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 (2تقديم )

 ي : أ.د. محمد عمارةبقلم المفكر اإلسالم

 

 في فقه المنهجية القرآنية

المنهاج .. والمنهج .. والنهج هو : الطريق الواضح البين .. وقسطاس النظر المستقيم. وفي حديث ابن 

حتى ترككم على طريق ناهجة"  ـ صلى هللا عليه وسلم ـعباس ـ رضي هللا عنهماـ : "لم يمت رسول هللا 

 . ـ أي واضحة بينة مستقيمة ـ

من القول والفعل اإلقرار وهو  "البيان النبوي  ـ صلى هللا عليه وسلم ـوألن هذا الذي صنعه رسول هللا 

للبالغ القرآني"، والُخلق والسجايا واإلنجازات العملية التي حولت القرآن الكريم إلى "حياة معيشة" .. 

دولة.. للعبادات والمعامالت.. للثقافة ومنهاج شامل للفرد واألسرة واألمة .. للذات واآلخر.. للدين وال

والمدنية والحضارة.. آلداب السلوك وعلم القلوب وفلسفات العقول.. لفقه الكتاب المسطور والوعي 

 بسنن كتاب هللا المنظور..

ألن منهاج النبوة هذا كان "البيان النبوي للبالغ القرآني".. فإن هذا القرآن الكريم قد مثُل ـ ومازال يمثل 

لكتاب الجامع لكل مناهج النظر والعمل لإلنسان الراشد في جميع ميادين الحياة، وفي سائر األعمال ـ ا

 التي تؤدي إلى الرشادة والسعادة في المعاش والمعاد..

أنه " كنز المنهجية" الذي ال ينفذ.. وجماع آفاق النظر المنهجي، التي تتسع دائما وأبداً أمام خطرات 

 ل وتجارب المشاعر والحواس..القلوب ونظرات العقو

ً لالنهائية طالقة القدرة اإللهية واإلبداع الرباني:   َولَو  وإذا كانت كلمات هللا ومخلوقاته ال نهائية، تبعا

ِض  فِي أَنََّما َر  ر   أَق اَلم   َشَجَرة   ِمن اْل  ه   َوال بَح  دُّ ر   َسب عَة   بَع ِدهِ  ِمن يَم  ا أَب ح  ِ  َكِلَمات   نَِفَدت   مَّ  .[27:  لقمان] ّللاَّ

ـ صلى هللا عليه فإن آيات هللا المسطورة، وكلماته التي نزل بها الروح األمين على قلب الصادق األمين 

 هي "مجمع بحار النظر ومناهج الفكر" في كل ميادين الحياة وسائر عوالم األحياء.. وسلم ـ

ـ إلى نماذج من المناهج التي يمكن للعقل  وإذا نحن ـ شئنا في الحيز الموجز ـ أن نشير ـ مجرد إشارات

ِّد  المسلم أن يلمحها.. ويستخرجها.. ويبلورها من القرآن الكريم؛ لترسم له معالم المنهج الذي يُعيِِّّن ويُحدِّ
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سبل الرشاد في المواقف المختلفة.. والطرق المتباينة.. ووفق مقتضيات األحوال.. وبحسب فقه الواقع 

ً للمقاص د والثوابت الكبرى التي جاء لها الدين: هداية اإلنسان إلى السعادة في المعاش المعيش، تحقيقا

 والمعاد..

إذا نحن شئنا ـ في هذا الحيز الموجز ـ إشارات إلى بعض اآليات القرآنية التي تمثل إِّضاءات منهجية.. 

القرآنية" ـ.. فإننا نشير والتي تمثل نماذج تفتح األبواب لهذا العلم من علوم القرآن الكريم ـ"علم المناهج 

 -إلى هذه النماذج ـ التي تمثلها هذه اآليات:

المنهاج القرآني الذي يعلم المسلم عدم الجمود على طريق واحد من الطرق المتعددة التي توصل  ( 1) 

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

حقيقها تتعدد وتختلف بتعدد واختالف الواقع المعيش.. ووفق الموازنات المناهج والطرق إلى ت

ل وا   لَ  بَنِيَّ  يَا قَالَ  بين المصالح والمفاسد في هذا الواقع المعيش: خ  ل وا   َواِحد   بَاب   ِمن تَد  خ   ِمن   َواد 

قَة   أَب َواب   تَفَر ِ نِي َوَما مُّ نَ  َعنك م أ غ  ِ  م ِ ء   ِمن ّللا  م  ال   إِنِ  َشي  ك  ِ  إِلَّ  ح  ل ت   َعلَي هِ  ِِل   فَل يَتََوكَّلِ  َوَعلَي هِ  تََوكَّ

ل ونَ  تََوك ِ  .[67:  يوسف] ال م 

ومنهاج التلطف.. عندما يكون السبيل إلى الحفاظ على الذات التي ستسعى لتحقيق المقاصد  ( 2) 

ِعَرنَّ  َولَ  َول يَتَلَطَّف  الشرعية المعتبرة:  وا إِن ه م  إِنَّ  * أََحدا   بِك م   ي ش  َهر  وك م   َعلَي ك م   يَظ  م  ج   أَو   يَر 

وا َولَن ِملَّتِِهم   فِي ي ِعيد وك م    .[20ـ 19:  الكهف] أَبَدا   إِذا   ت ف ِلح 

نَافِِقينَ  ال ك فَّارَ  َجاِهدِ  النَّبِيُّ  أَيَُّها يَاومنهاج الغلظة الرادعة:  ( 3)  ل ظ   َوال م   نَّم  َجهَ  َوَمأ َواه م   َعلَي ِهم   َواغ 

 .[9:  ، التحريم73:  التوبة]  ال َمِصير   َوبِئ سَ 

َمِدينَةِ  ِْلَه لِ  َكانَ  َماومنهاج اإلغاظة للكفار المعتدين:  ( 4)  لَه م َوَمن   ال  نَ  َحو  َرابِ  م ِ  يَتََخلَّف وا   أَن اْلَع 

س ولِ  َعن ِ  رَّ َغب وا   َولَ  ّللا  َمَصة   َولَ  نََصب   َولَ  َظَمأ   ي ِصيب ه م   لَ  م  بِأَنَّه   ذَِلكَ  نَّف ِسهِ  َعن بِأَنف ِسِهم   يَر   َمخ 

ِ  َسبِيلِ  فِي ونَ  َولَ  ّللا  ِطئا   يََطؤ   َصاِلح   َعَمل   بِهِ  لَه م ك تِبَ  إِلَّ  نَّي ال   َعد و    ِمن   يَنَال ونَ  َولَ  ال ك فَّارَ  يَِغيظ   َمو 

َ  إِنَّ  رَ  ي ِضيع   لَ  ّللا  ِسنِينَ  أَج   .[120:  التوبة] ال م ح 
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 بِالَّتِي إِلَّ  ال ِكتَابِ  أَه لَ  ت َجاِدل وا َولَ ومنهاج الجدال والحوار بالتي هي أحسن، إال مع الذين ظلموا:  ( 5) 

َسن   ِهيَ  وا الَِّذينَ  إِلَّ  أَح   َواِحد   ك م  َوإِلَه   َوإِلَه نَا إِلَي ك م   َوأ نِزلَ  إِلَي نَا أ نِزلَ  بِالَِّذي آَمنَّا َوق ول وا ِمن ه م   َظلَم 

ن   ِلم ونَ  لَه   َونَح  س   .[46:  العنكبوت] م 

بِر  ومنهاج الصبر على مقوالت الشرك.. وإحالة أمر رؤوس المكذبين إلى القادر القاهر:  ( 6)   َواص 

ه م   يَق ول ونَ  َما َعلَى ر  را   َواه ج  نِي*  َجِميال   َهج  بِينَ  َوذَر  َكذ ِ ل ه   النَّع َمةِ  أ وِلي َوال م  ل] قَِليال   م  َوَمه ِ مِِّّ  المزِّ

 .[ 11ـ 10: 

نَ  أََحد   َوإِن  ومنهاج بذل المعرفة والعلم للكافة، حتى للمشرك الطالب للمعرفة:  ( 7)  ِرِكينَ  م ِ  ال م ش 

تََجاَركَ  ه   اس  َمعَ  َحتَّى فَأَِجر  ِ  َكالَمَ  يَس  م   بِأَنَّه م   ذَِلكَ  َمأ َمنَه   أَب ِلغ ه   ث مَّ  ّللا  و لَّ  قَو  لَم   .[6:  التوبة] نَ يَع 

ن   َسَواء لَي س وا  ومنهاج التمييز بين فصائل اآلخرين وتياراتهم ومذاهبهم:  ( 8)  ة   ال ِكتَابِ  أَه لِ  م ِ  أ مَّ

ِ  آيَاتِ  يَت ل ونَ  قَآئَِمة   د ونَ  َوه م   اللَّي لِ  آنَاء ّللا  ج  ه   فَلَن َخي ر   ِمن   يَف عَل وا   َوَما * يَس  و  فَر   َعِليم   َوّللا    ي ك 

تَِّقينَ  دا   َعاَهد وا   أََوك لََّما، [ 115ـ114:  عمران آل] بِال م  ن ه م فَِريق   نَّبَذَه   َعه  ه م   بَل   م ِ ثَر   لَ  أَك 

ِمن ونَ  ا * ي ؤ  ن   َرس ول   َجاءه م   َولَمَّ ِ  ِعندِ  م ِ ق   ّللا  َصد ِ نَ  فَِريق   نَبَذَ  َمعَه م   ل َِما م   ابَ ال ِكتَ  أ وت وا   الَِّذينَ  م ِ

ِ  ِكتَابَ  وَن  لَ  َكأَنَّه م   ظ ه وِرِهم   َوَراء ّللا   .[ 101ـ 100:  البقرة] يَع لَم 

ومنهاج نسبية العلم اإلنساني .. وجزئية المعرفة اإلنسانية ـ تبعاً لنسبية مدركات العقل اإلنساني ـ  ( 9) 

قَ   -بالقياس إلى العلم اإللهي ـ الكلي.. والمطلق.. والمحيط: :  يوسف] َعِليم   ِعل م   ِذي ك ل ِ  وفَو 

76]  ، ب ِ  َوق ل نِي رَّ  .[114:  طه]ِعل ما   ِزد 

مع صاحب العلم اللدني ـ في سورة الكهف ـ شاهد على  ـ عليه السالم ـوقصة موسى 

ن   َعب دا   فََوَجَداالفارق بين النسبي وبين اللدني في المعارف والعلوم:  َمة   آتَي نَاه   ِعبَاِدنَا م ِ  َرح 

نَاه   ِعنِدنَا ِمن   ، فالعلم اإلنساني ثمرة للوجود  [65:  الكهف] ِعل ما   لَّد نَّا ِمن َوَعلَّم 

بأنه "عالِّم"،  والموجود.. بينما العلم اإللهي مصدر للوجود والموجود.. ولذلك يوصف هللا 

قال: وال يوصف بأنه "عارف" ـ لنسبية المعرفة.. وجزئيتها .. ولسبق الجهل لها ـ كما ي

عرفت هللا.. وال يقال: علمت هللا.. الستحالة إحاطة اإلنسان بعلم ذات هللا وكنهه.. كما 
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بأنه "الشارع" للشريعة اإللهية ـ التي هي علم إلهي كلي، ووضع إلهي مطلق  يوصف هللا 

بأنه فقيه.. ألن الفقه معرفة جزئية، متغيرة، يثمرها التفكير  وال يوصف  -ومحيط.. 

 في فقه الواقع وتنزيل الشريعة على هذا الواقع المعيش.والتعقل 

ومنهاج التنوع والتعدد والتمايز واالختالف في الخلق.. وفي الشرائع.. والملل.. والنحل..  ( 10) 

والثقافات.. واللغات والقوميات.. والحضارات.. واألنواع.. واألجناس.. واأللوان.. والقبائل 

 َسع يَك م   إِنَّ  ي التعدد إلى أن يرث هللا األرض ومن عليها:واألمم والشعوب.. ودوام هذه السنة ف

ضَ  لَك م   َجعَلَ  الَِّذي، [4:  الليل] لََشتَّى َر  دا   اْل   َماء   السََّماءِ  ِمنَ  َوأَنَزلَ  س ب ال   فِيَها لَك م   َوَسلَكَ  َمه 

نَا َرج  َواجا   بِهِ  فَأَخ  ن أَز  َهة   ل   َوِلك  ، [53:  طه] َشتَّى نَّبَات   م ِ َول ِيَها ه وَ  ِوج  تَبِق وا   م   ال َخي َراتِ  فَاس 

148:  البقرة] ،قا   بِال َحق ِ  ال ِكتَابَ  إِلَي كَ  َوأَنَزل نَا َصد ِ ِمنا   ال ِكتَابِ  ِمنَ  يََدي هِ  بَي نَ  ل َِما م  َهي   َعلَي هِ  َوم 

ك م َوا تَتَّبِع   َولَ  ّللا    أَنَزلَ  بَِما بَي نَه م فَاح  ا ءه م  أَه  َعة   ِمنك م   َجعَل نَا ِلك ل    ال َحق ِ  ِمنَ  َجاءكَ  َعمَّ  ِشر 

ة   لََجعَلَك م   ّللا    َشاء َولَو   َوِمن َهاجا   ل َوك م   َولَـِكن َواِحَدة   أ مَّ تَبِق وا آتَاك م َما فِي ل ِيَب   هللا إِلَى الَخي َراتِ  فَاس 

ِجع ك م   تَِلف ونَ  فِيهِ  ت م  ك ن بَِما فَي نَب ِئ ك م َجِميعا   َمر   .[48:  المائدة]تَخ 

ومنهاج التدافع ـ والحراك الفكري االجتماعي ـ الذي يصحح الخلل.. ويزيل المظالم.. ويعيد  ( 11) 

لَ العالقات بين الفرقاء المتمايزين إلى مستوى العدل والتوازن: ِ  َدف ع   َولَو   بَع َضه م   النَّاسَ  ّللا 

ض   لَّفََسَدتِ  بِبَع ض   َ  َولَـِكنَّ  اْلَر  ل   ذ و ّللا  لَ ، [251:  البقرة] ال عَالَِمينَ  َعلَى فَض  ِ  َدف ع   َولَو   ّللاَّ

َمت   بِبَع ض   بَع َضه م النَّاسَ  م   فِيَها ي ذ َكر   َوَمَساِجد   َوَصلََوات   َوبِيَع   َصَواِمع   لَّه د ِ ِ  اس   َكثِيرا   ّللاَّ

َرنَّ  ه   َمن ّللاَّ   َولَيَنص  ر  َ  إِنَّ  يَنص  فَع  ، [40:  الحج] َعِزيز   لَقَِوي   ّللاَّ َسن   ِهيَ  بِالَّتِي اد  ي ِئَةَ  أَح   السَّ

ن   لَم   نَح  تَِوي َوَل ، [96:  المؤمنون] يَِصف ونَ  بَِما أَع  ي ِئَة   َولَ  ال َحَسنَة   تَس  فَع   السَّ  ِهيَ  بِالَّتِي اد 

َسن    .[34:  فصلت]َحِميم   َوِلي   َكأَنَّه   َداَوة  عَ  َوبَي نَه   بَي نَكَ  الَِّذي فَِإذَا أَح 

وهذا المنهاج القرآني ـ في "التدافع"ـ هو البديل لمنهاج "الصراع"، الذي يصرع فيه القوي 

َرَهاالضعيف، فينهي سنة التعددية والتمايز واالختالف:   أَيَّام   َوثََمانِيَةَ  لَيَال   َسب عَ  َعلَي ِهم   َسخَّ
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س وما   مَ  فَتََرى ح  َعى فِيَها ال قَو  َجاز   َكأَنَّه م   َصر  ل   أَع  ن لَه م تََرى فََهل   * َخاِويَة   نَخ   بَاقِيَة   م ِ

[8ـ  7:  الحاقة ]. 

ط رَّ  فََمنِ ومنهاج الضرورات، المبيحة للمحظورات والتي تقدر بقدرها:  ( 12)   َعاد   َولَ  بَاغ   َغي رَ  اض 

َ  إِنَّ  َعلَي هِ  إِث مَ  فاَل ِحيم   ر  َغف و ّللا  ِمن ونَ  لَ  الَِّذينَ  ال َكِذبَ  يَف تَِري إِنََّما، [173:  البقرة] رَّ  بِآيَاتِ  ي ؤ 

 ِ لـئِكَ  ّللا  ِ  َكفَرَ  َمن * ال َكاِذب ونَ  ه م   َوأ و  ِرهَ  َمن   إِلَّ  إيَمانِهِ  بَع دِ  ِمن بِاِل  َمئِن   َوقَل ب ه   أ ك  ط   َولَـِكن بِاإِليَمانِ  م 

ن را   ال ك ف رِ بِ  َشَرحَ  مَّ نَ  َغَضب   فَعَلَي ِهم   َصد  ِ  م ِ  لَّ ، [ 106 ـ 105: النحل] َعِظيم   َعذَاب   َولَه م   ّللا 

ِمن ونَ  يَتَِّخذِ  ِليَاء ال َكافِِرينَ  ال م ؤ  نِ  ِمن أَو  ِمنِينَ  د و  ِ  ِمنَ  فَلَي سَ  ذَِلكَ  يَف عَل   َوَمن ال م ؤ  ء   فِي ّللا   أَن إِلَّ  َشي 

ك م   ت قَاة   ِمن ه م   تَتَّق وا   ر  ِ  َوإِلَى نَف َسه   ّللا    َوي َحذ ِ  .[28:  عمران آل] ال َمِصير   ّللا 

والمنهاج الوسطي في التعامل مع األنبياء والمرسلين ـ كبشر يوحى إليهم ـ فهم بشر، يسري  ( 13) 

 عليهم سنن هللا في البشر.. وهم معصومون فيما يبلغون عن هللا من نبأ السماء العظيم..

م[ ـ ممدودة ممن 1905ـ  1849هـ / 1323ـ  1266"فأرواحهم ـ كما يقول اإلمام محمد عبده ]

الجالل اإللهي بما ال يمكن معه لنفس إنسانية أن تسطو عليه سطوة روحانية، يشرفون على 

الغيب بإذن هللا، ويعلمون ما سيكون من شأن الناس فيه، ويكونون في مراتبهم العلوية على نسبة 

لعالَمْين: نهاية الشاهد وبداية الغائب، فهم في الدنيا كأنهم ليسوا من أهلها، وهم وفد اآلخرة من ا

في لباس من ليس من سكانها.. أما فيما عدا ذلك، فهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر أفراده"ـ 

 .-[406، 400ص  3]األعمال الكاملة جـ 

التفريط.. يعصم من تأليه األنبياء ي اإلفراط ووَ لُ وهذا المنهاج هو الذي يعصم من غُ 

والمرسلين وعبادتهم من دون هللا.. كما يعصم من تكذيبهم وقتلهم ـ على نحو ما صنع 

 الغالة! ـ .

تلك إشارات  ـ مجرد إشارات ـ لنماذج من المنهجيات القرآنية، التي مثلت وتمثل أبواباً 

ً متمايزة، يفتحها فقه المنهجية القرآنية أمام العقل المسلم، ليتخير هذا العقل  متعددة، وطرقا

 المنهاج الذي يقود إلى تحقيق المقاصد المعتبرة، في ضوء الواقع المعيش .
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ولقد آثرنا أن تكون هذه اإلشارات إلى هذه المنهجية القرآنية توطئة نقدم بها بين يدي هذه 

 سورة الكهف..الدراسة المنهجية المتميزة للمناهج القرآنية التي أشارت إليها آيات 

وهي الدراسة المتميزة والممتازة.. والكاشفة.. التي فتح هللا بها على العالِّم المتميز األستاذ 

الدكتور صالح الدين سلطان.. صاحب العطاءات الفكرية المتميزة والمجددة.. والذي نرجو 

وأن يوفقه  أن ينفع بعلمه.. وأن يزيده فقهاً.. ووعياً.. وعطاء.. ـ سبحانه وتعالى ـهللا 

 الستكمال هذه اإلضاءات المنهجية المبثوثة في كل سور القرآن الكريم..

 أنه سبحانه وتعالى خير مسئول.. وأكرم مجيب.

 

 هـ1429رجب  5القاهرة : 

       م2008يوليو  8  

 أ.د. محمد عمارة
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 (3) تقديم
 أبو زيد عاشور بقلم األستاذ الشيخ : وصفي

ال إلددإ إال   ن عمأ و شدد هلل  حمددهللح ل ددم المحملددهلل  ادد   ددم الدد     حمددهللح حدد   عددملم، أ  الحمددهلل ر  ا ال
 وبدم     د  األلدمأ الا دم  دم   و دام و    ا   دل    ي،د ُ تُدهللَع  ه دم   دم الد ومأ و شد هلل  ن  د،هللدم لحمدهلل   ش مدة  

 ممأ ولد  اتفىد   ولي األيهللي واأللصم  و  حما ال أ ايإ و ا  آلإ و  حملإ األط م  األه ا  األييم 
 اأ وبعهللأأم  ث،    ث هم و اك د ج م إل  يلم الهللي  و ام تسايم  

 َوهلل طاب إلي    فمذي الجا،م األ فمذ الهلل فل   دح  الدهللي   دا من  ن   فدب لوهلللدا ل دتا ال فدما
َي  و  األل  إ َظ  فُ  أ" ل ة ال  فأ ل  جيمت َي اإل ح  والفغ،، أ د ا ا تأ ،ايا ت بيقيا"البهللي : 

يل دف الو ادموي لمددم  الدهلل فل  طابدإأ َوادل لىلد،افإ: إن شديا م العحلدا  د   غبفدإ و  يمدح أ ل  دإ تد  
ا  لددم الشدديم لحمددهلل الغحالددي و حاددا دصددف تدد ن تددم : إن اإللددمم لحمددهلل  الهللاعيددا المجددهللد   اد  ن ي فددب  دد  

عبو يمتدإ: ال ي فدب حد،   فدب   ه ة لمم  فب    األئما تم : ال ي فب    األئما إال إلممأ وتدم  العودمدُ 
أ ثددم تددم  الشدديم الو اددموي: "ولدد  لددي لمإللملددا والابو يددا حفدد    فددب  دد  إلددمم  دد  الابددمت ة إال عبودد ي  

 . "وعبو ي لثم الغحالي
م الشيم الو اموي د وهل لع  لص ى  الح تم تم : "ولدم  الشيم الجا،م ىقيإد لىفموى ال !!هل    ولمم تهلل 

 ي،د    االلفثدم ُ  :وال م داأ وتدهلليمم تدمللا إال السدم ُ  أ وليس  ادي  بع غ   ع وع   ع لع  من لمثاي  ن يوهللم لثاإأ ل  إ  ع 
 !!..مث  فع دم  ل  األدا". َ د  اي  د.  ح  وتم  لبفسم م: إذ ا  ايك  ن تع 

إلد  ل  جيدا  ال ظد ع  لع ى  ا   دإ د حىظإ   د ي يهلل  ن يع  أ وهللعهلل ذلك     هتح ال غبا الموهللو ة و املُ 
دم دائمم  ن  يا ل ماأ تفااص َي  ن   يحقيا ت بل  هللع مءُ  ي لنع     ل  الفام،ت لأل فمذأ ول  االه  ألهيدإ  الَل

 يحدد ُ   و  أحا يددت   تام،ددتع ا لددم تجددهلل   ددفمذ  ودددمد   ولدد  الحو ددا لحو  ددمأ ولدد  الم رو دد،  لادد ئيسأ أ و لددإ
د  لوملدإأ  و تجدهلل والدهلل  إه ا ح و  ا   َ، دم  مُ ث دمع فع  بليدا ل مدا يع وهدي ل  جيدا توه دتاأ حأ ولدهلل   ا يدت   َلدمع َ 

م الم  مُج األيحتيُّ َي اإل حم.  تمثُّح وااح 
دم دشد  ال فدما وتبدم  ن و  م تعب  أ وهدل  ن  الدهلل فل   دحح   ود َي هتا المودمم  ن  شد،  إلد   لد ر آيد ع

أ وطاب  ن  ت  ح وُ ه هلل ي  ايإ لححظدمتيأ َفعجبدُل لد  هدتا ا لمسداك  يشَ  ي ل فملا لوهلللا لإ    اإ إلي 
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ُ دإ لعامدإ ودظ  ت ددإأ  ُلدإ ه ريفدإأ ويل    ُحإ لاب ت دإأ وُيوعل   دح   د ع الفام،دُت  ماعدإ أل دفمذح  ُيصع ألن  المع دلد  ن يَ 
ُح األ فمُذ تام،تعح وي اُب ل إ   يعإ؟!  فع  ص   َ يف يعس 

   دم  لدإ   يديأ ول تا ظ  ُل هتا تلااع م ل إ د وتلااُعإ  دجيةا  ال ت ادفع هيدإ د َود  ُت ال فدماع ولدم 
ا  ل  إ   هلل ال غباع و  مد ال اب وتم : "لد   دَد  لمل فدما لام بعدا حفد   تاود  لححظمتدك!!"أ َادم   دهلل هدهللة
أ وتعايودددمتر  أ َسددد  ُت لدددإ يمدددس  دددىحمت  ث دددمءاتر لا فدددما لمدددم يسدددفح ُّ لددد   فملدددا   يدددي  اددد  يجدددمر

ا  حيمدم لبعض لم   مء َ، مأ و ش هلل  دإ لم يلد  ولححظمت  ا  لعض الم  جيمت وللملد مأ هم دوهلل 
دبع ه دمأ وهد،  وبد،  ل دمأ وشد  هم و ث د   ذ   م هتلكأ  مدم يىعدم  ث،د  لد  األ دمتتة لد  تحل،دتهمأ هدم  ح 

مأ وه تا ت لن  يحُق ال بم .   ا، مأ و يت لمعظم م تعهلليح  وتصحيح 
 ه دي لدم  واح الف لدتيُّ ت اءة     ل  ن ت دلن واعيداأ تىدح إلد  ذبعهلللم َ غل ل  ت اءة هتح الهلل ا ا و 

هدل َي    إ لس هللر هيإ لوم     الحم ث األ ل   ن ال بي د  ا     ايإ و ام د تدم   د  الود آن: "...
الددتي ال يحيدد  لددإ األهددلاءأ وال تافددبس لددإ األلسدد اأ وال يشددب  ل ددإ العامددمءأ وال ياادد   دد   ثدد ة الدد دأ وال 

 ...".ت ولي  جمئبإ

 أالح مدا وي بدل ُ  أالمادا و مدهللةُ  أالشد يعا لد   ن الود آن ال د يم " ايداُ  تل  اإللدمم الشدمطبي وتت  تُ 
دمع وال تع  ألغ،د ح وال دجددمةع  أإلد     دلاح  و ددإ ال ط يدد ع  أاأللصددم  والبصدمئ  وددل ُ  أال  دملا وآيداُ  لشدديء  كع سُّ

ددددوطع  أالشددد يعا  ادددد   ايددددمت   االطدددح ع  لمدددد   امع  ادددد و ة   مع ح  إ ... وإذا  ددددمن  ددددتلك لعدددياملُىددد َددددي إد ا    ع م 
ددح  ددم، ع لأها ددم  ن يفاددتع  حددمق  هم والا   لوم ددهلل   ددو ن يجعاعدد أإح و ديسع ددإ  ايسع ا األيددمم والايددملي  دظدد        إ  ادد  لع
دد أ ويجددهللع ا  بعددا  لمل ُّ  ىدد ع ظ  أ ويع ا  يعددغ  لملبُ  ا  ادد   حددهللهممأ َ،لشددك  ن يىددل ع أ ال اتفصددم   و مددح   إ لدد  السددملو،  دىسع

ي ال  ،م األو ".   .. طبعا دا  الى   الع بي4/346الملاَومت: َو
دال  دف د  دم،     دل ةُ  الو آن ال  يم د وبام دار  طبيايا التامذ   ثم ة   و حسب  ن هتا ال فما مأ ا و ديس 

ددد ا دددإ  ايس  دددو ع  ابددداأ و دددمن لددد  غيددداأ وظىددد  لمل ُّ إ لملبُ أ َىدددم   متُبدددا و مدددح  األيدددمم والايدددملي دظددد        م  اددد  لع
ددي ال  ،ددم األ وبعددهللأ َودددهلل …"و أ وال دددتهب لع،ددهللا َ دددم هددل يوددل  َددي لوهلللفددإ: السددملو،  إن شددمء  أ َو

ل   ل ُة ال  ف د  دم   معدا د شدغمقع تابديأ وحب د دُل ه دمأ َأ  دمدي مت   واديأ وذ   اللسع ات   سدميأ وه م 

This file was downloaded from QuranicThought.com



11 

 منهجيات في الإصلاح والتغيير   ...سورة الكهف

الفددأث  الوابدديأ لددم  عا ددي  شددعُ   د ددم  ددحء  لدد  ل ظللددا َ دد ي    َ، ددم لدد   مدد  الفددهلله  العوادديأ وشددهللة  
 تي".ول  مج  حيم

ددفع ل ددم الا لدد أ  أ َددصذا َفح ددم هددتا الصددهللق ت ش  ددهللعقع إن الودد آن ال دد يم لمثملددا التلددس الفددي تسدد ُ  الص 
دددم ع   ال يفسددد   إال لمددد  لادددك لددد هحت   ال بدددمديُّ وال شدددُف اإلل ددديُّ  إ الم  دددلن..!! وهدددتا ال ددديضهيُلددد َو

ا مر وُيُا أ و ممر ود دلةأ وح  دا ا دفمهللاد و  أوإ دح أ وشدغمر لدملو آن ا ف حالإ َي الوالا والعول   ل      
 إقبم ر  ايإ.ل إأ و 

ىدفح هدتا َ َدي لحد  الود آن العظديمأد لمم لع     لإ  ايإ ل  لد هحت د ولوهلل غم  الم لف ال  يم 
ددددىل  لددددإ  ددددل ُة ال  ددددو  أالصددددهللق لددددإ لدددد  المعددددمدي وال ظدددد ات  أ و ددددمحل  ف  مددددم لددددم تف شددددف  ألحددددهللت ش 

ا بددي د ل السددمه  وددل الأ وهددتا لصددهللاق هيمددم   اددم لدد   اممئ ددم السددملو، والم  جيددمت لمددم لددم   ح   ددهلل غ،دد ح 
فع لأدإ ا     ايإ و ام د    الو آن َي  حلدإأ  د يم َدي تشد يعمتإأ  "ال  يم"  َ ل   يم   أ التي ُو  

،لادمتإ لفد   تبدم  ايدإ تم ئدإ َدي يشدل  وتدهلله أ    يم َي  َ م ح وتصل اتإأ  مم  دإ   يم َي   مئدإ َو
   وتعظيمأ ويو،  وثوا وا فسحم..!وتوهللي

َددي تىم دد،  هددتح  لسددبلتار  لوددهلل ا ددفا ج األ ددفمذ الددهلل فل   ددح   ددا من   بدد   شدد ة ل  جيددا غ،دد ع 
 ت بليددددا   ح  يددددا   د ليددددا    ددددللي ا   أ وهددددي ل  جيددددمت  والفددددهللادهم الفددددم ياي  ادددد   ث ت ددددم وت ل  ددددم أالسددددل ة

د  ما دمأ وُي ع  ح  دا اإل دحليا م أله دمء الا دمَع  أ ل  شأد م  ن ت لن  اد  إ ححيا   د  َ  هدمأ وُيسدهلل   دهلل ُيعم   ش  
 الف بليأ واالدح اق السال ي والااوي. الى  يأ واللعف   لس، ت مأ ويحىُظ م ل  الاام  

 
 ها ـ في تقديري ـ من أمرين:أهميت   تنبع   إن هذه الدراسة  

  ال ص الو آدي  ح،ث الفحم َ، مأ وط يوفإ َي الفعملم ل ج التي  م   ايإ الم لفُ مالم   األول:
لفحملدددم لبمشددد  ا لعدددهلل تألدددم وتدددهلله  طدددليا، أ َمد شدددىل لدددإ لددد  هدددتح السدددل ة تادددك المعدددمدي الجهلليدددهللةأ ا إلعددد
الفددي  معددل هدد،  الددهلل لة  أالتأ و  ددى ت  دد  هددتح الم  جيددمت المبف دد ةحُّ  عددوالف   هددتح الى،لاددمت   َماددل و 

  د،م والف ب،د أ و ب دل  هد،  الدهللديم وا يد ةأ دون اأ ولح ل  ه،  العام والعممأ وو ال  ه،  الفأوالح  
مددل لدد   أاأليدد ى  لم  ُ ددَددي ث ميددم األتددلا  والىُ  هددتح الى،لاددمتُ   ن تابددلع      حُّ  عددهددتا الف   هدديضالفددي  بمددم حج 
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 بمددم  ددمن َ، ددم  أو وايددمت إ المىسدد ون لدد   تددلا ر ُاددوُ    هدد،  يددهللي لددم يع  هددتح األدددلا ُ  الما ددمأ ودون  ن ت  ىددسع 
 مت واإل  ائ،ايمت.الملال  لعُض 

 مددم  ددمن لدد  دفددمئل هددتا االلفحددمم المبمشدد  د إلدد  هددتح الى،لاددمت واألدددلا  د تعفعبُّددُ   ددم   ل  جيددا َددي 
رهم لمعظم لم  مء َي هتح الهلل ا اأ ل   ح،  دو   م ولم يف بإ  ال  ف   بلعية  السل ة  ا مأ َ اُّ م يو    ل ةع 

 م..!دجهلل  جب   َي الء هتا الم  مج
ا يدددمت لادددهلل فل   دددح  َم فمعدددل   دددهللحأ وتجمعدددل المعدددمدي واألَ دددم  َمدفظمدددل لدددإأ لودددهلل ت دددمدت 

دد م َفددلا دت  ايددإأ  ددل  الشددلا ُد لعلع اعمع  م حفدد   يدد ج ل ددم هددتا شددفمتع  ويجمدد ع  أه،  ددم وا ددف م   ن ي لددفع ولعم 
 الح يم.  و قبس  ل  دل  الت    أ أد م ت حيم  ل  الف حيم ألمه ةر  ار ه ي   ار اة َي حُ  الى يهللع  العوهللع 

 
 ددا منأ  ددمحب الفج بددا الث يددا  الددهللي   ن  ددمحب م هددل األ ددفمذ الددهلل فل   ددح  واألمــر النــا ي:

َ دل   دفمذ   والىودإ َدي الدهللي  أوالاا  ال د يم أواللا عا َي الهلل لة إل    تعمل أ و محب العام الغحي 
ي  ل ي دم و و بدم وال  دهللأ و ئديس الش يعا اإل حليا ل ايا دا  العادلم لملودمه ةأ و لدل المجدمل  الىو يدا َد

َددي   اغددبر  والددتي طددمق األ   شدد تم وغ بددم داعيددم إلدد   أ غ،دد ع الجملعددا اإل ددحليا األل ي يددا  ددملومأ 
أعُلُ م  ح: "إ وشعم ع  ديسع  ل   حهلل  لاحأ  م ح   َلمر  لعم  ع   ملعم ، ع  وع اع   عا   ال عع اعي إ  ل     ع   ر إ ن   ع    يع إ ال   ع ".  ع
 .109ع اء: الش

ال  د    د ي  تو ا إل    لحبإ    لُ  والمحب د وإن   الفام،ت   تهلل يحسب البعض  ن هتا هل ل   ُ 
دددي    هدددتا  و ذا أ  دددد دددُعُإ إال  ن يمفدددهلل ع   دددفمذعحأ َا  ل ددد  لددد   دددمي، الدددهلل فل   و يوللدددلن إن الفام،دددتع ال يعسع

 و يحيددهللأ  هددتا  ددإ   يسددعإ إال  ن يسدد  ع َددي    ددمء األ   ال العامددي  والددهلل لي   أ وتددمل  دشددمطإم ددحح  
  حس،ُبإأ ولم ش هللدم إال لمم  ام مأ ولم   م لاغ،ب حمَظ، .دحسبإ  تلك و 

َددي تىسددد، هم ل فدددما  أ  آثمُ هدددم  م تظ دد ُ  م واهفمملدددمت  المىسددد ي  وثومَددمت   تجددم اع   ن  ولدد  المعادددلم 
ظ دد  هيددإ تظ دد  هيددإ األيبددم  وا ثددم أ والبحغدديُّ ت لملاغدداأ واألثدد يُّ  َددي تىسدد، ح االهفمددممُ  يظ دد ُ  َددملاغليُّ 
واألح ددممأ  ظ دد  هيددإ الىوددإُ  يالمددتاهب والماددم وال ددحمأ والىقيددإُ  ظ دد  هيددإ آ اءُ ت والبيددمنأ وال حلدديُّ  البحغدداُ 
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  ا، م  دل ةُ  ادع سل   َي اإل ح  والهلل لة والفغ،،   مدل ل آة   فعإالهلل فل   ح  وتج ب  امع   ن   و حسبُ 
 هم  ا  هتا الفىس،  المبم  .لآثم    ل  حع لع  ع ال  فأ َع 

ددفعُ    هددتح  تددل لددم  ل،دد ى َ، ددم لصددهللاقع   وال  حددلل   هدد،  الوددم ي ال دد يم واال ددفمفم  ه ددتح الهلل ا ددا أ ول 
لاودد آن  إلدد  تىسدد، ر    هلليددهللةاد حتددار  َمتحدداع ي،دد ر  ايددإ و ا، ددم و ادد  األلددا اإل ددحليا  ا ددمأ دحددلع  السددل ةُ 

 دددم مُ ف   حع ويُ  أالفددي يى اددد م الددهللي ُ  أم  دد  ل  جيدددمت اإل ددح  والفغ،،ددد ال حددل  لحث ددد إ  ادد  هدددتاال دد يم  ا  ددد
و ن تجدهلل لد  م إلد    تعدمل   ن ي ىد  ه دتح الهلل ا داأ ادم     ويىفوُ  إل، دم واتدُ  العمدم  اإل ددحليأ اللات أ

داهفممم  هم العام والى   وتمدات  العمم اإل حلي لم هدي لدإ  هدمأ  ادهلل مة والمجمهدهللي أ م لو ن ت دلن دب ا  
 أالعدملا،  لدم يجدحي لدإ العامدمءع  م ي،د ع دم    دم و   د  دفمذع  م يب ق لاعملا،  والمصاح، أ و ن يجحيع ووليل  
 العملم، أأأ ر  ا    الحمهللُ آيُ  د لادم  ن  الصمدت،  ال بمد،، أ و  والهلل مةع 
 

 الىو،  إل   ىل  بإ

 و ىي  مشل   هل  يهلل 
Wasfy75@yahoo.com 

 م30/6/2008 -هد  1429 ممدى ا ي ة  26َي ال ليل 
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خليق هللا فيي  ن، والصالة والسالم على سييدنا محميد خيير ميهلل الذي بنعمته تتم الصالحاتُ  الحمد

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

 بعد الممات، وبعد..

جسيمي وهميت بهيا،  عقليي وذراتِّ  وحبياتِّ  ،قلبيي شغافَ ـ جمعة  كل  ـ الكهف  سورةُ  تْ فقد المسَ 

مين منظومية  أشيعر أنهيا جيزء   يفأعطاني هللا فيها من عمق التدبر العقلي، وشدة التيأثر القلبيي، ميا جعلني

لميياء، فيهييا أحييداً ميين الييدعاة الع كلمييا حييد ثتُ  فكييري ومنهيياج حييياتي، وقييد هييداني هللا فيهييا إلييى منهجيييات  

هللا فيي  واإلخوة واألخوات قيالوا: كأننيا نقيرأ هيذه السيورة ألول ميرة وفيق هيذه المنهجييات، وقيد دعيوتُ 

ي ا عين المنهياج الربياني والهيدْ خروجً  الس َحر، ورجوته في السر والعلن أال يجعل في شيء مما اخترتُ 

اب: "اللهم اجعل ليه القبيول النبوي. وأرجو أن يكون ربي قد استجاب دعائي الذي صاحبني مع هذا الكت

 والتغيير لألحسن". ،الحسن

 ،ميدرارا القليمُ  عليي   هذه المنهجيات لعدة سنوات حتى إذا استوت على الجودي، أليح   وقد عايشتُ 

ي فييي رحلتييي األخيييرة إلييى الواليييات المتحييدة األمريكييية فييي صييفر نِّ تُ أنهيياراً، ووجييدْ  وانهمييرت األفكييارُ 

إال الكتابية فيي الطيائرات والمطيارات بيين مملكية البحييرين،  ال أجيد حيليةً  م،2008هيـ ـيـ فبرايير  1429

وفرانكفورت وديترويت، وفيالدلفيا، وكولومبس، وبالتيمور، والسعودية، والكويت، والقياهرة، وتركييا. 

الهمييوم الجسييام فييي غييزة فلسييطين، وبغييداد  بييين طييياتِّ  ى األفكييارُ وَ ْطييأن تُ  خشيييةَ  الكتابييةَ  عُ رِّ ْسييأُ  وكنييتُ 

لعراق، وفي إسالم أبياد باكسيتان، وكيابول أفغانسيتان، وطهيران إييران، ومقديشيو الصيومال، وبييروت ا

 لبنان، والقاهرة في مصر األزهر الشريف.

ـيـ بفضيل هللا ـيـ هيذه  بمنهجيات سيورة الكهيف هيي التيي أنتجيتْ  العظامِّ  هذه الهمومِّ  ولعل اختالطَ 

وكان  خالل سورة الكهف ــ دراسة تأصيلية تطبيقية ــ،الرؤية بعنوان: منهجيات اإلصالح والتغيير من 

عين البَيراءِّ بين البخياري بسينده  هنظري في هيذه السيورة ميا ورد فيي فضيلها، ومنيه ميا روا تأول ما لف

صان  َمْربوط بَِّشَطنَين، فَتَغَش يتهُ سيحابة ، »قال: أنه  عازب  ، وإلى جانبه حِّ كان رجل  يقرأُ سورةَ الكْهفِّ
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لت »فذكر ذلك له، فقال:  دنو وتدنو، وَجعََل فرُسهُ يَنفِّر. فلما أصبح أتى النبي  فَجعَلَْت ت ينَةُ تَنز  تلك الس كِّ

ِّ  َعْن أَبِّي الد ْردَاءِّ ، وروى مسلم بسنده  (10/69: ، كتاب فضائل القرآن، باب فضل الكهفصحيح البخاري) «بالقرآن ، أَن  الن بِّيِّ

  :الِّ َميْن َحفِّيَ  َعْشي»قَياَل يَن اليد ج  يَم مِّ ، ُعصِّ لِّ ُسيوَرةِّ اْلَكْهيفِّ يْن أَو  ، كتياب صيالة المسييافرين صيحيح مسيلم )«.َر آيَيات  مِّ

عين رض هللا عنهما عن سهل بن معاذ عن أبيه ، وروى اإلمام أحمد بسنده ( 6/77: وقصرها، باب فضل سورة الكهيف

َل ُسيوَرةِّ الَكْهي»أنه قيال:  رسول هللا  يهِّ، َوَميْن َميْن قَيَرأَ أَو  يهِّ إِّلَيى َرأْسِّ يْن قَدَمِّ َرهيا َكانَيْت لَيهُ نُيوراً مِّ فِّ َوآخِّ

 (.  :4/463، حديث معاذ بن أنس الجهني مسند اإلمام أحمد )« قََرأَها ُكل ها َكانَْت لَهُ نُوراً ما بَْيَن الس ماءِّ إِّلَى األَْرضِّ 

قة من النور تظهر للـ"دراويش" ليس كما يظن البعض أنه طا إن هذا النور الذي وعد به النبي 

فيييرتعش أحييدهم مكبييرا ويبكييي متييأثرا ثييم تييذهب هييذه اللمحيية ميين النييور مييع أحييالم اليقظيية. إنمييا النييور 

المقصود في الحديث هو المنهج اليذي يبيدأ بيالحق ضيعيفاً مطيارداً، ويتوسيط بيالحوار مخاطبياً، وينتهيي 

َرن  و ه، فقوليه تعيالى: غييرُ  زيجيوها اليذي ال باالستخالف تمكيناً، ولكل مرحلة أسلوبُ  ْليَتَلَط يْف َواَل يُْشيعِّ

ومنهجيية :  ،هيو المينهج لكيل حالية تتكيرر فيهيا تهدييد الكثيرة الظالمية للقلية المؤمنية( 19الكهف : ) بُِّكْم أََحداً 

 ُُره  ان. هي الوحيدة الجائزة في الحديث مع األصدقاء واألقرباء والجير (37الكهف : ) َوهَُو يَُحاوِّ

أميا عنيدما يكيون ألصيحاب الحيق السيلطة والقيرار فيال يجيوز آنئيذ االعتيزال أو الحيوار فقيط بييل 

ة   منهج: ينُونِّي بِّقُو   ، هو الذي يجب القيام به .(95الكهف : )  فَأَعِّ

هذا في اعتقادي هو النور أي المنهج الذي يستضيء به أصحاب الحيق ليعرفيوا مسياحة الحركية 

ميين االستضييعاف إلييى  . كمييا أن هييذا السييلم الصيياعدَ طثميية إفييراط وال تفييري نيكييو وحييدود السييلطة، وال

أمام هذا األلم في أعمياق أمتنيا، ويعطيي أنيه ال  أمل   الحوار، ومنه إلى التمكين، يعطي كل أسبوع جرعةَ 

أن يخييرج ذو القييرنين ميين الكهييف، بييل هييذا التييدرج فييي الخييروج ميين العمييل السييري إلييى الحييوار  نيمكيي

ومنه إلى التمكين الرباني، والبد لذلك من إرادة قوية، وإدارة سوية، وانطالقة فتية، كما سنلح  العلني، 

في فراغ فالبد أن نحسن كيف ندير الفيتن، سيواء  لفي قصة سيدنا موسى والخضر، وأيضا ألننا ال نعم

 األصدقاء.فتنة الُسلطات أم الشياطين أم زينة الحياة الدنيا والمال والولد أم فتنة العلم و

دقييق، وتحلييل عمييق، وحليول مناسيبة لكيل أمراضينا  ويلزم لهذا الطريق أن يكون عندنا وصف  

وأزماتنا، كما وجدت هذه المنهجية في قصص هذه السيورة. فعنيد االنطيالق نحيو الحليول المناسيبة البيد 
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ئييتالف لنلتقييي عنييد مين التخلييية ثييم التحلييية لالرتقيياء ميين الممارسيية إلييى التييذوق، وميين االخييتالف إلييى اال

فقط، واالرتقاء إليى األحسين، ودقية  "مجمع البحرين"، وربط األسباب بالنتائج، والبحث فيما تحته عمل  

ا أجد من المنهجية الضرورية أن ندرك أن العناية الربانية في االختيار بين المتقابالت واألضداد. وأخيرً 

ين واجبنيا التربيوي فيي إصيالح الينفس، وواجبنيا النصر والتمكين، والعز والغنيى، تنتظير أن نقيوم بيأمر

واليدعوي  ،الدعوي فيي إصيالح المجتميع، ولقيد بينيت األدلية عليى وجيوب هيذا اإلصيالح التربيوي أوال

ثانيا، لننال العناية الربانية ثالثا. وقمت بعد التأصيل بالتطبيق والتفصيل عليى كيل آيية فيي سيورة الكهيف 

يتلقون منه عشير آييات فيحفظونهيا  نا األول أصحاب النبي كان سلفُ ا كما راجيا أن تدرس السورة تمامً 

يجتمع دينيان فيي الجزييرة  ال»: وهو يقول ويعملون بها  ويبلغونها، فنالوا العناية الربانية ومات النبي 

الخلفياء ليكمليوا هجييرة  ، وجيياء (1584حيديث رقيم: ، اليهييود مين المدينية إجيالءبياب ميا جياء فيي  ،كتياب الجييامع  ،موطيأ ماليك ) «العربيية

الييدعاة، وغييدا اإلسييالم إلييى العييراق وإيييران والهنييد والصييين شييرقا، وتمييدد غربييا إلييى مصيير والمغييرب 

النهر. فهل نعود إلى  ءالعربي، والتقى الفاتح شماال في األندلس مع الفاتح في القسطنطينية وبالد ما ورا

ج الكيافي ألميراض القاصييي واليداني، هيذا مييا ليكييون العيال ؛هيذا النبيع الصيافي والمييورد العيذب الشيافي

 أرجوه حقا وما أطلبه صدقا من وراء هذا الكتاب.

 به هذا الكتاب: ولعل أهم معالم المنهج الذي تناولتُ 

ال ثقافة، بأن نعيش معيه بالعقيل تيدبرا، وبالقليب تيدبرا، وبيالنفس  هداية   كتابَ  أن يكون القرآنُ  .1

 تغيرا.

2.  ً ناً أخرى على آالمنا الواقعية، وبذلت جهدي فيي اسيتنباط معيالم  على اآليات، وعي جعلت عينا

 األمل  بين طيات األلم، ثم استخراج خطوات العمل إلصالح هذا الخلل.

تشييبعت كثيييرا بمنهجييية اسييتنباط الواجبييات التربوييية إلصييالح اليينفس، والدعوييية إلصييالح  .3

م والمسلمين مع سعادة فيي اليدنيا المجتمع، وبالعناية الربانية لنصل إلى العز والتمكين لإلسال

 واآلخرة. 

وإنني أستنصح كل إخواني وأخواتي ذوي القلوب واألبصار، والرؤى واألفكار، والخلق الفريد، 

وهيي وسيط  -خلصوا النصح لي فإنني بإذن هللا أعزم على أن تكيون سيورة الكهيف والعقل الرشيد، أن يُ 

This file was downloaded from QuranicThought.com



17 

 منهجيات في الإصلاح والتغيير   ...سورة الكهف

ى تسياهم فييي بنيياء األميية الوسيط الشيياهدة علييى النيياس، منطلقييا إلييى بقيية السييور لمنهجيييات أخيير -القيرآن

الرائدة إلى الخير، المستغنية باهلل عن ذل السؤال وطول االنكسار بين يدي كيل عنييد جبيار، وال أحسيب 

فييه  اواتضيح المينهج، وانطليق العميل ميع يقيين ال يخالجني ،وصيدق العيزم ،ذلك بعيدا إن خلصت النواييا

ؤمنين فييي االنتقييال إلييى االسييتخالف بعييد االستضييعاف، وإلييى األميين بعييد أدنييى شييك بمييا وعييد بييه هللا الميي

 الغنى بعد الفقر، وإلى السعادة بعد الشقاء. الخوف، وإلى العز بعد الذل، وإلى 

 ،وأخيرا أشيهد هللا أنيي اجتهيدت ُوْسيعي وبيذلت قصيارى جهيدي فيي اسيتخالص هيذه المنهجييات

نصييحوا بيه ميين  وأضيفت أهييم ميا ،ثبيات والييدعاة الثقياتالعلميياء األ واستنصيحتُ  ،ولييس تفسييرا لايييات

ِّ  فضيل   مالحظات، فإن كان من خير في هذه المنهجيات فهي محيضُ  األرض والسيماوات، وإن  مين ربِّ

 بياطالً  والباطيلَ  ،ا ويرزقنيا اتباعيهحق ي وأن يرينيا الحيق   ،أسأل هللا أن يغفيره ذنب   كان غير ذلك فلعله أثرُ 

 وهو نعم المولى ونعيم النصير. ، قصد السبيلويرزقنا اجتنابه، وعلى هللا

 صالح سلطان                                                                                             
 1429ربيع اآلخر   29

 2008مارس   5                                                                                                                   
 مملكة البحرين                                                                                                                      
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 مدخل تمهيدي: بين المنهجية والشرعة

اج والتشيريع، ويمكننيي توضييح ذليك مين خيالل النقياط لعل أول سؤال يطرح نفسه ميا الفيرق بيين المنهي

 التالية:

ً يقول هللا تبارك وتعالى:  .1 ْنَهاجا ْرَعةً َومِّ نُكْم شِّ ، الشرعة: هي األحكام التفصييلية  (48المائدة : ) لُِّكلِّ  َجعَْلنَا مِّ

مثيل وجيوب الصيالة، أميا المنهجيية: فهيي كييف وصيلنا إليى أن الصيالة فريضية، والجيواب هيو: ميين 

 النصوص القطعية من الكتاب والسنة.

ْدَف َرُسيولِّ حديث المرأة الخثعمية: روى ابن ماجه بسنده  .2 يهِّ اْلفَْضلِّ ، أَن هُ َكاَن رِّ َعنِّ اْبنِّ َعب اس  ، َعْن أَخِّ

يَضيي ِّ إِّن  فَرِّ . فَقَالَييْت: يَييا َرُسييوَل َّللا  ييْن َخييثْعَم  : فَأَتَتْييهُ اْمييَرأَة  مِّ ِّ َغييدَاةَ الن ْحييرِّ هِّ، َّللا  بَييادِّ ِّ َعلَييى عِّ ِّ فِّييي اْلَحييجِّ ةَ َّللا 

نَعَيْم. فَإِّن يهُ لَيْو َكياَن َعلَيى أَبِّييَك دَْيين  »أَْدَرَكْت أَبِّي َشْيخاً َكبِّيراً، الَ يَْستَطيُع أَْن يَْرَكَب. أَفَأَُحجُّ َعْنيهُ  قَياَل: 

أجاب المرأة مباشرة بقوله:  ، لو أن النبي  (2/971 : ،كتاب المناسك، باب الحج عن الحي إذا لم يستطعسنن ابن ماجه) «قََضْيتِّهِّ 

بين لها المنهجية التي وصل بهيا إليى الحكيم وهيي  )حجي مكان أبيك( فقط لكان حكما شرعيا، لكنه 

 القياس على وجوب أداء ديون العباد، وبالتالي يجب أداء حقوق هللا عن األقارب.

ْرهُْم فِّيي األَْميرِّ  قوله تعالى:  .3 منهجيية فيي اتخياذ القيرار، أن يكيون قيرار الحيرب ، ( 159آل عميران : )  َوَشاوِّ

داخل المدينة وخارجها، أو أن نجعل البئر أمامنا أو خلفنا، وأن نعطي ثلث ثمار المدينة لبعض قبائيل 

 العرب ليخذلوا المشركين عنا. هذه آثار وأحكام ، وشرعة لمنهجية الشورى في اتخاذ القرارات .

ُكْم َوأَْرُجلَ إِّ  آية الوضوء:  .4 يَُكْم إِّلَى اْلَمَرافِّقِّ َواْمَسُحواْ بُِّرُؤوسِّ لُواْ ُوُجوَهُكْم َوأَْيدِّ ُكْم ذَا قُْمتُْم إِّلَى الص الةِّ فاْغسِّ

ينَ  ينُكم مِِّّ ْرَضى أَْو َعلَيى َسيفَر  أَْو َجياء أََحيد  م  ُرواْ َوإِّن ُكنتُم م  اْلغَيائِّطِّ أَْو  إِّلَى اْلَكْعبَينِّ َوإِّن ُكنتُْم ُجنُباً فَاط ه 

ْنيهُ  يُكم مِِّّ ُكْم َوأَْييدِّ يداً َطيِِّّباً فَاْمَسيُحواْ بُِّوُجيوهِّ ُمواْ َصعِّ دُواْ َماء فَتَيَم  ، هيي  )6المائيدة : ( الََمْستُُم النَِِّّساء فَلَْم تَجِّ

ُ لِّيَْجعَيَل عَ  إال للوضوء، والغسل والتيمم، لكن في نفيس اآليية:  حشرعة ال تصل ييدُ َّللاِّ يْن َميا يُرِّ لَيْيُكم مِِّّ

 هي منهجية تفكير واستنباط كل األحكام.   َحَرج  
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ِّ  عن أنس  البخاري بسنده  هما روا .5 يروا وال تُنَفِِّّيروا»قال:  عن النبيِّ يروا، وبَشِِّّ يروا وال تُعَسِِّّ )صيحيح  «يَسِِّّ

ة التيسييير فييي الفتييوى ،  هييذه منهجييية ترسييي ضييرور (1/220البخياري، كتيياب العليم، بيياب ميا كييان النبييي يتخيولهم بالموعظيية : 

 الحديث أية شرعة تفصيلية. يوالتبشير في الدعوة وال يعط

ئ للناس كتابا تيدع فييه شيدائد ابين عمير، ورخيص ابين  .6 عندما قال أبو جعفر المنصور لإلمام مالك: )وطِِّّ

كان  (،1584حديث رقيم: ، اليهود من المدينة إجالءاب ما جاء في ، ب كتاب الجامع، اإلمام مالك ،  موطأ مالك)عباس، وشواذ ابن مسعود( 

ليك بين أنيس مين أحكيام فيي كتياب الموطيأ لإلميام ما ءيضع له منهجية تأليف كتابه الموطأ، أميا ميا جيا

 شرعية كثيرة فهي شرعة بنيت على منهاج قويم .

أئمة المذاهب لم يصيروا أئمة أصحاب مذاهب خاصة إال ألن لكل واحد منهم منهجية وخطية يتمييز بهيا  .7

بيه، والشيافعية ينكيرون العميل باالستحسيان  ذعن غيره، فأكثرهم يعتمدون القياس، وابن حيزم ال يأخي

 صوعميل أهيل المدينية حجية عنيد المالكيية دون غييرهم، وخبير الواحيد ال يخصي ويأخذ به األحناف،

عموم القرآن عند األحناف واعتمده آخرون، ويعتمد علماء السنة كل ما صح من األحاديث من جميع 

الصحابة الثقات من علمياء األمية، بينميا يعتميد الشييعة األحادييث اليواردة فقيط عين طرييق آل البييت. 

 ج لالعتماد واالستنباط.وهذه كلها مناه

 منهجيية عنالتفاصيل تنبيئ عندما أقول: أن هناك ظاهرة العنوسة أو الطالق أو انتشار المخدرات هذه  .8

 اإلحصاء أو االستقراء الدقيق. وهي منهجية ينتج عنها أرقام ونسب تبنى عليها قرارات دولية.

الناحييية المنهجييية، وليييس تفسيييرا بعييد هييذه األمثليية أريييد أن أقييول: إننييي أتنيياول سييورة الكهييف ميين 

للكلمييات، وأسييباب النييزول، وتصييحيح الروايييات والتييرجيح بينهييا، هييذه مهميية أفيياض بهييا كثييير ميين 

علمائنا جزاهم هللا عنا خير الجزاء. لكني هنيا أجتهيد فيي اسيتنباط المنهجييات التيي يجيب أو يسيتحب 

ت مضيى أن ننطليق لهيذا التغييير وفيق اعتمادها في اإلصالح والتغييير لواقيع ميرِّ  يحتياج قبيل أي وقي

رؤية منهجية منضبطة بالقواعد الشرعية واألصيول اإلسيالمية والمصيالح العامية التيي تيؤتي أعظيم 

 الثمار مع غاية الجهد لمرضاة هللا تعالى.
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المنهجية اْلولى : التدرج من الستضعاف إلى الحوار ومنها إلى 

 التمكين.

قُْم رسوالً بقوله تعالى:  للحظة األولى التي بها صار النبي محمد اإلصالح والتغيير فرض عين منذ ا

رْ  فالدعوة إلى هللا وحمل أمانة اإلصالح والتغيير فرض قبل الصالة بعشر سنوات ، وقبيل  (2المدثر:( فَأَْنذِّ

 الزكاة والصيام بخمسة عشر عاما ، وقبل الحج بثمانية عشر عاما .

وازن متيدرج فيي اإلصيالح والتغييير ، فالقصيص اليواردة فييه هيي وسورة الكهف هي نسيج متكاميل متي

  -عبارة عن تيار من اإلصالح من السيئ إلى الحسن ومنه إلى األحسن ، من خالل القصص التالية :

 أصحاب الكهف. .1

 الصاحبان. .2

 موسى والخضر. .3

 ذو القرنين. .4

في اإلصالح والتغييير، وجميع هذه القصص تشترك في كونها عبارة عن مشوار متدرج واضح المعالم 

إما من السيئ إلى الحسن ثم األحسن في القصص الثالثة )أصحاب الكهيف والصياحبين وذي القيرنين(، 

 أو من الحسن إلى األحسن في قصة موسى والخضر.

 -ولكي نركز على المنهجيات ال التفصيالت البد من مالحظة ما يلي : 

الباطييل وهييي أصييحاب الكهييف، والصيياحبان، وذو هنياك ثييالث قصييص فيهييا صييراع بييين الحييق و أول  :

 القرنين، وقصة واحدة فيها تعاون بين أطراف الخير وهي قصة موسى والخضر.

يبدأ الحق ضعيفاً، مظلوماً، مطارداً، مضطهداً، والباطل قويا، منتفشا، متغطرسا، يطارد حريات  ثانيا  :

قصيية أصييحاب الكهييف ، حيييث إن فتييية آمنييوا التييدين، والحركيية، والييدعوة، والكلميية، و..... ، وذلييك فييي 

ذلك  بربهم فتعرضوا للتهديد بالقتل رجماً إن لم يعودوا ــ مثل بقية الناس ــ عباداً لغير هللا تعالى ويتضح

ُحيوا في قوله تعالى: ْم َولَْن تُْفلِّ ل تِّهِّ يدُوُكْم فِّي مِّ ، (20)الكهيف: إِّذًا أَبَيدًا إِّن ُهْم إِّْن يَْظَهُروا َعلَْيُكْم يَْرُجُموُكْم أَْو يُعِّ

وأميام هيذه الحاليية لييس ميين الشيجاعة أن يقيف هييؤالء المستضيعفون القليية عيددا وعيدة فييي مواجهية هييذه 
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َرن  بُِّكيْم أََحيدًااألنظمة القوية الفاسدة، بل الحكمة والشيجاعة هيي فيي اتبياع مينهج:   وْليَتَلَط يْف َوال يُْشيعِّ

 (.19)الكهف:

ي آية المنهج في القصة ، فهي تلخص المنهج في اإلصيالح والتغييير فيي أيية حالية أعتبر أن هذه اآلية ه

تتكرر فيهيا هيذه الظيروف نفسيها ، ويعتبير تجياوزاً مين اليدعاة أن يتخطيوا هيذه اآليية إذا انطبقيت علييهم 

 الظروف نفسها 

ن فيأذاقوهم ألوانياً في المرحلة المكية التي استأسدت قوى الكفر على جماعة اإليميا وهذا ما فعله النبي 

 : يالة من العذاب والمطاردة حتى لما هاجروا إلى الحبشة وكان المنهج آنئذ  يَُكْم َوأَقِّيُميوا الص   ُكفُّيوا أَْييدِّ

 إال قولييه: " ، وقتلييت سييمية بحربيية فييي قُبُلهييا ، وكييذا زوجهييا قتييل شييهيدا ، وال يملييك الرسييول (77النسياء )

ر  فَإِّن  مَ » يَرُكْم إلى اْلَجن ةِّ َصْبَراً آَل يَاسِّ )جامع المسانيد والمراسيل، لجالل الدين السيوطي، اإلكمال مين الجيامع الكبيير، حيرف الصياد:  «صِّ

"، عليى حيين أن ليم نيؤمر بيذلك بعيدفيي رد االعتيداء قيال : " ولما استعجل سعد بين أبيي وقياص (، 5/72

قينقاع بالغزو عندما كشفوا عورة اميرأة  بعد تغيير الظروف ، وتعديل موازين القوى، فاجأ بني النبي 

مسلمة واحدة في سوق بني قينقاع في المدينة ألنه هنا معه دولة وقوة ، وحماية األفراد جيزء مين سييادة 

وكرامة الدولة ، واإلمكانات القانونية واألعداد البشرية كلها توجب اتخاذ موقف مختلف، هذا مع بساطة 

 ا قيست بقتل سمية بحربة في قُبُلها .جريمة كشف عورة امرأة مسلمة إذ

عييدوا قيراءة المينهج الصيحيح لإلصيالح والتغييير فيي سيورة إن المندفعين اليوم في بيالد شيتى البيد أن يُ 

الكهف مستلهمين الوسيلة المناسبة في اإلصيالح التيي تتوافيق ميع ميوازين قيوى الحيق والباطيل ، ولعليه 

يَن تفسير لقوله تعالى:  ل ذِّ لُوَن َوقُل لِِّّ نُوَن اْعَملُواْ َعلَى َمَكانَتُِّكْم إِّن ا َعامِّ يُروَن  الَ يُْؤمِّ ُروا إِّن ا ُمنتَظِّ  َوانتَظِّ

يييْل َعلَْييييهِّ َوَميييا َربُّيييَك  يييَماَواتِّ َواألَْرضِّ َوإِّلَْييييهِّ يُْرَجيييُع األَْميييُر ُكلُّيييهُ فَاْعبُيييْدهُ َوتََوك  ِّ َغْييييُب الس  ِّ يييا َولِلِّ بِّغَافِّيييل  َعم 

 من قصص الصراع بين الحق والباطل في سورة هود . حشد   ، وهو ختام أكبرِّ (123-121)هود: تَْعَملُونَ 

بيين الصياحبين ،  –ال القيدرات الماديية والبشيرية  –في قصة الصاحبين هنياك تسياو  فيي السيلطة  ثالثا  :

 يمان .فهما أصحاب، بمعنى ال سلطان ألحد على اآلخر وقد اختار أحدهما الكفر ، واختار اآلخر اإل

هِّ أَبَيدًا وقد كان أمام الصاحب المؤمن مع الكفر البواح من صاحبه الذي قال:  َوَميا  َما أَُظنُّ أَن تَبِّيدَ َهذِّ

ْنَهيا ُمنقَلَبًيا يدَن  َخْييًرا مِِّّ دتُّ إِّلَيى َربِِّّيي أَلَجِّ دِّ منكيراً قيدرة هللا عليى  ،(36، 35)الكهيف  أَُظنُّ الس اَعةَ قَائَِّمةً َولَيئِّن رُّ
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إهالك حديقته، ونفي البعث والنشور، وأنه لو فرض وجود يوم القيامة فسوف يحتف  بوجاهته وماله في 

 -اآلخرة ، قد كان أمام الصاحب المؤمن ثالثة اختيارات : 

َ االعتزال، مثلما حدث من أصحاب الكهف:  .1  . (16)الكهف:   َوإِّذِّ اْعتََزْلتُُموهُْم َوَما يَْعبُدُوَن إِّال  َّللا 

 االعتداء باستعمال القوة، بأن يقوم بقتله أو ضربه أو نهره جزاء كفره وعناده . .2

الحوار واإلقناع، وهيذا بالضيبط ميا حيدث ليكيون مينهج اليدعوة فيي حالية التسياوي فيي السيلطة بيين  .3

األصييدقاء، والشييركاء، والجيييران، واألعضيياء فييي نقابيية أو هيئيية أو مؤسسيية تكييون الحقييوق فيهييا 

 ال يجوز غير الحوار .متساوية، وهنا 

َوهُيَو ولذا اعتبر أن اآلية الوحييدة التيي تعبِِّّير بصيدق وواقعيية عين مينهج اإلصيالح والتغييير هنيا هيي: 

ُرهُ  وهي الكلمة الوحيدة المكررة مرتين في القصية حييث أظهير الكفير عنيد الحيوار ،  (34،37)الكهف:  يَُحاوِّ

 فبادله صاحبه حوارا بحوار .

ل أن يستخدم هذا الصاحب التيواري واالعتيزال والتخفيي ، كميا ال يصيلح أن يتجياوز وهنا ال يصلح بحا

 صالحياته وسلطاته في استخدام القوة في اإلصالح والتغيير ، بل ال يجوز غير الحوار .

ويمكيين التعبييير عيين ذلييك بييالحوار المفتييوح مييع مؤسسييات المجتمييع المييدني ، واسييتخدام الصييالحيات 

تاحيية بحكييم قييانون المواطنيية ، كييي يقييوم كييل إنسييان بواجبييه فييي تحسييين مجتمعييه والفييرص القانونييية الم

واالرتقاء به من السيئ إلى الحسن ومنه إلى األحسن ، ولعل هيذه هيي الحالية األكثير مناسيبة للجماعيات 

والتيارات والهيئات اإلسيالمية فيي عالمنيا اإلسيالمي ، بيل ولألقلييات المسيلمة فيي اليدول غيير المسيلمة. 

ي أدعو جميع المسلمين في المجتمعات الغربية التي تتاح فيهيا أكبير مسياحة مين الحرييات والحقيوق وإنن

المدنية أن يبادروا إلى فتح مؤسسات تقوم على فعل الخير ونفع الغير ــ مسلما ً أو غير مسلم ــ وتحاور 

ي بناء مجتمعهم ، تبنيى عليى أبناء المجتمع فيما ينفعهم في دينهم ودنياهم ، وأن يشاركوا بفاعلية كبيرة ف

التعمير ال التدمير، والنفع ال الضر ، والخير ال الشر ، وأن يتركيوا جمييع األعميال السيرية التيي يتبناهيا 

 بعضهم .

والحييق أننييا هنييا البييد أن نستحضيير حاليية الحييوار التييي فتحييت بييين المسييلمين المهيياجرين إلييى الحبشيية 

مه ، وأصيلح هللا بيه قومياً كثييرين . وأيضيا حالية الحيوار والنجاشي ومن حوله ، حيث أسلم وحسن إسال
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بعيد صيلح الحديبيية ميع مليوك األرض ورؤسياء القبائيل وقيادة العشيائر ، مميا وسيع  التي فتحهيا النبيي 

 دائرة الدعوة والقبول لهذا الدين العظيم.

تحياور وتنفيع مين الحيوار وتحوييل األعميال السيرية إليى مؤسسيات عامية توإعداد الينفس لهيذه المرحلية 

َرن  بُِّكيْم :أو  (16)الكهيف:  َوإِّذِّ اْعتََزْلتُُموهُمْ التي تختلف عن منهج: الجميع هذا قطعاً  له أساليبه  َوال يُْشيعِّ

 (.19)الكهف:  أََحدًا

 إِّن يا َمك ن يا لَيهُ فِّيي األَْرضِّ في حالة ذو القرنين وصلت قوة الحق إلى الذروة، حيث قال سيبحانه:  رابعا  :

ْن ُكلِِّّ َشْيء  َسبَبًا ، هنا وجدت كل عناصر القوة واألسيباب التيي يسيتطيع بهيا أن يقيدر (84)الكهف: َوآتَْينَاهُ مِّ

 89)الكهف:  أَتْبََع َسبَبًاما يشاء )وفق المنهج الرباني( ، وهنا تتضح الصورة المثالية للملك الصالح حيث: 

فيي األخيذ باألسيباب ، والنيزول إليى النياس فيي مغيرب الشيمس أي استفاد من هذه اإلمكانات الهائلة  (92،

ومشرقها وما بين ذلك ، ودخل إلى مناطق األنهار والبحار والسدود ، كي يحقق العدل في هذا اإلعيالن 

بُهُ َعذَابًا نُْكًراالواضح:  بُهُ ثُم  يَُردُّ إِّلَى َربِِّّهِّ فَيُعَذِِّّ ا َمْن َظلََم فََسْوَف نُعَذِِّّ ًحا فَلَهُ وَ   أَم  َل َصالِّ ا َمْن آَمَن َوَعمِّ أَم 

نَا يُْسًرا َجَزاء اْلُحْسنَى َوَسنَقُولُ  ْن أَْمرِّ وهو أعلى مسيتويات اإلصيالح والتغييير بيأكبر  (87،88)الكهيف :  لَهُ مِّ

 اإلمكانات المتاحة ، واستخدام السلطة القضائية والتنفيذية إلقرار العدل ومكافأة المحسنين الصالحين . 

وعندما يشكو قوم من ظلم يأجوج ومأجوج ال يكون الرد هو التلطف وعدم إشعار النياس بهيم أو حيوارا 

ة  فقط بل كان المنهج هنا:  ينُونِّي بِّقُو  ، هذه القوة تمثل قوة العلم والمادة، قوة اتخاذ القرار، (95)الكهف :  فَأَعِّ

ية والرعاية، قوة البذل والعطاء، قوة فعل الخير قوة البناء والعمران، قوة التصنيع والتصدير، قوة الحما

ونفع الغير ومنع الشر، قوة مواجهة الظلم بزبر الحديد والسبائك المعدنية واألسلحة المتنوعة، ألن هاهنا 

دولة أو مملكة وصالحيات وسلطات يجب استخدامها في األمر بالمعروف إذا ظهر تركيه، والنهيي عين 

العدل بين الناس كل الناس بصرف النظير عين أدييانهم وأليوانهم وأجناسيهم المنكر إذا ظهر فعله، ونشر 

ْمنَييا بَنِّييي آدََم وقييدراتهم بييل ألنييه إنسييان يسييتحق التكييريم كمييا كرمييه الييرحمن فييي قولييه تعييالى:  َولَقَييْد َكر 

ْلنَاهُ  يِِّّبَاتِّ َوفَض  َن الط  يالَوَحَمْلنَاهُْم فِّي اْلبَرِِّّ َواْلبَْحرِّ َوَرَزْقنَاهُْم مِّ ْن َخلَْقنَا تَْفضِّ م   (.70)اإلسراء: ْم َعلَى َكثِّير  مِّ
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بعد الهجرة وتأسيس الدولة ؛ حيث كان له خطاب مع الميارقين مثيل قوليه  وهذا بالضبط ما فعله النبي 

ئيه علييه السيالم عليى األحيزاب: )البداية والنهاية، البن كثيير الدمشيقي، فصيل فيي دعا «اآلَن نَْغُزوهُْم َوالَ يَْغُزونَنَا»بعد غزوة األحزاب 

، وقتل مئات من ناكثي العهود والمواثيق من يهود بني قريظية ، وعفيا (151-7/150، حلية األولياء ألبي نعييم، ص2/111

لَقَاءُ »عن أهل مكة  د ، وعفيا عين النسياء واألوال(2/292)البدايية والنهايية، صيفة دخوليه علييه السيالم مكية:  « اذَهبُوا فَأَْنتُُم الطُّ

الذين أسروا من غزوة حنين ، ولم يتصرف كما تفعل دول إسالمية برمتها كأنها جماعية مستضيعفة فيي 

 النظام العالمي الجديد.

 

 ونستطيع استخالص منهجية التدرج في اإلصالح والتغيير من خالل هذا المنحنى :

 

 
 

 

  - وإذا دققنا النظر في هذا المنحنى الصاعد فالبد من مالحظة ما يلي :

1الشكل   
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يجوز لمن يتعرض للقهر والظلم واالعتقال والفصل والعيزل والطيرد والتشيويه للسيمعة واألذى فيي  .1

َرن  بُِّكْم األهل والمال والولد  يجوز أن يأخذ موقف أصحاب الكهف في منهجية:  َوْليَتَلَط ْف َوال يُْشعِّ

إليى التخفيي، واللجيوء إليى كهيف ويكون المسئول األول والحقيقيي عين دفيع هيؤالء  (،19)الكهف:  أََحدًا

العمل السري هم هؤالء الظلمة سواء كانوا أنظمة أو سلطات أو هيئات أو غيرها، وال يجوز توجيه 

إن ُهييْم إِّن يَْظَهييُروا َعلَييْيُكْم يَْرُجُمييوُكْم أَْو اللييوم لهييؤالء الفتييية الييذين اختفييوا بعييد هييذا التهديييد والوعيييد: 

مْ  ل تِّهِّ يدُوُكْم فِّي مِّ  بل يوجه اللوم إلى من وصفهم الشاعر بقوله: (20)الكهف:   َولَن تُْفلُِّحوا إِّذًا أَبَدًايُعِّ

 إياك إياك أن تبتل بالماء  ** ألقاه في اليم مكتوفا وقال له

ومهمييا بييذلت األنظميية فييي تشييويههم إعالمييياً فييإن هييذا يضيياعف ميين التعيياطف معهييم، ألن أي إنسييان 

إلييى أن يييأتي إلييى دار  را ، وهييذا هييو الييذي اضييطر رسييول هللا يتعيياطف مييع المظلييوم سييراً أو جهيي

يتخفى بصالته في بيته ، وكانت  األرقم، وتحرك بدعوته بين األفراد والقبائل سرا ، وكان أبو بكر 

أخبيار النبيي الجدييد فأرسيل  تتحرك بين نساء مكة داعية بسرية تامية ، وتحسيس أبيو ذر  أم أيمن 

فأخذه إلى دار األرقم بخطة سيرية   لم يرو غليله ، فذهب بنفسه ورآه علي  أخاه، فلم يشف عليله و

 أو صحبه الكرام . ال يحس بها أهل مكة ، هنا يقع اللوم على كفار مكة وليس على سيدنا محمد 

وال حل لهذه الحالة سوى إطالق الحريات ورفع القيود ، وتخفيف المعاناة ، وإنصياف المظليومين ، 

هيييورين ، وعيييودة المفصيييولين ، وإعطييياء الحقييوق المدنيييية فيييي االنتخابيييات والترشييييح ورعاييية المق

  -للموقوفين ، وإال فنحن ندفع بالعمل السري الذي ال يستطيع أحد أن يعرف : 

  ما هي األفكار التي تدرس من أعضاء التنظيم السري 

  ًمقهورون! حجم الكراهية للمجتمع والسلطة التي تبث ألعضاء التنظيم  ألنهم فعال 

  ما هي الخطط التي يعدها هؤالء إلصالح أو إفساد المجتمع 

  ما مدى قوة هذا التنظيم عدداً وعدة 

  ما المتوقع أن يحدث منهم 

   هل يمكن تصويب األخطاء 

  هل يكون تصحيح المسار من داخل التنظيم أو خارجه 
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يج المجتمييع ، وترويييع فييي تهيي اوهييي مخيياطر علييى الدوليية والسييلطة الظالميية أن تتحمييل مسييؤوليته

 اآلمنين من خالل بعض جماعات العنف التي استساغت العمل السري بسبب قهرهم وظلمهم .

ال يجيوز بيأي حيال اللجييوء إليى العميل السييري إذا كانيت الحرييات متاحيية، والحقيوق مصيانة، وحييق  .2

 االنتخابيييات والترشييييح مكفيييوال ، وحيييق تكيييوين الجماعيييات واألحيييزاب والمنظميييات واالعتيييراض

والتظاهر واالعتصام ــ بضوابط قانونية تمنع اإلفساد في البلد ــ وحق التعليم والتوظيف ، والمحاكم 

العادليية، واإلنصيياف عنييد المظلميية، ألن هييذه هييي حاليية قصيية الصيياحبين، وهنييا ال يجييوز لألفييراد 

، والجماعيات والهيئييات أن تعتييزل وتختفييي تحييت األرض أو تظين أنهييا صييارت دوليية داخييل الدوليية 

وسلطة داخل السلطة، بل يجب أن تحدد صالحياتها فيي حيدود أنهيا جماعية أو هيئية وليسيت دولية ، 

وال يجوز هنا تعيين القضاة ، وإقامة الحدود داخل الجماعة أو الهيئة ، وال تأمر بالمعروف أو تنهيى 

ون هيذا الحيوار عن المنكر إال من خالل نافذة الحوار ألنها هي النهج الوحيد الصحيح ، والبد أن يكي

في أرفع درجات االرتقاء عن السباب والقذف واللعن واالتهام دون أدلية ولعيل أرقيى مسيتوى يلتقيي 

وقوليه  (،24)سيبأ:  ُمبِّيين   َوإِّن يا أَْو إِّي ياُكْم لَعَلَيى هُيدًى أَْو فِّيي َضيالل  عليه المتحياورون هيو قوليه تعيالى: 

ييَي أَْحَسيينُ اْدعُ إِّلَييى َسييبِّيلِّ َربِِّّييَك بِّاْلحِّ تعييالى:  ْلُهْم بِّييال تِّي هِّ َظييةِّ اْلَحَسيينَةِّ َوَجييادِّ   ،(125)النحييل:  ْكَمييةِّ َواْلَمْوعِّ

يْن »: قال النبي  وروى مسلم بسنده عن عائشة  ْفَق الَ يَُكوُن فِّي َشْيء  إِّال  َزانَيهُ، َوالَ يُْنيَزعُ مِّ إِّن  الرِِّّ

 .(16/125واآلداب، باب فضل الرفق:  صحيح مسلم، كتاب البر والصلة)«َشْيء  إِّال  َشانَهُ 

  -هذه المرحلة هي التحدي األكبر للغيورين على اإلسالم أن يتأهلوا على النحو التالي : 

  .دراسة اإلسالم بأبعاده كلها العقدية والخلقية والتشريعية في العبادات والمعامالت 

 ديات واآلالم واآلمييال، دراسيية المجتمييع الييذي يتحركييون فيييه ميين حيييث التيياري  والواقييع والتحيي

 والقوانين ذات العالقة وعناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات .

 . دراسة أرقى الوسائل المتنوعة للوصول لجميع شرائح المجتمع 

ويلزم هنا أن يكون هنياك سيقف واضيح وهيو عيدم جيواز اسيتخدام القيوة لإلصيالح والتغييير ميع 

 حجم الفساد .األفراد والجماعات والدولة مهماً كان 
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إذا أتيحييت لإلنسييان سييلطة فييي بيئتييه وأسييرته ، أو مدرسييته وجامعتييه ، أو مؤسسييته وشييركته ، أو  .3

وزارته وهيئته، أو حكومته ودولته ، البد أن يرتقي األمر بالمعروف والنهي عين المنكير مين دائيرة 

الح والتغييير، وال القول إلى العمل، ومن الحوار إلى استخدام القوة والسيلطة والصيالحية فيي اإلصي

نكتفييي بالشييجب والبيانييات واإلدانييات ألن هييذه فقييط للجماعييات والهيئييات ، وليسييت لييذوي السييلطة 

بُيهُ والصالحيات ، وهكذا فعل ذو القرنين حيث قال:  بُهُ ثُم  يَُردُّ إِّلَى َربِِّّيهِّ فَيُعَذِِّّ ا َمن َظلََم فََسْوَف نُعَذِِّّ أَم 

ييا َميي َعييذَابًا نُّْكييًرا  ًحا فَلَييهُ َجييَزاء اْلُحْسيينَىَوأَم  ييَل َصييالِّ ومنييع ظلييم يييأجوج ، (88-87:الكهييف) ْن آَمييَن َوَعمِّ

ومأجوج بالقوة المتاحة له ، ومن هنا كما ال يُقبل بأن توجد جماعيات تتعاميل كأنهيا دولية ذات سييادة 

تضيعفة فييي داخيل الدولية، فيال يُقبيل أيضيياً أن تتعاميل اليدول ميع المظيالم العالمييية كأنهيا جماعيات مس

 النظام العالمي الجديد . 

 

 ولبد هنا من شيء من التفصيل: 

  بينما ال يجوز لطالب في الفصل أن يعاقب طالبا أساء إلى طالب آخر، أو أستاذ أو قصر في واجباته

 أن يفعله المدرس أو إدارة الفصل، أو المدرسة عندما يسيء طالب أو أستاذ .  ب، لكن هذا ما يج

  لرجل أن يفرض على امرأة متبرجة في الطريق أو زميلتيه فيي العميل ليبس الحجياب، بينما ال يصح

 فإن هذا واجب على وليها زوجاً أو أباً أو أخاً بأن يقنعها بالحجاب قوالً ، وأن يلزمها به فعالً .

  بينما ال يجيوز لطاليب أن يمنيع طالبية أن تجليس إليى جيوار زميلهيا فيي احتكياك اليجيوز فيي الفصيل

أو غيره، فإن هذا واجب على األستاذ المعلم أو مدير المدرسة أو عميد الكلية أو المعهيد أو  الدراسي

 رئيس الجامعة، وإن واجب الطالب فقط هو النصح واإلرشاد مثل الصاحبين .

  ال يستطيع االبن سوى نصح أبيه برفق أن يترك الربا والغصيب أو السيرقة واالخيتالس ، لكين األب

 ابنه ترك الربا أو الغصب أو السرقة .ملزم بأن يطلب من 

  يجيوز للشييركات والهيئيات والجماعييات أن يينص نظامهييا األساسييي عليى حييل الخالفيات عيين طريييق

التحكيييم الشييرعي، بينمييا ال يجييوز لهييم تنصيييب القضيياة للفصييل فييي الخصييومات، أو تعيييين الشييرطة 

رت،  وإن لم تفعل أثم القائمون عليها. لتنفيذ األحكام ألن هذا مما تختص الدولة به إن قامت به أُجِّ
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هذه بعيض أمثلية مين واقعنيا الييومي تسياهم فيي بييان منهجيية التيدرج فيي اإلصيالح والتغييير مين خيالل 

 قصص سورة الكهف . 

 

ولعل هذه الرسومات توضح تغير منهجية اإلصالح وفقاً لموازين القوة، وكيف أن التزام هيذه المنهجيية 

 وإضعاف الباطل . يؤدي إلى مضاعفة قوة الحق،

 

2الشكل   
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 المنهجية الثانية: منهجية بعث اْلمل مهما كان اْللم.

في واقعنا المعاصر يطول الحديث عن األلم ويقل الحديث إن لم يندر عين األميل، مميا ييورث كثييرا 

ميين السيييامعين فيييي الييدروس والخطيييب والمحاضيييرات واليييديوانيات والزيييارات مزييييدا مييين الييييأس 

لواقع يعني أن جيوشا من اليائسين البائسين سيظلون دائما أسيري هذا اإلحباط واإلحباط،  وهذا في ا

مما يستحيل معه أي تحرك نحو اإلصالح والتغيير. وإذا جد  المصلحون في السير إلى هللا تعالى، ثم 

إصالح مجتمعهم فإنهم يجب أن يبعثوا األمل قويا، نديا، فياضاً، مسيتندين إليى هيذه الركيائز األربعية 

 السابقة وهي:

 قوة الملك التي ال تقهر . .1

 قوة المنهج الذي ال يتغير . .2

 تاريخنا الحافل باالنتصارات . .3

 واقعنا الماثل باإليجابيات .4

 -:فيما يلي من خالل سورة الكهف  عملمنهجية بعث األمل قبل الويمكنني أن أالح  

ِّ  اْلَحْمدُ   :السورة بأعظم رسالة أمل وهيتبدأ  .1 ي لِلِّ  هِّ  َعلَى أَنَزلَ  ال ذِّ تَابَ  َعْبدِّ َوَجيا ل يهُ  يَْجعَل َولَمْ  اْلكِّ *  عِّ

 ً رَ  قَيِِّّما ً  لِِّّيُنذِّ يداً  بَأْسا ن َشدِّ رَ  ل دُْنهُ  مِّ نِّينَ  َويُبَشِِّّ ينَ  اْلُمْؤمِّ الَِّحاتِّ  يَْعَملُونَ  ال ذِّ ً  أَْجراً  لَُهمْ  أَن   الص  ثِّينَ  * َحَسنا  َمياكِّ

رَ  * أَبَداً  فِّيهِّ  ينَ  َويُنذِّ ُ  ات َخذَ  قَالُوا ال ذِّ ع   فَلَعَل يكَ   ليمقبل أن تتحدث عين األ ،(4-1:الكهف) َولَداً  َّللا   ن ْفَسيكَ  بَياخِّ

مْ  َعلَى هِّ نُوا ل مْ  إِّن آثَارِّ يثِّ  بَِّهذَا يُْؤمِّ ً  اْلَحيدِّ كيل هيذا  ىليم يكين يأسي والشيك أن الرسيول  ،(6:الكهيف)أََسيفا

إال أنه كان يرى  ،لى مرض قاتلإرآن بأنه قد يؤدي ويحزن كل هذا الحزن الذي عبر عنه الق ىاألس

هيذه الحالية ، وميع ذليك ليم يبيدأ القيرآن  إليىيجعليه يصيل  من صنوف البالء واإلعيراض عين هللا ميا

 ــن باأللم، بل بدأ باألمل، بالحمد هلل ، وأن هذا الحمد يرتكز على هذه الثروة الربانية الكبيرة التي تعي

ً لو وظفناها توظيفاً صحيح فيات ، وعيالج كيل داء، وتغييير كيل اآلفيات ، هيذه  في استدراك كل ميا ــا

أي مصدر المعايير الصحيحة الراشدة الهاديية  "مالقيِِّّ "الثروة هي الكتاب الذي ليس فيه عوج بل هو 
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األحسن دائماً ، ثم إن هذه اآليات جمعت بيين النيذارة للمشيركين والبشيارة للميؤمنين فيي صيورة  إلى

  -أن نلخصها فيما يلي :  متميزة يمكن

 . حمدا هلل على قوة المنهج القرآني الذي يقاوم العوج ويرسي القيم الربانية 

 الكييافرين والظييالمين ، وصيياحب علييى حييد لقدرتييه فهييو صيياحب البييأس الشييديد  أن هللا تعييالى ال

 الرحمة الواسعة على المؤمنين.

ن الحق والباطيل وهيي قصية أصيحاب كل القصص الرئيسية في هذه السورة التي ضمت صراعاً بي .2

وبدأ الحق ضعيفا مهد داً، وانتهى قوياً مسد داَ، وهيي كبسيولة أميل  ،وذي القرنين والصاحبين ،الكهف

انتهت كلها بالفالح والنجياح ألصيحاب الحيق ، والخسيران والبيوار سريعة المفعول كل أسبوع ألنها 

 -التالي :  وللكافرين المعتدين على النح

اب الكهف مع التهديد الذي حدث لهم في حياتهم أوالً حافظوا على ديينهم فيي أنفسيهم قصة أصح (أ)

سينة ، ونحين مين بعيد  309حصير لهيم منيذ عثيروا علييهم بعيد  فلم يفتنيوا، وآمين بسيببهم قيوم ال

تسجيل القرآن لسيرتهم مازلنا عبر كل زمان ومكان يتلى فيه القرآن يشع هؤالء نوراً جديدا فيي 

فأي نجاح أعظم من هذا النجاح ، وأي  ،منذ نزلت سورة الكهف حتى قيام الساعة حياة كل مسلم

 أكبر من ذلك .فالح 

ن ا :قصة الصاحبين ، أظهرت قوة اعتزاز الصاحب المؤمن بصلته باهلل تعالى (ب) ُ  هُيوَ  ل كِّ  َّللا 

كُ  َواَل  َربِِّّي حبه المشرك بالبوار لحديقته ، وفي الوقت نفسه أنذر صا ،(38:  الكهف) أََحداً  بَِّربِِّّي أُْشرِّ

ييطَ  :وقد استجاب هللا دعاءه، فكانت العبرة لكل من يعتز بغير هللا تعيالى هِّ  َوأُحِّ  (،42)الكهيف: بِّثََميرِّ

ييَ  فِّيَها أَنفَقَ  َما َعلَى َكف ْيهِّ  يُقَلِِّّبُ  فَأَْصبَحَ  :وحدث الندم الشديد يَية   َوهِّ يَها َعلَيى َخاوِّ :  الكهيف) ُعُروشِّ

كْ  لَمْ  لَْيتَنِّي يَا ل:قاو (42 إذن هذه هيي نتيجية االسيتكبار فيي األرض   .(42:  الكهف)أََحداً  بَِّربِِّّي أُْشرِّ

بالعرض الزائل من مال أو ولد أو منصب، لتكون قصة أمل دائمة ألصحاب الحق أن هللا تعالى 

 الباسط .هو الذي بيده مفاتيح الخير ، وهو وحده النافع الضار ، المعز المذل ، القابض 
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ه وأني ،هو التمكين ةقصة ذي القرنين في آخر السورة تؤكد معنى أن آخر طريق الدعوة والدعا (ج)

أو تكون عندهم أسيباب القيوة بحييث يسيتطيعون مواجهية الظيالمين أفيراداً و جماعيات  يجب أن

ت ، كما حدث مع أهل المغرب وبين السدين ، وقد تمثلت قصة النجاح في المنع الكامل عصابا

 َوَميا يَْظَهيُروهُ  أَن اْسيَطاُعوا فََميا :ذا الظلم من يأجوج ومأجوج حييث نيص القيرآن عليى أنهيمله

ً  لَهُ  اْستََطاُعوا وهذا يعني أن آخر مشوار الدعوة بالحسنى هو العيز والتمكيين ،  ،(97:  الكهيف) نَْقبا

  كينالمساوالقدرة على ردع الظالمين ومنعهم من استضعاف اآلخرين ، ونهب ثروات 

يأتي تسلسلها درساً عميقاً مؤثراً في األمل ، ويتضح ذلك  ،في السورة أيضاً ثالث صور من السلطة .3

  -فيما يلي: 

 الملك الظالم الذي هدد أصحاب الكهيف بالقتيل رجمياً إن ليم يعيودوا عين ديينهم ،  :السلطة األولى

 ستبداد السياسي .ا عبادته دون ربهم ، وهو يمثل "السلطة الدكتاتورية" أي االوويلتزم

 وهو يمثل قمة الفساد المالي  ،في قصة سيدنا موسى والخضرالغاصب هي الملك  :السلطة الثانية

لِّك   :نهإحيث  ً  َسفِّينَة   ُكل   يَأُْخذُ  م  يهمه فقر هؤالء المساكين الذين يكيدحون  وال (،79)الكهف: َغْصبا

قطميراً إال استولى عليه ظلماً  يراً والنقيترك  الــ في القصة ــ  في األعمال البحرية، لكن الملك

 .وعدوانا

 وهي تخلو من االستبداد السياسي أو الفساد  ،القرنين وذ الملك العادل هي سلطة ة:السلطة األخير

كميا قيال  بيل منهجيه يفعيل ميا شياء، المالي ، وهذا يبدو من عدم القهر للمحسن ، وترك المسييء

ا َمن َظلَمَ   تعالى:     بُهُ َعذَاباً نُّْكراً أَم  بُهُ ثُم  يَُردُّ إِّلَى َربِِّّهِّ فَيُعَذِِّّ َل   *   فََسْوَف نُعَذِِّّ ا َمْن آَمَن َوَعمِّ َوأَم 

نَيا يُْسيراً  ْن أَْمرِّ وعنيدما وجيدت مظلمية  ، (88-87:  الكهيف)   َصالِّحاً فَلَهُ َجَزاء اْلُحْسنَى َوَسنَقُوُل لَهُ مِّ

أعظم صيور التعفيف عين أميوال  تالً باختيارهم إلقامة السد كانلقوم بين السدين ، وعرضوا ما

ينُونِّي َخْير   َربِِّّي فِّيهِّ  َمك نِِّّي َما تعالى: الفقراء والمقهورين حيث قال ة   فَأَعِّ  َوبَْينَُهمْ  بَْينَُكمْ  أَْجعَلْ  بِّقُو 

 ً  . (95:  الكهف) َرْدما
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ليى هللا أن ينهيي هللا عليى أييديهم إب اليدعوة مجيء هذه القصة تعني أن هناك أمالً كبيراً ليدى أصيحا 

  -أمرين:

 االستبداد السياسي مثل ملك أصحاب الكهف . -أ

 الفساد المالي مثل الملك الذي يأخذ كل سفينة غصبا . -ب

إن صيدقنا هللا تعيالى فيي األميل والعميل اليذي ال  ،عادل عفيف حاكموستنتهي األمور إن شاء هللا إلى 

 باطل .يفتر مهما اشتدت ظلمات ال

من أكبر روافد األمل في سورة الكهف هو ما استوقفني كثيراً من تكرار الحديث عن الرحمة في كل  .4

 -فقرات السورة ، حيث ذكرت الرحمة وهي أوسع أبواب األمل سبع مرات ترتيبها كما يلي: 

(1)  ن آتِّنَا َرب نَا نْ  لَنَا َوَهيِِّّئْ  َرْحَمةً  ل دُنكَ  مِّ نَا مِّ   .(10الكهف: ) َرَشداً  أَْمرِّ

(2)  ن َربُُّكم لَُكمْ  يَنُشرْ  اْلَكْهفِّ  إِّلَى فَأُْووا حمته مِِّّ نْ  لَُكم ويَُهيِِّّئْ  ر  ُكم مِِّّ ً  أَْمرِّ ْرفَقا   .(16)الكهف:  مِِّّ

(3)   َْحَمةِّ  ذُو اْلغَفُورُ  َوَربُّك   .(58)الكهف:   الر 

(4)  نْ  َعْبداً  فََوَجدَا نَا مِِّّ بَادِّ نْ  َرْحَمةً  آتَْينَاهُ  عِّ ن مِّ نَاعِّ ن َوَعل ْمنَاهُ  دِّ ً  ل دُن ا مِّ ْلما  .(65)الكهف:  عِّ

(5)  لَُهَما أَن فَأََرْدنَا ْنهُ  َخْيراً  َربُُّهَما يُْبدِّ ً  َوأَْقَربَ  َزَكاةً  مِِّّ  .(81)الكهف:  ُرْحما

(6)   ََجا أَُشد هَُما يَْبلُغَا أَنْ  َربُّكَ  فَأََراد ن َرْحَمةً  َكنَزهَُما َويَْستَْخرِّ بِِّّكَ  مِِّّ  (.82)الكهف:  ر 

(7)   َن َرْحَمة   َهذَا قَال بِِّّي مِِّّ  .(98)الكهف:   ر 

أردنا أن نقف على عمق األمل في اآليات فإننا سنجد أول موضع هو أن ضيق الحياة وتهديد الطغاة  وإذا

ن آتِّنَا َرب نَا :ألصحاب الكهف جعلهم يدعون هللا تعالى نْ  لَنَا َوَهيِِّّئْ  َرْحَمةً  ل دُنكَ  مِّ نَياأَ  مِّ :  الكهيف) َرَشيداً  ْمرِّ

التلطيف  إليىقليوبهم تثبيتيا ، وهيدايتهم  فكان الجواب من هللا سخياً نديا وخيراً كثيراً مين اليربط عليى ،(10

ين َربُُّكيم لَُكيمْ  يَنُشيرْ  اْلَكْهيفِّ  إِّلَيى فَيأُْووا :فهيالك إلى، واإليواء المواجهةوعدم  حمتيه مِِّّ ينْ  لَُكيم ويَُهيِِّّيئْ  ر   مِِّّ
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ُكم ً  أَْمرِّ ْرفَقا والكلب يحرس ، وأخيراً يبعثهم  ،وحرك هللا الشمس لتحفظهم ، واألجساد تتقلب (،16: )الكهف مِِّّ

 ا به .آمنولى قوم آخرين ويؤمنون بما إلتصل رسالتهم 

فييرحم  ،وضع الثاليث فهيو يتحيدث عين سيعة رحمتيه سيبحانه لكيل الخليق فهيو الغفيور ذو الرحميةمأما ال

لكنه أجيل ذليك لموعيد ال منياص منيه وال مفير  ،باغتهم بالعذاب لكل ذنبيفال  ،ى على عبادهنويغفر ويتأ

 .لظالم عنه

 ،لى قصة سيدنا موسى والخضر فسنجدها مفعمة باألمل من خالل ذكير الرحمية ثيالث ميراتإفإذا جئنا 

اثها حيم ، وهو يختم القصة بأن كل أحدرأن الخضر ممن آتاه هللا رحمة والعلم من لدن الرحمن ال :أولها

ب ِةكَ  هي نسمات متدفقة من الرحمة الربانية  ةن رَّ َمةة  م ِ وميا بينهميا يبيين أن الوليد اليذي ينتظير أن  ، َرح 

 . هه وأقاربييكون بديالً لألبوين المؤمنين هو من يصل الرحم ويتصف بصفة الرحمة بوالد

من بناء السيد معهيم ولهيم هيو  ه هللا إليهما وفقوفي آخر السورة تأتي الرحمة على لسان ذي القرنين بأن 

، بيل بعلمهم وسيلطتهم فيض رحمة من هللا تعالى ، وليس من سلطانه ومعارفه ومتابعاته كما يفتن الكثير

معيار األمل لدى كيل مسيلم أن هللا هيو اليرحمن اليرحيم ، البير  حهو رحمة من هللا تعالى ، وهو ما يوض

أمنياً  رحمتيه لهيم مين ويهييئيمنع عينهم مظيالم شيتى ، فيرسل لهم من أسباب الرحمة ما  ،اللطيف بعباده

 على معاشهم ، وعليهم أن يستعدوا لرحمات هللا في اآلخرة بفعل الخير ونفع الغير .
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المنهجية الثالثة: الوصف الدقيق والتحليل العميق والحلول 

 المناسبة.

واقيع دون تحليليه أو وضيع يغرم الكثير من الكتاب والباحثين والصيحفيين والخطبياء واألئمية بوصيف ال

حلول مناسبة ألزماته، فيخرج الناس من بين أيديهم وقد ازدادوا يقينا بفسياد واقعهيم، لكينهم ينقلبيون إليى 

تيار بائس يائس من التغيير واإلصالح والوصيول إليى النجياح والفيالح. وإذا أنعيم هللا عليى عبيد مصيلح 

ة والظيياهرة، والتحليييل العميييق الييذي يفييرق بييين بييأن يجمييع بييين الوصييف الييدقيق الييذي يفييرق بييين الحاليي

األسييباب الوهمييية والحقيقييية، ويقييدم الحلييول المناسييبة لكييل بيئيية ومنييا،، وإمكانييات وقييدرات، فإنييه فعييالً 

سييكون المصييلح الربيياني الييذي يجعييل هللا علييى يدييه مفيياتيح التغيييير، وأسييتطيع أن أسييمي هييذه المنهجييية 

ريض بالكشف السيريري وإجيراء الفحوصيات واإلشياعات وتحالييل "منهجية الطبيب" حيث يبدأ مع الم

عديدة لينتهي إلى اكتشاف المرض والعرض، وهذا كله مينهج وصيفي، ثيم يبيدأ بيالمنهج التحليليي ليحيدد 

أسباب الميرض والعيرض، وأخييراً يقيوم بوصيف العيالج المناسيب للعيرض والميرض معيا، وال يكتفيي 

ط ما يجب اتباعيه فيي تنياول أيية مشيكلة خاصية باإلنسيان فيي بعالج العرض دون المرض، وهذا بالضب

 نفسه، أو أسرته أو مجتمعه أو دولته، وإال كنا كمن يذهب للطبيب فيكتشف الداء وال يصف له الدواء.

والحق أنني وجدت هذه المنهجية واضيحة فيي القصيص اليثالث التيي فيهيا صيراع بيين الحيق والباطيل، 

 د الثالثة كما يلي : سنجد هذه المنهجية ذات األبعا
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 أول  : قصة أصحاب الكهف

 الوصف الدقيق:

  مْ إنهم  . (18)فِّتْيَة  آَمنُوا بَِّربِِّّهِّ

  ًن دُونِّهِّ آلَِّهة  . (15)َهُؤاَلء قَْوُمنَا ات َخذُوا مِّ

 ْم َولَن ل تِّهِّ يدُوكُْم فِّي مِّ  . (20)تُْفلُِّحوا إِّذًا أَبَدًا إِّن ُهْم إِّن يَْظَهُروا َعلَْيكُْم يَْرُجُموكُْم أَْو يُعِّ

 نِّيَن َواْزدَادُوا تِّْسعًا ائَة  سِّ ْم ثاََلَث مِّ  . (25)َولَبِّثُوا فِّي َكْهفِّهِّ

 التحليل العميق:

   م بِّسُْلَطان  بَيِِّّن  . (15)ل ْواَل يَأْتُوَن َعلَْيهِّ

 بًا ِّ َكذِّ نِّ اْفتََرى َعلَى َّللا  م   . (15)فََمْن أَْظلَُم مِّ

َرن  بِّكُْم أََحدًا  المناسبة: الحلول  . (19)َوْليَتَلَط ْف َواَل يُْشعِّ
 

 ثانيا  : قصة الصاحبين

 الوصف الدقيق:

 ييْن أَْعنَيياب  َوَحفَْفنَاهَُمييا بِّنَْخييل  َوَجعَْلنَييا َما َجن تَييْينِّ مِّ هِّ ََحييدِّ ُجلَييْينِّ َجعَْلنَييا ألِّ ييثاًَل ر  ْب لَُهييم م   َواْضيرِّ

اَللَُهَما نََهيًرا * بَْينَُهَما َزْرًعا ْرنَا خِّ ْنهُ َشْيئًا َوفَج  ْلتَا اْلَجن تَْينِّ آتَْت أُكُلََها َولَْم تَْظلِّْم مِّ َوَكياَن لَيهُ  * كِّ

نَك َمااًل َوأََعزُّ نَفًَرا ُرهُ أَنَا أَْكثَُر مِّ بِّهِّ َوهَُو يَُحاوِّ   (32-34.)ثََمر  فَقَاَل لَِّصاحِّ

  ِّيدَن    * هِّ أَبَيدًاقَاَل َما أَظُينُّ أَن تَبِّييدَ َهيذ دتُّ إِّلَيى َربِِّّيي أَلَجِّ دِّ َوَميا أَظُينُّ الس ياَعةَ قَائَِّميةً َولَيئِّن رُّ

ْنَها ُمنقَلَبًا   (35-36.)َخْيًرا مِِّّ

 التحليل العميق:

   ِّه  . (35)َودََخَل َجن تَهُ َوهَُو َظالِّم  لِِّّنَْفسِّ

   ُِِّّك بَِّرب ُ َربِِّّي َواَل أُْشرِّ ن ا هَُو َّللا   . (38)ي أََحدًال كِّ
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 الحلول المناسبة:

   نيَك َميااًل ِّ إِّن تَُرنِّ أَنَا أَقَل  مِّ ةَ إِّال  بِّالِل  ُ اَل قُو    َوَولَيدًاَولَْواَل إِّذْ دََخْلَت َجن تََك قُْلَت َما َشاء َّللا 

(39.) 

   َل َعلَْيَها ن َجن تَِّك َويُْرسِّ يدًا فَعََسى َربِِّّي أَن يُْؤتِّيَنِّ َخْيًرا مِِّّ يَن الس يَماء فَتُْصيبَِّح َصيعِّ ُحْسيبَانًا مِِّّ

  (40.)َزلَقًا

  يَع لَهُ َطلَبًا  . (41)أَْو يُْصبَِّح َماُؤَها َغْوًرا فَلَن تَْستَطِّ

 

 ثالثا  : ذو القرنين

 الوصف الدقيق:

   ِّإِّن ا َمك ن ا لَهُ فِّي اأْلَْرض (84). 

  ندََها قَْوًما َحت ى إِّذَا بَلَغَ  * فَأَتْبََع َسبَبًا ئَة  َوَوَجدَ عِّ َب الش ْمسِّ َوَجدََها تَْغُرُب فِّي َعْين  َحمِّ  َمْغرِّ

ْم ُحْسنًا ذَ فِّيهِّ ا أَن تَت خِّ َب َوإِّم  ا أَن تُعَذِِّّ  . (85-86)قُْلنَا يَا ذَا اْلقَْرنَْينِّ إِّم 

  ين دُونَِّهيا َحت ى إِّذَا بَلََغ َمْطلَِّع الش ْمسِّ َوجَ  * ثُم  أَتْبََع َسبَبًا دََها تَْطلُُع َعلَى قَْوم  ل ْم نَْجعَل ل ُهم مِِّّ

تًْرا   (89-91.)َكذَلَِّك َوقَدْ أََحْطنَا بَِّما لَدَْيهِّ ُخْبًرا * سِّ

  َما قَْوًميا ال  يََكيادُوَن يَْفقَُهيونَ  * ثُم  أَتْبََع َسبَبًا ن دُونِّهِّ   *قَيْواًل  َحت ى إِّذَا بَلََغ بَْيَن الس د ْينِّ َوَجدَ مِّ

دُوَن فِّي اأْلَْرضِّ فََهْل نَْجعَُل لََك َخْرًجيا َعلَيى أَن  قَالُوا يَا ذَا اْلقَْرنَْينِّ إِّن  يَأُْجوَج َوَمأُْجوَج ُمْفسِّ

  (92-94.)تَْجعََل بَْينَنَا َوبَْينَُهْم َسد ا

بِِّّي فَإِّذَا َجاء َوْعدُ    التحليل العميق: ن ر   . (98)َربِِّّي َجعَلَهُ دَك اء َوَكاَن َوْعدُ َربِِّّي َحق اقَاَل َهذَا َرْحَمة  مِِّّ

 الحلول المناسبة:

   بُهُ َعذَابًا بُهُ ثُم  يَُردُّ إِّلَى َربِِّّهِّ فَيُعَذِِّّ ا َمن َظلََم فََسْوَف نُعَذِِّّ يَل   * نُّْكًراقَاَل أَم  ا َمْن آَمَن َوَعمِّ َوأَم 

نَا يُْسًراَصالًِّحا فَلَهُ َجَزاء اْلُحْسنَى َوَسنَ ْن أَْمرِّ  .  (87  ،88)قُوُل لَهُ مِّ

   ة  أَْجعَْل بَْينَكُْم َوبَْينَُهْم ينُونِّي بِّقُو  يدِّ *   َردًْماقَاَل َما َمك نِِّّي فِّيهِّ َربِِّّي َخْير  فَأَعِّ آتُونِّي ُزبََر اْلَحدِّ

دَفَْينِّ قَاَل انفُُخوا َحت ى إِّذَا َجعَ  ْغ َعلَْييهِّ قِّْطيًراَحت ى إِّذَا َساَوى بَْيَن الص   * لَهُ نَاًرا قَاَل آتُونِّي أُْفرِّ

 . (95-97)فََما اْسَطاعُوا أَن يَْظَهُروهُ َوَما اْستََطاعُوا لَهُ نَْقبًا
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والجدير بالذكر هنا أن العقول قد تتقارب أو تتباعد في تحديد دقة الوصف، وعمق التحليل، وميدى مناسيبة الحليول لكيل 

ها قطعاً عندما تكون المنهجية واضحة ستنتهي إلى رؤية واضحة من زواييا متعيددة لحليول عمليية أزمة أو مشكلة ، لكن

 مناسبة يغلب عليها : "هذا أحسن ما قدرنا عليه، أو فن الممكن ".
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 المنهجية الرابعة: البحث فيما تحته عمل فقط.

والعميل ، وأن ميا لييس تحتيه  منهج القرآن والسنة هو لفت األنظار عن التنظير والتجرييد، إليى التأصييل

 -عمل ال يكترث له كثيراً ، ومن الشواهد على ذلك من القرآن والسنة ما يلي :

ِّ َولَيْيَس اْلبِّيرُّ بِّيأَْن تَيأْتُوا ورد في سبب نزول اآلية:  .1 لن اسِّ َواْلَحجِّ ةِّ قُْل هَِّي َمَواقِّيُت لِّ
ل  يَْسأَلُونََك َعنِّ األَهِّ

َها  ْن ُظُهورِّ َ لَعَل ُكْم تُْفلُِّحونَ اْلبُيُوَت مِّ ْن أَْبَوابَِّها َوات قُوا َّللا  ن  اْلبِّر  َمنِّ ات قَى َوأْتُوا اْلبُيُوَت مِّ ، (189)البقرة: َولَكِّ

مثيل الخييط  رقيقيا يبيدو الهالل يا رسول هللا ما بال" :معاذ بن جبل وثعلبة بن غنم األنصاري قاالأن 

ل يةِّ  َعينِّ  يَْسيأَلُونَكَ  :فنزليت  تيى يعيود كميا بيدأثم يزيد حتى يستوي ثم ال يزال ينقص ح الكشياف )  األهِّ

 . فصرف اإلجابة إلى العمل،  (118/1للزيعلي، ص

هذا المبدأ عندما ظل حتى وفاته يتحرى معنيى الكاللية فيي سيورة النسياء ألنهيا آيية  وقد طبق عمر  .2

إنيي ليم أدع شييئا هيو أهيم إلييِّ مين تترتب عليها معرفة تقسيم المواريث عمليياً ، بيل قيال قبيل موتيه "

اإلتقيان فيي عليوم  – 3/343" )الطبقيات الكبيرى ، البين سيعد : مثلما راجعته في الكاللية الكاللة، وما راجعت رسول هللا 

 .(1/60القرآن، للسيوطي : 

َهةً سورة عبس ووقف عند قوله تعالى:  أما عندما قرأ سيدنا عمر  ً  َوفَاكِّ فإنه سأل نفسه  ،(31:  )عبس َوأَبِّا

أول األمر: "هذه الفاكهة قد عرفناها فما األْب ! ثم عاد سريعاً إليى مينهج البحيث الصيحيح فقيال: ويليك، 

، "الفاكهة" هيي طعيام (19/220:  القرطبيي تفسير )إن هذا لهو التكلف يا ابن أم عمر، ماذا لو لم تعرف ما األْب  

ذا لم يعيرف  معنيى "األْب" حييث لييس تحتهيا أي جانيب الناس، "واألْب" هو طعام المواشي، فال عليه إ

 عملي مفيد .

حيث قيال: "هيذه  ومعاوية  في الخالف بين سيدنا علي  وهذا ما نبه إليه سيدنا عمر بن عبد العزيز 

فتنية طهِّير هللا منهيا أييدينا ، أفيال نتطهير منهيا ألسينتنا !" ، خاصية أن كيالً قيد أفضيى إليى ربيه وكافيأه أو 

لييى ميا فعييل، ولييس تحييت بحيث الخييالف ميين عميل سييوى مزييد ميين الفرقية والشييقاق والتمييزق حاسيبه ع

 والخالف .
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ولذا فيبدو لي أن هناك أقواالً في تفسير سورة الكهف امتألت بها بعض كتب المفسيرين تخيرج بنيا عين  

ْلم  هذا الهدف الكبير، رغم توجيه اآليات في صدورها:  ْن عِّ ْم ، (5:)الكهيف َما لَُهْم بِّهِّ مِّ لَيْوال يَيأْتُوَن َعلَيْيهِّ

ُسيُهْم َكْلييبُُهْم َرْجًميا بِّاْلغَْيييبِّ  ،(15)الكهييف:  بُِّسيْلَطان  بَييِِّّن   َسييَقُولُوَن ثاَلثَيية  َرابِّعُُهيْم َكْلييبُُهْم َويَقُولُيوَن َخْمَسيية  َسادِّ

د تِّ  نُُهْم َكْلبُُهْم قُْل َربِِّّي أَْعلَُم بِّعِّ ًرا َوال َويَقُولُوَن َسْبعَة  َوثَامِّ يَراًء َظياهِّ ْم إِّال مِّ ْم َما يَْعلَُمُهْم إِّال قَلِّيل  فاَل تَُمارِّ فِّييهِّ هِّ

ْنُهْم أََحدًا ْم مِّ  .(22)الكهف:  تَْستَْفتِّ فِّيهِّ

ومييع هييذا النهييي الصييريح عيين المييراء، وعييدم االسييتفتاء فيمييا ليييس تحتييه عمييل، فييإن هنيياك صييوراً ميين  

ليياً، وعيدم االلتيزام بهيذه المنهجيية )البحيث فيميا تحتيه عميل االستهواء للبحث في تفاصيل غير مفيدة عم

 -فقط( ومن صور اإلغراق في القضايا النظرية ما يلي : 

هناك روايات تفننت في تحديد اسم الملك الذي هيدد الفتيية بالقتيل رجميا فاضيطرهم إليى اإلييواء إليى  .1

وجييد دليييل ميين أثيير الكهييف حيييث وردت روايييات أنييه اسييمه: دقيييانوس وأقسييوس وطرسييوس ، وال ي

 صحيح على ذلك ، وال أدري لماذا أصروا على أسماء ال يجمعها إال "وس" في آخر كل اسم !.

وردت روايات في كتب التفسير عن اسم الكلب أنه حميران أو قطميير أو لكسيلمينا ، وهيو مياال يفييد  .2

 شيئا وال دليل يصح في ذلك .

أنه البر أو التمير ، أو األرز أو الزييت ، أو أطيبيه أو  (،19 )الكهف: أَْزَكى َطعَاًماذكروا نوع الطعام:  .3

أرخصه، وهو يناقض منهج التفويض المطليق فيي اإلدارة ، حييث تركيوا ليه حريية االختييار ألزكياه 

 طعماً ، وأطيبه صحة .

اختلف في الصاحبين هل هما أخوان مخزوميان من مكة: األسد بن عبد األسد، وأبو سلمة، أو النبيي  .4

 ل مكة وقيل: صاحبان من بني إسرائيل اسيمهما:)يهوذا وقرطيوس(، وقييل: شيريكان فيي ميال وأه

انفصال، فتصدق أحدهم بحصته ، وبخل اآلخر بماله ، ونكح عددا من النساء ، وأنجب كثيرا، وهيي 

 كلهيا خيياالت ال تسيمن وال تغنيي مين جيوع ، وميين أبعيد األقيوال تصيوراً أن الصياحبين هميا النبييي

؛ ألن مكيية أوالً لييم يكيين بهييا جنييات وزروع وأنهييار ، ثييم إن القييرآن يتحييدث عيين صيياحب وأهييل مكيية

 واحد، وليس أهل مكة جميعا، لكنه اإلغراق الذي فتن به بعض المفسرين .
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أورد بعض المفسرين روايات عن موضوع مجميع البحيرين، حتيى كيادوا أن ييذكروا كيل مكيان فيي  .5

 العالم فيه التقاء بحرين ومن ذلك : _

 لتقاء بحر فارس والروم .ا (أ)

 التقاء بحر فارس وخراسان . (ب)

 التقاء بحر األردن والقلزم . (ج)

 التقاء البحرين في القلزم . (د)

 التقاء البحرين في طنجة . (ه)

 التقاء البحرين في أفريقيا . (و)

 التقاء البحرين في أرمينية . (ز)

 التقاء البحرين في األندلس . (ح)

 البحران هما موسى والخضر . (ط)

ال أَْبيَرُح َحت يى اإلفالس الحقيقي إذ كيف يبحث سيدنا موسيى عين نفسيه وهيو القائيل: واألخير يدل على 

َي ُحقُبًا  (.60)الكهف:   أَْبلَُغ َمْجَمَع اْلبَْحَرْينِّ أَْو أَْمضِّ

اختلف أيضيا فيي القريية البخيلية التيي ليم تطعيم سييدنا موسيى والخضير فقييل فيي األبليه ، وقييل: فيي  .6

 ل: في "باجروان" بأذربيجان ، وقيل: من قرى الروم .أنطاكية "األندلس"، وقي

ومن اإلسهاب فيما ليس تحته عميل، ميا ورد فيي طيول الجيدار وعرضيه وارتفاعيه مميا ال يتصيوره  .7

 عاقل!.

وردت روايييات عيين مكييان الكهييف فقيييل هييو فييي بييالد الييروم، وقيييل فييي بييالد الشييام، وقيييل فييي بييالد  .8

 األندلس. 

 قبل زمن سيدنا موسى أو سيدنا عيسى ، بما ال يغني شيئاً! . واختلف في زمن القصة هل كانت .9

واختلف في اسم الغالم المقتول هل هو جيسور أم حيسور أو ميسون، وهذه الميرة تشيترك األسيماء   .10

 الثالثة في "سو" عكس ما قدم من اسم الملك حيث ورد فيها جميعاً "وس"! .
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غزير ، أو لوح مكتوب عليه مواع  والشهادتين، واختلف في نوع الكنز هل هو مال كثير ، أم علم   .11

وهو تفنن ال أصل له وال دليل عليه ، فالكنز بين مع قوم بخالء ، منعوا اإلطعام؛ ويُخشى من أمثيالهم 

 على المال ال العلم أو األلواح أو فما حاجة البخيل إلى العلم ! .

 يات ما أنزل هللا بها من سلطان! .كما اختلف في اسم الغالم، واختلف في اسم أبيه وأمه في روا  .12

 واختلف في اسم سيدنا الخضر فقيل هو أبليا بن ملكان، وقيل هو عاميل بن سماقحين .  .13

 واختلف في اسم ذو القرنين وأصله فقيل:  .14

 هو مصري اسمه مرزبان بن مروبه . (أ)

 هو اإلسكندر . (ب)

 اسمه هرمس . (ج)

 اسمه هرديس . (د)

 اسمه الصعب بن ذي يزن . (ه)

 اسمه أفريدون . (و)

واختلف أيضاً في زمانه فقييل قبيل بعثية سييدنا موسيى ، وقييل بعيد، وقييل: بعيد بعثية سييدنا عيسيى ،   .15

وقيل كان وقت سيدنا إبراهيم وإسماعيل ، وقيل كان مع الخضر في زمانيه ، وكيان الخضير صياحب 

 لوائه األعظم .

ك، وهادييل وتادييل ، واختلف فيي أسيماء القيوم اليذين ال يكيادون يفقهيون قيوال ، فقييل : ناسيك ومنسي  .16

وقيل عنهم إن أذنهم كانت كبيرة حيث يفترش أحدهم أذناً ينام عليهيا ويتغطيى بياألخرى فكييف يمشيي 

 أمثال هؤالء، هل يحمل كل أذن بإحدى يديه !!.

 وقيل في يأجوج ومأجوج الكثير وأنهم ينجبون ألفاً من الذكور وألفاً من اإلناث .  .17

 ن الفوائد التربوية والدعوية إلصالح النفس والمجتمع  !ماذا تعني هذه األقوال في ميزا

وهل في هذا التفنن في عرض روايات ال أصل لها ، وال دليل عليها إال صرفاً للقارئ عن واجباته نحو 

 نفسه ومجتمعه  !

 وهل يتوافق هذا مع كون القرآن كتاب هداية وليس عرضاً لروايات تاريخية  !
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واقع مرير ألمتنا اإلسالمية في التخلف العلمي والحضاري والتكنولوجي !  هل يغني هذا شيئاً في عالج

أم يجب أن تبقى السورة دافعة لألمة للسعي الحثيث من االستضعاف إلى الحوار ثم االسيتخالف ، ومين 

 االستهالك إلى اإلنتاج ، ومن الفرقة إلى الوحدة ، ومن األثرة إلى فعل الخير ونفع الغير .

الحاجية إليى تنميية كيل فكيرة تنيتج إيمانيا وعميالً صيالحاً ، وإصيالحا لعالمنيا كليه شيرقه نحن فيي مسييس 

 وغربه، وبين السدين كما فعل ذو القرنين في نهاية السورة .

وأختم بقصة تتكرر في مراكز األبحاث واألقسام العلميية فيي الجامعيات العربيية واإلسيالمية التيي تقيدم  

ستير والدكتوراه والترقيات ، وهم كيم هائيل وكبيير يمكين أن يصيلح األبحاث للحصول على درجة الماج

األمة في أقل من عقد مين الزميان ليو اتجيه البحيث العلميي للوجهية الصيحيحة للبحيث فيميا تحتيه عميل ، 

 وليس فيما تحته ثمن }ترقية ــ مرتبات ــ مكافآت ــ مؤتمرات ــ ندوات ــ ..........{. 

م حيث جلست على الطاولية للميذاكرة والبحيث وجياء  1987مصرية سنة القصة كانت في دار الكتب ال

شاب وجلس على الطاولة نفسها ، فتعرفت عليه ، ومن عاداتنا أن ييذكر كيل ألخييه موضيوع بحثيه لعيل 

عنده كتاباً أو فكرة أو .... فسألت صديقي الجدييد عين موضيوع رسيالته لليدكتوراه اليذي قطيع فييه أربيع 

حري ليالً ونهاراً فقال : أحكام تحرير العبيد في اإلسالم ، فسألته : من هيم العبييد سنوات من البحث والت

في بحثك  فقال: هو تعريف الفقهاء نفسه  ! ألست متخصصيا كميا ذكيرت فيي الفقيه واألصيول  ! قليت: 

م أنهييى قضييية الييرق 1948ديسييمبر سيينه  10نعييم ، ولكيين اإلعييالن العييالمي لحقييوق اإلنسييان صييدر فييي 

ِّ اسييتغرابي فييي البحييث فييي أميير والعبودييي ة ولييم تبييق منييه إال صييور نييادرة، وليسييت ظيياهرة، فييأنكر عليييِّ

تاريخي ، ولم يعد له أثر  فاستدركت علييه وقليت : ليو قصيدت }أحكيام تحريير العبييد فيي اإلسيالم{ أي 

م تحرييير أميية اإلسييالم كلهييا ميين العبودييية بالجمليية ألعييدائها فييي السياسيية واالقتصيياد والتعليييم واإلعييال

والعادات االجتماعية و..... لكان لبحثك قيمة عملية ، وآثار إصالحية ، وربما حسينات ربانيية ال حصير 

لها إن شاء هللا ، ولكن الباحث لم يعجبه هذا الطرح الذي يقوض المينهج مين أعماقيه ، وليو كيان شيجاعاً 

وة ودرجية علميية فارغية النتصف من نفسه ألمته ، ولكن انحاز إلى نفسه ليستمر في بحث ينال بيه خطي

 من المضمون العملي.
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وعندما أرى حجم اإللحاح على قضية اإلسبال للثوب ــ رغم ما ورد من أقوال الفقهاء واألصيوليين فيي 

حمل المطلق على المقيد في أن اإلسبال المحرم هو  المقترن بالعجب والخيالء ــ أو األكل على األرض 

أنها سنة فعلية أو عادة اجتماعيية  تفييد اإلباحية فقيط ـيـ، أجيدني أبحيث  بدون مالعق  ــ رغم مايبدو يقيناً 

عن شيء آخر هو "كيف نأكل مما نزرع و نلبس مميا نصينع !!! " وهيو مميا ال أشيك الييوم فيي وجوبيه 

مع ارتباط الطعام وإنتاج األساسييات بالحرييات السياسيية واالقتصيادية كميا عبير عنهيا بوضيوح فضييلة 

 ـ رحمه هللا ــ بقوله: ) من لم يكن طعامه من فأسه فلن يكون قراره من رأسه (. الشي  الشعراوي ـ

بييأعلى نييداء ، وأخلييص رجيياء ، وأرقييى دعيياء إلخييواني البيياحثين والباحثييات،  ولييذا فييإنني أتوجييه .4

والمحاضرين والمحاضرات، والمتحدثين والمتحدثات، والخطباء من ذوي الغيرة على واقع األمة ، 

بحث ليس تحته عمل، وال تنشئوا خطبة فيها معلومات تجريدية ليس تحتها عمل ؛ فهذا ال تدخلوا في 

كله قد ينتهيي بنيا إليى االنتقيال مين العميل إليى الجيدل ، ومين اإلبيداع إليى الكسيل ، ومين اإلقيدام إليى 

ل وفي الحديث الذي رواه ابن ماجه بسنده أن الرسو ومن اإلنتاج إلى االستهالك ،التراجع والخور ، 

  :(.1/19)سنن ابن ماجه ، باب اجتناب البدع والجدل، " إِّال  أُوتُوا اْلَجدَلَ  َعلَْيهِّ َما َضل  قَْوم  بَْعدَ هُدًى َكانُوا  "قال 
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المنهجية الخامسة: منهجية الرتقاء إلى اْلحسن وليس 

 للحسن فقط.

 -ي على الترتيب مايلي : لقد شدني في هذه السورة استعمال صيغة "أفعل التفضيل" عشرين مرة ه

     ينَةً  اأْلَْرضِّ  َعلَى َما َجعَْلنَا إِّن ا  . (7)َعَمالً  أَْحَسنُ  أَيُُّهمْ  لِّنَْبلَُوهُمْ  ل َها زِّ

       ْزبَْينِّ  أَيُّ  لِّنَْعلَمَ  بَعَثْنَاهُمْ  ثُم  . (12)أََمداً  لَبِّثُوا لَِّما أَْحَصى اْلحِّ

      ْنِّ  أَْظلَمُ  فََمن م  ِّ  َعلَى َرىاْفتَ  مِّ ً  َّللا  با  . (15)َكذِّ

     قُِّكمْ  أََحدَُكم فَاْبعَثُوا لَبِّثْتُمْ  بَِّما أَْعلَمُ  َربُُّكمْ  قَالُوا هِّ  بَِّورِّ ينَةِّ  إِّلَى َهذِّ  (19.) اْلَمدِّ

      ْأَْزَكى أَيَُّها فَْليَنُظر  ً ْزق   فَْليَأْتُِّكم َطعَاما ْنهُ  بِّرِّ  .(19) مِِّّ

   مَعلَ  اْبنُوا فَقَالُوا ً  ْيهِّ بُُّهمْ  بُْنيَانا مْ  أَْعلَمُ  ر   .(21) بِّهِّ

    بِِّّي قُل م أَْعلَمُ  ر  د تِّهِّ ا بِّعِّ  . (22) قَلِّيل   إِّال   يَْعلَُمُهمْ  م 

     ْيَنِّ  أَن َعَسى َوقُل َْقَربَ  َربِِّّي يَْهدِّ نْ  ألِّ  . (24)َرَشداً  َهذَا مِّ

     ِّقُل  ُ  . (26) َواأْلَْرضِّ  الس َماَواتِّ  بُ َغيْ  لَهُ  لَبِّثُوا بَِّما أَْعلَمُ  َّللا 

      ينَ  إِّن لُوا آَمنُوا ال ذِّ الَِّحاتِّ  َوَعمِّ يعُ  اَل  إِّن ا الص   . (30)َعَمالً  أَْحَسنَ  َمنْ  أَْجرَ  نُضِّ

     َبِّهِّ  فَقَال ُرهُ  َوهُوَ  لَِّصاحِّ نكَ  أَْكثَرُ  أَنَا يَُحاوِّ  . (34)نَفَراً  َوأََعزُّ  َماالً  مِّ

    دتُّ رُّ  َولَئِّن دَن   َربِِّّي إِّلَى دِّ ْنَها َخْيراً  أَلَجِّ ً  مِِّّ  . (36)ُمنقَلَبا

    نكَ  أَقَل   أَنَا تَُرنِّ  إِّن  . (39)َوَولَداً  َماالً  مِّ

    ن َخْيراً  يُْؤتِّيَنِّ  أَن َربِِّّي فَعََسى  .(40) َجن تِّكَ  مِِّّ

سيورة، وبيدا ليي مين فضيل هللا ولقد تدبرت كثيراً في هيذه المعياني التيي ألحيت عليهيا اآلييات فيي هيذه ال

 -ومنته من المعاني ما يلي :
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ال يسعى اإلسالم من خالل القرآن والسنة إلى نقل اإلنسان من أسفل سافلين إلى الطريق القويم ، 

بل إلى أحسين تقيويم ، وال ييأمره أن ينتقيل مين فعيل السييئ إليى الحسين بيل إليى األحسين ، لقوليه 

يَن آَمنُواتعالى:  يُع أَْجَر َمْن أَْحَسيَن َعَمياًل  إن  ال ذِّ الَِّحاتِّ إِّن ا اَل نُضِّ لُوا الص  ليم يقيل  (،30)الكهيف: َوَعمِّ

ربنا: ال نضيع أجر من "يُحسن" عمالً بل "األحسن"، وال يأمر القرآن الكريم بأن نتجنب الكيالم 

ي يَقُولُيالسيئ إلى الحسن بيل إليى القيول األحسين لقوليه تعيالى:  بَيادِّ يَي أَْحَسينُ َوقُيْل لِّعِّ  وا ال تِّيي هِّ

وال يأمر اإلنسان أن يكون حسن االتبياع للقيرآن والسينة وإنميا ييأمر باالتبياع األحسين  (،53)اإلسراء: 

عُوَن اْلقَْوَل فَيَت بِّعُوَن أَْحَسنَهُ لقوله تعالى:  يَن يَْستَمِّ وينتشل اإلسالم المسلم أن يكون  ،(18)الزمر:  ال ذِّ

َل َميْن أَْسيلََم َوال ن النميوذج األحسين لقوليه تعيالى: نموذجاً سيئاً ليكو يْرُت أَْن أَُكيوَن أَو  قُيْل إِّنِِّّيي أُمِّ

ينَ  كِّ َن اْلُمْشرِّ ، فإن لم يكن كذلك فالبد أن يخطط ال ليصيل إليى المسيلم الحسين (14)األنعام:  تَُكونَن  مِّ

َل وَ  فقييط بييل األحسيين، ويتضييح هييذا التخطيييط المسييتقبلي فييي قولييه تعييالى:  ييْرُت ألَْن أَُكييوَن أَو  أُمِّ

ينَ  َل َميْن أَْسيلَمَ ، والفيرق بيين اآليتيين أن األوليى تعبير عين واقيع: (12)الزمير:  اْلُمْسيلِّمِّ فعيالً ،   أَو 

لَ  أَُكونَ ألَْن  والثانية سعى للوصول إلى ذلك:  ينَ  أَو  ، وقد أكدت السنة على هذا المعنيى اْلُمْسلِّمِّ

ْن أََحبُِِّّكْم إِّلَي  قال" أن الرسول  رواه الترمذي بسنده عن جابر  افي نصوص كثيرة منها م إن  مِّ

ُكْم مِّ  ُكْم إِّلَي  َوأَْبعَيدِّ ْن أَْبغَضِّ نَُكْم أَْخالَقاً، وإِّن  مِّ نِِّّي َمْجلِّساً يَْوَم القِّيَاَمةِّ أََحاسِّ نِِّّيي يَيْوَم القِّيَاَميةَ َوأْقَربُِّكْم مِّ

قُ  قُيونَ الث رثَاُروَن َوالُمتََشدِِّّ قِّيَن فَميا ، "وَن َوالُمتَفَْيهِّ يَن َوالُمتََشيدِِّّ قياُلوا: ييا رسيوَل هللا قَيْد َعلِّْمنَيا الث رثَيارِّ

قُوَن  ، وميا رواه (6/126)سينن الترميذي، كتياب البير والصيلة،  بياب ميا جياء فيي معيالي األخيالق:  "الُمتََكبُِِّّرونَ " :قال! الُمتَفَْيهِّ

الجنة ، وأعلى الجنة ،  الفردوس ، فإنه أوسط فسلوه ا سألتم هللاإذ: " البخاري بسنده عن النبي 

باب وكان عرشه على الماء وهيو رب  ،كتاب التوحيد  ،صحيح البخاري ) "الجنة وفوقه عرش الرحمن ، ومنه تفجر أنهار

وهي تعني رفع سقف األميل والعميل إليى أعليى درجية يسيتطيعها اإلنسيان ،  ،(6987حديث رقيم: ، العرش

َ تَعَيالَى عليى ذليك أيضيا بقوليه: " و من هللا أعلى منزلة فيي الجنية ، وقيد نبيه النبيي ويرج  إِّن  َّللا 

بُّ َمعَالَِّي األُُمورِّ َوأَْشَرافََها َويَْكَرهُ َسفْ   (.2/307)جامع المسانيد والمراسيل لجالل الدين السيوطي، الهمزة مع النون، " َسافََهايُحِّ

لعام "السعي لألحسن دائماً" إلى التفصيل الخاص في صيغ أفعل التفضيل في وإذا جئنا من هذا األصل ا

 -سورة الكهف فإنني أالح  ما يلي :
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يمْ أن أربعاً من مواضع أفعال التفضيل في السورة تتعلق بعلم هللا تعالى:  (1)  ،(21)الكهيف: َربُُّهيْم أَْعلَيُم بِّهِّ

بِِّّي قُل م أَْعلَمُ  ر  د تِّهِّ ُ أَْعلَُم بَِّما لَبِّثُواقُ (،22)الكهف:بِّعِّ ،  وفي آخر السورة بيان أن بحيار (26)الكهف: لِّ َّللا 

األرض ليو كانييت مييداداً وشيجرها أقالميياً لنفييدت قبيل أن تنفييد كلمييات هللا للداللية علييى العلييم األوسييع 

ي ُكلِِّّ  َوفَْوقَ واألرقى:  ْلم   ذِّ ندَهُ ، فهو سبحانه: (76:)يوسيف َعلِّيم   عِّ  هُيوَ  إِّال   يَْعلَُمَهيا الَ  اْلغَْيبِّ  َمفَاتِّحُ  َوعِّ

ن تَْسقُطُ  َوَما َواْلبَْحرِّ  اْلبَرِِّّ  فِّي َما َويَْعلَمُ   َوالَ  َرْطيب   َوالَ  األَْرضِّ  ُظلَُماتِّ  فِّي َحب ة   َوالَ  يَْعلَُمَها إِّال   َوَرقَة   مِّ

تَاب   فِّي إِّال   يَابِّس   بِّين   كِّ بقوة إليى صيفاته العلييا ومنهيا العليم ، ، ومن أحب هللا تعالى اتجه (59:)األنعام مُّ

فهل بعد هذا يدع المسلم أو المسلمة أية فرصة في العلم والتعلم والبحيث والتفيوق  ! هيل يرجيو أي 

طالب مسلم أو طالبة مسلمة غير درجة االمتياز في مدرسته أو جامعته  ! هل يَقبل إال أن يكون في 

 -بداع  ! هيل مين المقبيول أن يكيون المسيلمون الييومالصدارة في براءات االختراع ، والتجديد واإل

صورة عكسية لهذا المنهج الرباني حيث تشير آالم الواقع إلى أننيا األمية األعليى أميية  -في عمومهم

التقرير العيالمي لرصيد التعلييم للجمييع، في العالم كله، وهذه بعض اإلحصاءات الصادرة من هيئة األمم المتحدة )

 (:  www.uis.unesco.orgونسكو ، ، منشورات الي2006
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أعتقد أنه إذا وقعت اآليات منا موقعاً صحيحاً فيجب أن نكون أول من يثور على الجهل واألمية كما 

ي أمرنا القرآن الكريم وحثتنا السنة النبوية ، وهاهي كوبا تعلن أن الثيورة هيي التربيية ، والتربيية هي

% فيي 1% وتقيل نسيب األميية عين  4% إلى  24الثورة، فتراجعت نسبة األمية في عام واحد من 

اإلتحاد السيوفيتي والسيويد وانجلتيرا، ونيوزالنيدا، بينميا الزلنيا نحميل لقيب "أجهيل" أمية فيي القيرن 

 الحادي والعشرين! .

يينَْعلَ  بَعَثْنَيياهُمْ  ثُييم   ميين اسييتعمال أفعييال التفضيييل، فييي اآلييية: (2) ييْزبَْينِّ  أَيُّ  مَ لِّ  أََمييداً  لَبِّثُييوا لَِّمييا أَْحَصييى اْلحِّ

حيث تشير اآلية إلى االهتمام بعلم اإلحصاء الذي يعرف الباحثين وأصيحاب القيرار عليى  (،12:)الكهيف

الوصف الدقيق، كيف ينتقلوا منها إلى التحليل العميق ثيم الحليول المناسيبة ، فبغيير اإلحصياء تبقيى 

ر، حيث قد تعالج حالية شياذة، وتتيرك ظياهرة مرضيية خطييرة ، وقيد يتيورم ضبابية في اتخاذ القرا

الصيييغير ، وينخسيييف الكبيييير، فبيييدون عليييم اإلحصييياء األدق "أحصيييى" تهتيييز الرؤيييية ، وتنحيييرف 

 القرارات عن صوابها ألن الحكم على الشيء فرع عن تصوره .

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

 :علِّيم الحيق لكنيه حرفيه وبدليه وغييره عميداً كميا قيال تعيالى:  فرييق الفريق اْلول ْينِّ  أَْظلَيمُ  فََمين م   مِّ

ِّ  َعلَى اْفتََرى ً  َّللا  با ، وال أدري كم سييحمل األحبيار والرهبيان اليذين اجتيرؤوا عليى هللا  (15:)الكهيف َكذِّ

! ولذا يقول تعالى وحرفوا التوراة واإلنجيل تحريفات ال تخفى على لبيب ، وال تغيب عن حصيف 

نُواْ  أَن أَفَتَْطَمعُونَ ربنا تعالى:  يق   َكانَ  َوقَدْ  لَُكمْ  يُْؤمِّ ْنُهمْ  فَرِّ ِّ  َكالَمَ  يَْسَمعُونَ  مِِّّ فُونَهُ  ثُم   َّللاِّ ن يَُحرِِّّ  َما بَْعدِّ  مِّ

ينَ  لَقُواْ  َوإِّذَا *يَْعلَُموَن  َوهُمْ  َعقَلُوهُ  ثُونَُهم قَالُواْ  بَْعض   إِّلَىَ  ْعُضُهمْ بَ  َخالَ  َوإِّذَا آَمن ا قَالُواْ  آَمنُواْ  ال ذِّ  بَِّما أَتَُحدِِّّ

ُ  فَتَحَ  وُكم َعلَْيُكمْ  َّللاِّ ندَ  بِّهِّ  لِّيَُحآجُّ َ  أَن   يَْعلَُمونَ  أََوالَ   * تَْعقِّلُونَ  أَفاَلَ  َربُِِّّكمْ  عِّ ونَ  َما يَْعلَمُ  َّللاِّ رُّ يُْعلِّنُيوَن  َوَما يُسِّ

ْنُهمْ   * يُّونَ  َومِّ تَابَ  يَْعلَُمونَ  الَ  أُمِِّّ ينَ  فََوْيل   *يَُظنُّوَن  إِّال   هُمْ  َوإِّنْ  أََمانِّي   إِّال   اْلكِّ ل ذِّ تَيابَ  يَْكتُبُيونَ  لِِّّ مْ  اْلكِّ يهِّ  بِّأَْييدِّ

نْ  َهـذَا يَقُولُونَ  ثُم   ندِّ  مِّ ِّ  عِّ ً  بِّهِّ  لِّيَْشتَُرواْ  َّللاِّ ا ل ُهم فََوْيل   قَلِّيالً  ثََمنا م  مْ  َكتَبَتْ  مِِّّ يهِّ ا ُهمْ ل   َوَوْيل   أَْيدِّ م  بُونَ  مِِّّ  يَْكسِّ

، واألمر الذي يبعيث فيي الينفس ميرارة هيو هيؤالء المسيلمون ممين يسيمون علمياء األمية (79-75:)البقرة

الذين يتشددون فيحرمون الحالل افتراًء على هللا ، أو يتحللون فيحلون الحيرام وهيؤالء يفياجئهم هللا 

ا أََرأَْيتُم قُلْ تعالى بهذا اإلنذار الشديد:  ُ  أَنَزلَ  م  ين لَُكم َّللاِّ ْزق   مِِّّ ْنيهُ  فََجعَْليتُم رِِّّ ً  مِِّّ ُ  قُيلْ  َوَحيالاَلً  َحَراميا  آلِلِّ
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نَ  ِّ  َعلَى أَمْ  لَُكمْ  أَذِّ ينَ  َظنُّ  َوَما *تَْفتَُروَن  َّللاِّ ِّ  َعلَيى يَْفتَيُرونَ  ال يذِّ بَ  َّللاِّ َ  إِّن   اْلقِّيَاَميةِّ  يَيْومَ  اْلَكيذِّ  فَْضيل   لَيذُو َّللاِّ

ن  َولَـ الن اسِّ  َعلَى ، وإذا كانت فتوى العلماء ينسيب الحكيم فيهيا إليى (60:95 :)يونسيَْشُكُرونَ  الَ  أَْكثََرهُمْ  كِّ

هللا تعالى في الحل والحرمة والوجوب والندب والكراهية فإنهم كما عنيون ابين القييم كتابيه: "إعيالم 

لفقهييية، فالبييد أن عيين رب العييالمين" أي هييؤالء يوقعييون عيين هللا تعييالى فييي االجتهييادات ا عينالمييوقِِّّ 

الشيرعية  صيقليه، أو تشيير إلييه اآلييات أو النصيو متخفق قلوبهم خوفا وفرقيا أن يوقِّعيوا عنيه ميا لي

 وإلى هؤالء يتوجه الخطاب في سورة الكهف .  ومقاصدها الفقهية، أو أحاديث نبوية

 :قواعيد فرييق سيمع الحيق فعيالً فيأعرض عنيه، ولعلهيم عميوم األمية )وهيم فرييق ال الفريق الثاني

ين أَْظلَمُ  َوَمنْ  الشعبية( حيث يقول سبحانه:  م  يرَ  مِّ ييَ  َعْنَهيا فَيأَْعَرضَ  َربِِّّيهِّ  بِّآيَياتِّ  ذُكِِّّ  قَيد َمتْ  َميا َونَسِّ

مْ  َعلَى َجعَْلنَا إِّن ا يَدَاهُ  ن ةً  قُلُوبِّهِّ يمْ  َوفِّي يَْفقَُهوهُ  أَن أَكِّ  إِّذاً  يَْهتَيدُوا فَلَين اْلُهيدَى إِّلَيى تَيْدُعُهمْ  َوإِّن َوْقيراً  آذَانِّهِّ

، فكأن اآليتين وجهتا القيادات الدينية والقواعد الشعبية إلى تحيري الصيدق ميع هللا (57:  )الكهف أَبَداً 

تعالى فيما نعلمه، أن نحسن االتباع لألحسين ولييس فقيط للحسين ، وأن نبتعيد عين الكيذب علييه أو 

 اإلعراض عنه .

نب الجسدي من الطعام، فليس اإلنسان حيوانا بل هو هناك ارتقاء في الذوق الخاص عند إشباع الجا (4)

إنسان يحس ويشعر ويتيذوق ، وهنيا عنيدما يقيوم أصيحاب الكهيف مين نيومهم الطوييل جيداً يبحثيون 

ً  أَْزَكييى عيين:    ، وليييس أي طعييام ، وهييو يعنييي أنهييم أصييحاب ذوق رفيييع فييي  (19:  )الكهييف  َطعَامييا

 ن : اختيار طعامهم ، والناس أمام الطعام نوعا

  أكول" مهمته الكمية ال الذوق والطعم "والنَفَس" والنكهية واألحسين، ومين هيؤالء الرجيل اليذي"

 اضييطجعوصييفته زوجتييه فييي حييديث أم زرع: "زوجييي إن أكييل لييف  ، وإن شييرب اشييتف  ، وإن 

م  على الطعيام والشي (10/318البخاري :  " ) صحيحالتف  ، وال يولج الكف  ليعلم البث   راب ، أنياني  ، فهو نهِّ

في االنفراد بالنعم ، بخيل بحركة يده ، ليفرج عن زوجته الكرب والبث والبالء، فهذا نوع حقير 

 من الناس، خسيس الجبلة، جافي الطبع ، رديء المعدن .

  يل" وهو اليذي مهميا كيان فقييراً لكنيه ذ واق ، يختيار لبطنيه أفضيل الطعيام، ويسيري هيذا إليى "أكِِّّ

ه الطعام ، فيختار اللسان أعذب الكالم ، وإذا سرى الطعام األزكى إليى بطنيه لسانه الذي تذوق ب
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وتحول إليى دمياء تغيذى القليب بالشيكر والعرفيان ، والصيفاء والنقياء ميع كيل إنسيان ، وصياحب 

الذوق في الطعام هو صاحب الذوق في كل مجيال ، وهيذا هيو الميراد مين هيذه الكلمية التيي تبيدو 

يييات القييرآن ، لكننييا نريييد أن نسييبر أغييوار بحييار األنييوار فييي هييذه عييابرة لميين غفييل عيين تييدبر آ

 الشموس واألقمار الربانية التي تهدينا إلى أرقى األذواق في كل مجال .

وردت أفعال التفضيل بصيغة "خيير" أربيع ميرات، وهيي تتحيدث عين موضيوع واحيد أن الجنتيين  (5)

وقد وصيل  الغيرور بيه أن تصيور أنيه افتخر بهما الصاحب الكافر هما من العرض الزائل ،  اللتين

ْنَها َخْيراً لو كانت هناك آخرة فسيجد فيها:  ً  مِِّّ  فعََسيىفرد عليه صياحبه الميؤمن:  (،36)الكهيف: ُمنقَلَبا

ن َخْيراً  يُْؤتِّيَنِّ  أَن َربِِّّي ، ألن هناك أرزاقاً خيراً منها قد تكون السكينة والطمأنينة (40:  )الكهف َجن تِّكَ  مِِّّ

والرضا عن هللا ، والرضا بالقدر خيره وشره ، قد يكون زوجة صالحة أو زوجاً صالحاً ،  والراحة

قد يكون في أوالد صالحين ، قد يكون في الصحة والعافية ، وقد يكون هذا البالء كله للمؤمن محواً 

للسيييئات ورفعيياً للييدرجات ، وفييي اآلخييرة تبييدو الخيرييية لميين  ! وفييي الموضييعين اآلخييرين جيياء 

ينَةُ  َواْلبَنُونَ  اْلَمالُ يدور حول المعنى ذاته ولتقرأه في سياقه حيث يقول تعالى:   َخْيراً فظان: الل  زِّ

يالَِّحاتُ  َواْلبَاقِّيَاتُ  الدُّْنيَا اْلَحيَاةِّ  نيدَ  َخْيير   الص  ً  َربِِّّيكَ  عِّ ، فاألعميال الصيالحة (46:)الكهيف أََميالً  َوَخْيير   ثََوابيا

حظيى ثوابياً واألوسيع أميال فيي سيعادة اإلنسيان فيي دنيياه وآخرتيه معيا ، التي يجنيها اإلنسان هيي األ

وهييذه تضييع أمييام اإلنسييان اختيييار الزائييل الفيياني والركييون إليييه، أو اللجييوء إلييى هللا تعييالى وعمييل 

 الصالحات التي تبقى كما قال الشاعر: 

 ل يذهب العرف بين هللا والناس ***من يفعل الخير ل يعدم جوازيه    

نيكَ  أَْكثَيرُ  أَنَياالسياق نفسه جاءت أفعال التفضيل في قول الصاحب الكافر: في  (6)  نَفَيراً  َوأََعيزُّ  َمياالً  مِّ

ينقض هذا االعتزاز بالفنياء، بالخيالء والكبر والغطرسة ، وجاء الرد من صاحبه المؤمن  (،34:)الكهف

نكَ  أَقَل   أَنَا تَُرنِّ  إِّن، فيقول: بسبب الغفلة عن رب األرض والسماء  أَن َربِِّّيي فَعََسيى  *َوَولَيداً  َماالً  مِّ

ن َخْيراً  يُْؤتِّيَنِّ  لَ  َجن تِّكَ  مِِّّ ً  َعلَْيَها َويُْرسِّ ينَ  ُحْسيبَانا يداً  فَتُْصيبِّحَ  الس يَماءِّ  مِِّّ ً  َصيعِّ ، وهيذا  (40 -39:)الكهيف َزلَقيا

اجيه الشير االعتزاز هو ما يجب أن يعلنه كل مسلم صادق ومسلمة صادقة عليى اآلخيرين عنيدما يو
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ن ا مهما كانت ثروته ، وسلطته ، وصولته ، وتقلبه في البالد ، يواجهه بقوله تعالى : ُ  هُوَ  ل كِّ  َربِِّّي َّللا 

كُ  َواَل   (.38:  )الكهف أََحدا بَِّربِِّّي أُْشرِّ

 -جاء موضع واحد من أفعال التفضيل في ثالث قضايا :  (7)

  :دعاء هلل تعالى بعد الذكر والتفويض ل   إِّنِِّّي لَِّشْيء   ولَن  تَقُ  َواَل ُ  يََشاءَ  أَن إِّال   *َغداً  ذَلِّكَ  فَاعِّ  َواْذُكر َّللا 

ب ييكَ  يييتَ  إِّذَا ر  يَنِّ  أَن َعَسييى َوقُييلْ  نَسِّ َْقييَربَ  َربِِّّييي يَْهييدِّ يينْ  ألِّ ،  فهييي حاليية ميين (24-23: )الكهييف َرَشييداً  َهييذَا مِّ

تعيالى ، ويكثير مين ذكيره ويتوسيل إلييه أن الشفافية بين العبد وربه ، فال يقطع أمرا إال بمشيئة ربيه 

جزًءا من  ولو صار هذايهديه إلى األقرب واألعلى إلى الرشد من واقعه الذي يختاره أو يفكر فيه ، 

ن َخْيراً  يُْؤتِّيَنِّ  أَن َربِِّّي فَعََسىدعائنا لنلنا أعلى الهداية والرشاد:  لَ  َجن تِّكَ  مِِّّ ً  َعلَْيَها َويُْرسِّ ينَ  ُحْسيبَانا  مِِّّ

يداً  فَتُْصبِّحَ  لس َماءِّ ا  .(40:  )الكهف َزلَقا َصعِّ

  :وصف اإلنسان بأنه ََجداَلً  َشْيء   أَْكثَر يوحي بكراهية الجدل واستحباب العمل، وهذا (54:  )الكهف  ،

ما يجب أن ننتقل إليه من الجدل األجوف إلى العمل األحسن ، واألحاديث في ذلك جد صريحة فيي 

منها ما االنتصار للذ ات ، وعدم االنتصار للحق أو ترك الجدل إلى العمل، مواجهة هوى النفس في 

ييم  بِّبَْييت  فيي َربَيضِّ اْلَجن يةِّ لَِّميْن تَيَرَك  : " عن النبي  أبو داوود بسنده عن أبي أمامة رواه  أَنَيا َزعِّ

قا ، َوبِّبَْيت  في َوَسطِّ اْلَجن ةِّ لَِّميْن تَيَركَ  َراَء َوإِّْن َكاَن ُمحِّ حياً، َوبِّبَْييت  فيي أْعلَيى المِّ َب َوإِّْن كيان َمازِّ  اْلَكيذِّ

 .(13/156)سنن أبي داود،كتاب األدب، باب حسن الخلق ، " اْلَجن ةِّ لَِّمْن َحس َن ُخلُقَهُ 

  :في تربية األوالد جاءت قصة قتل الغالم بأمر هللا تعالى وكان السبب كما ذكره الخضرأَن فَأََرْدنَا 

لَُهَما ْنييهُ  َخْيييراً  ُهَميياَربُّ  يُْبييدِّ ، وهييي تضييع مالمييح ومعييايير التربييية (81:  )الكهييف ُرْحمييا َوأَْقييَربَ  َزَكيياةً  مِِّّ

الصحيحة لألبناء ليكونوا أصحاب تزكية إيمانية ومشاعر وروابط اجتماعية فيي أعليى مسيتوى فيي 

 جانبين أساسيين:

 هو التزكية اإليمانية . اْلول :

ً  أَْقَربَ لتي تجعله واصالً ألرحامه هو المكارم األخالقية ا الثاني :  (.81)الكهف: ُرْحما

بهذا العرض اإلجمالي والتفصيلي ننتهي معاً إلى ضرورة تفعيل منهجيية: االرتقياء إليى األحسين ولييس 

 الحسن فقط .
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 المنهجية السادسة: منهجية ربط اْلسباب بالنتائج.

ه أن تقدم ليه نتيائج أفعاليه خييرا أو شيرا، فاإلنسيان من أهم  وسائل التربية ودفع اإلنسان إلى تغيير مواقف

الذي يعرف أن خطواته إلى المسجد في صالة الفجر سبب لنتيجة كبرى وهو أن يسيعى فيي النيور التيام 

يوم القيامة، وأن الصدقة سبب للبركة في اليدنيا والنعييم فيي اآلخيرة، وأن بير الواليدين سيبب لنتيجية فيي 

ركة فيي العمير ورضيا هللا فيي اآلخيرة، وأن تيرك الجهياد ذل واستضيعاف فيي الدنيا وهي بر األبناء والب

الدنيا وعذاب هللا في اآلخرة، هذه محركات نفسية قويية لتغييير وتعيديل مواقيف اإلنسيان مين السييئ إليى 

 الحسن ومن الحسن إلى األحسن.

 واألمثلة على ذلك في سورة الكهف كثيرة منها ما يلي:

يي واَل  قوليه تعييالى:  .1 نَييا َعيين قَْلبَييهُ  أَْغفَْلنَيا َميينْ  عْ تُطِّ ْكرِّ ً  أَْمييُرهُ  َوَكييانَ  َهييَواهُ  َوات بَيعَ  ذِّ هييذه   (،28:)الكهييف فُُرطيا

دركات ثالث يسلم بعضها إلى بعض، فأول دركة في البعد عن هللا هي الغفلة عن ذكيره، مميا ييؤدي 

م اإلنسان هواه، فيصير أسيراً لصديق خارجي جانح، وهوى داخلي جامح، والنتيجة هو  إلى أن يُحكِِّّ

 انفراط عقد حياته، فإذا ضربنا لذلك أمثلة واقعية فمنها ما يلي:

كر الرباني في معيايير اختييار اليزوج أو الزوجية فهيذا سيبب ييؤدي إليى  (أ) إذا نسي الشاب أو الفتاة الذِّ

والغنيى   غياب الرؤية الصحيحة، ويرى كلُّ اآلخر بعين الهوى، فيلتفت كل  إليى الجميال، والجسيد،

المالي، والحسب العائلي، ويتراجع التقدير الديني، فيتزوجان ويجدان أنفسهما قد وصيال إليى نتيجية 

حتمية وهي غياب أو ضعف الحب القلبي، والتفياهم العقليي، والتنياغم الجسيدي، بيل تتحيول أسيباب 

 االختيار إلى نتائج للشقاق والخالف والمنازعات.

 اتباع الهوى                انفراط العقد         غفلة عن ذكر هللا         
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إذا نادى المؤذن حي على الصالة، حي على الفالح، وغفل المسلم عن تلبية النداء هذا سيبب ييؤدي  (ب)

إلى نتيجة اتباع الهوى في نوم ثقيل أو مشاهدة أفالم رديئة أو مجالس للغيبة والنميمة، ثم هذا سيبب 

 ه فتمر عليه األيام والليالي دون إنجاز يسعده في الدنيا واآلخرة.لنتيجة أخرى، انفراط عقد وقت

إذاً هناك سبب وهو الغفلة يؤدي إلى نتيجة وهو اتباع الهوى، وتتحول النتيجة سبباً لنتيجة أخرى، وهي  

 انفراط عقد حياة الغافل.

ن أَْظلَمُ  َوَمنْ  قوله تعالى:  .2 م  يرَ  مِّ ييَ  َعْنَهيا فَيأَْعَرضَ  َربِِّّيهِّ  بِّآيَياتِّ  ذُكِِّّ  َعلَيى َجعَْلنَيا إِّن يا يَيدَاهُ  قَيد َمتْ  َميا َونَسِّ

مْ  ن ةً  قُلُوبِّهِّ مْ  َوفِّي يَْفقَُهوهُ  أَن أَكِّ  (.57:)الكهف أَبَداً  إِّذاً  يَْهتَدُوا فَلَن اْلُهدَى إِّلَى تَْدُعُهمْ  َوإِّن َوْقراً  آذَانِّهِّ

 هذه مجموعة أسباب ونتائج يسلم بعضها إلى بعض :

تَد وا عن ذكر       نسيان التوبة عن الذنوب والمعاصي       ختم على القلب      " فَلَن اإلعراض  يَه 

  أَبَدا " إِذا  

فكل سبب يسلم إلى نتيجة بعده، وتتحول هذه النتيجة إليى سيبب جدييد لنتيجية أسيوأ منهيا، فياإلعراض 

 دمحاسيب عليى فعليه فيال يجيد عن الذكر يؤدي إلى اختالل معايير الخير والشر، وينسيى اإلنسيان أنيه

التوبيية ليغسييل قلبييه، وهييذا يييؤدي إلييى الطبييع علييى القلييب مثييل الثييوب الييذي تتييراكم عليييه القيياذورات 

واألدران وال يغسله صاحبه فيتلط  بألوان أخرى تغير وجهه، فإذا ختم على القلب لم يعد هناك منفيذ 

إليها الهواء أو تسدل ستائرها فيال ينفيذ إليهيا ألنوار الهداية، مثل الحجرة التي تحكم نوافذها فال يدخل 

 ضوء. 

مْ  آَمنُوا فِّتْيَة   إِّن ُهمْ  قال تعالى : .3 ْدنَاهُمْ  بَِّربِِّّهِّ  (.13:  )الكهف هُدًى َوزِّ

 اإليمان          الهداية من هللا 

ينَ واإليميان سييبب لنتيجية كبييرى وهيي زيييادة الهداييية، يقيول تعييالى:   َوآتَيياهُمْ  هُييدًى مْ َزادَهُي اْهتَييدَْوا ال يذِّ

ن وَمين، ويقيول سيبحانه: (17:  )محمد تَْقواهُمْ  ِّ  يُيْؤمِّ ، إذاً مين أراد مزييدا مين (11:  )التغيابن  قَْلبَيهُ  يَْهيدِّ  بِّيالِل 

الهداية فليوفر مزيدا من اإليمان بيه تعيالى، واالعتمياد علييه والركيون إلييه واليدعاء ليه والخيوف منيه 

 تفضي إلى نتيجة من وعد هللا لنا وهي زيادة الهداية.والرجاء فيه، فهذه أسباب 
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َرن   َواَل  َوْليَتَلَط فْ  قال تعالى : .4   (.19 : الكهف)أََحداً  بُِّكمْ  يُْشعِّ

عدم التلطف      "يظهروا عليكم")سيطرة أهل الكفر على أهل اإليمان(       الرجم والردة       "لن 

 تفلحوا إذا أبدا"

اتفق الفتية على إرسال أحدهم ليأتي بأزكى الطعام، بشرط التلطف وأال يشيعر بهيم  في هاتين اآليتين -

أحدا، ألن عيدم فعيل ذليك سيبب لنتيجية حتميية معروفية وهيي ظهيور أهيل الكفير عليى أهيل اإليميان، 

والقبض عليهم والتضييق على أنشيطتهم، ومحياكمتهم بطريقية ظالمية، وهيذا سيبب لنتيجية وهيي إميا 

قوانين هذه الفترة( أو قبول الفتنة في الردة عن الدين، والخوض مع الخائضين الموت رجما )حسب 

والرضو، لعادات وتقاليد الكافرين، وآنئذ تكون النتيجة هي عدم الفيالح حييث آثير اإلنسيان السيالمة 

 في الدنيا على العذاب في اآلخرة.

لى سبب لنتيجة أخرى، أي مين في هذا المثال أيضا يكون كل سبب له نتيجة، وهذه النتيجة تتحول إ  -

ين أَْظلَيمُ  َوَمينْ سيء إلى أسوأ، وآخرها عدم الفالح في الدنيا واآلخرة وهي مؤكيدة بقوليه تعيالى:  م   مِّ

رَ  يَ  َعْنَها فَأَْعَرضَ  َربِِّّهِّ  بِّآيَاتِّ  ذُكِِّّ مْ  َعلَى َجعَْلنَا إِّن ا يَدَاهُ  قَد َمتْ  َما َونَسِّ ن ةً  قُلُوبِّهِّ يمْ  َوفِّيي هُ يَْفقَُهيو أَن أَكِّ  آذَانِّهِّ

 (.57:  )الكهف أَبَداً  إِّذاً  يَْهتَدُوا فَلَن اْلُهدَى إِّلَى تَْدُعُهمْ  َوإِّن َوْقراً 

اقال تعالى :  .5 نَْينِّ  أَبََواهُ  فََكانَ  اْلغاَُلمُ  َوأَم  يينَا ُميْؤمِّ قَُهَميا أَن فََخشِّ ً  يُْرهِّ فيي هيذه  (.80:  )الكهيف َوُكْفيراً  ُطْغيَانيا

بب يؤدي إلى نتيجة واضحة أن فساد األوالد يرهيق األبيوين إرهاقيا ال حيد ليه، ولييس اآلية مقدمة وس

أعز على اآلباء من أبنائهم، واألبوان حتى لو كانا فاسقين يحبان أن يكون ولدهما من أهل االسيتقامة، 

فالسكارى والمدمنون والمدخنون وأعضاء عصابات القتل والسرقة واالخيتالس ونشير المخيدرات ال 

نون أبدا أن يكون أبناؤهم مثلهم، ويزداد األمر صعوبة تصل فعال إلى حد إرهياق األبيوين إذا كانيا يتم

رأينيا ذليك فيي الواقيع رأي العيين، حسيرة فيي القليب، وألميا فيي  وأبناؤهم فساقا أو كفارا، وقدمؤمنين 

ض بيين توجيه النفس، وجرحا في الفؤاد، وحشرجة في الصدر، وقلقا في العييش، إذا وجيد هيذا التنياق

 اآلباء واألمهات إلى طاعة هللا ورسوله، وتوجه األبناء إلى اتباع الهوى ووساوس الشيطان.
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وإننا لنلح  ذلك جليا في هذا التوسل الرقيق من سيدنا نوح إلى ربه بعد أن استنفد كل الوسائل لدعوة 

نْ  ابُنِّي رب إِّن  ولده حيث قال سيدنا نوح:  ينَ  أَْحَكمُ  َوأَنتَ  اْلَحقُّ  كَ َوْعدَ  َوإِّن   أَْهلِّي مِّ مِّ  (،45:  )هيود اْلَحاكِّ

نْ  لَْيسَ  إِّن هُ  نُوحُ  يَا فجاء الرد درسا عمليا قويا قال تعالى:  َميا تَْسيأَْلنِّ  فَيالَ  َصيالِّح   َغْيرُ  َعَمل   إِّن هُ  أَْهلِّكَ  مِّ

ْلم   بِّهِّ  لَكَ  لَْيسَ  ُظكَ  إِّنِِّّي عِّ ينَ  تَُكيونَ  أَن أَعِّ لِّينَ  مِّ . وفيي هيذا رسيالة تربويية ضيرورية أن (46:  )هيود اْلَجياهِّ

يكون هيمُّ اآلبياء واألمهيات األول هيو التربيية اإليمانيية واألخالقيية واالجتماعيية والعلميية ميع التربيية 

 الجسدية، ويتركون النتائج على هللا تعالى .

ا أَْهلَْكنَاهُمْ  اْلقَُرى َوتِّْلكَ  قال تعالى:  .6 م َوَجعَْلنَا َظلَُموا لَم  هِّ داً  لَِّمْهلِّكِّ ْوعِّ  (.59:  )الكهف م 

 الظلم            الهالك

فييي هييذه اآلييية أورد هللا تعييالى النتيجيية معلليية بأسييبابها فبييين أن هييالك األمييم هييو نتيجيية حتمييية للظلييم 

ين فََكيأَيِِّّن والطغيان، ولهذا شيواهد عدييدة فيي كتياب ربنيا سيبحانه وتعيالى منهيا قوليه تعيالى:   قَْريَية   مِِّّ

يَ  َظالَِّمة   َوهِّيَ  أَْهلَْكنَاَها يَة   فَهِّ َها َعلَى َخاوِّ لَة   َوبِّئْر   ُعُروشِّ عَط  ييد   َوقَْصر   مُّ شِّ  ،  وقوليه تعيالى:(45:  )الحيجم 

 ْن اْلقُُرونَ  أَْهلَْكنَا َولَقَد يا قَيْبلُِّكمْ  مِّ نُيواْ لِّيُ  َكيانُواْ  َوَميا بِّاْلبَيِِّّنَياتِّ  ُرُسيلُُهم َوَجياءتُْهمْ  َظلَُميواْ  لَم  ي َكيذَلِّكَ  ْؤمِّ  نَْجيزِّ

ينَ  اْلقَيْومَ  مِّ ينَ  َوقَييالَ  ، وقولييه تعيالى: (13:  يييونس) اْلُمْجييرِّ مْ  َكفَييُرواْ  ال ييذِّ َجن ييـُكم لُِّرُسييلِّهِّ يينْ  لَنُْخرِّ يينَا مِِّّ  أَوْ  أَْرضِّ

ل تِّنَا فِّي لَتَعُودُن   مْ  فَأَْوَحى مِّ ينَ  لَنُْهلَِّكن   َربُُّهمْ  إِّلَْيهِّ نَن ـُكمُ َولَنُ  * الظ الِّمِّ ين األَْرضَ  ْسكِّ مْ  مِّ هِّ  َخيافَ  لَِّمينْ  ذَلِّيكَ  بَْعيدِّ

ي يدِّ  َوَخافَ  َمقَامِّ  (.14-13:  )إبراهيم  َوعِّ

هذه اآليات ترفع معيار األمل لدى أصحاب اإليمان أن يجدُّوا في السير إلى هللا، وأن يوثقوا عالئقهم به، 

فرين ألنفسهم ولغيرهم سبب حتمي لهالكهم كما ويؤدوا واجبهم التربوي والدعوي مع اليقين أن ظلم الكا

يد َربِِّّييكَ  بَْطييشَ  إِّن   توعييدهم ربهييم، وهييو القائييل سييبحانه:   َرب ييكَ  إِّن   ، وقييال سييبحانه: (12:  البييروج( لََشييدِّ

ْرَصادِّ  . وهيذه نصيوص تكفيي أصيحاب اإليميان أن ينطلقيوا فيي اإلصيالح والتغييير وهيم (14:  الفجر( لَبِّاْلمِّ

 وعد الرحمن بالنصر والتمكين لهم، والهالك واإلهالك والبوار للظالمين من أعدائهم. واثقون من

This file was downloaded from QuranicThought.com



55 

 منهجيات في الإصلاح والتغيير   ...سورة الكهف

 المنهجية السابعة: منهجية اإلدارة الربانية .

 

من يقرأ القرآن الكريم بعمق ، والسيرة النبوية بحس إداري سيجد أن قمة المنهجية اإلدارية في القرآن 

ريات الجديدة في عالمنا اليوم ، لكن القيوم فتنيوا باأللقياب األجنبيية والسنة، والسيرة النبوية، تسبق النظ

رَ  َوإِّذَاعلى طريقة قوله تعالى :  ُ  ذُكِّ تْ  َوْحدَهُ  َّللا  ينَ  قُلُوبُ  اْشَمأَز  نُونَ  اَل  ال ذِّ َرةِّ  يُْؤمِّ رَ  َوإِّذَا بِّاآْلخِّ ينَ  ذُكِّ  ال ذِّ

ن ُرونَ  هُمْ  إِّذَا دُونِّهِّ  مِّ في إدارة مملكته فسنجد مثاالً  ، ولو راجعنا قصة سيدنا سليمان (45:  )الزمريَْستَْبشِّ

رائعيياً إلدارة الدوليية ، لكيين هنييا سييوف نسييتخلص بعييض المعييالم المنهجييية اإلدارييية ميين سييورة الكهييف 

 وأهمها: 

الحيوار بيين أي اثنيين فصياعدا هيو الظياهرة الصيحية الوحييدة للحصيول عليى أفضيل  مبدأ الحوار : -1

 -هذا الحوار البناء في عدد من قصص السورة كما يلي :النتائج ، ويتضح 

3الشكل   
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حوار أهل الكهف حول مدة نومهم حيث انتهوا إلى أمير عمليي وهيو عيدم كفايية األدلية وفوضيوا  (أ)

قُِّكمْ  أََحدَُكم فَاْبعَثُواالعلم إلى هللا تعالى، ليكملوا مسيرتهم إلى هللا تعالى ، فكان قرارهم:  هِّ  بِّيَورِّ  َهيذِّ

ي إِّلَى ً  أَْزَكى أَيَُّها فَْليَنُظرْ  نَةِّ اْلَمدِّ ْزق   فَْليَأْتُِّكم َطعَاما ْنهُ  بِّرِّ َرن   َواَل  َوْليَتَلَط فْ  مِِّّ  .(19:)الكهف أََحداً  بُِّكمْ  يُْشعِّ

الحوار بين الصاحبين رغم حدة كفر الصاحب الغني ، لكن هذا لم يحمل صاحبه على اعتزاله أو  (ب)

 البناء .االعتداء عليه بل قابل األمر بالحوار 

 وفتاه . الحوار بين سيدنا موسى  (ج)

 .والخضر  الحوار بين سيدنا موسى  (د)

الحوار بين ذي القرنين والقوم المظلومين من يأجوج ومأجوج، ولنحاول أن نقرأه بعميق فسينجد  (ه)

 وجَ يَيأْجُ  إِّن   اْلقَيْرنَْينِّ  ذَا يَيا قَيالُوا فيه أعلى مستوى من الرقي في الحوار نلحظيه مين قوليه تعيالى:

دُونَ  َوَمأُْجوجَ  ً  لَيكَ  نَْجعَيلُ  فََهيلْ  اأْلَْرضِّ  فِّيي ُمْفسِّ  َميا قَيالَ  *َسيدِّا ً َوبَْيينَُهمْ  بَْينَنَيا تَْجعَيلَ  أَن َعلَيى َخْرجيا

ينُونِّي َخْير   َربِِّّي فِّيهِّ  َمك نِِّّي ة   فَأَعِّ ييدِّ * َرْدماً  َوبَْينَُهمْ  بَْينَُكمْ  أَْجعَلْ  بِّقُو  ت يى إِّذَا َسياَوى حَ آتُيونِّي ُزبَيَر اْلَحدِّ

ْغ َعلَْيهِّ قِّْطراً  دَفَْينِّ قَاَل انفُُخوا َحت ى إِّذَا َجعَلَهُ نَاراً قَاَل آتُونِّي أُْفرِّ   (.96- 94:)الكهف بَْيَن الص 

ورؤيتهم للحل فيي بنياء سيد ميانع،  فإنهم عرضوا مشكلتهمفهؤالء رغم أنهم ال يكادون يفقهون قوال، 

ر على ذلك ، فكيان الحيوار بنياًء، مين جهية ذي القيرنين هيو رفيض الميال وقدموا استعدادهم لدفع أج

 "مقابل البناء" وقبول التعاون على بناء السد .

يبدو جليا في صورة الكهف من خيالل هيؤالء الفتيية اليذين بعيثهم هللا بعيد  مبدأ التفويض في اإلدارة: -2

هم ليقيوم بالنيابية عينهم بشيراء طعيام نوم طويل ، وعندما اتفقوا على حاجتهم إلى الطعيام وك ليوا أحيد

ً  أَْزَكى أَيَُّها فَْليَنُظرْ بشرط :  ، إذن ليه حيق النظير واالختييار ، وهيو مفيوض فيي  (19:  )الكهيف  َطعَاميا

اتخاذ قرار الشراء نيابة عنهم ، لكنهم لم يحددوا نوع الطعام كما حاول بعض المفسرين أن يذكر أنه 

.... وهييذا يهييدم مبييدأ التفييويض اإلداري أن تعطييي للفييرد فرصيية النظيير البيير أو الزبيييب أو التميير أو 

 واالختيار، وتفوضه في اتخاذ القرار، مما يؤهل هذا الشخص لإلدارة الراشدة الكاملة في أي موقع . 

عنييدما عييرض القييوم علييى ذي القييرنين بنيياء السييد ، كييان بإمكييان ذي القييرنين أن   مبةةدأ فةةرق العمةةل: -3

ين َوآتَْينَياهُ  اأْلَْرضِّ  فِّيي لَيهُ  َمك ن يا إن يامكاناته، التي ذكرهيا هللا تعيالى: يستأثر مع جنوده وإ  َشيْيء   ُكيلِِّّ  مِّ
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 ً ببناء السد ، لكن اآلييات تؤسيس مبيدأ التعياون عليى   -دونهم  –، فلن يعجزه االنفراد ( 84:)الكهف َسبَبا

ينُونِّيال لهم: فعل الخير، وتأهيل القوم ليحملوا معه أمانة منع هذا الظلم ، فق ة   فَأَعِّ ، وحدد لكل  بِّقُو 

مجموعة ماذا تعمل  فهم يأتون بزبر الحديد ، وهو ما عالجه بطريقة علمية جديدة "السيبائك"، وهيم 

يشاركون أيضاً في إشعال النيار بيالنف  حتيى تعظيم وتشيتد السيبيكة الجدييدة فيي السيد ، ثيم هيم ييأتون 

 علمية .بالقطر وهو يضعه بحساب الموازين ال

األصل هو منع الغرر)عدم الوضوح( في أي تعامل أو تعاقد ، ولذا لما طليب سييدنا  مبدأ الوضوح : -4

يعَ  لَن إِّن كَ  موسى اتباع الخضر قال له : يي تَْسيتَطِّ ، وميا قبيل منيه حتيى تعهيد  (75:  )الكهيف  َصيْبراً  َمعِّ

دُنِّي قَالَ سيدنا موسى:  ُ  َشاء إِّن َستَجِّ ي اَل وَ  َصابِّراً  َّللا  ، وأخيذ علييه العهيد  (69:  الكهف) أَْمراً  لَكَ  أَْعصِّ

أال يسأل عن شيء حتى يحدث له منه ذكرا . هذا االشتراط مهم بين كل تعامل أو تعاقد ، ولو حيدث 

بين المسلمين لما انهارت مؤسساتنا االقتصادية والتعليمية واإلعالمية والسياسية حييث ييدخل الكثيير 

ات يغلب عليهيا الضيبابية واليوهم ، ومين الوضيوح أن سييدنا الخضير ليم يتيرك في معامالت والتزام

يييلِّ  َسييأُنَبِِّّئُكَ موسييى حييائراً فيمييا سييأل عنييه فقييال:  ع لَييمْ  َمييا بِّتَأْوِّ لَْيييهِّ  تَْسييتَطِّ ، وبيييِّن (78:  الكهييف) َصييْبراً  ع 

ي نفيس سيييدنا ووضيح ليه المواقيف الثالثيية كييف كيان تخريجهيا ، وغرابتهييا ، وفيي النهايية ليم يُبييق في

ي َعينْ  فَعَْلتُهُ  َوَما موسى شيئاً من اللبس عندما قال له:  ييلُ  ذَلِّيكَ  أَْميرِّ ع لَيمْ  َميا تَأْوِّ لَْييهِّ  تَْسيطِّ  َصيْبراً  ع 

 .(82:  الكهف)

األصل في اإلدارة أن يكون هناك وضوح في بنود التعاقد ، فإذا نسيي  مبدأ التذكير فالعتاب فالحسم: -5

تعامل معهم ال تكون الخطوة األولى هي الحسم ، وإنهاء التعاميل، كميا ال يجيوز المتعاقَد معه، ومن ن

الصمت عليى جيراح وآالم وحيرج فيي الينفس مين التيذكير ، لكين قيوة شخصيية اإلداري تجعليه يتبيع 

 -:  بالخطوات اإلدارية الفائقة من الخضر وهي ما يلي على الترتي

 نة:: عندما نسي فسأله عن سبب خرقه السفيالتذكير  َيعَ  لَين إِّن يكَ  أَقُيلْ  أَلَمْ  قَال ييَ  تَْسيتَطِّ  َصيْبراً  َمعِّ

 ، وهي لغة رقيقة في التذكير بالعهد .(72:  الكهف)

 عندما نسي وسأل عن سبب قتل الغالم:تاب: الع  َيعَ  لَين إِّن يكَ  ل كَ  أَقُل أَلَمْ  قَال يي تَْسيتَطِّ  َصيْبراً  َمعِّ

 .ل كَ  أَقُل أَلَمْ رفع مستوى التذكير إلى العتاب الشخصي:  ، وكلمة "لك" هنا تدل على(75:  الكهف)
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 :عندما تكرر األمر نفسه بالسؤال عن سبب إقامته للجيدار دون عيوض: الحسم  َفِّيَراقُ  َهيذَا قَيال 

يلِّ  َسأُنَبِِّّئُكَ  َوبَْينِّكَ  بَْينِّي ع لَمْ  َما بِّتَأْوِّ لَْيهِّ  تَْستَطِّ إذا تيأخر أو تحيرج ، هيذا الحسيم  (78:  الكهف) َصْبراً  ع 

منه أي قائد فسيدفع بالمؤسسة، أو المدرسة أو الجامعة أو الوزارة أو الدولة إلى الفشل اليذريع ، 

فالبد من هذا السل م الصاعد في التعامل ، تذكير فعتاب فحسم، دون فشيل أو جيراح ينيوء الجمييع 

 بإثمها . 

حييث بيدأ سيراً فيي مكية سينوات ثيم  نبي وهو مبدأ إداري وشرعي وهو ما انتهجه ال مبدأ التدرج : -6

أعلن دعوته وأخفى بعض أصحابه الضعفاء ثم أعلن عن الكل ، ثم هاجروا وكون دولية فيي المدينية 

وبدأ في البناء الداخلي ثم التحرك الخارجي ، وظلت الحرب سجاالً ببعث البعيوث، لكنيه بعيد غيزوة 

)البداية والنهاية، البين كثيير الدمشيقي، فصيل فيي دعائيه " يغزونا اآلن نغزوهم والاألحزاب أعلن أن المرحلة اختلفت: "

وهكذا كانت الفتوحات في مكة وخيبير واسيتمر   (151-7/150، حلية األولياء ألبي نعيم، ص2/111عليه السالم على األحزاب: 

الميد اإلسيالمي إليى العيراق والشيام ثيم مصير ، وبيالد المغيرب العربيي ثيم األنيدلس، وكيان الميد فيي 

الشرق في الوقت نفسه إلى بالد فارس وإيران وأفغانستان والهند والباكستان وبالد ما وراء النهر ثم 

 ، أميرهةا اْلميةر فةنعم ، لتفتحن القسةطنطينية": أخيراً فتحت القسطنطينية ، وتحققت نبوءة النبي 

بدأ اإلداري فيي التيدرج اليوارد ، وهذا هو الم(1/250 ص ،رب، البن عبد الباالستيعا)  "،الجيش ذلك الجيش ونعم

 -في سورة الكهف كما أشرنا إليه من قبل ونذكِّر به هنا على النحو التالي : 

  مرحلة ضعف أهل الحق وقوة وجبروت أهل الباطل ويناسبها  َْرن   َواَل  َوْليَتَلَط ف  أََحداً  بُِّكمْ  يُْشعِّ

 .(19:  الكهف)

  ويناسيبها والصيالحياتمرحلة تساوي أهل الحق والباطل في السيلطة  ُرهُ  وهيو الكهيف : )  يَُحياوِّ

37). 

   مرحلة التمكين للحق وأهله على الباطل وحزبه ويناسبها ينُونِّي ة   فَأَعِّ  .  (95الكهف : )  بِّقُو 
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وأستطيع هنيا أن أؤكيد أن مين اليوهم الكبيير اليذي يالبيس عقيول بعيض قيادة الجماعيات السيرية أنهيم قيد 

هوف إلى التمكين بحركة انقالبية سرية ، هيذه قيد تينجح فيي االنقالبيات العسيكرية التيي يخرجون من الك

تحسن إلى الناس أول عهدها كي تستهوي السطحيين ، وتستجلب النفعيين، لكنها تتحول إلى وبال طويل 

في المدى على الشعوب والبالد ، واإلسالم ال يجيز ذلك وال يتصور أن يتجاوز المصلحون هذا التدرج 

السعي لتكثير عددهم كماً ، وتعميق التربية كيفاً ، حتى يفرضيوا وجيودهم عليى السياحة فيي حالية حيوار 

مفتوحة على جميع المستويات، وهذا الحوار هيو اليذي سييفرز أعيداداً جدييدة مين األنصيار والحيواريين 

وقت ربما كان مفاجئاً للمشروع اإلسالمي اإلصالحي ، ال يلبث أن يتحول إلى تيار يكتب له التمكين في 

ي َعينْ  فَعَْلتُيهُ  َوَميا للجميع كما قال سبحانه على لسان الخضر كي يزيل دهشة سييدنا موسيى:   ذَلِّيكَ  أَْميرِّ

يلُ  ع لَيمْ  َميا تَأْوِّ لَْييهِّ  تَْسيطِّ هنيا ييأتي التمكيين منحية ربانيية مين هللا لعبياده اليذين بيذلوا  ،(82:  الكهيف ) َصيْبراً  ع 

  -رين : قصارى جهدهم في أم

 . إصالح أنفسهم ليكونوا صالحين ربانيين 

  . إصالح مجتمعهم ليكونوا مصلحين مربين 

4الشكل   
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آنئذ ينالون العناية الربانية في النصر والتمكين ، هذا التدرج هو سنة هللا في كيل شييء فيي الهيالل اليذي 

فشييخاً هرميا ، وفيي يبدأ صغيرا ثم يصير بدرا ، وفي الطفل الذي ينمو رويدا حتى يصيير شياباً فيرجالً 

 فِّي َوَمثَلُُهمْ  النبات الذي يشق طريقه بين الصخور والجحور ويخرج ضعيفا ثم يقوى كما قال سبحانه :

يلِّ  نجِّ بُ  ُسوقِّهِّ  َعلَى فَاْستََوى فَاْستَْغلَ َ  فَآَزَرهُ  َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  َكَزْرع   اإْلِّ اعَ  يُْعجِّ ر  ي َ  الزُّ مُ  لِّيَغِّ :  فيتحال) اْلُكف يارَ  بِّهِّ

29). 

هذه الحقائق ال بد من مراعاتها في سينه التيدرج فيي اإلصيالح والتغييير إذا أردنيا وجيه هللا ، ال التغريير 

بالشيييباب والفتييييات وإيهيييامهم أن "جمعييييات" الكهيييف ستصيييل فجيييأة إليييى إدارة القصيييور واليييوزارات 

 والشركات.

 ثاََلثَية   َسييَقُولُونَ مي في قوليه تعيالى : أخيراً تصل الدقة في التدرج إلى سرد األقوال حسب التدرج الرق

ابِّعُُهمْ  ُسيُهمْ  َخْمَسية   َويَقُولُيونَ  َكْلبُُهمْ  ر  ً  َكْليبُُهمْ  َسادِّ ،  فبيدأ بالثالثية ثيم الخمسية ثيم  (22:  الكهيف)  بِّاْلغَْييبِّ  َرْجميا

في الكهف حيث  السبعة في مراعاة للتدرج الرقمي الذي يتوافق مع التدرج العقلي، وكذلك في مدة لبثهم

يمْ  فِّيي َولَبِّثُواذكر هللا أنهم  ئَية   ثَياَلثَ  َكْهفِّهِّ ينِّينَ  مِّ ً  َواْزدَادُوا سِّ ، حييث أورد المتفيق علييه  (25:  الكهيف) تِّْسيعا

وهييو أن هييؤالء مكثييوا ثالثمائيية سيينة شمسييية وهجرييية ثييم زادوا تسييعاً فييي الهجرييية دون الشمسييية فبييدأ 

التقويم الهجري حيث ييزداد كيل مائية عيام ثيالث سينوات، وهيو تيدرج  بالمتفق عليه ، وثنى بما انفرد به

 يدل على قمة الدقة العلمية .

يبييدو جلييياً ميين قصيية سيييدنا موسييى والخضيير أن هللا تعييالى عنييدما ألهييم :  مبةةدأ الوقايةةة قبةةل العةةالج -7

الوقاية قبل الخضر أن يخرق السفينة ، وأن يقتل الغالم ، وأن يبنى الجدار أراد أن يرسي لنا منهجية 

العالج ، حيث لم ينتظر الخضر حتى تمر السفينة على الملك الغاصب ، ثم يبحثون عن حل ألزمتهم 

ميع المليك ، وليم ينتظير عليى الغيالم حتيى يترعيرع ويكبير، ويفسيق ويفجير ثيم يسيتغيث األبيوان ميين 

أبنياء القريية  مروق الغالم عين األخيالق واإليميان، وليم ينتظير حتيى يقيع الجيدار وييأتي اليبخالء مين

ينهبون مال األيتيام ، وتيذهب المسيألة إليى القضياة والحكيام ، وتضييع الحقيوق بيين األنيام، بيل كانيت 

المبيادرات ـييـ بإلهييام ميين الحكيييم العيالم ـييـ أن يكييون التصييرف الرشيييد هيو المبييادرة إلييى الوقاييية قبييل 

  العالج ، واالحتياط قبل االنحطاط.
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هذه المنهجية حيوية في سورة الكهف عامة لكنهيا أظهير ميا تكيون : قة مبدأ اإلرادة فاإلدارة فالنطال -8

 في قصة سيدنا موسي والخضر، وذي القرنين، ويتضح ذلك مما يلي : 

 اَل : في أول قصة سيدنا موسى والخضر في قوله تعالى على لسان سيدنا موسى اإلرادة القوية : -1

يَ  أَوْ  اْلبَْحَرْينِّ  َمْجَمعَ  أَْبلُغَ  َحت ى أَْبَرحُ  ً  أَْمضِّ ة في (60:  الكهف) ُحقُبا ، وهذه أعلى درجة من العزم  والهمِِّّ

اإلرادة حيث صمم سيدنا موسى أن يصل لهدفه، ولن يبرح حتى يبلغ هدفه، وهو لقاء الخضر، ولو 

مشى على قدميه أحقابا أي مئات السنين . وقد  نفذ وعده فقد سيارا حتيى لقييا نصيبا، ووصيل لهدفيه 

وتتضييح أيضييا فييي اإلرادة القوييية لييذي القييرنين الييذي أتبييع سييببا وعييزم علييى نشيير العييدل المحييدد، 

 والحركة بين المغرب والمشرق وبين السدين وبنى السد ليمنع ظلم يأجوج ومأجوج . 

في اصطحاب الغالم والطعام واتخاذ السبيل العملي في البحر سربا، ولقاء الخضير  اإلدارة السوية: -2

تفياق معيه ،والسيؤال والتوضييح مين الخضير فيي أول اللقياء وآخيره. وفيي قصية ذي كهدف أساسيي واال

القرنين حقق واجباته وأهدافه من اإلدارة الناجحة في بناء السد، حيث وظف طاقيات القيوم فيي إحضيار 

المواد من الحديد والقطر وأشعلوا النار ونفخوا فيهيا وقيام بيدور المهنيدس الكيمييائي اليذي يحيدد مقيادير 

معييادن ودرجييات الحييرارة ووقييت اإلشييعال واإلطفيياء ، ووصييل بقييوة إلييى جييدار لييم تسييتطع عصييابات ال

 يأجوج ومأجوج له نقبا .

من اليقين الذي الشك فيه أن تكرار أمير فيي القيرآن ييدل عليى مزييد تأكييد وعنايية  النطالقة الفتية: -3

االنطالقة الفتية  في هذا التكرار في ولفت نظر لكل ذي قلب  يتأثر وعقل يتفكر ونفس تتغير، نلح  هذه 

 كل حركة لسيدنا موسى والخضر كما يلي :

بَا إِّذَا َحت ى فَانَطلَقَا (أ) فِّينَةِّ  فِّي َركِّ قَ  أََخَرْقتََها قَالَ  َخَرقََها الس  ئْتَ  لَقَدْ  أَْهلََها لِّتُْغرِّ ً  جِّ  .(71:الكهف) إِّْمراً  َشْيئا

ً ُغاَل  لَقِّيَا إِّذَا َحت ى افَانَطلَقَ  (ب) ً  أَقَتَْلتَ  قَالَ  فَقَتَلَهُ  ما ي ةً  نَْفسا ئْتَ  ل قَدْ  نَْفس   بِّغَْيرِّ  َزكِّ ً  جِّ  .(74:الكهف)نُّْكراً  َشْيئا

دَاراً  فِّيَها فََوَجدَا يَُضيِِّّفُوهَُما أَن فَأَبَْوا أَْهلََها اْستَْطعََما قَْريَة   أَْهلَ  أَتَيَا إِّذَا َحت ى فَانَطلَقَا (ج) يدُ  جِّ  قَض  يَين أَنْ  يُرِّ

ئْتَ  لَوْ  قَالَ  فَأَقَاَمهُ   .(77:  الكهف) أَْجراً  َعلَْيهِّ  اَلت َخْذتَ  شِّ
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فيي قصية ذي القيرنين بإشيارة ال تخفيى عليى  ءويؤكد هذه الحركة االنطالقية بلف  واضح صريح ما جيا

بَ  بَلَيغَ  إِّذَا َحت يى *َسيبَباً  فَيأَتْبَعَ :لبيب بهذه االنطالقة لذي القيرنين فيي قوليه تعيالى -85الكهيف:)الش يْمسِّ  َمْغيرِّ

86)،  الش ْمسِّ  َمْطلِّعَ  بَلَغَ  إِّذَا َحت ى *َسبَباً  أَتْبَعَ  ثُم (:90-89الكهف)،   الس يد ْينِّ  بَيْينَ  بَلَيغَ  إِّذَا َحت يى *َسيبَباً  أَتْبَيعَ  ثُم 

ال وعرضا، مغربيا هذه الحركة الدائرة تصور حالة الداعية الحق الذي يجوب األرض طو ،(93-92الكهيف:)

ً  َكيانَ  َمين أَوَ  ومشرقا، شماال وجنوبا، يحمل النور إلى العالمين كما وصفه ربه فيي سيورة األنعيام:  َمْيتيا

ي نُوراً  لَهُ  َوَجعَْلنَا فَأَْحيَْينَاهُ  ثَلُهُ  َكَمن الن اسِّ  فِّي بِّهِّ  يَْمشِّ ج   لَْيسَ  الظُّلَُماتِّ  فِّي م  ْنَها بَِّخارِّ ينَ  ُزيِِّّنَ  َكذَلِّكَ  مِِّّ ْلَكافِّرِّ  لِّ

 . (122:  األنعام) يَْعَملُونَ  َكانُواْ  َما

كم في واقعنا ــ نحن قراء هذه السورة كل أسيبوع ييوم الجمعية ـيـ مين أزميات سيببها أميان  ونواييا رائعية 

تذوب مع اإلرادة الواهية ، فإن تجاوز هذا الضعف إلى العمل كانيت األعميال عشيوائية لييس فيهيا إدارة 

لتنفيذ ميع توظييف أحسين الطاقيات ، وأدق المتابعيات ، واالقتصياد فيي النفقيات ، والوصيول التخطيط وا

 لألهداف في أقصر األوقات .

هل من شك أن أمة اإلسالم لو فقهيت هيذه المنهجيية ) إرادة فيإدارة فانطالقية (، لين تستسيلم لعيدو ، ولين 

واالستهالك والتسول مين كيل مكيان  !  ترضى بالدونية ، ولن تبقى في قفص االتهام ، والذلة والهوان ،

إن إرادة قوييية وإدارة سييوية وانطالقيية فتييية تكفييي لضييمان وعييد هللا فييي تغيييير هييذه األوضيياع المأسيياوية 

ألمتنا اإلسالمية . لتكون بحق أمة رائدة ال راكدة ، قائدة ال خامدة. إن مستوى الحركة الدعوية ال يجوز 

هي حركة االنطالق من خالل إرادة ال تعرف الوهن ، وإدارة ال  أن تكون حركة وخيمة كسولة ثقيلة بل

 تتساهل مع الخلل ، وانطالقة ال تعرف الكسل . 
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مع البحرين.  المنهجية الثامنة: منهجية َمج 

، فإنه أوال وآخرا صاحب علم وقيوة أن يسير إلى الخضر  مهما قيل في سبب أمر هللا لسيدنا موسى 

ييالقولييه تعييالى:  تييأثير فهييو بحيير ميين العلييم ً  آتَْينَيياهُ  َواْسييتََوى أَُشييد هُ  بَلَييغَ  َولَم  ً  ُحْكمييا ْلمييا ي َوَكييذَلِّكَ  َوعِّ  نَْجييزِّ

نِّينَ  والرحمة  الربانيلكنه البد أن يلتقي مع بحر آخر وهو الخضر كي يفيد من علمه  ،(14:القصص) اْلُمْحسِّ

 فََوَجيدَاف بسييدنا الخضير كميا قيال تعيالى: بالمساكين واآلباء واألطفال األيتام، ولذا كيان فيي أول تعريي

نْ  َعْبداً  نَا مِِّّ بَادِّ نْ  َرْحَمةً  آتَْينَاهُ  عِّ نَا مِّ ندِّ ين َوَعل ْمنَاهُ  عِّ ً  ل يدُن ا مِّ ْلميا فهيو عبيد هلل وحيده وقرييب إليى  ، (65:الكهيف)عِّ

ب ، لكين البيد مين  ربه ، فآتاه أميرين الرحمية والعليم ، وميع كيون سييدنا موسيى كلييم هللا ورسيولَه المقير 

 َمْجمع البحرين"موسى والخضر"، مكانا وأشخاصا ، وهذه تسلمنا إلى المنهجيات التالية :

البييد ميين التقيياء كييل جماعييات الييدعوة وجمعيييات البيير ، وتيييارات الخييير ، ومؤسسييات اإلصييالح  (1)

 والتغيير، والدخول في حوار يمثل َمْجمع البحرين أو البحار الذاخرة بالخير.

في هذا االلتقاء أن تذوب كل الجماعات والمذاهب والجمعيات والمؤسسات اإلسالمية ال يفترض  (2)

 في بوتقة واحدة، وتصير جماعة وقيادة واحدة وإسالم بال مذاهب ، ألن هذا عكس الناموس الرباني:

 َفِّيَن  يََزالُونَ  َوال يمَ  َمين إِّال   *ُمْختَلِّ حِّ  ، وعكيس التكيوين اإلنسياني:(119 -118:هيود) َخلَقَُهيمْ  َولِّيذَلِّكَ  َربُّيكَ  ر 

 ْن نَتُِّكمْ  َواْختِّاَلفُ  َواأْلَْرضِّ  الس َماَواتِّ  َخْلقُ  آيَاتِّهِّ  َومِّ ينَ  آَليَيات   ذَلِّكَ  فِّي إِّن   َوأَْلَوانُِّكمْ  أَْلسِّ ْلعَيالِّمِّ :  اليروم) لِِّّ

ميا ومن يطلب ذلك يسعى نحو المستحيل؛ ولو حدث التفق موسى والخضر على كل شيء. لكنه ،(22

 افترقا على الحب والبذل وفق منهجية: ) تحابا في هللا ، اجتمعا عليه وافترقا عليه (.

لكنه افتراق بعد وضوح  (،78)الكهف:َوبَْينِّكَ  بَْينِّي فَِّراقُ  َهذَانعم انتهت القصة بقول سيدنا الخضر: (3)

يلِّ  َسأُنَبِِّّئُكَ  الرؤية ع لَمْ  َما بِّتَأْوِّ لَْيهِّ  تَْستَطِّ وأبيان ليه العليل ، وأسيباب التصيرفات   (،78)الكهيف: َصْبراً  ع 

المدهشة لسيدنا موسى ولنا معه، وهذا بالضبط ما تحتاجيه الحركيات والميذاهب اإلسيالمية أن يكيون 

بينهم حوار ووضوح ألسباب االختيار ، ومنهجية التخياذ أي قيرار ، وإقيرار بحيق كيل فيي االنفيراد 
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ي هيذه األنهيار عنيد َمْجميع البحيرين ، فيي التمكيين لإلسيالم  برؤيته في اإلصالح والتغيير، حتيى تلتقي

 والمسلمين، برحمات العزيز الغفار.

وأحسييب أن خطييوة حقيقييية نحييو العييزة والتمكييين ليين تحييدث دون التقيياء "َمْجمييع البحييرين" مهمييا  (4)

لماذا كانت الجماعات والمذاهب تحظي بحواريِِّّين وأتباع وأشياع ، ألن هذه سنة ما قبل التمكين وإال 

جيياءت قصيية سيييدنا موسييى والخضيير مباشييرة بييال فواصييل تربوييية ! ، كمييا جيياءت هييذه الفواصييل 

حيث نجد اآليات تعد لمرحلية ميا بعيد الكهيف وهيي التربوية بين قصة أصحاب الكهف والصاحبين، 

تَييابِّ َربِِّّييكَ الحييوار باإلعييداد لييه بجوانييب ثالثيية ضييرورية:  ييْن كِّ ييَي إِّلَْيييَك مِّ ، (27)الكهييف: َواتْييُل َمييا أُوحِّ

 ْيَن يَْدُعوَن َرب ُهم ْن َربُِِّّكمْ  (،28)الكهف: َواْصبِّْر نَْفَسَك َمَع ال ذِّ وهي تعني العلم  ،(29)الكهف: َوقُلِّ اْلَحقُّ مِّ

والفهم ، والحب في هللا والتزام الجماعة، والتحرك بالدعوة إلى هللا تعالى، ويمكن تلخيصها فيي هيذه 

عوة، وأما بين قصة الصاحبين وقصة سيدنا موسى والخضر، فقد جاءت تعد الكلمات: علم، تربية، د

المؤمنين لمرحلة التمكين بأال يغتروا بزينية الحيياة اليدنيا وزخارفهيا التيي عيادة ميا تصياحب السيلطة 

والثروة ثم الحذر من اتباع إغواء الشيطان، واالرتماء في أحضان المضلين، واإلعراض عن الذكر 

من الجليل أن يهلك القرى بظلمهم أجمعين، لكن عليى العكيس مين هيذا كليه ال أجيد  الحكيم، والخوف

فاصال بين قصة سيدنا موسيى والخضير وقصية ذو القيرنين ألن هيذا هيو الواجيب لتليك المرحلية أن 

يلتقي أهل الخير وجماعات البر على رؤيية متقاربية واليقيين بيأن هيذا االلتقياء ليـ " َمْجميع البحيرين" 

 مكين مباشرة. سيعقبه الت

إذا حيدث هييذا االلتقيياء فييإن العناييية الربانييية سيوف تتكفييل بإحييداث أمييور ال يفهمهييا إال النييادر ميين  (5)

العباد، كما لم يفهمها سيدنا موسى وسأل ملحاً في الجواب ، وهذه الغيبيات تكون مقدمية ألمير يرييده 

صة قبل التمكين لذي القيرنين هللا ليمكن للخير ويزيح سطوة الباطل من الوجود، وهذا سر مجيء الق

، وتسياءل بإلحياح ، ، وهي تشيبه ميا حيدث فيي صيلح الحديبيية  حييث ليم يفهميه عمير بين الخطياب 

واستسيلم أبيو بكير وغيييره، وكيان هيذا فتحياً دعويييا فيي االنطالقية نحيو العييالم برسيائل دعويية لملييوك 

ى هللا بحكمته أحداثاً غييرت حتى أجروأمراء األرض ، ولم تمضِّ سنتان من االتفاقية لعشر سنوات 
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خزاعة ، فكان فتح مكة ودخول الناس  التاري  كله، حيث نقضت قريش عهدها في قتل اثنين من بني

في دين هللا أفواجا ، مما لم يتوقعه الكثير، ولعل هذا يختصر في خالصة هذا الصيراع الرهييب بيين 

ِّ  الحق والباطل في آخر آية من سورة هود حيث يقول سبحانه: ِّ  َوإِّلَْييهِّ  َواألَْرضِّ  الس َماَواتِّ  َغْيبُ  َولِلِّ

ا بِّغَافِّل   َربُّكَ  َوَما َعلَْيهِّ  َوتََوك لْ  فَاْعبُْدهُ  ُكلُّهُ  األَْمرُ  يُْرَجعُ  وهذا يمكن أن ينتهي بنا  ،(123:  هود)تَْعَملُونَ  َعم 

 إلى قاعدة ثمينة هداني هللا إليها هي: 

 (. فنا هللا به، وندع هلل ما ضمنه لناعلينا أن نشغل أنفسنا بما كل)

 ولعل هذه يتوافق مع ما قاله ابن عطاء السكندري: "اجتهادك في ما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك

 دليل على انطماس البصيرة منك".
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 المنهجية التاسعة: منهجية إدارة الفتن. 

ألرض صالحاً أو طالحاً، براً أو فياجراً، منها إنسان على وجه ا والفتن بأنواعها من إغواء وإيذاء ال يخل

يَيا  حاكماً أو محكوماً، غنياً أو فقيراً، عزباً أو متزوجاً، فمن الفتنة لبني آدم جميعا كما في قوليه تعيالى: 

عُ َعْنُهَما لِّبَا َن اْلَجن ةِّ يَنزِّ َما إِّن هُ يَيَراُكْم بَنِّي آدََم الَ يَْفتِّنَن ُكُم الش ْيَطاُن َكَما أَْخَرَج أَبََوْيُكم مِِّّ يَُهَما َسْوَءاتِّهِّ َسُهَما لِّيُرِّ

نُيونَ  يَن الَ يُْؤمِّ ل يذِّ يَن أَْولِّيَياء لِّ ْن َحْيُث الَ تََرْونَُهْم إِّن ا َجعَْلنَيا الش ييَاطِّ ، وقوليه تعيالى  (27األعيراف : ) هَُو َوقَبِّيلُهُ مِّ

، ومين الفتنيية  (35األنبيياء : ) الش ييرِِّّ َواْلَخْييرِّ فِّتْنَيةً َوإِّلَْينَيا تُْرَجعُيونَ ُكيلُّ نَْفيس  ذَائِّقَيةُ اْلَميْوتِّ َونَْبلُيوُكم بِّ  أيضيا: 

يييِِّّهِّ َجَسييداً ثُييم  أَنَييابَ  للرسييل قولييه تعييالى:  ، وميين الفتنيية  (34:   ص) َولَقَييْد فَتَن ييا ُسييلَْيَماَن َوأَْلقَْينَييا َعلَييى ُكْرسِّ

يم  َولَقَييْد فَتَن ييا قَيي للظييالمين قولييه تعييالى:   ، وميين الفتنيية (17الييدخان : ) ْبلَُهْم قَييْوَم فِّْرَعييْوَن َوَجيياءهُْم َرُسييول  َكييرِّ

َب الن اُس أَن يُتَْرُكوا أَن يَقُولُوا آَمن ا َوهُْم اَل يُْفتَنُونَ  للمؤمنين قوله تعالى: ْم   أََحسِّ ين قَيْبلِّهِّ يَن مِّ َولَقَْد فَتَن ا ال ذِّ

ُ ال ذِّ  بِّينَ فَلَيَْعلََمن  َّللا    (.3-2العنكبوت :)يَن َصدَقُوا َولَيَْعلََمن  اْلَكاذِّ

وأمام هذا القدر الرباني يجب أن تكون عندنا منهجية ورؤية في إدارة هذه الفتن التي تتنوع في حياة كل  

إنسان. وفي سورة الكهف التي نحن بصددها نجد عرضا عميقا قويا للفتن في جانبهيا السيلبي ثيم بمنطيق 

 يمكن إدارتها لنحولها إلى الجانب اإليجابي، وهذا يبدو من الجدول التالي: اإليمان 

 منهجية إدارة الفتن

 أنواع الفتن: تخلية / ألم تحلية / أمل وعمل

ييالَِّحاُت و القيميية الباقييية:  -1 اْلبَاقِّيَيياُت الص 

ندَ َربَِِّّك ثََواباً َوَخْير  أََمالً    (46.)َخْير  عِّ

2-   َوَكاَن أَبُوهَُما ً  (82.)َصالِّحا

3-  ً ْنهُ َزَكاةً َوأَْقَرَب ُرْحما  (81.)َخْيراً مِِّّ

 

ينَييةُ  الزينيية الفانييية: .1 اْلَميياُل َواْلبَنُييوَن زِّ

  (46.)اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا

2.   ًنيييَك َمييياالً َوأََعيييزُّ نَفَيييرا  أَنَيييا أَْكثَيييُر مِّ

(34.) 

3.   ًقَُهَما طُْغيَاناً َوكُْفرا   (80.)يُْرهِّ

ة فتنةةةةة زينةةةةة الحيةةةةا .1

الةةةةةدنيا فةةةةةي المةةةةةال 

 والولد

This file was downloaded from QuranicThought.com



67 

 منهجيات في الإصلاح والتغيير   ...سورة الكهف

بُيهُ ثُيم   ملك عادل:  ا َمين َظلَيَم فََسيْوَف نُعَذِِّّ أَم 

بُيييهُ َعيييذَاباً نُّْكيييراً  (87 ،)يُيييَردُّ إِّلَيييى َربِِّّيييهِّ فَيُعَذِِّّ

 ييَل َصييالًِّحا فَلَييهُ َجييَزاًء ييا َمييْن آَمييَن َوَعمِّ َوأَم 

َمييا َمك نِِّّييي فِّيييهِّ َربِِّّييي َخْييير   (88،)اْلُحْسيينَى

ي ة  فَأَعِّ   (95.)نُونِّي بِّقُو 

ييدُوكُْم فِّيي  ملك ظيالم:  .1 يَْرُجُميوكُْم أَْو يُعِّ

مْ  ل تِّهِّ  (20.)مِّ

ً يَ ملك غاصب:  .2  أُْخذُ كُل  َسيفِّينَة  َغْصيبا

(79.) 

 فتنة الس لطة .2

صييداقة الكييافر أو غييير المسييلم لنحيياوره  .1

ُرهُ قَ وندعوه:  بُهُ َوهُيَو يَُحياوِّ اَل لَيهُ َصياحِّ

يين أََكفَييْرَت بِّال يي يين تُييَراب  ثُييم  مِّ ي َخلَقَييَك مِّ ذِّ

اَك َرُجالً   (37.)نُّْطفَة  ثُم  َسو 

نَْحييُن نَقُييصُّ َعلَْيييَك  صييداقة المييؤمنين:  .2

ْم  ِّ إِّن ُهيييْم فِّتْيَييية  آَمنُيييوا بِّيييَربِِّّهِّ نَبَيييأَهُم بِّييياْلَحقِّ

دْنَياهُْم هُيدًى  ْم   َوزِّ َوَربَْطنَيا َعلَيى قُلُيوبِّهِّ

نَييييا َربُّ الس ييييَماَواتِّ إِّذْ قَيييياُموا فَقَييييالُوا َربُّ 

ن دُونِّهِّ إِّلَهاً لَقَدْ قُْلنَيا  َواأْلَْرضِّ لَن ن دْعَُو مِّ

 ً  (13-14.) إِّذاً َشَططا

َهْل أَت بِّعُيَك صداقة العلماء والصالحين:  .3

ا عُلِِّّْمَت ُرْشداً  م   (66.)َعلَى أَن تُعَلَِِّّمنِّ مِّ

يْع َميْن و صداقة الغافل وطاعتيه:  .1 اَل تُطِّ

نَيا َوات بَيَع َهيَواهُ َوَكياَن أَْغفَْلنَ ْكرِّ ا قَْلبَهُ َعن ذِّ

 ً  (28.)أَْمُرهُ فُُرطا

 فتنة اْلصدقاء .3

1.  ْن نَا آتَْينَاهُ َرْحَمةً مِّ بَادِّ ْن عِّ فََوَجدَا َعْبداً مِِّّ

 ً ْلما ن ل دُن ا عِّ نَا َوَعل ْمنَاهُ مِّ ندِّ  (65.)عِّ

2. يدَاداً لَِِّّكلَِّميياتِّ َربِِّّيي ي قُيل ل ييْو َكياَن اْلبَْحييُر مِّ

لَنَفِّدَ اْلبَْحُر قَْبَل أَن تَنفَيدَ َكلَِّمياُت َربِِّّيي َولَيْو 

ثْلِّهِّ َمدَداً  ئْنَا بِّمِّ  (109.)جِّ

 فتنة العلم .4 "هل هناك من هو أعلم منك  قال: ال".

   هُيييَو َخْيييير  ثََوابييياً َوَخْيييير ِّ ِّ اْلَحيييقِّ اْلَواَليَيييةُ لِلِّ 

 ً  (44.)عُْقبا

 ي تَييهُ أ ذُونَييهُ َوذُرِِّّ يين دُونِّييي َوهُييْم فَتَت خِّ  أَْولِّيَيياء مِّ

 (50.)لَكُْم َعدُو  
 فتنة الشيطان .5
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وفيما يلي أتعرض لكل فتنة على حدتها، وإدارتها من التخلية إلى التحلية، ومن السلبية إلى اإليجابية 

 ومن الشر إلى الخير، ومن الشقاء إلى السعادة ومن الدفع إلى الرفع، ومن األلم إلى األمل والعمل.

 (  من الزينة الفانية إلى القيمة الباقية)فتنة اْلولى: فتنة زينة الحياة الدنيا في المال والولد: ال

 يتضح من بداية السورة إلى نهايتها أن هناك تركيزا على كيفية التعامل مع زينة الحياة الدنيا ماال وولدا.

م، ثم تضع منهجيية التعاميل معهيا وآيات سورة الكهف تضع وصفا دقيقا للفتنة وأثرها على قلوب بني آد

ففي إطار الوصف الدقيق لزينة الحياة الدنيا جاء لف  الزينية فيي السيورة ثيالث ميرات، عليى الترتييب 

 التالي:

1. ينَةً  اأْلَْرضِّ  َعلَى َما َجعَْلنَا إِّن ا   .(7:  الكهف) َعَمالً  أَْحَسنُ  أَيُُّهمْ  لِّنَْبلَُوهُمْ  ل َها زِّ

2.   يدُ  َعْنُهمْ  نَاكَ َعيْ  تَْعدُ  َواَل ينَةَ  تُرِّ عْ  َواَل  الدُّْنيَا اْلَحيَاةِّ  زِّ نَيا َعين قَْلبَيهُ  أَْغفَْلنَيا َمنْ  تُطِّ ْكرِّ  َوَكيانَ  َهيَواهُ  َوات بَيعَ  ذِّ

ً  أَْمُرهُ   . (28:  الكهف)  فُُرطا

3.   ُينَةُ  َواْلبَنُونَ  اْلَمال الَِّحاتُ  َواْلبَاقِّيَاتُ  الدُّْنيَا اْلَحيَاةِّ  زِّ ندَ  ر  َخيْ  الص  ً  َربِِّّكَ  عِّ  .(46:الكهف)  أََمالً  َوَخْير   ثََوابا

أول ما نلح  في هذه اآليات الثالث أن آيات سيورة الكهيف تصيف اليدنيا بأنهيا زينية، وهيي تعنيي أنهيا 

تيذهب أو  ليست حراما لكنها مجيرد شيكل يحتياج إليى المضيمون اليذي يتيزين بيه، ألن الزينية عيادة ميا

يالَِّحاتُ  َواْلبَاقِّيَياتُ هللا تعيالى فيي اآلييات نفسيها:  إال مياذكره ىتخفت وال يبق نيدَ  َخْيير   الص  ً  َربِِّّيكَ  عِّ  ثََوابيا

 ، وبالتالي فإن هناك أمرين يعتبران أساسيين في منهجية التعامل مع فتنة الدنيا:(46:  الكهف) أََمالً  َوَخْير  

خيره في  ىر ونفع الغير، وهذا ما يبقالحرص على ثوابت اإليمان التي تدفع اإلنسان إلى فعل الخي أول:

 الدنيا واآلخرة، كما قال الشاعر:

 ل يذهب العرف بين هللا والناس *** من يفعل الخير ل يعدم جوازيه   

ال حرج على من أخذ شيء من زينة الحياة الدنيا، ومن رحمية هللا بنيا أن هللا ليم يحيرم هيذه الزينية  ثانيا:

مَ  َمنْ  لْ قُ   على عباده فقال سبحانه: ينَةَ  َحر  ِّ  زِّ هِّ  أَْخَرجَ  ال تِّيَ  َّللاِّ بَادِّ يِِّّبَاتِّ  لِّعِّ ينَ  َواْلط  ْزقِّ  مِّ ينَ  هِّيي قُيلْ  اليرِِّّ ل يذِّ  لِّ

، فيإن كانيت ثمية تضيحية فبالزينية ال باألصيل،  (32:  األعيراف) اْلقِّيَاَميةِّ  يَيْومَ  َخالَِّصيةً  اليدُّْنيَا اْلَحيَياةِّ  فِّي آَمنُواْ 
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وبالعرض ال الجوهر، فإن اجتمعا فهما طيب الحياة الدنيا واآلخرة معا، وأوضح وبالشكل ال المضمون، 

مثال عملي في السورة هو ذو القرنين الذي جمع بين كل أسباب التمكين والزينة والحركة والقيوة، وهيو 

مع ذلك عبد رباني ينسب الفضل كليه إليى هللا سيبحانه، وييرفض الميال مقابيل إقامية العيدل ومنيع الظليم، 

 َرْحَمية   َهيذَا  وبعيد نجياح مشيروعه قيال: ،(95)الكهيف:  َخْير   َربِِّّي فِّيهِّ  َمك نِِّّي َما  عتزا بثواب هللا فيقول:م

ن بِِّّي مِِّّ ً  َربِِّّيي َوْعيدُ  َوَكيانَ  دَك ياء َجعَلَيهُ  َربِِّّيي َوْعيدُ  َجاء فَإِّذَا ر  ، هيذه الصيورة المثاليية التيي (98:  الكهيف) َحقِّيا

، والصورة العكسية التي يجب أن ينفر منها كل مسلم هي صيورة الصياحب الكيافر يصبو إليها كل مسلم

الذي أوتي من زينة الحياة الدنيا جنتين مثمرتين وأنهارا وأوالدا وأمواال، فنسيي هللا المينعم واسيتكبر فيي 

نيكَ  أَْكثَيرُ  أنَيا األرض بغيير الحيق، واختيال عليى صيديقه الميؤمن بقوليه:  ،(34)الكهيف:  فَيراً نَ  َوأََعيزُّ  َمياالً  مِّ

وتوضح اآليات أن صاحبه الذي ُحرم الزينة ورزق نعمة اإليميان أظهير قيوة اعتيزازه بهيذا اإليميان فيي 

ن يا  قوله: ُ  هُيوَ  ل كِّ كُ  َواَل  َربِِّّيي َّللا   أَن َربِِّّيي فَعََسيى وثقتيه فيي ربيه بقوليه:  ،(38:  الكهيف)  أََحيداً  بَِّربِِّّيي أُْشيرِّ

ن َخْيراً  يُْؤتِّيَنِّ  لَ  َجن تِّكَ  مِِّّ ً  َعلَْيَها َويُْرسِّ نَ  ُحْسبَانا يداً  فَتُْصبِّحَ  الس َماءِّ  مِِّّ ً  َصيعِّ وهيذا قيد يكيون  ،(40:الكهيف)  َزلَقيا

 :في الدنيا أو مؤجال في اآلخرة. والنتيجة كانت البوار والخسران والندم

  ْين يَنُصيُرونَهُ  فِّئَية   ل هُ  تَُكن َولَم ِّ  دُونِّ  مِّ يراً  نَ َكيا َوَميا َّللا  والتعقييب يؤكيد بقيوة عليى أن  ،(43:  الكهيف)  ُمنتَصِّ

بْ  :إال حسرة فواتها وانعدام أجرها في قوله تعالى  ثالفتنة بالزينة ال تور ثَلَ  لَُهم َواْضرِّ  اليدُّْنيَا اْلَحيَاةِّ  م 

نَ  أَنَزْلنَاهُ  َكَماء ً هَ  فَأَْصبَحَ  اأْلَْرضِّ  نَبَاتُ  بِّهِّ  فَاْختَلَطَ  الس َماءِّ  مِّ ييما يَياحُ  تَيْذُروهُ  شِّ ُ  َوَكيانَ  الرِِّّ  َشيْيء   ُكيلِِّّ  َعلَيى َّللا 

راً  ْقتَييدِّ وأن المييال والبنيييون مجييرد زينيية، وال تغنيييي الزينيية عيين الجيييوهر، وهييو الباقييييات  ،(45: الكهييف) مُّ

الصالحات حييث تسيير الجبيال، ويبيرز النياس للواحيد القهيار، ولييس بيين أييديهم مين زينية الحيياة إال ميا 

في الباقيات الصالحات. وقد أكدت قصة سيدنا موسى والخضر أن هنالك تأمينا ربانيا لمن انحاز  هوظفو

إلى الباقيات الصالحات، أن هللا يحف  له كنزه ليس له وحده بل أيضياً ألوالده، وليو بعيد أجييال فيي قوليه 

ا تعالى: دَارُ  َوأَم  ي فِّي يَتِّيَمْينِّ  لِّغاَُلَمْينِّ  فََكانَ  اْلجِّ ً  أَبُوهَُميا َوَكيانَ  ل ُهَميا َكنيز   تَْحتَيهُ  َوَكيانَ  نَةِّ اْلَمدِّ  فَيأََرادَ  َصيالِّحا

َجا أَُشد هَُما يَْبلُغَا أَنْ  َربُّكَ  ن َرْحَمةً  َكنَزهَُما َويَْستَْخرِّ بِِّّكَ  مِِّّ ي َعينْ  فَعَْلتُيهُ  َوَما ر  ييلُ  ذَلِّيكَ  أَْميرِّ ع لَيمْ  َميا تَأْوِّ  تَْسيطِّ

لَْيهِّ  ينَ  َوْلييَْخشَ  وهيذه اآليية ميع آيية سيورة النسياء: ،(82:  الكهيف) َصْبراً  ع  ينْ  تََرُكيواْ  لَيوْ  ال يذِّ يمْ  مِّ ي يةً  َخْلفِّهِّ  ذُرِِّّ

 ً عَافا مْ  َخافُواْ  ضِّ َ  فَْليَت قُوا َعلَْيهِّ يداً  قَْوالً  َوْليَقُولُواْ  َّللاِّ هما أكبر أميان للمسيلم أن يؤسيس اإلسيالم  ،(9:النسياء)  َسدِّ
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وعقله، ووجدانه، ويطمئن تماما إلى رعاية هللا له وألوالده في حياته وبعيد  واإليمان واإلحسان في قلبه،

 مماته.

 َوأَن   فِّتْنَة   َوأَْوالَدُُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  أَن َما َواْعلَُمواْ  أحد مهما كان إيمانه بفتنة الولد قال سبحانه : نوحتى ال يستهي

 َ ندَهُ  َّللاِّ يم   أَْجر   عِّ وفتنة الغالم الذي قُتل ألنه قد يتسيبب فيي إرهياق وطغييان وفتنية أبوييه  ،(28:  األنفال)  َعظِّ

لَُهَما أَن فَأََرْدنَييا المييؤمنين، وكييان ميين رحميية هللا أن خلصييهما منييه:  ْنييهُ  َخْيييراً  َربُُّهَمييا يُْبييدِّ  َوأَْقييَربَ  َزَكيياةً  مِِّّ

 ً كريا ليس أن ينجب أي ولد وإنما ليكون عونا على البر والخير، ولذا كان دعاء سيدنا ز ،(81:الكهف) ُرْحما

ْفتُ  َوإِّنِِّّي أن يرزق وليا من أولياء هللا يرث النبوة والخير: ن اْلَمَوالِّيَ  خِّ  َعياقِّراً  اْمَرأَتِّيي َوَكانَتِّ  َوَرائِّي مِّ

ن لِّي فََهبْ  ثُنِّي َولِّيِّاً  ل دُنكَ  مِّ ثُ  يَرِّ نْ  َويَرِّ ِّ  َواْجعَْلهُ  يَْعقُوبَ  آلِّ  مِّ ً  َربِّ يِّا وكان دعاء سييدنا ، (6-5: ممري)  َرضِّ

يمَ  اْبتَلَى َوإِّذِّ  إبراهيم لما اصطفاه هللا واختاره إماما: ُهن   بَِّكلَِّميات   َربُّيهُ  إِّْبَراهِّ لُيكَ  إِّنِِّّيي قَيالَ  فَيأَتَم  لن ياسِّ  َجاعِّ  لِّ

 ً ن قَالَ  إَِّماما ي تِّي َومِّ ي يَنَالُ  الَ  قَالَ  ذُرِِّّ ينَ  َعْهدِّ  .(124:  البقرة) الظ الِّمِّ

كاد أن يبلغ بأبيه النبي الرسول من أوليي العيزم مين  أن ننساها أن ولد نوح  عورة التي ال نستطيوالص

الرسل ألن يكون من الخاسرين أو الجياهلين فيي مشيهد يجيب أن نتيذكره فيي التعاميل ميع أوالدنيا عنيدما 

واألم أو ييذهال عين نبذل لهم أقصى جهدنا في اإلعداد والتربية ثم ينحرفون، فال ينبغي أن يرهيق الواليد 

المشيهد فيي دعياء سييدنا نيوح فيي  أعمال البر والخير بسبب فساد أو كفر أوالدهم، ويتضح ذلك من هيذا

يَن   قوله تعالى: مِّ ْن أَْهلِّي َوإِّن  َوْعدََك اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاكِّ ِّ إِّن  ابُنِّي مِّ ب هُ فَقَاَل َربِّ قَاَل  َونَادَى نُوح  ر 

ُظيَك أَ يَا نُ  ْليم  إِّنِِّّيي أَعِّ ْن أَْهلَِّك إِّن هُ َعَمل  َغْيُر َصالِّح  فَيالَ تَْسيأَْلنِّ َميا لَيْيَس لَيَك بِّيهِّ عِّ يَن وُح إِّن هُ لَْيَس مِّ ن تَُكيوَن مِّ

لِّينَ  ييْر لِّييي وَ   اْلَجيياهِّ ْلييم  َوإِّال  تَْغفِّ ِّ إِّنِِّّييي أَُعييوذُ بِّييَك أَْن أَْسييأَلََك َمييا لَييْيَس لِّييي بِّييهِّ عِّ ييَن قَيياَل َربِّ تَْرَحْمنِّييي أَُكيين مِِّّ

يَن   رِّ  (.46-45)هود:  اْلَخاسِّ

إن النجيياح األساسييي فييي إدارة فتنيية زينيية الحييياة الييدنيا فييي المييال والولييد أن تسييتخرج منهييا الباقيييات 

ِّ الصالحات ولعلها تدخل في مضمون الحديث الذي رواه مسلم بسنده   َعْن أَبِّيي هَُرْييَرةَ ، أَن  َرُسيوَل َّللاِّ

ْلم  يُْنتَفَيُع بِّيهِّ، أَْو َولَيد  َصي»: قَالَ  يَة  ، أَْو عِّ : َصدَقَة  َجارِّ ْن ثاَلَث  ْنَساُن اْنقََطَع َعَملُهُ إال  مِّ الِّح  يَيْدُعو إذَا َماَت اإلِّ

 ( .11/71:  ، كتاب الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتهصحيح مسلم) «لَهُ 
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 الفتنة الثانية: فتنة السلطة.

لفتنية الثانيية حسيب ترتييب سيورة الكهيف هيي فتنية المليك والسيلطة حييث يوجيد عنيدنا ثالثية أنيواع مين ا

 السلطة هم:

ملك ظالم )ديكتاتور( في قصة أصحاب الكهف، يمنع حرية التدين والتعبد ويقتل رجما من خرج عن  .1

 عبادة هذا الملك.

لمساكين الكيادحين العياملين فيي ملك لص غاصب )حرامي( يأخذ كل سفينة غصبا، حتى من العمال ا .2

 البحر.

ملك عادل )مصلح( وهو ذو القرنين، الذي ينشر العدل ويمنع الظلم ويحسين إليى الصيالحين ويعاقيب  .3

 المجرمين.

والفسياد  المنهجية هنا تتمثل أن السلطة مع الهوى تدعو إلى الظلم والقهر بنوعيه في االسيتبداد السياسيي

نَسييانَ  إِّن   ال  َكيي المييالي، وهللا تعييالى يقييول: آهُ  أَن لَيَْطغَييى اإْلِّ بعييد أن ذكيير قصيية ،  (7-6: العلييق) اْسييتَْغنَى ر 

  وقال:  (،24)النازعات:  اأْلَْعلَى َربُّكُمُ  أَنَا فرعون الذي جمع بين الطغيان السياسي إلى أعلى مستوى فقال:

نْ  لَكُم َعلِّْمتُ  َما ي  إِّلَه   مِِّّ يكُمْ  َما *َغْيرِّ يكُمْ  َوَما أََرى َما ال  إِّ  أُرِّ َشادِّ  َسبِّيلَ  إِّال   أَْهدِّ باإلضافة إلى الفسياد ،   (29:  غيافر)  الر 

ْصرَ  ُمْلكُ  لِّي أَلَْيسَ  :المالي واالستحواذ على خيرات مصر، فقال هِّ  مِّ ي اأْلَْنَهارُ  َوَهذِّ ن تَْجرِّ  (51)الزخرف: تَْحتِّي مِّ

ي إِّال   إِّلِّيـهَ  ال أَن يهُ  آَمنيتُ  خر لحظيات حياتيه عنيدما قيال:وكان عاقبة فرعون هو كسر هذا الكبر في آ  ال يذِّ

نَ  َوأَنَاْ  إِّْسَرائِّيلَ  بَنُو بِّهِّ  آَمنَتْ  ينَ  مِّ وهي تعني أنه واحد من الناس ليس عنيده ميا يمييزه   ،(90:  ييونس) اْلُمْسلِّمِّ

 اْلقَيْومَ  َوأَْوَرثْنَيا حانه:على بني إسرائيل ثم ترك ماله للمستضعفين أصحاب الحيق األصيلي كميا قيال سيب

ينَ  قَ  يُْستَْضعَفُونَ  َكانُواْ  ال ذِّ بََها األَْرضِّ  َمَشارِّ تْ  فِّيَها بَاَرْكنَا ال تِّي َوَمغَارِّ  بَنِّيي َعلَيى اْلُحْسنَى َربِِّّكَ  َكلَِّمتُ  َوتَم 

ْرنَا َصبَُرواْ  بَِّما إِّْسَرائِّيلَ  ُشيونَ  َكيانُواْ  َوَميا هُ َوقَْومُ  فِّْرَعْونُ  يَْصنَعُ  َكانَ  َما َودَم  ، وتحقيق  (137:  األعيراف)  يَْعرِّ

سْ  َرب نَا فيه دعاء سيدنا موسى عليه السالم : مْ  َعلَى اْطمِّ مْ  َعلَى َواْشدُدْ  أَْمَوالِّهِّ نُواْ  فاَلَ  قُلُوبِّهِّ  يََرُواْ  َحت ى يُْؤمِّ

ى موسيى أنيه اسيتجاب لدعوتيه لكنيه علييه أن ،  وكان التوجييه عملييا مين هللا إلي(88:  ييونس)  األَلِّيمَ  اْلعَذَابَ 

يبَت قَدْ  يقوم بواجبه، قال تعالى:  ينَ  َسبِّيلَ  تَت بِّعَآنِِّّ  َوالَ  فَاْستَقِّيَما د ْعَوتُُكَما أُجِّ  .(89:يونس) يَْعلَُمون الَ  ال ذِّ
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بيين  والمنهجية المستخلصة هنا أيضا أن كل ملك ظالم أو غاصيب مآليه إليى ذل وانكسيار وفقير وانهييار

يدي قوة الملك الجبار، إما في الدنيا أو في اآلخرة. وأن الملك الصالح يعيش محبوبا فيي اليدنيا، آمنيا فيي 

أبيي هرييرةَ عين في حديث البخاري بسنده عن  يوم ال ظل إال ظله، كما بشر النبي  اآلخرة في ظل هللا

 ِّ يل  »قال:  النبيِّ لِِّّهِّ يوَم ال ظِّ لُّهم هللاُ في ظِّ بيادةِّ ربِِّّيه، َسبعة  يُظِّ ُل، َوشياب  نَشيأَ فيي عِّ لُّيهُ: اإلَمياُم العيادِّ  إال ظِّ

قا عليه، ورجل  َطلَبَتهُ امرأة  ذاُت  ورجل  قلبُه ُمعَل ق  في المساجد، َورُجالنِّ تَحابِّا في هللاِّ اجتََمعا عليهِّ وتَفَر 

ب  وجمال فقال: إني أخاُف هللاَ، ورجُل تَصد َق أخفى مالُه ما تُنفُِّق يمينُه، وَرُجل  ذكَر حتى ال تَعل َمنصِّ َم شِّ

 (.2/361:، كتاب األذان، باب من جلس في المسجد منتظر الصالة صحيح البخاري )« هللاَ خالياً ففاَضْت َعيناه

النصوص إذن تعطي معياراً للملك الظالم المغتصب ، ومعياراً آخر للملك العيادل ليختيار المهتيدون مين 

 معيار متميز للملك العادل الصالح . الملوك بذي القرنين ك

وهذه رسالة إلى كل ملك أو أمير أو زعيم أو رئيس أن يترك طريق فرعون، أو ملك أصيحاب الكهيف، 

بعييد أن ولييي  والرسييول  أو الملييك الغاصييب لكييل سييفينة، ليكييون قدوتَييه ذو القييرنين وسيييدنا سييليمان 

 في إدارة الدولة اإلسالمية.اإلمامة في المدينة، والخلفاء الراشدين المهديين 

 وفي الرسم التالي إيضاح لمنهجية إدارة فتنة الُسلطة من السلبية إلى اإليجابية:

 

 

 

5الشكل   
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 الفتنة الثالثة: فتنة اْلصدقاء.

 لدينا في هذه السورة ثالث صور من الصداقات:

 

 

 وسوف أبين منهجية التعامل بين األصدقاء في كل صورة من هذه الصور:

 ْلولى: صداقة أهل الكهف:الصورة ا

مْ  آَمنُيوا فِّتْيَية   إِّن ُهيمْ  :في قصة أصحاب الكهف هناك أصدقاء من الشيباب عبير القيرآن عينهم بقوليه   بِّيَربِِّّهِّ

ْدنَاهُمْ  ين ن يْدُعوَ  لَينفهم في عمر الشباب التقوا على اإليمان واتفقوا عليى الثبيات:  ،(13)الكهيف:  هُدًى َوزِّ  مِّ

ً  دُونِّهِّ  َ  إِّال   يَْعبُيدُونَ  َوَميا اْعتََزْلتُُميوهُمْ  َوإِّذِّ   :واتفقوا على التخفيي ميع اسيتمرار العبيادة إِّلَها فَيأُْووا إِّلَيى  َّللا 

ولم يختلفوا بعد بعثهم حول مدة نيومهم، واتفقيوا عليى نسيبة العليم إليى هللا، وتفيويض   ،(16:الكهف) اْلَكْهفِّ 

للصيداقة الراشيدة أن يلتقيي الشيباب عليى اإليميان والثبيات،  أحدهم ليأتي بأزكى الطعام، وهذه معالم حية

والرؤية الحركية الدعوية المناسبة لظيروفهم، والثقية فيي بعضيهم اليبعض، واالهتميام بالعميل ال الجيدل، 

وهذه معايير يجب أن يتمثلها الشباب والفتيات، الرجال والنساء في اختيارهم ألصدقائهم. ومن الطريف 

بة الكلب لهم رفعت قدره حتى ذكره هللا في القصة أربع مرات بما يعني أن اإلنسان هنا أن نذكر أن صح

ً  تََوف نِّي :لو التزم مع قوم خير منه يرفع بهم ويلحق بهم، لقوله تعالى ْقنِّي ُمْسلِّما ينَ  َوأَْلحِّ الِّحِّ  يوسف)  بِّالص 

ِّ األشعري عن ويحشر معهم للحديث: الذي رواه البخاري بسنده عن أبي موسى  ،(101:  أنيه قيال:  النبيِّ

، وهي تضييف فيي منهجيية الصيداقة (12/195)صحيح للبخاري، كتاب األدب، باب عالمة الحب في هللا:  «المرُء مَع من أحب  »

 أن يبحث اإلنسان عن قوم هم خير منه علما وعمال ودعوة، فيرتفع بهم ويرتفعون به. بقول الشاعر:

 فإن القرين بالمقارن يعرف    ***    عن المرء ل تسل وسل عن قرينه
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"ال تصحب من ال ينهضيك حاليه، وال ييدلك عليى هللا ولعل هذا يتوافق مع ما قاله ابن عطاء السكندري: 

 والعرب تقول: "المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه". مقاله".

 

 الصورة الثانية: الصداقة بين المؤمن والكافر:

 قصة الصاحبين وهذه القصة تعطي المنهجيات التالية: قد يبتلى اإلنسان بصديق سيئ مثل

بُهُ  لَييهُ  قَييالَ  ال مييانع شييرعا أن يصيياحب المييؤمن غييير المسييلم كمييا ورد نصييا مييرتين: .1  َوهُييوَ  َصيياحِّ

ُرهُ  بَيِّ  يَيا  ، وكما ورد في سورة يوسف:يَُحاوِّ يْجنِّ  َصياحِّ قُيونَ  أَأَْربَياب   السِِّّ تَفَرِِّّ ُ  أَمِّ  َخْيير   مُّ يدُ  َّللاِّ  اْلَواحِّ

وهذه نصيوص صيريحة قطعيية الداللية والثبيوت عليى جيواز أن يصيادق الميؤمن ، (39:يوسف) اْلقَه ارُ 

غير المسلم، وعندما ندقق النظر في هذه القصة بشكل خاص سنستنتج أن هناك صيداقة ومصياحبة 

 بين الرجلين وتزاور؛ ألن داللة النص تشيير إليى أن هنياك حيوارا مسيتمرا فيال يعقيل أن يكيون هيذا

أول لقاء ثم يعلن صاحبه الكفر، ويبادره الصياحب الميؤمن بهيذه النصيائح، ومميا ييدل عليى هيذا أن 

ْنيَك َمياال َوأََعيزُّ نَفَيًرا كالً يعرف ظروف اآلخير الماديية وعيدد أوالده، فعنيدما قيال ليه:  أَنَيا أَْكثَيُر مِّ

ْنَك مَ  ورد عليه صاحبه: (،34)الكهف: دل هيذا باإلشيارة إليى  (،39)الكهيف: اال َوَولَيدًاإِّْن تََرنِّ أَنَا أَقَل  مِّ

االنبساط والتقارب  أن كالً يعرف صاحبه وقدراته المادية وعدد أوالده، ومن هنا تتأكد قضية جواز

بين المسلم وغيره، ولعلي  أضيف هنا رؤية انقيدحت فيي عقليي ووجيداني مين آييات القيرآن وهيدي 

 أن هناك ثالث مستويات: سيد األنام 

ْن  تعارف العام مع الخلق جميعا بقدر الوسع:ال .أ يَا أَيَُّها الن اُس إِّن ا َخلَْقنَاُكْم مِّ

 .(13)الحجرات: ذََكر  َوأُْنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَائَِّل لِّتَعَاَرفُوا

الصيديق العييام: مين هييذا التعيارف الواسييع يتخيذ اإلنسييان أصيدقاء وهييو مييا  .ب

لعييام الييذي يكييون بيننييا وبينييه تعيياون وتعييارف يمكيين أن يسييميه الصييديق ا

وتواصل وحوار، وهنيا يمكين أن يكيون الصيديق العيام مسيلما أو فاسيقا أو 

 كافرا، وهيذا ميا تشيير إلييه بقيوة قصية اليرجلين فيي سيورة الكهيف وسييدنا
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يوسف مع الصاحبين في السجن، وهذه الصداقة تكون بشروط أذكرها في 

 النقطة الثانية إن شاء هللا.

يب األسيمى، ال ا .ج لصديق الحميم: وهو الخيل األوفيى والصيديق األدنيى والحِّ

يجد اإلنسان حرجا أن يذكر له همومه وأفراحه وأتراحه وأن يستشيره في 

أدق أمييوره وجليلهييا، وأن يتواصييل معييه فييي أوقييات ال يسييمح فيهييا لغيييره، 

وفي هذه الصداقة بنوع خاص يجب أن تكون بين المؤمنين الصادقين يشيد 

َواْصبِّْر نَْفَسيَك َميَع  ضهم بعضا إلى المعالي، وهذا مصداق قوله تعالى:بع

يييدُوَن َوْجَهييهُ َوال تَْعييدُ َعْينَيياَك َعييْنُهْم  ِّ يُرِّ يييِّ يَن يَييْدُعوَن َرب ُهييْم بِّاْلغَييدَاةِّ َواْلعَشِّ ال ييذِّ

ينَةَ اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا يدُ زِّ ي رواه ويؤكد هذا المعنى الحيديث اليذ (،28)الكهف:  تُرِّ

، وال  مؤمناح إال تصاحب  ال( :الترميذي بسينده عين أبيي سيعيد الخيدري 

، وقن  سسننا لترمذن ص وهنسسا لنت ن ن   2395)سنن  لترمذن ص  ( يأكل طعحمك إال تقي

 وهو ال يتعارض مع التعارف العام وال الصديق العام.  ف  هسيح لترمذ ص(،

فييي الصييداقة العاميية وهييذه الصييور الثالثيية تتسييع كثيييرا فييي التعييارف وتقييل 

وتتضياءل عنييد اختيييار الصييديق الحميييم، ولعيل الرسييم التييالي يوضييح مسييتوى 

 وحجم هذه العالئق الثالث بشكل أكثر:
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يشترط لصحة هذه الصداقة أال يذوب اإلنسان في عادات وأفكار ومعتقدات صديقة غيير المسيلم أو  .2

ترط أن يبادر إليى النصييحة بالحكمية دون غير المتدين، بل يعتز بإيمانه ويحاف  على نفسه، كما يش

اعتييداء أو اعتييزال. وأحييب أو أوجييه كثيييرا ميين اآلبيياء واألمهييات الييذين أحسيينوا تربييية أوالدهييم أن 

يدفعوهم إلى أن يفتحوا عالقات مع غير المتدينين من المسلمين أو غير المسلمين، ميع تيدريس هيذا 

تنقعا يسيتهويه كيل شير، فإننيا لين نغيير المجتميع النموذج ليكون منارة للخيير تنيير للغيير، ولييس مسي

حولنا باعتزاله، والضعيف يجبن عن نشر فكرته والتأثير في غيره، والصديق القوي في شخصييته 

وعقيدته هو مثل هذا الصديق والصاحب في القصة الثانية من سيورة الكهيف. فيإذا أردنيا أن نخطيو 

حتكاك والتعامل مع كل فصيائل وطوائيف المجتميع من االستضعاف إلى التمكين فلن يتم إال عبر اال

صالحه وطالحه، لجذبهم رويدا نحو نور هللا عيز وجيل وهيدي نبييه ليكيون التيدين لييس حكيراً عليى 

 نخبة بل منتشراً بين أبناء األمة، ليكون تيارا متدفقا يسعى إلى التغيير واإلصالح حوله.

إذا صياحبوا مسيلماً مقصيرا، أو غيير مسيلم كما أحب أن أوجه الشيباب أن يكونيوا عنيد حسين الظين 

فاسداً خاصة إن كان غنيا، بأال يشعر بالذلة والهوان لثرائه، وأنواع لباسه ، ونوع ساعته وسيارته، 

وموقييع بيتييه ووظيفتييه، بييل يعتييز بإيمانييه، ويييدعوه بحكميية إلييى أنييوار اإليمييان، وأخييالق اإلسييالم 

 ليتضاعف الخير واإلحسان .
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 لصداقة بين مؤمنين:الصورة الثالثة: ا

أحسب أن هذا المستوى األخير الذي عرض في السورة هو أرقى مستوى في الصداقة، حييث إن هنياك 

نبياً رسوالً وهو سيدنا موسى كليم هللا، وهناك ولي من أولياء هللا وهيو سييدنا الخضير، وعنيده تمييز فيي 

َوَجيدَاف ثالثة خصائص عبِّر عنها القيرآن فيي قوليه تعيالى: ينْ  داً َعْبي ََ نَيا مِِّّ بَادِّ ينْ  َرْحَميةً  آتَْينَياهُ  عِّ نَا مِّ نيدِّ  عِّ

ن َوَعل ْمنَاهُ  ً  ل دُن ا مِّ ْلما وهنيا تبيدو  هللا والعليم منيه سيبحانه،، هو عبد مخلص أوتي رحمة مين  (65:  الكهيف) عِّ

هللا أو منهجية الصداقة في هذه الحالة هي الحرص على التعلم مهما كانت مكانة الداعيية أو الميتعلم عنيد 

النيياس، وأن يصييبر علييى شييدة أسييتاذه، وفييي الوقييت ذاتييه إن رأى شيييئا ينكييره عقلييه ميين حقييه أن يبييادره 

بالسؤال كما سأل سيدنا موسى عن خرق السفينة، وقتل الغالم، وبناء الجدار دون أجر. وعلى الصاحب 

يييلِّ  َسييأُنَبِِّّئُكَ  :اآلخير أو األسييتاذ أال يييدع تلمييذه أو صييديقه حييائرا وإنميا قييال لييه ع لَييمْ  َميا بِّتَأْوِّ لَْيييهِّ  تَْسييتَطِّ  ع 

فخييير األصييدقاء ميين يعلمييك بقولييه وسييلوكه، ويكييون واضييحا معييك عنييد االلتقيياء،  ،(78:  الكهييف) َصييْبراً 

واالفتراق ويحف  لك الود بعد الفراق، وأحسب أن كل صاحب قلب ودعوة ورسالة من المؤمنين يحتاج 

يل ذليييك أن يكييون للمسيييلم حضييور ومشييياركات فييي المسيييجد والنيييدوات إلييى مثيييل هييذه الصيييحبة، وسييب

والمحاضييرات والمييؤتمرات والملتقيييات اإلسييالمية والييديوانيات ومجييالس األفييراح ، وميين اللقيياء يبييدأ 

االنتقاء من بين هذه الجموع ممن يهش ليه القليب، وتيأنس ليه الينفس، ويسيتريح ليه الفيؤاد، وينسيجم معيه 

االرتقاء، فالمنهجية هنا هي االلتقاء ثم االنتقاء ثم االرتقاء، كما يوضحها الشكل  العقل ليكمال معا مشوار

 التالي: 
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وإذا جئنا إلى كيفية حدوث االلتقاء واالنتقاء واالرتقياء فيإن هنياك معييارا راقييا فيي هيذه السيورة للتحليي 

ينَ  َمعَ  نَْفَسكَ  بِّرْ َواصْ  بأطيب الصداقات والتخلي عن أرذلها ويبدو ذلك من اآلية التالية:  َرب ُهم يَْدُعونَ  ال ذِّ

ِّ  بِّاْلغَدَاةِّ  يِّ يدُونَ  َواْلعَشِّ يدُ  َعْنُهمْ  َعْينَاكَ  تَْعدُ  َواَل  َوْجَههُ  يُرِّ ينَةَ  تُرِّ يعْ  َواَل  اليدُّْنيَا اْلَحيَاةِّ  زِّ  َعين قَْلبَيهُ  أَْغفَْلنَيا َمينْ  تُطِّ

نَا ْكرِّ ً فُرُ  أَْمُرهُ  َوَكانَ  َهَواهُ  َوات بَعَ  ذِّ  .(28:  الكهف)  طا

 

 

أعتقييد أن هييذه اآلييية هييي عمييدة األدليية فييي السييورة علييى منهجييية اتخيياذ األصييدقاء الصييالحين، ومنهجييية 

مواجهة فتنة األصدقاء الطالحين. فالنصف األول من اآليية يحيث عليى الصيبر عليى االلتقياء ميع هيؤالء 
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يل والنهار، في الصحة والمرض، في السفر الصالحين، وقد حددت اآلية صفتهم أنهم يذكرون هللا في الل

والحضر، في العزوبة والزواج، في الفقر والغنى، وأنهم يفعلون ذلك متجردين هلل تعالى يريدون وجهه، 

ثم جاء التأكيد إلى عدم االنصراف عنهم واالنشغال بعرض الحيياة اليدنيا وزينتهيا فيي التجيارة والعميارة 

يَماهُمْ جوه قوم يحملون النور:والسفر والترحال. ألن النظر في و م فِّي سِّ يزيد اإلنسان  (29)الفتح: ُوُجوهِّهِّ

ياً مين بنيي إسيرائيل دعيت عليى ابنهيا  نورا وبهاء وقربيى إليى هللا تعيالى. ومين دلييل المخالفية ليذلك أن أُمِّ

 معروفة.في القصة ال ، (5/422:   البخاري صحيح )" المومسات اللهم ال تمته حتى تريهعندما لم يجبها: "

على الجانب اآلخر هناك تحصين للمسلم أن يتخذ صديقا ممن غفل قلبه عن ذكر هللا في ليله ونهاره، في 

بيعه وشرائه، في زواجه وطالقه، في رضاه وغضبه، ألن اليذكر هيو اليذي يحكيم هيوى الينفس ويطيرد 

يييُهْم وسييياوس الشييييطان، لقوليييه تعيييالى:  يَن ات قَيييواْ إِّذَا َمس  يييْيَطانِّ تَيييذَك ُرواْ فَيييإِّذَا هُيييم إِّن  ال يييذِّ يييَن الش  َطيييائِّف  مِِّّ

ُرونَ  ْبصِّ  .(201:  األعراف) مُّ

إذا ماخال القلب من ذكر هللا يسرح الشييطان ويسيتقوي الهيوى، ويصيير اإلنسيان تابعيا ذلييال لهميا، وهيو 

أََرأَْييَت َمينِّ ات َخيذَ عبيادة: ، وهذا االتباع قد يصل إليى درجية ال(28)الكهيف: َوات بََع َهَواهُ معنى قوله تعالى: 

 (.43 :الفرقان)  إِّلََههُ َهَواهُ 

فإذا اتبع اإلنسان الهوى وأطاع الشيطان انفيرط عقيد حياتيه، فالصيدر فيي ضييق، والكثيير قلييل، والبيدن 

عليل، وليله طويل، وعمله قليل، وذنبه جليل، ومثل هذا صحبته وبال الدنيا واآلخرة. ولعلنا نتصور هذه 

طوات للصحبة السيئة في دركات الصحبة السيئة فال ينفعه مال ولو كان كثيرا، وال يستفيد بعليم وليو الخ

كان غزيرا، وال بوقت ولو كان طويال، وال بأهل ولو كيانوا عشييرة، وال بمنصيب وليو كيان رفيعيا، وال 

بييأن يفهييم  بشييهرة ولييو كانييت ذائعيية. وأيضييا علييى الجانييب اآلخيير هنيياك درجييات للصييحبة الصييالحة تبييدأ

َواْصبِّْر يبحث عن إخوان الصفا من خالل قوله تعالى :  التالوة آليات هللا، ثماإلنسان المنهج من خالل 

يدُوَن َوْجَههُ َواَل تَْعدُ َعْينَاَك َعْنُهمْ  ِّ يُرِّ يِّ يَن يَْدُعوَن َرب ُهم بِّاْلغَدَاةِّ َواْلعَشِّ (، ليكون لهذه 28الكهف : )نَْفَسَك َمَع ال ذِّ

بُِِّّكمْ صحبة هدف أساسي وهو: ال ن ر   كما هو موضح في الرسمة التالية: (،29)الكهف:َوقُلِّ اْلَحقُّ مِّ
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 الفتنة الرابعة: فتنة الشيطان:

في سياق الحديث عن الفتن التي قد تصرف اإلنسان عين المينهج القييم واتبياع األحسين، فتنية الشييطان،  

فإنييه قييد جيياء فييي درجيية عالييية ميين التركيييز حييول عالقيية وإذا كييان العييرض مختصييرا فييي هييذه السييورة 

الشيطان باهلل عندما عصى هللا تعالى أن يسجد آلدم، ثم عالقة الشيطان باإلنسان أنيه ليه عيدو مبيين فقيال 

ْلَماَلئَِّكةِّ  قُْلنَا َوإِّذْ سبحانه: دَمَ  اْسُجدُوا لِّ نَ  َكانَ  إِّْبلِّيسَ  إِّال   فََسَجدُوا آلِّ نِِّّ  مِّ ذُونَيهُ  َربِِّّيهِّ  أَْميرِّ  َعينْ  فَفََسيقَ  اْلجِّ  أَفَتَت خِّ

ي تَهُ  ن أَْولِّيَاء َوذُرِِّّ ينَ  بِّئْسَ  َعدُو   لَُكمْ  َوهُمْ  دُونِّي مِّ  ،  وفي هذه اآلية نلمح مايلي:(50:  الكهف) بَداَلً  لِّلظ الِّمِّ

ن هللا ما أمرهم ويفعلو نأن الشيطان فسق عن أمر ربه، وخرج عن إجماع المالئكة الذين ال يعصو .1

 مايؤمرون. 

 أن الشيطان لإلنسان عدو. .2

 بناء على هاتين المقدمتين ال يجوز اتخاذه وليا من دون هللا وبديال عن مالئكة هللا. .3

هذا يمثل قمة اإلقناع لقلب اإلنسان وعقله، فكيف يطاع مين كيان فاسيقا عين أمير ربيه معلنيا العيدواة  .4

ان وليا أو بديال. من السيهل أن تقيول ألحيد: لإلنسان، وبدليل المخالفة اليجوز بحال أن يكون الشيط

فالنا، لكن إذا لم يُبَن هذا األمر على قناعة أن هناك من األسباب والعلل، فإن هذا لن يكيون   عال تط
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كافيا أن يتخذ اإلنسان موقفا، فإذا كانت كل العالئيق تبنيى عليى أسياس العالقية ميع هللا فهيو أول مين 

هذه المسألة فيي القليب فيإن القناعية العقليية بيأن الشييطان لإلنسيان  تفسق عن أمر ربه، فإذا ما خفت

 عدو تكفي أن يتخذ اإلنسان موقفا صارما من اتباع نزغات الشيطان.

ذُونَهُ  : وهنا يأتي السؤال حاسما في قوله تعالى ي تَهُ  أَفَتَت خِّ ن أَْولِّيَاء َوذُرِِّّ  (،50)الكهف:  َعدُوِّ  لَُكمْ  َوهُمْ  دُونِّي مِّ

 يحمل اإلنسان على اليقظة الدائمة من عدو هللا ثم عدو اإلنسان وهو إبليس وذريته أجمعين.كي 

وإذا أردنا مزيدا من التفصيل من خالل مراجعة آيات القرآن واألحاديث الصحاح فيي منهجيية التعاميل 

يعليم فيمكن الرجوع إلى كتابي الصراع مع الشيطان، ولكنيي هنيا أرييد بشيكل واضيح أن مع الشيطان، 

 اإلنسان أن إدارة الفتنة مع الشيطان تحتاج إلى ما يلي :

.إدراك رسالة الشيطان من اإلنسان بشكل يقيني، ولقد تدبرت كيل اآلييات التيي تحيدثت عين الشييطان 1

عن رسالة الشييطان مثيل آيية سيورة  تعبر -فيما يبدو لي -وعالقته باهلل، ثم عالقته باإلنسان فلم أجد آية 

ْزبَهُ  يَْدُعو َماإِّن  فاطر:  نْ  لِّيَُكونُوا حِّ يرِّ  أَْصَحابِّ  مِّ  .(6:فاطر) الس عِّ

. أن الشيطان يسعى بقوة إلى نسيان العبد ذكر هللا وإلقاء العداوة والبغضاء بين الناس وإدخال الحزن 2

 والخوف عليهم وجذبهم إلى الكفر والعري والفسوق عن أمر هللا.

نسان قبل العمل بدفعه إليى الكسيل أو التسيويف، أو أثنياء العميل أن للشيطان خطوات متدرجة مع اإل. 3

لجعله رياء وسمعة او أن يقوم به دون اتباع هدي القرآن والسنة، أو أال يتم اإلنسيان ميا بيداه مين خيير، 

فإذا فشل في أي من الخطوتين بعد العميل فإنيه ييدفع اإلنسيان إليى المين تطوعيا أو المين اضيطرارا فيي 

 من نحسن إليهم.  مواجهة إساءات

. أن الشيطان يعمل على اإلنسان في الليل والنهار، في النوم واليقظة، في الرضا والغضب، فال يدعه 4

 إال إذا استعمل اإلنسان العالج الرباني في صرفه ووقف وساوسه وطرد هواجسه.

 . من أهم الوسائل العملية في الصراع مع الشيطان ما يلي:5

ِّ رضي هللا عنهماَعنِّ اْبنِّ َعب اس  بسنده  : فروى ابن ماجهالعلم (أ) يد  : »  ، قَاَل: قَاَل َرُسيوُل َّللا  فَقِّييه  َواحِّ

ْن أَْلفِّ َعابِّد   فاشيغل نفسيك  (.1/81: ، كتاب النبي، باب فضل العلماء والحث على طليب العليمسنن ابن ماجه)«أََشدُّ َعلَى الش ْيَطانِّ مِّ

 اءات العلمية بشكل دائم يبعد عنك الشيطان.بالقراءة والدراسة، والدورات، واللق
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ينَ  إِّن   في قوله تعالى: :الذكر (ب) ينَ  َطيائِّف   َمس يُهمْ  إِّذَا ات قَيواْ  ال يذِّ يُرونَ  هُيم فَيإِّذَا تَيذَك ُرواْ  الش يْيَطانِّ  مِِّّ ْبصِّ  مُّ

تييه ومنامييه، والبييد أن يكييون الييذكر كثيييراً مسييتمرا، متوافقيياً مييع يييوم اإلنسييان وليلييه، يقظ. (201:األعييراف)

 مطعمه وشرابه، حتى ييأس الشيطان منه، أو يبتعد عنه.

إن  » قيال رسيول هللا  قيال : روى البخاري بسنده فيي حقيقية الصييام عين أنيس بين ماليك  :الصوم (ج)

ن اْبنِّ آدََم َمْجَرى الد مِّ  ي مِّ (،  15/61في والية القضاء: )صحيح البخاري، كتاب األحكام، باب الشهادة تكون عن الحاكم  «الش ْيطاَن يَْجرِّ

ال «والصيوم فضيقوا مجارييه بيالجوع»وقد ذكر الشي  األلباني في كتابه "حقيقة الصيام" أن عبارة: 

أعلم لها أصال في كتب السنة. وإن كان ذلك ال يمنع من صيحة المعنيى أن الصيوم سيواء كيان صيوم 

ر تربيوي فاعيل وميؤثر فيي فرض أو تطيوع،  يجهيد الشييطان ويقليل وساوسيه لإلنسيان، ألنيه عنصي

 شفافية القلب، وصفاء الروح، وضعف الهوى، وإنهاك الشيطان.

ييد هللا ميع الجماعية ومين » :عين النبيي  روى التبريزي بسنده عين ابين عمير  :صحبة الصالحين (د)

 الواحيد» وميا رواه المنيذري بسينده عين الرسيول  ، (1/420)مشيكاة المصيابيح للتبرييزي : . «شذ في النار ،شذ

والحيق أن مين يرييد   (، 4/109 ص للمنيذري، الترغييب والترهييب) «والثالثية ركيب ،واالثنيان شييطانان ،شييطان

السيير إلييى هللا فييال بييد ميين صييحبة صييالحة يفيير منهييا الشيييطان، ويكييون التواصييي بييالحق والتواصييي 

 بالصبر طريقاً إلى رضا هللا ونيل الجنان .

"أول نزغيات الشييطان َخْطيرة فادفعهيا، فهيي أهيون مميا  ن:ييرى ابين القييم أ :كن مستعدا  للمواجهة (ه)

بعدها، وإال صارت فكرة فادفعها، فهي أهون مما بعدها، وإال صارت َهًما ، فادفعها فهي أهيون مميا 

بعييدها، وإال صييارت عزمييا، فادفعييه وإال صييارت فعييال، فادفعييه فهييو أهييون ممييا بعييده، وإال صييارت 

د يمارس عادات السوء سرا، فإن لم يدفع وساوس الشيطان فإن عادة"، وأزيد على ذلك أن اإلنسان ق

العادة تصير فسوقا أي إعالنا ومجاهرة بالمعصية، فإن لم يدفعها اإلنسان فقد يجرفيه الشييطان أكثير 

وأكثيير لمواجهيية أصييحاب الحييق والمكييارم األخالقييية، ليكييون ميين اآلمييرين بييالمنكر والنيياهين عيين 

المصلحين، وفيما يلي رؤية مختصيرة تجميع بيين ميا ذهيب إلييه ابين المعروف، والمحاربين للدعاة و

 القيم وإضافتي المتواضعة:
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هذه المنهجية في فهم فسوق الشيطان عن أمر هللا وعداوة الشيطان، ورسالته في جر عباد هللا إلى عذاب 

حوليه والحيض عليى  هللا، وأهدافه من اإلنسيان فيي نسييان أمير هللا وذكيره وإلقياء العيداوة بينيه وبيين مين

العيري والفسيوق وإلقياء الحيزن والكآبية والييأس واإلحبياط فيي النفيوس. وأنيه يعميل باللييل والنهيار، فييي 

الصيباح والمسيياء، قبيل العمييل وأثنياءه وبعييده، لصيد اإلنسييان عين الخييير واإلقبيال علييى ربيه واالسييتعداد 

ييد الشييطان أميام ذكير اليرحمن، آلخرته. ولكن هذه كلهيا ال تيوهن عقييدة المسيلم الراسيخة فيي ضيعف ك

ومخالفيية الهييوى باسييتذكار العلييم واستصييحاب الييذكر ومصيياحبة الصييالحين وعمييارة المسيياجد واليقظيية 

الغرغيرة التيي تحييل كيل جهيوده مين  الدائمة في مواجهة هذا العدو اللعيين، ثيم التوبية الصيادقة وليو قبيل

ينَ وَ الدفع إلى السيئات إلى جبيال مين الحسينات لقوليه تعيالى ِّ  َميعَ  يَيْدُعونَ  اَل  ال يذِّ ً  َّللا   يَْقتُلُيونَ  َواَل  آَخيرَ  إِّلَهيا

مَ  ال تِّييي اليين ْفسَ  ُ  َحيير  ِّ  إِّال   َّللا  ً  يَْلييقَ  ذَلِّييكَ  يَْفعَييلْ  َوَميين يَْزنُييونَ  َواَل  بِّيياْلَحقِّ ولييم يبييق إال أن يفيير  ،(68:  الفرقيان) أَثَامييا

يدُُكمُ  الش يْيَطانُ إلكيرام لقوليه تعيالىاإلنسان من الشيطان إلى ربه تعيالى ذي الجيالل وا  َويَيأُْمُرُكم اْلفَْقيرَ  يَعِّ

ُ  بِّاْلفَْحَشاء دُُكم َوَّللاِّ ْغفَِّرةً  يَعِّ ْنهُ  م  ُ  َوفَْضالً  مِِّّ ع   َوَّللاِّ ْكَمةَ  يُؤتِّي *َعلِّيم   َواسِّ ْكَميةَ  يُْؤتَ  َوَمن يََشاءُ  َمن اْلحِّ  فَقَيدْ  اْلحِّ

 .(269-268: البقرة) األَْلبَابِّ  أُْولُواْ  إِّال   ك رُ يَذ   َوَما َكثِّيراً  َخْيراً  أُوتِّيَ 

 الفتنة الخامسة: فتنة العلم:

هنياك منهجيية واضيحة فييي التعاميل ميع فتنيية العليم التيي تصييب كثيييرا مين أهليه وعبيير عنهيا ربنيا بقولييه 

نَسانَ  َمس   فَإِّذَا:تعالى ْلنَاهُ  إِّذَا ثُم   دََعانَا ُضر   اإْلِّ ْليم   َعلَيى أُوتِّيتُيهُ  إِّن َما قَالَ  ن امِِّّ  نِّْعَمةً  َخو  ييَ  بَيلْ  عِّ ين   فِّتْنَية   هِّ  َولَكِّ
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ه قومه باهلل: ،(49:الزمر) يَْعلَُمونَ  اَل  أَْكثََرهُمْ   َعلَى أُوتِّيتُهُ  إِّن َما قَالَ  وقال تعالى على لسان قارون عندما ذكرِّ

ْلم   ي عِّ ندِّ َ  أَن   يَْعلَمْ  أََولَمْ  عِّ ن أَْهلَكَ  قَدْ  َّللا  نَ  قَْبلِّهِّ  مِّ ْنهُ  أََشدُّ  هُوَ  َمنْ  القُُرونِّ  مِّ ةً  مِّ ً  َوأَْكثَيرُ  قُو   َعين يُْسيأَلُ  َواَل  َجْمعيا

مُ  ُمونَ  ذُنُوبِّهِّ  .(78:  القصص) اْلُمْجرِّ

 هناك دروس واضحة الداللة على رسم منهجية التعامل مع العلم تبدو فيما يلي :

 الدرس اْلول: 

  عيين أهييل الكهييفحي خمسيية عشيير يومييا، عنييدما سييئل الرسييول أن هللا تبييارك تعييالى أخيير الييو .1

: أخبركم غداً، ناسيا أن ينسب العليم والمشييئة إليى  وصاحب موسى وذي القرنين، فأجاب النبي 

ذلك من شماتة المشركين،  بهللا تبارك وتعالى؛ فتلبث وتأخر الوحي خمسة عشر يوما مع ما صح

والذين معه أن ينسب  آلمت النبي حقاً أن يكون درساً للنبي  لكن هللا أراد مع كل هذه الشماتة التي

 كامل العلم والمشيئة إلى هللا تعالى.

 سمعت رسول هللا قال: " والدرس الموازي له أيضا ما رواه البخاري بسنده عن أبي بن كعب  .2

علَم منك   قال: بَينما موسى في َمإلِّ من بني إِّسرائيَل جاءهُ رجل  فقال: هل تعلُم أحداً أ»يقول: 

فكانت النتيجة هي هذا الدرس  ،(7/91)صحيح البخاري، كتاب األنبياء، باب حديث الخضر مع موسى عليهما السالم:  «.....ال

ومع أن سيدنا الشديد الطويل العجيب من اتخاذه سبيال في البحر سربا وعجبا حتى وجد الخضر، 

منه أن هناك  ألنه أوتي الرحمة قبل العلم، فتعلمموسى كليم هللا فقد أمره أن يتبع سيدنا الخضر 

غيبا مكنونا واسعا ال يحيط بعلمه إال هللا تعالى، وأنه قد يفيض على أحد عباده من غير أنبيائه 

نبيا رسوال، كما أن رواية البخاري تشير إلى هذا العصفور الذي أتى وهم  في  يورسله ما ال يعط

ركبا في السفينةِّ جاَء عُصفور  فوقََع على حرفِّ السفينةِّ، فنقََر في فلما  السفينة وأخذ من البحر : "

لمي وعلُمَك من علمِّ هللا إِّالِّ مثَل ما  ُر: يا موسى، ما نَقََص عِّ ، قال له الَخضِّ البحر نَقرةً أو نَقَرتَينِّ

 (.7/91لخضر .. : ) صحيح البخاري : كتاب األنبياء، باب حديث ا..."  نقَص هذا العُصفوُر بمنقارهِّ مَن البحر

يتوازى مع هذين الدرسين ورود أربعة مواطن تنسب العلم إلى هللا بصيغة أفعل التفضيل هي كميا  .3

   -يلي:
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  ْقَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بَِّما لَبِّثْتُم ََ  ) : 19الكهف.) 

  ْم بُُّهْم أَْعلَُم بِّهِّ م بُْنيَاناً ر   (.21الكهف : )  اْبنُوا َعلَْيهِّ

  بِِّّ قل ا يَْعلَُمُهْم إِّال  قَلِّيل  ر  م م  د تِّهِّ  (.22الكهف : )   ي أَْعلَُم بِّعِّ

  ِّأَْعلَُم بَِّما لَبِّثُوا لَهُ َغْيُب الس َماَواتِّ َواأْلَْرض ُ  (.26الكهف : )   قُلِّ َّللا 

بهيا أحيد، فليسيلم العبيد نفسيه إليى ربيه  طوالنتيجة أن هناك دائما أسرارا كبرى لهذا الكون ال يحيي

 وينسب العلم كله إليه.

يتوافق مع هذا الختام الذي يدل على فيوضات علم هللا عز وجل بما اليحصيى وال تسيطره األقيالم  .4

دَاداً  اْلبَْحرُ  َكانَ  ل وْ  قُل : وال تتخيله العقول حيث قال سبحانه دَ  َربِِّّي لَِِّّكلَِّماتِّ  مِّ  تَنفَيدَ  أَن قَْبلَ  اْلبَْحرُ  لَنَفِّ

ئْنَا لَوْ وَ  َربِِّّي َكلَِّماتُ  ثْلِّهِّ  جِّ ين يَُميدُّهُ  َواْلبَْحيرُ ، ويؤكد ذلك أيضا فيي آيية أخيرى:(109:  الكهف) َمدَداً  بِّمِّ  مِّ

هِّ  ا أَْبُحر   َسْبعَةُ  بَْعدِّ ِّ  َكلَِّماتُ  نَفِّدَتْ  م  َ  إِّن   َّللا  يز   َّللا  يم   َعزِّ ، بما ييدل عليى اتسياع وانفسياح (27:  لقمان)  َحكِّ

َ  إِّن   سيبحانه بيه، كميا قيال تعيالى :العلم الرباني واختصاصيه  نيدَهُ  َّللا  ْليمُ  عِّ لُ  الس ياَعةِّ  عِّ  اْلغَْييثَ  َويُنَيزِِّّ

ي َوَما اأْلَْرَحامِّ  فِّي َما َويَْعلَمُ  اذَا نَْفس   تَْدرِّ بُ  م  ي َوَما َغداً  تَْكسِّ ِّ  نَْفس   تَْدرِّ َ  إِّن   تَُموتُ  أَْرض   بِّأَيِّ  َعلِّيم   َّللا 

يظل هيذا االمتيداد فيي العليم واالتسياع فيي األفيق حتيى نقيف عياجزين أميام قوليه و، (34:  لقمان) َخبِّير  

ندَهُ  تعالى : ين تَْسيقُطُ  َوَميا َواْلبَْحيرِّ  اْلبَيرِِّّ  فِّيي َميا َويَْعلَيمُ  هُيوَ  إِّال   يَْعلَُمَها الَ  اْلغَْيبِّ  َمفَاتِّحُ  َوعِّ  إِّال   َوَرقَية   مِّ

تَاب   فِّي إِّال   يَابِّس   َوالَ  َرْطب   َوالَ  ضِّ األَرْ  ُظلَُماتِّ  فِّي َحب ة   َوالَ  يَْعلَُمَها بِّين   كِّ بميا ييورث  ،(59:  األنعيام) مُّ

المسييلم يقينيييا جازمييا أنيييه ال يعليييم شيييئا إليييى جيييوار علييم هللا، وأن الحقيقييية الربانيييية هييي كميييا قيييال 

يين أُوتِّيييتُم َوَميياسييبحانه: ْلييمِّ  مِِّّ ب الحييية باإليمييان والعقييول ويظييل ذو القلييو ،(85:اإلسييراء)  قَلِّيييالً  إِّال   اْلعِّ

ِّ  َوقُيلالناضجة بالعلم في حالية نهيم ودعياء قانيت:  بِّ ْدنِّيي ر  ً  زِّ ْلميا ، وهيي ميا عبير عنيه (114:طيه) عِّ

، َوَطاِلب  د ن يَا" : رسول هللا بَعَاِن: َطاِلِب ِعل م   . (1/96: )سنن الدارمي، كتاب النبي، باب في فضل اعلم والعالم "َمن ه وَماِن لَ يَش 
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هذه المنهجية أن األصل في العلم أنه للعمل، وأن العلم أساس التحضر والرقي في جميع  توال يفو .5

العلوم اإلنسانية والمادية، وهذه قصة ذي القرنين أكبر شاهد أن هللا تبارك وتعالى أفاض عليه مين 

ن يا إِّن يا :فنون العلم وأسباب القوة ما مكن هللا له به في األرض، كما قال سبحانه  اأْلَْرضِّ  فِّيي لَيهُ  َمك 

ن َوآتَْينَاهُ  ً  َشْيء   ُكلِِّّ  مِّ ً  فَأَتْبَعَ قيل هي أسباب العلم ، ،(84:  الكهف)  َسبَبا أي حول العلم  (،85)الكهف: َسبَبا

ً  أَتْبَعَ إلى عمل، وإنتاج ال جدل. فكلمة:  تشير إلى أعلى مستوى من توظييف العليم  (،89)الكهف: َسبَبا

ج وتحقيق العدل ومنيع الظليم، وميا السيبائك التيي بنيي منهيا الجيدار إال أعليى مسيتوى مين في اإلنتا

علوم الكيمياء الدقيقة في صناعة السبائك المتينة، حيث يساعد الناس فيي اإلتييان بياألدوات الماديية 

 وبإشيعال النيار، لكين ذا القييرنين كيان يعيرف المقييادير التيي يخليط بهيا هييذه الميواد مثيل الصيييدالني

الحاذق الذي يصنع الدواء بميزج ميواد مختلفية بمعيايير دقيقية تحيول دون أن يكيون اليدواء داءا أو 

 ً  .سما زعافا

 هذه المنهجية العلمية إذن تفضي إلى النقاط التالية:

 أن يكون لدى المسلم دائما كامل التفويض في العلم هلل عزوجل. (1)

المعلومات واالتصاالت والجينيات فميا أوتينيا مين االعتقاد الجازم بأننا مهما وصلنا في ثورة العلم و (2)

العلم إال قليال إضافة إلى علمه سبحانه الالمحدود )محدودية العلم البشيري والالمحدوديية فيي العليم 

 اإللهي(.

 العلم يجب أن يهتف بالعمل وإال ارتحل. (3)
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المنهجية العاشرة: الرتقاء في العبادة من الممارسة إلى 

 التذوق.

ص هذه السورة الجليلة أن هناك ممارسة لدى أصحاب الكهف تتسم بالمجاهدة الشديدة نالح  في قص

للنفس أن تنساق إلى العرف العام الذي يصبغ الناس جميعا بصبغة الكفر والعصيان، فيهربون إلى 

ْن أَْمرِّ الكهف ويدعون هللا:  ن ل دُنَك َرْحَمةً َوَهيِِّّْئ لَنَا مِّ وقد ذكر هللا  (،10الكهف : ) نَا َرَشداً فَقَالُوا َرب نَا آتِّنَا مِّ

ْم إإلى هذا الصراع داخلهم وحولهم في قوله تعالى:  رتبارك وتعالى ما يشي ن ُهْم فِّتْيَة  آَمنُوا بَِّربِِّّهِّ َِّ

ْدنَاهُْم هُدًى  َ  َوزِّ ْم إِّْذ قَاُموا فَقَالُوا َربُّنَا َربُّ الس َماَواتِّ َواأْل ن دُونِّهِّ َوَربَْطنَا َعلَى قُلُوبِّهِّ ْرضِّ لَن ن ْدُعَو مِّ

 ً ً لَقَْد قُْلنَا إِّذاً َشَططا واإليمان ومقتضياته. وإذا انتقلنا  وهذه ممارسة لإليمان وواجباته(، 13،14الكهف :) إِّلَها

إلى القصة الثانية فسنجد هذا التذوق يرتفع إلى مستوى أعلى حيث يقول الصاحب المؤمن لصديقه 

ن ا هُوَ المشرك:  ُك بَِّربِِّّي أََحداً ل كِّ ُ َربِِّّي َواَل أُْشرِّ ، فلم يقل: لكنا هو هللا ربي ولن أشرك به   (38الكهف : )  َّللا 

كما هو األصل في البناء اللغوي إذا ورد االسم في أول الجملة يعطف عليه بالضمير ، لكن العدول عن 

ني، حيث ذاق حالوة اإليمان وذكر هذا األصل اللغوي بهذا التصوير البالغي يظهر هذا التذوق اإليما

 مرتين، ليظهر هذا التعلق الشديد بربه سبحانه.  بَِّربِِّّي... َربِِّّي ربه، فكرر اسم ربه مضافا إلى نفسه 

إذا انتقلنا إلى آخر قصة وهي قصة ذي القرنين فسنجد أعلى درجة من التذوق لدى ذي القرنين حيث 

بِِّّي فَإِّذَا َجاء َوْعدُ  في قوله تعالى: ورد لف  "ربي" ثالث مرات في جملة صغيرة ن ر  قَاَل َهذَا َرْحَمة  مِِّّ

 ً فلو قال: "هذا رحمة من ربي أو من هللا فإذا جاء وعده  (.98الكهف : ) َربِِّّي َجعَلَهُ دَك اء َوَكاَن َوْعدُ َربِِّّي َحقِّا

وليس المعنى الذي يدل على جعله دكاء وكان وعده حقا"، ألدى المعنى الذي يدل على ممارسة اإليمان 

 تذوق حالوة اإليمان في أعلى درجاته.

وإذا جئنا إلى تعميق هذه المنهجية من خالل فقيه أحيوال الينفس والهيوى والشييطان ميع الفطيرة وأوامير 

الرحمن، فإن اإلنسان يحتاج إلى مجاهدة النفس، وصيراع الشييطان، ومعانياة ميع الهيوى كيي ينتقيل مين 

لجسم، وجفاف الروح، وجمود العقل، وسوء الخلق إلى استحضيار القليب، وتحرييك غفلة القلب، وثقل ا
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الجسم نحو الخير، والتعود على اليتعلم بيالقراءة واالسيتمتاع، والوصيول إليى األخيالق الحسينة، وطيول 

الممارسية هنيا تنقييل اإلنسيان الصييادق ميع ربيه، ذي الهميية ميع نفسييه إليى صيفاء القلييب، وصيفاء الييروح 

  الق، والنهم على طلب العلم، فنجده يسعى إلى أعلى المراتب .ومكارم األخ

فعلى حين كان ال يصغي إلى صوت المؤذن "هللا أكبير، حيي عليى الصيالة ، حيي عليى الفيالح"، جاهيد 

نفسه ليكون من زوار بيت هللا، وليدرك الصالة في جماعة في التشهد األخير، ثم ال يلبيث أن يكيون مين 

كما يقول واإلخبات،  من القيام والقنوتسبحات  ود الصف األول، وفي الليل لهعمار بيت هللا، ومن شه

نْ    سبحانه :    داً  الل ْيلِّ  آنَاء قَانِّت   هُوَ  أَم  ً  َساجِّ يَرةَ  يَْحذَرُ  َوقَائِّما ي َهيلْ  قُيلْ  َربِِّّيهِّ  َرْحَميةَ  َويَْرُجيو اآْلخِّ  يَْسيتَوِّ

ينَ  ينَ  يَْعلَُمونَ  ال ذِّ ،  وهيؤالء يصيلون إليى مسيتوى مين (9:)الزمير اأْلَْلبَيابِّ  أُْولُيوا يَتَيذَك رُ  إِّن َما ونَ يَْعلَمُ  اَل  َوال ذِّ

حب القيام إلى درجة تذوق حالوة القيام كما قيال أحيد الصيالحين: "جاهيدت نفسيي فيي قييام اللييل عاميا، 

"جاهدت نفسي فذقت حالوته عشرين عاماً"، وقال أحد أصحاب السير إلى هللا في مدارج السالكين إليه:

ألقوم الليل، ثم صرت أجاهد نفسي ألنام"، وهيي درجيات يقيول فيهيا علمياء القليوب :"حسينات األبيرار 

سييئات المقييربين"، وهييؤالء المقربييون نيدرة إذا قورنييوا بأصييحاب اليمييين، وهيؤالء يختلفييون قطعييا عيين 

 أصحاب الشمال، ويكون توضيح هذه النقلة في الصورة التالية:

 

 غفلة القلب ستحضار القلبا حضور القلب

 أصحاب الشمال أصحاب اليمين المقربون

 أصحاب الغفلة أصحاب الطاعة أهل اإلحسان

إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك 

.. 

بهذا القرآن وال بالذي  نال نؤم ال أزيد وال أنقص

 بين يديه

 

اهلييية إلييى أن مارسييوا والصييحابة رضييوان هللا عليييهم انتقلييوا بقييوة ميين الشييرك والكفيير والعصييبية الج

الطاعات بعقولهم وقلوبهم وأبدانهم حتى ذاقوا حالوة اإليمان، ووصلوا إلى مراحل تبيدو مين األحادييث 

 التالية:
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، يسيألون عين ثالث رهط إلى بيوت أزواج النبي  جاءروى البخاري بسنده عن أنس بن مالك أنه  (1

  قد غفر هللا له ما تقدم من ذنبه أين نحن من النبي  ، فلما أخبروا كأنهم تقالوها ، فقالوا :عبادة النبي 

أصلي الليل أبدا ، وقال آخير : أنيا أصيوم اليدهر وال أفطير ، وقيال  وما تأخر ، قال أحدهم : أما أنا فإني

ي قُْليتُْم َكيذَا َوَكيذَا  أَ  "فقال :  النساء فال أتزوج أبدا ، فجاء رسول هللا  آخر : أنا أعتزل ِّ أَْنتُْم ال يذِّ َميا َوَّللا 

ُج النَِِّّساَء، ُر، َوأَُصلِِّّي َوأَْرقُدُ، َوأَتََزو  نِِّّي أُصوُم َوأُْفطِّ ِّ، َوأَتْقَاُكْم لَهُ، لَكِّ َب َعْن ُسن تِّي  إِّنِِّّي ألَْخَشاُكْم لِلِّ  فََمْن َرغِّ

نِِّّي  )صحيح البخاري ،كتاب النكاح، باب الترغيب على النكاح(.  "فَلَْيَس مِّ

، فأشيفيت  مرضيا بمكة ت: "مرض عن النبي  ده عن سعد بن أبي الوقاص وروى البخاري بسن (2

هللا ، إن ليي مياال كثييرا ، ولييس يرثنيي إال  يعودني ، فقلت : يا رسول منه على الموت ، فأتاني النبي 

ثليث ال. قلت : الثليث   قيال :   القال : قلت : فالشطر   قال :  . الابنتي ، أفأتصدق بثلثي مالي   قال :  

 (.  6352حديث رقم: ، باب ميراث البنات ،كتاب الفرائض ،صحيح البخاري)مرضت بمكة مرضا...، ..(، كبير

 بألف دينيار حيين جهيز جييش العسيرة ففرغهيا عثميان فيي حجير النبيي  إلى النبي  جاء عثمان  (3

َل بَْعدَ اليَ  "يقلبها و يقول :  فجعل النبي  :قال تَْينِّ َما َضر  ُعثَْماَن ما َعمِّ )سنن الترمذي : باب في مناقب عثمان " ْومِّ َمر 

 (.بن عفان

لم يفرض عليه القتال ولم يكفه أن أربعة من أوالده في  عمرو بن الجموح البيهقي بسنده أن روى  (4

ْن وهللا إِّنِِّّـي ألَْرُجو أَ أن يشهد معه القتال قائال: " مواقع النزال والقتال لكنه ذهب يستجدي سيدنا محمدا 

هِّ فـي الـجنةِّ   (13/239:  ، كتاب السير، باب من اعتذر بالضعف والمرض والزمانةسنن الكبرى للبيهقي )". أُْستَْشَهدَ فَأََطأَ بِّعْرَجتِّـي هذِّ

أن علياً وفاطمة ظال ثالثة أيام في جوع متصل حيث أنفقيا كيل ميا يملكيان لمسيكين ثيم يتييم ثيم أسيير  (5

ُميوَن الط عَياَم َعلَيى ُحبِِّّيهِّ وَ  اب نيزول اآلييات مين سيورة اإلنسيان:كما ذكر الرازي في تفسيره ألسيب يُْطعِّ

يراً  يناً َويَتِّيماً َوأَسِّ ْسكِّ لميا رآه قوميه  أن عمر بين الخطياب  (،30/750من سورة اإلنسان : 8)تفسير الرازي ، تفسير لاية   مِّ

يقييول: "إذا نمييت بالنهييار فييي شييحوب جسييد ، وشييدة إجهيياد طلبييوا إليييه أن يسييتريح بعييض الوقييت فكييان 

 أضعت رعيتي، وإذا نمت بالليل أضعت نفسي" .
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 وهذه صور من الصحابة في تذوقهم للعبادة: 

 يرسو قلبه على شاطئ البكاء في الصلوات، والبذل لكل ما يملك في الُملِّمات. سيدنا أبو بكر  (أ)

مكابدة الساعات )القيام( وصوم يقول: "لوال ثالث ما أحببت المقام في هذه الدنيا ، وهذا سيدنا عمر  (ب)

 الهواجر)في الحر(، ومخالطة أقوام ينتقون أطايب الكالم كما ينتقى اآلكل أطايب الثمر".

 ال يحب الدنيا إال لثالث: " ضربة بالسيف، وإكرام للضيف، وصوم بالصيف". وهذا سيدنا علي  (ج)

قمية التيذوق للعبيادة فقيال: "اللهيم  فقد ذكر على فراش الموت دعاًء ندياً ييدل عليى أما معاذ بن جبل  (د)

إني كنت أخافك، وإني اليوم أرجوك ، اللهم إنك تعلم أنيي ميا طلبيت اليدنيا لغيرس األشيجار، وال لجيري 

األنهييار، وال لبنيياء الييدور، وال لعمييارة القصييور، لكيين لظمييأ الهييواجر، ومكابييدة السيياعات، وتعلييم العلييم 

 بالموت، حبيب جاء على فاقة" .وتعليمه الناس، والجهاد في سبيلك، مرحباً 

يترك المبيت بمنى في ليالي التشريق ألن عبادة السقيا للحجيج، وإعداد موائيد الطعيام  وهذا العباس  (ه)

 .من الزبيب والتمر والعسل والماء عنده أكثر أثراً في نفسه، ونفعاً لمجتمعه، وأذن له النبي 

لقضاء حاجة مسلم جاء يطليب شيفاعة فيي تيأخير  يترك اعتكافه في مسجد النبي  وهذا ابن عباس  (و)

 سداد دينه، شغفاً بقضاء الحاجات والسعي لتخفيف الكربات عن عباد هللا تعالى.

هذه األمثلة مع ما ورد في سورة الكهف من انتقال أصحاب الحق من ممارسة العبادة إلى تذوقها، سواء 

عالمات عليى الطرييق للسيالكين إليى هللا لدى أصحاب الكهف أو الصاحب المؤمن أو ذي القرنين، هي 

تعييالى أن يكييون يييومهم مييع هللا خيييراً ميين أمسييهم، وغييدهم إن شيياء هللا أفضييل، وميين هييذه اليينقالت ميين 

  -الممارسة إلى التذوق ما يلي:

 من قراءة القرآن فقط إلى التدبر والتأثر والتغير والبكاء عند تالوته . (1)

 بالليل والنهار، ومن حب العطاء إلى عطاء الحب . من إخراج زكاة المال فقط إلى اإلنفاق (2)

 من كظم الغي  والعفو عن المسيء، إلى اإلحسان إليه ابتغاء وجه هللا تعالى . (3)
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 من خطبة تصح بها الصالة إلى خطبة تصنع بها الحياة . (4)

، ةَ َعيْن أَبِّيي هَُرْييرَ المرضى أداء لواجب األخوة إلى معايشة معنيى ميارواه مسيلم بسينده من زيارة  (5)

 ِّ تَنِي ِعن ةَده  أََما َعلِّْمَت أَن َك لَْو ُعْدتَهُ  : »قَاَل: قَاَل َرُسوُل َّللاِّ )صيحيح مسيلم،كتاب البير والصيلة واآلداب، بياب فضيل  «لََوَجةد 

  (.16/107عيادة المريض : 

 من أداء الفرائض إلى النوافل ومنها إلى صبغة هللا تعالى في كل شيء. (6)

مذاكرة المقررات إلى الغوص في بحار العلم والمنهج الجديد النافع في كل من قراءة الملخصات، و (7)

 المجاالت.

من العدل في أداء الحقوق الزوجية إلى بذل الفضل مع قمة الحب القلبيي والتفياهم العقليي، والتنياغم  (8)

 الجسدي .

 من مدارس إسالمية تحف  أوالدنا من الفتن إلى صناعة قادة المستقبل. (9)

الخيالص الفيردي فيي غفيران اليذنوب كييوم وليدتنا أمهاتنيا إليى حيج ييؤدي إليى من حج نرجو به  (10)

 التمكين والخالص الجماعي من أسر األعداء لنعود كما كنا سادة العالم، وشهداء إلى الناس .

وهذا مشوار طويل شاق يعرفه أرباب السلوك، ويعشقه أصحاب القلوب، ويهييم بيه ذو الهميم العظيمية، 

 م .ونرجو أن نكون منه

هذه الشواهد تشيير إليى قيوم انتقليوا مين الغوايية إليى الهدايية ثيم قمية الرغبية فيي إرضياء هللا عيز وجيل، 

فاحتاجوا إلى أن يردوا إلى التوسط واالعتدال والتوازن بين مطالب الجسيم واليروح، الفيرد والمجتميع، 

ري بسنده عين عبيد هللا بين يعالجه في أصحابه، ومن ذلك ما رواه البخا الغني والفقير، وهذا ما صار 

داود : كان يصوم يوما ويفطر  صيام أحب الصيام إلى هللا قال: " أن  رسول هللا  عمر و بن العاص 

)صيحيح للبخياري،  وينام سدسه" كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ، : داود صالة يوما ، وأحب الصالة إلى هللا

 ( .7/121ة داود..: كتاب األنبياء، باب أحب الصالة إلى هللا صال
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وانجلى مجتمع الصحابة عن قوم مارسوا شعائر اإليمان ووجيوه البير، وصينائع المعيروف ميع مجاهيدة 

للنفس أن يتخلصوا من عاداتهم القديمة، وجاهليتهم األولى ليمارسوا أليوان الطاعيات بقليوب حيية قويية، 

العبييادة فييي ليييلهم ونهييارهم،  ثييم انتقلييت ميين استحضييار القلييب إلييى حضييور القلييب، فصيياروا يمارسييون

جوالتهم وخلواتهم، حربهم وسلمهم، صلواتهم ومداعبتهم ألهلهيم، صيار حسيهم حاضيراً فيي كيل ميا دق  

، ومن هذه المواقف العملية القوية ما يُروى أن علياً  كيان يبيارز عميرو بين عبيد ودِّ،  وسيقط هيذا  وجلِّ

تركه اإلمام عليي بين أبيي طاليب عليى الفيور، ونيادى المشرك بين قدميه، فلما هم بقتله  تفل في وجهه، ف

صحابياً آخر ليكمل المبارزة ، فقيل له: لماذا تركته وكان بين قدميك !، فقال: "كنت أقاتله فيي سيبيل هللا 

 .  (13/470:   للبيهقي الكبرى سنن )" فخشيت أن أقتله لح  نفسي

لمطلق هلل والسعي إلرضائه في كل لحظات وهذه قمة الحضور للقلب، ومواجهة هوى النفس، والتسليم ا

 اإلنسان العادية والحادة، وهي قمة التذوق لإلخالص والتجرد هلل تعالى.

عموماً لو تتبعنا الصحابة فسنجد هذه المرتبة العالية من التذوق حيث عاشوا مع الطاعيات كلهيا بقليوبهم 

 بل هللا المتين.فرسا قلب كل واحد على شاطئ من محطات البر يربط شباك قلبه بح
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المنهجية الحادية عشر : منهجية كلمات ربي تدلني على 

 ربي.

هناك نظرة سريعة تفضي إلى أن الحيديث عين هللا تعيالى فيي سيورة الكهيف سيواء بلفظيه أو بصيفاته أو 

بأسمائه قد التزيد عن ثالثين ميرة، لكين ليو حاولنيا أن نيدخل عليى القيرآن بالعقيل تيدبرا، وبالقليب تيأثرا، 

النفس تغييرا، فإننييا سينجد أن عيدد مييرات الحيديث عين هللا تبييارك وتعيالى بلفي  مباشيير نصيا أو بييدليل وبي

اإلشارة أو بالضمير الظاهر أو المستتر جوازا أو وجوبا، فإن هذا التعداد غير المعجمي يصل إلى أكثر 

 موضعا.  165من 

لى هللا تعالى من خالل القرآن عامة ولكي يتضح الفرق بين النظرة السريعة ونظرة التأمل في الوصول إ

وسورة الكهف خاصة، فإن النظرة السريعة قد توصل اإلنسان إليى هللا مين خيالل الينص الصيريح عليى 

 لف  الجاللة أو صفاته أو أسمائه مثل الرحمن ، الخبير، العليم، إله، رب ، ال  .

 تعييالى فييي اآليييات ميين الضييمائر كييل مييا يشييير إلييى هللا -مييع مييا سييبق -أمييا نظييرة التأمييل فإنهييا تستقصييي 

الظاهرة والمستترة وجوبا أو جوازا أو التلميحات وأسماء الموصول واإلشارة التي تدل بشكل مباشر أو 

غير مباشر على هللا تعالى، وفيما يلي سوف أطبق هذه المنهجية على عدد من اآليات في سيورة الكهيف 

 كما يلي: 

ِّ  اْلَحْمدُ  اآلية اْلولى: يا لِلِّ  هِّ  َعلَى أَنَزلَ  ل ذِّ تَابَ  َعْبدِّ َوَجا ل هُ  يَْجعَل َولَمْ  اْلكِّ  .(1:  الكهف) عِّ

النظرة السريعة عليى اآليية تفضيي إليى أن الحيديث عين هللا تعيالى قيد ورد ميرة واحيدة فيي قوليه تعيالى: 

 ُاْلَحْمد  ِّ  مرات: 5لكن نظرة التأمل قد ترى إن هللا تعالى ورد في هذه اآلية  لِلِّ 

ِّ  اْلَحْمدُ   اللف  الصريح .1  . لِلِّ 

 ويدل مباشرة على هللا تعالى.  ال ذِّي  االسم الموصول .2

 .أَنَزَل   هناك إشارة إلى هللا تعالى في الضمير المستتر وهو الفاعل للفعل .3

This file was downloaded from QuranicThought.com



94 

 منهجيات في الإصلاح والتغيير   ...سورة الكهف

هِّ  ذكر هللا تعالى في الضمير .4  أي عبد هللا.  َعْبدِّ

  ل على هللا تعالى.يد يَْجعَل   الفاعل المستتر جوازا في فعل .5

إضافة إلى ما سبق إذا أردنا أن نمعن النظر أكثر فإننا نيرى ربنيا سيبحانه وتعيالى فيي كيل كلمية ، فكلمية 

 ُاْلَحْمد  ترتبط في وجدان كل مسلم بتدبر نعم هللا عليه، وعجز المسلم عن إحصائها، فيطلق هذه الكلمية

عين هيذه  رركها العبيد، ونعيم  أكثير ال ييدركها، وال يعبيتعبيرا عن هذا العجز في الشكر على نعم  قليلة يد

، عليى العكيس مين كلمية الشيكر التيي تيدل عليى ثنياء العبيد عليى هللا عليى نعمية اْلَحْميدُ  الحالة إال كلمة 

محددة يدركها. والحد األدنى من العبد هو الشيكر، واألعليى هيو الحميد، إذ فييه تفيويض حجيم الينعم إلييه 

تعنيي أن هللا هيو اليذي أمير بيإنزال الكتياب فيي  أَنيَزلَ  يعلم السير وأخفيى. وكلمية  سبحانه وتعالى الذي

ِّ  قوله:  ِّ  أَنَزْلنَاهُ  َوبِّاْلَحقِّ كما أن فيها بيان علو مقام الرحمن فتنزل منه اآليات  ،(105:  اإلسراء) نََزلَ  َوبِّاْلَحقِّ

ع واالستسالم واالنقياد ليس إال له سبحانه، إلى عباده. وكلمة العبد تدل على هللا ألنها تعني كامل الخضو

تَابَ  وكلمة  هللا هو الذي جعل األلف والالم هنا تدل على العهد بين هللا وعباده أن هيذا هيو الكتياب   اْلكِّ

ُ  يَْمُحيواألول في علم هللا وفهم العبد. والحرف"لم" فيه معنى قوله تعالى:  نيدَهُ  َويُثْبِّيتُ  يََشياءُ  َميا َّللاِّ  مُّ أُ  َوعِّ

تَابِّ  عنيه. وكلمية يجعيل تيدل عليى القيدرة  فهو سبحانه الذي يثبت الشييء للشييء أو ينفييه ،(39:  الرعيد) اْلكِّ

اإللهيية فيي تبيديل وتحويييل وتغييير أي شييء )ال حييول وال قيوة إال بياهلل العليي العظيييم(، واليالم هنيا تفيييد 

ؤقتة ثم إليه يرجع األمر كليه. وكلمية عيوج الملك، وهو سبحانه له الملك كله، وهو الذي يمنح الملكية الم

عليى االنحيراف عين مينهج هللا المسيتقيم وهيو المعييار اليذي يعتبير عكسيه عوجيا ، كميا قيال  لفيها ما ييد

ي َهـذَا َوأَن  سبحانه:  َراطِّ ً  صِّ قَ  السُّبُلَ  تَت بِّعُواْ  َوالَ  فَات بِّعُوهُ  ُمْستَقِّيما  .(153:  نعاماأل) َسبِّيلِّهِّ  َعن بُِّكمْ  فَتَفَر 

يَ  َما َواتْلُ اآلية الثانية :  ن إِّلَْيكَ  أُوحِّ تَابِّ  مِّ لَ  اَل  َربِِّّكَ  كِّ دَ  َولَن لَِّكلَِّماتِّهِّ  ُمبَدِِّّ ن تَجِّ  ،(27:الكهيف) ُمْلتََحيداً  دُونِّيهِّ  مِّ

، أميا فيي نظيرة التأميل  َربِِّّيكَ في التعداد المعجمي لن نجد شيئا يشير إلى هللا إال مرة واحيدة فيي كلمية 

 . مرات 6إن الحديث عن هللا قد ورد ف

يَ اإلشارة المستترة جدا في الفعل المبني للمجهول  .1 فإذا كان نائب الفاعل المستتر هيو القيرآن  أُوحِّ

 فإن الفاعل األصلي هو هللا تعالى الذي أوحى به. 
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 . َربِِّّكَ  كلمة   .2

 أي يعود إلى هللا تعالى.  َكلَِّماتِّهِّ  الضمير المتصل في  .3

 . دُونِّهِّ  ر المتصل في كلمة الضمي .4

فهي تشير إلى صيفة مين صيفات هللا تعيالى وهيي الوحدانيية التيي يلجيأ إليهيا الخليق   ُمْلتََحداً  كلمة  .5

 جميعا.

ومع مزيد من عمق التأمل سنرى هللا تعالى في كل كلمة، كما أن التالوة أصال تنصرف إلى قراءة كيالم 

ِّ  فَْضلُ  َوَكانَ  تَْعلَمُ  تَُكنْ  لَمْ  َما وَعل َمكَ ى التالوة منه تعالى لقوله: ، كما أن القدرة عل  َواتْلُ هللا   َعلَْيكَ  َّللاِّ

 ً يما ييَ  اسم موصول بمعنى الذي يدل على هللا عز وجل، وكلمة  َما  وكلمة  ،(113:  النساء) َعظِّ   أُوحِّ

تشييير إلييى  إِّلَْيييكَ ين، وكلميية أجمعيي فيهييا دالليية خاصيية علييى طبيعيية التواصييل بييين هللا تعييالى ورسييله 

نبهذا الوحي، وكلمة  اختصاص هللا نبيه  تَابِّ  مِّ تعنيي التبعييض، وهللا تعيالى هيو اليذي قس يم  َربِِّّيكَ  كِّ

الكتاب إلى سور وآيات ومقاطع، فهو أمر توقيفي ال اجتهادي، وكتاب ربك ظاهرة الداللة عليه سيبحانه 

 وتعالى.

حدييد علميه إليى هللا تعيالى اليذي عليم آدم تشيير إليى النفيي المؤقيت واليدائم، و( في اآليية تلَن( و)الكلمة )

لِّ  ال  األسماء كلها. وعبارة  تشيير إليى حفي  هللا لكتابيه وعصيمته ليه عين التبيديل ألي مين  لَِّكلَِّماتِّيهِّ  ُمبَيدِِّّ

قدرتيه وعلميه، قيال كلماته، والكلمات هي لغة أنعم هللا بها على عباده كيي يتفياهموا بهيا وال ييتم ذليك إال ب

ُ  َوتَْسبِّيَحهُ  َصاَلتَهُ  َعلِّمَ  قَدْ  ُكل  تعالى:  دَ . كلمة (41:النور)  يَْفعَلُونَ  بَِّما َعلِّيم   َوَّللا  ال يجد اإلنسيان شييئا  تَجِّ

 والبصيرمن األشياء أو األفكار أو األشخاص إال باألدوات التي منحها هللا اإلنسان مين حيواس  كالسيمع 

تشير إلى أن هللا تعالى وحده الذي يرتب المنازل فهيو سيبحانه فيي  دُونِّ وكلمة  ،.. ال  واللمس والشم

 أعالها وكل شيء دونه.

بَالَ  نَُسيِِّّرُ  َويَْومَ  اآلية الثالثة : َزةً  اأْلَْرضَ  َوتََرى اْلجِّ رْ  فَلَمْ  َوَحَشْرنَاهُمْ  بَارِّ ْنُهمْ  نُغَادِّ  . (47:الكهف) أََحداً  مِّ
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عة قد تحكم بأن هذه اآلية تخلو مين الحيديث عين هللا تعيالى لعيدم ورود اللفي  مباشيرة بلفي  النظرة السري

الجاللة أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته. على حين نرى بالتأمل أن هناك إشارات واضحة إلى هللا 

 تعالى، وبيانها كالتالي:

 وتعالى. ضمير مستتر وجوبا أي هللا سبحانه نَُسيِِّّرُ الفاعل في كلمة  .1

 الدالة على الفاعلين وهي تدل على هللا فاعل هذا الحشر. نَاوالفاعل في كلمة حشرناه  .2

رْ كلمة  .3  فيها أيضا إشارة إلى هللا في الضمير المستتر وجوبا تقديره نحن. نُغَادِّ

: يثأما التفحص األعمق في اآليات ففي كل كلمة نرى هللا تعالى، فكلمة يوم هو جيزء مين اليدهر والحيد

وهو الذي يقدر الليل والنهيار واألييام واللييالي،  (،6/406:  مسند اإلمام أحميد)« ال تسبِّوا الدهر فإن هللا هو الدهر»

في خضوع الكون لتسييره وإرادتيه وقدرتيه وحيده ، لقوليه  نَُسيِِّّرُ وقدر عدد السنين والحساب، وكلمة 

ي هُوَ   تعالى: بَالَ وكلمة  (،22)ييونس: َواْلبَْحرِّ  اْلبَرِِّّ  فِّي يَُسيُِِّّرُكمْ  ال ذِّ تشيير إليى هيذا المخليوق العظييم  اْلجِّ

بَالَ كما في قوله تعالى:  وجعلها أوتادا ورواسي ومع هذا تتحرك بأمره وتمر  (،32)النازعات: أَْرَساَها َواْلجِّ

ِّ  ُصْنعَ مر السحاب  ي َّللا   .(88:  النمل) ْفعَلُونَ تَ  بَِّما َخبِّير   إِّن هُ  َشْيء   ُكل   أَتْقَنَ  ال ذِّ

تشير إليى الينعم الربانيية التيي ييرى بهيا اإلنسيان الرؤيية بنوعيهيا البصيرية والعقليية عين  َوتََرىكلمة 

ُ طريق السمع والبصر والفؤاد كما قال سبحانه:  ن أَْخَرَجُكم َوَّللاِّ َهاتُِّكمْ  بُُطونِّ  مِِّّ ً  تَْعلَُمونَ  الَ  أُم   َوَجعَلَ  َشْيئا

أميا األرض فهيي المخليوق اليذي فتقيه هللا مين ، (78:  النحيل) تَْشيُكُرونَ  لَعَل ُكيمْ  َواألَْفئِّيدَةَ  َواألَْبَصيارَ  س يْمعَ الْ  لَُكمُ 

ي هُوَ السماء وذللها لإلنسان فقال سبحانه:  بَِّهيا فِّيي فَاْمُشيوا ذَلُيوالً  اأْلَْرضَ  لَُكيمُ  َجعَيلَ  ال يذِّ ين َوُكلُيوا َمنَاكِّ  مِّ

ْزقِّهِّ  وجعلها مرتعاً  ،(10:فصلت) لِِّّلس ائِّلِّينَ  َسَواء أَي ام   أَْربَعَةِّ  فِّي أَْقَواتََها فِّيَها َوقَد رَ ،(15:  الملك)النُُّشورُ  هِّ َوإِّلَيْ  رِِّّ

نَسيانُ  فَْليَنُظيرِّ  لطعام اإلنسان والحيوان لقوله تعيالى: يهِّ  إِّلَيى اإْلِّ ً  اْلَمياء َصيبَْبنَا أَن يا * َطعَامِّ  نَاَشيقَقْ  ثُيم    *َصيبِّا

ً  اأْلَْرضَ  ً  فِّيَها فَأَنبَتْنَا  *َشقِّا ً  * َحبِّا نَبا ً  َوعِّ ً  * َوقَْضبا ً  َوَحدَائِّقَ  * َونَْخالً  َوَزْيتُونا َهةً  * ُغْلبا ً  َوفَاكِّ ً  * َوأَبِّا تَاعيا  ل ُكيمْ  م 

ُكمْ  َْنعَييامِّ ُرونَ  بِّييهِّ  ذََهيياب   لَييىعَ  َوإِّن ييا اأْلَْرضِّ  فِّييي فَأَْسييَكن اهُ ، وأسييكن فيهييا المييياه: (32-24: عييبس)  َوألِّ  لَقَييادِّ

دُونَ  فَنِّْعمَ  فََرْشنَاَها َواأْلَْرضَ ،  (18:المؤمنون) ً  فِّيَها َوَجعَْلنَا ،(48:  الذاريات) اْلَماهِّ   يَْهتَدُونَ  لَعَل ُهمْ  ُسباُلً  فَِّجاجا
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زَ ، وجعلها كفاتا أحياءا على ظهرها وأمواتا بين طياتها. كلمة (31:  األنبياء) تشير إلى فعل هللا تعالى  ةً بَارِّ

في أن تأتي هذه األرض لتنفض كل ما في بطنها لتدفعهم إلى الحشر والنشر بأمره سبحانه، لقوله تعالى: 

 َورِّ  فِّي يُنفَ ُ  َويَْوم عَ  الصُّ ُ  َشياء َمين إِّال   اأْلَْرضِّ  فِّيي َوَمين الس يَماَواتِّ  فِّي َمن فَفَزِّ ينَ  أَتَيْوهُ  َوُكيل   َّللا  يرِّ  دَاخِّ

        ثم تحدث أخبارها أي تخبر بما حدث عليها من خير أو شر من اإلنس أو الجن أجمعيين:(، 87:  النمل)

  ثُ  يَْوَمئِّذ ً  الن ياسُ  يَْصيدُرُ  يَْوَمئِّيذ   * لََهيا أَْوَحيى َرب يكَ  بِّأَن   * أَْخبَاَرَها تَُحدِِّّ  يَْعَميلْ  فََمين * أَْعَميالَُهمْ  لِِّّيُيَرْوا أَْشيتَاتا

ثْقَ  ة   الَ مِّ  .(7-4:  الزلزلة) يََرهُ  َخْيراً  ذَر 

فياهلل تعيالى وحيده هيو الييذي يحيدد ييوم الحشير ومكانيه وزمانيه وكيفيتيه وتقسيييم  َوَحَشيْرنَاهُمأميا كلمية 

رْ  فَلَمْ  الخالئق بين يديه يوم الحشر: ْنُهمْ  نُغَادِّ فهذا قرار رباني ينفي أن يترك أحدا من اإلنس أو  أََحداً  مِّ

 من غير حساب أو عقاب.الجان 

 تشير إلى قدرة هللا على جمع اإلنس والجن يوم الحشر والنشر. أََحداوكلمة 

ن َوآتَْينَاهُ  اأْلَْرضِّ  فِّي لَهُ  َمك ن ا إِّن ا اآلية الرابعة : ً  َشْيء   ُكلِِّّ  مِّ  .(84:  الكهف) َسبَبا

ذكر في هذه اآلية، وبقلييل مين التأميل سينجد النظرة السطحية أو المعجمية قد تشير إلى أن هللا تعالى لم ي

 مرات كما يلي: 3أن هللا تعالى مذكور فيها 

1.  إِّن ا  .اسم إنا هو )نا( الدالة على الفاعلين وهو هللا تعالى الذي يتحدث عن  نفسه بلسان العظمة 

2.  َمك ن ا  الفاعل هنا هو أيضا )نا( الدالة على الفاعلين وهو هللا تعالى. 

3.  تَْينَاهُ َوآ  الفاعل هنا أيضا )نا( الدالة على الفاعلين وهو هللا تعالى. 

يعنيي أن هللا تعيالى   إِّن يا وبنظرة من التأمل أعمق سينجد أن كيل كلمية تصيلنا بياهلل ربنيا، فالتوكييد فيي 

تعني أن  َمك ن ايريد أن يؤكد على أصل التمكين إلى ذي القرنين من هللا وليس إلى ذي القرنين. وكلمة 

تفييد  ليهالقوة والسلطة والثروة والحركة، وكلمة  هو الذي أعطى ذا القرنين أسبابهللا تبارك وتعالى 

ين َرْحَمية   َهيذَاملكية استخالف مؤقتة من هللا تعالى لذي القرنين، كما عبر عن ذلك ذو القرنين بقوله:   مِِّّ

بِِّّي هللا إلى أن التمكين واالستخالف المؤقت في األرض ، وكلمة في األرض تشير إلى إرادة (98)الكهيف:ر 
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يل   إنِِّّييدون غيرها من الكواكب ، حييث إن إرادة هللا:  ، وكلمية آتينياه  (30)البقيرة:َخلِّيفَيةً  األَْرضِّ  فِّيي َجاعِّ

 تفيد تقدير ربنا لحجم القوة والتمكين من هللا تعالى لذي القرنين.

ين ً  َشييْيء   ُكييلِِّّ  مِّ تفيييد اختصيياص هللا بكييل شييي لكنيه بحكمتييه وتقييديره يعطييي جييزءا ميين  (،48)الكهيف: َسييبَبا

ْكَمةَ  يُؤتِّيأسباب التمكين والعلم، وهو سبحانه وتعالى:   يََشاءُ  لَِّمنْ  يََهبُ  ،  و (269البقرة : ) يََشاُء  َمن اْلحِّ

 ً يَيَرةُ  لَُهمُ  َكانَ  َما َويَْختَارُ  يََشاءُ  امَ  يَْخلُقُ  َوَربُّكَ ، (49الشورى : ) الذُُّكورَ  يََشاءُ  لَِّمن َويََهبُ  إِّنَاثا ِّ  ُسيْبَحانَ  اْلخِّ  َّللا 

ا َوتَعَالَى ُكونَ  َعم  فيعطي كل إنسان من األسباب التي تمكنه من أداء وظيفته من الخلق  ،(68:  القصص) يُْشرِّ

 وهي إفراد هللا في العبودية وعمارة األرض.

قَياء َربِِّّيهِّ فَْليَْعَميْل قُْل إِّن َما أَنَا بَ  اآلية الخامسة :  د  فََمن َكاَن يَْرُجو لِّ ثْلُُكْم يُوَحى إِّلَي  أَن َما إِّلَُهُكْم إِّلَه  َواحِّ َشر  مِِّّ

بَادَةِّ َربِِّّهِّ أََحداً  ْك بِّعِّ  .(110)الكهف :  َعَمالً َصالِّحاً َواَل يُْشرِّ

ــ  َربِِّّهِّ ــ  إِّلَه  ــ  إِّلَُهُكمْ ات في كلمة: النظرة العامة تشير إلى أن اسم هللا تعالى ورد في هذه اآلية أربع مر

 -، لكن النظرة المتفحصة تشير إلى أن العدد أكثر من ذلك ويبدو فيما يلي :َربِِّّهِّ 

 بالمبني للمجهول فيها إيحاء إلى هللا الذي أوحى إلى عبده ما أوحى .  يُوَحى كلمة  ( 1) 

د   كلمة  ( 2)  لى واسيم مين أسيمائه أنيه الواحيد األحيد هيي تشيير إليى صيفة مين صيفات هللا تعيا َواحِّ

 سبحانه وتعالى.

أما إذا أمعنا النظر أكثر فسنرى هللا تعيالى فيي كيل كلمية حييث إن اآلمير هيو هللا تعيالى لنبييه وألمتيه فيي 

واإلنسان ال يستطيع أن يقول قوال إال بأدوات القول من اللسيان، والعقيل، وحركيات جهياز   قُلْ قوله: 

كما ذكرنا تفيد أن هللا تعالى يرييد   إِّن َما من هللا تعالى الذي أنطق كل شيء، وكلمة النطق، وهي كلها 

كان مضافا  وإذا ذكر الرسول  هي تذكر برسول هللا   أَنَا توكيد هذه الجملة الخبرية بعدها، كلمة 

تشيير إليى هللا   بََشير   تعود مرة ثانية لذكر هللا تعالى، وكلمة  إلى ربه، ومع الصالة على رسول هللا 

يراً  تعالى الذي يقول :  يْهراً َوَكياَن َربُّيَك قَيدِّ َن اْلَماء بََشراً فََجعَلَهُ نََسباً َوصِّ ي َخلََق مِّ ، (54)الفرقيان: َوهَُو ال ذِّ

وكملة ميثلكم فيهيا إشيارة إليى أن هللا تعيالى هيو وحيده الخيالق اليذي خليق التشيابه واالخيتالف، وحيدد ميا 

 يه الخلق جميعا جسدا وخلقا وفطرة وروحا، وما اختلفوا فيه من الشكل والصوت وبصمة اليد، يتشابه ف
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  يُوَحى إِّلَي   الوحي من هللا موجها إلى الرسول  لييس إليى غييره، وكلمية أَن َميا   إعيادة توكييد مين

ين ه :تشير إلى اإلنسيان اليذي خلقيه هللا تعيالى كميا قيال سيبحان  فََمن هللا، وكلمة  نَسياَن مِّ إِّن يا َخلَْقنَيا اإْلِّ

يراً  يعاً بَصِّ فيهيا فعيل الرجياء فيي ذات هللا،   يَْرُجو  ، وكلمة (2اإلنسان : ) نُّْطفَة  أَْمَشاج  ن ْبتَلِّيهِّ فََجعَْلنَاهُ َسمِّ

وهو تعبير عن فعل الرجاء واألمل فيه سبحانه، ومن صفات اإلنسان كميا خلقيه هللا أنيه صياحب اختييار 

يا َكفُيورا وليس مسيراً في اختيار طريق الهداية لقوله تعالى:  راً َوإِّم  يا َشياكِّ )اإلنسيان :  إِّن ا َهدَْينَاهُ الس بِّيَل إِّم 

قَيياء َربِِّّييهِّ  و (،  3 لقيياء هللا تعييالى ميين أحسيين مييا يسييعى المييؤمن إليييه أن يكييون لقيياء الرضييا والعفييو   لِّ

و أمر من هللا إلى عباده الراغبين فيي لقائيه سيبحانه، والعميل هيو تصيرف ه  فَْليَْعَمْل َعَمالً  والمغفرة،

 َصيالِّحا  من العبد وال يكون إال باسيتخدام نعيم هللا تعيالى فيي نفسيه وفيي الكيون اليذي سيخره ليه، أميا 

فتذكر باهلل تعالى، فإنه سبحانه هو الذي حدد بيالوحي قرآنياً وسينة كيون العميل صيالحا أو فاسيدا، حقيا أو 

 طال، خيرا أو شرا. أما كلمةبا

  ْك تفيد أن هللا تعالى ال يقبيل أن يكيون ليه نيد  أو عيدل  أو شيريك فيي عبياده بمعنيى أصيح أن   َواَل يُْشرِّ

العبد ال يمكن أن ينال رضا هللا وعباده معا في كل تصرف، بل يرضي هللا ولو سخط عباده، ألن الخالق 

بَيادَهِّ  ، وكلمية (17)النحيل:  يَْخلُيُق أَفَيال تَيذَك ُرونَ أَفََمين يَْخلُيُق َكَمين ال  هو القائل:  تفييد أن هنياك كاميل   بِّعِّ

يَيَرةُ االستسالم والذل هلل تعالى:  ُ َوَرُسولُهُ أَْمراً أَن يَُكوَن لَُهُم اْلخِّ نَة  إِّذَا قََضى َّللا  ن  َواَل ُمْؤمِّ َوَما َكاَن لُِّمْؤمِّ

 َ ْم َوَمين يَْعيصِّ َّللا  هِّ يْن أَْميرِّ ً مِّ بِّينييا يفيييد أن هللا  أََحيداً ،  وكلمية  (36)األحيزاب :   َوَرُسييولَهُ فَقَيْد َضيل  َضياَلالً مُّ

 تعالى ال يقبل جنس اآلحاد واألفراد والمخلوقات أن يشاركوه في قلب عبده الذي يرجو لقاءه.

ليرئيس اليذي يتكيرر هذه مجرد أمثلة سريعة تفيد أن عمق التدبر، وطول التأمل يفضي إلى أن المحيور ا

في كل كلمة، وليس في كل آية هو هللا تعالى بأسمائه أو صفاته مما يوجب أن يظل هو المحيور اليرئيس 

 من كل قراءة للقرآن حتى يعود الناس إلى ربهم دون غيره.
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 المنهجية الثانية عشر: منهجية الخطاب الدعوي

غية الخطياب تختليف وفقيا للمقيام ، فلكيل مقيام إذا تعمقنا في فهم الخطاب الدعوي فيي السيورة سينجد أن ل

 ويتضح ذلك مما يلي: ،مما يناسبهولكل قوم  ،مقال

 : ةالتالي رسمةخطاب أهل الفسوق والطغيان يختلف عن خطاب أهل الخير واإليمان، ويتضح ذلك من ال

 

 

م العقوبية فيي في هذا الخطاب من ذي القرنين إلى أهل المغرب عندما حد ث أهل الفسوق والعصيان قيد

الدنيا بأن من ظلم سوف يعذب بالعقوبات الشرعية القانونية مثل الحيدود والقصياص والتعزييرات، فيإذا 

فقييدمت العقيياب  ،ى عقوبيية اآلخييرةال يخشييانتقييل إلييى اآلخييرة فسيييلقى ميين هللا عييذابا نكييرا، ألن الفاسييق 

ب جرمه، لكنا نجد هذا الخطاب ارتك ما ؛الدنيوي على العقاب األخروي ألنه لو خاف العقاب األخروي

يختلف مع أهل اإليميان حييث نجيد المنهجيية انعكسيت فليم يبيين لهيم جيزاء اليدنيا قبيل اآلخيرة، بيل عليى 

ييَل َصييالِّحاً فَلَييهُ َجييَزاء  العكييس بييين الجييزاء األخييروي علييى الييدنيوي فييي قولييه: ييا َمييْن آَمييَن َوَعمِّ َوأَم 

12الشكل   
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نَا يُْسيرام أعقبه بالجزاء في الدنيا أي في اآلخرة، ث (،88الكهف : )اْلُحْسنَى ْن أَْمرِّ  (،88الكهيف : )َوَسنَقُوُل لَهُ مِّ

 ألن أهل اإليمان غايتهم الكبرى إصالح آخرتهم وآمالهم الصغرى إصالح دنياهم. 

م به أكثر، فأهل الفسوق مشغولون بعمارة دنيياهم فأنيذرهم ما يهت أن ذا القرنين قدم لكل فريق   ننلح  إذ

هيل اإليميان فمشيغولون بعميارة آخيرتهم فقيدم الجيزاء الحسين فيي أفيها قبل عذاب اآلخيرة، أميا  بالعذاب

ط فيي منهجيية الخطياب اليدعوي، فخطياب التأسييس لإليميان ما يسيتنباآلخرة قبل الدنيا. وهذا من أروع 

النظريية( لترسي  له، فمثال عندما ندرس اإلعجاز العلمي للقيرآن والسينة نقيدم الحقيقية )ال اغير خطاب 

العلمية التي تتوافق مع صريح القرآن والسنة، نقيدمها أوال لغيير المسيلم لنصيل بيه إليى اإليميان بيالوحي 

 قرآنا وسنة، فننتقل به من الكفر والشك والجحود والنكران إلى حق اليقين واإليمان.

عيه بهيذه الحقيقية العلميية أما إذا عدنا إليى الحقيقية العلميية ميع أهيل اإليميان فإننيا نيذكر الينص أوال ثيم نتب

نِّيي َكْييَف لنصل بهم إلى االطمئنان بعد اإليمان تماما كما جاء في قوله تعالى:  ِّ أَرِّ يُم َربِّ َوإِّْذ قَياَل إِّْبيَراهِّ

ن لِِّّيَْطَميئِّن  قَْلبِّيي ن قَياَل بَلَيى َولَيـكِّ قيد وصيل إليى براهيم كيان إفي(،    260البقيرة : ) تُْحيِّـي اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُيْؤمِّ

َن اْلُميوقِّنِّينَ  ، كما قال تعالى:اليقين يَم َملَُكوَت الس َماَواتِّ َواألَْرضِّ َولِّيَُكوَن مِّ ي إِّْبَراهِّ األنعيام : ) َوَكذَلَِّك نُرِّ

لكنييه بعييد هييذه الحقيقيية القطعييية التييي رآهييا رأي العييين وصييل إلييى عييين اليقييين وكمييال اإليمييان  ،(75

 واالطمئنان. 

الكالم ظلوا على منهجيتهم في استخدام األدلة العقلية مع غير المسيلمين ليصيلوا بهيم إليى ولو أن علماء 

متنا اإلسالمية، لكن عندما عادوا لألدلية العقليية اإليمان بصحة النصوص النقلية لظل لهذا العلم ثراؤه أل

 ةمية وانهيارت القيووالمنطقية بالجدال بين أبناء األمة اإلسالمية كثرت الفرق واتسعت الهوة ومزقت األ

والسبب الرئيسي هو  ،األمة كل ممزق تتمزق ،وانقلبت أداة الخير إلى شر   ،عليها أعداؤها بعد فرِِّّ  وكر  

 دراك منهج الخطاب الدعوي.إعدم 

ولعلي أذكر هنا قصة حدثت معي في الشهور األولى من إقامتي فيي الوالييات المتحيدة األمريكيية حييث 

م أبييياه بأنيييه رجعيييي متخليييف اليسيييمح ليييه بيييأن تيييزوره صيييديقته الخاصييية الشيييباب المسيييل أحيييد اشيييتكى

(Girlfreind ) وينفرد بها فيي غرفتيه الخاصية، فاستحضيرت عليى الفيور حيديث النبيي ميا وبادرتيه ب

وقيال رخيص ليي فيي  أحفظه من الحديث الذي رواه صاحب مجمع الزوائد بسنده أن شيابا أتيى النبيي 
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أتحبييه .....أفتحبييه ألختييك   .....فتحبييه البنتكأ   ....ألمييك أتحبييه" :الزنييا يييا رسييول هللا ، فقييال لييه 

فير ذنبيه غاللهيم ا"ييده علييه وقيال :   النبيي فوضيعوفي كل  كيان يقيول : ال.   أتحبه لخالتك ....لعمتك 

  فقاطعني وفاجأني بقوله:، (1/134للهيثمي، ص مجمع الزوائد) "وطهر قلبه وحصن فرجه

(This is her own business, not my business!) " هييذه حريتهييا وشييأنها الخيياص وليييس

 ،والغييرة والميروءة ،. فأدركت على الفور أن هذا الحديث ال يصلح إال لذوي النخيوة والرجولية!"شأني

 رتُ غي ي ر فيه أحيد عليى آخير. وعليى الفيورال يغاوليس لمثل هذا الشاب الذي تشبع بالفكر الغربي الذي 

مخاطر النفسية والجسدية على العالقات المفتوحة والمفضوحة بين البنين والبنات من لغة الحديث إلى ال

، الجيييرب، الفطرييييات ربسميييرض الهييي، العقيييد النفسيييية واألميييراض الجنسيييية مثيييل اإلييييدز، والسييييالن

فهذه اللغة الوحيدة التي يمكن أن تخيف أمثال هؤالء. وشبح األميراض ال الخيوف  ..)وااللتهابات، ال ..

النفس جسديا فقط هو الذي يمنع بعضا من الغربيين من االنخيراط فيي هيذا السيعار الجنسيي، لييس على 

 :تعيالى دعى إليى المعصيية فيمنعيه أميران: أمير إيمياني وآخير أخالقيي ، قياليُ   كما كان سيدنا يوسف

إِّن هُ َربِِّّي أَْحَسَن َمثَْواَي إِّن هُ الَ يُْفلُِّح الظ ا ِّ األمر اإليماني هيو الخيوف مين   .(23يوسيف : ) لُِّمونَ قَاَل َمعَاذَ َّللاِّ

إليه وأن من الظلم  اإلحسانزوج الذي أكرمه وبالغ في الهللا، واألمر األخالقي هو عدم اللياقة أن يخون 

 أن ينفق رجل على امرأته ويستمتع بها غيره أو أن ترفل امرأة في نعيم رجل وتمتع غيره. 

رض لها جبريل الرسول ليهب لها مين هللا غالميا زكييا، تيذرعت بالتوسيل والسيدة مريم البتول عندما ع

ً  إليه باهلل ال بغييره قاليت: يِّيا نيَك إِّن ُكنيَت تَقِّ ْحَمن مِّ إِّن َميا أَنَيا  فطمأنهيا بقوليه: (، 18ميريم : ) إِّنِِّّيي أَُعيوذُ بِّيالر 

 ً يِّا ََهَب لَكِّ ُغاَلماً َزكِّ  (.19مريم : ) َرُسوُل َربِِّّكِّ ألِّ

لفيروق الجوهريية يجيب أن ييدركها رعياة اليدعوة اإلسيالمية فيخياطبون كيال بميا يناسيبه، حييث إن هذه ا

 طرائق تأسيس اإليمان تختلف قطعا عن ترسيخه.

فعليى  ،نلح  أيضا ونؤكد ثانية على ضرورة أن يختلف الخطاب الدعوي مراعاة مع الظرف الخارجي

َرن  بُِّكييْم أََحييداً َوْليَتَلَط ييْف  :حييين كييان ميينهج أصييحاب الكهييف هييو والتييزام الحركيية  (،19الكهيف : ) َواَل يُْشييعِّ

ر الصياحب سنجد هذه اللغية تنتقيل إليى الحيوار المعلين ميع قصية الصياحبين، وييذكِِّّ  ،السرية الهادئة جدا

المؤمن صديقه الكافر أو غير المسلم بأصل خلقه وأن هللا هو الذي سواه رجال ومنحه هذه النعمية وبيين 
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ة إال باهلل( وأنيذره وحيذره مين التميادي فيي الشيرك مميا ييؤدي إليى ال قوء هللا ما شا) :الشرعي له البديل

 :الحيق ميع القيوة االمحق والقحط والجفاف. فإذا انتقلنيا إليى ذي القيرنين فسينجد لغية أخيرى ينصيهر فيهي

  ة ينُونِّي بِّقُو  ويعيد مين  ،لعيذاب والعقوبياتمين ظليم با توعيدوتتآزر العدالة مع السيلطة في ،(95)الكهيف: فَأَعِّ

ويوقيف بغيي ييأجوج وميأجوج بالسيدود المانعيات. وإذا كانيت هيذه لغية الخطياب بيين  ،أحسن بيالخيرات

فإننييا نلحيي  أيضييا لغيية الخطيياب بييين مسييلمين ميين خيييرة عبيياد هللا )سيييدنا موسييى  ،المسييلمين وغيييرهم

 برسياالته وكالميه، لكنيه قيد اصيطفاه هللا  والخضر( تختلف باختالف موقيع كيل منهيا ، ميع أن موسيى

عندما تعامل مع الخضر تعامل كتلميذ وعامله الخضر كأستاذ، فموقيع التلمييذ ميع أسيتاذه اتسيم بالرجياء 

ا ُعلِِّّْمَت ُرْشداً  في قوله: م  يُت   :واالستجداء (،66الكهف : ) َهْل أَت بِّعَُك َعلَى أَن تُعَلَِِّّمنِّ مِّ ْذنِّي بَِّما نَسِّ اَل تَُؤاخِّ

ي ُعْسراً َواَل  ْن أَْمرِّ ْقنِّي مِّ قَياَل إِّن يَك  :لكنا نجد على الجانب اآلخر لغة األستاذ الحاسمة(، 73الكهف : )  تُْرهِّ

َي َصْبراً  يَع َمعِّ ْط بِّهِّ ُخْبراً  *لَن تَْستَطِّ وعنيدما انطلقيا معيا بيدأ  ،(68-67الكهف : ) َوَكْيَف تَْصبُِّر َعلَى َما لَْم تُحِّ

يَي َصيْبراً  :ةنعن خيرق السيفيما سأله لبالتذكير  يَع َمعِّ ثيم ارتفيع  ،(72الكهيف : )قَياَل أَلَيْم أَقُيْل إِّن يَك لَين تَْسيتَطِّ

ي  :فقال لما سأله عن قتل الغالم ،بدرجة حرارة الخطاب إلى العتاب يَع َمعِّ قَاَل أَلَْم أَقُل ل َك إِّن َك لَن تَْستَطِّ

 َهذَا فَِّراُق بَْينِّي َوبَْينِّكَ  :ة عن إقامة الجدار كان قاطعا حاسما بقولهثم لما سأله الثالث ، (75الكهف : )َصْبراً 

لَْيهِّ َصْبراً  :ا الحسمذكلها بهوانتهت القصة  (،78الكهف : ) ع ع  يُل َما لَْم تَْسطِّ  (.82الكهف : )ذَلَِّك تَأْوِّ

قيقيية فيخاطييب الحيياكم فهيل يتصييرف المسييلم الداعييية بلغية الخطيياب وأسييلوب الييدعوة بهيذه المنهجييية الد 

ب به زوجته أو قريبه أو صديقه، وهذا كله يختلف عما يخاطب به أبنياءه ما يخاطواألستاذ واألب بغير 

 أو تالميذه أو من يعمل عنده!

أحسب أن ذكاء الداعية يوجب عليه أن يختار لكل شخص مفاتيح من األقوال واألفعال تختلف باختالف 

التييي تختلييف بيياختالف الزمييان  ـييـفييي الفييروع  ـييـ حييوال. مثييل الفتييوىالمقييام والزمييان واألشييخاص واأل

 والمكان والظروف واألحوال.
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المنهجية الثالثة عشر: منهجية الختيار بين المتقابالت 

 واْلضداد.

،  عيرض شييق يسيتهوي العقيل والجنيانمن روائع البيان، وفصييح اللسيان، أن تصياغ آييات القيرآن فيي 

اإلنس والجان، كل ذرة من ذرات الجسد والعقل والوجدان، وذلك بعيرض ويملك على كل ذي حس من 

المتقابالت واألضداد في صورة توقف اإلنسان أمام اختيار بينها، والعرب تقول "بالضد تتميز األشياء" 

 ويقول الشاعر:

 والضد يظهر حسنه الضد  *** ضدان لما استجمعا حسنا

ابالت، ويبقى على كل قارئ أن يختار أين يذهب، وأي وهذا جدول يبين أكثر هذه األضداد والمتق

واليقين الذي ال يتطرق إليه أدنى شك أن تمام العبودية في أن يختار اإلنسان ما اختاره الطريقين يختار، 

هللا له وأن يؤثر مراد هللا على مراده، وأن يجنح دائما إلى تطويع هواه ليكون سلَما لما يرضي هللا، لقوله 

نَة  إِّذَا قََضى ، وقال تعالى: (68)القصص:  َربَُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَارُ وَ  تعالى: ن  َوال ُمْؤمِّ َوَما َكاَن لُِّمْؤمِّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضل  ضَ  ْم َوَمْن يَْعصِّ َّللا  هِّ ْن أَْمرِّ يََرةُ مِّ ُ َوَرُسولُهُ أَْمًرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلخِّ  االال ُمبِّينً َّللا 

ْم ، وقال تعالى: (36)األحزاب:  هِّ دُوا فِّي أَْنفُسِّ ُموَك فِّيَما َشَجَر بَْينَُهْم ثُم  ال يَجِّ نُوَن َحت ى يَُحكِِّّ فاَل َوَربَِِّّك ال يُْؤمِّ

ا قََضْيَت َويَُسلُِِّّموا تَْسلِّيًما م   (.65)النساء:  َحَرًجا مِّ

في المتقابالت الكثيرة، لنخرج منن نشوة البيان  واآلن نستعرض هذه السورة الرائعة من البيان والبالغة

 إلى مجاهدة النفس والصراع مع الشيطان في النزول إلى اختيار الرحمن.

 م المتقابالت واْلضداد اآلية من سورة الكهف

ِّ  اْلَحْمدُ  قال تعالى:  ي لِلِّ  هِّ  َعلَى أَنَزلَ  ال ذِّ تَابَ  َعْبدِّ َوَجيا ل هُ  يَْجعَل َولَمْ  اْلكِّ  عِّ

*  ً رَ  قَيِِّّميييا ً  لِِّّيُنيييذِّ يداً  بَأْسيييا ييين َشيييدِّ يييرَ  ل دُْنيييهُ  مِّ نِّينَ  َويُبَشِِّّ ينَ  اْلُميييْؤمِّ  يَْعَملُيييونَ  ال يييذِّ

الَِّحاتِّ  ً  أَْجراً  لَُهمْ  أَن   الص    (1-2) َحَسنا

 1 عوجا ، قيما
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ً  قييال تعييالى:  رَ  قَيِِّّمييا ً  لِِّّيُنييذِّ يداً  بَأْسييا يين َشييدِّ ييرَ  ل دُْنييهُ  مِّ نِّي َويُبَشِِّّ ينَ  نَ اْلُمييْؤمِّ  ال ييذِّ

الَِّحاتِّ  يَْعَملُونَ  ً  أَْجراً  لَُهمْ  أَن   الص    (2) َحَسنا

 2 اإلنذار والتبشير

ينَييةً  اأْلَْرضِّ  َعلَيى َمييا َجعَْلنَييا إِّن ييا قيال تعييالى:   أَْحَسيينُ  أَيُُّهييمْ  لِّنَْبلُييَوهُمْ  ل َهييا زِّ

لُونَ  َوإِّن ا * َعَمالً  يداً  َعلَْيَها َما لََجاعِّ  (7-8)ُجُرزاً  َصعِّ

 3 الزينة، صعيدا جرزا

يمْ  َعلَيى فََضيَرْبنَا قال تعالى:  ينِّينَ  اْلَكْهيفِّ  فِّيي آذَانِّهِّ  بَعَثْنَياهُمْ  ثُيم   *َعيدَداً  سِّ

ْزبَْينِّ  أَيُّ  لِّنَْعلَمَ   (11-12) أََمداً  لَبِّثُوا لَِّما أَْحَصى اْلحِّ

 4 النوم، البعث واليقظة

ين ن ْدُعوَ  لَن قال تعالى:  ً  دُونِّيهِّ  مِّ ً  إِّذاً  قُْلنَيا لَقَيدْ  إِّلَهيا  قَْوُمنَيا َهيُؤاَلء * َشيَططا

ن ات َخذُوا   (14-15) آلَِّهةً  دُونِّهِّ  مِّ

 5 التوحيد والشرك

ين َربُُّكيم لَُكيمْ  يَنُشيرْ  اْلَكْهيفِّ  إِّلَى فَأُْووا قال تعالى:  حمتيه مِِّّ  لَُكيم ويَُهيِِّّيئْ  ر 

نْ  ُكم مِِّّ ً  أَْمرِّ ْرفَقا  (16) مِِّّ

 ضييييييق الكهيييييف، سيييييعة

 الرحمة 

6 

مْ  َعن ت َزاَورُ  َطلَعَت إِّذَا الش ْمسَ  َوتََرىقال تعالى: يينِّ  ذَاتَ  َكْهفِّهِّ  َوإِّذَا اْليَمِّ

ُضُهمْ  َغَربَت َمالِّ  ذَاتَ  ت ْقرِّ ْنهُ  فَْجَوة   فِّي َوهُمْ  الشِِّّ   (17) مِِّّ

 7 اليمين والشمال

ُ  يَْهدِّ  َمنقال تعالى: دَ  فَلَن لِّلْ يُضْ  َوَمن اْلُمْهتَدِّ  فَُهوَ  َّللا  ً  لَهُ  تَجِّ يِّيا يداً  َولِّ ْرشِّ  مُّ

(17) 

 8 الهداية والضالل

ً  َوتَْحَسبُُهمْ  قال تعالى:   9 اليقظة والرقود (18) ُرقُود   َوهُمْ  أَْيقَاظا

ينِّ  ذَاتَ  َونُقَلِِّّبُُهمْ  قال تعالى: َمالِّ   َوذَاتَ  اْليَمِّ  10 اليمين والشمال )تكرار(  (18) الشِِّّ

ً  َوتَْحَسييبُُهمْ   قييال تعييالى: ييبُُهمْ  ُرقُييود   َوهُييمْ  أَْيقَاظييا ييينِّ  ذَاتَ  َونُقَلِِّّ  َوذَاتَ  اْليَمِّ

ييَمالِّ  ييط   َوَكْلييبُُهم الشِِّّ َراَعْيييهِّ  بَاسِّ يييدِّ  ذِّ لَْعييتَ  لَييوِّ  بِّاْلَوصِّ مْ  اط  ييْنُهمْ  لََول ْيييتَ  َعلَييْيهِّ  مِّ

ْنُهمْ  َولَُملِّئْتَ  فَِّراراً  ً  مِّ  (18)  ُرْعبا

 11 (الرقود ، البعث )تكرار

ب كَ  َواْذُكر قال تعالى:  يتَ  إِّذَا ر  يَنِّ  أَن َعَسى َوقُلْ  نَسِّ  12 الذكر ، النسيان (24)َربِِّّي يَْهدِّ

مْ  فِّي َولَبِّثُوا قال تعالى:  ئَة   ثاََلثَ  َكْهفِّهِّ نِّينَ  مِّ ً  َواْزدَادُوا سِّ السنين الشمسية   (25)تِّْسعا 13 
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 والقمرية

ينَ  َمييعَ  كَ نَْفَسيي َواْصييبِّرْ  قييال تعييالى: ِّ  بِّاْلغَييدَاةِّ  َرب ُهييم يَييْدُعونَ  ال ييذِّ يييِّ  َواْلعَشِّ

يدُونَ    (28) َوْجَههُ  يُرِّ

 14 الغداة والعشي

عْ  َواَل  قال تعالى:  نَا َعن قَْلبَهُ  أَْغفَْلنَا َمنْ  تُطِّ ْكرِّ  أَْميُرهُ  َوَكيانَ  َهيَواهُ  َوات بَعَ  ذِّ

 ً   (28) فُُرطا

 15 الغفلة والذكر

ن َشاء َمنفَ  قال تعالى:  16 اإليمان والكفر  (29) فَْليَْكفُرْ  َشاء َوَمن فَْليُْؤمِّ

ينَ  أَْعتَْدنَا إِّن ا قال تعالى:  يمْ  أََحياطَ  نَياراً  لِّلظ الِّمِّ قَُها بِّهِّ يثُوا َوإِّن ُسيَرادِّ  يَْسيتَغِّ

ي َكاْلُمْهييلِّ  بَِّميياء يُغَيياثُوا  إِّن  * قيياً ُمْرتَفَ  َوَسيياءتْ  الش ييَرابُ  بِّييئْسَ  اْلُوُجييوهَ  يَْشييوِّ

ينَ  لُوا آَمنُوا ال ذِّ الَِّحاتِّ  َوَعمِّ يعُ  اَل  إِّن ا الص   أُْولَئِّكَ * َعَمالً  أَْحَسنَ  َمنْ  أَْجرَ  نُضِّ

ي َعيْدن   َجن ياتُ  لَُهيمْ  ين تَْجيرِّ مُ  مِّ ينْ  فِّيَهيا يَُحل يْونَ  اأْلَْنَهيارُ  تَْحيتِّهِّ رَ  مِّ يين أََسياوِّ  مِّ

ً  َويَْلبَُسييونَ  ذََهييب   يين ُخْضييراً  ثِّيَابييا ئِّييينَ  َوإِّْسييتَْبَرق   ُسييندُس   مِِّّ ت كِّ  َعلَييى فِّيَهييا مُّ

ً  َوَحُسنَتْ  الث َوابُ  نِّْعمَ  اأْلََرائِّكِّ    (29-31)ُمْرتَفَقا

 17 الجنة والنار

  (29) الش َرابُ  بِّئْسَ  اْلُوُجوهَ  قال تعالى:

  (31) الث َوابُ  نِّْعمَ  قال تعالى: 

 18 بئس ونعم

ً ُمرْ  َوَساءتْ  قال تعالى:   (29) تَفَقا

ً  َوَحُسنَتْ  قال تعالى:    (31) ُمْرتَفَقا

 19 السوء والحسن

نيكَ  أَْكثَرُ  أَنَا قال تعالى:   أَقَيل   أَنَيا تُيَرنِّ  إِّن (34 ،) نَفَيراً  َوأََعيزُّ  َمياالً  مِّ

نكَ   (39) َوَولَداً  َماالً  مِّ

 20 أكثر، أقل

ْلتَا قال تعالى: ْنهُ  تَْظلِّمْ  َولَمْ  َهاأُُكلَ  آتَتْ  اْلَجن تَْينِّ  كِّ ً  مِّ  (33) َشْيئا

يداً  فَتُْصبِّحَ  قال تعالى:  ً  َصعِّ يعَ  فَلَين َغيْوراً  َماُؤَها يُْصبِّحَ  أَوْ  * َزلَقا  تَْسيتَطِّ

ً  لَهُ  يطَ  * َطلَبا هِّ  َوأُحِّ يَية   َوهِّيَ  فِّيَها أَنفَقَ  َما َعلَى َكف ْيهِّ  يُقَلِِّّبُ  فَأَْصبَحَ  بِّثََمرِّ  َخاوِّ

 21 اإلثمار والقحط
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 (40-42) َهاُعُروشِّ  َعلَى

ي أََكفَْرتَ قال تعالى:  ن َخلَقَكَ  بِّال ذِّ ن ثُم   تَُراب   مِّ اكَ  ثُم   نُّْطفَة   مِّ  * َرُجالً  َسو 

ن ا ُ  هُوَ  ل كِّ كُ  َواَل  َربِِّّي َّللا     (37-38) أََحداً  بَِّربِِّّي أُْشرِّ

 22 الكفر واإليمان )تكرار(

ْرنَا قال تعالى:  اَللَُهَما َوفَج   (33) نََهراً  خِّ

يعَ  فَلَن َغْوراً  َماُؤَها يُْصبِّحَ  أَوْ قال تعالى: ً  لَهُ  تَْستَطِّ  (41) َطلَبا

 23 فوران الماء، غور الماء

تَييابِّ  َهييذَا َمييالِّ  َوْيلَتَنَييا يَييا يَقُولُييونَ وقييال تعييالى:  رُ  اَل  اْلكِّ يَرةً  يُغَييادِّ  َواَل  َصييغِّ

 (49)أَْحَصاَها إِّال   َكبِّيَرةً 

 24 الصغيرة والكبيرة

نَ  َكانَ  إِّْبلِّيسَ  إِّال   فََسَجدُواقال تعالى: نِِّّ  مِّ  25 الطاعة والعصيان  (50  )َربِِّّهِّ  أَْمرِّ  َعنْ  فَفََسقَ  اْلجِّ

ْلَماَلئَِّكةِّ  قُْلنَا َوإِّذْ قال تعالى: دَمَ  اْسُجدُوا لِّ  26 آدم وإبليس  (50)إِّْبلِّيسَ  إِّال   فََسَجدُوا آلِّ

 27 واألرض تالسماوا  (51)َواأْلَْرضِّ  الس َماَواتِّ  َخْلقَ  أَْشَهدتُُّهمْ  َماالى: قال تع

ذُونَهُ  قال تعالى:  ي تَهُ  أَفَتَت خِّ ن أَْولِّيَاء َوذُرِِّّ  28 أولياء، وأعداء (50)َعدُو   لَُكمْ  َوهُمْ  دُونِّي مِّ

لُ  َوَماقال تعالى: رِّ  إِّال   اْلُمْرَسلِّينَ  نُْرسِّ ينَ  ينَ ُمبَشِِّّ رِّ  29 البشارة والنذارة (56) َوُمنذِّ

لُ قال تعالى:  ينَ  ويَُجادِّ لِّ  َكفَُروا ال ذِّ ُضوا بِّاْلبَاطِّ  30 الحق، الباطل  (56)اْلَحق   بِّهِّ  لِّيُْدحِّ

ين أَْظلَيمُ  َوَمنْ قال تعالى:  م  يرَ  مِّ ييَ  َعْنَهيا فَيأَْعَرضَ  َربِِّّيهِّ  بِّآيَياتِّ  ذُكِِّّ  َميا َونَسِّ

  (57)هُ يَدَا قَد َمتْ 

التييييييذكير ، اإلعييييييراض 

 والنسيان

31 

 32 هداية، غواية  (57) أَبَدا إِّذاً  يَْهتَدُوا فَلَن اْلُهدَى إِّلَى تَْدُعُهمْ  َوإِّن قال تعالى: 

ْحَمةِّ  ذُو اْلغَفُورُ  وَربُّكَ قال تعالى:  ذُهُم لَوْ  الر  يلَ  َكَسبُوا بَِّما يَُؤاخِّ  لَُهيمُ  لَعَج 

 (58)اْلعَذَابَ 

 33 حمة، العذابالر

 اْلبَْحيرِّ  فِّيي َسيبِّيلَهُ  َوات َخيذَ  أَْذُكيَرهُ  أَنْ  الش يْيَطانُ  إِّال   أَنَسانِّيهُ  وَماقال تعالى: 

 ً    (63)َعَجبا

النسييييييييييييان والتيييييييييييذكر 

 )تكرار(

34 

يا تُعَلَِِّّميينِّ  أَن َعلَييى أَت بِّعُييكَ  َهييلْ قيال تعييالى: م  االتبيييياع، عييييدم الصييييبر  لَيين إِّن ييكَ  قَييالَ  *ُرْشييداً  ُعلِِّّْمييتَ  مِّ 35 
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يعَ تَسْ  يَ  تَطِّ  االتباع على   (66-67) َصْبراً  َمعِّ

 أَن فَييأَبَْوا أَْهلََهييا اْسييتَْطعََما قَْريَيية   أَْهييلَ  أَتَيَييا إِّذَا َحت ييى فانَطلَقَييا قييال تعييالى:

  (77) يَُضيِِّّفُوهَُما

طلييييب الطعييييام، رفييييض 

 اإلكرام

36 

دَاراً  فِّيَها فَوَجدَاقال تعالى: يدُ يُ  جِّ انقضيييييييييياض البنيييييييييياء،   (77) فَأَقَاَمهُ  يَنقَض   أَنْ  رِّ

 وإقامته

37 

ييا تُعَلَِِّّميينِّ  أَن َعلَييى أَت بِّعُييكَ  َهييلْ قييال تعييالى: م  قييال  (66 ،)ُرْشييداً  ُعلِِّّْمييتَ  مِّ

ييلِّ  َسيأُنَبِِّّئُكَ  َوبَْينِّيكَ  بَْينِّيي فِّيَراقُ  َهيذَا قَيالَ  تعالى: ع لَيمْ  َميا بِّتَأْوِّ لَْييهِّ  تَْسيتَطِّ  ع 

 (78) ْبراً صَ 

 38 االلتقاء، االفتراق

ا قال تعالى:  نَْينِّ  أَبََواهُ  فََكانَ  اْلغاَُلمُ  َوأَم  يينَا ُمْؤمِّ قَُهَميا أَن فََخشِّ ً  يُْرهِّ  ُطْغيَانيا

  (80) َوُكْفراً 

 39 اإليمان، الكفر )تكرار(

ييينَا قييال تعييالى:  قَُهَمييا أَن فََخشِّ ً  يُْرهِّ لَُهَما أَن نَييافَأََردْ  *َوُكْفييراً  ُطْغيَانييا  يُْبييدِّ

ْنهُ  َخْيراً  َربُُّهَما ً  َوأَْقَربَ  َزَكاةً  مِِّّ   (80-81)ُرْحما

 40 طغيان ، وزكاه ورحمة

بَ  بَلَغَ  إِّذَا َحت ىقال تعالى:      (86 ) الش ْمسِّ  َمْغرِّ

 (90)َمْطلَِّع الش ْمسِّ َحت ى إِّذَا بَلََغ قال تعالى: 

مغيييرب الشيييمس، مطليييع 

 الشمس

41 

اتعالى قال بَ  أَن إِّم  ا تُعَذِِّّ ذَ  أَن َوإِّم  مْ  تَت خِّ ً  فِّيهِّ    (86 ) ُحْسنا

ا قَالَ  قال تعالى:  بُهُ  فََسْوفَ  َظلَمَ  َمن أَم  بُهُ  َربِِّّهِّ  إِّلَى يَُردُّ  ثُم   نُعَذِِّّ ً  فَيُعَذِِّّ  َعذَابا

  (87)نُّْكراً 

اقال تعالى:  لَ  آَمنَ  َمنْ  َوأَم  ً  َوَعمِّ  لَيهُ  َوَسينَقُولُ  اْلُحْسينَى َجيَزاء فَلَهُ  َصالِّحا

نْ  نَا مِّ  (88) يُْسراً  أَْمرِّ

 42 العقوبة والجائزة

ينَ  َجَهن مَ  أَْعتَْدنَا إِّن اقال تعالى:  ْلَكافِّرِّ   (102)نُُزالً  لِّ

ينَ  إِّن  قيييال تعيييالى:  لُيييوا آَمنُيييوا ال يييذِّ يييالَِّحاتِّ  َوَعمِّ  َجن ييياتُ  لَُهيييمْ  َكانَيييتْ  الص 

 43 جهنم ، جنات الفردوس
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  (107)نُُزالً  اْلفِّْردَْوسِّ 

دَاداً  اْلبَْحرُ  َكانَ  ل وْ  قُل قال تعالى : دَ  َربِِّّي لَِِّّكلَِّماتِّ  مِّ  تَنفَدَ  أَن قَْبلَ  اْلبَْحرُ  لَنَفِّ

ئْنَا َولَوْ  َربِِّّي َكلَِّماتُ  ثْلِّهِّ  جِّ   (109)َمدَداً  بِّمِّ

 44 النفاد ، المداد

 

قيط للتحسيين البالغيي، وإن كيان ذليك رائعيا فيي العيرض، لكنيه فيي إن هذه المقابالت واألضداد ليسيت ف

الحقيقة مع االستمتاع بالجمال اللغوي لالنتفاع العملي في االختيار بين المنهج القيم، واألهواء المعوجة، 

وبين  الركون إلى الزينة التي قد تتحول، وتكون صيعيدا زلقيا أو جيرزا إليى الباقييات الصيالحات، وبيين 

ش وسيعة الرحميية بياللجوء إلييى هللا واالعتمياد عليييه، وبيين نسيييان ذكير هللا وتييذكره فيي اليييوم ضييق العييي

والليلة، واختيار بين طريق الجنة أو طريق النار حين تقرع القلوب هذه المقارنة، بئس الشراب وساءت 

المال والوليد بيل  مرتفقا، ونعم الثواب وحسنت مرتفقا، وبين الشعور بالقلة والكثرة ليس وفقا لكثرة وقلة

لوفرة اإليمان أو قلته، وكثرة العمل الصالح وقلته، إنه االختييار بيين طرييق الشييطان اليذي عصيى ربيه 

في السجود آلدم، أو الرجوع إلى هللا واتباع نهجه، إنه الجدال بالحق لدحض الباطيل أو الجيدال بالباطيل 

هللا تعيالى هيو اليولي والنصيير والمعيين، إنيه  لدحض الحق، إنه اتخاذ الشيطان وليا من دون هللا أو جعل

االختيار بين عقوبة الدنيا وعذاب اآلخرة، أو الجزاء الحسن فيي اليدنيا واآلخيرة، إنيه االختييار بيين فنياء 

العلم والمال والزينة، وبقاء كلمات هللا تغمر العقول، وتنير القلوب، إنيه االختييار بيين جهينم التيي أعيدت 

 نات الفردوس التي أعدت للمؤمنين نزال.للكافرين نزال، أو ج

ن اْلَحقُّ  َوقُلِّ هذه فلسفة المتقابالت وعرض األضداد إلثارة العقل واتخاذ القرار وفقا لاية الواضحة:   مِّ

بُِِّّكمْ  ن َشاء فََمن ر  ينَ  أَْعتَْدنَا إِّن ا فَْليَْكفُرْ  َشاء َوَمن فَْليُْؤمِّ مْ  أََحاطَ  نَاراً  لِّلظ الِّمِّ قَُهاُسيرَ  بِّهِّ يثُوا َوإِّن ادِّ  يُغَياثُوا يَْسيتَغِّ

ي َكاْلُمْهييلِّ  بَِّمياء ً  َوَسيياءتْ  الش ييَرابُ  بِّيئْسَ  اْلُوُجييوهَ  يَْشييوِّ ييالَِّحاتِّ إِّن ييا اَل  * ُمْرتَفَقييا لُييوا الص  يَن آَمنُييوا َوَعمِّ إِّن  ال يذِّ

يُع أَْجَر َمْن أَْحَسَن َعَمالً   (.30-29:  )الكهف نُضِّ
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 : منهجية العناية الربانية .المنهجية الرابعة عشر

كلما قرأت القرآن عامة وسورة الكهف خاصية ينقيدح فيي عقليي ووجيداني أن هنياك منهجيية يمكننيي أن 

 أسميها )منهجية العناية الربانية(، وقبل أن أدخل في الموضوع يمكن إيضاحها في الرسمة التالية:

 

 

 

 أما التفصيل فإن بيانه كالتالي:

ة بييالخلق عاميية، صييالحهم وطييالحهم، مييؤمنهم وكييافرهم، إنسييهم وجيينهم، ودوابهييم هنيياك عناييية ربانييي .1

يُك الس يَماَواتِّ َواألَْرَض أَْن تَيُزوال َولَيئِّْن َزالَتَيا إِّْن  وجمادهم يتضح ذليك مين قوليه تعيالى: َ يُْمسِّ إِّن  َّللا 

هِّ إِّن هُ َكاَن َحلِّيًميا َغفُيوًرا ْن بَْعدِّ ْن أََحد  مِّ ْنيدَهُ َمفَياتُِّح اْلغَْييبِّ ال ،  وقيال تعيالى:  (41فياطر:)  أَْمَسَكُهَما مِّ َوعِّ

ْن َوَرقَية  إِّال يَْعلَُمَهيا َوال َحب ية  فِّيي  ُظلَُمياتِّ األَْرضِّ يَْعلَُمَها إِّال هَُو َويَْعلَُم َما فِّي اْلبَرِِّّ َواْلبَْحرِّ َوَما تَْسقُُط مِّ

تَيياب  ُمبِّييين   ييَماَواتِّ ،   وقييال تعييالى: (59األنعييام:  ) َوال َرْطييب  َوال يَييابِّس  إِّال فِّييي كِّ ي َخلَييَق الس  ُ ال ييذِّ َّللاِّ

َر لَُكُم اْلفُْلَك لِّتَْجرِّ  ْزقًا ل ُكْم َوَسخ  َن الث َمَراتِّ رِّ َن الس َماء َماء فَأَْخَرَج بِّهِّ مِّ َي فِّي اْلبَْحرِّ َواألَْرَض َوأَنَزَل مِّ

َر لَُكُم األَْنَهارَ  هِّ َوَسخ  َر لَُكُم الل ْييَل َوالن َهيارَ وَ  * بِّأَْمرِّ ر لَُكُم الش ْمَس َواْلقََمَر دَآئِّبَيَن َوَسخ  ين   َسخ  َوآتَياُكم مِِّّ

13الشكل   
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نَسيياَن لََظلُييوم  َكف ييار   ِّ الَ تُْحُصييوَها إِّن  اإلِّ ،  وقييال (34-32)إبييراهيم: ُكييلِِّّ َمييا َسييأَْلتُُموهُ َوإِّن تَعُييدُّواْ نِّْعَمييَت َّللاِّ

ي فِّيي اْلبَْحيرِّ بَِّميا إِّن  فِّي َخلْ تعالى: قِّ الس َماَواتِّ َواألَْرضِّ َواْختِّالَفِّ الل ْييلِّ َوالن َهيارِّ َواْلفُْليكِّ ال تِّيي تَْجيرِّ

ين ُكيلِِّّ  ياء فَأَْحيَيا بِّيهِّ األْرَض بَْعيدَ َمْوتَِّهييا َوبَيث  فِّيَهيا مِّ ين م  ييَماء مِّ يَن الس  ُ مِّ  دَآب يية  يَنفَيُع الن ياَس َوَميا أَنيَزَل َّللاِّ

قَْوم  يَْعقِّلُونَ َوتَصْ  رِّ بَْيَن الس َماء َواألَْرضِّ آليَات  لِِّّ يَاحِّ َوالس َحابِّ اْلُمَسخِِّّ يفِّ الرِِّّ ،  ولذا لميا (164البقرة : ) رِّ

يَن الث َميَراتِّ  ربه:  دعا سيدنا إبراهيم  نًيا َواْرُزْق أَْهلَيهُ مِّ ِّ اْجعَْل َهـَذَا بَلَدًا آمِّ أجابيه ، (126)البقيرة:  َربِّ

ن الرزق والثمرات والمال والولد والصحة والملك والسلطان ليس وقفا عليى أهيل اإليميان كميا ربه أ

يرُ  قَالَ قال تعالى:  هُ إِّلَى َعذَابِّ الن ارِّ َوبِّئَْس اْلَمصِّ  .(126)البقرة: َوَمن َكفََر فَأَُمتِِّّعُهُ قَلِّيالً ثُم  أَْضَطرُّ

بسطها هللا للخلق جميعيا كيي يعبيدوه وال يشيركوا بيه شييئا فهذه العناية العامة أحد األدلة الكبرى التي 

 ويشكروه وال يكفروه.

ْنَسياَن لََظلُيوم   نإِّ ولذا نجد مرارة الواقع بعد عيرض الينعم لكيل العبياد ييأتي التعبيير بقوليه تعيالى:  اإلِّ

ْنَساُن َما أَْكفََرهُ ، وقال تعالى: (34)إبراهيم :  َكف ار   َربِِّّيهِّ ،  وقوله تعالى: (17)عبس:  قُتَِّل اإلِّ ْنَسياَن لِّ إِّن  اإلِّ

 .(6)العاديات:  لََكنُود

َك  : هذا الجحود من اإلنسان نجده ظاهراً في عتاب هللا لنا فيي قوليه تعيالى  نَسياُن َميا َغير  يَيا أَيَُّهيا اإْلِّ

يمِّ  اَك فَعَييدَلَكَ  * بَِّربِِّّييَك اْلَكييرِّ ي َخلَقَييَك فََسييو  ِّ ُصييوَرة   * ال ييذِّ ييا َشيياء َرك بَييكَ فِّييي أَيِّ ،  هييذه (8-6)االنفطييار:   م 

تستنهض فيي كيل إنسيان عنيده أدنيى درجية مين الوفياء للعطياء الربياني واإلدراك للفضيل النصوص 

 اإللهي أن يخجل من الخير النازل في كل لحظة والشر الصاعد في كل يوم.

اده وهيذه المعاصيي الزائيدة مين ولعل في الحديث القدسي ما يعبر عن هذه العنايية الفائقية مين هللا لعبي

ييـم  أَْخيـلُُق  ":  في الحيديث القدسيي هللا عز وجل قالالعباد لربهم،  ْنيَس فِّيـي نَبَيإ  َعظِّ ن  َواإلِّ إِّنِِّّيـي َواْليـجِّ

ي ي َوأَْرُزُق َويُْشَكُر َغْيرِّ  (.2/286: لجالل السيوطيالفتح الكبير )" َويُْعبَدُ َغْيرِّ

ية الخاصية بأصيحاب اإليميان واليدعاة الربيانيين ، هيذه العنايية الخاصية لكني أقصد هنا العناية الربان .2

مرتبطيية ارتباطييا وثيقييا بالقيييام المتييوازي وليييس المتييوالي بالواجبييات التربوييية فييي إصييالح اليينفس 
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والواجبات الدعويية فيي إصيالح المجتميع، آنئيذ فقيط تتنيزل العنايية الربانيية بيدون نسيبة بيين العطياء 

 في نسبته بعطاء غيره. طلهي، إذ يعطي الكريم عطاء فياضا ال يرتبالبشري والفضل اإل

وألهمييية هييذا األميير فييي الجمييع بييين الواجبييات التربوييية لليينفس والدعوييية للمجتمييع سييأحتاج أن أقييف  .3

 طويال مع هذين الواجبين لنستمطر السماء بهذه العناية الربانية.

  أول: اْلدلة على ضرورة البدء بالواجبات التربوية:

في القرآن عامة وفي سورة الكهيف خاصية تتضيح أهميية الجوانيب التربويية إلصيالح الينفس والمجتميع 

والدولة والعالم. سوف أبدأ بعرض مجموعة من األدلة من القرآن والسنة، وسيأدع التطبييق عليى سيورة 

 الكهف خاصة، لما سأعرضه في نهاية هذا المبحث من تطبيق عملي على قصص هذه السورة.

 األدلة النقلية على وجوب البدء بالواجبات التربوية: :أول  

رْ لم تأت أول آية في القرآن بقوله تعالى:  .1 ، إنما سبقتها مرحلية إعيداد تربيوي ذاتيي (2)المدثر:  قُْم فَأَْنذِّ

حيث وصيل بطيول تيدبره وعميق نظيره وكثيرة اعتكافيه فيي غيار حيراء إليى توحييد هللا عيز  للنبي 

ييرفض أن يسيجد لصينم  –بعنايية هللا  –ات قومه في السجود لألصنام حييث كيان وجل، فلم يتبع عاد

يتخلق بالمكارم األخالقية، فيغيث اللهيف، ويعيين الضيعيف، ويكيرم  قبل نزول الوحي، حيث كان 

 الضيف، ويصل األرحام، ويكفل األيتام، حتى نسي الناس اسمه ونادوه بلقبه الصادق األمين.

تحثه على القراءة باسم هللا في سبحات خلق هللا في اإلنسان وفي  تأول ما نزل ثم جاءت آيات القرآن

ي َربِِّّيكَ  بِّاْسيمِّ  اْقَرأْ الكون، وتؤكد في قوله تعالى :  نَسيانَ  َخلَيقَ  *َخلَيَق  ال يذِّ ينْ  اإْلِّ  َوَربُّيكَ  اْقيَرأْ  *َعلَيق   مِّ

نَسا َعل مَ  *بِّاْلقَلَمِّ  َعل مَ  ال ذِّي *اأْلَْكَرُم  وتؤكد اآليات التالية في النزول على  .(5-1)العليق:    يَْعلَمْ  لَمْ  َما نَ اإْلِّ

ييم  أهمية المكارم األخالقية، قيال تعيالى:  ثيم جياءت السيورة الثالثية ، (4)القليم:   َوإِّن يَك لَعَلَيى ُخلُيق  َعظِّ

وتبلييغ الرسيالة  المزمل أن يكون عابدا قانتا في جوف الليل استعدادا لحمل األمانة تستنهض النبي 

ُل  أَيَُّها يَانظرا لعظمتها وثقلها، قال تعالى:  مِِّّ ْنهُ  انقُصْ  أَوِّ  نِّْصفَهُ  *قَلِّيالً  إِّال   الل ْيلَ  قُمِّ * اْلُمز   أَوْ  *قَلِّيالً  مِّ

دْ  قيد   عندما عليم هللا أن النبيي .(5-1)المزميل:  ثَقِّيالً  قَْوالً  كَ َعلَيْ  َسنُْلقِّي إِّن ا * تَْرتِّيالً  اْلقُْرآنَ  َوَرتِِّّلِّ  َعلَْيهِّ  زِّ

تزود تربويا بشكل كاف من التفكر والقراءة في الكون المسيطور وحميل المكيارم األخالقيية والينفس 
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له وجوبا تبليغ الرسالة، آنئذ انتقل مين كونيه نبييا إليى أن  الزكية بالقيام والتضرع، جاءت اآليات تحمِّ

رْ  قُمْ * اْلُمد ثِِّّرُ  َهاأَيُّ  يَاصار نبيا رسوال، بقوله تعالى:  لكن العجييب هنيا أن هللا تعيالى  .(2-1)الميدثر   فَأَنذِّ

رده في اآليات نفسها إلى هذه الواجبات التربوية في النفس، فليس االنطالق الدعوي بشاغل أبدا عن 

ييييْر  َوثِّيَابَييييكَ  *فََكبِِّّييييْر  َوَرب ييييكَ التربييييية اإليمانييييية واألخالقييييية:  ْجيييي *فََطهِِّّ َواَل تَْميييينُن  *فَيييياْهُجْر  زَ َوالرُّ

والتجرد ونسبة الفضل كله هلل تعالى وليس للنفس عندما يستجيب الناس لدعوته:   ،(6-3)المدثر: تَْستَْكثِّرُ 

َربَِِّّك فَاْصبِّر على من اسيتجابوا ليدعوتك التقياء، وانتقياء، وارتقياء، ومين ليم يسيتجيبوا  (،7)المدثر:  َولِّ

 اء. والمالح  هنا أنه أمر دعوي واحد بين واجبات تربوية عديدة. أمام فتنتي اإلغواء واإليذ

علييى هييذه العناييية بنفسييه قيامييا بالليييل، وصييياما بالنهييار، وذكييرا، وتييدبرا بالليييل  لقييد اسييتمر النبييي  .2

أَن  والنهار، فتفطرت قدماه، وانهمرت عيناه، وهام قلبيه بحيب هللا، ، وجياء فيي الترغييب والترهييب 

 ِّ َن الل ْيلِّ َحت ى تَتَفَط َر َرُسوَل َّللا  ْن ذَْنبَِّك لَهُ  فقيلقَدََماهُ  َكاَن يَقُوُم مِّ َم تَْصنَُع هذَا، َوقَْد ُغفَِّر لََك َما تَقَد َم مِّ : لِّ

َر   ييبُّ أَْن أَُكييوَن َعْبييداً َشييُكوراً »قَيياَل: فَوَمييا تَييأَخ  هييذه  .  فكانييت(1/241، للمنييذري : الترغيييب والترهيييب ) «أَفَييالَ أُحِّ

وأصيحابه اسيتعدادا لكيل حركية دعويية،  المحطات اإليمانية والعلمية والخلقية التي يتزود بها نبينا 

 تزويدا للوقود الكافي لكل رحلة أو حركة دعوية. 

رصد القرآن الكريم هذا التجاوب الفعال والحرص المتميز من الصحابة على التأسي في حسن القيام  .3

قياميا طيويال حتيى أشيفق علييهم اليرحمن اليرحيم، العيالم  ا خليف النبيي بالواجبات التربويية، فقيامو

يَن الخبير، فأنزل سبحانه:  يَن ال يذِّ ْن ثُلُثَيِّ الل ْيلِّ َونِّْصفَهُ َوثُلُثَيهُ َوَطائِّفَية  مِّ إِّن  َرب َك يَْعلَُم أَن َك تَقُوُم أَْدنَى مِّ

ُر الل ْيَل َوالن َهاَر  ُ يُقَدِِّّ يَن اْلقُيْرآنِّ َعلِّيَم أَْن َمعََك َوَّللا  َم أَْن لَيْن تُْحُصيوهُ فَتَياَب َعلَيْيُكْم فَياْقَرُءوا َميا تَيَس يَر مِّ َعلِّ

ِّ َوآَخيُروَن يُقَيياتِّلُوَن فِّييي  يْن فَْضييلِّ َّللا  بُوَن فِّييي األَْرضِّ يَْبتَغُييوَن مِّ ييْنُكْم َمْرَضيى َوآَخييُروَن يَْضيرِّ َسييَُكوُن مِّ

ِّ فَاْقَرُءوا َما تَ  ْنهُ َسبِّيلِّ َّللا  يشيفق علييهم مين الفقير فيقيول:  وأنفقوا حتى كان النبي  (.20)المزميل:  يَس َر مِّ

كتياب  ،صيحيح البخياري) " فيي الحيديث اليذي رواه البخياري بسينده عين سيعد بين أبيي وقياص الثلث كبيير"

الهم كلها وأنصافها وتسابقوا رغم المخمصة والعسرة في إنفاق أمو(.  6352حديث رقم: ، باب ميراث البنات ،الفرائض

حظييي بجييائزة  أبقييى ألهلييه حييب هللا ورسييوله، وهييذا عثمييان  وأرباعهييا، فهييذا أبييو بكيير الصييديق 
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َل بَْعدَ اليَْومِّ الرحمن " وتجياوزا أداء الفيرض إليى  ،( 3701)صحيح الترميذي،  حيديث رقيم " َما َضر  ُعثَْماَن ما َعمِّ

لم يفرض عليه القتال ولم يكفه أن أربعة  الجموح بذل الفضل في أموالهم وأنفسهم، فهذا عمرو بن 

 أن يشهد معه القتال . من أوالده في مواقع النزال والقتال، لكنه ذهب يستجدي سيدنا محمدا 

 هؤالء هم الذين هدى هللا بهم العباد وفتح بهم البالد وساد بهم اإلسالم في كل واد .

همية الجوانب التربوية لحمل األمانة الدعويية مع فرعون خير عبرة في أ وفي قصة سيدنا موسى  .4

اْذَهْب ونيل العناية الربانية ، ونجد مصداق ذلك في أول رد جاء من سيدنا موسى لربه لما قال له: 

ِّ اْشَرْح لِّي  ، قال:(24)طه:   إِّلَى فِّْرَعْوَن إِّن هُ َطغَى يَربِّ ي  *َصْدرِّ ْر لِّي أَْمرِّ ين َواْحلُيْل ُعْقيدَةً *  َويَسِِّّ مِِّّ

يْن أَْهلِّيي * يَْفقَُهوا قَيْولِّي *  لَِِّّسانِّي ييًرا مِِّّ يي * َواْجعَيل لِِّّيي َوزِّ ي * َهياُروَن أَخِّ ْكهُ فِّيي *  اْشيدُْد بِّيهِّ أَْزرِّ َوأَْشيرِّ

ي ييًراإِّن يَك ُكنيَت بِّنَيي*  َونَيْذُكَرَك َكثِّيييًرا*  َكيْي نَُسييبَِِّّحَك َكثِّييًرا*  أَْميرِّ وهييي طلبيات كلهييا  ، (35-25)طيه : ا بَصِّ

ُ َصيْدَرهُ تؤكد أهمية هذه العدة الضرورية أن يشرح هللا صدره لإليمان، قال تعيالى:  أفََميْن َشيَرَح َّللا 

ْسالمِّ  وأن ييسر أمره وهي نتيجة ، (1)الشرح:  أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ وقال تعالى:  (،22)الزمر: من اآلية لِّإلِّ

فالعطيياء مييع التقييوى  ،(6-5)الليييل:   بِّاْلُحْسيينَى َوَصييد قَ *  ىَوات قَيي أَْعَطييى َميين فأمييالمقدميية ضييرورية: 

َسيانِّيوالتصديق بالحسنى مقدمات ضرورية لنيل اليسر:  ْن لِّ تحتميل ، وهيي (27)طيه:  َواْحلُْل ُعْقدَةً مِّ

 وثانيهما جودة األداء وحسن اإللقاء كما يقول الشاعر: ،معنيين رئيسيين متكاملين أولهما العلم الوفير

 جعل اللسان على الفؤاد دليال     ن  الكالم لفي الفؤاد وإنماإ

ي ثم المساندة التربوية بأخيه ليست فقط دعوية إنما هي مساندة أيضيا تربويية:  )طيه:  اْشيدُْد بِّيهِّ أَْزرِّ

فييي التواصييي بييالحق، والتواصييي بالصييبر، والتجلييد أمييام الشييدائد، ثييم المشيياركة فييي الييرأي:  (،31

 ِّْكهُ ف يَوأَْشرِّ ِّ  ، كما قال تعالى: (32)طه:  ي أَْمرِّ ْرهُْم فِّي األَْمرِّ فَإِّذَا َعَزْمَت فَتََوك ْل َعلَى َّللا  )آل َوَشاوِّ

 ، أو كما قال الشاعر: (159عمران: 

 رغم الخالف ورأي الفرد يشقيها  تشقى البالد به رأي الجماعة ل
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الشيكر اليوفير، وهيذه كلهيا مين عيدة اليدعاة ثم هذه الصحبة مع أخيه زاد تربوي فيي اليذكر الكثيير، و

 التربوية، وإال صارت أفئدتهم هواء وصرختهم في هراء!

َوإِّذِّ اْبتَلَى إماما مر باختبارات تربوية فوف ى وأتم ، حتى قال سبحانه:  قبل أن يصير سيدنا إبراهيم  .5

ُهن  قَيياَل إِّنِِّّييي َجاعِّ  يَم َربُّييهُ بَِّكلَِّمييات  فَييأَتَم  ي إِّْبييَراهِّ ي تِّييي قَيياَل ال يَنَيياُل َعْهييدِّ ييْن ذُرِِّّ لن يياسِّ إَِّماًمييا قَيياَل َومِّ لُييَك لِّ

ينَ  فاإلمامة هنا علو عند هللا فيي السيماء، وعليو فيي األرض عنيد النياس، ال تكيون ، (124)البقيرة: الظ الِّمِّ

رض لظالم مثل فرعون الذي عال في األرض وليس في السماء! ألن هذا العلو في السماء ثيم فيي األ

اليكون إال لذوي اإليمان والقنوت والشكر والذكر والصفاء والنقاء من شوائب الرياء ، كما قال ربنا 

يَن   :عن سيدنا إبراهيم  ِّ َحنِّيفًيا َولَيْم يَيُك مِّ ِّ يةً قَانِّتًيا لِلِّ يَم َكاَن أُم  ينَ إِّن  إِّْبَراهِّ كِّ يهِّ   * اْلُمْشيرِّ َْنعُمِّ ًرا ألِِّّ َشياكِّ

ْستَقِّيم  اْجتَبَاهُ َوَهدَاهُ إِّ  َراط  مُّ إذن اسيتكمل عدتيه  ومن هنا نرى سيدنا إبراهيم  . (121-120)النحيل،  لَى صِّ

التربوية عندما ذهب إليى قوميه ال يحميل كلميات عليى أطيراف اللسيان، وإنميا يحميل رسيالة المسيت 

تعالى: القلب والوجدان، ولم يعد يرى في الناس الذين يدعوهم إال سلما إلى رضا الرحمن، حيث قال 

 ِّيعَتِّه ن شِّ يمَ َوإِّن  مِّ ْبَراهِّ هِّ َماذَا تَْعبُدُونَ  إِّذْ  *إِّْذ َجاء َرب هُ بِّقَْلب  َسلِّيم   *  إَلِّ َبِّيهِّ َوقَْومِّ . (85-83)الصافات:  قَاَل ألِّ

فالشكل الظاهري أنه جاء إلى قومه، واألصل الحقيقي أنه جياء إليى ربيه مين قيوة التجيرد والحيب هلل 

 ، تحمله سفينة قلبه إلى ربه تعالى.(84)الصافات:  ب  َسلِّيم  بِّقَلْ تعالى: 

أما إذا أردنا أن نخصص وضوح الجانب التربوي لدى أصحاب الحق في سورة الكهف فيمكن أن نضع 

 أيدينا معا على هذه المالمح التربوية والخصائص الربانية فيما يلي:

ين ل يدُنَك إِّذْ  أول ما وصل الفتية إلى الكهف بدأوا بالدعاء:  (أ)  أََوى اْلفِّتْيَةُ إِّلَى اْلَكْهفِّ فَقَالُوا َرب نَا آتِّنَا مِّ

نَا َرَشدًا ْن أَْمرِّ  .(10)الكهف:  َرْحَمةً َوَهيِِّّْئ لَنَا مِّ

مْ  آَمنُوا فِّتْيَة   وصفهم  هللا تعالى أنهم:  (ب)  (.13)الكهف: بَِّربِِّّهِّ

سهم أو دعوة غيرهم عين ربهيم بيل قياموا عندما قاموا يتحركون بدعوتهم سرا لم ينشغلوا بحف  أنف (ج)

ن ن ْدُعوَ  لَن َواأْلَْرضِّ  الس َماَواتِّ  َربُّ  َربُّنَافقالوا: ً  دُونِّهِّ  مِّ ً  إِّذاً  قُْلنَا لَقَدْ  إِّلَها  (.14)الكهف: : َشَططا
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الثبات على الحق وعدم الذوبان في الباطل مهما كان طاغييا ومنتشيرا، يبيدو ذليك فيي قوليه تعيالى:  (د)

ن ْدُعوَ ن   لَن ً  دُونِّهِّ  مِّ  .(14:  الكهف) َشَططا إِّذاً  قُْلنَا لَقَدْ  إِّلَها

َ  إِّال   يَْعبُدُونَ  َوَما اْعتََزْلتُُموهُمْ  َوإِّذِّ العزلة مع العبادة، قال تعالى:  (ه)  .(16:  الكهف)  َّللا 

يْنُهمْ  قَائِّيل   قَالَ  نَُهمْ بَيْ  لِّيَتََساءلُوا بَعَثْنَاهُمْ  َوَكذَلِّكَ حسن الحوار فيما بينهم، قال تعالى:  (و)  قَيالُوا لَبِّثْيتُمْ  َكيمْ  مِِّّ

ً  لَبِّثْنَا قُِّكمْ  أََحدَُكم فَاْبعَثُوا لَبِّثْتُمْ  بَِّما أَْعلَمُ  َربُُّكمْ  قَالُوا يَْوم   بَْعضَ  أَوْ  يَْوما هِّ  بَِّورِّ ينَةِّ  إِّلَى َهذِّ  أَيَُّهيا فَْليَنُظرْ  اْلَمدِّ

ً  أَْزَكى ْزق   فَْليَأْتُِّكم َطعَاما ْنهُ  بِّرِّ َرن   َواَل  َوْليَتَلَط فْ  مِِّّ  .(19:الكهف)  أََحداً  بُِّكمْ  يُْشعِّ

 .(19:  الكهف)  لَبِّثْتُمْ  بَِّما أَْعلَمُ  َربُُّكمْ  قالُواتفويض العلم إلى ربهم:  (ز)

قُِّكمْ  أََحدَُكم اْبعَثُوااالنصراف عن الجدل إلى العمل:  (ح)  .(19:  الكهف)  بَِّورِّ

 أَْزَكييى أَيَُّهيا فَْليَنُظييرْ ض أحيدهم تفويضييا كيامال فييي أن يختيار نييوع الطعيام :الثقية فيمييا بيينهم وتفييوي (ط)

 ً  .(19:الكهف) َطعَاما

 يَْظَهيُروا إِّن إِّن ُهيمْ  وضوح أن الردة عن طريقهم،  والنقيوص عين مينهجهم هيو الخسيران المبيين:  (ي)

يدُوُكمْ  أَوْ  يَْرُجُموُكمْ  َعلَْيُكمْ  مْ  فِّي يُعِّ ل تِّهِّ  .(20:  الكهف) أَبَدا إِّذاً  لُِّحواتُفْ  َولَن مِّ

 وأما عن الجوانب التربوية  لدى الصاحب المؤمن:

اإليجابية الراشدة حيث لم يعنفه أو يقتله في إيجابية فاسدة أو يعتزله في سلبية راكيدة، حييث أجياب  (أ)

 الحوار بالحوار والكلمة بالكلمة.

ن يا وولده حييث قيال سيبحانه :االعتزاز بربه وبإيمانه في مواجهة اعتزاز صاحبه بماله  (ب) ُ  هُيوَ  ل كِّ  َّللا 

كُ  َواَل  َربِِّّي . وتكرار كلمة ربي الثانيية دون اإلحالية إليى الضيمير لبييان (38:  الكهيف) أََحداً  بَِّربِِّّي أُْشرِّ

أنه انطلق من ممارسة ذكر ربه إلى تذوق حالوة ذكر ربه. ولو كان ممارسيا فقيط لقيال: )لكنيا هيو 

 ك به أحدا(، لكن التكرار دل على الممارسة والتذوق لحالوة ذكر هللا عز وجل.هللا ربي وال أشر

This file was downloaded from QuranicThought.com



117 

 منهجيات في الإصلاح والتغيير   ...سورة الكهف

األمل حيث واجه خيالء صاحبه الغني بما حوله من مال وولد ليس بانكسارة الفقير بل بعزة الغني  (ج)

 فَعََسيىبما في قلبه من صلة باهلل وأمال فيه أن يرزقيه خييرا منيه، حييث قيال سيبحانه عليى لسيانه: 

ن َخْيراً  يُْؤتِّيَنِّ  أَن َربِِّّي لَ  َجن تِّكَ  مِِّّ ً  َعلَْيَها َويُْرسِّ نَ  ُحْسبَانا يداً  فَتُْصبِّحَ  الس َماءِّ  مِِّّ ً  َصعِّ  .(40:  الكهف) َزلَقا

 أهم الجوانب التربوية في قصة ذي القرنين : .

ً اسييتخدام ذو القييرنين نعييم هللا تعييالى فييي تحقيييق عملييي لميينهج هللا  (1) مقابييل ميين فييي  فَييأَتْبََع َسييبَبا

 يستخدمون النعم فيما يغضب هللا .

أنييه مبييادر وإيجييابي بكييل المعيياني، فتحييرك نحييو المغييرب والمشييرق، وبييين السييدين، ولييم يكتييف  (2)

 بإرسال ممثلين له .

شخصيته قوية في إرساء العيدل ميع الظيالمين، واإلحسيان للصيالحين، وأخيذ قيرار لوقيف مظيالم  (3)

يدَفَْينِّ قَياَل انفُُخيوا َحت يى إِّذَا آتُونِّي زُ  يأجوج ومأجوج ببناء السد . يدِّ َحت ى إِّذَا َساَوى بَْيَن الص  بََر اْلَحدِّ

ْغ َعلَْيهِّ قِّْطراً   (.96الكهف : )  َجعَلَهُ نَاراً قَاَل آتُونِّي أُْفرِّ

وظِّييف طاقييات القييوم بييأن يحضييروا زبيير الحديييد، والقطيير، وأن يشييعلوا النييار، وقييام هييو بمييا ال   (4)

 يستطيعون فقط .

قَاَل َهيذَا َرْحَمية  دما تحقق الهدف نسب الفضل إلى هللا تعالى ولم ينسبه لنفسه كما قال تعالى: عن (5)

 ً بِِّّي فَإِّذَا َجاء َوْعدُ َربِِّّي َجعَلَهُ دَك اء َوَكاَن َوْعيدُ َربِِّّيي َحقِّيا ن ر  ،  فيي لغية تيدل عليى قمية ([98الكهيف : ) مِِّّ

 التلذذ والتذوق لذكر ربه سبحانه وتعالى.

ر قومه بيوم القيامة كي يستعدوا له . لم (6)  يفُت ذي القرنين أن يذكِِّّ

 

 

 اإلسالمية:  ةثانيا :مدى وجوب اإلصالح في الشريع
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قد يظن كثير من الناس أن إصالح األوضاع الفاسدة، أو تحسين األوضاع القائمة من فضيائل األعميال، 

كييد أن اإلصييالح أميير يييدخل فييي إطييار يفعلييه المسييلم فيييؤجر، ويتركييه فييال يييؤزر، لكيين البحييث الييدقيق يؤ

 -الفرائض الشرعية التي يجب على كل مسلم أو مسلمة القيام به، وذلك لألدلة التالية :

 أن هللا تعالى اشترط في قبول التوبة أن يتحرك المسلم لإلصالح، ومن ذلك : (1)

نُوَن بِّآيَاتِّنَا فَقُْل َسالَ  قوله تعالى : (أ) يَن يُْؤمِّ ْحَمةَ أَن يهُ َوإِّذَا َجاءَك ال ذِّ هِّ الر  م  َعلَْيُكْم َكتََب َربُُّكْم َعلَى نَْفسِّ

يم   حِّ هِّ َوأَْصلََح فَأَن هُ َغفُور  ر  ن بَْعدِّ نُكْم ُسوءاً بَِّجَهالَة  ثُم  تَاَب مِّ َل مِّ  .(54)األنعام: َمن َعمِّ

َن اْلبَيِِّّنَاتِّ  قوله تعالى : (ب) يَن يَْكتُُموَن َما أَنَزْلنَا مِّ تَيابِّ إِّن  ال ذِّ لن ياسِّ فِّيي اْلكِّ ين بَْعيدِّ َميا بَي ن ياهُ لِّ  َواْلُهدَى مِّ

نُون عِّ ُ َويَْلعَنُُهُم الال  ْم َوأَنَيا  * أُولَـئَِّك يَلعَنُُهُم َّللاِّ يَن تَابُواْ َوأَْصيلَُحواْ َوبَي نُيواْ فَأُْولَيـئَِّك أَتُيوُب َعلَيْيهِّ إِّال  ال ذِّ

يمُ  حِّ اُب الر   . (160-159)البقرة: الت و 

ً  قوله تعالى : (ج) ابيا َ َكياَن تَو  ُضيواْ َعْنُهَميا إِّن  َّللاِّ نُكْم فَآذُوهَُما فَإِّن تَابَا َوأَْصلََحا فَأَْعرِّ  َوالل ذَاَن يَأْتِّيَانَِّها مِّ

 ً يما حِّ  .  (16)النساء: ر 

ييقولييه تعييالى : (د) ييَن الن ييارِّ َولَيين تَجِّ يييراً إِّن  اْلُمنَييافِّقِّيَن فِّييي الييد ْركِّ األَْسييفَلِّ مِّ يَن تَييابُواْ  * دَ لَُهييْم نَصِّ إِّال  ال ييذِّ

ِّ َوأَْخلَُصواْ  نِّيَن  َوأَْصلَُحواْ َواْعتََصُمواْ بِّالِلِّ ُ اْلُميْؤمِّ نِّيَن َوَسيْوَف يُيْؤتِّ َّللاِّ ِّ فَأُْولَيـئَِّك َميَع اْلُميْؤمِّ ِّ يينَُهْم لِلِّ دِّ

 ً يما  . (146،145)النساء:  أَْجراً َعظِّ

يَن يَرْ قوله تعالى :  (ه) ُموَن اْلُمْحَصينَاتِّ ثُيم  لَيْم يَيأْتُوا بِّأَْربَعَيةِّ ُشيَهدَاء فَاْجلِّيدُوهُْم ثََميانِّيَن َجْليدَةً َواَل َوال ذِّ

قُونَ  َ َغفُيور   * تَْقبَلُوا لَُهْم َشَهادَةً أَبَداً َوأُْولَئَِّك هُُم اْلفَاسِّ ن بَْعدِّ ذَلَِّك َوأَْصيلَُحوا فَيإِّن  َّللا  يَن تَابُوا مِّ إِّال  ال ذِّ

يم  ر    . (5-4)النور:  حِّ

من هذه اآليات نستدل على وجوب اإلصيالح للمجتميع وألي فسياد يوجيد فييه، وال تقبيل توبية مين أتيى 

أو كتم علما نافعا أو ارتكب جريمة الزنا، أو قيذف محصينة، أو نيافق هيؤالء جميعيا، ال  سوًءا بجهالة،
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يير، تتوافيق ميع الحركية الداخليية نحيو تقبل توبتهم حتى يتحركوا حركية إيجابيية نحيو اإلصيالح والتغي

 نبياً ورسوال، وبالقرآن الكريم منهاجا ودستورا . اإليمان باهلل تعالى رباً، وبالرسول محمد 

 أن هللا تعالى أمر باألمر بالمعروف والنهي عن المنكرـ واألمر في أصله للوجوب ـ فقيال سيبحانه: (2)

 ة  يَْدُعوَن إِّلَى نُكْم أُم   اْلَخْيرِّ َويَأُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َويَْنَهْوَن َعنِّ اْلُمنَكرِّ َوأُْولَـئَِّك هُُم اْلُمْفلُِّحونَ َوْلتَُكن مِِّّ

، ولم يختلف أحد  من المفسيرين فيي وجيوب األمير بيالمعروف والنهيي عين المنكير وهيو (104)آل عمران:

و واجيب فيي حيق جوهر اإلصالح للفساد الموجود ، ولكن الخالف وقع في نقطة أخيرى هيي هيل هي

هل هو فيرض عيين أم فيرض  ىكل فرد من األمة  أم هو واجب في حق فئة دون أخرى   وباألحر

 كفاية  .

يينُكمْ ذكيير القرطبييي فييي تفسيييره لاييية أن كلميية  أي جماعيية ميينكم؛ ألن ميين للتبعيييض، ومعنيياه أن  مِِّّ

لبيييان الجيينس،  اآلمييرين بييالمعروف يجييب أن يكونييوا علميياء، وليييس كييل النيياس علميياء، وقيييل: ميين

)الجامع ألحكيام القيران والمعنى لتكونوا جميعا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر، وقد رجح القول األول 

، وإن كنت أرى أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين في حيق كيل مسيلم (4/165للقرطبي : 

رتكيب أو معروفياً يتيرك فهنياك مين ال يسقط عنه أي قدر منه، فإذا أرادت مجموعة أن تغير منكيراً ي

 يتقدم لتغييره باليد، وآخر باللسان، ويبقى الجميع مشتركا في إنكاره بالقلب على األقل . 

وعلى كل فلعل اإلمام القرطبي وغيره ممن رجحوا أنه فرض كفاية قد رجح هذا نتيجة شيوع والية 

كيل مكيان مين الدولية، بيل كيل عميل الحسبة،  وهي إحدى واليات الدولة اإلسالمية، حييث يعيين فيي 

يكون فيه محتسب يتبع واليي الحسيبة، ووظيفتيه هيي األمير بيالمعروف إذا ظهير تركيه، والنهيي عين 

، ألن ((367-361(، وراجع تفصيال في "سيلطة وليي األمير" د.صيالح سيلطان ص)240) ي)األحكام السلطانية للماوردالمنكر إذا ظهر فعله 

ك ن اهُْم فِّي اأْلَْرضِّ  ا جزء من رسالتها ومهامها لقوله تعالى: الدولة اإلسالمية ترى أن هذ يَن إِّن م  ال ذِّ

َكاةَ َوأََمُروا بِّاْلَمْعُروفِّ َونََهْوا َعنِّ اْلُمنَكرِّ  اَلةَ َوآتَُوا الز   . (41)الحج: أَقَاُموا الص 

إنكيار المعيروف، وإقيرار لكن الواقع اآلن أن كثيرا من دول العالم تقوم فيي كثيير مين األحييان عليى 

المنكر والدعوة إليه، وتحارب من يقوم بذلك، فيصير آنئذ إنكار المنكر واألمر بالمعروف والحركية 
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نحو اإلصالح والتغيير فرض عين على كل مسلم ومسلمة كيل بقيدر اسيتطاعته . ويؤكيد ذليك األدلية 

 التالية أيضا:

نَاتُ  قوله تعالى : (3) نُوَن َواْلُمْؤمِّ  بَْعُضُهْم أَْولِّيَاء بَْعض  يَأُْمُروَن بِّاْلَمْعُروفِّ َويَْنَهْوَن َعينِّ اْلُمنَكيرِّ َواْلُمْؤمِّ

َ َوَرُسولَهُ  يعُوَن َّللاِّ َكاةَ َويُطِّ الَةَ َويُْؤتُوَن الز   .(71)التوبة: َويُقِّيُموَن الص 

 

 

 

 : هذه اآلية فيها بالنسبة لقضيتنا داللتان

نُ  أن األلف والالم دخلت على لفظي  (أ) نَاتُ ياْلُمْؤمِّ ، وهي هنا تفيد االسيتغراق، أي كيل  َن َواْلُمْؤمِّ

المؤمنين وكل المؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وهو يفيد تعليق هيذه الفريضية 

 بكل أحد كفرض عين ال فرض كفاية .

فكييف أن جميع ما ورد في اآلية من الفرائض، فالصيالة والزكياة وطاعية هللا ورسيوله فيرائض،  (ب)

 يستثنى األمر بالمعروف ليحول إلى نافلة أو إلى فرض كفاية  ! 

ذكر ابن حيزم األندلسيي فيي كتابيه المحليى )فيميا ال يصيح اإليميان إال باعتقياده، فيي المسيألة الثامنية  (4)

واألربعين(: "أن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضان على كيل أحيد ـيـ عليى قيدر طاقتيه ـيـ، 

در فبلسيانه، فمين ليم يقيدر فبقلبيه، وذليك أضيعف اإليميان"، وذكير حيديث مسيلم أيضيا باليد فمن لم يق

" ما من نبي بعثه هللا في أمة قبلي ، إال كيان ليه قال:  أن رسول هللا  بسنده عن عبدهللا بن مسعود 

خليوف .  حواريون وأصيحاب . يأخيذون بسينته ويقتيدون بيأمره . ثيم إنهيا تخليف مين بعيدهم أمته من

جاهيدهم بلسيانه  ما ال يفعلون . ويفعلون ما ال يؤمرون . فمين جاهيدهم بييده فهيو ميؤمن ومين يقولون

)المسند الصحيح لإلمام  خردل " فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن . وليس وراء ذلك من اإليمان حبة

 (.50مسلم : ص 
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منسوخة فوجيب المصيير وذكر أنه ال خالف بين أحد من المسلمين على أن هذه األدلة محكمة غير 

، وعليييه فميين تييرك اإلصييالح واألميير بييالمعروف ((1/27،26)المحلييى البيين حييزم )إليهييا واعتقيياد مييا ورد بهييا 

 . والنهي عن المنكر كلية فإنه قد فارق اإليمان ألنه لم يعد عنده حبة خردل منه

ن قَْبلُِّكْم أُْولُ ف يقول هللا تعالى : (5) َن اْلقُُرونِّ مِّ واْ بَقِّي ة  يَْنَهْوَن َعنِّ اْلفََسادِّ فِّي األَْرضِّ إِّال  قَلِّييالً لَْوالَ َكاَن مِّ

ينَ  مِّ فُواْ فِّيهِّ َوَكانُواْ ُمْجرِّ يَن َظلَُمواْ َما أُتْرِّ ْنُهْم َوات بََع ال ذِّ ْن أَنَجْينَا مِّ م  َوَما َكاَن َربَُّك لِّيُْهلَِّك اْلقَُرى بُِّظْليم   * مِِّّ

 من هذه اآلية نستنبط الدالالت التالية: (،117-116:)هود َوأَْهلَُها ُمْصلُِّحونَ 

أن هللا تعالى ينعى على األمم الغيابرة أنيه ليم يوجيد فيي بعضيها مين ينهيى عين الفسياد فيي األرض،   (أ)

أي أصحاب طاعة وعقل ودين وبصر، كما ورد في تفسير  أُْولُواْ بَقِّي ة   حوسمى القائمين باإلصال

، ومفهيوم المخالفية أن مين تيرك اإلصيالح والتغييير لييس مين أوليي ((9/113ن ))الجيامع ألحكيام القيرآ القرطبي

 البقية من عقل أو دين أو طاعة أو بصر .

يَن َظلَُميواْ أن اآلية وصفت من فعل المنكر ومن سيكت علييه بيأنهم  (ب) وأنهيم مجرميون، وهيو  ال يذِّ

 لذي يحف  للحق قوته.وصف حقيقي لكل من قدر على إنكار منكر فلم يفعل ألن هذا هو السياج ا

أن اآليية بعيدها تبيين أن هللا تعييالى ال يهليك قريية أو أميية أبيدا ميع كيون أهلهييا مصيلحين، وليم يقييل  (ج)

صالحين، فلو كانوا صالحين في أنفسهم، تاركين إصالح مجتمعهم فهم مجرميون ميع مين يفسيد فيي 

أن يكييون القييوم األرض، ويكييون سييببا فييي الهييالك، فالعاصييم ميين القواصييم، والحصيين ميين الهييالك 

 . مصلحين وليسوا صالحين فقط

يؤكد هذا النظر ما ورد في تفسير ابن كثير حيث قال في تفسيره لايية : "هيال  وجيد مين القيرون  (د)

الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع بينهم من الشرور والمنكرات والفساد في األرض، 

مين هيذا الضيرب قلييل ليم يكونيوا كثييرا وهيم اليذين أنجياهم هللا أي قد وجيد مينهم  إِّال  قَلِّيالً وقوله 

تعيالى عنييد غضييبه وفجيأة نقمتييه، ولهييذا أمير هللا تعييالى هييذه األمية الشييريفة أن يكييون فيهيا ميين يييأمر 

أن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك هللا أن بالمعروف وينهى عن المنكر، وأورد الحديث : "
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. هيذه األدلية فيي مجموعهيا تيؤدي بنيا إليى وجيوب التحيرك ((2/236تفسيير ابين كثيير ))مختصير "  يعمهم بعقاب

 إلى هللا عز وجل كل على قدر طاقته . ةلإلصالح والدعو

إذا كانت العيرب تقيول: "إن الشيجاع مين انتصيف مين نفسيه" فليو حاولنيا ميرة واحيدة أن نكيون شيجعاناً 

ى الغير شرقاً وغرباً وإنما نلقيي  الالئمية عليى أنفسينا بشكل كاف، فإننا يجب أال نلقي بأسباب أزماتنا عل

ونتحرك إلصالح مجتمعنا لننال الغنى والعزة والتمكين من ربنيا سيبحانه وتعيالى، أميا أن يبقيى كيل وليد 

يليوم أبوييه علييى تقصييرهما، وينسيب فشييله الدراسيي إليى أسيياتذته، وينسيب اليزوج شييقاءه إليى زوجتييه، 

وجهيا، ويشيكو األبيوان مين شيرود األبنياء وتميردهم، ويشيكو الفقيير مين وتحمل الزوجة تعاستها عليى ز

بخل الغني، والغني من حقد الفقير، ويرى المجرم أنه ضحية أسرته ومجتمعه، ويرى المجتميع والدولية 

القييوي إال تمييرد الضييعيف، وال يييرى  ىأنهييم ضييحية الغييزو الخييارجي والمييؤامرات الداخلييية، وال ييير

فييإن هييذا كلييه يييدل علييى الجييبن فييي مواجهيية اليينفس وتحميلهييا المسييؤولية قبييل  الضييعيف إال ظلييم القييوي،

اآلخرين، ومن الضعف أمام هوى النفس في إلزامها منهج هللا في جانبيه إصالح النفس والمجتمع ، لكي 

ننال ما وعد هللا به قطعاً وأكيدِّه عبير آييات القيرآن وقصصيه فيي سيورة تجعيل اإلنسيان منيبياً يرجيع إليى 

ائما الئما ومعاتبا ومحاسبا ومجاهيدا ومصيلحا ومغييرا، ويتأكيد أن الشيمعة فيي الظيالم مهميا كيان نفسه د

ضعفها ستبدد جزءا من هذا الظالم، والمثل يقيول: "ال تلعين الظيالم، أضيئ شيمعة"، ومثيل آخير يقيول: 

فيإذا رزق "إن ظالم الدنيا ال يستطيع أن يحبس ضوء شمعة واحدة إذا أنيرت في هذا الظالم". ومين ثيم 

اإلنسان الشجاعة الكافية فال بد أن يسأل نفسه وسط غياهب الظلمات وانتشار الفساد:"كم شمعة اجتهدت 

 في إشعالها لتنير لي ولغيري الطريق إلى اإلصالح والتغيير".

وفيما يليي أقيدم تطبيقياً عمليياً عليى كيل آيية مين سيورة الكهيف مجتهيداً فيي اسيتنباط اليدروس والواجبيات 

 ية للنفس، والدعوية للمجتمع التي يرجى بإذن أن تجلب العناية الربانية .التربو

 

 الدروس التربوية والدعوية والعناية الربانية
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 م اآلية التربوي الدرس الدعوي الدرس العناية الربانية

الحمد والشكر يجلبان الرضا 

من هللا والزيادة في الرزق 

واألجر والخلف في 
 المصيبة.

 

ولنا تذكير من ح

بدوام الحمد هلل في 
كل األحوال، فعند 

سماع خبر جيد 

نسجد جميعا سجدة 
 شكر.

التدريب على الحمد 

في السراء والضراء 
مع الفرحة أو 

الصدمة األولى 

لنصل إلى صفة 
 "الحامدون".

 ي أَنيَزَل ِّ ال ذِّ اْلَحْمدُ لِلِّ 

تَاَب َولَيْم  هِّ اْلكِّ َعلَى َعْبدِّ

َوَجا  يَْجعَل ل هُ عِّ

1 

اإليمان وعمل الصالحات 

 يجلبان األجر الوفير.

الحيييييييييرص عليييييييييى 

التييوازن فييي الييدعوة 

بييييييييييييين التبشييييييييييييير 
 واإلنذار.

اتخيياذ القييرآن معيييارا 

لكل شيء والجمع بين 
جنييييييييياحي الخيييييييييوف 

والرجيييييييياء ميييييييين هللا 

 تعالى.

  َر بَأًْسيييييا قَيًِِّّميييييا لِِّّيُنيييييذِّ

يَر  ن ل دُْنهُ َويُبَشِِّّ يدًا مِّ َشدِّ
ينَ  نِّيَن ال ييييييييييذِّ  اْلُمييييييييييْؤمِّ

الَِّحاتِّ أَن   يَْعَملُوَن الص 

 لَُهْم أَْجًرا َحَسنًا

2 

من رحمته بالمؤمنين الخلود 
 في الجنة.

التذكير بقصر اليدنيا  

وطيييول المكيييث فيييي 

 اآلخرة.

اليقييييين بييييالخلود فييييي 

الجنييان والخييوف ميين 

 المكث في النيران.
 ثِّيَن فِّيهِّ أَبَدًا   3َماكِّ

اإلنييييييذار ميييييين هللا بالرسييييييل 

نقيياذ لإلنسييان مييين والكتييب، إ
 نفسه.

القيييام بواجييب إنييذار 

العبييييياد مييييين خطييييير 

الشييييييرك وخاصييييييية 
النصيارى الييزاعمين 

 أن عيسى ابن هللا.

الخيييوف مييين الشيييرك 

 الخفي والجلي.

 يَن قَيييالُوا َر ال يييذِّ َويُنيييذِّ

ُ َولَدًا   4ات َخذَ َّللا 

يصيييييينع هللا بييييييالقرآن عقييييييال 
 راشدا سديدا.

الداعييييييية يحييييييرص 

ة علييى اإلقنيياع باألدليي

 ، وليس باإلثارة.

عدم اعتقياد شييء بيال 

دليل والحذر من كلمة 

 تشير إلى الشرك.

   ْلييم ييْن عِّ ييا لَُهييم بِّييهِّ مِّ م 
ْم َكبُييييييَرْت  بَييييييائِّهِّ َواَل آلِّ

ييييييْن  َكلَِّمييييييةً تَْخييييييُرُج مِّ

ْم إِّن يَقُولُوَن إِّال   هِّ أَْفَواهِّ

بًا  َكذِّ

5 

هللا أشييد إشييفاقا علييى الداعييية 

 من إشفاقه على المدعوين.

ستصيييحاب عاطفييية ا

شيييييييييييييديدة نحيييييييييييييو 

الميييييييييييييييدعوين دون 
 مبالغة.

التيييوازن فيييي الخيييوف 
على الشياردين بحييث 

 الداعية نفسه. كال يهل

  ع  ن ْفَسييَك فَلَعَل ييَك بَيياخِّ

ْم إِّن ل ييييْم  هِّ َعلَييييى آثَييييارِّ

يثِّ  نُييوا بَِّهيييذَا اْلَحيييدِّ يُْؤمِّ

 أََسفًا
6 

تسييخير هللا الييدنيا لنييا لنحسيين 
 عبادته.

 دوام التييييذكير بفنيييياء

الييييييدنيا والوصييييييول 

لألحسيييييييين وليييييييييس 

االنتبيياه إلييى أن الييدنيا 

زينيييية فانييييية لنحسيييين 

العمييل ليكييون مييا فيهييا 

  إِّن ييا َجعَْلنَييا َمييا َعلَييى

ينَيييييييةً ل َهيييييييا  اأْلَْرضِّ زِّ
لِّنَْبلُيييَوهُْم أَيُُّهيييْم أَْحَسيييُن 

7 
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قيمييييييية باقيييييييية، مييييييين  الحسن فقط.
تسييييخيرها فييييي فعييييل 

 الخير.

 َعَماًل 

لقيييييية القييييييدرة الربانييييييية المط
رصيييد للمييؤمنين نقميية علييى 

 الظالمين.

الييييدعوة إلييييي عيييييدم 
اإلخالد إلي األرض 

.  فكل ما عليها فانِّ

اليقين بقدرة هللا أن 
يحول كل ما على 

األرض حطاما 

وترابا من مبان 
ومزارع ومصانع 

 و...

  لُوَن َميييا َوإِّن يييا لََجييياعِّ

يدًا ُجُرًزا   8َعلَْيَها َصعِّ

من رحمة هللا أن ثبت هيؤالء 

الفتييييية ليكونييييوا قييييدوة لكييييل 

 الشباب الثابت على عقيدته.

اسيييييتخدام التشيييييويق 
 في الدعوة.

دراسيييييييية القصييييييييص 
 القرآني بدقة.

   ييييييييييييييييييْبَت أَن أَْم َحسِّ

أَْصييييييييَحاَب اْلَكْهييييييييفِّ 
يييييْن  قِّيمِّ َكيييييانُوا مِّ َوالييييير 

 آيَاتِّنَا َعَجبًا
9 

ميين عناييية هللا بهييم أن ألهمهييم 

 اإليواء للكهف والدعاء.

علييى  الداعييية يعمييل
مكانتييييه دون تهييييور 

وليييس فييي االسييتتار 

جبنيييييا ميييييع طغييييييان 
الباطيييل وقلييية أتبييياع 

 الحق.

االعتيييزال واالسييييتتار 

وسيييلة مشييروعة لكييل 
مسلم عنيد التهدييد ميع 

اليييييدعاء والقنيييييوت هلل  

 والتفويض.

  إِّْذ أََوى اْلفِّتْيَيييةُ إِّلَييييى

اْلَكْهفِّ فَقَالُوا َرب نَا آتِّنَيا 

ن ل دُنَك َرْحَمةً َوَهيِِّّ  ْئ مِّ

نَا َرَشدًا ْن أَْمرِّ  لَنَا مِّ
10 

الضييرب علييى األذن لتكتمييل 
المعجيييييزة الربانيييييية وتصيييييل 

 دعوتهم ألجيال قادمة.

التيييييذكير باإلعجييييياز 
القرآني  أن هللا جعل 

ليييييييييألذن خاصيييييييييية 

تسيياعد علييى اليقظيية 
ليست لحاسة البصر 

 أو الشم أو...

شيييكر هللا عليييى نعمييية 

األذن فهييييييييي سييييييييبيل 

سيييييييييييييماع الخيييييييييييييير 
 ظ من النوم.واالستيقا

  ْم فََضَرْبنَا َعلَى آذَانِّهِّ
ييييينِّيَن  فِّيييييي اْلَكْهيييييفِّ سِّ

 َعدَدًا
11 

اختار هللا زمانا مناسيبا لبعيث 
 أصحاب الكهف ليؤمنوا.

التييييييييذكير بأهمييييييييية 

اليقييييييييييين بالبعييييييييييث 
والنشييييور والتعمييييق 

 في علم اإلحصاء.

اليقيييييين بيييييأن الميييييوت 
والبعيييييث بييييييد المليييييك 

 سبحانه.

االهتمييييييييييييام بعلييييييييييييم 
 اإلحصاء.

  ُّينَْعلََم أَي ثُم  بَعَثْنَاهُْم لِّ

ييْزبَْينِّ أَْحَصييى لَِّمييا  اْلحِّ

 لَبِّثُوا أََمدًا
12 

اإليمييان يسييتجلب الهييدى ميين 
 هللا.

االهتميييييام بالشيييييباب 
 فهم أعمدة الدعوة.

اتخيييياذ هييييؤالء الفتييييية 

قيدوة فييي الثبييات علييى 

 .ناإليما

  نَْحيييُن نَقُيييصُّ َعلَْييييَك

ِّ إِّن ُهيْم  فِّتْيَية  نَبَأَهُم بِّاْلَحقِّ
ْدنَيياهُْم  ْم َوزِّ آَمنُييوا بِّييَربِِّّهِّ

 هُدًى
13 
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الربط على القلب فال يتسرب 
هيييو منحييية  ناإليميييان وال يليييي

 من هللا وحده.

اليييدعوة تحتييياج إليييى 
قيام وحركية ونشياط 

 وتحد  للباطل.

العيييزم عليييى الثبيييات -
علييى الحييق وكراهييية 

 الشطط والباطل.

التليييذذ مييين ذكييير هللا -

يي َماَواتِّ َربُّنَييا َربُّ الس 

 .َواأْلَْرضِّ 

 ْم َوَربَْطنَا َعلَى قُلُيوبِّهِّ
إِّْذ قَييياُموا فَقَيييالُوا َربُّنَيييا 

يييييييييييييييييييَماَواتِّ  َربُّ الس 

َواأْلَْرضِّ لَييييين ن يييييْدُعَو 
ن دُونِّيهِّ إِّلًَهيا لَقَيْد قُْلنَيا  مِّ

 إِّذًا َشَطًطا

14 

رزق مييييييييين هللا أن يكييييييييييون 

اإلنسان مؤمنا ويدرك ضالل 
 المشركين.

 دعييييييييوة الغييييييييير أن

يعرض أدلته وحسن 
 تفنيدها .

الحييزم فييي عييدم اتبيياع 
العييييرف الفاسييييد بييييين 

 قومنا مهما انتشر.

عدم اعتقياد شييء بيال 
 دليل واضح.

عدم االفتراء والكيذب 

. 

 َهُؤاَلء قَْوُمنَيا ات َخيذُوا

ييين دُونِّيييهِّ آلَِّهيييةً ل يييْواَل  مِّ

م بُِّسييْلَطان   يَييأْتُوَن َعلَييْيهِّ
ييينِّ  م   بَييييِِّّن  فََميييْن أَْظلَيييُم مِّ

بًا ِّ َكذِّ  اْفتََرى َعلَى َّللا 

15 

السييعة لكييل ضيييق والرحميية 

فيييي أشيييد األوقيييات صيييعوبة، 

والتهيئة الكاملة من هللا لعباده 
 الثابتين على الحق.

التذكير بأن العبد مع 

الثبيييات ينييييال كامييييل 

الرحمة والرفيق مين 
 هللا.

العزلية مشيروعة عنييد 
وضوح التهدييد لليدين 

والييييييييينفس والنسيييييييييل 

والعييييييييييييرض مييييييييييييع 
ورة الحفيي  علييى ضيير

 ثوابت الدين.

 َوإِّذِّ اْعتََزْلتُُموهُْم َوَما
َ فَيييأُْووا  يَْعبُيييدُوَن إِّال  َّللا 

إِّلَى اْلَكْهيفِّ يَنُشيْر لَُكيْم 

حمتيييييه  ييييين ر  َربُُّكيييييم مِِّّ
ُكم  يْن أَْميرِّ ويَُهيِِّّْئ لَُكم مِِّّ

ْرفَقًا  مِِّّ

16 

هللا كفيل بتحريك الكون كليه، 

أرضيييييه وسيييييماؤه وشمسيييييه 
 أوليائه.وقمره لخدمة 

لفيييت أنظيييار النييياس 

إلى الكيون المنظيور 

والمصير إلى اليقيين 
بقدرته سبحانه عليى 

 كل شيء.

التفكييييير فيييييي الكيييييون 
وخاصيية فييي الشييمس 

 مشرقا ومغربا .

حسن التوكل عليي هللا 
. 

الكيييييافرون ال مييييييولى 

 وال هادي لهم.

  يييْمَس إِّذَا َوتَيييَرى الش 
َطلَعَييييت ت ييييَزاَوُر َعيييين 

ييييييْم ذَاَت الْ  ييييييينِّ َكْهفِّهِّ يَمِّ

ُضييُهْم  َوإِّذَا َغَربَييت ت ْقرِّ
ييَمالِّ َوهُييْم فِّييي  ذَاَت الشِِّّ

يييْن  يييَك مِّ ْنيييهُ ذَلِّ فَْجيييَوة  مِِّّ

 ُ ِّ َمييين يَْهيييدِّ َّللا  آيَييياتِّ َّللا 
ي َوَميييين  فَُهييييَو اْلُمْهتَييييدِّ

دَ لَهُ َولِّي ا  يُْضلِّْل فَلَن تَجِّ

دًا ْرشِّ  مُّ

17 

العناييييييييييية كامليييييييييية شييييييييييكال 

ومضييمونا، جمييادا وحيوانييا ، 

 إحساسا.حسا و

تأكيييييييد تسييييييخير هللا 

الكيييييييييييون لعبييييييييييياده 
المرابطين ، وأهميية 

 الصحبة في هللا.

ال يقطييييييييع اإلنسييييييييان 
 بالنظرة السطحية. 

لما صحب الكلب أهل 

الكهف خليد ذكيره فيي 
العييييالمين؛ فنصيييياحب 

  َوتَْحَسيييييبُُهْم أَْيقَاًظيييييا

ييييبُُهْم َوهُييييْم ُرقُييييود  َونُقَ  لِِّّ

ييييييييييييينِّ َوذَاَت  ذَاَت اْليَمِّ
ييط   ييَمالِّ َوَكْلييبُُهم بَاسِّ الشِِّّ

ييييدِّ لَيييوِّ  َراَعْييييهِّ بِّاْلَوصِّ ذِّ

18 
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 الصلحين لنرقى بهم. 
لكييييل مسييييلم دور فييييي 

 خدمة دينه.

ْم لََول ْيييَت  لَْعييَت َعلَييْيهِّ اط 
يييْنُهْم فِّيييَراًرا َولَُملِّئْيييَت  مِّ

ْنُهْم ُرْعبًا  مِّ

البعييييييث بيييييييده فييييييي أنسييييييب 
األوقيييات، إلهيييام الشيييباب أن 

 يتلطفوا وال يصادموا.

 َيييييييييييييييْف َواَل َوْليَت لَط 

َرن  بُِّكييْم أََحييدًا  يُْشييعِّ
هيييييي منهجيييييية كيييييل 

الدعاة عند تعرضهم 

 للتهديد.

السييؤال نصييف العلييم، 
بيييال جيييدل فيميييا لييييس 

تحتيييه عميييل ، ونسيييبة 

العلم إلى هللا فيما غفل 
 عنه  اإلنسان .

ال حرج عليى الداعيية 

أن يرتيييييييييب أزكيييييييييى 
الطعييييام ، مييييع الشييييدة 

 والعسرة.

  ُْم َوَكيييييييذَلَِّك بَعَثْنَييييييياه
لِّيَتََسييياءلُوا بَْيييينَُهْم قَييياَل 

يييْنُهْم َكيييْم لَبِّثْيييتُْم  قَائِّيييل  مِِّّ

قَييييالُوا لَبِّثْنَييييا يَْوًميييييا أَْو 
بَْعَض يَْوم  قَيالُوا َربُُّكيْم 

أَْعلَُم بَِّميا لَبِّثْيتُْم فَياْبعَثُوا 

هِّ  قُِّكْم َهيييذِّ أََحيييدَُكم بِّيييَورِّ
ينَيييةِّ فَْليَنُظييييْر  إِّلَيييى اْلَمدِّ

ا أَيَُّهيييييا أَْزَكيييييى َطعَاًمييييي

ْنييييهُ  ْزق  مِِّّ فَْليَييييأْتُِّكم بِّييييرِّ
َرن   َوْليَتَلَط ييْف َواَل يُْشييعِّ

 بُِّكْم أََحدًا

19 

  ْيَن آَمنُييييييوا ُ ال ييييييذِّ يُثَبِِّّييييييُت َّللاِّ
بِّاْلقَْولِّ الث ابِّتِّ فِّي اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا 

 ُ ييييييلُّ َّللاِّ ييييييَرةِّ َويُضِّ َوفِّييييييي اآلخِّ

ُ َما يََشاءُ  يَن َويَْفعَُل َّللاِّ  الظ الِّمِّ
 (.27اهيم : إبر)

يتوقيييييع الداعيييييية أن 

يتعييرض للييرجم فمييا 
دونيييييه مييييين حيييييبس 

وضييييييرب أو نفييييييي 
وطرد,  فليعد لألمير 

 عدته دون كلل.

ربييييييييييييط األحكييييييييييييام 

بأسييييبابها، وضييييرورة 
أن يكييون حفيي  الييدين 

والييينفس ميييع الييييدعوة 
 إلى هللا. 

معيييييار الفييييالح ليييييس 

اتبيياع القييوم المفسييدين 
بييل فييي الحفيياظ علييى 

 الدين.

 َْظَهييييييُروا إِّن ُهييييييْم إِّن ي
َعلَييييْيُكْم يَْرُجُمييييوُكْم أَْو 

ْم  ل ييييتِّهِّ يييييدُوُكْم فِّييييي مِّ يُعِّ

 َولَن تُْفلُِّحوا إِّذًا أَبَدًا
20 

يجيييييري هللا أحيييييداثا ليصيييييل 

بعبيييياده إلييييى اليقييييين بالبعييييث 

 فيصلحون دنياهم وآخرتهم.

التأكيييد علييى البعيييث 
 والنشور.

اخييييييتالف العقييييييول  

ثييييييراء، واخييييييتالف 
 القلوب وباء.

هللا فيييي اليقيييين بوعيييد 
 قيام الساعة.

الخيالف فيي اليرأي ال 

 يفسد للود قضية.
 

 ْم َوَكذَلَِّك أَْعثَْرنَا َعلَْيهِّ

 ِّ لِّيَْعلَُمييييوا أَن  َوْعيييييدَ َّللا 
ييييياَعةَ اَل  َحييييق  َوأَن  الس 

َرْييييييييييييييَب فِّيَهيييييييييييييا إِّْذ 

يَتَنَييييييييياَزُعوَن بَْيييييييييينَُهْم 
أَْمييييَرهُْم فَقَييييالُوا اْبنُييييوا 

بُّ  م بُْنيَانًا ر  ُهْم أَْعلَُم َعلَْيهِّ

يَن َغلَبُييوا  ييْم قَيياَل ال ييذِّ بِّهِّ
يييذَن   ْم لَنَت خِّ هِّ َعلَيييى أَْميييرِّ

دًا ْسجِّ م م   َعلَْيهِّ
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توجد قلة مين النياس يخصيهم 
 هللا ببعض العلم.

ينتبيييييييه الداعيييييييية أال 

يجييير إليييى حيييوار ال 

 من ورائه. ةفائد

ترك الجدل فيميا لييس 

تحته عمل وليست فيه 
حجيية ظيياهرة، ونسييبة 

 إلى هللا تعالى.العلم 

  َسيييييييييَقُولُوَن ثاََلثَيييييييية
ابِّعُُهييييييييييييْم َكْلييييييييييييبُُهْم  ر 

َويَقُولُيييييييييوَن َخْمَسييييييييية  

ُسييُهْم َكْلييبُُهْم َرْجًمييا  َسادِّ
بِّاْلغَْيبِّ َويَقُولُوَن َسْبعَة  

نُُهْم َكْليييييبُُهْم قُيييييل  َوثَيييييامِّ

ييا  م م  ييد تِّهِّ بِِّّييي أَْعلَييُم بِّعِّ ر 
يَْعلَُمُهيييْم إِّال  قَلِّييييل  فَييياَل 

يييَراء  تَُميييارِّ  ْم إِّال  مِّ فِّييييهِّ

ًرا َواَل تَْسيييييتَْفتِّ  َظييييياهِّ

ْنُهْم أََحدًا م مِِّّ  فِّيهِّ

22 

في التوكيل علييه سيبحانه كيل 
 أبواب التوفيق.

تعويييييد مييييين حولنيييييا 

وتيييييييذكيرهم بيييييييذكر 
المشيييئة اإللهييية فييي 

 كل عمل مستقبلي.

نفييي الحيييول والطيييول 

عن العبد ونسيبته إليى 

 الرب سبحانه وتعالى.

  لَِّشْيء  إِّنِِّّي َواَل تَقُولَن 

ل  ذَلَِّك َغدًا   23فَاعِّ

ذكر هللا لنيا فيي الميأل األعليى 
 وهدايته لنا إلى األرقى.

مسيييييياعدة الغييييييافلين 
علييى التييزام األذكييار 

شييئا فشييئا ثيم تيذوق 

األذكار حتيى تصيير 
 جزءا من أنفاسنا.

التيييدريب عليييى تيييرك 
الغفلييييية واستحضيييييار 

القلييب لييدوام ذكيير هللا 

ومنييييه إلييييى حضييييور 
 ب.القل

األمييييييييل فييييييييي هللا أن 

يهيييدينا إليييى األحسيييين 
 واألرشد.

 ُ إِّال  أَن يََشيييييييييييييياء َّللا 
ييَت  ب َك إِّذَا نَسِّ َواْذُكر ر 

يَنِّ  َوقُييْل َعَسييى أَن يَْهييدِّ

ييْن َهييذَا  َْقييَرَب مِّ َربِِّّييي ألِّ

 َرَشدًا

24 

باشيييرت العنايييية الربانيييية 

رعييييايتهم الكامليييية وهييييم 
 رقود.

كميييييال الحيييييول الربييييياني 

 ل البشري.وانعدام الحو

استصحاب اإلعجاز 
العلميييي عييين حركييية 

األرض حييييييييييييييييييول 

الشييييييمس، والقميييييير 
حيييول األرض وفيييق 

 ميزان رباني دقيق.

اليقيييين بكميييال القيييدرة 

اإللهييية وتمييام التقييدير 

وانسيييييييييجام حركييييييييية 
الكواكييب حييييث تزييييد 

السييينة الشمسيييية عييين 

سنوات كيل  3القمرية 
 مائة سنة.

 ييييْم َولَبِّثُييييوا فِّييييي َكْهفِّهِّ
ائَييييية   يييييينِّيَن ثَييييياَلَث مِّ  سِّ

 َواْزدَادُوا تِّْسعًا
25 

هللا مييييييع المييييييؤمنين يسييييييمع 

 ويرى، ويرعى شؤونهم.

ربييييط العبيييياد بييييرب 

األربييييييياب السيييييييميع 

البصييييييييير، الييييييييولي 
الرشيييييييييد، القييييييييوي 

تفيييويض كميييال العليييم 
والبصيييييييير والسييييييييمع 

 والوالية هلل وحده.

 أَْعلَُم بَِّما لَبِّثُوا ُ قُلِّ َّللا 

ييييَماَواتِّ   لَييييهُ َغْيييييُب الس 
ييييْر بِّييييهِّ  َواأْلَْرضِّ أَْبصِّ

ييين  ْع َميييا لَُهيييم مِِّّ َوأَْسيييمِّ

26 
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يييييِّ  َواَل  الحميد. يييين َولِّ دُونِّييييهِّ مِّ
يييييهِّ  ُك فِّيييييي ُحْكمِّ يُْشيييييرِّ

 أََحدًا

فيييييي العيييييودة إليييييى القيييييرآن 

والفييرار إلييى الييرحمن كمييال 

 الهداية والرشد لإلنسان.

فييتح حلقييات الييتالوة 
وتجويييييييييد القييييييييرآن 

وتفسيره  والتواصي 

بالعمل به، في البيت 
لمسييييييييييييييييييييييييييييييجد وا

والمؤسسة، فخييركم 

مييييين تعلِّيييييم القيييييرآن 
 وعلِّمه.

دوام اليييتالوة اليوميييية 

لكتاب ربنا فهو المالذ 
فييييي كييييل أميييير دق أو 

 جل.

الفييرار إلييى هللا وحييده 
 ىفيييال ملجيييأ وال منجييي

 منه إال إليه.

 يَي إِّلَْييَك َواتُْل َما أُوحِّ

تَيييييابِّ َربِِّّيييييَك اَل  ييييين كِّ مِّ
دَ  َل لَِّكلَِّماتِّهِّ َولَن تَجِّ ُمبَدِِّّ

 ن دُونِّهِّ ُمْلتََحدًامِّ 
27 

إذا أطيياع اإلنسييان الصيييديق  

الغافييييل الخييييارجي والهييييوى 

الجييامح الييداخلي انفييرط عقييد 
حياتييييه ألنييييه افتقييييد الفيييييض 

 الرباني.
 يد هللا مع الجماعة.

اليييدعوة إليييى العميييل 

الجمييييياعي وانتقيييييياء 

األصيييييييحاب وفقيييييييا 
للمعييييييييار الربييييييياني 

 يَييييييييْدُعوَن َرب ُهييييييييم
 ِّ ييييييييِّ  بِّاْلغَيييييييدَاةِّ َواْلعَشِّ

يييييييدُوَن َوْجَهييييييهُ   يُرِّ

فالجماعييييية عصيييييمة 
 والفرقة عذاب.

التيييييزام الصيييييبر ميييييع 

الصالحين المخلصيين 

الييذاكرين، وأال نشييغل 
بالعمييييييييل والتجييييييييارة 

عيييينهم، والبعييييد عيييين 
الصييداقة الحميميية مييع 

الغييييافلين فهييييذا يفييييتح 

بيياب الهييوى وانفييراط 
 عقد الحياة.

 َواْصيييبِّْر نَْفَسيييَك َميييَع

يَن يَيييْدُعوَن َرب   ُهيييم ال يييذِّ

 ِّ ييييييييييِّ بِّاْلغَيييييييييدَاةِّ َواْلعَشِّ
ييييييدُوَن َوْجَهيييييهُ َواَل  يُرِّ

ييدُ  تَْعدُ َعْينَاَك َعيْنُهْم تُرِّ
ينَيةَ اْلَحيَيياةِّ الييدُّْنيَا َواَل  زِّ

ييْع َمييْن أَْغفَْلنَييا قَْلبَييهُ  تُطِّ

نَا َوات بََع َهيَواهُ  ْكرِّ َعن ذِّ

 َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرًطا

28 

الحيييق إال مييين هللا  فال يعييير

 سبحانه.

الوعييييد بالنيييار إنقييياذ ليييذوي  
القليييييوب منهيييييا وعيييييدل فيييييي 

االنتقيييام ممييين أعيييرض عييين 

 الحق.
 

اعتقاد وجوب األمر 

بيييالمعروف والنهيييي 

عييين المنكييير وإنيييذار 
النيييييياس ميييييين فيييييييح 

ولهيييييييييب وعييييييييذاب 

 جهنم.
تبلييييييغ الحيييييق كميييييا 

أنزله هللا دون تبيديل 

 .روال تغيي
 

قييول الحييق ولييو كييان 

مييييرا، والخييييوف ميييين 

عييييييييييذاب هللا سييييييييييرا 
واستحضييار وجهييرا، 

صييورة أسييوار جهيينم 

بييييييييييييداخلها عبييييييييييييياد 
يستغيثون فيصيب مين 

فوق رؤوسيهم الحمييم 

فيصييييهر بييييه مييييا فييييي 
 بطونهم والجلود.

التزام الحق كما أنزله 
هللا تعييالى وليييس كمييا 

 يهوى بعض عباد هللا.

 بُِِّّكيْم ن ر  َوقُلِّ اْلَحقُّ مِّ
ن َوَمن  فََمن َشاء فَْليُْؤمِّ

تَيْدنَا َشاء فَْليَْكفُيْر إِّن يا أَعْ 

يَن نَييياًرا أََحييياَط  يييالِّمِّ لِّلظ 
قَُها َوإِّن  يييييييْم ُسيييييييَرادِّ بِّهِّ

يثُوا يُغَيياثُوا بَِّميياء  يَْسييتَغِّ

ي اْلُوُجوهَ  َكاْلُمْهلِّ يَْشوِّ
بِّئَْس الش َراُب َوَساءْت 

 ُمْرتَفَقًا

29 

خير أبدا بل  ععند هللا ال يضي التأكييييد دائميييا علييييى  إيمان وعمل  عال يضي  يَن آَمنُييييييييوا إِّن  ال ييييييييذِّ 30 
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 اقتييييييييران اإليمييييييييان يتضاعف مددا ويزداد عددا.
بالعمل ودعوة األمية 

إلييييى أن تكييييون فييييي 

 القمة.

صيييييييييالح عنيييييييييد رب 
 األرباب.

يجيييب أن نصيييل إليييى 

األحسييييييين واألرقيييييييى 
واألفضيييييل فيييييي كيييييل 

 شيء.

الَِّحاتِّ إِّن ا  لُوا الص  َوَعمِّ
يييييُع أَْجييييَر َمييييْن  اَل نُضِّ

 أَْحَسَن َعَماًل 

 يعطييي الشييكور الييودود علييى

قلييييل مييين العميييل كثييييرا مييين 

األجيييير واليييينعم، ويفييييتح لنييييا 
أبواب الجنيان برحمتيه وحبيه 

 لعباده المؤمنين.

تشويق عبياد هللا إليى 

التسييابق نحييو رضييا 

هللا والجنييييية وذكيييييير 
تفاصيل وجوه التنعم 

 في جنان هللا تعالى.

الشوق إلى جنان هللا 
ونعيم هللا وثواب هللا 

 والنظر إلى وجه هللا.

 في الجنة. إال ةال راح

 أُْولَئِّييييَك لَُهييييْم َجن يييياُت
يييييين  ي مِّ َعييييييْدن  تَْجييييييرِّ

ُم اأْلَْنَهياُر يَُحل يْوَن  تَْحتِّهِّ

ييين  َر مِّ يييْن أََسييياوِّ فِّيَهيييا مِّ
ذََهيييب  َويَْلبَُسيييوَن ثِّيَابًيييا 

يييين ُسييييندُس   ُخْضييييًرا مِِّّ

ئِّييَن فِّيَهيا  ت كِّ َوإِّْستَْبَرق  مُّ
َعلَيييييى اأْلََرائِّيييييكِّ نِّْعيييييَم 

الث ييييييييَواُب َوَحُسيييييييينَْت 

 ْرتَفَقًامُ 

31 

هللا وحيييييده يميييييينح لييييييألرض 

الجمال فيي الحيدائق بميا فيهيا 

 من أعناب ونخيل وزرع.

الداعيييية منفيييتح فيييي 
العالقييييية ميييييع غيييييير 

المييييييييؤمنين ليأخييييييييذ 

بيييييدهم إلييييى طريييييق 
 الرحمن.

ضيييرب المثيييال يزييييل 

اإلشييييييييكال ويقييييييييرب 

األفهييييام إلييييى حقييييائق 
 اإليمان.

يجييييب أن نفقييييه غاييييية 

القييييرآن ميييين ضييييرب  
حضييييار األمثيييال واست

المقارنييييييييييييية بيييييييييييييين 

تصيييييييرفات وعاقبييييييية 
صيييييييياحب اإليمييييييييان 

وصيييييياحب الجحييييييود 

 والكفران.

 يييثاًَل ْب لَُهيييم م  َواْضييرِّ
َما  هِّ ََحدِّ ُجلَْينِّ َجعَْلنَا ألِّ ر 

يييييْن أَْعنَييييياب   َجن تَيييييْينِّ مِّ

َوَحفَْفنَاهَُمييييييييا بِّنَْخييييييييل  

 َوَجعَْلنَا بَْينَُهَما َزْرًعا

32 

الكمييال والجمييال ميين هللا ذي 

 كرام.الجالل واإل

التيذكير اليدائم بقيدرة 

 دهللا التيييييي ال حيييييدو
 لها.

إنبييييييييات األشييييييييجار، 
اإلثمييييييار، اإلزهييييييار، 

وتفجييير األنهييار ليييس 
 إال بيد الواحد القهار.

 ْلتَييييا اْلَجن تَييييْينِّ آتَييييْت كِّ
ْنيييهُ  يييْم مِّ أُُكلََهيييا َولَيييْم تَْظلِّ

اَللَُهَميا  ْرنَيا خِّ َشْيئًا َوفَج 

 نََهًرا
33 

ضل العطاء الدنيوي محض ف
مين هللا لكيل محسين أو ظلييوم 

التيييذكير بعيييدم الغليييو 
واالسييييتكبار بتقييييدير 

االنتبيييييياه إلييييييى عييييييدم 
االغتييييييييرار  بكثييييييييرة 

  َوَكيياَن لَييهُ ثََميير  فَقَيياَل

بِّهِّ وَ  ُرهُ لَِّصاحِّ هَُو يَُحياوِّ
34 
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ضييييعف العبييييد بييييين  كفار.
ييييدي ربيييه وعطائيييه 

 المدرار.

الحيييييدائق واألشيييييجار 
وكثيييييييييييييييييييييرة األوالد 

واألنفييار والغفليية عيين 

 هللا الواحد الجبار.

نييييَك َمييييااًل  أَنَييييا أَْكثَييييُر مِّ

 َوأََعزُّ نَفًَرا

ما أوسع حلم هللا على عبياده، 

يفيييض بييالنعم ويقابلهييا العبييد 

 بالنقم.

يالحيييي  الداعييييية أن 

الشيير يغيييري بالشييير 

ويضيياعف الفسييوق، 
فلنجتهييد فييي العييالج 

مين البيدايات قبيل أن 

 تتمادى النهايات.

الحيييييذر مييييين تميييييادي 

وزييييييييييادة الغيييييييييرور 

 الشرور.

 َودََخيييَل َجن تَيييهُ َوهُييييَو

يييهِّ قَييياَل َميييا  م  لِِّّنَْفسِّ َظيييالِّ
هِّ  أَُظييييينُّ أَن تَبِّييييييدَ َهيييييذِّ

 أَبَدًا
35 

حلييم هللا واسييعا علييى  لال ييزا

 العصاة والجاحدين. 

التحذير من الجحيود 
والنكيييييران لييييينعم هللا 

هذه مقيدمات المحيق 
فيييي اليييدنيا والعيييذاب 

 في اآلخرة.

اآلخر التذكير باليوم 
شييئا إال  لوأنه ال ينا

برحمتييييه، ال بعملييييه 

 وال بوجاهته.
 

الحييييذر ميييين الغييييرور 
واالسيييتغناء اليييذي قيييد 

يييييؤدي إلييييى اسييييتنكار 

البعييييث واعتقيييياد أنييييه 
يسيييتحق الفضيييل فيييي 

 الدنيا واآلخرة.

 َيييياَعة َوَمييييا أَُظيييينُّ الس 

دتُّ إِّلَى  دِّ قَائَِّمةً َولَئِّن رُّ

ييييدَن  َخْيييييًرا  َربِِّّييييي أَلَجِّ

ْنَها   ُمنقَلَبًامِِّّ
36 

مييين نعيييم هللا عليييى العبيييد أن 

يلهمه حسن النصيحة فيرفعه 
ألعليييى اليييدرجات فيييي اليييدنيا 

 واآلخرة

 ين دََعيا م  َوَمْن أَْحَسُن قَيْوالً مِِّّ
ييَل َصييالِّحاً َوقَيياَل  ِّ َوَعمِّ إِّلَييى َّللا 

ينَ  ييَن اْلُمْسييلِّمِّ فصييلت : ) إِّن نِّييي مِّ

33). 

الحيييوار واجيييب ميييع 

كيييل صيييديق ميييؤمن 

بييان الكفير وكافر، و
 من اإليمان.

ال يجييوز إال الحييوار 
مييع األصييدقاء وميين 

علييييه أميييا  ةال سيييلط

االعتييزال واالعتييداء 
 فغير جائزين.

التيييييييييذكير بأصيييييييييل 

اإلنسيييييان أنيييييه مييييين 
 تراب.

ال مييانع ميين مصيياحبة 
غييييير المييييؤمن، ليييييس 

صيديقا حميمييا، بقصييد 
 النصح واإلرشاد.

اإليجابييييية بالنصيييييحة 

والحييييييييييوار وعييييييييييدم 
السييييييييلبية بالصييييييييمت 

 والفرار.

 بُهُ َوهُيَو قَاَل لَهُ َصاحِّ
ي  ُرهُ أََكفَْرَت بِّال يذِّ يَُحاوِّ

ييين تُيييَراب  ثُيييم   َخلَقَيييَك مِّ
اَك  ييين نُّْطفَييية  ثُيييم  َسيييو  مِّ

 َرُجاًل 

37 

ميين آمييين بيياهلل يعطييييه العيييزة 

والقيييوة والغنيييى أميييام النييياس 

 جميعاً.

الداعييية الحييق يعبيير 

عن ربه تعبير صب 

 محب لربه.

االعتيييييييييييزاز بقيييييييييييوة 

االنتسييييييياب إليييييييى هللا 

الواحييد األحييد وتييذوق 

 َربِِّّي َواَل ُ ن ا هَُو َّللا  ل كِّ

ُك بَِّربِِّّي أََحدًا   38أُْشرِّ
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حييالوة ذكيير هللا )ذكيير 
 ربي مرتين(.

من رحمتيه أن جعيل المشييئة 

 والحول والقوة بيده سبحانه .

إيجيييييييييياد البيييييييييييدائل 

للمدعوين ضيروري  

وربطهيييييم بالمشييييييئة 
 اإللهية.

النقص عدم الشيعور بي

مييع أي صيياحب مييال 

أو نفيييييوذ، والمبيييييادرة 
 للحوار الهادئ.

 َولَيييييييْواَل إِّْذ دََخْليييييييَت

 ُ َجن تََك قُْلَت َما َشياء َّللا 
ِّ إِّن تَُرنِّ  ةَ إِّال  بِّالِل  اَل قُو 

نييييَك َمييييااًل  أَنَييييا أَقَييييل  مِّ

 َوَولَدًا

39 

رزق هللا لعبيييييياده المييييييؤمنين 
يتنوع ويتعدد ، وأوله الهدايية 

 ندة وهي أبعد ميا تكيووالسعا

 عن الظالمين .

الجمع بين الترغييب 
والترهيييييييييييييييييييييييب ، 

واإلنيييييذار بقيييييوة هللا 

عليييييى إهيييييالك كيييييل 
 شيء.

الداعيييييييييية يظهييييييييير 

 اعتزازه باهلل وحده.

اليقين بيأن هللا بييده أن 
يرزقنييا خيييرا ممييا بيييد 

الخليييييق جميعيييييا، وأن 

يبيييييد مييييا فييييي أيييييديهم 
ببغيييييييييييهم وظلمهييييييييييم 

فيحول الحدائق الغناء 

 جرداء. إلى صحراء

 فَعََسييييييييى َربِِّّييييييييي أَن

ن َجن تِّيَك  يُْؤتِّيَنِّ َخْيًرا مِِّّ

َل َعلَْيَهيا ُحْسيبَانًا  َويُْرسِّ
ييييَماء فَتُْصييييبَِّح  يييَن الس  مِِّّ

يدًا َزلَقًا  َصعِّ

40 

من رحمة هللا أن أجرى الماء 

وجعله مشاعا ولو ملك المياء 

أحيييييد ألنهيييييى حيييييياة النييييياس 
 جميعا.

التيييييذكير باإلعجييييياز 

لعيذب الرباني للماء ا

الفييييييييرات والملييييييييح 
األجاج، فما من أحيد 

يسييتغني عيين الميياء، 

إال منييييه  بوال يطليييي
 سبحانه باالستسقاء.

الميياء هييو سيير الحييياة 

ويجييييييييييب القييييييييييراءة 

والبحيث فييي اإلعجيياز 
الربييييياني فيييييي خليييييق 

وجريييييان الميييياء فييييي 

األنهييار واآلبييار عييذبا 
فراتيييا ليييري اإلنسيييان 

والنبيييات والحيوانيييات 

والطيييييييييور، أو فييييييييي 
قيييييييياء المحيطييييييييات لن

الجييييييييييو، ولخدميييييييييية 

اإلنسييييان أوجييييد فيييييه 
لحميييييا طرييييييا وسيييييفنا 

تجيييري ومعيييادن و... 

ولو شاء هللا في لحظة 
لجفييييييييييييييييف كييييييييييييييييل 

 شيء،وانتهت الحياة.
دراسييييية فقيييييه صيييييالة 

 االستسقاء.

 أَْو يُْصييييييبَِّح َماُؤَهييييييا
يَع لَيهُ  َغْوًرا فَلَن تَْسيتَطِّ

 َطلَبًا
41 

قيد يبتليى هللا عبيده لييرده إلييه  االستفاضة فيي ذكير  النيدم المبكير قبيل نفيياذ   ِّه يييييييييييَط بِّثََمييييييييييرِّ  42 َوأُحِّ
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) إذا  فيكييييون الييييبالء رحميييية
رزق العبييد الفهييم فييي المنييع، 

 عاد المنع عين العطاء(.

قييوة الملييك سييبحانه، 
وأنيييييييييه مييييييييين وراء 

 الظالمين محيط.

بييييييييييان أن عاقبييييييييية 
الجحيييييييييييود هيييييييييييي 

 الخراب.

 القدر وذهاب األجر.
الثقييييية فيييييي قيييييدرة هللا 

علييى محييق العيييروش 

 الظالمة.

ييييُب َكف ْيييييهِّ  فَأَْصييييبََح يُقَلِِّّ
َعلَييييى َمييييا أَنفَييييَق فِّيَهييييا 

يَييييية  َعلَيييييى  يييييَي َخاوِّ َوهِّ

ييييَها َويَقُييييوُل يَييييا  ُعُروشِّ
ْك بَِّربِِّّيي  لَْيتَنِّي لَيْم أُْشيرِّ

 أََحدًا
النصر دائما وعيد هللا للرسيل 
والمييييييييييؤمنين، والخييييييييييذالن 

 للظالمين.

تقوييييية اليقييييين لييييدى 
النيياس أنييه ال ناصيير 

 سوى الرحمن.

الفتقار إلى نصير هللا ا
وقطييييييع األمييييييل فييييييي 

 نصرة غيره.

  َولَييييْم تَُكيييين ل ييييهُ فِّئَيييية
 ِّ ن دُونِّ َّللا  يَنُصُرونَهُ مِّ

ًرا  َوَما َكاَن ُمنتَصِّ
43 

هللا وحييده يعطييي الثييواب بييال 
حساب ويعقب الشاكرين بكل 

 خير.

داعييية محييب  لال يميي

هلل ميين الحييديث عيين 
ربييييه الحييييق الييييولي 

الحميييد، ذي الطيييول 

 شيء. لكل

االعتقيييياد الجييييازم  أن 
هلل وحيييييييييده  كاميييييييييل 

 الوالية وتمام الحق.

 ِّ ييييييَك اْلَواَليَييييييةُ لِلِّ  هُنَالِّ
ِّ هُييَو َخْييير  ثََوابًييا  اْلَحييقِّ

 َوَخْير  ُعْقبًا
44 

الميييييياء واألرض واإلنبييييييات 

واإلثميييييار واإلهيييييالك بيييييييده 
 سبحانه وحده.

ضييييييييرب األمثييييييييال 

للمييييييدعوين يقييييييرب 
الصييورة الصييحيحة 

وين، ألذهيييان الميييدع

وبييييان هيييوان اليييدنيا 
 أمام قدرة هللا تعالى.

اعتقيييييياد أن الييييييدنيا ال 

تساوي عنيد هللا شييئا، 

ومضة وتيزول، وكيل 
متاعهيييا إليييى انتهيييياء، 

 ولذاتها إلى فناء.

 ثَيييَل ْب لَُهيييم م  َواْضيييرِّ

اْلَحيَييييياةِّ اليييييدُّْنيَا َكَمييييياء 

ييييَماء  ييييَن الس  أَنَزْلنَيييياهُ مِّ
فَيييييياْختَلََط بِّييييييهِّ نَبَيييييياُت 

فَأَْصيييييييييييييييييبََح اأْلَْرضِّ 

يَيياُح  يييًما تَييْذُروهُ الرِِّّ َهشِّ
ُ َعلَييييى ُكييييلِِّّ  َوَكيييياَن َّللا 

ًرا ْقتَدِّ  َشْيء  مُّ

45 

نستعمل خييرات هللا ويكرمنيا 

 بالثواب الجزيل.

المقارنيية بييين الزينيية 

الفانييييييية والباقيييييييات 
الصييييالحات ليكييييون 

ثييواب هللا خييير أمييل 

 لإلنسان.

كيف ننجح في تحويل 
الزينييييية الفانيييييية إليييييى 

يمييييييييييييية الباقيييييييييييييية  الق

باسيييتخدام زينتهيييا فيييي 
فعييييييل الخييييييير ونفييييييع 

 الغير.

 ُينَيية اْلَميياُل َواْلبَنُييوَن زِّ

اْلَحيَاةِّ الدُّْنيَا َواْلبَاقِّيَياُت 
نييدَ  ييالَِّحاُت َخْييير  عِّ الص 

َربِِّّيييييَك ثََوابًيييييا َوَخْيييييير  

 أََماًل 

46 

يييييوم القياميييية مسييييتراح لكييييل 

 مؤمن، ومنتقم من كل ظالم.

التييذكير بييأهوال يييوم 

القياميييية، والوسييييائل 

العمليييييية لالسيييييتعداد 
 له.

االستعداد بالصالحات 
للدار اآلخرة، والتفكر 

فيييييي تسييييييير الجبيييييال 

وإبييييييييييييييراز األرض، 
 ىتحييدث بكييل مييا جيير

عليهيييا وحشييير الخليييق 

 بَييياَل َويَييْوَم نَُسيييُِِّّر اْلجِّ

َزةً  َوتَيَرى اأْلَْرَض بَيارِّ

ْر  َوَحَشيْرنَاهُْم فَلَيْم نُغَيادِّ

ْنُهْم أَ   َحدًامِّ
47 
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 جميعا. 

المؤمنييون يعرضييون عرضييا 
سييريعا ويييذهبون إلييي الجنيية، 

والكافرون يناقشون الحسياب 

 ويعذبون.

بيييان اليييوم الموعييود  

والعييرض علييى رب 
 الوجود.

استحضييييار العييييرض 

علييى هللا والفييزع ميين 
 سؤاله.

 ُضوا َعلَى َربَِِّّك َوُعرِّ
ئْتُُمونَيا َكَميا  َصف ا ل قَيْد جِّ

َل َميي ة  بَييْل َخلَْقنَيياُكْم أَو  ر 
َزَعْمتُْم أَل ن ن ْجعَيَل لَُكيم 

دًا ْوعِّ  م 

48 

ال يضيع خير وال يذهب شير 

إال بالتوبييييييييية ، وذاك قمييييييييية 
 العدل.

دعييييوة النيييياس إلييييى 
تبيييييييض صيييييحائفهم 

بالحسيييينات ، وعييييدم 

 تسويدها بالسيئات .

اإلشييفاق علييى اليينفس 
مميييا فيييي الكتييياب مييين 

رصيييييييييييد األقيييييييييييوال 

واألفعيال، مييا دق ومييا 
جيل بالتوبة جل، والتع

لتبيييديل السييييئات إليييي 

 حسنات.

 تَيييييييياُب ييييييييَع اْلكِّ َوُوضِّ

يَن  مِّ فَتَييييييييَرى اْلُمْجييييييييرِّ
ييييييا فِّيييييييهِّ  م  قِّيَن مِّ ُمْشييييييفِّ

َويَقُولُوَن يَا َوْيلَتَنَا َميالِّ 

ُر  تَييابِّ اَل يُغَييادِّ َهييذَا اْلكِّ
يَرةً َواَل َكبِّيييَرةً إِّال   َصيغِّ

أَْحَصيياَها َوَوَجييدُوا َمييا 

يييييًرا َواَل  لُيييييوا َحاضِّ َعمِّ

ُم َربَُّك أََحدًا  يَْظلِّ

49 

هللا وليييي الميييؤمنين يرعيييياهم 

 برحمته.

بييييييييييان تكيييييييييريم هللا 
لإلنسيييييان، وعيييييداوة 

 الشيطان لإلنسان.

االمتثيييييييييال الكاميييييييييل 

ألوامر هللا تعيالى عيز 
، واليقظيييييييييية لوجيييييييييي

للشيطان العيدو الليدود 

 الدائم حتى الوفاة.

 ِّْلَماَلئَِّكيييييية َوإِّْذ قُْلنَييييييا لِّ

دََم فََسيي َجدُوا اْسييُجدُوا آلِّ
ييييَن  يييييَس َكيييياَن مِّ إِّال  إِّْبلِّ

يينِِّّ فَفََسييَق َعييْن أَْمييرِّ  اْلجِّ

ي تَهُ  ذُونَهُ َوذُرِِّّ َربِِّّهِّ أَفَتَت خِّ
ين دُونِّيي َوهُيْم  أَْولِّيَاء مِّ

لَُكييييييييْم َعييييييييدُو  بِّييييييييئَْس 

يَن بَداًَل   لِّلظ الِّمِّ

50 

ي أَْحَسييَن ُكييل   هللا الييذي  ال ييذِّ

 ، فجياء(7السيجدة : ) َشْيء  َخلَقَهُ 

كل خلقه على أفضيل صيورة 

 من الكمال والجمال.

دعييييوة إلييييى التفكيييير 
والتيييييدبر، واللجيييييوء 

إلى هللا الغني بحوليه 

 وطوله عن خلقه

اعتقاد أن هللا ال يتخذ -

المضييييييييييييييييييييييييلين وال 

الصالحين عضدا فهو 
المسييتغني بقوتييه عيين 

 غيره 

تخصييييييص أوقييييييات -
للتفكر في النفس وفيي 

 الكون

 َمييييا أَْشييييَهدتُُّهْم َخْلييييَق

ييييييَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ ال س 

ْم َوَمييا  ييهِّ َواَل َخْلييَق أَنفُسِّ
ييلِِّّيَن  ييذَ اْلُمضِّ ُكنييُت ُمت خِّ

 َعُضدًا

51 

 ىهللا هييو المييالذ الييذي ال يبقيي
 غيره في الدنيا واآلخرة.

التكرار لتذكير عبياد 

هللا بيييييوم يفييييير كيييييل 

شييييء مييين اإلنسيييان  

التعلق بياهلل وحيده هيو 

وإال فيييإن كيييل  النجيياة،

الشيييييركاء يحجيييييزون 

 َويَييييْوَم يَقُييييوُل نَييييادُوا
يَن َزَعْميتُْم  ُشَرَكائَِّي ال ذِّ

يبُوا  فَدََعْوهُْم فَلَيْم يَْسيتَجِّ

52 
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إال عميييييييل صييييييييالح 
 يرضي الرحمن

لَُهيييييْم َوَجعَْلنَيييييا بَْيييييينَُهم  عن شركائهم 

ْوبِّقًا  م 

رحميييية هللا هييييي المصيييييرف 
 الوحيد للعباد

اإللحياح عليى النياس 
 بإنذارهم بعذاب هللا

الشييييديد ميييين الخييييوف 

عييييييييييييييييييييييذاب هللا وال 
عنييييييييه إال  فصييييييييار

 رحمة هللا

 ُمييييييييوَن َوَرأَى اْلُمْجرِّ

الن يييييياَر فََظنُّييييييوا أَن ُهييييييم 
ييدُوا  َواقِّعُوَهييا َولَييْم يَجِّ مُّ

فًا  َعْنَها َمْصرِّ
53 

فيييي القيييرآن شيييفاء لكيييل داء، 

وعالج لكل بالء، وسيعة مين 
كييل ضيييق، ورحميية ميين كييل 

 عذاب

إقنيييييييياع النيييييييياس أن 

 يلتمسيييوا الحيييل فييييي

كيييييييل شييييييييء مييييييين 
القييييييييييييييييييييييرآن، وأن 

يستسيييلموا لحكيييم هللا 

 دون جدال

االعتقيييياد أن القييييرآن -

فيييييه حييييل مباشيييير أو 
غير مباشر لكل هموم 

 اإلنسان في الحياة 

نحتاج مع القرآن إلى -
اإليمييييييان والعمييييييل ال 

 الخالف والجدل

 ْفنَا فِّي َهيذَا َولَقَْد َصر 

ين ُكيلِِّّ  لن ياسِّ مِّ اْلقُْرآنِّ لِّ
نَسيييياُن َمثَييييل  َوَكيييياَن ا إْلِّ

 أَْكثََر َشْيء  َجداًَل 
54 

اإليميييان واالسيييتغفار حمايييية 

 من انتقام هللا تعالى

دعييييوة النيييياس إلييييى 

التيييييييييييزام الهيييييييييييدى 
ومراجعيييييية اليييييينفس 

لييييأمنوا مييين غضيييبة 

 هللا وانتقامه المفاجئ

االستسيييالم ألمييير هللا -

قبييل أن ييييأتي العيييذاب 
 فجأة 

االستغفار عاصم من -

 القواصم

اَس أَن َوَميييا َمنَيييَع الن ييي
نُيييييييوا إِّْذ َجييييييياءهُُم  يُْؤمِّ

اْلُهييييييدَى َويَْسييييييتَْغفُِّروا 

َرب ُهييييييْم إِّال  أَن تَييييييأْتِّيَُهْم 
لِّييَن أَْو يَيأْتِّيَُهُم  ُسن ةُ اأْلَو 

 اْلعَذَاُب قُباًُل 

55 

الرسييييل واآليييييات مبشييييرات 

بيييالخير لينتبيييه اإلنسيييان قبيييل 

 فوات األوان.

 

التوازن في الرسيالة 

الدعوييييييييييية  بييييييييييين 
شييييير واإلنيييييذار، التب

والجيييييييدال بيييييييالحق 

 لدحض الباطل

تقوييييييييييية جنيييييييييياحي -
الخيييييييوف والرجييييييياء 

وترك الجدال بالباطل 

ومساندة الحق بالعميل 
 ال الجدل

الجدييييية فييييي العمييييل -

بآيييييييييييييات القييييييييييييرآن 
 والخوف من الرحمن

 ُل اْلُمْرَسلِّيَن َوَما نُْرسِّ

يَن  رِّ يَن َوُمنييذِّ ييرِّ إِّال  ُمبَشِِّّ

يَن َكفَييُرو ُل ال ييذِّ ا َويَُجييادِّ
ُضييوا بِّييهِّ  ييلِّ لِّيُْدحِّ بِّاْلبَاطِّ

اْلَحييق  َوات َخييذُوا آيَيياتِّي 

ُروا هُُزًوا  َوَما أُنذِّ

56 

االسييييتجابة آليييييات هللا تمنييييع 

 الران والختم على القلب

اليييدعوة إليييى التوبييية 

وعدم نسيان الذنوب 

والتحييذير ميين قسييوة 
القلييييييييوب والخييييييييتم 

 عليها. 

الحذر مين اإلعيراض 
بعييييد التييييذكير وكثييييرة 

علييييى الييييذنوب  النييييدم

علييييى  محتييييى ال يخييييت
القلوب فيال ييؤثر فيهيا 

شيييييء ميييين هييييدي هللا 

 عز وجل

 يَر ن ذُكِِّّ م  َوَمْن أَْظلَُم مِّ

بِّآيَييياتِّ َربِِّّيييهِّ فَيييأَْعَرَض 
يَي َميا قَيد َمْت  َعْنَها َونَسِّ

يَيييدَاهُ إِّن يييا َجعَْلنَيييا َعلَيييى 

ن ةً أَن يَْفقَُهيوهُ  ْم أَكِّ قُلُوبِّهِّ
يْم َوْقيًرا َوإِّن  َوفِّي آذَانِّهِّ

تَْدُعُهْم إِّلَى اْلُهدَى فَلَين 
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 يَْهتَدُوا إِّذًا أَبَدًا

تتسع رحمية هللا لكيل العصياة 

 إذا عادوا إلى هللا

ال نضيييييييييق سييييييييعة 
رحميييييييية هللا علييييييييى 

عباده بيل نوسيع لهيم 
فييييييييييييي المغفييييييييييييرة 

والرحمييييية وجيييييذبهم 

إلييى التوبيية واللجييوء 
إليييه سيييبحانه لتيييوقي 

 عذابه

االعتقاد بسعة رحمة -

ذنوبنيا يحليم  هللا، رغم

 علينا! 
اللجيييييوء إليييييى هللا ال -

 إلى غيره

 َوَربُّيييييَك اْلغَفُيييييوُر ذُو

ييذُهُم  ْحَمييةِّ لَييْو يَُؤاخِّ الر 
ييَل لَُهييُم  بَِّمييا َكَسييبُوا لَعَج 

يد   ْوعِّ اْلعَذَاَب بَيل ل ُهيم م 

ييين دُونِّيييهِّ  يييدُوا مِّ ل ييين يَجِّ

 َمْوئِّاًل 

58 

فيييي إهيييالك الظيييالمين شيييفاء 
 لصدور المؤمنين

مييين الظليييم  التحيييذير

وآثييياره فيييي خيييراب 
الييييييييييدنيا وعييييييييييذاب 

 اآلخرة

تجنب الظلم للينفس أو 

الغيييييير ألنيييييه أقيييييرب 
طريييييق إلييييى الهييييالك 

 والضياع

 َوتِّْليييييييييييَك اْلقُيييييييييييَرى

يييا َظلَُميييوا  أَْهلَْكنَييياهُْم لَم 
يييييييييم  هِّ َوَجعَْلنَيييييييييا لَِّمْهلِّكِّ

دًا ْوعِّ  م 
59 

من عيزم عليى شييء خالصيا 
 هلل سبقه توفيق هللا

ة انتقييييياء ذوي اإلراد

الفتيييية وجيييذبهم إليييى 

 اإلسالم

اإلرادة القويييية التييييي -
 ال تعرف التراجع

األدب الشديد مع من -

يسيييييياعدوننا خاصيييييية 
 الخدم

 ُفَتَياه َوإِّْذ قَاَل ُموَسى لِّ

اَل أَْبييييَرُح َحت ييييى أَْبلُييييَغ 
َمْجَمييييييَع اْلبَْحييييييَرْينِّ أَْو 

َي ُحقُبًا  أَْمضِّ
60 

النسيييان قييد يكييون رحميية ميين 

 هللا لإلنسان

عوة إليييى إلحييياق اليييد
اإلرادة الفتييييييييييييييييييييية 

 باإلدارة السوية

حسييييييين اإلدارة فيييييييي 

اتخيييييييياذ الخطييييييييوات 
العملييييييييية المناسيييييييييبة 

والتعاميييل برفيييق مييييع 

 حاالت النسيان

 يييييا بَلَغَيييييا َمْجَميييييَع فَلَم 

ييييَا ُحوتَُهَميييا  َميييا نَسِّ بَْينِّهِّ

فَات َخذَ َسبِّيلَهُ فِّي اْلبَْحرِّ 

 َسَربًا
61 

شييييييعور اإلنسييييييان بييييييالجوع 

حمة مين هللا ليبيادر والتعب ر
 إلى الطعام والراحة

دعيوة المسيلمين إلييى 

ضييييييييرورة األخييييييييذ 

باألسييييييباب وتييييييرك 
النتييييييائج علييييييى رب 

 األرباب

أخييذ العييدة فييي السييفر 

 يوالحضيييييير ال ينيييييياف

التوكييل بييل هييو جييزء 
 منه

الحييييرج شييييرعا ميييين 

التييييييأوه والفضفضيييييية 
لاخييرين عيين التعييب 

والنصيييب اليييذي يلقييياه 

 اإلنسان
الطعام عين  اال يشغلن-

 لحركة هلل عز وجل.ا

  ييييا َجيييياَوَزا قَيييياَل فَلَم 
فَتَيياهُ آتِّنَييا َغييدَاءنَا لَقَييْد  لِّ

نَا َهيييذَا  ييين َسيييفَرِّ لَقِّينَيييا مِّ

 نََصبًا
62 
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 ذكر الرحمن يطرد الشيطان
الحييييوار بالحسيييينى -

ميييييييييع األصيييييييييحاب 

 خاصة في السفر

 عالنسيييييييييان ال يمنيييييييي-
اإلنسيييان مييين اإلقيييدام 

واتخييياذ السيييبيل نحيييو 

 األهداف
وسييييييياوس اليقظييييييية ل-

الشييييييطان التيييييي قيييييد 

تنسييي اإلنسييان بعييض 
احتياجاتيييه لمعاشيييه أو 

 معاده

 

 قَيياَل أََرأَْيييَت إِّْذ أََوْينَييا

ييييْخَرةِّ فَييييإِّنِِّّي  إِّلَييييى الص 

يييييُت اْلُحييييوَت َوَمييييا  نَسِّ
ييييْيَطاُن  أَنَسييييانِّيهُ إِّال  الش 

أَْن أَْذُكَرهُ َوات َخذَ َسبِّيلَهُ 

 فِّي اْلبَْحرِّ َعَجبًا

63 

 أن هييييييدى ميييييين رحميييييية هللا

اإلنسييان إلييى معرفيية الطييرق 
 والسبل إلى حاجاته.

الييييدعوة إلييييى عيييييدم 

التوقييييييييييييف عيييييييييييين 
 الوصول ألهدافنا

اإلصييييييييييرار علييييييييييى 

مواصلة الطريق نحو 
 الهدف

 ِّقَاَل ذَلِّيَك َميا ُكن يا نَْبيغ

َميييا  هِّ فَاْرتَيييد ا َعلَيييى آثَارِّ

 اقََصصً 
64 

العبوديييييييية الحقييييييية تجلييييييييب  

 الرحمة والعلم اللدني

اس أن تعلييييييييم النييييييي-

عليييوم اليييدين تطليييب 

مميين عب ييدوا أنفسييهم 
هلل وحده وفيهم خليق 

 الرحمة

تعليييم النيياس الثنيياء -
عليييييى هللا )الرحمييييية 

 قبل العلم(.

الوصول لألهداف ال -
 يأتي إال بعد عناء

الُخلُيييييق قبيييييل العليييييم -

)الرحميية قييدمت علييى 
 العلم(

 

  ييييْن فََوَجييييدَا َعْبييييدًا مِِّّ
نَيييا آتَْينَيييياهُ َرْحَمييييةً  بَادِّ عِّ

ين مِّ  نَا َوَعل ْمنَاهُ مِّ ندِّ ْن عِّ

ْلًما  ل دُن ا عِّ
65 

العليييم والرشيييد مييين هللا عييييز 

 لوج

مهمييييييا كييييييان علييييييم 
الداعية البد أن يتعلم 

من غيره سواء كيان 

 أصغر أو أكبر منه

شيييييدة مراعييييياة األدب 

 مع أساتذتنا وشيوخنا

 قَيياَل لَييهُ ُموَسييى َهييْل

أَت بِّعُييَك َعلَييى أَن تُعَلَِِّّميينِّ 

ا ُعلِِّّ  م   ْمَت ُرْشدًامِّ
66 

 الصبر مفتاح الفرج
التييذكير فييي الصييبر 

 في طلب العلم
الصيييييبر عليييييى شيييييدة 

 أساتذتنا وشيوخنا
 يَع قَاَل إِّن َك لَين تَْسيتَطِّ

َي َصْبًرا   67َمعِّ

  يييْن يُطيييوَن بَِّشيييْيء  مِِّّ َوالَ يُحِّ

هِّ إِّال  بَِّما َشاء ْلمِّ  (255)البقرة: عِّ

يحتيياج الداعيييية إليييى 
مييييع الحييييزم أحيانييييا 

 المدعوين

الوضييوح فييي اإلدارة 
مهم خاصة عنيد توقيع 

 الغرائب

 َوَكْيييَف تَْصييبُِّر َعلَييى

ْط بِّهِّ ُخْبًرا   68َما لَْم تُحِّ

التوفيييييق حليييييف الصييييابرين 

 المتوكلين على هللا

داعييييييية  يال يسيييييتغن

عيين الصييبر الجميييل 
 واالتباع األصيل

تجديييييد العييييزم علييييى -
االحتميييييييييييييييييييييييييييييييال، 

والمصيييابرة، وحسييين 

 التباعالطاعة وا

 دُنِّي إِّن َشاء قَاَل َستَجِّ

ُ َصييييييييييييييييييييابًِّرا َواَل  َّللا 

ي لََك أَْمًرا  أَْعصِّ
69 
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ربيييييييط اإلنجيييييييازات -
 المستقبلية بمشيئة هللا

 َنيييييدَهُ َمفَييييياتُِّح اْلغَْييييييبِّ ال َوعِّ

يَْعلَُمَهييا إِّال  هُييَو َويَْعلَييُم َمييا فِّييي 
يين  اْلبَييرِِّّ َواْلبَْحييرِّ َوَمييا تَْسييقُُط مِّ

يَْعلَُمَهيا َوالَ َحب ية  فِّيي َوَرقَة  إِّال  

ُظلَُميييياتِّ األَْرضِّ َوالَ َرْطييييب  
تَيييييياب   َوالَ يَييييييابِّس  إِّال  فِّييييييي كِّ

بِّين    .(59األنعام : ) مُّ

ميين حييق الداعييية أن 
يضيييييييييع شيييييييييروطا 

واضييييييييييحة علييييييييييى 

المييييييييدعو إلنجيييييييياح 
 مهمته الدعوية

أهميييييييييييية الحيييييييييييوار 

والوضوح في اإلدارة 

 التعليمية أو غيرها

 َْعتَنِّيي فَياَل قَاَل فَإِّنِّ ات ب

تَْسيييييأَْلنِّي َعييييين َشيييييْيء  
ْنييهُ  َث لَييَك مِّ َحت ييى أُْحييدِّ

ْكًرا  ذِّ
70 

قيييد يكيييون فيييي الخيييرق حفييي  

 وفي البالء ارتقاء

المبييادرة إلييى إنكييار 
لإلنسيان أنيه  وما يبيد

 منكر

اإلرادة القوييييييييييييييييييييييية 

واإلدارة السيييييييييوية ال 

عيييييييييييين  نيسييييييييييييتغنيا
 االنطالقة الفتية

 فَانَطلَقَيييييييا َحت يييييييى إِّذَا

بَيييييي ييييييفِّينَةِّ َركِّ ا فِّييييييي الس 
َخَرقََهيييا قَييياَل أََخَرْقتََهيييا 

ئْيَت  َق أَْهلََها لَقَْد جِّ لِّتُْغرِّ

 َشْيئًا إِّْمًرا

71 

الصبر الجمييل عطياء جزييل 

 من هللا تعالى.
 قوة شخصية الداعية

التذكير بيالعهود أوليى 

 من اإلهمال
 قَاَل أَلَيْم أَقُيْل إِّن يَك لَين

َي َصْبًرا يَع َمعِّ   72تَْستَطِّ

 مع كل عسر يسران
داعييية الحييق سييريع 

 االعتراف بالخطأ

سيييييييييييرعة اإلنابييييييييييية 
واالعتييييراف بالخطييييأ 

 لطلب التيسير

 ييْذنِّي بَِّمييا قَياَل اَل تَُؤاخِّ
ْن  ْقنِّي مِّ يُت َواَل تُْرهِّ نَسِّ

ي ُعْسًرا  أَْمرِّ
73 

قتل الغالم رحمة به أن يكبير 

فاسقاً فييدخل النيار ، ورحمية 

لألبييييوين ميييين اإلرهيييياق فييييي 
يا، واحتفييياظ بيييه ليكيييون اليييدن

 معهم في الجنة.

انطالقيييييية جديييييييدة  -
 نحو أهداف غريبة

تغيييير لغييية اإلنكيييار -

بميييا يناسيييب الحيييدث 
 )عسرا، نكرا(.

 

تنوع وجوه االنطالق 

اإليمان بأن هناك 
 غيب ال يعلمه إال هللا

 فَانَطلَقَا َحت يى إِّذَا لَقِّيَيا
ُغاَلًما فَقَتَلَهُ قَاَل أَقَتَْليَت 

ي يةً بِّغَْييرِّ نَْفيس  نَْفًسا زَ  كِّ

ئَْت َشْيئًا نُّْكًرا  ل قَْد جِّ
74 

 "ومن يتصبر يصبره هللا"
ارتفاع لغة الخطياب 

 بما يناسب الحدث
االنتقيييال مييين التيييذكير 

 إلى العتاب

 قَاَل أَلَيْم أَقُيل ل يَك إِّن يَك
يييييي  يَع َمعِّ لَييييين تَْسيييييتَطِّ

 َصْبًرا
75 

سييبحانه يعطييي بعييض عبيياده 

لييى قييدر ميين مكنييون الغيييب ع
 ما تفهمه عقولهم .

يحتيياج الداعيييية إليييى 

جرعات متجددة من 
 الصبر ليتعلم أكثر

تييرك االسيييتعجال فيييي 

اتخيييياذ القييييرار مهمييييا 
 كانت األعذار

 قَييياَل إِّن َسيييأَْلتَُك َعييين
َشييييييْيء  بَْعييييييدََها فَيييييياَل 

ْبنِّي قَيييْد بَلَْغيييَت  تَُصييياحِّ

ن ل دُنِِّّي ُعْذًرا  مِّ
76 

من كرم هللا عليى اإلنسيان أن 

عينييييه علييييى اإلحسييييان لكييييل ي

الداعيية ينطليق إلييى -

أرض جدييييييدة كييييييل 

انطالقييية إليييى أرض -

 جديدة 
 فَانَطلَقَا َحت يى إِّذَا أَتَيَيا

قَْريَييية  اْسيييتَْطعََما  أَْهيييلَ 
77 
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 يوم إنسان حتى لو أساء إليه
ويحسيين إلييى النيياس 

 حتى لو أساؤوا إليه

ال حييرج ميين طلييب  -
 الطعام عند الحاجة

بييذل المعييروف دون -

انتظار "المصيروف" 
 )األجر(.

أَْهلََهيييييييييييا فَيييييييييييأَبَْوا أَن 
يَُضيِِّّفُوهَُما فََوَجدَا فِّيَها 

يدُ أَْن يَينقَض   دَاًرا يُرِّ جِّ

يييئَْت  فَأَقَاَمييهُ قَييياَل لَييْو شِّ

 اَلت َخْذَت َعلَْيهِّ أَْجًرا
يخيييييتص صييييياحب التنزييييييل 

بعييض عبييياده بيييبعض وجيييوه 

 التأويل

 يكل داعية ال يستغن

عيييييين الحسييييييم فييييييي 
المواقييف مييع  بعييض

 المدعوين

التدريب على الحسيم -

 بعد العتاب والتذكير
الوضييوح مييع الغييير -

 حتى مع الفراق

 قَياَل َهييذَا فِّيَراُق بَْينِّييي

يييلِّ  َوبَْينِّييَك َسييأُنَبِِّّئَُك بِّتَأْوِّ
لَْييييهِّ  ع ع  َميييا لَيييْم تَْسيييتَطِّ

 َصْبًرا
78 

يرسييييييل هللا كليمييييييه موسييييييى 

وعبيييييييده الخضيييييييير لحفيييييييي  
 المساكين الكادحين 

الداعية عنيده إشيفاق 
علييييييييى المسيييييييياكين 

ويسعى لنجيدتهم مين 

 الظالمين الغاصبين

يرتكييييييييييييب أخييييييييييييف 

الضيييييييييررين لمنيييييييييع 

الضييييرر األشييييد وقييييد 
يعيياب أو يبييذل الجييزء 

 ليحف  الكل.

 َيييفِّينَةُ فََكانَيييْت أ يييا الس  م 

يَن يَْعَملُييوَن فِّييي  لَِّمَسيياكِّ
اْلبَْحيييييييرِّ فَيييييييأََردتُّ أَْن 

يبََهيا َوَكيياَن َوَراءهُييم  أَعِّ

يي لِّ ك  يَأُْخييذُ ُكييل  َسييفِّينَة  م 

 َغْصبًا

79 

صييالح اآلبيياء أقييرب طريييق 

 إلى إصالح األبناء

مييييييين ضيييييييروريات 

الداعييييييية اإلشيييييييفاق 
عليييييييييييييى اآلبييييييييييييياء 

ومسييييييياعدتهم فيييييييي 

 تزكية األبناء

تربيييييية األوالد عليييييى 

المكارم حف  لألبيوين 

مييين الطغييييان والكفييير 
 والمغانم

 ييييا اْلغُيييياَلُم فََكيييياَن َوأَم 

ييينَا أَبَييَواهُ ُمييْؤمِّ  نَْينِّ فََخشِّ

قَُهَميييييا ُطْغيَانًيييييا  أَن يُْرهِّ

 َوُكْفًرا
80 

قد يكيون ميوت الوليد عيوض 
لألبوين بأفضل منه، ورحمية 

للولد من عذاب هللا إذا وصل 

 إلى البلوغ بعيدا عن هللا

مسييييييييياعدة اآلبييييييييياء 
بوسيييييييييائل عمليييييييييية 

لتزكية األبناء وتنقية 

 األخالق

يليييييزم اآلبييييياء تربيييييية 

 األبنييياء عليييى التزكيييية

اإليمانيييية واألخالقيييية 
خاصيييييية فييييييي صييييييلة 

 األرحام

 لَُهَما فَأََرْدنَيييييا أَن يُْبيييييدِّ

ْنيهُ َزَكياةً  َربُُّهَما َخْيًرا مِِّّ

 َوأَْقَرَب ُرْحًما
81 

صيييييينائع المعييييييروف تقييييييي -
مصييييييارع السييييييوء وعاقبيييييية 

 اإلحسان أرزاق لألبناء

مقيييييادير هللا تجيييييري وفيييييق -
 رحمته وحكمته

تييذكير النيياس بفييتح -

يييييية مؤسسيييييات لرعا

 األيتام والمحتاجين
تييييييذكير اآلبيييييياء أن -

 ميصييييلحوا مييييا بييييينه

وبييين هللا فيتييولى هللا 
أبنيياءهم فييي الرعاييية 

فييييي حييييياتهم وبعييييد 

 مماتهم

المسلم الحق مشغول -

 دائما برعاية األيتام

صيييالح اآلبييياء أكبييير -
 تأمين لمستقبل األبناء

يجب على كيل أسيرة -

جلب الرحمية مثيل ميا 
الطعييييييييييام  نيجلبييييييييييو

فهييي روح والشيراب، 

 سعادتهم

 يييدَاُر فََكييياَن يييا اْلجِّ َوأَم 
لِّغاَُلَميييْينِّ يَتِّيَميييْينِّ فِّيييي 

ينَييييةِّ َوَكيييياَن تَْحتَييييهُ  اْلَمدِّ

َكنز  ل ُهَما َوَكاَن أَبُوهَُما 
ًحا فَأََرادَ َربُّيَك أَْن  َصالِّ

َما يَْبلُغَيييييييييييييا أَُشيييييييييييييد هُ 

َجا َكنَزهَُمييييا  َويَْسييييتَْخرِّ
بِِّّييَك َوَمييا  يين ر  َرْحَمييةً مِِّّ

ي ذَلِّيَك  فَعَْلتُهُ َعيْن أَْميرِّ
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التفويض والتسليم هلل -
تعالى فيما خفييت عنيا 

حكمتيييييه وعلتيييييه مييييين 

 األحكام

 

ع  ييييُل َميييا لَيييْم تَْسيييطِّ تَأْوِّ

لَْيهِّ َصْبًرا  ع 

َوَعل َمييَك  العلييم كلييه ميين هللا 

 (113)النساء: َما لَْم تَُكْن تَْعلَمُ 

معرفة التاري  مهيم -

 للداعية
يجييب اإلجابيية علييى -

أسيييييئلة الميييييدعوين، 
مهما كانت غرابتها، 

بشيييييييرط أن تكيييييييون 

 اإلجابة صحيحة

 السؤال نصف العلم

 

 ي َويَْسيييأَلُونََك َعييين ذِّ

اْلقَيييييْرنَْينِّ قُيييييْل َسيييييأَتْلُو 

ْكًرا ْنهُ ذِّ  َعلَْيُكم مِِّّ
83 

القوة والعلم والتمكين محيض 

 فضل من رب العالمين

يجيييييييب أن يسييييييييعى 
الييييييييييييييدعاة ميييييييييييييين 

االستضيييييعاف إليييييى 

همييا إلييى الحييوار ومن
التمكييييييين لإلسييييييالم 

والمسيييييييييييلمين، وأن 

يضيييييييعوا الخطيييييييط 
العلمييييييية والعمليييييييية 

 للوصول لذلك

اليقيييين بيييأن التمكيييين -

 اليكون إال من هللا

العلم ركن أصيل في -
التمكين بيالعلم والميال 

 يبني الناس ملكهم

لم يبن ملك على جهل 
 وإقالل

 ن يييييا لَيييييهُ فِّيييييي إِّن يييييا َمك 
ييييين  اأْلَْرضِّ َوآتَْينَييييياهُ مِّ

 ُكلِِّّ َشْيء  َسبَبًا
84 

إذا أراد هللا بعبيد خيييرا هييداه -

 إلى توظيف طاقاته في الخير

إذا أردت أن تعرف عند هللا -
 مقامك فانظر فيما أقامك

تذكير المسيلمين بيأن 
حسيين التوكييل يعنييي 

األخييذ بكييل األسييباب 

الممكنيييييييية وتسييييييييليم 
النتيييييييائج إليييييييى رب 

 األرباب

يجيييييييييييب توظييييييييييييف 

الطاقيييييات والقيييييدرات 
ارات التي وهبنا والمه

هللا إياهيييييا فيييييي فعيييييل 

 الخير ونفع الغير

 فَأَتْبََع َسبَبًا 85 

من رحمة هللا حركة األرض 

حيييول الشيييمس ليجعيييل اللييييل 
 سكونا والنهار معاشا

القائييد الحييق يتحييرك 
في األرض برسيالته 

اللئام بما  ل)وال يعام

 يعامل به الكرام(

الحركيييييييييية بركيييييييييية -
 والسكون ركود

رب التفكيييير فييييي مغيييي-

الشييييمس يزيييييد العبييييد 
 قربا إلى هللا

 

 َب َحت يى إِّذَا بَلَيَغ َمْغيرِّ
الش ْمسِّ َوَجدََها تَْغيُرُب 

ئَية  َوَوَجيدَ  فِّي َعيْين  َحمِّ

نييدََها قَْوًمييا قُْلنَييا يَييا ذَا  عِّ
َب  ييا أَن تُعَييذِِّّ اْلقَييْرنَْينِّ إِّم 

ْم  ييييذَ فِّيييييهِّ ييييا أَن تَت خِّ َوإِّم 

 ُحْسنًا
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 االنتصييياف مييين المظليييومين

نشيير لألميين وحفيي  لمصييالح 

النييييييياس وشيييييييفاء لصيييييييدور 
 المظلومين

القائييد الداعييية يضييع 
الليييييوائح والقيييييوانين 

لييردع الظييالمين فييي 

أن  ىاليييدنيا وال ينسييي
ينيييذرهم مييين عيييذاب 

 هللا في اآلخرة.

اإلداري والقائيييييييييييييييييد 
المسيييييلم حاسيييييم ميييييع 

 الظالمين

 ييييا َميييين َظلَييييَم قَيييياَل أَم 

بُييهُ ثُييم  يُييَردُّ  فََسييْوَف نُعَذِِّّ

بُيهُ َعيذَابًا إِّ  لَى َربِِّّيهِّ فَيُعَذِِّّ

 نُّْكًرا
87 

اليسر في الدنيا والحسنى فيي 

 اآلخرة منحة هللا للصالحين

اإلداري الداعييييييييييييية 
يلييييييين للصييييييالحين، 

ويقييرب المخلصييين، 

وييييذكرهم بالحسييينى 
عنييييييييييد لقيييييييييياء رب 

 العالمين

السيييييعي إليييييى ثيييييواب 

اآلخيييرة يسيييبق ثيييواب 

اليييدنيا عنيييد الميييؤمنين 
 الصادقين

  يَل َوأَم ا َمْن آَمَن َوَعمِّ

ًحا فَلَيييييهُ َجيييييَزاء  َصيييييالِّ

اْلُحْسييينَى َوَسييينَقُوُل لَيييهُ 

نَا يُْسًرا ْن أَْمرِّ  مِّ
88 

 إذا أحب هللا عبدا استعمله
وال  لالداعيييية ال يكييي

 في الحركة هلل ليم
يجييييييييييب مواصيييييييييييلة 

 الطريق إلى هللا
ثُم  أَتْبََع َسبَبًا 89 

 لوال شمس هللا لتوقفت الحياة

اعييية بنييور يمشييي الد

هللا شييييييرقا وغربييييييا 

شييماال وجنوبييا ليييمأل 
 األرض عدال

 

التفكييييير فيييييي مطليييييع -

 الشمس
التحيييرك للنييياس فيييي -

 مواضعهم

شييكر هللا علييى نعميية -
 البيوت والمساكن

 ييَع َحت ييى إِّذَا بَلَييَغ َمْطلِّ

الش ييْمسِّ َوَجييدََها تَْطلُييُع 

َعلَى قَْوم  ل ْم نَْجعَل ل ُهم 

تًْرا ن دُونَِّها سِّ  مِِّّ
90 

اإلحاطييييييية مييييييين هللا نعمييييييية 
للمييييييييؤمنين ونقميييييييية علييييييييى 

 الكافرين

عليييييييى الداعيييييييية أن 

يسييييعى إلييييى أوسييييع 
قاعييييييييييييييدة مييييييييييييييين 

المعلومييييييييات عيييييييين 

األرض وخيراتهيييييا، 
والنيييياس وطبييييائعهم 

ليكييون علييى بصيييرة 

 في إصالحهم

ميين الضييروري جمييع 
األخبيييييار الصيييييحيحة 

 ميدانيا

 َكذَلَِّك َوقَْد أََحْطنَا بَِّميا

  91لَدَْيهِّ ُخْبًرا

ميين يييرد هللا بييه خيييراً يرزقييه 
توظييف قدراتييه فيميا يرضييي 

 هللا تعالى .

الداعيييييية  فال يعييييير

السييكون إنمييا يعيييش 

فييي سييعي دائييم إلييى 
 الخير

االسييييييييييتمرار فيييييييييييي 
الحركيييية حتييييى يأتينييييا 

 اليقين
ثُم  أَتْبََع َسبَبًا 92 

سيبحان مين عليم آدم األسييماء 

 كلها
القائييد الداعييية يحييدد 

بدقيية عناصيير القييوة 

القائيييييييد الربييييييياني ال -

بزيارة األمياكن  ييكتف
 َحت ييييى إِّذَا بَلَييييَغ بَييييْيَن 93 
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عف فيييي كيييل والضييي
 قوم أو جماعة

المشهورة بيل يغيوص 
 في األماكن المغمورة

تعلييم اللغيية وطرائييق -

اإللقيياء جييد ضييروري 
 لكل مسلم

يييييين  ييييييد ْينِّ َوَجييييييدَ مِّ الس 
َمييييييييييا قَْوًمييييييييييا ال   دُونِّهِّ

 يََكادُوَن يَْفقَُهوَن قَْواًل 

مييين رحمتيييه بيييالمظلومين أن 

يرسييييييل لهييييييم ميييييين يييييييردع 
 الظالمين ويكف الظلم عنهم.

تشيييجيع المظلييييومين 

أن يعلنيييييييييوا عيييييييييين 

مظالمهم وأن يسيعوا 
في إيجابية لليتخلص 

 من هذا الظلم

يحييييق للمظلييييومين أن 
يشتكوا إلى الحكام من 

الظييالمين مييع اقتييراح 

 حلول مناسبة عليهم

 ِّقَيييالُوا يَيييا ذَا اْلقَيييْرنَْين

يَييييأُْجوَج َوَمييييأُْجوَج إِّن  
ييدُوَن فِّييي اأْلَْرضِّ  ُمْفسِّ

فََهْل نَْجعَيُل لَيَك َخْرًجيا 

َعلَيييى أَن تَْجعَيييَل بَْينَنَيييا 

 َوبَْينَُهْم َسد ا

94 

التمكييييين للصييييالحين رحميييية 

 للعالمين

التغييييير واإلصيييالح 

بييالقوة وباليييد واجييب 

علييى كييل ذي سييلطة 
فييييييييييي أسييييييييييرته أو 

مدرسته أو مؤسسيته 
ولتييه أو وزارتييه أو د

وال يكتفيييى بيييالحوار 

إنميييييا يجيييييب اتخييييياذ 
القييرار الييذي يوسييع 

في المعروف ويمنيع 

 المنكر

القائيد الربياني ينسيب -
كيييل نعميييية إليييى ربييييه 

ويوظف طاقات غيره 

 في الخير
القصيييد إليييى الحليييول -

 العملية ال النظرية
القائد الرباني يتعفيف -

عيييين أمييييوال رعيتيييييه 

ويوظييف إمكاناتييه فييي 
 خدمتهم

  نِِّّيييي فِّييييهِّ قَييياَل َميييا َمك
ينُونِّي  َربِِّّيييي َخْيييير  فَيييأَعِّ

ة  أَْجعَيييييْل بَْييييييينَُكْم  بِّقُيييييو 

 َوبَْينَُهْم َرْدًما
95 

ميين رحميية هللا إنييزال الحديييد 

 فيه بأس شديد لردع كل عنيد

القائيييييييييد  دال ينفييييييييير
الداعييييية بييييأداء كييييل 

األدوار بيييل يوظيييف 

كيييييييييييل الطاقيييييييييييات 
للوصييييييييييول إلييييييييييى 

 األهداف

ميين الضييروري تعلييم 

ة ومنهيييا العلييوم النافعيي
الكيمييياء التييي تسيياعد 

علييى حماييية الضييعفاء 

 من األقوياء الظالمين

 ِّييييد آتُيييونِّي ُزبَيييَر اْلَحدِّ
َحت يييى إِّذَا َسييياَوى بَيييْيَن 

ييدَفَْينِّ قَيياَل انفُُخييوا  الص 

َحت يييى إِّذَا َجعَلَيييهُ نَييياًرا 
ْغ َعلَْييهِّ  قَاَل آتُونِّي أُْفيرِّ

 قِّْطًرا

96 

تييم بفضييل هللا منييع الطييامعين 

 يصلوا إلى المساكين حتى ال

القائييد الداعييية يعتمييد 
قيييييوة البنييييياء اليييييذي 

 يحقق أعلى الرجاء

المصييييييابرة لتحقيييييييق 
األهيييييييييداف بيييييييييأعلى 

 مستوى

 فََمييييييا اْسييييييَطاُعوا أَن
يَْظَهيييييييييييييُروهُ َوَميييييييييييييا 

 اْستََطاُعوا لَهُ نَْقبًا
97 

العليم والتمكيين والسيد رحميية 
 من هللا بالمستضعفين

الداعية ال يمنن وال -

ل يشييييكر بيييي ريسييييتكث

 فيستثمر

عند النجاح أو النصر 

أو الوصييييييييول إلييييييييى 

الهيدف ينسييب الفضييل 

 يين قَيياَل َهييذَا َرْحَميية  مِِّّ
بِِّّيييي فَيييإِّذَا َجييياء َوْعيييدُ  ر 

َربِِّّي َجعَلَهُ دَك اء َوَكاَن 
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ربيييييط كيييييل شييييييء -
 بالدار اآلخرة

إلى هللا والتذكير بلقياء 
 هللا

 َوْعدُ َربِِّّي َحق ا

و جمييع الخالئييق بييين يديييه هيي
رحمة بيالمؤمنين وانتقيام مين 

 الظالمين .

التييييييذكير بعالمييييييات 
ييييوم القيامييية ومنهيييا 

 يأجوج ومأجوج

اليقيييين بوعيييد هللا فيييي 

انهيييييار السييييد وقييييدوم 
أميييواج مييين الظيييالمين 

عليييييى المستضيييييعفين 

وعليييهم تقييوم السيياعة 
فيييييييييييييييييييييييجمعهم رب 

العييييييالمين ليحاسييييييبهم 

 أجمعين

 َوتََرْكنَيييييييا بَْعَضيييييييُهْم

ي بَْعض  يَْوَمئِّذ  يَُموُج فِّ 

يييييورِّ  يييييَ  فِّيييييي الصُّ َونُفِّ

 فََجَمْعنَاهُْم َجْمعًا
99 

التخويف بالنار بشكل مستمر 
دفييع لييذوي العقييول والقلييوب 

 أن يفروا منها .

التخويف مين عيذاب 

 جهنم
الخييييوف الشييييديد ميييين 

 عذاب هللا يوم القيامة

 َوَعَرْضييييييينَا َجَهييييييين َم
يَن  ْلَكييييييييييافِّرِّ يَْوَمئِّييييييييييذ  لِِّّ

 َعْرًضا
100 

 العين والسمع ال يكافئهنعمة ا

 عبادة هللا طوال العمر!

تييييذكير النيييياس فييييي 
حفييي  الحيييواس مييين 

المحرميييات والغفلييية 

عييين اليييذكر وحسييين 
توظيفها بميا يرضيي 

 هللا عز وجل

توظيف العين والسمع 

والحييواس فييي معرفيية 

هللا ومنهجيييييييييييييييييييييييييييه 
 واإلحسان إلى خلقه

 يَن َكانَييْت أَْعيُيينُُهْم ال ييذِّ

ي  ْكيرِّ َطاء َعين ذِّ فِّي غِّ

يعُوَن  َوَكييانُوا اَل يَْسييتَطِّ

 َسْمعًا
101 

هللا تعييالى نعييم المييولى ونعييم 
 النصير.

دعيييييييوة النصيييييييارى 
واليهيود والمشيركين 

إليييييى تيييييرك عبيييييادة 

الخلييق وإفييراد الحييق 
 بالعبودية

التجرد من والية غير 

هللا خوفيييا مييين عيييذاب 

 هللا

 يَن َكفَُروا َب ال ذِّ أَفََحسِّ

ين  ي مِّ بَيادِّ ذُوا عِّ أَن يَت خِّ
ونِّي أَْولِّيَاء إِّن ا أَْعتَْدنَا دُ 

يَن نُُزاًل  ْلَكافِّرِّ  َجَهن َم لِّ
102 

بيييييييان هللا لنييييييا باألخسييييييرين 

أعماالً نعمة كبرى أن نتجنب 

 أسباب الخسران .

عليييييييييييى الداعيييييييييييية 

اسييييييتخدام أسييييييلوب 
التشييييييويق وطييييييرح 

 األسئلة

يجييب تعييديل مييوازين 

الربح والخسيارة وفقيا 

 لموازين هللا تعالى

 ُنَبِِّّيييييييئُُكْم قُيييييييْل َهيييييييْل ن

يَن أَْعَمااًل    103بِّاأْلَْخَسرِّ

ميييييين ُرزق اإلنابيييييية جانبتييييييه 
 الضاللة

البييييييييد للداعييييييييية أن 

يعيييياود تقييييييم جهييييده 

وخطتييه لتكييون وفييق 
المنهج الرباني حتيى 

الطريييييييق  لال يضييييي

وهييو يظيين أنييه علييى 

االستعاذة من الضالل 
ميييع حسييين الظييين فيييي 

اليييييييييينفس بإرجيييييييييياع 

المعييييايير والمييييوازين 
منهج هللا ورسوله  إلى

 

 يَن َضيييل  َسيييْعيُُهْم ال يييذِّ

فِّييي اْلَحيَيياةِّ الييدُّْنيَا َوهُييْم 
يَْحَسييييييييييييبُوَن أَن ُهييييييييييييْم 

نُوَن ُصْنعًا  يُْحسِّ
104 
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 سبيل الحق

يرفييييييع هللا قومييييييا ويخفييييييض 
 آخرين لمدى استجابتهم له

التحيييذير مييين الكفييير 

فيحييييييييييبط العمييييييييييل 
وتذهب المكانية عنيد 

 هللا

ال وزن ليييدى الميييؤمن 

ت هللا لميييين كفيييير بآيييييا

ولقائيييييه، واعتقييييياد أن 
أعميييييييييال الكيييييييييافرين 

الحسييينة غيييير مقبولييية 

 عند هللا

 يَن َكفَييُروا أُولَئِّييَك ال ييذِّ
قَائِّييييهِّ  ييييْم َولِّ بِّآيَيييياتِّ َربِِّّهِّ

فََحبَِّطييْت أَْعَمييالُُهْم فَيياَل 

يييُم لَُهييْم يَييْوَم اْلقِّيَاَمييةِّ  نُقِّ

 َوْزنًا

105 

اإلنييييذار بالعييييذاب دفييييع إلييييى 

 الفرار منه.

خوييييف اسيييتمرار الت
والتحييييييييييذير ميييييييييين 

االسيييييييييييييييييييييييييييتهزاء 

بالنصوص الشرعية 
والرسيييييييييييييييييييييييياالت 

السماوية ألن عاقبته 
 عذاب في قعر جهنم

شييييييدة الخييييييوف ميييييين 
عيييذاب جهييينم بسيييبب 

الكفيير والسييخرية ميين 

 اآليات والرسل.

 ييَك َجييَزاُؤهُْم َجَهيين ُم ذَلِّ

بَِّميييا َكفَيييُروا َوات َخيييذُوا 

 آيَاتِّي َوُرُسلِّي هُُزًوا
106 

بييييييياده هللا يصييييييطفي ميييييين ع
أصيييحاب اإليميييان، ويلهمهيييم 

فعييييل الصييييالحات ويكييييرمهم 

 بدخول الجنات.

التيييييييذكير بييييييياقتران 

اإليميييان بالقليييب ميييع 

العميييل الصيييالح فيييي 
الواقع لنسلك طريقنا 

 إلى رضا هللا والجنة

ال سبيل إلى الفردوس 

إال باإليمييييان والعمييييل 
 الصالح معا

  يَن آَمنُيييييييوا إِّن  ال يييييييذِّ
يييييالَِّحاتِّ  لُيييييوا الص  َوَعمِّ

انَييييييْت لَُهييييييْم َجن يييييياُت كَ 

 اْلفِّْردَْوسِّ نُُزاًل 
107 

يوَل  في الجنات مسيتراح ال حِّ

 عنه ألصحاب اإليمان

التأكيييد علييى السييعي 
الحثييييييث للوصيييييول 

إلييييييى الخلييييييود فييييييي 

 الجنان

الشوق إلى الخلود  في 
أعلييييييييى الجنييييييييات ال 

عنييه صيياحب  ليتحييو

 اإليمان

 يَن فِّيَهييييييييا اَل ييييييييدِّ َخالِّ

َواًل    108يَْبغُوَن َعْنَها حِّ

ة هللا سيييعة علمييييه مييييمييين رح
 سبحانه وشموله كل شيء

ل الداعييييية أن ال يميييي

يذكر الناس وخاصة 

أهييل العلييم بييأن فييوق 
 ،كيييل ذي عليييم علييييم

ه ال تسيييع ميييهوأن عل

بحيييييار األرض ليييييو 
كانييييييييييييت مييييييييييييدادا 

وأشجارها ليو كانيت 

 أقالما

التفكر في عالم البحار 

والتدبر فيي سيعة عليم 
الواحيييييييييييد الغفيييييييييييار 

واإلقيييييييييرار بعجيييييييييز 

نسان إلى الوصيول اإل
 هللامين عليم  يءإلى ش

 إال بفضله ورحمته

  قُييل ل ييْو َكيياَن اْلبَْحييُر
ييييدَادًا لَِِّّكلَِّميييياتِّ َربِِّّييييي  مِّ

دَ اْلبَْحُر قَْبَل أَن تَنفَدَ  لَنَفِّ

ئْنَيا  َكلَِّماُت َربِِّّي َولَيْو جِّ

ثْلِّهِّ َمدَدًا  بِّمِّ

109 

من أعظم الينعم  النبي  عثُ بَ 

نسعد  وبهديه، فبه عرفنا ربنا

يجب أن يكثر الدعاة 

ميين التييذكير ببشييرية 

اعتقيياد بشييرية النبييي -

 
  قُييييْل إِّن َمييييا أَنَييييا بََشيييير

ثْلُُكْم يُيوَحى إِّلَيي  أَن َميا  مِِّّ
110 
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 في الدنيا واآلخرة
 

وتمييييزه  الرسيييول 
وليييييييييس بالرسييييييييالة 

لعبقريته كميا وصيفه 

وأن النجيياة ، الييبعض
بييين يييدي هللا تحتيياج 

إليييييييييييييى تجرييييييييييييييد 

اإلخييييالص وحسيييين 
االتبييييييييياع للهيييييييييدي 

 الرباني
 

وتمييييييييييزه بيييييييييالوحي 
 الرباني

 االستعداد للقاء هللا-
. صييييييفاء 1بيييييأمرين: 

صييالح  .2اإلخييالص 

 العمل

ييد  فََميين  إِّلَُهُكييْم إِّلَييه  َواحِّ
قَيياء َربِِّّييهِّ  َكيياَن يَْرُجييو لِّ

ًحا  فَْليَْعَمييْل َعَميياًل َصييالِّ

بَادَةِّ َربِِّّيهِّ  ْك بِّعِّ َواَل يُْشرِّ

 أََحدًا
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 النتائج

اك فرق بين الشرعة والمنهاج، فالشرعة تفصيل األحكام، والمنهاج طريقة الوصول إلى األهداف هن .1

واألحكام، مثل: القيياس كمينهج أصيولي، والحكيم التفصييلي بحرمية إيجيار المسيلم عليى إيجيار أخييه 

نميا بتفصييل أحيداثها وإ ققياسا على حرمة بيع المسلم على بيع أخيه. ومنهجيات هذه السورة ال تتعلي

 بطرائق اإلصالح والتغيير من خاللها.

منهجية اإلصالح والتدرج من االستضعاف إلى الحيوار ومنهميا إليى التمكيين بينفس الترتييب اليوارد  .2

 في قصص صراع الحق مع الباطل، أهل الكهف ثم الصاحبين ثم ذي القرنين.

َرن  بِّ  آية المنهج في قصة أهل الكهف:  .3 حيث يكون الباطل  (،19الكهف : ) ُكْم أََحداً َوْليَتَلَط ْف َواَل يُْشعِّ

االعتزال وال  زقويا مهددا والحق ضعيفا مطاردا. أما إذا تساوى أهل الحق مع أهل الباطل فال يجو

ُرهُ واستعمال القوة بل المنهج هو  ن للحق وأهله فال يصلح  (37الكهف : ) هَُو يَُحاوِّ ، أما إذا ُمكِِّّ

ة   وار، وإنما يكون المنهج االعتزال وال يكتفى بالح ينُونِّي بِّقُو   (.95الكهف : )  فَأَعِّ

بطش األنظمة هو المسوغ لوجود الجماعات السرية كما كان شأن أهل الكهف، وال مخرج إال  .4

بحرية األديان ليدخلوا في مؤسسات المجتمع المدني في حوار يظهر فيها الحق واألصلح للبلد 

 واألمة.

مستضعفون في الجماعات السرية من الكهف إلى التمكين إال بعد بذل الجهد لفتح ال يمكن أن ينتقل ال .5

الحوار مع المجتمع كما حدث في قصة الصاحبين، وهي الخطوة الضرورية قبل التمكين ألهل 

 الكهف.

من خالل قصص السورة ندرك في كل سورة أن هناك منهجية الوصف الدقيق، والتحليل العميق،  .6

لكل حالة، وهي منهجية يجب اتباعها في كل أزمة، خاصة أو عامة، أن نحدد  والحلول المناسبة

 حقيقتها وعمقها وحجمها، ثم أسبابها وأخيرا طرق عالجها.
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في تفاصيل وقصص سورة الكهف مع أن هناك منهجية واضحة ال تجيز غاص كثير من المفسرين  .7

مْ  تَُمارِّ  فاَل البحث فيما ليس تحته عمل ومنها قوله تعالى : َراء إِّال   فِّيهِّ م تَْستَْفتِّ  َواَل  َظاهِّراً  مِّ ْنُهمْ  فِّيهِّ  مِِّّ

 ( .22:  )الكهف أََحداً 

لقد جاءت صيغة أفعل التفضيل عشرين مرة في السورة لتشير إلى منهجية السعي للوصول لألحسن  .8

 وليس للحسن فقط.

فظهور الكافرين على  ال بد للدعاة أن يجيدوا ربط األسباب بالنتائج كما يبدو من سورة الكهف، .9

الكافرين سبب لنتيجة هي القتل رجما، والردة ديانة وعدم الفالح في اآلخرة، ومصاحبة من غفل 

 عن الذكر تؤدي إلى اتباع الهوى، وهما سببان لنتيجة انفراط حياة اإلنسان.

حبين، هناك منهجيات في اإلدارة الربانية في الحوار بين أصحاب الكهف والذين اكتشفوهم والصا .10

وموسى وفتاه، وموسى والخضر، وذو القرنين، وأهل المشرق والغرب، وما بين ذلك، وكذا منهجية 

التفويض في أصحاب الكهف أن يختار أحدهم أزكى الطعام دون تحديد نوعه، ومنهجية فريق العمل 

سم كما فعل الذي كونه ذي القرنين لبناء السد. ومبدأ التذكير عند النسيان ثم العتاب، وأخيرا الح

سيدنا الخضر مع سيدنا موسى، ومنهجية اإلرادة القوية، واإلدارة السوية، واالنطالقة الفتية، 

الخيري  ومنهجية َمْجمع البحرين أي يلزم أن يكون ثمة لقاء على ثوابت بين مؤسسات العمل

بعد االلتقاء بين اإلسالمي وأعمال البر، ووجوه الخير، وآنئذ ستكون هناك منح ربانية قبل التمكين و

 أصحاب الخير.

جاءت قصة سيدنا موسى والخضر فريدة بين قصص ثالث كلها صراع بين الحق والباطل أما في  .11

صاحب حق، وهي تشير إلى أمرين هامين: أوال: ضرورة التقاء جماعات البر القصة فكالهما  هذه

ه هللا قبل التمكين، ولذا جاءت والخير والحوار بينهم واالستفادة من بعضهم، وأن هناك أمراً سيقدر

 قصة سيدنا موسى والخضر بين الحوار والتمكين وليس قبل أو بعد ذلك.

الفتن قدر هللا على العباد صالحهم وطالحهم، وال بد أن نجيد إدارة هذه الفتن لنحول الزينة الفانية إلى  .12

بر، ونفوض العلم كله هلل، قيمة باقية، ونحول الصداقات إلى دعوة وإصالح للغير، أو تعاون على ال
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دون نسبة العلم إلى النفس، واتخاذ الشيطان عدوا حقيقيا، وإخالص الوالية هلل وحده، ال للهوى 

 والشيطان، واليقظة له قبل العمل وأثناء وبعد العمل أن يفسد علينا هذه الوالية هلل تعالى.

حيث نجد في القصص نمو من الضروري مالحظة منهجية االنتقال من الممارسة إلى التذوق  .13

الممارسة لشعائر اإليمان لتصل مع ذي القرنين إلى قمة التذوق لذكر ربه سبحانه وتعالى، وكيف 

انتقل الصحابة من الغفلة في الجاهلية إلى استحضار القلب ثم حضوره، فنتذوق شعائر بعينها ترسو 

 عليها شواطئ القلوب أكثر من غيرها .

لني على ربي حيث تتجاوز العدد المعجمي لعدد الكلمات التي تدل على هناك منهجية كلمات ربي تد .14

هللا مثل ورود لف  الجاللة، أو إله، أو رب، أو صفة من صفاته إلى العدِّ النحوي الذي يلح  

الضمائر التي تدل على الفاعل أو المفعول، إلى نظرة أعمق تجعل كل كلمة تدل على هللا تعالى في 

 لوب أهل القرآن باهلل بشكل أوثق وأعمق مع كل كلمة وليس كل آية أو سورة.منهج يؤدي إلى ربط ق

وقد ختمت الدراسة التأصيلية ــ التطبيقية بمنهجية العناية الربانية الخاصة التي تنزل على أصحاب  .15

اإليمان إذا قاموا بواجبهم التربوي إلصالح أنفسهم، وواجبهم الدعوي إلصالح مجتمعهم وأمتهم 

والعقلية وجوب السعي لتغيير للنفس أوالً والمجتمع ثانيا ، وقد أثبتت الدراسة باألدلة النقلية وعالََمهم

معا دون االكتفاء بأيهما، حتى ننال العناية الربانية في النصر والتمكين واالنتقال من االستضعاف 

 إلى االستخالف ومن االستهالك إلى اإلنتاج، ومن الذلة إلى العزة.

تاب كان التطبيق على كل آية من اآليات المائة وعشر في الجوانب الثالث: الدروس وفي ختام الك .16

العملية التربوية )للنفس(، والدعوية )للمجتمع(، وجوانب العناية الربانية التي تنال كل عبد يقوم 

بهذين الواجبين، على أمل أن نتناول سورة الكهف قراءة لايات ودراستها واالنتقال إلى الحف  

لعمل والدعوة، وآنئذ لن يتأخر علينا وعد ربنا من العناية الربانية الكاملة مثل التي شملت أهل وا

 الكهف والصاحب المؤمن وموسى والخضر، وذا القرنين ، .... .
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 مقدمة 

 مدخل تمهيدي: بين المنهجية والشرعة.

 .التمكين التدرج من الستضعاف إلى الحوار ومنها إلىمنهجية :  اْلولى منهجيةال ( 1) 

 بعث اْلمل مهما كان اْللم.منهجية :  الثانية منهجيةال ( 2) 

 الوصف الدقيق والتحليل العميق والحلول المناسبة.منهجية :  الثالثة منهجيةال ( 3) 

 البحث فيما تحته عمل فقط.منهجية :  الرابعة منهجيةال ( 4) 

  الرتقاء إلى اْلحسن وليس للحسن فقط.منهجية :  الخامسة منهجيةال ( 5) 

  ربط اْلسباب بالنتائج.منهجية :  السادسة ةمنهجيال ( 6) 

  اإلدارة الربانية .منهجية :  السابعة منهجيةال ( 7) 

 مبدأ الحوار . (أ)

 مبدأ التفويض في اإلدارة. (ب)

 .مبدأ فرق العمل (ج)

 مبدأ الوضوح.  (د)

 مبدأ التذكير فالعتاب فالحسم. (ه)

 مبدأ التدرج . (و)

 مبدأ الوقاية قبل العالج. (ز)

 ة. مبدأ اإلرادة فاإلدارة فاالنطالق (ح)

  مع البحرين.ج  : منهجية مَ  الثامنة منهجيةال ( 8) 

  إدارة الفتن.منهجية :  التاسعة منهجيةال ( 9) 

 فتنة زينة الحياة الدنيا في المال والولد.  (أ)

 الفتنة الثانية: فتنة السلطة.  (ب)

 الفتنة الثالثة: فتنة األصدقاء. (ج)
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 الفتنة الرابعة: فتنة الشيطان. (د)

 الفتنة الخامسة: فتنة العلم. (ه)

  الممارسة إلى التذوق.منهجية الرتقاء في العبادة من :  العاشرة منهجيةال ( 10) 

 ربي. ىكلمات ربي تدلني علمنهجية :  الحادية عشر منهجيةال ( 11) 

 الخطاب الدعوي.منهجية :  الثانية عشر منهجيةال ( 12) 

  الختيار بين المتقابالت واْلضداد.منهجية :  الثالثة عشر منهجيةال ( 13) 

 .العناية الربانيةة منهجي:  الرابعة عشر منهجيةال ( 14) 

 
 

 الحمد هلل رب العالمين
 صاحب الثناء والمجد
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