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بحث بعنوان:

هدايات القرآن وأثرها يف بناء اإلنسان وصالح العمران.

مقدم للمشاركة يف املؤمتر العاملي السادس للدراسات القرآنية وتدبر القرآن الكريم يف
أوروبا
اذلي تنظمه الأاكدميية الأوروبية لدلراسات القرآنية
ابالشرتاك مع:
مركز اإقبال لدلراسات االإسالمية التابع جلامعة ليدز
ومركز الرتاث االإساليم الربيطاين يف مانشسرت
إعداد الطالب :هشام دمحم سيف.
طالب دكتوراه يف اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة -ختصص تفسري وعلوم قرآن.
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بسمميحرلا نمحرلا هللا 
املقدمة
احلمد هلل الذي جعل القرآن نوراً وهدى ،وسعادة وذخراً وتقى ،حبل هللا املتني ،وصراطه املستقيم ،من متسك به اهتدى
به وجنا ،ومن أعرض عنه انله كثري الضالل وعظيم الشقاء.
وبعد.
َّ
فإن هللا تعاىل أرسل رسوله ملسو هيلع هللا ىلص أبعظم دين ،وأنزل عليه أشرف الكتب ،به سعادة البشرية ،وفيه منهج احلياة ،وصفه هللا
تعاىل بقوله :ﱡﭐ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱠ اإلرساء ،٩ :أقوم الطرق وأعظم األخالق ،وأكرم القيم ،وأحسن
املناهج ،وأفضل املبادئ والقيم.
قال العالمة السعدي" أي :أعدل وأعلى من العقائد واألعمال واألخالق ،فمن اهتدى مبا يدعو إليه القرآن كان أكمل
الناس وأقومهم وأهداهم يف مجيع أموره")1( .

به تصلح احلياة ،ومن تعليماته تستقيم النفوس ،ومن تشريعاته تُبىن احلضارات ،مجع بني األصالة واملعاصرة ،واحتوى على
أُسس بناء اإلنسان ،وأساس تشييد احلضارة والعمران.
وإذ كان القرآن كذلك فال سبيل للمرء إىل معرفة ما فيه من اهلداايت ،واالستفادة مما احتواه من منطلقات ،إال ابلنظر
والتدبر يف كتاب هللا تعاىل ،والـتأمل يف ثنااي آايته ،وقد أرشد هللا إىل تلك الغاية العظيمة فقال :كتاب أنزلناه مبارك
ليدبروا آايته.
ومن هذا املنطلق جاء هذا البحث املختصر ،للبحث والنظر يف هذه الناحية ،من هذا اجلانب وقد جاء بعنوان:
هداايت القرآن وأثرها يف بناء اإلنسان وصالح العمران

قراءة تدبرية يف ضوء سورة التوبة من اآلية (  101إىل اآلية .)101
وهللا نسأله التوفيق والسداد واإلخالص يف القول والعمل.

( )1ينظر :تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،للسعدي.)414( :

3

عالقة البحث بمحاور المؤتمر:
يندرج البحث ضمناً يف حمور" أثر تدبر القرآن الكرمي يف بناء الشخصية املسلمة" كونه يكشف عن مثرة التدبر وغايته،
وهو حصول اهلداية اليت ينتج عنها التطبيق العملي ،فيظهر أثر ذلك جلياً على الفرد واجملتمع.
أهمية البحث:
تظهر أمهية البحث من خالل أمور عدة منها:
-1
-2
-1
-4
-1

-1
-2

ارتباطه ابلقرآن الكرمي الذي هو أصل اهلداية ومنبع السعادة.
اشتمال القرآن الكرمي على كثري من اهلداايت ،الدالة على عناية اإلسالم ابإلنسان والعمران.
َّ
أن فيه حتقيقاً ملقصد عظيم من مقاصد إنزال القرآن وهو التدبر.

ما فيه من إظهار حملاسن اإلسالم ،وبيان لدوره الفاعل يف بناء األفراد واجملتمعات.
َّ
أن فيه إرشاداً للبشرية لطلب اهلدى الرابين ،للخروج من أزمات الواقع ومشكالته.
أهداف البحث:
يسعى البحث لتحقيق مجلة من األهداف والغاايت منها:
التعرف على طريقة القرآن يف بناء اإلنسان وصالح العمران.
تسليط الضوء على عناية القرآن الكبرية يف إصالح الفرد واجملتمع.

-3
-4
-5

إحياء شعرية التدبر للوصول إىل هداايت القرآن ومن مثَّ العمل هبا.
بيان أثر هداايت القرآن يف بناء اإلنسان وصالح العمران.
إبراز الصورة الفاعلة لإلسالم ،والتعرف على القيم واملبادئ اإلسالمية ،وبيان أثرها يف البناء احلضاري لإلنسان
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والعمران.
تنمية روح الفاعلية واإلبداع يف نفوس املسلمني؛ للمشاركة الفاعلة يف احلياة ،من خالل اهلدى القرآين.
حدود البحث:

مدار البحث من خالل آايت من سورة التوبة من اآلية )101( :إىل اآلية.)101( :
مشكلة البحث:
يسعى البحث لإلجابة عن سؤال :هل للهداايت القرآنية أثر يف بناء اإلنسان وصالح العمران؟
الدراسات السابقة:

من خالل البحث واملطالعة مل أجد من تناول هذا املوضوع مبثل هكذا طريقة ومبثل هذا العنوان.
ولكن هناك بعض الدراسات التطبيقية يف هداايت القرآن بعضها قيد الدراسة وبعضها مطبوع منها:
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-1

الوايف يف هداايت كالم هللا الكايف ،تفسري وهداايت جزء عم يف ضوء تناسقه املوضوعي ،أ .د :طه عابدين
طه محد ،أستاذ التفسري وعلوم القرآن الكرمي جبامعة أم القرى مبكة املكرمة ،إبشراف كرسي امللك عبدهللا وعمادة
البحث العلمي .جبامعة أم القرى ،جملدين ،مكتبة دار املتنيب ،الدمام ،ط1411 ،1هـ ـ2012 ،مـ ـ.

-2

جزء عم تدبر وهداية ،د .هاين درغام ،تناول فيها الباحث من حماور السور واملعىن اإلمجايل لآلايت ،مع بيان
أبرز اهلداايت والتوجيهات املستنبطة منها.

-1

القرآن تدبر وعمل ،فكرة وإعداد :مركز املنهاج لإلشراف والتدريب الرتبوي ،وهو عبارة عن تفسري لبعض آايت
القرآن ،من خالل بيان بعض معاين اآلايت ،ابإلضافة إىل ذكر تدبرات وتوجيهات خمتصرة ،هبامش املصحف،
وقد صدرت الطبعة الثانية منه عام1411 :هـ ـ2011 ،مـ ـ ـ ـ.
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السنية ،وهي دراسة شاملة لكل سور القرآن
التفسري احملرر للقرآن الكرمي ،إعداد القسم العلمي مؤسسة الدُّرر َّ

-1

مشروع املوسوعة العاملية للهداايت القرآنية ،وهو مشروع تطبيقي الستخراج هداايت كامل القرآن ،موزع على

تتناول يف ثناايها متعلقات اآلايت ،من مفردات ومعىن إمجايل وبعض الفوائد.

-1

-1

ستني رسالة جامعية من خمتلف دول العامل ،إبشراف كرسي اهلداايت يف جامعة أم القرى ،وهو شامل لكل
هداايت القرآن ،مع بيان أثرها يف الواقع ،وال زال قيد الدراسة حالياً.

تطبيق اهلداايت من آية )101( :إىل اآلية ،)110( :وهو حبث خمتصر لكاتب هذه األسطر ،تناول فيه
الباحث هداايت اآلايت ،واآلاثر املرتتبة عليه يف الواقع ،قُ ِّدم إىل مؤمتر مقدس ،2الذي عُ ِّقد يف جامعة مالاي
املاليزية ابلتعاون مع كرسي امللك عبد هللا بن عبد العزيز للقرآن الكرمي ،الذي عُ ِّقد عام1440 :هـ ـ.

وهناك بعض الدراسات واملقاالت اليت تناولت الشخصية املسلمة ،ال يتسع املقام لذكرها ولكنها ال تتناول

هذه اآلايت مبثل هذه الطريقة والدراسة.

والفرق بينها وبني حبثي هذا:
َّ
أن حبثي هذا يتناول بناء اإلنسان وصالح العمران من خالل هداايت آايت معينة من القرآن مع بيان أثرها يف
بناء اإلنسان وصالح العمران ،بينما هذه الدراسات بعضها عام فيما كتب فيه ،وبعضها ليس يف نفس الطريقة وهذه
اآلايت كما يف هذه الدراسة ،وبعضها ال يربط األثر املستنبط ابلواقع املعاش ،وبعضها قيد الدراسة مل ير النور بعد.
المنهج المتبع في البحث:

املنهج املتبع يف البحث هو (املنهج االستقرائي االستنباطي) ،وذلك من خالل دراسة اآلايت القرآنية الداخلة

ضمن حدود البحث الستنباط اهلداايت القرآنية منها ،وربط ذلك ابلواقع العملي واألثر احليايت.
وسأتبع يف حبثي هذا جمموعة من اخلطوات اإلجرائية أمهها:
 -1الرجوع إىل كتب التفسري وغريها من كتب العلماء  -قدر املستطاع -مراعاة للقدر املسموح به يف عدد
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صفحات البحث -لالستفادة مما ذكروه من هداايت لآلايت حمل البحث ،مع بيان وجه الداللة ملا حيتاج من
هداايت ،مث بعد ذلك بيان اآلاثر املرتتبة على تلك اهلداايت.
-2
-1
-4

االعتماد على األحاديث واآلاثر الصحيحة وجتنب الرواايت املوضوعة والضعيفة.
االلتزام مبنهج السلف يف تناول اهلداايت القرآنية.
جتنب تفريعات علوم العقيدة والفقه واللغة وغريها يف تناول التفسري واهلداايت وعدم اخلروج عن داللة النص

-1
-1

القرآين.
االعتماد يف كتابة اآلايت القرآنية على رواية حفص عن عاصم.
عزو اآلايت القرآنية بذكر اسم السورة ورقم اآلية يف منت البحث.

-1
-2
-1

ختريج األحاديث الشريفة -إن وردت -خترجياً علمياً موجزاً ،فإن كان يف الصحيحني أويف أحدمها فسأكتفي
هبما ،وإذا كان يف غري الصحيحني أو أحدمها فسأذكر خترجيه من بقية كتب احلديث مراعيا عدم اإلطالة.
توثيق النقول يف هوامش صفحات البحث بذكر اسم الكتاب واسم مؤلفه وكذلك يف فهرس املصادر واملراجع.
ضبط ما حيتاج إىل ضبط -إن ِّ
وجد.-

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة ،ومتهيد ،وفصل ،وخامتة ،وفهرس.

املقدمة :وتشمل أمهية املوضوع وأسباب اختياره ،وأهداف البحث ،وحدوده ،والدراسات السابقة ،واملنهج املتبع
يف البحث ،وخطة البحث.
التمهيد وفيه:

تعريف اهلداايت القرآنية والتدبر ،وبيان العالقة بينهما.
فصل وفيه مبحثان.
املبحث األول :هدايات اآليات القرآنية حمل البحث ،وحتته ستة مطالب:
املطلب األول :اآلية.)101( :
املطلب الثاين :هداايهتا.
املطلب الثالث :اآلية.)104( :
املطلب الرابع :هداايهتا.
املطلب اخلامس :اآلية.)101( :
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املطلب السادس :هداايهتا.
املبحثثث النثثان  :أثثثر هثثدايات اآليثثات

إلنثثا االن ثثام ون ث

ال ثثرام ،وحتتثثه أعإل ثثة

مطالب:
املطلب األول :األثر اإلمياين.
املطلب الثاين :األثر الرتبوي.
املطلب الثالث :األثر االجتماعي.
املطلب الرابع :األثر احلضاري.
اخلامتة وفيها :أبرز النتائج والتوصيات.
الفهارس وفيها :مصادر البحث ومراجعه.
التمهيد
وفيه:
أوالا :تعريف اهلداايت لغة واصطالحا:
تعريف اهلداية لغة:
(هدى) ،جيد أهنا ترجع إىل مجلة من املعاين منها:
املتأمل ملا ذكره أهل اللغة يف بيان معىن لفظة ُ
الرشاد والداللة ( ،)1ومنه مسي الدليل هاداي ألنه يدل من بعده على الطريق ويرشدهم،

البيان ( ،)2خالف الضاللة)1( .

واهلدايــة يف القــرآن أتيت علــى عــدة معــان ،فتكــون مبعــىن اإلهلــام ،وتكــون مبعــىن اإلرشــاد ،وتكــون مبعــىن البيــان ،وتكــون مبعــىن
الدعاء)4( .

والناظر يف جمموع هذه املعاين جيد أهنا كلها ترجع إىل معىن الداللة واإلرشاد ،إذ أن اهلداية تدل وترشد من اسرتشـد هبـا إىل
غايته وتوصله إىل مراده.
( )1ينظر :الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،للجوهري ،)2111/1( :خمتار الصحاح ( ،)121القاموس احمليط ،للفريوز أابدي:
(.)1141
( )2ينظر :هتذيب اللغة ،لألزهري.)201/1( :
( )1ينظر :معجم مقاييس اللغة ،البن فارس ،)42/1( :احملكم واحمليط األعظم ،البن ِّسْيده.)110/4( :
( )4ينظر :تفسري القرآن ،للسمعاين.)12/1( :
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قال ابن عطية بعد أن ذكر معاين (اهلدى) :ويف هذا كله معىن اإلرشاد)1( .

تعريف اهلداايت القرآنية اصطالحا:
يُعتــم مصــطلح اهلــداايت القرآنيــة مصــطلحاً جديــداً حــاداثً؛ نظ ـراً لعــدم وجــود دراســات تناولــب هــذا اجلانــب مــن
ماسـة إىل أتصـيله يف املراحـل السـابقة؛ وذلـك
الدراسات القرآنية ،ولعل السبب يف ذلك يرجـع إىل أنـه مل تكـن هنـاك حاجـة َّ

الهتمــام املفس ـرين الغالــب ابجلانــب التطبيقــي ،وذلــك ببيــان معــاين القــرآن وتفســري ألفاظــه ،والتطــرق لبيــان بعــض هــداايت
اآلايت ،كثمرة عملية تطبيقية لتفسري اآلايت وشرح معانيها.
لكــن جنــد َّ
أن الطــاهر ابــن عاشــور أشــار يف تفســريه إىل تعريــف اهلدايــة فقــال :واهلدايــة يف اصــطالح الشــرع ،حــني
تسند إىل هللا تعاىل ،هي الداللة على ما يرضي هللا من فعل اخلري ،ويقابلها الضاللة وهي التغرير)2( .

ونلحظ من خالل تعريفه هذا :أنه بناه على املعىن اللغوي وهو الداللة ،وبيان ضدها وهو الضاللة ،وقصر تعريفه على
فعل اخلري ،إشارة منه إىل أهنا ال تستعمل يف الداللة على الشر ،إال بقيد مثل قوله تعاىل:

ﭐﱡﭐ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ

ﱠ الصافات٣٢ :

ويف عص ـران احلاضــر مل جنــد مــن كتــب يف جمــال أتصــيل اهلــداايت القرآنيــة ،إال مــا صــدر عــن كرســي امللــك عبــد هللا بــن عبــد
العزيــز -رمحــه هللا -للقــرآن وعلومــه ،التــابع جلامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة ،فق ــد صــدر عــن جمموعــة مــن أســاتذة اجلامعــة
الفض ــالء ،دراس ــة أتص ــيلية هل ــذا اجلان ــب امله ــم ،تق ــع يف جمل ــدين ،فكان ــب نـ ـواة ألب ــرز املش ــاريع القرآني ــة املبارك ــة يف عصـ ـران
احلاضر ،وهو موسوعة اهلداايت القرآنية.
ولعل من أبرز التعريفات االصطالحية للهداايت ،ما ذكره الشيخ طه عابدين حيث قال يف تعريف اهلداايت القرآنية أبهناا:
الداللة املبينة إلرشادات القرآن الكرمي ،اليت توصل لكل خري ومتنع من كل شر)1( .

مهم وقيم يف اببه ،إال أنه حيتاج إىل إعادة صياغة خمتصرة جامعة مانعة توصل املقصـود أبخصـر طريـق ،وأسـهل
وهو تعريف ٌ

عبــارة ،ولعــل التعريــف لــو كــان هبــذه الصــيغة كــان أفضــل ،أن يقــال فيــه :أهنااا :إرشــادات القــرآن الكــرمي ،املوصــلة لكــل خــري
بطريق صحيح معتم.

فقولنا( :إرشادات) إشارة إىل اهلداية نفسها ،اليت مت حتصيلها من خالل النظر والتدبر.
وقولنااا ( :املوصاالة لكاال خااري) قيــد يفهــم منــه أهنــا إذا أوصــلب لكــل خــري منعــب مــن كــل شــر ،وهــي غايــة ومثــرة حصــول
اهلداية.

( )1ينظر :احملرر الوجيز ،البن عطية.)11/1( :
( )2ينظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.)122/1( :
( )1ينظر :اهلداايت القرآنية -دراسة أتصيلية -جمموعة من العلماء.)44/1( :
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وقولنا ( :املستخرجة بطريق صحيح معترب) إشارة إىل الطريقة اليت ينبغي سلوكها حلصول اهلداية ،وفق الضـوابط والقواعـد
املعتمة ،اليت تتوافق مع داللة النص.
تعريف التدبر لغة:

يدور لفظ (دبر) يف اللغة على عدة ٍ
معان منها:
آخر الشيء وخلفه ،ودبر كل شيء َعقبه ومؤخ رِّ ر ( ،)1النظر يف مالل اممار وعاقبتاه ،)2( ،التاو والاذها  ،ومنـه قولـه
تعاىل :ﱡﭐﲷﲸﲹﲺﱠ املدثر ،٢٢ :معنا  :وىَّل لي ْذهب ( ،)1التفكر( ،)4االعتبار)1( .
َ َْ َ َ َ
وابلنظر يف جمموع هذه املعاين اليت تدور حول لفظ( :التدبر) ،جيـد القـارئ َّ
أن هـذه املعـاين أهنـا ترجـع إىل النظـر والتفكـر يف
عاقبة األمر ومآله ،إذ التدبر حاصل بعد نظر وتفكر للوصول إىل نتيجة.
التدبر اصطالح ا:
تنوعب التعريفات االصطالحية للتدبر ،وكلها مفيد وانفع ،ال ختلو من إطالة.

ولعل من أفضل ما وقفب عليه من تعريف التدبر أنه :أتمل اآلايت الهتداء مبا دلت عليه علما وعمال)1( .

ا
ا
فهــذا التعريــف جــامع خمتصــر ملعــىن التــدبر إذ جيمــع الطريــق (أتمــل) ،والغايــة :االهتــداء بداللــة اآليــة علمـاً وعمـالً ،وهــي مثــرة
التدبر وغايته.
الفرق بني اهلداايت والتدبر.

أن العالقة بينهما وثيقة الصلة ،إذ َّ
من خالل ما ظهر لنا من تعريف اهلداايت القرآنية والتدبر ،جند َّ
أن أحدمها (التدبر)
وسيلة وطريق للوصول إىل اآلخر (اهلداايت) ،فالتدبر مقدمة البد ملبتغي الوصول إىل اهلداية القرآنية من سلوكها؛ للوصل
إىل اهلداايت القرآنية ،وال ميكن الوصول إليها إال عن طريقه ،فالتدبر وسيلة ،واهلداية القرآنية غاية ومثرة ،والعالقة بينهما
وطيدة ،عالقة اجلزء ابلكل.
مدخل:

للهداايت القرآنية عظيم األثر يف حياة اإلنسان ،كيف ال؟ وهي مستفادة ومستخرجة من منبع الوحي الرابين ،ومن
مشكاة املصدر اإلهلي (القرآن) ،الذي أنزله خالق البشرية إلصالح البشرية ،وإسعاد اخلليقة ،وهو ِّ
عاملٌ مبا يصلح خلقه
( )1ينظر :مقاييس اللغة ،البن فارس ،)124/2( :لسان العرب ،البن منظور.)212/4( :
( )2ينظر :خمتار الصحاح ،للرازي.)101( :
للزبِّيدي.)211/11( :
( )1ينظر :اتج العروسَ ،
( )4ينظر :خمتار الصحاح ،للرازي.)101( :
( )1ينظر :التوقيف على مهمات التعاريف ،للمناوي.)11( :
( )1ينظر :مقرر تدبر القرآن الكرمي للدراسات العليا ،جمموعة من الباحثني إبشراف الدكتور :دمحم العواجي.)12( :
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وما يسعدهم ﭐﱡﭐ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ امللك ،1٤ :فالسعادة فيه:

ﱡﭐ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ

ﱫ ﱬ ﱠ طه ،٣ – 1 :والفالح والنجاح واألمان الدنيوي واألخروي ملن متسك به واتبع هداه قال سبحانه:

ﭐﱡﭐ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﱠ طه ،1٣٢ :ﱡﭐ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱠ ابلقرة،٢٣ :

واملتأمل يف كتاب هللا جيده قد اشتمل على كنوز عظيمة ،وهداايت غزيرة ،هلا أعظم األثر ،وأكم الـتأثري على الواقع
اإلنساين السلوكي والعمراين ،وكيف ال يكون ذلك والقرآن قد حوى كل العلوم ،واشتمل أصول الفنون ،منه خالله انطلق
األوائل من علماء اإلسالم لنشر الفضيلة وبناء اإلنسانية ،والتاريخ خري شاهد ،فاإلسالم دين العلم ،ومن خالله البناء
أتسسب احلضارات ،وال صدام بني اإلميان واحلضارة والعلمأبداً ،إذ اإلميان واإلسالم أساس احلضارة وطريقها ،فهو دين
علم وعمل ،والنصوص اليت تدل على ذلك كثرية.
وهلذا أحببب َّ
أن أشري من خالل حبثي هذا املتواضع إىل جزء من تلك القيم واملبادئ ،اليت هلا األثر الكبري على حياة
اإلنسان سلوكاً وبناءً ،وذلك من خالل آايت من كتاب هللا ،أحاول قدر استطاعيت من خالهلا ،استنباط هداايهتا وما
ذكره أهل العلم فيها ،وأن أُ ِّبني هذا األثر يف الواقع ،وهللا املستعان.
فصل وفيه مبحثان:

املبحث األول :هدايات اآليات القرآنية حمل البحث ،وحتته مطلبام:
املطلب األول :اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.)101( :
ﭧﭐﭨﭐﱡﭐ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﲗ ﲘ ﲙ ﲚ
ﲛﭐﱠ اتلوبة.101 :

املطلب الثاين :من هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدايـ ـ ـ ـ ـ ـات اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
اشــتملب هــذه اآلايت الكرميــة علــى الكثــري مــن اهلــداايت القرآنيــة الــيت ال يتســع املقــام لســرد مجيعهــا ،وهلــذا ســنكتفي منهــا-
إبذن هللا -على ما يدل على بناء اإلنسان وصالح العُمران ،إذ هو مقصود البحث وغايته.

وقد َحوت هذه اآلية الكرمية على هداايت عدة من أمهها:
 -1البد لكل ٍ
قوم إمام يقوم على شؤوهنم ويرعى مصاحلهم.
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أن هللا تعاىل أمر نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أبخذ الزكاة فقال :ﱡﭐ ﲉﱠ ،كونه القائم على شؤوهنم وإصالح أمورهم َّ
وجه الداللةَّ :
فدل ذلك
على أمهية تعيني الوايل ،إذ هو أو انئبه من أيخذ الزكاة)1( .

-2

اإلسالم دين العدل واملساواة.

وجه الداللة :أنه دين العـدل فلـم أيمـر أبخـذ كـل األمـوال وإهـا بعضـها ممـا تـوافرت فيـه شـروط إخـراج الزكـاة ،وديـن املسـاواة
حيث جعل للفقراء حق واجب يف مال األغنياء.

 -3املال عصب احلياة.
وجااه الداللااةَّ :
ـث علــى اكتســابه مــن وجهــه الشــرعي وبذلــه ،وبــذلك يــتم تداولــه واالنتفــاع بــه ،فيســتفيد منــه
أن اإلســالم حـ َّ
اجلميع.
-4

اإلنسان مالك ملاله ،وله حق امللكية.

وجه الداللة :قوله تعاىل :ﱡﭐﲋﱠ ،حيث اقرتن ابلضمري( :هم)ِّ ،
الدال على االختصاص.
مع َّ
أن املال يف احلقيقة هلل ولكنه سبحانه أضافه إليهم تفضالً ،فليس ألهل األموال منع ما جعل هللا عز وجل عليهم من
حقوق ،وال ملن وليهم ترك ذلك هلم ،وال عليهم)2( .

-5

التخلية مقدمة على التحلية.

وجه الداللة :قوله تعاىل

ﱡﭐ ﲍ ﱠ

إشارة إىل مقام التخلية عن السيئات ،وقوله ﱡﭐ ﲎ ﱠ إشارة إىل مقام التحلية

ابلفضائل واحلسنات)1( .

-6

يف الصدقات التطهري احلسي واملعنوي من أمراض النفوس وامبدان.

وج ااه الدالل ااة :أهن ــا تُطه ــر ال ــذنوب وتكفره ــا  ،وتطه ــر النف ــوس م ــن البخ ــل والش ــح ،وتنم ــي األمـ ـوال ،وت ــداوي األب ــدان،
والنصوص النبوية تؤكد ذلك)4( .
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الزكاة إمنا وجبت دفعا حلاجة الفقري ،وإعانة على أبواب الرب يف مصلحة األمة.

( )1ينظر :البحر احمليط ،أليب حيان.)411/1( :
( )2ينظر :األم ،للشافعي ،)21/2( :تفسري الشعراوي.)1411/1( :
( )1ينظر :جمموع الفتاوى ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية ،)121/11( :تيسري الكرمي الرمحن ،للسعدي ،)110( :التحرير والتنوير ،البن
عاشور.)22/11( :
( )4ينظر :دمحم ملسو هيلع هللا ىلص يف مكة ،للمستشرق اإلجنليزي ويليام مونتجمري وات ،)121( :امللخص الفقهي ،للفوزان ،)120/1( :موسوعة فقه
القلوب ،حملمد بن إبراهيم التوجيري.)2212/1( :
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وجه الداللة :قال تعاىل:

ﱡﭐ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

ﲝﲞﲟﲠﱠ اتلوبة)1( .٠٦ :
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تزكية النفوس ابعث على تزكية اجلوارح ،وهو من مقاصد البعثة النبوية.

وجه الداللةَّ :
أن االهتمام بصالح الباطن يظهر أثـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـره على الظاهر ،قـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـال تعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاىل :ﱡﭐ ﱕ ﱖ ﱗ
ﱘﱠ اجلمعة)2( .٣ :
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إدخال السرور على النفوس ابلكلمة الطيبة ،واخلُلق احلسن.

أن هللا تعاىل أمر نبيه ملسو هيلع هللا ىلص ابلدعاء على من جاء بصدقتهﭐ ﭐﱡﭐﲐﲑﱠ)1( .
وجه الداللةَّ :

 -10املؤمن ينتفع مبا ليس من سعيه.

وجه الداللة :قوله :ﱡﭐ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖﱠ ،دليل على َّ
أن املؤمن ينتفع مبا ليس من َسعيِّه وكدعاء املصلني للميب وملن

زاروا قمه من املؤمنني ،كذلك ينتفع الفقري مبال الغين)4( .

 -11ابإلميان والعمل الصاحل يتحقق اممن والسكون والراحة.
وجه الداللة :أهنم أدوا الزكاة فنالوا الدعاء والسكون ومن خالله تتحقق الراحة والطمأنينة.
 -12املؤمن يقوم أبداء الواجب راغبا ،منشرح الصدر ،مطمئن النفس.

أن املؤمن يؤدي صدقات ماله ،إلميانه وتصديقه بثواب هللا تعاىل فيدفعها احتسااب)1( .
وجه الداللةَّ :

ً

 -13العمل الصاحل يشرح الصدر ويبعث على الطمأنينة.
وجااه الداللااةَّ :
أن بــذل النفــع املــايل والبــدين للمســلمني يشــرح الصــدر ويبســط الــنفس ،ويوجــب أن يكــون اإلنســان حمبــوابً
مكرما حبسب ما يبذل من النفع إلخوانه)1( .

ً
القر  ،وهللا حيب احملسنني.
 -14اإلحسان إىل اخللق من أعظم ُ
 -15اإلسالم دين الرمحة والتكافل االجتماعي.

( )1ينظر :تفسري آايت األحكام ،حملمد بن علي السايس.)411( :
( )2ينظر :تفسري املنار ،دمحم رشيد رضا.)20/11( :
( )1ينظر :تيسر الكرمي الرمحن ،للسعدي.)110 ( :
( )4ينظر :جمموع الفتاوى ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية.)411/1( :
( )1ينظر :القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،لصالح الدين اخلالدي.)412( :
( )1ينظر :جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ،حملمد ابن عثيمني.)114/12( :
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وجه الداللةَّ :
أن الصدقات تؤخذ من األغنياء وتُعطى الفقراء ،فتقوى بذلك أواصر اجملتمع.

 -16اإلسالم دين النظام ،والتكامل اإلداري واملا .

وجه الداللة :حيث جعل أخذ الزكاة من صالحية ويل األمر أو من ينوبه ،مث هي من بعض األموال إذا حال عليهـا احلـول
وبلغب النصاب ،وتعطى ألصناف خمصوصة ،وهكذا هبذا النظام املتكامل.

 -17اإلميان ابهلل يدفع املرء لبذل ما حيب يف سبيل هللا.
 -18يف الزكاة حفظ لألموال وتنمية هلا وزايدة وبركة.

وجااه الداللااة :وتــزكيهم فهــي زكــاة للنفــوس ولألمـوال كــذلك ،فـ َّ
ـإن البــاذل إذا أداهــا علــى وجههــا كمــا ينبغــي ،مل يــرتك بــذلك
جماالً حملتاج يضطر أن أيخذ من مال غريه على غري الوجه الشرعي.

 -19الزكاة تنفي الفقر ،وتسد حاجة اجملتمعات ،وتقلل من اجلرائم.
 -22الزكاة رابط اجتماعي قوي بني أصناف اجملتمع.
وجه الداللة :حيث أهنا متثل ِّجسراً قوايً بني األغنياء والفقراء.

 -21الزكاة سبب يف دخول اجلنة ،واجلناة من النار ،واممن يف الدنيا.
وجه الداللة :فمن أداها فقد امتثل أمر هللا فنال ثوابه وجنا من عقابه ،وحصل له األمن النفسي واملادي.
 -22اإلسالم يشجع على أداء احلقوق ،وعلى كل خلق مجيل ،ووصف نبيل.
حث عليها اإلسالم ،البذل والعطاء الذي ينفـي الشـح والبخـل النفـوس ،ويسـهم
وجه الداللة :فمن األخالق الفاضلة اليت َّ
يف سد احلاجات.
 -23يف الزكاة إزالة الضغائن وامحقاد من النفوس.
وجااه الداللااة :إذا بــذل احملســنون أمـواهلم وانهلــا أصــحاب احلاجــة ،شــاعب األلفــة ،وانتشــرت احملبــة ،وزالــب أســباب العــداوة
واحلسد والبغضاء)1( .

 -24يف الزكاة رمحة للخلق والرامحون يرمحهم الرمحن.
وجه الداللة :ملا فيها من االلتفات للمحتاجني ورمحتهم ،وبذلك تنزل رمحة هللا.
 -25من أعظم ما حيفظ املال ويبارك فيه :احلرص على إخراج احلق الشرعي الواجب فيه.
املطلب الثالث :اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.)104( :

( )1ينظر :جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ،حملمد ابن عثيمني.)114/12( :
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ﭧﭐﭨﭐﱡﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ ﲫ

ﲬﭐﱠ اتلوبة104 :
املطلب الرابع :من هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدايـ ـ ـ ـ ـ ـات اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
-1

هللا سبحانه هو املستحق للعبادة واملتو قبوهلا واجلزاء عليها.

وجه الداللة :قوله تعاىل :ﱡﭐﲞﲟﲠﲡﱠ ،فجعل القبول خاص به سبحانه وهو يتواله.
-2

يف اآلية أعظم البشرى للتائبني وأبلغ الرتغيب يف التوبة للمذنبني.

-3

قبول التوبة حتقيق للثوا عليها.

-4

التوبة تضع أثقال الذنو وأوزارها.

وجه الداللة :التعبري أبن وضمري الفصل ﱡﭐﲠﱠ للداللة على ذلك)1( .

أن القبول يتضمن إسقاط الذنوب ومغفرهتا وذلك يفتح ابب الثواب)2( .
وجه الداللةَّ :

وجه الداللة :التعبري ابلفعل ﱡﭐ ﲡ ﲢ ﱠ ،املتضمن معىن الوضع واإلسقاط ،فكما أن التطهري من الذنب يكون بعدم
فعله فيكون كذلك ابلتوبة منه)1( .

-5

من قبل هللا توبته فقد غفر له.

وجه الداللة :التعبري حبرف ﱡﭐﲣﱠ ،املتضمن معىن التجاوز.
-6

العبد ينبغي عليه أن يوجه عمله وتوبته إىل هللا تعاىل)4( .

-7

ال يرد هللا توبة عبده التائب املنيب.

-8

هللا املتفرد ابلكرم والفضل.

-9

انفراد هللا سبحانه بقبول التوبة دون سواه.

وجه الداللة :ﱡﭐﲠﲡﲢﱠﭐﱡﭐﲥﲦﱠ)1( .

( )1ينظر :حماسن التأويل ،للقامسي.)411/1( :
( )2ينظر :روح البيان ،إلمساعيل حقي.)100/1( :
( )1ينظر :منهاج السنة النبوية ،لشيخ اإلسالم ابن تيمية.)20/1( :
( )4ينظر :جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،البن جرير الطمي.)144/11( :
( )1ينظر :لطائف اإلشارات ،للقشريي.)10/2( :
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وجه الداللةَّ :
أن هللا خصص ذلك وأكد بقوله :ﱡﭐ ﲠ ﲡ ﲢﱠ مما دل على انفراده بذلك سبحانه وحده وليس ذلك
ألحد سواه)1( .

 -12مرجع العمل إىل هللا.
وجه الداللة :ﱡﭐﲡﱠ ﱡﭐﲥﱠ وتؤيده النصوص.
 -11طاعة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من طاعة هللا تعاىل.
وجه الداللة :أنه تعاىل قرن قبوله للتوبة أبخذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص للصدقات من أرابهبا فدل على علو شأنه ملسو هيلع هللا ىلص وأن طاعته صلى

هللا عليه وسلم من طاعة هللا تعاىل)2( .

 -12الصدقة من أشرف الطاعات.
أن هللا تعاىل أفردها ِّ
ابلذكر دون غريها ،كما َّ
وجه الداللةَّ :
أن يف إسناد األخذ إليه سبحانه بعد أمره لرسوله صلى هللا
عليه وسلم أبخذها تشريفا عظيما هلذه الطاعة وملن فعلها)1( .

ً

ً

 -13كل صدقة فهي هلل ال للمتصدق عليه منه سبحانه جيزي عليها)4( .

وجه الداللة :ﱡﭐﲥﲦﱠ ،مبعىن يُثيب عليها وجيازي وهو سبحانه الغين.

 -14احلث على اإلكثار من الصدقة.

وجه الداللة :ﱡﭐﲥﲦﱠ فهي حمفوظة عنده وينمو ثواهبا وأجرها)1( .

 -15الصدقة مقبولة مهما كان حجمها.
وجه الداللة :ﱡﭐﲥﲦﱠ غري مقيده حبد معني وتؤيده النصوص.
 -16هللا كثري قبول التوبة وقبوهلا من رمحته.
وجه الداللة :اجلملة اإلمسية املؤكدة أبن وبضمري الفصل (هو) الدالة على احلصر وما فيها من صيغة املبالغة ﱡﭐ ﲪ ﱠ،

اليت تدل على أنه كثري التوبة على عباده وكذلك قرنه امسه التواب ابلرحيم)1( .

املطلب اخلامس :اآلي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة.)101( :
( )1ينظر :اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب.)210/2( :
( )2ينظر :مفاتيح الغيب ،للرازي.)141/11( :
( )1ينظر :فتح القدير ،للشوكاين.)411/2( :
( )4ينظر :التفسري القرآين للقرآن ،لعبد الكرمي اخلطيب.)210/1( :
( )1ينظر :زهرة التفاسري ،حملمد أبو زهرة.)1411/1( :
( )1ينظر :تفسري املنار ،حملمد رشيد رضا.)21/11( :
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ﭧﭐﭨﭐﱡﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾ ﱠ اتلوبة1٦٠ -101 :
املطلب السادس :من هـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدايـ ـ ـ ـ ـ ـات اآليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة:
-1

امعمال الصاحلة جترب ما فات من نقص وتزيد احلسنات.

-2

العربة ابلعمل ال ابلقول.

-3

حمك الصدق يف التوبة هو العمل الظاهر.

-4

احلث على العمل وبذل امسبا مطلو .

أن هللا قرن قبول التوبة أبخذ الصدقات ،وبذلك جيم النقص الفائب ،ويبلغ العبد أعلى املراتب)1( .
وجه الداللةَّ :
وجه الداللة :أنه سبحانه وتعاىل بعد أن أخمهم بقبول توبتهم ،أمر نبيه ملسو هيلع هللا ىلص فقال :ﱡﭐ ﲭ ﲮﱠ)2( .

أن هللا بعد إخباره إايهم بقبول توبتهم قال هلم ﱡﭐ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲﱠ)1( .
وجه الداللةَّ :

 -5اإلخالص هلل يبعث على االتقان يف العمل.
وجه الداللة :أَّن من علم اطالع مواله على عمل اجتهد يف اتقانه وإصالحه)4( .
-6

خري الدنيا واآلخرة منوط ابلعمل.

وجه الداللة :هللا أمر ابلعمل يف الدنيا وعليه يرتتب صالح اإلنسان يف الدنيا وجزاءه يف اآلخرة)1( .

-7

الدعوة للمبادرة إىل العمل يف جمال الرب واإلحسان.

-8

الرتبية على املهابة.

-9

اإلمجاع والعرف معتمد.

وجه الداللة :يف اآلية دعوة عامة للمبادرة إىل العمل يف جمال الم واإلحسان)1( .
وجه الداللة :ﱡﭐ ﲯ ﲰ ﲱ ﱠ ﱡﭐ ﲵ ﱠ)1( .

( )1ينظر :التحرير والتنوير ،البن عاشور.)21/11( :
( )2ينظر :التفسري القرآين للقرآن ،لعبد الكرمي اخلطيب.)210/1( :
( )1ينظر :يف ظالل القرآن ،لسيد قطب.)1101-1102/1( :
( )4ينظر :تفسري املنار ،حملمد رشيد رضا.)21/11( :
( )1ينظر :تفسري املنار ،حملمد رشيد رضا.)21/11( :
( )1ينظر :التفسري القرآين للقرآن ،لعبد الكرمي اخلطيب.)210/1( :
( )1ينظر :روح املعاين ،لأللوسي)11/1( :
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وجه الداللة :أ ىن اآلية هتدينا إَّل أ ىن مرضاة مجاعة املخمنني القائمني حبقوق اإلميان ،املقررة صفاهتم يف القرآن تلي مرضاة
هللا ورسوله ،وأهنم ال جيتمعون على ضاللة)1( .

 -12املؤمنون شهداء هللا يف أرضه على خلقه.
وجه الداللة :رؤية املؤمنني هي شهادهتم على املرء بعد موته وهي ثناؤهم عند اجلنائز
َّ -11
أن اجلزاء من جنس العمل.
وجه الداللة :قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲺﲻﲼﲽ ﱠ ،حث هللا عليه وذكر مرجعه إليه وعلق اجلزاء به.
املبحث النان  :أثر هذه اهلدايات

إلنا االن ام ون

ال رام ،وحتته أعإل ة مطالب:

املطلب األول :األثر اإليامين.
عند التأمل يف ثنااي اآلايت القرآنية الواردة يف البحث ،والنظر يف اهلداايت املستنبطة منها ،جيد القارئ عظيم األثر اإلمياين
الذي َحوته واشتملب ودلب عليه ،ففي اآلية األوىل يظهر هذا األثر يف قوله تعاىل :ﱡﭐ ﲎ ﱠ ،فهذه كلمة واحدة
اشتملب على أعظم املعاين يف معاجلة النفوس؛ لرتتقي إىل أعلى املقامات وهو اإلميان فبه تزكو النفوس ،وتصلح القلوب،
فما التزكية إال مقصد رابين وهي مثرة اإلميان الصادق.
مث جاءت اآلية اليت بعدها لتزرع ذلك األثر اإلمياين بعظيم اخلطاب القرآين ،فرتبط العبد خبالقه ،ويتوجه إليه اتئباً راجياً

خمبتاً ،مقبالً بعمله إليه رجاء ثوابه ،وطمعاً يف قبوله ،خملصاً يف مجيع أموره لربه وخالقه ،وما ذاك إال عندما يتمكن اإلميان
من قلبه ،فيعلم حق اليقني َّ
أن خالقه قريب منه جييب دعوته إذا دعا ،ويقبل طاعته إذا أطاع ،وتوبته وإانبته إذا اتب
ورجع ،فهو املتصف أبعلى صفات الكمال واجلالل ،كثري التوبة والرمحة بعباده ،وبعدمها جاءت اآلية الثالثة ،اليت تغرس

يف العبد أثر اإلميان ،فينتج عنه استشعار مراقبة العبد هلل تعاىل يف كل عمل وحال ،مؤمناً ابلرجوع إىل هللا يف اآلخرة ،موقناً
ابجلزاء على كل عمل يف اآلخرة ،فما كان من عمل صاحل يعمله املؤمن ،فهو امتثال ألمره تعاىل ،وطاعة له إمياانً وتصديقاً
بوعده ووعيده.
املطلب الثاين :األثر الرتبوي.
يف القرآن عموماً الكثري من املعاين الرتبوية والقيم األخالقية اليت حيتاجها اإلنسان يف كل وقب وحني ،يف كل زمان
ومكان ،ومل ختل هذه اآلايت من بعض هذه املعاين والقيم.
وقد متيز تشريع القرآن وهديه بتلطفه إىل النفوس البشرية عند تكليفها مبا يريد ليقودها قوداً مجيالً إىل االمتثال ،وييسر
عليها املشقة مبا يرتبه على صاحل العمل من عظيم األجر)2( .

( )1ينظر :تفسري املنار ،حملمد رشيد رضا ،:حملمد ابن عثيمني.)22/11( :
( )2ينظر :عناية املسلمني إببراز وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي ،حملمد السيد جميل.)11( :
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ففي اآلية األوىل التنبيه على َّ
أن الصدقات تطهر النفوس من رذائل األخالق وسيء الصفات ،فهي تنفي البخل والشح
واالستئثار ابخلري دون الغري ،وتنمي خصلة البذل والعطاء لآلخرين من احملتاجني ،فتزول بذلك من قلوهبم الشحناء
والبغضاء ،فتنتفي نتيجة ذلك العداوة واخلصومة ،فيجد بذلك ِّ
املؤدي ما عليه من حقوق ،الراحة النفسية والسكينة
والطمأنينة واألمان ،كذلك ما ورد من ِّ
حث هللا له ملسو هيلع هللا ىلص على الصالة عليهم  -وهو الدعاء هلم -من بـَ ْعث السكينة

والطمأنينة يف نفوسهم ،ويف هذا تربية عظيمة يف التعامل مع اخللق ،وتشجيعهم على فعل اخلري واإلحسان إليهم ولو
بكلمة طيبة ،تلتها اآلية الثانية :اليت تفتح أبواب الرجاء والقبول أمام العبد ،فتغلق بذلك أبواب اليأس واإلحباط ،فإذا
َعلِّم العبد أن خالقه فاتح له أبواب التوبة والرمحة ،وأن عمله حمفوظ له عند ربه ،اراتحب نفسه واطمأن قلبه ،فحفزه ذلك
على اإلقبال والعمل.
مث تلتهما اآلية الثالثة؛ لتغرس يف النفوس معىن املراقبة ،فتنشأ بذلك الرقابة الذاتية ،ويصحو بذلك الضمري اإلنساين ،املبين
املؤسس على بناء عظيم من املبادئ والقيم الرابنية.
على مراقبة هللا ،و َّ

املطلب الثالث :األثر االجتامعي:

اإلسالم والقرآن جاء إلصالح الفرد ومن خالله يصلح اجملتمع ،وقد اشتملب هذه اآلايت الكرمية على الكثري من اآلاثر
اليت ينعكس مفعوهلا إجياابً على اجملتمعات ،ففي اآلية األوىل :أمر هللا نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أبخذ الصدقة فأوكل له هذه املهمة كونه
ملسو هيلع هللا ىلص ويل أمر املؤمنني والقائم على أمرهم ،واضعاً هبذا أساس احلُكم والقيام ابألمور العامة ،اليت تكون من صالحية الوايل
أو من ينيبه ،كذلك أعطى العبد حق امللكية فله احلق يف متلك ماله ،واالستفادة منه وبذله يف األوجه املشروعة وهو ما
ميكن وصفه ب ـ ـ ـ ( :حق امللكية الفردية)َّ ،
فإن هذا اجلزء القليل الذي يبذله املخمن الغين من ماله ,يعود ابلنفع على صاحبه
أوالً إذ يطهر من رذائل الشح والبخل ،وقلة املباالة ابلناس ،وعدم االهتمام هبم ،مث يحليرِّه بطائفة من األ الق الكرمية
كالسخاء واإليثار ،وحب اخلري للناس ،ورعاية اجملتمع )1( ،كذلك جند َّ
أن للصدقة والزكاة آاثراً اجتماعية عظيمة إذ تعتم
رجسراً قويً يربط بني األغنياء والفقراء ،فتصفو بذلك النفوس ،وتزول األحقاد والبغضاء ،ويرتفع الذل والفقر ،ويُغرس
مفهوم التكافل االجتماعي وينعم اجلميع ابألمن واحملبة والرمحة )2( ،وتنتفي اجلرمية ،كون كل فرد انل حقوقه ،أو أدى ما
عليه.
وجاءت اآلية الثانية :لتشجيع املذنب على التوبة ،فإذا َعلِّم صاحب الذنب واجلرمية َّ
أن هللا فاتح له ابب التوبة  ،بل

ويدعوه إليه ويعده بقبوله ،كان ذلك ادعى البتعاده عن الذنوب ،وهجر املعاصي والتخلي عن اجلرائم ،فيغدو شخصاً
صاحلاً يصلح به اجملتمع ،كذلك املنفق إذا علِّم أن نفقته تُ ِّ
نمي ماله ،وربه يتقبلها له بل ويعظم له ثواهبا ،اندفع بقوة إىل
َ

( )1ينظر :العبادات يف اإلسالم وأثرها يف تضامن املسلمني ،لعلي عبد اللطيف منصور.)122( :
( )2ينظر :موسوعة الفقه اإلسالمي ،للتوجيري.)1/1( :
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أبواب اإلحسان إىل اخللق ،فيتحقق بذلك التكامل والتكافل الدنيوي ،وأما اآلية الثالثة :ففيها َّ
أن مراقبة هللا تعاىل واحلياء
السمعة بني الناس
من عباده من أعظم البواعث على اتقان العمل واجتناب الزلل ،فيسعى املرء جاهداً أن يكون حسن ُّ
ويف اجملتمع ،مما يؤدي ذلك إىل قِّلَّة املنكرات ،والتسابق يف عمل الصاحلات.
املطلب الثالث :األثر احلضاري والعمراين:
األثر احلضاري أو العمراين هو نتاج طبيعي لألثر اإلمياين والرتبوي واالجتماعي ،وكلها مرتبط ببعض ارتباطاً وثيقاً ،فإذا
حتقق األثر اإلمياين الذي هو األساس الذي تقوم عليه أي حضارة كونه ُمستنِّداً إىل أعظم غاية وهي العبودية اليت خلق هللا
اخللق من أجلها ،حتقق األثر الرتبوي واالجتماعي تِّباعاً ،فإنه إذا صلح الفرد صلح معه اجملتمع ،وصالح اجملتمعات عمران
للحضارات ،ويف هذه اآلايت يتجلى هذا األثر العظيم ،فقد دلَّب اآلية األوىل على أمهية إرساء نظام حكمي واجتماعي
ومايل وإداري ،يقوم على وال يلي أمر األمة ويطبق أحكام هللا فيها ،ويضعها يف مصارفها اليت بينها هللا ،واكتساب مال
وإنفاقه ،فتُبىن به احلضارة وتشيد فيه العمارة وتيسر به احلياة ،ونظام إداري؛ إلدارة املوارد من خالل أخذ املال من صاحبه
وإعطائه ملستحقه ،ونظام اجتماعي يتم من خالل إزالة التفاوت يف اجملتمع بسد حاجات الفقراء ،وزرع احملبة واأللفة،

فنظام الزكاة مثالَ يُعتم من النظم اجلليلة اليت حتقق مصلحة عامة جملموع األمة ،فهي ابقية ما بقيب األمة( ،)1ويتأكد
ذلك أيضاً من خالل اآلية الثانية ،اليت تشجع على فعل اخلري واالستمرار فيه ،من خالل اإلشارة إىل َّ
أن هللا ال يضيع
عمالً صاحلاً وال يرد عبداً جاء اتئباً ،من رمحته خائباً ،فمن ِّ
رحم اخللق وأحسن إليهم رمحه الرمحن وأحسن إليه ،وبعد ذلك
تعزز هذا األثر ابآلية الثالثة ،اليت فيها أهم ُمقومات البناء احلضاري والتشييد العمراين ،وهو العمل فأمر هللا به فقال:
َّ

ﱡﭐ

حيث على العمل الصاحل املت َقن الدائم ،الذي يعود ابخلري
ﲭ ﲮ ﱠ ،فاإلسالم دين عمل ،وليس دين مخول وكسلُّ ،
والنفع على الفرد واجملتمع واألمة ،والنصوص الدالة على ذلك كثرية.
صب احلياة
وقد َش َّجع اإلسالم على العمل الكتساب املال واالستغناء به عن الناس ،واالنفاق منه يف سبيل هللا ،فاملال َع َ
وبه تقوم ،ولذلك شجع اإلسالم على ُحسن استغالل املوارد ،والكفاءات ،واملكتسبات ،يف حتصيل التقدُّم العلمي

والعملي ،الذي حيصل به البناء العمراين ،والتقدم احلضاري.

إذن ديننا منبع احلضارة وأساس القيم واملبادئ ،يدعو إىل التقدم ،وينهى عن التخلف ،جاء إلصالح الفرد واألمة ،ويف
القرآن والسنة على ذلك أعظم الشواهد ،وأكم الفوائد ،ملن أتمل وتدبر وتفكر.
ويف النهاية :هذا ما تيسر ذكره واإلشارة إليه يف العجالة ،ويف هذه الوريقات املعدودة والكلمات احملدودة ،كون املوضوع
مهم ،وحيتاج إىل كتابة أكثر ونظرة أعمق ،وهللا امليسر لألمور ،واملوفق للصواب ،واهلادي سواء السبيل ،واحلمد هلل رب
العاملني.
( )1ينظر :تفسري آايت األحكام ،حملمد بن علي السايس.)411( :
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وفيها أبرز النتائج والتوصيات:

اخلامتة

أهم النتائج:

َّ -1
أن جانب اهلداايت القرآنية من الناحية النظرية التأصيلية ،والتطبيقية كذلك ،حباجة إىل مزيد اهتمام وكبري عناية.
 -2للهداايت القرآنية أمهية عالية ملا هلا من األثر العظيم ،والنفع الكبري.
 -1العناية البالغة من علماء األمة من مفسرين وغريهم ،ابهلداايت القرآنية.
 -4تدبر القرآن الكرمي من األمور املهمة املعينة على استنباط اهلداايت واستخراجها.
َّ -1
أن آايت القرآن الكرمي مليئة بكثري من اهلداايت النافعة.
َّ -1
ْمن يف هدي الرمحن.
أن سعادة البشرية تك ُ
َّ -1
أن مشكالت األمة لن ُحتل إال ابلرجوع إىل الوحي السماوي واهلدي الرابين.

َّ -2
وحيث عليه.
أن اإلسالم دين العلم والعمل ُّ
َّ -1
أن اإلسالم دين التكافل والتكامل االجتماعي ،وأساس البناء اإلنساين والعمراين.
مناقشة النتائج:
ابلنظر إىل جممل النتائج املستخلصة من البحث جند أن القرآن الذي هو كتاب هداية ومنهج حياة ،حيتاج املسلم

للوصول إىل هداايته واالستفادة منها يف الواقع العملي واحليايت ،إىل طريق موصل إىل تلك اهلداايت ،وال سبيل إىل
ذلك إال ابلتدبر ،فإذا حصل التدبر ،ظهرت اهلداية القرآنية ،وإذا ظهرت اهلداية تيسر حتويلها إىل منهج حيايت،
وواقع عملي يغري من واقع احلياة إىل األفضل.
ويف تلك اهلداايت العالج الشايف واحللول الكافية لكافة املشاكل اإلنسانية؛ َّ
ألن القرآن منهج علم وعمل وتعامل
وحقوق وواجبات ،أمر الشارع أبدائها وأوصى ابحملافظة عليها ،فمىت ما انتقص منها حصل اخللل ووقع الزلل يف
النظام احليايت واإلنساين.
أثر هذه النتائج على وضع املسلمني يف الغر :
-1

يتحصل املسلم على الراحة النفسية والطمأنينة القلبية ،فحينما يعلم املسلم أن دينه وكتاب ربه حيوي على ما
فيه فالحه وسبيل جناحه ،بل وأعظم حلول ملشكالته وتساؤالته ،يعلم يقيناً أنه الدين الصحيح واملنهج
احلق ،فيتعزز بذلك ثباته ،ويسعى جاهداً المتثال أوامره واجتناب نواهيه ،بل ويتحمس للتعريف هبذا الدين
وهذا اهلدي ونشره والدعوة إليه.
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-2

يكتسب املسلم يف الغرب من خالل معرفته لتلك اآلاثر القرآنية ،املناعة الكافية ضد ما ينشر من شبهات
وأكاذيب وضالالت تشوه الصورة احلقيقية لإلسالم.

-1

يصبح لدى املسلم احلجة العملية الواضحة على أن اإلسالم وكتابه القرآن جاءا مبا ينفع اإلنسانِّ ،
ويقوم
سلوكه ،ويصلح أخالقه ،مما يؤثر إجياابً على واقع جمتمعه وحياته ،فيغدو مثاالً حياً يعكس إجياابً تعاليم

اإلسالم املباركة وحماسنه السمحة.
-4

يرتسخ لدى املسلم أن اإلسالم دين التكامل والتكافل والتعاطف والرمحة ،فيسعى بذلك حنو العمل والبذل،

-1

يتكون لدى املسلم مبدأ املعرفة اليت هي طريق العمل ،وبكليهما تنمو احلضارة وترتفع العمارة ،وهبذا التطبيق

-1

ترتسخ لدى املسلم املعرفة التامة على أن اإلسالم دين قائم على احلقوق والواجبات ،فيسعى جاهداً على

فيقل الفقر ،وتنتشر مفاهيم التعاون ،وتعم احملبة فيعيش الناس يف جمتمع سالم وأمان.
العملي تتالشى الصورة السيئة عن اإلسالم أبنه دين التخلف والرجعية.

أداء ما عليه كامالً متقناً ،مما جيعله فرداً صاحلاً وعضوا فاعالً يف جمتمعه ،فينعكس ذلك إجياابً على ما حيمله
من دين وأفكار وقيم ،فيفتح بذلك اجملال واسعاً أمام غريه للتعرف على اإلسالم ،بل والرغبة يف الدخول
فيه.
أهم التوصيات:
 -1أمهية التطبيق العملي هلدي كتاب هللا وسنة رسوله ملسو هيلع هللا ىلص.
 -2ضرورة إجراء املزيد من البحوث هلداايت القرآن الكرمي؛ لشدة احلاجة إىل ذلك.
 -1معاجلة مشكالت األمة من خالل اهلدي اإلهلي.
 -4إيصال الرسالة الصحيحة لإلسالم إىل البشرية ،عن طريق العمل املتمثل ابلقدوة احلسنة ،والسرية الطيبة.
 -1وضع املبادرات النافعة لواقع احلياة (املالية -اإلدارية -التعليمية -االجتماعية)؛ لتكون هوذجاً واقعياً يُ ِّ
عرف مبقاصد
السمحة.
اإلسالم ومبادئه َّ
 -1إحياء شعرية التَّدبر يف نفوس الناس.
وغري ذلك الكثري ،واحلمد هلل أوالً وآخراً.

21

قائمة المصادر والمراجع.
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القرآن الكرمي.
األأم ،دمحم بن إدريس الشافعي( ،تؤ ؤ204 :هؤ ؤ ؤ) ،دار املعرفة – بريوت1410 ،ه ؤ ؤ ؤ111/م ؤ ؤ.
البحر احمليط يف التفسري ،أبو حيان األندلسي (تـ ـ ـ ـ141 :ه ـ ـ ــ) ،تـ ـ ـ :صدقي دمحم مجيل ،دار الفكر – بريوت،
 1420هـ.
تفسري آايت األحكام ،دمحم علي السايس ،تؤ ؤ ؤ :انجي سويدان ،املكتبة العصرية للطباعة والنشر2002 ،م ؤ ؤ.
اتج العروس من جواهر القاموس ،املرتضى َّالزبيدي (ت ـ ـ1201 :هـ ــ) ،دار الفكر – بريوت ،ط1414/ 1
ه ـ ـ.
التحرير والتنوير ،الطاهر بن عاشور التونسي (ت ـ ـ ـ1111 :ه ـ ـ ــ) ،الدار التونسية للنشر – تونس 1124 ،ه ـ ـ ـ.
تفسري الشعراوي – اخلواطر ،دمحم متويل الشعراوي (املتوىف1412 :هـ) ،مطابع أخبار اليوم.
تفسري القرآن ،أبو املظفر ،السمعاين (تـ ـ ـ421 :هـ ـ ــ) ،تـ ـ ـ :ايسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم ،دار
الوطن ،الرايض – السعودية ،ط1412 ،1ه ـ ـ1111 -م ـ ـ.
التفسري القرآين للقرآن ،عبد الكرمي يونس اخلطيب (تـ ـ :بعد 1110ه ـ ــ) ،دار الفكر العريب ،القاهرة.
تفسري املنار ،دمحم رشيد بن علي رضا (تـ ـ1114 :هـ ـ ــ) ،اهليئة املصرية العامة للكتاب1110 ،م.
هتذيب اللغة ،دمحم بن أمحد بن األزهري اهلروي ،أبو منصور (تـ ـ110 :هـ ــ) ،تـ ـ :دمحم عوض مرعب ،دار إحياء
الرتاث العريب – بريوت ،ط2001 ،1م ـ ـ.
التوقيف على مهمات التعاريف ،دمحم عبد الرؤوف املناوي ،تـ ـ ـ :د .دمحم رضوان الداية ،دار الفكر املعاصر ،دار
الفكر  -بريوت ،دمشق ،ط1410 ،1هـ ـ.
تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،عبد الرمحن بن انصر السعدي (تـ ـ ـ ـ1111 :ه ـ ـ ــ) ،عبد الرمحن بن
معال اللوحيق ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1هـ ـ ـ ـ  2000-مـ ـ ـ.
اجلامع محكام القرآن ،أبو عبد هللا دمحم بن أمحد القرطيب (ت ـ ـ111 :ه ــ) ،ت ـ ـ :أمحد المدوين وإبراهيم أطفيش،
دار الكتب املصرية ،القاهرة ،ط1124 ،2ه ـ ـ 1114 ،م.
جامع البيان عن أتويل آي القرآن ،دمحم بن جرير الطربي (ت ؤ ؤ110 :ه ؤ ؤ) ،تؤ ؤ ،د :عبد هللا بن عبد احملسن
الرتكي ،دار هجر ط 1422 ،ه ؤ ؤ ؤ  2001 -مؤ ؤ.
روح البيان ،إمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي اخللويت ،املوَّل أبو الفداء (تؤ ؤ1121 :ه ؤؤ) ،دار
الفكر  -بريوت.
روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين ،حممود األلوسي (تـ ـ ـ1210 :ه ـ ــ) ،تـ ـ ـ :علي عبد الباري
عطية ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 1411 ،1هـ ـ ـ .ـ
زهرة التفاسري ،دمحم أبو زهرة (ت ؤ ؤ1114 :هؤ ؤؤ) ،دار الفكر العريب.
الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،أبو نصر اجلوهري (ت ـ ـ111 :هـ ــ) ،تـ ـ :أمحد عبد الغفور عطار ،دار العلم
للماليني – بريوت ،ط 1401 ،4هـ ـ 1121 - ،م ـ ـ.
العبادات يف اإلسالم وأثرها يف تضامن املسلمني ،علي عبد اللطيف منصور ،اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة،
العدد1404 ،11 :هؤ ؤ.
عناية املسلمني إببراز وجوه اإلعجاز يف القرآن الكرمي ،دمحم السيد جربيل ،جممع امللك فهد لطباعة املصحف
الشريف ابملدينة املنورة.
فتح القدير ،دمحم بن علي الشوكاين (تؤ ؤ1210 :ه ؤ ؤ) ،دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب  -دمشق ،بريوت ،ط1
  1414ه ؤ ؤ.يف ظالل القرآن ،سيد قطب (ت ؤ1121 :ه ؤؤ) ،دار الشروق  -بريوت -القاهرة ،ط 1412 ،11هؤ ؤ.
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العرقسوسي ،مؤسسة
القاموس احمليط ،الفريوز آابدى (تـ ـ211 :هـ ــ) ،ت ـ ـ :مؤسسة الرسالة ،إبشراف :دمحم نعيم
ُ
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع ،بريوت – لبنان ،ط 1421 ،2ه ـ ـ  2001 -مـ ـ.
القرآن ونقض مطاعن الرهبان ،د صالح عبد الفتاح اخلالدي ،دار القلم – دمشق ،ط 1422 :1هؤ ؤ -
 2001مؤ ؤ.
لسان العرب ،دمحم بن مكرم بن على ،أبو الفضل ،ابن منظور (تؤ ؤ ؤ111 :ه ؤ ؤ) ،دار صادر – بريوت ،ط،1
 1414هؤ ـ ـ ـ.
لطائف اإلشارات ،عبد الكرمي القشريي (تؤ ؤ ؤ411 :هؤ ؤؤ) ،تؤ ؤ :إبراهيم البسيوين ،اهليئة املصرية العامة للكتاب –
مصر ،ط.1
احملرر الوجيز يف تفسري الكتا العزيز ،عبد احلق ابن عطية األندلسي احملاريب (ت ـ ـ ـ142 :هـ ـ ــ) ،ت ـ ـ :عبد السالم
عبد الشايف دمحم ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط 1422 - 1هـ ـ ـ .ـ
احملكم واحمليط امعظم ،علي بن إمساعيل بن سيده املرسي (تـ ـ412 :ه ــ) ،تـ ـ :عبد احلميد هنداوي ،دار
الكتب العلمية – بريوت ،ط 1421 ،1ه ـ ـ  2000 -مـ ـ.
حماسن التأويل ،دمحم مجال الدين القامسي (تؤ ؤ1112 :ه ؤؤ) ،تؤ ؤ :دمحم ابسل عيون السود ،دار الكتب العلميه –
بريوت ،ط 1412 ،1هؤ ـ.
دمحم ملسو هلآو هيلع هللا ىلص يف مكة ،املستشرق اإلجنليزي ويليام مونتجمري وات ،ترمجه ،د :ا عبد الرمحن عبد هللا الشيخ ،مراجعة،
د :أمحد الشليب ،اهليئة املصرية العامة للكتاب – القاهرة 1411 ،هؤ ؤ.
خمتار الصحاح ،دمحم بن أيب بكر الرازي (ت ـ ـ111 :ه ـ ــ) ،تـ ـ :يوسف الشيخ دمحم ،املكتبة العصرية  -الدار
النموذجية ،بريوت – صيدا ،ط1420 ،1ه ـ ـ 1111 /م ـ ـ.
جمموع الفتاوى ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية (تؤ ؤ122 :ه ؤ ؤ) ،ت ؤ ؤ :عبد الرمحن بن دمحم بن قاسم ،جممع امللك
فهد لطباعة املصحف الشريف ،املدينة النبوية1411 ،ه ؤؤ1111/مؤ ؤ.
جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني ،دمحم بن صاحل بن دمحم العثيمني (تؤ ؤ1421 :ه ؤؤ)،
مجع وترتيب :فهد بن انصر بن إبراهيم السليمان ،دار الوطن  -دار الثري 1411 ،ه ؤ ؤ.
معجم مقاييس اللغة ،أمحد بن فارس (ت ـ ـ111 :هـ ــ) ،تـ ـ :عبد السالم دمحم هارون ،دار الفكر1111 ،ه ـ ـ-
1111م ـ ـ.
مفاتيح الغيب ،دمحم بن عمر الرازي امللقب بفخر الدين الرازي (تؤ ؤ ؤ101 :هؤ ؤؤ) ،دار إحياء الرتاث العريب –
بريوت ،ط 1420 ،1هؤ ـ ـ ـ.
مقرر تدبر القرآن الكرمي للدراسات العليا ،جمموعة من الباحثني ،إبشراف ،د .دمحم العواجي ،دار طيبة
اخلضراء ،مكة ،ط1412 ،1ه ـ ـ2011 ،م ـ ـ.
منهاج السنة النبوية يف نقض كالم الشيعة القدرية ،أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية (ت ؤ122 :ه ؤ ؤ) ،تؤ ؤ :دمحم
رشاد سامل ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية ،ط 1401 ،1ه ؤ  1121 -م ؤ.
موسوعة الفقه اإلسالمي ،دمحم بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري ،بيت األفكار الدولية ،ط 1410 ،1هؤ ؤ -
 2001مؤ ؤ.
موسوعة فقه القلوب ،دمحم بن إبراهيم بن عبد هللا التوجيري ،بيت األفكار الدولية.
اهلداايت القرآنية -دراسة أتصيلية -إعداد :أ .د .طه عابدين طه ،د .ايسني بن حافظ قاري ،د .فخر الدين
الزبري ،مكتبة املتنيب ،الدمام ط1412 ،1ه ـ ـ2011 ،م ـ ـ.

