66

 111................................... چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ گچ: قوله تعاىل  -
 :سورة ص  -65

 114................................. چېئ  ىئ        ىئ  ىئ  ی    ی  ی  ی  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة الزمر  -63

 35.............................. چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    جئ   چ: قوله تعاىل  -

 221.......................... چڀ  ٺ ٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀچ : قوله تعاىل  -
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 111....................... چىئ  ی  ی    ی     ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  ىب   چ : قوله تعاىل  -

 : سورة غافر  -65

 228......................... چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  وئ   چ: قوله تعاىل  -
 :سورة فصلت  -64

 116.................................... چۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې      ې  ى  ۇئچ: قوله تعاىل  -

 226................................ چڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ېئ  چ : قوله تعاىل  -

 213، 212........................ چوئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ مئ  چ: قوله تعاىل  -
 :سورة الشورى  -61

 45............................... چٺ  ٿ ٿٿ   ٿٹ  ٹ  ٹچ : قوله تعاىل  -
 61..................................... چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڦ  چ : قوله تعاىل  -

 148..........................  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ ڦ  چ : قوله تعاىل  -

 : سورة الزخرف  -68

 283.............................  چڳ  ڳ       ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ۀچ: قوله تعاىل  -
 :سورة الدخان  -61

 43................................... چڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ       ڈ    ڑ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة اجلاثية  -62

 222، 55............................... چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ۆئ  چ: قوله تعاىل  -
 :سورة األحقاف  -66

 144.................................... چۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ   ېئ   ېئ  ىئ مت   چ : قوله تعاىل  -

 66................................  چٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  ٿ  چ : قوله تعاىل  -

 :سورة حممد  -66

 166................... چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ ڤ  چ : قوله تعاىل  -

 156......................................  چڍ  ڍ   ڌ  ڌ        ڎ  ڎ   ھ  چ : قوله تعاىل  -

 151............................. چيب  جت   حت  خت   مت   ىت  يت  جث  جخ  چ:  قوله تعاىل -

 116....................................  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڈ  چ : قوله تعاىل  -
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 :سورة الفتح  -65

 155.................................. چۈ  ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  چ : قوله تعاىل  -

 251......................... چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ے    چ: قوله تعاىل  -
 284................... چٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀڑ     ٻٱ  ٻ  ٻچ : قوله تعاىل  -

 :سورة احلجرات  -63

 113............................... چۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ائ  چ : قوله تعاىل  -

 116..............................چڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ۈ  چ  :قوله تعاىل  -

 181........................................... چۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ې  چ : قوله تعاىل  -

 154.................................. چى  ى  ائ  ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   مث   چ : قوله تعاىل  -

 285، 145، 161، 116................ چٻ  ٻ  ٻ   پ  پ ڄ   ٱ  ٻ چ : قوله تعاىل  -

 268، 54، 66......................... چڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ ژ  چ : قوله تعاىل  -

 115.................................. چڑ  ک  کک  ک  گ  گ  گ  ھ    چ: قوله تعاىل  -

 18................................. چۅ   ھ    ھ  ے  ے  ۓ  ۓچ : قوله تعاىل  -
 :سورة ق  -65

 168............................. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٺ  چ: قوله تعاىل  -
 :سورة الذاريات  -64

 155 ........................................ چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  چ: قوله تعاىل  -

 53................................................. چۀ  ہ  ہ   ڻ  ڻۀ چ : قوله تعاىل  -

 55...................................... چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ : قوله تعاىل  -

 224، 188............................ چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة النجم  -61

 161.................................... چۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ       ۋ  ۅ  ۅ    ۆ چ: قوله تعاىل  -
 :سورة القمر  -58

 11..................................................  چحت  خت              مت  ىت  يت        جث   چ : قوله تعاىل  -
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 263............................ چڦ  ڦ   ڄ ڃ ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  ڦچ: قوله تعاىل  -
 :سورة احلديد  -51

 262........................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ٹچ : قوله تعاىل  -
 :سورة اجملادلة  -52

 185............................. چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ ڳچ : قوله تعاىل  -

 35................................  چ  ېئ  ېئ     ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  مج چ : قوله تعاىل  -
 :سورة احلشر  -56

 136، 12.................  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ ۓ    چ: قوله تعاىل  -

 155............................. چې  ې  ى  ى  ائ  ائ    ەئ حب   چ: قوله تعاىل  -

 25....................................... چڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  چ  چ : قوله تعاىل  -

 211................................. چچ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍڍ  ڈ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة املمتحنة  -56

 181................................ چ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  کچ : قوله تعاىل  -

 141......................................... چڇ  ڇ ڑ      چ  چ  چ  چچ: قوله تعاىل  -
 : سورة اجلمعة  -55

 141...................................... چۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ ڭ  چ : قوله تعاىل  -

 186..................................  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ ٹ  چ : قوله تعاىل  -
 :قون سورة املناف -53

 165..................................... چڱ  ں  ں  ڻ   ڻ        ڻ ے  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة التغابن  -55

 153... ............................... چۓ  ۓ    ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ ېچ: قوله تعاىل  -

 261.................................... چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ ڦ  چ : قوله تعاىل  -

 166، 53........................... چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک ڱ  چ: قوله تعاىل  -

 166............................... چڱ  ں  ں   ڻڻ  ڻ  ڻ    ہ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة الطالق  -54
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 161................................... چڦ  ڦ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ ڇ چ: قوله تعاىل  -

 223، 65....................................... چڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  چ: قوله تعاىل  -

 223..................................... چۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ      ىئ   چ :قوله تعاىل  -

 223.......................... چجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  چ :قوله تعاىل  -

 163.................................... چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ڄ  چ : قوله تعاىل  -

 156، 154، 161................... چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ   چ  چ  ڇ  گ  چ: قوله تعاىل  -
 : سورة التحرمي  -51

 141...................................  چ  ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  ڀ ٺچ : قوله تعاىل  -

 166، 15، 55..................... چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ ۇئ  چ: قوله تعاىل  -
 :سورة امللك  -38

 113..............................  چی   ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ    حبچ : قوله تعاىل  -

 61، 24................................... چٿ    ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   چ : قال تعاىل  -
 :سورة القلم  -31

 145، 55............................................ چڱ  ڱ     ڱ  ں  ں   چ : قوله تعاىل  -

 222.......................... چۇئ  ۇئ   ۆئ         ۆئ  ۈئ ەئ      ەئ  وئ          وئچ: قوله تعاىل  -
 :احلاقة  سورة -32

 222........................ چڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  چ : قوله تعاىل  -
 226......................... چۋ  ۋ  ۅ  ۅ        ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې             ى  چ : قوله تعاىل  -

 131...................................................... چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة املعارج  -36

 155........................ چڳ  ڱ  ڱ   گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳچ: قوله تعاىل  -
 :سورة اجلن  -36

 13.......................................  چٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  ٺ  چ : قوله تعاىل  -

 21.......................................  چٺ  ٺ       ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ : قوله تعاىل  -
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 148....................................  چڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ     ۀ  ۀ ہ  چ : قوله تعاىل  -
 :سورة املدثر  -35

 162.................................................. چجب     حب  خب  مب    ىب  يب  چ : قوله تعاىل  -

 265.............................................. چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ: قوله تعاىل  -
 :سورة القيامة  -33

 121.................................................. چک  ک  ک  گ    گ  چ : قوله تعاىل  -

 161.........................  چۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  چ  ۆئ  ۆئ وئ  وئ      ۇئ  ۇئ   چ : قوله تعاىل  -
 :سورة اإلنسان  -35

 2................................... چ ى    ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ    ۆئچ : قوله تعاىل  -

 155............................................. چېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ   چ: قوله تعاىل  -

 265............................. چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ ٺ  پچ: قوله تعاىل  -
 :سورة النازعات  -34

 168............................. چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  ۆئ   ۆئ  چ: قوله تعاىل  -
 :سورة اإلنفطار  -31

 211.............................. چک   ک        ک   گ  گ ژ  ژ     ڑ  ڑ   کچ : قوله تعاىل  -
 :سورة الغاشية  -58

 13........................................................  چگ  گ  گ  گ     ڳ  چ : قوله تعاىل  -

 213..................... چے  ۓ ڭ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ےچ : قوله تعاىل  -
 :سورة الفجر  -51

 138...................... چٴۇ ۅ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈچ: قوله تعاىل  -

 121.......................... چٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ڤ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿچ : قوله تعاىل  -
 :سورة الشمس  -52

 124، 56........................ چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ: قوله تعاىل  -
 :سورة الليل  -56

 13........................................................  چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ : قوله تعاىل  -
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 :سورة العلق  -56

 138.................................... چڳ  ڱ    ڱ   ڱ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳچ : قوله تعاىل  -
 :سورة البينة  -55

 63.............................. چڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ    ہ  چ : قوله تعاىل  -

 258.................................  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ٹ   چ : قوله تعاىل  -
 :سورة الزلزلة  -53

 146............................... چڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  چ : قوله تعاىل  -

 143................................ چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   چ : قوله تعاىل  -

 : سورة القارعة  -55

 118........................... چٺ  ٿ   ٿ   ٺ  ٺ  ٺ ڀ  ڀچ : قوله تعاىل  -

 264........................ چڃ  ڃ  ڃچ ڦ   ڄ  ڄڄ  ڄچ: قوله تعاىل  -
 :سورة التكاثر  -54

 144........................................................ چژ  ڑ   ڑچ : قوله تعاىل  -
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 الشريفةفهرس األحاديث النبوية  -2

 
 رقم الصفحة             الحديث الشريف

 
 63....................................................................أتدرون أين تذهب هذه الشمس 

 66...........................................................................إذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة 
 256، 62.....................................................................أعطيت مخساً مل يعطهن 

 255.......................................................أما إنكم سرتون ربكم كما ترون هذا القمر 
 56............................................................ اخلطأ والنسيان إن اهلل قد جتاوز عن أميت

 65..............................................................حدكم فسيلة إن قامت الساعة ويف يد أ
 26......................................................ذات يوم، إذ طلع  بينما حنن عند رسول اهلل 

 63............................................................................حد يعمل به يف األرض 
 56.........................................................رفع القلم عن ثالث، عن النائم حىن يصحو 

 183....................................................... .شغلونا عن الصالة الوسطى، صالة العصر 
 65...................................................................................عشر من الفطرة 

 128...........................................................لعن املتشبهات من النساء بالرجال ولعن 
 66...................................................................لكم كل عظم ذكر اسم اهلل عليه 

 56..................................................................ما مأل ابن آدم وعاء شراً من بطنه 
 23............................................................فليغريه بيده، فإن مل  من رأى منكم منكراً 
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 المصادر والمراجع  -3

 
 ( : 96)كتب التفسير   -أوال  

علي عبد : احملقق . روح املعاين ( . ه 1258: ت )حممود بن عبد اهلل احلسيين . األلوسي  -1
 . 13: األجزاء .  ه 1615، 1ط. دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر . الباري عطية 

تفسري ابن باديس ( . ه 1651: ت )عبد احلميد حممد بن باديس الصنهاجي . ابن باديس  -2
علق عليه وخرج آياته وأحاديثه أمحد مشس : احملقق ( . يف جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري)

 . م 1115/ه 1613، 1ط. دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر . الدين 
حتقيق وتعليق . التفسري الكبري ( .  ه524: ت )أمحد عبداحلليم عبدالسالم احلراين . بن تيمية ا -6

 . 5: األجزاء . دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر . د عبدالرمحن عمرية : 
. التسهيل لعلوم التنزيل ( . ه 561: ت )حممد بن أمحد بن حممد الغرناطي . ابن جزي الكليب  -6

 . 2: األجزاء  .ه  1613، 1ط. ، بريوت شركة دار األرقم: الناشر . الدي د عبد اهلل اخل :احملقق 
روائع ( . ه 515: ت )عبد الرمحن بن أمحد بن رجب الَسالمي، البغدادي احلنبلي . ابن رجب  -5

.  أيب معاذ طارق بن عوض اهلل: مجع وترتيب ( . اجلامع لتفسري اإلمام ابن رجب احلنبلي)التفسري 
 . 2: األجزاء . م 2881/ ه1622، 1ط. دار العاصمة، الرياض : الناشر 

اللباب يف علوم الكتاب ( . ه 555: ت )عمر بن علي احلنبلي الدمشقي النعماين . ابن عادل  -3
دار الكتب العلمية، : الناشر . الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض : احملقق . 

 . 28: األجزاء . م 1114/ه 1611، 1ط. بريوت 
( . ه 1226: ت )أمحد بن حممد بن املهدي احلسين األجنري الفاسي الصويف . ابن عجيبة  -5

د حسن : الناشر . أمحد عبد اهلل القرشي رسالن : احملقق . البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد 
 . 3: األجزاء  . ه  1611ط . عباس زكي، القاهرة 

: ت )عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب . طية ابن ع -4
: الناشر . عبد السالم عبد الشايف حممد : احملقق . احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ( . ه 562

 . 5: األجزاء . ه  1622، 1ط. دار الكتب العلمية، بريوت 
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التفسري القيم لإلمام ابن القيم ( . ه 551: ت )أيب بكر بن أيوب حممد بن . ابن القيم اجلوزية  -1
: الناشر. مكتب الدراسات والبحوث العربية واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان : احملقق . 

 .ه  1618، 1ط. دار ومكتبة اهلالل، بريوت 
تفسري ( . ه 556: ت )إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري الدمشقي . ابن كثري  -18

دار الكتب العلمية، منشورات حممد : الناشر . حممد حسني مشس الدين : احملقق . القرآن العظيم 
 . 4: األجزاء  .ه  1611، 1ط. علي بيضون، بريوت 

مكتبة العلوم : الناشر . أيسر التفاسري . جابر بن موسى بن عبد القادر . أبو بكر اجلزائري  -11
 . 5: األجزاء . م 2886/ه 1626، 5نورة، اململكة العربية السعودية، طواحلكم، املدينة امل

: احملقق . البحر احمليط ( . ه 565: ت )حممد بن يوسف بن علي األندلسي . أبو حيان  -12
 . 4: األجزاء  .ه  1628ط . دار الفكر، بريوت : الناشر . صدقي حممد مجيل 

إرشاد العقل السليم إىل ( . ه 142: ت )بن مصطفى العمادي حممد بن حممد . أبو السعود  -16
 . 1: األجزاء . دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : الناشر . مزايا الكتاب الكرمي 

 .نسخة إلكرتونية . أيسر التفاسري . أسعد حومد  -16
 معامل التنزيل يف تفسري( . ه 518: ت )احلسني بن مسعود بن حممد بن الفراء . البغوي  -15

. ه  1628، 1ط. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : الناشر . عبد الرزاق املهدي : احملقق . القرآن 
 . 5: األجزاء 

التفسري البياين للقرآن ( . ه 1611: ت )عائشة حممد علي عبد الرمحن . بنت الشاطئ  -13
 . 2: األجزاء .  5ط. دار املعارف، القاهرة : دار النشر . الكرمي 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ( . ه 345: ت )عبد اهلل بن عمر بن حممد الشريازي . البيضاوي  -15
 .ه  1614، 1ط. دار إحياء الرتاث العريب، بريوت : ناشر . حممد عبد الرمحن املرعشلي : حمقق . 

 . 5: األجزاء 
حلسان يف تفسري القرآن اجلواهر ا( . ه 455: ت )عبد الرمحن بن حممد بن خملوف . الثعاليب  -14

دار إحياء الرتاث : الناشر . الشيخ حممد علي معوض والشيخ عادل أمحد عبد املوجود : احملقق . 
 . 5: األجزاء  .ه  1614، 1ط. العريب، بريوت 

، 18ط. بريوت  –دار اجليل اجلديد : الناشر . التفسري الواضح . حجازي، حممد حممود  -11
 . 6: األجزاء . ه  1616
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توفيق ( . ه 1653: ت )فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن محد املبارك النجدي . احلرميلي  -28
عبد العزيز بن عبد اهلل بن إبراهيم الزير : حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه . الرمحن يف دروس القرآن 

 .  6: األجزاء . م 1113/ه 1613، 1دار العاصمة، الرياض، ط: الناشر . 
دار : الناشر . روح البيان ( .  ه1124: ت )إمساعيل مصطفى االستانبويل اخللويت . حقي  -21

 . 18: األجزاء  .بريوت . الفكر 
دار : الناشر . موسوعة الصحيح املسبور من التفسري باملأثور . حكمت بن بشري بن ياسني  -22

 . 6: األجزاء . م 1111/ه 1،1628ط. املآثر للنشر والتوزيع والطباعة، املدينة النبوية 
: ت )علي بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشيحي أبو احلسن، املعروف باخلازن . اخلازن  -26

دار : الناشر . تصحيح حممد علي شاهني : احملقق . لباب التأويل يف معاين التنزيل ( . ه 561
 . 6: األجزاء  .ه  1615، 1ط. الكتب العلمية، بريوت 

: الناشر . التفسري القرآين للقرآن ( . ه 1683بعد : ت )كرمي حممد يونس عبد ال. اخلطيب  -26
 . 13: األجزاء  .دار الفكر العريب، القاهرة 

ط . دار إحياء الكتب العربية، القاهرة : الناشر . التفسري احلديث . حممد عزت . دروزة  -25
 . 2: األجزاء .  ه  1646

: الناشر . إعراب القرآن وبيانه ( . ه 1686: ت ) بن أمحد مصطفىحمي الدين . درويش  -23
ه  1615، 6دار ابن كثري، دمشق، ط. دار اليمامة، بريوت . دار اإلرشاد للشئون اجلامعية، محص 

 . 18: األجزاء . 
مفاتيح الغيب ( . ه 383: ت )حممد بن عمر بن احلسن امللقب بفخر الدين الرازي . الرازي  -25

 . 62: األجزاء  .ه  1628، 1ط. ء الرتاث العريب، بريوت دار إحيا: الناشر . 
تفسري الراغب .  (ه 582: ت )احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهاىن . الراغب  -24

كلية اآلداب، : الناشر . اجلزء األول . د حممد عبد العزيز بسيوين : حتقيق ودراسة . األصفهاين 
د عادل بن علي : اجلزء الثاين والثالث حتقيق ودراسة . م 1111/ ه1628، 1ط. جامعة طنطا 

ِدي  حتقيق . اجلزء الرابع اخلامس . م 2886/ ه1،1626ط. دار الوطن، الرياض : الناشر . الشِّ
كلية الدعوة وأصول الدين، جامعة أم القرى : الناشر . د هند بنت حممد بن زاهد سردار : ودراسة 

 .م 2881/ ه1622، 1ط. 
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عامل : الناشر. معاين القرآن وإعرابه ( . ه 611: ت )إبراهيم بن السري بن سهل .  الزجاج -21
 . 5: األجزاء . م 1144/ ه1684، 1ط. الكتب، بريوت 

دار : الناشر . التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج . د وهبة بن مصطفى . الزحيلي  -68
 . 68: ء األجزا. ه  1614، 2ط. الفكر املعاصر، دمشق 

، 1ط. دار الفكر، دمشق : الناشر . التفسري الوسيط . د وهبة بن مصطفى . الزحيلي  -61
 .  6: األجزاء . ه  1622

الكشاف عن حقائق ( . ه 564: ت )حممود بن عمرو بن أمحد جار اهلل . الزخمشري  -62
 . 6: جزاء األ. ه  1685، 6ط. دار الكتاب العريب، بريوت : الناشر . غوامض التنزيل 

دار السالم للنشر والتوزيع، : الناشر . خمتصر تفسري البغوي . عبداهلل أمحد علي . الزيد  -66
  .ه  1613، 1ط. الرياض 

املكتبة العصرية : الناشر . ناجي سويدان : احملقق . تفسري آيات األحكام . حممد علي . السايس  -66
 .م 2882ط . للطباعة والنشر 

تيسري الكرمي ( . ه 1653: ت )عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل آل سعدي . السعدي  -65
. مؤسسة الرسالة : الناشر . عبد الرمحن بن معال اللوحيق : احملقق . الرمحن يف تفسري كالم املنان 

 . م 2888/ ه1628، 1ط
ان يف تيسري اللطيف املن( . ه 1653: ت )عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل . السعدي  -63

وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية : الناشر . خالصة تفسري القرآن 
 . ه  1622، 1ط. السعودية 

. دار الفكر  .حبر العلوم ( . ه 656: ت )نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم . السمرقندي  -65
 . 6: األجزاء 

تفسري القرآن ( . ه 641: ت )بن عبد اجلبار ابن أمحد املروزى منصور بن حممد . السمعاين  -64
، 1ط. دار الوطن، الرياض : الناشر . ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم : احملقق . 

 . 3: األجزاء . م 1115/ ه1614
الدر املصمون يف علوم ( . ه 553: ت )أمحد بن يوسف بن عبد الدائم . السمني احلليب  -61

 . 11: األجزاء . دار القلم، دمشق : الناشر . د أمحد حممد اخلراط : احملقق . تاب املكنون الك
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جالل الدين حممد أمحد احمللي وجالل الدين عبدالرمحن بن أيب بكر . السيوطي واحمللي  -68
 .  1ط. دار احلديث، القاهرة : الناشر . اجلاللني . السيوطي 

: الناشر . الدر املنثور ( . ه 111: ت )يب بكر، جالل الدين عبد الرمحن بن أ. السيوطي  -61
 . 4: األجزاء . دار الفكر، بريوت 

مجع . تفسري اإلمام الشافعي ( . ه 286: ت . )حممد بن إدريس بن العباس . الشافعي  -62
كة العربية دار التدمرية، اململ: الناشر ( . رسالة دكتوراه)أمحد بن مصطفى الفرَّان : وحتقيق ودراسة 

 . 6: األجزاء . م 2883/ ه1625، 1ط. السعودية 
السراج املنري يف اإلعانة على ( . ه 155: ت )حممد بن أمحد اخلطيب الشافعي . الشربيين  -66

ه  1245نشر . مطبعة بوالق األمريية، القاهرة : الناشر . معرفة بعض معاين كالم ربنا احلكيم اخلبري 
 . 6: األجزاء . 

عدد . مطابع أخبار اليوم : الناشر . تفسري ( . ه 1614: ت )حممد متويل . لشعراوي ا -66
 . 28: األجزاء 

أضواء ( . ه 1616: ت )حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين . الشنقيطي  -65
: نشر . وت دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بري : الناشر . البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن 

 . 1: األجزاء . م 1115/ه 1615
 .الدرس السادس . سلسلة مفرغة . تفسري سورة النور . حممد حممد املختار . الشنقيطي  -63
دار : الناشر . فتح القدير ( . ه 1258: ت )حممد بن علي بن حممد بن عبد اهلل . الشوكاين  -65

 . 5: األجزاء . ه  1616 ،1ط. ابن كثري، دار الكلم الطيب، دمشق، بريوت 
دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع، : الناشر . صفوة التفاسري . حممد علي . الصابوين  -64

 . 6: األجزاء  .م 1115/ه 1615، 1ط. القاهرة 
، 5دار القرآن الكرمي، بريوت، ط: الناشر . خمتصر تفسري ابن كثري . حممد علي . الصابوين  -61

 . 6: األجزاء .  م1141/ ه1682
التحرير ( . ه 1616: ت )حممد الطاهر بن حممد بن حممد التونسي . الطاهر ابن عاشور  -58

 . 68: األجزاء . ه  1146: نشر . الدار التونسية للنشر، تونس : الناشر . والتنوير 
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بيان يف جامع ال( . ه 618: ت )حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي . الطيري  -51
. م 2888/ ه1628، 1مؤسسة الرسالة، ط: الناشر . أمحد حممد شاكر : احملقق . تأويل القرآن 

 . 26: األجزاء 
دار هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، : الناشر . التفسري الوسيط . حممد سيد . طنطاوي  -52

 . 15: األجزاء .  1ط. الفجالة، القاهرة 
. بيان املعاين ( . ه 1614: ت )ر بن ماّل حويش السيد حممود آل غازي عبد القاد. العاين  -56

 . 3: األجزاء  .م 1135/ ه1642، 1ط. مطبعة الرتقي، دمشق : الناشر 
دار ابن : الناشر . تفسري الفاحتة والبقرة ( . ه 1621: ت )حممد بن صاحل . العثيمني  -56

 . 6: األجزاء . ه  1626، 1اجلوزي، الرياض، ط
دروس صوتية قام بتفريغها : مصدر الكتاب . مصطفى بن العدوى شلباية املصري . العدوي  -55

 . موقع الشبكة اإلسالمية
بصائر ذوي التمييز ( . ه 415: ت )جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب . الفريوز أبادي  -53

لس األعلى للشئون اإلسالمية، اجمل: الناشر . حممد علي النجار : احملقق . يف لطائف الكتاب العزيز 
 . 3: األجزاء . جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي، القاهرة 

تنوير املقباس من ( . ه 415: ت )جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب . الفريوز أبادي  -55
 . دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر . تفسري ابن عباس 

: احملقق . حماسن التأويل ( . ه 1662: ت )سعيد حممد مجال الدين بن حممد . القامسي  -54
: األجزاء عدد  .ه  1614، 1ط. دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر . حممد باسل عيون السود 

1 . 
اجلامع ( . ه 351: ت )حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي . القرطيب  -51

. دار الكتب املصرية، القاهرة : الناشر . وإبراهيم أطفيش أمحد اليردوين : حتقيق . ألحكام القرآن 
 . 28: األجزاء . م 1136/ه 1646، 2ط

: احملقق . لطائف اإلشارات ( . ه 635: ت )عبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك . القشريي  -38
 . 6: األجزاء  . 6ط. اهليئة املصرية العامة للكتاب، مصر : الناشر . إبراهيم البسيوين 

 . 6: األجزاء . تيسري التفسري ( . ه 1686: ت )إبراهيم القطان . القطان  -31
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تفسري القرآن ( . ه 1656: ت )بن علي رضا بن حممد مشس الدين القلموين . حممد رشيد  -32
 .  12: األجزاء . م 1118. اهليئة املصرية العامة للكتاب : الناشر ( . تفسري املنار)احلكيم 

شركة مكتبة ومطبعة : الناشر . تفسري ( . ه 1651: ت )أمحد بن مصطفى . ي املراغ -36
 . 68: األجزاء . م 1163/ه 1635، 1ط. مصطفى احلليب وأوالده، مبصر 

مكتبة : الناشر . غالم نيب التونسي : احملقق . التفسري املظهري . حممد ثناء اهلل . املظهري  -36
 . 18: ألجزاء ا .ه  1612ط . الرشدية، الباكستان 

اهلداية ( . ه 665: ت )بن مَحّوش بن حممد بن خمتار القيسي القريواين . مكي بن أيب طالب  -35
جمموعة رسائل جامعية بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة : احملقق . إىل بلوغ النهاية 

كتاب والسنة، كلية الشريعة جمموعة حبوث ال: الناشر . الشاهد البوشيخي : د .الشارقة، بإشراف أ
 . 16 :األجزاء . م 2884/ه 1621، 1ط. والدراسات اإلسالمية، جامعة الشارقة 

مراح لبيد ( . ه 1613: املتوىف )البنتين إقليمًا التناري بلدًا حممد بن عمر . نووي اجلاوي  -33
. الكتب العلمية، بريوت دار : الناشر . حممد أمني الصناوي : احملقق . لكشف معىن القرآن اجمليد 

 . 2: األجزاء  .ه  1615، 1ط
غرائب القرآن ورغائب ( . ه 458: ت )احلسن بن حممد بن حسني القمي . النيسابوري  -35

.  ه 1613، 1ط. دار الكتب العلميه، بريوت : الناشر . الشيخ زكريا عمريات : احملقق . الفرقان 
 . 3: األجزاء 

حدائق الروح والرحيان يف روايب علوم . عبداهلل األرمي العلوي الشنقيطي  حممد األمني. اهلرري  -34
عدد  .دار طوق النجاة، بريوت : الناشر . إشراف ومراجعة د هاشم حممد علي مهدي . القرآن 

 . 66: األجزاء 
الوسيط يف تفسري ( . ه 634: ت )علي بن أمحد بن حممد بن علي النيسابوري . الواحدي  -31

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود، الشيخ علي حممد معوض، د أمحد : حتقيق وتعليق . اجمليد القرآن 
أ د عبد احلي الفرماوي : قدمه وقرظه . حممد صرية، د أمحد عبد الغين اجلمل، د عبد الرمحن عويس 

 .  6: األجزاء . م 1116/ه 1615، 1ط. دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر . 
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 ( :22)ب علوم القرآن الكريم  كت  -ثانيا  
مؤسسة سجل : الناشر . املوسوعة القرآنية ( . ه 1616: ت )إبراهيم بن إمساعيل . األبياري  -58

 .ه  1685ط . العرب 
 .م 1115/ه 2،1614ط. دار املنار، مصر : نشر . قصص القرآن . د حممد بكر. إمساعيل  -51
حاشية ( . ه 1612: ت )مي القحطاين النجدي عبد الرمحن بن حممد العاص. ابن قاسم  -52

 .م 1118/ه 2،1618ط. مقدمة التفسري 
: الناشر .  األمثال يف القرآن( . ه 551: ت )حممد بن أيب بكر بن أيوب . ابن القيم  -56

 . م1143/ه 1683، 1ط. أبو حذيفة إبراهيم بن حممد : احملقق . مكتبة الصحابة، طنطا 
. دار الفكر العريب، القاهرة . املعجزة الكيرى القرآن . محد مصطفى حممد أ. أبو زهرة  -56

 .م 2881/ه 1668
، 6ط. مكتبة وهبة القاهرة . خصائص الرتاكيب دراسة حتليلية . د حممد حممد . أبو موسى  -55

 .م 2881/ه 1668
جممع : الناشر . عناية املسلمني بإبراز وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي . حممد السيد . جيريل  -53

 .امللك فهد لطباعة املصحف الشريف باملدينة املنورة 
: الناشر . األمثال القرآنية القياسية املضروبة لإلميان باهلل . عبد اهلل بن عبد الرمحن . اجلربوع  -55

: األجزاء عدد . م 2886/ه 1،1626عمادة البحث العلمي اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة، ط
6 . 

، 1ط. مكتبة التوبة، اململكة العربية السعودية . قصص القرآن الكرمي . د حممد منري . اجلنباز  -54
 . م 2884/ه 1621

دار القلم، . قواعد التدبر األمثل لكتاب اهلل عز وجل . عبدالرمحن حسن امليداين . حبنكة  -51
 . م 2881/ه 6،1668ط. دمشق 

، 2ط. دار القلم، دمشق . القصص القرآين . د صالح عبدالفتاح . اخلالدي  -48
 .م 2885/ه 1624

، 5ط. دار القلم، دمشق . مع قصص السابقني يف القرآن . د صالح عبدالفتاح . اخلالدي  -41
 .م 2885/ه 1624
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، دار املعرفة، بريوت: الناشر . القصص القرآين يف منطوقه ومفهومه . عبدالكرمي . اخلطيب  -42
 .لبنان 

دار القلم العريب، . معجزة القرآن الكرمي تتحدى البشر إىل األبد . حممد درويش . ب اخلطي -46
 .م 2885/ه 1623، 2ط. دار الرفاعي 

: الناشر .  دحض دعوى املستشرقني أن القرأن من عند النيب . عبد العزيز سعود . اخللف  -46
 .غراس للنشر والتوزيع 

. الفوز الكبري يف أصول التفسري ( .  ه1153: ت )اروقي أمحد بن عبد الرحيم الف. الدهلوي  -45
 .م 1146/ه 1686، 2ط. عامل الكتب، بريوت : الناشر 

مكتبة اإلرشاد، . معامل الدعوة يف قصص القرآن الكرمي . عبدالوهاب بن لطف . الديلمي  -43
 .م 1114/ه 1611، 2ط. صنعاء 

. دار الكتاب العريب، بريوت . غة النبوية إعجاز القرآن والبال. مصطفى صادق . الرافعي  -45
 .م 1118/ه 1618

ط السابعة عشر . خصائص دراسات يف علوم القرآن الكرمي . د فهد عبدالرمحن . الرومي  -44
 .م 2811/ ه1662

رئاسة إدارات : الناشر . اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر . د فهد عبدالرمحن . الرومي  -41
 . 6: األجزاء . م 1143/ه 1685، 1ط. ية واالفتاء والدعوة واالرشاد، الرياض البحوث العلم

: الناشر . مناهل عرفان يف علوم القرآن ( . ه 1635: ت )حممد عبد العظيم . الزرقاين  -18
 . 2: األجزاء .  6ط. مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه 

قدم عليه . اليرهان يف علوم القرآن ( .  ه516: ت )حممد بن هبادر بن عبداهلل . الزركشي  -11
، 1ط. دار الكتب العلمية، بريت : الناشر . مصطفى عبدالقادر عطا : وعلق عليه وخرج أحاديثه 

 .  6: األجزاء . م 2884/ه 1624
، 1ط. مؤسسة الرسالة ناشرون، بريوت . املستفاد من قصص القرآن . د عبدالكرمي . زيدان  -12

 .م 2881/ه 1668
ملسات بيانية يف نصوص من . فاضل بن صاحل بن مهدي بن خليل البدري . السامرائي  -16

 .أبو عبد املعز : أعده للشاملة . التنزيل 
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حممد : احملقق . االتقان يف علوم القرآن ( . ه 111: ت )عبد الرمحن بن أيب بكر . السيوطي  -16
 . 6: األجزاء . م 1156/ه 1616ط . مة للكتاب اهليئة املصرية العا: الناشر . أبو الفضل إبراهيم 

حتقيق . تناسق الدرر يف تناسب السور . ( ه 111: ت )بن أيب بكر عبدالرمحن . السيوطي  -15
 .م 1145/ه 1684، 2ط. عامل الكتب، بريوت : الناشر . عبداهلل حممد الدرويش : 

. مطابع الصفا، مكة املكرمة . من لطائف التعبري القرآين . د فؤاد حممود حممد . سندي  -13
 .م 2882/ه 1626، 1ط

اهليئة املصرية . أهداف كل سورة ومقاصدها يف القرآن الكرمي . د عبداهلل حممود . شحاته  -15
 . 6: األجزاء . م 6،1143ط. العامة للكتاب 

وعلق أعده . اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي ( .  ه1614: ت )حممد متويل . الشعراوي  -14
 .املكتبة التوفيقية . عليه وقدم له عبدالرحيم حممد متويل الشعراوي 

. دار النفائس للنشر والتوزيع . إعجاز القرآن الكرمي . د فضل حسن وسناء فضل . عباس  -11
 .م 2881/ه 5،1621ط

، 1ط. دار الفرقان، األردن . قصص القرآن الكرمي . د فضل حسن . عباس  -188
 .م 2888/ه 1628

: الناشر ( . بالغته وإعجازه)أضواء على القرآن الكرمي . عبدالفتاح حممد حممد سالمة  -181
 .  ه1688،، العدد السادس واألربعون12السنة : ط . اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة 

نسخة . أصول وشواهد النظر العقلي يف القرآن والفكر اإلسالمي . عبدالقادر حممود . د  -182
 .كرتونية إل

 .املكتبة األزهرية للرتاث : ناشر. التصوير القرآين للقيم اخللقية والتشريعية . علي علي صبح  -186
. مؤسسة الرسالة، بريوت : الناشر . مباحث يف علوم القرآن . د مناع خليل . القطان  -186

 .م 1111/ه 1612، 14ط
: احملقق . الظاهرة القرآنية ( .  ه1616: ت )بن احلاج عمر بن اخلضر بن نيب مالك  -185

 . م 2888/ه 6،1628ط. دار الفكر، دمشق : الناشر ( . إشراف ندوة مالك بن نيب)
 .نسخة إلكرتونية . التعريف بالقرآن الكرمي . جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف  -183
دار املكتيب، : الناشر . موسوعة اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة . حممد راتب النابلسي  -185

 . 2: األجزاء . م 2885/ه 2،1623ط. دمشق 
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حقوق الطبع حمفوظة : الناشر . األصالن يف علوم القرآن . حممد عبد املنعم القيعي . د  -184
 .م 1113/ه 1615، 6ط. للمؤلف 

، 1ط. دار القلم، دمشق . قبس من نور القرآن الكرمي . حممد علي الصابوين  -181
 .م 1145/ ه1685

دار اآلفاق العربية، : الناشر . اإلعجاز القصصي يف القرآن . د سعيد عطية علي . مطاوع  -118
 .م 2883، 1ط. القاهرة 

، 1ط. مكتبة وهبة القاهرة . خصائص التعبري القرآين . د عبدالعظيم إبراهيم . املطعين  -111
 .م 1112/ه 1616

 
 ( :11)كتب العقيدة والتوحيد   -ثالثا  

فتاوى ورسائل مساحة ( . ه 1641: ت )حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف . آل الشيخ  -112
مطبعة : الناشر . حممد بن عبدالرمحن بن قاسم : مجع وترتيب وحتقيق . الشيخ حممد بن إبراهيم 

 . 16: األجزاء . ه  1611، 1ط. احلكومة، مكة املكرمة 
اإلميان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة واجلماعة . عبداهلل بن عبداحلميد . األثري  -116

. مدار الوطن للنشر، الرياض : الناشر . فضيلة الشيخ د عبد الرمحن بن صاحل : مراجعة وتقدمي . 
 .م 2886/ه 1،1626ط

إقتضاء الصراط املستقيم ( .  ه524: ت )أمحد عبداحلليم عبدالسالم احلراين . ابن تيمية  -116
دار الكتاب العريب، : الناشر . خالد عبداللطيف السبع العلمي : حتقيق . صحاب اجلحيم خمالفة أ
 .م 1113/ه 1615، 1ط. بريوت 

حممد : دراسة وحتقيق . النبوات ( .  ه524: ت )أمحد عبداحلليم احلراين . ابن تيمية  -115
 .م 1145/ه 1685، 1ط. دار الكتاب العريب، بريوت : الناشر . عبدالرمحن عوض 

: ت )حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية . ابن القيم  -113
. علي بن حممد الدخيل اهلل : احملقق . الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ( . ه 551

 . 6: األجزاء . ه  1684، 1ط.دار العاصمة، الرياض : الناشر 
عبد اهلل بن عبد / تقدمي د. مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية . عة د عثمان مج. ضمريية  -115

 . م 1113/ه 1615، 2ط. مكتبة السوادي للتوزيع : الناشر . الكرمي العبادي 
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: الناشر . القول املفيد على كتاب التوحيد ( . ه 1621: ت )حممد بن صاحل . العثيمني  -114
 . 2: األجزاء . ه  1626، 2ط. دار ابن اجلوزي، الرياض 

( . ه 1685: ت )حممد صديق خان بن حسن بن علي احلسيين البخاري . القنوجي  -111
وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة : الناشر . قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر 

 . ه  1621، 1ط. واإلرشاد، الرياض 
ناصر بن عبد اهلل : احملقق  .وأدلتها  ثالثة األصول. ( ه 1283: ت )حممد بن عبدالوهاب  -128

 .جامعة األمام حممدبن سعود، الرياض : الناشر . الطرمي وغريه 
وزارة الشؤون اإلسالمية : الناشر . أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة . خنبة من العلماء  -121

 . ه  1621، 1واألوقاف والدعوة واإلرشاد، الرياض ط
 

 ( :31)لشريف كتب الحديث ا  -رابعا  

حممد فؤاد : حتقيق . سنن ابن ماجة ( . ه 256: ت )حممد بن يزيد القزويين، . ابن ماجة  -122
 . 2: األجزاء . دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البايب احلليب : الناشر . عبد الباقي 

ِجْستاين. أبو داود  -126 ( ه 255: ت ) سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد السِّ
. املكتبة العصرية، بريوت : الناشر . حممد حميي الدين عبد احلميد : احملقق . سنن أيب داود . 

 . 6: األجزاء 
شعيب : احملقق ( . ه 261: ت )بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين . أمحد  -126

مؤسسة : الناشر . سن الرتكي د عبد اهلل بن عبد احمل: إشراف . عادل مرشد، وآخرون  -األرنؤوط 
 .م 2881/ه 1621، 1ط. الرسالة 

سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من ( . ه 1628: ت )حممد ناصر الدين . األلباين  -125
 . 3: ، األجزاء 1ط. مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض : الناشر . فقهها وفوائدها 

 . صحيح وضعيف سنن أيب داود ( .ه 1628: ت )حممد ناصر الدين . األلباين  -123
 . صحيح وضعيف سنن الرتمذي ( .ه 1628: ت )حممد ناصر الدين . األلباين  -125
 . صحيح وضعيف سنن ابن ماجة ( .ه 1628: ت )حممد ناصر الدين . األلباين  -124
اجلامع . صحيح البخاري ( .  ه256:ت )اعيل بن إبراهيم اجلعفي حممد بن إمس. البخاري  -121

حممد زهري بن ناصر الناصر : احملقق . وسننه وأيامه  املسند الصحيح املختصر من أمور رسول اهلل 
 . 1: األجزاء . ه  1622، 1دار طوق النجاة، ط: الناشر . 
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األدب املفرد بالتعليقات ( .  ه256: ت )حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي . البخاري  -168
: الناشر . من خترجيات وتعليقات األلباين . مسري بن أمني الزهريي : لى أصوله حققه وقابله ع. 

 .م 1114/ه 1611، 1ط. مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض 
سنن ( . ه 251: ت )حممد بن عيسى بن َسْورة بن موسى بن الضحاك، . الرتمذي  -161

وإبراهيم ( . 6ج)وحممد فؤاد عبد الباقي ( . 1،2ج)أمحد حممد شاكر : حتقيق وتعليق . الرتمذي 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب : الناشر ( . 6،5ج)عطوة عوض املدرس يف األزهر الشريف 

 . 5: األجزاء . م 1155/ه 1615، 2ط. احلليب، مصر 
املسند الصحيح ( . ه 231: ت )بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري . مسلم  -162

دار : الناشر . حممد فؤاد عبد الباقي : احملقق .  قل العدل عن العدل إىل رسول اهلل املختصر بن
 . 5: األجزاء . إحياء الرتاث العريب، بريوت 

لسنن ا= اجملتىب من السنن ( . ه 686: ت )أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين . النسائي  -166
. مكتب املطبوعات اإلسالمية، حلب : ناشر ال. عبد الفتاح أبو غدة : حتقيق . الصغرى للنسائي 

 . 4: األجزاء . م 1143/ه 1683، 2ط
: حتقيق . كيرى لسنن الا( . ه 686: ت )أمحد بن شعيب بن علي اخلراساين . النسائي  -166

: األجزاء . م 2881/ه 1621 ،1ط. بريوت ة، ؤسسة الرسالم: الناشر .  حسن عبداملنعم شليب
18 . 

 
 ( :11)فقه وأصوله كتب ال  -خامسا  

املصباح املنري يف غريب ( . ه 558حنو : ت )أمحد بن حممد بن علي الفيومي . احلموي  -165
 . 2: األجزاء . املكتبة العلمية، بريوت : الناشر . الشرح الكبري 

مكتبة الدعوة، : الناشر . علم أصول الفقه . ( ه 1655: ت )عبدالوهاب . خالف  -163
 . 4ط. ار القلم د. شباب األزهر 

يف الشئون الدستورية واخلارجية السياسة الشرعية . ( ه 1655: ت )عبدالوهاب . خالف  -165
 . م1144/ه 1684ط . دار القلم : الناشر . واملالية 

 . 6ط. دار الفكر، مشق : الناشر . الفقه اإلسالمي وأدلته . د وهبة مصطفى . الزحيلي  -164
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دار الفكر، : الناشر . القواعد الفقهية وتطبيقاهتا يف املذاهب . صطفى د حممد م. الزحيلي  -161
 . 2: األجزاء . م  2883/ه 1625، 1ط. دمشق 

. البحر احمليط يف أصول الفقه ( .  ه516: ت )حممد بن هبادر بن عبداهلل . الزركشي  -168
 . 4: األجزاء . م 1116/ ه1،1616ط. دار الكتيب : الناشر 

. مؤسسة الرسالة، بريوت . املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية . د عبدالكرمي  . زيدان  -161
 .م 1143/ه 1685، 1ط

مكتبة العلوم واحلكم، املدينة : الناشر . مذكرة يف أصول الفقه . حممد األمني . الشنقيطي  -162
 .م 2881، 5ط. املنورة 

جمموع فتاوى ورسائل ( . ه 1621: ت )حممد بن صاحل بن حممد العثيمني . العثيمني  -166
الناشر . فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان : مجع وترتيب . فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني 

 . 24: األجزاء . ه  1616الطبعة األخرية، . دار الوطن، دار الثريا : 
اجلالل حاشية العطار على شرح ( . ه 1258: ت )حسن بن حممد بن حممود . العطار  -166

 .  2: األجزاء . دار الكتب العلمية : الناشر . احمللي على مجع اجلوامع 
: حماسن الشريعة ومساوئ القوانني الوضعية الناشر ( . ه 1628: ت )عطية حممد سامل  -165

 .م 1156/ه 1616ط العدد األول، السنة السادسة، . اجلامعة اإلسالمية، املدينة املنورة 
دار السالم، : الناشر . املدخل إىل دراسة املذاهب الفقهية . حممد عبدالوهاب د علي مجعة  -163

 .م  2881/ه 1622، 2ط. القاهرة 
مؤسسة : الناشر . تيسري علم أصول الفقه . عبد اهلل بن يوسف بن عيسى اجلديع . العنزي  -165

 .م 1115/ه 1614، 1ط. الريان للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
، 5ط. مكتبة وهبة : الناشر . تاريخ التشريع اإلسالمي . د مناع خليل . طان الق -164

 . م2881/ه 1622
عبد الرمحن اجليرين، د . د: احملقق ( . ه 445: ت )علي سليمان الصاحلي . املرداوي  -161

األجزاء . م 2888/ه 1621، 1ط. مكتبة الرشد، الرياض : الناشر . عوض القرين، د أمحد السراح 
: 4 . 
 

 ( :21)كتب اللغة والبالغة   -سادسا  
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النهاية يف ( . ه 383: ت )املبارك بن حممد بن حممد بن حممد الشيباين اجلزري . ابن األثري  -158
املكتبة : الناشر . طاهر أمحد الزاوى وحممود حممد الطناحي : حتقيق . غريب احلديث واألثر 

 . 5: ء األجزا. م 1151/ه 1611ط . العلمية، بريوت 
. حترير التحبري ( . ه 356: ت )عبد العظيم بن الواحد بن ظافر العدواين . ابن أيب األصبع  -151

اجلمهورية العربية املتحدة، اجمللس األعلى للشئون : الناشر . د حفين حممد شرف : تقدمي وحتقيق 
 . جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي .  اإلسالمية

احملقق . مجهرة اللغة ( . ه 621: ت )مد بن احلسن بن دريد األزدي أبو بكر حم. ابن دريد  -152
 . 6: األجزاء عدد . م 1145، 1ط. دار العلم للماليني، بريوت : الناشر . رمزي منري بعلبكي : 

خليل إبراهم : احملقق . املخصص ( . ه 654: ت )علي بن إمساعيل املرسي . ابن سيده  -156
 . 5: األجزاء . م 1113/ه 1615، 1ط. ء الرتاث العريب، بريوت دار إحيا: الناشر . جفال 

. معجم مقاييس اللغة ( . ه 615: ت )أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين . ابن فارس  -156
األجزاء عدد . م 1151/ه 1611: دار الفكر، نشر : الناشر . عبد السالم حممد هارون : احملقق 

 :3 . 
احملقق . شرح الكافية الشافية ( . ه 352: ت )عبداهلل الطائي اجلياين حممد بن . ابن مالك  -155

جامعة أم القرى مركز البحث العلمي، وإحياء الرتاث اإلسالمي  : الناشر . عبد املنعم أمحد هريدي : 
 . 5: األجزاء .  1ط. كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، مكة املكرمة 

( . ه 511: ت )ن على، مجال الدين ابن منظور األنصاري حممد بن مكرم ب. ابن منظور  -153
 . 15: األجزاء . ه  1616، 6ط. دار صادر، بريوت : الناشر . لسان العرب 

: ت )عبد اهلل بن حممد املعتز باهلل ابن املتوكل ابن املعتصم ابن الرشيد العباسي . ابن املعتز  -155
 . م 1118/ه 1،1618ط. اجليل دار : الناشر . البديع يف البديع ( . ه 213
( . ه 615حنو : ت )احلسن بن عبد اهلل بن سهل بن سعيد بن حيىي العسكري . أبو هالل  -154

: الناشر . الشيخ بيت اهلل بيات، ومؤسسة النشر اإلسالمي : احملقق . معجم الفروق اللغوي 
 .ه  1612، 1ط. مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني، قم 

دار : الناشر . تاريخ النقد األديب عند العرب ( .  ه1626: ت . )د إحسان عباس  -151
 .م 1146/ه 1686، 6ط. الثقافة، بريوت 
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، 4ط. مكتبة النهضة املصري . األسلوب دراسة بالغية حتليلية . د أمحد الشايب  -138
 .م 1144/ه 1684

. كة هنضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع شر . من بالغة القرآن . د أمحد أمحد . بدوي  -131
 .م 2884، 5ط

: احملقق . التعريفات ( . ه 413: ت )علي بن حممد بن علي الزين الشريف . اجلرجاين  -132
، 1ط. دار الكتب العلمية، بريوت : الناشر . ضبطه وصححه مجاعة من العلماء بإشراف الناشر 

 . م 1146/ه 1686
. البالغة العربية ( . ه 1625: ت )بن حسن امليداين الدمشقي  عبد الرمحن. حبنكة  -136

 . 2: األجزاء . م 1113/ه 1613، 1ط. دار القلم، دمشق : الناشر 
: احملقق . خمتار الصحاح ( . ه 333: ت )حممد بن أيب بكر بن عبد القادر . الرازي  -136

 ،5طلبنان، جية، بريوت املكتبة العصرية، الدار النموذ: الناشر . يوسف الشيخ حممد 
 . م 1111/ ه1628

تاج ( . ه 1285: ت )حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، امللّقب مبرتضى، . الزبيدي  -135
 .دار اهلداية : الناشر . جمموعة من احملققني : احملقق . العروس 

( . ه 565: ت )يد باللَّه حيىي بن محزة بن علي بن إبراهيم، احلسيين امللقب باملؤ . الطاليب  -133
ه  1626، 1ط. املكتبة العنصرية، بريوت : الناشر . الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز 

 . 6: األجزاء . 
، 1ط. دار النشر الدويل . مدخل إىل البالغة القرآنية . د حلمي حممد . القاعود  -135

 .م 2885/ه 1624
: الناشر . معجم لغة الفقهاء . قلعجي وحامد صادق قنييب حممد رواس . قلعجي وقنييب  -134

 .م 1144/ه 1684، 2ط. دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع 
الكليات ( . ه 1816: ت )أيوب بن موسى احلسيين القرميي، أبو البقاء احلنفي . الكفوي  -131

 . ، بريوت مؤسسة الرسالة: الناشر . حممد املصري  -عدنان درويش : احملقق . 
حامد عبد القادر / أمحد الزيات / إبراهيم مصطفى . )املعجم الوسيط . جممع اللغة العربية  -158

 . القاهرة . دار الدعوة : الناشر ( . حممد النجار/ 
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: الناشر . علي رمضان اجلريب : مراجعة . األسلوب واألسلوبية . حممد رمضان اجلريب  -151
 .م 2881/ه 1668، 1ط .مكتبة اآلداب، القاهرة 

( ه 318: ت )ناصر بن عبد السيد أّب املكارم ابن على، برهان الدين اخلوارزمي . املطرزي  -152
 . دار الكتاب العريب : الناشر . املغرب يف ترتيب املعرب . 

( . ه 1861: ت )حممد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي احلدادي . املناوي  -156
، 1ط. عامل الكتب، عبد اخلالق ثروت، القاهرة : الناشر . ف على مهمات التعاريف التوقي

 . م 1118/ه 1618
ضبط وتدقيق وتوثيق د . جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع . السيد أمحد . اهلامشي  -156

 .م 2884/ه 1621. املكتبة العصرية، بريوت . يوسف الصميلي 
 

 ( :12) كتب متفرقة  -سابعا  
، 6ط. دار املعارف . تاريخ علماء املسلمني وآثارهم يف الرتبية . حممد عطية . األبراشي  -155

 .م 1141
دار الكتب : الناشر . منهاج املسلم . بن موسى بن عبد القادر جابر . أبو بكر اجلزائري  -153

 . 2ط. السلفية، القاهرة 
. دار املعرفة اجلامعية، قنال السويس مصر . س أسس علم النف. د أمحد حممد عبداخلالق  -155

 .م 1113، 6ط
دار األدب : الناشر . حنو مذهب إسالمي يف األدب والنقد . د عبدالرمحن رأفت . الباشا  -154

 .م 2884/ه 1621، 3ط. القاهرة . اإلسالمي 
: الناشر  .مفتاح دار السعادة ( . ه 551: ت )حممد بن أيب بكر بن أيوب . ابن القيم  -151

 . 2: األجزاء . دار الكتب العلمية، بريوت 
جملة اجلامعة : الناشر . خصائص ومقومات االقتصاد اإلسالمي . حممد إبراهيم . برناوي  -148

 . ه 1681ط ربيع اآلخر، رمضان . اإلسالمية، املدينة املنورة 
: الناشر . ي يف الدعوة إىل اهلل األمة الوسط واملنهاج النبو . د عبداهلل عبداحملسن . الرتكي  -141

 . ه  1،1614ط. وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، اململكة العربية السعودية 
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الكتاب : الناشر . وسطية اإلسالم ومساحته ودعوته للحوار . د عبدالعزيز عثمان . التوجيري  -142
 .منشور على موقع وزارة األوقاف السعودية 

الناشر . عبدالباسط حممد السيد : تقدمي اليروفيسور . طب العبادات . د مجال حممد الزكي  -146
 .م 2818/ه 1668، 1ط. القاهرة . ألفا للنشر والتوزيع : 

، 15ط. مؤسسة الرسالة : الناشر . حملات يف الثقافة اإلسالمية . عمر عودة . اخلطيب  -146
 .م 2886/ه 1625

أمحد : اعتىن به . النبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي . اهلل حممد عبد. دراز  -145
. دار القلم للنشر والتوزيع : الناشر . عبد العظيم إبراهيم املطعين . أ د : قدم له . مصطفى فضلية 

 .م 2885/ه 1623ط 
 .  ه1648، 3ط. مكتبة القاهرة . الوحي احملمدي . حممد رشيد . رضا  -143
 . 6ط. عامل الكتب : الناشر . التوجيه واإلرشاد النفسي . د حامد عبدالسالم .  زهران -145
 .م 288/ه 1621، 1ط. مؤسسة الرسالة . أصول الدعوة . د عبدالكرمي . زيدان  -144
وزارة الشئون : الناشر .  اجلوانب اإلعالمية يف خطب الرسول . سعيد علي ثابت  -141

 . ه  1615، 1ط. واإلرشاد، الرياض اإلسالمية واألوقاف والدعوة 
الناشر . حقوق اإلنسان والقضايا الكيرى ( . ه 1621: ت )كامل بن إمساعيل . الشريف  -118

 . جملة جممع الفقه اإلسالمي: 
شركة عكاظ للنشر والتوزيع، اململكة العربية . عاملية الدعوة . د علي عبداحلليم حممود  -111

 .م 1146/ه 1686، 6ط. السعودية 
 .م 2888/ه 16،1628ط. دار القلم، دمشق . خلق املسلم . الشيخ حممد . الغزايل  -112
مصطفى : حققه وعلق عليه . أدب الدنيا والدين . علي بن حممد بن حبيب . املاوردي  -116

 .م 1155/ ه6،1655ط. دار الفكر . السقا 
مكتبة الرتاث اإلسالمي، القاهرة . تهذيب العبادات وأثرها يف الرتبية وال. حممد حممود عمري  -116

 .  ه1681ط . 
شركة عكاظ للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية . األديان يف القرآن . د حممود شريف  -115

 .م 1146/ه 1686، 5ط. 
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. خمتصر زاد املعاد، لإلمام ابن القيم ( .  ه1283: ت )حممد بن عبدالوهاب التميمي  -113
 .مكتبة جدة : الناشر 

مؤسسة . أمحد حمي الدين العجوز : تقدمي ومراجعة . الطب اإلسالمي . خمتار سامل  -115
 .م 1144/ه 1684ط . املعارف بريوت 

 .أكادمييا : الناشر . الغذاء والتغذية . عبدالرمحن بن عبيد . مصيقر  -114
، 6ط. دار الفكر، دمشق . ها أصول الرتبية اإلسالمية وأساليب. د عبدالرمحن . النحالوي  -111

 .م 1146/ه 1686
 

 ( :2)كتب األعالم   -ثامنا  
دار العلم . األعالم ( . 1613: ت )خري الدين حممود حممد علي الدمشقي . الزركلي  -288

 4: األجزاء .  15ط. للماليني 
، 1ط. دار ابن حزم . زهري الشاويش : حتقيق . تتمة األعالم . حممد خري رمضان يوسف  -281

 . 2: األجزاء . م 1114/ه 1614
 

 ( :1)كتب أجنبية معربة   -تاسعا  
مطبوعات . د فهد عبداهلل بن دليم : ترمجة . مدخل إىل نظريات الشخصية . د باربرا أجنلر  -282

 .م 1111/ه 1611عام . الطائف . دار احلارثي للطباعة والنشر . نادي الطائف األديب 
 

 ( :2)ترونية المواقع اإللك –عاشرا  
 .وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية بقطر / املشرف  .موقع إسالم ويب  -286
 . د على عمر با دحدح/ املشرف . إسالميات موقع  -286
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