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هذا البحث يتحدث عن منهج القرآن الكرمي يف عالج أخطاء اجلماعة املؤمنة يف ضوء سورة 
ما أخطاء اجلماعة املؤمنة اليت وردت يف السورة، : آل عمران؛ من خالل اإلجابة عن عدة أسئلة أمهها

وما منهج السورة يف عالجها، وكيف نوّظف هذا املنهج يف عالج أخطاء الواقع املعاصر؟، ويهدف 
هذا البحث إىل تقدمي رؤية تليب حاجة الدعاة واملربني إىل معرفة املنهج القرآين يف توجيه اجملتمع 

 .ن الكرميلتصحيح أخطائه يف ضوء منهج القرآ
وقد وقفت يف هذه الدراسة على أخطاء اجلماعة املؤمنة اليت ذُكرت يف سورة آل عمران، 

، والتعلق بشخص إرادة الدنيا، و االعتداد ابلرأي، و خمالفة أمر الرسول ، و االختالف والتنازع: وهي
: ح هذه األخطاء والذي يتمثل يف، مث بّينت منهج القرآن يف تصحيالفرار من املعركةالرسول ملسو هيلع هللا ىلص، و 

توضيح اخلطأ، وتصحيح التصورات، وضرب املثل، والرتغيب والرتهيب، والعتاب، ورفع الروح املعنوية 
بعد اهلزمية، والعفو والصفح، واستيعاب املخطئ يف اجملتمع اإلسالمي، ومعاقبة املخطئ إذا استلزم 

 .األمر
طاء يف الواقع املعاصر؛ حىت أُسِهم يف تقدمي وحاولت توظيف هذه املنهجية يف عالج األخ

الصورة الواقعية اليت جيب أن ُُتتذى يف تصويب بعض أخطاء اجملتمع املسلم، مث ختمت البحث خبامتة 
 .ذكرت فيها أهم ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات

 
 

  



 

 د

 

 شكر وتقدير

 

 :وبعد ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ،احلمد هلل رب العاملني
، اأوالا وآخرا اجناز هذا العمل بفلله، فله احلمد الذي وفقين إلفإين أشكر هللا تعاىل 

أتقدم ابلشكر  أشكر والَدّي الكرميني أمّد هللا يف عمرمها، مث وإين بعد محد هللا وشكره
يوسف الصديقي، / األستاذ الدكتور: سالميةوالدراسات اإل د كلية الشريعةعميلوالتقدير 

: والعميد املساعد لشؤون البحث والدراسات العليا بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية
ستاذي املشرف ألكما أتقدم ابلشكر اجلزيل وعظيم االمتنان انيف هنار الشمري،  / الدكتور

جهده ووقته يف متابعة بذل  ، فقددمحم عبد اللطيف /على الرسالة فليلة األستاذ الدكتور
 .جزاه هللا عين خري اجلزاء ، فله مين كل تقدير وعرفان ودعاء خالص،هذا البحث

األساذ الدكتور أمحد فرحات، واألستاذ  :والشكر موصول لعلوي جلنة املناقشة
على تكرمهما وقبوهلما ملناقشة رساليت، وإبداء توجيهاهتما الدكتور دمحم آيدين، 

 .لعلمية اليت تثري هذه الرسالةما اهتومالحظا
وإىل أساتذيت الكرام ذوي الفلل أعلاء هيئة التدريس بكلية الشريعة على ما 

 ملريب الفاضل وأخص منهم ا وحسن تعليمهم وأخالقهم، ،منحوين إايه من كرمي مشائلهم
فلهم مين جزيل  األستاذ الدكتور عدانن زرزور الذي أشرف على هذه الرسالة كاملة،

 . ر والدعاء أبن يوفقهم هللا خلريي الدنيا واآلخرةالشك
ا  يف اإلعانة على كما أتقدم ابلشكر والعرفان إىل زوجي الكرمي الذي مل أيُل جهدا

وإىل أمي الثانية الشيخة حصة بنت عبدهللا آل اثين اليت شجعتين ، إمتام هذا البحث
 .اهللا عين خريا  اجزاهوأعانتين طوال فرتة كتابة هذا البحث، 

، وآخر  وهللا أسأل أن جيزل الثواب لكل من أسدى إيل نصحاا أو قدم يل عوانا
 .هلل رب العاملني دعواان أن احلمد
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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 

 المقدمة
 

ونعوذ ابهلل من شرور  إن احلمد هلل، حنمده ونستغفره، ونستعينه ونستهديه،    
هللا فال ملل له، ومن يللل فال هادي له، وأشهد  أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهدِ 

ا عبده ورسوله، صلى هللا عليه وعلى أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممدا 
 :وبعد. آله وصحبه أمجعني
مقامات و درجات التقوى  منلنفس البشرية، ومهما بلغ العبد مالزم لفإن اخلطأ 

كل بين آدم خطاء، »: قال رسول هللا  فقد ،العبودية، فلن يسلم من الذنب أو املعصية
 )«وخري اخلطائني التوابون

).  
ا للعباد، حيكمون به حياهتم، ويلبطون به وقد أنزل هللا تعاىل القرآن الكرمي منهجا 

، واضح املعامل، ا تربوايا منهجا  نهضمّ م، و ا يف مجيع شؤوهنا عمليا تصرفاهتم، ويطبقونه واقعا 
  .يقود من اتبعه إىل سعادة الدارين

معاجلة األخطاء، اليت وقع فيها بعض املؤمنني  كان من معامل هذا املنهج الرتبويو 
 احلث على يف -مثلنزل القرآن الكرمي ليصححها، ويرسم املسار األقد يف العهد النبوي، ف
الذي جيب أن ينهجه هذا املنهج هو و  -سبيل تصحيحه والسري يفاالعرتاف ابخلطأ 

 دون ا، وال يناسب زماانا املسلمون على مدى األزمان، وهو منهج مستمر، ليس مؤقتا 
األرض  تعاىل رث هللاي دون مكان، وإاما هو صا ح للبشرية مجعاء، إىل أن زمان، وال مكاانا 

هلية اليت أوحى هبا إىل األنبياء خامتة املناهج اإل ومن عليها، وال غرابة يف ذلك؛ فهو
                                           

يف  ابن ماجه  أخرجهو  ،(9466)رقم  ،956، ص4ج ، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع،السننيف  الرتمذي أخرجه ( )
صههههوضع ف هههه ض   هههه ن  يف كتنننناب األلبههههاي، وحسنننننه ( 495)رقننننم ، 491 ، ص9جابب ذكننننر التوبننننة،  السنننننن،
 (.9466)، رقم 466، ص5ج ،الرتمذي
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ومل يكن خطاابا  إنسانية عامة، س  بوصفها مناهج حياة، ولكن املنهج القرآين قام على أسُ 
، وهللا تعاىلمكانياا أو زمنياا أو   ليّب ويُ  ،قيم اعوجاجهمصلح أحواهلم، ويُ مبا يُ  أعلم طارًئا

 .حاجاهتم
، يف الكرمي فادة من منهج القرآنولقد جاء اختياري هلذا املوضوع؛ من أجل االست

يف الواقع  ذلك عالج أخطاء اجلماعة املؤمنة، من خالل سورة آل عمران، وتوظيف
إنشاء جيل رابين، يتخلق أبخالق القرآن، ويطبق اإلسهام يف املعاصر، وذلك هبدف 

لذي ظل الواقع املعاصر ا يف ،ة إىل ذلكشرعه القومي، خاصة وحنن نرى حاجة اجملتمع امللحّ 
لبنة يف بناء املنهج الرتبوي يف القرآن، والذي أنمل األعداء، فيكون هذا املنهج  فيه تكالب

، هذا ا يف ضياع اجملتمع وضاللهاملناهج املأخوذة من الغرب، واليت كانت سببا  أن حيل حمل
على  ت هذه املراجعةمن جهة، ومن جهة أخرى للتأكيد أن جيل الصحابة الذين جر 
، ومن مَثّ تقدمي بة اتمةتطبيقهم وسلوكهم كانوا خري جيل، وقد استجابوا للوحي استجا

التنزيل الذي قام  الصورة الواقعية اليت جيب أن ُُتتذى عرب هذه العصور، بعد أن قّدم جيل
 .املراجعة والتصويب النموذج األفلل، واملثال الذي حُيتذى معليه ابلتطبيق، وجرت

 :ثالبو إشكالضة
 :ميكن ُتديد إشكالية البحث يف السؤال الرئيس التايل

هل تلمنت سورة آل عمران منهجية متكاملة لعالج أخطاء اجلماعة املؤمنة يف 
 عصر التنزيل؟

 :ويتفرع عنه األسئلة اآلتية
  ما أخطاء اجلماعة املؤمنة يف سورة آل عمران؟ . 
 خطاء؟يف معاجلة هذه األ سورةنهج المما  .9
 هذا املنهج يف عالج األخطاء يف الواقع املعاصر؟ وّظفكيف ن .3
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 :بوثأمهضة ال

 :يتفيما أي بحثتكمن أمهية ال
 .تعّلقه أبشرف الكتب وأجّلها وهو القرآن الكرمي . 
جاء يف القرآن  وفق األساس الذيا ا صحيحا حاجة اجملتمع إىل عالج أخطائه عالجا  .9

 .الكرمي
البشر، فهو أحكم وأاجنع، واستعماله أدعى  إدراك املنهج القرآين يف التعامل مع أخطاء .3

 .الستجابة الناس
إدراك أن منهج القرآن الكرمي يف عالجه لألخطاء، يقوم على املواجهة واملصارحة  .4

 .وعدم احملاابة حىت مع أشرف األجيال
 .منهج قرآينتقدمي حلول تسهم يف تصحيح أخطاء اجملتمع وفق  .5

 :أهداف البوث
، حىت ال نقع آل عمران سورةاجلماعة املؤمنة اليت وردت يف الكشف عن أخطاء  . 

 .فيها
 .آل عمران سورةلقرآين يف عالج األخطاء يف ضوء بيان املنهج ا .9
 .تصحيح أخطائهتوجيه اجملتمع إىل تطبيق املنهج القرآين يف  .3

 :حدفد البوث
ط، فق اقتصرت هذه الدراسة على أخطاء اجلماعة املؤمنة من خالل سورة آل عمران

منهج السورة يف عالجها، وكيفية االستفادة من هذا املنهج يف معاجلة أخطاء الواقع و 
 .املعاصر

 :م هج البوث
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 . اليت ذكرهتا سورة آل عمراناملنهج االستقرائي، حيث أستقرئ أخطاء اجلماعة املؤمنة  . 
 .املنهج االستنباطي يف بيان منهج سورة آل عمران يف عالج أخطاء اجلماعة املؤمنة  .9

 :أ باب اختضار املو وع
 .خدمة لكتاب هللا عز وجل وابتغاء مرضاته . 
 .يف عالج أخطاء اجملتمع يف ضوء منهج القرآن الكرمي اإلسهام .9
 .حاجة اجملتمع املاسة ملثل هذا املوضوع يف ظل واقعنا املعاصر .3

 :الدرا ات السابقة
بعد البحث واالطالع على ما ُكتب حول املوضوع؛ وجدت الباحثة جمموعة من 

 :تيةالدراسات، أقرهبا لدراستها الدراسات اآل
امل هج ): دراسة الباحثة هيام عبدالقادر جرب فرحات، بعنوان :الدرا ة األفىل -

لة مقّدمة الستكمال ، وهي رسا(القرآي يف عالج أخطاء املؤم ني يف ال هد ال بوي
متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن، يف اجلامعة اإلسالمية 

م، تناولت فيها الباحثة أنواع األخطاء اليت ورد ذكرها يف القرآن الكرمي   91عام  ،بغزة
تبة بشكل عام، مث ذكرت اماذج ألخطاء املؤمنني وقعت يف العهد النبوي، واآلاثر املرت 

اإلنسان يف اخلطأ، مث أوردت الوسائل القرآنية الوقائية من  عليها، وذكرت أسباب وقوع
نت اخلطوات املنهجية اليت استخدمها القرآن الكرمي يف عالج ا بيّ الوقوع يف اخلطأ، وأخريا 

 .األخطاء
ودراسة فرحات تتوافق من حيث املوضوع مع دراسيت، إال أن دراستها مشلت 

، وإن كانت مل تستغرق كل األخطاء، واكتفت شإشارات كورة يف القرآن كامالا األخطاء املذ 
 تتعلقعن بعض أخطاء اجملتمع املدين، ومل تربطها ابلواقع املعاصر، يف حني أن دراسيت 

نهج القرآن الكرمي يف عالج أخطاء اجلماعة املؤمنة، يف ضوء سورة آل عمران فقط، مب
التفصيل، مث ذكرُت منهج القرآن يف عالجها، التعمق و  تناولُت فيها األخطاء بشيء من
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وكيفّية توظيف هذا املنهج القرآين يف عالج أخطاء اجملتمع يف الواقع املعاصر، ودراستها مل 
 .تتناول هذا اجلانب

األ الضب ): دراسة الباحث حيي بن علي الزهراين، بعنوان :الدرا ة الثانضة -
وهو حبث  (يقضة فططبضقااها يف الوايق  الرتبوي امل اصرالقرآنضة يف م اجلة األخطاء األخال

مكمل لنيل املاجستري يف قسم الرتبية اإلسالمية، جبامعة أم القرى، ذكر فيها الباحث 
األخطاء األخالقية الواردة يف سورة البقرة، واألساليب القرآنية يف معاجلتها وتطبيقاهتا يف 

افق دراسيت يف ذكر أساليب القرآن يف معاجلة الواقع الرتبوي املعاصر، وهذه الدراسة تو 
 اقتصرت علىواالستفادة منها يف الواقع املعاصر، إال أهنا تفارقها يف أهنا  ،األخطاء

، يف حني ُتدثُت يف دراسيت عن مجيع فقط األخطاء األخالقية، املذكورة يف سورة البقرة
 .يف سورة آل عمران واردةلأخطاء اجلماعة املؤمنة ا

م هج ): ، بعنوانعبد العزيز علي حاج: دراسة الباحث :ة الثالثةالدرا  -
وهو حبث مقدم لنيل درجة الدكتوراه  (القرآن الكرمي يف إيقالة ال ثرات فطصوضع األخطاء

يف السودان،  امعة أم درمان اإلسالميةجب كلية أصول الدينيف التفسري وعلوم القرآن يف  
وكيف متت يف إقالة العثرات بياانا ملنهج وأسلوب القرآن الكرمي  تلمنوهذا البحث ي

، إال أن دراسته مشلت عثرات تتوافق من حيث املوضوع مع دراسيت تهودراسمعاجلتها، 
 ، نهج القرآن الكرمي يف مب تتعلقيف حني أن دراسيت األنبياء والصحابة يف القرآن كامالا

 .رة آل عمران فقطعالج أخطاء اجلماعة املؤمنة، يف ضوء سو 
م هج : )أجمد دمحم يوسف إبراهيم، بعنوان: دراسة الباحث: الدرا ة الراب ة -

وهو حبث مقدم لنيل ( القرآن يف الت امل م  أخطاء اجملتم  اإل المي يف عهد ال بوة
درجة املاجستري يف كلية أصول الدين جبامعة النجاح الوطنية يف انبلس فلسطني، وقد 

سة أسباب وجود املظاهر السلبية يف اجملتمع اإلسالمي ومنهج القرآن يف تناولت هذه الدرا
معاجلة هذه املظاهر، وهذه الدراسة تتوافق مع دراسيت من حيث املوضوع، إال أهنا مشلت 
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، ومل يتحدث الباحث عن أخطاء الصحابة يف غزوة أحد إال بصفة عامة مل القرآن كامالا 
نهج القرآن الكرمي يف عالج أخطاء مب تتعلقسيت يف حني أن دراتتجاوز أربع صفحات، 

 .آل عمران فقط اجلماعة املؤمنة، يف ضوء سورة
وهناك من تناول دراسة املنهج النبوي يف عالج األخطاء، ومجيع هذه الدراسات 

، وتفارقها يف أهنا تتحدث عن املنهج النبوي يف خطاءتتفق مع دراسايت يف أهنا تعاجل األ
ومن هذه  ،خطاءودراسيت عن القرآن الكرمي ومنهجه يف عالج األ، خطاءعالج األ
 :الدراسات

دمحم  :رسالة ماجستري للباحث ،امل هاج ال بوي يف طصوضع أخطاء الفرد فاجلماعة -
 .علي األخرش

 .وليد أمحد عويلة: رسالة دكتوراه للباحث ،األ الضب ال بوية يف م اجلة األخطاء -
 .سامل أمحد سالمة :للباحث ،يف طصوضع األخطاء ع د الصوابة أ الضب ال يب  -

وهناك من تناول سورة آل عمران من جهات أخرى خارجة عن املوضوع الذي 
، فقد  كتب التفسريمن جهة التحقيق لبعض  أو  ،اخرتته، سواء كانت من جهة بالغية

م امل اجلماعة )كتب الباحث أمحد عايش حبيب يف اجلامعة اإلسالمية رسالة بعنوان 
وهي رسالة مقدمة الستكمال متطلبات احلصول على  (املسلمة يف  ورة آل عمران

درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآن، شإشراف الدكتور وليد دمحم العامودي، ُتّدث 
فيها الباحث عن ضرورة العمل اجلماعي، وُترمي مفارقة اجلماعة، مث ذكر أن هناك أخطاء 

اء مجاعية ُتلعف اجلماعة، وهي من املنكر الذي ينبغي التحذير منه قبل فردية، وأخط
، حيث من حيث الغرضوهذه الدراسة ختتلف عن دراسيت  وقوعه، ومعاجلته إذا وقع،

ومنهج القرآن يف عالجها، وتطبيق  تتعلق دراسيت أبخطاء اجلماعة املؤمنة يف عهد النيب 
 .ذلك على واقعنا املعاصر
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 :البوث خطة
 .مقدمة، وثالثة فصول، وخامتة: شتمل البحث علىي

أمهية املوضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث، : مقدمة وتشتمل على
 .وأسئلته، واملنهج العلمي يف البحث، والدراسات السابقة، وخطة البحث

 :الت ري  بسورة آل عمران: مدخل
 فلل سورة آل عمران -
 سبب نزول السورة -
 قبلها وما بعدهاعالقة السورة مبا  -
 السورة وموضوعاهتا عمود -
 

 أخطاء اجلماعة املؤم ة يف  ورة آل عمران: الفصل األفل
 :ويشتمل على متهيد ومبحثني

  حول مصطلحات العنوان: هيدالتم -
 مدلول اخلطأ -
 مدلول اجلماعة املؤمنة -

 احلكمة من فيقوع أخطاء اجلماعة املؤم ة: املبوث األفل
 بشريّة طبيعةاخلطأ : املطلب األول -
 االبتالء والتمحيص: املطلب الثاين -
 ُتقيق الوظيفة النبوية يف اإلصالح والتزكية :املطلب الثالث -
 توفري رصيد اخلربة للقرون الالحقة :املطلب الرابع -

 آل عمران  ورةاها ذكر أخطاء اجلماعة املؤم ة اليت : املبوث الثاي
 االختالف والتنازع :املطلب األول -
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 خمالفة أمر الرسول : املطلب الثاين -
 االعتداد ابلرأي :املطلب الثالث -
 إرادة الدنيا: املطلب الرابع -
 ربط مصري الدعوة مبصري الداعية :املطلب اخلامس -
 الفرار من املعركة: املطلب السادس -
 

 م هج  ورة آل عمران يف عالج أخطاء اجلماعة املؤم ة: الفصل الثاي

 الفرقة والتنازع بني املؤمننينبذ : املبوث األفل

 والتحذير من خمالفته ملسو هيلع هللا ىلص احلث على طاعة الرسول :املبوث الثاي

 مبدأ الشورى أتكيد: املبوث الثالث

 لفت النظر إىل إرادة اآلخرة دون إهدار للدنيا :املبوث الراب 

 مقاومة نزعة التعلق ابألشخاص: املبوث اخلامس

 احلث على الثبات عند لقاء العدو: املبوث السادس

 

 يف عالج األخطاء يف الوايق  امل اصرآل عمران  ورة طوظض  م هجضة : الفصل الثالث

 ال الج على املستوى الفكري: املبوث األفل
 توضيح اخلطأ: املطلب األول -
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 تصحيح التصورات: املطلب الثاين -
 وضوح اهلدف: املطلب الثالث -
 ضرب املثل :املطلب الرابع -

 ال الج على املستوى ال فسي فالش وري: املبوث الثاي
 الرتغيب والرتهيب : املطلب األول -
 العتاب: املطلب الثاين -
  العفو والصفح :طلب الثالثامل -
 رفع الروح املعنوية بعد اهلزمية :املطلب الرابع -
 الصرب على البالء: املطلب اخلامس -
 الدعوة إىل التوبة  : املطلب السادس -

 ال الج على ص ضد األمة فاجملتم  : املبوث الثالث
 استيعاب املخطئ: املطلب األول -
 مراعاة املوقف وأحوال بعض املخطئني  :املطلب الثاين -
 إذا استلزم ذلكأتديب املخطئ  :املطلب الثالث -

 :فأخرياً اخلامتة فطشتمل
 النتائج -
 التوصيات -
 قائمة املصادر واملراجع -
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 آل عمران الت ري  بسورة: مدخل
 

 :ويشتمل على ما أييت
 

 فضل  ورة آل عمران :أفًل 
 هلا بب نزف : اثنًضا
 عاليقة السورة مبا يقبلها فما ب دها: اثلثًا
 السورة فمو وعااها عمود :رابً ا
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 التعريف بسورة آل عمران :مدخل

 
الثالثة من حيث مدنية، نزلت بعد سورة األنفال، وهي السورة سورة آل عمران 

وعددها عند أهل الشام مائة عند اجلمهور،  عدد آايهتا مائتا آية الرتتيب يف املصحف،
 وهو ،عمران آل فلائل فيها كرتُذ  أهنا :آبل عمران تسميتها ووجه .( )وتسع وتسعون

 ،مرمي كافل وزكراي النيب، زكراي زوجة وأختها ،حنة زوجه هم لهوآ ،مرمي أبو مااتن بن عمران
 .(9)خالتها زوج فكفلها ،مالا اح وتركها تويف عمران أبوها كان إذ

 

 :فضل سورة آل عمران: أولا 

 

وردت أحاديث كثرية يف فلل سورة آل عمران، بعلها صحيح وبعلها ضعيف، 
 :وسأكتفي هنا بذكر حديثني صحيحني يف فللها

 :قال يالباهل ثىن أبو أمامةدح :ليقو (3)مع أاب سالأنه سِ  ديعن ز : احلديث األفل
ه، اقرُءوا بم القيامة شفيعاا ألصحاو رآَن فإنّه أيِتى يوا اْلقاقرء»: ولرسول اَّللِه ملسو هيلع هللا ىلص يق تعس

كأهنما   وعمراَن، فإهنما أتتياِن يوم القيامِة كأهنما غمامتان، أ آل سورةو  قرةبالزهراويِن ال

                                           

: بنريوت)الندكتور عبند هللا اخلالندي : ، تالتسههضل ل لهوا الت زيهل ،الكلنيبأبو القاسنم، دمحم بنن أمحند ابن جزي، : نظري ( )
 دمحم الطننناهر بنننن دمحم بنننن عاشنننور التونسننني،، عاشنننورابنننن / 44 ، ص ج (ه9 4 ،  دار األرقنننم بنننن أيب األرقنننم،  

 .44 ، ص3ج (هن694   ،.د الدار التونسية للنشر،: تونس) التورير فالت وير

: ت حما هن التوفيهل ، دمحم مجنال الندين بنن دمحم سنعيدالقناسي، / 43 ، ص3ج ،التورير فالت وير عاشور،ابن : ينظر (9)
 .953، ص9ج( ه9 4 ،  دار الكتب العلمية،  : بريوت) دمحم ابسل عيون السود

رجههال صههوضع ابننن منجويننه،  .، روى عنننه زينند بننن سننالمََمْطُننور اْلبَنناِهِلّي أَبُننو َسننالم احلبشنني اأْلَْعننرَج اأْلسننود الدَِّمْشننِقي (3)
 .، بتصرف يسري975، ص9، جمسلم
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قرِة بُُتاجاِن عن أصحاهبما، اقرءوا سورَة ال(3)افه من طري  صو (9)انِ كأهنما فرقو  أ( )انغيايت
 أنه البطلَة ىنبلغ(4):معاوية لقا .«سرة، وال تستطيعها البطلةحها ترْكة، و كفإنه أخذها بَر 

 .(5)ةالسحر 
 

عان س نعُت الننهوهاس بس :لقا(9)عن جبري بن نفري :احلديث الثاي
يُنْؤَتى اِبْلُقْرآِن يَنْوَم اْلِقَياَمِة َوأَْهِلِه الهِذيَن َكانُوا » :ل يقو  ملسو هيلع هللا ىلصِب عت النس: وليق(7)ِبّ الِكال

، َوَضَرَب هَلَُما َرُسوُل هللِا َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم «يَنْعَمُلوَن ِبِه تَنْقُدُمُه ُسورَُة اْلبَنَقَرِة، َوآُل ِعْمرَانَ 

                                           

السنعادات  جمند الندين أبنواجلنزري، : وَغرْيها، ينظنر كالسهحابة رأسه فَنْوق اإلنسانَ  أَظله  شيء  غياية، كلمثىّن : الغيايتان ( )
: بننريوت) حممننود دمحم الطننناحي -طنناهر أمحنند الننزاوى : ، تال هايههة يف يريههب احلههديث فاأل ههر، املبننارك بننن دمحم بننن دمحم

 .غيا: مادة( م676  /هن366   ،.د املكتبة العلمية،

 .، ابب الفاء مع الراءيريب احلديث فاأل رابن اجلوزي،  .أي طائفتان: انرقفِ  ((9

 لسههان ال ههرب، دمحم بننن مكننرم بننن علننىابننن منظننور،  .صنناّفة   مجننع والصننواف   ،الطننريان يف َأْجِنَحَتهننا ابِسننطات   :َصننوافّ  (3)
 .ابب الفاء، فصل الصاد املهملة( ه4 4 ، 3دار صادر،  : بريوت)

 .391، ص ج ،رجال صوضع مسلمابن منجويه، ة بن سالم بن أيب سالم احلبشي الدمشقي الشامي، هو معاوي (4)

، رقننننم 553، ص ج، ابب فلنننل قننننراءة القنننرآن وسننننورة البقنننرة، كتنننناب صنننالة املسننننافرين صنننحيحه،يف  مسههههلم أخرجنننه( 5)
(914). 

 ابملديننة، وقندم ينره، ومل ابلنيمن، وهو َوَسلهمَ  َعَلْيهِ  اَّللهُ  َصلهى النهيبّ  حياة يف أسلم ،احللرمي الرمحن عبد أَبُو :نفري ْبن جبري (9)
أ هد   اجلنزري الكنرم دمحم بنن دمحمأبو احلسن علي بنن أيب ابن األثري،  .محص فسكن الشام ِإىَل  انتقل مث بكر، أاب فأدرك

 /هننن5 4 ،  ،  دار الكتننب العلميننة) عننادل أمحنند عبنند املوجننود -علنني دمحم معننوض: ت ،الغابههة يف م رفههة الصههوابة
 .بتصرف يسري. 7 5، ص ج( م664 

أ ههد الغابههة يف م رفههة  ، ابننن األثننري،الشنناميني يف  معنندود الكنناليب، قننر  بننن َعْمننرو بننن خالنند بننن سعننان بننن نننواسهننو  (7)
 .345، ص5ج  الصوابة
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نَنُهَما »: قَالَ  َثاَلثََة أَْمثَال  َما َنِسيتُنُهنه بَنْعُد، َكأَننهُهَما َغَماَمَتاِن، َأْو ظُلهَتاِن َسْوَداَواِن بَنينْ
 .(3)«امَ هِ بِ احِ صَ  نعَ  ُُتَاجهانِ  ،افه و صَ  ري  من طَ (9)ا ِحْزقَانِ ، أو كأهنم( )َشْرق

 
ا   لهاسبب نزو: ثانيا

 

مل يذكر املفسرون سبباا لنزول السورة كلها، ولكن ذكر كثري من املفسرين منهم 
 الطربي وابن كثري والبغوي واخلازن سبب نزول القدر األكرب من سورة آل عمران، أن

 يف فحاج وه اجَنْرَان من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول على قدموا النصارى من طائفة
 هذه من عيسى وأمر أمرهم يف وجل عز هللا هللا، فأنزل يف وأحلدوا عليه، هللا صلوات عيسى
 لنبّيه مقالتهم، مثل على كان من وعلى عليهم احتجاجاا أوهلا، من آية ومثانني نيفاا السورة

 ،(4)املباهلة إىل فدعاهم وكفرهم، على ضاللتهم املقام إال فأبوا وسلم، عليه هللا صلى دمحم
 إىل وانصرفوا منهم، وسلم عليه هللا صلى فقبلها منهم، اجلزية قَبول وسألوا ذلك، فأبوا

 .(5)بالدهم

                                           

 .، ابب القاف، فصل الشني املعجمة  لسان ال ربابن منظور ،وءالل: رقشَ ال ( )

 .ح ز ق: الزاي، مادة، ابب احلاء مع األ ر يريب يف   ال هايةاجلزري.شيء كل من اجلماعة: واحلَزِيَقة احِلْزق: احلزقان( 9)

 ، رقننننم554ص ، ج ، ابب فلننننل قننننراءة القننننرآن وسننننورة البقننننرة،كتنننناب صننننالة املسننننافرين  صننننحيحه،يف  مسههههلم أخرجننننه (3)
(915).  

 يف ال هايهةاجلنزري، : ينظنر .قولنوا لعننة هللا علنى الظنامل مننااملالعنة، وهو أن جيتمع القوم إذا اختلفنوا يف شنيء في :املباهلة( 4)
 يوسنننف الشنننيح دمحم: ت ،خمتهههار الصهههوا  القنننادر، دمحم بنننن أيب بكنننر بنننن عبننندالنننرازي، / 97 ، ص ج، األ هههر يريهههب

 . ، مادة ب ه ل 4ص( م666 / هن491 ، 5  ،العصرية كتبةامل: بريوت)

مؤسسنة ) أمحند دمحم شناكر: ، تالقهرآنآي جهام  البضهان يف يفيهل أبنو جعفنر،  دمحم بنن جرينر بنن يزيندالطنربي، : ينظنر( 5)
كثري، ابن  / 44 ، ص ، جالتسهضل يف علوا الت زيل، ابن جزي/  5 ، ص9ج( م9111 /هن491 ، الرسالة،  

دار طيبنة السنعودية، )سامي بنن دمحم سنالمة : ، تطفسري القرآن ال ظضم أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثري القرشي،
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وقد أورد ابن إسحاق يف سريته قصة قدومهم على رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص بشئ من  
 سورة صدر كله، أمرهم واختالف قوهلم، من ذلك يف تعاىل هللا فأنزل: "التفصيل مث قال

 .( )"منها آية ومثانني بلع إىل عمران آل
يذكر أنه جاء لكنه مل (9)وقد أورد احلاكم يف املستدرك حديث وفد نصارى اجنران 

 .سبباا لنزول السورة
ل والذي أراه أنه ال مانع أن يكون حديث قدوم وفد نصارى اجنران سبباا يف نزو  

 :القدر األكرب من سورة آل عمران ملا أييت
 .صدر السورة إىل مثانني آية منها من املفسرين ذكر ذلك يف سبب نزول اأن كثري  . 
أن املقطع املذكور نزوله يف كتب التفسري، ويف رواية ابن إسحاق يتلمن حديثاا   .9

 .صرحياا عن هذه احلادثة

                                                                                                                              

لبههاب ، عنالء النندين علنني بننن دمحم بننن إبنراهيماخلننازن، / 51_46، ص9ج (م666 / هننن491 ، 9والتوزيننع،   للنشنر
 .993، ص ج( ه5 4 ،   دار الكتب العلمية، : بريوت)، التوفيل يف م اي الت زيل

شنركة مكتبنة : مصنر) مصطفى السقا: ت ،السرية ال بوية عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري،ابن هشام،  ( )
 .579، ص ج (م655  /هن 375  ،9،   البايب احلليب وأوالدهومطبعة مصطفى 

 وكلمتنه هللا روح هو»: فقال مرمي؟ ابن عيسى يف تقول ما: فقالوا وسلم عليه هللا صلى النيب أتوا اجنران وفد أن جابر عن( 9)
 فإذا»: قال. نعم: قالوا «إليكم؟ أحب وذاك»: قال كذلك؟ ليس أنه نالعنك أن لك هل: له قالوا «ورسوله هللا وعبد
 لننئن فنوهللا الرجننل هنذا تالعننوا ال: رئيسننهم فقنال واحلسنني واحلسننن ولنده ومجنع وسننلم علينه هللا صنلى النننيب فجناء «شنئتم

: قنال تعفيننا أن حننب وإان سنفهاؤان يالعننك أن أراد إامنا القاسنم أاب اي: فقالوا فجاءوا. الفريقني أحد ليخسفن العنتموه
احلاكم، . خيرجاه ومل مسلم شر  على صحيح حديث هذا :وقال «اجنران أظل قد العذاب إن»: قال مث «أعفيتكم قد»

دار الكتنب : بريوت) مصطفى عبد القادر عطا: ، تاملستدرك على الصوضوني، دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويه
 (.57 4)، رقم 946، ص9ج( م661 /هن  4 ،   العلمية، 
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يف سبب نزول بعض آايهتا، ورد  ول السورة، وكانت هناك أسباٌب ُأَخرواستمّر نز 
والبعض اآلخر برواايت ضعيفة، وقد مُجعت يف كتاب واحد، بعلها برواايت صحيحة، 

 .( )ملن أراد االستفادة منها
 

 عالقة السورة بما قبلها وما بعدها: ثالثاا

 

 (:البقرة)م ا بة السورة ملا يقبلها  - أ
ه فيما نشري إىل بعض أوجه ،د أن بينهما تكامالا اجن البقرة وآل عمران سوريت يف تأملال عند
 :أييت

 جاءت اخلمس، اإلسالم دعائم به وقامت هدى، أنه يف الكتاب أمر ابلبقرة ثبت ملا . 

سورة ) ﴾ڱ ڱ ں ں﴿: وتعاىل سبحانه قوله يف اجلامعة الدعوة إلثبات هذه

 .(9)غريه إهلية شإبطال له الوحدانيه فأثبت ( 9: البقرة
سورة )﴾ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ :البقرة سورة تح آية آخرتا كان مفمل .9

اإلميان ابهلل وابلكتب، انسب ذكر أوصاف هللا تعاىل، وذكر ما أنزل على  (995: البقرة
 .(4)رسوله، وذكر املنزل على غريه صلى هللا عليهم

 : وأضاف اآللوسي يف مناسبة سورة آل عمران لسورة البقرة

                                           

احملههرر يف أ ههباب نههزفل القههرآن مههن خههالل الكتههب التسهه ة درا ههة األ ههباب رفايههة  ،سننليمانخالنند بننن  املننزيين، :ينظنر(  )
 .359 -313، ص ج (م9119 / هن 497 ،  دار ابن اجلوزي،  : الدمام) فدراية

دار الكتننناب : القنناهرة) نظهههم الههدرر يف ط ا هههب اورت فالسهههور، برهننان الننندين أبننو احلسنننن إبننراهيم بنننن عمننر، البقنناعي( 9)
 .67 ، ص4ج (ت.، د .د اإلسالمي،

 .6، ص3، جالبور احملضط أبو حيان،: ينظر( 3)
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وذكر هناك مبدأ خلق  ،وذكر هنا تصويرهم ىف األرحام ،ذكر هناك خلق الناسأنه  . 
 .وذكر هنا مبدأ أوالده ،آدم
وذكر ىف هذه نظريه ىف  ،وال أم بال أب وخلقه من تراب ،افتتح البقرة بقصة آدم أنه .9

 . (0)عليه السالم ولذلك ضرب له املثل آبدم ،اخللق من غري أب وهو عيسى
رمحه هللا اهتم بقلية اخللق يف السورتني، كما أورد بعلاا من  واملالحظ أن اآللوسي

 .أوجه املناسبات غري ما ذُكر
سبق، ثالثة أوجه للتناسب بني ما أورد األستاذ دمحم رشيد رضا إضافة إىلو 

 :السورتني، وهي على النحو اآليت
 رأى األحكام هذه بني قابل وَمن القتال، كأحكام مشرتكة أحكاماا منهما كل يف أن . 
 .ابلتأخري أجدر الثانية يف وما ابلتقدمي، أحق اأُلوىل يف ما أن
 فيما معظمه ألن الدين؛ بدء يناسب اأُلوىل يف فالدعاء منهما، آخر كل يف الدعاء .9

 ذلك؛ بعد ما يناسب الثانية ويف الدعوة، جاحدي على النصر وطلب ابلتكليف، يتعلق
 .اآلخرة يف عليه اجلزاء وطلب الدعوة، قبول يف الكالم يتلمن ألنه

 شإثبات األوىل بدأ أنه ذلك؛ هلا متممة كأهنا األوىل بدء يناسب مبا الثانية أنه ختم .3
 .(9)تفلحون لعلكم هللا واتقوا: بقوله الثانية وختم للمتقني، الفالح

رها هؤلء األئمة فيريهم مما ميكن كفرأيي أن كل فجوه امل ا بات اليت ذ 
 .يريه بقلضل من التومليقبول  كما ميكن ذكر 

 (:ال ساء)م ا بة السورة ملا ب دها  -ب
 :يف تناسب السورتني ما أييتاآللوسي ذكر 

                                           

علني : ، ترف  امل هاي يف طفسهري القهرآن ال ظهضم فالسهب  املثهاي شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسنيين،، اآللوسي(  )
  . 7، ص9ج (هن5 4 ،  دار الكتب العلمية،  : بريوت)عبد الباري عطية 

 .97 ، ص3ج (م661   ،.د اهليئة املصرية العامة للكتاب،: مصر) طفسري امل ار دمحم رشيد بن علي، رضا، (9)
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وذلك من آكد وجوه  ،حت هذه السورة بهتِ فتُ او  ،تمت ابألمر ابلتقوىآل عمران خُ  . 
 .املناسبات يف ترتيب السور

 :ويف هذه السورة ذكر ذيلها وهو قوله تعاىل ،د مستوفاةحُ يف آل عمران ذكر قصة أُ  .9
 .(0)فإنه نزل فيما يتعلق بتلك الغزوة( 99: سورة النساء)﴾ ڤ   ٹ ٹ ٹ ٹ ﴿

 :ها وبني ما قبلها، ومن هذه األوجهاملناسبات بين وأضاف صاحب املنار بعلاا من أوجه
 .منهما كل يف الكتاب مجيعاا أهل حماجة . 
 .القتال عن الكالم سياق يف وكونه منهما، كل يف املنافقني عن شيء ذكر  .9
 .(9)منهما كل يف القتال أحكام ذكر  .3
 

 سورة وموضوعاتهاالعمود : رابعاا

 

السورة العام هو إثبات وحدانية  وعمودالطويلة،  املدنية سورة آل عمران من السور
 :اشتملت هذه السورة على املوضوعات اآلتيةقد هللا تعاىل، و 

 ظهور بعد هللا، عند دين قبليُ  ال وأنه دين، يعدله ال وأنه اإلسالم بفليلة التنويه . 
 .غريه اإلسالم،

 .، وُتذير املسلمني من مواالهتمر الكافرين من االغرتار ابلدنياُتذي .9
 .الثناء على عيسى عليه السالم وآل بيته، وبيان معجزاته .3
 .مناقشة أهل الكتاب، خصوصاا النصارى .4
 .ها، والتقليل من شأن مصائبهابيان حقيقة الدنيا وتقّلب .5
 .بيان حقيقة املوت، والرتغيب يف أن يكون يف سبيل هللا .9

                                           

 .396، ص9ج ،رف  امل اياآللوسي، (  )

 .993، ص4، جطفسري امل اررضا، : ينظر (9)
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 .األمر بعبادة هللا، وعدم اإلشراك به .7
 .الت والدين احلق الذي هو اإلسالماأتكيد وحدة الرس .9
 . ( )وُخِتمت السورة ابألمر ابلتفكر يف ملكوت هللا .6

 :عمران تدور حول قليتني كبريتنيويرى الشيح الغزايل رمحه هللا، أن سورة آل 
 .حوار مع أهل الكتاب الذين خياصمون اإلسالم داخل املدينة :األفىل 

 .غائر ح  د اليت أصابت املسلمني جبرُ حُ تعليق على هزمية أُ  :فاألخرى
واحلديث يف كلتا القليتني أيخذ بدايته منفرداا يف أول السورة ووسطها، مث خيتلط  

ر السورة، كأن جهاد الدعوة يقلي ابلثبات يف املوقفني، ويوجب على احلوار والتعليق أواخ
املسلمني مواجهة مشرتكة لكيد اليهود داخل املدينة، وهجوم الوثنيني عليها، متّشياا مع 

 .(9)"عدواهنم السابق
فقد اشتملت السورة على  أن ما ذكره الغزايل جاء بشئ من االختصار، وأرى

العقيدة بشكل عام، وإثبات وحدانية هللا عز وجل، وأن اإلسالم هو الدين احلق، وبينت 
علو درجات الرسل، وأن دعوهتم كانت واحدة، ودعت التباع ملة إبراهيم عليه السالم، 

عد واالعتصام حببل هللا عز وجل، واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر، وُتدثت اآلايت ب
من التفصيل، مث  ر وأحد، إال أن غزوة أحد جاءت بشيءذلك عن اجلهاد، وعن غزوة بد

هذا الكون جتري وفق سنن إهلية، بينت أن النصر بيد هللا تعاىل وحده، وأن األحداث يف 
 .ن ما أصاب اإلنسان إاما هو مبا كسبت يداهوأ

 
                                           

، 3ج ،التحريننننر والتننننننوير ،ابننننن عاشنننننور/ 69 ، ص4، جنظهههههم الهههههدرر يف ط ا ههههب اورت فالسهههههورالبقنننناعي، : ينظننننر ( )
د .، شإشنننراف أالتفسهههري املو هههوعي لسهههور القهههرآن الكهههرمي  خنبنننة منننن علمننناء التفسنننري وعلنننوم القنننرآن/ 45 -44 ص

،  ج (م1 91/ه  43 ،  البحنث العلمني،  اإلمارات، جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا و )مصطفى مسلم 
 .9 4_417ص

 .97ص( ت. ، د.د ،شروقدار ال: مصر) لسور القرآن حنو طفسري مو وعيدمحم أمحد السقا، الغزايل، : ينظر( 9)
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 الفصل األول

 أخطاء الجماعة المؤمنة في سورة آل عمران 

 
 :ويشتمل على متهيد ومبحثني  

 .حول مصطلوات ال  وان: التمهضد
 اخلطأ مفهوم -
 اجلماعة املؤمنة مفهوم -

 يف األخطاء احلكمة من فيقوع اجلماعة املؤم ة: املبوث األفل
 بشريّة طبيعةاخلطأ  :املطلب األول -
 االبتالء والتمحيص: املطلب الثاين -
 اإلصالح والتزكيةالوظيفة النبوية يف  ُتقيق :املطلب الثالث -
 توفري رصيد اخلربة للقرون الالحقة :املطلب الرابع -

 أخطاء اجلماعة املؤم ة اليت ذكراها  ورة آل عمران: املبوث الثاي
 االختالف والتنازع :املطلب األول -
 خمالفة أمر الرسول  :املطلب الثاين -
 االعتداد ابلرأي :املطلب الثالث  -
 إرادة الدنيا :املطلب الرابع -
 ربط الدعوة مبصري الداعية  :املطلب اخلامس -
 الفرار من املعركة: املطلب السادس -
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 التمهيد

 حول مصطلحات العنوان 
 

 الخطأ مدلول: أولا 

 

 دَ تُنُعم ما أو بُ الذن: يَئةُ الصواب، واخلط ِضد: واخَلطَاءُ  واخَلطَأُ  اخَلْطءُ ": اخلطو لغةً 
 اخَلطَأ َسبيلَ  كسل إذا :خُيِْطىء طأوأخ. "( )"دْ يُنتَنَعم مل ما: واخَلطَأُ . ابلكسر كاخِلْطءِ  منه،

 . (9)"أيلاا طَأأخ مبْعىن َخِطىء ويُقال ا،وا سه أو ادا مع
َد، ويقال ما واخِلْطء يُنتَنَعمهْد، مل ما واخَلطَأُ : "قال ابن منظور  شيئاا أَراد ملن تُنُعمِّ

   .(3)"َأْخطَأَ  الصواب غري فعل َأو غريه ففعل
 حق لسقو  صا ح عذر وهو قصد، فيه لإلنسان ليس ما هو اخلطأ" :اصطالحاً 

 . (3)"اجتهاد عن حصل إذا تعاىل هللا
إىل التعريف اللغوي للخطأ، اجند أن اخلطأ ضد الصواب، فهو أمر خمالف  وابلنظر

ا أو سهواا، وقد ورد لفظ اخلطأ يف القرآن الكرمي  ملا جيب أن يكون، سواء كان عمدا
 :ابملعنيني

                                           

: بننريوت) ب ُتقيننق الننرتاث يف مؤسسننة الرسننالةمكتنن: ت ،القههاموس احملههضط جمنند النندين دمحم بننن يعقننوب،، آابدي الفننريوز(  )
 .خ   أ:مادة ،خمتار الصوا  الرازي،/ ابب اهلمزة، فصل اخلاء (م9115/ هن499  ،9مؤسسة الرسالة،  

 .ابب اخلاء مع الطاء، فاأل ر يريب احلديث يف ال هاية اجلزري،( 9)

 .فصل اخلاء املعجمة، كتاب اهلمزة،  ال رب لسان  ابن منظور( 3)

،  ،  دار الكتنننننننب العلمينننننننة: بنننننننريوت) كتهههههههاب الت ريفهههههههات، علننننننني بنننننننن دمحم بنننننننن علننننننني النننننننزين الشنننننننريفاجلرجننننننناين، ( 4)
 . 66ص( م693 /هن413 
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سورة ) ﴾ې ې ې ى ى ائ ائەئ ﴿: السهو وعدم القصد، قال تعاىل . 

 إىل منا قصد غري على ففعلناه، فعله عن هنيتنا شيء فعل أخطأان يف": أي( 999: البقرة
ہ ہ ﴿: ، ومنه قوله تعاىل(0)"وخطأ به منا جهالة على ولكن معصيتك،

 .(5: سورة األحزاب) ﴾ہ ھ ھ ھ

ڌ ڌ ڎ ڎ  ﴿:  تعاىل يف من يقتلون أبناءهمالعمد والذنب، كقوله  .9

ومنه قوله تعاىل على لسان . (9)"ذنباا عظيماا، وإمثاا كبرياا": أي ( 3: سورة اإلسراء) ﴾ڈ

 .(67: سورة يوسف) ﴾ڤ ڤ ڦ ﴿ : إخوة يوسف عليه السالم
 

ا   مدلول الجماعة المؤمنة: ثانيا

 

 عن الشيءَ  املتَنَفّرِِق، مَجَعَ  أتْليفُ : مأخوذة من اجلمع، واجلمعُ " :اجلماعة لغة 
 واجلَْمعُ  وهنا، هنا من اجتمعوا :القوم فاجَتمع، وجَتَمهعَ  وَأمْجََعه ومَجهَعه مَجْعاا جَيَْمُعه تَنْفرِقة
( 3)"الناس جلماعة اسم :اأيلا 

. 

 جيمعها الناس من وطائفة والنبات، والشجر الناس من الكثري العدد" :اصطالحاً 
 .(4)"واحد غرض

                                           

 .39 ، ص9ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآن ،ربيالط(  )

عبند النرزاق املهندي : ت، م امل الت زيهل يف طفسهري القهرآن بن الفراء، دمحم احلسني بن مسعود بن البغوي، أبو دمحم :نظري( 9)
 . 79، ص5ج ،طفسري القرآن ال ظضمكثري، ابن   / 3 ص ،3ج (ه491 ،  دار إحياء الرتاث العريب،   :بريوت)

 .بتصرف يسري. ج م ع: مادة ،الصوا  خمتار الرازي،/ كتاب العني املهملة، فصل اجليم،  لسان ال رب ابن منظور،( 3)

 .ج م ع: مادة( ت. ، د.دار الدعوة، د: مصر) امل جم الو ضط، جممع اللغة العربية ابلقاهرة( 4)
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يف مقابل الفرقة، أو نشأة بعض الِفَرق، ( اجلماعة)الكالم عن مصطلح  ويف
هللا مخسة أقوال يف املراد  رمحه الشاطيب وخباصة فرق الغلو يف التاريح اإلسالمي، ذكر

هي الصحابة على اخلصوص، فإهنم الذين أقاموا عماد الدين،  اجلماعة إن :ابجلماعة، منها
 .( )ة أصالا وهم الذين ال جيتمعون على ضالل

وكل من سلك مسلكهم، ، وأرى أن مدلول اجلماعة ينطبق على الصحابة ابتداءا 
وسار على منواهلم، فهو من اجلماعة املؤمنة اليت يتوجه إليها اخلطاب القرآين يف كل 

 .أن العربة بعموم لفظه وليست خبصوص سببه :األحوال؛ ألن األساس يف هذا اخلطاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                           

 (ت. ، د.إحيننناء النننرتاث العنننريب، د دار: بنننريوت) العتصهههااالشننناطيب، إبنننراهيم بنننن موسنننى اللخمننني الغرانطننني، : ينظنننر(  )
 .496ص
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 األولالمبحث 

 الحكمة من وقوع أخطاء الجماعة المؤمنة 

 

 

 ة بشري   طبيعةالخطأ  :المطلب األول

 

لقد اقتلت حكمة هللا عز وجل أن يقع عباده يف الذنوب واملعاصي، فاإلنسان 
چ چ چ  ﴿ :، قال تعاىلل، ووصفه هللا عز وجل أبنه عجولُخلق من عج

من جهل اإلنسان وهذا "، (  : سورة اإلسراء) ﴾چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ 
ل  كُ » :، واالستعجال جيرّه إىل الوقوع يف اخلطأ، وقد بنّي ذلك النيب ملسو هيلع هللا ىلص بقوله( )"وعجلته

ولو شاء سبحانه لعصمهم؛ ولكنه قلى بعلمه (9)«نو ّوابُ التنه  طّائنيَ رُي اخلَ خَ اٌء؛ وَ طه َم خَ ِن آدَ ابْ 
 :(3)وقوعهم فيها حلكم عظيمة، منها

أن يعرّفهم حاجتهم إىل حفظه وصيانته هلم، فيعرفون حقيقة أنفسهم، وأهنا أنه أراد  . 
تقع يف اخلطأ فال يدخلهم الُعجب، فيستعينون به ويتلرعون إليه ابلدعاء واالستغفار، 
وينشغلون شإصالح أنفسهم، فيكتمل عندهم مقام الذل واالنكسار، فيستغفرونه فيغفر 

 .يهم، بقبول توبتهم، وحيبهم هللا عز وجل ويفرح بتوبتهمهلم، ويتبنّي هلم كرم هللا وحلمه عل
                                           

عبند النرمحن بنن معنال : ت، طضسهري الكهرمي الهريفن يف طفسهري كهالا امل هانالسعدي، عبد الرمحن بن انصنر بنن عبند هللا، (  )
  .454ص (م9111/هن 491 ،  مؤسسة الرسالة،  )اللوحيق 

يف  ابن ماجه  أخرجهو  ،(9466)رقم  ،956، ص4ج أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، ،السننيف  الرتمذي أخرجه (9)
صهههههوضع ف ههههه ض   ههههه ن يف كتننننناب  األلبننننناين، وحسننننننه ( 495)رقنننننم ، 491 ، ص9جابب ذكنننننر التوبنننننة،  السننننننن،
 ( .9466)، رقم 466، ص5، جالرتمذي

دمحم : ت السالكني بني م ازل إرك ن بد فإرك نست ني مدارج  القيم، دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبند هللا،ابن  (3)
 .، بتصرف366، ص3ج( م673  /ه363  دار الكتاب العريب، :بريوت)حامد الفقي 
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وأن  يشاء، كما ويدبر ويتصرف وأيمر يشاء، ما يفعل سبحانه أن كماله اقتلى .9
 أمره؛ وخيالفون يعصونه خلقاا خلق ولذلك جالله، ونعوت كماله صفات اخللق يعرف
 أقبل مث وإمهاله، وحلمه وعفوه مغفرته، كمال وأولياؤه ورسله وأنبياؤه مالئكته لتعرف
 بعد عليه الَعود يف وبره ولطفه توبته، قبول يف فظهر كرمه إليه، منهم شاء من بقلوب

 ويغفرها، عنها يعفو اليت األسباب خيلق مل لو مغفرته تكون كانت فلَمن عنه، اإلعراض
 يَغفر اليت والتوبة يُغفر، الذي الذنب وتقدير له، املغفور العبد فخلق يغفر؟ له الذي والعبد

 .العال والصفات احلسىن األساء وموجب واحلكمة، العزة مقتلى نفس هو هبا،

ومن رمحة هللا عز وجل بعباده، أنه يغفر هلم عند توبتهم وعودهتم إليه، قال رسول هللا 
ِبُكْم، َوجَلَاَء ِبَقْوم  يُْذنُِبوَن، فَنَيْستَنْغِفُروَن هللَا َوالهِذي نَنْفِسي بَِيِدِه َلْو ملَْ ُتْذنُِبوا َلَذَهَب هللُا »: ملسو هيلع هللا ىلص

 ،طئونصيبون وخيُ يُ ، ابالتفاق طأمن اخل غري معصومني، الصحابة مهنع هللا يضر بشر، ف( )«فَنيَنْغِفُر هَلُمْ 
وما ورد يف حق ، (9)"هلم ذنوب يغفرها هللا هلم ،بل هم مع كوهنم أولياء هللا ومن أهل اجلنة"

، فهو حلكمة أرادها هللا عز وجل، سأذكر بعلها يف املطالب القادمة من فعل الذنب همبعل
 .إن شاء هللا

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 (.9746)، رقم 19 9، ص4ج التوبة، ابب سقو  الذنوب ابالستغفار توبة، :كتاب صحيحه،يف  مسلم أخرجه(  )

جامعنة : السنعودية)دمحم رشناد سنامل : ت ،م ههاج السه ة ال بويهةتيمية، تقي الدين أبو العباس أمحند بنن عبند احللنيم، ابن  (9)
 . 944، ص4ج( م699 / هن419 ،  اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية،  
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 البتالء والتمحيص: المطلب الثاني

 

خلق هللا اخللق حلكمة، وأرسل إليهم الرسل، وأنزل معهم الكتب، وبنّي هلم طريق 
اهلدى وطريق اللالل، وأكرمهم ابلعقل؛ لُيمّيزوا به بني احلق والباطل، وخلق فيهم حب 

 .  الشهوات، ليبتليهم وخيتربهم، فيُثيب املطيع، ويُعاقب العاصي
َخلَق، : أي ءا،وَبال بِلاى الثوب بَِليَ  :يقال: "واالبتالء هو االختبار، قال الراغب

 الرجلَ  تُ بَلو : "وقال ابن منظور(0)".له اختباري كثرة من أخلقته كأين ،اختربته: وبَنَلْوتُهُ 
 االختبار :االبتالء ومعىن"،(9)"تَنرَبهواخ بَهَجر  إذا واابَل يَبُلوه وَبالهُ  ته،اختَنربَ  تهوابتَنَلي وَبالءا  واابَل

 ليعلم ولكن هبم؛ عامل ألنه ابالبتالء، أحواهلم ليعلم ليس العباد هللا وابتالء واالمتحان،
 .(3)"ابعلا  بعلهم يعرف حىت أحواهلم العباد

 ﴾ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ﴿: قال تعاىل
 يصدر مبا احلجة عليهم لتقوم هو إاما لعباده هللا واختبار ليختربكم،" :أي( 9: سورة امللك)

 ،منكم ظهر مبا فيجازيكم ليبلوكم واملعىن كونه، قبل يفعلون ما علم هللا كان وقد منهم،
 (4")عمال أحسن أيكم

 الشيء ختليص: احمْلصِ  أصل: "أما التمحيص فهو التنقية والتخليص، قال الراغب
. (5)"خبث من يشوبه ما عنه أزلت إذا: وحَمهْصُتهُ  الّذهب حَمَْصتُ : يقال عيب، من فيه َما

                                           

 :دمشنق) النداوديصنفوان عندانن : ، تاملفهردات يف يريهب القهرآن  الراغب األصنفهاين، أبنو القاسنم احلسنني بنن دمحم ( )
 . 45 ص( ه9 4 ،    ،الدار الشامية

 .الباء املوحدةابب الواو والياء من املعتل، فصل  ،لسان ال ربابن منظور، ( 9)

 . 9 ، ص ج ،م امل الت زيل يف طفسري القرآنالبغوي، ( 3)

 .364، ص9ج،   التسهضل ل لوا الت زيلابن جزي( 4)

 . 79ص ،يريب القرآناملفردات يف  الراغب األصفهاين، (5)
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 ( 4 :سورة آل عمران) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  ﴿ :وقال تعاىل

 يتبنّي  حىت منهم؛ املشركني شإدالة فيبتليهم ورسوله، هللا صدهقوا الذين هللا وليختربَ : "واملعىن
 .( )"املنافق من اإلميان، الصحيح املخلص منهم املؤمن

سورة ) ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿: قال ابن عاشور يف تفسري قوله تعاىل

 نفوس به لرتاتض ؛اإلهلية احلكمة آاثر من االبتالء فإن ،أوليائنا ابتالء وشأننا" (31: املؤمنون
 نفوس ولتتخبط البلوى، عواقب فتحمل الشيطانية، للدواعي مغالبتها وتظهر أوليائه،

 .(9)"زماانا  شّرها بعض وينزوي املعاندين،
واقتلت حكمة هللا عز وجل أن جنته ال يدخلها أحد إال بعد االبتالء 

 ،جلدْ أَ  افَ خَ  نْ مَ » :قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلموالتمحيص؛ ألن سلعة هللا غالية، 
  غَ لَ بنَ  دجلَْ أَ  نْ مَ وَ 

َ
 ( 3)«ةنه اجلَ  هللاِ  ةَ لعَ سِ  نه  إِ اَل أَ  ،يةالِ غَ  هللاِ  ةَ عَ لْ سِ  نه  إِ اَل أَ  ،لنزِ امل

 اخللوص بعد أمانته، حلمل االبتالء هبذا منهم طائفة لُِيعدّ  يبتليهم؛ وهللا عز وجل
 من اخلبيث وليميز االبتالء، هذا طريق عن والتهيؤ واالستعداد والوعي، واملعرفة والتجرد
 وليهلك عقبيه، على ينقلب َمن ملسو هيلع هللا ىلص الرسول يتبع من وليعلم ،اجلماعة املؤمنة يف الطيب

 .(4)بينة عن حيّ  من وحييا بينة عن هلك من
 

 

                                           

 .944، ص7، ججام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي،  ( )

 .49، ص9 ج، التورير فالت ويرابن عاشور، ( 9)

يف   األلبناينوصنححه ، (9451)رقنم  ،933، ص4ابب ما جاء يف صفة أواين احلنوض، ج السنن،يف  الرتمذيأخرجه ( 3)
 .(9451)رقم ، 451، ص5، جصوضع ف  ض    ن الرتمذيكتابه 

، 9ج (هننننن9 4 ، 7 دار الشننننروق،  : القنننناهرة) يف ظههههالل القههههرآن  ذيلإبننننراهيم حسننننني الشنننناسننننيد قطننننب، : ينظننننر( 4)
 .149 ص
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 تحقيق الوظيفة النبوية في اإلصالح والتزكية: المطلب الثالث

 

إذا نظران إىل حال العرب يف اجلاهلية، اجند أهنم كانوا يعيشون يف جهل ديين كبري،  
ويدعوهنا من دون  يطوفون هبا ويذحبون عندها كانوا وثنيني يعبدون ما يَنِحتون من أصنام،

فقد كانت احلروب  ؛ة واجتماعية وفوضى سياسيةقيّ لُ احنرافات خُ ،كما أهنم يعيشون اَّللّ 
أعواماا طويلة، وانتشرت فيهم العصبّية القبلّية،  وتستمر تقوم بينهم ألتفِه األسباب،

 .والتمسك ابلعادات والتقاليد، إىل غري ذلك من اجلهل والظالم الذي كانوا يعيشون فيه
صلى  ويف هذا اجملتمع كان يعيش الصحابة رضوان هللا عليهم، فأرسل هللا رسوله

 .يكون سبباا يف هدايتهم، وإخراجهم من الظلمات إىل النورل هللا عليه وسلم؛
ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿ : قال تعاىل

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ    وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ

 نبيًّا فيهم أرسل حني املؤمنني على هللا( )تطّول لقد" أي( 94  :سورة آل عمران) ﴾ىئ ىئ
 آي عليهم يقرأ يقول، ما عنه يفقهوا فال لساهنم، أهل غري من جيعله ومل لساهنم، أهل من

 فيما له وطاعتهم إايه، ابتباعهم ذنوهبم من يطّهرهم: يعين ﴾ۇئ﴿ وتنزيله كتابه
 ومعانيه أتويله هلم ويبني عليه، أنزله الذي هللا كتاب ويعلمهم وهناهم، أمرهم

 لسان على للمؤمنني ثناؤه جل هللا سنها اليت الس نةَ  :ابحلكمة ويعين ،﴾ۈئ﴿

 ،﴾ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ﴿ هلم وبيانَه وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول
 جهالة صفته يف هذه الذي رسوله شإرساله عليهم هللا مينّ  أن قبل من كانوا وإن: يعين

 .(9)"ابطالا  يبطلون وال حقًّا، يعرفون ال عمياء، اهلدى عن حرية ويف جهالء،
                                           

 .  و ل  :، اببال هاية يف يريب احلديث فاأل رابن األثري،  .من الطهول وهو الفلل أي تفّلل، :تطّول ( )

 .396، ص7ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي، ( 9)
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فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص كان يبادر إىل تصحيح أخطاء الصحابة، ويقّوم سلوكهم، منطِلقاا يف 
ْسِلُموَن »: القرآن الكرمي،كقوله ملسو هيلع هللا ىلصيف ذلك من معايري إسالمية واضحة 

ُ
ْسِلُم َمْن َسِلَم امل

ُ
امل

َهاِجُر َمْن َهَجَر َما نَنَهى اَّللهُ َعْنهُ ِمْن ِلَسانِِه َوَيِدهِ 
ُ
، وإرشاده للصحابة ابهلدوء ( )«، َوامل

استعجلنا إىل الصالة؟ : قالوا« ما شأنكم؟»: والسكينة عندما سع منهم جلبة فقال هلم
ُتُم الصهاَلَة فَنَعَلْيُكْم اِبلسهِكيَنِة، َفَما »: قال  «أَْدرَْكُتْم َفَصل وا َوَما فَاَتُكْم َفَأمت واَفاَل تَنْفَعُلوا ِإَذا أَتَنينْ

 وأخرج منهم جيالا  ،رجاالا فجعل منهم اليت راّبهم هبا، ، وغري ذلك من املواقف الكثرية (9)
أخرج منهم قادة وعلماء وجماهدين ومربني، ، و خري أمة أخرجت للناس فكانواا، ا فريدا قرآنيا 

رخيها جمموعة من اتبعد أن كان األرض ومغارهبا، وأقام هبم دولة نشرت العدل يف مشارق 
 .لتصبح بعد ذلك أمة تقود األمم ،املعارك واحلروب

 

 توفير رصيد الخبرة للقرون الالحقة: المطلب الرابع

 

ال شك أن صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هم خري القرون على اإلطالق؛ فالقرآن نزل 
أخطاءهم، ويبنّي أحكام النوازل والوقائع، فأصبحوا صوراا جييب على أسئلتهم، ويصحح 

حبة نبيه ملسو هيلع هللا ىلص، وشرح صدورهم لقبول دعوته، ة للقرآن، وقد اختارهم هللا عز وجل لصُ حيّ 
معاوية بن احلكم قال فهم تالمذة املدرسة النبوية، راّبهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فأحسن تربيتهم، 

وهذه الرتبية الفريدة ، ( )«هنْ ا مِ يما علِ تَ  نَ سَ حْ أَ  هُ عدَ بَ اَل وَ  هُ بلَ قَ ا اَل ما لّ عَ مُ  يتُ أَ ارَ مَ »: هنع هللا يضر(3)السلمي

                                           

، رقنننم   ، ص ج كتننناب اإلمينننان، ابب املسنننلم منننن سنننلم املسنننلمون منننن لسنننانه وينننده،  صنننحيحه،يف  البخهههاريأخرجنننه  ( )
( 1.) 

 (.935)، رقم 96 ، ص كتاب األذان، ابب قول الرجل فاتتنا الصالة، ج  صحيحه،يف البخاري أخرجه  (9)

. صننحايب جليننل، سننكن املدينننة، روى عننن النننيب ملسو هيلع هللا ىلص بعننض األحاديننث، منهننا هننذا احلننديث: معاويننة بننن احلكننم السننلمي (3)
 . 66 ، ص5ج ،أ د الغابة يف م رفة الصوابة ،ابن األثري: ينظر
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وّفرت لنا رصيد اخلربة يف التعامل مع أخطاء اجملتمع، يف ضوء املنهج النبوي يف تصويب 
األخطاء، بعد أن رأينا أن جمتمع الصحابة خري اجملتمعات البشريّة وأفللها، كما شهد هلم 

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ﴿: هللا عز وجل بقوله

 (1  : سورة آل عمران)﴾ ٹ ٹ ٹ ٹڤ
 رسوهلم ألن العامل؛ يف ظهرت اليت القرون أفلل كانوا الصحابة أن شكّ  وال"

 ملوا، الذين الرسل أصحاب هدى مياثله ال عليه كانوا الذي اهلدى وألن الرسل، أفلل
 قال رسوهلا، مع األمم من أمة أفلل فالصحابة فيها، الرسول ابعتبار األمة أخذت فإن
 الرسول، عدا من األمة أخذت وإن ،(9)«رين قَ  ونِ رُ القُ  ريُ خَ » :وسلم عليه هللا صلى النيب

 اهتدوا الذي للهدى تفليل وهذا ُرسلها، بدون ملت اليت األمم أفلل الصحابة فكذلك
 .(3)"وشريعته وسلم عليه هللا صلى دمحم رسوهلم هدى وهو به،

ليستقيم اجملتمع، والّتأّسي أبصحابه  ؛فالواجب علينا األخذ هبذا املنهج النبوي 
 .ملن أييت بعدهم إىل يوم القيامة الكرام فهم قدوة

 
 
 
 

                                                                                                                              

، رقنننم  39، ص املسنناجد ومواضنننع الصننالة، ابب ُتننرمي الكننالم يف الصننالة، ج :كتنناب صننحيحه،يف  مسههلمأخرجننه (  )
(537.) 

خرجننننه أ( خننننري الننننناس قننننرين: )يف الصننننحيحني وال خارجهمننننا، والننننذي يف الصننننحيحني جنننناء بلفننننظ مل أجننننده هبننننذا اللفننننظ (9)
يف  مسلم جهأخر و  (9959) رقم ابب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، كتاب الشهادات،  صحيحه،يف  البخاري

 .(9533)رقم ، 693 ، ص4ج ،ابب فلل الصحابة مث الذين يلوهنم ،فلائلكتاب ال  صحيحه،

 .، بتصرف يسري49، ص4ج ،  التورير فالت ويرابن عاشور (3)
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 المبحث الثاني

 أخطاء الجماعة المؤمنة التي ذكرتها سورة آل عمران 

 
ب عن دينهم وعن نبيهم لقد تنوعت بطوالت الصحابة مهنع هللا يضر يف غزوة أحد يف الذّ 

ملسو هيلع هللا ىلص، وظهرت فيهم اماذج فريدة ُتظهر صادق احلب له ملسو هيلع هللا ىلص، وكانت هلم تلحيات كبرية، 

ٱ ﴿: برهنوا هبا على إمياهنم وصدقهم مع هللا عز وجل، حىت نزل فيهم قول هللا عز وجل

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ 

َغاَب َعمِّي أََنُس : َعْن أََنس  َرِضَي اَّللهُ َعْنُه، قَالَ ف ،(93 :األحزابسورة ) ﴾ ٿ ٿ ٿ
ْشرِِكنَي، لَِئِن »: ْبُن النهْلِر َعْن ِقَتاِل َبْدر ، فَنَقالَ 

ُ
اَي َرُسوَل اَّللِه ِغْبُت َعْن َأوهِل ِقَتال  قَاتَنْلَت امل

ْشرِِكنَي لَيَنَرَينه 
ُ
ْسِلُموَن، «اَّللهُ َما َأْصَنعُ  اَّللهُ َأْشَهَدين ِقَتاَل امل

ُ
، فَنَلمها َكاَن يَنْوُم ُأُحد ، َواْنَكَشَف امل

َوأَبْنرَُأ إِلَْيَك َمها َصَنَع  -يَنْعيِن َأْصَحابَُه  -اللهُهمه ِإيّنِ َأْعَتِذُر إِلَْيَك َمها َصَنَع َهُؤاَلِء »: قَالَ 
ْشرِِكنَي  -َهُؤاَلِء، 

ُ
اَي َسْعُد ْبَن ُمَعاذ ، »: ، فَاْستَنْقبَنَلُه َسْعُد ْبُن ُمَعاذ ، فَنَقالَ «دهمَ مُثه تَنقَ  -يَنْعيِن امل

َفَما اْسَتطَْعُت اَي َرُسوَل اَّللِه َما : ، قَاَل َسْعدٌ «اجلَنهَة َوَربِّ النهْلِر ِإيّنِ َأِجُد رحَِيَها ِمْن ُدوِن ُأُحد  
، أَْو َرْمَيةا ِبَسْهم  فَنَوَجْداَن ِبِه ِبْلعاا وَ : َصَنَع، قَاَل أََنسٌ  مَثَاِننَي َضْربَةا اِبلسهْيِف أَْو طَْعَنةا ِبُرْمح 

ْشرُِكوَن، َفَما َعَرَفُه َأَحٌد ِإاله ُأْخُتُه بِبَنَنانِِه قَاَل أََنسٌ 
ُ
ُكنها : " َوَوَجْداَنُه َقْد قُِتَل َوَقْد َمثهَل ِبِه امل

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ َلْت ِفيِه َويف َأْشَباِههِ نُنَرى َأْو َنُظن  َأنه َهِذِه اآليََة نَنزَ 

( )"(93 :سورة األحزاب) ،إىل آخر اآلية﴾ پ پ
   

                                           

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ﴿ :يف صننحيحه، كتنناب اجلهنناد والسننري، ابب قننول هللا تعنناىل البخههاري أخرجننه ( )

، رقننننننننم 6 ، ص4، ج(93 :سننننننننورة األحننننننننزاب)﴾  پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
(9915.) 
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 صوراا مشرقة من تلحيات الصحابة رضوان هللا عليهم يف رَي وحفظت لنا كتب السِّ 
اليت بنّي فيها أصحاهبا معاين الصدق مع هللا تعاىل، والتلحية يف سبيل إعالء  وهي أحد، 

 .كلمته سبحانه
فقد أبلى أبو دجانة، وابن أيب وقاص بالءا حسناا ومها يدفعان عن رسول هللا صلى 

 دجانة أبو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دون وترس: إسحاق ابن قال"هللا عليه وسلم، 
 أيب بن سعد ورمى ،النبل فيه ركثُ  حىت عليه، منحن   وهو ظهره، يف النبل يقع بنفسه،
: يقول وهو النبل يناولين رأيته فلقد: سعد قال ،وسلم عليه هللا صلى هللا رسول دون وقاص

 بن أنس انتهى، و به ارم: فيقول نصل، له ما السهم ليناولين إنه حىت وأمي، أيب فداك ارم،
 من رجال يف هللا، عبيد بن وطلحة اخلطاب، بن عمر إىل مالك، بن أنس عم النلر،

 هللا صلى هللا رسول لتِ قُ : قالوا جيلسكم؟ ما: فقال أبيديهم، ألقوا وقد واألنصار، املهاجرين
 هللا رسول عليه مات ما على فموتوا قوموا بعده؟ ابحلياة تصنعون فماذا: قال وسلم، عليه
 ابن قال .مالك بن أنس يسُ  وبه قتل، حىت فقاتل القوم، استقبل مث وسلم، عليه هللا صلى

 النلر بن أبنس وجدان لقد: قال مالك، بن أنس عن الطويل، محيد فحدثين: إسحاق
 .(0)"ببنانه عرفته أخته، إال عرفه فما ضربة، سبعني يومئذ

م الشأن، عظه مقام رفيع َمصون اجلانب، مُ ومع أن الصحابة رضوان هللا عليهم هلم 
إال أهنم ليسوا معصومني، ووقوع  ؛وجاءت السنة املطهرة بذلك ،بفللهم القرآن شهدقد و 

اخلطأ منهم وارد؛ ألهنم بشر، والقرآن ينظر هلم هبذه النظرة، فيصّحح هلم ما كانوا يقعون 
فيه من حلظات اللعف العارضة، ويسعى إىل عالجها لرتتفع نفوسهم وتصل إىل أعلى 

 .املستوايت، وهم أسرع الناس رجوعاا إىل هللا، وتوبةا وإانبةا إليه
املؤمنني  مل حياِب هللا عز وجل فيها كانت غزوة أحد امتحاانا عظيماا للمؤمنني،وقد  

 أهل اإلميان ومتيزت مراتب عندما وقع اخللل منهم، ومتّيز فيها أهل اإلميان من أهل النفاق،

                                           

 .93 -99، ص9ج ،السرية ال بوية، ابن هشام(  )
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ف الذين مل يركنوا إىل الدنيا من الذين مالوا إليها بعض امليل يف حالة ضعف ، وُعرِ أيلاا
 فيها أن اخلطأ ال يكون من األفراد فقط، بل يكون من اجلماعات أيلاا، وتبنّي  بشري،

: وهذه اإلرادة اإلهلية اليت وقعت يف هذه الغزوة، ألجل العربة والتمحيص، قال تعاىل
 .( 4 : سورة آل عمران)﴾    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ﴿

 الصحابة رضوان هللا بعض ذكر األخطاء اليت وقع فيهاويف املطالب اآلتية سأ
 .يف غزوة أحد، واليت جاء ذكرها يف سورة آل عمران عليهم

 
 الختالف والتنازع :المطلب األول

 

ڌ ﴿: بني املؤمنني يف غزوة أحد؛ قال تعاىل ذكر هللا عز وجل وقوع التنازع

حيث تنازع الرماة فيما ( 59 : عمران آل سورة)( )﴾ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 
الَغِنيَمَة َأْي قَنْوِم الَغِنيَمَة، » :لبعض بعلهم فقال وكان اختالفهم حني اهنزم املشركونبينهم، 

َتِظُروَن؟ فَنَقاَل َعْبُد اَّللِه ْبُن ُجبَنرْي   أََنِسيُتْم َما قَاَل َلُكْم َرُسوُل اَّللِه : َظَهَر َأْصَحاُبُكْم َفَما تَنننْ
 .(9)« فَنَلُنِصيََبه ِمَن الَغِنيَمةِ َواَّللِه لََنْأِتنَيه النهاَس، : َصلهى هللاُ َعَلْيِه َوَسلهَم؟ قَاُلوا

ة، وجعل لبتّ انه عليه الصالة والسالم أمر الرماة أبن ال يربحوا عن مكاهنم أ املراد من التنازعو 
أمريهم عبدهللا بن جبري؛ فلما ظهر املشركون أقبل الرماة عليهم ابلرمي الكثري حىت اهنزم 

حبيث بدت  ،ن الرماة رأوا نساء املشركني صعدن اجلبل وكشفن عن سوقهنإمث  ،املشركون
لينا أن ال نربح عن هذا إعهد الرسول : فقال عبدهللا ،الغنيمة الغنيمة :خالخيلهن، فقالوا

                                           

 .حرف الفاء، ابب الفاء مع الشني، ال هاية يف يريب احلديث فاأل ر اجلزري، ،اجلزع واجلَب واللعف: الفشل ( )

 (.3136)، رقم 95، ص4احلرب، ج، كتاب اجلهاد، ابب ما يكره من االختالف والتنازع يف البخاريأخرجه  (9)
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الغنيمة، وبقي عبدهللا مع طائفة  طلبوذهبوا اىل  وعصوا وخالفوا أمر نبيهم، فأبوا عليه ،املكان
 .( )، وهذا َما أمجع عليه املفسرونلهم املشركونتَ ىل أن قنَ إ ،قليلة دون العشرة

، أم كان يف ميدان القتالأسواء  والتنازع عاقبته الفشل واخلسران، وذهاب القوة،
 ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ﴿: يف غريه من ميادين احلياة، قال تعاىل

فكنتم تقتلوهنم شإذنه  ،أنه بعد أن صدقكم وعده :وحاصل املعىن"  (59 : عمران آل سورة)
صرفكم عنهم بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم، وحال بينكم  ،واستئصال قتل حس   ،ومعونته

 .(9)"ليمتحنكم بذلك ؛وبني متام النصر
،  هذه اآلية، ويف آيتني من سورة األنفالوقد ربط هللا عز وجل التنازع ابلفشل يف

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿: قال تعاىل

. ، وذلك يف غزوة بدر(43: سورة األنفال) ﴾ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 

: سورة األنفال) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿: وقال تعاىل

43). 
ڌ ڌ ڎ ﴿: قوله تعاىل تفسري يف املفسروناختلف وقد  

 :قولنيعلى  (59 : عمران آل سورة) ﴾ڎ ڈ ڈ

                                           

مفاطضع ، الرازي، فخر الدين دمحم بن عمر التميمني/ 996، ص7، ججام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي، : ينظر(  )
 اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن دمحم،ابن / 399، ص6ج (ه491  ،3  ،دار إحياء الرتاث العريب :بريوت) الغضب

 .333، ص ج (ه499 ،  ،  دار الكتاب العريب: بريوت)عبدالرزاق املهدي : ت، التفسريزاد املسري يف علم 
 .51 ص ،4ج، طفسري امل اررضا،  (9)
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جبنتم أي ، حىت إذا تنازعتم وعصيتم فشلتم: أي ،أنه من املقدم الذي معناه التأخري :األفل
 . (0)وضعفتم

حىت  :فيكون املعىن على حسب ترتيبها يف احلصول،رُتّبت األفعال الثالثة يف اآلية أن  :الثاي
قد  ، وهذاضعفتم يف الرأي والعمل، فلم تقووا على حبس أنفسكم عن الغنيمة ،إذا فشلتم

ويف اللحاق ابجليش للغنيمة، ونشأ عن  ،فنشأ عنه التنازع بينهم يف مالزمة املوقف ،حصل أوالا 
التنازع تصميم معظمهم على مفارقة املوقف الذي أمرهم الرسول عليه الصالة والسالم 

 .(7)وعدم االنصراف منه ،مبالزمته
: ابطل بدليل قوله تعاىلوذكر أنه  ،وضّعف الرازي رمحه هللا، قول من فّسر الفشل ابجلَب 

ألنه ال يليق به أن يكون املعىن  ؛أي فتلعفوا (43: سورة األنفال) ﴾ٻ ٻ پ ﴿
ن القوم ملا رأوا هزمية الكفار وطمعوا يف الغنيمة فشلوا يف أنفسهم عن الثبات أ: ، وقالفتجنبوا

وبذلك  هل نذهب لطلب الغنيمة أم ال؟ ا يف الغنيمة، مث تنازعوا بطريق القول يف أانّ طمعا 
 .(4)تكون اآلية على ترتيبها
ٻ ٻ  ﴿: ابلتقدمي والتأخري هو األرجح؛ ويؤيده قوله تعاىل وأرى أن القول

جد التنازع ُوجد كلهما وُ و فالتنازع يُفلي إىل الفشل واللعف،  (43: سورة األنفال) ﴾پ 
 .الفشل، وتلك سّنة مطّردة

 
 
 

                                           

، 7، جيف يفيهل آي القههرآنجهام  البضهان  ،الطنربي/ 993-934، ص4، جاجلهام  ألحكهاا القهرآنالقنرطيب، : ينظنر ( )
 .969ص

، 4ج ،طفسههري امل ههاررضننا، / 6  ، ص9ج ،م ههامل الت زيههل، البغننوي/ 393ص، 3، جالتوريههر فالت ههويرابننن عاشننور،  ((9
 .51 ص

 .937 ، صمفاطضع الغضب، الرازي( 3)
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 مخالفة أمر الرسول : المطلب الثاني

 

قهم يف االسِتجابة هلل وَسبْ  ،انَل الصحابُة مهنع هللا يضر الفلَل لُصحبتهم وإخالِصهم
أروع األمثلة يف  ابيعوا رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على السمع والطاعة وأوفوا ببيعهم، فلربوا ولرسولِه،

عن أقوال  وأفعال   واكف   ملسو هيلع هللا ىلص يف حركاهتم وسَكناهتم؛ هانقاُدوا ألوامر ، و ملسو هيلع هللا ىلص االمتثال ألمره
وفَدوا النيبه ملسو هيلع هللا ىلص أبرواِحهم ، ومل يُراِجعوه فيها؛ اسِتجابةا له ،عوا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينَهى عنهاحني سِ 
 -، ولكن قد تعرتي بعلهم حاالت اللعف البشري؛ فقد حصل من بعلهم طاعةا هلل

ژ ژ ڑ  ﴿ :، قال تعاىلخمالفة ألمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوة أحد -وهم الرماة

وعصيتم وخالفتم نبيكم، فرتكتم : "أي (59 : عمران آل سورة) ﴾ڑ ک ک کک 
الذين كان أمَرهم ملسو هيلع هللا ىلص بلزوم مركزهم ومقعدهم  ،وإاما يعين بذلك الرماة ،أمره وما عهد إليكم

عب أبُحد  .( )"شإزاء خالد بن الوليد ومن كان معه من فرسان املشركني ،من فم الشِّ
؛ ألهنا انشئة عن اجتهاد ليس يف  وقد ّسى هللا عز وجل هذه املخالفة عصياانا

ا سُّ : "موضعه كما قال ابن عاشور ، مع أن يت خمالفة من خالف أمر الرسول عصياانا وإامه
إّن رسول هللا أمران ابلثبات هنا : قالواتلك املخالفة اجتهاد ال عن استخفاف، إذ كانوا 

حلماية ظهور املسلمني، فلمها نصر هللا املسلمني فما لنا وللوقوف هنا حىته تفوتنا الغنائم، 
ا سُّ  ألّن املقام ليس مقام اجتهاد، فإّن شأن احلرب  ؛يت هنا عصياانا فكانوا متأوهلني، فإامه

عذروا فيه، أو ألنهه كان ا فلم يُ تأويل كان بعيدا الطاعة للقائد من دون أتويل، أو ألّن ال
 .(9)"ا لدليل وجوب طاعة الّرسول إلرضاء حّب املال، فلم يكن مكافئا أتويالا 

وكانت هذه املخالفة درساا عملياا للصحابة رضوان هللا عليهم؛ ألهنا كانت سبباا يف 
ا بعد أن كانوا منتصرين يف اهلزمية بعد االنتصار، وكان أثرها على املسلمني عامة، فُهزِمو 

                                           

 .996، ص7ج، جام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي، (  )
 .31 ص ،4ج ،التورير فالت ويرابن عاشور،  (9)
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بداية املعركة عند امتثاهلم أمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فتعلموا من ذلك درساا يف أمهية طاعة القائد 
 . بوجه عام، ويف امليدان العسكري بوجه خاص، حفاظاا على املصلحة العامة للمجتمع

 
 بالرأي عتدادال :المطلب الثالث

 

بل إن ه، مبدأ أساسي من مبادئالشك أن للشورى أمهية كربى يف اإلسالم، فهي 
وردت يف السياق القرآين الكرمي بني  فقداإلسالم جعلها من صفات املؤمنني الصاحلني، 

ڳ ڱ ڱ  ﴿ :تعاىل الصالة والزكاة، قال امه ،ركنني عظيمني من أركان الدين

وكانت الشورى  (39 :سورة الشورى) ﴾ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ
 يف األسرى يوم بدر، صحابةاستشار الفقد الرسول ملسو هيلع هللا ىلص،  ماحرص عليهمن أهم 

ويف غري ذلك من املواقف، فكانت الشورى تطبيقاا  ،( )واستشارهم قبل اخلروج لغزوة أحد
 أوىل الناس بذلك؛ عملياا يف حياته ملسو هيلع هللا ىلص، ولو كان ألحد أن يستغين عن الشورى لكان ملسو هيلع هللا ىلص

 . لكمال عقله وأتييده ابلوحي
واالستبداد  االعتداد ابلرأيأوامر الدين صرحية وواضحة يف النهي عن  وقد جاءت

فيما خاصة  ؛ ألن اإلنسان ال يستقل بعقله يف معرفة املصلحة واخلري يف كل أمر،ابلقرار
فال يصح جتاوز  ،حياة الناس ومصاحلهمن الشؤون العامة متس أل؛ يرتبط ابلشأن العام

 .رادهتم وال جتاهل رأيهمإ
وهذا ما وقع فيه بعض الرماة، فعلى الرغم من أهنم كانوا يف موقف يرتبط مبصلحة 

_ عبدهللا بن جبري_يعتربوا حبرص قائدهم املسلمني مجيعاا؛ إال أهنم نزلوا من اجلبل دون أن 
، بعد رؤيتهم انتصار املسلمني يف بداية املعركة، لنبويالذي أشار عليهم اباللتزام ابلتوجيه ا

                                           

 .93ص ،9ج /5 9، ص ج ،  السرية ال بويةابن هشام :ينظر ( )
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وتَنْرك املشركني للغنائم، فوقعت اهلزمية للمسلمني، وأصاب املسلمني ما أصاهبم نتيجة هذه 
 .املخالفة

ڤ ڦ ﴿ :وقد جاء األمر ابلشورى يف سورة آل عمران يف قوله تعاىل

يقوم نظام اإلسالم  ألنه مبدأ أساسي ال تقريراا ملبدأ الشورى؛ (56 : سورة آل عمران) ﴾ڦڦ
 .ذكر هذا ابلتفصيل يف الفصل القادم إن شاء هللاعلى سواه، وسأ

 
 إرادة الدنيا: المطلب الرابع

م الصحابة رضوان هللا عليهم أن الدنيا زائلة، وأن اآلخرة خري وأبقى، فزهدوا يف علِ 
م ابآلخرة، خاصة وأن رسول هللا صلى الدنيا، وتنافسوا وتسابقوا يف اخلريات، وعّلقوا قلوهب

حب  قد يتسلللكن . هللا عليه وسلم كان حيذرهم من االغرتار ابلدنيا، واحلرص عليها
يف بعض  ؤثرون الدنيا ومتاعها على اآلخرةإىل قلوب أهل اإلميان وخيفى عليهم، فيُ  الدنيا

غنيمة، وقد ذكر هللا حصل لبعض الصحابة يف غزوة أحد، عندما أرادوا الما  املواقف، وهذا
 ﴾گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳڱ ک﴿: عز وجل ذلك فقال

هم الرماة الذين تركوا أماكنهم، وأرادوا  :وهؤالء الذين أرادوا الدنيا (56 : سورة آل عمران)

 وتركوا الغنيمة طلبوا الذين هم ﴾گ گ گ گ﴿ :املفسرون قال"الغنيمة، 

 . ( )"ثبتوا الذين وهم ،﴾ڳ ڳ ڳ ڳڱ﴿ مكاهنم

                                           

 ، ج ،زاد املسهري يف علهم التفسهرياجلنوزي، ابنن / 963، ص7، ججام  البضان يف يفيهل آي القهرآنالطربي، : ينظر(  )
: ، تأنهوار الت زيهل فأ هرار التوفيهل البيلاوي، انصر الدين أبنو سنعيد عبند هللا بنن عمنر بنن دمحم الشنريازي،/ 334ص

م امل الت زيهل يف البغنوي، / 43ص ،9ج (هن9 4  ،  ، عريبدار إحياء الرتاث ال :بريوت) دمحم عبد الرمحن املرعشلي
 .599، ص ج ،طفسري القرآن
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واإلنسان بطبيعته مير حباالت من الصعود واهلبو ، وموقف واحد وقع فيه عدد 
قليل من الصحابة ال جيعلنا نطعن فيهم، أو حنكم عليهم ابلتعلق ابلدنيا، والتفريط ابآلخرة، 

إرادة نعمة الدنيا  ﴾گ گ گ گ ﴿ :واملراد بقوله: "قال ابن عاشور
 ة مل حيرص على ثواب االمتثال ألمر الرسولألّن من أراد الغنيم ؛وخريها، وهي الغنيمة

ا ُتصيل خري الدنيا يف فعله ا، وال حاسبا ا يف اآلخرة مطلقا بدون أتويل، وليس هو مفّرطا  ملسو هيلع هللا ىلص
عليه ثواب اآلخرة يف غري ذلك الفعل، فليس يف هذا الكالم ما يدّل على أّن  افيتا ذلك مُ 

الفريق الهذين أرادوا ثواب الدنيا قد ارتّدوا عن اإلميان حينئذ، إذ ليس احلرص على ُتصيل 
فائدة دنيوية من فعل من األفعال، مع عدم احلرص على ُتصيل ثواب اآلخرة من ذلك 

: هلا، كما هو بنّي، وال حاجة إىل تقدير ابآلخرة، وإنكار   على استخفاف الفعل ِبدالّ  
  .( )"منكم من يريد الدنيا فقط

منهم من يريد الدنيا، ومنهم من يريد اآلخرة، مل يعد : ولكن عندما كانوا فريقني
ا، فأراد هللا عز وجل أن يبتليهم وميتحنهم حىت يعلمهم درساا يف اإلخالص،  ؛اهلدف واحدا

اإلقبال على اآلخرة، وبنّي هلم أن حب الدنيا وخمالفة ويل األمر سبب يف وترك الدنيا و 
 . أتّخر النصر، فكان هذا املوقف عربة هلم، ولكل املؤمنني من بعدهم

 :ملا هزم هللا املشركني يوم أحد، قال الرماة": قال ابن عباس روى الطربي عن 
ال  :وقال بعلهم! قوكم إىل الغنائم، فتكون هلم دونكمأدركوا الناس ونيبه هللا ملسو هيلع هللا ىلص ال يسب"

گ گ گ گ ڳ ڳ  ﴿ :فنزلت ،حىت أيذن لنا النيب ملسو هيلع هللا ىلص(9)نَرمي

ا من أصحاب رسول هللا صلى : ، قال ابن مسعود﴾ڳ ڳڱ ما علمنا أن أحدا
 .(3)"هللا عليه وسلم كان يريد الدنيا وعَرَضها، حىت كان يومئذ

                                           

 .96 ، ص4، جالتورير فالت ويرابن عاشور،  ( )
  .ر ي م: ، اببخمتار الصوا  الرازي، :ينظر. برح: يرمي، أي( رام)ال نزال مقيمني، من  :أي (9)
 .، بتصرف965ص، 7ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي، ( 3)
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اليت ما كان املسلمون أنفسهم يعرفون ، األضواء على خفااي القلوبط والقرآن يسلّ 
ويعرفهم من أين جاءهتم  ،وبذلك يلع قلوهبم أمامهم مكشوفة مبا فيها، وجودها يف قلوهبم

 .( )!اهلزمية ليتقوها

 التعلق بشخص النبي ملسو هيلع هللا ىلص: المطلب الخامس

يف املعركة، وُأشيع بينهم خرب مقتله، وقع  الصحابةعندما غاب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص عن 
، ففّر بعلهم من املعركة، ؛ خاصة وأنه القائد األعظماخلرب كالصاعقة يف جيش املسلمني

ملاذا نقاتل، وقد مات رسول هللا : والبعض اآلخر جلسوا ايئسني، فألقوا سالحهم، وقالوا
فقد استمروا يف اجلهاد إىل آخر حلظة، وأخذوا حيثون الناس ثبتهم هللا  ؟ أما الذين ملسو هيلع هللا ىلص

على االستمرار فيه حىت تكون كلمة هللا هي العليا، ويف هذه احلادثة نزل قول هللا عز 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ﴿: وجل

 ﴾ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک 
 من املهاجرين مر على رجل ، عن أبيه، أن رجالا (9)عن ابن أيب اجنيحف (44  :سورة آل عمران)

تل؟ فقال دمحما ملسو هيلع هللا ىلص قد قُ  أشعرت أن! اي فالن: من األنصار وهو يتشحط يف دمه، فقال له

ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿: إن كان دمحم قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم فنزل: األنصاري

 .(3)اآلية  ﴾ڃ ڃ ڃ چ چ
                                           

 .464، ص ج يف ظالل القرآن قطب، : ينظر(  )
أبنو ابنن سنعد، : ه، ينظنر16 ، وهو موىل لثقيف، تنويف سننة واسم أيب اجنيح يسار ،عبد هللا بن أيب اجنيحالصحايب هو  (9)

دار الكتننب العلميننة، : بننريوت) دمحم عبنند القننادر عطننا: ت، الطبقههات الكهه ى، عبنند هللا دمحم بننن سننعد بننن منيننع اهلننامشي
 .95، ص9ج( م661 /هن1 4 ،   

قتال يوم أحند وثبنوت ابب ُتريض النيب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه على المجاع أبواب غزوة أحد،  ،البضهقي يف دلئل ال بوةأخرجه  (3)
ختهريج أحاديهث فآاثر   :كتابنه  ، واحلنديث مرسنل كمنا قنال علنوي السنقاف يف949ص ،3ج، من عصمه هللا عز وجنل
 .( 7 )، رقم 61، ص ج ،كتاب يف ظالل القرآن
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 يوم املسلمني من اهنزم من اهنزم ملا: "قال ابن كثري يف سبب نزول هذه اآليةو 
ا نإ أال: الشيطان اندى منهم، قتل من وقُِتل ،أحد  إىل قميئة ابن ورجع ل،تِ قُ  قد حممدا

ا، قتلتُ : هلم فقال املشركني،  وسلم عليه هللا صلى هللا رسول ضرب قد كان وإاما حممدا
 هللا صلى هللا رسول أن واعتقدوا الناس، من كثري قلوب يف ذلك فوقع رأسه، يف فشجه

 عليهم األنبياء من كثري عن هللا قصه  قد كما ذلك، عليه وَجّوزوا ل،تِ قُ  قد وسلم عليه
 رسوله على تعاىل هللا أنزل ذلك ففي القتال، عن وأتّخر ووهن ضعف فحصل السالم،

 .( )"اآلية ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ﴿: وسلم عليه هللا صلى
أهنم ربطوا إمياهنم  ؛يوم أحدأبرز األخطاء اليت وقع فيها بعض الصحابة  كان منو 

عقيدة اإلميان  ودعوهتم إىل هللا إلعالء كلمته بشخص رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فهذا الربط بني
ا فيهم وبني بقاء شخص النيب ملسو هيلع هللا ىلص ،ابهلل  فقد ربطواابلعاطفة،  شوبخالطه احلب امل ،خالدا

، فأنزل هللا عز وجل هلم ملسو هيلع هللا ىلص البشر الذي يلحقه املوت بني الرسالة اخلالدة وبني الرسول
اآلية السابقة، يعاتبهم، ويبنّي هلم قاعدة أساسية من قواعد الدين، أن االرتبا  يكون 

 .ابلدين ال ابلشخص
 معاتَبهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، ألصحاب قال مث" :ام الطربي يف تفسري هذه اآليةيقول اإلم 

ا إنّ  :أبُحد هلم قيل حني واجلزع اهللع من منهم كان ما على  إليهم وُمقبِّحاا تل،قُ  حممدا
 النقلاء القوم، أيها دمحم، مات نأفإ: عنهم واهنزامه عدوهم عن منهم انصرفَ  من انصرافَ 

 بعث الذي دينكم عن ارتددمت: يعين ،﴾ڇ ڍ ڍ  ﴿ عدو قتله أو أجله، مدة
 َوَضحت قد ما وبعد به، اإلميان بعد ابهلل كفاراا عنه ورجعتم إليه، ملسو هيلع هللا ىلص ابلدعاء حممداا هللا

ڌ ڎ ڎ ﴿ربه  عند من به جاءكم ما وحقيقةُ  ملسو هيلع هللا ىلص إليه، دمحم دعاكم ما صحةُ  لكم

ڈ ژ ژ  ﴿ إميانه بعد كافراا ويرجع دينه عن منكم يرتدد ومن: بذلك يعين ﴾ڈ

                                           

 .99 ، ص9ج، طفسري القرآن ال ظضمابن كثري،  ( )
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  ملكه، يف نقصٌ  بذلك يدخل وال سلطانه، وال هللا عزة ذلك يوِهن فلن: يقول ﴾ڑ
 .( )"بكفره ينقص نفسه وحظه  بردهته، يلر نفسه بل

شّبه سبحانه الّرجوع عن الّدين يف " واآلية الكرمية فيها تصوير بالغي؛ حيث
 .، وهو مشهد يف غاية السوء، نسأل هللا السالمة(9)"ابلّرجوع على األعقاب ،االرتياب
 

 الفرار من المعركة: المطلب السادس

 

 كل معصية  جتر  أختها، فاملعاصيف ،امن شؤم املعاصي أهنا جتر بعلها بعلا إن 
 السيئة السيئة جزاء من وِإن بعدها، احلسنة احلسنة ثواب من إن": كما قال بعض السلف

، وعصوا أمره، هأن ال يربحو  ملسو هيلع هللا ىلص الرماة موقفهم الذي أمرهم الرسولترك ، فحني (3)"بعدها
هم شؤم املعصية، وانقلبت موازين املعركة، حلق تنازعوا واختلفوا، ووقع يف قلوهبم حب الدنيا،

وكان وابل معصيتهم عليهم وعلى سائر اجليش، ُفهزِموا بعد أن كان النصر هلم يف بداية 
الفرار من الزحف كبرية من وقعوا يف معصية أخرى، وهي الفرار من املعركة، و املعركة، مث 

وقد  واخلطر العظيم على اإلسالم واملسلمني، ، ملا فيه من اخلذالن البنّي (4)الكبائر العظام
ھ ھ ھ ﴿ :ذكر هللا عز وجل ذلك يف سورة آل عمران، قال تعاىل

( 53 : سورة آل عمران) ﴾ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

                                           

 .959- 95، ص7ج، جام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي، (  )
، 9 دمشنننق، دار الفكنننر املعاصنننر، ) ،التفسهههري امل هههري يف ال قضهههدة فالشهههري ة فاملههه هجالزحيلننني، وهبنننة بنننن مصنننطفى،  (9)

 (.ه9 4 
 .49 ، ص9، جطفسري القرآن ال ظضمابن كثري،  (3)
الشننرك ابهلل، »: اي رسننول هللا ومننا هننن؟ قننال: ، قننالوا«اجتنبننوا السننبع املوبقننات»: عننن أيب هريننرة هنع هللا يضر، عننن النننيب ملسو هيلع هللا ىلص قننال (4)

والسننحر، وقتننل النننفس الننيت حننرم هللا إال ابحلننق، وأكننل الننراب، وأكننل مننال اليتننيم، والتننويل يننوم الزحننف، وقننذف احملصنننات 
إن الذين أيكلون أموال اليتنامى }: يف صحيحه، كتاب الوصااي، ابب قوله تعاىل البخاريأخرجه  «تاملؤمنات الغافال

 .(1 : النساءسورة ){ اا وسيصلون سعريا يف بطوهنم انرا  ظلما، إاما أيكلون
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وأنتم ال تلوون على  ،صرفكم عنهم إذ تصعدون أي يف اجلبل هاربني من أعدائكم :أي
 :أي﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ﴿ ،أحد من الدهش واخلوف والرعب

يدعوكم إىل ترك الفرار من األعداء، وإىل الرجعة والعودة  ،وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم
زموهم دخل بعلهم ملا شّد املشركون على املسلمني أبحد فه": قال السدي ،ةره والكَ 

فجعل الرسول صلى هللا عليه  ،املدينة، وانطلق بعلهم إىل اجلبل فوق الصخرة فقاموا عليها
فذكر هللا صعودهم إىل اجلبل، مث ذكر " إيّل عباد هللا، إيّل عباد هللا" :وسلم يدعو الناس

ھ ھ ھ ے ے ۓ ﴿ :دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص إايهم، فقال

التوبيح  هذه اجلمل اليت تلمنتو  ( )"﴾ۓ ڭ ڭ ڭ
إذ هو تذكار بفرار من فّر وابلغ يف اهلرب، ورسول هللا صلى هللا عليه  ،والعتب الشديد

إىل دعاء  صغِ مل يُ  ،فمن شّدة الفرار واشتغاله بنفسه وهو يروم اجناهتا ،وسّلم يدعوه إليه
 .(9)"إليه الرسول، وهذا من أعظم العتب حيث فّر، واحلالة أن رسول هللا يدعوه

فقرأه عامة قرأة احلجاز والعراق "، (تصعدون: )وقد وردت قراءاتن يف قوله تعاىل
وروي عن احلسن . العني التاء وكسر بلم( ِإْذ ُتْصِعُدونَ ) :والشام سوى احلسن البصري

 .(3)"العنيالتاء و  ، بفتح(ِإْذ َتْصَعُدونَ ) :البصري أنه كان يقرأه
هوا معىن ذلك إىل ، فإهنم وجّ العني التاء وكسر بلم( ُتْصِعُدون) :فأما الذين قرأوا"

فاهلرب يف مستوى : قالوا. أّن القوم حني اهنزموا عن عدوِّهم، أخذوا يف الوادي هاربني
بال على اجل (الصعود) وإاما يكون ،، ال صعود(إصعاد) :الشعابو األرض وبطون األودية 

                                           

 .37 ص ،9ج طفسري القرآن ال ظضم ابن كثري،  ( )
 .394، ص3ج البور احملضط أبوحيان،  (9)
دار الكمنننال : ت ،التوصههضل لفوائههد كتههاب التفصهههضل اجلههام  ل لههوا الت زيههلاملهنندوي، أبننو العبنناس أمحنند بننن عمنننار،  (3)

 .، بتصرف يسري37 ، ص9ج( م4 91/ ه 435 ،  اإلسالمية،  وزارة األوقاف والشؤون : قطر)املتحدة 
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فأما األخذ : قالوا. االرتقاء واالرتفاع على الشيء ُعلواا :الصعود ألن معىن ؛والسالمل والدهرج
 .( )"(إصعاد)بو ، فإاما هويف مستوى األرض واهل

 ،السري يف مستو من األرض وبطون األودية والشعاب: فاإلصعاد: "قال القرطيب
فيحتمل أن يكون صعودهم . االرتفاع على اجلبال والسطوح والسالليم والدرج: والصعود

فكلتا " دونصعَ تَ "و" دونصعِ تُ " يف اجلبل بعد إصعادهم يف الوادي، فيصح املعىن على قراءة
 .(9)"القراءتني صواب، كان يومئذ من املنهزمني مصعد وصاعد

ومبثل ذلك قال اآللوسي أيلاا، وضّعف وكالم القرطيب يتوافق مع ما قاله الطربي، 
ال فرق بني أصعد وصعد سوى أن اهلمزة يف األول للدخول حنو أصبح إذا  قول من قال أنه
 .(3)األول القول ن علىياألكثر ذكر أن و  ،دخل يف الصباح

فروا من  قد أن كل الصحابة كالم الطربي والقرطيب واآللوسي يف القراءتني ال يعينو 
رَي   عالياا يف اماذج لبطوالت فذهة، تُنَعد  كل واحدة منها مثالا املعركة، فقد روت لنا كتب السِّ

كطلحة بن يف ميدان املعركة،   عدد ِمن الصحابة ثبتوالتلحية يف غزوة أحد، فقد  اجلهاد
بنت   عبيد هللا، وأيب قتادة، وسعد بن أيب وقاص، وأيب دجانة، وأنس بن النلر، ونسيبة

أروع األمثلة يف ميدان البطولة واالستشهاد؛ حفاظاا على الدعوة وصاحبها  نيضاربكعب، 
 .(4)عليه الصالة والسالم

قد ذكرت من أخطاء اجلماعة املؤمنة ما  سورة آل عمرانوأخلص َما سبق إىل أن 
 :أييت

 االختالف والتنازع  . 

                                           

 .، بتصرف319-966، ص7ج جام  البضان يف يفيل آي القرآن  الطربي، ( )
دار الكتنب : القناهرة)أمحند النربدوين وإبنراهيم أطفنيش : ، تاجلام  ألحكاا القرآن ،رطيب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحدالق( 9)

 .936، ص4ج (م694  /هن 394 ، 9املصرية،  
 .313، ص9، جرف  امل اي يف طفسري القرآن ال ظضم فالسب  املثاياآللوسي، : ينظر (3)
 .93 -91، ص9، جال بويةالسرية ابن هشام، : ينظر (4)
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 فة أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص خمال .9
 ابلرأياالعتداد  .3
 إرادة الدنيا .4
 ق بشخص النيب ملسو هيلع هللا ىلصالتعل  .5
 الفرار من املعركة .9

 .بني منهج السورة يف عالجهاإن شاء هللا سأ ويف الفصل الثاين 
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 الفصل الثاني

 منهج سورة آل عمران في عالج أخطاء الجماعة المؤمنة

 

 املؤمننينبذ الفرقة والتنازع بني  :املبوث األفل

 والتحذير من خمالفته ملسو هيلع هللا ىلص احلث على طاعة الرسول :املبوث الثاي

 مبدأ الشورى أتكيد :املبوث الثالث

 لفت النظر إىل إرادة اآلخرة دون إهدار للدنيا :املبوث الراب 

 مقاومة نزعة التعلق ابألشخاص  :املبوث اخلامس

 لقاء العدواحلث على الثبات عند  :املبوث السادس
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 الفصل الثاني

 في عالج أخطاء الجماعة المؤمنةسورة آل عمران منهج  
 

إن معاجلة األخطاء منهج رابين مقّرر يف كتاب هللا عز وجل، وسنة املصطفى 
حة ألخطاء البشر، وإن فقه عالج  عز وجل مليء ملسو هيلع هللا ىلص، فكتاب ربنا ابألوامر الرابنية املصحِّ

اخلطأ ابلطريقة الشرعية ُمؤِذن بتقليل تلك األخطاء وعدم تكرارها، ويف املقابل فإن اخلطأ 
يف عالج اخلطأ رمبا أدى إىل الوقوع يف خطأ أشد أو أسوء ال يسلم منه املخطئ ومن يعاجل 

 .اخلطأ
منّجماا على جيل التنزيل؛ أن يصحح  الكرمي ل القرآنإّن من أهم احِلَكم يف نزو و 

، فقد وَضَع احللول لألخطاء، هم، ويوّجههم إىل ما فيه صالحهمأخطاءهم، ويغرّي سلوك
 .وعاجلها من جذورها، حىت كان له األثر العظيم يف التغيري يف حياة الفرد واجملتمع

ذكر يف هذا حد، سألفصل األول أخطاء الصحابة يف غزوة أيف ا وبعد أن عرضت
نستفيد من هذا املنهج الراّبين، منهج القرآن الكرمي يف عالجها؛ ل –إن شاء هللا  -الفصل 

 :، وهذا املنهج يتلح يف التايليف معاجلة أخطاء الواقع، على بصرية

 نبذ الفرقة والتنازع بني املؤمنني -

 والتحذير من خمالفته ملسو هيلع هللا ىلص احلث على طاعة الرسول -

 مبدأ الشورى أتكيد -

 لفت النظر إىل إرادة اآلخرة دون إهدار للدنيا -

 مقاومة نزعة التعلق ابألشخاص  -

 احلث على الثبات عند لقاء العدو -
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  المبحث األول

 نبذ الفرقة والتنازع بين المؤمنين

إذا كانت سورة آل عمران قد رصدت خطأ اجلماعة املؤمنة املتمّثل يف االختالف 
 :على النحو اآليتوذلك ، فإهنا قد ُعنيت بعالجه أيلااالتنازع، و 

 التوذير من الفريقة فالت ازع
 يكون حني إال الناس يتنازع فماحّذر هللا عز وجل املسلمني من الفرقة والتنازع، 

 السبب انتفى ورسوله، هلل الناس استسلم فإذا واألفكار، اآلراء يوّجه الذي هو املطاع اهلوى
 هو إاما النظر؛ وجهات اختالف هو النزاع يثري الذي فليس بينهم، للنزاع الرئيس األول
 فيها، احلق وجه له حىت عندما يتبني عليها، ُيِصرّ  وجهة صاحب كل جيعل الذي اهلوى
 .( )ابتداء احلق على الذات وترجيح كفة، يف واحلق كفة، يف الذات وضع هو وإاما

أن يكونوا كالذين تفرقوا من األمم  يف سورة آل عمران هنى هللا عز وجل املؤمننيو 
قبلهم، وأن يعتربوا بسنته يف األمم املاضية؛ حىت ال يصيبهم ما أصاهبم من العذاب، قال 

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ﴿: تعاىل

 صلى مبحمد املؤمنون أيها اي: يقول سبحانه كأنه( "15 : سورة آل عمران) ﴾ڭ ڭ 
 ال مجلته، يف ابإلسالم واالعتصام واالتفاق، السلم يف ابلدخول عليكم ،وسلم عليه هللا

 تفرقوا الذين أولئك أصاب ما يصيبكم ال كي ا؛شيعا  وتكونوا فيه تتفرقوا وال تفرقوه
 ال وحاهلم أيديكم بني إسرائيل بنو وهؤالء قبلكم، من البينات جاءهتم ما بعد من واختلفوا

 َما احنوا  أوتوا أهنم تروا ،اترخيهم واقرءوا ،آاثرهم واستنطقوا حاهلم، فسلوهم عليكم، فىخي
 واوزلّ  وشيع، مذاهب إىل فتفرقوا واالجتماع، ابالُتاد أمرمت كما روامِ وأُ  البينات، من أوتيتم

 وزال سنته، حكم فيهم ونفذ ،بعزته هللا فأخذهم ،السبل هبم فتفرقت ،هللا صرا  عن

                                           

 .5 96، ص3ج ،يف ظالل القرآنقطب،  :ينظر ( )
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 كل األرض يف قوازّ ومُ  واملسكنة، الذلة عليهم بترِ وضُ  أوطاهنم، ولفظتهم سلطاهنم،
 .( )"َمزق
 حث املؤم ني على العتصاا ابلكتاب فالس ة .1

االجتماع واالئتالف وتنمية روح  مدح هللا تعاىل يف كتابه وعلى لسان رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
بكتاب رهبا ة، وهو سبب كل خري، وما اعتصمت أمة ة بني املسلمني؛ فاالجتماع قوّ األخوّ 

 :يقول هللا تبارك وتعاىل ،وسنة نبيها ملسو هيلع هللا ىلص إال اجنهاها هللا تعاىل، ورفعها على غريها من األمم
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ﴿

ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ 

 أبسباب وتعلقوا: أي. (13 : آل عمرانسورة ) ﴾ک ک ک ک گ گ گ 
 إليكم، كتابه يف إليكم َعهده الذي وعهده به، أمركم الذي هللا بدين مجيعاا، ومتسهكوا هللا
هللا، فقد كره هللا لكم الفرقة  ألمر والتسليم احلق، كلمة على واالجتماع األُلفة من

وحذركموها وهناكم عنها، ورضي لكم السمع والطاعة واأللفة واجلماعة، فارضوا ألنفسكم 
 .(9)ما رضي هللا تعاىل لكم

، ة املعتصمة حببل هللا نعمة مينّت هللا هبا على اجلماعة املسلمة األوىلاألخوّ فهذه 
ملن حيبهم من عباده إىل قيام الساعة، وهو هنا يذكِّرهم هذه  تعاىل وهي نعمة يهبها هللا

ّمنهم بعد خوف، أ، فأّلف بني قلوهبم، و النعمة، يذكِّرهم كيف كانوا قبل اإلسالم أعداءا 
 .بعد أن كانوا قلة مستلعفني دولة هلم على أرض املدينة ويسهر هلم إقامة

ولذلك عاتب هللا عز وجل الرماة عندما تنازعوا واختلفوا يف غزوة أحد، وبنّي هلم 
عاقبة التنازع واالختالف، وحّثهم على االجتماع واألُلفة، واالعتصام ابلكتاب والسنة؛ ألنه  

                                           

 .5 9، ص9ج ،امل ارطفسري رضا،  ( )

 .71، ص7ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي، : نظري (9)
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قوم إال على االجتماع واالعتصام حببل هللا كان يُعّدهم حلمل راية هذا الدين، الذي الي
 .املتني

والقرآن الكرمي مليء ابآلايت اليت تنهى عن الفرقة والتنازع، وُتث على االجتماع 
فقال  ملسو هيلع هللا ىلص فقد أمر هللا تعاىل به األنبياء واملرسلني، كما أمر به خامت املرسلني، واأللفة،

ڌ ڌ ڎ ڎ  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿ :سبحانه

: قال ابن كثري (.3 : سورة الشورى) ﴾ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک ک ک کگ
 كان من هلك إاما أنه وأخربهم والتفرقة، االختالف عن وهناهم ابجلماعة املؤمنني هللا أمر"

وقد عّلل ابن عاشور ما قاله ابن كثري رمحه هللا، . ( )"هللا دين يف واخلصومات ابملراء قبلهم
 االتفاق بدون إذ البعض، ويتخاذل إلقامته بعلهم ينشط أبن إقامته يف تتفرقوا وال: "فقال
 قصد على يَتوارد اتفقت إذا النفوس أتثري أن :ذلك ووجه أمره؛ يلطرب الّدين إقامة على

 ُمِعيناا األمة من فرد كل يصري إذ األثر؛ حصول يف وُيسرع التأثري، ذلك فيقَوى واحد،
 فذلك واالختالف؛ التفرق حصل إذا أما دينهم، إقامة من مقصدهم فيسهل لآلخر،
 ابألمة يُلِقيَ  أن يلبث ال هو مث االختالف، ذلك خالل يف الّدين أمور ضياع إىل ُمفض  

 .(9)"الدوائر ببعض بعلهم يرتبص أن إىل جيّرهم وقد بينها، العداوة إىل

عز  فقال ،األمة هي السبب املباشر يف هالك الفرقة أن لنا هللا عز وجل بنّي قد و 
ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴿: وجل

 وأحزاابا  خمتلفة أهواء خيلطكم أو": واملعىن. (95: سورة األنعام) ﴾ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ

                                           

 .395، ص3ج ،طفسري القرآن ال ظضمابن كثري،  ( )
 .54، ص95ج، التورير فالت ويرابن عاشور،  (9)
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ولذلك مهما اختلف املسلمون ، ( )"متخالفني فرقاا شيعاا متلبسني جيعلكم مفرتقة، أو
  .والعصر احلاضر أكرب دليل على ذلك ،وحل فيهم الفشل وحصل بينهم تنازع إال

النهي عن التنازع واالختالف يقتلي األمر ابجتماع الكلمة، ووحدة الصف، و 
وجَب عليهم  ؛إذا ارتفَعت أصواُت التنازُع، وبرَزت مظاهُر الُفرقة يف داير املسلمنيف

م وُسنهة نبيِّهم ملسو هيلع هللا ىلص، ووجَب على  لتوحيد  يعلماِئهم وُعقالِئهم السعالتحاُكُم إىل كتاب رهبِّ
 .الصّف، ومجع الكلمة، ونبذ اهلَوى والتعص ب

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی جئ ﴿: قال تعاىل 

حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت ختمت ىت يت جث 

 كتاب إىل: أي ﴾يئ جب حب﴿" :قال اإلمام البغوي  .(65 :سورة النساء) ﴾ مث ىث
 إن واجبٌ  والسنة الكتاب إىل والر د ُسّنته، إىل وفاته وبعد ،حياا دام ملسو هيلع هللا ىلص ما رسوله وإىل هللا

، واالجتهاد ال يكون بغري علم، فليس ألّي (9)"االجتهاد فسبيله يُوجد مل فإن فيهما، ُوجد
ويف هذا . علم الذين هم أهل لذلكأحد أن جيتهد يف معرفة األحكام؛ بل يسأل أهل ال

 عليه هللا صلى نبيه وسنة هللا كتاب إىل فيه املتنازَع بردِّ  تعاىل أمر: "املعىن يقول القرطيب
 صحة على هذا ويدلّ  والسنة، الكتاب إىل الردّ  كيفية معرفة العلماء لغري وليس وسلم،
 .(3)"الزماا فتواهم وامتثال واجباا، العلماء سؤال كون

 

 

 

 

                                           

، 977، ص3ج ،طفسهري القهرآن ال ظههضم ،ابنن كثنري/  6 4ص ،  ج ،جهام  البضهان يف طفسهري آي القهرآن ،الطنربي(  )
 .بتصرف

 .949، ص9ج، م امل الت زيلالبغوي، ( 9)
 .991، ص5ج ،اجلام  ألحكاا القرآنالقرطيب، ( 3)
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 المبحث الثاني

 والتحذير من مخالفته ملسو هيلع هللا ىلص الحث على طاعة الرسول 

 
إن من رمحة هللا تعاىل بعباده أن دهلهم على الطريق إليه، فأرسل الرسل مبشرين 
ومنذرين، وأوجب على العباد طاعتهم؛ فهم وسائط بني هللا تعاىل وبني عباده، يتلّقون 

طاع ويُنتهبع، غون رساالته، وقد بنيه القرآن الكرمي أنهه ما من رسول  أُرسل إال لِيُ وحيه، ويبلّ 
 (94: سورة النساء) ﴾  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ :قال تعاىل

فأنت اي دمحم، من الرسل  ،طاعته على من أرسلته إليه  إال فرضتُ ومل نرسل، رسوالا : "واملعىن
 .( ")الذين فرضت طاعتهم على من أرسلُته إليه

وأنزل عليه  ،رسالتهواختصه بدمحما ملسو هيلع هللا ىلص بنبوته  عز وجل رسوله قد اصطفى هللاو 
وأمران بطاعته، وجعلها فرضاا ، ه للناسوتبليغ ،وحي إليهالكتاب واحلكمة، وأمره ابتباع ما أُ 

نيا  الزماا لكل من آمن به، وهناان وحّذران من خمالفته؛ ملا هلا من العاقبة السيِّئة يف الد 
 :مثل ابلتعيني، املشروعة القتال أحكام سائر اتباع تشملف ورسوله هللا طاعة فأما" واآلِخرة،
 طاعة احلرب، وتشمل آراء من وسلم عليه هللا صلى الرسول به أيمرهم ما وكذلك الغنائم،
 وفاة بعد اجليوش أمراء طاعة حياته، وتشمل يف همرائِ أُ  طاعة والسالم عليه الصالة الرسول
 حكم يف والسرااي الغزوات يف عنه الغائبني ألمرائه ملساواهتم وسلم؛ عليه هللا صلى الرسول
وقد ظهرت أمهية هذا املبدأ يف غزوة أحد، فالنيب ملسو هيلع هللا ىلص أخذ  .(9)"شخصه ملسو هيلع هللا ىلص عن الغيبة

يؤكد هذا األمر على الرماة بعّدة أساليب، ولكنهم خالفوا هذا األمر املهم، فتغرّي مسار 
حد درس ال يُنسى إن خمالفة األوامر يف أُ "و بدايتها، يف لنصر حليفهماملعركة، بعد أن كان ا

                                           

 .5 5، ص9ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي، (  )
 .، بتصرف يسري31ص ،1 ج ،فالت وير التوريرابن عاشور،  (9)



 

52 

 

عن نتائج كل خمالفة عسكرية لألوامر يف احلرب، وإن نتائجها املعروفة كافية لغرس هذا 
 .( )"الدرس يف النفوس

والتأكيد طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وقد استفاضت آايت الكتاب العزيز يف بيان أمهية 
 :على النحو اآليت وأستطيع تلخيص ماورد يف هذه السورة ،اوفرضيته اعلى وجوهب

 ذنوب مغفرة ف    بب يف ُحب هللا ط اىل لل بدملسو هيلع هللا ىلص  طاعت  .1

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  ﴿: قال تعاىل

 ،قل إن كنتم ُتبون هللا فاتبعوين حيببكم هللا": ومعىن اآلية(  3: سورة آل عمران) ﴾چ
مبني لصفاته وأوامره ونواهيه، واحملب حريص على معرفة ما  ،فإن ما جئت به من عنده

مع اجتناب هنيه، ويكون بذلك  ،ليتقرب إليه مبعرفة قدره وامتثال أمره؛ نهى عنهبه ويُ  ؤمريُ 
 .(7)"ا ألن يغفر له ذنوبه حملبته سبحانه ومستحقا أهالا 

 من طاعة هللا، ومبايعته مبايعة له،  قال طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلصوقد جعل هللا عز وجل 
ٱ ٻ ﴿: وقال تعاىل (1  :سورة الفتح) ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿:تعاىل

اف (91:سورة النساء) ﴾ٻ ٻ ٻ پ  صلى هللا  من يطع منكم، أيها الناس، حممدا
فقد أطاعين بطاعته إايه، فاسعوا قوله وأطيعوا أمَره، فإنه مهما أيمركم به من  عليه وسلم

إاما دمحم " شيء فمن أمري أيمركم، وما هناكم عنه من شيء فمن هنيي، فال يقولنه أحدكم
 .(4)"بشر مثلنا يريد أن يتفلهل علينا

                                           

 .9 ص( ه419 ، 5املكتبة السلفية،  : رةالقاه) -يزفة أحد-مو وعة الغزفات الك ى ابمشيل، دمحم أمحد، (  )
 .934، ص3، ج  طفسري امل اررضا (9)
 . 59ص ،9ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآنالطربي، ( 3)
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ويف هذا من  ،فيه أن طاعة الرسول طاعة هلل: "قال الشوكاين يف تفسري هذه اآلية
 ،ه وال يبلغ مداهرُ دْ قَ  رُ ادَ قَ النداء بشرف رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وعلو شانه وارتفاع مرتبته ما ال ينُ 

ولن ينجو  .( )"ووجهه أن الرسول ال أيمر إال مبا أمر هللا به وال ينهى إال عما هنى هللا عنه
ُكل  أُمهيِت » :أيب هريرة أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قالعن فالعبد عند ربه إال ابتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص، 

، َوَمْن أَيَْب؟ قَالَ : ، قَاُلوا«َيْدُخُلوَن اجلَنهَة ِإاله َمْن َأَب  ، ْن َأطَاَعيِن َدَخَل اجلَنهةَ مَ »: اَي َرُسوَل اَّللِه
 .(9)«َوَمْن َعَصاين فَنَقْد َأَب 

 الريفة  بب يف  طاعت  ملسو هيلع هللا ىلص .2
قال حصول رمحة هللا هلم،  سبباا يف ملسو هيلع هللا ىلص هللا عز وجل طاعة العباد لرسوله جعلوقد 

سورة آل ) ﴾ی ی ی ی جئ ﴿: يف سورة آل عمران تعاىل

َلَعلهُكْم تُنْرمَحُوَن يف األرض من الفساد واالحندار واخلوف والقلق : "واملعىن (39 : عمران
فمن أراد الرمحة، فهذا طريقها، "، (3)"اآلخرة من الغلب والعذاب والنكالواللالل، ويف 

ته نفسه األماين منّ فقد ومن رجاها من دون إقامة الصالة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول، 
 ﴿: كما جعل سبحانه وتعاىل طاعة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص سبباا يف اهلداية، قال تعاىل .(4)"الكاذبة

وكان بعض " (54:سورة النور) ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 
، نطق ابحلكمة، ومن أّمر البدعة  وفعالا َمْن أمهر الس نهة على نفسه قوالا : السلف يقول

 .(5)"﴾ٺ ٿ ٿ ﴿: لقوله تعاىل ؛، نطق ابلبدعة وفعالا اهلوى على نفسه قوالا و 

                                           

 .959، ص ج( ه4 4 ،  دار ابن كثري،  : دمشق) فتع القدير، عبد هللادمحم بن علي بن دمحم بن الشوكاين،  ( )
رقنم   ،69، ص6ج ،بسنن الرسنول ملسو هيلع هللا ىلصابب االقتداء كتاب االعتصام ابلكتاب والسنة،  صحيحه،يف  البخاري أخرجه (9)

(7991). 
 .9531ص ،4ج ،يف ظالل القرآن ،قطب( 3)
 .، بتصرف يسري537، ص ج ،طضسري الكرمي الريفن السعدي، (4)
 .313، ص3ج ،زاد املسري يف علم التفسريابن اجلوزي،  (5)
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 :قال تعاىل للعباد وال اجناة هلم يف املعاد إال ابتباع الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وطاعته، سعادةالو 
ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ﴿

 هللا يطع فمن" (3 : سورة النساء)﴾ ې ې ې ې ى ى

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  والنواهي، ﴿ األوامر مجيع يف ورسوله

 على ذُِكر مبا املوصوفة اجلنات دخول إىل إشارة وذلك ،﴾ۉ ې ې
 وراءه، وصف ال الذى العظيم وفوزه الفوز ،درجته علو وفيه إيذان بكمال اخللود، وجه
 .( )"العظيم ابخلري الظفر وهو

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                           

دار إحينناء : بننريوت) إرشههاد ال قههل السههلضم إىل مههزار الكتههاب الكههرميالعمننادي،  دمحم بننن دمحم بننن مصننطفىأبننو السننعود،  ( )
 .، بتصرف يسري54 ، ص9ج (ت. ، د.، دالرتاث العريب
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 المبحث الثالث

 تأكيد مبدأ الشورى 

 
تُعّد الشورى إحدى أهم القيم اإلنسانية واالجتماعية اليت اهتم هبا اإلسالم، فمنذ 
بداية الدعوة اإلسالمية، واملسلمون يف مكة أفراد ملطهدون مطاردون، أنشأ القرآن منهم 

، تلم أفراَده روابُط األخوة والتلامن، وهي اإلميان ابهلل وعبادته : جمتمعاا متعاوانا متكافالا
: شإقامة الصالة، والتعاون بتبادل املشورة، والتكافل يف اإلنفاق، قال تعاىلسبحانه 

سورة ) ﴾ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ﴿

 فإننا املدينة، يف املسلمة الدولة قيام قبل نزلت مكية، اآلايت هذه أن ومع" (39 :الشورى
 وضع أبن يوحي َما﴾ ں ں ڻ﴿: املسلمة اجلماعة هذه صفة من أن فيها اجند

 طابع فهو للدولة، سياسياا نظاماا تكون أن جمرد من املسلمني حياة يف أعمق الشورى
 الدولة، إىل اجلماعة من يتسرب مث كجماعة، أمرها عليه يقوم كلها، للجماعة أساسي
 . ( )"للجماعة اطبيعيًّ  إفرازاا بوصفها

ألن من استجاب  ؛ا من أركانهتا على الصالة والزكاة وإن كاناإلسالم ليس حصرا ف
ليس فيه سلطة قاهرة  ا، وهبذا يتلح أن اإلسالمهلل وجب عليه أن يتخذ الشورى منهجا 

يهم أمور األمة تكبت احلرايت، وإاما هو دين يدعو إىل الشورى والنظر املشرتك يف كل ما 
ق من أخالق املؤمنني، ونظام الشورى ، فالشورى قاعدة من قواعد الشريعة وُخلُ اإلسالمية

، وهلذا امتدح هللا ويبعث على احملبة والتوادّ  ،و أفلل نظام مينع من التسلط واالستبداده
 .ح اآلية السابقة هلم يف أعماهلم كما هو صرياملؤمنني الذين جعلوا املشورة قانوانا 

ويف غزوة أحد عندما رأى بعض الرماة الغنائم بعد انتصار املسلمني يف بداية 
دون أن أيخذوا برأي قائدهم الذي رأى خالف ذلك، على الرغم  ،املعركة، تركوا أماكنهم

                                           

 .91 3، ص5ج يف ظالل القرآن  قطب،(  )
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اجلبل اعتداداا من أهنم كانوا يف موقف يرتبط مبصلحة املسلمني مجيعاا؛ إال أهنم نزلوا من 
 .برأيهم، فكانت اهلزمية للمسلمني مجيعاا

ٹ ڤ  ﴿: وقد جاء األمر ابلشورى يف سورة آل عمران، يف قوله تعاىل

 ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

، استخرج آراءهم واعلم ما عندهم: أي ﴾ ڤ ڦ ڦ ﴿ (56 : سورة آل عمران)
ا ملبدأ قد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو يف ظاهرها ، و ( )الشورى أتكيدا
وُتمست جمموعة  ،رأت جمموعة أن يبقى املسلمون يف املدينة حمتمني هباقد ف ،خطرية مريرة

ومل يكن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص جيهل النتائج اخلطرية اليت  ،أخرى فرأت اخلروج للقاء املشركني
فقد كان لديه اإلرهاص من رؤايه الصادقة اليت رآها  ،تنتظر الصف املسلم من جراء اخلروج

ل املدينة وأتوّ  ،حابته من أهل بيته وقتلى من صهلا قتيالا وقد أتوّ  ،واليت يعرف مدى صدقها
ولكنه  ،لغي ما استقر عليه األمر نتيجة للشورىوكان من حقه أن يُ  ،(9)ا حصينةدرعا 

ألن إقرار املبدأ وتعليم  ؛أملاها وهو يدرك ما وراءها من اآلالم واخلسائر والتلحيات
 .اجلماعة وتربية األمة أكرب من اخلسائر الوقتية
أمام ما  ،أن تنبذ مبدأ الشورى كله بعد املعركةولقد كان من حق القيادة النبوية 

وأمام النتائج املريرة اليت انتهت إليها ؛ أحدثته من انقسام يف الصفوف يف أحرج الظروف
وكان هللا يعلم أن  ،ولكن اإلسالم كان ينشىء أمة ويربيها ويعدها لقيادة البشرية ،املعركة

درب على محل وأن تُ ؛ رب ابلشورىيدة أن تُ خري وسيلة لرتبية األمم وإعدادها للقيادة الرش
فهي  ،لتعرف كيف تصحح خطأها وكيف ُتتمل تبعات رأيها وتصرفها ؛التبعة وأن ختطىء

واخلسائر ال هتم إذا كانت احلصيلة هي إنشاء األمة  ،ال تتعلم الصواب إال إذا زاولت اخلطأ
فلم  ،يربيها ويعدها للقيادة الراشدةكان اإلسالم ينشىء أمة و   ،بة املدركة املقدرة للتبعةاملدرّ 

                                           

 .94 ص ،9ج م امل الت زيل البغوي، : ينظر(  )
 .93_99، ص9ج السرية ال بوية ابن هشام، : ينظر (9)
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يكن بد أن حيقق هلذه األمة رشدها ويرفع عنها الوصاية يف حركات حياهتا العملية الواقعية  
 .( )كي تدرب عليها يف حياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص وشإشرافه

نبيهه صلى هللا  هللا عز وجل يف املعىن الذي من أجله أمر تعددت آراء املفسرينقد و 
 :، وميكن إمجال هذه اآلراء فيما يليعليه وسلم أن يشاورهم

 .؛ ليكون أنشط هلم فيما يفعلونهنفوسهملتطييب  - أ

لهم للمشاورة، وجعلهم خواص بعد رفع من مقدارهم بصفاء قلبه هلم، حيث أهّ حىت ي - ب
 .ما صدر منهم

 .ليقتدي به غريه يف املشاورة ويصري سنة يف أمته - ت

 .ياالستظهار برأيهم فيما مل ينزل فيه وح - ث

عت له، فصار يف ذلك زايدة ضِ ر األفكار، بسبب إعماهلا فيما وُ يف االستشارة تنوّ  - ج
 .(9)للعقول

 .اجلمع بني هذه العلل والغاايت هناك ما مينع من وكل هذا حسن وليس
ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿: ه لقوله تعاىلذكر القرطيب رمحه هللا يف تفسري قد و 

: سورة آل عمران) ﴾ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

أن هللا أمر نبيه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص هبذه األوامر اليت هي تدريج بليغ، وذلك أنه أمره أبن يعفو  (56 
عنهم فيما له يف خاصته عليهم من تبعه، فلما صاروا يف هذه الدرجة أمره أن يستغفر هلم 

 لالستشارة يف ا، فإذا صاروا يف هذه الدرجة صاروا أهالا بعة أيلا فيما هلل عليهم من ت

                                           

 .519ص ، ج، يف ظالل القرآنقطب،  :نظري(  )
مفهاطضع النرازي، / 46 ، ص9، جطفسهري القهرآن ال ظهضم ابنن كثنري،/  419، ص3ج ،البور احملضطأبو حيان، : ينظر (9)

 .54 ، ص  طضسري الكرمي الريفنالسعدي/ 1 4، ص6ج الغضب 



 

58 

 

 وعزائم الشريعة قواعد من والشورى: "قال ابن عطية يف تفسري هذه اآلية، و ( )األمور
 .(9)"واجب فعزله والدين العلم أهل يستشري ال ومن األحكام،
وكما يريد اإلسالم لألمة كجماعة مؤمنة أن تكون قاعدة احلكم فيها ابلشورى،  

ۆئ  ﴿: تخذ الشورى منهجاا، قال تعاىلأن ت –األسرة  –فإنه أراد للبنة اجملتمع األساس 

 التشاور عطف" (933: سورة البقرة)﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
 به وحيصل الصواب يُظِهر التشاور فإن العائلة، تدبري شؤون للزوجني تعليماا الرتاضي؛ على

 وال يكفي، ال اآلخر دون بذلك أحدمها انفراد أن منه فيؤخذ: "قال ابن كثري .(3)"الرتاضي
 .(4)"اآلخر مشاورة غري من بذلك يستبد أن منهما لواحد جيوز

فإن كان هللا سبحانه وتعاىل قد أمران رمحنة ابلطفل أن تتشاور األم مع األب قبل  
أن يقررا فصله عن الرضاعة، فكيف وأمر احلكومة وفيها مصري األمة أبسرها، فرمحة ابألمة 

ال رشد وال صالح لألمة دون انه وتعاىل احلكام أبن يشاوروا الرعية، و أَمر هللُا سبح
جيب علينا أن نتخذ  ،لتحصني النشء من ضرر االستبدادف"ج، التمسك هبذا املنها 

املدرسة و  البيت وأن تتبىن ذلك ،مها كما نعلم الصالة والزكاةعلّ وأن نُ  ،االشورى منهجا 
وال ميكن تربية الفرد املسلم تربية سياسية  واملسجد، فاملسئولية هي مسئولية اجلميع،

م الشورى يف بيته ومدرسته ا مل يكن قد تعلّ ا ما صاحلا يكون مواطنا لن و  ،إسالمية صحيحة

                                           

 .، بتصرف946، ص 4ج ،اجلام  ألحكاا القرآن القرطيب،(  )
: ت  احملههرر الههوجضز يف طفسههري الكتههاب ال زيههزاألندلسنني،  أبننو دمحم عبنند احلننق بننن غالننب بننن عبنند الننرمحن، ابننن عطيننة (9)

 .534، ص ، ج( ه499 ،    ،دار الكتب العلمية: بريوت) السالم عبد الشايف دمحمعبد
 .439ص ،9ج، التورير فالت وير، ابن عاشور( 3)
 .935، ص ج ،طفسري القرآن ال ظضم ابن كثري، (4)
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أو يعرض عن تعلمها، فهي جزء من  ،أن يهمل الشورى لمؤمنال ينبغي لف ومسجده،
 .( )"وجزء من حياة اإلنسان العملية اليت يعيشها كل يوم ،عقيدة اإلميان

 : تخلص مما  بق ما أييتفأ تطض  أن أ
واالجتماعية اليت اهتم هبا اإلسالم، منذ بداية أن الشورى إحدى أهم القيم اإلنسانية  . 

 .الدعوة اإلسالمية
، ليس فيه سلطة قاهرة تكبت احلرايت، وإاما هو حلنيفية السمحةأن اإلسالم دين ا .9

 .يهم أمور األمة اإلسالميةدين يدعو إىل الشورى والنظر املشرتك يف كل ما 
، حىت وإن  ة أن ترب ابلشورىأن خري وسيلة لرتبية األمم وإعدادها للقيادة الرشيد .3

 .كانت نتائجها يف بعض األحيان مريرة، لكن على األمة اإلسالمية عدم التخّلي عنها
 .حرص اإلسالم على معاجلة أخطاء اجلماعة املسلمة، وتربيتهم تربية يقودون هبا األمم .4

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           

 (م9119  ،.د وزارة الثقافة، مكتبة احملامي،) الشورى يف الشري ة اإل المضة، القاضي حسني بن دمحم ،املهدي: ينظر ( )
  .955 -954ص
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 المبحث الرابع

 لفت النظر إلى إرادة اآلخرة دون إهدار للدنيا 

ڻ ڻ ڻ ﴿: من األمور اليت ُجبل عليها الناس ما جاء يف قوله تعاىلإن 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

: سورة آل عمران) ﴾ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

 هذه وخص الدنيوية، الشهوات حب للناس زين أنه تعاىل، ففي هذه اآلية أخرب (4 
 املذكورات هذه هلم زُيّنت فلما هلا، تبع وغريها الدنيا شهوات أعظم ألهنا املذكورة؛ األمور

 حبسب وانقسموا قلوهبم، إليها ومالت ،نفوسهم هبا تعلقت املثريات، الدواعي من فيها مبا
 :قسمني إىل الواقع

 والباطنة الظاهرة وأعماهلم أفكارهم فصارت املقصود، هي جعلوها :القسم األفل 
 .والعذاب والعناء الشقاء دار إىل هلم سبباا كانت فهؤالء ألجله، خلقوا عما فشغلتهم هلا،

 ليعلم لعباده، وامتحاانا  ابتالءا  جعلها هللا وأن منها، املقصود عرفوا :الثاي القسم
 منها يتزودون اوطريقا  هلم زاداا فجعلوها وشهواته، لذاته على ومرضاته طاعته يُقّدم من

 اآلخرة، فهؤالء الدار إىل َمْعرباا فجعلوها بقلوهبم، وفارقوها أببداهنم فصحبوها آلخرهتم،
 .رهبم إىل زاداا هلم صارت

 أن ذلك ومتام منها، النرّية العقول ألهل وتزهيد هبا، للمغرتين ُتذير اآلية هذه ويف 
 ذلكم من خري أهنا وأخرب األبرار، املتقني ومصري القرار دار عن بعدها أخرب تعاىل هللا

 اجلارية واألهنار ،املتنوعة واألشجار العالية، الغرف ذات العاليات اجلنات وهي أال املذكور،
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 الرضوان مع النعيم، متام به الذي الدائم اخللود مع املطهرة، واألزواج ،مرادهم حسب على
 .( )نعيم أكرب هو الذي هللا من

، وطلب منهم الدنيا الناس إىل عدم الوقوف عند سبحانه وتعاىلوقد دعا هللا 
ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ :ل تعاىلقاوأبقى،  موأدو  جتاوزها إىل ما هو خري وأمشل،

فالدنيا . (49: سورة الكهف) ﴾ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 

ٱ ٻ  ﴿: ل تعاىلقاإىل زوال، واحلياة احلقيقية هي يف الدار اآلخرة،  هامجيلة، ولكن

 ﴾ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 
 أو ،عليها والفناء املوت طراين المتناع احلقيقية؛ احلياة دار هلي ، أي(94: سورة العنكبوت)

فلو كانوا  احلياة، ذو به ُسّي مصدر حي، :واحليوان _للمبالغة _حياة؛ ذاهتا يف هي
 احلياة من فيها حيدث ما مث احلياة، عدم أصلها اليت الدنيا عليها آثروا ملايعلمون ذلك 

 .(9)االضمحالل وشيكة الزوال سريعة عارضة

وقد وردت أحاديث كثرية يف بيان الدنيا وحقيقتها، والتحذير من االغرتار هبا،  
فَنَواَّللِه َما الَفْقَر َأْخَشى َعَلْيُكْم، َوَلِكْن َأْخَشى َعَلْيُكْم َأْن تُنْبَسَط َعَلْيُكُم  »: منها قوله ملسو هيلع هللا ىلص

َلكُ  نْنَيا، َكَما ُبِسَطْت َعَلى َمْن َكاَن قَنبنْ ُهمْ الد   ْم، فَنتَنَناَفُسوَها َكَما تَنَناَفُسوَها، َوتُنْلِهَيُكْم َكَما أهَْلَتنْ
»(3). 

وقد يتسلل حب الدنيا إىل قلب العبد دون أن يشعر بذلك، كما ذكر هللا عز 
، أن بعض الصحابة أراد الدنيا، وهم الرماة _آل عمران_ وجل ذلك يف هذه السورة 

                                           

 .93 ، صطضسري الكرمي الريفن السعدي،: نظري ( )
 .47، ص7ج ،إرشاد ال قل السلضمأبو السعود، : نظري (9)
(. 59 3)، رقننننم 69، ص4كتننناب اجلزينننة، ابب اجلزيننننة واملوادعنننة منننع أهنننل احلنننرب،جيف صنننحيحه،   البخهههاريأخرجنننه  (3)

 (. 969)، رقم 9973، ص4الزهد والرقائق، ج: صحيحه، كتابيف  مسلموأخرجه 
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گ گ گ گ ڳ  ﴿: الذين تركوا أماكنهم طلباا للغنيمة، قال تعاىل

فجاءت هذه السورة الكرمية تعاجل هذا اخلطأ  (59 : سورة آل عمران) ﴾ڳ ڳ ڳ
 :ويتجلى هذا العالج يف النقا  اآلتيةالذي وقعوا فيه، 

إطالع املخطئ على السبب الذي جعله يرتكب اخلطأ حىت جيتنبه وال يقع فيه مرة  . 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ﴿ وذلك بكشف احلقيقة،  أخرى،

 . (59 : سورة آل عمران) ﴾ڳڱ
احلرص على كشف حقيقة الدنيا وتصغري شأهنا، والتحذير من االغرتار هبا، وأن  .9

 (.4 : سورة آل عمران) ﴾ۓ ڭ ڭ ڭمتاعها زائل، ﴿

ۇ ۇ ۆ  تذكريهم مبا أعّد هللا هلم من نعيم مقيم يف الدار اآلخرة، ﴿ .3

 .(4 : سورة آل عمران) ﴾ۆ 
 .توضيح اهلدف من خلق اإلنسان يف احلياة يف الدنيا .4
 .استخدام أسلوب الرتغيب والرتهيب .5

 (95 : سورة آل عمران) ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ :قال تعاىل
وما : "قال الطربي. ( )"ألمرها، وأهنا دنيئة فانية، قليلة زائلة الشأن الدنيا، وُتقريا  اتصغريا "

واخلداع  ،ميتعكموها الغرور إال متعة ا،لّذات الدنيا وشهواهتا وما فيها من زينتها وزخارفه
فأنتم تلتذون مبا  ،امللمحّل الذي ال حقيقة له عند االمتحان، وال صحة له عند االختبار

يقول تعاىل  ،متعكم الغرور من دنياكم، مث هو عائد عليكم ابلفجائع واملصائب واملكاره
وال تركنوا إىل الدنيا فتسكنوا إليها، فإاما أنتم منها يف غرور متتهعون، مث أنتم عنها بعد : ذكره

                                           

 .79 ، ص9ج ،طفسري القرآن ال ظضم ابن كثري، ( )
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وقد أنزل هللا عز وجل يف نفس السورة أيلاا آية بنّي هلم فيها أن من أراد  .( )"قليل راحلون
 :الدنيا وعمل هلا فسيؤتيه منها، ومن أراد اآلخرة فسيؤتيه منها كذلك، وهي قوله تعاىل

سورة آل ) ﴾ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿

، ومعىن (9)"للغنيمة طلبا ُأحد يوم املركز تركوا الذين يف نزلت: "قال البغوي (45 : عمران
 هللا عند ما دون الدنيا، أعراض بعضَ  منه جزاءا  بعمله املؤمنون، أيها منكم، يرد من: اآلية
 أايم رزق من فيها له ُقسم ما منها فيعطيه منها، نُعِطهِ  عنده ما بعمله ابتغى ملن الكرامة من

 اآلخرة، يف عنده ما وطلب أطاعه، ملن أعدها اليت هللا كرامة يف له َنصيبَ  ال مث حياته،
 من نُعِطهِ  اآلخرة، يف له للعاملني أعدها اليت كرامته من هللا عند ما بعمله منكم يُرد ومن

 . (3)اآلخرة يف طاعته أهلَ  هبا خصه  اليت هللا كرامة
وهكذا نرى أن هللا عز وجل بنّي هلم الداء، مث وصف هلم الدواء، وهذا من أهم 
أسباب الشفاء؛ فطبيعة اإلنسان العاقل حّب التخّلص من األمراض، فبعد هذا التوجيه 

نصر والرتبية الراّبنية عِلم الصحابة مهنع هللا يضر أن إرادة الدنيا والتعلق هبا، من أهم أسباب أتخر ال
عن املسلمني، وتسلط األعداء عليهم، فزهدوا فيها، ومل جيعلوها شاغلة هلم عن القلية اليت 

فهاهم الصحابة  لنا أروع األمثلة يف الزهد، فلربوا ألجلها ُخلقوا، وأقبلوا على اآلخرة،
، وبذلوا أمواهلم (4)مهنع هللا يضر ميكثون مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثالاثا وهم حيفرون اخلندق ما ذاقوا طعاماا

وال خيفى علينا كان ذلك أحبه إليهم من اإِلنفاق على أنفسهم، يف سبيل هللا عز وجل، و 
العسرة، ومسابقة عمر بن اخلطاب أليب  حديث عثمان بن عفان هنع هللا يضر يوم أن جّهز جيش

بكر مهنع هللا يضر يف الصدقة، وقصة أيب الدحداح الذي ابع بستانه بنخلة يف اجلنة، وغري ذلك من 

                                           

 .453-459، ص7ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآن الطربي، ( )
 .5  ، ص9ج ،م امل الت زيل البغوي،( 9)
 .993 -999، ص7ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآن الطربي،: نظري (3)
عبند النرمحن عبند اجلبنار : ، تالزههد، أيب بكنر بنن شنربأبو السهرِي َهنهناد بنن السهنرِي بنن مصنعب بنن ابن السري، : نظري (4)

 .395، ص9ج (هن419 ،  ي،  دار اخللفاء للكتاب اإلسالم: الكويت)ي الفريوائ
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كانوا يُؤثرون   وقد( )مواقف الصحابة مهنع هللا يضر يف اإلنفاق واإلطعام يف سبيل هللا أبجَود أمواهلم
: هللا عز وجل بذلك، قال تعاىل شهد هلم ، وقدعلى أنفسهم ولو كان هبم خصاصة

وقد وعدهم هللا خبري . (6: سورة احلشر) ﴾ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ﴿

 :أي (4 : سورة آل عمران) ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ﴿: من هذه الدنيا، قال تعاىل
 .(9)"والثواب املرجع حسن"

وحيسن هنا التنبيه على قاعدة عظيمة من قواعد الدين اإلسالمي، وهي التوازن يف 
ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿: األمور كلها، بال إفرا  وال تفريط، قال تعاىل

أي َما أابح هللا فيها من املآكل "، (77: سورة القصص) ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ
، اولنفسك عليك حقا ، افإن لربك عليك حقا ، واملشارب واملالبس واملساكن واملناكح

 .(3)"فآت كل ذي حق حقه، اولزورك عليك حقا ، اوألهلك عليك حقا 
قصة قارون، الذي غرّه احلديث عن وهذه القاعدة القرآنية احملكمة جاءت يف أثناء 

ميزان عظيم يف التعامل مع املال، له ولكل من  وهي ماله، وغرته نفسه األمارة ابلسوء،
قلية  ترك ما -احلكيم اخلبري- تعاىليتبني لنا بوضوح أن هللاجاء بعده، ومن هذه اآلية 

وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وقد وقع خلل عند بعض  ،بينها هلم يف كتابهحيتاجها الناس إال و 
الصحابة على عهد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف فهم حقيقة الزهد يف الدنيا، كما روى لنا اإلمام 

َجاَء َثالَثَُة َرْهط  ِإىَل بُنُيوِت : َس ْبَن َماِلك  َرِضَي اَّللهُ َعْنُه، يَنُقولُ أن عن » البخاري رمحه هللا
                                           

مؤسسننة الرسننالة : بننريوت) بشننار عننّواد معننروف: ، تحضههاة الصههوابة، دمحم يوسننف بننن دمحم إلينناس، الكاننندهلوي: نظننري ( )
 .397، ص9ج( م666  /هن 491 ،    للطباعة والنشر والتوزيع،

 .99، ص9ج طفسري القرآن ال ظضم  ابن كثري،( 9)
ِإنه لِنَنْفِسننَك َعَلْيننَك َحقًّننا، »: ، وهننو جننزء مننن حننديث سننلمان هنع هللا يضر954 -953ص ،9، جاملرجهه  السههابق  ابننن كثننري( 3)

يف  الرتمههذيأخرجننه  «ْهلِننَك َعَلْيننَك َحقًّننا، فَننَأْعِط ُكننله ِذي َحننقّ  َحقهننهُ َوِلَربِّننَك َعَلْيننَك َحقًّننا، َوِلَلننْيِفَك َعَلْيننَك َحقًّننا، َوِإنه أِلَ 
، 5، جصههوضع ف هه ض   هه ن الرتمههذيوصننححه األلبنناين يف . (3 94)، رقننم 916، ص4أبننواب الزهنند، ج السننن،

 (.3 94)، رقم 3 4ص
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فَنَلمها أَْزَواِج النهيبِّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، َيْسأَُلوَن َعْن ِعَباَدِة النهيبِّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، 
َوأَْيَن حَنُْن ِمَن النهيبِّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم؟ َقْد ُغِفَر َلُه َما : ال وَها، فَنَقاُلواُأْخربُوا َكأَننهُهْم تَنقَ 

ا، َوقَاَل آَخرُ : تَنَقدهَم ِمْن َذْنِبِه َوَما أَتَخهَر، قَاَل َأَحُدُهمْ  َأاَن َأُصوُم : أَمها َأاَن فَِإيّنِ ُأَصلِّي اللهْيَل أََبدا
ا، َفَجاَء َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللاُ : اَل أُْفِطُر، َوقَاَل آَخرُ الدهْهَر وَ  َأاَن أَْعَتزُِل النَِّساَء َفاَل أَتَنَزوهُج أََبدا

َقاُكْم أَنْنُتُم الهِذيَن قُنْلُتْم َكَذا وََكَذا، أََما َواَّللِه ِإيّنِ أَلَْخَشاُكْم َّللِِه َوأَتنْ »: َعَلْيِه َوَسلهَم إِلَْيِهْم، فَنَقالَ 
 َلُه، َلِكينِّ َأُصوُم َوأُْفِطُر، َوُأَصلِّي َوأَْرُقُد، َوأَتَنَزوهُج النَِّساَء، َفَمْن َرِغَب َعْن ُسنهيِت فَنَلْيَس ِمينِّ 

»( ). 

اد اد والُعبّ ون على ما أحدثه بعض الزهّ وهبذا املنهج املتوازن كان أئمة اإلسالم، يردّ 
 .هذا اهلدي النبوي العظيممن ألوان من التزهد اليت جتايف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 .(5193) رقم ،9، ص7لنكاح، ابب الرتغيب يف النكاح، جكتاب ا  صحيحه،يف  البخاريأخرجه  ( )
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 المبحث الخامس

 مقاومة نزعة التعلق باألشخاص 
 

 ة عظيمةإشاعة قتل النيب ملسو هيلع هللا ىلص واملفاجأة اليت حصلت يف ُأحد هزّ  لقد كانت
فّر بعلهم من املعركة، والبعض اآلخر جلسوا ايئسني، فألقوا سالحهم قد ف لمسلمني،ل

؟ وهؤالء الذين ألقوا سالحهم هم الذين أحبوا ات رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصنقاتل وقد موقالوا ملاذا 
شخصية لين قلوب املدعوّ  يفعي حيدث أمر طبي رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وتعّلقت قلوهبم به، واحملبة

 ل هللاهو رسو  أحبه أصحابه وأعظم من أحبه،واتبعه  آمن بنيبّ  ن فكل مَ  ؛حالداعية الناج
ىف حمبتهم للنب ملسو هيلع هللا ىلص، وتوقريه، وطاعته،  ة أروع األمثلقد ضرب الصحابة الكرام مهنع هللا يضرف ؛ملسو هيلع هللا ىلص

ليهم، إوامتثال أمره، ومواالة من وااله، ومعاداة من عاداه، حىت لو كان أحب الناس 
ضرر، إاما  ه احملبةوليس يف هذوه أبرواحهم وأمواهلم، فدَ عنها، و  ذبّواسنته ملسو هيلع هللا ىلص، و  وعظموا

يكون يف التعلق بشخص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وليس ابلقرآن الذي نزل عليه،  اللرر واخلطر
هذه احلقيقة، القرآن الكرمي  رقد قرّ والرسالة اليت أُِمر حبملها وتبليغها، ودعوة اخللق إليها، و 

فأنزل هللا عز وجل يف سورة آل  ابألشخاص، دة واملبدأ وليسابلعقي قالتعلّ  أمهيةوهي 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿: تلى إىل يوم القيامة، قال تعاىلعمران آية تُ 

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

، قال ابن كثري يف سبب (44 : سورة آل عمران) ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک
ل منهم، اندى تِ ل من قُ تِ وقُ  ،أحدملا اهنزم من اهنزم من املسلمني يوم : "نزول هذه اآلية

ا، حممدا  قتلتُ : ل، ورجع ابن قميئة إىل املشركني، فقال هلمتِ ا قد قُ ن حممدا إأال : الشيطان
 ،ه يف رأسه، فوقع ذلك يف قلوب كثري من الناسرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فشجّ  ربَ وإاما كان قد ضَ 

هللا عن كثري من  ل، وَجّوزوا عليه ذلك، كما قد قصه تِ قُ  واعتقدوا أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد
ر عن القتال، ففي ذلك أنزل هللا تعاىل األنبياء عليهم السالم، فحصل ضعف ووهن وأتخّ 

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿ :على رسوله ملسو هيلع هللا ىلص
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ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

على رجل من   من املهاجرين مره رجالا  أن: قال ابن أيب اجنيح عن أبيه، ﴾ک
فقال  ؟لتِ ا ملسو هيلع هللا ىلص قد قُ اي فالن أشعرت أن حممدا : ط يف دمه فقال لهاألنصار وهو يتشحّ 

ڄ ڄ ڄ  ﴿ :ل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم، فنزلتِ ن كان دمحم قد قُ إ: األنصاري

رسل هللا  وما دمحم إال رسول كبعض": ، ومعىن اآلية( )"﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 
الذين أرسلهم إىل خلقه، داعياا إىل هللا وإىل طاعته، الذين حني انقلت آجاهلم ماتوا 

م على ما كان منهم من اهللع واجلزع ا هل، معاتبا ملسو هيلع هللا ىلص مث قال ألصحاب دمحم، وقبلهم هللا إليه
ا قُ ) :حني قيل هلم أبُحد ا إليهم انصراَف (لتِ إّن حممدا نهم عن من انصرَف م، وُمقبِّحا

 ،مات دمحم، أيها القوم، النقلاء مدة أجله، أو قتله عدو إنأف: عدوهم واهنزامه عنهم
ا ابلدعاء إليه كفاراا ابهلل بعد اإلميان به،  ورجعتم ،ارتددمت عن دينكم الذي بعث هللا حممدا

ينه ومن يرتدد منكم عن د ؟بعد ما قد َوَضحت لكم حقيقُة ما جاءكم به من عند ربه
ة هللا وال سلطانه، وال يدخل بذلك نقٌص يف ن ذلك عزّ وهِ ويرجع كافراا بعد إميانه، فلن يُ 

 .(9)"هِ ردهتِ بِ  نفسه بل يلر ه،ملك

ه إذا ينون وترتكون دكيف ترتدّ : أي" الشوكاين رمحه هللا يف تفسري هذه اآلية  وقال
دوا مبوت أو قِ مع علمكم أن الرسل ختلو ويتمسك أتباعهم بدينهم وإن فُ  ،تلمات أو قُ 

ال ابألفراد  ،فسورة آل عمران توجهنا إىل التعلق ابلفكرة، وهذه إضافة مهمة (3)"؟قتل
 .لعصورا ويذهبون، وتبقى الدعوة إىل هللا على مرّ  تونالدعاة أيفواألشخاص، 

                                           

 .99 ، ص9ج ،طفسري القرآن ال ظضمابن كثري، (  )
 .، بتصرف959_ 95، ص7ج   جام  البضان يف يفيل آي القرآن الطربي (9)
 .449، ص ، ج  فتع القديرالشوكاين (3)
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ويف هذه اآلية الكرمية : "هذه اآلية وقال السعدي رمحه هللا معّلقاا على تفسري
أن يكونوا حبالة ال يزعزعهم عن إمياهنم أو عن بعض لوازمه فقُد  ،إرشاد من هللا تعاىل لعباده

ة أانس من أهل م، وما ذاك إال ابالستعداد يف كل أمر من أمور الدين بعدّ ظُ رئيس ولو عَ 
موم املؤمنني قصدهم إقامة دين د أحدهم قام به غريه، وأن يكون عقِ الكفاءة فيه، إذا فُ 

هللا، واجلهاد عنه، حبسب اإلمكان، ال يكون هلم قصد يف رئيس دون رئيس، فبهذه احلال 
 .( )"هلم أمرهم، وتستقيم أمورهم يستتبّ 

ال نغلو يف ف ر األمور بقدرها الشرعي، ونلبطها ابمليزان اإلهلي؛أن نقدّ  ال بدّ ف
النزُِن احلق ابلرجال؛ ولكن نزُِن الرجال ابحلق، ، فنحن األشخاص كما حنفظ هلم حقوقهم

ي الصدمة الكربى حني تقع، تلقِّ ادثة إلعداد اجلماعة املسلمة لِ وقد جاءت هذه احل
ال  عز وجل هللتكون اب القرآن أن الصلة والصدمة الكربى هي وفاة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فبنّي 

 .بغريه
 كانت أحد وقعة أن": كتابه زاد املعادرمحه هللا يف   ابن القيماإلمام وقد ذكر  

 على ووخّبهم فثّبتهم وسلم، عليه هللا صلى هللا رسول موت يدي بني وإرهاصاا مقدمةا 
 له الواجب بل قُِتل، أو وسلم عليه هللا صلى هللا رسول مات إن أعقاهبم على انقالهبم
 ملسو هيلع هللا ىلص، دمحم رب يعبدون إاما فإهنم يُقتلوا، أو عليه، وميوتوا وتوحيده دينه على يثبتوا أن عليهم

 وما دينه عن ذلك يصرفهم أن هلم ينبغي ال قُِتل أو ملسو هيلع هللا ىلص دمحم مات فلو ميوت، ال حيّ  وهو
 هم، وال هو ال دلُِيخله  وسلم عليه هللا صلى دمحم بُِعث وما املوت، ذائقة نفس فكل به، جاء
 (3).(9)"والتوحيد اإلسالم على ليموتوا بل

                                           

 .51 ص طضسري الكرمي الريفن  السعدي،(  )
مؤسسننة الرسنننالة، : بننريوت) امل ههاد يف هههدي خههري ال بههادزاد  القننيم، دمحم بننن أيب بكننر أيننوب الزرعنني أبننو عبنند هللا،ابننن ( 9)

 . 91، ص3ج (م664 /هن 5 4 ، 97 
 هللا رضني عبناس عنن ابنن ملسو هيلع هللا ىلص، روى البخناريابلفعل فقند كنان هلنذه اآلينة أثنر كبنري علنى الصنحابة بعند منوت رسنول هللا  (3)

  فقال فأب، اجلس :فقال الناس، يكلم عنه هللا رضي وعمر خرج عنه هللا رضي بكر أاب أن عنهما،

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000007&spid=35
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 هلم يكن مل أي املنهزمني، مع العتاب تتمة من اآلية فهذه: " قال القرطيب رمحه هللا
 .( )"األنبياء مبوت تزول ال واألداين املوت، تدرأ ال والنبوة دمحم، قُِتل وإن االهنزام

ا ليوم ال يثبت له ، وإعدادا اح تصورا وتوضّ  ا،ح معتقدا لتصحّ وقد أنزل هللا هذه اآلية 
وهو الذي حدث ابلفعل بعد مثانية أعوام من نزول هذه  _إال أمثال أيب بكر الصديق هنع هللا يضر 

 . _اآلية
 املنزلة الصحيحة للنيب جاءت لتبنّي أهنا ابلنظر إىل لفظ اآلية وسبب نزوهلا اجند و  

املسموح به  ملسو هيلع هللا ىلص من غري إفرا  وال تفريط، وأن حمبته والتعلق به ينبغي أال تتجاوز احلدّ 
 .و قتله ملسو هيلع هللا ىلصا، وأالّ تصل ابحملبني واملتعلقني به أن يرتكوا ديَنهم أو التزاَمهم مبجرد موته أشرعا 

 تعلقهم عن املسلمني يفطم أن اآلية وهبذه احلادثة هبذه سبحانه هللا أراد وكأاما"
 ابلنبع، مباشرة يصلهم وأن بينهم، حي وهو وسلم عليه هللا صلى النيب بشخص الشديد

 البشر ويدعو إليه ليومىء فقط جاء ولكن وسلم عليه هللا صلى دمحم يفجره مل الذي النبع
 !منه االرتواء إىل القافلة ودعوا الرسل من قبله من إليه أومأ كما املتدفق، فيله إىل

 اليت العروة الوثقى، ابلعروة مباشرة فيصلها أبيديهم أيخذ أن سبحانه هللا أراد كأاماو 
 عليها يدعهم مث البشر، أيدي هبا ليعقد جاء إاما ؛وسلم عليه هللا صلى دمحم يعقدها مل

 !مستمسكون هبا وهم وميلي
 جيعل وأن مباشرة، ابإلسالم املسلمني ارتبا  جيعل أن سبحانه هللا أراد وكأاما

 حىت وسيط، بال هللا أمام العهد هذا يف مسؤوليتهم جيعل وأن مباشرة، هللا مع عهدهم

                                                                                                                              

 صنلى دمحما يعبند منكم كان فمن بعد أما" :فقال عمر، وتركوا الناس إليه فمال عنه هللا رضي بكر أبو فتشهد فأب، اجلس=
 ومنا﴿ تعناىل هللا قنال مينوت ال حني هللا فنإن هللا يعبند كنان ومنن منات قند وسنلم علينه هللا صنلى دمحما فإن وسلم عليه هللا
 حىت أنزهلا هللا أن يعلمون يكونوا مل الناس لكأن وهللا ﴾الشاكرين﴿ :إىل قوله ﴾الرسل قبله من خلت قد رسول إال دمحم

كتنناب اجلنننائز، ابب   البخههاري أخرجننه . «يتلوهننا إال بشننر فمننا يسننمع الننناس منننه فتلقاهننا عنننه هللا رضنني بكننر أبننو تالهننا
 (.949 )األمرابتباع اجلنائز، رقم 

 .999، ص4ج ،اجلام  ألحكاا القرآن القرطيب،(  )
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 أو وسلم عليه هللا صلى الرسول ميوت أن منها خيليهم ال اليت املباشرة تبعتهم يستشعروا
 .( )"مسؤولون هللا أمام وهم هللا، ابيعوا إاما فهم يقتل،

وقد استفاد الصحابة من هذا املنهج الراّبين، وعّلقوا قلوهبم ابهلل عز وجل، 
لنشر هذا الدين حىت بعد موت رسول  ؛واجلهاد يف سبيله ،واستمروا على الثبات على دينه

عزل خالد بن الوليد بغري  هنع هللا يضر عمر بن اخلطابفهذا  هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وربّوا غريهم على ذلك،
ليعلما أن هللا إاما  ؛وهللا ألعزلن خالد بن الوليد واملثىن بن حارثة" :، وقالعجز وال خيانة

  .مافال تتعلق القلوب هب ،وحارثة أي بغري خالد(9)"ينصر دينه ال إايمها
الت لق بشخص خلص مما  بق إىل أن م هج  ورة آل عمران يف عالج فأ

 :  ملسو هيلع هللا ىلص كان كاويت ال يب
من الظلمات تذكري الصحابة مهنع هللا يضر أبن حممداا ملسو هيلع هللا ىلص رسول كبقية الرسل، جاء ليخرجهم  . 

 .ميليإىل العروة الوثقى، مث يدعهم عليها و هم أيخذ أبيديإىل النور، و

 .ه وليس ابألشخاص ولو كانوا من املرسلنيوالتعلق بدين عز وجل، ابهلل صحابةربط ال .9

االنقالب على األعقاب : بشخص الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن أخطرها بيان أثر داء الغلو .3
 .ابالرتداد عن الدين

 

 

 

 
                                           

 .499، ص ، جيف ظالل القرآن قطب، ( )
الكتفهاء مبها طضههم   مهن مغهازي ر هول هللا ملسو هيلع هللا ىلص فالثال ههة ، سنليمان بنن موسنى بنن سنامل بننن حسنان الكالعنياحلمنريي، ( 9)

 .951، ص9ج( هن491 ،  ،  دار الكتب العلمية: بريوت) اخللفاء
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 المبحث السادس

 الحث على الثبات عند لقاء العدو 
 

ذكران يف الفصل السابق أن بعض الصحابة فروا من املعركة يف غزوة أحد، فنزل 
ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿: فيهم قول هللا عز وجل

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 

، (53  :سورة آل عمران) ﴾ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
ل هللا صلى هللا عليه رسو ه اآلية عتاابا هلم على فرارهم، فعلى الرغم من أن وقد تلّمنت هذ

وملا كان هذا الفرار ذنباا ومعصية، . اء، إال أهنم مل يستجيبوا لذلكيكرر هلم الندكان  وسلم
كان يف تربيتهم بعض   ، حىت ولوهذه اجلماعة املؤمنة على اخلري أراد هللا عز وجل أن يريب

هللا على  فقد جازاهم  إىل األمة،م محلة الشريعة بعد رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصألهن الشدة عليهم؛
ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿: معصيتهم غماا متصالا بغم، قال تعاىل

أي   (53  :سورة آل عمران)﴾ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ
ابن  ولق" :منها ثري رمحه هللا عّدة أقوال يف ذلك،وقد ذكر ابن ك ا على غم،فجزاكم غما 

الغم األول بسبب اهلزمية، وحني قيل قتل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص، والثاين حني عالهم  أن :هنع هللا يضر عباس
 بسبب اهلزمية، والثاين: غم األولال أن الرمحن بن عوف وعن عبد املشركون فوق اجلبل،

الغم : وقال جماهد وقتادة ،، كان ذلك عندهم أعظم من اهلزميةل دمحم ملسو هيلع هللا ىلصتِ قُ : حني قيل
 . ( )"ما أصاهبم من القتل واجلراح: ساعهم قتل دمحم، والثاين: األول

ومجيع هذه األقوال قريبة من بعض، فكل هذه غموم أصابت املسلمني يوم أحد، 
ل دمحم صلى هللا تِ قُ : حني قيل: بسبب اهلزمية، والثاين: الغم األولوأرى أن قول من قال أن 

  :هو األوىل، ملا أييت عليه وسلم

                                           

 .، بتصرف43 ، ص9ج طفسري القرآن ال ظضم  ابن كثري، ( )
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، مث غم إشاع .  ة مقتل ألنه مطابق للواقع، فقد حصل غم اهلزمية وفوات الغنيمة أوالا
 . النيب ملسو هيلع هللا ىلص

  .هم اهلزمية ألن ذلك كان عندهم أعظم من .9
، يؤكد ذلك ماذكره ابن اسحاق هم شىءبنه حي يرزق كأنه مل يصأملا علموا ألهنم  .3

مر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابمرأة من بين : ، قالهنع هللا يضر( )عن سعد بن أيب وقاصعن املرأة الدينارية، ف
: دينار، وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أبحد، فلما نعوا هلا، قالت

ونيه أر : خريا اي أم فالن، هو حبمد هللا كما ُتبني، قالت :فما فعل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص؟ قالوا
تريد ! كل مصيبة بعدك جلل: فأشري هلا إليه، حىت إذا رأته قالت :حىت أنظر إليه؟ قال

 . (9)صغرية

وهو  -وهذا األمل الذي أصاب نبيهم ،ت هبمالتجربة اليت مرّ فمما الشك فيه أن 
كل ذلك سيصغر يف نفوسهم  ،  وذلك الغم الذي أصاهبم -أشق عليهم من كل ما نزل هبم

 .(3)ض وكل ما يصيبهم من مشقةرَ من عَ كّل ما يفوهتم 
ما وتتجلى السمة الرتبوية للجماعة املؤمنة يف أن هللا عزوجل قد أشعرهم أبن  

، فاهلل عز وجل مطّلع على تصرفات عباده، ما وا عليه من املخالفة مكشوف ومعلومأقدم
ة مثل هذا خيفون منها وما يعلنون، وال ختفى عليه خافية، ويف ذلك تنبيه هلم من معاود

عليم أبعمالكم ومبا : "، أي﴾ۉ ۉ ې ې ﴿: التصرف فيما بعد، قال تعاىل
 .(4)"قصدمت هبا

                                           

قبل أن تفرض الصالة، وهو  أسلم واسم َأيب وقاص مالك ْبن وهيب،، سعد بن مالك القرشيهو : سعد ْبن َأيب وقاص(  )
ُ عَ  ، 9، جم رفهههة الصهههوابة أ هههد الغابهههة يفابنننن األثنننري، . َلْينننِه َوَسنننلهَم ابجلننننةأحننند النننذين شنننهد هلنننم َرُسنننول اَّللِه َصنننلهى اَّلله

 .459ص
 .66، ص9ج، السرية ال بوية ابن هشام، (9)
 .465، ص ج، يف ظالل القرآن قطب، (3)
 .43ص ،9ج أنوار الت زيل فأ رار التوفيل  ،البيلاوي( 4)
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ۀ ہ ہ ہ  ﴿ :وجل سبب فرارهم من املعركة، فقالمث ذكر هللا عز 

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 

من الذنوب واملعاصي اليت  بعِض َما كسُبواْ بِ : أي، (55 : سورة آل عمران) ﴾ۆ ۈ ۈ 
 ،على الغنيمة أو احلياةِ  واحلِرص ،ِ املركز وترك ،هي خمالفُة أمِر النيبِّ صلهى هللا عليِه وسلم

فإن املعاصَي  ؛وذلك بذنوب تقدمت هلم ،وقيل استزالُل الشيطاِن تولِّيهم ،فُحرِموا التأييد
َل قبل اقْت منهم وكرِهوا القتوقيل استزهّلم بذنوب سبَ  ،جُيّر بعُلها إىل بعض كالطاعة

 .( )إخالِص التوبِة واخلروِج من املظِلمة
وأرى أن القول األول هو الراجح، وهو أن املراد ابلذنوب اليت اكتسبوها يف املعركة 

مع ُتقق النصر يف أول املعركة، واجتهد بعض  وليست الذنوب املتقدمة؛ ألن هذا اليتوافق
وال  ،مل يتولوا على جهة املعاندةاملفسرين يف تسويغ فرار الصحابة من املعركة فقال أهنم 

الشيطان خطااي سلفت هلم فكرهوا  وإاما ذكرهم ؛على الفرار من الزحف رغبة يف الدنيا
 .(9)لقاء هللا إال على حالة يرضاها
اآلية السابقة أن هللا عز وجل بنّي هلم السبب الذي جعلهم  ويتلح لنا من تفسري

يفرون من املعركة، وأنه يرجع إىل ما كسبت أيديهم وما اقرتفوه من الذنوب، اليت جعلت 
فِذْكر السبب الشيطان يسّول هلم ذلك حىت أوقعهم يف الزّلة، واهلفوة، وقد استزهّلم فزّلوا، 

 .يف فيقوع اخلطو من أهم أ باب ال الج
وألن كل إنسان معّرض للوقوع يف اخلطأ واملعصية فإن هللا تعاىل فتح لكل أحد 

اإلنسان من   سبحانه يعلم ما ُجِبل عليهابب التوبة واملغفرة إذا طلبها وحرص عليها، وهللا
اللعف وعدم العصمة من اخلطأ، فنظر إىل املخطئني من صحابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه 

                                           

فأ هرار أنهوار الت زيهل  البيلناوي، /13 ، ص9ج ،إرشهاد ال قهل السهلضم إىل مهزار الكتهاب الكهرميأبوالسعود، : ينظر ( )
 .369-367، ص6ج مفاطضع الغضب الرازي، / 44، ص9ج  التوفيل

 .  3، ص ج  لباب التوفيل يف م اي الت زيلاخلازن،  :ينظر( 9)
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املعركة فأقال عثرهتم وعفا عن زلتهم، وجتاوز عنهم، وعاجل خطأهم وصّححه، مث أكرمهم 
ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: ألهنم كانوا أهال لذلك، قال تعاىل ؛ابلعفو والصفح واملغفرة

 . (55 : سورة آل عمران) ﴾ۈ ۈ 
ء  شإخواهنم اجملاهدين السابقني، وهم مجاعة كثرية، ساروا وراوضرب هللا هلم مثالا 

وما ضعفوا عن  ،أنبيائهم يف درب اجلهاد يف سبيل هللا، فما وهنوا ملا أصاهبم يف سبيل هللا
، ، بل ظلوا صابرين اثبتني يف جهادهموي أصاهبم منه، وما استكانوا للعداجلهاد بعد الذ

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ﴿ :قال تعاىل

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

ىئ    ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 (49 -49  :آل عمرانسورة ) ﴾   ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ
 الصائح سعوا ملا القتال وتركوا ،أحد يوم اهنزم من قبلها واليت اآلايت هبذه عاتب هللاوقد "

 قتل أو مات أفإن هلم فقال القتال، وتركهم فرارهم على هللا فعذهلم قتل، قد دمحما أبن يصيح
ويف هذا تعريض ابملسلمني ، ( )"؟أعقابكم على وانقلبتم دينكم عن ارتددمت املؤمنون أيها

الذين أصاهبم الوهن واالنكسار عند اإلرجاف بقتل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وبلعفهم عند ذلك 
 للمؤمنني لتثبيتهم أبولئك الرابنيني عن جماهدة املشركني واستكانتهم هلم، وضرب هللا مثالا 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ :ومبا قالوه

وهذا القول وهو إضافة الذنوب واإلسراف إىل ﴾ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ
ودعاؤهم ابالستغفار من  ،هلم هلا واعرتاف منهم ابلتقصري -مع كوهنم رابنيني-نفوسهم 

ليكون طلبهم إىل رهبم النصر عن  ؛طلبهم تثبيت أقدامهم أمام العدو ذنوهبم مقدم على

                                           

 .، بتصرف يسري31 ، ص9ج طفسري القرآن ال ظضم ، كثري ابن(  )
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وخلوع، ويف هذا تعليم للمسلمني إىل أمهية التلرع، واالستغفار وُتقيق زكاة وطهارة 
ىئ ىئ ىئ ی ی  ﴿ وتظهر أمهية ذلك يف إنزال النصر على األعداء ،التوبة

النصر والغنيمة يف : أي وبذلك انلوا ثواب الدارين﴾ ی ی جئ حئ مئ ىئ
، إىل هللا الدنيا، والثواب احلسن يف اآلخرة، جزاء إحساهنم يف أدب الدعاء والتوجه

 يلربه هللا للمسلمني اجملاهدين، وخص هللا وكانوا بذلك مثالا ، وإحساهنم يف موقف اجلهاد
وأنه هو املعتمد  ،داللة على فلله وتقدمه على ثواب الدنيا ؛تعاىل ثواب اآلخرة ابحلسن

 .( )عنده
يف طصوضع خطو الفارين من امل ركة يف  السورةفمما  بق ميك  ا ا ت باط م هج 
 : يزفة أحد  فهذا ال الج يتضمن اويت

ا .   .ُتذير املؤمنني من الفرار من املعركة، وأن ذلك يُنَعّد عصياانا وذنباا عظيما
 .توجيه العتاب للمخطئ وبيان حمل اخلطأ .9
أدى توجيه املخطئ إىل ما ينفعه، وتربيته على احلرص على الصواب يف تصرفه، ولو  .3

 .ذلك إىل الشّدة يف التعامل معه
إشعار املخطئ واملذنب أبن ما أقدم عليه من املخالفة معلوم، وما أحدثه من تصرف  .4

 .مكشوف ومعلوم
 .العفو عن املذنب واملخطئ إن كان أهالا لذلك .5
 . ضرب املثل ابلسابقني األولني .9
 

 

 

 

                                           

 /ه6 4 ،  مؤسسنننة الرسنننالة،   :بنننريوت) املسهههتفاد مهههن يقصهههص القهههرآن، هبنننيج العننناين عبننندالكرمي ،زيننندان :نظنننري ( )
 .914، ص9ج (م669 
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 الفصل الثالث

 خطاء في الواقع المعاصرفي عالج األآل عمران توظيف منهجية سورة  
 

 ال الج على املستوى الفكري: املبوث األفل
 توضيح اخلطأ: املطلب األول -
 تصحيح التصورات: املطلب الثاين -
 وضوح اهلدف: املطلب الثالث -
 ضرب املثل :املطلب الرابع -

 ال الج على املستوى ال فسي فالش وري: املبوث الثاي
 الرتغيب والرتهيب  :املطلب األول -
 العتاب: املطلب الثاين -
 العفو والصفح: طلب الثالثامل -
 رفع الروح املعنوية بعد اهلزمية :املطلب الرابع -
 الصرب على البالء: املطلب اخلامس -
 الدعوة إىل التوبة  : املطلب السادس -

 ال الج على ص ضد األمة فاجملتم  : املبوث الثالث
 استيعاب املخطئ: املطلب األول -
 اعاة املوقف وأحوال بعض املخطئني مر  :املطلب الثاين -
 أتديب املخطئ :املطلب الثالث -
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 متهضد

البعد عن كتاب من  هذا العصريف  هشاهدنإن َما يدخل احلزن على القلوب ما 
ر السلبية اليت تعرضت هلا واضح تلك اآلاث يلمُس بشكل   ناظر يف الواقعالو هللا عز وجل، 

ولن خيّلص البشرية  ،اوتنحيِته عن واقع حياهت ، نتيجة إلعراضها عن كتاب رهبا،الشعوب
واملنهج الرابين هو ، الذي أنزله هللا ليقوم الناس ابلقسط، إال املنهج الرابين، من أزمتها

ألنه منزل من عند اللطيف اخلبري الذي يعلم  ؛الذي ُيصلح احلياة البشرية والنفس البشرية
حييط علمه بكل شيء فال من نزل من عند وم، ح لهصلُ حه وما يَ صلِ ويعلم ما يُ  ،ن خلقمَ 

ره ال يظهر إال بعد فرتة ثولكن أ ،وال يغفل عن أثر تصرف قد يقع اليوم، عليه خافية ىختف
الذي ال متيل بعدله  ،ومنزل من عند احلكم العدل ،ال يستوعبها عمر الفرد ،من الزمن

ألنه هو  ؛احلياة لإلنسان  عن أنه هو هللا الذي حيق له وحده أن يقرر منهجفلالا ، األهواء
ں ں ڱ﴿ :فهو صاحب األمر ،فبما أنه صاحب اخللق، خالقه وخالق هذا الكون كله

 .( )(54: األعراف سورة) ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ
ل جبميع ما حيتاج إليه البشر يف أمور دينهم اخلالد الذي تكفّ فالقرآن كتاب هللا 

اشتمل منهج متكامل، متفرع اجلوانب، ، وهو كتاب شامل ألمور احلياة  وهو ،ودنياهم
ڦ ڦ ڦ ڄ  ﴿: قال تعاىل ع،اجملتمالفرد و  إصالح على كل جوانب

، وقال (7)"تاج إليه من أمر الدِّينلكلِّ شيء حيُ : َأيْ " (.96 :سورة النحل) ﴾ڄ ڄ

ما فرطنا فيه من شيء فيه "أي  (39: سورة األنعام) ﴾ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ﴿: تعاىل

                                           

 .9 ص( م667 / ه9 4 ،  دار الشروق،  : القاهرة) فايق  ا امل اصر قطب، دمحم إبراهيم حسن شاذيل، :ينظر ( )
دمشنق، )صنفوان عندانن داوودي : ، تالوجضز يف طفسري الكتاب ال زيهز الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن دمحم،( 9)

  .359ص ، ج (هن5 4 ،    ،الدار الشامية، دار القلم  :بريوت
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لكلِّ مناحي احلياة اإلنسانيهة؛ فهو كتاب  ، فالقرآن الكرمي شامل(0)"هدايتكم، والبيان لكم
د ا إىل يوم القيامة بال تقيّ به البشرية مجيعا  هللا تعاىل الذي خاطب وهو الكتاب الدِّين كلِّه،

ميع بل هو جلال يف عصر النزول فقط،  ،خياطب مجيع العقول هو كتابف، بزمان أو مكان
 :أي" (6  :سورة األنعام) ﴾ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ﴿: قال تعاىلالعصور، 

 ،وأنذر به من بلغ إليه ،ألجل أن أنذركم به ؛أوحى هللا إيل هذا القرآن الذي تلوته عليكم
كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد يف األزمنة املستقبلة، ويف هذه اآلية من   :أي

ا وقت كشموهلا ملن قد كان موجودا   ،الداللة على مشول أحكام القرآن ملن سيوجد
، فال بد أن يليّب حاجات  .(9)"النزول ومبا أن القرآن الكرمي هو آخر الكتب السماوية نزوالا

 . البشرية، وحيقق مصاحلها، وأن يكون صاحلاا لكل زمان ومكان
منه ما  وهكذا اجند كتاابا مفتوحاا مع الزمان أيخذ كل  : "يقول دمحم عبد هللا دراز

  .(3)"ر له؛ بل ترى حميطاا مرتامي األطراف ال ُتده عقول األفراد وال األجيالسّ يُ 
، رّفتبينما ضاعت الكتب السابقة وحُ ، ل هللا حبفظ كتابه املنزلفقد تكفّ وهلذا 

سبحانه كما تكفل   ،(6: سورة احلجر) ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿ :قال تعاىل
من سنن األنبياء السابقني إال ما حفظه القرآن وحفظته  بينما مل يبقملسو هيلع هللا ىلص، حبفظ سنة نبيه 
واجلماعة  ،الالزمة لبناء الفرد املسلم ويف هذين املصدرين كل املوادملسو هيلع هللا ىلص،  سنة رسول هللا

يرغب املسلمون  ،والدولة املسلمة يف أي عصر من عصور التاريح ،واألمة املسلمة ،املسلمة
(4)بذل اجلهد الالزم لهويعزمون علي ، يف البناء

. 

                                           

 . 99ص ، ج التسهضل ل لوا الت زيل  ابن جزي،(  )
 .91 ص ،9ج، فتع القدير الشوكاين،( 9)

 / هننن499    ،.د دار القلننم للنشننر والتوزيننع،) الكههرمي ال بههو ال ظههضم نظههرات جديههدة يف القههرآن دراز، دمحم بنن عبنند هللا،( 3)
 .59 ص (م9115

 .95، صفايق  ا امل اصر، قطب :ينظر( 4)
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ويف هذا الفصل إن شاء هللا سأُتّدث عن كيفّية توظيف منهج القرآن الكرمي 
 .املستفاد من سورة آل عمران يف تصحيح أخطاء الواقع املعاصر
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 المبحث األول

 العالج على المستوى الفكري

 

 توضيح اخلطأ: املطلب األفل

 تصحيح التصورات: املطلب الثاي

 وضوح اهلدف: املطلب الثالث

 ضرب املثل :املطلب الراب 
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 المبحث األول

 العالج على المستوى الفكري 

يتجلى العالج على املستوى الفكري يف تتبع اخلطأ وتوضيحه، مث يف تصحيح 
 :مطالبالتصورات، وُتديد األهداف، مع االستعانة بلرب األمثال، وبيان ذلك يف أربعة 

 

 توضيح الخطأ: المطلب األول

 

ألن ِمن الناس َمن يكون ارتكابه ؛ توضيح اخلطأ أمر مهم يف عالج املخطئ
 .وغري ذلكأعن شبهة، عن غفلة، وقد يكون انجتاا  عن جهل، أو للخطأ انجتاا

وليس الغرض من توضيح اخلطأ هو التشهري أبصحابه؛ بل هو توضيح للحق، 
 الح البد أن مير بلحظات ضعف بشريدرجات التقوى والصفاإلنسان مهما بلغ من 

توضيح اخلطأ وهذا يقتلي ، واألصل إعذار الناس ورمحتهم، ومّد يد العون هلم، خيطئ فيها
برفق، والصرب على املخطئ، ومناقشته فيما فعل، وأن تكون الغاية هي صالح املخطئ، 

 .ستقامة حاله، وإنقاذه َما هو فيهوا
يعتمد على االجتهاد بدرجة   من اإلشارة إىل أن التطبيق العملي هلذا املنهج والبدّ  

، والرفق ابملخطئ، وذلك يف انتقاء األسلوب األمثل يف الظرف واحلدث احلاصل ،كبرية
العمل يف ذلك  يف خالص اإلوأن يكون توضيح اخلطأ ابحلكمة واملوعظة احلسنة، وال ينَس 

؛ لتحسني سلوكيات أفراد ذلك لوقت يف أمسِّ احلاجة إىلحنن يف هذا اكله هلل عز وجل، و 
  .، والنهوض هبماجملتمع

وميكن القول إن توضيح اخلطأ منهج رابين، فقد نزل القرآن الكرمي يُوّضح 
وُيصّحح أخطاء اجملتمع، مبن فيهم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقد عاتبه هللا عز وجل يف سورة عبس، 

وكان القرآن يتنزل ببيان خطأ أفعال بعض غري ذلك، يف م بدر، و ويف شأن األسرى يو 
هلم  ، منها ما وقع فيه الرماة يوم أحد، فقد بنّي هللا عز وجلالصحابة يف عدد من املواقف
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چ چ ڇ ڇ ﴿: خطأهم حىت ال يقعوا فيه مرة أخرى، قال تعاىل

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ 

ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 

ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں

، حني أخطأ حاطب ابن أيب بلتعة هنع هللا يضرموقف  ، ومنها(59 : سورةآل عمران) ﴾ہ ہ 
قوله  يف ذلك نزلفهلم وجهة النيب ملسو هيلع هللا ىلص إليهم يف الغزو،  مااعلِ مُ  ،يف مراسلة كفار قريش

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ  ﴿: تعاىل

 ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 .( )( : سورة املمتحنة) ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 
 خطأ، ابحلديث املباشر الصريح أن هذا األمر املعنّي وتوضيح اخلطأ إما أن يكون 

كان رسول   ، أو ابإلمياء واإلشارة إليه، وقدوأن الشخص الذي قام بذلك العمل قد أخطأ
، كما َها بَرِيرَُة َتْسَأهُلَا يف  : ، قَاَلتْ اهنع هللا يضر َعاِئَشةَ  يف حديث جاء هللا ملسو هيلع هللا ىلص يفعل ذلك أحياانا أَتَنتنْ

ِإْن ِشْئِت : ِإْن ِشْئِت أَْعطَْيُت أَْهَلِك َوَيُكوُن الَوالَُء يل، َوقَاَل أَْهُلَها: ِكَتابَِتَها، فَنَقاَلتْ 
فَنَلمها َجاءَ  -ِإْن ِشْئِت أَْعتَنْقِتَها، َوَيُكوُن الَواَلُء لََنا : َوقَاَل ُسْفَياُن َمرهةا  -ْيِتَها َما بَِقَي أَْعطَ 

َرْتُه َذِلَك، فَنَقاَل النهيب  َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهمَ  ابْنَتاِعيَها »: َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم ذَكه
رَبِ « ْعِتِقيَها، فَِإنه الَواَلَء ِلَمْن أَْعَتقَ َفأَ  َوقَاَل  -مُثه قَاَم َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى املِننْ

ام  َما اَبُل أَقنْوَ »: فَنَقالَ  -َفَصِعَد َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َعَلى املِننْرَبِ : ُسْفَياُن َمرهةا 

                                           

 .9 3، ص93ج ،جام  البضان يف يفيل آي القرآن الطربي،: ينظر ( )
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، فَنَلْيَس َلُه، َوِإنِ   َيْشرَتِطُوَن ُشُروطاا، لَْيَس يف ِكَتاِب اَّللِه َمِن اْشتَنَرَ  َشْرطاا لَْيَس يف ِكَتاِب اَّللِه
 . ( )«اْشتَنَرَ  ِماَئَة َمرهة  

مثل  مباشر، وإنأسلوابا غري النيب ملسو هيلع هللا ىلص استخدم  نالحظ من هذا احلديث أوامل
ب غري املباشرة ترتك أثرها يف النفس، فهي توصل الرسالة اليت يريدها املريب، هذه األسالي

 .ه ابخلطأ من احلرج واخلجل، وتشعره حبسن اخللق والتقدير والتوقريذ املواجَ نقِ وتُ 
 

 تصحيح التصورات: المطلب الثاني

 

على  مبنياا يكون يف حياته بشىت جماالهتا ومواقفها الطبيعي تصرف اإلنسانإن 
وعلى قدر ما يكون تصوره أو مفهومه عن قلية ، مجلة من التصورات واملفاهيم واملعلومات

إاما هي  استقامة اجلوراح يف تصرفاهتاو  .يكون تصرفه وفعله وعمله ،أو علمه بشيء ما ،ما
وكم  ،وكم من موقف وحادثة وقعت ،عقيدته ومعلوماته ومفاهيمه اتبعة الستقامة القلب يف

وابلتايل ، كت، بسبب فساد التصور الذي ترتب عليه ابلتبعية فساد التصرفهِ من حرمة انتُ 
  .فاإلنسان حباجة إىل من يرشده إىل الصواب ويدله عليه

من  اوال تصورا  ،وال خاطرة من اخلواطر ،من اجلوانب اال يدع جانبا " القرآن الكرميو 
 ،ط عليها األنوارويسلِّ  ،حىت يوجه إليها األنظار ،وال استجابة من االستجاابت ،التصورات

قف النفس و وي ،ويكشف عن املخبوء منها يف دروب النفس البشرية ومنحنياهتا الكثرية
؛ النور حِ ص الدخائل وينظفها ويطهرها يف وضَ وبذلك ميحّ ؛ جتاهها مكشوفة عارية

يقوم عليها التصور  املبادىء اليت يريد أن ويقرّ  ،املشاعر والتصورات والقيمويصحح 
 .(9)"وأن تقوم عليها احلياة اإلسالمية املستقرة ،اإلسالمي املتني

                                           

، رقنننم 69، ص يف صنننحيحه، كتننناب الصنننالة، ابب ذكنننر البينننع والشنننراء علنننى املننننرب يف املسنننجد، ج البخهههاريأخرجنننه  ( )
(459).  

 .539، ص ج يف ظالل القرآن قطب،  (9)
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿: قوله عز وجلنزل  يف أعقاب غزوة أحدو 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ 

لتصحيح  وذلك (44 : سورة آل عمران) ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک
وقع فيه بعض الصحابة مهنع هللا يضر، حني تركوا القتال يف املعركة، متأثرين  وتوضيح تصور، ،معتقد
 .ة مقتل النيب ملسو هيلع هللا ىلصبشائع

 املنزلة الصحيحة جاءت لتبنّي  أهنا اجند ،النظر إىل لفظ اآلية وسبب نزوهلاعند و  
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف هذه اآلية ابسه فقد ذكر هللا عز وجل للنيب ملسو هيلع هللا ىلص من غري إفرا  وال تفريط، 

، يف حني أن يف كثري من اآلايت جاء ذكره ابالسم يف مقام التشريف؛ حىت يبنّي لنا "دمحم"
دة ، وأن الزاياأال تتجاوز احلد املسموح به شرعا ينبغي  ملسو هيلع هللا ىلص أن حمبته والتعلق بههللا عز وجل 

تصل ابحملبني واملتعلقني به أن يرتكوا ديَنهم أو التزاَمهم  أاّل منها، و  نقصانفيها عيب كال
 .مبجرد موته أو قتله ملسو هيلع هللا ىلص

فإذا كان هذا ابلنسبة للنيب األكرم ملسو هيلع هللا ىلص، والنعمة املهداة، فكيف مبن دونه من 
  الدعاة والعلماء؟

شخاص على حساب املنهج، مشكلة كثري من املسلمني اليوم أهنم يتعلقون ابألإن 
فقد يرتك َمن تعّلق قلبه بشخص معنّي االلتزام ابلكلية  ؛وهذا التعلق مذموٌم ألسباب كثرية

بعد موته أو سفره، وقد يصل به هذا التعلق إىل حد التعظيم والعياذ ابهلل، وقد يرتك العمل 
 نتج عنها جمتمٌع هٌش،هلذا الدين ببعده عنه، أو يرائي ألجله، وغري ذلك من املفاسد اليت ي

الذين استقاموا على الشريعة هلم مكانة عظيمة يف نفوسنا، ولكن تلك املكانة ال ُتملنا ف
 .، أو العمل ألجلهمعلى ترك احلق ألجلهم

قهم مبنهج هللا الذي هو الكتاب هم ويعلِّ ه الصحابة وحيله يوجِّ وقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
، وينبغي على املرّبني والدعاة تصحيح التصّور لدى بشخصه وذاته ومل يكن يعلقهم ،والسنة

بربطهم مباشرة ابملنهج القرآين، وتصحيح عقيدهتم،  ؛عليهم الرتبيةذين تقع األشخاص ال
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وذلك لكون األعمال مهما عظمت  وتذكريهم ابإلخالص يف كل عمل يُقدمون عليه،
ا يف ا مرموقا والنية ُتتل مركزا  ،لكرميوكثرت فال خري فيها إن مل تكن خالصة لوجه هللا ا

ہ ﴿: قال تعاىل ،بل هي اليت تصنعه ،الفعل قُ لَ نطَ وهي مُ  ،التصور اإلسالمي الصحيح

فال بد من التذكري ابإلخالص؛ ، (49: سورة التوبة)﴾ ھ ھ ھ ھ ے 
لضكون نقطة النطالق ع د كل عمل؛ حىت يتوج  الفرد الوجهة الصوضوة  فضكون 

 .فحده  فيقلب  م ّلق ابهلل فحدهعمل  كل  هلل 
 (الدنيا)ومن األمور اليت بينها القرآن الكرمي، ودعاان إىل معرفة حقيقتها هي 

اليت تعوق املسلم عن فعل  عوائقمن فنت ومال وشهوات عائق من الالدنيا مبا ُتتويه ف
أن  ة هللا عز وجل، فهي رأس الفتنة، وابب كل شر، واقتلت حكماعنه الطاعات، وتصدّ 
 .متحاناللداراا و  ، لالختبارجيعل الدنيا حمالا 

وبنّي  وسرعة انقلائها، الدنيا لكرمي يف كثري من اآلايت عن قصرث القرآن اوُتدّ  
 حىت ال تكون عائقاا عن العمل الصا ح، ومانعاا من ما فيها من املتاع، غرورحقيقتها، و 

 .السري إىل جنات النعيم

طلباا للغنيمة أن  ؛عز وجل الرماة الذين تركوا أماكنهم ويف سورة آل عمران ذّكر هللا
ووصفها  ،السبب يف ذلك هو إرادة الدنيا، فكشف هلم هذه احلقيقة، وحّذرهم من الدنيا

 الرتبية جمال ويف"لرابين الذي تكّرر يف كل القرآن أبهنا متاع الغرور، وهذا هو املنهج ا
 ،االحنراف يبدأ عندها من اليت اخلفية ريةالفط البواعث عن هلا يكشف ،املسلمة للجماعة

 عند مبا تتعلق مل وإذا أعلى، آفاق إىل النفس تتطلع مل وإذا الدائمة، ابليقظة لبطتُ  مل إذا
 .وأزكى خري وهو ،هللا

هو  ،إن االستغراق يف شهوات الدنيا، ورغائب النفوس، ودوافع امليول الفطرية 
ة اللذائذ القريبة واالعتبار؛ ويدفع ابلناس إىل الغرق يف جلُ ر ل القلب عن التبصّ شغِ الذي يُ 
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فيحرمه متعة التطلع إىل ما  ،ظ احلسغلِ احملسوسة؛ وحيجب عنهم ما هو أرفع وأعلى؛ ويُ 
وراء اللذة القريبة؛ ومتعة االهتمامات الكبرية الالئقة بدور اإلنسان العظيم يف هذه األرض؛ 

 .( )" يف هذا امللك العريضوالالئقة كذلك مبخلوق يستخلفه هللا

 ّذرهم من االغرتار ابلدنيا، وجعلعلى ذلك، وح ولقد رب رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص صحابته
على يديه تلك الصفوة املباركة، اليت ما عرف التاريح  تحىت خترهجابآلخرة،  معلقة قلوهبم

ة دّ مَ الشاملة املتوازنة، املستَ  وشباب األمة اليوم أبمس احلاجة إىل الرتبية ولن يعرف مثلها،
خاصة وحنن نرى يف واقعنا املعاصر انغماس ، من الكتاب والسنة، وعلى هدي سلف األمة

ما أدى إىل  -إال من عصم هللا - يا وملّذاهتا، وغفلتهم عن اآلخرةشباب اإلسالم يف الدن
 .اآلخرة؛ بسبب بعدهم عن هللا عز وجل والدار ضعف جمتمعاتنا وختلخل بنياهنا

الغفلة عن اآلخرة ": صاحب الظالل رمحه هللا، حيث قال ولعّلي أختم هنا بكالم 
احلياة  جتعل كل مقاييس الغافلني ختتل ، وتؤرجح يف أكفِّهم ميزان الِقَيم؛ فال ميلكون تصو ر

؛ ألن حساب اقصا ان اا سطحيًّ ا، ويظل علمهم هبا ظاهرا ا صحيحا وأحداثها وقيمها تصو را 
ة يف ضمري اإلنسان يغريِّ نظرته إىل كل ما يقع يف هذه األرض؛ فحياته على األرض اآلخر 

من مثه ال يلتقي إنسان يؤمن و  .إن هي إال مرحلة قصرية من رحلته الطويلة يف الكون
ابآلخرة وحيسب حساهبا، مع آخنر يعينش هلنذه الدننيا وحندها، وال ينتظر ما وراءها؛ ال 

دير أمر واحد من أمور هذه احلياة، وال قيمة واحدة من قيمها يلتقي هذا وذاك يف تق
من احلياة الدنيا، وذاك يدرك ما وراء الظاهر  افلكل منهما ميزان؛ هذا يرى ظاهرا الكثرية، 

من روابط وسنن ونواميس شاملة للظاهر والباطن، والغيب والشهادة، والدنيا واآلخرة، 
 .(9)"وتاملواحلياة و 

                                           

 .373ص ، ج  القرآن ظالل يفقطب،  ( )
 .9756، ص5قطب، املرجع السابق، ج( 9)
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النشغال ، وذلك ابأفرادهم ابلرتبية اإلميانيةالدعاة واملربون أن يتعاهد ما أحرى ف
 .عّزهاتسرتّد ابلدار اآلخرة، وعدم االهنماك يف الدنيا؛ لكي تستعيد األمة جمدها و 

 

 وضوح الهدف: المطلب الثالث

  

، ووضوح اهلدف يف د يعيش اإلنسان من أجله هو سنة فطريةإن وجود هدف حمدّ 
الدرب،  اهلدف وُتديده، ينري ؛ ألن بيانبلوغه والوصول إليه يهُيسهِّل عل حياة اإلنسان
يق إليه ا بنتيجة، فالطر ميكن قياسه مرتبطا  ،وما دام هناك هدف واضح املعامل، ويشحذ اهلمة

، وقد بنّي لنا هللا عز وجل يف كتابه اهلدف الذي خُ  ألجله، قال  ِلق اإلنسانسيكون سهالا
، ويف سورة آل (12:سورة الذارايت) ﴾ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿: تعاىل

عمران بنّي هللا عز وجل للصحابة أن الدنيا ليست هي اهلدف احلقيقي الذي َخَلَقنا 
إىل عدم الوقوف عندها، وطلب منهم جتاوزها إىل ما هو  ودعاهم سبحانه وتعاىلألجله، 

سورة آل ) ﴾ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿: ، قال تعاىلوأبقى مخري وأمشل، وأدو 

ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿: وعدهم هللا خبري من هذه الدنيا، قال تعاىل، و (95 : عمران

 املؤمن ولكن: "الشعراوي رمحه هللاالشيح ، ويف هذا املعىن يقول (4 : سورة آل عمران) ﴾
 تطبيق يف يسعى لذلك آخر؛ جمال يف اهلدف وأن الدنيا، هو ليس اهلدف أن يعرف

 جهلهم هو الناس سلوك يفسد ما إذن ،اجلنة وهو اهلدف، إىل ليصل اإلميانية التكاليف
 اهلدف من يقربه الذي العمل يعرف أن حياول فاإلنسان اهلدف، يوجد وحني ابهلدف،
 هو فهذا ،إليه املوصل عكس ويفعل ،اهلدف عن يبعده الذي أما ،اخلري هو فهذا فيفعله،

ابإلرادة القوية والعزمية  وهذا من أهم األسباب اليت تدفع اإلنسان إىل التحلي .( )"الشر
 .العمل اجلاد من أجل ُتقيق هذا اهلدف املرادو  إىل النشا  هالصادقة اليت تدفع

                                           

 .493 ، ص3ج (م667   ،.د مطابع أخبار اليوم،: مصر) اخلواطر، الشعراوي، دمحم متويل(  )
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فيحرص على ُتقيق هذه وينبغي على املريّب االستفادة من هذا املنهج الرابين، 
، عند املرتيب اترسيخهحيرص على و ويسعى إليها يف تربيته، ، الغاية يف العملية الرتبوية

يقة واضحة، دون خاصة يف جمال الدعوة إىل هللا عز وجل، فيعرض اهلدف من دعوته بطر 
 .ا يؤدي إىل إقبال الناس على دعوته، واجناحه يف تبليغهاأي تشويش، م

 
 ضرب المثل: المطلب الرابع

 

وفهم  ،الدعوة إىل تدبرهاو ل، من املعلوم أن القرآن الكرمي أكثَر من ضرب األمثا
 انتباهه ولفتفهم السامع ألن املثل يهدف إىل تركيز  ؛رتبويةال ومراميها ميةمغازيها التعلي

 يف األمثال وضرب" اليت تؤدي إليها السلوكيات املتبعة يف املثل، ،إىل النتائج والعواقب
 والتقرير، واالعتبار، واحلث، والزجر، والوعظ، التذكري، :أمور كثرية منه ستفاديُ  القرآن

 كنسبة للفعل نسبته يكون حبيث احملسوس، صورة يف وتصويره للعقل املراد يبوتقر 
 .( )"احلس إىل احملسوس

 ثبتوا يف املعركة منللذين  ضرب مثالا ويف سورة آل عمران اجند أن هللا عز وجل 
ساروا وراء أنبيائهم يف درب اجلهاد يف سبيل هللا، فما وهنوا ملا الذين اجملاهدين السابقني، 

وما ضعفوا عن اجلهاد بعد الذي أصاهبم منه، وما استكانوا للعدو،  ،هللا أصاهبم يف سبيل
ھ ے ے ﴿ :قال تعاىل يف تبليغ عقيدهتم، اثبتنيو  ،بل ظلوا صابرين يف جهادهم

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    ۉ ۉ ې

                                           

دار ) دمحم أبو الفلل إبراهيم: ت ال هان يف علوا القرآن  الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر،(  )
 .497_ 499، ص ج (م657  /هن 379  ،  ، إحياء الكتب العربية عيسى الباب احلليب وشركائه
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ىئ ىئ ىئ ی ی ی    ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

 .(49 -49  :مرانآل عسورة ) ﴾ی جئ حئ مئ ىئ 

د، حىت يسريوا على هذا املثل جعل هذا احلدث الغائب ابلنسبة هلم كاملشاهَ و 
هنجهم، ويقتفوا أثرهم ابلثبات عند لقاء العدو، وهذا من أهم طرق عالج األخطاء؛ ألن 

ات املعاين، ورفع األستار عن احلقائق، حىت ليس ابخلفي يف إبراز خبيّ  شأانا للرب املثل 
 .( )دن، والغائب كأنه مشاهَ م يف معرض املتيقه ق، واملتوهه ل يف صورة احملقّ املتخيّ ريك تُ 

مت بكثرة يف خدِ يعترب أسلوب ضرب األمثال من األساليب الرتبوية اليت استُ و 
 ذا األسلوب؛ ألنهاهتمام املربني املسلمني هب نا اجندذلك فإنلو  ؛القرآن الكرمي والسنة املطهرة

املعاين يف  تثبتو  ،يسهل الفهمألنه  املعاين، وجتسيدها يف الذهن،وير يساعد على تص
جيتمع يف "، أبوجز لفظ وأحسن عبارة؛ ألنه اسرتجاعها عند احلاجة إليهايسهل الذاكرة و 

إجياز اللفظ، وإصابة املعىن، وُحْسن التشبيه، : املثل أربعة ال جتتمع يف غريه من الكالم
 .(9)"الغةوَجْودة الكناية، فهو هناية الب

على أساس األجيال ويرّشدوها ابجتاه تربية  ،فعلى املربني أن يهتموا هبذه الطريقة
 .ه القوميالقرآن، ووفق منهج

 

 

                                           

دار الكتناب العنريب، : بنريوت)  الكشهاف عهن حقهائق يهوامت الت زيهل ،أبو القاسم حممود بن عمرو، الزخمشري :ينظر ( )
 . 79ص ، ج (هن417 ، 3 

 (ت. ، د.، ددار املعرفنة: بنريوت)دمحم حمىي الندين عبند احلميند : ت األمثال جمم   ،أبو الفلل أمحد بن دمحمامليداين، ( 9)
 . 9، ص ج

 



 

91 

 

 
 المبحث الثاني

 العالج على المستوى النفسي والشعوري 
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  العتاب  :املطلب الثاي
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 رفع الروح املعنوية للمنهزمني : املطلب الراب 

 الصرب على البالء: املطلب اخلامس
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 المبحث الثاني

 العالج على المستوى النفسي والشعوري 

 عليه الرسول صلى هللا عليه هو كتاب الرتبية والتوجيه الذي ترّب  الكرمي القرآن
فهو أيخذ اجلماعة املسلمة "خرجت للناس، ، وأنشأها خري أمة أُ عليه أمتهوسلم ورّب 

مث أيخذهم  ،وما تنشئه يف النفوس من مشاعر وانفعاالت واستجاابت ،ابألحداث
وهو يف  ،له التعقيب القرآين على غزوة أحدابلتعقيب على األحداث على النحو الذي ميثّ 

ره ليصحح أتث   ؛ر ابحلادثةبشرية أتثه التعقيب يتلمس كل جانب من جوانب النفس ال
 .( )"ب فيه احلقيقة اليت يريد هلا أن تستقر وتسرتيحويرسِّ 

: بطرق شىت، وأساليب متنّوعة، منها ولقد توىل القرآُن مهمة تربية األمة اإلسالمية 
 املخطئ، والعفو والصفح، ورفع الروح املعنوية للمنهزمني، عتاب، و الرتغيب والرتهيب

إن شاء  ُتّدث عنه يف هذا املبحثبالء، والدعوة إىل التوبة، وهذا ما سأوالصرب على ال
 :هللا، وذلك وفق املطالب اآلتية

 
 الترغيب والترهيب: المطلب األول

أبسلوب الرتغيب والرتهيب يف توجيه العباد؛ وذلك للوقاية  الكرمي اهتم القرآنلقد 
على التخويف والرتهيب ابلعقاب والنار فقط، وإاما من الوقوع يف األخطاء، فهو ال يعتمد 

نراه يعتمد أيلاا أو يف الوقت نفسه على الرتغيب ابلثواب، ودخول اجلنة؛ ألن اإلنسان 
ُفِطر وُجِبل بطبعه على الرغبة يف النعيم والرفاهية، والرهبة من األمل والشقاء، وسوء املصري، 

                                           

 . 53، ص ج يف ظالل القرآن قطب،  ( )
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والردع، وكبح مجاع شهوات النفس، والتذكري ابلنعيم  للوقاية فكان هذا األسلوب دافعاا قوايًّ 
 .( )الذي سيناله جزاء قيامه ابلعمل الصا ح

دخول اجلنة والنجاة األعمال اليت تكون سبباا لب به القرآن الكرمي وأعظم ما رغه 
يف سورة آل  قتصر هنا على ما جاءقد وردت يف ذلك آايت كثرية، لكين سأو  من النار،

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿: تعاىلقال عمران، 

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ﴿ :وقال تعاىل  (95 : سورة آل عمران) ﴾ڭ ڭ ۇ ۇ

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

: وقال تعاىل ،(5 : سورة آل عمران) ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿

 اجلزاء آاثر من فيه وما القيامة يوم حال عن تعاىل ربخيُ ". (33 : سورة آل عمران) ﴾ڀ 
قال  .(9)"والرجاء للخوف املوجب والرتهيب الرتغيب ذلك ويتلمن والفلل، ابلعدل

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿:تعاىل

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ    ۉ ې ې ې ې ى ى

ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ    ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ

فهكذا جند أن امل هج القرآي ي تمد على مبدأ الثواب ، (19 -19 : سورة آل عمران) ﴾
فال قاب؛ لريّ خ ف ضلة فيقائضة فمهمة يف حضاة املسلم  حىت ي وى ب فس  عن الويقوع يف 

 .اإلمث فاخلطو
                                           

املهه هج القههرآي يف عههالج أخطههاء املههؤم ني يف ال هههد ال بههوي  :رسننالة ماجسننتري، فرحننات، هيننام عبنند القننادر جننرب: ينظنر ( )
 . 96 ص (م  91 / هن439  ،قسم التفسري وعلوم القرآن ،كلية أصول الدين  ،اجلامعة اإلسالمية، غزة)

 .49 ص طضسري الكرمي الريفن السعدي، ( 9)
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حىت يعيش  ؛والداعية إىل هللا عز وجل عليه أن يسلك يف دعوته الرتهيب والرتغيب
ما عند هللا من رمحته ورضوانه،  ورغبة  يف ،املدعوون يف خوف  من عذاب هللا وسخطه

ت عنه، وإذا ما رغبت ابلشيء استمرت عليه النفس البشرية إذا ما خافت الشيء كفه ف
 ، ويتحنّي اوترغيبا  االمس بدعوته قلوب الناس ترهيبا يُ  فته، والداعية اللبيب هو منوألِ 

واترة جيمع  ،واترة ابلرتغيب ،ابلرتهيبالظروف املناسبة واملالئمة لكل  منهما، فتارةا يدعو 
 .بني الرتغيب والرتهيب

 
 العتاب: المطلب الثاني

 

، وفيه ما إظهار عدم الرضا من تصّرف فيه ،العتاب أسلوب من أساليب الرتبية
دون جرح مشاعر املعاَتب، وقد عاتب هللا عز وجل رسوله صلى  ،رغبة يف تصحيح اخلطأ

-أوىل، فرغم أن تصّرفه صحيح وصواب إلرشاده ملا هو "ية؛ هللا عليه وسلم يف أكثر من آ
 .( )"لكن هللا يريد له دائماا األصوب واألصح واألفلل واألكمل -يف معظم األحيان

وا من أرض املعركة، خوفاا من صحابة الذين فرّ لوقد وّجه هللا تعاىل اللوم والعتاب ل
 صعودهم إىل اجلبل، مث ذكر موقف النيب صلى ر، ونسوا قائدهم، فذكر هللاسْ القتل أو األَ 

ھ  ﴿: يد هذا األسلوب من قوله تعاىلنستفهللا عليه وسلم وهو يناديهم ابلرجوع، 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ 

 .  (9)"(53  :عمرانسورة آل )﴾ ڭ

                                           

، 99ص (ت. ، د.د دار القلم، :دمشق) عتاب الر ول ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن حتلضل فطوجض ، اخلالدي، صالح عبد الفتاح(  )
 .؛ ألن عبارة الدكتور اخلالدي غري دقيقة(يف معظم األحيان)وتصريف جتلى يف اجلملة االعرتاضية  بتصرف،

يف التفسنري  هدكتنورارسنالة  ،م هج القهرآن الكهرمي يف إيقالهة ال ثهرات فطصهوضع األخطهاء ،عبد العزيز علي حاج،: ينظر( 9)
 .، بتصرف 39ص (م  91/ هن439 م درمان اإلسالمية، أجامعة  مجهورية السودان،)وعلوم القرآن 
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َذِوي أَِقيُلوا  »: وّد اإلشارة هنا إىل نقطة مهمة، وهي مأخوذة من قول النيب ملسو هيلع هللا ىلصوأ
َئاِت َعثَنرَ   كما الشر، بغشيان فعرَ يُ  مل من عقوبة اتركوا: واملعىن"، ( )« تَنُهْم ِإاله احْلُُدودَ ااهْلَينْ

 عدم من به فوارِ عُ  ما يراجعون لعلهم وأانة، هلم صيانة وذلك أقاله؛ من بيع املقيل يرتك
 طريق على هو إاما ،عنهم صدر الذي أن إىل إشارة (العثرات)ن ب التعبري ويف الشر، إتيان

 .(9)"ابلشر لوعالوُ  جهة على ال والعثرة، الكبوة

 ألصحابه، منها عتابه النيب ملسو هيلع هللا ىلص ةباتعم ويف سرية النيب ملسو هيلع هللا ىلص شواهد كثرية تدل على
هنع هللا يضر عندما علم أنه أرسل إىل كفار قريش خيربهم بنية املسلمني يف  حلاطب بن أيب بلتعة

وهللا ما يب : قال حاطب« ما محلك على ما صنعت»: التوّجه إىل مكة لفتحها فقال له
ا ابهلل ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص، أردت أن يكون يل عند القوم يد يدفع هللا هبا عن أن ال أكون مؤمنا 

وليس أحد من أصحابك إال له هناك من عشريته من يدفع هللا به عن أهله أهلي ومايل، 
فقدر النيب ملسو هيلع هللا ىلص حلظة . (3)« َصَدَق َواَل تَنُقوُلوا َلُه ِإاله َخينْراا »: وماله، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 . اللعف البشري اليت مرت به؛ ألن له حسنات عظيمة سابقة

ال ُيستخدم إال يف مثل هذه املواقف،  -العتاب -القرآين الرتبوي هذا األسلوبو  
 .القرآن مل ُيكثر منه، حىت يكون له أثره على القلوب ينبغي اإلكثار منه، ولذلك اجند وال

 

 
                                           

 ال سهائيوأخرجه ، (4375)رقم  ،499، ص9ج ابب يف احلد يشفع فيه، كتاب احلدود،  ،السننيف  أبو دافدأخرجه (  )
ئَنناِت »: كتنناب الننرجم، ابب التجنناوز عننن زلننة ذي اهليئننة، بلفننظ  "الكننربى"يف  ، 9ج «َعثَنننَرتَنُهْم ِإاله احْلُننُدودَ أَِقيلُننوا َذِوي اهْلَينْ
 .9، ص ، جصوضع ف  ض    ن أيب دافديف  وصححه األلباين ،(7954)، رقم 499ص

مكتبة : الرايض) حممهد إسحاق حممهد إبراهيم :تالت وير شر  اجلام  الصغري   ،دمحم بن إساعيل بن صالح الصنعاين،( 9)
 .99ص ،3ج (م  91/ هن439 ،  دار السالم،  

 (.3693)، رقم 77، ص5ا، جيف صحيحه، كتاب املغازي، ابب فلل من شهد بدرا  البخاريأخرجه  (3)
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 العفو والصفح: المطلب الثالث

 

، وقد ظهر هذا املبدأ وردت آايت كثرية يف ذكر العفو والصفح والرتغيب فيهما
: العظيم يف غزوة أحد، فقد عفا هللا عز وجل عن الرماة الذين خالفوا أمر نبيهم، قال تعاىل

منه  الصنيع؛ تفلالا  ذلك هلم فغفر (59 : سورة آل عمران) ﴾ڻ ڻ ڻ  ﴿
 نزل َما أكثر يستحق رمبا كان املخالفة، مع أن الذنب على ندمهم من علم وملا سبحانه،

ٹ ٹ  ﴿: ، وأمر هللا تعاىل نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن يعفو عنهم، قال تعاىل( )عنهم هللا عفو لوال هبم،

 ما عنهم يعفو أبن تعاىل هللا أمره"، فقد  (011 :سورة آل عمران، آية) ﴾ڤ ڤ ڤ
 حق يف التقصري يف هلم ويستغفر وسلم، عليه هللا صلى حقه يف التقصري من منهم صدر
ولنا أن نتخيل وقع هذا العفو على الصحابة رضي  .(9)"واإلحسان العفو بني فيجمع هللا،

إىل البداية من  مفيز هلويف هذا ُت. هللا عنهم؛ حيث بنّي هلم ما وقعوا فيه، مث عفا عنهم
 .جديد بصفحة بيلاء

وقد وردت  ن جتلى هذا املبدأ العظيم يف احلرب، فإنه يف السلم آكد وأوجب،وإل
ٻ ٻ ٻ  ﴿ : يف سورة آل عمرانقوله تعاىل آايت كثرية ترّغب فيهما، منها

ٺ ٺ ٺ    ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ﴿ :، وقال تعاىل(34 -33 : سورة آل عمران) ﴾ڤ 

 .، واآلايت يف ذلك كثرية(99: سورة النور) ﴾ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
                                           

 /97 ، ص ، جالت زيهل ل لهوا التسههضل ابنن جنزي،/ 43، ص9ج ،التوفيهل فأ هرار الت زيل أنوارالبيلاوي، : ينظر ( )
 .33 ، ص9، جتفسري القرآن العظيم ،كثري ابن

 .54 ص طضسري الكرمي الريفن السعدي، ( 9)
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َواَّللِه َما انْنتَنَقَم  »: ل السيدة عائشة اهنع هللا يضرخلقه ملسو هيلع هللا ىلص، تقو  منلعفو والصفح اوقد كان 
َتِقُم َّللِهِ  ، فَنيَنننْ تَنَهَك ُحُرَماُت اَّللِه  . ( )« لِنَنْفِسِه يف َشْيء  يُنْؤَتى إِلَْيِه َقط ، َحىته تُنننْ

َموا يف غزوة ُأُحد ابملغفرة بعد أن أدْ  وبلغ ِمن َعفوِه وصْفِحه ملسو هيلع هللا ىلص أنه دعا ألعدائه
 .(9)«اْغِفْر لَِقْوِمي فَِإننهُهْم الَ يَنْعَلُمونَ  مه اللهُ »: فقال ،ملسو هيلع هللا ىلص وجهه الشريف

، ق األنبياء واملرسلني يف عفوهم عن أقوامهم وهم يؤذوهنم ويعذبوهنملُ هو خُ  العفوف
، وإن تربية الدنيا واآلخرة يف وعظيمة على العبداثر طيبة وهو خلق الكرام من الناس، وله آ

 اإلسالم ألبنائه على هذا املعىن العظيم يعود على الفرد أوالا حبصول حمبة هللا ومغفرته،
إن أوثق عرى الروابط ، فحملبة، والتعاون، واإلخاءاب ويعود على اجملتمع سالمة الصدر،وب

اجملتمع  حيث حييا ؛ى العفو والصفحواأللفة مبناها علاالجتماعية وأدعاها للتماسك 
  وال تشاحن فيها وال ُتاسد، ،ال تنافر فيها وال تباغض ،حياة طيبة يف ظلهما اإلسالمي

، وما وخلفائه الراشدين ملسو هيلع هللا ىلص كما عاشها الرعيل األول من الصحابة يف عهد الرسول
 .يد الفرد أو اجملتمعأحوجنا اليوم إىل التذكري هبذا اخللق الكرمي سواء على صع

 

 

 

 رفع الروح المعنوية للمسلمين بعد الهزيمة: المطلب الرابع

 

قف يف أجاا شافياا لكثري من أخطائنا، وسإن املتدبر لسورة آل عمران جيد فيها عال
تعاىل يف اخلروج ابألمة من  رفع الروح املعنوية والثقة ابهلل ، وهيهذا املطلب عند نقطة مهمة

                                           

 .(9799)، رقم 91 ، ص9ج نتقام حلرمات هللا،اب احلدود، ابب إقامة احلدود وااليف صحيحه، كت البخاري أخرجه ( )
إذا عننرهض الننذمي بسننبِّ النننيب صننلى هللا اسننتتابة املرتنندين واملعاننندين وقتنناهلم، ابب  يف صننحيحه، كتنناب البخههاريأخرجنه  (9)

يف صننحيحه، كتنناب اجلهنناد والسننري، ابب غننزوة  مسههلموأخرجننه . )9696)، رقننم 9 ، ص6ج، ومل ُيَصننرِّح عليننه وسننلم
 (.769 )، رقم 7 4 ، ص3أحد، ج
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أمل  ؛ ألن الشعور ابإلحبا  واهلزمية النفسية يقلي على أيّ ت هباوقعت وحلّ اهلزمية إذا 
 .مع أن األمل ال ينقطع ما بقيت هناك حياة ،لإلصالح
لقد ساق لنا هللا عز وجل هذا املنهج ضمن جتربة عملية واقعية حدثت على األرض،  

ذاق  أحد، والذيى هذا الدرس واضحاا يوم فقد جتلّ  ،خاضتها اجلماعة املؤمنة األوىل
 هم الغّم واحلزن والقرح، وقُتلفعمّ  ،فقد أصيبوا يف أرواحهم وأبداهنم املسلمون أمله ومرارته؛

رسول ملسو هيلع هللا ىلص، وُشج وجهه، وأصيبت ركبتاه هم، وفوق هذا كله ُكسرت رابعية سبعون من خيار 
فعاجل هللا تعاىل  ،رةنيفة مؤثّ صيب املسلمون من جرّاء ذلك بصدمة عل عمه، فأُ تِ الشريفتان، وقُ 

ليخرجهم َما هم فيه من اهلوان  ؛ملؤها املواساة والتخفيف من املصاب آاثر هذه اهلزمية آبايت  
ھ ھ ھ ﴿: واحلزن والقرح، وليفتح هلم ابب األمل يف مستقبل أايمهم، فقال سبحانه

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ    ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

(  )﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ    وئ وئ ۇئائ ائ ەئ ەئ 

ا  لعزائمهم ومنهلا ا لعباده املؤمنني، ومقوايا يقول تعاىل مشجعا "  ( 4  -36 : سورة آل عمران)
وال هتنوا وتلعفوا يف أبدانكم، وال ُتزنوا يف قلوبكم، عندما أصابتكم املصيبة، : هلممهم

ن، زايدة مصيبة عليكم، وعون وابتليتم هبذه البلوى، فإن احلزن يف القلوب، والوهن على األبدا
وها، وادفعوا عنها احلزن وتصلبوا على قتال لعدوكم عليكم، بل شجعوا قلوبكم وصربّ 

 .(9)"عدوكم

                                           

أبنو القاسنم احلسنني بنن األصنفهاين،  :ينظر، حمبوب فقد أو مطلوب فوت من للنفس موجع أمل: واحلزن ضعف، :الوهن ( )
ِدي: ت  طفسري الرايب األصفهاي ،دمحم  ،3ج( م9113 /هنن494 ،  دار الوطن،  : الرايض) عادل بن علي الشِّ
 .973ص

 51 -46 ص ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي،  (9)
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ونالحظ يف اآلايت السابقة أن هللا عزوجل هناهم عن اللعف واحلزن، وبّشرهم أبهنم 
قاله الرازي رمحه ذكر هنا ما ذكرها املفسرون يف كتبهم، ولعلي أ األعلون، من عدة جوانب،

 :على النحو اآليت هللا؛ حيث أتى كالمه مفصالا يف نقا 
ألنكم أصبتم منهم يوم بدر أكثر َما أصابوا منكم  ؛أن حالكم أعلى من حاهلم يف القتل" . 

 .نأو ألن قتالكم هلل وقتاهلم للشيطاد، يوم أح
 .ةاحلميدأن يكون املراد وأنتم األعلون ابحلجة والتمسك ابلدين والعاقبة  .9
م، وتستولون عليه ،نكم يف العاقبة تظفرون هبمإمن حيث  ؛أن يكون املعىن وأنتم األعلون .3

فهم كانوا  ،ألن القوم انكسرت قلوهبم بسبب ذلك الوهن ؛وهذا شديد املناسبة ملا قبله
 .( )"كا يف النفس، فبشرهم هللا تعاىل بذلحمتاجني إىل ما يفيدهم قوة يف القلب، وفرحا 

ولإلسالم منهج فريد يف عالج انكسار النفس أمام متاعب احلياة ومصائبها، 
، وأبدع شرعه من سوهى النفس اإلنسانية ،اد من كون اإلسالم منهجاا راّبنيًّ وينبع هذا التفرّ 

 .أسرارها
وكم حنن حمتاجون   أزمات متر بنا أو أبمتنا،ط يف حياتنا جراء وما أكثر ما حُنبَ 

للتعّرف على هذا املنهج الرابين للخروج من األزمات وعالج االنكسار كأفراد ومجاعات 
والعربة بعموم اللفظ ال خبصوص )من هذه املعركة اجمليدة،  أخذ الدروس والعرَب و  النفسي
ان ابلزاد املعني على مواصلة ا متدّ لنجعل من تلك األخطاء اليت حدثت دروسا  ؛(السبب

لتصحيح  ؛يء طريقنا يف ظل األحداث اليت نعيشهاا يلا ومنهجا الطريق، ولتكون نرباسا 
ت بعض املفاهيم املغلوطة حول أسباب النصر واهلزمية، ولرفع الروح االهنزامية اليت حلّ 

 .ابألمة، وإعادة الثقة الغائبة إليها
 

                                           

 .، بتصرف يسري 37، ص6ج مفاطضع الغضب الرازي،  ( )
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 الصبر على البالء: المطلب الخامس

 

خالل الثناء  من القرآن الكرمي ببيان أمهية الصرب بصورة مباشرة ت آايتقد زخر ل
صلى هللا عليه  نبيهعلى  هللا عز وجل شرة من خالل ما قصههعلى الصرب، أو بصورة  غرِي مبا

عباده على الصرب ورّغبهم  وحثّ  وآله وسلم وعلى الناس من قصص األنبياء والصاحلني،
ن ، وتكّفل سبحانه وتعاىل مبجازاة الصابرين على صربهم يف الدارين، ويف سورة آل عمرافيه

ھ ے ے ۓ ۓ  ﴿: ذّكر الذين فروا من املعركة ابلصرب، ورّغبهم فيه، قال تعاىل

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 

 وبعد وسلم عليه هللا صّلى نبيكم مع قاتلتم فهال: "، أي(49  :سورة آل عمران) ﴾ۉ 
 .( )"أنبياؤهم؟ أصيبت إذا ،قبلكم من املاضية القرون قاتلت كما قتل، وإن قتله

ۅ ﴿: ليسهل عليهم ُتّمل الشدائد، فقال تعاىل ؛وعرّب هلم حببه للصابرين  

 اجلزع رظهِ يُ  ومل ،هللا طريق يف الشدائد ُتمل على صرب من أن :واملعىن" ﴾ۉ ۉ 
 وتعظيمه، وإعزازه إكرامه إرادة عن عبارة للعبد تعاىل هللا وحمبة حيبه، هللا فإن واهللع والعجز
وهذه احملبة تشمل كل الصابرين، . (9)"املطلوب هناية وذلك واجلنة، ابلثواب له واحلكم

 .أو صرب على ما أصابه من بالء وحِمن سواء من صرب على قتال األعداء،
 على صابر لكل العموم والظاهر: "أبو حيان األندلسي يف تفسري هذه اآليةقال  

 مصيبة أو ،فعل أو بقول يناله أذى أو بالء، أو جرح، أو هللا، سبيل يف قتل من أصابه ما
 .(3)"ذلك جمرى جيري ما أو ماله، أو ،أهله أو نفسه، يف

                                           

 .955، ص ج( ت. ، د.د) حبر ال لوا، أبو الليث نصر بن دمحم بن أمحدالسمرقندي، (  )
 . 39، ص6ج مفاطضع الغضب  الرازي،( 9)
 .373ص ،3ج احملضط  البورأبو حيان،  (3)
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ا، ولكين سأواآلايت اليت ت  قتصر هنا على ما ورد يف رّغب يف الصرب كثرية جدا
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ﴿: سورة آل عمران فقط، قال تعاىل

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

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ﴿: وقال تعاىل (91 :سورة آل عمران) ﴾ۈئ 

وقال  ،(95 : سورة آل عمران) ﴾ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ﴿: تعاىل

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ 

 . (99 : سورة آل عمران) ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
 إىل اهلمم وتبعث ،عزميتهم جتدد للمؤمنني، جامعة بوصية السورة ُخِتمت"وقد 

 مجاع هو الذي ابلصرب فأمرهم اهلزمية، من حصل ما يثبطهم ال كي للعدو؛ االستعداد دوام
 الصرب أشد وهذا الصابر، وجه يف الصرب وهي ،ابملصابرة مث الكمال، وخصال الفلائل

 نفس على شديد آخر صابر وجه يف الصرب أن ذلك التزلزل؛ إىل وأقربه ،النفس يف ثبااتا 
 إن املصابر هذا إن مث يفوقه، أو يساويه قد ،الصرب يف له قرن مقاومة من يالقيه ملا الصابر؛

 تكون الصرب نتيجة ألن ا؛شيئا  صربه من جيتين ال فإنه قرنه ميل حىت صربه على يثبت مل
ائ ائ ەئ ەئ وئ  ﴿: قال تعاىل ( )"صربا الصابرين ألطول

 .(911: سورة آل عمران)﴾ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
وهكذا اجند أن القرآن الكرمي قد انتهج يف تربية األمة اإلسالمية مبدأ تعميق الصرب 
يف النفوس، وتعويدها على ُتمل املشاق ومواجهة الصعاب، وهبذا املنهج الراّبين تسمو 

على  ولذلك صرب رسول هللا روح املؤمن وتعلو مهته، والرتبية على الصرب أمر عظيم، 

                                           

 .919، ص4ج فالت وير  التوريرابن عاشور،  ( )
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الصرب من أهم األسباب احملققة لتبليغ الدعوة، ؛ ألن ابلصربالدعوة، وأوصى أصحابه 
وانتشار اإلسالم، فينبغي على الدعاة واملربني التحّلي هبذا اخللق الكرمي، وتربية األمة على 

 .ذلك؛ كي تسود األمة اإلسالمية، وتعلو راية اإلسالم
 

 الدعوة إلى التوبة: المطلب السادس

قال رسول هللا صلى  حيث جيعله معصوماا من اخلطأ،خلق هللا تعاىل اإلنسان، ومل 
 يعلم من ىلوألنه تعا ( )«ونابُ وه التنه  نيَ ائِ طه اخلَ  ريُ خَ وَ اء، طه خَ  مَ ابن آدَ  لُ كُ »: هللا عليه وسلم

 هلم ههم إىل الطريق األقوم، يف مثل هذه األحوال، وبنّي عباده االحنراف وحدوث الزلل، وجّ 
: ، منها قوله تعاىلابلتوبة يف آايت عديدة من كتابه الكرمي فأمرهمأن التوبة هي املنجاة، 

: واملعىن" ( 3: سورة النور)﴾ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ﴿
 ترتكوا فال تعاىل، هللا حقوق أداء يف وتقصري سهو من ختلون ال فإنكم ،هللا إىل وتوبوا
 .(9)"حال كل يف التوبة

وقاتلوا مع نبيهم، فكانوا اموذجاا  ،يف املعركة واثبت مثالا ابلذين هللا عز وجل وضرب
اتصفوا هبا عند لقاء العدو، وهي التوبة  ،لالقتداء هبم، ولفت انتباههم إىل صفة هامة

ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ﴿: واالستغفار، قال تعاىل

ې ې ې ى ى  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

سورة ) ﴾مئ ىئ  ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ   ېئ ېئ
                                           

يف  ابههن ماجهه ورواه  ،(9466)رقننم  ،956، ص4ج أبننواب صننفة القيامننة والرقننائق والننورع، ،السننننيف  الرتمههذي أخرجننه(  )
صهههههوضع ف ههههه ض   ههههه ن يف كتننننناب  األلبننننناين، وحسننننننه ( 495)رقنننننم ، 491 ، ص9جذكنننننر التوبنننننة،  السننننننن، ابب

 (.9466)، رقم 466، ص5ج الرتمذي 
 .939، ص9 ج اجلام  ألحكاا القرآن ، القرطيب( 9)
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ويف توجيهاته للجماعة املسلمة يسبق هنيه هلا عن الوهن واحلزن يف " (031 -032 :آل عمران
ٻ ٻ ٻ ٻ پ ﴿ :قال تعاىل: ر واالستغفارتوجيهها للتطهّ  ،املعركة

ٺ ٺ ٺ ٺ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

: عمران سورة آل) ﴾ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ 

 :االعتداء واملعصية ب وانكسارهمسبب ذلة أهل الكتا يذكر ،ومن قبل ،(35  -33 
ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ﴿

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ 

 (.9  : سورة آل عمران) ﴾ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 

كما   ،وكذلك اجند احلديث عن اخلطيئة والتوبة يتخلل التعقيب على أحداث الغزوة
 ،وتصوير حاالت املتقني يتخلل سياق السورة كلها بوفرة ملحوظة ىالتقو  اجند الكالم عن

كما اجند الدعوة   ،وجو املعركة -على اختالف موضوعاهتا  -ويربط بني جو السورة كلها 
 ،وكظم الغيظ واإلحسان ،وإىل العفو عن الناس ،وإىل طاعة هللا والرسول ،إىل ترك الراب

 .( )"لنفس وللحياة ولألوضاع االجتماعيةوكلها تطهري ل

وقد كان هذا منهج األنبياء صلوات هللا وسالمه عليهم، فقد كانوا يوّجهون قومهم 
،  ويدعوهنم إىل التوبة َما  والواجب على الداعية واملريّب  صدر منهم من ذنوب  ومعاص 

ع الناس عن الناس ابلتوبة واإلانبة إىل هللا دائماا؛ لُيقلِ  االهتمام هبذا اجلانب، فيذّكر

                                           

 . 53، ص ج يف ظالل القرآن قطب،  ( )
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ويفتح أمامه ابب األمل يف السعادة احلقيقية اليت عاصيهم، فينالوا رضى رهبم عز وجل، م
ويلقوا عن كواهلهم  ،من خالل رحلة العودة إىل هللا تعاىل تنتظر التائبني اآليبني إىل رهبم

 .ةثقل املعاصي، ويستشعروا عز الطاع
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 المبحث الثالث

 العالج على صعيد األمة والمجتمع 

 

 استيعاب املخطئ: املطلب األفل

 مراعاة املوقف وأحوال بعض املخطئني : املطلب الثاي

 أتديب املخطئ إذا استلزم ذلك: املطلب الثالث

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

115 

 

 المبحث الثالث

 العالج على صعيد األمة والمجتمع 

 
 استيعاب المخطئ: المطلب األول

 

ال ينفك أن وقوع اإلنسان يف اهلفوات والزالت أمر طبيعي إىل  شارةسبقت اإل
وقوعه يف من ومهما بلغ العبد من مقامات العبودية أو درجات التقوى فال يسلم  ه،عن
 .طأاخل

منهج متدرّج ومتكامل يف  يف عالج األخطاء جيد أنهواملتأمل ملنهج القرآن  
فيه اخلري والصالح، ليبدأ رحلة  اإلنسانية، فهو أيخذ بيد الفرد إىل ما إصالحه للنفس

، ُيصِلح نفسه، وَيصُلح به اجملتمع، فقد دعا هللا عز وجل وايًّ س جديدة يعود فيها صاحلاا
كثري من آايت يف   قرن صفة التوبة مع الرمحةاملخطئ إىل التوبة والرجوع إليه سبحانه، و 

وقد  ،طلب املغفرة من هللا تعاىل بعد ظلمهم أنفسهمعلى املؤمنني  ليحثّ  ؛القرآن الكرمي
ڤ ڦ ڦ ﴿: ل تعاىلفقا ،وعد هللا املستغفرين التائبني ابملغفرة والثواب العظيم

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

: عمرانآل سورة ) ﴾ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ

ومل يطردهم  ،وعفو، وأبقاهم يف اجملتمع ن مع املخطئني برمحة، وقد تعامل القرآ(39 -35 
 أن هللا عفا  املسلمون عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص نزلت اآلايت تبنّي منه، ففي غزوة أحد بعد أن توىّل 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ﴿:عنهم وغفر هلم، قال تعاىل

: سورة آل عمران) ﴾ۈ ۈ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

 نفوسهم ولكن شإخالص، فيه دخلوا الذي اإلسالم ملبدأ اتكرميا  عنهم عفافقد  (55 
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 حق هو فهذا ،عنهم يعفو ولكنه الدنيا، هذه يف عقوبة فُيعطيهم شيء، يف ضُعفت
: على هذه اآلية، حيث قال وما أحسن ما كتبه سيد قطب رمحه هللا معلقاا. ( )اإلسالم

كانوا يف دور الرتبية   ،ولكنهم كانوا يف أوائل الطريق؛ مسلمون هؤالء مؤمنونوكل "
 ،مرتلني قيادته ،مني أمرهم هللمسلّ  ،ين يف أخذ هذا األمرولكنهم كانوا جادّ ، والتكوين

وأمر نبيه ؛ وعفا عنهم ،بل رمحهم ،مل يطردهم هللا من كنفه ومن مثَّ  ،ومستسلمني ملنهجه
وبعد   ،وأمره أن يشاورهم يف األمر بعد كل ما وقع منهم ،ويستغفر هلم ،ملسو هيلع هللا ىلص أن يعفو عنهم

 .(9)"كل ما وقع من جراء املشورة
صدر من أخطاء يف اجملتمع اإلسالمي نظر إليه القرآن نظرة واقعية، ومل  وكل ما

وقعت عليه عقوبة، فإنه يبقى يف صف املسلمني، ج صاحبه من اإلميان، حىت لو ِر خيُ 
 .(3)دون أن تطارده اللعنات، أو تالحقه النظرات ،ويعيش بينهم كواحد منهم

وال شك أن قصة حاطب بن أيب بلتعة هنع هللا يضر مثال صادق على قبول املخطئ  
 .(4)واستيعابه يف اجملتمع، وعدم طرده خارجه

ومن أهم تلك  ،د من املبادئ الرتبوية اهلامةالعدياملنهج القرآين قد تلمن لو 
لتشنيع به ابشفاق عليه، فاإلسالم ال جييز مقابلة املخطئ املبادئ، الرفق ابملخطئ واإل

ذالله وُتطيم شخصيته، وال يعين الرفق ابملخطئ، إىل إألن ذلك يؤدي  ؛والسخرية منه

                                           

 . 93 ، ص3جاخلواطر   الشعراوي، ( )
 .596، ص ج يف ظالل القرآن  قطب، (9)
رسنالة ماجسنتري يف   القرآن يف الت امل م  أخطاء اجملتم  اإل المي يف عههد ال بهوةم هج  ،أجمد دمحم يوسف، إبراهيم( 3)

 . 9 ص (م  91، كلية الدراسات العليا يف جامعة النجاح الوطنية: فلسطني، انبلس)أصول الدين 
 أمجع ابلذي خيربهم قريش إىل كتااب بلتعة أيب بن حاطب كتب مكة، إىل املسري وسلم عليه هللا صلى هللا رسول أمجع ملا (4)

 وزعنم مزيننة، منن أهننا جعفر بن دمحم زعم امرأة، أعطاه مث إليهم، السري يف األمر من وسلم عليه هللا صلى هللا رسول عليه
 فتلنت مث رأسنها، يف فجعلتنه قريشنا، تبلغنه أن علنى جعنال هلنا وجعنل املطلنب، عبند بنين لنبعض منوالة سارة، أهنا غريه يل

السرية  هشام، ابن .حاطب صنع مبا السماء من اخلرب وسلم عليه هللا صلى هللا رسول وأتى به، خرجت مث قروهنا، عليه
 .369ص ،9ج ال بوية 
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فالرفق واإلشفاق ال ينايف  ؛ا عليها للخطأ، وتشجيعا قرارا إألن يف هذا  ؛خطئهالسكوت على 
، بل زجره عنه ابلرفق املناسب لظروف اخلطأ ابليت هي أحسن ،لى خطئهعتنبيه املخطئ 

ن يستوعبوا املخطئ، أ سواء كانوا آابء أو معلمني وأحق األمور ابلرفق التعليم، وعلى املربني
وهذا املعلمني عن الشدادة والغلظة،  وأيخذوا بيده حىت يُقلع عنه، وقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أبعد

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ﴿: يف سورة آل عمران، قال تعاىله به القرآن الكرمي ما نوّ 

هذه اآلية ميكن أن   (.56 : سورة آل عمران) ﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ
 ، فقد كان النيب ملسو هيلع هللا ىلص ليناا مع أصحابهوكل مريب ،لو وكل مسؤ  ،ا لكل قائداجنعلها نرباسا 

ا ال تفريط معه لشيء من مصاحلهم، وال جماراة هلم يف التساهل كان لينه يف ذلك كله لينا "و
فقد كان يستوعب املخطئ اترة ابلتلميح دون التصريح، واترة ابإلحياء ( )"يف أمر الدين

وكون حىت يستوعبه وال يطرده خارج الصف، ابلغلب، واترة ابإلقناع ابخلطأ، وكل ذلك 
ال يرضى ابخلطأ  ،هذه لفتة مهمة للقائد، و ال مينعه من احلزم فهذا للنيالقائد يتميز اب

 .لينة؛ حىت يعود ولكن يعامل املخطئ معاملة
 املخطئ يؤهلا تض اب املخطئ يف اجملتم  املسلم يقلل من نطاق املفسدة  ف ف  

ل يش ر ابليرتاب ف   فرادهأن  فاحد من أا مستش رً   كثر ف الضةأجملتم  إىل ان ي ود أل
 .ف ال فور الجتماعيأال فسي 
وعدم  ،مث إن عدم استيعابنا للمذنب قد يكون عامل تشجيع للتمادي يف ذنبه 

 .يستوعبه، وقد نشاركه هبذا يف وزره وذنبه لنإذا علم أن اجملتمع  ،عودته

                                           

 .44 ، ص4ج التورير فالت وير ابن عاشور،  ( )
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أفرُح بتوبة عبده من  -وهو الذي من أجله قاطعنا املذنب-إذا كان هللا تعاىلو 
على ضرورة استيعابه  ذلك ، أال يدل( )أحدان سقط على بعريه وقد أضله يف أرض فالة

 ه؟ وترك هجر 
وهذا املنهج القرآين هو املطلوب من املرّبني واملؤسسات االجتماعية والتعليمية، أن 

سالم تالءم مع مقصود اإلي ة،استيعاب الفرد من جديد بطرق تربوييستوعبوا من ُتتهم؛ ف
 .وتوحيد الكلمة ،مة على كلمة التوحيديف بناء األ
 

 مراعاة الموقف وأحوال بعض المخطئين: المطلب الثاني

 

إن الناس طوائف شىت، خيتلفون يف درجات إمياهنم وصالحهم، ومن اخلطأ أن 
نتعامل مع اجلميع بنفس الطريقة، مهملني بذلك أحواهلم، وال بد من احلكمة يف التعامل 

مجلة  ىأت ؛ ألن ماجيف الرتبية والتعليم هو منهج التدرّ  قرآيناملنهج المعهم حبسب حاهلم، و 
، وهذا هستقرار او  ثباته ودوامهكان أدعى ل ،يئااا فشرمبا ذهب مجلة، وما جاء إىل الناس شيئا 

 .التدرّج ابلنفس اإلنسانية حىت ترتقي إىل أعلى الدرجات
تعامل الواقعي يف أعظم صورة وإذا نظران إىل كتاب هللا عز وجل، فإننا اجند هذا ال

وحب، وتلطّفاا هبم  عرفتها البشرية؛ دفعاا للنفوس للمسارعة يف تصحيح اخلطأ عن قناعة
 .من هذا الدين حىت ال ينفروا

م ها ط اُمل القرآن الكرمي م  من طوىّل من وقد تبنّي هذا يف أكثر من موقف،  
، ففي حني اجند حديث ة طبوكاملسلمني يف يزفة أحد  فط اُمل  م  من ختل  عن يزف 

أحد مليئاا ابلعفو واملغفرة، والتماس األعذار،  ما جرى يف معركة يف التعقيب على القرآن
تبوك يُظِهر خطورة التخلف عن املعركة، وبشاعة  أحداث معركة اجنده يف احلديث عن

                                           

 بعنريه، علنى سقط أحدكم، من عبده بتوبة أفرح هللا»: وسلم عليه هللا صلى هللا رسول قال: قال عنه هللا رضي أنس عن ( )
 (.9316) ، رقم99، ص9كتاب الدعوات، ابب التوبة، ج  يف صحيحه، البخاريأخرجه  «فالة أرض يف أضله وقد
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، ورأينا كيف كانت معاملة التخّلي عن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، والرغبة عن اجلهاد طمعاا يف الراحة
النيب ملسو هيلع هللا ىلص هلم شديدة، وال شك أن ذلك كان بتوجيه من هللا تعاىل، يف حني أمره هللا عز 

 . ( )وجل يف غزوة أحد ابلعفو واالستغفار هلم
ومؤاخذة هللا ورسوله للنفر القالئل ؛ والذي يراجع غزوة تبوك يف سورة براءة"

ا يف وجيد الفرق واضحا ؛ ا يف املعاملةجيد الفرق واضحا  ،املؤاخذة العسريةاملتخلفني تلك 
 .(9)"مراحل الرتبية اإلهلية العجيبة

 ْبِن اخَلطهاِب، َأنه َرُجالا  َعْن ُعَمرَ ف»وقد سار رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص على هذا املنهج يف تربية أصحابه، 
، وََكاَن يُنَلقهُب مِحَاراا، وََكاَن ُيلْ  ِحُك َرُسوَل َعَلى َعْهِد النهيبِّ َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َكاَن اْسُُه َعْبَد اَّللِه

اِب، َفُأيتَ ِبِه يَنْوماا اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، وََكاَن النهيب  َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم َقْد َجَلَدُه يف الشهرَ 
اللهُهمه الَعْنُه، َما َأْكثَنَر َما يُنْؤَتى ِبِه؟ فَنَقاَل النهيب  َصلهى هللاُ َعَلْيِه : َفَأَمَر ِبِه َفُجِلَد، فَنَقاَل َرُجٌل ِمَن الَقْومِ 

 ( )«ُسوَلهُ الَ تَنْلَعُنوُه، فَنَواَّللِه َما َعِلْمُت ِإنهُه حيُِب  اَّللهَ َورَ »: َوَسلهمَ 
كان يؤتى به كثرياا مستحقاا حلّد كبرية من الكبائر،   فعلى الرغم من أن ذاك الرجل

به ورمحة؛ ولئال  شفقةا  ؛ويعود إليها مرة بعد أخرى، إال أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هنى عن لعنه
 .عوانا للشيطان عليه يكون الناس

 هللا رضي زيد بن أسامة عامل معه خمتلفاا، فعنر يكون التوحني أتيت املعصية من  رجل آخ
 بَنَعثَنَنا َرُسوُل اَّللِه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم ِإىَل احلَُرَقِة، َفَصبهْحَنا الَقْوَم فَنَهَزْمَناُهْم، َوحَلِْقتُ : يقول عنهما،

ُهْم، فَنَلمها َغِشيَناُه، قَالَ  ُتُه اَل إِلََه ِإاله اَّللهُ َفَكفه األَْنَصارِي  َفطَ : َأاَن َوَرُجٌل ِمَن األَْنَصاِر َرُجالا ِمننْ َعننْ
اَي ُأَساَمُة، أَقَنتَنْلَتُه بَنْعَد َما »: ِبُرحمِْي َحىته قَنتَنْلُتُه، فَنَلمها َقِدْمَنا بَنَلَغ النهيبه َصلهى هللُا َعَلْيِه َوَسلهَم، فَنَقالَ 

                                           

 .1  ص م هج القرآن يف الت امل م  أخطاء اجملتم  اإل المي يف عهد ال بوة أجمد، : ينظر(  )
 .، بتصرف يسري531ص ، ج ،يف ظالل القرآن قطب،( 9)
، 9ج كتنناب احلنندود، ابب مننا يكننره مننن لعننن شننارب اخلمننر، وأنننه لننيس خننارج مننن امللننة،  صننحيحه،يف  البخههاري أخرجنه (3)

 . (9791)، رقم 59 ص



 

111 

 

ننهْيُت َأيّنِ ملَْ َأُكْن َأْسَلْمُت قَنْبَل َكاَن ُمتَنَعوِّذاا، َفَما زَاَل ُيَكّرِرَُها، َحىته متََ : قُنْلتُ « قَاَل اَل إَِلَه ِإاله اَّللهُ 
 .( )«َذِلَك اليَنْومِ 

ومع ذلك   وابن ِحّبه، أييت بدم  خطأ،فهذا أسامة بن زيد ِحب  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ا قبل ذلك اليوم،  يكن أسلم حىت متىن معه أسامة أن مل ،يلومه رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص لوماا شديدا

 .مع أنه كان متأّوالا يف القتل
والذي يظهر بعد التأمل يف املوقفني أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص رمبا تعامل مع الشخص الذي 

له مكانة يف الطاعة  هنع هللا يضر ، وعلو قدمه يف اإلسالم، فأسامة بن زيدحاله أمامه حسب
يتقبله غريه من حديثي اإلسالم، الذين تعامل معهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص  ل ماالوالثبات، جتعله يتقب

ق، فأنكر عليهم املنكر، حبسب حاهلم، أي فعل ذلك حبكمة ومراعاة ب املشفِ معاملة احملِ 
 . للظروف واألحوال
قا ُمِلماا هبذا األمر، مراعياا يف فإنه ينبغي لكل معلم  ومربّ  أن يكون حاذِ  ،ومن هنا

يثه األحوال املختلفة ملن أمامه، خياطب الناس حسب مستوايهتم املختلفة، مبا يناسب  حد
كل واحد منهم؛ ألن الناس منهم املتعلم واجلاهل، ومنهم الشديد واللنّي، ومنهم الكبري 
والصغري، فهذا املنهج الرابين ليس فقط للتعامل مع اجلماعة املسلمة األوىل، بل هو لكل 

 .يف كيفية األخذ بيد الناس من أجل اهلدف املنشود الدعاة واملربني
 

 تأديب المخطئ إذا استلزم ذلك: المطلب الثالث

أسلوب الثواب والعقاب من املبادئ الرتبوية األساسية اليت وضع هلا اإلسالم 

ۅ ۉ  ﴿ :قال تعاىل ،ولوال هذا املبدأ لتساوى احملسن واملسيء ،اا كبريا اعتبارا 

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

                                           

، 5، جاملغنننازي، ابب بعنننث الننننيب ملسو هيلع هللا ىلص أسنننامة بنننن زيننند إىل احلرقنننات منننن جهيننننة يف صنننحيحه، كتننناب البخهههاريأخرجنننه  ( )
 (.4996) ، رقم44 ص
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، وإاثبة احملسن على إحسانه وعقاب املسيء على إساءته (59: سورة غافر) ﴾ وئ

، وقوله (91: سورة الرمحن) ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ﴿ :تتجلى يف قوله تعاىل

وقد ورد مبدأ الثواب والعقاب ، (41:سورة الشورى) ﴾ھ ھ ے ے ﴿ :سبحانه
ا على فطرة اإلنسان ورغبته يف الثواب اعتمادا ، (الرتغيب والرتهيب)ُتت عنوان آخر هو 

ففي الرتغيب وعد ابإلاثبة وُتبيب يف  ،والنعيم، ورهبته من العقاب والشقاء وسوء العاقبة
، كما سبقت وختويف من اخلطااي واآلاثم ،الطاعة، ويف الرتهيب زجر عن الزلل واملعصية

 .اإلشارة إىل ذلك قبل قليل

ت اليت ُتمل يف ثناايها الثواب، وأخرى ُتمل العقاب؛ والقرآن الكرمي حافل ابآلاي
لتكون النفوس بني هاتني الوسيلتني، فإن هي عصت رهبا سبحانه وتعاىل قّرعتها آايت 
العذاب والعقاب، وإن أقبلت على خالقها ونشطت يف طاعته، سعت آايت الوعد 

 .يف ذلك والثواب فزادت نشاطاا ورغبةا 
، قال تعاىل أن اهلزمية ما حلقتهم إال مبعصيتهم له عز وجل بنيه هللا غزوة أحدويف 

ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ﴿ :تعاىل

تفسري قوله يقول الطربي يف  (95 : سورة آل عمران) ﴾جت حت خت مت ىت يت جث مث 

 أيِّ  من ،﴾يئ جب ﴿  أبحد مصيبتكم أصابتكم ملا قلتم: يعين" ﴾ىئ يئ جب  ﴿: تعاىل
 هللا نيب وفينا مشركون، وهم مسلمون وحنن أصابنا، الذي هذا أصابنا أين ومن هذا؟ وجه

 دمحم اي" قل" وشرك؟ ابهلل كفر أهل وعدو ان السماء، من الوحي أيتيه وسلم عليه هللا صلى
 هذا أصابكم: هلم قل: يقول﴾ مب ىب يب جت﴿  :أصحابك من بك للمؤمنني

 وال غريكم، عند من ال طاعيت، وترككم أمري خبالفكم أنفسكم، عند من أصابكم الذي
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، (9)"وسّلم عليه هللا صّلى هللا رسول ملخالفتهم ابهلزمية فعوقبوا" ،( )"سواكم أحد لبَ قِ  من
ا من مها على ذلك، ولتكون هلم درساا عمليًّ وْ والغرض من هذه العقوبة مراجعة أنفسهم، ولَ 

 من واحذروا ابللوم، أنفسكم على عودوا: "الوقوع يف املعصية، وكأن هللا عز وجل يقول هلم
 .(4)"واملطاوعة ابلثبات مشروطاا كان الوعد فإن"، (3)"املردية األسباب

ومن هذه اآلية الكرمية جيب علينا أن نتعلم درساا، فعند وقوعنا يف املصيبة 
فلنحاسب أنفسنا؛ حىت نراجع اخللل، فإذا كان هذا اجليش الذي فيه أشرف اخللق، عندما 

وهذا يدعوان إىل مراجعة  -كما ساها هللا عزوجل-أصابتهم مصيبة املعصية وقعوا يف 

ی ی ی جئ حئ مئ ﴿: أنفسنا دائماا، ويؤيد هذا قوله تعاىل

 .﴾ ىئ يئ جب حب
وال شك أن العقوابت آاثر الزمة لألعمال، وهللا تعاىل : "يقول املراغي رمحه هللا 

م وصربمت، وهو القادر ثبت   فهو القادر على نصركم لو، إاما وعدكم النصر بشر  ترك املعصية
ات، وال بَ على التخلي عنكم إن خالفتم وعصيتم، وهو سبحانه قد ربط األسباب ابملسبنّ 

 .(5)"رعن ذلك مؤمن وال كاف يشذّ 
هي من أجل يف اإلسالم  عقوابتن تشريع الإ :قولوأتسيساا على ما تقّدم أ

وقد   ومصا ح جمتمعه اإلنسان صا حمبواسعة النطاق، تتعلق  ، وهيإلنسانسعادة ا
رمحة اخللق وإرادة اإلحسان شرعت العقوابت رمحة من هللا تعاىل بعباده، فهي صادرة عن "

                                           

 . 37ص ،7ج جام  البضان يف يفيل آي القرآن  الطربي، ( )

 / 399ص ،9ج (ت. ، د.دار الفكنر، د: بنريوت)  الهدر امل ثهور، عبد الرمحن بن أيب بكنر، جنالل الندينالسيوطي،  (9)
 بتصرف. 47، ص9ج الت زيل  ل لوا التسهضلابن جزي، 

 .59 ص طضسري الكرمي الريفن السعدي،  (3)
 .47ص ،9ج التوفيل  فأ رار الت زيل أنوارالبيلاوي،  (4)
،  ،  شننننركة مكتبننننة ومطبعننننة مصننننطفى البنننناب احللننننيب وأوالده: مصننننر) طفسههههري املرايههههي، أمحنننند بننننن مصننننطفى، املراغنننني (5)

 .بتصرف يسري. 99 ، ص4ج( م649 / هن395 
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والرمحة  ،أن يقصد بذلك اإلحسان إليهم ،ب الناس على ذنوهبموهلذا ينبغي ملن يعاقِ  ؛إليهم
لناصح فا، ( )"كما يقصد الوالد أتديب ولده، وكما يقصد الطبيب معاجلة املريض  ،هبم

أشبه ما يكون ابلطبيب خيتار من العالج ما يناسب حال املريض، وقد ال يزول املرض إال 
، وقد تكون هذه الشدة ابلعتاب واللوم الشديد، أو اهلجر إذا بشيء من الشدة والغلظة

اقتلى األمر ذلك، أو اإلعراض عن املخطئ مع إظهار الغلب، أو اهلزمية كما حصل يف 
 .اليت قد تكون سبباا يف مراجعة املخطئ خلطئه ،األساليب أحد، وغري ذلك من

 :منهاا طيبة، ا واضحة ومثارا آاثرا  واجملتمع على الفرد عقابلل إن
وذلك عن طريق الشعور برقابة هللا  ،هه وسلطانِ تِ تبارك وتعاىل وقوّ  مخالقه بعظمةِ العلم  . 

ذلك على اخلشية منه  م، فيبعثهموسكناهت ملع على مجيع حركاهت، وأنه مطّ متعاىل عليه
وهكذا يبقى املؤمن بني ، تعاىل بتنفيذ األوامر واجتناب النواهي رهواالستقامة على أم

شديد العقاب،  اخلوف من عقاب هللا، والرجاء لعفوه، يذكر أبن هللا سريع احلساب وأنه
 .فيغلب عليه الرجاء رحيم، رفو غعليه اخلوف، ويذكر أنه  فيغلب

ألنه جرت سنة هللا تعاىل يف العصاة، أنه يعاقبهم  ؛اللجوء إىل هللا تعاىل ابلتوبة واإلانبة .9
 . ا للغافلني، وتذكرة للناسنيعلى ذنوهبم يف الدنيا قبل اآلخرة، وذلك تنبيها 

 يف ا اختيارايًّ خلوعا  ،خلوع املسلم ألحكام الشريعة :اإلهليةالعقوبة كما يرتتب على  .3
ألن  ؛من عقاب هللا، وحىت لو استطاع اإلفالت من عقاب الدنيا اخوفا  ،السر والعلن

ا فتكون العقوبة اإلهلية هنا عالجا ه، عقاب اآلخرة ينتظره وال يستطيع اإلفالت من
 ،ر كبري يف حث الناس على العمل الصا حا لتزكية النفوس، كما يكون هلا أثألمراض، وسببا ل

 .ت، وهللا تعاىل أعلمواملبادرة لفعل اخلريات وترك املنكرا
 

 
                                           

، دار الكتنب العلميننة: بننريوت)  الفتههافى الكهه ى لبهن طضمضههة، تقنني الندين أبننو العبناس أمحنند بنن عبنند احللنيمابنن تيمينة، (  )
 .  59، ص5ج( م697  /هن 419 ،   

http://www.alukah.net/sharia/0/5407/
http://www.alukah.net/sharia/0/5407/
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 الخاتمة

احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، والصالة والسالم على سيدان دمحم وعلى آله 
 :وصحبه ومن سار على هنجه واهتدى هبداه إىل يوم الدين، وبعد

الدراسة ابحلديث عن منهج القرآن الكرمي يف عالج أخطاء قمت يف هذه لقد 
اليت خلصت  والتوصيات اجلماعة املؤمنة يف ضوء سورة آل عمران، وكانت أبرز النتائج

 :إليها كاآليت
 ال تائج: أفًل 

 .املنهج القرآين هو الذي ُيصِلح النفس البشرية؛ ألنه منزل من عند اللطيف اخلبري . 
ض األخطاء اليت وقعت فيها اجلماعة املؤمنة يف سورة آل عمران، ذََكَر هللا عز وجل بع .9

االختالف والتنازع، وخمالفة أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص، وإرادة الدنيا، والتعلق : ومن هذه األخطاء
 .بشخص النيب ملسو هيلع هللا ىلص، والفرار من املعركة

 .ات؛ ليصلح الفرد واجملتمعمبعاجلة األخطاء وإقالة العثر القرآن الكرمي  اهتمه  .3
تعامل القرآن مع هذه األخطاء بصورة واقعية، فأقّر وجودها وعمل على عالجها،  .4

 .وهّذب النفس البشرية من تبعاهتا وسيطرهتا
اتبع القرآن منهجاا واضحاا يف التعامل مع هذه األخطاء، فوّضح اخلطأ، وصّحح  .5

، وحّث على االجتماع واأللفة، املؤمننينبذ الفرقة والتنازع بني التصورات، وعمل على 
 . واالعتصام بكتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص

استخدم القرآن أساليب متنوعة يف معاجلة األخطاء، منها العتاب، وضرب األمثال،  .9
والرتغيب والرتهيب، والدعوة إىل التوبة، والعفو والصفح، وغري ذلك، وهذه األساليب 

 عالج األخطاء يف كل زمان ومكان، كما ميكن اغتنام آاثرها يف املناهج ميكن توظيفها يف
 .الرتبوية والدعوية
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 :التوصضات: اثنًضا
 :يف ضوء النتائج اليت توصلت هلا يف هذه الدراسة فإنين أوصي ابآليت

االهتمام ابملعاجلة اجلذرية لألخطاء، والرتبية على املبادئ القرآنية، ابتداءا من البيت،  . 
 .يف كافة املؤسسات، وتربية الناشئة عليها وتفعيلها عمليًّا مث
دراسة أخطاء اجلماعة املؤمنة الواردة يف بقية السور، واالستفادة من منهج القرآن يف  .9

 .عالجها
إقامة دورات تدريبية للدعاة واملربني حول منهج القرآن يف عالج األخطاء؛ لالستفادة  .3

 .منها على الواقع
الدراسات والبحوث اليت تناولت منهج القرآن يف عالج عمل ملخصات من  .4

 .األخطاء، وتزويد املدارس وأرابب األسر هبا
التنسيق والتكامل بني كلية الشريعة وكلية الرتبية يف طرح بعض الدراسات؛ ليستفيد   .5

 . كل منهما من اآلخر يف معاجلة القلااي اجملتمعية
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 المراجع

 .القرآن الكرمي

أ د الغابة يف م رفة  أبو احلسن علي بن أيب الكرم دمحم بن دمحم اجلزري،ابن األثري،  . 
،  ،  دار الكتب العلمية) عادل أمحد عبد املوجود -علي دمحم معوض: ، تالصوابة
 (.م664  /هن5 4 

رف  امل اي يف طفسري القرآن  شهاب الدين حممود بن عبد هللا احلسيين،  اآللوسي .9
،  دار الكتب العلمية،  : بريوت) علي عبد الباري عطية: ، تفالسب  املثايال ظضم 
 .(هن5 4 

م هج القرآن يف الت امل م  أخطاء اجملتم  اإل المي يف  ،أجمد دمحم يوسف إبراهيم .3
كلية الدراسات العليا يف : فلسطني، انبلس)رسالة ماجستري يف أصول الدين ، عهد ال بوة

  (م  91 ،جامعة النجاح الوطنية
املكتبة : القاهرة) -يزفة أحد-مو وعة الغزفات الك ى ابمشيل، دمحم أمحد،  .4

 (.ه419 ، 5السلفية،  

اجلام  املس د الصوضع املختصر من ، اجلعفي دمحم بن إساعيل أبو عبدهللاالبخاري،  .5
 انصر الناصردمحم زهري بن : ت  "صوضع البخاري"أمور ر ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ف     فأرم  

 .(هن499 ،  دار طوق النجاة،  : بريوت)

م امل الت زيل يف طفسري البغوي، أَبُو حُمَمهد  احْلَُسنْيُ ْبُن َمْسُعود  بن دمحم بن الفراء،  .9
 .(ه491 ،  ،  دار إحياء الرتاث العريب :بريوت)عبد الرزاق املهدي : ت  القرآن

نظم الدرر يف ط ا ب اورت ، بن عمربرهان الدين أبو احلسن إبراهيم ، البقاعي .7
 .(ت.، د .د دار الكتاب اإلسالمي،: القاهرة) فالسور
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أنوار الت زيل  البيلاوي، انصر الدين أبو سعيد عبد هللا بن عمر بن دمحم الشريازي، .9
 ،  ، دار إحياء الرتاث العريب :بريوت) دمحم عبد الرمحن املرعشلي: ، تفأ رار التوفيل

 . (هن9 4 
دلئل ال بوة فم رفة أحوال صاحب   ،أمحد بن احلسني بن علي بن موسىالبيهقي،  .6

 .(هن415 ،  ،  دار الكتب العلمية: بريوت)  الشري ة
شركة مكتبة  :مصر)   ن الرتمذي، دمحم بن عيسى بن َسْورة بن موسىالرتمذي،  .1 

 (.م675  /هن365 ، 9،  ومطبعة مصطفى البايب احلليب

 الفتافى الك ى لبن طضمضة، الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليمتقي ابن تيمية،  .  
 (.م697  /هن419 ،  ،  دار الكتب العلمية :بريوت)

دمحم : ت، م هاج الس ة ال بويةتيمية، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم، ابن  .9 
/ هن419 ،  ن سعود اإلسالمية،  جامعة اإلمام دمحم ب: السعودية) رشاد سامل

 .(م699 

دار  :بريوت) كتاب الت ريفات، علي بن دمحم بن علي الزين الشريفابن اجلرجاين،  .3 
 (.م693 / هن413 ،  ،  الكتب العلمية

ال هاية يف يريب احلديث ، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن دمحم بن دمحماجلزري،  .4 
  ،.د ،املكتبة العلمية: بريوت) حممود دمحم الطناحي -طاهر أمحد الزاوى : ت ،فاأل ر

 (.م676  /هن366 

، التسهضل ل لوا الت زيل ،ن أمحد بن دمحم بن عبد هللاأبو القاسم، دمحم ب، ابن جزي .5 
 .(ه9 4 ،  دار األرقم بن أيب األرقم،  : بريوت) الديالدكتور عبد هللا اخل: ت
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: ت، التفسريزاد املسري يف علم  اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن دمحم،ابن  .9 
 .(ه499 ،  ،  دار الكتاب العريب: بريوت)عبدالرزاق املهدي 

 ،م هج القرآن الكرمي يف إيقالة ال ثرات فطصوضع األخطاء ،عبد العزيز علي حاج، .7 
م أامعة ج مجهورية السودان،) كتوراة يف التفسري وعلوم القرآنرسالة مقدمة لنيل درجة الد 

 .(م  91/هن439 درمان اإلسالمية، 
مصنطفى : ، تاملستدرك علهى الصهوضوني، دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن محدويهاحلاكم،  .9 

، 946، ص9ج( م661 /هنننن  4 ،  دار الكتنننب العلمينننة،  : بنننريوت) عبننند القنننادر عطنننا
 (.57 4)رقم 
مس د اإلماا أيفد بن ، أبو عبد هللا أمحد بن دمحم بن حنبل بن هاللابن حنبل،  .6 

 .(م665 /هن9 4 ،  ،  دار احلديث :القاهرة) أمحد دمحم شاكر :ت ،ح بل
ء مبا طضم   من الكتفا، سليمان بن موسى بن سامل بن حسان الكالعياحلمريي،  .91

 (.هن491 ،  ،  دار الكتب العلمية: بريوت) فالثال ة اخللفاء ملسو هيلع هللا ىلص مغازي ر ول هللا
: بريوت) صدقي دمحم مجيل: ت ،البور احملضط حيان، دمحمبن يوسف األندلسي،أبو  . 9
 .(هن491  ، .د، الفكردار 
 :دمشق) عتاب الر ول ملسو هيلع هللا ىلص يف القرآن حتلضل فطوجض   اخلالدي، صالح عبد الفتاح .99

 .(ت. ، د.د دار القلم،

شَعيب : ، ت  ن أيب دافد، سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشريأبو داود،  .93
 .(م9116 /هن 431 ،   ، دار الرسالة العاملية) بللي حَممهد كاِمل قره -األرنؤو  

دار القلم ) ال بو ال ظضم نظرات جديدة يف القرآن الكرمي دراز، دمحم بن عبد هللا، .94
 .(م9115/ هن499    ،.د للنشر والتوزيع،

دار إحياء الرتاث  :بريوت) مفاطضع الغضب  الرازي، فخر الدين دمحم بن عمر التميمي .95
 .(ه491  ،3  ،العريب
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 يوسف الشيح دمحم: ت خمتار الصوا   دمحم بن أيب بكر بن عبدالقادر،الرازي،  .99
 (.م666 / هن491 ، 5  ،العصرية كتبةامل: بريوت)

: ، تاملفردات يف يريب القرآن الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن دمحم، .97
 .(ه9 4 ،    ،الدار الشامية :دمشق) صفوان عدانن الداودي

: ، تطفسري الرايب األصفهاي ،أبو القاسم احلسني بن دمحماألصفهاين، الراغب  .99
ِدي  .(م9113 /هن494 ،  دار الوطن،   :الرايض) عادل بن علي الشِّ

اهليئة املصرية : مصر) (امل ار طفسري)القرآن احلكضم  طفسري دمحم رشيد بن علي، رضا، .96
 .(م661   ،.د العامة للكتاب،

دمشنق، دار ) التفسهري امل هري يف ال قضهدة فالشهري ة فامله هج الزحيلي، وهبة بن مصطفى، .31
 .(ه9 4 ، 9الفكر املعاصر،  

 ال هان يف علوا القرآن  الزركشي، أبو عبد هللا بدر الدين دمحم بن عبد هللا بن هبادر، . 3
 ،  ، دار إحياء الكتب العربية عيسى الباب احلليب وشركائه) دمحم أبو الفلل إبراهيم: ت

 .(م657  /هن379 
الكشاف عن حقائق يوامت  أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد،  الزخمشري .39

 .(هن417 ، 3العريب،  دار الكتاب : بريوت) فعضون األيقافيل يف فجوه التوفيل الت زيل
مؤسسة  :بريوت) املستفاد من يقصص القرآن، هبيج العاين عبدالكرمي ،زيدان .33

 .(م669  / ه6 4 ،    الرسالة،
عبد : ت، الزهد، بن السهرِي بن مصعب بن أيب بكر أبو السهرِي َهنهادابن السري،  .34

 (.هن419 ،  ي،  دار اخللفاء للكتاب اإلسالم: الكويت)ي الرمحن عبد اجلبار الفريوائ
دمحم عبند : ، تالطبقهات الكه ى، أبو عبند هللا دمحم بنن سنعد بنن منينع اهلنامشيابن سعد،  .35

 .(م661 /هن1 4 ،  دار الكتب العلمية،  : بريوت) القادر عطا
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طضسري الكرمي الريفن يف طفسري كالا السعدي، عبد الرمحن بن انصر بن عبد هللا،  .39
 .(م9111/هن491 ،  مؤسسة الرسالة،  ) عبد الرمحن بن معال اللوحيق: ت، امل ان
إىل مزار إرشاد ال قل السلضم   العمادي دمحم بن دمحم بن مصطفىأبو السعود،  .37

 .(ت. ، د.، ددار إحياء الرتاث العريب: بريوت) الكتاب الكرمي

 .(ت. ، د.د) حبر ال لوا، أبو الليث نصر بن دمحم بن أمحدالسمرقندي،  .39

)  يف التفسري ابملو ور الدر امل ثور، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدينالسيوطي،  .36
 (ت. ، د.دار الفكر، د: بريوت

دار إحياء الرتاث : بريوت) العتصااالشاطيب، إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي،  .41
 (.ت. ، د.العريب، د

 .(م667   ،.د مطابع أخبار اليوم،: مصر) اخلواطر، الشعراوي، دمحم متويل . 4

اجلام  بني فين الرفاية  فتع القدير، دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللاالشوكاين،  .49
 (.ه4 4 ،  دار ابن كثري،  : دمشق) التفسريفالدراية من علم 

، الت وير شر  اجلام  الصغري الصنعاين، دمحم بن إساعيل بن صالح بن دمحم احلسين، .43
/ هن439 ،   مكتبة دار السالم، : الرايض) حممهد إسحاق حممهد إبراهيم :ت

 .(م  91

أمحد : ، تالقرآنجام  البضان يف يفيل أبو جعفر،  دمحم بن جرير بن يزيدالطربي،  .44
 (.م9111 /هن491 ، مؤسسة الرسالة،  ) دمحم شاكر

 التورير فالت وير دمحم الطاهر بن دمحم بن دمحم الطاهر بن عاشور التونسي،، عاشورابن  .45
 (.هن694   ،.د الدار التونسية للنشر،: تونس)
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الوجضز يف احملرر األندلسي،  أبو دمحم عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحنابن عطية،  .49
، دار الكتب العلمية: بريوت) عبد السالم عبد الشايف دمحم: ت  طفسري الكتاب ال زيز

 (.ه499 ،   
 ،شروقدار ال: مصر) حنو طفسري مو وعي لسور القرآندمحم أمحد السقا، الغزايل،  .47

 .(ت. ، د.د
امل هج القرآي يف عالج أخطاء  :رسالة ماجستري، فرحات، هيام عبد القادر جرب .49

قسم التفسري  ،كلية أصول الدين  ،اجلامعة اإلسالمية، غزة) املؤم ني يف ال هد ال بوي
 .(م  91 /هن439  ،وعلوم القرآن

ب ُتقيق مكت: ت القاموس احملضط  جمد الدين دمحم بن يعقوب،، الفريوز آابدي .46
 .(م 9115/هن499  ،9مؤسسة الرسالة،  : بريوت)  الرتاث يف مؤسسة الرسالة

 دمحم ابسل عيون السود: ، تحما ن التوفيل، دمحم مجال الدين بن دمحم سعيدالقاسي،  .51
 (.ه9 4 ،  دار الكتب العلمية،  : بريوت)

اجلام  ألحكاا  القرطيب، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري، . 5
، 9دار الكتب املصرية،  : القاهرة) أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش: ت، القرآن
 .(م694  /هن394 

، 7 دار الشروق،  : القاهرة) يف ظالل القرآن  ذيلإبراهيم حسني شا سيد قطب، .59
 .(هن9 4 

،  دار الشروق،  : القاهرة) فايق  ا امل اصر شاذيل، نيقطب، دمحم إبراهيم حس .53
 .(م667 / ه9 4 

 خري ال بادزاد امل اد يف هدي  القيم، دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا،ابن  .54
 .(م664  /هن5 4 ، 97  ،مؤسسة الرسالة: بريوت)
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مدارج السالكني بني م ازل  القيم، دمحم بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا،ابن  .55
 ، .د ب العريب،دار الكتا :بريوت) دمحم حامد الفقي: ، تإرك ن بد فإرك نست ني

  .(م673  /ه363 

 بشار عّواد معروف: ، تحضاة الصوابة، إلياسدمحم يوسف بن دمحم ، الكاندهلوي .59
 (.م666  /هن 491 ،    مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، :بريوت)

: ت، طفسري القرآن ال ظضم كثري، أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثري القرشي،ابن   .57
 .(م666 / هن 491 ، 9،  والتوزيع دار طيبة للنشرالسعودية، ) سامي بن دمحم سالمة

دمحم فؤاد عبد : ، ت  ن ابن ماجة، أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزويينابن ماجة،  .59
 .(ت. ، د.، ددار إحياء الكتب العربية) الباقي

 .(ت.، د دار اهلالل،  : بريوت) الرحضق املختوا، صفي الرمحن، املباركفوري .56

 .(ت. ، د.الدعوة، ددار  :مصر)امل جم الو ضط ، جممع اللغة العربية ابلقاهرة .91

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : مصر) طفسري املرايي، أمحد بن مصطفى، املراغي . 9
 (.م649 / هن395 ،  ،  الباب احلليب وأوالده

احملرر يف أ باب نزفل القرآن من خالل الكتب التس ة  ،خالد بن سليمان املزيين، .99
 .(م9119 /هن497 ،    دار ابن اجلوزي،: الدمام) درا ة األ باب رفاية فدراية
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املس د الصوضع ، مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوريمسلم،  .93
 :بريوت) دمحم فؤاد عبد الباقي: ، تاملختصر ب قل ال دل عن ال دل إىل ر ول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 (.ت. ، د.، ددار إحياء الرتاث العريب

عبدهللا الليثي : ت صوضع مسلم رجال ابن منجويه، أمحد بن علي بن دمحم،  .94
 (هن417 ،  دار املعرفة،  : بريوت)

، 3دار صادر،  : بريوت)  لسان ال رب، دمحم بن مكرم بن علىابن منظور،  .95
 (.ه4 4 

التوصضل لفوائد كتاب التفصضل اجلام  ل لوا املهدوي، أبو العباس أمحد بن عمار،  .99
،  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،  : قطر)دار الكمال املتحدة : ت الت زيل 
 (.م4 91/ ه435 

وزارة الثقافة، ) الشورى يف الشري ة اإل المضة  القاضي حسني بن دمحم ،املهدي .97
 .(م9119  ،.د مكتبة احملامي،

جممع امللك فهد لطباعة  :السعودية) التفسري املضسر  خنبة من أساتذة التفسري .99
 .(م9116/ هن431 ، 9 صحف الشريف، امل

، التفسري املو وعي لسور القرآن الكرمي خنبة من علماء التفسري وعلوم القرآن، .96
اإلمارات، جامعة الشارقة، كلية الدراسات العليا والبحث ) د مصطفى مسلم.شإشراف أ

 (.م1 91/ه 43 ،  العلمي،  
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 ك ىالس ن ال اخلراساين،أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب بن علي النسائي،  .71
 /هن 49 ،  بريوت، مؤسسة الرسالة،  ) حسن عبد املنعم شليب: ت  لل سائي
 .(م 911

دمحم : ، تجمم  األمثال النيسابوري، أبو الفلل أمحد بن دمحم بن إبراهيم امليداين، . 7
  (.ت. ، د.، ددار املعرفة :بريوت) حمىي الدين عبد احلميد

: ت السرية ال بوية  عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري،ابن هشام،  .79
، 9،   شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده :مصر) مصطفى السقا

 (.م655  /هن375  
الوجضز يف طفسري الكتاب  الواحدي، أبو احلسن علي بن أمحد بن دمحم، .24

،    ،الدار الشامية، دار القلم  :دمشق، بريوت) صفوان عدانن داوودي: ، تال زيز
  (.هن5 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


