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ِفيٌَ االصالح يف اٌمشاْ اٌىشُّ
َ َ .عّش عجذاهلل جنُ اٌذّٓ اٌىْالِٔ
وٍْخ اٌرتثْخ  /االصّعِ
الحمد هلل الواحد األحد المجٌد الشهٌد  ،الفعال فً خلقه لما ٌرٌد والصالة والسالم على نبٌه ورسوله
وصفٌه وخلٌله  ،ذلك النبً الكرٌم  ،ذو الخلق العظٌم محمد بن عبد هللا خاتم رسله وأنبٌائه  ،وخالصه صفوته من
عباده وأحبائه وأولٌائه النبً أالمً الذي أرسله هللا رحمة للعالمٌن  .ثم سالم وتحٌة على اله وأصحابه الطٌبٌن
الطاهرٌن وبعد :
اِبثؼذ:
ف١سبٚي ػٍّبء االخزّبع ٚاٌزأس٠خ اٌىؾف ػٓ زم١مخ اٌقشاع ث ٓ١اٌجؾش ٚلذ ٠ق١ج٠ٚ ْٛسطئٚ، ْٛلذ ٠غٍفْٛ
اٌسم١مخ ثغالف خبدع ثشاق ثٙذف رجش٠ش ِقبسػزٌ ُٙغ١شُ٘ ِٓ االُِ ٚاالعز١الء ػٍ ٝخجشارِٚ ُٙمذسار.)1(ُٙ
ٚاْ اٌز٠ ٞذسط ربس٠خ اٌجؾش٠خ فِ ٟبمٚ ُٙ١زبمشُ٘ ٠قً أٌ ٝز١دخ اْ اٌقشاع اصٌ ٟف ٟز١بح االٔغبْ ٌسظخ
ٔضٚي ادَ ٚزٛاء اٌ ٝاالسك ،ز١ث اْ االخزالف ٚاٌقشاع ؽىً اٚي ِظٙش ِٓ ِظب٘ش اٌؼاللخ ػٍ ٝاالسك ثٓ١
اٌجؾش فِ ٟخزٍف دٚائش اٌؼاللخ ث ِٓ ُٕٙ١إٌبز١خ االخزّبػ١خ االلزقبد٠خ اٌثمبف١خ٘ٚ ،ىزا ٠غشد ٌٕب اٌمشاْ اٌىش ُ٠فٟ
ٌٚذ ٞادَ
اٚي لقخ ف ٟربس٠خ اٌجؾش٠خ رجٌٕ ٓ١ب ػّك االخزالف ث ٓ١اٌجؾش ِٕٚؾأٖ ٚهشق ردبٚصٖ ،اال ٟ٘ٚلقخ
َ

(لبث٘ٚ ً١بث) ً١لبي رؼبٌ (:ٝوَاجْوُ عَيَُْهٌِْ َّجَأَ اثْنٍَْ آدًََ ثِبىْذَقِّ إِرْ قَشَّثَب قُشْثَبّبً فَحُقُجِّوَ ٍِِ أَدَذِهََِب وىٌَْ َُحَقَجَّوْ ٍَِِ اِخَشِ قَبهَ ىَأَقْحُيَنَّلَ قَبهَ إَََِّّب َحَقَجَّوُ اىيّهُ ٍَِِ
اىَُْحَّقُِنَيَئِِ * ثَسَطثَ إِىٍََّ َذَكَ ىِحَقْحُيَنٍِ ٍَب أَّبْ ثِجَبسِطٍ َذٌَِ إِىَُْلَ ىَأَقْحُيَلَ إٍِِّّ أَخَبفُ اىيّهَ سَةَّ اىْعَبىََِنيَ* إٍِِّّ أُسَِذُ أَُ جَجُىءَ ثِئِثٍَِْ وَإِثَِْلَ فَحَنُىَُ ٍِِْ أَصْذَبةِ
اىنَّبسِ وَرَىِلَ جَزَاء اىظَّبىَِِنيَ* فَطَىَّعَثْ ىَهُ َّفْسُهُ قَحْوَ أَخُِهِ فَقَحَيَهُ فَأَصْجَخَ ٍَِِ اىْخَبسِشََِِ

* )()2

وأنا اختم هذه المقدمة  :أقول إننً وبعد التوكل على هللا قد اجتهدت قدر استطاعتً ولكل مجتهد نصٌب وان كنت
قد أحسنت فمن هللا تعالى وان أخطأت فمن نفسً  .وصلى هللا على سٌدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم .

رعشّف اٌصالح ٌغخ ًاصغالدب
اإلفالذ :ف ٟاٌٍغخ ٘ ٛمذ اٌفغبد أ ٚمذ اٌؾٟء ٚ .سخً فبٌر فٔ ٟفغٗ ِٓ ل َٛفٍسبء ِٚقٍر ٔفغٗ ،
ٚاإلفالذ ٘ٔ ٛم١ل اإلفغبد ٚ ،أفٍر اٌؾٟء أ ٞألبِٗ .
فٍر فالزب ٚفٍٛزب  :صاي ػٕٗ اٌفغبد ٚ ،أفٍر راد ثّٕٙ١ب  :صاي ِبثّٕٙ١ب ِٓ ػذاٚح ٚؽمبق()3
اٌّؼٕ ٝاالفطالزٌ ٟإلفالذ :
فمذ ػشفٗ األياو انغشانً (خ505هـ )ثؼذِب ٚمر ٚاخت اٌّغٍُ اردبٖ ٔفغٗ ثزٙز٠جٗ  ،ؽشع ف ٟث١بْ ِؼٕ ٝاإلفالذ
فمبي ( ثُ ٠ؼٍُ رٌه أ ٞاٌز ٞلبَ ثزٙز٠ت ٔفغٗ ٚفالزٗ – ثُ أً٘ ث١زٗ ٚرؼذ ٜثؼذ اٌفشاؽ ِٕ ُٙإٌ ٝخ١شأٗ ثُ إٌ ٝأً٘
ِسٍزٗ ثُ إٌ ٝأً٘ اٌغٛاد اٌّىثف) ()4
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ٚلذ ػشفٗ أ٠نب اتٍ تًٍٍح (  728هـ) – سزّٗ هللا ( إْ اإلفالذ ٘ ٛفالذ اٌؼجبد ثبألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌٟٙ
ػٓ إٌّىش  ،فأْ فالذ اٌّؼبػ ٚاٌؼجبد ف ٟهبػخ هللا ٚسعٚ ، ٌٗٛال ٠زُ رٌه األ ثبألِش ثبٌّؼشٚف ٚإٌ ٟٙػٓ
إٌّىش ٚ ،ثٗ فبسد ٘زٖ األِخ خ١ش أِخ أخشخذ ٌٍٕبط ) ()5
ٚروش األنىطً (1270هــ )سزّٗ هللا فمبي (:اٌقالذ ػجبسح ػٓ اإلر١بْ ثّب ٕ٠جغٚ ٟاالززشاص ػّب ال ٕ٠جغ)6( )ٟ

اٌعاللخ املزٌاصٔخ ثني اٌصالح ًاٗصالح يف اٌمشآْ
إْ االلزشاْ اٌّزىشس اٌغبٌت ث ٓ١اإلّ٠بْ ٚاٌؼًّ اٌقبٌر ٠ؾ١ش إٌ ٝأْ األّ٠بْ ِمذِخ ِٚذخً إٌ ٝاٌقالذ ،
ٔٚؼٕ ٟثبألّ٠بْ ٕ٘ب  ،اٌز٠ ٞغ١ش اإلٔغبْ ف١قٍسٗ  ،فٙزا اٌزغ١ش إٌبؽئ ثذافغ اإلّ٠بْ؛
٘ ٛاٌقالذ ٌزٌه فبْ اإلّ٠بْ ٘ ٛاٌّذخً إٌ ٝاٌقالذٚ،أْ اٌقالذ ٠ى ْٛثّشح أٔ ٚز١دخ ٌٍقالذ()7
ٚلذ أوذ هللا عجسبٔٗ ٚرؼبٌ ٝاؽزشاه اإلفالذ ِغ اإلّ٠بْ لبي رؼبٌ( : ٝسَّعٌُالً َّزٌٍُْ عٍََْْىُُْ آَّبدِ اٌٍَّوِ ُِجَِّْنَبدٌٍُِّْخْشِجَاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَعٌٍَُِّا
اٌصَّبٌِذَبدِ َِِٓ اٌظٍَُُّّبدِ إٌََِ اٌنٌُّسِ ًََِٓ ُّؤِِْٓ ثِبٌٍَّوِ ًَّعًَّْْ صَبٌِذبً ُّذْخٍِْوُ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِٓ رَذْزِيَب اٌْأَْٔيَبسُ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب أَثَذاً لَذْ أَدْغََٓ اٌٍَّوُ ٌَوُ سِصْلبً)

()8

ٕ٘ ِٓٚب ٕ٠جغ ٟأْ ٔالزع ٘زا االلزشاْ اٌّزىشس ث ٓ١روش األّ٠بْ ٚاٌؼًّ اٌقبٌر ِّٚ ،ب ٠زٛافك ث ٓ١اٌقالذ
ٚاإلفالذ ٘ ٛاالعزمبِخ ٚاٌز ٟ٘ ٟأل ٜٛعجت ٌٍشل ٟاألدثِٚ . ٟب أْ ع١طشد ٘زٖ اٌشغجخ ف ٟل َٛاال ٚفٍر زبٌُٙ
ٚأعزمش اٌغالَ ث ، ُٕٙ١الْ اٌزّبد ٞف ٟاٌؾش٠دش إٌ ٝأٚخُ اٌؼٛالت ػٍ ٝإٌفظ اإلٔغبٔ١خ ()9
ٌٙزا أٚػذهللا اٌز٠ ٓ٠قٍس ْٛأٔفغ ُٙثبٌغفشاْ لبي رؼبٌٝ

( فََّٓ رَبةَ ِِٓ ثَعْذِ ظٍُِّْوِ ًَأَصٍَْخَ فَئَِّْ اٌٍّوَ َّزٌُةُ عٍََْْوِ إَِّْ اٌٍّوَ غَفٌُسٌ سَّدٌُِْ)()10

وأصلح نفسه بحملها على مكروهها فً طاعة هللا والتوبة إلٌه مما كان علٌه من معصٌته  ،فإن هللا جل وعز
ٌرجعه إلى ما ٌحب وٌرضى عما ٌكره وٌسخط من معصٌته)11(.
ثُ ٠فزر هللا ثبة اٌزٛثخ ٌّٓ ٠ش٠ذ أْ ٠زٛة  ،ػٍ ٝأْ ٕ٠ذَ ٠ٚشخغ ٠ٚىف  ،ثُ ال ٠مف ػٕذ ٘زٖ اٌسذٚد ثً ٠ؼًّ
ػّال فبٌسب  ،فبٌظٍُ ػًّ ؽش٠ش ِفغذ ٚ ،ال ٠ىف ٟأْ ٠ىف اٌظبٌُ ػٓ ظٍّٗ ٠ٚمؼذ ثً الثذ أْ ٠ؼٛمٗ ثؼًّ ا٠دبثٟ
خ١ش ِقٍر ػٍ ٝاْ األِش ف ٟإٌّٙح اٌشثبٔ ٟأػّك ِٓ ٘زا ،فبٌٕفظ اإلٔغبٔ١خ الثذأْ رزسشن فئرا ٘ ٟوفذ ػٓ
اٌؾشٚس  ٌُٚرزسشن ٌٍخ١ش ٚاٌقالذ ثم ٟفٙ١ب فشاؽ ٚخٛاء لذ ٠شرذاْ ثٙب إٌ ٝاٌؾش ٚاٌفغبد فبِبز ٓ١رزسشن إٌٝ
اٌخ١ش س ٚاٌقالذ فأٔٙب رأِٓ ِٓ االسرذاد إٌ ٝاٌؾش ٚاٌفغبد ( .)12ثُ خبهت هللا اإلٔغبٔ١خ خّؼبء فمبيََ ( :ب ثَنٍِ آدًََ إٍَِّب
َأْجَُِنَّنٌُْ سُسُوٌ ٍِّننٌُْ َقُصُّىَُ عَيَُْنٌُْ آََبجٍِ فَََِِ اجَّقًَ وَأَصْيَخَ فَالَ خَىْفٌ عَيَُْهٌِْ وَالَ هٌُْ َذْزَُّىَُ)()13

أي فمن اتبع رسلً فاتقانً وأصلح نفسه وعمله فال خوف علٌهم وال هم ٌحزنون ولما كان إتٌان الرسل
فائدته إصالح الناس ال لنفع الرسل عدل عن جعل الجواب اتباع الرسل إلى جعل التقوى والصالح إٌماء إلى حكمة
إرسال الرسل وتحرٌضا على اتباعهم؛ بأن فائدته لألمم ال للرسل كما قال شعٌب  ( :وٍََب أُسَِذُ أَُْ أُخَبىِفَنٌُْ إِىًَ ٍَب أَّْهَبمٌُْ عَنْهُ
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إُِْ أُسَِذُ إِالَّ اإلِصْالَحَ ٍَب اسْحَطَعْثُ وٍََب جَىْفُِقٍِ إِالَّ ثِبىيّهِ عَيَُْهِ جَىَمَّيْثُ وَإِىَُْهِ أُُِّتُ)( )14أي ال خوف علٌهم من عقوبة هللا فً الدنٌا واآلخرة
وال هم ٌحزنون من شًء من ذلك فالخوف والحزن المنفٌان هما ما ٌوجبه العقاب وقد ٌنتفً عنهم الخوف والحزن
مطلقا بمقدار قوة التقوى والصالح وهذا من األسرار التً بٌن هللا وعباده الصالحٌن()15

ِالِخ اٗصالح عٍَ شخصْخ املغٍُ
إن مالمح اإلصالح ٌمكن تجسٌدها فً أفق متعددة  ،فمن هذه المالمح:
أوال :من أزكى مالمح اإلصالح  ،هو إصالح النفس الن اإلنسان حٌنما ٌصلح نفسه وٌتوب  ،والتوبه ال تقبل
إال إذا أصلح التائب قلبه وعمله ( )16قال تعالى ( :إِالَّ اىَّزََِِ جَبثُىاْ وَأَصْيَذُىاْ وَثََُّنُىاْ فَأُوْىَـئِلَ أَجُىةُ عَيَُْهٌِْ وَأََّب اىحَّىَّاةُ اىشَّدٌُُِ)

()17

وقال تعالى ( :إِالَّ اىَّزََِِ جَبثُىاْ ٍِِ ثَعْذِ رَىِلَ وَأَصْيَذُىاْ فَئَُِّ اهلل غَفُىسٌ سَّدٌٌُِ ) ( )18وقال تعالى  (:إِالَّ اىَّزََِِ جَبثُىاْ وَأَصْيَذُىاْ وَاعْحَصََُىاْ ثِبىيّهِ
وَأَخْيَصُىاْ دَِنَهٌُْ ىِيّهِ

فَأُوْىَـئِلَ ٍَعَ اىَُْؤٍِْنِنيَ وَسَىْفَ َُؤْتِ اىيّهُ اىَُْؤٍِْنِنيَ أَجْشاً عَظَُِبً)()19

ثانٌا:ومن المالمح األخرى لإلصالح أنه ٌجلب والٌة هللا ورعاٌته لعبده

الذي أخذ بٌن جنبٌه نفسا صالحة قام

بتهذٌبها ( . )20قال تعالى ( إِنَّ وَلٍِِّـًَ اللّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ ٌَتَوَلَّى الصَّالِحِنيَ)

()21

أي قل ٌا محمد( :ال أبالً بكم وبشركائكم ألن ولًٌ هو هللا تعالى الذي نزل الكتاب الناطق بأنه ولً وناصري
وبأن شركاءكم الٌستطٌعون نصر أنفسهم فضال عن نصركم وقوله سبحانه وتعالى  (:وَهُىَ َحَىَىًَّ اىصَّبىِذ َِني)تذٌٌل مقرر
لمضمون ما قبله أي ومن عادته جل شأنه أن ٌنصر الصالحٌن من عباده وال ٌخذلهم والتقرٌر لما سبق والتعرٌض
بمن فقد الصالح بالخذالن)(.)22
حانخا :وهُان يهًخ آخز َفهًه يٍ خالل دذٌج انمزآٌ انكزٌى فً طىرج هىد عٍ اإلصالح تأَه ٌثعذ أههه عٍ
انهالن ،لال تعانى(:

وٍََب مَبَُ سَثُّلَ ىُُِهْيِلَ اىْقُشَي ثِظُيٌٍْ وَأَهْيُهَب ٍُصْيِذُىَُ)()23

والمصلحون مقابل المفسدٌن،فاهلل تعالى ال ٌهلك قوما ظالما لهم؛ ولكن ٌهلك قوما ظالمٌن ،قال تعالى (:وٍََب مَبَُ سَثُّلَ
ّفسهٌ)()24
ٍُهْيِلَ اىْقُشَي دَحًَّ َجْعَثَ فٍِ أٍُِّهَب سَسُىالً َحْيُى عَيَُْهٌِْ آََبجِنَب وٍََب مُنَّب ٍُهْيِنٍِ اىْقُشَي إِىَّب وَأَهْيُهَب ظَبىَِ أُىَُ

والمراد ( :اإلهالك العاجل الحال بهم فً غٌر وقت حلول أمثاله دون اإلهالك المكتوب على األمم جمٌعا ًا وهو فناء
حسب سنن معلومة)()25
أمة وقٌام أخرى فً مدد معلومة ب
ٚلذ ػٍك ٕ٘ب فبزت إٌّبس االعزبر ِسّذ سؽ١ذ سمب ف ٟرفغ١شٖ ػٍ٘ ٝزٖ ا٠٢خ خبء ف : ٗ١أِٚ ٞب وبْ ف ٟؽأْ
سثه ٚعٕزٗ ف ٟاالخزّبع اٌجؾش ٞأْ ٍٙ٠ه األُِ ثظٍُ ِٕٗ ٌٙب  ِٓ ،زبي و ْٛأٍ٘ٙب ِقٍس ٓ١ف ٟاألسك ،
ِدزٕجٌٍ ٓ١فغبد ٚاٌظٍُ ٚ ،إّٔب أٍ٘ىٍٙ٠ٚ ُٙى ُٙثظٍّٚ ُٙإفغبدُ٘ فٙ١ب ( )26
ٚأمبف أثٓ اٌدٛص٘597 ٞـ ف ٟصاد اٌّغ١ش لبئال ( -:وَأَهْيُهَب ٍُصْيِذُىَُ ) فٙ١ب ثالثخ ألٛاي -:
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انمىل االول ٕ٠ -:قف ُٙثؼن ِٓ ُٙثؼل .
انمىل انخاًَ ِ -:قٍس ْٛألػّبٌِ ُٙزّغى ْٛثبٌطبػخ .
انمىل انخانجِ -:ؤِٕ.ْٛ

()27

راتعا -:عُاٌح هللا طثذاَه وتعانى ودفظه نهذرٌح انصانذح وتانُظة ؛ ٘ٚزا اٌٍّّر ٚسد ف ٟعٛسح اٌىٙف  ،ف ٟلٌٗٛ
رؼبٌ (: ٝوَأٍََّب اىْجِذَاسُ فَنَبَُ ىِغُيَبٍَُِِْ َحََُُِِِْ فٍِ اىََْذَِنَةِ وَمَبَُ جَذْحَهُ مَنزٌ ىَّهََُب وَمَبَُ أَثُىهََُب صَبىِذبً فَأَسَادَ سَثُّلَ أَُْ َجْيُغَب أَشُذَّهََُب و َسْحَخْشِجَب مَنزَهََُب
سَدََْةً ٍِِّ سَّثِّلَ وٍََب فَعَيْحُهُ عَِْ أٍَْشٌِ رَىِلَ جَأْوَِوُ ٍَب ىٌَْ جَسْطِع عَّيَُْهِ صَجْشاً)()28

أْ ثٕبء خذاس اٌ١ز ّْٟ١ف ٟلقخ ِٛع ( ٝعٍْو اٌغالَ ) ِغ اٌشخً اٌقبٌر ٌُ رىٓ اٌؼٍّ١خ ِقبدفخ ٚأّٔب خبءد أثشاً ٌقبٌر
أثّٙ١ب )29 (.لال اتٍ عثاص (:زفظب ثقالذ أثّٙ١ب ٠ ٌُٚزوش ِّٕٙب فالذ )ٚ )30(.أْ ٘زا ٠ذي ػٍ ٝإْ هللا رؼبٌٝ
٠سـفـع اٌقبٌـر فٔ ٟفغـٗ ٚفـٌٚ ٟـذٖ ٚاْ ثؼـذٚا ػٕـٌٗ،ـزٌه اْ فـالذ االثـبء ٕ٠ـفـغ االثــٕبء ٚرم ٜٛاالفٛي رٕفغ
اٌفشٚع ( )31
خايظا :انجشاء وانخىاب ويغفزج انذَىب عهى انعًم انصانخ .

ٚلذ روش اٌمشآْ اٌىش ُ٠وث١شا ِٓ أٔٛاع اٌدضاء اٌثٛاة ػٍ ٝاٌؼًّ اٌقبٌر فف ٟعٛسح اإلعشاء لبي رؼبٌ(:ٝسَّثُّىُُْ أَعٍَُُْ ثَِّب
فِِ ُٔفٌُعِىُُْ إِْ رَىٌٌُُٔاْ صَبٌِذِنيَ فَئَِّٔوُ وَبَْ ًٌََِّٖاثِنيَ غَفٌُساً

)(.)32وقال تعالىًَ (:اٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَعٌٍَُِّا اٌصَّبٌِذَبدِ ٌَنُذْخٍَِنَّيُُْ فِِ

اٌصَّبٌِذِنيَ)(ٚ .)33لبي رؼبٌَّ ٌَََّْ (:ٝجَّْعُىُُْ ٌٌََِِْْ اٌْجَّْعِ رٌَِهَ ٌََُّْ اٌزَّغَبثُِٓ ًََِٓ ُّؤِِْٓ ثِبٌٍَّوِ ًَّعًَّْْ صَبٌِذبً ُّىَفِّشْ عَنْوُ عَِّْئَبرِوِ ًَُّذْخٍِْوُ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِٓ
رَذْزِيَب اٌْأَْٔيَبسُ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب أَثَذاً رٌَِهَ اٌْفٌَْصُ اٌْعَظُُِْ)(ٚ .)34لبي رؼبٌ ٝف ٟعٛسح اٌجمشحًَ( :ثَشِّشِاٌَّزِّٓ آَِنٌُاْ ًَعٌٍَُِّاْ اٌصَّبٌِذَبدِ أََّْ ٌَيُُْ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِٓ
رَذْزِيَب إَْٔيَبسُ)(ٚ.)35لبي رؼبٌ ٝف ٟعٛسح اي

َّبٌِِّنيَ)()36
ػّشاًَْ (:أََِّباٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ًَعٌٍَُِّاْ اٌصَّبٌِذَبدِ فٌََُْفِّْيُِْ أُجٌُسَىُُْ ًَاٌٍّوُ الَ ُّذِتُّ اٌظ

ٚلبي رؼبٌ ٝف ٟعٛسح إٌغبءًَ (:اٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَعٌٍَُِّاْ اٌصَّبٌِذَبدِ عَنُذْخٍُِيُُْ جَنَّبدٍ رَجْشُِ ِِٓ رَذْزِيَب إَْٔيَبسُ خَبٌِذَِّٓ فِْيَب أَثَذاًٌَّيُُْ فِْيَب أَصًَْاجٌ ُِّغَيَّشَحٌ
ًَُٔذْخٍُِيُُْ ظِـالًّ ظٍَِْالً )(ٚ .)37لبي رؼبٌ ٝف ٟعٛسح إٌغبء ا٠نب ًَّ ًََِٓ ( :عًَّْْ َِِٓ اٌصَّبٌِذَبدَ ِِٓ رَوَشٍ أًَْ أُٔثََ ًَىٌَُ ُِؤٌِِْٓ فَأًٌَُْـئِهَ َّذْخٌٍَُُْ اٌْجَنَّخَ ًَالَ
ُّظٌٍََُّْْ َٔمِرياً)(ٚ .)38لبي رؼبٌ (:ٝفَأََِّباٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَعٌٍَُِّاْ اٌصَّبٌِذَبدِ فٌََُْفِّْيُِْ أُجٌُسَىُُْ ًَّضّذُىُُ ِِّٓ فَضٍِْوِ ًَأََِّباٌَّزَِّٓ اعْزَنىَفٌُاْ ًَاعْزَىْجَشًُاْ فَُْعَزِّثُيُُْ
عَزَاثبً أٌَُّْبً ًَالَ َّجِذًَُْ ٌَيُُ ِِّٓ دًُِْ اٌٍّوِ ًٌَِّْبً ًَالَ َٔصِرياً )(ٚ .)39لبي رؼبٌ ٝف ٟعٛسح اٌّبئذحًَ ( :عَذَ اٌٍّوُاٌَّزَِّٓ آَِنٌُاْ ًَعٌٍَُِّاْ اٌصَّبٌِذَبدِ ٌَيُُ َِّغْفِشَحٌ
ًَأَجْشٌ عَظٌُِْ)(ٚ . )40لبي رؼبٌ ٝف ٟعٛسح االعشاء :

َّوُ وَبَْ ًٌََِّٖاثِنيَ غَفٌُسا)()41
( سَّثُّىُُْ أَعٍَُُْ ثَِّب فِِ ُٔفٌُعِىُُْ إِْ رَىٌٌُُٔاْ صَبٌِذِنيَ فَئِٔ
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ٚروش اٌؾٛوبٔ1250(ٟد ٘ـ) ف ٟرفغ١ش ٘زٖ ا٠٢خ أْ رىٛٔٛا لبفذ ٓ٠اٌقالذ ٚاٌزٛثخ ِٓ اٌزٔت ٚاإلخالؿ ٌٍطبػخ
ٌّٚب ؽًّ اٌقالذ اٌقالذ اٌىبًِ ٚاٌقالذ اٌّؾٛة ثبٌزمق١ش ر ٍٗ٠ثٛفف األوابٌن أي الرجاعٌن عن الذنوب إلى
التوبة وعن عدم اإلخالص إلى محض اإلخالص غفورا لما فرط منهم من قول أو فعل أو اعتقاد فمن تاب تاب هللا
علٌه ومن رجع إلى هللا رجع هللا إلٌه (.)42
سادسا  :وراثة األرض التً ٌرثها عباد هللا الصالحون.
على المؤمن بالقرآن أن ٌتٌقن بأن وراثة االرض مشروطة بشرط أساسً وهو اإلصالح،وأساس اإلصالح هو ما
ذكره هللا سبحانه وتعالى فً سورة األنبٌاء قال

ِّوْشِ أََّْ اٌْأَسْضَ َّشِثُيَب عِجَبدَُِ اٌصَّبٌِذٌَُْ)()43
تعالىًٌَ (:مَذْ وَزَجْنَب فِِ اٌضَّثٌُسِ ِِٓ ثَعْذِ اٌز

قال الطبري (310ت هـ)  :أخبر سبحانه فً التوراة و الزبور و سابق علمه قبل أن تكون السماوات و األرض أن
ٌورث أمة محمد صٍَ اهلل عٍْو ً عٍُ األرض و ٌدخلهم الجنة وهم الصالحون وهذا وعد منه تعالى بإظهار الدٌن
وإعزاز أهله ()44
ًا
ًا
واضاف االلوسً معقبا على هذه االٌة قائال (:إنها األرض التً ٌخاص بها الصالحون؛ ألنها لهم خلقت وغٌرهم
إذا حصلوا فٌها فعلى وجه التبع )(.)45
ومن هذا المشهد المصور لنهاٌة الكون واألحٌاء فً اآلخرة ٌعود السٌاق لبٌان سنة هللا فً وراثة األرض
وصٌرورتها للصالحٌن من عباده فً الحٌاة  ،لقد أستخلف هللا أدم فً األرض لعمارتها وإصالحها وتنمٌتها
وتحوٌرها واستخدام الكنوز والطاقات الموجودة فٌها ولقد وضع هللا للبشر منهجا كامال متكامال للعمل على وقعة
فً هذه األرض منهجا ٌقوم على اإلٌمان والعمل الصالح (.)46
من أجل ذلك جاء الصالح أو الفساد مرتبطا باألرض أو بوراثتها أو باالستخالف ،فتعٌن أن المقصود هو الصالح

 .وبذلك نفهم مثل قوله تعالىًَ (:عَذَ اٌٍَّوُاٌَّزَِّٓ آَِنٌُا ِِنىُُْ ًَعٌٍَُِّا اٌصَّبٌِذَبدِ ٌََْغْزَخٍِْفَنَّيُُ فِِ اٌْأَسْضِ وََّب اعْزَخٍَْفَاٌَّزَِّٓ ِِٓ لَجٍِْيُِْ
)()47

طاتعا  -:انذٍاج انطٍثح فً انذٍَا واالخزج .فالقرآن ٌصرح مرارا بأن هللا توعد الذٌن ٌعملون الصالحات طٌب
الحٌاة افً الدنٌا واآلخرة؛وهذا ما نجده ف ٟعٛسح إٌسً لبي رؼبٌ َِْٓ (: ٝعًََِّ صَبٌِذبً ِِّٓ رَوَشٍ أًَْ أُٔثََ ًَىٌَُ ُِؤٌِِْٓ فٍََنُذَِْْْنَّوُ دََْبحً عَِّْجَخً
ًٌَنَجْضَِّنَّيُُْ أَجْشَىُُ ثِأَدْغَِٓ َِب وَبٌُٔاْ َّعٌٍََُّْْ)()48
ٔج(ٗ١صٍَ اهلل عٍْو ًعٍُ )

٘ٚزا ٚػذ ِٓ هللا رؼبٌ ٌّٓ ٝػًّ فبٌسب  ٛ٘ٚاٌؼًّ اٌّزبثغ ٌىزبة هللا رؼبٌٚ ٝعٕخ
ِٓ روش أ ٚأٔث ِٓ ٝثٕ ٟأدَ ٚلٍجٗ ِؤِٓ ثبهلل ٚسعٚ ، ٌٗٛأْ ٘زا اٌؼًّ اٌّأِٛس ثٗ ِؾشٚع ِٓ ػٕذ هللا ثأْ
٠س ٗ١هللا ز١بح ه١جخ ف ٟاٌذٔ١ب ٚأْ ٠دض ٗ٠ثأزغٓ ِب ػٍّٗ ف ٟاٌذاس ا٢خشح (.)49
وهذا شروع فً تحرٌض المؤمنٌن كلهم()50

اٗصالح ثني اٌنبط
ٌبٌن لنا القرآن الكرٌم أساس االختالف بٌن الناس ومنشأه وطرق تجاوزه  ،فً كثٌر من اآلٌات وكما ذكرت فً
المقدمة فأن االختالف ظاهرة كونٌة ونظام الهً قدري ال مجال لالعتراض علٌه أو القضاء علٌه ،لبي رؼبٌِ (: ٝوًٍُّ
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جَعٍَْنَب ِِنىُُْ شِشْعَخً ًَِِنْيَبجبً ًٌٌَْ شَبء اٌٍّوُ ٌَجَعٍََىُُْ أَُِّخً ًَادِذَحً ًٌََـىٌَِِّْٓجٌٍَُْوُُْ فِِ َِب آرَبوُُ فَبعْزَجِمٌُا اخلَْْشَادِ إٌََِ اهلل َِشْجِعُىُُْ جَِّْعبً فَُْنَجِّئُىُُ ثَِّب وُنزُُْ فِْوِ
رَخْزٍَِفٌَُْ )(ٚ .)51لبي رؼبٌَّ ( ٝغْأٌٌََُٔهَ عَِٓ إْٔفَبيِ لًُِ إْٔفَبيٌٍَُِّوِ ًَاٌشَّعٌُيِ فَبرَّمٌُا اٌٍَّوَ ًَأَصٍِْذٌُا رَادَ ثَْْنِىُُْ ًَأَعِْعٌُا اٌٍَّوَ ًَسَعٌٌَُوُ إِْْ وُنْزُُْ
ُِؤِِْنِنيَ)(ٚ.)52لبي رؼبٌ (: ٝال خَْْشَ فِِ وَثِريٍ ِِْٓ َٔجٌَْاىُُْ إِال َِْٓ أََِشَ ثِصَذَلَخٍ أًَْ َِعْشًُفٍ أًَْ إِصالحٍ ثََْْٓ اٌنَّبطِ ًََِْٓ َّفْعًَْ رٌَِهَ اثْزِغَبءَ َِشْضَبحِ اٌٍَّوِ فَغٌَْفَ
ُٔؤْرِْوِ أَجْشًا عَظًُِْا).

()53

فبإلفالذ ث ٓ١إٌبط ففخ ِٓ أسفغ اٌخقبي ف ٟإٌفظ اإلٔغبٔ١خاٌز ٟال رقذس اإل ِٓ لٍٛة ٔجٍ١خ أزجذ اٌغ١ش ،
ٚوزٌه اإلفالذ ث ٓ١إٌبط ِٓ أ٘ذاف اٌّغٍُ  ،الْ اٌؼذاٚح ث ٓ١ؽخق ٓ١عزطٛس ززّب إٌ ٝاٌؼذاٚح ث ٓ١أفذلبء وً
ِٓ اٌّزؼبدٚ ٓ٠وث١شا ِب رٕمغُ األِخ إٌ ٝخّبػبد ال ٘ َُ ٌٙب إال إٌىب٠خ ٚاألمشاس ثجؼنٙب ٚ ،وث١شا ِب ٠زطٛس
اٌخقبَ ٚاٌّؾبخشح ( .)54فبٌمشآْ اٌىش ُ٠أٚي ِب ػبٌح اإلفالذ ث ٓ١اٌضٚج ٚاٌضٚخخ ٚف٘ ٟزا أؽبسح ٚامسخ إٌٝ
أْ اإلفالذ ٠جذأ ِٓ داخً أألعش ،لبي رؼبًٌَ (:ٝإِْْ خِفْزُُْ شِمَبقَ ثَْْنِيَِّب فَبثْعَثٌُاْ دَىَّبً ِِّْٓ أَىٍِْوِ ًَدَىَّبً ِِّْٓ أَىٍِْيَب إِْ ُّشِّذَا إِصْالَدبً ٌَُّفِّكِ اٌٍّوُ
ثَْْنَيَُّب إَِّْ اٌٍّوَ وَبَْ عٍَِّْبً خَجِرياً )( .)55هذه اآلٌة تبٌن أن اإلصالح بٌن الزوجٌن أمر واجب ال ٌجوز تجاوزه فإذا كان
اإلصالح بٌن الناس مطلوبا شرعا فإن اإلصالح بٌن الزوجٌن أكثر طلبا.
ٚلذ أثجزذ اٌزدبسة اٌؼٍّ١خ أْ أ ٞخٙبص غ١ش خٙبص األعشح ال ٠ؼٛك ػٕٙب الْ األعشح ٘ ٟاٌّسنٓ اٌطج١ؼ ٟاٌزٞ
٠ز ٌٝٛزّب٠خ االهفبي إٌبؽئخ ٚسػب٠زٙب ٌ .زٌه سوض اٌمشآْ ػٍ ٝاٌدبٔت اإلفالز ٟف ٟاألعشح فأٚي ِب ثذأ
ثبإلفالذ ث ٓ١اٌّزخبفّ ٓ١؛ثذأ ثبٌدبٔت االعش .)56( ٞلبي رؼبٌَ (:ٝاٌُّْغٍََّمَبدُ َّزَشَثَّصَْٓ ثِأَٔفُغِيَِّٓ ثَالَثَخَ لُشًَُءٍ ًَالَ َّذًُِّ ٌَيَُّٓ أَْ َّىْزَُّْٓ َِب
خٍََكَ اٌٍّوُ فِِ أَسْدَبِِيَِّٓ إِْ وَُّٓ ُّؤَِِّْٓ ثِبٌٍّوِ ًَاٌٌََِْْْ آخِشِ ًَثُعٌٌَُزُيَُّٓ أَدَكُّ ثِشَدِّىَِّٓ فِِ رٌَِهَ إِْْ أَسَادًُاْ إِصْالَدبً ًٌَيَُّٓ ِِثًُْاٌَّزُِ عٍََْْيَِّٓ ثِبٌَّْعْشًُفِ ًٌٍَِشِّجَبيِ عٍََْْيَِّٓ دَسَجَخٌ ًَاٌٍّوُ
عَضِّضٌ دَىٌُُْ)(ٚ.)57وبْ اٌغشك ِٓ اٌشخؼخ اإلفالذ ال األمشاس ( .)58ولذلك ٌجب على المسلم أن ٌنهض لإلصالح
بٌن الناس بعامة والزوجٌن بخاصة؛ لما فً اإلصالح من ألفة ومحبة واتفاق وألن هللا سبحانه وتعالى أمر عباده أن
ٌصلحوا بٌنهما صلحا ،كما فً سورة النساء من قوله تعالىًَ (:إِِْ اِْشَأَحٌ خَبفَذْ ِِٓ ثَعٍِْيَب ُٔشٌُصاً أًَْ إِعْشَاضبً فَالَ جُنَبْحَ عٍََْْيَِّب أَْ ُّصٍِْذَب
َّمٌُاْ فَئَِّْ اٌٍّوَ وَبَْ ثَِّب رَعٌٍََُّْْ خَجِرياً)(.)59
ثَْْنَيَُّب صٍُْذبً ًَاٌصٍُّْخُ خَْْشٌ ًَأُدْضِشَدِ إَٔفُظُ اٌشُّخَّ ًَإِْ رُذْغِنٌُاْ ًَرَز

وتزداد عظمة هذا الصلح إذا كان

فً إصالح األسرة المسلمة.
وألهمٌة اإلصالح بٌن الناس رخص فٌه الكذب ،وذلك إذا كان سبٌال لإلصالح وال سبٌل سواه ،عن أم كلثوم بنت
عقبة ( سضِ اهلل عنيب ) أنها سمعت رسول هللا ٌقول( :نٍض انكذاب انذي ٌصهخ تٍٍ انُاص فًًٍُ خٍزا أو ٌمىل
اإلفالذ(.)61

خٍزا)( ،)59ل ًًٌُ( :ٌٗٛخٍزا) إٔ٠ :ٞمً اٌسذ٠ث ػٍٚ ٝخٗ
ٚاإلفالذ وزٌه ِطٍٛة ث ٓ١اٌدّبػز ٓ١اٌّزخبفّز ٓ١إرا اخزٍفٛا عّبُ٘ اٌّ ٌٝٛعجسبٔٗ ِؤِِٕ ٓ١غ ػظ ُ١رٔجُٙ
ثمزبي ثؼن ُٙثؼنب ( .)62لبي رؼبًٌَ ( :ٝإِْ عَبئِفَزَبِْ َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ الْزَزٌٍَُا فَأَصٍِْذٌُا ثَْْنَيَُّب فَئِْ ثَغَذْ إِدْذَاىَُّب عٍَََ اٌْأُخْشٍَ فَمَبرٌٍُِااٌَّزِِ رَجْغِِ دَزََّ
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رَفِِءَ إٌََِ أَِْشِ اٌٍَّوِ فَئِْ فَبءدْ فَأَصٍِْذٌُا ثَْْنَيَُّب ثِبٌْعَذْيِ ًَأَلْغِغٌُا إَِّْ اٌٍَّوَ ُّذِتُّ اٌُّْمْغِغِنيَ *إََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِخٌَْحٌ فَأَصٍِْذٌُا ثََْْٓ أَخٌََّْىُُْ ًَارَّمٌُا اٌٍَّوَ ٌَعٍََّىُُْ
رُشْدٌََُّْ ) (ٚ )63لبي رؼبٌ( ( :ٝالَّ خَْْشَ فِِ وَثِريٍ َِِّّٓٔجٌَْاىُُْ إِالَّ َِْٓ أََِشَ ثِصَذَلَخٍ أًَْ َِعْشًُفٍ أًَْ إِصْالَحٍ ثََْْٓ اٌنَّبطِ ًََِٓ َّفْعًَْ رٌَِهَ اثْزَغَبء َِشْضَبدِ اٌٍّوِ فَغٌَْفَ
ُٔؤْرِْوِ أَجْشاً عَظِّْبً) (.)64
٠ٚش ٜاٌمشهج671 ( ٟد ٘ـ)فٙ١ب ِغبئً ِزؼذدح:
اٌّغأٌخ اال :ٌٝٚقوله تعالىًَ (:إِْ عَبئِفَزَبِْ َِِٓ اٌُّْؤِِْنِنيَ )والطائفة تتناول الرجل الواحد والجمع واالثنٌن فهو مما حمل

على المعنى دون اللفظ ألن الطائفتٌن فً معنى القوم والناس وقوله تعالى (:فَأَصٍِْذٌُا ثَْْنَيَُّب ثِبٌْعَذْيِ ًَأَلْغِغٌُا)
أي احملوهما على اإلنصاف.
المسألة الثانٌة :قال العلماء  :ال تخلو الفئتان من المسلمٌن فً اقتتالهما إما أن ٌقتتال على سبٌل البغً منهما جمٌعا
أو ال فإن كان األول فالواجب فً ذلك أن ٌمشً بٌنهما بما ٌصلح ذات البٌن.
المسالة الثالثة األولى  :قوله تعالى ( :إََِّّٔب اٌُّْؤِِْنٌَُْ إِخٌَْحٌ )أي فً الدٌن والحرمة ال فً النسب ولهذا قٌل  :أخوة الدٌن
أثبت من أخوة النسب فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدٌن وأخوة الدٌن ال تنقطع بمخالفة النسب.
المسألة الرابعة :قوله تعالى  (:فَأَصٍِْذٌُا ثََْْٓ أَخٌََّْىُُْ) أي بٌن كل مسلمٌن تخاصما فأصلحوا بٌنهما بالنصح والدعاء

إلى حكم هللا (.)65
ػٓ أٔظ ( سضِ اهلل عنو) لبي :ثٕ١ب سعٛي هللا  خبٌظ إر سإٔ٠بٖ مسه زز ٝثذد ثٕب٠بٖ فمبي ػّشِ :ب أمسىه ٠ب سعٛي
هللا ثأث ٟأٔذ ٚأِٟ؟ فمبي( :رجالن من أمتً جثٌا بٌن ٌدي رب العزة تبارك وتعالى فقال أحدهماٌ :ا رب خذ لً
مظلمتً من أخً .قال هللا تعالى:أعط أخاك مظلمته قالٌ :ا رب لم ٌبق من حسناتً شًء قال :رب فلٌحمل عنً
أوزاري قال :ففاضت عٌنا رسول هللا  بالبكاء ثم قال :إن ذلك لٌوم عظٌم ٌوم ٌحتاج الناس إلى من ٌتحمل عنهم
من أوزارهم فقال هللا تعالى للطالب :ارفع بصرك وانظر فً الجنان فرفع رأسه فقالٌ :ا رب أرى مدائن من فضة
وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ .ألي نبً هذا؟ ألي صدٌق هذا؟ ألي شهٌد هذا؟ قال :هذا لمن أعطى ثمنه قالٌ :ا
رب ومن ٌملك ثمنه؟ قال :أنت تملكه قال :ماذا ٌا رب؟ قال :تعفو عن أخٌك قالٌ :ا رب فإنى قد عفوت عنه قال
هللا تعالى :خذ بٌد أخٌك فادخال الجنة" .ثم قال رسول هللا  فاتقوا هللا وأصلحوا ذات بٌنكم فإن هللا تعالى ٌصلح
بٌن المؤمنٌن ٌوم القٌامة)(.)66

دًس االٔجْبء يف االصالح
اْ ؽٛ١ع االٔسشاف اٌفىشٚ ٞاٌؼمبئذ ٞف ٟاٌّدزّغ ٠ؤد ٞاٌِ ٝفبعذ فٕ٘ٚ، ٗ١ب ٠جشص دٚس االٔج١بء ف ٟرشع١خ اٌّجبدٜ
اٌغبِ١خ ف ٟاٌّدزّغ اٌّزّثٍخ ثبٌؼم١ذح اٌغٍّ١خ ٚاالّ٠بْ ثبهلل ف ٟإٌفٛط  ،وبٌزسز٠ش ِٓ ػمبة اٌذٔ١ب ٚاالخشح ٚ،اٌذػٛح
اٌ ٝػًّ اٌجش ٚاالثزؼبد ػٓ االػٕبي إٌّىشح  ،وً ٘زٖ االِٛس رذػٛا اٌ ٝافالذ اٌّدزّغ ٚاصاٌخ وً االػّبي
اٌّخبٌفخ ػمال ٚؽشػبٚ ،وبْ ٌالٔج١بء ػٍ ُٙ١اٌغالَ لققب سائؼخ ِغ رٍه االلٛاَ اٌز ٟاسعٍ ٛاٌٙ١ب ف ٟاٌذػ ٖٛاٌٝ
االفالذ ٌ .زا وبْ ٘ؤالء االٔج١بء دػبح افالذ ٘ٚ ،ذا٠خ ٚرقس١ر مّٓ ِٕب٘ح أٔج١بء عجمٚ ، ُ٘ٛأفسبة سعبالد
رمذِٛا ػٍٚ . ُٙ١لذ لـ ػٍٕ١ب اٌمشاْ اٌىشِ ُ٠دّٛػخ ِٓ االٔج١بء ٚاٌّشعٍٚ ٓ١ػطش وً ِٕ ُٙثبٔٗ ِٛفٛف ثقفخ
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الصالح  .ففً سورة البقرة ٌقول الحق تبارك وتعالى عن سٌدنا ابراهٌم (عٍْو اٌغالَ) ( ًََِٓ َّشْغَتُ عَٓ ٍَِِّّخِ إِثْشَاىَُِْ إِالَّ َِٓ عَفِوَ
َّوُ فِِ آخِشَحِ ٌََِّٓ اٌصَّبٌِذِنيَ)()67
َٔفْغَوُ ًٌَمَذِ اصْغَفَْْنَبهُ فِِ اٌذَُّْْٔب ًَإِٔ

ٚف ٟعٛسح اي ػّشاْ ٠مٛي اٌسك رجبسن ٚرؼبٌ ٝػٓ ع١ذٔب ػ١غ(ٝعٍْو اٌغالَ) (إِرْ لَبٌَذِ أٌَّْئِىَخُ َّب َِشَُُّْ إَِّْ اٌٍّوَ ُّجَشِّشُنِ ثِىٍََِّخٍ ِِّنْوُ

اعُّْوُ اٌَّْغِْخُ عِْغََ اثُْٓ َِشََُّْ ًَجِْيبً فِِ اٌذَُّْْٔب ًَآخِشَحِ ًََِِٓ اٌُّْمَشَّثِنيَ ًَُّىٍَُُِّ اٌنَّبطَ فِِ اٌَّْيْذِ ًَوَيْالً ًََِِٓ اٌصَّبٌِذِنيَ)

()68

ٚف ٟعٛسٖ اٌزسش ُ٠ػشج اٌمشاْ اٌىش ُ٠ػٓ روش ٔٛذ ٌٛٚه (عٍْيّب اٌغالَ) ثم ٌٗٛرؼبٌ (:ٝضَشَةَ اٌٍَّوُ َِثَالًٌٍَِّّزَِّٓ وَفَشًُا اِِْشَأَحَ ٌُٔحٍ
ًَاِِْشَأَحَ ٌٌُطٍ وَبَٔزَب رَذْذَ عَجْذَِّْٓ ِِْٓ عِجَبدَِٔب صَبٌِذَِْْٓ )()69

فاالصالح العام للحٌاة والمجتمع الذي ٌعود صالحه بالخٌر على كل فرد وكل جماعة فٌه  ،وان خٌل الى بعضهم
ان اتباع العقٌده والخلق ٌ،فوت بعض الكسب الشخصً ،وٌضٌع بعض الفرص؛ فانما ٌفوت الكسب الخبٌث
وٌضٌع الفرص القذرة ،وٌعوض عن كسبها طٌبا ورزقا حالال ومجتمعا متضامنا متعاونا الضغٌنة والعار
والخصام( .)70وقد ارسل هللا شعٌبا ًا الى قومه فامرهم بثالثة امور :
احدهما -:اصالح االعتقاد وهو من اصالح العقول والفكر.
ثالثهما  -:اصالح االعمال والتصرفات فً العالم بأن الٌفسدو فً االرض.
ووسط بٌنهما الثانً -:وهو شً من اصالح العمل خص بالنهً ؛الن اقدامهم علٌه كان فاشٌا ًا فٌهم ،حتى نسوا مافٌه
من قبح وفساد .وهو الطف عن نقص المكٌال والمٌزان ،فأبتدأ باالمر بالتوحٌد ؛النه اصل االصالح ثم اعقبه
بالنهً عن مظلمة كانت متفشٌة فٌهم وهً خٌانة المكٌال والمٌزان()71
وبْ اٌّأل اٌز ٓ٠وفشٚا ِٓ ل َٛؽؼ١ت ( عٍْو اٌغالَ)٠قذ ْٚإٌبط ػٓ دػٛح ؽؼ١ت (عهٍه انظالو ) ٚاٌّأل ُ٘ أوبثش اٌّدزّغ
عهٍه انظالو )
اٌىبفشٚوبٔذ اعبٌ١ج ُٙػٓ اٌقذ ػٓ عج ً١هللا ٚدػٛرٗ؛رنٍ ً١إٌبط ٚافزشاء اٌىزة ػٍ ٝؽؼ١ت (
ٚدػٛرٌ ُٙقشف إٌبط ػٕٗ ٚرٙذ٠ذ اٌز ٓ٠إِٛا ثأ٠مبع االرٚ ٜاٌنشس ثٚ، ُٙرٙذ٠ذ ؽؼ١ت ( عهٍه انظالو) ِ ِٓٚؼٗ ِٓ
اٌّؤِٕ ٓ١ثبالخشاج ِٓ لش٠زٚ ُٙرٙذ٠ذ ؽؼ١ت ثبٌمزً سخّب ً ٚأ٠ ٌُ ُٙمزٌٍّ ٖٛىبٔخ ػؾ١شرٗ ػٕذُ٘ٚ،أ ُٙرسٌٛٛا ػٓ
هش٠ك اعٍٛة اٌسدخ ٚاٌجش٘بْ اٌ ٝاعٍٛة اٌجطؼ ٚاالس٘بة ٚاعزغالي عٍطبٔ ُٙف ٟاٌّدزّغ(.)72
لبي رؼبًٌَ (:ٝإٌََِ َِذََّْٓ أَخَبىُُْ شُعَْْجبً لَبيَ َّب لٌََِْ اعْجُذًُاْ اٌٍّوَ َِب ٌَىُُ ِِّْٓ إٌَِـوٍ غَْْشُهُ ًَالَ رَنمُصٌُاْ اٌِّْىَْْبيَ ًَاٌِّْْضَاَْإَِِِّٔ أَسَاوُُ ثِخَْْشٍ ًَإَِِِّٔ أَخَبفُ عٍََْْىُُْ عَزَاةَ ٌٍََّْ
ُِّذِْظٍ * ًََّب لٌََِْ أًَْفٌُاْ اٌِّْىَْْبيَ ًَاٌِّْْضَاَْ ثِبٌْمِغْظِ ًَالَ رَجْخَغٌُاْ اٌنَّبطَ أَشَْْبءىُُْ ًَالَ رَعْثٌَْاْ فِِ إَسْضِ ُِفْغِذَِّٓ

)()73

ٚلبي ؽؼ١ت (عٍْو اٌغالَ) ٌم ِٗٛثؼذ٘ب( لَبيَ َّب لٌََِْ أَسَأَّْزُُْ إِْ وُنذُ عٍََََ ثَِّْنَخٍ ِِّٓ سَّثِِّ ًَسَصَلَنِِ ِِنْوُ سِصْلبً دَغَنبً ًََِب أُسِّذُ أَْْ أُخَبٌِفَىُُْ إٌََِ َِب أَْٔيَبوُُْ عَنْوُ إِْْ أُسِّذُ
ٍَّْذُ ًَإٌَِْْوِ أُِْٔتُ)()74
إِالَّ اِٗصْالَحَ َِب اعْزَغَعْذُ ًََِب رٌَْفِْمِِ إِالَّ ثِبٌٍّوِ عٍََْْوِ رٌََو

أي:ػٍ ٝثق١شح فّ١ب ادػٛا اٌٚ ٗ١سصلٕ ِٕٗ ٟسصلب زالالً ٚاعؼب ً ٚاعؼب ً ٚرٛف١مب ً ٚػٍّب ِٚؼشفخ،افال أٙبوُ ػٓ
اٌنالي ؟ ٚارا وٕذ ػٍ ٝاٌٛفف اٌز ٞروشد ،أارجغ اٌنالي ٚاٌنبٌٓ١؟ٚرأِش ٟٔٚثبٌؼق١بْ ف ٟاٌجخظ ٚاٌزطف١ف
 ٌُٚاوٓ أٙبوُ ػٓ ؽٚ ٟافؼٍٗ ( .إِْْ أُسِّذُ إِالَّ اِٗصْالَحَ َِب اعْزَغَعْذُ)
أٌ ٞغذ اثغ ٟفّ١ب اِشوُ ثٗ ٚأٙبوُ ػٕٗ االأفالزىُ ٚأفالزىُ ثمذس خٙذٚ ٞهبلز ٟثأْ رقٍسٛا دٔ١بوُ ثبٌؼذي
ٚأخشرىُ ثبٌؼجبدحِٚ،ب رٛف١م ٟف ٟافبثخ اٌسمفّ١ب اس٠ذٖ االثبهلل ػٍ ٗ١رٛوٍذ ف ٟخّ١غ اِٛسٚ ٞاٌ ٗ١أ١ت()75
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 ٌٛٚرزجؼٕب لقخ اٌّقبٌسخ اٌز ٟزذثذ ثٔ ٓ١ج ٟهللا ٛ٠عف ( عٍْو اٌغالَ )ٚأخٛرٗ٘،زٖ اٌمقخ اٌزِ ٟشد ثّشازً ِزؼذدح
ِٓ االٌُ ٚاالر ٜإٌفغ٠ ٟمبثٍٗ ٛ٠عف( عٍْو اٌغالَ ) ثبٌقفر ٚاٌؼف ٛاٌ ٝاْ اػزشف االخٛح ثزٔج ُٙاٌز ٞالزشفِ ٖٛغ
ٛ٠عف( )76لبي رؼبٌ (:ٝلَبٌٌُاْ رَبٌٍّوِ ٌَمَذْ آثَشَنَ اٌٍّوُ عٍََْْنَب ًَإِْ وُنَّب ٌَخَبعِئِنيَ*

لَبيَ الَ رَثْشَّتَ عٍََْْىُُُ اٌٌَََْْْ َّغْفِشُ اٌٍّوُ ٌَىُُْ ًَىٌَُ أَسْدَُُاٌشَّادِِّنيَ)()77

انخاتًح
ثزف٠ٛك ِٓ هللا ػضٚخً لذ أ١ٙذ ٘زا اٌجسث اٌّزٛامغ  ِٓٚ،خالي ِبرمذَ ٔغزٕزح ِب :ٍٟ٠
اْ ِف َٛٙاالفالذ ٚاٌقالذ ف ٟاٌمشاْ اٌىش ُ٠؛ ٘ ٛاْ ٠غزم ُ١اٌّشء وّب اِش هللا ٠ٚجزؼذ ػّب ٔٙبٖ ٘ٚ،زا ٠زجِٓ ٓ١
عٍْيُ اٌغالَ )ٚخّ١ؼ ُٙثؼثٛا
خالي االؽبساد اٌمشأ١خ اٌز ِٓ ٟاخٍٙب اسعً هللا عجسبٔٗ ٚرؼبٌ ٝاٌشعً ٚاالٔج١بء (
ثبالفالذ ٚاٌقالذ ٛٙٔٚا ػٓ اٌؾشٚس ٚاٌفغبد٠ٚ .دت اْ ٠ى ْٛاٌؼًّ ِٛافمب ٌٍمٛي ف ٟاالفالذ ٘ٚزٖ االؽبسح
اٌزّغذ ِٓ لٛي ؽؼ١ت(عٍْو اٌغالَ) ( لَبيَ َّب لٌََِْ أَسَأَّْزُُْ إِْ وُنذُ عٍََََ ثَِّْنَخٍ ِِّٓ سَّثِِّ ًَسَصَلَنِِ ِِنْوُ سِصْلبً دَغَنبً ًََِب أُسِّذُ أَْْ أُخَبٌِفَىُُْ إٌََِ َِب أَْٔيَبوُُْ عَنْوُ إِْْ أُسِّذُ
ٍَّْذُ ًَإٌَِْْوِ أُِْٔتُ).
إِالَّ اِٗصْالَحَ َِب اعْزَغَعْذُ ًََِب رٌَْفِْمِِ إِالَّ ثِبٌٍّوِ عٍََْْوِ رٌََو

فهذا ما تٌسر لنا بحث ُه فً هذا الموضوع فان كان ذلك صوابا ًا فالحمد هلل ،وإذا كان غٌر ذلك فإننً بشرٌ أصٌبُ
ُ
ٌنطق عن الهوى ان هو اال وحًٌ ٌوحى.
وأخطِ ئ .وك ٌل منا ٌُؤخذ من ُه وٌُرد علٌه اال سٌدنا محمد  الذي ال
واسأل الباري عز وجل ان ٌكون هذا العمل خالصا ًا لوجهه الكرٌم واخر دعوانا ان الحمدهللا رب العلمٌن .

انهىايش:
َ.1ذى حمافٍح اطاليٍح يعاصزج 8./2 ،
.2انًائذج 27:ـ .31
ٌُ.3ظز تهذٌة انهغح،243/4:نظاٌ انعزب،422/3:انًصثاح انًٍُز472./1
.4ادٍاء عهىو انذٌٍ.342/2 ، ،
.5انظٍاطح انشزعٍح في إصالح انزاعً وانزعٍح .ص. 73
 : .6روح انًعاًَ145/9،
 .7يىطىعح أخالق انمزآٌ 209 / 4 ،
.8انطارق11 :
 .9روح انذٌٍ اإلطاليً  ،ص .200
.10انًائذج.39:
 .11جايع انثٍاٌ عٍ تأوٌم آي انمزآٌ570./4،
.12فً ظالل انمزاٌ.732/2 ،
.13االعزاف 35.:
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.14هىد88.:
ٌُ.15ظزجايع انثٍاٌ.477/5:انتذزٌز وانتُىٌز،ص1527
ٌُ.16ظز يىطىعح اخالق انمزاٌ .209/4:
.17انثمزج160.:
.18ال عًزاٌ89.:
.19انُظاء 146.:
 .20المسلمون ورسالتهم فً الحٌاة  ،ص . 83
.21االعراف196.:
.22روح المعانً 145./ 9،
.23هود117.:
.24القصص.59:
.25التحرٌر والتنوٌر2053./1:
.26تفسٌر القران الحكٌم المشهور بتفسٌر المنارٌ ،234/2 ،نظر فً ظالل القران 1933./4:
 .27ساد انًظٍز .171/4،
 .28الكهف.82 :
.27زاد المسٌر ،182/5:وٌنظر تفسٌر القران العظٌم .134/3،
.28المصدر نفسه.
 .29الجامع ألحكام القرآن،37/11 ،وٌنظر صفوة التفاسٌر. 634/2،
.30االسراء 25.:
.31العنكبوت9.:
.32التغابن.9:
.33البقرة25.:
.34ال عمران57.:
.35النساء .57:
.36النساء 124.
.37النساء 173.
.38المائدة9.:
.39االسراء 25.
 .40فتخ انمذٌز ، 316/3 ،وٌنظر صفوة التفاسٌر599./2:
.41االنبٌاء 105.:
.42جامع البٌان.97/9:وٌنظرإرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا القرآن الكرٌم .88/6،
.43روح المعانً.103/17:
.44فً ظالل القران2399/4:ـ 2400.
.45النور55.:
.46النحل97.:
ٌ .47نظرتفسٌر القران العظٌم ،772/2:زاد المسٌر،488/4:روح المعانً226./14:
.48ارشاد العقل السلٌم.139/5:
.49المائدة48.:

325

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون
.50االنفال.1:
.51النساء .114 :
 .52روح الدٌن االسالمً:ص212.
.53النساء 35.
ٌ .54نظر فً ظالل القران 235./1:
.55البقرة .228:
ٌ.56نظر صفوة التفاسٌر 106./1:
.57النساء .128:
.58صحٌح البخاري  ،169/2 ،رقم الحدٌث 2692ـ كتاب الصلح.
.59فتح الباري 375/5 ،كتاب الصلح .
.60مرشد الحٌران الى بحوث القران 863./2 ،
.61الحجرات9 :ـ 10.
 .62النساء 114.:
.63الجامع الحكام القران274./16:
.64الترغٌب والترهٌب405/4 ،ـ406.
 .65البقرة 130.:
.66ال عمران 45:ـ 46.
 .67التحرٌم11.:
 .68الكشاف 195./1 ،
ٌ.69نظرالتحرٌر والتنوٌر2133./1:
.70المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة.250/1 ،
.71هود84:ـ85.
.72هود88.:
ٌ.73نظر المستفاد من قصص القران244./1:
.74فً ظالل القران2027./4:
ٌ.75وسف91:ـ .92

المصادر والمراجع
************
القران الكرٌم
.1احٌاء علوم الدٌن ،لالمام ابً حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالً ــ ت 505هـ  ،الناشر  :دار المعرفة -
بٌروت ،ـ لبنان ط.3
 .2إرشاد العقل السلٌم إلى مزاٌا القرآن الكرٌم  ،محمد بن محمد العمادي أبو السعود ـ ت982هـ ،دار إحٌاء
التراث العربً – بٌروت .

326

ممجل ددالل 2008 /

العدد الثامن والعشرون

 .3تفسٌر القران العظٌم  ،االمام الجلٌل عماد الدٌن ابو الفداء إسماعٌل بن عمر بن كثٌر الدمشقً أبو الفداء ـ
ت774هـ ،دار المعرفة ـ بٌروت لبنان ـ1969م.
 .4التحرٌر والتنوٌر ،لالمام الشٌخ محمد بن طاهر بن عاشور،الدار التونسٌة للنشر والتوزٌع ـ 1984ز
 .5الترغٌب والترهٌب من الحدٌث الشرٌف،االمام الحافظ زكً الدٌن عبد العظٌم بن عبد القوى المنذري  ،ضبط
احادٌثه وعلق علٌه مصطفى محمد عمارة  ،مطبعة مصطفى البابً الحلبً ،ط2ـ 1954.
.6تهذٌب اللغة ،ألبً منصور محمد بن احمد االزهري ـ 370هـ  ،تحقٌق ٌعقوب عبد النبً ،مراجعة االستاذ
محمد علً النجار ،الدار المصرٌة للتألٌف والنشر(.د.ت)
 .7جامع البٌان عن تأوٌل آي القرآن ،محمد بن جرٌر بن ٌزٌد بن خالد الطبري أبو جعفر ـ 310هـ ،دار الفكرــ
بٌروت(.د.ت)
ـ ت 671هـ ،دار احٌاء
 .8الجامع ألحكام القرآن  ،محمد بن أحمد بن أبً بكر بن فرح القرطبً أبو عبد هللا
التراث العربً ،بٌروت ـ لبنان ـ.1980
 .9روح انًعاًَ فً تفظٍز انمزآٌ انعظٍى وانظثع انًخاًَ ،يذًىد األنىطً أتى انفضم ،دار إدٍاء انتزاث انعزتً
– تٍزوخ(.د.ت)
 .10انظٍاطح انشزعٍح في إصالح انزاعً وانزعٍح  .أتٍ تًٍٍح  .دار انًعزفح تٍزوخ – نثُاٌ طـ. 1969 – 4
 .11صحٌح البخاري ،لالمام ابً عبدهللا محمد بن اسماعٌل البخاري ـ ت 256هـ ،تحقٌق عبد العزٌز بن باز،
المكتبة التوفٌقٌة ـ مصر ـ القاهرة(.د.ت)
 .12صفوة التفاسٌر ،محمد علً الصابونً،دار الكتب العلمٌة ،بٌروت ـ لبنان ،ط1ـ 1999.
773ـ 852هـ،
 .13فتح الباري شرح صحٌح البخاري  ،لالمام الحافظ احمد بن علً بن حجر العسقالنً ـ
تحقٌق عبدالعزٌز بن باز ومحمد فؤدعبد الباقً ،دار الكتب العلمٌة بٌروت لبنان ،ط1989 1م.
1250هـ ،دار
 .14فتخ انمذٌز انجايع تٍٍ فًُ انزواٌح وانذراٌح يٍ عهى انتفظٍز .يذًذ عهً انشىكاًَ ـ خ
انفكز(.د.خ).
 .15فً ظالل انمزاٌ،طٍذ لطة ،دار انشزوق ـ يصز  ،ط34ــ .2004
.16الكشاف عن حقائق التنزٌل وعٌون االقاوٌل فً وجوه التأوٌل ،محمد بن عمر الزمخشري ،ت 538هـ  ،دار
الكتاب العربً ـ بٌروت لبنان(د.ت).
 . .17يىطىعح أخالق انمزآٌ  ،د أدًذ انشزتاصً  ،دار انزائذ انعزتً  ،تٍزوخ –نثُاٌ طــ.1981 1
 .18المسلمون ورسالتهم فً الحٌاة  ،عبد الكرٌم خطٌب  ،دار الكتاب العربً طـ 1402 ، 1هـ 1982. -
 .19المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر للرافعً ،أحمد بن محمد بن علً المقري الفٌومً ،المكتبة العلمٌة
– بٌروت(.د.ت)
 .20المستفاد من قصص القران للدعوة والدعاة،د.عبد الكرٌم زٌدان ،مؤسسة الرسالة بٌروت ـ لبنان ،ط 1ـ
1418هـ ـ .1997
. 1997
. .21مرشد الحٌران الى بحوث القران ،محمد مرشد عابدٌن ،دار دمشق للنشر والتوزٌع ،ط 1ـ
َ .22ذى حمافٍح اطاليٍح يعاصزج ،أ د.عًز طهًٍاٌ االشمز،دار انفكزـ ديشك2006 ،و.
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