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  التغییر في ضوء القرآن الكریم

  

  نواف مزید حسن السریحي/ د

  دكتوراه الشریعة اإلسالمیة
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  ملخص البحث

یجلو لنا ھذا البحث كیف تتحقق عملیة التغییر من الضاللة إلي الھدایة 
وذلك من خالل وضع منھج كامل وخطة شاملة ، تتمثل إستراتیجیتھا 

  : وأھداف صحیحة منھا في اتخاذ إجراءات الزمة وتحدید وسائل 
الوقوف علي معاني القرآن الكریم ، وأن تطبق في السلوك ، وأن یكون 
ھذا التنفیذ فعًال واعیا مع إدراك حقیقة الفعل الذي یمارس وبشكلھ 

  . الصحیح والغایة التي یحققھا القیام بھ 
كما بین البحث أھمیة الوقوف علي الظواھر المراد عالجھا ، 

 یرید استبدالھا ، بكل دقة وإحاطة وشمول ، لما في والمشكالت التي
  . ذلك من ضمان فعالیة اإلنجاز وإتمام العمل بنجاح 

ومن عوامل التغییر التي حرص البحثق علي بیانھا اإلعتناء باإلنسان 
  ً وغرس معاني القیم والمبادئ في ذاتھ والتركیز علي تكوینة عقائدیا

تعمیق البعد الروحي واالتصال باهللا وسلوكیاً  وعلمیاً  فھي تؤدي إلي 
  تعالي 

كما یھدف البحث إلي بیان منھج القرآن الكریم في التدرج وعدم نزولھ 
جملة واحدة لحكم جلیلة ومقاصد عظیمة ، تتعلق برسول اهللا صلي اهللا 
علیھ وسلم ، بصفة خاصة ، حیث إثبات رسالتھ صلي اهللا علیھ وسلم ، 

قرآن الكریم ، وتعلیمھ بأسلوب ھو غایة ما وإقامة الدلیل علي إعجاز ال
  . توصل إلیھ أھل التربیة في حفظ النصوص الطویلة وتسھیل فھمھا 

ً  التي تتعلق باألمة  كما یھدف البحث إلي بیان الحكم من نزولھ مفرقا
بصفة عامة حیث انتزاع العقائد الباطلة ومعالجة العادات القبیحة ، 

  . والتجاوب مع األحكام وغیرھا وسیاسة التدرج وإبراز العظات 
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  مقدمة

الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم علي سید المرسلین ، محمد  
صلي اهللا علیھ وسلم ، وعلي آلھ وصحبھ الطیبین الظاھرین ، ومن 

  : سار علي دربھ إلي یوم الدین ، أما بعد 
 منجما علي فالدارس لتاریخ الدعوة اإلسالمیة ونزول القرآن الكریم 

ً  لمسیرتھا ، یرى  ً  ومقوما قلب النبي صلي اهللا علیھ وسلم موجھا
بوضوح أن اإلسالم عندما أراد أن یغیر الواقع الجاھلي ویقیم مقامھ 
المجتمھ اإلسالمي ، سلك في تحقیق ذلك منھجاً  متكامالً  منظماً  ، ألن 

الترف التغییر لیس من األعمال الھینة ، وھو كذلك لیس من قبیل 
الفكري أو االرتجالي ، وإنما ھو من األعمال الدقیقة العمیقة وخصوصا 
ً إذا علمنا أحوال العرب عند نزول القرآن الكریم ، والظروف الصعبة 

 – واالقتصادیة – منھا –الدینیة : التي كانوا یتعاملون معھا 
واالجتماعیة والسیاسیة ، وماھو غیر ذلك من القضایا التي تمس 

م ، وكیف وصلت بھم الحال إلي درجة من التدني في المبادئ حیاتھ
    . والقیم 

لذا فأن ما حصل من عملیة التغییر في مثل ھذا المجتمع ، تتطلب نوعا 
من اإلدارك والوعي المتكامل والعمل المستمر ضمن ضوابط ال غنى 
عنھا ، وإال فإنھ ال شفاء من الداء العضال الذي ینخر ذلك الواقع ، 

ً  في مكانھ ، وسیفشل في تحقیق مشروعھ ، وسیب قي متراوحا
والمحصل لھذا العمل في التعامل مع ھذا الواقع ھدر للوقت ، ومزید 
من تضییع الجھود ، وجعلھ عبثاً  وتشتیت اإلمكانات وتمكین األمراض 
الفتاكة من االستفحال وصعوبة العالج ، واالستعصاء علي حلول جذریة 

  . ل یجعل التحكم فیھا أمراً  عسیرا  واقعیة ، وتسارع بشك
وانطالقا من ھذه الثوابت ، وتلك المعطیات ، جاء القرآن الكریم متوافقا 
مع المنطق التغییري ، فأبدع في التخلص من ھذه اآلفات واالنحرافات 
، بل أكثر من ذلك قام علي تجفیف منابعھا في الضمیر من خالل وضع 

كنة وركائز متینة ثابتة ـ علي خالف منھج رباني ، یقوم علي أسس مم
المناھج األخرى التي ھي من نتادج الرأي واستعمال الفكر التي تتعامل 
مع األمراض االجتماعیة المھلكة ، فتقرھا صاغرة تحت األمر الواقع 

  . علي تبریرھا كما جري في ظواھر متعددة 
 تحقیق ومن ھنا ندرك حقیقة لماذا لم توفق جھود التغییر الحدیثة في

ترقي المجتمعات عموما  وتوصلھا إلي ما تصبوا إلیھ من السعادة 
واالستقرار واألمن واألمان والسالم ، وغیر ذلك من األمور المھمة 
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التي تھفوا إلیھا األمم ، رغم ضخامة المسعى وتوفیر الدواعي 
واألسباب وبذل الطاقات الھائلة ، وحصر الجھود العظیمة في سبیل 

  . ا ومشكالت جسیمة تنخر في جسم األمم معالجة قضای
أجل لقد اتسمت تلك الجھود الجبارة بعدم النجاح والفالح ، وكأنھا تسیر 
إلي الوراء أو تدور حول نفسھا بل أصبحت عبارة عن جعجعة بدون 

  . طحین 
ترى ما اخلل حت�ى كان�ت ھ�ذه النت�ائج المزری�ة ؟ إن�ھ الق�صور المنھج�ي          

ختالل إن الفعل التغییري الذي ی�ؤتي ثم�اره ،     الذي یشكل أبرز أسباب اال    
ویك��ون آث��ره موفق��ا ھ��و الم��نھج ال��ذي یتج��اوز ك��ل المن��اھج الوض��عیة       
القاصرة والعاجزة ، وذلك بسبب ع�زل مناھجھ�ا للغی�ب وال�وحي اإللھ�ي         
كمصدر أساس لإلدراك والفھم ، علي خالف المنھج الذي س�لكھ الق�رآن           

ی��ھ وس��لم ، ف��ي توجی��ھ وتنفی��ذ    الك��ریم وطبق��ھ رس��ول اهللا ص��لي اهللا عل  
التشریعات التي تضمنھا الكتاب العزیز في كل ناحیة م�ن ن�واحي الحی�اة             
، حت��ى ك��ان لھ��ا اآلث��ر ف��ي واق��ع الع��رب وحی��اتھم  ووص��لت باعت��صامھا 

ق�ال  / لھذه المبادئ الرشیدة والتوجیھات السدیدة إلي الكمال الالئق بھ�ا      
  اهللا تع���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������الي 

وھ�ذا م�ا    ) ١١٠(سورة آل عمران آی�ة      ) ْخِرَجْت ِللنَّاسِ ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة أُ   ( 
التغیی��ر ف��ي ض��وء ( سأوض�حھ ف��ي ھ��ذا البح��ث المتواض��ع ال�ذي س��میتھ   

  ) .القرآن الكریم 
ونظرا ألھمیة ھذا الموضوع ، وخصوصا إذا علمنا أن كثیرا من 

 قد اھتدوا إلي ضرورة وأھمیة - قدیما وحدیثا–العلماء والمفكرین 
  . یس في العالم العربي واإلسالمي فحسب بل العالم كلھ التغییر ، ل

ونظرا لذلك ، فإن أقدم ھذا البحث عسي أن یستفید منھ من یطلع علیھ 
ویسترشد بما فیھ من ترتیب أفكار علي الرغم من علمى بتوافر 
األعمال في ھذا المجال ، فما تغیب عن ذھني جھود علمائنا الذبن لم 

 اهللا كل الخیر ، فمعذرة إلیھم عما جئت یقصروا في ذلك ، فجزاھم
أقدمھ من محاولة متواضعة في دراسة ھذا البحث الذي أبتغي بھ األجر 

  . والثواب ، فكل طالب علم لھ نصیب ینالھ 
  : وقد كانت خطتي في ھذا البحث تحقیقا للغرض المنشود أن جعلتھ في 

 . مقمة ومبحثین وخاتمة  -
دراسة منھج القرآن في األطر العامة ل: المبحث األول  -

 : النزول ویتضمن مطلبین 
 . تعریف المنھج وبیان أھمیتھ : المطلب األول  -
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التدرج في عملیة اإلنجاز واآلثار التي : المطلب الثاني  -
 . تترتب علي ذلك 

  : ویتضمن مطلبین 
معنى التدرج والدلیل علیھ من كتاب : المطلب األول  -

 . اهللا تعالي 
میة التدرج واآلثار التي تترتب علیھ أھ: المطلب الثاني  -

 . ویتضمن قسمین 
تجاوب الوحي مع الرسول صلي اهللا : القسم األول  -

 .علیھ وسلم ویتضمن ثالث مقاصد 
إثبات رسالة الرسول صلي اهللا علیھ : المقصد األول  -

 . وسلم ودلیل اعجاز القرآن الكریم 
سلم تثبیت فؤاد النبي صلي اهللا علیھ و: المقصد الثاني  -
 . 
منھج القرآن الكریم في تعلیم النبي : المقصد الثالث  -

 . صلي اهللا علیھ وسلم 
تجاوب الوحي مع المؤمنین ویتضمن : القسم الثاني  -

 : مقاصد رئیسیة مھمة منھا 
انتزاع العقائد الباطلة ومعالجة العادات : المقصد األول  -

 . السیئة 
منھجة سیاسة التدرج في التشریع و: المقصد الثاني  -

 . في بیان األحكام 
 . سیاسة التدرج في إبراز العظات : المقصد الثالث  -
سیاسة التدرج في التجاوب مع : المقصد الرابع  -

 .األحداث والنوازل
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  املبحث األول

  اآلطر العامة لدراسة منهج القرآن يف النزول

یقتضي منھج البحث العلمي ومن أجل تحقیق الغرض من دراسة       
 ھذا البحث أن أتحدث عن بعض المفاھیم المتعلقة بھ ، موضوع

ولصلتھا بھ صلة وثیقة ، لكي تكون نبراساً  ومنارة یھدي علي ضوئھا 
 إلیھ القلوب وترتاح إلیھ معرفة الوصول إلي الحق الذي تطمئن

  .النفوس

  اطب اول

ن أو ف ار  

 : تعريف المنهج : والً  أ -

طریق نھج بین واضح وھو النھج /  نھج )١(. عرب جاء في لسان ال
وأنھج الطریق ، وضح واستبان  وصار نھجاً  واضحاً  بیناً  قال یزید 

  بن الخذاقا العبدي 
  سبل المكارم والھدي تعدي  ولقد أضاء لك الطریق وانھجت    

 الطریق الواضح ، ونھجت الطریقف –تعین وتقوي والمنھاج : أي 
  . كتھ أبنتھ وأوضحتھ وسل

لطریق الواضح ، ونھج األمر  المنھج ا)٢(. وقال الراغب األصفھاني 
لكل جعلنا منكم " ومناھجھ قال اهللا تعالي وضح ومنھج الطریق  وأنھج

   . ٤٨سورة المائدة آیة " شرعة ومنھاجا 
 – نھج الطریق أبانھ وأوضحھ ونھجھ )٣(وجاء في مختار الصحاح  

  . الواضح  سلكھ والمنھاج الطریق –أیضا 

                                                           

ت��صحیح أم��ین محم��د عب��د الوھ��اب وزمیل��ھ محم��د  / ل��سان الع��رب / اب��ن منظ��ور  )١(
م ١٩٩٩ - ھ�ـ    ١٤١٩الطبعة الثالثة   /  بیروت   –دار إحیاء التراث العربي     / العبیدي  

 . العرب وسأشیر إلیھ الحقا لسان . نھج / فصل النون / 
/  ھ�ـ  ٥٠٢أب�و القاس�م الح�سین ب�ن محم�د ب�ن المف�ضل ت                / الراغب األص�فھاني     )٢(

 دار الكت��ب –إب��راھیم ش��مس ال��دین : ض��بطھ / معج��م مف��ردات الف��اظ الق��رآن الك��ریم 
وسأش��یر  / ٥٦٢ص /  م ١٩٩٧ - ھ��ـ ١٤١٨ الطبع��ة األول��ي – بی��روت –العلمی��ة 

 . لكریم  معجم مفردات ألفاظ القرآن ا–إلیھ ال حقا 
دار / مخت�ار ال�صحاح   / اإلم�ام محم�د ب�ن أب�ي بك�ر عب�د الق�ادر ال�رازي           / الرازى   )٣(

  . ٢٩٧بیروت / الفكر العربي 
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ً  إلي أن كلمة منھج في اللغة یدور معناھا حول   أخلص مما بینت أنفا
الطریق الواضح الموصل إلي غایة معینة ، وھدف : مفھوم أساس ھو 

مقصود ، والمراد بھ ھنا الطریق المؤدي إلي التعرف علي حقیقة في 
 العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تھیمن علي سیر العقل

 أو ھو مجموعة أو )٤(. وتحدد عملیاتھ ، حتى یصل إلي نتیجة معلومة 
جمل من الخطوات المدروسة أو العملیات المنظمة التي تقوم علي 

   )٥(. مبادئ وقواعد للوصول إلي تحقیق ھدف محدد 
 : أهمية المنهج : ثانيا  -

یكون أن ما یراد تغییره بكفاءة عالیة ال بد من أن : من الحقائق الثابتة 
عبر منھج علمي منضبط یحكم خطوات اإلنسان في جمیع مراحل 
الدورة اإلنجازیة للفعل المراد استبدالھ ، فھو الطریق الوحید أمام 
اإلنسان ، ألنھ یساعده علي االستعمال األمثل لطاقاتھ ووقتھ ، ویجنبھ 
التیھ والضالل والفوضى والتذبذب ، ومنھ وحدة تحدد المقاصد 

طط المراحل وتختار األدوات وتنتقي الوسائل واألسالیب واألھداف وتخ
وفق خطة مدروسة ونظام دقیق ، وحسابات قائمة علي فھم لسنن 

  . الھدایة ودرایة بالواقع المراد تغییره 
فالمنھج إذا ضرورة حیویة ملحة ، ال یجوز إنكاره وال إغفالھ ، وال 

  . التھاون فیھ بأي حال من األحوال 
قدم ، فإن المفكر الواعي إذا ما أراد أن یكون لھ وعلي ضوء ما ت

الوجود المتمیز والدور الفعال في تغییر واقع مریر بواقع سلیم ، البد 
من سلوك المنھج السدید ، لتحقیق ھذا الغرض السامي ، فھو بالنسبة 
لھ ذو قیمة عظیمة وضرورة من الضروریات الفكریة الھامة ، وبدونھ 

قوم بھ أكثر من فوضى ال یضبطھ نظام ، وتخبط لن یكون العمل الذي ی
عشوائي ال یرتبط بھدف ، وسیرة مظلمة عمیاء ال تسترشد الطریق 
الموصل إلي الضالة المنشودة المبتغاة ولو فرض وحصل تغییر 

                                                           

دراس�ة ف�ي من�اھج    / العل�م والبح�ث العلم�ي     / حسین عب�د الحمی�د رش�وان        / أنظر   )٤(
 وأنظ�ر م�نھج   ١٤٣ الناش�ر المكت�ب الج�امعي باألس�كندریة ص        –العلوم عند الع�رب     

دار الكت��ب / بح��ث العلم��ي عن��د الع��رب لألس��تاذ ج��الل محم��د عب��د الحمی��د موس��ى      ال
  . ٢٧٣ ص ١٩٧٢ / ١بیروت ط / اللبناني 

منھج النبي في حمایة ال�دعوة      / ھذا التعریف مقتبس من األستاذ الطیب برغوث         )٥(
  . ٨٩ص / والمحافظة علي منجزاتھا 
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ً  وإخفاء مؤقتا لألمراض المستعصیة  فسیكون سطحیاً  شكلیاً  صوریا
  .سوة سرعان ما تعود إلي ما كانت علیھ بل أشد ق

 وھو یتعامل مع الجاھلین وظروفھم -فرسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم  
 قد –التي كانوا یعیشونھا العقدیة واألخالقیة واالجتماعیة ونحوھا 

 وضعھ لھ رب العالمین ورسم لنفسھ برنامجا –استند علي منھج أصیل 
 ً محدد األھداف والوسائل واألدوات والمراحل كانت كافیة في حل تلك

  . المشكالت المتأصلة في حیاة العرب وإزالة ما ھو باطل 
 إلي ھذا المنھج القویم الذي – الیوم –فما أحوجنا نحن المسلمین 

سلكھ رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم  للتخلص مما نعانیھ من مشكالت 
كثیرة ال سیما وقد ظھر من یدعو من العلماء إلي ضرورة وأھمیة 

ضایا العالم اإلسالمي ، لكي یسترجع قواه ومجده التغییر في كثیر من ق
وعزتھ وكرامتھ ویتبوأ مكانتھ بین األمم األخرى ، ویدخل في دور 

  . حضاري علمي ممیز ، یحقق بھ ھویتھ 

  

ب اطا  

  واط ال اري 
  

 : الضابط في اللغة  -
الضابط لزوم الشيء وحبسھ ضبط علیھ : جاء في لسان العرب 

الضبط لزوم شيء ال یفارقع في كل : یضبط ضبطاً  وقال اللیث وضبطھ 
   )٦(. شيء وضبط الشيء حفظھ بالحزم ، والرجل ضابط أي حازم 

ً  وضباطھ ) ض ب ط ( وجاء في معجم مقاییس اللغة  ضبطھ ضبطا
   )٧( یعمل بیدیھ جمیعاً  –حفظھ بالحزم ، وأضبط 

 األسس –ة العربي  علي ضوء ما جاء في قوامیس اللغ–والمقصود بھ 
والقواعد واآلطر التي یلتزم بھا المفكر وال تفارقھ في شيء ویحبس 
تغییره علیھا فإذا خرج عنھا ولم یلتزم بھا ، فإن مشروعھ في التغییر 

  . لن یجدي شیئاً  

                                                           

 .  مادة ضبط ١٦ – ١٥ ص ٨لسان العرب ج  )٦(
/  ھ��ـ ٨١٧مج��د ال��دین محم��د ب��ن یعق��وب ت   / إم��ام أھ��ل اللغ��ة  / الفیروزآب��ادي  )٧(

/  ھ�ـ   ١٤٢٠ بی�روت    –دار الفكر   / توثیق یوسف محمد البقاعي     / القاموس المحیط   
 ) القاموس المحیط (  وسأشیر إلیھ الحقا – مادة ضبط ٦٠٧ م ص ١٩٩٩
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أن یعید : فالعمل األول الذي ینبغي أن یقوم علیھ الفكر الواعي ھو 
ً  من كیانھ لإلنسان المنھجیة بكل ضوابطھا ،  حتى تصبح جزءا

ووجوده ، فیتحول المنھج إلي حقیقة واقعیة ، ولیس مجرد قواعد ال 
  . تمس إال الجانب النظري في حیاة اإلنسان 

فالتالزم بین التغییر وبین ھذه الضوابط أمر حتمي ، حتي یتحقق 
الغرض المطلوب في الواقع البشري بفاعلیھ وكفاءة وإلیك بیان أھم 

  . الضوابط التي ینبغي االعتماد علیھا في قضیة التغییر الركائز و
 : فھم القرآن الكریم واستیعاب حقائقھ  -

اإلحاطة واالستیعاب الواعي : من األمور المھمة في قضیة التغییر 
القرآن الكریم ، لذا یتعین إدراكھ : لألنموذج ، ولما كان المراد 

لسلوكیة والفكریة وأستیعابھ في كل ناحیة من نواحیھ العقیدیة وا
ونحوھا ، فھو حجر األساس في الحكم علي كل ھذه القضایا ، وھو 
الذي تقاس بھ القیم وتحاكم إلیھ العادات والتقالید والنظم كلھا قال اهللا 

َفِإْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُردُّوُه ِإَلى اللَِّھ َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم (تعالي 
   .٥٩نساء آیة سورة ال) ُتْؤِمُنوَن

ومن ھنا نعلم كیف أن النبي صلي اهللا علیھ وسلم وصحابتھ الكرام 
كانوا شدیدي العنایة بحفظ القرآن الكریم ودراستھ وفھم معناه وتطبیقھ 
في الواقع ، ذلك أن دراسة القرآن الكریم والوقوف علي مقاصده 
وأسراره وما تضمنھ من شریف األسرار دون تطبیقھ أمر ال یظھر 

  ھمیة تلك الدراسة وال ذلك الحفظ أ
فالواجب علي المسلم أن یطبق معاني القرآن الكریم ویجسدھا في 
سلوكھ مستندا إلي معرفة واقعیة بما یقوم بھ ، مدركا واعیا یحققھ 
الفعل الذي یمارسھ والغایة التي ینشدھا ، روى عن أبي عبد الرحمن 

كعثمان بن عفان : ا القرآن حدثنا الذین كانوا یقرئونن( السلمي أنھ قال 
، وعبد اهللا بن مسعود وغیرھما أنھم كانوا إذا تعلموا من النبي صلي 
اهللا علیھ وسلم عشر آیات لم یجتوزوھا حتى یتعلموا ما فیھا من العلم 

   )٨(والعمل فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعاً  

                                                           

 س�نة  – ٢ دم�شق ط   –رآن   مؤسسة عل�وم الق�     –أنظر تفسیر دقائق التفسیر البن تیمیھ        )٨(
 ١ المنشورات العلمیة بیروت ج – ، وتفسیر مجاھد ٢٢٧ ص ٢ ج – ٢ ط ١٤٠٤النشر 

 ٦٩ / ٢ ج ١٩٦٢ بیروت سنة – دار الفكر – ، وتفسیر الدر المنثور للسیوطى ٦٨ص / 
 الطبع�ة  – مكتبة وھب�ھ  –التفسیر والمفسرون  / محمد حسین   / الدكتور  /  وأنظر الذھبي    –

  . ٥١ص /  الجزء األول – م ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٧ –الثالثة 
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ي عرض إذا الخطوة األولي العلمیة المنھجیة في الجھد الدعوي ھ
َفَلا (القضایا كلھا االجتماعیة وغیرھا علي القرآن الكریم قال اهللا تعالي 

َوَربَِّك َلا ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم ُثمَّ َلا َیِجُدوا ِفي َأْنُفِسِھْم 
   . ٦٥النساء اآلیة ) َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًما

یقسم بنفسھ الكریمة المقدسة أنھ ال یؤمن أحد حتي یحكم ( هللا تعالي فا 
الرسول في جمیع األمور ، فما حكم بھ فھو الحق الذي یجب االنقیاد لھ 

ً  ولھذا قال  ُثمَّ َلا َیِجُدوا ِفي َأْنُفِسِھْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت (باطنا وظاھرا
ذا الضابط یصبح فھم حقائق وعلي ضوء ھ)٩() . َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًما

القرآن ، وإدراك مغزاه ومقاصده في الخلق مناط العمل التغییري 
  .ومداره 

ومن ھنا یتعین علي من یحمل دعوة الحق رسالة اإلسالم أن یكون في 
مستوى من المعرفة بكتاب اهللا المجید ، حتى یكون في استطاعتھ 

ً  إیصال ما تضمنھ من معان وأسرار وأھداف تعني اإل نسان ، مدركا
حقیقة الفعل الذي یمارسھ وبشكلھ السلیم والغایة التي یحققھا من 
القیام بھ ، ولنا في رسول اهللا أسوة حسنة في ھذا المضمار ، فقد كان 
األنموذج األول ، وكذلك الصحابة الكرام الذین استوعبوا معاني ھذه 

ا المعبرین األمة وتفاعلوا معھا فارتقوا علي مستوى رسالتھا فكانو
  .  الحقیقیین عن مقصدھا 

والحق الذي نراه في ھذه الظروف العصیبة التي یشعر فیھا المسلمون 
بالضعف والھوان والفرقة وعدم االستقرار ال نجد مخرجا لھم من ھذا 
كلھ إال بما أشرنا إلیھ آنفاً  تدبر القرآن الكریم ودراستھ بفھم ووعي ، 

 تطبیقاً  عملیاً  واعیاً  مبصراً  مصحوبا ثم تطبیقھ في كل نواحي الحیاة
  . ً بالقناعة التامة أنھ من عند اهللا تعالي واالعتزاز باالنتماء إلیھ 

إنھم أن فعلوا ذلك أصبحوا أمة قویة عزیزة كریمة ، لھا كیانھا 
 بل إن تطبیق القرآن الكریم وجعلھ حقیقة واقعة ملموسة –ووجودھا 

ار الصحیح إلنشاء حضارة إسالمیة سیكون الخطوة األولي في المس

                                                           

 –دار الفك�ر  / س�نن اب�ن ماج�ھ    / محمد بن یزی�د أب�و عب�د اهللا          / القزویني  : أنظر   )٩(
/  ، وأنظر الشیباني ٨٢٩ ص ٢ ، وج ٧ / ١ ت أحمد فؤاد عبد الباقي ج   –بیروت  

 / ١ / ب�دون  – م�صر  –مؤس�سة قرطب�ة    / مسند أحم�د    / أحمد بن حنبل أبو عبد اهللا       
تف��سیر الق��رآن  / ٧٧٤أب��و الف��داء إس�ماعیل ب��ن كثی��ر ت  /  ، وأنظ�ر اب��ن كثی��ر  ١٦٥

محمد علي الصثابوني ، المجل�د األول ص  :  تحقیق – بیروت – دار الفكر –العظیم  
 .  وسأشتیر إلیھ الحقا تفسیر ابن كثیر ٤١٠
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عریقة مزدھرة وقویة مرة أخرى ، ألن تعالیم القرآن تطلب من المسلم 
أن یكون إیجابیاُ  مبادراً  إلي كل فعل فیھ خیر لیس فحسب بل للبشریة 
جمعاء ، فھي تحثنا أن نتعلم كل علم مفید حتى نستطیع أن نعمر الكون 

بح حیاة اإلنسان علي أكمل صورة الذي جعلنا اهللا مستخلفین فیھ لتص
  . ممكنة 

الوقوف علي : ومن الضوابط األخرى التي ینبغي الحرص علیھا 
الظواھر المراد عالجھا فھ ال یقل أھمیة عن إدراك البدیل الذي أشرت 

  .إلیھ آنفاً  ألن الحكم علي الشيء فرع من تصوره 
الق في مباشرة فالذي یتولي عملیة التغییر ال بد من تحدید نقطة االنط

العمل ، أعني التعرف علي واقع اإلنسان من جانب ، والوضع 
االجتماعي من جانب آخر ، وتكوین صورة عامة عنھ ، وھذا أمر في 
غایة األھمیة ، ال یمكن غفالنة أو السكوت عنھ ، إذ كیف نتعامل مع 

 عند نزول القرآن الكریم وال نعرفھ – مثالً  –واقع مریر كواقع العرب 
؟ ھذا في الحقیقة یقتضي التردد في كیفیة التعامل معھ ، فإذا ما أحطنا 
بھ علماً  وعرفنا أحوالھ ، تكیف موقفنا منھ وسھل تعاملنا معھ وتمكنا 

  . من التأثیر فیھ 
وكلما اتصفت المعلومة بالدق�ة واإلتق�ان وال�صحة والواقعی�ة ، وات�صفت        

ص��ادقة مكتمل��ة م��ن باإلحاط��ة وال��شمول ، اي كافی��ة ف��ي إعط��اء ص��ورة 
حی��ث العم��ق ع��ن أح��وال المجتم��ع ، ف��ال ش��ك أن ھ��ذه المعلوم��ات الت��ي     
تت�صف بھ�ذه ال�صفات ت�ضمن س�المة الفھ�م ، وتحق�ق النت�ائج المتوخ��اة         
عل��ي خ��الف م��ن ال یتنب��ھ إل��ي التع��رف عل��ي الواق��ع ال��ذي یری��د تغیی��ره     
فسیقع في كثیر من األخطاء المؤثرة سلباً  علي سیر عمل�ھ ، وس�یخفق          

یھ ، ولن ینجز الذي یرید إذ أن تحقی�ق ق�رارات س�لیمة ص�ائبة وفعال�ة                  ف
بدون معلومات وافیة كافیة عن القضایا التي یرید لھا حالً  ویبتغ�ي لھ�ا           

  .عالجا أمر یصعب تحقیقھ 
ومن ھذا المنطل�ق ونظ�راً  ألھمی�ة المعلوم�ات ودورھ�ا الممی�ز ف�ي فھ�م                   
  الظ����������������������������اھر ، فق����������������������������د أوالھ����������������������������ا الق����������������������������رآن  

 عنای��ة فائق��ة ، واھتمام��اً  خاص��اً  ، كم��ا –أش��رت س��ابقاً   كم��ا –الك�ریم  
  یت�����������������������ضح ذل�����������������������ك م�����������������������ن قول�����������������������ھ تع�����������������������الي  

أي ال تتب�ع م�ا ال    ( – ٢٦االس�راء آی�ة   ) َوَلا َتْقُف َم�ا َل�ْیَس َل�َك ِب�ِھ ِعْل�مٌ       (
 ال تقل رأیت ولم تر وسمعت ولم تسمع وقال القتب�ي  – قال قتاده –تعلم  
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 فھ��ذه اآلی��ة تنھ��ي ع��ن ق��ول – إل��ي الق��ول –ال تتب��ع الح��س والظن��ون : 
     )١٠() . الزور والقذف وما أشبھ ذلك من األقوال الكاذبة والردیئة 

ل��ذا یتع��ین عل��ي ك��ل م��ن یت��ولي عملی��ة التغیی��ر ، أن تك��ون لدی��ھ عنای��ة     
خاصة بالتعرف علي الوضع االجتماعي ، لتحدی�د الم�راد تغیی�ر بم�ا ھ�و               

مكان��ات المطلوب��ة خی��ر ، حت��ى ی��تمكن م��ن وض��ع الم��نھج المناس��ب واإل  
إلنج��اح عمل��ھ بإتق��ان ، وإذا ل��م تتحق��ق تل��ك المعرف��ة ، ویج��د نف��سھ ف��ي  
احتك��اك مباش��ر مع��ھ ق��د ی��صطدم ب��الواقع وھ��و م��ا یح��ول دون تحقی��ق       

  . المھمة المراد إنجازھا 
 اإلنسان واإلعتناء ب�ھ عق�دیا       –ومن الركائز لضمان فعالیة اإلنجاز بناء       

 كتاب اهللا تعالي مم�ا ی�دل عل�ي ھ�ذا أھمی�ة         وخلقیاً  وقد بدأ ذلم جلیاً  في       
البعد المنھجي  ، فقد أراد اهللا تعالي م�ن اإلن�سان أن یك�ون م�صدر خی�ر         
لنبي نوعھ ، ال مصدر شر ، وذلك بتھذیب نفسھ وتربیتھا علي الفضائل 
ال�شریفة ، والخ��صال الرفیع��ة ، والع��ادات الح��سنة ـ والحقیق��ة أن كلم��ة     

تحل�ي ب��ھ اإلن��سان م��ن ص��فات حمی��ده أو  الخل�ق ال تق��ف عن��د ح��دود م��ا ی 
خ��الل رذیل��ة ، ولكنھ��ا تتج��اوز ذل��ك المعن��ي ال��صغیر لت��شمل ك��ل س��لوك    
اإلن��سان وعالقات��ھ برب��ھ أو بالن��اس أو ب��الكون وبھ��ذا المعن��ي الواس��ع       

وعبرت  ) ٤ –القلم  ) ( َوِإنََّك َلَعلى ُخُلٍق َعِظیمٍ   (امتدح اهللا تعالي رسولھ     
ك�ان  ( ت عن النبي ص�لي اهللا علی�ھ وس�لم           عنھ السیدة عائشة حیتن سئل    

  إذ ال یمك���ن لرس���ول اهللا ص���لي اهللا علی���ھ وس���لم    )١١() خلق���ھ الق���رآن  
ممارس��ة رس��التھ دون أن یتحق��ق فی��ھ ھ��ذه ال��صفات ، وك��ذلك ال��صحابة   

  . الكرام والتابعین ومن سار علي دربھم إلي یوم الدین 
كماالت من األمور   إذا قضیة بناء اإلنسان علي الفضیلة وتحلیة بأحلي ال        

المھمة التي حرص القرآن الكریم علي تحقیقھا وم�ن ھن�ا ن�رى العلم�اء               
یق��ررون أن اإلن��سان ھ��و الحقیق��ة الكب��ري الت��ي ینبغ��ي أن ی��دور حولھ��ا   

ذا رس�الة ق�د حملھ�ا وعلی�ھ         ( مشروع الفكر الحضاري الواعي ، لیكون       
  كم�ا  )١٢() آداؤھا  لتف�سیر حقیق�ة اس�تخالفة ف�ي األرض معن�ى وق�صدا          

                                                           

 دار –لق�رآن  الجامع ألحكام ا/ عبد اهللا بن محمد بن أحمد األنصاري    / القرطبي   )١٠(
 وسأش��یر إلی��ھ الحق��ا ٢٥٨ – ٢٥٧ص  / ١٠ج / ھ��ـ ١٤٠٧ ١ بی��روت ط –الفك��ر 

 . الجامع ألحكام القرآن 
  . ٧٤٦ رقم ٥١٣ / ١كتاب صالة المسافرین / أخرجھ مسلم  )١١(
الطبع�ة  / خ�صائص الت�شریع اإلس�المي ف�ي ال�سیاسة والحك�م           / فتحي  / الدریني   )١٢(

  . ٩١ ص ١٩٨٢الة  مؤسسة الرس–بیروت / األولي 
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إن الفكر الحضاري الذي ال یواجھ مشكلة اإلنسان ذات�ھ          ( یقول ابن نبي    
فإنھ فكر ما زال یدور في دوامة الجزیئات المسكنة التي ال تغیر اإلنسان 
جذریاً  ، ألن اإلنسان ھ�و ال�شرط األساس�ي لك�ل ح�ضارة وأن الح�ضارة                  

   )١٣(. تؤكد دائما الشرط اإلنساني 
 یج��ب أن یت��صدى لبن��اء اإلن��سان ال��ذي یحم��ل     أج��ل إن الفك��ر الم��ستنیر  

األمانة ومعاني الرسالة والرشاد وینمي في ذاتھ مع�اني الق�یم والمب�ادئ         
السامیة والمفاھیم الراقیة ویركز علي تكوینة الكامل الذي یحتوي عل�ي           

  . ثالثة عناصر مھمة 
  : التكوين العقدي :  أولهما -
أمور مھمة لھا تعل�ق بم�نھج       فإذا كان یغدو من الضروري التركیز علي         

التغیی��ر وال��ذي تكف��ل ف��ي إخ��راج الن��اس م��ن الظلم��ات إل��ي الن��ور ، ف��إن   
الجانب العقائدي أول ھذه األم�ور ، وھ�ذا م�ا أثبت�ھ الواق�ع ، ف�إن عقی�دة                    
الجیل األول من صفوة الصفوة القائمة علي التوحید ، ھي التي أوصلت          

ل المج�االت االجتماعی�ة   المسلمین إلي ما وصلوا إلیھ م�ن التف�وق ف�ي ك�           
واالقت��صادیة وال��سیاسیة ، ونحوھ��ا ف��اهللا تع��الي ل��م ی��زین قل��وبھم بحلی��ة 
اإلیمان الصادق ، والعبادة الخال�صة ن والخل�ق ال�سمح إال بع�د أن مھ�د          
لذلك برد عقائدھم الفاسدة وتقب�یح ع�اداتھم الباطل�ة ش�یئاً  ف�شیئاً  وھ�ذا                

  . في الواقع أدعي إلي قبولھ وعدم رفضھ 
فالعقیدة الصحیحة تؤدي إلي تعمیق البعد الروحي واالتصال باهللا تع�الي           

حقیق��ة الحق��ائق ( ومعرفت��ھ القائم��ة عل��ي العل��م ومعرف��ة اهللا تع��الي ھ��ي  
وثم��رة وج��ود اإلن��سان وغایت��ھ ، واإلن��سانیة ال ترتق��ي وت��سمو بالتق��دم    

، العلم��ي إذا ل��م تتب��ع ھ��ذا التق��دم إیمانی��اً  ألن أعل��ي مرتب��ة لإلن��سانیة        
وأف��ضل مق��ام للب��شریة ھ��ي معرف��ة اهللا تع��الي وأن أزھ��ي س��عادة لألن��س  

 )١٤() والجن وأحلي نعمة ھي محبة اهللا تعالي النابعة م�ن تل�ك المعرف�ة             
ولیس من شك أن ھذا النوع من العلم یغرس في ال�نفس اإلن�سانیة قیم�ا         
 ًعدة ، وفضائل شتي ، وفي مقدمتھا ، تقوى اهللا تعالي ، وملعوم أن اهللا

تعالي قد أوالھا أھمیة قصوى وقیمة كبرى ، یدرك ھذه الحقیقة من ھو       
علي صلة بكتاب اهللا تعالي ، فقد ذكرھا في أكثر من موضوع في محك�م      
آیاتھ  وما كان ذلك إال لما یترتب علیھا م�ن آث�ار مبارك�ة فھ�ي الخ�صلة                   

                                                           

  . ١٧٤وجھة العالم اإلسالمي ص / بن نبي  )١٣(
 – الطبع�ة األول�ي   –المكتوبات ترجم�ة إح�سان قاس�م        / بدیع الزمان   / النورسي   )١٤(

  . ٢٨٩ م ص ١٩٩٢استنبول دار سوزر للنشر 
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الجامعة لخیري الدنیا واآلخرة ، ولو كانت ھناك فضیلة أصلح للعبد من            
ھذه الخصلة ألمر بھا عباده ووص�ى بھ�ا خواص�ھ ، ول�ذا ك�ان االقت�صار        

   )١٥(. علیھا كما صرح بذلك أفاضل العلماء 
أجل إن تقوى اهللا تعالي ھي التي تجعل اإلنسان یستح�ضر قیم�ة وج�وده     
في حیاتھ ، وتھذیب نفسھ وتوطنھ عل�ي األخ�الق الرفیع�ة س�راً  وعلن�اً             

مراقب�ة اهللا تع�الي ، لتك�ون ت�صرفاتھ كلھ�ا      ظاھراً  وباطناً  وتعوده عل�ي    
في طاعتھ ورضاه ، وتحقیق ھ�ذه الق�ضایا أم�ر مھ�م ف�ي تحقی�ق عملی�ة           
االنجاز ومن ھنا ن�درك ال�سبب ال�ذي یحم�ل معتنق�ي ال�شریعة اإلس�المیة             
علي طاعتھا في السر والعل�ن وال�سراء وال�ضراء ، ألنھ�م یؤمن�ون ب�أن               

ب��ادة یق��ربھم  إل��ي اهللا تع��الي ،  الخ��وف ومراقب��ة اهللا تع��الي ن��وع م��ن الع 
وأنھم یؤجرون علي ھذه الطاعة وانطالقاً  من ھذا المب�دأ ن�رى اإلس�الم            
ق��د م��زج ب��ین أحك��ام ال��دنیا وال��دین ول��ذلك لی��ضمن لل��شریعة اإلس��المیة     
الدیمومة والخلود ، وبث في المحكومین روح العبودیة الحق�ة والطاع�ة        

ألي قانون وضعي آخر مھم�ا  الصادقة وجعل لھا قوة في الردع ، لیست      
 وسنوضح ذلك بنم�اذج حی�ة ف�ي     –أحكم وضعھ وأحسن تطبیقھ وتنفیذه      
  . المطالب الالحقة أن شاء اهللا تعالي 

 ی�ساعد   – بالمفھوم ال�سابق     –وال شك أن توفیر مثل ھذا الجو اإلیماني         
كثی���راً  إل���ي جان���ب بن���اء الق���درات المنھجی���ة اإلجرائی���ة عل���ي تحقی���ق      

ف�سیر الواق�ع اإلن�ساني وھ�و م�ا ی�ساعد دون ش�ك ف�ي             الموضوعیة في ت  
إنج��اح المرحل��ة األساس��یة األول��ي ف��ي عملی��ة التغیی��ر ، ویحق��ق األس��س 
الروریة لنجاح المرحلة الالحق�ة حینم�ا ی�شرع ف�ي مباش�رة تنفی�ذ العم�ل           

  . وإنجاز األھداف المرسومة المحددیة 
  : التكوين السلوكى :  الثاني -

إلسالم علي تحقیقھا في بناء اإلنسان التكیون     ومن األمور التي حرص ا     
 والحقیق�ة إن    –السلوكي ، والعمل�ي الق�ائم عل�ي العل�م المت�صل ب�الوحي               

جعل العلم أساساً  في ھ�ذه الق�ضیة أم�ر ف�ي غای�ة األھمی�ة ألن ف�ي ذل�ك                     
اس��تقامة لم��ضامینھ وتوافق��اً  لدالالت��ھ وع��دم اختالفھ��ا وتناق��ضھا م��ع        

تفتح لھ كن�وز المعرف�ة ، وتتجل�ي أمام�ھ ین�ابیع             اإلرادة اإللھیة ، وبھذا ت    
الحكمة والتفكیر الذي یكون مألھا الحقیقي معرف�ة اهللا تع�الي ، وتج�سید             
ھ�ذه المعرف�ة ف��ي القل�ب وال��سلوك ، وإذا ك�ان الق�رآن الك��ریم ق�د ح��رص       

                                                           

 – ت�ونس  – بدائع السلك في طب�ائع المل�ك        –محمد بن علي    / أنظر ابن األزرق     )١٥(
  . ٨٤٤ / ٢ م ١٩٧٧ –ربیة للكتاب الدار الع
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علي بناء اإلنسان علي التكوین السلوكى الذي م�داره وأساس�ھ األخ�الق             
ة اإلحسان أھمیة خاصة فھي م�ن دع�ائم ھ�ذه           الفاضلة ، فإن أولي فضیل    

األخالق التي ینبغي الوقوف عندھا واالھتم�ام بھ�ا ، ألنھ�ا تع�الج أغ�وار                
  . المشكالت االجتماعیة بسمو أخالقي سامق 

مفھوم���ھ الواس���ع ال���ذي ی���ضمن احت���رام  :  ھن���ا )١٦(ویق���صد باإلح���سان 
ھ�م ،   اآلخرین وحبھم والصفح عنھم والتج�اوز ع�ن أخط�ائھم والترف�ق ب            

ولین الجان�ب لھ�م م�ن أج�ل ت�ذلیل العقب�ات النف�سیة بی�نھم وب�ین ال�دعوة             
   )١٧(. وتمھید السبیل أمامھم للوقوف علي حقیقتھا 

فاإلحسان في ھذا المفھوم یعد م�ن الثواب�ت ف�ي العم�ل ال�دعوي بعام�ة ،           
 ول�ذا  )١٨(فلھ أھمیة قصوى في بناء العالقات االجتماعیة في المجتمع    

  مجی����د ق����د أعط����اه أھمی����ة محوری����ة ق����ال اهللا تع����الي     ن����رى الكت����اب ال 
س��ورة األع��راف ) ( ُخ��ِذ اْلَعْف��َو َوْأُم��ْر ِب��اْلُعْرِف َوَأْع��ِرْض َع��ِن اْلَج��اِھِلینَ  (

وقد جاءت ھ�ذه اآلی�ة عق�ب م�ا تع�رض ألی�ھ الرس�ول ص�لي اهللا                    ) ١٩٩
علی��ھ وس��لم م��ن أباطی��ل الم��شركین وقب��ائحھم م��ا ال یطی��ق تحمل��ھ ف��أمر  

بمج��امع مك��ارم األخ��الق الت��ي م��ن   ( ي اهللا علی��ھ وس��لم  رس��ول اهللا ص��ل 
 والحقیق�ة أن س�مو األخ�الق ال�ذي أش�رت         )١٩() جملتھا اإلغ�ضاء ع�نھم      

 ال یك��ون ولی��د ال��صدفة إنم��ا یعب��ر ع��ن خل��ق اس��تقر ف��ي   – آنف��ا –غلی��ھ 
الضمیر حتى غ�دا س�جیة وطبع�اً  ت�صور ت�صرفات الم�سلم دون تكل�ف ،            

 م�ا ال یخف��ي ، ف�إن اإلن��سان ب��دون   وف�ي ھ��ذا الجان�ب م��ن تھ�ذیب ال��نفس   
أخ��الق أھ��ل اإلیم��ان إذا اش��تد باس��ھ وقوی��ت س��لطتھ حمل��ھ ذل��ك عل��ي         

  . التصرف مع الناس بالجور والتعسف 
وال ش��ك أن االنطب��اع األول ال��ذي یكون��ھ اآلخ��رون ع��ن ال��داعي إل��ي اهللا   
تعالي مھم جداً  فإذا كان سیئاً  أعاق�ھ وس�د الطری�ق أمام�ھ ، وإن كان�ت                 

ى بأن یكون الداعي قد تربي علي أخالق الق�رآن ونق�ي نف�سھ م�ن      اآلخر
شوائب النقص ، واتصف ب�األخالق الرفیع�ة س�ھلت ف�تح الطری�ق أمام�ھ            

الَِّذیَن ِإْن َمكَّنَّاُھْم ِفي اْل�َأْرِض  (وأعانتھ علي عملیة التغییر قال اهللا تعالي       
                                                           

 اإلح�سان ض�د اإلس�اءة والح�سنة ض�د ال�سیئة ص       –جاء في الق�اموس المح�یط      )١٦(
 . ١١٤ص  / ١٢ وفي لسان العرب الحسن ضد القبیح ونقیضھ ١٠٧٢

  . ٣١٩ / ٢٩٨منھج النبي في حمایة الدعوة ص / أنظر برغوث  )١٧(
  . ٢٥میالد مجتمع ص / ملك بن نبي  )١٨(
إرش�اد العق�ل ال�سلیم    / محمد بن محم�د م�صطفى العم�ادي الحنف�ي         / أبو السعود    )١٩(

 ھ�ـ  ١٤١٩ الطبعة األول�ي  – بیروت  – دار الكتب العلمیة     –إلي مزایا الكتاب الكریم     
 .  وسأشیر إلیھ الحقا تفسیر أبي السعود ٧٠ص  / ٣ م ج ١٩٩٩
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ْلَمْعُروِف َوَنَھ�ْوا َع�ِن اْلُمْنَك�ِر َوِللَّ�ِھ     َأَقاُموا الصََّلاَة َوَآَت�ُوا الزََّك�اَة َوَأَم�ُروا ِب�ا     
فاهللا تعالي أثني علیھم قبل أن یحدثوا  ) ٤١الحج اآلیة ) ( َعاِقَبُة اْلُأُموِر

م��ن الخی��ر م��ا أح��دثوا ، لعلم��ھ بم��ا انط��وت علی��ھ ض��مائرھم م��ن ك��رائم     
   )٢٠(. الخصال القرآنیة 

 ق��ضیة األخ��الق وم�ن ھن��ا ك��ان لزم��ا عل��ي الم��شتغلین بال��دعوة أن یول��وا 
بالمفھوم الواس�ع األھمی�ة الكب�ري ف�ي التربی�ة حت�ى یع�دوا بھ�ا اإلن�سان               

  .الواعي نفسیاً  وعقلیاً  واجتماعیا ونحوھا 
  : البناء العلمي :   الثالث -

ومن عناص�ر بن�اء اإلن�سان ال�ذي ال یق�ل ش�آنا ع�ن العن�صرین ال�سابقین           
بح�ق یع�د م�ن الثواب�ت     فھ�و  ) الجانب العلم�ي  ( والمتعلق بمنھج التغییر    

في العمل الدعوي عامة ، فلھ منزلة خاصة في نھضة المجتمع وتطوره 
، ندرك ذلك من اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة التي تحث علي العل�م             

     )٢١(. وتبین أھمیتة ومكانتھ ومنزلتھ 
ْلَم َدَرَجاٍت َواللَُّھ ِبَما َیْرَفِع اللَُّھ الَِّذیَن َآَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذیَن ُأوُتوا اْلِع" 

     ) ١١المجادلة اآلیة " ( َتْعَمُلوَن َخِبیٌر 
علي أن العلم الذي حث علیھ الشارع لیس مقصورًا علي العلوم الدینیة 

 وإن كانت الت تضاھي لما تزود بھ اإلنسان من طاقات –فحسب 
ریة ،  لكنھ یتسع لیشمل كل ما یفید البشریة من العلوم العص–إیمانیة 

عقلیة كانت أو علوم تجریبیة ، فاإلسالم لم یفرق في العلم وطلبھ بین 
تلك العلوم كلھا ، فكل منھا یؤكد صاحبھ ویعضده ، فالعلم والدین 

  . صنوان ال یفترقان 
  علي طلب العلم المبني علي األسسوإذا كان اإلسالم قد حض

وغایة نبیلة علیھ من مقصد عظیم لصحیحة إنما كان كذلك لما یترتب ا
  ھي بناء اإلنسان الصالح ، لیتمكن من القیام برسالتھ في الحیاة والتي 
من أجلھا جعلھ اهللا تعالي خلیفتھ في األرض التي تتلخص بمعرفة اهللا 

العلم ھو مدى إسھامھ في تحقیق  إذ أن مقیاس النفع واإلفادة من تعالي
َوَما َخَلْقُت " عالي الھدف األكبر من خلق اإلنسان ، وھو العبودیة هللا ت

وما یتبع ذلك من  ) ٥٦الذاریات اآلیة " ( اْلِجنَّ َواْلِإْنَس ِإلَّا ِلَیْعُبُدوِن 
  . المنافع والمقاصد 

                                                           

  . ١٤٩ / ١٧األلوسي  )٢٠(
  . ٩ وسورة الزمر اآلیة ٢٨ وسورة فاطر آیة ١١ة أنظر سورة المجادلة اآلی )٢١(
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ومن ھنا یتعین علي الدعاة خاصة وأفراد المجتمع اإلسالمي عامة إذا 
ما أرادوا تغییر الواقع أن یتسلحوا بالعلم الشرعي وأن یصلوا إلي أرقي 

مستویات في شتى التخصصات العلمیة اآلخرى ، كما یتعین علیھم أن ال
یشحذوا الھمم من أجل بناء األمة اإلسالمیة واستنبأت العلوم من تربة 
التراث اإلسالمي ، وعلي أیدي رجال المعرفة والفكر المستنیر من أبناء 

یر المسلمین ، إنھم إن فعلوا ذلك سلكوا طریقاً  سدیداً  في عملیة التغی
وأما إذا بقي المسلمون علي ما ھم علیھ یعیشون في فلك العلوم 
الغربیة ، باإلضافة غلي الظلم الذي ارتكبھ الغرب إزاءھم حین فرض 
علیھم أنظمتھ التربویة الحدیثة القائمة علي المادیة البحتة قاصداً  بذلك 

ي أن ینشيء بین المسلمین أجیاالً  تتنكر لھویتھا اإلسالمیة نلمسھا ف
انحراف الشباب ، والتخلف العلمي المقیت الذي لحق بكثیر من ابناء 
المسلمین ، فبغضت دینھا ، ونظرت إلي تاریخھا الحافل بالمعطیات 
نظرة احتقار واستھزاء وآمنت بأن حیاتھا الفكریة والعلمیة أصبحت 
بالیة ال تصلح لھذا العصر ، حتى رسخ في أذھان الكثیر من المسلمین 

. عارف إال ما یدون في الغرب ، وال أخالق إال أخالق الغرب أنھ ال م
  نأھیك عن كارثة كبرى أخرى أن تساق مؤسساتنا التعلیمة إلي )٢٢(

المسلخ كي یراق دمھا بسبب اإلھمال أو عدم معالجة األمور والمرحلة 
الحالیة التي یمر بھا التعلیم في عالمنا العربي واإلسالمي حساسة 

لمستجدات التي تمر بھا تلقي بظاللھا وتؤثر بواقعھا بدرجة كبیرة وا
علي الحقل التربوي والتعلیمي ، فیما یقع علي المؤسسات عبء كبیر 
في حمایة قلب المجتمع النابض ، اي الشباب والشابات من جمیع 

  .االنحرافات 
إذا بقي المسلمون علي ھذه الحال ، وبھذا الوضع المشین ـ : وأقول 

 كثیر منھم ال یدرك أھمیة الدین وآثاره وأھدافھ ، وفوق كل ھذا أن
  فكیف یتأتي لھم التغییر ؟ 

ولنا أن نتصور كیف تكون حال أمة دون أبنائھا المتعلمین المھیئین  
للتجدید والتغییر ؟ ولنا أن نتصور جسداً  بدون دماء وال عقل مدبر ، 

ال یتسقیم اللھم ، إن ھذا مستحیل ألن فاقد الشيء ال یعطیھ ، والظل 
  . والعود أعوج 

                                                           

ت��ألیف ال��دكتور محم��د عب��د ال��سالم وإخوت��ھ ،  / دراس��ات ف��ي الثقاف��ة اإلس��المیة  )٢٢(
 نق�ًال ع�ن   ٥٩ ،   ٥٨ ص   - ھ�ـ    ١٤١٨ الكوی�ت الطبع�ة ال�سادسة        –مكتبة دار الفالح    

 .  ھـ ١٣٨٨مجلة البعث اإلسالمي الھندیة عدد صفر 



 

- ٦٢٣ -

 ومن الخطواط الواضحة في منھجیة الدعوة مراعاة رغبات اآلخرین -
والتعایش مع ھمومھم ، فھو مؤشر قوي یدل علي مدى أھمیتھ في 
ضمان فاعلیة اإلنجاز ، وتحقیق التحكم األمثل في الواقع ، وقد أكد 

ة والسالم القرآن الكریم ھذه الحقیقة في منھج ألنبیاء علیھم الصال
وبین كیف كانوا یربطون بین دعواتھم بقضایا الواقع الذي كانوا 

َوِإَلى َمْدَیَن " یتعاملون معھ ویواجھونھ باستمرار ، تأمل قولھ تعالي 
َأَخاُھْم ُشَعْیًبا َقاَل َیا َقْوِم اْعُبُدوا اللََّھ َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍھ َغْیُرُه َوَلا َتْنُقُصوا 

  " َواْلِمیَزاَن ِإنِّي َأَراُكْم ِبَخْیٍر َوِإنِّي َأَخاُف َعَلْیُكْم َعَذاَب َیْوٍم ُمِحیٍط اْلِمْكَیاَل 
 قد ربط دعوة شعیب علیھ –، نرى أن اهللا تعالي  )  ٨٤ھود اآلیة ( 

 قضیة المكیال والمیزان ، وكذلك غیره من –السالم بمشكلة اقتصادیة 
ددة من الواقع اإلنساني ، مما األنبیاء قد ارتبطت دعواتھم بجوانب متع

  .یدل بصراحة ووضوح علي االھتمام بھذا الضابط 
وقد سلك رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ھذا المنھج ، واألمثلة علي 
ذلك كثیرة مما یؤكد رسوخ ھذه القاعدة وبروزھا نجتزئ منھا ، صنیعھ 

ً  لإلسالم ، فقد أ كرمھ مع أبي سفیان الذي ظل إلي وقت متأخر عدوا
صلي اهللا علیھ وسلم ، وأشبع رغبتھ في الفخر وحب الوجاھة یوم فتح 

 وقد )٢٣() من دخل دار إبي سفیان فھو آمن ( مكة ، عندما أعلن أن 
استطاع صلي اهللا علیھ وسلم بذلك أن یستأصل الحقد من قلبھ وطمأنھ 
أن المكانة التي كانت لھ عند قریش لن تنقص شیئاً  في اإلسالم ، إن 

   )٢٤(. و أخلص وبذل في سبیلھ ھ
وھذا موقفھ صلي اهللا علیھ وسلم مع خالد بن الولید ، وكیف استدرجھ 
إلي اإلسالم ، فقد قال ألخیھ ، وھو في مكة أین خالد ؟ فقلت ، یأتي اهللا 
بھ ، فقال صلي اهللا علیھ وسلم ما مثلھ جھل اإلسالم ، ولو كان جعلھ 

ً  لھ ، ولقدمناه نكایتھ وحده مع المسلمین علي الم شركین كان خیرا
علي غیره ، فبلغ ذلك خالد بن الولید ، وكان أخوه قد كتب لھ رسالھ 
یخبره بما قالھ الرسول صلي اهللا علیھ وسلم ، وحثھ علي المبادره إلي 

أما بعد ، فإني لم أر أعجب من ذھاب رأیك عن اإلسالم " اإلسالم قائال 
  ) ھلھ أحداقلك ، و مثل اإلسالم یج، وعقلك ع

                                                           

  .٤٦ / ٤سیرة ابن ھشام  )٢٣(
  . ٣٧٢التفسیر السیاسي للسیرة / محمد رواس قلعجي  )٢٤(



 

- ٦٢٤ -

  فزاده )٢٥() فاستدرك یا أخي ما قد فاتك وقد فاتتك مواطن صالحة ( 
رغبة في اإلسالم ونشطھ للخروج فأجمع الخروج إلي رسول اهللا صلي 

  .اهللا علیھ وسلم 
محمد فلقیت عثمان بن طلحة ، : من أصاحب إلي ( فطلبت : قال خالد 

جمیعاً  ، فلما كنا بالھداة فقلت لھ الذي أرید ، فأسرع اإلجابة ، فخرجنا 
: إذا عمرو بن العاص بھا ، فقال ، مرحبا بالقوم ، فقلنا ، وبك قال( 

أین مسیركم ؟ قلنا ما أخرجك فقال ، ما اخرجكم ؟ قلنا الدخول في 
فأصطحبنا جمیعاً  : اإلسالم وإتباع محمد قال ، وذاك الذي أقدمنى قال 

 ركابنا فأخبر بنا رسول اهللا حتى دخلنا المدینة ، فأنحنا بظھر الحرة
فسر بنا فلبست من صالح ثیابي ثم عمدت إلي رسول اهللا ، فلقیني أخي 

فإن رسول اهللا قد أخبر بك فسر بقدومك وھو ینتظرك ، : ، فقال أسرع 
فأسرعنا المشي ، فأطلعت علیھ ، فما زال یبتسم إلي حتى وقفت علیھ 

 طلق ، فقلت إني أشھد أن فسلمت علیھ بالنبوة ، فرد علي السالم بوجھ
الحمد هللا الذي ھداك " ال إلھ إال اهللا وأنك رسول اهللا ، فقال رسول اهللا 

، قد كنت أرى لك عقالً  رجوت أن ال یسلمك إال خیر ، قلت ، یا رسول 
اهللا ، قد رأیت ما كنت أشھد من تلك المواطن علیك معانداً  عن الحق ، 

" اإلسالم یجب ما كان قبلھ " ول اهللا فادع اهللا أن یغفرھا لي ، فقال رس
اللھم أغفر لخالد بن الولید كل : یا رسول اهللا ، علي ذلك ؟ قال : قلت 

  )٢٦(" ما أوضع فیھ من صد عن سبیلك 
  

  :  ومن الضوابط التي ينبغي مراعاتها -
التأني وعدم التسرع في معالجة القضایا ، وفي ذلك احترام سنة السیر  

ر ، وفي القرآن الكریم لفتة جلیة تدل علي ذلك قال المرحلى في األمو
  " َوُھَو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواْلَأْرَض ِفي ِستَِّة َأیَّاٍم " اهللا تعالي 

، وإنما خلق السماوات واألرض في ستة أیام مع  ) ٧سورة ھود آیة ( 
قدرتھ تعالي علي إیجادھما دفعة واحدة في لحظة واحدة ، وقد أشار 

أن ذلك یدل علي االختیار ، ألنھا إذا حدثث دفعة ( المفسرون إلي 
واحدة فربما یتوھم أن ذلك وقع علي سبیل االتفاق والصدفة ، بخالف 

                                                           

 ، وأنظ�ر  ٣٥٠ / ٤ ، وأنظ�ر دالئ�ل النب�وة ج    ٧٧٧ / ٢/ انظ�ر ال�سیرة الحلبی�ة     )٢٥(
  . ٣٩٤ / ٧ابن سعد الطبقات الكبري 

 ، ٧٧٧ / ٢ ، وال�سیرة الحلبی�ة   ٤١٢ / ١/ أنظر الخصائص الكبري لل�سیوطى    )٢٦(
  . ٣٥١ / ٤ودالئل النبوة 
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ما إذا وقع علي سبیل التعاقب ، مع موافقتھ المصلحیة والحكمة ، فإنھ 
  . یدل علي أن ذلك بإحداث محدث عظیم وقادر علیم 

 قدر علي إحداث شيء ، علي التعاقب والتوالي أن الفاعل إذا: ومنھا  
  . كان ذلك أقوى لعلمھ وقدرتھ 

   )٢٧(. ومنھا أنھ یعلم عباده الرفق والتأني في األمور والصبر علیھا  
فھذا شأن اهللا تعالي في خلق السموات واألرض في ستة أیام ، فكیف  

ھج بالمخلوق إذا ما أراد تسویة وضع شاذ ؟ فال بد من سلوك المن
السدید في التوجیھ واإلرشاد والتحرك في نطاق المستطاع ، حتى یحقق 

  . المراد 
 یبقي فعالً  – مھما كانت شدتھ –لقد أثبت الواقع أن الفعل القسري 

ً  ، ال یمكن أن یحقق الغرض المنشود ، بل ربما كان  ً  سطحیا عقیما
 اهللا تعالي نتائجھا السیئة إالالعكس بأن تحدث ردود فعل مضادة ال یعلم 

ً  ، وأن تتم  . وإذا كان من حكمة اهللا تعالي أن ینزل القرآن مفرقا
عملیات تنزیلھ علي الواقع المراد تغییره بتدرج حتى یمھد الطریق أمام 
الناس ، ویوطن نفوسھم علي الواقع الجدید ، وتسكن أفئدتھم إلیھ وقد 

ھا في الواقع ، أدرك الرسول ، ھذه الحقیقة ، ولم تكن بعیدة عنھ وطبق
وسأجلي ھذه القضیة الحقاً  یذكر نماذج حیة تدل علي ذلك إن شاء اهللا 

  . تعالي 
  
روى أن عبد الملك انتقد والده عمر بن عبد العزیز الخلیفة الراشد في  

عدم االستعجال في التغییر االجتماعي المطلوب في عصره ، قائالً  لھ ، 
بالي لو أن القدوم غلت بي وبك في ما لك ال تنفذ األمور ؟ فواهللا ال أ

ال تعجل یا بني ، فإن اهللا تعالي ذو الخمر : الحق ، فرد علیھ عمر 
مرتین ، وحرمھا في الثالثة ، وإني أخاف أن أحمل الحق علي الناس 

  .جملة فیدفعونھ جملة ، ویكون من ذلك فتنة 

                                                           

 ١٣ ج ١٩٩٥/  ھ��ـ ١٤١٥بی��روت / دار الفك��ر / انظ��ر تف��سیر الفخ��ر ال��رازي   )٢٧(
تف��سیر التحری��ر / محم��د الط��اھر /  ، وأنظ��ر اب��ن عاش��ور  ١٠٦ / ١٠٥ / ١٠٤ص 

 ، ١٦١ الق���سم األول ص – م ، الج��زء الث��امن   ١٩٨٤ال��دار التون���سیة  / والتن��ویر  
ر ، وأنظر مذكرة في تف�سیر س�ورة ھ�ود    وسأشیر إلیھ الحقاً  تفسیر التحریر والتنوی      

 جامع��ة –، لل��شیخ عب��د الحمی��د ال��شاذلي م��درس التف��سیر ف��ي كلی��ة أص��ول ال��دین        
  .األزھر



 

- ٦٢٦ -

 في وھذا معنى صحیح معتبر( یعقب الشاطبي علي ھذه الحادثة بالقول  
االستقرار العادي ، فكل ما كان أحرى بالمصلحة ، وأجري علي جھة 
التأنیس وكان أكثرھا علي أسباب واقعة ، كان أوقع في النفوس ، حین 

   . )٢٨() صارت تنزل بحسب الوقائع 
فھو یثاقب فكره وسدید رأیھ ، فھم الواقع الذي یتعامل معھ واستوعبھ  

مر ال یعین علیھ إال اهللا ، قد درج وأدرك أن الذي یحرص علي تغییره أ
علیھ الصغیر ، وفنى علیھ الكبیر ، حتى حسبھ الجمیع أنھ دین ال یرون 
الحق غیره ، فاستطاع بھذا الحس المرھف الدقیق أن یحدث تحوالً  
ً  في مسار الناس وتغییر ما كانوا علیھ منن أوضاع شاذة رغم  رائعا

  )٢٩(. قصر مدة خالفتھ 
 المهمة إلنجاح عملية التغيير ال تقل أهمية عن  ومن الضوابط-

  : سابقاتها 
ً  ال مناص منھ ، وال بد من   ً  منھجیا اختیار الوقت المناسب فھو یعدا

كان عبد اهللا یذكر الناس في كل خمیس ، : سلوكھ عن أبي وائل قال 
یا أبا عبد الرحمن ، لوددت أنك ذكرتنا كل یوم ، أما إنھ : فقال لھ رجل 

ني من ذلك أني أكره أن أملكم ، وإني اتخولكم بالموعظة ، كما كان یمنع
  ذلك )٣٠(. النبي صلي اهللا علیھ وسلم یتخولنا بھا مخافة السآمة علینا 

ً  قد یعیشھا الفرد ، تحول دون االستماع واإلصغاء  أن ھناك ظروفا
ً  عن  كالظروف النفسیة أو االجتماعیة ، وتجعلھ أكثر ما یكون نفورا

ً  ال توجیھ واإلرشاد ، كما قد تمر علیھ ظروف تجعلھ أكثر استعدادا
لتلقي الحق والداعیة الموفق ھو الذي یدرك ھذه الحقیقة ، ویحسن 
تقدیر الموقف ، ویقدر الوقت الجید ، فینطلق إلنجاز مھمتھ التي أوجب 
اهللا تعالي علیھ القیام بھا ، وما ظاھرة عبادة األصنام عند العرب ، عنا 

عید ، فقد كانت ھذه الظاھرة منتشرة مھیمنة علي الواقع العربي بب
بصورة جلیة ، ومع ذلك فإن رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ، لم 

                                                           

الموافقات  / ٧٩٠ت  / إبراھیم بن موسي اللخمي الغرناطي المالكي       / الشاطبي   )٢٨(
 ضبط وتفصیل االس�تاذ محم�د عب�دا هللا دراز ، ب�دون ت�اریخ ج           –في أصول الشریعة    

 .  ، وسأشیر إلیھ الحقاً  الموافقات للشاطبي ٩٥٠٩٤ ص ٢
  . ٣٧ سیرة عمر بن عبد العزیز ص –أنظر ابن عبد الحكیم  )٢٩(
 - ھ��ـ ١٤٠٧/  دار اب��ن كثی��ر بی��روت –الج��امع ال��صحیح المخت��صر / البخ��اري  )٣٠(

 ٣وأنظ�ر م�شكاة الم�صابیح ج    ) ٧٠( رقم الح�دیث  – ٣٩ ص ٣ج   / ٢ م ط    ١٩٨٧
باب من جع�ل ألھ�ل   / كتاب العلم /  ، وأنظر فتح الباري   ٢٠٧ الحدیث    رقم ٧٢ص  / 

  . ١٣٣ / ١العلم أیاما 



 

- ٦٢٧ -

یباشر بتحطیم األصنام ، بل جاء األلھي بعدم سبھا ، كما قال اهللا تعالي 
للََّھ َعْدًوا ِبَغْیِر ِعْلٍم َوَلا َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّھ َفَیُسبُّوا ا" 

َكَذِلَك َزیَّنَّا ِلُكلِّ ُأمٍَّة َعَمَلُھْم ُثمَّ ِإَلى َربِِّھْم َمْرِجُعُھْم َفُیَنبُِّئُھْم ِبَما َكاُنوا 
   ) . ١٠٨اآلیة : األنعام " ( َیْعَمُلوَن 

دلیل أن الداعي إلي الحق ، ( قال الشوكاني في تفسیر ھذه اآلیة  
لباطل ، إذا خشي أن یتسبب عن ذلك ما ھو أشد منھ من والناھي عن ا

انتھاك حرام ومخالفة حق ، ووقوع في باطل أشد ، كان الترك بھ أولي 
، بل كان واجباً  علیھ ، وما أنفع ھذه اآلیة ، وأجل فائدتھا لمن كان من 
الحاملین لحجج اهللا ، المتصدین لبیانھا للناس  إذا كان بین قوم من 

الذین إذا أمرھم بمعروف تركوه وتركوا غیره من المعروف الصم البكم 
، وإذا نھاھم عن منكر فعلوه وفعلوا غیره من المنكرات عناداً  للحق ، 

   )٣١()وبغضاً  التباع المحقین 
سیاسة حكیمة سلكھا الرسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم یفتقر إلیھا كثیر  

ي تحطیمھا ، ألنھ یدرك الداعة فھو علیھ الصالة والسالم لم یتسرع ف
أن ظاھرة األصنام ما ھي إال تجسید لمحتوى عقدي ، یظل یجدد ھذه 

 ، فانصب جھده )٣٢(. المظاھرة ، یعید تمثیلھا ما لم یتغیر من جذوره 
علیھ الصالة والسالم إلي تغییر ھذا المحتوى ، ولم یلجأ إلي معالجة 

ه في نھایة األمر ، المظاھر واألعراض الخارجیة ، وقد حقق اهللا مقصد
عند التحول العقدي والفكري واالجتماعي العمیق والشامل في الواقع 
العربي ، وانقلب اإلنسان الجدید علي جاھلیتھ یحطمھا وبیني لھا 

 وھذا موسي علیھ الصالة والسالم یدرك )٣٣() أنموذج الحیاة اإلسالمیة 
ي الدعوة أھمیة اختیار الوقت مع مراعاة التمھل وعدم العجلة ف

الستئصال تلك الظاھرة الخطیرة ، وقد نجح علیھ الصالة والسالم فعًال 
في تعیین الوقت إلنجاز مھمتة في القضاء علي عبادتھا والتخلص منھا 
والتقرب بھا إلي اهللا تعالي ، یقول اهللا تعالي علي لسان موسى وھو 

                                                           

ف�تح الق�دیر الج�امع ب�ین فن�ى      /  ھ�ـ    ١٢٥٠محمد بن على محم�د ت       / الشوكاني   )٣١(
   بی����روت الج����زء الث����اني  –الروای����ة والدرای����ة م����ن عل����م التف����سیر ، دار المعرف����ة  

 . ر الشوكاني  ، وسأشیر إلیھ الحقاً  تفسی١٥٠ص 
 –الدعوة اإلسالمیة والمعادلة االجتماعیة الطبعة االولي / الطیب /  برغوث  )٣٢(

  . ٧٦ مكتبة رحاب ص –الجزائر 
مكتبة دار المنار اإلسالمیة / أصول الدعوة الطبعة الثالثة / زیدان عبد الكریم  )٣٣(

  . ٤٠٩ ھـ ص ١٣٩٦
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ْوُم الزِّیَنِة َقاَل َمْوِعُدُكْم َی" یحدد موعد ومكان المواجھة مع خصومھ 
   ) ٥٩ اآلیة –طھ " ( َوَأْن ُیْحَشَر النَّاُس ُضًحى 

قیل في یوم الزینة ، یوم عید ( وفي سببھذا االختیار جاء في الكشاف  
ً  ، ویتزینون في  كان لھم في كل عام ، ویوم كانوا یتخذون فیھ سوقا

الي ، ذلك الیوم ، وإنما وأعدھم ذلك الیوم ، لیكون علو كلمة اهللا تع
وظھور دینھ ، وكبت الكافر وزق الباطق علي رؤوس األشھاد ، وفي 
المجتمع الغاص ، لتقوي رغبة من راغب في إتباع الحق ، وبكل بدو 
وحضر ، وأشیاعھم ، ویكثر المحدث بذلك األمر ویحصل العلم في كل 

    . )٣٤() . بدو وحضر ، ویشیع في جمیع أھل الوبر والمدر 
یة اختیار الوقت قول الرسول صلي اهللا علیھ وسلم ، ومما یدل علي أھم

لوال أن قومك حدیثو عھد بشرك لھدمت ( لعائشة رضى اهللا عنھا 
  ً ً  وبابا ً  شرقیا الكعبة فالصقتھا باألرض ، وجعلت لھا بابین ، بابا
غربیاً  وزدت فیھا ستة أذرع من الحجر ، فإن قریشاً  اقتصرتھا حیث 

   )٣٥() . بنت الكعبة 
من القضایا المھمة التي عالجھا الرسول الكریم صلي اهللا علیھ وسلم و

، بسیاستھ الحكیمة وذكائھ وفطنتھ قضیة جھاد الكفار ، فلم یأمر 
بقتالھم ابتداء دفھة واحدة وإنما كان ذلك علي مراحل سلكھا معھم 

  : صلي اهللا علیھ وسلم وبیان ذلك ذلك 
 نزول القرآن الكریم یجد أنھ إن المتتبع لتطور تشریع الجھاد في عصر

ً  بھا من  أكثر التشریعات تدرجا ومراعاة ألحوال المسلمین وارتباطا
حیث القلة والكثرة ، والقوة و الضعف ، ویمكننا باإلجمال أن نبین 

  : المراحل التي مر بھا تشریع الجھاد كالتالي 
فقد كان جھاده صلي اهللا علیھ وسلم : مرحلة الدعوة المكیة  -

ً  بالصبر علي تحمل األذى الذي یقع في ھ ذه المرحلة جھادا
 . علي النفس والجسم 

) ( َفاْصَدْع ِبَما ُتْؤَمُر َوَأْعِرْض َعِن اْلُمْشِرِكیَن ( قال تعالي 
وقد صدع رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم  ) ٩٤ آیة –الحجر 

                                                           

/ تفسیر الكشاف / د جار اهللا محمود بن عمر بن محمد أحم/ الزمخشري  )٣٤(
مكتبة عبد الرحمن  / ١٩٧٧ ھـ ١٣٩٧الطبعة الثالثة / تحقیق محمد مرسى عامر 

 . تفسیر الكشاف /  وسأشیر إلیھ الحقا ٣٧ ص ٤ القاھرة ج –محمد 
 ، وأنظر ١٢٣٣ حدیث رقم ٩٦٩ / ٢ج / بابا الكعبة وبنائھا / صحیح مسلم  )٣٥(

  . ٨٧٥ حدیث رقم – ٢٢٤ / ٣ الكعبة ج باب ما جاء في كسر/ الترمذي 
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  ً بالدعوة ، ولكن أنكروا علیھ دعوتھ ونبوتھ ، فصبر أمتثاال
  ر اهللا تعالي ألم
َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل َوَلا َتْسَتْعِجْل َلُھْم َكَأنَُّھْم ( 

َیْوَم َیَرْوَن َما ُیوَعُدوَن َلْم َیْلَبُثوا ِإلَّا َساَعًة ِمْن َنَھاٍر َبَلاٌغ َفَھْل 
   ) .٣٥  آیة–األحقاف ) ( ُیْھَلُك ِإلَّا اْلَقْوُم اْلَفاِسُقوَن 

  

وقد جاءت ھذه المرحلة في : مرحلة اإلذن بالقتال  -
ظروف صعبة وقاسیة كان یمر بھا المسلمون ، حیث الھجرة 
وھم في حالة من الفقر وترك الدیار واألموال ، كما جاء ذلك 
ً  في كتاب اهللا تعالي ومع ذلك لم یترك المشركون  صریحا

، فقد الحقوھم رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم وصحبھ الكرام 
بتھدیداتھم إلي المدینة المنورة ، فلم یزل الوضع یتأزم ، 
ً  بعد یوم ، حتى جاء  والظروف تزداد صعوبة وخطورة یوما
اإلذن المنتظر ، إیذانا بعھد قوة ومكنة للدعوة  اإلسالمیة ، ولم 
یكن ھذا اإلذن إال بعد أن ازداد عدد المسلمین وقویت شوكتھم 

ذن بالقتال في نھایة السنة األولي أو بدایة وقد نزلت آیة اإل
ُأِذَن ِللَِّذیَن ُیَقاَتُلوَن ِبَأنَُّھْم ُظِلُموا َوِإنَّ " السنة الثانیة من الھجرة 
وكانت االنتصارات  ) ٣٩الحج " ( اللََّھ َعَلى َنْصِرِھْم َلَقِدیٌر 

التي سجلھا التاریخ ، وما كان ذلك إال بدایة رسول اهللا صلي 
علیھ وسلم وسیاستھ الحكیمة في عدم التسرع في محاربة اهللا 

األعداء إلي جانب واختیار الوقت المناسب من جانب آخر ، 
  )٣٦(. ولو لم یكن كذلك لوقع ما ال تحمد عقباه 

                                                           

للدكتور محمد أبو شھبة ، / السیرة النبویة في ضوء الكتاب والسنة : أنظر  )٣٦(
 . دار الفرقان / أبو فارس محمد عبد القادر / والجھاد في الكتاب والسنة لألستاذ 
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  املبحث الثاني

  التدرج يف عملية اإلجناز واآلثار التي ترتتب علي ذلك

ھ وسلم بواسطة جبریل نزول القرآن الكریم علي النبي صلي اهللا علی 
ثابت بطریق التواتر ، وكان ھذا النزول متدرجاً  ، فما معني التدرج ؟ 
وما الدلیل علیھ من الكتاب والسنة ، وما اآلثار التي تترتب علي ذلك ؟ 

معني : ھنا ما سأوضحھ في ھذا المبحث الذي ضمنتھ مطلبین األول 
  . ج واآلثار الناجمة عنھ أھمیة التدر: التدرج ودلیلھ ، والمطلب الثاني 

  

  اطب اول

درج ودا   
  

 : معين التدرج : أوال  -

الدرجة : جاء في معجم مفردات ألفاظ القرآن الكریم ، درج 
نحو المنزلة ، لكن یقال للمنزلة درجة إذا اعتبرت بالصعود 
دون االمتداد علي البسیط ، كدرجة السطح والسلم ، ویعبر بھا 

ة الرفعیة ، ویقال لقارعة الطریق ، مدرجة ویقال عن المنزل
فالن یتدرج في كذا أي یتصعد فیھ درجة درجة ، ودرج الشیخ 

   )٣٧(. والصبي درجانا مشي مشیة الصاعد في درجة 
  وفي لسان العرب 

  أم صبي قد حبا ودارج        یا لیتني زرت غیر خارج    
   )٣٨(. لي التدرج أدناه منھ ع: ودرجة إلي كنا واستدرجھ بمعني  
نزول الكتاب المجید علي النبي صلي اهللا علیھ وسلم ، : والمراد بھ  

ً  علي حسب الوقائع والحوادث  بواسطة جبریل علیھ السالم مفرقا
والمناسبات التي تعاقبت في حیاة النبي صلي اهللا علیھ وسلم ، خالل 

  . ثالث وعشرین سنة وھي مدة رسالتھ 
 :  من الكتاب والسنة دليل التدرج: ثانيا  -

                                                           

  . ١٨٨معجم مفردات القرآن ص  )٣٧(
الجزء / مادة برج درج /  الطبعة األولي /بیروت / دار صابر / لسان العرب  )٣٨(

  . ٢٦٦الثاني ص 
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َوُقْرَآًنا َفَرْقَناُه ِلَتْقَرَأُه َعَلى (أما دلیلھ من الكتاب الكریم ، قولھ تعالي 
 أي ) ١٠٦اآلیة : األسراء  ) ( النَّاِس َعَلى ُمْكٍث َوَنزَّْلَناُه َتْنِزیًلا

فصلنا بعضھ عن بعض في النزول فأنزلناه منجماً  ولم ننزلھ جملة 
التأكید بالمصدر ) ( َوَنزَّْلَناُه َتْنِزیًلا (ایة قولھ تعالي الغواحدة لھذه 

ً  لما في ذلك من : للمبالغة ، والمعني  ً  مفرقا أنزلناه منجما
المصلحة ، ولو أخذوا بجمیع الفرائض في وقت واحد لفروا ولم 

ْیِھ َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َلْوَلا ُنزَِّل َعَل( ویقول اهللا تعالي )٣٩() یطیقوا 
الفرقان ) ( اْلُقْرَآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِھ ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتیًلا 

  ) ٣٢ اآلیة –
ً  ) قریش أو الیھود ( جواب لھم ) كذلك (  كذلك أنزل مفرقا

والحكمة فیھ أن نقوي بتفریقھ فؤادك ، حتى تعیھ وتحفظھ ، ألن 
بھ علي حفظ العلم شیئاً  بعد شيء ، وجزءاً  المتلقن إنما یقوي قل

) عقب جزء ، ولو ألقي علیھ جملة واحدة لعیل بھ وتعیا بحفظھ 
)٤٠(   

وأما ما جاء في السنة المباركة فقد ورد فیھا ما یدل علي نزلو 
القرآن منجماً  ففي الصحیحین عن جابر بن عبد اهللا األنصاري قال 

 بینا أنا أمشي – في حدیثھ  فقال– وھو یحدث عن فترة الوحي –
إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جائني 
بحراء جالس علي كرسي بین السماء واألرض فرعبت منھ فرجعت 

) ٢(ُقْم َفَأْنِذْر ) ١(َیاَأیَُّھا اْلُمدَّثُِّر : " فقلت زملوني فأنزل اهللا تعالي 
سورة المدثر " ( َوالرُّْجَز َفاْھُجْر ) ٤(َطھِّْر َوِثَیاَبَك َف) ٣(َوَربََّك َفَكبِّْر 

وعن عائشة رضي اهللا عنھا إن أول ما نزل  ) ٥ – ١اآلیات : 
سورة ) ( علم اإلنسن ما لم یعلم ( إلي قولھ ) أقرأ ( صدر صورة 

   )٤٢( ) ٥: العلق 
  
  
  

                                                           

  . ٢٦٤ ص ٣ج / فتح القدیر : تفسیر الشوكاني  )٣٩(
أنظر لسان / الضخم من كل شيء :  ، العیل ١٤٧ ص ٣تفسیر الكشاف ج  )٤٠(

  . ١٧٣ ص ١ وأنظر مختار الصحاح للرازي ج ٤٢٠ ص ١١العرب ج 
 ١اإلیمان باب بدء الوحي إلي رسول اهللا ج  /  ، وسملم٣المرجع السابق رقم  )٤٢(

  . ١٦٠ رقم ١٤٠ص / 
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ب اطا  

  أ ادرج وار ا رب  ذك

 أن اهللا تعالي فصل بعض القرآن عن بعض في النزول ، – آنفاً  –بینت  
ً  للقراءة علي الناس علي مكث ، والحقیقة  معلالً  إنزال القرآن مفرقا
لیس معناه التعلیل بالقراءة علي ھذا الوجھ لذاتھا ، بل معناه ، لما 
یترتب علیھا من حكم جلیلة ، ومنافع عظیمة ، قد بلغت من التجلي 

والال أن ( حداً  ال تخفي علي أحد جاء في اإلتقان والوضوح والكشف 
 اقتضت وصولھ إلیھم منجماً  بحسب – كما یقولون –الحكمة اإللھیة 

الوقائع لھبط بھ إلي األرض جملة كسائر الكتب المنزلة قبلھ ، ولكن اهللا 
تعالي باین بینھ وبینھا ، فجعل لھ اآلمرین ، إنزالھ جملة ثم إنزالھ 

   )٤٣(. ً  للمنزل علیھ مفرقاً  تشریفا
ھذا وقد لوحظ في التدرج حكم بارزة أخذت من اآلیتین السابقتین  

  : الدالتین علي نزول القرآن منجماً  جعلتھا في قسمین 
القسم األول تتعلق برسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ،  -

 . وقد ذكرت في آیة الفرقان 
ا علي تتعلق باألمة والسیر في تربیتھ: القسم الثاني  -

سنة التدرج وھي ما أشارت إلیھ آیة اإلسراء ، ولیس في 
اآلیتین ما ینفي أن ھناك أسراراً  أخرى سوى ھاتین الحكمتین 

  . األساسیتین وھاك تفصیل ذلك وباهللا التوفیق 
  القسم األول

  تجاوب الوحي مع الرسول صلي اهللا عليه وسلم
 اهللا علیھ وسلم ، المقاصد والثمرات التي تعود علي رسول اهللا صلي 

 – ھنا –من نزول القرآن الكریم علیھ مفرقاُ  كثیرة ، ال یسمح المقام 
  .بعرضھا كلھا ، لذا سأذكر ثالثة مقاصد 

ودلیل / إثبات رسالة النبي صلي اهللا علیھ وسلم : أوال  -
 . إعجاز القرآن الكریم 

                                                           

اإلتقان في علوم /  م ٩١١ – ٨٤٩جالل الدین عبد الرحمن / السیوطى  )٤٣(
الطبعة الثالثة / دمشق /  دار ابن كثیر – مصطفى دیب الیفا –القرآن تقدیم وتعلیق 

 . ن في علوم القرآن  وسأشیر إلیھ ال حقا اإلتقا١٣٢ ص ١ م ج ١٩٩٦ ھـ ١٤١٦
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 علي لقد رأة العلماء المححققون أن في تنجیم القرآن الكریم دلیالً 
إثبات رسالة النبي صلي اهللا علیھ وسلم ، كما أن فیھ حجة علي 

  . إعجاز وبیان ذلك 
 . أن أشق مرسل من عند اهللا تعالي ، وتلك مھمة لم تكن سھلة میسورة 

ذلك أن النفوس إذا درجت علي شيء وألفتھ لم یكن من الیسر 
انصرافھا عنھ واإللف ھو الذي یعرقل دائما عمل الدعاة 

  . لحین عبر التاریخ والمص
 بتقریر أنھ مبعوث من عند –بدأ رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم 

اهللا تعالي وأن الوحي ینزل علیھ تباعاً  ، فماذا كان موقف العرب 
مما دعاھم إلیھ ؟ لقد قابلوا دعوتھ بصراع قوي ، وتعنت شدید ـ 
فاق كل تصور فكان ال بد من اتخاذ أحكم الوسائل المطلوبة 

  . واجھة ھذا التغالي في المعارضة والسخریة من دعوتھ لم
نبھھم ابتدائ إلي أ،ه لیس من المعقول أن یكون اإللف وما اعتدوا 

َوِإَذا ِقیَل َلُھُم اتَِّبُعوا َما َأْنَزَل اللَُّھ َقاُلوا َبْل َنتَِّبُع (علیھ مقیاساً  للحق 
) َن َآَباُؤُھْم َلا َیْعِقُلوَن َشْیًئا َوَلا َیْھَتُدوَن َما َأْلَفْیَنا َعَلْیِھ َآَباَءَنا َأَوَلْو َكا

   ) ١٧٠ اآلیة –البقرة ( 
وأخیرا كان البد من إفحامھم بآیات التحدي من كتاب اهللا تعالي 
المجید ، ومعلوم أن التحدي شرط مھم من الشروط المعجزة 

 –وعنوان ممیز لھا ، دال علیھا ، وقد سلك معھم في ھذا التحدي 
ً  أن یأتوا –ي یقوم علي التدرج الذ  طریق اإلعجاز فطالبھم أوال

  " َفْلَیْأُتوا ِبَحِدیٍث ِمْثِلِھ ِإْن َكاُنوا َصاِدِقیَن " بمثلھ قال اهللا تعالي 
وطمأنھم أنھم لو ارادوا االستعانة بالجن ال  ) ٣٤اآلیة : الطور ( 

د جاء مانع من ذلك ، وأن یعاون بعضھم بعضاً  في ھذا اإلتیان وق
ُقْل َلِئِن اْجَتَمَعِت اْلِإْنُس َواْلِجنُّ َعَلى َأْن " ذلك جلیاً  في قولھ تعالي 

َیْأُتوا ِبِمْثِل َھَذا اْلُقْرَآِن َلا َیْأُتوَن ِبِمْثِلِھ َوَلْو َكاَن َبْعُضُھْم ِلَبْعٍض َظِھیًرا 
فلو تحقق في زعمھم أدني قدر من  ) ٨٨اآلیة : اإلسراء " ( 

ً  أن ما المانع من تقدیم مثل القرآن الكریم وخصوصالصدق ، ف ا
وبین متحدیھم من حیث العربیة ، ھناك قواسم مشتركة بینھم 

  وأنھم فرسان البیان والفصاحة ، فإن القدرة علي األمر من دواعي
 ومع ھذا كلھ استمروا یصفون رسول اهللا صلي اهللا )٤٤( اإلتیان بھ 

                                                           

إرشاد العقل السلیم / محمد بن محمد بن مصطفى العمادي / أنظر أبا السعود  )٤٤(
  . ٢٧٨ص  / ١ ، وأنظر السعدي ج ٢٠ ص ١٢ واأللوسي ج ١٩٢ص  / ٤ج 
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 ذلك ، فعاد القرآن الكریم إلي علیھ وسلم بالكذب علي ربھ ، ونحو
تحدیھم بدرجة أخف من سابقتھا ومرحلة أخرى أھون ممن سبقھا 
، جریا علي سنة التنزیل مع الخصم ، وأسلوب التدرج في معالجة 
ھذا اإلنكار حتى یفتضح عواره ، فطالبھم أن یأتوا بعشر سور مثلھ 

 َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِھ َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل(فقط ، قال اهللا تعالي 
) ( ُمْفَتَرَیاٍت َواْدُعوا َمِن اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن 

فإذا افترض لھم أن القرآن مفترى كما یزعمون  ) ١٣ اآلیة –ھود 
، فما المانع من ان یأتوا بعشر سور مفتریات ومحمد لیس أوسعھم 

ً  ؟ قال أھل البیان عند تفسیر اآلیة السابقة في القول بی ( انا
أي أنكم قد عجزتم عن اإلتیان بسورة أي قطعة واحدة ) مفتریات 

أو آیات من مثلھ ، فیما ھو علیھ من البالغة  واألخبار بالمغیبات 
 أنھ مفتري فارغ عن الحكم – مكابرة –والحكم واألحكام ، وادعیتم 

د البالغة ، غیر ملتزمین بحقائق فأتوا بعشر سور مثلھ في مجر
 ألیس فیما تقدم من ھذا التحدي في )٤٥(. المعاني وصحة المباني 

المرحلتین السابقتین دلیل علي أحقیة القرآن الكریم ، ودلیل قاطع 
ً  رسول اهللا ؟ ومع ذلك  علي أنھ كالم اهللا وحده ، وأن محمدا

م تنزیالً  آخر استمروا باإلنكار متذعین بحجج واھیة ، فتنزل معھ
ً  لھم المولي جل جاللھ غایة التوسع ، حتى ال یكون لھم  موسعا
أدني حجة یتذرعون بھا ، وحتى یسبقھم من العجز ثمالتھ ، ومن 

) بسورة واحدة ( الخزي نھایتھ فطالبھم بأقل ما یكون بھ التحدي 
قال اهللا تعالي " كسورة الكوثر ، أو ما یعادلھا في كتاب اهللا تعالي 

 َأْم َیُقوُلوَن اْفَتَراُه ُقْل َفْأُتوا ِبَعْشِر ُسَوٍر ِمْثِلِھ ُمْفَتَرَیاٍت َواْدُعوا َمِن "
 ) ٣٨اآلیة : یونس " ( اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّھ ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقیَن 

ً  قد افتري القرآن الكریم  فاهللا تعالي ینكر علیھم قولھم إن محمدا
تبكیتا لھم وإظھاراً  لبطالن مقالتھم ) ( قل  ( فخاطب رسولھ بقولھ

أي في ) فأتوا بسورة مثلھ ( الفاسدة ، إن كان األمر كما تقولون 
البالغة وحسن الصیاغة وقوة المعني علي وجھ االفتراء ، فإنكم 

) مثلي في العربیة والفصاحة ، وأشد تمرنا مني من النظم والعبارة 
)٤٦(  

                                                           

  . ٢٨٨ / ٣ والموافقات ج ٢٠٨ص  / ٥أنظز البحر المحیط ج  )٤٥(
وضع  / ٩٨٢عمادي الحنفي ت محمد بن محمد بن مصطفى ال: أبو السعود  )٤٦(

دار الكتب العلمیة / م ١٩٩٩/  ھـ ١ , ١٤١٩حواشیھ عبد اللطیف عبد الرحمن ط 
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ل للشك فیھ إعجاز القرآن الكریم علي أبلغ ھكذا تبین لنا بما ال مجا
وجھ وأكده ألن القرآن الكریم لو نزل دفعة واحدة لقالوا ال نستطیع 
معارضتھ ، كیف وقد نزل جملة واحدة ول أنھ نزل مفصالً  قطعاً  
ً  لعارضناه ، فارد اهللا تعالي أن یقیم الحجة علیھم ، ویقطع  قطعا

لھ علي حسب الوقائع واألحداث ، علیھم دابر المعذرة والعلل ، فأنز
بعد نزول قطعھ منھ إن كنتم ترتابون : وكأن اهللا تعالي یقول لھم 

في أن ھذا المنزل علي ھذا الوضع من عند اهللا تعالي فائتوا أنتم 
  . بقطعة مشابھة لھ 

وقد ذكرت آنفا ، أن اهللا تعالي تحدي الناس كافة بالقرآن الكریم 
 علیھم الحجة تلو الحجة ، ولو أن علي مراتب متعددة ، لیقیم

القرآن الكریم نزل دفعة واحدة لما أمكن تكرار التحدي في المرة 
  . تلو المرة ، وثبوت عجزه المرة بعد األخرى 

وأیضا في تنجیم القرآن الكریم دلیل علي إعجازه من وجھ آخر ، 
حیث جاء محكم السرد ، متین األسلوب ، قوي األتصال ، آخذا 

اب بعض ، آخره مساوق ألولھ ، وأولھ موات آلخره ، بعضھ برق
فكیف استقام لھ ھذا التناسق العجیب والسبك الدقیق علي حین أنھ 
نزل مفرقاً  ولم ینزل جملة ، بل تباعد ما بین أزمان النزول تفرق 
األحداث والوقائع مدة نزول القرآن الكریم ، ونراه مع ذلك قطعة 

یة الفقرات ، ال تنبو كلمة عن كلمة ، واحدة مترابطة  الحلقات متآخ
وال تنفر آیة من آیة ، بل كلھ یتصف بالفصاحة والبالغة وال یسمو 
بأسلوبھ في بعض اآلیات وینزل في البعض اآلخر ، مما یدل علي 
أنھ لیس من كالم البشر ، بل من كالم اهللا تعالي ، دل بھ علي 

 األسباب مصدره وھى إلي اهللا تعالي موحیھ ومنزلھ ، مالك
. والمسببات ومدبر الخلق والكائنات العلیم بما كان وبما سیكون 

)٤٧(   

                                                                                                                              

 وسأشیر إلیھ الحقا تفسیر أبي السعود وأنظر ٢٤١ – ٢٤٠ص  / ٣بیروت ج 
  . ١٢ص  / ٣تفسیر الكشاف ج 

دار / مناھل العرفان في علوم القرآن / محمد عبد العظیم / أنظر الزرقاني  )٤٧(
 بتصریف ٦٠ – ٥٩ / ١ ، ج ١٩٩٩ -  ھـ ١٤٢ بیروت الطبعة األولي –المعرفة 

 . 
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  : تثبیت فؤاد النبي صلي اهللا علیھ وسلم :  ثانیا -
من الحكم المتعلقة برسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم من حیث نزول  

ً  تثبت فؤاده صلي اهللا علیھ وسلم ، بما یتجدد  القرآن الكریم مفرقا
لك برھانا ساطعاً  ، ١من الكتاب المجید بعد كل حادثة ، ألن فیذنزولھ 

ودلیالً  قویا علي أ، اهللا تعالي یتواله بعنایتة ورعایتھ عند كل طارئ ، 
وفي كل موقف ، كم أن في ذلك تجدیداً  لصلتھ بھ بواسطة جبریل علیھ 
 السالم ، حینا بعد حین ، وذلك كلھ یمأل نفسھ غبطة وسرورًا ، ویثبتھ
ً  في مھمتة الكبري  في الشدائد ویقوي عزمھ علي المضي قدما

  .المضنیة وھي نشر اإلسالم وتبلیغ الدعوة 
ما : فإن قیل ( وقد أشار إلي ھذه الحكمة الجلیلة أبو شامة في قولھ  

السر في نزولھ منجماً  وھال أنزل كسائر الكتب جملة ؟ ھذا سؤالب قد 
َوَقاَل الَِّذیَن َكَفُروا َلْوَلا ُنزَِّل َعَلْیِھ اْلُقْرَآُن : " تولي اهللا تعالي جوابھ فقال 

اآلیة : الفرقان " ( ُجْمَلًة َواِحَدًة َكَذِلَك ِلُنَثبَِّت ِبِھ ُفَؤاَدَك َوَرتَّْلَناُه َتْرِتیًلا 
( یعنون كما أنزل علي من قبلھ من الرسل فأجابھم تعالي بقولھ  ) ٣٢

أي لنقوى بھ قلبك ، فإن ) لنثبت بھ فؤادك ( أي أنزلناه مفرقاً  ) كذلك 
الوحي إذا كان یتجدد في كل حادثة كان أقوى بالقلب وأشد عنایة 
بالمرسل إلیھ ، ویستلزم ذلك كثرة نزول الملك إلیھ ، وتجدد العھد بھ ، 
وبما معھ من الرسالة الواردة من ذلك الجناب العزیز ، فیحدث لھ من 

  )٤٨(.السرور ما تقصر عنھ العبارة 
ً  ما   ھذا وقد سلك القرآن الكریم لتحقیق ھذا الغرض العظیم طارقا

یسوقھ إلیھ من قصص األنبیاء ، وال ھدف في أكثر المواطن التي 
ذكرت فیھا إال تثبیت قلب الرسول ، والفئة المباركة ، واألطمئنان 
بانتصار اإلسالم والتنشیر بانتصار الحق علي الباطل ، حیث یبین في 

أن العاقبة إنما ھي لألنبیاء وصدق اهللا تعالي : لقصص الواردة تلك ا
" ( َوُكلا َنُقصُّ َعَلْیَك ِمْن َأْنَباِء الرُُّسِل َما ُنَثبُِّت ِبِھ ُفَؤاَدَك : " حیث قال 

     )١٢٠اآلیة : ھود 
حثھ صلي اهللا علیھ وسلم علي تحمل أعباء : ومن الطرق اآلخرى  

الرسالة واحتمال األذى من المعاندین محبباً  إلیھ التأسي بمن سبقھ من 
  " َفاْصِبْر َكَما َصَبَر ُأوُلو اْلَعْزِم ِمَن الرُُّسِل : " األنبیاء والرسل 

  .إلي غیر ذلك من اآلیات الكریمة  ) ٣٥اآلیة : األحقاف ( 

                                                           

 ، وأنظر البرھان في علوم ١٢٤ – ١٢٣ص  / ١اإلتقان في علوم القرآن ج  )٤٨(
  . ٢٣١ص  / ١القرآن ج 
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كما نرى اهللا تعالي ینھاه عن الحزن ویعلمھ أن الكافرین یعاندون الحق  
ً  من عند أنفسھم كما قال اهللا تعالي  َقْد َنْعَلُم ِإنَُّھ َلَیْحُزُنَك الَِّذي " بغیا

نعام األ" ( َیُقوُلوَن َفِإنَُّھْم َلا ُیَكذُِّبوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمیَن ِبَآَیاِت اللَِّھ َیْجَحُدوَن 
ً  لنبیھ صلي اهللا علیھ وسلم ( فأنزل اهللا تعالي ھذه اآلیة ) ٣٢ مسلیا

) قد نعلم إنھ لیحزنك الذي یقولون ( عن تكذیب قومھ ، ومخالفتھم إیاه 
ً  بتكذیبھم لك ،  وحزنك وتأسفك علیھم كقولھ : أي  قد أحطنا علما

" نَّ اللََّھ َعِلیٌم ِبَما َیْصَنُعوَن َفَلا َتْذَھْب َنْفُسَك َعَلْیِھْم َحَسَراٍت ِإ: " تعالي 
اي ولكنھم یعاندون الحق ، ) فإنھم ال یكذبوك ( ،  ) ٨اآلیة : فاطر ( 

 الطرق التي سلكھا القرآن الكریم یتجدد )٤٩(. ویدفعونھ بصدورھم 
  )٥٠(. نزولھ في تقویة قلبھ صلي اهللا علیھ وسلم كثیرة 

المؤنس لھ صلي اهللا علیھ وبعد فلو لم یتجدد نزول الوحي المسلي  
وسلم ، المرشد إلي الصبر الجمیل  واالقتداء بصفوة خلق اهللا تعالي من 

 ولو انقطع عنھ الوحي المثبت لقلبھ ، فماذا سیكون حالھ –الرسل 
علیھ الصالة والسالم ، وھو بشر یملك األحاسیس والمشاعر ؟ في ذلك 

  . س بنفسھ سبیل الستیالء الحزن علي قلبھ ، واستبداد الیأ
ومن صور تجاوب الوحي مع رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ، : ثالثا 

قضیة تربویة ، فقد كان رسول اهللا أمیاً  ال یقرأ وال یكتب قال اهللا تعالي 
ُھَو الَِّذي َبَعَث ِفي اْلُأمِّیِّیَن َرُسوًلا ِمْنُھْم َیْتُلو َعَلْیِھْم َآَیاِتِھ َوُیَزكِّیِھْم "  
" ( ُمُھُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضَلاٍل ُمِبیٍن َوُیَعلِّ

بعث رجالً  أمیاً  في ( فاآلیة تشیر إلي أن اهللا تعالي  ) ٢اآلیة : الجمعة 
یقرؤھا علیھم مھ كونھ أمیاً  مثلھم لم ) یتلو علیھم آیاتھ ( قوم أمیین 

 ففرق علیھ )٥١() وفراءة أمي آیة بینة تعھد منھ قراءة ولم یعرف بتعلم 
  . ، لییسر علیھ حفظھ وفھمھ 

                                                           

تفسیر القرآن  / ٧٧٤أبو الفداء إسماعیل بن كثیر القرشي ت / ابن كثیر  )٤٩(
  . ١٢٩ / ٢ج/  عیسي الباني الحلبي –الكتب العربیة العظیم دار إحیاء 

مناھل : لمعرفة المزید من ھذه الطرق یرجع إلیكتب علوم القرآن آااتتیة  )٥٠(
 ، والمدخل لدراسة القرآن للشیخ محمد ٣٩ص  / ١العرفان في علوم القرآن ج 
 ٦٩ ص ١٩٨٧ – ١٤٠٧/  الریاض – دار اللواء –أبو شھبھ ، والطبعة الثالثة 

 –وكتاب البیان في مباحث في علوم القرآن للشیخ عبد الوھاب عبد المجید غزالن 
  . ٦٤ ص ١٩٦٥ - ھـ ١٣٨٤ –مطبعة دار التألیف 

 ١٦القاھرة ج / دار المصحف / تحقیق محمد مرسى عامر / تفسیر الكشاف  )٥١(
  . ١١٢ص 
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ً  علي ذلك   –ومعلوم أن رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم كان حریصا
َلا ُتَحرِّْك ِبِھ ِلَساَنَك "  حتى نزل قولھ تعالي –وقد أشرت إلي ذلك سابقاً  

ك بالقرآن لسانك عند ال تحر: أي  ) ( ١٦اآلیة : القیامة " ( ِلَتْعَجَل ِبِھ 
إن علینا ( إلقاء الوحي ، لتأخذھعلي عجل ، مخافة أن یتفلت منك 

أي ) وقرآنھ ( في صدرك ، حتى ال یذھب علیك منھ شيء ) جمعھ 
قواءتھ علیك بلسان أي أتممنا ) فإذا قرأنھھ ( إثبات قراءتھ في لسانك 

   )٥٢(. أي قراءتھ " فاتبع قرآنھ ) " علیھ السالم ( جبریل 
وھذا الھدف الذي أراده اهللا تعالي فیما أراد من حكم لنزول القرآن 
الكریم مفرقاً  ھو غایة ما توصل إلیھ أھل التربیة في حفظ النصوص 
الطویلة وتسھیل فھمھا ، وھذا المعني ما كان یخطر علي بال البشر في 
ذلك العصر ، وفي ھذه البیئة البدویة األمیة مما یدل علي أن منزل 

رآن الكریم علي ھذه الطریقة التربویة الرائعة ھو اهللا تعالي خالق الق
َأَلا َیْعَلُم َمْن َخَلَق " الكون العالم بالطبائع البشریة والنفوس واألسرار 

   ) ١٤اآلیة : الملك ( " َوُھَو اللَِّطیُف اْلَخِبیُر 
  القسم الثاني

  تجاوب الوحي مع المؤمنين

 الجلیلة تقضي أن ینزل القرآن الكریم  أن الحكم– فیما سبق –بینت  
ً  علي حسب الدواعي المتجددة والحوادث المتكررة حتى یتھیأ  منجما
عقول الناس ، وتتوطن نفوسھم علي الواقع الجدید ، وتسكن أفئدتھم 
إلیھ  وكنت قد وضحت في القسم األول بعض النماذج التطبیقیة المتعلقة 

لي سبیل تأكید قاعدة التدرج ، برسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ، ع
وفي ھذا القسم سأتناول بعض األمور األخرى المتعلقة بالمؤمنین ، 
والتي حرص القرآن الكریم علي معالجتھا ، مقرراً  أھمیة ھذا المنھج 
السدید وأثره في تحقیق عملیة اإلنجاز والتغییر المذھل في الواقع 

  . اإلنساني منھا 
 : لباطلة ومعالجة العادات القبیحة انتزاع العقائد ا: أوال  -

كان العرب عند نزول القرآن الكریم یعبدون األصنام ، ویشركون باهللا 
تعالي ویسفكون الدماء ویشربون الخمر وغیر ذلك من المنكرات ، 
فماذا فعل القرآن الكریم مع ھؤالء الذین كانت ھذه عقائدھم ، وتلك 

                                                           

فنى الروایة فتح القدیر الجامع بین / محمد بن علي بن محمد / الشوكانى  )٥٢(
 ٢٣٨ المجلد الخامس ص – بیروت –دار المعرفة / والدرایة من علم التفسیر 

  . ١٩٥ ص ٤وأنظر التسھیل لعلوم التنزیل ج 
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عودتھ مرة واحدة ، واإلقالع والنفس یشق علیھا ترك ما ت( عاداتھم ؟ 
 حتى ولو كانت باطلة –عما اعتقدتھ بمجرد النھي عنھ ، ألن للعقائد 

 سلطانا علي النفوس ، والناس أسراء –وللعادات ولو كانت مستھجنة 
ما ألفوا ونشأوا علیھ ، فلو أن القرآن نزلة جملة واحدة وطالبھم 

وجھل ومنكرات بالتخلي عما ھو علیھ منغمسون في حمأتھ من كفر 
مرة واحدة ، لما استجاب لھ أحد ، ولما وفق رسول اهللا علیھ وسلم في 

  لذلك اقتضت )٥٣(. أداء مھمتھ ، ولعاد ذلك بالنقص علي الشریعة 
  . حكمة اهللا تعالي في انتزاع العقائد الباطلة أوال 

وھذا مقصد عظیم من خالق الكون باتباع ھذا المنھج الدقیق العمیق أن             
اھم عن عبادة غیر اهللا تعالي ویأمرھم باإلیمان ب�اهللا تع�الي وص�فاتھ           ینھ

إخالص العبودی�ة ل�ھ وح�ده حت�ى إذا م�ا تحق�ق ذل�ك دع�اھم إل�ي اإلیم�ان                    
ب��الیوم اآلخ��ر ، ث��م اإلیم��ان بالرس��ل والمالئك��ة ، حت��ى إذا م��ا اطمأن��ت        
قلوبھم باإلیمان وأشربوا حبھ أخذ بالنھي عن المنكرات بطریقة الت�درج      

لمس ذلك علي سبیل المثال  مما ورد ف�ي س�ورة الن�ور الت�ي تح�دثت               ، ن 
عن كثیر م�ن الع�ادات القبیح�ة المتف�شیة عن�د الع�رب عن�د ن�زول الق�رآن           
الكریم ، كالزنا ، واللعان ، والقذف ، وغیرھا ، وكیف تمت معالجتھا بل 

  . واستئصالھا وتخلیص المجتمع منھا ، وبیان ذلك 
كریمة یرى أنھا نزلت منجمة في المدینة المتأمل لھذه السورة ال 

أبتدأ نزولھا في أواخر السنة األولي للھجرة ، أو أوائل \المنورة ، وقد ر
 )٥٤(. السنة الثانیة منھا إلي النصف الثاني من السنة التاسعة للھجرة 

 ) ٢آیة : النور (  "الزَّاِني َلا َیْنِكُح : " والذي یوضح ذلك قولھ تعالي 
 مع عناق المشركة )٥٥(یة الصحابي مرثد بن أبي مرثد نزلت في قض

التي اشتھرت بالزنا ، حتى استأذن رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم أن 
یتزوج منھا ، فنزلت ھذه اآلیة ، ومرثد قد استشھد في صفر في غزوة 

                                                           

 وأنظر كتب التفسیر ٧٢ أبو شھبة ص –المدخل لدراسة القرآن الكریم : انظر  )٥٣(
 . لخمر  ابن كثیر في تفسیر آیات ا– واأللوسي – القرطبي –اآلتیة الكشاف 

  . ١٢٩ / ١٨تفسیر التحریر والتنویر  )٥٤(
 ، وأنظر سنن النسائي ٢١٧٧ رقم الحدیث ٣٢٨ص  / ٥سنن الترمذي ج  )٥٥(

 وأنظر الطبقات الكبري ألبن سعد ٥٣٣٨ رقم الحدیث ٢٦٩ص  / ٣الكبري ج 
 – ١٣٨٠ – بیروت – ھـ طبعة دار أدر ٢٣محمد سعد بن كنیع أو بعد اهللا ت 

   .٢ م ج١٩٦٠
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  فیكون أول ھذه )٥٦(. الرجیع التي وقعت في السنة الثالثة للھجرة 
  . سنة ثالث في أول السنة الثانیة أو أواخر األولي السورة قد نزل قبل 

اآلیة التي شرع بھا اللعان نزلت في حادثة لعان عویمر : ثانیا  
العجالني رضي اهللا تعالي عنھ ، وكان لعانھما في شعبان سنة تسع 

   )٥٧(. للھجرة علي القول األصح 
نزلت بعد اآلیات التي تحدثت عن آیات اإلفك وما تبعھا ، فقد : ثالثا 

. عزوة المریسیع ، وكانت الغزوة سنة ستة للھجرة علي األرجح 
)٥٨(   

َوَلا ُتْكِرُھوا َفَتَیاِتُكْم َعَلى اْلِبَغاِء ِإْن َأَرْدَن َتَحصًُّنا : " قولھ تعالي : رابعا 
 ِإْكَراِھِھنَّ ِلَتْبَتُغوا َعَرَض اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَمْن ُیْكِرھُّنَّ َفِإنَّ اللََّھ ِمْن َبْعِد

فقد نزلت ھذه اآلیة في النصف  ) ٣٣اآلیة : النور " ( َغُفوٌر َرِحیٌم 
الثاني من السنة الثانیة للھجرة ، وقد دل علي ذلك ما رواه الطبري 

   )٥٩(. رحمھ اهللا تعالي 
والحقیقة أن االسترسال في شرح ما تضمنتھ ھذه السورة لما كان لیس 

 أمر یطول ، إال أني أقرر أن نزولھا كان من أغراض ھذا البحث فھذا
مفرقاً  كما تبین ذذلك من أسباب نزول آیاتھا ، فھي تدل داللة واضحة 
أنھا واكبت تكوین المجتمع اإلسالمي في المدینة المنورة من سنواتھ 

  . األولي إلي سنواتھ األخیرة في عھد رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم 
في بنائھ تبرر ھویتھ وخصائصھ القائمة فقد تضمنت قواعد واصوال  

علي المثل العلیا والمبادئ الراقیة  كما وضعت ھذه السورة الكریمة 
التدابیر الوقائیة من أسباب الفساد ، وغیر ذلك من األھداف النبیلة 
والمقاصد السامیة ، وما كانت ھذه األمور لتحصل لو أن ھذه السورة 

الحكمة اإللھیة اقتضت أن تنزل منجمة الكریمة نزلت دفعة واحدة ، إنما 
  . علي حسب الحوادث لتحقیق الغرض المنشود في الواقع 

  : سیاسة التدرج في التشریع ومنھجھ في بیان األحكام :  ثانیا -
                                                           

اإلصابة في تمییز / ابن حجر العسقالني اإلمام شھاب الدین أبو الفضل أحمد  )٥٦(
 بیروت مصورة عن الطبعة األولي في مطبعة –طبعة مؤسسة الرسالة / الصحابة 

ص  / ١٨ ، وأنظر التحریر والتنویر ج ٢٦٨ ص ٣ م ج ١٣٢٨السعادة في مصر 
١٤٠ – ١٣٨ .  

  . ٣٧٠ ص ١١ج / شرح صحیح البخاري / ري ابن حجر العسقالني فتح البا )٥٧(
  . ٢٩٧ ، ص ٣ابن ھشام ج  )٥٨(
جامع البیان عند تأویل  / ٢١٠اإلمام أبو جعفر محمد بن جریر ت / الطبري  )٥٩(

  . ١٣٣ / ١٨ م ج ١٩٨٨ – ١٤٠٨/  بیروت - طبعة دار الفكر–آي القرآن 



 

- ٦٤١ -

 أن سنة اهللا تعالي الحكیمة في تشریعھ ، التدرج – فیما سبق –بینت  
ل علي التفصیل ، في التشریعات بتقدیم األصول علي الفروع ، واإلجما

وقد أثمرت ھذه السیاسة التشریعیة ثمرتھا وعادت علي الدعوة 
  .اإلسالمیة بالقبول واإلذعان 

  :  والتدرج في التشریع قسمان -
التدرج في تشریع جملة األحكام ، بمعني أنھا لم تشرع : القسم األول  

ً  ففي لیلة افسراء قبل الھجرة فرض ً  فشیئا ت كلھا إنما شرعت شیئا
الصالة ، وفي السنة األولي من الھجرة شرع القتال ، ثم شرعت أحكام 

  . من النكاح كالصداق 
التدرج في تشریع الحكم الواحد ، فكثیر من األحكام لم : القسم الثاني  

تشرع كما ھي علیھ اآلن من أول األمر ، بل تدرج الشارع في شرعھا 
 لما ھاجر الرسول صلي اهللا ، فالصالة ، مثالً  فرضت ركعتین أوالً  ، ثم

  . علیھ وسلم فرضت أربعاً  
: روى البخاري ومسلم عن عروة عن عائشة رضى اهللا عنھا قالت  

فرضت الصالة ركعتین ، ثم ھاجر النبي صلي اهللا علیھ وسلم ففرضت 
 واألمثلة علي ذلك كثیرة )٦٠(. أربعاً  ، وتركت صالة السفر علي األولي 

عادة كانت من أكثر العادات شیوعاً  وانتشاراً  ھي إال أني أخص بالذكر 
وآبین المنھج الذي سلكھ القرآن الكریم في تقریر ) شرب الخمر ( 

  . تحریمھا 
َوِمْن : " فقد أشار اهللا تعالي إشارة خفیة إلي ذم الخمر فقال : أوال  

ًقا َحَسًنا ِإنَّ ِفي َذِلَك َلَآَیًة َثَمَراِت النَِّخیِل َواْلَأْعَناِب َتتَِّخُذوَن ِمْنُھ َسَكًرا َوِرْز
فقد امتن علي عباده بما أعطاھم  ) ٦٧اآلیة : النحل " ( ِلَقْوٍم َیْعِقُلوَن 

ً  ، فعد  ً  حسنا إیاه من تلك الثمرات التي یأخذون منھا سكرا ًُ ورزقا
واآلیة  وإن كانت سابقة ( السكر غیر الرزق الحسن ، قال أبو السعود 

ریم الخمر فدالة علي كراھیتھا وإال فجامعة بین العتاب النزول علي تح
َیْسَأُلوَنَك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْیِسِر : "  ثم نزل قولھ تعالي )٦١() .وبین المن 

، فوجھ األنظار إلي أن  ) ٢١٩اآلیة : البقرة " ( ُقْل ِفیِھَما ِإْثٌم َكِبیٌر 
خمر من منافع الحرمة إنما تقوم علي غلبة الشر ، فمھما یكن لل

اقتصادیة في المتاجرة بھا ، ومن منافع أخرى ظاھریة كادعاء تحسن 

                                                           

 ٣مصطفى البقاء ج  ت ٣ ط ١٩٨٧ / ١٤٠٧دار ابن كثیر بیروت : البخاري  )٦٠(
  . ٦٨٥ رقم ٤٧٨ ص ١صحیح مسلم ج  / ٣٧٢٠ رقم ١٤٣١، ص 

  . ٧٥ص  / ٤تفسیر أبي السعود ج  )٦١(
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الصحة والجود والكرم أو الشجاعة ، فإن إثمھا أكبر من نفعھا ، فتلك 
  .علة كافیة لتحریمھا 

والحقیقة أن ھذه اآلیة غیرت نفوس كثیر من المؤمنین الذین كانوا  
اسد والمضار التي تحویھا یظنون أن شرب الخمر فضیلة ، وأن المف

أكثر من المنافع ، ویعد ھذا أول خطوة تحریكاً  للمنطق التشریعي في 
َیا َأیَُّھا : " نفوس المؤمنین وتتبعھا مرحلة أخرى ، قال اهللا تعالي 

 " (الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتْقَرُبوا الصََّلاَة َوَأْنُتْم ُسَكاَرى َحتَّى َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن 
، فنھاھم اهللا تعالي عن الصالة وھم سكارى ،  ) ٤٣اآلیة : النساء 

ولما كانت الصالة فریضة ، البد من القیام بھا ، فقد أوجب علیھم أن ال 
یتناولوا الخمر بكمیات تسكرھم ، لیستطیعوا أن یؤدوا فریضة الصالة 
خمس مرات وھم غیر سكارى ، فامتنعوا عن شربھا في األوقات التي 

فیق شاربھا من سكره قبل وقت الصالة التالیة ، وبعد أن اصبحت ال ی
النفوس مھیأة لترك الخمر ، وأصبحت فرص السكر نادرة بطبیعة الحال 

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن : " ، حرم اهللا تعالي علیھم الخمر في صیغة جزم فقال 
ْزَلاُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الشَّْیَطاِن َآَمُنوا ِإنََّما اْلَخْمُر َواْلَمْیِسُر َواْلَأْنَصاُب َواْلَأ

... انتھینا : فقالوا  ) ٩٠اآلیة : المائدة " ( َفاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن 
وانتھوا بالفعل وأصبحوا ینتظرون حدود اهللا تعالي في شارب الخمر ، 
وھكذا أفلح اإلسالم في محاربة ھذه العادة ، وكا كان لبشر مھما أوتي 

 قریحة ، وقادة وذكاء خارق وسیالن في الذھن ، ومھما أوتي من من
مال أن یتوصل إلي ھذا الطریق الحكیم ، ألنھ من صنع اهللا تعالي العلیم 

وإذا كان العالم غیر اإلسالمي قد أصبح اآلن یفكر في تحریم ( الخبیر 
الخمر ، كما أصبحت النفوس مھیأة لقبول التحریم فمعني ذلك أن 

اإلسالمیة بما قررتھ من تحریم الخمر دعت الناس أن یتقدموا الشریعة 
  . عصرھم بأكثرمن اربعة عشر قرناً  

وقد دعت الشریعة اإلسالمیة العالم إلي ترك الخمر وحرمتھا علي  
الناس منذ القرن السابع المیالدي ، ولكن لم یستجب لھذه الدعوة 

ما عداھا من البالد ، فقد ویأخذ بتحریم الخمر إال البالد افسالمیة ، وأما 
ً  أن الخمر  بقیت تحت سلطان الخمر حتى أثبت العلم المادي أخیرا
مفسدة عظمى ، وأنھا تھدم الصحة وتضیع المال وتضعف النسل ، 
ھناك بدأت الدعوة لتحریم الخمر ، تظھر وتشتد ، وتؤلف لھا 

احا الجماعات وتجمع لھا األموال ، وقد نجحت الدعوة لتحریم الخمر نج
ً ملحوظا ، فال یكاد یوجھ الیوم بلد لیس فیھ جماعات قویة تدعوا إلي 
تحریم الخمر ، وتجد كل تعضید من المنكرین والمصلحین ، ویستطیع 
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اإلنسان أن یرى أثر للدعوة إلي تحریم الخمر ظاھرة في التشریعات 
    )٦٢(. التي صدرت في القرن الحالى 

حریم الخمر ظاھرة في التشریعات التي رغم أن أثر الدعوة إلي ت: أقول  
 في كثیر من دول العالم ، إال أن الطریق – بین الحین والحین –تصدر 

األمثل لم تھتد إلیھ مكافحة ھذا الوباء القاتل ، وإنك لتصاب بالذھول 
وأنت تقرأ اإلحصاءات عن ظاھرة اإلدمان وتعاطي المخدرات ، ال أقول 

 یتعدى األمر إلي العالم العربي في العالم الغربي فحسب ، إنما
واإلسالمي ، فھي في ازدیاد مضطرد ، وتنام كبیر رغم الجھود الحثیثة 
من كل األجھزة التي لھا صلة بھذه القضیة المدعومة مادیاً  ومعنویاً  ، 
ومما ھو معلوم أن الوالیات المتحدة األمریكیة أنفقت بعد الحرب 

ت من أجل محاربة إدمان الخمر ، العالیمة الثانیة ملیارات الدوالرا
ولكنھا عجزت عن ذلك ، تري ما األسباب في ھذا الفشل الذریع 

  . لتخلیص المجتمع من ھذا الداء العضال 
تحدثت آنفاً  عن الجھود الحثیثة التي تبذلھا الدول من أجل التخلص من  

 – وھذا ملفت للنظر –ھذه اآلفة ، وھذا الشيء جید إال أن الذي یالحظ 
أن ھذه الدعوات لمكافحة اإلدمان ونحوه خلت من الجانب الدیني ، 
وتغیب رأي اإلسالم ، والشرع عن ھذه القضیة ، وكان من الواجب 
التركیز علي ھذا الجانب ، وكنت قد تحدثت عن الضوابط التي ینبغي أن 
تعتمد إذا ما أرد المفكر أن یكون لھ الدور الفاعل في تغییر أمر ما یعد 

 في المجتمع كظاھرة الخمر التي نحن بصدد الحدیث عنھا ومن خطراً 
  : ضوابط ھذا المجتمع 

ألنھ ھو الذي تقاس بھ القیم : فھم القرآن الكریم واستعاب حقائقھ  
  : وتحاكم إلیھ العادات قال اهللا تعالي 

ُثمَّ َلا َیِجُدوا ِفي َفَلا َوَربَِّك َلا ُیْؤِمُنوَن َحتَّى ُیَحكُِّموَك ِفیَما َشَجَر َبْیَنُھْم " 
 ) ( ٦٥اآلیة : النساء " ( َأْنُفِسِھْم َحَرًجا ِممَّا َقَضْیَت َوُیَسلُِّموا َتْسِلیًما 

  )٦٣() أي ینقادور لحكمك انقیاداً  ال شبھة فیھ بظاھرھم وباطنھم 
فالخطوة العلمیة في جھود العلماء السابقین الداعین إلي مكافحة ھذا  

ً  علي القرآن الكریم ، ومما الشر المستطیر ینبغ ي أن یعرض أوال
أشرت إلیھ من ذلك الضوابط بناء اإلنسان الذي یحمل األمانة ویتصدى 

                                                           

/ التشریع الجنائي في اإلسالم مقارناً  بالقانون الوضعي / عبد القادر عودة  )٦٢(
  . ٥١ – ٥٠ ص –المجلد األول /  القاھرة –مكتبة دار التراث 

  . ١٥٨ / ٢عود ج تفسیر أبي الس )٦٣(
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لشروط االستخالف في األرض عقلیاً  ، فإنھ وال شك یؤدي إلي تعمیق 
البعد الروحي واالتصال باهللا تعالي والخوف منھ ، واستحضار وجوده 

ریعة ویقوم علي طاعتھا في السر والعلن وبالتالي یقبل علي أحكام الش
من منطق إیمانھ بأن الخوف من اهللا تعالي ومراقبتھ نوع من العبودیة 
، یتقرب بھا إلیھ ، وغیر ذلك من الضوابط التي سبق أن جعلتھا في 

  . مبحث مستقل 
فالقائمون علي محاربة ظاھرة الخمر وغیرھا من العادات القبیحة ، لم  

 السدید الذي یقوم علي أطر مھمة حتى یتسني لھم یلتزموا بالمنھج
تحقیق التغییر ، علي خالف رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم وصحبھ 
الكرام ، ومن سار علي دربھ فقد التزموا بھا واعتمدوا بالكلیة 

 أن یطھروا المجتمع – بعون اهللا تعالي وتوفیقھ –فاستطاعوا 
  .اإلسالمي من ھذه العادات السیئة 

  : لذي أخلص إلیھ من ھذا المطلب وا 
أن األحكام الشریعة لم تنزل دفعة واحدة ، وذلك لرعایة حال المخاطبین  

وعدم مفاجأتھم بتشریعات وعادات وأخالق ال عھد لھم بمثلھا ، فنزول 
أدعي إلي قبولھ إذا نزل علي التدرج ،  ( القرآن الكریم علي ھذا الوضع 

كان ینفر من قبولھ كثیر من الناس ، بخالف ما لو نزل جملة ، فإنھ 
:   وكما یقول الشاطبي )٦٤() لكثرة ما فیھ من الفرائض والنواھي 

ً  علي القول بأن األحكام الشرعیة نزلت منجمة ، ألنھا  أقرب ( معقبا
إلي التأسیس حین كانت تنزل حكماً  حكماً  ، وجزئیة جزئیة ، ألنھا إذا 

ي قبلھ صار عادة ، وأستأنست بھ نفس نزلت كذلك لم ینزل حكم إال والذ
المكلف الصائم عن التكلیف ، وعن العلم بھ رأساً  فإذا نزل الثاني كانت 

 ووضح )٦٥() . النفس أقرب لالنقیاد لھ ، ثم كذلك في الثالث والرابع 
إنما نزل ( ذلك ما أخرجھ البخاري عن عائشة رضى اهللا تعالي عنھا 

ل فیھا ذكر الجنة والنار ، حتى إذا أول ما نزل منھ سورة من المفص
ثاب الناس إلي اإلسالم نزل الحالل والحرام ، ولو نزل أول شيء ال 

                                                           

  . ١٢٦ / ١اإلتقان في علوم القرآن ج  )٦٤(
 .  مرجع سابق ٩٤ص  / ٢الموفقات للشاطبي ج  )٦٥(
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ً  ولو نزل ال تزنوا لقالوا ال : تشربوا الخمر لقالوا  ال ندع الخمر أبدا
   )٦٦() ندع الزنا أبدا 

والذي یفھم من كالم الصحابیة الجلیلة أم المؤمنین عائشة رضى اهللا  
 كما ورد في الحدیث الشریف أن التدرج یجمع بین الخمر والزنا ، عنھا

والحقیقة أن ھذه قضیة تحتاج إلي بیان ، فال ینبغي أن تمر علیھا دون 
بین لھا ، فعائشة رضي اهللا تعالي عنھا لم تقصد أن تحریم الزنا لم یتم 
إال علي مراحل ، شأنھ كظاھرة الخمر التي قد حرمت دفعة واحدة 

 أنھا نزلت دفعة واحدة ، وإنما أرادت بیان أوائل ما نزل من لعلمھا
القرآن الكریم التي تتناول أصول اإلیمان باهللا والیوم اآلخر ، وكون 
ً  إذ وقع تحریمھ في مكة  الزنا لم یحرم ابتداء ال یعني التأخیر كثیرا
المكرمة علي كل حال ، وھذا یعني تدرج ھذا التحریم إذ لم نر حالة من 

ت الزنا یقر في اإلسالم بأیة صورة ، وإنما الذي عرف أن اإلسالم حاال
أمضي أمره بتحریم الزنا بأسلوب قاطع ، كما حرم سائر الفواحش ما 
ظھر منھا وما بطن واإلثم والبغي بغیر الحق ، وقد وضح ھذه المسألة 

  )٦٧(. الدكتور صبحي الصالح 
  : سیاسة التدرج في إبراز العظات :  ثالثا -
ً  علي   إظھار العظات ھدف مھم من أھداف نزول القرآن الكریم مفرقا

قلب النبي صلي اهللا علیھ وسلم ، ویتجلي ذلك في قصص األنبیاء 
الواردة في كتاب اهللا تعالي ، فالمستقرئ لھا یدرك أنھا لم تنزل دفعة 
واحدة بل تكررت ، فتذكر القصة عدة مرات ، باإلیجاز مرة وباإلطناب 

 كقصة عیسي علیھ السالم وقصة إبراھیم وغیرھما من األنبیاء أحیاناً 
  .علیھم الصالة والسالم 

فما وجھ البالغة في ھذا التكرار ؟ ولماذا لم یتم دفعة واحدة ؟ إذا نظرنا  
نظرة تأمل نرى أن التكرار في كتاب اهللا تعالي لھ مغزى وھدف ، 

لة أو الواقعة ، ولیس كالروایات القصصیة التي تذكر الحوادث المتخی
علي خالف ما ورد من قصص القرآن الكریم ، وھو قصص ألمور 

                                                           

 دار –صحیح البخاري  / ٢٥٦محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا ت / البخاري  )٦٦(
 ج – تحقیق مصطفي ذیب البقا – ١٩٨٧ -  ھـ ١٤٠٧ / ٣ ط –ابن كثیر الیمامة 

  . ٤٧٠٧الحدیث  رقم ١٩١٠ / ٤
 دار العلم للمالیین –مباحث في علوم القرآن / الدكتور صبحي الصالح : أنظر  )٦٧(

  . ٥٩ , ٥٨ , ٥٧ م ، ص ١٩٨٥بیروت الطبعة السادسة عشر 
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" واقعة یساق للعبر وإعطاء المثالت ال لمجرد المتعة من االستماع  
   ) ١١١اآلیة : یوسف " ( َلَقْد َكاَن ِفي َقَصِصِھْم ِعْبَرٌة ِلُأوِلي اْلَأْلَباِب  

صص المقصد األول منھ تعدد ولكي یتبین للقارئ الكریم أن التكرار للق 
ً  من نماذج عدة  علیھ أفضل ) قصة إبراھیم ( العبر ، نذكر انموذجا

الصالة وأتم التسلیم ، فإنھا ذكرت كثیراً  في كتاب اهللا تعالي فقد كان أبا 
  : العرب فقصصھ لھ مقامھ عندھم 

ھو ما یربطھ بالعرب ، : أول ما نذكر من ھذه القصة  -١
ھ بناء الكعبة ، فقد ذكر ھذا البناء الذي وما كان شرف العرب ب

قام بھ ، وعاونھ فیھ أبنھ إسماعیل وبإبراھیم وإسماعیل 
تشرف العرب بأنھم من ساللتھما ، وبالبیت الحرام اعتزوا إذ 

 ، ثم بین اهللا تعالي من بعد ذلك )٦٨(. كان مثابة للناس وأمنا 
عوة بعث النبي صلي اهللا علیھ وسلم وأنھ كان استجابة لد

 . إبراھیم علیھ السالم 
نجد بعد ھذه القصة قصة النفس البشریة في نبي  -٢

   ولو –الفطرة إبراھیم علیھ السالم إذ النفوس 
ً  –كانت مؤمنة   لتزداد إیمانا ، وإن كان أصل اإلیمان قائما

  فزیادة البیان تزید المؤمن إیمانا 
  ً ً  وإلحادا زیادة  وأقرأ قصة طلبة )٦٩( وتزید الجاحد كفرا

اإلیمان ، ومن قبل ذلك في الذكر كانت قصتھ مع الملك عندما 
ناقشھ في إثبات وجود اهللا تعالي وقدرتھ علیھ السالم في 

   )٧٠(. إفحامھ إذ ھو ال یؤمن إال بالمحسوس 
 – أیضا –ولننتقل إلي قصة أخرى موضوعھا یتعلق  -٣

 طلب بإبراھیم علیھ السالم وھو تدرج اإلنسانیة في االتجاه إلي
الحقیقة افلھیة واإلیمان بالوحدانیة كیف ابتدأ إبراھیم تأملھ في 
الكون ، لیتعرف من خاللھ علي عظمة الخالق ، فأول ما 
استرعاه نجم ساطع ، فحسبھ ربھ ، ولكن الرب موجود دائماً  

وھكذا ... ، فلما غاب نفر منھ مما زعم ، ثم لما رأي القمر 
جب أن یكون غیر ھذا كلھ ، حتى ھدي إلي أن سر الوجود ، ی

                                                           

 – ١٢٤البقرة ( أنظر اآلیات التي تشیر إلي ھذا البناء الذي قام بأمر رباني  )٦٨(
١٢٨ (  

  . ٢٦٠ك في سورة البقرة آیة أقرا اآلیة الدالة علي ذل )٦٩(
  . ٢٥٨أقرا اآلیة الدالة علي ذلك في سورة البقرة آیة  )٧٠(
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فاتجھ إلي اهللا تعالي ، وأنظر القصة كما ذكرھا اهللا تعالي وكما 
 وھكذا نري القصة مغایره تمام المغایرة لما سبق )٧١(. وقعت 

 . ، وأن كانت غیر معارضة لھا بل ھي متتمة 
انتقل إبراھیم علیھ السالم من االھتداء إلي اهللا إلي  -٤

م لیحطمھا ، فبعد أن نال رشده تقدم عمل إیجابي نحو األصنا
 وقد )٧٢(. لیثبت ضاللھا ، وأنھا ال تضر وال تنفع فحطمھا 

ذكرت ھذه القصة في غیر المواضع السابقة فالنسق القرآني 
أقتضى أن یكون كل جزء مكونا لقصة ذات عبرة مستقلة في 

 . ذاتھا 
وجزء آخر من قصة إبراھیم علیھ السالم صلتھ بأبیھ ،  -٥

كان حریصا علیھ وأنظر اآلیات التي تحكي عن إبراھیم وكیف 
ذلك بعد أن صار صدیقاً  نبیاً  ، تجد رفق الدعوة التي تفیض 
بحنان البنوة في عباراتھا وال یمكن أن یوجد في أي لغة وفي 
أي كالم عبارات برفق الرعایة والعطف بمثل ھذه العبارات ، 

 . ألنھا كالم العلیم الحكیم 
اھیم علیھ السالم ، ذكرناھا بإیجاز شدید لكیال یتوھم ھذه قصة إبر

القارئ للقرآن الكریم أن فیھ معاني مكررة ألفاظا مرددة ، فحكمتھ 
تعالي اقتضت ذكرھا متفرقة األجزاء في مواضع ، لتكون كل عبرة 
بجوار خبرھا في القصة ، ولو نزلت دفعة واحدة واجتمعت في مكان 

ً  واحد اختلطت العبرة بالقصة  الخبریة ، وما تمیزت كل عبرة تمییزا
ً  بالذات وبقیة األجزاء التي لم نرطب  ً  مقصودا یجعلھا كونا مستقال

   )٧٤(. قلمنا بذكرھا ال تكرار فیھا بل كل واحدة لھا عبرتھا 
  :   رابعاً  سیاسة التدرج في التجاوب مع األحداث والنوازل -
صد نزول القرآن الكریم تجاوب الوحي مع األحداث مقصد مھم من مقا 

ً  علي قلب النبي صلي اهللا علیھ وسلم فكلم جد جدید نزل من  مفرقا
القرآن ما یناسبھ ، وفصل من األحكام ما یوافقھ ، ویعرف ھذا بأسباب 

  : النزول  ویندرج تحت ھذا المطلب أھداف كثیرة منھا 
  

                                                           

  ٨٠ – ٧١االنعام  )٧١(
 . في سورة النساء  ) ٧٠ – ٥١( انظر اآلیات التي تدل علي ذلك من  )٧٢(
 –القاھرة / دار الفكر العربي / انظر المعجزة الكبري لإلمام محمد أبو زھرة  )٧٤(

  ١٢٥ , ١٢٤ , ١٢٣ , ١٢٢ , ١٢١ ص ١٩٩٨/ جدیدة طبعة 
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التجاوب في كل ما نزل توجیھا للمؤمنین وتنبیھا : أوال  -
اداً  لھم في حادثة وقعت أو تشریعاً  في قضیة عرضت ً وإرش

 : من ذلك
ما وقع في صلح الحدیبیة من اعتراض بعض الصحابة  -١

أنھ من أحب أن یدخل في عقد قریش ( علي بعض بنودھا 
: أن عمر بن الخطاب قال : في الصحیحین ) وعھدھم دخل فیھ 

ي اهللا أو لست نب: فأتیت رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم فقلت 
ً  قال بلي ، قلت    الست علي حق ؟ وعدونا علي باطل ؟: حقا

ألیس قتالنا في الجنة وقتالھم في النار ؟ : بلي ، قلت :  قال 
  بلي ، قلت ففیم نعطي الدنیة بدیننا: قال 

إني رسول اهللا ولست أعصیھ وھو ناصري ، : "  إذا ؟ قال 
: ف بھ ؟ قال أو لست كنت تحدثنا أنھ سنأتي البیت فنطو: قلت 

فإنك آتیھ : بلي ، أفاخبرتك أنك تأتیھ عامك ھذا ؟ قلت ال قال 
ومطوف بھ ، فلم یصبر عمر حتى أتي أبا بكر الصدیق رضي 
اهللا عنھ فسألھ مثل ما سأل رسول اهللا فقال لھ ، یا ابن الخطاب 
أنھ رسول اهللا ولن یعصي ربھ ، ولن یضیعھ اهللا أبدا ، فما ھو 

لفتح علي رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم إال نزلت سورة ا
یا رسول اهللا أو فاتح ھو : فأرسل إلي عمر فاقرأه  أیاھا ، فقال 

 ترى لم لم تظھر الحكمة )٧٥(. نعم ، فطابت نفسھ : ؟ قال 
اإللھیة التي تضمنھا ھذا الصلح ابتداء ، وإنما ظھرت للعیان ، 

عالي الباھرة وتجلت فیما بعد ، حتى أضحت آیة من آیات اهللا ت
 ؟ 

إنما كان كذلك لیظھر الفرق بین وحي النبوة واإللھام اإللھي ، وتدبیر 
الفكر البشري ، ولقد رأینا كیف استبد الضیق والقلق بعمر ، ودھشة 
المسلمین لھذا الموقف من رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم ، ولكن 

الفتح التي سرعان ما انتھت ھذه الضائقة حینما تال رسول اهللا سورة 
تنزلت علیھ عقب الفراغ من أمر الصلح ، فھل في أدلة العقیدة دلیل 

  علي نبوة محمد صلي اهللا علیھ وسلم أبلغ من ھذا الدلیل ؟ 
ومن الحكم الجلیلة التي خفیت علي الصحابة رضوان اهللا علیھم من 

 –ھذا الصلح أنھ كان مقدمة بین یدي فتح مكة ، فقد كانت ھذه الھدنة 
ً  ولئن لم یكن الصحابة قد تنبھوا –قرر العلماء كما   بابا لھ ومفتاحا

                                                           

  . ٣٠١١ رقم الحدیث ١١٦٢ص  / ٣ج / صحیح البخاري  )٧٥(
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لھذا في حینھ فذلك ألن المستقبل، غائب فیھم ، ولكن ما إن مضت فترة 
من الزمن حتى أخذ المسلمون یستشفون أھمیة ھذه الھدنة ودلت 
الحوادث األخیرة علي ما أن صلح الحدیبیة الذي تناول فیھ الرسول 

 وسلم لقبول كل ما ألحت علیھ قریش ورأوا فیھ صلي اهللا علیھ
   (٧٦). انتصاراه بسرعة لم تسبق ، وكان بابا إلي فتح مكة 

 ما كان لھا )٧٧(. تلكم بعض الحكم الجلیلة المتعلقة بأمر صلح الحدیبیة 
أن تبرز في بادي األمر ، وظھرت فیما بعد ، وھذا من اآلثار المباركة 

ریم علي حسب الحوادث والوقائع ، ولم الطیبة من نزول القرآن الك
  . ینزل دفعة واحدة 

ما وقع من أخطاء وتنبیھ المؤمنین من الوقوع فیھا ،  -٢
ومعاودتھا والنماذج علي ذلك كثیرة نذكر منھا علي سبیل 

ما حدث في غزوة أحد ، وما : المثال ولیس علي سبیل الحصر 
سول اهللا وقع في حنین ، فقد خالف الرماة في األولي ، أمر ر

صلي اهللا علیھ وسلم مجتھدین ، وكانت النتیجة ھزیمة 
المسلمین وشج وجھ رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم وكسرت 
رباعیتھ ، واستشھد عدد كبیر من الصحابة ، فأنزل اهللا تعالي 
آیات عدة تحذرھم من المخالفة ، ومبینة أخطاءھم ، وأقرأ 

" ( ُھ َوْعَدُه ِإْذ َتُحسُّوَنُھْم ِبِإْذِنِھ َوَلَقْد َصَدَقُكُم اللَّ" قولھ تعالي 
 . وما بعدھا  ) ١٥٢اآلیة : ىل عمران 

لن ( أما في حنین فقد اغتر المسلمون بكثرتھم حتى قال البعض 
فكانت الھزیمة ، ولوال تبارك المولي جل جاللھ لھم ) نھزم من قلة 

لمالئكة برحمتھ وفضلھ وثبات النبي صلي اهللا علیھ وسلم وإنزال ا
َلَقْد َنَصَرُكُم : " ) مقویة لقلوبھم لكانت الكارثة ، تأمل قولھ تعالي 

اللَُّھ ِفي َمَواِطَن َكِثیَرٍة َوَیْوَم ُحَنْیٍن ِإْذ َأْعَجَبْتُكْم َكْثَرُتُكْم َفَلْم ُتْغِن َعْنُكْم 
ُثمَّ ) ٢٥(ُمْدِبِریَن َشْیًئا َوَضاَقْت َعَلْیُكُم اْلَأْرُض ِبَما َرُحَبْت ُثمَّ َولَّْیُتْم 

َأْنَزَل اللَُّھ َسِكیَنَتُھ َعَلى َرُسوِلِھ َوَعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َوَأْنَزَل ُجُنوًدا َلْم 
ُثمَّ َیُتوُب اللَُّھ ) ٢٦(َتَرْوَھا َوَعذََّب الَِّذیَن َكَفُروا َوَذِلَك َجَزاُء اْلَكاِفِریَن 

: سورة التوبة " ( ُھ َغُفوٌر َرِحیٌم  ِمْن َبْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َیَشاُء َواللَّ
   ) . ٢٧ : ٢٥آیة 
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وقد كانت حنین درساً  قاسیاً  استفاد منھ المسلمون ، وأدركوا أن 
النصر بید اهللا تعالي وأن االغترار لیس من صفات المؤمن وأخالقھ 

   )٧٨(. ، وغیر ذلك من األمثلة 
ذه األخطاء نكتفي بما تقدم بیانھ مخافة اإلطالة ومعلوم أن ھ

واألغالط لم تكن تقع في وقت واحد ، فكانت حكمة اهللا تعالي نزول 
  القرآن منجماً  

الكشف عن خبیئة نفوس المنافقین ، وتحذیر المؤمنین  -٣
 : منھم 

من فضل اهللا تعالي علي عباده الطیبین الطاھرین ، أن كشف لھم 
ھم أستار المنافقین وشنع علیھم في كثیر من اآلیات فقد كان ل

بالمرصاد فكلما بیتوا أمرا أطلع اهللا علیھ رسولھ ، أو كادوا مكیدة 
ردھا اهللا تعالي في نحورھم ، أو أضمروا قوالً  أظھره اهللا تعالي ، 
وطبعي أن ھذه المخططات المدبرة والمسائل المبینة واألفعال 
واألقوال السیئة التي كانت تنبثق عنھم لم تكن طفرة واحدة ، بل 

زمنة متفرقة فمن ثم جاء القرآن مفرقاً  وإن شئت نماذج كانت في أ
حیة لما كان یفعلھ المنافقون وإظھار اهللا تعالي لحالھم ، فسأذكر 
لك نموذجین تطبیقیین ، منھا علي سبیل ، تقریر قاعدة مراعاة 
التدرج في عملیة اإلنجاز ، وبیان أثرھا العلمي في تحقیق عملیة 

  . سي للفعل الدعوي التحكم في الواقع كھدف أسا
روى ابن ھشام في سیرتھ أن غالما لعمر بن الخطاب  -١

رضي اهللا عنھ تنازع مع سنان بن وبر الجھني ، وھما مع 
جمع عند ماء المریسیع أثناء مقام النبي صلي اهللا علیھ وسلم 
ھناك ، وكادا أن یقتتال ، فسمع باألمر عبد اهللا بن أبي بن 

معھ ، أو فعلوھا ؟ قد نافرونا سلول ، فغضب وقال للرھط ممن 
 إال كما )٧٩(وكاثرونا في دارنا ، واهللا ما أعدنا وجالبیب قریش 

قالوا سمن كلبك یأكلك ، واهللا لئن رجعنا إلي المدینة لیخرجن 
األعز منھا األذل ، وعلم رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم بذلك 

                                                           

  . ٦٧ , ٦٦ ص ٤أنظر سیرة ابن ھشام ج  )٧٨(
دنا أي ظللنا یعني معاشرة األنصار وقریش وفي روایة وجالبیب ‘واهللا ما أ )٧٩(

قریش ھؤالء یعني معاشر المھاجرین إال كما قال األول أي األقدمون في أمثالھم 
دار المعرفة /  الحلبیة سمن كلبك یأكلك أي ویقولون أجع كلبك یتبعك ، أنظر السیرة

  . ٥٩٦ / ٢ج /  ھـ ١٤٠٠/ بیروت / 
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تلھ ، ، وكان عنده عمر رضي اهللا تعالي عنھ ، وأشار علیھ بق
فكیف یا عمر إذا تحدث الناس ان محمدا " فقال لھ رسول اهللا 

 ؟ ال ، ولكن آذن بالرحیل فارتحل الناس )٨٠(. یقتل أصحابھ 
وذلك لیشغل الناس عن الحدیث الذي كان باألمس ، حدیث 
  ً زعیم المنافقین أبن أبي ، ونزلت سورة المنفقون تصدیقا

ُقوُلوَن َلِئْن َرَجْعَنا ِإَلى َی: " للخبر عن المنافق وفیھا یقول 
اْلَمِدیَنِة َلُیْخِرَجنَّ اْلَأَعزُّ ِمْنَھا اْلَأَذلَّ َوِللَِّھ اْلِعزَُّة َوِلَرُسوِلِھ 

 ٨اآلیة : المنافقون " ( َوِلْلُمْؤِمِنیَن َوَلِكنَّ اْلُمَناِفِقیَن َلا َیْعَلُموَن 
 ((٨١( .  

  ً لقتل ھذا المنافق ، ترى ألم یكن ما سمعھ رسول اهللا مبررا
وقد كفر بعد اإلیمان  وسعي في إفساد المسلمین إال أنھ صلي 
اهللا علیھ وسلم استقبل األمر بحكمة فائقة ، فتعامل معھ 
بأریحیة تامة ، بعیدة عن العاطفة المتأثرة واالنفعال العابر ، 
ولذلك لم یستجب لبعض الصحابة فیما آرادوا ، وحرص علي 

ً  ، تطویق ھذه الحالة  من بعید ، وعزل قادة النفاق تدریجیا
بصبر وأناة وحنكة بالغة ، حتى تھیأت ظروف التحكم في 
الظاھرة بشكل فعال ، فقد أمر رسول اهللا القوم بالمسیر في 
وقت لم یعتادوا ، حتى یشغلھم السیر عن االجتماع علي 
المحادثة والكالم ، وھذا یدل علي البراعة الفائقة في سیاسة 

ر ، ولقد كان من نتیجة ھذه الحكمة أن أنحسر عن ھذا األمو
المنافق أقرب الناس إلیھ ، ولده عبد اهللا ، الذي عرض علي 
رسول اهللا قتلھ ، وقال لھ رسول اهللا ما قال ، وكما ابتعد عنھ 
ابنھ انحسر كذلك عنھ قومھ فكانوا ھم الذین یعنفونھ 

  . ویفضحون أمره إذا ما أرد أن یحدث شیئاً  
: "  ھنا نرى رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم یقول لعمر من

أقتلھ ، : كیف تري یا عمر ؟ أما واهللا لو قتلتھ یوم قلت لي 

                                                           

 ھـ ١٤٠٧/ الطبعة الثالثة / بیروت / دار ابن كثیر / أنظر صحیح البخاري  )٨٠(
دار إحیاء /  وأنظر صحیح مسلم ٣٣٣٠ رقم الحدیث ١٢٩٦ / ٣ج /  م ١٩٩٧

  . ٢٥٨٤ رقم الحدیث ١٩٩٨ / ٤/ بیروت / التراث العربي 
 ، وأنظر البدایة والنھایة ألبن كثیر ٢٥٤ – ٢٥٣ / ٤یرة ابن ھشام ج أنظر س (٨١)

  . ٦٥٠ ص ٨ وفتح الباري ج ١٥٧ ص ٤ج 
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ألرعدت لھ آنف ، ولو أمرتھا الیوم بقتلھ لقتلتھ ، فقال عمر ، 
   )٨٢(. قد واهللا علمت ألمر رسول اهللا أعظم بركة عن أمري 

 یكن تحقیقھا ممكنا بدون وھذه النتائج اإلیجابیة الرائعة لم
اتباع ھذه المرحلیة والتدرج في معالجة الظاھرة النفاقیة كما 

  . یراھا رسول اهللا بما أوحي إلیھ 
) قصة اإلفك ( ومن النماذج التطبیقیة التي انفرد بھا المنافقون 

 التي تتلخص في اتھام عائشة رضى اهللا تعالي عنھا بالزنا )٨٣(
 أن ھذه اآلذیة أشد ما تعرض إلیھ من صحابي جلیل والحقیقة

رسول اهللا صلي اهللا علیھ وسلم من صنوف اإلیذاء والتعذیب ، 
ویشتد االبتالء بأن الوحي لم یسارع إلي كشف الحقیقة وفضح 
ً  من ھذا القلق  إفك المنافقین ، ولو حصل ذلك لكان مخلصا
والریب ، ولكن الوحي تلبث أكثر من شھر ال یعلق علي ذلك ، 

من الھدف من عدم التسارع إلي معرفة الحقیقة في أمر ترى 
جلل كھذا ؟ لقد كانت محنة اإلفك ھذه منطویة علي حكمة إلھیة 
استھدفت من الدرجة األولي إبراز شخصیة الرسول صلي اهللا 
علیھ وسلم ، وإظھاره صافیة نقیة ممیزة عن كل ما یلتبس بھا 

 اهللا علیھ وسلم ، لقد فاجأت ھذه الشائعة سمع رسول اهللا صلي
فاستقبلھا كأي بشر عادي من الناس لیس لھ اطالع علي غیب 
مكنون وال علي قصد ملفق كاذب ، فاضطرب الناس ، وشك 
كما یشكون ، ویستنجد في ذلك بمشورة أھل الرأي من 

  . الصحابة رضوان اهللا علیھم أجمعین 
ي وكان من مقتضى الحكمة اإللھیة في إبراز ھذا الجانب اإلنسان

المجرد فیھ صلي اهللا علیھ وسلم أن یتأخر الوحي ، كي تتجلي 
  : حقیقتان كل منھما في غایة األھمیة 

ھي أن النبي صلي اهللا علیھ وسلم لم یخرج : الحقیقة األولي 
  بنبوتھ ورسالتھ عن كونھ بشرا من الناس 

ھي أن الوحي اإللھي لیس شعوراً  نفسیاً  كما : الحقیقة الثانیة 
ً  إلرادتھ وأمنیاتھ إذ لو كان كذلك لكان من أنھ لیس  خاضعا

                                                           

  . ٢٢٢ – ٢٢١للبوطي ص / فقھ السیرة النبویة  )٨٢(
لوال إذ ( لإلطالع علي حیثیات ھذا الخبر ارجع غلي صحیح البخاري باب  )٨٣(

 رقم الحدیث ١٧٧٤ ص ٤ج ) یراً  سمعتموه ظن المؤمنین والمومنات بأنفسھن خ
٤٤٧٣ .  
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 وھكذا فقد انطوت )٨٤(. السھل علیھ أن ینھي ھذه المشكلة 
قصة اإلفك علي حكم إلھیة باھرة وتلك الخیریة التي عبر تعالي 

ِإنَّ الَِّذیَن َجاُءوا ِباْلِإْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم َلا َتْحَسُبوُه : " عنھا بقولھ 
ْم َبْل ُھَو َخْیٌر َلُكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ ِمْنُھْم َما اْكَتَسَب ِمَن اْلِإْثِم َشرا َلُك

   " َوالَِّذي َتَولَّى ِكْبَرُه ِمْنُھْم َلُھ َعَذاٌب َعِظیٌم
ما كانت لتحقق تلك المقاصد لو أن  ) ١١اآلیة : النور ( 

القرآن الكریم نزل دفعة واحدة وإنما المنھج السدید لكشف 
  .  ة إنما ھو التأني وعدم التعجل الحقیق
فھذه بعض اآلثار المترتبة علي نزول القرآن الكریم : ویعد 

منجماً  وھذه في الواقع لیست نھایة الحكم واألھداف والمقاصد 
  . ، فھناك لمن أحكم النظر وأجال البصر حكم وحكم 

ً  أسال اهللا تعالي أن یجعل القرآن العظیم ربیع قلبي ،  وأخیرا
َوَما ُأَبرُِّئ َنْفِسي : "  صدري وأسألھ التوفیق فیما بحثت ونور

ِإنَّ النَّْفَس َلَأمَّاَرٌة ِبالسُّوِء ِإلَّا َما َرِحَم َربِّي ِإنَّ َربِّي َغُفوٌر َرِحیٌم 
   ٥٣یوسف " 

ِإْن ُأِریُد ِإلَّا اْلِإْصَلاَح َما اْسَتَطْعُت : " وحسبي أني قصدت الحق 
   ) ٨٨ھود " ( لَّا ِباللَِّھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ ُأِنیُب َوَما َتْوِفیِقي ِإ

والحمد هللا رب العالمین ، وصلي اهللا تعالي علي نبینا الكریم 
محمد صلي اهللا علیھ وسلم وعلي آلھ وصحبھ الطیبین 

  . الطاھرین 

                                                           

 ) بتصرف  ( ٢٢٣ / ٢٢٢فقھ السیرة النبویة ص  )٨٤(
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  اخلامتة

ظھر لي من خالل دراستي الموجزة لھذا البحث بعض النتائج یمكن  
  : خیصھا في النقاط اآلتیة تل

إن ما یراد تغییره بكفاءة البد أن یكون عبر منھج  -
علمي منضبط یحكم خطوات اإلنسان في جمیع مراحل الدورة 
اإلنجازیة للفعل المراد تغییره ، فھو األسلوب الوحید أمام 

 . اإلنسان ، ألنھ یعینھ علي استعمال األمثل لطاقاتھ ووقتھ 
تطبیقھ في الواقع ألن المفھوم فھم القرآن الكریم و -

الحقیق ال یتم إال إذا تجلت ھذه المعرفة الحقیقة العلمیة في 
سلوك اإلنسان الواعي ، عندھا تظھر أھمیة التدبر لكتاب اهللا 

 . تعالي 
إن من یتولي عملیة التغییر البد لھ من التعرف علي  -

واقع اإلنسان ، ووضعھ االجتماعي وتكوین صورة عنھ مجملة 
ھ ، لتحدید المراد تغییره ، حتى یتمكن من وضع منھج عن

 . مناسب إلنجاح عملھ بدقة وإتقان 
الحرص علي بناء اإلنسان وتربیتھ علي العقائد  -

الصحیحة ، والفضائل الشریفة وفق ما جاء في القرآن الكریم 
وھدي النبي صلي اهللا علیھ وسلم ، ولیس من شك أن مثل ھذا 

ً  في  إنجاح المرحلة األساسیة في عملیة البناء یعد أساسا
 . التغییر 

التأني وعدم العجلة واختیار الوقت المناسب عوامل  -
مھمة في قضیة التغییر ألبد من سلوكھا ، وكذلك عدم اللجوء 
إلي الفعل القسري إذ ال یمكن أن یحقق الغرض المنضود ، بل 

 . العكس بأن یحدث ردود فعل مضادة 
ً  علي حسب الوقائع أھمیة نزول القرآن الكری - م منجما

والحوادث والمناسبات ، فقد لوحظ في التدرج حكم بارزة ، 
ومقاصد جلیلة وثمرات عظیمى تعود علي رسول اهللا خاصة 
حیث إثبات سالتھ وإقامة الدلیل علي إعجاز القرآن الكریم علي 
ً  تعود  أبلغ وجھ وأكده كما أن إتمام عملیة التنزیل مفصال

ً  ویتجلي ذلك في كثیر من القضایا بالنفع علي الن اس جمیعا
المھمة ، منھا تبدیل العقائد الفاسدة والعادات السیئة ، وإرساء 
المبادئ وتثبیت القیم وإلقاء اإلرشادات والتوجیھات ونظم 

  . الحیاة كلھا 
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  فھرس المصادر والمراجع

 . القرآن الكریم  -١

 ھـ ٩١١وطى ت اإلتقان في علوم القرآن اإلمام جالل الدین السی -٢

 دار ابن كثیر ، تقدیم وتعلیق – م ١٩٩٦ - ھـ ١٤١٦الطبعة الثالثة 

 . الدكتور مصطفي دیب البغا 

 دار – تحقیق محمد أبي الفضل إبراھیم –البرھان في علوم القرآن  -٣

 .  ھـ ١٣٧٦ – سوریا الطبعة األولي –إحیاء الكتب العربیة 

 بن كثیر القرشي ، دار تفسیر القرآن العظیم ألبي الفداء إسماعیل -٤

 .  القاھرة – عیسي ألباني الحلبي –إحیاء الكتب العربیة 

  ٧٥٤ ت –لإلمام محمد بن یوسف الغرناطي / تفسیر البحر المحیط  -٥

  / .١٩٧٨ - ھـ ١٢٩٠بیروت / دار الفكر . ط 

 – طبعة مصطفى محمد –تفسیر البغوي المسمي معا لم التنزیل  -٦

 .  مصر –المكتبة التجاریة الكبري 

إرشاد العقل السلیم إلي مزایا القرآن ( تفسیر أبي السعود المسمي  -٧

 دار الكتب - ھـ ٩٥١لإلمام أبي السعود محمد العمادي ت / الكریم 

 .  م ١٩٩٩ ھـ ١٤١٩ بیروت الطبعة األولي –العلمیة 

أنور التنزیل وأسرار التأویل ، لبي الخیر عبد اهللا بن عمر  -٨

 ھـ ١٤٢٠ بیروت الطبعة األولي –العلمیة البیضاوي ، دار الكتب 

 .  م  ١٩٩٩

 ١٢٨٤للعالمة محمد الطاھر بن عاشور / تفسیر التحریر والتنویر  -٩

 .  ھـ ١٩٨٤ھـ طبعة الدار التونسیة للنشر تونس 

) جامع البیان عن ـاویل آي القرآن (  تفسیر الطبري المسمي -١٠

/ بیروت / معرفة  ھـ ط دار ال٣١٠لإلمام محمد بن جریر الطبري ت 
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الطبعة / بیروت /  م وأنظر طبعة دار الكتب العلمیة ١٩٨٧ ھـ ، ١٤٠٧

 - ھـ ١٤٠٨ – بیروت – م وأنظر طبعة دار الفكر ١٩٨٨/ الثالثة 

  .  م ١٩٨٨

الجامع ألحكام القرآن ألبي عبد اهللا /  تفسیر القرطبي المسمي -١١

دار /  األولي  الطبعة- ھـ ٦٧١محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ت 

  .  م ١٩٨٨ ھـ ١٤٠٨ بیروت –الكتب العلمیة 

 دار – التفسیر القیم لإلمام ابن القیم تحقیق فواز أحمد زمرلي -١٢

  .  م ١٩٨٨ ھـ ١٤٠٨ الطبعة األولي – بیروت –الكتاب العربي 

 دار الكتب العملیة – التفسیر الكبیر للعالمة محمد بن عمر الرازي -١٣

  .  الطبیة االولي ٢٠٠٠ - ھـ ١٤٢١بیروت 

للشیخ إسماعیل حقي البر /  تنویر األذھان من تفسیر روح البیان -١٤

 – ھـ ، تحقیق محمد علي الصابوني طبعة دار القلم ١١٣٧وسوي ت 

  .  م ١٩٨٩ - ھـ ١٤٠٩ الطبعة الثانیة –دمشق 

للشیخ عبد الرحمن /  تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان -١٥

  .  ھـ ١٤٠٤ الریاض الطبعة األولي –السعدي بن ناصر 

لشیخ اإلسالم ابن تیمیة تحقیق محمد السید الجنید /  دقائق التفسیر -١٦

   ھـ ١٤٠٤ الطبعة الثانیة – بیروت – مؤسسة علوم القرآن –

معالم التنزیل لإلمام ابن مسعود الفراء /  تفسیر البغوي المسمي -١٧

 الطبعة الثالثة –ك ومروان سوار  ھـ تحقیق خالد الع٥١٦البغوي ت 

  .  بیروت – م دار المعرفة ١٩٩٢ ھـ ١٤١٢

 الكشاف عن حقائق غوامض التنزیل وعیون األقاویل في وجود -١٨

 دار المعرفة للنشر والطباعة -  ھـ ٥٣٨الزمخشري ت / التأویل للعالمة 

الطبعة الثالثة / ، بیروت وأنظر نسخة تحقیق محمد مرسى عامر 

  .  القاھرة – مكتبة عبد الحمن محمد – م ١٩٧٧ - ھـ ١٣٩٧



 

- ٦٥٧ -

للعالمة ابن عطیھ /  المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -١٩

طبعة دار /  ھـ تحقیق عبد اهللا االنصاري وزمیلھ ٠٤٦األندلسي ت 

  .  القاھرة –الفكر العربي 

لي  الطبعة األو– الدر المنثور في التفسیر بالمأثور لإلمام السیوطي -٢٠

   م ١٩٨٣ بیروت –دار الفكر 

للعالمة /  روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني -٢١

 ھـ طبعة دار الفكر ١٢٧٠شھاب الدین السید محمود شكرى األلوسي ت 

  . ببیروت 

 فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم التفسیر -٢٢

طبعة دار إحیاء التراث العربي  / ١٢٥٠الشوكاني الیماني ت / للعالمة 

  .  بیروت – بیروت وأنظر طبعة دار المعرفة –

/ لعبد اهللا بن احمد النسفي /  مدارك التنزیل وحقائق التأویل -٢٣

  .  بیروت –المكتیة األمویة 

 كلیة – مذكرة في تفسیر سورة ھود للعالمة عبد الحمید الشاذلي -٢٤

  . أصول الدین جامعة األزھر 

 دار –للدكتور صبحي الصالح /  مناھل العرفان في علووم القرآن -٢٥

   م ١٩٨٥ بیروت الطبعة السادسة عشرة –العم للمالیین 

محمد /  تحقیق – المفردات في غریب القرآن للراغب األصفھاني -٢٧

  .  الطبعة األولي – بیروت – دار المعرفة –سید كیالني 

 تحقیق عبد السالم محمد ھارون / معجم مقاییس اللغة ألبن فارس -٢٨

  .  بیروت – طبع دار الفكر –

للسید محمد مرتضي الزبیدي /  تاج العروس من جواھر القاموس -٢٩

 ھـ وانظر ١٣٨٦ الطبعة األولي – بنغازي –دار لیبیا للنشر والتوزیع 

  . طبعة دار الھدایة 
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/ لي لمحمد بن أحمد األزھري تحقیق علي حسن ھال/  تھذیب اللغة -٣٠

 دار –إبراھیم اإلبیاري / الدار المصریة وھناك نسخة محققة من األستاذ 

  .  م ١٩٦٧ الطبعة األولي –الكتاب العربي 

لمدد الدین محمد بن یعقوب الفیرروز آبادي ت /  القاموس المحیط -٣١

 القاھرة وأنظر النسخة المحققة من – ھـ طبعة الحلبي وشركاه ٨١٧

 - ھـ ١٤٢٠ – بیروت –دار الفكر / لبقاعي یوسف محمد ا/ األستاذ 

  .  م ١٩٩٩

 – لسان العرب ألبن منظور ، دار صادر ، وكذلك دار بیروت -٣٢

  .  بیروت – م وأنظر طبعة دار إحیاء التراث العربي ١٣٧٥بیروت 

 –محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي /  مختار الصحاح لإلمام -٣٣

   . بیروت –دار الفكر العربي 

یحي بن شرف النووي ، /  شرح النووي علي صحیح مسلم لإلمام -٣٤

  . المطبعة المصریة ومكتبتھا 

 تألیف أبي بكر أحمد بن الحسین البیھقي  – شعب اإلیمان للبیھقي -٣٥

أبي ھاجر محمد السعید بن بسیوني زغلول دار الكتب العلمیة /  تحقیق -

  .  ھـ ١٤١٠ – الطبعة  األولي – بیروت –

لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن ) الجامع الصحیح (  البخاري المسمي -٣٦

 ھـ طبعة مصطفى ألبابي الحلبي ٢٥٦إسماعیل بن إبراھیم البخاري ت 

  .  م ١٩٥٩ ھـ ١٣٧٨ –بمصر 

 ھـ طبعة دار إحیاء التراث ٢٦١ صحیح مسلم بن الحجاج ت -٣٧

  .  بدون ذكر سنة النشر – بیروت –العربي 

 ت –الكبري ألبن سعد محمد سعد بن كنیع أبو عبد اهللا  الطبقات -٣٨

   م ١٩٦٠ ھـ ١٣٨٠ ھـ طبعة بیروت ٢٣٠
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لإلمام شھاب الدین أو الفضل أحمد /  اإلصابة في تمییز الصحابة – ٣٩

 مصورة عن – بیروت –طبعة مؤسسة الرسالة /بن حجر العسقالني 

   ھـ ١٣٢٨ –الطبعة األولي في مطبعة السعادة في مصر 

 طبعة –للمؤلف السابق /  فتح الباري شرح صحیح البخاري -٤٠

  .  م ١٩٥٩ ھـ ١٣٧٨ –مصطفي البابي الحلبي 

إبراھیم بن / للعالمة الشاطبي /  الموفقات في أصول الشریعة -٤١

 ھـ ضبط وتفصیل األستاذ ٧٩٠موسي اللخمي القرناطي المالكي ت 

  . محمد عبد اهللا دراز بدون تاریخ 

 ھـ تحقیق مصطفى السقا ٢١٣بویة ألبن ھشام ت  السیرة الن-٤٢

مصطفى ألباني / وإبراھیم اإلبیاري وعبد الحفیظ شلبي الطبعة الثانیة 

 –دار الجیل /   م وأنظر طبعة ١٩٥٥ ھـ ١٣٧٥ – مصر –الحلبي 

   ھـ١٤١١/ بیروت 

  .  فقة السیرة النبویة للدكتور محمد سعید البوطي -٤٣

/ دار الفكر العربي / محمد أبو زھرة  المعجزة الكبري لإلمام -٤٤

   م ١٩٩٨/  طبعة جدید –القاھرة 

 السیرة النبویة في ضوء الكتاب والسنة لألستاذ الدكتور محمد أبو -٤٥

  . شھبھ 

  .  سیرة عمر بن عبد العزیز لألستاذ ابن عبد الحكیم -٤٦

  .  التغییر اإلسالمي لألستاذ الطیب برغوث -٤٧

لألستاذ / یة الدعوة والمحافظة علي منجزاتھا  منھج النبي في حما-٤٨

  . الطیب برغوث 

لإلستاذ /  التشریع اإلسالمي في اإلسالم مقارنا بالقنون الوضعي -٤٩

  .  القاھرة –مكتبة دار التراث / عبد القادر عوده 
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 – الدعوة اإلسالمیة والمعادلة االجنتماعیة ـ لألستاذ الطیب برغوث -٥٠

  .  مكتبة الرحاب –زائر الج/ الطبعة األولي 

 مكتبة وھبھ – التفسیر والمفسرون ألستاذنا محمد حسین الذھبي -٥١

  .  م ١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٧ –الطبعة الثالثة 

 لألستاذ فتحي – خصائص التشریع اإلسالمي في السیاسة والحكم -٥٢

   م ١٩٨٢ – بیروت مؤسسة الرسالة – الطبعة األولي –الدریني 

  . سالمي للمفكر بن نبي  وجھة العالم اإل-٥٣

/  ترجمة إحسان قاسم –بدیع الزمان / النورسي /  المكتوبات -٥٤

  .  م ١٩٩٢ دار سوزر للنشر –استنبول / الطبعة األولي 

 الدار –تونس /  بدائع السلك في طبائع الملك لؤلفھ محمد بن علي -٥٥

   / ١٩٧٧ –العربیة للكتاب 

   .  میالد مجتمع للمفكر مالك بن نبي-٥٦

  .  التفسیر السیاسي لألستاذ محمد رواس قلعجي -٥٧

  .وباهللا التوفیق 

  




