ا�سباب الرحمة و�أثرها
يف �إ�صالح الفرد واملجتمع
من خالل �آيات القر�آن الكرمي

إعداد:
خالد أحمد بركات
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني ،الرحمن الرحيم ،والصالة والسالم على املبعوث
رحمة للعاملني ،سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم
الدين .وبعد:
إن من املواضيع البالغة األهمية للبحث (خلق الرحمة) ،فال يكاد
القارئ لكتاب اهلل مير على آية من آياته ،إال ويجد فيها ذكر الرحمة
صريحا أو إشار ًة ،كيف ال والرحمة هي الغاية التي أرسل بها محمد S
ً
كما قال تعالى( :ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [الأنبياء.]107:

أهمية البحث:
إن موضوع خلق الرحمة في غاية األهمية اإلنسانية ،وإن اإلنسانية
جمعاء بحاجة في كل زمان ومكان إلى خلق الرحمة في جميع جوانب
حياتها االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والتعليمية ،والتربوية؛
ولهذا كان موضوع هذا البحث( :أسباب الرحمة وأثرها في إصالح الفرد
واجملتمع من خالل آيات القرآن الكرمي) ضمن احملور األول (تأصيل خلق
الرحمة في اإلسالم) من محاور املؤمتر الدولي (الرحمة في اإلسالم).
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أهداف البحث:
•التعرف على أسباب الرحمة وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع.
•حث املسلمني على التحلي بصفة الرحمة ،واتخاذ القرآن هدى
ورحمة للتراحم فيما بينهم ،واتباعهم نبيهم (الرحمة املهداة)،
وتخلقهم بخلقه .S
•التأكيد على أن اإلسالم الذي ارتضاه اهلل للناس هو دين الرحمة
والسالم ،وليس دين إرهاب وسفك للدماء.

مشكلة البحث:
•التأكيد على دعوة القرآن للتراحم والتعاطف في زمن باتت البشرية
تعيش فيه معيشة الضنك والبغضاء والبغي.
•تصحيح مفهوم كثير من املسلمني ،واجتناب ظنهم أن اإلسالم دين
غلظة وشدة ،وأن املسلم ينبغي أن يكون شدي ًدا في معاملته مع
توضيحا لعدم التناقض بني رسالة الرحمة
اآلخرين ،فكان هذا البحث
ً
والتخلق بها ،وبني التزام اإلنسان بها ومتسكه بدينه.

منهج البحث:
اتبعت في منهج هذا البحث اخلطوات التالية:
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1.1استقراء لبعض اآليات القرآنية التي تتحدث عن موضع (أسباب
الرحمة وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع) ،اقتصا ًرا والتزا ًما
بعدد صفحات البحث املشروط.
2.2توثيق املعلومات وعزوها إلى مصادرها ومراجعها.
3.3تخريج األحاديث ذات الصلة مبوضوع البحث.

وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة ،ومتهيد ،وعشرة مباحث ،وخامتة.
التمهيد :وتكلمت فيه عن مفهوم الرحمة في اللغة واالصطالح.
املبحث األول :اإلميان ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :اإلميان وصلته بالرحمة.
املطلب الثاني :أثر اإلميان في إصالح الفرد واجملتمع
املبحث الثاني :التقوى ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :التقوى وعالقتها بالرحمة.
املطلب الثاني :أثر التقوى في إصالح الفرد واجملتمع.
املبحث الثالث :القرآن الكرمي وصلته بالرحمة.
املبحث الرابع :الدعاء ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :الدعاء وصلته بالرحمة.
املطلب الثاني :الدعاء وأثره في إصالح الفرد واجملتمع.
املبحث اخلامس :االستغفار.
املبحث السادس :األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :األمر باملعروف والنهي عن املنكر وصلته بالرحمة.
املطلب الثاني :أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر في إصالح الفرد
واجملتمع.
املبحث السابع :إقام الصالة وإيتاء الزكاة وأثرهما في إصالح الفرد
واجملتمع ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :إقام الصالة وإيتاء الزكاة وصلتها بالرحمة.
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املطلب الثاني :أثر إقام الصالة وإيتاء الزكاة في إصالح الفرد واجملتمع.
املبحث الثامن :طاعة اهلل ورسوله  Sوأثرها في إصالح الفرد
واجملتمع.
املبحث التاسع :الهجرة في سبيل اهلل وأثرها في إصالح الفرد
واجملتمع.
املبحث العاشر :اجلهاد في سبيل اهلل ،وحتته مطلبان:
املطلب األول :اجلهاد في سبيل اهلل وصلته بالرحمة.
املطلب الثاني :اجلهاد في سبيل اهلل وأثره في إصالح الفرد
واجملتمع.
اخلامتة وفيها :ملخص البحث ،والتوصيات ،والفهارس ،واملصادر
واملراجع.

10

التمهيد
مفهوم الرحمة في اللغة
من خالل البحث عن معنى الرحمة في كتب اللغة جتد أنها تتفق على
معنى الرقة والعطف( ،)1والرحم والرحمة مبعنى واحد( ،)2والعالقة بني
الرحم والرحمة وطيدة ،فالرحم في اللغة« :عالقة القرابة ،ثم سميت رحم
األنثى رح ًما من هذا ،ألن منها ما يكون ما يراحم ويرق له من ولد»(،)3
فالرحم والرحمة مشتق بعضها من بعض( ،)4لقوله ( :Sقال اهلل تعالى:
صلتُه،
أنا الرحمن وهي الرحم،
ُ
صلها َو َ
شققت لها اس ًما مِ ن اسمِ يَ ،م ْن َو َ
و َم ْن َق َط َعها بتتُّه)( .)5فالرحم مشتقة من اسم الرحمن ،والرحمن والرحم
مشتقان من الرحمة ،وأما الرحيم فالصواب -واهلل أعلم -أن الرحمن
والرحيم وإن اشتقا من الرحمة إال أنهما متغايران في الداللة ،فالرحمن
اسم مختص باهلل  ،اليجوز أن يسمى به غيره( ،)6قال تعالى( :ﮊ ﮋ
(((
(((

(((
(((
(((
(((

لسان العرب ،البن منظور ،أبي الفضل ،جمال الدين بن مكرم ،دار لسان العرب ،بروت (.)1143/1
معجم مقاييس اللغة ،ألبي احلسني أحمد بن فارس ،دار الفكر العربي ،ط :سنة 1978م ،ت:
عبدالسالم هارون.)498/2( ،
املصدر السابق.)498/2( ،
مقدمة جامع التفاسير ،ألبي القاسم احلسني بن محمد املعروف بالراغب األصفهانى ،دار
الدعوة ،الكويت ،ت :أحمد حسن فرحات ،ط :األولى سنة 1984م ،ص .114
الس ِج ْستاني ،دار الرسالة العاملية ،ط :األولى
سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعث ِّ
مح َّمد كامِ ل قره بللي ،)119/3( ،ح( .)1694قال
1430هـ 2009 -م ،ت :ش َعيب األرنؤوط َ -
الشيخ شعيب األرناؤوط :حديث صحيح إسناد رجاله ثقات ثقات.
املفردات في غريب القرآن ،ألبي القاسم احلسني بن محمد املعروف بالراغب األصفهانى ،دار
املعرفة ،بيروت ،ت :محمد سيد كيالني ،ص.192
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ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ) [الإ�سراء ،]110:فكما أن (اهلل)
اسم ليس ألحد فيه شركة ،كذلك الرحمن( ،)1والرحمن ً
أيضا «صيغة
مبالغة من الرحمة ،معناها أنه انتهى إلى غاية الرحمة ،وهي أبلغ من
(فعيل) ،و(فعيل) أبلغ من (فاعل) ،ألن راح ًما يقال ملن رحم ولو مرة واحدة،
ورحي ًما ملن كثر منه ذلك ،والرحمن النهاية في الرحمة»(.)2
وأما الرحيم فيستعمل في غير اهلل  ،ملن كثرت منه الرحمة ،وقد وصف
رسولنا الكرمي بالرحيم  Sفي قوله تعالى( :ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙ

ﯚ) [التوبة.)3(]128:

مفهوم الرحمة في االصطالح:
للرحمة في االصطالح تعاريف عدة ،منها قول اآللوسي“ :فألن
كون الرحمة في اللغة رقة القلب إمنا هو فينا ،وهذا ال يستلزم ارتكاب
التجوز عند إثباتها هلل  ،ألنها حينئذ صفة الئقة بكمال ذاته كسائر
صفاته”( ،)4وعرفها ابن القيم فقال“ :إن الرحمة صفة تقتضي إيصال
املنافع واملصالح إلى العبد ،وإن كرهتها نفسه وشقت عليه ،فهذه هي
الرحمة احلقيقية”(.)5
وقد وردت مادة (ر ح م) في القرآن الكرمي بصيغ متعددة ،إضافة إلى
(((
(((
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(((
(((
(((

جمهرة اللغة ،ألبي بكر محمد بن احلسن ،املعروف بابن دريد ،دار العلم ،بيروت ،ت :د .رمزي منير
بعلبكي ،مادة (رحم).)524/1( ،
اجلواهر احلسان في تفسير القرآن ،ألبي زيد عبدالرحمن بن محمد بن مخلوف ،املعروف
بالثعالبي ،مؤسسة األعلى ،بيروت.)21/1( ،
املفردات ،للراغب األصفهاني ،مادة (رحم) ،ص.192
روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني ،لشهاب الدين محمود بن عبداهلل احلسيني
األلوسي ،دار الكتب العلمية ،بيروت ت :علي عطية ،ط :األولى ،سنة  1415هـ.
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،البن قيم اجلوزية ،مكتبة املعارف ،الرياض ،ت :محمد الفقي،
(.)174/2

البسملة في سورة الفاحتة ثالث مائة وتسع وتسعني مرة( .)1فالرحمة
اإللهية وسعت كل شيء ،وسعت القريب والبعيد ،والكبير والصغير،
والكافر واملؤمن ،واإلنسان واحليوان والطير ،كما قال « :Sإ َِّن ِللَّهِ مِ ائَ َة
َر ْح َم ٍة أَنْ َز َل مِ نْ َها َر ْح َم ًة َو ِ
اح َد ًة بَيْ َن الْ ِج ِّن َوالإْ ِ نْ ِس َوالْ َب َهائ ِِم َوالْ َه َوا ِّمَ ،ف ِب َها
يَتَ َع َ
اح ُمو َنَ ،و ِب َها تَ ْع ِطفُ الْ َو ْح ُ
هلل
ش َعلَى َولَدِ َهاَ ،وأَ َّخ َر ا ُ
اطفُو َنَ ،و ِب َها يَتَ َر َ
ني َر ْح َم ًة ،يَ ْر َح ُم ِب َها عِ َبا َدهُ يَ ْو َم الْقِ َيا َمةِ »( ،)2والرحمة صفة الئقة
ِت ْس ًعا َو ِت ْسعِ َ
بكمال ذات اهلل كسائر صفاته ،وصف بها نفسه ،وكتبها على نفسه
الكرمية تفضلاً منه وإحسا ًنا ،وغلبت رحمته غضبه ،وأودعها في قلوب
جميع مخلوقاته ليتراحموا بها فيما بينهم.
ومن خالل استقراء اآليات التي وردت فيها الرحمة ،والرجوع إلى
كتب التفسير ،يتبني أن املعاني التي ورد عليها لفظ الرحمة في القرآن
الكرمي ثالثة عشر وج ًها ،وهي :النبوة ،واملطر ،والقرآن ،واجلنة ،والرزق،
والعصمة ،والسعة ،والتوفيق ،واملودة ،والرحمة مبا يقابل كشف الضر،
والشفاعة ،والشفقة والرقة ،والرحمة صفة هلل  .وقد اعتمدت صفة
الرحمة هلل وأسبابها عنوا ًنا للبحث.

(((
(((

ينظر :املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حملمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء التراث العربي،
لبنان ،ص.306
صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج ،أبو احلسن القشيري النيسابوري ،ت :محمد فؤاد عبدالباقي،
دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط ،2 :سنة  ،)2018/4( ،1972ح(.)19
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املبحث األول
اإلميان
املطلب األول
اإلميان وصلته بالرحمة
إن من أعظم نعم اهلل على بني اإلنسان اإلميان ،واإلميان هو أول
أسباب رحمة اهلل ،ولذا قال عن املؤمنني( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)

[البقرة ،]218:وبشرهم بالرحمة بعد أن ناداهم فقال( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ
ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ) [الأحزاب،]43-41:

قال اآللوسي“ :دل على أن املراد بالصالة الرحمة”( .)1فنالوا جنته
برحمته وفضله (ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [الن�ساء.]175:

املطلب الثاني
أثر اإلميان في إصالح الفرد واجملتمع
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لقد ورد كثير من اآليات القرآنية التي تبني أثر اإلميان في إصالح
الفرد واجملتمع ،ومن هذه اآلثار:
(((

روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني ،ألبي الفضل شهاب الدين السيد محمود
البغدادي ،دار الفكر ،بيروت.)43/8( ،

•محتوى اإلميان:
فاإلميان باهلل يجعل كل فرد في اجملتمع يشعر مبراقبة اهلل ألفعاله،
واإلميان باملالئكة يجعله يستحيي من مخالفة أمره لعلمه أن املالئكة
احلافظني الكاتبني حتصي عليه ما يفعل ،واإلميان بالكتب يجعله
يعتز بكالم اهلل املنزل ويتقرب إليه بتالوته والعمل به ،واإلميان
بالرسل يجعله يأنس ِ
بسيرهم فيتأسى ويقتدي بهم ،واإلميان باليوم
اآلخر ينمي فيه حب اخلير رجاء ثوابه في اجلنة ،وكره الشر خشية
عقابه في النار ،واإلميان بالقدر خيره وشره يوطن نفسه للرضا
والصبر والتصبر.
•اإلميان والسعادة:
اإلميان هو السبيل إلى احلياة السعيدة الطيبة لقوله تعالى:
(ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) [النحل ،]97:وفقدان

السعادة يعني حلول القلق واالضطراب النفسي والهم واحلزن.
واإلميان هو املؤدي إلى الطمأنينة والسكينة ،قال تعالى( :ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [الفتح ،]4:وأهم ما مييز اجملتمع
املؤمن عن اجملتمع الغربي غير املتدين عقيدة اإلميان باهلل وما تقدمه
من األمن والطمأنينة للنفس البشرية ،وتدفع عنها عوامل األمراض
النفسية املؤدية إلى اليأس واالنتحار ،وكلما ازداد إميان اإلنسان
كلما ابتعد عن هواجس اليأس والقلق وما تسببه من أمراض.
•اإلميان والصبر:

اإلميان له ارتباط وثيق بالصبر ،ونزول الرحمة ،وقد نادى اهلل
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عباده املؤمنني فقال( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ
ﯹ ﯺ) [البقرة ،153:فبالصبر تنال كل فضيلة ،وبالصالة ينهى عن
كل رذيلة ،ثم خاطبهم فقال( :ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ) [البقرة ،]157-155:أي :أولئك املوصوفون مبا ذكر ،لهم ثناء

اهلل ورحمته ،والهداية إلى طريق السعادة .يقول صاحب تفسير املنار:
«وأما الرحمة فهي ما يكون لهم في نفس املصيبة من حسن العزاء،
وبرد الرضا ،والتسليم للقضاء ،فهي رحمة خاصة يحسد امللحدون
عليها املؤمنني ،فإن الكافر احملروم من هذه الرحمة في املصيبة تضيق
عليه الدنيا مبا رحبت ،حتى أنه ليبخع نفسه إذا لم يعد له رجاء في
األسباب التي يعرفها ،وينتحر بيده ويكون من الهالكني»(.)1

فاليأس من أخطر األمراض التي تعصف بالنفس ،وقد توردها
املهالك ،واملؤمن يعلم أن مصائب احلياة ما هي إال ابتالء من اهلل
يعرف بها املؤمن الصابر من الكافر القانط ،فكيف يقنط املؤمن من
رحمة ربه وهو يقرأ قوله على لسان إبراهيم ( :ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) [احلجر ،]56:وقوله على لسان
يعقوب ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ) [يو�سف ،]87:فالقنوط
مقرون بالضالل ،واليأس بالكفر ،كما أن اإلميان مقرون بالصبر،
والصبر بالتقوى واإلحسان ،والرحمة قريبة من احملسنني.
•اإلميان واألخالق:
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الدين واألخالق عنصران متالزمان ،فاألخالق مرتبطة باإلميان،
(((

تفسير املنار ،لرضا محمد رشيد ،مطبعة املنار ،مصر ،ط :األولى ،سنة 1346هـ.)41/2( ،

وأعلى شعبة من شعب اإلميان شهادة أن ال إله إال اهلل ،وهي التي
ال يكون اإلنسان مسل ًما إال بها ،وأدنى شعب اإلميان إماطة األذى
عن الطريق ،وعليه فإن فالح املؤمن مرتبط بدمج اجلانب التعبدي
مع اجلانب األخالقي في اإلسالم.
•اإلميان والعمل واإلصالح:
إن الدافع إلى العمل هو اإلميان باهلل ،فاملؤمن يعمل بدافع
اإلميان ،ال بسوط يسوقه من اخلارج ،فهو يعلم أن مهمته هي
عمارة األرض ،ويوقن أن السعادة في اآلخرة والنجاح في الدنيا
موقوف على العمل ،ألن اجلنة ليست جزاء للكسالى بل للعاملني
(ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ) [الزخرف.]72:
وإن الباعث على اإلصالح هو اإلميان باهلل  ،فال صالح وال
إصالح ألحوال اخللق أجمعني إال باإلميان بخالق اخللق والعالم
مبا يصلح شؤونهم ،واملتأمل في آيات القرآن الكرمي يجد الرابط
بني اإلميان والعمل والصالح واإلصالح ،وال ميكن أن يكون إصالح
بغير املنطلق اإلمياني.
•اإلميان واألمن:
العالقة بني اإلميان واألمن تتضح من نفس حروف مادة (أ م ن)،
وهذه املادة يشتق منها اإلميان ،وتدل عليه كما تدل على األمن ،فهي
متقاربة في االشتقاق ،في اللفظ واملعنى والداللة ،كما قال تعالى:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

(((

ﭚ ﭛ)

ِسانِهِ
َّاس مِ ْن ل َ
[الأنعام ،]82:ويؤيده قوله ( :Sالْ ُم ْس ِل ُم َم ْن َس ِل َم الن ُ
َّاس َعلَى دِ َمائِهِ ْم َوأَ ْم َوالِهِ ْم)( .)1األمن نعمة
َويَدِ هَِ ،والْ ُمؤْمِ ُن َم ْن أمِ نَ ُه الن ُ

سنن الترمذي ،باب ما جاء في أن املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده= ،)2627( ،17/5 ،
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كبرى اليعرف فضلها إال من حرمها ،وهي ثمرة من ثمرات اإلميان،
قال تعالى( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [النور ،]55:إن النفس تطمئن

باإلميان ،وتستقر حياة املؤمن باألمن ،في حني أن اخلوف يساور
املرء عندما يبتعد عن اهلل ويكفر بنعمائه ،قال تعالى( :ﭢ ﭣ

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ
ﭹ) [النحل ،]112:وفي ضرب األمثال ،وذكر األمم السابقة

عبرة وعظة ،فصاحب النفس املطمئنة يجد عزاه بإميانه ،فتقوى
ص َب َح مِ نْ ُك ْم آمِ نًا فِ ي ِس ْر ِبهِ
روحه على الدنيا وما فيها ،قال َ « :Sم ْن أَ ْ
َت لَ ُه ال ُّدنْ َيا»(.)1
ُم َعا ًفى فِ ي َج َسدِ ِه ِعنْ َدهُ ُق ُ
وت يَ ْومِ هِ َف َك َأ َّن َما ِحيز ْ

إن العالم اليوم يعيش التقدم املادي ،وإن األمم الكبرى تعيش في قمة
التطور املذهل في كافة مجاالت احلياة ،لكنها تفقد األمن واألمان بفقد
اإلميان ،فيسيطر عليها اخلوف واجلزع ،وما أشبهها بحال األمم قبل بعثة
النبي  Sاملرسل رحمة للعاملني ،وما تزال رسالته التي حتقق الرحمة للعاملني
بني أيدينا ،وما زلنا نحن حملة هذه األمانة التي يجب أن نؤديها إلى أنفسنا
أولاً قبل العالم كله ،وأعظم أمانة أعطيها اإلنسان وكلف بها هي اإلميان
باهلل ،وال يتحقق األمن في اجملتمع من غير حتقق سلوك املؤمنني في عهد
النبي  Sالذين حتقق بهم ذلك األمن .فالسجون في أمريكا وغيرها تفتح
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(((

= وقال الترمذي« :حديث حسن صحيح» ،وابن ماجه ،باب حرمة دم املؤمن وماله،)3934( ،86/5 ،
ومسند اإلمام أحمد ،لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،ط :الرسالة ( ،)499/14ح(.)8931
سنن الترمذي ،لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ،ط :الثانية ،مصطفى
البابي احللبي /مصر ،سنة 1395هـ 1975 -م ،)574/4( ،ح( ،)2346وقال الترمذي« :حديث
حسن غريب ال نعرفه إال من حديث مروان بن معاوية» ،وأخرجه ابن ماجه في السنن ،باب
القناعة ،)4141( ،53/5 ،قال الشيخ شعيب األرناؤوط« :حديث حسن مبجموع شواهده».

أبوابها ملن يدعو إلى اإلسالم وسائر األديان للتخلي والكف عن اإلجرام
بسبب خلو اإلميان ،وكل ما تعيشه البالد املؤمنة من أمن ورخاء ،ومن تدني
نسب اجلرمية فهو نتيجة بقاء بقايا اإلميان فيها ،وبقدر ما يتكدر صفو
األمن فيها يجب عليها مراجعة النفس ،ولتعلم أن ما أصابها فبما كسبت
أيديها ،وبقدر عدم حتقيق اإلميان يكون اخللل في األمن.

19

املبحث الثاني
التقوى
املطلب األول
التقوى وصلتها بالرحمة
من ثمار التقوى وآثارها نيل رحمة اهلل في الدنيا واآلخرة ،قال تعالى:

(ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
عباده املؤمنني بالتقوى،
ﭰ ﭱ ﭲ) [الأعراف ،]156:ولذا أمر اهلل
ووصى بها األولني واآلخرين ،فقال( :ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ّ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ) [الن�ساء ،]131:وعاب على
املشركني إعراضهم عن اإلميان بعد أن ذكرهم بآثار رحمته فقال( :ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)
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[ي�س ،]45-44:فحذرهم مما حل مبن سبقهم وما وراءهم من عذاب اآلخرة لكي
يرحموا ،وجعلها ميزا ًنا للتفاضل بني العباد في الدنيا واآلخرة ،فقال( :ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ) [احلجرات ،]13:وجعل لباس التقوى خير ما يتزين به
املرء فقال( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ)
[الأعراف .]26:إن أصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبني اهلل وقاية تقيه من
عذاب اهلل وسخطه ،فالتقوى كلمة جامعة مانعة ،شاملة لكل ما جاء به اإلسالم
من عقيدة وعبادة ومعاملة وأخالق ،قال تعالى( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [البقرة.]177:

والتقوى تشمل جميع جوانب احلياة ،وهي أساس األعمال ،وبها تصلح
األحوال:

ففي العبادات قال تعالى( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) [البقرة ،]183:وفي املعامالت قال تعالى:
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [البقرة،]278:

وقال « :Sإ َِّن الت َُّّجا َر يُبْ َعثُو َن يَ ْو َم القِ َيا َمةِ ُف َّجا ًراِ ،إلاَّ َم ْن ا َّت َقى اللَّهََ ،وبَ َّر،
ص َد َق»( ،)1وفي العالقات االجتماعية قال تعالى( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
َو َ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ) [الطالق .]1:وفي احلدود
واجلنايات قال تعالى( :ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)
[البقرة .]179:وفي الوصية قال تعالى( :ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [البقرة.]180:

املطلب الثاني
أثر التقوى في إصالح الفرد واجملتمع
للتقوى آثار في إصالح الفرد واجملتمع منها:
•أنها جتعل الناس يلتزمون بالقوانني التي تضمن لهم سعادتهم
وراحتهم وسالمتهم ،وإذا غابت التقوى من حياة الناس فلن تنفع
كل قوانني العالم في تنظيم احلياة واستقرارها.
(((

•تيسير أمور اإلنسان قال تعالى( :ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ) [الطالق.]4:

سنن الترمذي ،)507/3( ،ح( .)1210قال الترمذي« :حديث حسن صحيح» ،وضعفه األلباني .
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•اخلروج من األزمات وسعة الرزق قال تعالى ( :ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ
ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ) [الطالق.]3-2:
•احلفظ من كيد األعداء قال تعالى ( :ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ) [�آل عمران.]120:
•صالح األحوال واألعمال قال تعالى ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ) [الأحزاب.]71-70:
•سبيل احلياة اآلمنة املطمئنة قال تعالى ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ) [الأعراف.]35:
•جناة اجملتمع من عذاب الدنيا قال تعالى ( :ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ) [النمل.]53:

•البعد عن االنحراف الفكري والعقدي ،والعيش في مجتمع آمن
من ظلمات الغي ،قال تعالى ( :ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) [احلديد.]28:

•تهذب النفوس ،وتقوم األخالق ،وتضبط السلوك ،قال رسول اهلل
الس ِّيئَ َة الْ َح َسنَ َة تَ ْم ُح َهاَ ،و َخا ِلقِ
« :Sا َّتقِ اهللَ َحيْثُ َما ُكن َْتَ ،وأَتْ ِب ِع َّ
َّاس ب ُ
ِخل ُ ٍق َح َس ٍن»(.)1
الن َ

فهي جماع كل خير ،ووقاية من كل شر ،قال أحد الصاحلني“ :التقوى
العمل بطاعة اهلل على نور من اهلل رجاء رحمة اهلل ،والتقوى ترك معاصي
اهلل على نور من اهلل مخافة عذاب اهلل”(.)2
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(((
(((

مسند اإلمام أحمد ،)284/35( ،ح(.)21354
الزهد الكبير ،لإلمام أحمد بن احلسني بن علي بن موسى ا ُ
خل ْس َر ْو ِجردي اخلراساني ،أبو بكر
البيهقي ،ت :عامر أحمد حيدر ،مؤسسة املتب الثقافية ،بيروت ،ط :الثالثة ،سنة 1996م ،ص.351 :

املبحث الثالث
القرآن الكرمي
املطلب األول
القرآن الكرمي وصلته بالرحمة
إن من آثار رحمة اهلل إرسال الرسل ،وإنزال الكتب هدى ورحمة
عن توراة موسى  ( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
كما قال
ﯙ) [الأعراف ،]154:وأخبر عن عيسى  فقال ( :ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [املائدة،]46:
وإن قراءة القرآن الكرمي ،واالستماع له واإلنصات ،ومدارسته ،من أسباب
الرحمة ،قال تعالى ( :ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ)
اجتَ َم َع َق ْو ٌم فِ ي بَيْ ٍت
[الأعراف ،]204:ويقول النبي  Sفي جزء من حديثهَ « :و َما ْ
مِ ْن بُيُ ِ
السكِ ينَ ُة،
وت اهللِ ،يَتْلُو َن كِ ت َ
َاب اهللَِ ،ويَتَ َدا َر ُسونَ ُه بَيْنَ ُه ْمِ ،إلاَّ نَ َزلَ ْت َعلَيْهِ ِم َّ
َو َغ ِش َيتْ ُه ُم ال َّر ْح َم ُة َو َح َّفتْ ُه ُم الْ َملاَ ِئ َك ُةَ ،و َذ َك َر ُه ُم اهللُ فِ ي َم ْن عِ نْ َدهُ»( ،)1وقراءته
ال تنحصر بتالوة احلروف والكلمات ،وإمنا يضاف إليها قراءة التدبر
والتفكر ،قال تعالى :مبينًا سبب نزول القرآن ،والغاية منه ( :ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [�ص ،]29:يقول سيد قطب:
“إن العكوف على هذا القرآن في وعي وتدبر ال مجرد التالوة والترمن،
لينشئ في القلب والعقل من الرؤية الواضحة البعيدة املدى ،ومن املعرفة
(((

صحيح مسلم ،)2074/4( ،ح(.)2699 - 38
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املطمئنة املستيقنة ،ومن احلرارة واحليوية واالنطالق ،ومن اإليجابية
والعزم والتصميم ما ال تدانيه رياضة أخرى أو معرفة أو جتريب ،...وهذا
كله أرجى إلى رحمة اهلل”(.)1

املطلب الثاني
أثر القرآن الكرمي في إصالح الفرد واجملتمع
ونبراسا إلصالح اجملتمع،
لذلك يجب اتباعه وجعله دستو ًرا للحياة،
ً
فيحل حالله ،ويحرم حرامه ،ويعمل بأحكامه ،وجتتنب نواهيه ،ويكون
سب ًبا للرحمة ،قال تعالى ( :ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ) [الأنعام ،]155:كيف ال؛ وهو حبل اهلل املتني ،وصراطه املستقيم،
وهو الضياء والنور ،من متسك به جنا َو ُر ِحم ،ومن تنكبه هلك ،فهو الشفاء
للصدور ،والرحمة للقلوب( ،)2فاإلميان والتقوى من أسباب الرحمة ،كذلك
القرآن الكرمي (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ) [البقرة ( ،]2:ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ) [الأعراف ،]52:وقد خاطب اهلل الناس فقال( :ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ) [يون�س ،]58-57:أي:
فليفرحوا مبا جاءهم من القرآن ،فإنه أولى ما يفرح به ،وخير مما يجمع
من حطام الدنيا ،فهو (كتاب جامع لهذه الفوائد العظيمة من املوعظة،
والتنبيه على التوحيد ،ودواء الصدور من العقائد الفاسدة ،ودعاء إلى
احلق ،ورحمة ملن آمن به منكم)(.)3
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(((
(((
(((

في ظالل القرآن ،للسيد إبراهيم قطب ،دار الشروق ،بيروت ،ط ،13 :سنة 1987م.)1426/3 ،
ينظر :موعظة املؤمنني من إحياء علوم الدين ،حملمد جمال الدين القاسمي الدمشقي ،دار الفكر،
بيروت.)79/1( ،
الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،ألبي القاسم جار اهلل ابن عامر
الزمخشري ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط :الثالثة ،سنة 1407هـ 1987 -م.)353/2( ،

واإلنسانية املعذبة ،واألنظمة املضطربة ،واجملتمعات املتداعية ،ال
عاصم لها من التردي في الهاوية ،إال القرآن الكرمي قال تعالى ( :ﯫ

ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ ﯵ ﯶﯷﯸ ﯹ
ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) [طه ،]125-124:فالقرآن يعالج املشكالت

اإلنسانية كلها ،الروحية والعقلية والبدنية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،وهو صالح لكل زمان ومكان ،كيف ال وهو (ﮖ ﮗ
ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) [هود.]1:
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املبحث الرابع
الدعاء
املطلب األول
الدعاء وصلته بالرحمة
الدعاء من أسباب الرحمة ،وفيه اعتراف من العبد بالفقر إلى غنى
رحمة اهلل الغني احلميد ،ولقد أخبر اهلل عن نبيه أيوب  فقال:

(ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ) [الأنبياء ،]84-83:فاستجاب له بعد صبره ودعائه .وأخبر
أصحاب الكهف حني آووا إلى كهفهم وجأروا إلى اهلل بالدعاء( :ﮎ ﮏ

عن

ﮐﮑﮒﮓﮔ ﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ)

[الكهف ،]10:وكان ذلك بعد أمر اهلل تعالى لهم( :ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
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ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) [الكهف ،]16:لذلك كان الدعاء
اب ال ُّد َعاءِ
سبيلاً إلى رحمة اهلل ،قال رسول اهلل َ « :Sم ْن ُف ِت َح لَ ُه مِ نْ ُك ْم بَ ُ
اب ال َّر ْح َمةِ َ ،و َما ُس ِئ َل اللَّ ُه َشيْ ًئا يَ ْعنِي أَ َح َّب ِإلَيْهِ مِ ْن أَ ْن يُ ْس َأ َل
ِح ْت لَ ُه أَبْ َو ُ
ُفت َ
ال َعافِ َي َة»(.)1
(((

سنن الترمذي ،)552/5( ،ح( ،)3548وأخرجه احلاكم في املستدرك وقال« :هذا حديث صحيح
اإلسناد ولم يخرجاه».)675/1( ،

املطلب الثاني
أثر الدعاء في إصالح الفرد واجملتمع
للدعاء آثار عظيمة جمة منها:
تفريج الكربات وحل األزمات ،قال تعالى( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ
ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ) [النمل ،]62:ولذا شرع ما
يسمى بقنوت النوازل ،وهو مستحب في جميع الصلوات ،لرفع ما نزل
من البالء في اجملتمعات.
ولكن أثر الدعاء في إصالح اجملتمع يتطلب:
ّ
1 .1جتنب الظلم وردع الظالم ،وهو من أقوى األسلحة التي يستنصر بها
على الظلمة لقوله « :Sاتق دعوة املظلوم ،فإنها ليس بينها وبني
اهلل حجاب»( ،)1وفيه داللة على منع الظلم حللول األمن في اجملتمع،
فكل ظالم ليس في مأمن من دعوة املظلوم ،ما لم يتب ويرد املظالم
إلى أهلها.
2 .2الترفع عن احملرمات ،فاملأكل واملشرب وامللبس احلرام يحجب
الس َف َر
الدعاء ،كما أخبر النبي  ...« :Sثُ َّم َذ َك َر ال َّر ُج َل يُ ِطي ُل َّ
الس َماءِ  ،يَا َر ِّب ،يَا َر ِّبَ ،و َم ْط َع ُم ُه َح َرا ٌم،
أَ ْش َعثَ أَ ْغ َب َر ،يَ ُم ُّد يَ َديْهِ ِإلَى َّ
اب
َو َم ْش َربُ ُه َح َرا ٌمَ ،و َمل ْ َب ُس ُه َح َرا ٌمَ ،و ُغذِ َي بِالْ َح َر ِامَ ،ف َأ َّنى يُ ْست ََج ُ
ِل َذل َ
ِك؟»( .)2وقد ابتلى اهلل اجملتمع بأكل احلرام من الربا والرشوة
والغش وأكل أموال الناس بالباطل وبغير حق ،وكثير من الناس
ال يبالي من أين يكتسب ماله ،وهو يعلم أن اهلل سيسأله من أين
اكتسبه؟ وفيما أنفقه؟
(((
(((

صحيح البخاري ،)129/3( ،ح(.)2448
صحيح مسلم ،)703/2( ،ح(.)1015
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1 .1اإلفساد في األرض ،قال اهلل تعالى( :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) [الأعراف.]56-55:

أمر اهلل أن ندعوه تذللاً وس ًرا ،ونهى عن االعتداء في الدعاء،
واإلفساد في األرض بعد إصالحها ببعثة املرسلني ،ثم كرر األمر
بدعائه خو ًفا من عذابه ،وطم ًعا في رحمته ،فرحمته قريبة
من احملسينني املطيعني ،ومن آثار اإلحسان استحقاق رحمة اهلل،
والرحمة هي اإلحسان إلى النفس بالقيام بأمر اهلل ،واإلحسان إلى
اخللق بفعل أنواع اخلير الذي ينفع العباد ويصلح البالد.

3 .3عدم قطع األرحام ،لقد مدح اهلل الذين يصلون األرحام التي
أمر اهلل بوصلها ،ويخشونه ويخافون سوء احلساب ،فقال تعالى:

(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)

[الرعد ،]21:وذم الذين يقطعون األرحام التي أمر اهلل بوصلها،
ويفسدون في األرض فاستحقوا اللعنة والبعد من رحمته ،والطرد
من جنته ،فقال عنهم( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ

ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
صلة األرحام باخلشية واخلوف
ﯟ) [الرعد ،]25:فقرن اهلل

منه ،وقطعها باإلفساد في األرض ،فاستحق قاطعها اللعنة والبعد
من رحمته ،كما قال تعالى( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
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ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ) [حممد ،]23-22:أي :فلعلكم إن أعرضتم عن اإلسالم أن

ترجعوا إلى ما كنتم عليه في اجلاهلية ،من اإلفساد في األرض
باملعاصي ،وقطع األرحام!! قال قتادة“ :كيف رأيتم القوم حني
تولوا عن كتاب اهلل ،ألم يسفكوا الدم احلرام؟ ويقطعوا األرحام؟

ويعصوا الرحمن؟! قال أبو حيان :يريد ما جرى من الفترة بعد
زمان الرسول  .)1(”Sوقرأ رويس “تُ ُولِيتم” بضم التاء والواو،
وكسر الالم ،على البناء للمفعول ،مبعنى :إن وليتم أمور الناس
أن تفسدوا في األرض وتقطعوا أرحامكم ،أو :إن ولي عليكم والة،
فالنهي شامل ملن تولى وولي( .)2قال القرطبي“ :أخبر أن من
فعل ذلك حقت عليه اللعنة ،وسلبه االنتفاع بسمعه وبصره ،حتى
ال ينقاد للحق وإن سمعه ،فجعله كالبهيمة التي ال تعقل”( .)3وهذا
حال مجتمعات اليوم ،فاإلفساد في األرض بشتى صوره ،وقطع
األرحام ،وما استفحلت هذه الصفات في أمة إال أدت إلى شتاتها
وهالكها ،فاإلنسان وجد في األرض واستخلف فيها ليعمرها ،ال
ليفسد فيها ويسفك الدماء ،وقد خاطب اهلل الناس جمي ًعا فقال:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭮ) [الن�ساء ،]1:فقرن اهلل بني التقوى وصلة الرحم ليدل
على أهمية هذه الرابطة اإلنسانية ،فالناس جمي ًعا من أصل واحد،
وهم إخوة في اإلنسانية والنسب ،ولو أدرك الناس هذا لعاشوا في
سعادة وأمان ،وملا كانت هناك حروب طاحنة مدمرة تلتهب األخضر
واليابس ،وتقضي على الكهل والواليد(.)4
(((
(((
(((
(((

4 .4ثم خاطب جميع البشر فقال ( :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

البحر احمليط ،ألبي حيان محمد بن يوسف األندلسي ،دار الفكر ،بيروت ،ط :الثانية ،سنة
1402هـ 1983 -م.)82/8( ،
ينظر :املغني في توجيه القراءات العشر املتواترة ،لسالم محيسن ،دار اجليل ،بيروت ،ط :الثانية،
سنة 1408هـ 1989 -م.)249/3( ،
اجلامع ألحكام القرآن ،ألبي عبداهلل محمد بن أحمد األنصاري القرطبي ،دار إحياء التراث
العربي ،بيروت ،سنة 1405هـ.)246/16( ،
صفوة التفاسير ،حملمد علي الصابوني ،دار القلم ،بيروت ،ط :اخلامسة.)258/1( ،
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ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ) [احلجرات ،]13:فالقصد من جعل الشعوب شتى ،والقبائل

متعددة ،ليحصل التعارف والتآلف ،ال التناحر والتخالف ،فكيف
يرجى ما عند اهلل من رحمة في مجتمع يدعو إلى قطيعة الرحم؟!
وقد قال عبدالرحمن بن عوف :سمعت رسول اهلل  Sيقولَ « :قا َل
اسمِ يَ ،م ْن
اللَّ ُه :أَنَا ال َّر ْح َم ُن َو ِه َي ال َّر ِح ُمَ ،ش َقق ُ
اس ًما مِ َن ْ
ْت لَ َها ْ
صلْتُ ُهَ ،و َم ْن َق َط َع َها بَتَتُّ ُه»( ،)1وقد بني النبي  Sأن اهلل ال
صل َ َها َو َ
َو َ
يستجيب دعاء من يدعو بدعوة فيها إثم أو قطيعة رحم ،فكيف
س فِ ي َها
سل ٍِم يَ ْد ُعو ِب َد ْع َوةٍ لَيْ َ
مبن يدعو إليها؟ قال َ « :Sما مِ ْن ُم ْ
هلل ِب َها إ ِْح َدى ثَلاَ ٍثِ :إ َّما أَ ْن تُ َع َّج َل
ِإثْ ٌمَ ،ولاَ َق ِطي َع ُة َر ِح ٍمِ ،إلاَّ أَ ْع َطاهُ ا ُ
ص ِر َف َعنْ ُه مِ َن
لَ ُه َد ْع َوتُ ُهَ ،و ِإ َّما أَ ْن يَ َّد ِخ َر َها لَ ُه فِ ي الآْ ِخ َرةَِ ،و ِإ َّما أَ ْن يَ ْ
هلل أَ ْكثَ ُر»(.)2
السوءِ مِ ثْل َ َها « َقالُواِ :إ ًذا نُ ْك ِث ُرَ ،قا َل :ا ُ
ُّ
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(((
(((

سبق تخريجه.
مسند اإلمام أحمد ،)213/17( ،ح( ،)11133وإسناده جيد ،وللحديث طرق عدة ،وأخرجه
ض ُم ْس ِل ٌم يَ ْد ُعو اللَّ َه ِب َد ْع َوةٍ
الترمذي في السنن من حديث عبادة بن الصامت ،بلفظَ ( :ما َعلَى األَ ْر ِ
السوءِ مِ ثْل َ َها َما لَ ْم يَ ْد ُع ِب ِإثْ ٍم أَ ْو َق ِطي َعةِ َر ِح ٍم)َ ،فقَا َل َر ُج ٌل مِ َن
ِإلاَّ آتَاهُ اللَّ ُه ِإ َّي َ
اها أَ ْو َ
ص َر َف َعنْ ُه مِ َن ُّ
َ
َ
َّ
َ
ْ
َ
َ
يب مِ ْن َهذاَ
َ
ال َق ْو ِمِ :إ ًذا نُ ْك ِث ُر ،قال( :الل ُه أكث ُر) ،قال الترمذيَ « :و َهذا َحدِ يثٌ َح َس ٌن َ
ص ِحي ٌح غرِ ٌ
ال َو ْجه»ِ  ،قال األلباني« :حديث حسن صحيح».

املبحث اخلامس
االستغفار
الشك أن االستغفار مدعاة لنيل رحمة اهلل  ،وهو سنة األنبياء ،
فآدم  طلب من ربه الرحمة واملغفرة له ولزوجه فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ) [الأعراف ،]23:ودعا صالح
 قومه فقال( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ) [النمل،]46:
واستغفر موسى لنفسه وألخيه هارون  فقال( :ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁ ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ) [الأعراف ،]151:وقبله قومه
الذين ندموا على عبادتهم العجل فقالوا( :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ) [الأعراف.]149:
وفوائد االستغفار عديدة منها:

•صمام أمان من العذاب ،قال تعالى( :ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [الأنفال.]33:

•يجلب الرزق والبركة فيه ،قال مخب ًرا عن قول نوح  لقومه:
(ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ) [نوح.]12-11-10:،

•موجب للقنوت ،قال تعالى( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ) [الزمر.]9:
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•مانع للقنوط ،قال تعالى( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) [الزمر.]53:

•يحمل العبد على رحمة اخللق ،ولني اجلانب لهم ،والتجاوز عنهم،
فال يليق باملستغفر الذي يطلب الرحمة والتجاوز من اهلل أن يؤاخذ
من أخطأ في حقه وال يعفو عنه ،وقد خاطب اهلل تعالى محم ًدا S
نبي الرحمة فقال( :ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ) [�آل عمران.]159:
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املبحث السادس
األمر باملعروف والنهي عن املنكر
املطلب األول
األمر باملعروف والنهي عن املنكر وصلته بالرحمة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر هو سبيل الفالح في الدنيا واآلخرة،
قال تعالى( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ) [�آل عمران ،]104:الفائزون برحمة اهلل ،قال تعالى( :ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ) [�آل عمران ،]107:أي :ففي اجلنة ،ألنها مكان تنزل رحمة
اهلل ،ثم بني أن أمة محمد خير األمم؛ ألنها أنفع الناس للناس ،أخرجت
ألجلهم وملصلحتهم ،لألمر بكل معروف ،والنهي عن كل منكر ،فقال( :ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩﭪ
) [�آل عمران ،]110:والذين تنالهم الرحمة هم الذين يتبعون محم ًدا  ( Sﭹ

ﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀﮁﮂ ﮃ

ﮄ) [الأعراف ،]157:ووصفوا في آخر اآلية ( ﮞ ﮟ ﮠ

) [الأعراف ،]157:كما وصف به اآلمرون باملعروف والناهون عن املنكر من
أمة محمد  Sفي آخر اآلية ( ﮢ ﮣ ﮤ) [�آل عمران ،]104:أي:
في اآلية السابقة ( :ﭥ ﭦ
الفائزون برحمة اهلل كما قال
ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)
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،

[الأعراف ،]156:واألمر باملعروف والنهي عن املنكر سبب لنيل رحمة اهلل
قال اهلل تعالى عن املؤمنني( :ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ
ﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ
ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ

ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ) [التوبة.]72-71:

املطلب الثاني
أثر األمر باملعروف والنهي عن املنكر
في إصالح الفرد واجملتمع
لقد وصف اهلل

كثي ًرا من اليهود بأنهم يسابقون في املعاصي والظلم،

وأكلهم احلرام ،فقال( :ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ) [املائدة ،]62:ثم حض علماءهم وأحبارهم

ً
موبخا (ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ) [املائدة ،]63:قال أبو حيان« :تضمنت هذه اآلية توبيخ العلماء
والع َّباد على سكوتهم عن النهي عن معاصي اهلل»( .)1وأخبر اهلل عن الذين
لعنوا من بني إسرائيل بسبب عصيانهم واعتدائهم فقال ( :ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ

ﭹ ﭺ) [املائدة ،]78:ثم بني اهلل حالهم الشنيع فقال( :ﭼ ﭽ
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ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) [املائدة ،]79:قال
الزمخشري“ :للتعجيب من سوء فعلهم ،مؤكد بالقسم ،فيا حسرة على
املسلمني في إعراضهم عن باب التناهي عن املنكر ،وهذا حال كثير من
(((

البحر احمليط ،ألبي حيان.)522/3( ،

مجتمعات اليوم ،وهي مفسدة ومدمرة لها ،فاألمر باملعروف والنهي عن
املنكر يقي اجملتمع من العقائد الفاسدة ،والطباع املعوجة ،والسلوكيات
املنحرفة”.

ومهمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر تتطلب الصبر ،وقد أمر اهلل

محم ًدا  Sأن يصبر على تبليغ أمره ،كما صبر نوح  فقال( :ﮦﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ) [هود ،]49:والصبر والتقوى من أسباب الرحمة.

وقرن اهلل بني التقوى وإصالح ذات البني ،فقال تعالى( :ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ) [الأنفال ،]1:وكالهما سبب لنيل رحمة اهلل ،فلقد
من اهلل على املؤمنني ،أن جعلهم أمة واحدة متراحمة ،كاجلسد الواحد ،كما
ّ
احمِ هِ ْمَ ،وتَ َع ُ
اطفِ هِ ْم َمثَ ُل الْ َج َسدِ
قال َ « :Sمثَ ُل الْ ُمؤْمِ ِن َ
ني فِ ي تَ َوا ِّد ِه ْمَ ،وتَ َر ُ
ِإ َذا ْ
ِالس َه ِر َوالْ ُح َّمى»( ،)1وقد
اشتَ َكى مِ نْ ُه ُع ْ
ض ٌو تَ َد َ
اعى لَ ُه َسا ِئ ُر الْ َج َسدِ ب َّ
حث اهلل على الصلح بني املؤمنني إن جنحوا إلى القتال ،وقتال الفئة
الباغية حتى تقلع عن البغي والعدوان ،فقال( :ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ )
[احلجرات ،]9:ثم بني أن ليس املؤمنون إال أخوة ،فال ينبغي أن تكون بينهم
عداوة أو بغضاء ،فقال ( :ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ) [احلجرات ]10:أي :بامتثال أوامره واجتناب نواهيه.

35
(((

صحيح مسلم ،)1999/4( ،ح(.)2589

املبحث السابع
إقام الصالة وإيتاء الزكاة
املطلب األول
إقام الصالة وإيتاء الزكاة وصلتهما بالرحمة
إن من صفات املؤمن السابق ذكرها في مبحث -األمر باملعروف
والنهي عن املنكر -إقام الصالة وإيتاء الزكاة ،وهما من أسباب الرحمة.
فالصالة تقوي صلة العبد بربه ،وتقربه من رحمته ،وتعينه على ضبط
الوقت ،وتنهاه عن سوء القول والعمل ،قال تعالى( :ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ) [الن�ساء( ،]103:ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ) [العنكبوت ،]45:ففي الصالة يشعر املسلم بأنه جزء
من مجتمع إخوانه ،وفي صالة اجلماعة تتوحد األمة ،ويحصل التراحم،
واملساواة بني أفراد اجملتمع الواحد ،ويُقضى على جميع الفوارق بني بني
اإلنسان ،فربهم واحد ،وقبلتهم واحدة ،ودستورهم واحد ،ونبيهم واحد .S
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والزكاة ليست ضريبة تؤخذ ،أو جزية تعطى ،بل هي لعالج النفس من
مرض الشح واألثرة ،وطهارة املال وزكاته ،وغرس مشاعر الرأفة والرحمة
وتوثيق األلفة بني القلوب ،وطبقات اجملتمع كافة ،قال اهلل آم ًرا محم ًدا
( :Sﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ

ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ) [التوبة ،]104-103:فزكاة األموال مدعاة لزكاة
النفوس ،وطمأنينة دعاء واستغفار النبي  ،Sواملغفرة والرحمة.

املطلب الثاني
أثر إقام الصالة وإيتاء الزكاة في إصالح الفرد واجملتمع
واإلنسان يحب ما يسره ،ويفر مما يكرهه ،وتعبده ربه بإنفاق ما يحب،
والصبر على ما يكره ،قال اهلل تعالى( :ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ) [املعارج،]25-19:
فاستثنى اهلل املواظبني على أداء الصالة ،والذين فرضت عليهم الزكاة
من املوصوفني بالهلع.
وليست الزكاة للسائل واحملروم فحسب ،وإمنا لألصناف الثمانية التي
سماها اهلل تعالى في قوله( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ

ﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ) [التوبة ،]60:عليم مبا يصلح الفرد واجملتمع ،حكيم
بأمره وما تقتضيه حكمته ،فلوال فريضة الزكاة ملا قامت شعائر اإلسالم
كاجلهاد ،وبناء املساجد ،واملدارس ،واملعاهد ،واجلامعات ،واملستشفيات،
وسائر مؤسسات اجملتمع ،إضافة إلى بناء الفرد بناء كاملاً  ،يشمل اجلانب
منوذجا للصدقة
العقدي ،والعبادي ،والسلوكي ،ولقد ذكر لنا النبي S
ً
وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع حيث قال« :قال رجل :ألتصدقن بصدقة،
فخرج بصدقته ،فوضعها في يد سارق ،فأصبحوا يتحدثون :تصدق على
سارق ،فقال :اللهم لك احلمد ،ألتصدقن بصدقة ،فخرج بصدقته فوضعها
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في يدي زانية ،فأصبحوا يتحدثون :تصدق الليلة على زانية ،فقال :اللهم
لك احلمد ،على زانية؟ ألتصدقن بصدقة ،فخرج بصدقته ،فوضعها في
يدي غني ،فأصبحوا يتحدثون :تصدق على غني ،فقال :اللهم لك احلمد،
على سارق وعلى زانية وعلى غني ،فأتي فقيل له :أما صدقتك على سارق
فلعله أن يستعف عن سرقته ،وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها ،وأما
الغني فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه اهلل»(.)1
فلو أنفق الذين في أموالهم حق معلوم ،الستعف كل سارق عن سرقته،
وكل زانية عن زناها ،واستغنى كل فقير ،وقضي على ذريعة الفقر الرتكاب
كل إثم ورذيلة ،فللزكاة آثار حسنة على سلوك األفراد واجملتمعات ،تتمثل
في تزكية النفس ،ونشر اخلير والفضيلة ،ومنع الرذيلة بني الناس ،وفي
تكوين اجملتمع الصالح ،الذي عجزت كل الفلسفات والقوانني واآلداب
عن إصالحه ،وما زمن اخلليفة الصالح عمر بن عبدالعزيز ونهجه في
إثراء بيت مال املسلمني ،وغناهم واستغنائهم ،عنا ببعيد.
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املبحث الثامن
طاعة اهلل ورسوله وصلتها بالرحمة
إن من آثار رحمة اهلل إرسال الرسل مبشرين ومنذرين ،ورحمة وهداية
للخلق أجمعني ،واحلكمة من إرسالهم طاعتهم واتباعهم ،قال تعالى:

(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰﮱﯓﯔﯕﯖ

[الن�ساء.]64:

ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)

ومن صفات املؤمن السابق ذكرها ً
أيضا في مبحث -األمر باملعروف
والنهي عن املنكر ،-طاعة اهلل ورسوله ،وكل منهما سبب للرحمة ،وقد قرن
اهلل بني طاعته وطاعة رسوله ،وجعل طاعة رسوله  Sطاعة له ،
فقال ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ) [الن�ساء ،]80:ولذا أمر عباده املؤمنني
فقال ( :ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ) [الن�ساء ،]59:ثم بني مكانة
الطائع الرفيعة فقال( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [الن�ساء ،]70-69:وال ينال الطائع هذا الفضل،
والفوز بجنة اهلل إال برحمته ،ولذا حثهم على الطاعة رجاء الرحمة،
حيث قال( :ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ) [�آل عمران ،]132:وقد
وردت هذه اآلية في سياق النهي عن أكل الربا الذي يهدد اجملتمعات ،وينذر
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بعواقبه وآثاره الوخيمة ،ومن رحمة اهلل باملؤمنني أن جمع بني النهي عن
أكل أموال الناس بكل طريق غير مباح ،كالسرقة واخليانة والغصب والربا
وامليسر وغيره ،وبني قتل النفس ،فقال( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ) [الن�ساء ،]29:فالربا يؤدي إلى تفشي الطبقية

واألحقاد والشحناء والبغضاء بني الناس ،خالف الزكاة إذ هي عالج ملرض
الشح والبخل ،وطهارة املال من أكل أموال الناس بالباطل واإلثم بغير حق،
وتوثيق األلفة بني القلوب ،وطبقات اجملتمع ،قال محذ ًرا في اآليات
السابقة ( :ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ) [�آل عمران ،]131-130:ويعقب
األمر بطاعة اهلل ورسوله ،احلث على املسارعة إلى املغفرة واجلنة ،فقال:

(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ) [�آل عمران ،]135-134-133:وقد سبق القول أن التقوى ،والزكاة،

والصبر ،واإلحسان ،والدعاء ،واالستغفار ،من أسباب الرحمة كما قرن بني
ً
وأيضا بني األمر بطاعته
التقوى ،وإصالح ذات البني ،وطاعة اهلل ورسوله،
وطاعة رسوله ،والنهي عن النزاع املورث للضعف املذهب للقوة والبأس،
فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟ) [الأنفال ،]46:أي :بالنصر والعون في اجلهاد والقتال.
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املبحث التاسع
الهجرة في سبيل اهلل وصلتها بالرحمة
قال تعالى( :ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [البقرة.]218:

لم تكن هجرة النبي  Sوأصحابه سياحة ومتعة ،فقد كانت بعد أن
ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ،وكانت مغادرة ومفارقة لألهل والوطن،
لنيل رحمة اهلل  .وللهجرة آثار عديدة منها:
•الهجرة درس في الصبر ،والتدرج في البناء واإلعداد اإلمياني ،قال
اهلل مبينًا ذلك( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ
ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ) [الزمر،]10:
وقال( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ
ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ

ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ)

[النحل ،]42-41:ثم أكد جزاء الهجرة في السورة نفسها ،فقال( :ﯚ
ﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ) [النحل ،]110:أي :إن ربك من بعد

الهجرة واجلهاد والصبر سيغفر لهم ويرحمهم.

•الهجرة درس في الوالء والبراء ،فاألوطان من غير اإلسالم مجرد
أرض ،وإذا تعذر حتقيق الغاية من خلق اإلنسان -العبادة -فوق
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أرض ما ،فال بد من البحث عن أرض أخرى صاحلة للعيش
باإلسالم ،والتمكن من عرضه على الناس ،وهذا هو الهدف من
هجرة النبي  Sإلى املدينة ،حيث سعى إليجاد موطئ قدم لدعوته
لكي تنعم باألمن واالستقرار ،وتبني نفسها من الداخل ،ثم حتقق
أهدافها في اخلارج ،وقد كان للهجرة ً
أيضا أثر عظيم على اجملتمع
الناشئ الذي حتول من مجتمع جاهلي قائم على النسب واألرض،
إلى مجتمع يحمل أعظم رسالة جلميع أهل األرض.
•وقد ضمن اهلل الرزق واألجر والرحمة ملن يخرج ويهاجر في
سبيله ،فقال( :ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ ﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ) [الن�ساء.]100:

ومن معاني الهجرة الدائمة الصاحلة لكل زمان ومكان:

االنتقال بالنفوس من أرض إلى أرض ،ومن وسيلة إلى وسيلة ،ومن
أسلوب إلى أسلوب ،ومن حال إلى حال ،ومن القلة إلى الكثرة ،ومن
الضعف إلى القوة ،ومن العزلة إلى احلركة ،ومن الذلة إلى العزة ،ومن
الفرقة إلى اجلماعة ،ومن احلرام إلى احلالل ،ومن املعصية إلى الطاعة،
وصدق رسول اهلل  Sفي قوله« :املسلم من سلم املسلمون من لسانه
ويده ،واملهاجر من هجر ما نهى اهلل عنه»(.)1

42
(((

صحيح البخاري ،)11/1( ،ح(.)10

املبحث العاشر
اجلهاد في سبيل اهلل
املطلب األول
اجلهاد في سبيل اهلل وصلته بالرحمة
لقد قرن اهلل بني ذكر اجلهاد والهجرة في سبيله ،وجعلهما سب ًبا
لنيل رحمته ،كما في قوله السابق ذكره في مبحث -الهجرة في سبيل
اهلل( :-ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ) [البقرة ،]218:واملؤمنون مبكة أمروا
بالصالة والزكاة والصبر على أذى املشركني ،وكانوا يتمنون لو أمروا بقتال
أعدائهم ،فلما فرض عليهم القتال في املدينة ،إذا جماعة من املنافقني
يخشون املوت كخشيتهم من عذاب اهلل أو أشد ،قال اهلل تعالى ( :ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ) [الن�ساء ،]77:واجلهاد في سبيل اهلل ال يتعارض مع حرية االعتقاد
واختيار الدين ،وال إكراه الناس على الدخول في اإلسالم ،قال تعالى:
(ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕﰖ ﰗ ﰘ ﰙ) [البقرة ،]256:فاإلسالم
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لم ينشر ويبلغ بحد السيف ،كما يدعي أعداؤه ،وإمنا بالرحمة واخللق
احلسن.
ومعنى ذكر اإلرهاب في قوله تعالى( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ

ﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨ

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

ﯸ ﯹ ) [الأنفال ،]60:أي :من عاد اهلل وعاداكم ،وردع املعتدي حق
املعتدى عليه (ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ )
[البقرة ،]194:فهذه اآليات وغيرها من آيات اجلهاد والقتال ضد الكفار
دفاعا عن الدين والنفس وغيرها ،وأما غير
احملاربني ومن على شاكلتهمً ،
احملاربني -املساملني -فقد أمرنا اهلل باإلحسان والعدل والبر لهم،
قال تعالى ( :ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ) [املمتحنة ،]8:وقال ً
أيضا (ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ) [املائدة ،]2:والبر هو كل خير،
وألهميته قرن بالتقوى كما قرن اإلثم بالعدوان.
إن مصطلح اإلرهاب والتطرف اإلسالمي ،مصطلح جديد دخيل على
اإلسالم ،ونسبة من يوصف به ال تزيد على واحد من مليار ونصف مسلم
كحد أدنى ،وأعمارهم في العشرين أو أقل من ذلك أو أكثر ،ومع ذلك
يستخدم اإلعالم لفظ (اإلسالم اإلرهابي) أو (املسلمون املتطرفون) ،فال
يالم اإلسالم واملسلمون عامة ،وإمنا يالم من أساء لإلسالم واملسلمني.
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قبل أكثر من ألف سنة على اتفاقية جنيف ،كان محمد  Sواخللفاء من
بعده يوصون املسلمني في احلروب أن ال يقتلوا طفلاً أو امرأة أو ً
شيخا طاعنًا
في السن ،وال يقطعوا شجر ًة وال يهدموا بيتًا ،وال يؤذوا راه ًبا وال ميسوا
كنيسة ،كيف ال؛ وهم يرددون تكرا ًرا ومرا ًرا ،صغا ًرا وكبا ًرا ،س ًرا وجه ًرا

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) [الفاحتة،]2-1:
وحتيتهم حتية السالم «السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ،فاهلل هو الرحمن
الرحيم ،وهو رب العاملني ،رب الناس أجمعني ،ومحمد  Sمرسل للناس
كافة ،ورحمة للعاملني ،فاإلسالم وسائر األديان جاءت حلماية اإلنسان ،كيف
ال وهو أكرم مخلوق ،خلقه اهلل بيده ،ونفخ فيه من روحه ،وأسجد له مالئكة
قدسه ،واستخلفه في أرضه ،وفضله على كثير من خلقه ،ولزوال الدنيا
أهون على اهلل من قتل املؤمن وسفك دمه ،وذكر قتل ابني آدم في القرآن
فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨ
نفسا واحدة أ ًيا كان لونها أو جنسها
ﭩ ﭪ ﭫ) [املائدة ،]32:من قتل ً
أو لسانها أو دينها ،فإمنا إثم قتلها كمثل من قتل الناس أجمعني ،وكذا ثواب
من أحياها كثواب إحياء الناس جمي ًعا ،ولهذا شرع القصاص حتى ال يستهان
بدم اإلنسان ،قال اهلل تعالى( :ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯ ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ
) [البقرة ،]179-178:ففي القصاص يزول القتل ،وفي زواله حياة الكل .يقول
شيخ اإلسالم ابن تيمية« :فإن إقامة احلد من العبادات ،كاجلهاد في سبيل
اهلل ،فينبغي أن يعرف أن إقامة احلدود رحمة من اهلل بعباده ،فيكون الوالي
شدي ًدا في إقامة احلد ال تأخذه رأفة في دين اهلل فيعطله ،ويكون قصده
رحمة اخللق بكف الناس عن املنكرات ،ال شفاء لغيظه وإرادة العلو على
اخللق ،مبنزلة الوالد إذا أدب ولده ،فإنه لو كف عن تأديب ولده كما تشير
وصالحا حلاله»(.)1
به أمه -رقة ورأفة -لفسد الولد ،وإمنا يؤدبه رحمة به
ً
(((

السياسة الشريعة في إصالح الراعي والرعية ،لتقي الدين أحمد بن عبداحلليم ابن تيمية= ،
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وليس ذلك محصو ًرا في النفس البشرية ،بل تعدى إلى احليوان ،قبل أن
يسمع بحقوق اإلنسان قبل حقوق احليوان ،فاهلل أدخل امرأة اجلنة بكلب
سقته ماء من بئر فأحيته بعد أن كاد ميوت من الظمأ ،وأدخل امرأة النار
بهرة حبستها ،ال هي أطعمتها وال تركتها تخرج تأكل فماتت.

املطلب الثاني
أثر اجلهاد في إصالح الفرد واجملتمع
إن اإلسالم جاء لينشئ مجتم ًعا خال ًيا من اجلرمية واإلرهاب بشتى
أنواعه -النفسي واملالي واالجتماعي -وليحافظ مع سائر امللل على
الضروريات وملقاصد اخلمس التي عليها مدار الدنيا والدين وصالحهما،
وهي «النفس ،والدين ،واملال ،والعقل ،والنسل» .وللجهاد منافع كثيرة منها:

•أثره على اجملتمع وإصالحه ،فاجلهاد شرع للدفاع عن الدين،
واحملافظة عليه ونشره ،وترك احلرية للناس في اختيار الدين
الذي يرتضونه دون إكراه أو فتنة ،قال تعالى( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ) [البقرة،]193:
وقال قبلها( :ﭧ ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ) [البقرة.]192-191:
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•دفع الظلم :أذن اهلل للمؤمنني في القتال بسبب أنهم ظلموا ،حيث
قال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ

= دار الكتاب العربي ،مصر ،ط :الرابعة ،سنة 1999م ،ص.97

ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ
ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ) [احلج ،]41-39:قرأ نافع ،وابن عامر،

وحفص ،وأبو جعفر (يقاتَلون) بفتح التاء ،على أنه مضارع مبني
للمجهول ،وقرأ الباقون (يقاتِلون) بكسر التاء ،على أنه مضارع مبني
للمعلوم ،فهم يقاتِلون ،ألنهم يقاتَلون( ،)1وهذه أول آية أذن فيها بالقتال
بعد ما نهي عنه في أكثر من سبعني آية ،ولوال ما شرعه اهلل من اجلهاد
الستولى أهل الشرك على أهل األديان ،وتعطلت الشرائع ،وهدمت
معابد الرهبان ،وكنائس النصارى واليهود ،ومساجد املسلمنيّ ،
فكف
اهلل املشركني باملسلمني ،وإذنه مبجاهدة الكافرين ،فهؤالء الذين
يستحقون نصرة اهلل هم الذين إن مكنوا في األرض ،حافظوا على
الصالة وأداء الزكاة ،وأمروا باملعروف ونهوا عن املنكر ،وهذه الصفات
سبق احلديث عنها في املباحث السابقة ،أنها سبب للرحمة.

(((
(((

•االستخالف والتمكني في األرض ،وتبديل اخلوف أمنًا :قال املفسرون:
«ملا قدم رسول اهلل  Sوأصحابه املدينة ،رمتهم العرب عن قوس
واحدة ،فكانوا ال يبيتون إال في السالح ،وال يصبحون إال في المتهم
أي :سالحهم -فقالوا :أترون أنا نعيش حتى نبيت آمنني مطمئننيال نخاف إال اهلل !! فنزلت اآلية»( .)2قال تعالى( :ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰ ﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ
ﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾ ﭿﮀ ﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ) [النور ،]55:ثم قرن اهلل بني إقامة الصالة وإيتاء
ينظر :املغني في توجيه القراءات العشر املتواترة ،لسالم محيسن.)54/3( ،
زاد املسير في علم التفسير ،لعبدالرحمن بن علي بن محمد بن اجلوزي ،املكتب اإلسالمي،
بيروت ،ط :الثالثة ،سنة 1404هـ.)57/6( ،
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الزكاة وطاعة الرسول رجاء رحمته فقال( :ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) [النور.]56:

•حماية املستضعفني :حث اهلل املؤمنني وحضهم على اجلهاد في
سبيله ،وفي سبيل خالص املستضعفني من الرجال والنساء والولدان
الذين صدهم املشركني عن الهجرة ،واستذلوهم واستضعفوهم،
فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ) [الن�ساء ،]75:وحماية
املستضعفني ودفع الظلم عنهم واجب في كل زمان ومكان.

•كف بأس الكافرين :وهذا وعد من اهلل محقق ،ولذا أمر نبيه محم ًدا
 Sأن يقاتل ويشجع املؤمنني على القتال فقال تعالى( :ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ) [الن�ساء ،]84:ثم بني لهم أنه ال يتساوى
القاعد عن اجلهاد من غير عذر ،واجملاهد في سبيل اهلل ،وفضل
اجملاهد على القاعد بعذر درجة ،وعلى القاعد بغير عذر درجات
ومغفرة ورحمة ،فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ

ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ) [الن�ساء.]96-95:
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•وحدة املسلمني :إن وحدة املسلمني لها أثر كبير في نصر الدين ،ملا
فيها من رعب لألعداء الذين يسعون لتمزيق وتفتيت هذه الوحدة،
ولذا قال تعالى( :ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ) [ال�صف ،]4:وأمرهم اهلل بإعداد جميع أسباب

القوة لقتال أعدائهم ،ونبههم على أن النصر ال يأتي في كل زمان
من غير استعداد فقال ( :ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ

ﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ) [الأنفال ،]60:أي :وما تنفقوا في اجلهاد وغيره من وجوه

اخلير ،ثم أمر في اآلية التي تليها نبيه  Sبالسلم إذا وجد السبيل
إليه ،ألن القتال ضرورة اقتضتها الظروف لرد العدوان ،وحرية
األديان ،وتطهير األرض من الظلم والطغيان ،فقال ( :ﯼ ﯽ
ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) [الأنفال ،]61:ثم بني
املراد بالصلح فقال( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ

) [الأنفال ،]63-62:قال القرطبي“ :وكان تأليف القلوب مع العصبية
الشديدة في العرب من آيات النبي  Sومعجزاته؛ ألن أحدهم كان
يُلطم اللطمة فيقاتل عليها ،وكانوا أشد خلق اهلل حمية ،فألف اهلل
بينهم باإلميان ،حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين”(.)1
لقد اقتتلت عبس وذبيان في اجلاهلية أربعني سنة ،في حرب داحس
أي الفرسني سبق؟ وفي
والغبراء -فرسان للسباق -بسبب اختالفهم ُّ
اجلاهلية احلديثة ،اقتتلت دول العالم ،فبلغ عدد قتلى احلرب العاملية
األولى والثانية عشرات املاليني ،إضافة إلى اجملازر الوحشية ،والدماء
التي تسفك كل يوم على أيدي اجلبابرة والطواغيت ،الذين يريدون عل ًوا
في األرض وفسا ًدا ،فطغوا في البالد ،وأكثروا فيها الفساد ،وجعلوا
أهلها شي ًعا ،بعضها يستضعف وبعضها يُذبح.
(((

اجلامع ألحكام القرآن ،للقرطبي.)53/8( ،
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لقد حتقق األمن والسالم على يد رسول الرحمة واإلسالم محمد S
بأقل عدد من قتلى األعداء ،في جميع احلروب والغزوات التي خاضها
النبي  ،Sفلم يزد عدد القتلى على ألف حسب إحصاء بعض مؤلفي
السيرة النبوية ،ولم يقتل بيده إال رجلاً واح ًدا في غزوة أحد -أبي بن
خلف ،-وفتح مكة شاهد لذلك ،فقد آمن الناس ودخلوا في دين اهلل
أفواجا ،وجتلت رحمته  Sبالكفار واألعداء الذين حاربوه وتآمروا
ً
عليه حينما أعلنها صريحة بعد ما سمع قولة بعض أصحابه :اليوم يوم
امللحمة ،فقال « :Sاليوم يوم املرحمة» ،وقال« :يا معشر قريش ،ما ترون
أني فاعل بكم؟» قالوا :خيرا ،أخ كرمي ،وابن أخ كرمي ،وقد قدرت .فقال
« :Sإني أقول لكم كما قال أخي يوسف :ال تثريب عليكم ،اليوم يغفر اهلل
لكم وهو أرحم الراحمني ،اذهبوا فأنتم الطلقاء»(.)1
يقول الشاعر اإلسالمي وليد األعظمي متمثلاً هذا املوقف(:)2

لـو �شـئت �أ�سـلمتهـا للـحـرق والـعـدم
�أخ كريـم و�أذروا عـبـرة النـدم
لـوال الهـدايـة مـا ثرنـا عـلى �صنم
مـا كـان منـه حدي ًثـا �أو بـذي قدم
هم يف ال�سفوح و�أنتم يف ذرى القمم
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دخـلــت مكـة والـرايـات خـافـقـة
عـفـوت ملـا ر�أيـت الـعـني دامـعـة
يـا مـنقـذ الكـون من جهـل �أحاط به
ـئت �إلى التــاريخ �أ�سـ�ألـه
الـيـوم ج ْ
فمـا وجـدت لـكـم يا �سيـدي �شـبـهـًا
ويقول في قصيدة -شريعة اهلل لإلصالح عنوان:-
ومــا عــداه فــال عــز وال �ش ــان
تـاريـخـنــا من ر�سـول اهلل مبد�ؤه
ومـن هــداه لـنـ ــا روح وريـحـ ــان
حممـد �أنـقــذ الـدنيـا بدعــوتـه
وتـ�ستبيــح الـدمــا عب�س وذبيــان
لــواله ظـل �أبـو جهــل ي�ضـللنــا
(((
(((

ينظر :السيرة النبوية ،لعبدامللك بن هشام بن أيوب احلميري املعافري ،أبو محمد ،جمال الدين،
حتقيق :مصطفى السقا ،إبراهيم األبياري ،عبداحلفيظ شلبي ،دار إحياء الثراث العربي ،بيروت،
لبنان .)412/2( ،وأخرجه أبو عبيد في كتاب األموال ( )143/1بإسناد ضعيف.
ديوان وليد األعظمي -األعمال الشعرية الكاملة ،-دار القلم ،دمشق ،ط :الثالثة ،سنة 2004م.

هذا هو اإلسالم الذي يصوب إليه اإلعالم ،ويُرمى بالسهام ،إنه دين
الرحمة والسالم وإن عم الكون الظالم ،وسيشرق نوره ويظهر ليضيء
كل األنام.
وصلى اهلل على سيدنا محمد نبي الرحمة ،وعلى آله وصحبه ،ومن
اهتدى بهديه ،ودعى بدعوته إلى يوم الدين.
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اخلامتة
بعد االستقراء لبعض آيات الرحمة وأسبابها وأثرها في إصالح الفرد
واجملتمع ،ميكن ذكر النتائج التالية:

•الرحمة صفة هلل
من وإحسا ًنا.

 ،وصف بها نفسه ،وكتبها على نفسه تفضلاً

•الرحمة وسعت كل شيء ،وأودعها في قلوب جميع مخلوقاته
ليتراحموا بها.
•الرحمة هي الغاية التي أرسل بها محمد  Sلقوله تعالى( :ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ) [الأنبياء.]107:

•اإلنسانية جمعاء بحاجة في كل زمان ومكان إلى خلق الرحمة
في حياتها االجتماعية ،واالقتصادية ،والسياسية ،والتعليمية،
والتربوية.
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•أسباب الرحمة وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع كما هو مبني في
مباحث هذا البحث.

وأوصي مبا يلي:
•حث املسلمني على التحلي بصفة الرحمة ،واتخاذ القرآن هدى

للرحمة والتراحم فيما بينهم ،واتباعهم لنبي الرحمة  ،Sوالتخلق
بخلقه.
•التأكيد على أن اإلسالم هو دين الرحمة والسالم ،ودفع الشبهات
التي أثيرت حول اإلسالم بأنه دين إرهاب ،وسفك للدماء ،والتعرف
على خلق الرحمة وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع ،وذلك من
خالل انعقاد املؤمترات ،والندوات ،واحملاضرات.
وختا ًما فإنني أحمد اهلل أن وفقت لكتابة هذا البحث املتواضع،
فما كان من صواب فمن اهلل ،وما كان من خطأ فمن نفسي ،واحلمد هلل
الذي بنعمته تتم الصاحلات ،وصلى اهلل وسلم على سيدنا محمد خير
البريات.
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فهرس املصادر واملراجع

54

1 .1القرآن الكرمي.
2 .2اإلتقان في علوم القرآن ،جلالل الدين السيوطي ،حتقيق :محمود
مرسي عبداحلميد ،ومحمد عوض هيكل ،دار السالم ،مصر،
الطبعة األولى ،سنة 1429هـ 2008 -م.
3 .3إغاثة اللهفان من كصائد الشيطان ،البن قيم اجلوزية ،مكتبة
املعارف ،الرياض ،حتقيق :محمد الفقي.
4 .4بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،جملد الدين محمد بن
يعقوب الفيروزآبادي ،املكتبة العلمية ،بيروت ،حتقيق :محمد النجار.
5 .5تفسير املنار ،لرضا محمد رشيد ،مطبعة املنار ،مصر ،الطبعة
األولى ،سنة 1346هـ.
6 .6التفسير الكبير ،ألبي عبداهلل محمد بن عمر فخر الدين الرازي ،دار
الكتب العلمية ،الطبعة الثانية.
7 .7جمهرة اللغة ،ألبي بكر محمد بن احلسن ،املعروف بابن دريد ،دار
العلم ،بيروت ،حتقيق :د .رمزي منير بعلبكي.
8 .8اجلواهر احلسان في تفسير القرآن ،ألبي زيد عبدالرحمن بن
محمد بن مخلوف ،املعروف بالثعالبي ،مؤسسة األعلى ،بيروت.
9 .9ديوان وليد األعظمي -األعمال الشعرية الكاملة ،-دار القلم،
دمشق ،الطبعة الثالثة ،سنة 2004م.
1010روح املعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع املثاني ،ألبي الفضل
شهاب الدين السيد محمود البغدادي ،دار الفكر ،بيروت.
الس ِج ْستاني ،دار
1111سنن أبي داود ،ألبي داود سليمان بن األشعث ِّ
الرسالة العاملية ،الطبعة األولى 1430هـ 2009 -م ،حتقيق :ش َعيب
مح َّمد كامِ ل قره بللي.
األرناؤوط َ -

1212زاد املسير في علم التفسير ،لعبدالرحمن بن علي بن محمد بن
اجلوزي ،املكتب اإلسالمي ،بيروت ،الطبعة الثالثة ،سنة 1404هـ.
1313سنن الترمذي ،لإلمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي،
الطبعة الثانية ،مصطفى البابي احللبي ،مصر ،سنة 1395هـ 1975 -م.
1414السيرة النبوية ،لعبدامللك بن هشام بن أيوب احلميري املعافري ،أبو
محمد ،جمال الدين ،حتقيق :مصطفى السقا ،إبراهيم األبياري،
عبداحلفيظ شلبي ،دار إحياء الثراث العربي ،بيروت ،لبنان.
1515صحيح مسلم ،ملسلم بن احلجاج ،أبو احلسن القشيري النيسابوري،
حتقيق :محمد فؤاد عبدالباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
الطبعة الثانية ،سنة .1972
1616لسان العرب ،البن منظور ،أبي الفضل ،جمال الدين بن مكرم ،دار
لسان العرب ،بيروت.
1717مسند أحمد ،لإلمام أحمد بن حنبل الشيباني ،طبعة دار الرسالة.
1818املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي ،حملمد فؤاد عبدالباقي ،دار
إحياء التراث العربي ،لبنان.
1919معجم مقاييس اللغة ،ألبي احلسني أحمد بن فارس ،دار الفكر
العربي ،طبعة :سنة 1978م ،حتقيق :عبدالسالم هارون.
2020املفردات في غريب القرآن ،ألبي القاسم احلسني بن محمد املعروف
بالراغب األصفهانى ،دار املعرفة ،بيروت ،حتقيق :محمد سيد كيالني.
2121مقدمة جامع التفاسير ،ألبي القاسم احلسني بن محمد املعروف
بالراغب األصفهانى ،دار الدعوة ،الكويت ،حتقيق :أحمد حسن
فرحات ،الطبعة األولى سنة .1984

55

