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 (1)تقدٌٝ 
 فَصم يونوً: تمهى انًستشاس انشَخ
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 (2)تقدٌم 

 محمد عمارة. د.أ: بقلم المفكر اإلسالمً 

 

 فً فقه المنهجٌة القرآنٌة

وفً حدٌث ابن . وقسطاس النظر المستقٌم.. الطرٌق الواضح البٌن : والنهج هو .. والمنهج .. المنهاج 

ة بٌنة ـ أي واضح" حتى ترككم على طرٌق ناهجة لم ٌمت رسول هللا : "عباس ـ رضً هللا عنهماـ 

 .مستقٌمة ـ 

، "البٌان النبوي للببلغ القرآنً"من القول والفعل اإلقرار وهو   وألن هذا الذي صنعه رسول هللا 

ومنهاج شامل " .. حٌاة معٌشة"والُخلق والسجاٌا واإلنجازات العملٌة التً حولت القرآن الكرٌم إلى 

للثقافة والمدنٌة .. للعبادات والمعامبلت. .للدٌن والدولة.. للذات واآلخر.. للفرد واألسرة واألمة 

لفقه الكتاب المسطور والوعً بسنن كتاب .. آلداب السلوك وعلم القلوب وفلسفات العقول.. والحضارة

 ..هللا المنظور

فإن هذا القرآن الكرٌم قد مُثل ـ ومازال ".. البٌان النبوي للببلغ القرآنً"ألن منهاج النبوة هذا كان 

الجامع لكل مناهج النظر والعمل لئلنسان الراشد فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة، وفً سابر  ـ الكتاب ٌمثل

 ..األعمال التً تإدي إلى الرشادة والسعادة فً المعاش والمعاد

وجماع آفاق النظر المنهجً، التً تتسع دابما وأبداً أمام خطرات .. الذي ال ٌنفذ" كنز المنهجٌة" أنه 

 ..ارب المشاعر والحواسالقلوب ونظرات العقول وتج

لَووْو : وإذا كانت كلمات هللا ومخلوقاته ال نهابٌة، تبعاً لبلنهابٌة طبلقة القدرة اإللهٌة واإلبداع الربانً  وَو

ا مَو ِ   فًِ أَونَّ َورْو ةٍة  ِمن ااْو رَو جَو مٌم   َو رُر  أَو ْوالَو حْو الْوبَو دُّد ُر  وَو مُر ِد ِ  ِمن ٌَو ةُر  بَو ْو بْو َو رٍة  سَو حُر بْو
ا أَو تْو  مَّ فِدَو اتُر  نَو لِمَو ِ  كَو َّ  [لقمان  :

27]. 

مجمع "هً  فإن آٌات هللا المسطورة، وكلماته التً نزل بها الروح األمٌن على قلب الصادق األمٌن 

 ..فً كل مٌادٌن الحٌاة وسابر عوالم األحٌاء" بحار النظر ومناهج الفكر
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تً ٌمكن وإذا نحن ـ شبنا فً الحٌز الموجز ـ أن نشٌر ـ مجرد إشارات ـ إلى نماذج من المناهج ال

ٌِّن .. وٌستخرجها.. للعقل المسلم أن ٌلمحها ٌُع وٌبلورها من القرآن الكرٌم؛ لترسم له معالم المنهج الذي 

د سبل الرشاد فً المواقؾ المختلفة ٌُحدِّ وبحسب فقه .. ووفق مقتضٌات األحوال.. والطرق المتباٌنة.. و

هداٌة اإلنسان إلى السعادة فً : لها الدٌن الواقع المعٌش، تحقٌقاً للمقاصد والثوابت الكبرى التً جاء

 ..المعاش والمعاد

.. إذا نحن شبنا ـ فً هذا الحٌز الموجز ـ إشارات إلى بعض اآلٌات القرآنٌة التً تمثل إِضاءات منهجٌة

فإننا .. ـ" علم المناهج القرآنٌة"والتً تمثل نماذج تفتح األبواب لهذا العلم من علوم القرآن الكرٌم ـ

 :-لى هذه النماذج ـ التً تمثلها هذه اآلٌاتنشٌر إ

المنهاج القرآنً الذي ٌعلم المسلم عدم الجمود على طرٌق واحد من الطرق المتعددة التً توصل  ( ٔ) 

لكن .. فالمقاصد الشرعٌة المعتبرة واحدة.. إلى ذات المقاصد والمصالح الشرعٌة المعتبرة

ووفق الموازنات .. واختبلؾ الواقع المعٌشالمناهج والطرق إلى تحقٌقها تتعدد وتختلؾ بتعدد 

ا  َوااَو  :بٌن المصالح والمفاسد فً هذا الواقع المعٌش ًَّ  ٌَو نِ لُرواْو   َو  بَو دْو ُر ااٍة  ِمن تَو اِحدٍة  بَو لُرواْو  وَو ادْو ُر  ِمنْو  وَو

ااٍة  وَو فَورِّر َوةٍة  أَوبْو تَو ا مُّد مَو نًِ وَو م أُرغْو نكُر نَو  عَو ِ  مِّر ًْو ٍة  ِمن  ِهّللا مُر   ِنِ   َو كْو ِ   ِ َّ  الْوحُر اَو  ِ ِهّللا هِ عَو لْوتُر  ٌْو كَّ وَو هِ  تَو ٌْو لَو عَو اِ  وَو كَّ وَو تَو ٌَو لْو  فَو

لُرونَو  كِّر وَو تَو  .[67:  ٌوسؾ] الْومُر

عندما ٌكون السبٌل إلى الحفاظ على الذات التً ستسعى لتحقٌق المقاصد .. ومنهاج التلطؾ ( ٕ) 

ؾْ : الشرعٌة المعتبرة لَوطَّط تَو ٌَو ْل الَو  وَو نَّط  وَو داً  ِبُكمْ  ٌُْشِعرَو ُهمْ  * أَوحَو ُروا إِن إِنَّط ْظهَو لَو  ٌَو ُكمْ عَو ْرُجُموُكمْ  ٌْ  أَووْ  ٌَو

لَون ِملَّطِتِهمْ  ِفً ٌُِعٌُدوُكمْ  داً  إِذاً  ُتْفلُِحوا وَو  .[20ـ 19:  الكهؾ] أَوبَو

ا: ومنهاج الؽلظة الرادعة ( ٖ)  ا ٌَو هَو ٌُّد ًُّد  أَو بِ اِادِ  النَّ فَّارَو  جَو افِقٌِنَو  الْوكُر نَو الْومُر لُر ْو  وَو اغْو ِهمْو  وَو ٌْو لَو مْو  عَو ااُر أْووَو مَو مُر  وَو نَّ هَو  جَو

بِ ْو َو  ِصٌرُر  وَو  .[9:  ، التحرٌم73:  التوبة]  الْومَو

ا: ومنهاج اإلؼاظة للكفار المعتدٌن ( ٗ)  انَو  مَو اِ  كَو ةِ  ِاَواْو ِدٌنَو نْو  الْومَو مَو لَوهُرم وَو وْو نَو  حَو ااِ  مِّر رَو لَّفُرواْو  أَون ااَوعْو تَو َو  ٌَو

ن واِ  عَو سُر ِ  رَّ بُرواْو  وَو َو   ِهّللا غَو رْو َونفُرِسِهمْو  ٌَو ن بِأ فْوِسهِ  عَو لِ َو  نَّ هُرمْو   َو َونَّ ٌم  ٌُرِصٌبُرهُرمْو   َو  بِأ أ مَو اٌم  وَو َو   َو  وَو َو  نَوصَو

ةٌم  صَو مَو بٌِاِ  فًِ مَو ْو ِ  سَو ونَو  وَو َو   ِهّللا طَو ُر ِط اًا  ٌَو وْو ِغٌ ُر  مَو فَّارَو  ٌَو الُرونَو  وَو َو  الْوكُر نَو وٍّو  ِمنْو  ٌَو دُر الًا  عَو ٌْو تِاَو   ِ َّ  نَّ  بِهِ  لَوهُرم كُر

اٌم  مَو الِ ٌم  عَو َو   ِنَّ  صَو
رَو  ٌُرِ ٌيُر   َو   ِهّللا ِسنٌِنَو  أَوجْو  .[120:  التوبة] الْومُرحْو
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اِدلُروا وَو َو : حوار بالتً هً أحسن، إال مع الذٌن ظلمواومنهاج الجدال وال ( ٘)  اَو  تُرجَو ااِ  أَواْو   ِ َّ  الْوِكتَو

ًَو  بِالَّتًِ نُر  ِا سَو لَومُروا الَِّ ٌنَو   ِ َّ  أَوحْو هُرمْو   َو ا وَو ُرولُروا ِمنْو نَّ ا أُرنِناَو  بِالَِّ ي آمَو نَو ٌْو أُرنِناَو   ِلَو مْو  وَو كُر ٌْو ا  ِلَو مْو  وَو ِلَوهُرنَو  وَو ِلَوهُركُر

اِحدٌم  نُر  وَو حْو نَو لِمُرونَو  لَوهُر  وَو  .[46:  العنكبوت] مُرسْو

بِرْو : وإحالة أمر رإوس المكذبٌن إلى القادر القاهر.. ومنهاج الصبر على مقوالت الشرك ( ٙ)  اصْو  وَو

لَوى ا عَو قُرولُرونَو  مَو مْو  ٌَو اُر رْو جُر ااْو راًا  وَو جْو ِمٌالًا  اَو نًِ*  جَو رْو بٌِنَو  وَو َو كَو ِّر الْومُر ةِ  أُرولًِ وَو مَو لْوهُرمْو  النَّ ْو هِّر مَو   َولٌِالًا  وَو

 .[ 11ـ 10:  المّزمِّل]

دٌم  وَو ِنْو : ومنهاج بذل المعرفة والعلم للكافة، حتى للمشرك الطالب للمعرفة ( 7)  نَو  أَوحَو ِرِكٌنَو  مِّر  الْومُر ْو

ارَو َو  جَو تَو تَّى فَوأَوِجرْو ُر  اسْو يَو  حَو مَو الَومَو  ٌَوسْو ِ  كَو هُر   ُرمَّ   ِهّللا لِغْو هُر  أَوبْو نَو أْومَو لِ َو  مَو هُرمْو   َو َونَّ مٌم  بِأ لَومُرونَو   َّ   َووْو  .[6:  التوبة] ٌَو ْو

واْو : لتمٌٌز بٌن فصابل اآلخرٌن وتٌاراتهم ومذاهبهمومنهاج ا ( 8)  سُر ٌْو ا  لَو وَو نْو  سَو اِ  مِّر ااِ  أَواْو ةٌم  الْوِكتَو  أُرمَّ

ةٌم  لُرونَو   َو  ِمَو تْو اتِ  ٌَو ٌَو ِ  آ ا   ِهّللا اِ  آنَو ٌْو مْو  اللَّ اُر ونَو  وَو دُر جُر ا * ٌَوسْو مَو لُرواْو  وَو فْو َو رٍة  ِمنْو  ٌَو ٌْو وْو ُر  فَولَون  َو فَورُر ُر  ٌُركْو
لٌِمٌم  وَو ِهّللا  عَو

قٌِنَو  تَّ ا، [ 115ـ114:  انعمر آل] بِالْومُر لَّمَو كُر واْو  أَووَو دُر ااَو داًا  عَو هْو بَو َو ُر  عَو هُرم فَوِرٌيٌم  نَّ نْو اْو  مِّر مْو  بَو اُر رُر   َو  أَوكْو َو

ِمنُرونَو  ا * ٌُر ْو لَومَّ مْو  وَو ا اُر واٌم  جَو سُر نْو  رَو ِ  ِعندِ  مِّر يٌم   ِهّللا دِّر ا مُرصَو هُرمْو  لِّرمَو بَو َو  مَو َو نَو  فَوِرٌيٌم  نَو ااَو  أُروتُرواْو  الَِّ ٌنَو  مِّر  الْوِكتَو

ااَو  ِ  ِكتَو ا   ِهّللا رَو هُروِرِامْو  وَو هُرمْو   ُر أَونَّ لَومُرونَو   َو  كَو  .[ 101ـ 100:  البقرة] ٌَو ْو

وجزبٌة المعرفة اإلنسانٌة ـ تبعاً لنسبٌة مدركات العقل اإلنسانً .. ومنهاج نسبٌة العلم اإلنسانً  ( 9) 

يَو   :-والمحٌط.. والمطلق.. ـ بالقٌاس إلى العلم اإللهً ـ الكلً اِّر  وفَووْو لٌِمٌم  ِعلْومٍة  ِ ي كُر  ٌوسؾ] عَو

 :76]  ، اِّر  وَو ُرا نًِ رَّ  .[114:  طه]ِعلْوماًا  ِندْو

مع صاحب العلم اللدنً ـ فً سورة الكهؾ ـ شاهد على الفارق بٌن  وقصة موسى 

ا: النسبً وبٌن اللدنً فً المعارؾ والعلوم دَو جَو داًا  فَووَو بْو نْو  عَو ا مِّر اِدنَو ا ُر  ِعبَو نَو ٌْو ةًا  آتَو مَو حْو ا ِمنْو  رَو  ِعنِدنَو

ا ُر  نَو لَّمْو عَو نَّ  ِمن وَو بٌنما .. ، فالعلم اإلنسانً ثمرة للوجود والموجود [65:  الكهؾ] ِعلْوماًا  الَّدُر

، وال ٌوصؾ بؤنه "عالِم"بؤنه  ولذلك ٌوصؾ هللا .. العلم اإللهً مصدر للوجود والموجود

وال .. عرفت هللا: ولسبق الجهل لها ـ كما ٌقال.. وجزبٌتها .. ـ لنسبٌة المعرفة" عارؾ"

بؤنه  كما ٌوصؾ هللا .. ستحالة إحاطة اإلنسان بعلم ذات هللا وكنههال.. علمت هللا: ٌقال
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وال  .. -للشرٌعة اإللهٌة ـ التً هً علم إلهً كلً، ووضع إلهً مطلق ومحٌط" الشارع"

ألن الفقه معرفة جزبٌة، متؽٌرة، ٌثمرها التفكٌر والتعقل فً فقه .. بؤنه فقٌه ٌوصؾ 

 .اقع المعٌشالواقع وتنزٌل الشرٌعة على هذا الو

.. والنحل.. والملل.. وفً الشرابع.. ومنهاج التنوع والتعدد والتماٌز واالختبلؾ فً الخلق ( ٓٔ) 

والقبابل .. واأللوان.. واألجناس.. واألنواع.. والحضارات.. واللؽات والقومٌات.. والثقافات

مْو   ِنَّ  :ودوام هذه السنة فً التعدد إلى أن ٌرث هللا األرض ومن علٌها.. واألمم والشعوب كُر ٌَو  سَو ْو

تَّى اَو  الَِّ ي، [4:  اللٌل] لَو َو مُر  جَو َو َورْو َو  لَوكُر داًا  ااْو هْو لَو َو  مَو سَو مْو  وَو ا لَوكُر بُرالًا  فٌِهَو اَو  سُر أَوننَو ا ِ  ِمنَو  وَو مَو ا ًا  السَّ  مَو

ا نَو جْو رَو اجاًا  بِهِ  فَوأَو ْو وَو ن أَونْو اتٍة  مِّر بَو تَّى نَّ اٍّو ، [53:  طه]  َو لِكُر ةٌم  وَو هَو وَو  ِوجْو ا اُر هَو لٌِّر وَو تَواِ  مُر اتِ   ُرواْو فَواسْو رَو ٌْو  الْو َو

148:  البقرة] ،ا لْونَو أَوننَو ٌْو َو  وَو ااَو   ِلَو يِّر  الْوِكتَو دِّر اًا  بِالْوحَو ا مُرصَو نَو  لِّرمَو ٌْو هِ  بَو ٌْو دَو ااِ  ِمنَو  ٌَو ِمناًا  الْوِكتَو ٌْو هَو مُر هِ  وَو ٌْو لَو  عَو

كُرم هُرم فَواحْو نَو ٌْو ا بَو اَو  بِمَو ُر  أَوننَو
بِيْو  وَو َو   ِهّللا تَّ مْو  تَو ا اُر وَو ا أَواْو مَّ ا  َو  عَو يِّر  ِمنَو  جَو اٍّو  الْوحَو ا لِكُر لْونَو مْو  جَو َو ةًا  ِمنكُر عَو  ِ رْو

هَواجاًا  ِمنْو لَووْو  وَو ا  وَو ُر   َو
مْو   ِهّللا لَوكُر ةًا  لَوجَو َو ةًا  أُرمَّ اِحدَو ِكن وَو لَـو مْو  وَو كُر لُروَو بْو ٌَو ا فًِ لِّر اكُرم مَو بِقُروا آتَو تَو اتِ  فَواسْو رَو ٌْو     ِلَوى ال َو

مْو  كُر ِج ُر رْو ِمٌ اًا  مَو بِّر ُركُرم جَو ٌُرنَو ا فَو نتُرمْو  بِمَو لِفُرونَو  فٌِهِ  كُر تَو  .[48:  المابدة]تَو ْو

وٌعٌد .. وٌزٌل المظالم.. ومنهاج التدافع ـ والحراك الفكري االجتماعً ـ الذي ٌصحح الخلل ( ٔٔ) 

لَووْو َو :العبلقات بٌن الفرقاء المتماٌزٌن إلى مستوى العدل والتوازن فْويُر  وَو ِ  دَو هُرمْو  النَّا َو   ِهّللا  بَو ْو َو

تِ  بِبَو ْو ٍة  دَو ِكنَّ  ااَورْو ُر  لَّفَوسَو لَـو َو  وَو
و  ِهّللا اٍة   ُر لَوى فَو ْو لَووْو َو ، [251:  البقرة] الَوِمٌنَو الْويَو  عَو فْويُر  وَو ِ  دَو َّ  

هُرم النَّا َو  تْو  بِبَو ْو ٍة  بَو ْو َو مَو اِميُر  لَّهُردِّر وَو يٌم  صَو ٌَو بِ اتٌم  وَو لَووَو صَو اِجدُر  وَو سَو مَو رُر  وَو كَو ا ٌُر ْو مُر  فٌِهَو ِ  اسْو  كَو ٌِراًا   َّ

نَّ  رَو ٌَونصُر لَو ُر  وَو
ن  َّ رُر ُر  مَو َو   ِنَّ  ٌَونصُر

ِنٌنٌم  لَوقَوِويٌّي   َّ فَويْو ، [40:  الحج] عَو ًَو  بِالَّتًِ ادْو نُر  ِا سَو ةَو  أَوحْو ٌِّر َو  السَّ

نُر  حْو لَومُر  نَو ا أَوعْو ِصفُرونَو  بِمَو ِوي وَو َو ، [96:  المإمنون] ٌَو تَو ةُر  تَوسْو نَو سَو ةُر  وَو َو  الْوحَو ٌِّر َو فَويْو  السَّ ًَو  بِالَّتًِ ادْو  ِا

نُر  سَو ا أَوحْو نَو َو  الَِّ ي فَوإِ َو ٌْو هُر  بَو نَو ٌْو بَو ةٌم  وَو اوَو دَو هُر  عَو أَونَّ ًٌّي  كَو لِ ِمٌمٌم  وَو  .[34:  فصلت]حَو

، الذي ٌصرع فٌه القوي "الصراع"ـ هو البدٌل لمنهاج "التدافع"وهذا المنهاج القرآنً ـ فً 

ا: الضعٌؾ، فٌنهً سنة التعددٌة والتماٌز واالختبلؾ اَو رَو ِهمْو  سَو َّ ٌْو لَو يَو  عَو بْو ااٍة  سَو ٌَو ةَو  لَو ٌَو انِ مَو  وَو َو
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امٍة  ٌَّ
وماًا  أَو سُر ى حُر رَو مَو  فَوتَو ا الْوقَووْو ى فٌِهَو عَو رْو هُرمْو  صَو أَونَّ انُر أَو  كَو جَو اٍة  عْو ةٍة  نَو ْو ٌَو اِو اْو  *  َو ى فَوهَو رَو ن لَوهُرم تَو ةٍة  مِّر ٌَو ا ِ  بَو

[8ـ  7:  الحاقة ] .

نِ : ومنهاج الضرورات، المبٌحة للمحظورات والتً تقدر بقدرها ( ٕٔ)  رَّ  فَومَو طُر رَو  ا ْو ٌْو ااٍة  غَو ادٍة  وَو َو  بَو  عَو

مَو  فَوال هِ   ِ ْو ٌْو لَو َو   ِنَّ  عَو
فُرورٌم   ِهّللا ِحٌمٌم  غَو ا، [173:  البقرة] رَّ مَو ِرييَو   ِنَّ تَو ِ اَو  فْو ِمنُرونَو   َو  الَِّ ٌنَو  الْوكَو اتِ  ٌُر ْو ٌَو  بِ 

 ِ لـ ِ َو   ِهّللا أُروْو مُر  وَو اِ بُرونَو  اُر فَورَو  مَون * الْوكَو ِ  كَو دِ  ِمن بِا ِهّللا انِهِ  بَو ْو نْو   ِ َّ   ٌمَو ِر َو  مَو مَو ِنٌّي  وَو َولْوبُرهُر  أُركْو انِ  مُرطْو  بِاإلٌِمَو

ِكن لَـو ن وَو حَو  مَّ رَو فْورِ   َو راًا  بِالْوكُر دْو ِهمْو  صَو ٌْو لَو اٌم  فَو َو ِ  نَو مِّر  غَو َو لَوهُرمْو   ِهّللا ااٌم  وَو ِ ٌمٌم  عَو َو [ 106 ـ 105: النحل] عَو

 ، َّ   ِ  ِ تَّ ِمنُرونَو  ٌَو افِِرٌنَو  الْومُر ْو ا  الْوكَو ٌَو لِ نِ  ِمن أَووْو وْو ِمنٌِنَو  دُر ن الْومُر ْو مَو اْو  وَو فْو َو لِ َو  ٌَو ٌْو َو   َو ِ  ِمنَو  فَولَو  فًِ  ِهّللا

ًْو ٍة  قُرواْو  أَون  ِ َّ   َو تَّ هُرمْو  تَو مُر  تُرقَواةًا  ِمنْو كُر رُر ٌُرحَو ِّر ُر  وَو
هُر   ِهّللا فْوسَو ِ  وَو ِلَوى نَو ِصٌرُر   ِهّللا  .[28:  عمران آل] الْومَو

والمنهاج الوسطً فً التعامل مع األنبٌاء والمرسلٌن ـ كبشر ٌوحى إلٌهم ـ فهم بشر، ٌسري  ( ٖٔ) 

.. وهم معصومون فٌما ٌبلؽون عن هللا من نبؤ السماء العظٌم.. علٌهم سنن هللا فً البشر

ـ ممدودة ممن [ م1905ـ  1849/ هـ 1323ـ  1266]فؤرواحهم ـ كما ٌقول اإلمام محمد عبده "

الجبلل اإللهً بما ال ٌمكن معه لنفس إنسانٌة أن تسطو علٌه سطوة روحانٌة، ٌشرفون على 

الؽٌب بإذن هللا، وٌعلمون ما سٌكون من شؤن الناس فٌه، وٌكونون فً مراتبهم العلوٌة على 

ن ٌْ هم فً الدنٌا كؤنهم لٌسوا من أهلها، وهم وفد نهاٌة الشاهد وبداٌة الؽابب، ؾ: نسبة من العالَوم

أما فٌما عدا ذلك، فهم بشر ٌعترٌهم ما ٌعتري سابر .. اآلخرة فً لباس من لٌس من سكانها

 .[-406، 400ص  3األعمال الكاملة جـ ]ـ "أفراده

ٌعصم من تؤلٌه األنبٌاء .. وهذا المنهاج هو الذي ٌعصم من ؼلوى اإلفراط والتفرٌط

كما ٌعصم من تكذٌبهم وقتلهم ـ على نحو ما صنع .. وعبادتهم من دون هللاوالمرسلٌن 

 .ـ ! الؽبلة

تلك إشارات  ـ مجرد إشارات ـ لنماذج من المنهجٌات القرآنٌة، التً مثلت وتمثل أبواباً 

متعددة، وطرقاً متماٌزة، ٌفتحها فقه المنهجٌة القرآنٌة أمام العقل المسلم، لٌتخٌر هذا العقل 

 .ج الذي ٌقود إلى تحقٌق المقاصد المعتبرة، فً ضوء الواقع المعٌش المنها
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ولقد آثرنا أن تكون هذه اإلشارات إلى هذه المنهجٌة القرآنٌة توطبة نقدم بها بٌن ٌدي هذه 

 ..الدراسة المنهجٌة المتمٌزة للمناهج القرآنٌة التً أشارت إلٌها آٌات سورة الكهؾ

التً فتح هللا بها على العالِم المتمٌز األستاذ .. والكاشفة.. وهً الدراسة المتمٌزة والممتازة

والذي .. صاحب العطاءات الفكرٌة المتمٌزة والمجددة.. الدكتور صبلح الدٌن سلطان

وأن ٌوفقه الستكمال هذه .. وعطاء.. ووعٌاً .. وأن ٌزٌده فقهاً .. أن ٌنفع بعلمه نرجو هللا 

 ..ر القرآن الكرٌماإلضاءات المنهجٌة المبثوثة فً كل سو

 .وأكرم مجٌب.. أنه سبحانه وتعالى خٌر مسبول

 هـ1429رجب  5: القاهرة 

 محمد عمارة. د.أ   م   2008ٌولٌو  8  
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 (3) سيدُٜ
 وصفي أبو زيد: بقلم األستاذ الشيخ 

 أٍ اال جهلل ػِدٓ دٌل جٍِػحِد ؿَٙ ٌل جٍِّْـُ، ٗؤضٖد ؤّ ال جٍػِد هلل رخ جٍـحٍِّٜ، ؤػِدٓ ػوَّ
 ًِ ضٖحدًذ ُسدَنؾ دٖح ؿْح جٍْيُ، ٗؤضٖد ؤّ شٜدْح ِػِّدج رشٗل جهلل خُٜر جُِٟ، جٍَُٖ ظلِّ ٗشَُ ِٗزِد ٗدحر

ؿَٜٔ ٗؿَٙ آٍٔ ٗؤظػحدٔ جٟػٖحر جٟدرجر جٟخٜحر، ؤٍٗٛ جٟٜدٚ ٗجٟدظحر ٗؤظػحخ جٍُِٖ، ِّٗ 
ِّح ٌصٛ  ّرج، ٗدـد،،جىسهٙ ؤصرُٕ ٗشًَ ْٖظُٖ اٍٙ ُٜٗ جٍدّٜ ٗشَُ سشَٜ

ٖٛ ؤشسحذٚ جٍظَٜل جٟشسحذ جٍدٌسٗر ظالع جٍدّٜ شَػحّ ؤّ ؤٌسخ ِيدِر ٍٖذج جٌٍسحخ  نيد ػَخ اٍ
، نؼُْْسٔ نٛ ؤٗل "شٗرذ جٌٍٖم، ِْٖظٜحز نٛ ج١ظالع ٗجٍسلٜٜر، درجشر سإظَٜٜر سػدٜيٜر: "جٍددٜؾ

جٍدٌسٗر ٜٗشم  اّ ضٜخْح جٍـالِر: جِٟر ِٜزع، ٌٍْٔ ىرر ركدسٔ ٌٗرر ػَدٔ، نيَز ٍهغَٜسٔ
اّ : جٍيرغحٗٚ ٍِح ؤرجد ؤّ ٌٜسخ ؿّ جٍدجؿٜر جٍِظدد جٍضٜخ ِػِد جٍلزجٍٛ ٗرػَر ْظم ىرّ ىحل

ال ٌٜسخ ؿّ جٟثِر اال اِحُ، ٗىحل جٍـيحُد ػّٜ ٌسخ : ج١ِحُ ِػِّدج ؤدح زٕرذ ٍِح ٌسخ ؿّ جٟثِر ىحل
ٚٓ، صُ ىحل جٍضٜخ جٍيرغحٗ: ؿديرٜحسٔ ِّٗ ٍٛ دح١ِحِر ٗجٍـديرٜر : "ٚال ٌٜسخ ؿّ جٍـدحىرذ اال ؿدير

 . "ػسٙ ؤٌسخ ؿّ اِحُ ٗؿديرٚ ِصل جٍلزجٍٛ
ٕٗ ِّ َِ ـ ٍهسحٗ٘ جٍهئٜ جٍظَٜل جٍضٜخ ِظػهٙ جٍزرىح !! ٍِٗح ىٖدُ جٍضٜخ جٍيرغحٗٚ ـ ٕٗٗ 

ٖٛ اال جٍشُِؾ ٗجٍػحؿر، ٗىدِٜح ىحٍٗج: "ىحل ََٗرٔكَخ، ٍٜٗس ؿَ ََِر  : ِٗح ٌحّ ٍِصَٛ ؤّ ٜيدُ ِصَٔ، ٌٍْٔ َؤ
ٖٛ د". ِسصحُل خْٜر ِّ جٟدخجال ِّح. نرد ؿَ ِِـَسٔصل: ظالع ٗىحل ِدسش  ..!!اًذج ؿًَٜ ؤّ َس

َْٔهَز جٍْؼَر اٍٙ  ٗؿَُِز دـد ذًٍ شٖر ٕذٓ جٍركدر جٍِيدٗرذ، ٕٗٗ ؤْٔ ـ ػهؼٔ جهلل ـ ٜرٜد ؤّ َٜ
َِٖدْح دجثِح ؤّ  ّٖ ؿ َِّْٖظٜر ؤخالىٜر سردٜٗر ِِٖر، سسَخط نٛ ؤ ٜذ ٠ٍشسحذ، ِّٗ ِّ جٍسَُ جٍٗنحُء ٌٜٗ

، ِّٗ جٍزٗظر ٍزٗظٖح، ِّٗ جٍِرئٗشّٜ ٍَرثٜس، ْٗحدّرج ِح سظد ؤشسحًذج ٜذٌر جالدّ ٟدٜٔ ٗؤِٔ
سََِٜذٓ، ؤٗ ٜػرُط ؿَٙ ادرجزٓ ٗرنؾ ِيحِٔ، ؤٗ سظد ٗجٍّدج ٜذٌر نغَل ٍٗٔدٓ، ٌٕٗذج، ٕٗٛ ِْٖظٜر 

ٗٛ َِصَُّل نٜٖح سِصُّال ٗجغّػح جٍِْٖحُض جٟخالى  .نٛ ج١شالُ سردٜٗر ِِٖر ََٜس
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ّٖ جٍدٌسٗر ظالّػح َىِدل ْضر جٌٍسحخ ٗىدل ؤّ ٗ ؤٗد نٛ ٕذج جٍِيحُ ؤّ ؤضٜر اٍٙ ؤٍِر آخَر، ٕٗٗ ؤ
ٖٛ، ٗػَخ ؤّ ؤىرؤٓ ُٗؤِدٔدٚ ؿَٜٔ ِالػؼحسٛ، نسـظدُز ِّ ٕذج  ٜضرنْٛ دٌسحدر ِيدِر ٍٔ ؤرشَٔ اٍ

ّٖ جٍِـٖٗد ؤّ ٜرنَؾ جٍسَُِٜذ ؿََِٔ ٟشسحذٓ؛ َُٜظػُِّغ ُٖٔ جٍِشًَ؛ ٟ ُِٔ درئٜسٔ، ٜٗٗظِّ ِّ ٓ دخدرٔسٔ، َُٜٗي
ْْٔظُغ جٟشسحُذ سََِٜذٓ ٜٗػَُخ ِْٔ رؤَٜٔ؟  ! دـَِٔ ْْٗؼرٔسٔ، نٌٜم َِٜشَس

ـُٔ شظٌٜ٘ر ال سٌََم نٜٔ ـ نيرؤُز جٌٍسحَخ ٍُٗ ؤرشْل ٍٔ  ـّح ِْٔ ـ ٗسٗجغ ٍٖٗذج ؼُْْز ٕذج سٗجغ
، نَُ !!"ٌسحخ ٍَِػدـر ػسٙ ؤسَيٙ ِالػؼحسًٍّ ؤدنؾ دحل: "رؤٜٛ، ٌٍْٔ ؤٌد جٍركدَر ٗؤؿحد جٍػَخ ٗىحل

ؤظد د٘دج ِّ ٌسحدر رؤٜٛ ؿَٙ خظٍل، نشػرُز ٍٔ خِس ظهػحز؛ صْحءجٕز ٌٍَسحخ دِح ٜشسػوُّ، 
ٗسـَٜيحٕز ِٗالػؼحز ؿَٙ دـع جٍِْٖظٜحز ِٗغِْٖٗح، دل ْيّدج ؤػٜحْح ٍدـع ِح ظحء نٜٖح، ٗؤضٖد 

ذذ ِؾ سالِٜذُٕ، دل رٖػَخ دٖح، ٕٗصَّ ٗدصَّ ٍٖح، ؤْٔ ٍُ ٜغو ذرّؿح دذًٍ، ٌِح ٜهـل ٌصٜر ِّ جٟشحز
 .ٗضٌرٕح ٗؤصْٙ ؿَٜٖح، ٗؤخذ دِـؼِٖح سـدٜاًل ٗسظػّٜػح، ٌٕٗذج سٌّٗ ؤخالُو جٌٍدحر

ٗدـدِح نركز ِّ ىرجءذ ٕذٓ جٍدرجشر ىرجءًذ ؤرظٗ ؤّ سٌّٗ ٗجؿٜر، ىهز اٍٙ ذْٕٛ ِح رٗجٓ 
ٚٗ نٛ شْْٔ دشْٕد نٜٔ ِيحل ؿّ جٍػحرش جٟؿٗر  ؤّ جٍْدٛ ـ ظَٙ جهلل ؿَٜٔ ٗشَُ ـ ىحل ؿّ جٍسرِذ

ٕٗ جٍذٚ ال ٜزٜق دٔ جٟٕٗجء، ٗال سَسدس دٔ جٍٟشْر، ٗال ٜضدؾ ِْٔ جٍـَِحء، ٗال ٜخَو ؿّ : "...جٍيرآّ
 ...".ٌصرذ جٍرد، ٗال سْيغٛ ؿظحثدٔ

 ْٜٗدُٗؽ ،جٍَِر ٗؿِدُذ ،جٍضرٜـر ٌَُٜر"ِّ ؤّ جٍيرآّ جٌٍرُٜ ىٗل ج١ِحُ جٍضحػدٛ  ٗسذٌرُز
ٗال  ،دلٜرٓ ٗال ْظحَذ ،اٍٙ جهلل شٗجٓ ٗؤْٔ ال ػرَٜو ،جٟدظحر ٗجٍدظحثر ُْٗٗر ،جٍرشحٍر ٗآُٜر ،ٌِرجٍغ
َُ غرٗرًذ َُِزٗاذج ٌحّ ٌذًٍ َل... ٓ دضٛء ٜخحٍُم ًَٗسََُز  َؽَُِٗػ ،جٍضرٜـر ؿَٙ ٌَٜحٔز جالػالَؽ ٍِّ رج

َُٓ ظََٜسٗؤّ ٜظـَل ،ٓٓ ٗؤَْٜسٓ شَِٜردإَٕٖح ؤّ ٜسخَذ ػحٔوٕح ٗجٍلِّنٛ ادرجً ِيحظٔد جٟٜحُ  رِّٓ ؿَٙ 
َٚذَْٔٚفدحٍُخ ج ؿَٙ ؤػدِٕح، نٜٗضً ؤّ ٜهَٗز، ال جىسظحّرج ٗؿِاًلٗجٍَٜحٍٛ؛ ْؼّر  ، ٜٗظَدٔذَخْلدحٍػُّ نَرْؼ، ٗ

 .ػدـر دجر جٍهٌر جٍـردٛ. 4/346: جٍِٗجنيحز". ٓ ِّ جٍشحديّٜ ٗنٛ جٍرؿٜل جٟٗلْهَس
جٔذ جٍيرآّ جٌٍرُٜ ـ ٗدخحظٕر شٗرُذ جٌٍٖم ـ شِّٜرج ٗؤػشخ ؤّ ٕذج جٌٍسحخ صِرٌذ ػدٜـٜر السخ

َِرِّ جٟٜحُ ٗجٍَٜحٍٛ ْؼّرج ٗؿِاًل، نهحز ٌحسُدٔ دحٍُدلٜر، ٗؼهر دحٍػَُّدر، ٌٗحّ  ـَِٔٔ ظَّٜشح ؿَٙ  ٗؤّْٜشح، ٗظ
ٗدـد، …: "ِّ جٍشحديّٜ اّ ضحء جهلل، ٗنٛ جٍرؿٜل جٟٗل، ٗال ْذٕخ دـٜدج نٖح ٕٗ ٜيٗل نٛ ِيدِسٔ
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ُِِز دٖح،  نيد الَِشْز ٕٔ شٗرُذ جٌٍٖم ـ ٌلَّ ظِـر ـ ضلحَم ىَدٛ، ٗػٖدحٔز ؿيَٛ، ٗذٖرجٔز ظشِٛ، ٗ
نإؿػحْٛ جهلل نٜٖح ِّ ؿِو جٍسددر جٍـيَٛ، ٗضدٔذ جٍسإصر جٍيَدٛ، ِح ظـَْٛ ؤضـُر ؤْٖح ظزْء ِّ ِْؼِٗر 

 ".نٌرٚ ِْٖٗحِض ػٜحسٛ
ُّ جٍٖظَدَم، نبذج نسػْح ٕذج جٍظدم سٌضََّم ٍْح جٍَئٍئ،  اّ جٍيرآّ جٌٍرُٜ دِصحدر جٍٍٞت جٍسٛ سشٌ

ٛٗ ال ٜسشْٙ اال ٍِّ ًَِ ِئٕالٔز ..!! ٗنحَع نُٜغٔ جٌٍِّْٗ ٛٗ ٗجٌٍضُم ج١ٍٖ ٕٗذج جٍهٜع جٍردحْ
ٍُ ُٗخَُو، ٗؿٍِل ٗدؿٗذ، ٗػرٌر ٗاظالع، ٗضلٍل دحٍيرآّ،  ِّ ٔؿَْ ِٔ جشسْزجٍٔ نٛ جٍيَٗخ ٗجٍـيٗل؛ 

 .ٗجشسِدجد ِْٔ، ٗاىدحٍل ؿَٜٔ
ّٖ جهلل دٔ ؿَٜٔ ِّ ِئٕالز ـ نٛ دػر جٍيرآّ جٍـؼُٜ، نهسغ ٍٗيد كحط ج َِ ٍِئٍم جٌٍرُٜ ـ دِح 

ٕذج جٍظدم، ٗسٌضَّهْز ٍٔ شٗرُذ جٌٍٖم ٌِح ٍُ سسٌضْم ٟػد، ٗشِػْز ٍٔ ِّ جٍِـحْٛ ٗجٍْؼرجز 
 ٗجٍِْٖظٜحز دِح ٍُ ؤرٓ ؿْد كٜرٓ ِّ ؿَِحثْح جٍشحديّٜ نِٜح ؤؿَُ، ٕٗذج ِظدجو جٍيٗل جٍشحدو ٍَْدٛ ـ

ُٗٔظَم دإْٔ  ُْ نٛ ٌالِٔ، ٌرُٜ نٛ "جٌٍرُٜ"ظَٙ جهلل ؿَٜٔ ٗشَُ ـ ؿّ جٍيرآّ، جٍذٚ  ؛ نٖٗ ٌرٜ
سضرٜـحسٔ، ٌرُٜ نٛ ؤنٌحرٓ ٗسظٗرجسٔ، ٌِح ؤْٔ ٌرُٜ نٛ ؿػحثٔ ٗنٜٗغحسٔ ِسٙ ؤىدل ؿَٜٔ ىحرثٔ نٛ 

 ..!خضٗؽ ٗسددر، ٗسيدٜر ٗسـؼُٜ، ٜٗيّٜ ٗصير ٗجشسشالُ
شَػحّ ؤردؾ ؿضرذ ِْٖظٜر كَٜر ِشدٗىٕر نٛ سهحشٜر جٍدّٜ ع ٍيد جشسخرض جٟشسحذ جٍدٌسٗر ظال

ٕذٓ جٍشٗرذ، ؿَٙ ٌصرسٖح ٗسْٗؿٖح ٗجِسدجدٕح جٍسحرٜخٛ، ٕٗٛ ِْٖظٜحٌز ؤظٌٍٜٖٗر دؿٌٜٗر ػرٌٌٜر 
ِّو نٌرٕح، ُٜٗشدِّد  ـّح ٟدْحء جٍػرٌر ج١شالِٜر؛ ُٜـ سردٌٜٗر اظالػٌٜر، ِّ ضإْٖح ؤّ سٌّٗ زجّدج ْحن

ِشٜرسٖح، ٜٗػهُؼٖح ِّ جٍخَِل جٍهٌرٚ، ٗجٍغـٔم جٍسردٗٚ، ٗجالْػرجم جٍشٌَٗٛ  ؿَِٖح، َُٜٗرضِّد
 .ٗجٍخَيٛ
 

 :إه هذى الدراسَة توبُع أهنيُتها ـ في تقديري ـ نه أنريه
جٍِْٖحض جٍذٚ شحر ؿَٜٔ جٍِئٍُم نٜٖح، ٗػرٜيسٔ نٛ جٍسـحِل ِؾ جٍْط جٍيرآْٛ؛ ػٜش  :األول

سددر ػَّٜٜٗ، نحٌْضهز ٍٔ ِّ ٕذٓ جٍشٗرذ سًَ جٍِـحْٛ جٍظدٜدذ، جٍسػُ ِـٔ جٍسػحِح ِدحضّرج دـد سإِل ٗ
ٗؤنحغز ٕذٓ جٍهٜٗغحٔز ٗجٍسََّْٗزالز، ٗؤشهرز ؿّ ٕذٓ جٍِْٖظٜحز جٍِدسٌرذ، جٍسٛ ظِـز دّٜ جٍدؿٗذ 
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ٗجٍػرٌر، ِٗزظْز دّٜ جٍـَُ ٗجٍـِل، ٗٗظَْز دّٜ جٍسإظٜل ٗجٍسػدٜو، ٗردػْز دّٜ جٍدْٜح ٗجٝخرذ، 
َٗ ٕذ ُِ جٟخر٘، جٍسٛ ردِح ػٖظِز ِّ نٜع ٕذج دّٗ ؤّ سخد ُٖٗ ٓ جٍهٜٗغحُز نٛ صْحٜح جٟىٗجل ٗجٍُه

ُْْئَُ جٍِهشرّٗ ِّ ؤىٗجٍل ٗرٗجٜحز، ردِح  جٍسََّْٗزِل جٍَُِٖ، ٗدّٗ ؤّ سْػهَت ٕذٓ جْٟٗجُر دّٜ ٜدٚ ِح َٜ
 .ٌحّ نٜٖح دـُع جٍِٗغٗؿحز ٗج١شرجثَٜٜحز

ـ اٍٙ ٕذٓ جٍهٜٗغحز ٗجْٟٗجر ـ َسَسٗدُؾ ٌلِّ ِْٖظٜر نٛ ٌِح ٌحّ ِّ ْسحثط ٕذج جالٍسػحُ جٍِدحضر 
ِٔ ٍِـؼُ ِح ظحء نٛ ٕذٓ جٍدرجشر، ٌٍّ ػّٜ  جٍشٗرذ ٌَٖح، نٌَُّْح ٜيرؤ شٗرَذ جٌٍٖم ؤشدٗؿٜ٘ح ٍُٗ ٜسْد

 ..!ْيرئٕح نٛ غٗء ٕذج جٍِْٖحض ْظد ؿظّدح
ر نحْسؼِز ٍٔ، ٍيد سْحدز جٜٝحز ٍَدٌسٗر ظالع نحظسِـز ؿْدٓ، ٗسظِـز جٍِـحْٛ ٗجٟنٌح

َِٔز جٍضٗجرُد دـَغٖح نسٗجردز ؿَٜٔ، ٗجشسػحؽ ؤّ ٜئٍَم دْٜٖح، ٜٗظَِؾ ضسحَسٖح ػسٙ ؤخرض ٍْح ٕذج  ََِِ ٍَٗ
 . جٍـيَد جٍهرَٜد نٛ ُػًَّٕر دٖٜٖٕر دحٕرٕذ، ٌإْٖح سْزٌٜل ِّ جٍسْزٜل، ؤٗ ىدْس ِّ ْٗر جٍذٌر جٍػٌُٜ

 
ع جٍدّٜ شَػحّ، ظحػخ جٍسظردر جٍصرٜر ؤّ ظحػدٖح ٕٗ جٟشسحذ جٍدٌسٗر ظال :واألنر الثاوي

ٗجٍٗجشـر نٛ جٍدؿٗذ اٍٙ جهلل سـحٍٙ، ٗظحػخ جٍـَُ جٍلزٜر، ٗجٍخَو جٌٍرُٜ، ٗجٍهئ نٛ جٍدّٜ؛ نٖٗ 
ؤشسحذ جٍضرٜـر ج١شالِٜر دٌَٜر دجر جٍـَُٗ دحٍيحٕرذ، ٗؿغٗ جٍِظحِؾ جٍهيٖٜر نٛ ؤِرٌٜح ٗؤٗردح 

ذ شحديح، ٗجٍذٚ ػحم جٟرع ضرىح ٗكردح دجؿٜح اٍٙ جهلل، ٗجٍْٖد، ٗرثٜس جٍظحِـر ج١شالِٜر جِٟرٌٜٛ
ُِ: "كَٜر رجكٍخ نٛ نغٍل ِّ ؤػد شٗجٓ، ظحؿاًل ؤَْٜشٔ ٗضـحَرٓ ٌُ َِح َؤِشَإٍُ َٚ ِاٍَّح  َٗ ِّ َؤِظِر ِّ َؤِظٍر ِا ِٔ  ٔٔ ِٜ َؿََ

َّ ِٜٔ ـَحٍَ  .109: جٍضـرجء". َؿََٙ َرخِّ جٍْ
ِّ ٌُْز ال ؤٌْر ؤْْٛ ؤسيرخ اٍٙ جهلل  ىد ٜػشخ جٍدـع ؤّ ٕذج ٕٗ ِْػُو جٍسَِٜٔذ ٗجٍِػخ ـ ٗا

ِّ ٕذج ؤٗ ذجً، ٌٍّ ِّ ؿحٜص  ُٔ اال ؤّ ِٜسدَع ؤشسحَذٓ، نٌَْٜ ـُ دػدٔ ـ ؤٗ ٜيٍّٗٗ اّ جٍسََِٜذ ال ََٜش
ٖٚ نٛ ؤرظحء جٟرع ال ٜشـٔ اال ؤّ ٜشػَر ؿْٔ ٕذج  ٖٛ ٗجٍدؿٗ جٍدٌسٗر ظالّػح، ٗسحدؾ ْضحػٔ جٍـَِ

 .ُٜدٔ، ِٗح ضٖدْح اال دِح ؿَِْح، ِٗح ٌْح ٍَلٜخ ػحنؼّٜؤٗ ٜزٜد، ْػشدٔ ٌذًٍ ٗجهلل ػس
ّٖ سظحرَخ جٍِهشرّٜ ٗصيحنحٔسُٖ ٗجٕسِحِحٔسُٖ سؼُٖر آصحُرٕح نٛ سهشٜرُٕ ٌٍسحخ جهلل،  ِّٗ جٍِـَُٗ ؤ
ٛٗ سؼٖر نٜٔ  ٚٗ سؼٖر نٜٔ جٟخدحر ٗجٝصحر، ٗجٍدالك ُُ دحٍَلر، ٗجٟصر ٚٗ ٜؼُٖر نٛ سهشٜرٓ جالٕسِح نحٍَلٗ
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ُٔ ٗجٟػٌحُ، جٍدالكُر  ُٔ ٜؼٖر نٜٔ جٍهي ٛٗ سؼٖر نٜٔ آرجُء جٍِذجٕخ ٗجٍَِل ٗجٌٍالُ، ٗجٍهيٜ ٗجٍدٜحّ، ٗجٌٍالِ
َُ جٍدٌسٗر ظالع ٗسظردَسٔ نٛ ج١ظالع ٗجٍدؿٗذ ٗجٍسلٜٜر ٌحْز ِرآًذ جْـٌشْز ؿَٜٖح  ّٖ ؿَ ٗؤػشُخ ؤ

 .شٗرُذ جٌٍٖم، َنََْغَػْز دأصحِرٕح ؿَٙ ٕذج جٍسهشٜر جٍِدحرً
 ّٖ ِّ ٗال ؤػٍٗ ٌُ دّٜ جٍيحرة جٌٍرُٜ ٗجالشسِسحؽ دٖذٓ جٍدرجشر؛ ٍٜر٘ نٜٖح ِظدجَو ِح ؤىٗل، ٍَْٗس

َٗ جْػالىٕر ظدٜدذ اٍٙ سهشٍٜر  ٕذٓ جٍشٗرُذ نحسػَر خٍٜر ؿَٜٔ ٗؿَْٜح ٗؿَٙ جِٟر ج١شالِٜر ٌَٖح، ْػ
ُّ، ٍَيرآّ جٌٍرُٜ ٌَِّٔ ؿَٙ ٕذج جٍْػٗ؛ دػًصح ؿّ ِْٖظٜحز ج١ظالع ٗجٍسلٜٜر، جٍسٛ ٜهرغٖح ج ٍدٜ

ُِٖح جٍٗجىؾ، ٜٗهسيُر اٍٜٖح ٗجىُؾ جٍـِِل ج١شـالِٛ، غحرّؿح اٍٙ جهلل سـحٍٙ ؤّ ْٜهؾ دٖذٓ جٍدرجشر،  َُٜٗػسِّ
ٗؤّ سظد ِّ جٕسِحُ ؤٕل جٍـَُ ٗجٍهٌر ٗىحدجٔز جٍـِل ج١شالِٛ ِح ٕٛ ٍٔ ؤٕل، ٗؤّ سٌّٗ ْدرجّشح 

َٚ ؤشسحَذْح ؿْٖح ٗؿَّح خَٜر ِح ٍَدؿحذ ٗجٍِظحٕدّٜ، ِّٜٗٗغح ٜدرو ٍَـحَِّٜ ٗجٍِظَػّٜ، ٗؤّ ٚ ظز
ِّ جٍػُِد هلل رخِّ جٍـحٍِّٜ،،،  ٜظزٚ دٔ جٍـَِحَء جٍـحَِّٜ، ٗجٍدؿحَذ جٍظحدىّٜ جٍردحّْٜٜ، ٗآخُر دؿٗجْح ؤ

 
 جٍهيٜر اٍٙ ؿهٗ ردٔ

 ٗظهٛ ؿحضٗر ؤدٗ زٜد 
Wasfy75@yahoo.com 

ُ 30/6/2008 -ٕـ  1429ظِحد٘ جٝخرذ  26جٌٍٜٗز نٛ 
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خلق هللا فً  ن، والصبلة والسبلم على سٌدنا محمد خٌر م  الذي بنعمته تتم الصالحاتُ  الحمد

األرض والسماوات، وعلى آله وصحبه وأزواجه وأتباعه من ذوي المكارم والمروءات، إلى ٌوم 

 ..البعث بعد الممات، وبعد

جسمً وهمت بها،  عقلً وذراتِ  وحباتِ  ،قلبً شؽاؾَو ـ جمعة  كلَّط ـ الكهؾ  سورةُ  تْ فقد المسَو 

من منظومة  أشعر أنها جزءٌء  يفؤعطانً هللا فٌها من عمق التدبر العقلً، وشدة التؤثر القلبً، ما جعلن

ثتُ  فكري ومنهاج حٌاتً، وقد هدانً هللا فٌها إلى منهجٌاتٍت  فٌها أحداً من الدعاة العلماء،  كلما حدَّط

هللا فً  مرة وفق هذه المنهجٌات، وقد دعوتُ  كؤننا نقرأ هذه السورة ألول: واإلخوة واألخوات قالوا

ر، ورجوته فً السر والعلن أال ٌجعل فً شًء مما اخترتُ  حَو ي ا عن المنهاج الربانً والهدْ خروجً  السَّط

اللهم اجعل له القبول : "وأرجو أن ٌكون ربً قد استجاب دعابً الذي صاحبنً مع هذا الكتاب. النبوي

 ".والتؽٌٌر لؤلحسن ،الحسن

ًَّط  هذه المنهجٌات لعدة سنوات حتى إذا استوت على الجودي، ألحَّط  اٌشتُ وقد ع  ،مدرارا القلمُ  عل

ي فً رحلتً األخٌرة إلى الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة فً صفر نِ تُ أنهاراً، ووجدْ  وانهمرت األفكارُ 

ة البحرٌن، إال الكتابة فً الطابرات والمطارات بٌن مملك م، ال أجد حٌلةً 2008هـ ــ فبراٌر  1429

. وفرانكفورت ودٌتروٌت، وفٌبلدلفٌا، وكولومبس، وبالتٌمور، والسعودٌة، والكوٌت، والقاهرة، وتركٌا

الهموم الجسام فً ؼزة فلسطٌن، وبؽداد  بٌن طٌاتِ  ى األفكارُ وَو طْ أن تُ  خشٌةَو  الكتابةَو  عُ رِ سْ أُ  وكنتُ 

إٌران، ومقدٌشو الصومال، وبٌروت العراق، وفً إسبلم أباد باكستان، وكابول أفؽانستان، وطهران 

 .لبنان، والقاهرة فً مصر األزهر الشرٌؾ

ــ بفضل هللا ــ هذه  بمنهجٌات سورة الكهؾ هً التً أنتجتْ  العظامِ  هذه الهمومِ  ولعل اختبلطَو 

 منهجٌات اإلصبلح والتؽٌٌر من خبلل سورة الكهؾ ــ دراسة تؤصٌلٌة تطبٌقٌة ــ،: الرإٌة بعنوان

عن البَوراِء البخاري بسنده  هنظري فً هذه السورة ما ورد فً فضلها، ومنه ما روا تلؾ وكان أول ما
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تُه »: قالأنه  بن عازب  شَّط ؽَو ٌن، فَوتَو نَو ْربوط ِبشَوطَو كان رجلٌء ٌقرأُ سورةَو الكْهِؾ، وإلى جانبه ِحصانٌء مَو

نِفر ٌَو لَو فرُسُه  عَو لَوْت تدنو وتدنو، وجَو عَو ًَّط . سحابةٌء، فجَو تلك »: فذكر ذلك له، فقال فلما أصبح أتى النب

لت بالقرآن نزَّط ُة تَو ِكٌنَو ْن أَوِبً ، وروى مسلم بسنده  (10/69: ، كتاب فضابل القرآن، باب فضل الكهؾصحٌح البخاري) «السَّط عَو

اءِ  ْردَو ًِّ  الدَّط ِب ْهِؾ، ُعِصمَو ِمنَو ا»: قَوالَو  ، أَونَّط النَّط ِة اْلكَو ِل ُسورَو اتٍت ِمْن أَووَّط ٌَو ْشرَو آ ِفظَو عَو ْن حَو الِ مَو جَّط صحٌح ).«لدَّط

عن سهل بن معاذ عن أبٌه ، وروى اإلمام أحمد بسنده ( 6/77: ، كتاب صبلة المسافرٌن وقصرها، باب فضل سورة الكهؾمسلم 

ِمِه »: أنه قال عن رسول هللا رض هللا عنهما  ْت لَوُه ُنوراً ِمْن قَودَو انَو ها كَو آِخرَو ْهِؾ وَو ِة الكَو لَو ُسورَو أَو أَووَّط ْن قَورَو مَو

أْ  ماِء إِلَوى األَوْرِض إِلَوى رَو نَو السَّط ٌْ ْت لَوُه ُنوراً ما بَو انَو أَوها ُكلَّطها كَو ْن قَورَو مَو ، حدٌث معاذ بن أنس الجهنً مسند اإلمام أحمد )« ِسِه، وَو

  :4/463 7/55 للهٌثمً، مجمع الزوابد، راجع  أحمد ابن لهٌعة وهو ضعٌؾ وقد ٌحسن حدٌثه، وفً إسناده.) 

لٌس كما ٌظن البعض أنه طاقة من النور تظهر  بً إن هذا النور الذي وعد به الن

إنما . فٌرتعش أحدهم مكبرا وٌبكً متؤثرا ثم تذهب هذه اللمحة من النور مع أحبلم الٌقظة" دراوٌش"للـ

النور المقصود فً الحدٌث هو المنهج الذي ٌبدأ بالحق ضعٌفاً مطارداً، وٌتوسط بالحوار مخاطباً، 

الَو و : ه، فقوله تعالىؼٌرُ  زها الذي ال ٌجوولكل مرحلة أسلوبُ  وٌنتهً باالستخبلؾ تمكٌناً، ْؾ وَو لَوطَّط تَو ٌَو ْل

داً  نَّط ِبُكْم أَوحَو  ،هو المنهج لكل حالة تتكرر فٌها تهدٌد الكثرة الظالمة للقلة المإمنة( 19: الكهؾ ) ٌُْشِعرَو

اِوُرهُ : ومنهجٌة  ٌُحَو ُهوَو  مع األصدقاء واألقرباء  هً الوحٌدة الجابزة فً الحدٌث (37: الكهؾ ) وَو

 . والجٌران

أما عندما ٌكون ألصحاب الحق السلطة والقرار فبل ٌجوز آنبذ االعتزال أو الحوار فقط بل 

ةٍت  :منهج ؤَوِعٌُنوِنً ِبقُوَّط  .، هو الذي ٌجب القٌام به (95: الكهؾ )  فَو

ساحة الحركة هذا فً اعتقادي هو النور أي المنهج الذي ٌستضًء به أصحاب الحق لٌعرفوا م

من االستضعاؾ إلى  كما أن هذا السلم الصاعدَو . طثمة إفراط وال تفري نوحدود السلطة، وال ٌكو

أمام هذا األلم فً أعماق أمتنا، وٌعطً أنه ال  أملٍت  الحوار، ومنه إلى التمكٌن، ٌعطً كل أسبوع جرعةَو 

عمل السري إلى الحوار أن ٌخرج ذو القرنٌن من الكهؾ، بل هذا التدرج فً الخروج من ال نٌمك

العلنً، ومنه إلى التمكٌن الربانً، والبد لذلك من إرادة قوٌة، وإدارة سوٌة، وانطبلقة فتٌة، كما 
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فً فراغ فبلبد أن نحسن كٌؾ ندٌر  لسنلحظ فً قصة سٌدنا موسى والخضر، وأٌضا ألننا ال نعم

 .والمال والولد أم فتنة العلم واألصدقاءالفتن، سواء فتنة الُسلطات أم الشٌاطٌن أم زٌنة الحٌاة الدنٌا 

دقٌق، وتحلٌل عمٌق، وحلول مناسبة لكل أمراضنا  وٌلزم لهذا الطرٌق أن ٌكون عندنا وصؾٌء 

فعند االنطبلق نحو الحلول المناسبة البد . وأزماتنا، كما وجدت هذه المنهجٌة فً قصص هذه السورة

التذوق، ومن االختبلؾ إلى االبتبلؾ لنلتقً عند  من التخلٌة ثم التحلٌة لبلرتقاء من الممارسة إلى

فقط، واالرتقاء إلى األحسن، ودقة  ، وربط األسباب بالنتابج، والبحث فٌما تحته عملٌء "مجمع البحرٌن"

ا أجد من المنهجٌة الضرورٌة أن ندرك أن العناٌة الربانٌة وأخٌرً . االختٌار بٌن المتقاببلت واألضداد

عز والؽنى، تنتظر أن نقوم بؤمرٌن واجبنا التربوي فً إصبلح النفس، فً النصر والتمكٌن، وال

 ،وواجبنا الدعوي فً إصبلح المجتمع، ولقد بٌنت األدلة على وجوب هذا اإلصبلح التربوي أوال

وقمت بعد التؤصٌل بالتطبٌق والتفصٌل على كل آٌة فً . والدعوي ثانٌا، لننال العناٌة الربانٌة ثالثا

ٌتلقون منه عشر  نا األول أصحاب النبً ا كما كان سلؾُ ٌا أن تدرس السورة تمامً سورة الكهؾ راج

ٌجتمع  ال»: وهو ٌقول آٌات فٌحفظونها وٌعملون بها  وٌبلؽونها، فنالوا العناٌة الربانٌة ومات النبً 

، والحدٌث مرسل، راجع 1584: حدٌث رقم، مدٌنةالٌهود من ال إجبلءباب ما جاء فً  ،كتاب الجامع  ،موطؤ مالك ) «دٌنان فً الجزٌرة العربٌة

، وجاء الخلفاء (.مرسل ٌتصل من وجوه كثٌرة 12/13 ،التمهٌد فً  ابن عبدالبر: ، وقال عنه 4/1465 ،بن حجر العسقبلنً ال تلخٌص الحبٌر

 لٌكملوا هجرة الدعاة، وؼدا اإلسبلم إلى العراق وإٌران والهند والصٌن شرقا، وتمدد ؼربا إلى مصر

. النهر ءوالمؽرب العربً، والتقى الفاتح شماال فً األندلس مع الفاتح فً القسطنطٌنٌة وببلد ما ورا

لٌكون العبلج الكافً ألمراض القاصً  ؛فهل نعود إلى هذا النبع الصافً والمورد العذب الشافً

 .والدانً، هذا ما أرجوه حقا وما أطلبه صدقا من وراء هذا الكتاب

 :به هذا الكتاب المنهج الذي تناولتُ ولعل أهم معالم 

، وبالنفس تؤثراً ال ثقافة، بؤن نعٌش معه بالعقل تدبرا، وبالقلب  هداٌةٍت  كتابَو  أن ٌكون القرآنُ  .ٔ

 .تؽٌرا

على اآلٌات، وعٌناً أخرى على آالمنا الواقعٌة، وبذلت جهدي فً استنباط معالم   جعلت عٌناً  .ٕ

 .العمل إلصبلح هذا الخلل األمل  بٌن طٌات األلم، ثم استخراج خطوات
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تشبعت كثٌرا بمنهجٌة استنباط الواجبات التربوٌة إلصبلح النفس، والدعوٌة إلصبلح  .ٖ

المجتمع، وبالعناٌة الربانٌة لنصل إلى العز والتمكٌن لئلسبلم والمسلمٌن مع سعادة فً الدنٌا 

 . واآلخرة

ى واألفكار، والخلق وإننً أستنصح كل إخوانً وأخواتً ذوي القلوب واألبصار، والرإ

 -خلصوا النصح لً فإننً بإذن هللا أعزم على أن تكون سورة الكهؾ الفرٌد، والعقل الرشٌد، أن يُ 

منطلقا إلى بقٌة السور لمنهجٌات أخرى تساهم فً بناء األمة الوسط الشاهدة على  -وهً وسط القرآن

ل االنكسار بٌن ٌدي كل عنٌد جبار، وال الناس، الرابدة إلى الخٌر، المستؽنٌة با  عن ذل السإال وطو

 اواتضح المنهج، وانطلق العمل مع ٌقٌن ال ٌخالجن ،وصدق العزم ،أحسب ذلك بعٌدا إن خلصت النواٌا

فٌه أدنى شك بما وعد به هللا المإمنٌن فً االنتقال إلى االستخبلؾ بعد االستضعاؾ، وإلى األمن بعد 

 . ى بعد الفقر، وإلى السعادة بعد الشقاءالخوؾ، وإلى العز بعد الذل، وإلى الؽن

 ،وأخٌرا أشهد هللا أنً اجتهدت ُوْسعً وبذلت قصارى جهدي فً استخبلص هذه المنهجٌات

نصحوا به من  وأضفت أهم ما ،العلماء األثبات والدعاة الثقات واستنصحتُ  ،ولٌس تفسٌرا لآلٌات

األرض والسماوات، وإن  من ربِّ  لٍت فض مبلحظات، فإن كان من خٌر فً هذه المنهجٌات فهً محضُ 

 باطبلً  والباطلَو  ،ا وٌرزقنا اتباعهحقًّ  وأن ٌرٌنا الحقَّط  ،أسؤل هللا أن ٌؽفره ذنبٍت  كان ؼٌر ذلك فلعله أثرُ 

 .وهو نعم المولى ونعٌم النصٌر ،وٌرزقنا اجتنابه، وعلى هللا قصد السبٌل

 سلطبنالديه صالح 

 1429ربيع اآلخر  29

 2008مبرس  5

 البحريه مملكة
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 بٌن المنهجٌة وال رعة: مد ا تمهٌدي

لعل أول سإال ٌطرح نفسه ما الفرق بٌن المنهاج والتشرٌع، وٌمكننً توضٌح ذلك من خبلل النقاط 

 :التالٌة

اجاً : ٌقول هللا تبارك وتعالى .ٔ ِمْنهَو ًة وَو ا ِمنُكْم ِشْرعَو ْلنَو عَو هً األحكام : ، الشرعة (48: المابدة ) لُِكلٍّل جَو

فهً كٌؾ وصلنا إلى أن الصبلة فرٌضة، والجواب : لتفصٌلٌة مثل وجوب الصبلة، أما المنهجٌةا

 .من النصوص القطعٌة من الكتاب والسنة: هو

ُسوِل  البخاريروى : حدٌث المرأة الخثعمٌة .ٕ انَو ِرْدؾَو رَو ُه كَو ْن أَوِخٌِه اْلفَوْضِل ، أَونَّط بَّطاسٍت ، عَو ِن اْبِن عَو بسنده عَو

اةَو ا دَو ِ ؼَو مٍت : لنَّطْحرِ هللاَّط ْثعَو ةٌء ِمْن خَو
أَو ْتُه اْمرَو ؤَوتَو اِدِه، : فَوقَوالَوتْ . فَو لَوى ِعبَو جِّ عَو ِ ِفً اْلحَو ةَو هللاَّط ِ إِنَّط فَوِرٌضَو ُسولَو هللاَّط ا رَو ٌَو

بَو  ْركَو ٌَو ْستَوطٌُع أَوْن  ٌَو ِبٌراً، الَو  خاً كَو ٌْ ْت أَوِبً شَو كَو ْنُه  قَوالَو . أَوْدرَو مْ »: أَوفَوؤَوُحجُّج عَو عَو لَو . نَو انَو عَو ُه لَوْو كَو إِنَّط نٌء فَو ٌْ ى أَوِبٌكَو دَو

ِتهِ  ٌْ  ،كتابسنن ابن ماجه  ،1755: حدٌث رقم ،باب الحج عمن ال ٌستطٌع الثبوت على الراحلة ،أبواب اإلحصار وجزاء الصٌد  ،صحٌح البخاري)« قَوضَو

( حجً مكان أبٌك: )أجاب المرأة مباشرة بقوله لو أن النبً  ،(2/971:  ٌستطع لم إذا الحً عن الحج باب المناسك،

بٌن لها المنهجٌة التً وصل بها إلى الحكم وهً القٌاس على  فقط لكان حكما شرعٌا، لكنه 

 .وجوب أداء دٌون العباد، وبالتالً ٌجب أداء حقوق هللا عن األقارب

اِوْرُهْم ِفً األَوْمرِ  : تعالى قوله .ٖ شَو منهجٌة فً اتخاذ القرار، أن ٌكون قرار الحرب ، ( 159: آل عمران )  وَو

 نعطً وأن ،فً ؼزوة بدر خلفنا أو أمامنا الببر نجعل أن أو ،فً ؼزوة أحدٍت  أوخارجهاالمدٌنة داخل 

هذه آثار وأحكام ،  األحزاب ؼزوة فً.عنا المشركٌن لٌخذلوا العرب قبابل لبعض المدٌنة ثمار ثلث

 .وشرعة لمنهجٌة الشورى فً اتخاذ القرارات 

ا قُْمُتْم إِلَوى الصَّط  : الوضوء آٌة .ٗ ُحوْا ِبُرُإوِسُكْم إِذَو اْمسَو اِفِق وَو رَو ُكْم إِلَوى اْلمَو ٌَو ِد ٌْ أَو ُكْم وَو الِة فاْؼِسلُوْا ُوُجوهَو

اء أَوحَو  فَورٍت أَوْو جَو لَوى سَو ْو عَو
ى أَو ْرضَو إِن ُكنُتم مَّط هَّطُروْا وَو إِن ُكنُتْم ُجُنباً فَواطَّط ٌِن وَو ْعبَو أَوْرُجلَوُكْم إِلَوى اْلكَو نَو وَو نُكم مِّ دٌء مَّط

ْستُ  اِبِط أَوْو الَومَو اء فَوتَو اْلؽَو ِجُدوْا مَو لَوْم تَو اء فَو ْنُه ُم النِّسَو ِدٌُكم مِّ ٌْ أَو ُحوْا ِبُوُجوِهُكْم وَو باً فَواْمسَو ٌِّ ِعٌداً طَو ُموْا صَو مَّط : المابدة ( ٌَو
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لَو  : إال للوضوء، والؽسل والتٌمم، لكن فً نفس اآلٌة ح، هً شرعة ال تصل )6 ْجعَو ٌَو ٌُِرٌُد هللّاُ لِ ا  مَو

جٍت  رَو ْن حَو ُكم مِّ ٌْ لَو  .ي منهجٌة تفكٌر واستنباط كل األحكامه   عَو

ًِّ  عن أنسٍت البخاري بسنده  هما روا .٘ فِّروا»: قال عن النب روا، وبَوشِّروا وال ُتنَو سِّ روا وال ُتعَو صحٌح ) «ٌَوسِّ

،  هذه منهجٌة ترسً ضرورة التٌسٌر فً الفتوى  (1/220: البخاري، كتاب العلم، باب ما كان النبً ٌتخولهم بالموعظة 

 .شٌر فً الدعوة وال ٌعطً الحدٌث أٌة شرعة تفصٌلٌةوالتب

ا للناس كتابا تدع فٌه شدابد ابن عمر، ورخص ابن : )قال أبو جعفر المنصور لئلمام مالك عندما .ٙ وطِّ

 ،(1584: حدٌث رقم، الٌهود من المدٌنة إجبلءاب ما جاء فً ، ب كتاب الجامعمالك ، ، اإلمام  موطؤ مالك)( عباس، وشواذ ابن مسعود

ء فً كتاب الموطؤ لئلمام مالك بن أنس من كان ٌضع له منهجٌة تؤلٌؾ كتابه الموطؤ، أما ما جا

 .كثٌرة فهً شرعة بنٌت على منهاج قوٌم أحكام شرعٌة 

 بها ٌتمٌز وخطة منهجٌة منهم واحد لكل ألن إال خاصة مذاهب أصحاب أبمة ٌصٌروا لم المذاهب أبمة .7

ذ به، والشافعٌة ٌنكرون العمل باالستحسان ٌؤخ ال حزم وابن القٌاس، ٌعتمدون فؤكثرهم ؼٌره، عن

المالكٌة دون ؼٌرهم، وخبر الواحد ال ٌخصص  وٌؤخذ به األحناؾ، وعمل أهل المدٌنة حجة عند

عموم القرآن عند األحناؾ واعتمده آخرون، وٌعتمد علماء السنة كل ما صح من األحادٌث من 

 آل طرٌق عن فقط الواردة األحادٌث الشٌعة ٌعتمد بٌنما األمة، علماء من الثقات الصحابةجمٌع 

 .واالستنباط لبلعتماد مناهج كلها وهذه. البٌت

 منهجٌة عنالتفاصٌل تنبا هناك ظاهرة العنوسة أو الطبلق أو انتشار المخدرات هذه  إن: أقول دماعن .8

 .وهً منهجٌة ٌنتج عنها أرقام ونسب تبنى علٌها قرارات دولٌة. اإلحصاء أو االستقراء الدقٌق

سٌرا إننً أتناول سورة الكهؾ من الناحٌة المنهجٌة، ولٌس تؾ: هذه األمثلة أرٌد أن أقول بعد

كثٌر من  فٌهاللكلمات، وأسباب النزول، وتصحٌح الرواٌات والترجٌح بٌنها، هذه مهمة أفاض 

لكنً هنا أجتهد فً استنباط المنهجٌات التً ٌجب أو ٌستحب . علمابنا جزاهم هللا عنا خٌر الجزاء

ٌٌر وفق اعتمادها فً اإلصبلح والتؽٌٌر لواقع مرٍّل ٌحتاج قبل أي وقت مضى أن ننطلق لهذا التػ

رإٌة منهجٌة منضبطة بالقواعد الشرعٌة واألصول اإلسبلمٌة والمصالح العامة التً تإتً أعظم 

. الثمار مع ؼاٌة الجهد لمرضاة هللا تعالى

http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHSKitab.php?BkNo=7
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHSKitab.php?BkNo=7
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=45&BkNO=7
http://www.islamweb.net/ver2/archive/showHsAbwab.php?KNo=45&BkNO=7
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 ومنهما الحوار  لى ا ست  اف من التدرج:  ااولى المنهجٌة

. التمكٌن  لى

: رسوالً بقوله تعالى ار النبً محمد والتؽٌٌر فرض عٌن منذ اللحظة األولى التً بها ص اإلصبلح

 ْؤَوْنِذر فالدعوة إلى هللا وحمل أمانة اإلصبلح والتؽٌٌر فرض قبل الصبلة بعشر سنوات ،  (2:المدثر( قُْم فَو

 .وقبل الزكاة والصٌام بخمسة عشر عاما ، وقبل الحج بثمانٌة عشر عاما 

التؽٌٌر ، فالقصص الواردة فٌه هً الكهؾ هً نسٌج متكامل متوازن متدرج فً اإلصبلح و وسورة

  :-عبارة عن تٌار من اإلصبلح من السٌا إلى الحسن ومنه إلى األحسن ، من خبلل القصص التالٌة 

 .الكهؾ أصحاب .ٔ

 .الصاحبان .ٕ

 .والخضر موسى .ٖ

 .القرنٌن ذو .ٗ

 اإلصبلح فً المعالم واضح متدرج مشوار عن عبارة كونها فً تشترك القصص هذه وجمٌع

 وذي والصاحبٌن الكهؾأصحاب ) الثبلثة القصص فً األحسن ثم الحسن إلى السٌا من اإم والتؽٌٌر،

. والخضر موسى قصة فً األحسن إلى الحسن من أو، (القرنٌن

: -  ٌلً ما مبلحظة من البد التفصٌبلت ال المنهجٌات على نركز ولكً

والصاحبان، وذو  هناك ثبلث قصص فٌها صراع بٌن الحق والباطل وهً أصحاب الكهؾ، : أو ًا 

. القرنٌن، وقصة واحدة فٌها تعاون بٌن أطراؾ الخٌر وهً قصة موسى والخضر

ٌبدأ الحق ضعٌفاً، مظلوماً، مطارداً، مضطهداً، والباطل قوٌا، منتفشا، متؽطرسا، ٌطارد  :  انٌاًا 

ن فتٌة ، وذلك فً قصة أصحاب الكهؾ ، حٌث إ..... حرٌات التدٌن، والحركة، والدعوة، والكلمة، و

آمنوا بربهم فتعرضوا للتهدٌد بالقتل رجماً إن لم ٌعودوا ــ مثل بقٌة الناس ــ عباداً لؽٌر هللا تعالى 

لَوْن ُتْفلُِحوا إًِذا  :ذلك فً قوله تعالى وٌتضح ٌُِعٌُدوُكْم ِفً ِملَّطِتِهْم وَو ْرُجُموُكْم أَوْو  ٌَو ُكْم  ٌْ لَو ُروا عَو ْظهَو ٌَو ُهْم إِْن  إِنَّط

ًدا ٌقؾ هإالء المستضعفون القلة عددا وعدة فً  ، وأمام هذه الحالة لٌس من الشجاعة أن(20:الكهؾ) أَوبَو
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نَّط : القوٌة الفاسدة، بل الحكمة والشجاعة هً فً اتباع منهج األنظمةمواجهة هذه  ٌُْشِعرَو ال  ْؾ وَو لَوطَّط تَو ٌَو وْل

ًدا  (.19:الكهؾ) ِبُكْم أَوحَو

فهً تلخص المنهج فً اإلصبلح والتؽٌٌر فً أٌة حالة  أن هذه اآلٌة هً آٌة المنهج فً القصة ، أعتبر

تتكرر فٌها هذه الظروؾ نفسها ، وٌعتبر تجاوزاً من الدعاة أن ٌتخطوا هذه اآلٌة إذا انطبقت علٌهم 

الظروؾ نفسها  

فً المرحلة المكٌة التً استؤسدت قوى الكفر على جماعة اإلٌمان فؤذاقوهم ألواناً  ما فعله النبً  وهذا

بلة : لعذاب والمطاردة حتى لما هاجروا إلى الحبشة وكان المنهج آنبذٍت من ا أَوِقٌُموا الصَّط ُكْم وَو ٌَو ِد ٌْ  ُكفُّجوا أَو

 : "إال قوله ، وقتلت سمٌة بحربة فً قُُبلها ، وكذا زوجها قتل شهٌدا، وال ٌملك الرسول (77النساء )

نَّطةِ » ُكْم إلى اْلجَو ِصٌرَو اِسرٍت فَوإِنَّط مَو ٌَو اً آلَو  ْبرَو : الصاد حرؾ الكبٌر، الجامع من اإلكمال السٌوطً، الدٌن لجبلل والمراسٌل، المسانٌدجامع )« صَو

فً  استعجل سعد بن أبً وقاص  ولما ،(.صحٌح حسن: وقال هللا، عبد بن جابر حدٌث من 103ص السٌرة، فقه فً األلبانً أورده، 5/72

بعد تؽٌٌر الظروؾ ، وتعدٌل موازٌن  نبً ، على حٌن أن ال"لم نإمر بذلك بعد: "رد االعتداء قال 

القوى، فاجؤ بنً قٌنقاع بالؽزو عندما كشفوا عورة امرأة مسلمة واحدة فً سوق بنً قٌنقاع فً المدٌنة 

ألنه هنا معه دولة وقوة ، وحماٌة األفراد جزء من سٌادة وكرامة الدولة ، واإلمكانات القانونٌة 

 مسلمة امرأة ةموقؾ مختلؾ، هذا مع بساطة جرٌمة كشؾ عورواألعداد البشرٌة كلها توجب اتخاذ 

.  قُُبلها فً بحربة سمٌة بقتل قٌست إذا

قراءة المنهج الصحٌح لئلصبلح والتؽٌٌر فً سورة  ٌُعٌدوا أن البد شتى ببلد فً الٌوم المندفعٌن إن

والباطل ، ولعله الكهؾ مستلهمٌن الوسٌلة المناسبة فً اإلصبلح التً تتوافق مع موازٌن قوى الحق 

اِملُونَو : تفسٌر لقوله تعالى ا عَو ِتُكْم إِنَّط انَو كَو لَوى مَو لُوْا عَو ٌُْإِمُنونَو اْعمَو قُل لِّلَّطِذٌنَو الَو  ِظُرونَو  وَو ا ُمنتَو ِظُروا إِنَّط انتَو وَو

  ْل كَّط وَو تَو ُع األَوْمُر ُكلُّجُه فَواْعُبْدهُ وَو ٌُْرجَو ِه  ٌْ إِلَو األَوْرِض وَو اِت وَو اوَو مَو ُب السَّط ٌْ ِ ؼَو ّ ِ مَّط  وَو اِفلٍت عَو بُّجكَو ِبؽَو ا رَو مَو ِه وَو ٌْ لَو ا عَو

لُونَو  ْعمَو . من قصص الصراع بٌن الحق والباطل فً سورة هود  حشدٍت  ، وهو ختام أكبرِ (123-121: هود)تَو

بٌن الصاحبٌن ،  –ال القدرات المادٌة والبشرٌة  –فً قصة الصاحبٌن هناك تساوٍت فً السلطة  :  ال اًا 

. حد على اآلخر وقد اختار أحدهما الكفر ، واختار اآلخر اإلٌمان فهما أصحاب، بمعنى ال سلطان أل
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ًدا : كان أمام الصاحب المإمن مع الكفر البواح من صاحبه الذي قال وقد ِذِه أَوبَو ِبٌدَو هَو ا أَوُظنُّج أَون تَو ا  مَو مَو وَو

نْ  ًرا مِّ ٌْ نَّط خَو َوِجدَو بًِّ ألَو ِددتُّج إِلَوى رَو لَوِبن رُّج ًة وَو ةَو قَواِبمَو اعَو لَوًباأَوُظنُّج السَّط ا ُمنقَو  على هللا قدرة منكراً  ،(36، 35الكهؾ ) هَو

 وماله بوجاهته ٌحتفظ فسوؾ القٌامة ٌوم وجود فرض لو وأنه والنشور، البعث ونفً حدٌقته، إهبلك

: -  اختٌارات ثبلثة المإمن الصاحب أمام كان قد ، اآلخرة فً

ْلُتمُ : مثلما حدث من أصحاب الكهؾ االعتزال، .ٔ زَو إِِذ اْعتَو َو وَو ْعُبُدونَو إاِلَّط هللاَّط ٌَو ا  مَو  . (16: الكهؾ)  وُهْم وَو

 . وعناده كفره جزاء نهره أو ضربه أو بقتله ٌقوم بؤن القوة، باستعمال االعتداء .ٕ

 بٌن السلطة فً التساوي حالة فً الدعوة منهج لٌكون حدث ما بالضبط وهذا واإلقناع، الحوار .ٖ

 فٌها الحقوق تكون مإسسة أو هٌبة أو نقابة فً واألعضاء والجٌران، والشركاء، األصدقاء،

 . الحوار ؼٌر ٌجوز ال وهنا متساوٌة،

ُهوَو : اعتبر أن اآلٌة الوحٌدة التً تعبِّر بصدق وواقعٌة عن منهج اإلصبلح والتؽٌٌر هنا هً ولذا وَو

اِوُرهُ  د الحوار ، وهً الكلمة الوحٌدة المكررة مرتٌن فً القصة حٌث أظهر الكفر عن (34،37: الكهؾ) ٌُحَو

 .فبادله صاحبه حوارا بحوار 

 ٌتجاوز أن ٌصلح ال كما ، والتخفً واالعتزال التواري الصاحب هذا ٌستخدم أن بحال ٌصلح ال وهنا

.  الحوار ؼٌر ٌجوز ال بل ، والتؽٌٌر اإلصبلح فً القوة استخدام فً وسلطاته صبلحٌاته

 الصبلحٌات واستخدام ، المدنً مجتمعال مإسسات مع المفتوح بالحوار ذلك عن التعبٌر وٌمكن

 مجتمعه تحسٌن فً بواجبه إنسان كل ٌقوم كً ، المواطنة قانون بحكم المتاحة القانونٌة والفرص

 للجماعات مناسبة األكثر الحالة هً هذه ولعل ، األحسن إلى ومنه الحسن إلى السٌا من به واالرتقاء

. المسلمة ؼٌر الدول فً المسلمة ولؤلقلٌات بل ، المًاإلس عالمنا فً اإلسبلمٌة والهٌبات والتٌارات

 والحقوق الحرٌات من مساحة أكبر فٌها تتاح التً الؽربٌة المجتمعات فً المسلمٌن جمٌع أدعو وإننً

 ــ مسلم ؼٌر أو  ً  مسلما ــ الؽٌر ونفع الخٌر فعل على تقوم مإسسات فتح إلى ٌبادروا أن المدنٌة

 مجتمعهم، بناء فً كبٌرة بفاعلٌة ٌشاركوا وأن ، ودنٌاهم دٌنهم فً ٌنفعهم فٌما المجتمع أبناء وتحاور

وإٌجابٌة تبنى على التعمٌر ال التدمٌر، والنفع ال الضر ، والخٌر ال الشر ، وأن ٌتركوا جمٌع األعمال 

. السرٌة التً ٌتبناها بعضهم 
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ٌن المهاجرٌن إلى الحبشة أننا هنا البد أن نستحضر حالة الحوار التً فتحت بٌن المسلم والحق

وأٌضا حالة الحوار . والنجاشً ومن حوله ، حٌث أسلم وحسن إسبلمه ، وأصلح هللا به قوماً كثٌرٌن 

بعد صلح الحدٌبٌة مع ملوك األرض ورإساء القبابل وقادة العشابر ، مما وسع  التً فتحها النبً 

 .دابرة الدعوة والقبول لهذا الدٌن العظٌم

لهذه المرحلة من الحوار وتحوٌل األعمال السرٌة إلى مإسسات عامة تتحاور وتنفع النفس  وإعداد

ْلُتُموُهمْ : الجمٌع هذا قطعاً  له أسالٌبه التً تختلؾ عن منهج زَو إِِذ اْعتَو نَّط ِبُكْم :أو  (16: الكهؾ) وَو ٌُْشِعرَو ال  وَو

ًدا  (.19: الكهؾ) أَوحَو

ا لَوُه ِفً األَوْرِض : إلى الذروة، حٌث قال سبحانهفً حالة ذو القرنٌن وصلت قوة الحق  :راب اًا  نَّط كَّط ا مَو إِنَّط

ًبا بَو ءٍت سَو ًْ اهُ ِمْن ُكلِّ شَو نَو ٌْ آتَو  ٌفعل، هنا وجدت كل عناصر القوة واألسباب التً ٌستطٌع بها أن (84:الكهؾ) وَو

عَو : ، وهنا تتضح الصورة المثالٌة للملك الصالح حٌث( وفق المنهج الربانً)ما ٌشاء  ًبا أَوْتبَو بَو : الكهؾ) سَو

هذه اإلمكانات الهابلة فً األخذ باألسباب ، والنزول إلى الناس فً مؽرب  نأي استفاد م (92، 89

الشمس ومشرقها وما بٌن ذلك ، ودخل إلى مناطق األنهار والبحار والسدود ، كً ٌحقق العدل فً هذا 

ُبُه ثُ : اإلعبلن الواضح ذِّ ْوؾَو ُنعَو لَومَو فَوسَو ْن ظَو ا مَو اًبا ُنْكًراأَومَّط ذَو ُبُه عَو ذِّ ٌُعَو ِه فَو بِّ دُّج إِلَوى رَو ٌُرَو ِملَو   مَّط  عَو نَو وَو ْن آمَو ا مَو أَومَّط وَو

قُولُ  نَو سَو اء اْلُحْسنَوى وَو زَو لَوُه جَو الًِحا فَو ٌُْسًرا صَو ا  وهو أعلى مستوٌات اإلصبلح  (87،88: الكهؾ ) لَوُه ِمْن أَوْمِرنَو

 أةالقضابٌة والتنفٌذٌة إلقرار العدل ومكاؾوالتؽٌٌر بؤكبر اإلمكانات المتاحة ، واستخدام السلطة 

.  المحسنٌن الصالحٌن 

 حوارا أو بهم الناس إشعار وعدم التلطؾ هو الرد ٌكون ال ومؤجوج ٌؤجوج ظلم من قوم ٌشكو وعندما

ةٍت : بل كان المنهج هنا فقط، ؤَوِعٌُنوِنً ِبقُوَّط اذ ، هذه القوة تمثل قوة العلم والمادة، قوة اتخ(95: الكهؾ ) فَو

والتصدٌر، قوة الحماٌة والرعاٌة، قوة البذل والعطاء، قوة  تصنٌعالقرار، قوة البناء والعمران، قوة ال

فعل الخٌر ونفع الؽٌر ومنع الشر، قوة مواجهة الظلم بزبر الحدٌد والسبابك المعدنٌة واألسلحة 

مر بالمعروؾ إذا المتنوعة، ألن هاهنا دولة أو مملكة وصبلحٌات وسلطات ٌجب استخدامها فً األ

ظهر تركه، والنهً عن المنكر إذا ظهر فعله، ونشر العدل بٌن الناس كل الناس بصرؾ النظر عن 

: أدٌانهم وألوانهم وأجناسهم وقدراتهم بل ألنه إنسان ٌستحق التكرٌم كما كرمه الرحمن فً قوله تعالى
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 ِّر اُهْم ِفً اْلبَو ْلنَو مَو حَو مَو وَو ِنً آدَو ا بَو ْمنَو رَّط لَوقَوْد كَو اُهْم ِمنَو الطَّط  وَو ْقنَو زَو رَو ْحِر وَو اْلبَو ا وَو لَوْقنَو ْن خَو ِثٌرٍت ِممَّط لَوى كَو اُهْم عَو ْلنَو فَوضَّط اِت وَو بَو ٌِّ

ْفِضٌبل  (.70:اإلسراء) تَو

بعد الهجرة وتؤسٌس الدولة ؛ حٌث كان له خطاب مع المارقٌن مثل قوله  وهذا بالضبط ما فعله النبً 

الَو »بعد ؼزوة األحزاب  ْؽُزوُهْم وَو ا اآلنَو نَو نَو ْؽُزونَو  البداٌة ،باب ؼزوة الخندق وهً األحزاب ،كتاب المؽازي ،صحٌح البخاري)« ٌَو

وقتل مبات من  ،(151-7/150ص نعٌم، ألبً األولٌاء حلٌة، 2/111: األحزاب على السبلم علٌه دعابه فً فصل الدمشقً، كثٌر البن والنهاٌة،

لَوقَواءُ »أهل مكة  ناكثً العهود والمواثٌق من ٌهود بنً قرٌظة ، وعفا عن ؤَوْنُتُم الطُّج ُبوا فَو  والنهاٌة،البداٌة )«  اذهَو

 كما ٌتصرؾ ولم ، حنٌن ؼزوة من أسروا الذٌن واألوالد النساء عن وعفا ،(2/292: مكة السبلم علٌه دخوله صفة

 .الجدٌد العالمً النظام فً مستضعفة جماعة كؤنها برمتها إسبلمٌة دول تفعل

 

:  المنحنى هذا خبلل من والتؽٌٌر اإلصبلح فً التدرج ةمنهجً استخبلص ونستطٌع

 

 
1انشكم    
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  : -دققنا النظر فً هذا المنحنى الصاعد فبلبد من مبلحظة ما ٌلً  وإذا

لمن ٌتعرض للقهر والظلم واالعتقال والفصل والعزل والطرد والتشوٌه للسمعة واألذى فً  ٌجوز .1

نَّط : كهؾ فً منهجٌةاألهل والمال والولد  ٌجوز أن ٌؤخذ موقؾ أصحاب ال ٌُْشِعرَو ال  ْؾ وَو لَوطَّط تَو ٌَو ْل وَو

ًدا وٌكون المسبول األول والحقٌقً عن دفع هإالء إلى التخفً، واللجوء إلى  ،(19: الكهؾ) ِبُكْم أَوحَو

كهؾ العمل السري هم هإالء الظلمة سواء كانوا أنظمة أو سلطات أو هٌبات أو ؼٌرها، وال ٌجوز 

ْرُجُموُكْم : الذٌن اختفوا بعد هذا التهدٌد والوعٌدتوجٌه اللوم لهإالء الفتٌة  ٌَو ُكْم  ٌْ لَو ُروا عَو ْظهَو ٌَو ُهْم إِن  إنَّط

ًدا لَون ُتْفلُِحوا إًِذا أَوبَو ٌُِعٌُدوُكْم ِفً ِملَّطِتِهْم وَو  :بل ٌوجه اللوم إلى من وصفهم الشاعر بقوله (20: الكهؾ) أَوْو 

ا بالما   ٌا   ٌا  أن تبت **  له و اا مكتوفا الٌم فً ألقا 

التعاطؾ معهم، ألن أي إنسان  ٌضاعؾ هذا فإن إعبلمٌاً  تشوٌههم فً األنظمة بذلت ومهما

إلى أن ٌؤتً إلى دار  ٌتعاطؾ مع المظلوم سراً أو جهرا ، وهذا هو الذي اضطر رسول هللا 

، ٌتخفى بصبلته فً بٌته  األرقم، وتحرك بدعوته بٌن األفراد والقبابل سرا ، وكان أبو بكر 

أخبار النبً الجدٌد  تتحرك بٌن نساء مكة داعٌة بسرٌة تامة ، وتحسس أبو ذر  وكانت أم أٌمن 

فؤخذه إلى دار األرقم   فؤرسل أخاه، فلم ٌشؾ علٌله ولم ٌرو ؼلٌله ، فذهب بنفسه ورآه علً  

أو  بخطة سرٌة ال ٌحس بها أهل مكة ، هنا ٌقع اللوم على كفار مكة ولٌس على سٌدنا محمد 

. صحبه الكرام 

حل لهذه الحالة سوى إطبلق الحرٌات ورفع القٌود ، وتخفٌؾ المعاناة ، وإنصاؾ المظلومٌن ،  وال

ورعاٌة المقهورٌن ، وعودة المفصولٌن ، وإعطاء الحقوق المدنٌة فً االنتخابات والترشٌح 

   -:للموقوفٌن ، وإال فنحن ندفع بالعمل السري الذي ال ٌستطٌع أحد أن ٌعرؾ 

 السري  التنظٌم أعضاء من تدرس التً األفكار هً ما 

 مقهورون فعبلً  ألنهم التنظٌم  ألعضاء تبث التً والسلطة للمجتمع الكراهٌة حجم! 

 المجتمع  إفساد أو إلصبلح هإالء ٌعدها التً الخطط هً ما 

 وعدة  عدداً  التنظٌم هذا قوة مدى ما 



26 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

 منهم  ٌحدث أن المتوقع ما 

 ألخطاءا تصوٌب ٌمكن هل   

 خارجه  أو التنظٌم داخل من المسار تصحٌح ٌكون هل 

فً تهٌج المجتمع ، وتروٌع  مسإولٌتها تتحمل أن الظالمة والسلطة الدولة على مخاطر وهً

. اآلمنٌن من خبلل بعض جماعات العنؾ التً استساؼت العمل السري بسبب قهرهم وظلمهم 

ا كانت الحرٌات متاحة، والحقوق مصانة، وحق ٌجوز بؤي حال اللجوء إلى العمل السري إذ ال .2

االنتخابات والترشٌح مكفوال ، وحق تكوٌن الجماعات واألحزاب والمنظمات واالعتراض 

والتظاهر واالعتصام ــ بضوابط قانونٌة تمنع اإلفساد فً البلد ــ وحق التعلٌم والتوظٌؾ ، 

لة قصة الصاحبٌن، وهنا ال ٌجوز والمحاكم العادلة، واإلنصاؾ عند المظلمة، ألن هذه هً حا

لؤلفراد والجماعات والهٌبات أن تعتزل وتختفً تحت األرض أو تظن أنها صارت دولة داخل 

الدولة ، وسلطة داخل السلطة، بل ٌجب أن تحدد صبلحٌاتها فً حدود أنها جماعة أو هٌبة ولٌست 

ة أو الهٌبة ، وال تؤمر بالمعروؾ دولة ، وال ٌجوز هنا تعٌٌن القضاة ، وإقامة الحدود داخل الجماع

أو تنهى عن المنكر إال من خبلل نافذة الحوار ألنها هً النهج الوحٌد الصحٌح ، والبد أن ٌكون 

هذا الحوار فً أرفع درجات االرتقاء عن السباب والقذؾ واللعن واالتهام دون أدلة ولعل أرقى 

إِنَّط : مستوى ٌلتقً علٌه المتحاورون هو قوله تعالى بللٍت وَو لَوى ُهًدى أَوْو ِفً ضَو اُكْم لَوعَو ٌَّط ْو إِ
: سثأ) ُمِبٌنٍت  ا أَو

نُ : وقوله تعالى ،(24 ًَو أَوْحسَو اِدْلُهْم ِبالَّطِتً ِه جَو ِة وَو نَو سَو ِة اْلحَو ْوِعظَو اْلمَو ِة وَو بِّكَو ِباْلِحْكمَو ِبٌِل رَو  اْدُع إِلَوى سَو

ُه، إِنَّط ال»: قال النبً  وروى مسلم بسنده عن عابشة   ،(125: النحل) انَو ءٍت إاِلَّط زَو ًْ ُكوُن ِفً شَو ٌَو ْفقَو الَو  رِّ

هُ  انَو ءٍت إاِلَّط شَو ًْ ُع ِمْن شَو ٌُْنزَو الَو   .(16/125: الرفق فضل باب واآلداب، والصلة البر كتاب مسلم،صحٌح )«وَو

  : -المرحلة هً التحدي األكبر للؽٌورٌن على اإلسبلم أن ٌتؤهلوا على النحو التالً  هذه

 كلها العقدٌة والخلقٌة والتشرٌعٌة فً العبادات والمعامبلتاإلسبلم بؤبعاده  دراسة . 

 واآلمال، واآلالم والتحدٌات والواقع التارٌخ حٌث من فٌه ٌتحركون الذي المجتمع دراسة 

 . والتهدٌدات والفرص والضعؾ القوة وعناصر العبلقة ذات والقوانٌن

 المجتمع شرابح لجمٌع للوصول المتنوعة الوسابل أرقى دراسة . 
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 مع والتؽٌٌر لئلصبلح القوة استخدام جواز عدم وهو واضح سقؾ هناك ٌكون أن هنا وٌلزم

. األفراد والجماعات والدولة مهما كان حجم الفساد 

أتٌحت لئلنسان سلطة فً بٌبته وأسرته ، أو مدرسته وجامعته ، أو مإسسته وشركته ، أو  إذا .3

تقً األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر من دابرة وزارته وهٌبته، أو حكومته ودولته ، البد أن ٌر

القول إلى العمل، ومن الحوار إلى استخدام القوة والسلطة والصبلحٌة فً اإلصبلح والتؽٌٌر، وال 

نكتفً بالشجب والبٌانات واإلدانات ألن هذه فقط للجماعات والهٌبات ، ولٌست لذوي السلطة 

ِه : الوالصبلحٌات ، وهكذا فعل ذو القرنٌن حٌث ق بِّ دُّج إِلَوى رَو ٌُرَو ُبُه ُثمَّط  ذِّ ْوؾَو ُنعَو لَومَو فَوسَو ن ظَو ا مَو أَومَّط

ْكًرا  اًبا نُّج ذَو ُبُه عَو ذِّ ٌُعَو اء اْلُحْسنَوى فَو زَو لَوُه جَو الًِحا فَو ِملَو صَو عَو نَو وَو ْن آمَو ا مَو أَومَّط ظلم ٌؤجوج  ومنع ،(88-87:الكهؾ) وَو

ٌُقبل بؤن توجد جماعات تتعامل كؤنها دولة ذات سٌادة  ومؤجوج بالقوة المتاحة له ، ومن هنا كما ال 

ٌُقبل أٌضاً أن تتعامل الدول مع المظالم العالمٌة كؤنها جماعات مستضعفة فً  داخل الدولة، فبل 

 . النظام العالمً الجدٌد 

 

:  انا من  ً  من التفصٌا و بد

 فً قصر أو أستاذ أو آخر، طالب إلى أساء طالبا ٌعاقب أن الفصل فً لطالب ٌجوز ال بٌنما 

ب أن ٌفعله المدرس أو إدارة الفصل، أو المدرسة عندما ٌسًء طالب أو ٌج ما هذا لكن ، واجباته

 . أستاذ 

 الحجاب، لبس العمل فً زمٌلته أو الطرٌق فً متبرجة امرأة على ٌفرض أن لرجل ٌصح ال بٌنما 

 . فعبلً  به ٌلزمها وأن ، قوالً  بالحجاب ٌقنعها بؤن أخاً  أو أباً  أو زوجاً  ولٌها على واجب هذا فإن

 الفصل فً الٌجوز احتكاك فً زمٌلها جوار إلى تجلس أن طالبة ٌمنع أن لطالب ٌجوز ال بٌنما 

 المعهد أو الكلٌة عمٌد أو المدرسة مدٌر أو المعلم األستاذ على واجب هذا فإن ؼٌره، أو الدراسً

 . الصاحبٌن لمث واإلرشاد النصح هو فقط الطالب واجب وأن الجامعة، ربٌس أو

 األب لكن ، واالختبلس السرقة أو والؽصب الربا ٌترك أن برفق أبٌه نصح سوى االبن ٌستطٌع ال 

 . السرقة أو الؽصب أو الربا ترك ابنه من ٌطلب بؤن ملزم
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 طرٌق عن الخبلفات حل على األساسً نظامها ٌنص أن والجماعات والهٌبات للشركات ٌجوز 

 الشرطة تعٌٌن أو الخصومات، فً للفصل القضاة تنصٌب لهم جوزي ال بٌنما الشرعً، التحكٌم

 .علٌها القابمون أثم تفعل لم وإن أُِجرت، به قامت إن به الدولة تختص مما هذا ألن األحكام لتنفٌذ

بعض أمثلة من واقعنا الٌومً تساهم فً بٌان منهجٌة التدرج فً اإلصبلح والتؽٌٌر من خبلل  هذه

 . قصص سورة الكهؾ 

 

لعل هذه الرسومات توضح تؽٌر منهجٌة اإلصبلح وفقاً لموازٌن القوة، وكٌؾ أن التزام هذه المنهجٌة و

 .ٌإدي إلى مضاعفة قوة الحق، وإضعاؾ الباطل 

 

 

 

 

 

2انشكم   
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 .منهجٌة ب ث ااما مهما كان االم: المنهجٌة ال انٌة

األمل، مما ٌورث كثٌرا فً واقعنا المعاصر ٌطول الحدٌث عن األلم وٌقل الحدٌث إن لم ٌندر عن 

 الٌؤس من مزٌدا والزٌارات والدٌوانٌات والمحاضرات والخطب وسمن السامعٌن فً الدر

 هذا أسٌري دابما سٌظلون البابسٌن الٌابسٌن من جٌوشا أن ٌعنً الواقع فً وهذا  واإلحباط،

 هللا إلى السٌر يؾ المصلحون جدَّط  وإذا. والتؽٌٌر اإلصبلح نحو تحرك أي معه ٌستحٌل مما اإلحباط

 هذه إلى مستندٌن فٌاضاً، ندٌا، قوٌا، األمل ٌبعثوا أن ٌجب فإنهم مجتمعهم إصبلح ثم تعالى،

: وهً السابقة األربعة الركابز

 . تقهر ال التً الملك قوة .ٔ

 . ٌتؽٌر ال الذي المنهج قوة .ٕ

 . باالنتصارات الحافل تارٌخنا .ٖ

 باإلٌجابٌات الماثل واقعنا .ٗ

:- ٌلً  فٌمامن خبلل سورة الكهؾ  عملمنهجٌة بعث األمل قبل الأن أالحظ  وٌمكننً

ْمدُ   :السورة بؤعظم رسالة أمل وهً تبدأ .1 لَو  الَّطِذي ِ َّطِ  اْلحَو لَوى أَونزَو ْبِدهِ  عَو ابَو  عَو لَومْ  اْلِكتَو ل وَو ْجعَو ا لَّطهُ  ٌَو جَو *  ِعوَو

ٌِّماً  ٌُنِذرَو  قَو ؤْساً  لِّ ِدٌداً  بَو شِّرَو  لَّطُدْنهُ  ِمن شَو ٌُبَو لُونَو  الَّطِذٌنَو  ِنٌنَو اْلُمْإمِ  وَو ْعمَو اتِ  ٌَو الِحَو ناً  أَوْجراً  لَوُهمْ  أَونَّط  الصَّط سَو  * حَو

اِكِثٌنَو  داً  ِفٌهِ  مَو ٌُنِذرَو  * أَوبَو ذَو  قَوالُوا الَّطِذٌنَو  وَو ُ  اتَّطخَو لَوداً  هللاَّط لَّطكَو   لمقبل أن تتحدث عن األ ،(4-1:الكهؾ) وَو لَوعَو اِخعٌء  فَو  بَو

كَو  ْفسَو لَوى نَّط اِرِهمْ  عَو ا واٌُْإِمنُ  لَّطمْ  إِن آثَو ذَو ِدٌثِ  ِبهَو فاً  اْلحَو كل  ىلم ٌكن ٌؤس والشك أن الرسول  ،(6:الكهؾ)أَوسَو

إال أنه كان  ،لى مرض قاتلإوٌحزن كل هذا الحزن الذي عبر عنه القرآن بؤنه قد ٌإدي  ىهذا األس

هذه الحالة ، ومع ذلك لم ٌبدأ  إلىٌرى من صنوؾ الببلء واإلعراض عن هللا ما ٌجعله ٌصل 

م، بل بدأ باألمل، بالحمد   ، وأن هذا الحمد ٌرتكز على هذه الثروة الربانٌة الكبٌرة القرآن باألل

فً استدراك كل ما فات ، وعبلج كل داء، وتؽٌٌر كل  ــلو وظفناها توظٌفاً صحٌحاً  ــ نالتً تعً

ًِّ "اآلفات ، هذه الثروة هً الكتاب الذي لٌس فٌه عوج بل هو  حة أي مصدر المعاٌٌر الصحً" مالق

األحسن دابماً ، ثم إن هذه اآلٌات جمعت بٌن النذارة للمشركٌن والبشارة  إلىالراشدة الهادٌة 

  : -للمإمنٌن فً صورة متمٌزة ٌمكن أن نلخصها فٌما ٌلً 
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  حمدا   على قوة المنهج القرآنً الذي ٌقاوم العوج وٌرسً القٌم الربانٌة. 

 الكافرٌن والظالمٌن ، وصاحب  علىس الشدٌد أن هللا تعالى ال حد لقدرته فهو صاحب البؤ

 .الرحمة الواسعة على المإمنٌن

كل القصص الربٌسٌة فً هذه السورة التً ضمت صراعاً بٌن الحق والباطل وهً قصة أصحاب  .2

داَو، وهً كبسولة أمل  بدأ ،والصاحبٌن وذي القرنٌن ،الكهؾ داً، وانتهى قوٌاً مسدَّط الحق ضعٌفا مهدَّط

ل أسبوع ألنها انتهت كلها بالفبلح والنجاح ألصحاب الحق ، والخسران والبوار سرٌعة المفعول ك

 : -التالً  وللكافرٌن المعتدٌن على النح

قصة أصحاب الكهؾ مع التهدٌد الذي حدث لهم فً حٌاتهم أوالً حافظوا على دٌنهم فً أنفسهم  ( أ)

سنة ، ونحن من بعد  309فلم ٌفتنوا، وآمن بسببهم قوم ال حصر لهم منذ عثروا علٌهم بعد 

تسجٌل القرآن لسٌرتهم مازلنا عبر كل زمان ومكان ٌتلى فٌه القرآن ٌشع هإالء نوراً جدٌدا 

فؤي نجاح أعظم من هذا النجاح ،  ،فً حٌاة كل مسلم منذ نزلت سورة الكهؾ حتى قٌام الساعة

 .أكبر من ذلك  فبلحوأي 

ا: صلته با  تعالىقصة الصاحبٌن ، أظهرت قوة اعتزاز الصاحب المإمن ب ( ب)  ُهوَو  لَّطِكنَّط

 ُ بًِّ هللاَّط الَو  رَو بًِّ أُْشِركُ  وَو داً  ِبرَو وفً الوقت نفسه أنذر صاحبه المشرك بالبوار  ،(38:  الكهؾ) أَوحَو

أُِحٌطَو  :لحدٌقته ، وقد استجاب هللا دعاءه، فكانت العبرة لكل من ٌعتز بؽٌر هللا تعالى ِرهِ  وَو مَو  ِبثَو

حَو  :م الشدٌدوحدث الند ،(42:الكهؾ) هِ  ٌُقَولِّبُ  فَوؤَوْصبَو ٌْ فَّط لَوى كَو ا عَو ا أَونفَوقَو  مَو ًَو  ِفٌهَو ِه ةٌء  وَو ٌَو اِو لَوى خَو  عَو

ا ا :قالو (42:  الكهؾ) ُعُروِشهَو ِنً ٌَو تَو ٌْ بًِّ أُْشِركْ  لَومْ  لَو داً  ِبرَو إذن هذه هً نتٌجة   .(42:  الكهؾ)أَوحَو

لتكون قصة أمل دابمة ض الزابل من مال أو ولد أو منصب، االستكبار فً األرض بالعرَو 

ألصحاب الحق أن هللا تعالى هو الذي بٌده مفاتٌح الخٌر ، وهو وحده النافع الضار ، المعز 

 .المذل ، القابض الباسط 

 ،هو التمكٌن ةقصة ذي القرنٌن فً آخر السورة تإكد معنى أن آخر طرٌق الدعوة والدعا ( ج)

واجهة الظالمٌن أفراداً و جماعات تكون عندهم أسباب القوة بحٌث ٌستطٌعون م أن ٌجب هوأن
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ت ، كما حدث مع أهل المؽرب وبٌن السدٌن ، وقد تمثلت قصة النجاح فً المنع عصابا أو

ا: الكامل لهذا الظلم من ٌؤجوج ومؤجوج حٌث نص القرآن على أنهم اُعوا فَومَو ُروهُ  أَون اْسطَو ْظهَو  ٌَو

ا مَو اُعوا وَو ْقباً  لَوهُ  اْستَوطَو نً أن آخر مشوار الدعوة بالحسنى هو العز وهذا ٌع ،(97:  الكهؾ) نَو

والتمكٌن ، والقدرة على ردع الظالمٌن ومنعهم من استضعاؾ اآلخرٌن ، ونهب ثروات 

  المساكٌن

ٌؤتً تسلسلها درساً عمٌقاً مإثراً فً األمل ، وٌتضح  ،فً السورة أٌضاً ثبلث صور من السلطة .3

  : -ذلك فٌما ٌلً

 لذي هدد أصحاب الكهؾ بالقتل رجماً إن لم ٌعودوا عن دٌنهم ، ا المل  ال الم :السلطة ااولى

 .أي االستبداد السٌاسً " السلطة الدكتاتورٌة"ا عبادته دون ربهم ، وهو ٌمثل ووٌلتزم

 وهو ٌمثل قمة الفساد المالً  ،فً قصة سٌدنا موسى والخضر الغاصاالمل   :السلطة ال انٌة

لِكٌء  :نهإحٌث  ؤُْخذُ  مَّط ؾِ  ُكلَّط  ٌَو ةٍت سَو ْصباً  ٌنَو ٌهمه فقر هإالء المساكٌن الذٌن  وال ،(79:الكهؾ) ؼَو

ٌراً وال قطمٌراً إال استولى نقــ فً القصة ــ ال ٌترك  ٌكدحون فً األعمال البحرٌة، لكن الملك

 .علٌه ظلماً وعدوانا

 وهً تخلو من االستبداد السٌاسً أو الفساد ،القرنٌن وذ العادل سلطة المل  :ةالسلطة اا ٌر 

محسن ، وترك المسًء ٌفعل ما شاء، بل منهجه كما قال المالً ، وهذا ٌبدو من عدم القهر لل

ْكراً   :    تعالى اباً نُّج ذَو ُبُه عَو ذِّ ٌُعَو ِه فَو بِّ دُّج إِلَوى رَو ٌُرَو ُبُه ُثمَّط  ذِّ ْوؾَو ُنعَو لَومَو فَوسَو ن ظَو ا مَو نَو   *  أَومَّط ْن آمَو ا مَو أَومَّط وَو

اء اْلحُ  زَو لَوُه جَو الِحاً فَو ِملَو صَو عَو ٌُْسراً وَو ا  قُوُل لَوُه ِمْن أَوْمِرنَو نَو سَو وعندما وجدت  ، (88-87:  الكهؾ)   ْسنَوى وَو

أعظم صور التعفؾ عن  تمظلمة لقوم بٌن السدٌن ، وعرضوا ماالً باختٌارهم إلقامة السد كان

ا: أموال الفقراء والمقهورٌن حٌث قال تعالى نًِّ مَو كَّط بًِّ ِفٌهِ  مَو رٌء  رَو ٌْ ؤَوِعٌُنوِنً خَو ةٍت ِبقُ  فَو لْ  وَّط  أَوْجعَو

ُكمْ  نَو ٌْ ُهمْ  بَو نَو ٌْ بَو ْدماً  وَو  . (95:  الكهؾ) رَو
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لى هللا أن ٌنهً هللا على أٌدٌهم إمجًء هذه القصة تعنً أن هناك أمبلً كبٌراً لدى أصحاب الدعوة  

  :-أمرٌن

 .االستبداد السٌاسً مثل ملك أصحاب الكهؾ  - أ

 .الفساد المالً مثل الملك الذي ٌؤخذ كل سفٌنة ؼصبا  - ب

إن صدقنا هللا تعالى فً األمل والعمل الذي ال  ،عادل عفٌؾ حاكمتنتهً األمور إن شاء هللا إلى وس

 .مهما اشتدت ظلمات الباطل  ٌفترُ 

من أكبر روافد األمل فً سورة الكهؾ هو ما استوقفنً كثٌراً من تكرار الحدٌث عن الرحمة فً  .4

: - ألمل سبع مرات ترتٌبها كما ٌلًكل فقرات السورة ، حٌث ذكرت الرحمة وهً أوسع أبواب ا

(1)  ا نَو بَّط ا رَو ةً  لَّطُدنكَو  ِمن آِتنَو ْحمَو ٌِّاْ  رَو هَو ا وَو ا ِمنْ  لَونَو داً  أَوْمِرنَو شَو   .(10: الكهؾ) رَو

(2)  ْهؾِ  إِلَوى فَوؤُْووا نُشرْ  اْلكَو ُكم لَوُكمْ  ٌَو بُّج حمته مِّن رَو ٌِّاْ  رَّط ٌُهَو نْ  لَوُكم و ْرفَوقاً  أَوْمِرُكم مِّ   .(16: الكهؾ) مِّ

(3)   رَو فُورُ  بُّجكَو وَو ةِ  ُذو اْلؽَو ْحمَو   .(58: الكهؾ)  الرَّط

(4)  ا دَو جَو ْبداً  فَووَو نْ  عَو ا مِّ اِدنَو اهُ  ِعبَو نَو ٌْ ةً  آتَو ْحمَو ا ِمنْ  رَو اهُ  ِعنِدنَو لَّطْمنَو عَو ا ِمن وَو  .(65: الكهؾ) ِعْلماً  لَّطُدنَّط

(5)  ا ْدنَو ا أَون فَوؤَورَو ا ٌُْبِدلَوُهمَو ُهمَو بُّج راً  رَو ٌْ ْنهُ  خَو اةً  مِّ كَو بَو  زَو أَوْقرَو  .(81: الكهؾ) ُرْحماً  وَو

(6)   ادَو بُّجكَو  فَوؤَورَو ا أَونْ  رَو ْبلُؽَو ا ٌَو ُهمَو ا أَوُشدَّط ْخِرجَو ْستَو ٌَو ا وَو ُهمَو نزَو ةً  كَو ْحمَو بِّكَو  مِّن رَو  (.82: الكهؾ) رَّط

(7)   ا قَوالَو ذَو ةٌء  هَو ْحمَو بًِّ مِّن رَو  .(98: الكهؾ)  رَّط

وتهدٌد  أردنا أن نقؾ على عمق األمل فً اآلٌات فإننا سنجد أول موضع هو أن ضٌق الحٌاة وإذا

ا :الطؽاة ألصحاب الكهؾ جعلهم ٌدعون هللا تعالى نَو بَّط ا رَو ةً  لَّطُدنكَو  ِمن آِتنَو ْحمَو ٌِّاْ  رَو هَو ا وَو ا ِمنْ  لَونَو داً  أَوْمِرنَو شَو  رَو

 إلىالربط على قلوبهم تثبٌتا ، وهداٌتهم  فًفكان الجواب من هللا سخٌاً ندٌا وخٌراً كثٌراً  ،(10:  الكهؾ)

ْهؾِ  إِلَوى فَوؤُْووا: ؾهالك إلىإلٌواء ، واالمواجهةالتلطؾ وعدم  نُشرْ  اْلكَو ُكم لَوُكمْ  ٌَو بُّج حمته مِّن رَو ٌِّاْ  رَّط ٌُهَو  و
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نْ  لَوُكم ْرفَوقاً  أَوْمِرُكم مِّ والكلب ٌحرس ،  ،وحرك هللا الشمس لتحفظهم ، واألجساد تتقلب ،(16: الكهؾ) مِّ

 .ه ا بآمنولى قوم آخرٌن وٌإمنون بما إوأخٌراً ٌبعثهم لتصل رسالتهم 

فٌرحم  ،وضع الثالث فهو ٌتحدث عن سعة رحمته سبحانه لكل الخلق فهو الؽفور ذو الرحمةمأما ال

ل ذلك لموعد ال مناص منه وال مفر لكنه أجَّط  ،باؼتهم بالعذاب لكل ذنبيفبل  ،ى على عبادهنوٌؽفر وٌتؤ

 .لظالم عنه

 ،الل ذكر الرحمة ثبلث مراتلى قصة سٌدنا موسى والخضر فسنجدها مفعمة باألمل من خإفإذا جبنا 

حٌم ، وهو ٌختم القصة بؤن كل رمن لدن الرحمن ال اً أن الخضر ممن آتاه هللا رحمة وعلم: أولها

بِّر َو  أحداثها هً نسمات متدفقة من الرحمة الربانٌة  ن رَّ ةٍة مِّر مَو حْو وما بٌنهما ٌبٌن أن الولد الذي  ، رَو

.  هه وأقاربيبوالدن ٌصل الرحم وٌتصؾ بصفة الرحمة ٌنتظر أن ٌكون بدٌبلً لؤلبوٌن المإمنٌن هو م

ه هللا إلٌه من بناء السد معهم ولهم هو وفق ماوفً آخر السورة تؤتً الرحمة على لسان ذي القرنٌن بؤن 

فٌض رحمة من هللا تعالى ، ولٌس من سلطانه ومعارفه ومتابعاته كما ٌفتن الكثٌر بعلمهم وسلطتهم، 

معٌار األمل لدى كل مسلم أن هللا هو الرحمن الرحٌم ،  حى ، وهو ما ٌوضبل هو رحمة من هللا تعال

لهم من رحمته  وٌهٌافٌرسل لهم من أسباب الرحمة ما ٌمنع عنهم مظالم شتى ،  ،البر اللطٌؾ بعباده

. أمناً على معاشهم ، وعلٌهم أن ٌستعدوا لرحمات هللا فً اآلخرة بفعل الخٌر ونفع الؽٌر 
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 وال  ال مٌي والتحلٌا الد ٌي الوصف: ةال الث المنهجٌة

 .المناسا

الكثٌر من الكتاب والباحثٌن والصحفٌٌن والخطباء واألبمة بوصؾ الواقع دون تحلٌله أو وضع  ٌؽرم

حلول مناسبة ألزماته، فٌخرج الناس من بٌن أٌدٌهم وقد ازدادوا ٌقٌنا بفساد واقعهم، لكنهم ٌنقلبون إلى 

وإذا أنعم هللا على عبد مصلح . ر واإلصبلح والوصول إلى النجاح والفبلحتٌار بابس ٌابس من التؽًٌ

بؤن ٌجمع بٌن الوصؾ الدقٌق الذي ٌفرق بٌن الحالة والظاهرة، والتحلٌل العمٌق الذي ٌفرق بٌن 

األسباب الوهمٌة والحقٌقٌة، وٌقدم الحلول المناسبة لكل بٌبة ومناخ، وإمكانات وقدرات، فإنه فعبلً 

صلح الربانً الذي ٌجعل هللا على ٌدٌه مفاتٌح التؽٌٌر، وأستطٌع أن أسمً هذه المنهجٌة سٌكون الم

 والتحالٌل واألشعاتحٌث ٌبدأ مع المرٌض بالكشؾ السرٌري وإجراء الفحوصات " منهجٌة الطبٌب"

 لٌحدد التحلٌلً بالمنهج ٌبدأ ثم وصفً، منهج كله وهذا والعرض، المرض اكتشاؾ إلى لٌنتهً العدٌدة

 ٌكتفً وال معا، والمرض للعرض المناسب العبلج بوصؾ ٌقوم وأخٌراً  والعرض، المرض أسباب

 فً باإلنسان خاصة مشكلة أٌة تناول فً اتباعه ٌجب ما بالضبط وهذا المرض، دون العرض بعبلج

. ءالدوا له ٌصؾ وال الداء فٌكتشؾ للطبٌب ٌذهب كمن كنا وإال دولته، أو مجتمعه أو أسرته أو نفسه،

التً فٌها صراع بٌن الحق والباطل،  الثبلثة القصص فً واضحة المنهجٌة هذه وجدت أننً والحق

:  سنجد هذه المنهجٌة ذات األبعاد الثبلثة كما ٌلً 

 

 
 

 انكهف  صحاب لصح:   أوًال 

بِِّهمْ إنهم  : انذلَك انوصف ُنوا ِبرَو ةٌء آمَو ٌَو  . (18)ِفْت
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  ُذوا ِمن ا اتَّطخَو ء قَوْوُمنَو ُإالَو  . (15)ُدوِنِه آلِهَوةً هَو

 ًدا لَون ُتْفلُِحوا إًِذا أَوبَو ٌُِعٌُدوُكْم ِفً ِملَّطِتِهْم وَو ْرُجُموُكْم أَوْو  ٌَو ُكْم  ٌْ لَو ْظهَوُروا عَو ٌَو ُهْم إِن   . (20)إِنَّط

 اُدوا ِتْسًعا اْزدَو ةٍت ِسِنٌنَو وَو ثَو ِمابَو ْهِفِهْم ثَوبلَو لَوِبُثوا ِفً كَو  . (25)وَو

: انعًَك انتحهَم

  ْؤ ٌَو هِ لَّطْوالَو  ٌْ لَو ٌِّنٍت ُتونَو عَو انٍت بَو  . (15)م ِبُسْلطَو

 ِذًبا ِ كَو لَوى هللاَّط ى عَو ِن اْفتَورَو ْن أَوْظلَوُم ِممَّط  . (15)فَومَو

ًدا : انًُاسة لانح نَّط ِبُكْم أَوحَو ٌُْشِعرَو الَو  ْؾ وَو لَوطَّط تَو ٌَو ْل  . (19)وَو

 

 انصاحثٍَ لصح:   اََاًال 

: انذلَك انوصف

  ِن جَو ٌْ ُجلَو بًل رَّط ثَو اْضِرْب لَوُهم مَّط ا وَو ْلنَو عَو جَو ْخلٍت وَو ا ِبنَو اُهمَو ْفنَو فَو حَو ابٍت وَو ِن ِمْن أَوْعنَو ٌْ تَو نَّط ا جَو ِدِهمَو ا أِلَوحَو ْلنَو عَو

ْرًعا  ا زَو ُهمَو نَو ٌْ ًرا  *بَو هَو ا نَو لَوُهمَو ا ِخبلَو ْرنَو فَوجَّط ًبا وَو ٌْ ْظلِْم ِمْنُه شَو لَوْم تَو ا وَو ْت أُُكلَوهَو ِن آتَو ٌْ تَو نَّط ا اْلجَو انَو لَوُه  *ِكْلتَو كَو وَو

اِحِبِه  رٌء فَوقَوالَو لِصَو مَو فَوًراثَو زُّج نَو أَوعَو ااًل وَو ُر ِمنكَو مَو ا أَوْكثَو اِوُرهُ أَونَو ٌُحَو ُهوَو    (32-34.)وَو

  ًدا ِذِه أَوبَو ِبٌدَو هَو ا أَوُظنُّج أَون تَو نَّط   *قَوالَو مَو َوِجدَو بًِّ ألَو ِددتُّج إِلَوى رَو لَوِبن رُّج ًة وَو ةَو قَواِبمَو اعَو ا أَوُظنُّج السَّط مَو وَو

لَوًبا ا ُمنقَو ْنهَو ًرا مِّ ٌْ   (35-36.)خَو

: انعًَك انتحهَم

   لَو خَو دَو ْفِسهِ  وَو الِمٌء لِّنَو ُهوَو ظَو ُه وَو تَو نَّط  . (35)جَو

  ًدا بًِّ أَوحَو الَو أُْشِرُك ِبرَو بًِّ وَو ُ رَو ا ُهوَو هللاَّط  . (38)لَّطِكنَّط

: انًُاسة لانح

   ا أَوقَولَّط ِن أَونَو ِ إِن ُترَو ةَو إاِلَّط ِبا َّط ُ الَو قُوَّط اء هللاَّط ا شَو تَوكَو قُْلتَو مَو نَّط ْلتَو جَو خَو لَوْوالَو إِْذ دَو لَوًداوَو وَو ااًل وَو   ِمنكَو مَو

(39.) 

   ِعًٌدا اء فَوُتْصِبحَو صَو مَو نَو السَّط اًنا مِّ ا ُحْسبَو هَو ٌْ لَو ٌُْرِسلَو عَو ِتكَو وَو نَّط ن جَو ًرا مِّ ٌْ ِن خَو ٌَو ْإِت ٌُ بًِّ أَون  ى رَو سَو فَوعَو
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لَوًقا   (40.)زَو

  لَوًبا ِطٌعَو لَوُه طَو ْستَو ْوًرا فَولَون تَو ا ؼَو اُإهَو ٌُْصِبحَو مَو  . (41)أَوْو 

 

 لشٍََال رأ:   انلاًال 

: انذلَك انوصف

   ا لَوُه ِفً اأْلَوْرِض نَّط كَّط ا مَو  . (84)إِنَّط

  ًبا بَو عَو سَو ؤَوْتبَو ا  * فَو هَو دَو ِعندَو جَو وَو ةٍت وَو ِمبَو نٍت حَو ٌْ ْؽُرُب ِفً عَو ا تَو هَو دَو جَو ْمِس وَو ْؽِربَو الشَّط لَوػَو مَو ا بَو تَّطى إِذَو حَو

ا أَون إِمَّط بَو وَو ذِّ ا أَون ُتعَو ِن إِمَّط ٌْ ا اْلقَوْرنَو ا ذَو ٌَو ا  ِخذَو ِفٌِهْم ُحْسًنا قَوْوًما قُْلنَو تَّط  . (85-86)تَو

   عَو  ُثمَّط ًبا أَوْتبَو بَو تَّطى * سَو ا حَو لَوػَو  إِذَو ْطلِعَو  بَو ا الشَّطْمسِ  مَو هَو دَو جَو ْطلُعُ  وَو لَوى تَو ل لَّطمْ  قَوْومٍت  عَو ْجعَو ن لَّطُهم نَو  مِّ

ا لِكَو  * ِسْتًرا ُدوِنهَو ذَو قَودْ  كَو ا وَو ْطنَو ا أَوحَو هِ  ِبمَو ٌْ   (89-91.)ُخْبًرا لَودَو

   عَو  ُثمَّط ًبا أَوْتبَو بَو تَّطى * سَو ا حَو لَوػَو  إِذَو نَو  بَو ٌْ نِ  بَو ٌْ دَّط دَو  السَّط جَو ا ِمن وَو اُدونَو  الَّط  قَوْوًما ُدوِنِهمَو كَو ْفقَوُهونَو  ٌَو   *قَوْواًل  ٌَو

ا قَوالُوا ا ٌَو نِ  ذَو ٌْ ؤُْجوجَو  إِنَّط  اْلقَوْرنَو ؤُْجوجَو  ٌَو مَو لُ  فَوهَولْ  اأْلَوْرِض  ِفً ُمْفِسُدونَو  وَو ْجعَو ْرًجا لَوكَو  نَو لَوى خَو  عَو

لَو  أَون ْجعَو نَو  تَو ٌْ ابَو ُهمْ  نَو نَو ٌْ بَو ا وَو ّدً   (92-94.)سَو

ا قَوالَو   : انعًَك انتحهَم ذَو ةٌء  هَو ْحمَو ن رَو بًِّ مِّ ا رَّط اء فَوإِذَو ْعدُ  جَو بًِّ وَو لَوهُ  رَو عَو اء جَو كَّط انَو  دَو كَو ْعدُ  وَو بًِّ وَو ّقًا رَو  . (98)حَو

: انًُاسة لانح

   ا قَوالَو ن أَومَّط لَومَو  مَو ْوؾَو  ظَو ُبهُ  فَوسَو ذِّ دُّج  ُثمَّط  ُنعَو بِّهِ  إِلَوى ٌُرَو ُبهُ  رَو ذِّ ٌُعَو اًبا فَو ذَو ْكًرا عَو ا  * نُّج أَومَّط نْ  وَو نَو  مَو  آمَو

ِملَو  عَو الًِحا وَو اء فَولَوهُ  صَو زَو قُولُ  اْلُحْسنَوى جَو نَو سَو ا ِمنْ  لَوهُ  وَو  .  (87 ، 88)ٌُْسًرا أَوْمِرنَو

   ا قَوالَو نًِّ مَو كَّط بًِّ ِفٌهِ  مَو رٌء  رَو ٌْ ؤَوِعٌُنوِنً خَو ةٍت  فَو لْ  ِبقُوَّط ُكمْ  أَوْجعَو نَو ٌْ ُهمْ  بَو نَو ٌْ بَو ْدمً  وَو رَو  آُتوِنً*   ارَو  ُزبَو

ِدٌدِ  تَّطى اْلحَو ا حَو ى إِذَو اوَو نَو  سَو ٌْ نِ  بَو ٌْ فَو دَو تَّطى انفُُخوا قَوالَو  الصَّط ا حَو لَوهُ  إِذَو عَو اًرا جَو هِ  أُْفِرغْ  آُتوِنً قَوالَو  نَو ٌْ لَو  عَو

ا * ِقْطًرا اُعوا فَومَو ْظهَوُروهُ أَون اْسطَو ا ٌَو مَو اُعوا وَو ْقًبا لَوهُ  اْستَوطَو  . (95-97)نَو

 

 ىنو اىحي٘ه ٍْاسثح ٍٗدٙ اىتحيٞو، ٗعَق اى٘صف، دقح تحدٝد فٜ تتثاعد أٗ تتقازب قد اىعق٘ه ُأ ْٕا تاىرمس ٗاىجدٝس

قطعاً عْدٍا تنُ٘ اىَْٖجٞح ٗاضحح ستْتٖٜ ئىٚ زؤٝح ٗاضحح ٍِ شٗاٝا ٍتعددج ىحي٘ه عَيٞح  ىنِ ، ٍشنيح أٗ أشٍح
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 اىسٞاسح تُعسَّفمَا "اىََنِ فِ" أٗتٖاداتٔ قاه أت٘ حْٞفح عِ ئج مَا" ٕرا أحسِ ٍا قدزّا عيٞٔ: "ٍْاسثح ٝغية عيٖٞا 

.. أحٞاّاً 
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 .فقط عما تحته فٌما البحث: الراب ة المنهجٌة

 تحته لٌس ما وأن ، والعمل التؤصٌل إلى والتجرٌد، التنظٌر عن األنظار لفت هو والسنة القرآن منهج

:-  ٌلً ما والسنة القرآن من ذلك على الشواهد ومن ،له  ٌُكترث ال عمل

ؤُْتوا : فً سبب نزول اآلٌة دور .ٔ سَو اْلِبرُّج ِبؤَوْن تَو ٌْ لَو جِّ وَو اْلحَو اِس وَو اِقٌُت لِلنَّط وَو ًَو مَو ِن األَوِهلَّطِة قُْل ِه ْسؤَولُونَوكَو عَو ٌَو

لَّطكُ  َو لَوعَو قُوا هللاَّط اتَّط ا وَو اِبهَو ٌُوتَو ِمْن أَوْبوَو ْأُتوا اْلُب قَوى وَو ِن اتَّط لَوِكنَّط اْلِبرَّط مَو ا وَو ٌُوتَو ِمْن ُظُهوِرهَو : البقرة)ُتْفلُِحونَو  مْ اْلُب

مثل  رقٌقا ٌبدو الهبلل ٌا رسول هللا ما بال: "أن معاذ بن جبل وثعلبة بن ؼنم األنصاري قاال ،(189

ْسؤَولُونَوكَو  :فنزلت  الخٌط ثم ٌزٌد حتى ٌستوي ثم ال ٌزال ٌنقص حتى ٌعود كما بدأ نِ  ٌَو   األِهلَّطةِ  عَو

 . العمل إلى اإلجابة فصرؾ ، (118/1الكشاؾ للزٌعلً، ص)

هذا المبدأ عندما ظل حتى وفاته ٌتحرى معنى الكبللة فً سورة النساء ألنها آٌة  طبق عمر  وقد .ٕ

ًّ من "تترتب علٌها معرفة تقسٌم الموارٌث عملٌاً ، بل قال قبل موته  إنً لم أدع شٌبا هو أهم إل

اإلتقان فً علوم   –3/343: رى ، البن سعد الطبقات الكب" )مثلما راجعته فً الكبللة الكبللة، وما راجعت رسول هللا 

 .(1/60: القرآن، للسٌوطً 

ةً : سورة عبس ووقؾ عند قوله تعالى عندما قرأ سٌدنا عمر  أما فَواِكهَو أَوّباً  وَو فإنه سؤل  ،(31:  عبس) وَو

: لثم عاد سرٌعاً إلى منهج البحث الصحٌح فقا! هذه الفاكهة قد عرفناها فما األْب : "نفسه أول األمر

" الفاكهة" ،(19/220:  القرطبً تفسٌر) وٌلك، إن هذا لهو التكلؾ ٌا ابن أم عمر، ماذا لو لم تعرؾ ما األْب  

 تحتها لٌس حٌث" األبْ " معنى  ٌعرؾ لم إذا علٌه فبل المواشً، طعام هو" واألبْ " الناس، طعام هً

.  مفٌد عملً جانب أي

: حٌث قال ومعاوٌة  فً الخبلؾ بٌن سٌدنا علً  ما نبه إلٌه سٌدنا عمر بن عبد العزٌز  وهذا

، خاصة أن كبلً قد أفضى إلى ربه وكافؤه !" هذه فتنة طّهر هللا منها أٌدٌنا ، أفبل نتطهر منها ألسنتنا "

أو حاسبه على ما فعل، ولٌس تحت بحث الخبلؾ من عمل سوى مزٌد من الفرقة والشقاق والتمزق 

 .والخبلؾ 
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هناك أقواالً فً تفسٌر سورة الكهؾ امتؤلت بها بعض كتب المفسرٌن تخرج بنا عن  ولذا فٌبدو لً أن 

ا لَوُهْم ِبِه ِمْن ِعْلمٍت : رهاهذا الهدؾ الكبٌر، رؼم توجٌه اآلٌات فً صد ِهْم ، (5:الكهؾ) مَو ٌْ لَو ؤُْتونَو عَو ٌَو لَوْوال 

ٌِّنٍت  انٍت بَو اِبُعُهمْ  ،(15: الكهؾ) ِبُسْلطَو ةٌء رَو قُولُونَو ثَوبلثَو ٌَو ِب  سَو ٌْ ْجًما ِباْلؽَو ْلُبُهْم رَو اِدُسُهْم كَو ةٌء سَو ْمسَو قُولُونَو خَو ٌَو ْلُبُهْم وَو كَو

اِر  ْعلَوُمُهْم إاِل قَولٌِلٌء فَوبل ُتمَو ٌَو ا  ِتِهْم مَو بًِّ أَوْعلَوُم ِبِعدَّط ْلُبُهْم قُْل رَو اِمُنُهْم كَو ثَو ةٌء وَو ْبعَو قُولُونَو سَو ٌَو ال وَو اِهًرا وَو اًء ظَو ِفٌِهْم إاِل ِمرَو

ْفِت ِفٌِهمْ  ْستَو ًدا تَو  .(22: الكهؾ) ِمْنُهْم أَوحَو

ومع هذا النهً الصرٌح عن المراء، وعدم االستفتاء فٌما لٌس تحته عمل، فإن هناك صوراً من  

البحث ) المنهجٌة بهذه االلتزام عدم إلى أفضى ممااالستهواء للبحث فً تفاصٌل ؼٌر مفٌدة عملٌاً، 

: -  ٌلً ما نظرٌةال القضاٌا فً اإلؼراق صور ومن( فقط عمل تحته فٌما

 إلى اإلٌواء إلى فاضطرهم رجما بالقتل الفتٌة هدد الذي الملك اسم تحدٌد فً تفننت رواٌات هناك .1

 أثر من دلٌل ٌوجد وال ، وطرسوس وأقسوس دقٌانوس: اسمه أنه رواٌات وردت حٌث الكهؾ

 !.اسم  لك آخر فً" وس" إال ٌجمعها ال أسماء على أصروا لماذا أدري وال ، ذلك على صحٌح

 ٌفٌد ماال وهو ، لكسلمٌنا أو قطمٌر أو حمران أنه الكلب اسم عن التفسٌر كتب فً رواٌات وردت .2

 . ذلك فً ٌصح دلٌل وال شٌبا

اًما: نوع الطعام ذكروا .3 عَو ى طَو أنه البر أو التمر ، أو األرز أو الزٌت ، أو أطٌبه أو  ،(19: الكهؾ) أَوْزكَو

لمطلق فً اإلدارة ، حٌث تركوا له حرٌة االختٌار ألزكاه أرخصه، وهو ٌناقض منهج التفوٌض ا

 .طعماً ، وأطٌبه صحة 

األسد بن عبد األسد، وأبو سلمة، أو : فً الصاحبٌن هل هما أخوان مخزومٌان من مكة اخُتلؾ .4

شرٌكان فً : ، وقٌل(ٌهوذا وقرطوس:)صاحبان من بنً إسرابٌل اسمهما: وأهل مكة وقٌل النبً 

دق أحدهم بحصته ، وبخل اآلخر بماله ، ونكح عددا من النساء ، وأنجب كثٌرا، مال انفصبل، فتص

وهً كلها خٌاالت ال تسمن وال تؽنً من جوع ، ومن أبعد األقوال تصوراً أن الصاحبٌن هما 

 صاحب عن ٌتحدث القرآن إن ثم ، وأنهار وزروع بمكةجنات ٌكن لم ألنهوأهل مكة؛  النبً

 . المفسرٌن بعض به فتن الذي اإلؼراق لكنه ا،جمٌع مكة أهل ولٌس واحد،
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 فً مكان كل ٌذكروا أن كادوا حتى البحرٌن، مجمع موضوع عن رواٌات المفسرٌن بعض أورد .5

 _:  ذلك ومن بحرٌن التقاء فٌه العالم

 . والروم فارس بحر التقاء (أ )

 . وخراسان فارس بحر التقاء (ب )

 . والقلزم األردن بحر التقاء (ج )

 . لقلزما فً البحرٌن التقاء (د )

 . طنجة فً البحرٌن التقاء (ه )

 . أفرٌقٌا فً البحرٌن التقاء (و )

 . أرمٌنٌة فً البحرٌن التقاء (ز )

 . األندلس فً البحرٌن التقاء (ح )

 . والخضر موسى هما البحران (ط )

تَّطى : ٌدل على اإلفبلس الحقٌقً إذ كٌؾ ٌبحث سٌدنا موسى عن نفسه وهو القابل واألخٌر ُح حَو ال أَوْبرَو

عَو  ْجمَو ًَو ُحقًُباأَوْبلُػَو مَو ِن أَوْو أَوْمِض ٌْ ْحرَو  (.60: الكهؾ)  اْلبَو

 فً: وقٌل ، األبله فً فقٌل والخضر موسى سٌدنا تطعم لم التً البخٌلة القرٌة فً أٌضا اختلؾ .6

 . الروم قرى من: وقٌل ، بؤذربٌجان" باجروان" فً: وقٌل، "األندلس" أنطاكٌة

 ٌتصوره ال مما وارتفاعه وعرضه دارالج طول فً ورد ما عمل، تحته لٌس فٌما اإلسهاب ومن .7

 !.عاقل

رواٌات عن مكان الكهؾ فقٌل هو فً ببلد الروم، وقٌل فً ببلد الشام، وقٌل فً ببلد  وردت .8

 . األندلس

 ! .شٌباً  ٌؽنً ال بما عٌسى ، سٌدنا أو موسى سٌدنا زمن قبل كانت هل القصة زمن فً واختلؾ .9

ر أم حٌسور أو مٌسون، وهذه المرة تشترك األسماء واختلؾ فً اسم الؽبلم المقتول هل هو جٌسو  .10

 "! .وس"عكس ما قدم من اسم الملك حٌث ورد فٌها جمٌعاً " سو"الثبلثة فً 
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واختلؾ فً نوع الكنز هل هو مال كثٌر ، أم علم ؼزٌر ، أو لوح مكتوب علٌه مواعظ   .11

خبلء ، منعوا اإلطعام؛ والشهادتٌن، وهو تفنن ال أصل له وال دلٌل علٌه ، فالكنز بٌن مع قوم ب

ٌُخشى من أمثالهم على المال ال العلم أو األلواح أو فما حاجة البخٌل إلى العلم   ! .و

 ! .كما اختلؾ فً اسم الؽبلم، واختلؾ فً اسم أبٌه وأمه فً رواٌات ما أنزل هللا بها من سلطان  .12

 .بن سماقحٌن  واختلؾ فً اسم سٌدنا الخضر فقٌل هو أبلٌا بن ملكان، وقٌل هو عامٌل  .13

 :واختلؾ فً اسم ذو القرنٌن وأصله فقٌل  .14

 . مروبه بن مرزبان اسمه مصري هو (أ )

 . اإلسكندر هو (ب )

 . هرمس اسمه (ج )

 . هردٌس اسمه (د )

 . ٌزن ذي بن الصعب اسمه (ه )

 . أفرٌدون اسمه (و )

بعد بعثة سٌدنا عٌسى ، : واختلؾ أٌضاً فً زمانه فقٌل قبل بعثة سٌدنا موسى ، وقٌل بعد، وقٌل  .15

وقت سٌدنا إبراهٌم وإسماعٌل ، وقٌل كان مع الخضر فً زمانه ، وكان الخضر صاحب  وقٌل كان

 .لوابه األعظم 

ناسك ومنسك، وهادٌل وتادٌل ، : واختلؾ فً أسماء القوم الذٌن ال ٌكادون ٌفقهون قوال ، فقٌل   .16

فكٌؾ ٌمشً وقٌل عنهم إن أذنهم كانت كبٌرة حٌث ٌفترش أحدهم أذناً ٌنام علٌها وٌتؽطى باألخرى 

 !!.أمثال هإالء، هل ٌحمل كل أذن بإحدى ٌدٌه 

. وقٌل فً ٌؤجوج ومؤجوج الكثٌر وأنهم ٌنجبون ألفاً من الذكور وألفاً من اإلناث   .17

!   والمجتمع النفس إلصبلح والدعوٌة التربوٌة الفوابد مٌزان فً األقوال هذه تعنً ماذا

 واجباته عن للقارئ صرفاً  إال علٌها دلٌل وال ، لها أصل ال رواٌات عرض فً التفنن هذا فً وهل

!   ومجتمعه نفسه نحو

!   تارٌخٌة لرواٌات عرضاً  ولٌس هداٌة كتاب القرآن كون مع هذا ٌتوافق وهل
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 والحضاري العلمً التخلؾ فً اإلسبلمٌة ألمتنا مرٌر واقع عبلج فً شٌباً  هذا ٌؽنً هل

 ثم الحوار إلى االستضعاؾ من الحثٌث للسعً ألمةل دافعة السورة تبقى أن ٌجب أم! والتكنولوجً 

 ونفع الخٌر فعل إلى األثرة ومن ، الوحدة إلى الفرقة ومن ، اإلنتاج إلى االستهبلك ومن ، االستخبلؾ

.  الؽٌر

 شرقه كله لعالمنا وإصبلحا ، صالحاً  وعمبلً  إٌمانا تنتج فكرة كل تنمٌة إلى الحاجة مسٌس فً نحن

 . السورة نهاٌة فً القرنٌن ذو فعل كما السدٌن وبٌن وؼربه،

وأختم بقصة تتكرر فً مراكز األبحاث واألقسام العلمٌة فً الجامعات العربٌة واإلسبلمٌة التً تقدم  

هابل وكبٌر ٌمكن أن ٌصلح  كمٌّم  وهواألبحاث للحصول على درجة الماجستٌر والدكتوراه والترقٌات ، 

ه البحث العلمً للوجهة الصحٌحة للبحث فٌما تحته عمل ، األمة فً أقل من عقد من الزمان لو اتج

.  {..........ترقٌة ــ مرتبات ــ مكافآت ــ مإتمرات ــ ندوات ــ }ولٌس فٌما تحته ثمن 

حٌث جلست على الطاولة للمذاكرة والبحث وجاء  م 1987كانت فً دار الكتب المصرٌة سنة  القصة

ألخٌه موضوع بحثه لعل  علٌه ، ومن عاداتنا أن ٌذكر كلٌّم  شاب وجلس على الطاولة نفسها ، فتعرفتُ 

صدٌقً الجدٌد عن موضوع رسالته للدكتوراه الذي قطع فٌه أربع  فسؤلتُ .... عنده كتاباً أو فكرة أو 

من هم العبٌد : أحكام تحرٌر العبٌد فً اإلسبلم ، فسؤلته : سنوات من البحث والتحري لٌبلً ونهاراً فقال 

: قلت! ألست متخصصا كما ذكرت فً الفقه واألصول  ! هو تعرٌؾ الفقهاء نفسه  : لفً بحثك  فقا

قضٌة  أنهى قدم 1948دٌسمبر سنه  10فً  صدر الذينعم ، ولكن اإلعبلن العالمً لحقوق اإلنسان 

ًِّ استؽرابً   أمر فً البحثالرق والعبودٌة ولم تبق منه إال صور نادرة، ولٌست ظاهرة، فؤنكر عل

 أي{ اإلسبلم فً العبٌد تحرٌرأحكام } قصدت لو:  وقلت علٌه فاستدركت  أثر له ٌعد ولم ، تارٌخً

 واإلعبلم والتعلٌم واالقتصاد السٌاسة فً ألعدابها بالجملة العبودٌة من كلها اإلسبلم أمة تحرٌر

 ال ٌةربان حسنات وربما ، إصبلحٌة وآثار ، عملٌة قٌمة لبحثك لكان..... و االجتماعٌة والعادات

ض الذي الطرح هذا ٌعجبه لم الباحث ولكن ، هللا شاء إن لها حصر  كان ولو ، أعماقه من المنهج ٌُقوِّ

 علمٌة ودرجة خطوة به ٌنال بحث فً لٌستمر نفسه إلى انحاز ولكن ، ألمته نفسه من النتصؾ شجاعاً 

. العملً المضمون من فارؼة



43 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

وب ــ رؼم ما ورد من أقوال الفقهاء واألصولٌٌن فً أرى حجم اإللحاح على قضٌة اإلسبال للث وعندما

حمل المطلق على المقٌد فً أن اإلسبال المحرم هو  المقترن بالعجب والخٌبلء ــ أو األكل على 

األرض بدون مبلعق  ــ رؼم ماٌبدو ٌقٌناً أنها سنة فعلٌة أو عادة اجتماعٌة  تفٌد اإلباحة فقط ــ، 

وهو مما ال أشك الٌوم !!! " ؾ نؤكل مما نزرع و نلبس مما نصنع كً"أجدنً أبحث عن شًء آخر هو 

فً وجوبه مع ارتباط الطعام وإنتاج األساسٌات بالحرٌات السٌاسٌة واالقتصادٌة كما عبر عنها 

من لم ٌكن طعامه من فؤسه فلن ٌكون قراره : ) بوضوح فضٌلة الشٌخ الشعراوي ــ رحمه هللا ــ بقوله

(.  من رأسه 

نً أتوجه بؤعلى نداء ، وأخلص رجاء ، وأرقى دعاء إلخوانً الباحثٌن والباحثات، فإن ولذا .4

والمحاضرٌن والمحاضرات، والمتحدثٌن والمتحدثات، والخطباء من ذوي الؽٌرة على واقع األمة 

، ال تدخلوا فً بحث لٌس تحته عمل، وال تنشبوا خطبة فٌها معلومات تجرٌدٌة لٌس تحتها عمل ؛ 

ٌنتهً بنا إلى االنتقال من العمل إلى الجدل ، ومن اإلبداع إلى الكسل ، ومن اإلقدام إلى فهذا كله قد 

التراجع والخور ، ومن اإلنتاج إلى االستهبلك ، وفً الحدٌث الذي رواه ابن ماجه بسنده أن 

اُنوا  ": قال الرسول  ْعدَو ُهًدى كَو لَّط قَوْومٌء بَو ا ضَو هِ مَو ٌْ لَو لَو  عَو دَو سنن ابن ماجه ، باب اجتناب البدع والجدل، ) "إاِلَّط أُوُتوا اْلجَو

 (.إسناده صحٌح أو حسن أو ما قاربهما: وقاال ،1/107 ،الترؼٌب والترهٌب ، أورده المنذري فً 1/19
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 ولٌ  ااحسن  لى ا رتقا  منهجٌة: ال امسة المنهجٌة

. فقط للحسن

: -  ماٌلً الترتٌب على هً مرة عشرٌن" التفضٌلأفعل " صٌؽة استعمال السورة هذه فً شدنً لقد

     ا ا إِنَّط ْلنَو عَو ا جَو لَوى مَو ةً  اأْلَوْرِض  عَو ا ِزٌنَو ُهمْ  لَّطهَو ْبلُوَو ُهمْ  لِنَو ٌُّج نُ  أَو بلً  أَوْحسَو مَو  . (7)عَو

      اُهمْ  ُثمَّط ْثنَو عَو ْعلَومَو  بَو نِ  أَويُّج  لِنَو ٌْ ى اْلِحْزبَو ا أَوْحصَو داً  لَوِبُثوا لِمَو   (12.)أَومَو

      ْن نِ  أَوْظلَومُ  فَومَو ىاؾْ  ِممَّط لَوى تَورَو ِذباً  هللاَّطِ  عَو   (15.)كَو

     ُكمْ  قَوالُوا بُّج ا أَوْعلَومُ  رَو ُثوا لَوِبْثُتمْ  ِبمَو ُكم فَواْبعَو دَو ِرِقُكمْ  أَوحَو ِذهِ  ِبوَو ةِ  إِلَوى هَو ِدٌنَو  (19.) اْلمَو

      ْنُظر ٌَو ْل ا فَو هَو ٌُّج ى أَو اماً  أَوْزكَو عَو ؤِْتُكم طَو ٌَو ْل ْنهُ  ِبِرْزقٍت  فَو  (19.) مِّ

   ِهمعَو  اْبُنوا فَوقَوالُوا ٌْ اناً  لَو ٌَو ُهمْ  ُبْن بُّج  (21.) ِبِهمْ  أَوْعلَومُ  رَّط

    بًِّ قُل ِتِهم أَوْعلَومُ  رَّط ا ِبِعدَّط ْعلَوُمُهمْ  مَّط   (22.) قَولٌِلٌء  إاِلَّط  ٌَو

     ْقُل ى وَو سَو ٌَونِ  أَون عَو ْهِد بًِّ ٌَو بَو  رَو ا ِمنْ  أِلَوْقرَو ذَو داً  هَو شَو   (24.)رَو

     ِقُل  ُ ا أَوْعلَومُ  هللاَّط بُ غَو  لَوهُ  لَوِبُثوا ِبمَو اتِ  ٌْ اوَو مَو اأْلَوْرِض  السَّط   (26.) وَو

     ُنوا الَّطِذٌنَو  إِنَّط ِملُوا آمَو عَو اتِ  وَو الِحَو ا الصَّط نْ  أَوْجرَو  ُنِضٌعُ  الَو  إِنَّط نَو  مَو بلً  أَوْحسَو مَو   (30.)عَو

     اِحِبهِ  فَوقَوالَو ُهوَو  لِصَو اِوُرهُ  وَو ا ٌُحَو رُ  أَونَو االً  ِمنكَو  أَوْكثَو زُّج  مَو أَوعَو فَوراً  وَو   (34.)نَو

    لَوِبن بًِّ إِلَوى ِددتُّج رُّج  وَو نَّط  رَو َوِجدَو راً  ألَو ٌْ ا خَو ْنهَو لَوباً  مِّ   (36.)ُمنقَو

    نِ  إِن ا ُترَو االً  ِمنكَو  أَوقَولَّط  أَونَو لَوداً  مَو وَو   (39.)وَو

    ى سَو بًِّ فَوعَو ٌَونِ  أَون رَو راً  ٌُْإِت ٌْ ِتكَو  مِّن خَو نَّط  (40.) جَو

 هللا فضل من لً وبدا لسورة،ا هذه فً اآلٌات علٌها ألحت التً المعانً هذه فً كثٌراً  تدبرت ولقد

:-  ٌلً ما المعانً من ومنته
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ٌسعى اإلسبلم من خبلل القرآن والسنة إلى نقل اإلنسان من أسفل سافلٌن إلى الطرٌق القوٌم  ال

، بل إلى أحسن تقوٌم ، وال ٌؤمره أن ٌنتقل من فعل السٌا إلى الحسن بل إلى األحسن ، لقوله 

ُنو: تعالى بًل إنَّط الَّطِذٌنَو آمَو مَو نَو عَو ْن أَوْحسَو ا الَو ُنِضٌُع أَوْجرَو مَو اِت إِنَّط الِحَو ِملُوا الصَّط عَو ٌقل  لم ،(30:الكهؾ) ا وَو

، وال ٌؤمر القرآن الكرٌم بؤن نتجنب الكبلم "األحسن"عمبلً بل " ٌُحسن"ال نضٌع أجر من : ربنا

قُو: السٌا إلى الحسن بل إلى القول األحسن لقوله تعالى ٌَو اِدي  قُْل لِِعبَو نُ وَو ًَو أَوْحسَو  لُوا الَّطِتً ِه

ٌؤمر اإلنسان أن ٌكون حسن االتباع للقرآن والسنة وإنما ٌؤمر باالتباع األحسن  وال ،(53: اإلسراء)

هُ : لقوله تعالى نَو ِبُعونَو أَوْحسَو تَّط ٌَو ِمُعونَو اْلقَوْولَو فَو ْستَو ٌَو وٌنتشل اإلسبلم المسلم أن  ،(18: الزمر) الَّطِذٌنَو 

ْن أَوْسلَومَو : ون النموذج األحسن لقوله تعالىٌكون نموذجاً سٌباً لٌك لَو مَو قُْل إِنًِّ أُِمْرُت أَوْن أَوُكونَو أَووَّط

نَّط ِمنَو اْلُمْشِرِكٌنَو  ُكونَو ال تَو فإن لم ٌكن كذلك فبلبد أن ٌخطط ال لٌصل إلى المسلم  ،(14: األّعاً) وَو

أُِمْرُت ألَوْن أَوُكونَو وَو  : الحسن فقط بل األحسن، وٌتضح هذا التخطٌط المستقبلً فً قوله تعالى

لَو اْلُمْسلِِمٌنَو  ْن أَوْسلَومَو : والفرق بٌن اآلٌتٌن أن األولى تعبر عن واقع ،(12: الزمر) أَووَّط لَو مَو فعبلً   أَووَّط

لَو  أَوُكونَو ألَوْن  : ، والثانٌة سعى للوصول إلى ذلك  هذا على السنة أكدت وقد ،اْلُمْسلِِمٌنَو  أَووَّط

إنَّط ِمْن "قال أن الرسول  الترمذي بسنده عن جابر  رواه ما منها كثٌرة نصوص فً المعنى

ِضُكْم إِلَو  ُكْم أَوْخبلَوقاً، وإِنَّط ِمْن أَوْبؽَو اِسنَو ِة أَوحَو امَو ٌَو ْومَو الِق ٌَو ْجلِساً  ِبُكْم ِمنًِّ مَو أْقرَو ًَّط وَو ُكْم إِلَو بِّ ِدُكْم ِمنًِّ أَوحَو أَوْبعَو يَّط وَو

دِّ  شَو الُمتَو اُرونَو وَو ةَو الثَّطرثَو امَو ٌَو ْومَو الِق ِهقُونَو ٌَو ٌْ فَو الُمتَو اِرٌنَو : قاُلوا، "قُونَو وَو ا الثَّطرثَو لِْمنَو ٌا رسولَو هللا قَوْد عَو

ِهقُونَو  ٌْ فَو ِقٌنَو فَوما الُمتَو دِّ شَو الُمتَو بُِّرونَو : "قال! وَو كَو : األخبلق معالً فً جاء ما باب  والصلة، البر كتاب الترمذي،سنن ) "الُمتَو

وما رواه  ،(791 ،السلسلة الصحٌحة فًوأورده  األلبانً  ،3/359ب للمنذري، راجع الترؼٌب والترهً ،رواته رواة الصحٌح ،6/126

الجنة ، وأعلى الجنة  الفردوس ، فإنه أوسط فسلوه إذا سؤلتم هللا: " البخاري بسنده عن النبً 

ء وهو باب وكان عرشه على الما ،كتاب التوحٌد  ،صحٌح البخاري )" ، وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار الجنة

وهً تعنً رفع سقؾ األمل والعمل إلى أعلى درجة ٌستطٌعها اإلنسان  ،(6987: حدٌث رقم ،رب العرش

الَوى  : "على ذلك أٌضا بقوله ، وٌرجو من هللا أعلى منزلة فً الجنة ، وقد نبه النبً  عَو َو تَو إِنَّط هللاَّط

اؾَو  ْفسَو هُ سَو ْكرَو ٌَو ا وَو افَوهَو أَوْشرَو ًَو األُُموِر وَو الِ عَو اٌُِحبُّج مَو  النون، مع الهمزة السٌوطً، الدٌن لجبلل والمراسٌل المسانٌدجامع )" هَو

 (.صحٌح حدٌث: وقال ،264 رقم ،رٌاض الصالحٌن فًالنووي وأورده  ،2/307
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 التفضٌل أفعل صٌػ فً الخاص التفصٌل إلى" دابماً  لؤلحسنالسعً " العام األصل هذا من جبنا وإذا

:-  ٌلً ما أالحظ فإننً الكهؾ سورة فً

ُهْم أَوْعلَوُم ِبِهمْ : أربعاً من مواضع أفعال التفضٌل فً السورة تتعلق بعلم هللا تعالى أن (1) بُّج  ،(21: الكهؾ)رَو

بًِّ قُل ِتِهم أَوْعلَومُ  رَّط ا لَوِبُثوا،(22:الكهؾ)ِبِعدَّط ُ أَوْعلَوُم ِبمَو وفً آخر السورة بٌان أن بحار   ،(26:الكهؾ) قُِل هللاَّط

وشجرها أقبلماً لنفدت قبل أن تنفد كلمات هللا للداللة على العلم األوسع األرض لو كانت مداداً 

فَوْوقَو : واألرقى لٌِمٌء  ِعْلمٍت  ِذي ُكلِّ  وَو هُ : فهو سبحانه ،(76:ٌوسؾ) عَو ِعندَو فَواِتحُ  وَو بِ  مَو ٌْ ا الَو  اْلؽَو ْعلَوُمهَو  ُهوَو  إاِلَّط  ٌَو

ْعلَومُ  ٌَو ا وَو رِّ  ِفً مَو ْحرِ  اْلبَو اْلبَو ا وَو مَو ْسقُطُ  وَو قَوةٍت وَو  ِمن تَو ا إاِلَّط  رَو ْعلَوُمهَو الَو  ٌَو ةٍت  وَو بَّط اتِ  ِفً حَو الَو  األَوْرِض  ُظلُمَو ْطبٍت  وَو  رَو

الَو  اِبسٍت  وَو ابٍت  ِفً إاِلَّط  ٌَو ِبٌنٍت  ِكتَو  ومنها العلٌا صفاته إلى بقوة اتجه تعالى هللا أحب ومن ،(59:األنعام) مُّج

 هل!   والتفوق لبحثوا والتعلم العلم فً فرصة أٌة المسلمة أو المسلم ٌدع هذا بعد فهل ، العلم

قبل هل!   جامعته أو مدرسته فً االمتٌاز درجة ؼٌر مسلمة طالبة أو مسلم طالب أي ٌرجو  إال ٌَو

 ٌكون أن المقبول من هل!   واإلبداع والتجدٌد ، االختراع براءات فً الصدارة فً ٌكون أن

 أننا إلى الواقع آالم تشٌر حٌث الربانً المنهج لهذا عكسٌة صورة -عمومهم فً -الٌوم المسلمون

اىتقسٝس ) المتحدة األمم هٌبة من الصادرة اإلحصاءات بعض وهذه كله، العالم فً أمٌة األعلى األمة

 (:  www.uis.unesco.org، ٍْش٘زاخ اىّٞ٘سن٘ ، 2006اىعاىَٜ ىسصد اىتعيٌٞ ىيجَٞع، 

http://www.uis.unesco.org/
http://www.uis.unesco.org/
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منا موقعاً صحٌحاً فٌجب أن نكون أول من ٌثور على الجهل واألمٌة  أنه إذا وقعت اآلٌات أعتقد

كما أمرنا القرآن الكرٌم وحثتنا السنة النبوٌة ، وهاهً كوبا تعلن أن الثورة هً التربٌة ، والتربٌة 

وتقل نسب األمٌة عن %  4إلى %  24هً الثورة، فتراجعت نسبة األمٌة فً عام واحد من 

أمة فً القرن " أجهل"انجلترا، ونٌوزالندا، بٌنما الزلنا نحمل لقب فً روسٌا والسوٌد و% 1

 ! .الحادي والعشرٌن

اُهمْ  ُثمَّط  :اآلٌة فً التفضٌل، أفعال استعمال من (2) ْثنَو عَو ْعلَومَو  بَو نِ  أَويُّج  لِنَو ٌْ ى اْلِحْزبَو ا أَوْحصَو داً  لَوِبُثوا لِمَو  أَومَو

ؾ لذيا اإلحصاء بعلم االهتمام إلى اآلٌة تشٌر حٌث ،(12:الكهؾ) الباحثٌن وأصحاب القرار على  ٌعرِّ

منه إلى التحلٌل العمٌق ثم الحلول المناسبة ، فبؽٌر اإلحصاء  نٌنتقلو وكٌؾالوصؾ الدقٌق، 

 وقد ، خطٌرة مرضٌة ظاهرة وتترك شاذة، حالة تعالج قد حٌث القرار، اتخاذ فً ضبابٌة ستوجد

 وتنحرؾ ، الرإٌة تهتز" أحصى" ألدقا اإلحصاء علم فبدون الكبٌر، وٌنخسؾ ، الصؽٌر ٌتورم

 . تصوره عن فرع الشًء على الحكم ألن صوابها عن القرارات

 : موضعان عن أظلم عباد هللا وهما فرٌقان  هناك (3)

 فرٌق علِم الحق لكنه حرفه وبدله وؼٌره عمداً كما قال تعالى :ااوا الفرٌي : ْن نِ  أَوْظلَومُ  فَومَو  ِممَّط

ى لَوى اْفتَورَو ذِ  هللاَّطِ  عَو ، وال أدري كم سٌحمل األحبار والرهبان الذٌن اجترإوا على هللا  (15:الكهؾ) باً كَو
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ولذا ! وحرفوا التوراة واإلنجٌل تحرٌفات ال تخفى على لبٌب ، وال تؽٌب عن حصٌؾ  تعالى

ُعونَو : ٌقول ربنا تعالى ْطمَو قَودْ  لَوُكمْ  ٌُْإِمُنواْ  أَون أَوفَوتَو انَو  وَو ْنُهمْ  فَوِرٌقٌء  كَو ُعونَو  مِّ ْسمَو بلَومَو  ٌَو هُ  ُثمَّط  هللاِّ  كَو فُونَو رِّ  ٌُحَو

ْعدِ  ِمن ا بَو قَولُوهُ  مَو ُهمْ  عَو ْعلَوُمونَو  وَو ا * ٌَو إِذَو ُنواْ  الَّطِذٌنَو  لَوقُواْ  وَو ا قَوالُواْ  آمَو نَّط ا آمَو إِذَو بلَو  وَو ْعُضُهمْ  خَو  قَوالُواْ  بَوْعضٍت  إِلَوىَو  بَو

ُهم ُثونَو دِّ ا أَوُتحَو حَو  ِبمَو ُكمْ  هللّاُ  فَوتَو ٌْ لَو وُكم عَو آجُّج ٌُحَو بُِّكمْ  ِعندَو  ِبهِ  لِ ْعِقلُونَو  أَوفَوبلَو  رَو الَو   * تَو ْعلَوُمونَو  أَووَو ْعلَومُ  هللّاَو  أَونَّط  ٌَو ا ٌَو  مَو

ونَو  ا ٌُِسرُّج مَو ِمْنُهمْ   * ٌُْعلُِنونَو  وَو ٌُّجونَو  وَو ْعلَوُمونَو  الَو  أُمِّ ابَو  ٌَو ًَّط  إاِلَّط  اْلِكتَو اِن إِنْ  أَومَو ُظنُّجونَو  إاِلَّط  ُهمْ  وَو لٌء  * ٌَو ٌْ  لِّلَّطِذٌنَو  فَووَو

ْكُتُبونَو  ابَو  ٌَو ِدٌِهمْ  اْلِكتَو ٌْ َو قُولُونَو  ُثمَّط  ِبؤ ا ٌَو ـذَو ُرواْ  هللاِّ  ِعندِ  ِمنْ  هَو ْشتَو ٌَو ناً  ِبهِ  لِ مَو لٌء  قَولٌِبلً  ثَو ٌْ ا لَّطُهم فَووَو مَّط بَوتْ  مِّ تَو ِدٌِهمْ  كَو ٌْ  أَو

لٌء  ٌْ وَو ا لَّطُهمْ  وَو مَّط ْكِسُبونَو  مِّ واألمر الذي ٌبعث فً النفس مرارة هو هإالء المسلمون  ،(79-75:البقرة) ٌَو

ء األمة الذٌن ٌتشددون فٌحرمون الحبلل افتراًء على هللا ، أو ٌتحللون فٌحلون ممن ٌسمون علما

ُتم قُلْ : الحرام وهإالء ٌفاجبهم هللا تعالى بهذا اإلنذار الشدٌد ٌْ أَو ا أَورَو لَو  مَّط ن لَوُكم هللّاُ  أَونزَو ْزقٍت  مِّ ْلُتم رِّ عَو  فَوجَو

ْنهُ  اماً  مِّ رَو بلَوالً  حَو حَو لَوى أَومْ  لَوُكمْ  أَوِذنَو  آّ ُ  قُلْ  وَو ُرونَو  هللاِّ  عَو ْفتَو ا  * تَو مَو نُّج وَو ُرونَو  الَّطِذٌنَو  ظَو ْفتَو لَوى ٌَو ِذبَو  هللاِّ  عَو ْومَو  اْلكَو  ٌَو

ةِ  امَو ٌَو لَوى فَوْضلٍت  لَوُذو هللّاَو  إِنَّط  اْلِق لَوـِكنَّط  النَّطاسِ  عَو ُهمْ  وَو رَو ْشُكُرونَو  الَو  أَوْكثَو ٌنسب  الحكم كان وإذا ،(60-59: ٌونس)ٌَو

حل والحرمة والوجوب والندب والكراهٌة فإنهم كما عنون هللا تعالى فً ال إلىالعلماء  فتوىفً 

 فً تعالى هللا عن ٌوقعون هإالء أي" العالمٌن رب عن الموقِّعٌنإعبلم : "ابن القٌم كتابه

م ٌقله، أو تشٌر إلٌه ل ما عنه ٌوقّعوا أن وفرقا خوفا قلوبهم تخفق أن فبلبد الفقهٌة، االجتهادات

وإلى هإالء ٌتوجه الخطاب  صدها الفقهٌة، أو أحادٌث نبوٌةاآلٌات أو النصوص الشرعٌة ومقا

 . فً سورة الكهؾ 

 وهم فرٌق القواعد )فرٌق سمع الحق فعبلً فؤعرض عنه، ولعلهم عموم األمة  :ال انً الفرٌي

نْ  : حٌث ٌقول سبحانه( الشعبٌة مَو ن أَوْظلَومُ  وَو رَو  ِممَّط اتِ  ُذكِّ ٌَو بِّهِ  ِبآ ضَو  رَو ا فَوؤَوْعرَو ْنهَو ًَو  عَو ِس نَو ا وَو تْ  مَو مَو  قَودَّط

اهُ  دَو ا ٌَو ا إِنَّط ْلنَو عَو لَوى جَو ةً  قُلُوِبِهمْ  عَو ْفقَوُهوهُ  أَون أَوِكنَّط ِفً ٌَو اِنِهمْ  وَو ْقراً  آذَو إِن وَو ْدُعُهمْ  وَو ى إِلَوى تَو ُدوا فَولَون اْلُهدَو ْهتَو  إِذاً  ٌَو

داً   هللا عم الصدق تحري إلى الشعبٌة والقواعد الدٌنٌة القٌادات وجهتا اآلٌتٌن فكؤن ،(57: الكهؾ ) أَوبَو

 أو علٌه الكذب عن نبتعد وأن ، للحسن فقط ولٌس لؤلحسن االتباع نحسن أن نعلمه، فٌما تعالى

 . عنه اإلعراض
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ارتقاء فً الذوق الخاص عند إشباع الجانب الجسدي من الطعام، فلٌس اإلنسان حٌوانا بل  هناك (4)

الطوٌل جداً هو إنسان ٌحس وٌشعر وٌتذوق ، وهنا عندما ٌقوم أصحاب الكهؾ من نومهم 

اماً  أَوْزكَوى :   ٌبحثون عن عَو ، ولٌس أي طعام ، وهو ٌعنً أنهم أصحاب ذوق رفٌع  (19: الكهؾ )  طَو

 : فً اختٌار طعامهم ، والناس أمام الطعام نوعان 

 "فَوس" والطعم الذوق ال الكمٌة مهمته" أكول  الذي الرجل هإالء ومن واألحسن، والنكهة" والنَو

 اضطجع وإن ، اشتؾَّط  شرب وإن ، لؾَّط  أكل إنزوجً : "زرع أم حدٌث فً زوجته وصفته

ًٌّم  (10/318:  البخاري صحٌح" ) البثَّط  لٌعلم الكؾَّط  ٌولج وال ، التؾَّط  ، فهو نِهمٌء على الطعام والشراب ، أنان

فً االنفراد بالنعم ، بخٌل بحركة ٌده ، لٌفرج عن زوجته الكرب والبث والببلء، فهذا نوع 

 .س، خسٌس الجبلة، جافً الطبع ، رديء المعدن حقٌر من النا

 "ٌل واق لكنه فقٌراً  كان مهما الذي وهو" أكِّ  إلى هذا وٌسري الطعام، أفضل لبطنه ٌختار ، ذَّط

 بطنه إلى األزكى الطعام سرى وإذا ، الكبلم أعذب اللسان فٌختار ، الطعام به تذوق الذي لسانه

 وصاحب ، إنسان كل مع والنقاء والصفاء ، فانوالعر بالشكر القلب تؽذى دماء إلى وتحول

 تبدو التً الكلمة هذه من المراد هو وهذا ، مجال كل فً الذوق صاحب هو الطعام فً الذوق

 هذه فً األنوار بحار أؼوار نسبر أن نرٌد لكننا ، القرآن آٌات تدبر عن ؼفل لمن عابرة

 . مجال كل فً اقاألذو أرقى إلى تهدٌنا التً الربانٌة واألقمار الشموس

أربع مرات، وهً تتحدث عن موضوع واحد أن الجنتٌن " خٌر"أفعال التفضٌل بصٌؽة  وردت (5)

اللتٌن افتخر بهما الصاحب الكافر هما من العرض الزابل ، وقد وصل  الؽرور به أن تصور أنه 

راً : لو كانت هناك آخرة فسٌجد فٌها ٌْ ا خَو ْنهَو لَوباً  مِّ ى: ٌه صاحبه المإمنفرد عل ،(36:الكهؾ) ُمنقَو سَو  فعَو

بًِّ ٌَونِ  أَون رَو راً  ٌُْإِت ٌْ ِتكَو  مِّن خَو نَّط ألن هناك أرزاقاً خٌراً منها قد تكون السكٌنة  ،(40: الكهؾ ) جَو

والطمؤنٌنة والراحة والرضا عن هللا ، والرضا بالقدر خٌره وشره ، قد ٌكون زوجة صالحة أو 

ٌكون فً الصحة والعافٌة ، وقد ٌكون هذا الببلء  زوجاً صالحاً ، قد ٌكون فً أوالد صالحٌن ، قد

وفً الموضعٌن ! كله للمإمن محواً للسٌبات ورفعاً للدرجات ، وفً اآلخرة تبدو الخٌرٌة لمن  

راً : اآلخرٌن جاء اللفظان ٌْ : ٌدور حول المعنى ذاته ولتقرأه فً سٌاقه حٌث ٌقول تعالى  خَو
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 ُال ُنونَو  اْلمَو اْلبَو ةُ  وَو ًَو  ِزٌنَو ا اةِ اْلحَو ٌَو ْن اتُ  الدُّج ٌَو اِق اْلبَو اتُ  وَو الِحَو رٌء  الصَّط ٌْ بِّكَو  ِعندَو  خَو اباً  رَو وَو رٌء  ثَو ٌْ خَو بلً  وَو  ،(46:الكهؾ) أَومَو

فاألعمال الصالحة التً ٌجنٌها اإلنسان هً األحظى ثواباً واألوسع أمبل فً سعادة اإلنسان فً 

لركون إلٌه، أو اللجوء إلى هللا دنٌاه وآخرته معا ، وهذه تضع أمام اإلنسان اختٌار الزابل الفانً وا

 : تعالى وعمل الصالحات التً تبقى كما قال الشاعر

 والنا    بٌن ال رف ٌ اا  ***ٌف ا ال ٌر   ٌ دم جوانٌه     من

ا: السٌاق نفسه جاءت أفعال التفضٌل فً قول الصاحب الكافر فً (6) رُ  أَونَو االً  ِمنكَو  أَوْكثَو زُّج  مَو أَوعَو فَوراً  وَو  نَو

بالخٌبلء والكبر والؽطرسة ، وجاء الرد من صاحبه المإمن ٌنقض هذا االعتزاز  ،(34:الكهؾ)

نِ  إِن: بالفناء، بسبب الؽفلة عن رب األرض والسماء، فٌقول ا ُترَو االً  ِمنكَو  أَوقَولَّط  أَونَو لَوداً  مَو وَو ى   * وَو سَو فَوعَو

بًِّ ٌَونِ  أَون رَو راً  ٌُْإِت ٌْ ِتكَو  مِّن خَو نَّط ٌُْرِسلَو  جَو ا وَو هَو ٌْ لَو ا عَو نَو  ناً ُحْسبَو اءِ  مِّ مَو ِعٌداً  فَوُتْصِبحَو  السَّط لَوقاً  صَو  (40 -39:الكهؾ) زَو

، وهذا االعتزاز هو ما ٌجب أن ٌعلنه كل مسلم صادق ومسلمة صادقة على اآلخرٌن عندما 

 :ٌواجه الشر مهما كانت ثروته ، وسلطته ، وصولته ، وتقلبه فً الببلد ، ٌواجهه بقوله تعالى 

ا ُ  ُهوَو  لَّطِكنَّط الَو  بًِّرَو  هللاَّط بًِّ أُْشِركُ  وَو دا ِبرَو  (.38: الكهؾ ) أَوحَو

 : - قضاٌا ثبلث فً التفضٌل أفعال من واحد موضع جاء (7)

 تعالى بعد الذكر والتفوٌض دعاء   : الَو قُولَونَّط  وَو ءٍت  تَو ًْ لِكَو  فَواِعلٌء  إِنًِّ لِشَو داً  ذَو اءَو  أَونإاِلَّط  * ؼَو شَو ُ  ٌَو  هللاَّط

اْذُكر بَّطكَو  وَو ا رَّط ِسٌتَو  إِذَو قُ  نَو ى لْ وَو سَو ٌَونِ  أَون عَو ْهِد بًِّ ٌَو بَو  رَو ا ِمنْ  أِلَوْقرَو ذَو داً  هَو شَو فهً حالة   ،(24-23:الكهؾ ) رَو

من الشفافٌة بٌن العبد وربه ، فبل ٌقطع أمرا إال بمشٌبة ربه تعالى ، وٌكثر من ذكره وٌتوسل إلٌه 

صار هذا  أن ٌهدٌه إلى األقرب واألعلى إلى الرشد من واقعه الذي ٌختاره أو ٌفكر فٌه ، ولو

ى: جزًءا من دعابنا لنلنا أعلى الهداٌة والرشاد سَو بًِّ فَوعَو ٌَونِ  أَون رَو راً  ٌُْإِت ٌْ ِتكَو  مِّن خَو نَّط ٌُْرِسلَو  جَو ا وَو هَو ٌْ لَو  عَو

اناً  نَو  ُحْسبَو اءِ  مِّ مَو ِعٌداً  فَوُتْصِبحَو  السَّط لَوقا صَو  .(40: الكهؾ ) زَو

 اإلنسان بؤنه وصؾ : رَو ءٍت  أَوْكثَو ًْ الً  شَو دَو ٌوحً بكراهٌة الجدل واستحباب العمل،   ،(54: الكهؾ ) جَو

وهذا ما ٌجب أن ننتقل إلٌه من الجدل األجوؾ إلى العمل األحسن ، واألحادٌث فً ذلك جد 

ات ، وعدم االنتصار للحق أو ترك الجدل إلى  صرٌحة فً مواجهة هوى النفس فً االنتصار للذَّط
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بَوِض  : " لنبً عن ا داوود بسنده عن أبً أمامة  أبوالعمل، منها ما رواه  تٍت فً رَو ٌْ ِعٌمٌء ِببَو ا زَو أَونَو

إِْن كان  ِذبَو وَو كَو اْلكَو رَو ْن تَو ِة لِمَو نَّط ِط اْلجَو سَو تٍت فً وَو ٌْ ِببَو انَو ُمِحقاًّ، وَو إِْن كَو اءَو وَو كَو الِمرَو رَو ْن تَو ِة لِمَو نَّط اِزحاً، اْلجَو مَو

نَو ُخلُقَوهُ  سَّط ْن حَو ِة لِمَو نَّط تٍت فً أْعلَوى اْلجَو ٌْ ِببَو رٌاض  فًالنووي وأورده  ،13/156 ، الخلق حسن باب ألدب،ا داود،كتاب أبًسنن )" وَو

 .(صحٌح حدٌث: وقال ،264 ، رقمالصالحٌن

 ً ا: تربٌة األوالد جاءت قصة قتل الؽبلم بؤمر هللا تعالى وكان السبب كما ذكره الخضر ف ْدنَو  فَوؤَورَو

ا أَون ا ٌُْبِدلَوُهمَو ُهمَو بُّج راً  رَو ٌْ ْنهُ  خَو اةً  مِّ كَو بَو  زَو أَوْقرَو  التربٌة ومعاٌٌر مبلمح تضع وهً ،(81: لكهؾ ا) ُرْحما وَو

 فً مستوى أعلى فً اجتماعٌة وروابط ومشاعر إٌمانٌة تزكٌة أصحاب لٌكونوا لؤلبناء الصحٌحة

 :أساسٌٌن جانبٌن

. هو التزكٌة اإلٌمانٌة  : ااوا

بَو هو المكارم األخبلقٌة التً تجعله واصبلً ألرحامه  : ال انً  (.81:الكهؾ) ُرْحماً  أَوْقرَو

 ولٌس األحسن إلى االرتقاء: منهجٌة تفعٌل ضرورة إلى معاً  ننتهً والتفصٌلً اإلجمالً العرض بهذا

.  فقط الحسن
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 .بالنتا ج ااسباا ربط منهجٌة: السادسة المنهجٌة

 فاإلنسان شرا، أو خٌرا أفعاله نتابج له تقدم أن مواقفه تؽٌٌر إلى اإلنسان ودفع التربٌة وسابل  أهم من

 التام النور فً ٌسعى أن وهو كبرى لنتٌجة سبب الفجر صبلة فً المسجد إلى خطواته أن ٌعرؾ الذي

 فً لنتٌجة سبب الوالدٌن بر وأن اآلخرة، فً والنعٌم الدنٌا فً للبركة سبب الصدقة وأن القٌامة، ٌوم

 فً واستضعاؾ ذل الجهاد ترك وأن اآلخرة، فً هللا ورضا العمر فً والبركة األبناء بر وهً الدنٌا

 إلى السٌا من اإلنسان مواقؾ وتعدٌل لتؽٌٌر قوٌة نفسٌة محركات هذه اآلخرة، فً هللا وعذاب الدنٌا

 .األحسن إلى الحسن ومن الحسن

: ٌلً ما منها كثٌرة الكهؾ سورة فً ذلك على واألمثلة

نْ  ُتِطعْ  والَو  : تعالى قوله .1 ا مَو ْلنَو هُ  أَوْؼفَو ْلبَو ن قَو ا عَو اتَّطبَو  ِذْكِرنَو اهُ  عَو وَو وَو انَو  هَو كَو هذه   ،(28:الكهؾ) فُُرطاً  أَوْمُرهُ  وَو

 ٌإدي مما ذكره، ندركات ثبلث ٌسلم بعضها إلى بعض، فؤول دركة فً البعد عن هللا هً الؽفلة ع

م أن إلى  والنتٌجة جامح، داخلً وهوى جانح، خارجً لصدٌق أسٌراً  فٌصٌر هواه، اإلنسان ٌُحكِّ

 :ٌلً ما فمنها واقعٌة أمثلة لذلك اضربن فإذا حٌاته، عقد انفراط هو

نسً الشاب أو الفتاة الِذكر الربانً فً معاٌٌر اختٌار الزوج أو الزوجة فهذا سبب ٌإدي إلى  إذا (أ )

 والؽنى  والجسد، الجمال، إلى كلٌّم  فٌلتفت الهوى، بعٌن آلخرؼٌاب الرإٌة الصحٌحة، وٌرى كبلٌّم 

 نتٌجة إلى وصبل قد أنفسهما وٌجدان فٌتزوجان ٌنً،الد التقدٌر وٌتراجع العابلً، والحسب المالً،

 أسباب تتحول بل الجسدي، والتناؼم العقلً، والتفاهم القلبً، الحب ضعؾ أو ؼٌاب وهً حتمٌة

 .والمنازعات والخبلؾ للشقاق نتابج إلى االختٌار
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 ٌإدي سبب اهذ النداء تلبٌة عن المسلم وؼفل الفبلح، على حً الصبلة، على حً المإذن نادى إذا (ب )

 هذا ثم والنمٌمة، للؽٌبة مجالس أو ردٌبة أفبلم مشاهدة أو ثقٌل نوم فً الهوى اتباع نتٌجة إلى

 الدنٌا فً ٌسعده إنجاز دون واللٌالً األٌام علٌه فتمر وقته عقد انفراط أخرى، لنتٌجة سبب

 .واآلخرة

ول النتٌجة سبباً لنتٌجة أخرى، إذاً هناك سبب وهو الؽفلة ٌإدي إلى نتٌجة وهو اتباع الهوى، وتتح 

. وهً انفراط عقد حٌاة الؽافل

نْ  : تعالى قوله .2 مَو ن أَوْظلَومُ  وَو رَو  ِممَّط اتِ  ُذكِّ ٌَو بِّهِ  ِبآ ضَو  رَو ا فَوؤَوْعرَو ْنهَو ًَو  عَو ِس نَو ا وَو تْ  مَو مَو اهُ  قَودَّط دَو ا ٌَو ا إِنَّط ْلنَو عَو لَوى جَو  عَو

ةً  قُلُوِبِهمْ  ْفقَوُهوهُ  أَون أَوِكنَّط ِفً ٌَو اِنِهمْ  وَو ْقراً  آذَو إِن وَو ْدُعُهمْ  وَو ى إِلَوى تَو ُدوا فَولَون اْلُهدَو ْهتَو داً  إِذاً  ٌَو  (.57:الكهؾ) أَوبَو

:  بعض إلى بعضها ٌسلم ونتابج أسباب مجموعة هذه

 

 

 

 

 

 فاإلعراض منها، أسوأ لنتٌجة جدٌد سبب إلى النتٌجة هذه وتتحول بعده، نتٌجة إلى ٌسلم سبب فكل

 ٌجدد فبل فعله على محاسب أنه اإلنسان وٌنسى شر،وال الخٌر معاٌٌر اختبلل إلى ٌإدي الذكر عن

التوبة لٌؽسل قلبه، وهذا ٌإدي إلى الطبع على القلب مثل الثوب الذي تتراكم علٌه القاذورات 

واألدران وال ٌؽسله صاحبه فٌتلطخ بؤلوان أخرى تؽٌر وجهه، فإذا ختم على القلب لم ٌعد هناك 

حكم نوافذها فبل ٌدخل إلٌها الهواء أو تسدل ستابرها فبل ٌنفذ منفذ ألنوار الهداٌة، مثل الحجرة التً ت

.  إلٌها ضوء

ُهمْ  : تعالى قال .3 ةٌء  إِنَّط ٌَو ُنوا ِفْت بِِّهمْ  آمَو اُهمْ  ِبرَو ِزْدنَو  (.13:  الكهؾ) ُهًدى وَو
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ْوا الَّطِذٌنَو و: اإلٌمان سبب لنتٌجة كبرى وهً زٌادة الهداٌة، ٌقول تعالى دَو ُهمْ  اْهتَو ادَو اُهمْ  ىُهدً  زَو آتَو  وَو

ْقواُهمْ  ْهدِ  ِبا َّطِ  ٌُْإِمن ومَون: ، وٌقول سبحانه(17:  محمد) تَو هُ  ٌَو ْلبَو ، إذاً من أراد مزٌدا من (11:  التؽابن)  قَو

 منه والخوؾ له والدعاء إلٌه والركون علٌه واالعتماد تعالى، به نالهداٌة فلٌوفر مزٌدا من اإلٌما

. الهداٌة زٌادة وهً لنا هللا وعد من نتٌجة إلى تفضً أسباب فهذه فٌه، والرجاء

ؾْ  : تعالى قال .4 لَوطَّط تَو ٌَو ْل الَو  وَو نَّط  وَو داً  ِبُكمْ  ٌُْشِعرَو   (.19 : الكهؾ)أَوحَو

 

- ً  بهم ٌُشعر وأال التلطؾ بشرط الطعام، بؤزكى لٌؤتً أحدهم إرسال على الفتٌة اتفق اآلٌتٌن هاتٌن ف

 اإلٌمان، أهل على الكفر أهل ظهور وهً فةمعرو حتمٌة لنتٌجة سبب ذلك فعل عدم ألن أحدا،

 إما وهً لنتٌجة سبب وهذا ظالمة، بطرٌقة ومحاكمتهم أنشطتهم، على والتضٌٌق علٌهم والقبض

 مع والخوض الدٌن، عن الردة فً الفتنة قبول أو( الفترة هذه قوانٌنحسب ) رجما الموت

 آثر حٌث الفبلح عدم هً نتٌجةال تكون وآنبذ الكافرٌن، وتقالٌد لعادات والرضوخ الخابضٌن

. اآلخرة فً العذاب على الدنٌا فً السبلمة اإلنسان
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فً هذا المثال أٌضا ٌكون كل سبب له نتٌجة، وهذه النتٌجة تتحول إلى سبب لنتٌجة أخرى، أي   -

نْ : من سًء إلى أسوأ، وآخرها عدم الفبلح فً الدنٌا واآلخرة وهً مإكدة بقوله تعالى مَو  أَوْظلَومُ  وَو

نمِ  رَو  مَّط اتِ  ُذكِّ ٌَو بِّهِ  ِبآ ضَو  رَو ا فَوؤَوْعرَو ْنهَو ًَو  عَو ِس نَو ا وَو تْ  مَو مَو اهُ  قَودَّط دَو ا ٌَو ا إِنَّط ْلنَو عَو لَوى جَو ةً  قُلُوِبِهمْ  عَو ْفقَوُهوهُ  أَون أَوِكنَّط ِفً ٌَو  وَو

اِنِهمْ  ْقراً  آذَو إِن وَو ْدُعُهمْ  وَو ى إِلَوى تَو ُدوا فَولَون اْلُهدَو ْهتَو داً  إِذاً  ٌَو  (.57:  الكهؾ) أَوبَو

ا: قال تعالى  .5 أَومَّط مُ  وَو انَو  اْلُؽبلَو اهُ  فَوكَو وَو نِ  أَوبَو ٌْ ا ُمْإِمنَو ِشٌنَو ا أَون فَوخَو اناً  ٌُْرِهقَوُهمَو ٌَو ُكْفراً  ُطْؽ فً هذه  (.80:  الكهؾ) وَو

اآلٌة مقدمة وسبب ٌإدي إلى نتٌجة واضحة أن فساد األوالد ٌرهق األبوٌن إرهاقا ال حد له، ولٌس 

كانا فاسقٌن ٌحبان أن ٌكون ولدهما من أهل أعز على اآلباء من أبنابهم، واألبوان حتى لو 

 ونشر واالختبلس والسرقة القتل عصابات وأعضاء والمدخنون والمدمنون فالسكارىاالستقامة، 

 إرهاق حد إلى فعبل تصل صعوبة األمر وٌزداد مثلهم، أبناإهم ٌكون أن أبدا ٌتمنون ال المخدرات

 فً حسرة العٌن، رأي الواقع فً ذلك رأٌنا وقد را،كفا أو فساقا وأبناإهم مإمنٌن كانا إذا األبوٌن

 هذا وجد إذا العٌش، فً وقلقا الصدر، فً وحشرجة الفإاد، فً وجرحا النفس، فً وألما القلب،

 الهوى اتباع إلى األبناء وتوجه ورسوله، هللا طاعة إلى واألمهات اآلباء توجه بٌن التناقض

. الشٌطان ووساوس

هذا التوسل الرقٌق من سٌدنا نوح إلى ربه بعد أن استنفد كل الوسابل  لنلحظ ذلك جلٌا فً وإننا

إِنَّط  أَوْهلًِ ِمنْ  اُبِنً رب إِنَّط : لدعوة ولده حٌث قال سٌدنا نوح كَو  وَو ْعدَو قُّج  وَو أَونتَو  اْلحَو مُ  وَو اِكِمٌنَو  أَوْحكَو  اْلحَو

ا :فجاء الرد درسا عملٌا قوٌا قال تعالى ،(45:  هود) هُ  ُنوحُ  ٌَو سَو  إِنَّط ٌْ هُ  أَوْهلِكَو  ِمنْ  لَو لٌء  إِنَّط مَو رُ  عَو ٌْ الِحٍت  ؼَو  فَوبلَو  صَو

ْسؤَوْلنِ  ا تَو سَو  مَو ٌْ ُكونَو  أَون أَوِعُظكَو  إِنًِّ ِعْلمٌء  ِبهِ  لَوكَو  لَو اِهلٌِنَو  ِمنَو  تَو وفً هذا رسالة تربوٌة . (46:  هود) اْلجَو

ة والعلمٌة ضرورٌة أن ٌكون همُّج اآلباء واألمهات األول هو التربٌة اإلٌمانٌة واألخبلقٌة واالجتماعً

.  تعالى هللامع التربٌة الجسدٌة، وٌتركون النتابج على 

ِتْلكَو  : تعالى قال .6 ى وَو اُهمْ  اْلقُرَو ا أَوْهلَوْكنَو لَوُموا لَومَّط ا ظَو ْلنَو عَو جَو ْهلِِكِهم وَو ْوِعداً  لِمَو  (.59:  الكهؾ) مَّط
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نتٌجة حتمٌة للظلم هذه اآلٌة أورد هللا تعالى النتٌجة معللة بؤسبابها فبٌن أن هبلك األمم هو  فً

ٌِّن : والطؽٌان، ولهذا شواهد عدٌدة فً كتاب ربنا سبحانه وتعالى منها قوله تعالى ؤَو ن فَوكَو ةٍت  مِّ ٌَو  قَوْر

ا اهَو ًَو  أَوْهلَوْكنَو ِه ةٌء  وَو الِمَو ًَو  ظَو ةٌء  فَوِه ٌَو اِو لَوى خَو ا عَو ِبْبرٍت  ُعُروِشهَو لَوةٍت  وَو طَّط عَو قَوْصرٍت  مُّج ِشٌدٍت  وَو  :،  وقوله تعالى(45:  الحج)مَّط

 لَوقَو ا دْ وَو ا قَوْبلُِكمْ  ِمن اْلقُُرونَو  أَوْهلَوْكنَو لَوُمواْ  لَومَّط اءْتُهمْ  ظَو جَو اتِ  ُرُسلُُهم وَو نَو ٌِّ ا ِباْلبَو مَو اُنواْ  وَو ٌُْإِمُنواْ  كَو لِكَو  لِ ذَو ْجِزي كَو  نَو

قَوالَو  : ، وقوله تعالى(13:  ٌونس) اْلُمْجِرِمٌنَو  اْلقَوْومَو  فَوُرواْ  الَّطِذٌنَو  وَو ـُكم لُِرُسلِِهمْ  كَو نَّط نْ  لَوُنْخِرجَو ا مِّ  أَووْ  أَوْرِضنَو

ُعوُدنَّط  ا ِفً لَوتَو ى ِملَّطِتنَو ِهمْ  فَوؤَوْوحَو ٌْ ُهمْ  إِلَو بُّج نَّط  رَو الِِمٌنَو  لَوُنْهلِكَو ـُكمُ  * الظَّط نَّط لَوُنْسِكنَو ْعِدِهمْ  ِمن األَوْرضَو  وَو لِكَو  بَو نْ  ذَو اؾَو  لِمَو  خَو

قَواِمً اؾَو  مَو خَو ِعٌدِ  وَو  (.14-13:  إبراهٌم)  وَو

وا فً السٌر إلى هللا، وأن ٌوثقوا عبلبقهم اآلٌات ترفع معٌار األمل لدى أص هذه حاب اإلٌمان أن ٌجدُّج

به، وٌإدوا واجبهم التربوي والدعوي مع الٌقٌن أن ظلم الكافرٌن ألنفسهم ولؽٌرهم سبب حتمً 

بِّكَو  بَوْطشَو  إِنَّط  : لهبلكهم كما توعدهم ربهم، وهو القابل سبحانه ِدٌد رَو  : ، وقال سبحانه(12:  البروج( لَوشَو

بَّطكَو  إِنَّط  ادِ  رَو وهذه نصوص تكفً أصحاب اإلٌمان أن ٌنطلقوا فً اإلصبلح . (14:  الفجر( لَوِباْلِمْرصَو

والتؽٌٌر وهم واثقون من وعد الرحمن بالنصر والتمكٌن لهم، والهبلك واإلهبلك والبوار للظالمٌن من 

 .أعدابهم
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.  الربانٌة اإلدارة منهجٌة: الساب ة المنهجٌة

 

ن الكرٌم بعمق ، والسٌرة النبوٌة بحس إداري سٌجد أن قمة المنهجٌة اإلدارٌة فً ٌقرأ القرآ من

القرآن والسنة، والسٌرة النبوٌة، تسبق النظرٌات الجدٌدة فً عالمنا الٌوم ، لكن القوم فتنوا باأللقاب 

ا: األجنبٌة على طرٌقة قوله تعالى  إِذَو ُ  ُذِكرَو  وَو هُ  هللاَّط ْحدَو تْ  وَو ؤَوزَّط ةِ  ٌُْإِمُنونَو  الَو  الَّطِذٌنَو  قُلُوبُ  اْشمَو ا ِباآْلِخرَو إِذَو  وَو

ا ُدوِنهِ  ِمن الَّطِذٌنَو  ُذِكرَو  ْبِشُرونَو  ُهمْ  إِذَو ْستَو فً إدارة مملكته  ولو راجعنا قصة سٌدنا سلٌمان  ،(45: الزمر )ٌَو

ة فسنجد مثاالً رابعاً إلدارة الدولة ، لكن هنا سوؾ نستخلص بعض المعالم المنهجٌة اإلدارٌة من سور

:  الكهؾ وأهمها

الحوار بٌن أي اثنٌن فصاعدا هو الظاهرة الصحٌة الوحٌدة للحصول على أفضل  : الحوار مبدأ -1

 :-النتابج ، وٌتضح هذا الحوار البناء فً عدد من قصص السورة كما ٌلً 

3انشكم   
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أهل الكهؾ حول مدة نومهم حٌث انتهوا إلى أمر عملً وهو عدم كفاٌة األدلة وفوضوا  حوار (أ )

ُثوا: هللا تعالى، لٌكملوا مسٌرتهم إلى هللا تعالى ، فكان قرارهم العلم إلى ُكم فَواْبعَو دَو ِرِقُكمْ  أَوحَو  ِبوَو

ِذهِ  ةِ  إِلَوى هَو ِدٌنَو نُظرْ  اْلمَو ٌَو ْل ا فَو هَو ٌُّج ى أَو اماً  أَوْزكَو عَو ؤِْتُكم طَو ٌَو ْل ْنهُ  ِبِرْزقٍت  فَو ؾْ  مِّ لَوطَّط تَو ٌَو ْل الَو  وَو نَّط  وَو داً  ِبُكمْ  ٌُْشِعرَو  أَوحَو

 .(19:الكهؾ)

 اعتزاله على صاحبه ٌحمل لم هذا لكن ، الؽنً الصاحب كفر حدة رؼم الصاحبٌن بٌن ارالحو (ب )

 . البناء بالحوار األمر قابل بل علٌه االعتداء أو

 .وفتاه  بٌن سٌدنا موسى  الحوار (ج )

 .والخضر  بٌن سٌدنا موسى  الحوار (د )

 فسنجد بعمق نقرأه نأ ولنحاول ومؤجوج، ٌؤجوج من المظلومٌن والقوم القرنٌن ذي بٌن الحوار (ه )

ا قَوالُوا :تعالى قوله من نلحظه الحوار فً الرقً من مستوى أعلى فٌه ا ٌَو نِ  ذَو ٌْ ؤُْجوجَو  إِنَّط  اْلقَوْرنَو  ٌَو

ؤُْجوجَو  مَو لُ  فَوهَولْ  اأْلَوْرِض  ِفً ُمْفِسُدونَو  وَو ْجعَو ْرجاً  لَوكَو  نَو لَوى خَو لَو  أَون عَو ْجعَو ا تَو نَو نَو ٌْ ُهمْ  بَو نَو ٌْ بَو ّدا وَو اقَوالَو  * ً  سَو  مَو

نِّ  كَّط بًِّ ِفٌهِ  يمَو رٌء  رَو ٌْ ؤَوِعٌُنوِنً خَو ةٍت  فَو لْ  ِبقُوَّط ُكمْ  أَوْجعَو نَو ٌْ ُهمْ  بَو نَو ٌْ بَو ْدماً  وَو ى *  رَو اوَو ا سَو تَّطى إِذَو ِدٌِد حَو رَو اْلحَو آُتوِنً ُزبَو

ِه ِقْطراً  ٌْ لَو اراً قَوالَو آُتوِنً أُْفِرْغ عَو لَوُه نَو عَو ا جَو تَّطى إِذَو ِن قَوالَو انفُُخوا حَو ٌْ فَو دَو نَو الصَّط ٌْ   .(96 -94:الكهؾ) بَو

رؼم أنهم ال ٌكادون ٌفقهون قوال، فإنهم عرضوا مشكلتهم ورإٌتهم للحل فً بناء سد مانع،  فهإالء

فَوضوقدموا استعدادهم لدفع أجر على ذلك ، فكان الحوار بناًء، من جهة ذي القرنٌن مقابل "المال  فَورَو

.  السد بناء على التعاون وقَوِبل"البناء

 بعدمن خبلل هإالء الفتٌة الذٌن بعثهم هللا   الكهؾ سورةا فً ٌبدو جلً :اإلدارة فً التفوٌ  مبدأ -2

لوا أحدهم لٌقوم بالنٌابة عنهم بشراء طعام  نوم طوٌل ، وعندما اتفقوا على حاجتهم إلى الطعام وكَّط

نُظرْ : بشرط  ٌَو ْل ا فَو هَو ٌُّج ى أَو اماً  أَوْزكَو عَو ، إذن له حق النظر واالختٌار ، وهو مفوض فً  (19: الكهؾ )  طَو

ٌحددوا نوع الطعام كما حاول بعض المفسرٌن أن ٌذكر أنه  فلمخاذ قرار الشراء نٌابة عنهم ، ات

وهذا ٌهدم مبدأ التفوٌض اإلداري أن تعطً للفرد فرصة النظر .... البر أو الزبٌب أو التمر أو 

موقع  واالختٌار، وتفوضه فً اتخاذ القرار، مما ٌإهل هذا الشخص لئلدارة الراشدة الكاملة فً أي

 . 
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عرض القوم على ذي القرنٌن بناء السد ، كان بإمكان ذي القرنٌن أن  عندما  :ال ما فري مبدأ -3

ا: ٌستؤثر مع جنوده وإمكاناته، التً ذكرها هللا تعالى ا إنَّط نَّط كَّط اهُ  اأْلَوْرِض  ِفً لَوهُ  مَو نَو ٌْ آتَو ءٍت  ُكلِّ  ِمن وَو ًْ  شَو

باً  بَو ببناء السد ، لكن اآلٌات تإسس مبدأ التعاون على   -هم دون –فلن ٌعجزه االنفراد  ،( 84:الكهؾ) سَو

ةٍت  فَوؤَوِعٌُنوِنً: فعل الخٌر، وتؤهٌل القوم لٌحملوا معه أمانة منع هذا الظلم ، فقال لهم ، وحدد  ِبقُوَّط

، "السبابك"لكل مجموعة ماذا تعمل  فهم ٌؤتون بزبر الحدٌد ، وهو ما عالجه بطرٌقة علمٌة جدٌدة 

ضاً فً إشعال النار بالنفخ حتى تعظم وتشتد السبٌكة الجدٌدة فً السد ، ثم هم وهم ٌشاركون أي

 .ٌؤتون بالقطر وهو ٌضعه بحساب الموازٌن العلمٌة 

فً أي تعامل أو تعاقد ، ولذا لما طلب سٌدنا ( عدم الوضوح)األصل هو منع الؽرر : الو وح مبدأ -4

ِطٌعَو  لَون إِنَّطكَو  :موسى اتباع الخضر قال له  ْستَو ِعً تَو ْبراً  مَو منه حتى تعهد  ِبل، وما قَو  (75: الكهؾ )  صَو

ِجُدِنً قَوالَو : سٌدنا موسى تَو اء إِن سَو ُ  شَو اِبراً  هللاَّط الَو  صَو ، وأخذ علٌه العهد  (69:  الكهؾ) أَوْمراً  لَوكَو  أَوْعِصً وَو

هذا االشتراط مهم بٌن كل تعامل أو تعاقد ، ولو . أال ٌسؤل عن شًء حتى ٌحدث له منه ذكرا 

حدث بٌن المسلمٌن لما انهارت مإسساتنا االقتصادٌة والتعلٌمٌة واإلعبلمٌة والسٌاسٌة حٌث ٌدخل 

الكثٌر فً معامبلت والتزامات ٌؽلب علٌها الضبابٌة والوهم ، ومن الوضوح أن سٌدنا الخضر لم 

بُِّبكَو : ٌترك موسى حابراً فٌما سؤل عنه فقال ؤُنَو ؤِْوٌلِ  سَو ا ِبتَو ِطع لَومْ  مَو ْستَو هِ  تَو ٌْ لَو ْبراً  عَّط  ،(78:  الكهؾ) صَو

ٌُبق فً نفس  ٌّن ووضح له المواقؾ الثبلثة كٌؾ كان تخرٌجها ، وؼرابتها ، وفً النهاٌة لم  وب

ا : سٌدنا موسى شٌباً من اللبس عندما قال له مَو ْلُتهُ  وَو نْ  فَوعَو لِكَو  أَوْمِري عَو ؤِْوٌلُ  ذَو ا تَو ْسِطع لَومْ  مَو هِ  تَو ٌْ لَو  عَّط

ْبراً   (.82:  الكهؾ) صَو

األصل فً اإلدارة أن ٌكون هناك وضوح فً بنود التعاقد ، فإذا  :فالحسم فال تاا الت كٌر مبدأ -5

نسً المتعاقَود معه، ومن نتعامل معهم ال تكون الخطوة األولى هً الحسم ، وإنهاء التعامل، كما ال 

تجعله ٌجوز الصمت على جراح وآالم وحرج فً النفس من التذكٌر ، لكن قوة شخصٌة اإلداري 

 : -ٌتبع الخطوات اإلدارٌة الفابقة من الخضر وهً ما ٌلً على الترتٌب 

 السفٌنة خرقه سبب عن فسؤله موسىعندما نسً : الت كٌر:  ِطٌعَو  لَون إِنَّطكَو  أَوقُلْ  أَولَومْ  قَوالَو ْستَو ًَو  تَو ِع  مَو

ْبراً   . بالعهد التذكٌر فً رقٌقة لؽة وهً ،(72:  الكهؾ) صَو
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 الؽبلم قتل سبب نع وسؤل نسً عندما: تااالي:  ِطٌعَو  لَون إِنَّطكَو  لَّطكَو  أَوقُل أَولَومْ  قَوالَو ْستَو ِعً تَو ْبراً  مَو  صَو

 .لَّطكَو  أَوقُل أَولَومْ : هنا تدل على رفع مستوى التذكٌر إلى العتاب الشخصً" لك"وكلمة  ،(75:  الكهؾ)

 عندما تكرر األمر نفسه بالسإال عن سبب إقامته للجدار دون عوض :الحسم:  ذَو  قَوالَو اقُ  اهَو  ِفرَو

ِنً ٌْ ِنكَو  بَو ٌْ بَو بُِّبكَو  وَو ؤُنَو ؤِْوٌلِ  سَو ا ِبتَو ِطع لَومْ  مَو ْستَو هِ  تَو ٌْ لَو ْبراً  عَّط ، هذا الحسم إذا تؤخر أو تحرج  (78:  الكهؾ) صَو

منه أي قابد فسٌدفع بالمإسسة، أو المدرسة أو الجامعة أو الوزارة أو الدولة إلى الفشل الذرٌع ، 

ي التعامل ، تذكٌر فعتاب فحسم، دون فشل أو جراح ٌنوء الجمٌع فبلبد من هذا السلَّطم الصاعد ؾ

.  بإثمها 

حٌث بدأ سراً فً مكة سنوات ثم  وهو مبدأ إداري وشرعً وهو ما انتهجه النبً  : التدرج مبدأ -6

أعلن دعوته وأخفى بعض أصحابه الضعفاء ثم أعلن عن الكل ، ثم هاجروا وكون دولة فً المدٌنة 

داخلً ثم التحرك الخارجً ، وظلت الحرب سجاالً ببعث البعوث، لكنه بعد ؼزوة وبدأ فً البناء ال

باب ؼزوة  ،كتاب المؽازي ،صحٌح البخاري)" ٌؽزونا وال نؽزوهم اآلن: "األحزاب أعلن أن المرحلة اختلفت

 األولٌاء حلٌة، 2/111: زاباألح على السبلم علٌه دعابه فً فصل الدمشقً، كثٌر البن والنهاٌة، البداٌة ،الخندق وهً األحزاب

وهكذا كانت الفتوحات فً مكة وخٌبر واستمر المد اإلسبلمً إلى العراق   (151-7/150ص نعٌم، ألبً

والشام ثم مصر ، وببلد المؽرب العربً ثم األندلس، وكان المد فً الشرق فً الوقت نفسه إلى 

راء النهر ثم أخٌراً فتحت القسطنطٌنٌة ببلد فارس وإٌران وأفؽانستان والهند والباكستان وببلد ما و

  ل  الجٌش ون م ، أمٌراا اامٌر فن م ، القسطنطٌنٌة لتفتحن": ، وتحققت نبوءة النبً 

، وهذا هو المبدأ اإلداري فً التدرج الوارد فً سورة (إسناده حسن، 1/250 ص ،رالب عبد البن ب،االستٌعا)  ،"الجٌش

 : -ّكر به هنا على النحو التالً الكهؾ كما أشرنا إلٌه من قبل ونذ

 الباطل أهل وجبروت وقوة الحق أهل ضعؾ مرحلة ٌناسب :  ْؾ لَوطَّط تَو ٌَو ْل الَو وَو نَّط  وَو  ِبُكمْ  ٌُْشِعرَو

داً   .(19:  الكهؾ) أَوحَو

 والصبلحٌات السلطة فً والباطل الحق أهل تساوي مرحلة ٌناسب:  اِوُرهُ  وهو :  الكهؾ)  ٌُحَو

37). 

 ن للحق وأهله على الباطل وحزبهالتمكً مرحلة ٌناسب  :  ًؤَوِعٌُنوِن ةٍت فَو  .  (95:  الكهؾ)  ِبقُوَّط
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هنا أن أإكد أن من الوهم الكبٌر الذي ٌبلبس عقول بعض قادة الجماعات السرٌة أنهم قد  وأستطٌع

لتً ٌخرجون من الكهوؾ إلى التمكٌن بحركة انقبلبٌة سرٌة ، هذه قد تنجح فً االنقبلبات العسكرٌة ا

تحسن إلى الناس أول عهدها كً تستهوي السطحٌٌن ، وتستجلب النفعٌٌن، لكنها تتحول إلى وبال 

طوٌل المدى على الشعوب والببلد ، واإلسبلم ال ٌجٌز ذلك وال ٌتصور أن ٌتجاوز المصلحون هذا 

الساحة فً التدرج فً السعً لتكثٌر عددهم كماً ، وتعمٌق التربٌة كٌفاً ، حتى ٌفرضوا وجودهم على 

حالة حوار مفتوحة على جمٌع المستوٌات، وهذا الحوار هو الذي سٌفرز أعداداً جدٌدة من األنصار 

والحوارٌٌن للمشروع اإلسبلمً اإلصبلحً ، ال ٌلبث أن ٌتحول إلى تٌار ٌكتب له التمكٌن فً وقت 

ا : نا موسىربما كان مفاجباً للجمٌع كما قال سبحانه على لسان الخضر كً ٌزٌل دهشة سٌد مَو ْلُتهُ  وَو  فَوعَو

نْ  لِكَو  أَوْمِري عَو ؤِْوٌلُ  ذَو ا تَو ْسِطع لَومْ  مَو هِ  تَو ٌْ لَو ْبراً  عَّط هنا ٌؤتً التمكٌن منحة ربانٌة من هللا لعباده  ،(82:  الكهؾ ) صَو

  : -الذٌن بذلوا قصارى جهدهم فً أمرٌن 

 ربانٌٌن صالحٌن لٌكونوا أنفسهم إصبلح . 

 ن مربٌن مجتمعهم لٌكونوا مصلحً إصبلح . 

4انشكم   
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 الذي الهبلل فً شًء كل فً هللا سنة هو التدرج هذا ، والتمكٌن النصر فً الربانٌة العناٌة ٌنالون آنبذ

 وفً ، هرما فشٌخاً  فرجبلً  شاباً  ٌصٌر حتى روٌدا ٌنمو الذي الطفل وفً ، بدرا ٌصٌر ثم صؽٌرا ٌبدأ

لُُهمْ  : سبحانه قال كما ٌقوى ثم ضعٌفا وٌخرج والجحور الصخور بٌن طرٌقه ٌشق الذي النبات ثَو مَو  وَو

ْرعٍت  اإْلِنِجٌلِ  ِفً زَو جَو  كَو ْطؤَوهُ  أَوْخرَو هُ  شَو رَو ْؽلَوظَو  فَوآزَو ى فَواْستَو وَو لَوى فَواْستَو اعَو  ٌُْعِجبُ  ُسوِقهِ  عَو رَّط ِؽٌظَو  الزُّج ٌَو  اْلُكفَّطارَو  ِبِهمُ  لِ

 .(29:  الفتح)

 التؽرٌر ال ، هللا وجه أردنا إذا والتؽٌٌر اإلصبلح فً التدرج سنه فً مراعاتها من بد ال الحقابق هذه

 والوزارات القصور إدارة إلى فجؤة ستصل الكهؾ" جمعٌات" أن وإٌهامهم والفتٌات بالشباب

. والشركات

قُولُونَو : تصل الدقة فً التدرج إلى سرد األقوال حسب التدرج الرقمً فً قوله تعالى  أخٌراً  ٌَو ةٌء  سَو ثَو بلَو  ثَو

اِبُعُهمْ  ْلُبُهمْ  رَّط قُو كَو ٌَو ةٌء  لُونَو وَو ْمسَو اِدُسُهمْ  خَو ْلُبُهمْ  سَو ْجماً  كَو بِ  رَو ٌْ ،  فبدأ بالثبلثة ثم الخمسة ثم  (22:  الكهؾ)  ِباْلؽَو

السبعة فً مراعاة للتدرج الرقمً الذي ٌتوافق مع التدرج العقلً، وكذلك فً مدة لبثهم فً الكهؾ 

لَوِبُثواحٌث ذكر هللا أنهم  ْهِفِهمْ  ِفً وَو ثَو  كَو ةٍت  ثَوبلَو اُدوا ٌنَو ِسنِ  ِمبَو اْزدَو ، حٌث أورد المتفق  (25:  الكهؾ) ِتْسعاً  وَو

 فبدأ الشمسٌة دون الهجرٌة فً تسعاً  اعلٌه وهو أن هإالء مكثوا ثبلثمابة سنة شمسٌة وهجرٌة ثم زادو

 تدرج وهو سنوات، ثبلث عام مابة كل ٌزداد حٌث الهجري التقوٌم به انفرد بما وثنى ، علٌه بالمتفق

.  العلمٌة قةالد قمة على ٌدل

 ألهم عندما تعالى هللا أن والخضر موسى سٌدنا قصة من جلٌاً  ٌبدو:  ال الج  با الو اٌة مبدأ -7

 الوقاٌة منهجٌة لنا ٌرسً أن أراد الجدار ٌبنى وأن ، الؽبلم ٌقتل وأن ، السفٌنة ٌخرق أن الخضر

 حل عن ٌبحثون ثم ، الؽاصب الملك على السفٌنة تمر حتى الخضر ٌنتظر لم حٌث ، العبلج قبل

 األبوان ٌستؽٌث ثم وٌفجر وٌفسق وٌكبر، ٌترعرع حتى الؽبلم على ٌنتظر ولم ، الملك مع ألزمتهم

 القرٌة أبناء من البخبلء وٌؤتً الجدار ٌقع حتى ٌنتظر ولم واإلٌمان، األخبلق عن الؽبلم مروق من

 كانت بل األنام، بٌن الحقوق عوتضً ، والحكام القضاة إلى المسؤلة وتذهب ، األٌتام مال ٌنهبون

 قبل الوقاٌة إلى المبادرة هو الرشٌد التصرؾ ٌكون أن ــ العبلم الحكٌم من بإلهام ــ المبادرات

  .االنحطاط قبل واالحتٌاط ، العبلج



63 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

المنهجٌة حٌوٌة فً سورة الكهؾ عامة لكنها أظهر ما تكون  هذه: اإلرادة فاإلدارة فا نطال ة  مبدأ -8

 : ا موسً والخضر، وذي القرنٌن، وٌتضح ذلك مما ٌلً فً قصة سٌدن

 :فً أول قصة سٌدنا موسى والخضر فً قوله تعالى على لسان سٌدنا موسى : القوٌة اإلرادة -ٔ

 حُ  الَو تَّطى أَوْبرَو عَو  أَوْبلُػَو  حَو ْجمَو نِ  مَو ٌْ ْحرَو ًَو  أَووْ  اْلبَو ، وهذه أعلى درجة من العزم  (60:  الكهؾ) ُحقُباً  أَوْمِض

ة ؾ ي اإلرادة حٌث صمم سٌدنا موسى أن ٌصل لهدفه، ولن ٌبرح حتى ٌبلػ هدفه، وهو لقاء والهمِّ

وقد  نفذ وعده فقد سارا حتى لقٌا نصبا، . السنٌن  تالخضر، ولو مشى على قدمٌه أحقابا أي مبا

ووصل لهدفه المحدد، وتتضح أٌضا فً اإلرادة القوٌة لذي القرنٌن الذي أتبع سببا وعزم على 

.  والحركة بٌن المؽرب والمشرق وبٌن السدٌن وبنى السد لٌمنع ظلم ٌؤجوج ومؤجوج  نشر العدل

فً اصطحاب الؽبلم والطعام واتخاذ السبٌل العملً فً البحر سربا، ولقاء  :السوٌة اإلدارة -2

وفً . الخضر كهدؾ أساسً واالتفاق معه ،والسإال والتوضٌح من الخضر فً أول اللقاء وآخره

ٌن حقق واجباته وأهدافه من اإلدارة الناجحة فً بناء السد، حٌث وظؾ طاقات القوم قصة ذي القرن

فً إحضار المواد من الحدٌد والقطر وأشعلوا النار ونفخوا فٌها وقام بدور المهندس الكٌمٌابً الذي 

ٌحدد مقادٌر المعادن ودرجات الحرارة ووقت اإلشعال واإلطفاء ، ووصل بقوة إلى جدار لم تستطع 

. صابات ٌؤجوج ومؤجوج له نقبا ع

 وعناٌة تؤكٌد مزٌد على ٌدل القرآن فً أمر تكرار أن فٌه الشك الذي الٌقٌن من :الفتٌة ا نطال ة -3

 التكرار هذا فً  الفتٌة االنطبلقة هذه نلحظ تتؽٌر، ونفس ٌتفكر وعقل ٌتؤثر  قلب ذي لكل نظر ولفت

:  ٌلً كما والخضر موسى لسٌدنا حركة كل فً

لَوقَوا (أ ) تَّطى فَوانطَو ا حَو ا إِذَو ِكبَو ةِ  ِفً رَو ِفٌنَو ا السَّط قَوهَو رَو ا قَوالَو  خَو هَو ْقتَو رَو ا لُِتْؽِرقَو  أَوخَو باً  ِجْبتَو  لَوقَودْ  أَوْهلَوهَو ٌْ  .(71:الكهؾ) إِْمراً  شَو

لَوقَو  (ب ) تَّطى افَوانطَو ا حَو ا إِذَو ٌَو ماً  لَوِق لَوهُ  ُؼبلَو ْلتَو  قَوالَو  فَوقَوتَو ْفساً  أَوقَوتَو ةً  نَو ٌَّط ِك رِ  زَو ٌْ ْفسٍت  ِبؽَو باً  ِجْبتَو  لَّطقَودْ  نَو ٌْ ْكراً  شَو  .(74:الكهؾ)نُّج

لَوقَوا (ج ) تَّطى فَوانطَو ا حَو ا إِذَو ٌَو ةٍت  أَوْهلَو  أَوتَو ٌَو ا قَوْر مَو ْطعَو ا اْستَو ْوا أَوْهلَوهَو ؤَوبَو ا أَون فَو فُوُهمَو ٌِّ ا ٌُضَو دَو جَو ا فَووَو اراً  ِفٌهَو  أَونْ  ٌُِرٌدُ  ِجدَو

نقَوضَّط  هُ  ٌَو ؤَوقَوامَو ْذتَو  ِشْبتَو  لَووْ  قَوالَو  فَو تَّطخَو هِ  الَو ٌْ لَو  .(77:  الكهؾ) أَوْجراً  عَو
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ء فً قصة ذي القرنٌن بإشارة ال تخفى على جا ما صرٌح واضح بلفظ االنطبلقٌة الحركة هذه وٌإكد

عَو :لبٌب بهذه االنطبلقة لذي القرنٌن فً قوله تعالى ؤَوْتبَو باً  فَو بَو تَّطى *سَو ا حَو لَوػَو  إِذَو ْؽِربَو  بَو -85:الكهؾ)الشَّطْمسِ  مَو

86)، عَو  ُثمَّط باً  أَوْتبَو بَو تَّطى *سَو ا حَو ْطلِعَو  لَوػَو بَو  إِذَو عَو  ُثمَّط  ،(90-89:الكهؾ) الشَّطْمسِ  مَو باً  أَوْتبَو بَو تَّطى *سَو ا حَو لَوػَو  إِذَو نَو  بَو ٌْ نِ  بَو ٌْ دَّط  السَّط

 وعرضا، طوال األرض ٌجوب الذي الحق الداعٌة حالة تصور الدابرة الحركة هذه ،(93-92:الكهؾ)

ن أَووَو  :األنعام سورة فً ربه وصفه كما العالمٌن إلى النور ٌحمل وجنوبا، شماال ومشرقا، مؽربا  مَو

انَو  تاً  كَو ٌْ اهُ  مَو نَو ٌْ ٌَو ؤَوْح ا فَو ْلنَو عَو جَو ْمِشً ُنوراً  لَوهُ  وَو ن النَّطاسِ  ِفً ِبهِ  ٌَو مَو لُهُ  كَو ثَو اتِ  ِفً مَّط لُمَو سَو  الظُّج ٌْ اِرجٍت  لَو ا ِبخَو ْنهَو لِكَو  مِّ ذَو  كَو

ٌِّنَو  اِفِرٌنَو  ُز ا لِْلكَو اُنواْ  مَو لُونَو  كَو ْعمَو  . (122:  األنعام) ٌَو

 رابعة ونواٌا أمانٍت  سببها أزمات من ــ الجمعة ٌوم أسبوع كل السورة هذه قراء نحن ــ واقعنا فً كم

 إدارة فٌها لٌس عشوابٌة األعمال كانت العمل إلى الضعؾ هذا تجاوز فإن ، الواهٌة اإلرادة مع تذوب

 وصولوال ، النفقات فً واالقتصاد ، المتابعات وأدق ، الطاقات أحسن توظٌؾ مع والتنفٌذ التخطٌط

.  األوقات أقصر فً لؤلهداؾ

، لن تستسلم لعدو ، ولن (إرادة فإدارة فانطبلقة ) من شك أن أمة اإلسبلم لو فقهت هذه المنهجٌة  هل

! ترضى بالدونٌة ، ولن تبقى فً قفص االتهام ، والذلة والهوان ، واالستهبلك والتسول من كل مكان  

تكفً لضمان وعد هللا فً تؽٌٌر هذه األوضاع المؤساوٌة إن إرادة قوٌة وإدارة سوٌة وانطبلقة فتٌة 

إن مستوى الحركة الدعوٌة ال . لتكون بحق أمة رابدة ال راكدة ، قابدة ال خامدة. ألمتنا اإلسبلمٌة 

ٌجوز أن تكون حركة وخٌمة كسولة ثقٌلة بل هً حركة االنطبلق من خبلل إرادة ال تعرؾ الوهن ، 

.  ، وانطبلقة ال تعرؾ الكسل وإدارة ال تتساهل مع الخلل 
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مي منهجٌة: ال امنة المنهجٌة جْو . البحرٌن مَو

، فإنه أوال وآخرا صاحب علم أن ٌسٌر إلى الخضر  قٌل فً سبب أمر هللا لسٌدنا موسى  مهما

ا: وقوة تؤثٌر فهو بحر من العلم لقوله تعالى لَومَّط لَوػَو  وَو هُ  بَو ى أَوُشدَّط وَو اْستَو اهُ  وَو نَو ٌْ عِ  ُحْكماً  آتَو لِكَو  ْلماً وَو ذَو كَو ْجِزي وَو  نَو

لكنه البد أن ٌلتقً مع بحر آخر وهو الخضر كً ٌفٌد من علمه الربانً  ،(14:القصص) اْلُمْحِسِنٌنَو 

: والرحمة بالمساكٌن واآلباء واألطفال األٌتام، ولذا كان فً أول تعرٌؾ بسٌدنا الخضر كما قال تعالى

ا دَو جَو ْبداً  فَووَو نْ  عَو ا مِّ اِدنَو ا ِعبَو نَو ٌْ ةً  هُ آتَو ْحمَو ا ِمنْ  رَو اهُ  ِعنِدنَو لَّطْمنَو عَو ا ِمن وَو فهو عبد   وحده  ، (65:الكهؾ)ِعْلماً  لَّطُدنَّط

ب ، لكن  وقرٌب إلى ربه ، فآتاه أمرٌن الرحمة والعلم ، ومع كون سٌدنا موسى كلٌم هللا ورسولَوه المقرَّط

ْجمع البحرٌن : ى المنهجٌات التالٌة ، مكانا وأشخاصا ، وهذه تسلمنا إل"موسى والخضر"البد من مَو

 اإلصبلح ومإسسات ، الخٌر وتٌارات ، البر وجمعٌات الدعوة جماعات كل التقاء من البد (1)

ْجمع ٌمثل حوار فً والدخول والتؽٌٌر،  .بالخٌر الذاخرة البحار أو البحرٌن مَو

 والمإسسات والجمعٌات والمذاهب الجماعات كل تذوب أن االلتقاء هذا فً ٌفترض ال (2)

 عكس هذا ألن ، مذاهب ببل وإسبلم واحدة وقٌادة جماعة وتصٌر واحدة، بوتقة فً اإلسبلمٌة

الَو  :الربانً الناموس الُونَو  وَو زَو لِِفٌنَو  ٌَو ن إاِلَّط  *ُمْختَو ِحمَو  مَو بُّجكَو  رَّط لِكَو  رَو لِذَو لَوقَوُهمْ  وَو ، وعكس (119 -118:هود) خَو

ِمنْ  :التكوٌن اإلنسانً اِتهِ  وَو ٌَو ْلقُ  آ اتِ  خَو اوَو مَو اأْلَو  السَّط ؾُ  ْرِض وَو اْخِتبلَو ِتُكمْ  وَو اِنُكمْ  أَوْلِسنَو أَوْلوَو لِكَو  ِفً إِنَّط  وَو  ذَو

اتٍت  ٌَو الِِمٌنَو  آلَو ومن ٌطلب ذلك ٌسعى نحو المستحٌل؛ ولو حدث التفق موسى  ،(22:  الروم) لِّْلعَو

تحابا فً هللا ، اجتمعا : ) لكنهما افترقا على الحب والبذل وفق منهجٌة. والخضر على كل شًء

 (.ا علٌه علٌه وافترق

ا:الخضر سٌدنا بقول القصة انتهت نعم (3) ذَو اقُ  هَو ِنً ِفرَو ٌْ ِنكَو  بَو ٌْ بَو لكنه افتراق بعد  ،(78:الكهؾ)وَو

بُِّبكَو  وضوح الرإٌة ؤُنَو ؤِْوٌلِ  سَو ا ِبتَو ِطع لَومْ  مَو ْستَو هِ  تَو ٌْ لَو ْبراً  عَّط وأبان له العلل ، وأسباب   ،(78:الكهؾ)  صَو

ه، وهذا بالضبط ما تحتاجه الحركات والمذاهب التصرفات المدهشة لسٌدنا موسى ولنا مع

، وإقرار  راراإلسبلمٌة أن ٌكون بٌنهم حوار ووضوح ألسباب االختٌار ، ومنهجٌة التخاذ أي ق
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ْجمع عند األنهار هذه تلتقً حتى والتؽٌٌر، اإلصبلح فً برإٌتهبحق كل فً االنفراد   ، البحرٌن مَو

 .الؽفار لعزٌزا برحمات والمسلمٌن،  لئلسبلم التمكٌن فً

ْجمع البحرٌن"أن خطوة حقٌقٌة نحو العزة والتمكٌن لن تحدث دون التقاء  وأحسب (4) مهما " مَو

ٌٌِّن تحظىكانت الجماعات والمذاهب  وأتباع وأشٌاع ، ألن هذه سنة ما قبل التمكٌن وإال  بحوار

الفواصل ، كما جاءت هذه ! لماذا جاءت قصة سٌدنا موسى والخضر مباشرة ببل فواصل تربوٌة 

التربوٌة بٌن قصة أصحاب الكهؾ والصاحبٌن، حٌث نجد اآلٌات تعد لمرحلة ما بعد الكهؾ وهً 

تِّبلَو : الحوار باإلعداد له بجوانب ثبلثة ضرورٌة ِْت مِحتَوابِح زَو ٍِح ْٞتلَو  َٜو ئِحىَو ا أُٗحِح ٍَو اتْتُو  ، (27:اىنٖف) َٗو

 ٌْت ُ تَّٖ َُو زَو ُع٘ َِو َٝودْت ٝ عَو اىَّرِح ٍَو لَو  ثِحسْت َّوفْتسَو اصْت ٌْت  ،(28:فاىنٔ) َٗو تِّبُن ِْت زَو ٍِح قُّق  قُوِح اىْتحَو وهً تعنً العلم  ،(29:اىنٖف) َٗو

بالدعوة إلى هللا تعالى، وٌمكن تلخٌصها فً هذه  لتحركوالفهم ، والحب فً هللا والتزام الجماعة، وا

علم، تربٌة، دعوة، وأما بٌن قصة الصاحبٌن وقصة سٌدنا موسى والخضر، فقد جاءت : الكلمات

مرحلة التمكٌن بؤال ٌؽتروا بزٌنة الحٌاة الدنٌا وزخارفها التً عادة ما تصاحب تعد المإمنٌن ل

السلطة والثروة ثم الحذر من اتباع إؼواء الشٌطان، واالرتماء فً أحضان المضلٌن، واإلعراض 

عن الذكر الحكٌم، والخوؾ من الجلٌل أن ٌهلك القرى بظلمهم أجمعٌن، لكن على العكس من هذا 

ألن هذا هو الواجب لتلك  القرنٌن ذيصبل بٌن قصة سٌدنا موسى والخضر وقصة كله ال أجد فا

ْجمع " المرحلة أن ٌلتقً أهل الخٌر وجماعات البر على رإٌة متقاربة والٌقٌن بؤن هذا االلتقاء لـ  مَو

 . سٌعقبه التمكٌن مباشرة" البحرٌن

مور ال ٌفهمها إال النادر من حدث هذا االلتقاء فإن العناٌة الربانٌة سوؾ تتكفل بإحداث أ إذا (5)

العباد، كما لم ٌفهمها سٌدنا موسى وسؤل ملحاً فً الجواب ، وهذه الؽٌبٌات تكون مقدمة ألمر ٌرٌده 

هللا لٌمكن للخٌر وٌزٌح سطوة الباطل من الوجود، وهذا سر مجًء القصة قبل التمكٌن لذي 

، وتساءل عمر بن الخطاب  القرنٌن ، وهً تشبه ما حدث فً صلح الحدٌبٌة  حٌث لم ٌفهمه

دعوٌة  بلبإلحاح ، واستسلم أبو بكر وؼٌره، وكان هذا فتحاً دعوٌا فً االنطبلقة نحو العالم برسا

لملوك وأمراء األرض ، ولم تمِض سنتان من االتفاقٌة لعشر سنوات حتى أجرى هللا بحكمته 
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 اثنٌنلقتل " حلفابها"كر بنً ب تحرٌضكله، حٌث نقضت قرٌش عهدها فً  التارٌخأحداثاً ؼٌرت 

، فكان فتح مكة ودخول الناس فً دٌن هللا أفواجا ، مما لم ٌتوقعه النبً  حلفاءمن بنً خزاعة 

الكثٌر، ولعل هذا ٌختصر فً خبلصة هذا الصراع الرهٌب بٌن الحق والباطل فً آخر آٌة من 

ِ ِّ  :سورة هود حٌث ٌقول سبحانه بُ  وَو ٌْ اتِ  ؼَو اوَو مَو األَو  السَّط هِ  ْرِض وَو ٌْ إِلَو عُ  وَو  فَواْعُبْدهُ  ُكلُّجهُ  األَوْمرُ  ٌُْرجَو

لْ  كَّط وَو تَو هِ  وَو ٌْ لَو ا عَو مَو بُّجكَو  وَو اِفلٍت  رَو ا ِبؽَو مَّط لُونَو  عَو ْعمَو ٌمكن أن ٌنتهً بنا إلى قاعدة ثمٌنة  وهذا ،(123:  هود)تَو

 : هدانً هللا إلٌها هً

 (. لنا  منه ما   وندع به،   كلفنا بما أنفسنا ن غا أن علٌنا)

اجتهادك فً ما ضمن لك وتقصٌرك فٌما طلب : "ولعل هذه ٌتوافق مع ما قاله ابن عطاء السكندري

 ".دلٌل على انطماس البصٌرة منك منك
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. الفتن  دارة منهجٌة: التاس ة المنهجٌة 

و منها إنسان على وجه األرض صالحاً أو طالحاً، براً أو ٌخل ال وإٌذاء إؼواء من بؤنواعها الفتن

، حاكماً أو محكوماً، ؼنٌاً أو فقٌراً، عزباً أو متزوجاً، فمن الفتنة لبنً آدم جمٌعا كما فً قوله فاجراً 

ا لِ  : تعالى ُهمَو اسَو ا لِبَو ْنُهمَو نِزُع عَو ٌَو ِة  نَّط نَو اْلجَو ُكم مِّ ٌْ وَو جَو أَوبَو ا أَوْخرَو مَو اُن كَو طَو ٌْ ُكُم الشَّط نَّط ْفِتنَو ٌَو مَو الَو  ِنً آدَو ا بَو ا ٌَو ُهمَو ٌَو ٌُِر

ا  اِتِهمَو ْوءَو ٌُإْ سَو اء لِلَّطِذٌنَو الَو  ٌَو اِطٌنَو أَوْولِ ٌَو ا الشَّط ْلنَو عَو ا جَو ُهْم إِنَّط ْونَو رَو ُث الَو تَو ٌْ قَوِبٌلُُه ِمْن حَو اُكْم ُهوَو وَو رَو ٌَو ُه  : األعراؾ ) ِمُنونَو إِنَّط

ًْ  : ، وقوله تعالى أٌضا (27 إِلَو ًة وَو ِر ِفْتنَو ٌْ اْلخَو ْبلُوُكم ِبالشَّطرِّ وَو نَو ْوِت وَو اِبقَوُة اْلمَو ْفسٍت ذَو ُعونَو ُكلُّج نَو ا ُتْرجَو : األنبٌاء ) نَو

ابَو  : ، ومن الفتنة للرسل قوله تعالى (35 داً ُثمَّط أَونَو سَو ِه جَو ٌِّ لَوى ُكْرِس ا عَو نَو ٌْ أَوْلقَو انَو وَو مَو ٌْ ا ُسلَو نَّط لَوقَوْد فَوتَو ،  (34:   ص) وَو

اءُهمْ  :  ومن الفتنة للظالمٌن قوله تعالى جَو ْونَو وَو ا قَوْبلَوُهْم قَوْومَو ِفْرعَو نَّط لَوقَوْد فَوتَو ِرٌمٌء  وَو ُسولٌء كَو ، ومن (17: الدخان ) رَو

ُنونَو  :الفتنة للمإمنٌن قوله تعالى ٌُْفتَو ُهْم الَو  ا وَو نَّط قُولُوا آمَو ٌَو ُكوا أَون  ٌُْترَو اُس أَون  ِسبَو النَّط ا الَّطِذٌنَو   أَوحَو نَّط لَوقَوْد فَوتَو وَو

اذِ  نَّط اْلكَو ْعلَومَو ٌَو لَو قُوا وَو دَو ُ الَّطِذٌنَو صَو نَّط هللاَّط ْعلَومَو ٌَو لَو   (.3-2:العنكبوت )ِبٌنَو ِمن قَوْبلِِهْم فَو

وأمام هذا القدر الربانً ٌجب أن تكون عندنا منهجٌة ورإٌة فً إدارة هذه الفتن التً تتنوع فً حٌاة  

وفً سورة الكهؾ التً نحن بصددها نجد عرضا عمٌقا قوٌا للفتن فً جانبها السلبً ثم . كل إنسان

:  ابً، وهذا ٌبدو من الجدول التالًبمنطق اإلٌمان ٌمكن إدارتها لنحولها إلى الجانب اإلٌج

 انفتٍ إداسج يُهجَح

: انفتٍ  َواع  نى/  تخهَح أعًم  يم/  تحهَح

اُت و : اىثاقٞح اىقَٞح -1 الِحَو اُت الصَّط ٌَو اِق اْلبَو

بلً  رٌء أَومَو ٌْ خَو اباً وَو وَو بِّكَو ثَو رٌء ِعندَو رَو ٌْ  خَو

(46 .)

2-   ًالِحا ا صَو انَو أَوُبوُهمَو كَو  (82.)وَو

3- ا كَو ْنُه زَو راً مِّ ٌْ بَو ُرْحماً خَو أَوْقرَو  (81.)ًة وَو

 

ُة  :اىفاّٞح اىصْٝح .1 ُنونَو ِزٌنَو اْلبَو اُل وَو اْلمَو

ا ٌَو ْن اِة الدُّج ٌَو  (46 .)اْلحَو

2.   ًفَورا زُّج نَو أَوعَو االً وَو ُر ِمنكَو مَو ا أَوْكثَو  أَونَو

(34.) 

3.   ًُكْفرا اناً وَو ٌَو ا ُطْؽ  (80 .)ٌُْرِهقَوُهمَو

 انحَاج صٍُح فتُح .1

 انًال فٌ انذََا

 أانونذ
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ُبُه ُثمَّط  : عاده ٍيل ذِّ ْوؾَو ُنعَو لَومَو فَوسَو ن ظَو ا مَو أَومَّط

ْكراً  اباً نُّج ذَو ُبُه عَو ذِّ ٌُعَو ِه فَو بِّ دُّج إِلَوى رَو ، (87)ٌُرَو

 اًء زَو الًِحا فَولَوُه جَو ِملَو صَو عَو نَو وَو ْن آمَو ا مَو أَومَّط وَو

رٌء  (88)،اْلُحْسنَوى ٌْ بًِّ خَو نًِّ ِفٌِه رَو كَّط ا مَو مَو

ةٍت  ؤَوِعٌُنوِنً ِبقُوَّط  (95 .)فَو

ٌُِعٌُدوُكْم ِفً  : ظاىٌ ٍيل .1 ْرُجُموُكْم أَوْو  ٌَو

(20 .)ِملَّطِتِهمْ 

ْصباً يَو : غاصة ٍيل .2 ةٍت ؼَو ِفٌنَو  ْأُخُذ ُكلَّط سَو

(79 .)

 انُسهطح فتُح .2

اىنافس أٗ غٞس اىَسيٌ ىْحاٗزٓ  صداقح .1

اِوُرهُ قَو : ّٗدع٘ٓ ٌُحَو ُهوَو  اِحُبُه وَو الَو لَوُه صَو

ابٍت ُثمَّط ِمن  لَوقَوكَو ِمن ُترَو فَوْرتَو ِبالَّطِذي خَو أَوكَو

ُجبلً نُّج  اكَو رَو وَّط (37 .)ْطفَوةٍت ُثمَّط سَو

كَو  : اىَإٍِْٞ صداقح .2 ٌْ لَو قُصُّج عَو ْحُن نَو نَو

ِهْم  بِّ ُنوا ِبرَو ةٌء آمَو ٌَو ُهْم ِفْت قِّ إِنَّط ؤَوُهم ِباْلحَو بَو نَو

اُهْم ُهًدى  ِزْدنَو لَوى قُلُوِبِهْم   وَو ا عَو ْطنَو بَو رَو وَو

اِت  اوَو مَو بُّج السَّط ا رَو نَو بُّج إِْذ قَواُموا فَوقَوالُوا رَو

اأْلَوْرِض  ا  وَو ْدُعوَو ِمن ُدوِنِه إِلَوهاً لَوقَوْد قُْلنَو لَون نَّط

طاً  (13-14 .) إِذاً شَوطَو

ِبُعكَو : اىعيَاء ٗاىصاىحِٞ صداقح .3 ْل أَوتَّط هَو

ا ُعلِّْمتَو ُرْشداً  ِن ِممَّط لِّمَو لَوى أَون ُتعَو (66 .)عَو

ْن و : اىغافو ٗطاعتٔ صداقح .1 الَو ُتِطْع مَو

عَو  بَو اتَّط ا وَو ن ِذْكِرنَو ُه عَو ْلبَو ا قَو ْلنَو انَو أَوْؼفَو كَو اهُ وَو وَو هَو

(28 .)أَوْمُرهُ فُُرطاً 

 األصذلاء فتُح .3

1.  ًة ْحمَو اهُ رَو نَو ٌْ ا آتَو اِدنَو ْن ِعبَو ْبداً مِّ ا عَو دَو جَو فَووَو

ا ِعْلماً  اهُ ِمن لَّطُدنَّط لَّطْمنَو عَو ا وَو (65 .)ِمْن ِعنِدنَو

2.  ًِّب اِت رَو لِمَو اداً لِّكَو ْحُر ِمدَو انَو اْلبَو قُل لَّطْو كَو

ْحُر قَوْبلَو أَون تَون ِفدَو اْلبَو لَوْو لَونَو بًِّ وَو اُت رَو لِمَو فَودَو كَو

داً  دَو ا ِبِمْثلِِه مَو (109 .)ِجْبنَو

". ال: قاه ٍْل؟ أعيٌ ٕ٘ ٍِ ْٕاكٕو "  انعهى فتُح .4

  رٌء ٌْ خَو اباً وَو وَو رٌء ثَو ٌْ قِّ ُهوَو خَو ِ اْلحَو ُة ِ َّط ٌَو الَو اْلوَو

(44 .)ُعْقباً 

 ُهْم أ اء ِمن ُدوِنً وَو ٌَو ُه أَوْولِ تَو ٌَّط ُذرِّ ُه وَو ِخُذونَو تَّط تَو فَو

ُدوٌّم  لَوُكمْ   (50.)عَو
 انشَطاٌ فتُح .5
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 اإلٌجابٌة إلى السلبٌة ومن التحلٌة، إلى التخلٌة من وإدارتها حدتها، على فتنة لكل أتعرض ٌلً وفٌما

. والعمل األمل إلى األلم ومن الرفع، إلى الدفع ومن السعادة إلى الشقاء ومن الخٌر، إلى الشر ومن

 (  من الزٌنة الفانٌة إلى القٌمة الباقٌة): فً الماا والولدفتنة نٌنة الحٌاة الدنٌا : ااولى الفتنة

ٌتضح من بداٌة السورة إلى نهاٌتها أن هناك تركٌزا على كٌفٌة التعامل مع زٌنة الحٌاة الدنٌا ماال 

 .وولدا

 معها التعامل منهجٌة تضع ثم آدم، بنً قلوب على وأثرها للفتنة دقٌقا وصفا تضع الكهؾ سورة وآٌات

 الترتٌب على مرات، ثبلث السورة فً الزٌنة لفظ جاء الدنٌا الحٌاة لزٌنة الدقٌق الوصؾ رإطا ففً

: التالً

1. ا ا إِنَّط ْلنَو عَو ا جَو لَوى مَو ةً  اأْلَوْرِض  عَو ا ِزٌنَو ُهمْ  لَّطهَو ْبلُوَو ُهمْ  لِنَو ٌُّج نُ  أَو بلً  أَوْحسَو مَو   .(7:  الكهؾ) عَو

2.   الَو ْعدُ  وَو اكَو  تَو نَو ٌْ ْنُهمْ  عَو ةَو  ُتِرٌدُ  عَو اةِ اْلحَو  ِزٌنَو ا ٌَو ٌَو ْن الَو  الدُّج نْ  ُتِطعْ  وَو ا مَو ْلنَو هُ  أَوْؼفَو ْلبَو ن قَو ا عَو عَو  ِذْكِرنَو بَو اتَّط اهُ  وَو وَو انَو  هَو كَو  وَو

 . (28:  الكهؾ)  فُُرطاً  أَوْمُرهُ 

3.   ُال ُنونَو  اْلمَو اْلبَو ةُ  وَو اةِ  ِزٌنَو ٌَو ا اْلحَو ٌَو ْن اتُ  الدُّج ٌَو اِق اْلبَو اتُ  وَو الِحَو رٌء  الصَّط ٌْ بِّكَو  ِعندَو  خَو اباً  رَو وَو رٌء  ثَو ٌْ خَو بلً أَو  وَو  .(46:الكهؾ)  مَو

 أنها تعنً وهً زٌنة، بؤنها الدنٌا تصؾ الكهؾ سورة آٌات أن الثبلث اآلٌات هذه فً نلحظ ما أول

تذهب أو  ما عادة الزٌنة ألن به، ٌتزٌن الذي المضمون إلى ٌحتاج شكل مجرد لكنها حراما لٌست

اْلبَو : تخفت وال ٌبقى إال ماذكره هللا تعالى فً اآلٌات نفسها اتُ وَو ٌَو اتُ  اِق الِحَو رٌء  الصَّط ٌْ بِّكَو  ِعندَو  خَو اباً  رَو وَو  ثَو

رٌء  ٌْ خَو بلً  وَو  فتنة مع التعامل منهجٌة فً أساسٌٌن ٌعتبران أمرٌن ك، وبالتالً فإن هنا(46:  الكهؾ) أَومَو

: الدنٌا

ى خٌره ٌبق ما وهذا الؽٌر، ونفع الخٌر فعل إلى اإلنسان تدفع التً اإلٌمان ثوابت على الحرص :أو 

 :دنٌا واآلخرة، كما قال الشاعرفً ال

 والنا    بٌن ال رف ٌ اا  ***  ٌف ا ال ٌر   ٌ دم جوانٌه    من
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 الزٌنة هذه ممن زٌنة الحٌاة الدنٌا، ومن رحمة هللا بنا أن هللا لم ٌحرِّ  شٌباً  أخذ من على حرج ال : انٌا

نْ  قُلْ   :سبحانه فقال عباده على مَو  مَو رَّط ةَو  حَو ًَو ا هللاِّ  ِزٌنَو جَو  لَّطِت اِدهِ  أَوْخرَو اتِ  لِِعبَو بَو ٌِّ اْلطَّط ْزقِ  ِمنَو  وَو  لِلَّطِذٌنَو  ِهً قُلْ  الرِّ

ُنواْ  اةِ  ِفً آمَو ٌَو ا اْلحَو ٌَو ْن ةً  الدُّج الِصَو ْومَو  خَو ةِ  ٌَو امَو ٌَو فإن كانت ثمة تضحٌة فبالزٌنة ال باألصل،  ، (32:  األعراؾ) اْلِق

 معا، واآلخرة الدنٌا الحٌاة طٌب افهم اجتمعا فإن الجوهر، ال وبالعرض المضمون، ال وبالشكل

 والحركة والزٌنة التمكٌن أسباب كل بٌن جمع الذي القرنٌن ذو هو السورة فً عملً مثال وأوضح

 العدل إقامة مقابل المال وٌرفض سبحانه، هللا إلى كله الفضل ٌنسب ربانً عبد ذلك مع وهو والقوة،

ا  :فٌقول هللا بثواب معتزا الظلم، ومنع كَّط  مَو بًِّ ِفٌهِ  نًِّمَو رٌء  رَو ٌْ   :وبعد نجاح مشروعه قال ،(95: الكهؾ) خَو

ا ذَو ةٌء  هَو ْحمَو بًِّ مِّن رَو ا رَّط اء فَوإِذَو ْعدُ  جَو بًِّ وَو لَوهُ  رَو عَو اء جَو كَّط انَو  دَو كَو ْعدُ  وَو بًِّ وَو قّاً  رَو ، هذه الصورة (98:  الكهؾ) حَو

ر منها كل مسلم هً صورة المثالٌة التً ٌصبو إلٌها كل مسلم، والصورة العكسٌة التً ٌجب أن ٌنؾ

 هللا فنسً مواال،الصاحب الكافر الذي أوتً من زٌنة الحٌاة الدنٌا جنتٌن مثمرتٌن وأنهارا وأوالدا وأ

ا :بقوله المإمن صدٌقه على واختال الحق، بؽٌر األرض فً واستكبر المنعم رُ  أنَو االً  ِمنكَو  أَوْكثَو زُّج  مَو أَوعَو  وَو

فَوراً  أن صاحبه الذي ُحرم الزٌنة ورزق نعمة اإلٌمان أظهر قوة اعتزازه  وتوضح اآلٌات ،(34: الكهؾ) نَو

ا  :بهذا اإلٌمان فً قوله ُ  ُهوَو  لَّطِكنَّط بًِّ هللاَّط الَو  رَو بًِّ أُْشِركُ  وَو داً  ِبرَو  : فً ربه بقوله وثقته ،(38:  الكهؾ)  أَوحَو

ى سَو بًِّ فَوعَو ٌَونِ  أَون رَو راً  ٌُْإِت ٌْ ِتكَو  مِّن خَو نَّط ٌُْرِسلَو  جَو ًْ  وَو لَو اعَو اناً  هَو نَو  ُحْسبَو اءِ  مِّ مَو ِعٌداً  فَوُتْصِبحَو  السَّط لَوقاً  صَو  ،(40:الكهؾ)  زَو

: والندم والخسران البوار كانت والنتٌجة. اآلخرة فً مإجبل أو الدنٌا فً ٌكون قد وهذا

  ْلَوم ُكن وَو ةٌء  لَّطهُ  تَو هُ  ِفبَو نُصُرونَو ا هللاَّطِ  ُدونِ  ِمن ٌَو مَو انَو  وَو  أن على بقوة ٌإكد تعقٌبوال ،(43:  الكهؾ)  ُمنتَوِصراً  كَو

اْضِربْ  :ث إال حسرة فواتها وانعدام أجرها فً قوله تعالى تور ال بالزٌنة الفتنة لَو  لَوُهم وَو ثَو اةِ  مَّط ٌَو  اْلحَو

ا ٌَو ْن اء الدُّج مَو اهُ  كَو ْلنَو اءِ  ِمنَو  أَونزَو مَو لَوطَو  السَّط اتُ  ِبهِ  فَواْختَو بَو حَو  اأْلَوْرِض  نَو ِشٌماً  فَوؤَوْصبَو ْذُروهُ  هَو احُ  تَو ٌَو ا الرِّ كَو ُ  نَو وَو لَوى هللاَّط  ُكلِّ  عَو

ءٍت  ًْ ِدراً  شَو ْقتَو  الباقٌات وهو الجوهر، عن الزٌنة تؽنً وال زٌنة، مجرد والبنون المال وأن ،(45: الكهؾ) مُّج

 ما إال الحٌاة زٌنة من أٌدٌهم بٌن ولٌس القهار، للواحد الناس وٌبرز الجبال، تسٌر حٌث الصالحات

ة سٌدنا موسى والخضر أن هنالك تؤمٌنا ربانٌا لمن وقد أكدت قص. ه فً الباقٌات الصالحاتوظفو

انحاز إلى الباقٌات الصالحات، أن هللا ٌحفظ له كنزه لٌس له وحده بل أٌضاً ألوالده، ولو بعد أجٌال فً 

ا :قوله تعالى أَومَّط ارُ  وَو انَو  اْلِجدَو نِ  فَوكَو ٌْ مَو نِ  لُِؽبلَو ٌْ ِتٌمَو ةِ  ِفً ٌَو ِدٌنَو انَو  اْلمَو كَو هُ  وَو ْحتَو نزٌء  تَو الَّطهُ  كَو انَو  مَو كَو ا وَو الِحاً  أَوُبوُهمَو  صَو
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ادَو  بُّجكَو  فَوؤَورَو ا أَونْ  رَو ْبلُؽَو ا ٌَو ُهمَو ا أَوُشدَّط ْخِرجَو ْستَو ٌَو ا وَو ُهمَو نزَو ةً  كَو ْحمَو بِّكَو  مِّن رَو ا رَّط مَو ْلُتهُ  وَو نْ  فَوعَو لِكَو  أَوْمِري عَو ؤِْوٌلُ  ذَو ا تَو  لَومْ  مَو

ْسِطع هِ  تَو ٌْ لَو ْبراً  عَّط ٌَوْخشَو  :النساء سورة آٌة مع اآلٌة وهذه ،(82:  الكهؾ) صَو ْل ُكواْ  لَووْ  الَّطِذٌنَو  وَو رَو ْلِفِهمْ  ِمنْ  تَو  خَو

ةً  ٌَّط افاً  ُذرِّ افُواْ  ِضعَو ِهمْ  خَو ٌْ لَو قُوا عَو تَّط ٌَو ْل قُولُواْ  هللّاَو  فَو ٌَو ْل ِدٌداً  قَوْوالً  وَو أكبر أمان للمسلم أن ٌإسس  هما ،(9:النساء)  سَو

 فً وألوالده له هللا رعاٌة إلى تماما وٌطمبن ووجدانه، وعقله، قلبه، فً واإلحسان واإلٌماناإلسبلم 

. مماته وبعد حٌاته

اْعلَوُمواْ  :ن أحد مهما كان إٌمانه بفتنة الولد قال سبحانه ٌستهً ال وحتى ا وَو مَو الُُكمْ  أَونَّط أَوْوالَوُدُكمْ  أَوْموَو ةٌء  وَو  ِفْتنَو

أَونَّط  هُ  هللّاَو  وَو ِظٌمٌء  أَوْجرٌء  ِعندَو سبب فً إرهاق وطؽٌان وفتنة الؽبلم الذي قُتل ألنه قد ٌت وفتنة ،(28:  األنفال)  عَو

ا : أبوٌه المإمنٌن، وكان من رحمة هللا أن خلصهما منه ْدنَو ا أَون فَوؤَورَو ا ٌُْبِدلَوُهمَو ُهمَو بُّج راً  رَو ٌْ ْنهُ  خَو اةً  مِّ كَو  زَو

بَو  أَوْقرَو  أي ٌنجب أن لٌس زكرٌا سٌدنا دعاء كان ولذا والخٌر، البر على عونا لٌكون ،(81:الكهؾ) ُرْحماً  وَو

إِنًِّ :والخٌر النبوة ٌرث هللا أولٌاء من ولٌا ٌرزق أن وإنما ولد ًَو  ِخْفتُ  وَو الِ وَو اِبً ِمن اْلمَو رَو انَوتِ  وَو كَو  وَو

أَوِتً اِقراً  اْمرَو اً  لَّطُدنكَو  ِمن لًِ فَوهَوبْ  عَو ٌّ لِ ِرُثِنً  وَو ِرثُ  ٌَو ٌَو ْعقُوبَو  آلِ  ِمنْ  وَو ْلهُ  ٌَو اْجعَو بِّ  وَو اً  رَو ٌّ ِض  ،(6-5: مرٌم)  رَو

إِذِ  :إماما واختاره هللا اصطفاه لما إبراهٌم سٌدنا دعاء وكان لَوى وَو اِهٌمَو  اْبتَو هُ  إِْبرَو بُّج اتٍت  رَو لِمَو ُهنَّط  ِبكَو مَّط ؤَوتَو  قَوالَو  فَو

اِعلُكَو  إِنًِّ اماً  لِلنَّطاسِ  جَو ِمن قَوالَو  إِمَو ٌَّطِتً وَو الُ  الَو  قَوالَو  ُذرِّ نَو ْهِدي ٌَو الِِمٌنَو  عَو . (124:  البقرة) الظَّط

كاد أن ٌبلػ بؤبٌه النبً الرسول من أولً العزم من  لد نوح ع أن ننساها أن ونستطً ال التً والصورة

 عندما أوالدنا مع التعامل فً نتذكره أن ٌجب مشهد فً الجاهلٌن أو الخاسرٌن من ٌكون أنالرسل 

 عن ٌذهبل أو واألم الوالد ٌرهق أن ٌنبؽً فبل ٌنحرفون، ثم والتربٌة اإلعداد فً جهدنا أقصى لهم نبذل

 فً نوح سٌدنا دعاء فً المشهد هذا من ذلك وٌتضح أوالدهم، كفر أو فساد بسبب روالخً البر أعمال

ى نُ   :تعالى قوله ادَو نَو اِكِمٌنَو وَو ُم اْلحَو أَونتَو أَوْحكَو قُّج وَو كَو اْلحَو ْعدَو إِنَّط وَو بِّ إِنَّط اُبِنً ِمْن أَوْهلًِ وَو ُه فَوقَوالَو رَو بَّط  وحٌء رَّط

ْهلِكَو إِ 
سَو ِمْن أَو ٌْ ُه لَو ا ُنوُح إِنَّط ٌَو سَو لَوكَو ِبِه ِعْلمٌء إِنًِّ أَوِعُظكَو أَون تَوكُ قَوالَو  ٌْ ا لَو ْسؤَوْلِن مَو الِحٍت فَوبلَو تَو ُر صَو ٌْ لٌء ؼَو مَو ُه عَو ونَو نَّط

اِهلٌِنَو  نَو   ِمنَو اْلجَو ْمِنً أَوُكن مِّ ْرحَو تَو ْؽِفْر لًِ وَو إاِلَّط تَو سَو لًِ ِبِه ِعْلمٌء وَو ٌْ ا لَو بِّ إِنًِّ أَوُعوُذ ِبكَو أَوْن أَوْسؤَولَوكَو مَو قَوالَو رَو

اِسرِ   (.46-45: هود) ٌنَو  اْلخَو
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النجاح األساسً فً إدارة فتنة زٌنة الحٌاة الدنٌا فً المال والولد أن تستخرج منها الباقٌات  إن

ُسولَو هللّاِ  ةَو ، أَونَّط رَو رَو ٌْ ْن أَوِبً ُهرَو  الصالحات ولعلها تدخل فً مضمون الحدٌث الذي رواه مسلم بسنده عَو

عَو »: قَوالَو  اُن اْنقَوطَو اتَو اإلِْنسَو ا مَو لُُه إالَّط ِمْن ثَوبلَوثٍت  إذَو مَو ْدُعو : عَو ٌَو الِحٍت  لَودٍت صَو ْو وَو
فَوُع ِبِه، أَو ٌُْنتَو ْو ِعْلمٍت 

ةٍت ، أَو ٌَو اِر قَوةٍت جَو دَو صَو

( . 11/71:  وفاته بعد الثواب من اإلنسان ٌلحق ما باب الوصٌة، كتاب ،صحٌح مسلم)« لَوهُ 

 

. السلطة فتنة: ال انٌة الفتنة

 من أنواع ثبلثة عندنا ٌوجد حٌث والسلطة المْلك فتنة هً الكهؾ سورة ترتٌب حسب الثانٌة الفتنة

: هم السلطة

 خرج من رجما وٌقتل والتعبد التدٌن حرٌة ٌمنع الكهؾ، أصحاب قصة فً( دٌكتاتور) ظالم ملك .ٔ

 .الملك هذا عبادة عن

 فً العاملٌن الكادحٌن المساكٌن العمال من حتى ؼصبا، سفٌنة كل ٌؤخذ( حرامً) ؼاصب لص ملك .ٕ

 .رالبح

 وٌعاقب الصالحٌن إلى وٌحسن الظلم وٌمنع العدل ٌنشر الذي القرنٌن، ذو وهو( مصلح) عادل ملك .ٖ

 .المجرمٌن

 والفساد السٌاسً االستبداد فً بنوعٌه والقهر الظلم إلى تدعو الهوى مع السلطة أن تتمثل هنا المنهجٌة

بلَّط  :ٌقول تعالى وهللا المالً، انَو  إِنَّط  كَو ى اإْلِنسَو ْطؽَو ٌَو آهُ  أَون لَو ْؽنَوى رَّط  قصة ذكر أن بعد  ،(7-6: العلق) اْستَو

ا :فقال مستوى أعلى إلى السٌاسً الطؽٌان بٌن جمع الذي فرعون ُكمُ  أَونَو بُّج  :وقال  ،(24:النازعات)  اأْلَوْعلَوى رَو

 ا لِْمتُ  مَو نْ  لَوُكم عَو ِري إِلَوهٍت  مِّ ٌْ ا  * ؼَو ا إاِلَّط  أُِرٌُكمْ مَو ى مَو ا أَورَو مَو ِبٌلَو  إاِلَّط  أَوْهِدٌُكمْ  وَو ادِ  سَو شَو  إلى باإلضافة،   (29:  ؼافر)  الرَّط

سَو  :فقال مصر، خٌرات على واالستحواذ المالً الفساد ٌْ ِذهِ  ِمْصرَو  ُمْلكُ  لًِ أَولَو هَو ارُ  وَو ْجِري اأْلَوْنهَو ْحِتً ِمن تَو  تَو

نتُ  :وكان عاقبة فرعون هو كسر هذا الكبر فً آخر لحظات حٌاته عندما قال (51:الزخرؾ) هُ  آمَو  إِلِـهَو  ال أَونَّط

نَوتْ  الَّطِذي إاِلَّط  ُنو ِبهِ  آمَو اِبٌلَو  بَو اْ  إِْسرَو أَونَو وهً تعنً أنه واحد من الناس لٌس عنده   ،(90:  ٌونس) اْلُمْسلِِمٌنَو  ِمنَو  وَو

 :ما ٌمٌزه على بنً إسرابٌل ثم ترك ماله للمستضعفٌن أصحاب الحق األصلً كما قال سبحانه
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ا ْثنَو أَوْورَو اُنواْ  ِذٌنَو الَّط  اْلقَوْومَو  وَو فُونَو  كَو ْضعَو اِرقَو  ٌُْستَو شَو ا األَوْرِض  مَو هَو اِربَو ؽَو مَو ا الَّطِتً وَو ْكنَو ارَو ا بَو تْ  ِفٌهَو مَّط تَو تُ  وَو لِمَو بِّكَو  كَو  رَو

لَوى اْلُحْسنَوى ِنً عَو اِبٌلَو  بَو ا إِْسرَو ُرواْ  ِبمَو بَو ا صَو ْرنَو مَّط دَو ا وَو انَو  مَو عُ  كَو ْصنَو ْونُ  ٌَو قَوْوُمهُ  ِفْرعَو ا وَو مَو اُنواْ  وَو ْعِرُشونَو  كَو   ٌَو

ا :، وتحقق فٌه دعاء سٌدنا موسى علٌه السبلم  (137:  األعراؾ) نَو بَّط لَوى اْطِمسْ  رَو الِِهمْ  عَو اْشُددْ  أَوْموَو لَوى وَو  عَو

تَّطى ٌُْإِمُنواْ  فَوبلَو  قُلُوِبِهمْ  ُواْ  حَو رَو ابَو  ٌَو ذَو ،  وكان التوجٌه عملٌا من هللا إلى موسى أنه (88:  ٌونس)  األَولٌِمَو  اْلعَو

ا أُِجٌبَوت قَودْ  : ٌقوم بواجبه، قال تعالى أن بشرطاستجاب لدعوته  ُتُكمَو ْعوَو ا دَّط ِقٌمَو الَو  فَواْستَو آنِّ  وَو ِبعَو تَّط ِبٌلَو  تَو  سَو

ْعلَوُمون الَو  الَّطِذٌنَو   .(89:ٌونس) ٌَو

 بٌن وانهٌار وفقر وانكسار ذل إلى مآله ؼاصب أو ظالم ملك كل أن أٌضا هنا المستخلصة والمنهجٌة

 فً آمنا الدنٌا، فً محبوبا ٌعٌش الصالح الملك وأن. اآلخرة فً أو ٌاالدن فً إما الجبار، الملك قوة ٌدي

أبً هرٌرةَو عن فً حدٌث البخاري بسنده عن  ال ظل إال ظله، كما بشر النبً  ٌوم هللا ظل فً اآلخرة

 ًِّ ٌُِظلُّجهم هللاُ فً ِظلِِّه ٌومَو ال ِظلَّط إال ِظلُّجهُ »: قال النب بعةٌء  ش: سَو شؤَو فً ِعبادِة ربِّه، اإلَوماُم العاِدُل، وَو ابٌّم نَو

رُجبلِن تَوحاّبا فً هللاِ  لَّطقٌء فً المساجد، وَو تُه امرأةٌء ورجلٌء قلُبه ُمعَو لَوبَو قا علٌه، ورجلٌء طَو فَورَّط عا علٌِه وتَو مَو  اجتَو

نِصبٍت وجمال فقال قَو : ذاُت مَو علمَو  ال حتى فؤخفاهاإنً أخاُؾ هللاَو، ورجُل تَوصدَّط  ٌمٌُنه، ُتنِفقُ  ما ِشمالُه تَو

جُ  تْ  خالٌاً  هللاَو  ذكرَو  لٌء ورَو ٌناه ففاضَو  (.2/361:كتاب األذان، باب من جلس فً المسجد منتظر الصبلة  ،صحٌح البخاري)  «عَو

من  المهتدون لٌقتديإذن تعطً معٌاراً للملك الظالم المؽتصب ، ومعٌاراً آخر للملك العادل  النصوص

.  الملوك بذي القرنٌن كمعٌار متمٌز للملك العادل الصالح 

رسالة إلى كل ملك أو أمٌر أو زعٌم أو ربٌس أن ٌترك طرٌق فرعون، أو ملك أصحاب  وهذه

ه ذو القرنٌن وسٌدنا سلٌمان  بعد أن  والرسول  الكهؾ، أو الملك الؽاصب لكل سفٌنة، لٌكون قدوتَو

 .ولً اإلمامة فً المدٌنة، والخلفاء الراشدٌن المهدٌٌن فً إدارة الدولة اإلسبلمٌة

: اإلٌجابٌة إلى السلبٌة من الُسلطة فتنة إدارة لمنهجٌة إٌضاح التالً مالرس وفً
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. ااصد ا  فتنة: ال ال ة الفتنة

 :الصداقات من صور ثبلث السورة هذه فً لدٌنا

 

 

 :الصور هذه من صورة كل فً األصدقاء بٌن التعامل منهجٌة أبٌن وسوؾ

: الكهف أاا صدا ة: ااولى الصورة

ُهمْ  :بقوله عنهم القرآن عبر الشباب من أصدقاء هناك الكهؾ ابأصح قصة فً  ةٌء  إِنَّط ٌَو ُنوا ِفْت بِِّهمْ  آمَو  ِبرَو

اُهمْ  ِزْدنَو ْدُعوَو  لَون: فً عمر الشباب التقوا على اإلٌمان واتفقوا على الثبات فهم ،(13: الكهؾ) ُهًدى وَو  ِمن نَّط

إِذِ   :دةواتفقوا على التخفً مع استمرار العبا إِلَوهاً  ُدوِنهِ  ْلُتُموُهمْ  وَو زَو ا اْعتَو مَو ْعُبُدونَو  وَو َو  إاِلَّط  ٌَو فَوؤُْووا إِلَوى  هللاَّط

6انشكم   

5انشكم   



76 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

ْهؾِ  ولم ٌختلفوا بعد بعثهم حول مدة نومهم، واتفقوا على نسبة العلم إلى هللا، وتفوٌض   ،(16:الكهؾ) اْلكَو

ى اإلٌمان والثبات، أحدهم لٌؤتً بؤزكى الطعام، وهذه معالم حٌة للصداقة الراشدة أن ٌلتقً الشباب عل

والرإٌة الحركٌة الدعوٌة المناسبة لظروفهم، والثقة فً بعضهم البعض، واالهتمام بالعمل ال الجدل، 

ومن . وهذه معاٌٌر ٌجب أن ٌتمثلها الشباب والفتٌات، الرجال والنساء فً اختٌارهم ألصدقابهم

 فً القصة أربع مرات بما ٌعنً الطرٌؾ هنا أن نذكر أن صحبة الكلب لهم رفعت قدره حتى ذكره هللا

فَّطِنً :أن اإلنسان لو التزم مع قوم خٌر منه ٌرفع بهم وٌلحق بهم، لقوله تعالى وَو أَوْلِحْقِنً ُمْسلِماً  تَو  وَو

الِِحٌنَو  الذي رواه البخاري بسنده عن أبً موسى األشعري : وٌحشر معهم للحدٌث ،(101:  ٌوسؾ)  ِبالصَّط

 ًِّ  وهً ،(12/195: هللا فً الحب عبلمة باب األدب، كتاب للبخاري،صحٌح )« ُء معَو من أحبَّط المر»: أنه قال عن النب

 بهم فٌرتفع ودعوة، وعمبل علما منه خٌر هم قوم عن اإلنسان ٌبحث أن الصداقة منهجٌة فً تضٌؾ

: الشاعر بقول. به وٌرتفعون

فإن القرٌن بالمقارن ٌ رف    ***      رٌنه عن وسا تسا   المر  عن

ال تصحب من ال ٌنهضك حاله، وال ٌدلك على هللا ": هذا ٌتوافق مع ما قاله ابن عطاء السكندري ولعل

". بإخوانه كثٌر بنفسه قلٌلالمرء : "تقول والعرب". مقاله

: والكافر الم من بٌن الصدا ة: ال انٌة الصورة

: التالٌة ٌاتالمنهج تعطً القصة وهذه الصاحبٌن قصة مثل سٌا بصدٌق اإلنسان ٌبتلى قد

اِحُبهُ  لَوهُ  الَو قَو  :مرتٌن نصا ورد كما المسلم ؼٌر المإمن ٌصاحب أن شرعا مانع ال .ٔ ُهوَو  صَو  وَو

اِوُرهُ  ا  :، وكما ورد فً سورة ٌوسؾٌُحَو اِحبَوًِ  ٌَو ْجنِ  صَو ابٌء  السِّ قُونَو  أَوأَوْربَو فَورِّ تَو رٌء  مُّج ٌْ اِحدُ  هللّاُ  أَومِ  خَو  اْلوَو

 المإمن ٌصادق أن جواز على والثبوت الداللة قطعٌة صرٌحة نصوص وهذه، (39:ٌوسؾ) اْلقَوهَّطارُ 

 ومصاحبة صداقة هناك أن سنستنتج خاص بشكل القصة هذه فً النظر ندقق وعندما المسلم، ؼٌر

 هذا ٌكون أن ٌعقل فبل مستمرا حوارا هناك أن إلى تشٌر النص داللة ألن وتزاور؛ الرجلٌن بٌن

 أن هذا على ٌدل ومما النصابح، بهذه المإمن الصاحب رهوٌباد الكفر، صاحبه ٌعلن ثم لقاء أول

صُّق َّوفَوًسا :له قال فعندما أوالده، وعدد المادٌة اآلخر ظروؾ ٌعرؾ كبلً  أَوعَو َٗو اال  ٍَو ْْتلَو  ٍِح ثَوُس  َوا أَومْت  أَّو

ىَوًدا :ورد علٌه صاحبه ،(34:الكهؾ) َٗو َٗو اال  ٍَو ْْتلَو  ٍِح َوا أَوقَووَّ  ُِح أَّو ُْت تَوسَو إلشارة إلى دل هذا با ،(39:الكهؾ) ئِح
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 االنبساط جواز ضٌةأن كبلً ٌعرؾ صاحبه وقدراته المادٌة وعدد أوالده، ومن هنا تتؤكد ق

والتقارب بٌن المسلم وؼٌره، ولعلً  أضٌؾ هنا رإٌة انقدحت فً عقلً ووجدانً من آٌات 

 :أن هناك ثبلث مستوٌات القرآن وهدي سٌد األنام 

ّْتثَٚو  :عالتعارؾ العام مع الخلق جمٌعا بقدر الوس (أ ) أُ َٗو ٍس  مَو ِْت ذَو ٍِح ٌْت  يَوقْتَْواُم َّا خَو َوا اىَّْاُض ئِّح ُّٖق َٝوا أَٝو

عَو  فُ٘اَٗو َو ازَو قَوثَوائِحوَو ىِحتَوعَو َٗو ٌْت ُشُع٘تًا   .(13:الحجرات) ىْتَْواُم

 نسمٌهمن هذا التعارؾ الواسع ٌتخذ اإلنسان أصدقاء وهو ما ٌمكن أن: العام الصدٌق (ب )

رؾ وتواصل وحوار، وهنا ٌمكن أن ٌكون العام الذي ٌكون بٌننا وبٌنه تعاون وتعا الصدٌق

الصدٌق العام مسلما أو فاسقا أو كافرا، وهذا ما تشٌر إلٌه بقوة قصة الرجلٌن فً سورة 

 فً أذكرها بشروط تكون الصداقة وهذه السجن، فً الصاحبٌن مع ٌوسؾ وسٌدنا الكهؾ

 .هللا شاء إن الثانٌة النقطة

األدنى والِحب األسمى، ال ٌجد اإلنسان حرجا  وهو الخل األوفى والصدٌق: الحمٌم الصدٌق (ج )

أن ٌذكر له همومه وأفراحه وأتراحه وأن ٌستشٌره فً أدق أموره وجلٌلها، وأن ٌتواصل 

 بٌن تكون أن ٌجب خاص بشكلمعه فً أوقات ال ٌسمح فٌها لؽٌره، وفً هذه الصداقة 

ثِحسْت  :ه تعالىإلى المعالً، وهذا مصداق قول بعضاً  بعضهم ٌشد الصادقٌن المإمنٌن اصْت َٗو

ٌْت  ُ تَّٖ َُو زَو ُع٘ َِو َٝودْت ٝ عَو اىَّرِح ٍَو لَو  ٌْت تُسِحُٝد شِحَْٝوحَو  َّوفْتسَو ْْتُٖ ْٞتَْواكَو عَو ُد عَو ال تَوعْت َٗو  ُ َٖٔو َٗو ْت َُو  ِّٜب ُٝسِحُٝدٗ شِح اىْتعَو َٗو اجِح  دَو تِحاىْتغَو

ّْتَٞوا َٞواجِح اىدُّق وٌإكد هذا المعنى الحدٌث الذي رواه الترمذي بسنده عن أبً  ،(28: الكهؾ) اىْتحَو

،  2395ص الترمذيسنن ) «، وال ٌؤكل طعامك إال تقً مإمنا إال تصاحب ال» :دري سعٌد الخ

وهو ال ٌتعارض مع التعارؾ العام وال  ،(وقد حسنه الترمذي وصححه األلبانً فً صحٌح الترمذي

 . الصدٌق العام

 اختٌار عند وتتضاءل العامة الصداقة فً وتقل التعارؾ فً كثٌرا تتسع الثبلثة الصور وهذه

: أكثر بشكل الثبلث العبلبق هذه وحجم مستوى ٌوضح التالً الرسم ولعل الحمٌم، الصدٌق
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ٌشترط لصحة هذه الصداقة أال ٌذوب اإلنسان فً عادات وأفكار ومعتقدات صدٌقة ؼٌر المسلم أو  .ٕ

 ؼٌر المتدٌن، بل ٌعتز بإٌمانه وٌحافظ على نفسه، كما ٌشترط أن ٌبادر إلى النصٌحة بالحكمة دون

أحسنوا تربٌة أوالدهم أن  وأحب أو أوجه كثٌرا من اآلباء واألمهات الذٌن. اعتداء أو اعتزال

ٌدفعوهم إلى أن ٌفتحوا عبلقات مع ؼٌر المتدٌنٌن من المسلمٌن أو ؼٌر المسلمٌن، مع تدرٌس هذا 

لمجتمع النموذج لٌكون منارة للخٌر تنٌر للؽٌر، ولٌس مستنقعا ٌستهوٌه كل شر، فإننا لن نؽٌر ا

حولنا باعتزاله، والضعٌؾ ٌجبن عن نشر فكرته والتؤثٌر فً ؼٌره، والصدٌق القوي فً شخصٌته 

فإذا أردنا أن نخطو . وعقٌدته هو مثل هذا الصدٌق والصاحب فً القصة الثانٌة من سورة الكهؾ

مجتمع من االستضعاؾ إلى التمكٌن فلن ٌتم إال عبر االحتكاك والتعامل مع كل فصابل وطوابؾ ال

صالحه وطالحه، لجذبهم روٌدا نحو نور هللا عز وجل وهدي نبٌه لٌكون التدٌن لٌس حكراً على 

 .نخبة بل منتشراً بٌن أبناء األمة، لٌكون تٌارا متدفقا ٌسعى إلى التؽٌٌر واإلصبلح حوله

 مسلم ؼٌر أو مقصرا، مسلماً  صاحبوا إذا الظن حسن عند ٌكونوا أن الشباب أوجه أن أحب كما

خاصة إن كان ؼنٌا، بؤال ٌشعر بالذلة والهوان لثرابه، وأنواع لباسه ، ونوع ساعته  فاسد

وسٌارته، وموقع بٌته ووظٌفته، بل ٌعتز بإٌمانه، وٌدعوه بحكمة إلى أنوار اإلٌمان، وأخبلق 

 .اإلسبلم لٌتضاعؾ الخٌر واإلحسان 

 

7انشكم   



79 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

: م منٌن بٌن الصدا ة: ال ال ة الصورة

 هناك إن حٌث الصداقة، فً مستوى أرقى هو السورة فً عرض الذي األخٌر ىالمستو هذا أن أحسب

 فً تمٌز وعنده الخضر، سٌدنا وهو هللا أولٌاء من ولً وهناك هللا، كلٌم موسى سٌدنا وهو رسوالً  نبٌاً 

اؾ :تعالى قوله فً القرآن عنها عّبر خصابص ثبلثة دَو جَو وَو ْبداً   َو نْ  عَو ا مِّ اِدنَو اهُ  ِعبَو نَو ٌْ حْ  آتَو ةً رَو ا ِمنْ  مَو  ِعنِدنَو

اهُ  لَّطْمنَو عَو ا ِمن وَو ، هو عبد مخلص أوتً رحمة من هللا والعلم منه سبحانه، وهنا تبدو  (65:  الكهؾ) ِعْلماً  لَّطُدنَّط

منهجٌة الصداقة فً هذه الحالة هً الحرص على التعلم مهما كانت مكانة الداعٌة أو المتعلم عند هللا أو 

ه، وفً الوقت ذاته إن رأى شٌبا ٌنكره عقله من حقه أن ٌبادره الناس، وأن ٌصبر على شدة أستاذ

وعلى . بالسإال كما سؤل سٌدنا موسى عن خرق السفٌنة، وقتل الؽبلم، وبناء الجدار دون أجر

بُِّبكَو  :له قال وإنما حابرا صدٌقه أو تلمٌذه ٌدع أال األستاذ أو اآلخرالصاحب  ؤُنَو ؤِْوٌلِ  سَو ا ِبتَو ِطع لَومْ  مَو ْستَو  تَو

هِ عَّط  ٌْ ْبراً  لَو فخٌر األصدقاء من ٌعلمك بقوله وسلوكه، وٌكون واضحا معك عند االلتقاء،  ،(78:  الكهؾ) صَو

واالفتراق وٌحفظ لك الود بعد الفراق، وأحسب أن كل صاحب قلب ودعوة ورسالة من المإمنٌن 

والندوات ٌحتاج إلى مثل هذه الصحبة، وسبٌل ذلك أن ٌكون للمسلم حضور ومشاركات فً المسجد 

والمحاضرات والمإتمرات والملتقٌات اإلسبلمٌة والدٌوانٌات ومجالس األفراح ، ومن اللقاء ٌبدأ 

ٌهش له القلب، وتؤنس له النفس، وٌسترٌح له الفإاد، وٌنسجم معه  مناالنتقاء من بٌن هذه الجموع 

ء ثم االرتقاء، كما ٌوضحها العقل لٌكمبل معا مشوار االرتقاء، فالمنهجٌة هنا هً االلتقاء ثم االنتقا

:  الشكل التالً
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 للتحلً السورة هذه فً راقٌا معٌارا هناك فإن واالرتقاء واالنتقاء االلتقاء حدوث كٌفٌة إلى جبنا وإذا

اْصِبرْ  :التالٌة اآلٌة من ذلك وٌبدو أرذلها عن والتخلً الصداقات بؤطٌب كَو  وَو ْفسَو عَو  نَو ْدُعونَو  الَّطِذٌنَو  مَو  ٌَو

ُهم بَّط اةِ  رَو دَو ًِّ  ِباْلؽَو ِش اْلعَو هُ  ٌُِرٌُدونَو  وَو ْجهَو الَو  وَو ْعدُ  وَو اكَو  تَو نَو ٌْ ْنُهمْ  عَو ةَو  ُتِرٌدُ  عَو اةِ  ِزٌنَو ٌَو ا اْلحَو ٌَو ْن الَو  الدُّج نْ  ُتِطعْ  وَو ا مَو ْلنَو  أَوْؼفَو

هُ  ْلبَو ن قَو ا عَو عَو  ِذْكِرنَو بَو اتَّط اهُ  وَو وَو انَو  هَو كَو  .(28:  الكهؾ)  فُُرطاً  أَوْمُرهُ  وَو

 

 

 

 

8انشكم   
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 ومنهجٌة الصالحٌن، األصدقاء اتخاذ منهجٌة على السورة فً األدلة عمدة هً اآلٌة هذه أن أعتقد

 هإالء مع االلتقاء على الصبر على ٌحث اآلٌة من األول فالنصؾ. الطالحٌن األصدقاء فتنة مواجهة

 فً والمرض، الصحة فً والنهار، اللٌل فً هللا ٌذكرون أنهم صفتهم اآلٌة حددت وقد الصالحٌن،

 ٌرٌدون تعالى   متجردٌن ذلك ٌفعلون وأنهم والؽنى، الفقر فً والزواج، العزوبة فً ،والحضر السفر

 التجارة فً وزٌنتها الدنٌا الحٌاة بعرض واالنشؽال عنهم االنصراؾ عدم إلى التؤكٌد جاء ثم وجهه،

اُهمْ :النور ٌحملون قوم وجوه فً النظر ألن. والترحال والسفر والعمارة  (29:الفتح) ِهمُوُجوهِ  ِفً ِسٌمَو

 دعت إسرابٌل بنً من أُّماً  أن لذلك المخالفة دلٌل ومن. عالىٌزٌد اإلنسان نورا وبهاء وقربى إلى هللا ت

فً القصة  ، (5/422:   البخاري صحٌح) " المومسات اللهم ال تمته حتى ترٌه: "ٌجبها لم عندما ابنها على

. المعروفة

ن ٌتخذ صدٌقا ممن ؼفل قلبه عن ذكر هللا فً لٌله ونهاره، الجانب اآلخر هناك تحصٌن للمسلم أ على

فً بٌعه وشرابه، فً زواجه وطبلقه، فً رضاه وؼضبه، ألن الذكر هو الذي ٌحكم هوى النفس 

ُروْا فَوإِ : وٌطرد وساوس الشٌطان، لقوله تعالى كَّط ذَو اِن تَو طَو ٌْ نَو الشَّط اِبؾٌء مِّ ُهْم طَو سَّط ا مَو قَووْا إِذَو ا ُهم إِنَّط الَّطِذٌنَو اتَّط ذَو

ْبِصُرونَو   .(201:  األعراؾ) مُّج

ماخبل القلب من ذكر هللا ٌسرح الشٌطان وٌستقوي الهوى، وٌصٌر اإلنسان تابعا ذلٌبل لهما، وهو  إذا

اهُ : معنى قوله تعالى وَو عَو هَو بَو اتَّط ذَو : ، وهذا االتباع قد ٌصل إلى درجة العبادة(28:الكهؾ) وَو ِن اتَّطخَو تَو مَو ٌْ أَو أَورَو

ُه هَو  اهُ إِلَوهَو  (.43 :الفرقان)  وَو

اتبع اإلنسان الهوى وأطاع الشٌطان انفرط عقد حٌاته، فالصدر فً ضٌق، والكثٌر قلٌل، والبدن  فإذا

ولعلنا نتصور . علٌل، ولٌله طوٌل، وعمله قلٌل، وذنبه جلٌل، ومثل هذا صحبته وبال الدنٌا واآلخرة

 ٌنفعه مال ولو كان كثٌرا، وال ٌستفٌد هذه الخطوات للصحبة السٌبة فً دركات الصحبة السٌبة فبل

بعلم ولو كان ؼزٌرا، وال بوقت ولو كان طوٌبل، وال بؤهل ولو كانوا عشٌرة، وال بمنصب ولو كان 

وأٌضا على الجانب اآلخر هناك درجات للصحبة الصالحة تبدأ . رفٌعا، وال بشهرة ولو كانت ذابعة

ات هللا، ثم ٌبحث عن إخوان الصفا من خبلل قوله تعالى بؤن ٌفهم اإلنسان المنهج من خبلل التبلوة آلي

 : ْن اكَو عَو نَو ٌْ ْعُد عَو الَو تَو ُه وَو ْجهَو ٌُِرٌُدونَو وَو  ًِّ ِش اْلعَو اِة وَو دَو ُهم ِباْلؽَو بَّط ْدُعونَو رَو ٌَو عَو الَّطِذٌنَو  كَو مَو ْفسَو اْصِبْر نَو : الكهؾ )ُهمْ وَو
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قُّج ِمن رَّط : ، لٌكون لهذه الصحبة هدؾ أساسً وهو(28 قُِل اْلحَو كما هو موضح فً  ،(29:الكهؾ)بُِّكمْ وَو

 :الرسمة التالٌة

 

 

: ال ٌطان فتنة: الراب ة الفتنة

فً سٌاق الحدٌث عن الفتن التً قد تصرؾ اإلنسان عن المنهج القٌم واتباع األحسن، فتنة الشٌطان،  

قة وإذا كان العرض مختصرا فً هذه السورة فإنه قد جاء فً درجة عالٌة من التركٌز حول عبل

الشٌطان با  عندما عصى هللا تعالى أن ٌسجد آلدم، ثم عبلقة الشٌطان باإلنسان أنه له عدو مبٌن فقال 

إِذْ :سبحانه ا وَو ةِ  قُْلنَو ِبكَو بلَو مَو  اْسُجُدوا لِْلمَو ُدوا آِلدَو جَو انَو  إِْبلٌِسَو  إاِلَّط  فَوسَو قَو  اْلِجنِّ  ِمنَو  كَو نْ  فَوفَوسَو بِّهِ  أَوْمرِ  عَو هُ  رَو ِخُذونَو تَّط  أَوفَوتَو

ذُ  هُ وَو تَو ٌَّط اء رِّ ٌَو ُهمْ  ُدوِنً ِمن أَوْولِ ُدوٌّم  لَوُكمْ  وَو الِِمٌنَو  ِبْبسَو  عَو الً  لِلظَّط دَو : ماٌلً نلمح اآلٌة هذه وفً  ،(50:  الكهؾ) بَو

ن هللا ما أمرهم ٌعصو ال الذٌن المبلبكة إجماع عن وخرج ربه، أمر عن فسق الشٌطان أن .ٔ

.  وٌفعلون ماٌإمرون

 .عدو لئلنسان الشٌطان أن .ٕ

 .هللا مبلبكة عن وبدٌبل هللا دون من ولٌا اتخاذه ٌجوز ال المقدمتٌن هاتٌن ىعل بناء .ٖ

  10 انشكم
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 العدواة معلنا ربه أمر عن فاسقا كان من ٌطاع فكٌؾ وعقله، اإلنسان لقلب اإلقناع قمة ٌمثل هذا .ٗ

: ألحد تقول أن السهل من. بدٌبل أو ولٌا الشٌطان ٌكون أن بحال الٌجوز المخالفة وبدلٌل لئلنسان،

ٌُبنَو هذا األمر على قناعة أن هناك من األسباب والعلل، فإن هذا لن تط ال ع  فبلنا، لكن إذا لم 

ٌكون كافٌا أن ٌتخذ اإلنسان موقفا، فإذا كانت كل العبلبق تبنى على أساس العبلقة مع هللا فهو أول 

الشٌطان  من فسق عن أمر ربه، فإذا ما خفتت هذه المسؤلة فً القلب فإن القناعة العقلٌة بؤن

 .لئلنسان عدو تكفً أن ٌتخذ اإلنسان موقفا صارما من اتباع نزؼات الشٌطان

هُ  : تعالى قوله فً حاسما السإال ٌؤتً وهنا ِخُذونَو تَّط هُ  أَوفَوتَو تَو ٌَّط ُذرِّ اء وَو ٌَو ُهمْ  ُدوِنً ِمن أَوْولِ ُدوّ  لَوُكمْ  وَو : الكهؾ) عَو

 .ثم عدو اإلنسان وهو إبلٌس وذرٌته أجمعٌنكً ٌحمل اإلنسان على الٌقظة الدابمة من عدو هللا  ،(50

 التعامل منهجٌة فً الصحاح واألحادٌث القرآن آٌات مراجعة خبلل من التفصٌل من مزٌدا أردنا وإذا

 ٌعلم أن واضح بشكل أرٌد هنا ولكنً الشٌطان، مع الصراع كتابً إلى الرجوع فٌمكن الشٌطان، مع

:  ٌلً ما إلى جتحتا الشٌطان مع الفتنة إدارة أن اإلنسان

 الشٌطان عن تحدثت التً اآلٌات كل تدبرت ولقد ٌقٌنً، بشكل اإلنسان من الشٌطان رسالةإدراك .1

رسالة الشٌطان مثل آٌة سورة  عن تعبر -لً ٌبدو فٌما  -آٌة أجد فلم باإلنسان عبلقته ثم با ، وعبلقته

ا: فاطر مَو ْدُعو إِنَّط هُ  ٌَو ُكوُنوا ِحْزبَو ٌَو ِعٌرِ  ابِ أَوْصحَو  ِمنْ  لِ  .(6:فاطر) السَّط

 وإدخال الناس بٌن والبؽضاء العداوة وإلقاء هللا ذكر العبد نسٌان إلى بقوة ٌسعى الشٌطان أن. 2

. هللا أمر عن والفسوق والعري الكفر إلى وجذبهم علٌهم والخوؾ الحزن

أثناء العمل  أو التسوٌؾ، أو الكسل إلى بدفعه العمل قبل اإلنسان مع متدرجة خطوات للشٌطان أن. 3

 خٌر، من بدأهأن ٌقوم به دون اتباع هدي القرآن والسنة، أو أال ٌتم اإلنسان ما  أولجعله رٌاء وسمعة 

 فً اضطرارا المن أو تطوعا المن إلى اإلنسان ٌدفع فإنه العمل بعد الخطوتٌن من أي فً فشل فإذا

. إلٌهم نحسن من  إساءات مواجهة

 فبل والؽضب، الرضا فً والٌقظة، النوم فً والنهار، اللٌل فً ساناإلن على ٌعمل الشٌطان أن. 4

. هواجسه وطرد وساوسه ووقؾ صرفه فً الربانً العبلج اإلنسان استعمل إذا إال ٌدعه

 :ٌلً ما الشٌطان مع الصراع فً العملٌة الوسابل أهم من. 5
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وفً اآلحادٌث (  ةمر 96) لقد ورد الحدٌث عن الشٌطان وإبلٌس فً القرآن الكرٌم : ال لم (أ )

فً  ن صورة واضحة جلٌة لمن تدبر القرآن وفهم سنة النبً النبوٌة مبات المرات مما ٌكوِّ 

الحدٌث عن الشٌطان، نخرج بصورة كلٌة جامعة عن عدوه اللدود الشٌطان الرجٌم، سواء فً 

طرق رسالته فً جر اإلنسان إلى قعر جهنم، وأهدافه، وخصابصه، ووسابله، وأوقات عمله، و

ولعل اإلطار العام فً  ،التؽلب علٌه، مما ٌحتاج إلى دقة فً العلم والمعرفة عن هذا العدو

وتتابع الحث على طلب " اقرأ"اإلسبلم الذي ٌوجب طلب العلم من الكلمة األولى فً القرآن 

، ومادة (مرة 248" )التذكر"، ٌضاؾ إلٌها مادة (مرة 865" )علِم"العلم، حٌث وردت مادة 

، هذا الكم الهابل (مرة 44" )التدبر"، ومادة (مرة 49" )العقل"، ومادة (مرة 129" )الالسإ"

من النصوص الشرعٌة فً الحث على طلب العلم عامة وعن الشٌطان خاصة كً ٌبقى المسلم 

ل هذه االعتقادات القلبٌة واألفكار  مشؽوال طوال حٌاته بطلب العلم من المهد إلى اللحد، وٌحوِّ

عها العقلٌة إل ى برامج عملٌة فً حٌاته الفردٌة واألسرٌة واالجتماعٌة والمالٌة والسٌاسٌة لٌطوِّ

كلَّطها للنصوص الشرعٌة، وٌتجنب بقوة الوساوس الشٌطانٌة واألهواء الذاتٌة، فبل ٌجد الشٌطان 

 . فراؼا فكرٌا لٌمؤله بالوساوس، أو فراؼا عملٌا فٌمؤله باللؽو والعبث والتسلٌة والمجون

نفسك بالقراءة والدراسة، والدورات، واللقاءات العلمٌة بشكل دابم ٌبعد عنك الشٌطان،  لفاشػ

أما ما ٌجب تعلمه، وفق منهج متدرج؛ لٌحفظ المسلم أو المسلمة عقله وقلبه من أن ٌسٌطر علٌه 

ثوابت اإلٌمان بعد "إبلٌس اللعٌن وجنوده فٌمكن أن ٌراجع فً الفصل األخٌر من كتابً 

كما   "وإسبلمٌة اجتماعٌة قضاٌا سلسلة" ، البحرٌن مملكة اإلسبلمٌة، للشبون األعلى المجلس مطبوعاتن م)" رمضان

 (.www.salahsoltan.comٌوجد على صفحتً 

قَوواْ  الَّطِذٌنَو  إِنَّط  :فً قوله تعالى :ال كر (ب ) ا اتَّط ُهمْ  إِذَو سَّط اِبؾٌء  مَو نَو  طَو انِ  مِّ طَو ٌْ ُرواْ  الشَّط كَّط ذَو ا تَو ْبِص  ُهم فَوإِذَو  ُرونَو مُّج

 ومنامه، ٌقظته ولٌله، اإلنسان ٌوم مع متوافقاً  مستمرا، كثٌراً  الذكر ٌكون أن والبد(. 201:األعراؾ)

 .عنه ٌبتعد أو منه، الشٌطان ٌٌؤس حتى وشرابه، مطعمه
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إنَّط » قال رسول هللا  :قال  البخاري بسنده فً حقٌقة الصٌام عن أنس بن مالك  روى :الصوم (ج )

ْجرِ  ٌَو طانَو  ٌْ مِ الشَّط ى الدَّط ْجرَو مَو مَو : صحٌح البخاري، كتاب األحكام، باب الشهادة تكون عن الحاكم فً والٌة القضاء) «ي ِمن اْبِن آدَو

فضٌقوا مجارٌه بالجوع »: أن عبارة" حقٌقة الصٌام"ذكر الشٌخ األلبانً فً كتابه  وقد،  (15/61

 الصوم أن المعنى صحة من ٌمنع ال ذلك كان وإن. السنة كتب فً أصبل لها أعلم ال«والصوم

 تربوي عنصر ألنه لئلنسان، وساوسه وٌقلل الشٌطان ٌجهد  تطوع، أو فرض صوم كان سواء

 .الشٌطان وإنهاك الهوى، وضعؾ الروح، وصفاء القلب، شفافٌة فً ومإثر فاعل

ٌد هللا مع الجماعة ومن » :عن النبً  التبرٌزي بسنده عن ابن عمر  روى :صحبة الصالحٌن (د )

 عمر، بن هللا عبد طرٌق من ،171 الحدٌث ،رقممشكاة المصابٌح  فًأورده األلبانً  ،1/420:  للتبرٌزي المصابٌحمشكاة ). «ذ فً النارش ،شذ

 ،واالثنان شٌطانان ،الواحد شٌطان» وما رواه المنذري بسنده عن الرسول   ،(إسناده صحٌح: وقال

من ٌرٌد  أن والحق  ،(.إسناده صحٌح أو حسن أو ما قاربهما: : وقال ، 4/109 ص الترؼٌب والترهٌب للمنذري،) «والثبلثة ركب

السٌر إلى هللا فبل بد من صحبة صالحة ٌفر منها الشٌطان، وٌكون التواصً بالحق والتواصً 

 .بالصبر طرٌقاً إلى رضا هللا ونٌل الجنان 

ْطرة: "نأٌرى ابن القٌم  :كن مست داًا للمواجهة (ه ) فادفعها فهً أهون مما  ،أول نزؼات الشٌطان خَو

أهون مما  وفادفعه فهعزما،  صارفادفعها فهً أهون مما بعدها، وإال  ،بعدها، وإال صارت فكرة

مّ  بعده، وإال صار ،  وأزٌد "، فادفعه وإال صار فعبل، فادفعه فهو أهون مما بعده، وإال صار عادةً اً هَو

ٌدفع وساوس الشٌطان فإن العادة على ذلك أن اإلنسان قد ٌمارس عادات السوء سرا، فإن لم 

تصٌر فسوقا أي إعبلنا ومجاهرة بالمعصٌة، فإن لم ٌدفعها اإلنسان فقد ٌجرفه الشٌطان أكثر وأكثر 

 المعروؾ،لمواجهة أصحاب الحق والمكارم األخبلقٌة، لٌكون من اآلمرٌن بالمنكر والناهٌن عن 

 القٌم ابن إلٌه ذهب ما بٌن تجمع مختصرة رإٌة ٌلً وفٌما والمصلحٌن، للدعاة والمحاربٌن

 :المتواضعة وإضافتً
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 إلى هللا عباد جر فً ورسالته الشٌطان، وعداوة هللا أمر عن الشٌطان فسوق فهم فً المنهجٌة هذه

 والحض حوله من وبٌن بٌنه العداوة وإلقاء وذكره هللا أمر نسٌان فً اإلنسان من وأهدافه هللا، عذاب

 والنهار، باللٌل ٌعمل وأنه. النفوس فً واإلحباط والٌؤس والكآبة الحزن لقاءوإ والفسوق العري على

 واالستعداد ربه على واإلقبال الخٌر عن اإلنسان لصد وبعده، وأثناءه العمل قبل والمساء، الصباح فً

 الرحمن، ذكر أمام الشٌطان كٌد ضعؾ فً الراسخة المسلم عقٌدة توهن ال كلها هذه ولكن. آلخرته

 والٌقظة المساجد وعمارة الصالحٌن ومصاحبة الذكر واستصحاب العلم باستذكار الهوى لفةومخا

 من جهوده كل تحٌل التً الؽرؼرة قبل ولو الصادقة التوبة ثم اللعٌن، العدو هذا مواجهة فً الدابمة

الَّطِذٌنَو تعالى لقوله الحسنات من جبال إلى السٌبات إلى الدفع ْدُعونَو  الَو  وَو عَو  ٌَو رَو  إِلَوهاً  هللاَّطِ  مَو الَو  آخَو ْقُتلُونَو  وَو  ٌَو

ْفسَو  مَو  الَّطِتً النَّط رَّط ُ  حَو قِّ  إاِلَّط  هللاَّط الَو  ِباْلحَو ْزُنونَو  وَو ن ٌَو مَو لْ  وَو ْفعَو لِكَو  ٌَو ْلقَو  ذَو اماً  ٌَو ولم ٌبق إال أن ٌفر  ،(68:  الفرقان) أَوثَو

انُ اإلنسان من الشٌطان إلى ربه تعالى ذي الجبلل واإلكرام لقوله تعالى طَو ٌْ ِعُدُكمُ  الشَّط ؤُْمُرُكم اْلفَوْقرَو  ٌَو ٌَو  وَو

اء هللّاُ  ِباْلفَوْحشَو ِعُدُكم وَو ةً  ٌَو ْؽِفرَو ْنهُ  مَّط فَوْضبلً  مِّ هللّاُ  وَو اِسعٌء  وَو لٌِمٌء  وَو ةَو ٌُإِتً  * عَو ن اْلِحْكمَو اءُ  مَو شَو ن ٌَو مَو ةَو  ٌُْإتَو  وَو  فَوقَودْ  اْلِحْكمَو

ًَو  راً  أُوِت ٌْ ِثٌراً  خَو ا كَو مَو رُ  وَو كَّط ذَّط ا أُْولُواْ  إاِلَّط  ٌَو  .(269-268: البقرة) بِ األَوْلبَو

 :فتنة ال لم: الفتنة ال امسة

هناك منهجٌة واضحة فً التعامل مع فتنة العلم التً تصٌب كثٌرا من أهله وعبر عنها ربنا بقوله 

ا:تعالى سَّط  فَوإِذَو انَو  مَو ا ُضرٌّم  اإْلِنسَو انَو عَو ا ُثمَّط  دَو اهُ  إِذَو ْلنَو وَّط ةً  خَو ا ِنْعمَو نَّط ا قَوالَو  مِّ مَو ًَو  بَولْ  ِعْلمٍت  لَوىعَو  أُوِتٌُتهُ  إِنَّط ةٌء  ِه لَوِكنَّط  ِفْتنَو  وَو

11انشكم   
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ُهمْ  رَو ْعلَوُمونَو  الَو  أَوْكثَو ا قَوالَو  :با  قومه ذكّره عندما قارون لسان على تعالى وقال ،(49:الزمر) ٌَو مَو  أُوِتٌُتهُ  إِنَّط

لَوى لَومْ  ِعنِدي ِعْلمٍت  عَو ْعلَومْ  أَووَو َو  أَونَّط  ٌَو دُّج  ُهوَو  نْ مَو  القُُرونِ  ِمنَو  قَوْبلِهِ  ِمن أَوْهلَوكَو  قَودْ  هللاَّط ةً  ِمْنهُ  أَوشَو رُ  قُوَّط أَوْكثَو ْمعاً  وَو الَو  جَو  وَو

ن ٌُْسؤَولُ   .(78:  القصص) اْلُمْجِرُمونَو  ُذُنوِبِهمُ  عَو

:  ٌلً فٌما تبدو العلم مع التعامل منهجٌة رسم على الداللة واضحة دروس هناك

: الدر  ااوا 

  عن أهل الكهؾول هللا تبارك تعالى أخر الوحً خمسة عشر ٌوما، عندما سبل الرس أن .ٔ

أخبركم ؼداً، ناسٌا أن ٌنسب العلم والمشٌبة إلى :  وصاحب موسى وذي القرنٌن، فؤجاب النبً 

ب ذلك من شماتة هللا تبارك وتعالى؛ فتلبث وتؤخر الوحً خمسة عشر ٌوما مع ما صح

والذٌن  لنبً المشركٌن، لكن هللا أراد مع كل هذه الشماتة التً آلمت النبً حقاً أن ٌكون درساً ل

 .تعالى هللا إلى ةمعه أن ٌنسب كامل العلم والمشٌا

سمعت رسول هللا : "قال الموازي له أٌضا ما رواه البخاري بسنده عن أبً بن كعب  والدرس .ٕ

 ئِل من بنً إِسرابٌلَو جاءهُ رجلٌء فقال»: ٌقول ٌنما موسى فً مَو : هل تعلُم أحداً أعلمَو منك   قال: بَو

 الدرس هذا هً النتٌجة فكانت ،(7/91: السبلم علٌهما موسى مع الخضر حدٌث باب األنبٌاء، كتاب لبخاري،اصحٌح ) «.....ال

 سٌدنا أن ومع الخضر، وجد حتى وعجبا سربا البحر فً سبٌبل اتخاذه من العجٌب الطوٌل الشدٌد

 هناك أن منه مفتعل العلم، قبل الرحمة أوتً ألنه الخضر سٌدنا ٌتبع أن أمره فقد هللا كلٌم موسى

 أنبٌابه ؼٌر من عباده أحد على ٌفٌض قد وأنه تعالى، هللا إال بعلمه ٌحٌط ال واسعا مكنونا ؼٌبا

فلما ركبا فً : " رسوال، كما أن رواٌة البخاري تشٌر إلى هذا العصفور نبٌاي ٌعط ال ما ورسله

ِضرُ السفٌنِة جاءَو ُعصفورٌء فوقَوعَو على حرِؾ السفٌنِة، فنقَورَو فً البحر نَو  ٌِن، قال له الخَو تَو قرَو : قرًة أو نَو

قَوصَو ِعلمً وعلُمكَو من علِم هللا إاِلّ مثلَو ما نقصَو هذا الُعصفوُر بمنقارِه منَو البحر  ٌا موسى، ما نَو

 (.7/91.. :  الخضر حدٌث باب األنبٌاء، كتاب:  البخاري صحٌح) ..." 

 بصٌؽة أفعل التفضٌل هً مع هذٌن الدرسٌن ورود أربعة مواطن تنسب العلم إلى هللا ٌتوازى .ٖ

   :-كما ٌلً
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  ْا لَوِبْثُتم ُكْم أَوْعلَوُم ِبمَو بُّج قَوالُوا رَو  (.19: اىنٖف (   َو

  ُْهْم أَوْعلَوُم ِبِهم بُّج اناً رَّط ٌَو ِهم ُبْن ٌْ لَو  (.21: اىنٖف )  اْبُنوا عَو

  ْعلَوُمُهْم إاِلَّط قَولٌِلٌء قل ٌَو ا  ِتِهم مَّط بًِّ أَوْعلَوُم ِبِعدَّط  (.22: اىنٖف )   رَّط

  ُاأْلَوْرِض ق اِت وَو اوَو مَو ُب السَّط ٌْ ا لَوِبُثوا لَوُه ؼَو ُ أَوْعلَوُم ِبمَو  (.26: اىنٖف )   ِل هللاَّط

ط بها أحد، فلٌسلم العبد نفسه إلى ربه ٌحً ال الكون لهذا كبرى أسرارا دابما هناك أن والنتٌجة

 .وٌنسب العلم كله إلٌه

 األقبلم تسطره وال الٌحصى بما وجل زع هللا علم فٌوضات على ٌدل الذي الختام هذا مع ٌتوافق .4

انَو  لَّطوْ  قُل : سبحانه قال حٌث العقول تتخٌله وال ْحرُ  كَو اداً  اْلبَو اتِ  ِمدَو لِمَو بًِّ لِّكَو ِفدَو  رَو ْحرُ  لَونَو  أَون قَوْبلَو  اْلبَو

نفَودَو  اتُ  تَو لِمَو بًِّ كَو لَووْ  رَو ا وَو داً  ِبِمْثلِهِ  ِجْبنَو دَو ْحرُ :ى، وٌإكد ذلك أٌضا فً آٌة أخر(109:  الكهؾ) مَو اْلبَو هُ  وَو ُمدُّج  ٌَو

ْعِدهِ  ِمن ةُ  بَو ْبعَو ْبُحرٍت  سَو
ا أَو تْ  مَّط ِفدَو اتُ  نَو لِمَو َو  إِنَّط  هللاَّطِ  كَو ِزٌزٌء  هللاَّط ِكٌمٌء  عَو ، بما ٌدل على اتساع (27:  لقمان)  حَو

َو  إِنَّط  :وانفساح العلم الربانً واختصاصه سبحانه به، كما قال تعالى  هُ  هللاَّط ةِ  ِعْلمُ  ِعندَو اعَو ٌُنَو  السَّط لُ وَو  زِّ

ثَو  ٌْ ْعلَومُ  اْلؽَو ٌَو ا وَو امِ  ِفً مَو ا اأْلَوْرحَو مَو ْدِري وَو ْفسٌء  تَو ا نَو اذَو ْكِسبُ  مَّط داً  تَو ا ؼَو مَو ْدِري وَو ْفسٌء  تَو ُموتُ  أَوْرضٍت  ِبؤَويِّ  نَو  إِنَّط  تَو

َو  لٌِمٌء  هللاَّط ِبٌرٌء  عَو وٌظل هذا االمتداد فً العلم واالتساع فً األفق حتى نقؾ عاجزٌن أمام ، (34:  لقمان) خَو

هُ  :ى قوله تعال ِعندَو فَواِتحُ  وَو بِ  مَو ٌْ ا الَو  اْلؽَو ْعلَوُمهَو ْعلَومُ  ُهوَو  إاِلَّط  ٌَو ٌَو ا وَو رِّ  ِفً مَو ْحرِ  اْلبَو اْلبَو ا وَو مَو ْسقُطُ  وَو قَوةٍت  ِمن تَو رَو  وَو

ا إاِلَّط  ْعلَوُمهَو الَو  ٌَو ةٍت  وَو بَّط اتِ  ِفً حَو الَو  األَوْرِض  ُظلُمَو ْطبٍت  وَو الَو  رَو اِبسٍت  وَو ابٍت  ِفً إاِلَّط  ٌَو ِبٌنٍت  ِكتَو بما  ،(59:  األنعام) مُّج

ٌورث المسلم ٌقٌنا جازما أنه ال ٌعلم شٌبا إلى جوار علم هللا، وأن الحقٌقة الربانٌة هً كما قال 

ا:سبحانه مَو ن أُوِتٌُتم وَو الحٌة باإلٌمان والعقول  القلوب ذوووٌظل  ،(85:اإلسراء)  قَولٌِبلً  إاِلَّط  اْلِعْلمِ  مِّ

قُل: الناضجة بالعلم فً حالة نهم ودعاء قانت  عنه عبر ماوهذا ، (114:طه) ِعْلماً  ِزْدِنً بِّ رَّط  وَو

انِ " : هللا رسول بَو َو ٌَو ْو اِن  َو  هُرومَو نْو ا: مَو ٌَو نْو الِاُر دُر طَو ، وَو الِِا ِعلْومٍة
 العلم فضل فً باب النبً، كتاب الدارمً،سنن ) "طَو

  .(251: رقم،مشكاة المصابٌح  فًأللبانً ا  صححه، 1/96: والعالم
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األصل فً العلم أنه للعمل، وأن العلم أساس التحضر والرقً فً  ت هذه المنهجٌة أنٌفو وال .5

جمٌع العلوم اإلنسانٌة والمادٌة، وهذه قصة ذي القرنٌن أكبر شاهد أن هللا تبارك وتعالى أفاض 

ا :علٌه من فنون العلم وأسباب القوة ما مكن هللا له به فً األرض، كما قال سبحانه ا إِنَّط نَّط كَّط  لَوهُ  مَو

اهُ  ِض اأْلَورْ  ِفً نَو ٌْ آتَو ءٍت  ُكلِّ  ِمن وَو ًْ باً  شَو بَو عَو قٌل هً أسباب العلم ، ،(84:  الكهؾ)  سَو ؤَوْتبَو باً  فَو بَو  ،(85:الكهؾ) سَو

عَو : فكلمة. أي حول العلم إلى عمل، وإنتاج ال جدل باً  أَوْتبَو بَو تشٌر إلى أعلى مستوى  ،(89:الكهؾ) سَو

وما السبابك التً بنً منها الجدار إال  من توظٌؾ العلم فً اإلنتاج وتحقٌق العدل ومنع الظلم،

أعلى مستوى من علوم الكٌمٌاء الدقٌقة فً صناعة السبابك المتٌنة، حٌث ٌساعد الناس فً اإلتٌان 

 المواد هذه بها ٌخلط التً المقادٌر ٌعرؾ كان القرنٌن ذا لكن النار، وإشعالباألدوات المادٌة 

 ٌكون أن دون تحول دقٌقة بمعاٌٌر مختلفة مواد زجبم الدواء ٌصنع الذي الحاذق الصٌدالنً مثل

 .زعافاً  سما أو داءا الدواء

: التالٌة النقاط  لى تف ً   ن ال لمٌة المنهجٌة ا  

. عزوجلهللا  إلىٌكون لدى المسلم دابما كامل التفوٌض فً العلم  أن (1)

 أوتٌنا فما الجٌناتو واالتصاالت والمعلومات العلم ثورة فً وصلنا مهما بؤننا الجازم االعتقاد (2)

 فً والبلمحدودٌة البشري العلممحدودٌة ) البلمحدود سبحانه علمه إلى إضافة قلٌبل إال العلم من

(. اإللهً العلم

 .ارتحل وإال بالعمل ٌهتؾ أن ٌجب العلم (3)
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  لى الممارسة من ال بادة فً ا رتقا : ال ا رة المنهجٌة

. الت وي

ن هناك ممارسة لدى أصحاب الكهؾ تتسم بالمجاهدة الشدٌدة فً قصص هذه السورة الجلٌلة أ نبلحظ

للنفس أن تنساق إلى العرؾ العام الذي ٌصبػ الناس جمٌعا بصبؽة الكفر والعصٌان، فٌهربون إلى 

داً : الكهؾ وٌدعون هللا شَو ا رَو ا ِمْن أَوْمِرنَو ٌِّْا لَونَو هَو ًة وَو ْحمَو ا ِمن لَّطُدنكَو رَو ا آِتنَو نَو بَّط وقد ذكر  ،(10 :الكهؾ ) فَوقَوالُوا رَو

ِهْم ئ: إلى هذا الصراع داخلهم وحولهم فً قوله تعالى رهللا تبارك وتعالى ما ٌشً بِّ ُنوا ِبرَو ةٌء آمَو ٌَو ُهْم ِفْت نَّط

اُهْم ُهًدى  ِزْدنَو ْدُعوَو ِمن وَو اأْلَوْرِض لَون نَّط اِت وَو اوَو مَو بُّج السَّط ا رَو نَو بُّج لَوى قُلُوِبِهْم إِْذ قَواُموا فَوقَوالُوا رَو ا عَو ْطنَو بَو رَو ُدوِنِه  وَو

طاً  ا إِذاً شَوطَو وإذا انتقلنا . ومقتضٌاته واإلٌمان وواجباته لئلٌمان ممارسة وهذه، (13،14:الكهؾ ) إِلَوهاً لَوقَوْد قُْلنَو

إلى القصة الثانٌة فسنجد هذا التذوق ٌرتفع إلى مستوى أعلى حٌث ٌقول الصاحب المإمن لصدٌقه 

الَو : المشرك بًِّ وَو ُ رَو ا ُهوَو هللاَّط داً لَّطِكنَّط بًِّ أَوحَو لكنا هو هللا ربً ولن أشرك : ، فلم ٌقل (38: الكهؾ ) أُْشِرُك ِبرَو

به  كما هو األصل فً البناء اللؽوي إذا ورد االسم فً أول الجملة ٌعطؾ علٌه بالضمٌر ، لكن العدول 

ان اللؽوي بهذا التصوٌر الببلؼً ٌظهر هذا التذوق اإلٌمانً، حٌث ذاق حبلوة اإلٌم عن هذا األصل

بًِّ وذكر ربه، فكرر اسم ربه مضافا إلى نفسه  بًِّ... رَو مرتٌن، لٌظهر هذا التعلق الشدٌد بربه  ِبرَو

 . سبحانه

 حٌث القرنٌن ذي لدى التذوق من درجة أعلى فسنجد القرنٌن ذي قصة وهً قصة آخر إلى انتقلنا إذا

ْعُد قَوالَو  :تعالى قوله فً صؽٌرة جملة فً مرات ثبلث" ربً" لفظ ورد اء وَو ا جَو بًِّ فَوإِذَو ةٌء مِّن رَّط ْحمَو ا رَو ذَو هَو

قّاً  بًِّ حَو ْعُد رَو انَو وَو كَو اء وَو كَّط لَوُه دَو عَو بًِّ جَو هذا رحمة من ربً أو من هللا فإذا جاء : "فلو قال (.98: الكهؾ ) رَو

 الذي المعنى ولٌس اإلٌمان ممارسة على ٌدل الذي المعنى ألدى، "حقا وعدهوعده جعله دكاء وكان 

. درجاته أعلى فً اإلٌمان حبلوة تذوق ىعل ٌدل

جبنا إلى تعمٌق هذه المنهجٌة من خبلل فقه أحوال النفس والهوى والشٌطان مع الفطرة وأوامر  وإذا

الرحمن، فإن اإلنسان ٌحتاج إلى مجاهدة النفس، وصراع الشٌطان، ومعاناة مع الهوى كً ٌنتقل من 
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د العقل، وسوء الخلق إلى استحضار القلب، وتحرٌك ؼفلة القلب، وثقل الجسم، وجفاؾ الروح، وجمو

 وطول الحسنة، األخبلق إلى والوصول واالستمتاع، بالقراءة التعلم على والتعود الخٌر، نحو الجسم

 الروح وصفاء القلب، صفاء إلى نفسه مع الهمة ذي ربه، مع الصادق اإلنسان تنقل هنا الممارسة

  . المراتب أعلى إلى ٌسعى فنجده لم،الع طلب على والنهم األخبلق، ومكارم

 جاهد، "الفبلح على حً ، الصبلة على حً أكبر،هللا " المإذن صوت إلى ٌصؽً ال كان حٌن فعلى

 من ٌكون أن ٌلبث ال ثم األخٌر، التشهد فً جماعة فً الصبلة ولٌدرك هللا، بٌت زوار من لٌكون نفسه

 كماواإلخبات،  والقنوت القٌام منسبحات  له لاللً وفً األول، الصؾ شهود ومن هللا، بٌت عمار

نْ    :   ٌقول سبحانه  اء قَواِنتٌء  ُهوَو  أَومَّط لِ  آنَو ٌْ اِجداً  اللَّط قَواِبماً  سَو رُ  وَو ْحذَو ةَو  ٌَو ْرُجو اآْلِخرَو ٌَو ةَو  وَو ْحمَو بِّهِ  رَو لْ  قُلْ  رَو  هَو

ْستَوِوي ْعلَوُمونَو  الَّطِذٌنَو  ٌَو الَّطِذٌنَو  ٌَو ْعلَوُمونَو  الَو  وَو ا ٌَو مَو رُ  إِنَّط كَّط ذَو تَو ابِ  أُْولُوا ٌَو ،  وهإالء ٌصلون إلى (9:الزمر) اأْلَوْلبَو

جاهدت نفسً فً قٌام : "مستوى من حب القٌام إلى درجة تذوق حبلوة القٌام كما قال أحد الصالحٌن

 السالكٌن مدارج فً هللا إلى السٌر أصحاب أحد ال، وق"اللٌل عاما، فذقت حبلوته عشرٌن عاماً 

 القلوب علماء فٌها ٌقول درجات وهً، "ألنام نفسً أجاهد صرت ثم ،اللٌل ألقوم نفسًجاهدت :"إلٌه

 وهإالء الٌمٌن، بؤصحاب قورنوا إذا ندرة المقربون وهإالء، "المقربٌن سٌبات األبرارحسنات :"

: التالٌة الصورة فً النقلة هذه توضٌح وٌكون الشمال، أصحاب عن قطعا ٌختلفون

 

 القلا غفلة القلا استح ار القلا ح ور

 الشمال أصحاب الٌمٌن أصحاب المقربون

 الؽفلة أصحاب الطاعة أصحاب اإلحسان أهل

 لبدنك وإن حقا، علٌك لربك إن

 ..

 بالذي وال القرآن بهذا نإمن ال أنقص وال أزٌد ال

 ٌدٌه بٌن

 

 مارسوا أن إلى الجاهلٌة والعصبٌة والكفر الشرك من بقوة انتقلوا علٌهم هللا رضوان والصحابة

 األحادٌث من تبدو مراحل إلى ووصلوا اإلٌمان، حبلوة ذاقوا حتى وأبدانهم وقلوبهم بعقولهم اعاتالط

: التالٌة
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، ٌسؤلون عن رهط إلى بٌوت أزواج النبً  ثبلثةالبخاري بسنده عن أنس بن مالك أنه جاء  روى (1

د ؼفر هللا له ما تقدم من   قأٌن نحن من النبً : ، فلما أخبروا كؤنهم تقالوها ، فقالوا عبادة النبً 

أنا أصوم الدهر وال أفطر ، : أصلً اللٌل أبدا ، وقال آخر  أما أنا فإنً: ذنبه وما تؤخر ، قال أحدهم 

ا  : "فقال  النساء فبل أتزوج أبدا ، فجاء رسول هللا  أنا أعتزل: وقال آخر  ا  أَومَو ذَو كَو ا وَو ذَو أَوْنُتْم الَّطِذي قُْلُتْم كَو

ِ إِنًِّ  هللاَّط نْ وَو ، فَومَو اءَو ُج النِّسَو وَّط زَو أَوتَو أَوْرقُُد، وَو لًِّ وَو أُصَو أُْفِطُر، وَو أَوْتقَواُكْم لَوُه، لَوِكنًِّ أُصوُم وَو ِ، وَو اُكْم ِ َّط ْن  ألَوْخشَو ِؼبَو عَو رَو

سَو ِمنًِّ ٌْ لَو ِتً فَو  (.النكاح على الترؼٌب باب النكاح، ،كتاب البخاريصحٌح )"  ُسنَّط

، فؤشفٌت  مرضا بمكة مرضت: " النبً  عن ص البخاري بسنده عن سعد بن أبً الوقا وروى (2

هللا ، إن لً ماال كثٌرا ، ولٌس ٌرثنً إال  ٌا رسول: ٌعودنً ، فقلت  منه على الموت ، فؤتانً النبً 

: الثلث   قال : قلت .   ال: فالشطر   قال : قلت : قال  . ال:  ابنتً ، أفؤتصدق بثلثً مالً   قال 

 (.  6352: حدٌث رقم ،باب مٌراث البنات ،كتاب الفرابض ،صحٌح البخاري، ...ة مرضامرضت بمك)، ..(الثلث كبٌر

 بؤلؾ دٌنار حٌن جهز جٌش العسرة ففرؼها عثمان فً حجر النبً  إلى النبً  جاء عثمان  (3

نِ  : "ٌقلبها و ٌقول  فجعل النبً : قال ٌْ تَو رَّط ْوِم مَو ٌَو ْعدَو ال ِملَو بَو انَو ما عَو رَّط ُعْثمَو ا ضَو  مناقب فً باب:  الترمذين سن)" مَو

 (.حسن ؼرٌب من هذا الوجه: وقال عفان بن عثمان

لم ٌفرض علٌه القتال ولم ٌكفه أن أربعة من أوالده  بن الجموح  عمروبسنده أن  البٌهقً روى (4

وهللا إِنِّـً : "أن ٌشهد معه القتال قاببل فً مواقع النزال والقتال لكنه ذهب ٌستجدي سٌدنا محمدا 

ِتـً هِذِه فـً الـجنِة ألَورْ  ؤَو ِبعْرجَو دَو فَوؤَوطَو ْشهَو  والمرض بالضعؾ اعتذر من باب السٌر، كتاب ،سنن الكبرى للبٌهقً) ". ُجو أَوْن أُْستَو

 (13/239:  والزمانة

 أسٌر ثم ٌتٌم ثم لمسكٌن ٌملكان ما كل أنفقا حٌث متصل جوع فً أٌام ثبلثة ظبل وفاطمة علٌاً  أن (5

ِه وَو  :اإلنسان سورة من اآلٌات نزول ألسباب هتفسٌر فً الرازي ذكر كما لَوى ُحبِّ امَو عَو عَو ٌُْطِعُمونَو الطَّط

أَوِسٌراً  ِتٌماً وَو ٌَو لما رآه قومه  أن عمر بن الخطاب  ،(30/750: اإلنسان سورة من 8 لآلٌة تفسٌر ، الرازيتفسٌر )  ِمْسِكٌناً وَو

إذا نمت بالنهار : "فكان ٌقول فً شحوب جسد ، وشدة إجهاد طلبوا إلٌه أن ٌسترٌح بعض الوقت

 " .أضعت رعٌتً، وإذا نمت باللٌل أضعت نفسً
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:  صور من الصحابة فً ت و هم لل بادة وا  

 .الُملِمات فً ٌملك ما لكل والبذل الصلوات، فً البكاء شاطا على قلبه ٌرسو أبو بكر  سٌدنا كان (أ )

 وصوم( القٌام) الساعات ،مكابدة ٌاالدن هذه فً المقام أحببت ما ثبلثلوال : "عمر  سٌدنا قال (ب )

 ".الثمر أطاٌب اآلكل ٌنتقى كما الكبلم أطاٌب ٌنتقون أقوام ومخالطة، (الحرفً )الهواجر

 ".بالصٌؾ وصوم للضٌؾ، وإكرام بالسٌؾ، ضربة: " لثبلث إال الدنٌا ٌحب ال سٌدنا علً  وهذا (ج )

اللهم : "فقال للعبادة التذوق قمة على ٌدل ندٌاً  دعاءً  الموت فراش على ذكر فقد معاذ بن جبل  أما (د )

 لجري وال األشجار، لؽرس الدنٌا طلبت ما أنً تعلم إنك اللهم ، أرجوك الٌوم وإنً أخافك، كنت إنً

 العلم وتعلم الساعات، ومكابدة الهواجر، لظمؤ لكن القصور، لعمارة وال الدور، لبناء وال األنهار،

 " .فاقة على جاء حبٌب بالموت، باً مرح سبٌلك، فً والجهاد الناس، وتعلٌمه

المبٌت بمنى فً لٌالً التشرٌق ألن عبادة السقٌا للحجٌج، وإعداد موابد الطعام  ٌترك العباس  وهذا (ه )

 .من الزبٌب والتمر والعسل والماء عنده أكثر أثراً فً نفسه، ونفعاً لمجتمعه، وأذن له النبً 

لقضاء حاجة مسلم جاء ٌطلب شفاعة فً تؤخٌر  ي اعتكافه فً مسجد النب ٌترك ابن عباس  وهذا (و )

 .سداد دٌنه، شؽفاً بقضاء الحاجات والسعً لتخفٌؾ الكربات عن عباد هللا تعالى

 تذوقها، إلى العبادة ممارسة من الحق أصحاب انتقال من الكهؾ سورة فً ورد ما مع األمثلة هذه

 للسالكٌن الطرٌق على عبلمات هً القرنٌن، ذي أو المإمن الصاحب أو الكهؾ أصحاب لدى سواء

ومن هذه  ،من ٌومهم أفضل هللا شاء إن وؼدهم أمسهم، من خٌراً  هللا مع ٌومهم ٌكون أن تعالى هللا إلى

  :-النقبلت من الممارسة إلى التذوق ما ٌلً

 . تبلوته عند والبكاء والتؽٌر والتؤثر التدبر إلى فقط القرآن قراءة من (1)

 . الحب عطاء إلى العطاء حب ومن والنهار، باللٌل اإلنفاق إلى طفق المال زكاة إخراج من (2)

 . تعالى هللا وجه ابتؽاء إلٌه اإلحسان إلى المسًء، عن والعفو الؽٌظ كظم من (3)
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 . الحٌاة بها نصنعخطبة تصح بها الصبلة إلى خطبة  من (4)

ْن أَو  من (5) ةَو زٌارة المرضى أداء لواجب األخوة إلى معاٌشة معنى مارواه مسلم بسنده عَو رَو ٌْ ِبً ُهرَو

 ُسوُل هللّاِ : ، قَوالَو ُه  »: قَوالَو رَو لِْمتَو أَونَّطكَو لَوْو ُعْدتَو ا عَو دَو ُر؟أَومَو نًِ ِعنْو تَو دْو جَو صحٌح مسلم،كتاب البر والصلة واآلداب، باب ) «لَووَو

  (.16/107: فضل عٌادة المرٌض 

 .شًء كل فً تعالى هللا صبؽة إلى ومنها النوافل إلى الفرابض أداء من (6)

 فً النافع الجدٌد والمنهج العلم بحار فً الؽوص إلى المقررات ومذاكرة الملخصات، ةقراء من (7)

 .المجاالت كل

 العقلً، والتفاهم القلبً الحب قمة مع الفضل بذل إلى الزوجٌة الحقوق أداء فً العدل من (8)

 . الجسدي والتناؼم

 .المستقبل قادة صناعة إلى الفتن من أوالدنا تحفظ إسبلمٌة مدارس من (9)

حج نرجو به الخبلص الفردي فً ؼفران الذنوب كٌوم ولدتنا أمهاتنا إلى حج ٌإدي إلى  نم (10)

 . الناس علىالتمكٌن والخبلص الجماعً من أسر األعداء لنعود كما كنا سادة العالم، وشهداء 

 العظٌمة، الهمم ذو به وٌهٌم القلوب، أصحاب وٌعشقه السلوك، أرباب ٌعرفه شاق طوٌل مشوار وهذا

.  منهم نكون أن وونرج

الشواهد تشٌر إلى قوم انتقلوا من الؽواٌة إلى الهداٌة ثم قمة الرؼبة فً إرضاء هللا عز وجل،  هذه

فاحتاجوا إلى أن ٌردوا إلى التوسط واالعتدال والتوازن بٌن مطالب الجسم والروح، الفرد والمجتمع، 

ما رواه البخاري بسنده عن عبد هللا بن ٌعالجه فً أصحابه، ومن ذلك  الؽنً والفقٌر، وهذا ما صار 

 ٌوما ٌصوم كان:  داود صٌام أحب الصٌام إلى هللا : "قال أن  رسول هللا  عمر و بن العاص 

 "سدسه وٌنام ، ثلثه وٌقوم اللٌل نصؾ ٌنام كان : داود صبلة هللا إلى الصبلة وأحب ، ٌوما وٌفطر

 ( .7/121..: داود صبلة هللا إلى ةالصبل أحب باب األنبٌاء، كتاب البخاري، صحٌح)
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مجتمع الصحابة عن قوم مارسوا شعابر اإلٌمان ووجوه البر، وصنابع المعروؾ مع مجاهدة  وانجلى

للنفس أن ٌتخلصوا من عاداتهم القدٌمة، وجاهلٌتهم األولى لٌمارسوا ألوان الطاعات بقلوب حٌة قوٌة، 

صاروا ٌمارسون العبادة فً لٌلهم ونهارهم، ثم انتقلت من استحضار القلب إلى حضور القلب، ؾ

جوالتهم وخلواتهم، حربهم وسلمهم، صلواتهم ومداعبتهم ألهلهم، صار حسهم حاضراً فً كل ما دقَّط 

ٌُروى أن علٌاً  كان ٌبارز عمرو بن عبد وّد،  وسقط هذا  وجّل، ومن هذه المواقؾ العملٌة القوٌة ما 

فل فً وجهه، فتركه اإلمام علً بن أبً طالب على الفور، ونادى المشرك بٌن قدمٌه، فلما هم بقتله  ت

 هللا ٌلكنت أقاتله فً سب: "، فقال!لماذا تركته وكان بٌن قدمٌك : صحابٌاً آخر لٌكمل المبارزة ، فقٌل له

.   (13/470:   للبٌهقً الكبرى سنن) " نفسً لحظ أقتله أن فخشٌت

 كل فً إلرضابه والسعً   المطلق والتسلٌم س،النؾ هوى ومواجهة للقلب، الحضور قمة وهذه

. تعالى   والتجرد لئلخبلص التذوق قمة وهً والحادة، العادٌة اإلنسان لحظات

لو تتبعنا الصحابة فسنجد هذه المرتبة العالٌة من التذوق حٌث عاشوا مع الطاعات كلها بقلوبهم  عموماً 

 .المتٌن هللا بحبل قلبه شباك فربطفرسا قلب كل واحد على شاطا من محطات البر 
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 على تدلُّدنً ربً كلمات منهجٌة:  ع ر الحادٌة المنهجٌة

. ربً

نظرة سرٌعة تفضً إلى أن الحدٌث عن هللا تعالى فً سورة الكهؾ سواء بلفظه أو بصفاته أو  هناك

بالقلب تؤثرا، ثبلثٌن مرة، لكن لو حاولنا أن ندخل على القرآن بالعقل تدبرا، و عنٌزٌد  البؤسمابه قد 

وبالنفس تؽٌرا، فإننا سنجد أن عدد مرات الحدٌث عن هللا تبارك وتعالى بلفظ مباشر نصا أو بدلٌل 

اإلشارة أو بالضمٌر الظاهر أو المستتر جوازا أو وجوبا، فإن هذا التعداد ؼٌر المعجمً ٌصل إلى 

.  موضعا 165أكثر من 

 القرآن خبلل من تعالى هللا إلى الوصول فً تؤملال ونظرة السرٌعة النظرة بٌن الفرق ٌتضح ولكً

 الصرٌح النص خبلل من هللا إلى اإلنسان توصل قد السرٌعة النظرة فإن خاصة، الكهؾ وسورة عامة

.  الخ ، رب إله، العلٌم، الخبٌر، ، الرحمن مثل أسمابه أو صفاته أو الجبللة لفظ على

ما ٌشٌر إلى هللا تعالى فً اآلٌات من الضمابر  كل -مع ما سبق -نظرة التؤمل فإنها تستقصً  أما

الظاهرة والمستترة وجوبا أو جوازا أو التلمٌحات وأسماء الموصول واإلشارة التً تدل بشكل مباشر 

أو ؼٌر مباشر على هللا تعالى، وفٌما ٌلً سوؾ أطبق هذه المنهجٌة على عدد من اآلٌات فً سورة 

:  الكهؾ كما ٌلً

ْمدُ الْ  :ااولى اآلٌة لَو  الَّطِذي ِ َّطِ  حَو لَوى أَونزَو ْبِدهِ  عَو ابَو  عَو لَومْ  اْلِكتَو ل وَو ْجعَو ا لَّطهُ  ٌَو جَو  .(1:  الكهؾ) ِعوَو

: السرٌعة على اآلٌة تفضً إلى أن الحدٌث عن هللا تعالى قد ورد مرة واحدة فً قوله تعالى النظرة

 ُْمد  :مرات 5ه اآلٌة لكن نظرة التؤمل قد ترى إن هللا تعالى ورد فً هذ ِ َّطِ  اْلحَو

ْمدُ   اللفظ الصرٌح .1  . ِ َّطِ  اْلحَو

 .وٌدل مباشرة على هللا تعالى  اىَّرِحٛ  االسم الموصول .2

هَو   للفعل الفاعل وهو المستتر ضمٌرهناك إشارة إلى هللا تعالى فً ال .3 صَو  .أَّو
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ِٓح  ذكر هللا تعالى فً الضمٌر .4 ثْتدِح  .أي عبد هللا  عَو

و   لفع فً جوازا المستتر الفاعل .5 عَو   .ٌدل على هللا تعالى َٝوجْت

إلى ما سبق إذا أردنا أن نمعن النظر أكثر فإننا نرى ربنا سبحانه وتعالى فً كل كلمة ، فكلمة  إضافة

 ُد َْت ترتبط فً وجدان كل مسلم بتدبر نعم هللا علٌه، وعجز المسلم عن إحصابها، فٌطلق هذه  اىْتحَو

 رلى نعمٍت قلٌلة ٌدركها العبد، ونعمٍت أكثر ال ٌدركها، وال ٌعبالكلمة تعبٌرا عن هذا العجز فً الشكر ع

دُ  عن هذه الحالة إال كلمة  َْت ، على العكس من كلمة الشكر التً تدل على ثناء العبد على هللا على اىْتحَو

والحد األدنى من العبد هو الشكر، واألعلى هو الحمد، إذ فٌه تفوٌض حجم النعم . نعمة محددة ٌدركها

هَو  وكلمة . حانه وتعالى الذي ٌعلم السر وأخفىإلٌه سب صَو تعنً أن هللا هو الذي أمر بإنزال الكتاب  أَّو

قِّ  : فً قوله ِباْلحَو اهُ  وَو ْلنَو قِّ  أَونزَو ِباْلحَو لَو  وَو زَو كما أن فٌها بٌان علو مقام الرحمن فتنزل منه  ،(105:  اإلسراء) نَو

تعنً كامل الخضوع واالستسبلم واالنقٌاد لٌس إال له  وكلمة العبد تدل على هللا ألنها. اآلٌات إلى عباده

هللا هو الذي جعل األلؾ والبلم هنا تدل على العهد بٌن هللا وعباده أن هذا   اىْتنِحتَوابَو  سبحانه، وكلمة 

ْمُحو: فٌه معنى قوله تعالى" لم"والحرؾ. هو الكتاب األول فً علم هللا وفهم العبد ا هللّاُ  ٌَو اءُ  مَو شَو  ٌَو

ٌُثْ  هُ  ِبتُ وَو ِعندَو ابِ  أُمُّج  وَو  ٌجعل وكلمة. عنه فهو سبحانه الذي ٌثبت الشًء للشًء أو ٌنفٌه ،(39:  الرعد) اْلِكتَو

، (العظٌم العلً با  إال قوة وال حولال ) شًء أي وتؽٌٌر وتحوٌل تبدٌل فً اإللهٌة القدرة على تدل

 األمر ٌرجع إلٌه ثم المإقتة الملكٌة ٌمنح الذي وهو كله، الملك له سبحانه وهو الملك، تفٌد هنا والبلم

ل على االنحراؾ عن منهج هللا المستقٌم وهو المعٌار الذي ٌعتبر عكسه ٌد ما فٌها عوج وكلمة. كله

أَونَّط : عوجا ، كما قال سبحانه ا وَو ـذَو اِطً هَو ِقٌماً  ِصرَو ِبُعوهُ  ُمْستَو الَو  فَواتَّط ِبُعواْ  وَو تَّط ُبلَو  تَو قَو  السُّج فَورَّط ن ِبُكمْ  فَوتَو ِبٌلِهِ  عَو  سَو

 .(153:  األنعام)

اْتلُ : اىثاّٞح  اٟٝح ا وَو ًَو  مَو كَو  أُوِح ٌْ ابِ  ِمن إِلَو بِّكَو  ِكتَو لَو  الَو  رَو دِّ اِتهِ  ُمبَو لِمَو لَون لِكَو ِجدَو  وَو داً  ُدوِنهِ  ِمن تَو  ،(27:الكهؾ) ُمْلتَوحَو

بِّكَو التعداد المعجمً لن نجد شٌبا ٌشٌر إلى هللا إال مرة واحدة فً كلمة  فً فً نظرة التؤمل ، أما  رَو

:  ٕٜ مرات 6فإن الحدٌث عن هللا قد ورد 
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ًَو المستترة جدا فً الفعل المبنً للمجهول  اإلشارة .ٔ فإذا كان نابب الفاعل المستتر هو القرآن  أُوِح

 . فإن الفاعل األصلً هو هللا تعالى الذي أوحى به

بِّكَو  كلمة   .ٕ  . رَو

اِتهِ  الضمٌر المتصل فً  .ٖ لِمَو  .ى هللا تعالىأي ٌعود إل  كَو

 . ُدوِنهِ  الضمٌر المتصل فً كلمة  .ٗ

داً  كلمة  .٘ فهً تشٌر إلى صفة من صفات هللا تعالى وهً الوحدانٌة التً ٌلجؤ إلٌها الخلق   ُمْلتَوحَو

 .جمٌعا

مزٌد من عمق التؤمل سنرى هللا تعالى فً كل كلمة، ألن التبلوة أصبل تنصرؾ إلى قراءة كبلم  ومع

اْتلُ هللا  كَو : كما أن القدرة على التبلوة منه تعالى لقوله،   وَو لَّطمَو ا وعَو ُكنْ  لَومْ  مَو ْعلَومُ  تَو انَو  تَو كَو  هللاِّ  فَوْضلُ  وَو

كَو  ٌْ لَو ِظٌماً  عَو ا  وكلمة  ،(113:  النساء) عَو هللا عز وجل، وكلمة كبلم اسم موصول بمعنى الذي ٌدل على  مَو

  ًَو كَو أجمعٌن، وكلمة   تعالى ورسله فٌها داللة خاصة على طبٌعة التواصل بٌن هللا  أُوِح ٌْ  إِلَو

ابِ  ِمنبهذا الوحً، وكلمة  تشٌر إلى اختصاص هللا نبٌه  بِّكَو  ِكتَو تعنً التبعٌض، وهللا تعالى هو  رَو

م الكتاب إلى سور وآٌات ومقاطع، فهو أمر توقٌفً ال اجتهادي، وكتاب ربك ظاهرة الداللة  الذي قسَّط

 .علٌه سبحانه وتعالى

علمه إلى هللا تعالى الذي علم آدم  حدٌدتو والدابم، المإقت النفً إلى تشٌر اآلٌة فً( لَون)و( ال) كلمة

لِ  الَّط وعبارة . األسماء كلها دِّ اِتهِ  ُمبَو لِمَو تشٌر إلى حفظ هللا لكتابه وعصمته له عن التبدٌل ألي من  لِكَو

بها وال ٌتم ذلك إال بقدرته وعلمه، قال كلماته، والكلمات هً لؽة أنعم هللا بها على عباده كً ٌتفاهموا 

لِمَو  قَودْ  ُكلٌّم : تعالى هُ  عَو تَو بلَو هُ  صَو ْسِبٌحَو تَو ُ  وَو هللاَّط لٌِمٌء  وَو ا عَو لُونَو  ِبمَو ْفعَو ِجدَو كلمة . (41:النور)  ٌَو ال ٌجد اإلنسان  تَو

ع شٌبا من األشٌاء أو األفكار أو األشخاص إال باألدوات التً منحها هللا اإلنسان من حواس  كالسم

تشٌر إلى أن هللا تعالى وحده الذي ٌرتب المنازل فهو  ُدونِ وكلمة  ،الخ.. والبصر واللمس والشم 

 .سبحانه فً أعبلها وكل شًء دونه
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ْومَو  : اىثاىثح اٟٝح ٌَو ٌِّرُ  وَو الَو  ُنسَو ى اْلِجبَو تَورَو ةً  اأْلَوْرضَو  وَو اِرزَو اُهمْ  بَو ْرنَو شَو حَو لَومْ  وَو اِدرْ  فَو داً  ِمْنُهمْ  ُنؽَو  . (47:ؾالكه) أَوحَو

 

 بلفظ مباشرة اللفظ ورود لعدم تعالى هللا عن الحدٌث من تخلو اآلٌة هذه بؤن تحكم قد السرٌعة النظرة

 إلى واضحة إشارات هناك أن بالتؤمل نرى حٌن على. صفاته من صفة أو أسمابه من اسم أو الجبللة

: كالتالً وبٌانها تعالى، هللا

ٌِّرُ فً كلمة  الفاعل .ٔ  .وجوبا أي هللا سبحانه وتعالى ضمٌر مستتر ُنسَو

اوالفاعل فً كلمة حشرناه  .ٕ  .الدالة على الفاعلٌن وهً تدل على هللا فاعل هذا الحشر نَو

اِدرْ كلمة  .ٖ  .فٌها أٌضا إشارة إلى هللا فً الضمٌر المستتر وجوبا تقدٌره نحن ُنؽَو

: هو جزء من الدهر والحدٌثأما التفحص األعمق فً اآلٌات ففً كل كلمة نرى هللا تعالى، فكلمة ٌوم 

حدٌث  ،باا النهً عن سا الدار ،كتاا االفا  من اادا وغٌراا ،صحٌ  مسلم)« ال تسّبوا الدهر فإن هللا هو الدهر»

وهو الذي ٌقدر اللٌل والنهار واألٌام واللٌالً، وقدر عدد السنٌن  ،(6/406: مسند اإلمام أحمد  ،2246: ر م

ٌِّرُ والحساب، وكلمة   الَّطِذي ُهوَو   :فً خضوع الكون لتسٌٌره وإرادته وقدرته وحده ، لقوله تعالى ُنسَو

ُرُكمْ  ٌِّ رِّ  ِفً ٌُسَو ْحرِ  اْلبَو اْلبَو الَو وكلمة  ،(22:ٌونس) وَو : تشٌر إلى هذا المخلوق العظٌم كما فً قوله تعالى اْلِجبَو

 الَو اْلِجبَو ا وَو اهَو هذا تتحرك بؤمره وتمر مر السحاب  وجعلها أوتادا ورواسً ومع ،(32:النازعات) أَوْرسَو

 ءٍت  ُكلَّط  أَوْتقَونَو  الَّطِذي هللاَّطِ  ُصْنعَو ًْ هُ  شَو ِبٌرٌء  إِنَّط ا خَو لُونَو  ِبمَو ْفعَو  .(88:  النمل) تَو

ى كلمة تَورَو تشٌر إلى النعم الربانٌة التً ٌرى بها اإلنسان الرإٌة بنوعٌها البصرٌة والعقلٌة عن  وَو

هللّاُ : سبحانهطرٌق السمع والبصر والفإاد كما قال  ُكم وَو جَو ن أَوْخرَو اِتُكمْ  ُبُطونِ  مِّ هَو ْعلَوُمونَو  الَو  أُمَّط باً  تَو ٌْ  شَو

لَو  عَو جَو ْمعَو  لَوُكمُ  وَو ارَو  اْلسَّط األَوْبصَو ةَو  وَو األَوْفِبدَو لَّطُكمْ  وَو ْشُكُرونَو  لَوعَو أما األرض فهً المخلوق الذي فتقه هللا ، (78:  النحل) تَو

لَو  الَّطِذي ُهوَو : من السماء وذللها لئلنسان فقال سبحانه عَو لُوالً  اأْلَوْرضَو  لَوُكمُ  جَو ا ِفً فَواْمُشوا ذَو اِكِبهَو نَو ُكلُوا مَو  وَو

ْزِقهِ  ِمن هِ  رِّ ٌْ إِلَو رَو ،(15:  الملك)النُّجُشورُ  وَو قَودَّط ا وَو ا ِفٌهَو هَو اتَو ةِ  ِفً أَوْقوَو عَو امٍت  أَوْربَو ٌَّط
اء أَو وَو اِبلٌِنَو  سَو وجعلها  ،(10:فصلت) لِّلسَّط

نُظرِ  :قوله تعالىمرتعاً لطعام اإلنسان والحٌوان ل ٌَو ْل انُ  فَو اِمهِ  إِلَوى اإْلِنسَو عَو ا * طَو ا أَونَّط ْبنَو بَو اء صَو ّباً  اْلمَو ُثمَّط   *صَو

ا قَوْقنَو قّاً  اأْلَوْرضَو  شَو ا  *شَو ْتنَو ؤَونبَو ا فَو ّباً  ِفٌهَو باً  * حَو ِعنَو قَوْضباً  وَو ُتوناً  * وَو ٌْ زَو ْخبلً  وَو نَو اِبقَو  * وَو دَو حَو ةً  * ُؼْلباً  وَو فَواِكهَو أَوّباً  وَو  * وَو
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اعاً  تَو اِمُكمْ  ُكمْ لَّط  مَّط أِلَوْنعَو اهُ : وأسكن فٌها المٌاه ،(32-24: عبس)  وَو نَّط ا اأْلَوْرِض  ِفً فَوؤَوْسكَو إِنَّط لَوى وَو ابٍت  عَو هَو  ِبهِ  ذَو

اأْلَوْرضَو ،  (18:المإمنون) لَوقَواِدُرونَو  ا وَو اهَو ْشنَو اِهُدونَو  فَوِنْعمَو  فَورَو ا ،(48:  الذارٌات) اْلمَو ْلنَو عَو جَو ا وَو اجاً  ِفٌهَو  ُسُببلً  ِفجَو

ُدونَو  لَّطُهمْ لَوعَو  ْهتَو ةً كلمة . ظهرها وأمواتا بٌن طٌاتها على أحٌاءً ، وجعلها كفاتا (31:  األنبٌاء)  ٌَو اِرزَو تشٌر  بَو

إلى فعل هللا تعالى فً أن تؤتً هذه األرض لتنفض كل ما فً بطنها لتدفعهم إلى الحشر والنشر بؤمره 

ْومَو : سبحانه، لقوله تعالى ٌَو ورِ  ِفً ٌُنفَوخُ  وَو ن فَوِزعَو ؾَو  الصُّج اتِ  ِفً مَو اوَو مَو ن السَّط مَو ن إاِلَّط  اأْلَوْرِض  ِفً وَو اء مَو ُ  شَو  هللاَّط

ُكلٌّم  ْوهُ  وَو اِخِرٌنَو  أَوتَو ثم تحدث أخبارها أي تخبر بما حدث علٌها من خٌر أو شر من اإلنس أو ، (87:  النمل) دَو

ِبذٍت         :الجن أجمعٌن ْومَو ثُ  ٌَو دِّ ا ُتحَو هَو ارَو بَّطكَو  ِبؤَونَّط  * أَوْخبَو ىأَووْ  رَو ا حَو ِبذٍت  * لَوهَو ْومَو ْصُدرُ  ٌَو اتاً  النَّطاسُ  ٌَو ْوا أَوْشتَو ٌُرَو  لِّ

الَوُهمْ  ن * أَوْعمَو لْ  فَومَو ْعمَو ةٍت  ِمْثقَوالَو  ٌَو رَّط راً  ذَو ٌْ هُ  خَو رَو  (.7-4:  الزلزلة) ٌَو

اُهمكلمة  أما ْرنَو شَو حَو فا  تعالى وحده هو الذي ٌحدد ٌوم الحشر ومكانه وزمانه وكٌفٌته وتقسٌم  وَو

لَومْ  :ه ٌوم الحشرالخبلبق بٌن ٌدي اِدرْ  فَو داً  ِمْنُهمْ  ُنؽَو فهذا قرار ربانً ٌنفً أن ٌترك أحدا من اإلنس  أَوحَو

. عقاب أو حساب ؼٌر من الجانأو 

دا وكلمة  .تشٌر إلى قدرة هللا على جمع اإلنس والجن ٌوم الحشر والنشر أَوحَو

ا :اٟٝح اىساتعح  ا إِنَّط نَّط كَّط نَو  اأْلَوْرِض  ِفً لَوهُ  مَو ٌْ آتَو ءٍت  ُكلِّ  ِمن اهُ وَو ًْ باً  شَو بَو  .(84:  الكهؾ) سَو

 سنجد التؤمل من وبقلٌل اآلٌة، هذه فً ٌذكر لم تعالى هللا أن إلى تشٌر قد المعجمٌة أو السطحٌة النظرة

: ٌلً كما مرات 3 فٌها مذكور تعالى هللا أن

ٔ.  ا ن  نفسه بلسان الدالة على الفاعلٌن وهو هللا تعالى الذي ٌتحدث ع( نا)اسم إنا هو   إِنَّط

 .العظمة

2.  ا نَّط كَّط  .الدالة على الفاعلٌن وهو هللا تعالى( نا)الفاعل هنا هو أٌضا   مَو

3.   ُاه نَو ٌْ آتَو  .الدالة على الفاعلٌن وهو هللا تعالى( نا)الفاعل هنا أٌضا   وَو

ا من التؤمل أعمق سنجد أن كل كلمة تصلنا با  ربنا، فالتوكٌد فً  وبنظرة هللا تعالى  ٌعنً أن  إِنَّط

كَّط وكلمة . ٌرٌد أن ٌإكد على أصل التمكٌن إلى ذي القرنٌن من هللا ولٌس إلى ذي القرنٌن امَو تعنً  نَّط

 لهأن هللا تبارك وتعالى هو الذي أعطى ذا القرنٌن أسباب القوة والسلطة والثروة والحركة، وكلمة 
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ا: عبر عن ذلك ذو القرنٌن بقوله تفٌد ملكٌة استخبلؾ مإقتة من هللا تعالى لذي القرنٌن، كما ذَو  هَو

ةٌء  ْحمَو بًِّ مِّن رَو ، وكلمة فً األرض تشٌر إلى إرادة هللا إلى أن التمكٌن واالستخبلؾ المإقت (98:الكهؾ)رَّط

اِعلٌء  إنًِّ: فً األرض دون ؼٌرها من الكواكب ، حٌث إن إرادة هللا لٌِفَوةً  األَوْرِض  ِفً جَو ،  (30:البقرة)خَو

 .فٌد تقدٌر ربنا لحجم القوة والتمكٌن من هللا تعالى لذي القرنٌنوكلمة آتٌناه ت

ءٍت  ُكلِّ  ِمن ًْ باً  شَو بَو تفٌد اختصاص هللا بكل شً لكنه بحكمته وتقدٌره ٌعطً جزءا من  ،(48:الكهؾ) سَو

ةَو  ٌُإِتً: أسباب التمكٌن والعلم، وهو سبحانه وتعالى ن اْلِحْكمَو اءُ  مَو شَو بُ يَو  ،  و (269: البقرة )  ٌَو نْ  هَو  لِمَو

اءُ  شَو اثاً  ٌَو هَوبُ  إِنَو ٌَو ن وَو اءُ  لِمَو شَو ُكورَو  ٌَو بُّجكَو ، (49: الشورى ) الذُّج رَو ْخلُ  وَو ا قُ ٌَو اءُ  مَو شَو ارُ  ٌَو ْختَو ٌَو ا وَو انَو  مَو ةُ  لَوُهمُ  كَو رَو ٌَو  اْلِخ

انَو  الَوى هللاَّطِ  ُسْبحَو عَو تَو ا وَو مَّط داء فٌعطً كل إنسان من األسباب التً تمكنه من أ ،(68:  القصص) ٌُْشِرُكونَو  عَو

. وظٌفته من الخلق وهً إفراد هللا فً العبودٌة وعمارة األرض

بِِّه ؾَو  : الخامسة  اآلٌة ْرُجو لِقَواء رَو ٌَو انَو  ن كَو اِحدٌء فَومَو ا إِلَوُهُكْم إِلَوهٌء وَو مَو ًَّط أَونَّط ى إِلَو ٌُوحَو ْثلُُكْم  رٌء مِّ شَو ا بَو ا أَونَو مَو ْل قُْل إِنَّط ْعمَو ٌَو ْل

ادَو  ٌُْشِرْك ِبِعبَو الَو  الِحاً وَو بلً صَو مَو داً عَو ِه أَوحَو بِّ  .(110: الكهؾ ) ِة رَو

بِّهِ ــ  إِلَوهٌء ــ  إِلَوُهُكمْ : مرات فً كلمة ربعالنظرة العامة تشٌر إلى أن اسم هللا تعالى ورد فً هذه اآلٌة أ  رَو

بِّهِ ــ   :-، لكن النظرة المتفحصة تشٌر إلى أن العدد أكثر من ذلك وٌبدو فٌما ٌلً رَو

ى كلمة  ( ٔ)   .ول فٌها إٌحاء إلى هللا الذي أوحى إلى عبده ما أوحى بالمبنً للمجه  ٌُوحَو

اِحدٌء  كلمة  ( ٕ)  هً تشٌر إلى صفة من صفات هللا تعالى واسم من أسمابه أنه الواحد األحد  وَو

 .سبحانه وتعالى

إذا أمعنا النظر أكثر فسنرى هللا تعالى فً كل كلمة حٌث إن اآلمر هو هللا تعالى لنبٌه وألمته فً  أما

واإلنسان ال ٌستطٌع أن ٌقول قوال إال بؤدوات القول من اللسان، والعقل، وحركات جهاز   لْ قُ : قوله

ا النطق، وهً كلها من هللا تعالى الذي أنطق كل شًء، وكلمة  مَو كما ذكرنا تفٌد أن هللا تعالى   إِنَّط

ا ٌرٌد توكٌد هذه الجملة الخبرٌة بعدها، كلمة  كان  ذا ذكر الرسول وإ هً تذكر برسول هللا   أَونَو

رٌء  تعود مرة ثانٌة لذكر هللا تعالى، وكلمة  مضافا إلى ربه، ومع الصبلة على رسول هللا  شَو تشٌر   بَو
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بُّجكَو قَوِدٌراً  : إلى هللا تعالى الذي ٌقول  انَو رَو كَو ِصْهراً وَو باً وَو سَو لَوُه نَو عَو راً فَوجَو شَو اء بَو لَوقَو ِمنَو اْلمَو ُهوَو الَّطِذي خَو  وَو

وكملة مثلكم فٌها إشارة إلى أن هللا تعالى هو وحده الخالق الذي خلق التشابه واالختبلؾ،  ،(54:الفرقان)

وحدد ما ٌتشابه فٌه الخلق جمٌعا جسدا وخلقا وفطرة وروحا، وما اختلفوا فٌه من الشكل والصوت 

ًَّط  وبصمة الٌد،  ى إِلَو ا لٌس إلى ؼٌره، وكلمة  الوحً من هللا موجها إلى الرسول   ٌُوحَو مَو  أَونَّط

ا :تشٌر إلى اإلنسان الذي خلقه هللا تعالى كما قال سبحانه   فَومَون إعادة توكٌد من هللا، وكلمة  إِنَّط

ِصٌراً  ِمٌعاً بَو اهُ سَو ْلنَو عَو لٌِِه فَوجَو ْبتَو اجٍت نَّط ْمشَو
ْطفَوةٍت أَو انَو ِمن نُّج ا اإْلِنسَو لَوْقنَو ْرُجو  ، وكلمة (2: اإلنسان ) خَو فٌها فعل   ٌَو

ذات هللا، وهو تعبٌر عن فعل الرجاء واألمل فٌه سبحانه، ومن صفات اإلنسان كما خلقه الرجاء فً 

ا  : ولٌس مسٌراً فً اختٌار طرٌق الهداٌة لقوله تعالى ختٌارهللا أنه صاحب ا ِبٌلَو إِمَّط اهُ السَّط نَو ٌْ دَو ا هَو إِنَّط

فُورا ا كَو إِمَّط اِكراً وَو بِّهِ  و ،  (3: اإلنسان ) شَو هللا تعالى من أحسن ما ٌسعى المإمن إلٌه أن ٌكون لقاء   لِقَواء رَو

بلً  لقاء الرضا والعفو والمؽفرة، مَو ْل عَو ْعمَو ٌَو ْل هو أمر من هللا إلى عباده الراؼبٌن فً لقابه سبحانه،   فَو

والعمل هو تصرؾ من العبد وال ٌكون إال باستخدام نعم هللا تعالى فً نفسه وفً الكون الذي سخره 

الِحا له، أما  فتذكر با  تعالى، فإنه سبحانه هو الذي حدد بالوحً قرآناً وسنة كون العمل   صَو

أما كلمة . أو باطبل، خٌرا أو شرا صالحا أو فاسدا، حقا

  ٌُْْشِرك الَو  تفٌد أن هللا تعالى ال ٌقبل أن ٌكون له ندٌّم أو عدلٌء أو شرٌك فً عباده بمعنى أصح أن   وَو

 وعباده معا فً كل تصرؾ، بل ٌرضً هللا ولو سخط عباده، ألن العبد ال ٌمكن أن ٌنال رضا هللا

ْخلُُق كَو : الخالق هو القابل ٌَو ن  نأَوفَومَو ْخلُقُ  الَّط  مَو ُرونَو  أَوفَوبل ٌَو كَّط ذَو هِ  ، وكلمة (17:النحل) تَو ادَو تفٌد أن هناك   ِبِعبَو

ةٍت إِ : كامل االستسبلم والذل   تعالى الَو ُمْإِمنَو انَو لُِمْإِمنٍت وَو ا كَو مَو ُكونَو لَوُهُم وَو ٌَو ُسولُُه أَوْمراً أَون  رَو ُ وَو ى هللاَّط ا قَوضَو ذَو

عْ  ٌَو ن  مَو ةُ ِمْن أَوْمِرِهْم وَو رَو ٌَو َو  ِص اْلِخ ُسولَوهُ  هللاَّط رَو لَّط  فَوقَودْ  وَو الً  ضَو بلَو ِبٌناً  ضَو داً ،  وكلمة  (36: األحزاب ) مُّج ٌفٌد أن  أَوحَو

 .قلب عبده الذي ٌرجو لقاءه هللا تعالى ال ٌقبل جنس اآلحاد واألفراد والمخلوقات أن ٌشاركوه فً

 ٌتكرر الذي الربٌس المحور أن إلى ٌفضً التؤمل وطول التدبر، عمق أن تفٌد سرٌعة أمثلة مجرد هذه

 المحور هو ٌظل أن ٌوجب مما صفاته أو بؤسمابه تعالى هللا هو آٌة كل فً ولٌس كلمة، كل فً

. ٌرهغ دون ربهم إلى الناس ٌعود حتى للقرآن قراءة كل من الربٌس
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 الدعوي ال طاا منهجٌة: ع ر ال انٌة المنهجٌة

أن لؽة الخطاب تختلؾ وفقا للمقام ، فلكل مقام  فسنجدإذا تعمقنا فً فهم الخطاب الدعوي فً السورة 

: وٌتضح ذلك مما ٌلً ،مٌناسبه ماولكل قوم  ،مقال

:  التالً الشكلمن خطاب أهل الفسوق والطؽٌان ٌختلؾ عن خطاب أهل الخٌر واإلٌمان، وٌتضح ذلك 

 

 

ث أهل الفسوق والعصٌان قدم العقوبة فً  فً هذا الخطاب من ذي القرنٌن إلى أهل المؽرب عندما حدَّط

ب بالعقوبات الشرعٌة القانونٌة مثل الحدود والقصاص والتعزٌرات، فإذا عذَّط الدنٌا بؤن من ظلم سوؾ يُ 

العقاب الدنٌوي  فقُدم ،ى عقوبة اآلخرةٌخش الفاسق انتقل إلى اآلخرة فسٌلقى من هللا عذابا نكرا، ألن ال

ما ارتكب جرمه، لكنا نجد هذا الخطاب ٌختلؾ  ؛على العقاب األخروي ألنه لو خاؾ العقاب األخروي

مع أهل اإلٌمان حٌث نجد المنهجٌة انعكست فلم ٌبٌن لهم جزاء الدنٌا قبل اآلخرة، بل على العكس بٌن 

اء اْلُحْسنَوى :فً قولهالجزاء األخروي على الدنٌوي  زَو لَوُه جَو الِحاً فَو ِملَو صَو عَو نَو وَو ْن آمَو ا مَو أَومَّط  ،(88: الكهؾ )وَو

12انشكم   
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ٌُْسراأي فً اآلخرة، ثم أعقبه بالجزاء فً الدنٌا  ا  قُوُل لَوُه ِمْن أَوْمِرنَو نَو سَو ألن أهل اإلٌمان  ،(88: الكهؾ )وَو

.  ؼاٌتهم الكبرى إصبلح آخرتهم وآمالهم الصؽرى إصبلح دنٌاهم

م به أكثر، فؤهل الفسوق مشؽولون بعمارة دنٌاهم ٌهت ما أن ذا القرنٌن قدم لكل فرٌقٍت  نلحظ إذن

هل اإلٌمان فمشؽولون بعمارة آخرتهم فقدم الجزاء أفؤنذرهم بالعذاب فٌها قبل عذاب اآلخرة، أما 

ب ط فً منهجٌة الخطاب الدعوي، فخطاٌستنب ماوهذا من أروع . الحسن فً اآلخرة قبل الدنٌا

لترسٌخ له، فمثبل عندما ندرس اإلعجاز العلمً للقرآن والسنة نقدم االتؤسٌس لئلٌمان ؼٌر خطاب 

العلمٌة التً تتوافق مع صرٌح القرآن والسنة، نقدمها أوال لؽٌر المسلم لنصل به ( ال النظرٌة)الحقٌقة 

ان إلى حق الٌقٌن إلى اإلٌمان بالوحً قرآنا وسنة، فننتقل به من الكفر والشك والجحود والنكر

. واإلٌمان

أما إذا عدنا إلى الحقٌقة العلمٌة مع أهل اإلٌمان فإننا نذكر النص أوال ثم نتبعه بهذه الحقٌقة العلمٌة 

ؾَو : لنصل بهم إلى االطمبنان بعد اإلٌمان تماما كما جاء فً قوله تعالى ٌْ بِّ أَوِرِنً كَو اِهٌُم رَو إِْذ قَوالَو إِْبرَو وَو

ْوتَو  ٌِـً اْلمَو ِبنَّط قَوْلِبًُتْح ْطمَو ٌَو لَوـِكن لِّ لَوى وَو لَوْم ُتْإِمن قَوالَو بَو براهٌم كان قد وصل إلى إؾ،   ( 260: البقرة ) ى قَوالَو أَووَو

ُكونَو ِمنَو اْلُموِقِنٌنَو : تعالى قال كما ،الٌقٌن ٌَو لِ األَوْرِض وَو اِت وَو اوَو مَو لَوُكوتَو السَّط اِهٌمَو مَو لِكَو ُنِري إِْبرَو ذَو كَو : األنعام ) وَو

عد هذه الحقٌقة القطعٌة التً رآها رأي العٌن وصل إلى عٌن الٌقٌن وكمال اإلٌمان لكنه ب ،(75

.  واالطمبنان

ولو أن علماء الكبلم ظلوا على منهجٌتهم فً استخدام األدلة العقلٌة مع ؼٌر المسلمٌن لٌصلوا بهم إلى 

 األدلة استخدمواندما متنا اإلسبلمٌة، لكن عاإلٌمان بصحة النصوص النقلٌة لظل لهذا العلم ثراإه أل

بٌن أبناء األمة اإلسبلمٌة كثرت الفرق واتسعت الهوة ومزقت األمة  الجدال فًالعقلٌة والمنطقٌة 

 ،األمة كل ممزق تتمزق ،وانقلبت أداة الخٌر إلى شرٍت  ،علٌها أعداإها بعد فرِّ  وكرَّط  ةوانهارت القو

. دراك منهج الخطاب الدعويإوالسبب الربٌسً هو عدم 

ي أذكر هنا قصة حدثت معً فً الشهور األولى من إقامتً فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة حٌث ولعل

اشتكى أحد الشباب المسلم أباه بؤنه رجعً متخلؾ الٌسمح له بؤن تزوره صدٌقته الخاصة 

(Girlfreind ) ًوٌنفرد بها فً ؼرفته الخاصة، فاستحضرت على الفور حدٌث النب ما وبادرته ب
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وقال رخص لً فً  ن الحدٌث الذي رواه صاحب مجمع الزوابد بسنده أن شابا أتى النبً أحفظه م

أتحبه .....أفتحبه ألختك  ..... فتحبه البنتكأ....   ألمك أتحبه" :الزنا ٌا رسول هللا ، فقال له 

فر ذنبه غااللهم ": ٌده علٌه وقال   فوضع النبً. ال: وفً كلٍت كان ٌقول  أتحبه لخالتك  ....لعمتك 

وأورده األلبانً فً السلسلة  ،1/134 ،وصححه الهٌثمً فً مجمع الزوابد ،1/134ص ٌثمً،  مجمع الزوابد) "وطهر قلبه وحصن فرجه

  :فقاطعنً وفاجؤنً بقوله، (إسناده صحٌح: وقال ،1/712الصحٌحة، 

(This is her own business, not my business!) "ولٌس  هذه حرٌتها وشؤنها الخاص

فؤدركت على الفور أن هذا الحدٌث ال ٌصلح إال لذوي النخوة والرجولة، والؽٌرة والمروءة، !". شؤنً

ٌَّطرُت . ولٌس لمثل هذا الشاب الذي تشبع بالفكر الؽربً الذي ال ٌؽار فٌه أحد على آخر وعلى الفور ؼ

فضوحة بٌن البنٌن والبنات لؽة الحدٌث إلى المخاطر النفسٌة والجسدٌة على العبلقات المفتوحة والم

 الفطرٌات الجرب، ،ربسمن العقد النفسٌة واألمراض الجنسٌة مثل اإلٌدز، والسٌبلن، مرض اله

وشبح األمراض ال الخوؾ . فهذه اللؽة الوحٌدة التً ٌمكن أن تخٌؾ أمثال هإالء ..)..الخ وااللتهابات،

االنخراط فً هذا السعار الجنسً، لٌس على النفس جسدٌا فقط هو الذي ٌمنع بعضا من الؽربٌٌن من 

 :أمر إٌمانً وآخر أخبلقً ، قال تعالى: دعى إلى المعصٌة فٌمنعه أمرانيُ  كما كان سٌدنا ٌوسؾ 

 الُِمونَو ْفلُِح الظَّط ٌُ ُه الَو  ايَو إِنَّط ْثوَو نَو مَو بًِّ أَوْحسَو ُه رَو اذَو هللّاِ إِنَّط عَو  األمر اإلٌمانً هو الخوؾ من.  (23: ٌوسؾ ) قَوالَو مَو

إلٌه وأن من  اإلحسانزوج الذي أكرمه وبالػ فً الهللا، واألمر األخبلقً هو عدم اللٌاقة أن ٌخون 

 . الظلم أن ٌنفق رجل على امرأته وٌستمتع بها ؼٌره أو أن ترفل امرأة فً نعٌم رجل وتمتع ؼٌره

تذرعت بالتوسل والسٌدة مرٌم البتول عندما عرض لها جبرٌل الرسول لٌهب لها من هللا ؼبلما زكٌا، 

اً  :إلٌه با  ال بؽٌره قالت ٌّ ِق ن ِمنكَو إِن ُكنتَو تَو ْحمَو ا  :فطمؤنها بقوله ، (18: ٍسٌٝ ) إِنًِّ أَوُعوُذ ِبالرَّط ا أَونَو مَو إِنَّط

اً  ٌّ ِك ماً زَو بَو لَوِك ُؼبلَو بِِّك أِلَوهَو ُسوُل رَو  (.19: ٍسٌٝ ) رَو

ة فٌخاطبون كبل بما ٌناسبه، حٌث إن هذه الفروق الجوهرٌة ٌجب أن ٌدركها رعاة الدعوة اإلسبلمً

. طرابق تؤسٌس اإلٌمان تختلؾ قطعا عن ترسٌخه

 ،نلحظ أٌضا ونإكد ثانٌة على ضرورة أن ٌختلؾ الخطاب الدعوي مراعاة مع الظرؾ الخارجً

داً  :فعلى حٌن كان منهج أصحاب الكهؾ هو نَّط ِبُكْم أَوحَو ٌُْشِعرَو الَو  ْؾ وَو لَوطَّط تَو ٌَو ْل التزام الحركة و ،(19: اىنٖف ) وَو
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ر الصاحب سنجد هذه اللؽة تنتقل إلى الحوار المعلن مع قصة الصاحبٌن، وٌذكِّ  ،السرٌة الهادبة جدا

المإمن صدٌقه الكافر أو ؼٌر المسلم بؤصل خلقه وأن هللا هو الذي سواه رجبل ومنحه هذه النعمة وبٌن 

ذره من التمادي فً الشرك مما ٌإدي إلى وأنذره وح( ة إال با قو الء هللا شا ما: )له البدٌل الشرعً

: الحق مع القوة افإذا انتقلنا إلى ذي القرنٌن فسنجد لؽة أخرى ٌنصهر فٌه. المحق والقحط والجفاؾ

 ةٍت ؤَوِعٌُنوِنً ِبقُوَّط وٌعد من  ،من ظلم بالعذاب والعقوبات توعدوتتآزر العدالة مع السلطة فً ،(95:اىنٖف) فَو

وإذا كانت هذه لؽة الخطاب بٌن . ٌؤجوج ومؤجوج بالسدود المانعات وٌوقؾ بؽً ،أحسن بالخٌرات

سٌدنا موسى )فإننا نلحظ أٌضا لؽة الخطاب بٌن مسلمٌن من خٌرة عباد هللا  ،المسلمٌن وؼٌرهم

قد اصطفاه هللا برساالته وكبلمه، لكنه  تختلؾ باختبلؾ موقع كل منها ، مع أن موسى ( والخضر

امل كتلمٌذ وعامله الخضر كؤستاذ، فموقع التلمٌذ مع أستاذه اتسم بالرجاء عندما تعامل مع الخضر تع

ا ُعلِّْمتَو ُرْشداً  :فً قوله ِن ِممَّط لِّمَو لَوى أَون ُتعَو ِبُعكَو عَو ْل أَوتَّط ا   :واالستجداء ،(66: اىنٖف ) هَو اِخْذِنً ِبمَو الَو ُتإَو

الَو ُتْرِهْقِنً ِمْن أَوْمِري ُعْسراً  ِسٌُت وَو : لكنا نجد على الجانب اآلخر لؽة األستاذ الحاسمة ،(73: اىنٖف ) نَو

 ًْبرا ًَو صَو ِع ِطٌعَو مَو ْستَو ا لَوْم ُتِحْط ِبِه ُخْبراً  *قَوالَو إِنَّطكَو لَون تَو لَوى مَو ْصِبُر عَو ؾَو تَو ٌْ كَو وعندما  ،(68-67: اىنٖف ) وَو

ْبراً قَوالَو أَولَوْم أَوقُْل إِنَّطكَو لَون  :ةنما سؤله عن خرق السفًلانطلقا معا بدأ بالتذكٌر  ًَو صَو ِع ِطٌعَو مَو ْستَو : اىنٖف )تَو

قَوالَو أَولَوْم أَوقُل لَّطكَو إِنَّطكَو  :فقال لما سؤله عن قتل الؽبلم ،ثم ارتفع بدرجة حرارة الخطاب إلى العتاب ،(72

ْبراً  ِعً صَو ِطٌعَو مَو ْستَو ا : ثم لما سؤله الثالثة عن إقامة الجدار كان قاطعا حاسما بقوله ، (75: الكهؾ )لَون تَو ذَو هَو

بَو ؾِ  ِنً وَو ٌْ اُق بَو ِنكَو رَو ٌْ ( 78: الكهؾ)، ا الحسمذوانتهت القصة كلها به : ِه ٌْ لَو ْسِطع عَّط ا لَوْم تَو ؤِْوٌُل مَو لِكَو تَو ذَو

ْبراً   (.82: الكهؾ )صَو

فهل ٌتصرؾ المسلم الداعٌة بلؽة الخطاب وأسلوب الدعوة بهذه المنهجٌة الدقٌقة فٌخاطب الحاكم  

ه زوجته أو قرٌبه أو صدٌقه، وهذا كله ٌختلؾ عما ٌخاطب به ب بٌخاط ماواألستاذ واألب بؽٌر 

! أبناءه أو تبلمٌذه أو من ٌعمل عنده

أحسب أن ذكاء الداعٌة ٌوجب علٌه أن ٌختار لكل شخص مفاتٌح من األقوال واألفعال تختلؾ 

ؾ التً تختلؾ باختبل ــمثل الفتوى ــ فً الفروع . باختبلؾ المقام والزمان واألشخاص واألحوال

. الزمان والمكان والظروؾ واألحوال
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 المتقابالت بٌن ا  تٌار منهجٌة: ع ر ال ال ة المنهجٌة

. واا داد

 ، والجنان العقل ٌستهوي شٌق عرض فً القرآن آٌات تصاغ أن اللسان، وفصٌح البٌان، روابع من

 وذلك ن،والوجدا والعقل الجسد ذرات من ذرة كل والجان، اإلنس من حس ذي كل على وٌملك

 تتمٌزبالضد " تقول والعرب بٌنها، اختٌار أمام اإلنسان توقؾ صورة فً واألضداد المتقاببلت بعرض

: الشاعر وٌقول" األشٌاء

وال د ٌ هر حسنه ال د  ***  حسنا استجم ا لما  دان

 وأي ٌذهب، أٌن ٌختار أن قارئ كل على وٌبقى والمتقاببلت، األضداد هذه أكثر ٌبٌن جدول وهذا

 ما اإلنسان ٌختار أن فً العبودٌة تمام أن شك أدنى إلٌه ٌتطرق ال الذي والٌقٌن ٌختار، لطرٌقٌنا

 ٌرضً لما سلَوما لٌكون هواه تطوٌع إلى دابما ٌجنح وأن مراده، على هللا مراد ٌإثر وأن له هللا اختاره

ارُ  :تعالى لقوله هللا، ْختَو ٌَو اُء وَو شَو ٌَو ا  ْخلُُق مَو ٌَو بُّجكَو  رَو ال : ، وقال تعالى(68: القصص) وَو انَو لُِمْإِمنٍت وَو ا كَو مَو وَو

رَو  َو وَو ْعِص هللاَّط ٌَو ْن  مَو ةُ ِمْن أَوْمِرِهْم وَو رَو ٌَو ُكونَو لَوُهُم اْلِخ ٌَو ُسولُُه أَوْمًرا أَوْن  رَو ُ وَو ى هللاَّط ا قَوضَو ةٍت إِذَو لَّط ُمْإِمنَو ُسولَوُه فَوقَوْد ضَو

بلال ُمِبًٌنا بِّكَو ال: ، وقال تعالى(36: األحزاب) ضَو رَو ُهْم ُثمَّط ال  فَوبل وَو نَو ٌْ رَو بَو ا شَوجَو ُموكَو ِفٌمَو كِّ ٌُحَو تَّطى  ٌُْإِمُنونَو حَو

ْسلًٌِما لُِّموا تَو ٌُسَو تَو وَو ٌْ ا قَوضَو ًجا ِممَّط رَو ِجُدوا ِفً أَوْنفُِسِهْم حَو  (.65: النساء) ٌَو

نستعرض هذه السورة الرابعة من البٌان والببلؼة فً المتقاببلت الكثٌرة، لنخرج من نشوة  واآلن

. مجاهدة النفس والصراع مع الشٌطان فً النزول إلى اختٌار الرحمنالبٌان إلى 

 

 و أاألضذاد انًتماتالخ انكهف سوسج يٍ اٍُح

ْمدُ  : تعالى قال لَو  الَّطِذي ِ َّطِ  اْلحَو لَوى أَونزَو ْبِدهِ  عَو ابَو  عَو لَومْ  اْلِكتَو ل وَو ْجعَو ا لَّطهُ  ٌَو جَو  ِعوَو

ٌِّماً  * ٌُنِذرَو  قَو ؤْساً  لِّ ِدٌداً  بَو شِّرَو  هُ لَّطُدنْ  ِمن شَو ٌُبَو لُونَو  الَّطِذٌنَو  اْلُمْإِمِنٌنَو  وَو ْعمَو  ٌَو

 1 قٌما ، عوجا



109 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

اتِ  الِحَو ناً  أَوْجراً  لَوُهمْ  أَونَّط  الصَّط سَو   (1-2) حَو

ٌِّماً  : تعالى قال ٌُنِذرَو  قَو ؤْساً  لِّ ِدٌداً  بَو شِّرَو  لَّطُدْنهُ  ِمن شَو ٌُبَو  الَّطِذٌنَو  اْلُمْإِمِنٌنَو  وَو

لُونَو  ْعمَو اتِ  ٌَو الِحَو ناً  أَوْجراً  مْ لَوهُ  أَونَّط  الصَّط سَو   (2) حَو

 2 والتبشٌر اإلنذار

ا : تعالى قال ا إِنَّط ْلنَو عَو ا جَو لَوى مَو ةً  اأْلَوْرِض  عَو ا ِزٌنَو ُهمْ  لَّطهَو ْبلُوَو ُهمْ  لِنَو ٌُّج نُ  أَو  أَوْحسَو

بلً  مَو ا * عَو إِنَّط اِعلُونَو  وَو ا لَوجَو ا مَو هَو ٌْ لَو ِعٌداً  عَو  (7-8)ُجُرزاً  صَو

 3 جرزا صعٌدا الزٌنة،

بْ  : تعالى قال رَو افَوضَو لَوى نَو ا عَو ْهؾِ  ِفً ِنِهمْ آذَو داً  ِسِنٌنَو  اْلكَو دَو اُهمْ  ُثمَّط  * عَو ْثنَو عَو  بَو

ْعلَومَو  نِ  أَويُّج  لِنَو ٌْ ى اْلِحْزبَو ا أَوْحصَو داً  لَوِبُثوا لِمَو  (11-12) أَومَو

 4 والٌقظة البعث النوم،

ْدُعوَو  لَون : تعالى قال ا لَوقَودْ  إِلَوهاً  ُدوِنهِ  ِمن نَّط طاً  إِذاً  قُْلنَو ء  * شَوطَو ُإالَو اقَو هَو  ْوُمنَو

ُذوا ةً  ُدوِنهِ  ِمن اتَّطخَو   (14-15) آلِهَو

 5 والشرك التوحٌد

ْهؾِ  إِلَوى فَوؤُْووا : تعالى قال نُشرْ  اْلكَو ُكم لَوُكمْ  ٌَو بُّج حمته مِّن رَو ٌِّاْ  رَّط ٌُهَو  لَوُكم و

نْ  ْرفَوقاً  أَوْمِرُكم مِّ  (16) مِّ

الكهؾ، سعة  ضٌق

الرحمة  

6 

ى:تعالى قال تَورَو ا الشَّطْمسَو  وَو تطَو  إِذَو رُ  لَوعَو اوَو ن تَّطزَو ْهِفِهمْ  عَو اتَو  كَو ِمٌنِ  ذَو ٌَو ا اْل إِذَو  وَو

بَوت رَو ْقِرُضُهمْ  ؼَو اتَو  تَّط الِ  ذَو ُهمْ  الشِّمَو ةٍت  ِفً وَو ْنهُ  فَوْجوَو   (17) مِّ

 7 والشمال الٌمٌن

ْهدِ  مَون:تعالى قال ُ  ٌَو دِ  فَوُهوَو  هللاَّط ن اْلُمْهتَو مَو ِجدَو  فَولَون ٌُْضلِلْ  وَو اً  لَوهُ  تَو ٌّ لِ ْرِشداً  وَو  مُّج

(17) 

 8 والضبلل الهداٌة

ُبُهمْ  : تعالى قال ْحسَو تَو قَواظاً  وَو ٌْ ُهمْ  أَو  9 والرقود الٌقظة (18) ُرقُودٌء  وَو

لُِّبُهمْ  :تعالى قال ُنقَو اتَو  وَو ِمٌنِ  ذَو ٌَو اتَو  اْل ذَو الِ   وَو ( تكرار) والشمال الٌمٌن (18)  الشِّمَو 10 

ُبُهمْ  : تعالى قال ْحسَو تَو قَواظاً  وَو ٌْ ُهمْ  أَو ُنقَو  ُرقُودٌء  وَو اتَو  لُِّبُهمْ وَو ِمٌنِ  ذَو ٌَو اتَو  اْل ذَو  وَو

ااِ  مَو ْلُبُهم ال ِّر كَو اِسطٌء  وَو هِ  بَو ٌْ اعَو ِصٌدِ  ِذرَو لَوْعتَو  لَووِ  ِباْلوَو ِهمْ  اطَّط ٌْ لَو تَو  عَو ٌْ لَّط  ِمْنُهمْ  لَووَو

اراً  لَوُملِْبتَو  ِفرَو  (18)  ُرْعباً  ِمْنُهمْ  وَو

( تكرار) البعث ، الرقود 11 

اْذُكر : تعالى قال بَّطكَو  وَو ا رَّط ِسٌتَو  إِذَو قُلْ  نَو ى وَو سَو ٌَونِ  أَون عَو ْهِد بًِّ ٌَو  12 النسٌان ، الذكر (24)رَو
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لَوِبُثوا : تعالى قال ْهِفِهمْ  ِفً وَو ثَو  كَو ةٍت  ثَوبلَو اُدوا ِسِنٌنَو  ِمبَو اْزدَو  الشمسٌة السنٌن  (25)ِتْسعاً  وَو

 والقمرٌة

13 

اْصِبرْ  :تعالى قال كَو  وَو ْفسَو عَو  نَو ْدُعونَو  الَّطِذٌنَو  مَو ُهم ٌَو بَّط اةِ  رَو دَو ًِّ  ِباْلؽَو ِش اْلعَو  وَو

هُ  ٌُِرٌُدونَو  ْجهَو   (28) وَو

 14 والعشً الؽداة

الَو  : تعالى قال نْ  ُتِطعْ  وَو ا مَو ْلنَو هُ  أَوْؼفَو ْلبَو ن قَو ا عَو عَو  ِذْكِرنَو بَو اتَّط اهُ  وَو وَو انَو  هَو كَو  أَوْمُرهُ  وَو

  (28) فُُرطاً 

 15 والذكر الؽفلة

ن :تعالى قال اء فَومَو ٌُْإِمن شَو ْل ن فَو مَو اء وَو ْكفُرْ  شَو ٌَو ْل  16 والكفر اإلٌمان  (29) فَو

ا : تعالى قال ا إِنَّط ْدنَو الِِمٌنَو  أَوْعتَو اراً  لِلظَّط اطَو  نَو ا ِبِهمْ  أَوحَو اِدقُهَو إِن ُسرَو ِؽٌُثوا وَو ْستَو  ٌَو

اُثوا اء ٌُؽَو اْلُمْهلِ  ِبمَو ْشِوي كَو ابُ  ِبْبسَو  اْلُوُجوهَو  ٌَو اءتْ  الشَّطرَو سَو فَوقاً  وَو  إِنَّط *  ُمْرتَو

ُنوا الَّطِذٌنَو  ِملُوا آمَو عَو الِ  وَو اتِ الصَّط ا حَو نْ  أَوْجرَو  ُنِضٌعُ  الَو  إِنَّط نَو  مَو بلً  أَوْحسَو مَو *  عَو

نَّطاتُ  لَوُهمْ  أُْولَوِبكَو  ْدنٍت  جَو ْجِري عَو ْحِتِهمُ  ِمن تَو ارُ  تَو لَّطْونَو  اأْلَوْنهَو ا ٌُحَو اِورَو  ِمنْ  ِفٌهَو  أَوسَو

بٍت  ِمن هَو ُسونَو  ذَو ْلبَو ٌَو اباً  وَو ٌَو قٍت  ُسنُدسٍت  مِّن ُخْضراً  ِث ْبرَو إِْستَو ِكِبٌنَو  وَو تَّط ا مُّج لَو  ِفٌهَو  ىعَو

اِبكِ  ابُ  ِنْعمَو  اأْلَورَو ُسنَوتْ  الثَّطوَو حَو فَوقاً  وَو   (29-31)ُمْرتَو

 17 والنار الجنة

ابُ  ِبْبسَو  :تعالى قال   (29) الشَّطرَو

ابُ  ِنْعمَو  : قال تعالى   (31) الثَّطوَو

 18 ونعم ببس

اءتْ  : تعالى قال سَو فَوقاً  وَو  (29) ُمْرتَو

ُسنَوتْ  :  قال تعالى حَو فَوقاً  وَو  (31) ُمْرتَو

 19 والحسن وءالس

ا : تعالى قال رُ  أَونَو االً  ِمنكَو  أَوْكثَو زُّج  مَو أَوعَو فَوراً  وَو نِ  إِن (34) ، نَو ا ُترَو  أَوقَولَّط  أَونَو

االً  ِمنكَو  لَوداً  مَو وَو  (39) وَو

 20 أقل أكثر،

ا :تعالى قال نِ  ِكْلتَو ٌْ تَو نَّط ا آتَوتْ  اْلجَو لَومْ  أُُكلَوهَو ْظلِمْ  وَو باً  ِمْنهُ  تَو ٌْ  (33) شَو

ِعٌداً  ِبحَو فَوُتصْ  : قال تعالى لَوقاً  صَو ا ٌُْصِبحَو  أَووْ  * زَو اُإهَو ْوراً  مَو ِطٌعَو  فَولَون ؼَو ْستَو  تَو

 21 والقحط اإلثمار
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لَوباً  لَوهُ  أُِحٌطَو  * طَو ِرهِ  وَو مَو حَو  ِبثَو هِ  ٌُقَولِّبُ  فَوؤَوْصبَو ٌْ فَّط لَوى كَو ا عَو ا أَونفَوقَو  مَو ًَو  ِفٌهَو ِه ةٌء  وَو ٌَو اِو  خَو

لَوى ا عَو  (40-42) ُعُروِشهَو

فَوْرتَو : تعالى قال لَوقَوكَو  ِذيِبالَّط  أَوكَو ابٍت  ِمن خَو ْطفَوةٍت  ِمن ُثمَّط  ُترَو اكَو  ُثمَّط  نُّج وَّط ُجبلً  سَو  رَو

ا * ُ  ُهوَو  لَّطِكنَّط بًِّ هللاَّط الَو  رَو بًِّ أُْشِركُ  وَو داً  ِبرَو   (37-38)  أَوحَو

( تكرار) واإلٌمان الكفر 22 

ا : تعالى قال ْرنَو فَوجَّط ا وَو لَوُهمَو هَوراً  ِخبلَو  (33) نَو

اُإهَو  ٌُْصِبحَو  أَووْ :قال تعالى ْوراً  امَو ِطٌعَو  فَولَون ؼَو ْستَو لَوباً  لَوهُ  تَو  (41) طَو

 ؼور الماء، فوران

 الماء

23 

قُولُونَو و: تعالى قال ا ٌَو ا ٌَو نَو لَوتَو ٌْ الِ  وَو ا مَو ذَو ابِ  هَو اِدرُ  الَو  اْلِكتَو ةً  ٌُؽَو ِؽٌرَو الَو  صَو  وَو

ةً  ِبٌرَو ا إاِلَّط  كَو اهَو  (49)أَوْحصَو

 24 والكبٌرة الصؽٌرة

ُدوا:تعالى قال جَو انَو  ٌسَو إِْبلِ  إاِلَّط  فَوسَو قَو  اْلِجنِّ  ِمنَو  كَو نْ  فَوفَوسَو بِّهِ  أَوْمرِ  عَو  رَو

(50  ) 

 25 والعصٌان الطاعة

إِذْ :تعالى قال ا وَو ةِ  قُْلنَو ِبكَو بلَو مَو  اْسُجُدوا لِْلمَو ُدوا آِلدَو جَو  26 وإبلٌس آدم  (50)إِْبلٌِسَو  إاِلَّط  فَوسَو

ا: تعالى قال ُهمْ  مَو دتُّج ْلقَو  أَوْشهَو اتِ  خَو اوَو مَو اأْلَوْرِض  السَّط ت واألرض السماوا  (51)وَو 27 

هُ  : تعالى قال ِخُذونَو تَّط هُ  أَوفَوتَو تَو ٌَّط ُذرِّ اء وَو ٌَو ُهمْ  ُدوِنً ِمن أَوْولِ ُدوٌّم  لَوُكمْ  وَو  28 وأعداء أولٌاء، (50)عَو

ا:تعالى قال مَو لٌِنَو  ُنْرِسلُ  وَو شِِّرٌنَو  إاِلَّط  اْلُمْرسَو ُمنِذِرٌنَو  ُمبَو  29 والنذارة البشارة (56) وَو

ٌُجَو : تعالى قال فَوُروا الَّطِذٌنَو  لُ ادِ و اِطلِ  كَو ٌُْدِحُضوا ِباْلبَو قَّط  ِبهِ  لِ  30 الباطل الحق،  (56)اْلحَو

نْ : تعالى قال مَو ن أَوْظلَومُ  وَو رَو  ِممَّط اتِ  ُذكِّ ٌَو بِّهِ  ِبآ ضَو  رَو ا فَوؤَوْعرَو ْنهَو ًَو  عَو ِس نَو ا وَو  مَو

تْ  مَو اهُ  قَودَّط دَو   (57)ٌَو

 اإلعراض ، التذكٌر

 والنسٌان

31 

إِن : تعالى قال ى إِلَوى ُعُهمْ دْ تَو  وَو ُدوا فَولَون اْلُهدَو ْهتَو دا إِذاً  ٌَو  32 ؼواٌة هداٌة، (57)  أَوبَو

بُّجكَو : تعالى قال فُورُ  ورَو ةِ  ُذو اْلؽَو ْحمَو اِخُذُهم لَووْ  الرَّط ا ٌُإَو ُبوا ِبمَو سَو لَو  كَو جَّط  لَوُهمُ  لَوعَو

ابَو  ذَو  (58)اْلعَو

 33 العذاب الرحمة،

ا: تعالى قال اِنٌهُ  ومَو طَو  إاِلَّط  أَونسَو ٌْ هُ  أَونْ  انُ الشَّط ذَو  أَوْذُكرَو اتَّطخَو ِبٌلَوهُ  وَو ْحرِ  ِفً سَو  34 والتذكر النسٌان اْلبَو
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باً  جَو ( تكرار)   (63)عَو

لْ :تعالى قال ِبُعكَو  هَو لَوى أَوتَّط نِ  أَون عَو لِّمَو ا ُتعَو  لَون إِنَّطكَو قَوالَو  *ُرْشداً  ُعلِّْمتَو  ِممَّط

ِطٌعَو  ْستَو ًَو  تَو ِع ْبراً  مَو    (66-67) صَو

عدم الصبر  االتباع،

تباع اال على

35 

لَوقَوا :تعالى قال تَّطى فانطَو ا حَو ا إِذَو ٌَو ةٍت  أَوْهلَو  أَوتَو ٌَو ا قَوْر مَو ْطعَو ا اْستَو ْوا أَوْهلَوهَو ؤَوبَو  أَون فَو

ا فُوُهمَو ٌِّ   (77) ٌُضَو

 رفض الطعام، طلب

 اإلكرام

36 

ا:تعالى قال دَو جَو ا فوَو اراً  ِفٌهَو نقَوضَّط  أَونْ  ٌُِرٌدُ  ِجدَو هُ  ٌَو ؤَوقَوامَو  البناء، انقضاض (77)  فَو

 هوإقامت

37 

لْ :تعالى قال ِبُعكَو  هَو لَوى أَوتَّط نِ  أَون عَو لِّمَو ا ُتعَو قال ،  (66)ُرْشداً  ُعلِّْمتَو  ِممَّط

ا قَوالَو  :تعالى ذَو اقُ  هَو ِنً ِفرَو ٌْ ِنكَو  بَو ٌْ بَو بُِّبكَو  وَو ؤُنَو ؤِْوٌلِ  سَو ا ِبتَو ِطع لَومْ  مَو ْستَو هِ  تَو ٌْ لَو  عَّط

ْبراً   (78) صَو

 38 االفتراق االلتقاء،

ا : تعالى قال أَومَّط انَو  مُ ُؼبلَو الْ  وَو اهُ  فَوكَو وَو نِ  أَوبَو ٌْ ا ُمْإِمنَو ِشٌنَو ا أَون فَوخَو اناً  ٌُْرِهقَوُهمَو ٌَو  ُطْؽ

ُكْفراً    (80) وَو

( تكرار) الكفر اإلٌمان، 39 

ا : تعالى قال ِشٌنَو ا أَون فَوخَو اناً  ٌُْرِهقَوُهمَو ٌَو ُكْفراً  ُطْؽ ا  * وَو ْدنَو ا أَونفَوؤَورَو  ٌُْبِدلَوُهمَو

ا ُهمَو بُّج راً  رَو ٌْ ْنهُ  خَو اةً  مِّ كَو أَو  زَو بَو وَو   (80-81)ُرْحماً  ْقرَو

 وزكاة،  طؽٌان

. ورحمة

40 

تَّطى: تعالى قال ا حَو لَوػَو  إِذَو ْؽِربَو  بَو    (86 )  الشَّطْمسِ  مَو

لَوػَو : قال تعالى ا بَو تَّطى إِذَو ْطلِعَو الشَّطْمسِ حَو  (90)مَو

 مطلع الشمس، مؽرب

 الشمس

41 

اتعالى قال بَو  أَون إِمَّط ذِّ ا ُتعَو إِمَّط ِخذَو  أَون وَو تَّط    (86 ) ُحْسناً  ِفٌِهمْ  تَو

ا قَوالَو  : قال تعالى ن أَومَّط لَومَو  مَو ْوؾَو  ظَو ُبهُ  فَوسَو ذِّ دُّج  ُثمَّط  ُنعَو بِّهِ  إِلَوى ٌُرَو ُبهُ  رَو ذِّ ٌُعَو  فَو

اباً  ذَو ْكراً  عَو  (87) نُّج

ا: قال تعالى أَومَّط نْ  وَو نَو  مَو ِملَو  آمَو عَو الِحاً  وَو اء فَولَوهُ  صَو زَو قُولُ  اْلُحْسنَوى جَو نَو سَو  لَوهُ  وَو

ا ِمنْ   (88) ٌُْسراً  أَوْمِرنَو

 42 والجابزة العقوبة
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ا: تعالى قال ا إِنَّط ْدنَو مَو  أَوْعتَو نَّط هَو اِفِرٌنَو  جَو  (102) ُنُزالً  لِْلكَو

ُنوا الَّطِذٌنَو  إِنَّط : قال تعالى ِملُوا آمَو عَو اتِ  وَو الِحَو انَوتْ  الصَّط نَّطاتُ  لَوُهمْ  كَو  جَو

ْوسِ   (107) ُنُزالً  اْلِفْردَو

 43 الفردوس جنات ، جهنم

انَو  وْ لَّط  قُل : تعالى قال ْحرُ  كَو اداً  اْلبَو اتِ  ِمدَو لِمَو بًِّ لِّكَو ِفدَو  رَو ْحرُ  لَونَو  أَون قَوْبلَو  اْلبَو

نفَودَو  اتُ  تَو لِمَو بًِّ كَو لَووْ  رَو ا وَو داً  ِبِمْثلِهِ  ِجْبنَو دَو  (109) مَو

 44 المداد ، النفاد

 

 فً لكنه العرض، فً رابعا ذلك كان وإن الببلؼً، للتحسٌن فقط لٌست واألضداد المقاببلت هذه إن

 واألهواء القٌم، المنهج بٌن االختٌار فً العملً لبلنتفاع اللؽوي بالجمال االستمتاع مع قٌقةالح

 الباقٌات إلى جرزا أو زلقا صعٌدا وتكون تتحول، قد التً الزٌنة إلى الركون  وبٌن المعوجة،

 هللا كرذ نسٌان وبٌن علٌه، واالعتماد هللا إلى باللجوء الرحمة وسعة العٌش ضٌق وبٌن الصالحات،

 المقارنة، هذه القلوب تقرع حٌن النار طرٌق أو الجنة طرٌق بٌن واختٌار واللٌلة، الٌوم فً وتذكره

 وفقا لٌس والكثرة بالقلة الشعور وبٌن مرتفقا، وحسنت الثواب ونعم مرتفقا، وساءت الشراب ببس

 طرٌق بٌن االختٌار إنه وقلته، الصالح العمل وكثرة قلته، أو اإلٌمان لوفرة بل والولد المال وقلة لكثرة

 لدحض بالحق الجدال إنه نهجه، واتباع هللا إلى الرجوع أو آلدم، السجود فً ربه عصى الذي الشٌطان

 هو تعالى هللا جعل أو هللا دون من ولٌا الشٌطان اتخاذ إنه الحق، لدحض بالباطل الجدال أو الباطل

 الدنٌا فً الحسن الجزاء أو اآلخرة، وعذاب الدنٌا ةعقوب بٌن االختٌار إنه والمعٌن، والنصٌر الولً

 إنه القلوب، وتنٌر العقول، تؽمر هللا كلمات وبقاء والزٌنة، والمال العلم فناء بٌن االختٌار إنه واآلخرة،

. نزال للمإمنٌن أعدت التً الفردوس جنات أو نزال، للكافرٌن أعدت التً جهنم بٌن االختٌار

قُلِ : عرض األضداد إلثارة العقل واتخاذ القرار وفقا لآلٌة الواضحةفلسفة المتقاببلت و هذه قُّج  وَو  اْلحَو

بُِّكمْ  ِمن ن رَّط اء فَومَو ٌُْإِمن شَو ْل ن فَو مَو اء وَو ْكفُرْ  شَو ٌَو ْل ا فَو ا إِنَّط ْدنَو الِِمٌنَو  أَوْعتَو اراً  لِلظَّط اطَو  نَو ا ِبِهمْ  أَوحَو اِدقُهَو إِن ُسرَو ِؽٌُثوا وَو ْستَو  ٌَو

اُثوا اء ٌُؽَو اْلُمْهلِ  ِبمَو ْشِوي كَو ابُ  ِبْبسَو  اْلُوُجوهَو  ٌَو اءتْ  الشَّطرَو سَو فَوقاً  وَو ا  * ُمْرتَو اِت إِنَّط الِحَو ِملُوا الصَّط عَو ُنوا وَو إِنَّط الَّطِذٌنَو آمَو

بلً  مَو نَو عَو ْن أَوْحسَو  (.30-29:  الكهؾ) الَو ُنِضٌُع أَوْجرَو مَو
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 . الربانٌة ال ناٌة منهجٌة: ع ر الراب ة المنهجٌة

 أن ٌمكننً منهجٌة هناك أن ووجدانً عقلً فً ٌنقدح خاصة هؾالك وسورة عامة القرآن قرأت كلما

: التالٌة الرسمة فً إٌضاحها ٌمكن الموضوع فً أدخل أن وقبل، (الربانٌة العناٌةمنهجٌة ) أسمٌها

 

 

 

: كالتالً بٌانه فإن التفصٌل أما

 ودوابهم وجنهم، إنسهم وكافرهم، مإمنهم وطالحهم، صالحهم عامة، بالخلق ربانٌة عناٌة هناك .1

ا إِْن  :تعالى قوله من ذلك ٌتضح وجمادهم الَوتَو لَوِبْن زَو ُزوال وَو األَوْرضَو أَوْن تَو اِت وَو اوَو مَو ٌُْمِسُك السَّط َو  إِنَّط هللاَّط

فُوًرا لًٌِما ؼَو انَو حَو ُه كَو ْعِدِه إِنَّط دٍت ِمْن بَو ا ِمْن أَوحَو ُهمَو كَو ًْ : وقال تعالى  ، (41:فاطر)  أَوْمسَو فَواِتُح اْلؽَو هُ مَو ِعْندَو ال  بِ وَو

ةٍت ِفً  بَّط ال حَو ا وَو ْعلَوُمهَو ٌَو قَوةٍت إاِل  رَو ْسقُُط ِمْن وَو ا تَو مَو ْحِر وَو اْلبَو رِّ وَو ا ِفً اْلبَو ْعلَوُم مَو ٌَو ا إاِل ُهوَو وَو ْعلَوُمهَو اِت األَوْرِض ٌَو ُظلُمَو

ابٍت ُمِبٌنٍت  اِبسٍت إاِل ِفً ِكتَو ٌَو ال  ْطبٍت وَو ال رَو لَوقَو السَّط : ،   وقال تعالى(59: األنعام ) وَو اِت هللّاُ الَّطِذي خَو اوَو مَو

ْجرِ  رَو لَوُكُم اْلفُْلكَو لِتَو خَّط سَو اِت ِرْزًقا لَّطُكْم وَو رَو مَو جَو ِبِه ِمنَو الثَّط اء فَوؤَوْخرَو اء مَو مَو لَو ِمنَو السَّط أَونزَو األَوْرضَو وَو يَو ِفً وَو

ارَو  رَو لَوُكُم األَوْنهَو خَّط سَو ْحِر ِبؤَوْمِرِه وَو رَو لَو  * اْلبَو خَّط سَو ٌنَو وَو آِببَو رَو دَو اْلقَومَو ر لَوُكُم الشَّطْمسَو وَو خَّط سَو ارَو وَو هَو النَّط لَو وَو ٌْ  ُكُم اللَّط

13انشكم   
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فَّطارٌء  لُومٌء كَو انَو لَوظَو ا إِنَّط اإلِنسَو تَو هللّاِ الَو ُتْحُصوهَو وْا ِنْعمَو ُعدُّج إِن تَو ؤَوْلُتُموهُ وَو ا سَو ن ُكلِّ مَو اُكم مِّ آتَو ،  (34-32: إبراهٌم)وَو

النَّط :وقال تعالى ِل وَو ٌْ اْخِتبلَوِؾ اللَّط األَوْرِض وَو اِت وَو اوَو مَو ْلِق السَّط ْحِر إِنَّط ِفً خَو ْجِري ِفً اْلبَو اْلفُْلِك الَّطِتً تَو اِر وَو هَو

ا مِ  بَوثَّط ِفٌهَو ا وَو ْوِتهَو ْعدَو مَو ا ِبِه األْرضَو بَو ٌَو ؤَوْح اء فَو اء ِمن مَّط مَو لَو هللّاُ ِمنَو السَّط ا أَونزَو مَو نفَوُع النَّطاسَو وَو ٌَو ا  ةٍت ِبمَو آبَّط ن ُكلِّ دَو

مَو  نَو السَّط ٌْ ِر بَو خِّ اِب اْلُمسَو حَو السَّط اِح وَو ٌَو ْصِرٌِؾ الرِّ تَو ْعِقلُونَو  اءوَو ٌَو قَوْومٍت 
اتٍت لِّ ٌَو األَوْرِض آل ،  ولذا (164: البقرة ) وَو

اتِ  : ربه لما دعا سٌدنا إبراهٌم  رَو مَو اْرُزْق أَوْهلَوُه ِمنَو الثَّط لَوًدا آِمًنا وَو ا بَو ـَوذَو ْل هَو بِّ اْجعَو ، (126: البقرة) رَو

قفا على أهل و سأجابه ربه أن الرزق والثمرات والمال والولد والصحة والملك والسلطان لً

ِصٌرُ  قَوالَو : اإلٌمان كما قال تعالى ِبْبسَو اْلمَو اِر وَو اِب النَّط ذَو هُ إِلَوى عَو رُّج ُعُه قَولٌِبلً ُثمَّط أَوْضطَو تِّ فَورَو فَوؤُمَو ن كَو مَو  وَو

 .(126:البقرة)

 به ٌشركوا وال ٌعبدوه كً جمٌعا للخلق تعالىالعناٌة العامة أحد األدلة الكبرى التً بسطها هللا  فهذه

. ٌكفروه وال ٌشكروهو شٌبا

لُومٌء  نإِ : نجد مرارة الواقع بعد عرض النعم لكل العباد ٌؤتً التعبٌر بقوله تعالى ولذا انَو لَوظَو اإلِْنسَو

فَّطارٌء  هُ : ، وقال تعالى(34: إبراهٌم ) كَو ا أَوْكفَورَو اُن مَو انَو : ،  وقوله تعالى(17: عبس) قُِتلَو اإلِْنسَو إِنَّط اإلِْنسَو

نُ  ِه لَوكَو بِّ  .(6: العادٌات) ودلِرَو

كَو  : الجحود من اإلنسان نجده ظاهراً فً عتاب هللا لنا فً قوله تعالى  هذا رَّط ا ؼَو اُن مَو ا اإْلِنسَو هَو ٌُّج ا أَو ٌَو

ِرٌمِ  بِّكَو اْلكَو لَوكَو  * ِبرَو دَو اكَو فَوعَو وَّط لَوقَوكَو فَوسَو بَوكَو  *الَّطِذي خَو كَّط اء رَو ا شَو ةٍت مَّط ،  هذه (8-6: االنفطار) ِفً أَويِّ ُصورَو

 للفضل واإلدراك الربانً للعطاء الوفاء من درجة أدنى عنده إنسان كل فً ستنهضتالنصوص 

. ٌوم كل فً الصاعد والشر لحظة كل فً النازل الخٌر من ٌخجل أن اإللهً

فً الحدٌث القدسً ما ٌعبر عن هذه العناٌة الفابقة من هللا لعباده وهذه المعاصً الزابدة من  ولعل

ِظٌـمٍت أَوْخـلُُق  : "وجل فً الحدٌث القدسً  هللا عز قالالعباد لربهم،  إٍت عَو بَو اإلِْنسَو ِفـً نَو اْلـِجنَّط وَو إِنِّـً وَو

ِري ٌْ ُر ؼَو ٌُْشكَو أَوْرُزُق وَو ِري وَو ٌْ ُد ؼَو ٌُْعبَو ، من  2371: رقم ،السلسلة الضعٌفة  فًاأللبانً  أورده، 2/286: السٌوطً لجبللالفتح الكبٌر ) " وَو

 (.حدٌث أبو الدرداء

نا العناٌة الربانٌة الخاصة بؤصحاب اإلٌمان والدعاة الربانٌٌن ، هذه العناٌة الخاصة أقصد ه لكنً .2

مرتبطة ارتباطا وثٌقا بالقٌام المتوازي ولٌس المتوالً بالواجبات التربوٌة فً إصبلح النفس 
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 العطاء بٌن نسبة بدون الربانٌة العناٌة تتنزل فقط آنبذ المجتمع، إصبلح فً الدعوٌة والواجبات

 .ط فً نسبته بعطاء ؼٌرهٌرتب ال فٌاضا عطاء الكرٌم ٌعطً إذ اإللهً، والفضل البشري

 أقؾ أن سؤحتاج للمجتمع والدعوٌة للنفس التربوٌة الواجبات بٌن الجمع فً األمر هذا وألهمٌة .3

. الربانٌة العناٌة بهذه السماء لنستمطر الواجبٌن هذٌن مع طوٌبل

:  لواجبات التربوٌةاادلة على  رورة البد  با: أو 

 والمجتمع النفس إلصبلح التربوٌة الجوانب أهمٌة تتضح خاصة الكهؾ سورة وفً عامة القرآن فً

 سورة على التطبٌق وسؤدع والسنة، القرآن من األدلة من مجموعة بعرض أبدأ سوؾ. والعالم والدولة

. السورة هذه صقص على عملً تطبٌق من المبحث هذا نهاٌة فً سؤعرضه لما خاصة، الكهؾ

: التربوٌة بالواجبات البدء وجوب على النقلٌة األدلة

ؤَوْنِذرْ : تؤت أول آٌة فً القرآن بقوله تعالى لم .ٔ ، إنما سبقتها مرحلة إعداد تربوي ذاتً (2: المدثر) قُْم فَو

حٌث وصل بطول تدبره وعمق نظره وكثرة اعتكافه فً ؼار حراء إلى توحٌد هللا عز  للنبً 

ٌرفض أن ٌسجد لصنم  –بعناٌة هللا  –م ٌتبع عادات قومه فً السجود لؤلصنام حٌث كان وجل، فل

ٌتخلق بالمكارم األخبلقٌة، فٌؽٌث اللهٌؾ، وٌعٌن الضعٌؾ، وٌكرم   كان وقبل نزول الوحً، 

 .نسً الناس اسمه ونادوه بلقبه الصادق األمٌن الضٌؾ، وٌصل األرحام، وٌكفل األٌتام، حتى

ت تحثه على القراءة باسم هللا فً سبحات خلق هللا فً اإلنسان نزل ما أول القرآن تآٌا جاءت ثم

أْ : وفً الكون، وتإكد فً قوله تعالى  بِّكَو  ِباْسمِ  اْقرَو لَوقَو  الَّطِذي رَو لَوقَو  * خَو انَو  خَو لَوقٍت  ِمنْ  اإْلِنسَو أْ  * عَو  اْقرَو

بُّجكَو  رَو مُ  وَو لَّطمَو  الَّطِذي * اأْلَوْكرَو لَومِ  عَو لَّطمَو  * ِباْلقَو انَو ا عَو ا إْلِنسَو ْعلَومْ  لَومْ  مَو اآلٌات التالٌة فً  وتإكد .(5-1: العلق)   ٌَو

ِظٌمٍت : النزول على أهمٌة المكارم األخبلقٌة، قال تعالى لَوى ُخلُقٍت عَو إِنَّطكَو لَوعَو ثم جاءت ، (4: القلم)  وَو

األمانة  المزمل أن ٌكون عابدا قانتا فً جوؾ اللٌل استعدادا لحمل السورة الثالثة تستنهض النبً 

ا: وتبلٌػ الرسالة نظرا لعظمتها وثقلها، قال تعالى ا ٌَو هَو ٌُّج لُ  أَو مِّ لَو  قُمِ *  اْلُمزَّط ٌْ  أَووِ  ِنْصفَوهُ  * قَولٌِبلً  إاِلَّط  اللَّط

هِ  ِزدْ  أَووْ  * قَولٌِبلً  ِمْنهُ  انقُصْ  ٌْ لَو تِّلِ  عَو رَو ْرِتٌبلً  اْلقُْرآنَو  وَو ا * تَو ُنْلِقً إِنَّط كَو  سَو ٌْ لَو ِقٌبلً  قَوْوالً  عَو  عندماو.(5-1: المزمل) ثَو

قد تزود تربوٌا بشكل كاؾ من التفكر والقراءة فً الكون المسطور وحمل   علم هللا أن النبً 
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المكارم األخبلقٌة والنفس الزكٌة بالقٌام والتضرع، جاءت اآلٌات تحّمله وجوبا تبلٌػ الرسالة، آنبذ 

ا: انتقل من كونه نبٌا إلى أن صار نبٌا رسوال، بقوله تعالى ا ٌَو هَو ٌُّج ثِّرُ  أَو ؤَونِذرْ  قُمْ * اْلُمدَّط  .(2-1المدثر )  فَو

لكن العجٌب هنا أن هللا تعالى رده فً اآلٌات نفسها إلى هذه الواجبات التربوٌة فً النفس، فلٌس 

بَّطكَو : خبلقٌةاالنطبلق الدعوي بشاؼل أبدا عن التربٌة اإلٌمانٌة واأل رَو بِّْر  وَو ابَوكَو  *فَوكَو ٌَو ِث هِّرْ  وَو  * فَوطَو

ْجزَو  الرُّج ْكِثرُ  * فَواْهُجرْ  وَو ْستَو ْمُنن تَو الَو تَو والتجرد ونسبة الفضل كله   تعالى ولٌس للنفس   ،(6-3: المدثر)وَو

بِّكَو فَواْصِبر: عندما ٌستجٌب الناس لدعوته لِرَو على من استجابوا لدعوتك التقاء،  ،(7:المدثر)  وَو

ًْ اإلؼواء وانتقاء، وارتقاء، ومن لم ٌستجٌبوا  والمبلحظ هنا أنه أمر دعوي واحد . واإلٌذاءلفتنت

 . بٌن واجبات تربوٌة عدٌدة

على هذه العناٌة بنفسه قٌاما باللٌل، وصٌاما بالنهار، وذكرا، وتدبرا باللٌل  استمر النبً  لقد .ٕ

 عنالبخاري بسنده  ىورقد و  والنهار، فتفطرت قدماه، وانهمرت عٌناه، وهام قلبه بحب هللا،

ِ  ـ عنها هللا رضً ـ عابشة ُسولَو هللاَّط اهُ  أَونَّط رَو مَو رَو قَودَو فَوطَّط تَو تَّطى تَو ِل حَو ٌْ قُوُم ِمنَو اللَّط ٌَو انَو  لِمَو : عابشة  فقالتكَو

رَو   ؤَوخَّط ا تَو مَو ْنِبكَو وَو مَو ِمْن ذَو قَودَّط ا تَو قَوْد ُؼِفرَو لَوكَو مَو ا، وَو ُع هذَو ْصنَو ُكوراً »: قَوالَو ؾتَو ْبداً شَو صحٌ  )« أَوفَوبلَو أُِحبُّج أَوْن أَوُكونَو عَو

فكانت .  (1/241: للمنذري  ،الترؼٌب والترهٌب ،  4557: حدٌث ر م ،باا  وله لٌغفر ل    ما تقدم من  نب  وما ـ ـ ،كتاا التفسٌر  ،اريالبخ

وأصحابه استعدادا لكل حركة  هذه المحطات اإلٌمانٌة والعلمٌة والخلقٌة التً ٌتزود بها نبٌنا 

 . كل رحلة أو حركة دعوٌةالكافً لاإلٌمانً دعوٌة، تزوٌدا للوقود 

القرآن الكرٌم هذا التجاوب الفعال والحرص المتمٌز من الصحابة على التؤسً فً حسن  رصد .ٖ

قٌاما طوٌبل حتى أشفق علٌهم الرحمن الرحٌم،  القٌام بالواجبات التربوٌة، فقاموا خلؾ النبً 

ْعلَوُم أَونَّطكَو تَو : العبلم الخبٌر، فؤنزل سبحانه ٌَو بَّطكَو  اِبفَوةٌء ِمنَو إِنَّط رَو طَو ُه وَو ُثلُثَو ِنْصفَوُه وَو ِل وَو ٌْ قُوُم أَوْدنَوى ِمْن ُثلُثَوًِ اللَّط

 ًْ ُر اللَّط ٌُقَودِّ  ُ هللاَّط كَو وَو عَو لِمَو الَّطِذٌنَو مَو رَو ِمنَو اْلقُْرآِن عَو سَّط ٌَو ا تَو ُءوا مَو ُكْم فَواْقرَو ٌْ لَو ابَو عَو لِمَو أَوْن لَوْن ُتْحُصوهُ فَوتَو ارَو عَو هَو النَّط لَو وَو

ُكوُن ِمْنُكْم  ٌَو ٌُقَواِتلُونَو ِفً أَوْن سَو ُرونَو  آخَو ِ وَو ُؽونَو ِمْن فَوْضِل هللاَّط ْبتَو ٌَو ْضِرُبونَو ِفً األَوْرِض  ٌَو ُرونَو  آخَو ى وَو ْرضَو مَو

رَو ِمْنهُ  سَّط ٌَو ا تَو ُءوا مَو ِ فَواْقرَو ِبٌِل هللاَّط : ٌشفق علٌهم من الفقر فٌقول وأنفقوا حتى كان النبً  (.20: المزمل) سَو

كتاب  ،صحٌح البخاري) اري بسنده عن سعد بن أبً وقاص فً الحدٌث الذي رواه البخ" الثلث كبٌر"
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رؼم المخمصة والعسرة فً إنفاق أموالهم كلها  وتسابقوا(.  6352: حدٌث رقم ،باب مٌراث البنات ،الفرابض

حظً  أبقى ألهله حب هللا ورسوله، وهذا عثمان  وأنصافها وأرباعها، فهذا أبو بكر الصدٌق 

ا "بجابزة الرحمن  رَّط مَو ْومِ  ضَو ٌَو ْعدَو ال ِملَو بَو انَو ما عَو  ،(حسن ؼرٌب من هذا الوجه ، 3701 ،  حدٌث رقم الترمذيصحٌح )" ُعْثمَو

لم ٌفرض  الفضل فً أموالهم وأنفسهم، فهذا عمرو بن الجموح  وتجاوزا أداء الفرض إلى بذل

دي سٌدنا علٌه القتال ولم ٌكفه أن أربعة من أوالده فً مواقع النزال والقتال، لكنه ذهب ٌستج

 .أن ٌشهد معه القتال  محمدا 

.  واد كل فً اإلسبلم بهم وساد الببلد بهم وفتح العباد بهم هللا هدى الذٌن هم هإالء

مع فرعون خٌر عبرة فً أهمٌة الجوانب التربوٌة لحمل األمانة  قصة سٌدنا موسى  وفً .ٗ

من سٌدنا موسى لربه لما قال  الدعوٌة ونٌل العناٌة الربانٌة ، ونجد مصداق ذلك فً أول رد جاء

ى: له ؽَو ُه طَو ْونَو إِنَّط ْب إِلَوى ِفْرعَو ْدِري :قال ،(24: طه)  اْذهَو ْح لًِ صَو بِّ اْشرَو ْر لًِ أَوْمِري  *رَو سِّ ٌَو *  وَو

اِنً ن لِّسَو ًة مِّ اْحلُْل ُعْقدَو ْفقَوُهوا قَوْولًِ *  وَو ْن أَوْهلًِ * ٌَو ِزًٌرا مِّ ل لًِّ وَو اْجعَو اُرونَو أَوِخً * وَو *  اْشُدْد ِبِه أَوْزِري * هَو

أَوْشِرْكُه ِفً أَوْمِري ِثًٌرا*  وَو كَو كَو بِّحَو ًْ ُنسَو ِثًٌرا*  كَو كَو كَو ْذُكرَو نَو ِصًٌرا*  وَو ا بَو  وهً ،(35-25:طه ) إِنَّطكَو ُكنتَو ِبنَو

ْن : طلبات كلها  تإكد أهمٌة هذه العدة الضرورٌة أن ٌشرح هللا صدره لئلٌمان، قال تعالى أفَومَو

دْ  ُ صَو حَو هللاَّط رَو هُ لِئِلْسبلمِ شَو كَو : تعالى وقال ،(22اآلٌة من: الزمر) رَو ْدرَو ْح لَوكَو صَو ْشرَو ٌٌسر  وأن ،(1: الشرح) أَولَوْم نَو

ن فؤما: أمره وهً نتٌجة لمقدمة ضرورٌة ى مَو قَوى أَوْعطَو اتَّط قَو *  وَو دَّط صَو فالعطاء  ،(6-5: اللٌل)  ِباْلُحْسنَوى وَو

اِنً: ل الٌسرمع التقوى والتصدٌق بالحسنى مقدمات ضرورٌة لنً ًة ِمْن لِسَو اْحلُْل ُعْقدَو  ،(27: طه) وَو

وثانٌهما جودة األداء وحسن اإللقاء كما  ،الوفٌر العلم أولهما متكاملٌن ربٌسٌٌن معنٌٌن تحتملوهً 

 :ٌقول الشاعر

 ج ا اللسان على الف اد دلٌالًا  نِهّللا الكالم لفً الف اد و نما   

: طه) اْشُدْد ِبِه أَوْزِري : عوٌة إنما هً مساندة أٌضا تربوٌةالمساندة التربوٌة بؤخٌه لٌست فقط د ثم

: فً التواصً بالحق، والتواصً بالصبر، والتجلد أمام الشدابد، ثم المشاركة فً الرأي ،(31
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أَوْشِرْكُه ِفً أَوْمِري ْل  : ، كما قال تعالى(32: طه) وَو كَّط وَو ْمتَو فَوتَو زَو ا عَو اِوْرُهْم ِفً األَوْمِر فَوإِذَو شَو لَوى وَو عَو

 :، أو كما قال الشاعر (159: آل عمران)هللاَّطِ 

 ٌ قٌها الفرد ورأي ال الف رغم  به البالد ت قى   الجماعة رأي

 الدعاة عدة من كلها وهذه الوفٌر، والشكر الكثٌر، الذكر فً تربوي زاد أخٌه مع الصحبة هذه ثم

! هراء فً وصرختهم هواء أفبدتهم صارت وإال التربوٌة،

إِِذ : إماما مر باختبارات تربوٌة فوفَّطى وأتمَّط، حتى قال سبحانه ٌصٌر سٌدنا إبراهٌم أن  قبل .٘ وَو

لِ  ُه ِبكَو بُّج اِهٌمَو رَو لَوى إِْبرَو ْهِدي اْبتَو اُل عَو نَو ٌَو ِتً قَوالَو ال  ٌَّط ِمْن ُذرِّ اًما قَوالَو وَو اِس إِمَو اِعلُكَو لِلنَّط ُهنَّط قَوالَو إِنًِّ جَو مَّط ؤَوتَو اتٍت فَو مَو

الِِمٌنَو  فاإلمامة هنا علو عند هللا فً السماء، وعلو فً األرض عند الناس، ال تكون ، (124: البقرة)الظَّط

ألن هذا العلو فً السماء ثم فً األرض ! لسماءلظالم مثل فرعون الذي عبل فً األرض ولٌس فً ا

الٌكون إال لذوي اإلٌمان والقنوت والشكر والذكر والصفاء والنقاء من شوابب الرٌاء ، كما قال 

ُك ِمنَو اْلُمْشِرِكٌنَو   :عن سٌدنا إبراهٌم  ربنا ٌَو لَوْم  ِنًٌفا وَو ِ حَو ًة قَواِنًتا ِ ّ انَو أُمَّط اِهٌمَو كَو اِكًرا   * إِنَّط إِْبرَو شَو

ِقٌمٍت  ْستَو اطٍت مُّج اهُ إِلَوى ِصرَو دَو هَو اهُ وَو بَو ْنُعِمِه اْجتَو
َو إذن  ومن هنا نرى سٌدنا إبراهٌم  . (121-120النحل، ) ألِّ

وٌة عندما ذهب إلى قومه ال ٌحمل كلمات على أطراؾ اللسان، وإنما ٌحمل استكمل عدته الترب

رضا  إلى طرٌقاً إال  ٌدعوهمرسالة المست القلب والوجدان، ولم ٌعد ٌرى فً الناس الذٌن 

اِهٌمَو : الرحمن، حٌث قال تعالى ِْبرَو ِتِه إلَو إِنَّط ِمن ِشٌعَو لٌِمٍت  *  وَو ُه ِبقَوْلبٍت سَو بَّط اء رَو قَوْوِمِه إِْذ قَوا *إِْذ جَو لَو أِلَوِبٌِه وَو

ْعُبُدونَو  ا تَو اذَو إلى  ءفالشكل الظاهري أنه جاء إلى قومه، واألصل الحقٌقً أنه جا. (85-83: الصافات) مَو

لٌِمٍت : ربه من قوة التجرد والحب   تعالى  .، تحمله سفٌنة قلبه إلى ربه تعالى(84: الصافات) ِبقَوْلبٍت سَو

 أن فٌمكن الكهؾ سورة فً الحق أصحاب لدى التربوي الجانب وضوح نخصص أن أردنا إذا أما

: ٌلً فٌما الربانٌة والخصابص التربوٌة المبلمح هذه على معا أٌدٌنا نضع

ا ِمن  : ما وصل الفتٌة إلى الكهؾ بدأوا بالدعاء أول (أ ) ا آِتنَو نَو بَّط ْهِؾ فَوقَوالُوا رَو ُة إِلَوى اْلكَو ٌَو ى اْلِفْت إِْذ أَووَو

ٌِّاْ  هَو ًة وَو ْحمَو ًدا لَّطُدنكَو رَو شَو ا رَو ا ِمْن أَوْمِرنَو  .(10: الكهؾ) لَونَو

ةٌء  : هللا تعالى أنهم  وصفهم (ا ) ٌَو ُنوا ِفْت بِِّهمْ  آمَو  (.13:الكهؾ) ِبرَو
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 قاموا بل ربهم عن ؼٌرهم دعوة أو أنفسهم بحفظ ٌنشؽلوا لم سراً قاموا ٌتحركون بدعوتهم  عندما (ج )

ا:فقالوا نَو بُّج بُّج  رَو اتِ  رَو اوَو مَو اأْلَوْرِض  السَّط دْ  لَون وَو ا لَوقَودْ  إِلَوهاً  ُدوِنهِ  ِمن ُعوَو نَّط طاً  إِذاً  قُْلنَو  (.14: :الكهؾ) شَوطَو

مهما كان طاؼٌا ومنتشرا، ٌبدو ذلك فً قوله  طلالثبات على الحق وعدم الذوبان فً الباقرروا  (د )

ْدُعوَو  لَون: تعالى ا لَوقَودْ  إِلَوهاً  ُدوِنهِ  ِمن نَّط طا إِذاً  قُْلنَو  .(14:  الكهؾ) شَوطَو

إِذِ : دة، قال تعالىمع العبا العزلة (  ) ْلُتُموُهمْ  وَو زَو ا اْعتَو مَو ْعُبُدونَو  وَو َو  إاِلَّط  ٌَو  .(16:  الكهؾ)  هللاَّط

لِكَو : الحوار فٌما بٌنهم، قال تعالى حسن (و ) ذَو كَو اُهمْ  وَو ْثنَو عَو اءلُوا بَو سَو تَو ٌَو ُهمْ  لِ نَو ٌْ ْنُهمْ  قَواِبلٌء  قَوالَو  بَو مْ  مِّ  قَوالُوا لَوِبْثُتمْ  كَو

ا ْوماً  لَوِبْثنَو ُكمْ  قَوالُوا ْومٍت يَو  بَوْعضَو  أَووْ  ٌَو بُّج ا أَوْعلَومُ  رَو ُثوا لَوِبْثُتمْ  ِبمَو ُكم فَواْبعَو دَو ِرِقُكمْ  أَوحَو ِذهِ  ِبوَو ةِ  إِلَوى هَو ِدٌنَو نُظرْ  اْلمَو ٌَو ْل  فَو

ا هَو ٌُّج ى أَو اماً  أَوْزكَو عَو ؤِْتُكم طَو ٌَو ْل ْنهُ  ِبِرْزقٍت  فَو ؾْ  مِّ لَوطَّط تَو ٌَو ْل الَو  وَو نَّط  وَو داً  ِبُكمْ  ٌُْشِعرَو  .(19:الكهؾ)  أَوحَو

ُكمْ  قالُوا: لى ربهمالعلم إ تفوٌض (ن ) بُّج ا أَوْعلَومُ  رَو  .(19:  الكهؾ)  لَوِبْثُتمْ  ِبمَو

ُثوا: عن الجدل إلى العمل االنصراؾ (ح ) ُكمأَوحَو  اْبعَو ِرِقُكمْ  دَو  .(19:  الكهؾ)  ِبوَو

نُظرْ : الطعام نوع ٌختار أنفٌما بٌنهم وتفوٌض أحدهم تفوٌضا كامبل  الثقة (ط ) ٌَو ْل ا فَو هَو ٌُّج ى أَو اماً  أَوْزكَو عَو  طَو

 .(19:هؾالك)

ُهمْ  : أن الردة عن طرٌقهم،  والنقوص عن منهجهم هو الخسران المبٌن وضوح (ي ) ُروا إِن إِنَّط ْظهَو  ٌَو

ُكمْ  ٌْ لَو ْرُجُموُكمْ  عَو لَون ِملَّطِتِهمْ  ِفً ٌُِعٌُدوُكمْ  أَووْ  ٌَو دا إِذاً  ُتْفلُِحوا وَو  .(20:  الكهؾ) أَوبَو

: المإمن الصاحب لدى  التربوٌة الجوانب عن وأما

 أجاب حٌث راكدة، سلبٌة فً ٌعتزله أو فاسدة إٌجابٌة فً ٌقتله أو ٌعنفه لم حٌث الراشدة اإلٌجابٌة (أ )

 .بالكلمة والكلمة بالحوار الحوار

ا : سبحانه قال حٌث وولده بماله صاحبه اعتزاز مواجهة فً وبإٌمانه بربه االعتزاز (ب ) ُ  ُهوَو  لَّطِكنَّط  هللاَّط

بًِّ الَو  رَو بًِّ أُْشِركُ  وَو داً  ِبرَو وتكرار كلمة ربً الثانٌة دون اإلحالة إلى الضمٌر لبٌان . (38:  لكهؾا) أَوحَو
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 هولكنا : )لقال فقط ممارسا كان ولو. ربه ذكر حبلوة تذوق إلى ربه ذكر ممارسة من انطلق أنه

 .وجل عز هللا ذكر لحبلوة والتذوق الممارسة على دل التكرار لكن، (أحدا به أشرك وال ربً هللا

الء صاحبه الؽنً بما حوله من مال وولد لٌس بانكسارة الفقٌر بل بعزة حٌث واجه خً األمل (ج )

: الؽنً بما فً قلبه من صلة با  وأمبل فٌه أن ٌرزقه خٌرا منه، حٌث قال سبحانه على لسانه

ى سَو بًِّ فَوعَو ٌَونِ  أَون رَو راً  ٌُْإِت ٌْ ِتكَو  مِّن خَو نَّط ٌُْرِسلَو  جَو ا وَو هَو ٌْ لَو اناً  عَو نَو  ُحْسبَو اءِ  مِّ مَو ِعٌداً  ُتْصِبحَو ؾَو  السَّط لَوقاً  صَو  زَو

 .(40:  الكهؾ)

 : . القرنٌن ذي قصة فً التربوٌة الجوانب أهم

باً نعم هللا تعالى فً تحقٌق عملً لمنهج هللا  القرنٌن ذي استخدام (1) بَو عَو سَو ؤَوْتبَو فً مقابل من  فَو

 .ٌستخدمون النعم فٌما ٌؽضب هللا 

 ٌكتؾ ولم السدٌن، وبٌن والمشرق، المؽرب نحو فتحرك المعانً، بكل وإٌجابً مبادر أنه (2)

 . له ممثلٌن بإرسال

 مظالم لوقؾ قرار وأخذ للصالحٌن، واإلحسان الظالمٌن، مع العدل إرساء فً قوٌة شخصٌته (3)

ا  . السد ببناء ومؤجوج ٌؤجوج تَّطى إِذَو ِن قَوالَو انفُُخوا حَو ٌْ فَو دَو نَو الصَّط ٌْ ى بَو اوَو ا سَو تَّطى إِذَو ِدٌِد حَو رَو اْلحَو آُتوِنً ُزبَو

عَو  ِه ِقْطراً جَو ٌْ لَو اراً قَوالَو آُتوِنً أُْفِرْغ عَو  (.96: الكهؾ )  لَوُه نَو

وّظؾ طاقات القوم بؤن ٌحضروا زبر الحدٌد، والقطر، وأن ٌشعلوا النار، وقام هو بما ال   (4)

 .ٌستطٌعون فقط 

ْحمَو : تحقق الهدؾ نسب الفضل إلى هللا تعالى ولم ٌنسبه لنفسه كما قال تعالى عندما (5) ا رَو ذَو ةٌء قَوالَو هَو

قّاً  بًِّ حَو ْعُد رَو انَو وَو كَو اء وَو كَّط لَوُه دَو عَو بًِّ جَو ْعُد رَو اء وَو ا جَو بًِّ فَوإِذَو  قمة على تدل لؽة فً  ،([98: الكهؾ ) مِّن رَّط

 .وتعالى سبحانه ربه لذكر والتذوق التلذذ

ر أن القرنٌن ذاٌفُت  لم (6)  . له ٌستعدوا كً القٌامة بٌوم قومه ٌذكِّ
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:  اإلسالمٌة ل رٌ ةا فً اإلصالح وجوامدى :  انٌا

 األعمال، فضابل من القابمة األوضاع تحسٌن أو الفاسدة، األوضاع إصبلح أن الناس من كثٌر ٌظن قد

 إطار فً ٌدخل أمر اإلصبلح أن ٌإكد الدقٌق البحث لكن ٌإزر، فبل وٌتركه فٌإجر، المسلم ٌفعله

:-  التالٌة لؤلدلة كوذل به، القٌام مسلمة أو مسلم كل على ٌجب التً الشرعٌة الفرابض

 : ذلك ومن لئلصبلح، المسلم ٌتحرك أن التوبة قبول فً اشترط تعالى هللا أن (1)

ةَو  : تعالى قوله (أ ) ْحمَو ْفِسِه الرَّط لَوى نَو ُكْم عَو بُّج تَوبَو رَو ُكْم كَو ٌْ لَو بلَومٌء عَو ا فَوقُْل سَو اِتنَو ٌَو ٌُْإِمُنونَو ِبآ اءكَو الَّطِذٌنَو  ا جَو إِذَو وَو

ِملَو ِمنُكْم ُسوءاً  ن عَو ُه مَو ِحٌمٌء  أَونَّط فُورٌء رَّط ُه ؼَو ؤَونَّط أَوْصلَوحَو فَو ْعِدِه وَو ابَو ِمن بَو الَوةٍت ُثمَّط تَو هَو  .(54:األنعام) ِبجَو

اِب  : تعالى قوله (ب ) اِس ِفً اْلِكتَو اهُ لِلنَّط نَّط ٌَّط ا بَو ْعِد مَو ى ِمن بَو اْلُهدَو اِت وَو نَو ٌِّ ا ِمنَو اْلبَو ْلنَو ا أَونزَو ْكُتُمونَو مَو ٌَو إِنَّط الَّطِذٌنَو 

ُنُهُم هللّاُ  لعَو ٌَو ِعُنونأُولَوـِبكَو  ُنُهُم البلَّط ْلعَو ٌَو ا  *  وَو أَونَو ِهْم وَو ٌْ لَو ُنوْا فَوؤُْولَوـِبكَو أَوُتوُب عَو ٌَّط بَو أَوْصلَوُحوْا وَو اُبوْا وَو إاِلَّط الَّطِذٌنَو تَو

ِحٌمُ  اُب الرَّط  . (160-159:البقرة) التَّطوَّط

أَوْصلَوحَو  : تعالى قوله (ج ) ا وَو ابَو ا فَوإِن تَو ا ِمنُكْم فَوآُذوُهمَو اِنهَو ٌَو ؤِْت ٌَو انَو  اللَّطذَو اباً وَو وَّط انَو تَو ا إِنَّط هللّاَو كَو ْنُهمَو ا فَوؤَوْعِرُضوْا عَو

ِحٌماً   .  (16:النساء) رَّط

ِصٌراً : تعالى قوله (د ) ِجدَو لَوُهْم نَو لَون تَو اِر وَو ْرِك األَوْسفَوِل ِمنَو النَّط اِفِقٌنَو ِفً الدَّط اُبوْا  * إِنَّط اْلُمنَو إاِلَّط الَّطِذٌنَو تَو

أَوخْ  ُموْا ِباّ ِ وَو اْعتَوصَو أَوْصلَوُحوْا وَو ٌُْإِت هللّاُ اْلُمْإِمِنٌنَو  لَوُصواْ وَو ْوؾَو  سَو عَو اْلُمْإِمِنٌنَو وَو ِ فَوؤُْولَوـِبكَو مَو ُهْم ِ ّ ِدٌنَو

ِظٌماً   . (146،145:النساء)  أَوْجراً عَو

اِنٌنَو جَو : تعالى  قوله (ه ) مَو اء فَواْجلُِدوُهْم ثَو دَو ِة ُشهَو عَو ؤُْتوا ِبؤَوْربَو ٌَو اِت ُثمَّط لَوْم  نَو ْرُمونَو اْلُمْحصَو ٌَو الَّطِذٌنَو  الَو وَو ًة وَو ْلدَو

أُْولَوِبكَو ُهُم اْلفَواِسقُونَو  داً وَو ًة أَوبَو ادَو هَو لُوا لَوُهْم شَو ْقبَو فُورٌء  * تَو َو ؼَو أَوْصلَوُحوا فَوإِنَّط هللاَّط لِكَو وَو ْعِد ذَو اُبوا ِمن بَو إاِلَّط الَّطِذٌنَو تَو

ِحٌمٌء   . (5-4:النور)  رَّط

تقبل توبة من أتى  هذه اآلٌات نستدل على وجوب اإلصبلح للمجتمع وألي فساد ٌوجد فٌه، وال من

سوًءا بجهالة، أو كتم علما نافعا أو ارتكب جرٌمة الزنا، أو قذؾ محصنة، أو نافق هإالء جمٌعا، ال 
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تقبل توبتهم حتى ٌتحركوا حركة إٌجابٌة نحو اإلصبلح والتؽٌٌر، تتوافق مع الحركة الداخلٌة نحو 

 .بالقرآن الكرٌم منهاجا ودستورا نبٌاً ورسوال، و اإلٌمان با  تعالى رباً، وبالرسول محمد 

 :أن هللا تعالى أمر باألمر بالمعروؾ والنهً عن المنكرـ واألمر فً أصله للوجوب ـ فقال سبحانه (2)

 أُْولَوـِبكَو ِر وَو ِن اْلُمنكَو ْونَو عَو ْنهَو ٌَو ْعُروِؾ وَو ؤُْمُرونَو ِباْلمَو ٌَو ِر وَو ٌْ ْدُعونَو إِلَوى اْلخَو ٌَو ةٌء  نُكْم أُمَّط ُكن مِّ ْلتَو ُهُم وَو

ولم ٌختلؾ أحدٌء من المفسرٌن فً وجوب األمر بالمعروؾ والنهً عن  ،(104:عمرانآل ) ْفلُِحونَو اْلمُ 

 هو هل: المنكر وهو جوهر اإلصبلح للفساد الموجود ، ولكن الخبلؾ وقع فً نقطة أخرى هً 

هل هو  وباألحرى   أخرى دون فبة حق فً واجب هو أم األمة  من فرد كل حق فً واجب

 .رض كفاٌة  فرض عٌن أم ؾ

نُكمْ القرطبً فً تفسٌره لآلٌة أن كلمة  ذكر أي جماعة منكم؛ ألن من للتبعٌض، ومعناه أن  مِّ

من لبٌان الجنس، : اآلمرٌن بالمعروؾ ٌجب أن ٌكونوا علماء، ولٌس كل الناس علماء، وقٌل

 ألحكامالجامع )والمعنى لتكونوا جمٌعا آمرٌن بالمعروؾ وناهٌن عن المنكر، وقد رجح القول األول 

وإن كنت أرى أن األمر بالمعروؾ والنهً عن المنكر فرض عٌن فً حق كل  ،(4/165:  للقرطبً القران

مسلم ال ٌسقط عنه أي قدر منه، فإذا أرادت مجموعة أن تؽٌر منكراً ٌرتكب أو معروفاً ٌترك 

.  نكاره بالقلب على األقل فهناك من ٌتقدم لتؽٌٌره بالٌد، وآخر باللسان، وٌبقى الجمٌع مشتركا فً إ

فلعل اإلمام القرطبً وؼٌره ممن رجحوا أنه فرض كفاٌة قد رجح هذا نتٌجة شٌوع  كلٍت  وعلى

ًَّط  فً كل مكان من الدولة، بل كل  نوالٌة الحسبة،  وهً إحدى والٌات الدولة اإلسبلمٌة، حٌث ٌع

ؾ إذا ظهر تركه، والنهً عمل ٌكون فٌه محتسب ٌتبع والً الحسبة، ووظٌفته هً األمر بالمعرو

 ،((367-361)صبلح سلطان ص.د" سلطة ولً األمر"، وراجع تفصٌبل فً (240) للماوردي السلطانٌةاألحكام )عن المنكر إذا ظهر فعله 

اُهْم ِفً  : ألن الدولة اإلسبلمٌة ترى أن هذا جزء من رسالتها ومهامها لقوله تعالى نَّط كَّط الَّطِذٌنَو إِن مَّط

رِ اأْلَوْرِض أَوقَو  ِن اْلُمنكَو ْوا عَو هَو نَو ْعُروِؾ وَو ُروا ِباْلمَو أَومَو اةَو وَو كَو ُوا الزَّط آتَو ةَو وَو بلَو  . (41:الحج) اُموا الصَّط

 وإقرار المعروؾ، إنكار على األحٌان من كثٌر فً تقوم العالم دول من كثٌرا أن اآلن الواقع لكن

 والحركة بالمعروؾ واألمر رالمنك إنكار آنبذ فٌصٌر بذلك، ٌقوم من وتحارب إلٌه، والدعوة المنكر
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 األدلة ذلك وٌإكد.  استطاعته بقدر كل ومسلمة مسلم كل على عٌن فرض والتؽٌٌر اإلصبلح نحو

 :أٌضا التالٌة

رِ  : تعالى قوله (3) ِن اْلُمنكَو ْونَو عَو ْنهَو ٌَو ْعُروِؾ وَو ؤُْمُرونَو ِباْلمَو ٌَو اء بَوْعضٍت  ٌَو ْعُضُهْم أَوْولِ اُت بَو اْلُمْإِمنَو اْلُمْإِمُنونَو وَو  وَو

ُسولَوهُ  رَو ٌُِطٌُعونَو هللّاَو وَو اةَو وَو كَو ٌُْإُتونَو الزَّط بلَوةَو وَو ٌُِقٌُمونَو الصَّط  .(71:التوبة) وَو

 

 

 

:  داللتان لقضٌتنا بالنسبة فٌها اآلٌة هذه

اتُ ياْلُمْإِمنُ  األلؾ والبلم دخلت على لفظً  أن (أ ) اْلُمْإِمنَو ، وهً هنا تفٌد االستؽراق، أي كل  نَو وَو

ٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر، وهو ٌفٌد تعلق هذه الفرٌضة  المإمنٌن وكل المإمنات

 .بكل أحد كفرض عٌن ال فرض كفاٌة 

 فرابضُ  ورسوله هللا وطاعة والزكاة فالصبلة ،العٌنٌة الفرابض من اآلٌة فً ورد ما جمٌع أن (ب )

 ! األمر بالمعروؾ لٌحول إلى نافلة أو إلى فرض كفاٌة   ٌُستثنى فكٌؾ عٌن،

 الثامنة المسؤلة فً باعتقاده، إال اإلٌمان ٌصح الفٌما ) المحلى كتابه فً األندلسً حزم ابن ذكر (4)

ــ على قدر طاقته ــ  أحدٍت  كل على فرضان المنكر عن والنهً بالمعروؾ األمرأن (: "واألربعٌن

 ، وذكر حدٌث مسلم أٌضا"فمن لم ٌقدر فبلسانه، فمن لم ٌقدر فبقلبه، وذلك أضعؾ اإلٌمان ،بالٌد

ما من نبً بعثه هللا فً أمة قبلً ، إال كان " : قال أن رسول هللا  بسنده عن عبدهللا بن مسعود 

.  خلوؾ بعدهم من تخلؾ إنها ثم.  بؤمره وٌقتدون بسنته ٌؤخذون.  وأصحاب حوارٌون متهأ له من

بلسانه  دهمجاه ومن مإمن فهو بٌده جاهدهم فمن.  ٌإمرون ال ما وٌفعلون.  ٌفعلون ال ما ٌقولون

 الصحٌحالمسند ) " خردل حبة اإلٌمان من ذلك وراء ولٌس.  مإمن فهو بقلبه جاهدهم ومن مإمن فهو

 (.50 ص:  مسلم لئلمام
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أنه ال خبلؾ بٌن أحد من المسلمٌن على أن هذه األدلة محكمة ؼٌر منسوخة فوجب المصٌر  وذكر

 بالمعروؾ واألمر اإلصبلح ترك فمن وعلٌه ،((1/27،26) حزم البنالمحلى )إلٌها واعتقاد ما ورد بها 

 . منه خردل حبة عنده ٌعد لم ألنه اإلٌمان فارق قد فإنه كلٌة المنكر عن والنهً

اِد ِفً األَوْرِض إاِلَّط ؾ : تعالى هللا ٌقول (5) ِن اْلفَوسَو ْونَو عَو ْنهَو ٌَو ةٍت  ٌَّط ِق انَو ِمنَو اْلقُُروِن ِمن قَوْبلُِكْم أُْولُوْا بَو لَوْوالَو كَو

اُنوْا ُمْجِرمِ قَولٌِبلً  كَو ا أُْتِرفُوْا ِفٌِه وَو لَوُموْا مَو عَو الَّطِذٌنَو ظَو بَو اتَّط ا ِمْنُهْم وَو نَو ٌْ ْن أَونجَو مَّط ٌُْهلِكَو  *ٌنَو مِّ بُّجكَو لِ انَو رَو ا كَو مَو وَو

ا ُمْصلُِحونَو  أَوْهلُهَو ى ِبُظْلمٍت وَو  :من هذه اآلٌة نستنبط الدالالت التالٌة ،(117-116:هود) اْلقُرَو

ى األمم الؽابرة أنه لم ٌوجد فً بعضها من ٌنهى عن الفساد فً األرض، أن هللا تعالى ٌنعى عل  (أ )

ةٍت أُْولُوْا بَو  حوسمى القابمٌن باإلصبل ٌَّط أي أصحاب طاعة وعقل ودٌن وبصر، كما ورد فً  ِق

 من لٌس والتؽٌٌر اإلصبلح ترك من أن المخالفة ومفهوم ،((9/113) القرآن ألحكامالجامع ) تفسٌر القرطبً

 . بصر أو طاعة أو دٌن أو عقل من ٌةالبق أولً

لَوُمواْ اآلٌة وصفت من فعل المنكر ومن سكت علٌه بؤنهم  أن (ب ) وأنهم مجرمون، وهو  الَّطِذٌنَو ظَو

 .وصؾ حقٌقً لكل من قدر على إنكار منكر فلم ٌفعل ألن هذا هو السٌاج الذي ٌحفظ للحق قوته

 ٌقل ولم مصلحٌن، أهلها كون مع أبدا مةأ أو قرٌة ٌهلك ال تعالى هللا أن تبٌن بعدها اآلٌة أن (ج )

 فً ٌفسد من مع مجرمون فهم مجتمعهم إصبلح تاركٌن أنفسهم، فً صالحٌن كانوا فلو صالحٌن،

 القوم ٌكون أن الهبلك من والحصن القواصم، من فالعاصم الهبلك، فً سببا وٌكون األرض،

 . فقط صالحٌن ولٌسوا مصلحٌن

هبلَّط وجد من القرون : "ابن كثٌر حٌث قال فً تفسٌره لآلٌة  هذا النظر ما ورد فً تفسٌر ٌإكد (د )

الماضٌة بقاٌا من أهل الخٌر ٌنهون عما كان ٌقع بٌنهم من الشرور والمنكرات والفساد فً 

وهم الذٌن  أي قد وجد منهم من هذا الضرب قلٌل لم ٌكونوا كثٌراً  إاِلَّط قَولٌِبلً األرض، وقوله 

وفجؤة نقمته، ولهذا أمر هللا تعالى هذه األمة الشرٌفة أن ٌكون فٌها  أنجاهم هللا تعالى عند ؼضبه

وه فلم المنكر رأوا إذا الناس أن: " الحدٌث وأورد المنكر، عن وٌنهى بالمعروؾمن ٌؤمر   ٌؽٌرِّ



126 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

 إلى بنا تإدي مجموعها فً األدلة هذه. ((2/236) كثٌر ابن تفسٌرمختصر )"  بعقاب ٌعمهم أن هللا أوشك

 .إلى هللا عز وجل كل على قدر طاقته  والدعوة لئلصبلح حركالت وجوب

 نكون أن واحدة مرة حاولنا فلو" نفسه من انتصؾ من الشجاعإن : "تقول العرب كانت إذا (  )

 البلبمة  نلقً وإنما وؼرباً  شرقاً  الؽٌر على أزماتنا بؤسباب نلقً أال ٌجب فإننا كاؾ، بشكل شجعاناً 

 أما وتعالى، سبحانه ربنا من والتمكٌن والعزة الؽنى لننال تمعنامج إلصبلح ونتحرك أنفسنا على

 الزوج وٌنسب أساتذته، إلى الدراسً فشله وٌنسب تقصٌرهما، على أبوٌه ٌلوم ولد كل ٌبقى أن

 األبناء شرود من األبوان وٌشكو زوجها، على تعاستها الزوجة وتحمل زوجته، إلى شقاءه

 أسرته ضحٌة أنه المجرم وٌرى الفقٌر، حقد من والؽنً نً،الػ بخل من الفقٌر وٌشكو وتمردهم،

ى ٌر وال الداخلٌة، والمإامرات الخارجً الؽزو ضحٌة أنهم والدولة المجتمع وٌرى ومجتمعه،

القوي إال تمرد الضعٌؾ، وال ٌرى الضعٌؾ إال ظلم القوي، فإن هذا كله ٌدل على الجبن فً 

خرٌن، ومن الضعؾ أمام هوى النفس فً إلزامها منهج مواجهة النفس وتحمٌلها المسإولٌة قبل اآل

هللا فً جانبٌه إصبلح النفس والمجتمع ، لكً ننال ما وعد هللا به قطعاً وأكّده عبر آٌات القرآن 

وقصصه فً سورة تجعل اإلنسان منٌباً ٌرجع إلى نفسه دابما البما ومعاتبا ومحاسبا ومجاهدا 

من هذا الظبلم،  ي الظبلم مهما كان ضعفها ستبدد جزءاً ومصلحا ومؽٌرا، وٌتؤكد أن الشمعة ؾ

إن ظبلم الدنٌا ال ٌستطٌع أن : "، ومثل آخر ٌقول"ال تلعن الظبلم، أضا شمعة: "والمثل ٌقول

ومن ثم فإذا رزق اإلنسان الشجاعة الكافٌة ". ٌحبس ضوء شمعة واحدة إذا أنٌرت فً هذا الظبلم

كم شمعة اجتهدت فً إشعالها لتنٌر :"مات وانتشار الفسادفبل بد أن ٌسؤل نفسه وسط ؼٌاهب الظل

". لً ولؽٌري الطرٌق إلى اإلصبلح والتؽٌٌر

 

ٌلً أقدم تطبٌقاً عملٌاً على كل آٌة من سورة الكهؾ مجتهداً فً استنباط الدروس  وفٌما

.  بانٌةالر العناٌة تجلب أن هللاوالواجبات التربوٌة للنفس، والدعوٌة للمجتمع التً ٌرجى بإذن 
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 الربانٌة وال ناٌة والدعوٌة التربوٌة الدرو 

 

 م اآلٌة التربوي الدر  الدعوي الدر  الربانٌة ال ناٌة

 الرضا ٌجلبان والشكر الحمد
 الرزق فً والزٌادة هللا من

 فً والخلؾ واألجر
. المصٌبة

 

 حولنا من تذكٌر
 فً   الحمد بدوام
 فعند األحوال، كل

 جٌد خبر سماع
 سجدة جمٌعا نسجد

 .شكر

 الحمد على التدرٌب
 والضراء السراء فً

 أو الفرحة مع
 األولى الصدمة
 صفة إلى لنصل
 ".الحامدون"

 لَو ِ الَّطِذي أَونزَو ْمُد ِ َّط اْلحَو
لَوْم  ابَو وَو ْبِدِه اْلِكتَو لَوى عَو عَو

ا جَو ل لَّطُه ِعوَو ْجعَو  ٌَو

1 

 الصالحات وعمل اإلٌمان
 .الوفٌر األجر ٌجلبان

 على الحرص
 الدعوة فً ازنالتو
 التبشٌر بٌن

 .واإلنذار

 معٌارا القرآن اتخاذ
 والجمع شًء لكل
 الخوؾ جناحً بٌن

 هللا من والرجاء
 .تعالى

  ؤًْسا ٌُنِذرَو بَو ًما لِّ ٌِّ قَو
شِّرَو  ٌُبَو ِدًٌدا ِمن لَّطُدْنُه وَو شَو

اْلُمْإِمِنٌنَو الَّطِذٌنَو 
اِت  الِحَو لُونَو الصَّط ْعمَو ٌَو

ًنا سَو  أَونَّط لَوُهْم أَوْجًرا حَو

2 

 الخلود بالمإمنٌن رحمته من
 .الجنة فً

  الدنٌا بقصر التذكٌر
 فً المكث وطول
 .اآلخرة

 فً بالخلود الٌقٌن
 من والخوؾ الجنان
 .النٌران فً المكث

 ًدا اِكِثٌنَو ِفٌِه أَوبَو   3مَو

 بالرسل هللا من اإلنذار
 من لئلنسان إنقاذ والكتب،
 .نفسه

 إنذار بواجب القٌام
 خطر من العباد
 وخاصة ركالش

 الزاعمٌن النصارى
 .هللا ابن عٌسى أن

 الشرك من الخوؾ
 .والجلً الخفً

 ٌُنِذرَو الَّطِذٌنَو قَوالُوا وَو

لَوًدا ُ وَو ذَو هللاَّط   4اتَّطخَو

 عقبل بالقرآن هللا ٌصنع
 .سدٌدا راشدا

 ٌحرص الداعٌة
 باألدلة اإلقناع على
 .باإلثارة ولٌس ،

 ببل شًء اعتقاد عدم
 كلمة من والحذر دلٌل
 .الشرك إلى تشٌر

  ا لَوُهم ِبِه ِمْن ِعْلمٍت مَّط
ْت  ُبرَو اِبِهْم كَو الَو آِلبَو وَو
ْخُرُج ِمْن  ًة تَو لِمَو كَو

قُولُونَو أَو  ٌَو اِهِهْم إِن  ْفوَو

ِذًبا  إاِلَّط كَو

5 

كَو   وؾالخ فً التوازن عاطفة استصحاب الداعٌة على إشفاقا أشد هللا ْفسَو اِخعٌء نَّط لَّطكَو بَو لَوعَو فَو 6 
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 نحو شدٌدة .المدعوٌن على إشفاقه من
 دون المدعوٌن
 .مبالؽة

 بحٌث الشاردٌن على
 .ك الداعٌة نفسهٌهل ال

اِرِهْم إِن لَّط  لَوى آثَو ْم عَو
ِدٌِث  ا اْلحَو ذَو ٌُْإِمُنوا ِبهَو

ًفا  أَوسَو

 لنحسن لنا الدنٌا هللا تسخٌر
 .عبادته

 بفناء التذكٌر دوام
 والوصول الدنٌا

 ولٌس لؤلحسن
 .فقط الحسن

 نٌاالد أن إلى االنتباه
 لنحسن فانٌة زٌنة
 فٌها ما لٌكون العمل
 من باقٌة، قٌمة

 فعل فً تسخٌرها
 .الخٌر

  لَوى ا عَو ا مَو ْلنَو عَو ا جَو إِنَّط
ا  ًة لَّطهَو اأْلَوْرِض ِزٌنَو
ُن  ُهْم أَوْحسَو ٌُّج ُهْم أَو ْبلُوَو لِنَو

بًل  مَو  عَو
7 

الربانٌة المطلقة  القدرة
 على ونقمةرصٌد للمإمنٌن 

 .الظالمٌن

إلً عدم  الدعوة
د إلً األرض اإلخبل

 .فكل ما علٌها فانٍت 

 أن هللا بقدرة الٌقٌن
 على ما كل ٌحول

 حطاما األرض
 مبان من وترابا
 ومصانع ومزارع
 ...و

  ا اِعلُونَو مَو ا لَوجَو إِنَّط وَو

ِعًٌدا ُجُرًزا ا صَو هَو ٌْ لَو   8عَو

 هإالء ثبت أن هللا رحمة من
 لكل قدوة لٌكونوا الفتٌة

 .عقٌدته على الثابت الشباب

 التشوٌق استخدام
 .الدعوة فً

 القصص دراسة
 .بدقة القرآنً

  ِسْبتَو أَونَّط أَوْم حَو
ْهِؾ  ابَو اْلكَو أَوْصحَو

الرَّط  اُنوا ِمْن وَو ِقٌِم كَو

ًبا جَو ا عَو اِتنَو ٌَو  آ
9 

 ألهمهم أن بهم هللا عناٌة من
 .والدعاء للكهؾ اإلٌواء

 على ٌعمل الداعٌة
 تهور دون مكانته
 االستتار فً ولٌس
 طؽٌان مع جبنا
 أتباع وقلة لالباط
 .الحق

 واالستتار االعتزال
 لكل مشروعة وسٌلة
 مع التهدٌد عند مسلم
    والقنوت الدعاء

 .والتفوٌض

  ُة إِلَوى ٌَو ى اْلِفْت إِْذ أَووَو
ا  ا آِتنَو نَو بَّط ْهِؾ فَوقَوالُوا رَو اْلكَو
ٌِّْا  هَو ًة وَو ْحمَو ِمن لَّطُدنكَو رَو

ًدا شَو ا رَو ا ِمْن أَوْمِرنَو  لَونَو
10 

 كتمللت األذن على الضرب
 وتصل الربانٌة المعجزة
 .قادمة ألجٌال دعوتهم

 باإلعجاز التذكٌر
 هللا أن  القرآنً
 خاصٌة لؤلذن جعل
 الٌقظة على تساعد
 البصر لحاسة لٌست
 ...أو الشم أو

 نعمة على هللا شكر
 سبٌل فهً األذن
 الخٌر سماع

. النوم من واالستٌقاظ

  لَوى ا عَو ْبنَو رَو فَوضَو
ْهِؾ  اِنِهْم ِفً اْلكَو آذَو

ًدا دَو  ِسِنٌنَو عَو
11 

لبعث  مناسباً  زمانا هللا اختار
 .أصحاب الكهؾ لٌإمنوا

 بؤهمٌة التذكٌر
 بالبعث الٌقٌن

 والتعمق والنشور

 الموت بؤن الٌقٌن
 الملك بٌد والبعث
. سبحانه

  ْعلَومَو أَويُّج اُهْم لِنَو ْثنَو عَو ُثمَّط بَو
ِن أَوْحصَو  ٌْ ا اْلِحْزبَو ى لِمَو

ًدا  لَوِبُثوا أَومَو
12 
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 بعلم االهتمام .اإلحصاء علم فً
 .اإلحصاء

 من الهدى ٌستجلب اإلٌمان
 .هللا

 بالشباب االهتمام
 .الدعوة أعمدة فهم

 الفتٌة هإالء اتخاذ
 على الثبات فً قدوة

 .اإلٌمان

  كَو ٌْ لَو قُصُّج عَو ْحُن نَو نَو
ةٌء  ٌَو ُهْم ِفْت قِّ إِنَّط ؤَوُهم ِباْلحَو بَو نَو
اُهْم  ِزْدنَو ِهْم وَو بِّ ُنوا ِبرَو آمَو

 ُهًدى
13 

 فبل القلب على ربطال
ن هو ٌلً وال اإلٌمان ٌتسرب

 .منحة من هللا وحده

 إلى تحتاج الدعوة
 ونشاط وحركة قٌام
 .للباطل وتحدٍت 

 الثبات علىالعزم -
 وكراهٌة الحق على

. والباطل الشطط
التلذذ من ذكر هللا -

 اِت اوَو مَو بُّج السَّط ا رَو نَو بُّج رَو

اأْلَوْرِض   .وَو

 لَوى قُلُوِبِهْم ا عَو ْطنَو بَو رَو وَو
ا  نَو بُّج إِْذ قَواُموا فَوقَوالُوا رَو

اِت  اوَو مَو بُّج السَّط رَو
ْدُعوَو  اأْلَوْرِض لَون نَّط وَو

ا ِمن ُدوِنِه إِلَو  ًها لَوقَوْد قُْلنَو

ًطا  إًِذا شَوطَو

14 

 ٌكون أن هللا من رزق
 وٌدرك مإمنا اإلنسان
 .المشركٌن ضبلل

 أن الؽٌر دعوة
 وحسن أدلته ٌعرض
 . تفنٌدها

 اتباع عدم فً الحزم
 بٌن سدالفا العرؾ
. انتشر مهما قومنا
 ببل شًء اعتقاد عدم
. واضح دلٌل
 والكذب االفتراء عدم
. 

 ء قَوْوُمنَو ُإالَو ُذوا هَو ا اتَّطخَو
ًة لَّطْوالَو  ِمن ُدوِنِه آلِهَو

انٍت  ِهم ِبُسْلطَو ٌْ لَو ؤُْتونَو عَو ٌَو
ِن  ْن أَوْظلَوُم ِممَّط ٌِّنٍت فَومَو بَو

ِذًبا ِ كَو لَوى هللاَّط ى عَو  اْفتَورَو

15 

 مةوالرح ضٌق لكل السعة
 صعوبة، األوقات أشد فً

 هللا من الكاملة والتهٌبة
 .الحق على الثابتٌن لعباده

 العبد بؤن التذكٌر
 ٌنال الثبات مع

 الرحمة كامل
 .هللا من والرفق

 عند مشروعة العزلة
 للدٌن التهدٌد وضوح
 والنسل والنفس

 مع والعرض
 على الحفظ ضرورة
 .الدٌن ثوابت

 ْلُتُموُهْم وَو زَو إِِذ اْعتَو ا وَو مَو
َو فَوؤُْووا  ْعُبُدونَو إاِلَّط هللاَّط ٌَو
نُشْر لَوُكْم  ٌَو ْهِؾ  إِلَوى اْلكَو

حمته  ُكم مِّن رَّط بُّج رَو
ْن أَوْمِرُكم و ٌِّْا لَوُكم مِّ ٌُهَو

ْرفَوًقا  مِّ

16 

 كله، الكون بتحرٌك كفٌل هللا
 وشمسه وسماإه أرضه
 .أولٌابه لخدمة وقمره

 الناس أنظار لفت
 المنظور الكون إلى

 لٌقٌنا إلى والمصٌر
 على سبحانه بقدرته
 .شًء كل

 الكون فً التفكر
 الشمس فً وخاصة
.  ومؽربا مشرقا
 علً التوكل حسن
.  هللا

ال مولى  الكافرون
 .لهم هادي وال

  ا ى الشَّطْمسَو إِذَو تَورَو وَو
ن  ُر عَو اوَو ت تَّطزَو لَوعَو طَو
ِمٌِن  ٌَو اتَو اْل ْهِفِهْم ذَو كَو

ْقِرُضُهْم  بَوت تَّط رَو ا ؼَو إِذَو وَو
اِل وَو  اتَو الشِّمَو ُهْم ِفً ذَو

لِكَو ِمْن  ْنُه ذَو ةٍت مِّ فَوْجوَو
 ُ ْهِد هللاَّط ٌَو ن  ِ مَو اِت هللاَّط ٌَو آ

ِدي وَو  ن فَوُهوَو اْلُمْهتَو مَو
ِجدَو لَوُه  ٌُْضلِْل فَولَون تَو

17 
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ْرِشًدا ا مُّج ًٌّ لِ  وَو

 شكبل كاملة العناٌة
 ، وحٌوانا جمادا ومضمونا،

 .وإحساسا حسا

 هللا تسخٌر تؤكٌد
 لعباده الكون

 وأهمٌة ، المرابطٌن
 .هللا فً الصحبة

ٌقطع اإلنسان  ال
.  بالنظرة السطحٌة

صحب الكلب  لما
أهل الكهؾ خلد ذكره 

فً العالمٌن؛ 
فنصاحب الصلحٌن 

.  لنرقى بهم
 فً دور مسلم لكل
 .دٌنه خدمة

  قَواًظا ٌْ ُبُهْم أَو ْحسَو تَو وَو
لُِّبُهْم  ُنقَو ُهْم ُرقُودٌء وَو وَو
اتَو  ذَو ِمٌِن وَو ٌَو اتَو اْل ذَو

ْلُبهُ  كَو اِل وَو اِسطٌء الشِّمَو م بَو
ِصٌِد لَوِو  ِه ِباْلوَو ٌْ اعَو ِذرَو
تَو  ٌْ لَّط ِهْم لَووَو ٌْ لَو لَوْعتَو عَو اطَّط

اًرا وَو  لَوُملِْبتَو ِمْنُهْم ِفرَو

 ِمْنُهْم ُرْعًبا

18 

 أنسب فً بٌده البعث
 أن الشباب إلهام األوقات،
 .ٌصادموا وال ٌتلطفوا

 الَو ْؾ وَو لَوطَّط تَو ٌَو ْل وَو

ًدا نَّط ِبُكْم أَوحَو  ٌُْشِعرَو
هً منهجٌة كل 

الدعاة عند تعرضهم 
 .للتهدٌد

 العلم، نصؾ السإال
 لٌس فٌما جدل ببل
 ونسبة ، عمل تحته
 فٌما هللا إلى العلم
.  اإلنسان  عنه ؼفل
 الداعٌة على حرج ال
 أزكى ٌرتب أن

 الشدة مع ، الطعام
 .والعسرة

  اُهْم ْثنَو عَو لِكَو بَو ذَو كَو وَو
ُهْم قَوالَو  نَو ٌْ اءلُوا بَو سَو تَو ٌَو لِ

ْنُهْم كَو  ْم لَوِبْثُتْم قَواِبلٌء مِّ
ْوًما أَوْو  ٌَو ا  قَوالُوا لَوِبْثنَو

ُكْم  بُّج ْومٍت قَوالُوا رَو ٌَو بَوْعضَو 
ا لَو  ُثوا أَوْعلَوُم ِبمَو ِبْثُتْم فَواْبعَو

ِذِه  ِرِقُكْم هَو ُكم ِبوَو دَو أَوحَو
نُظْر  ٌَو ْل ِة فَو ِدٌنَو إِلَوى اْلمَو
اًما  عَو ى طَو ا أَوْزكَو هَو ٌُّج أَو
ْنُه  ؤِْتُكم ِبِرْزقٍت مِّ ٌَو ْل فَو
الَو يُ  ْؾ وَو لَوطَّط تَو ٌَو ْل نَّط وَو ْشِعرَو

ًدا  ِبُكْم أَوحَو

19 

  ُنوْا بُِّت هللّاُ الَّطِذٌنَو آمَو ٌُثَو
اِبِت ؾِ  اِة ِباْلقَوْوِل الثَّط ٌَو ي اْلحَو

ٌُِضلُّج هللّاُ  ِة وَو ِفً اآلِخرَو ا وَو ٌَو ْن الدُّج
ا  ُل هللّاُ مَو ْفعَو ٌَو الِِمٌنَو وَو الظَّط

اءُ  شَو  (.27: إبراهٌم ) ٌَو

 أن الداعٌة ٌتوقع
 فما للرجم ٌتعرض
 حبس من دونه

 نفً أو وضرب
 لؤلمر فلٌعد،  وطرد
 .كلل دون عدته

األحكام  ربط
بؤسبابها، وضرورة 
أن ٌكون حفظ الدٌن 
والنفس مع الدعوة 

.  إلى هللا
 لٌس الفبلح معٌار
 المفسدٌن القوم اتباع
 على الحفاظ فً بل

 .الدٌن

 ُروا ْظهَو ٌَو ُهْم إِن  إِنَّط
ْرُجُموُكْم أَوْو  ٌَو ُكْم  ٌْ لَو عَو

ِملَّطِتِهْم ٌُِعٌُدوُكْم ِفً 

ًدا لَون ُتْفلُِحوا إًِذا أَوبَو  وَو
20 

هللا أحداثا لٌصل  ٌجري
 بالبعث الٌقٌن إلى بعباده

 .وآخرتهم دنٌاهم فٌصلحون

على البعث  التؤكٌد
. والنشور

اختبلؾ العقول  

بوعد هللا فً  الٌقٌن
 .الساعة قٌام

 ال الرأي فً الخبلؾ

 ا ْرنَو لِكَو أَوْعثَو ذَو كَو وَو
ْعلَوُموا أَونَّط  ٌَو ِهْم لِ ٌْ لَو عَو
أَونَّط  قٌّم وَو ِ حَو ْعدَو هللاَّط وَو

21 
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ثراء، واختبلؾ 
 .القلوب وباء

. قضٌة للود ٌفسد

 

ا  بَو ِفٌهَو ٌْ ةَو الَو رَو اعَو السَّط
ُهْم  نَو ٌْ ُعونَو بَو ازَو نَو تَو ٌَو إِْذ 
ُهْم فَوقَوالُوا اْبُنوا  أَوْمرَو
ُهْم  بُّج اًنا رَّط ٌَو ِهم ُبْن ٌْ لَو عَو
أَوْعلَوُم ِبِهْم قَوالَو الَّطِذٌنَو 

لَوى أَومْ  لَوُبوا عَو ِرِهْم ؼَو
ِهم  ٌْ لَو نَّط عَو ِخذَو تَّط لَونَو

ْسِجًدا  مَّط

 ٌخصهم الناس من قلة توجد
 .العلم ببعض هللا

الداعٌة أال  ٌنتبه
 ال حوار إلى ٌُجرَّط 
 .ة من ورابهفابد

 لٌس فٌما الجدل ترك
 ولٌست عمل تحته
 ظاهرة، حجة فٌه

 هللا إلى العلم ونسبة
 .تعالى

 ةٌء ثَو بلَو قُولُونَو ثَو ٌَو سَو
اِبُعُهْم  ْلُبُهْم رَّط كَو

ةٌء  ْمسَو قُولُونَو خَو ٌَو وَو
ْجًما  ْلُبُهْم رَو اِدُسُهْم كَو سَو

قُولُونَو  ٌَو ِب وَو ٌْ ِباْلؽَو
ْلُبُهْم سَو  اِمُنُهْم كَو ثَو ةٌء وَو ْبعَو

ِتِهم  بًِّ أَوْعلَوُم ِبِعدَّط قُل رَّط
ْعلَوُمُهْم إاِلَّط قَولٌِلٌء فَوبلَو  ٌَو ا  مَّط
اء  اِر ِفٌِهْم إاِلَّط ِمرَو ُتمَو
ْفِت  ْستَو الَو تَو اِهًرا وَو ظَو

ًداِفٌهِ  ْنُهْم أَوحَو  م مِّ

22 

 كل سبحانه علٌه التوكل فً
 .التوفٌق أبواب

 حولنا من تعوٌد
 بذكر وتذكٌرهم
 فً اإللهٌة المشٌبة

 .مستقبلً عمل كل

 والطول الحول نفً
 إلى ونسبته العبد عن
 سبحانه الرب
 .وتعالى

 ءٍت ًْ قُولَونَّط لِشَو الَو تَو وَو

ًدا لِكَو ؼَو   23إِنًِّ فَواِعلٌء ذَو

 األعلى المؤل فً لنا هللا ذكر
 .األرقى إلى لنا وهداٌته

 الؽافلٌن مساعدة
 األذكار التزام على
 تذوق ثم فشٌبا شٌبا

 تصٌر حتى األذكار
 .أنفاسنا من جزءا

 ترك على التدرٌب
 واستحضار الؽفلة
 هللا ذكر لدوام القلب
 حضور إلى ومنه
. القلب
 أن هللا فً األمل
 األحسن إلى ٌهدٌنا

 .واألرشد

 إاِلَّط ُ اء هللاَّط شَو ٌَو  أَون 
ِسٌتَو  ا نَو بَّطكَو إِذَو اْذُكر رَّط وَو
ِن  ٌَو ْهِد ٌَو ى أَون  سَو قُْل عَو وَو

بًِّ أِلَو  ا رَو ذَو بَو ِمْن هَو ْقرَو

ًدا شَو  رَو

24 

العناٌة الربانٌة  باشرت
رعاٌتهم الكاملة وهم 

. رقود

اإلعجاز  استصحاب
العلمً عن حركة 

 حول األرض

بكمال القدرة  الٌقٌن
اإللهٌة وتمام التقدٌر 

 حركة وانسجام

 ْهِفِهْم لَوِبُثوا ِفً كَو وَو
ةٍت ِسِنٌنَو  ثَو ِمابَو ثَوبلَو

اُدوا ِتْسًعا اْزدَو  وَو
25 
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 الربانً الحول كمال
 .البشري الحول وانعدام

 والقمر شمس،ال
 وفق األرض حول
 .دقٌق ربانً مٌزان

 تزٌد حٌث الكواكب
 عن الشمسٌة السنة

 كل سنوات 3 القمرٌة
 .سنة مابة

 ٌسمع المإمنٌن مع هللا
 .شإونهم وٌرعى وٌرى،

 برب العباد ربط
 السمٌع األرباب
 الولً البصٌر،
 القوي الرشٌد،
 .الحمٌد

 العلم كمال تفوٌض
 والسمع والبصر
 .وحده   والوالٌة

 ا لَوِبُثوا ُ أَوْعلَوُم ِبمَو قُِل هللاَّط
اِت  اوَو مَو ُب السَّط ٌْ لَوُه ؼَو
اأْلَوْرِض أَوْبِصْر ِبِه  وَو
ن ا لَوُهم مِّ أَوْسِمْع مَو  وَو
الَو  ًٍّل وَو لِ ُدوِنِه ِمن وَو
ٌُْشِرُك ِفً ُحْكِمِه 

ًدا  أَوحَو

26 

 القرآن إلى العودة فً
 كمال الرحمن إلى والفرار
 .لئلنسان والرشد الهداٌة

 التبلوة حلقات فتح
 القرآن وتجوٌد
  وتفسٌره

 بالعمل والتواصً
 البٌت فً به،

 والمسجد
 فخٌركم والمإسسة،

 القرآن تعلّم من
 .وعلّمه

 الٌومٌة لتبلوةا دوام
 فهو ربنا لكتاب
 دق أمر كل فً المبلذ
. جل أو

 وحده هللا إلى الفرار
ى منج وال ملجؤ فبل

 .منه إال إلٌه

 كَو ٌْ ًَو إِلَو ا أُوِح اْتُل مَو وَو
بِّكَو الَو  اِب رَو ِمن ِكتَو

ِجدَو  لَون تَو اِتِه وَو لِمَو لَو لِكَو دِّ ُمبَو

ًدا حَو  ِمن ُدوِنِه ُمْلتَو
27 

إذا أطاع اإلنسان الصدٌق  
لؽافل الخارجً والهوى ا

الجامح الداخلً انفرط عقد 
حٌاته ألنه افتقد الفٌض 

. الربانً
 .الجماعة مع هللا ٌد

إلى العمل  الدعوة
الجماعً وانتقاء 
األصحاب وفقا 
للمعٌار الربانً 

 ُهم بَّط ْدُعونَو رَو ٌَو
 ًِّ ِش اْلعَو اِة وَو دَو ِباْلؽَو

هُ  ْجهَو  ٌُِرٌُدونَو وَو
 عصمة فالجماعة
 .عذاب والفرقة

 مع الصبر لتزاما
 المخلصٌن الصالحٌن
 نشؽل وأال الذاكرٌن،
 والتجارة بالعمل
 عن والبعد عنهم،

 مع الحمٌمة الصداقة
 ٌفتح فهذا الؽافلٌن
 وانفراط الهوى باب
 .الحٌاة عقد

 عَو كَو مَو ْفسَو اْصِبْر نَو وَو
ُهم  بَّط ْدُعونَو رَو ٌَو الَّطِذٌنَو 
 ًِّ ِش اْلعَو اِة وَو دَو ِباْلؽَو

الَو  ُه وَو ْجهَو  ٌُِرٌُدونَو وَو
ْنُهْم ُتِرٌُد  اكَو عَو نَو ٌْ ْعُد عَو تَو
الَو  ا وَو ٌَو ْن اِة الدُّج ٌَو ةَو اْلحَو ِزٌنَو

ْن أَوْؼؾَو  ُه ُتِطْع مَو ْلبَو ا قَو ْلنَو
اهُ  وَو عَو هَو بَو اتَّط ا وَو ن ِذْكِرنَو عَو

انَو أَوْمُرهُ فُُرًطا كَو  وَو

28 

ؾ الحق إال من هللا ٌعر ال
. سبحانه

الوعٌد بالنار إنقاذ لذوي  
القلوب منها وعدل فً 

ممن أعرض عن  االنتقام

وجوب األمر  اعتقاد
بالمعروؾ والنهً 
عن المنكر وإنذار 

الناس من فٌح 
ولهٌب وعذاب 

الحق ولو كان  قول
مرا، والخوؾ من 
عذاب هللا سرا 

وجهرا، واستحضار 
صورة أسوار جهنم 

 ُكْم بِّ قُّج ِمن رَّط قُِل اْلحَو وَو
ن  مَو ٌُْإِمن وَو ْل اء فَو ن شَو فَومَو
ا  ْدنَو ا أَوْعتَو ْكفُْر إِنَّط ٌَو ْل اء فَو شَو
اطَو  اًرا أَوحَو الِِمٌنَو نَو لِلظَّط

اِدقُ  إِن ِبِهْم ُسرَو ا وَو هَو

29 
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. الحق

 

. جهنم
 كما الحق تبلٌػ
 تبدٌل دون هللا أنزله
. رتؽًٌ وال

 

 عباد بداخلها
 نم فٌصب ٌستؽٌثون

 الحمٌم رإوسهم فوق
 فً ما به فٌصهر
. والجلود بطونهم
 أنزله كما الحق التزام
 كما ولٌس تعالى هللا

 عباد بعض ٌهوى
 .هللا

اء  اُثوا ِبمَو ٌُؽَو ِؽٌُثوا  ْستَو ٌَو
ْشِوي اْلُوُجوهَو  ٌَو اْلُمْهِل  كَو
اءْت  سَو اُب وَو ِبْبسَو الشَّطرَو

فَوًقا  ُمْرتَو

ع خٌر أبدا ٌضً ال هللا عند
بل ٌتضاعؾ مددا وٌزداد 

 .عددا

 على دابما التؤكٌد
 اإلٌمان اقتران
 األمة ودعوة بالعمل
 فً تكون أن إلى
 .القمة

ان وعمل ع إٌمٌضً ال
صالح عند رب 

. األرباب
 إلى نصل أن ٌجب

 واألرقى األحسن
 كل فً واألفضل

 .شًء

 ُِنوا إِنَّط الَّطذ ٌنَو آمَو
اِت  الِحَو ِملُوا الصَّط عَو وَو

ْن  ا الَو ُنِضٌُع أَوْجرَو مَو إِنَّط

بًل  مَو نَو عَو  أَوْحسَو
30 

 على الودود الشكور ٌعطً
 من كثٌرا العمل من قلٌل
 لنا وٌفتح والنعم، األجر
 وحبه برحمته الجنان أبواب
 .المإمنٌن لعباده

 إلى هللا عباد تشوٌق
 رضا نحو التسابق

 وذكر والجنة هللا
 وجوه تفاصٌل
 هللا جنان فً التنعم
 .تعالى

 هللا جنان إلى الشوق
 هللا وثواب هللا ونعٌم
. هللا وجه إلى والنظر
ة إال فً راح ال

 .الجنة

 اُت نَّط أُْولَوِبكَو لَوُهْم جَو
ْجِري ْدنٍت تَو ِمن  عَو

لَّطْونَو  ٌُحَو اُر  ْحِتِهُم اأْلَوْنهَو تَو
اِورَو ِمن  ا ِمْن أَوسَو ِفٌهَو
ُسونَو ثِ  ْلبَو ٌَو بٍت وَو هَو اًبا ذَو ٌَو
ن ُسنُدسٍت  ُخْضًرا مِّ

ا  ِكِبٌنَو ِفٌهَو تَّط قٍت مُّج ْبرَو إِْستَو وَو
اِبِك ِنْعمَو  لَوى اأْلَورَو عَو
ْت  ُسنَو حَو اُب وَو الثَّطوَو

فَوًقا  ُمْرتَو

31 

 لؤلرض ٌمنح وحده هللا
 فٌها بما قالحدائ فً الجمال
 .وزرع ونخٌل أعناب من

 فً منفتح الداعٌة
 ؼٌر مع العبلقة
 لٌؤخذ المإمنٌن
 طرٌق إلى بٌدهم

 .الرحمن

 ٌزٌل المثال ضرب
 وٌقرب اإلشكال
 حقابق إلى األفهام
. اإلٌمان
أن نفقه ؼاٌة  ٌجب

القرآن من ضرب  
األمثال واستحضار 

المقارنة بٌن 

 بًل ثَو اْضِرْب لَوُهم مَّط وَو
ا  ِدِهمَو ا أِلَوحَو ْلنَو عَو ِن جَو ٌْ ُجلَو رَّط

ِن مِ  ٌْ تَو نَّط ابٍت جَو ْن أَوْعنَو
ْخلٍت  ا ِبنَو اُهمَو فَوْفنَو حَو وَو

ْرًعا ا زَو ُهمَو نَو ٌْ ا بَو ْلنَو عَو جَو  وَو

32 
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تصرفات وعاقبة 
 اإلٌمان صاحب
 جحودال وصاحب
 .والكفران

 ذي هللا من والجمال الكمال
 .واإلكرام الجبلل

 بقدرة الدابم التذكٌر
د حدو ال التً هللا
 .لها

 األشجار، باتإن
 اإلزهار، اإلثمار،
 لٌس األنهار وتفجٌر

 .القهار الواحد بٌد إال

 ْت ِن آتَو ٌْ تَو نَّط ا اْلجَو ِكْلتَو
ْظلِْم ِمْنُه  لَوْم تَو ا وَو أُُكلَوهَو

ا  لَوُهمَو ا ِخبلَو ْرنَو فَوجَّط ًبا وَو ٌْ شَو

ًرا هَو  نَو
33 

 محض الدنٌوي العطاء
 أو محسن لكل هللا من فضل
 .كفار ظلوم

 الؽلو بعدم التذكٌر
 بتقدٌر واالستكبار

 بٌن العبد ضعؾ
 وعطابه ربه ٌدي

 .المدرار

 عدم إلى االنتباه
 بكثرة  االؼترار
 واألشجار الحدابق
 األوالد وكثرة
 عن والؽفلة واألنفار

 .الجبار الواحد هللا

  رٌء فَوقَوالَو مَو انَو لَوُه ثَو كَو وَو
اِوُرهُ  ٌُحَو ُهوَو  اِحِبِه وَو لِصَو

ااًل  ُر ِمنكَو مَو ا أَوْكثَو أَونَو

زُّج  أَوعَو فَوًرا وَو  نَو
34 

 عباده، على هللا حلم أوسع ما
 العبد وٌقابلها بالنعم ٌفٌض
 .بالنقم

 أن الداعٌة ٌبلحظ
 بالشر ٌؽري الشر

 الفسوق، وٌضاعؾ
 العبلج فً فلنجتهد

 أن قبل البداٌات من
 .النهاٌات تتمادى

 تمادي من الحذر
 وزٌادة الؽرور
 .الشرور

 ُهوَو ُه وَو تَو نَّط لَو جَو خَو دَو وَو
الِمٌء لِّ  ا ظَو ْفِسِه قَوالَو مَو نَو

ِذِه  ِبٌدَو هَو أَوُظنُّج أَون تَو

ًدا  أَوبَو
35 

ل حلم هللا واسعا على ٌزا ال
 . العصاة والجاحدٌن

 الجحود من التحذٌر
 هللا لنعم والنكران

 المحق مقدمات هذه
 والعذاب الدنٌا فً
. اآلخرة فً

 اآلخر بالٌوم التذكٌر
ل شٌبا إال ٌنا ال وأنه

برحمته، ال بعمله 
. هتهوال بوجا

 

 الؽرور من الحذر
 قد الذي واالستؽناء

 استنكار إلى ٌإدي
 أنه واعتقاد البعث
 فً الفضل ٌستحق
 .واآلخرة الدنٌا

 ةَو اعَو ا أَوُظنُّج السَّط مَو وَو
ِددتُّج إِلَوى  لَوِبن رُّج ًة وَو قَواِبمَو

ًرا  ٌْ نَّط خَو َوِجدَو بًِّ ألَو رَو

لَوًبا ا ُمنقَو ْنهَو  مِّ
36 

 أن العبد على هللا نعم من
 فٌرفعه نصٌحةال حسن ٌلهمه
 الدنٌا فً الدرجات ألعلى

 واآلخرة

 مع واجب الحوار
 مإمن صدٌق كل

 الكفر وبٌان وكافر،
. اإلٌمان من

 مصاحبة من مانع ال
 لٌس المإمن، ؼٌر

 بقصد حمٌما، صدٌقا
. واإلرشاد النصح

 ُهوَو اِحُبُه وَو قَوالَو لَوُه صَو
اِوُرهُ أَوكَو  فَوْرتَو ِبالَّطِذي ٌُحَو

ابٍت ُثمَّط  لَوقَوكَو ِمن ُترَو خَو
اكَو  وَّط ْطفَوةٍت ُثمَّط سَو ِمن نُّج

37 
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 ا عَو ن دَو مَّط ُن قَوْوالً مِّ ْن أَوْحسَو مَو وَو
قَوالَو إِلَوى  الِحاً وَو ِملَو صَو عَو ِ وَو هللاَّط

ِنً ِمنَو اْلُمْسلِِمٌنَو  : فصلت ) إِنَّط

33.) 

ٌجوز إال الحوار  ال
 ومن األصدقاء مع
ة علٌه أما سلط ال

االعتزال واالعتداء 
. فؽٌر جابزٌن

 بؤصل التذكٌر
 من أنه اإلنسان
 .تراب

بالنصٌحة  اإلٌجابٌة
 وعدم والحوار
 بالصمت السلبٌة
 .والفرار

ُجبًل   رَو

 العزة ٌعطٌه با  آمن من
 الناس أمام والؽنى والقوة
 .جمٌعاً 

 ٌعبر الحق الداعٌة
 صب تعبٌر ربه عن
 .لربه محب

 بقوة االعتزاز
 هللا إلى االنتساب
 وتذوق األحد الواحد
ذكر ) هللا ذكر حبلوة
 (.مرتٌن ربً

 الَو بًِّ وَو ُ رَو ا ُهوَو هللاَّط لَّطِكنَّط

ًدا بًِّ أَوحَو   38أُْشِرُك ِبرَو

 المشٌبة جعل أن رحمته من
 سبحانه بٌده والقوة والحول

. 

 البدابل إٌجاد
  ضروري للمدعوٌن
 بالمشٌبة وربطهم
. اإللهٌة

 بالنقص الشعور عدم
 مال صاحب أي مع
 والمبادرة نفوذ، أو

 .الهادئ للحوار

 ْلتَو خَو لَوْوالَو إِْذ دَو وَو
 ُ اء هللاَّط ا شَو تَوكَو قُْلتَو مَو نَّط جَو

 ِ ةَو إاِلَّط ِبا َّط إِن الَو قُوَّط
ااًل  ا أَوقَولَّط ِمنكَو مَو ِن أَونَو ُترَو

لَوًدا وَو  وَو

39 

 المإمنٌن لعباده هللا رزق
 الهداٌة وأوله ، وٌتعدد ٌتنوع

ن تكو ما أبعد وهً والسعادة
 .عن الظالمٌن 

 الترؼٌب بٌن الجمع
 ، الترهٌبو

 هللا بقوة واإلنذار
 كل إهبلك على
. شًء
 ٌظهر الداعٌة
 .وحده با  اعتزازه

 أن بٌده هللا بؤن الٌقٌن
 بٌد مما خٌرا ٌرزقنا
 وأن جمٌعا، الخلق
 أٌدٌهم فً ما ٌبٌد

 وظلمهم ببؽٌهم
 الؽناء الحدابق فٌحول
 .جرداء صحراء إلى

 بًِّ أَون ى رَو سَو فَوعَو
ًرا مِّن جَو  ٌْ ِن خَو ٌَو ِتكَو ٌُْإِت نَّط

اًنا  ا ُحْسبَو هَو ٌْ لَو ٌُْرِسلَو عَو وَو
اء فَوُتْصِبحَو  مَو نَو السَّط مِّ

لَوًقا ِعًٌدا زَو  صَو

40 

 أجرى أن هللا رحمة من
 ملك ولو مشاعا وجعله الماء
 الناس حٌاة ألنهى أحد الماء
 .جمٌعا

 باإلعجاز التذكٌر
 العذب للماء الربانً
 والملح الفرات
 أحد من فما األجاج،
 ،الماء عن ٌستؽنً

ب إال منه ٌطل وال
 .سبحانه باالستسقاء

هو سر الحٌاة  الماء
وٌجب القراءة 

والبحث فً اإلعجاز 
الربانً فً خلق 
وجرٌان الماء فً 

األنهار واآلبار عذبا 
فراتا لري اإلنسان 
والنبات والحٌوانات 
والطٌور، أو فً 

 ا أَو اُإهَو ٌُْصِبحَو مَو ْو 
ِطٌعَو لَوُه  ْستَو ْوًرا فَولَون تَو ؼَو

لَوًبا  طَو
41 
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المحٌطات لنقاء 
 ولخدمة الجو،
 فٌه أوجد اإلنسان
 وسفنا طرٌا لحما
... و ومعادن يتجر
 فً هللا شاء ولو

 كل لجفؾ لحظة
. الحٌاة شًء،وانتهت

 صبلة فقه دراسة
 .االستسقاء

ه عبده هللا ٌبتلً قد  إلٌه لٌردَّط
 إذا)  رحمة الببلء فٌكون
 المنع، فً الفهم العبد رزق
 (.اءالعط عٌن المنع عاد

 ذكر فً االستفاضة
 سبحانه، الملك قوة
 وراء من وأنه

. محٌط الظالمٌن
 عاقبة أن بٌان

 هً الجحود
 .الخراب

 نفاذ قبل المبكر الندم
. األجر وذهاب القدر
 هللا قدرة فً الثقة
 العروش محق على

 .الظالمة

 ِرِه مَو أُِحٌطَو ِبثَو وَو
ِه  ٌْ فَّط ٌُقَولُِّب كَو حَو  فَوؤَوْصبَو
ا أَونفَوقَو ؾِ  لَوى مَو ا عَو ٌهَو
لَوى  ةٌء عَو ٌَو اِو ًَو خَو ِه وَو
ا  ٌَو قُوُل  ٌَو ا وَو ُعُروِشهَو
بِّ  ِنً لَوْم أُْشِرْك ِبرَو تَو ٌْ ي لَو

ًدا  أَوحَو

42 

 للرسل هللا وعد دابما النصر
 والخذالن والمإمنٌن،
 .للظالمٌن

 لدى الٌقٌن تقوٌة
 ناصر ال أنه الناس
 .الرحمن سوى

 هللا نصر إلى االفتقار
 فً األمل وقطع
 .ؼٌره نصرة

 لَو ةٌء وَو ُكن لَّطُه ِفبَو ْم تَو
ُه ِمن ُدوِن  نُصُرونَو ٌَو

انَو  ا كَو مَو ِ وَو هللاَّط

ِصًرا  ُمنتَو
43 

 ببل الثواب ٌعطً وحده هللا
 الشاكرٌن وٌعقب حساب
 .خٌر بكل

ل داعٌة محب ٌم ال
  من الحدٌث عن 
ربه الحق الولً 

الحمٌد، ذي الطول 
 .لكل شًء

 أن  الجازم االعتقاد
 كامل  وحده  

 .الحق ماموت الوالٌة

 ِ ُة ِ َّط ٌَو الَو الِكَو اْلوَو ُهنَو
اًبا  وَو رٌء ثَو ٌْ قِّ ُهوَو خَو اْلحَو

رٌء ُعقْ  ٌْ خَو  ًباوَو
44 

 واإلنبات واألرض الماء
 بٌده واإلهبلك واإلثمار
 .وحده سبحانه

ْربُ  األمثال  ضَو
للمدعوٌن ٌقرب 

الصورة الصحٌحة 
ألذهان المدعوٌن، 
وبٌان هوان الدنٌا 
 .أمام قدرة هللا تعالى

 ال الدنٌا أن قاداعت
 شٌبا، هللا عند تساوي
 وكل وتزول، ومضة
 انتهاء، إلى متاعها
 .فناء إلى ولذاتها

 لَو ثَو اْضِرْب لَوُهم مَّط وَو
اء  مَو ا كَو ٌَو ْن اِة الدُّج ٌَو اْلحَو
اء  مَو اهُ ِمنَو السَّط ْلنَو أَونزَو
اُت  بَو لَوطَو ِبِه نَو فَواْختَو
حَو  اأْلَوْرِض فَوؤَوْصبَو

اُح  ٌَو ْذُروهُ الرِّ ِشًٌما تَو هَو
انَو  كَو لَوى ُكلِّ  وَو ُ عَو هللاَّط

ِدًرا ْقتَو ءٍت مُّج ًْ  شَو
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 وٌكرمنا هللا خٌرات نستعمل
 .الجزٌل بالثواب

بٌن الزٌنة  المقارنة
الفانٌة والباقٌات 

 لٌكون الصالحات
 أمل خٌر هللا ثواب

 .لئلنسان

ننجح فً تحوٌل  كٌؾ
الزٌنة الفانٌة إلى 

  الباقٌة القٌمة
 فً زٌنتها باستخدام

 ونفع الخٌر فعل
 .لؽٌرا

 ُة ُنونَو ِزٌنَو اْلبَو اُل وَو اْلمَو
اُت  ٌَو اِق اْلبَو ا وَو ٌَو ْن اِة الدُّج ٌَو اْلحَو

الِحَو  رٌء ِعندَو الصَّط ٌْ اُت خَو
رٌء  ٌْ خَو اًبا وَو وَو بِّكَو ثَو رَو

بًل   أَومَو

46 

 لكل مستراح القٌامة ٌوم
 .ظالم كل من ومنتقم مإمن،

 ٌوم بؤهوال التذكٌر
 والوسابل القٌامة،
 لبلستعداد العملٌة

 .له

 بالصالحات داالستعدا
 والتفكر اآلخرة، للدار
 الجبال تسٌٌر فً

 األرض وإبراز
 جرى ما بكل تحدث
 الخلق وحشر علٌها
 . جمٌعا

 الَو ُر اْلِجبَو ٌِّ ْومَو ُنسَو ٌَو وَو
ًة  اِرزَو ى اأْلَوْرضَو بَو تَورَو وَو
اِدْر  لَوْم ُنؽَو اُهْم فَو ْرنَو شَو حَو وَو

ًدا  ِمْنُهْم أَوحَو
47 

 عرضا ٌعرضون المإمنون
 الجنة، إلً وٌذهبون سرٌعا

 الحساب ٌناقشون والكافرون
 .وٌعذبون

  الموعود الٌوم بٌان
 رب على والعرض
 .الوجود

 العرض استحضار
 من والفزع هللا على
 .سإاله

 بِّكَو لَوى رَو ُعِرُضوا عَو وَو
ا  مَو ا كَو فًّا لَّطقَوْد ِجْبُتُمونَو صَو
ْل  ةٍت بَو رَّط لَو مَو اُكْم أَووَّط لَوْقنَو خَو
لَو لَوُكم  ْجعَو ْمُتْم أَولَّطن نَّط عَو زَو

 ْوِعًدامَّط 

48 

 شر ٌذهب وال خٌر ٌضٌع ال
 قمة وذاك ، بالتوبة إال

 .العدل

 إلى الناس دعوة
 صحابفهم تبٌٌض

 وعدم ، بالحسنات
 . بالسٌبات تسوٌدها

 النفس على اإلشفاق
 من الكتاب فً مما

 األقوال رصد
 وما دق ما واألفعال،

 والتعجٌل جل،
 لتبدٌل بالتوبة
 .حسنات إلً السٌبات

ُوِضعَو ا اُب وَو ْلِكتَو
ى اْلُمْجِرِمٌنَو  فَوتَورَو
ا ِفٌِه  ُمْشِفِقٌنَو ِممَّط
لَوتَو  ٌْ ا وَو ٌَو قُولُونَو  ٌَو اِل وَو ا مَو نَو

اِدُر  ٌُؽَو اِب الَو  ا اْلِكتَو ذَو هَو
ًة إاِلَّط  ِبٌرَو الَو كَو ًة وَو ِؽٌرَو صَو
ا  ُدوا مَو جَو وَو ا وَو اهَو أَوْحصَو
الَو  اِضًرا وَو ِملُوا حَو عَو

ًدا بُّجكَو أَوحَو ْظلُِم رَو  ٌَو

49 

 رعاهمي المإمنٌن ولً هللا
 .برحمته

 هللا تكرٌم بٌان
 وعداوة لئلنسان،
 .لئلنسان الشٌطان

 الكامل االمتثال
 عز تعالى هللا ألوامر
 والٌقظة وجل،

 اللدود العدو للشٌطان
 .الوفاة حتى الدابم

 ِة ِبكَو بلَو ا لِْلمَو إِْذ قُْلنَو وَو
ُدوا  جَو مَو فَوسَو اْسُجُدوا آِلدَو
انَو ِمنَو  إاِلَّط إِْبلٌِسَو كَو

ْن أَوْمِر اْلِجنِّ فَوفَوسَو  قَو عَو
ُه  ِخُذونَو تَّط ِه أَوفَوتَو بِّ رَو

اء ِمن  ٌَو ُه أَوْولِ تَو ٌَّط ُذرِّ وَو
هُ  ُدوٌّم ُدوِنً وَو ْم لَوُكْم عَو
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اًل  دَو الِِمٌنَو بَو  ِبْبسَو لِلظَّط

نَو ُكلَّط   الذي هللا الَّطِذي أَوْحسَو

لَوقَوهُ  ءٍت خَو ًْ ، فجاء (7: السجدة ) شَو
كل خلقه على أفضل صورة 

 .من الكمال والجمال

 التفكر ىإل دعوة
 واللجوء والتدبر،

 بحوله الؽنً هللا إلى
 خلقه عن وطوله

 ال هللا أن اعتقاد-
 وال المضلٌن ٌتخذ

 فهو عضدا الصالحٌن
 عن بقوته المستؽنً

  ؼٌره
 أوقات تخصٌص-

 وفً النفس فً للتفكر
 الكون

 ْلقَو ُهْم خَو دتُّج ا أَوْشهَو مَو
اأْلَوْرِض  اِت وَو اوَو مَو السَّط
ْلقَو أَونفُِسِهْم  الَو خَو ا وَو مَو وَو

نَو  ِخذَو اْلُمِضلٌِّ ُكنُت ُمتَّط

ُضًدا  عَو

51 

 ٌبقى ال الذي المبلذ هو هللا
. واآلخرة الدنٌا فً ؼٌره

 عباد لتذكٌر التكرار
 كل ٌفر بٌوم هللا

  اإلنسان من شًء
 صالح عمل إال

 الرحمن ٌرضً

 هو وحده با  التعلق
 كل فإن وإال النجاة،
 ٌحجزون الشركاء

  شركابهم عن

 ْومَو ٌَو اُدوا  وَو قُوُل نَو ٌَو
ْمُتْم  عَو ًَو الَّطِذٌنَو زَو اِب كَو ُشرَو
ِجٌُبوا ْستَو ٌَو لَوْم  ْوُهْم فَو عَو  فَودَو
ُهم  نَو ٌْ ا بَو ْلنَو عَو جَو لَوُهْم وَو

ْوِبًقا  مَّط

52 

 المصرؾ هً هللا رحمة
 للعباد الوحٌد

 الناس على اإللحاح
 هللا بعذاب بإنذارهم

 من الشدٌد الخوؾ
 وال هللا عذاب
 إال عنه صارؾ
 هللا رحمة

 أَوى اْلُمْجِرُمونَو وَو رَو
ُهم  نُّجوا أَونَّط ارَو فَوظَو النَّط

ِجُدوا  ٌَو لَوْم  ا وَو اِقُعوهَو وَو مُّج

ْصِرًفا ا مَو ْنهَو  عَو
53 

 داء، لكل شفاء القرآن فً
 من وسعة ببلء، لكل وعبلج

 كل من ورحمة ضٌق، كل
 عذاب

 أن الناس إقناع
 فً الحل ٌلتمسوا

 من شًء كل
 وأن القرآن،
 هللا لحكم ٌستسلموا

 لجدا دون

 القرآن أن االعتقاد-
 أو مباشر حل فٌه
 لكل مباشر ؼٌر
 فً اإلنسان هموم
  الحٌاة

 القرآن مع نحتاج-
 والعمل اإلٌمان إلى
 والجدل الخبلؾ ال

 ا ذَو ا ِفً هَو ْفنَو رَّط لَوقَوْد صَو وَو
اِس ِمن ُكلِّ  اْلقُْرآِن لِلنَّط
اُن  انَو اإْلِنسَو كَو لٍت وَو ثَو مَو

اًل  دَو ءٍت جَو ًْ رَو شَو  أَوْكثَو
54 

 حماٌة االستؽفارو اإلٌمان
 تعالى هللا انتقام من

 إلى الناس دعوة
 الهدى التزام

 النفس ومراجعة
 ؼضبة من لٌؤمنوا
 المفاجا وانتقامه هللا

 هللا ألمر االستسبلم-
 العذاب ٌؤتً أن قبل
  فجؤة
 عاصم االستؽفار-
 القواصم من

 عَو النَّطاسَو أَون نَو ا مَو مَو وَو
اءُهُم  ٌُْإِمُنوا إِْذ جَو

ٌَوسْ  ى وَو ْؽِفُروا اْلُهدَو تَو
ُهْم  ٌَو ؤِْت ُهْم إاِلَّط أَون تَو بَّط رَو
هُ  ٌَو ؤِْت ٌَو لٌِنَو أَوْو  ُة اأْلَووَّط ُم ُسنَّط

اُب قُُببًل  ذَو  اْلعَو

55 

 مبشرات واآلٌات الرسل
  قبل اإلنسان لٌنتبه بالخٌر

 احًجن تقوٌة-
 والرجاء الخوؾ

 ا ُنْرِسُل مَو وَو
شِِّرٌنَو  لٌِنَو إاِلَّط ُمبَو اْلُمْرسَو
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 الرسالة فً التوازن .األوان فوات
 بٌن  الدعوٌة
 واإلنذار، التبشٌر
 بالحق والجدال
 الباطل لدحض

 بالباطل الجدال وترك
 بالعمل الحق ومساندة

 الجدل ال
 العمل فً الجدٌة-

 القرآن بآٌات
 الرحمن من والخوؾ

اِدُل  ٌُجَو ُمنِذِرٌنَو وَو وَو
اِطِل  فَوُروا ِباْلبَو الَّطِذٌنَو كَو
قَّط  ٌُْدِحُضوا ِبِه اْلحَو لِ

اتَّطخَو  ا وَو مَو اِتً وَو ٌَو ُذوا آ

 أُنِذُروا ُهُزًوا

 تمنع هللا آلٌات االستجابة
 القلب على والختم الران

 التوبة إلى الدعوة
 الذنوب نسٌان وعدم

 قسوة من والتحذٌر
 والختم القلوب
 . علٌها

 اإلعراض من الحذر
 وكثرة التذكٌر بعد
 الذنوب على الندم
 على ٌختم ال حتى

 فٌها ٌإثر فبل القلوب
 هللا هدي من شًء
 وجل عز

 رَو ن ُذكِّ ْن أَوْظلَوُم ِممَّط مَو وَو
ضَو  ِه فَوؤَوْعرَو بِّ اِت رَو ٌَو ِبآ
ْت  مَو ا قَودَّط ًَو مَو ِس نَو ا وَو ْنهَو عَو
لَوى  ا عَو ْلنَو عَو ا جَو اهُ إِنَّط دَو ٌَو

ْفقَوُهوهُ  ٌَو ًة أَون  قُلُوِبِهْم أَوِكنَّط
إِن  ْقًرا وَو اِنِهْم وَو ِفً آذَو وَو
ى فَولَون  ْدُعُهْم إِلَوى اْلُهدَو تَو

ُدوا ْهتَو ًدا ٌَو  إًِذا أَوبَو

57 

 العصاة لكل هللا رحمة تتسع
 هللا إلى عادوا إذا

 سعة نضٌق ال
 على هللا رحمة
 لهم نوسع بل عباده
 المؽفرة فً

 وجذبهم والرحمة
 واللجوء التوبة إلى
 لتوقً سبحانه إلٌه

 عذابه

 رحمة بسعة االعتقاد-
 ٌحلم ذنوبنا فرؼم هللا،
!  علٌنا
 ال هللا إلى اللجوء-

 هؼٌر إلى

 فُوُر ُذو بُّجكَو اْلؽَو رَو وَو
اِخُذُهم  ٌُإَو ِة لَوْو  ْحمَو الرَّط

جَّط  ُبوا لَوعَو سَو ا كَو لَو لَوُهُم ِبمَو
ْوِعدٌء  ابَو بَول لَّطُهم مَّط ذَو اْلعَو
ِجُدوا ِمن ُدوِنِه  ٌَو لَّطن 

ْوِببًل   مَو

58 

 شفاء الظالمٌن إهبلك فً
 المإمنٌن لصدور

 الظلم من التحذٌر
 خراب فً وآثاره
 وعذاب الدنٌا
 اآلخرة

 أو للنفس الظلم بتجن
 أقرب ألنه الؽٌر
 الهبلك إلى طرٌق

 والضٌاع

 ى ِتْلكَو اْلقُرَو وَو
لَوُموا أَوهْ  ا ظَو اُهْم لَومَّط لَوْكنَو

ْهلِِكِهم  ا لِمَو ْلنَو عَو جَو وَو

ْوِعًدا  مَّط
59 

 خالصا شًء على عزم من
 هللا توفٌق سبقه  

 اإلرادة ذوي انتقاء
 إلى وجذبهم الفتٌة

 اإلسبلم

 التً القوٌة اإلرادة-
 التراجع تعرؾ ال
 من مع الشدٌد األدب-

 خاصة ٌساعدوننا
 الخدم

 ُاه ى لِفَوتَو إِْذ قَوالَو ُموسَو وَو
تَّطى أَوْبلُػَو  ُح حَو الَو أَوْبرَو
ِن أَوْو  ٌْ ْحرَو عَو اْلبَو ْجمَو مَو

ًَو ُحقًُبا  أَوْمِض
60 

 من رحمة ٌكون قد النسٌان
 لئلنسان هللا

 إلحاق إلى الدعوة
 الفتٌة اإلرادة
 السوٌة باإلدارة

 فً اإلدارة حسن
 الخطوات اتخاذ
 المناسبة العملٌة

 عَو ْجمَو ا مَو لَوؽَو ا بَو لَومَّط فَو
ا  ُهمَو ا ُحوتَو ٌَو ِس ا نَو ِنِهمَو ٌْ بَو

ْحِر  ِبٌلَوُه ِفً اْلبَو ذَو سَو فَواتَّطخَو

61 



140 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

 مع برفق والتعامل
 النسٌان حاالت

ًبا رَو  سَو

 بالجوع اإلنسان شعور
 لٌبادر هللا من رحمة والتعب
 والراحة الطعام إلى

 إلى مٌنالمسل دعوة
 األخذ ضرورة
 وترك باألسباب
 رب على النتابج
 األرباب

 السفر فً العدة أخذ
 ٌنافً ال والحضر
 جزء هو بل التوكل
 منه

 من شرعا الحرج
 والفضفضة التؤوه

 التعب عن لآلخرٌن
 ٌلقاه الذي والنصب
 اإلنسان

 عن الطعام ٌشؽلنا ال-
 .وجل عز   الحركة

  ا قَوالَو زَو اوَو ا جَو لَومَّط فَو
ا لَوقَوْد لِؾَو  اءنَو دَو ا ؼَو اهُ آِتنَو تَو

ا  ذَو ا هَو فَوِرنَو ا ِمن سَو لَوِقٌنَو

ًبا  نَوصَو
62 

 الشٌطان ٌطرد الرحمن ذكر
 بالحسنى الحوار-
 األصحاب مع

 السفر فً خاصة

 ٌمنع ال النسٌان-
 اإلقدام من اإلنسان
 نحو السبٌل واتخاذ
 األهداؾ

 لوساوس الٌقظة-
 قد التً الشٌطان
 بعض اإلنسان ُتنسً

 أو لمعاشه هاحتٌاجات
 معاده

 

 ا نَو ٌْ تَو إِْذ أَووَو ٌْ أَو قَوالَو أَورَو
ِة فَوإِنًِّ  ْخرَو إِلَوى الصَّط
ا  مَو ِسٌُت اْلُحوتَو وَو نَو
اُن  طَو ٌْ اِنٌُه إاِلَّط الشَّط أَونسَو

ِبٌلَوُه  ذَو سَو اتَّطخَو هُ وَو أَوْن أَوْذُكرَو

ًبا جَو ْحِر عَو  ِفً اْلبَو

63 

 هدى أن هللا رحمة من
 الطرق معرفة إلى اإلنسان
 .اتهحاج إلى والسبل

 عدم إلى الدعوة
 عن التوقؾ
 ألهدافنا الوصول

 على اإلصرار
 نحو الطرٌق مواصلة
 الهدؾ

 ْبِػ ا نَو ا ُكنَّط لِكَو مَو قَوالَو ذَو
ا  اِرِهمَو لَوى آثَو ا عَو دَّط فَواْرتَو

صً   اقَوصَو
64 

  تجلب الحقة العبودٌة
 اللدنً والعلم الرحمة

 أن الناس تعلٌم-
 تطلب الدٌن علوم
 أنفسهم عبَّطدوا ممن
 خلق وفٌهم دهوح  

 الرحمة
 الثناء الناس تعلٌم-

 الرحمة) هللا على
 (.العلم قبل

 لؤلهداؾ الوصول-
 عناء بعد إال ٌؤتً ال
 العلم قبل الُخلُق-
 على قدمت الرحمة)

( العلم

 

  ْن ْبًدا مِّ ا عَو دَو جَو فَووَو
ًة  ْحمَو اهُ رَو نَو ٌْ ا آتَو اِدنَو ِعبَو

اهُ ِمن  لَّطْمنَو عَو ا وَو ِمْن ِعنِدنَو

ا ِعْلمً   الَّطُدنَّط
65 
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 عز هللا من والرشد العلم
 وجل

 علم كان مهما
 أن البد الداعٌة
 ؼٌره من ٌتعلم
 أو أصؽر كان سواء
 منه أكبر

 األدب مراعاة شدة
 وشٌوخنا أساتذتنا مع

 ْل ى هَو قَوالَو لَوُه ُموسَو
ِن  لِّمَو لَوى أَون ُتعَو ِبُعكَو عَو أَوتَّط

ا ُعلِّْمتَو ُرْشًدا  ِممَّط
66 

 الفرج مفتاح الصبر
 الصبر يؾ التذكٌر

 العلم طلب فً
 شدة على الصبر
 وشٌوخنا أساتذتنا

 ِطٌعَو قَوالَو إِنَّطكَو لَون تَو ْستَو

ْبًرا ًَو صَو ِع   67مَو

  ْن ءٍت مِّ ًْ ٌُِحٌُطونَو ِبشَو الَو  وَو

اء ا شَو  (255:البقرة) ِعْلِمِه إاِلَّط ِبمَو

 إلى الداعٌة ٌحتاج
 مع أحٌانا الحزم

 المدعوٌن

 اإلدارة فً الوضوح
 توقع عند خاصة مهم

 الؽرابب

 لَوى ْصِبُر عَو ؾَو تَو ٌْ كَو وَو

ا لَوْم ُتِحْط ِبِه ُخْبًرا   68مَو

 الصابرٌن حلٌؾ التوفٌق
 هللا على المتوكلٌن

 داعٌة ٌستؽنً ال
 الجمٌل الصبر عن

 األصٌل واالتباع

 على العزم تجدٌد-
 االحتمال،

 وحسن والمصابرة،
 واالتباع الطاعة

 اإلنجازات ربط-
 هللا بمشٌبة المستقبلٌة

 ِجُدِنً إِن قَو تَو الَو سَو
الَو  اِبًرا وَو ُ صَو اء هللاَّط شَو

 أَوْعِصً لَوكَو أَوْمًرا
69 

 ِب الَو ٌْ فَواِتُح اْلؽَو هُ مَو ِعندَو وَو
ا ِفً  ْعلَوُم مَو ٌَو ا إاِلَّط ُهوَو وَو ْعلَوُمهَو ٌَو
ْسقُُط ِمن  ا تَو مَو ْحِر وَو اْلبَو رِّ وَو اْلبَو
ةٍت ِفً  بَّط الَو حَو ا وَو ْعلَوُمهَو ٌَو قَوةٍت إاِلَّط  رَو وَو

اِت األَوْرِض  ْطبٍت  ُظلُمَو الَو رَو وَو
ابٍت  اِبسٍت إاِلَّط ِفً ِكتَو ٌَو الَو  وَو

ِبٌنٍت   .(59: األنعام ) مُّج

 أن الداعٌة حق من
 شروطا ٌضع

 على واضحة
 إلنجاح المدعو
 الدعوٌة مهمته

 الحوار أهمٌة
 اإلدارة فً والوضوح
 ؼٌرها أو التعلٌمٌة

 ِنً فَوبلَو ْعتَو بَو قَوالَو فَوإِِن اتَّط
ءٍت  ًْ ن شَو ْسؤَوْلِنً عَو تَو

تَّطى أُ  ْحِدثَو لَوكَو ِمْنُه حَو

 ِذْكًرا
70 

 حفظ الخرق فً ٌكون قد
 ارتقاء الببلء وفً

 إنكار إلى المبادرة
 أنه لئلنسان ٌبدو ما

 منكر

 القوٌة اإلرادة
 ال السوٌة واإلدارة
 عن ٌستؽنٌان
 الفتٌة االنطبلقة

 ا تَّطى إِذَو لَوقَوا حَو فَوانطَو
ِة  ِفٌنَو ا ِفً السَّط ِكبَو رَو
هَو  ْقتَو رَو ا قَوالَو أَوخَو قَوهَو رَو ا خَو

ا لَوقَوْد ِجْبتَو  لُِتْؽِرقَو أَوْهلَوهَو

ًبا إِْمًرا ٌْ  شَو

71 

 جزٌل عطاء الجمٌل الصبر
 .تعالى هللا من

 الداعٌة شخصٌة قوة
 أولى بالعهود التذكٌر

 اإلهمال من
 قَوالَو أَولَوْم أَوقُْل إِنَّطكَو لَون

ْبًرا ًَو صَو ِع ِطٌعَو مَو ْستَو   72تَو

 ٌسران عسر كل مع
 سرٌع الحق داعٌة

 خطؤبال االعتراؾ

 اإلنابة سرعة
 بالخطؤ واالعتراؾ

 التٌسٌر لطلب

 ِاِخْذِنً ب ا قَوالَو الَو ُتإَو مَو
الَو ُتْرِهْقِنً  ِسٌُت وَو نَو

 ِمْن أَوْمِري ُعْسًرا
73 

ا  االنطبلق وجوه تنوع دٌدةج انطبلقة - ٌكبر أن به رحمة الؽبلم قتل ٌَو ا لَوِق تَّطى إِذَو لَوقَوا حَو فَوانطَو 74 
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 ورحمة ، النار فٌدخل فاسقاً 
 فً اإلرهاق من لؤلبوٌن
 لٌكون به واحتفاظ الدنٌا،
 .الجنة فً معهم

 ؼرٌبة أهداؾ نحو
 اإلنكار لؽة تؽٌر-
 الحدث ٌناسب بما
(. نكرا عسرا،)

 

 هناك بؤن اإلٌمان
 هللا إال ٌعلمه ال ؼٌباً 

ْلتَو  لَوُه قَوالَو أَوقَوتَو ًما فَوقَوتَو ُؼبلَو
ْفسٍت  ِر نَو ٌْ ًة ِبؽَو ٌَّط ِك ْفًسا زَو نَو

اً  ٌْ ْكًرالَّطقَوْد ِجْبتَو شَو  ا نُّج

 "هللا ٌصبره ٌتصبر ومن"
 الخطاب لؽة ارتفاع
 الحدث ٌناسب بما

 التذكٌر من االنتقال
 العتاب إلى

 قَوالَو أَولَوْم أَوقُل لَّطكَو إِنَّطكَو
ِعً  ِطٌعَو مَو ْستَو لَون تَو

ْبًرا  صَو
75 

 عباده بعض ٌعطً سبحانه
 قدر على الؽٌب مكنون من
 . عقولهم تفهمه ما

 إلى الداعٌة ٌحتاج
 من متجددة عاتجر

 أكثر لٌتعلم الصبر

 فً االستعجال ترك
 مهما القرار اتخاذ
 األعذار كانت

 ن ؤَوْلُتكَو عَو قَوالَو إِن سَو
ا فَوبلَو  هَو ْعدَو ءٍت بَو ًْ شَو

لَوْؽتَو  اِحْبِنً قَوْد بَو ُتصَو

 ِمن لَّطُدنًِّ ُعْذًرا
76 

 أن اإلنسان على هللا كرم من
 لكل اإلحسان على ٌعٌنه
 إلٌه أساء لو حتى إنسان

 إلى ٌنطلق الداعٌة-
 كل جدٌدة أرض
 ٌوم

 الناس إلى وٌحسن
 إلٌه أساإوا لو حتى

 أرض إلى انطبلقة-
  جدٌدة

 طلب من حرج ال -
 الحاجة عند الطعام

 دون المعروؾ بذل-
" المصروؾ" انتظار

 (.األجر)

 ا ٌَو ا أَوتَو تَّطى إِذَو لَوقَوا حَو فَوانطَو
ا  مَو ْطعَو ةٍت اْستَو ٌَو أَوْهلَو قَوْر

ْوا أَو  ؤَوبَو ا فَو ن أَوْهلَوهَو
ا  ا ِفٌهَو دَو جَو ا فَووَو فُوُهمَو ٌِّ ٌُضَو
نقَوضَّط  ٌَو ٌُِرٌُد أَوْن  اًرا  ِجدَو

ُه قَوالَو لَوْو ِشْبتَو ؾَو  أَوقَوامَو

ِه أَوْجًرا ٌْ لَو ْذتَو عَو تَّطخَو  الَو

77 

 التنزٌل صاحب ٌختص
 وجوه ببعض عباده بعض
 التؤوٌل

 ال داعٌة كل
 الحسم عن ٌستؽنً

 المواقؾ بعض فً
 المدعوٌن مع

 الحسم على التدرٌب-
 والتذكٌر لعتابا بعد
 الؽٌر مع الوضوح-

 الفراق مع حتى

 اُق بَو ا ِفرَو ذَو ِنً قَوالَو هَو ٌْ
ؤِْوٌِل  بُِّبكَو ِبتَو ؤُنَو ِنكَو سَو ٌْ بَو وَو
ِه  ٌْ لَو ِطع عَّط ْستَو ا لَوْم تَو مَو

ْبًرا  صَو
78 

 موسى كلٌمه هللا ٌرسل
 لحفظ الخضر وعبده

  الكادحٌن المساكٌن

 إشفاق عنده الداعٌة
 المساكٌن على

 من لنجدتهم وٌسعى
 الؽاصبٌن الظالمٌن

 أخؾ ٌرتكب
 لمنع الضررٌن
 وقد األشد الضرر
 الجزء ٌبذل أو ٌعاب
 .الكل لٌحفظ

 ْت أَو انَو ُة فَوكَو ِفٌنَو ا السَّط مَّط
لُونَو ِفً  ْعمَو ٌَو اِكٌنَو  سَو لِمَو
دتُّج أَوْن  ْحِر فَوؤَورَو اْلبَو

اءُهم  رَو انَو وَو كَو ا وَو هَو أَوِعٌبَو
ةٍت  ِفٌنَو ؤُْخُذ ُكلَّط سَو ٌَو لِكٌء  مَّط

ْصًبا  ؼَو

79 

 طرٌق أقرب اآلباء حصبل
 األبناء إصبلح إلى

 ضرورٌات من
 اإلشفاق الداعٌة
 اآلباء على

 فً ومساعدتهم

 على األوالد تربٌة
 لؤلبوٌن حفظ المكارم

 والكفر الطؽٌان من
 والمؽانم

 انَو ُم فَوكَو ا اْلُؽبلَو أَومَّط وَو
ا  ِشٌنَو ِن فَوخَو ٌْ اهُ ُمْإِمنَو وَو أَوبَو
انً  ٌَو ا ُطْؽ ٌُْرِهقَوُهمَو ا أَون 

ُكْفًرا  وَو
80 
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 األبناء تزكٌة
 عوضاً  الولد موت ٌكون قد

لؤلبوٌن بؤفضل منه، ورحمة 
للولد من عذاب هللا إذا 

 عن بعٌداً وصل إلى البلوغ 
 هللا

 اآلباء مساعدة
 عملٌة بوسابل
 األبناء لتزكٌة
 األخبلق وتنقٌة

 تربٌة اآلباء ٌلزم
 التزكٌة على األبناء
 واألخبلقٌة اإلٌمانٌة
 صلة فً خاصة
 األرحام

 ا ٌُْبِدلَوُهمَو ا أَون  ْدنَو فَوؤَورَو
ْنُه  ًرا مِّ ٌْ ا خَو ُهمَو بُّج اًة رَو كَو زَو

بَو ُرْحًما أَوْقرَو  وَو
81 

 تقً المعروؾ صنابع-
 وعاقبة السوء مصارع
 لؤلبناء أرزاق اإلحسان

 وفق تجري هللا مقادٌر-
 وحكمته رحمته

 بفتح الناس تذكٌر-
 لرعاٌة مإسسات
 والمحتاجٌن األٌتام

 أن اآلباء تذكٌر-
 بٌنهم ما حواٌصل
 هللا فٌتولى هللا وبٌن

 الرعاٌة فً أبناءهم
 وبعد حٌاتهم فً

 مماتهم

 مشؽول الحق المسلم-
 األٌتام برعاٌة دابما
 أكبر اآلباء صبلح-

 األبناء لمستقبل تؤمٌن
 أسرة كل على ٌجب-

 ما مثل الرحمة جلب
 الطعام ٌجلبون

 روح فهً والشراب،
 سعادتهم

 والتسلٌم التفوٌض-
 خفٌت فٌما ىتعال  
 من وِعلَّطته حكمته عنا

. األحكام

 

 انَو اُر فَوكَو ا اْلِجدَو أَومَّط وَو
ِن ِفً  ٌْ ِتٌمَو ٌَو ِن  ٌْ مَو لُِؽبلَو
ُه  ْحتَو انَو تَو كَو ِة وَو ِدٌنَو اْلمَو
انَو  كَو ا وَو نزٌء لَّطُهمَو كَو

ادَو  الًِحا فَوؤَورَو ا صَو أَوُبوُهمَو
ا  ُهمَو ا أَوُشدَّط ْبلُؽَو ٌَو بُّجكَو أَوْن  رَو
ا  ُهمَو نزَو ا كَو ْخِرجَو ْستَو ٌَو وَو

ةً  ْحمَو ا  رَو مَو بِّكَو وَو مِّن رَّط
لِكَو  ْن أَوْمِري ذَو ْلُتُه عَو  فَوعَو
ْسِطع  ا لَوْم تَو ؤِْوٌُل مَو تَو

ْبًرا ِه صَو ٌْ لَو  عَّط

82 

كَو   هللا من كلُّجه العلم لَّطمَو عَو وَو

ْعلَومُ  ُكْن تَو ا لَوْم تَو  (113:النساء) مَو

 مهم التارٌخ معرفة-
 للداعٌة

 على اإلجابة ٌجب-
 المدعوٌن، أسبلة
 كانت مهما

 أن شرطب ؼرابتها،
 اإلجابة تكون

 صحٌحة

. العلم نصؾ السإال

 

 ن ِذي ْسؤَولُونَوكَو عَو ٌَو وَو
ؤَوْتلُو  ِن قُْل سَو ٌْ اْلقَوْرنَو

ْنُه ِذْكًرا ُكم مِّ ٌْ لَو  عَو
83 

 محض والتمكٌن والعلم القوة
 .العالمٌن رب من فضل

 ٌسعى أن ٌجب
 من الدعاة

 إلى االستضعاؾ
 إلى ومنهما الحوار
 لئلسبلم التمكٌن

 وأن والمسلمٌن،

 التمكٌن بؤن الٌقٌن-
. هللا من إال الٌكون

 فً أصٌل ركنٌء  العلم-
 بالعلم التمكٌن،
 الناس ٌبنً والمال

 ملك ٌبن ملكهم،لم

 ًا لَوُه ِف نَّط كَّط ا مَو إِنَّط
اهُ ِمن  نَو ٌْ آتَو اأْلَوْرِض وَو

ًبا بَو ءٍت سَو ًْ  ُكلِّ شَو
84 
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 الخطط ٌضعوا
 والعملٌة العلمٌة

 .لذلك للوصول

 .وإقبلل جهل على

 هداه خٌرا بعبد هللا أراد ذاإ-
 فً طاقاته توظٌؾ إلى

. الخٌر
 عند تعرؾ أن أردت إذا-
 .أقامك فٌما فانظر مقامك هللا

 بؤن المسلمٌن تذكٌر
 ٌعنً التوكل حسن
 األسباب بكل األخذ
 وتسلٌم الممكنة
 رب إلى النتابج
 .األرباب

 توظٌؾ ٌجب
 والقدرات الطاقات

 التً والمهارات
 فً إٌاها هللا وهبنا
 ونفع الخٌر فعل
 .الؽٌر

 ًبا بَو عَو سَو ؤَوْتبَو   85فَو

 األرض حركة هللا رحمة من
 اللٌل لٌجعل الشمس حول
 .معاشا والنهار سكونا

 ٌتحرك الحق القابد
 برسالته األرض فً
 اللبام ٌعامل وال)
 به ٌعامل بما

 (.الكرام

 بركة الحركة-
. ركود والسكون

 مؽرب فً التفكر-
 العبد ٌزٌد الشمس

. هللا إلى باقر

 

 ْؽِربَو لَوػَو مَو ا بَو تَّطى إِذَو حَو
مْ  ْؽُرُب الشَّط ا تَو هَو دَو جَو ِس وَو

دَو  جَو وَو ةٍت وَو ِمبَو نٍت حَو ٌْ ِفً عَو
ا  ا ذَو ٌَو ا  ا قَوْوًما قُْلنَو هَو ِعندَو
بَو  ذِّ ا أَون ُتعَو ِن إِمَّط ٌْ اْلقَوْرنَو
ِخذَو ِفٌِهْم  تَّط ا أَون تَو إِمَّط وَو

 ُحْسًنا

86 

 المظلومٌن من االنتصاؾ
 حلمصال وحفظ لؤلمن نشر
 لصدور وشفاء الناس

 .المظلومٌن

 ٌضع الداعٌة القابد
 والقوانٌن اللوابح
 فً الظالمٌن لردع
 أن ٌنسى وال الدنٌا

 عذاب من ٌنذرهم
 .اآلخرة فً هللا

 والقابد اإلداري
 مع حاسم المسلم

 .الظالمٌن

 لَومَو ن ظَو ا مَو قَوالَو أَومَّط
دُّج  ٌُرَو ُبُه ُثمَّط  ذِّ ْوؾَو ُنعَو فَوسَو

ٌُعَو  ِه فَو بِّ اًبا إِلَوى رَو ذَو ُبُه عَو ذِّ

ْكًرا  نُّج
87 

 فً والحسنى الدنٌا فً الٌسر
 .للصالحٌن هللا منحة اآلخرة

 الداعٌة اإلداري
 للصالحٌن، ٌلٌن

 المخلصٌن، وٌقرب
 بالحسنى وٌذكرهم

 رب لقاء عند
 .العالمٌن

 ثواب إلى السعً
 ثواب ٌسبق اآلخرة
 المإمنٌن عند الدنٌا

 .الصادقٌن

 عَو نَو وَو ْن آمَو ا مَو أَومَّط ِملَو وَو
اء  زَو لَوُه جَو الًِحا فَو صَو
قُولُ  نَو سَو لَوُه  اْلُحْسنَوى وَو

ٌُْسًرا ا   ِمْن أَوْمِرنَو
88 

 .استعمله عبدا هللا أحب إذا
 وال ٌكل ال الداعٌة
 .  الحركة فً ٌمل

 مواصلة ٌجب
 .هللا إلى الطرٌق

ًبا بَو عَو سَو   89ُثمَّط أَوْتبَو

 لتوقفت هللا شمس لوال
 .الحٌاة

 بنور الداعٌة ٌمشً
 وؼربا شرقا هللا

 لٌمؤل وجنوبا؛ شماال
 .عدال األرض

 
 مطلع فً التفكر-

. الشمس
 فً للناس التحرك-

 ْطلِعَو لَوػَو مَو ا بَو تَّطى إِذَو حَو
ْطلُُع  ا تَو هَو دَو جَو ْمِس وَو الشَّط
ل لَّطُهم  ْجعَو لَوى قَوْومٍت لَّطْم نَو عَو

ا ِسْتًرا ن ُدوِنهَو  مِّ
90 
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. مواضعهم
 نعمة على هللا شكر-

 .والمساكن البٌوت

 نعمة هللا من اطةاإلح
 على ونقمة للمإمنٌن
 .الكافرٌن

 أن الداعٌة على
 أوسع إلى ٌسعى
 من قاعدة

 عن المعلومات
 وخٌراتها، األرض
 وطبابعهم والناس
 بصٌرة على لٌكون
 .إصبلحهم فً

 جمع الضروري من
 الصحٌحة األخبار
 .مٌدانٌا

 ا ا ِبمَو ْطنَو قَوْد أَوحَو لِكَو وَو ذَو كَو

ِه ُخْبًرا ٌْ   91لَودَو

 ٌرزقه خٌراً  به هللا ردي من
 ٌرضً فٌما قدراته توظٌؾ

 . تعالى هللا

 الداعٌة ٌعرؾ ال
 ٌعٌش إنما السكون

 إلى دابم سعً فً
 .الخٌر

 فً االستمرار
 ٌؤتٌنا حتى الحركة
 .الٌقٌن

ًبا بَو عَو سَو   92ُثمَّط أَوْتبَو

 األسماء آدم علم من سبحان
 .كلها

 ٌحدد الداعٌة القابد
 القوة عناصر بدقة

 كل فً ؾوالضع
 .جماعة أو قوم

 ال الربانً القابد-
 األماكن بزٌارة ٌكتفً

 ٌؽوص بل المشهورة
 األماكن فً

. المؽمورة
 وطرابق اللؽة تعلم-

 ضروري جد اإللقاء
 .مسلم لكل

 نَو ٌْ لَوػَو بَو ا بَو تَّطى إِذَو حَو
دَو ِمن  جَو ِن وَو ٌْ دَّط السَّط
ا قَوْوًما الَّط  ُدوِنِهمَو

ْفقَوُهونَو قَوْواًل  ٌَو اُدونَو  كَو  ٌَو
93 

 أن بالمظلومٌن رحمته من
 ٌردع من لهم ٌرسل

 .عنهم الظلم وٌكؾ الظالمٌن

 المظلومٌن تشجٌع
 عن ٌعلنوا أن

 ٌسعوا وأن مظالمهم
 للتخلص إٌجابٌة فً
 .الظلم هذا من

 أن للمظلومٌن ٌحق
 الحكام إلى ٌشتكوا
 مع الظالمٌن من

 مناسبة حلول اقتراح
 .علٌهم

 ِن ٌْ ا اْلقَوْرنَو ا ذَو ٌَو قَوالُوا 
ؤُْجوجَو إِ  مَو ؤُْجوجَو وَو ٌَو نَّط 

 ُمْفِسُدونَو ِفً اأْلَوْرِض 
ْرًجا  ُل لَوكَو خَو ْجعَو ْل نَو فَوهَو
ا  نَو نَو ٌْ لَو بَو ْجعَو لَوى أَون تَو عَو

ا ّدً ُهْم سَو نَو ٌْ بَو  وَو

94 

 رحمة للصالحٌن التمكٌن
 للعالمٌن

 واإلصبلح التؽٌٌر
 واجب وبالٌد بالقوة
 سلطة ذي كل على
 أو أسرته فً

 مإسسته أو مدرسته

 ٌنسب الربانً القابد-
 ربه إلى نعمة كل

 ؼٌره طاقات وٌوظؾ
. الخٌر فً
 الحلول إلى القصد-

 نًِّ ِفٌِه قَوالَو كَّط ا مَو مَو
ؤَوِعٌُنوِنً  رٌء فَو ٌْ بًِّ خَو رَو

ُكْم ِبقُ  نَو ٌْ ْل بَو ةٍت أَوْجعَو وَّط

ْدًما ُهْم رَو نَو ٌْ بَو  وَو
95 
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 دولته أو وزارته أو
 بالحوار ٌكتفى وال
 اتخاذ ٌجب إنما

 ٌوسع الذي القرار
 وٌمنع المعروؾ فً

 .المنكر

. النظرٌة ال العملٌة
 ٌتعفؾ الربانً القابد-

 رعٌته أموال عن
 فً إمكاناته وٌوظؾ
 .خدمتهم

 الحدٌد إنزال هللا رحمة من
 كل لردع شدٌد بؤس فٌه
 .عنٌد

 القابد ٌنفرد ال
 كل بؤداء الداعٌة
 ٌوظؾ بل األدوار

 الطاقات كل
 إلى للوصول
 .األهداؾ

 تعلم الضروري من
 ومنها النافعة لومالع

 تساعد التً الكٌمٌاء
 الضعفاء حماٌة على
 األقوٌاء من

 .الظالمٌن

 ِدٌِد رَو اْلحَو آُتوِنً ُزبَو
نَو  ٌْ ى بَو اوَو ا سَو تَّطى إِذَو حَو
ِن قَوالَو انفُُخوا  ٌْ فَو دَو الصَّط
اًرا  لَوُه نَو عَو ا جَو تَّطى إِذَو حَو

ِه  ٌْ لَو قَوالَو آُتوِنً أُْفِرْغ عَو

 ِقْطًرا

96 

 معٌنالطا منع هللا بفضل تم
 إلى ٌصلوا ال حتى

 .المساكٌن

 ٌعتمد الداعٌة القابد
 الذي البناء قوة

 .الرجاء أعلى ٌحقق

 لتحقٌق المصابرة
 بؤعلى األهداؾ
 .مستوى

 اُعوا أَون ا اْسطَو فَومَو
ا  مَو ُروهُ وَو ْظهَو ٌَو

ْقًبا اُعوا لَوُه نَو  اْستَوطَو
97 

 السد وبناء والتمكٌن العلم
 بالمستضعفٌن هللا من رحمة

 ٌمنن ال الداعٌة-
 بل ٌستكثر وال

. فٌستثمر ٌشكر
 شًء كل ربط-

 .اآلخرة بالدار

 النصر أو النجاح عند
 إلى الوصول أو

 الفضل ٌنسب الهدؾ
 بلقاء والتذكٌر هللا إلى
 .هللا

 ن ةٌء مِّ ْحمَو ا رَو ذَو قَوالَو هَو
ْعُد  اء وَو ا جَو بًِّ فَوإِذَو رَّط

انَو  كَو اء وَو كَّط لَوُه دَو عَو بًِّ جَو رَو

قًّا بًِّ حَو ْعُد رَو  وَو
98 

 هو ٌدٌه بٌن الخبلبق جمع
 من وانتقام بالمإمنٌن رحمة

 . الظالمٌن

 بعبلمات التذكٌر
 ومنها القٌامة ٌوم

 .ومؤجوج ٌؤجوج

 فً هللا بوعد الٌقٌن
 وقدوم السد انهٌار
 الظالمٌن من أمواج
 المستضعفٌن على

 الساعة تقوم وعلٌهم
 رب فٌجمعهم
 لٌحاسبهم العالمٌن
 .أجمعٌن

 ُه ا بَوْعضَو ْكنَو رَو تَو ْم وَو
ُموُج ِفً  ٌَو ِبذٍت  ْومَو ٌَو
ُنِفخَو ِفً  بَوْعضٍت وَو

اُهْم الصُّج  ْعنَو مَو وِر فَوجَو

ْمًعا  جَو

99 

 بشكل بالنار التخوٌؾ
 العقول لذوي دفعٌء  مستمر
 . منها ٌفروا أن والقلوب

 عذاب من التخوٌؾ
 .جهنم

 من الشدٌد الخوؾ
 .القٌامة ٌوم هللا عذاب

 مَو نَّط هَو ا جَو ْضنَو رَو عَو وَو
اؾِ  ِبذٍت لِّْلكَو ْومَو ِرٌنَو ٌَو

ْرًضا  عَو
100 

 ال والسمع العٌن نعمة
 طوال هللا عبادة ٌكافبها
 !العمر

 فً الناس تذكٌر
 من الحواس حفظ

 والؽفلة المحرمات

 العٌن توظٌؾ
 فً والحواس والسمع
 ومنهجه هللا معرفة

 ٌُُن ْت أَوْع انَو ُهْم الَّطِذٌنَو كَو
ن ِذْكِري  اء عَو ِفً ِؼطَو

ْستَوطِ  ٌَو اُنوا الَو  كَو ٌُعونَو وَو
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 وحسن الذكر عن
 ٌرضً بما توظٌفها

 .وجل عز هللا

ْمًعا .خلقه إلى واإلحسان  سَو

 ونعم المولى نعم تعالى هللا
 .النصٌر

 دعوة تجب
 والٌهود النصارى
 إلى والمشركٌن

 الخلق عبادة ترك
 الحق وإفراد

 .بالعبودٌة

 ؼٌر والٌة من التجرد
 عذاب من خوفا هللا
 .هللا

 ُفَور ِسبَو الَّطِذٌنَو كَو وا أَوفَوحَو
اِدي ِمن  ِخُذوا ِعبَو تَّط ٌَو أَون 

اء  ٌَو ا ُدوِنً أَوْولِ إِنَّط
اِفِرٌنَو  مَو لِْلكَو نَّط هَو ا جَو ْدنَو أَوْعتَو

 ُنُزاًل 

102 

 باألخسرٌن لنا هللا بٌان
 أن كبرى نعمة أعماالً 
 . الخسران أسباب نتجنب

 الداعٌة على
 أسلوب استخدام
 وطرح التشوٌق
 .األسبلة

 موازٌن تعدٌل ٌجب
 وفقا والخسارة الربح

 .تعالى هللا لموازٌن

 ُبُكْم بِّ ْل ُننَو قُْل هَو

ااًل بِ  ِرٌنَو أَوْعمَو   103اأْلَوْخسَو

 جانبته اإلنابة ُرزق من
 .الضبللة

 أن للداعٌة البد
 جهده تقٌٌم ٌعاود
 وفق لتكون وخطته
 حتى الربانً المنهج

 الطرٌق ٌضل ال
 على أنه ٌظن وهو
 .الحق سبٌل

 الضبلل من االستعاذة
 فً الظن حسن مع

 بإرجاع النفس
 والموازٌن المعاٌٌر

 هللا منهج إلى

 . ورسوله

 ٌُُهْم ْع لَّط سَو الَّطِذٌنَو ضَو
ُهْم  ا وَو ٌَو ْن اِة الدُّج ٌَو ِفً اْلحَو

ُهْم  ُبونَو أَونَّط ْحسَو ٌَو

 ٌُْحِسُنونَو ُصْنًعا
104 

 وٌخفض قوما هللا ٌرفع
 .له استجابتهم لمدى آخرٌن

 الكفر من التحذٌر
 العمل فٌحبط
 عند ةالمكان وتذهب

 .هللا

 المإمن لدى وزن ال
 هللا بآٌات كفر لمن

 أن واعتقاد ولقابه،
 الكافرٌن أعمال
 مقبولة ؼٌر الحسنة
 .هللا عند

 فَوُروا أُولَوِبكَو الَّطِذٌنَو كَو
لِقَواِبِه  ِهْم وَو بِّ اِت رَو ٌَو ِبآ

الُُهْم فَوبلَو  ْت أَوْعمَو ِبطَو فَوحَو
ِة  امَو ٌَو ْومَو اْلِق ٌَو ُنِقٌُم لَوُهْم 

ْزًنا  وَو

105 

 إلى دفع بالعذاب ذاراإلن
 .منه الفرار

 التخوٌؾ استمرار
 من والتحذٌر
 االستهزاء
 الشرعٌة بالنصوص
 والرساالت
 ألن السماوٌة
 فً عذاب عاقبته
 .جهنم قعر

 من الخوؾ شدة
 بسبب جهنم عذاب
 من والسخرٌة الكفر
 .والرسل اآلٌات

 ُم نَّط هَو اُإُهْم جَو زَو لِكَو جَو ذَو
ُذوا  اتَّطخَو فَوُروا وَو ا كَو ِبمَو

ُرُسلًِ ُهُزًواآيَو   اِتً وَو
106 



148 

 منهجيات في اإلصالح والتغيير   ...سىرة الكهف

 عباده من ٌصطفً هللا
 وٌلهمهم اإلٌمان، أصحاب

 وٌكرمهم الصالحات فعل
 .الجنات بدخول

 باقتران التذكٌر
 مع بالقلب اإلٌمان
 فً الصالح العمل
 طرٌقنا لنسلك الواقع
 هللا رضا إلى

 .والجنة

 إلى سبٌل ال
 باإلٌمان إال الفردوس
 .معا الصالح والعمل

  ُنوا  إِنَّط الَّطِذٌنَو آمَو
اِت  الِحَو ِملُوا الصَّط عَو وَو

انَوتْ  اُت  كَو نَّط لَوُهْم جَو

ْوِس ُنُزاًل   اْلِفْردَو
107 

 ِحولَو  ال مستراح الجنات فً
 .اإلٌمان ألصحاب عنه

 السعً على التؤكٌد
 للوصول الحثٌث
 فً الخلود إلى

 .الجنان

 فً الخلودٍت  إلى الشوق
 ال الجنات أعلى
 صاحب عنه ٌتحول
 .اإلٌمان

 ا الَو الِِدٌنَو ِفٌهَو خَو

اًل  ا ِحوَو ْنهَو ْبُؽونَو عَو   108ٌَو

 علمه سعة هللا رحمة من
 .شًء كل وشموله سبحانه

 أن الداعٌة ٌمل ال
 وخاصة الناس ٌذكر
 فوق بؤن العلم أهل
 علٌم، علم ذي كل
 تسعه ال علمه وأن
 لو األرض بحار
 مدادا كانت

 كانت لو وأشجارها
 .أقبلما

 عالم فً التفكر
 فً والتدبر رالبحا
 الواحد علم سعة
 واإلقرار الؽفار
 عن اإلنسان بعجز

 شًء إلى الوصول
 بفضله إال هللا علم من

 .ورحمته

  ْحُر انَو اْلبَو قُل لَّطْو كَو
بًِّ  اِت رَو لِمَو اًدا لِّكَو ِمدَو
ْحُر قَوْبلَو أَون  ِفدَو اْلبَو لَونَو

لَوْو  بًِّ وَو اُت رَو لِمَو نفَودَو كَو تَو

ًدا دَو ا ِبِمْثلِِه مَو  ِجْبنَو

109 

من أعظم النعم   النبً بَوعثُ 
 وبهدٌه ،ربنا عرفنا فبه

 .واآلخرة الدنٌا فً نسعد

 

 ٌكثر أن ٌجب
 التذكٌر من الدعاة

  الرسول ببشرٌة
وتمٌزه بالرسالة 

 كما لعبقرٌته ولٌس
 وأن البعض، وصفه
 هللا ٌدي بٌن النجاة
 تجرٌد إلى تحتاج

 وحسن اإلخبلص
 للهدي االتباع
 .الربانً

 

 النبً رٌةبش اعتقاد-

. 
 بالوحً وتمٌزه
. الربانً

 .هللا للقاء االستعداد-
 صفاء. 1: بؤمرٌن

 صبلح. 2 اإلخبلص
 .العمل

 رٌء شَو ا بَو ا أَونَو مَو قُْل إِنَّط
ا  مَو ًَّط أَونَّط ى إِلَو ٌُوحَو ْثلُُكْم  مِّ
ن  اِحدٌء فَومَو إِلَوُهُكْم إِلَوهٌء وَو
ِه  بِّ ْرُجو لِقَواء رَو ٌَو انَو  كَو
الًِحا  بًل صَو مَو ْل عَو ْعمَو ٌَو ْل فَو

الَو  ِه وَو بِّ ِة رَو ادَو ٌُْشِرْك ِبِعبَو  

ًدا  أَوحَو

110 
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 النتا ج

 إلى الوصول طرٌقة والمنهاج األحكام، تفصٌل فالشرعة والمنهاج، الشرعة بٌن فرق هناك .ٔ

 إٌجار على المسلم إٌجار بحرمة التفصٌلً والحكم أصولً، كمنهج القٌاس: مثل واألحكام، األهداؾ

ق بتفصٌل أحداثها تتعل ال السورة هذه ومنهجٌات. أخٌه بٌع على المسلم بٌع حرمة على قٌاسا أخٌه

 .خبللها من والتؽٌٌر اإلصبلح ومناهجوإنما بطرابق 

 الوارد الترتٌب بنفس التمكٌن إلى ومنهما الحوار إلى االستضعاؾ منالتدرج  معاإلصبلح  منهجٌة .ٕ

 .القرنٌن ذي ثم الصاحبٌن ثم الكهؾ أهل الباطل، مع الحق صراع قصص فً

داً  : المنهج فً قصة أهل الكهؾ آٌة .ٖ نَّط ِبُكْم أَوحَو ٌُْشِعرَو الَو  ْؾ وَو لَوطَّط تَو ٌَو ْل حٌث ٌكون الباطل  ،(19: الكهؾ ) وَو

أما إذا تساوى أهل الحق مع أهل الباطل فبل ٌجوز االعتزال وال . قوٌا مهددا والحق ضعٌفا مطاردا

اِوُرهُ واستعمال القوة بل المنهج هو  ٌُحَو ن للحق وأهله فبل ٌصلح  (37: الكهؾ ) ُهوَو  ، أما إذا ُمكِّ

ةٍت  بالحوار، وإنما ٌكون المنهج  كتفىاالعتزال وال يُ  ؤَوِعٌُنوِنً ِبقُوَّط  (.95: الكهؾ )  فَو

 إال مخرج وال الكهؾ، أهل شؤن كان كما السرٌة الجماعات لوجود المسوغ هو األنظمة بطش .ٗ

 للبلد واألصلح الحق فٌها ٌظهر حوار فً نًالمد المجتمع مإسسات فً لٌدخلوا األدٌان بحرٌة

 .واألمة

 الجهد بذل بعد إال التمكٌن إلى الكهؾ من السرٌة الجماعات فً المستضعفون ٌنتقل أن ٌمكن ال .٘

 التمكٌن قبل الضرورٌة الخطوة وهً الصاحبٌن، قصة فً حدث كما المجتمع مع الحوار لفتح

 .الكهؾ ألهل

 العمٌق، والتحلٌل الدقٌق، الوصؾ منهجٌة هناك أن سورة كل فً ندرك السورة قصص خبلل من .ٙ

 نحدد أن عامة، أو خاصة أزمة، كل فً اتباعها ٌجب منهجٌة وهً حالة، لكل المناسبة والحلول

 .طرق عبلجها وأخٌراً  أسبابها ثم وحجمها، وعمقها حقٌقتها
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 ال ضحةوا منهجٌة هناك أن مع الكهؾ سورة وقصص تفاصٌل فًكثٌر من المفسرٌن  ؼاص .7

ارِ  فبلَو : تعالى قوله ومنها عمل تحته لٌس فٌما البحث تجٌز اء إاِلَّط  ِفٌِهمْ  ُتمَو اِهراً  ِمرَو الَو  ظَو ْفتِ  وَو ْستَو  تَو

ْنُهمْ  ِفٌِهم داً  مِّ  ( .22: الكهؾ ) أَوحَو

 للوصول السعً منهجٌة إلى لتشٌر السورة فً مرة عشرٌن التفضٌل أفعل صٌؽة جاءت لقد .8

 .فقط للحسن ولٌس لؤلحسن

بد للدعاة أن ٌجٌدوا ربط األسباب بالنتابج كما ٌبدو من سورة الكهؾ، فظهور الكافرٌن على  ال .9

لنتٌجة هً القتل رجما، والردة دٌانة وعدم الفبلح فً اآلخرة، ومصاحبة من ؼفل  سبب المإمنٌن

 .اإلنسان حٌاة انفراط هًعن الذكر تإدي إلى اتباع الهوى، وهما سببان لنتٌجة 

ٌات فً اإلدارة الربانٌة فً الحوار بٌن أصحاب الكهؾ والذٌن اكتشفوهم والصاحبٌن، منهج هناك .ٓٔ

وفتاه، وموسى والخضر، وذو القرنٌن، وأهل المشرق والؽرب، وما بٌن ذلك، وكذا  وموسى

منهجٌة التفوٌض فً أصحاب الكهؾ أن ٌختار أحدهم أزكى الطعام دون تحدٌد نوعه، ومنهجٌة 

 الحسم وأخٌرا العتاب، ثم النسٌان عند التذكٌر ومبدأ. السد لبناء القرنٌن ذو فرٌق العمل الذي كونه

 واالنطبلقة السوٌة، واإلدارة القوٌة، اإلرادة ومنهجٌة موسى، سٌدنا مع الخضر سٌدنا فعل كما

ْجمع ومنهجٌة الفتٌة،  العمل مإسسات بٌن ثوابت على لقاء ثمة ٌكون أن ٌلزم أي البحرٌن مَو

 وبعد التمكٌن قبل ربانٌة منح هناك ستكون وآنبذ الخٌر، ووجوه البر، وأعمال مًاإلسبلالخٌري 

 .الخٌر أصحاب بٌن االلتقاء

 فً أما والباطل الحق بٌن صراع كلها ثبلث قصص بٌن فرٌدة والخضر موسى سٌدنا قصة جاءت .ٔٔ

 البر عاتجما التقاء ضرورة: أوال: هامٌن أمرٌن إلى تشٌر وهً حق، صاحبالقصة فكبلهما  هذه

 جاءت ولذا التمكٌن، قبل هللا سٌقدره أمراً  هناك وأن بعضهم، من واالستفادة بٌنهم والحوار والخٌر

 .ذلك بعد أو قبل ولٌس والتمكٌن الحوار بٌن والخضر موسى سٌدنا قصة

ة قدر هللا على العباد صالحهم وطالحهم، وال بد أن نجٌد إدارة هذه الفتن لنحول الزٌنة الفانً الفتن .ٕٔ

إلى قٌمة باقٌة، ونحول الصداقات إلى دعوة وإصبلح للؽٌر، أو تعاون على البر، ونفوض العلم 
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نسبة العلم إلى النفس، واتخاذ الشٌطان عدوا حقٌقٌا، وإخبلص الوالٌة   وحده، ال  دونكله  ، 

 .تعالى   ٌةالوال هذه علٌنا ٌفسد أن العمل وبعد وأثناء العمل قبل له والٌقظة أوالشٌطان،للهوى 

 نمو القصص فً نجد حٌث التذوق إلى الممارسة من االنتقال منهجٌة مبلحظة الضروري من .ٖٔ

 وكٌؾ وتعالى، سبحانه ربه لذكر التذوق قمة إلى القرنٌن ذي مع لتصل اإلٌمان لشعابر الممارسة

 بعٌنها شعابر فنتذوق حضوره، ثم القلب استحضار إلى الجاهلٌة فً الؽفلة من الصحابة انتقل

 . ؼٌرها من أكثر القلوب شواطا علٌها ترسو

 تدل التً الكلمات لعدد المعجمً العدد تتجاوز حٌث ربً على تدلنً ربً كلمات منهجٌة هناك .ٗٔ

 ٌلحظ الذي النحوي العدّ  إلى صفاته من صفة أو رب، أو إله، أو الجبللة، لفظ ورود مثل هللا على

 فً تعالى هللا على تدل كلمة كل تجعل أعمق نظرة إلى ول،المفع أو الفاعل على تدل التً الضمابر

 أو آٌة كل ولٌس كلمة كل مع وأعمق أوثق بشكل با  القرآن أهل قلوب ربط إلى ٌإدي منهج

 .سورة

ختمت الدراسة التؤصٌلٌة ــ التطبٌقٌة بمنهجٌة العناٌة الربانٌة الخاصة التً تنزل على أصحاب  وقد .٘ٔ

هم التربوي إلصبلح أنفسهم، وواجبهم الدعوي إلصبلح مجتمعهم وأمتهم اإلٌمان إذا قاموا بواجب

هم، وقد أثبتت الدراسة باألدلة النقلٌة   ثانٌا والمجتمع أوالً  للنفس لتؽٌٌر السعً وجوب والعقلٌةوعالَومَو

 االستضعاؾ من واالنتقال والتمكٌن النصر فً الربانٌة العناٌة ننال حتى بؤٌهما، االكتفاء دون معا

 .العزة إلى الذلة ومن اإلنتاج، إلى االستهبلك ومن االستخبلؾ ىإل

الدروس : ختام الكتاب كان التطبٌق على كل آٌة من اآلٌات المابة وعشر فً الجوانب الثبلث وفً .ٙٔ

ة  أو، وجوانب العناٌة الربانٌة التً تنال كل عبد (للمجتمع)، والدعوٌة (للنفس)العملٌة التربوٌة  أُمَّط

 إلى واالنتقال ودراستها لآلٌات قراءة الكهؾ سورة نتناول أن أمل على لواجبٌن،ا بهذٌن ٌقوم

 شملت التً مثل الكاملة الربانٌة العناٌة من ربنا وعد علٌنا ٌتؤخر لن وآنبذ والدعوة، والعمل الحفظ

 .... . ، القرنٌن وذا والخضر، وموسى المإمن والصاحب الكهؾ أهل
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 إهذاء

 يونوً فَصم انًستشاس( 1) تمذٍى

 عًاسج يحًذ انذكتوس انعاليح( 2) تمذٍى

 عاشوس أصفٌ انشَخ( 3) تمذٍى

  يمذيح

. أانششعح انًُهجَح تٍَ: تًهَذً يذخم

 .ا إني انتًكٍَوانتذسج يٍ اوستضعاف إني انحواس أيُه يُهجَح: يُهجَح األأني ال ( 1) 

 .تعث األيم يهًا كاٌ األنى يُهجَح: يُهجَح انلاََح ال ( 2) 

 .ل انًُاسةأصف انذلَك أانتحهَم انعًَك أانحال يُهجَح:  انلح يُهجَح الال ( 3) 

 .انثحث فًَا تحته عًم فمط يُهجَح: يُهجَح انشاتعح ال ( 4) 

  .اوستماء إني األحسٍ أنَس نهحسٍ فمط يُهجَح: يُهجَح انخايسح ال ( 5) 

  .ستط األسثاب تانُتائج يُهجَح: يُهجَح انسادسح ال ( 6) 

  .انشتاََح اإلداسج  يُهجَح: يُهجَح انساتعح ال ( 7) 

 . الحوار مبدأ (أ )

 .اإلدارة فً التفوٌض مبدأ (ب )

 .العمل فرق مبدأ (ج )

 . الوضوح مبدأ (د )

 .فالحسم فالعتاب التذكٌر مبدأ (ٓ )

 . التدرج مبدأ (ٗ )

 .العبلج قبل الوقاٌة مبدأ (ش )

 . اإلرادة فاإلدارة فاالنطبلقة مبدأ (ح )

  .يع انثحشٍٍجْج يُهجَح وَم : يُهجَح انلايُح ال ( 8) 
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  .سج انفتٍإدا يُهجَح: يُهجَح انتاسعح ال ( 9) 

 . زٌنة الحٌاة الدنٌا فً المال والولد فتنة (أ )

 . فتنة السلطة: الثانٌة الفتنة (ب )

 .األصدقاء فتنة: الثالثة الفتنة (ج )

. الشٌطان فتنة: الرابعة الفتنة (د )

. العلم فتنة: الخامسة الفتنة (ه )

  .اوستماء فٌ انعثادج يٍ انًًاسسح إني انتزأق يُهجَح: يُهجَح انعاششج ال ( 10) 

 .ستٌ ىكهًاخ ستٌ تذنٌُ عم يُهجَح: دٍح عشش يُهجَح انحاال ( 11) 

 .انخطاب انذعوً يُهجَح: يُهجَح انلاََح عشش ال ( 12) 

  .اوختَاس تٍَ انًتماتالخ أاألضذاد يُهجَح: يُهجَح انلانلح عشش ال ( 13) 

 .انعُاٍح انشتاََح يُهجَح: يُهجَح انشاتعح عشش ال ( 14) 

 
 

 العالمٌن رب   الحمد
 والمجد الثناء صاحب

 

 
 

 


