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الحمد هللا الذي جعل القرآن الكريم أساس عزنا ومصدر وحدتنا ورمز قوتنا، وأشهد أن 
ال إله إال اهللا جعل هذا الكتاب نورا إلصالح الفرد واألسرة والمجتمع، وأشهد أن محمدا عبده 

ذا ورسوله بلّغ ما أوحي إليه وأدى رسالة ربه حتى كان خُلُقُه القرآن، وقد أنشأ أمةً وضعت ه
جّل –القرآن موضع التطبيق الفعلي وتخلّت عما سواه من مفاسد الجاهلية وآثامها فيسر لها 

أن تسود العالم في وقت قياسي بعد أن دكّت عروش الطغاة والمفسدين وانساحت شرقًا  -وعال
  وغربا كأنهم في نزهة إنه القرآن الكريم دستور النصرِ والتمكين وبعد...

موضوع األسس القرآنية ُألسهِم عن طريق هذه الدراسة في التذكير لعل فلقد اخترتُ 
الذكرى تنفع من كان حيا للعمل تحت راية القرآن؛ وذلك بوضع أسسه وسنن اهللا موضع التطبيق 

مبادرةً بأيدينا إذا شئنا التغيير اإليجابي، وأتمنّى أن ال أكون قد  - جّل وعال–الفعلي الذي جعله 
ع بعض النقاط على الحروف وأنا أستعرض بعض السنن الربانية باألسس قصرتُ في وض

القرآنية. إذ أن القرآن الكريم وحده غني بمد الدارسين من بحره الذي ال ينضب، وحكَمه التي 
  خُصت بالتجدد واالستمرار مع استمرار هذا الكون ومن عليه وما به.

عد هذه المقدمة، وخاتمة أوجزتُ فيها بعض ما تتكون هذه الدراسة من مباحث أربعة ب
  .التي أفدتُ منها، وقد رتبتها على حروف المعجم فتح اهللا به علي وقائمة بالمصادر والمراجع

  : تحدثتُ عن التعريف باألسس القرآنية في اللغة واالصطالح. في المبحث األول
  .ضوء اآليات القرآنية لألسس بين النظرية والتطبيق على: خصصتُه والمبحث الثاني

  بعض األسس القرآنية التي تهتم بإصالح الفرد.: فذكرتُ فيه أما المبحث الثالث
  .: معنيا بالحديث عن األسس القرآنية ودورها في إصالح المجتمعوكان المبحث الرابع

أتمنّى أن أكون قد وفقتُ لوضع أساس للدارسين بعدي لإلفادة من القرآن الكريم 
والتفاسير القرآنية الصحيحة في رسم معالم طريق العودة إلى اإلسالم خاليا من عوائق أو عوالق 

  لم ينزل اهللا بها من سلطان.
  والحـمـد هللا رب العـالميـن
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  تمهــيد:
جمل قليلة المباني عظيمة المعاني يحفظ فيها المسلم الجملة المكونة من  األسس القرآنية:

كلمتين و ثالث أو أربع، أو أكثر بقليل، فيجد تحتها كنوزا من الهدايات العامة الشاملة الواسعة 
المعنى، والتي تعالج مسائل الدين والدنيا، وترسم معالم سير المؤمن إلى اآلخرة وتضع أسس 

  قات بين الناس، ومن فوائد هذه األسس القرآنية:لترشيد العال
 ربط الناس بدستور األمة وكتابها الخالد في شؤونهم وأحوالهم جميعها. .١
 ترسيخ معاني القرآن الكريم في قلوب الناس، وأنها عالج لجميع مشاكلهم مهما تنوعت. .٢
ويخلصهم مما  إن تفعيل هذه األسس القرآنية، وتداولها على األلسن يهذب منطق األفراد .٣

 ألفوه من الكالم المبتذل المتداول بين عامة الناس.
  يتضمن عنوان هذا البحث كلمتين: أسس و قرآنية:

  األسس: -أوال
األسس، جمع، واحده أساس، واألساس مبتدُأ كلِّ شيء، وهو أصُل األسس في اللغة: 

  )١( أساسه وُأسه، وهو واحد.البناء، وأسستُ الدار بينتُ حدودها ورفعتُ الحائط 

قضية كلية منطبقة  و القاعدة التي يبنى عليها، مما يعدهاألساس  في االصطالح: سساأل
على النص  هاداعتمالمن ذلك شيء،  ذُّشُعلى جزئياتها، بمعنى: تدخل تحتها جميع أجزائها ال ي

  )٢( الذي جعل ألسسه فروعا وأبوابا متعددة. القرآني
  .- واهللا أعلم- وبذلك يكون األساس لغةً مقارب له اصطالحا، ويعني القاعدة، 

  :القرآنية -ثانيا
  : القرآنية في اللغة
، وأصلها كما يقول ابن فارس: ((من قَرِي، " َأرقَ" مشتق من الكريم ال نسبة إلى القرآن

ما فيه من األحكام والقصص، الذي يدل على جمع واجتماع... ومنه: القرآن، سمي بذلك؛ لجمعه 
محمد بن عبد  على رسوله  - جلَّ وعال–وقيل: القرآن اسم علَمٍ على ما أنزله  )٣(وغير ذلك)).

  )٤( اهللا بن عبد المطَّلب.
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وإذا عد القرآن من القراءة، فهي ضم الحروف والكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل، 

  )٥( .M 8 7     Ù  Ø  ×  Ö  Ô   Ó  Ò  ÑL وإذا عد مصدرا من قرَأ، يقرُأ، قرآنًا، 
والقرآن مصدر على وزن فُعالن، كـ الغُفْران والشُكْران، سمي المقروء به تسميته 

فصار له كالعلم الشخصي.  ر، وق خُص القرآن بالكتاب المنزل على محمد للمفعول بالمصد
  ويطلق اسم القرآن على مجموع القرآن، وكلُّ آية من آياته.

المتعبد  ((هو كالم اهللا تعالى حقيقةً المنزل على محمد القرآنية في االصطالح: 
  )٦(بتالوته...)).

    ولهذا يقال:
أحكام كلية قطعية مستخرجة من نصوص القرآن الكريم، بمعنى: هي  القرآنية: سساأل

ليست من كالم لهذا الرتباطها بالقرآن مباشرة، وهي  حكمها مقطوع به، ال يتطرق إليه الظنو
رين أو األصوليين التي يجتهد العلماء في صياغتها وتحرير ألفاظها.المفس  

   
         

   )٧(M  º  ¹    ¸L في األساس القرآني  -أوال

وفي هذه اآلية، أو األساس أمر مخاطبة الناس بالقول الكريم الذي ال تعنيف فيه، وقد 
: " ال تحقرن من المعروف ، ومنه قوله )٨(بقوله: "... فليقل خيرا أو ليصمت" ترجمه النبي 

  ، ومن تطبيقاتها الجميلة:)١٠(تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة "، "وال )٩(شيًئا "

وهو أمر  )١١(M  ¡   �  ~  }  |  {L قوله تعالى في التعامل مع الوالدين:  .١
 يتضمن ضده، إذ المقصود عدم النهر وعدم إغالظ القول.

M    n وفي قوله تعالى: .٢   m  l  kL)بالتلطف مع السائل، أي سائل، المحتاج )١٢ أمر ،
ماديا، مالًا أي مال، والسائل في طلب العلم، قال اآللوسي: ((فال تزجره ولكن تفضل 

 )١٣(عليه بشيء أو ردّه لقول جميل)).
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القول الحسن: الحسن في هيئته، والحسن في معناه:  - رحمه اهللا-وعد ابن عثيمين 
الغلطة والشدة، وأن يكون خيرا، وكل قوٍل حسنٍ هو خير، وكل قوٍل خيرٍ باللطف واللين، وعدم 

 )١٤(فهو حسن.

©  M  ¬  «  ª ومن التطبيقات العملية لهذا األساس قوله تعالى: .٣

®L)والمعنى: ((إذا خاطب الجاهلون [المؤمنين] بما يكرهونه من القول أجابوهم )١٥ ،
ترفعا واستعالء وصيانةً للمؤمن عما ال ، )١٦(بالمعروف من القول والسداد من الخطاب))

 )١٧(يليق به من الكالم البذيء؛ ألن المسلم أهم وأكرم وأرفع.
  وأرى أنه من اليسير االستفادة من هذا األساس الرائع في:

جّل –كسب الناس وإنقاذهم مما أصابهم في انحرافهم عن هذا الدين الذي ارتضاه    - أ
جران في مكة قبل الهجرة النبوية إلى المدينة، لهم. وفي موقف وفد نصارى ن -وعال

M  Y ، تطبيق رائع لهذه األخالق القرآنية في هذا األساس )١٨(وردهم على أبي جهل

  ]  \  [   ZL. )١٩(  
 في التعامل مع الوالدين ومن هم في منزلتهما من أفراد األسرة ومنهما الجدان  -  ب
 وفي العالقة بين الوالدين واألوالد.  -  ت
 وضعها موضع التطبيق العملي في المعاملة بين الزوجين.في   -  ث
وفي التعامل مع الخدم، ذكورا وإناثًا ومع العمال أو العاملين في المشاريع الخاصة   - ج

 والعامة.
وعلى من ابتلى بسماع ما يكره، أن يصبر، وأن يقول خيرا، وال بد له من ترويض نفسه   - ح

سن، وإلّا فإن السفه والرد بقوٍل رديء مثله، يحسنُه بالحلم، وأن يقابل القول البذيء بالح
 كل أحد، واعلم أنه:

- نسن حوه. مبحم كالمه كَثُر 
وحسن القول كما يكون في السؤال والخطاب والحوار، يكون في الجواب، وفي شأنك  -

لكالمه، حتى إذا فَرِغ، بادره  مع عتبة بن ربيعة، وإنصات النبي  كله، ولقاء النبي 
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، يخاطب أسوأ عدو، بما يحبه ذلك قائلًا: أو فرغتَ يا أبا الوليد؟! أنظر إلى النبي 
 .)٢٠(العدو اللّدود؟!

واعلم أن حسن القول يحفظ النفس والمال والوقت والجهد، ومن جاهد نفسه على حسن  -
يحترم خصمه ويتكلم معه بأدبٍ  سول اهللا لقد كان ر )٢١(القول اعتاد عليه وعرِفَ به.

 )٢٢( بالغٍ وتقديرٍ جم، ويكنِّيه بكنيته التي يحبها.

M.  -  ,  +   *  )  (/     5  4  3  2  1  0 وفي األساس القرآني الكريم  -ثانيا

67   L.)٢٣(  
إن وضع هذا األساس موضع التطبيق يمأل القلب طمأنينةً وراحةً ورضا، ويخلص النفس 
من الهم والحزن، وينأى بها عن القلق الذي تحول إلى مرضٍ أو أمراضٍ عصفت براحة الناس، 
لسببٍ أو آلخر من المواقف، واألقدار التي عرضت له والمؤلمة منها على وجه الخصوص، 

  ومن هذه المواقف:
في البحر وهي كارهة ال ريب  -عليهما السالم- (موسى)قصة إلقاء أم موسى لولدها   .١

في ذلك؛ ِلما في إلقائه من هم وقلق و وساوسٍ تُزعجها، ومن ذلك خوفها وقوعه بيد آل 
فرعون، مما قد يجلب لها نَكَدا، وهي ال تدري من أوحى لها بذلك، بل وتجهل قدرة اهللا 

جلَّ –ته، فكانت النهاية سارة ألمه، وألخته، وقد قرت به عينًا، عندما رده تعالى التي كأل

 )٢٤(.M<     ;  :  9  8L إليها ليؤكد لنا -وعال

موافق ِلما جرت عليه هذه  - عليهما السالم–وما جري للنبي يوسف وألبيه يعقوب   .٢
ما جرى له،  ما جرى بين يوسف وإخوته، وكره يوسف  اآلية؛ فقد كره يعقوب 

لكن النهاية كانت سارة ومرضية لكليهما، ذلك ما جرى بإذنه تعالى وتقديره، مما ال 

 .M.  -  ,  +   *  )  (/L  طاقة ألحد به
القتال في بدر، وكان خروجهم  وقد أشار عدد كبير من المفسرين إلى كره الصحابة   .٣

عليهم القتال،  -جّل وعال– فلما كتب اهللا(غير ذات الشوكة)، أوال من أجل الغنيمة 
 )٢٥(هابوه، فلما انتصروا فرِحوا ِلما أصابهم من العزة والخير والهيبة.
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أقرها، وفَرِح بها،  وكره معظم المسلمين هدنة الحديبية، وعدوها دنية، مع أن النبي  .٤
 )٢٦( ثم كانت فتحا مبينًا.

  والخالصة:
  )٢٧(وليس عليه أن تتم المقاصد.على المرء أن يسعى إلى الخير جهده    

، ويبذل ما يستطيع من األسباب المشروعة، - سبحانه–وعلى المسلم أن يتوكل على اهللا 

 /)  (  *   +  ,  -  .M فإذا وقع شيء على خالف ما يحب، فليتذكر قوله تعالى 

...L.  
وضروب  وليتذكر أن من لطف اهللا تعالى بعباده: ((أنه يقدر عليهم أنواع المصائب،

  )٢٨(المحن واالبتالء باألمر والنهي الشاق رحمةً بهم ولطفًا وسوقًا إلى كمالهم وكمال نعيمهم)).

  )٢٩(.MÏ  Î  Í  ÌÐ  L  وفي قوله تعالى: - ثالثا
هذا األساس مدرسة قرآنية رائعة حري بنا أن نأخذ منها دروسا، وعبر نطبقها في حياتنا 
ليبقى الود، ولتُحفظ الحقوق، وتتصافى القلوب، وإال فسنبقى نعاني ونشكوا إلى بعضنا التفكك 

  الذي وأد كثيرا من األخالق النبيلة، ومن ميادين تطبيق هذا األساس:
للمعلمين، وحفظ أثرهم الحسن في نفس المتعلم، ورحم اهللا اإلمام الشافعي حفظ الوفاء  .١

 )٣٠(.يوم قال: ((الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى ِلمن أفاد لفظةً))

حفظ الوداد والوفاء للجيران الذين فرقتهم األيام، وجعل شيء من ذلك الوداد لهم، ِلما  .٢
 م جارك، ثم جارك...".من أهمية، إذ قال: " وجارك، ث أوالهم 

ولجماعة المسجد منها حظ، وللعامل، والخادم الذي أحسن في عمله نصيب، قال أحد  .٣
العلماء: ((ومن بركة الرزق: أن ال ينسى العبد الفضل في المعاملة، ... بالتيسير على 
الموسرين، وإنظار المعسرين، والمحاباة عند البيع والشراء بما تيسر من قليل أو كثير، 

  )٣١(بذلك ينال العبد خيرا كثيرا)).ف
للمطعم بن عدي  ومن األمثلة الرائعة ما رواه اإلمام البخاري من قصة وفاء النبي 

في دخول مكة بعد رجوعه من الطائف فأجاره، ومات المطعم بن عدي  الذي استجار به النبي 
لو كان المطعم بن  "هـ: ٢له ذلك الفضل، فقال بعد موقعة بدر سنة  مشركا، ولم ينس النبي 
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، بمعنى: لو طلب مني تركهم وإطالقهم من )٣٢("عدي حيا ثم كلمني في هؤالء النّتنى لتركتهم له
  األسر بغير فداء لفعلت؛ مكافأة له على فضله السابق في قبول الجوار.

  )٣٣(.M  ¶  µ  ´  ³L  قال تعالى: -رابعا
قال االصفهاني: واالفتراء يطلق على معان منها: الكذب والشرك والظلم، وقد جاء 

على  -جّل وعال–، وقد أكد )٣٤(القرآن بهذه المعاني الثالث وكلها تدور على الفساد واإلفساد
ومن  )٣٥(خيبة أهل االفتراء، وأنه لن يهديهم، وأنه سوف يسحتهم بعذابه، أي: بمعنى يستأصلهم.

  تلك المفتريات:
جّل –القول على اهللا تعالى بغير علم، وادعاء الوحي، وأنه قادر على إنزال ما أنزله   .١

M  m  l  ، أو على األنبياء والرسل من قبله، قال تعالى:على النبي محمد  -وعال

¢  ¡  �  ~   }  |  {   z  y  x  w    v  u  t     s         r  q   p   o  n£  L)وأكد  )٣٦–

M   U   T  S  R    Q  P  أن هذا االفتراء ونحوه: حرام، قال تعالى: -سبحانه وتعالى

     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z  Y   X  W    V

  lL.)٣٧( 

ويشمل هذا األساس من أفتى بغير علمٍ، من حفظة النصوص، وهؤالء ال يعدون   .٢
، - سبحانه–المفترين، الذين استمرأوا الكذب على الناس فهان عندهم الكذب على اهللا 

{    ~  M  فجاء النهي لهم مفيدا التّبكيت والتّأنيب والتّحريم في قوله تعالى:   |  {

   ̈  §  ¦  ¥   ¤   £  ¢   ¡   �©ª       ²   ±   °    ̄  ®  ¬     «

  ³L)من )٣٨ ه كثيرن تكلم في الشرع بغير علم فهو من المفترين، وقد نبوكل م ،
م كذا، فيقول ليتَّق أحدكم أن يقول: أحل اللَّه كذا، وحرالعلماء إلى ذلك، فقال بعضهم: ((

 )٣٩(.كذا، ولم أحرم كذا)) حّللم ُأ !اللَّه له: كذبت
ومن أسوأ تطبيقات هذا األساس، ما فعله وال زال يفعله الوضاعون لألحاديث، أو 
لألقوال الفاسدة ونسبتها إلى الفقهاء أو العلماء، واألئمة األطهار، وأسوأ ما فيها ما جاءوا به 

(وقد خاب لنصرة المذاهب السياسية التي أشاعت الفرقة بين المسلمين، ويكفيه أنه يقع في دائرة 
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منذ كتبت إلى اآلن ومن أراد السالمة فال  وقد خاب من روجها ونشرها، وم من افترى)الي
يصحب المفترين، وال يتعاون معهم، فهؤالء ال عالقة لهم بالدين، إلّا من باب الهدم والتّخريب، 

  فإن النفرة عنهم ومقاطعتهم تُعد واجبا.

  )٤٠(.M2  13  L  قال تعالى: - خامسا
وللصلح دور فاعٌل في بناء المجتمع وفق أسسٍ رصينة، وتدارك كل ما من شأنه العمل 
على تفكك المجتمع وإشاعة الفرقة فيه واالختالف، والعمل بقوة على تحقيق االنسجام وإزالة كل 

  ما يكدر صفو النفوس التي ال بد لها من األلفة والتآلف، والتّصافي والتّسامح...
أنها جاءت في سياق الحديث عما يقع بين  (والصلح خير)ويؤخذ من عموم هذا األساس 

  ، ومنها:)٤١(األفراد، أو الجماعات من تجاوز على حقوق بعضهم البعض
ما يقع بين األزواج، من سوء فهم أو خطأ أو خَلٍل قد يؤدي إلى االختالف واالفتراق،   .١

لى الفرقة واالختالف فقد وضع نفسه في وما دام الصلح خير، فمن يمنعه أو يسعى إ
 المكان غير الالئق به.

ويمكن إضافة جميع اآليات التي وردت فيها معاني اإلصالح بين الناس، ليكون التفسير   .٢
من الناحية العملية أكثر دقّة، وليؤكد على إزالة كل ما من شأنه الفرقة واالختالف أملًا 

...باق ٤٢(تسكن إليه النفوس ويزول به الخالف. في تحقيق صلح دائمٍ مستمر( 

منازعة في شيء ما، خير من تمسك كل أو ضائع،  والصلح بين كل من بينهما حقٌّ  .٣
طرف من طرفي النّزاع بموقفه، وتعلّقه بحقه كاملًا، ويبقى أدب المسامحة، والتواضع 

وطاعته  - وعال جّل–والتسابق في تحقيق معاني التفاضل مدعاة للوصول إلى رضا اهللا 
في وضع هذا األساس موضع التطبيق العملي، تدينًا وترويضا للنفس على طلب األجر 

 حسبةً هللا تعالى.
وهكذا يكون الصلح جائزا في األشياء المختلف فيها كلها، إال صلحا أحلَّ حراما أو حرم 

  ر والعدوان.حاللًا، فهذا ال يعد صلحا، وال عدل فيه، إنما هو الظلم والجو
بالصلح، وعده خيرا، وما على المؤمن إال أن يزداد طلبا له ورغبةً  -جّل وعال- لقد أمر 

فيه، وليعلم المصلحون أنهم، سيعانون كثيرا وهم يحاولون اقتالع ما جبلت عليه النفس اإلنسانية 

M  5 : من شُح دون تريث وال وجل للتمسك في األقل بحقوقه كاملةً، قال تعالى    4
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67  L)عدم الرغبة في البذل، والتقاعس عن السماحة، والرضا ببعض الحق، بال : والشح ،)٤٣
.وال مهانة ٤٤( ذلة(  

 ،سني وال بد للمؤمن من بذل الحقّ الذي له، واستبدال الشح بالسماحة والرضا بكل خُلُق
ومنع كل ما من شأنه  يزيل الخالف بينه وبين صاحبه، وإن كانت بينهما خصومة، أو خالف،

االختالف، فإن خصمه مثله في طلب التسامح والصلح، تكرما، واختيارا، سهل األمر وإال اشتد 
  )٤٥(وصعب.

وكما حث القرآن الكريم من الناحية التطبيقية األفراد على الصلح، وعده خيرا، فقد أكد 
وأثنى على الساعين في اإلصالح، على األزواج، وحث على اإلصالح بين الفئتين المتقاتلتين، 

، ورد كثيرا من الجهود التي ال خير )٤٦(M .  -/  L مؤكِّدا على ما أسماه القرآن الكريم
حقّ، باألجر العظيم ِلمن سخّر جهوده اإلصالحية ابتغاء  -جّل وعال- فيها، ووعد، ووعده 

,  -  .  /    "    #  $  %  &  '  )  (  *   +  M  مرضات اهللا، قال تعالى:

1  02    <  ;  :  9  8  7  6   5  4  3L.)٤٧(  
بأهل قُباء، عندما ُأخبِر بما جرى بينهم من  ومن تطبيقات هذا األساس، ما فعله النبي 

  )٤٨(."اذهبوا بنا نصلح ميتهم "اقتتال، حتى تراموا بالحجارة، فقال: 
ومن قلَّب كتب السير والتاريخ وجد نماذج مشرقة لجهود فردية في اإلصالح بين الناس 
على مستويات عدة، ولعل مما يبشر بخير ما نراه في بعض الدول والمنظمات أو التنظيمات 

وفي برامجها تراجم عملية طيبة لهذا  (لجان إصالح ذات البين)،المدنية من لجان ُأطلق عليها 
، خير للفرد واألسرة والمجتمع والناس جميعا، (والصلح خير)القرآني العظيم الذِّكر: األساس 

ومن أركان هذا الصلح: التنازل عن بعض الحقوق عن طيب نفس، ونسأل اهللا تعالى أن يهدي 
من لم يكن مصلحا، لئلّا يكون حجرا عثرة في طريق المصلحين؛ ألنهم إنما يزرعون ألنفسهم، 

  )٤٩(رعون؛ أنها غراس المحبة، ونعم مكانها في القلوب.ونعم ما يز

́ M 8 7   -سادسا  ³  ²µ  L.)٥٠(  
تُعد هذه القاعدة أثرا من آثار كمال علم اهللا تعالى وحكمته وقدرته في خلقه، وقد جاءت 

M  q  :-جّل وعال–، يقول - عليهما السالم–هذه اآلية في سياق قصة امرأة عمران والدة مريم 
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~  }   |     {   z  y      x  w  v  u  t  s  r�    ª   ©  ¨  §   ¦    ¤  £  ¢   ¡

´  ³  ²   ±  °   ¯  ®  ¬  «µ    ¿   ¾  ½      ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

  ÀL.)٥١(  

M   ³  ² قال الطاهر بن عاشور: إن ما جاء على لسان مريم في قوله تعالى:

´Lالتي نذرت لها ما في بطنها–يت المقدس ، إنما جاء من باب االعتذار؛ ألن خدمة ب- 
تكون أتم لو كان المولود ذكرا، ِلما في الرجل من قوة، وما في المرأة من عوارض تزيدها 

 القوامة للرجال على النساء، قال  -جّل وعال–، ولهذا جعل )٥٢(ضعفًا كالحيض والنفاس

M  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !L)وقوله تعالى:)٥٣ ،   M  o  n

pqL. )٥٤(  
قال المفسرون: هي درجة الرئاسة والرعاية وحماية الذِّمار، وهذه الدرجة أوجبت على 
الرجال إعطاء الزوجات جميع الحقوق التي لهن، وأن يتسامحوا عن بعض حقوقهم، ويترفعوا 
 عن كل ما يسيء إلى المرأة، ويكدرها، وينظروا إلى النساء نظر عطف ورحمة، فال طيش وال

ِإنِّي ُأحب َأن َأتَزين ِللْمرَأة، كَما  ": -رضي اهللا عنهما–، قال ابن عباس )٥٥(تصرفات سافلة لئيمة
: إن بعض ما جبلت عليه األنثى هو نوع من الكمال وقال أحد المفسرين )٥٦(".ُأحب َأن تَتَزين ِلي

الضعف الخلقي والعجز عن اإلبانة في في حقِّها، وإن كان نقصا في حق الرجال، أال ترى أن 
  )٥٧(الخصام عيب ناقص في الرجال، مع أنه يعد من جملة محاسن النساء ؟!

ومن توهم  (إن الذكر ليس كاألنثى)إذن فاألساس الرباني القرآن هو قدر، وهو حكم 

́ M أنهما سواء، فقد أبطل داللة القرآن في وجوب العمل بهذا األساس   ³  ²µ  L وأبطل ،
، فلو )٥٨(المتشبِّهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال داللة السنَّة، فقد لعن 

  كانا متساويين لكان اللعن باطلًا.

M  - جّل وعال–ومن تطبيقات هذا األساس القرآني ما جاء في تفريق الميراث، إذ جعل 

k  j  i   hl  L)لما اقتضته سنَّة اهللا )٥٩ ،  من أن يكون الرجل هو الذي يكدح ويتعب
في تحصيل الرزق، وهو الذي يطلب منه دفع الميراث، والمشاركة في دفع الديات، عند قيام 
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مترقب دوما للنقص من ماله، بينما تترقب المرأة الزيادة في  - الرجل–المقتضى لذلك، فالذكر 
مترقب النقص دائما على  ليها. ((وإيثارمالها، فالرجل يدفع لها المهر، وينفق عليها هو أو و

  )٦٠(...)).مترقب الزيادة دائما لجبر بعض نقصه المترقب

,   M  ومن تطبيقات هذا األساس: التفريق في الشهادة بين الرجل والمرأة، لقوله تعالى:

     2  1    0  /  .  -L)له )٦١جّل –، وكمال كل جنس إنما هو في محافظته على ما جب
عليه ال في تقليده الجنس اآلخر. والكمال المطلق من كل وجه ال يوجد في هذه الدنيا  -وعال

فارض بما قسم اهللا لك، ولن يجد المسلم الراحة لباله والطمأنينة لنفسه إال في التسليم المطلق 
 .-جّل وعال–لشرع ربه 

  )٦٢(.M 8 7M  L  K  JN  L   - سابعا
إن النصر كلمة تعشقها النفوس، وتسعى لها األمم جميعها، وتتطلع إليها األمم كلها، 
والنصر غاية تتباين األمم في الوسائل التي تسعى بها لتحقيقه، وهي وإن اتفقت في جملة منها، 

من أعظم  - جّل وعال–فإن ثمة معنى شريف يلفتُ القرآن أتباعه إليه، لترسيخ سبب عده 
األسباب لتحقيق النصر، وحثهم على التمسك به وااللتزام بمفرداته، وأخبرهم أنه ال يجوز أن 
يغيب عن أذهان المؤمنين، حتى وهم يقاتلون أعداءهم، وليؤكد عليهم أن ال يستعجلوا النصر، 

في أساسٍ جليٍل من  - الجّل وع–وال ثمراته، ما لم يتحققوا من االلتزام بأسبابه التي قدمها لهم 
األسس القرآنية التي تشع منها القدرة اإللهية، لتساند وتدعم وتُسر جند اإليمان في كلِّ مكانٍ 

، واجتناب نواهيه ونصرة بامتثال أوامره(( وزمانٍ. يقول هذا األساس: إن حقيقة النصر إنما هي:
هي العليا،  -جل وعال  -ن كلمته رسله وأتباعهم، ونصرة دينه وجهاد أعدائه وقهرهم حتى تكو

  )٦٣(ى)).وكلمة أعدائه هي السفل
بالنصر من ينصره وعدا مؤكدا بمؤكدات لفظية ومعنوية، أما  -جّل وعال–لقد وعد اهللا  

  المؤكدات اللفظية من أبرزها:
 القَسم المقَدر، إذ تقدير اآلية: (واهللا لينصرن اهللا من ينصره). .١

كالهما يفيد التوكيد، وقد أفاد معنى التوكيد  MJL الالم والنون المشددة في  .٢

M    Q تحقيق النصر الذي أضاف إليه التوكيد المعنوي في قوله تعالى:   P   O



  
  
   

   

١٢٤ 

     

RL فهو توكيد بـ إن، والجملة اإلسمية، والالم في (لقوي)، فماذا بعد ذلك... فهو ،
يذَل، وكل قوة وعزة تُضاده ستكون ذُلا وضعفًا قوي ال يضعفُ، وعزيز ال  - سبحانه–

  )٦٤(ومهانةً ألصحابها.
والسؤال المتبادر إلى األذهان، كيف يكون نصر اهللا؟ وهل اهللا محتاج إلى نصره وهو 

  الغني القوي العزيز؟!
إن نصر اهللا يكون بنصرة دينه ونصرة نبيه في حياته ونصرة سنته بعد مماته، الجواب: 

M  _  ^  ]  \  [    Z  Y  X قوله تعالى: وفي   W  V        U  T

a  `b      e  d  cL دين اهللا بأعظم من إظهار الشعائر روهذا يعني: إنه ما نُص ،
  العظيمة فيه:

الصالة: وهي صلة بين العباد وربهم، وبها يستمدون قوتهم الحسية والمعنوية وراحتهم   - أ
 النفسية.

وإيتاء الزكاة: أداء لحق اهللا تعالى في المال، وفيها انتصارا على ما جبلت عليه النفوس   -  ب
من الشُّح النفس، وتطهيرا لألمة من غريزة الحرص المذموم، والبخُل المكروه، وليتغلّبوا 
على وسوسة الشيطان، ويسد خُلَّة الجماعة في كفالتهم الضعاف والمحاويج، ليضمنوا 

 )٦٥(مة الحد األدنى من الكفاف.لأل

وفي األمر بالمعروف والنهي عن المنكر إصالح للفرد وللمجتمع، وللناس، إذ أن الناس   -  ت
بين جاهٍل أو غافٍل، فهؤالء يؤمرون بالخير ويذكرون به، ومن الناس من هو عاصٍ أو 

 معاند، فال بد من نهيهم عن المنكر.
أقامتها أمة أو دولة أمدها اهللا بتوفيقه وإن تكالبت  أربعة أصول من أصول التمكين، متى

وخلفائه الراشدين ومن سار على هديهم ومشى على منهجهم  عليها األمم، وفي سيرة النبي 
أصدق الشواهد وأنصعها... وفي التاريخ عبرة! فارجع أخي القارئ إلى بدر الكبرى، 

M  1 وال تنس ما حدث بأحد، ويوم حنين  واألحزاب، واليرموك والقادسية، ونهاوند وحطِّين،

=  <  ;   :  9  8  7  6  5  4  3  2>    A   @  ?
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BL)جّل وعال–، وال ينبغي لنا أن نغفل عن اإليمان إذ قال فيه )٦٦-: M   ~  }  |  {

   �L)أي: ننصر دين اهللا تعالى.)٦٨())هكذا يجب علينا نحن أن نفعل((، قال القرطبي: )٦٧ ،  
في أسباب النصر، وعدمت عندنا شروطه، لم يبق من اإلسالم إال ذكره، وال فإذا فرطنا 

من الدين إال رسمه، لظهور الفساد وكثرة الطغيان وقلة الرشاد، فمن يمنع العدو من االستيالء 
على بالدنا شرقًا وغربا وبرا وبحرا ؟! وما المخرج من الفتن إذا عمت والمحن إذا عظُمت ؟! 

  )٦٩(من أمر اهللا إال من رحم.فال عاصم 
ومع ذلك فإن المؤمن ال يقنط من رحمة اهللا، وال ييأس من روح اهللا، فإن كل شدة بعدها 

  )٧٠(فرج وتفريج الكربات هو مسبب األسباب الكريم الوهاب.
نسأل اهللا تعالى أن يعز دينه وأن يجعلنا من أنصاره، وأن يظهر أولياءه على أعدائه، 

لى أن يوفق المسلمين للسعي بصدق لنصرة دينهم، وليسرهم بنصره وتأييده؛ ألن ونسأل اهللا تعا
سنن اهللا تعالى ال تتبدل ومواعيده ال تخلف، ونوصي إخواننا وأنفسنا أن نبدأ خطوة صادقة في 

   نصر دين اهللا في أنفسنا وأهلينا، وهي خطوة مهمة في طريق نصر األمة.
   

        
وهذا ال يعني قصورها عن إصالح الجماعة أو المجتمع، أو العالم بأسره، إنما جاء 
الخطاب فيها موجها إلى األفراد، باعتبار كل فرد هو جزء من المجتمع، أو أن المجتمع مجموعة 

وأسسه، في توجيه  من األفراد، فإذا صلح الفرد صلح المجتمع، وهذه بعض سمات القرآن
  الخطاب إلى الجزء وإرادة الكل. ومن هذه األسس العظيمة:

  )٧١(.MU  T  S  R    QV  L  قوله تعالى: -أوال

MO  N  M   L  K  J  I  H     G  F  EP    R وتمام هذه اآلية      Q

U  T  S L)اها بعض المفسرين: جامعة )٧٢جاءت هذه اآلية في سورة الحجرات التي سم ،
فبعد أن ذكر اهللا تعالى جملةً من اآلداب العظيمة، والخالل الكريمة، ونهى عن جملة  )٧٣( اآلداب.

من األخالق الرذيلة والطّباع السيئة ذكر هذا األساس القرآني المحكم الذي يدل على عظمة هذا 
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ا الدين وسموه وعلو مبادئه، ويبرز ميزان العدل الذي لم تظهر تفاصيله كما ظهرت في هذ
  الدين.

لقد أكد هذا األساس أن من تعامل مع ميزان العدل في عالقته بالناس أفلح وأراح 
واستراح، أما موازين الخلق التي حادت عنه فليس فيها سوى الظلم، ظلم الخلق، وظلم الحق 

ى، وظلم النفس؛ ألن اإلنسان خُلق ظلوما جهوال، أما رفعةُ النسب، أو النسب الرفيع فهو في التقو
  )٧٤(وما عداها فخياٌل زائٌل.

لقد وضعت هذه اآلية أو هذا األساس القرآني منها حدا للفرد وهو يتعامل مع من حوله 
في وقت نزولها، لتبقى سائدة شامخة على مر العصور واألزمان، ولتندحر أو تنزوي كل 
عصبية جاهلية للقبيلة أو العشيرة أو النسب، أو األسرة... أما التجاوز في ذلك إلى حد الغلو في 

والمواالة المفرطة للقبيلة، بل والتلويح بنبز القبائل األخرى وغمزها، فال يعدو ذوبان المدح 

M    Q المعايير الشرعية ومخالفة ما دّل عليه هذا األساس القرآني الكريم، فليتق اهللا من يسمع 

U  T  S  RV  L ن أبطأ به عمله لمثم يعود إلى التفاخر المذموم، وليعلم المؤمن أن م ،
  يسرِع به نسبه.

  ومن تطبيقات هذا األساس:
في  قال: مررنا بأبي ذر الغفاري  روى الشيخان من حديث المعرور بن سويد  .١

، وعليه برد وعلى غالمه مثله، فقلنا، يا أبا ذر: لو جمعت بينهما كانت حلّة، فقال: الربذة
إنه كان بيني وبين رجٍل من إخواني كالم، وكانت أمه أعجمية فعيرته بأمه، فشكاني إلى 

قلت: يا رسول اهللا " يا أبا ذر إنك امرٌؤ فيك جاهلية  " فقال: ، فلقيت النبي النبي 
ن سبه، قال: موا أباه وأمهم إخوانكم،  يا أبا ذر، إنك امرٌؤ فيك جاهلية"  الرجال سب ،

جعلهم اهللا تحت أيديكم، فأطعموهم مما تأكلون، وألبسوهم مما تلبسون، وال تكلفوهم ما 
 )٧٥(".يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم

باللًا أن يصعد فوق الكعبة ليرفع األذان في مشهد ما  وفي يوم فتح مكة أمر النبي  .٢
، ولكنه )٧٦(ظن بعض مسلَمة الفتح أن يعيش ليرى باللًا، العبد الحبشي، يقف هذا الموقف

 اإلسالم الذي أذاب كل معايير الجاهلية.
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يختار في صحبته لدخول الكعبة المشرفة في فتح مكة أسامة بن زيد  وجعل النبي  .٣
 )٧٧(ل الحبشي وعثمان بن طلحة المسؤول عن مفتاح الكعبة.مواله، وبال

خطبة الوداع في عرفة، وقد قرر فيها أصول التوحيد وأكّد مبادئ  وخطب رسول اهللا  .٤
ِإن كُلَّ شَيء من َأمرِ الْجاهلية تَحتَ  " اإلسالم، وهدم أصول الشرك والجاهلية وقال فيها:

...وعضوم يموعندما نفر الناس بعد مغيب الشمس من عرفة أردف النبي )٧٨("قَد ، 
   )٧٩(خلفه أسامة بن زيد، مواله وابن مواله، ذلك الغالم األسود!! والناس ينظرون.

وفي السير والتاريخ ما تفيدنا أمثلة في الداللة على تمسك األمة بهذا األساس، وما يدل 
  لهم أهلًا ألن يكونوا خير من يمثل عالمية اإلسالم...على نبلهم وفضلهم وشرف أخالقهم الذي جع

، المعروف بـ زين العابدين، المسجد دخل علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 
النبوي يتخطى حلَق قومه، حتى أتى حلقة زيد بن أسلم، وهو مولى، لكنه من علماء المدينة 

عض الناس من يلومه، فقال كلمة ملؤها المنورة الكبار في زمانه فجلس عنده، فرأى في أعين ب
  )٨٠()).ِإنَّما يجلس الرجُل ِإلَى من ينْفَعه في دينهالعقل، والفضل والمروءة: ((

لقد ربط هذا الدين اإلنسان بمعيار هو في مقدور اإلنسان، أما ما عدا ذلك فليس للبشر 
شرف النسب، وال قدرة له الختيار طوله أو لون قُدرة على اختيارها، فاإلنسان ال اختيار له في 

أو دمامة آية واحدة يمدح  -جّل وعال–، ((وليس في كتاب اهللا )٨١(بشرته، وال عالقة له بوسامة
فيها أحدا بنسبه، وال يذم أحدا بنسبه أو لونه، وحجمه، وإنما المدح لإليمان والتقوى، ويذم الكفر 

  )٨٢(والفسوق والعصيان)).
؛ لكفره وعداوته لإلسالم لقد نزلت سورة كاملة في ذم أبي لهبٍ وهو عم النبي 

M8 7  Ä والمسلمين، ونهى القرآن الكريم عن جفاء المؤمنين أو طردهم لضعفهم وفقرهم، 

Ì     Ë  Ê   É  È  Ç  Æ   ÅÍ  L)وقال تعالى:)٨٣ ، M  $  #  "  !

*  )   (  '  &  %+  3    2  1  0  /  .  -  ,4    7   6  5

  @  ?   >  =  <   ;  :  9  8L.)٨٤(  
في  نسأل اهللا تعالى أن يعيذنا من أخالق أهل الجاهلية، وأن يرزقنا التأسي برسوله 

  أمورنا كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
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  )٨٥(.M 8 7       ¤  £  ¢  ¡  �   ~L   -ثانيا
الكريمة بين القوة في العامل ألداء العمل والتمكن منه، واألمانة في جمعت هذه اآلية 

أدائه على الوجه المطلوب، وهي من المطالب التي يتفق عليها عقالء البشر في جميع األمم 
  والشرائع.

مع الشيخ الكبير، صاحب مدين  لقد وردت هذه اآلية في سياق قصة النبي موسى 
لقضاء حاجة ابنتَي صاحب مدين، تنم عن  في سورة القصص، وكانت مبادرة موسى 

مروءته وشهامته، وكانت قوة موسى في مدافعة الرعاة، وتقديم دور الفتاتين مثار إعجابهما، فلما 
ئجاره كما حكى القرآن أخبرتا به أباهما، العاجز عن العمل، لبى طلب تلك التي طلبت منه است

}  |M8 7 الكريم،          z  y}         ¤  £  ¢  ¡  �   ~L)وهو ، )٨٦
  على وقور عقل هذه المرأة وقوة مالحظتها، وصواب توجهها. يدل ،تعليل وجيه

  وفي القرآن الكريم تالزم ظاهر بين القوة واألمانة، من ذلك:

  M  G   F  E، قال تعالى على لسان يوسف ما جاء في قصة يوسف 

HI    L  K     JL)إنه )٨٧ ،  قد عرف قدره، وعرف نفسه، بل عرف كفاءته ومقدرته
على حفظ األمانة، والمقدرة: هي القوة في أداء الواجب، ومن ذلك إدارة أموال الدولة بكاملها، 

الوضع االقتصادي في مصر ينذر ، لم يمدح نفسه لمجرد المدح، بل ألن إن النبي يوسف 
بالكارثة فال بد من مبادرة في ضبط إدارة األموال التي حذَّر القرآن من التفريط بها، وال بد ممن 

  )٨٨(يتصف بالقوة واألمانة لحفظ هذه األموال لكي ال يضيع منها شيء.
جّل –مع عرش بلقيس استعراض للقوى التي سخرها  وفي قصة النبي سليمان 

MV  U  T  S  R  Q  P  OW    Z ، فقال عفريت من الجن لسليمان  -وعال   Y   X

[L.)٨٩(  

M ، قدم في أوصافه القوة واألمانة، فقال تعالى:جبريل  - جّل وعال–وعندما وصف 

  w  v   u    s  r  q  p  o  n       l  k  j    iL)فجعل القوة واألمانة من أعظم عناصر )٩٠ ،
  فيمن يؤدي عملًا من األعمال. النجاح والكمال
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فال بد إذن أن يعرف األصلح في وظيفة أو منصبٍ؛ ألن المنصب والوظيفة والية 
وللوالية ركنان رئيسان: القوة واألمانة، والقوة في كل والية بحسبها، ففي الحرب: شجاعة في 

قدرة على فنون القلب وخبرة بالحروب ومعرفة بأساليب المدافعة؛ ألن الحرب خدعة، وإلى ال
القتال وأنواعه، من رمي وطعنٍ وضربٍ وكر وفر، وفي الحكم نجد القوة ترجع إلى العدل 
والعلم والقدرة على تنفيذ األحكام، وترجع األمانة إلى خشية اهللا تعالى، وأال يشتري بآياته ثمنًا 

  )٩١(قليلًا، وترك خشية الناس.

  )٩٢(.M8 7  r     q  p  o  n  m   l  k  j  iL   - ثالثا
التقوى هي فعل أوامر اهللا، واجتناب نواهيه، وذلك يحتاج إلى صبر ومصابرة، وحبس 

، وقد جمعت هذه اآلية بين التقوى والصبر؛ ألن أثر التقوى في النفس على مراد اهللا ورسوله 
جّل –ه في األغلب في ترك ما نهى به واضح وجلي أما الصبر فأثر فعل ما أمر اهللا ورسوله 

  )٩٣(بالكف عنه. عنه، وما أمر رسول اهللا  -وعال

;  M  ، حین دخل علیھ إخوتھ، فقالوا:جاء ھذا األساس في سورة یوسف، في قصتھ 

G  F  E  D  C  B    A  @      ?  >  =     <H      L  K  J  I

\   [    Z  Y  W    V   U  T  S   R  Q  P  O  N]    a   `  _  ^

bc  g   f  e  dh    r     q  p  o  n  m   l  k  j  iL.)٩٤(  
  ومن تطبيقات هذا األساس:

ابتُلي بعد أن ظُلم بمن يدعوه إلى الفاحشة،  : إن يوسف -رحمه اهللا–قال ابن تيمية 
ويراوده عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك، فاستعصم واختار السجن على الفاحشة وآثر 

على سخط اهللا، فكان مظلوما من جهة من أحبه لهواه، ولغرضه الفاسد، وسبق له أن  عذاب الدنيا
من الحرية إلى العبودية بال اختيارٍ منه،  ، إذ أخرجوهتعرض لمحنة إخوته، وكان فيها ظلم له

  صبران: وال ذنبٍ، وظلم امرأة العزيز التي ألجأته إلى اختيار السجن، لقد كان صبر يوسف 
صبر على المصائب التي ال يكاد يسلم منها أحد، وصبر آخر على أذى امرأة العزيز 

، ولهذا قال )٩٥(به التقوى، أو كان سببه التقوىوكان هذا الصبر األخير اختياريا وقد اقترنت 

 : M  r     q  p  o  n  m   l  kيوسف    j  iL.  



  
  
   

   

١٣٠ 

     

إذا أوذي المؤمن ومن هنا فرع بعض العلماء على هذا األساس، أسس أخرى، فقال: 
ار ياختعليه ف ،وإن لم يفعل أوذي وعوقب ،أو العصيان ،منه الكفر أو الفسوق بلعلى إيمانه وطُ

 نحي كما جرى للمهاجرين  ،بلدال مغادرةو أإما الحبس  ،األذى والعقوبة على فراق دينه
اختاروا فراق األوطان على فراق الدين وكانوا يعذبون ويؤذون. وكان ما حصل للمؤمنين من 

كن من المصائب السماوية التي تجري تلم و ه،األذى والمصائب هو باختيارهم طاعة هللا ورسول
وتكفر عنه الذنوب  ،صبره ورضاه يها العبد علىيثاب عل، وهذه األخيرة اختيار العبدبدون 

ولرسوله، ففي صبره منتهى طاعة هللا أما أن يعرض نفسه للعقوبات واألذى باختياره  ،بمصائبه
، أن مرارة التقوى والصبر على األذى، ال توازي وال تقارب مرارة تركهما؛ ولذلك )٩٦(الشرف

  )٩٧(.M  Ì  Ë  Ê  ÉL آلخر جاء األساس ا
إنما  وكان  ،اا اختياريبأنواع من األذى فكان يصبر عليها صبر قد أوذي النبي و

إنما  ألن يوسف  ؛ وكان هذا أعظم من صبر يوسف ،باختياره يؤذى لئال يفعل ما يفعله
 وأصحابه  النبي أما  ،بالحبسالفاحشة فعل عن  تناعهمال تهبوعق كانتو ،منه الفاحشة بلطُ

 ،به الحبس واوأهون ما عوقب ،ت عقوبتهم القتل فما دونهكانوإذا لم يفعلوا  ،طلب منهم الكفرفقد 
من ذلك األذى كن يلم تعالى، وهو باختيارهم طاعة هللا  وأصحابه  لنبي لوكان ما حصل 

من جنس ال ، من جنس حبس يوسف ، المصائب السماوية التي تجري دون اختيار العبد
  )٩٨(.التفريق بينه وبين أبيه

ويمكن االستفادة من هذا األساس في حاالت كثيرة، يمكن االستعانة بالصبر والتقوى 
على انحرافاتها، وما يلحق بالمؤمنين من ضرر، باجتناب المحرمات جميعها، ومنها: الحسد 

  والرياء والكبر والطمع، وغيرها.

  )٩٩(.M8 7|  {  z  y  x  w}  L   -رابعا
في سياق الحديث عن آيات الطالق في سورة الطالق لبيان جملة  لقد ورد هذا األساس

  من المبشرات التي تنتظر من طبق شرع اهللا في أمر الطالق، وبيانها:
 الحصول علىفي  -جَل وعال– يهعتمد علفافي أمر دينه ودنياه، إن من توكل على اهللا 

 اهللاب ةثقمن األسباب، مع كمال ال ورسوله  فعل ما أمر به ما يضره، و رءما ينفعه ود
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وقد تضمن هذا  )١٠٠(.األمر الذي توكل عليه بهلذلك كافيه  فإن اهللا وتيسيره،تسهيل ذلك تعالى ب
  األساس معنى التحذير والتطمين:

والتحذير موجه للزوجين، لكل واحد منهما، وخاصة ذلك الذي تسول نفسه مجاوزة 
اهللا تعالى في أمر الطالق، من حيث العدة والنفقة، ووسائل اإلرضاع، واإلخراج حدود 

واإلمساك... وغيرها.، لما علم من أن النفوس تكون قلقة ومشحونة وربما غير منضبطة في 
  )١٠١(كثير من تصرفاتها، وقد يملي عليها الغيظ أو الغضب تصرفًا ال إنصاف فيه وال عدالة.

((أما التطمين، فموجه ِلمن صدق مع اهللا تعالى في تطبيق شرعه في أمر الطالق، وإنه  
  )١٠٢(وإن كيد به أوله، فإن اهللا معه، وناصره، وحافظ حقه، ودافع كيد من يريد به كيدا)).

لقد أفاض القرآن الكريم في مسألة التوكل، فذكر فضله، وأثنى على أهله، وبين أثره 
رد، واألسرة والمجتمع، وذكرت النصوص القرآنية أن من كمال التوكل فعل على حياة الف

أن التوكل يعني تعطيل األسباب، ومن تأمل مسألة  -خطًأ–األسباب ال كما يظن بعض الناس 
الصحابي الذي أراد الدخول إلى المسجد النبوي، فقال بأعلى صوته، أأعقل ناقتي أم أتوكل...؟! 

عندما واجه  ، وتأمل قصة النبي موسى )١٠٣(" اعقلْها وتَوكَّْل "عا سري فكان جواب النبي 
، ولما )١٠٤(بضرب البحر، وعندما احتاجوا الماء أمره بضرب الحجر - جّل وعال–البحر، فأمره 

بهز جذع  -جّل وعال–ما تتبلغ به عندما ولدت أمرها  -عليها السالم–احتاجت مريم 
األسباب  إنكارو ،شركهو لتوحيد، ول بالكلية منافااللتفات إلى األسباب ومع ذلك، فإن   )١٠٥(النخلة.
أما في العقل،  نقصان ،اأسباب هاكونب مع العلم ،واإلعراض عن األسبابوالحكمة، الشرع بقدح 

هو محض العبودية  وتسليط بعضها على بعضٍومدافعة بعضها ببعض، لها منازلها ينزت
  )١٠٦(.والحكمة ،لقدرأمان بالشرع وخدمة لو ،لتوحيدلوالمعرفة، وإثبات 

أمر مطلوب في كل شؤون الحياة، وفي اآليات  -جّل في عاله–على اهللا التوكل إن 
وللمؤمنين، وهذه األوامر القرآنية أو األسس القرآنية  القرآنية حض عليه وأمر به للنبي 

  :)١٠٧(تقول

MQ  P إذا طلبنم النصر والفرج فتوكلوا على اهللا  .١   O    N     M   LR    U  T  S

Z   Y  X  W  V[    _  ^  ]  \L.)١٠٨( 
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ME  D  C  B  AF     I  H  G وإذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل  .٢

L.)١٠٩( 

±  M      ´         ³    ² وإذا أعرض عنك الخلق فتوكل على الخالق البارئ  .٣   °  ¯  ®  ¬

µ¶  ¹  ¸º  L.)١١٠( 

M   Ï  وإذا طلب الصلح واإلصالح بين قوم ال تتوسل إلى ذلك إال بالتوكل على اهللا  .٤   Î

Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐÖ  L.)١١١( 

M  ]  \   [  Z     Y  X  W  V وإذا تعرضت لقدر اهللا وقضائه، فاستقبلها بالتوكل  .٥

_  ^`      d  c  b  aL.)١١٢( 

في أرض التوكل عندما ينصب لك األعداء شباك المكر ومؤامرات  وكن مع نوحٍ  .٦

 )١١٣(.M  4  3  2  1  0  /  .   - ,  +   *  )L  الغدر...

M  h وطّن نفسك على التوكل؛ ألن مرجع الكل إلى اهللا، وتقدير األمر كله هللا تعالى  .٧

j  ik  L.)١١٤( 

هو الخالق الواحد، وال شريك  -جّل في عاله–وإياك إياك أن تتوكل على غيره؛ ألن اهللا  .٨

 )١١٥(.M  F  E  D  C  B       A    @    ?  >  =  <L له 

M  D ، فاستقبلها بالشكر-جّل وعال–وما دام األمر هللا تعالى والهداية منه  .٩   C  B  A

I  H  G  F  EJ   N  M  L  KO    S  R   Q  PL.)١١٦( 

وإذا خشيت بأس الشيطان، وأعداء اهللا، من الفاسدين والغادرين والخائنين فال تلتجئ إال   .١٠

�  M إلى اهللا وتطرق بابا سوى بابه    ~  }  |  {  z   y  x  w  v

L.)١١٧( 

M E وكيلك في كل حال  -جّل وعال–تمسك بالتوكل في كل حال ليكون اهللا   .١١   D  CF  

   I  H  GL.)١١٨( 
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M  Ù فإذا أردت أن يكون الفردوس األعلى نُزلك، فابحث في مقام التوكل   .١٢   Ø  ×

  Û  ÚL.)١١٩( 

  )١٢٠(.M2  1  03    7  6   5   4L  وإن أردت أن يكون اهللا لك، وتكون هللا خالصا  .١٣
   

       

  )١٢١(.M8 7   §  ¦  ¥  ¤L  -أوال
حياة للبشرية، وبالقصاص تُوأد حرب  - جّل وعال–القصاص جوهرةُ اإلسالم التي جعلها 

طويلة المدى بين ذوي القاتل وذوي المقتول، ولهذا عدت من األسس القرآنية المحكمة في أبواب 
التعامل بين الخلق الذين ال تخلو حياة كثير منهم من بغي وعدوان، سواء على النفس أو ما 

  )١٢٢(وبالقصاص يرتدع من يريد اإلقدام على القتل، فيكون في ذلك حياة الناس. دونها،
 سلمها وكافرها عن جريمة القتلإن القصاص رادعا، مل بالد الدنيا عمومن تأموم ،

ا ما يزعمه أعداء اإلسالم من أن القصاص مأ فسيلمس قلّة القتل في البالد التي يقتل فيها القاتل،
ت األول، وأنه ينبغي أن وبعد م آخربقتل إنسان  ناس،عدد الل إقالٍل من فيه ماة؛ لللحكم جانبم

ن الحبس ال يردع الناس عن القتل، فإذا قال الشنقيطي: ((إ، ونحوه حبسٍمن  ،يعاقب بغير القتل
  )١٢٣(.))لم تكن العقوبة رادعة فإن السفهاء يكثر منهم القتل، فيتضاعف نقص المجتمع بكثرة القتل

بأن القضاء ينتقم لهم ممن اعتدى على  ولقتمن أولياء الئطمعدٌل يإن في القصاص 
حتما ي ؤديسألن ذلك  ؛بأنفسهم قاتلالمن أو الثأر يتصدى أولياء القتيل لالنتقام وبذلك لن  ،قتيلهم

  )١٢٤(.إتالف األنفس افيكثر فيهأو مجموعتين، ين جماعتحرب بين  إلى
 إزهاق لناس عنل وفيه ارتداع ،لتعظيما وهذا التنكير يفيد معنى ة،نكر )حياةجاءت كلمة (

ه نفوس البشر من شااحألن أشد ما تت ؛الناس رتدعيحكم القصاص لم  أهمل إنالنفوس، و
ا مستخف على القتلمرارا لو علم القاتل أنه يسلم من الموت ألقدم والحوادث هو الموت، 

 ولو ترك األمر لألخذ بالثأر كما هو معروف في العصر الجاهلي ألفرطوا في القتل، ،بالعقوبات

  :، فأنشد قائلًابهدم داره بها هافعاقبه أمير ،وهربفي البصرة ا دمرجٌل من المسلمين أصاب 
  ابما كان جاِل اِهللا قضاء علي ...ا جالب بالسيف ي العارعنِّ سأغسُل
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عن داري وأجعُل ُلوأذه ِل ...ها هدمعرضي ذَمن باقي الممة احاجب  
  )١٢٦(،)١٢٥(.اطالب الذي كنتُ يميني بإدراك ...ت نَالدي إذا انثَيني تفي ع رويصغُ

القتل (وكان الناس يعرفون معنى من معاني هذا األساس في المثل السائد آنذاك، وهو: 
يكون عربيا أصالةً أو أنه تُرجِم عن لغة ، وهو من كالم الناس، وال يهم أن )١٢٧()أنفى للقتل

فإن اشتبه أخرى، ورحم اهللا الباقلّاني الذي قال في المقارنة بين كالم اهللا تعالى وكالم البشر: ((
على متأدب أو متشاعر أو ناشئ أو مرمد فصاحة القرآن وموقع بالغته وعجيب براعته فما 

زه، ويبين عن جهله، ويصرح بسخافة فهمه عليك منه، إنما يخبر عن نفسه، ويدل على عج
  )١٢٨()).وركاكة عقله

 )القتل أنفى للقتل(وقد أشغل هذا األساس القرآني فريقًا من البالغيين مقارنة مع المثل 
  فقالوا:

 )القتل أنفى للقتل(أقلُّ منها عددا من  M    §  ¦  ¥Lإن حروف األساس القرآني   .١
 وخير الكالم ما قلَّ ودّل!!

ذكر األساس القرآني: القصاص، ولم تقل القتل، فشملت القتل وغيره فيما دون األنفس،   .٢
 وجعلت األمر عقوبة وجزاء لخطأ سابق، وليس عدوانُا، وهذا هو العدل.

فليس فيه إال القتل، ولم يجعل عقوبةُ، وال عدل فيه؛  )القتل أنفى للقتل(أما المثل العربي 
، أال ترى أن المثل ذكر القتل مرتين في جملة تتكون وال حياة فيه، ألنه لم يؤكد على قتل القاتل

حتى يستقيم معناه، فقالوا: والتقدير (القتل  ثالث تقديرات من ثالث كلمات؟! وذكر العلماء
عد عيبا من الناحية البالغية، أو  التكراروهذا  )،اا وعدوانًِل عمدِللقَتْ قصاصا أنفى من تركه

القاعدة القرآنية، فجاءت قلّة حروفها وخلوها من التكرار وعد القصاص عقوبة، تشمل القتل 
، مع تقديركل ، مستغنية بكلماتها عن ىمعنالصريحة في داللتها على وغيره، فضلًا على كونها 

خفيفة على  الشتمالها على حروف متالئمة سهلة التتابع في النطق في اللفظ؛ سةسالَما فيها من 
 تكريرٍ اللسان، وذلك ما ال نحوه في المثل الذي جاءت كلماته ثقيلة على النطق ِلما فيها من

  )١٢٩(.حرف القاف المتحرك بين ساكنينل
لقد بين هذا األساس حكمة القصاص بأسلوبٍ ال يسامى، وعبارة ال تحاكى فقررت 
ضرورة نظام القصاص في هذه الحياة بأخصر عبارة وأدقَّها، ومن دقائق البالغة فيها: أن جعل 
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 ف القصاص، ونَكَّره، وهو: الحياة في اإلماتة التي هي القصاص، وعرمتضمنًا لضد الضد
عار بأن في هذا الجنس من الحكم نوع من الحياة عظيما، ال يقدر قدره، وال يجهُل الحياة، لإلش

سره. وخص بالنداء أصحاب العقول الكاملة للتنبيه على أنهم هم الذين يفقهون سر هذا الحكم وما 
  )١٣٠(اشتمل عليه من الحكمة والمصلحة العامة.

  )١٣١(.M8 7          Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó   Ò  Ñ  Ð  ÏL  -ثانيا

، )١٣٢(M  A  @  ?  >  =    <  ;  :  9L  ومن نظائرها، قوله تعالى:
وقد وردت بألفاظ متعددة، وتكاد تكون المعاني متقاربة في كثير من اآليات التي تقع في دائرة 

أن اهللا لم يهلك أحدا ولم هذا األساس، وخالصتها: ((إن القرآن الكريم يبين في غير موضع 
، وفي السنَّة النبوية من تطبيقاتها الشيء الكثير من ذلك: ما رواه اإلمام )١٣٣(يعذبه إال بذنبٍ))

إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، ثم ... " :: قال اهللا مسلم في الحديث القدسي، قال رسول اهللا 
  )١٣٤(".غير ذلك، فال يلومن إال نفسهوجد  أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا، فليحمد اهللا ومن
سيد االستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي ال إله ": وفي صحيح البخاري قال رسول اهللا 

إال أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، 
ولما سأل  ،)١٣٥("ب إال أنتأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه ال يغفر الذنو

قل: اللهم إني ظلمت نفسي " : أن يعلِّمه دعاء يدعو به في صالته قال له  النبي  أبو بكر 
ظلما كثيرا، وال يغفر الذنوب إال أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور 

  )١٣٦("الرحيم
ما على العاقل إال أن يبدأ بنفسه، ، وهي سبب العقوبات العامة والخاصة ذنوبالن إ

يهديه لمعرفة ذلك، فإن من الناس من يستمرئ أن فيفتش عن مناطق الزلل فيه، ويسأل ربه 
الذنوب والمعاصي، وال ينتبه إلى ذلك، وقد ال يبالي بها، وربما استحسنها وهو ال يشعر، فتكون 

اهللا ا فقه ذنوبه وعرفها فاجتنبها؛ ألن مصيبة أعظم، ويمكن للعبد بلوغ مرتبة اإلمامة في الدين إذ
أن جميع ما يناله من المكروه  مسلمالفَقه ذنبه، فإذا سبب عليه ب الناس طإنما سلّ - جّل وعال–

ال  ": علي بن أبي طالب اإلمام ل وقوفي  )١٣٧(...فسببه ذنوبه، اشتغل بالتوبة واالستغفار
أساس، بمعنى: هذا األساس القرآني الذي يحقق  "يرجون عبد إال ربه، وال يخافن عبد إال ذنبه
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ما نزل بالء إال بذنب، وال  "، وروي عنه وعن غيره )١٣٨(األثر اإليماني والتربوي لمن عقلها
: ((وهل في الدنيا شرور وداء إال سببه الذنوب - رحمه اهللا–، وقال ابن القيم )١٣٩(" رفع إال بتوبة

  )١٤٠(والمعاصي))؟!
والبهجة والسرور إلى دار  ،من الجنة، دار اللذة والنعيم وحواءآدم فما الذي أخرج قال: 

  ؟!ما الذي أخرج إبليس من ملكوت السماء! ؟غير الذنوب والمعاصي اآلالم واألحزان والمصائب
 ،الريح العقيم على قوم عاد تطسلّو ،أهل األرض تأغرقإن الذنوب والمعاصي 

وأمطرت  عاليها سافلها تفجعل لوط قريتهمى قوم عل تقلبو ،على قوم ثمود الصيحة توأرسل
 توخسفوآله،  فرعون توأغرق، ا تلظىنارسجيل، وأرسلت إلى أهل مدين  حجارة منعليهم 

 ،اتدمير ت أهلهابعد نوح، ودمر اقرونًذنوب والمعاصي ال توأهلك، بقارون داره وماله وأهله
وحدثني عبد الرحمن بن جبير بن  قال اإلمام أحمد حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا صفوان بن عمر

بين أهلها، فبكى بعضهم إلى بعض، فرأيت أبا الدرداء  قَرنفير عن أبيه قال: لما فتحت قبرص فُ
فقال:  ؟ا وحده يبكي، فقلت: يا أبا الدرداء ما يبكيك في يوم أعز اهللا فيه اإلسالم وأهلهجالس

لهم  ،بينما هي أمة قاهرة ظاهرة ؟!ا أمرهإذا أضاعو ما أهون الخلق على اهللا  !ويحك يا جبير
  )١٤١(؟!فصاروا إلى ما ترى ،الملك، تركوا أمر اهللا

 ة أو الجماعية، كما مرالعقوبات حينما تُذكر فال يصح حصرها في العقوبات الحس إن
في الهدم والغرق والصيحة أو السجن أو العذاب الحسي، وحتى القتل، وغيره من مصادره، 
وتهجير وتهميش وغيرها، فهذه ال شك أنها عقوبات، وفي العقوبات ما تكون أشد وأعظم، ومنها 

على القلوب فتصاب بالغفلة والقسوة، فال تهزه األحداث  -جّل وعال–يسلِّطها  تلك التي
لها ترى النِّعم  -جّل وعال–والمصائب، وال عبرة له فيها، بل إن كثيرا من األمم التي يمد اهللا 

تتابعت وازدادت عليها واستمرت وتجددت مع بعدها عن اهللا تعالى وشرعه وسننه وقواعد 
ظن مساكينها أن ذلك من عالمات الرضا، وهذه لعمر اهللا هي الكارثة، بل هي أعظم قرآنه، ف

M  Ì فيهم  -جّل وعال–المصائب والعقوبات التي يبتلى بها المغفلون، فاستحقوا ما ذكره    Ë   Ê

  Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  ×  Ö     Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  ÍL.)١٤٢(  
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ذه اآلية، ونسأله تعالى أن يتوب علينا وأن يبصرنا بمواطن نعوذ باهللا أن نكون من أهل ه
  الزلل منّا... إنّه ولي ذلك والقادر عليه.
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والصالة والسالم  ،الحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتيسيره وعونه تقضى المهمات

الداعي إلى اهللا بإذنه، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ، والسراج المنيروعلى البشير النذير، 
  لقد أثبت في دراستي هذه اآلتي:، فبعد... أما أجمعين

األسس القرآنية تعالج مسائل الدين والدنيا وترسم معالم سير المؤمن إلى اآلخرة، وتصنع   .١
شؤونهم قواعد لترشيد العالقات بين الناس، وربطهم بدستور األمة وكتابها الخالد في 

 وأحوالهم جميعها.
استخراج جمل قليلة المباني جزيلة المعاني، ترسخ معاني القرآن في قلوب الناس وعقولها،   .٢

 وتهذب منطق األفراد، وتنقِّيه مما شابه من الكالم المبتذل.
واألسس قضايا كلية منطبقة على جزئياتها تعتمد على النص القرآني، وحكمها مقطوع به   .٣

ال يتطرق إليه الشك وال يداخله ظن، وهذه األسس ليست من كالم المفسرين، وليست من 
 ترتيب األصوليين وصياغتهم.

اس واألمة، هذه األسس سنن ربانية، كونية، تخاطب الفرد، وتعني به المجتمع، وتخاطب الن  .٤
 والذين آمنوا، وتعني األفراد والمكلفين ذكورا وإناثًا.

موضع التطبيق العملي، حتى أصبح كل واحد منهم قرآنًا  وأصحابه  قد وضعها النبي   .٥
 لهم وفيهم الذي ارتضى. -جّل وعال–يمشي على األرض، فمكّن اهللا 

ووضعها من جاء بعدهم في العقول والقلوب، والضمائر، وبذلوا من أجلها الدماء،   .٦
واألعمار واألموال، فكان لهم التمكين والنصر، صاحبا وخليلًا، حول حركتهم الجهادية إلى 

 نزهة.
وقد قدمت نماذج من هذه األسس وهي كثيرة جدا، فالقرآن كلّه حاكم ال محكوم، وهو السنّة   .٧

 ساس واألمر الرباني، أمرا ونهيا، (إفعل وال تفعل).واأل
وعندما تحفظ األمة قرآنها في الصدور والسطور، وتضعه في القلوب والضمائر، وتترجمه   .٨

: " رب أشعث أغبرٍ لو أقسم على اهللا ألبره"، ويتحقق إلى فعٍل، عندها يتحقق قول النبي 
هللا ينصركم))، واألساس القرآني العظيم: األساس الرباني العظيم: ((إن تنصروا ا

  ((ولينصرن اهللا من ينصره)).
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  احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

   
   

   
                                                             

؛ المغرب في ترتيب ٢٣٤ينظر: إصالح المنطق، البن السكيت: باب مما يصح قوله وما ال يصح، ص )١(
؛ والمصباح ٦/٦؛ ولسان العرب، البن منظور: فصل الهمزة، ٢٥المعرب، للمطرزي: باب الهمزة، ص

  .١/١٤المنير، للحموي: كتاب األلف، 
؛ وقواعد التفسير، لخالد ٧٢٨فصل القاف، ص، و١٢٢ينظر: الكليات، للكفوي: فصل األلف والصاد، ص )٢(

  .٢٣، ١/١٤السبت: 
؛ وتاج العروس، ٢/٣٣٩؛ واالتقان في علوم القرآن، للسيوطي: ٧٩ -٥/٧٨مقاييس اللغة: كتاب القاف،  )٣(

  .١٨/١٩٠ فصل النون مع الصاد (نكص)،، ١١/١٦٣للزبيدي: فصل الخاء مع الراء، 
؛ ١٧/٢٦٩، ١٠/١٦٢، ٧/١١٠؛ ومفاتيح الغيب، للرازي: ٤٢١ف، صينظر: الكليات، للكفوي: فصل القا )٤(

  .٦/٧٤والبحر المحيط، ألبي حيان: 
  .١٨ -١٧سورة القيامة، االيتان:  )٥(
  .٤٣؛ والنبأ العظيم، لمحمد عبد اهللا دراز: ص ١٧مباحث في علوم القرآن، لمناع القطان: ص  )٦(
  .٨٣سورة البقرة، من اآلية  )٧(
في  مسلم رواه؛ ٨/١١، ٦٠١٨: باب من كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فال، ح/في صحيحه البخاري رواه )٨(

  . متفق عليه.١/٦٨، ٤٧: باب الحث على إكرام الجار والضيف، ح/صحيحه
في  لبخاريرواه ا؛ ٤/٢٠٢٦، ٢٦٢٦: باب استحباب طالقة الوجه عند اللقاء، ح/في صحيحه مسلمرواه  )٩(

  . واللفظ لمسلم.١/٤٠٣، ١١٨٢االحتباء، ح/ : بابكتابه االدب المفرد
في  مسلم رواه؛ ٣/١٥٣، ٢٥٦٦: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، ح/في صحيحه البخاريرواه  )١٠(

 : باب الحث على الصدقة ولو بالقليل وال. متفق عليه. صحيحه
 .٢٣سورة اإلسراء، من اآلية  )١١(
 .١٠سورة الضحى، اآلية  )١٢(
 .١٥/٣٨٣روح المعاني:  )١٣(
  .١/٢٦٩ينظر: تفسير ابن عثيمين:  )١٤(
  ٦٣سورة الفرقان، من اآلية  )١٥(
  .١٩/٢٩٥جامع البيان:  )١٦(
  .٥/٣٣٠ينظر: في ظالل القرآن، لسيد قطب:  )١٧(
  .٢/٥٧٣ينظر: السيرة النبوية، البن هشام:  )١٨(
  .٥٥سورة القصص، من اآلية: )١٩(
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  .٢/٢٠٢؛ ودالئل النبوة، للبيهقي: ١/٢٩٤ينظر: السيرة النبوية:  )٢٠(
  .١/٥٩ترتيب المدارك، للقاضي عياض:  )٢١(
 . ١٠٨ينظر: المنهج الحركي للسيرة النبوية، لمنير الغضبان: ص  )٢٢(
 .٢١٦سورة البقرة، من اآلية  )٢٣(
  .٢١٦سورة البقرة، من اآلية  )٢٤(
  .٢٢٨ينظر: تفسير أسماء اهللا الحسنى، للسعدي: ص  )٢٥(
؛ وزاد المعاد، البن قيم الجوزية: ٥/١٢٥، ٤١٧٢: باب غزوة الحديبية، ح/في صحيحه البخاري رواه )٢٦(

٤/٢٩٥. 
  .١٧٦نفحة اليمن، للشرواني: ص  )٢٧(
  .٢٢٨تفسير أسماء اهللا الحسنى، للسعدي: ص  )٢٨(
  .٢٣٧سورة البقرة، من اآلية  )٢٩(
  .٣/٢٦٧شرح مختصر خليل، للخرشي:  )٣٠(
 .٣٧بهجة قلوب األبرار، لعبد الرحمن السعدي: ص  )٣١(
  .٥/٨٦، ٤/٩١)، ٤٠٢٤، ٣١٣٩رواه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، حديث ( )٣٢(
 .٦١سورة طه، من اآلية  )٣٣(
 . ٦٣٤ينظر: المفردات، لألصفهاني: كتاب الفاء، ص  )٣٤(
  .٤/١٢١٢ينظر: الصواعق المرسلة، البن القيم:  )٣٥(
  .٩٣نعام، من اآلية سورة األ )٣٦(
 .٣٣سورة األعراف، اآلية  )٣٧(
  .١١٦سورة النحل، اآلية  )٣٨(
  .٢/٧٤إعالم الموقعين، البن القيم:  )٣٩(
  .١٢٨سورة النساء، من اآلية  )٤٠(
 .٢/١٤١ينظر: المحرر الوجيز، البن عطية:  )٤١(
  .٢٠٧ينظر: تيسير الكريم الرحمن، للسعدي: ص  )٤٢(
  .١٢٨سورة النساء، من اآلية  )٤٣(
 .١٤٢ - ٢/١٤١ينظر: المحرر الوجيز:  )٤٤(
 .٢٠٦ينظر: تفسير السعدي: ص  )٤٥(
 .١سورة األنفال، اآلية  )٤٦(
 .١١٤سورة النساء، اآلية  )٤٧(
  .٣/١٨٣)، ٢٦٩٣رواه البخاري في صحيحه، كتاب الصلح، حديث ( )٤٨(
 . ٤٦ينظر: قواعد قرآنية: ص  )٤٩( 
  .٣٦سورة آل عمران، من اآلية  )٥٠(
  .٣٦ -٣٥سورة آل عمران، اآليتان  )٥١(
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  .٣/٢٣٣ينظر: التحرير والتنوير، البن عاشور:  )٥٢(
 .٣٤سورة النساء، من اآلية  )٥٣(
 .٢٢٨سورة البقرة، من اآلية  )٥٤(
  .٢/٣٩٦؛ والتحرير والتنوير: ٣/٥٤مقاييس اللغة: كتاب الزاي، باب (زرب)،  )٥٥(
؛ والسنن الكبرى، ٤/١٩٦)، ١٩٢٦٣ابن أبي شيبة: باب في قوله وللرجال عليهن درجة، حديث (مصنف  )٥٦(

  .٧/٤٨٢)، ١٤٧٢٨للبيهقي: باب حق المرأة على الرجل، حديث (
  .١/١٠٣ينظر: أضواء البيان:  )٥٧(
  .٧/١٥٩)، ٥٨٨٥رواه البخاري في صحيحه، كتاب اللباس، حديث ( )٥٨(
  .١١سورة النساء، من اآلية  )٥٩(
  . ٣/١٠٤؛ وينظر: تفسير المنار، لمحمد رشيد رضا: ٣/٢٦أضواء البيان:  )٦٠(
 .١٤سورة الملك، اآلية  )٦١(
  .٤٠سورة الحج، من اآلية  )٦٢(
  .٥/٢٦٥أضواء البيان:  )٦٣(
  .١٤٧ -١٤٦ينظر: مجالس شهر رمضان، البن عثيمين:  )٦٤(
  .٤/٢٤٢٧ينظر: في ظالل القرآن:  )٦٥(
  .٤٧سورة األنفال، اآلية  )٦٦(
  .٤٧سورة الروم، من اآلية  )٦٧(
  .٣/٢٥٥الجامع ألحكام القرآن، للقرطبي:  )٦٨(
  .١/٥٨: -رشيد رضا–؛ ومجموعة الرسائل والمسائل، البن تيمية ٣/٢٥٥ينظر: الجامع ألحكام القرآن:  )٦٩(
  .٢٢١د الرحمن السعدي: ص بهجة قلوب األبرار، لعبينظر:  )٧٠(
  .١٣سورة الحجرات، من اآلية  )٧١(
  .١٣سورة الحجرات، اآلية  )٧٢(
 .٧٩ينظر: قواعد قرآنية: ص  )٧٣(
 .٨٤ -٧٩: ص المصدر نفسهينظر:  )٧٤(
؛ ورواه ١/١٥)، ٣٠رواه البخاري في صحيحه، كتاب اإليمان، باب المعاصي من أمر الجاهلية، حديث ( )٧٥(

)، ١٦٦١مسلم في صحيحه، كتاب اإليمان، باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس، حديث (
  . واللقظ له.٣/١٢٨٢

  .٣٧٢الرحيق المختوم، للمبار كفوري: ص  )٧٦(
)، ٤٦٨صحيحه، كتاب الصالة، باب األبواب والغلق للكعبة والمساجد، حديث ( رواه البخاري في )٧٧(

؛ ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الحج، باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، حديث ١/١٠١
)٢/٩٦٦)، ١٣٢٩. 
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اود ؛ ورواه أبي د٢/١١٦٧)، ١٨٩٢رواه الدارمي في سننه، كتاب المناسك، باب في سنّة الحاج، حديث ( )٧٨(

. قال األرنؤوط: إسناده ٣/٢٨٥)، ١٩٠٥، حديث (في سننه، كتاب المناسك، باب صفة حجة النبي 
 صحيح.

 . ٢٩٢ينظر: روضة األنوار، للمباركفوري: ص  )٧٩(
  .٣/١٣٨حلية األولياء، ألبي نعيم األصفهاني:  )٨٠(
(بالذال) إذا كان قبيح األخالق، فهو: دميم يقال: دميم (بالدال) إذا كان صغير الوجه قبيح المنظر، وذميم  )٨١(

؛ وأساس البالغة، ١/٢٠٠الخَلْق، ذميم الخُلُق. ينظر: المصباح المنير، للحموي: كتاب الدال (د م م)، 
 .١/٢٩٩كتاب الدال (دمم)، 

  .٢/٢٣دقائق التفسير، البن تيمية:  )٨٢(
  .٥٢سورة األنعام، من اآلية  )٨٣(
 .٢٨سورة الكهف، اآلية  )٨٤(
  .٢٦سورة القصص، من اآلية  )٨٥(
  .٢٦سورة القصص، اآلية  )٨٦(
  .٥٥سورة يوسف، اآلية  )٨٧(
  .٤٠٠ينظر: تفسير السعدي: ص  )٨٨(
 .٣٩سورة النمل، اآلية  )٨٩(
 .٢١ - ١٩سورة التكوير، اآليات  )٩٠(
 .٦٣ -٤٢ينظر: السياسة الشرعية، البن تيمية: ص  )٩١(
  .٩٠سورة يوسف، من اآلية  )٩٢(
  .٢/٧٥جامع الرسائل، البن تيمية: ينظر:  )٩٣(
  .٩٠ -٨٨سورة يوسف، اآليات  )٩٤(
  .١٢٢ -١٠/١٢١ينظر: مجموع الفتاوي، البن تيمية:  )٩٥(
  .١٢٣ - ١٠/١٢٢ينظر: مجموع الفتاوي:  )٩٦(
  .٦٦، ٤٦، ٢٤٩، ١٥٣سورة البقرة، من اآلية  )٩٧(
  .١٢٣ -١٠/١٢٢: المصدر السابقينظر:  )٩٨(
  .M  }   |  {  z  y  x      w  vL  ٤٩، سورة األنفال، من اآلية ٣سورة الطالق، من اآلية  )٩٩(
  .٨٦٩ينظر: تفسير السعدي: ص  )١٠٠(
 .١/٢٤٤ينظر: مدارج السالكين، البن قيم:  )١٠١(
 .١٨٨قواعد قرآنية: ص  )١٠٢(
؛ وشعب اإليمان، ٤/٦٦٨)، ٢٥١٧باب صفة القيامة والرقائق والورع، حديث (رواه الترمذي في سننه،  )١٠٣(

. قال أبو عيسى: هذا حديثٌ ٢/٤٢٧)، ١١٥٩والتسليم ألمره، حديث ( للبيهقي: باب التوكل باهللا 
  .هجذَا الوه نِإلَّا م رِفُهَأنَسٍ لَا نَع يثدح نم غَرِيب  
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)١٠٤( M8  7       6  5 L ؛ ٦٣، سورة الشعراء، من اآلية M  SR  Q  P  OL ،سورة البقرة ،
  .٦٠اآلية 

)١٠٥( M  Ñ  Ð  Ï  ÎL ٢٥، سورة مريم، من اآلية.  
  .١/٢٥٧ينظر: مدارج السالكين:  )١٠٦(
  .٣١٥ -٢/٣١٣ينظر: بصائر ذوي التمييز، للفيروزآبادي:  )١٠٧(
 .١٦٠سورة آل عمران، اآلية  )١٠٨(
  .٨١سورة النساء، من اآلية  )١٠٩(
  .١٢٩سورة التوبة، اآلية  )١١٠(
  .٦١سورة األنفال، اآلية  )١١١(
  .٥١سورة التوبة، اآلية  )١١٢(
 .٧١سورة يونس، من اآلية  )١١٣(
  .١٢٣سورة هود، من اآلية  )١١٤(
  .٣٠سورة الرعد، من اآلية  )١١٥(
  .١٢سورة ابراهيم، اآلية  )١١٦(
  .٩٩سورة النحل، اآلية  )١١٧(
  .٨١سورة النساء، من اآلية  )١١٨(
  .٤٢سورة النحل، اآلية  )١١٩(
  .٧٩سورة النمل، اآلية  )١٢٠(
  .M  «  ª  ©  ¨L . وتمامها ١٧٩سورة البقرة، من اآلية  )١٢١(
  .٢٧قرآن كريم، تفسير وبيان، لمحمد حسن الحمصي: ص  )١٢٢(
  .٣/٣٢أضواء البيان:  )١٢٣(
 .١٣٧ -٢/١٣٦ينظر: التحرير والتنوير:  )١٢٤(
؛ وشرح ديوان الحماسة، للتبريزي: ١/٢٨٤األبيات لسعد بن ناشب، ينظر: عيون األخبار، للدينوري:  )١٢٥(

 .١٥ص 
 .٢/١٤٥ينظر: التحرير والتنوير:  )١٢٦(
  .٣٦٤ -٣/٣٦٠ينظر: وحي القلم، للرافعي:  )١٢٧(
 .١٠٠؛ وينظر: أعالم النبوة، للماوردي: ص ٣/٣٦٠وحي القلم:  )١٢٨(
  .٣٦١ -٣/٣٦٠؛ و وحي القلم: ٣٦ -٢/٣٥العربية، للميداني: ينظر: البالغة  )١٢٩(
  .١/٢٥٤؛ وأولى ما قيل في آيات التنزيل، لرشيد الموصلي: ١٠٧ -٢/١٠٦تفسير المنار:  )١٣٠(
  .٣٠سورة الشورى، اآلية  )١٣١(
\   [  ^  _  `  M  ١٠؛ سورة الحج، اآلية ٥١؛ سورة األنفال، اآلية ١٨٢سورة آل عمران، اآلية  )١٣٢(

a    d    c   bL   
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  .١٤/٤٢٤مجموع الفتاوي:  )١٣٣(
  .٤/١٩٩٤)، ٢٥٧٧رواه مسلم في صحيحه، كتاب البر والصلة واآلداب، باب تحريم الظلم، حديث ( )١٣٤(
 . واللفظ له.٨/٦٧)، ٦٣٠٦رواه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب فضل االستغفار، حديث ( )١٣٥(
؛ ورواه مسلم ١/١٦٦)، ٨٣٤رواه البخاري في صحيحه، كتاب األذان، باب الدعاء قبل السالم، حديث ( )١٣٦(

في صحيحه، كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب استحباب خفض الصوت بالذكر، حديث 
)٤/٢٠٧٨)، ٢٧٠٥ . 

  .٩٤ينظر: قاعدة في الصبر، البن تيمية:  )١٣٧(
  .٩٤: قاعدة في الصبر ينظر: )١٣٨(
  .٢/٢١٣منار القاري، لحمزة محمد قاسم: باب الدعاء قبل السالم،  )١٣٩(
 .٢٥٦ -٢٥٥قواعد قرآنية: ص  )١٤٠(
  .٤٤ - ٤٢ينظر: الجواب الكافي، البن القيم: ص  )١٤١(
  .٤٤سورة األنعام، اآلية  )١٤٢(
  

   
 بعد القرآن الكريم  

هـ)، تحقيق: ٩١١بكر، جالل الدين السيوطي (ت: اإلتقان في علوم القرآن: عبد الرحمن بن أبي  .١
 م. ١٩٧٤هـ/ ١٣٩٤محمد أبو الفضل إبراهيم، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

هـ)، تحقيق: ٢٥٦األدب المفرد: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد اهللا (ت:  .٢
 م.١٩٨٩ –ه ١٤٠٩، ٣ت، طبيرو –محمد فؤاد عبد الباقي، دار البشائر اإلسالمية 

هـ)، تحقيق: محمد باسل ٥٣٨أساس البالغة، ألبي القاسم محمود بن عمرو، الزمخشري جار اهللا (ت:  .٣
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٩، ١لبنان، ط-عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت

الشنقيطي (ت: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، لمحمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر  .٤
 م.١٩٩٥هـ / ١٤١٥لبنان،  –بيروت ،هـ)، دار الفكر١٣٩٣

إعالم الموقعين عن رب العالمين، ألبي عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن أيوب المعروف بابن قيم  .٥
هـ)، قدم له وعلق عليه: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي،  ٧٥١الجوزية (ت: 

 هـ.١٤٢٣، ١عودية، طالمملكة العربية الس
 –هـ)، دار ومكتبة الهالل ٤٥٠أعالم النبوة: أبو الحسن علي بن محمد، الشهير بالماوردي (ت:  .٦

 هـ. ١٤٠٩، ١بيروت، ط
ه)، اعتنى به: مجد أحمد مكي، دار ١٤٠٠أولى ما قيل في آيات التنزيل: رشيد الخطيب الموصلي (ت:  .٧

 أروقة.
بن حيان أثير الدين األندلسي  محمد بن يوسف بن علي بن يوسفالبحر المحيط في التفسير: أبو حيان  .٨

 هـ. ١٤٢٠بيروت،  –هـ)،  تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر ٧٤٥(ت: 
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بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى  .٩

لجنة إحياء التراث  -ى للشئون اإلسالمية هـ)، تحقيق: محمد علي النجار، المجلس األعل٨١٧(ت: 
 م. ١٩٩٦ - هـ  ١٤١٦اإلسالمي، القاهرة، 

هـ)، دار القلم، دمشق، ١٤٢٥البالغة العربية: عبد الرحمن بن حسن حبنَّكَة الميداني الدمشقي (ت:  .١٠
 م. ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٦، ١الدار الشامية، بيروت، ط

جوامع األخبار، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي، بهجة قلوب األبرار وقرة عيون األخيار في شرح  .١١
هـ / ١٤٢٢، ١دراسة وتحقيق: عبد الكريم بن رسمي ال الدريني، مكتبة الرشد للنشر والتوزيع، ط

 م.٢٠٠٢
هـ)، ١٢٠٥تاج العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزاق مرتضى الزبيدي (ت:  .١٢

 الهداية.تحقيق: مجموعة من المحققين، دار 
تونس،  -هـ)، الدار التونسية للنشر١٣٩٣التحرير والتنوير، لمحمد الطاهر بن عاشور التونسي (ت:  .١٣

 هـ.١٩٨٤
هـ)، ٥٤٤ترتيب المدارك وتقريب المسالك، ألبي الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت:  .١٤

 م.١٩٨٣-١٩٦٥، ١المحمدية، المغرب، ط - تحقيق: ابن تاويت الطنجي وغيره، مطبعة فضالة
هـ)، تحقيق: عبيد بن علي ١٣٧٦تفسير أسماء اهللا الحسنى، لعبد الرحمن بن ناصر آل سعدي (ت:  .١٥

 هـ١٤٢١- ٣٣السنة  -١١٢العبيد، الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، العدد 
هـ)، دار ابن الجوزي، المملكة ١٤٢١تفسير الفاتحة والبقرة، لمحمد بن صالح بن العثيمين (ت:  .١٦

 هـ.١٤٢٣، ١ودية، طالسع
تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)، لمحمد رشيد بن علي رضا بن محمد شمس الدين الحسيني (ت:  .١٧

 م.١٩٩٠هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٣٥٤
هـ)، ٩٧٢تيسير التحرير، لمحمد أمين بن محمود البخاري المعروف بأمير بادشاه الحنفي (ت:  .١٨

 م.١٩٣٢هـ/ ١٣٥١مصر،  -يمصطفى البابي الْحلَبِ
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي، تحقيق: عبد الرحمن بن  .١٩

 م. ٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ ١معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط
هـ)، تحقيق: ٣١٠جامع البيان في تأويل القرآن، لمحمد بن جرير اآلملي، أبو جعفر الطبري (ت:  .٢٠

 م.٢٠٠٠هـ / ١٤٢٠، ١شاكر، مؤسسة الرسالة، ط أحمد محمد
وسننه وأيامه= صحيح البخاري، لمحمد بن  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهللا  .٢١

 هـ.١٤٢٢، ١إسماعيل البخاري ، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط
هـ)، ٦٧١بن أبي بكر شمس الدين القرطبي (ت: الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا محمد بن أحمد  .٢٢

 م.١٩٦٤هـ / ١٣٨٤، ٢القاهرة، ط - تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية
بجوار محافظة مصر، -هـ)، السعادة٤٣٠حلية األولياء وطبقات األصفياء، ألبي نعيم األصبهاني (ت:  .٢٣

 م.١٩٧٤هـ/١٣٩٤
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مكة المكرمة،  - زية، تحقيق: محمد أجمل اإلصالحي، دار عالم الفوائدالجواب الكافي: ابن قيم الجو .٢٤

 ه. ١٤٢٩، ١ط
دقائق التفسير الجامع لتفسير ابن تيمية: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني  .٢٥

، ٢طدمشق،  –هـ)، تحقيق: د. محمد السيد الجليند، مؤسسة علوم القرآن ٧٢٨الحنبلي الدمشقي (ت: 
 ه.١٤٠٤

دالئل النبوة: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسروجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (ت:  .٢٦
 - هـ  ١٤٠٨، ١هـ)، تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي، دار الكتب العلمية، دار الريان للتراث، ط٤٥٨

١٩٨٨  
 .١بيروت، ط -اللهـ)، دار اله١٤٢٧الرحيق المختوم، لصفي الرحمن المباركفوري (ت:  .٢٧
روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، لشهاب الدين محمود بن عبد اهللا اآللوسي (ت:  .٢٨

 هـ.١٤١٥، ١بيروت، ط -هـ)، تحقيق: علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية١٢٧٠
وزارة الشؤون روضة األنوار في سيرة النبي المختار، لصفي الرحمن المباركفوري، السعودية،  .٢٩

 ه.١٤٣٠، ٦اإلسالمية واألوقاف، ط
هـ)، تحقيق: شعيب األرنؤوط ٢٧٥سنن أبي داود، ألبي داود سليمان بن األشعث السجِستاني (ت:  .٣٠

 م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠، ١ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، ط
هـ)، تحقيق: أحمد محمد ٢٧٩: سنن الترمذي: محمد بن عيسى بن سورة ، الترمذي، أبو عيسى (ت .٣١

 م. ١٩٧٥ -هـ  ١٣٩٥، ٢مصر، ط –شاكر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر ٤٥٨السنن الكبرى، ألحمد بن الحسين بن علي أبي بكر البيهقي (ت:  .٣٢

 م.٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤، ٣لبنات، ط -عطا، دار الكتب العلمية، بيروت
المملكة العربية  -مية، وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد السياسة الشرعية: ابن تي .٣٣

 ه.١٤١٨، ١السعودية، ط
السيرة النبوية البن هشام: عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري، أبو محمد، جمال الدين  .٣٤

 هـ)، تحقيق: طه عبد الرءوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة.٢١٣(ت: 
هـ): يحيى بن علي  ٢٣١يوان الحماسة (ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس ت شرح د .٣٥

 بيروت. –هـ)، دار القلم ٥٠٢بن محمد الشيباني التبريزي، أبو زكريا (ت: 
 - هـ)، دار الفكر١١٠١(ت:  شرح مختصر خليل للخرشي، لمحمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي .٣٦

 بيروت، (د. ط)، (د. ت).
هـ)، تحقيق: علي بن ٧٥١اعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، البن قيم الجوزية (ت: الصو .٣٧

 هـ١٤٠٨، ١محمد الدخيل اهللا، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، ط
–هـ)، دار الكتب العلمية ٢٧٦عيون األخبار: أبو محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت:  .٣٨

 ه. ١٤١٨ بيروت،
قاعدة في الصبر: ابن تيمية، تحقيق: محمد بن خليفة بن علي التميمي، الجامعة اإلسالمية بالمدينة  .٣٩

 م٢٠٠٢هـ/١٤٢٢، ٣٤السنة  -  ١١٦المنورة، العدد 
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 قواعد قرآنية، لمحمد بن عبد اهللا بن محمد المقبل، مؤسسة مفاتح العلم الوقفية. .٤٠
هـ)، تحقيق: جماعة من العلماء، دار ٨١٦لجرجاني (ت: كتاب التعريفات، لعلي بن محمد الشريف ا .٤١

 م.١٩٨٣هـ/ ١٤٠٣، ١لبنان، ط- الكتب العلمية، بيروت
الكتاب المصنف في األحاديث واآلثار، ألبي بكر بن أبي شيبة، عبد اهللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان  .٤٢

 ه.١٤٠٩، ١الرياض، ط - هـ)، تحقيق: كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد٢٣٥العبسي (ت: 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أليوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء  .٤٣

 بيروت. –هـ)، تحقيق: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة١٠٩٤الحنفي (ت: 
عى لسان العرب: محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويف .٤٤

 هـ ١٤١٤ - ٣بيروت، ط –هـ)، دار صادر ٧١١اإلفريقى (ت: 
هـ)، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ١٤٢٠مباحث في علوم القرآن، لمناع بن خليل القطان (ت:  .٤٥

 م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١، ٣ط
المملكة العربية السعودية،  -العثيمين، دار الثريا، الرياض  مجالس شهر رمضان: محمد بن صالح .٤٦

 م. ٢٠٠٤ - هـ  ١٤٢٤، ٢ط
مجموع الفتاوى:  ابن تيمية، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد، المدينة النبوية،  .٤٧

 م١٩٩٥هـ/١٤١٦السعودية، 
 بن تيمية، علق عليه: السيد محمد رشيد رضا، لجنة التراث العربي.مجموعة الرسائل والمسائل، ال .٤٨
ألبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، .٤٩

 - هـ)، تحقيق: عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية٥٤٢عطية األندلسي المحاربي (ت: 
 هـ.١٤٢٢، ١بيروت، ط

هـ)، تحقيق: عبد الحميد ٤٥٨المحكم والمحيط األعظم، ألبي الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت:  .٥٠
 م.٢٠٠٠هـ/ ١٤٢١، ١بيروت، ط - ار الكتب العلميةهنداوي، د

هـ)، دار الريان ١٢٠٦مختصر زاد المعاد: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي (ت:  .٥١
 م.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧، ٢القاهرة، ط –للتراث 

 مسند الدارمي المعروف بـ (سنن الدارمي)، ألبي محمد عبد اهللا بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي .٥٢
، ١هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، المملكة العربية السعودية، ط٢٥٥(ت: 
 م.٢٠٠٠هـ/١٤١٢

، لمسلم بن الحجاج أبو الحسن المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهللا  .٥٣
 –التراث العربيهـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء ٢٦١القشيري النيسابوري (ت: 

 بيروت.
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير،ألحمد بن محمد بن علي الفيومي الحموي، (ت: نحو  .٥٤

 بيروت. –هـ)،المكتبة العلمية٧٧٠
هـ)، تحقيق: عبد السالم محمد ٣٩٥معجم مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني (ت:  .٥٥

 م.١٩٧٩هـ/ ١٣٩٩هارون، دار الفكر، 
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هـ)، دار الكتاب ٦١٠المغرب في ترتيب المعرب: ناصر بن عبد السيد أبى المكارم المطَرزِى (ت:  .٥٦

 ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، ١العربي، (د. ت)، ط
هـ)، دار إحياء التراث ٦٠٦فخر الدين الرازي (ت: ر مفاتيح الغيب، ألبي عبد اهللا محمد بن عم .٥٧

 هـ.١٤٢٠، ٣بيروت، ط –العربي
رآن، ألبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهانى (ت: المفردات في غريب الق .٥٨

 هـ.١٤١٢، ١دمشق، بيروت، ط -هـ)، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، دار القلم، الدار الشامية٥٠٢
منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري: حمزة محمد قاسم، عني بتصحيحه ونشره: بشير محمد  .٥٩

المملكة  -الجمهورية العربية السورية، مكتبة المؤيد، الطائف  -شق عيون، مكتبة دار البيان، دم
 م ١٩٩٠ - هـ  ١٤١٠العربية السعودية، 

 –األردن  - هـ)، مكتبة المنار١٤٣٥المنهج الحركى للسيرة النبوية: منير محمد الغضبان (ت:  .٦٠
 م. ١٩٩٠/هـ١٤١١، ٦الزرقاء، ط

هـ)، دار القلم، ١٣٧٧مد بن عبد اهللا دراز (ت: النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن الكريم، لمح .٦١
 م.٢٠٠٥هـ/ ١٤٢٦طبعة مزيدة 

هـ)، تحقيق: محمد مرعب، ٢٤٤إصالح المنطق: ابن السكيت، أبو يوسف يعقوب بن إسحاق (ت:  .٦٢
 دار إحياء التراث العربي.

ة، هـ)، دار الكتب العلمي١٣٥٦وحي القلم: مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي (ت:  .٦٣
  م.٢٠٠٠-هـ١٤٢١، ١ط


