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 النعيمي . عمار سعد هللا رضاد
 / نينوى الجامعة كمية اإلمام األعظم

 ممخص البحث
يقوم عمى دراسة (، و القرآن في الحث عمى السمم ونبذ العنفأساليب عنوان البحث ىو )    

رشادىا إلى   هوبيان دور  القرآن الكريم في الحث عمى السمم ونبذ العنف أساليب في توجيو األمة وا 
 يش السممي بين أفرادىا من جية، وبينيا وبين األمم األخرػ من جية أخرػ. التعا
أىمية  لمناسليبّين وألفاظًا وعباراٍت بعينيا  أساليب من أجل ذلك قد اختار القرآن الكريمف    

ودوره في بناء ورقي األمة ونبذ العنف الذؼ عمل اإلسالم عمى القضاء عميو ونشر ثقافة  السالم
  دم االعتداء عمى حقوق وكرامة اآلخرين.التعايش وع

اشتمل التمييد عمى بيان أساليب العرب في  ومباحث ثالثة، تمييد ىوقد أنقسم البحث عم     
والتي تنوعت لتناسب السياقات  التي اتبعيا القرآن الكريم في سياق حثو عمى نبذ العنف الكالم

نحو  ،آيات الحث عمى السمم في دراسة ما عمىفقد اشتمل األول مني المباحثا . أم  الواردة فييا
﮴   ﮵   ھ  ےچ قولو تعالى: ﮹         ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮷﮸   ﮶  

، چ ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب  مب  ی  ی   ی   چ ، وقولو تعالى: چ﮺ ﮻   ﮼ 
     ڳ    ڳ    گ  گ         گ  ڳ  ڳ ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ چ   وقولو تعالى:

    ۆ     ۆ     ۇ              ۇ        ڭ      ڭ     ڭ   ۓ  ڭ چ  ، وقولو تعالى:چڱ  ڱ  

   .چ ٴۇ     ۈ    ۈ
 چ ، نحو قولو تعالى:العفو والصفحالحث عمى آيات  في دراسة واشتمل المبحث الثاني عمى    

گ  گ  ڳ  چ  ، وقولو تعالى:چڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  

، چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چچ  ، وقولو تعالى:چڱ   ڳ   ڳ  ڳ  ڱ
ۈئ  ېئ  ېئ  چ  ، وقولو تعالى:چۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ چ  وقولو تعالى:

في  واشتمل المبحث الثالث عمى دراسة .چېئىئ   ىئ  ىئ  ی  یی  ی    جئ  حئ  مئ  ىئ 
ڻ    ں    ں    ڱ    ڱ     ڳ ڱ  ڱچ  ، نحو قولو تعالى:المصالحة آيات الحث عمى

 ِم في الَحثِّ َأَساليُب الُقرآِن الكري
مِم وَنْبِذ الُعنفِ   َعَمى السِّ
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    ﮳       ﮲     ۓ    ۓ        ے ے     ھ   ھ      ھ     ھ        ہ    ہ      ہ     ہ     ۀ       ڻ     ۀ    ڻ    ڻ

    ۉ     ۅۉ    ۅ    ۋ      ۋ    ٴۇ     ۈ چ  ، وقولو تعالى:چ﮸ ﮹    ﮷     ﮶    ﮴﮵

 پ چ ، وقولو تعالى: چ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺچ    ، وقولو تعالى:چې       ې  ې

أىم  اشتممت عمىالبحث بخاتمة  ثم اختتم .چڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ 
 نتائجو.

Abstract 

     Title search is (methods Koran in urging peace and non-violence), and 

is based on the study of methods of the Koran in urging peace and non-

violence and the statement of its role in guiding the nation and guide it to 

a peaceful coexistence among its members on the one hand, and between 

them and other nations on the other hand. 

     He chose the Koran in order that the methods and verbally and phrases 

specific to show people the importance of peace and its role in nation 

building paper and renounce violence, who worked on the eradication of 

Islam and spreading the culture of coexistence and non-aggression on the 

rights and dignity of others. 

      The research was divided into three sections and booting, boot 

included a statement on the methods of the Arabs in the speech, which 

followed the Qur'an in the context of urging him to renounce violence 

and to fit the varied contexts contained therein. The detective has 

included the first two verses of the study in urging peace, and the second 

section included in the study verses urging the pardon and forgiveness, 

and the third section included in the study verses urging reconciliation. 

Then concluded research conclusion included the most important results. 

 المقدمـة
 وبعد...  و وصحبو ومن واالهـى آلـرسول هللا وعمى ـالحمد هلل، والصالة والسالم عم     

لألمة في كافة نواحي  ومنيجاً  كي يكون دستوراً ( )فقد أنزل هللا تعالى القرآن الكريم عمى رسولو
ن من أىم المفاىيم التي رّسخيا القرآن ىو ال في تنظيم سالم، فجعمو أصاًل وأساسًا الحياة. وا 

 .العالقة بين أفراد األمة من جية، وتنظيم عالقة األمة مع سائر األمم األخرػ من جية أخرػ 
وال في السّنة  مكان لو في القران الكريم ال والدعوة إليو مصطمح العنفومن المعموم أن      

من أسماء هللا الحسنى ف، دعوة إلى السالمىو  اإلسالم في حقيقة أمرهن  ؛ وذلك أالنبوية المطيرة
، سالم المرء مع نفسو بتوحيد نوازعيا ودوافعيا، وسالمو چحئ  مئ ىئ  يئ جبچ ))الّسالم((، 

مجتمعو من خالل التعايش وحفع وحسن تعيد شريعتو، وسالمو مع  التوجو إليو مع ربو بصدق
تمعات حيثما كانت، برعاية ، وسالمو مع باقي المجحقوق اآلخرين وعدم االعتداء عمييا



 741  
 

 د. عمار سعد هللا رضا النعيمي            مجمة العموم اإلسالمية     َأَساليُب الُقرآِن الكريِم في الَحثِّ 
مِم وَنْبِذ الُعنفِ    (8( السنة )63العدد ) َعَمى السِّ
 

ا بالعيود والمواثيق القائمة بينيا وبين مجتمعو، ـاء ليـوالوفواحترام عقائـدىا،  مصالحيا المشروعة،
    ھ ے ے ۓ  ۓ ﮲   ﮳ ﮴ ﮵چ : منيا، قال تعالى فال يخّل بشيء

 فالسالم ،اإلسالم بالسالم جاءلقد   (.ٕٛٓالبقرة:  )چ﮼     ﮻    ﮺    ﮹   ﮷﮸      ﮶
 الذؼ يبدأ من التحية التي ىي مدخل عنفالنموذج من التشريع الديني الخالص يخص مبدأ ال

الصالت  أوثق إلىوقد يتطور  والتعايش تقارب اإلنساني الذؼ يفتح باب التعارف والتواصللم
في قولو  وال غرو أن كانت تحية المسممين، مشتقة أصاًل من ىذا الشعار المبارك االجتماعية.

ىئ ىئ ىئی ی ی  ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ  ۈئ    وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئچ:تعالى

 (.ٖٕإبراىيم:  )    چوئ  وئ ۇئچ (، ومن قولو تعالى: ٕٚالنور: )چ    حئ     ی جئ

 يأخذ السالم مأخذه من نفوسيم، ويترسخ في صدورىم وقموبيم، حتى أنيم ال وىكذا      

، عماًل ، والرأفة والرحمةلصفحوالعفو وا يتصرفون مع الناس، إاّل وفق مقتضياتو من المين والرفق
 )چۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ  ۇ             ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇچ بقولو تعالى: 

ضمن لبقاء الشعوب وديمومتيا من انتياجيا سياسة الالعنف أفميس ىناك وسيمة  (.ٖٙالفرقان: 
ال التي اتخذت من العنف  والمجتمعات والدول عمى اإلمبراطوريات كثيرة من التاريخ الشواىدف وا 
 .سياسة ليا كيف أنيا تفككت وانتيت نيايات مأساوية والنزاعات الحروبو 

  أساليب الكالم في العربية :تمهيـدال
(1)ينقسم الكالم العربي إلى قسمين: ))خبر((      

(2) و))إنشاء(( 
قسم الخبر إلى ثالثة وي،  

 وُيقسـم اإلنشاء إلى،  (5) و))خبر إنكارؼ(( (4) و))خبر طمبي((  (3) أقسام: ))خبر ابتدائي((

                                                 

( الخبر: ))ىو ما يتحقق مدلولو في الخارج بدون النطق بو((. جواىر البالغة، السيد أحمد الياشمي)ت ٔ)
م: ٕ٘ٓٓىـ/ ٕٙٗٔلبنان، الطبعة األولى،  -ىـ(، تعميق وتدقيق سميمان الصالح، دار المعرفة، بيروتٖٜٗٔ

ٖ٘. 
والكذب لذلتو، وال يحصل مضمونو وال يتحقق إال إذا تمفظت بو((. ( اإلنشاء: ))كلُّ كالٍم ال يحتمل الصدق 2)

 .ٔٚالمصدر السابق: 
الخبر االبتدائي: ))ىو الخبر الذؼ يكون المخاطب فيو خالي الّذىن منو، غير متردد فيو، وال منكر لو، وال ( ٖ)

د الكالم في ىذه الحال لعدم الحاجة إلى التوكيد((.  ، تطبيق، عمار سعدهللا النعيميعمم المعاني دراسة و ُيؤك 
 .ٕٓم: ٕٕٔٓمكتبة دار الميثاق، الموصل، الطبعة األولى، 

ىو الخبر الذؼ يكون المخاطب فيو مترّددًا، طالبًا الوصوَل لمعرفتو، والوقوف عمى حقيقتو، ( الخبر الطمبي:  ))ٗ)
 .ٕٓ((. المصدر السابق:  الّشكِّ لمخاطب ويحل فييا اليقيُن محل فُيستحسن تأكيده ليتمّكن من نفس ا

( الخبر اإلنكارؼ: وىو الخبر الذؼ يكون فيو المخاطب )) منكرًا لمحكم، وفي ىذه الحالة يجب أن يؤكد لو 5)
الخبر بمؤكد أو أكثر بقدر إنكاره قوة وضعفًا؛ ذلك أن  المتكمم أحوج ما يكون إلى الزيادة في تثبيت خبره، إذا 
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((قسمين (1) : ))إنشاٍء طمبيٍّ
  )) وُيقسم اإلنشاء غير الطمبي إلى خمسة ، (2) و))إنشاٍء غير طمبيٍّ

وُيقسم اإلنشاء الطمبي إلى أساليب ىي: المدح والذم، وصيغ العقود، والقسم، والتعجب، والرجاء. 
م(( و))التمني(( و))النداء((، وتقسم خمسة أساليب طمبية ىي: ))األمر(( و))النيي(( و))االستفيا

 أساليب األمر إلى أربعة أقسام ىي:
)البقرة: چڱ   ڱ   ڱ    ں   ں   ڻ   ڻ  چ صيغة فعل األمر، نحو قولو تعالى: .ٔ

 .(ٜٜٔ)األعراف: چڄ   ڃ     ڃ    ڃ   ڃ   چ   چچ  قولو تعالى: (، و ٖٗ
ڃ   ڃ   ڃ     ڃ   چ ـى: صيغة فعل المضارع المجزوم بالم األمر، نحو قولـو تعال .ٕ

پ   ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   ٺ   ٺ    ٺ   ٺ   چ وقولو تعالى:  (،ٚ)الطالق: چچچ

 (.ٗ-ٖ)قريش: چٿ   ٿ   ٿ 
 لزموا((، نحـو قولو تعالى:يكم(( وىو اسم فعل أمٍر بمعنى ))إصيغة اسم فعل أمر، ومنو ))عم .ٖ

 (.٘ٓٔ)المائدة: چڃ    ڄ    ڦڦ    ڦ   ڄ   ڄ   ڄ     ڦ     ڤ  ڤ        ڤچ 
، أؼ: (ٖٛ)البقرة: چۅ    ۅ چ المصدر الّنائب عن فعل األمر، نحو قولو تعالى:  .ٗ

 أحسنوا إلى الوالديِن إحسانًا.
ىذا فضاًل عن خروج كثير من أساليب اإلنشاء الطمبي األخرػ عن معناىا األصمي إلى     

 األمر، وكذلك خروج الخبر إلى األمر.
السمم ونبذ العنف وجعمو  عمى الكريم معظم ىذه األساليب في سياق الحث القرآن استعملوقد     

 ذه األساليب وكما سنبينو في محمو.منيج حياة لألمة وذلك حسب ما يقتضيو مقام البالغة من ى
 آيات الحث عمى السمم في دراسة: المبحث األول

نفسو  اءة بمثميا ىي في الوقتوعدم رد اإلس السمماآليات الداعية إلى  أن   عمى أحد ال يخفى    
ويتجمى ىذا المنيج الرباني في عدد من آيات القرآن الكريم ومن ذلك قولو تدعو إلى الالعنف، 

﮹     چ  تعالى: ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷﮸  

                                                                                                                                            

، فيو حينئٍذ ُيبالغ في تأكيده حتى ُيزيل إنكاره((.  بحوث منيجّية في عموم كان ىناك من يتكره ويدفع صحتو
م: ٕٛٓٓه/ ٜٕٗٔلبنان، الطبعة األولى،  -البالغة العربية، ابن عبد هللا أحمد شعيب، دار ابن حزم، بيروت

ٕٖٔ . 
 العربية البالغة .( اإلنشاء الطمبي: ))ىو ما يستدعي مطموبًا غير حاصل في اعتقاد المتكمم وقت الطمب((1)

، عبد الرحمن حسن حبّنكة الميداني، دار القمم، دمشق، الدار الشامّية، بيروت، الطبعة وفنونيا وعموميا أسسيا
  .ٕٕٛ/ ٔم: ٜٜٙٔه/ ٙٔٗٔاألولى، 

 .ٔٚ( اإلنشاء غير الطمبي: ))ىو ما ال يستدعي مطموبًا غير حاصل في وقت الطمب((. جواىر البالغة: ٕ)
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﮼    . فقد بدأت اآلية الكريمة بأحد أساليب اإلنشاء الطمبي وىو (ٕٔٓ)البقرة: چ﮺  ﮻ 
 ء، وأوثر النداء بحرف )الياء( الذؼ ىو لمبعيد لبيان عمو ورفعة درجات المؤمنينأسموب الندا

 چےچ  الموصول باالسم، وجاء بعد ذلك المتأتية من طاعتيم هلل تعالى في أوامره ونواىيو
وأوثرت صيغة الماضي فيو لبيان  چےچ      الفعلوىي  واالىتمامألن  صمتو ىي مدار الحكم 

. ثم  عدل بعد ذلك إلى أسموب آخر من ت صفة اإليمان في المخاطبينانقضاء األمر وثبا
ۓ   ۓ   چ         وىو أسموب األمر المتضمن لالستعالء واإللزام في قولو أساليب اإلنشاء الطمبي

م ىو أصل في م، وىذا يشير إلى وجوب الركون إلى السمم ونبذ العنف؛ فالسچ﮲    ﮳
اإلسالم،  اع عن دارـأبيحت لمدف فقـد ،ال ُتشن إال لمضرورةي ـفي، وـاإلسالم والحرب استثناٌء في

ی       ی ی چ      :لقولو تعالى قاً ـمم، طبـى السـفإذا انتفى العدوان وجب إيقاف الحرب، والجنوح إل

وبذلك تتم العودة بعد كل حرب، إلى  ،(ٔٙ)األنفال:  چمب               ی  جئ  حئ  مئ  ىئيئ  جب  حب  خب
الذؼ ىو ل هللا تعالى السمم كالبيت الواسع ـد جعـوق ر.ىو حالة السمم واالستقرال الذؼ األص

﮲     ﮳ چ مستقر يأوؼ إليو الناُس حين قال: ة، فحرف الجر )في( ُيفيد الظرفي  چۓ   ۓ 
وقد ُجعل السمم ظرفًا  شيئا، يحتوؼ  شيئا أن الظرفية ومعنى ،(1)وقد جاءت ىنا لمظرفية المجازّية

واختمف المفسرون  .(2)ُيعاش فيو أىميتو وكونو ظرفاً مجاز مبالغة في تعظيمو وبيان عمى طريق ال
 بكسر چ﮲چ أن   ىـ(ٗ٘ٔ)ت  ءالعال بن عمرو أبيا، فعن ىن چ﮲ چ  في المرد من

 ىذه في  چۓ   ۓ  ﮲  چ قرأ ولذلك ؛المسالمة السين بفتح  چی   چ و ،اإلسالم ىو السين
 .السين بفتح () دـمحم سورة في والتي األنفال سورة في التي أوقر  غير ال السين بكسر السورة
ن ماو  ىكذا تؤخذ ال المغة)): الـوق التفرقة ذهـى ىـ(ت ٕ٘ٛ) ردـالمب وأنكر  ال بالسماع تؤخذ ا 

ْمم": (ىـٕٗٗ )ت يتالسكّ  ابنوقال  . (3) ((دليل إلى َفر ق  من وَيحتاج بالقياس  – والِسْمم الس 

                                                 

ه(، تحقيق الدكتور فخر الدين ٜٗٚلجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادؼ )ت ( ينظر: ا1)
م: ٕٜٜٔه/ ٖٔٗٔلبنان، الطبعة األولى،  -قباوة، واألستاذ دمحم نديم فاضل، دار الكتب العممّية، بيروت

ٕ٘ٓ. 
ؼ، مكتبة وىبة، القاىرة، الطبعة ( ينظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم، الدكتور دمحم األمين الخضر 2)

 .ٖٕٔ -ٕٔٔم: ٜٜٛٔه/ ٜٓٗٔاألولى، 
ه(، تحقيق ٔٚٙ)ت  القرطبي األنصارؼ  أحمد بن دمحم( تفسير القرطبي، المسمى الجامع ألحكام القرآن، أبو 3)

 .ٖٕ/ ٖ م:ٕٓٓٓه/ ٕٓٗٔلبنان، الطبعة األولى،  -سالم مصطفى البدرؼ، دار الكتب العممّية، بيروت



 751  
 

 د. عمار سعد هللا رضا النعيمي            مجمة العموم اإلسالمية     َأَساليُب الُقرآِن الكريِم في الَحثِّ 
مِم وَنْبِذ الُعنفِ    (8( السنة )63العدد ) َعَمى السِّ
 

 ال اآلية من مراد فيو المغة أئمة بين فيو خالف ال الصمح أسماء من السمم ن فكو  ،(1)"الُصْمح
 استعمال من ويكون  أيضاً  مراداً  يكون  أؼ جاز ذلك صح إذا اإلسالم عمى يطمق وكونو محالة

ھ  چ  ـب خطابيم يقتضيو كما المسالمة بالسمم المراد يكون  أن فعمى. معنييو في المشترك

 دون  المسالمة في بالدخول َأْمَرىم المعنى انـك لممسممين بكالمق ىو الذؼ   چ ے  ے
 يكن لم فعل تحصيل طمب حقيقتيا أن من  چۓ  چ  في األمر صيغة تقتضيو وكما ،لالقتا

 ويراد الحقيقي المعنى ىنا السمم من المراد يكون  أن ويجوز .بعضو في ُمفر طاً  كان أو حاصالً 
 كما لبعض حرباً  بعضيم يكون  بأال باإليمان اتصفوا أن بعد ىتعال هللا يأمرىم المسممين بين السمم
 ما عقب ىذا ذكر ومناسبة ،العداوات من قبائميم بين انـك ما وبتناسي ،الجاىمية في عميو كانوا
 فخراً  ويفخرون  تراثيم الحج موسم في يذكرون  وكانوا آباءىم كذكرىم هللا رـبذك مرواأُ  اـلم أنيم تقدم
مم في بالدخول ذلك عقب مرواأُ  ة،الحمي إلى يفضي قد  خطبة في ()هللا رسول قال ولذلك الس 

 تكممة اآلية فتكون  (2)(( بعضٍ  رقابَ  كمبعُض  يضربُ  كفاراً  بعدؼ ترجعوا ال )): الوداع حجة
 في أصالً  اآلية تكون  وبيا الجاىمية، في عمييا كانوا التي العرب أحوال بإصالح المتعمقة لألحكام

 .(3)إليو فضييُ  وما بين المسممين التقاتل أؼ التيارج رفع وىو لإلسالم الً أص السمم كون 

﮴   چ  ثم انتقل بعد ذلك إلى أسموٍب آخر من أساليب اإلنشاء الطمبي وىو النيي في قولو:    

يقاع الفرقة بين  چ﮵  ﮶  ﮷﮸   ﮹    ﮺  ﮻  ﮼   ألنو يجيد في زرع الفتنة وا 
قرن هللا تعالى الحث عمى  قدف .(4)الحالل تزيين المعاصي ليمالمسممين وتحميل الحرام وتحريم 

السمم بالنيي عن إتباع خطوات الشيطان، ومقتضى ذلك أن  العنف ىو من إتباع خطوات 
 التفاقيما باإلنشائية مع وجود مناسبة  ر والنييـي األمـتـمـمـن جــيـب (5)لــوص ــدقــذا فــان؛ ولــطــيــالش

                                                 

ه(، ٛ٘ٗ)ت  سيده بابن المعروف األندلسي المغوؼ  النحوؼ  إسماعيل بن يعمُمخصص، أبو الحسن ( ال1)
 . ٖٓٛ/ ٖم: ٜٜٙٔه/ ٚٔٗٔتحقيق خميل إبراىيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

؛ وأحمد في ٜٔٙ/ ٕ (:ٕ٘ٙٔ، رقم )منى أيام الخطبة أخرجو البخارؼ في صحيحو، والمفع لو، في باب( ٕ)    
 .744/ 0(: 6302مسنده، رقم )

م(، مؤسسة التاريخ العربي، ٕٜٚٔ( التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور، دمحم الطاىر بن عاشور)ت 3)
 .ٜٜٕ/ ٕم: ٕٓٓٓه/ ٙٔٗٔلبنان، الطبعة األولى،  -بيروت

، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا أبو عمر بن ( ينظر: تفسير البيضاوؼ المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل4)
/ ٔم: ٜٜٙٔه/ ٙٔٗٔلبنان،  -ه(، دار الفكر لمطباعة والنشر، بيروتٜٔٚدمحم الشيرازؼ البيضاوؼ )ت

790. 

مجالل الدين دمحم التمخيص فـي عموم البالغة، ل )) عطف بعض الجمل عمى بعض بالواو((. شرح( الوصل: 5)
ه(، شرح وتخريج دمحم ىاشم دويدرؼ، منشورات دار الحكمة، دمشق، ٜٖٚبن عبد الرحمن القزويني )ت

 .ٕٜم: ٜٓٚٔه/ ٜٖٓٔالطبعة األولى، 
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  بينيما.
أخرػ كيفية التعامل مع األمم األخرػ الداخمة في حرب مع آية  الكريم في يبّين لنا القرآنو      

ی  ی   ی  ی  جئ  حئ  مئ    چ المسممين في حال قبوليم بحالة السمم وذلك في قولو تعالى:

 إنمع األمم األخرػ  السمم . فقد بين هللا تعالى ىنا أحكام(ٔٙ)األنفال: چىئيئ  جب  حب  خب  مب  
 السمم من يأنفوا ال بأن المسممين تعالى هللا فأمر. الحرب حالة عن وكفوا والميادنة، السمم طمبوا
 نكون  بأن يطالبنا لم تعالى هللا أن   أؼ ،و دليل قوة ال دليل ضعف؛ ألنّ منيم سألو من يوافقوا وأن

ن  و  والعدوان، لالعتداء القوة إعداد منا يريد ال فيو غيرنا، عمى لنفترؼ  أقوياء  لمنع القوة يريد ماا 
 وسيمة لمقتال استعدادنا يكون  أن وتعالى سبحانو ينيانا لذلك الكون؛ ويعمّ  السالم ليسود الحرب

 أن عمينا لزاماً  صار والسالم السمم الخصم طمب فإن وليذا ؛عمييم واالفتراء الناس عمى لالعتداء
 أولى كان ذلك، في ئينالمبتد ىم كانوا فإذا وقت، كل مطموب العافية طمب نأل نسالميم
 صالح وقد .الكافرين عمى لممسممين عونايكون ف . فإن  في ىذا السمم مصمحة لالمةإلجابتيم
يثار أسموب الشرط ىنا لتقييدو  .(1)صمحيم فنقض نقضوىا شروط عمى خيبر أىل ()هللا رسول  ا 
؛ ألن  في ذلك الف المصالحة، في المصمحة أما إذا لم تظير المسممين، بمصمحة بالصمح األمر

 .(2)ىواٌن لألمة واجتراٌء لمكفار عمييا ومن َثم  استمرار لحالة الحرب وعدم استقرار لحالة السالم
 ألن: الطائر جناح من مشتق وىو ،(3)إلييا فِملْ  لمصمح إليك مالوا إن :أؼ ،الميل: والجنوح    

  چ و:لـقو  ىـفمعن ،(4)وـمن ينزل لذؼا جانبو جناح وىو جناحيو، بأحد مال النزول أراد إذا الطائر

ن ماو . الجانح الطائر يميل كما إليو، القاصد ميل السمم ىـإل واـمال إن أؼ:، چ ی  ی   ی  لم ا 
ن: يقل  حاليم أن يعمم حتى السمم إلى يسعفيم ال أنو عمى لمتنبيو إلييا، فأجبيم السمم طمبوا وا 
وىذا دليل عمى السمم يجب أن يقترن  ،(5)كيداً  السمم إلى الميل يظيرون  قد ألنيم الراغب، حال

 بالنّية الصادقة والعمل المخمص لتحقيقو ال اإلدعاء الخالي من الصدق الذؼ يؤدؼ إلى مزيد من 
                                                 

، تحقيق عبد الرحمن السعدؼ بن ناصر بن الرحمن عبد، المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير ( ينظر:ٔ) 
 .ٕٖ٘م: ٕٓٓٓه/ ٕٓٗٔبن معال المويحق، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

ه/ ٛٓٗٔ( ينظر: القاموس الفقيي لغة واصطالحًا، سعدؼ أبو جيب، دار الفكر، دمشق، الطبعة الثانية، 2)
 .ٕٛٔم: ٜٛٛٔ

ه(، تحقيق دمحم عوض مرعب، دار إحياء التراث، ٖٓٚ)ت األزىرؼ  أحمد بن دمحم منصور أبو( تيذيب المغة، 3)
 .ٜٗ/ ٗم: ٕٔٓٓبيروت، الطبعة األولى، 

ه(، تحقيق وتقديم الدكتور رمزؼ منير بعمبكي، ٕٖٔة المغة، أبو بكر دمحم بن الحسن بن دريد )( ينظر: جمير ٗ)
 .ٕٕٗ/ ٔم: ٜٚٛٔلبنان، الطبعة األولى،  -دار العمم لمماليين، بيروت

 .ٚٗٔ/ ٜالتحرير والتنوير:  (5)
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 القتال وسفك الدماء.
ميميم لمسمم يجب أْن يكون خالصًا ( لبيان أن  إلى) موقع واقعة چی    چ :قولو في والالم     
ن: أؼ ،لـو  عدػيُ  أن{ جنح} قـح ألن   ،(1)غيره آخر لغرض ال فيو ورغبة السمم ألجل لواما وا 
 واألمر.  لغرض إال (الالمـ)ب تعديتو تكون  فال (إلى)ـب عدػيُ  الذؼ (مالَ ) بمعنى ألنو(؛ إلىبـ)

 السميع :أؼ ، مـالعمي السميع هللا بأن  متذكير ل السمم، ىـإل بالجنوح األمر دـبع هللا، عمى بالتوكل
 اْجَنحْ چ وفي قولو . منيم يعمم ما يعامميم عمى فيو ،ونياتيم بضمائرىم العميم العيد، في لكالميم

لمداللة عمى لزوم سرعة االستجابة إلى  (2)عطف بـ)الفاء( التي تفيد التعقيب من دون تراخٍ   چ
 جيءو و. دعوات السالم ألنو كما ذكرنا آنفا أصل ومنيج حياة في اإلسالم والحرب استثناء في

وىذه المشاكمة في المفع تقتضي المشاكمة في  .(4)چاَجَنُحو چقولو (3)لمشاكمة   چ اْجَنحْ چ   علالفب
الفعل وعدم قتال من سالم المسممين واعتزل قتاليم ألنو ليس ىناك فائدة من قتاليم إال سفك 

اتيا استثناء كما الحرب بحّد ذ أن   . وذلكمن غير طائل أو مصمحة لألمة وىدر األموال الدماء
أصحابو  ()ذلك مقيدة بكل القواعد األخالقية، التي أوصى بيا رسول هللا بّينا، فإنيا فوق 

عتدػ عمى يُ  ُيجَيُز عمى جريح، وال وال من مبدأ الالعنف، فال ُيقتُل مدبٌر، وأتباعو، والتي تنبع
، وال ُتدم ر وال ُتيمك مواٍش وحيواناتعاٌت، شجٌر وال ُتتَمُف مزرو  ، وال امرأة وال طفل، وال ُيقَطعُ شيخ

ن ما. و ومبانٍ  مساكن يكون القتال مع المحارب الذؼ يحمل السالح في وجو المسممين قاصدًا  ا 
                                                           فقال:ويقابمون اإلساءة باإلحسان  ولذا فقد مدح هللا تعالى عباده الذين ينبذون العنف أذاىم.

)الفرقان:  چٴۇ         ۈ     ۈ     ۆ   ۆ      ۇ    ۇ              ڭ     ڭ     ڭ      ڭ      ۓچ 
تصافيم بصفة لتشريف وتعظيم المضاف ال چ ڭ  چ  فقد جاء تعريفيم باإلضافة إلى (.ٖٙ

 ُحَمَماء ون يمش": الحسن قال ووقار، وتواضع بسكينة: أؼ  چڭ  ڭ   ۇ       ۇ  چ ة. والرحم
 أصحاب":  الحنفية ابن وقال. "وخشوع وتواضع سكون  في الذر، يؤذون  ال األنبياء، مثل عمماء

                                                 

 .ٕٕ٘ينظر: من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم:  (ٔ)
لعطف في الذكر الحكيم )الفاء، وُثم (، الدكتور دمحم األمين الخضرؼ، مكتبة وىبة، ( ينظر: من أسرار حروف إ)

 . ٚ٘م: ٕٚٓٓه/ ٜٓٗٔالقاىرة، الطبعة األولى، 
( المشاكمة: ))وىي ذكر الشيء بمفع غيره؛ لوقوعو في صحبتو؛ تحقيقًا، أو تقديرًا((. بغية اإليضاح لتمخيص ٖ)

ه/ ٕٙٗٔال الصعيدؼ، مكتبة اآلداب، القاىرة، الطبعة السابعة عشر، المفتاح في عموم البالغة، عبد المتع
 .ٔٔٗم: ٕ٘ٓٓ

 .ٚٗٔ/ ٜالتحرير والتنوير:  (ٗ)
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ن يسفيون، ال وعفة، وقار  السكينةو  والمين الرفق: المغة في (الَيْون )و .(1)"حَمموا عمييم سفيم وا 
  .(2)وخففو سيمو أؼ عميو، هللا وىونو. خف أؼ يءالش عميو ىان مصدر: واليون  ،والوقار
 في مقابمتيم وترك السفياء عن اإلغضاءأؼ:  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ    چوقولو:     

وصل الجممة بالتي قبميا التفاقيما في الخبرية مع وجود مناسبة بينيما ليبّين أن . وقد (3)الكالم
ن مامن صفة عباد الرحمن ىو عدم مقابمة السيئة بالسيئة و  المسمم الدفع بالتي ىي أحسن ليكون  ا 

    گ      ک    ک     کک     ڑ     ڑ    ژ ژچ دائمًا مثااًل لمتسامح والمحبة عماُل بقولو تعالى: 

 (.ٖٗ)فصمت: چڳ ڳ ڳ ڳ          ڱ ڱ ڱ   گ        گ    گ
 بأساليب مختمفة، منيا األمرعمى السمم ونبذ العنف جاء  الحث   يتضح لنا مما سبق أن      

ستعالء واإللزام أؼ الواجب التنفيذ ألنو صادر من األعمى إلى األدنى، وىذا المتضمن لمعنى اال
يقتضي النيي عن اقتراف ىذا الفعل الشنيع في إّتباع أساليب العنف وجعميا سياسًة متبعة في 

الذؼ خرج إلى الحث عمى السمم ونبذ  ومنيا أسموب الخبر ،إدارة العالقة بين أفراد األمة الواحدة
ا التنوع في أساليب القرآن في دعوتو إلى تحقيق السمم يدل عمى مكانة السمم في وىذ ،العنف

بعكس ما يّدعيو أعداؤه من أن  اإلسالم ديٌن يدعو إلى  اإلسالم الذؼ جعمو غاية ومنيج حياة
 القتال والعنف وسفك الماء.

 العفو والصفحآيات الحث عمى  في دراسة: المبحث الثاني
ق في القرآن الكريم ىي باب آخر من أبواب نبذ العنف والدفع بالتي ىي الدعوة إلى الرف    

فالعفو الصفح عند المقدرة منيج ربانيٌّ حث  عميو اإلسالم لمعمل عمى نشر السالم والوئام  أحسن
 ودياناتيم. عمى اختالف مذاىبيم ومشاربيمأبناء البمد الواحد والتعايش بين 

ڄ  چ  :تعالى صفح بأساليب عدة في القرآن الكريم منيا قولووقد جاء الحث عمى العفو وال    

ڄ چ نجد فيو تكرار أسموب األمر في  ( ٜٜٔ)األعراف: چڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ 

لزام مما يدل عمى وجوب التنفيذ  چڃ  چ      ، چڃ  چ، چ يثار ،فاألمر فيو استعالء وا   ىذا وا 
، ولما ليا من دور في اإلسالم خمق من تي ىيال والسماحة التيسير بمراعاة يؤذن األسموب ىنـا

ژ ژ چ :و تعالىـدة منيا قولـجاء أسموب األمر في مواضع عنشر السالم والوئام، ولذا 

                                                 

ه(، دار الكتب ٕٕٗٔ)ت  الشاذلي الحسني عجيبة بن الميدؼ بن دمحم بن حمد البحر المديد، أبو العباس (1)
 .ٕٕٗ/ ٘م: ٕٕٓٓه/ ٖٓٗٔالعممّية، بيروت، الطبعة الثانية، 

ه(، دار العمم لمماليين، بيروت، ٖٜٖالصحاح، تاج المغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوىرؼ )ت (2)
 .ٛٙ/ ٚم: ٜٜٓٔالطبعة الرابعة، 

 .ٕٕٚ/ ٗ( تفسير البيضاوؼ: 3)
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)فصمت:  چڱ      ڳ          ڱ      ڳ     ڳ    ڳ      گ        گ    گ      گ      ک   ک        کک     ڑ    ڑ  
 (،ٜٓٔ)البقرة: چہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ    وقولو: ،(ٖٗ
 ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     ڄ       ڄ     ڦ  ڦ    ڦ     ڦ      ڤ     ڤ     ڤ   ٹ  ڤ    چ : ووقول

)المائدة: چې  ى  ى  ائ  ائ  ۉ   ۉ  ې  ېې  چوقولو:  ،(ٜ٘ٔ)آل عمران: چ
 ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی چوقولو:  ،(ٖٔ

 .(ٜٕٔ)البقرة: چ

كما نجد استخدام أسموب آخر من أساليب اإلنشاء الطمبي وىو االستفيام في سياق الحث       
ڈ  ڈژ  ژ   چ، وذلك في قولو تعالى: والعفو والصفح عند المقدرة عمى السمم ونبذ العنف

ارع عد أن جاء األمر بأسموب الفعل المضفب .(ٕٕٔ)النور: چڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ 
في  (1)ازؼ ـنجد استخدام أسموب االستفيام المج ژ چ ڈ چ چڈ  چ المجزوم بالم األمر في

فاليمزة ىنا لالستفيام المجازؼ المراد بو الحث  چگ    گ ک   گ  ک  ک   ڑ  ک   ژ  ڑ چ قولو:
 چ ،چڈ  چ وقد وصل بين جممتي .(2)والترغيب عمى العفو والصفح ومقابمة اإلساءة باإلحسان

وجود مناسبة بينيما، وفي الجمع بين العفو والصفح مراعاٌة  التفاقيما في اإلنشائية مع چ ڈ
ىو صفاء النفس من آثار اإلساءة، وفي الكالم إيجاز ؛ فالعفو ترك المؤاخذة، والصفح (ٖ)لمنظير
 ُحِذف فيو المفعول، لتوجيو االىتمام بالفعل دون النظر إلى المفعول ميما كان،( ٗ)بالحذف

                                                 

ن ما يخرج اإلستفيام إلى أغراض مجازية  (ٔ) االستفيام المجازؼ: ))ىو أن يستفيم المتكمم عن شيء يعممو، وا 
 .ٖٚألمر والنيي والنفي واإلنكار والتقرير وغيرىا((. عمم المعاني دراسة وتطبيق: كا

التفسير البالغي لالستفيام في القرآن الحكيم، الدكتور عبد العظيم إبراىيم المطعني، مكتبة وىبة، القاىرة،  (ٕ)
يم، عبد الكريم محمود أسموب االستفيام في القرآن الكر ؛ وينظر: ٖٗ/ ٖم: ٕٚٓٓه/ ٕٛٗٔالطبعة الثانية، 

 .ٜٗم : ٕٓٓٓه/ ٕٔٗٔيوسف، مطبعة الشام، دمشق، الطبعة األولى، 
 ال يناسبو وما أمر بين الكالم في يجمع أن ووى أيضا والتوفيق واالئتالف التناسب سمى))ويُ  ( مراعاة النظير:ٖ)

)ت  القزويني عمر بن الدين سعد بن دمحم هللا عبد أبو الدين جالل((. اإليضاح في عموم البالغة، بالتضاد
ه(، تحقيق الدكتور عبد الحميد ىنداوؼ، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع، القاىرة، الطبعة الثالثة، ٜٖٚ

 .ٖٕٖم: ٕٚٓٓه/ ٕٛٗٔ
 زاد فيما إال يكون  وال المحذوف عمى الكالم فحوػ  لداللة والجممة المفرد منو يحذف ما ىوإيجاز الحذف: ))( ٗ)

ه(، ٖٚٙابن األثير )ت  الدين ضياء الفتح وأب(. المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، (لفظو عمى معناه
 .ٗٚ/ ٕم: ٜٜ٘ٔلبنان، د.ط،  -تحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت
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ىنا لمتحضيض، فيكون في  چژ   چ أن تكون  ويجوز .(ٔ)عنيمقدير: فميعفوا عنيم وليصفحوا والت
 .(2)الكالم تشويٌق وترغيٌب في الصفح ومقابمة اإلساءة باإلحسان

من الغيبة إلى الخطاب لممبالغة في ( 3)إلتفاتٌ  چ  ک  ک   ڑ  ک   ژ  ڑ چ     وفي قولو:     
سناد المغفرة إلىالترغيب في العفو والصفح، واست   چک     چ مالة النفوس نحو التحمي بيما. وا 

   گ ک   گ چالستنياض اليمم نحـو العمل الصالـح، واألخـذ بالتي ىي أحسن. وختم اآلية بقولو: 

مقرر لمضمون الكالم قبمو، وفيو حثٌّ وترغيب في الحصول عمى المغفرة وذلك  (4)تذييل چگ 
   قرية إلييا والمقصود بيا ىنا العفو والصفح.بالمسارعة في أعمال الخير الم

ونشر ثقافة  القرآن الكريم أسموب الخبر في سياق الحث عمى السمم ونبذ العنف، استعملو     
، (ٖٕٚ)البقرة: چۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   چ  أبناء األمة، فقال جل  شأنو: بينالعفو والصفح 

 وقرن العفو .ي نشر ثقافة العفو والتسامحفالكالم خبر ابتدائي يحمل في طّياتو الحث والترغيب ف
 ىـعم المطبوع لقمباو  ورحمتو، صاحبو بسماحة يؤذن العفوف لبيان رفعة ىذا الُخمق بالتقوػ 
 الرأفة عمى المفطور القمب؛ ألن  في الشديد الصمب القمب من التقوػ  إلى أقرب ة،ـوالرحم السماحة
    .(5)ويـف أسبابيا لكثرة إليو أقرب التقوػ  ن فتكو  والقساوة، المظالم عن يصده لين والسماحة

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ وجـاء األسموب الخبرؼ في الحث عمى العفو أيضًا في قولو تعالى:     

 بالسوء الجير أباح لما تعالى أنو ى:والمعن، (ٜٗٔ)النساء: چٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ
 عن تعفوا أو السوء، تخفوا أو ،السوء من بدل رًا،خي تبدو إن: ولجنسو لو قال مظموماً  كان لمن
خفاءه الخير إبداء وذكر. أولى فالعفو. سوء  عمى تنبيياً  عمييما عطفو ثم العفو، لذلك تسبباً  وا 

ن بو، واعتداداً  منزلتو خفائو، الخير إبداء في مندرجاً  كان وا   قسيماً  ال بالعطف قسماً  فجعمو وا 
ڤ  ڤ           ڤ  چ  فقال: ىـتعال لو منسوبة والقدرة العفو بصفة تعالىو  سبحانو أتى ولذلك. بو اعتناءً 

والجممة االسميـة خبر خرج إلى  .ىـتعال صفاتو من بشيء تخمقويُ  بسنتو، قتدػليُ  چڦ  ڦ
                                                 

 .ٖ٘/ ٖالتفسير البالغي لالستفيام:  (1)
 .ٜٗأسموب االستفيام في القرآن الكريم: ينظر:   (2)
 من ذلك يشبو وما المخاطبة إلى اإلخبار وعن اإلخبار إلى المخاطبة عن المتكمم انصراف وـى))اللتفـات: ا( ٖ)

ه(، ٜٕٙ((. البديع،عبد هللا بن المعتز العباسي )ت آخر معنى إلى فيو يكون  معنى عن االنصراف االلتفات
 .ٛ٘م: ٕٜٛٔه/ ٕٓٗٔدار المسيرة، بيروت الطبعة الثالثة، 

 البالغة((. لمفيوميا أو لمنطوقيا، توكيداً  معناىا عمى تشتمل أخرػ  بجممة الجممة تعقيب : ))ىو ( التذييلٗ) 
 .ٙٛ/ ٕ :وفنونيا وعموميا أسسيا العربية

 .ٖٕٗ/ ٕالتحرير والتنوير:  (5)
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 ،االنتقام عمى قدرتو مع الجانين عن يعفو تعالى أنو: والمعنى الحث والترغيب في العفو والصفح.
 العفو منو يكثر أن ينبغي العبد أنّ  عمى تنبيياً  المبالغة طريق عمى لمقدرةوجاء بصفتي العفو وا

چ فالعفو منيج رباني حرؼٌّ بنا جميعًا أن نتخمق بو، قال تعالى: . االنتقام عمى القدرة كثرة مع

قد ورد عن و  .(ٖٗٔ)آل عمران: چٿ ٿ ٿ  ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ
 ُرُءوسِ  َعَمى َوَجل   َعز   ّللا ُ  َدَعاهُ  ،ُيْنِفَذهُ  َأنْ  َعَمى َقاِدرٌ  َوُىوَ  ،َغْيًظا َكَظمَ  َمنْ ال: ))ـو قأن   ()النبي

 تعالى أنو المعنى: الحسن وقال .(1) ((َشاءَ  َما اْلُحورِ  ِمنَ  ّللا ُ  ُيَخيَِّرهُ  َحت ى اْلِقَياَمةِ  َيْومَ  اْلَخاَلِئقِ 
 .(2)بالعفو فعميكم االنتقام عمى قدرتو مع الجانين عن يعفو

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ وقال عّز وجل في موضع آخر:        

، فالخبر ىنا يحمل في طّياتو الحث والترغيب في نشر ثقافة العفو والتسامح .(ٗٔ)التغابن: چ
 عن اإِلعراض: والصفح .توبيخ مع ولو ليا االستعداد بعد الذنب عمى المعاقبة ترك: والعفو

 بينيا والجمع .إشاعتو وعدم الذنب ستر: رـوالغف .خـالتوبي ون د ذنبو عمى عقابو ترك أؼ المذنب،
 وحذف. الثالث المعامالت ىذه من آثارىا تقتضيو وما العداوة ىذه آثار تراتب إلى إيماء ىنا

ن ماو . العفو في الترغيب عموم إِلرادة الثالثة األفعال متعمق  عن ويغفر ويصفح المرء يعفو ا 
 جواب دليل  چڳ  ڳ  ڱ  ڱ     چ وجممة .المرء ذلك بحق متعمقاً  ذنبو كان إذا المذنب
 وتصفحوا تعفوا وأن :فالتقدير ،والغفر والصفح العفو في بالترغيب المؤذن المحذوف الشرط
                     وصف وجمع ويرحمون، يغفرون  لمذين أؼ رحيم، غفور هللا ألن؛ منكم ذلك هللا يحب وتغفروا

 غفر ومن عنو، هللا صفح صفح ومن عنو، هللا عفا عفا فمن .(3)ثالثال الخصال چڱ     چ
 ومحبة هللا محبة نال وينفعيم، يحبون  كما عباده وعامل يحب، فيما هللا عامل ومن لو، هللا غفر

  .(4)أمره لو واستوثق عباده،
 دراسة في آيات الحث عمى المصالحة: المبحث الثالث

لتاريخ إلى نشوب الخالف بين أفراده ألسباب كثيرة تعرض المجتمع اإلنساني عمى مر ا     
عن ذلك.   ػدينية واجتماعية وقبمية واقتصادية وسياسية وغيرىا، والمجتمع اإلسالمي ليس بمنأ

آيات كثيرة  فخصصالكثير من اآليات،  في ىذه الخالفات م طرق تجاوزالقرآن الكري وقد بّين لنا

                                                 

 . ٕٙٙ/ ٕ(: ٚٚٚٗأخرجو أبو داود في سننو، باب من كظم غيظًا، رقم ) (1)
ىـ(، تحقيق عادل أحمد عبد ٗ٘ٚيوسف الشيير بأبي حيان األندلسي )ت البحر المحيط، دمحم بن تفسير (ٕ)

 .ٕٖٔ/ ٖم: ٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔالموجود، وعمي دمحم معو ض، دار الكتب العممية، بيروت،
 .ٕٚٓ/ ٘ٔالتحرير والتنوير:  (3)
 .ٛٙٛ :المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير( ٗ)
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تحتل مكانة مرموقة ضمن مقاصده النبيمة، ويعطييا  لمدعوة إلى المصالحة بين الناس يجعميا
وضح مظاىرىا المختمفة ومجاالتيا المتعددة التي تستغرق و معناىا  بّينفقيا خاصا ومتكامال، و 

أىمية  المصالحة ونبذ الخالف والعنففقد أعطى  .المختمفةوتشمل جوانب الحياة  جميعا الناَس 
كثيرة وبصيغ متعددة بغرض إقناع  ساليبىذا الطمب بأ بالغة وطمبيا طمبا ممحا جازما، وقد جاء

فقد جاء طمبيا والحث عمييا باعتبارىا الحل األمثل  وبيان أىميتيا، الناس بيا وحمميم عمييا
ڻ    ں    ڳ ڱ  ڱ ڱ ڱ ںچ :فقال. ومن واجبات األخوة اإليمانية واألنفع لمناس

    ﮳    ﮲  ۓ  ۓ     ے ے   ھ    ھ ھ     ھ   ہ    ہ      ہ    ہ    ۀ    ڻ     ۀ      ڻ      ڻ

فقد جاء طمب اإلصالح بصيغة األمر، وعطف  .(ٜ)الحجرات: چ﮸ ﮹    ﮷     ﮶    ﮴﮵
 الوجوففعل اإلصالح بالفاء لمداللة عمة وجوب المسارعة في اإلصالح حتى قبل وقوع المحذور، 

 قبل واجب بينيما باإلصالح مراأل، أؼ أن  الوقوع إرادة في مستعمال  چ ڱ چ  فعل يكون  أن
 تدارك ليمكن االقتتال وقوع انتظار من أولى وىو بوادره ظيور عند وذلك ؛االقتتال في الشروع
 بالمعروف األمر في يبدأ أن يقتضي وىذا القتال، عمى اإلصالح قدمو  .(1)وقوعو قبل الخطب
شدد القرآن الكريم عمى وجوب وقد . (2)فاألغمع األغمع إلى مترقياً  باألرفق المنكر عن والنيي

    ڻ چ      ل:قبول الصمح لدرجة أمره بقتال من يرفض الصمح والركون إليو وسماىا الفئة الباغية، فقا

    ﮶    ﮴﮵    ﮳ ﮲  ۓ  ۓ    ھ    ھ ھے ے    ھ      ہ    ہ      ہ     ہ     ۀ    ڻ     ۀ    ڻ

 الخصمين بين حكم ىذا ألن   ؛لموجوب   چ ہ ہ  ہ چ        :قولو في األمرف چ﮸ ﮹    ﮷ 
 في استرساليا إلى يجر الباغية قتال ترك والن   المحق، حق لحفع وألن   واجب بالحق والقضاء
ضاعة البغي  وألن الفساد، يحب ال وهللا واألغراض واألحوال األنفس في عمييا المبغي حقوق  وا 
  ے ۓ  ۓ  چ  وفي قولو: .لغيرىا زجر فمقاتميا صنيعيا مثل تأتي أن عمى غيرىا يجرغ  ذلك

. ابتداء بو المأمور اإلصالح بعد ثان إصالح چ﮸ ﮹    ﮷     ﮶    ﮴﮵    ﮳    ﮲
 الفئة بانتصار شاعرة الخاطر مكسورة تكون  السالح وألقت لمقوة خضعت التي الفئة أن: ومعناه
 إلى والرجوع اإلحن زالةإ في بترغيبيما بينيما يصمحوا أن المسممين عمى فأوجب عمييا األخرػ 
ۈ ٴۇ ۋ      ۋ ۅ ۅۉ ۉ چ    ثم قال: .(3)بينيما التنكر يعود لئال اإلسالم أخوة

                                                 

 .ٜٜٔ/ ٕٙالتحرير والتنوير: ( ٔ)
)ت  الرازؼ  بن عمي التميمي الحسين بن عمر بن دمحمفخر الدين  ير الرازؼ، المسمى مفاتيح الغيب،تفس( ٕ)

 .ٕٛٔٔ/ ٔم: ٕٓٓٓه/ ٕٓٗٔلبنان، الطبعة األولى،  -ه(، دار الكتب العممية، بيروتٙٓٙ
 .ٕٕٓ -ٕٔٓ/ ٕٙالتحرير والتنوير: ( ٖ)
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 بينيم، الحال استشرػ  إذا المؤمنين بين اإلصالح إلقامة تعميل( ٓٔ)الحجرات:  چې  ې ې 
 بعض مع بعضيم المسممين حال اعتبار عمى التعميل ىذا بني وقد العمة، موقع موقعيا فالجممة
 من األخ جمع واإلخوان ،النسب من األخ جمع األخوة :المغة أىل بعض قالفقد  .اإلخوة كحال

شارة لألمر تأكيداً  چۈ ٴۇ ۋ    چ : تعالى فقولو الصداقة،  وةـاألخ بين ما بينيم ما أن إلى وا 
  :()، كما قال الصحابي الجميل سممان الفارسي(1)كاألب واإلسالم النسب من

         واهــــــــــــــــس يـــــــــــل أب ال المـــــــــــاإلس يــــــأب     

 

 (2)مـــــيــتم أو ســــــــــبقي رواـــــــــــــافتخ إذا 
 

ـا ولمموضوعات ال ومستغرقا لمبشر جميعـاء خطاب المصالحة في القرآن الكريم شامـلقد ج      
البشر جميعا وفي مختمف  موبة من البشر جميعا وبين، فالمصالحة في الخطاب القرآني مطكميا

التي ىي  الواحدة داخل األسرةابتداًء من  مطموبة فيي  .واالجتماعية واإلنسانيةالدينية روابطيم 
وجاء ىذا التوجيو بأسموب الخبر المراد بو الترغيب في تحقيق  ،المبنة األولى في تكوين المجتمع

 .(ٕٛٔ)النساء: چڀ ڀ ڀ ٺ ٺٺ ٺ ٿٿ   پ ڀ چ تعالى: ولوقالمصالحة في 
لبيان أن  اإلصالح مرغوب فيو وأن  الخيرية متحققة  خير أنو لو وأثبت التصالح عن الجناح فنفى

لتقرير معنى الخيرية في  بأسموب التذييل .(3)إطناب چٺ ٿٿ   چ    في وقوعو. وفي قولو:
ڈ        ژ ژ   ڑ ڑ چ : لو تعالىالصمح. وجاء اإلخبار عن ذلك أيضًا بأسموب الشرط في قو 

فيجب عمى  .فعمق توفيق هللا تعالى لإلصالح بوجود النّية الصادقة لذلك( ٖ٘)النساء:     چ ک
الساعي لإلصالح إن أراد أن يحقق ذلك أن تكون نّيتو خالصًا وصادقة ال أن يكون سعيو لمكاسب 

ممن يدعون اإلصالح ىو عدم وجود شخصية أو سمعة أو رياء. ولعّل السبب في عدم توفيق كثير 
دليل عمى أىمية الصمح في تحقيق التعايش  وتعميق التوفيق لإلصالح بالنية .ىذه النية الصادقة

وذلك أن  تحقق المصالحة داخل   والسمم األىمي الذؼ يجب أن تسبقو رغبة صادقة ونية خالصة؛
 وشرائحو المختمفة وتياراتو المتعددة، قال هأفرادلتحقيق السمم األىمي بين ة ـمطموب المجتمع الواحد

بين المسممين وغيرىم  أيضاً  مطموبة ييف  .(ٔ)األنفال: چ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺچ تعالى:
ولتحقيق المصالحة معيم ال بد ليم في الدين والثقافة والحضارة،  من الشعوب والمجتمعات المغايرة

 دعا الخطاب القرآني إلى، فقد ر معومن نشر ثقافة احترام اآلخر واالعتراف بو والتواصل والحوا

                                                 

 .ٖٔٔٗ/ ٔتفسير الرازؼ: ( ٔ)
ه(، تحقيق ٕ٘ٛ)ت  األبشييي الفتح أبي أحمد بن دمحم الدين شياب، مستظرف نف كل فيالمستطرف ( ٕ)      

 .ٜٕٓ/ ٔ: مٜٙٛٔلبنان، الطبعة الثانية،  -الدكتور مفيد دمحم قميحة، دار الكتب العممية، بيروت
 .ٕٓٔ/ ٕ: السائر المثل ((.لفائدة المعنى عمى المفع زيادة ىو)( اإلطناب: )ٖ)
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)البقرة:  چ ی جئ   حئ مئ چ ترك اإلكراه لممخالفين في العقيدة بأسموب خبرؼ في قولو تعالى:
 ال أؼ اإلسالم، حكم يـف اإلكراه أسباب نفي والمراد النيي، معنى في برخ اإلكراه نفيفإن   ،(ٕٙ٘
 واضح دليل وىو. نصاً  العموم لقصد الجنس يبنف وجيء ،قسراً  اإلسالم اعـإتب عمى داً ـأح تكرىوا
 من والتمكين االستدالل، عمى يجرؼ  اإليمان أمر ألن أنواعو، بسائر الدين عمى اإلكراه إبطال عمى

ڦ چ قولو تعالى:  بصيغة االستفيام المجازؼ في وورد النيي عن اإلكراه .وباالختيار النظر،

ة استفيام إنكارؼ أن يكون في ، فاالستفيام باليمز (ٜٜ)يونس:    چڄ ڄ ڄ ڄ ڃ
  .(1)مقدرة أحد ميما كان عمى إحداث اإليمان في قموب الغير ممن لم يشأ هللا تعالى إيمانو

وعناية قصوػ لمدعوة إلى المصالحة ويرسم ًا أن الخطاب القرآني يولي اىتماممما سبق نستنتج     
في حياتيم حتى  بو يتعاممون  الذؼ المنيجبو أن يجعموىا  الطريق لتحقيقيا ويطمب من المؤمنين

 يؤكد أيضاً ًا مما أساليب واتبع لتحقيق ذلك .وتستقيم حياتيم وتعمر بالخير والصالح يستقر ليم دينيم
من جية وبين المسممين  بين أفراد المجتمع اإلسالمي عمى تحقيق السالم والوئام اإلسالم حرص

الفرقة واالختالف بالفشل وذىاب الريح توعد هللا عز وجل عمى  وقد وغيرىم من جية أخرػ.
ٻ ٻ پ پ پپ  چ   :وذلك في قولو في الدنيا والعذاب العظيم في اآلخرة. والشوكة

ھ ھ  ہ ہ ہ  ہچ وقولو أيضًا: ، (ٙٗ)األنفال:  چڀڀ ڀ    ڀ ٺ ٺ

وذلك أن  لتحقيق المصالحة أثار  .(٘ٓٔ)آل عمران: چھ ھ ے ےۓ  ۓ ﮲ ﮳ ﮴
 : (ٕ)إيجابية كثيرة منيا

 أحكامو بين الناس في  يتمكن وينتشر وتقام إن ماالدين  : وذلك أن  حفع الدين والتمكين لو
وينحسر مده وسمطانو وتضيع أحكامو في  تيتز مكانتوجواء السممية، أجواء الصمح، و األ

 ِمنْ  لَ ِبَأْفَض  ُأْخِبُرُكمْ  َأالَ و: ))ـي قولـف ذه الحقيقةى( ) يبين النبيقد أجواء الفتن والقالقل، و 
َيامِ  َدَرَجةِ  اَلةِ  الصِّ َدَقةِ  َوالص   اْلَبْينِ  َذاتِ  َوَفَسادُ  اْلَبْينِ  َذاتِ  ِإْصاَلحُ )) :َقالَ . ىـَبمَ  :واـَقالُ . (( َوالص 

 مقـتح أقول ال ،الحالقة ىي والبغضاء الحسد األمم داء إليكم دب. وفي قولو: ))(3) (( اْلَحاِلَقةُ 
 حتى تؤمنوا وال تؤمنوا ىـحت الجنة تدخموا ال بيده نفسي ذؼـوال ،الدين تحمق نـولك الشعر
  .(4) ((بينكم السالم أفشوا ؟ لكمكم ذا يثبت بما أنبئكم أفال تحابوا

                                                 

 . ٛٚفيام في القرآن الكريم: التفسير البالغي لالست (ٔ)
  ( ينظر: المصالحة في القرآن الكريم، نور الدين بو كركيد، عمى موقع السكينة لمحوار، رابط الموقعٕ)

(www.assakina @ yahoo.com   .) 
 .ٜٚٙ/ ٕ(: ٜٜٔٗأخرجو أبو داود في سننو، باب في إصالح ذات البين، رقم ) (1)
 .ٗٙٙ/ ٗ(: ٕٓٔ٘) أخرجو الترمذؼ في سننو، رقم (4)
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  يتمثل في حفع النسل والحفاظ عمى كيان المجتمع وبناء و  :منيا تحقيق األمن االجتماعيو
عل جيد الناس يتوجو إلى البناء األخوة والتعاون والتراحم مما يج عالقات ودية أساسيا

 .وليس إلى التخريب والدمار واإلعمار
  يتمثل في حفع المال من التمف والضياع وتنميتو بالحركة و  :منيا تحقيق األمن االقتصادؼو

ال تدور  واإلنجاز واالستثمار، فإن الذؼ يؤكده الخبراء أن عجمة التنمية االقتصادية والعمل
 .االجتماعي اء إال في أجواء االستقرار السياسي والسمموأن الثروة ال تعرف النم

  :ويتمثل في صيانة كرامة األمة وكيانيا السياسي، وحماية ومنيا تحقيق االستقالل السياسي
 .وحدتيا وضمان استقرار مؤسساتيا وفاعمية نشاطيا مما يجعميا قوية ميابة بين األمم

 :لى البحث بتوجيو اىت وذلك ومنيا تحقيق التقدم الثقافي مام الناس إلى العمم والتعمم، وا 
 لرر العقو ـوالفكرؼ والثقافي والفني والجمالي، فإن أجواء السمم والمصالحة تح واإلبداع العممي

ن أجواء الحرب والفتن والقالقل  وتدفعيا إلى العمم والبحث والتفكير في األنفس واآلفاق، وا 
 .لتأملتكبل العقل وتشل حركتو عن التفكير والبحث وا

  :ويتمثل في مد جسور التواصل والتعارف ومنيا تحقيق التواصل اإلنساني مع باقي األمم
قامة حضارة إنسانية راشدة تختفي فييا  والتثاقف بين الشعوب والثقافات والحضارات، وا 

، مصداقا التقدم العممي والتقني والرفاه االجتماعي والمادؼ واألدبي النزاعات ويتحقق فييا
     ڍ       ڇ         ڇڇ      ڇ    چ     چ چ   چ   ڃ    ڃ    ڃ    ڃ  ڄ چ  تعالى:لو لقو 

  .(ٖٔ)الحجرات:    چژ      ژ    ڈ     ڈ        ڎ ڎ      ڌ     ڌ   ڍ
عبادة  إلىنبذ العنف والتوجو  إلىلناس ا الخير في اإلسالم الذؼ يدعو إرادةكذا تتجمي ىو      

في عالقاتيم  متآخينتجعميم  بعقيدة واحدة  واالرتباطحيد الصف والكممة اإللو الواحد بغية تو 
ال يمكن ليذه اإلرادة أن تتحقق حتى تسمو  وبالتالي سعداء في حياتيم اليومية، لكن االجتماعية

اإلنسان لمجرد انو  أخاهيعادؼ  اإلنسان البشرية فوق خالفاتيم العقدية والمذىبية التي جعمت
 ف.زاد من استعار نار التفرقة واالختالطب قد وكانت السياسة ىي الحيخالفو في المعت

 ـةــــــلخاتما
 وبعد...ل هللا وعمى آلو وصحبو ومن وااله الحمد هلل والصالة والسالم عمى رسو        
 فإن لكل عمٍل ثمرة وثمرة البحث نتائجو، وأىم نتائج ىذا البحث ىي:    

بذ العنف في ثالثة محاور ىي )الدعوة إلى السمم، ن عمى جاء الحث في القرآن الكريم .ٔ
والدعوة إلى العفو والصفح، والدعوة إلى المصالحة(: شمل األول منيا عمى مرحمة ما 
قبل وقوع النزاعات وذلك في سعي اإلسالم إلى تثقيف األمة بمبدأ السمم وأىميتو. واشتمل 

أحد أطراف النزاع وذلك في  المحور الثاني عمى مرحمة ما بعد وقوع االعتداء من قبل
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سعي اإلسالم وحثو عمى العفو والصفح عن المسيء وخاصة عند المقدرة، واشتمل 
المحور الثالث عمى مرحمة ما بعد نشوب القتال بين الطرفين وذلك عند عدم تحقق 
المحورين األولين وذلك في سعي اإلسالم إلى إصالح ذات البين بين طرفي النزاع 

 ة بينيما.وتحقيق المصالح

في كثير من المواضع مما يدلل عمى  األمر بأسموبالحث عمى السمم ونبذ العنف  جاء .ٕ
أن نبذ العنف مسألة مفروضة عمى األمة ألن األمر إذا كان من األعمى إلى األدنى فإن 

لزام ويكون واجب التنفيذ عمى كل مكّمف.  وأسموب األمر في نبذ  ىذا فيو استعالء وا 
يي عن اقتراف ىذا الفعل الشنيع في إّتباع أساليب العنف وجعميا يقتضي الن العنف

 سياسًة متبعة في إدارة العالقة بين أفراد األمة الواحدة.

ُيفيد االستقرار  الذؼوجاء الحث في القرآن الكريم عمى نبذ العنف بأسموب الخبر   .ٖ
 . سعى لتحقيقيام الذؼ عنف ىو من ثوابت اإلسال مبدأ الال أن   والثبات مما ُيدلل عمى

والعفو والصفح والدعوة إلى  ىذا التنوع في أساليب القرآن في دعوتو إلى تحقيق السممإن   .ٗ
في اإلسالم الذؼ  ونبذ العنف والوئام والتعايش يدل عمى مكانة السمم إصالح ذات البين

ال جعمو غاية ومنيج حياة بعكس ما يّدعيو أعداؤه من أن  اإلسالم ديٌن يدعو إلى القت
 والعنف وسفك الماء.

 المصادر والمراجع
أسموب االستفيام في القرآن الكريم، عبد الكريم محمود يوسف، مطبعة الشام، دمشق، الطبعة األولى،  .ٔ

 م. ٕٓٓٓىـ/ ٕٔٗٔ
الخطيب القزويني )ت  عمر بن الدين سعد بن دمحم هللا عبد أبو الدين جاللاإليضاح في عموم البالغة،  .ٕ

كتور عبد الحميد ىنداوؼ، مؤسسة المختار لمنشر والتوزيع، القاىرة، الطبعة الثالثة، ىـ(، تحقيق الدٜٖٚ
 م.ٕٚٓٓىـ/ ٕٛٗٔ

ىـ(، دار ٕٕٗٔي )ت الشاذل اإلدريسي الحسني عجيبة بن الميدؼ بن دمحم بن أحمد، أبو العباس المديد البحر .ٖ
 م.ٕٕٓٓىـ/ ٖٓٗٔلبنان،الطبعة الثانية،  -الكتب العممية، بيروت

لبنان، الطبعة  -نيجّية في عموم البالغـة العربيـة، ابن عبـد هللا أحمـد شعيب، دار ابن حزم، بيروتبحوث م .ٗ
 م.ٕٛٓٓىـ/ ٜٕٗٔاألولى، 

ىـ/ ٕٓٗٔالطبعة الثالثة،  لبنان، -ىـ(، دار المسيرة، بيروتٜٕٙالبديع، عبد هللا بن المعتز العباسي )ت  .٘
 م.ٕٜٛٔ

، مكتبة اآلداب، القاىرة، الطبعة الصعيدؼ المتعال عبد، البالغة معمو  في احـالمفت لتمخيص بغية اإليضاح .ٙ
 م.ٕ٘ٓٓىـ/ ٕٙٗٔالسابعة عشر، 

البالغـة العربية أسسيا، وعموميا، وفنونيا، عبد الرحمن حسن حبن كة الميداني، دار القمم ، دمشق، الدار  .ٚ
 م.ٜٜٙٔىـ/ ٙٔٗٔالّشامّية، بيروت، الطبعة األولى، 
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م(، مؤسسة التاريخ العربي، ٕٜٚٔ)عاشور بن الطاىر دمحم معروف بتفسير ابن عاشور،التحرير والتنوير ال .ٛ
 م.ٕٓٓٓىـ/ ٕٓٗٔلبنان، الطبعة األولى،  -بيروت

ىـ(، تحقيق عادل أحمد عبد ٗ٘ٚدمحم بن يوسف الشيير بأبي حيان األندلسي )تتفسير البحر المحيط،  .ٜ
 .مٕٔٓٓىـ/ٕٕٗٔروت،الموجود، وعمي دمحم معو ض، دار الكتب العممية، بي

التفسير البالغي لالستفيام في القرآن الكريم، الدكتور عبد العظيم المطعني، مكتبة وىبة، القاىرة، الطبعة  .ٓٔ
 م.ٕٚٓٓىـ/ ٕٛٗٔالثانية، 

تفسير البيضاوؼ المسمى أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ناصر الدين أبو سعيد عبد هللا أبو عمر بن دمحم  .ٔٔ
 م.ٜٜٙٔىـ/ ٙٔٗٔلبنان،  -ىـ(، دار الفكر لمطباعة والنشر، بيروتٜٔٚ)ت  الشيرازؼ البيضاوؼ 

تفسير الرازؼ، المسمى مفاتيح الغيب، فخر الدين دمحم بن عمر بن الحسين بن عمي التميمي  .ٕٔ
 م.ٕٓٓٓىـ/ٕٔٗٔلبنان، الطبعة األولى،  –ىـ(، دار الكتب العممية، بيروت ٙٓٙالرازؼ)ت

ىـ(، تحقيق ٔٚٙألحكام القرآن، أبو دمحم بن أحمد األنصارؼ القرطبي )ت تفسير القرطبي، المسمى الجامع .ٖٔ
 م.ٕٓٓٓىـ/ٕٓٗٔلبنان، الطبعة األولى،  –سالم مصطفى البدرؼ، دار الكتب العممية، بيروت 

ىـ(، تحقيق دمحم عوض مرعب، دار إحياء التراث، ٖٓٚ)ت األزىرؼ  أحمد بن دمحمتيذيب المغة، أبو منصور  .ٗٔ
 م. ٕٔٓٓألولى، بيروت، الطبعة ا

 معال بن الرحمن عبد ، تحقيقالسعدؼ بن ناصر بن الرحمن عبد، المنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير .٘ٔ
 م.ٕٓٓٓىـ/ ٕٓٗٔ، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، المويحق

، دار العمم ىـ(، تحقيق وتقديم الدكتور رمزؼ منير بعمبكئٕٖجميرة المغة، أبو بكر دمحم بن الحسين بن دريد ) .ٙٔ
 م.ٜٚٛٔلبنان، الطبعة األولى،  -لمماليين، بيروت

ىـ(، تحقيق الدكتور فخر الدين قباوة، ٜٗٚالجنى الداني في حروف المعاني، الحسن بن قاسم المرادؼ )ت  .ٚٔ
 .ٕٜٜٔىـ/ ٖٔٗٔلبنان، الطبعة األولى،  -واألستاذ دمحم نديم فاضل، دار الكتب العممية، بيروت

 -ىـ(، تعميق وتدقيق سميمان الصالح، دار المعرفة، بيروتٖٜٗٔسيد أحمد الياشمي )ت جواىر البالغة، ال .ٛٔ
 م.ٕ٘ٓٓىـ/ ٕٙٗٔلبنان، الطبعة األولى، 

، تحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد، دار األزدؼ السجستاني داود أبو األشعث بن سميمانسنن أبي داود،  .ٜٔ
 مصر، د.ط، د.ت. -الفكر، القاىرة

ىـ(، تحقيق أحمد دمحم ٜٕٚ)ت  السممي الترمذؼ عيسى أبو عيسى بن دمحمامع الصحيح، سنن الترمذؼ، الج .ٕٓ
 لبنان، د.ط، د.ت. -بيروت ،العربي التراث إحياء دارشاكر وآخرون، 

ىـ(، شرح وتخريج دمحم ٜٖٚشرح التمخيص في عموم البالغة، لجالل الدين دمحم بن عبد الرحمن القزويني )ت  .ٕٔ
 م. ٜٓٚٔىـ/ ٜٖٓٔار الحكمة، دمشق، الطبعة األولى، ىشام دويدرؼ، منشورات د

ىـ(، دار العمم لمماليين، بيروت، ٖٜٖ)ت  الجوىرؼ  حماد بن إسماعيل، العربية وصحاح المغة تاج الصحاح .ٕٕ
 م.ٜٜٓٔالطبعة الرابعة، 

 ىـ(،ٕٙ٘)ت  الجعفي البخارؼ  هللا عبد أبو إسماعيل بن دمحمصحيح البخارؼ، الجامع الصحيح المختصر،  .ٖٕ
 م.ٜٚٛٔ ىـ/ٚٓٗٔ ، الثالثة الطبعة، بيروت – اليمامة، كثير ابن دار ،البغا ديب مصطفى رالدكتو  تحقيق

 م.ٕٕٔٓعمم المعاني دراسة وتطبيق، عمار سعد هللا النعيمي، مكتبة دار الميثاق، الموصل، الطبعة األولى،  .ٕٗ
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 ،الثانية بعةالط، دمشق ،الفكر دار، جيب أبو سعدؼ، واصطالحا لغةالقاموس الفقيي  .ٕ٘
 .مٜٛٛٔ/ىـٛٓٗٔ

بن  الكريم عبددمحم بن  بن دمحم نـب هللا نصر الدين ضياء حـالفت ـوأب ،والشاعر الكاتب أدب يـف المثل السائر .ٕٙ
لبنان، د.ط،  -ىـ(، تحقيق دمحم محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرّية، بيروتٖٚٙ)ت  الموصمي األثير
 م.ٜٜ٘ٔ

ىـ(، ٛ٘ٗ)ت  يدهسِ  نـباب المعروف يـاألندلس المغوؼ  النحوؼ  إسماعيل بن عمي الحسن أبوالُمخصص،  .ٕٚ
 م.ٜٜٙٔىـ/ ٚٔٗٔتحقيق خميل إبراىيم جفال، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة األولى، 

ه(، تحقيق ٕ٘ٛ)ت المستطرف في كل فن مستظرف، شياب الدين دمحم بن أحمد أبي الفتح األبشييي .ٕٛ
 .ٜٙٛٔلبنان، الطبعة الثانية،  -، دار الكتب العممية، بيروتميحةالدكتور مفيد دمحم ق

ىـ(، تحقيق شعيب األرنؤوط وآخرون، مؤسسة ٕٔٗمسند أحمد بن حنبل، اإلمام أحمد بن حنبل )ت  .ٜٕ
 م. ٜٜٜٔىـ/ ٕٓٗٔلبنان،  -الرسالة، بيروت

  رابط الموقععمى موقع السكينة لمحوار، رآن الكريم، نور الدين بو كركيد، المصالحة في الق .ٖٓ
(www.assakina @ yahoo.com   .) 

من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم، الدكتور دمحم األمين الخضرؼ، مكتبة وىبة، القاىرة، الطبعة  .ٖٔ
 م.ٜٜٛٔىـ/ ٜٓٗٔاألولى، 

من أسرار حروف العطف في الذكر الحكيم )الفاء، وُثم (، الدكتور دمحم األمين الخضرؼ، مكتبة وىبة،  .ٕٖ
 م.ٕٚٓٓىـ/ ٚٔٗٔىرة، القا

 
 


