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 اإلهداء

مف أحمؿ اسمو بكؿ فخر، إلى مف عممني أف أعيش مف أجؿ الحؽ، إلى سندي ومالذي  إلى
بعد اهلل، والدي الحبيب، أطاؿ اهلل عمره، وألبسو ثوب الصحة والعافية، ومتعني ببره ورّد 

 جميمو. 

، أطاؿ اهلل بقاءىا، ومتعني ببرىا،  إلى خيمة الحناف، إلى جنة اهلل عمى األرض، أمي الرؤـو
 ا لباس الصحة والعافية. وألبسي

 إلى زوجتي أـ "عبيدة" خير متاع الدنيا، والرفيقة في الجنة إف شاء اهلل. 

خوتي وأخواتي وأعمامي وأنسبائي وكؿ أفراد عائمتي.   إلى جدتي وا 

إلى أطفاؿ المسمميف في فمسطيف والعراؽ وبورما وسوريا وكؿ مكاف، ضحايا تخاذلنا وتخّمفنا 
صال  حنا. وغياب صالِحنا وا 

 إلى أمتي الحرة العزيزة، فرج اهلل كربيا، ونصرىا عمى أعدائيا. 
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 الشكر والتقدير
 

ال أنسى أف أتقدـ بالشكر الجزيؿ كاالمتناف الكبير ألستاذ الدكتكر محمد مطمؽ 
عٌساؼ، الذم غمرني بمطفو، فتفٌضؿ عمي بقبكؿ اإلشراؼ عمى رسالتي، فجزاه اهلل 

 خير الجزاء كأمد في عمره، كأفاد مف عممو.

كما الشكر مكصكؿ لؤلستاذيف المناقشيف المذيف تفضبل بقبكؿ المناقشة: المناقش 
أحمد عبد الجكاد  :كالمناقش الداخمي الدكتكر ،عبد اهلل أبك كىدافالدكتكر: الخارجي 

 فجازىما اهلل خيران. 

كلك بدعكة في ظير الغيب،  ،ثـ الشكر لكؿ مف أعانني عمى إتماـ ىذه الرسالة
 ميعان خير الجزاء.  فجزاىـ اهلل ج
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  ُممخَّص

مف خبلؿ البحث في مكضكع ىذه الرسالة فإف كؿ ما أمر بو الشارع الحنيؼ ىك مف     
الصبلح, ككؿ ما نيى عنو ىك مف الفساد, فالخير كمو عاجمو كآجمو في الصبلح, كالشر كمو 

 عاجمو كآجمو في الفساد. 

كنشر الصبلح كقطع دابر الفساد قائـ عمى األمر بالمعركؼ, كالنيي عف المنكر,     
فالمجتمعات بأيسرىا كأفرادىا تحيا بالصبلح, كتمكت بالفساد, فالصبلح لفظ جامع لكؿ خير 

 كفضيمة, كالفساد لفظ جامع لكؿ شر كرذيمة.

ة كمكتيا, فاألمة تحيا كتنتصر كتكمف أىمية ىذه الدراسة بأف ليا عبلقة كطيدة بحياة األم    
بالصبلح, كتمكت كتنيـز بالفساد, ىذا مف جية, كمف جية أخرل: فإف الشارع الحكيـ ما أمر 
بأمر أك نيى عف شيء إال لغاية كمقصد, كمف ىنا تكمف أىمية ىذه الدراسة, فالقرآف الكريـ 

 ر الفساد. كالسنة المطيرة فييما أدلة كثيرة تبيف أىمية نشر الصبلح كقطع داب

كقد اتبعث في ىذه الدراسة المنيج االستقرائي, فقد جمعت أدلة كثيرة مف القرآف الكريـ,     
كالسنة المطيرة, كأقكاؿ الصحابة الكراـ, كتـ تحميميا, كالتعميؽ عمييا, بما يتماشى مع مكضكع ىذه 

 الدراسة. 

مقصد عاـ كعظيـ لمشريعة  كمما خميصت إليو في رسالتي: أف نشر الصبلح كقطع دابر الفساد
اإلسبلمية, فنظاـ األمة كبقاؤه كاستمراره مرىكف بنشر الصبلح كقطع دابر الفساد, فإذا انعدـ 

 الصبلح كانتشر الفساد, أىدرت الضركريات, ككقعت عمى الناس العقكبات.

 كمما جاء في ىذه الرسالة مف تكصيات: ال بد لئلنساف أف يسعى جاىدنا لنشر الصبلح,    
كقطع دابر الفساد, كال بد مف إقامة ندكات كمحاضرات تيعنى بتربية الناس عمى الصبلح كنشره, 

 كتحذرىـ مف الفساد, كتدعكىـ إلى محاربتو كتركو. 
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"Spreading goodness and cutting off corruption is one of the 

purposes of Islamic law and its contemporary applications" 

By: Muneef Nabil Muosa Amayreh 

Supervisor: Dr. Mohammed Assaf 

Abstract  

    By searching in the subject of this Thesis, all that is enjoined by the lawgiver is of 

goodness, and all that is forbidden is corruption, the good is all urgent and delayed in 

good, and all evil is urgent and delayed in corruption. 

    And the spread of righteousness and the eradication of corruption based on the 

ordered of virtue, and the prevention of evil, the entire communities and its members 

live by righteousness, and die by corruption, the righteousness is word Includes all 

good and virtue, and corruption is a collective term for all evil and vice. 

    The importance of this study is that it has a strong relationship to the life and death 

of the nation. The nation lives and wins by the righteousness, dies and is defeated by 

corruption on the one hand. On the other hand, the wise lawgiver ordered or forbade 

anything except for a purpose and intend. The Holy Qur'an and the Sunnah have many 

evidences that show the importance of spreading goodness and cutting off corruption. 

    In this study, I have used the inductive method. by collect many evidence from the 

Holy Quran, the Sunnah, and the words of the Companions, after that I analyzed and 

commented upon on it, in line with the subject of this study. 

    I have reached the following conclusions in my Thesis is: that the spread of 

goodness and the eradication of corruption is a great and general purpose of Islamic 

law. The nation's system, its survival, and its continuation depend on the spread of 

goodness and the eradication of corruption. If there is die out goodness and corruption 

spreads, the necessities are wasted and people are punished. 

    And the present Thesis contains recommendations: It is necessary for people to 

strive to spread goodness and cut off corruption, and it is necessary to hold seminars 

and lectures to teach people about goodness and spreading it, and warns them against 

corruption, and invites them to fight and leave it. 
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 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 َقدِّمة.مُ 

الحمد هلل الذم أنزؿ عمى عبده الكتاب كلـ يجعؿ لو عكجا, أحمده سبحانو دائما كأبدا, كأشكره    
هلل كحده ال شريؾ لو, شيادة عمى فضمو كمنو إلى أف ييبعث الناس غدا, كأشيد أف ال إلو إال ا

عبده كرسكلو, بعثو اهلل صالحا كمصمحا, فأحيا اهلل بو قمكبا  ابيا ذخرا, كأشيد أف محمدن  أرجك
ـ بو ألسنن  غمفا, كفتح بو أعينا عميا, كأسمع صمى اهلل عميو  –ًعكىجا, فكاف  ابو آذانا صما, كقىكَّ

مف أكصؿ الناس رحما, كأصمحيـ سرا كجيرا, كأتقاىـ لربو خفية كتضرعا, فأصمح اهلل بو  –كسمـ 
أنارىا بعد ظممتيا, فصمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو األتقياء األنقياء األرض بعد فسادىا, ك 

الصمحاء, كعمى مف سار عمى الجادة كالصكاب, كابتعد عف البغي كالفساد, إلى يكـ الحشر 
 كالمعاد, أما بعد:

ما أرسؿ رسمو, كأنزؿ كتبو, إال إلصبلح البرية,   –سبحانو كتعالى –معمكـ أف اهلل ال فمف   

سعا  , َّيْذُِ ثِوِ اَُِّوُ َِٖٓ ارَّجَغَ سِمٌَْاَٗوُ عُجََُ اُغََِّبِّ ,:}هَذْ عَبءًَُْْ َِٖٓ اَُِّوِ ٌُٗسٌ ًًَِزَبةٌ ُٓجِنيٌفقاؿ جؿ شأنو د البشرية,كا 

ة كانت تعيش في جاىمية كعمى, , كالبشري(1)ًَُّخْشِعُيُْْ َِٖٓ اُظَُُِّٔبدِ بََُِ اُنٌُّسِ ثِةِرِْٗوِ ًََّيْذِّيِْْ بََُِ فِشَاهٍ ُٓغْزَوٍِْْ{

كفساد كىكل, فكانكا يأكمكف الميتة, كيقطعكف الرحـ, كال يحسنكف إلى الجار, كيفسدكف في الديار, 

}َُوَذْ ا, قاؿ اهلل: ا مصمحن ا رحيمن ا, أمينن ا صالحن ا كرعن ا, تقين ا معممن ا عظيمن  كريمن فبعث اهلل إلييـ رسكالن 

, فػببعػثة ىػذا النػبػي أيخرج (2)ؤَْٗلُغٌُِْْ ػَضِّضٌ ػََِْْوِ َٓب ػَنِزُّْْ ؽَشِّـٌ ػٌََُِْْْْ ثِبُُْٔآِْنِنيَ سَءًُفٌ سَؽٌِْْ{عَبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ِْٖٓ 

 الناس مف الظممات إلى النكر, كمف الضبلؿ إلى اليدل, كمف الفساد إلى الصبلح.

ا, إنيما الصبلح ا كبيرن ف, أخذتا حيزن كممتاف اثنتا -سبحانو كتعالى –كلقد جاء في كتاب ربنا    
كالفساد, كبعبارة أخرل : "نشر الصبلح كقطع دابر الفساد", كىاتاف الكممتاف ال يمكف أف يجتمعا 

                                                           
 .16-15: سكرة المائدة, اآليتاف  ((1
 .128: سكرة التكبة, اآلية ((2
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ذا نشر الصبلح قطع دابر  في آف كاحد, كفي كقت كاحد, فإذا كجد الفساد اضمحؿ الصبلح, كا 
 

لحظة كاحدة, فمف كاف صالحا ارتفع عنو  الفساد, كال يمكف لئلنساف أف يككف صالحا كفاسدا في 
كره  -سبحانو كتعالى –الفساد, كمف كاف فاسدا ال يمكف أف يككف صالحا, كمف ىنا فإف اهلل 

مدح   -صمى اهلل عميو كسمـ –, كالنبي (3)}ًَاَُِّوُ َُب ُّؾِتُّ أُُْلْغِذَِّٖ{قاؿ اهلل: فالفاسديف المفسديف, 

الِ )قاؿ فالصالحيف,  حوَف، اأَلوؿ َفاألوؿ، ويبقى حفاَلة كحفالِة الشَّعيِر، َأو التَّمِر، اَل يذىب الصَّ
 .  (4)(َباَلةً  ُيباِليِيـ المَّو

ما أكثر مف ذكر شيء في كتابو إال لبياف أىميتو كالعناية بو كضركرة  -سبحانو كتعالى-كاهلل    
كخطكرتو كضركرة تركو, كلقد  ا فكثرة ذكره تدؿ عمى شناعتوا, كأما إف كاف شرن فعمو, إف كاف خيرن 

ذكر اهلل كممة "الصبلح" بمشتقاتيا في كتابو ما يزيد  عمى مائتي مرة, كأما كممة "الفساد" فذكرت 
في كتاب اهلل ما يزيد عمى خمسيف مرة, كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى عظـ الصبلح, 

لـ يكف مقتصرا عمى بني البشر  كخطكرة الفساد في حياة الفرد كالمجتمع, كىذا الصبلح كالفساد

:} ًَؤََّٗب ِٓنَّب اُقَّبُِؾٌَُٕ ًَِٓنَّب دًَُٕ رُِيَ ًُنَّب ىَشائِنَ فقط, بؿ تعداىـ إلى عالـ الجف, فقاؿ اهلل حكاية عف الجف

,  بؿ لك نظرنا إلى رسؿ اهلل الذيف بعثيـ اهلل, لكجدنا أنو ما مف نبي كال رسكؿ بعثو اهلل (5)هِذَداً{

 -عميو السبلـ- ىذا النبي أكذاؾ الرسكؿ صالحا في نفسو, مصمحا لغيره, فيذا شعيب إال كاف

ْذُ ًَبَُِْْوِ ؤُِْٗتُ{يقكؿ لقكمو , كىذا يكسؼ بف (6): }بِْٕ ؤُسِّذُ بِال اإلفْالػَ َٓب اعْزَيَؼْذُ ًََٓب رٌَْكِْوِِ بِال ثِبَُِّوِ ػََِْْوِ رًٌَََِّ

يدعك ربو أف يمحقو بالصالحيف,  -عمييـ السبلـ–يعقكب بف إسحاؽ بف إبراىيـ الخميؿ 

                                                           
 .64 :سكرة المائدة, اآلية  ((3
, كتاب الرقائؽ, باب ذىاب صحيح البخارم ,محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي اهلل أبك عبد, البخارم ((4

 .ق1422, 1دار طكؽ النجاة, ط, (6434حالصالحيف, )
 .11 :سكرة الجف , اآلية ((5
 .88: سكرة ىكد, اآلية ((6
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ِِّْ كِِ اُذَُّْْٗب ًَاُْأِِشَحِ رٌََكَّنِِ سَةِّ هَذْ آرَْْزَنِِ َِٖٓ أُُِْْيِ ًَػََِّْٔزَنِِ ِْٖٓ رَإًَِِّْ اُْإَؽَبدِّشِ كَبىِشَ اُغََّٔبًَادِ ًَاُْإَسْكِ ؤَْٗذَ ًَُِ:}فقاؿ

 .(7)ثِبُقَّبُِؾِنيَ{ُٓغًِِْٔب ًَؤَُْؾِوْنِِ 

ا, بؿ حياة كمكتا, ا كعدمن إف الصبلح كالفساد يقكـ عمييما المجتمع بأفراده كجماعاتو كجكدن     
حفظ الديف, كالنفس, كالعقؿ, " فصبلح الفرد كالمجتمع فيو حفاظ عمى مقاصد الشريعة الخمسة

, ريات, كيقضي عميياييدر الضرك , كعكس ذلؾ صحيح, ففساد الفرد كالمجتمع كالنسؿ, كالماؿ"

ذا أىدرت الضركريات في المجتمع, فأقـ عميو مأتما كعكيبل, قاؿ اهلل :  }ظَيَشَ اُْلَغَبدُ كِِ اُْجَشِّ ًَاُْجَؾْشِ كا 

لمسماة "نشر ف ىنا فإف رسالتي ىذه كا, كم(8)ثَِٔب ًَغَجَذْ ؤَّْذُِ اُنَّبطِ ُُِْزِّوَيُْْ ثَؼْلَ اَُّزُِ ػٌَُِِٔا َُؼََِّيُْْ َّشْعِؼٌَُٕ {

"  -كتطبيقاتو المعاصرة –كقطع دابر الفساد مقصد مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية الصبلح 
جاءت لتأصيؿ ىذا المقصد العظيـ, كالغاية الكبرل مف غايات الشريعة, كىي نشر الصبلح 

 كقطع دابر الفساد.

شرفيا, كمناقشييا, , كمصفاتو العمى, أف ينفع بيا باحثياكاهللى أسأؿ بأسمائو الحسنى, ك    
 إنو كلي ذلؾ كالقادر عميو, كاليادم إلى سكاء السبيؿ.  ,كقارئييا

 

 أىمية الموضوع:

مكتيا, فاألمة تحيا بالصبلح, كتنتصر  ح كالفساد كبلـ عف حياة األمة أكإف الكبلـ عف الصبل   
ىدمكا الديف, كىزمكا الذيف  كتمكت بالفساد, كتيـز باإلفساد, قاؿ اهلل عف المنافقيف باإلصبلح,

} ًَبِرا هََِْ َُيُْْ ال رُلْغِذًُا كِِ اُْإَسْكِ هبٌُُا بَِّٗٔب َٗؾُْٖ  الشريعة, كقكضكا بنياف العقيدة, كخذلكا المؤمنيف:

ساد, , كمف ىنا جاءت أىمية الكبلـ عف الصبلح كالف(9)ؤَال بَِّٗيُْْ ىُُْ أُُْلْغِذًَُٕ ًٌَُِْٖ ال َّؾْؼُشًَُٕ{ ,ُٓقِِْؾٌَُٕ

ما أنزؿ آية في كتابو أمر فييا  -سبحانو كتعالى –كمف جية أخرل: فإف اهلل  ,ىذا مف جية

                                                           
 .101:اآلية سكرة يكسؼ, (7)

, اآلية  ((8  .41 :سكرة الرـك
 .12-11: سكرة البقرة, اآليتاف  ((9
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بأمر, أك نيى عف شيء, إال لغاية كمقصد, عممو مف عممو, كجيمو مف جيالو, كمف جممة ما 
أمر اهلل بو "نشر الصبلح", كمف جممة ما نيى اهلل عنو " قطع دابر الفساد" فباف لمباحث أف نشر 
الصبلح كقطع دابر الفساد مقصد مف أعظـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية, كغاية مف أظير 

كمف ىنا تكمف ىذه  -إف شاء اهلل تعالى-الغايات, كىذا ما سيثبتو الباحث في ىذه الرسالة 
 األىمية.

 أسباب اختيار الموضوع:

 .ضركرة العمـ بمقاصد الشريعة الغراء, كأىميتيا 
 لمقصد نشر الصبلح كقطع دابر الفساد.تطبيقات المعاصرة دراسة بعض ال 
 .تعمؽ مقصد نشر الصبلح كقطع دابر الفساد بالمسمـ, في يكمو كغده 
  إف أعداء األمة اإلسبلمية كخصكصا في أرضنا المقدسة, يريدكف أف يصرفكا األمة عف

د, كنشر أفكار الفسامنبعيـ الصافي, القرآف كالسنة, فيكصمكف ليميـ بنيارىـ لبث 
 لتدمير الصبلح, فكاف ىذا سببا الختيار المكضكع. ؛مةادٌ الشائعات الي

  ,في إضاءة شمعة في طريؽ  -كأسأؿ اهلل أف تككف خالصة لكجيو-لمباحث رغبة صادقة
 الصبلح كاإلصبلح, كقطع دابر الفساد كاإلفساد. 

 

 الدراسات السابقة:

, كأعماليـ المباركة الطيبة, في الحديث عف نشر لنيرةفي الحقيقة أف جيكد العمماء السابقيف ا   
ة عمى بياف الصبلح كالفساد مف حيث الحكـ, كاألنكاع, د كانت منصبَّ اسالصبلح كقطع دابر الف

 تربط دراسة عمى -بعد البحث-كالمضمكف, كالمبلمح... الخ, كلكني لـ أعثر فيما أعمـ 
ذكر ذلؾ  كىناؾ مف, , في بحث مستقؿاد بمقاصد الشريعةكقطع دابر الفس مكضكع نشر الصبلح
أف  فقد ذكر لنكر الديف الخادمي, عمـ المقاصد الشرعية"" في كتاب, كذلؾ في بعض ثنايا كتابة
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غي ب: اإلصبلح كاإلرشاد, كالنيي عف الفساد كالالمقاصد, منياأنكاعا كثيرة مف  بيَّفالقرآف الكريـ 
 .( 10)كالمنكر

 

 

  منيج البحث:

 كتـاستخدـ الباحث في بحثو المنيج الكصفي مستفيدا مف المنيجيف االستنباطي كاالستقرائي,    
 الخطكات اآلتية:اتباع 

الرجكع إلى أميات الكتب, كالمصادر األصمية, كعرض أقكاؿ أىؿ العمـ, دكف الغفمة عف  أوال:
 المؤلفات الحديثة.

 إلى كتب المذىب المعتمدة. فقياءعزك كؿ قكؿ مف أقكاؿ ال ثانيا:

تكثيؽ اآليات الكريمة, ككضعيا بيف قكسيف مزخرفيف, كتشكيميا, كبياف اسـ السكرة, كرقـ  ثالثا:
 اآلية.

, كبياف حكـ المحدثيف عمييا, باستثناء ما -صمى اهلل عميو كسمـ –تخريج أحاديث النبي  رابعا:
 ا.كرد في الصحيحيف, كتخريج اآلثار كعزكىا إلى قائميي

الرجكع إلى كتب المغة األصمية كالمعتمدة؛ لمعرفة المصطمحات المغكية التي ترد في  خامسا:
 الرسالة.

الترجمة لكؿ مف كرد ذكره, باستثناء المشيكريف, كالخمفاء الراشديف, كمف اشتير ذكره,  سابعا:
 كعبل صيتو.

                                                           
 ـ.2001-ىػ1421, 1(, مكتبة العبيكاف, ط1/32الخادمي, نكر الديف, عمـ المقاصد الشرعية, ) ((10
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حرفيا  يتـ نقموفي النقؿ, فما  اتباع طريقة التكثيؽ الصحيحة كالمعتمدة, كاألمانة العممية ثامنا:
كضع بيف عبلمتي تنصيص, كما نقؿ بالمعنى اكتفي باإلشارة إلى مصدره, ككاف المنيج المتبع 

 :عند كركد المرجع ألكؿ مرة في التكثيؽ

 .كتابة اسـ الشيرة لممؤلؼ 
 .كتابة اسـ المؤلؼ كامبل 
 .كتابة اسـ الكتاب 
 .كتابة رقـ الجزء كالصفحة 
 .كتابة مكاف النشر, كدار النشر, كالطبعة 

 كزيادة عمى ذلؾ في كتب المغة, كتابة مادة الكممة.

جعمت خاتمة الرسالة زبدة ما تكصمت إليو مف نتائج كتكصيات, كقمت بعمؿ المسارد بعد  تاسعا:
 ذلؾ.

 في تكثيؽ المسارد, اتبع الباحث الطريقة الصحيحة, كىي كاآلتي: عاشرا:

  ذا ذكرت أكثر مف ترتيب اآليات في مسرد اآليات حسب ترتيب السكرة في المصحؼ, كا 
 , كىكذا.فالثانية فترتب حسب ترتيب اآليات في السكرة, األكلى آية في نفس السكرة ,

  ترتيب مسرد األحاديث, كاآلثار, كمسرد األعبلـ, كمسرد المصادر كالمراجع, حسب
 البحث كمو.األحرؼ اليجائية, مكحدا طريقة التكثيؽ في 

 خطة البحث:

تتألؼ خطة البحث مف المقدمة السابقة, كفصؿ تمييدم, كثبلثة فصكؿ, كخاتمة, كمسارد   
 عممية, كىي كاآلتي:

الفصؿ التمييدم: مفيكـي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميًة, كثمرة معرفًتيا كالعمؿ بيا, كأقساميا كطرؽ 
 معرفًتيا.

ؿي : تعريؼي مقاصًد ا  لشريعًة اإلسبلميًة, كثمرة معرفًتيا كالعمؿ ًبيا.المبحثي األكَّ
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: تعريؼي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميَّة ؿي  .المطمبي األكَّ

 المطمبي الثاني: ثمرةي معرفًة مقاصًد الشريعًة اإلسبلميًة, كالعمؿ بيا.

تىًبيا, كطرؽي معًرفىًتيا. ـي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميًة باعتباًر ري  المبحث الثاني: أقسا

ـي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميَّة. : أقسا ؿي  المطمبي األكَّ

 .المطمبي الثاني : طرؽي معرفًة مقاصًد الشريعًة اإلسبلميَّة

 

 

 .الفصؿي األكَّؿ: نشر الصبلح

 , كعبلقتو بمقاصد الشريعة.الصبلح كالفرؽ بينو كبيف اإلصبلحالمبحث األكؿ: تعريؼ 

 المطمبي األكَّؿ: تعريؼي الصىبلح.

 .: الصبلحي لغةالفرع األكؿ

 .: الصبلحي اصطبلحاالفرع الثاني

 .المطمبي الثاني: الفرؽي بيفى الصبلًح كاإًلصبلح

 .: عبلقةي نشًر الصبلًح بمقاصًد الشريعةالمطمبي الثالث

ٍقًصده مف مقاصًد الشريعًة اإلسبلمية. المبحثي الثاني:  نشري الصبلًح مى

 األكَّؿ: تأصيؿي مقصًد نشًر الصبلح. المطمبي 

 .المطمبي الثاني: نشر الصبلح في القرآًف الكريـ

 .المطمبي الثالث: نشر الصبلح في السنًة الشريفة

 .-رضيى اهلل عنيـ –المطمبي الرابع: نشر الصبلح عندى الصحابًة 
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 المبحثي الثالث: أنكاعي الصبلًح, كمراتبو, كمجاالتي الصبلح كاإلصبلح.

 .لمطمبي األكَّؿ: أنكاعي الصبلحا

 المطمبي الثاني: مراتب الصبلح.

 كاإلصبلح.  المطمب الثالث: مجاالتي الصبلح

 اإلسبلـً في نشًر الصبلًح, كجزاء الصالحيف, كمصير األمة إذا تركتالمبحثي الرابع: منيجي 
 الصبلح.

 .المطمبي األكَّؿ: منيجي اإلسبلـً في نشًر الصبلح

 .ي: جزاءي الصالحيفالمطمبي الثان

 المطمبي الثالث: مصيري األمًة إذا تركت الصبلح.

 

 الفصؿي الثاني: قطعي دابًر الفساد.

  ة.إلفساد, كعبلقتيو بمقاصًد الشريعالمبحثي األكؿ: تعريؼي الفساد, كالفرؽي بينو كبيف ا

 المطمبي األكؿ: تعريؼي الفساد.

 . : الفسادي لغةالفرع األكؿ

 الفسادي اصطبلحا.: الفرع الثاني

 .المطمبي الثاني: الفرؽي بيف الفساًد كاإلفساد

 المطمبي الثالث: عبلقةي قطًع دابًر الفساًد بمقاصًد الشريعة.

 المبحثي الثاني: قطعي دابًر الفساًد مقصده مف مقاصًد الشريعًة اإلسبلمية. 

 المطمبي األكؿ: تأصيؿي مقصًد قطًع دابًر الفساد.
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 الكريـ. قطعي دابًر الفساًد في القرآفً المطمبي الثاني: 

 .المطمبي الثالث: قطعي دابًر الفساًد في السنًة الشريفة

 .-رضي اهلل عنيـ –المطمبي الرابع: قطعي دابًر الفساًد عندى الصحابًة 

 المبحثي الثالث: أنكاعي الفساًد كصكره, كأسبابيو, كآثاره.

 المطمب األكؿ: أنكاع الفساد كصكره.

 .الثاني: أسباب الفساد المطمب

 المطمب الثالث: آثار الفساد.

 المفسديف.الفاسديف ك المبحث الرابع: منيج اإلسبلـ في محاربة الفساد ككسائؿ قطعو, كعقاب 

 .المطمب األكؿ: منيج اإلسبلـ في محاربة الفساد ككسائؿ قطعو

 المفسديف.الفاسديف ك المطمب الثاني: عقاب 

 اصرة لمقصد نشر الصبلح كقطع دابر الفساد.الفصؿ الثالث: تطبيقات مع

 ا.ا, كبيف الفمسطينييف خصكصن المبحث األكؿ: تحقيؽ الكحدة بيف المسمميف عمكمن 

 المبحث الثاني: غبلء الميكر.

 المبحث الثالث: التبرج في الجامعات.

              كر.المر  المبحث الرابع: قانكف السير, كمف ذلؾ: عدـ السرعة الزائدة, كالكقكؼ عمى إشارات

 المخدرات والمتاجرة بيا.المبحث الخامس: 

 

 الخاتمة والتوصيات.

 العامة وىي: والمسارد الفيارس 
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 مسرد اآليات القرآنية الكريمة.

 مسرد األحاديث النبكية الشريفة.

 مسرد اآلثار.

 مسرد األعبلـ .

 مسرد المصادر كالمراجع.

 مسرد المحتكيات.
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 الفصؿي التمييًدم.

كأقساميا كطرؽ  ،العمؿ ًبياك  معرفًتيا كثمرة ،مفيكـي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميةً 
 معرفًتيا.

 

ؿي : تعريؼي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميةً   العمؿ ًبيا.معرفًتيا ك  ، كثمرةالمبحثي األكَّ

: تعريؼي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميَّة المطمبي  ؿي  .األكَّ

 بيا. كالعمؿً  ،المطمبي الثاني: ثمرةي معرفًة مقاصًد الشريعًة اإلسبلميةً 

 

تىًبيا ـي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميًة باعتباًر ري  كطرؽ معًرفىًتيا. ،المبحث الثاني: أقسا

ـي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميَّة. : أقسا ؿي  المطمبي األكَّ

 .المطمبي الثاني : طرؽي معرفًة مقاصًد الشريعًة اإلسبلميَّة



 

2 
 

 يا.بً  العمؿً معرفًتيا ك  كثمرةي  ،اإلسبلمية  الشريعةً  مقاصدً  األكؿ: تعريؼي المبحثي 

 .ةسبلميَّ اإلً  الشريعةً  مقاصدً  األكؿ: تعريؼي  المطمبي 

شىريعىة"،  -ميصطمح مىقاصد الشريعة اإلسبلمية مصطمحه مركبه مف كممتيًف، ىيما: " مىقاًصدٍ     
، ال بيدَّ مف تعريًفو عمى اعتباًر ذلؾ، ثـ عمى اعتباًره عممان كحتى تىعَـّ الفاًئدة، كيىتحقؽ المطمكبي 

 مستقبلن بذاًتو.

 .لغةً  أواًل: َتعريُؼ الَمقاصدِ 

دى يىٍقًصدي قىٍصدىان فىيك قاًصدٍ المقاصُد لغة:  ًة ًمٍف قىصى د، كأصؿي الكًممى ٍمعي مىٍقصى جى
(1). 

، م     دلَّت كممة المقاصد عند المغكييفى عمى عدًة معافو  نيا:كى

، يقاؿ: بيننىا كبيفى الماًء ليمةه قاًصدىة، أم: ليمةه ىينةه ال تعبى فييا ؿالمعنى األو : السييكلةي كالقيربي

} ٌَُْ ًبَٕ ػَشَمبً هَشِّجبً ًَعَلَشاً ، كمف ذلؾ قكؿ اهلل: (3)يقاؿ: سفره قاًصد: أم سيؿه كقريب، ك (2)كال نصب

 .(4)هبفِذاً الرَّجَؼٌُىَ{

،                               (5)االعػتػداؿي كالتػػػكسػػط كعػػػػدـ اإلفػػراط كالتفريط اني:ػى الثػالمعن

 :-صمى اهلل عميو كسمـ–،     كقكؿ رسكؿ اهلل (6){َٓؾِْْيَ ًَاهْقِذْ كِِ }                كًمٍف ذلؾ قكؿ اهلل: 

  
                                                           

دى, ) ((1 (, بيركت, دار إحياء 8/274اليركم, أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم, تيذيب المغة, مادة: قىصى
 ـ.2001, 1التراث العربي, ط

ابف منظكر, جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي األنصارم الركيفعي اإلفريقي, لساف العرب,  ((2
دى, )  ىػ.1414, 3دار صادر, ط (, بيركت,3/354فصؿ القاؼ, مادة: قىصى

(, بيركت, دار الكتب 6/185ابف سيده, أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي, المحكـ كالمحيط األعظـ, ) ((3
 ـ. 2000 -ىػ1421, 1العممية, ط

 .42سكرة التكبة, اآلية:  ((4
دى,  ((5 الزبيدم, أبك الفيض محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني, تاج العركس مف جكاىر القامكس, مادة: قىصى
 (, دار اليداية.9/43)

 .19سكرة لقماف, اآلية:  ((6
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ـْ َىْدًيا َقاِصًدا)  .(1)(َعَمْيُك

، أم: عمى اهلًل (3){ًَػَََِ اَُِّوِ هَقْذُ اُغَّجَِِْ} ، كمف ذلؾ قكؿ اهلل:(2)ريؽاستقامةي الطالمعنى الثالث: 

مًؽ، فمف اىتدل فيدايتو ًلنفًسو، كمف ضؿ فإنما يضٌؿ عميياتبييفي طريؽ الحؽ،   .(4)كاالستقامة لمخى

 .(4)عمييا
ٍدتي قىٍصدىه، أم: ًسٍرتي نىٍحكه،  االعتمادي  المعنى الرابع: قىصى دىه يىٍقًصديه قىٍصدنا، كى كاألىُـّ، ييقاؿ: قىصى

 . (5)فىالقىصدي ىنا ًبمعنى: إتيافي الشيء

 .واصِطالًحالغًة  ثانيًا: تعريُؼ الَشريعةِ 

الشىريعة لغة: ًمٍف شىرىعى يىٍشرىعي، يقاؿ: شىرىعى يىٍشرىعي شىٍرعنا كشيركعنا، كشىرىعى في األىمر: خاضى فيو،    
دىري الماًء، كجمعي الشىريعًة:  كشىرىعىًت الدىكابي في الماًء: دخمٍت إليو، كالمىٍشرىعىةي بالفتًح ىي: ميٍنحى

 .(7)}ٌٍَُُِّ عَؼَِْنَب ِٓنٌُْْْ ؽِشْػَخً ًَِٓنْيَبعًب{، قاؿ اهلل: (6)الشىريعىةً  شىراًئع، كالًشرعىةي مشتقةه ًمٍف:

                                                           
(, 22963أحمد بف حنبؿ, أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشػيباني, مسػند اإلماـ أحمد, )ح/ ((1

. كقاؿ الييثمي: رجالو مكثكقكف. الييثمي, أبك الحسف نكر الديف عمي ـ2001 -ق1421, 1سالة, طمؤسسة الر 
 ـ.1994 -ق1414(, القاىرة, مكتبة القدسي, 218)ح مجمع الزكائد كمنبع الفكائد,بف أبي بكر بف سميماف, 

األشقكدرم, صحيح الجامع كصححو األلباني. أبك عبد اهلل محمد ناصر الديف بف الحاج نكح نجاتي بف آدـ 
 (, المكتب اإلسبلمي.4086الصغير كزيادتو, )ح/

(, 1/310الفيركزآبادل, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب, القامكس المحيط, باب الداؿ, فصؿ القاؼ, ) ((2
 ـ.2005 -ىػ1426, 8بيركت, لبناف, مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط

 .9ية: سكرة النحؿ, اآل ((3
الطبرم, أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف,  ((4
 ـ.2001 -ىػ1422, 1(, دار اليجرة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط14/177)

دى, ) ((5  (.3/353ابف منظكر, لساف العرب, فصؿ القاؼ, مادة قىصى
حمف الخميؿ بف أحمد بف عمر بف تميـ البصرم, كتاب العيف, باب: العيف كالشيف الفراىيدم, أبك عبد الر  ((6

الفارابي, أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم, تاج المغة كصحاح  .(, دار كمكتبة اليبلؿ1/252كالراء, )
الرازم, أبك  .ـ1987-ىػ1407, 4(, بيركت, دار العمـ لممبلييف, ط3/1236العربية, فصؿ الشيف, مادة: شىرىعى, )

الحسف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني, معجـ مقاييس المغة, باب: الشيف كالراء كما يثمثيما, مادة: شىرىعى, 
 ـ.1979 -ىػ1399(, دار الفكر, 3/262)

 .48سكرة المائدة, اآلية:  ((7
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، ىي: ما شىرعو اهلل لعباًدًه مف عبادات كمعامبلت كعقائد كأخبلؽ كنظـ اوالشريعُة اصطالحً     
 .(1)حياة، لتنظيـ عبلقة الناس بربيـ

 بحدِّ ذاِتو. اعِتبارِىا عمًما منفصاًل ي االصطالِح عمى : تعريُؼ مقاصِد الشريعِة فثالثًا

عند الحديث عف تعريؼ مقاصد الشريعة اإلسبلميَّة، ال بد مف القكؿ: إف األيصكلييف القدامى     
لـ يضعكا تعريفنا جامعنا مانعنا محددنا لمقاصد الشريعة اإلسبلمية، كلىمَّا تحدَّثكا عف مقاصد الشريعًة 

، ترجعي إلى بياف بعض مقاصد الشريعة، كذكر أنكاعيا، فمنيـ مف عبَّركا عنيا بتعبيرات متعدِّدة
، كمنيـ مف عبَّر عف المقاصد (2)عبَّر عنيا بتحصيؿ المنفعة كجمًبيا، كدفع المفسدة كدرًئيا

 .(4)، كمنيـ مف عبَّر عنيا بالمعاني(3)بالغايات

كأٌما العمماءي المعاصركف فعرَّفكا مقاصد الشريعة بتعريفات مختمفة، بعضيا يدؿُّ عمى المقاصًد     
يا يدؿُّ عمى المقاصًد الخاصًة، كمنيا ما يدؿُّ عمى المقاصًد الكيمية، كمنيا ما يدؿُّ  العامة، كبعضي

زئيًة، كىذة بعضي التعريفات يمييا التعريؼي الميٍختا  ر.عمى المقاصد الجي

 المعاني كالحكـ الممحكظة لمشارع في جميع أحكاؿ مقاصُد الشريعِة اإلسالميِة ىي" :
التشريع أك معظميا، بحيث ال تختص مبلحظتيا بالككف في نكع خاص مف أحكاـ 
الشريعة، فيدخؿ في ىذا أكصاؼ الشريعة كغاياتيا العامة، كالمعاني التي ال يخمك 

                                                           
 ـ.2001 -ىػ1422, 5(, مكتبة كىبة, ط1/13, مناع بف خميؿ, تاريخ التشريع اإلسبلمي, )القطاف( (1
فإف جمب المنفعة كدفع المضرة مقاصد الخمؽ كصبلح الخمؽ ذكر ذلؾ الغزالي في كتاب "المستصفى", قاؿ: "( (2

(, دار الكتب العممية, 1/174". الغزالي, أبك حامد محمد بف محمد الطكسي, المستصفى, )في تحصيؿ مقاصدىـ
ما يدؿ عمى ذلؾ أيضا في كتابو" شفاء الغميؿ", قاؿ: " فرعاية المقاصد عبارة  ـ. كجاء1993 -ق1413, 1ط

حاكية لئلبقاء, كدفع القكاطع, كالتحصيؿ عمى سبيؿ االبتداء". الغزالي, أبك حامد محمد بف محمد بف محمد 
 -ىػ1390د, (, بغداد, مكتبة الرشا159الطكسي, شفاء الغميؿ في بياف الشىبو كالميخيؿ كمسالؾ التعميؿ, )ص

 ـ.1971
قاؿ اإلسنكم في نياية السكؿ: "غاية الشيء ىك األثر المقصكد منو". اإلسنكم, جماؿ الديف أبك محمد عبد  ((3

(, بيركت, لبناف, دار الكتب 1/28الرحيـ بف الحسف بف عمي الشافعي, نياية السكؿ شرح منياج الكصكؿ, )
 ـ.1999-ىػ1420, 1العممية, ط

عنو الشاطبي في سياؽ الحديث عف األحكاـ الشرعية, قاؿ: "ألٌف األعماؿ الشرًعية ليست  كىذا ما عبَّر ((4
نما قيصد بيا أمكره أخير ىي معاًنييا". الشاطبي, أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد  مقصكدة ألنفسيا, كا 

 ـ.2010, 1(, القاىرة, دار الفضيمة لمنشر كالتكزيع, ط2/380المخمي, المكافقات, )
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ا معافو مف الحكـ ليست ممحكظة في سائًر التشريع عف ميبلحظًتيا، كيدخؿ في  ىذا أيضن
، كىذا تعريؼه لممقاصد العامة (1)أنكاع األحكاـ، كلكنيا ممحكظة في أنكاع كثيرة منيا"

 لمشريعة فقط.
 الغاية ًمنيا، كاألىسرار التي كضعيا الشارع عند كيؿِّ مقاصُد الشريعِة اإلسالميِة ىي" :

 ؼي لممقاصًد العامًة كالخاصة.، كىذا التعري(2)حكـو مف أحكاميا"
 الغايات التي كضعت الشريعة ألجؿ تحقيقيا لمصمحًة مقاصُد الشريعِة اإلسالميِة ىي" :

 ، كىذا التعريؼي خاصه بالمقاصًد العامًة لمشىريعة. (3)العباد"
 المعاني كاألىداؼ الممحكظة لمشرًع في جميع أحكامو مقاصُد الشريعِة اإلسالميِة ىي" :

عيا عند كؿِّ حكـ مف أك  معظميا، أك ىي: الغاية مف الشريعة، كاألسرار التي كضى
 ، كىذا التعريؼي يدؿُّ عمى المقاصًد العامًة كالخاصة.(4)أحكاميا"

 المصالح التي تعكد إلى العباد في دنياىـ كآخرتًيـ، مقاصُد الشريعِة اإلسالميِة ىي" :
، كىذا (5)عف طريؽ دفع المضار"سكاء كاف تحصيميا عف طريؽ جمب المنافع، أك 

 التعريؼ يدؿ عمى المقاصًد العامًة لمشريعة.
 ىي المعاني كالًحكـي كنحكىا التي راعاىا الشارع في مقاصُد الشريعِة اإلسالميِة ىي" :

ا، مف أجؿ تحقيؽ مصالح الًعباد" التشريًع عمكمنا كخصكصن
(6). 

بأفَّ التعريَؼ األخيَر ىو  ُمُص إلى القوؿوبعد إجالِة النظر في التعريفات الساِبقة، أخ    
ففي التعريِؼ بياٌف  ،تو التعريفاُت السابقةمختار؛ ألنَّو يشَمُؿ عمى ما َشممالتعريُؼ ال

                                                           
, 2ئس لمنشرزيع, ط(, األردف, دار النفا251ابف عاشكر, محمد الطاىر, مقاصد الشريعة اإلسبلمية, )ص ((1

 ـ.2001 -ىػ1421
 ـ.1993, 5(, دار الغرب اإلسبلمي, ط7الفاسي, عبلؿ, مقاصد الشريعة اإلسبلمية كمكارميا, )ص( (2
, 2(, الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي, ط1/7الريسكني, أحمد, نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي, ) ((3

 ـ.1992 -ىػ1412
 ـ.1986 -ىػ1406, 1(, دمشؽ, دار الفكر, ط2/1017الزحيمي, كىبة, أصكؿ الفقو اإلسبلمي, ) ((4
(, أمريكيا, فرجينيا, المعيد العالمي لمفكر 79العاًلـ, يكسؼ حامد, المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية, )ص ((5

 ـ.1994 -ىػ1415, 2اإلسبلمي, ط
(, 37اليكبي, محمد سعد بف أحمد بف مسعكد, مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة الشرعية, )ص ((6

 ـ.1998 -ىػ1418, 1المممكة العربية السعكدية, دار اليجرة لمنشر كالتكزيع, ط
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ودرِء المفاسِد  ،وفيو إشارٌة إلى جمِب المصالِح وتكميِميا ،لممقاصِد العامِة والخاصة
ويدؿُّ ىذا التعريُؼ أيضًا عمى التعبيراِت التي عبَّر ِبيا  ،وذلَؾ في كممة "الِحَكـ" ،وتقميِميا
 .(1)وذلَؾ في كممة "ّنْحِوىا" ،كاليدِؼ والغايِة والثمرةِ  ،والتي تدؿُّ عمى المقاِصد ،الفقياءُ 

 ًبيا. ، كالعمؿاإلسبلميةً  الشريعةً  مقاصدً  معرفةً  المطمب الثاني: ثمرةي 

عمؿ ثمرة ىي الباعث عمى فعمو، كالدافع إلنجاًزًه، كال قيمة ألم عمؿ إذا لـ تكف لو  إفَّ لكؿ    
فائدة مرجكة، كثمرة مطمكبة، كما مف أمرو أمر بو الشارع الحكيـ، أك حثَّ عميو، كرغَّب فيو، إال 

ما مف كلو فائدة كثمرة، سكاء كانت في العاجؿ أـ في اآلجًؿ، كسكاءى عًمميا المكمَّؼ أـ جًيميا، ك 
أمر نيى عنو الشارع الحكيـ، أك حذَّر منو، إال كلتركًو فائدةه كثمرة ، في العاجؿ أـ في اآلًجؿ، 

ًيمٍت. ـٍ جي ًممٍت أ  عي

فَّ العمؿ بمقاصًد الشريعًة اإلسبلميًة لو مف الثمرات العظيمًة، كالفكائد الجميمة، التي تعكدي      كا 
، كتمؾى الفكائدي، تتجمى في اآلتي:عمى الفرًد كالمجتمًع ما اهللي بو عميـ، ك   ىذه الثمراتي

 ،يبيفي حقيقةى ىذا اإلسبلـً العظيـ ،كالعمؿ بيا ،إفَّ معرفة مقاصد الشريعة اإلسبلمية  .1
فيك مبني عمى  ،كعدؿه كيمُّو ،فيذا الديف حؽ كيمُّو ،كيكضح صكرةى ىذا الديًف الحنيؼ

رحمو  -(3)يقكؿ ابف القيـ ،(2)رىـفي معاشيـ كمعادىـ كعاقبة أم ،تحقيؽ مصالح الخمؽً 
فإف الشريعة مبناىا كأساسيا عمى الحكـ كمصالح العباد في المعاش كالمعاد،  " :–اهلل

فكؿ مسألة خرجت عف  ،كىي عدؿ كميا، كرحمة كميا، كمصالح كميا، كحكمة كميا

                                                           
 (.37اليكبي, مقاصد الشريعة, )ص ((1
, عبلء الديف عبد العزيز بف أحمد بف محمد البخارم, كشؼ األسرار شرح أصكؿ عبد العزيز البخارم ((2

الجيزاني, محمد بف حسيف بف حسف, معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ  .(, دار الفكر اإلسبلمي3/294البزدكم, )
 ىػ. 1427, 5(, دار ابف الجكزم, ط1/356السنة كالجماعة, )

الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف قيـ الجكزية, ثقة عالـ, ىك الشيخ اإلماـ العالـ الفقيو شمس  ((3
, لو مؤلفات كثيرة, منيا: شفاء الغميؿ, ككشؼ -رحمو اهلل-بف تيميةاسجف كعذب, تتممذ عمى يدم شيخ اإلسبلـ 

عبلـ المكقعيف. الصفدم, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل, الكافي بالكفيات, ) , (2/195الغطاء, كا 
الزركمي, خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس  .ـ2000 -ىػ1420بيركت, دار إحياء التراث, 

 ـ.2002, 15(, دار العمـ لممبلييف, ط6/56الدمشقي, األعبلـ, )
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إلى المفسدة، كعف الحكمة  العدؿ إلى الجكر، كعف الرحمة إلى ضدىا، كعف المصمحة
ف أدخمت فييا بالتأكيؿ ،ثبعإلى ال فالشريعة عدؿ اهلل بيف عباده،  ،فميست مف الشريعة كا 

صمى اهلل  -كرحمتو بيف خمقو، كظمو في أرضو، كحكمتو الدالة عميو كعمى صدؽ رسكلو 
م بو أتـ داللة كأصدقيا، كىي نكره الذم بو أبصر المبصركف، كىداه الذ ،-عميو كسمـ 

اىتدل الميتدكف، كشفاؤه التاـ الذم بو دكاء كؿ عميؿ، كطريقو المستقيـ الذم مف استقاـ 
 .(1) ."عميو فقد استقاـ عمى سكاء السبيؿ

 
معرفةي مقاًصد الشريعة اإلسبلمية، ىي ًقبمةه لكؿِّ مجتيد، فما مف مجتيد تحرل مقاصد  .2

فىيا، كعمؿى  بما تقتضيًو، إال كافى عمى بينةو مٍف  الشريعة اإلسبلميَّة، كبحثى عنيا، كعىرى
 .(2)أمًره، فمف أصاب مقاصد الشريعة أصاب الحؽ، كابتعد عف الباًطؿ

 
معرفةي مقاصد الشريعة اإلسبلمية، مف شأنيا أف تجعؿ الشريعة تجرم عمى نظاـو كاحد  .3

، كال تناقيض  .(3)متناسؽ متفؽ، ال اختبلؿى فيو، كال اختبلؼى
 

النظر في نصكص الشريعة اإلسبلمية مف قرآف كسنة، كمعرفتيا كتفسيرىا، متكقؼ  إفَّ  .4
عمى معرفة مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كالعمؿ بيا، فبمعرفة مقاصد الشريعة اإلسبلمية، 

 .(4)ييعرؼ المراد مف نصكص الشريعة
 

ا، فالدليؿ االستعانة بمقاصد الشريعة اإلسبلمية في المسائؿ المتعارضة، كالترجيح بيني .5
 الذم يحقؽ المقاصدى، أك يككف قريبنا منيا، ىك دليؿ راجح عمى دليؿ ال يبلئـ مقاصد

 
                                                           

ابف قيـ الجكزية, شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف,  ((1
 ـ.1991 -ىػ1411, 1ركت, دار الكتب العممية, ط(, بي3/12)

جتياد في كؿ االالسيكطي, جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر, الرد عمى مف أخمد إلى األرض كجيؿ  ((2
 (, القاىرة, مكتبة الثقافة الدينية.91عصر فرض, )ص

 (.2/387الشاطبي, المكافقات, ) ((3
(, الدار البيضاء, مطبعة النجاح الجديدة, 92قكاعده كفكائده, )ص الريسكني, أحمد, الفكر المقاصدم ((4

 ـ.1999
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 .(1)كذلؾ مثؿ: مراعاة حاؿ الفقراء في الزكاة ،الشريعة أك يعاًرضيا        
ثمرات معرفة مقاصد الشريعة اإلسبلمية: أفَّ الفقيوى إذا لـ يتكصؿ لنصو في مسألة  مف .6

جديدة، أك كاقعة مستحدثة، رجع إلى مقاصد الشريعة الستنباط الحكـ ليذه المسألة، أك 
 .(2)تمؾ الحادثة

 
االبتعاد عف التعصب المذىبي، كاالختبلؼ الفقيي، الذم سبىبيو: عدـ القدرة عمى النظر  .7

 .(3)مقاصد الكتاب كالسنة، كعدـ االطبلع عمى المذاىب الفقيية، كمعرفة مداركيا في
 

إفَّ مف ثمرات معرفة مقاصد الشريعة اإلسبلمية، كالعمؿ بيا: التكفيؽ بيفى ظاىر  .8
النصكص كًدالالتيا، كاالبتعاد عف اإلفراط كالتفريط، كبمعرفة مقاصد الشريعة ييعرؼي 

 .(4)ادى مف كبلًمومقًصدي المتكمِّـ، كماذا أر 
 

إفَّ معرفة مقاصد الشريعة اإلسبلمية، ييبيف أف كيؿ ما جاءىت بو شريعة ربنا معقكؿ  .9
المعنى، كلو حكمة كغاية، ىذه الحكمة تظير عند زيادة تدبر النًص، كالكقكؼ عمى 

 .(5)كقائعو
 
ال يمكف لو الخكض في أم مسألة  ،إفَّ أم فقيو عالـ بمقاصد الشريعة اإلسبلمية .10

كما ىي أىدافيو؟ كفي أٌم جزئية يخكض؟  ،إال  بعدما يحدد مقصكده ًمف الخكض فييا
كما ىك األىكلى في أف يصٌب عميو اىتمامىو؟ كما الذم ال يستحؽُّ  ،كعف أم جزئية يبتعد

 لغاية ما كاف ذلؾ إال ،لما خمؽ الخمؽ كأمرىـ كنياىـ -سبحانو كتعالى–ذلؾ؟ فاهلل 
 
 

                                                           
غيـ, نعماف, طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع, )ص( (1 , 1(, األردف, دار النفائس لمنشر كالتكزيع, ط43جي

 ـ.2002 -ىػ1422
2))

(, 77الشريعة, )صالزحيمي, محمد, كأحمد الريسكني, كمحمد عثماف شبير, حقكؽ اإلنساف, محكر مقاصد  
 ـ.2002 -ىػ1422, 1قطر, كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, ط

3))
 (.1/140) ,الشاطبي, المكافقات, ىامش 

4))
 (.94الريسكني, الفكر المقاصدم, )ص 

5))
, 1(, بيركت, لبناف, دار اليادم لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط125العمكاني, طو جابر, مقاصد الشريعة, )ص 

 ـ.2001 -ىػ 1421
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 .(1)كالعمؿ ًبيا ،كالخمؽ مطالبكفى بتحقيؽ تمؾ المقاصد ،كمقصد    
 
 

، وبالُجممِة: فيذا بيا والعمؿ ،اإلسالمية تمؾ َعشر ثمرات وفوائد لمعرفة مقاصد الشريعة    
ت معرفة مقاصد الشريعة اإلسالمية، ثمرات عظيمة فثمرا غيٌض مف فيض، وقميٌؿ مف كثير،

الشريعة دائما منو عمى باؿ،  دُتَحتِّـُ عمى طالب العمـ الشرعي أف يجعؿ مقاصوجميمة وكثيرة، 
ُده وأماـ ناِظريِو، وُنصب عينيِو؛ فيَي التي تنيُر لو الطريؽ، وُترشُده إلى الحؽِّ والصواب، وتبع

 والضالؿ. الزلؿ عف
بياف ثمرات وفوائد معرفة حتاَج إلى رسالٍة كاممٍة في ال ،ولو اسَتْقصى الباحُث ىذه الثمراتِ     

 ومقصودي قد مقاصد الشريعة اإلسالمية، والعمؿ بيا، ولِكف بيذا أكتفي، عؿَّ مرادي قد تـ،
 حقَّؽ.ت
 
 
 

ـي  المبحثي   يا.تً فى رؽ معرً كطي  ،باعتباًر رتىًبيا اإلسبلميةً  الشريعةً  مقاصدً  الثاني: أقسا

ـي  المطمبي   اإلسبلمية. الشريعةً  مقاصدً  األكؿ: أقسا

تنقسـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية باعتبار المصالح التي جاءت بحفظيا إلى رتب كأقساـ     
متفاكتة، تتفاكتي فضاًئمييا في الدنيا، كيتفاكتي الجزاءي عمييا في اآلخرًة أيضا، كىذه األقساـ ىي: 

 الضركريات، ثيَـّ الحاجيات، ثيَـّ التحسينيات.

ركًريَّاتٍ أكالن   .: الضى

في قياـ مصالح الديف  امني دالى بات ىي أكَّؿ ىذة المراتب كأعظميا، كىي التي" الضركري    
ًفي األخرل  فساد ىكالدنيا، ًبحيث ًإذا فيقدت لـ تجر مصالح الدنيا عمى استقامة بؿ عم كتيارج، كى

 .(2)"ًبيفملخسراف الا، كىالرجكع بيـً فكت النجاة كالنع

                                                           
 (.100)ص الريسكني, الفكر المقاصدم,( (1
2))

 (.2/9الشاطبي, المكافقات, ) 
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كالكقكؼ عند الحدكد، كأقؿ المأكؿ كالمشرب كالممبس،  فالقياـ ًبالكاجبات، كتىرؾ المحرمات،   
 . (1)كغير ذلؾ، كيمُّو مف الضركريات التي تعكد عمى العباد بالمصمحة في الدنيا كاآلخرة

الضركريات خمسة، كىي: حفظ الديًف، كىك أعمى ىذه المراتب، ثيَـّ حفظ النفًس، كالعقًؿ،  كىذهً    
كالنسؿ، كالماًؿ، كما مف ممة جاءت إال حافظت عمى ىذه الضركريات، كاىتمَّت ًبيا، كمنعت 

، محرمة في كؿِّ ممَّة، كمراعاةه في كؿِّ ًنحمىة  .(2)إىدارىا، فالدماءي كاألمكاؿي كاألعراضي

كالضركرياتي تحفظي مف جانبيف: مف جانب الكجكد، كذلؾ: بإقامة أركانيا، كتثبيت قكاعدىا،     
 .(3)كمف جانب العدـ، كذلؾ: ًبدرء كؿِّ خمؿ كاقع أك ميتكقَّع عمييا

فالديف يحفظ مف جانب الكجكد: بالدعكة إليو، كتحكيمو، كالعمؿ بو، كبذؿ النفس مف أجمو،     
كؿِّ شيبية تىرد عميو مف أصحاب األفكار اليدامة، كالبدع الضالة، كالنفس  كمف جانب العدـ: ًبردِّ 

كالعقؿ يحفظاف مف جية الكجكد، كذلؾ: باألكؿ كالشرب كالمسكف كالممبس، كالتفكر كالتدبر 
باحة  كالتأمُّؿ فيما خمؽ اهلل، كيحفظاف مف جانب العدـ: بتحريـ االعتداء عميًيما، كضمانًيما، كا 

ا خيشي ذىابيما، كالنسؿ يحفظ: بتكثيره كاستمراره كديمكمتو، كذلؾى مف جانب المحظكرات إذ
إال  (4)الكجكد، كأمَّا مف جانب العدـ، فيحفظ: بمنع قطعو، أك تقميمو، فيمنع اإلجياض كالعزؿ

لحاجة، كالماؿي يحفظ: بالحثِّ عمى كسبًو مف الطرؽ المشركعة، كىذا مف جانب الكجكد، كيحـر 
ضاعتو، كسًرقتو، كغصبو، كىذا مف جانب العدـاالعتداء عميو  .(5)، كا 

 

                                                           
1))

العز بف عبد السبلـ, سمطاف العمماء أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي القاسـ بف حسف  
 -ىػ1414لكميات األزىرية, (, القاىرة, مكتبة ا2/71السممي الدمشقي, قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ, )

 ـ.1991
2))

 (.2/11الشاطبي, المكافقات, ) 

3))
 (.2/9المرجع نفسو, ) 

4))
ىكى الكأدي الخفي, كىك أٍف يجامعى الرجؿي أىمو, فإذا قاربى عمى اإلنزاًؿ نزعى أك أنزؿى خارج الفرج, كالعزؿي  :العزؿي   

العمـ. ابف قدامة, مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد أكثًر أىؿ ً ذة, كىك مكركهه عندى فيو تقميؿه لمنسًؿ, كقطعه لم
 -ىػ1388(, مكتبة القاىرة, 7/298بف محمد بف قدامة الجماعيمي المقدسي ثـ الدمشقي الحنبمي, المغني, )

 ـ.1968
5))

 كما بعدىا(.182اليكبي, مقاصد الشريعة اإلسبلمية, )ص .(11-2/9الشاطبي, المكافقات, ) 
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ا      ممة: فالضركرياتي ما احتاج إلييا الخمؽ ليعيشكا حياتيـ آمنيف مطمئنيف، كليعممكا أيضن كبالجي
ليـ عىف الضركرياًت، فسرُّ بقائيـ كاستمرارىـ متكقؼه عمييا،  الخمًؽ ال غنى فالخمؽي كؿ ،يـآلًخرت

فبفكاًتيا يقعي الفساد، كتفكت الحياة، مع الخسراف في اآلخرة، كبالمحافظة عمييا ينشر الصبلح 
 ة.كتستقيـ الحياة، مع الفكز كالنجاة كالنعيـ المقيـ في اآلخر 

 : الحاًجيَّاٍت.ثانينا

الثانية، كىي التي تحتاجيا األمة لتنظيـ أمكًرىا، كالحفاظ عمى تقع في المرتبة  الحاجيات    
مصالحيا، كرفع الضيؽ المؤدم إلى الحرج كالمشقة، كعدـ مراعاتيا ال يفسد نظاـ األمة، كما في 
الضركريات، بؿ يجعمو يسير في حالة غير منتظمة، فاشتراط الكلي في الزكاج، كالتمتع 

 .(1)ًؿ، كميا مف الحاجيات التي ال تصؿ إلى درجة الضركرياتبالطيبات، كالسَّمـ، كبيكع اآلجا

 .تىٍحسينيَّاتٍ : الثالثنا

"ما ال يرجع إلى ضركرة كال إلى حاجة، كلكف يقع مكقع التحسيف  ىي: ياتالتحسين   
، أك ىي: "األخذ بما يميؽ مف محاسف العادات، كتجنب األحكاؿ الميدىلِّسات، التي (2)كالتزييف"
 (3)العقكؿ الراًجحات"تأنفيا 

فإزالة النجاسات، كستر العكرات، كالمبلبس الناعماًت، كنكاح الحسناكاًت، كالغرؼ العالياًت،     
 .(4)كالتقىرب إلى اهلل بالصدقات، كؿ ذلؾ مف التحسيًنيات

كبالتحسينيات يكمؿ نظاـ األيمة، كتعيش آمنة مطمئنة، ترغب األمـ في االندماج معيا،    
 .(5)إلييا، كالتعايًش بجانبياكالتقرب 

                                                           
ابف عاشكر, مقاصد الشريعة,  .(2/11الشاطبي, المكافقات, ) .(2/71العز بف عبد السبلـ, قكاعد األحكاـ, ) (1)

 (. 307)ص
 (.1/175الغزالي, المستصفى, ) (2)
 (.2/12الشاطبي, المكافقات, ) (3)
 (.2/12الشاطبي, المكافقات, ) .(2/71العز بف عبد السبلـ, قكاعد األحكاـ, ) (4)

 (.307عاشكر, مقاصد الشريعة, )صابف ( (5
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ىذه ىي المراتب الثبلث، كىي كافية لتحقيؽ مصالح العباد في الدنيا، كالفكز كالنجاة ليـ في     
اآلخرة، ككيؿ مرتبةو ىي أصؿ لمتي بعدىا، فالضركريات أصؿه بالنسبًة لمحاجيات كالتحسينيات، 

ينيات دائرة عمى الضركريات، كاختبلؿ ككذلؾ الحاجيات بالنسبة لمتحسينيات، كالحاجيات كالتحس
الضركريات يؤدم إلى اختبلؿ الحاجيات كالتحسينيات؛ ألفَّ الحاجيات كالتحسينيات بالنسبة 
لمضركريات كالفرًع بالنسبة لؤلصؿ، فمك اختؿَّ األصؿي الختؿَّ الفرع، كال يمـز ًمف اختبلؿ الفرع 

ا ما ىك كالتتمة كالتكممة؛ كذلؾ لحفظيا،      ، كىذه المراتب الثبلث، يمحؽ ًبي(1)اختبلؿ األصؿ
، كمف أمثمة (2)"يعمى الحاًجي، كالمكمِّؿي لمحاجي مقدـ عمى التحسينمقدـه  فالمكمِّؿي لمضركرم"

ظيار شعائر الديًف، كمندكبات  المكمبلت أك المتممات: نفقة المثًؿ، كالتماثؿ في القصاًص، كا 
 .(3)الطيارات، كغيرىا

 

 .اإلسبلمية الشريعةً  مقاصدً  معرفةً  طرؽي  الثاني: المطمبي 

سبحانو  -ما مف حكـ جاء بو الشارع الحكيـ، إال لمقصد كغاية، عرؼ ذلؾ أـ جًيؿ، كاهلل    
، أك نيى عف نيي، إال لغاية كمقصد كحكمة،  -كتعالى ما خمؽ شيئنا دؽَّ أـ عظـ، كما أمرى بأمرو

،  (5){ًَََِِنَ ًََُّ ؽَِْءٍ كَوَذَّسَهُ رَوْذِّشاً }كقاؿ:  ،(4){اُغَّٔبًادِ ًَاُْإَسْكَ ًَٓب ثَْْنَئُب الػِجِنيًََٓب ََِِوْنَب }قاؿى اهلل: 

ره إال لحكمة كمقصد، كمقاصد الشريعة الغراء،  فبل يكجد شيء خمقو اهلل فقدَّره، أك حكـ بو فقرَّ
 يمكف إثباتيا بعدة طرؽ، ىذه بعضيا:

: االٍسًتٍقراء. الطريؽي  ؿي  األكَّ

 طرؽ معرفة مقاًصد الشريعة اإلسبلمية، كىك لغةن: ًمف اٍستىٍقرىأ كاٍستىٍقرىل، االستقراء طريؽ مف   
 

                                                           
 كما بعدىا(.2/12الشاطبي, المكافقات, )( (1

2))
 (.1/391اإلسنكم, نياية السكؿ, ) 

 (.2/13الشاطبي, المكافقات, )( (3

4))
 .38سكرة الدخاف, اآلية:  

5))
 .2سكرة الفرقاف, اآلية:  
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كتي الببلدى قىٍركان: تىتىبَّعتييا كًسٍرتي فييا  قىرىا األمر كاٍقتىراه أم: تىتىبَّعىو، يقاؿ: قىرى كى
، كاٍستىٍقرىأتي األشياءى: (1)

، كأما االستقراءي في االصطبلح فيك "تصفح أمكر (2)أفرادىا لمعرفة أحكاليا كخكاصيا" "تىتىبعتي 
، أك ىك: تصفح جزئيات المعنى إلثبات (3)ات"حكـ ًبحكميا عمى أمر يشمؿ تمؾ الجزئينل جزئية

 .(4)حكـ عاـ، إما قطعي أك ظني

ـٌ، كمنو الناقص، فأما التاـ فيك: الذم يشمؿ جميع الجزئيات     كاالستقراءي منو التا
، فيثبت (5)

 .(7)، كىك يفيدي القطع(6)الحكـ في جزئي لثبكتو في الكمِّي

، كىك ما (8)كأما االستقراء الناقص فيك: إثبات الحكـ في كمي، لثبكتو في بعض جزئياتو"    
 ، كىذا االستقراء يفيد(9)الفرد باألعِـّ كاألغمبيعرؼ عند الفقياء بإلحاؽ 

 .(10)الظفَّ في الغالب

                                                           
1))

, )الخكارزمي, أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف يكسؼ الكاتب   (, دار الكتاب 1/174البمخي, مفاتيح العمـك
ك, )2العربي, ط (. أبك جيب, سعدم, القامكس الفقيي لغة 39/290. الزبيدم, تاج العركس, مادة: قىرى

 ـ.1988-ىػ1408, 2(, سكرية, دمشؽ, دار الفكر, ط1/297كاصطبلحا, حرؼ القاؼ, )
2))

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير, باب القاؼ  الحمكم, أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي, 
 (, بيركت, المكتبة العممية.2/500مع الراء كما يثمثيما, )

3))
 (.1/41الغزالي, المستصفى, ) 

4))
 (.3/320الشاطبي, المكافقات, ) 

5))
مكتبة  (, الرياض,1/109النممة, عبد الكريـ بف عمي بف محمد, الميذب في عمـ أصكؿ الفقو المقارف, ) 

 ـ.1999 -ىػ1420, 1الرشد, ط

6))
المرداكم, عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف الدمشقي الصالحي الحنبمي, التحبير شرح التحرير في  

 ـ.2000 -ىػ1421, 1(, السعكدية, الرياض, مكتبة الرشد, ط8/3788أصكؿ الفقو, )

7))
حمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي, شرح الكككب ابف النجار الحنبمي, تقي الديف أبك البقاء محمد بف أ 

 ـ.1997 -ىػ1418, 2(, مكتبة العبيكاف, ط4/418المنير, )

8))
(, 5/71فخر الديف الرازم, أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف خطيب الرم, المحصكؿ, ) 

 ـ.1997 -ىػ1418مؤسسة الرسالة, 

9))
اإلبياج في شرح , ىبف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحي السبكي, تقي الديف أبك الحسف عمي 

 ـ.1995 -ىػ1416(, بيركت, دار الكتب العممية, 3/173المنياج, )

10))
(, دار 8/6الزركشي, بدر الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف بيادر, البحر المحيط في أصكؿ الفقو, ) 

 ـ.1994 -ىػ1414, 1الكتبي, ط
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ثباتيا، أم أف االستقراء      فاالستقراء مف أىـ الطرؽ في معرفة مقاصد الشريعة اإلسبلمية كا 
عف ًخٍطبًة الرجؿ عمى  -صمى اهلل عميو كسمـ–حركة ذىنية إلثبات أمر كمٌي عاـ، فنيي النبًي 

ال يبع الرجؿ عمى )ًخطبًة أخيو، كبيعو عمى بيع أخيو، كسكًمو عمى سكـ أخيو، كما في قكًلو: 
يفيد غاية عظيمة، فباستقرآء ىذه ، (1)(بيع َأخيو، وال يخطب عمى ِخْطَبِة َأخيو، ِإال َأْف يأذف لو

عف ذلؾ، نستخمص مقصدنا عظيمنا كىك: دكاـ  -كسمـصمى اهلل عميو  -النصكص في نيي النبي
 .(2)المحبة كاأليخكَّة بيف المسمميف، كىكذا

 الطريؽي الٍثاني: نىصُّ الشارًع الحكيـً عمى المقًصًد األٍصمي.

صمى اهلل عميو -، كفي سنة رسكًؿ اهلل-عز كجؿ-ما مف أمر أك نيي جاء في كتاًب اهلل    
إال لمطمب، فاألكامر لطمب الفعًؿ، كالنكاىي لطمًب الترؾ، فما مف أمر أمر بو الشارع  -كسمـ

الحكيـ إال كاف طمب فعمو مقصكدنا لمشارع، كما مف نيي نيى عنو الشارع الحكيـ إال كاف طمب 
مقصكدنا لمشارع، كمف ىنا جاء في كتاب المكافقات في سياؽ الحديث عف مقصكد الشارع  تركو

ائي االبتد رَّد األمر كالنييمج"أنو يعرؼ مف ًجيات، مف ىذه الجيات التي تعنينا في المسألة: 
ًبو  مراأل ؿ؛ فكقكع الفعؿ عند كجكدو الفعضائا القتاألمر معمكـ أنو إنَّما كاف أمرن ، فًإفَّ التصًريحي
و؛ فعدـ كقكعو مقصكد نكؼ عأىك ال في الفعؿلن مـك أٌنو مقتضمع ذلؾ النيياًرًع، ككمىقصكد لمش

يقاعو مخالؼ لمقصكًدًه، كما أفَّ عدـ إيقاع المأم  .            (3)كًدًه"صلمق ًبو مخالؼ كرلو، كا 

، نجد أفَّ فييما -صمى اهلل عميو كسمـ -، كسنة رسكلو-عز كجؿ-كعند النظر إلى كتاب اهلل    

ُّشِّذُ اَُِّوُ ثٌُُِْ }فقكليو تعالى: أدلة كثيرة نصكصيا كاضحة، تيصرِّحي بمقصد شرعي، أك تنبِّو عميو: 

 .(4){اُْؼُغْشَ ثٌُُِْاُُْْغْشَ ًاَل ُّشِّذُ

 

                                                           
1))

تحريـ الخطبة عمى  بكرم, صحيح مسمـ, كتاب الحج, بابرجو مسمـ, أبك الحسف مسمـ بف الحجاج النيساأخ 
 (, بيركت, دار إحياء التراث العربي.1412/خطبة أخيو, حتى يأذف أك يترؾ, )ح

 (.192ابف عاشكر, مقاصد الشريعة اإلسبلمية, )ص ((2
 (.2/387الشاطبي, المكافقات, )( (3
 .185سكرة البقرة, اآلية:  ((4
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 .(1){ػٌََُِْْْْ كِِ اُذِِّّٖ ِْٖٓ ؽَشَطًٍَٓب عَؼَََ }كقكليو: 

ُْْ رَزًََّشًَُٕبَِّٕ اَُِّوَ َّإُْٓشُ ثِبُْؼَذٍِْ ًَاإلؽْغَبِٕ ًَبِّزَبءِ رُِ اُْوُشْثََ ًََّنْيََ ػَِٖ اُْلَؾْؾَبءِ ًَأُُْنٌَْشِ ًَاُْجَـْ} كقكليو:  .(2){ِِ َّؼِظٌُُْْ َُؼٌََِّ

 .(3){ثَؼْذَ بِفْالؽِيب ًاَل رُلْغِذًُا كِِ اُْإَسْكِ}كقكليو: 

 .(4){َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّوٌُا اَُِّوَ ًَرَسًُا َٓب ثَوَِِ َِٖٓ اُشِّثَب بِْٕ ًُنْزُْْ ُٓآِْنِنيَ}كقكليو: 

 .(5){َّإَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ال رَإًٌُُِْا ؤٌََْٓاٌَُُْْ ثَْْنٌَُْْ ثِبُْجَبىَِِ}كقكليو: 

 .(6)ََِِوْذُ اُْغَِّٖ ًَاُْةِْٗظَ بِالَّ َُِْؼْجُذًُِٕ{ًَٓب }كقكليو: 

ُ ػََِْْيُِْ اُْخَجبئِشَ}كقكليو:   .(7){َّإُْٓشُىُْْ ثِبَُْٔؼْشًُفِ ًََّنْيبىُْْ ػَِٖ أُُْنٌَْشِ ًَُّؾَُِّ َُيُُْ اُيَِّّْجبدِ ًَُّؾَشِّّ

  .(8)(َأحد ِإال غمبوِإفَّ الديف يسر، ولف يشاد الديف ): -صمى اهلل عميو كسمـ –كقاؿى 

 .(9)(فإنَّما بعثتـ ميسِِّريف، ولـ تبعثوا معسِّريف)كقاؿ: 

فكؿ ىذه اآليات كاألحاديث جاءت تصرِّح بمقصد عظيـ مف مقاصد الشريعة اإلسبلمية،     
كتنبِّو عميو، إما بضركرة فعمو، أك بطمب تركو، كىذه المقاصد تعرؼ كفؽ مقتضيات المساف 

 .(10)العربي المبيف

                                                           
 .78سكرة الحج, اآلية: ( (1
 .90سكرة النحؿ, اآلية:  ((2
 .56سكرة األعراؼ, اآلية:  ((3
 .278سكرة البقرة, اآلية: ( (4
 .29سكرة النساء, اآلية:  ((5
 .56سكرة الذاريات, اآلية:  ((6
 .157سكرة األعراؼ, اآلية:  ((7
 (.39أخرجو البخارم, صحيح البخارم, كتاب الكحي, باب الديف يسر, )ح/ ((8
 (. 220أخرجو البخارم, صحيح البخارم, كتاب الكضكء, باب صب الماء عمى البكؿ في المسجد, )ح/ ((9

 (.272-271الريسكني, نظرية المقاصد, )ص .(193ابف عاشكر, مقاصد الشريعة اإلسبلمية, )ص ((10
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ثباًت مقاصًد الشريعًة  -رضيى اهللي عنيـ -الطريؽي الثاًلث: االقًتداءي بالصحابةً  في فيـً كا 
 اإلسبلميَّة.

، كىـ خير الخمؽ ى إلًيًيـنو ال يكحإال أ كأنبياء بني إسرائًيؿ، -هلل عنيـرضي ا – الصحابة    
، فأخرجكىا  ، كىـ أمناء عمى شرع اهلل، قادكا األمةى -عمييـ السبلـ –بعد الرسؿً  في دياجيًر الظبلـً

 –، كالصحابة-صمى اهلل عميو كسمـ–ًمف الظممات إلى النكًر، كفؽ الطريؽ الذم رسمو ليـ النبي 
ىـ أىؿ العربية، فقد تميَّزكا بفصاحة المساًف، كصفاء الذىًف، كقكة الحفظ،  -رضي اهلل عنيـ

يع، كعممكا أفَّ لمشريعة مقاصد كعمؽ الفيـ، كصدؽ اإلخبلًص، كقد كقىفكا عمى أسرار التشر 
فعممكا ًبيا؛ كذلؾ لرفع الضيؽ كالحرج عف الخمًؽ، كجمب التيسير ليـ، كلقد جاء في كتاب "حيجَّةي 

قيؽ ال يخكض فيو ًإال د عمييا األحكاـ فعمـ تنيالمقاصد التي بي  ةكىأما معرف"اهلل الباًلغة" ما نٌصو: 
، قاؿ لممؤلفة قمكبيـ    -رضي اهلل عنو –، فيذا عمر بف الخطاب (1)"ويمفو، كاستقاـ ذىن مف لطؼ

إف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ كاف يتألفكما كاإلسبلـ ": قمكبيـ    عندما جاؤكا يطمبكف العطاء
ف اهلل قد أعز اإلسبلـ فاذىبا، فأجيدا جيدكما ال أرعى اهلل عميكما إف رعيتما   .(2)"يكمئذ ذليؿ، كا 

صمى اهلل عميو  –منع سيـ المؤلفة قمكبيـ بعد أف كاف يعطييـ النبي -رضي اهلل عنو –فعمر    
بعده، كعمـ عمر أنَّو ال حاجة مف إعطائيـ؛ ألفَّ شككة  -رضي اهلل عنو -كسمـ، كأبك بكرو 

 .(3)المسمميف قد قكيت، كأف سكادىـ قد كثر، فيـ ليسكا بحاجة لممؤلفة قمكبيـ

، في  فيـ -صمى اهلل عميو كسمـ -مينا أٍف نقتدم بصحابًة رسكًؿ اهللكمف ىنا فإنو ينبغي ع    
ثبات مقاًصدىا، كالخكض في أسرارىا، فيـ  -رضي اهلل عنيـ -مدارؾ الشريعة اإلسبلمية، كا 

                                                           
الدىمكم, كلي اهلل أحمد بف عبد الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف منصكر, حجة اهلل البالغة,  ((1
 ـ.2005 -ىػ1426, 1(, بيركت, لبناف, دار الجيؿ, ط1/237)

2))
ٍكًجردم الخراساني, السنف الكبرل, )ح  ٍسرى (, 13189البييقي, أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ـ. قاؿ ابف كثير: كال يحفظ ىذا الحديث 2003 -ق1424, 3بيركت, دار الكتب العممية, ط (, لبناف,13189)ح

عف عمر بأحسف مف ىذا اإلسناد. ابف كثير, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, 
ة, المنصكر  (,1/259) مسند أمير المؤمنيف أبي حفص عمر بف الخطاب رضي اهلل عنو كأقكالو عمى أبكاب العمـ,

 .ـ1991 -ق1411, 1دار الكفاء, ط

(, بيركت, دار إحياء التراث 4/325الجصاص, أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الحنفي, أحكاـ القرآف, ) ((3
 ىػ.1405العربي, 
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كأدرككا نزكؿ الكحي، ناىيؾ عما كانكا يتمتعكف بو مف  -صمى اهلل عميو كسمـ -صاحبكا النبي
، كسبلمة النطؽ، فيـ أجدر الخمؽ لفيـ الكتاب كالسنة، كىـ أحؽ مف فصاحة المساًف، كقكة العبارةً 

ثباتيا  .(1)يقتدل بو في فيـ مقاصد الشريعة كا 

  الطريؽي الراًبع: اعتباري عمًؿ األمًر كالنَّيي.

أك نيى عنو إال لعمَّة، كىذه العمة قد تككف معمكمة لمبعًض،  الحكيـما مف أمر أمر بو الشارع     
ذا كانت  كقد تككف غير معمكمة، فإذا كانت معمكمة اتًٌبعت، كذلؾ كإقامة الحدكد لمردع كالزجًر، كا 
ىذه العمة غير معمكمةو، كاف ال بد مف التكقؼ عف القكؿ بأىف الشارع أراد كذا، أك قصد كذا، إال 

 .(2)مى ذلؾأٍف يقكـ الدليؿ ع

، يجد الباحث أفَّ -صمى اهلل عميو كسمـ -، كسنة نبيو-سبحانو كتعالى -كعند تىتبُّع كتاب اهلل   
أكثر نصكصيما معممة، كىي أكثر مف أٍف تيحصى، فأمر اهلل بالصبلة كالصياـ كالزكاة كالحجِّ 

محرمات كقطع كاإلحساف كالعدؿ كنشر الصبلًح، كنييو عف الفكاحش كالمنكرات كالمعاصي كال
دابر الفساد، كؿ تمؾ األكامر كالنكاىي معممة بحكـ كمقاصد، فكٌؿ ما أمر اهلل بو إنَّما ىك لتحقيؽ 

رِّ عنو ضكء ففي الك ، (3)الخير كالرشاد لئلنساف، ككؿ ما نيى عنو إنَّما ىك لدفع الشًر كدرء الضي

ُْْ رَؾٌُْشًََُٕٓب ُّشِّذُ اَُِّوُ َُِْغْؼَََ ػٌََُِْْْْ ِْٖٓ ؽَ}اهلل:  قاؿ  .(4){شَطٍ ًٌَُِْٖ ُّشِّذُ ُُِْيَيِّشًَُْْ ًَُُِْزَِّْ ِٗؼَْٔزَوُ ػٌََُِْْْْ َُؼٌََِّ

 .(5){قْنَؼًٌََُٕؤَهِِْ اُقَّالحَ بَِّٕ اُقَّالحَ رَنْيَ ػَِٖ اُْلَؾْؾبءِ ًَأُُْنٌَْشِ ًََُزًِْشُ اَُِّوِ ؤًَْجَشُ ًَاَُِّوُ َّؼَُِْْ َٓب رَ}: كفي الصبلة قاؿ

                                                           
 (.122العاًلـ, المقاصد العامة لمشريعة, )ص ((1

 (.2/388الشاطبي, المكافقات, )  ((2
 .(, عالـ الكتب2/41القرافي, أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي, الفركؽ, ) ((3

الشنقيطي, أحمد بف محمكد بف عبد الكىاب, الكصؼ المناسب لشرع  .(1/190الريسكني, نظرية المقاصد, )
حكيـ, محمد طاىر,  .ىػ1415, 1مي, ط(, المدينة المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, عمادة البحث العم1/57الحكـ, )

(, المدينة المنكرة, الجامعة 1/213, )-صمى اهلل عميو كسمـ -رعاية المصمحة كالحكمة في تشريع نبي الرحمة
(, 67الخادمي, نكر الديف بف مختار, عمـ المقاصد الشرعية, )ص .ـ2002 -ىػ1422, 116اإلسبلمية, ط

 (.115-112لعاًلـ, المقاصد العامة, )صا .ـ2001 -ىػ1422, 1مكتبة العبيكاف, ط
 .6سكرة المائدة, اآلية:  ((4
 .45سكرة العنكبكت, اآلية:  ((5
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ُْْ رَزَّوٌَُٕ}: كفي الصياـ قاؿ  .(1){ّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًُزِتَ ػٌََُُِْْْ اُقِّْبُّ ًَٔب ًُزِتَ ػَََِ اَُّزَِّٖ ِْٖٓ هَجٌُِِْْْ َُؼٌََِّ

َُِْؾْيَذًُا َٓنبكِغَ َُيُْْ ًََّزًُْشًُا  ،ًَؤَرِّْٕ كِِ اُنَّبطِ ثِبُْؾَظِّ َّإْرٌُىَ سِعبالً ًَػََِ ًَُِّ مبِٓشٍ َّإْرِنيَ ِْٖٓ ًَُِّ كَظٍّ ػَِْٔنٍ }كفي الحجِّ قاؿ: 

 .(2){ىْؼٌُِٔا اُْجبئِظَ اُْلَوِريَاعَْْ اَُِّوِ كِِ ؤََّّبٍّ َٓؼٌُِْٓبدٍ ػََِ َٓب سَصَهَيُْْ ِْٖٓ ثَئَِْخِ اُْإَْٗؼبِّ كٌٌَُُِا ِٓنْيب ًَؤَ

 .(3){}ًَؤَػِذًُّا َُيُْْ َٓب اعْزَيَؼْزُْْ ِْٖٓ هٌَُّحٍ ًَِْٖٓ سِثبهِ اُْخََِْْ رُشْىِجٌَُٕ ثِوِ ػَذًَُّ اَُِّوِ ًَػَذًًَُُّْْ: كفي الجياد قاؿ

 .(4){ْْ ًَاَُِّوُ ثِٔب رَؼٌََُِْٕٔ ػًٌََِِْْبِْٕ هََِْ ٌَُُُْ اسْعِؼٌُا كَبسْعِؼٌُا ىٌَُ ؤَصًَْ ٌَُُ}: كفي االستئذاف قاؿ

ّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا بََِّٗٔب اُْخَْٔشُ ًَأَُْْْغِشُ ًَاُْإَْٗقبةُ ًَاُْإَصْالُّ سِعْظٌ  }: كفي الخمر كالميًسر كاألٍنصاب كاألزالـ قاؿ

ُْْ رُلِِْؾٌَُٕ، بَِّٗ ٔب ُّشِّذُ اُؾَّْْيبُٕ ؤَْٕ ٌُّهِغَ ثَْْنٌَُُْ اُْؼَذاًَحَ ًَاُْجَـْنبءَ كِِ اُْخَْٔشِ ًَأَُْْْغِشِ ًََّقُذًَُّْْ ػَْٖ ِْٖٓ ػَََِٔ اُؾَّْْيبِٕ كَبعْزَنِجٌُهُ َُؼٌََِّ

 .(5){رًِْشِ اَُِّوِ ًَػَِٖ اُقَّالحِ كَيََْ ؤَْٗزُْْ ُٓنْزَيٌَُٕ

الشَّباِب، َمف استطاع الباءة فميتزوج، فإنو  ريا معشَ ): صمى اهلل عميو كسمـ -كفي النكاح قاؿ
 .(6)(، ومف لـ يستطع فعميو بالصـو فإنو لو ِوجاءجِ أغض لمبصر وأحصف لمفر 

تبيِّف أفَّ أكثر نصكص  -حصىأكثر مف أٍف ت كىي- اديثكاألح فيذًه جممة مف اآليات    
 عنو في الدنيا كاآلخرة. المفسدةالشريعة معممة، كعمَّتييا جاءت لتحقيؽ المصمحة لئلنساًف، كدرء 

  

                                                           
 .183سكرة البقرة, اآلية: ( (1
 .28-27سكرة الحج, اآليتاف:  ((2
 .60سكرة األنفاؿ, اآلية:  ((3
 .28سكرة النكر, اآلية:  ((4
 .91-90سكرة المائدة, اآليتاف:  ((5
 (.5066أخرجو البخارم, صحيح البخارم, كتاب النكاح, باب: مف لـ يستطع الباءة فميصـ, )ح ((6
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ؿ: نشر الصالح  .الفصُؿ األوَّ

المبحث األوؿ: تعريؼ الصالح والفرؽ بينو وبيف اإلصالح، وعالقتو بمقاصد 
 الشريعة.

ؿ: تعريؼي الصىبلح.  المطمبي األكَّ

 .الفرع األكؿ: الصبلحي لغة

 .الفرع الثاني: الصبلحي اصطبلحا

 .المطمبي الثاني: الفرؽي بيفى الصبلًح كاإًلصبلح

 .المطمبي الثالث: عبلقةي نشًر الصبلًح بمقاصًد الشريعة

 نشُر الصالِح َمْقِصٌد مف مقاصِد الشريعِة اإلسالمية. المبحُث الثاني:

ؿ: تأصيؿ مقصًد نشًر الصبلح.  المطمبي األكَّ
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 .المطمبي الثاني: نشر الصبلح في القرآًف الكريـ

 .المطمبي الثالث: نشر الصبلح في السنًة الشريفة

 .-رضيى اهلل عنيـ –المطمبي الرابع: نشر الصبلح عندى الصحابًة 

 المبحُث الثالث: أنواُع الصالِح، ومراتبو، ومجاالُت الصالح واإلصالح.

ؿ: أنكاعي الصبلح  .المطمبي األكَّ

 المطمبي الثاني: مراتب الصبلح.

 كاإلصبلح.  الصبلح المطمب الثالث: مجاالتي 

المبحُث الرابع: منيُج اإلسالـِ في نشِر الصالِح، وجزاء الصالحيف، ومصير األمة 
 إذا تركت الصالح.

ؿ: منيجي اإلسبلـً في نشًر الصبلح  .المطمبي األكَّ

 .المطمبي الثاني: جزاءي الصالحيف

 المطمبي الثالث: مصيري األمًة إذا تركت الصبلح.
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ؿ: تعريُؼ الصالِح والفرُؽ بينو وبيَف اإلصالح، وعالقُتو بمقاصِد  المبحثُ  األوَّ
 الشريعة.

ؿ: تعريُؼ الَصالح.  المطمُب األوَّ

 .الفرع األوؿ: الصالُح لغة

بلًح      ، كجمعي الصى ميحه ان فيك صاًلحه كصى ميكحى ان كصي حى بلى مىحى يىٍصمىحي كيىٍصميحي صى الصبلحي لغةن مف صى

، مكحه محاءه كصي َ اُقَّبُِؾِنيَ  } كمف ذلؾ قكؿ اهلل: صي ، كالصبلحي بالكسًر: الميصالىحة، (1){ًََٗجِّْبً ِّٖٓ

، كالصبلحي نقيضي الفساًد، أك نقيضي الطبلًح، كاإلصبلحي ضد اإلفساد،  محي كاالسـ: الصي
كاالستصبلح ضد االستفساد، يقاؿ: رجؿ صالحه في نفًسو كميصمحه في أعماًلو، كمنو قكؿ اهلل: 

، ويقال أصلحُت إلى الدابِة: أحسنُت إليها، ويقاُل: رجٌل ما به مَن  (2)ًَبَِّٗوُ كِِ آِِشَحِ ََُِٖٔ اُقَّبُِؾِنيَ {}

الصالِح والُصلىِح،
(3)

 ومْن ذلك قىُل الشاعر: 

ميكحي        فكيؼى بأطرافي إذا ما شتىمتني  .(4)كما بعد شتـً الكالديًف صي

 الثاني: الصالُح اصطالحًا. الفرع

 ، كمما (5) ـ المراتب، كأجؿ المقامات، كأشرؼ الكساماًت، كأكمؿ الًصفاتظالصبلح مف أع   

                                                           
 .39 سكرة آؿ عمراف، اآلية: ((1
 .130سكرة البقرة، اآلية:  ((2
، 3/117الفراىيدم، كتاب العيف، باب: الحاء كالصاد، )  ((3 ميحى (؛ ابف سيده، المحكـ كالمحيط األعظـ، مادة: صى
مح، )(. ال3/152) (. الرازم، زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف 1/383فارابي، تاج المغة، فصؿ الصاد، مادة: صى

مح، ) (، بيركت، صيدا، الدار النمكذجية، 1/178أبي بكر بف عبد القادر الحنفي، مختار الصحاح، مادة: صى
، )ـ. ابف منظكر، لساف العرب، فصؿ الصاد، ما1999 -ق1420، 5المكتبة العصرية، ط مىحى (؛ 2/516دة: صى

الركمي، قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم الحنفي، أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ المتداكلة بيف الفقياء، 
 ـ.2004 -ق1424(، دار الكتب العالمية، 1/91)

، ظؿ الجاحئقالو: أبك زيد النحكم. الجاحظ، أبك عثماف عمرك بف بحر بف محبكب الكناني الميثي، رسا ((4
 ـ.1964 -ق1384(، القاىرة، مكتبة الخانجي، 2/295)

الخازف، عبلء الديف أبك الحسف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي، لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ،  ((5
 ق.1415، 1(، بيركت، دار الكتب العممية، ط1/246التنزيؿ، )
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طمب الصبلح لنفسو  -عميو السبلـ -يدؿ عمى أنو مف أفضؿ المقامات: أف خميؿى اهلل إبراىيـ 

(2)سَةِّ ىَتْ ُِِ ؽٌُْٔبً ًَؤَُْؾِوْنِِ ثِبُقَّبُِؾِنيَ { }، كقاؿ: (1) {سَةِّ ىَتْ ُِِ َِٖٓ اُقَّبُِؾِنيَ }كلكلده فقاؿ: 
، فدل 

 .(4)، كمف أخص صفات المؤمنيف(3)ذلؾ عمى أفَّ صفة الصبلح مف أشرؼ مقامات العباد

، كلمف اتبعيـ كسار عمى -عمييـ السبلـ–كمف ىنا فإف الصبلح كصؼ عاـ لجميع األنبياء    
عمى الصبلح كرغَّب فيو، فبل تكاد   -جؿَّ في عبله -البارم، كلقد حثَّ (5)نيجيـ كاقتفى أثرىـ

إال كأمرت بالصبلح كرٌغبت فيو، كبيَّنت جزاء  -سبحانو كتعالى–تخمك صفحة مف كتاب اهلل 

ؾْذَ ػَجْذَِّْٖ ِْٖٓ مَشَةَ اَُِّوُ َٓضَالً َُِِّزَِّٖ ًَلَشًُا آْشَؤَدَ ٌُٗػٍ ًَآْشَؤَدَ ٌُُهٍ ًبَٗزب رَ}، قاؿ اهلل: (6)الصالحيف كالمصمحيف

ًَىٌَُ َّزٌََََُّ }، كقاؿ: (7){ػِجبدِٗب فبُِؾَِْْٖ كَخبَٗزبىُٔب كََِْْ ُّـْنِْب ػَنْئُب َِٖٓ اَُِّوِ ؽَْْئبً ًَهََِْ ادُِْال اُنَّبسَ َٓغَ اُذَّاِِِِنيَ

ًََْٖٓ ُّيِغِ اَُِّوَ }،  كقاؿ: (9){نَّيُْْ كِِ اُقَّبُِؾِنيَ ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ َُنُذَِِِْ}، كقاؿ: (8){اُقَّبُِؾِنيَ

، كقاؿ: (10){ُِؾِنيَ ًَؽَغَُٖ ؤًُُئِيَ سَكِْوبًًَاُشَّعٌٍَُ كَإًُُئِيَ َٓغَ اَُّزَِّٖ ؤَْٗؼََْ اَُِّوُ ػََِْْيِْْ َِٖٓ اُنَّجِِّْنيَ ًَاُقِّذِّّوِنيَ ًَاُؾُّيَذاءِ ًَاُقَّب

 .(11){اُقَّبُِؾبدُ َِْْشٌ ػِنْذَ سَثِّيَ صٌَاثبً ًََِْْشٌ ؤََٓالًًَاُْجبهِْبدُ }

 كالصبلح ضد الفساد، كىك مختص باألفعاؿ في أكثر استعماالتو في القرآف، كلقد قكبؿ في       
                                                           

 .100سكرة الصافات، اآلية:  ((1
 .83سكرة الشعراء، اآلية:  ((2
(، 26/345خطيب الرم، أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم، مفاتيح الغيب، ) ((3

 ق.1420، 3بيركت، دار إحياء التراث العربي، ط
سبع المثاني، األلكسي، شياب الديف محمكد بف عبد اهلل الحسيني، ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ كال ((4
 ق.1415، 1(، بيركت، دار الكتب العممية، ط12/302)

(، المممكة العربية السعكدية، دار ابف 2/71العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، تفسير الفاتحة كالبقرة، ) ((5
 ق.1423، 1الجكزم، ط

(، الرياض، 1/199لقرآف، )آؿ سعدم، أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر بف حمد، القكاعد الحساف لتفسير ا ((6
 ـ.1999 -ق1420، 1الرياض، مكتبة الرشد، ط

 .10سكرة التحريـ، اآلية:  ((7
 .196سكرة األعراؼ، اآلية:  ((8
 .9سكرة العنكبكت، اآلية:  ((9

 .69سكرة النساء، اآلية:  ((10
 .46سكرة الكيؼ، اآلية  ((11
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يٌُا ػََٔالً ًَآَِشًَُٕ اػْزَشَكٌُا ثِزٌُُٗثِيِْْ ََِِ}، فمف األكلى قكؿ اهلل: (1)، كتارة بالفسادبالسيئاتالقرآف تارةن 

(3){ًَال رُلْغِذًُا كِِ اُْإَسْكِ ثَؼْذَ بِفْالؽِيب}، كمفى الثانية قكؿ اهلل: (2){فبُِؾبً ًَآَِشَ عَِّْئبً
فالصبلح لو  ،

 معافو عديدة، منيا:

 .(4)"اإلتياف بما ينبغي كالتحرز عما ال ينبغي"  -1
 .(5)"االستقامة عمى ما تكجبو الشًريعة"  -2
 .(6)المستقيمة النافعة""الحصكؿ عمى الحاؿ   -3
 .(7)"اعتداؿ الحاؿ كاستكاؤه عمى الحالة الحسنة  -4
 .(8)"أىصؿ الخير كرفع الدَّرجات"  -5
 .(9)"مناط الٌنجاة"  -6

 
                                                           

(، دمشؽ، بيركت، 1/489الراغب األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد، المفردات في غريب القرآف، ) ((1
(، مؤسسة 8/321ق؛ األبيارم، إبراىيـ بف إسماعيؿ، المكسكعة القرآنية، )1412، 1الدار الشامية، دار القمـ، ط

 ق.1405سجؿ العرب، 
 .102سكرة التكبة، اآلية:  ((2
 .56ؼ، اآلية: سكرة األعرا ((3
4))

(، بيركت، 3/158أبك السعكد، محمد بف محمد بف مصطفى، إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب الكريـ، ) 
 (.4/203دار إحياء التراث العربي؛ األلكسي، ركح المعاني، )

السمعاني، أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد المركزم التميمي الحنفي ثـ الشافعي،  ((5
   ـ.  1997 -ق1418، 1(، السعكدية، الرياض، دار الكطف، ط3/478تفسير القرآف، )

(، 1/50ؿ، )النسفي، حافظ الديف أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد، مدارؾ التنزيؿ كحقائؽ التأكي ((6
 .ـ1998 -ق1419، 1بيركت، دار الكمـ الطيب، ط

ابف حياف األندلسي، أبك حياف محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف، البحر المحيط في التفسير،  ((7
 ق.1420(، بيركت، دار الفكر، 1/100)

(، تكنس، 29/107، )ابف عاشكر، محمد الطاىر بف محمد بف محمد الطاىر التكنسي، التحرير كالتنكير ((8
 ـ.1984الدار التكنسية لمنشر كالتكزيع، 

(، 1/191السامرائي، فاضؿ بف صالح بف ميدم بف خميؿ البدرم، لمسات بيانية في نصكص مف التنزيؿ، ) ((9
 ـ.2003 -ق1423، 3األردف، عماف، دار عمار لمنشر كالتكزيع، ط
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 (. 1)"التغيُّر ًإلى االستقامة في الحاؿ"  -7
 . (2)"المكاظبة عمى الفرائض كترؾ المحرمات"  -8

عمى األمر بالمعركؼ كالنيي عىف المنكر، ككممة "الصبلًح" ىي  ئـكبيذا يتبيف أف الصبلح قا    
جامعه لكؿِّ خيرو كفضيمةو  ظه لف

ـه عمى ىذه الكممًة ئمو كجيكًشو قائ، فالمجتمع بأفراده كأسره كقبا(3)
الصبلح كاإلصبلح باإليماف في أكثر مف  -جؿَّ في عبله–كجكدنا كعدمنا، كيؼ ال كقٍد قىرىفى اهلل 

بَُِّب  }، كقاؿ: (5)} كََْٖٔ آََٖٓ ًَؤَفَِْؼَ كَالَ ٌَِْفٌ ػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ َّؾْضٌََُٕٗ { : -جؿَّ شأنيو–، فقاؿ (4)آية في كتابو

ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ بَُِّب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا  }، كقاؿ: (6){بَُِّب َٖٓ رَبةَ ًَآََٖٓ ًَػَََِٔ فَبُِؾبً كَإًَُُْئِيَ َّذٌَُُِِْٕ اُْغَنَّخَ ًََُب ُّظٌََُِْٕٔ ؽَْْئبً

 .(7)كََِيُْْ ؤَعْشٌ ؿَْْشُ َْٓٔنٌٍُٕ {

ئـ فإفَّ كممة الصبلح إذا أيطمقت فإنيا تشمؿ الخير كمو، فالشريعة أساسيا كمبناىا قا وبالُجممِة:   
يدعك ربو أف   -عميو السبلـ -كمرتبة الصبلح ليست بالمرتبة الييِّنًة، فيذا سميماف عمى الصبلح،

 -، فإذا كاف نبي اهلل سميمافى (8){ًَؤَدِِِْْنِِ ثِشَؽَْٔزِيَ كِِ ػِجَبدِىَ اُقَّبُِؾِنيَ } في الصالحيف، فقاؿ:ييدخمو 

َـّ بيذه المرتبًة  -عميو السبلـ يدعك ربو أف يمحقو بالصالحيف، فحرمٌّ بمف دكنو مف البشًر أف ييت
 كيحرصى عمييا، كهلل در مف قاؿ: 

 ٌنما     يبقى خبلفؾى مصمحه أك مفسدي اسعد بمالؾى في الحياًة فإ

                                                           
عمي بف محمد، نزىة األعيف النكاظر في الكجكه كالنظائر، الجكزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف  ((1
 ـ.1984 -ق1404، 1(، بيركت، لبناف، مؤسسة الرسالة، ط1/396)

 (، بيركت، دار المعرفة.2/342الغزالي، أبك حامد بف محمد الطكسي، إحياء عمـك الديف، ) ((2

(، دار الكتاب 6/287ابف نجيـ المصرم، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، ) ((3
 .2اإلسبلمي، ط

(، المممكة العربية 7/85ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ الحراني، مجمكع الفتاكل، ) ((4
 ـ.1995 -ق1416لطباعة المصحؼ الشريؼ،  السعكدية، المدينة المنكرة، مجمع الممؾ فيد

 .48سكرة األنعاـ، اآلية:  ((5
 .60سكرة مريـ، اآلية:  ((6
 .6سكرة التيف، اآلية:  ((7
 . 19سكرة النمؿ، اآلية:  ((8
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 .(1)فإذا جمعتى لمفسدو لـ ييغنو     كأخك الصبلًح قميمو يتزيَّد

 .المطمُب الثاني: الفرُؽ بيَف الصالِح واإِلصالح

ال بدَّ لئلنساف في ىذا الككف أف ينتقؿ مف مرحمة إصبلح نفسو كعممو إلى إصبلح غيره،     
كبتعبيرو آخر: ال بيدَّ لئلنساًف أف ينتقؿى مف مرحمًة الصبلح إلى مرحمًة اإلصبلًح، فاإلصبلحي ىك: 

"التغييري إلى استقامة الحاًؿ"
ا، كصؼ زائد عمى الصبلح، فميس كؿ صالح م ، أم ىك: "(2) صمحن

 -، قاؿ اهلل(3)فإف مف الصالحيف مف ىمو ىـ نفسو، كال ييتـ بغيره، كتماـ الصبلح باإلصبلح"

ٌَُٕ ثِبٌُِْزَبةِ  }، كقاؿ: (4){ًََٓب ًَبَٕ سَثُّيَ ُُِْيِِْيَ اُْوُشٍَ ثِظٍُِْْ ًَؤَىُِْيَب ُٓقِِْؾٌَُٕ  }: -سبحانو كتعالى ًَاَُّزَِّٖ َُّٔغٌَّ

، فباإلصبلح تقكـي المجتمعات، كتدكـ خيراتيا، كيرتقي (5){ًَؤَهَبٌُٓاْ اُقَّالَحَ بَِّٗب الَ ُٗنِْغُ ؤَعْشَ أُُْقِِْؾِنيَ 

ما بعث رسمو، كما أنزؿ كتبو، إال لنشر الصبلح  -سبحانو كتعالى–األفراد، كيكثر عطاؤىـ، كاهلل 

بِْٕ ؤُسِّذُ بِالَّ اإلِفْالَػَ َٓب اعْزَيَؼْذُ ًََٓب رٌَْكِْوِِ بِالَّ ثِبُِّوِ ػََِْْوِ  }يقكؿ:  -عميو السبلـ -، فيذا شعيببيف الناس

ْذُ ًَبَُِْْوِ ؤُِْٗتُ  ،(7)، فالسعادة في الدنيا كاآلخرة منكطة بالصبلح كاإلصبلح، كمتكقفة عمييما(6){ رًٌَََِّ

 ،(7)عمييما

                                                           
ابف عبد ربو األندلسي، شياب الديف أبك عمر أحمد بف محمد بف حبيب بف حيدر بف  قالو: محمكد الكراؽ. ((1

 ق.1404، 1(، بيركت، دار الكتب العممية، ط1/190سالـ، العقد الفريد، )
(، 1/51ابف اليائـ، عماد الديف أبك العباس أحمد بف محمد بف عماد الديف، التبياف في تفسير غريب القرآف، ) ((2
 ق.1423، 1لغرب اإلسبلمي، ط(، بيركت، دار ا1/51)

 ق.1413(، دار الكطف، دار الثريا، ط األخيرة، 8/688العثيميف، محمد بف صالح، مجمكع الفتاكل، ) ((3
 .117سكرة ىكد، اآلية:  ((4
 .170سكرة األعراؼ، اآلية:  ((5
 .88سكرة ىكد، اآلية:  ((6
آؿ سعدم، أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف محمد، تيسير المطيؼ المناف في  ((7

(، المممكة العربية السعكدية، كزارة الشئكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، 1/85خبلصة تفسير القرآف، )
ف محمد بف منبل عمي خميفة ق. محمد رشيد رضا، شمس الديف محمد رشيد بف عمي رضا ب1422، 1ط

 ـ.1990(، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 12/198القممكني الحسيني، تفسير المنار، )
 
 



 

26 
 

  .    (1)في ذلؾ النصكص العامة التي تحث عمى الصبلح كاإلصبلح كتأمر بيما كحسبنا 

: فبل بد لئلنساف أف ينظر في كؿ شيء يصمحو، كأف يبدأ بإصبلح نفسو كتأديبيا، وبالجممة    
كتعميميا، ثـ ينتقؿ إلصبلح غيره؛ ألف فاقد الشيء ال يعطيو، فيستحيؿ لئلنساف أف يصمح غيره 

 ح نفسو.إذا عجز عف إصبل

 .المطمُب الثالث : عالقُة نشِر الصالِح بمقاصِد الشريعة

إف نشر الصبلح يجعؿ مف إمكانية تحقيؽ كتحصيؿ مقاصد الشريعة اإلسبلمية أمرنا سيبلن     
ميسرا، فكيؼ لمديف أف يظير بدكف الصبلح،  ككيؼ لمنفس كالنسؿ كالعقؿ كالماؿ أف يحفظ بدكف 
الصبلح، فنشر الصبلح ىك المقصد العاـ لمشريعة اإلسبلمية، فحفظ نظاـ األمة كاستدامتو كبقاؤه 
مرىكف بصبلح األفراد، فالشريعة كميا تيدؼ بأحكاميا كمقاصدىا إلى جمب المصالح كنشر 

 .(2)الصبلح، فنشر الصبلح كاإلصبلح مف أعظـ محاسف كمقاصد ديف اإلسبلـ

ف المقصد الذم مف أجمو بعث اهلل الرسؿ      ، كأنزؿ الكتب ىك: الصبلح -عمييـ السبلـ-كا 
عمييـ -، كمف ديف أنبيائو-عز كجؿ -يكم ىك مف ديف اهللكاإلصبلح، فكؿ صبلح ديني أك دن

} ًَهَبٍَ ٌُٓعََ ألَِِْوِ ىَبسًَُٕ اُِِْلْنِِ كِِ هٌَِِْٓ ًَؤَفِِْؼْ : -عميو السبلـ-، قاؿ اهلل حكاية عف مكسى-السبلـ

(3)ًَالَ رَزَّجِغْ عَجََِْ أُُْلْغِذَِّٖ {
}ًاَلَ : -السبلـعميو -كقاؿ اهلل ألىؿ مديف عمى لساف نبيو شعيب ، 

ُْْ بِٕ ًُنزُْ ُّٓاْ (4)ِٓنِنيَ {رَجْخَغٌُاْ اُنَّبطَ ؤَؽَْْبءىُْْ ًَالَ رُلْغِذًُاْ كِِ األَسْكِ ثَؼْذَ بِفْالَؽِيَب رٌَُُِْْ َِْْشٌ ٌَُّ
كقاؿ اهلل مخاطبا ، 

َ أُُْؾْغِنِنيَ {}ًَالَ رُلْغِذًُاْ كِِ األَسْكِ ثَؼْذَ بِفْالَؽِيَب ًَادْػٌُهُ ٌَِْكبً ًَىده األمة:   ،(5)ىََٔؼبً بَِّٕ سَؽَْٔذَ اُِّوِ هَشِّتٌ ِّٖٓ

فدؿ ذلؾ عمى أف الكتاب كالسنة يحثاف عمى الصبلح كاإلصبلح في األمكر كميا، دقيا كجميا، 

                                                           
(. الريسكني، نظرية المقاصد عند الشاطبي، 1/156العز بف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ، ) ((1
(1/347.) 

(. آؿ سعدم، 274(. ابف عاشكر، مقاصد الشريعة، )ص 1/347) الريسكني، نظرية المقاصد عند الشاطبي،( (2
 (.1/109تيسير المطيؼ المناف، )

 .142سكرة األعراؼ، اآلية:  ((3
 .85سكرة األعراؼ، اآلية:  ((4
 .56سكرة األعراؼ، اآلية:  ((5
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، قاؿ العز بف عبد (1)كاف األمر كذلؾ، دؿ عمى أف نشر الصبلح مقصد عاـ لمشريعة اإلسبلمية
فإف اهلل تعالى أرسؿ الرسؿ، كأنزؿ الكتب؛ إلقامة مصالح الدنيا : " -عميو رحمة اهلل -(2)السبلـ

كالشريعة كميا مصالح، إما تدرأ مفاسد، أك تجمب مصالح،  ، كقاؿ: "(3)"كاآلخرة كدفع مفاسدىما

تجد إال خيرنا يحثؾ  ؛ فتأمؿ كصيتو بعد ندائو، فبل(4)َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُاْ { }فإذا  سمعت اهلل يقكؿ: 

عميو، أك شرا يزجرؾ عنو، أك جمعنا بيف الحث كالزجر، كقد أباف في كتابو ما في بعض األحكاـ 
مف المفاسد، حثنا عمى اجتناب المفاسد، كما في بعض األحكاـ مف المصالح، حثا عمى إتياف 

 .(5)"المصالح

كلقد أثنى اهلل  ،الصالحيف؛ جزاءن ليـ الصبلح نعمة عظيمة، كىك منة كبيرة يمفي اهلل بيا عمىك     

}ًََٖٓ : -جؿ شأنو-عمى الذيف آمنك كعممكا الصالحات، كذكر اهلل الصالحيف في مقاـ عظيـ، فقاؿ

، (6)ًَاُقَّبُِؾِنيَ ًَؽَغَُٖ ؤًَُُـئِيَ              سَكِْوبً { يَذَاءُّيِغِ اُِّوَ ًَاُشَّعٌٍَُ كَإًَُُْـئِيَ َٓغَ اَُّزَِّٖ ؤَْٗؼََْ اُِّوُ ػََِْْيِْ َِّٖٓ اُنَّجِِّْنيَ ًَاُقِّذِّّوِنيَ ًَاُؾُّ

كأىؿ الصبلح كفاىـ منزلةن أف اهلل يكرثيـ الجنة؛ ألنيـ عممكا بطاعتو، كانتيكا عف معصيتو، كآثركا 

اُزًِّْشِ ؤََّٕ اُْإَسْكَ َّشِصُيَب ػِجَبدَُِ }ًََُوَذْ ًَزَجْنَب كِِ اُضَّثٌُسِ ِٖٓ ثَؼْذِ ، قاؿ اهلل تعالى: (7)طاعة ربيـ عمى طاعة الشيطاف

 -سبحانو -، فيـ كرثة األرض استخمفيـ اهلل إلقامة شرعة، فكانت العاقبة ليـ، كاهلل(8)اُقَّبُِؾٌَُٕ {

                                                           
 (.1/157العز بف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ، ) ((1
يف بف عبد العزيز بف عبد السبلـ السممي الشافعي، مف فقياء الشافعية، ىك سمطاف العمماء أبك محمد عز الد ((2

ق(، زار بغدادا، ككاف زاىدا كرعا كقكرا مجتيدا، مف تبلميذه: ابف دقيؽ العيد، كشرؼ 578كلد في سكريا سنة )
ف حسف الرباط الديف الدمياطي، كمف كتبو: قكاعد األحكاـ، كالفكائد، كبداية السكؿ. البقاعي، إبراىيـ بف عمر ب

(، مكة المكرمة، عباس أحمد الباز. الزركمي، األعبلـ، 1/136بف عمي بف أبي بكر، مصرع التصكؼ، )
(4/21.) 

العز بف عبد السبلـ، أبك محمد عز الديف بف عبد العزيز بف عبد السبلـ السممي الشافعي، الفكائد في  ((3
 ق.1416، 1ط(، دمشؽ، دار الفكر المعاصر، 1/32اختصار المقاصد، )

 .104سكرة البقرة، اآلية:  ((4
 (.1/11العز بف عبد السبلـ، قكاعد األحكاـ، ) ((5
 .69سكرة النساء، اآلية:  ((6
 (.16/434الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ) ((7
 .105سكرة األنبياء، اآلية:  ((8
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 أىؿ الصبلح منزلة أف اهلل سيكرثيـ الجنة. فيكفي ،(1)يكرث الصالحيف أرض الجنة

ف شقاء الناس كتعاستيـ في الدنيا كم     ا ينتظرىـ مف عذاب في اآلخرة؛ ىك بسبب تركيـ كا 
لنشر الصبلح، كلك أنيـ حاربكا شيكاتيـ كنزكاتيـ كأصمحكا أنفسيـ كعقكليـ؛ لسعدكا في الدنيا 

، فدؿَّ ذلؾ عمى (2)كاآلخرة، كلنعمكا بالخيرات، كلكنيـ لما بطركا كترككا الصبلح، أيخذكا بالمثيبلت

عاـ لمشريعة، قاؿ اهلل:  (3)}بَِّٗب عَؼَِْنَب َٓب ػَََِ اُْإَسْكِ صِّنَخً َُّيَب ُِنَجٌَُِْىُْْ ؤَُّّيُْْ ؤَؽْغَُٖ ػَٔاَلً{أف الصبلح مقصد ه
 ،

ٌَُٕ ثِبٌُِْزَبةِ ًَؤَهَبٌُٓاْ اُقَّالَحَ بَِّٗب ، كقاؿ اهلل: (4)أم :"أصمح عمبل"  .(5)الَ ُٗنِْغُ ؤَعْشَ أُُْقِِْؾنِيَ{}ًَاَُّزَِّٖ َُّٔغٌَّ

ف ىذا الديف لف يصمح إال بما صمح أكلو، كال صبلح لؤلمة إال برجكعيا إلى ما كانت      كا 
ف أصحاب النبي ، كا  ، كمف -صمى اهلل عميو كسمـ-عميو، كتمسكيا بالعقيدة فكرنا، كبالشريعة عمبلن

صبل  -رضي اهلل عنيـ-ح غيرىـ،  فبيـ تبعيـ، قامكا بحركات إصبلحية إلصبلح أنفسيـ كا 
نو لف ينتشر الصبلح في عصرنا إال إذا عدنا إلى المكرد األكؿ الذم شرب  انتشر الصبلح، كا 
ؿ آيات الكتاب المبيف، ككثير مف أحاديث النبي  منو الصحابة الكراـ، كىك الكتاب كالسنة، فجي

-عميو السبلـ- ح قاؿ شعيبتأمر بالصبلح كتحث عمى اإلصبل -صمى اهلل عميو كسمـ -الكريـ

، كقاؿ اهلل: (6)}بِْٕ ؤُسِّذُ بِالَّ اإلِفْالَػَ َٓب اعْزَيَؼْذُ ًََٓب رٌَْكِْوِِ بِالَّ ثِبُِّوِ ػََِْْوِ رًٌَََِّْذُ ًَبَُِْْوِ ؤُِْٗتُ{كما في كتاب اهلل: 

ُْْ ؤَػَُِْْ ثَِٔب كِِ ُٗلٌُعٌُِْْ بِٕ رٌٌٌَُُٗاْ فَبُِؾنِيَ  ، كقاؿ اهلل:(7)}ًََٓب ًَبَٕ سَثُّيَ ُُِْيِِْيَ اُْوُشٍَ ثِظٍُِْْ ًَؤَىُِْيَب ُٓقِِْؾٌَُٕ{ }سَّثٌُّ

                                                           
أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي، ضياء الديف المقدسي، قالو ابف عباس كمجاىد كسعيد بف جبير.  ((1

(، 170، )حاألحاديث المختارة أك المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما
ـ. فخر الديف الرازم، خطيب الرم 2000 -ىػ1420، 3دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، طبيركت، لبناف، 

(، بيركت، دار إحياء التراث 22/192ك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحس بف الحسيف التيمي، مفاتيح الغيب، )أب
 ق.1420، 3العربي، ط

(، سكريا، دمشؽ، المعيد العالمي لمفكر 111عطية، جماؿ الديف عطية، نحك تفعيؿ مقاصد الشريعة، )ص ((2
 ـ.2003 -ق1424اإلسبلمي، 

 .7 سكرة الكيؼ، اآلية: ((3
البغكم، محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد الفراء، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف،  ((4
 ق.1420(، بيركت، دار إحياء التراث العربي، 3/172)

 .170سكرة األعراؼ، اآلية:  ((5
 .88سكرة ىكد، اآلية:  ((6
 .117سكرة ىكد، اآلية:  ((7
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 .(1)كَةَِّٗوُ ًَبَٕ ُِألًََّاثِنيَ ؿَلٌُساً{

كال تحيا السنف، كتمكت البدع، كيعكد العمؿ بأصكؿ ىذا الديف إال بالصبلح، فالديف بات     
غريبنا لكثرة البدع كالضبلالت، كما كاف ليذه البدع أف تنتشر كليذه الضبلالت أف تظير إال 

بدأ اإلسالـ ): -صمى اهلل عميو كسمـ-بسبب بيعد الناس عف إصبلح أنفسيـ كعقكليـ، فقد قاؿ 
، فيؤالء الغرباء استحقكا ىذا الكصؼ ألنيـ (2)(يبا، وسيعود كما بدأ غريبا، فطوبى لمغرباءغر 

 .(3)أصمحكا أنفسيـ كسعكا في اصبلح غيرىـ

كبانعداـ نشر الصبلح يصعب حفظ الضركرات كميا، فكيؼ لمديف أف يحفظ كأفراده غير     
و؟ ككيؼ لمنفكس أف تحفظ صالحيف؟ ككيؼ لو أف ينتشر ككصؼ الصبلح قد انتفى عف دعات

بغير الصبلح؟ ككذلؾ العقؿ كالنسؿ كالماؿ كيؼ لو أف يحفظ إذا لـ تكف النفكس صالحة؟ بؿ إفَّ 
 عدـ صبلح النفكس ييدر ىذه الضركريات كيقضي عمييا.

كبعد إجالة النظر في األدلة التي تحث عمى الصبلح" يحصؿ اليقيف بأف الشريعة متطمبة   
المفاسد، كاعتبرنا ىذه قاعدة كمية في الشريعة، فقد انتظـ لنا اآلف أف  لجمب المصالح كدرء

المقصد األعظـ مف الشريعة ىك: جمب الصبلح كدرء الفساد، كذلؾ يحصؿ بإصبلح حاؿ 
اإلنساف كدرء فساده، فإنو لما كاف ىك المييمف عمى ىذا العالـ كاف في صبلحو صبلح العالـ 

 . (4)كأحكالو"

 

 

  
                                                           

 .25سكرة األسراء:  ((1
 (.145مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب بياف أف اإلسبلـ بدأ غريبا، )ح/ ((2
(، دمشؽ، بيركت، دار قتيبة لمطباعة كالنشر 203-199العبيدم، حمادم، الشاطبي كمقاصد الشريعة، )ص  ((3

 ـ.1992 -ق1412، 1كالنشر كالتكزيع، ط
 (.276ابف عاشكر، مقاصد الشريعة، )ص ((4
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 ني: نشُر الصالِح َمْقِصٌد مف مقاصِد الشريعِة اإلسالمية.المبحُث الثا

ؿ: تأصيُؿ مقصِد نشِر الصالح.   المطمُب األوَّ

جاءت الشريعة اإلسبلمية لحفظ نظاـ العالـ، كضبط تصرفات الخمؽ، كحثيـ عمى الصبلح     
كاستمرار كاإلصبلح، كمقصد الشريعة العاـ ىك: "عمارة األرض، كحفظ نظاـ التعايش فييا، 

صبلحيا بصبلح المستخمفيف فييا، كقياميـ بما كمفكا بو مف عدؿ كاستقامة، كمف صبلح في 
صبلح لؤلرض، كاستنباط لخيراتيا، كتدبير لمنافع الجميع"  .(1)العقؿ كفي العمؿ، كا 

: -عز كجؿ–كمف اآليات القرآنية الكريمة التي تتضمف مقاصد عامة لمشريعة، قكؿ اهلل    

}بَِّٕ ىَـزَا اُْوُشْإَٓ ِّيْذُِ َُِِّزِِ ىَِِ ؤَهٌَُّْ ًَُّجَؾِّشُ أُُْآِْنِنيَ اَُّزَِّٖ َّؼٌََُِْٕٔ ، كقكلو: (2)ٌِزَبةُ الَ سَّْتَ كِْوِ ىُذًٍ ُُِِّْٔزَّوِنيَ {}رَُِيَ اُْ

}ًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ بَُِّب سَؽَْٔخً : -ـعميو الصبلة كالسبل -، كقاؿ اهلل مخاطبنا نبيو(3)اُقَّبُِؾَبدِ ؤََّٕ َُيُْْ ؤَعْشاً ًَجِرياً{

، (5)ب رَقْنَؼٌُٕ{}ًَؤَهِِْ اُقََِّبحَ بَِّٕ اُقََِّبحَ رَنْيََ ػَِٖ اُْلَؾْؾَبء ًَأُُْنٌَشِ ًََُزًِْشُ اَُِّوِ ؤًَْجَشُ ًَاَُِّوُ َّؼَُِْْ َٓ، كقاؿ: (4)ُِِّْؼَبَُِٔنيَ {

ُْْ رَزَّوٌَُٕ{ }ًٌََُُْْ كِِ اُْوِقَبؿِ ؽََْبحٌ َّبْكقاؿ:  ، فيذه اآليات مقاصد عامة لمشريعة، تحقؽ (6)ؤًُُِِْ األَُْجَبةِ َُؼٌََِّ

 تحقؽ المصمحة لمعباد في الداريف، كتحقؽ السعادة ليـ أفرادنا كجماعات.

كمف المعمكـ أف إثبات مقاصد الشريعة اإلسبلمية يككف عف طريؽ استقراء النصكص، فمثبل:     
، جاءت آيات قرآنية كثيرة تبيف أف الغاية كالمقصد مف إرساؿ -سبلـعمييـ ال -في بعثة الرسؿ

رشادىـ إلى الحؽ كالخير كالصبلح كالعدؿ كاإلحساف،  سعاد البشرية، كا  الرسؿ ىك: رحمة البرية كا 

ْؼَبَُِٔنيَ{قاؿ اهلل:   بِالَّ ُٓجَؾِّشَِّٖ ًَُٓنزِسَِّٖ كََْٖٔ آََٖٓ ًَؤَفَِْؼَ }ًََٓب ُٗشْعَُِ أُُْشْعَِِنيَ ، كقاؿ: (7)}ًََٓب ؤَسْعَِْنَبىَ بَُِّب سَؽَْٔخً ُِِّ

                                                           
1
 (.46ريعة اإلسبلمية كمكارميا، )صالفاسي، مقاصد الش( (

2
 .2سكرة البقرة، اآلية: ( (

3
 .9سكرة اإلسراء، اآلية: ( (

4
 .107سكرة األنبياء، اآلية: ( (

5
 .45سكرة العنكبكت، اآلية: ( (

6
 .179سكرة البقرة، اآلية: ( (

7
 .107سكرة األنبياء، اآلية: ( (
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، فيذه اآليات كاضحة في داللتيا، كتبيف أف بعثة الرسؿ ما كانت (1)كَالَ ٌَِْفٌ ػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ َّؾْضٌََُٕٗ{

، إال رحمة كرأفة بالخمؽ، فمف قبؿ سعد في الدنيا كاآلخرة، كمف ردَّ تعس كخسر في الدنيا كاآلخرة
 . (2)أال ذلؾ ىك الخسراف المبيف

كلكي نثبت أف نشر الصبلح مقصد عاـ لمشريعة، ال بد مف استقراء نصكصيا، كال بد مف     
تتيع نصكص القرآف الكريـ، كالسنة النبكية المطيرة، كأقكاؿ الصحابة، التي تثبت أف نشر 

إلى دالالت األلفاظ، كىي:  الصبلح ىك المقصد العاـ لمشريعة، كاستقراء النصكص يككف بالرجكع
 .(3)داللة العبارة، كداللة اإلشارة، كداللة النص، كداللة االقتضاء، كداللة المفيكـ

، أف نشر -إف شاء اهلل–كفي المطمب الثاني كالثالث كالرابع مف ىذا المبحث، سيثبت الباحث     

 الصبلح مقصد عاـ لمشريعة اإلسبلمية.

  .الثاني: مقصد نشر الصالح في القرآِف الكريـ المطمبُ 

تكرر كركد كممة الصبلح كاإلصبلح في القرآف الكريـ كما يدؿ عمى معناىما ما يزيد عمى     
الػمئػة كالثمانيف مػرة، مػما يػدؿ عمى مركػزية ىذه الكػممة، فاإلكػػػثار مف الشػيء يدؿ عمى أىميتو، 

                                                           
1
 .48سكرة األنعاـ، اآلية: ( (

 (.87 -85د العامة لمشريعة، )ص العاًلـ، المقاص ((2
داللة العبارة أك عبارة النص، كىي: " داللة المفظ عمى ما كاف الكبلـ مسكقا ألجمو أصالة أك تبعا، كعمـ قبؿ  ((3

التأمؿ أف ظاىر النص يتناكلو"، كأما داللة اإلشارة أك إشارة النص، فيي: " داللة المفظ عمى حكـ غير مقصكد 
ادتو"، كأما داللة النص أك داللة الداللة، فيي:" ثبكت كال سيؽ لو النص كلكنو الـز لمحكـ الذم سيؽ الكبلـ إلف

حكـ المنطكؽ بو لممسككت عنو لكجكد معنى فيو، يدرؾ كؿ عارؼ بالمغة أف الحكـ في المنطكؽ بو كاف ألجؿ 
ذلؾ المعنى مف غير حاجة إلى نظر كاجتياد"، كأما داللة االقتضاء أك اقتضاء النص، فيي: "داللة الكبلـ عمى 

ؼ عمى تقديره صدؽ الكبلـ، أك صحتو عقبل أك شرعا"، كأما داللة المفيـك فيي تقسـ إلى قسميف معنى يتكق
كىما، أكال: مفيـك المكافقة، كىك:" داللة المفظ عمى ثبكت حكـ المنطكؽ بو لممسككت عنو، كمكافقتو لو نفيا أك 

كت عنو مخالؼ لما دؿ عميو المنطكؽ، إثباتا، ثانيا: مفيـك المخالفة، كىك:" داللة المفظ عمى ثبكت حكـ لممسك
النتفاء قيد مف القيكد المعتبرة في الحكـ". الخف، مصطفى سعيد، أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في 

 ـ.2010 -ق1431، 11(، دار الرسالة العالمية، ط131 -116اختبلؼ الفقياء، )ص 
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 الكػريـ قائػـ عمى الصبلح كاإلصبلح، كلػمقػضاء عمى الفساد كالعنػػاية بو، بؿ إف القػػػرآف
 .(1)كاإلفساد

كعند النظر إلى كتاب المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، كتتبع المكاضع التي ذكرت فييا     
كممتي الصبلح كاإلصبلح، نجد دكف أدنى شؾ أف كممة الصبلح باشتقاقاتيا كمدلكالتيا، قد 

، كلعؿ ما يدؿ عمى أىميتيا أنيا ذكرت في أكثر -جؿ كعبل–بيرا في كتاب اهلل استحكذت مكانا ك
سكر القرآف، فكردت في السبع الطكاؿ ما يزيد عمى الخمسيف مرة، ككردت في المئكف كالمثاني ما 

ف دؿ ىذا عمى شيء، فإنما يدؿ عمى أىمية ىذه الكممة، فيذه الكممة  (2)يزيد عمى التسعيف مرة ، كا 
تقاقاتيا كمدلكالتيا تخميص إلى شيء كاحد، كىك: مجانبة الفساد كاإلفساد، كىذا ىك بجميع اش

 الصبلح.     

الصالحيف مف األنبياء كالمرسميف، كمف سار عمى دربيـ،  -سبحانو كتعالى-كقد مدح اهلل     
قاؿ اهلل:  -عميو السبلـ–كاجتباىـ، كقربيـ، كأحبيـ، كأنبياء اهلل كانكا صالحيف، فعف عيسى 

لياس  ، كعف زكريا كيحي(3)}ًٌََُُِِّّْ اُنَّبطَ كِِ أَُْيْذِ ًًََياْلً ًََِٖٓ اُقَّبُِؾِنيَ{ قاؿ  -عمييـ السبلـ–كعيسى كا 

َ اُقَّبُِؾِنيَ{اهلل:  قاؿ كما جاء في  -عميو السبلـ–، كىذا يكسؼ (4)}ًَصًََشَِّّب ًََّؾََْْ ًَػِْغََ ًَبَُِْْبطَ ًٌَُّ ِّٖٓ

بًَادِ ًَاألَسْكِ ؤَٗذَ ًَُِِِّْ كِِ اُذَُُّْٗب ًَآِِشَحِ }سَةِّ هَذْ آرَْْزَنِِ َِٖٓ أُُِْْيِ ًَػََِّْٔزَنِِ ِٖٓ رَإًَِِّْ األَؽَبدِّشِ كَبىِشَ اُغََّٔالقرآف: 

}ًَآرَْْنَبهُ كِِ اُْذَُّْْٗب ؽَغَنَخً قاؿ اهلل عنو:  -عميو السبلـ–، كىذا إبراىيـ (5)رٌََكَّنِِ ُٓغِِْٔبً ًَؤَُْؾِوْنِِ ثِبُقَّبُِؾِنيَ{

، فكىب اهلل لو (7)}سَةِّ ىَتْ ُِِ َِٖٓ اُقَّبُِؾِنيَ{ىيـ ربو فقاؿ: ، كدعا إبرا(6)ًَبَِّٗوُ كِِ آِِشَحِ ََُِٖٔ اُقَّبُِؾِنيَ{

                                                           
(، جدة، 2/365، )-عميو السبلـ -الرسكؿ الكريـ حميد، صالح بف عبد اهلل ، نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ (1)

 . 4دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع، ط
2
(، دار الكتب 412 -410الباقي، محمد فؤاد عبد الباقي، المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ، )ص ((

 ق.1364المصرية، 

 .46سكرة آؿ عمراف، اآلية:  ((3
 .85سكرة األنعاـ، اآلية:  ((4
 .101كسؼ، اآلية: سكرة ي ((5
 .122سكرة النحؿ، اآلية  ((6
 .100سكرة الصافات، اآلية  ((7
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}ًًََىَجْنَب َُوُ بِعْؾَبمَ ًََّؼْوٌُةَ َٗبكَِِخً ًًَُِّبً عَؼَِْنَب  كقاؿ عنيما:  -عمييما السبلـ–إسحاؽ كيعقكب 

–، كعف لكط (2)ًَؤَُْؾِوْنِِ ثِبُقَّبُِؾِنيَ{}سَةِّ ىَتْ ُِِ ؽٌُْٔبً ،  كلما دعا إبراىيـ لنفسو قاؿ: (1)فَبُِؾِنيَ{

، كفي سياؽ الحديث عف إسماعيؿ (3)}ًَؤَدَِِْْنَبهُ كِِ سَؽَْٔزِنَب بَِّٗوُ َِٖٓ اُقَّبُِؾنِيَ{قاؿ اهلل:  -عميو السبلـ

دريس كذا الكفؿ َ اُقَّبقاؿ اهلل:  -عمييـ السبلـ–كا  ، كعف لكط (4)ُِؾِنيَ{}ًَؤَدَِِْْنَبىُْْ كِِ سَؽَْٔزِنَب بَِّٗيُْ ِّٖٓ

بُِؾَِْْٖ }مَشَةَ اَُِّوُ َٓضَالً َُِِّّزَِّٖ ًَلَشًُا آِْشَؤَحَ ٌُٗػٍ ًَآِْشَؤَحَ ٌُُهٍ ًَبَٗزَب رَؾْذَ ػَجْذَِّْٖ ِْٖٓ ػِجَبدَِٗب فَكنكح قاؿ اهلل مادحا: 

آتاه اهلل  -عميو السبلـ–، كسميماف (5)ب اُنَّبسَ َٓغَ اُذَّاِِِِنيَ{كَخَبَٗزَبىَُٔب كََِْْ ُّـْنَِْب ػَنْئَُب َِٖٓ اَُِّوِ ؽَْْئبً ًَهََِْ ادَُِِْ

الحكـ كالنبكة كالممؾ عمى الجف كاإلنس كالكحش كالطير، كسخر لو الريح تجرم بأمره رخاء حيث 

}ًَؤَدِِِْْنِِ ثِشَؽَْٔزِيَ كِِ ػِجَبدِىَ أصاب، كالشياطيف كؿ بناء كغكاص، كمع ذلؾ دعا اهلل فقاؿ: 

، (7)}عَزَغِذُِِٗ بِٕ ؽَبء اَُِّوُ َِٖٓ اُقَّبُِؾِنيَ{: -عمييما السبلـ –، كىذا شعيب قاؿ لمكسى (6)ُِؾِنيَ{اُقَّب

}كَبعْزَجَبهُ سَثُّوُ كَغَؼََِوُ َِٖٓ قاؿ اهلل عنو: -عميو السبلـ–، كىذا صاحب الحكت يكنس (7)اُقَّبُِؾِنيَ{

فقد قاؿ كما أخبر اهلل عنو:  -صمى اهلل عميو كسمـ–كأما حبيبنا كقدكتنا محمد  ،(8)اُقَّبُِؾِنيَ{

، كعف (10)، أم ىك الذم " يتكلى مف صمح عممو"(9)}بَِّٕ ًَُِِّْـَِ اُِّوُ اَُّزُِ َٗضٍََّ اٌُِْزَبةَ ًَىٌَُ َّزٌََََُّ اُقَّبُِؾِنيَ{

ٌُِا }ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػَِٔإلى يكـ الديف قاؿ اهلل عنيـ:  -عميو السبلـ-عباد اهلل الصالحيف مف لدف آدـ 

                                                           
 .72سكرة األنبياء، اآلية:  ((1
 .83سكرة الشعراء، اآلية:  ((2
 .75سكرة األنبياء، اآلية:  ((3
 .86سكرة األنبياء، اآلية:  ((4
 .10سكرة التحريـ، اآلية:  ((5
 .19سكرة النمؿ، اآلية:  ((6
 . 27سكرة القصص، اآلية:  ((7
 .50سكرة القمـ، اآلية:  ((8
 .196سكرة األعراؼ، اآلية:  ((9

 (.13/323الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ) ((10
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، بؿ إف الصبلح تعدل عالـ اإلنس إلى عالـ الجف، قاؿ اهلل (1)اُقَّبُِؾَبدِ َُنُذَِِِْنَّيُْْ كِِ اُقَّبُِؾِنيَ{

 .(2)}ًَؤََّٗب ِٓنَّب اُقَّبُِؾٌَُٕ ًَِٓنَّب دًَُٕ رَُِيَ ًُنَّب ىَشَائِنَ هِذَداً{مخبرنا عف الجف: 

 .(3)رة أوجوجاء عمى عش -عز وجؿ -والصالح في كتاب اهلل    

}عَنَّبدُ ػَذٍْٕ َّذٌَُُِِْٗيَب ًََْٖٓ فََِؼَ ِْٖٓ آثَبئِيِْْ الصبلح ىك اإليماف، كمف ذلؾ قكلو تعالى:  الوجو األوؿ:

ًَاُقَّبُِؾِنيَ ِْٖٓ  }، كقكلو تعالى: (5)، يعني كمف آمف(4)ًَؤَصًَْاعِيِْْ ًَرُسَِّّّبرِيِْْ ًَاملَالَئٌَِخُ َّذٌَُُِِْٕ ػََِْْيِْ ِّٖٓ ًَُِّ ثَبةٍ{

: -عميو السبلـ–، كقكلو تعالى في يكسؼ (7)، كالمراد بالصالحيف المؤمنيف(6)ِْٖٓ ػِجَبدًُِْْ{

}ًَؤَدِِِْْنِِ : -عميو السبلـ –، كقكلو تعالى في سميماف (9)، أم بالمؤمنيف(8)}ًَؤَُْؾِوْنِِ ثِبُقَّبُِؾِنيَ{

 . (11)أم في عبادؾ المؤمنيف، (10)}ًَؤَدِِِْْنِِ ثِشَؽَْٔزِيَ كِِ ػِجَبدِىَ اُقَّبُِؾِنيَ{

عميو –الصبلح يعني عمك المنزلة كجكدتيا، كمف ذلؾ قكلو تعالى في إبراىيـ الوجو الثاني: 

، (12)اُقَّبُِؾِنيَ{ ِِشَحِ ََُِٖٔ}ًََٖٓ َّشْؿَتُ ػَٖ َِِّّٓخِ بِثْشَاىَِْْ بِالَّ َٖٓ عَلِوَ َٗلْغَوُ ًََُوَذِ افْيَلَْْنَبهُ كِِ اُذَُّْْٗب ًَبَِّٗوُ كِِ آ: -السبلـ

                                                           
 .9سكرة العنكبكت، اآلية:  ((1
 .11سكرة الجف، اآلية:  ((2
، التصاريؼ لتفسير القرآف مما اشتبيت القيركاني، يحي بف سبلـ بف أبي ثعمبة التيمي البصرم ثـ اإلفريقي ((3

 (.1/397ـ؛ الجكزم، نزىة األعيف، )1979(، الشركة التكنسية لمتكزيع، 1/276أسمائو كتصرفت معانيو، )
 .23سكرة الرعد، اآلية:  ((4
(، بيركت، دار 2/376مقاتؿ بف سميماف، أبك الحسف بف بشير األزدم البمخي، تفسير مقاتؿ ابف سميماف، ) ((5
 ق.1423، 1ياء التراث العربي، طإح
 .32سكرة النكر، اآلية:  ((6
الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي النيسابكرم الشافعي، الكسيط في تفسير القرآف المجيد،  ((7

 ـ. 1994 -ق1415، 1(، بيركت، لبناف، دار الكتب العممية، ط3/318المجيد، )
 .101سكرة يكسؼ، اآلية:  ((8
ابف أبي حاتـ الرازم، أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي الحنظمي، تفسير القرآف  ((9

 ق.1419، 3(، المممكة العربية السعكدية، مكتبة نزار مصطفى الباز، ط8/2781العظيـ البف أبي حاتـ، )
 .19سكرة النمؿ، اآلية:  ((10
 (.18/29لقرآف، )الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ آم ا ((11
 .130سكرة البقرة، اآلية:  ((12
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، أم (2)}ًَرٌٌٌَُُٗاْ ِٖٓ ثَؼْذِهِ هٌَْٓبً فَبُِؾِنيَ{، كقكلو سبحانو عف إخكة يكسؼ: (1)أم تعالى ذكره كارتفع

 .(3)تصمح منزلتكـ عند أبيكـ

}عَزَغِذُِِٗ  بِٕ  ؽَبء  اَُِّوُ َِٖٓ  الصبلح يعني الرفؽ، كمنو قكلو تعالى عمى لساف شعيب: الوجو الثالث: 

}ًَهَبٍَ ٌُٓعََ ألَِِْوِ ىَبسًَُٕ اُِِْلْنِِ كِِ هٌَِِْٓ ًَؤَفِِْؼْ ، كقكلو تعالى: (5)، أم مف الرفيقيف بؾ(4)اُقَّبُِؾِنيَ{

 .(7)، أم ارفؽ بيـ(6)ًاَلَ رَزَّجِغْ عَجََِْ أُُْلْغِذَِّٖ{

مؽ، كمف ذلؾ الوجو الرابع: }دَّػٌََا اُِّوَ سَثَّئَُب َُئِْٖ آرَْْزَنَب فَبُِؾبً َُّنٌٌَََُّٖٗ َِٖٓ قكلو تعالى:  تسكية الخى

 .(9)، يعني لًئف آتيتنا بشرا سكيا(8)اُؾَّبًِشَِّٖ{

}بِْٕ ؤُسِّذُ بِالَّ اإلِفْالَػَ َٓب اعْزَيَؼْذُ ًََٓب حساف، كمف ذلؾ قكلو تعالى: الصبلح يعني اإلالوجو الخامس: 

، أم ما أريد إال أف أحسف إليكـ، كأصمحكـ بمكعظتي (10)رٌَْكِْوِِ بِالَّ ثِبُِّوِ ػََِْْوِ رًٌَََِّْذُ ًَبَُِْْوِ ؤُِْٗتُ {

 .(11)كنصيحتي

                                                           
 (.2/580الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف، ) ((1
 .9سكرة يكسؼ، اآلية:  ((2
ًنيف المالكي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم اإللبيرم، تفسير القرآف  ((3 مى ابف أبي زى

 ـ.  2002 -ق1423، 1ة، الفاركؽ الحديثة، ط(، مصر، القاىر 2/317العزيز، )

 .27سكرة القصص، اآلية:  ((4
 (.2/61مقاتؿ بف سميماف، تفسير مقاتؿ، ) ((5
 .142سكرة األعراؼ، اآلية:  ((6
الكاحدم، أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي النيسابكرم الشافعي، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،  ((7

 ق.1415، 1دمشؽ، دار القمـ، دار الشامية، ط(، بيركت، 1/411العزيز، )
 .189سكرة األعراؼ، اآلية:  ((8
 (.2/434الكاحدم، الكسيط في تفسير القرآف، ) ((9

 .88سكرة ىكد، اآلية:  ((10
 (.2/126القاسمي، محاسف التأكيؿ، ) ((11
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}ًَبِرَا هََِْ َُيُْْ الَ رُلْغِذًُاْ كِِ األَسْكِ هَبٌُُاْ بََِّٗٔب الصبلح يعني الطاعة، كمنو قكلو تعالى: الوجو السادس: 

}ًَالَ رُلْغِذًُاْ كِِ األَسْكِ ثَؼْذَ بِفْالَؽِيَب ًَادْػٌُهُ ٌَِْكبً ، كقكلو تعالى: (2)، أم مطيعكف(1)ُٓقِِْؾٌَُٕ{ َٗؾُْٖ

َ أُُْؾْغِنِنيَ{ ، أم ال تشرككا في األرض بعد أف أصمحيا اهلل ألىؿ (3)ًَىََٔؼبًبَِّٕ سَؽَْٔذَ اُِّوِ هَشِّتٌ ِّٖٓ

 .(4)طاعتو

، (5)}ًًََبَٕ ؤَثٌُىَُٔب فَبُِؾبً كَإَسَادَ سَثُّيَ{بلح يعني األمانة، كمف ذلؾ قكلو تعالى: الصالوجو السابع:  

 .(6)أم كاف أميننا

ُْْ ؤَػَُِْْ ثَِٔب كِِ ُٗلٌُعٌُِْْ بِٕ رٌٌٌَُُٗاْ فَبُِؾِنيَ الصبلح يعني بر الكالديف، كمنو قكؿ اهلل:  الوجو الثامف: }سَّثٌُّ

 .(8)، أم تككنكا أبرارا مطيعيف تقكمكف بحؽ كالديكـ(7)ثِنيَ ؿَلٌُساً{كَةَِّٗوُ ًَبَٕ ُأِلًََّا

}ًََٓب ًَبَٕ الصبلح ىك: األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كمنو قكلو تعالى:  الوجو التاسع:

أىميا مف يأمر بالمعركؼ ، أم لـ يكف اهلل ميمكا القرل كفي (9)سَثُّيَ ُُِْيِِْيَ اُْوُشٍَ ثِظٍُِْْ ًَؤَىُِْيَب ُٓقِِْؾٌَُٕ {

 .(10)كينيى عف المنكر

                                                           
 .11سكرة البقرة، اآلية:  ((1
 (.1/90مقاتؿ بف سميماف، تفسير مقاتؿ، ) ((2
 .56سكرة األعراؼ، اآلية  ((3
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي  القيركاني القرطبي  ((4 مكى بف أبى طالب، أبك محمد مكي بف أبي طالب حى

(، 4/2405المالكي،  اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو، )
 ـ.2008 -ىػ 1429، 1راسات اإلسبلمية، مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة، طجامعة الشارقة، كمية الشريعة كالد

 .82سكرة الكيؼ، اآلية:  ((5
(، بيركت، لبناف، 3/129الثعمبي، أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ، الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف، ) ((6

 ـ.2002 -ق1422، 1لبناف، دار إحياء التراث العربي، ط
 .25ية: سكرة اإلسراء، اآل ((7
 (.3/129البغكم، معالـ التنزيؿ في تفسير القرآف،) ((8
 .117سكرة ىكد، اآلية:  ((9

الكرماني، تاج القراء برىاف الديف أبك القاسـ محمد بف حمزة بف نصر، غرائب التفسير كعجائب التأكيؿ،  ((10
 (، جدة، دار القبمة لمثقافة اإلسبلمية.1/522)
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}ًَؤَٗلِوٌُا ِٖٓ َّٓب سَصَهْنَبًُْ ِّٖٓ هَجَِْ ؤَٕ الصبلح يعني أداء الزكاة أك الحج، كمنو قكؿ اهلل: الوجو العاشر: 

َ اُقَّبُِؾِنيَ{ َّإْرَِِ ؤَؽَذًَُُْ أٌَُْْدُ كََْوٌٍَُ سَةِّ ٌََُُْب ؤََِّشْرَنِِ بََُِ ؤَعٍََ هَشِّتٍ كَإَفَّذَّمَ ، أم لكي أؤدم الزكاة، أك (1)ًَؤًَُٖ ِّٖٓ

 . (2)أك أحج

حث عباده عمى فعؿ الصالحات، كاجتناب المحرمات، كبشر مف فعؿ  -سبحانو كتعالى-كاهلل    
ما يزيد عمى المئة آية تحث العباد عمى  -جؿ كعبل–ذلؾ بخير الدنيا كاآلخرة، كفي كتاب اهلل 

  ؾ، مع بياف كجو الداللة:اآليات الدالة عمى ذل فعؿ الصالحات، كىذه بعض

  :(3)}ًَثَؾِّشِ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ ؤََّٕ َُيُْْ عَنَّبدٍ رَغْشُِ ِْٖٓ رَؾْزِيَب اُْإَْٗيَبسُ{قاؿ تعالى . 

 دلت ىذه اآلية عمى أف جنة اهلل تككف لمذيف صٌدقكا إيمانيـ باألعماؿ الصالحة.

 

  :(4)}ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ ؤًََُُٰئِيَ ؤَفْؾَبةُ اُْغَنَّخِ{قاؿ تعالى. 

دلت ىذه اآلية عمى أف مف أطاع اهلل كأدل فرائضو ككقؼ عند حدكدة كاجتنب محارمو أف تككف 
 الجنة داره كمستقره.

 

  :(5)اُقَّبُِؾَبدِ ًَؤَهَبٌُٓا اُقََِّبحَ ًَآرٌَُا اُضًََّبحَ َُيُْْ ؤَعْشُىُْْ ػِنْذَ سَثِّيِْْ{}بَِّٕ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا قاؿ تعالى. 

دلت ىذه اآلية عمى أف مف صٌدؽ اهلل كرسكلو كعمؿ أعماال طيبة مباركة، كأدل الصبلة كالزكاة 
 كما أراد اهلل كرسكلو، فإف لو ثكابا عظيما عند اهلل.

                                                           
 .10سكرة المنافقكف، اآلية:  ((1
 (.23/411الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ آم القرآف، ) ((2

 .25سكرة البقرة، اآلية:  ((3
 . 82سكرة البقرة، اآلية:  ((4
 .277سكرة البقرة، اآلية:   ((5
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  :(1)آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ عَنُذُِِِْيُْْ عَنَّبدٍ{ }ًَاَُّزَِّٖقاؿ تعالى. 

  :(2)}ًََْٖٓ َّؼََْْٔ َِٖٓ اُقَّبُِؾَبدِ ِْٖٓ رًََشٍ ؤًَْ ؤُْٗضَََٰ ًَىٌَُ ُٓآٌِْٖ كَإًََُُٰئِيَ َّذٌَُُِِْٕ اُْغَنَّخَ{قاؿ تعالى.    

  :(3)}بَُِّب اَُّزَِّٖ فَجَشًُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ ؤًََُُٰئِيَ َُيُْْ َٓـْلِشَحٌ{قاؿ تعالى . 

  :(4)}اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ ىٌُثَََٰ َُيُْْ ًَؽُغُْٖ َٓأةٍ{قاؿ تعالى.  

      

كنيؿ  ،-سبحانو كتعالى–دلت ىذه اآليات داللة كاضحة عمى أف سبب دخكؿ جنة اهلل      
كدلت أيضا عمى أف استحقاؽ دخكؿ الجنة يككف بعد رحمة اهلل  ،يككف بالعمؿ الصالح ،رضاه

 بما يعممو المسمـ مف أعماؿ صالحة. 

  :(5){ُّغْشًا ؤَْٓشَِٗب ِْٖٓ َُوُ ًَعَنَوًٌٍَُُؤََّٓب َْٖٓ آََٖٓ ًَػَََِٔ فَبُِؾًب كََِوُ عَضَاءً اُْؾُغْنَََٰ   }قاؿ تعالى. 

ىذه اآلية عمى أف مف لـ يعمؿ صالحا فميس لو جزاء حسنا عند اهلل؛ ألف مف عمؿ  دلت   
 صالحا ناؿ الجزاء الحسف، فاألشياء تتميز بأضدادىا، كاألمر بالشيء نيي عف أضداده.

 

  :(6){ ًََٖٓ َّؼََْْٔ َِٖٓ اُقَّبُِؾَبدِ ًَىٌَُ ُٓآٌِْٖ كََِب َّخَبفُ ظًُِْٔب ًََُب ىَنًْٔب} قاؿ تعالى. 

ذا أمر اهلل بشيء فقد نيى      فالصبلح في اآلية الكريمة ضد الظمـ، كقد خاب مف حمؿ ظمما، كا 
 عف ضده.

 

                                                           
 .57سكرة النساء، اآلية:  ((1
 .124سكرة النساء، اآلية:  ((2
 .11سكرة ىكد، اآلية: ((3
 .29رة الرعد، اآلية سك  ((4
 .88اآلية:  ،سكرة الكيؼ (5)

 .112سكرة طو، اآلية:  ((6
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  :(1){ اَُّزَِّٖ ُّلْغِذًَُٕ كِِ اُْإَسْكِ ًََُب ُّقِِْؾٌَُٕ كَبرَّوٌُا اَُِّوَ ًَؤَىِْؼٌُِٕ  ًََُب رُيِْؼٌُا ؤَْٓشَ أُُْغْشِكِنيَ }قاؿ تعالى . 

 بالصبلح كينيى عف ضده كىك اإلسراؼ. -سبحانو كتعالى–في ىذه اآليات يأمر اهلل    

 

  :(2){ ًًََبَٕ كِِ أَُْذِّنَخِ رِغْؼَخُ سَىْوٍ ُّلْغِذًَُٕ كِِ اُْإَسْكِ ًََُب ُّقِِْؾٌَُٕ }قاؿ تعالى . 

 في ىذه اآلية جاء اإلصبلح ضد المكر كاغتياؿ المخالفيف بالرأم كالكممة.   

 

 (3){ بسِؤَّْ َٗغْؼََُ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ ًَبُُْٔلْغِذَِّٖ كِِ اُْإَسْكِ ؤَّْ َٗغْؼََُ أُُْزَّوِنيَ ًَبُْلُغَّ }اؿ تعالى: ق. 

ذا نيى اهلل عف شيء فقد أمر بضده.     فالفساد في اآلية ضد اإليماف كالعمؿ الصالح، كا 

 ،الكريمة السابقة يمكف تطبيؽ قاعدة: األمر بالشيء نيي عف أضداده الخمسة في اآليات    
وال  ،والطمب قد يكوف لمفعؿ أو لمترؾ ،واألمر لمطمب ،والنيي عف الشيء أمر بأحد أضداده

فاألمر بالصالح نيي  ،وال يمكف ترؾ الشيء إال بفعؿ ضده ،يمكف فعؿ الشيء إال بترؾ ضده
 . والعكس صحيح ،عف ضده وىو الفساد

  :(4)}كََْٖٔ ًَبَٕ َّشْعٌُ ُِوَبءَ سَثِّوِ كََِْْؼََْْٔ ػًََِٔب فَبُِؾًب{قاؿ تعالى . 

  :(5)}َّب ؤَُّّيَب اُشُّعَُُ ًٌُُِا َِٖٓ اُيَِّّْجَبدِ ًَاػٌَُِْٔا فَبُِؾًب{قاؿ تعالى . 

  :(6){ُّٓآِْنِنيَ  ًُنزُْ بِٕ ًَسَعٌَُُوُ اَُِّوَ ًَؤَىِْؼٌُاكَبرَّوٌُا اَُِّوَ ًَؤَفِِْؾٌُا رَادَ ثَْْنٌُِْْ  } قاؿ تعالى . 

                                                           
 .152-150الشعراء، اآليات: سكرة  ((1
 .48اآلية:  سكرة النمؿ، ((2
 .28:  ، اآليةصسكرة  ((3
 .110سكرة الكيؼ، اآلية:  ((4
 .51سكرة المؤمنكف، اآلية:  ((5
 .1، اآلية: األنفاؿسكرة  ((6
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  :ِيَ َّلْؼََْ ًَََُّٖٓب َِْْشَ كِِ ًَضِريٍ ِّٖٓ َّٗغٌَْاىُْْ بَُِّب َْٖٓ ؤََٓشَ ثِقَذَهَخٍ ؤًَْ َٓؼْشًُفٍ ؤًَْ بِفَِْبػٍ ثََْْٖ اُنَّبطِ   }قاؿ تعالى  رََُٰ

 .(1){ب ػَظًِْٔ ؤَعْشًا ُٗاْرِْوِ كَغٌَْفَ اَُِّوِ َٓشْمَبدِ اثْزِـَبءَ

 

لقد دلت ىذه النصوص بمنطوقيا الصريح عمى جوب العمؿ الصالح؛ ذلؾ ألف العمؿ    
وىذا كمو ظير باستقراء آيات القراف  ،الصالح ىو ثمرة اإليماف باهلل ورسولو واليـو اآلخر

  والترغيب بو ،ومدى اىتمامو بالحث عمى العمؿ الصالح ،الكريـ

 مف خالؿ اآليات الكريمة السابقة يتبيف عدة أمور، وىي: و    

 خير الناس عند اهلل مف آمف كعمؿ صالحا. أوال:

 الصبلح سبب لمحياة الطيبة، كالعيش الرغيد، كالجزاء الحسف. ثانيا:

 ما مف نبي بعثو اهلل إال أمره بالصبلح كاإلصبلح.  ثالثا:

كال تصح التكبة بغيرىما، كاآليات الدالة عمى ذلؾ مف شركط التكبة الصبلح كاإلصبلح، رابعا: 
 تفكؽ الحصر.

ال يتحسر اإلنساف عند مكتو عمى شيء، أكثر مف تحسره عمى الرجكع إلى الحياة الدنيا  خامسا:
 ليعمؿ صالحا.

الصالحكف المصمحكف تأتييـ البشارة في الدنيا قبؿ اآلخرة، كىذا مف عظيـ صنيعيـ،  سادسا:
 ند اهلل.كعمك شأف فعميـ ع

الصالحكف المصمحكف جزاؤىـ عظيـ، كثكابيـ مضاعؼ، كىـ في الغرفات آمنكف،  سابعا:
 كصبلحيـ سبب لدخكليـ كذرياتيـ الجنة.

القرآف الكريـ جاء يأمر بالصبلح كاإلصبلح سكاء كاف ذلؾ صبلحا فرديا أك أسريا أك  ثامنا:
 اجتماعيا. 

                                                           
 .114، اآلية: النساءسكرة  ((1
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اب العزيز يتبيف لمباحث دوف أدنى شؾ أف كممة بعد ىذا التتبع واالستقراء آليات الكت     
الصالح بمدلوالتيا ومشتقاتيا ىي كممة مركزية في القرآف الكريـ، أوالىا القرآف الكريـ اىتماما 
بالغا، وأعمى مف شأنيا، فكؿ طاعة أو اجتناب معصية ىو مف الصالح، ويكفي أىؿ الصالح 

قاؿ اهلل يف فأىؿ الصالح في مأمف مف ذلؾ، منزلة، أنو إذا نزؿ العذاب وحؿ النكاؿ بالمفسد

ْ ؤَََْْنَب ِٓنْيُْْ ًَارَّجَغَ اَُّزَِّٖ ظٌََُِٔاْ }كٌََِْالَ ًَبَٕ َِٖٓ اُْوُشًُِٕ ِٖٓ هَجٌُِِْْْ ؤًٌُُُْاْ ثَوَِّْخٍ َّنْيٌََْٕ ػَِٖ اُْلَغَبدِ كِِ األَسْكِ بِالَّ هَِِْالً ِّٓ سبحانو: َّٖٔ

ف دؿ ىذا عمى شيء فإنما يدؿ عمى أف نشر الصالح مقصد عاـ (1)ًَبٌُٗاْ ُٓغْشِِٓنيَ {َٓب ؤُرْشِكٌُاْ كِْوِ ًَ ، وا 

 لمشريعة.

 .المطمُب الثالث: مقصد نشر الصالح في السنِة الشريفة

لمسنة النبكية المطيرة مكانة عالية، فيي المصدر الثاني مف مصادر التشريع اإلسبلمي بعد     
قامت األدلة المعتبرة مف القرآف الكريـ عمى إثباتيا كحجيتيا، كقد ، كقد -عز كجؿ–كتاب اهلل 

أجمع المسممكف عمى ذلؾ، كلـ يخالؼ في ذلؾ إال مف عميت بصيرتو، كطمس عمى قمبو، كيؼ 
ال! كالسنة مبينة لمجمؿ القرآف، كمخصصة لعامو، كمقيدة لمطمقو، كتأتي بأحكاـ سكت عنيا 

ال يفرؽ بيف السنة كالكتاب، فالسنة كحي غير متمٌك، كفي القرآف، فكاجب عمى مف آمف حقا أف 

}هَُْ ؤَىِْؼٌُاْ اُِّوَ : -سبحانو كتعالى–، قاؿ اهلل (2)القرآف الكريـ أدلة تفكؽ الحصر تكجب اتباع السنة

 .(3) ًَاُشَّعٌٍَُ كةِٕ رٌٌَََُّْاْ كَةَِّٕ اُِّوَ الَ ُّؾِتُّ اٌَُْبكِشَِّٖ {

، لكجدنا أف فييا أحاديث تفكؽ الحصر، -صمى اهلل عميو كسمـ–كلك نظرنا إلى سنة النبي     
صمى اهلل عميو –تحث عمى الصبلح كاإلصبلح، كتدعك إلى الخير كالفبلح، قاؿ رسكؿ اهلل 

فقيؿ: كيؼ يستعممو يا رسكؿ )إذا أراد اهلل بعبد خيرًا استعممو، ، مبينا أىمية الصبلح: -كسمـ

                                                           
 .166سكرة ىكد، اآلية: ( (1
(؛ الجيزاني، معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة، 1/83القطاف، تاريخ التشريع اإلسبلمي، ) ((2
كما بعدىا(. نياز، رقية بنت نصر اهلل، السنة النبكية المصدر الثاني لمتشريع اإلسبلمي، كمكانتيا مف 1/120)

كما بعدىا(، المدينة المنكرة، مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ  1/30المرتبة كالبياف كالعمؿ، )حيث االحتجاج ك 
 الشريؼ.

 .32سكرة آؿ عمراف، اآلية:  ((3
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بالعمؿ الصالح،  -صمى اهلل عميو كسمـ–، كرغَّب (1)قاؿ: يوفقو لعمؿ صالح قبؿ الموت( اهلل؟
فقالكا: يا رسكؿ )ما مف أياـ العمؿ الصالح فييف أحب إلى اهلل مف ىذه األياـ العشر، فقاؿ: 

فقاؿ: وال الجياد في سبيؿ اهلل، إال رجؿ خرج بنفسو ومالو فمـ  اهلل، كال الجياد في سبيؿ اهلل؟
–، كصبلح اإلنساف يككف بصبلح قمبو، فقد دؿ عمى ذلؾ قكؿ النبي (2)يرجع مف ذلؾ بشيء(
ال يعمميا كثير مف الناس،  ُمَشبََّياتٌ )الحالؿ بيف، والحراـ بيف، وبينيما : -صمى اهلل عميو كسمـ

ى، استبرأ لدينو وعرضو، ومف وقع في الُشُبيات: كراع يرعى حوؿ الحم ُمَشبََّياتٌ فمف اتقى ال
ف في  ف لكؿ ممؾ حمى، أال إف حمى اهلل في أرضو محارمو، أال وا  يوشؾ أف يواقعو، أال وا 

ذا فسدت فسد الجسد كمو، أال وىي القمب( ، (3)الجسد مضغة: إذا صمحت صمح الجسد كمو، وا 
عمى مرافقة الصالحيف، كالزكاج منيـ، فالعاقؿ مف صحبيـ،  -صمى اهلل عميو كسمـ–كحث النبي 
)الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة : -الصبلة كالسبلـ-ف أحبيـ، قاؿ عميو كالمبيب م
ليتمـ مكاـر األخبلؽ، كليربي الناس عمى  -صمى اهلل عميو كسمـ –، كلقد بيعث النبي (4)الصالحة(

فإف اإلنساف يسمِّـ في  كألىمية الصبلح، (5))إنَّما ُبعثت أُلتمـ صالح األخالؽ(صالحيا، قاؿ: 
)إف اهلل ىو : -صمى اهلل عميو كسمـ–و عمى كؿ عبد صالح في السماء كاألرض، قاؿ صبلت

السالـ، فإذا جمس أحدكـ في الصالة فميقؿ: التحيات هلل، والصموات، والطيبات، السالـ عميؾ 
أييا النبي ورحمة اهلل وبركاتو، السالـ عمينا وعمى عباد اهلل الصالحيف، فإنو إذا قاؿ ذلؾ 

صالح في السماء واألرض، أشيد أف ال إلو إال اهلل، وأشيد أف محمدا عبده  أصاب كؿ عبد

                                                           
الترمذم، أبك عيسى محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ، سنف الترمذم، باب ما جاء أف اهلل  ((1

(، كقاؿ: حديث صحيح، مصر، شركة مكتبة كمطبعة مصطفى 2142حكتب كتابا ألىؿ الجنة كأىؿ النار، )
أبك عبد اهلل الحاكـ ـ. كالحديث صحيح عمى شرط الشيخيف. الحاكـ، 1975 -ىػ  1395، 2البابي الحمبي، ط

، المستدرؾ عمى محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي الطيماني النيسابكرم
ـ. كصححو األلباني في صحيح 1990 -ق1411، 1(، بيركت، دار الكتب العممية، ط1257)حالصحيحيف، 
 (.305الجامع، )ح

(، كقاؿ: حديث حسف 757أخرجو الترمذم، سنف الترمذم، باب ما جاء في العمؿ في أياـ العشر، )ح ((2
رحمف بف الفضؿ بف بىيراـ صحيح غريب. كقاؿ الدارمي: إسناده صحيح. الدارمي، أبك محمد عبد اهلل بف عبد ال

(، المممكة العربية السعكدية، دار 1814بف عبد الصمد الدارمي، مسند الدارمي المعركؼ بػ )سنف الدارمي(، )ح
ـ. كصححو األلباني، األلباني، محمد ناصر الديف، صحيح 2000 -ىػ1412، 1المغني لمنشر كالتكزيع، ط

 .5لمعارؼ، ط(، الرياض، مكتبة ا1248الترغيب كالترىيب، )ح
 (.52أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب فضؿ مف استبرأ لدينو، )ح ((3
 (.1467أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الحج، باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة، )ح ((4
دب المفرد، باب حسف أخرجو البخارم، أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم، األ ((5

 ـ.1989 -ق1409، 3(، بيركت، دار البشائر اإلسبلمية، ط273الخمؽ، )ح
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نو ليس ألحد فضؿ عمى أحد إال باإليماف (1)ورسولو، ثـ يتخير بعد مف الكالـ ما شاء( ، كا 
نما : -صمى اهلل عميو كسمـ–كالعمؿ الصالح، قاؿ  )إف أنسابكـ ىذه ليست بسباب عمى أحد، وا 

، ليس ألحد عمى أحد فضؿ إال بالديف أو عمؿ صالح، (2)لـ تممئوه أنتـ ولد آدـ، طؼ الصاع
، كفي آخر الزماف ال تقكـ الساعة إال عمى (3)حسب الرجؿ أف يكوف فاحشا َبِذيِّا، بخيال جبانا(

)يقبض : -صمى اهلل عميو كسمـ -شرار الخمؽ، فاهلل يقبض الصالحيف، األكؿ فاألكؿ، قاؿ
، كعند (4)ى حفالة كحفالة التمر والشعير، ال يعبأ اهلل بيـ شيئا(الصالحوف، األوؿ فاألوؿ، وتبق

: -صمى اهلل عميو كسمـ-احتظار الميت تحضره المبلئكة، فبقدر صبلحو يككف الجزاء، قاؿ
)الميت تحضره المالئكة، فإذا كاف الرجؿ صالًحا، قالوا: اخرجي أيتيا النفس الطيبة، كانت في 

وأبشري بروح وريحاف، ورب غير غضباف، فال يزاؿ يقاؿ ليا الجسد الطيب، اخرجي حميدة، 
ذلؾ حتى تخرج، ثـ يعرج بيا إلى السماء، فيفتح ليا، فيقاؿ: مف ىذا؟ فيقولوف: فالف، فيقاؿ: 
مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخمي حميدة، وأبشري بروح وريحاف، ورب 

 (5)نتيى بيا إلى السماء التي فييا اهلل عز وجؿ(غير غضباف، فال يزاؿ يقاؿ ليا ذلؾ حتى ي
 

)إذا وضعت : -صمى اهلل عميو كسمـ–كالصبلح ينفع صاحبو إذا فارقت ركحو جسده، قاؿ     
ف كانت غير  الجنازة، فاحتمميا الرجاؿ عمى أعناقيـ، فإف كانت صالحة قالت: قدموني، وا 

صوتيا كؿ شيء إال اإلنساف، ولو سمع صالحة قالت ألىميا: يا ويميا أيف يذىبوف بيا، يسمع 
صمى اهلل عميو –، كمما ينفع اإلنساف بعد مكتو صبلح كلده، كدعاؤه لو، قاؿ (6)(اإلنساف لصعؽ

)إذا مات اإلنساف انقطع عنو عممو إال مف ثالثة: إال مف صدقة جارية، أو عمـ ينتفع : -كسمـ

                                                           
 (.6230أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب االستئذاف، باب السبلـ اسـ مف أسماء اهلل تعالى، )ح ((1
صرم ثـ الدمشقي، أم بعضكـ قريب مف بعض. ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي الب ((2

، 2(، بيركت، لبناف، دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع، ط6/212جامع المسانيد كالسُّنىف اليادم ألقـك سىنىف، )
 ـ.1998 -ىػ1419

(، كقاؿ شعيب األرنؤكط: إسناده 17313أخرجو أحمد، مسند اإلماـ أحمد، حديث عقبة بف عامر الجيني، )ح ((3
 (.2962لغيره. صحيح الترغيب كالترىيب، )ح حسف. كقاؿ األلباني: صحيح

 (.4156أخرجو البخارم في صحيحو، كتاب المغازم، باب غزكة الحديبية، )ح ((4
ابف ماجو، أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني، سنف ابف ماجو، كتاب الزىد، باب ذكر المكت كاالستعداد لو،  ((5

سى البابي الحمبي، كالحديث إسناده صحيح، كرجالو ثقات. (، دار إحياء الكتب العربية، فيصؿ عي4262لو، )ح
البكصيرم، شياب الديف ابك العباس أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف قايماز، مصباح الزجاجة في زكائد ابف 

 (.1968ق. كصححو األلباني في صحيح الجامع، )ح1403، 2(،  بيركت، دار العربية، ط1532ماجو، )ح
 (.1316حيح البخارم، كتاب الجنائز، باب قكؿ الميت كىك عمى الجنازة: قدمكني، )حأخرجو البخارم، ص ((6
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هلل الصالحيف جزاء أكفى عمى صبلحيـ، ، كفي يـك القيامة يجزم ا(1)بو، أو ولد صالح يدعو لو(
عز –، قاؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ–فيـ في الجنات خالدكف، كفي الغرفات آمنكف، قاؿ 

)أعددت لعبادي الصالحيف ما ال عيف رأت، وال أذف سمعت، وال خطر عمى قمب بشر، : -كجؿ
 .(2)فاقرءوا إف شئتـ فال تعمـ نفس ما أخفي ليـ مف قرة أعيف(

 
–كعند التتبع كالبحث نجد أفَّ كممة الصبلح كاإلصبلح كما خرج منيما كردتا في سنة النبي     

كثيرا، مما يدؿ عمى أىمية الصبلح كاإلصبلح، كىذه بعض األحاديت  -صمى اهلل عميو كسمـ
 الدالة عمى ذلؾ: 

 
  مف كانت لو مظممة ألخيو مف عرضو أو شيء، : -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ(

، قبؿ أف ال يكوف دينار وال درىـ، إف كاف لو عمؿ صالح أخذ منو فميتحممو  منو اليـو
ف لـ تكف لو حسنات أخذ مف سيئات صاحبو فحمؿ عميو(  .(3)بقدر مظممتو، وا 

  أولئؾ قـو إذا مات فييـ العبد الصالح، عف أىؿ الحبشة:  -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ(
روا فيو تمؾ الصور، أولئؾ شرار الخمؽ أو الرجؿ الصالح، بنوا عمى قبره مسجدا، وصو 

 .(4)عند اهلل(
  (5))نعـ الماؿ الصالح لممرء الصالح(: -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ. 
  أال إف آؿ أبي، يعني فالنا، ليسوا لي بأولياء، إنما وليي : -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ(

 .(6)اهلل وصالح المؤمنيف(
  عمييـ أجورىـ بعد الموت: مرابط في سبيؿ  )أربعة تجري: -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ

 اهلل، ومف عمؿ عمال أجري لو مثؿ ما عمؿ، ورجؿ تصدؽ بصدقة فأجرىا لو ما جرت
 .(7)ورجؿ ترؾ ولدا صالحا فيو يدعو لو( 

                                                           
 (.1631أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اليبات، باب ما يمحؽ اإلنساف مف ثكاب بعد كفاتو، )ح ((1
 (.3244أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ما جاء في صفة الجنة أنيا مخمكقة، )ح ((2
أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المظالـ كالغصب، باب مف كانت لو مظممة عند الرجؿ فحمميا لو،  ((3

 (.2249ىؿ يبيف مظممتو، )ح
 (.434ة، باب الصبلة في البيعة، )حأخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصبل ((4
 (.299أخرجو البخارم، األدب المفرد، باب الماؿ الصالح لممرء الصالح، )ح ((5
 (.215أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب مكاالة المؤمنيف كمقاطعة غيرىـ، كالبراءة منيـ، )ح ((6
(، 22247اىمي الصدم بف عجبلف بف عمرك، )حأخرجو أحمد، مسند اإلماـ أحمد، حديث أبي أمامة الب ((7

 (.877كصححو األلباني في صحيح الجامع، )ح
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  طوبى لمغرباء، طوبى لمغرباء، طوبى لمغرباء "، فقيؿ: : -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ(
" ناس صالحوف في ناس سوء كثير، مف يعصييـ مف الغرباء يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: 

 .(1)أكثر ممف يطيعيـ(
 

 دخؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ-أف النبي  -رضي اهلل عنيا- (2)عف زينب بنت جحش
)ال إلو إال اهلل، ويؿ لمعرب مف شر قد اقترب، فتح اليـو مف ردـ  عمييا فزعا يقكؿ:

قالت زينب بنت جحش تمييا،  يأجوج ومأجوج مثؿ ىذه، وحمؽ بإصبعو اإلبياـ والتي
 .    (3)قاؿ: نعـ إذا كثر الخبث( فقمت يا رسكؿ اهلل: أنيمؾ كفينا الصالحكف؟

 
ىذه أحاديث سبعة، تتحدث عف الصبلح كاإلصبلح، كمف خبلؿ ىذه األحاديث يستنتج     

 الباحث اآلتي:  
خمصكا دينيـ هلل، كىـ الصالحكف ىـ أىؿ االستقامة، كأىؿ الخير الذيف كحدكا اهلل، كأ أوال:

 .-صمى اهلل عميو كسمـ–في الجنة، كما أخبر النبي  ليـ الغرباء،  كطكبى
إذا ظير الفساد في البر كالبحر، ككثر الخبث، أخذ اهلل الناس كفييـ الصالحكف بذنكب  ثانيا:

 غيرىـ، كأخذ اهلل العامة بذنكب الخاصة، ثـ بعثكا عمى نياتيـ.
ا يدعك لو. ثالثا:  مف األشياء التي يجرم عمييا أجر العبد بعد مكتو: أف يترؾ كلدا صالحن
ا كلك كاف بعيدنا في النسب، كأما غير الصالح فميس بكلي  رابعا: المؤمف كليو مف كاف صالحن

 لممؤمف كلك كاف مف أقربائو.

                                                           
(، كقاؿ األرنؤكط: حسف 7072أخرجو أحمد، مسند اإلماـ أحمد، مسند عبد اهلل بف عمرك بف العاص، )ح ((1

تي بف آدـ لغيره. كصححو األلباني. األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجا
(، الرياض، مكتبة المعارؼ لمنشر 1619األشقكدرم، سمسمة األحاديث الصحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا، )ح

 .1كالتكزيع، ط
، زينب بنت جحش بف رئاب بف أسد بف خزيمة، -صمى اهلل عميو كسمـ–ىي أـ المؤمنيف، زكجة رسكؿ اهلل  ((2

لمساكيف، ذكر اهلل قصتيا في القرآف، كتكفيت في حياة النبي أميا أميمة بنت عبد المطمب، كانت تمقب بأـ ا
أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف ، كرضي اهلل عنيا. ابف عبد البر، -صمى اهلل عميو كسمـ

 -ىػ  1412، 1ط دار الجيؿ،، بيركت(، 4/1853، )االستيعاب في معرفة األصحاب، عاصـ النمرم القرطبي
 .ـ 1992

 (.3346أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب أحاديث األنبياء، باب قصة يأجكج كمأجكج، )ح ((3
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فما انتفع اإلسبلـ  الماؿ الصالح لمرجؿ الصالح ىك كسيمة لفتح الببلد، كنشر اإلسبلـ، خامسا:
بعد األنفس الصالحة كانتفاعو باألمكاؿ الصالحة، التي تيكصؿ بيا األرحاـ، كييصنع بيا 

 المعركؼ، كتيعيف عمى نكائب الدىر.
 الصبلح كاإلصبلح مف أبكاب الخير الكبيرة التي تحتاج إلى نظر كاىتماـ كمراس. سادسا:
مناحي الحياة، فمو عبلقة باستقامة العبد مع  الصبلح كاإلصبلح لو عبلقة كثيقة بجميع سابعا:
 ، كلو عبلقة باستقامة العبد مع نفسو، كمع الناس.-عز كجؿ–ربو 

  
وبيذا يتبيف بوضوح ال لبس فيو وال غموض، أف لفظة الصالح واإلصالح بمشتقاتيا ىي      

ف أبواب ؛ ألف الصالح واإلصالح م-صمى اهلل عميو وسمـ–كممة مركزية في أحاديث النبي 
 الخير العظيمة، فدؿ ذلؾ عمى أف نشر الصالح مقصد عاـ لمشريعة اإلسالمية.

 .-رضَي اهلل عنيـ –المطمُب الرابع: مقصد نشر الصالح عنَد الصحابِة 

خير رجاؿ، فكانكا أصحابا لو  -صمى اهلل عميو كسمـ–لنبيو  -عز كجؿ–لقد اصطفى اهلل     
في الدنيا، كمرافقتو في الجنة، مدحيـ اهلل  -صمى اهلل عميو كسمـ–كأعكانا، فاستحقكا صحبة النبي 

ٌَُٕ َِٖٓ أُُْيَبعِشِكأحبيـ، كرضي عنيـ كأسعدىـ، فقاؿ سبحانو:  َّٖ ًَاألَٗقَبسِ ًَاَُّزَِّٖ ارَّجَؼٌُىُْ }ًَاُغَّبثِوٌَُٕ األًََُّ

، كقاؿ (1)ب ؤَثَذاً رَُِيَ اُْلٌَْصُ اُْؼَظُِْْ{ثِةِؽْغَبٍٕ سَّمَِِ اُِّوُ ػَنْيُْْ ًَسَمٌُاْ ػَنْوُ ًَؤَػَذَّ َُيُْْ عَنَّبدٍ رَغْشُِ رَؾْزَيَب األَْٗيَبسُ َِبُِذَِّٖ كِْيَ

ِْنَخَ ػََِْْيِْْ ًَؤَصَبثَيُْْ}َُوَذْ سَمَِِ اَُِّوُ ػَِٖ أُُْسبحانو:  كَزْؾبً  آِْنِنيَ بِرْ ُّجَبِّؼٌَُٗيَ رَؾْذَ اُؾَّغَشَحِ كَؼََِِْ َٓب كِِ هٌُُِثِيِْْ كَإَٗضٍََ اُغٌَّ

آَٓنٌُاْ ًَىَبعَشًُاْ  }ًَاَُّزَِّٖ، كقاؿ: (3)}َّب ؤَُّّيَب اُنَّجُِِّ ؽَغْجُيَ اُِّوُ ًََِٖٓ ارَّجَؼَيَ َِٖٓ أُُْآِْنِنيَ{، كقاؿ: (2)هَشِّجبً{

}ُّٓؾََّٔذٌ سَّعٌٍُُ ، كقاؿ: (4)صْمٌ ًَشٌِّْ {ًَعَبىَذًُاْ كِِ عَجَِِْ اُِّوِ ًَاَُّزَِّٖ آًًَاْ ًََّٗقَشًُاْ ؤًَُُـئِيَ ىُُْ أُُْآِْنٌَُٕ ؽَوّبً َُّيُْ َّٓـْلِشَحٌ ًَسِ

ْ ؤَصَشِاَُِّوِ ًَاَُّزَِّٖ َٓؼَوُ ؤَؽِذَّاء ػَََِ اٌُُْلَّبسِ سُؽََٔب َ اَُِّوِ ًَسِمٌَْاٗبً عَِْٔبىُْْ كِِ ًُعٌُىِيِْ ِّٖٓ  ء ثَْْنَيُْْ رَشَاىُْْ سًَُّؼبً عُغَّذاً َّجْزَـٌَُٕ كَنْالً ِّٖٓ

عْزٌٍََ ػَََِ عٌُهِوِ ُّؼْغِتُ اُضُّسَّاعَ َُِْـِْظَ ثِيُِْ كَب اُغُّغٌُدِ رَُِيَ َٓضَُِيُْْ كِِ اُزٌَّْسَاحِ ًََٓضَُِيُْْ كِِ اُْةََِِِْ ًَضَسْعٍ ؤَِْشَطَ ؽَيْإَهُ كَأصَسَهُ كَبعْزَـَِْظَ

                                                           
 .100سكرة التكبة، اآلية:  ((1
 .18سكرة الفتح، اآلية:  ((2
 .64سكرة األنفاؿ، اآلية:  ((3
 .74سكرة األنفاؿ، اآلية:  ((4
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)ال : -صمى اهلل عميو كسمـ–، كقاؿ (1)اٌُُْلَّبسَ ًَػَذَ اَُِّوُ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ ِٓنْيُْ َّٓـْلِشَحً ًَؤَعْشاً ػَظِْٔبً{

 ، كقاؿ:(2)(غ مد أحدىـ، وال نصيفوتسبوا أصحابي، فمو أف أحدكـ أنفؽ مثؿ أحد، ذىبا ما بم
)خير أمتي القرف الذيف يموني، ثـ الذيف يمونيـ ثـ الذيف يمونيـ، ثـ يجيء قـو تسبؽ شيادة 

)األنصار ال  عف األنصار: -صمى اهلل عميو كسمـ–، كقاؿ (3)(أحدىـ يمينو ويمينو شيادتو
 .(4)، ومف أبغضيـ أبغضو اهلل(يحبيـ إال مؤمف، وال يبغضيـ إال منافؽ، فمف أحبيـ أحبو اهلل

، كبذلكا أنفسيـ  -رضي اهلل عنيـ–كقد كاف الصحابة      عمى درجة عالية مف األخبلؽ كالمكاـر
كأمكاليـ رخيصة مف أجؿ ديف اهلل، كجاىدكا في سبيؿ اهلل حؽ جياده، كنصركا ديف اهلل، ككانكا 

قمكب، كصدؽ اإليماف، كرفعة ليـ بطيارة ال -سبحانو كتعالى–صالحيف مصمحيف، كشيد اهلل 
أبر ىذه األمة قمكبنا، كأعمقيا عممنا، كأقميا تكمفنا، كلقد كعدىـ  -رضي اهلل عنيـ–المكانة، فكانكا 

اهلل سبحانو بالخمكد في جنات النعيـ، إخكة عمى سرر متقابميف، كأحؿَّ عمييـ رضكانو، فبل يسخط 
 عمييـ أبدا.

صمى –بالصبلح كاإلصبلح ال يقؿ عف اىتماـ النبي  -يـرضي اهلل عن–إف اىتماـ الصحابة     
، كلك تتبع الباحث سير الصحابة لكجد أنيـ كانكا صالحيف في أنفسيـ، مصمحيف -اهلل عميو كسمـ

)إف مف أمفِّ : -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ عنو النبي  -رضي اهلل عنو–لغيرىـ، فيذا أبك بكر 
و كنت متخذا خميال غير ربي التخذت أبا بكر، ولكف الناس عمي في صحبتو ومالو أبا بكر، ول

رضي –كأبك بكر ، (5)أخوة اإلسالـ ومودتو، ال يبقيف في المسجد باب إال سد إال باب أبي بكر(
رضي –في اليجرة، كلـ يكذِّب النبي قط، ككاف  -صمى اهلل عميو كسمـ–صحب النبي  -اهلل عنو
صمى اهلل عميو –ح نفسو كغيره، قاؿ رسكؿ اهلل صالحا في كؿ أمكره، ميتما بإصبل -اهلل عنو

)مف أنفؽ زوجيف في سبيؿ اهلل، نودي مف أبواب الجنة: يا عبد اهلل ىذا خير، فمف  :-كسمـ

                                                           
 .29سكرة الفتح، اآلية:  ((1
لك كنت متخذا  -صمى اهلل عميو كسمـ–البخارم، كتاب المناقب، باب قكؿ النبي أخرجو البخارم، صحيح ( (2

 (.3673خميبل، )ح
، باب فضؿ الصحابة ثـ الذيف يمكنيـ -رضي اهلل عنيـ–أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب فضائؿ الصحابة  ((3

 (.2533ثـ الذيف يمكنيـ، )ح
 (.3783اب حب األنصار، )حأخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المناقب، ب ((4

 (.3654أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المناقب، باب سدكا األبكاب إال باب أبي بكر، )ح ((5
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كاف مف أىؿ الصالة دعي مف باب الصالة، ومف كاف مف أىؿ الجياد دعي مف باب الجياد، 
ىؿ الصدقة دعي مف باب ومف كاف مف أىؿ الصياـ دعي مف باب الرياف، ومف كاف مف أ

فقاؿ أبك بكر رضي اهلل عنو: بأبي أنت كأمي يا رسكؿ اهلل ما عمى مف دعي مف تمؾ الصدقة، 
، (1)قاؿ: نعـ وأرجو أف تكوف منيـ( األبكاب مف ضركرة، فيؿ يدعى أحد مف تمؾ األبكاب كميا،
  .-رضي اهلل عنو–كفي ىذا الحديث داللة كاضحة جمية عمى صبلح أبي بكر 

دعا يكما لمصدقة،  -صمى اهلل عميو كسمـ–كمما يدؿ عمى صبلح أبي بكر أيضا: أف النبي     
)ما : -صمى اهلل عميو كسمـ-بكؿ ما عنده فقاؿ لو رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-فأتى أبك بكر 
صمى -، كمما يدؿ عمى صبلحو أيضا: أف النبي(2)(قاؿ: أبقيت ليـ اهلل كرسكلوأبقيت ألىمؾ؟ 

)مروا أبا بكر فميصؿ : -الصبلة السبلـ–رضيو ليذا الديف، فقاؿ عميو  -ميو كسمـاهلل ع
 . (3)بالناس(

الخبلفة، خطب في الناس خطبة تدؿ بكؿ كمماتيا  -رضي اهلل عنو–بكر  ككعندما تكلى أب    
ليت أمركـ، كلست  عمى اىتمامو بيذا المقصد، كىك الصبلح، فقاؿ لمناس: "أٌييا النَّاس، قد كي

السُّنف، فعمَّمنا، اعممكا أفَّ أىكيىس  -صمى اهلل عميو كسمـ-خيركـ، كلكف قد نزؿ القرآف، كسفَّ النَّبيب
عيؼ، حتى آخذ لو بحقِّو، كأفَّ  الكىٍيس: التَّقكل، كأفَّ أىحمىؽ الحيمؽ: الفجكر، كأفَّ أقكاكـ عندم الضَّ

ما أنا متَّبع كلست بمبتدع. فإٍف أضعفكـ عندم القكم، حتى آخذ منو الحؽ، أيُّيا النَّاس، إنَّ 
مكني" ٍف ًزغت فقكِّ  .(4)أحسنت فأعينكني، كا 

                                                           
، باب الرياف لمصائميف، )ح ((1  (.1897أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصـك
زدم السًِّجٍستاني، سنف أبي داكد، أبك داكد، سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األ ((2

(، بيركت، صيدا، المكتبة العصرية. كالحديث حسف اإلسناد.  1678كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلؾ، )ح
ضياء الديف المقدسي، أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي، األحاديث المختارة أك المستخرج مف األحاديث 

(، بيركت، لبناف، دار خضر لمطباعة كالنشر 8بخارم كمسمـ في صحيحييما، )حالمختارة مما لـ يخرجو ال
ـ. كحسنو األلباني. األلباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح 2000 -ىػ1420، 3كالتكزيع، ط

، 1ع، ط(، الككيت، مؤسسة غراس لمنشر كالتكزي1473بف نجاتي بف آدـ األشقكدرم، صحيح أبي داكد)األـ(، )ح
 ـ. 2002 -ىػ  1423

 (.664أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب األذاف، باب حد المريض أف يشيد الجماعة، )ح ((3
(، اإلمارات، أبك ظبي، مؤسسة 1/161مالؾ، مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني، المكطأ، ) ((4

ـ. ابف الجكزم، جماؿ الديف أبك 2004 -ىػ1425، 1ط زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية،
 ـ.2012 -ق1433(، ، بيركت، لبناف، دار الكتاب العربي، 102-101الفرج، كالمفظ لو، صفكة الصفكة، )ص
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: "أكصيكـ بتقكل اهلل، كأف تثنكا عميو بما ىك لو أىؿ، كأف تخمطكا الرغبة -رضي اهلل عنو–كقاؿ  

شَادِ ًََّذْػٌَُٗنَب سَؿَجبً ًَسَىَجبً }بَِّٗيُْْ ًَبٌُٗا ُّغَبسِػٌَُٕ كِِ اُْخَْْبالرىبة، فإف اهلل أثنى عمى زكريا كأىؿ بيتو، فقاؿ: 

، ثـ اعممكا عباد اهلل أف اهلل قد ارتيف بحقو أنفسكـ كأخذ عمى ذلؾ مكاثيقكـ، (1)ًًََبٌُٗا َُنَب َِبؽِؼِنيَ {

كاشترل منكـ القميؿ الفاني بالكثير الباقي، كىذا كتاب اهلل فيكـ ال يطفأ نكره، كال تنقضي عجائبو 
انتصحكا كتابو كاستضيئكا منو ليـك الظممة، فإنو إنما خمقكـ لعبادتو، كككؿ بكـ فاستضيئكا بنكره، ك 

كراما كاتبيف يعممكف ما تفعمكف، ثـ اعممكا عباد اهلل أنكـ تغدكف كتركحكف في أجؿ قد غيب عنكـ 
عممو، فإف استطعتـ أف تنقضي اآلجاؿ، كأنتـ في عمؿ اهلل فافعمكا كلف تستطيعكا ذلؾ إال باهلل 

قكا في ميؿ آجالكـ قبؿ أف تنقضي آجالكـ فيردكـ إلى سكء أعمالكـ، فإف قكما جعمكا آجاليـ فساب
الغيرىـ كنسكا أنفسيـ فأنياكـ أف تككنكا أمثاليـ  ا النَّجى َـّ النَّجى ا، ث ا اٍلكىحى فىاٍلكىحى

ـٍ طىاًلبنا (2) ، فىًإفَّ كىرىاءىكي
ًثيثه مىرُّهي سىًريع  .(3)"حى

إف رجبل ىذا قكلو كحالو ليك حريص كؿ الحرص عمى إصبلح نفسو، كمف ثـ إصبلح     

}ًَعَُْغَنَّجُيَب غيره، ككيؼ ال يككف ميتما بيذا المقصد العظيـ، كىك الصديؽ الذم قاؿ اهلل عنو: 

(4)ًََُغٌَْفَ َّشْمََ{ ،بَُِّب اثْزِـَبء ًَعْوِ سَثِّوِ اُْإَػََِْ ،ًََٓب ُِإَؽَذٍ ػِنذَهُ ِٖٓ ِّٗؼَْٔخٍ رُغْضٍَ ،اَُّزُِ ُّاْرِِ َٓبَُوُ َّزَضًَََّ ،اُْإَرْوََ
فقد نزلت ، 

رضي اهلل عنو –، ككيؼ ال يككف (5)-رضي اهلل عنو–ىذه اآليات في الصالح المصمح الصديؽ 
–كقد بشره النبي  -عمييـ السبلـ–حريصا عمى نشر الصبلح، كىك رأس الصبلح بعد األنبياء 

                                                           
 .90سكرة األنبياء، اآلية: ( (1
2))

المتقي اليندم، عبلء الديف عمي بف حساـ الديف  ىذه الكممات لمحث عمى اإلسراع كالنجاة كاالستعداد لممكت. 
ابف قاضي خاف القادرم الشاذلي اليندم البرىانفكرم ثـ المدني، كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ، 

 ـ.1981-ىػ1401، 5(، مؤسسة الرسالة، ط16/148)
حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الضبي إسناده صحيح. الحاكـ، أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف ( (3

(، بيركت، 34477الطيماني النيسابكرم، المستدرؾ عمى الصحيحيف، كتاب التفسير، تفسير سكرة األنبياء، )ح
 ـ.1990 -ق1411، 1دار الكتب العممية، ط

 .21-17سكرة الميؿ، اآليات:  ((4
(، 1/237لشيباني، فضائؿ الصحابة، )أحمد بف حنبؿ، أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ ا ((5

 ـ.1983 -ق1403، 1بيركت، مؤسسة الرسالة، ط
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 .(1))عشرة في الجنة النبي في الجنة، وأبو بكر في الجنة(بالجنة، فقاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ
 

ا ، الذم أعز اهلل اإلسبلـ بو، كىاجر جيارنا، كشيد بدرن -رضي اهلل عنو–كىذا الفاركؽ عمر     
كأيحدنا كالمشاىد كميا، كقد فرَّؽ اهلل بو بيف الحؽ كالباطؿ، "كما زاؿ المسممكف أعزة منذ أسمـ 

–، كلما أسمـ جمس المسممكف حكؿ البيت ًحمقا، كحاسبكا مف أغمظ عمييـ، فكاف إسبلمو (2)عمر"
 .(3)فتحا، ككانت ىجرتو نصرنا، ككانت إمارتو رحمة -رضي اهلل عنو

"كافقت ربي في ثبلث: فقمت يا رسكؿ اهلل، لك اتخذنا مف مقاـ إبراىيـ مصمى، قاؿ عف نفسو:     

، كآية الحجاب، قمت: يا رسكؿ اهلل، لك أمرت نساءؾ أف (4)}ًَارَّخِزًُاْ ِٖٓ َّٓوَبِّ بِثْشَاىَِْْ ُٓقًََِّ{فنزلت: 

اهلل عميو كسمـ يحتجبف، فإنو يكمميف البر كالفاجر، فنزلت آية الحجاب، كاجتمع نساء النبي صمى 
في الغيرة عميو، فقمت ليف: عسى ربو إف طمقكف أف يبدلو أزكاجا خيرا منكف، فنزلت ىذه 

 .(5)اآلية"
كعمر رضي اهلل عنو أكؿ مف كتب التاريخ لممسمميف، كأكؿ مف جمع القرآف في مصحؼ،     

كف الدكاكيف، كأكؿ مف جمع الناس في صبلة التراكيح، كلقد فتح الفتكح، كمصَّر األمصار، كد
، ككاف مف شدة اىتمامو بأمر الصبلح يقكؿ عف (6)كفرض األعطيات، كحج بأيميات المؤمنيف

"يا ليتني كنت ىذه التبنة، يا ليت أمي لـ تمدني، يا ليتني لـ أؾ : أخذ تبنة مف حائطنفسو كقد 

                                                           
(، كالحديث صحيح اإلسناد. أبك 4649أخرجو أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب السنة، باب في الخمفاء، )ح ((1

(، 835حيعمى، أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي المكصمي، مسند أبي يعمى، )
 (.50ـ. كصححو األلباني في صحيح الجامع، )ح1984 -ق1404دمشؽ، دار المأمكف لمتراث، ط، 

. أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المناقب، باب إسبلـ عمر بف -رضي اهلل عنو–قالو ابف مسعكد  ((2
 (.3873الخطاب، )ح

(، 2/284د، الرياض النضرة في مناقب العشرة، )الطبرم، محب الديف أبك العباس أحمد بف عبد اهلل بف محم ((3
 .2، دار الكتب العممية، ط2ط
 .125سكرة البقرة، اآلية:  ((4
 (.402أخرجو البخارم، كتاب الصبلة، باب ما جاء في الًقبمة، )ح ((5
 (.109-108ابف الجكزم، صفكة الصفكة، )ص ((6
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ف في ىذا داللة كاضحة عمى اىتمامو (1)شيئا، يا ليتني كنت نسينا منسينا"  -ضي اهلل عنور –، كا 
)والذي نفسي بيده، : -صمى اهلل عميو كسمـ–بمقصد نشر الصبلح، كيؼ ال كقد قاؿ لو النبي 

 .(2)ما لقيؾ الشيطاف قط سالًكا فًجا إال سمؾ فًجا غير فجؾ(
 

، صاحب اليجرتيف، كزكج بنتي رسكؿ -رضي اهلل عنو–كىذا أبك عبد اهلل عثماف بف عفاف     
صمى اهلل عميو   –، كرجؿه تستحي منو المبلئكة، قاؿ رسكؿ اهلل -سمـصمى اهلل عميو ك –اهلل 
 -صمى اهلل عميو كسمـ–، كلقد بشره النبي (3))أال أستحي مف رجؿ تستحي منو المالئكة( :-كسمـ

)اثبت أحد فإنما عميؾ نبي، : -عميو الصبلة كالسبلـ–بالشيادة، فمما ارتجؼ جبؿ أحد قاؿ 
جيش العسرة، كحفر بئر ركمة، كقد قاؿ  -رضي اهلل عنو–جيز كلقد ، (4)(وصديؽ، وشييداف

أنشدكـ اهلل، كال أنشد إال أصحاب النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ألستـ  لمصحابة حيف حكصر: "
؟ فحفرتيا، ألستـ  )مف حفر رومة فمو الجنة(تعممكف أف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ قاؿ: 

 -رضي اهلل عنو–، ككاف (5)"؟ فجيزتيـ ة فمو الجنة()مف جيز جيش العسر تعممكف أنو قاؿ: 
، ككاف مف الذيف آمنكا كعممكا (6)يصكـ الدىر كيقكـ الميؿ، كيحي الميؿ بركعة يقرأ فييا القرآف

غالب أحكالو الكـر كالحياء، كالحذر كالرجاء، حظو مف النيار " -رضي اهلل عنو-الصالحات، 
 . (7)"ياـ، مبشر بالبمكل، كمنعـ بالنجكلالجكد كالصياـ، كمف الميؿ السجكد كالق

                                                           
ابف أبي شيبة، أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف بف خكاستي العبسي، الكتاب المصنؼ في  ((1

أبك زيد عمر بف شبة )كاسمو ق. ابف شبو، 1409، 1(، الرياض، مكتبة الرشد، ط34480األحاديث كاآلثار، )ح
 ق.1399(، جدة، 3/920زيد( بف عبيدة بف ريطة النميرم البصرم، تاريخ المدينة البف شبة، )

 (.3294أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب صفة إبميس كجنكده، )ح ((2
 (.2401، )ح-رضي اهلل عنو–أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الفضائؿ، باب مف فضؿ عثماف  ((3
: لك كنت متخذا -صمى اهلل عميو كسمـ–أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المناقب، باب قكؿ النبي  ((4

 (.3675خميبل، )ح
 (.2778أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب الكصايا، باب إذا كقؼ أرضا أك بئرا، )ح ((5
ٍكًجرد ((6 ٍسرى م الخراساني، معرفة السنف كاآلثار، البييقي، أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
ـ. ابف أبي شيبة، الكتاب المصنؼ في األحاديث 1991 -ق1412، 1(، دمشؽ، بيركت، دار قتيبة، ط4/58)

 (.2/73كاآلثار، )
أبك نعيـ، أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني، حمية األكلياء كطبقات  ((7

 ـ.1974 -ىػ 1394محافظة مصر، السعادة، (، 1/55األصفياء، )



 

52 
 

، ككاف ىذا ىك فعمو، دؿ ذلؾ عمى -رضي اهلل عنو–إذا كانت ىذه ىي صفات عثماف    
تدلؿ داللة كاضحة عمى أف  -رضي اهلل عنو–حرصو عمى ىذا المقصد العظيـ، فأقكالو كأفعالو 

 ىي نشر لمصبلح .مقصد نشر الصبلح كاف منو دائمنا عمى باؿ، فكؿ أفعالو كأقكالو 
  

، (1)(أنت مني وأنا منؾ): -صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ لو النبي  -رضي اهلل عنو–كىذا عمي     
، ففي يـك -عميو الصبلة كالسبلـ–محبة اهلل سبحانو، كمحبة رسكلو  -رضي اهلل عنو–كلقد ناؿ 

، فقامكا اهلل عمى يديوألعطيف الراية رجال يفتح ): -صمى اهلل عميو كسمـ–خيبر قاؿ رسكؿ اهلل 
؟، فقيؿ: يشتكي عينيو، أيف عمييرجكف لذلؾ أييـ يعطى، فغدكا ككميـ يرجك أف يعطى، فقاؿ: 

، فقاؿ: نقاتميـ حتى فبصؽ في عينيو، فبرأ مكانو حتى كأنو لـ يكف بو شيءفأمر، فدعي لو، 
، وأخبرىـ بما يجب عمى رسمؾ، حتى تنزؿ بساحتيـ، ثـ ادعيـ إلى اإلسالـيككنكا مثمنا؟ فقاؿ: 

، كفي غزكة تبكؾ خرج رسكؿ (2)(عمييـ، فواهلل ألف ييدى بؾ رجؿ واحد خير لؾ مف حمر النعـ
صمى –فقاؿ: أتخمفني في الصبياف كالنساء؟ قاؿ ، كاستخمؼ عمينا، -صمى اهلل عميو كسمـ–اهلل 

يس نبي )أال ترضى أف تكوف مني بمنزلة ىاروف، مف موسى إال أنو ل :-اهلل عميو كسمـ
ارتحمت الدنيا مدبرة، مذكرنا الناس بمقصد الصبلح: " -رضي اهلل عنو–يقكؿ عمي  ،(3)بعدي(

كارتحمت اآلخرة مقبمة، كلكؿ كاحدة منيما بنكف، فككنكا مف أبناء اآلخرة، كال تككنكا مف أبناء 
مرغبا  -رضي اهلل عنو–، كيقكؿ (4)"الدنيا، فإف اليـك عمؿ كال حساب، كغدا حساب كال عمؿ

ليس الخير أف يكثر، مالؾ ككلدؾ، كلكف الخير أف يكثر  الناس في اآلخره، مزىدىـ في الدنيا: "
ف أسأت  عممؾ، كيعظـ حممؾ، كأف تباىي الناس بعبادة ربؾ، فإف أحسنت حمدت اهلل، كا 

 .(5)"استغفرت اهلل

                                                           
 (.2699، )ح-رضي اهلل عنو–أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المناقب، باب مناقب عمي  ((1
 (.3701، )ح-رضي اهلل عنو–أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المناقب، باب مناقب عمي  ((2
 (.3706، )ح-رضي اهلل عنو–باب مناقب عمي أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المناقب،  ((3
 (. 8/89أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب الرقاب، باب في األمؿ كطكلو، ) ((4
(. المتقي 1/75(. أبك نعيـ، حمية األكلياء، )7/110ابف أبي شيبة، الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، ) ((5

 (. 16/208المتقي اليندم، كنز العماؿ، )
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، تدؿ داللة كاضحة عمى -هلل عنورضي ا–إف كؿ ىذه الفضائؿ التي تحمى بيا عمي     
اىتمامو بمقصد نشر الصبلح، ىذا المقصد الذم فيو عمارة الدنيا، كسعادة الناس في الدنيا 

 كاآلخرة. 
، وكميـ -رضي اهلل عنيـ–وبالجممة: فبعد إجالة البحث والنظر في حياة بعض الصحابة     

 ـ عند الصحابة الكراـ.كالخمفاء األربعة، يتبيف بوضوح أف نشر الصالح مقصد عظي

 المبحُث الثالث: أنواُع الصالِح، ومراتبو، ومجاالُت الصالح واإلصالح.

ؿ: أنواُع الصالح   .المطمُب األوَّ

 لمصبلح أنكاع ثبلثة، ىي:     

 صبلح القمكب.أوال: 

 صبلح النفكس.ثانيا: 

 صبلح األخبلؽ.ثالثا: 

 أواًل: صالح القموب.

صبلح القمكب ىك: أف تككف القمكب "عارفة بربيا كفاطرىا، كبأسمائو كصفاتو كأفعالو     
 .(1)كأحكامو، كأف تككف مؤًثرة لمرضاتو، متجنبة لمناىيو كمساخطو"

جبللو كتكبيره، -عز كجؿ–كصبلح القمكب ىك الذم يقكدىا إلى اإليماف باهلل      ، كتعظيـ اهلل كا 

خبلص العبادة لوكخكفو كرجائو كمراقبتو، ك  }بََِّٗٔب أُُْآِْنٌَُٕ اَُّزَِّٖ بِرَا رًُِشَ اُِّوُ ًَعَِِذْ ، قاؿ اهلل تعالى: (2)ا 

ُْْ صَادَرْوُ  }ًَبِرَا َٓب ؤُٗضَُِذْ عٌُسَحٌ كَِٔنْيُْ، كقاؿ: (3)هٌُُِثُيُْْ ًَبِرَا رَُِِْذْ ػََِْْيِْْ آَّبرُوُ صَادَرْيُْْ بمِيَبٗبً ًَػَََِ سَثِّيِْْ َّزًٌٌََََُِّٕ{ َّٖٓ َّوٌٍُُ ؤٌَُّّ

ًَبَِّٕ ِٖٓ ؽِْؼَزِوِ َُةِثْشَاىَِْْ، بِرْ عَبء سَثَّوُ ثِوَِْتٍ } ، كقاؿ:(4)ىَـزِهِ بمِيَبٗبً كَإََّٓب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُاْ كَضَادَرْيُْْ بمِيَبٗبً ًَىُْْ َّغْزَجْؾِشًَُٕ {

                                                           
 (.5/44القاسمي، محاسف التأكيؿ، ) ((1
 (. 1/49آؿ سعدم، تيسير المطيؼ المناف، ) ((2
 . 2سكرة األنفاؿ، اآلية:  ((3
 .124سكرة التكبة، اآلية:  ((4
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شؾ  ب خالص، سميـ مف الشرؾ، كليس فيو، أم بقم(2)ثِوَِْتٍ عٍَِِْْ{}بَُِّب َْٖٓ ؤَرََ اَُِّوَ ، كقاؿ: (1)عٍَِِْْ{

 .(3)في الحؽ

ف      ف صمح صمحت، كا  ف خبيث خبثت، كا  كالقمب ممؾ، كاألعضاء جنكد، فإف طاب طابت، كا 
ف في الجسد مضغة: إذا صمحت صمح الجسد ): -صمى اهلل عميو كسمـ–فسد فسدت، قاؿ  أال وا 

ذا فسدت فسد الجسد صمح القمب بالمعارؼ ، كمعنى ذلؾ أنو إذا "(4)(كمو، أال وىي القمب كمو، وا 
ذا فسد بأضداد العرفاف كاألحكاؿ فسد الجسد كمو  كاألحكاؿ صمح الجسد كمو بالطاعة كاإلذعاف كا 

ذا فسدت القمكب فسدت (5)"بالمخالفة كالعصياف ، فصبلح األجساد متكقؼ عمى صبلح القمكب، كا 
   .(6)األجساد

 والقموب ثالثة: القمب السميـ، والقمب الميت، والقمب المريض. 

 القمب السميـ ىك: القمب الذم سمـ مف كؿ شيكة، كمف كؿ شبية، فسمـ في أوال: القمب السميـ. 
، كىك القمب الذم (7)-صمى اهلل عميو كسمـ–محبة اهلل، كخكفو، كرجائو، كتحكيـ شرع رسكؿ اهلل 

 . (8)ى اهلل بوال يفمح صاحبو إال إذا أت

}َْٖٓ َِؾَِِ اُشَّؽَْٖٔ ثِبُْـَْْتِ : أنو قمب منيب، قاؿ اهلل سبحانو: (1)كمف أكصاؼ القمب السميـ   

  }َٖٓ ًَلَشَ ثِبُِّوِ ِٖٓ ثَؼْذِ بميَبِٗوِ بِالَّ َْٖٓ ؤًُْشِهَ ًَهَِْجُوُ ُٓئَْئٌِّٖ، كىك القمب المطمئف، قاؿ اهلل: (2)ًَعَبءثِوَِْتٍ ُّٓنِْتٍ {

                                                           
 .84-83سكرة الصافات، اآليتاف:  ((1
 .89سكرة الشعراء، اآلية:  ((2
اآلممي، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب الطبرم، أبك جعفر   ((3
 .ـ 2000 -ىػ  1420، 1(، مؤسسة الرسالة، ط21/62)

 (.52أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب فضؿ مف استبرأ لدينو، )ح ((4
 (.1/145العز بف عبد السبلـ، الفكائد في اختصار المقاصد، ) ((5
 (،.1/197كاـ في مصالح األناـ، )العز بف عبد السبلـ، قكاعد األح ((6
ق 1416، 1(، مؤسسة الرسالة، ط1/65أبك زيد، بكر بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل، فقو النكازؿ، ) ((7

 ـ.1996
 (،1/51ابف أبي العز، صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمي بف محمد الحنفي، شرح العقيدة الطحاكية، ) ((8

 ق.1418، 1كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، ط



 

55 
 

َ اُِّوِ ًََُيُْْ ػَزَاةٌ ػَظٌِْْ { ، كىك القمب الطاىر، قاؿ اهلل: (3)ثِبإلمِيَبِٕ ًََُـٌِٖ َّٖٓ ؽَشَػَ ثِبٌُُْلْشِ فَذْساً كَؼََِْْيِْْ ؿَنَتٌ ِّٖٓ

 .(4)ًَهٌُُِثِيَِّٖ{ًَبِرَا عَإَُْزٌُُٔىَُّٖ َٓزَبػبً كَبعْإٌَُُىَُّٖ ِٖٓ ًَسَاء ؽِغَبةٍ رٌَُُِْْ ؤَىْيَشُ ُِوٌُُِثٌُِْْ  }

 :(5)ولمقمب السميـ عالمات ثالثة    

 أف ال يؤذم أحدنا، كمف فعؿ ذلؾ جاء بالكرع.  -1

 أف ال يتأذل منو أحد، كمف فعمو جاء بالكفاء.  -2

 إذا صنع معركفنا لـ ينتظر مكافأة، كمف فعؿ ذلؾ جاء باإلخبلص.  -3

حؽ، كأف الساعة آتية ال ريب فييا كأف اهلل يبعث ىذا ىك القمب السميـ الذم يعمـ أف كعد اهلل    
 .(6)مف في القبكر

 ثانًيا: القمب الميت.

كىك القمب الميت الذل ال حياة بو، فيك ال يعرؼ ربو،  القمب الميت ىك ضٌد القمب السميـ، "    
كال يعبده بأمره كما يحبو كيرضاه، بؿ ىك كاقؼ مع شيكاتو كلذاتو؛ كلك كاف فييا سخط ربو 
كغضبو، فيك ال يبالى إذا فاز بشيكتو كحظو، رضى ربو أـ سخط، فيك متعبد لغير اهلل: حبا، 
ف أبغض أبغض ليكاه،  كخكفا، كرجاء، كرضا، كسخطا، كتعظيما، كذال، إف أحب أحب ليكاه، كا 
ف منع منع ليكاه، فيكاه آثر عنده كأحب إليو مف رضا مكاله، فاليكل  ف أعطى أعطى ليكاه، كا  كا 

كالشيكة قائده، كالجيؿ سائقو، كالغفمة مركبو، فيك بالفكر فى تحصيؿ أغراضو الدنيكية  إمامو،
                                                                                                                                                                      

( الجربكع، عبد اهلل بف عبد الرحمف، أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية ضد األفكار اليدامة، (1
، 1(، المممكة العربية السعكدية، المدينة المنكرة، الجامعة اإلسبلمية، عمادة البحث العممي، ط1/325)

 ـ.2003 -ق1423
 .33سكرة ؽ، اآلية:  ((2
 .106سكرة النحؿ، اآلية:  ((3
 .53سكرة األحزاب، اآلية:  ((4
(، بيركت، دار 6/287، ركح البياف، )إسماعيؿ حقي، أبك الفداء بف مصطفى االستانبكلي الحنفي الخمكتي ((5

 الفكر.
القرطبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي، الجامع ألحكاـ  ((6

 ـ.1964 -ق1384، 2(، القاىرة، دار الكتب المصرية، ط13/115القرآف، )
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لى الدار اآلخرة مف مكاف بعيد،  مغمكر، كبسكرة اليكل كحب العاجمة مخمكر، ينادل إلى اهلل كا 
فبل يستجيب لمناصح، كيتبع كؿ شيطاف مريد، الدنيا تسخطو كترضيو، كاليكل يصمو عما سكل 

، كالقمب الميت قمب ال يستجيب لمناصح، كيتبع كؿ شيطاف مريد، يسخط (1)"يعميوالباطؿ ك 
 .(2)كيرضى مف أجؿ الدنيا، كمف عاشر صاحب القمب الميت، سقـ كىمؾ

كالقمب الميت ىك قمب ال يفرِّؽ بيف الحسف كالقبيح، كىك قمب مغَّمؼ بالراف، مقفؿ عف كؿ     

}َِزََْ اُِّوُ ػَََِ هٌُُِثِيْْ ًَػَََِ عَْٔؼِيِْْ ًَػَََِ ؤَثْقَبسِىِْْ خير، مختـك عميو ال يبصر اليدل، قاؿ اهلل سبحانو: 

}ؤَكََِب َّزَذَثَّشًَُٕ اُْوُشْإَٓ   كقاؿ:،  (4)َِّب ثََْ سَإَ ػَََِ هٌُُِثِيِْ َّٓب ًَبٌُٗا ٌَّْغِجٌَُٕ {}ًَ، كقاؿ: (3)ؿِؾَبًَحٌ ًََُيُْْ ػَزَاةٌ ػظٌِْْ {

إف العبد إذا أخطأ خطيئة ): -صلى هللا عليه وسلم–وقال رسىل هللا  ،(5)اُْوُشْإَٓ ؤَّْ ػَََِ هٌُُِةٍ ؤَهْلَبُُيَب {

ف عاد زيد فييا حتى نكتت في قمبو نكتة سوداء، فإذا ىو نزع واستغفر وتا ب سقؿ قمبو، وا 

 . (7)}ًََِّب ثََْ سَإَ ػَََِ هٌُُِثِيِْ َّٓب ًَبٌُٗا ٌَّْغِجٌَُٕ{، قاؿ اهلل تعالى: (6)(تعمو قمبو، وىو الراف الذي ذكر اهلل

 . (7)ٌَّْغِجٌَُٕ{

 :(8)ومف صفات القمب الميت    

                                                           
ابف قيـ الجكزية، شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، إغاثة الميفاف مف مصايد الشيطاف،  ((1
 ـ.1988 -ىػ1408، 2(، المممكة العربية السعكدية، الرياض، مكتبة فرقد الخاني، ط1/9)

 ـ.1993 -ق1413(، االسكندرية، دار العقيدة لمتراث، 1/19فريد، أحمد، تزكية النفكس، ) ((2
 .7سكرة البقرة، اآلية:  ((3
 .14سكرة المطففيف، اآلية:  ((4
 .24سكرة محمد، اآلية:  ((5
(، كقاؿ: حديث حسف صحيح. كىذا 3334لترمذم، سنف الترمذم، باب كمف سكرة كيؿ لممطففيف، )حأخرجو ا ((6

(. كحسنو األلباني في 3908كىذا الحديث صحيح عمى شرط مسمـ. الحاكـ، المستدرؾ عمى الصحيحيف، )ح
 (.2469صحيح الترغيب كالترىيب، )ح

 .14سكرة المطففيف، اآلية:  ((7
 (.332-1/331تحصيف األمة، ) الجربكع، أثر اإليماف في ((8
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ُِِنَّبطِ ؽِغَبثُيُْْ ًَىُْْ كِِ ؿَلَِْخٍ }اهْزَشَةَ ىك قمب اله، غافؿ، أيشرب حب اليكل، قاؿ اهلل سبحانو:  -1

َُبىَِْخً هٌُُِثُيُْْ ًَؤَعَشًُّاْ اُنَّغٌٍَْ اَُّزَِّٖ ظٌََُِٔاْ ىََْ ىَزَا بَُِّب ثَؾَشٌ ،َٓب َّإْرِْيِْ ِّٖٓ رًِْشٍ َّٖٓ سَّثِّيِْ ُّٓؾْذَسٍ بَُِّب اعْزََٔؼٌُهُ ًَىُْْ َِّْؼَجٌَُٕ ،َّٓؼْشِمٌَُٕ

 .(1)إْرٌَُٕ اُغِّؾْشَ ًَؤَٗزُْْ رُجْقِشًَُٕ{ِّٓضٌُُِْْْ ؤَكَزَ

، قاؿ اهلل سبحانو:   -2 ْوَبعَِْخِ هٌُُِثُيُْ ِّٖٓ ىك قمب قاسو }ؤَكََٖٔ ؽَشَػَ اَُِّوُ فَذْسَهُ ُِِْةِعَِْبِّ كَيٌَُ ػَََِ ٌُٗسٍ ِّٖٓ سَّثِّوِ كٌٌَََّْ ُِِّ

 .(2)رًِْشِ اَُِّوِ ؤًَُُْئِيَ كِِ مََِبٍٍ ُٓجِنيٍ{

 : القمب المريض.ثالثًا

القمب المريض ىك : قمب بو حياة كفيو عمة، كىك بيف القمب السميـ كالقمب الميت، فإما إلى     
ما إلى المكت أقرب، فيذا القمب يحب اهلل، كيخمص العبادة لو، كيتككؿ عميو  السبلمة أقرب، كا 

كراء تحصيميا، كفيو مف كينيب إليو، كىذا فيو مادة حياتو، كلكف فيو مف محبة الشيكات، كالسعي 
الحسد كالغركر كالفساد، كىذا ىك مادة ىبلكو كعطبو، فيذا القمب إف غمبت عميو صحتو أيلحؽ 

ف غمب عميو مرضو ألحؽ بالقمب الميت  .(3)بالقمب السميـ، كا 

 

 .(4)وأمراض القموب نوعاف: مرض شؾ وشبية، ومرض غي وشيوة   

}كِِ هٌُُِثِيِْ َّٓشَكٌ كَضَادَىُُْ اُِّوُ َٓشَمبً ًََُيُْ ػَزَاةٌ ؤٌَُِْْ ثَِٔب ًَبٌُٗا  عنو:، قاؿ اهلل أواًل: مرض الشكوؾ والشبيات

 .(6)}ًَبِرَا دُػٌُا بََُِ اَُِّوِ ًَسَعٌُُِوِ َُِْؾٌَُْْ ثَْْنَيُْْ بِرَا كَشِّنٌ ِّٓنْيُْ ُّٓؼْشِمٌَُٕ{، كقاؿ سبحانو: (5)ٌَّْزِثٌَُٕ {

                                                           
 .3-1سكرة األنبياء، اآليات:  ((1
 .22سكرة الزمر، اآلية:  ((2
 (.1/9ابف قيـ الجكزية، إغاثة الميفاف، ) ((3

(، بيركت، دار 1/5ابف قيـ الجكزية، شمس الديف، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، الطب النبكم، ) ((4
 اليبلؿ.

 .10سكرة البقرة، اآلية:  ((5
 .48سكرة النكر، اآلية:  ((6
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}َّب ِٗغَبء اُنَّجِِِّ َُغْزَُّٖ ًَإَؽَذٍ َِّٖٓ اُنِّغَبء بِِٕ ارَّوَْْزَُّٖ كََِب كفيو قاؿ اهلل سبحانو:  ثانًيا: مرض الغي والشيوات،

، كمرض الشبيات أشد كأصعب مف مرض (1)رَخْنَؼَْٖ ثِبُْوٌٍَِْ كََْئَْغَ اَُّزُِ كِِ هَِْجِوِ َٓشَكٌ ًَهَُِْٖ هٌَْالً َّٓؼْشًُكبً{

ذا حؿ بالقمب  }َُِْغْؼَََ َٓب ُِّْوِِ اُؾَّْْيَبُٕ كِزْنَخً َُِِّّزَِّٖ كِِ هٌُُِثِيِْ َّٓشَكٌ ، قاؿ اهلل سبحانو: (2)قتموالشيكات، كا 

 .(3)ًَاُْوَبعَِْخِ هٌُُِثُيُْْ ًَبَِّٕ اُظَّبُِِٔنيَ َُلِِ ؽِوَبمٍ ثَؼِْذٍ{

مخالطة، فضكؿ الكبلـ، كفضكؿ النظر، كفضكؿ الطعاـ، كفضكؿ ال"  وسمـو القمب أربعة:    
كىي أشير ىذه السمكـ انتشارنا، كأشدىا تأثيرنا فى حياة القمب"
(4). 

ُْْ ًَؽِلَبء َُِّٔب كِِ  ، قكلو تعالى:(5)وعالج جميع ىذه األمراض    }َّب ؤَُّّيَب اُنَّبطُ هَذْ عَبءرٌُْْ ٌَّْٓػِظَخٌ ِّٖٓ سَّثٌِّ

 .(6)اُقُّذًُسِ ًَىُذًٍ ًَسَؽَْٔخٌ ُُِِّْٔآِْنِنيَ{

}َُِْغْؼَََ َٓب ُِّْوِِ ، جمعيا اهلل سبحانو في قكلو: والقمب السميـ، والقمب الميت، والقمب المريض   

ا اُْؼَِِْْ ؤََّٗوُ اُْؾَنُّ ِٖٓ سَّثِّيَ ًََُِْؼََِْْ اَُّزَِّٖ ؤًُرٌُ ،ذٍاُؾَّْْيَبُٕ كِزْنَخً َُِِّّزَِّٖ كِِ هٌُُِثِيِْ َّٓشَكٌ ًَاُْوَبعَِْخِ هٌُُِثُيُْْ ًَبَِّٕ اُظَّبُِِٔنيَ َُلِِ ؽِوَبمٍ ثَؼِْ

 .(7)كَُْآِْنٌُا ثِوِ كَزُخْجِذَ َُوُ هٌُُِثُيُْْ ًَبَِّٕ اَُِّوَ َُيَبدِ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا بَََُِٰ فِشَاهٍ ُّٓغْزَوٍِْْ{

 ثانًيا: صالح النفوس.

ُْْ ؤَػَُِْْ ثَِٔب كِِ ُٗلٌُعٌُِْْ بِٕ قاؿ اهلل سبحانو:  ، فصبلح النفكس (1)رٌٌٌَُُٗاْ فَبُِؾِنيَ كَةَِّٗوُ ًَبَٕ ُِألًََّاثِنيَ ؿَلٌُساً{}سَّثٌُّ

غاية يسعى إلييا العقبلء، كتقكيميا أمؿ لدل الصمحاء، كصبلح النفس فيو عزىا كسؤددىا 

                                                           
 .32سكرة األحزاب، اآلية:  ((1
ابف قيـ الجكزية، شمس الديف، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد، مفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ ( (2

 (، بيركت، دار الكتب العممية.1/110كاإلرادة، )
 .53سكرة الحج، اآلية:  ((3
 (.1/24)فريد، تزكية النفكس، ( (4
(، المممكة 1/149القحطاني، سعيد بف عمي بف كىؼ، الدعاء كيميو العبلج بالرقى مف الكتاب كالسنة، ) ((5

 ق.1423، 5العربية السعكدية، كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد، ط
 .57سكرة يكنس، اآلية:  ((6
 .54-53سكرة الحج، اآليتاف:  ((7
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كفبلحيا كمجدىا، كىي ال تصمح إال بالقرآف الكريـ، كالسنة النبكية المطيرة، ففييما الخير كمو، 
 إذا صمحت زكت، كطيرت، كصارت نقية مرضية. كالنفس

 والنفوس أنواع ثالثة: النفس األمارة بالسوء، والنفس الموامة، والنفس المطمئنة.

 أواًل: النفس األمارة بالسوء.

عف امرأة  ، قاؿ اهلل(2)النفس األمارة بالسكء، ىي: النفس التي تفعؿ الذنكب كالمعاصي    

، كطريؽ الخبلص مف (3)لْغِِ بَِّٕ اُنَّلْظَ ألََّٓبسَحٌ ثِبُغٌُّءِ بِالَّ َٓب سَؽَِْ سَثَِِّ بَِّٕ سَثِِّ ؿَلٌُسٌ سَّؽٌِْْ{}ًََٓب ؤُثَشِّتُ َٗ: العزيز

ىذا العدك ىك: االستعاذة باهلل مف شر النفس، كمف شر الشيطاف، كالصبر عمى الطاعة، كالصبر 
 .(4)عف المعصية

 

 ثانًيا: النفس الموامة.

المكامة ىي: النفس التي تذنب كتتكب، فييا خير كفييا شر، تتردد بيف الخير كالشر، النفس     

، كىذه النفس ىي (6)}ًََُب ؤُهْغُِْ ثِبُنَّلْظِ اٌََُِّّآَخِ{قاؿ اهلل: ، (5)كىي التي تمكـ صاحبيا عمى الذنكب

 .(7)التكبة كاألكبة كاإلنابة كاالستغفار كالرجكع مبعث

 المطمئنة. ثالثًا النفس

                                                                                                                                                                      
 .25سكرة اإلسراء، اآلية:  ((1
(، الككيت، دار النفائس 1/100األشقر، عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي، القيامة الصغرل، ) ((2

 ـ.1991 -ق1411لمنشر كالتكزيع، مكتبة الفبلح، 

 .53سكرة يكسؼ، اآلية:  ((3
عربية السعكدية، كزارة الشؤكف كاألكقاؼ (، المممكة ال1/106آؿ عمر، عبد الرحمف بف حماد، ديف الحؽ، ) ((4

 ق.1420، 6كالدعكة كاإلرشاد، ط
الفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكازاف، اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ الشرؾ كاإللحاد،  (5)
 ـ.1999 -ق1420، 1(، دار ابف الجكزم، ط1/267)

 .2سكرة القيامة، اآلية:  ((6
 (.8/3306حميد، نضرة النعيـ في مكاـر أخبلؽ الرسكؿ الكريـ، ) ((7
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النفس المطمئنة ىي: نفس تحب الخير كتريده، كتنفر مف الشر كتبتعد عنو، قاؿ اهلل سبحانو:     

، فقد كصؼ (1)ًَادُِِِِْ عَنَّزِِ{ ،كَبدُِِِِْ كِِ ػِجَبدُِ ،اسْعِؼِِ بََُِ سَثِّيِ سَامَِْخً َّٓشْمَِّْخً ،} َّب ؤََّّزُيَب اُنَّلْظُ أُُْئَْئِنَّخُ

الى ىذه النفس بالرجكع، ككصفيا بالدخكؿ، ككصفيا بالرضى، كىذه النفس بيشرت بالجنة اهلل تع
 .(2)إذا ماتت كيـك الجمع كعند البعث

المطمئنة إلى ربيا، المطمئنة إلى طريقيا، المطمئنة إلى قدر كالنفس المطمئنة، ىي النفس "    
كفي المنع كالعطاء، المطمئنة فبل  اهلل بيا، المطمئنة في السراء كالضراء، كفي البسط كالقبض،

ترتاب. كالمطمئنة فبل تنحرؼ. كالمطمئنة فبل تتمجمج في الطريؽ. كالمطمئنة فبل ترتاع في يكـ 
 .(3)اليكؿ الرعيب"

 
فنفس اإلنساف كاحدة بصفات كثيرة، فإذا فعمت الخير كمالت إليو فيي نفس وبالجممة:     

ذا فعمت الشر كمالت إلى الش ذا كانت بيف الخير كبيف مطمئنة، كا  يكة فيي نفس أمارة بالسكء، كا 
 .(4)الشر، كتمـك صاحبيا عمى الذنكب فيي نفس لكامة

بعادىا عف الرذائؿ، قاؿ اهلل سبحانو:  -عمييـ السبلـ–كلقد بعث اهلل رسمو      لتزكية النفكس كا 

، (5)آَّبرِنَب ًَُّضًٌَُِّْْْ ًَُّؼٌَُُُِِّْٔ اٌُِْزَبةَ ًَاُْؾٌَِْٔخَ ًَُّؼٌَُُِِّْٔ َّٓب َُْْ رٌٌٌَُُٗاْ رَؼٌََُِْٕٔ{}ًََٔب ؤَسْعَِْنَب كٌُِْْْ سَعٌُالً ِّٓنٌُْْ َّزٌُِْ ػٌََُِْْْْ 

كتزكية النفكس أصعب مف عبلج األبداف، كال سبيؿ لتزكية النفكس إال مف طريؽ األنبياء 
ت كاألعماؿ الصالحات، كمف زكت ، فبل بد مف تزكية النفكس بالطاعات كالعبادا(6)كاإليماف بيـ

                                                           
 .30-27سكرة الفجر، اآليات:  ((1
 (.24/396الطبرم، جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ) ((2
( القاىرة، بيركت، دار الشركؽ، 6/3907قطب، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي، في ظبلؿ القرآف، )( (3
 ق.1412، 17ط
 (.18/471الديف الرازم، مفاتيح الغيب، )فخر  ((4
 .151سكرة البقرة، اآلية:  ((5
ابف قيـ الجكزية، شمس الديف محمد بت أبي بكر بف أيكب بف سعد، مدارج السالكيف بيف منازؿ إياؾ نعبد  ((6

ياؾ نستعيف، )  .1996 -ق1416، 3(، بيركت، دار الكتاب العربي، ط2/300كا 
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}هَذْ ؤَكَِْؼَ َٖٓ صًََّبىَب، ًَهَذْ َِبةَ َٖٓ ، قاؿ اهلل سبحانو: (1)نفسو طابت كطيرت كأفمحت في الدنيا كاآلخرة

 .(2)دَعَّبىَب{

 

 ثالثًا: صالح األخالؽ.

كاف  -كسمـصمى اهلل عميو –، كالنبي (3)مكاـر األخبلؽ ىي: "صبلح الدنيا كالديف كالمعاد"    

، (5)}ًَبَِّٗيَ َُؼََِ ُُِِنٍ ػَظٍِْْ{: -عميو الصبلة كالسبلـ–، كاهلل سبحانو قاؿ عف نبيو (4)خميقيو القرآف

)إف ، كقاؿ أيضا: (6))أكمؿ المؤمنيف إيماًنا أحسنيـ خمًقا(: -صمى اهلل عميو كسمـ–كقاؿ 
أف حسف الخمؽ ييثقؿ الميزاف  -صمى اهلل عميو كسمـ–، كبيف النبي (7)خياركـ أحاسنكـ أخالًقا(

 .(8))ما مف شيء في الميزاف أثقؿ مف حسف الخمؽ(يـك القيامة، فقاؿ: 

كمف ىنا فإف ىدؼ الرساالت كميا ىدؼ أخبلقي، فالرساالت جاءت إلرشاد الناس إلى طريؽ     
بعادىـ عف طريؽ الغي كالفساد، كىذا ىك صبلح األخبلؽ، قاؿ  الخير كالرشاد، كتحذيرىـ كا 

)البر حسف الخمؽ، واإلثـ ما حاؾ في صدرؾ، وكرىت أف : -صمى اهلل عميو كسمـ–رسكؿ اهلل 
 .(9)يطمع عميو الناس(

                                                           
 .1(، ط1/56بد اهلل آؿ عبد المطيؼ، معالـ في السمكؾ كتزكية النفكس، )عبد العزيز، محمد بف ع ((1
 .10-9سكرة الشمس، اآليتاف:  ((2
المناكم، زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديف الحدادم المناكم،  ((3

 ق.1356، 1ارية الكبرل، ط(، مصر، المكتبة التج2/572فيض القدير شرح الجامع الصغير، )
 (.308أخرجو البخارم، األدب المفرد، باب ليس المؤمف بالطعاف، )ح ((4
 .4سكرة القمـ، اآلية:  ((5
(، كقاؿ 4682أخرجو أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب السنة، باب الدليؿ عمى زيادة اإليماف كنقصانو، )ح ((6

(. كقاؿ أبك يعمى: رجالو رجاؿ الصحيح. أبك 1162م، )حالترمذم: حديث حسف صحيح. الترمذم، سنف الترمذ
 (.6035(. كصححو األلباني في صحيح الجامع، )ح4166يعمى. مسند أبي يعمى، )ح

 (.6035أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب األدب، باب حسف الخمؽ كالسخاء كما يكره مف البخؿ، )ح ((7
 (.270أخرجو البخارم، األدب المفرد، باب حسف الخمؽ، )ح ((8
 (.2553أحرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تفسير البر كاإلثـ، )ح ((9
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كمحاسف األخبلؽ كثيرة: كالصبر كالكرع كالحياء كالصدؽ كالشيامة كالعفة كالدماثة كحفظ     
كمساكلء األخبلؽ السر كالقناعة كالرحمة كالشجاعة كالمركءة كعزة النفس كالتكاضع كالسخاء، 

فشاء السر كالحرص كالشماتة  ا: كالغيبة كالنميمة كالحسد كالعجب كالغركر كالرياء كا  كثيرة أيضن
 . (1)كالكبر كالغضب كالمكر كالخديعة

كالمسمـ ال بد أف يتحمى باألخبلؽ الحسنة، كيبتعد عف األخبلؽ السيئة، كمف ىنا نجد أف     
، ففي الصبلة قاؿ اهلل: (2)ركح العبادة أخبلقية، فاالتجاه األخبلقي نراه سائدنا في جميع العبادات

، (3)حَ رَنْيََ ػَِٖ اُْلَؾْؾَبء ًَأُُْنٌَشِ ًََُزًِْشُ اَُِّوِ ؤًَْجَشُ ًَاَُِّوُ َّؼَُِْْ َٓبرَقْنَؼٌَُٕ{}ارَُْ َٓب ؤًُؽَِِ بَُِْْيَ َِٖٓ اٌُِْزَبةِ ًَؤَهِِْ اُقََِّبحَ بَِّٕ اُقََِّب

 }ُِزْ ِْٖٓ ؤٌََْٓاُِيِْْ فَذَهَخً رُيَيِّشُىُْْ ًَرُضًَِّْيِْ ثِيَب ًَفََِّ ػََِْْيِْْ بَِّٕ فاَلَرَيَ عٌٌََٖ َُّيُْْ ًَاُِّوُ، كقاؿ في الزكاة: (3)َٓبرَقْنَؼٌَُٕ{

)مف لـ يدع قوؿ الزور : -صمى اهلل عميو كسمـ–، كفي الصياـ قاؿ رسكؿ اهلل (4)غٌ ػٌَِِْْ{ًَاُِّوُ عَِْٔ

}اُْؾَظُّ ، كفي الحج قاؿ اهلل: (5)الزور والعمؿ بو، فميس هلل حاجة في أف يدع طعامو وشرابو(

عِذَاٍَ كِِ اُْؾَظِّ ًََٓب رَلْؼٌَُِاْ ِْٖٓ َِْْشٍ َّؼَِْْٔوُ اُِّوُ ًَرَضًََّدًُاْ كَةَِّٕ َِْْشَ ؤَؽْيُشٌ َّٓؼٌَُِْٓبدٌ كََٖٔ كَشَكَ كِْيَِّٖ اُْؾَظَّ كَالَ سَكَشَ ًَالَ كُغٌُمَ ًَالَ 

ٌٍَ }َُٖ َّنَبٍَ اَُِّوَ ُُؾٌُُٓيَب ًََُب دَِٓبئُىَب ًٌََُِٖ َّنَبُُوُ اُزَّوْ، كعف األضحية قاؿ اهلل: (6)اُضَّادِ اُزَّوٌٍَْ ًَارَّوٌُِٕ َّب ؤًُُِِْ األَُْجَبةِ{

، فالديف خمؽ في صمة العبد (7)ٌٍَ ِٓنٌُْْ ًَزَُِيَ عَخَّشَىَب ٌَُُْْ ُِزٌَُجِّشًُا اَُِّوَ ػَََِ َٓب ىَذَاًُْْ ًَثَؾِّشِ أُُْؾْغِنِنيَ {اُزَّوْ

                                                           
كلي، محمد بف عبد العزيز بف عمي الشاذلي، األدب النبكم، ) ((1  (، بيركت، دار المعرفة.1/127الخى
 

، 1(، دار عالـ الكتابة لمطباعة كالنشر، ط1/48عالـ األخبلؽ اإلسبلمية، ) مقداد يالجف، محمد عمي، ((2
 ـ.1992 -ق1413

 .45سكرة العنكبكت، اآلية:  ((3
 .103سكرة التكبة، اآلية:  ((4
5))  ، ، باب مف لـ يدع قكؿ الزكر كالعمؿ بو في الصـك أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب الصـك
 (.1903)ح
 .197سكرة البقرة، اآلية:  ((6
 .37سكرة الحج، اآلية:  ((7
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، كخمؽ في صمتو بنفسو -صمى اهلل عميو كسمـ–بربو سبحانو، كخمؽ في صمة العبد بنبيو 
 ، كهلل در القائؿ:(1)ي الخمؽ زاد عميؾ في الديف"كباآلخريف، "فالديف كمو خمؽ، فمف زاد عميؾ ف

 إذا جاريت في خمؽ دنيئان                           فأنت كمف تجاريو سكاءي 
 .(2)رأيتي الحر يجتنبي المخازم                         كيحميو عف الغدر الكفاءي           

النفوس وصالح األخالؽ، صالح لمديف إف الصالح بأنواعو الثالثة: صالح القموب وصالح     
 كمو، فمف حقؽ ىذه األنواع الثالثة فميبشر بصالح دينو ودنياه، وفوزه وسعادتو في ُأخراه.

 المطمُب الثاني: مراتُب الصالح.

، كىي: أف يصمح اإلنساف نفسو، قاؿ المرتبة األولىالصبلح يبدأ مف دائرة النفس، كىذه ىي     

، فمف" لـ يصمح نفسو، (3)شًَُٕ اُنَّبطَ ثِبُْجِشِّ ًَرَنغٌََْٕ ؤَٗلُغٌَُْْ ًَؤَٗزُْْ رَزٌَُِْٕ اٌُِْزَبةَ ؤَكَالَ رَؼْوٌَُِِٕ {}ؤَرَإُْٓاهلل سبحانو: 

 .(4)كطمع بإصبلح غيره كاف مغركرا"

كصبلح النفس يككف بعبادة اهلل كحده ال شريؾ لو، كبالعمؿ الصالح، كال صبلح لمنفس إال     

، (5)}ًَبِِِّٗ َُـَلَّبسٌ َُِّٖٔ رَبةَ ًَآََٖٓ ًَػَََِٔ فَبُِؾبً صَُّْ اىْزَذٍَ{بذلؾ، كبغير ذلؾ فيي فاسدة، قاؿ اهلل سبحانو: 

ذا أصمح اإلنساف نفسو انتقؿ إلى الدائرة األقرب صبلح األسرة، كىذه ىي كا  ، كىي: صبلح كا 
 .المرتبة الثانية

أف يككف كؿ راع مسؤكؿ عف رعيتو، قاؿ رسكؿ اهلل  -سبحانو كتعالى–كقد اقتضت حكمة اهلل    
وؿ عف رعيتو، اإلماـ راع ومسؤوؿ عف رعيتو، ؤ )كمكـ راع، وكمكـ مس: -صمى اهلل عميو كسمـ–

                                                           
 (.2/294ابف قيـ الجكزية، مدارج السالكيف، ) ((1
قالو أبك تماـ. السَّراج، محمد عمي، المباب في قكاعد المغة كآالت األدب النحك كالصرؼ كالببلغة كالعركض  ((2

 .1983 -ق1403، 1(، دمشؽ، دار الفكر، ط1/38كالمغة كالمثؿ، )
 .44سكرة البقرة، اآلية:  ((3
(، الككيت، مؤسسة دار الكتب 1/199الغزالي، أبك حامد محمد بف محمد الطكسي، فضائح الباطنية، ) ((4

 الثقافية.
 .82سكرة طو، اآلية:  ((5
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، والمرأة راعية في بيت زوجيا ومسؤولة عف والرجؿ راع في أىمو وىو مسؤوؿ عف رعيتو
 .(1)رعيتيا، والخادـ راع في ماؿ سيده ومسؤوؿ عف رعيتو(

أمانة في أعناؽ كالدييـ، كاهلل سائؿ اآلباء عف  كصبلح األسرة يككف بصبلح أفراًدىا، فاألبناء    
يسترعيو اهلل رعية، )ما مف عبد : -صمى اهلل عميو كسمـ–ىذه األمانة أحفظكىا أـ ضيعكىا، قاؿ 

 .  (2)يموت يـو يموت وىو غاش لرعيتو، إال حـر اهلل عميو الجنة(

بعض الكسائؿ التي تربي األكالد عمى الصبلح، فقاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ–كلقد بيف النبي     
 )مروا أوالدكـ بالصالة وىـ أبناء سبع سنيف، واضربوىـ عمييا وىـ: -عميو الصبلة كالسبلـ–

 .(3)ء عشر وفرقوا بينيـ في المضاجع(أبنا 

، حتى يمتؤل قمبو -عز كجؿ–كأكؿ ما ينبغي لمكالديف أف يغرساه في الطفؿ اإليماف باهلل     
عبكدية كطاعنة كتكحيدنا هلل سبحانو، فإذا نشأ الطفؿ عمى اإليماف سعد في الدنيا كاآلخرة، ثـ بعد 

عميو –عادات، قاؿ اهلل سبحانو عف لقماف ذلؾ ييربى الطفؿ عمى مكاـر األخبلؽ، كمحاسف ال

ْْنَب }ًَبِرْ هَبٍَ ُُؤَْبُٕ ُِبثْنِوِ ًَىٌَُ َّؼِظُوُ َّب ثُنََِّ َُب رُؾْشِىْ ثِبَُِّوِ بَِّٕ اُؾِّشْىَ َُظٌُِْْ ػَظٌِْْ، ًًََفَّكىك يكصي كلده:  -السبلـ

ٍٖ ًَكِقَبُُوُ كِِ ػَبَِْْٖٓ ؤَِٕ اؽٌُْشْ ُِِ ًٌََُِاُِذَّْيَ بََُِِّ أَُْقِريُ، ًَبِٕ عَبىَذَاىَ ػََِ ؤَٕ رُؾْشِىَ اُْةِٗغَبَٕ ثٌَِاُِذَّْوِ ؽَََِٔزْوُ ؤُُّٓوُ ًَىْنبً ػَََِ ًَىْ

ََُِّ َٓشْعِؼٌُُْْ كَإَُٗجِّئٌُُْ ثَِٔب ًُنزُْْ ََُِّ صَُّْ بِثِِ َٓب َُْْظَ َُيَ ثِوِ ػٌِِْْ كََِب رُيِؼْئَُب ًَفَبؽِجْئَُب كِِ اُذَُّْْٗب َٓؼْشًُكبً ًَارَّجِغْ عَجََِْ َْٖٓ ؤََٗبةَ بِ

ْ َِشْدٍٍَ كَزٌَُٖ كِِ فَخْشَحٍ ؤًَْ كِِ اُغََّٔبًَادِ ؤًَْ  كِِ اُْإَسْكِ َّإْدِ ثِيَب اَُِّوُ بَِّٕ اَُِّوَ َُيِْقٌ َِجِريٌ، رَؼٌََُِْٕٔ، َّب ثُنََِّ بَِّٗيَب بِٕ رَيُ ِٓضْوَبٍَ ؽَجَّخٍ ِّٖٓ

ًََُب رُقَؼِّشْ َِذَّىَ ُِِنَّبطِ ًََُب رَْٔؼِ  اُقََِّبحَ ًَؤُْٓشْ ثِبَُْٔؼْشًُفِ ًَاْٗوَ ػَِٖ أُُْنٌَشِ ًَافْجِشْ ػَََِ َٓب ؤَفَبثَيَ بَِّٕ رَُِيَ ِْٖٓ ػَضِّْ اُْإٌُُٓسِ، َّب ثُنََِّ ؤَهِِْ

كِِ َٓؾِْْيَ ًَاؿْنُلْ ِٖٓ فٌَْرِيَ بَِّٕ ؤٌََٗشَ اُْإَفٌَْادِ َُقٌَْدُ  كِِ اُْإَسْكِ َٓشَؽبً بَِّٕ اَُِّوَ َُب ُّؾِتُّ ًََُّ ُٓخْزَبٍٍ كَخٌُسٍ، ًَاهْقِذْ

                                                           
 (.893أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرل كالمدف، )ح ((1
 (.142أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإلمارة، باب فضيمة اإلماـ العادؿ كعقكبة الجائر، )ح ((2
سناده حسف، 495أخرجو أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب الصبلة، باب متى يؤمر الغبلـ بالصبلة، )ح ((3 (، كا 

(،  687اعد اإلسبلـ، )حالنككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، خبلصة األحكاـ في ميمات السنف كقك 
 (.509. كصححو األلباني في صحيح أبي داكد، )ح1997 -ق1418، 1مؤسسة الرسالة، لبناف، بيركت، ط
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، فيذه اآليات منيج كامؿ في تربية األبناء عمى األخبلؽ، كفييا صبلح البيكت (1)اُْؾَِٔري{

فراده بالعبادة، فيك سبحانو المستحؽ لمعبادة، ثـ  كاألسر، فقد شممت عمى تكحيد اهلل سبحانو كا 
قامة الصبلة، كاألمر شممت ىذه  اآليات عمى مراقبة اهلل تعالى في جميع الحركات كالسكنات، كا 

بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر، كتحمؿ المشاؽ في سبيؿ ذلؾ، كبر اآلباء، كالتكاضع لعباد اهلل، 
 .(2)تمؾ الكصايا ىي منيج كامؿ لصبلح األسر كتربية األبناء عمى ديف اهلل

 

 

صالح المجتمع.  وأما المرتبة الثالثة،  فيي: صالح وا 

صبلح إما المجتمع إال بيكت كأسر، كصبلحو مسؤكلية تقع عمى أفراده، فكؿ فرد مطالب ب    

زالة الفساد منو، قاؿ اهلل سبحانو:  }َّب دَاًًُدُ بَِّٗب عَؼَِْنَبىَ َِِِْلَخً كِِ اُْإَسْكِ كَبؽٌُْْ ثََْْٖ اُنَّبطِ ثِبُْؾَنِّ المجتمع، كا 

، كالمجتمع (3)ب َٗغٌُا ٌََّّْ اُْؾِغَبةِ {رَزَّجِغِ اُْيٌٍََ كَُْنَِِّيَ ػَٖ عَجَِِْ اَُِّوِ بَِّٕ اَُّزَِّٖ َّنٌَُِِّٕ ػَٖ عَجَِِْ اَُِّوِ َُيُْْ ػَزَاةٌ ؽَذِّذٌ ثًَََُِٔب 

المسمـ يتكاتؼ جميع أفراده، الصغار كالكبار، كالرجاؿ كالنساء، عمى إصبلحو، كنشر الخير 

: }ًَأُُْآِْنٌَُٕ ًَأُُْآِْنَبدُ ثَؼْنُيُْْ ؤًََُِْْبء ثَؼْلٍ َّإُْٓشًَُٕ ثِبَُْٔؼْشًُفِ ًََّنْيٌََْٕ ػَِٖ أُُْنٌَشِ مة فيو، قاؿ اهلل سبحانوكالفضي

 -جؿ كعبل–، فاهلل (4)بَِّٕ اُِّوَ ػَضِّضٌ ؽٌٌَِْْ { ًَُّؤٌَُِْٕ اُقَّالَحَ ًَُّاْرٌَُٕ اُضًََّبحَ ًَُّيِْؼٌَُٕ اُِّوَ ًَسَعٌَُُوُ ؤًَُُْـئِيَ عََْشْؽَُٔيُُْ اُِّوُ

جعؿ األمر بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر، مف أخص أكصاؼ المؤمنيف، كىك ما يميزىـ عف 

                                                           
 .19-13سكرة لقماف، اآليات:  ((1
(، دار 1/112النحبلكم، عبد الرحمف، أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع، ) ((2

ـ. األنصارم، عبد الرحمف محمد عبد المحسف، معالـ أصكؿ التربية اإلسبلمية 2007 -ق1428، 25الفكر، ط
 -ق1417، 28(، المدينة المنكرة، مجمة الجامعة اإلسبلمية، ط438-1/436مف خبلؿ كصايا لقماف البنو، )

 ق.1418
 .26سكرة ص، اآلية:  ((3
 .71سكرة التكبة، اآلية:  ((4
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أَُْؼْشًُفِ ًََّوْجِنٌَُٕ  }أُُْنَبكِوٌَُٕ ًَأُُْنَبكِوَبدُ ثَؼْنُيُْ ِّٖٓ ثَؼْلٍ َّإُْٓشًَُٕ ثِبُُْٔنٌَشِ ًََّنْيٌََْٕ ػَِٖ، قاؿ سبحانو: (1)المنافقيف

، كمف ىنا يتبيف أف " األمر بالمعركؼ كالنيي عف (2)ؤَّْذَِّيُْْ َٗغٌُاْ اُِّوَ كَنَغَِْيُْْ بَِّٕ أُُْنَبكِوِنيَ ىُُْ اُْلَبعِوٌَُٕ {

، (3)المنكر كاجب عمى كؿ مسمـ كىذا ىك أعظـ أعمدة الديف كأقكل أساساتو كأرفع مقاماتو"
ذا صمحت األسر  فالمجتمع ما ىك إال أسر، كاألسر أفراد، فإذا صمح األفراد صمحت األسر، كا 

 .(4)صمح المجتمع، كعكسو صحيح

خالصة األمر: إف قوة المجتمع وصالحو تكمف في قوة أسره وصالحيا، وقوة األسر     
فتيا، وصالحيا مف قوة أفرادىا، وبقدر قوة المبنات وانتظاميا يكوف البناء قويا وشامخا وصمبا و 

)المؤمف : -صمى اهلل عميو كسمـ–، قاؿ رسكؿ اهلل فإنما يصمح المجتمع بصالح أسره وأفراده
 .(5)لممؤمف كالبنياف، يشد بعضو بعضا(

ىذه ثالث مراتب لمصالح، مرتبطة فيما بينيا ارتباًطا وثيًقا، ال صالح إلحداىا دوف األخرى،     
ذا وجد الخمؿ في إحداىا أصاب الخمؿ جميعي ا، فال بد مف الحرص عمييا، واالىتماـ بيا، وا 

 والمحافظة عمييا؛ ليصمح البيت والمجتمع بعد صالح النفس.

 

 المطمُب الثالث: مجاالُت الصالِح واإلصالح.

اإلنساف، كفضمو عمى جميع مخمكقاتو، كسخر لو ما في الككف  -عز كجؿ–لقد كرَّـ اهلل     

}ًََُوَذْ ًَشَّْٓنَب ثَنِِ آدََّ ًَؽََِْٔنَبىُْْ كِِ اُْجَشِّ لخدمتو كراحتو، كشٌرفو بالرسالة، كأسجد لو المبلئكة، فقاؿ: 

                                                           
لديف أبك حفص عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي النعماني، المباب في ابف عادؿ الحنبمي، سراج ا ((1

 ـ.1998ق 1419، 1(، بيركت، لبناف، دار الكتب العممية، ط5/115عمـك الكتاب، )
 .67سكرة التكبة، اآلية:  ((2
حدائؽ الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني اليمني، السيؿ الجرار المتدفؽ عمى  ((3

، ط1/944األزىار، )  .1(، دار ابف حـز
(، بيركت، دمشؽ، مؤسسة مناىؿ 1/474الصابكني، محمد عمي، ركائع البياف في تفسير آيات األحكاـ، ) ((4

 ـ.1980 -ق1400، 3العرفاف، مكتبة الغزالي، ط
 (.6026أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب األدب، باب تعاكف المؤمنيف بعضيـ بعضا، )ح ((5
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َ اُيَِّّْجَبدِ ًَكَنَِّْنَبىُ ْ ََِِوْنَب رَلْنِْالً{ًَاُْجَؾْشًَِسَصَهْنَبىُْ ِّٖٓ }ًَعَخَّشَ ٌَُُْ َّٓب كِِ ،  كقاؿ سبحانو: (1)ْْ ػَََِ ًَضِريٍ َِّّٖٓٔ

خمؽ اإلنساف بيده،  -عز كجؿ–، فاهلل (2)اُغََّٔبًَادِ ًََٓب كِِ اُْإَسْكِ عَِْٔؼبً ِّٓنْوُ بَِّٕ كِِ رَُِيَ َُأَّبدٍ َُّوٌٍَّْ َّزَلٌََّشًَُٕ{

 . (3)طاه العقؿ لكي يستفيد مما سخره لوكعممو األسماء كميا، كأع

كلما خمؽ اهلل تعالى اإلنساف، كأعطاه السمع كالبصر كالفؤاد، كمفو بأف يعبده كيطيعو، كأخبره     
أنو ال بد مف لقائو؛ لكي يستعد، فمف كاف مؤمنا بمقاء اهلل استعد ليذا المقاء بالعمؿ الصالح، قاؿ 

 .(4)ٌ ُِوَبء سَثِّوِ كََِْْؼََْْٔ ػَٔاَلً فَبُِؾبً ًََُب ُّؾْشِىْ ثِؼِجَبدَحِ سَثِّوِ ؤَؽَذاً {كََٖٔ ًَبَٕ َّشْعُ }اهلل سبحانو: 

كمف تكريـ اإلنساف أمره بالمعركؼ كنييو عف المنكر، كاإلعراض عف ىذا التكريـ شقاء     

ُْ ِّٓنِِّ ىُذًٍ }هَبٍَ اىْجِيَب ِٓنْيَب عَِْٔؼبً ثَؼْكببلء في الدنيا كاآلخرة، قؿ اهلل سبحانو:  نٌُُْْ ُِجَؼْلٍ ػَذًٌُّ كَةَِّٓب َّإْرَِْنٌَّ

ٌََّّْ اُْوَِْبَٓخِ ؤَػََْٔ، هَبٍَ سَةِّ َُِْ ؽَؾَشْرَنِِ كََِٖٔ ارَّجَغَ ىُذَاَُ كََِب َّنَُِّ ًََُب َّؾْوََ ، ًََْٖٓ ؤَػْشَكَ ػَٖ رًِْشُِ كَةَِّٕ َُوُ َٓؼِْؾَخً مَنٌبً ًََٗؾْؾُشُهُ 

 .(5)ذْ ًُنذُ ثَقِرياً، هَبٍَ ًَزَُِيَ ؤَرَزْيَ آَّبرُنَب كَنَغِْزَيَب ًًََزَُِيَ اٌََُّْْْ رُنغََ{ؤَػََْٔ ًَهَ

كلقد جاء اإلسبلـ يأمر بالصبلح كاإلصبلح، كينيى عف الفساد كاإلفساد، فالمعاصي فساد     
صبلح في األرض، كتحكيـ غير ما أنزؿ اهلل إفساد في  فساد في األرض، كالطاعة صبلح كا  كا 

صبلحيـ ال يككف إال بتحكيـ شرع اهلل }ًاَلَ ، قاؿ اهلل سبحانو: (6)األرض، كصبلح البشر كا 

 .(7)ًاْ كِِ األَسْكِ ثَؼْذَ بِفْالَؽِيَب{رُلْغِذُ

                                                           
 .70سكرة اإلسراء، اآلية:  ((1
 .13سكرة الجاثية، اآلية:  ((2
 (.1/77الجربكع، أثر اإليماف في تحصيف األمة، ) ((3
 .110سكرة الكيؼ، اآلية:  ((4
 .126-123سكرة طو، اآليات:  ((5
(، الرياض، دار العاصمة، 1/305الفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبد اهلل، الممخص في شرح كتاب التكحيد، ) ((6

 ـ.2001 -ق1422
 .56سكرة األعراؼ، اآلية: ( (7
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كمف خبلؿ ىذا التأصيؿ كاف ال بد لئلنساف أف يصمح األرض التي يعيش عمييا، كأف يضع      
العبلج البلـز لكؿ مشكبلتيا، كذلؾ مف خبلؿ اىتمامو بمجاالت الصبلح كاإلصبلح، كمجاالت 

 الصبلح كاإلصبلح أربعة: 

 اإلصبلح االجتماعي.أواًل: 

 اإلصبلح االقتصادم.ثانًيا: 

 اإلصبلح التعميمي.ثالثًا: 

 اإلصبلح السياسي.رابًعا: 

 أواًل: اإلصالح االجتماعي.

اإلصبلح االجتماعي ىك: يشمؿ كؿ طبقات المجتمع، كيتخذ الحمكؿ العممية المناسبة لحؿ     
، (1)الديف اإلسبلمي مشكبلتيـ، عمى أساس مف األخكة كالعدالة كالمساكاة، كفقا لما يقتضيو

كاإلصبلح االجتماعي ىك في األساس يقكـ عمى أخبلؽ تنبع مف داخؿ اإلنساف، كغاية ىذا 
ذا تغير ذلؾ كيجد اإلصبلح االجتماعي  .(2)اإلصبلح ىك: تطيير القمب، كتغيير النفس، كا 

كاإلصبلح االجتماعي فيو خير لمبشرية، فيك يحقؽ الرخاء كاألمف، فمف اإلصبلح     
الجتماعي ما شرعو اإلسبلـ مف زكاة الماؿ، كصدقة الفطر، ففي ذلؾ تعاكف اجتماعي يشمؿ ا

مميء باآليات التي تدعك  -جؿ كعبل–الفقراء كالمحتاجيف، كييدخؿ الفرحة إلى قمكبيـ، ككتاب اهلل 

ِ ًَضِريٍ }الَّ َِْْشَ كِ، قاؿ اهلل سبحانو: (3)إلى اإلصبلح االجتماعي، عمى اختبلؼ أشكالو كمضامينو

َٓشْمَبدِ اُِّوِ كَغٌَْفَ ُٗاْرِْوِ ؤَعْشاً  ِّٖٓ َّٗغٌَْاىُْْ بِالَّ َْٖٓ ؤََٓشَ ثِقَذَهَخٍ ؤًَْ َٓؼْشًُفٍ ؤًَْ بِفْالَػٍ ثََْْٖ اُنَّبطِ ًََٖٓ َّلْؼََْ رَُِيَ اثْزَـَبء

                                                           
(، 1/210الندكة العالمية لمشباب اإلسبلمي، المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب المعاصرة، ) (1)

 ق.1420 4مية لمطباعة كالنشر كالتكزيع، طدار الندكة العال
(، دار كمكتبة الشركة 1/100عبد الحميد بف باديس، عبد الحميد بف محمد الصنياجي، آثار ابف باديس، ) ((2

 ـ. 1968 -ق1388، 1الجزائرية، ط
لقاىرة، (، ا2/590، )-صمى اهلل عميو كسمـ–أبك زىرة، محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد، خاتـ النبييف  ((3

 دار الفكر العربي.
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فِِْؾٌُا ثَْْنَئَُب كَةِٕ ثَـَذْ بِؽْذَاىَُٔب ػَََِ اُْإُِْشٍَ كَوَبرٌُِِا اَُّزِِ رَجْـِِ }ًَبِٕ ىَبئِلَزَبِٕ َِٖٓ أُُْآِْنِنيَ اهْزَزٌَُِا كَإَ، كقاؿ: (1)ػَظِْٔبً{

ٌَحٌ كَإَفِِْؾٌُا ثََْْٖ وْغِينِيَ، بََِّٗٔب أُُْآِْنٌَُٕ بِِْؽَزََّ رَلِِءَ بََُِ ؤَْٓشِ اَُِّوِ كَةِٕ كَبءدْ كَإَفِِْؾٌُا ثَْْنَئَُب ثِبُْؼَذٍِْ ًَؤَهْغِيٌُا بَِّٕ اَُِّوَ ُّؾِتُّ أُُْ

ُْْ رُشْؽٌََُٕٔ{ –، كقاؿ رسكؿ اهلل (3)}ًَاػْزَقٌُِٔاْ ثِؾَجَِْ اُِّوِ عَِْٔؼبً ًَالَ رَلَشَّهٌُا{، كقاؿ: (2)ؤٌٌَََُِّْْْ ًَارَّوٌُا اَُِّوَ َُؼٌََِّ

عميو –، كقاؿ (4))ال يؤمف أحدكـ، حتى يحب ألخيو ما يحب لنفسو(: -صمى اهلل عميو كسمـ
)مثؿ المؤمنيف في توادىـ، وتراحميـ، وتعاطفيـ مثؿ الجسد إذا اشتكى منو : -بلة كالسبلـالص

آخى بيف  -صمى اهلل عميو كسمـ–، كالنبي (5)عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى(
 المياجريف كاالنصار. 

رسكؿ اهلل  ىكذا يككف اإلصبلح االجتماعي، يقـك عمى طاعة اهلل سبحانو، كعمى تطبيؽ سنة    
 ، كىذا مف شأنو أف يقكد المجتمع إلى األمف كالرخاء كالعدؿ كالمساكاة.-صمى اهلل عميو كسمـ–
 

 ثانًيا: اإلصالح االقتصادي.

اإلصبلح االقتصادم ىك: تكجو إصبلحي يدعك إلى إصبلح اقتصاد األمة، كمنع انحرافيا     
العدالة بيف الناس، كاإلصبلح  عف أحكاـ الشريعة المتعمقة بيذا الجانب، كذلؾ لضماف

االقتصادم إنما ىك لتحقيؽ إجراءات إصبلحية لمتصدم لسكء األكضاع االقتصادية، كلمعالجة 
 .(6)المشاكؿ االقتصادية التي تعترض حياة الناس، كتقديـ الحمكؿ الشرعية المناسبة ليذه المشاكؿ

عميو –كالمشاكؿ االقتصادية مرتبطة بكجكد اإلنساف عمى ظير ىذه البسيطة، فشعيب     
عندما دعا قكمو أكد عمى ىذا الجانب، جانب اإلصبلح االقتصادم كأىميتو، قاؿ اهلل  -السبلـ

                                                           
 .114سكرة النساء، اآلية: ( (1
 .9،10سكرة الحجرات، اآليتاف:  ((2
 .103سكرة آؿ عمراف، اآلية:  ((3
 (.13أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب اإليماف، باب مف اإليماف أف يحب ألخيو ما يحب لنفسو، )ح ((4
أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب البر كالصمة كاآلداب، باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ كتعاضدىـ،  ((5
 (.2586)ح
 

محمد، أسماء جاسـ محمد، اإلصبلح االقتصادم بيف االقتصاد اإلسبلمي كاالقتصاد الكضعي، دراسة مقارنة،  ((6
 (، جامعة بغداد، قسـ االقتصاد.13)ص



 

70 
 

ذًُاْ اُِّوَ َٓب ٌَُُْ ِّْٖٓ بَُِـوٍ ؿَْْشُهُ }ًَبََُِ َٓذََّْٖ ؤََِبىُْْ ؽُؼَْْجبً هَبٍَ َّب هٌَِّْ اػْجُ: -عميو السبلـ–سبحانو في قصة شعيب 

ُْْ كَإًَْكٌُاْ اٌَََُْْْ ًَأُِْْضَإَ ًَالَ رَجْخَغٌُاْ اُنَّبطَ ؤَؽَْْبءىُْْ ًَالَ رُ لْغِذًُاْ كِِ األَسْكِ ثَؼْذَ بِفْالَؽِيَب رٌَُُِْْ َِْْشٌ هَذْ عَبءرٌُْْ ثَِّْنَخٌ ِّٖٓ سَّثٌِّ

ُْْ بِٕ ًُنزُْ ُّٓآِْ ْ بَُِـوٍ ؿَْْشُهُ ًَالَ رَنوُقُ، (1)نِنيَ{ٌَُّ ٌاْ أٌَُِْْْبٍَ ًهبٍ: }ًَبََُِ َٓذََّْٖ ؤََِبىُْْ ؽُؼَْْجبً هَبٍَ َّب هٌَِّْ اػْجُذًُاْ اُِّوَ َٓب ٌَُُْ ِّٖٓ

َ ؤَسَاًُْ ثِخَْْشٍ ًَبَِِِّٗ ؤََِبفُ ػٌََُِْْْْ ػَزَاةَ ٌٍَّّْ ُّٓؾِْوٍ{ ضية ىنا ىي قضية األمانة كالعدالة، ، "كالق(2)ًَأُِْْضَإَ بِِِّٗ

بعد قضية العقيدة، أك ىي قضية الشريعة كالمعامبلت التي تنبثؽ مف قاعدة العقيدة، فقد كاف أىؿ 
ينقصكف المكياؿ كالميزاف، كيبخسكف  -كببلدىـ تقع في الطريؽ مف الحجاز إلى الشاـ -مديف

ت، كىي رذيمة تمس نظافة القمب كاليد، الناس أشياءىـ، أم ينقصكنيـ قيمة أشيائيـ في المعامبل
كما تمس المركءة كالشرؼ، كما كانكا بحكـ مكقع ببلدىـ يممككف أف يقطعكا الطريؽ عمى القكافؿ 
التي تمر بيف شماؿ الجزيرة كجنكبيا، كيتحكمكا في طرؽ القكافؿ كيفرضكا ما يشاءكف مف 

ثـ تبدك عبلقة عقيدة التكحيد هلل كحده المعامبلت الجائرة التي كصفيا اهلل في ىذه السكرة، كمف 
باألمانة كالنظافة كعدالة المعاممة كشرؼ األخذ كالعطاء، كمكافحة السرقة الخفية سكاء قاـ بيا 

لؾ ضمانة لحياة إنسانية أفضؿ، كضمانة لمعدؿ كالسبلـ في األفراد أـ قامت بيا الدكؿ، فيي بذ
تند إلى الخكؼ مف اهلل كطمب رضاه، فتستند األرض بيف الناس، كىي الضمانة الكحيدة التي تس
 .(3)إلى أصؿ ثابت، ال يتأرجح مع المصالح كاألىكاء"

 
 

ف اإلسالـ جاء لتنظيـ الماؿ تنظيما يحؿ جميع المشاكؿ االقتصادية، وفؽ أوبيذا يتبيف     
 الفكر القرآني الراسخ. 

 
 ثالثًا: اإلصالح التعميمي.

                                                           
 .85سكرة األعراؼ، اآلية:  ((1
 .84سكرة ىكد، اآلية:  ((2
 (.4/1917قطب، في ظبلؿ القرآف، ) ((3
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قضية إصبلح التعميـ مف أىـ القضايا كأخطرىا في حياتنا، فصبلح الحياة يرتبط ارتباطنا     
كثيقنا بإصبلح التعميـ، كاإلصبلح التعميمي يككف بصبلح العمكـ ذاتيا، كما أصاب األمة مف فساد 

 .(1)كخمؿ في التعميـ، فمرجعو إلى فساد النظاـ العاـ في األمة، كفساد التأليؼ، كفساد المعمـ

كال يقتصر اإلصبلح التعميمي عمى طبقة معينة، بؿ ىك مستمر مف الميد إلى المحد، كلكي    
 :(2)يصمح التعميـ ال بد أف يراعى فيو أبعاد ثبلثة

ا إلزامينا، ثـ البعد األوؿ: بعد الطوؿ ، فبل بد مف إطالة مدة التعميـ، لتشمؿ تعميـ األطفاؿ تعميمن
 عميـ العالي لمشباب.التعميـ العاـ لمفتياف، ثـ الت

، فبل بد مف التكسع في التعميـ، بما يحقؽ تكافؤ فرص تعميمية لكؿ البعد الثاني: بعد العرض
 الطبقات.

، فبل بد مف االعتناء بجكدة التعميـ مف حيث النكع كالكـ، كاختيار المادة البعد الثالث: بعد العمؽ
 الدراسية بما يتماشى مع احتياجات الطبلب.

وقضية اإلصالح التعميمي ليا أثر إيجابي في نيضة األمة، وقياميا مف كبوتيا، وتصدييا    
قامتيا لمتوحيد الخالص.  لمبدع والخرافات، وتنقية عقيدتيا مف الشوائب، وا 

 رابعًا: اإلصالح السياسي.

ي طريؽ تقرير العدؿ كالمساكاة بيف الناس كمراعاة الفضائؿ فاإلصبلح السياسي ىك: "    
األحكاـ كالمعامبلت مف الحؽ كالعدؿ كالكفاء بالعيكد كالرحمة كالمكاساة كالمحبة كاجتناب الرذائؿ 
مف الظمـ كالغدر كنقض العيكد كالكذب كالخيانة كالغش كأكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ كالرشكة كالربا 

 .(3)"كالتجارة بالديف كالخرافات

                                                           
 ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، مقدمة الكتاب. ((1
(، عالـ الكتب، 1/464مرسي، محمد منير، التربية اإلسبلمية كأصكليا كتطكيرىا في الببلد العربية، ) ((2

 ـ.2005 -ق1425
(، مطبعة عيسى البابي الحمبي 2/352ؿ العرفاف في عمـك القرآف، )الزرقاني، محمد عبد العظيـ، مناى ((3

 .3كشركاه، ط
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س مف الجسد؛ لذا فإنو يجب عمى األمة أف تتجو كاإلصبلح السياسي في األمة بمثابة الرأ    
إلى ىذا المحكر قبؿ كؿ شي، فيككف لؤلمة أىؿ حؿ كعقد ينصحكف لمكالة، كيزنكف أعماليـ 
بميزاف الكتاب كالسنة، كيراقبكف السمطة التنفيذية، كيراقبكف سياسة الدكلة التشريعية، كيبحثكف كؿ 

 تككف األمة كاإلبؿ السائمة التي تيقاد كليس ليا مف القضايا السياسية التي تحيط باألمة، حتى ال
طغياف كاستكبار  -عميو السبلـ–أمرىا شي، كىذا اإلصبلح السياسي ىك الذم عالج بو مكسى 

 . (1)كاستبداد فرعكف

 ىذه أربع مجاالت لإلصالح ولف تتحؽ إال بوحدات ثمانية:     

كحدة الديف، ككحدة ك  مف أصؿ كاحد(،)فالبشر كميـ  كحدة األمة، ككحدة الجنس البشرم"  
التشريع بالمساكاة في العدؿ، ككحدة األخكة الركحية كالمساكاة في التعبد، ككحدة الجنسية السياسية 

، كىذه الكحدات الثمانية لـ تأت في تشريع كال ديف إال في (2)الدكلية، ككحدة القضاء، ككحدة المغة"
 ديف اهلل  

كميا إنما يؤسس ليا بتأسيس إيماني صحيح، كاعتقاد سميـ،  كمجاالت الصبلح كاإلصبلح   
نابة إليو، فيذه األمكر ىي التي  كحسف تعمؽ باهلل، ككماؿ رجاء لو، كخكؼ منو، كتككؿ عميو، كا 

 .(3)تسعد الناس في معاشيـ، كتنفعيـ في معادىـ

يستقيـ أمر األمة، ولف تعود ليا عزتيا ومكانتيا، إال بإصالح جذري لجميع الصالح  ولف    
صمى اهلل –، وبسنة نبيو -عز وجؿ–واإلصالح، وفي جميع شؤوف الحياة، مستنيرة بكتاب اهلل 

 .-عميو وسمـ

المبحُث الرابع: منيُج اإلسالـِ في نشِر الصالح، وجزاء الصالحيف، ومصير األمة 
 لصالح.إذا تركت ا

                                                           
(. اليكسؼ، عبد الرحمف بف عبد الخالؽ، أضكاء عمى أكضاعنا السياسية، 36الشاطبي، المكافقات، )ص ((1
 ـ.1978 -ق1398، 1(، الككيت، دار القمـ، ط1/6)

 (.11/210محمد رشيد رضا، تفسير المنار، ) ((2
بادحدح، عمي بف عمر أحمد، دركس لمشيخ عمي بف عمر بادحدح، الشبكة العنكبكتية،  ((3

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=116127. 

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=116127
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=116127
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ؿ: منيُج اإلسالـِ في نشِر الصالح   .المطمُب األوَّ

ديف اإلسبلـ ىك الديف الذم ارتضاه اهلل لخمقو، كبعث بو رسمو، كال يقبؿ مف أحد دينا سكاه،     

كََِٖ ُّوْجَََ ِٓنْوُ ًَىٌَُ كِِ آِِشَحِ  }ًََٖٓ َّجْزَؾِ ؿَْْشَ اإلِعاْلَِّ دِّنبً، كقاؿ: (1)}بَِّٕ اُذَِّّٖ ػِنذَ اُِّوِ اإلِعْالَُّ{قاؿ اهلل سبحانو: 

، كديف اإلسبلـ ىك ديف الخير كالفضيمة كالصبلح كالسعادة، قاؿ اهلل سبحانو: (2)َِٖٓ اُْخَبعِشَِّٖ{

، كديف اإلسبلـ ىك (3)َّؾْضٌََُٕٗ{}ثَََِ َْٖٓ ؤَعََِْْ ًَعْيَوُ ُِِّوِ ًَىٌَُ ُٓؾْغٌِٖ كََِوُ ؤَعْشُهُ ػِنذَ سَثِّوِ ًَالَ ٌَِْفٌ ػََِْْيِْْ ًَالَ ىُْْ 

، قاؿ سبحانو:  }ًَؤََّٕ ىَـزَا فِشَاىِِ ُٓغْزَؤِْبً كَبرَّجِؼٌُهُ ًاَلَ الديف الذم أمر اهلل خمقو باتباعو جممنة كتفصيبلن

ُْْ رَزَّوٌَُٕ{ ، كديف اإلسبلـ ىك الديف الذم يدعك (4)رَزَّجِؼٌُاْ اُغُّجََُ كَزَلَشَّمَ ثٌُِْْ ػَٖ عَجِِِْوِ رٌَُُِْْ ًَفَّبًُْ ثِوِ َُؼٌََِّ

البشرية إلى مكاـر األخبلؽ، كفضائؿ اآلداب، كتحقيؽ السعادة ليـ في الداريف، كلقد" حث الناس 
خبلص العبادة لو، حتى يككنكا ممف يحبيـ اهلل كيحبكنو، فيسعدكا في دينيـ  عمى مراقبة اهلل، كا 

 .(5)كدنياىـ كآخرتيـ"

–الحقة في الدنيا كاآلخرة، ال يككف إال بصبلح النفس التي خمقيا اهلل  عمى أف بمكغ السعادة    

: }ًََْٖٓ ؤَػْشَكَ ػَٖ رًِْشُِ كَةَِّٕ َُوُ ، كمف أراد السعادة في غير ديف اهلل، يصدؽ عميو قكؿ اهلل-جؿ كعبل

ذا عاد اإلنساف إلى(6)َٓؼِْؾَخً مَنٌبً ًََٗؾْؾُشُهُ ٌََّّْ اُْوَِْبَٓخِ ؤَػََْٔ{ طريؽ اهلل كعمؿ صالحا كجد الحياة  ، كا 

ْ ثِإَؽْغَِٖ }َْٖٓ ػَََِٔ فَبُِؾبً ِّٖٓ رًََشٍ ؤًَْ ؤُٗضََ ًَىٌَُ ُٓآٌِْٖ كََِنُؾَِْْْنَّوُ ؽََْبحً ىَِّْجَخً ًََُنَغْضَِّنَّيُْْ ؤَعْشَىُالطيبة، قاؿ اهلل سبحانو: 

 .(7)َٓب ًَبٌُٗاْ َّؼٌََُِْٕٔ {

                                                           
 .19سكرة آؿ عمراف، اآلية:  ((1
 .85، اآلية: سكرة آؿ عمراف ((2
 .112سكرة البقرة، اآلية:  ((3
 .153سكرة األنعاـ، اآلية:  ((4
(، القاىرة، الفجالة، دار نيضة مصر لمطباعة 2/83طنطاكم، محمد سيد، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ، ) ((5

 ـ.1997، 1كالنشر كالتكزيع، ط
 .124سكرة طو، اآلية:  ((6
 .97سكرة النحؿ، اآلية:  ((7
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بلح ىك: تنشئة أفراد يحممكف المسؤكلية، مسؤكلية أمانة إصبلح كمنيج اإلسبلـ في نشر الص    
نػشاء مػجتػمع مسػتعد لمػصػبلح  صػبلح الػعالـ، كىػداية الػبشريػة، كعػمارة األرػض، كا  أنفسػيـ، كا 

 .(1)كاإلصبلح  كمتييء لو، بيذا تيؤتي مجيكدات الصبلح كاإلصبلح ثمارىا بأجكد ما يككف

اإلسبلـ إلى الصبلح كاإلصبلح، فالمسمـ يعمـ أف اهلل اختاره لميمة  بيذا المنيج يسعى أىؿ    

، (2)}ًَؤَْٕ ؤَػَََْٔ فَبُِؾبً رَشْمَبهُ ًَؤَدِِِْْنِِ ثِشَؽَْٔزِيَ كِِ ػِجَبدِىَ اُقَّبُِؾِنيَ{الصبلح كاإلصبلح، قاؿ اهلل سبحانو: 

، (3)ٌِٖٓ كََِنُؾَِْْْنَّوُ ؽََْبحً ىَِّْجَخً ًََُنَغْضَِّنَّيُْْ ؤَعْشَىُْ ثِإَؽْغَِٖ َٓب ًَبٌُٗاْ َّؼٌََُِْٕٔ{}َْٖٓ ػَََِٔ فَبُِؾبً ِّٖٓ رًََشٍ ؤًَْ ؤُٗضََ ًَىٌَُ ُٓاْكقاؿ: 

ْؼَجِْذِ{كقاؿ:  لْغِوِ ًََْٖٓ }َْٖٓ ػَََِٔ فَبُِؾبً كَِِنَ، كقاؿ: (4)}َْٖٓ ػَََِٔ فَبُِؾبً كَِِنَلْغِوِ ًََْٖٓ ؤَعَبء كَؼََِْْيَب ًََٓب سَثُّيَ ثِظََِّبٍّ ُِِّ

ُْْ رُشْعَؼٌَُٕ{  .(5)ؤَعَبء كَؼََِْْيَب صَُّْ بََُِ سَثٌِّ

ىذا ىو منيج اإلسالـ في نشر الصالح، فاإلسالـ يربي أفراده عمى الفضائؿ واألخالؽ     
في الدنيا  والمحاسف واآلداب، ويستخمفيـ في األرض، ويرشدىـ إلى ما فيو صالحيـ وفالحيـ

 واآلخرة، ويشعرىـ بالمسؤولية واإليجابية.

لقد ربي اإلسبلـ المسمـ عمى أف يككف مسؤكالن عف نفسو، ثـ عف أىمو، وخالصة الموضوع:     
ثـ عف مجتمعو، كأف يصمح نفسو كأىمو كمجتمعو، ككجو اإلسبلـي المسمميفى التكجيو الصحيح، 

ٌُْْ ًَال ؤََٓبِِِّٗ ؤَىَِْ اٌُِْزَبةِ َٖٓ َّؼََْْٔ عٌُءاً ُّغْضَ ثِوِ ًَالَ َّغِذْ َُوُ ِٖٓ دًُِٕ اُِّوِ ًَُِّْبً ًَالَ }َُّْْظَ ثِإََٓبِِّْٗقاؿ اهلل سبحانو: 

صبلح الحياة عمى (6)َٗقِرياً{ صبلح غيرىـ، كا  ، بيذا المنيج يسعى المسممكف إلصبلح أنفسيـ، كا 

لناس إلى اهلل أنفعيـ لمناس، وأحب أحب ا)، كبيذا المنيج يؤمف المسمـ أف (7)عمى ىذه األرض
األعماؿ إلى اهلل سرور تدخمو عمى مسمـ، أو تكشؼ عنو كرًبة، أو تقضي عنو ديًنا، أو تطرد 

                                                           
 -ق1436(، دار التقكل لمطباعة كالنشر كالتكزيع، 15إليامي، محمد، منيج اإلسبلـ في بناء المجتمع، )ص ((1

 ـ.2015
 .19سكرة النمؿ، اآلية:  ((2
 .97سكرة النحؿ، اآلية:  ((3
 .46سكرة فصمت، اآلية:  ((4

 .15سكرة الجاثية، اآلية:  (5)
 .123سكرة النساء، اآلية:  ((6
 ق.1422، 1(، دمشؽ، دار الفكر، ط3/2203، د. كىبة بف مصطفى، التفسير الكسيط لمزحيمي، )الزحيمي ((7
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عنو جوًعا، ولئف أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي مف أف أعتكؼ في ىذا المسجد شيرًا 
شاء أف يمضيو  في مسجد المدينة، ومف كؼ غضبو ستر اهلل عورتو، ومف كظـ غيظو ولو

أمضاه؛ مأل اهلل قمبو رجاء يـو القيامة، ومف مشى مع أخيو في حاجة حتى يثبتيا لو ثبت اهلل 
، فمنيج اإلسبلـ في نشر الصبلح ىك: أف ينشير في الناس الخير، (1)(قدمو يـو تزوؿ األقداـ

ما مف مسمـ ): -ـصمى اهلل عميو كسم–، قاؿ رسكؿ اهلل (2)كييكسبيـ األجر، كييشعرىـ بالمسؤكلية
 .(3)(غرس غرسا، فأكؿ منو إنساف أو دابة، إال كاف لو بو صدقة

ىذا ىو منيج اإلسالـ في نشر الصالح، يبدأ بإصالح النفس والذات، ثـ األىؿ والقرابات،     
    ثـ سائر األشخاص والفئات والطبقات.

  .المطمُب الثاني: جزاُء الصالحيف

هلل في ككنو سنف ال تتغير كال تتبدؿ، عمى ىذه السنف تقكـ شؤكف الخمؽ، كتصمح أحكاليـ،     
كبيا يسكد العدؿ، كتطمئف القمكب، كىذه السنف ال تحابي أحدنا، فيي تجرم عمى الخمؽ في جميع 
ف شرنا فشر، قاؿ اهلل  أحكاليـ، كمف ىذه السنف سينة الجزاء مف جنس العمؿ، إف خيرنا فخير، كا 

ُْْ ًَال ؤََٓبِِِّٗ ؤَىَِْ اٌُِْزَبةِ َٖٓ َّؼََْْٔ عٌُءاً ُّغْضَ ثِوِ ًَالَ َّغِذْ َُوُ ِٖٓ دًُِٕ اُِّوِتعالى:  ، كقاؿ (4) ًَُِّْبً ًَالَ َٗقرِياً{}َُّْْظَ ثِإََٓبٌِِّْٗ

المسمـ أخو المسمـ ال يظممو وال يسممو، ومف كاف في : )-صمى اهلل عميو كسمـ–رسكؿ اهلل 
ة أخيو كاف اهلل في حاجتو، ومف فرج عف مسمـ كربة، فرج اهلل عنو كربة مف كربات يـو حاج

كىكذا فالجزاء مف جنس العمؿ، ككما تديف ، (5)(القيامة، ومف ستر مسمما ستره اهلل يـو القيامة
تديف تداف، ككما تجازم تجازل، ككما تعمؿ تعطى، ككما يكيؿ اإلنساف يكاؿ لو، قاؿ اهلل 

                                                           
الطبراني، أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي، الركض الداني )المعجـ الصغير(،  ((1

ـ. كىك حديث 1985 -ق1405، 1(، عماف، بيركت، دار عمار، المكتب اإلسبلمي، ط861باب الميـ، )ح
حسف. العجمكني، أبك الفداء إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي، كشؼ الخفاء كمزيؿ اإللباس، 

 (.176ـ. كصححو األلباني في صحيح الجامع، )ح2000 -ق1420، 1(، المكتبة العصرية، ط126)ح
 (.82إليامي، منيج اإلسبلـ في بناء المجتمع، )ص ((2
 (.6012يح البخارم، كتاب اآلداب، باب رحمة الناس كالبيائـ، )حأخرجو البخارم، صح ((3
 .123سكرة النساء، اآلية:  ((4
ـى كال يسممو،  ((5 ـي المسم ـي المسم أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب المظالـ كالغصب، باب ال يظم
 (.2442)ح
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}ًََٖٓ عَبء ثِبُغَِّّْئَخِ كٌَُجَّذْ ًُعٌُىُيُْْ كِِ اُنَّبسِ ىََْ رُغْضًََْٕ بَُِّب َٓب ًُنزُْْ ، كقاؿ: (1)اء ثَِٔب ًَبٌُٗا َّؼٌََُِْٕٔ{}عَضَسبحانو: 

، كىكذا فإف لمصالحيف جزاء عظيـ في الدنيا كاآلخرة، كأعظـ (3)}عَضَاء ًِكَبهبً{، كقاؿ: (2)رَؼٌََُِْٕٔ{

}ًََٖٓ ُّيِغِ اُِّوَ جزاء لمصالحيف، أف الصالحيف ىـ أىؿ الدرجات العمى في الجنة، قاؿ اهلل سبحانو: 

َ اُنَّجِِّْنيَ ًَاُقِّذِّّوِنيَ ، فاستحؽ (4)ًَاُؾُّيَذَاء ًَاُقَّبُِؾِنيَ ًَؽَغَُٖ ؤًَُُـئِيَ سَكِْوبً { ًَاُشَّعٌٍَُ كَإًَُُْـئِيَ َٓغَ اَُّزَِّٖ ؤَْٗؼََْ اُِّوُ ػََِْْيِْ ِّٖٓ

، (5)الصالحكف ىذه السعادة؛ ألنيـ أطاعكا اهلل كرسكلو، فيـ أرفع العباد درجة، كأعبلىـ منزلة
 .(6)كمعية اهلل لمصالحيف ثابتة في الدنيا كالبرزخ كاآلخرة

}بَِّٕ ًَُِِّْـَِ اُِّوُ اَُّزُِ َٗضٍََّ اٌُِْزَبةَ ًَىٌَُ : -جؿ كعبل–، قاؿ اهلل كالصالحكف يستحقكف كالية اهلل سبحانو    

ذا تكلى اهلل أحدنا نصره عمى مف(8)، كىذه الكالية جزاء ليـ عمى صبلحيـ(7)ّزٌََََُّ اُقَّبُِؾِنيَ{  ، كا 

جْنَب كِِ اُضَّثٌُسِ ِٖٓ ثَؼْذِ اُزًِّْشِ }ًََُوَذْ ًَزَ، قاؿ اهلل سبحانو: (10)، كالصالحكف يستحقكف كراثة األرض(9)عاداه 

، قاؿ اهلل (1)، كالصالحكف ىـ المستخمفكف في األرض(11)اُزًِّْشِ ؤََّٕ اُْإَسْكَ َّشِصُيَب ػِجَبدَُِ اُقَّبُِؾٌَُٕ {

                                                           
 .24سكرة الكاقعة، اآلية:  ((1
 .90سكرة النمؿ، اآلية:  ((2
 .26سكرة النبأ، اآلية:  ((3
 .69سكرة النساء، اآلية:  ((4
(، المممكة العربية السعكدية، 1/105الصنعاني، محمد بف إسماعيؿ، تطيير االعتقاد عف أدراف اإللحاد، ) ((5

 ق. 1408، 1الرياض، مطبعة السفير، ط
(، المدينة المنكرة، 1/10قبكر، )الشككاني، محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل، شرح الصدكر بتحريـ رفع ال ((6

 ق.1408، 4المنكرة، الجامعة اإلسبلمية، ط
 .196سكرة األعراؼ، اآلية:  ((7
ابف تيمية، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف أبي قاسـ الحراني، اإليماف،  ((8
 ـ.1996 -ق1416، 5(، األردف، عماف، المكتب اإلسبلمي، ط1/347)

(، 3/362سابكرم، نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي، غرائب القرآف كرغائب الفرقاف، )الني ((9
 ق.1416، 1بيركت، دار الكتب العممية، ط

(، الككيت، مكتبة الفبلح لمنشر 1/247األشقر، عمر بف سميماف بف عبد اهلل العتيبي، الرسؿ كالرساالت، ) ((10
 ـ.1989 -ق1410، 4كالتكزيع، ط

 .105كرة األنبياء، اآلية: س ((11
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َٔب اعْزَخَِْقَ اَُّزَِّٖ ِٖٓ هَجِِْيِْْ ًٌَََُُِّْٔنََّٖ َُيُْْ }ًَػَذَ اَُِّوُ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ِٓنٌُْْ ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ ََُْغْزَخِِْلَنَّيُْ كِِ اُْإَسْكِ ًَسبحانو: 

بً ًََٖٓ ًَلَشَ ثَؼْذَ رَُِيَ كَإًَُُْئِيَ ىُُْ دِّنَيُُْ اَُّزُِ اسْرَنََ َُيُْْ ًََُُْجَذَُِّنَّيُْ ِّٖٓ ثَؼْذِ ٌَِْكِيِْْ ؤَْٓنبً َّؼْجُذًَُٗنِِ َُب ُّؾْشًٌَُِٕ ثِِ ؽَْْئ

  .(2)اُْلَبعِوٌَُٕ{

كلقد تعٌيد اهلل لمصالحيف أف يحفظ ليـ ذرياتيـ، فقد قص اهلل عمينا في سكرة الكيؼ قصة     

}ًَؤََّٓب اُْغِذَاسُ الغبلميف اليتيميف، فقد حفظ اهلل ليما كنزىما بسبب صبلح كالدىما، قاؿ سبحانو: 

َُّئَُب ًًََبَٕ ؤَثٌُىَُٔب فَبُِؾبً كَإَسَادَ سَثُّيَ ؤَْٕ َّجُِْـَب ؤَؽُذَّىَُٔب ًََّغْزَخْشِعَب ًَنضَىَُٔب  كٌََبَٕ ُِـَُِبَِْْٖٓ َّزَِِْْْٖٔ كِِ أَُْذِّنَخِ ًًََبَٕ رَؾْزَوُ ًَنضٌ

فكاف ، "(4)، فانتفعا بصبلح أبييما(3)سَؽَْٔخً ِّٖٓ سَّثِّيَ ًََٓب كَؼَِْزُوُ ػَْٖ ؤَْٓشُِ رَُِيَ رَإًَُِّْ َٓب َُْْ رَغْيِغ ػََِّْْوِ فَجْشاً{

صبلحو مقتضيا لرعاية كلديو كحفظ ماليما كظاىر المفظ أنو أبكىما حقيقة كقيؿ ىك الذم دفنو 
كقيؿ ىك األب السابع مف عند الدافف لو كقيؿ العاشر ككاف مف األتقياء كفيو ما يدؿ عمى أف اهلل 

ف بعدكا عنيـ ، كالصالحكف يجمب اهلل ليـ الخير، كيدفع (5)"يحفظ الصالح في نفسو كفي كلده كا 

صبلحيـ }ًََٓب ًَبَٕ سَثُّيَ ُُِْيِِْيَ اُْوُشٍَ ثِظٍُِْْ ، قاؿ اهلل سبحانو: (6)السكء كالنكاؿ؛ كذلؾ بسبب صبلحيـ كا 

 . (7)ًَؤَىُِْيَب ُٓقِِْؾٌَُٕ {

                                                                                                                                                                      
(، الرياض، دار 548السالكس، د. عمي بف احمد عمي، مع اإلثني عشرية في األصكؿ كالفركع، )ص ((1

 ـ.2003 -ق1424، 7الفضيمة، ط
 .55سكرة النكر، اآلية:  ((2
 . 82سكرة الكيؼ، اآلية:  ((3
، أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم األنصارمابف الييتمي، شياب الديف ابك العباس  ((4

 -ىػ 1417، 1(، لبناف، مؤسسة الرسالة، ط2/693، )الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض كالضبلؿ كالزندقة
 .ـ1997

أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني البخارم محمد صديؽ خاف،  ((5
، 2(، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط1/131ة، )سكة بما ثبت مف اهلل كرسكلو في النسك حسف األ، الًقنَّكجي
 ـ.1981 -ق1401

(، الرياض، إدارة المساجد 1/223آؿ الشيخ، صالح بف عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ، ىذه مفاىيمنا، ) ((6
 ـ.2001 -ق1422، 2كالمشاريع الخيرية، ط

 . 117سكرة ىكد، اآلية: ( (7
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ا أدخمو اهلل       ا كعمؿ صالحن كيعد الصبلح مف أبمغ كأجؿ صفات المؤمنيف، فمف كاف صالحن

}ًَاَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا ، قاؿ اهلل سبحانو: (1)مرة الصالحيف في الجنةفي الصالحيف، أم جعمو في ز 

، كأىؿ الصبلح كاألعماؿ الصالحة يجدكف في الدنيا الحياة (2)اُقَّبُِؾَبدِ َُنُذَِِِْنَّيُْْ كِِ اُقَّبُِؾِنيَ{

 .(3)الطيبة، كفي اآلخرة يجزكف أحسف األجر عمى صالح أعماليـ

، قاؿ اهلل تعالى:  (4)بلح منزلة في الدنيا أف اهلل يمقي محبتيـ في قمكب خمقوكيكفي أىؿ الص    

، كمف أحبو اهلل كأحبو المؤمنكف سعد كأفمح (5)}بَِّٕ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ عََْغْؼََُ َُيُُْ اُشَّؽَُْٖٔ ًُدّاً{

ثناء عميو، كاالقتداء بو، كالدعاء لو في في الدنيا كاآلخرة، فمحبة المؤمنيف لئلنساف تستكجب ال
إذا أحب اهلل العبد نادى جبريؿ: ): -صمى اهلل عميو كسمـ–، قاؿ رسكؿ اهلل (6)الحياة كبعد المكت

جبريؿ: إف اهلل يحب فالنا فأحببو، فيحبو جبريؿ، فينادي جبريؿ في أىؿ السماء: إف اهلل يحب 
 .( 7)(القبوؿ في األرضفالنا فأحبوه، فيحبو أىؿ السماء، ثـ يوضع لو 

ف الحياة بدوف الصالح ال قيمة ليا، وال وجو في المقارنة بيف مف يعمؿ صالحا ومف      وا 

}ؤًّْ ؽَغِتَ اَُّزَِّٖ اعْزَشَؽٌُا اُغَِّّْئَبدِ ؤّٕ َّٗغْؼََِيُْْ ًَبَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ عٌََاء قاؿ اهلل سبحانو:  يعمؿ سيًئا،

فإذا كاف األمر كذلؾ فإنو ينبغي لممؤمف أف ال يدع العمؿ ، (8)َْبىُْ ًَََٓٔبرُيُْْ عَبء َٓب َّؾٌٌَُُْٕٔ{َّٓؾْ

                                                           
(، 3/400في عمـ التفسير، ) المسيركزم، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد، زاد الج( (1

 ق. 1422، 1بيركت، دار الكتاب العربي، ط
 .9سكرة العنكبكت، اآلية:  ((2
الحكامدم، محمد بف أحمد بف عبد السبلـ خضر الشقيرم، السنف كالمبتدعات المتعمقة باألذكار كالصمكات،  ((3
 (، دار الفكر.1/317)

ابف غناـ، حسيف بف غناـ النجدم األحسائي المالكي، العقد الثميف في شرح أحاديث أصكؿ الديف،  ((4
 ـ.2003 -ق1423، 1(، فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية، ط1/148)

 .96سكرة مريـ، اآلية:  ((5
 (. 1/93كضيح كالبياف لشجرة اإليماف، )آؿ سعدم، أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل، الت ((6
 (.3209أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب بدء الخمؽ، باب ذكر المبلئكة، )ح ((7
 . 21سكرة الجاثية، اآلية:  ((8
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، قاؿ سبحانو: زكاىـ وفضميـ -عز وجؿ–الصالح، فيكفي أىؿ الصالح شرًفا ومنزًلة أف اهلل 

 . (1)اُْجَشَِّّخِ{ }بَِّٕ اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ًَػٌَُِِٔا اُقَّبُِؾَبدِ ؤًَُُْئِيَ ىُْْ َِْْشُ

  

                                                           
 .7سكرة البينة، اآلية:  ((1
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 المطمُب الثالث: مصيُر األمِة إذا تركت الصالح.

، تعست -صمى اهلل عميو كسمـ–إف األمة بمجمكعيا إذا تركت أمر اهلل سبحانو، كأمر رسكلو     
كانتكست، كذلت كانيزمت، كعاد ذلؾ عمييا باألضرار الجسيمة، كالعكاقب الكخيمة في الدنيا 

ذلؾ عمى مستكل األفراد أـ الجماعات، فبنك إسرائيؿ لما ترككا أمر اهلل لعنيـ كاآلخرة، سكاء أكاف 
اهلل، كسخط عمييـ، كجعؿ منيـ القردة كالخنازير، فإذا كجدت المعصية كلـ يكجد اإلنكار حؿ 

ًدَ ًَػِْغََ اثِْٖ َٓشََّْْ رَُِيَ ثَِٔب ػَقٌَا }ُُؼَِٖ اَُّزَِّٖ ًَلَشًُاْ ِٖٓ ثَنِِ بِعْشَائََِْ ػَََِ ُِغَبِٕ دَاًُ، قاؿ اهلل: (1)العذاب كالنكاؿ

ف األمة لما تركت أمر اهلل سبحانو (2)ًًََّبٌُٗاْ َّؼْزَذًَُٕ، ًَبٌُٗاْ الَ َّزَنَبىٌََْٕ ػَٖ ُّٓنٌَشٍ كَؼٌَُِهُ َُجِئْظَ َٓب ًَبٌُٗاْ َّلْؼٌََُِٕ{ ، كا 

ف خمس إذا ابتميتـ بيف، يا معشر المياجري):  -صمى اهلل عميو كسمـ–أصابيا ما نرل، قاؿ 
وأعوذ باهلل أف تدركوىف: لـ تظير الفاحشة في قـو قط، حتى يعمنوا بيا، إال فشا فييـ 
الطاعوف، واألوجاع التي لـ تكف مضت في أسالفيـ الذيف مضوا، ولـ ينقصوا المكياؿ 

ة أمواليـ، والميزاف، إال أخذوا بالسنيف، وشدة المئونة، وجور السمطاف عمييـ، ولـ يمنعوا زكا
إال منعوا القطر مف السماء، ولوال البيائـ لـ يمطروا، ولـ ينقضوا عيد اهلل، وعيد رسولو، إال 
سمط اهلل عمييـ عدوا مف غيرىـ، فأخذوا بعض ما في أيدييـ، وما لـ تحكـ أئمتيـ بكتاب اهلل، 

ككا الصبلح كترككا أمر ، كألف المسمميف تر (3)(ويتخيروا مما أنزؿ اهلل، إال جعؿ اهلل بأسيـ بينيـ
صمى اهلل عميو –اهلل، فقد تكالبت عمييـ األمـ، كصاركا غثاء كغثاء السيؿ، كما قاؿ رسكؿ اهلل 

كمف قمة  فقاؿ قائؿ:يوشؾ األمـ أف تداعى عميكـ كما تداعى األكمة إلى قصعتيا، ) :-كسمـ
بؿ أنتـ يومئذ كثير، ولكنكـ غثاء كغثاء السيؿ، ولينزعف اهلل مف صدور  نحف يكمئذ؟ قاؿ:

                                                           
(، دار اليقيف 1/398بف عبد اهلل بف محمد، المكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية، ) الجمعكد، محماس ((1

 ـ.  1987 -ىػ  1407، 1لمنشر كالتكزيع، ط
 .79-78سكرة المائدة، اآليتاف:  ((2
 

(، كىك حديث صحيح. ابف قايماز، 4019أخرجو ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب الفتف، باب العقكبات، )ح ((3
 (.4/186اح الزجاجة في زكائد ابف ماجو، )مصب
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 قاؿ: فقاؿ قائؿ: يا رسكؿ اهلل، كما الكىف؟عدوكـ الميابة منكـ، وليقذفف اهلل في قموبكـ الوىف، 
 .(1)حب الدنيا، وكراىية الموت(

ا كجماعات، ففي ترؾ كألف نشر الصبلح مقصد عظيـ، فإف األمة إذا تركتو عاقبيا اهلل أفراد    
 .(2)نشر الصبلح ترؾ ألمر اهلل، كمف ترؾ أمر اهلل تركو اهلل، كمف نسي أمر اهلل نسيو اهلل

كمف آفات ترؾ األمة لمصبلح أف اهلل يعاقبيا بالعذاب في الدنيا كاآلخرة، قاؿ اهلل سبحانو:     

–عف زينب بنت جحش ، ك (3)ْْ َِأفَّخً ًَاػٌَُِْٔاْ ؤََّٕ اُِّوَ ؽَذِّذُ اُْؼِوَبةِ {}ًَارَّوٌُاْ كِزْنَخً الَّ رُقِْجََّٖ اَُّزَِّٖ ظٌََُِٔاْ ِٓنٌُ

)ال إلو إال اهلل، ويؿ  ، أف النبي صمى اهلل عميو كسمـ، دخؿ عمييا فزعا يقكؿ:-رضي اهلل عنيا
لمعرب مف شر قد اقترب، فتح اليـو مف ردـ يأجوج، ومأجوج مثؿ ىذا، وحمؽ بإصبعو، وبالتي 

 .(4)نعـ إذا كثر الخبث( فقالت زينب فقمت يا رسكؿ اهلل أنيمؾ كفينا الصالحكف؟ قاؿ:ا، تميي
 

ال حؿ العذاب، قاؿ      ف صبلح الدنيا كاآلخرة يككف باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، كا  كا 
مثؿ القائـ عمى حدود اهلل والواقع فييا، كمثؿ قـو استيموا : )-صمى اهلل عميو كسمـ–رسكؿ اهلل 

عمى سفينة، فأصاب بعضيـ أعالىا وبعضيـ أسفميا، فكاف الذيف في أسفميا إذا استقوا مف 
الماء مروا عمى مف فوقيـ، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولـ نؤذ مف فوقنا، فإف 

                                                           
سناده 4297أخرجو أبك داكد، سنف أبي داكد، كتاب المبلحـ، باب في تداعي األمـ عمى اإلسبلـ، )ح ((1 (. كا 

حسف.  ابف األثير مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ الشيباني 
. 1(، مكتبة دار البياف، مكتبة الحمكاني، ط10/28حاديث الرسكؿ مطبعة المبلح، )الجزرم، جامع األصكؿ في أ

 (.3257كصححو األلباني في صحيح الجامع، )ح
عرابو، ) ((2 (، بيركت، عالـ الكتب، 3/460الزجاج، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، معاني القرآف كا 
 ـ. 1988 -ق1408، 1ط
 .25سكرة األنفاؿ، اآلية:  ((3
 سبؽ تخريجو، )ص  (. ((4
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ف أ صمى –، كقاؿ (1)(خذوا عمى أيدييـ نجوا، ونجوا جميعايتركوىـ وما أرادوا ىمكوا جميعا، وا 
 .(2)(إف الناس إذا رأوا المنكر ال يغيرونو، أوشؾ أف يعميـ اهلل بعقابو): -اهلل عميو كسمـ

ف اهلل      يعاقب األمة بالذلة كاليكاف كالبكار كالصغار كالفاقة كالفقر إذا  -سبحانو كتعالى–كا 

}ًَمَشَةَ اُِّوُ َٓضاَلً هَشَّْخً ًَبَٗذْ آِٓنَخً ُّٓئَْئِنَّخً َّإْرِْيَب سِصْهُيَب سَؿَذاً ِّٖٓ ًَُِّ ٌََٓبٍٕ كٌََلَشَدْ تركت الصبلح، قاؿ اهلل سبحانو: 

 ، كأىؿ المعاصي إذا لـ يككنكا صالحيف(3)ثِإَْٗؼُِْ اُِّوِ كَإَرَاهَيَب اُِّوُ ُِجَبطَ اُْغٌُعِ ًَاُْخٌَْفِ ثَِٔب ًَبٌُٗاْ َّقْنَؼٌَُٕ{

}ًَْْ رَشًٌَُا ِٖٓ عَنَّبدٍ ًَػٌٍُُْٕ، ًَصُسًُعٍ ًََٓوَبٍّ ًَشٍِّْ، ًََٗؼَْٔخٍ ًَبٌُٗا : -جؿ شأنو–، قاؿ (4)كمصمحيف سمب اهلل ممكيـ

كَزَؾْنَب ػََِْْيِْْ ؤَثٌَْاةَ ًَُِّ ؽَِْءٍ }كَََِّٔب َٗغٌُاْ َٓب رًُِّشًُاْ ثِوِ ، كقاؿ سبحانو: (5)كِْيَب كَبًِينِيَ، ًَزَُِيَ ًَؤًَْسَصْنَبىَب هٌَْٓبً آَِشَِّٖ{

 .(6)ؽَزََّ بِرَا كَشِؽٌُاْ ثَِٔب ؤًُرٌُاْ ؤََِزَْٗبىُْ ثَـْزَخً كَةِرَا ىُْ ُّٓجِِْغٌَُٕ{

، كمصائب كسيئات، إنما ىك بسبب بعدىا عما كيمِّفت      ف ما أصاب األمة مف نكبات كمآسو كا 
، قاؿ اهلل (7)-صمى اهلل عميو كسمـ–سنة نبييا ، كل-جؿ كعز–بو، كبسبب تركيا ألمر ربيا 

}ًًََْْ ؤَىٌَِْْنَب ِٖٓ هَشَّْخٍ ، كقاؿ سبحانو: (8): }ًََٓب ؤَفَبثٌَُْ ِّٖٓ ُّٓقِْجَخٍ كَجَِٔب ًَغَجَذْ ؤَّْذٌُِّْْ ًََّؼْلٌُ ػَٖ ًَضرِيٍ{سبحانو

، كاألمة إذا تركت الصبلح (9)ىِْْ بَُِّب هَِِْالً ًًَُنَّب َٗؾُْٖ اٌَُْاسِصِنيَ{ثَيِشَدْ َٓؼِْؾَزَيَب كَزِِْيَ َٓغَبًِنُيُْْ َُْْ رُغٌَْٖ ِّٖٓ ثَؼْذِ

)والذي نفسي : -صمى اهلل عميو كسمـ–عاقبيا اهلل سبحانو بعدـ استجابة الدعاء، قاؿ رسكؿ اهلل 
                                                           

 (.2493أخرجو البخارم، صحيح البخارم، كتاب الشركة، باب ىؿ يقرع في القسمة كاالستياـ فيو،  )ح ((1
(. 4005أخرجو ابف ماجو، سنف ابف ماجو، كتاب الفتف، باب األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، )ح ((2

سناده صحيح عمى شرط الشيخيف. ابف حباف، أبك ح ٍعبدى، كا  اتـ محمد بف حباف بف أحمد بف حباف بف معاذ بف مى
 -ىػ1408، 1(، بيركت، مؤسسة الرسالة، ط304التميمي الدارمي،  اإلحساف في تقريب صحيح ابف حباف،)ح

 (.1974ـ. كصححو األلباني في صحيح الجامع، )ح1988
 .112سكرة النحؿ، اآلية:  ((3
 (.1/317)الحكامدم، السنف كالمبتدعات،  ((4
 .28-25سكرة الدخاف، اآليات:  ((5
 .44سكرة األنعاـ، اآلية:  ((6
الخطيب الحسني األزىرم، تحذير أىؿ األيماف عف الحكـ بغير  أبك ىبة اهلل إسماعيؿ بف إبراىيـ األسعردم، (7(

 ق.1407، 3، المدينة المنكرة، الجامعة اإلسبلمية، ط(1/33ما أنزؿ الرحمف، )
 .30سكرة الشكرل، اآلية:  ((8
 .55سكرة القصص، اآلية:  ((9
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بيده لتأمرف بالمعروؼ ولتنيوف عف المنكر أو ليوشكف اهلل أف يبعث عميكـ عقابا منو ثـ 
، كمف آفات ترؾ الصبلح: أف تصبح األمة شيعنا كأحزابنا، كيسمط اهلل (1)(فال ُيستجاب لكـتدعونو 

سألت ): -صمى اهلل عميو كسمـ–اهلل بعضيا عمى بعض، كيذيقيا بأس بعض، قاؿ رسكؿ اهلل 
ربي ثالثا، فأعطاني ثنتيف ومنعني واحدة، سألت ربي: أف ال ييمؾ أمتي بالسنة فأعطانييا، 

 .(2)(ؾ أمتي بالغرؽ فأعطانييا، وسألتو أف ال يجعؿ بأسيـ بينيـ فمنعنيياوسألتو أف ال ييم

ذا لـ تنشر األمة خالصة األمر    : ال بد لؤلمة مف نشر الصبلح؛ ألف الصبلح مقصد عظيـ، كا 
الصبلح، حؿ عمييا الغضب كالنكاؿ كالعقاب كالعذاب، كنشر الصبلح يككف باألمر بالمعركؼ 

}ًَُْزٌَُٖ ِّٓنٌُْْ ؤَُّٓخٌ ث عمى الخير، كالترىيب مف الشر، قاؿ اهلل سبحانو: كالنيي عف المنكر، كالح

}ًُنزُْْ َِْْشَ ؤَُّٓخٍ ، كقاؿ سبحانو: (3)َّذْػٌَُٕ بََُِ اُْخَْْشِ ًََّإُْٓشًَُٕ ثِبَُْٔؼْشًُفِ ًََّنْيٌََْٕ ػَِٖ أُُْنٌَشِ ًَؤًَُُْـئِيَ ىُُْ أُُْلِِْؾٌَُٕ{

َُّيُْ ِّٓنْيُُْ أُُْآِْنٌَُٕ ًَؤًَْضَشُىُُْ  رَإُْٓشًَُٕ ثِبَُْٔؼْشًُفِ ًَرَنْيٌََْٕ ػَِٖ أُُْنٌَشِ ًَرُآِْنٌَُٕ ثِبُِّوِ ًٌََُْ آََٖٓ ؤَىَُْ اٌُِْزَبةِ ٌََُبَٕ َِْْشاً ؤُِْشِعَذْ ُِِنَّبطِ

 .(5)، فاألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف سمات صفكة خمؽ اهلل(4)اُْلَبعِوٌَُٕ{

قامة شرعو، كدفع      كيقصد باألمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ىك: إصبلح خمؽ اهلل، كا 
، كاآلمر بالمعركؼ كالناىي عف المنكر كالطبيب الذم يعالج المرضى، ال بد (6)الببلء عف الناس

مف رأى منكـ منكرا ): -صمى اهلل عميو كسمـ–بد أف يككف رفيقنا بيـ، ليننا معيـ، قاؿ رسكؿ اهلل 
 .(7)(ميغيره بيده، فإف لـ يستطع فبمسانو، فإف لـ يستطع فبقمبو، وذلؾ أضعؼ اإليمافف

  

                                                           
(، كقاؿ: حديث حسف. كقاؿ 2169أخرجو الترمذم، سنف الترمذم، باب ما جاء في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر، )ح ((1

حسف. العراقي، العراقي، أبك الفضؿ زيف الديف عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف إبراىيـ، المغني  العراقي: حديث
، ط1/783عف حمؿ األسفار في األسفار في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار، )  -ىػ1426، 1(، لبناف، بيركت، دار ابف حـز

 (.2399)حـ. كحسنو األلباني في صحيح الجامع، 2005
 (.2890أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب الفتف كأشراط الساعة، باب ىبلؾ ىذه األمة بعضيا ببعض، )ح ((2
 .104سكرة آؿ عمراف، اآلية:  ((3
 .110سكرة آؿ عمراف، اآلية:  ((4
 -ق13882، 1قي، ط(، دمشؽ، مطبعة التر 4/260مبل حكيش، عبد القادر السيد محمكد آؿ غازم العاني، بياف المعاني، ) ((5

1965. 
 ق.1426(، دار الكطف لمنشر كالتكزيع، 2/408العثيميف، محمد بف صالح بف محمد، شرح رياض الصالحيف، ) ((6
 (.49أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب اإليماف، باب ككف النيي عف المنكر مف اإليماف، )ح ((7
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 الفساد. دابرً  : قطعي الثانيالفصؿي 

 .ةالشريع و بمقاصدً كعبلقتي  ،بينو كبيف اإلفساد كالفرؽي  ،الفساد األكؿ: تعريؼي  المبحثي 

 تعريؼي الفساد.األكؿ:  المطمبي 

 . لغة : الفسادي األكؿالفرع 

 ا.اصطبلحن  : الفسادي الثاني فرعال

 .كاإلفساد بيف الفسادً  الثاني: الفرؽي  المطمبي 

 الشريعة. بمقاصدً  الفسادً  دابرً  قطعً  الثالث: عبلقةي  المطمبي 

 .اإلسبلمية الشريعةً  مف مقاصدً  مقصده  الفسادً  دابرً  الثاني: قطعي  المبحثي 

 الفساد. قطع دابرً  مقصدً  األكؿ: تأصيؿي  المطمبي 

 الكريـ. في القرآفً  الفسادً  رً داب الثاني: قطعي  المطمبي 
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 .الشريفة في السنةً  الفسادً  دابرً  الثالث: قطعي  المطمبي 

 .-رضي اهلل عنيـ – الصحابةً  عندى  الفسادً  دابرً  الرابع: قطعي  المطمبي 

 كآثاره. ،وكأسبابي  ،كصكره الفسادً  الثالث: أنكاعي  المبحثي 

 .كصكره أنكاع الفسادالمطمب األكؿ: 

 .المطمب الثاني: أسباب الفساد

 آثار الفساد. :ثالمطمب الثال

الفاسديف كعقاب  ،وكسائؿ قطعك  ة الفسادالمبحث الرابع: منيج اإلسبلـ في محارب
 .المفسديفك 

 .وكسائؿ قطعك  ة الفسادالمطمب األكؿ: منيج اإلسبلـ في محارب

 .المفسديفك  الفاسديف المطمب الثاني: عقاب
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

86 
 

  .ةالشريع و بمقاصدً كعبلقتي  ،بينو كبيف اإلفساد كالفرؽي  الفساد، األكؿ: تعريؼي  المبحثي 

 تعريؼي الفساد.األكؿ:  المطمبي 

 لغة. : الفسادي األكؿ لفرعا

، كالجمعي فىسدىل، فىسىدى يىٍفسيدي كيىٍفًسدي، يقاؿ: فىسيدى فىسادان كفيسكدان فيك فاًسده كفىسيده  الفساد لغة: مف    

، كيقاؿ: تفاسدى (2){اُلَغَبدَ ُّؾِتُّ الَ ًَاُِّوُ }، كقاؿ: (1)كَغَبداً{ األَسْكِ كِِ ًََّغْؼٌََْٕ }قاؿ اهلل سبحانو: 

 ثَؼْذَ األَسْكِ كِِ رُلْغِذًُاْ ًَالَ}القكـي: أم تدابركا كتقاطعكا، كالفساد نقيض الصبلح، قاؿ اهلل سبحانو: 

، كالمفسدة: خبلؼ المصمحة، كاالستفساد: خبلؼ االستصبلح، يقاؿ: فسد الشيء: (3){بِفْالَؽِيَب

 .(4)بطىؿ كاضمحؿ

 ا.اصطبلحن  : الفسادي الثانيفرع ال

 الَ ًَاُِّوُ }الفساد صفة ذميمة، مف أكثر الصفات التي يبغضيا اهلل كال يحبيا، قاؿ اهلل سبحانو:     

 ُّؾِتُّ الَ }ًَاُِّوُ، فاهلل ال يحب الفساد، كال يحب المفسديف، قاؿ اهلل سبحانو: (5){اُلَغَبدَ ُّؾِتُّ

 .(7)، كالمسمـ يحب ما يحبو اهلل، كيبغض ما يبغضو(6)أُُْلْغِذَِّٖ{

كالفساد أعـ مف الظمـ، فالظمـ نقص، كمف سرؽ ماؿ غيره فقد نقص حؽ الغير، كىذا مكجكد     
 .(1)داع كالميك كالمعب زيادةفي الفساد، كفي الفساد االبت

                                                           
 .33اآلية:  ،سكرة المائدة ((1
 .205اآلية:  ،سكرة البقرة ((2
 .56اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((3
مقمكبة ؼ س  ،المحكـ كالمحيط األعظـ ،ابف سيده .(12/257) ،باب السيف كالداؿ ،تيذيب المغة ،اليركم ((4
 (.8/496) ،مادة فسد ،تاج العركس ،الزبيدم .(3/335) ،فصؿ الفاء ،لساف العرب ،ابف منظكر .(8/458) ،د

 .205اآلية:  ،سكرة البقرة ((5
 .64اآلية:  ،سكرة المائدة( (6
دار النفائس لمنشر  ،األردف ،(1/200) ،العقيدة في اهلل ،عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي ،األشقر ((7

 ـ.1999 -ق1419 ،12ط ،لمنشر كالتكزيع
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، كأما (2)كالفاسد مرادؼ لمباطؿ عند أكثر الفقياء، فكؿ باطؿ فاسد، فيما اسماف لمسى كاحد    
، (3)عند الحنفية فالفاسد يختمؼ عف الباطؿ، فالفاسد ىك: " ما يككف مشركعا بأصمو دكف كصفو"

 .(4)كاما الباطؿ فيك: " ماال يككف مشركعنا بأصمو ككصفو"

كأما المفسركف فيعرفكف الفساد بأنو: خركج الشيء عف االعتداؿ، أك عف حاؿ استقامتو، أك     
 .(5)عف الحالة البلئقة بو، كالفساد عاـ في الكفر كالضبلؿ، ككؿ ما ىك ضار

شعاؿ الفتف التي تؤدم إلى الخمؿ في أمر المعاش      كالفساد في األرض: تيييج الحركب، كا 

 ُّؾِتُّ الَ ًَاُِّوُ ًَاُنَّغََْ اُْؾَشْسَ ًَُّيِِْيَ كِِْيَب ُُِْلْغِذَ األَسْكِ كِِ عَؼََ رٌََََُّ ًَبِرَا}هلل سبحانو: ، قاؿ ا(6)كالمعاد

  الَ َٓب ؤَػَُِْْ بِِِّٗ هَبٍَ َُيَ ًَُٗوَذِّطُ ثِؾَْٔذِىَ ُٗغَجِّؼُ ًََٗؾُْٖ اُذَِّٓبء ًََّغْلِيُ كِْيَب ُّلْغِذُ َٖٓ كِْيَب }ؤَرَغْؼََُ، كقاؿ: (7){اُلَغَبدَ

 .(8){ؼٌََُِْٕٔرَ

 قكاؿ: أثبلثة  كفي تفسير "ييفسد فييا"    

                                                                                                                                                                      
 مؤسسة الرسالة. ،بيركت ،(1/692) ،الكميات ،أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم ،أبك البقاء الكفكم ((1
شمس الديف أبك عبد اهلل  ،البعمي .(1/112) ،المحصكؿ ،فخر الديف الرازم .(1/76) ،المستصفى ،الغزالي ((2

 ،1ط ،مكتبة السكادم لمنشر كالتكزيع ،(1/333) ،المطمع عمى ألفاظ المقنع ،محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ
 ـ(.2003 -ق1423

 (.8/139) ،البناية شرح اليداية ،العيني ((3
المباب في شرح  ،الحنفي الميداني الدمشقي الغنيمي إبراىيـ بف حمادة بف طالب بفعبد الغني  الميداني، ((4

  .بة العمميةالمكت ،لبناف ،بيركت ،(2/24) ،الكتاب
كمية  ،جامعة طنطا ،(1/100) ،تفسير الراغب األصفياني ،أبك القاسـ الحسيف بف محمد ،الراغب األصفياني ((5

الكشاؼ عف حقائؽ  ،أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد ،الزمخشرم .ـ1999 -ق1420 ،1ط ،اآلداب
إرشاد العقؿ  ،أبك السعكد العمادم .ق1407 ،3ط ،دار الكتاب العربي ،بيركت ،(1/62) ،غكامض التنزيؿ
 .(1/43الكتاب الكريـ، )السميـ إلى مزايا 

6))
، 1(، ط1/52، تفسير المراغي، )أحمد بف مصطفى(. المراغي، 1/251القاسمي، محاسف التأكيؿ، ) 

 ـ. 1946 -ق1365

 .205اآلية:  ،سكرة البقرة ((7
 .30اآلية:  ،سكرة البقرة ((8
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المراد بالفساد في األرض ىك: معصية اهلل؛ ألف شرائع اهلل سنف مكضكعة بيف  القكؿ األكؿ:
خمقو، فإذا تمسؾ الخمؽ بيا حقنت دماؤىـ، كلـ تنتشر فييـ الفتف، كأما إذا لـ يتمسككا بيا كاتبع 

كؿ كاحد منيـ ىكاه، كثر فييـ اليىرىج كالمىرىج، أم التقاتؿ كالفساد
 ػَغَْْزُْْ كَيََْ}، قاؿ اهلل سبحانو: (1)

 .(2){ ؤَسْؽَبٌَُْْٓ ًَرُوَيِّؼٌُا اُْإَسْكِ كِِ رُلْغِذًُا ؤَٕ رٌَََُّْْزُْْ بِٕ

 . (3)"الفساد في األرض ىك: "مداراة المنافقيف لمكافريف، كمخالطتيـ معيـ القكؿ الثاني:

تكذيب الفساد في األرض تفسيره ىك: أف المنافقيف كانكا يدعكف في السر إلى  القكؿ الثالث:
 .(4)الديف، كيضعكف الشيبو، كيفشكف أسرار المؤمنيف

فمف عمؿ بغير  ،كيدخؿ في جميع أقساـ اإلثـ ،كبالجممة: فالفساد خمؽ ذميـ ككفر كمعصية  
أجارنا  ،(5)كىك شر كدمار ،كالفساد سبب لحرماف الخير ،فيك فاسد مفسد ،كحكـ بالظمـ ،أمر اهلل

 اهلل مف الفساد كاإلفساد.

  .كاإلفساد بيف الفسادً  الثاني: الفرؽي  المطمبي 

 الفساد ضد الصبلح، كىك مصدر الفعؿ الثبلثي فسد، يقاؿ: فسد المحـ كالمبف: أنتف      
لحاؽ الضرر"(6)كعطب قاؿ اهلل  (7)، فالفساد ىك: "التمؼ كالعطب كاالضطراب كالجدب كالقحط كا 

                                                           
 (.2/306) ،مفاتيح الغيب ،قالو ابف عباس كالحسف كقتادة كالسيدم. الرازم ((1
 .22اآلية:  ،سكرة محمد ((2
 .(1/352اب، )المباب في عمـك الكت ،ابف عادؿ الحنبمي ((3

 (.1/166) ،غرائب القرآف ،النيسابكرم (4)
تيسير الكريـ الرحمف في  ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم ،السعدم .(20/322) ،المرجع السابؽ ((5

 (. 3/1942) ،الزحيميتفسير  ،الزحيمي .ـ2000 -ق1420 ،1ط ،(1/527) ،في تفسير كبلـ المناف

 (.1/692) ،الكميات ،أبك البقاء الكفكم ((6
 دار الدعكة. ،(2/688) ،المعجـ الكسيط ،إبراىيـ مصطفى كآخركف ،مصطفى ((7
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، (1){ َّشْعِؼٌَُٕ َُؼََِّيُْْ ػٌَُِِٔا اَُّزُِ ثَؼْلَ ُُِْزِّوَيُْ اُنَّبطِ ؤَّْذُِ ًَغَجَذْ ثَِٔب ًَاُْجَؾْشِ   اُْجَشِّ كِِ اُْلَغَبدُ ظَيَشَ}اهلل سبحانو: 

 .(2)فالفساد ىك: "التغيير عف المقدار الذم تدعك إليو الحكمة"

أما اإلفساد فيك: أعـ مف الفساد، كىك مصدر الفعؿ الرباعي: أفسد، يقاؿ: أفسد الرجؿ:     

 كَغَبداً األَسْكِ كِِ }ًََّغْؼٌََْٕ، قاؿ اهلل سبحانو: (3)جعؿ الشيء فاسدنا، أك ترؾ طريؽ الخير كالصبلح

 .(5)و، كاإلفساد مضرة، كينبغي ترك(4){ أُُْلْغِذَِّٖ ُّؾِتُّ الَ ًَاُِّوُ

أم  ،(6)"إخراج الشيء مف حالة محمكدة ال لغرض صحيح" اإلفساد ىك:كمف ىنا يتبيف أف     
ا عما ينبغي أف يككف عميو، كعف ككنو منتفعنا بو"  .(7)ىك: "جعؿ الشيء فاسدنا خارجن

كبسببيما   ،كيقضياف عمى الفضيمة ،ماف المجتمعاألمر: إف الفساد كاإلفساد ييد خبلصة    
 ،كسبب كؿ بمية ،فيما أساس كؿ نقمة ،كيعتدل عمى األنفس كاألعراض كاألمكاؿ ،ئـترتكب الجرا

 فينبغي تركيما كمحاربتيما. ،كعنكاف لكؿ تعاسة كشقاء في الدنيا كاآلخرة

 الشريعة. بمقاصدً  الفسادً  دابرً  قطعً  الثالث: عبلقةي  المطمبي 

"حسبنا اإلجماع المنعقد عمى أف المقصد األعـ لمشريعة ىك: جمب المصالح كدرء المفاسد في    
 .(8)العاجؿ كاآلجؿ"

 
                                                           

 .41اآلية:  ،سكرة الرـك ((1
 ،معجـ الفركؽ المغكية ،أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعد بف يحيى بف ميراف ،العسكرم ((2
 ق.1412 ،1ط ،مؤسسة النشر اإلسبلمي ،(1/405)

 ،عالـ الكتب ،(2/462) ،كتاب االفعاؿ ،أبك القاسـ عمي بف جعفر بف عمي السعدم ،ابف القطاع الصقمي ((3
 .(1/285)، يب، القامكس الفقييجأبك  .ـ1983 -ق1403 ،1ط
 . 64اآلية:  ،سكرة المائدة ((4
 .(1/75البياف في تأكيؿ القرآف، ) جامع الطبرم، ((5
البحر المحيط في  ،محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي ،أبك حياف األندلسي ((6

 ق.1420 ،دار الفكر ،بيركت ،(2/331) ،التفسير
 (.1/154) ،الكميات ،أبك البقاء الكفكم ((7

 .(.1/375) ،نظرية المقاصد عند الشاطبي ،الريسكني ((8
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إف قطع دابر الفساد مقصد كمي لمشريعة اإلسبلمية، فحفظ الديف كالنفس كالنسؿ كالعقؿ     

، (2)بِفاْلَؽِيَب{ ثَؼْذَ األَسْكِ كِِ غِذًُاْرُلْ ًَالَ}، قاؿ اهلل سبحانو: (1)كالماؿ ال يككف إال بقطع دابر الفساد

 ًَرُوَيِّؼٌُا اُْإَسْكِ كِِ رُلْغِذًُا ؤَٕ رٌَََُّْْزُْْ بِٕ ػَغَْْزُْْ كَيََْ}، كقاؿ: (3){ُٓلْغِذَِّٖ األَسْكِ كِِ رَؼْضٌَْاْ }ًَالَكقاؿ: 

 رًِْشِىِْ ػَٖ كَيُْْ ثِزًِْشِىِْْ ؤَرَْْنَبىُْ ثََْ كِْيَِّٖ ًََٖٓ ًَاُْإَسْكُ اُغََّٔبًَادُ َُلَغَذَدِ ؤَىٌَْاءىُْْ اُْؾَنُّ ارَّجَغَ ًٌََُِ}، كقاؿ: (4){ؤَسْؽَبٌَُْْٓ

 ؤَثْنَبءىُْْ ُّزَثِّؼُ ِّٓنْيُْْ ىَبئِلَخً َّغْزَنْؼِقُ ؽَِْؼبً ؤَىَِْيَب ًَعَؼَََ اُْإَسْكِ كِِ ػََِب كِشْػٌََْٕ بَِّٕ}، كقاؿ: (5){ُّٓؼْشِمٌَُٕ رًِْشِىِْ

دلت داللة  -عز كجؿ–، فيذه أدلة كثيرة مف كتاب اهلل (6){أُُْلْغِذَِّٖ َِٖٓ ًَبَٕ بَِّٗوُ ِٗغَبءىُْْ ًََّغْزَؾِِْْ

كاضحة عمى أف قطع دابر الفساد لو عبلقة كطيدة بمقاصد الشريعة اإلسبلمية، بؿ دلت ىذه 
كنحكىا حصؿ لنا اليقيف بأف اآليات عمى أف مقصد الشريعة إزالة الفساد، "كمف عمـك ىذه األدلة 

 .(7)الشريعة متطمبة لجمب المصالح كدرء المفاسد، كاعتبرنا ذلؾ قاعدة كمية في الشريعة"

فسادىـ، فالمفاسد كميا،      ف تعاسة الناس كتعثرىـ في الدنيا كاآلخرة، ىك بسبب فسادىـ كا  كا 
، (8)رتكبييا بالعذاب األليـدقيا كجميا، ىي مف الشركر التي نيى عنيا الشارع الحكيـ، كتكعد م

ُْْ َّؼِظٌُُْْ ًَاُْجَـِِْ ًَأُُْنٌَشِ اُْلَؾْؾَبء ػَِٖ ًََّنْيََ اُْوُشْثََ رُِ ًَبِّزَبء ًَاإلِؽْغَبِٕ ثِبُْؼَذٍِْ َّإُْٓشُ اُِّوَ بَِّٕ}قاؿ اهلل سبحانو:   َُؼٌََِّ

، (10){اُْؼِوَبة ؽَذِّذُ اُِّوَ بَِّٕ اُِّوَ ًَارَّوٌُاْ ًَاُْؼُذًَْإِ اإلِصِْْ ػَََِ رَؼَبًٌَُٗاْ ًَالَ ًَاُزَّوٌٍَْ اُِّّّْ ػَََِ }ًَرَؼَبًٌَُٗاْ، كقاؿ: (9){رَزًََّشًَُٕ

، (11){ُّلْغِذًَُٕ ًَبٌُٗاْ ثَِٔب اُْؼَزَاةِ كٌَْمَ ػَزَاثبً صِدَْٗبىُْْ اُِّوِ عَجَِِْ ػَٖ ًَفَذًُّاْ ًَلَشًُاْ اَُّزَِّٖ}، كقاؿ: (10){اُْؼِوَبة

                                                           
 ق.1427 ،(300)ص ،مقاصد الشريعة تأصيبل كتفعيبل ،محمد بكر إسماعيؿ ،حبيب ((1
 .56اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((2
 .60اآلية:  ،سكرة البقرة ((3
 .22اآلية:  ،سكرة محمد ((4
 .71اآلية:  ،سكرة المؤمنكف ((5
 .4اآلية:  ،سكرة القصص ((6
 (.275)ص ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،ابف عاشكر ((7
 (.1/157) ،قكاعد األحكاـ ،العز بف عبد السبلـ ((8
 .90اآلية:  ،سكرة النحؿ ((9

 .2اآلية:  ،سكرة المائدة( (10
 .88اآلية:  ،سكرة النحؿ ((11
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 َّؼََْْٔ ًََٖٓ}، كقاؿ: (1){ُُِِْٔزَّوِنيَ ًَاُْؼَبهِجَخُ كَغَبداً ًََُب اُْإَسْكِ كِِ ػٌُُِّاً ُّشِّذًَُٕ َُب َُِِّزَِّٖ َٗغْؼَُِيَب اُْأِِشَحُ اُذَّاسُ رِِْيَ}كقاؿ: 

وما عداه  ،فقطع دابر الفساد مف أعظـ المقاصد الكمية لمشريعة اإلسالمية، (2){َّشَهُ ؽَشّاً رَسَّحٍ ِٓضْوَبٍَ

 .(3)عداه داخؿ فيو

  .اإلسبلمية الشريعةً  مف مقاصدً  مقصده  الفسادً  دابرً  : قطعي ثانيال المبحثي 

 الفساد. دابرً  قطعً  مقصدً  األكؿ: تأصيؿي  المطمبي 

جاءت شاممة لمصالح الناس في الدنيا كاآلخرة، فيي تجمب ليـ كؿ  -عز كجؿ–شريعة اهلل     
نفع، كتدفع عنيـ كؿ ضر، كتأمرىـ بكؿ صبلح كفضيمة، كتنياىـ عف كؿ فساد كرذيمة، 
كالحاصؿ لمباحث يقينا أف استقراء نصكص القرآف الكريـ، كنصكص السنة النبكية الشريفة، كتتبع 

، ييبيف أف نشر الصبلح كقطع دابر الفساد ىك المقصد العاـ -ـرضي اهلل عني–أقكاؿ الصحابة 
ا لممجتمع كاألفراد.  لمشريعة؛ ألف في ذلؾ صبلحن

كإلثبات ذلؾ ال بد مف استقراء نصكص الشريعة، كذلؾ بالرجكع إلى دالالت األلفاظ، كقد تـ     
الكتاب الكريـ، ثـ الحديث عنيا في الفصؿ األكؿ مف ىذه الرسالة، كلقد بدأت باستقراء آيات 

 أتبعتيا بأحاديث البشير النذير، ثـ أتبعتيا بأقكاؿ الصحابة الكراـ. 

 

 الكريـ. في القرآفً  الفسادً  رً داب الثاني: قطعي  المطمبي 

في القرآف الكريـ قرابة الخمسيف مرة، كفي ىذا تأكيد  لقد كردت كممة الفساد بتصريفاتيا    
كاضح عمى محاربة القرآف الكريـ لمفساد بشتى أشكالو كصكره، فالمعاصي كميا فساد في األرض، 

 َُِّوِا كَغُجْؾَبَٕ َُلَغَذَرَب اَُِّوُ بَُِّب آُِيَخٌ كِْئَِب ًَبَٕ ٌَُْ}ككؿ اضطراب في الككف ىك مف الفساد، قاؿ اهلل سبحانو: 

                                                           
 .83اآلية:  ،سكرة القصص ((1
 .8اآلية:  ،سكرة الزلزلة ((2
 (.389)ص ،مقاصد الشريعة اإلسبلمية ،اليكبي ((3
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، أم لك كاف في الككف إلو غير اهلل ألدل ذلؾ إلى التناقض كاالختبلؼ (1){َّقِلٌَُٕ ػََّٔب اُْؼَشْػِ سَةِّ

 .(2)كما نشاىد ذلؾ عند ممكؾ الدنيا، كلفسد الككف

 األَسْكِ كِِ رُلْغِذًُاْ ًَالَ}كالقرآف الكريـ حارب الفساد منذ كجكده، كمف بدايتو، قاؿ اهلل سبحانو:     

، فقد نيى اهلل (4){ُٓقِِْؾٌَُٕ َٗؾُْٖ بََِّٗٔب هَبٌُُاْ األَسْكِ كِِ رُلْغِذًُاْ الَ َُيُْْ هََِْ ًَبِرَا}، كقاؿ: (3)بِفاْلَؽِيَب{ ثَؼْذَ

، كلقد تحقؽ خبر القرآف في أف (5)سبحانو عف الفساد كاإلفساد في األرض بالمعاصي كالذنكب
كىذا ما ىك حاصؿ اآلف، فقد كقع الفساد كالعصياف في البر كالبحر الفساد يقع في البر كالبحر، 

 ػٌَُِِٔا اَُّزُِ ثَؼْلَ ُُِْزِّوَيُْ اُنَّبطِ ؤَّْذُِ ًَغَجَذْ ثَِٔب ًَاُْجَؾْشِ اُْجَشِّ كِِ اُْلَغَبدُ ظَيَشَ}، قاؿ اهلل سبحانو: (6)كفي كؿ مكاف

حاؿ الذيف يدَّعكف الصبلح، كىـ في غاية فسادىـ ، ككشؼ القرآف الكريـ (7){َّشْعِؼٌَُٕ َُؼََِّيُْْ

 هَِْجِوِ كِِ َٓب ػَََِ اُِّوَ ًَُّؾْيِذُ اُذَُّْْٗب اُْؾََْبحِ كِِ هٌَُُْوُ ُّؼْغِجُيَ َٖٓ اُنَّبطِ }ًََِٖٓ، قاؿ اهلل سبحانو: (8)كعدكانيـ كظمميـ

 اُِّوَ ارَّنِ َُوُ هََِْ ًَبِرَا ،اُلَغَبدَ ُّؾِتُّ الَ ًَاُِّوُ ًَاُنَّغََْ اُْؾَشْسَ ًَُّيِِْيَ كِِْيَب ُُِْلْغِذَ األَسْكِ كِِ عَؼََ رٌََََُّ ًَبِرَا ،اُْخِقَبِّ ؤََُذُّ ًَىٌَُ

 .(9)أُِْيَبدُ{ ًََُجِئْظَ عَيَنَُّْ كَؾَغْجُوُ ثِبإلِصِْْ اُْؼِضَّحُ ؤََِزَرْوُ

                                                           
 . 22اآلية:  ،سكرة األنبياء ((1
المعيد الفرنسى لآلثار  ،القاىرة ،(1/9) ،المغني لئلماـ المتكلي ،أبك سعد عبد الرحمف بف مأمكف ،النيسابكرم ((2

 ـ. 1986 ،الشرقيو
 .56اآلية:  ،سكرة األعراؼ (3)
 .11اآلية:  ،سكرة البقرة ((4
دار  ،الرياض ،(1/305) ،الممخص في شرح كتاب التكحيد ،صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ،الفكزاف ((5

 ـ. 2001 -ق1422 ،1ط ،العاصمة
 ،(4/317) ،تفسير الماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم ،الماكردم( (6

  .بيركت، لبناف، دار الكتب العممية
 . 41اآلية:  ،سكرة الرـك ((7
دار  ،دار ابف كثير ،دمشؽ ،بيركت ،(1/241 ،فتح القدير ،محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل ،الشككاني ((8

 ق.1414 ،1ط ،الكمـ الطيب
 .206-204اآليات:  ،سكرة البقرة ((9
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، تخكفت المبلئكة أف تىفسيد األرض النقية -عميو السبلـ-آدـ   -عز كجؿ–كلما خمؽ اهلل     

 كِْيَب ُّلْغِذُ َٖٓ كِْيَب ؤَرَغْؼََُ هَبٌُُاْ َِِِْلَخً األَسْكِ كِِ عَبػٌَِ بِِِّٗ َُِِْٔالَئٌَِخِ سَثُّيَ هَبٍَ ًَبِرْ}بيذا المخمكؽ، قاؿ اهلل سبحانو: 

، فقد عممت المبلئكة أنو سيقع مف (1){رَؼٌََُِْٕٔ الَ َٓب ؤَػَُِْْ بِِِّٗ هَبٍَ َُيَ ًَُٗوَذِّطُ ثِؾَْٔذِىَ ؼُُٗغَجِّ ًََٗؾُْٖ اُذَِّٓبء ًََّغْلِيُ

فساد، كعصياف كسفؾ لمدماء ، ىذا كقد قرف القرآف الكريـ (2)بني آدـ عمى ىذه األرض فساد كا 

 ًَرُوَيِّؼٌُا اُْإَسْكِ كِِ رُلْغِذًُا ؤَٕ رٌَََُّْْزُْْ بِٕ ػَغَْْزُْْ كَيََْ}، قاؿ اهلل سبحانو: (3)قطيعة الرحـ بالفساد في األرض

 .(4){ؤَسْؽَبٌَُْْٓ

كلقد جاء في القرآف الكريـ عقكبة مف أشد العقكبات عمى مف أفسد في األرض، قاؿ اهلل    

 عَِْٔؼبً اُنَّبطَ هَزَََ كٌََإَََّٗٔب األَسْكِ كِِ كَغَبدٍ ؤًَْ َٗلْظٍ ثِـَْْشِ َٗلْغبً هَزَََ َٖٓ ؤََّٗوُ بِعْشَائََِْ ثَنِِ ػَََِ ًَزَجْنَب رَُِيَ ؤَعَِْ }ِْٖٓسبحانو: 

 عَضَاء بََِّٗٔب ،ٌََُُٕٔغْشِكُ األَسْكِ كِِ رَُِيَ ثَؼْذَ ِّٓنْيُْ ًَضِرياً بَِّٕ صَُّْ ثِبُجَِّْنَبدِ سُعُُِنَب عَبءرْيُْْ ًََُوَذْ عَِْٔؼبً اُنَّبطَ ؤَؽَْْب كٌََإَََّٗٔب ؤَؽَْْبىَب ًََْٖٓ

 األَسْكِ َِٖٓ ُّنلٌَْاْ ؤًَْ ِاِلفٍ ِّْٖٓ ًَؤَسْعُُِيُْ ؤَّْذِّيِْْ رُوَيَّغَ ؤًَْ ُّقََِّجٌُاْ ؤًَْ ُّوَزٌَُِّاْ ؤَٕ كَغَبداً األَسْكِ كِِ ًََّغْؼٌََْٕ ًَسَعٌَُُوُ اُِّوَ ُّؾَبسِثٌَُٕ اَُّزَِّٖ

، فيذه آية في الفساد العاـ، فمف ارتد عف دينو، (5)ػَظٌِْْ{ ػَزَاةٌ آِِشَحِ كِِ ًََُيُْْ اُذَُّْْٗب كِِ ِِضٌُْ َُيُْْ رَُِيَ

 .(6)كقتؿ األنفس، كأخذ األمكاؿ، استحؽ ىذا العقاب

، ككيؼ حٌذركا أقكاميـ -عمييـ السبلـ–ذكر قصص األنبياء   -سبحانو كتعالى–ككتاب كاهلل     
قاؿ لقكمو:  -عميو السبلـ–مف الفساد، كبينكا ليـ عكاقبو الكخيمة في الدنيا كاآلخرة، فشعيب 

، أم "إف اهلل (7){ُٓلْغِذَِّٖ اُْإَسْكِ كِِ رَؼْضٌَْا ًََُب اُْأِِشَ اٌََُّْْْ ًَاسْعٌُا اَُِّوَ اػْجُذًُا هٌَِّْ َّب كَوَبٍَ ؽُؼَْْجبً ؤََِبىُْْ َٓذََّْٖ ًَبََُِ}

                                                           
 . 30اآلية:  ،سكرة البقرة ((1
مطبعة  ،الككيت ،(1/37) ،عالـ المبلئكة األبرار ،عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي ،األشقر ((2

 ـ.1983 -ق1403 ،3ط ،الفبلح
 ،مكة المكرمة ،(2/732) ،منيج القرآف في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ ،محمكد بف أحمد بف فرج ،الرحيمي ((3

 ـ. 2004 -ق1424 ،1ط ،عمادة البحث العممي ،الجامعة اإلسبلمية ،المدينة المنكرة
 . 22اآلية:  ،حمدسكرة م( (4
 . 33،32اآليتاف:  ،سكرة المائدة( (5
 (.1/72) ،اإليماف ،ابف تيمية ((6
 . 36اآلية:  ،سكرة العنكبكت ((7
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–، كقاؿ اهلل سبحانو عف صالح(1)كاحد فاعبدكه، كالحشر كائف فارىبكه، كالفساد محـر فبل تقربكه"

 ًََٓب ،ًَؤَىِْؼٌُِٕ اَُِّوَ وٌُاكَبرَّ ،ؤَٓنِيٌ سَعٌٌٍُ ٌَُُْْ بِِِّٗ ،رَزَّوٌَُٕ ؤََُب فَبُِؼٌ ؤٌَُِىُْْ َُيُْْ هَبٍَ بِرْ ،أُُْشْعَِِنيَ صٌَُٔدُ }ًَزَّثَذْ: -عميو السبلـ

 ىَِْؼُيَب ًََٗخٍَْ ًَصُسًُعٍ ،ًَػٌٍُُْٕ عَنَّبدٍ كِِ ،آِٓننِيَ ىَبىُنَب َٓب كِِ ؤَرُزْشًٌََُٕ ،اُْؼَبَُِٔنيَ سَةِّ ػَََِ بَُِّب ؤَعْشَُِ بِْٕ ؤَعْشٍ ِْٖٓ ػََِْْوِ ؤَعْإٌَُُُْْ

 ًََُب اُْإَسْكِ كِِ ُّلْغِذًَُٕ اَُّزَِّٖ ،أُُْغْشِكنِيَ ؤَْٓشَ رُيِْؼٌُا ًََُب ،ًَؤَىِْؼٌُِٕ اَُِّوَ كَبرَّوٌُا ،كَبسِىِنيَ ثٌُُْربً اُْغِجَبٍِ َِٖٓ ًَرَنْؾِزٌَُٕ ،ىَنٌِْْ

بٌيف لقكمو نعـ اهلل عمييـ، فكاجب عمييـ أف يطيعكا اهلل، ال  -عميو السبلـ–، فصالح (2)ُّقِِْؾٌَُٕ{

 ًَهَبٍَ }: -عمييما السبلـ–، كىذا مكسى قاؿ ألخيو ىاركف (3)المفسديفأف يطيعكا أمر المسرفيف 

، كقاؿ اهلل سبحانو في قصة مكسى (4){أُُْلْغِذَِّٖ عَجََِْ رَزَّجِغْ ًَالَ ًَؤَفِِْؼْ هٌَِِْٓ كِِ اُِِْلْنِِ ىَبسًَُٕ ألَِِْوِ ٌُٓعََ

 بِٕ ثِبُْإَْٓظِ َٗلْغبً هَزَِْذَ ًََٔب رَوْزَُِنِِ ؤَٕ ؤَرُشِّذُ ٌُٓعََ َّب هَبٍَ َُّئَُب ػَذًٌُّ ىٌَُ ثِبَُّزُِ َّجْيِؼَ ؤَٕ ؤَسَادَ ؤَْٕ }كَََِّٔب: -عميو السبلـ–

قاؿ لقكمو:  -عميو السبلـ–، كمكسى (5){أُُْقِِْؾِنيَ َِٖٓ رٌٌََُٕ ؤَٕ رُشِّذُ ًََٓب اُْإَسْكِ كِِ عَجَّبساً رٌٌََُٕ ؤَٕ بَُِّب رُشِّذُ

 ًَاؽْشَثٌُاْ ًٌُُِاْ َّٓؾْشَثَيُْْ ؤَُٗبطٍ ًَُُّ ػََِِْ هَذْ ػَْْنبً ػَؾْشَحَ اصْنَزَب ِٓنْوُ كَبٗلَغَشَدْ اُْؾَغَشَ ثِّؼَقَبىَ امْشِة كَوُِْنَب ُِوٌَِْٓوِ ٌُٓعََ اعْزَغْوََ ًَبِرِ}

، (7)في األرض بالمعاصي فيقتدم غيركـ بكـ، أم ال تعممكا (6){ ُٓلْغِذَِّٖ األَسْكِ كِِ رَؼْضٌَْاْ ًَالَ اَُِّوِ سِّصْمِ ِٖٓ

بالفساد، مع أف اهلل سبحانو أخبر عف  -عميو السبلـ–، كىذا فرعكف كممؤه اتيمكا مكسى (7)بكـ

 سَثَّوُ ًََُْْذْعُ ٌُٓعََ ؤَهْزَُْ رَسًُِِٗ كِشْػٌَُْٕ }ًَهَبٍَفرعكف كممئو أنيـ بمغكا أقصى درجات الفساد، قاؿ سبحانو: 

                                                                                                              هٌَِّْ ِٖٓ أَُْألُ ًَهَبٍَ}، كقاؿ سبحانو: (8)اُْلَغَبدَ{ اُْإَسْكِ كِِ ُّظْيِشَ ؤَٕ ؤًَْ دِّنٌَُْْ جَذٍَُِّّ ؤَٕ ؤََِبفُ بِِِّٗ

                                                           
دار  ،بيركت ،(2/217) ،مراح لبيد لكشؼ معاني القرآف المجيد ،محمد بف عمر نككم الجاكم ،نككم الجاكم ((1

 ق.  1417 ،1ط ،الكتب العممية
 .152-141اآليات:  ،سكرة الشعراء ((2
بياف التكحيد الذم بعث اهلل بو الرسؿ جميعا كبعث بو خاتميـ محمد  ،عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز ،ابف باز ((3

دارة الطبع كالترجمة ،(1/55) -صمى اهلل عميو كسمـ–محمد   ،رئاسة البحكث العممية كالفتاء كالدعكة كاإلرشاد كا 
 ـ. 1996 -ق1417 ،1ط
 .142اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((4
 .19اآلية:  ،سكرة القصص ((5
 . 60اآلية:  ،سكرة البقرة( (6
  (.1/129) ،تفسير المراغي ،المراغي ((7

 .26اآلية:  ،سكرة غافر( (8
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 كٌَْهَيُْْ ًَبَِّٗب ِٗغَبءىُْْ ًََٗغْزَؾِْْـِ ؤَثْنَبءىُْْ عَنُوَزَُِّ هَبٍَ ًَآُِيَزَيَ ًََّزَسَىَ األَسْكِ كِِ ُُِْلْغِذًُاْ ًَهٌََْٓوُ ٌُٓعََ ؤَرَزَسُ كِشْػٌََٕ

، كىذا حاؿ أىؿ الجاىمية ال يكتفكف بالكشاية إلى أىؿ القكة، بؿ إنيـ يصفكف أىؿ (1){هَبىِشًَُٕ

 كِِ ىَـٌَْا اَُّزَِّٖ ،اُْإًَْرَبدِ رُِ }ًَكِشْػٌََْٕ، لذلؾ قاؿ اهلل سبحانو عف فرعكف كقكمو: (2)اإليماف بالمفسديف

، ففرعكف كقكمو تجبركا في (3)َُجِبُِْٔشْفَبدِ{ سَثَّيَ بَِّٕ ،ػَزَاةٍ عٌَْهَ سَثُّيَ ػََِْْيِْْ كَقَتَّ ،اُْلَغَبدَ كِْيَب كَإًَْضَشًُا ،اُْجَِِبدِ

، كذلؾ ىك الحاؿ مع قاركف، قاؿ اهلل (4)يا، كعصكا أمر اهلل، كقتمكا المؤمنيفاألرض، كأفسدكا في

 َُب هٌَُْٓوُ َُوُ هَبٍَ بِرْ اُْوٌَُّحِ ؤًُُِِ ثِبُْؼُقْجَخِ َُزَنٌُءُ َٓلَبرِؾَوُ بَِّٕ َٓب اٌُُْنٌُصِ َِٖٓ ًَآرَْْنَبهُ ػََِْْيِْْ كَجَـََ ٌُٓعََ هٌَِّْ ِٖٓ ًَبَٕ هَبسًَُٕ }بَِّٕسبحانو: 

 رَجْؾِ ًََُب بَُِْْيَ اَُِّوُ ؤَؽْغََٖ ًََٔب ًَؤَؽْغِٖ اُذَُّْْٗب َِٖٓ َٗقِْجَيَ رَنظَ ًََُب اُْأِِشَحَ اُذَّاسَ اَُِّوُ آرَبىَ كَِْٔب ًَاثْزَؾِ ،اُْلَشِؽِنيَ ُّؾِتُّ َُب اَُِّوَ بَِّٕ رَلْشَػْ

، فقد كصى أىؿ الصبلح مف قكـ مكسى قاركفى الذم (5)أُُْلْغِذَِّٖ{ ُّؾِتُّ َُب اَُِّوَ بَِّٕ اُْإَسْكِ كِِ اُْلَغَبدَ

أعجب بمالو، كاستغكاه سمطانو، دعكه أف يسمؾ بيذا الماؿ طرؽ الخير، كسبؿ الرشاد، كأف ال 
 .(6)يتخذ مف ىذا الماؿ طريقا لمفساد كاإلفساد، فاهلل ال يحب المفسديف

     

 .(7)عمى ستة أكجو -سبحانو كتعالى-كالفساد جاء في كتاب اهلل 

 َٗؾُْٖ بََِّٗٔب هَبٌُُاْ األَسْكِ كِِ رُلْغِذًُاْ الَ َُيُْْ هََِْ }ًَبِرَاالكجو األكؿ: الفساد يعني المعصية، كمنو قكلو تعالى: 

 .(9)األرض بالمعاصي، أم ال تعممكا في (8)َّؾْؼُشًَُٕ{ الَّ ًََُـٌِٖ أُُْلْغِذًَُٕ ىُُْ بَِّٗيُْْ ؤَال ،ُٓقِِْؾٌَُٕ

                                                           
 .127اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((1
 ،(1/196) ،شرح مسائؿ الجاىمية لمحمد بف عبد الكىاب ،صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف ،الفكزاف ((2

 ـ.2005 -ق1421 ،1ط ،دار العاصمة لمنشر كالتكزيع ،الرياض
 .14-10اآليات:  ،سكرة الفجر ((3
 .(4/442ر في عمـ التفسير، )يالمس زاد، الجكزم ((4
 .77،76اآليتاف:  ،سكرة القصص ((5
 دار الفكر العربي.  ،القاىرة ،(10/385) ،فآالتفسير القرآني لمقر نس الخطيب، عبد الكريـ يك  ،الخطيب ((6
 (.116-1/115) ،التصاريؼ لتفسير القرآف ،القيركاني ((7
 .11-12اآليتاف:  ،سكرة البقرة ((8
 (.1/90) ،تفسير مقاتؿ ،مقاتؿ ((9
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 اَُِّوِ كَغُجْؾَبَٕ َُلَغَذَرَب اَُِّوُ بَُِّب آُِيَخٌ كِْئَِب ًَبَٕ ٌَُْ}الكجو الثاني: الفساد بمعنى اليبلؾ، كمنو قكؿ اهلل سبحانو: 

 .(2)، أم لك كاف في السماكات كاألرض إلو غير اهلل ليمكت بالفساد(1){ َّقِلٌَُٕ ػََّٔب اُْؼَشْػِ سَةِّ

 كِِ ُٓلْغِذًَُٕ ًََٓإْعٌُطَ َّإْعٌُطَ بَِّٕ اُْوَشَِْْْٖٗ رَا َّب هَبٌُُا}: ، كمنو قكلو تعالىالفساد بمعنى: القتؿالكجو الثالث: 

أخضرنا ، أم كانكا ال يدىعكف في األرض شيئا (3){ عَذّاً ًَثَْْنَيُْْ ثَْْنَنَب رَغْؼَََ ؤَٕ ػَََِ َِشْعبً َُيَ َٗغْؼََُ كَيََْ اُْإَسْكِ

 ؤَرَزَسُ كِشْػٌََٕ هٌَِّْ ِٖٓ أَُْألُ ًَهَبٍَ}، كمنو قكؿ اهلل أيضا: (4)أخضرنا إال أكمكه، كال يىدىعكف بشرنا إال قتمكه

، أم (5){ هَبىِشًَُٕ كٌَْهَيُْْ ًَبَِّٗب ِٗغَبءىُْْ ًََٗغْزَؾِْْـِ ؤَثْنَبءىُْْ عَنُوَزَُِّ هَبٍَ ًَآُِيَزَيَ ًََّزَسَىَ األَسْكِ كِِ ُُِْلْغِذًُاْ ًَهٌََْٓوُ ٌُٓعََ

 كِشْػٌَُْٕ ًَهَبٍَ}، كمنو أيضا قكؿ اهلل سبحانو: (6)ليظيركا عميكـ فيقتمكف أبناءكـ، كيستحيكف نساءكـ

، أم تقطيع األرحاـ، (7){ اُْلَغَبدَ اُْإَسْكِ كِِ ُّظْيِشَ ؤَٕ ؤًَْ دِّنٌَُْْ ُّجَذٍَِّ ؤَٕ ؤََِبفُ بِِِّٗ سَثَّوُ ًََُْْذْعُ ٌُٓعََ ؤَهْزَُْ رَسًُِِٗ

 .(8)كسفؾ الدماء

الكجو الرابع: الفساد جاء في القرآف الكريـ بمعنى: قمة المطر، كقمة النبات، كقمة الغكث، ككثرة 

 َُؼََِّيُْْ ػٌَُِِٔا اَُّزُِ ثَؼْلَ ُُِْزِّوَيُْ اُنَّبطِ ؤَّْذُِ ًَغَجَذْ ثَِٔب ًَاُْجَؾْشِ اُْجَشِّ كِِ اُْلَغَبدُ ظَيَشَ}القحط، كمنو قكلو تعالى: 

 .(10)، فالفساد ىنا يعني: قمة المطر، كقمة النبات(9){ َّشْعِؼٌَُٕ

  دٌََُِِا بِرَا أٌُُُِْىَ بَِّٕ هَبَُذْ}الكجو الخامس:  الفساد يعني: ذات الفساد كعينو، كمنو قكؿ اهلل سبحانو: 

                                                           
 .22اآلية:  ،سكرة األنبياء ((1
 (.3/442) ،تفسير الماكردم ،الماكردم ((2
 .94اآلية:  ،سكرة الكيؼ ((3
 ،لبناف ،(6/193) ،الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف ،أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي ،أبك إسحاؽ الثعمبي ((4

 ـ.2002 -ق1422 ،1ط ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت ،لبناف
 . 127اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((5
 (.5/143) ،البحر المحيط في التفسير ،أبك حياف األندلسي ((6
 .26اآلية:  ،سكرة غافر ((7
 (.3/462) ،المباب في عمـك الكتاب ،ابف عادؿ الحنبمي ((8
 . 41اآلية:  ،سكرة الرـك ((9

 (.3/580) ،معالـ التنزيؿ ،البغكم ((10



 

97 
 

ا: (2)، يعني: خرَّبكىا(1){ َّلْؼٌََُِٕ ًًََزَُِيَ ؤَرَُِّخً ؤَىِِْيَب ؤَػِضَّحَ ًَعَؼٌَُِا ؤَكْغَذًُىَب هَشَّْخً  الَ }ًَاُِّوُ، كمنو قكؿ اهلل أيضن

 .(4)، أم ال يحب ىذا العمؿ كال يرضاه(3){ اُلَغَبدَ ُّؾِتُّ الَ

 بَِّٕ اُغِّؾْشُ ثِوِ عِئْزُْ َٓب ٌُٓعََ هَبٍَ ؤَُْوٌَاْ كَََِّٔب} و قكؿ اهلل سبحانو:نكم ،الفساد يعني السحرالكجو السادس: 

جاءت اآلية في سياؽ الحديث عف السحر،  فقد ،(5){ أُُْلْغِذَِّٖ ػََََٔ ُّقِِْؼُ الَ اُِّوَ بَِّٕ عَُْجْيُِِوُ اُِّوَ

 . (6)فالمقصكد: أف اهلل ال يصمح عمؿ السحرة

اىتـ   ،كمف خبلؿ استقراء كتتبع آيات القرآف الكريـ يتبيف لمباحث أف كممة الفساد بمشتقاتيا    
ا بالغنا كالشارع ال ينيى عف شيء إال لككف المفسدة متعمقة  ،القرآف الكريـ بمحاربتيا اىتمامن

 ،بؿ كيقتضي اجتنابو كفعؿ أضداده ،فالنيي عف الشيء يقتضي تركو كعدـ فعمو ،بالمنيي عنو
نى كىذا مع ،فمما نيى اإلسبلـ عف الفساد فإف ذلؾ يستكجب األمر بفعؿ أضداده كىك الصبلح

 كالنيي عف الشيء أمر بأضداده. ،قاعدة: األمر بالشيء نيي عف أضداده

 .الشريفة في السنةً  الفسادً  دابرً  الثالث: قطعي  المطمبي 

 ،مف ىذه الرسالة األكؿعنيا في الفصؿ  تـ الحديثالسنة النبكية الشريفة ىي بالمكانة التي  
اد مجتمع أف ىذه األحاديث تدعك إليج نجد ،-صمى اهلل عميو كسمـ–أحاديث النبي  كعند تتبع

صبلحو،  -صمى اهلل عميو كسمـ–خاؿ مف الفساد كاإلفساد، فقد حث النبي  عمى تطيير القمب كا 
صمى اهلل –، قاؿ رسكؿ اهلل (7)كعدـ فساده منذ البداية، إذ ال عبرة بتطيير الظاىر، كفساد الباطف

                                                           
 . 34اآلية:  ،سكرة النمؿ ((1
 (.2/542) ،تفسر يحيى بف سبلـ ،يحيى بف سبلـ ((2
  .205اآلية:  ،سكرة البقرة ((3

 (.4/231) ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم (4)
 .81اآلية:  ،سكرة يكنس( (5
 (.1/351) ،المباب في عمـك الكتاب ،ابف عادؿ الحنبمي ((6

المممكة  ،(1/214) ،زيادة اإليماف كنقصانو كحكـ االستثناء فيو ،عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر ،البدر ((7
 ـ. 1996 -ق1416 ،1ط ،مكتبة دار القمـ كالكتاب ،العربية السعكدية
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ف في الجسد مضغة): -اهلل عميو  كسمـ ذا فسدت فسد  أال وا  إذا صمحت صمح الجسد كمو، وا 
 .(1)(الجسد كمو، أال وىي القمب

االعتداء عمى األنفس كاألمكاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ–كفي خطبة الكداع حرَّـ النبي     
)فإف دماءكـ وأموالكـ وأعراضكـ حراـ عميكـ، كحرمة يومكـ ىذا، في بمدكـ كاألعراض، فقاؿ:  

)ال تحاسدوا، وال تناجشوا، وال : -صمى اهلل عميو كسمـ–، كقاؿ (2)(ىذا، في شيركـ ىذا
تباغضوا، وال تدابروا، وال يبع بعضكـ عمى بيع بعض، وكونوا عباد اهلل إخوانا المسمـ أخو 

بحسب ، ويشير إلى صدره ثالث مرات ،المسمـ، ال يظممو وال يخذلو، وال يحقره التقوى ىاىنا
، (3)المسمـ، كؿ المسمـ عمى المسمـ حراـ، دمو، ومالو، وعرضو(امرئ مف الشر أف يحقر أخاه 

عف جممة مف األخبلؽ السيئة، التي تقكد  -صمى اهلل عميو كسمـ–، فقد نيى النبي (3)وعرضو(
صمى اهلل عميو –، لذلؾ قاؿ النبي (4)إلى التفرؽ، كفي ذلؾ فساد كبير، كعكاقب كخيمة عمى األمة

نو ويده، والمياجر مف ىجر ما نيى اهلل المسمـ مف سمـ المسمموف مف لسا):  -عميو كسمـ
 .  (5)(عنو

المؤمنيف بأداء حقكؽ بعضيـ البعض، كأمرىـ  -صمى اهلل عميو كسمـ–كلقد أمر النبي     
)أال أخبركـ : -عميو الصبلة كالسبلـ–بالتآلؼ كالتكدد فيما بينيـ، كأمر بإصبلحيـ إذا اقتتمكا، قاؿ 

 قاؿ: إصالح ذات البيف، ؟ قالكا: بمى، يا رسكؿ اهللوالصدقةبأفضؿ مف درجة الصياـ والصالة 
 .(6)وفساد ذات البيف الحالقة(

                                                           
 (.54)ص ،سبؽ تخريجو ((1
باب تغميظ تحريـ الدماء  ،كتاب القسامة كالمحاربيف كالقصاص كالديات ،صحيح مسمـ ،أخرجو مسمـ ((2

 (. 1679)ح ،كاألعراض كاألمكاؿ
 (.2564)ح ،باب تحريـ ظمـ المسمـ كخذلو ،كتاب البر كالصمة كاآلداب ،صحيح مسمـ ،أخرجو مسمـ ((3
 ،الرياض ،(1/119) ،شرح كشؼ الشبيات كيميو شرح األصكؿ الستة ،محمد بف صالح بف محمد ،العثيميف ((4

 ـ. 1996 -ق1416 ،1ط ،مكتبة الثريا لمنشر كالتكزيع
 (.10)ح ،لسانو كيدهباب المسمـ مف سمـ المسممكف مف  ،كتاب اإليماف ،صحيح البخارم ،أخرجو البخارم ((5
. كقاؿ الترمذم: حديث (4919ب، باب إصبلح ذات البيف، )حكتاب األد ،سنف أبي داكد ،أخرجو أبك داكد ((6

(. كالحديث إسناده صحيح. ابف حباف، اإلحساف في تقريب 2509حسف صحيح. الترمذم، سنف الترمذم، )ح
  (.2595)ح ،كصححو األلباني في صحيح الجامع (. 5092صحيح ابف حباف، )ح
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في إنكاح  -صمى اهلل عميو كسمـ–كعمى مستكل بناء األسرة المسممة، فقد رغَّب النبي      
صمى اهلل عميو –أصحاب الديف؛ ألف عدـ تزكيجيـ فيو إظيار لمفساد في األرض، قاؿ رسكؿ اهلل

 :-كصحبو كسمـ كآلو

إذا خطب إليكـ مف ترضوف دينو وخمقو فزوجوه، إال تفعموا تكف فتنة في األرض، وفساد ) 
 .(1)(عريض

أف الفساد يقع في األمة إذا فسد أىؿ الشاـ، كأف  -صمى اهلل عميو كسمـ–كلقد أخبر النبي     
أىؿ الشاـ فال خير إذا فسد ): -عميو الصبلة كالسبلـ–ىذه األمة ستفسد بعد صبلحيا، قاؿ 

، كلقد بيف (2)(فيكـ، ال تزاؿ طائفة مف أمتي منصوريف ال يضرىـ مف خذليـ حتى تقـو الساعة
أف الدرجات العمى في الجنة تككف لمذيف يىٍصميحكف كييٍصًمحكف إذا  -صمى اهلل عميو كسمـ–النبي 

، طوبى لمغرباء، فقيؿ: )طوبى لمغرباء، طوبى لمغرباء: -عميو الصبلة كالسبلـ–فسد الناس، قاؿ 
مف الغرباء يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: ناس صالحوف في ناس سوء كثير، مف يعصييـ أكثر ممف 

 .(3) يطيعيـ(

كفي آخر الزماف ال تقكـ الساعة إال عمى شرار الخمؽ، حيف ينتشر الفساد كاإلفساد في     
عميو –، كقاؿ (4)شرار الناس()ال تقـو الساعة، إال عمى : -عميو الصبلة كالسبلـ–األرض، قاؿ 

سيأتي عمى الناس سنوات خداعات، يصدؽ فييا الكاذب، ويكذب فييا ): -الصبلة كالسبلـ
 قيؿ: كماالصادؽ، ويؤتمف فييا الخائف، ويخوف فييا األميف، وينطؽ فييا الرويبضة، 

                                                           
. كىك حديث (1084)ح ،باب ما جاء إذا جاءكـ مف ترضكف دينو فزكجكه ،سنف الترمذم ،أخرجو الترمذم ((1

إركاء الغميؿ في  ،محمد ناصر الديف ،األلباني .كحسنو األلباني(. 9016حسف. ابف األثير، جامع األصكؿ، )
 ـ.1985 -ىػ  1405 ،2ط ،المكتب اإلسبلمي ،بيركت ،(1868ح) ،تخريج أحاديث منار السبيؿ

كقاؿ: حديث حسف صحيح. كالحديث  ،(2192)ح ،باب ما جاء في الشاـ سنف الترمذم،  ،أخرجو الترمذم ((2
 (.701)ح ،كصححو األلباني في صحيح الجامع(. 7302إسناده صحيح. ابف حباف، اإلحساف، )ح

 (.45سبؽ تخريجو، )ص ((3
 (. 2949)ح ،باب قرب الساعة ،كتاب الفتف كأشراط الساعة ،صحيح مسمـ ،أخرجو مسمـ ((4
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فتصديؽ الكاذب، كتكذيب الصادؽ،  ،(1)(في أمر العامةيتكمـ قاؿ: الرجؿ التافو  الركيبضة؟
 كتخكيف األميف، كتأميف الخائف، مف أعظـ الفساد كاإلفساد في األرض.

مميئة باألحاديث التي تحارب الفساد  -صمى اهلل عميو وسمـ–إف سنة النبي وبشكؿ عاـ ف   
تي حذر فساد مف أبواب الشر الألف الفساد واإل ؛يـترىِّب الفاسديف والمفسديف وتخوفو  ،وتذمو

وبيذا يتبيف أف قطع دابر الفساد مقصد عظيـ مف  ،-عميو الصالة والسالـ–منيا النبي 
 مقاصد الشريعة.

 .-رضي اهلل عنيـ – الصحابةِ  عندَ  الفسادِ  دابرِ  الرابع: قطعُ  المطمبُ 

في  تـ الكالـ عنياوقد  ،اهلل سبحانو دعظيمة عن -رضي اهلل عنيـ–مكانة الصحابة     
لما فيو مف أثر  حاربوا الفساد بشتى صوره وأشكالو، والصحابة رضي اهلل عنيـ وؿ،الفصؿ األ 

ا في قطع دابر الفساد؛ ألنو ال صالح ا بالغً فقد اىتموا اىتمامً  ،سيء يعود عمى الفرد والمجتمع
 والفساد ينخر في جسدىا. ،وال عز ليا وال تمكيف ،لألمة

رضي اهلل     –لما أمَّر عمى األجناد يزيد بف أبي سفياف  -رضي اهلل عنو–فيذا أبك بكر     
كيزيد راكب، كأبك بكر يمشي إلى جنبو، فقاؿ يزيد: يا خميفة ، "خرج معو يشيعو كيكصيو (2)-عنو

ما أف أنزؿ كأمشي معؾ، فقاؿ: إني لست براكب، كلست بتاركؾ أف  رسكؿ اهلل إما أف تركب، كا 
ا يقدـ إليكـ فييا ألكاف ا الخطك في سبيؿ اهلل، يا يزيد إنكـ ستقدمكف أرضن إني أحتسب ىذ زؿ،تن

ا قد فحصكا أكساط األطعمة، فسمكا اهلل إذا أكمتـ، كاحمدكه إذا فرغتـ، يا يزيد، إنكـ ستمقكف قكمن 
رءكسيـ فيي كالعصائب، ففمقكا ىاميـ بالسيكؼ، كستمركف عمى قـك في صكامع ليـ، احتبسكا 

ا، كال امرأة، كال فدعيـ حتى يميتيـ اهلل فييا عمى ضبللتيـ، يا يزيد ال تقتؿ صبين  أنفسيـ فييا،
                                                           

. كىك صحيح اإلسناد. (4036)ح ،باب الصبر عمى الببلء ،كتاب الفتف ،سنف ابف ماجو ،أخرجو ابف ماجو ((1
 (.3650)ح ،كصححو األلباني في صحيح الجامع (.8564الحاكـ، المستدرؾ، )

أمو أـ  ،يزيد بف أبي سفياف بف صخر بف عبد مناؼ القرشي -صمى اهلل عميو كسمـ–ىك صاحب النبي  ((2
مف  -صمى اهلل عميو كسمـ–أعطاه النبي  ،ككاف مف فضبلء الصحابة ،كشيد حنينا ،أسمـ يـك الفتح ،الحكـ
في طاعكف  -رضي اهلل عنو– كتكفي ،فكاف أميرا لمشاـ ،عمى الجيش -رضي اهلل عنو–ره أبك بكر كأمَّ  ،الغنائـ

عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد  ،عمكاس سنة تسع عشرة لميجرة. ابف األثير
 ،1ط ،دار الكتب العممية ،(5/456) ،أسد الغابة في معرفة الصحابة ،الكريـ بف عبد الكاحد الشيباني الجزرم

 (.6/516) ،ابةاإلص ،ابف حجر العسقبلني .ـ1994 -ق1415
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كمة، ا، كال دابة عجماء، كال بقرة، كال شاة إال لمأا مثمرن ا، كال تعقرف شجرن ا، كال تخربف عامرن صغيرن 
فعمو ىو فكؿ الذي أوصى أبو بكر بعدـ ، (1)كال تغمؿ، كال تجبف " ،، كال تغرقنوكال تحرقف نخبلن 

واستئصالو ، حريصا كؿ الحرص عمى قطع دابر الفساد -رضي اهلل عنو–لذا كاف  ،مف الفساد
 ،لعممو أف انتشار الفساد مف شأنو أف يخرِّب المجتمعات بؿ ومنعو قبؿ وقوعو؛ مف جذوره

 فكاف يوصي بمحاربتو. ،ويقضي عمى الفضيمة

ا ،-رضي اهلل عنو–كىذا عمر      ا كاضحن ليس فيو شيء  ،كطريقنا بيننا ،كاف يرسـ لؤلمة منياجن
صبلحيا ،مف الفساد كحمايتيا  ،ككاف يعظ الناس مكاعظ بميغة يحثيـ فييا عمى صبلح أنفسيـ كا 

كاف يصرِّح صراحة أنو سيعاقب كؿ  -رضي اهلل عنو–بؿ إف عمر  ،ككقايتيا مف غييا كفسادىا
فكاف إذا نيى الناس عف أمر دعا أىمو فقاؿ ليـ"إني  ،قاربوخصكصا أىمو كأ ،مف يقع في الفساد

ال أجد أحدا  ،يـ اهللاك  ،أك إف الناس لينظركف إليكـ نظر الطير إلى المحـ ،نييت الناس كذا ككذا
تحذير مف الفساد قبؿ وقوعو، الكالـ ىو  فيذا، (2)منكـ فعمو إال أضعفت لو العقكبة ضعفيف"

ف قائمو   ،يعمـ أف الفساد إذا ساد في أمة ذىبت عزتيا وكرامتيا وىيبتيا -رضي اهلل عنو-وا 
لعممو أف قطعو مقصد  ،مف أشد المحاربيف لمفساد -رضي اهلل عنو-فكاف  ،وضاعت مكانتيا

واألمواؿ بغير قطع لدابر  فكيؼ يستقيـ الديف وتحفظ األنفس واألعراض والعقوؿ ،عظيـ
 الفساد.

قيؿ:  "لمف ىذه اإلبؿ؟ إلى السكؽ فرأل إببلن سماننا، فقاؿ:  -رضي اهلل عنو–كيكما دخؿ عمر    
لعبد اهلل بف عمر، قاؿ: فجعؿ يقكؿ: يا عبد اهلل بف عمر، قاؿ: فجئتو أسعى فقمت: ما لؾ يا 
أمير المؤمنيف؟ قاؿ: ما ىذه اإلبؿ؟  قاؿ: قمت: إبؿ أنضاء اشتريتيا كبعثت بيا إلى الحمى 

فقاؿ: ارعكا إبؿ ابف أمير المؤمنيف، اسقكا إبؿ ابف أمير أبتغي ما يبتغي المسممكف، قاؿ: 
فدؿ ، (3)"يا عبد اهلل بف عمر اغد عمى رأس مالؾ كاجعؿ باقيو في بيت ماؿ المسمميف ،المؤمنيف

                                                           
 ،أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني ،سعيد بف منصكر(. 2/447مالؾ، المكطأ، ) ((1

البييقي، معرفة  ـ.1982-ق 1403 ،1ط ،الدار السمفية ،اليند ،(2/181) ،سنف سعيد بف منصكر )كالمفظ لو(،
فتح  ،الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد ،الرباعي(. كىذا األثر مرسؿ. 13/249السنف كاآلثار، )

 ىػ.1427، 1ط ،دار عالـ الفكائد ،(4/1778) ،الغفار الجامع ألحكاـ سنة نبينا المختار
أبك الحسف عمي  ،ابف بطاؿ .(6/199) ابف أبي شيبة، الكتاب المصنؼ في األحاديث كاآلثار، )كالمفظ لو(، ((2

 ،2ط ،مكتبة الرشد ،الرياض ،السعكدية ،(8/408) ،البخارل البف بطاؿشرح صحيح  ،بف خمؼ بف عبد الممؾ
 ـ.2003 -ىػ 1423

 (.12/659المتقي اليندم، كنز العماؿ، ). (6/243) )كالمفظ لو(، السنف الكبرل، ،البييقي ((3



 

102 
 

عمى الرغـ أف ابنو اشترى  ،عمى محاربتو لمفساد -رضي اهلل عنو–ىذا األثر عمى حرص عمر 
أف يسد منافذ الفساد عمى ولده، لكف عمر أراد  ،جر بياتوسمنيا وأراد أف ي ،اإلبؿ مف مالو

  راد قطع دابر الفساد.فأ

حاربوا الفساد  ،-ورضي اهلل عنيـ- ،-عميو الصالة والسالـ–وىكذا جميع أصحاب النبي     
 فاستحقوا ،وحرصوا عمى إقامة مجتمع مسمـ يخمو مف كؿ مظاىر الفساد وأشكالو ،والمفسديف

ومف ىنا فقد ثبت أف قطع دابر الفساد مقصد كمي لمشريعة  ،الخيرية لمحاربتيـ لمفساد 
 اإلسالمية.

 

  :كفيو ثبلثة مطالب ،كآثاره ،وكأسبابي  ،كصكره الفسادً  : أنكاعي الثالث المبحثي 

 .كصكره المطمب األكؿ: أنكاع الفساد

 ىي: ،لمفساد ثالثة أنواع    

 : الفساد الديني. أكالن 

 ا: فساد األخبلؽ كالقيـ. ثانين 

 ا: الفساد المالي.ثالثن 

 : الفساد الديني. أواًل 

الفساد الديني ىك: خمؿ يصيب الديف، مثؿ البدعة، كالشعكذة، كعبادة األصناـ كالطكاغيت،     
كالسحر، كترؾ الكاجبات الدينية، ففساد الديف يككف بمرض الشبيات، كمرض الشيكات، قاؿ اهلل 

 اعْزَْٔزَغَ ًََٔب ثِخاَلَهٌُِْْ كَبعْزَْٔزَؼْزُْ ثِخَالهِيِْْ كَبعْزَْٔزَؼٌُاْ ًَؤًَاْلَداً ؤٌََْٓاالً ًَؤًَْضَشَ هٌَُّحً ِٓنٌُْْ ؤَؽَذَّ ًَبٌُٗاْ هَجٌُِِْْْ ِٖٓ ًَبَُّزَِّٖ}سبحانو: 

، (1){اُْخَبعِشًَُٕ ىُُْ ًَؤًَُُْئِيَ ًَآِِشَحِ اُُّذَْْٗب كِِ ؤَػَْٔبُُيُْْ ؽَجِيَذْ ؤًَُُْـئِيَ َِبمٌُاْ ًَبَُّزُِ ًَُِنْزُْْ ثِخَالَهِيِْْ هَجٌُِِْْْ ِٖٓ اَُّزَِّٖ

                                                           
 .69اآلية:  ،سكرة التكبة( (1
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، كديف الممكؾ يفسد إذا (1)فالفساد الديني يقع باالعتقاد الباطؿ، أك يقع بمخالفة االعتقاد الحؽ
بدكا هلل بغير تمادكا في الشيكات، كديف العمماء يفسد إذا أفتكا بالرخص، كديف القراء يفسد إذا تع

َ هَشِّتٌ اُِّوِ سَؽَْٔذَ بَِّٕ ًَىََٔؼبً ٌَِْكبً ًَادْػٌُهُ بِفْالَؽِيَب ثَؼْذَ األَسْكِ كِِ رُلْغِذًُاْ ًَالَ}، قاؿ اهلل سبحانو: (2)عمـ ِّٖٓ 

 .(4)، أم ال تشرككا باهلل كال تعصكه في األرض(3){أُُْؾْغِنِنيَ

نو ال صبلح لمدنيا إذا فسد الديف     ف في ): -صمى اهلل عميو كسمـ–، قاؿ رسكؿ اهلل (5)كا  أال وا 
ذا فسدت فسد الجسد كمو، أال وىي القمب ، (6)(الجسد مضغة: إذا صمحت صمح الجسد كمو، وا 

ذا فسد الديف فسدت (7)كالمراد بالجسد في الحديث: الديف، فبالديف صبلح الجكارح، كبو فسادىا ، كا 
 .(8)العاجمة كاآلجمة

 ا: فساد األخالؽ والقيـ. ثانيً 

 َُؼََِّيُْْ ػٌَُِِٔا اَُّزُِ ثَؼْلَ ُُِْزِّوَيُْ اُنَّبطِ ؤَّْذُِ ًَغَجَذْ ثَِٔب ًَاُْجَؾْشِ اُْجَشِّ كِِ اُْلَغَبدُ ظَيَشَ}قاؿ اهلل سبحانو:     

األمة، ، فاألخبلؽ ىي جزء أساس في حياة الناس، كىي الدعامة الرئيسة لحفظ كياف (9){َّشْعِؼٌَُٕ

 .(10)األمة، كفساد األخبلؽ ضرر محض في الدنيا كاآلخرة

                                                           
في اختصار اقتضاء الصراط  المنيج القكيـي بف أحمد بف عمر، أبك عبد اهلل محمد بف عم ،بدر الديف البعمي ((1

 .ق1422 ،1ط ،دار عمـ الفكائد لمنشر كالتكزيع ،مكة المكرمة ،(1/104) ،المستقيـ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية
 (.1/335) ،أثر اإليماف في تحصيف األمة ،الجربكع

دار  ،بيركت ،(1/60) ،ترمتفسير التس ،أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم ،التسترم ((2
 ق.1423 ،1ط ،منشكرات محمد عمي بيضكف ،الكتب العممية

 .56اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((3
 (.12/487) ،جامع البياف في تاكيؿ القرآف ،الطبرم( (4
 .(3/79العثيميف، شرح رياض الصالحيف، ) ((5
 (.54)ص ،سبؽ تخريجو ((6
مكتب  ،حمب ،سكريا ،(1/110) ،رسالة المسترشديف ،الحارث بف أسدبك عبد اهلل أ ،الحارث المحاسبي ((7

 ـ.19771 -ق1391 ،2ط ،المطبكعات اإلسبلمية
 . (4/316الجاحظ، رسائؿ الجاحظ، ) ((8
 .41اآلية:  ،سكرة الرـك ((9

 (.2/729) ،منيج القرآف في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ ،الرحيمي ((10
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كفي صبلح األخبلؽ صبلح لمدنيا كالديف كالمعاد، كفي فسادىا فساد لذلؾ، كاألخبلؽ مقسَّمة     
لى سفاسؼ، كشرائع اهلل بينت مكارميا كسفاسفيا ، فمف األخبلؽ الفاسدة: كأد (1)إلى مكاـر كا 

البنات الذم حرمو اإلسبلـ، ككاف مكجكدنا في الجاىمية، فقد كانكا يقتمكف البنات مخافة العار أك 

َ ًًََزَُِيَ}، كيقكؿ: (2)هُزَِِذْ{ رَٗتٍ ثِإَُِّ ،عُئَِِذْ أٌَُْْئًُدَحُ }ًَبِرَاالفقر، كاهلل سبحانو يقكؿ:   َِّٖٓ ٌَُِضِريٍ صََّّٖ

، كيقكؿ: (3){َّلْزَشًَُٕ ًََٓب كَزَسْىُْْ كَؼٌَُِهُ َٓب اُِّوُ ؽَبء ًٌََُْ دِّنَيُْْ ػََِْْيِْْ ًََُِِْْجِغٌُاْ ُُِْشْدًُىُْْ ؽُشًََأئُىُْْ ؤًَْالَدِىِْْ هَزََْ شًِِنيَأُُْؾْ

ُْْ ؽَشََّّ َٓب ؤَرَُْ رَؼَبٌَُْاْ هَُْ}  ًَالَ ًَبَِّّبىُْْ َٗشْصُهٌُُْْ َّٗؾُْٖ بْٓالَمٍ ِّْٖٓ ؤًَْالَدًَُْ رَوْزٌُُِاْ ًَالَ بِؽْغَبٗبً ًَثِبٌَُْاُِذَِّْٖ ؽَْْئبً ثِوِ رُؾْشًٌُِاْ ؤَالَّ ػٌََُِْْْْ سَثٌُّ

ُْْ ثِوِ ًَفَّبًُْْ رٌَُُِْْ ثِبُْؾَنِّ بِالَّ اُِّوُ ؽَشََّّ اَُّزِِ اُنَّلْظَ رَوْزٌُُِاْ ًَالَ ثَيََٖ ًََٓب ِٓنْيَب ظَيَشَ َٓب اُْلٌََاؽِؼَ رَوْشَثٌُاْ ، كيقكؿ (4){رَؼْوٌَُِِٕ َُؼٌََِّ

ا:   .(5){ًَجِرياً ِِوْءاً ًَبَٕ هَزَِْيُْْ بَّٕ ًَبَِّّبًُْ َٗشْصُهُيُْْ َّٗؾُْٖ بِْٓالمٍ َِؾَْْخَ ؤًَْالدًَُْْ رَوْزٌُُِاْ ًَالَ}أيضن

ا: الزنا، كالزنا جريمة قديمة جديدة، حذَّر منيا اإلسبلـ أشد      كمف األخبلؽ الفاسدة أيضن
التحذير، ففييا فساد لؤلسرة كالمجتمع، كتدمير لمفضيمة كالقيـ، فالزنا مف الفكاحش التي حرميا 

، كىذا النيي أبمغ مف قكؿ: كال (6){ عَجِْالً ءًَعَب كَبؽِؾَخً ًَبَٕ بَِّٗوُ اُضََِّٗ رَوْشَثٌُاْ ًَالَ}اهلل، قاؿ اهلل سبحانو: 

تزنكا، كمعناه: ال تدنكا مف الزنا، فيحـر الزنا، كيحـر الدنك منو، كتحـر مقدماتو، كالغمز كالنظرة 
 .(7)كالممس كالقيبمة كغير ذلؾ

ا: التبرج كالتزيف لؤلجانب مف الرجاؿ، قاؿ اهلل سبحانو:       كِِ ًَهَشَْٕ}كمف فساد األخبلؽ أيضن

 ؤَىََْ اُشِّعْظَ ػَنٌُُْ ُُِْزْىِتَ اَُِّوُ ُّشِّذُ بََِّٗٔب ًَسَعٌَُُوُ اَُِّوَ ًَؤَىِؼَْٖ اُضًََّبحَ ًَآرِنيَ اُقََِّبحَ ًَؤَهَِْٖٔ اُْإًََُُ اُْغَبىَِِِّْخِ رَجَشُّطَ رَجَشَّعَْٖ ًََُب ثٌُُْرٌَُِّٖ

                                                           
الحدادم ثـ  مدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عمي بف زيف العابديفزيف الديف محمد ال ،المناكم ((1

 ق.1356 ،1ط ،المكتبة التجارية الكبرل ،مصر ،(2/572) ،شرح الجامع الصغير المناكم، فيض القدير
 .9-8اآليتاف:  ،سكرة التككير ((2
 .137اآلية:  ،سكرة األنعاـ ((3
 .151اآلية:  ،سكرة األنعاـ ((4
 .31اآلية:  ،سكرة اإلسراء ((5

 .32اآلية:  ،سكرة اإلسراء (6)
 (.1/91) ،تفسير ابف باديس ،ابف باديس ((7
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، كمف األخبلؽ الفاسدة: الغيبة كالنميمة كالكذب كالقذؼ كشيادة الزكر (1){رَيْيِرياً ًَُّيَيِّشًَُْْ اُْجَْْذِ

 ًَأَُْْْغِشُ اُْخَْٔشُ بََِّٗٔب آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}كالخمر، إلى غير ذلؾ مف أنكاع المفاسد، قاؿ اهلل سبحانو: 

ْ سِعْظٌ ًَاألَصاْلَُّ ًَاألَٗقَبةُ ُْْ جٌُهُكَبعْزَنِ اُؾَّْْيَبِٕ ػَََِٔ ِّٖٓ َ ًَضِرياً اعْزَنِجٌُا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}، كقاؿ: (2){رُلِِْؾٌَُٕ َُؼٌََِّ ِّٖٓ 

ِّ ِّ ثَؼْلَ بَِّٕ اُظَّٖ  اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا كٌََشِىْزٌُُٔهُ َْْٓزبً ؤَِِْوِ َُؾَْْ َّإًََُْ ؤَٕ ؤَؽَذًُُْْ ؤَُّؾِتُّ ثَؼْنبً ثَّؼْنٌُُْ َّـْزَت ًََُب رَغَغَّغٌُا ًََُب بِصٌْْ اُظَّٖ

 .(3){سَّؽٌِْْ رٌََّاةٌ

كفي أكاخر سكرة الفرقاف منيج كامؿ في التربية عمى األخبلؽ الحسنة، كترؾ األخبلؽ     

 ًَاَُّزَِّٖ ،عََِبٓبً هَبٌُُا اُْغَبىٌَُِِٕ َِبىَجَيُُْ ًَبِرَا ىٌَْٗبً اُْإَسْكِ ػَََِ َّْٔؾٌَُٕ اَُّزَِّٖ اُشَّؽَِْٖٔ }ًَػِجَبدُالسيئة، قاؿ اهلل سبحانو: 

 ،ًَُٓوَبٓبً ُٓغْزَوَشّاً عَبءدْ بَِّٗيَب ،ؿَشَآبً ًَبَٕ ػَزَاثَيَب بَِّٕ عَيَنََّْ ػَزَاةَ ػَنَّب افْشِفْ سَثَّنَب َّوٌٌَُُُٕ ًَاَُّزَِّٖ ،ًَهَِْبٓبً عُغَّذاً ُِشَثِّيِْْ َّجِْزٌَُٕ

 بَُِّب اَُِّوُ ؽَشََّّ اَُّزِِ اُنَّلْظَ َّوْزٌَُُِٕ ًََُب آَِشَ بَُِيبً اَُِّوِ َٓغَ َّذْػٌَُٕ َُب ًَاَُّزَِّٖ ،هٌََآبً رَُِيَ ثََْْٖ ًًََبَٕ َّوْزُشًُا ًََُْْ ُّغْشِكٌُا َُْْ ؤَٗلَوٌُا بِرَا ًَاَُّزَِّٖ

 فَبُِؾبً ػََٔالً ًَػَََِٔ ًَآََٖٓ رَبةَ َٖٓ بَُِّب ،ُٓيَبٗبً كِْوِ ًََّخُِْذْ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ اُْؼَزَاةُ َُوُ ُّنَبػَقْ ،ؤَصَبٓبً َِّْنَ رَُِيَ َّلْؼََْ ًََٖٓ َّضٌَُْٕٗ ًََُب ثِبُْؾَنِّ

 َّؾْيَذًَُٕ َُب ًَاَُّزَِّٖ ،َٓزَبثبً اَُِّوِ بََُِ َّزٌُةُ كَةَِّٗوُ فَبُِؾبً ًَػَََِٔ رَبةَ ًََٖٓ ،سَّؽِْٔبً ؿَلٌُساً اَُِّوُ ًًََبَٕ ؽَغَنَبدٍ عَِّْئَبرِيِْْ اَُِّوُ ُّجَذٍُِّ كَإًَُُْئِيَ

ٌِْ َٓشًُّا ًَبِرَا اُضًُّسَ  ِْٖٓ َُنَب ىَتْ سَثَّنَب َّوٌٌَُُُٕ ًَاَُّزَِّٖ ،ًَػَُْْٔبٗبً فُّٔبً ػََِْْيَب َّخِشًُّا َُْْ سَثِّيِْْ ثِأَّبدِ رًُِّشًُا بِرَا ًَاَُّزَِّٖ ،ًِشَآبً َٓشًُّا ثِبَُِـّ

 كِْيَب َِبُِذَِّٖ ،ًَعََِبٓبً رَؾَِّْخً كِْيَب ًََُِّوٌََّْٕ فَجَشًُا ثَِٔب اُْـُشْكَخَ ُّغْضًََْٕ ؤًَُُْئِيَ ،بَِٓبٓبً ُُِْٔزَّوِنيَ ًَاعْؼَِْنَب ؤَػٍُْْٖ هُشَّحَ ًَرُسَِّّّبرِنَب ؤَصًَْاعِنَب

 .(4)ُِضَآبً{ ٌٌَُُّٕ كَغٌَْفَ ًَزَّثْزُْْ كَوَذْ دُػَبئًُُْْ ٌََُُْب ِسَثِّ ثٌُِْْ َّؼْجَإُ َٓب هَُْ ،ًَُٓوَبٓبً ُٓغْزَوَشّاً ؽَغُنَذْ

ف فساد القيـ واألخالؽ مؤذف بذىاب األمـو       ،والشمائؿ الفاضمة ،لذا فإف األخالؽ الحسنة ،ا 
كانت محؿ اىتماـ كبير في نظر اإلسالـ؛ ألف األخالؽ ىي السياج الواقي  ،واآلداب والقيـ

                                                           

 .33اآلية:  ،سكرة األحزاب (1)
 .90اآلية:  ،سكرة المائدة ((2
 .12اآلية:  ،سكرة الحجرات ((3

 .77-63اآليات:  ،الفرقافسكرة  (4)
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 ،(1)فبفساد األخالؽ ال تؤدى ىذه التكاليؼ عمى وجييا المطموب ،التكاليؼ الشرعيةلجميع 
 .(2)وضياعيا ضياع لكؿ شيء ،فاألخالؽ ىي كؿ شيء

 ا: الفساد المالي.ثالثن 

"سكء استخداـ أك تحكيؿ األمكاؿ العامة مف أجؿ مصمحة خاصة، أك  الفساد المالي ىك:    
 كاالقتصادية المالية المعامبلت كافة ، أك ىك: "(3)ثأثير معيف"تبادؿ األمكاؿ في مقابؿ خدمة أك 

لى بالباطؿ الناس أمكاؿ أكؿ إلى تؤدم كالتي اإلسبلمية، الشريعة كمبادئ ألحكاـ المخالفة  عدـ كا 
لى المجتمع استقرار  ،فقرا الفقير كزيادة ، حكميـ في كمف كالمعكزيف لمفقراء الضنؾ الحياة كا 
  .(4)جتماعياال الظمـ إلى يؤدم مما ،غنا الغني كزيادة

كلقد اىتـ اإلسبلـ بالماؿ اىتمامنا كبيرنا، كحث عمى العمؿ كالكسب كاإلنتاج بالطرؽ     

 اَُِّوُ ؤَؽْغََٖ ًََٔب ًَؤَؽْغِٖ اُذَُّْْٗب َِٖٓ َٗقِْجَيَ رَنظَ ًََُب اُْأِِشَحَ اُذَّاسَ اَُِّوُ آرَبىَ كَِْٔب ًَاثْزَؾِ}المشركعة، قاؿ اهلل سبحانو: 

صمى –، كما انتفع النبي (6)، فالماؿ قكاـ الحياة(5){أُُْلْغِذَِّٖ ُّؾِتُّ َُب اَُِّوَ بَِّٕ اُْإَسْكِ كِِ اُْلَغَبدَ رَجْؾِ ًََُب بَُِْْيَ

رضي –، كلقد جيَّز عثماف -رضي اهلل عنو–بماؿ أحد كما انتفع بماؿ أبي بكر  -اهلل عميو كسمـ
اليد العميا خير مف اليد ): -صمى اهلل عميو كسمـ–جيش العسرة، قاؿ رسكؿ اهلل  -اهلل عنو

السفمى، وابدأ بمف تعوؿ، وخير الصدقة عف ظير غنى، ومف يستعفؼ يعفو اهلل، ومف يستغف 
 .(7)(يغنو اهلل

                                                           
 المكتبة الرقمية. ،المدينة المنكرة ،(1/6) ،المصارحة في أحكاـ المصافحة ،عبد الناصر بف خضر ،ميبلد ((1
 ـ. 2009 -ق1430 ،1ط ،دار الراية لمنشر كالتكزيع ،(1/62) ،الطريؽ إلى االمتياز ،إبراىيـ ،الفقي ((2
منيج الشريعة اإلسبلمية في حماية المجتمع مف الفساد المالي  ،عبد اهلل بف ناصر عبد اهلل ،آؿ خصاب ((3

 ـ. 2011 -ق1432 ،1ط ،جامعة نايؼ العربية لمعمـك األمنية ،الرياض ،(14)ص ،كاإلدارم
منشكر عمى مكقع:  الشبكة العنكبكتية، ،الفساد المالي كاإلصبلح السياسي ،حسيف حسيف شحاتو ،شحاتو ((4

http://www.darelmashora.com. 
 . 77اآلية:  ،سكرة القصص ((5
 ،المذاىب الفكرية المعاصرة كدكرىا في المجتمعات كمكقؼ المسمـ منيا ،د. غالب بف عمي ،عكاجي ((6
 ـ.2006-ىػ1427 ،1ط ،المكتبة العصرية الذىبية ،جدة ،(2/1244)

 (.1427)ح ،باب ال صدقة إال عف ظير غنى ،كتاب الزكاة ،صحيح البخارم ،أخرجو البخارم ((7
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كقد حرَّـ اإلسبلـ كؿ نشاط مالي مف شأنو أف يفسد الماؿ، فحـر السرقة، قاؿ اهلل سبحانو:     

كحـر الربا، قاؿ اهلل في  ،(1){ؽٌٌَِْْ ػَضِّضٌ ًَاُِّوُ اُِّوِ َِّٖٓ ٌََٗبالً ًَغَجَب ثَِٔب عَضَاء ؤَّْذَِّئَُب كَبهْيَؼٌُاْ ًَاُغَّبسِهَخُ ًَاُغَّبسِمُ}

 اُْجَْْغُ بََِّٗٔب هَبٌُُاْ ثِإََّٗيُْْ رَُِيَ أَُْظِّ َِٖٓ اُؾَّْْيَبُٕ َّزَخَجَّيُوُ اَُّزُِ َّوٌُُّ ًََٔب بِالَّ َّوٌٌَُُٕٓ الَ اُشِّثَب َّإًٌَُُِْٕ اَُّزَِّٖ}الربا كفي المرابيف: 

 اُنَّبسِ ؤَفْؾَبةُ كَإًَُُْـئِيَ ػَبدَ ًََْٖٓ اُِّوِ بََُِ ًَؤَْٓشُهُ عََِقَ َٓب كََِوُ كَبٗزَيَََ سَّثِّوِ ِّٖٓ ٌَْٓػِظَخٌ عَبءهُ كََٖٔ اُشِّثَب ًَؽَشََّّ اُْجَْْغَ اُِّوُ ًَؤَؽَََّ اُشِّثَب ِٓضَُْ

 ػِنذَ ؤَهْغَوُ رٌَُُِْْ ؤَعَِِوِ بََُِ ًَجِرياً ؤًَ فَـِرياً رٌَْزُجٌُْهُ ؤَٕ رَغْإٌَُْٓاْ : }ًَالَ، كحـر الغصب، قاؿ اهلل(2){َِبُِذًَُٕ كِْيَب ىُْْ

، كحـر (3)رٌَْزُجٌُىَب{ ؤَالَّ عُنَبػٌ ػٌََُِْْْْ كََِْْظَ ثَْْنٌَُْْ رُذِّشًَُٗيَب ؽَبمِشَحً رِغَبسَحً رٌٌََُٕ ؤَٕ بِالَّ رَشْرَبثٌُاْ ؤَالَّ ًَؤَدََْٗ ُِِؾَّيَبدَحِ ًَؤَهٌُّْ اُِّوِ

صمى اهلل عميو –، كحـر االحتكار، قاؿ رسكؿ اهلل (4){ُُِِّْٔيَلِّلِنيَ ًٌََّْ}الغش كالخديعة، قاؿ اهلل: 

لعف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ )، كحـر اإلسبلـ الرشكة، فقد (5))ال يحتكر إال خاطئ(كسمـ: 
 .(6)(وسمـ الراشي والمرتشي

فيذا الماؿ ىك ، يذه مجمكعة مف صكر الفساد المالي حرميا اإلسبلـ؛ حتى ال يفسد الماؿف    
كمف جمعو  ،أسعده اهلل كرضي عنو ،كأدل فيو حؽ الكبير المتعاؿ ،بالحبلؿ ماؿ اهلل، مف جمعو

 ًََٖٓ َّـََُّ ؤَٕ ُِنَجٍِِّ ًَبَٕ ًََٓب} قاؿ اهلل سبحانو: ،فضحو اهلل عمى رؤكس األشياد يكـ القيامة ،بغير حقو

 .(7){ُّظٌََُِْٕٔ الَ ًَىُْْ ًَغَجَذْ َّٓب َٗلْظٍ ًَُُّ رٌَُكََّ صَُّْ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ ؿَََّ ثَِٔب َّإْدِ َّـَُِْْ

 

  
                                                           

 . 38اآلية:  ،سكرة المائدة( (1
 .275اآلية:  ،سكرة البقرة ((2
 .282اآلية:  ،سكرة البقرة ((3
4))

 .1اآلية:  ،سكرة المطففيف 
 (.1605)ح ،باب النيي عف االحتكار في األقكات ،كتاب الطبلؽ ،صحيح مسمـ ،أخرجو مسمـ ((5
، كقاؿ الترمذم: حديث (3580)ح ،باب في كراىية الرشكة ،كتاب األقضية ،سنف أبي داكد ،أخرجو أبك داكد ((6

سناده قكم. أحمد بف حنبؿ، مسند أحمد، )1337صحيح. الترمذم، سنف الترمذم، )ح  (.6532(. رجالو ثقات، كا 
 (.5093)ح ،كصححو األلباني في صحيح الجامع(. 5077ابف حباف، اإلحساف، )

 .161اآلية:  ،سكرة آؿ عمراف ((7
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  .المطمب الثاني: أسباب الفساد

 مف ىذه األسباب:  ،لمفساد أسباب كثيرة    

 أكال: التحاكـ إلى غير ما أنزؿ اهلل.

، فمف تحاكـ أك دعا (1){ٌُّهِنٌَُٕ ُِّوٌٍَّْ ؽٌُْٔبً اُِّوِ َِٖٓ ؤَؽْغَُٖ ًََْٖٓ َّجْـٌَُٕ اُْغَبىَِِِّْخِ ؤَكَؾٌَُْْ} قاؿ اهلل سبحانو:    

، كلك اعتصـ الناس بحكـ اهلل، كحكَّمكا (2)إلى التحاكـ بغير ما أنزؿ اهلل فقد جاء بأعظـ الفساد

 ٌََُلَّشَْٗب ًَارَّوٌَْاْ آَٓنٌُاْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ ؤََّٕ ًٌََُْ}، قاؿ اهلل سبحانو: (3)شرع اهلل لصحت أحكاليـ، ككثرت خيراتيـ

ذا فسدت (4){ اُنَّؼِِْْ عَنَّبدِ ًَألدَِِْْنَبىُْْ عَِّْئَبرِيِْْ ػَنْيُْْ ، كفساد األرض إنما يككف بترؾ حكـ اهلل، كا 

ًٌََُْ ؤََّٗيُْْ }األرض بالمعاصي، قمت خيراتيا، كنضبت مياىيا، كانحبست أمطارىا، قاؿ اهلل سبحانو 

ِّٓنْيُْْ ؤَُّٓخٌ ُّٓوْزَقِذَحٌ ًًََضِريٌ ِّٓنْيُْْ عَبءَ َٓب  ًَاُْةَََِِْ ًََٓب ؤُٗضٍَِ بَُِْْيِْ ِّٖٓ سَّثِّيِْْ َُإًٌََُِا ِٖٓ كٌَْهِيِْْ ًَِٖٓ رَؾْذِ ؤَسْعُِِيِْ ؤَهَبٌُٓا اُزٌَّْسَاحَ

التحاكـ إلى فبل عمارة لؤلرض، كال صبلح ليا إال بطاعة اهلل، كتحكيـ شرع اهلل، كترؾ  (5){َّؼٌََُِْٕٔ

نو لف يجتمع اإليماف مع التحاكـ إلى غير شرع اهلل، قاؿ (6)إلى الطكاغيت كالقكانيف الكضعية ، كا 

 ًَهَذْ اُيَّبؿٌُدِ بََُِ َّزَؾَبًٌَُٔاْ ؤَٕ ُّشِّذًَُٕ هَجِِْيَ ِٖٓ ؤُٗضٍَِ ًََٓب بَُِْْيَ ؤُٗضٍَِ ثَِٔب آَٓنٌُاْ ؤََّٗيُْْ َّضْػٌَُُٕٔ اَُّزَِّٖ بََُِ رَشَ ؤََُْْ}اهلل سبحانو: 

 .(7){ثَؼِْذاً ماَلَالً ُّنَِِّيُْْ ؤَٕ اُؾَّْْيَبُٕ ًَُّشِّذُ ثِوِ ٌَّْلُشًُاْ ؤَٕ ؤُِٓشًُاْ

 ثانيا: خمكة الرجاؿ بالنساء األجانب.

                                                           
 . 50اآلية:  ،سكرة المائدة ((1
 (. 1/490) ،تيسير العزيز الحميد ،ابف عبد الكىاب ((2
 (.2/173) ،القكؿ المفيد ،ابف عثيميف ((3
 . 65اآلية:  ،سكرة المائدة ((4
 .66اآلية:  ،سكرة المائدة(5)

 ،3ط ،مؤسسة الرسالة ،(2/128) ،إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد ،صالح بف فكزاف بف عبد اهلل ،الفكزاف ((6
 ـ.2002 -ق1423 ،3ط
 . 60اآلية:  ،سكرة النساء ((7
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: -صمى اهلل عميو كسمـ–مف أسباب الفساد: خمكة الرجاؿ بالنساء األجانب، قاؿ رسكؿ اهلل     
 . (1)(إال مع ذي محـر)ال يخموف رجؿ بامرأة 

فالخمكة بيف الرجاؿ كالنساء ال تؤمف مزالقيا، فيي تثير في النفس الغرائز، كبسببيا تنشأ    
العبلقات المحرمة، كيستفحؿ الفساد في المجتمعات، لذلؾ حذر اإلسبلـ أشد التحذير مف الدخكؿ 

إياكـ والدخوؿ عمى النساء ): -صمى اهلل عميو كسمـ–عمى النساء، كالخمكة بيف، قاؿ رسكؿ اهلل 
–، فمقد شبو النبي (2)لحمو الموت(ا؟ قاؿ: فقاؿ رجؿ مف األنصار: يا رسكؿ اهلل، أفرأيت الحمك

، فالدخكؿ (3)الدخكؿ عمى النساء بالمكت؛ كذلؾ لشدتو، ككثرة الفتنة فيو -صمى اهلل عميو كسمـ
 .(4)عمى النساء كالخمكة بيف مف أعظـ أسباب الفساد

 
 تعطيؿ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر.ثالثا: 

 ىُُْ  ًَؤًَُُْـئِيَ  أُُْنٌَشِ  ػَِٖ  ًََّنْيٌََْٕ  ثِبَُْٔؼْشًُفِ  ًََّإُْٓشًَُٕ  اُْخَْْشِ  بََُِ  َّذْػٌَُٕ  ؤَُّٓخٌ  ِّٓنٌُْْ  ًَُْزٌَُٖ}قاؿ اهلل سبحانو:      

 ؤَىَُْ آََٖٓ ًٌََُْ ثِبُِّوِ ًَرُآِْنٌَُٕ أُُْنٌَشِ ػَِٖ ًَرَنْيٌََْٕ ثِبَُْٔؼْشًُفِ رَإُْٓشًَُٕ ُِِنَّبطِ ؤُِْشِعَذْ ؤَُّٓخٍ َِْْشَ ًُنزُْْ}، كقاؿ: (5){أُُْلِِْؾٌَُٕ

، فاألمر بالمعركؼ، كالنيي عف المنكر، أصؿ (6){اُْلَبعِوٌَُٕ ًَؤًَْضَشُىُُْ أُُْآِْنٌَُٕ ِّٓنْيُُْ َُّيُْ َِْْشاً ٌََُبَٕ اٌُِْزَبةِ

 اَُّزَِّٖ}، قاؿ اهلل سبحانو:-صمى اهلل عميو كسمـ–مف أعظـ أصكؿ الديف، كىك مف صفات النبي 

 َُيُُْ ًَُّؾَُِّ أُُْنٌَشِ ػَِٖ ًََّنْيَبىُْْ ثِبَُْٔؼْشًُفِ َّإُْٓشُىُْ ًَاإلِْٗغَِِْ اُزٌَّْسَاحِ كِِ ػِنذَىُْْ ٌَْٓزٌُثبً َّغِذًَُٗوُ اَُّزُِ األَُِِّّٓ اُنَّجَِِّ اُشَّعٌٍَُ َّزَّجِؼٌَُٕ

ُ اُيَِّّْجَبدِ  اُنٌُّسَ اًَْارَّجَؼٌُ ًََٗقَشًُهُ ًَػَضَّسًُهُ ثِوِ آَٓنٌُاْ كَبَُّزَِّٖ ػََِْْيِْْ ًَبَٗذْ اَُّزِِ ًَاألَؿْالٍََ بِفْشَىُْْ ػَنْيُْْ ًََّنَغُ اُْخَجَأئِشَ ػََِْْيُِْ ًَُّؾَشِّّ

، كلقد اتفقت األمة كميا عمى كجكب األمر بالمعركؼ كالنيي عف (7){أُُْلِِْؾٌَُٕ ىُُْ ؤًَُُْـئِيَ َٓؼَوُ ؤُٗضٍَِ اَُّزَُِ

                                                           
 (.5233)ح ،باب ال يخمكف رجؿ بامرأة إال ذك محـر ،كتاب النكاح ،صحيح البخارم ،أخرجو البخارم( (1
 (. 5232)ح ،باب ال يخمكف رجؿ بامرأة إال ذك محـر ،كتاب النكاح ،صحيح البخارم ،أخرجو البخارم ((2
 ،أضكاء البياف في إيضاح القرآف بالقرآف ،محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني ،الشنقيطي ((3
 ـ. 1995 -ق1415 ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت ،(6/248)

المممكة  ،(1/15) ،التبرج كخطر مشاركة المرأة لمرجؿ في ميداف عممو ،عبد العزيز بف عبد اهلل ،ابف باز ((4
 ق.1423 ،1ط ،كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة ،العربية السعكدية

 . 104اآلية:  ،سكرة آؿ عمراف ((5
 . 110اآلية:  ،سكرة آؿ عمراف( (6
 .157اآلية:  ،سكرة األعراؼ( (7
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صمى اهلل عميو –؛ لما فيو مف نشر لمصبلح، كقطع لدابر الفساد، قاؿ رسكؿ اهلل (1)عف المنكر
 ولتنيوف عف المنكر أو ليوشكف اهلل أف يبعثوالذي نفسي بيده لتأمرف بالمعروؼ ): -كسمـ
 .(2)(ا منو ثـ تدعونو فال يستجاب لكـعقابً  عميكـ

ذا تيرؾ ىذا      ثـ كبير، كا  ف ترؾ األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر فيو فساد عظيـ، كا  كا 
القطب األعظـ سيفكت الدماء، كانتييكت األعراض، كاستحؿ الناس الربا، كشربكا الخمر، كعـ 

 .(3)لببلءا

 رابعا: اتباع اليكل. 

، قاؿ اهلل سبحانو: (4)باتباع الكحي، كنيى عف اتباع اليكل -سبحانو كتعالى–لقد أمر اهلل       

 ػَٖ َّنٌَُِِّٕ اَُّزَِّٖ بَِّٕ اَُِّوِ عَجَِِْ ػَٖ كَُْنَِِّيَ اُْيٌٍََ رَزَّجِغِ ًََُب ثِبُْؾَنِّ اُنَّبطِ ثََْْٖ كَبؽٌُْْ اُْإَسْكِ كِِ َِِِْلَخً عَؼَِْنَبىَ بَِّٗب َّبدَاًًُدُ}

 ًََْٖٓ ؤَىٌَْاءىُْْ َّزَّجِؼٌَُٕ ؤَََّٗٔب كَبػَِْْْ َُيَ َّغْزَغِْجٌُا َُّْْ كَةِٕ}، كقاؿ: (5){اُْؾِغَبةِ ٌََّّْ َٗغٌُا ثَِٔب ؽَذِّذٌ ػَزَاةٌ َُيُْْ اَُِّوِ عَجَِِْ

ِ ؤَمََُّ َ ىُذًٍ ثِـَْْشِ ىٌََاهُ ارَّجَغَ َِّٖٓٔ  اَُِّوُ ًَؤَمََِّوُ ىٌََاهُ بَُِيَوُ ارَّخَزَ َِٖٓ ؤَكَشَؤَّْذَ}، كقاؿ: (6){اُظَّبُِِٔنيَ اُْوٌََّْ َّيْذُِ َُب اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوِ ِّٖٓ

 َْٖٓ رُيِغْ ًََُب }، كقاؿ: (7){رَزًََّشًَُٕ ؤَكََِب اَُِّوِ ثَؼْذِ ِٖٓ َّيْذِّوِ كََٖٔ ؿِؾَبًَحً ثَقَشِهِ ػَََِ ًَعَؼَََ ًَهَِْجِوِ عَْٔؼِوِ ػَََِ ًََِزََْ ػٍِِْْ ػَََِ

                                                           
ي الممؿ كاألىكاء الفصؿ ف ،أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي الظاىرم ،ابف حـز األندلسي ((1

 مكتبة الخانجي. ،القاىرة ،(4/132) ،كالنحؿ
2))

(، كقاؿ: 2169)ح ،باب ما جاء في األمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر ،سنف الترمذم ،أخرجو الترمذم 
، عمكم بف السَّقَّاؼ: حديث حسف. السَّقَّاؼكقاؿ  (.7070)ح ،كحسنو األلباني في صحيح الجامع حديث حسف.
دار اليجرة لمنشر  ،(1/79) ،-رحمو اهلل-حاديث كآثار كتاب في ظبلؿ القرآف لسيد قطب تخريج أعبد القادر، 

 .ـ1995 -ىػ1416 ،2ط ،كالتكزيع
عقد الدرر في أخبار  ،يكسؼ بف يحيى بف عمي بف عبد العزيز المقدسي السممي الشافعي ،يكسؼ بف يحيى ((3

 ـ.1989 -ق1410 ،2ط ،مكتبة المنار الزرقاء ،األردف ،(1/340) ،المنتظر

االنتصار في الرد عمى  ،أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي ،العمراني ((4
 ـ. 1999 -ق1419 ،1ط ،أضكاء السمؼ ،الرياض ،المممكة العربية السعكدية ،(2/482) ،المعتزلة األشرار

 . 26اآلية:  ،سكرة ص( (5
 .50اآلية:  ،سكرة القصص ((6
 .23اآلية:  ،سكرة الجاثية ((7
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 ، فاإلنساف في ىذا الككف إما أف(1){كُشُىبً ؤَْٓشُهُ ًًََبَٕ ىٌََاهُ ًَارَّجَغَ رًِْشَِٗب ػَٖ هَِْجَوُ ؤَؿْلَِْنَب

 يتَّبع 

ما أف يتبع ىكاه  .(2)ذكر اهلل، كحكـ اهلل، كأمر اهلل، كا 

ف اتباع اليكل ىك أساس الزيغ عف صراط اهلل المستقيـ، قاؿ اهلل سبحانو:       ؤَٗضٍََ اَُّزَُِ ىٌَُ}كا 

 اُْلِزْنَخِ اثْزِـَبء ِٓنْوُ رَؾَبثَوَ َٓب كََْزَّجِؼٌَُٕ صَّْؾٌ هٌُُِثِيِْْ يف اَُّزَِّٖ كَإََّٓب ُٓزَؾَبثِيَبدٌ ًَؤَُِشُ اٌُِْزَبةِ ؤُُّّ ىَُّٖ ُّٓؾٌََْٔبدٌ آَّبدٌ ِٓنْوُ اٌُِْزَبةَ ػََِْْيَ

ْ ًٌَُّ ثِوِ آَٓنَّب َّوٌٌَُُُٕ اُْؼِِِْْ كِِ ًَاُشَّاعِخٌَُٕ اُِّوُ بِالَّ رَإًَِِّْوُ َّؼَُِْْ ًََٓب رَإًِِِّْوِ ًَاثْزِـَبء ، (3){األُْجَبةِ ؤًٌُُُْاْ بِالَّ َّزًََّّشُ ًََٓب سَثِّنَب ػِنذِ ِّٖٓ

كمعمكـ أف اتباع اليكل يعمي القمب، فمتَّبع اليكل ينكر الحؽ، كمف أنكر الحؽ أفسد في األرض، 
الميمكات ثالث: ) :-صمى اهلل عميو كسمـ–فكاف اتباع اليكل أحد أسباب الفساد، قاؿ رسكؿ اهلل 

 .(4)(إعجاب المرء بنفسو، وشح مطاع، وىوى متبع

 خامسا: اتباع خطكات الشيطاف.

 ثِبُْلَؾْؾَبء َّإُْٓشُ كَةَِّٗوُ اُؾَّْْيَبِٕ ُِيٌَُادِ َّزَّجِغْ ًََٖٓ اُؾَّْْيَبِٕ ُِيٌَُادِ رَزَّجِؼٌُا َُب آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}اهلل سبحانو:  قاؿ    

ْ ِٓنٌُْ صًََب َٓب ًَسَؽَْٔزُوُ ػٌََُِْْْْ اَُِّوِ كَنَُْ ًٌَََُُْب ًَأُُْنٌَشِ ، فطرؽ (5){ػٌَِِْْ عَِْٔغٌ ًَاَُِّوُ َّؾَبءُ َٖٓ ُّضًَِِّ اَُِّوَ ًٌَََُِّٖ ؤَثَذاً ؤَؽَذٍ ِّٖٓ

الشيطاف كخطكاتو كثيرة، ككميا فساد، كاهلل يأمر بالعدؿ كاإلحساف، كالشيطاف يدعك حزبو ليككنكا 

ُْْ اُْؾَنِّ ًَػْذَ ًَػَذًَُْْ اُِّوَ بَِّٕ األَْٓشُ هُنَِِ ََُّٔب اُؾَّْْيَبُٕ ًَهَبٍَ}مف أصحاب السعير، قاؿ اهلل سبحانو:   ًًََػَذرٌُّ

 ؤَٗزُْْ ًََٓب ثُِٔقْشٌُِِِْْ ؤََٗبْ َّٓب ؤَٗلُغٌَُْ ًٌٌَُُُٓاْ رٌٌَُُِِِٓٗ كَالَ ُِِ كَبعْزَغَجْزُْْ دَػٌَْرٌُُْْ ؤَٕ بِالَّ عُِْيَبٍٕ ِّٖٓ ػٌََُِْْْ َُِِ ًَبَٕ ًََٓب كَإََِِْلْزٌُُْْ

                                                           
 .28اآلية:  ،سكرة الكيؼ ((1
 

 ،دار ابف عفاف ،السعكدية ،(1/67) ،االعتصاـ ،إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي ،الشاطبي ((2
 ـ. 1992 -ق1412 ،1ط
 . 7اآلية:  ،سكرة آؿ عمراف ((3
مسند عبد اهلل بف  ،مسند البزار ،أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الحؽ بف خبلد بف عبيد اهلل البزار ،البزار ((4

. حديث حسف. العجمكني، ـ2009 -ـ1988، 1العمـك كالحكـ، طمكتبة  ،المدينة المنكرة ،(3366)ح ،أبي اكفى
 (.3039(. كحسنو األلباني في صحيح الجامع، )ح2/348كشؼ الخفاء، )

 . 21اآلية:  ،سكرة النكر ((5
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، فمينظر اإلنساف لنفسو مع أم (1){ؤٌَُِْْ ػَزَاةٌ َُيُْْ اُظَّبُِِٔنيَ بَِّٕ هَجَُْ ِٖٓ ؤَؽْشًَْزٌُُِٕٔ ثَِٔب ًَلَشْدُ بِِِّٗ ثُِٔقْشَِِِِّ

الفريقيف يككف، ىؿ يتبع داعي اهلل؟ فيفكز كيسعد في الدنيا كاآلخرة، أـ يتبع داعي الشيطاف؟ 
شر في طاعة الشيطاف، ككؿ الخسراف في الذم في استجابتو لو، ىبلكو في الدنيا كاآلخرة، فكؿ ال

 رَزَّجِؼٌُاْ ًَالَ ًَأكَّخً اُغِِِّْْ كِِ ادٌُُِِْاْ آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}، قاؿ اهلل سبحانو: (2)اتباعو، ككؿ الفساد في كاليتو

حذرىـ أف كلما دعا اهلل الذيف آمنكا أف يدخمكا في السمـ كافة "، (3){ُّٓجِنيٌ ػَذًٌُّ ٌَُُْْ بَِّٗوُ اُؾَّْْيَبِٕ ُِيٌَُادِ

ما  إما الدخكؿ في السمـ :فإنو ليس ىناؾ إال اتجاىاف اثناف ،يتبعكا خطكات الشيطاف كافة، كا 
ما جاىمية ،إما ىدل كأما ضبلؿ ،اتباع خطكات الشيطاف ما طريؽ  ،إما إسبلـ كا  إما طريؽ اهلل كا 

ما غكاية الشيطاف ،الشيطاف ما ىدل اهلل كا  كبمثؿ ىذا الحسـ ينبغي أف يدرؾ المسمـ مكقفو،  ،كا 
 .(4)"فبل يتمجمج كال يتردد كال يتحير بيف شتى السبؿ كشتى االتجاىات

ف اتباع خطكات الشيطاف مف أسباب الفساد، كأعظـ سبيؿ لمحماية مف الشيطاف، ىك:      كا 
، قاؿ اهلل (5)، قكال كعمبل-صمى اهلل عميو كسمـ–، كسنة نبيو -سبحانو كتعالى–التزاـ كتاب اهلل 

ُْْ ثِوِ ًَفَّبًُْ رٌَُُِْْ عَجِِِْوِ ػَٖ ثٌُِْْ كَزَلَشَّمَ اُغُّجََُ رَزَّجِؼٌُاْ ًَالَ كَبرَّجِؼٌُهُ ُٓغْزَؤِْبً فِشَاىِِ ىَـزَا ًَؤََّٕ}سبحانو:  ، (6){رَزَّوٌَُٕ َُؼٌََِّ

 ًَبَِّٓب}، فبل بد مف االلتجاء إلى اهلل سبحانو لمحماية مف الشيطاف، قاؿ اهلل سبحانو: (6){رَزَّوٌَُٕ

 .(7){ػٌَِِْْ عَِْٔغٌ بَِّٗوُ ثِبُِّوِ كَبعْزَؼِزْ َٗضْؽٌ اُؾَّْْيَبِٕ َِٖٓ َّنضَؿَنَّيَ

 كترؾ الجياد في سبيؿ اهلل. ،سادسا: التثاقؿ إلى األرض

                                                           
 .22اآلية:  ،سكرة إبراىيـ ((1
 (. 1/80) ،تيسير الكريـ الرحمف ،السعدم( (2
 .208اآلية:  ،سكرة البقرة ((3
 (.1/211) ،في ظبلؿ القرآف ،سيد قطب ((4
مكتبة  ،الككيت ،(1/129) ،عالـ الجف كالشياطيف ،عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي ،األشقر ((5

 .ـ1984 -ق1404 ،4ط ،الفبلح
 .153اآلية:  ،سكرة األنعاـ ((6
 . 200اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((7
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 كِِ اٗلِشًُاْ ٌَُُُْ هََِْ بِرَا ٌَُُْْ َٓب آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}قاؿ اهلل سبحانو ذامنا مف رضي بالدنيا مف المؤمنيف:     

 بََّٕ}، كقاؿ: (1){هٌََِِْ بِالَّ آِِشَحِ كِِ اُذَُّْْٗب اُْؾََْبحِ َٓزَبعُ كََٔب آِِشَحِ َِٖٓ اُذَُّْْٗب ثِبُْؾََْبحِ ؤَسَمِْزُْ األَسْكِ بََُِ اصَّبهَِْزُْْ اُِّوِ عَجَِِْ

أعظـ كعيد لمف كىذا ، " (2){ؿَبكٌَُِِٕ آَّبرِنَب ػَْٖ ىُْْ ًَاَُّزَِّٖ ثِيَب ًَاىَْٔإٌَُّٗاْ اُذَُّْْٗب ثِبُْؾَْبحِ ًَسَمٌُاْ ُِوَبءَٗب َّشْعٌَُٕ الَ اَُّزَِّٖ

، كلكال الجياد لفسدت (3)"آيات اهلل كلـ يرج لقاءهرضي بالحياة الدنيا كاطمأف بيا كغفؿ عف 
ذا تعطؿ الجياد ظير الفساد، كىمكت األرض بمف  األرض، فعمة فرض الجياد دفع الفساد، كا 

 .(4)عمييا

ف تعطيؿ الجياد يؤدم إلى ظيكر الكفار عمى المؤمنيف، كانتشار الفتنة، فيرتد بعض      كا 
، فترؾ الجياد سبب مف أسباب الفساد كىك ذؿ (5)المسمميف عف دينيـ، كىذه مفسدة عظيمة

أذناب  إذا تبايعتـ بالعينة  وأخذتـ): -صمى اهلل عميو كسمـ–كضعؼ لممؤمنيف، قاؿ رسكؿ اهلل 
 .(6)دينكـ(  ال ينزعو حتى ترجعوا إلىالبقر، ورضيتـ بالزرع، وتركتـ الجياد، سمط اهلل عميكـ ذاًل 

 .(6)دينكـ(
  آثار الفساد.: المطمب الثالث

 مف ىذه اآلثار: ،لمفساد آثار سيئة كثيرة تعكد عمى الفرد كالمجتمع    

 أواًل: العقوؽ وقطيعة الرحـ. 

 بِٕ ػَغَْْزُْْ كَيََْ}مف آثار الفساد: العقكؽ كقطيعة الرحـ، كىما مف الكبائر، قاؿ اهلل سبحانو:     

، أم: فإف أعرضكا عف ديف اهلل، كفارقكا أحكاـ اهلل، (7){ ؤَسْؽَبٌَُْْٓ ًَرُوَيِّؼٌُا اُْإَسْكِ كِِ رُلْغِذًُا ؤَٕ رٌَََُّْْزُْْ

                                                           
 . 38اآلية:  ،سكرة التكبة ((1
 .7اآلية:  ،سكرة يكنس ((2
 (. 1/257) ،زيادة اإليماف كنقصانو ،البدر ((3
 ق. 1412 ،مكتبة الرشدية ،الباكستاف ،(1/352) ،التفسير المظيرم ،محمد ثناء اهلل ،المظيرم ((4
 (.2/668) ،أثر اإليماف ،الجربكع ((5
. كىك حديث صحيح. ابف (3462باب في النيي عف العينة، ) ،كتاب البيكع ،سنف ابي داكد ،أخرجو أبك داكد( (6

 (.423)ح ،كصححو األلباني في صحيح الجامع(. 11/765ابف األثير، جامع األصكؿ، )
 .22اآلية:  ،سكرة محمد ((7
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 ،(1)عصكا اهلل، كسفككا الدماء، كقطعكا األرحاـ، فيذا نيي عف الفساد كاإلفساد كقطيعة الرحـ
 

 اَُِّؼْنَخُ َُيُُْ ؤًَُُْئِيَ األَسْكِ كِِ ًَُّلْغِذًَُٕ ٌُّفَََ ؤَٕ ثِوِ اُِّوُ ؤََٓشَ َٓب ًََّوْيَؼٌَُٕ ِْٓضَبهِوِ ثَؼْذِ ِٖٓ اُِّوِ ػَيْذَ َّنوُنٌَُٕ ًَاَُّزَِّٖ}كقاؿ اهلل: 

فيذا ذـ اهلل لمف قطع ما كصؿ اهلل كما أمر بصمتو كىك كعيد اهلل ليـ ، "(2){اُذَّاس عٌُءُ ًََُيُْْ

 . (3)"بالنار

مف قطيعة الرحـ، ًلما في ذلؾ مف فساد في  -صمى اهلل عميو كسمـ–كلقد حذَّر النبي     
خمؽ اهلل الخمؽ، فمما فرغ منو : )-صمى اهلل عميو كسمـ–العبلقات االجتماعية، قاؿ رسكؿ اهلل 

الرحمف، فقاؿ لو: مو، قالت: ىذا مقاـ العائذ بؾ مف القطيعة،  (4)ِبَحْقوِ قامت الرحـ، فأخذت 
  .(5)(قاؿ: أال ترضيف أف أصؿ مف وصمؾ، وأقطع مف قطعؾ، قالت: بمى يا رب، قاؿ: فذاؾ

كمف ىنا أمر اهلل ببر الكالديف، كاإلحساف إلييما، كطاعتيما، كعدـ عقكقيما، قاؿ اهلل     

 ًاَلَ ؤُفٍّ َُّئَُب رَوَُ كاَلَ ًِالَىَُٔب ؤًَْ ؤَؽَذُىَُٔب اٌُِْجَشَ ػِنذَىَ َّجُِْـََّٖ بَِّٓب بِؽْغَبٗبً ًَثِبٌَُْاُِذَِّْٖ بَِّّبهُ بِالَّ رَؼْجُذًُاْ ؤَالَّ سَثُّيَ ًَهَنََ}سبحانو: 

 ، لذلؾ كاف العقكؽ كقطيعة الرحـ مف آثار الفساد. (6){ًَشمِيبً هٌَْالً َُّئَُب ًَهَُ رَنْيَشْىَُٔب

 ًيا: سفؾ الدماء المعصومة، وقطع الطريؽ، واستباحة األمواؿ. ثان

 هَزَََ كٌََإَََّٗٔب األَسْكِ كِِ كَغَبدٍ ؤًَْ َٗلْظٍ ثِـَْْشِ َٗلْغبً هَزَََ َٖٓ ؤََّٗوُ بِعْشَائََِْ ثَنِِ ػَََِ ًَزَجْنَب رَُِيَ ؤَعَِْ ِْٖٓ}: قاؿ اهلل سبحانو    

 األَسْكِ كِِ رَُِيَ ثَؼْذَ ِّٓنْيُْ ًَضِرياً بَِّٕ صَُّْ ثِبُجَِّْنَبدِ سُعُُِنَب عَبءرْيُْْ ًََُوَذْ عَِْٔؼبً اُنَّبطَ ؤَؽَْْب كٌََإَََّٗٔب ؤَؽَْْبىَب ًََْٖٓ عَِْٔؼبً اُنَّبطَ

                                                           
تطريز رياض  ،فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ بف احمد المبارؾ الحريممي النجدم ،فيصؿ المبارؾ ((1

 ـ.2002 -ق1423 ،1ط ،دار العاصمة لمنشر كالتكزيع ،الرياض ،(1/232) ،الصالحيف
 .25اآلية:  ،سكرة الرعد ((2
الحيدة كاالعتذار في الرد عمى مف قاؿ بخمؽ  ،مـ بف ميمكفالحسف عبد العزيز بف يحيى بف مس أبك ،الكناني ((3

 ـ. 2002 -ق1423 ،2ط ،مكتبة العمـك كالحكـ ،المدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية ،(1/73) ،القرآف
 (.1/189) ،المعجـ الكسيط ،الحقك ىك الخىصر. مصطفى ((4
 (.4830)ح ،باب كتقطعكا أرحامكـ ،كتاب تفسير القرآف ،صحيح البخارم ،أخرجو البخارم ((5
 .23اآلية:  ،سكرة اإلسراء ((6
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، فالفساد في األرض يفضي إلى إراقة الدماء، كاالعتداء عمى األعراض، كانتياؾ (1){َُُٔغْشِكٌَُٕ

 هَبٍَ ًَبِرْ}الحرمات، كسمب األمكاؿ، كيفضي إلى تخريب كتدمير المجتمعات، قاؿ اهلل سبحانو: 

 هَبٍَ َُيَ ًَُٗوَذِّطُ ثِؾَْٔذِىَ ُٗغَجِّؼُ ًََٗؾُْٖ اُذَِّٓبء ًََّغْلِيُ كِْيَب لْغِذُُّ َٖٓ كِْيَب ؤَرَغْؼََُ هَبٌُُاْ َِِِْلَخً األَسْكِ كِِ عَبػٌَِ بِِِّٗ َُِِْٔالَئٌَِخِ سَثُّيَ

"أنو ال شيء أكره إلى اهلل مف سفؾ الدماء كالفساد في ، فعممت المبلئكة (2){رَؼٌََُِْٕٔ الَ َٓب ؤَػَُِْْ بِِِّٗ

، فكاف مف آثار الفساد قتؿ أصحاب الدماء المعصكمة، كقطع الطريؽ، كانتشار (3)األرض"

 ًََُؼَنَوُ ػََِْْوِ اُِّوُ ًَؿَنِتَ كِْيَب َِبُِذاً عَيَنَُّْ كَغَضَآئُهُ ُّٓزَؼَِّٔذاً ُٓآِْنبً َّوْزَُْ ًََٖٓ}العداكة كالبغضاء، قاؿ اهلل سبحانو: 

 ُّؾِتُّ الَ ًَاُِّوُ ًَاُنَّغََْ اُْؾَشْسَ ًَُّيِِْيَ كِِْيَب ُُِْلْغِذَ األَسْكِ كِِ عَؼََ رٌََََُّ ًَبِرَا}، كقاؿ: (4){ ػَظِْٔبً ػَزَاثبً َُوُ ًَؤَػَذَّ

 .(5){اُلَغَبدَ

المفسديف في األرض، الذيف يقتمكف الناس، كيسمبكف األمكؿ  -سبحانو كتعالى–كلقد تكعد اهلل    
فأىؿ الفساد كالفجكر يستريح منيـ الناس إذا ماتكا؛ كذلؾ لشدة فسادىـ، كتعدييـ  بأشد العذاب،

)العبد المؤمف يستريح : -صمى اهلل عميو كسمـ–عمى الناس، كأكميـ لحقكقيـ، قاؿ رسكؿ اهلل 
مف نصب الدنيا وأذاىا إلى رحمة اهلل، والعبد الفاجر يستريح منو العباد والبالد، والشجر 

ف لـ يكف قتبلن فيك كالقتؿ"، (6)والدواب(  .(7)"فالفساد في األرض كا 

 ثالثًا: قمة الخيرات ونزع البركات. 

إف األرض متى زادت معاصي أىميا، ككثر فسادىـ، قمت خيراتيا، كنزعت بركاتيا، كقؿ     
غيثيا؛ كذلؾ بسبب فجكر أىميا، فمك أنيـ التزمكا بطاعة اهلل كما عصكه، كما أفسدكا في أرضو، 

                                                           
 .32اآلية:  ،سكرة المائدة ((1
 . 30اآلية:  ،سكرة البقرة ((2
 (. 1/462) ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم ((3
 .93 ،سكرة النساء ((4
 .205اآلية:  ،سكرة البقرة ((5
 (. 6512)ح ،باب سكرات المكت ،كتاب الرقاؽ ،صحيح البخارم ،أخرجو البخارم ((6
 ،االستذكار ،أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطبي ،ابف عبد البر( (7
 ـ.2000 -ق1421 ،1ط ،دار الكتب العممية ،بيركت ،(7/552)
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 ، قاؿ اهلل(1)ح عمييـ بركات مف السماء كاألرض، كلرزقيـ مف الطيبات، كأغدؽ عمييـ الخيراتلفت

َ ثَشًََبدٍ ػََِْْيِْ َُلَزَؾْنَب ًَارَّوٌَاْ آَٓنٌُاْ اُْوُشٍَ ؤَىََْ ؤََّٕ ًٌََُْ}سبحانو:   ًَبٌُٗاْ ثَِٔب كَإََِزَْٗبىُْ ًَزَّثٌُاْ ًََُـٌِٖ ًَاألَسْكِ اُغََّٔبءِ ِّٖٓ

 ًَؤٌََُِّ}، كقاؿ: (3)، أم ألنزؿ عمييـ الغيث مف السماء، كألخرج ليـ نبات األرض(2){ٌَّْغِجٌَُٕ

، أم لك استقاـ الخمؽ عمى اإليماف ألغدؽ اهلل عمييـ (4){ ؿَذَهبً َّٓبء َُإَعْوَْْنَبىُْ اُيَّشِّوَخِ ػَََِ اعْزَوَبٌُٓا

ُْْ اعْزَـْلِشًُا }كَوُِْذُ ، كقاؿ اهلل:(5)الخيرات كالبركات  ًَُّْٔذِدًُْْْ ،ِّٓذْسَاساً ػٌََُِْْْ اُغََّٔبء ُّشْعَِِ ،ؿَلَّبساً ًَبَٕ بَِّٗوُ سَثٌَّ

ُْْ ًََّغْؼََ ًَثَنِنيَ ثِإٌََْٓاٍٍ ُْْ ًََّغْؼََ عَنَّبدٍ ٌَُّ  سَّثِّيِْْ ِّٖٓ بَُِْيِْ ؤُٗضٍَِ ًََٓب ًَاإلَََِِْ اُزٌَّْسَاحَ ؤَهَبٌُٓاْ ؤََّٗيُْْ ًٌََُْ}، كقاؿ: (6)ؤَْٗيَبساً{ ٌَُّ

 ؤًَْ رًََشٍ ِّٖٓ فَبُِؾبً ػَََِٔ َْٖٓ}، كقاؿ: (7){َّؼٌََُِْٕٔ َٓب عَبء ِّٓنْيُْْ ًًََضِريٌ ُّٓوْزَقِذَحٌ ؤَُّٓخٌ ِّٓنْيُْْ ؤَسْعُِِيِْ رَؾْذِ ًَِٖٓ كٌَْهِيِْْ ِٖٓ ألًٌَُِاْ

ُْْ اعْزَـْلِشًُاْ هٌَِّْ ًََّب}، كقاؿ: (8){َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗاْ َٓب ثِإَؽْغَِٖ ؤَعْشَىُْ ًََُنَغْضَِّنَّيُْْ ىَِّْجَخً ؽََْبحً كََِنُؾَِْْْنَّوُ ُٓآٌِْٖ ًَىٌَُ ؤُٗضََ ؤًَْ  صَُّْ سَثٌَّ

 آِٓنَخً ًَبَٗذْ هَشَّْخً َٓضَالً اُِّوُ ًَمَشَةَ}، (9){ُٓغْشِِٓنيَ رَزٌٌَََُّْاْ ًَالَ هٌَُّرٌُِْْ بََُِ هٌَُّحً ًََّضِدًُْْْ ِّٓذْسَاساً ػٌََُِْْْ اُغََّٔبء ُّشْعَِِ بَُِْْوِ رٌُثٌُاْ صَُّْ

، فقد دؿ (10){َّقْنَؼٌَُٕ ًَبٌُٗاْ ثَِٔب ًَاُْخٌَْفِ اُْغٌُعِ ُِجَبطَ اُِّوُ كَإَرَاهَيَب اُِّوِ ثِإَْٗؼُِْ كٌََلَشَدْ ٌََٓبٍٕ ًَُِّ ِّٖٓ سَؿَذاً سِصْهُيَب َّإْرِْيَب ُّٓئَْئِنَّخً

 عمى أف الجكع كالخكؼ معمؿ بكفراف نعـ اهلل كجحكدىا.ىذا النص 

                                                           
 (.1/107) ،البحر المحيط ،أبك حياف األندلسي ((1
 

 .96اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((2
 (.2/360) ،معاني القرآف ،الزجاج ((3
 .16اآلية:  ،سكرة الجف ((4
 .(2/1262لتفسير كعجائب التأكيؿ، )غرائب ا ،الكرماني ((5
 .12-10اآليات:  ،سكرة نكح ((6
 .66اآلية:  ،سكرة المائدة ((7
 .97اآلية:  ،سكرة النحؿ ((8
 .52 ،سكرة ىكد ((9

 . 112اآلية:  ،سكرة النحؿ ((10
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وينزع البركات مف الناس إذا  يسمب الخيرات -عز وجؿ–اهلل  أف فيذه النصوص تدؿ عمى    
ا إذا أطاعوا أمره ولـ يفسدوا ويجعؿ ليـ فرجً  ،وفي المقابؿ يسيِّؿ أمورىـ وييسر ليـ عصوه،

 فكانت قمة الخيرات ونزع البركات مف آثار الفساد. ،(1)في أرضو

 

 رابًعا: الخسؼ والكوارث والزالزؿ. 

إف الناس إذا انتشر فييـ الفساد أكشؾ اهلل أف يصيبيـ بقارعة، فتصيبيـ المثبلت، كتحؿ بيـ     

، (2){ػَظٍِْْ ٌٍَّّْ ػَزَاةَ ًَبَٕ بَِّٗوُ اُظَُِّّخِ ٌَِّّْ ػَزَاةُ كَإََِزَىُْْ كٌََزَّثٌُهُ}العقكبات، قاؿ اهلل سبحانو عف قكـ شعيب: 

عنيـ الظؿ كالريح، فأصابيـ حٌر شديد، ثـ بعث اهلل ليـ  "حبس -عز كجؿ–، فاهلل (2){ػَظٍِْْ

سحابة فييا العذاب، فمما رأكا السحابة انطمقكا يؤمكنيا، زعمكا يستظمكف، فاضطرمت عمييـ نارا 

 َِٖٓ ًَبَٕ ًََٓب اَُِّوِ دًُِٕ ِٖٓ َّنقُشًَُٗوُ كِئَخٍ ِٖٓ َُوُ ًَبَٕ كََٔب اُْإَسْكَ ًَثِذَاسِهِ ثِوِ نَبكَخَغَلْ}، كقاؿ اهلل عف قاركف: (3)"فأىمكتيـ

نما خسؼ اهلل بو؛ ألنو أفسد في األرض، كلما نصحكه كقالكا لو كما قاؿ اهلل: (4){املُنزَقِشَِّٖ ، كا 

 َُب اَُِّوَ بَِّٕ اُْإَسْكِ كِِ اُْلَغَبدَ رَجْؾِ ًََُب بَُِْْيَ اَُِّوُ ؤَؽْغََٖ ًََٔب ًَؤَؽْغِٖ اُذَُّْْٗب َِٖٓ َٗقِْجَيَ رَنظَ ًََُب اُْأِِشَحَ اُذَّاسَ اَُِّوُ آرَبىَ كَِْٔب ًَاثْزَؾِ}

نفاؽ الماؿ في المعاصي، فاهلل ال (5)أُُْلْغِذَِّٖ{ ُّؾِتُّ ، أم ال تفسد في األرض بالظمـ كالبغي كا 

 ػٍِِْْ ػَََِ ؤًُرِْزُوُ بََِّٗٔب هَبٍَ }، رد نصيحتيـ، كقاؿ ليـ كما قاؿ اهلل: (6)فعميـيحب المفسديف كال يرتضي 

، (7)أُُْغْشٌَُِٕٓ{ رٌُُٗثِيُِْ ػَٖ ُّغْإٍَُ ًََُب عَْٔؼبً ًَؤًَْضَشُ هٌَُّحً ِٓنْوُ ؤَؽَذُّ ىٌَُ َْٖٓ اُوُشًُِٕ َِٖٓ هَجِِْوِ ِٖٓ ؤَىَِْيَ هَذْ اَُِّوَ ؤََّٕ َّؼَِْْْ ؤًَََُْْ ػِنذُِ ػٍِِْْ

 ًَىُْْ اُيٌُّكَبُٕ كَإََِزَىُُْ ػَبٓبً َِْٔغِنيَ بَُِّب عَنَخٍ ؤَُْقَ كِْيِْْ كََِجِشَ هٌَِْٓوِ بََُِ ٌُٗؽبً ؤَسْعَِْنَب ًََُوَذْ}كقاؿ اهلل عف قكـ نكح: 

                                                           
 (. 1/317) ،السنف كالمبتدعات ،الحكامدم ((1
 . 189اآلية:  ،سكرة الشعراء ((2
 (.19/395) ،جامع البياف في تأكيؿ القرآف ،الطبرم ((3
 . 81اآلية:  ،سكرة القصص (4)

 .77اآلية:  ،سكرة القصص ((5
البحر  ،أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي الصكفي ،ابف عجيبة ((6

 ق.1419 ،د. حسف عباس زكي ،القاىرة ،(4/275) ،المديد في تفسير القرآف المجيد
 . 78اآلية:  ،سكرة القصص ((7
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ؽ كؿ شيء ، فقكـ نكح لما عصكا اهلل كأفسدكا، أغرقيـ اهلل بالطكفاف، فطفا الماء فك (1){ظَبٌَُُِٕٔ

 .(2)عقابا ليـ عمى فسادىـ

فمتى أفسد الناس  ،وىكذا فالكوارث والزالزؿ والخسؼ والمسخ والصيحة مف آثار الفساد    
 .ونزلت بيـ المثالت ،في األرض استحقوا العقوبات

 

 خامًسا: التشرذـ والتفرؽ والعداوة والبغضاء. 

مف آثار الفساد في األرض: التشرذـ كاالختبلؼ كالتفرؽ كالتناحر، كىذا حاؿ أمتنا في ىذه     

 اُِّوُ ُّنَجِّئُيُُْ ًَعٌَْفَ اُْوَِْبَٓخِ ٌَِّّْ بََُِ ًَاُْجَـْنَبء اُْؼَذَاًَحَ ثَْْنَيُُْ كَإَؿْشَّْنَب ثِوِ رًُِّشًُاْ َِّّٓٔب ؽَظّبً كَنَغٌُاْ }األياـ، قاؿ اهلل سبحانو: 

، فمما نسكا حظنا مما ذكركا بو، كاستبدلكه بغيره، كقع بينيـ التشرذـ كالتفرؽ، (3){َّقْنَؼٌَُٕ ًَبٌُٗاْ ثَِٔب

، فاهلل أمر الناس بالصبلح، كاستعاضكا عنو الفساد، فكانت (4)ككقعت بينيـ العداكة كالبغضاء
ذ ا اجتمعكا صمحكا كممككا، فإف العداكة كالبغضاء، كىكذا فإذا "تفرؽ القكـ فسدكا كىمككا، كا 

 .(5)الجماعة رحمة"

ف ما أصاب األمة اليكـ مف تفرؽ كتشرذـ ىك بسب فسادىا كذنكبيا، قاؿ اهلل سبحانو:      كا 

 ِّٓضَِْْْيَبهُِْزُْْ ؤَفَجْزُْ هَذْ ُّٓقِْجَخٌ ؤَفَبثَزٌُْْ ؤًََََُّٔب}، كقاؿ: (6){ًَضِريٍ ػَٖ ًََّؼْلٌُ ؤَّْذٌُِّْْ ًَغَجَذْ كَجَِٔب ُّٓقِْجَخٍ ِّٖٓ ؤَفَبثٌَُْ ًََٓب}

، فاهلل "ال يعاقب أحدنا إال بعد حصكؿ (7){هَذِّشٌ ؽَِْءٍ ًَُِّ ػَََِ اُِّوَ بَِّٕ ؤَْٗلُغٌُِْْ ػِنذِ ِْٖٓ ىٌَُ هَُْ ىَـزَا ؤَََّٗ ِّٓضَِْْْيَبهُِْزُْْ

                                                           
 .14اآلية:  ،سكرة العنكبكت ((1
 (.3/415) ،التفسير الكسيط ،الكاحدم (2)

 . 14اآلية:  ،سكرة المائدة( (3
 (.1/139) ،اإليماف ،ابف تيمية ((4
منيج التأسيس  ،عبد المطيؼ بف عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب آؿ الشيخ ،آؿ الشيخ ((5

 دار اليداية لمطبع كالنشر كالترجمة. ،(1/97) ،كالتقديس مف كشؼ شبيات داكد بف جرجيس
 . 30اآلية:  ،سكرة الشكرل ((6
 .165اآلية:  ،سكرة آؿ عمراف ((7
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فساد ، فما سمطنا عمى بعضنا البعض، ككقعت بيننا العداكة كالبغضاء، إال بسب (1)سبب العقاب"
 أعمالنا، فالجزاء مف جنس العمؿ.

 ،ونزع لمبركات ،ومف قمة في الخيرات ،خالصة الموضوع: ما يحؿ بالناس مف عقوبات    
ىو بسبب إنما  ،ونيب لألمواؿ ،وقطع لمطرقات ،وسفؾ لمدماء ،وقطيعة لألرحاـ ،وعقوؽ
 .الفساد

الفاسديف كعقاب  ،وكسائؿ قطعك  ة الفسادمنيج اإلسبلـ في محاربالمبحث الرابع : 
 .المفسديفك 

 و.كسائؿ قطعالفساد ك  ةمنيج اإلسبلـ في محارب :المطمب األكؿ

ما قيؿ في منيج اإلسبلـ في نشر  ىك نفسو ،ما يقاؿ في منيج اإلسبلـ في محاربة الفساد    
 مف ىذه الرسالة.  األكؿفي الفصؿ  الصبلح

صبلحو، يككف مف خبلؿ خطيف كجانبيف متبلزميف      فمنيج اإلسبلـ في محاربة الفساد، كا 
 ثـ جانب الردع كالعقكبة الزاجرة.  ،: جانب الكقاية كالكازع الديني كالتربيةكمتكازييف، كىما

حيث يبدأ اإلسبلـ بالقكاعد اإليمانية  :ربيةكالت الجانب األكؿ: جانب الكقاية كالكازع الديني
 كاألخبلقية؛ ليقـك الناس بطاعة أحكاـ الشريعة طاعة اختيارية بكازعيـ الديني.

 يككف عف طريؽ: اية، كالكازع الديني، كالتربية، جانب الكقف    

 أكال: اإليماف كالعبادة كأثرىما في منع كقكع الفساد.

، ىك أكؿ الديف كآخره، كىك دعكة المرسميف أجمعيف، إف الدعكة إلى اإليماف باهلل كتكحيده    
كمف أجؿ تكحيد اهلل كعبادتو خمؽ اهلل الخمؽ، كأنزؿ الكتب، كأرسؿ الرسؿ، كباإليماف باهلل افترؽ 

                                                           
بف محمد ابف أبي العز الحنفي، األذرعي الصالحي  يصدر الديف محمد بف عبلء الديف عم ،ابف أبي العز( (1

 -ق1426 ،1ط ،دار السبلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترجمة ،(1/431) ،شرح العقيدة الطحاكية ،الدمشقي
 ـ.2005
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ف أكؿ أمر جاء في كتاب ربنا (1)الناس إلى مؤمنيف ككفار، كفي اآلخرة إلى سعداء كأشقياء ، كا 

ُُْ اػْجُذًُاْ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب} ىك عبادة اهلل، قاؿ اهلل سبحانو: ، (2){رَزَّوٌَُٕ َُؼٌََُِّْْ هَجٌُِِْْْ ِٖٓ ًَاَُّزَِّٖ ََِِوٌَُْْ اَُّزُِ سَثٌَّ

قاؿ  -عميو السبلـ–جاءكا لتكحيد اهلل كعبادتو، فيذا نكح  -عمييـ السبلـ–ككؿ الرسؿ كاألنبياء 

ْ ٌَُُْ َٓب اَُِّوَ اػْجُذًُاْ هٌَِّْ َّب كَوَبٍَ هٌَِْٓوِ بََُِ ٌُٗؽبً ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}لقكمو:  ، (3){ػَظٍِْْ ٌٍَّّْ ػَزَاةَ ػٌََُِْْْْ ؤََِبفُ بَِِِّٗ ؿَْْشُهُ بَُِـوٍ ِّٖٓ

ْ ٌَُُْ َٓب اُِّوَ اػْجُذًُاْ هٌَِّْ َّب هَبٍَ ىٌُداً ؤََِبىُْْ ػَبدٍ ًَبََُِ}قاؿ لقكمو:  -عميو السبلـ–كىكد   ؤَكاَلَ ؿَْْشُهُ بَُِـوٍ ِّٖٓ

ْ ٌَُُْ َٓب اُِّوَ اػْجُذًُاْ هٌَِّْ َّب هَبٍَ فَبُِؾبً ؤََِبىُْْ صٌَُٔدَ ًَبََُِ}قاؿ لقكمو:  -عميو السبلـ-، كصالح (4){رَزَّوٌَُٕ  بَُِـوٍ ِّٖٓ

 بَُِـوٍ ِّْٖٓ ٌَُُْ َٓب اُِّوَ اػْجُذًُاْ هٌَِّْ َّب هَبٍَ ؽُؼَْْجبً ؤََِبىُْْ َٓذََّْٖ ًَبََُِ}قاؿ لقكمو:  -عميو السبلـ–، كشعيب (5)ؿَْْشُهُ{

براىيـ (6)ؿَْْشُهُ{ ُْْ َِْْشٌ رٌَُُِْْ ًَارَّوٌُهُ اَُِّوَ اػْجُذًُا ُِوٌَِْٓوِ هَبٍَ بِرْ ًَبِثْشَاىَِْْ}قاؿ لقكمو:  -عميو السبلـ–، كا   ًُنزُْْ بِٕ ٌَُّ

 ًَاعْزَنِجٌُاْ اُِّوَ اػْجُذًُاْ ؤَِٕ سَّعٌُالً ؤَُّٓخٍ ًَُِّ كِِ ثَؼَضْنَب ًََُوَذْ}قاؿ اهلل:  -عمييـ السبلـ–، كعف األنبياء (7){رَؼٌََُِْٕٔ

ْ كَِٔنْيُْ اُيَّبؿٌُدَ ْ ًَِٓنْيُْ اُِّوُ ىَذٍَ َّٖٓ ، (8){أٌَُُْزِّثِنيَ ػَبهِجَخُ ًَبَٕ ًَْْقَ كَبٗظُشًُاْ األَسْكِ كِِ كَغِريًُاْ اُنَّالَُخُ ػََِْْوِ ؽَوَّذْ َّٖٓ

، فالغاية مف الكجكد: عبادة اهلل (9){كَبػْجُذًُِٕ ؤََٗب بَُِّب بَُِوَ َُب ؤََّٗوُ بَُِْْوِ ٌُٗؽِِ بَُِّب سَّعٌٍٍُ ِٖٓ هَجِِْيَ ِٖٓ ؤَسْعَِْنَب ًََٓب}كقاؿ: 

 .(10){َُِْؼْجُذًُِٕ بَُِّب ًَاُْةِٗظَ اُْغَِّٖ ََِِوْذُ ًََٓب}اهلل كحده، قاؿ اهلل سبحانو: 

                                                           
 (.1/20) ،تيسير العزيز الحميد ،ابف عبد الكىاب ((1
 .21اآلية:  ،سكرة البقرة ((2
 .59اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((3
 .65اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((4
 .  73اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((5
 .85اآلية:  ،سكرة األعراؼ ((6
 . 16اآلية:  ،سكرة العنكبكت ((7
 . 36اآلية:  ،سكرة النحؿ ((8
 . 25اآلية:  ،سكرة األنبياء ((9

 .56اآلية:  ،سكرة الذاريات ((10
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كاإليماف باهلل، كعبادة اهلل، ليما تأثير كاضح ككبير في سمكؾ اإلنساف كتصرفو، فالذم يؤمف     
باهلل، كيطيع اهلل، ال يجعؿ اهلل يراه حيث نياه، أك يفتقده حيث أمره، كال يجعؿ اهلل أىكف الناظريف 

 . (1)إليو، فيذا اإليماف باهلل يجعؿ اإلنساف يخشى اهلل فيصمح نفسو كال يفسدىا

ككمما ازداد إيماف اإلنساف باهلل كاليكـ اآلخر، ازداد حرصو عمى األعماؿ الصالحة، كابتعاده     

 ًَؤََّٓب ،ُُِِْْغْشٍَ كَغَنَُْغِّشُهُ ،ثِبُْؾُغْنََ ًَفَذَّمَ ،ًَارَّوََ ؤَػْيََ َٖٓ }كَإََّٓب، قاؿ اهلل سبحانو: (2)عف األعماؿ السيئة

 .(3)رَشَدٍَّ{ بِرَا َٓبُُوُ ػَنْوُ ُّـْنِِ ًََٓب ،ُِِْؼُغْشٍَ كَغَنَُْغِّشُهُ ،ثِبُْؾُغْنََ ًًََزَّةَ ،ًَاعْزَـْنََ ثَخََِ َٖٓ

كاإليماف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو كاليكـ اآلخر كالقدر خيره كشره، يقكد الناس إلى السمع     
، شعارىـ قكؿ اهلل (4)كالطاعة، فيسمعكف لكؿ ما جاء مف عند اهلل كيطيعكف اهلل في كؿ ما أمر بو

 .(5){أَُْقِريُ ًَبَُِْْيَ سَثَّنَب ؿُلْشَاَٗيَ ًَؤَىَؼْنَب عَِٔؼْنَب }اهلل سبحانو: 

ا، بعد اإليماف باهلل سبحانو، ليا أثر كاضح في سمكؾ اإلنساف، كمنعو مف      ف العبادة أيضن كا 

 رَنْيََ اُقََِّبحَ بَِّٕ اُقََِّبحَ ًَؤَهِِْ اٌُِْزَبةِ َِٖٓ بَُِْْيَ ؤًُؽَِِ َٓب ارَُْ}الكقكع في الفساد، فعف الصبلة قاؿ اهلل سبحانو: 

 رُيَيِّشُىُْْ فَذَهَخً ؤٌََْٓاُِيِْْ ِْٖٓ ُِزْ}، في الزكاة قاؿ اهلل: (6){رَقْنَؼٌَُٕ َٓب َّؼَُِْْ ًَاَُِّوُ ؤًَْجَشُ اَُِّوِ ًََُزًِْشُ ًَأُُْنٌَشِ اُْلَؾْؾَبء ػَِٖ

سائر العبادات ليا أثر كبير  ككذلؾ، (7){ػٌَِِْْ عَِْٔغٌ ًَاُِّوُ َُّيُْْ عٌٌََٖ فاَلَرَيَ بَِّٕ ػََِْْيِْْ ًَفََِّ ثِيَب ًَرُضًَِّْيِْ رُيَيِّشُىُْْ

في سمكؾ اإلنساف كتصرفو، ككذلؾ االبتعاد عف الفكاحش كالمنكرات، مف أكبر عبلمات اإليماف، 

                                                           
 -ق1425 ،1ط ،(1/403) ،منيج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة ،تامر محمد محمكد متكلي ،متكلي ((1

 ـ. 2000
مية كزارة الشؤكف اإلسبل ،المممكة العربية السعكدية ،(1/7) ،أشراط الساعة ،عبد اهلل بف سميماف ،الغفيمي ((2

 ق.1422 ،1ط ،كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد
 .11-5اآليات:  ،سكرة الميؿ ((3
 (.1/343) ،في ظبلؿ القرآف ،قطب ((4
 .285اآلية:  ،سكرة البقرة ((5
 .45اآلية:  ،سكرة العنكبكت ((6
 .103اآلية:  ،سكرة التكبة ((7



 

122 
 

فشجرة اإليماف لف تثمر إال إذا سقيت بالطاعات، كمحاربة ما يضرىا مف المنكرات، فمتى تمت 
 .(1)كالمنكرات ىذه األمكر أزىر بستاف اإليماف بالصبلح، كتخمص مف شكائب الفساد

 ثانيا: تزكية النفكس كتيذيبيا كصبلحيا.

، أم مف طيَّر نفسو مف الكفر (2){أَُْقِريُ اَُِّوِ ًَبََُِ ُِنَلْغِوِ َّزَضًَََّ كَةََِّٗٔب رَضًَََّ َٖٓ}ًَقاؿ اهلل سبحانو:     

الصالح، فقد فتح كالفساد كالعصياف، كألـز نفسو بالطاعة كاإليماف، كحصف نفسو بالتكبة كالعمؿ 
 .(3)عمى نفسو أبكابنا كثيرة مف الخير كاألجر

ف تزكية النفكس مف ميمات الرسؿ      ، فقد بعثيـ اهلل سبحانو لتزكية نفكس -عمييـ السبلـ–كا 

 ًَاُْؾٌَِْٔخَ اٌُِْزَبةَ ًَُّؼٌَُُُِِّْٔ ًَُّضًٌَُِّْْْ آَّبرِنَب ػٌََُِْْْْ َّزٌُِْ ِّٓنٌُْْ سَعٌُالً كٌُِْْْ ؤَسْعَِْنَب ًََٔب}الناس، قاؿ اهلل سبحانو: 

 اٌُِْزَبةَ ًَُّؼَُِِّٔيُُْ ًَُّضًَِّْيِْْ آَّبرِوِ ػََِْْيِْْ َّزٌُِْ ِّٓنْيُْْ سَعٌُالً اُْإُِِّّْٓنيَ كِِ ثَؼَشَ اَُّزُِ ىٌَُ}، كقاؿ: (4){رَؼٌََُِْٕٔ رٌٌٌَُُٗاْ َُْْ َّٓب ًَُّؼٌَُُِِّْٔ

مبعكثكف لعبلج نفكس األمـ، كال   -عمييـ السبلـ–، فالرسؿ (5){ُّٓجِنيٍ مََِبٍٍ َُلِِ هَجَُْ ِٖٓ ًَبٌُٗا ًَبِٕ ًَاُْؾٌَِْٔخَ

 .(6)كال  سبيؿ لتزكية النفكس كصبلحيا إال مف طريؽ الرسؿ

ف نفكس البشر ال تزككا كال تطيب كال تتيذب إال بالعبادات كالطاعات كاألعماؿ الصالحات،     كا 
كالبعد عف المعاصي كالذنكب كالفساد كالمنكرات، كمف زكت نفسو أسعده اهلل، كمف أسعده اهلل 

 .  (8){دَعَّبىَب َٖٓ َِبةَ ًَهَذْ ،صًََّبىَب َٖٓ ؤَكَِْؼَ هَذْ}، قاؿ اهلل سبحانو: (7)خمده في جنتو، فبل يخرج منيا أبدنا

 .  (8){دَعَّبىَب

                                                           
 (.1/80) ،التكضيح كالبياف لشجرة اإليمافآؿ سعدم،  ((1
 . 18اآلية:  ،سكرة فاطر ((2
 .(11/340الكسيط لمقرآف الكريـ، ) التفسير ،طنطاكم ((3
 . 151اآلية:  ،سكرة البقرة ((4
 .2اآلية:  ،سكرة الجمعة ((5
ياؾ نستعيف، )شمس مدارج السالكيف بيف منازؿ  ،ابف قيـ الجكزية ((6  .(2/300إياؾ نعبد كا 
 ،مطابع الرشد ،(1/6) ،سممكا تسممكاأعباد اهلل  ،د القادر بف جابرجابر بف مكسى بف عب ،أبك بكر الجزائرم ((7
 .1ط
 .10-9شمس، اآليتاف، سكرة ال ((8
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 الجانب الثاني: جانب الردع كالعقكبة الزاجرة. 

عمى أنو ال يقيـ الحدكد عمى الجناة إال اإلماـ، كأجمعت أيضا أنو ال يصح  لقد أجمعت األمة    
 .(1)آلحاد الرعية إقامة الحدكد عمى الجناة

نما شرعت      كلقد شرع اإلسبلـ العقكبات، كالعقكبات ىي: زكاجر تزجر الجناة كتعاقبيـ، كا 
رضاء المجني عميو،  العقكبات مف حدكد كقصاص كتعازير كأركش الجنايات؛ لتأديب الجاني، كا 

 .(2)كزجر غيرىـ 

ا يحقؽ     عمى مرتكبي الجرائـ، كىي مف أعظـ م -سبحانو كتعالى–كالحدكد أكجبيا اهلل      
 مصالح العباد في المعاش كالمعاد، كبيا تتػػحقؽ العدالة كيأمػػف الناس عمى أركاحيـ كأعراضػػيـ 

 

ذا أقيمت الحدكد تطيَّر (3)كأمكاليـ، كال استقرار كال أمف كال عيش رغيد إال بإقامة الحدكد ، كا 

 ػٌََُُِْْْ ًُزِتَ آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}: المجتمع مف المفاسد كالشركر، فإذا قتؿ القاتؿ كما قاؿ اهلل سبحانو

 ثِةِؽْغَبٍٕ بَُِْْوِ ًَؤَدَاء ثِبَُْٔؼْشًُفِ كَبرِّجَبعٌ ؽَِْءٌ ؤَِِْوِ ِْٖٓ َُوُ ػُلَِِ كََْٖٔ ثِبألُٗضََ ًَاألُٗضََ ثِبُْؼَجْذِ ًَاُْؼَجْذُ ثِبُْؾُشِّ اُْؾُشُّ اُْوَزََِْ كِِ اُْوِقَبؿُ

ُْْ ِّٖٓ رَخْلِْقٌ رَُِيَ ، حفظت األنفس؛ فالقصاص حياة، قاؿ (4){ؤٌَُِْْ ػَزَاةٌ كََِوُ رَُِيَ ثَؼْذَ اػْزَذٍَ كََِٖٔ ًَسَؽَْٔخٌ سَّثٌِّ

ُْْ األَُْجَبةِ ؤًُُِِْ َّبْ ؽََْبحٌ اُْوِقَبؿِ كِِ ًٌََُُْْ}قاؿ اهلل سبحانو:  ذا قطعت يد السارؽ كما قاؿ (5){رَزَّوٌَُٕ َُؼٌََِّ ، كا 

َ ٌََٗبالً ًَغَجَب ثَِٔب عَضَاء ؤَّْذَِّئَُب كَبهْيَؼٌُاْ ًَاُغَّبسِهَخُ ًَاُغَّبسِمُ}قاؿ اهلل سبحانو:  ، حفظت (6){ؽٌٌَِْْ ػَضِّضٌ ًَاُِّوُ اُِّوِ ِّٖٓ

ذا جمد القاذؼ كما قاؿ اهلل:   َّإْرٌُا َُْْ صَُّْ أُُْؾْقَنَبدِ َّشٌَُْٕٓ ًَاَُّزَِّٖ}حفظت مصالح المسمميف كأمكاليـ، كا 

                                                           
 (.11/356) ،مفاتيح الغيب ،الرازم ((1
 (.1/188) ،عمـ المقاصد الشرعية ،الخادمي ((2
 (.2/521) ،الممخص الفقيي ،الفكزاف ((3
 .178اآلية:  ،سكرة البقرة ((4
 .179اآلية:  ،سكرة البقرة ((5
 .38اآلية:  ،سكرة المائدة ((6
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، حفظت أعراض (1){اُْلَبعِوٌَُٕ ىُُْ ًَؤًَُُْئِيَ ؤَثَذاً ؽَيَبدَحً َُيُْْ رَوْجٌَُِا ًََُب عَِْذَحً صََٔبِٗنيَ كَبعِِْذًُىُْْ ؽُيَذَاء ثِإَسْثَؼَخِ

ذا جمد الزاني أك الزانية أك رجما كما قاؿ اهلل  ِٓئَخَ ِّٓنْئَُب ًَاؽِذٍ ًََُّ كَبعِِْذًُا اُضَّاًَِِٗ اُضَّاَِْٗخُ}: المسمميف، كا 

َ ىَبئِلَخٌ ػَزَاثَئَُب ًََُْْؾْيَذْ اُْأِِشِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ رُآِْنٌَُٕ ًُنزُْْ بِٕ اَُِّوِ دِِّٖ كِِ سَؤْكَخٌ ثِئَِب رَإُِْزًُْْ ًََُب عَِْذَحٍ ، ككما (2){أُُْآِْننِيَ ِّٖٓ

خذوا عني، خذوا عني، قد جعؿ اهلل ليف سبيال، البكر : )-صمى اهلل عميو كسمـ–قاؿ رسكؿ اهلل 
ذا أقيـ حد (3)(بالبكر جمد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جمد مائة، والرجـ ، حفظت األنساب، كا 

 الخمر عمى الشارب حفظت العقكؿ، كىكذا.  

بيف الناس حكمتو سبحانو كرحمتو أف شرع العقكبات في الجنايات الكاقعة كلقد اقتضت "    
 ،، كالقتؿ كالجراح كالقذؼ كالسرقةكس كاألبداف كاألعراض كاألمكاؿؤ بعضيـ عمى بعض، في الر 

فأحكـ سبحانو كجكه الزجر الرادعة عف ىذه الجنايات غاية اإلحكاـ، كشرعيا عمى أكمؿ الكجكه 
فمـ يشرع في  ،اكزة لما يستحقو الجاني مف الردعكالزجر، مع عدـ المج المتضمنة لمصمحة الردع

نما شرع ليـ ، خصاء، كال في السرقة إعداـ النفسالكذب قطع المساف كال القتؿ، كال في الزنا ال كا 
حسانو كعدلو لتزكؿ النكائب،  في ذلؾ ما ىك مكجب أسمائو كصفاتو مف حكمتو كرحمتو كلطفو كا 

فبل يطمع في  ،كؿ إنساف بما آتاه مالكو كخالقو التظالـ كالعدكاف، كيقتنعكتنقطع األطماع عف 
 .(4)استبلب غيره حقو"

كعمى أساس ىذه الحكمة العادلة تكعد اهلل المفسديف في األرض، المحاربيف هلل كرسكلو     
 كِِ ًََّغْؼٌََْٕ ًَسَعٌَُُوُ اُِّوَ ُّؾَبسِثٌَُٕ اَُّزَِّٖ عَضَاء بََِّٗٔب}بأقسى أنكاع العذاب في الدنيا كاآلخرة، قاؿ اهلل سبحانو: 

ْ ًَؤَسْعُُِيُْ ؤَّْذِّيِْْ رُوَيَّغَ ؤًَْ ُّقََِّجٌُاْ ؤًَْ ُّوَزٌَُِّاْ ؤَٕ كَغَبداً األَسْكِ  آِِشَحِ كِِ ًََُيُْْ اُذَُّْْٗب كِِ ِِضٌُْ َُيُْْ رَُِيَ األَسْكِ َِٖٓ ُّنلٌَْاْ ؤًَْ ِاِلفٍ ِّٖٓ

، فكانت العقكبات الرادعة كالزاجرة لمثؿ ىؤالء صيانة لممجتمع مف الفساد، كزجرنا (5){ػَظٌِْْ ػَزَاةٌ
ا لمجناة، كحماية لؤلفراد كاألنفس كاألعراض كاألمكاؿ  .(6)كردعن

                                                           
 . 4اآلية:  ،سكرة النكر ((1
 .2اآلية:  ،سكرة النكر ((2
 (.1690)ح ،باب حد الزنا ،كتاب الحدكد ،صحيح مسمـ ،أخرجو مسمـ ((3
 (.2/73) ،إعبلـ المكقعيف ،ابف قيـ الجكزية( (4
 .33اآلية:  ،سكرة المائدة ((5
 ،األمف في حياة الناس كأىميتو في اإلسبلـ ،عبد اهلل بف عبد المحسف بف عبد الرحمف التركي ،التركي ((6
 كزارة األكقاؼ. ،السعكدية ،(1/52)
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ف مثؿ ىذه العقكبات تساعد عمى اجتثاث الفساد مف المجتمعات، كتردع كؿ مف تسكؿ لو      كا 
لؾ كاف منيج اإلسبلـ في قطع دابر الفساد: إقامة الحدكد نفسو أف يفسد في األرض، لذ

 .(1)كالقصاص كالتعازير؛ لما ليا مف أثر كاضح في حماية المجتمع
  .المفسديفك  الفاسديف المطمب الثاني: عقاب

 عقاب أليـ في الدنيا كاآلخرة، مف ىذه العقكبات:  إف لمفاسديف كالمفسديف    

 الرزؽ، وتعسير األمور، وىواف العبد عمى اهلل. أواًل: حرماف

مف العقكبات التي تحؿ بأىؿ الفساد: حرماف الرزؽ، كتعسر األمكر، كىكاف أىؿ الفساد عمى     

 ؽَؾَشْرَنِِ َُِْ سَةِّ هَبٍَ ،ؤَػََْٔ اُْوَِْبَٓخِ ٌََّّْ ًََٗؾْؾُشُهُ مَنٌبً َٓؼِْؾَخً َُوُ كَةَِّٕ رًِْشُِ ػَٖ ؤَػْشَكَ }ًََْٖٓاهلل، قاؿ اهلل سبحانو: 

 ًََُؼَزَاةُ سَثِّوِ ثِأَّبدِ ُّآِْٖ ًََُْْ ؤَعْشَفَ َْٖٓ َٗغْضُِ ًًََزَُِيَ،رُنغََ اٌََُّْْْ ًًََزَُِيَ كَنَغِْزَيَب آَّبرُنَب ؤَرَزْيَ ًَزَُِيَ هَبٍَ،ثَقِرياً ًُنذُ ًَهَذْ ؤَػََْٔ

ف (2){ًَؤَثْوََ ؤَؽَذُّ اُْأِِشَحِ  الراحة كاستنزاؿ الرزؽ يككف بالطاعة، كحرمانو يككف بالذنب، ىذا كا 

 ، كهلل در القائؿ: (3)كالفساد كالمعصية

 .(4)إذا كنت في نعمة فارعيا                         فإف المعاصي تزيؿ النعـ

 اَُِّوَ }بَِّٕفالفساد معصية، كمف عصى اهلل ىاف عمى اهلل، كاهلل ال يحب المفسديف، قاؿ سبحانو:    

ذا ذـ اهلل قكما ىانكا عميو(5){أُُْلْغِذَِّٖ ُّؾِتُّ َُب ، فأىؿ المعاصي لك عٌزكا عمى اهلل لعصميـ، (6)، كا 

 .(1)لعصميـ، كلكنيـ ىانك عميو فعصكه

                                                           
كزارة  ،السعكدية ،(1/47) ،نظرة في مفيـك اإلرىاب كالمكقؼ منو في اإلسبلـ ،عبد الرحمف ،المطركدم ((1

 األكقاؼ. 
 .127-124اآليات:  ،سكرة طو ((2
دار  ،(1/434) ،النكت الدالة عمى البياف في أنكاع العمـك كاألحكاـ ،أحمد محمد بف عمي الكرجي ،القصاب ((3

 ـ. 2003 -ق1424 ،دار ابف عفاف ،القمـ
كشؼ الخفاء  ،أبك الفداء إسماعيؿ بف محمد بف عبد اليادم الجراحي ،قالو ابك الحسف الكندم. العجمكني ((4

 ـ. 2000 -ق1420 ،1ط ،المكتبة العصرية ،(2/357) ،كمزيؿ اإللباس
 . 77اآلية:  ،سكرة القصص( (5
عرابو ،الزجاج( (6  (.  4/165) ،معاني القرآف كا 
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 ثانًيا: إف اهلل ال يصمح عمؿ المفسديف.

خبير بعباده، عدؿ في حكمو، فيك سبحانو ال يحب الفاسديف المفسديف، كال  -عز كجؿ–اهلل     
ييدم كيد الخائنيف، كال يحب المسرفيف، كال يحب كؿ مختاؿ فخكر، كال يظمـ الناس شيئا، كلكف 

 الناس أنفسيـ يظممكف. 

، (2)يـ ينفعيـكاهلل سبحانو ال يصمح عمؿ المفسديف، فييمكيـ كيظير فضيحتيـ، كال يجعؿ عمم   
ا لمبقاء، بؿ يزيمو اهلل كيمحقو، كيثبِّت الحؽ كالصبلح الذم ال  فعمميـ إلى زكاؿ، كىك ليس صالحن

 ، فمف سعى لمصبلح كاإلصبلح ال بد أف يصمح اهلل سعيو، كأما مف سعى لمفساد(3)فساد فيو
  

 كاحتاؿ كيدنا، عمبلن كىكذا كؿ مفسد عمؿ كاإلفساد فمف يصمح اهلل عممو، كلف يحقؽ لو مقصكده، "
ف حصؿ لعممو ركجاف في كقت ما، فإف مآلو  أك أتى بمكر، فإف عممو سيبطؿ كيضمحؿ، كا 

 .(4)االضمحبلؿ كالمحؽ"

 والمعنة وسوء الدار. ،والطرد مف رحمة اهلل ،ا: العذاب األليـ في اآلخرةثالثً 

، فقد (5){ُّلْغِذًَُٕ ًَبٌُٗاْ ثَِٔب اُْؼَزَاةِ كٌَْمَ ػَزَاثبً صِدَْٗبىُْْ اُِّوِ عَجَِِْ ػَٖ ًَفَذًُّاْ ًَلَشًُاْ اَُّزَِّٖ}قاؿ اهلل سبحانو:       

تكعد اهلل سبحانو ىؤالء بمضاعفة العذاب، فيـ مع كفرىـ باهلل أفسدكا في األرض، كفتنكا الناس 

 كِِ ًَُّلْغِذًَُٕ ٌُّفَََ ؤَٕ ثِوِ اُِّوُ ؤََٓشَ َٓب ًََّوْيَؼٌَُٕ ِْٓضَبهِوِ ثَؼْذِ ِٖٓ اُِّوِ ػَيْذَ َّنوُنٌَُٕ ًَاَُّزَِّٖ}، كقاؿ سبحانو: (6)عف دينيـ،

، فيؤالء الذيف يقطعكف الرحـ، كيفسدكف في األرض، (7){اُذَّاسِ عٌُءُ ًََُيُْْ اَُِّؼْنَخُ َُيُُْ ؤًَُُْئِيَ األَسْكِ

                                                                                                                                                                      
 ،المممكة العربية السعكدية ،(2/314) ،ركائع التفسير ،زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد ،ابف رجب الحنبمي ((1

 ـ.2001 -ق1422 ،1ط ،دار العاصمة
 (.2/556) ،الكسيط في التفسير ،الكاحدم ((2
 (.11/143) ،تفسير المراغي ،المراغي ((3
 (.1/371) ،تيسير الكريـ الرحمف ،السعدم ((4
 .88اآلية:  ،سكرة النحؿ ((5
 .(7/340التفسير القرآني لمقرآف، ) ،الخطيب ((6
 .25اآلية:  ،سكرة الرعد ((7
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 َٖٓ اُنَّبطِ }ًََِٖٓ، كقاؿ اهلل: (1)كيعصكف اهلل، تكعدىـ اهلل بالنار، كسكء المنقمب، كالطرد مف رحمتو

 اُْؾَشْسَ ًَُّيِِْيَ كِِْيَب ُُِْلْغِذَ األَسْكِ كِِ عَؼََ رٌََََُّ ًَبِرَا،اُْخِقَبِّ ؤََُذُّ ًَىٌَُ هَِْجِوِ كِِ َٓب ػَََِ اُِّوَ ًَُّؾْيِذُ اُذَُّْْٗب اُْؾََْبحِ كِِ هٌَُُْوُ ُّؼْغِجُيَ

، فيؤالء الناس إذا (2)أُِْيَبدُ{ ًََُجِئْظَ عَيَنَُّْ كَؾَغْجُوُ ثِبإلِصِْْ اُْؼِضَّحُ ؤََِزَرْوُ اُِّوَ ارَّنِ َُوُ هََِْ ًَبِرَا ،اُلَغَبدَ ُّؾِتُّ الَ ًَاُِّوُ ًَاُنَّغََْ

تكلى أحدىـ سعى في األرض بالفساد، كأكثر مف المعاصي، كأىمؾ الحرث كالنسؿ، كمف كاف 
ىذا حالو فجزاؤه جينـ، يحرؽ فييا جمده، كيشرب مف مييميا، كيأكؿ مف صديدىا، كيصفَّد 

ؿ لو ثياب مف نارىا.   بأغبلليا، كتفصَّ

العذاب العظيـ في نار جينـ، قاؿ اهلل سبحانو:  كمف ىنا فإف المفسديف في األرض يستحقكف    

 ِِالفٍ ِّْٖٓ   ًَؤَسْعُُِيُْ  ؤَّْذِّيِْْ  رُوَيَّغَ ؤًَْ ُّقََِّجٌُاْ ؤًَْ ُّوَزٌَُِّاْ ؤَٕ كَغَبداً  األَسْكِ كِِ ًََّغْؼٌََْٕ ًَسَعٌَُُوُ اُِّوَ ُّؾَبسِثٌَُٕ اَُّزَِّٖ عَضَاء بََِّٗٔب}

، فإنيـ إذا لـ يتكبكا، فإنيـ يستحقكف (3){ػَظٌِْْ ػَزَاةٌ آِِشَحِ كِِ ًََُيُْْ اُذَُّْْٗب كِِ ِِضٌُْ َُيُْْ رَُِيَ األَسْكِ َِٖٓ ؤًَُّْنلٌَْاْ

 .(4)العذاب العظيـ في اآلخرة

أما العاقبة الحسنى، كالجزاء األكفى، في الدنيا كاآلخرة فيككف لطائفة ال تريد عمكا في األرض     

، فقد (5){ُُِِْٔزَّوِنيًََاُْؼَبهِجَخ  كَغَبداً ًََُب اُْإَسْكِ كِِ ػٌُُِّاً ُّشِّذًَُٕ َُب َُِِّزَِّٖ َٗغْؼَُِيَب اُْأِِشَحُ اُذَّاسُ رِِْيَ} قاؿ اهلل :كال فسادا، 

 .(6)مدحيـ اهلل؛ ألنيـ ال يريدكف العمك في األرض كال الفساد

الجزاء في الدنيا كاآلخرة، كالعاصي الفاسد المفسد ، فالمطيع لو هكىذه ىي سنة اهلل في عباد    
عميو العقاب في الدنيا كاآلخرة، فمف عاش حياتو عمى الطاعة سعد كأفمح، كمف عاش حياتو عمى 

 .(7)الفساد خاب كخسر

                                                           
 (.3/20) ،تفسير البغكم ،البغكم ((1
 .206-204: ياتسكرة البقرة، اآل ((2
 .33اآلية:  ،سكرة المائدة ((3
 (.8/359) ،جامع البياف في تفسير القرآف ،الطبرم ((4
 . 83اآلية:  ،سكرة القصص ((5
جامع العمـك كالحكـ في شرح خمسيف حديثا مف جكامع  ،زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد ،ابف رجب الحنبمي ((6

 ـ.2001 -ق1422 ،7ط ،مؤسسة الرسالة ،بيركت ،(1/306) ،الكمـ
 (.1/110آؿ عمر، ديف الحؽ، ) ((7
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 : الخاتمة السوء.رابعا

بي عمى )يا مقمب القموب ثبت قم: -صمى اهلل عميو كسمـ–األعماؿ بالخكاتيـ، قاؿ رسكؿ اهلل     
رحمف، كقمب واحد، يصرفو وقاؿ: )إف قموب بني آدـ كميا بيف إصبعيف مف أصابع ال ،(1)دينؾ(

الميـ مصرؼ القموب صرؼ قموبنا عمى رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:  ثـ قاؿ ،حيث يشاء
 .(2)طاعتؾ(

د في ىذا الككف يحرص كؿ الحرص عمى خاتمة حسنة، كمف عاش عمى      ف كؿ مكحِّ كا 

 كِِ اُضَّبثِذِ ثِبُْوٌٍَِْ آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ اُِّوُ ُّضَجِّذُ}الطاعة ختـ اهلل حياتو بيا، كثبتو عند المكت، قاؿ اهلل سبحانو: 

، -رضي اهلل عنيـ–، كلقد كاف الصحابة (3){َّؾَبءُ َٓب اُِّوُ ًََّلْؼََُ اُظَّبُِِٔنيَ اُِّوُ ًَُّنَُِّ آِِشَحِ ًَكِِ اُذَُّْْٗب اُْؾََْبحِ

 كمف تبعيـ مف السمؼ يخافكف سكء الخاتمة. 

نما كانت تمؾ الخاتمة      ف مف الناس الذيف تختـ حياتيـ بسكء: أىؿ الفساد إذا لـ يتكبكا، كا  كا 
فسادىـ، كعظة كعبرة لغيرىـ، فيذا فرعكف قص اهلل سبحانو عمينا  السيئة عقابنا ليـ عمى فسادىـ كا 

 ؤَىَِْيَب ًَعَؼَََ اُْإَسْكِ كِِ ػََِب كِشْػٌََْٕ بَِّٕ}قصتو، كأف خاتمتو السيئة كانت بسبب فساده، قاؿ اهلل سبحانو: 

 ؤَُّّيَب َّب كِشْػٌَُْٕ ًَهَبٍَ}، كقاؿ: (4){أُُْلْغِذَِّٖ َِٖٓ ًَبَٕ بَِّٗوُ ِٗغَبءىُْْ ًََّغْزَؾِِْْ ؤَثْنَبءىُْْ ُّزَثِّؼُ ِّٓنْيُْْ ىَبئِلَخً َّغْزَنْؼِقُ ؽَِْؼبً

ْ ٌَُُْ ػَِِْٔذُ َٓب أََُِْإُ  َِٖٓ َُإَظُنُّوُ ًَبِِِّٗ ٌُٓعََ بَُِوِ بََُِ ؤَىَِِّغُ َُّؼَِِِّ فَشْؽبً ُِِّ كَبعْؼََ اُيِّنيِ ػَََِ ىَبَٓبُٕ َّب ُِِ كَإًَْهِذْ ؿَْْشُِ بَُِوٍ ِّٖٓ

فدعكاه إلى عبادة اهلل  -عمييما السبلـ–، كمع ذلؾ بعث اهلل إليو مكسى كىاركف (5){اٌَُْبرِثِنيَ

، (6)َّخْؾََ{ ؤًَْ َّزَزًََّشُ َُّؼََِّوُ َُِّّْنبً هٌَْالً َُوُ كَوٌَُُب،ىَـََ بَِّٗوُ كِشْػٌََْٕ بََُِ }ارْىَجَببالميف كالمكعظة الحسنة، قاؿ اهلل ليما: 

، كمع ذلؾ تكبر كقاؿ أنا ربكـ األعمى، كطغى كتجبر، كاستخؼ قكمو فاطاعكه، قاؿ (6)َّخْؾََ{

 ِّْٖٓ َِْْشٌ ؤََٗب ؤَّْ ،رُجْقِشًَُٕ ؤَكََِب رَؾْزِِ ِٖٓ رَغْشُِ اُْإَْٗيَبسُ ًَىَزِهِ ِٓقْشَ ُِْٓيُ ُِِ ؤََُْْظَ هٌَِّْ َّب هَبٍَ هٌَِْٓوِ كِِ كِشْػٌَُْٕ }ًََٗبدٍَاهلل عنو: 

                                                           
، كقاؿ: حديث حسف. كالحديث (2140أخرجو الترمذم، سنف الترمذم، باب ما جاء أف القمكب بيف اصبعي الرحمف، )ح ((1

 (.4/207إسناده صحيح عمى شرط مسمـ. أبك يعمى، مسند أبي يعمى، )
 (.2654أخرجو مسمـ، صحيح مسمـ، كتاب القدر، باب باب تصريؼ اهلل تعالى القمكب كيؼ شاء، )ح ((2
 . 27سكرة إبراىيـ، اآلية:  ((3
 . 4سكرة القصص، اآلية:  ((4
 . 38سكرة القصص، اآلية:  ((5
 .44،43سكرة طو، اآليتاف،  ((6
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، فكاف مصيريه أف أغرقو اهلل في البحر عقابا لو عمى فساده، قاؿ اهلل (1)ُّجِنيُ{ ٌََّبدُ ًََُب َٓيِنيٌ ىٌَُ اَُّزُِ ىَزَا

 بِالَّ بُِِـوَ ال ؤََّٗوُ آَٓنذُ بٍَهَ اُْـَشَمُ ؤَدْسًََوُ بِرَا ؽَزََّ ًَػَذًْاً ثَـْْبً ًَعُنٌُدُهُ كِشْػٌَُْٕ كَإَرْجَؼَيُْْ اُْجَؾْشَ بِعْشَائََِْ ثِجَنِِ ًَعَبًَصَْٗب}سبحانو: 

، فمما أدركو الغرؽ أعمف تكبتو، كلكف بعد فكات األكاف، فمـ (2){أُُْغِِِْٔنيَ َِٖٓ ًَؤََٗبْ بِعْشَائََِْ ثَنٌُ ثِوِ آَٓنَذْ اَُّزُِ
 .(3)تقبؿ تكبتو، كلفظو البحر ليككف عبرة كعظة لغيره مف المفسديف

لمفاسديف كالمفسديف، كىذا ىك حاؿ قاركف، قاؿ اهلل  -عز كجؿ–كىكذا يككف عقاب اهلل     
 َُوُ هَبٍَ بِرْ اُْوٌَُّحِ ؤًُُِِ ثِبُْؼُقْجَخِ َُزَنٌُءُ َٓلَبرِؾَوُ بَِّٕ َٓب اٌُُْنٌُصِ َِٖٓ ًَآرَْْنَبهُ ػََِْْيِْْ كَجَـََ ٌُٓعََ هٌَِّْ ِٖٓ ًَبَٕ هَبسًَُٕ }بَِّٕمخبرا عنو: 

 ًََُب بَُِْْيَ اَُِّوُ ؤَؽْغََٖ ًََٔب ًَؤَؽْغِٖ اُذَُّْْٗب َِٖٓ َٗقِْجَيَ رَنظَ ًََُب اُْأِِشَحَ اُذَّاسَ اَُِّوُ آرَبىَ كَِْٔب ًَاثْزَؾِ ،اُْلَشِؽنِيَ ُّؾِتُّ َُب اَُِّوَ بَِّٕ رَلْشَػْ َُب هٌَُْٓوُ

 َْٖٓ اُوُشًُِٕ َِٖٓ هَجِِْوِ ِٖٓ ؤَىَِْيَ هَذْ اَُِّوَ ؤََّٕ َّؼَِْْْ ؤًَََُْْ ػِنذُِ ػٍِِْْ ػَََِ ؤًُرِْزُوُ بََِّٗٔب هَبٍَ ،أُُْلْغِذَِّٖ ُّؾِتُّ َُب اَُِّوَ بَِّٕ اُْإَسْكِ كِِ اُْلَغَبدَ رَجْؾِ

 َُنَب َُْْذَ َّب اُذَُّْٗب اُْؾََْبحَ ُّشِّذًَُٕ اَُّزَِّٖ هَبٍَ صِّنَزِوِ كِِ هٌَِْٓوِ ػَََِ كَخَشَطَ ،أُُْغْشٌَُِٕٓ رٌُُٗثِيُِْ ػَٖ ُّغْإٍَُ ًََُب عَْٔؼبً ًَؤًَْضَشُ هٌَُّحً ِٓنْوُ ؤَؽَذُّ ىٌَُ

 بَُِّب َُِّوَّبىَب ًََُب فَبُِؾبً ًَػَََِٔ آََٖٓ َُِّْٖٔ َِْْشٌ اَُِّوِ صٌََاةُ ًٌََُِّْْْ اُْؼَِِْْ ؤًُرٌُا اَُّزَِّٖ ًَهَبٍَ ،ػَظٍِْْ ؽَظٍّ َُزًُ بَِّٗوُ هَبسًُُٕ ؤًُرَِِ َٓب ِٓضََْ

 ٌََٓبَٗوُ رََٔنٌَّْا اَُّزَِّٖ ًَؤَفْجَؼَ ،املُنزَقِشَِّٖ َِٖٓ ًَبَٕ ًََٓب اَُِّوِ دًُِٕ ِٖٓ َّنقُشًَُٗوُ كِئَخٍ ِٖٓ َُوُ ًَبَٕ كََٔب اُْإَسْكَ ًَثِذَاسِهِ ثِوِ كَخَغَلْنَب ،ثِشًَُٕاُقَّب

َّ ؤَٕ ٌََُُْب ًََّوْذِسُ ػِجَبدِهِ ِْٖٓ َّؾَبءُ َُِٖٔ اُشِّصْمَ َّجْغُوُ اَُِّوَ ًٌََّْإََّٕ َّوٌٌَُُُٕ ثِبُْإَْٓظِ  رِِْيَ ،اٌَُْبكِشًَُٕ ُّلِِْؼُ َُب ًٌََّْإََّٗوُ ثِنَب َُخَغَقَ ػََِْْنَب اَُِّوُ َّٖٓ

"ما أغنى عنو ، فيذا قاركف (4){ُُِِْٔزَّوِنيَ ًَاُْؼَبهِجَخُ كَغَبداً ًََُب اُْإَسْكِ كِِ ػٌُُِّاً ُّشِّذًَُٕ َُب َُِِّزَِّٖ َٗغْؼَُِيَب اُْأِِشَحُ اُذَّاسُ
، كال كاف ىك في بوكال دفعكا عنو نقمة اهلل كعذابو كنكالو  ،حشمو كالمالو، كما جمعو، كال خدمو 

وقد ارتكب قاروف عددا مف  ،(5)"مف نفسو، كال مف غيره اللو  لنفسو، فبل ناصر انفسو منتصرن 
والعمو في األرض، وأصبح قدوة لغيره مف الغافميف،  المفسدات منيا: البغي والفرح والفساد،

وىكذا يكوف الحاؿ مع  ونسب نعـ اهلل إلى نفسو، ونسي أنيا مف اهلل، فما أغنى عنو كؿ ذلؾ،
 نعوذ باهلل مف الفساد. ،يعاقبيـ اهلل عند الموت إذا استمروا في فسادىـ ،كؿ المفسديف

  

                                                           
 .52،51سكرة الزخرؼ، اآليتاف،  ((1
 .90سكرة يكنس، اآلية:  ((2
(، المممكة العربية 1/111حمى التكحيد، ) -صمى اهلل عميو كسمـ–الغامدم، محمد بف عبد اهلل زرباف، حماية الرسكؿ  ((3

 ـ. 2003 -ق1423، 1السعكدية، الجامعة اإلسبلمية، عمادة البحث العممي، ط
 .83-76سكرة القصص، اآليات:  ((4
(، دار 1/257ابف كثير، أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي، تفسر القرآف العظيـ، ) ((5

 ـ. 1999 -ق1420، 2طيبة لمنشر كالتكزيع، ط
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 .نشر الصبلح كقطع دابر الفساد : تطبيقات معاصرة لمقصدالثالثالفصؿ 

           ا.ف خصكصن يا, كبيف الفمسطينياألكؿ: تحقيؽ الكحدة بيف المسمميف عمكمن  المبحث

 المبحث الثاني: غبلء الميكر.

 المبحث الثالث: التبرج في الجامعات.

إشارات  عدـ السرعة الزائدة, كالكقكؼ عمىالمبحث الرابع: قانكف السير, كمف ذلؾ: 
 المركر.

 المخدرات والمتاجرة بيا.المبحث الخامس: 
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ا. ا, كبيفالمبحث األكؿ: تحقيؽ الكحدة بيف المسمميف عمكمن                               الفمسطينييف خصكصن

ُْْ ًَؤََٗب ًَاؽِذَحً ؤَُّٓخً ؤَُّٓزٌُُْْ ىَزِهِ ًَبَِّٕ} :-سبحانو كتعالى –قاؿ اهلل       ؤَُّٓزٌُُْْ ىَزِهِ بَِّٕ}, كقاؿ: (1){كَبرَّوٌُِٕ سَثٌُّ

ُْْ ًَؤََٗب ًَاؽِذَحً ؤَُّٓخً  ًُنزُْْ بِرْ ػٌََُِْْْْ اُِّوِ ِٗؼَْٔذَ ًَارًُْشًُاْ رَلَشَّهٌُاْ ًَالَ عَِْٔؼبً اُِّوِ ثِؾَجَِْ ًَاػْزَقٌُِٔاْ}, كقاؿ: (2){كَبػْجُذًُِٕ سَثٌُّ

َ ؽُلْشَحٍ ؽَلَب ػََََِ ًًَُنزُْْ بٌَِِْاٗبً ثِنِؼَْٔزِوِ كَإَفْجَؾْزُْ هٌُُِثٌُِْْ ثََْْٖ كَإََُّقَ ؤَػْذَاء ُ ًَزَُِيَ ِّٓنْيَب كَإَٗوَزًَُْ اُنَّبسِ ِّٖٓ ُْْ آَّبرِوِ ٌَُُْْ اُِّوُ ُّجَِّْٖ  َُؼٌََِّ

اختمفوا  )ال تختمفوا، فإف مف كاف قبمكـ: -صمى اهلل عميو كسمـ–, كقاؿ رسكؿ اهلل (3){رَيْزَذًَُٕ
)مثؿ المؤمنيف في توادىـ، وتراحميـ، وتعاطفيـ مثؿ الجسد إذا اشتكى منو  :كقاؿ, (4)فيمكوا(

ياكـ والفرقة فإف  كقاؿ:, (5)عضو تداعى لو سائر الجسد بالسير والحمى( )عميكـ بالجماعة وا 
الشيطاف مع الواحد وىو مف االثنيف أبعد، مف أراد بحبوحة الجنة فميمـز الجماعة، مف سرتو 

 .(6)(حسنتو وساءتو سيئتو فذلؾ المؤمف
ىك ديف الجماعة, ال ديف التفرؽ كاالختبلؼ, كلقد ذـ اهلل التفرؽ,  -سبحانو كتعالى–كديف اهلل    

 .(7){ػَظٌِْْ ػَزَاةٌ َُيُْْ ًَؤًَُُْـئِيَ اُْجَِّْنَبدُ عَبءىُُْ َٓب ثَؼْذِ ِٖٓ ًَاِْزََِلٌُاْ رَلَشَّهٌُاْ ًَبَُّزَِّٖ رٌٌٌَُُٗاْ ًَالَ}فقاؿ: 
, قاؿ اهلل (8)كالتفرؽ كالتناحر كالتباغض كالتياجر ليس مف ديف اهلل في شيء, فيك كمو فساد    

 .(9){َّلْؼٌََُِٕ ًَبٌُٗاْ ثَِٔب ُّنَجِّئُيُْ صَُّْ اُِّوِ بََُِ ؤَْٓشُىُْْ بََِّٗٔب ؽَِْءٍ كِِ ِٓنْيُْْ َُّغْذَ ؽَِْؼبً ًًََبٌُٗاْ دِّنَيُْْ كَشَّهٌُاْ اَُّزَِّٖ بَِّٕ}سبحانو: 
ا, قاؿ اهلل      كلقد أمر اإلسبلـ أبناءه بإقامة الكحدة فيما بينيـ, كنياىـ أف يقتؿ بعضيـ بعضن

ا, (10){سَؽِْٔبً ثٌُِْْ ًَبَٕ اُِّوَ بَِّٕ ؤَٗلُغٌَُْْ رَوْزٌُُِاْ }ًَالَسبحانو:  , كىذا "نيي بأف يقتؿ بعض المسمميف بعضن
 .(11)كقد أجمع أىؿ التفسير عمى ذلؾ"

                                                           
 .52سكرة المؤمنكف, اآلية:  ((1
 .92سكرة األنبياء, اآلية:  ((2
 .103سكرة آؿ عمراف, اآلية:  ((3
 (.2410صحيح البخارم, كتاب الخصكمات, باب ما يذكر في األشخاص كالخصكمات بيف المسمـ كالييكد, )حأخرجو البخارم, ( (4
 (.2586أخرجو مسمـ, صحيح مسمـ, كتاب البر كالصمة كاآلداب, باب تراحـ المؤمنيف كتعاطفيـ, )ح ((5
كالحديث ركم مف طرؽ صحيحة, فيك صحيح. كقاؿ حديث حسف. (, 2165حأخرجو الترمذم, سنف الترمذم, باب لزـك الجماعة, ) ((6

 (.2546كصححو األلباني, في صحيح الجامع, )ح(. 6/669صحيح. ابف األثير, جامع األصكؿ, )
 .105سكرة آؿ عمراف, اآلية:  ((7
  ـ.2002 -ق1423, 3(, مؤسسة الرسالة, ط1/76الفكزاف, صالح بف فكزاف بف عبد اهلل, إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد, ) ((8
 .  159سكرة األنعاـ, اآلية:  ((9

 .29سكرة النساء, اآلية:  ((10
(, دار اليقيف لمنشر كالتكزيع, 1/389محماس, محماس بف عبد اهلل بف محمد الجمعكد, المكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية, ) ((11
 ـ.1987 -ق1407, 1ط
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, قاؿ اهلل -عمييـ السبلـ–فديف اهلل كاحد, كأمر بالكحدة, كىذا في الحقيقة ديف جميع الرسؿ      
َ ٌَُُْ ؽَشَعَ}سبحانو:   اُذَِّّٖ ؤَهٌُِْٔا ؤَْٕ ًَػِْغََ ًٌَُٓعََ بِثْشَاىَِْْ ثِوِ ًَفَّْْنَب ًََٓب بَُِْْيَ ؤًَْؽَْْنَب ًَاَُّزُِ ٌُٗؽبً ثِوِ ًَفََّ َٓب اُذِِّّٖ ِّٖٓ

, كعمى ىذا المعنى (1){ُّنِْتُ َٖٓ بَُِْْوِ ًََّيْذُِ َّؾَبءُ َٖٓ بَُِْْوِ َّغْزَجِِ اَُِّوُ بَُِْْوِ رَذْػٌُىُْْ َٓب أُُْؾْشًِِنيَ ػَََِ ًَجُشَ كِْوِ رَزَلَشَّهٌُا ًََُب
)أنا أولى الناس بعيسى ابف مريـ في الدنيا واآلخرة، بقكلو:  -صمى اهلل عميو كسمـ–أكد النبي 

تٍ واألنبياء إخوة   .(3)، أمياتيـ شتى ودينيـ واحد((2)ِلَعالَّ
ف إقامة الكحدة كاالئتبلؼ كترؾ التفرؽ كاالختبلؼ بيف المسمميف, مقصد عظيـ مف مقاصد      كا 

ُْْ ًَؤََٗب ًَاؽِذَحً ؤَُّٓخً ؤَُّٓزٌُُْْ ىَزِهِ بَِّٕ}الشريعة, قاؿ اهلل سبحانو:  صمى اهلل عميو –, كقاؿ (4){كَبػْجُذًُِٕ سَثٌُّ
ف: )-كسمـ أباكـ واحد، أال ال فضؿ لعربي عمى عجمي، وال  يا أييا الناس، أال إف ربكـ واحد، وا 

قالكا: بمغ ، سود عمى أحمر، إال بالتقوى أبمغتلعجمي عمى عربي، وال أحمر عمى أسود، وال أ
ثـ ؟، قالكا: شير حراـ، قاؿ: أي شير ىذا قالكا: يكـ حراـ، ثـثـ قاؿ: أي يـو ىذا؟،  رسكؿ اهلل،

فإف اهلل قد حـر بينكـ دماءكـ وأموالكـ كحرمة يومكـ  قاؿ:قالكا بمد حراـ، قاؿ: أي بمد ىذا؟، 
 ,(5)(ليبمغ الشاىد الغائب قالكا: بمغ رسكؿ اهلل، قاؿ: ,ىذا، في شيركـ ىذا، في بمدكـ ىذا أبمغت

أمتكـ أمة األنبياء, أمة كاحدة, تديف بعقيدة كاحدة, كتنيج نيجا كاحدا, ىك فيذه " ,(5)(الغائب
أمة كاحدة في األرض، كرب كاحد في السماء, ال إلو غيره كال معبكد  ,االتجاه إلى اهلل دكف سكاه

 .(6)إال إياه, أمة كاحدة كفؽ سنة كاحدة، تشيد باإلرادة الكاحدة في األرض كالسماء"
ف ىذه األمة خمقيا اهلل مف نفس كاحدة, فقاؿ:ك      ُُْ ارَّوٌُاْ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب} ا    ًَاؽِذَحٍ َّٗلْظٍ ِّٖٓ ََِِوٌَُْ اَُّزُِ سَثٌَّ

, (7){سَهِْجبً ػٌََُِْْْْ ًَبَٕ اُِّوَ بَِّٕ ًَاألَسْؽَبَّ ثِوِ رَغَبءٌَُُٕ اَُّزُِ اُِّوَ ًَارَّوٌُاْ ًَِٗغَبء ًَضِرياً سِعَبالً ِٓنْئَُب ًَثَشَّ صًَْعَيَب ِٓنْيَب ًَََِِنَ

ُْْ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ؤٌٌَََُِّْْْ ثََْْٖ كَإَفِِْؾٌُا بٌَِِْحٌ أُُْآِْنٌَُٕ بََِّٗٔب}كجعؿ الرابطة بينيا رابطة األخكة, فقاؿ:   َُؼٌََِّ

                                                           
 . 13سكرة الشكرل, اآلية:  ((1
تو يقاؿ: بنك  ( (2 ا لكاحدة ... كفي أفي الكالئـ أكالدن : أم أبكىـ كاحد كأمياتيـ شتى, كمف ذلؾ قكؿ الشاعر: عىبلَّ

 (.2/426. الحمكم, المصباح المنير, )ا لعبلتالعبادة أكالدن 
ـى ًإًذ أخرجو البخارم, صحيح البخارم, كتاب آحاديث األنبياء, باب قكؿ اهلل:  ((3 ٍريى انتىبىذىٍت }كىاٍذكيٍر ًفي اٍلًكتىاًب مى

 (.3443, )حًمٍف أىٍىًميىا مىكىانان شىٍرًقٌيان {
 .92سكرة األنبياء, اآلية:  ((4
كىذا  (,23489, )ح-صمى اهلل عميو كسمـ–أخرجو أحمد, مسند اإلماـ أحمد, حديث رجؿ مف أصحاب النبي  ((5

صححو األلباني في ك  (.3/266كىذا الحديث إسناده صحيح. كرجالو رجاؿ الصحيح. الييثمي, مجمع الزكائد, )
 (.2700سمسمة األحاديث الصحيحة, )ح

 (.4/2396قطب, في ظبلؿ القرآف, ) ((6
 . 1سكرة النساء, اآلية:  ((7
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ذا كاف ليذه األمة رب كاحد, كنبي (1){رُشْؽٌََُٕٔ , فكؿ رابطة دكف ذلؾ ىي رابطة مقطكعة, كا 

 عَِْٔؼبً اُِّوِ ثِؾَجَِْ ًَاػْزَقٌُِٔاْ}كاحد, كقبمة كاحدة, فأنى ليا أف تختمؼ كتتناحر كتتباغض, كاهلل يقكؿ: 

 اُِّوَ }كَبرَّوٌُاْ, كيقكؿ: (2)بٌَِِْاٗبً{ ثِنِؼَْٔزِوِ كَإَفْجَؾْزُْ هٌُُِثٌُِْْ ثََْْٖ كَإََُّقَ ؤَػْذَاء ًُنزُْْ بِرْ ػٌََُِْْْْ اُِّوِ ِٗؼَْٔذَ ًَارًُْشًُاْ رَلَشَّهٌُاْ ًَالَ

إف اهلل ) يقكؿ: -صمى اهلل عميو كسمـ–, كالنبي (3){ُّٓآِْنِنيَ ًُنزُْ بِٕ ًَسَعٌَُُوُ اُِّوَ ًَؤَىِْؼٌُاْ ثِْْنٌُِْْ رَادَ ًَؤَفِِْؾٌُاْ
اهلل يرضى لكـ ثالثا، ويكره لكـ ثالثا، فيرضى لكـ: أف تعبدوه، وال تشركوا بو شيئا، وأف 

ضاعة الماؿ  ,(4)(تعتصموا بحبؿ اهلل جميعا وال تفرقوا، ويكره لكـ: قيؿ وقاؿ، وكثرة السؤاؿ، وا 
ة حؽ ماع"فالج, (5))ال تحاسدوا، وال تباغضوا، وال تقاطعوا، وكونوا عباد اهلل إخوانا( كقاؿ:

 .(6)كصكاب, كالفرقة زيغ كعذاب"
كال شؾ أف اختبلؼ المسمميف كتفرقيـ كاقتتاليـ كتناحرىـ, مكافؽ لما يريده الشيطاف, قاؿ اهلل     

 ؤَٗزُْ كَيََْ اُقَّالَحِ ًَػَِٖ اُِّوِ رًِْشِ ػَٖ ًََّقُذًَُّْْ ًَأَُْْْغِشِ اُْخَْٔشِ كِِ ًَاُْجَـْنَبء اُْؼَذَاًَحَ ثَْْنٌَُُْ ٌُّهِغَ ؤَٕ اُؾَّْْيَبُٕ ُّشِّذُ بََِّٗٔب}سبحانو: 

 .(7){ُّٓنزَيٌَُٕ
ا أف التفرؽ كالتشتت يفتت قكة المسمميف, كيؤدم إلى تفرؽ كممتيـ, كذىاب      كال شؾ أيضن

 َٓغَ اُِّوَ بَِّٕ ًَافْجِشًُاْ سِحيٌُُْْ ًَرَزْىَتَ كَزَلْؾٌَُِاْ رَنَبصَػٌُاْ ًَالَ ًَسَعٌَُُوُ اُِّوَ ًَؤَىِْؼٌُاْ}ريحيـ, قاؿ اهلل سبحانو: 

ف األمة إذ(8){اُقَّبثِشَِّٖ ا, , كا  ا اختمفت كتناحرت سمط اهلل بعضيا عمى بعض, فقتؿ بعضيـ بعضن

 ًَُّزِّنَ ؽَِْؼبً َِّْجِغٌَُْْ ؤًَْ ؤَسْعٌُُِِْْ رَؾْذِ ِٖٓ ؤًَْ كٌَْهٌُِْْ ِّٖٓ ػَزَاثبً ػٌََُِْْْْ َّجْؼَشَ ؤَٕ ػَََِ اُْوَبدِسُ ىٌَُ هَُْ}قاؿ اهلل سبحانو: 

)إف اهلل قاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ–, كالنبي (9){ َّلْوَيٌَُٕ َُؼََِّيُْْ آَّبدِ ُٗقَشِّفُ ًَْْقَ اٗظُشْ ثَؼْلٍ ثَإْطَ ثَؼْنٌَُْ
ف أمتي سيبمغ ممكيا ما زوي لي منيا، وأعطيت  زوى لي األرض، فرأيت مشارقيا ومغاربيا، وا 
ني سألت ربي ألمتي أف ال ييمكيا بسنة عامة، وأف ال يسمط  الكنزيف األحمر واألبيض، وا 

ف ربي قاؿ: يا محمد إني إذا قضيت عمي يـ عدوا مف سوى أنفسيـ، فيستبيح بيضتيـ، وا 
                                                           

 .10سكرة الحجرات, اآلية: ( (1
 . 103سكرة آؿ عمراف, اآلية:  ((2
 . 1سكرة األنفاؿ, اآلية:  ((3
 (.1715أخرجو مسمـ, صحيح مسمـ, كتاب الحدكد, باب النيي عف كثرة المسائؿ مف غير حاجة, )ح ((4
 (.2559حأخرجو مسمـ, صحيح مسمـ, كتاب البر كالصمة كاآلداب, باب النيي عف التحاسد كالتباغض, ) ((5
 (.2/775ابف أبي العز, شرح العقيدة الطحاكية, ) ((6
 . 91سكرة المائدة, اآلية:  ((7
 . 46سكرة األنفاؿ, اآلية: ( (8
 .65سكرة األنعاـ, اآلية:  ((9
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ني أعطيتؾ ألمتؾ أف ال أىمكيـ بسنة عامة، وأف ال أسمط عمييـ عدوا  قضاء فإنو ال يرد، وا 
أو قاؿ مف بيف أقطارىا  -مف سوى أنفسيـ، يستبيح بيضتيـ، ولو اجتمع عمييـ مف بأقطارىا 

 .(1)ا(ا، ويسبي بعضيـ بعضً يمؾ بعضً حتى يكوف بعضيـ ي -
نو لف يستقيـ لمناس حاؿك      إال باجتناب التنافر كاالختبلؼ, كمف يقرأ التاريخ يجد أف  ا 

المسمميف كمما اختمفكا كتناحركا كابتعدكا عف دينيـ, حاؽ بيـ العذاب, كسمبت ديارىـ, كسبيت 
نساؤىـ؛ كذلؾ بسبب التفكؾ كاالختبلؼ, كبسبب الحدكد التي كضعيا المستعمر بيف أقاليـ 

كامنا, فإذا كاف التفرؽ كالتشرذـ مناقضا لمقصد المسمميف, كقد صارت حمى مقدسا لدل ح
الشريعة مف الكحدة كاإللتئاـ, فإف كؿ ما ينقض ىذه الكحدة مرفكض شرعا,  كلقد اتفؽ كؿ أىؿ 
األرض أف المسمميف ما سادكا كما ارتفعكا كما بنكا حضارتيـ, إال بعدما جمعكا كممتيـ عمى 

د كاالتفاؽ عممكا عمى تمزيقو, فجعمكا لكؿ دكلة حدكدنا اإلسبلـ, كلما رأل أعداء اإلسبلـ ىذا االتحا
, كبذلؾ تمكنكا مف السيطرة عمى المسمميف كنظامنا, كجعمكا في كؿ دكلة تنافرنا كقتاالن
(2) . 

كىذا ىك الحاؿ عندنا في فمسطيف السميبة, فقد تمكف أعداؤنا الييكد مف تمزيؽ شممنا, كزرع     
بؿ كما تـ إنشاء الكياف م الييكد إال بسبب ضعفنا كتناحرنا كتنافرنا, الفتنة كاالقتتاؿ بيننا, فما قك 

ننا لف ندحر عدكنا عف أرضنا إال المحتؿ إال بعدما مزقت الخبلفة قبؿ أكثر مف مئة عاـ,  كا 
بكحدة صفنا, كاستقرار مجتمعنا, كتعاكننا فيما بيننا, كاحترامنا لبعضنا, فأرضنا كاحدة, كمصحفنا 

 حد, فبكحدتنا نستطيع أف ندحر عدكنا عف أرضنا. كاحد, كعدكنا كا
فبل بد لئلخكة المتخاصميف في فتح كحماس أف يجتمعكا عمى كممة سكاء, فيصمحكا أحكاليـ     

, كليعممكا أنو -صمى اهلل عميو كسمـ–, كسنة رسكلو -سبحانو كتعالى–باالعتماد عمى كتاب اهلل 
كالتقكل, كتحابكا فيما بينيـ, شعارىـ الكحيد: ىيا إلى اإلسبلـ ال عزة ليـ إال إذا تعاكنكا عمى البر 

مف جديد, فيجددكا اإليماف كاآلماؿ, كيممؤكا المساجد بالشيكخ كاألطفاؿ كالرجاؿ كالنساء, كيفتحكا 
المراكز لتكعية الناس, كتزكية نفكسيـ, كتطيير قمكبيـ, كتحفيظيـ السنة كالكتاب, فإنو لف يصمح 

مة إلى بما صمح بو أكليا, فبيذه الكحدة اإليمانية لف نغمب كلف نقير كلف نيتز, حاؿ آخر ىذه األ
حتى لك تكالبت عمينا الدنيا كميا, كاجتمع عمينا أىؿ األرض جميعنا, كىؿ بعد ىذا مف صبلح, أك 

ذا اختمفكا في شيء فميردكه إلى الكتاب كالسنة  يَبؤَُّّ َّب}, قاؿ اهلل سبحانو: (3)قطع لدابر فساد, كا 

                                                           
 (.2889أخرجو مسمـ, صحيح مسمـ, كتاب الفتف كأشراط الساعة, باب ىبلؾ ىذه األمة بعضيـ ببعض, )ح ((1
(, المدينة المنكرة, الجامعة 1/14الغنيماف, عبد اهلل بف محمد, ذـ الفرقة كاالختبلؼ في الكتاب كالسنة, ) ((2

 ـ.1985 -ق1405, 17اإلسبلمية, ط
(, 1/470الحصيف, أحمد بف عبد العزيز بف عبد اهلل, دعكة اإلماـ محمد بف عبد الكىاب سمفية ال كىابية, ) ((3

 كطنية.فيرسة  مكتبة الممؾ فيد ال
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 ثِبُِّوِ رُآِْنٌَُٕ ًُنزُْْ بِٕ ًَاُشَّعٌٍُِ اُِّوِ بََُِ كَشُدًُّهُ ؽَِْءٍ كِِ رَنَبصَػْزُْْ كَةِٕ ِٓنٌُْْ األَْٓشِ ًَؤًُُِِْ اُشَّعٌٍَُ ًَؤَىِْؼٌُاْ اُِّوَ ؤَىِْؼٌُاْ آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ

 .(1){رَإًِّْالً ًَؤَؽْغَُٖ َِْْشٌ رَُِيَ آِِشِ ًَاٌَُِّْْْ
كليعمـ اإلخكة المتخاصمكف, أف المؤمف الحؽ ينزع العداكة كالبغضاء مف قمبو, فيك يحب     

إخكانو كيألفيـ, كيحرص عيميـ كال يؤذييـ, ليس في قمبو تحزُّب لحزب, فيك ال يفرؽ بيف صغير 
ُْْ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا ؤٌٌَََُِّْْْ ثََْْٖ ٌاكَإَفِِْؾُ بٌَِِْحٌ أُُْآِْنٌَُٕ بََِّٗٔب}كال كبير كال ذكر كال أنثى, شعاره قكؿ اهلل:   َُؼٌََِّ

 ثَؼْذِىِْْ ِٖٓ عَبئًُا ًَاَُّزَِّٖ}, ال ييبقي في في قمبو غبل عمى مؤمف, يتمثؿ قكؿ اهلل سبحانو: (2){رُشْؽٌََُٕٔ

, يقتدم (3){سَّؽٌِْْ سَئًُفٌ بَِّٗيَ سَثَّنَب آَٓنٌُا َُِِّّزَِّٖ ؿِِّبً هٌُُِثِنَب كِِ رَغْؼََْ ًََُب ثِبُْةمِيَبِٕ عَجَوٌَُٗب اَُّزَِّٖ ًَُِةٌَِِْاِٗنَب َُنَب اؿْلِشْ سَثَّنَب َّوٌٌَُُُٕ
عندما آخى بيف فقراء المياجريف الذيف ترككا ديارىـ كأمكاليـ,  -صمى اهلل عميو كسمـ–بالنبي 

 .(4)كبيف أغنياء األنصار الذيف قاسمكىـ في كؿ شيء
إف اإلخوة في حماس وفتح إذا أرادوا المحمة والوفاؽ, وتحرير األرض والبالد, فميجتمعوا     

 وليمتقوا عمى أربعة أمور:  
 : وحدة الغاية.أواًل 
, فمف أراد (5){َُِْؼْجُذًُِٕ بَُِّب ًَاُْةِٗظَ اُْغَِّٖ ََِِوْذُ ًََٓب}كحدة الغاية حددىا اهلل في كتابو, فقاؿ:     

السعادة في الدنيا كاآلخرة, فميقـ بحؽ ىذه الغاية, كليأًد مقتضاىا, كلكنو عندما تعددت الغايات 
 ػَٖ ثٌُِْْ كَزَلَشَّمَ اُغُّجََُ رَزَّجِؼٌُاْ ًَالَ كَبرَّجِؼٌُهُ ُٓغْزَؤِْبً فِشَاىِِ ىَـزَا ًَؤََّٕ}, قاؿ اهلل سبحانو: (6)كانت الفرقة كالتشتت

ُْْ ثِوِ ًَفَّبًُْ رٌَُُِْْ عَجِِِْوِ  .(7){ رَزَّوٌَُٕ َُؼٌََِّ
 

 

                                                           
 . 59سكرة النساء, اآلية:  ((1
 . 10سكرة الحجرات, اآلية:  ((2
 . 10سكرة الحشر, اآلية:  ((3
(, الجميكرية اليمنية, 1/85)ألدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ, الميدم, حسيف بف محمد, صيد األفكار في ا ((4

 ـ.2009كزارة الثقافة, دار الكتاب, 
 . 56سكرة الذاريات, اآلية:  ((5
(, المدينة المنكرة, 1/57الغامدم, أحمد بف سعد حمداف, الكحدة اإلسبلمية كأساسيا ككسائؿ تحقيقيا, ) ((6

 ق. 1415, 17الجامعة اإلسبلمية, ط
 . 153سكرة األنعاـ, اآلية:  ((7
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 ا: وحدة العقيدة.ثانيً 

 ََُِٖٔ آِِشَحِ كِِ ًَبَِّٗوُ اُذَُّْْٗب كِِ افْيَلَْْنَبهُ ًََُوَذِ َٗلْغَوُ عَلِوَ َٖٓ بِالَّ بِثْشَاىَِْْ َِِّّٓخِ ػَٖ َّشْؿَتُ ًََٖٓ}قاؿ اهلل سبحانو:     

ْ دِّنبً ؤَؽْغَُٖ ًََْٖٓ}, كقاؿ: (1){اُقَّبُِؾِنيَ  بِثْشَاىَِْْ اُِّوُ ًَارَّخَزَ ؽَنِْلبً بِثْشَاىَِْْ َِِّٓخَ ًارَّجَغَ ُٓؾْغٌِٖ ًَىٌَُ هلل ًَعْيَوُ ؤَعََِْْ َِّّٖٓٔ

تككف في اتباع العقيدة الصافية التي اعتقدىا الرعيؿ األكؿ, فبيا الكحدة بل شؾ أف ف, (2){َِِِْالً

 .(3)كبيا نشركا الصبلح كقطعكا دابر الفساد سادكا الدنيا,

 ا: وحدة التشريع.ثالثً 

مف كتاب كقع التمزؽ كاالختبلؼ, كمتى لـ يكجد لنا تشريع  ,لما كثرت التشريعات كتنكعت    
, فنحف أمة متناحرة, فبل بد مف تشريع لنحكـ بو -صمى اهلل عميو كسمـ–ربنا سبحانو, كسنة نبينا 

 ُٓآِْنَخٍ ًََُب ُُِٔآٍِْٖ ًَبَٕ ًََٓب}, قاؿ اهلل سبحانو: (4)الرئيس كالمرؤكس كالصغير كالكبيرحياتنا, نطبقو عمى 

 .(5){ُّٓجِْنبً مََِبالً مَََّ كَوَذْ ًَسَعٌَُُوُ اَُِّوَ َّؼْـِ ًََٖٓ ؤَْٓشِىِْْ ِْٖٓ اُْخَِْشَحُ َُيُُْ ٌٌََُّٕ ؤَٕ ؤَْٓشاً ًَسَعٌُُُوُ اَُِّوُ هَنََ بِرَا ُٓآِْنَخٍ

 ا: وحدة القيادة.رابعً 

, كميما اختمفت األمة كتعددت -صمى اهلل عميو كسمـ–قائدنا الرسكؿ  نحف المسممكف    

 }ًََٓب, قاؿ اهلل سبحانو: -صمى اهلل عميو كسمـ–مذاىبيا, فمف تستمد شرعيتيا إال بمتابعتيا لمنبي 

 َٓب ثَؼْذِ ِٖٓ اُشَّعٌٍَُ ُّؾَبهِنِ ًََٖٓ}, كقاؿ: (6){اُْؼِوَبةِ ؽَذِّذُ اَُِّوَ بَِّٕ اَُِّوَ ًَارَّوٌُا كَبٗزَيٌُا ػَنْوُ َٗيَبًُْْ ًََٓب كَخُزًُهُ اُشَّعٌٍُُ آرَبًُُْ

َ  ًَؤَىِْؼٌُاْ اُِّوَ ًَؤَىِْؼٌُاْ}, كقاؿ: (7){َٓقِرياً ًَعَبءدْ عَيَنََّْ ًَُٗقِِْوِ رٌََََُّ َٓب ٌَُُِّٗوِ أُُْآِْنِنيَ عَجَِِْ ؿَْْشَ ًََّزَّجِغْ اُْيُذٍَ َُوُ رَجََّْٖ

                                                           
 . 130سكرة البقرة, اآلية:  ((1
 . 125سكرة النساء, اآلية:  ((2
المممكة العربية السعكدية, كزارة  (,2/233األثرم, عبد اهلل بف عبد الحميد, الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح, ) ((3

 ق. 1422, 1كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كاإلرشاد, ط
 (.1/61سبلمية, )الغامدم, الكحدة اإل ((4
 .36سكرة األحزاب, اآلية:  ((5
 .7سكرة الحشر, اآلية:  ((6
 .115لنساء, اآلية: سكرة ا ((7
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قائدنا  -صمى اهلل عميو كسمـ–, فالرسكؿ (1){أُُْجِنيُ اُْجَالَؽُ سَعٌُُِنَب ػَََِ ؤَََّٗٔب كَبػٌَُِْٔاْ رٌَََُّْْزُْْ كَةِٕ ًَاؽْزَسًُاْ اُشَّعٌٍَُ

 .(2)الذم نسير خمفو, كنقتفي أثره

صمى اهلل عميو –إف اإلخكة في فتح كحماس إذا أرادكا الكحدة, فميكحدكا قيادتيـ خمؼ النبي     
, أك تغفؿ -عميو الصبلة كالسبلـ–, ففي ذلؾ العز كالرفعة, ككؿ قيادة تمغي قيادة النبي -كسمـ

يككف  -صمى اهلل عميو كسمـ–عنيا, ىي قيادة منحرفة, ال ينبغي متابعتيا, فبقدر متابعة النبي 
ال فيك التشتت كالفرقة.   االتفاؽ كالمحمة, كا 

ف نشر الصبلح كقطع دابر الفساد يككف بالكحدة كاأللفة, كالكفاؽ كاالتفاؽ, كالمصالحة,      كا 
فكيؼ لمصبلح أف ينشر, كلمفساد أف يزكؿ, بغير مصالحة كأخكَّة, فالمصالحة عبادة عظيمة, 

مف درجة الصياـ )أال أخبركـ بأفضؿ يو كسمـ: صمى اهلل عم–كمقصد كبير, قاؿ رسكؿ اهلل 
إصالح ذات البيف، وفساد ذات البيف  قالكا: بمى، يا رسكؿ اهلل قاؿ: والصالة والصدقة؟

كىؿ ىناؾ فساد أعظـ مف الفرقة كاالقتتاؿ, فيا أييا المتخاصمكف اتقكا اهلل , (3)الحالقة(

 .(4){ُّٓآِْنِنيَ ًُنزُْ بِٕ ًَسَعٌَُُوُ اُِّوَ ًَؤَىِْؼٌُاْ ثِْْنٌُِْْ رَادَ }ًَؤَفِِْؾٌُاْ

 الميـ ألؼ بيف قموبنا, وأصمح ذات بيننا.

 المبحث الثاني: غبلء الميكر.

 ًَآرَبًُْ}نعـ كثيرة ال تعد كال تحصى, قاؿ اهلل سبحانو:  عمى اإلنساف -سبحانو كتعالى–هلل     

 رُؾْقٌُىَب الَ اُِّوِ ِٗؼَْٔخَ رَؼُذًُّاْ ًَبِٕ}, كقاؿ: (5){ًَلَّبسٌ َُظٌٌَُِّ اإلِٗغَبَٕ بَِّٕ رُؾْقٌُىَب الَ اُِّوِ ِٗؼَْٔذَ رَؼُذًُّاْ ًَبِٕ عَإَُْزٌُُٔهُ َٓب ًَُِّ ِّٖٓ

, كمف النعـ التي أنعـ اهلل بيا عمى اإلنساف: نعمة الزكاج, قاؿ اهلل سبحانو: (6){ سَّؽٌِْْ َُـَلٌُسٌ اُِّوَ بَِّٕ
                                                           

 . 92سكرة المائدة, اآلية: ( (1
(, المدينة 1/107الغامدم, أحمد بف سعد حمداف, أثر العقيدة اإلسبلمية في تضامف ككحدة األمة اإلسبلمية, ) ((2

 ـ.1984 -ق1404, 16المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, ط
 (.97سبؽ تخريجو: )ص ((3
 .1سكرة األنفاؿ, اآلية:  ((4
 .24سكرة إبراىيـ, اآلية:  ((5
 . 18سكرة النحؿ, اآلية:  ((6
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ْ ٌَُُْ ََِِنَ ؤَْٕ آَّبرِوِ ًَِْٖٓ} , (1){َّزَلٌََّشًَُٕ ُِّوٌٍَّْ َُأَّبدٍ رَُِيَ كِِ بَِّٕ ًَسَؽَْٔخً ٌََّٓدَّحً ثَْْنٌَُْ ًَعَؼَََ بَُِْْيَب ُِّزَغٌُْنٌُا ؤَصًَْاعبً ؤَٗلُغٌُِْْ ِّٖٓ

 ِّْٖٓ ٌَُُْ عَؼَََ ًَاُِّوُ}, قاؿ سبحانو: (2)كبعد الزكاج يمتف اهلل عمى اإلنساف فيجعؿ لو بنبف كحفدة

ْ ٌَُُْ ًَعَؼَََ ؤَصًَْاعبً ؤَٗلُغٌُِْْ َ ًَسَصَهٌَُْ ًَؽَلَذَحً ثَنِنيَ ؤَصًَْاعٌُِْ ِّٖٓ , (3){ٌَّْلُشًَُٕ ىُْْ اُِّوِ ًَثِنِؼَْٔذِ ُّآِْنٌَُٕ ؤَكَجِبُْجَبىَِِ اُيَِّّْجَبدِ ِّٖٓ

 ِّٖٓ سُعُالً ؤَسْعَِْنَب ًََُوَذْ}, قاؿ اهلل سبحانو: (4)كمف ىنا كاف الزكاج سنة مف سنف األنبياء كالمرسميف

صمى –, كقاؿ رسكؿ اهلل (5){ًِزَبةٌ ؤَعٍََ ٌَُُِِّ اُِّوِ ثِةِرِْٕ بِالَّ ثِأَّخٍ َّإْرَِِ ؤَٕ ُِشَعٌٍٍُ ًَبَٕ ًََٓب ًَرُسَِّّّخً ؤَصًَْاعبً َُيُْْ ًَعَؼَِْنَب هَجِِْيَ

ألخشاكـ هلل وأتقاكـ لو، لكني أصـو وأفطر، وأصمي وأرقد، أما واهلل إني ): -اهلل عميو كسمـ
جعؿ الزكاج طريقا  -سبحانو كتعالى–, كاهلل (6)(وأتزوج النساء، فمف رغب عف سنتي فميس مني

 ًَاَُِّوُ كَنِِْوِ ِٖٓ اَُِّوُ ُّـْنِيُِْ كُوَشَاء ٌٌٌَُُّٗا بِٕ ًَبَِٓبئٌُِْْ ػِجَبدًُِْْ ِْٖٓ ًَاُقَّبُِؾِنيَ ِٓنٌُْْ اُْإََّبََٓ ًَؤٌَِٗؾٌُا}طريقا لمغنى, فقاؿ: 

يا معشر الشباب، مف استطاع )رغَّب فيو, فقاؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ–, كالنبي (7){ػٌَِِْْ ًَاعِغٌ

 الباءة فميتزوج، فإنو أغض لمبصر وأحصف لمفرج، ومف لـ يستطع فعميو بالصـو فإنو لو
 الدنيا متاع، وخير), كقاؿ: (9)(مكاثر بكـ األمـتزوجوا الودود الولود فإني ), كقاؿ: (8)(وجاء

                                                           
, اآلية:  ((1  .21سكرة الرـك
حامد بف محسف, حامد بف محمد بف حسف بف محسف, فتح اهلل الحميد المجيد في شرح كتاب التكحيد,  ((2
 ـ.1996 -ق1417, 1(, دار المؤيد, ط1/99)

 .27سكرة النحؿ, اآلية:  ((3
 (. 2/772سبلـ, )الرحيمي, منيج القرآف في دعكة المشركيف إلى اإل ((4
 . 38سكرة الرعد, اآلية:  ((5
 (.5063أخرجو البخارم, صحيح البخارم, كتاب النكاح, باب الترغيب في النكاح, )ح ((6
 . 32سكرة النكر, اآلية:  ((7
 (18سبؽ تخريجو )ص ((8
. (2050يج مف لـ يمد مف النساء, )حالنكاح, باب النيي عف تزك أخرجو أبك داكد, سنف أبي داكد, كتاب  ((9

سناده قكم. أحمد, مسند أحمد, )ح  (.4057(. ابف حباف, اإلحساف, )ح12613كالحديث صحيح لغيره, كا 
 (.1921كصححو األلباني في صحيح الترغيب كالترىيب, )ح
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, كجعؿ اإلسبلـ سكف الرجؿ إلى المرأة كتكثير المسمميف مف أىـ (1)(متاع الدنيا المرأة الصالحة

 .(3)بَُِْْيَب{ َُِْغٌَُْٖ صًَْعَيَب ِٓنْيَب ًَعَؼَََ ًَاؽِذَحٍ َّٗلْظٍ ِّٖٓ ََِِوٌَُْ اَُّزُِ ىٌَُ}, قاؿ اهلل سبحانو: (2)مقاصد الزكاج

نما رغَّب اإلسبلـ بالزكاج لما لو مف آثار نافعة تعكد عمى الفرد كالمجتمع, فالزكاج ىك      كا 
ركائيا, فبو تسكف النفس كال تنظر إلى الحراـ, كبو يحصؿ  أحسف طريؽ إلشباع غريزة اإلنساف كا 

سرة بمشاعر الحب اإلنجاب, كيكثر سكاد المسمميف, كبو تحفظ األنساب كاألعراض, كتعيش األ
 .(4)كالحناف كالسكينة كالمكدة كالعطؼ كالرأفة, لذلؾ جاء الترغيب بالزكاج كالحث عميو

كفي المقابؿ ما أمر اإلسبلـ بشيء نافع إال كنيى عف شيء ضار يقابمو, فإذا أمر اإلسبلـ     
ذا رغَّب بالصكف كالعفاؼ كالمكدة كحفظ ا ألنساب بشيء يحؿ, فقد نيى عف شيء ال يحؿ, كا 

, قاؿ اهلل (5)كدكاـ األلفة كبناء األسرة, فقد حذَّر مف الفاحشة كالتمكث بالمنكر كالبغاء كالزنا

, فيذا نيي عف الفاحشة كعف كؿ طريؽ يؤدم (6){عَجِْالً ًَعَبء كَبؽِؾَخً ًَبَٕ بَِّٗوُ اُضََِّٗ رَوْشَثٌُاْ ًَالَ}سبحانو: 

اهلل سبحانو قرنو بالشرؾ كقتؿ النفس المعصكمة, قاؿ يؤدم إلييا, كمف شدة تشنيع أمر الزنا, فإف 

 َِّْنَ رَُِيَ َّلْؼََْ ًََٖٓ َّضٌَُْٕٗ ًََُب ثِبُْؾَنِّ بَُِّب اَُِّوُ ؽَشََّّ اَُّزِِ اُنَّلْظَ َّوْزٌَُُِٕ ًََُب آَِشَ بَُِيبً اَُِّوِ َٓغَ َّذْػٌَُٕ َُب ًَاَُّزَِّٖ}: اهلل سبحانو

النفس كالزنا جزاؤه الخمكد في الجحيـ إذا لـ يقابؿ بالتكبة كالعمؿ  , فالشرؾ كقتؿ(7){ؤَصَبٓبً

 . (8)الصالح

 كلمزنا أضرار كبيرة تؤثر عمى الفرد كالمجتمع, منيا:  

                                                           
 (.1467المرأة الصالحة, )حأخرجو مسمـ, صحيح مسمـ, كتاب الحج, باب خير متاع الدنيا ( (1
 .(1/1067رية في األصكؿ كالفركع, )السالكس, مع االثني عش ((2
 .189سكرة األعراؼ, اآلية:  ((3
 ـ. 1977 -ق1397, 3(, لبناف, بيركت, دار الكتاب العربي, ط11-2/9سابؽ, سيد, فقو السنة, ) ((4
 .(2/1748لتفسير الكسيط لمزحيمي, )الزحيمي, ا ((5
 .32اإلسراء, اآلية:  سكرة ((6
 . 68سكرة الفرقاف, اآلية:  ((7
ابف قيـ الجكزية, شمس الديف محمد بف ابي بكر بف أيكب بف سعد, الجكاب الكافي لمف سأؿ عف الدكاء ( (8

 ـ.1997 -ق1418, 1(, المغرب, دار المعرفة, ط1/151الشافي, )
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 (1)الزنا يؤدم إلى اختبلط األنساب كضياعيا. 
 

 فساد بناتيـ, كضياع أكالدىـ  .(2)فساد فرش الناس, كا 
  (4)كخراب العالـ (3) اليىٍرجي كالمىٍرجي. 
  إذا فتح باب الزنا ال يبقى بيف نكع اإلنساف كسائر البيائـ فرؽ, حيث إنو ال يبقى لرجؿ

 .(5)اختصاص بامرأة
 (6)إف المرأة إذا عرفت بالزنا كتزكجت استقذرىا زكجيا, فبل يتـ بينيما سكف كال مكدة. 
 (7)ظيكر المقطاء في الشكارع. 
  (8)يؤدم إلى انتشار األمراض كاإليدزلمزنا عكاقب كخيمة مف الناحية الصحية, فيك   . 

ف في األضرار السابقة مف الفساد ما ال يخفى عمى أحد, لذا حث اإلسبلـ عمى الزكاج,      كا 
 كرغَّب فيو, كندب إليو؛ ألف فيو نشرنا لمصبلح كقطعنا لدابر الفساد في البيكت كالمجتمعات.

ف مما ينشر الصبلح كيقطع دابر الفساد عدـ غ      بلء الميكر.كا 

فالكثير مف الشباب اليكـ ال يستطيع الزكاج بسبب غبلء الميكر, كارتفاع تكاليؼ الزكاج,     
لـ يؤثر عنو أنو غالى في الميكر, كلـ يثبت  -صمى اهلل عميو كسمـ–ككثرة أعبائو, كقدكتنا النبي 

ا, -رحميـ اهلل–, كال عف التابعيف -رضي اهلل عنيـ–عف الصحابة  , أنيـ غالكا في الميكر أيضن
تقكل  أال ال تغمكا صدؽ النساء، فإنو لك كاف مكرمة في الدنيا، أكقاؿ: " -رضي اهلل عنو–فعمر 

عند اهلل عز كجؿ، كاف أكالكـ بو النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ما أصدؽ رسكؿ اهلل صمى اهلل 
                                                           

 (.340-8/339طنطاكم, التفسير الكسيط, ) ((1
 (.2/332فاتيح الغيب, )الرازم, م ((2
3))

 (.2/980مصطفى, المعجـ الكسيط, )يعني: الفتنة كالقتؿ.  اليىٍرجي كالمىٍرجي  
 (.3/129الخازف, لباب التأكيؿ, ) ((4
 (.12/270ابف عادؿ الحنبمي, المباب في عمـك الكتاب, ) ((5
 (.15/42المراغي, تفسير المراغي, ) ((6
(, دمشؽ, دار الفكر 18/129التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, )الزحيمي, د. كىبة بف مصطفى,  ((7

 ق. 1418, 2المعاصر, ط
 ـ. 2004, 2(, االسكندرية, دار اإليماف, دار القمة, ط3/437المقدـ, محمد أحمد إسماعيؿ, عكدة الحجاب, ) ((8

 ـ. 2004
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ف الرجؿ عميو كسمـ امرأة مف نسائو، كال أصدقت امرأة م ف بناتو، أكثر مف ثنتي عشرة أكقية، كا 
صمى اهلل عميو –, كقد ثبت عف النبي (1)"ليغمي بصدقة امرأتو، حتى يككف ليا عداكة في نفسو

يا رسكؿ اهلل، إني قد كىبت لؾ مف نفسي، فقاؿ رجؿ: أف امرأة جاءت إليو, فقالت:  -كسمـ
 .(2)(قد زوجناكيا بما معؾ مف القرآف) زكجنييا، قاؿ:

ف مشكمة غبلء الميكر في عصرنا ال بد أف ك      , (3)ثيرة؛ ألف غبلء الميكر فيو أضرار كتخفؼا 
 : منيا, (3)ثيرةك

 غبلء الميكر يقمؿ فرص الزكاج؛ مما يؤدم إلى كثرة األيامى كانتشار الفساد. :أكالن 

في غبلء الميكر غش مف الكلي لمكليتو, فيك يبحث عف عريس لمكليتو صاحب ماؿ  ا:ثانين 
كثير, كلك لـ يكف صاحب ديف كخمؽ, كفي المقابؿ ال يزكجيا لصاحب الديف كالخمؽ إذا ظف أنو 

إذا خطب إليكـ مف ترضوف )يقكؿ:  -صمى اهلل عميو كسمـ–ال يدفع ليا صداقنا كثيرنا, كالنبي 
 . (4)(فزوجوه، إال تفعموا تكف فتنة في األرض، وفساد عريضدينو وخمقو 

ف في غبلء الميكر مف الفساد ما ال يخفى عمى أحد, لذا فإنو ينبغي التخفيؼ مف الميكر,      كا 
ا عممينا لما ينبغي أف يككف عميو كلي األمر بخصكص ىذا  كلقد أعطانا القرآف الكريـ نمكذجن

عميو –أكبر دليؿ, فإنو عرض ابنتو عمى مكسى  -سبلـعميو ال–المكضكع, ففي قصة شعيب 

 ػَؾْشاً ؤَرَْْٔٔذَ كَةِْٕ ؽِغَظٍ صََٔبَِِٗ رَإْعُشَِِٗ ؤَٕ ػَََِ ىَبرَِْْٖ اثْنَزََِّ بِؽْذٍَ ؤٌُِٗؾَيَ ؤَْٕ ؤُسِّذُ بِِِّٗ هَبٍَ}, قاؿ اهلل عنو: -السبلـ

يمنعو حياؤه  -عميو السبلـ–, فمكسى (5){اُقَّبُِؾِنيَ َِٖٓ اَُِّوُ ؽَبء بِٕ عَزَغِذُِِٗ ػََِْْيَ ؤَؽُنَّ ؤَْٕ ؤُسِّذُ ًََٓب ػِنذِىَ كَِْٖٔ

حياؤه أف يطمب يد ابنة شعيب؛ ألنو أجير عنده, فأزؿ شعيب حياء التردد, كىذا ما يجب أف 

                                                           
بى مف السنف, )سنف النسائي(, كتاب النسائي, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, المجت ((1

. ـ1986 -1406, 2(, حمب, مكتبة المطبكعات اإلسبلمية, ط3349النكاح, باب القسط في األصدقة, )ح
 .(1927لباني في إركاء الغميؿ, )حكصححو األ (.287كالحديث صحيح. أحمد, مسند اإلماـ أحمد, )ح

 (.2310اب ككالة المرأة اإلماـ في النكاح, )حأخرجو البخارم, صحيح البخارم, كتاب الككالة, ب ((2
آؿ الشيخ, محمد بف إبراىيـ بف عبد المطيؼ آؿ الشيخ, فتاكل كرسائؿ محمد بف إبراىيـ بف عبد المطيؼ آؿ  ((3

 ق.1399, 1(, مكة المكرمة, مطبعة الحككمة, ط10/173الشيخ, )
 (.98سبؽ تخريجو, )ص ((4
 .27سكرة القصص, اآلية: ( (5
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, كمف ىنا فإنو: "يستحب لمكلي (1)يككف عميو كؿ كلي, فإف كجد البنتو كفؤا ال يتردد في إعفافيا
 , لما في ذلؾ مف نشر لمصبلح كقطع لدابر الفساد.(2)مكليتو عمى أىؿ الفضؿ كالصبلح"عرض 

ف قمة الزكاج بسبب غبلء الميكر يفضي إلى انتشار الفساد, فيصبح كؿ شاب يبحث عف      كا 
إشباع غرائزه, كقد يككف ذلؾ بالحراـ, أك قد يضطر بعض الشباب إلى الزكاج مف الخارج؛ كفي 

 تعكد عمى الفرد كاألسرة كالمجتمع. ىذا آثار سيئة

فنشر الصبلح كقطع دابر الفساد يككف بتخفيؼ الميكر, كالحرص عمى تزكيج أصحاب     
الخمؽ كالديف, حتى لك كانكا فقراء, كتيسير كتسييؿ سبؿ الزكاج ليـ؛ حتى تسكد المحبة كاأللفة 

اف ىذا حاؿ المجتمع ىدأت كالمكدة في المجتمع, ففي ذلؾ نشر لمفضيمة في المجتمع, فإذا ك
 نفكس أبنائو, كطاب عيشيـ, كانتشر صبلحيـ, كاضمحؿ كذىب فسادىـ.

 المبحث الثالث: التبرج في الجامعات.

, كيقاؿ: تىبَّرجت المرأةي تىبُّرجا: أظيرت (3): سفينةه بارجة: ال "غطاء عمييا"يقاؿلغة:  التبرجي     
 . (5)زينتيا لمناس األجانب, كالتبرج ىك: إظيار المرأة (4)زينتيا

ا, فيك: إظيار ما يجب عمى المرأة إخفاؤه مف زينتيا كمحاسنيا عف      أما التبرج اصطبلحن
 .(6)الرجاؿ

 ـْنُنََّْٖ  ُُِِّْٔآِْنَبدِ ًَهَُ}, قاؿ اهلل: -سبحانو كتعالى–إف حجاب المرأة المسممة فرض فرضو اهلل     

  ؤًَْ ُِجُؼٌَُُزِيَِّٖ بَُِّب صِّنَزَيَُّٖ ُّجْذَِّٖ ًََُب عٌُُْثِيَِّٖ ثِخُُٔشِىَِّٖ ػَََِ ًََُْْنْشِثَْٖ ِٓنْيَب ظَيَشَ َٓب بَُِّب صِّنَزَيَُّٖ ُّجْذَِّٖ ًََُب كُشًُعَيَُّٖ ًََّؾْلَظَْٖ ؤَثْقَبسِىَِّٖ ِْٖٓ

                                                           
, ب(, مطا16/10262الشعراكم, محمد متكلي, تفسير الشعراكم, ) ((1  ـ.1997ع أخبار اليـك
(, عماف, 7/36النككم, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف, ) ((2

 ق.1412, 3دمشؽ, بيركت, المكتب اإلسبلمي, ط
(, لبناف, 1/31أحمد جار اهلل, الفائؽ في غريب الحديث كاألثر, )الزمخشرم, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف  ((3

 . 2دار المعرفة, ط
 (.5/417الزبيدم, تاج العركس, مادة )برج(, ) ((4
 (.1/113ابف األثير, النياية في غريب الحديث كاألثر, مادة )برج(, باب الباء مع الراء, ) ((5
 (.24/240الرازم, مفاتيح الغيب, ) ((6
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 ؤًَِ ؤََّْٔبُٗيَُّٖ ٌَََِٓذْ َٓب ؤًَْ ِٗغَبئِيَِّٖ ؤًَْ ؤٌَََِارِيَِّٖ ثَنِِ ؤًَْ بٌَِِْاِٗيَِّٖ ثَنِِ ؤًَْ بٌَِِْاِٗيَِّٖ ؤًَْ يَِّٖثُؼٌَُُزِ ؤَثْنَبء ؤًَْ ؤَثْنَبئِيَِّٖ ؤًَْ ثُؼٌَُُزِيَِّٖ آثَبء ؤًَْ آثَبئِيَِّٖ

 صِّنَزِيَِّٖ ِٖٓ ُّخْلِنيَ َٓب ُُِْؼََِْْ ثِإَسْعُِِيَِّٖ َّنْشِثَْٖ ًََُب اُنِّغَبء ػٌَْسَادِ ػَََِ َّظْيَشًُا َُْْ اَُّزَِّٖ اُيِّلَِْ ؤًَِ اُشِّعَبٍِ َِٖٓ اُْةِسْثَخِ ؤًُُِِْ ؿَْْشِ اُزَّبثِؼِنيَ

ُْْ أُُْآِْنٌَُٕ ؤَُّّيَب عَِْٔؼبً اَُِّوِ بََُِ ًَرٌُثٌُا , كالحجاب أجمعت عميو األمة منذ أربعة عشر قرننا, (1){رُلِِْؾٌَُٕ َُؼٌََِّ

بكضعو عمى رؤكسيف, كىف خير   -اهلل عنيف رضي–فمما نزؿ األمر بو التزمت الصحابيات 
 .(2)جيؿ عرفتو البشرية

كمف ىنا أمر اإلسبلـ المرأة بالستر كالحجاب, كفي ذلؾ محافظة عمييا, كنشر لمعفاؼ     

 اُقََِّبحَ ًَؤَهَِْٖٔ اُْإًََُُ اُْغَبىَِِِّْخِ رَجَشُّطَ رَجَشَّعَْٖ ًََُب ثٌُُْرٌَُِّٖ كِِ ًَهَشَْٕ}, قاؿ اهلل سبحانو: (3)كالفضيمة في المجتمع

 . (4){رَيْيِرياً ًَُّيَيِّشًَُْْ اُْجَْْذِ ؤَىََْ اُشِّعْظَ ػَنٌُُْ ُُِْزْىِتَ اَُِّوُ ُّشِّذُ بََِّٗٔب ًَسَعٌَُُوُ اَُِّوَ ًَؤَىِؼَْٖ اُضًََّبحَ ًَآرِنيَ

 كتكمف أىمية الحجاب في اآلتي:    

 : الحجاب طيارة.أكالن 

, (5)ًَهٌُُِثِيَِّٖ{ ُِوٌُُِثٌُِْْ ؤَىْيَشُ رٌَُُِْْ ؽِغَبةٍ ًَسَاء ِٖٓ كَبعْإٌَُُىَُّٖ َٓزَبػبً عَإَُْزٌُُٔىَُّٖ ًَبِرَا}قاؿ اهلل سبحانو:     

 .(6)فالحجاب طيارة لمقمكب مف الريبة كمف الشيكة

 ثانينا: الحجاب عفة.

 ُّؼْشَكَْٖ ؤَٕ ؤَدََْٗ   رَُِيَ عََِبثِْجِيَِّٖ ِٖٓ ػََِْْيَِّٖ ُّذِْٗنيَ أُُْآِْنِنيَ ًَِٗغَبء ًَثَنَبرِيَ ُِّإَصًَْاعِيَ هَُ اُنَّجُِِّ ؤَُّّيَب َّب}قاؿ اهلل سبحانو:     

 َّنَؼَْٖ ؤَٕ عُنَبػٌ ػََِْْيَِّٖ كََِْْظَ ٌَِٗبؽبً َّشْعٌَُٕ َُب اَُِّبرِِ اُنِّغَبء َِٖٓ ًَاُْوٌََاػِذُ}, كقاؿ: (1){سَّؽِْٔبً ؿَلٌُساً اَُِّوُ ًًََبَٕ َِبُّاْرََّْٖكَ

                                                           
 .31سكرة النكر, اآلية:  ((1
 (.1/831السالكس, مع اإلثني عشرية, ) ((2
(, دمشؽ, دار القمـ, 1/395الخالدم, د. صبلح عبد الفتاح الخالدم, القرآف كنقض مطامع الرىباف, ) ((3

 ـ. 2007 -ق1428
 .33سكرة األحزاب اآلية: ( (4
 .53سكرة األحزاب, اآلية:  ((5
(, لبناف, بيركت, 4/419) تفسير الماكردم بف محمد بف حبيب البصرم البغدادم, الماكردم, أبك الحسف عمي ((6

 بيركت, دار الكتب العممية.
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, فإذا كاف عدـ كضع الحجاب عفة لبلتي (2){ػٌَِِْْ عَِْٔغٌ ًَاَُِّوُ َُّيَُّٖ َِْْشٌ َّغْزَؼْلِلَْٖ ًَؤَٕ ثِضِّنَخٍ ُٓزَجَشِّعَبدٍ ؿَْْشَ صَِْبثَيَُّٖ

 .(3)قعدف عف المحيض, فيك مف باب أكلى عفة لغيرىف

 كحياء.ثالثنا: الحجاب ستر 

 كَََِّٔب َُنَب عَوَْْذَ َٓب ؤَعْشَ َُِْغْضَِّيَ َّذْػٌُىَ ؤَثِِ بَِّٕ هَبَُذْ اعْزِؾَْْبء ػَََِ رَْٔؾِِ بِؽْذَاىَُٔب كَغَبءرْوُ}قاؿ اهلل سبحانو:     

, يعني جاءتو إحداىما "كاضعة ثكبيا عمى (4){اُظَّبُِِٔنيَ اُْوٌَِّْ َِٖٓ َٗغٌَْدَ رَخَقْ َُب هَبٍَ اُْوَقَـَ ػََِْْوِ ًَهَـَّ عَبءهُ

إف اهلل عز وجؿ ): -صمى اهلل عميو كسمـ–, كقاؿ رسكؿ اهلل (5)كجييا, ليست بخراجة كال كالجة"
 .(6)(حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسؿ أحدكـ فميستتر

يٍ رابعن   رىة.ا: الحجاب غى

كالغيرة ىي: صفة عزيزة حميدة كىي الحمية كاألنفة, كىي مشتقة مف تغير القمب كىيجانو,     
 .(7)كأشد ما تككف بيف الزكجيف

كغيرىة الرجؿ عمى زكجتو تككف بحمايتيا مف قرابتو, كأف ال ييدخؿ عمييا أحدنا, كأف ال يراىا     
, كفي سبيؿ ذلؾ يبذؿ الرجؿ دمو كيضحي بنفسو,  ذا مات كاف أجره عند اهلل كأجر غير محـر كا 

مف قتؿ دوف مالو فيو شييد، ومف قتؿ دوف ): -صمى اهلل عميو كسمـ–شييد, قاؿ رسكؿ اهلل 

                                                                                                                                                                      
 . 59سكرة األحزاب, اآلية:  ((1
 . 60سكرة النكر, اآلية:  ((2
 (.4/53الزجاج, معاني القرآف, ) ((3
 .25سكرة القصص, اآلية:  ((4
 (.1/526مجاىد, تفسير مجاىد, ) ((5
. كىذا الحديث إسناده (4012, باب النيي عف التعرم, )حأخرجو أبك داكد, سنف أبي داكد, كتاب الحماـ ((6

(. 1/159(. كرجالو رجاؿ الصحيح. الرباعي, فتح الغفار, )17970حسف. أحمد, مسند اإلماـ أحمد, )ح
 (.1756كصححو األلباني في صحيح الجامع, )ح

بدر الديف العيني, أبك محمد محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي, عمدة القارم شرح  ((7
 (, بيركت, دار إحياء التراث العربي.20/205صحيح البخارم, )
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, كليذا اعتبر اإلسبلـ الٌغٍيرىة مف صميـ (1)(أىمو، أو دوف دمو، أو دوف دينو فيو شييد
لصاحبيا يكـ القيامة, قاؿ رسكؿ , فالدياثة تكجب عدـ نظر اهلل (3)مف سيئيا (2)األخبلؽ, كالدياثة

ثالثة ال ينظر اهلل عز وجؿ إلييـ يـو القيامة: العاؽ لوالديو، ): -صمى اهلل عميو كسمـ–اهلل 
, كيكفي أىؿ الغيرة شرفنا أف اهلل يغار أف تنتيؾ محارمو, قاؿ رسكؿ (4)(والمرأة المترجمة، والديوث

ف): -صمى اهلل عميو كسمـ–رسكؿ اهلل  المؤمف يغار، وغيرة اهلل أف يأتي المؤمف  إف اهلل يغار، وا 
 .(5)(ما حـر عميو

 ا: الحجاب طاعة هلل كرسكلو.خامسن 

, أكجبو اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ–كلرسكلو  -عز كجؿ–قبؿ كؿ ذلؾ فالحجاب طاعة هلل     

ذا أكجب اهلل (6){عََِبثِْجِيَِّٖ ِٖٓ ػََِْْيَِّٖ ُّذِْٗنيَ أُُْآِْنِنيَ ًَِٗغَبء ًَثَنَبرِيَ ُِّإَصًَْاعِيَ هَُ اُنَّجُِِّ ؤَُّّيَب َّب}سبحانو, فقاؿ:  , كا 

 بِرَا ُٓآِْنَخٍ ًََُب ُُِٔآٍِْٖ ًَبَٕ ًََٓب}, قاؿ اهلل سبحانو: (7)عمى المؤمنيف شيئا كجب عمييـ السمع كالطاعة

 .(8){ُّٓجِْنبً مََِبالً مَََّ كَوَذْ ًَسَعٌَُُوُ اَُِّوَ َّؼْـِ ًََٖٓ ؤَْٓشِىِْْ ِْٖٓ اُْخَِْشَحُ َُيُُْ ٌٌََُّٕ ؤَٕ ؤَْٓشاً ًَسَعٌُُُوُ اَُِّوُ هَنََ

فيذه خمسة أمكر تدؿ داللة كاضحة عمى أىمية التستر كالحجاب, كفي ىذا مف المصالح ما     
ال يخفى عمى أحد, كعندما أمر اهلل بالتستر كالحجاب, نيى في المقابؿ عف السفكر كالتبرج, فأراد 

فنياىا اإلسبلـ لممرأة الكرامة كالصيانة, فأبعدىا عف كؿ ما يخدش كرامتيا, أك يقمؿ مف حيائيا, 

                                                           
. قاؿ الترمذم: ىذا حديث (4772أخرجو أبك داكد, سنف أبي داكد, كتاب السنة, باب في قتاؿ المصكص, )ح( (1

كصححو األلباني في صحيح الترغيب كالترىيب, (. 1421الترمذم, سنف الترمذم, )ححسف صحيح. 
 (.1411)ح
ا ييناؿ ًمنيالدَّيُّكث: الًَّذم ييدىيِّث نىفسو عمى أىى ((2  (.15/24. اليركم, تيذيب المغة, )ـمو فىبلى ييبالي مى
(, الرياض, دار 1/87أبك زيد, بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر, حراسة الفضيمة, ) ((3

 ـ.2005 -ق1426, 11العاصمة لمنشر كالتكزيع, ط
. كىذا حديث حسف. ابف (2562ة, باب المناف بما أعطى, )حأخرجو النسائي, سنف النسائي, كتاب الزكا ((4

 (.674كحسنو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة, )ح (.11/707األثير, جامع األصكؿ, )
 (.2761أخرجو مسمـ, صحيح مسمـ, كتاب التكبة, باب غيرة اهلل تعالى كتحريـ الفكاحش, )ح ((5
 . 59سكرة األحزاب, اآلية:  ((6
 (.3/101المقدـ, عكدة الحجاب, ) ((7
 .36سكرة األحزاب, اآلية:  ((8
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 َِّٖٓ ًَإَؽَذٍ َُغْزَُّٖ اُنَّجِِِّ ِٗغَبء َّب}, قاؿ اهلل سبحانو: (1)عف التبرج؛ ألنو سبب مف أسباب الفتنة كالفساد

 اُْغَبىَِِِّْخِ رَجَشُّطَ رَجَشَّعَْٖ ًََُب ثٌُُْرٌَُِّٖ كِِ ًَهَشَْٕ ,َّٓؼْشًُكبً هٌَاْلً ًَهَُِْٖ َٓشَكٌ هَِْجِوِ كِِ اَُّزُِ كََْئَْغَ ثِبُْوٌٍَِْ رَخْنَؼَْٖ كََِب ارَّوَْْزَُّٖ بِِٕ اُنِّغَبء

, (2){ رَيْيِرياً ًَُّيَيِّشًَُْْ اُْجَْْذِ ؤَىََْ اُشِّعْظَ ػَنٌُُْ ُُِْزْىِتَ اَُِّوُ ُّشِّذُ بََِّٗٔب ًَسَعٌَُُوُ اَُِّوَ ًَؤَىِؼَْٖ اُضًََّبحَ ًَآرِنيَ اُقََِّبحَ ًَؤَهَِْٖٔ اُْإًََُُ

المرأة لمحاسنيا كرأسيا ككجييا كعنقيا كذراعيا كساقيا فيو فتف عظيمة, كمفاسد كبيرة؛ فإظيار 
غبلقا لباب الزنا عمى الرجؿ كالمرأة  .(3)لذلؾ جاء النيي األكيد عف التبرج كالسفكر؛ سدا لمذرائع, كا 

 .(3)كالمرأة
فك      التبرج بشكؿ عاـ, كفي الجامعات بشكؿ خاص, لو آثار سمبية كبيرة, كأضرار جسيمة  ا 

 تعكد عمى الفرد كالمجتمع, منيا: 

 .(4)الفتنة كالغكاية كالعكدة إلى الجاىمية األكلى :أكالن 

ا في الجامعات, كبيف فئات الشباب "يغرم الرجاؿ بالنساء,  إف التبرج :اثانين  كالسفكر كخصكصن
 .(5)كيحرؾ الغريزة الجنسية بينيـ"

في التبرج كالسفكر ظيكر لمفكاحش كالمنكرات, كارتكاب لمجرائـ كالمكبقات, كقمة حياء,  ا:ثالثن 
 .(6)كعمكـ فساد

 .(7)في التبرج كالسفكر ىدـ لؤلسر كالبيكت, ككقكع لمزنا ا:رابعن 

 صمى –التبرج مف الكبائر, كقد تكعد اهلل أصحاب الكبائر بالعذاب الشديد, قاؿ رسكؿ اهلل  ا:خامسن 

                                                           
(, 1/153العثيميف كابف باز, محمد بف صالح العثيميف كعبد العزيز بف باز, فتاكل ميمة لعمـك األمة, ) ((1

 ق.1413الرياض, دار العاصمة, 
 .33-32سكرة األحزاب, اآلية:  ((2
 ق.1424, 30(, ط6/330السمماف, عبد العزيز بف محمد بف عبد المحسف, مكارد الظمآف لدركس الزماف, ) ((3
 (.2/776رحيمي, منيج القرآف في دعكة المشركيف إلى اإلسبلـ, )ال ((4
 (.8/342طنطاكم, التفسير الكسيط, ) ((5
 .(1/3رأة لمرجؿ في ميداف العمؿ, )ابف باز, التبرج كخطر مشاركة الم ((6
 (.1/71أبك زيد, حراسة الفضيمة, )( (7
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صنفاف مف أىؿ النار لـ أرىما، قـو معيـ سياط كأذناب البقر يضربوف بيا ): -اهلل عميو كسمـ
مميالت مائالت، رءوسيف كأسنمة البخت المائمة، ال يدخمف  الناس، ونساء كاسيات عاريات

ف ريحيا ليوجد مف مسيرة كذا وكذا  .(1)(الجنة، وال يجدف ريحيا، وا 

ف النيي عف التبرج كالسفكر كاألمر بالستر كالحجاب مف عبلمات نشر الصبلح كقطع ك       ا 
إليو, فحرَّـ التبرج؛ حتى ال يقع الناس في دابر الفساد, فعندما حرَّـ اهلل الزنا حرَّـ كؿ طريؽ يؤدم 

ا في الريبة كالفساد, كمنعو كتحريمو يقكد إلى العفة اإلثـ كالمضرة كالفساد, كليذا كاف التبرج سببن 
 كالصبلح.

إشارات  عدـ السرعة الزائدة, كالكقكؼ عمىالمبحث الرابع: قانكف السير, كمف ذلؾ: 
 المركر. 

 كِِ ًَؽََِْٔنَبىُْْ آدََّ ثَنِِ ًَشَّْٓنَب ًََُوَذْ}فضمو ككرمو, فقاؿ:  اإلنساف -كتعالىسبحانو –عندما خمؽ اهلل     

َ ًَسَصَهْنَبىُْ ًَاُْجَؾْشِ اُْجَشِّ ْ ًَضِريٍ ػَََِ ًَكَنَِّْنَبىُْْ اُيَِّّْجَبدِ ِّٖٓ ف حفظ النفس مف األمكر التي (2){رَلْنِْالً ََِِوْنَب َِّّٖٓٔ , كا 

, (3)عميو, فحفظ النفس مف الضركريات الخمسة التي بيا قكاـ حياة اإلنساف أجمعت الشرائع كميا

, فبل بد مف (5), فقتؿ النفس إك إيذاؤىا مستقبح(4)اُزَّيٌَُِْخِ{ بََُِ ثِإَّْذٌُِّْْ رُِْوٌُاْ ًَالَ }قاؿ اهلل سبحانو: 

  رٌَُُِْْ ثِبُْؾَنِّ بِالَّ اُِّوُ ؽَشََّّ اَُّزِِ اُنَّلْظَ اْرَوْزٌُُِ }ًَالَ, قاؿ اهلل سبحانو: (6)تكفير كؿ ما يحقؽ حمايتيا كبقاءىا

ُْْ ثِوِ ًَفَّبًُْْ  ًَزَجْنَب رَُِيَ ؤَعَِْ ِْٖٓ}, كقاؿ: (8){سَؽِْٔبً ثٌُِْْ ًَبَٕ اُِّوَ بَِّٕ ؤَٗلُغٌَُْْ رَوْزٌُُِاْ }ًَالَ, كقاؿ: (7){رَؼْوٌَُِِٕ َُؼٌََِّ

                                                           
أخرجو مسمـ, صحيح مسمـ, كتاب المباس كالزينة, باب النساء الكاسيات العاريات المائبلت المميبلت,  ((1
 (.2128)ح
 .70سكرة اإلسراء, اآلية:  ((2
 .(3/1034لتفسير القرآني لمقرآف, )الخطيب, ا (3)

 . 195سكرة البقرة, اآلية: ( (4
 (.20/90ابف عاشكر, التحرير كالتنكير, ) ((5
(, 1/164, )-صمى اهلل عميو كسمـ–السعيد, أبك محمد خميس السعيد محمد عبد اهلل, مكاقؼ حمؼ فييا النبي  ((6
 ق. 1418, 1(, بيركت, بيت األفكار الدكلية, ط1/164)

 .151سكرة األنعاـ, اآلية:  ((7
 .29سكرة النساء, اآلية:  ((8



 

148 
 

 اُنَّبطَ ؤَؽَْْب كٌََإَََّٗٔب ؤَؽَْْبىَب ًََْٖٓ عَِْٔؼبً اُنَّبطَ هَزَََ كٌََإَََّٗٔب األَسْكِ كِِ كَغَبدٍ ؤًَْ َٗلْظٍ ثِـَْْشِ َٗلْغبً هَزَََ َٖٓ ؤََّٗوُ بِعْشَائََِْ ثَنِِ ػَََِ ًَزَجْنَب

 َّوْزَُْ ًََٖٓ}, قاؿ اهلل سبحانو: (2), فحفظ النفس يككف بتحريـ كؿ ما يمسيا بغير حؽ(1)عَِْٔؼبً{

صمى –, كقاؿ رسكؿ اهلل (3){ػَظِْٔبً ػَزَاثبً َُوُ ًَؤَػَذَّ ًََُؼَنَوُ ػََِْْوِ اُِّوُ ًَؿَنِتَ كِْيَب َِبُِذاً عَيَنَُّْ كَغَضَآئُهُ ُّٓزَؼَِّٔذاً ُٓآِْنبً

, كقاؿ: (4)(لف يزاؿ المؤمف في فسحة مف دينو، ما لـ يصب دما حراما): -اهلل عميو كسمـ
 .(5)(مف قتؿ رجؿ مسمـلزواؿ الدنيا أىوف عمى اهلل )

كنىٍفسى اإلنساف أمانة عندة, ال يجكز إزىاقيا بحاؿ مف األحكاؿ, كمف فعؿ ذلؾ فقد ارتكب     
جرمنا عظيمنا, بؿ إنو يجب عمى اإلنساف أف يتعاىدىا بالرعاية
(6). 

ف     مما يعرض نفس اإلنساف أك نفس غيره لمخطر: مخالفة قكانيف السير مف سرعة زائدة, أك  كا 
 عدـ كقكؼ عمى اإلشارات الضكئية.

كالسرعة الزائدة, كعدـ الكقكؼ عمى إشارات المركر جريمة مجتمعية كبيرة, كفي ذلؾ مف    
زيد مف احتماؿ كقكع الحكادث الفساد الشيء الكثير, فالسرعة الزائدة كعدـ التزاـ إشارات المركر ي

بيف السيارات, أك اصطداـ السيارات بالمشاة, أك إلى فقد السيطرة عمى المركبة, مما يؤدم إلى 
ىدار األمكاؿ كضياعيا؛ كسبب ذلؾ:   عدـ االلتزاـ بقكاعد كقكانيف السير.قتؿ األنفس كذىابيا, كا 

ف التزاـ قكاعد كقكانيف السير أمر كاجب شرعنا, كال      يجكز لئلنساف أف يسكؽ مركبتو كفؽ كا 
أىكائو كرغباتو, أك أف يسكقيا بالطريقة التي يريد, فبل يقؼ عمى اإلشارات, أك يسرع في مكاف ال 
تصح فيو السرعة قانكنا, إذ أف حريتو ىنا مرتبطة بالتزاـ قكانيف السير التي ال يجكز مخالفتيا؛ 

                                                           
 .32سكرة المائدة, اآلية:  ((1
 (.318صة تأصيبل كتفعيبل, )حبيب, مقاصد الشريعة اإلسبلمي ((2
 .93سكرة النساء, اآلية: ( (3
ا فجزاؤه جينـ{, ا متعمدن أخرجو البخارم, صحيح البخارم, كتاب الديات, باب قكؿ اهلل: }كمف يقتؿ مؤمنن  ((4
 (.6862)ح
قاؿ محمد فؤاد عبد الباقي:  .(1395أخرجو الترمذم, سنف الترمذم, باب ما جاء في تشديد قتؿ المؤمف, )ح ((5

كصححو األلباني في صحيح الجامع,  (.2619إسناده صحيح كرجالو مكثكقكف. ابف ماجو, سنف ابف ماجو, )ح
 (.5077)ح
 (.1/188العثيميف, تفسير الفاتحة كالبقرة, ) ((6
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ال ): -صمى اهلل عميو كسمـ–د, قاؿ رسكؿ اهلل ألف التزامو بيا فيو جمب لممصالح كدر لممفاس
السرعة الزائدة, كعدـ الكقكؼ عمى إشارات المركر ضرر كفساد قد ففي , (1)(ضرر وال ضرار

يمحؽ بالسائؽ نفسو, كقد يمحقو السائؽ بغيره مف الناس, كعند ذلؾ تييدر النفس التي أمر اإلسبلـ 
 .(2)بحمايتيا كالمحافظة عمييا

كالتزاـ قكاعد كقكانيف السير فيو حفظ لمنفس التي ىي مف الضركريات الخمس, كعدـ االلتزاـ     
بيذه القكانيف يؤدم إلى ىبلؾ النفس كىذا مف الكبائر, كذلؾ ففي االلتزاـ بقكاعد السير التزاـ 

 اَُّزَِّٖ اُشَّؽَِْٖٔ جَبدًَُػِ}, قاؿ اهلل سبحانو: (3)باألخبلؽ الفاضمة كالحسنة التي أمرنا بيا الشارع الحكيـ

, فعباد اهلل يمشكف في الطرؽ بسكينة ككقار, (4){عََِبٓبً هَبٌُُا اُْغَبىٌَُِِٕ َِبىَجَيُُْ ًَبِرَا ىٌَْٗبً اُْإَسْكِ ػَََِ َّْٔؾٌَُٕ

 .(5)ال مشي مرح كبطر

كفي التزاـ قكانيف السير كمف ذلؾ: عدـ السرعة الزائدة, كالكقكؼ عمى إشارات المركر, مف    
الصبلح ما اهلل بو عميـ, كخبلؼ ذلؾ كمو فساد, فحفظ األنفس مف الصبلح الذم أمر بو الشارع 
زىاقيا أك إيذاؤىا مف الفساد الذم نيى عنو, فكيؼ لمنفكس أف تحفظ كفي مجتمعاتنا  الحكيـ, كا 
ا مف فئة الشباب يقكدكف مركباتيـ بتيكر كبسرعة زائدة, فبل يقفكف عمى  بعض السائقيف كخصكصن

 اإلشارة الحمراء, كال يمتزمكف بقكانيف السير, نسأؿ اهلل اليداية. 

 

 

                                                           
قاؿ أبك . (2341أخرجو ابف ماجو, سنف ابف ماجو, كتاب األحكاـ, باب مف بنى في حقو ما يضر بجاره, )ح ((1

أحمد, مسند اإلماـ أحمد,  .مف كجكه كمجمكعيا يقكم الحديث كيحسنو عمرك بف الصبلح: ىذا الحديث أسند
 (.250حكصححو األلباني في سمسمة األحاديث الصحيحة, )(. 5/56)

 .(1/70طكرىا في الببلد العربية, )حمد منير, التربية اإلسبلمية أصكليا كتمرسي, م ((2
 .https://fatwa.islamonline.net/7062الشبكة العنكبكتية,  ((3
 .63اآلية: سكرة الفرقاف, ( (4
(, المدينة المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, 1/53عرقكس, طبلؿ بف مصطفى, التكسؿ في كتاب اهلل عز كجؿ, ) ((5
 ـ.2004 -ق1424, 36ط
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 المخدرات والمتاجرة بيا.المبحث الخامس: 

كمف ىنا فقد اىتـ اإلسبلـ بالعقؿ اىتماما بالغا, كلمَّا  ,(1)إف حفظ العقؿ ضركرم في كؿ ممة    

ف يفكر في مخمكقاتو, قاؿ اهلل  خمؽ اهلل اإلنساف كأكرمو بالعقؿ, أمره أف يستخدمو في طاعتو, كا 

 َّنظُشًَُٕ }ؤَكََِب, كقاؿ: (2){ُّآِْنٌَُٕ الَّ هٌٍَّْ ػَٖ ًَاُنُّزُسُ آَّبدُ رُـْنِِ ًََٓب ًَاألَسْكِ اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓبرَا اٗظُشًُاْ هَُِ}سبحانو: 

, فيذه آيات (3)عُيِؾَذْ{ ًَْْقَ اُْإَسْكِ ًَبََُِ,ُٗقِجَذْ ًَْْقَ اُْغِجَبٍِ ًَبََُِ,سُكِؼَذْ ًَْْقَ اُغََّٔبء ًَبََُِ,ُِِِوَذْ ًَْْقَ اُْةِثَِِ بََُِ

 . (4)اهلل يستفيد منيا أكلي األلباب

 }ؤَكَالَ, كقكلو: (5)َّزَذَثَّشًَُٕ{ ؤَكَالَ}يخاطب عباده كثيرنا في كتابو بقكلو:  -عز كجؿ–كاهلل      

ُْْ, كقكلو: (7){َّؼْوٌَُِِٕ ُِّوٌٍَّْ }َّٓبدٍ, كقكلو: (6){رَؼْوٌَُِِٕ , (9){األَُْجَبةِ ؤًُُِِْ }َّب, كقكلو: (8){رَزَلٌََّشًَُٕ }َُؼٌََِّ

, كىذا إف دؿ عمى شيء فإنما يدؿ عمى أىمية (10){اُنُّيََ ُِّإًُُِِْ َُأَّبدٍ رَُِيَ كِِ }بَِّٕ, كقكلو: (9){األَُْجَبةِ

 .(11)أىمية العقؿ

                                                           
 (.7/3391المرداكم, التحبير شرح التحرير في أصكؿ الفقو, ) ((1
 . 101سكرة يكنس, اآلية:  ((2
 .20-17سكرة الغاشية, اآليات:  ((3
(, مكتبة دار الزماف, 1/258ممكاكم, محمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ, عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ, ) ((4
 ـ.1985 -ق1405, 1ط
 . 82سكرة النساء, اآلية:  ((5
 .44سكرة البقرة, اآلية:  ((6
 . 164سكرة البقرة, اآلية:  ((7
 . 219سكرة البقرة, اآلية:  ((8
 .197سكرة البقرة, اآلية:  ((9

 . 54سكرة طو, اآلية:  ((10
 (.14/8668الشعراكم, الخكاطر, ) ((11
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 ومما يدؿ عمى أىيمة العقؿ اعتبارات كثيرة, منيا:     

العقؿ مناط التكميؼ, فالشارع ال يكجو خطابو إال لمعاقؿ؛ ألف العقؿ ىك الذم يقكد إلى  :أواًل 

 َُْْظَ َٓب رَوْقُ ًَالَ}, قاؿ اهلل سبحانو: (1)االمتثاؿ, كىك أداة الفيـ كاإلدراؾ, كىك حجة عمى  صاحبو

 .(2){َٓغْاًُالً ػَنْوُ ًَبَٕ ؤًُُـئِيَ ًَُُّ ًَاُْلُاَادَ ًَاُْجَقَشَ اُغَّْٔغَ بَِّٕ ػٌِِْْ ثِوِ َُيَ

العقؿ ىك الذم يميز اإلنساف عف الحيكاف, فاإلنساف يعقؿ, أما الحيكاف فبل يعقؿ, كالذم ال  ا:ثانيً 

َ ًَضِرياً ُِغَيَنََّْ رَسَؤَْٗب ًََُوَذْ}, قاؿ اهلل سبحانو: (3)يعقؿ مثمو كمثؿ األنعاـ  ثِيَب َّلْوَيٌَُٕ الَّ هٌُُِةٌ َُيُْْ ًَاإلِٗظِ اُْغِِّٖ ِّٖٓ

أف , فدكر العقؿ "(4){اُْـَبكٌَُِِٕ ىُُْ ؤًَُُْـئِيَ ؤَمََُّ ىُْْ ثََْ ًَبألَْٗؼَبِّ ؤًَُُْـئِيَ ثِيَب َّغَْٔؼٌَُٕ الَّ آرَإٌ ًََُيُْْ ثِيَب ُّجْقِشًَُٕ الَّ ؤَػٌُْْٖ ًََُيُْْ

 .(5)يتمقى عف الرسالة ككظيفتو أف يفيـ ما يتمقاه عف الرسكؿ"

 اَُّزُِ ىٌَُ هَُْ}كمف ىنا فإف العقؿ منة مف عند اهلل, كمنحة ليذا اإلنساف, قاؿ اهلل سبحانو:     

, لذلؾ شرع اإلسبلـ أحكاما تحفظ العقؿ (6){رَؾٌُْشًَُٕ َّٓب هَِِْالً ًَاُْإَكْئِذَحَ ًَاُْإَثْقَبسَ اُغَّْٔغَ ٌَُُُْ ًَعَؼَََ ؤَٗؾَإًَُْْ

                                                           
, 2(, مكتبة السكادم لمتكزيع, ط1/186ضميرية, د. عثماف جمعة, مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية, ) ((1

 ـ. 1996 -ق1417
 . 36سكرة اإلسراء, اآلية:  ((2
(, المدينة المنكرة, الجامعة 1/461الحازمي, خالد بف حامد, التربية اإلبداعية في منظكر التربية اإلسبلمية, ) ((3

 ـ.2002 -ق1422اإلسبلمية, 
 . 179سكرة األعراؼ, اآلية:  ((4
 (.2/806قطب, في ظبلؿ القرآف, ) ((5
 .23سكرة الممؾ, اآلية:  ((6
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ات الخمسة, فأكجب اإلسبلـ العمـ كالمعرفة كالتأمؿ كالتفكر في باعتباره كاحدنا مف الضركري

 . (1)السماكات كاألرض كما بينيما, كىذا كمو يعكد عمى العقؿ بالحفظ مف جية الكجكد

 كفي المقابؿ حرَّـ اإلسبلـ كؿ ما يفسد العقؿ أك يزيمو أك يعطمو, فحرَّـ اإلسبلـ الخمر   

صمى اهلل –, قاؿ رسكؿ اهلل (2)كالمخدرات كسائر المسكرات, سكاء أذىبت العقؿ كمينا أـ جزئينا 

 .(4))ما أسكر كثيره، فقميمو حراـ(, كقاؿ: (3))كؿ مسكر حراـ(:-عميو كسمـ

ف اإلنساف إذا أذىب عقمو بالخمر كالمخدرات كسائر المسكرات فقد أسقط التكميؼ عف ك      ا 

 بََِّٗٔب آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}نفسو, كتعرض لمكفر باهلل, بؿ كعرَّض نفسو لجميع المفاسد, قاؿ اهلل سبحانو: 

ْ سِعْظٌ ًَاألَصاْلَُّ ًَاألَٗقَبةُ ًَأَُْْْغِشُ اُْخَْٔشُ ُْْ كَبعْزَنِجٌُهُ اُؾَّْْيَبِٕ ََِٔػَ ِّٖٓ " فجاء تحريميا في ىذه , (5){رُلِِْؾٌَُٕ َُؼٌََِّ

إلييـ  اآلية قميميا ككثيرىا، ما أسكر منيا كما لـ يسكر، كليس لمعرب يكمئذ عيش أعجب

, كالخمر كالميسر كاألنصاب كاألزالـ كميا أشياء قبيحة, كىي رجس مف عمؿ الشيطاف, ال (6)"منيا

 .(7)مف تركيا, كال فبلح إال باالبتعاد عنياال بد 

                                                           
 (.322حبيب, مقاصد الشريعة تأصيبل كتفعيبل, )ص ((1
 

 (.1/186ضميرية, مدخؿ لدراسة العقيدة, ) ((2
3))

أخرجو البخارم, صحيح البخارم, كتاب المغازم, باب بعث أبي مكسى، كمعاذ إلى اليمف قبؿ حجة الكداع,   
 (.4343)ح
. قاؿ الترمذم: ىذا (3681أخرجو أبك داكد, سنف أبي داكد, كتاب األشربة, باب النيي عف المسكر, )ح ((4

. الدارمي, : إسناده حسفحسيف سميـ أسد الدارانيكقاؿ  (.1865حديث حسف غريب. الترمذم, سنف الترمذم, )ح
 (.2375كصححو األلباني في إركاء الغميؿ, )ح(. 2144سنف الدارمي, )

 . 90رة المائدة, اآلية: سك  ((5
 (.3/685الطبرم, جامع البياف في تأكيؿ عف القرآف, ) ((6
 (.1/243السعدم, تيسير الكريـ الرحمف, ) ((7
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كالمخدرات بجميع أنكاعيا كالحشيش كاإلفيكف كالكككاييف كالمكرفيف كالييركيف كميا مف أخبث     

الخبائث, كتأثيرىا عمى اإلنساف كالخمر كزيادة, فيي تكجب الفتكر كالذلة كفساد المزاج كالعقؿ, 

ف اإلنساف الخير كالصبلح, كتكقعو في الشر كتفتح عمى صاحبيا باب الشيكة, كتبعد ع

, كىذه المخدرات تدمِّر صحة شاربيا كعافيتو, (2), فيي مفسدة لحياة اإلنساف كىي رجس(1)كالفساد

 .(3)فتخرِّب عقمو كفكره كأعصابو كجيازه اليضمي

ننا كلؤلسؼ الشديد نعيش في مجتمع انتشرت فيو المخدرات       انتشار -تعاطينا كمتاجرة–كا 

النار في اليشيـ, كلقد سمعنا في اآلكنة األخيرة الشيء الكثير عف المخدرات مف حيث تعاطييا 

 كاالتجار بيا.

كالمخدرات اليكـ مف أعظـ ما يفتؾ بالمجتمعات, كلقد نجح أعداؤنا في تركيجيا, فأفسدكا     

ا فئة الش باب, فأصبحت عمى المسمميف دينيـ, كأكقعكا في شباكيا الكثير مف الناس, كخصكصن

ببلدنا مميئة بيذه اآلفة القاتمة, كمما ال خبلؼ فيو, أف العقكؿ إذا فسدت فسد الديف كفسدت 

 األخبلؽ, كصار الناس في شركر عظيمة, كفتف كمحف كبيرة. 

كتعاطي المخدرات كاالتجار بيا, كتجارة الخمكر كتعاطييا أك أخطر, فيي حراـ كمف الكبائر؛     

التجار بيا ىبلؾ لؤلفراد كالمجتمعات, بؿ كىي سبب في قتؿ األنفس كضياع ألف في تعاطييا كا

                                                           
 (.1/401الجربكع, أثر اإليماف في تحصيف األمة, ) ((1
 (.2/977قطب, في ظبلؿ القرآف, ) ((2
 (.7/441اإلسبلمي كأدلتو, ) (؛ الزخيمي, الققو12/7703الشعراكم, الخكاطر, ) ((3
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 اإلِصِْْ ػَََِ رَؼَبًٌَُٗاْ ًَالَ ًَاُزَّوٌٍَْ اُِّّّْ ػَََِ }ًرَؼَبًٌَُٗاْ, كاهلل يقكؿ: (1)األمكاؿ, كىي تعاكف عمى اإلثـ كالعدكاف

 .(2){اُْؼِوَبةِ ؽَذِّذُ اُِّوَ بَِّٕ اُِّوَ ًَارَّوٌُاْ ًَاُْؼُذًَْإِ

كمف ىنا جاء األمر بتحريميا كمعاقبة متعاطييا ك المتاجريف بيا؛ ألف في تحريميا نشرنا     

لمصبلح كقطعنا لدابر الفساد, كحماية لمنشء, كمحافظة عمى األخبلؽ كالقيـ, كازدىارنا لبلقتصاد, 

تى يكجد مجتمع خاؿ فنشر الصبلح كقطع دابر الفساد يككف باجتثاث ىذه اآلفة مف جذكرىا؛ ح

 مف الشركر كالمفاسد. 

ذا أردنا أف ننشر الصبلح كنقطع دابر الفساد في مجتمعاتنا فعمينا أف نكلي قضية      كا 

ا بالغنا, فنعمؿ عمى نشر األخبلؽ الفاضمة في المجتمع, كننشر الكعي بيف  المخدرات اىتمامن

ثـ كبير, كشر الناس, كخصكصا الشباب, فنحذرىـ مف مخاطر المخدارت, كأن يا ببلء عظيـ, كا 

ا أف نبلحؽ المتاجريف بيا, كنشِّير بيـ, كأف تككف ىناؾ عقكبة  عاجؿ, كعذاب آجؿ, كعمينا أيضن

رادعة ليـ؛ لكي يصمح المجتمع, كتنتشر الفضيمة فيو, فالصبلح كمو عاجمو كآجمو في اجتثاث 

 ىذه اآلفة, كالفساد كمو في انتشارىا.

  

                                                           
(, لبناف, بيركت, دار الكتب 5/39)الفقو عمى المذاىب األربعة, الجزيرم, عبد الرحمف بف محمد عكض,  ((1

 ـ. 2003 -ق1424, 2العممية, ط
 .2سكرة المائدة, اآلية:  ((2
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 الخاتمة:

 هلل عمى إتماـ ىذا البحث, فإف نتائجو تيمخَّص في اآلتي: ابعد حمد 

ا عمـ مقاصد الشريعة اإلسبلمية عمـ مستقؿ بذاتو, كألىميتو تكمـ عنو العمماء قديمن  .1
 ا.كحديثن 

معرفة مقاصد الشريعة تنير لصاحبيا الطريؽ, كترشده إلى معرفة الحؽ كالصكاب,  .2
 كتبعده عف الزيغ كالضبلؿ.

قاء بت إىدار لمحياة, كبكجكدىا يعيش الخمؽ آمنيف مطمئنيف, فسر الإف إىدار الضركريا .3
 كاالستمرار متكقؼ عمى المحافظة عمى الضركريات الخمسة.

تتحقؽ مصالح العباد في الدنيا,  ,بالمحافظة عمى الضركريات كالحاجيات كالتحسينيات .4
 كيتحقؽ ليـ الفكز كالنجاة في اآلخرة.

يا إنما ىي لتحقيؽ مصمحة اإلنساف في الدنيا أكثر نصكص الشريعة معممة, كعمت .5
 كاآلخرة.

نشر الصبلح كقطع دابر الفساد مقصد عاـ لمشريعة اإلسبلمية, فنظاـ األمة كاستدامتو  .6
 مرىكف بنشر الصبلح كقطع دابر الفساد. ,كبقاؤه كحيكيتو

الصبلح مرتبة صعبة, كليست بالييِّنة, فالصبلح يشمؿ الخير كمو, فما مف أمر  مرتبة .7
صبلح.  أمرت بو الشريعة, كما مف نيي نيت عنو, إال ككمو صبلح كا 

 كىمافي جميع أقساـ اإلثـ,  فكفر كمعصية, كيدخبل اف, كىماذميم افالفساد كاإلفساد خمق .8
ا تنتشر الرذيمة, كترتكب الجرائـ, ييدماف المجتمع, كيقضياف عمى الفضيمة, كبسببيم

كييعتدل عمى األنفس كاألعراض كاألمكاؿ, فيما أساس كؿ نقمة, كسبب كؿ تعاسة في 
 الدنيا كاآلخرة.

كممتي الصبلح كالفساد مف الكممات المركزية في القرآف الكريـ, كالسنة النبكية المطيرة؛  .9
 كذلؾ ألىميتيما.

كصبلح األسر ال يككف إال بصبلح األفراد,  المجتمع لف يمصح إال إذا صمحت أسره, .10
ذا فسد األفراد فسدت األسر,  كبقدر قكة المبنات كتماسكيا, يككف البناء قكيا كصمبا, كا 
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 ,شيء منيافسد كفسد المجتمع, فالعبلقة بيف المجتمع كاألسر كاألفراد عبلقة مطَّردة, إذا 
ذا صمح إحداىا صمح الجميع.  فسد الجميع, كا 

يـ لو أثر كاضح في نيضة األمة, كصحكتيا مف غفكتيا, كقياميا مف إصبلح التعم .11
 كبكتيا, كتصدييا لمبدع كالخرافات كالشكائب كالضبلالت.

 لف يستقيـ أمر األمة إال بإصبلح جذرم لكؿ مجاالت الحياة. .12
إذا تركت األمة نشر الصبلح كقطع دابر الفساد, حؿ بيا العذاب كالعقاب كالغضب  .13

 شيعا كأحزابا, كسمط اهلل بعضيا عمى بعض.كالنكاؿ, كصارت 
المخدرات بجميع أنكاعيا مف أخبث الخبائث, فيي تكجب الفتكر, كتفسد المزاج, كتخرب  .14

 العقؿ كاألعصاب, كتكقع التناحر كالتنافر بيف الناس.
ما تمكف أعداء األمة منيا, إال بسبب التناحر كالتنافر كالتفرؽ كاالختبلؼ, كما ساد  .15

  بسبب الكحدة كاأللفة كالمحبة.المسممكف إال
ما قكم الييكد عمينا في فمسطيف إال بسب انقسامنا كتفرقنا, فمك كقفنا صفا كاحدا, كاتفقنا  .16

 فيما بيننا, لدحرنا عدكنا عف أرضنا.
المحافظة عمى المرأة يككف فقط بالستر كالحجاب, أما التبرج كالسفكر فيقكد إلى الفتنة  .17

 كالفساد.
لسفكر, كاألمر بالتستر كالحجاب مف عبلمات نشر الصبلح كقطع دابر تحريـ التبرج كا .18

   الفساد في المجتمعات.

 وفي الختاـ لي بعض التوصيات, منيا:

أكصي طمبة العمـ الشرعي أف ييتمكا كثيرا بمقاصد الشريعة اإلسبلمية, كأف يجعمكىا  .1
 منيـ دائما عمى باؿ.

إقامة ندكات كمحاضرات تيدؼ إلى إيجاد متخصصيف في عمـ المقاصد الشرعية,  .2
 كاالجتياد المقاصدم.

ال بد لئلنساف أف يعٌكد نفسو عمى الصبلح, كترؾ الفساد, كأف يمارس ذلؾ؛ لكي يصبح  .3
 نشر الصبلح كقطع دابر الفساد سجية مف سجاياه.
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قؿ مف مرحمة الصبلح إلى مرحمة حتى يككف اإلنساف إيجابيا في مجتمعو, عميو أف ينت .4
 ف ييتـ بمراتب الصبلح, فيسعى في إصبلح األفراد كالمجتمعات.أاإلصبلح كال بد 

أف يجتمعكا عمى كممة سكاء, فيكحدكا صفكفيـ,  -الفمسطينييف كخاصة- ال بد لممسمميف .5
صمى اهلل عميو –, كسنة نبيو -عز كجؿ–كيصمحكا أحكاليـ, معتمديف عمى كتاب اهلل 

, كال بد ألىؿ الكممة المسمكعة في فمسطيف, أف يسعكا إلزالة ىذا االنقساـ المقيت, -ـكسم
 كمحك ىذه الصفحة السكداء مف تاريخ شعبنا.

كخصكصا –ال بد مف سف قانكف يمنع غبلء الميكر؛ حتى يتمكف المقبمكف عمى الزكاج  .6
 مف إحصاف أنفسيـ. -الشباب

إنجابيـ؛ حتى يكثر سكاد ـ, كيزيدكا مف دعكة إلى جميع المسمميف أف يكثركا نسمي .7
 المسمميف, فما عممت مف شيء ينصير اإلسبلـ, أكثر مف األنفس كاألركاح.

, لتبرج كالسفكر؛ كذلؾ لحماية النشأال بد مف استصدار قانكف في الجامعات, يمنع ا .8
 كنشر الصبلح كالفضيمة, كاجتثاث الفساد كالرذيمة.

ال يمتـز بقكانيف السير, فمف أسرع في مكاف ال تصح ال بد مف كضع عقكبات رادعة لمف  .9
فيو السرعة, كمف لـ يقؼ عمى اإلشارة الحمراء, ال بد أف يعاقب عقكبة زاجرة؛ لكي يمتنع 

 عف ذلؾ, كحتى يتعظ غيره.
مف يتعاطكف المخدرات, كمف يتجركف بيا, ال بد مف إنزاؿ إشد العقكبات بيـ, كينبغي  .10

 ى يككنكا عبرة لغيرىـ.التشيير بيـ, كفضيحتيـ؛ حت

ا فالحمد هلل الذم بنعمتو تتـ الصالحات, كالصبلة كالسبلـ عمى خير المخمكقات, فما كاف  كختامن
مف تكفيؽ فمف اهلل كحده, كما كاف مف خطأ أك زلؿ أك نسياف, فمني كمف الشيطاف, كاهلل كرسكلو 

ع بو كؿ مف ساىـ في إتمامو, مف براء, كاهلل أسأؿ أف يجعؿ ىذا العمؿ خالصا لجبللو, كأف ينف
 كالحمد هلل رب العالميف.
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 146 البقرة 195 اُزَّيٌَُِْخِ{ بََُِ ثِإَّْذٌُِّْْ رُِْوٌُاْ ًَالَ }

 150, 62 البقرة 197 {كََٖٔ َّٓؼٌَُِْٓبدٌ ؤَؽْيُشٌ اُْؾَظُّ}

 114, 96, 86, 85 البقرة 205  {اُلَغَبدَ ُّؾِتُّ الَ ًَاُِّوُ }

 125, 91 البقرة 206-204  هٌَُُْوُ{ ُّؼْغِجُيَ َٖٓ اُنَّبطِ }ًََِٖٓ

 111 البقرة 208 {كِِ ادٌُُِِْاْ آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}

ُُْ اػْجُذًُاْ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب}  118 البقرة 210 {سَثٌَّ

ُْْ  149 البقرة 219  { رَزَلٌََّشًَُٕ }َُؼٌََِّ

 106 البقرة 275 {بِالَّ َّوٌٌَُُٕٓ الَ اُشِّثَب َّإًٌَُُِْٕ اَُّزَِّٖ}

 37 البقرة 277 ًَػٌَُِِٔا{ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ }بَِّٕ

 15 البقرة 278  {َّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ارَّوٌُا اَُِّوَ}
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 42 آؿ عمراف 32  {ًَاُشَّعٌٍَُ اُِّوَ ؤَىِْؼٌُاْ هَُْ}

َ ًََٗجِّْبً }  21 آؿ عمراف 39  {اُقَّبُِؾِنيَ ِّٖٓ

 32 آؿ عمراف 46  {أَُْيْذِ كِِ اُنَّبطَ ًٌََُُِِّّْ}
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 132, 130, 68 آؿ عمراف 103 عَِْٔؼبً{  اُِّوِ ثِؾَجَِْ ًَاػْزَقٌُِٔاْ}

 108, 81 آؿ عمراف 104 {َّذْػٌَُٕ ؤَُّٓخٌ ِّٓنٌُْْ ًَُْزٌَُٖ}
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 117 آؿ عمراف 165 {ؤَفَجْزُْ هَذْ ُّٓقِْجَخٌ ؤَفَبثَزٌُْْ ؤًََََُّٔب}

ُُْ ارَّوٌُاْ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب}  132 النساء 1  {سَثٌَّ

 147, 131, 15 النساء 29  {َّإَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا ال}

 37 النساء 57  ًَػٌَُِِٔا{ آَٓنٌُا }ًَاَُّزَِّٖ

 134 النساء 59  {ؤَىِْؼٌُاْ آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}

 107 النساء 60 {َّضْػٌَُُٕٔ اَُّزَِّٖ بََُِ رَشَ ؤََُْْ}

 75, 27, 22 النساء 69  {ًََْٖٓ ُّيِغِ اَُِّوَ ًَاُشَّعٌٍَُ}

 149 النساء 82 َّزَذَثَّشًَُٕ{  ؤَكَالَ}

 147, 114 النساء 93  {ُّٓزَؼَِّٔذاً ُٓآِْنبً َّوْزَُْ ًََٖٓ}

 68 النساء 114 {بِالَّ َّٗغٌَْاىُْْ ِّٖٓ ًَضِريٍ كِِ َِْْشَ الَّ}

 135 النساء 115  {ِٖٓ اُشَّعٌٍَُ ُّؾَبهِنِ ًََٖٓ}

 37 النساء 122 اُقَّبُِؾَبدِ{ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا }ًَاَُّزَِّٖ

ُْْ َُّْْظَ}  74 النساء 123  {ؤََٓبِِِّٗ ًَال ثِإََٓبٌِِّْٗ

 37 النساء 124  اُقَّبُِؾَبدِ{ َِٖٓ َّؼََْْٔ }ًََْٖٓ

ْ دِّنبً ؤَؽْغَُٖ ًََْٖٓ}  135 النساء 125  {ؤَعََِْْ َِّّٖٓٔ

 37 النساء 173  ًَػٌَُِِٔا{ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ }كَإََّٓب

 152, 89 المائدة 2 { ًَاُزَّوٌٍَْ اُِّّّْ ػَََِ }ًَرَؼَبًٌَُٗاْ

 17 المائدة 6  {َٓب ُّشِّذُ اَُِّوُ َُِْغْؼَََ ػٌََُِْْْْ }

 38 المائدة 9  { ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ اَُِّوُ }ًَػَذَ

 117 المائدة 14  { ثِوِ رًُِّشًُاْ َِّّٓٔب ؽَظّبً كَنَغٌُاْ }

 ق المائدة 16-15   }هَذْ عَبءًَُْْ َِٖٓ اَُِّوِ ٌُٗسٌ ًًَِزَبةٌ ُٓجِنيٌ {

 147, 113, 92 المائدة 33-32  { ًَزَجْنَب رَُِيَ ؤَعَِْ }ِْٖٓ
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 126, 123, 85 المائدة 33  { ُّؾَبسِثٌَُٕ اَُّزَِّٖ عَضَاء بََِّٗٔب }

 122, 105 المائدة 38 { كَبهْيَؼٌُاْ ًَاُغَّبسِهَخُ ًَاُغَّبسِمُ}

 3 المائدة 48 }ٌٍَُُِّ عَؼَِْنَب ِٓنٌُْْْ ؽِشْػَخً ًَِٓنْيَبعًب{ 

 107 المائدة 50  { َّجْـٌَُٕ اُْغَبىَِِِّْخِ ؤَكَؾٌَُْْ}

 88, 85 المائدة 64  ًَاَُِّوُ َُب ُّؾِتُّ أُُْلْغِذَِّٖ{}

 107 المائدة 65 { ًَارَّوٌَْاْ آَٓنٌُاْ اٌُِْزَبةِ ؤَىََْ ؤََّٕ ًٌََُْ}

 115 المائدة 66  {ًَاإلَََِِْ اُزٌَّْسَاحَ ؤَهَبٌُٓاْ ؤََّٗيُْْ ًٌََُْ}

 39 المائدة 69  { اُْأِِشِ ًَاٌَُِّْْْ ثِبَُِّوِ آََٖٓ }َْٖٓ

 78 المائدة 79-78  { ثَنِِ ِٖٓ ًَلَشًُاْ اَُّزَِّٖ }ُُؼَِٖ

 151, 103 المائدة 90 { اُْخَْٔشُ بََِّٗٔب آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}

 18 المائدة 91-90 {ّب ؤَُّّيَب اَُّزَِّٖ آَٓنٌُا بََِّٗٔب اُْخَْٔشُ  }

 132 المائدة 91  { ٌُّهِغَ ؤَٕ اُؾَّْْيَبُٕ ُّشِّذُ بََِّٗٔب}

 136 المائدة 92 {  اُشَّعٌٍَُ ًَؤَىِْؼٌُاْ اُِّوَ ًَؤَىِْؼٌُاْ}

 38 المائدة 93  { ًَػٌَُِِٔا ًَآَٓنٌُا ارَّوٌَْا َٓب }بِرَا

 80 األنعاـ 44  { ثِوِ رًُِّشًُاْ َٓب َٗغٌُاْ كَََِّٔب}

 31 ,24 األنعاـ 48  { كَالَ ًَؤَفَِْؼَ آََٖٓ كََْٖٔ} 

 133 األنعاـ 65  { َّجْؼَشَ ؤَٕ ػَََِ اُْوَبدِسُ ىٌَُ هَُْ}

 32 األنعاـ 85  { ًَػِْغََ ًََّؾََْْ ًَصًََشَِّّب}

َ ًًََزَُِيَ} َ ٌَُِضِريٍ صََّّٖ  103 األنعاـ 137 { أُُْؾْشًِِنيَ ِّٖٓ

ُْْ ؽَشََّّ َٓب ؤَرَُْ رَؼَبٌَُْاْ هَُْ}  147, 103 األنعاـ 151  { سَثٌُّ

 134, 111, 72 األنعاـ 153  { كَبرَّجِؼٌُهُ ُٓغْزَؤِْبً فِشَاىِِ ىَـزَا ًَؤََّٕ}

 130 األنعاـ 159  { دِّنَيُْْ كَشَّهٌُاْ اَُّزَِّٖ بَِّٕ}

 38 األعراؼ 42  { اُقَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا }ًَاَُّزَِّٖ
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, 85, 67, 36, 26, 23, 15 األعراؼ 56  {ًاَل رُلْغِذًُا كِِ اُْإَسْكِ ثَؼْذَ }
89 ,91 ,102 

 118 األعراؼ 59 { هٌَِْٓوِ بََُِ ٌُٗؽبً ؤَسْعَِْنَب َُوَذْ}

 119 األعراؼ 65  { ىٌُداً ؤََِبىُْْ ػَبدٍ ًَبََُِ}

 119 األعراؼ 73  { فَبُِؾبً ؤََِبىُْْ صٌَُٔدَ ًَبََُِ}

 119, 69, 26 األعراؼ 85  { ؽُؼَْْجبً ؤََِبىُْْ َٓذََّْٖ ًَبََُِ}

 115 األعراؼ 96  { آَٓنٌُاْ اُْوُشٍَ ؤَىََْ ؤََّٕ ًٌََُْ}

 95, 94 األعراؼ 127  { كِشْػٌََٕ هٌَِّْ ِٖٓ أَُْألُ ًَهَبٍَ}

 93, 35, 26 األعراؼ 142 { ىَبسًَُٕ ألَِِْوِ ٌُٓعََ ًَهَبٍَ }

 108, 15 األعراؼ 157 { األَُِِّّٓ اُنَّجَِِّ اُشَّعٌٍَُ َّزَّجِؼٌَُٕ اَُّزَِّٖ}

ٌَُٕ ًَاَُّزَِّٖ }  28, 25 األعراؼ 170 { ثِبٌُِْزَبةِ َُّٔغٌَّ

َ ًَضِرياً ُِغَيَنََّْ رَسَؤَْٗب ًََُوَذْ}  150 األعراؼ 179  { اُْغِِّٖ ِّٖٓ

 138, 35 األعراؼ 189  { َّٗلْظٍ ِّٖٓ ََِِوٌَُْ اَُّزُِ }ىٌَُ

 75, 33, 22 األعراؼ 196  { َٗضٍََّ اَُّزُِ اُِّوُ ًَُِِّْـَِ بَِّٕ}

 111 األعراؼ 200  { اُؾَّْْيَبِٕ َِٖٓ َّنضَؿَنَّيَ ًَبَِّٓب}

 136, 132, 40 األنفاؿ 1  ثَْْنٌُِْْ{ رَادَ ًَؤَفِِْؾٌُا اَُِّوَ }كَبرَّوٌُا

 53 األنفاؿ 2  { اُِّوُ رًُِشَ بِرَا اَُّزَِّٖ أُُْآِْنٌَُٕ بََِّٗٔب}

 79 األنفاؿ 25  { اَُّزَِّٖ رُقِْجََّٖ الَّ كِزْنَخً }ًَارَّوٌُاْ

 132 األنفاؿ 46  { رَنَبصَػٌُاْ ًَالَ ًَسَعٌَُُوُ اُِّوَ ًَؤَىِْؼٌُاْ}

 18 األنفاؿ 60  {}ًَؤَػِذًُّا َُيُْْ َٓب اعْزَيَؼْزُْْ 

 47 األنفاؿ 64  { اُِّوُ ؽَغْجُيَ اُنَّجُِِّ ؤَُّّيَب َّب}

 47 األنفاؿ 74 { ًَعَبىَذًُاْ ًَىَبعَشًُاْ آَٓنٌُاْ ًَاَُّزَِّٖ}

 111 التكبة 38  { بِرَا ٌَُُْْ َٓب آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}
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 2 التكبة 42  } ٌَُْ ًبَٕ ػَشَمبً هَشِّجبً ًَعَلَشاً هبفِذاً {

 65 التكبة 67  { ثَؼْنُيُْ ًَأُُْنَبكِوَبدُ أُُْنَبكِوٌَُٕ}

 101 التكبة 69  { ؤَؽَذَّ ًَبٌُٗاْ هَجٌُِِْْْ ِٖٓ ًَبَُّزَِّٖ}

 65 التكبة 71  { ثَؼْنُيُْْ ًَأُُْآِْنَبدُ ًَأُُْآِْنٌَُٕ}

ٌَُٕ ًَاُغَّبثِوٌَُٕ}  47 التكبة 100  { َِٖٓ األًََُّ

 23 التكبة 102 {ًَآَِشًَُٕ اػْزَشَكٌُا ثِزٌُُٗثِيِْْ }

 120, 62 التكبة 103  رُيَيِّشُىُْْ{ فَذَهَخً ؤٌََْٓاُِيِْْ ِْٖٓ ُِزْ}

 53 التكبة 124  { َّوٌٍُُ َّٖٓ كَِٔنْيُْ عٌُسَحٌ ؤُٗضَُِذْ َٓب ًَبِرَا}

 ق التكبة 128  }َُوَذْ عَبءًَُْْ سَعٌٌٍُ ِْٖٓ ؤَْٗلُغٌُِْْ {

 38 يكنس 4  { ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ }َُِْغْضَُِ

 111 يكنس 7  { ُِوَبءَٗب َّشْعٌَُٕ الَ اَُّزَِّٖ بََّٕ}

 38 يكنس 9  { ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ }بَِّٕ

 58 يكنس 57  { ٌَّْٓػِظَخٌ عَبءرٌُْْ هَذْ اُنَّبطُ ؤَُّّيَب َّب}

 96 يكنس 81  { عِئْزُْ َٓب ٌُٓعََ هَبٍَ ؤَُْوٌَاْ كَََِّٔب}

 127 يكنس 90  { اُْجَؾْشَ بِعْشَائََِْ ثِجَنِِ ًَعَبًَصَْٗب}

 149 يكنس 101  { اُغََّٔبًَادِ كِِ َٓبرَا اٗظُشًُاْ هَُِ}

 38 ىكد 11 { ًَػٌَُِِٔا فَجَشًُا اَُّزَِّٖ }بَُِّب

 38 ىكد 32 { ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ }بَِّٕ

ُْْ اعْزَـْلِشًُاْ هٌَِّْ ًََّب}  115 ىكد 52  { سَثٌَّ

 69 ىكد 84  {هَبٍَ ؽُؼَْْجبً ؤََِبىُْْ َٓذََّْٖ ًَبََُِ}

 35, 29, 25ك,  ىكد 88  }بِْٕ ؤُسِّذُ بِال اإلفْالػَ َٓب اعْزَيَؼْذُ {

 77, 36, 29, 25 ىكد 117  { ثِظٍُِْْ اُْوُشٍَ ُُِْيِِْيَ سَثُّيَ ًَبَٕ ًََٓب }

 41 ىكد 166  { هَجٌُِِْْْ ِٖٓ اُْوُشًُِٕ َِٖٓ ًَبَٕ }كٌََِْالَ
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 35 يكسؼ 9 { فَبُِؾِنيَ هٌَْٓبً ثَؼْذِهِ ِٖٓ ًَرٌٌٌَُُٗاْ }

 59 يكسؼ 53  { اُنَّلْظَ َٗلْغِِ بَِّٕ ؤُثَشِّتُ ًََٓب}

 34, 32ك,  يكسؼ 101 } سَةِّ هَذْ آرَْْزَنِِ َِٖٓ أُُِْْيِ {

 34 الرعد 23  { فََِؼَ ًََْٖٓ َّذٌَُُِِْٗيَب ػَذٍْٕ عَنَّبدُ}

 125, 113 الرعد 25  { ثَؼْذِ ِٖٓ اُِّوِ ػَيْذَ َّنوُنٌَُٕ ًَاَُّزَِّٖ}

 38 الرعد 29  { اُقَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا }اَُّزَِّٖ

 137 الرعد 38  { هَجِِْيَ ِّٖٓ سُعُالً ؤَسْعَِْنَب ًََُوَذْ}

 110 إبراىيـ 22  { األَْٓشُ هُنَِِ ََُّٔب اُؾَّْْيَبُٕ ًَهَبٍَ}

 38 إبراىيـ 23  { ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ }ًَؤُدََِِْ

 136 إبراىيـ 24  { عَإَُْزٌُُٔهُ َٓب ًَُِّ ِّٖٓ ًَآرَبًُْ}

 127 إبراىيـ 27  { ثِبُْوٌٍَِْ آَٓنٌُاْ اَُّزَِّٖ اُِّوُ ُّضَجِّذُ}

 3 النحؿ 9  }ًَػَََِ اَُِّوِ هَقْذُ اُغَّجَِِْ{

 137 النحؿ 18 { اُِّوِ ِٗؼَْٔخَ رَؼُذًُّاْ ًَبِٕ}

ْ ٌَُُْ عَؼَََ ًَاُِّوُ}  137 النحؿ 27  { ؤَصًَْاعبً ؤَٗلُغٌُِْْ ِّٖٓ

 119 النحؿ 36  { سَّعٌُالً ؤَُّٓخٍ ًَُِّ كِِ ثَؼَضْنَب ًََُوَذْ}

 125, 89 النحؿ 88  { ػَٖ ًَفَذًُّاْ ًَلَشًُاْ اَُّزَِّٖ}

 89, 15 النحؿ 90 {بَِّٕ اَُِّوَ َّإُْٓشُ ثِبُْؼَذٍِْ ًَاإلؽْغَبِٕ }

 115, 73, 39 النحؿ 97  { ؤُْٗضَََٰ ؤًَْ رًََشٍ ِْٖٓ فَبُِؾًب ػَََِٔ }َْٖٓ

 55 النحؿ 106  { بِالَّ بميَبِٗوِ ثَؼْذِ ِٖٓ ثِبُِّوِ ًَلَشَ َٖٓ}

 115 ,80 النحؿ 112  { هَشَّْخً َٓضَالً اُِّوُ ًَمَشَةَ}

ِيَ ثَؼْذِ ِْٖٓ رَبثٌُا }صَُّْ  40 النحؿ 119  ًَؤَفَِْؾٌُا{ رََُٰ

 32 النحؿ 122  { ؽَغَنَخً اُْذَُّْْٗب كِِ ًَآرَْْنَبهُ}

 30 اإلسراء 9  { ؤَهٌَُّْ ىَِِ َُِِّزِِ ِّيْذُِ اُْوُشْإَٓ ىَـزَا بَِّٕ}
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 113 اإلسراء 23  { رَؼْجُذًُاْ ؤَالَّ سَثُّيَ ًَهَنََ}

{ُْْ  58, 36, 29 اإلسراء 25  { ُٗلٌُعٌُِْْ كِِ ثَِٔب ؤَػَُِْْ سَّثٌُّ

 103 اإلسراء 31  { َِؾَْْخَ ؤًَْالدًَُْْ رَوْزٌُُِاْ ًَالَ}

 138, 103 اإلسراء 32  { كَبؽِؾَخً ًَبَٕ بَِّٗوُ اُضََِّٗ رَوْشَثٌُاْ ًَالَ}

 150 اإلسراء 36  { ػٌِِْْ ثِوِ َُيَ َُْْظَ َٓب رَوْقُ ًَالَ}

 146, 66 اإلسراء 70  { ًَؽََِْٔنَبىُْْ آدََّ ثَنِِ ًَشَّْٓنَب ًََُوَذْ}

 28 الكيؼ 7  { اُْإَسْكِ ػَََِ َٓب عَؼَِْنَب بَِّٗب}

 109 الكيؼ 28  { ػَٖ هَِْجَوُ ؤَؿْلَِْنَب َْٖٓ رُيِغْ ًََُب }

 38, 22 الكيؼ 46  {ًَاُْجبهِْبدُ اُقَّبُِؾبدُ }

 76, 39, 36 الكيؼ 82 { ُِـَُِبَِْْٖٓ كٌََبَٕ اُْغِذَاسُ ًَؤََّٓب}

 39 الكيؼ 88  فَبُِؾًب{ ًَػَََِٔ آََٖٓ َْٖٓ }ًَؤََّٓب

 95 الكيؼ 94  { َّإْعٌُطَ بَِّٕ اُْوَشَِْْْٖٗ رَا َّب هَبٌُُا}

 38 الكيؼ 107  { اُقَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ }بَِّٕ

 66, 39 الكيؼ 110 {  سَثِّوِ ُِوَبءَ َّشْعٌُ ًَبَٕ }كََْٖٔ

 39, 24 مريـ 60  {ًَػَََِٔ ًَآََٖٓ رَبةَ َٖٓ بَُِّب }

 77 مريـ 96  { اُقَّبُِؾَبدِ ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ بَِّٕ}

 127 طو 44-43 ىَـََ {  بَِّٗوُ كِشْػٌََْٕ بََُِ }ارْىَجَب

 150 طو 54  { اُنُّيََ ُِّإًُُِِْ َُأَّبدٍ رَُِيَ كِِ }بَِّٕ

 63, 39 طو 82  َٰ{ ًَآََٖٓ رَبةَ َُِْٖٔ َُـَلَّبسٌ }ًَبِِِّٗ

 72 طو 124  { كَةَِّٕ رًِْشُِ ػَٖ ؤَػْشَكَ ًََْٖٓ}

 124, 67 طو 127-123  { ثَؼْنٌُُْْ عَِْٔؼبً ِٓنْيَب اىْجِيَب هَبٍَ}

 56 األنبياء 3-1  { ًَىُْْ ؽِغَبثُيُْْ ُِِنَّبطِ }اهْزَشَةَ

 95, 91 األنبياء 22  { اَُِّوُ بَُِّب آُِيَخٌ كِْئَِب ًَبَٕ ٌَُْ}
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 119 األنبياء 25  { ِٖٓ هَجِِْيَ ِٖٓ ؤَسْعَِْنَب ًََٓب}

 33 األنبياء 72  { ًََّؼْوٌُةَ بِعْؾَبمَ َُوُ ًًََىَجْنَب}

 33 األنبياء 75  { سَؽَْٔزِنَب كِِ ًَؤَدَِِْْنَبهُ}

 33 األنبياء 86  { سَؽَْٔزِنَب كِِ ًَؤَدَِِْْنَبىُْْ}

 49 األنبياء 90  }بهنْ ًبٌٗا ّغبسػٌٕ يف اخلرياد {

 131, 130 األنبياء 92  { ًَاؽِذَحً ؤَُّٓخً ؤَُّٓزٌُُْْ ىَزِهِ بَِّٕ}

 76, 27 األنبياء 105  { ثَؼْذِ ِٖٓ اُضَّثٌُسِ كِِ ًَزَجْنَب ًََُوَذْ}

 30 األنبياء 107  { ُِِّْؼَبَُِٔنيَ سَؽَْٔخً بَُِّب ؤَسْعَِْنَبىَ ًََٓب}

 18 الحج 28-27  {ًَؤَرِّْٕ كِِ اُنَّبطِ ثِبُْؾَظِّ  }

 62 الحج 37  { دَِٓبئُىَب ًََُب ُُؾٌُُٓيَب اَُِّوَ َّنَبٍَ َُٖ}

 58 الحج 53  { كِزْنَخً اُؾَّْْيَبُٕ ُِّْوِِ َٓب َُِْغْؼَََ}

 58 الحج 54-53  { َُِِّّزَِّٖ كِزْنَخً اُؾَّْْيَبُٕ ُِّْوِِ َٓب َُِْغْؼَََ}

 15 الحج 78  {ًَٓب عَؼَََ ػٌََُِْْْْ كِِ اُذِِّّٖ ِْٖٓ ؽَشَطٍ}

 39 المؤمنكف 51  { اُيَِّّْجَبدِ َِٖٓ ًٌُُِا اُشُّعَُُ ؤَُّّيَب }َّب

 130 المؤمنكف 52  { ًَاؽِذَحً ؤَُّٓخً ؤَُّٓزٌُُْْ ىَزِهِ ًَبَِّٕ}

 89 المؤمنكف 71  { ؤَىٌَْاءىُْْ اُْؾَنُّ ارَّجَغَ ًٌََُِ}

 39 المؤمنكف 100  { رَشًَْذُ كَِْٔب فَبُِؾًب ؤَػََُْٔ }َُؼَِِِّ

 122 النكر 2  { ًََُّ كَبعِِْذًُا ًَاُضَّاِِٗ اُضَّاَِْٗخُ}

 122 النكر 4  { صَُّْ أُُْؾْقَنَبدِ َّشٌَُْٕٓ ًَاَُّزَِّٖ}

ِيَ ثَؼْذِ ِْٖٓ رَبثٌُا اَُّزَِّٖ }بَُِّب  40 النكر 5  { رََُٰ

 110 النكر 21  { رَزَّجِؼٌُا َُب آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}

 28 النكر 28  {ًَبِْٕ هََِْ ٌَُُُْ اسْعِؼٌُا }

 142 النكر 31  {َّـْنُنَْٖ   ُُِِّْٔآِْنَبدِ ًَهَُ}
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 137, 34 النكر 32  ػِجَبدًُِْْ{ ِْٖٓ ًَاُقَّبُِؾِنيَ }

 57 النكر 48  { ًَسَعٌُُِوِ اَُِّوِ بََُِ دُػٌُا ًَبِرَا}

 76 النكر 55  { ِٓنٌُْْ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ اَُِّوُ ًَػَذَ}

 143 النكر 60  { اَُِّبرِِ اُنِّغَبء َِٖٓ ًَاُْوٌََاػِذُ}

 12 الفرقاف 2  {ًَََِِنَ ًََُّ ؽَِْءٍ كَوَذَّسَهُ رَوْذِّشاً }

 148 الفرقاف 63  { َّْٔؾٌَُٕ اَُّزَِّٖ اُشَّؽَِْٖٔ ًَػِجَبدُ}

 138 الفرقاف 68  { بَُِيبً اَُِّوِ َٓغَ َّذْػٌَُٕ َُب ًَاَُّزَِّٖ}

 39 الفرقاف 70  فَبُِؾًب{ ػًََِٔب ًَػَََِٔ ًَآََٖٓ رَبةَ َْٖٓ }بَُِّب

 39 الفرقاف 71  { َّزٌُةُ كَةَِّٗوُ فَبُِؾًب ًَػَََِٔ رَبةَ }ًََْٖٓ

 104 الفرقاف 77-63 {  َّْٔؾٌَُٕ اَُّزَِّٖ اُشَّؽَِْٖٔ }ًَػِجَبدُ

 33, 22 الشعراء 83  ؽٌُْٔبً{ ُِِ ىَتْ سَةِّ }

 53 الشعراء 89  { عٍَِِْْ ثِوَِْتٍ اَُِّوَ ؤَرََ َْٖٓ بَُِّب}

 93 الشعراء 152-141 أُُْشْعَِِنيَ { صٌَُٔدُ }ًَزَّثَذْ

 116 الشعراء 189  { ػَزَاةُ كَإََِزَىُْْ كٌََزَّثٌُهُ}

  73, 40, 34, 33, 24 النمؿ 19  رَشْمَبهُ{ فَبُِؾًب ؤَػَََْٔ }ًَؤَْٕ

 96 النمؿ 34  { دٌََُِِا بِرَا أٌُُُِْىَ بَِّٕ هَبَُذْ}

 75 النمؿ 90  { كٌَُجَّذْ ثِبُغَِّّْئَخِ عَبء ًََٖٓ}

 127, 89 القصص 4  { ًَعَؼَََ اُْإَسْكِ كِِ ػََِب كِشْػٌََْٕ بَِّٕ}

 93 القصص 19  { ثِبَُّزُِ َّجْيِؼَ ؤَٕ ؤَسَادَ ؤَْٕ }كَََِّٔب

 143 القصص 25  { ػَََِ رَْٔؾِِ بِؽْذَاىَُٔب كَغَبءرْوُ}

 141, 35, 33 القصص 27  { ؤٌُِٗؾَيَ ؤَْٕ ؤُسِّذُ بِِِّٗ هَبٍَ}}

 127, 126 القصص 38  {أََُِْإُ ؤَُّّيَب َّب كِشْػٌَُْٕ ًَهَبٍَ}

 109 القصص 50 { كَبػَِْْْ َُيَ َّغْزَغِْجٌُا َُّْْ كَةِٕ}
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 80 القصص 55  { ثَيِشَدْ هَشَّْخٍ ِٖٓ ؤَىٌَِْْنَب ًًََْْ}

 40 القصص 67  فَبُِؾًب{ ًَػَََِٔ ًَآََٖٓ رَبةَ َْٖٓ }كَإََّٓب

 94 القصص 77-76 { هٌَِّْ ِٖٓ ًَبَٕ هَبسًَُٕ }بَِّٕ

 124, 116, 105 القصص 77 {  اُْأِِشَحَ اُذَّاسَ اَُِّوُ آرَبىَ كَِْٔب ًَاثْزَؾِ}

 116 القصص 78 ػِنذُِ {  ػٍِِْْ ػَََِ ؤًُرِْزُوُ بََِّٗٔب هَبٍَ }

 40 القصص 80  { آََٖٓ َُِْٖٔ َِْْشٌ اَُِّوِ صٌََاةُ }ًٌََُِّْْْ

 116 القصص 81  { اُْإَسْكَ ًَثِذَاسِهِ ثِوِ كَخَغَلْنَب}

 90 القصص 83  { َٗغْؼَُِيَب اُْأِِشَحُ اُذَّاسُ رِِْيَ}

 128 القصص 83-76  { ٌُٓعََ هٌَِّْ ِٖٓ ًَبَٕ هَبسًَُٕ }بَِّٕ

 77, 34, 22 العنكبكت 9  { ًَػٌَُِِٔا آَٓنٌُا ًَاَُّزًََِّٖاَُّزَِّٖ }

 116 العنكبكت 14  { هٌَِْٓوِ بََُِ ٌُٗؽبً ؤَسْعَِْنَب ًََُوَذْ}

 119 العنكبكت 16  { اػْجُذًُا ُِوٌَِْٓوِ هَبٍَ بِرْ ًَبِثْشَاىَِْْ}

 92 العنكبكت 36  { ؽُؼَْْجبً ؤََِبىُْْ َٓذََّْٖ ًَبََُِ}

 120, 62, 45, 17 العنكبكت 45  { اٌُِْزَبةِ َِٖٓ بَُِْْيَ ؤًُؽَِِ َٓب ارَُْ}

ْ ٌَُُْ ََِِنَ ؤَْٕ آَّبرِوِ ًَِْٖٓ}  137 الرـك 21  {  ؤَٗلُغٌُِْْ ِّٖٓ

 102, 95, 91, 88ز,  الرـك 41 }ظَيَشَ اُْلَغَبدُ كِِ اُْجَشِّ ًَاُْجَؾْشِ {

 40 الرـك 44  { ػَََِٔ ًََْٖٓ ًُلْشُهُ كَؼََِْْوِ ًَلَشَ }َْٖٓ

 64 لقماف 19-13 َّؼِظُوُ{   ًَىٌَُ ُِبثْنِوِ ُُؤَْبُٕ هَبٍَ }ًَبِرْ

 2 لقماف 19 { َٓؾِْْيَ ًَاهْقِذْ كِِ }

 40 السجدة 12 {  كَبسْعِؼْنَب ًَعَِٔؼْنَب ؤَثْقَشَْٗب }سَثَّنَب

 57 األحزاب 32  { ًَإَؽَذٍ َُغْزَُّٖ اُنَّجِِِّ ِٗغَبء َّب}

 142, 103 األحزاب 33  { رَجَشَّعَْٖ ًََُب ثٌُُْرٌَُِّٖ كِِ ًَهَشَْٕ}

َ ًَإَؽَذٍ َُغْزَُّٖ اُنَّجِِِّ ِٗغَبء َّب}  145 األحزاب 32-33  { ِّٖٓ
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 144, 135 األحزاب 36  { بِرَا ُٓآِْنَخٍ ًََُب ُُِٔآٍِْٖ ًَبَٕ ًََٓب}

 142, 55 األحزاب 53  { كَبعْإٌَُُىَُّٖ َٓزَبػبً عَإَُْزٌُُٔىَُّٖ ًَبِرَا }

 144, 143 األحزاب 59  { ُِّإَصًَْاعِيَ هَُ اُنَّجُِِّ ؤَُّّيَب َّب}

 38 فاطر 10  { اُيَِّّْتُ اٌَُُِِْْ َّقْؼَذُ }بَُِْْوِ

 120 فاطر 18  { َّزَضًَََّ كَةََِّٗٔب رَضًَََّ }ًََٖٓ

 53 الصافات 84-83  { عَبء بِرْ ,َُةِثْشَاىَِْْ ؽِْؼَزِوِ ِٖٓ ًَبَِّٕ}

 32, 22 الصافات 100  {اُقَّبُِؾِنيَ َِٖٓ ُِِ ىَتْ سَةِّ }

 109, 65 ص 26  { َِِِْلَخً عَؼَِْنَبىَ بَِّٗب دَاًًُدُ َّب}

 57 الزمر 22  { فَذْسَهُ اَُِّوُ ؽَشَػَ ؤَكََٖٔ}

 95, 93 غافر 26  { ؤَهْزَُْ رَسًُِِٗ كِشْػٌَُْٕ }ًَهَبٍَ

 73 فصمت 46  { كَِِنَلْغِوِ فَبُِؾبً ػَََِٔ َْٖٓ}

َ ٌَُُْ ؽَشَعَ}  131 الشكرل 13  { ًَفََّ َٓب اُذِِّّٖ ِّٖٓ

 117, 80 الشكرل 30  { ُّٓقِْجَخٍ ِّٖٓ ؤَفَبثٌَُْ ًََٓب}

 127 الزخرؼ 52-51 {  هَبٍَ هٌَِْٓوِ كِِ كِشْػٌَُْٕ }ًََٗبدٍَ

 80 الدخاف 28-25  { ًَػٌٍُُْٕ عَنَّبدٍ ِٖٓ رَشًٌَُا }ًَْْ

 12 الدخاف 38  {ًَٓب ََِِوْنَب اُغَّٔبًادِ ًَاُْإَسْكَ }

 66 الجاثية 13  {كِِ اُغََّٔبًَادِ  َّٓب ٌَُُْ ًَعَخَّشَ}

 73 الجاثية 15  { كَِِنَلْغِوِ فَبُِؾبً ػَََِٔ َْٖٓ}

 78 الجاثية 21  { اُغَِّّْئَبدِ اعْزَشَؽٌُا اَُّزَِّٖ ؽَغِتَ ؤًّْ}

 109 الجاثية 23  { ىٌََاهُ بَُِيَوُ ارَّخَزَ َِٖٓ ؤَكَشَؤَّْذَ}

 112, 92, 89, 87 محمد 22  { رٌَََُّْْزُْْ بِٕ ػَغَْْزُْْ كَيََْ}

 56 محمد 24  { هٌُُِةٍ ػَََِ ؤَّْ اُْوُشْإَٓ َّزَذَثَّشًَُٕ ؤَكََِب}

 47 الفتح 18  { أُُْآِْنِنيَ ػَِٖ اَُِّوُ سَمَِِ َُوَذْ}
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 47 الفتح 29  { َٓؼَوُ ًَاَُّزَِّٖ اَُِّوِ سَّعٌٍُُ ُّٓؾََّٔذٌ}

 68 الحجرات 10-9  { أُُْآِْنِنيَ َِٖٓ ىَبئِلَزَبِٕ ًَبِٕ}

  134, 132 الحجرات 10  { بٌَِِْحٌ أُُْآِْنٌَُٕ بََِّٗٔب}

 104 الحجرات 12  { اعْزَنِجٌُا آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ ؤَُّّيَب َّب}

 54 ؽ 33  { ًَعَبء ثِبُْـَْْتِ اُشَّؽَْٖٔ َِؾَِِ َْٖٓ}

 134, 119, 15 الذاريات 56  ًَٓب ََِِوْذُ اُْغَِّٖ ًَاُْةِْٗظَ {}

 75 الكاقعة 24  { َّؼٌََُِْٕٔ ًَبٌُٗا ثَِٔب عَضَاء}

 135 الحشر 7  { كَخُزًُهُ اُشَّعٌٍُُ آرَبًُُْ }ًََٓب

 134 الحشر 10  { َّوٌٌَُُُٕ ثَؼْذِىِْْ ِٖٓ عَبئًُا ًَاَُّزَِّٖ}

 121 الجمعة 2  { اُْإُِِّّْٓنيَ كِِ ثَؼَشَ اَُّزُِ ىٌَُ}

 37 المنافقكف 10  { سَصَهْنَبًُْ َّٓب ِٖٓ ًَؤَٗلِوٌُا}

 33, 22 التحريـ 10  {مَشَةَ اَُِّوُ َٓضاَلً َُِِّزَِّٖ ًَلَشًُا }

 150 الممؾ 23  { ؤَٗؾَإًَُْْ اَُّزُِ ىٌَُ هَُْ}

 61 القمـ 4  { ػَظٍِْْ ُُِِنٍ َُؼََِ ًَبَِّٗيَ}

 33 القمـ 50 { اُقَّبُِؾِنيَ َِٖٓ كَغَؼََِوُ سَثُّوُ كَبعْزَجَبهُ}

ُْْ اعْزَـْلِشًُا }كَوُِْذُ  115 نكح 12-10 {  سَثٌَّ

 34ك,  الجف 11 } ًَؤََّٗب ِٓنَّب اُقَّبُِؾٌَُٕ ًَِٓنَّب دًَُٕ رُِيَ{

 115 الجف 16  { اُيَّشِّوَخِ ػَََِ اعْزَوَبٌُٓا ًَؤٌََُِّ}

 59 القيامة 2  { اٌََُِّّآَخِ ثِبُنَّلْظِ ؤُهْغُِْ ًََُب}

 75 النبأ 26  { ًِكَبهبً عَضَاء}

 103 التككير 9-8 عُئَِِذْ {  أٌَُْْئًُدَحُ }ًَبِرَا

 106 المطففيف 1  { ُُِِّْٔيَلِّلِنيَ ًٌََّْ}

 56 المطففيف 14  { ًَبٌُٗا َّٓب هٌُُِثِيِْ ػَََِ سَإَ ثََْ ًََِّب}



 

172 
 

 149 الغاشية 20-17 ُِِِوَذْ{  ًَْْقَ اُْةِثَِِ بََُِ َّنظُشًَُٕ }ؤَكََِب

 94 الفجر 14-10  اُْإًَْرَبدِ { رُِ }ًَكِشْػٌََْٕ

 59 الفجر 30-27 { أُُْئَْئِنَّخُ اُنَّلْظُ ؤََّّزُيَب َّب} 

 121, 60 الشمس 10-9 صًََّبىَب{ َٖٓ ؤَكَِْؼَ هَذْ}

 119 الميؿ 11-5 { ًَارَّوََ ؤَػْيََ َٖٓ كَإََّٓب}

 50 الميؿ  21-17 { اُْإَرْوََ ًَعَُْغَنَّجُيَب}

 24 التيف 6 ًَػٌَُِِٔا{ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ بَُِّب}

 78 البينة 7 ًَػٌَُِِٔا{ آَٓنٌُا اَُّزَِّٖ بَِّٕ}

 90 الزلزلة 8 { رَسَّحٍ ِٓضْوَبٍَ َّؼََْْٔ ًََٖٓ}
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 مسرد األحاديث النبوية الشريفة: 

 الصفػػػػػحة ػػػثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالحديػ
 51 )اثبت أحد فإنما عميؾ نبي(

 74 أحب الناس إلى اهلل()
 77 إذا أحب اهلل العبد نادل()

 42 )إذا أراد اهلل بعبد خيرا استعممو(
 112 إذا تبايعتـ بالعينة()
 140, 98 (ترضكف إذا خطب إليكـ مف)

 98 )إذا فسد أىؿ الشاـ( 
 44 )إذا مات اإلنساف انقطع(

 44 )إذا كضعت الجنازة(
 45 )أربعة تجرم عمييـ أجكرىـ(
 44 )أعددت لعبادم الصالحيف( 

 61 )أكمؿ المؤمنيف إيمانا(
 136, 97 )أال أخبركـ بأفضؿ(

 51 )أال أستحي مف رجؿ تستحي(
 45 ()أال إف آؿ أبي، يعني فبلنا

 52 )أال ترضى أف تككف(
ف في الجسد مضغة()  102, 97, 54 أال كا 
 137 أما كاهلل إني ألخشاكـ هلل()
 15  (ًإفَّ الديف يسر)

 56 )إف العبد إذا أخطأ خطيئة(
 133 )إف اهلل زكل لي األرض(

 143 إف اهلل عز كجؿ حيي()
 43 )إف اهلل ىك السبلـ، فإذا جمس( 

 132 )إف اهلل يرضى لكـ ثبلثا(
 144 إف اهلل يغار()
 80 إف الناس إذا رأكا المنكر()
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 43 )إف أنسابكـ ىذه ليست بسباب(
 61 )إف خياركـ أحاسنكـ(
 126 )إف قمكب بني آدـ(

 48 )إف مف أمفِّ الناس عمي(
 131 )أنا أكلى الناس(

 52 (أنت مني كأنا منؾ)
 47 نصار ال يحبيـ إال مؤمف(األ)

 43 )إنَّما بيعثت أليتمـ صالح األخبلؽ(
 45 )أكلئؾ قـك إذا مات فييـ( 

 108 إياكـ كالدخكؿ عمى()
  29 (بدأ اإلسبلـ غريبا)

 61 )بر حسف الخمؽ(
 137 )تزكجكا الكدكد(

 144 ثبلثة ال ينظر اهلل( )
 42 حبلؿ بيف، كالحراـ بيف، كبينيما مشبيات(ال)
 122 خذكا عني()

 113 )خمؽ اهلل الخمؽ(
 47 أمتي القرف الذيف يمكني( )خير

 138, 43 (الدنيا متاع)
 81 سألت ربي ثبلثا()

 98 )سيأتي عمى الناس(
 146 صنفاف مف أىؿ النار()

 98, 45 )طكبى لمغرباء(
 114 عبد المؤمف يستريح(ال)

 50 )عشرة في الجنة(
 130 )عميكـ بالجماعة(

مىيكـ ىىدي  3 ا قىاًصدنا()عى
 97 كأمكالكـ()فإف دماءكـ 

 15 (فإنَّما بعثتـ ميسًِّريف)
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 140 ()قد زكجناكيا بما معؾ مف القرآف
 151 )كؿ مسكر حراـ(

 63 كؿ(ؤ )كمكـ راع، ككمكـ مس
 79, 46 )ال إلو إال اهلل، كيؿ(

 132 )ال تحاسدكا, كال تباغضكا(
 97 (, كال تناجشكا)ال تحاسدكا
 130 )ال تختمفكا(

 47 )ال تسبكا أصحابي(
 98 )ال تقـك الساعة(

 148 (ال ضرر كال ضرار)
 14 ال يبع الرجؿ عمى بيع أىخيو()

 106 )ال يحتكر إال خاطئ(
 107 )ال يخمكف رجؿ(
 68 )ال يؤمف أحدكـ(

 52 )ألعطيف الراية رجبل يفتح(
 147 لزكاؿ الدنيا أىكف()
 106 لعف رسكؿ اهلل()
 147 لف يزاؿ المؤمف في فسحة()

 48 أبقيت ألىمؾ( )ما
 151 )ما أسكر كثيره(

 42 )ما مف أياـ العمؿ الصالح فييف أحب(
 61 )ما مف شيء يكضع في(

 63 )ما مف عبد يسترعيو(
 74 ما مف مسمـ غرس()
 80 مثؿ القائـ عمى حدكد()

 130 )مثؿ المؤمنيف في تكادىـ(
 68 )مثؿ المؤمنيف في(

 48 )مركا أبا بكر فميصؿ بالناس(
 63 )مركا أكالدكـ بالصبلة(
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 75 مسمـ أخك المسمـ(ال)
 97 مسمـ مف سمـ(ال)

 48 ()مف أنفؽ زكجيف في سبيؿ اهلل
 51 )مف جيز جيش العسرة(

 51 )مف حفر ركمة فمو الجنة(
 82 مف رأل منكـ منكرا()
 144 مف قتؿ دكف مالو فيك شييد()

 44 )مف كانت لو مظممة ألخيو(
 62 لـ يدع قكؿ الزكر( )مف

 110 ميمكات ثبلث(ال)
 66 مؤمف لممؤمف كالبنياف(ال)
 43 ميت تحضره المبلئكة(ال)

 45 )نعـ الماؿ الصالح لممرء الصالح(
 109 )كالذم نفسي بيده(
 81 (, لتأمرف)كالذم نفسي بيده

 51 )كالذم نفسي بيده، ما لقيؾ(
 131 )يا أييا الناس، أال إف(

 137, 18 (يا معشىر الشَّبابً )
 79 يا معشر المياجريف()

 126 )يا مقمب القمكب ثبت(
 105 يد العميا خير مف(ال)

، األىكؿ فىاألكؿ اًلحكفى  ك ()يذىب الصَّ
 43 )يقبض الصالحكف، األكؿ فاألكؿ(

 79 يكشؾ األمـ أف تداعى()
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 مسرد اآلثار: 

 الصفحة رػػػػاألث
 52 "ارتحمت الدنيا"
 140 أال ال تغمكا صدؽ النساء""

ا"   16 "ًإف رىسكؿ المًَّو كاف يىتأىلٍَّفكيمى
 51 "أنشدكـ اهلل، كال أنشد"

 100 "الناس عف "إني نييت
 49 "أكصيكـ بتقكل اهلل"

ليت أمركـ"  49 "أٌييا النَّاس، قد كي
 99 "خرج معو يشيعو كيكصيو"

 100 "لمف ىذه اإلبؿ"
 52 الخير أف يكثر" ليس"

 50 "كافقت ربي في ثبلث"
 50 ""كما زاؿ المسممكف أعزة

 51 "يا ليتني كنت ىذه التبنة"
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 مسرد األعالـ:

 الصفحة الَعَمػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
 45 زينب بنت جحش

 27 عز بف عبد السبلـال
 6 الجكزية قيـابف 

 99 يزيد بف أبي سفياف
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 مسرد المراجع:
 

 يـ.القرآف الكر  -1
 ق.1405, إبراىيـ بف إسماعيؿ, المكسكعة القرآنية, مؤسسة سجؿ العرب, بيارياأل -2
, عبد اهلل بف عبد الحميد, الكجيز في عقيدة السمؼ الصالح, المممكة العربية السعكدية, ثرياأل  -3

 ق.1422, 1كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كاإلرشاد, ط
السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبد الكريـ  مجد الديف أبك, ثيرابف األ  -4

الشيباني الجزرم, جامع األصكؿ في أحاديث الرسكؿ, مطبعة المبلح, مكتبة دار البياف, 
 .1مكتبة الحمكاني, ط

, عز الديف أبك الحسف عمي بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ بف عبد ثيرابف األ  -5
, 1جزرم, أسد الغابة في معرفة الصحابة, دار الكتب العممية, طالكاحد الشيباني ال

 ـ.1994 -ق1415
, أبك عبد اهلل أحمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أسد الشػيباني, مسػند اإلماـ أحمد, أحمد بف حنبؿ -6

 ـ.2001 -ق1421, 1مؤسسة الرسالة, ط
فضائؿ الصحابة, , أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ الشيباني, أحمد بف حنبؿ -7

 ـ.1983 -ق1403, 1بيركت, مؤسسة الرسالة, ط
, أحمد بف محمد بف إبراىيـ الثعمبي, الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, إسحاؽ الثعمبيأبو  -8

 ـ.2002 -ق1422, 1لبناف, بيركت, دار إحياء التراث العربي, ط
رم, تحذير أىؿ األيماف الخطيب الحسني األزىأبك ىبة اهلل إسماعيؿ بف إبراىيـ , سعردياأل -9

 ق.1407, 3, المدينة المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, طعف الحكـ بغير ما أنزؿ الرحمف
, أبك الفداء بف مصطفى اإلستانبكلي الحنفي الخمكتي, ركح البياف, بيركت, إسماعيؿ حقي -10

 دار الفكر.
نياية السكؿ شرح , جماؿ الديف أبك محمد عبد الرحيـ بف الحسف بف عمي الشافعي, سنوياإل -11

 ـ.1999-ىػ1420, 1منياج الكصكؿ, بيركت, لبناف, دار الكتب العممية, ط
, عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي, العقيدة في اهلل, األردف, دار النفائس شقراأل -12

 ـ.1999 -ق1419, 12لمنشر كالتكزيع, ط
يامة الصغرل, الككيت, دار النفائس , عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي, القشقراأل -13

 ـ.1991 -ق1411لمنشر كالتكزيع, مكتبة الفبلح, 
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, عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي, عالـ الجف كالشياطيف, الككيت, مكتبة شقراأل -14
 ـ.1984 -ق1404, 4الفبلح, ط

رار, الككيت, مطبعة , عمر بف سميماف بف عبد اهلل األشقر العتيبي, عالـ المبلئكة األبشقراأل -15
 ـ.1983 -ق1403, 3الفبلح, ط

مر بف سميماف بف عبد اهلل العتيبي, الرسؿ كالرساالت, الككيت, مكتبة الفبلح ع, شقراأل -16
 ـ.1989 -ق1410, 4لمنشر كالتكزيع, ط

, صالح بف عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ, ىذه مفاىيمنا, الرياض, إدارة المساجد آؿ الشيخ -17
 ـ.2001 -ق1422, 2لخيرية, طكالمشاريع ا

, عبد المطيؼ بف عبد الرحمف بف حسف بف محمد بف عبد الكىاب آؿ الشيخ, منيج آؿ الشيخ -18
 التأسيس كالتقديس مف كشؼ شبيات داكد بف جرجيس, دار اليداية لمطبع كالنشر كالترجمة.

إبراىيـ بف , محمد بف إبراىيـ بف عبد المطيؼ آؿ الشيخ, فتاكل كرسائؿ محمد بف آؿ الشيخ -19
 ق.1399, 1عبد المطيؼ آؿ الشيخ, مكة المكرمة, مطبعة الحككمة, ط

, عبد اهلل بف ناصر عبد اهلل, منيج الشريعة اإلسبلمية في حماية المجتمع مف آؿ خصاب -20
 -ق1432, 1الفساد المالي كاإلدارم, الرياض, جامعة نايؼ العربية لمعمكـ األمنية, ط

 ـ.2011
عبد الرحمف بف ناصر بف حمد, القكاعد الحساف لتفسير القرآف,  , أبك عبد اهللآؿ سعدي -21

 ـ.1999 -ق1420, 1الرياض, مكتبة الرشد, ط
, أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد, تيسير آؿ سعدي -22

ة المطيؼ المناف في خبلصة تفسير القرآف, المممكة العربية السعكدية, كزارة الشؤكف اإلسبلمي
 ق.1422, 1كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد, ط

, أبك عبد اهلل عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل بف ناصر بف حمد, التكضيح آؿ سعدي -23
 كالبياف لشجرة اإليماف.

, عبد الرحمف بف حماد, ديف الحؽ, المممكة العربية السعكدية, كزارة الشؤكف آؿ عمر -24
 ق.1420, 6كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد, ط

, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ األشقكدرم, لبانياأل  -25
 ـ.2002 -ىػ 1423, 1شر كالتكزيع, طصحيح أبي داكد)األـ(, الككيت, مؤسسة غراس لمن

, أبك عبد الرحمف محمد ناصر الديف، بف الحاج نكح بف نجاتي بف آدـ األشقكدرم, لبانياأل  -26
صحيحة كشيء مف فقييا كفكائدىا, الرياض, مكتبة المعارؼ لمنشر سمسمة األحاديث ال

 .1كالتكزيع, ط
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, أبك عبد اهلل محمد ناصر الديف بف الحاج نكح نجاتي بف آدـ األشقكدرم, صحيح لبانياأل  -27
 الجامع الصغير كزيادتو, المكتب اإلسبلمي.

سبيؿ, بيركت, المكتب , محمد ناصر الديف, إركاء الغميؿ في تخريج أحاديث منار اللبانياأل  -28
 ـ.1985 -ىػ  1405, 2اإلسبلمي, ط

 .5, محمد ناصر الديف, صحيح الترغيب كالترىيب, الرياض, مكتبة المعارؼ, طلبانياأل  -29
, محمد, منيج اإلسبلـ في بناء المجتمع, دار التقكل لمطباعة كالنشر كالتكزيع, إليامي -30

 ـ.2015 -ق1436
اهلل الحسيني, ركح المعاني في تفسير القرآف العظيـ , شياب الديف محمكد بف عبد لوسياأل  -31

 ق.1415, 1كالسبع المثاني, بيركت, دار الكتب العممية, ط
, عبد الرحمف محمد عبد المحسف, معالـ أصكؿ التربية اإلسبلمية مف خبلؿ كصايا نصارياأل  -32

 ق.1418 -ق1417, 28لقماف البنو, المدينة المنكرة, مجمة الجامعة اإلسبلمية, ط
, عمي بف عمر أحمد, دركس لمشيخ عمي بف عمر بادحدح, الشبكة العنكبكتية, بادحدح -33

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=116127. 
تكحيد الذم بعث اهلل بو الرسؿ جميعا كبعث , عبد العزيز بف عبد اهلل بف باز, بياف البازابف  -34

رئاسة البحكث العممية كالفتاء كالدعكة كاإلرشاد   -صمى اهلل عميو كسمـ–بو خاتميـ محمد 
دارة الطبع كالترجمة, ط  ـ.1996 -ق1417, 1كا 

, عبد العزيز بف عبد اهلل, التبرج كخطر مشاركة المرأة لمرجؿ في ميداف العمؿ, بازابف  -35
ق 1423, 1ربية السعكدية, كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد, طالمممكة الع

 ابف.
 ق.1422, 1, أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ البخارم الجعفي, دار طكؽ النجاة, طبخاريال -36
, أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة البخارم, األدب المفرد, بخاريال -37

 ـ.1989 -ق1409, 3لبشائر اإلسبلمية, طبيركت, دار ا
, أبك عبد اهلل محمد بف عمي بف أحمد بف عمر, المنيج القكيـ في اختصار بدر الديف البعمي -38

عمـ الفكائد لمنشر  مكة المكرمة, دار اقتضاء الصراط المستقيـ لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية,
 ق.1422, 1كالتكزيع, ط

ف أحمد بف مكسى بف أحمد بف حسيف الغيتابي, عمدة , أبك محمد محمكد ببدر الديف العيني -39
 القارم شرح صحيح البخارم, بيركت, دار إحياء التراث العربي.

, عبد الرزاؽ بف عبد المحسف البدر, زيادة اإليماف كنقصانو كحكـ االستثناء فيو, بدرال -40
 ـ اؿ.1996 -ق1416, 1المممكة العربية السعكدية, مكتبة دار القمـ كالكتاب, ط

http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=116127
http://audio.islamweb.net/audio/Fulltxt.php?audioid=116127
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, أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الحؽ بف خبلد بف عبيد اهلل البزار, مسند البزار, بزارال -41
 ـ,.2009 -ـ1988, 1كفى, المدينة المنكرة, مكتبة العمـك كالحكـ, طأمسند عبد اهلل بف أبي 

البف بطاؿ,  , أبك الحسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ, شرح صحيح البخارلبطاؿابف  -42
 ـ.2003 -ىػ 1423, 2السعكدية, الرياض, مكتبة الرشد, ط

, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي الفتح بف أبي الفضؿ, المطمع عمى ألفاظ بعميال -43
 ـ.2003 -ق1423, 1المقنع, مكتبة السكادم لمنشر كالتكزيع, ط

ء, معالـ التنزيؿ في تفسير , محيي السنة أبك محمد الحسيف بف مسعكد بف محمد الفرابغويال -44
 ق.1420القرآف, بيركت, دار إحياء التراث العربي, 

, أيكب بف مكسى الحسيني القريمي الكفكم, الكميات, بيركت, مؤسسة بقاء الكفويأبو ال -45
 الرسالة.

, إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف عمي بف أبي بكر, مصرع التصكؼ, مكة بقاعيال -46
 از.المكرمة, عباس أحمد الب

 أسممكا تسممكا, مطابع , جابر بف مكسى بف عبد القادر بف جابر, عباد اهللبكر الجزائريأبو  -47
 .1الرشد, ط

بف  , أبك العباس شياب الديف أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف سميـ بف قايمازبوصيريال -48
عثماف البكصيرم الكناني الشافعي إتحاؼ الخيرة الميرة بزكائد المسانيد العشرة, الرياض, دار 

 ـ.1999 -ق1420, 1الكطف لمنشر, ط

, شياب الديف ابك العباس أحمد بف أبي بكر بف إسماعيؿ بف قايماز, مصباح بوصيريال -49
 ؿ.ق ا1403, 2الزجاجة في زكائد ابف ماجو, بيركت, دار العربية, ط

ٍكًجردم الخراساني, السنف بييقيال -50 ٍسرى , أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 ـ.2003 -ق1424, 3الكبرل, لبناف, بيركت, دار الكتب العممية, ط

ٍكًجردمبييقيال -51 ٍسرى الخراساني, معرفة  , أبك بكر أحمد بف الحسيف بف عمي بف مكسى الخي
 ـ.1991 -ق1412, 1السنف كاآلثار, دمشؽ, بيركت, دار قتيبة, ط

, عبد اهلل بف عبد المحسف بف عبد الرحمف التركي, األمف في حياة الناس كأىميتو في تركيال -52
 اإلسبلـ, السعكدية, كزارة األكقاؼ.

الترمذم,  , أبك عيسى محمد بف عيسى بف سىٍكرة بف مكسى بف الضحاؾ, سنفترمذيال -53
 ـ.1975 -ىػ  1395, 2مصر, شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البابي الحمبي, ط
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, أبك محمد سيؿ بف عبد اهلل بف يكنس بف رفيع التيسترم, تفسير التسترم, بيركت, تستريال -54
 ق اؿ.1423, 1دار الكتب العممية, منشكرات محمد عمي بيضكف, ط

د الحميـ الحراني, مجمكع الفتاكل, المممكة , تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبتيميةابف  -55
 -ق1416العربية السعكدية, المدينة المنكرة, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ, 

 ـ.1995
, تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف أبي قاسـ الحراني, تيميةابف  -56

 ـ.1996 -ق1416 ,5اإليماف, األردف, عماف, المكتب اإلسبلمي, ط
, أبك إسحاؽ أحمد بف محمد بف إبراىيـ, الكشؼ كالبياف عف تفسير القرآف, بيركت, ثعمبيال -57

 ـ.2002 -ق1422, 1لبناف, دار إحياء التراث العربي, ط
, أبك عثماف عمر بف بحر بف محبكب الكناني, رسائؿ الجاحظ, القاىرة, مكتبة جاحظال -58

 ـ.1964 -ق1384الخانجي, 
عبد اهلل بف عبد الرحمف, أثر اإليماف في تحصيف األمة اإلسبلمية ضد األفكار , جربوعال -59

اليدامة, المممكة العربية السعكدية, المدينة المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, عمادة البحث العممي, 
 ـ.2003 -ق1423, 1ط

ار , عبد الرحمف بف محمد عكض, الفقو عمى المذاىب األربعة, لبناف, بيركت, دجزيريال -60
 ـ.2003 -ق1424, 2الكتب العممية, ط

, أبك بكر أحمد بف عمي الرازم الحنفي, أحكاـ القرآف, بيركت, دار إحياء التراث جصاصال -61
 ىػ.1405العربي, 

, 1, نعماف, طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع, األردف, دار النفائس لمنشر كالتكزيع, طُجغيـ -62
 ـ.2002 -ىػ1422

بف محمد, المكاالة كالمعاداة في الشريعة اإلسبلمية, دار اليقيف , محماس بف عبد اهلل جمعودال -63
 ـ اؿ.1987 -ىػ1407, 1لمنشر كالتكزيع, ط

, جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف عمي بف محمد, زاد الميسر في عمـ جوزيالابف  -64
 ق.1422, 1التفسير, بيركت, دار الكتاب العربي, ط

عبد الرحمف بف عمي بف محمد, نزىة األعيف النكاظر في , جماؿ الديف أبك الفرج جوزيالابف  -65
 ـ.1984 -ق1404, 1الكجكه كالنظائر, بيركت, لبناف, مؤسسة الرسالة, ط

, جماؿ الديف أبي الفرج, صفكة الصفكة, بيركت, لبناف, دار الكتاب العربي, جوزيابف ال -66
 ـ.2012 -ق1433
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, 2ة, دمشؽ, دار الفكر, ط, سعدم, القامكس الفقيي لغة كاصطبلحا, سكريجيبأبو  -67
 ـ.1988 -ق1408

, محمد بف حسيف بف حسف, معالـ أصكؿ الفقو عند أىؿ السنة كالجماعة, دار ابف جيزانيال -68
 ىػ.1427, 5الجكزم, ط

, أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر التميمي حاتـ الرازيابف أبي  -69
حاتـ, المممكة العربية السعكدية, مكتبة نزار الحنظمي, تفسير القرآف العظيـ البف أبي 

 ق.1419, 3مصطفى الباز, ط
, أبك عبد اهلل الحارث بف أسد, رسالة المسترشديف, سكريا, حمب, مكتب حارث المحاسبيال -70

 ـ.19771 -ق1391, 2المطبكعات اإلسبلمية, ط
المدينة المنكرة, , خالد بف حامد, التربية اإلبداعية في منظكر التربية اإلسبلمية, حازميال -71

 ـ.2002 -ق1422الجامعة اإلسبلمية, 
, أبك عبد اهلل الحاكـ محمد بف عبد اهلل بف محمد بف حمدكيو بف نيعيـ بف الحكـ الحاكـ -72

, 1الضبي الطيماني النيسابكرم, المستدرؾ عمى الصحيحيف, بيركت, دار الكتب العممية, ط
 .ـ1990 -ق1411

سف بف محسف, فتح اهلل الحميد المجيد في شرح , حامد بف محمد بف ححامد بف محسف -73
 ـ.1996 -ق1417, 1كتاب التكحيد, دار المؤيد, ط

 ق.1427, محمد بكر إسماعيؿ, مقاصد الشريعة تأصيبل كتفعيبل, حبيب -74
, أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز األندلسي الظاىرم, الفصؿ حـز األندلسيابف  -75

 رة, مكتبة الخانجي.في الممؿ كاألىكاء كالنحؿ, القاى
, أحمد بف عبد العزيز بف عبد اهلل, دعكة اإلماـ محمد بف عبد الكىاب سمفية ال حصيفال -76

 كىابية, فيرسة  مكتبة الممؾ فيد الكطنية.
-صمى اهلل عميو كسمـ -, محمد طاىر, رعاية المصمحة كالحكمة في تشريع نبي الرحمةحكيـ -77

 ـ.2002 -ىػ1422, 116ط, المدينة المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, 
, أبك العباس أحمد بف محمد بف عمي الفيكمي, المصباح المنير في غريب الشرح حمويال -78

 الكبير, بيركت, المكتبة العممية.
, -ـعميو السبل -خبلؽ الرسكؿ الكريـ, نضرة النعيـ في مكاـر أ, صالح بف عبد اهللحميد -79

 .4جدة, دار الكسيمة لمنشر كالتكزيع, ط
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محمد بف أحمد بف عبد السبلـ خضر الشقيرم, السنف كالمبتدعات المتعمقة  ,حوامديال -80
 باألذكار كالصمكات, دار الفكر.

, محمد بف يكسؼ بف عمي بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي, حياف األندلسيأبو  -81
 ق.1420البحر المحيط في التفسير, بيركت, دار الفكر, 

 ـ.2001-ىػ1421, 1الشرعية, مكتبة العبيكاف, ط, نكر الديف, عمـ المقاصد خادميال -82
, عبلء الديف أبك الحسف عمي بف محمد بف إبراىيـ بف عمر الشيحي, لباب التأكيؿ خازفال -83

 ق.1415, 1في معاني التنزيؿ, بيركت, دار الكتب العممية, ط
, أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم, مفاتيح خطيب الري -84

 ق.1420, 3لغيب, بيركت, دار إحياء التراث العربي, طا
 , عبد الكريـ بف يكنس, التفسير القرآني لمقرآف, القاىرة, دار الفكر العربي.خطيبال -85
, مصطفى سعيد, أثر االختبلؼ في القكاعد األصكلية في اختبلؼ الفقياء, دار الرسالة خفال -86

 ـ.2010 -ق1431, 11العالمية, ط
د اهلل محمد بف أحمد بف يكسؼ الكاتب البمخي, مفاتيح العمكـ, دار , أبك عبخوارزميال -87

 .2الكتاب العربي, ط
 , محمد بف عبد العزيز بف عمي الشاذلي, األدب النبكم, بيركت, دار المعرفة.َخوليال -88
, أبك محمد عبد اهلل بف عبد الرحمف بف الفضؿ بف بىيراـ بف عبد الصمد الدارمي، دارميال -89

معركؼ بػ )سنف الدارمي(, المممكة العربية السعكدية, دار المغني لمنشر مسند الدارمي ال
 ـ.2000 -ىػ1412، 1كالتكزيع، ط

, سميماف بف األشعث بف إسحاؽ بف بشير بف شداد بف عمرك األزدم السًِّجٍستاني, داودأبو  -90
 سنف أبي داكد, بيركت, صيدا, المكتبة العصرية.

الرحيـ بف الشييد كجيو الديف بف معظـ بف منصكر, حجة , كلي اهلل أحمد بف عبد دىمويال -91
 ـ.2005 -ىػ1426, 1اهلل البالغة, بيركت, لبناف, دار الجيؿ, ط

, أبك الحسف أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني, معجـ مقاييس المغة, دار الفكر, رازيال -92
 ـ.1979 -ىػ1399

عبد القادر الحنفي, مختار الصحاح, , زيف الديف أبك عبد اهلل محمد بف أبي بكر بف الرازي -93
 ـ.1990 -ق1420, 5بيركت, صيدا, الدار النمكذجية, المكتبة العصرية, ط

, أبك القاسـ الحسيف بف محمد, المفردات في غريب القرآف, دمشؽ, راغب األصفيانيال -94
 ق.1412, 1بيركت, الدار الشامية, دار القمـ, ط

محمد, تفسير الراغب األصفياني, جامعة طنطا,  , أبك القاسـ الحسيف بفراغب األصفيانيال -95
 ـ.1999 -ق1420, 1كمية اآلداب, ط
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, الحسف بف أحمد بف يكسؼ بف محمد بف أحمد, فتح الغفار الجامع ألحكاـ سنة رباعيال -96
 ىػ.1427، 1نبينا المختار, دار عالـ الفكائد, ط

كالحكـ في شرح خمسيف , زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد, جامع العمكـ رجب الحنبميابف  -97
 .ـ2001 -ق1422, 7حديثا مف جكامع الكمـ, بيركت, مؤسسة الرسالة, ط

, زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد, ركائع التفسير, المممكة العربية ابف رجب الحنبمي -98
 ـ. 2001 -ق1422, 1السعكدية, دار العاصمة, ط

شركيف إلى اإلسبلـ, مكة , محمكد بف أحمد بف فرج, منيج القرآف في دعكة المرحيميال -99
 -ق1424, 1المكرمة, المدينة المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, عمادة البحث العممي, ط

 ـ.2004
, قاسـ بف عبد اهلل بف أمير عمي القكنكم الحنفي, أنيس الفقياء في تعريفات األلفاظ الرومي -100

 ـ.2004 -ق1424المتداكلة بيف الفقياء, دار الكتب العممية, 
أحمد, الفكر المقاصدم قكاعده كفكائده, الدار البيضاء, مطبعة النجاح الجديدة,  ,ريسونيال -101

 ـ.1999
, أحمد, نظرية المقاصد عند اإلماـ الشاطبي, الدار العالمية لمكتاب اإلسبلمي, ريسونيال -102

 ـ.1992 -ىػ1412, 2ط
ر , أبك الفيض محمد بف محمد بف عبد الرزاؽ الحسيني, تاج العركس مف جكاىزبيديال -103

 القامكس, دار اليداية.
عرابو, بيركت, عالـ الكتب, زجاجال -104 , أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ, معاني القرآف كا 

 ـ.1988 -ق1408, 1ط
, د. كىبة بف مصطفى, التفسير المنير في العقيدة كالشريعة كالمنيج, دمشؽ, دار زحيميال -105

 ق.1418, 2الفكر المعاصر, ط
 ق.1422, 1, د. كىبة بف مصطفى, التفسير الكسيط لمزحيمي, دمشؽ, دار الفكر, طزحيميال -106
, محمد, كأحمد الريسكني, كمحمد عثماف شبير, حقكؽ اإلنساف محكر مقاصد زحيميال -107

 ـ اؿ.2002 -ىػ1422, 1الشريعة, قطر, كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية, ط
 .ـ1986 -ىػ1406, 1دار الفكر, ط, , كىبة, أصكؿ الفقو اإلسبلمي, دمشؽزحيميال -108
, محمد عبد العظيـ, مناىؿ العرفاف في عمـك القرآف, مطبعة عيسى البابي الحمبي زرقانيال -109

 .3كشركاه, ط
, بدر الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف بيادر, البحر المحيط في أصكؿ زركشيال -110

 ـ.1994 -ىػ1414, 1الفقو, دار الكتبي, ط
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لديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الدمشقي, األعبلـ, دار العمـ , خير ازركميال -111
 ـ.2002, 15لممبلييف, ط

, أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد جار اهلل, الفائؽ في غريب الحديث كاألثر, زمخشريال -112
 .2لبناف, دار المعرفة, ط

غكامض التنزيؿ, , أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد, الكشاؼ عف حقائؽ زمخشريال -113
 ق.1407, 3بيركت, دار الكتاب العربي, ط

, أبك عبد اهلل محمد بف عبد اهلل بف عيسى بف محمد المرم اإللبيرم, َزَمِنيف المالكيابف أبي  -114
 ـ.2002 -ق1423, 1تفسير القرآف العزيز, مصر, القاىرة, الفاركؽ الحديثة, ط

, -صمى اهلل عميو كسمـ–النبييف , محمد بف أحمد بف مصطفى بف أحمد, خاتـ زىرةأبو  -115
 القاىرة, دار الفكر العربي.

, بكر بف عبد اهلل أبك زيد بف محمد بف عبد اهلل بف بكر, حراسة الفضيمة, الرياض, زيدأبو  -116
 ـ.2005 -ق1426, 11دار العاصمة لمنشر كالتكزيع, ط

ق 1416, 1سالة, ط, بكر بف عبد اهلل بف محمد بف عبد اهلل, فقو النكازؿ, مؤسسة الر زيدأبو  -117
 ـ.1996

 ـ.1977 -ق1397, 3, سيد, فقو السنة, لبناف, بيركت, دار الكتاب العربي, طسابؽ -118
, د. عمي بف احمد عمي, مع اإلثني عشرية في األصكؿ كالفركع, الرياض, دار سالوسال -119

 ـ.2003 -ق1424, 7الفضيمة, ط
بيانية في نصكص مف , فاضؿ بف صالح بف ميدم بف خميؿ البدرم, لمسات سامرائيال -120

 ـ.2003 -ق1423, 3التنزيؿ, األردف, عماف, دار عمار لمنشر كالتكزيع, ط
, تقي الديف أبك الحسف عمي بف عبد الكافي بف عمي بف تماـ بف حامد بف يحيى, سبكيال -121

 ـ.1995 -ىػ1416اإلبياج في شرح المنياج, بيركت, دار الكتب العممية, 
قكاعد المغة كآالت األدب النحك كالصرؼ كالببلغة كالعركض  , محمد عمي, المباب فيسَّراجال -122

 .ـ1983 -ق1403, 1كالمغة كالمثؿ, دمشؽ, دار الفكر, ط
, عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل السعدم, تيسير الكريـ الرحمف في تفسير كبلـ سعديال -123

 ـ.2000 -ق1420, 1المناف, ط
اد العقؿ السميـ إلى مزايا الكتاب , محمد بف محمد بف مصطفى, إرشسعود العماديأبو  -124

 الكريـ, بيركت, دار إحياء التراث العربي.
, أبك عثماف سعيد بف منصكر بف شعبة الخراساني الجكزجاني, سنف سعيد سعيد بف منصور -125

 ـ.1982-ق 1403, 1بف منصكر, اليند, الدار السمفية, ط
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صمى اهلل عميو –فييا النبي  , أبك محمد خميس السعيد محمد عبد اهلل, مكاقؼ حمؼسعيدال -126
 ق.1418, 1, بيركت, بيت األفكار الدكلية, ط-كسمـ

 -, عمكم بف عبد القادر, تخريج أحاديث كآثار كتاب في ظبلؿ القرآف لسيد قطب سَّقَّاؼال -127
 ـ.1995 -ىػ1416, 2, دار اليجرة لمنشر كالتكزيع, ط-رحمو اهلل 

, 30مكارد الظمآف لدركس الزماف, ط , عبد العزيز بف محمد بف عبد المحسف,سممافال -128
 ق.1424

, أبك المظفر منصكر بف محمد بف عبد الجبار بف أحمد المركزم التميمي الحنفي سمعانيال -129
 ـ.1997 -ق1418, 1ثـ الشافعي, تفسير القرآف, السعكدية, الرياض, دار الكطف, ط

ـ, بيركت, دار , أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ المرسي, المحكـ كالمحيط األعظسيدهابف  -130
 ـ.2000 -ىػ1421, 1الكتب العممية, ط

, جبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر, الرد عمى مف أخمد إلى األرض كجيؿ أف سيوطيال -131
 ال اجتياد في كؿ عصر فرض, القاىرة, مكتبة الثقافة الدينية.

ابف  , إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي الغرناطي, االعتصاـ, السعكدية, دارشاطبيال -132
 ـ.1992 -ق1412, 1عفاف, ط

, أبك إسحاؽ إبراىيـ بف مكسى بف محمد المخمي, المكافقات, القاىرة, دار الفضيمة شاطبيال -133
 ـ.2010, 1لمنشر كالتكزيع, ط

, أبك عبد اهلل محمد بف إدريس بف العباس بف عبد المطمب القرشي المكي, تفسير شافعيال -134
 ـ.2006 -ق1427, 1دية, دار التدمرية, طاإلماـ الشافعي, المممكة العربية السعك 

 . https://fatwa.islamonline.net/7062, شبكة العنكبوتيةال -135
, أبك زيد عمر بف شبو بف عبيدة ريطة النميرم البصرم, تاريخ المدينة البف شبو, ابف شبو -136

 ق. 1399جدة, 
شحاتو, الفساد المالي كاإلصبلح السياسي, الشبكة العنكبكتية, منشكر  , حسيف حسيفشحاتو -137

 ..http://www.darelmashora.comعمى مكقع: 
, شعراويال -138  ـ.1997, محمد متكلي, تفسير الشعراكم, مطابع أخبار اليـك
, أحمد بف محمكد بف عبد الكىاب, الكصؼ المناسب لشرع الحكـ, المدينة المنكرة, شنقيطيال -139

 ىػ.1415, 1الجامعة اإلسبلمية, عمادة البحث العممي, ط

, محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني, أضكاء البياف في إيضاح شنقيطيال -140
 ـ.1995 -ق1415القرآف بالقرآف, بيركت, دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, 

https://fatwa.islamonline.net/7062
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اليمني, السيؿ الجرار المتدفؽ , محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل الشككاني شوكانيال -141
, ط  .1عمى حدائؽ االزىار, دار ابف حـز

, محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل, شرح الصدكر بتحريـ رفع القبكر, المدينة شوكانيال -142
 ق.1408, 4المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, ط

ابف كثير,  , محمد بف عمي بف محمد بف عبد اهلل, فتح القدير, بيركت, دمشؽ, دارشوكانيال -143
 ق اؿ.1414, 1دار الكمـ الطيب, ط

, أبك بكر عبد اهلل بف محمد بف إبراىيـ بف عثماف العبس, الكتاب المصنؼ شيبةابف أبي  -144
 ق.1409, 1في األحاديث كاآلثار, الرياص, مكتبة الرشد, ط

, محمد عمي, ركائع البياف تفسير آيات األحكاـ, بيركت, دمشؽ, مؤسسة مناىؿ صابونيال -145
 ـ.1980 -ق1400, 3رقاف, مكتبة الغزالي, طالف

, صبلح الديف خميؿ بف أيبؾ بف عبد اهلل, الكافي بالكفيات, بيركت, دار إحياء صفديال -146
 ـ.2000 -ىػ1420التراث, 

االعتقاد عف أدراف اإللحاد, المممكة العربية السعكدية,  , محمد بف إسماعيؿ, تطييرصنعانيال -147
 ق.1408, 1الرياض, مطبعة السفير, ط

, 2, د. عثماف جمعة, مدخؿ لدراسة العقيدة اإلسبلمية, مكتبة السكادم لمتكزيع, طضميرية -148
 ـ.1996 -ق1417

, أبك عبد اهلل محمد بف عبد الكاحد المقدسي, األحاديث المختارة أك ضياء الديف المقدسي -149
بيركت, المستخرج مف األحاديث المختارة مما لـ يخرجو البخارم كمسمـ في صحيحييما, 

 ـ.2000 -ىػ1420, 3لبناف، دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط
, أبك القاسـ سميماف بف أحمد بف أيكب بف مطير المخمي الشامي, الركض الداني طبرانيال -150

 ـ.1985 -ق1405, 1)المعجـ الصغير(, عماف, بيركت, دار عمار, المكتب اإلسبلمي, ط
زيد بف كثير بف غالب اآلممي، جامع البياف في , أبك جعفر  محمد بف جرير بف يطبريال -151

 ـ.2000 -ىػ 1420, 1تأكيؿ القرآف, مؤسسة الرسالة, ط
, أبك جعفر محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف غالب اآلممي, جامع البياف عف طبريال -152

 ـ.2001 -ق1422, 1تأكيؿ آم القرآف, دار ىجر لمطباعة كالنشر كالتكزيع كاإلعبلف, ط
ب الديف أبك العباس أحمد بف عبد اهلل بف محمد, الرياض النضرة في مناقب , محطبريال -153

 .2, دار الكتب العممية, ط2العشرة, ط
, محمد سيد, التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ, القاىرة, الفجالة, دار النيضة لمطباعة طنطاوي -154

 .1997, 1كالنشر كالتكزيع, ط
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بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي , سراج الديف أبك حفص عمر عادؿ الحنبميابف  -155
ق 1419, 1النعماني, المباب في عمـك الكتاب, بيركت, لبناف, دار الكتب العممية, ط

 ـ.1998
, محمد الطاىر بف محمد بف الطاىر بف عاشكر التكنسي, التحرير كالتنكير, عاشورابف  -156

 ـ.1984مقدمة الكتاب, تكنس, الدار التكنسية لمنشر كالتكزيع, 
, 2ائس لمنشرزيع, ط, محمد الطاىر, مقاصد الشريعة اإلسبلمية, األردف, دار النفورعاشابف  -157

 .ـ2001 -ىػ1421
, يكسؼ حامد, المقاصد العامة لمشريعة اإلسبلمية, أمريكيا, فرجينيا, المعيد العالمي عاِلـال -158

 ـ.1994 -ىػ1415, 2لمفكر اإلسبلمي, ط
الباقي, المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ, دار الكتب  , محمد فؤاد عبدعبد الباقي -159

 ق.1364المصرية, 
, أبك عمر يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم عبد البرابف  -160

 ـ.1992 -ىػ  1412, 1القرطبي, االستيعاب في معرفة األصحاب, بيركت, دار الجيؿ، ط
اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم , أبك عمر يكسؼ بف عبد عبد البرابف  -161

 ـ.2000 -ق1421, 1القرطبي, االستذكار, بيركت, دار الكتب العممية, ط
, عبد الحميد بف محمد الصنياجي, آثار ابف باديس, دار كمكتبة عبد الحميد بف باديس -162

 ـ.1968 -ق1388, 1الشركة الجزائرية, ط
بف نافع الحميرم اليماني الصنعاني, تفسير عبد , أبك بكر عبد الرزاؽ بف ىماـ عبد الرزاؽ -163

 ق.1419, 1الرزاؽ, , بيركت, دار الكتب العممية, ط
, عبلء الديف عبد العزيز بف أحمد بف محمد البخارم, كشؼ األسرار عبد العزيز البخاري -164

 شرح أصكؿ البزدكم, دار الفكر اإلسبلمي. 
 .1معالـ في السمكؾ كتزكية النفكس, ط , محمد بف عبد اهلل آؿ عبد المطيؼ,عبد العزيزابف  -165
شياب الديف أبك عمر أحمد بف محمد بف حبيب بف حيدر بف  عبد ربو األندلسي,ابف   -166

 ق.1404, 1سالـ, العقد الفريد, بيركت, دار الكتب العممية, ط
, صالح بف عبد اهلل, عقيدة محمد عبد الكىاب السمفية كأثرىا في العالـ اإلسبلمي, عبودال -167

, 2المممكة العربية السعكدية, المدينة المنكرة, الجامعة اإلسبلمية, عمادة البحث العممي, ط
 .ـ2004 -ق1424

, حمادم, الشاطبي كمقاصد الشريعة, دمشؽ, بيركت, دار قتيبة لمطباعة كالنشر عبيديال -168
 ـ 1992 -ق1412, 1كالتكزيع, ط
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يز بف باز, فتاكل ميمة لعمكـ األمة, , محمد بف صالح العثيميف كعبد العز عثيميف وابف بازال -169
 ق.1413الرياض, دار العاصمة, 

, محمد بف صالح بف محمد, تفسير الفاتحة كالبقرة, المممكة العربية السعكدية, دار عثيميفال -170
  .ق1423, 1ابف الجكزم, ط

, محمد بف صالح بف محمد, شرح رياض الصالحيف, دار الكطف لمنشر كالتكزيع, عثيميفال -171
 ق.1426

كيميو شرح األصكؿ الستة, , , محمد بف صالح بف محمد, شرح كشؼ الشبياتعثيميفال -172
 ـ.1996 -ق1416, 1الرياض, مكتبة الثريا لمنشر كالتكزيع, ط

 ق.1413, محمد بف صالح, مجمكع الفتاكل, دار الكطف, دار الثريا, ط األخيرة, عثيميفال -173
دم الجراحي, كشؼ الخفاء كمزيؿ , أبك الفداء إسماعيؿ بف محمد بف عبد الياعجمونيال -174

 ـ.2000 -ق1420, 1اإللباس, المكتبة العصرية, ط
, أبك العباس أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة الحسني األنجرم الفاسي عجيبةابف  -175

 ق.1419الصكفي, البحر المديد في تفسير القرآف المجيد, القاىرة, د. حسف عباس زكي, 
عبد الرحيـ بف الحسيف بف عبد الرحمف بف أبي بكر بف , أبك الفضؿ زيف الديف عراقيال -176

إبراىيـ, المغني عف حمؿ األسفار في األسفار، في تخريج ما في اإلحياء مف األخبار, لبناف, 
، ط  ـ.2005 -ىػ1426, 1بيركت, دار ابف حـز

, طبلؿ بف مصطفى, التكسؿ في كتاب اهلل عز كجؿ, المدينة المنكرة, الجامعة عرقوس -177
 ـ.2004 -ق1424, 36ة, طاإلسبلمي

, أبك محمد عز الديف بف عبد العزيز بف عبد السبلـ السممي الشافعي, عز بف عبد السالـال -178
 ق.1416, 1الفكائد في اختصار المقاصد, دمشؽ, دار الفكر المعاصر, ط

, سمطاف العمماء أبك محمد عز الديف عبد العزيز بف عبد السبلـ بف أبي عز بف عبد السالـال -179
ـ بف حسف السممي الدمشقي, قكاعد األحكاـ في مصالح األناـ, القاىرة, مكتبة الكميات القاس

 ـ.1991 -ىػ1414األزىرية, 
, صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمي بف محمد ابف أبي العز الحنفي، عزابف أبي ال -180

تكزيع األذرعي الصالحي الدمشقي, شرح العقيدة الطحاكية, دار السبلـ لمطباعة كالنشر كال
 ـ.2005 -ق1426, 1كالترجمة, ط

, صدر الديف محمد بف عبلء الديف عمي بف محمد الحنفي, شرح العقيدة عزابف أبي ال -181
 .1ة كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد, طالطحاكية, كزارة الشؤكف اإلسبلمي

, أبك ىبلؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ بف سعد بف يحيى بف ميراف, معجـ الفركؽ عسكريال -182
 ق.1412, 1غكية, مؤسسة النشر اإلسبلمي, طالم
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, جماؿ الديف عطية, نحك تفعيؿ مقاصد الشريعة, سكريا, دمشؽ, المعيد العالمي لمفكر عطية -183
 ـ.2003 -ق1424اإلسبلمي, 

, طو جابر, مقاصد الشريعة, بيركت, لبناف, دار اليادم لمطباعة كالنشر كالتكزيع, عموانيال -184
 ـ.2001 -ىػ 1421, 1ط

, أبك الحسيف يحيى بف أبي الخير بف سالـ العمراني اليمني الشافعي, االنتصار في عمرانيال -185
, 1الرد عمى المعتزلة األشرار, المممكة العربية السعكدية, الرياض, أضكاء السمؼ, ط

 ـ.1999 -ق1419
, د. غالب بف عمي, المذاىب الفكرية المعاصرة كدكرىا في المجتمعات كمكقؼ عواجي -186

 ـ.2006-ىػ1427, 1نيا, جدة, المكتبة العصرية الذىبية, طالمسمـ م
, عبد القادر, التشريع الجنائي اإلسبلمي مقارنا بالقانكف الكضعي, بيركت, دار الكتاب عودة -187

 العربي.
, أحمد بف سعد حمداف, أثر العقيدة اإلسبلمية في تضامف ككحدة األمة اإلسبلمية, غامديال -188

 ـ.1984 -ق1404, 16سبلمية, طالمدينة المنكرة, الجامعة اإل
, أحمد بف سعد حمداف, الكحدة اإلسبلمية كأساسيا ككسائؿ تحقيقيا, المدينة المنكرة, غامديال -189

 ق.1415, 17الجامعة اإلسبلمية, ط
حمى التكحيد,  -صمى اهلل عميو كسمـ–, محمد بف عبد اهلل زرباف, حماية الرسكؿ غامديال -190

 -ق1423, 1ة اإلسبلمية, عمادة البحث العممي, طالمممكة العربية السعكدية, الجامع
 ـ.2003

 ـ.1976 -ق1396, 1, محمكد محمد, الماؿ في القرآف, بغداد, طغريب -191
 , أبك حامد بف محمد الطكسي, إحياء عمـك الديف, بيركت, دار المعرفة.غزاليال -192

, 1, أبك حامد محمد بف محمد الطكسي, المستصفى, دار الكتب العممية, طغزاليال -193
 ـ.1993 -ق1413

, أبك حامد محمد بف محمد الطكسي, فضائح الباطنية, الككيت, مؤسسة دار الكتب غزاليال -194
 الثقافية.

, أبك حامد محمد بف محمد بف محمد الطكسي, شفاء الغميؿ في بياف الشىبو كالميخيؿ غزاليال -195
 ـ.1971 -ىػ1390كمسالؾ التعميؿ, بغداد, مكتبة الرشاد, 

بف سميماف, أشراط الساعة, المممكة العربية السعكدية, كزارة الشؤكف , عبد اهلل غفيميال -196
 ق.1422, 1اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد, ط

, حسيف بف غناـ النجدم األحسائي المالكي, العقد الثميف في شرح أحاديث أصكؿ غناـابف  -197
 ـ.2003 -ق1423, 1الديف, فيرسة مكتبة الممؾ فيد الكطنية, ط
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, عبد اهلل بف محمد, ذـ الفرقة كاالختبلؼ في الكتاب كالسنة, المدينة المنكرة, غنيمافال -198
 ـ.1985 -ق1405, 17الجامعة اإلسبلمية, ط

, أبك نصر إسماعيؿ بف حماد الجكىرم, تاج المغة كصحاح العربية, دار العمـ فارابيال -199
 ـ.1987-ىػ1407, 4لممبلييف, ط

 ـ.1993, 5كمكارميا, دار الغرب اإلسبلمي, ط , عبلؿ, مقاصد الشريعة اإلسبلميةفاسيال -200
, أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف خطيب الرم, فخر الديف الرازي -201

 ـ.1997 -ىػ1418المحصكؿ, مؤسسة الرسالة, 
, خطيب الرم أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحس بف الحسيف التيمي, فخر الديف الرازي -202

 ق.1420, 3دار إحياء التراث العربي, طمفاتيح الغيب, بيركت, 
, أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمر بف تميـ البصرم, كتاب العيف, دار فراىيديال -203

 كمكتبة اليبلؿ.
 ـ.1993 -ق1413, أحمد, تزكية النفكس, االسكندرية, دار العقيدة لمتراث, فريد -204
 ـ.2009 -ق1430, 1كالتكزيع, ط , إبراىيـ, الطريؽ إلى االمتياز, دار الراية لمنشرفقيال -205
, صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكازاف, اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد كالرد عمى أىؿ فوزافال -206

 ـ.1999 -ق1420, 1الشرؾ كاإللحاد, دار ابف الجكزم, ط
, الرياض, دار الممخص في شرح كتاب التكحيد, صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف, فوزافال -207

 ـ.2001 -ق1422, 1ط العاصمة,
, صالح بف فكزاف بف عبد اهلل الفكزاف, شرح مسائؿ الجاىمية لمحمد بف عبد الكىاب, فوزافال -208

 ـ.2005 -ق1421, 1الرياض, دار العاصمة لمنشر كالتكزيع, ط
, صالح بف فكزاف بف عبد اهلل, إعانة المستفيد بشرح كتاب التكحيد, مؤسسة الرسالة, فوزافال -209

 ـ.2002 -ق1423, 3ط
, مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب, القامكس المحيط, بيركت, لبناف, فيروزآبادىال -210

 ـ.2005 -ىػ1426, 8مؤسسة الرسالة لمطباعة كالنشر كالتكزيع, ط
, فيصؿ بف عبد العزيز بف فيصؿ بف احمد المبارؾ الحريممي النجدم, تطريز فيصؿ المبارؾ -211

 ـ.2002 -ق1423, 1منشر كالتكزيع, طرياض الصالحيف, الرياض, دار العاصمة ل
, سعيد بف عمي بف كىؼ, الدعاء كيميو العبلج بالرقى مف الكتاب كالسنة, المممكة قحطانيال -212

 ق.1423, 5العربية السعكدية, كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد, ط
امة الجماعيمي المقدسي , مكفؽ الديف أبك محمد عبد اهلل بف أحمد بف محمد بف قدقدامةابف  -213

 .ـ1968 -ىػ1388, مكتبة القاىرة, ثـ الدمشقي الحنبمي, المغني
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, أبك العباس شياب الديف أحمد بف إدريس بف عبد الرحمف المالكي, الفركؽ, عالـ قرافيال -214
 الكتب.

, شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف أبي بكر بف فرح األنصارم الخزرجي, قرطبيال -215
 ـ.1964 -ق1384, 2ألحكاـ القرآف, القاىرة, دار الكتب المصرية, طالجامع 

, أحمد محمد بف عمي الكرجي, النكت الدالة عمى البياف في أنكاع العمكـ كاألحكاـ, قصابال -216
 ـ.2003 -ق1424دار القمـ, دار ابف عفاف, 

لـ , أبك القاسـ عمي بف جعفر بف عمي السعدم, كتاب االفعاؿ, عاقطاع الصقميالابف  -217
 ـ.1983 -ق1403, 1الكتب, ط

 ـ.2001 -ق1422, 5, مناع بف خميؿ, تاريخ التشريع اإلسبلمي, مكتبة كىبة, طقطافال -218
, سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي, في ظبلؿ القرآف, القاىرة, بيركت, دار الشركؽ, قطب -219

 ق.1412, 17ط
اإلفريقي, التصاريؼ لتفسير , يحي بف سبلـ بف أبي ثعمبة التيمي البصرم ثـ قيروانيال -220

 ـ.1979القرآف مما اشتبيت أسمائو كتصرفت معانيو, الشركة التكنسية لمتكزيع, 
, شمس الديف محمد بت أبي بكر بف أيكب بف سعد, مدارج السالكيف بيف قيـ الجوزيةابف  -221

ياؾ نستعيف, بيركت, دار الكتاب العربي, ط  .1996 -ق1416, 3منازؿ إياؾ نعبد كا 
, شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, إعبلـ المكقعيف عف الجوزية قيـابف  -222

 ـ.1991 -ىػ1411, 1رب العالميف, بيركت, دار الكتب العممية, ط
, شمس الديف محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, إغاثة الميفاف مف قيـ الجوزيةابف  -223

 -ىػ1408, 2بة فرقد الخاني, طمصايد الشيطاف, المممكة العربية السعكدية, الرياض, مكت
 ـ.1988

, شمس الديف محمد بف ابي بكر بف أيكب بف سعد, الجكاب الكافي لمف قيـ الجوزيةابف  -224
 ـ.1997 -ق1418, 1المغرب, دار المعرفة, ط سأؿ عف الدكاء الشافي,

, شمس الديف, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, الطب النبكم, بيركت, قيـ الجوزيةابف  -225
 اليبلؿ. دار

, شمس الديف, محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد, مفتاح دار السعادة قيـ الجوزيةابف  -226
 كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة, بيركت, دار الكتب العممية.

, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, مسند أمير ابف كثير -227
كأقكالو عمى أبكاب العمـ,  -رضي اهلل عنو–المؤمنيف أبي حفص عمر بف الخطاب 

 ـ.1991 -ق1411, 1المنصكرة, دار الكفاء, ط
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, أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي, تفسر القرآف كثيرابف  -228
 ـ.1999 -ق1420, 2العظيـ, دار طيبة لمنشر كالتكزيع, ط

القرشي البصرم ثـ الدمشقي, جامع , أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير كثيرابف  -229
المسانيد كالسُّنىف اليادم ألقـك سىنىف, بيركت, لبناف، دار خضر لمطباعة كالنشر كالتكزيع, 

 ـ.1998 -ىػ1419, 2ط
, تاج القراء برىاف الديف أبك القاسـ محمد بف حمزة بف نصر, غرائب التفسير كرمانيال -230

 .إلسبلميةدار القبمة لمثقافة ا كعجائب التأكيؿ, جدة,
, أبك الحسف عبد العزيز بف يحيى بف مسمـ بف ميمكف, الحيدة كاالعتذار في الرد كنانيال -231

عمى مف قاؿ بخمؽ القرآف, المممكة العربية السعكدية, المدينة المنكرة, مكتبة العمـك كالحكـ, 
 ـ.2002 -ق1423, 2ط

دار إحياء الكتب العربية,  , أبك عبد اهلل محمد بف يزيد القزكيني, سنف ابف ماجو,ماجوابف  -232
 فيصؿ عيسى البابي الحمبي.

, مالؾ بف أنس بف مالؾ بف عامر األصبحي المدني, المكطأ, اإلمارات, أبك ظبي, مالؾ -233
 ـ.2004 -ىػ1425, 1مؤسسة زايد بف سمطاف آؿ نيياف لؤلعماؿ الخيرية كاإلنسانية, ط

البصرم البغدادم, تفسير , أبك الحسف عمي بف محمد بف محمد بف حبيب ماورديال -234
 الماكردم, بيركت, لبناف, دار الكتب العممية.

, أبك عبد الرحمف عبد اهلل بف المبارؾ بف كاضح الحنظمي، التركي ثـ المٍركزم, مبارؾابف ال -235
 الزىد كالرقائؽ البف المبارؾ, بيركت, دار الكتب العممية.

ضي خاف القادرم الشاذلي اليندم عبلء الديف عمي بف حساـ الديف ابف قا متقي اليندي,ال -236
, 5البرىانفكرم ثـ المدني, كنز العماؿ في سنف األقكاؿ كاألفعاؿ, مؤسسة الرسالة, ط

 ـ.1981-ىػ1401
, 1, تامر محمد محمكد متكلي, منيج الشيخ محمد رشيد رضا في العقيدة,, طمتولي -237

 ـ.2000 -ق1425
محمد بياء الديف العممكني  , شمس الديف محمد رشيد بف عمي رضا بفمحمد رشيد رضا -238

 ـ.1990الحيني, تفسير المنار, الييئة المصرية العامة لمكتاب, 
, أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف عمي ابف لطؼ اهلل الحسيني محمد صديؽ خاف -239

, 2البخارم الًقنَّكجي, حسف األسكة بما ثبت مف اهلل كرسكلو في النسكة, , مؤسسة الرسالة, ط
 ـ.1981 -ق1401

, أسماء جاسـ محمد, اإلصبلح االقتصادم بيف االقتصاد اإلسبلمي كاالقتصاد محمد -240
 الكضعي, دراسة مقارنة, جامعة بغداد, قسـ االقتصاد.
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, عبلء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف الدمشقي الصالحي الحنبمي, التحبير شرح مرداويال -241
 ـ.2000 -ىػ1421, 1رشد, طالتحرير في أصكؿ الفقو, السعكدية, الرياض, مكتبة ال

, محمد منير, التربية اإلسبلمية أصكليا كتطكرىا في الببلد العربية, عالـ الكتب, مرسي -242
 ـ.2005 -ق1425

, أبك الحسف مسمـ بف الحجاج النيسابكرم, صحيح مسمـ, بيركت, دار إحياء التراث مسمـ -243
 العربي.

 عكة., إبراىيـ مصطفى كآخركف, المعجـ الكسيط, دار الدمصطفى -244
, عبد الرحمف, نظرة في مفيكـ اإلرىاب كالمكقؼ منو في اإلسبلـ, السعكدية, كزارة مطروديال -245

 األكقاؼ.
 ق.1412, محمد ثناء اهلل, التفسير المظيرم, الباكستاف, مكتبة الرشدية, مظيريال -246
, أبك الحسف بف بشير األزدم البمخي, تفسير مقاتؿ ابف سميماف, بيركت, مقاتؿ بف سميماف -247

 ق.1423, 1ر إحياء التراث العربي, طدا
, 1, محمد عمي, عالـ األخبلؽ اإلسبلمية, دار عالـ الكتابة لمطباعة كالنشر, طمقداد يالجف -248

 ـ.1992 -ق1413
, 2, محمد أحمد إسماعيؿ, عكدة الحجاب, االسكندرية, دار اإليماف, دار القمة, طمقدـال -249

 ـ.2004
ٌمكش بف محمد بف مختار القيسي  , أبك محمد مكي بف أبي مكى بف أبى طالب -250 طالب حى

القيركاني القرطبي المالكي,  اليداية إلى بمكغ النياية في عمـ معاني القرآف كتفسيره، 
كأحكامو، كجمؿ مف فنكف عمكمو, جامعة الشارقة, كمية الشريعة كالدراسات اإلسبلمية, 

 ـ.2008 -ىػ 1429, 1مجمكعة بحكث الكتاب كالسنة, ط
د القادر السيد محمكد آؿ غازم العاني, بياف المعاني, دمشؽ, مطبعة الترقي, , عبمال حويش -251

 ـ.1975 -ق13882, 1ط
, محمد أحمد محمد عبد القادر خميؿ, عقيدة التكحيد في القرآف الكريـ, مكتبة دار ممكاوي -252

 ـ.1985 -ق1405, 1الزماف, ط
بف عمي بف زيف العابديف  , زيف الديف محمد المدعك بعبد الرؤكؼ بف تاج العارفيفمناويال -253

, 1الحدادم المناكم, فيض القدير شرح الجامع الصغير, مصر, المكتبة التجارية الكبرل, ط
 ق.1356

, جماؿ الديف أبك الفضؿ محمد بف مكـر بف عمي األنصارم الركيفعي اإلفريقي, منظورابف  -254
 .ىػ1414, 3دار صادر, ط لساف العرب, بيركت,
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يد األفكار في األدب كاألخبلؽ كالحكـ كاألمثاؿ, الجميكرية , حسيف بف محمد, صميديال -255
 ـ.2009اليمنية, كزارة الثقافة, دار الكتاب, 

, عبد الغني بف طالب بف حمادة بف إبراىيـ الغنيمي الدمشقي الميداني الحنفي, ميدانيال -256
 المباب في شرح الكتاب, بيركت, لبناف, المكتبة العممية.

ر, المصارحة في أحكاـ المصافحة, المدينة المنكرة, المكتبة , عبد الناصر بف خضميالد -257
 الرقمية.

, تقي الديف أبك البقاء محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عمي الفتكحي, نجار الحنبميابف ال -258
 ـ.1997 -ىػ1418, 2شرح الكككب المنير, مكتبة العبيكاف, ط

الرائؽ شرح كنز الدقائؽ, دار , زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد, البحر نجيـ المصريابف  -259
 .2الكتاب اإلسبلمي, ط

, عبد الرحمف, أصكؿ التربية اإلسبلمية كأساليبيا في البيت كالمدرسة كالمجتمع, نحالويال -260
 ـ.2007 -ق1428, 25دار الفكر, ط

, المكسكعة الميسرة في األدياف كالمذاىب كاألحزاب ندوة العالمية لمشباب اإلسالميال -261
 ق.1420 4لندكة العالمية لمطباعة كالنشر كالتكزيع, طالمعاصرة, دار ا

, أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بف عمي الخراساني, المجتبى مف السنف, )سنف نسائيال -262
 ـ.1986 -1406, 2النسائي(, حمب, مكتبة المطبكعات اإلسبلمية, ط

التنزيؿ كحقائؽ , حافظ الديف أبك البركات عبد اهلل بف أحمد بف محمكد, مدارؾ نسفيال -263
 .ـ1998 -ق1419, 1التأكيؿ, بيركت, دار الكمـ الطيب, ط

, أحمد بف عبد اهلل بف أحمد بف إسحاؽ بف مكسى بف ميراف األصبياني, حمية نعيـأبو  -264
 ـ.1974 -ىػ 1394األكلياء كطبقات األصفياء, محافظة مصر, السعادة, 

صكؿ الفقو المقارف, الرياض, مكتبة , عبد الكريـ بف عمي بف محمد, الميذب في عمـ أنممةال -265
 ـ.1999 -ىػ1420, 1الرشد, ط

, محمد بف عمر نككم الجاكم, مراح لبيد لكشؼ معاني القرآف المجيد, بيركت, نووي الجاوي -266
 ق.1417, 1دار الكتب العممية, ط

, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم, ركضة الطالبيف كعمدة المفتيف, نوويال -267
 ق.1412, 3شؽ, بيركت, المكتب اإلسبلمي, طعماف, دم

, أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ, خبلصة األحكاـ في ميمات السنف كقكاعد نوويال -268
 ـ.1997 -ق1418, 1اإلسبلـ, مؤسسة الرسالة, لبناف, بيركت, ط
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, رقية بنت نصر اهلل, السنة النبكية المصدر الثاني لمتشريع اإلسبلمي, كمكانتيا مف نياز -269
حيث االحتجاج كالمرتبة كالبياف كالعمؿ, المدينة المنكرة, مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ 

 الشريؼ.
, أبك سعد عبد الرحمف بف مأمكف, المغني لئلماـ المتكلي, القاىرة, المعيد نيسابوريال -270

 ـ.1986الفرنسى لآلثار الشرقيو, 
غرائب القرآف كرغائب الفرقاف, , نظاـ الديف الحسف بف محمد بف حسيف القمي, نيسابوريال -271

 ق.1416, 1بيركت, دار الكتب العممية, ط
, عماد الديف أبك العباس أحمد بف محمد بف عماد الديف, التبياف في تفسير غريب يائـالابف  -272

 ق.1423, 1القرآف, بيركت, دار الغرب اإلسبلمي, ط
دار إحياء التراث , أبك منصكر محمد بف أحمد األزىرم, تيذيب المغة, بيركت, يرويال -273

 ـ اؿ.2001, 1العربي, ط
, شياب الديف ابك العباس أحمد بف محمد بف عمي بف حجر الييتمي السعدم ييتميابف ال -274

األنصارم, الصكاعؽ المحرقة عمى أىؿ الرفض كالضبلؿ كالزندقة, لبناف, مؤسسة الرسالة, 
 ـ.1997 -ىػ 1417, 1ط

بكر بف سميماف, مجمع الزكائد كمنبع الفكائد, , أبك الحسف نكر الديف عمي بف أبي ييثميال -275
 ـ.1994 -ق1414القاىرة, مكتبة القدسي, 

, أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي النيسابكرم الشافعي, الكسيط في واحديال -276
 ـ.1994 -ق1415, 1تفسير القرآف المجيد, بيركت, لبناف, دار الكتب العممية, ط

مد بف محمد بف عمي النيسابكرم الشافعي, الكجيز في , أبك الحسف عمي بف أحواحديال -277
 ق.1415, 1تفسير الكتاب العزيز, بيركت, دمشؽ, دار القمـ, دار الشامية, ط

, أحمد بف عمي بف المثينى بف يحيى بف عيسى بف ىبلؿ التميمي المكصمي, مسند يعمىأبو  -278
 ـ.1984 -ق1404أبي يعمى, دمشؽ, دار المأمكف لمتراث, ط, 

محمد سعد بف أحمد بف مسعكد, مقاصد الشريعة اإلسبلمية كعبلقتيا باألدلة  ,يوبيال -279
 ـ.1998 -ىػ1418, 1الشرعية, المممكة العربية السعكدية, دار اليجرة لمنشر كالتكزيع, ط

, يكسؼ بف يحيى بف عمي بف عبد العزيز المقدسي السممي الشافعي, عقد يوسؼ بف يحيى -280
 ـ.1989 -ق1410, 2, مكتبة المنار الزرقاء, طالدرر في أخبار المنتظر, األردف

, عبد الرحمف بف عبد الخالؽ, أضكاء عمى أكضاعنا السياسية, الككيت, دار القمـ, يوسؼال -281
 ـ.1978 -ق1398, 1ط
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 الموضوعات:  مسرد

 الصفحة الموضوعات
 أ إقرار

 ب شكر وتقدير
 ج الممخَّص

 د الممخَّص/ بالمغة اإلنجميزية
 ق المقدمة

الفصؿ التمييدي: مفيوـُ مقاصِد الشريعِة اإلسالميِة, وثمرة معرفِتيا والعمؿ 
 بيا, وأقساميا وطرؽ معرفِتيا.

1 

ؿُ   2 : تعريؼي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميًة, كثمرة معرفًتيا كالعمؿ ًبيا. المبحُث األوَّ
ؿُ   2 .: تعريؼي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميَّةالمطمُب األوَّ

 6 : ثمرةي معرفًة مقاصًد الشريعًة اإلسبلميًة, كالعمؿ بيا.الثاني المطمبُ 
تىًبيا, كطرؽي معًرفىًتيا.المبحث الثاني ـي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميًة باعتباًر ري  9 : أقسا
ؿُ  ـي مقاصًد الشريعًة اإلسبلميَّة.المطمُب األوَّ  9 : أقسا
 12 .اإلسبلميَّة: طرؽي معرفًة مقاصًد الشريعًة  المطمُب الثاني

ؿ: نشر الصالح  19 .الفصُؿ األوَّ
المبحث األكؿ: تعريؼ الصبلح كالفرؽ بينو كبيف اإلصبلح, كعبلقتو بمقاصد 

 الشريعة.
21 

ؿ  21 : تعريؼي الصىبلح.المطمُب األوَّ
 25 .: الفرؽي بيفى الصبلًح كاإًلصبلحالمطمُب الثاني
 26 .بمقاصًد الشريعة: عبلقةي نشًر الصبلًح المطمُب الثالث
ٍقًصده مف مقاصًد الشريعًة اإلسبلمية.المبحُث الثاني  30 : نشري الصبلًح مى
ؿ  30 : تأصيؿي مقصًد نشًر الصبلح.المطمُب األوَّ
 31 .: نشر الصبلح في القرآًف الكريـالمطمُب الثاني
 41 .: نشر الصبلح في السنًة الشريفةالمطمُب الثالث
 46 .-رضيى اهلل عنيـ –: نشر الصبلح عندى الصحابًة المطمُب الرابع
 53 : أنكاعي الصبلًح, كمراتبو, كمجاالتي الصبلح كاإلصبلح.المبحُث الثالث
ؿ  53 .: أنكاعي الصبلحالمطمُب األوَّ
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 63 : مراتب الصبلح.المطمُب الثاني
 66 كاإلصبلح.  : مجاالتي الصبلحالمطمب الثالث
: منيجي اإلسبلـً في نشًر الصبلًح, كجزاء الصالحيف, كمصير المبحُث الرابع

 األمة إذا تركت الصبلح.
72 

ؿ  72 .: منيجي اإلسبلـً في نشًر الصبلحالمطمُب األوَّ
 74 .: جزاءي الصالحيفالمطمُب الثاني
 78 : مصيري األمًة إذا تركت الصبلح.المطمُب الثالث

 83 الفصُؿ الثاني: قطُع دابِر الفساد.
: تعريؼي الفساد, كالفرؽي بينو كبيف اإلفساد, كعبلقتيو بمقاصًد المبحُث األوؿ

  الشريعة.
85 

 85 : تعريؼي الفساد.المطمُب األوؿ
 87 .: الفرؽي بيف الفساًد كاإلفسادالمطمُب الثاني
 88 : عبلقةي قطًع دابًر الفساًد بمقاصًد الشريعة.المطمُب الثالث
 90 : قطعي دابًر الفساًد مقصده مف مقاصًد الشريعًة اإلسبلمية. المبحُث الثاني
 90 : تأصيؿي مقصًد قطًع دابًر الفساد.المطمُب األوؿ
 90 الكريـ. : قطعي دابًر الفساًد في القرآفً المطمُب الثاني
 96 .: قطعي دابًر الفساًد في السنًة الشريفةالمطمُب الثالث
 99 .-رضي اهلل عنيـ –الفساًد عندى الصحابًة : قطعي دابًر المطمُب الرابع
 101 : أنكاعي الفساًد كصكره, كأسبابيو, كآثاره.المبحُث الثالث
 101 أنكاع الفساد كصكره. المطمب األوؿ:
 106 .: أسباب الفسادالمطمب الثاني
 112 : آثار الفساد.المطمب الثالث
: منيج اإلسبلـ في محاربة الفساد ككسائؿ قطعو, كعقاب الفاسديف المبحث الرابع

 كالمفسديف.
118 

 118 .: منيج اإلسبلـ في محاربة الفساد ككسائؿ قطعوالمطمب األوؿ
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