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Abstract: 

This research comes within the system of efforts exerted towards reviving the awareness of 

individuals and societies of the purposes of Sharia and its broad spirit, and since the purpose of 

recommendation is one of the greatest purposes of the Sharia, this study comes to shed light on this 

purpose and its position on other purposes, and then to explain the impact of this intention on the 

individual and society and the nation. 
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 مقصد تزكية اإلنسان في القرآن
 التميميعلي  محمد رضاعماد 

 العلومكلية 
 البلقاء التطبيقيةجامعة 

dr.emadaltamimi@bau.edu.jo 

 
 27/01/2020البحث قبول  10/2018/ 01البحث  استالم

 :الملخص
لجهود المبذولة نحو بعث الحياة من جديد في وعي األفراد والمجتمعات بمقاصد الشريعة وروحها الرحيبة, ولّما يأتي هذا البحث ضمن منظومة ا

كان مقصد التزكية من أعظم مقاصد الشرع جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا المقصد وموقعه من المقاصد األخرى , ثم بيان أثر هذا 
 مة .المقصد على الفرد والمجتمع واأل

 ., األخالق, مقاصد القرآنتزكية اإلنسان :المفتاحّيةالكلمات 

 :المقدمة
بنواصي الناس لتدين السائدة في عالمنا اليوم لقد أخذت أنماط ا

ما يوافق الجوهر اإللهي  منها ومصائر متناقضة, إلى نواٍح متباعدة,
ا ومنها م وآفاق بعيدة, يتسامى باإلنسان إلى سماوات رحيبة,للدين و 

يسلب هذا الجوهر العلوي معانيه ويسّطح غاياته حتى تصير مظهًرا 
شكالنيًّا, وبالتالي يصير التّدين وسيلة تعود على المجتمع بنقيض 

 مقصودها. 
إلى  ورغم أّن الشارع الحكيم قد لفت أنظار األمة في مواضع متعددة

كثير  أّن نظرإال  الغاية المقصودة من وراء التشريع ومراميه البعيدة,
ولم يسّرح نظره  تجاه منطوق النص ومفرادته, امن الناس ظل مصّوبً 

وقد ترتب  وفكره في اآلفاق الرحيبة التي يحويها النص بين جنباته,
فلم  على ما أسلفناه: أن فقدت الصالة مفاعيلها المؤثرة في المجتمع؛
ولم  تعد تنهى عن الفحشاء والمنكر لدى طائفة كبيرة من المصلين,

الصيام يحمل الصائم ليصل به إلى درجة المتقين, بل نرى بعض  يعد
الصائمين القائمين يفتتحون نهارهم بحروب ال هوادة فيها من أجل 
تحقيق منافعهم الخاصة دون أي اعتبار أو نظر لمصلحة األمة 

 ونهضتها.
وما آلت إليه أوضاع األمة من التردي  ,وفي ظل هذا الواقع األليم

بعيدة عن مضامين رساالت األنبياء,  مي الذي جعلها األخالقي والقي
ففقدت عافيتها, ومرضت بسبب غفلتها, كان ال بّد للسادة العلماء من 
تكثيف الجهود نحو بعث الحياة من جديد في وعي األفراد والمجتمعات 
بمقاصد الشريعة وروحها الرحيبة, ولعّل من أهم هذه المقاصد مقصد 

"إّن  :ملسو هيلع هللا ىلصحسان الذي يقول فيه الرسول العظيم التزكية المؤدي إلى اإل
ذا ذبحتم  اهلل كتب اإلحسان على كل شيء, فإذا قتلتم فأحسنوا القتل, وا 

   .1فأحسنوا الذبح, وليحّد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته"

والتي هي  ,فالتزكية المؤدية إلى اإلحسان هي جزء من فقه المقاصد
 الُمتصل بالحاجةفي بعدها و  في بعدها الضروري تحافظ على الحياة,

تحافظ على نظام الحياة, وفي بعدها التحسيني تحافظ على جمال 
 الحياة.

 أهمية الموضوع:
من أهمية خاصة  لما للموضوع في عنوانه ومضمونه انظرً 

وألّن التزكية غاية عظمى في هذا الدين, وهي  لألسباب آنفة الذكر,
في تسليط الضوء على  فقد أحببت أْن أسهم خالصة دعوة المرسلين,

 حيثيات الموضوع وأبّين بعض جوانبه. 
 مشكلة الدراسة:

بعد التقديم السابق يمكن لنا أْن نستخلص مشكلة الدراسة من 
 والتي ينتظر أْن تجيب عنها هذه الدراسة:  ,خالل التساؤالت اآلتية

 ما موقع مقصد تزكية اإلنسان من المقاصد القرآنية؟ -1
 نسان, المجتمع, األمة؟ما مجاالت تزكية اإل -2

 الدراسات والبحوث السابقة: 
لقد فطن الكثير من علماء اإلسالم القدماء إلى أهمية هذا 

ا نجد َمن كتب فيه بلغة الموضوع وموقعه المتقدم في الدين, ولهذ
, كما كتابه القّيم )إحياء علوم الدين(لغزالي )رحمه اهلل( في اعصره, ك

)رحمه اهلل( في كتابه )أدب الدنيا  ديالماور  هكتب في الموضوع ذات
إضافة إلى ما كتبه ابن القيم في كتابه الشهير )مدارج  ,والدين(

ياك نستعين(, والشاطبي في كتابيه السالكين بين م نازل إياك نعبد وا 
و)االعتصام(, وغيرهم من العلماء واألئمة الذين أسهموا  ()الموافقات

 يعة. في بيان ثمرات العبادة وغايات الشر 
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تنقسم ف الدراسة الحاليةأّما الكتابات الحديثة التي اطلعت عليها 
 قسمين: 

رسالة الدكتوراه  ومن ذلك مثاًل  ,قسم يمتاز بالسرد الموسوعي  -1
)منهج اإلسالم في تزكية النفس وأثره  :ألنس كرزون بعنوان
مقدمة لكلية الدعوة وأصول الدين جامعة , في الدعوة إلى اهلل(

م. 4991هـ,4141, سنة المملكة العربية السعوديةالقرى/ أم 
وقد تناول الباحث في رسالته جوانب عديدة ومهمة في التزكية 
وله إضاءات ال غنى عنها, إال أن دراسته كما أسلفت تمتاز 
بالسرد الموسوعي بخالف هذه الدراسة التي تتركز أصاًل على 

رآنية بيان موقع مقصد التزكية من بين مواقع المقاصد الق
األخرى, بهدف التأشير على أهمية الوصول إلى ذلك المقصد  
لتتحقق الخالفة الحقيقية لإلنسان على األرض, فيعم الخير 
وتتحقق مصالح العباد, فضاًل عن تمايز زوايا الطرح 

 واألسلوب.
ومن األمثلة على هذا القسم أيًضا رسالة دكتوراه لعلي بن 

)تزكية النفس في اإلسالم  عبده بن شكال أبو حميدي بعنوان:
وفي الفلسفات األخرى , دراسة تحليلية( المقدمة لكلية التربية 

هـ.  وال 4109جامعة أم القرى/ المملكة العربية السعودية سنة 
تغني هذه الرسالة عن الدراسة الحالية, ألن الدراسة الحالّية 
ترّكز على أثر التزكية في الواقع الحياتي للفرد والمجتمع 

 األمة. و 
قسم يمتاز بالتحليل العميق للنصوص وما تحمله من  -2

)منهج اإلسالم في بناء  :مضامين, ومن ذلك مثاًل كتاب
للكاتب محمد إلهامي, طباعة دار التقوى  المجتمع(
فتحي ل )منظومة القيم العليا( :, وكتابم0241القاهرة/

م, 0242, شر المعهد العالي للفكر اإلسالمين الملكاوي,
)التزكية  :يا/ الواليات المتحدة األمريكية, وكتابفرجين

ومقاصدها عند اإلمام الغزالي من خالل كتابه: إحياء علوم 
المولى إسماعيل  لحفيظ غياط, رسالة دكتوراه جامعة الدين(

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية /مكناس.
كما أبدع محمد الغزالي )رحمه اهلل( في طروحاته حول هذا 

وجّدد  ,كهموم داعية :وذلك في أغلب مؤلفاته ,الموضوع
 وخلق المسلم وغيرها.  ,حياتك

ورغم ما أسلفت فإنني لم أعثر على دراسة واحدة ُأفردت لبحث 
 المهمهذا الموضوع 

 البحث: منهجية
 :اآلتيين المنهجين الدراسة هذه في الباحث يتبع سوف

ة من خالل تتبع أهم النصوص المتعلق :االستقرائي المنهج -1
 بالتزكية وآثارها في األمة. 

وذلك من خالل دراسة النصوص وتحليلها  :التحليلي المنهج -2
 والوقوف على مقاصدها الشرعية.

 مخطط البحث: 
 والمخطط المقترح لهذا البحث هو على النحو اآلتي: 

والدراسات  ,المقدمة: وتشتمل على األدبيات المتعلقة بأهمية الدراسة -
والتساؤالت التي ستجيب عليها هذه  ,ومشكالتها ,هاالسابقة المتعلقة ب

 والمنهجية المتبعة في الدراسة. ,الدراسة
أهمية مقصد تزكية اإلنسان بالنسبة للمقاصد : المبحث األول -

 القرآنية األخرى.
 وفي هذا المبحث مطلبان: 

  تعريف التزكية لغة واصطالًحا.: المطلب األول
 ية اإلنسان من المقاصد القرآنية.موقع مقصد تزك: المطلب الثاني
أهم األدلة القرآنية الدالة على مقصد التزكية  مطلبويتضمن هذا ال

 .العليا الكلية للشريعة اإلسالميةكواحد من المقاصد 
 : مجاالت تزكية اإلنسان, المجتمع, األمة.المبحث الثاني -

ية ويتضمن هذا المبحث أهم األدلة الدالة على شمولية منهج التزك
ورحابة الميادين التي يتضمنها هذا المقصد, مع ذكر الشواهد العملية 

 التطبيقية الدالة على ذلك.
 وُيقسم إلى ثالثة مطالب:

 المطلب األول : تزكية اإلنسان. 
 المطلب الثاني: تزكية المجتمع. 

 .  المطلب الثالث: تزكية األمة
 تتضمن أبرز النتائج وأهم التوصيات.الخاتمة: و  -
 لمبحث األولا

 أهمية مقصد تزكية اإلنسان بالنسبة للمقاصد القرآنية األخرى.
 وفيه مطلبان: 

 المطلب األول: تعريف التزكية لغة واصطالًحا: 
مأخوذ من الزكاء, ويطلق على النماء, أواًل: التزكية لغة: 

والشيء الطيب, والصالح, ويقال للرجل التقي:  والبركة, والطهارة,
ى ماله, أي األتقياء: أزكياء, والزكاة الطهارة, يقال: زكّ زكي, وللقوم 

 . 2. وزكى نفسه: طّهرها ومدحهاره بإخراج زكاته منهطهّ 
َوَقْد  *َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَهاوضد التزكية التدسية , قال تعالى :  

وأصل التدسية: اإلخفاء, ومنه  .(11-9الشمس: ) َخاَب َمن َدسَّاَها
فالعاصي يدّس  .(99النحل: )  التُّرَاب ِفي َأْم َيُدسُّهُ  قوله تعالى: 

 .3نفسه في المعصية ويحقرها
ية في االصطالح الزيادة أصل التزك: ثانًيا: التزكية اصطالًحا

, ولن ينمو الخير في النفس إال بتركها للشر كما الزرع ال في الخير
 . 4ينمو حتى يزال عنه الدغل



 0202,  الثالثالعدد  – العشرونالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

474 

 أن في االصطالح نعلم التزكية  ومن التعريف السابق لمعنى
 التزكية تقوم على أمرين: تخلية وتحلية:

للنفس عن كل الذنوب والسيئات, والمعاصي والقبائح  تخلية-
 والمسترذالت.

لها بالمكرمات, وتنمية المستحسن من األخالق  وتحلية -
 . دات حتى تبلغ بها النفس المطمئنةوالعا

االرتقاء هي  ملية التزكيةجوهر عالكثيرون إلى أن أشار وقد 
بالنفس درجة درجة, من السيئ إلى الحسن ثم ترقيها في مراتب الحسن 
والصفاء حتى تبلغ أعلى المستويات اإلنسانية وأسماها, فتتحول من 

إلى نفس مطمئنة راضية عن ذاتها  ,نفس أمارة بالسوء أو لوامة
 .5مرضية عند موالها وربها"

ديدة لمصطلح التزكية ولكنها لم ولقد اطلعت على تعريفات ع 
 تخرج عن نطاق ما ذكرنا. 

موقع مقصد تزكية اإلنسان من المقاصد المطلب الثاني: 
 القرآنية

ذلك  إّن تزكية اإلنسان من أبرز المفاهيم والمصطلحات القرآنية,
أّن هذه التزكية هي خالصة عمل الرسل وغاية تنزيل الشرائع, وما دام 

عظيم من خلق اإلنسان هو عبادة اهلل تعالى عبادًة أّن مقصود الخالق ال
منتجة لكافة اآلثار التي تحّقق خالفة اإلنسان في األرض, فكان من 

لخالق العظيم وهو يعمر هذه الواجب على اإلنسان أن يتتبع توجيهات ا
 ويحّقق مقصود اهلل من استخالفه فيها.  ,األرض

فة ليست مقصورة على دواخل والتّزكية بميادينها الرحبة وظاللها الوار 
الفرد وشمائله األخالقية وأحواله الشخصية, بل هي بناء عام تعم 

هي هدف الكون الفسيح وتتغلغل في كافة مناحي الحياة, إذ التزكية 
وبذلك فهي تدخل في صميم البناء  ,العمران ووسيلته األساسية

 االجتماعي والعمران البشري. 
قدم لمقصد التزكية من بين مقاصد ومما يدّلل على الموقع المت

هو ذلك االحتفال الكبير بهذا المقصد في اآليات القرآنية  الشريعة,
وجعلته من  افرت النصوص على إبراز ذلك المقصد؛ضفقد تالعظيمة, 

 قواطع الشريعة ومفاصلها الرئيسة. 
ُكْم آَياِتَنا َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم َيْتُلو َعَليْ  يقول تعالى:

َوُيَزكِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا 
 (191)البقرة: َتْعَلُمونَ 

َلَقْد َمنَّ اللَُّه َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ َبَعَث ِفيِهْم : ويقول في موضع آخر
ِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َرُسواًل مِّْن َأنُفِسِهْم َيْتُلو َعَليْ 

ِبينٍ  ن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي َضالٍل مُّ   (461)آل عمران:  َواْلِحْكَمَة َواِ 
ْنُهْم : اأيضً تعالى ويقول  ُهَو الَِّذي َبَعَث ِفي اأُلمِّيِّيَن َرُسوال مِّ

ن َكاُنوا ِمن َقْبُل َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم وَ  ُيَعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َواِ 
ِبينٍ   (. 2)الجمعة:  َلِفي َضالٍل مُّ

َربََّنا َواْبَعْث ِفيِهْم َرُسواًل مِّْنُهْم َيْتُلو َعَلْيِهْم : "اأيضً  جّل وعال وقال
 نََّك َأنَت اْلَعِزيُز اْلَحِكيمُ آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّيِهْم إِ 

 (129)البقرة: 
يجد بال فالناظر المدقق في هذه النصوص القرآنية الشريفة وغيرها 

إن لم  ,أن التزكية من أهم مقاصد إنزال الكتب وابتعاث الرسل عسر
 تكن التزكية أهم هذه المقاصد على اإلطالق. 
ا ومعناها يلحظ فيها ثالثة والمتدّبر لآليات السابقة والمتكررة في لفظه

 أمور: 
في  الخطاب في اآليات القرآنية الكريمة كان األمر األول: إنّ 

في تربية  اوبالتالي لم يكن مقصد التزكية منحصرً  األمة كلها, حق
 الفرد وبناء شخصيته ووجدانه بمعزل عن بناء المجتمع بكامل أطيافه.

ا لن يتفيأها الناس وظالله ,التالي فإن ثمار التزكية لن تجنىوب
وتجّرد منها  ,في أعمال العبادات داخل الصوامع إذا انحصرت التزكية
والباعة في األسواق, والطلبة في المدارس  ,العّمال في المصانع

 والجامعات.
بناء عام تعم الكون الفسيح, وتتغلغل في كافة  –إنها وكما أسلفنا
 مناحي الحياة.

غاية , اا منه وامتنانً عالى لخلقه تلطفً لقد بّين اهلل تاألمر الثاني: 
رسال الرساالت, وحّدد في كتاب التكليف السامي لكل  بعث الرسل وا 

 هذه المهام -سبحانه- رسول مهاّمه وواجباته الملقاة على عاتقه, فذكر
بالنص عليها صراحة, ولم يترك األمر لالجتهاد والبحث واالستنباط, 

 تي: وتتمّثل هذه الغايات والمهام باآل
 . تالوة آيات الرحمن على اإلنسان -1
 تزكية اإلنسان والوصول به إلى مراتب اإلحسان.  -2
 تعليم اإلنسان الكتاب والحكمة.  -3

فإّن اآليات  ,وبالنص الصريح على مهام األنبياء والرسل
ا منهاجً الكريمة السالفة ترسم لهم ولورثتهم من العلماء من بعدهم 

المجتمعات, بحيث يقوم هذا المنهاج  في تربية األمة وصناعة امحكمً 
 : اآلتيةعلى األركان 

 مستوى إلى واالرتفاع باإلنسان األمّية, إزالة أي اآليات؛ تالوة -1
 فيها.  بما واالنتفاع آياته اإللهي بتالوة التكريم

والنماء  والبركة الطهر خصائص وتشتمل على التزكية -2
 واإلحسان. 

وبيان  ,وهدى علم من فيه ما تعليم أي ؛الكتاب والحكمة تعليم -3
اإلصابة في القول والعمل, واكتساب ملكة  :ثمرة تعليمه وهي

ووزنها  ,والتبّصر بها, ووضعها في نصابها األمورتقليب 
دراك أسبابها وغاياتها.  بموازينها,  وا 

من مقاصد الوحي,  اا أساسيًّ بتقرير ما سلف نجد التزكية مكونً و 
ل وتشريع الشرائع, فهي ليست لرسوغاية أساسية من غايات إرسال ا

ال بل هي من  ,ّباد دون غيرهمعُ ا يختص به أصحاب الحظوة من الترفً 
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مستلزمات تمام اإليمان, يفتقر إليها كل من انتظم في سلك العبودية 
 بتحقيق رسالة االستخالف في األرض.  اار مكلفً وص ,الحقة هلل

آنية السالفة األمر الثالث: كما يلحظ المدقق في النصوص القر 
, ولقد ذكر المفسرون م التزكية على التعليم في أكثرهاأّن اهلل تعالى قدّ 

  وأرباب اللغة أن تقديم الشيء دليل على االهتمام به والعناية بمكانته.
هم حول علة تقديم ءعلماء والمفسرون آراوقد أورد بعض ال

الطاهر بن  التزكية على التعليم في المواضع المشار إليها, فقال محمد
َكَما َأْرَسْلَنا  : عاشور في كتابه )التحرير والتنوير( في قوله تعالى

ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة 
وُقّدَمت جملة: " ل:قا (191)البقرة:   َوُيَعلُِّمُكْم َما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ 

 َْوُيَزكِّيُكم  :على جملة ََوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمة  هنا عكس ما في
َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياِتَك َوُيَعلُِّمُهُم : اآلية السابقة في حكاية قول إبراهيم

نا لالمتنان ألن المقام ه ؛( 129) البقرة:  اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَزكِّيِهْم..
فقّدم فيها ما يفيد معنى المنفعة الحاصلة من تالوة  ,على المسلمين
لها  اا بها وبعثً وهي منفعة تزكية نفوسهم اهتمامً  اآليات عليهم,

فأّما في دعوة  .للبشارة بها الحرص على تحصيل وسائلها وتعجياًل ب
إبراهيم فقد رتّبت الجمل على حسب ترتيب حصول ما تضمنته في 

 ".6ارج, مع ما في ذلك التخالف من التفنالخ
وخالصة رأي ابن عاشور في المسألة أّن تقديم التعليم على 

, ذلك ( من سورة البقرة هو األصل121ة )التزكية وهو الوارد في اآلي
ألّن أول  أّن اآلية رتّبت الجمل في الذكر على حسب ترتيب وجودها,

َفِإَذا   :قال تعالى ,م معانيهوة القرآن ثم يكون تعليتبليغ الرسالة تال
ثم بالعلم تحصل التزكية من  َقَرْأَناُه َفاتَِّبْع ُقْرآَنُه*ثُمَّ ِإنَّ َعَلْيَنا َبَياَنهُ 

 خالل العمل بإرشادات القرآن.
أّما ما ورد من تقديم للتزكية على التعليم في سائر اآليات 

تزكية لبيان عظيم شأن ال -عاشور ابنحسب –فإنما هو  األخرى
ومجتمعات,  ابالخير العميم على األمة أفرادً  وثمارها النافعة التي تعود
ألن المقام  ؛ة والتعليم فقدمها الخالق العظيمفالتزكية هي ثمرة التالو 

 إذ المقام مقام امتنان.  ,يقتضي ذلك
َكَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم : في قوله تعالى وقال األلوسي

َعَلْيُكْم آَياِتَنا َوُيَزكِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكْم َما َلْم  َيْتُلو
وهي صفة  "أي يطّهركم من الشرك,:(191)البقرة: َتُكوُنوا َتْعَلُمونَ 
عن  ناشئوأتى بها عقب التالوة ألن التطهير عن ذلك  أخرى للرسول,

ويعلمكم الكتاب والحكمة   تعالى توفيقه,إظهار المعجزة لمن أراد اهلل
نطوى عليه من ارت ألّن تعليم الكتاب وتفهيم ما صفة إثر صفة, وأخّ 

تخلي عن دنس الحكمة اإللهية واألسرار الربانية إنما يكون بعد ال
تباع, وأّما قبل ذلك فالكفر حجاب, وقّدم الشرك ونجس الشك باال

ّخرها عنه في دعوة إبراهيم التزكية على التعليم في هذه اآلية وأ
 .7الختالف المراد بها في الموضعين"

؛ :" فتقديم التالوة ألنها من باب التمهيد ثم التزكيةاوقال أيضً 
وهي  ألنها بعده وهي أول أمر يحصل منه صفة يتلبس بها المؤمنون,

ألن درء المفاسد أولى من جلب  من قبيل التخلية المقدمة على التحلية,
بقي أمر تقديم  م التعليم ألنه إّنما ُيحتاج إليه بعد اإليمان,المصالح, ث

 .8التعليم على التزكية في آية البقرة ولعّله كان إيذانًا بشرافة التحلية"
ويستنتج  الباحث من كالم األلوسي )رحمه اهلل( أّن سبب تقديم التزكية 

 , بمعنى أن التعليمن باب التخلية قبل التحليةعلى التعليم هو م
خالل تنقيتها من رجس والتفهيم إنما يكون بعد تزكية النفوس من 

( من سورة البقرة فإنما هو 121. أما ما جاء في اآلية )الشرك ودنسه
 استثناء يراد به التنبيه على شرف التعليم وعظيم شأنه. 

 :اا وتأخيرها حينً م التزكية أحيانً على سبب تقدي امعلقً  وقال البقاعي
أّن البعث في  -أي إبراهيم-ر دعوته عليه السالم "ولّما كان ظاه

, فإن يم ما ذكر أحوج منهم إلى التزكيةاألمة المسلمة فكانوا إلى تعل
قلوبهم بما أوتي أصلها موجود باإلسالم فأّخر قوله "يزكيهم" أي يّطهر 

, فترقى بصفائها ولطفها من ذروة الدين إلى محل من دقائق الحكمة
ن رتد على أدبارها وتحّرف كتابها كما فعل ميؤمن عليها فيه أن ت

وهي نماء النفس بما هو لها بمنزلة  ,تقدمها, والتزكية إكساب الزكاة
 الغذاء للجسم. 

ولّما ذكر سبحانه في سورة الجمعة بعثه في األميين عامة 
 ؛اقتضى المقام تقديم التزكية التي رأسها البراءة من الشرك األكبر

, وأّما تقديمها في سورة آل عمران مع ذكر العلمليقبلوا ما جاءهم من 
ى الغنائم البعث للمؤمنين فالقتضاء الحال بالمعاتبة على اإلقبال عل

على الدنيا التي هي أم  الذي كان سببه الهزيمة؛ لكونها إقبااًل 
  .9األدناس"

وخالصة رأي البقاعي أن التقديم والتأخير متعلق بما يقتضيه المقام, 
لمقام تقديم التزكية على التعليم كان ذلك للتنبيه على فإن اقتضى ا

 جاللة المقّدم وعظيم قدره. 
ا على وتقول الباحثة دعاء الزبيدي في مقال لها في معرض تعليقه

رة بلفظها تقديم التزكية وتأخيرها: " تالحظ في هذه اآليات المتكرِّ
المعلوم أّن تقديم ومعناها أنه دائًما ما ُيقدِّم التزكية على التعليم, ومن 

الشيء دليٌل على االهتمام به والعناية بمكانته, فتلك اآليات جميعها 
ُتعَنى بالتزكية وتقدمها, بينما توجد آية واحدة في كتاب اهلل ينعكس فيها 

 . 10"هذا الترتيب, فيقدم فيها التعليم على التزكية
حيدة التي وتعزو ) الزبيدي( ذلك إلى لطيفة قرآنية ذلك أّن اآلية الو 

سماعيل عليهما -قدمت التعليم على التزكية هي على لسان إبراهيم وا 
وقد كان لهما من البصيرة والحصافة ما يدلُّهما على أّن  –السالم

وظيفة األنبياء والرسل والدعاة, إنما هي التعليم في المقام األول, وأما 
 .التزكية, فتابعة له والحقة

ثير من العلماء والباحثين بهذا وقد اطلع الباحث على آراء الك
)دالالت : الخصوص سواء أكانت هذه اآلراء مدونة في كتب ككتاب
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أم مرئية في برامج  ,منير المسيريلالتقديم والتأخير في القرآن الكريم( 
 :أو برنامج ,رائيفاضل السامل)لمسات بيانية(  :تلفزيونية كبرنامج
د هؤالء في بيان علة , وقد اجتهحمد الكبيسيأل )وأخر متشابهات(

تقديم التزكية على العلم تارة وتقديم العلم على التزكية تارة أخرى, 
وملخص هذه اآلراء ينحصر بما أسلفناه من أن السياق وما يقتضيه 

 المقام هو سبب التقديم والتأخير.

يرى الباحث أن  ,وبعد هذا العرض ألقوال العلماء والمفسرين
يمكن استنباطها والوقوف  ال ,عليم أو تأخيرهاعلة تقديم التزكية على الت

على أسرارها بمعزل عن فهم مقاصد الشريعة الكلّية وغاياتها التي 
 أنزلت من أجل تحقيقها. 

وال ينكر عاقل أّن تحقيق مصالح العباد في الدنيا واآلخرة هو 
لة تهذيب وتأديب , فاإلسالم ليس رساأولويات الشريعةعلى رأس سلم 

 اسالة عمران وتنمية بشرية ومهارية, وأن لها قيمً ر  اأيضً  فقط, بل هو
قامة المصالح ومراقبة الجودة. وأصواًل في تزكية الحياة ونشر العدل   وا 
إنشاء المصنع أولى وأهم من  تعدّ إنها رسالة ذات طابع حضاري 

, وتهتم والفهم على الحفظ إنشاء السجن, وتقدم الفأس على السيف,
 والمهارة.  بالتدريب واإلتقان

ذا كانت الخيرية ميزة حضارية امتازت بها هذه األمة على من سواها  وا 
ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس تَْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن األمم من 

فإّن هذه الميزة لم  ،(111)آل عمران: َعِن اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه..
اإلطالق مجرد وسام تقدير وهبه اهلل محاباة أو مجاملة لألمة تكن على 

, ولكنها كانت ميزة مشروطة, فإذا غاب شرطها  ملسو هيلع هللا ىلصأو لشخص نبيها 
أفرادها  فهي خير أمة ألنّ  غابت تجّليات تلك الميزة بكل تفاصيلها,

, هذا نهون عن المنكر ويؤمنون باهلل بنص اآلية يأمرون بالمعروف وي
يعني خير دة أو التمّيز, يقول ابن كثير: "أو الريا هو منطق الخيرية

 ".11الناس للناس والمعنى أنهم خير األمم وأنفع الناس للناس
هذه حينما يقول في  -رحمه اهلل –ويؤكد ما أسلفناه صاحب الظالل 

ن مصادفة تعالى اهلل عن ال عن مجاملة وال عن محاباة وال عاآلية: "
االختصاصات والكرامات كما كان أهل  , وليس توزيعاا كبيرً ذلك علوً 

الكتاب يقولون نحن أبناء اهلل وأحباؤه, كاّل إّنما هو العمل اإليجابي 
قامتها على المعروف مع اإليمان  لحفظ الحياة البشرية من المنكر وا 

 ".12الذي يحّدد المعروف والمنكر

سان والتزكية بمعانيها الشاملة وبناء على ما تقدم فاإلصالح واإلح
تتجه نحو القضاء على كل  ,بكل ما تحمله هذه المفاهيم من إيحاءاتو 

عدل والحرية والتنمية مظاهر الفساد, والدعوة إلى ترسيخ قيم الحق وال
 . دعائمه التي يقوم عليها وتعدّ كلها معان تشّكل لب الدين,  والعمران

أن اإليمان قوة عاصمة من ب)رحمه اهلل(: " يقول محمد الغزالي
سه , وطاقة يحّرك بها اإلنسان فيطارد بها الجريمة من نفالدنايا

ا في ضمير راقد أو في ا ساكنً ا معينً ومجتمعه, وليس لإليمان مفهومً 
 ."13, ولكن هو طاقة يتحرك بها اإلنسان ويؤثر في مجتمعهقلب حاقد

ومن يدقق في النظم القرآني وبالغة مفرداته في اآليات الواردة 
الرسول بالبعث فقال  إرسالهلل تعالى عّبر عن في التزكية ليجد أّن ا

ولعّل السر في استخدام , :"هو الذي بعث في األميين رسواًل منهم ..."
فهي  هذه المفردة دون غيرها هو اإليحاء بالغاية من إرسال الرسالة,

نما هي ر  سالة تنفخ الروح ليست مجرد رسالة نظرية ال تخدم الواقع, وا 
 اا عن سواعده, محققً عث من رقاده مشّمرً في جنبات صاحبها, فينب

 غاية خلقه. 
ولقد أدرك هذا الفهم اإلمام الغزالي رحمه اهلل عندما كتب كتابه الشهير 
إحياء علوم الدين, فليس المقصود من إحياء تلك العلوم هو كثرة 
نما كان مقصوده إحياؤها في  الكتابة فيها وال انتشارها بين القراء, وا 

 ات والجوارح. النفوس والخلج
على ما سبق يرى الباحث أّن تقديم التزكية على التعليم في  اوتأسيسً 

إّنما جاء إلظهار شرف التزكية  ,اآليات القرآنية المشار إليها من قبل
وأنها هي مقصود الشارع من الرسالة والرسل, وبالتالي فإّن التزكية 

س تحتل بمعناها الشامل والمنطوي على التحرر من الشرك والدن
 . األخرىالموقع األول من بين كل المقاصد الشرعية 

أما تالوة اآليات على المؤمنين وتعليمهم الكتاب والحكمة فإنما هي 
وسائل لتحقيق ذلك المقصد العظيم, أّما قلب األمور واالنحراف بالفهم 
إلى ظواهر العبادات والتكاليف واالحتفال بتحقيق شروطها الفقهية 

مقاصدها وغاياتها واستحضار معانيها وحكمها, فإّن  بمعزل عن فهم
ير المنشود في حياتنا نحو هذا االنحراف بالفهم لن يصل بنا إلى التغي

في  اا مستقيمً نرى المصلين  يقيمون صفً – األفضل, فأصبحنا مثاًل 
المسجد, بينما أحذيتهم متناثرة في الخارج, لم يستطيعوا نقل انضباطهم 

 .العامة في الصالة لحياتهم
 ا سيئً ومثاًل  ,صورة بائسة مزرية -سبحانه–من أجل ذلك فقد رسم ربنا 

َمَثُل الَِّذيَن ُحمُِّلوا التَّْورَاَة ثُمَّ َلْم لحملة التوراة من بني إسرائيل فقال : 
ا ِبآَياِت َيْحِمُلوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر َيْحِمُل َأْسَفاًرا ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبو 

فبنو إسرائيل ُحّملوا  (9) الجمعة:  اللَِّه َواللَُّه ال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن"
التوراة, وُكّلفوا أمانة العقيدة والشريعة.. ولكنهم نكصوا على أعقابهم 
فكأنهم بإساءتهم لحملها لم يحملوها, إذ حملها يبدأ باإلدراك والفهم 

تحقيق مدلولها في عالمي السر والعلن. ولكن والفقه, وينتهي بالعمل ل
سيرة بني إسرائيل كما عرضها القرآن الكريم وكما هي في حقيقتها ال 

وال أنهم فقهوا حقيقتها, وال أنهم  تدل على أنهم قّدروا هذه األمانة,
عملوا بها, ومن ثم كانوا كالحمار يحمل الكتب الضخام, وليس له 

إّن  !في الغاية منها ابها, وليس شريكً لها, فهو ليس صاحمنها إال ثق
َمثل هؤالء هو عينه َمثُل كل الذين ُحّملوا أمانة العقيدة ثم لم يحملوها, 

 من الناس, اتها, والمسلمون ليسوا بدعً بأن أعرضوا عن فقهها وغايا
فهم مثل غيرهم من األمم تسري عليهم سنن اهلل في كونه وخلقه, 

إنما العبرة  ,ء المسلمين وتتزيا بأزيائهمبأسمافليست العبرة بأن تتسمى 
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رشادات تساهم في   إصالحبأن تنهض بما في الدين من تعاليم وا 
 . 14رغداً  أكثرالحياة وجعلها 

ومما يعزز هذا الفهم أّن اهلل تعالى ربط سائر العبادات التي افترضها 
–هو يخبرنا  على عباده بتحقيق الحكمة من وراء افتراضها,  فها

عن الصالة وآثارها على المستوى الفردي والمجتمعي, يقول   -سبحانه
الَة َتْنَهى تعالى:  الَة ِإنَّ الصَّ اْتُل َما ُأوِحَي ِإَلْيَك ِمَن اْلِكتَاِب َوَأِقِم الصَّ

 َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر َوَلِذْكُر اللَِّه َأْكَبُر َواللَُّه َيْعَلُم َما َتْصَنُعوَن"
, فالمفترض فيمن يؤدي الصالة أن تظهر تلك اآلثار (59)العنكبوت: 

على سلوكه العملي فيستقيم في حياته, الكريمة الواردة في اآلية 
, فإن لم ا في المجتمعا نافعً صالحً  اوبالتالي تصنع الصالة منه إنسانً 

ّن أداء العبادة ؛ فلزم العلم أأثر تلك العبادة على سلوك مؤديهايظهر 
 كل البعد عن األداء المفترض لتلك العبادة. اا بعيدً كان أداًء شكليًّ 

ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهُِّرُهْم َوُتَزكِّيِهم وفي الصدقات يقول تعالى: 
)التوبة:  ِبَها َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن لَُّهْم َواللَُّه َسِميٌع َعِليٌم 

تعم  فوائد الصدقة ومنافعها عامة,وبهذا الفهم نقول: إّن  (،113
المعطي قبل اآلخذ, فهي تطهير وتزكية للنفوس, فنفس المعطي 
تتطهر من الشح والبخل واألثرة, ونفس اآلخذ تتطهر من الحقد والغل 
والحسد. ولذلك كله أثره الواضح على استقرار المجتمع وصالحه 

 وعيشه الرغيد. 

يَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ُكِتَب َيا أَ ﴿ وفي عبادة الصيام يقول تعالى:
َياُم َكَما ُكِتَب َعَلى الَِّذيَن ِمن َقْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تَتَُّقوَن﴾ )البقرة:  َعَلْيُكُم الصِّ

فالصيام المطلوب هو ذلك الصيام الذي يحقق الغاية من  (،183
لى الفرد والمجتمع ع اا تحقق التقوى انعكس أثره إيجابً افتراضه, فإذ

 .اا ورغدً قامة وأمنً است

ما يؤكد هذا الفقه, عندما قال: ( صلى اهلل عليه وسلمولقد ورد عنه )
وِر َواْلَعَمَل ِبهِ  "َمنْ  َفَلْيَس ِللَِّه  َواْلَجْهل َلْم َيَدْع َقْوَل الزُّ

 .15"َطَعاَمُه َوَشَراَبُه  َيَدعَ  َأنْ  ِفي َحاَجةٌ 
ش, بل ما فليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعط
طمئنة, فإذا يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفس األّمارة للنفس الم

 بالروح التي أمر اهلل تعالى بها.  العبادة لم تؤدَ  لم يحصل ذلك ُعلم أنّ 
ْعُلوَماٌت َفَمن َفَرَض ﴿وفي عبادة الحج يقول تعالى:  اْلَحجُّ َأْشُهٌر مَّ

وَق َواَل ِجَداَل ِفي اْلَحجِّ َوَما َتْفَعُلوْا ِمْن ِفيِهنَّ اْلَحجَّ َفاَل َرَفَث َواَل ُفسُ 
ُدوْا َفِإنَّ َخْيَر الزَّاِد التَّْقَوى َواتَُّقوِن َيا ُأوِلي  َخْيٍر َيْعَلْمُه اللَُّه َوَتَزوَّ

 (.191)البقرة:  اأَلْلَباِب﴾
فالشارع الحكيم يأمر الُحّجاج بترك ما من شأنه أن يفسد عليهم 

 اقق مصلحة الفرد والمجتمع التزامً م أّن ذلك يحأجر الحج, ومعلو 
 باآلداب والقيم األخالقية المرغوبة, وبالتالي يعم الخير سائر المجتمع.

ذلك أنه من  ,وهنا ال بد من لفت األنظار إلى مسألة غاية في األهمية
المعلوم أن العبادة بمعناها الشامل تستوعب حياة الفرد المسلم ال ينفك 

ما  عمل, فكما أّن هنالك من األعمال ما تصلح بهافيها عمل عن 

الكثير من األعمال التي تصلح بها ما  ابينك وبين اهلل, فهنالك أيضً 
الضيق لما وسعت جّل  , ولو كانت العبادة بمعناهابينك وبين عباد اهلل

 اا يسيرً إال جزءً - مثاًل 16, ذلك أننا ال نقضي في الصالة حياة المسلم
نقضي أغلبية يومنا في مخالطة الناس, نبيع ونشتري بينما  ,من يومنا

ونعمل ونلتقي ونزور ونحتفل, ونحن في جميع هذه األحوال مطالبون 
وقولوا للناس د اهلل سبحانه بتطبيق قوله تعالى: باإلحسان إليهم, فنتعبّ 

 , وذلك كله في ظل استشعارنا لمراقبة اهلل تعالى لنا.حسناً 
 المبحث الثاني

 كية اإلنسان، المجتمع، األمة.مجاالت تز 
لقد اختزل سيد قطب مجاالت التزكية في كتابه )الظالل( 
نها  بكلمات رائعة تعبر عن جوهر هذا المفهوم الحقيقي فقال: "وا 

نه لتطهير: ذلك الذي كان يأخذهم به الرسول ) لتزكية, ( تطهير وا 
ية, للضمير والشعور, تطهير للعمل والسلوك, وتطهير للحياة الزوج

ن عقائد الشرك تطهير ترتفع به النفوس م .وتطهير للحياة االجتماعية
ومن التصورات الباطلة إلى االعتقاد الصحيح,  ,إلى عقيدة التوحيد

ومن األساطير الغامضة إلى اليقين الواضح. وترتفع به من رجس 
ا الفوضى األخالقية إلى نظافة الخلق اإليماني. ومن دنس الرب

اعة . إنها تزكية شاملة للفرد والجمرة الكسب الحاللوالسحت إلى طها
تزكية ترتفع باإلنسان وتصوراته عن الحياة  ,ولحياة السريرة وحياة الواقع

كلها وعن نفسه ونشأته إلى آفاق النور التي يتصل فيها بربه, ويتعامل 
مع المأل األعلى؛ ويحسب في شعوره وعمله حساب ذلك المأل العلوي 

 17الكريم".

, نسان الفرد وتشمل المجتمع واألمةتزكية كما نلحظ مجاالتها تعم اإلفال
 ما يعزز هذا االتجاه. األدلةوسنسوق من 
 :: تزكية اإلنسانالمطلب األول

, فها ا في النصوص القرآنيةا متقدمً لقد نالت تزكية اإلنسان مكانً 
فقد  هو رب العزة والجالل يخص تزكية النفوس بأطول قسم في القرآن,

َوالشَّْمِس فقال سبحانه:  اا معظمً قسم عليها بأحد عشر قسمً أ
َوُضَحاَها* َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها*َوالنََّهاِر ِإَذا َجالََّها*َواللَّْيِل ِإَذا 
َيْغَشاَها*َوالسََّماء َوَما َبَناَها*َواأَلْرِض َوَما َطَحاَها*َوَنْفٍس َوَما 

َوتَْقَواَها*َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّاَها*َوَقْد َخاَب َمن  َسوَّاَها*َفأَْلَهَمَها ُفُجوَرَها
 (11-1)الشمس:آية  َدسَّاَها"

إذ بها  فهذا القسم العظيم إنما يلفت األنظار إلى أهمية تزكية النفوس,
 النجاة والفالح والنجاح. 

قال الرازي في تفسير هذه السورة: "المقصود من هذه السورة الترغيب 
 ".18في الطاعات والتحذير من المعاصي

وترك المعاصي  ,من فعل الطاعات والمداومة عليها فاإلكثار 
, وعلى رأس الطاعات التي دعت تزّكية النفس والمنكرات هما طريق

في توحيد اهلل تعالى  إليها السورة والمعاصي التي حذرت منها: الترغيب
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وطاعة رسله واإليمان بآياته, والتحذير من الشرك والتكذيب برسله 
 .وآياته

وقد تأكدت هذه المعاني في القرآن العظيم على لسان لقمان وهو 
َيا ُبَنيَّ ال ُتْشِرْك ِباللَِّه ِإنَّ الشِّْرَك َلُظْلٌم  : يقول تعالى يعظ ابنه 

ْيَنا اإلِ  نَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه ُأمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهٍن َوِفَصاُلُه َعِظيٌم*َوَوصَّ
ن َجاَهَداَك َعَلى َأن  ِفي َعاَمْيِن َأِن اْشُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَك ِإَليَّ اْلَمِصيُر*َواِ 
ُتْشِرَك ِبي َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحْبُهَما ِفي الدُّْنَيا 

ْعُروًفا َواتَِّبْع َسِبيَل َمْن أََناَب ِإَليَّ ثُمَّ ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم َفأَُنبُِّئُكم ِبَما ُكنتُْم مَ 
َتْعَمُلوَن*َيا ُبَنيَّ ِإنََّها ِإن َتُك ِمْثَقاَل َحبٍَّة مِّْن َخْرَدٍل َفَتُكن ِفي َصْخَرٍة َأْو 

للَُّه ِإنَّ اللََّه َلِطيٌف َخِبيٌر*َيا ِفي السََّماَواِت َأْو ِفي اأَلْرِض َيْأِت ِبَها ا
الَة َوْأُمْر ِباْلَمْعُروِف َواْنَه َعِن اْلُمنَكِر َواْصِبْر َعَلى َما  ُبَنيَّ َأِقِم الصَّ
َأَصاَبَك ِإنَّ َذِلَك ِمْن َعْزِم اأُلُموِر*َوال ُتَصعِّْر َخدََّك ِللنَّاِس َوال َتْمِش ِفي 

َه ال ُيِحبُّ ُكلَّ ُمْختَاٍل َفُخوٍر*َواْقِصْد ِفي َمْشِيَك اأَلْرِض َمَرًحا ِإنَّ اللَّ 
)  َواْغُضْض ِمن َصْوِتَك ِإنَّ َأنَكَر اأَلْصَواِت َلَصْوُت اْلَحِميرِ 

 (19-13لقمان:

ولقد اتفق المفسرون على أّن جْبل النفوس على توحيد اهلل تعالى 
وهذا ما  ة,في التزكي األمربعد تطهيرها من الشرك والدنس هو رأس 

بدأ به لقمان في مواعظه البنه, إاّل أّن مكانة التزكية العظيمة في 
تستوعب كل جنبات الدين ورتبتها المقدمة في مقاصده تأبى إاّل أْن 

 فتظهر حية مرتسمة ,فتسري سريان الدم في األوردة ,النفس اإلنسانية
حسانً ا وعداًل على محّيا اإلنسان وجوارحه صدقً  يثارً ا و ا وبرًّ  وا  ا وفاًء وا 

 . اا وصبرً وتواضعً 
إن الحديث عن تزكية النفوس, وتطهير الطِّباع, وتنمية دواِعي العفَّة 
والطهارة ليست شعارات عاطفيَّة, أو كماالٍت خلقية؛ بل هي مبادئ 

إذ هي أصل تماسك  فوق دستورية ال يجوز التعدي عليها أو نقضها,
 عظيم من مقاِصِد الشرع الَحنيف.المجتمع وُبنَية أساٍس لبقاِئه, ومقصد 

االرتقاء  يقول الغزالي )رحمه اهلل(: "جوهر عملية التزكية:
بالنفس درجة درجة, من السيئ إلى الحسن ثم ترقيها في مراتب الحسن 
والصفاء حتى تبلغ أعلى المستويات اإلنسانية وأسماها, فتتحول من 

عن ذاتها مرضية  نفس أمارة بالسوء أو لوامة إلى نفس مطمئنة راضية
 ".19عند موالها وربها

ومن أجل ترسيخ تلك الحقيقة الناصعة في نفوس المؤمنين يقول النبي  
 ". 20إّنما بعثت ألتمم مكارم األخالقا غاية بعثته: "واصفً  ملسو هيلع هللا ىلص

وجعله  ,وبناء عليه ففقه الدين ال يستقيم بسلبه جوهره العلوي الرحيب
 . وال ينهض بأمة ,ا يصلح مجتمعً وال ,اا ال يّطهر نفسً ا شكالنيًّ مظهرً 

ولقد أسلفنا أن اهلل تعالى لما افترض علينا العبادات ذكر الغاية من 
والمنكر, والصوم فبين أن الصالة تنهى عن الفحشاء  ,وراء افتراضها

والحج ال رفث فيه وال  ,ر وتزكيةوالصدقة تطهي ,يحمل على التقوى
تكن منتجة ألثرها  ولم فإن أدى اإلنسان عبادته فسوق وال جدال,

فوجب العلم أنها عبادة شكلية قد أفرغت من مضامينها  ؛المترتب عليها

هم )الخوارج(  , فهالعبرة ليست بكثرة الركوع والسجودفا وغاياتها.
لصحابته فيقول: تحقرون صالتكم إلى صالتهم  ملسو هيلع هللا ىلصيصفهم الرسول 

 ".21يةمروق السهم من الرموصيامكم إلى صيامهم يمرقون من الدين 

وفي وقتنا الحاضر نرى من المسلمين من يواظب على حضور 
الصلوات في المسجد ويمضي سائر نهاره يحارب اهلل ورسوله بأكله 

ه , فما أغنت عنه عبادتت ومال اليتيم واألرملة والمسكينللربا والسح
 )أشهد أن ال اله إال اهلل( , ومثله مثل رجل يصيح بأعلى صوتهاشيئً 

 .  بيده يهدم مضامين هذه الشهادةوهو يحمل معوالً 
من أجل ذلك قال علماء األصول والمقاصد: إّن عدم إفضاء 
الوسيلة إلى مقصدها يبطل اعتبارها, ذلك أن التابع ال يعتبر إذا كان 

  .22اعتباره يعود على المتبوع باإلبطال
, ا بين آياتهي كتاب اهلل ليجد ما نقول مبثوثً ومن يدقق النظر ف

َأَرَأْيَت الَِّذي ُيَكذُِّب : ب العزة والجالل يقول في سورة الماعونفها هو ر 
ِبالدِّيِن*َفَذِلَك الَِّذي َيُدعُّ اْلَيِتيَم*َوال َيُحضُّ َعَلى َطَعاِم اْلِمْسِكيِن*َفَوْيٌل 
لِّْلُمَصلِّيَن*الَِّذيَن ُهْم َعن َصالِتِهْم َساُهوَن*الَِّذيَن ُهْم 

فقد جعل ربنا من يحمل  ")سورة الماعون(َن اْلَماُعونَ ُيَراُؤوَن*َوَيْمَنُعو
جعله هذه الصفات الذميمة فيّدع اليتيم وال يحّض على طعام المسكين 

 إذ لو صّدق به لتخّلق بأخالقه.  ,ا بالدينمكّذبً 
َواللَّْيِل  : "هذه المعاني فيقول وفي سورة الليل يجّدد )سبحانه(

ا َتَجلَّى*َوَما َخَلَق الذََّكَر َواأُلنَثى*ِإنَّ َسْعَيُكْم ِإَذا َيْغَشى*َوالنََّهاِر ِإذَ 
َلَشتَّى*َفَأمَّا َمن َأْعَطى َواتََّقى*َوَصدََّق ِباْلُحْسَنى*َفَسُنَيسِّرُهُ 
ِلْلُيْسَرى*َوَأمَّا َمن َبِخَل َواْسَتْغَنى*َوَكذََّب ِباْلُحْسَنى*َفَسُنَيسِّرُهُ 

نَّ َلَنا ِلْلُعْسَرى*َوَما ُيْغِني َعنْ  ُه َماُلُه ِإَذا َتَردَّى*ِإنَّ َعَلْيَنا َلْلُهَدى*َواِ 
َلْْلِخَرَة َواأُلوَلى*َفَأنَذْرُتُكْم َناًرا َتَلظَّى*ال َيْصالَها ِإالَّ اأَلْشَقى*الَِّذي َكذََّب 

نَدُه ِمن َوَتَولَّى*َوَسُيَجنَُّبَها اأَلْتَقى*الَِّذي ُيْؤِتي َماَلُه َيَتَزكَّى*َوَما أِلََحٍد عِ 
")سورة نِّْعَمٍة ُتْجَزى*ِإالَّ اْبِتَغاء َوْجِه َربِِّه اأَلْعَلى*َوَلَسْوَف َيْرَضى

 .الليل(
" ىِإنَّ َسْعَيُكْم َلَشتَّ القرآني الحكيم قسم عظيم جوابه "ففي النص 

, فمنهم من سلك طريق بحانه( مشارب الناس في هذا السعيثم بّين )س
لرضى اهلل, ومنهم من نكص على عقبية وغل التزكية والبذل الموصلة 

 .ه فبخل واستغنى وكذب بموعود اهلليده إلى عنق
ل لما له من أثر في وفي ذلك ما فيه من تنويه بالصدقة وبذل الما

, أّما البخيل فقد رسمت له السورة صورة بائسة ونهاية تزكية النفوس
مال متحكمًا حزينة,ذلك ألن البخيل يبالغ في حبه للمال حتى يصير ال

سيلة للتعبد إلى من و  , فانقلب المال عندها ورضىفي مزاجه سخطً 
تعس عبد الدينار, »حين قال:  ملسو هيلع هللا ىلص, وصدق نبي اهلل وسيلة لالستعباد

ن لم يعط لم  والدرهم, والقطيفة, والخميصة, إن أعطي رضي, وا 
 .23«يرض

 وفي مجال تزكية اإلنسان تلك الفترة الطويلة التي أمضاها النبي في
وقد كان القرآن ينزل  ,تتجاوز في طولها نصف فترة بعثته والتي ,مكة
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وقضيته الكبرى هي تحرير اإلنسان من عبودية الطاغوت  ملسو هيلع هللا ىلصعليه 
فراد اهلل تعالى باأللوهية والوحدانية.  والسجود للصنم وا 

في مكة سنوات طوال يدعو إلى ال إله إال اهلل,  ملسو هيلع هللا ىلصلقد مكث 
إذ ماذا كان ينفع  لتحرير مكة البلد,وهي تحرير لإلنسان, ولم يسَع 

تحرير مكة الوطن, واإلنسان الذي يعيش عليها مستعَبد مضطهد؟ وقد 
تفتح األراضي وتوسع األوطان, لكن البشر الذين يمشون على وجهها 
أرقاء أذالء ألصنام الحجر, أو أوثان البشر, فكان مشروع اإلسالم 

وكلمته وقلمه وموهبته العظيم أن يحرر اإلنسان في معتقده وفكره 
ورزقه وكرامته, وبذلك يتحقق مقصد الشريعة من خالل تحقق تزكية 

 اإلنسان بكافة جوانبه.
ف عند حد ونختم لتزكية اإلنسان بالقول: إّن آفاق التزكية ال تق

"إن اهلل كتب اإلحسان  :ملسو هيلع هللا ىلص. يقول النبي وال تنحصر بعمل دون عمل
ذا ذبحتم فأحسنوا الذبح ,لةشيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القت على كل  ,وا 

 ."24وليحد أحدكم شفرته, فليرح ذبيحته
 :يقول محمد قطب حول هذا المعنى في كتابه "قبسات من الرسول"

")فليرح ذبيحته( ما القيمة العملية إلراحة الذبيحة وهي تذبح؟ ما قيمة 
ه وهو إراحتها وأنت مقبل على إيالمها أشّد ألم يمكن أن تتعرض ل

.. كل شيء! إن الذبيحة ! وفي الباطن في الظاهر.. ال شيءالذبح؟ 
أرحتها أم لم ترحها. وهي متألمة متألمة, سواء قطر قلبك  ,ميتة ميتة

إًذا  رحمًة بها أم كنت تذبحها بقلب مجرد من المشاعر متبلد الوجدان 
فالقيمة العملية بالنسبة للذبيحة. ال شيء! ولكن القيمة العملية لَك 

شيء! إنك بالتزامك توجيهات السماء تعّود نفسك على أنت.. كل 
اإلحسان واإلتقان مهما كان العمل هينًا أو بسيطًا , وبذلك يتحقق 

 25مقصود اهلل تعالى من تزكية النفوس وجبلها على كل ما هو حسن. 
 : تزكية المجتمع.المطلب الثاني

ل وكل لبنة فيه تمث بعًضا,بعضها مع إّن المجتمع لبنات ُتجمع 
, فإذا ما تم إعداد الفرد اإلنسان وفق تعاليم السماء ا من األفرادفردً 

 اوبالتالي كان البناء محكمً  والتآلف بين هذه اللبنات, االنسجامحصل 
 سريع التفكك والعطب.  اا, وبخالف ذلك يكون المجتمع هشًّ يً وقو 

ع الصالح هو بناء من أجل ذلك كان الطريق الصحيح لبناء المجتم
 , وهذا هو منهج اإلسالم في بناء المجتمعات. ان الصالحاإلنس

ويزكيهم  األفرادولقد أسلفنا أن القرآن الكريم ظل ولمدة طويلة يربي 
بالتطهير من الشرك والدنس والنجس والخرافات واألساطير وما ورثوه 

 .العقدية واالجتماعية واالقتصاديةمن سوء في كافة المجاالت 
النفوس لجعلها مستعدة الستقبال الزرع الجديد وبعد التطهير وتخصيب 

حسانً النفوس بذورة فأثمرت هدًى ونورً  جاء الطهر فبذر في ا ا وعداًل وا 
 . وتزكية

روا , فشمّ يغرس في نفوس صحابته هذه المعاني ملسو هيلع هللا ىلصولقد ظل النبي 
فالدين يخرج العباد من عبادة  ,واعدهم بعد أن فهموا حقيقة الدينعن س

ومن الضيق إلى  إلى العدل, رب العباد ,ومن الجور العباد إلى عبادة
 .السعة

الصحابة ممن َمّن اهلل عليهم بنعمة  ملسو هيلع هللا ىلصيحث النبي  وفي إطار التزكية
, فها هو رانهم ليعم الخير ويتحقق التكافلالتعلم حثهم على تعليم جي
ما بال أقوام : ا يقوليقف في أصحابه خطيبً صلوات ربي وسالمه عليه 

 ."26..ال يتعّلمون من جيرانهم أقوام, وما بال رانهمال يعّلمون جي
والغوص في فقه هذا الحديث يهبك الكثير الكثير من الدرر, فالنبي 

بأدب جم ولطف بالغ يوصل رسالته للمخاطبين دون أن يجّرح  ملسو هيلع هللا ىلص
أحدًا أو يحرجه أو يعّنفه, ال بل يعلمنا طرائق الخطاب الراقي الذي 

 ينها .يجمع القلوب ويأسرها ويؤلف ب
كما أن في الحديث الشريف دعوة نبوية لكافة أفراد المجتمع بال 

اهلل تعالى  منّ استثناء ليقوم كل بواجبه ليعم الخير المجتمع كله, فالذي 
عليه بالعلم عليه أن يقوم بواجب تزكية هذا العلم ببذله لمن يفتقده, 

 لها.  وعلى من حرم هذه النعمة واجب بذل الجهد والسعي ليصير من أه
عن الواقع  منفصاًل  انظريًّ  اأمرً لقد آن األوان لنفهم أن اإليمان باهلل ليس 

صالح اجتماعي وسياسي, إنه  االجتماعي, بل اإليمان رسالة تزكية وا 
عقيدة تدعو اإلنسان كسر قيود العبودية لغير اهلل, فاإليمان واالستكانة 

و التطهير, وعلى ولعّل من أهم معاني التزكية ه نقيضان ال يجتمعان,
 الطهر من دنس الشرك واالستكانة والتذلل لغير اهلل. ,رأس الطهر

وها هو الخالق العظيم يبين العالقة الوثيقة بين اإليمان والعزة فيقول: 
من عزيز بطبعه من حيث كونه "وهلل العزة ولرسوله وللمؤمنين", فالمؤ 

يمان وليست تلك هذه هي حقيقة اإل .ال يقبل الذل وال المهانة امؤمنً 
الطقوس والمظاهر الباردة الخالية من أي روح.. وال ذلك المعنى 

ا ا جافًّ ء السوء فيشرحونه شرحً الجامد الميت الذي يتناوله بعض علما
عن الواقع, ويزّينون للشعوب الخضوع واالستكانة للظلم  منفصاًل 

 واالستبداد, فهؤالء هم أبعد ما يكونون عن حقيقة اإليمان.
ر هنا إلى أّن القرآن لم يقتصر على موضوع اإليمان ونشي

نه ال بل إ ,عن فكرة تحرير اإلنسان والمجتمع )النظري( أثناء حديثه
,ال بل قد في هذا الجانب, لم يعتدها الناسعملية إبداعية  ايطرح أفكارً 

 جاءت هذه األفكار مخالفة لمفاهيمهم السائدة عبر العصور.
وعدم  ,وطان واإلعالء من قيمة البقاء فيهافقد اعتاد البشر تقديس األ

لكن القرآن يقلب هذه  مغادرتها مهما كان الظلم الواقع على اإلنسان,
وينسف صنمية الوطن, ويجعل المقدس األهم هو اإلنسان  ,الفكرة

وليس األوطان, وأنه إذا تعارض بقاء اإلنسان في وطنه مع حريته 
. يقول الحياة بكرامة وحرية ستطيعوكرامته فله أن يهاجر إلى حيث ي

إنَّ الَِّذيَن َتَوفَّاُهُم اْلَماَلِئَكُة َظاِلِمي أَْنُفِسِهْم َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوا : تعالى
ُكنَّا ُمْسَتْضَعِفيَن ِفي اأْلَْرِض َقاُلوا أََلْم َتُكْن َأْرُض اللَِّه َواِسَعًة َفُتَهاِجُروا 

, (91)النساء: أية  .."ْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصيرًاِفيَها َفُأوَلِئَك َمْأَواهُ 
والخضوع لغير اهلل تعالى والسعي  االستكانةوبتحرير الناس  من 
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يزكو المجتمع وتطيب الحياة  ,للتحرر من قيود الظلم والجهل والفساد
 . الفتداء الوطن بالروح معنى يحترموعندها يصير  ,فيه

نب االجتماعي حظ فيها ذلك الجاأما في مجال العبادات فمما يل
ندب اإلسالم إلى  ,هي الصالة عمود الدين , فهاالمقصود عند أدائها

دائها على تلك الصورة من أثر يعود أمسجد جماعة لما في أدائها في ال
ثم تتوثق أواصر  ؛فيلتقي الجيران ويتآلفون ؛ة على المجتمعبالخيريّ 

 .ر ويحفظ حرماتهكل منهم حقوق اآلخفيحترم  ؛المحبة بينهم
, فقد بهتت صورة الزكاة في واقعنا ا يقال في الصالة يقال في الزكاةوم

ألنها صارت عبادة فردية وليست ضمن بناء اجتماعي,  ؛المعاصر
وبالتالي فقدت قيمتها المأمولة ولم تحقق غايتها المنشودة في الواقع 

 ع والعوز.المعيشي للناس, وظل المجتمع يرزح تحت براثن الفقر والجو 
ذا ما أردنا أن نرّد لهذه العبادة العظيمة ألقها فال بد من تمكين  ,وا 

الزكاة من أخذ دورها الالئق بها من خالل التشريعات الحكومية التي 
وبالتالي نجّنب  تتبناها الدول والتي تنظم عمليتي األخذ واإلعطاء,

بطالن األجر ء مظنة ونجّنب األغنيا ,الفقراء ذل المسألة واليد السفلى
, إضافة إلى ترسيخ مبدأ التكافل بين الناس في المجتمع بالمن واألذى

 . يةالمسلم وبذلك تتحقق التزك
ومما يرّسخ مقصد تزكية المجتمع حفظ الحرمات وصيانة 
اآلداب االجتماعية التي تحفظ المجتمع المسلم من عوامل التفكك 

رآن شأن ولهذا فقد عّظم الق, النهيار الخلقي الذي يدّمر األممالداخلي وا
مفصلة بّينة تضمنت كافة التوجيهات التي بها  هذا األمر فأفرد له سورة

 يقام مجتمع الطهر والعفاف والتزكية.
ُسوَرٌة َأنَزْلَناَها َوَفَرْضَناَها : إنها سورة النور بدأها ربنا عز وجل بقوله

وفي السورة ما فيها من أحكام   َتَذكَُّرونَ  َوَأنَزْلَنا ِفيَها آَياٍت َبيَِّناٍت لََّعلَُّكمْ 
وانحراف  ,وما كان خراب األسر آداب هي قوام المجتمع اإلسالمي.و 

وهتك حجب الطهر  ,واتساع رقعة الرذائل ,وشيوع الفساد ,الشباب
ت بتوجيهات السماء في هذا لو أّن المجتمعات أخذ ,والعفاف ليحدث

 .الجانب
إذ  ,في سورة الحجرات انه يقال أيضً بشأن سورة النور فإ وما قيل

وأسس المدنية الفاضلة حتى  ,تتضمن السورة حقائق التربية الخالدة
لقد أرست هذه السورة مبدأ . ف27"سّماها بعض المفسرين "سورة األخالق

, وعناوين مله هذه الكلمة من معانٍ األخوة بين المؤمنين بكل ما تح
ل ألحد على آخر إال ال فضفالناس كلهم سواء في أصل خلقتهم 

, وبتلك المبادئ الفاضلة تتحقق التزكية في المجتمع, فلم يعب بالتقوى
ولم تسعف أبا لهب  ,أصله الفارسي وال صهيب أنه رومي سلمان

 هاشميته وقرابته من رسول اهلل.
ولئن كانت آيات سورتي النور والحجرات قد أسستا لمجموعة 

فإن طهر المجتمع  ,لمجتمع المسلمفي ا المبادئ االجتماعية واألخالقية
فجاءت  ,لتفتقد إلى الجوانب األخالقية في نظامه االقتصادي هوتزكيت

وترسي مبادئ العدل  ,آيات سورة المطففين لتكمل البناء االجتماعي

َوْيٌل ِلْلُمَطفِِّفيَن*الَِّذيَن ِإَذا  :يقول تعالى والقسط في البيع والشراء.
َذا َكاُلوُهْم َأْو َوَزُنوُهْم ُيْخِسُروَن* َأاَل اْكَتاُلوا َعَلى النَّا ِس َيْسَتْوُفوَن* َواِ 

َيُظنُّ ُأوَلِئَك أَنَُّهْم َمْبُعوُثوَن* ِلَيْوٍم َعِظيٍم*َيْوَم َيُقوُم النَّاُس ِلَربِّ 
 (6-1)المطففين:  اْلَعاَلِمينَ 

  : تزكية األمة.المطلب الثالث
البشري في المنشأ  لقد جاء اإلسالم ليقرر وحدة الجنس

أمام القانون وأمام اهلل, ال فضل  والمصير, في الحقوق والواجبات,
 وليس أحد بأكرم من أحد إال ألحد على أحد إال بالعمل الصالح,

َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأُْنَثٰى  يقول تعالى:  ,بالتقوى
َباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه َأْتَقاُكْم  ِإنَّ اللََّه َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا َوقَ 

ومن أجل تحقيق هذه الكرامة أرشد رب . (13)الحجرات : َعِليٌم َخِبيرٌ 
 , فقال سبحانه:ن إلى السبيل الموصل لهذه الغايةالعزة عباده المؤمني

ِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوتَْنَهْوَن َعِن ﴿ُكنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّا
اْلُمنَكِر َوُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َوَلْو آَمَن َأْهُل اْلِكتَاِب َلَكاَن َخْيًرا لَُّهم مِّْنُهُم 

في  السيوطي قال .(111)آل عمران  اْلُمْؤِمُنوَن َوَأْكَثُرُهُم اْلَفاِسُقونَ 
بن أبي حاتم عن السدي في اآلية "أخرج ابن جرير وا )الدر المنثور(:

قال: قال عمر بن الخطاب: لو شاء اهلل لقال: أنتم فكنا كلنا, ولكن 
قال: )كنتم( في خاصة أصحاب محمد صلى اهلل عليه وسلم ومن 
صنع مثل صنيعهم, كانوا خير أمة أخرجت للناس. وأخرج ابن جرير 

ة ثم قال: يا عن قتادة قال: ذكر لنا أن عمر بن الخطاب قرأ هذه اآلي
أيها الناس من سره أن يكون من تلكم األمة فليؤد شرط اهلل منها. 
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد في قوله: 

يقول: على هذا   (111ُكْنُتْم َخْيَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس. )آل عمران:
 ".28ا باهللالشرط أن تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتؤمنو 

إّن هذه النقول عن الفاروق عمر لتؤكد ما أسلفناه في البحث 
مجرد أوسمة ونياشين  -على اإلطالق-من أّن مسألة الخيرية لم تكن 

, فإذا إنما هي ميزة مشروطة –تعالى اهلل -أو محاباة  اتصرف جزافً 
فهي خير أمة  غاب شرطها غابت تجّليات تلك الميزة بكل تفاصيلها,

فرادها بنص اآلية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ألّن أ
ليوم يوّلد في النفس أسًى والتفكر في واقع األمة ا ويؤمنون باهلل .

, فال يعقل أن تكون أمة اإلسالم اليوم هي خير األمم والوهن ومرارة
أية مساهمة عن عجزها عن تقديم  فضاًل  ,والعفن ينخر في عظامها
وال سبيل السترداد عافية األمة إال بالفهم  ,تذكر لخدمة اإلنسانية

وبتحقيق شروط االستخالف والخيرية كما فهمها  ,الصحيح للدين
ولن يكون ذلك إال باقتالع  المؤمنون الصادقون الذين نزلت اآلية فيهم,

والقائم على ممارسة الطقوس  ,المغشوش من النفوس )التدّين البديل(
اتها وثمراتها المرجوة والمتمثلة التعبدية بمعزل عن مقاصدها وغاي

 بالتزكية بمفهومها العام الشامل.
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 قول اهلل تعالى: الألمة نستذكر أيضً  األليموفي ظل الواقع 

﴿َواْعَتِصُموْا ِبَحْبِل اللَِّه َجِميًعا َواَل َتَفرَُّقوْا َواْذُكُروْا ِنْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم ِإْذ 
ْيَن ُقُلوِبُكْم َفَأْصَبْحُتم ِبِنْعَمِتِه ِإْخَواًنا َوُكنتُْم َعَلَى َشَفا ُكنُتْم َأْعَداء َفأَلََّف بَ 

 ُحْفَرٍة مَِّن النَّاِر َفَأنَقَذُكم مِّْنَها َكَذِلَك ُيَبيُِّن اللَُّه َلُكْم آَياِتِه َلَعلَُّكْم َتْهَتُدونَ 
فمضامين هذه اآلية الكريمة تجاذبتها سائر األمم  ،(113)آل عمران: 

فنرى األمم األخرى  ,وكأنها غير معنية بها ,اإلسالمتجنبتها أمة و 
تتوّحد وتتكّتل وتنشئ كيانات سياسية واقتصادية وعسكرية ضخمة رغم 

رغم جوامعها  اإلسالمالفوارق العديدة بين آحاد هذه األمم, بينما أمة 
فقد تفرقت ففشلت وذهب ريحها  إال أن واقعها ال يخفى على أحد,

كل حزب بما لديهم  ,اا وأحزابً ها بها, وصارت شيعً ءاوأغرت أعد
َوَكَذِلَك َجَعْلَناُكْم ُأمًَّة َوَسًطا لَِّتُكوُنوْا  :أما المتدبر لقوله تعالى فرحون.

ُشَهَداء َعَلى النَّاِس َوَيُكوَن الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا َوَما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة 
الَّ ِلَنْعَلَم َمن َيتَِّبُع الرَُّسوَل ِممَّن َينَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه الَِّتي ُكنَت َعَلْيَها إِ 

ن َكاَنْت َلَكِبيَرًة ِإالَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اللَُّه َوَما َكاَن اللَُّه ِلُيِضيَع  َواِ 
ِذِه ِإنَّ هَ  وقوله: (153)البقرة:  ِإيَماَنُكْم ِإنَّ اللََّه ِبالنَّاِس َلَرُؤوٌف رَِّحيمٌ 

ُتُكْم ُأمًَّة َواِحَدًة َوَأَنا َربُُّكْم َفاْعُبُدونِ  إّن  :أقول ،(92: األنبياء) ُأمَّ
التدّبر في اآليات الكريمة ليجد أّن القرآن حرص وفي مواضع كثيرة 
على ترسيخ مصطلح )األمة( أثناء خطابه للمؤمنين, والخطاب هنا 

إذ  و لغاتهم,للمؤمنين من كل ملة بصرف النظر عن قومياتهم أ
وال بلغة دون  وال بجنس دون آخر, بقومية معينة, ااإليمان ليس مرتبطً 

 لغة.
كما امتن اهلل على هذه األمة بالوسطية السمحة التي ال إصر 

مرتبة ال ينالها فيها وال حرج, وكّرمها بكونها شاهدة على الناس, وهذه ال
للعالمين,  وتطّهرت روحه وجوارحه, وكان رحمة ,إال من زكت نفسه

أّما من تلّوثت نفسه وروحه وجوارحه بالكبر والبطر وغمط الناس فهذا 
على األمم  ادنيا, فكيف يستقيم أن يكون شهيدً شهادته مجروحة في ال

 في اآلخرة ؟! إّن تعاليم السماء لتأبى أن يقوم هؤالء ذلك المقام الكريم.
 الخاتمة: 

فحسب,  اا سلوكيًّ فً ة في المفهوم اإلسالمي ليست هدإّن التزكي
بل هي ظاهرة حضارية تؤدي إلى رقي الجنس البشري, وعليها تقوم 
دعائم الحضارات, ويعمر الكون, وتثرى الحياة, ثم هي قبل ذلك كله 

 هدف من أهم أهداف الدين يسمو بها اإلنسان ويرقى عند ربه.

ر بد من التذكير بأن تغيي وفي ظل الواقع األليم الذي تعيشه األمة ال
ما بالنفوس من خالل تزكيتها هي المقدمة األولى لتغيير واقعنا على 

ِإنَّ اللََّه اَل ُيَغيُِّر َما ِبَقْوٍم :, يقول تعالى الفردي والجماعي المستويين
والفهم الصحيح لآلية يوجب  (،12)الرعد:  َحتَّى ُيَغيُِّروْا َما ِبأَنُفِسِهمْ 

ئل وظلم اجتماعي واستبداد سياسي علينا أن نغّير ما شاع فينا من رذا
 .29وعجز اقتصادي وخمول فكري وتبعية للجاهلية

 وقد دار البحث في هذه اآلفاق, وقد أسفرت الدراسة عن النتائج اآلتية:

 ,ا من مقاصد الوحيا متقدمً إّن مقصد التزكية يحتل موقعً  -4
ايات إرسال الرسل وتشريع الشرائع, فالتزكية غاية أساسية من غ

اب الحظوة من اُلعّباد دون يختص به أصح است ترفً وهي لي
, يفتقر إليها كل ت تمام اإليمانال بل هي من مستلزما ,غيرهم

بتحقيق  اك العبودية الحقة هلل وصار مكلفً من انتظم في سل
ومما يدّلل على الموقع المتقدم . رسالة االستخالف في األرض

االحتفال , هو ذلك صد التزكية من بين مقاصد الشريعةلمق
افرت ضالكبير بهذا المقصد في اآليات القرآنية العظيمة, فقد ت

وجعلته من قواطع الشريعة  النصوص على إبراز ذلك المقصد؛
 ومفاصلها الرئيسة. 

إن التّزكية بميادينها الرحبة وظاللها الوارفة ليست مقصورة   -0
على دواخل الفرد وشمائله األخالقية وأحواله الشخصية, بل هي 

, إذ يح وتتغلغل في كافة مناحي الحياةاء عام تعم الكون الفسبن
وبذلك فهي تدخل  ,هي هدف العمران ووسيلته األساسيةالتزكية 

 في صميم البناء االجتماعي والعمران البشري. 

بكل ما سان والتزكية بمعانيها الشاملة و إن اإلصالح واإلح -2
على كل تحمله هذه المفاهيم من إيحاءات تتجه نحو القضاء 

مظاهر الفساد, والدعوة إلى ترسيخ قيم الحق والعدل والحرية 
دعائمه  وتعدّ تشّكل لب الدين,  والتنمية والعمران.. كلها معانٍ 

 التي يقوم عليها. 

إن الحديث عن تزكية النفوس, وتطهير الطِّباع, وتنمية  -4
دواِعي العفَّة والطهارة ليست شعارات عاطفيَّة, أو 

بل هي مبادئ فوق دستورية ال يجوز كماالٍت خلقية؛ 
إذ هي أصل تماسك المجتمع  التعدي عليها أو نقضها,

وُبنَية أساٍس لبقاِئه, ومقصد عظيم من مقاِصِد الشرع 
 الَحنيف.

عن الواقع  ا منفصاًل نظريًّ  اأمرً اإليمان باهلل ليس  إن -4
صالح اجتماعي  االجتماعي, بل اإليمان رسالة تزكية وا 

دة ثورية تحّرض اإلنسان على كسر وسياسي, إنه عقي
قيود العبودية لغير اهلل, فاإليمان واالستكانة نقيضان ال 

ولعّل من أهم معاني التزكية هو التطهير,  يجتمعان,
الطهر من دنس الشرك واالستكانة  ,وعلى رأس الطهر
 والتذلل لغير اهلل. 
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 : باآلتيأما أبرز التوصيات فتتمثل 
 /بخطورة التدّين البديل ) المغشوشبث الوعي بين العوام  -4

وبعث الروح من جديد في العلوم الدينية من  ,الشكلي(
األغالل ومحاولة كسر  ,خالل تجديد الطرح الفكري

بهدف الوصول إلى مقصد  ؛والقيود التي تكبل العقل
نزال الشرائع.  الشارع من إرسال الرسل وا 

مفهوم زز التكثيف الدراسات واألبحاث والرسائل التي تع -0
ا يًّ نظر  اأمرً , فاإليمان باهلل  ليس الصحيح لإليمان باهلل

عن الواقع االجتماعي, بل هو رسالة تزكية  منفصاًل 
صالح اجتماعي وسياسي واقتصادي.  وتطهير وا 

إبراز الشق التعبدي في عالقة اإلنسان بأخيه اإلنسان, وفي  -2
عالقة اإلنسان بمحيطه وعالمه من بشر وشجر 

ه المعاني في خالل التركيز على هذ وحجر, وذلك من
 الدراسات واألبحاث.

References 

The Holy Quran 

1-  Al-Alousi, Mahmoud bin Abdullah, The spirit 

of meanings in the interpretation of the Great 

Qur’an and The Seven Al-Muthani, Beirut, Dar 

Al-Kutub Al-Alami, ed. 1,1415 AH. 

2-  Ibn Hanbal, Ahmad, Al-Misnad, Al-Resala 

Foundation, Beirut, Lebanon, 1969.  

3- Ibn Katheer, Ismail bin Omar, “The Great 

Interpretation of the Qur’an”, Dar Taiba, 2002  

4- Ibn Qayyim al-Jawziyya, Muhammad ibn Abi 

Bakr, The adequate answer for those who 

asked about the medicinal cure, Dar Al-

Maarefa, Morocco, 1st edition, 1997 AD. 

5- Ibn Ashour, Muhammad al-Tahir, 

Interpretation of Editorial and Enlightenment, 

Tunisian Publishing House, 1994, 

6- Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram, Lisan 

Al-Arab, House for the Revival of Arab 

Heritage, Beirut(W. T). 

7- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, AL jamei 

Al Saheeh, Al-Resala Foundation, Beirut, 

Lebanon. 

8- Al-Baqai, Ibrahim bin Omar, NodomAl Durar 

fe Tanasub Al Ayyat wa Al Swar, Cairo, the 

Islamic Book House, 1984, 

9- Al-Bayhaqi, Ahmad bin Al-Hussein, The 

Greater Sunan, Scientific Books House, Beirut, 

3rd floor, 2003 AD. 

10- Al-Derini, Muhammad Fathi, Theory of Abuse 

in the Use of the Right, Al-Risala Foundation, 

1408 AH 

11- -Al-Razi, Fakhr Al-Din, The Great 

Interpretation, The Keys of the Unseen, Dar 

Al-Fikr, 1st floor, 1981 AD. 

12- Al-Suyuti, Jalal Al-Din, Al-Durr Al-Manthoor  

in Al-Tafseer in Al-Ma’thour, Hajar Center for 

Arab and Islamic Studies and Research, I 1, 

1424 AH, 

13- Qutb, Syed, In the Shadows of the Qur’an, Dar 

Al-Shorouk, 32nd Edition 

14- Qutb, Muhammad, Qabasat from the prophet, 

Dar Al-Shorouk, 5th Edition, 1398 AH. 

15- Al-Ghazali, Abu Hamed, Revival of Religious 

Sciences, Dar Al-Qalam, Beirut, Lebanon, 1st 

edition. 

16- Al-Ghazali, Muhammad, The Impact of Faith 

in Combating Crime - Research of the 

Scientific Symposium at the Arab Center for 

Security Studies in Riyadh. 

17-  Al-Maqri, Muhammad bin Muhammad bin 

Ahmed, Al-Qawad, Umm Al-Qura University, 

Makkah Al-Mukarramah.  

18- Al-Haythami, Nour Al-Din, Complex of 

Increases and Source of Benefits, i 1, 1422 AH. 

19-  Yassin, Abd al-Salam, Imamat al-Ummah, Dar 

Lebanon for Printing and Publishing, 1st 

edition, 2009 AD 



 0202,  الثالثالعدد  – العشرونالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

444 

 
 

 
1
)الصيد والذبائح وما يؤكل  أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب-

 (. 4911) األمر بإحسان الذبح (, حديث رقم ) من الحيوان( باب
اث , دار إحياء التر بلسان العر  ابن منظور, محمد بن مكرم,-

  2العربي, بيروت , د. ت. ص41. 
من ," الجواب الكافي لابن قيم الجوزية, محمد بن أبي بكر-

سأل عن الدواء الشافي" ,ط4, دار المعرفة, المغرب , 4991م  
  3ص41. 

, دار الوفاء مجموع فتاوى ابن تيميةابن تيمية, أحمد, -
 4للطباعة والنشر والتوزيع, مصر, ط2, 0221م,  ج404/42.

  5- نسب ذلك لإلمام الغزالي )رحمه اهلل( ولم أعثر عليه. 
الدار  ,تفسير التحرير والتنويرابن عاشور, محمد الطاهر,  -6

 .12-19/ ص 0م, ج4991التونسية للنشر, 
في  روح المعانياأللوسي, شهاب الدين محمود بن عبداهلل,  -

العلمية,  دار الكتب يروت,, بتفسير القرآن العظيم والسبع المثاني
  7ط4,4141هـ, ج241/4. 

 المرجع السابق.  -8 
نظم الدرر في تناسب اآليات البقاعي, إبراهيم بن عمر, -9 

 . 440/ص0م, ج4941, دار الكتاب اإلسالمي, والسور,القاهرة
 0241/1/02م.  

http://www.alukah.net/sharia/0/69674/#ixzz5E8XnU
THA- : 10 شبكة األلوكة  

, دار تفسير القرآن العظيمإسماعيل بن عمر,  ابن كثير, - 11 
 .421/ ص0,ج0220طيبة /

, 20, دار الشروق , طفي ظالل القرآنقطب, سيد,  -12 
 .4/102ج

أبحاث  -يمةأثر اإليمان في مكافحة الجر  الغزالي, محمد, -13 
  .٧ص , الندوة العلمية في المركز العربي للدراسات األمنية بالرياض

بتصرف  دار الشروق,  ,في ظالل القرآنقطب, سيد,  - 14 
 .4/2241, ج20ط
لم  )من أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب )الصوم( باب -

  15يدع قول الزور( حديث رقم ) 4421(.
صالة التي أمر اهلل تعالى وهنا أريد أن ألفت إلى أّن ال -16 
ذلك لما في الحث  -ا في وجه من الوجوه اجتماعيًّ عماًل  تعدّ بإقامتها 

وفي ذلك ما فيه من خير عميم من  على أدائها جماعة مع الناس,
التقاء الجيران بعضهم ببعض في المسجد, فتتحقق األلفة بينهم وتتولد 

 المحبة في قلوبهم.
 .4/2291, ج نفي ظالل القرآقطب, سيد,  -17 
 

 

 

, دار التفسير الكبير, مفاتيح الغيبالرازي, فخر الدين , -18 
 .24/411, 4الفكر, ط

دار القلم  ,بيروت إحياء علوم الدين,أبو حامد,  الغزالي, -19 
 .1/000,ج4,ط

رواه أحمد في مسنده عن أبي هريرة ,رقم الحديث  -20 
رواه  :ل, وقا4/11صححه األلباني في السلسة الصحيحة  ,(4109)

( وابن سعد في الطبقات 012البخاري في األدب المفرد رقم )
 (. 0/241وأحمد ) (0/442( والحاكم )4/490)

أخرجه  البخاري في صحيحه كتاب )استتابة المرتدين -21 
والمعاندين وقتالهم( باب قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة 

 (.4141عليهم. حديث رقم ) 
, محمد 0/420, جامعة أم القرى, القواعد ,المقري, محمد -22 

نظرية التعسف في استخدام وانظر الدريني ,محمد فتحي,  المقري,
 وما بعدها.41هـ ص 4124, مؤسسة الرسالة  الحق

أخرجه البخاري في صحيحه كتاب )الرقاق( باب )ما يتقى -23 
 (. 4214حديث رقم ) من فتنة المال(

  24- سبق تخريجه. 
 هـ,4294دار الشروق, , بسات من الرسول, قمحمد قطب, -

  25ط1, ص 91. 
تاب , ك, مجمع الزوائد ومنبع الفوائدالهيثمي, نور الدين  -

  26)العلم(, باب )في تعليم من ال يعلم(, حديث رقم) 114(.
  27 - قطب, سيد, في ظالل القرآن ,ج2221/4.

 ,المأثورالدر المنثور في التفسير بالسيوطي, جالل الدين,  -
, 4هـ, ط4101مركز هجر للبحوث والدراسات العربية واإلسالمية ,

  28ج101/2. 
نشر, ياسين, عبد السالم, إمامة األمة, دار لبنان للطباعة وال -

  022929م ,ط4, ص:  442.
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