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  الشكر 

سبحانه و تعاىل كره فأش ،١٤ اآلية جزء من: لقمان ىف زث رث يت ىت نت مت زت �X�Wيف�
فأسأله جل ، منها عونه و توفيقه يل بإمتام هذا البحث املتواضع، من نعم تترى على ما أنعم به علي

و أن جيعله يف ميزان حسنات كل من كـان لـه   ، شأنه أن يتقبله و جيعله خالصا لوجهه الكرمي
ن، رمحهما االكرمي ، خصوصا من ربياين و علماين يف الصغر؛ والدايالفضل علي بعد اهللا سبحانه

  . اهللا و أسكنهما فسيح جناته، و أحلقنا ما صاحلني

فالشـكر اجلزيـل و   ، )١((ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس): و قال صلى اهللا عليه و سلم
ما تبذله من جهد تيسريا علـى طـالب   على ، إدارة و أطرا، العرفان اجلميل جلامعة املدينة العاملية

  . لسبله إليهمو تذليال ، العلم

على ما علموين و أفادوين ، مث إين أحب أن أتقدم بالشكر لكل مشاخيي و أساتذيت األجالء
  . فأسأل اهللا هلم املثوبة، خالل مسرييت العلمية

على ، و أخص بالشكر شيخي و أستاذي فضيلة الدكتور هادي حسني عبد اهللا حفظه اهللا
فأسأل اهللا ، أفاضه علي من توجيهات و إرشادات و على ما، تكرمه باإلشراف على هذه الرسالة

  . يبارك يف عمرهأن 

و يف مقدمتهم ، و ال أنسى يف هذا املقام أن أوجه الشكر لكل من كان له يد إفادة و نصح
إخويت األفاضل و زوجيت و أوالدي حفظهم املوىل مجيعا على تشجيعهم و حتملهم انشغايل عنهم 

احلبيب األستاذ علي صادق على ما قدمه يل من مساعدة و و أخص كذلك أخي ، ذا العمل
  . إفادة

  . و صلى اهللا و سلم و بارك على سيدنا حممد و على آله و صحبه

                                 
 يف داود أبو و ،)٧٩٣٩(رقم ،)١٣/٣٢٢( ،١ ط هريرة، أيب مسند الصحابة، من املكثرين مسند ،املسند يف أمحد أخرجه)١(

 السلسلة يف األلباين الشيخ قال ،)٤٨١١(رقم ،)٤/٢٥٥( ط، د املعروف، شكر يف باب األدب، كتاب السنن،
   ).٤١٦( برقم مسلم، شرط على صحيح: الصحيحة
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  ملخص 

على الصادق املصدوق ، يهتدوا ديه و يقتبسوا من نوره، للناس هدىنورا و لقد أنزل اهللا القرآن 
��X�W ،و أحسـنهم خلقـا  ،  و أخشاهم لهفكان أتقى الناس هللا، حممد صلى اهللا عليه و سلم

و ، و حسن مستـه ، يتأسون بكرمي خلقه، مث جعله قدوة هلم ،٤: القلم ىف ين ىن نن من زنيف�
. حىت صار خلقه القرآن، رفيع أدبه؛ مما كان يتمثل صلى اهللا عليه و سلم بأدب القرآن و أخالقه

سـبل  و تركيز على ، الكرمي من خالل آيات القرآن، عرض لبعض معامل اهلدايةيف هذا البحث و
حيـث تنـاول الفصـل األول    ، على اختالف جوانبها االستفادة مما ورد فيها من تربية أخالقية

سبع آيات أما الفصل الثاين فجمع ، و تعريف التربية األخالقية، سورة آل عمرانمقدمات مرتبطة ب
آيات على  ستو ، مة العقيدةعلى ارتباط التحلي مبكارم األخالق بسال، دلت تفاسري العلماء هلا

ـ   يف حني أن ، أساليب تربوية يف جمادلة وفد جنران ـ و العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السبب 
 عشرة آية و ما حوته من تربية اهللا للمؤمنني بتخلية نفوسهم عن الرذائل و نيتاثالفصل الثالث مجع 

حيتاجه من خصال إذا باع نفسه لربه و ركب و سبع آيات تبصر املؤمن مبا ، بكرمي الشمائل تهاحتلي
، ناهاإذا ما التزم، فهذه حمطات أربع ال ختلو من فوائد تربوية. جماهدا يف سبيل دينه، صهوة جواده

  . صارت أخالقنا القرآن، وجعلناها منهجا لنا يف تعاملنا مع كتاب ربنا
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Abstract 

Allah revealed the Noble Quran, as light and guidance for mankind, to his last messenger 

Mohammed, peace and blessings be up on him, se he was the most pious and god fearing and 

inspired his morals and characters from the Quran. Allah says: "And verily, you (O 

Mohammed) are on an exalted standard of character". (Alqalam 4). That is why the Umah is 

ordered to follow "his example to achieve the high level of character was the Quran" as Aïcha 

said. In this research, the author discussed some of this guidance as can be understood from 

different verses of the Quran, casting light on some educational lessons that can be derived 

from the verses. The first chapter is a general introduction to understanding some meaning in 

Surat Al Imran then he define the moral education. The second chapter is about seven verses 

that show the islamic relationship between the true frith and having high morals, and he talks 

about three other verses on some educational methods derived from the verbal dispute with 

the Najran delegation (when they came to the prophet). In the third chapter, the author 

discussed twelve verses in wich Allah guid the believers to high morals and warns then of its 

opposite. And seven verses about the Qualities that the Mujahid need to achieve, these are 

four stops worth of deep meditation and full of educational benefits that lead us to have 

Quranic morals. 
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  مقدمة

من ، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن احلمد هللا حنمده ونستعينه ونستغفره
وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له ، ومن يضلل فال هادي له، يهده اهللا فال مضل له

  . عبده ورسولهوأشهد أن حممداً 

 ١: آل عمران ىف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه �يف�

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �يف�
 ١: النساء ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىه جهمه

   ٧٠: األحزاب ىف حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي يف� 

  : )١(أما بعد
 وشـر ، صلى اهللا عليه وسلم-دي هدي حممد وأحسن اهل، فإن أصدق احلديث كتاب اهللا

  : وبعد، يف النار وكل ضاللة، وكل بدعة ضاللة، وكل حمدثة بدعة، ااألمور حمدثا
  (الطويل): قال اإلمام الشاطيب رمحه اهللا

ــافعٍ  ــق شـ ــاب اِهللا أَوثَـ   وإِنَّ كتـ
  ــه ــلُّ حديثُ مــيسٍ الَ ي لج ــر يخو  
 ــه اتيفِ ظُلُم ــاع ترــىت ي ــثُ الْفَ يحو  

 ــه ــك يهنِي النــةً  ه ضورــيالً و قم  
ــد ــه  يناشـ ــائه حلبِيِبِـ   يف إرضـ

ــارِ  ــا الْقَ هــا أَي ــكاً يفَي سمتم ــه   بِ
  هنِيئــاً مرِيئــاً والــداك علَيهِمــا   

  واهبــاً متفَضــالَ ٍء وأَغْــىن غَنــا 
  وتــرداده يــزداد فيــه تجمــالً   
ــتهلِّالً   ــناً م س ــاه ــربِ يلْقَ ــن اْلقَ م  
  ومــن أَجلــه فــي ذروة الْعــز جيتلَــى
ــالَ  صوم ــه الً إلَيــؤ س ــه ــدر بِ أَجو  

  لِّ حــالٍ مــبجالمجِــال لَــه فــي كُــ
ــال ــاجِ واحلُ الت ــن ارٍ مــو أَن ــس   مالَبِ

                                 

 وقد أمورهم، أكثر ا يفتتحوا أن أصحابه يعلمها وسلّم عليه اهللا صلّى اهللا رسول كان اليت احلاجة خطبة هذه)١(
 مسنده يف وأمحد)، ٢١١٨) (٢/٢٣٨( النكاح خطبة يف باب النكاح، كتاب سننه، يف داود أبو :احلاجة خطبة حديث أخرج

 وقد ،عنه اهللا رضي مسعود بن اهللا عبد حديث من ،)٤١١٥( )١٨٨/ ٧(، )٣٧٢٠() ١٨٨/ ٧()، ٣٧٢٠( )٢٦٢/ ٦(، 
   ) وصححه.احلاجة خطبة( :رسالته يف احلديث هذا ختريج يف األلباين الشيخ توسع



 

٢ 

 

ــه ائزج ــد نــلِ ع جبالن كُمــن ــا ظَ   فَم
  أُولُو الْبِر والْإِحسـان والصـبرِ والتقَـى   

 ـا عا مبِه كلَيسـاً   عافنـا ميهف ـتش  
  

ــالَ   ــفَوةُ املَ ــلُ اِهللا والص أَه ــك أُولئ  
  حالَهــم بِهــا جــاَء الْقُــرانُ مفَصــالَ

  )١(وبِع نفْسك الـدنيا بِأَنفَاسـها الْعـالَ   
  

كونه وحـي  ، ال يتطرق إليه احتمال فكتاب اهللا جل و عال كتاب عظيم معجز ال حيتمله شك و
قـال  ، و النور للمستضـيئني ، و الفالح للمفلحني، حيمل اهلداية للمهتدين، من اهللا الكبري املتعال

و مـن  ، من متسك به رشد و اهتدى  �: ا�قرة ىف حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل يف�: تعاىل
و به يصلح أمر اتمـع و  ، فيه سعادة العباد يف الدنيا و يوم املعاد، ضل و غوى نبذه وراء ظهره

  . تبيان لكل شيء و هدى و رمحة و بشرى للمسلمني ،األفراد

 ونصـت علـى  ، لتخلق باألخالق احلسنةفرت النصوص على األمر باضات من هداه أنو 
 نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يف�: فمن ذلك قوله تعاىل، الكثري منها

  ٩٠: النحل ىف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت

  ١٩٩: األعراف ىف مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ يف�: وقوله تعاىل

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن يف�: وقوله تعاىل 
  ٦: احلجرات ىف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر

 مع جع مظ حط مض يف�: قوله تعاىل: وكذلك ت عن األخالق املذمومة ومن ذلك 
 مم خم حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ
 مل خل مب هئ مئ هي مي خي حي ٰهجي مه جه هن من حنخن جن
 حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل
 ١٢ -١١: احلجرات ىف رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر يي ىي مي خي

، وملا كان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ميتثل أمر اهللا تعاىل يف كلِّ شأنه قولًـا وعملًـا  
عنـها   وينتهي عن كلِّ أخالق سيئة ورد النهي، ويأمتر بكلِّ أخالق حسنة ورد األمر ا يف القرآن

                                 
  . ٢، ص ٤، ط السبع القراءات يف التهاين وجه و األماين حرزالشاطيب،  )١(



 

٣ 

 

وأيضا فإن االلتزام بـاألخالق احلسـنة   . خلقه القرآن صلى اهللا عليه و سلم يف القرآن؛ لذا كان
فعن أيب ذر رضـي اهللا  ، فهو الذي يأمر ا وحيض عليها: امتثال لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

السـيئة احلسـنة   وأتبع ، اتق اهللا حيثما كنت(: قال يل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنه قال
  .)١( )وخالق الناس خبلق حسن، متحها

صـاحب  قـال  ، اوباطن اظاهر، اوروح اجسدهذه النصوص كلها تتظافر لتصلح العباد  
وهذه ، واليت حملُّها القلب، واألخالق اإلسالمية متثل صورة اإلنسان الباطنة (: األخالق اإلسالمية

أو لونـه  ، فاإلنسان ال يقاس بطوله وعرضـه ، الصورة الباطنة هي قوام شخصية اإلنسان املسلم
 مئ زئ يف�: يقول تعاىل، وإمنا بأخالقه وأعماله املعربة عن هذه األخالق، أو فقره وغناه، ومجاله
 يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ
، وال إىل صوركم، إنَّ اهللا ال ينظر إىل أجسادكم(: مويقول صلى اهللا عليه وسل،  ١٣: احلجـرات  ىف

و عليه فالغاية من هذه النصوص هي ظهـور آثارهـا   ، )٣()٢()ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكم
أما أثرها يف سلوك الفـرد   ": حممد الغزايل رمحه اهللالسلوكية على مستوى الفرد و اجلماعة؛ قال 

، والتعاون، والعفة، واحلياء، واألمانة، والعدل، والصدق، فلما تزرعه يف نفس صاحبها من الرمحة
فاألخالق بالنسـبة  ، وغري ذلك من القيم واألخالق السامية. . والتواضع، واإلخالص، والتكافل

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يف�: يقول تعاىل، للفرد هي أساس الفالح والنجاح
 - ١٤: األعلـى  ىف ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين يف�: ويقول سبحانه، ١٠ – ٩: الشمس ىف

  . )٤("يف حركاته وسكناته، ذيب النفس باطنا وظاهرا: تعين: ومعناهاوالتزكية يف مدلوهلا ،  ١٥

فاألخالق هي األساس لبناء اتمعات اإلنسانية إسالمية ، وأما أثرها يف سلوك اتمع كلِّه"
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ يف�: يقرر ذلك قوله تعـاىل ، كانت أو غري إسالمية

                                 
و ). ١٩٨٧)، رقم (٤/٣٥٥، (٢، كتاب أبواب الرب و الصلة، باب ما جاء يف معاشرة الناس، ط سننهأخرجه الترمذي يف )١(

  ). ٩٧حسنه األلباين يف صحيح اجلامع برقم (
)، ٢٥٦٤)، رقم (٤/١٩٨٧املسلم، د ط، (، كتاب الرب و الصلة و اآلداب، باب حترمي ظلم صحيحهأخرجه مسلم يف )٢(

  ).إن اهللا ال ينظر إىل صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إىل قلوبكم وأعمالكملكن بلفظ: (
  . ٢٤ص األخالق اإلسالمية، د ط، ) حسن السعيد املرسي، ٣(
  . ١٥، د ط، ص خلق املسلم) حممد الغزايل، ٤(



 

٤ 

 

 زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
والتواصي بالصرب يف مواجهـة املغريـات   ، فالعمل الصاحل املدعم بالتواصي باحلق ٣ – ١: النصر ىف

ولـيس ابـتالء   ، والتحديات من شأنه أن يبين جمتمعا حمصنا ال تنال منه عوامل التردي واالحنطاط
اخللقية الـيت  إمنا يف قيمتها ، األمم واحلضارات كامنا يف ضعف إمكاناا املادية أو منجزاا العلمية

   )١(. "تسودها وتتحلى ا

بل و يؤرقين أحيانا إذا ، و من هنا انبثقت فكرة البحث يف هذا املوضوع الذي بات يهمين
سلوكاتنا لتلك التربية األخالقية اإلسالمية و نفوسنا لتلك التزكية ما افتقدت أعمالنا و مواقفنا و 

 . فحسبنا اهللا و نعم الوكيل، غثاء كغثاء السيل أمسيناو ، فأصبحنا منيل كل امليل، الربانية

: مشكلة البحث  

تظهر إشكالية البحث يف أن سورة آل عمران حتمل يف آياا من الفوائد التربوية اجلمـة و القـيم   
ر منها تتجه إليها األنظار و يكثال يقل أمهية عن غريها من سور القرآن اليت  اإلسالمية العظيمة ما

و كما سبق يف املقدمة فإن آي القـرآن  ، احلديث عن موضوع التربية األخالقيةاالستحضار حال 
دسـتور   القرآنف، تصرحيا أو تلميحا أخالقية ة و تزكيةدروسا تربويالكرمي كلها حتمل يف طياا 

ومن هنا جـاء اختيـار   ، حاجة الناس إليه مع  فلم أجد لذلك مجعا يف حبث مستقل، )٢(األخالق
ليجلي بعـض   )منوذجا سورة آل عمرانالكرمي القرآن ضوء التربية األخالقية يف (: عنوان البحث 

  .  أصال و باقي مصادر السنة مكمالهذه الدروس متخذا القرآن الكرمي

كيف ميكننا االستفادة من آيـات سـورة آل   : و هو ما جييب على السؤال احملوري التايل
  ؟ وية و األخالقيةعمران من خالل أقوال املفسرين من الناحية الترب

  : التالية الفرعية و لتحقيق ذلك سنجيب على األسئلة

 ؟ ما اآليات الدالة على التربية اخللقية يف باب العقيدة •

                                 
  . ٢٦، د ط، ص األخالق اإلسالمية) حسن السعيد املرسي، ١(
  ) انظر غري مأمور كتاب "دستور األخالق يف القرآن" ملؤلفه حممد عبد اهللا دراز٢(



 

٥ 

 

 ؟ جمادلة الكفار  ما اآليات الدالة على التربية اخللقية يف باب •

  ؟ ما اآليات الدالة على التربية اخللقية يف باب التزكية  •

 ؟ ما اآليات الدالة على التربية اخللقية يف باب اجلهاد  •

: أهداف البحث  

  . إبراز جانب من الدروس التربوية يف تعظيمه سبحانه و تعاىل ملقام التوحيد: أوال

أهل الكتابني يف حقيقة احلنيفية بداية  اجلدال من خالل مناظرة يةكيف ضع بعض األسس يفو: ثانيا
  . و ديدهم بأن أمرهم إىل زوالمث حتذيرهم من شركهم ، 

استنباط الفوائد التربوية املتضمنة يف السورة و اليت تعىن جبانب التزكية حيث ذكر سـبحانه  : ثالثا
لوفاق مث حثهم على فضائل األعمالرهم باالحتاد و ابسابق حال املؤمنني يف اجلاهلية و أم .  

و أحد و حث املؤمنني على الصرب على تلقي توضيح معامل اجلانب التربوي يف غزويت بدر : رابعا
  . و وعدهم على ذلك بالنصر و التأييد، الشدائد و البالء و أذى العدو

: أمهية البحث  

اليت تعد الركيزة األساسية ، مهمة من جوانب التربية اإلسالميةيتطرق هذا البحث جلوانب  )١
 . التدهور و تداعي األمم عليها ة منو الدعامة األوىل يف حفظ األم، إلصالح الفرد و اتمع

تناول العلماء رمحهم اهللا سورة آل عمران بالتفسري و البيان دون ختصيص هلـذا اجلانـب    )٢
و ، يستفيدون و يفيـدون ، سالكني بالباحثني و الدارسني بعدهم سبال مهادا ، التربوي األخالقي

الذي تزخر به كتـب   لؤ املوفورهذه البحوث الستخراج الدر املنثور و اللؤالزلنا حباجة إىل مثل 
 . التفسري

رعاة أو ، معلمني، أمهات، ؛ آباءللتربية األخالقية يف مجيع مراحلها أمهية بالغة لدى املربني )٣
 . وخاصة يف هذا العصر، قادة أو شعوبا، رعية



 

٦ 

 

اتمع الصاحل لغرس القيم والعادات واألخالق واخلصال احلميـدة   التربية األخالقية أساس )٤
 . واالجتاهات اإلجيابية

استنباط التربية اخللقية من القرآن الكرمي يضفي على املوضوع طابع العصمة من الزلـل و   )٥
 . خمالفة الفطرة

و مل أجد ـ على قدر جهدي ـ من ألف فيه حبثـا أكادمييـا     ، موضوع الرسالة جديد )٦
 . فالرسالة تتميز باجلدة يف الطرح، امفرد

  :الدراسات السابقة

مل أجد من سبقين إليه من حيث التقيد  من خالل حبثي عن املؤلفات السابقة يف ذات املوضوع،
  : بعنوان  للمؤلف يوسف كمال ذه السورة إال كتابا

 ١٦٣مـن   و هو كتاب من جملد واحـد : األساس األخالقي لألمة من سورة آل عمران •
و قـد  ، على شكل أعمال مستقلة ذات عالقة فيما بينـها  م٢٠٠١ /هـ١٤٢١طبع يف ، صفحة

 : قسمه إىل أربعة حماور
 . مصدر املعرفة  - أ

 . الرساالت  -  ب
 شبهات أهل الكتاب  -  ت
 اخلريية  -  ث

مسلك املفسرين آية آية مؤلفه سلك فيه ، الثاين من سلسلة التفسري احلضاريو هو اجلزء  
األقوال إىل أصحاا و اآلثار إىل مصادرها دومنا تركيز عل جانب معني إال أن جيعل آلية أو  عازيا

خبالف عملي يف هذا ، صافها بالوحدة املوضوعيةالق التأكثر عنوانا له عالقة بالتربية و األخ
 من خالل التفاسري و هداياا األخالق و استخراج فوائدهاآيات حصر الذي يرتكز على  البحث

  .املشهورة اليت اعتنت ذا اجلانب

بية األخالقية من أما بالنسبة للبحوث العلمية فلم أعثر إال على رسائل تناولت موضوع التر
  خالل سور غري سورة آل عمران أذكر منها:



 

٧ 

 

املبادئ التربوية املتضمنة يف سورة املؤمنون، للباحثة هناء بنت حمفوظ بن قمر الدين  •
 ه.١٤٢٤تكميلي لنيل درجة املاجستري جبامعة أم القرى مبكة املكرمة، األندنوسي، حبث 

القيم التربوية و اإلميانية لألمثال القرآنية، للباحث السيد سعيد حممد سعيد، حبث مقدم لنيل  •
 .١٤٣٥/٢٠١٤درجة الدكتوراة يف القرآن و علومه جبامعة املدينة العاملية، 

ات، للدكتور عبد السالم محدان اللوح، حبث مقدم التربية األخالقية يف ضوء سورة احلجر •
 .١٤٢٥/٢٠٠٤ملؤمتر "التربية يف فلسطني و متغريات العصر" باجلامعة اإلسالمية بغزة، 

: منهج البحث  

 اتبعت يف هذا البحث ثالثة مناهج:  - ١

املنهج االستقرائي الذي يبدأ باجلزئيات ليصل منها إىل قوانني عامة، حيث حصرت اآليات 
 تتكلم عن التربية يف سورة آل عمران.اليت 

املنهج التحليلي الذي يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية املختلفة؛ تفكيكا أو تركيبا أو 
 تقوميا، و من خالله سردت أقوال املفسرين حول اآلية املدروسة.

ذهين، املنهج االستنباطي الذي يربط بني املقدمات و النتائج على أساس املنطق و التأمل ال
 حيث قمت باستخالص الفوائد التربوية من اآليات.

هلذا كثـر  ، يتبني أن املستند العلمي األول هلذا البحث هو القرآن الكرمي همن خالل عنوان - ٢
 . بل و التبويب ا حتت كل مطلب، االستشهاد بآيه

ألتينا و إذا ، بية األخالقيةاملشتملة على التر ليس من شرط البحث استقصاء مجيع اآليات - ٣
 . و لكن الباحث استعان ببعض اآليات اليت توصل إىل اهلدف، عليها كلها تفسريا و استنباطا

كمـا  ، اجتهد الباحث يف اختيار اآليات الدالة داللة مباشرة أو قريبة على التربية اخللقية - ٤
 . عمنتقيا من التفسريات ما خيدم املوضو، اعتمد يف تفسريها على كتب أهل السنة يف التفسري

و اجتهـد  ، استعان الباحث ببعض الفوائد املستنبطة من اآليات املذكورة لبعض املفسرين - ٥
 . مع مراعاة عدم التكلف و حتميل النص ما ال حيتمل، يف البعض اآلخر



 

٨ 

 

و األحاديث النبوية و اآلثـار إىل  ، حرص الباحث على عزو اآليات القرآنية إىل مواضعها - ٦
 . مكتفيا بالصحيحني إن كان فيهما أو يف أحدمها، أو ضعفه مشريا إىل صحة احلديث، مصادرها

 . اليت ينقلها توثيقا علميا دقيقاوثق الباحث النصوص  - ٧
كما هو منصوص عليه يف الدليل ، و عالمات الترقيم، اعتىن الباحث بقواعد اللغة العربية - ٨

 . األكادميي

ان من تقصـري فمـن نفسـي و    و ما ك، فما كان من صواب فمن اهللا، وهذا ما وفقين اهللا إليه
  .اهللا عليه توكلت و إليه أنيببو ما توفيقي إال ، الشيطان

  : الباحث

  ف بن عمر بن حممد بوشبكةاشر               

   



 

٩ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  مقدمات: الفصل األول

  تعريف التربية األخالقية: املبحث األول

  سورة آل عمران: املبحث الثاين

    



 

١٠ 

 

  مقدمات: الفصل األول

تعريف التربية األخالقية: املبحث األول  

  تعريف التربية: املطلب األول

  : لغة

  : ثالثة لغوية أصوالً التربية لكلمة وجدنا العربية اللغة معاجم إىل رجعنا إذا

 يف كمـا ، والزيادة النمو مبعىن هنا التربية فتكون، )١(ومنا زاد مبعىن يربو ربا :األول األصل
 ٢٧٦: البقرة ىف اك يق ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت�يف�: تعاىل قوله

 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض يف���X�W و
  ٥: احلج ىف جك مق حق مف

 جخ مح جح حجمج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب �يف���X�Wو
   ٣٩: الروم ىف مص خص حص مس خس حس جس مخ

، )٢(والرعايـة  التنشئة مبعىن التربية وتكون، خيفي خفى وزن على يريب رىب: الثاين األصل
��X�W و ١٨: الشعراء ىف خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل يف���X�W كما

  ٢٤: اإلسراء ىف حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حتيف�

   (الوافر) :األعرايب قول بن وعليه

ــن ــك فم ــائالً ي ــ س يعن ــإن   يف
  

  )٣(ربيـــت وـــا مـــرتيل ةمبكّـــ
  

                                 
  )١٢٦، ٥، (لسان العرب ،ابن منظور)١(
  . )١٢٨، ٥، (لسان العربابن منظور، )٢(
   )٩٣، ٦، (لسان العرب ،ابن منظور)٣(



 

١١ 

 

 عليـه  قامو  و ساسه، أمره وتوىل، أصلحه مبعىن دمي دم بوزن بري بر: الثالث األصل
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ �يف�: تعاىل قوله يف كما، )١(ورعاه

 مب زب رب يئ �يف��X�Wو ، ٣١: البقرة ىف يب ىب نب مب زب رب
ــدة ىف ىبيب نب  نئ مئ زئ رئ ّٰ يف����X�Wو، ١١٠: املائ

  ٤٨: آل عمران ىف ىئ

  : اصطالحا

اهللا عليه صلى  اهللا رسول أحاديث يف وال، الكرمي القرآن يف اللفظ ذا"  التربية"  مصطلح يرد مل
يسـتعمله   مل املصطلح هذا أن كما. ذلك على معناها يف تدل أُخرى بألفاظ ورد ولكنه، و سلم

  : يلي ما منها؛ املقصود املعىن تؤدي قد أخرى مصطلحات أو بألفاظ إليه أشاروا السلف وإمنا

. وترعـرع  فالن نشأ: يقال ولذلك؛ الصغر منذ اإلنسان ورعاية تربية ا ويقصد: التنشئة )١
 (الوافر): العريب الشاعر قال

  فينـــا الفتيـــان ناشـــئ وينشـــأُ
  

ــى   ــا عل ــانَ م ــو ك عده ـــوه   )٢(أب
  

 واالبتعاد؛ واألخالق والطباع الصفات من باحملامد التحلي به و يقصد: األدب أو التأديب )٢
 . والنماء اإلصالح معىن التأديب ويتضمن، القبائح عن

 فضـائل  علـى  بالتربيـة  وتسويتها، وتنقيتها البشرية النفس ذيب به ويقصد: التهذيب )٣
 . (٣)"اَألخالقِ مطَهر: مهذَّب رجلٌ": الفريوزآبادي عند جاء. األقوال وحماسن األعمال

. قبـيح  فعـلٍ  أو قولٍ كل وهي؛ والدنايا األدناس عن النفس تنـزيه به ويقصد: التطهري )٤
 املعنوي املعىن هنا به املقصود فإن؛ معنوي واألخر مادي حسي أحدمها معنيني للتطهري إن وحيث
 . مشني قولٍ أو فعلٍ كل من اإلنسان سلوك تطهري به يقصد الذي

                                 
  . )٩٦-٩٥، ٥، (لسان العربابن منظور، )١(
  )٤١٣ ،٢( ،، اللزومياتاملعريأبو العالء )٢(
  ). ١/١٤٤، (٨ط القاموس احمليط، ، الفريوزآبادى)٣(



 

١٢ 

 

 مـن  بعامة البشرية النفس وتطهري تنمية بذلك املقصود ولعل، التطهري مبعىن ويأيت: التزكية )٥
 هت يف���X�W، باطنة أو كانت ظاهرةً، القبيحة واخلصال، السيئة الصفات من ا يليق ال ما كل

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث
 املقصود أن، السعدي ناصر بن الرمحن تفسري عبد يف جاء قد و، ١٥١: البقرة ىف خض حض جض
بتربيتـها علـى األخـالق    ، يطهر أخالقكم ونفوسكم" : اآلية هذه يف" ويزكيكم": تعاىل بقوله

إىل التوحيد ومن الرياء إىل ، وذلك كتزكيتكم من الشرك، وترتيهها عن األخالق الرذيلة، اجلميلة
ومن سـوء  ، ومن الكرب إىل التواضع، ومن اخليانة إىل األمانة، ومن الكذب إىل الصدق، اإلخالص

وغـري  ، التوادد إىل التحاب والتواصل و، ومن التباغض والتهاجر والتقاطع، اخللق إىل حسن اخللق
 . )١(". ذلك من أنواع التزكية

 األخالق من وطهرها" : قال قتادة: كثري قال ابن، ٩: الشمس ىف يب ىب نب مب زب يف����X�Wو
  . الرذائل من وتطهريها الفضائل على تربيتها تعين النفس تزكية أن هذا معىن و. )٢("والرذائل الدنيئة
"  ملصـطلح  معنـاه  يف قرباً املصطلحات أكثر يعد)  التزكية(  مصطلح أن إىل اإلشارة جتدر وهنا

 على يدل ولكونه؛ التربية معىن على داالً الكرمي القرآن آيات بعض يف ورد قد وأنه السيما"  التربية
)  والعقلية، واجلسمية، الروحية(  جوانبها جبميع االرتقاء على والعمل، ا العناية و النفس حماسبة

  . الدرجات وأرفع املراتب أعلى إىل
 من�يف�: تعاىل قوله مثل الكرمي القرآن آيات بعض يف ذكره ورد شائع مصطلح وهو: التعليم )٦

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن
  . ٢: اجلمعة ىف ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

، تنمية حول تدور التربية معىن على للداللة الصاحل السلف استخدمها اليت املرادفات أن: واخلالصة
 واحلـرص ، وتزكيتها، وتأديبها، وذيبها، إصالحها على والعمل، البشرية النفس ورعاية، وتنشئة

 جوانبها جلميع اإلجيايب والتفاعل، املطلوب التكيف يتحقق حىت ؛وإرشادها ونصحها، تعليمها على
  . ومكونات كائنات من حوهلا ومن، حوهلا ما مع؛ املختلفة

                                 
  ). ١/٧٤، (١، ط تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ١)( 
  ). ٨/٤٠٠، (١، ط تفسري القرآن العظيمابن كثري، ٢)( 



 

١٣ 

 

  تعريف األخالق: املطلب الثاين

  : لغة

وهو مأخوذ من ، وطبيعته اليت خلق عليهالسجية اإلنسان  واخللق اسم، األخالق يف اللغة مجع خلق
ومن هذا املعىن (أي تقدير الشيء) : يقول ابن فارس. مادة (خ ل ق) اليت تدل على تقدير الشيء

، فالن خليق بكذا (أي قادر عليه وجدير به): يقال، ألن صاحبه قد قدر عليه وهو السجية، اخللق
النصيب ألنه قد قدر لكـل  : واخلالق، فيه ذلك واملعىن هو ممن يقدر، وأخلق بكذا أي ما أخلقه

  . )١(أحد نصيبه

اخللق واخللق (واخللق) يف األصل واحد لكـن خـص اخللـق باهليئـات     : وقال الراغب
�X�W. )٢(وخص اخللق بالقوى والسجايا املدركة بالبصرية، واألشكال والصور املدركة بالبصر

، األدب العظيم -كما يقول الطربي -هواخللق العظيم هنا ، ٤: القلـم  ىف ىنين نن من زن �يف�
وهـو  ، وذلك أدب القرآن الذي أدبه اهللا به، وإنك يا حممد لعلى أدب عظيم: "أي: قال رمحه اهللا

  . )٣(. وبنحو الذي قلنا يف ذلك قال أهل التأويل. اإلسالم وشرائعه

، وإكرامه إياهمهو رفقه بأمته : وقيل، وذكر القرطيب أن املراد باخللق العظيم أدب القرآن
حقيقة اخللق يف اللغة هو ما يأخذ بـه اإلنسـان   : وقال أيضا، )٤(إنك على طبع كرمي: وقيل املراد

وأما ما طبع عليه اإلنسان من األدب فهـو اخلـيم أي   ، نفسه من األدب ألنه يصري كاخللقة فيه
وقـد ذكـر   ، يـزي واخليم الطبع الغر، الطبع املتكلف: وعلى ذلك يكون اخللق، السجية والطبع

  (اخلفيف): األعشى ذلك يف شعره فقال

ــو   ــى امل ــن عل ــول ض   وإذا ذو الفض
  

ــالق   ــا األخ ــادت خليمه   )٥(ىل وع
  

                                 
  . )٢١٤/ ٢د ط، (، مقاييس اللغةمعجم ، ابن فارس١)(
  . ٢٩٧ص ، ١، ط يف غريب القرآن املفردات، لراغبا٢)(
  . )٢٣/٥٢٨، (١ط ، جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، ٣)(
  . )٢٢٧/ ١٨، (٢، ط اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ٤)(
  . ٢١٣ص، ٧، طاألعشىديوان ، األعشى)٥(



 

١٤ 

 

للخلـق   -رضي اهللا عنها -وقد رجح القرطيب تفسري عائشة. )١(أي رجعت األخالق إىل طبيعتها
، وسلّم مهة سوى اهللا تعاىلومسي خلقه عظيما ألنه مل تكن له صلّى اهللا عليه ، )٢(أنه القرآن العظيم
وقال املاوردي يف اخللق . )٣(ألنه امتثل تأديب اهللا إياه: وقيل، الجتماع مكارم األخالق فيه: وقيل

  . الطبع الكرمي وهو الظاهر: الثالث، دين اإلسالم: الثاين، أدب القرآن: أحدها: العظيم ثالثة أوجه

كاخللقة  مسي بذلك ألنه يصري، من اآلدابوحقيقة اخللق ما يأخذ به اإلنسان نفسه : قال
  . )٤(فيه

 ىفام يل ىل مل يك ىكيف��X�W. )٥(ما اكتسبه اإلنسان من الفضيلة خبلقه: واخلالق

، )٦(القـدر : وقيل، اخلالص: وقيل، القوام: وقيل، الدين: وقيل، النصيب: اخلالق قيل، ١٠٢: البقرة
  . واألول قول جماهد

 )٧(. اللغة إلّا أنه ال يكاد يستعمل إلّا للنصيب من اخلريوكذلك هو عند أهل : قال القرطيب

  (الكامل): قال لبيد، ومجعها خالئق، الطبيعة: واخلليقة

ــ ــا  ف ــك فإنم ــم امللي ــا قس   اقنع مب
  

ــا   ــا علّامه ــق بينن ــم اخلالئ   )٨(قس
  

كأنه ممن يقدر فيه ذلك وتـرى فيـه   ، خلق فالن لذلك: يقال، واخللقة (بالكسر) الفطرة
قال الشـاعر (سـامل بـن    ، وفالن يتخلق بغري خلقه أي يتكلفه، السجية: واخللق واخللق. خمائله

                                 
  .)٢٢٧/ ١٨، (٢، ط اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ١)(
فقلت: يا أم املؤمنني أنبئيين عن خلق رسول اهللا صلى اهللا عليه  - قال قتادة: وكان أصيب يوم أحد حديث عائشة: (٢)(

)، أخرجه »فإن خلق نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان القرآن«قلت: بلى، قالت: » ألست تقرأ القرآن؟ «وسلم، قالت: 
  . )٧٤٦)، رقم (١/٥١٢لليل، د ط، (، كتاب صالة املسافرين و قصرها، باب جامع صالة اصحيحهمسلم يف 

  . ٢٢٨/ ١٨، ٢، ط اجلامع ألحكام القرآنالقرطيب، ٣)(
  . )٦٢ -٦١/ ٦(، د طالنكت و العيون، املاوردي، ٤)(
  . ٢٩٧، ص ١، ط املفردات يف غريب القرآنالراغب، ٥)(
  . )٥١١/ ١د ط، (البحر احمليط يف التفسري، أبو حيان، ٦)(
  . )٥٦/ ٢، (٢، ط ألحكام القرآناجلامع القرطيب، ٧)(
  . ٣٢٠، صشرح ديوان لبيد بن ربيعة العامريلبيد، )٨(



 

١٥ 

 

  (البسيط): وابصة)

ــيمته    ــري ش ــي غ ــا املتحلّ ــا أيه   ي
  

ــق   ــه اخلل ــأيت دون ــق ي   )١(إنّ التخلّ
  

، اعلم أن الدين كله خلق فمن زاد عليك يف اخللق زاد عليك يف الدين: وقال الفريوزابادي
وذكر أن كل واحد مـن هـذه   ، الصرب والعفة والشجاعة والعدل: أربعة أركانوهو يقوم على 

فالصرب (مثال) حيمل على االحتمال وكظم الغيظ ، األربعة يؤدي إىل غريه من املكارم وحيمل عليه
والتوسط منشأ مجيع األخالق : وقال أيضا. . وإماطة األذى واألناة والرفق وعدم الطيش والعجلة

  . )٢(األربعةالفاضلة من هذه 

  : اصطالحا

  . )٣(»وتقهر باالضطرار، تظهر باالختيار، غرائز كامنة«األخالق : قال املاوردي

اخللق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعال بسهولة ويسـر  «: وقال اجلرجاين
، حسـنا فإن كان الصادر عنها األفعال احلسنة كانت اهليئة خلقا ، من غري حاجة إىل فكر وروية

وإمنا قلنا إنـه  ، وإن كان الصادر منها األفعال القبيحة مسيت اهليئة اليت هي مصدر ذلك خلقا سيئا
هيئة راسخة ألن من يصدر منه بذل املال على الندور حبالة عارضة ال يقال خلقه السخاء مـا مل  

  . )٤(»يثبت ذلك يف نفسه

  : مفهوم األخالق عند ابن تيمية

وما ينبثق عنه حيث إنه يقوم علـى عـدة   ، ابن تيمية مرتبط مبفهوم اإلميانومفهوم األخالق عند 
  : عناصر هي

  . ورازقا بيده امللك (توحيد الربوبية)، اإلميان باهللا وحده خالقا -١

                                 
  . )١٤٧١/ ٤، (٤ط الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، الفارايب، ١)(
  . )٥٦٨/ ٢، د ط، (يف لطائف الكتاب العزيز بصائر ذوي التمييزالفريوزآبادي، ٢)(
  . ٥ص د ط، ، امللك أخالق يف الظفر وتعجيل النظر تسهيلاملاوردي، ٣)(
  . ١٠١ص ، ١، ط التعريفاتكتاب اجلرجاين، ٤)(



 

١٦ 

 

املستحق للعبادة (توحيـد   -سبحانه -معرفة تقوم على أنه وحده، معرفة اهللا سبحانه وتعاىل -٢
  . األلوهية)

حبيث ال يكون مثة حمبوب مـراد  ، انه وتعاىل حبا يستويل على مشاعر اإلنسانحب اهللا سبح -٣
  . سواه سبحانه

، أن يتجه اإلنسان املسلم حنو هدف واحد هو حتقيق رضا اهللا سـبحانه  يستلزم، وهذا احلب -٤
  . حتقيق هذا الرضا يف كل صغرية وكبرية من شئون احلياة ،وااللتزام

األمـر  ، وعن املآرب الـدنيا ، اإلنسان مسوا عن األنانية وعن األهواءوهذا االجتاه يستلزم من  -٥
وهذه شـروط  ، أو االقتراب منها، الذي يتيح له حتقيق الرؤية املوضوعية واملباشرة حلقائق األشياء

  . جوهرية يف احلكم اخللقي

يكون السلوك والعمل خلقا من ، احلقائق وعندما تتحقق الرؤية املباشرة واملوضوعية لألشياء و -٦
  . الدرجة األوىل

أو بلوغ الكمال ، نكون ماضني يف طريق حتقيق، وعندما يكون العمل خلقا من الدرجة األوىل -٧
  . )١(اإلنساين

  : ابن القيم ومفهوم األخالق

  : مها وقسمها إىل قسمني، مل يضع ابن القيم حتديدا أو تعريفا حديا لألخالق وإمنا عرفها باملثال

  . األخالق املذمومة: األول

  . األخالق الفاضلة: الثاين

أصل األخالق املذمومة كلـها الكـرب واملهانـة    : وأرجع كال القسمني إىل أصوله فقال
فالفخر والبطر واألشـر والعجـب   ، وأصل األخالق احملمودة كلها اخلشوع وعلو اهلمة، والدناءة

                                 
  . ٥٩ -٥٨، ص ١، ط النظرية اخللقية عند ابن تيميةحممد عبد اهللا عفيفي، ١)(



 

١٧ 

 

والتجرب واإلعراض وإباء قبول النصيحة واالستئثار وطلب واحلسد والبغي واخليالء والظلم والقسوة 
وأما الكذب ، العلو وحب اجلاه والرئاسة وأن حيمد مبا مل يفعل وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكرب

واخلسة واخليانة والرياء واملكر واخلديعة والطمع والفزع واجلنب والبخل والعجز والكسل والـذل  
أدىن بالذي هو خري وحنو ذلك فإا من املهانة والدناءة وصغر النفس  لغري اهللا واستبدال الذي هو

وأما األخالق الفاضلة كالصرب والشجاعة والعدل واملروءة والعفة والصيانة واجلود واحللم والعفـو  
ت والتواضع والقناعة والصـدق واألخـالق   ءاوالصفح واالحتمال واإليثار وعزة النفس عن الدنا

ان مبثله أو أفضل والتغافل عن زالت الناس وترك االنشـغال مبـا ال يعنيـه    واملكافأة على اإلحس
وسالمة القلب من تلك األخالق املذمومة وحنو ذلك فكلها ناشئة عن اخلشوع وعلو اهلمـة واهللا  
سبحانه أخرب عن األرض بأا تكون خاشعة مث يرتل عليها املاء فتهتز وتربو وتأخذ زينتها وجتها 

منها إذا أصابه حظه من التوفيق وأما النار فطبعها العلو واإلفساد مث ختمد فتصري  فكذلك املخلوق
أحقر شيء وأذله وكذلك املخلوق منها فهي دائما بني العلو إذا هاجت واضطربت وبني اخلسـة  
والدناءة إذا مخدت وسكنت واألخالق املذمومة تابعة للنار واخللوق منها واألخالق الفاضلة تابعة 

واملخلوق منها فمن علت مهته وخشعت نفسه اتصف بكل خلق مجيل ومن دنت مهتـه  لألرض 
مىت  )٢(إىل أن لألخالق حدودا -رمحه اهللا تعاىل -مث أشار. )١(وطغت نفسه اتصف بكل خلق رذيل

  . ومىت قصرت عنها كانت نقصا ومهانة، جاوزا صارت عدوانا

 ومىت نقصت عنه صارت جبنا ، وراوعلى سبيل املثال فللشجاعة حد إذا جاوزته صارت
  . وخورا

وقد اقتفى ابن القيم أثر شيخه ابن تيمية يف الربط بني اإلميان واألخالق وأشار إىل أن النيب 
ألنّ تقوى اهللا تصلح «وفسر ذلك بقوله ، صلّى اهللا عليه وسلّم قد مجع بني تقوى اهللا وحسن اخللق

، فتقوى اهللا توجب لـه حمبـة اهللا  ، ما بينه وبني خلقهوحسن اخللق يصلح ، ما بني العبد وبني ربه
  . )٣(»وحسن اخللق يدعو الناس إىل حمبته

                                 
  . ١٤٤-١٤٣ص ، ٢ط ، الفوائدقيم، الابن ١)(
  . ١٤٠ -١٣٩املرجع السابق نفسه، ص ٢)(
  . ٥٤املرجع السابق نفسه، ص ٣)(
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  التربية األخالقية: املطلب الثالث

من خالل التعاريف السابقة لكل من لفظي "التربية" و "األخالق" يتضح جليا أن بينهما عموم و 
ذكر لفظ "التربية" دل على تربية النفس و فمىت ، و إذا تفرقا اجتمعا، إذا اجتمعا تفرقا خصوص؛

و ، و تنميتها و رعايتها على ذلك، و محلها على حممود األوصاف و األخالق، ذيبها و تزكيتها
" التربيـة أما حال التركيب فينفـرد لفـظ "  ، إذا ذكر لفظ األخالق أدرج معه معىن التربية عليها

" بالصفات املرجو تأسيسها و تركيزهـا و محـل   األخالقية" و لفظ، بالتعليم و التنشئة و الرعاية
  . حممودة كانت أو مذمومة، النفس على االتصاف ا

لذلك يصطلح ، مرجع و سلف كل مرب غري أن هذا املعىن خيتلف كما و كيفا باختالف
ـ ، عليها البعض بالتربية اإلسالمية يف  واه و هـو لترجع إىل اإلسالم الذي ال يقبل من مبتغ دينا س

  . اآلخرة من اخلاسرين

 حممـداً  نبيه اللّه مدحف األخالقية التربية أمهية على النبوية والسنة الكرمي القرآن أكد وقد 
 اللّـه  رضى عائشة وصفتكما ، ٤: القلم ىف ىنين نن من زن يف�: قائالً وسلم عليه اللّه صلى
، )عليه وسلم كان القرآن صلى اهللا فإن خلق نيب اهللا (: صلى اهللا عليه و سلم الرسول خلق عنها

(١) صلى اهللا  قال كما إمتامها ته صلى اهللا عليه و سلم علىبعثحصره ل و األخالق مبحاسن هوأمر
إنَّ من أحبكم ( قوله يف ذلك أمهية على وأكد. (٢)»األخالق صاحل ألمتم بعثت إمنا«: عليه و سلم

يف امليـزان  يوضع ما من شيء (: قوله و (٣))إيلَّ وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم أخالقًا
  .(٤))أثقل من حسن اخللق

                                 
  . )٧٤٦)، رقم (١/٥١٢( د ط، ، كتاب صالة املسافرين و قصرها، باب جامع صالة الليل، هصحيح يف مسلمأخرجه )١(
)، و البخاري يف ٨٩٥٢)، رقم(١٤/٥١٢، (١ط  هريرة، أيب مسند الصحابة، من املكثرين مسند ،املسندأخرجه أمحد يف )٢(

   األلباين.)، وصححه ٢٧٣، رقم (١٠٤، ص ٣، باب حسن اخللق، ط األدب املفرد
)، ٢٠١٨)، رقم (٤/٣٧٠، (٣، كتاب أبواب الرب و الصلة، باب ما جاء يف معايل األخالق، ط سننهأخرجه الترمذي يف )٣(

  ). ٧٩١و حسن إسناده األلباين يف السلسلة الصحيحة برقم(
)، ٢٠٠٣)، رقم (٤/٣٦٣(، ٣، كتاب أبواب الرب و الصلة، باب ما جاء يف حسن اخللق، ط سننهأخرجه الترمذي يف )٤(

  وصححه األلباين.



 

١٩ 

 

 والعرفـان  والـوعي  واملعرفة اد سلم إىل ا والرقي باألمة لنهوضل مثلى وسيلة والتربية
. األمم جناح يف ساساأل هو الذي الرشيد السوي والسلوك النبيلة القيم تغرس فهي العقول وصياغة
 وتطـويره  اإلنسـان  بناء يف أولوية وذات الزاوية حجر فهي مهم حيوي دور خالقيةاأل وللتربية
 عـادات  من إطار يف وتطويره اإلنساين السلوك أمهية على التربية ركزت ولقد، مفاهيمه وبلورة

 والرمحة واحلياء والصرب اإلخالص: منها كثرية الفاضلة واألخالق، وأخالقياته اتمع وتقاليد األمة
  . ذلك غري إىل والتواضع واإلحسان يثارواإل والوفاء والتعاون

 رسول كان فقد وصرب وتعليم توجيه إىل حتتاج الرشيد والسلوك خالقيةاأل الروح تنمية إن
 مخ جخ مح جح مج حج مث هتيف��X�W كما ومرشداً ومربياً ومعلماً هادياً اللّه

 ١٥١: البقرة ىفحضخض جض مص خص حص مس خس حس جس

 التأثري ذات واألساليب الطرق خمتلف وتتطلب، متعددة جوانبالتربية األخالقية  تتناول و 
 أوضحه مبا وااللتزام التعاون إىل وتؤدي واحملبة املودة روح وتوجد السوي النهج تكفل واليت املفيد

 رعايتها حق رعوها إذا بعض مع بعضهم الناس عالقات حتكم اليت والفضائل اآلداب من اإلسالم
 أبنـائهم  توجيـه  يف لكبرية واملربني اآلباء مسؤولية أن ريب وال، وحيام وسلوكهم تعاملهم يف

 بـالعلم  مسـلحني  املثلـى  األهداف لتحقيق، اإلسالمية األخالقية بالتربية االلتزام إىل وتالميذهم
 علمي مستقبل لصنع طريقاً االجتهاد ومن سبيالً اجلد من متخذين، والقدرات واألخالق واإلميان
 حنـو  الفاعل واإلسهام، احلياة يف املنشود بدورهم والقيام، الشابة وعزائمهم العالية ممهم مشرق
 هـذه  يف رسـالتهم  وحتقيق ولوطنهم هلم التقدم لتحقيق، األفضل حنو والتطلعات الطموح حتقيق
 اآلداب وفنـون  الثقافة وضروب العلوم ميادين يف احلضارية التطورات مع الواعي والتفاعل، احلياة

  . والتقدم باخلري يعود مبا وتوجيهها

   



 

٢٠ 

 

سورة آل عمران: املبحث الثاين  

  بالسورة التعريف: األول املطلب

  . وتسعون وتسع مائة بالشام العدد أهل عند وعددها اجلمهور عد يف مائتان آيها مدنية وعدد

  التسمية قصة

  : متتاليتني آيتني يف مرتني السورة هذه يف عمران ذكر (جاء: قال صاحب املوسوعة القرآنية

�X�Wام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث يف�� 
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم
 أن إىل املفسرين من فريق ذهب وقد، ٣٥ – ٣٣: آل عمران ىف مت خت حت جت هب خبمب حب
 وكـان ، مرمي والد عمران أنه والراجح. موسى أبو عمران هو، بامسه السورة مسيت الذي، عمران

  . )١( طويل أمد، الرواة يقول فيما، العمرانني بني

  : ما صح يف فضلها من السنة

 يـأيت  فإنه القرآن اقرءوا(: يقول وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول مسعت: قال الباهلي أمامة عن أيب
 القيامـة  يـوم  تأتيان فإما عمران آل وسورة البقرة الزهراوين اقرءوا ألصحابه شفيعا القيامة يوم

 اقرءوا أصحاما عن حتاجان صواف طري من فرقان كأما أو غيايتان كأما أو غمامتان كأما
 )٢()البطلة تستطيعها وال حسرة وتركها بركة أخذها فإن البقرة سورة

                                 
 للكتاب، العامة اهليئة، ٢٠ص.دروس من سورة آل عمران ،ومقاصدها سورة كلّ أهداف ،شحاتة حممود اهللا عبد)١(

)، اهليئة ١/٢٣٥، و السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، يف عدد سوره و آياته و كلماته و حروفه، (١٩٨٤ -١٩٧٩ القاهرة،
 م.١٩٧٤ه /١٣٩٤، العامة للكتاباملصرية 

)، ١/٥٥٣، كتاب صالة املسافرين و قصرها، باب فضل قراءة القرآن و سورة البقرة، د ط، (صحيحهأخرجه مسلم يف )٢(
 ). ٨٠٤رقم (



 

٢١ 

 

  عمران آل يف وردت اليت الضعيفة األحاديث

 فضال عن عموم املسلمني بعض األحاديث الضعيفة، العلمالدعاة و طلبة انتشر بني صفوف بعض 
أو رغبة يف تعظيمها دون ، بويةجهال بسبل املصادر الصحيحة للسنة الن، يف فضل هذه السورة

  . العناية بصحة ما ورد يف ذلك

  : ففي الصحيح من السنة غنية عن الضعيف، و هذه بعض األمثلة تنبيها و حتذيرا

 جتـب  حىت مالئكته و عليه اهللا صلى، اجلمعة يوم عمران آل فيها يذكر اليت السورة قرأ من( - ١
 .)١()الشمس

 مالـك  اللـهم  قل( : عمران آل من اآلية هذه يف أجاب به دعي إذا الذي األعظم اهللا اسم( - ٢
 . )٢() آخره إىل) تشاء من امللك تؤيت امللك

 علـى  حتـب  أن وأدناه، الظلماء الليلة يف الصفا على النمل دبيب من أميت يف أخفى الشرك( - ٣
 ؟اهللا يف والبغض اهللا يف احلب إال الدين وهل، العدل من شيء على تبغض أو اجلور من شيء

 �				�ء �				� ا��				�   ل �
				�ان: ىف نب زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �X�Wيف�

٣()٣١(. 

 .  )٤()ليلة قيام له كتب ليلة؛ يف )عمران آل( آخر قرأ من( - ٤

 . )١()الليل إىل املالئكة عليه صلت اجلمعة؛ يوم عمران آل سورة قرأ من( - ٥

                                 
 سلسلة األحاديث الضعيفة)، و هو يف ١١٠٠٢)، رقم (١١/٤٨، (٢باب العني، ط املعجم الكبري، أخرجه الطرباين يف  )١(

 ). ٤١٥لأللباين برقم (
 سلسلة األحاديث الضعيفة)، و هو يف ١٢٧٩٢)، رقم (١٢/١٧١، (٢باب العني، ط املعجم الكبري، أخرجه الطرباين يف  )٢(

 ). ٢٧٧٢لأللباين برقم (
سلسلة )، و هو يف ٣١٤٨)، رقم (٢/٣١٩، (١كتاب التفسري، ط املستدرك على الصحيحني، أخرجه احلاكم يف  )٣(

 ). ٣٧٥٥( برقم يث الضعيفةاألحاد
)، و هو يف ٣٤٣٩)، رقم (٤/٢١٣٨، (١، كتاب فضائل القرآن، باب يف فضل آل عمران، ط املسندأخرجه الدارمي يف )٤(

 ).٢١١٢( برقم ضعيف مشكاة املصابيح



 

٢٢ 

 

 جف مغ جغ مع جع مظ حط يف�: أذا يف فيقول صعبة دابة على يكون رجل من ما( - ٦
 إلذن وقفت إال ؛٨٣ل �
	�ان:   ىف خك حك جك مق حق مف خف حف
  . )٢()تعاىل اهللا

 نعـم  و، )عمران آل( و) البقرة( سورة فافتتح، الليل جوف يف قام عبدا تعاىل اهللا خيب ما(  - ٧
  . )٣())عمران آل( و) البقرة( املرء كرت

  السورة موضوعات: الثاين املطلب

  . هاتظهر بسهولة من خالل استعراض و، بشكل عاماليت تعرضت هلا السورة  املواضيعهي و 

 بني مناظرة صدد يف األول: طويلة فصول ثالثة السورة هذه (يف: جاء يف التفسري احلديث
 يف والثالـث . ومكائدهم اليهود مواقف صدد يف والثاين. الكتاب وأهل وسلم عليه اهللا صلى النيب

 مـن  موضوعه يناسب ما فصل كل ختلل وقد. واملشركني واملسلمني النيب بني حربية وقعة صدد
  . )٤(جليلة) ومبادئ وتلقينات ومعاجلات ومواعظ وتنويهات وتنديدات حماجات

  : عظيمني بأمرين عنيت أنها جند، السورة نقرأ إذ، (وحنن: و قال صاحب املوسوعة القرآنية

 يتعلق وما الكتب وإنزال، األلوهية مسألة وهي الكربى العامل قضية يف احلق تقرير: أحدمها
  . اهللا عند الدين وحدة وبيان، والرسالة الوحي أمر من ا

 إىل التوجـه  عـن  ومكان زمان كل يف الناس ينصرف أجلها من اليت العلّة تقرير: والثاين

                                 
و هو يف )، ٣٤٤٠)، رقم (٤/٢١٣٩، (١، كتاب فضائل القرآن، باب يف فضل آل عمران، ط املسندأخرجه الدارمي يف )١(

 ).٢١١٣( برقم ضعيف مشكاة املصابيح
)، و هو يف ٥١٠، رقم (٤٥٨قول على الدابة الصعبة، د ط، صباب ما يعمل اليوم و الليلة، أخرجه بن السين يف )٢(

  ).١٧٧برقم (ضعيف الكلم الطيب 
 ضعيف اجلامع الصغري)، و هو يف ١٧٧٢) رقم (٢/٢١٤باب من امسه أمحد، د ط، (املعجم األوسط، أخرجه الطرباين يف )٣(

 ).٥٠٦٣( برقم
 ).٧/١٠٥، د ط، (التفسري احلديثدروزة، )٤(
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  .)١(به) والتمسك إدراكه على والعمل احلق معرفة

  أغراض السورة: الثالث املطلب

، ولكن املقصد األصلي للسورة يكون غرضاً واحداً ال أغراضاً، وأما األغراض فهي مرادفة للمقصد
ئية تشكل مبجموعها املقصد املقصد األساسي وهو الغرض األساسي إىل مقاصد جز ناإال إن شقق

  : يف تفسريه؛ قال رمحه اهللا يصنع ابن عاشوركما  األصلي

 عليه اهللا صلى وحممد، بالقرآن بالتنويه االبتداء على: األغراض من، السورة هذه واشتملت
 يعدلـه  ال وأنه اإلسالم بفضيلة والتنويه، تلقيها يف األفهام ومراتب، القرآن آيات وتقسيم، وسلم
، واإلجنيـل  بـالتوراة  والتنويه، اإلسالم غري، اإلسالم ظهور بعد، اهللا عند دين يقبل ال وأنه، دين

 التعريف وعلى، به يكفروا أن، للناس حيق فال الدين هلذا متهيدا، القرآن قبل أنزال أما إىل واإلمياء
 لـه  جعلـوا  من: اهللا دون من آهلة اختذوا الذين ضاللة وإبطال، وانفراده، تعاىل اهللا إالهية بدالئل
 مـن  فيـه  هم ما يغرهم وأال، زوال إىل أمرهم بأن املشركني وديد، أبناء له اختذوا أو، شركاء
 عليه -عيسى على الثناء مث، سلطام بزوال وديدهم، ذلك من خري للمؤمنني أعد ما وأن، البذخ
 وإبطـال . حقـا  به آمنوا الذين وذكر، هللا خملوق وأنه، ظهوره معجزة وذكر، بيته وآل -السالم
 حقيقـة  يف الكتابني أهل حماجة مث، وجلاجتهم جنران وفد قضية إىل أفضى مث ومن، عيسى إالهية

، اخلـامت  بالرسول يؤمنوا أن: كلهم الرسل على العهد من اهللا أخذ وما، عنها بعداء وأم احلنيفية
 وأوجب، فيه ابتدأه كما احلنيف الدين إليه أعاد وقد، للناس وضع بيت أول الكعبة جعل اهللا وأن

 أنزل ما وكتمام دينهم يف وافترائهم، مقالتهم وسوء، اليهود ضالالت وأظهر، املؤمنني على حجه
 بسـابق  وذكـرهم ، والوفاق باالحتاد وأمرهم، اإلسالم بدين عليهم بنعمته املسلمني وذكر. إليهم
 وذكـرهم ، واملشـركني  الكتاب أهل من معانديهم تظاهر عليهم وهون، اجلاهلية يف حاهلم سوء

 من اخلبيث لتمييز مثال فكانوا الكفر إىل عادوا مث اإلسالم أظهروا الذين وكيد كيدهم من باحلذر
 ووعـدهم ، العدو وأذى، والبالء، الشدائد تلقي على والصرب، بأنفسهم باالعتزاز وأمرهم، الطيب

، بدر ويوم، أحد بيوم ذكرهم مث، عدوهم نفوس يف منهم الرعب وإلقاء والتأييد بالنصر ذلك على
 بفضـائل  املسلمني وأمر، املسلمني من الشهداء بشأن، ونوه، فيهما حصل مبا األمثال هلم وضرب

                                 
 ).٢/٦، (١ط، املوسوعة القرآنية خصائص السورجعفر شرف الدين، )١(
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 الربا ومذمة، البخل وترك، األعمال وفضائل، واإلحسان، األمة مواساة يف املال بذل من: األعمال
 . )١(.اهللا ملكوت يف التفكري بآيات السورة وختمت

   

                                 
 . )١٤٥-٣/١٤٤(، د ط، التحرير و التنويرابن عاشور،  )١(
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  الفصل الثاين

  ةاآليات الدالة على العقيد: املبحث األول

  اآليات الدالة على جمادلة الكفار: لثاينااملبحث 
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  الفصل الثاين

اآليات الدالة على العقيدة: املبحث األول  

اختيار بعض اآليات من ، الثاين و الثالث ؛سأروم خالل هذين الفصلني، مستعينا باهللا تعاىل: متهيد
اهللا عبـاده  يـأمر  ميدة من اخلصال احلالدالة داللة واضحة و مباشرة على خصلة ، السورة الكرمية

مث أسـتخلص  ، من خزيي الدنيا و اآلخرة ؛بني عاقبتهافيحذرهم منها و يأو مذمومة ، بالتحلي ا
  . من اآليات فوائد و هدايات أخالقية مسترشدا بتفاسري العلماء

  ٧: آل عمران: اآلية األوىل

�X�Wىي ميني زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم اميليف� 
 حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

  ٧: آل عمران ىف مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح

 يصدق الطريق فبهذه، اجللي إىل واخلفي احملكم إىل املتشابه يرد أن هذا يف فالواجب: قال السعدي
 جئ يي ىي��يف فـرقتني  إىل انقسموا الناس ولكن، معارضة وال مناقضة فيه حيصل وال بعضا بعضه
 وصـار ، مقاصـدهم  فسدت بأن االستقامة عن ميل: أي، ٧ جزء من اآلية :آل عمران ىف خئ حئ

: أي ىف حب جب هئ مئ يف والرشاد اهلدى طريق عن قلوم واحنرفت والضالل الغي قصدهم
 املتشـابه  علـى  احملكم فيحملون األمر ويعكسون، املتشابه إىل ويذهبون الواضح احملكم يتركون

 وإال، فيه الواقع االشتباه بسبب الفتنة به حتصل املتشابه فإن، لقوهلم يدعوم ملن ىفمب خبيف
  .)١(اتباعه قصده ملن فيه احلق لوضوح، للفتنة حمال ليس الصريح فاحملكم

  : الفوائد األخالقية

واملتشـابه جيـب   ، والعمل مبقتضاه، فاحملكم جيب اإلميان به، يف كتاب اهللا احملكم واملتشابه - ١
جزء من  آل عمران: ىف خصمص حص مس خس حس جس يف�: ويقالاإلميان به ويفوض أمر تأويله إىل اهللا مرتله 

                                 
 .١٢٢ص ، ١ط  املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسريالسعدي، ) ١(
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 .٧ اآلية
جيب هجرام واإلعراض عنهم؛ ألم مبتدعـة وأهـل   ، أهل الزيغ الذين يتبعون ما تشابه - ٢

 . أهواء
 سالمة الصدر و صفاء السريرة يرفضان مجيع صور الفنت إذ مها من أخالق الفطرة السليمة. - ٣
 . فساد العقيدة اليت قد تورث، اجلور يف احلكم من األخالق املذمومة - ٤
فال يتركون احملكم و حيكمون املتشـابه يف مجيـع شـؤوم و    ، تربية املؤمنني على العدل - ٥

 . عالقام و أحكامهم

  ١٩: آل عمران: اآلية الثانية

�X�Wزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ يف�� 
 ١٩: آل عمران ىف يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف ىثيث نث مث

 عنـده  دين ال بأنه تعاىل منه إخبار اإلسالم اهللا عند الدين إن: تعاىل وقوله: قال بن كثري رمحه اهللا
 مبحمد ختموا حىت حني كل يف به اهللا بعثهم فيما الرسل اتباع وهو، اإلسالم أحد سوى من يقبله
 لقي فمن، وسلم عليه اهللا صلى حممد جهة من إال إليه الطرق مجيع سد الذي وسلم عليه اهللا صلى

 ومن: تعاىل قال كما، مبتقبل فليس شريعته غري على بدين وسلم عليه اهللا صلى حممد بعثة بعد اهللا
 اإلسالم يف عنده املتقبل الدين باحنصار خمربا اآلية هذه يف وقال، منه يقبل فلن دينا اإلسالم غري يبتغ
  . اإلسالم اهللا عند الدين إن

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه يف� قرأ عباس ابن أن جرير ابن وذكر
آل عمران:  ىف مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

 العلم وأولوا واملالئكة هو شهد أي، اإلسالم اهللا عند الدين إن وفتح، بكسر إنه، ١٩ و جزء مـن  ١٨
، صحيح املعنيني وكال، اخلرب على بالكسر قرءوها واجلمهور، اإلسالم اهللا عند الدين بأن البشر من

  . أعلم واهللا، أظهر اجلمهور قول على هذا ولكن
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 احلجـة  علـيهم  قامـت  بعدما اختلفوا إمنا، األول الكتاب الذين أوتوا بأن تعاىل أخرب مث
 ما بعد من إال الكتاب أوتوا الذين اختلف وما: فقال، عليهم الكتاب وإنزال إليهم الرسل بإرسال
 وتباغضـهم  لتحاسـدهم  احلـق  يف فاختلفوا بعض على بعضهم بغى أي بينهم بغيا العلم جاءهم

، حقا كانت وإن وأفعاله أقواله مجيع يف خمالفته على اآلخر البعضِ ضغب همبعض فحمل، وتدابرهم
 أي احلساب سريع اهللا فإن كتابه يف اهللا أنزل ما جحد من أي اهللا بآيات يكفر ومن: تعاىل قال مث

  )١(.كتابه خمالفته على ويعاقبه، تكذيبه على وحياسبه ذلك على سيجازيه اهللا فإن

 شأن يف، لرسوله اادلني، جنران نصارى حال عن تعاىل أخرب مث: و قال اجلزائري رمحه اهللا
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب�يف�: فقـال  بالباطل عيسى تأليه
 منـهم  جهـل  عن يكن مل الكتاب أهل خالف أن يريد ،١٩ جزء من اآلية: آل عمران ىف�ىث نث
 للفـنت واحلـروب   املسبب اخلالف على محلهم وإمنا حقيقي علم عن كان ولكن ،ومعرفته باحلق

، غريها دون هلا والدنيوية الدينية والسلطة الرئاسة تريد فرقة كل إذ واحلسد البغي، الدين وضياع
 املفضـلة  القـرون  بعد )٢(املسلمون فيها تورط بشرية سنة وهذه، والدنيا الدين يفسد أمر وبذلك

  )٣(.شاهد والتاريخ، أيضاً

  : الفوائد األخالقية

 اخلالف بني أهل العلم والدين يتم عندما يؤثرون احلياة الدنيا على اآلخرة فيتورطـون يف  - ١
ويرغبون يف الشرف يومئذ خيتلفون بغيـا  ، ويتشوقون إىل الكراسي واملناصب، املطاعم واملشارب

 . بينهم وحسدا لبعضهم بعضا

أسلم قلبه هللا وجوارحه وأصبح وقفا يف حياته على اهللا فقد اهتدى إىل سبيل النجـاة   من - ٢
 . والسالم

                                 
 ). ٢/٢٢، (١ط العظيم،  القرآن تفسريابن كثري،  )١(

وما زال املسلمون متفرقني إىل اليوم، بل تفرقهم اليوم أسوأ من األول، ودولتهم دويالت، وشريعتهم اليت يسوسون ا  (٢)
 األمة املسلمة شرائع. 

 . )٢٩٨-١/٢٩٧، (٥، ط التفاسري أيسراجلزائري،  (٣)
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علق قلبه باحلياة الدنيا وأعرض عما يصرفه عنها من العبادات ضـل يف  ضعفت مهته و من  - ٣
 . حياته وسعيه وحسابه على اهللا وسيلقى جزاءه

 . البغي عاقبته وخيمة على العقيدة الصحيحة - ٤

فال يغتر بعلمـه و  ، و احلسد العامل يف خمالفة الشرع و رد النصوص بسبب البغي قد يقع - ٥
 . فضال عمن هو دونه، فقهه

 . تربية املؤمنني على االئتالف و عدم االختالف - ٦

  . تربيتهم على سالمة الصدر - ٧

  ٢٢ - ٢١: آل عمران: اآلية الثالثة

�X�Wحس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت يف�� 
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس
 ٢٢ - ٢١: آل عمران ىف حق مف خف حف جف مغ

 جـرم : وأي جرما الناس أشد، اآلية هذه يف عنهم اهللا أخرب الذين هؤالء: ال السعدي رمحه اهللاق
 الكفـر  غاية يف فهو ا كفر من الذي احلق على قاطعة داللة تدل اليت اهللا بآيات الكفر من أعظم

 اهللا أوجـب  الذين، اهللا حق بعد العباد على احلقوق أوجب حقهم الذين اهللا أنبياء ويقتلون والعناد
 أيضـا  ويقتلون، ذلك بضد قابلوهم وهؤالء ونصرهم، وتوقريهم، وتعزيرهم، م واإلميان طاعتهم

 الـذي  املنكـر  عـن  والنهي باملعروف األمر وهو، العدل هو الذي بالقسط الناس يأمرون الذين
 أشد املنكرات اجلنايات ذه فاستحقوا، مقابلة شر فقابلوهم، له ونصح املأمور إىل إحسان حقيقته

 املـؤمل  قـدرها  يقدر وال، وصفها ميكن ال غاية إىل الشدة يف البالغ املؤمل العذاب وهو، العقوبات
  . واألرواح والقلوب لألبدان

 نقمته من عنهم يدفع وال اهللا عذاب من ينصرهم أحد هلم وما، أيديهم كسبت مبا أعماهلم وبطلت
 اليهـود  صـفة  احلالة وهذه، وضري شر كل هلم وحصل، خري كل من أيسوا قد بل، ذرة مثقال



 

٣٠ 

 

  (١).الصاحلني وعباده أنبيائه وعلى اهللا على أجرأهم ما اهللا قبحهم، وحنوهم

 اليهـود  الكتـابيني  أهـل  مـن  الكفرة أستار هتك يف السياق زال ما: و قال اجلزائري
 بعـث  وما، دينه وأعالم حججه وهي اهللا بآيات (٢)يكفرون الذين أن هنا تعاىل فذكر، والنصارى

 مـن  يـأمروم  الذين ويقتلون، للقتل موجب وال (٣)حق بغري النبيني ذلكمع  ويقتلون، رسله ا
 أن أخـرب  مث، أليم بعذاب فبشرهم الكتاب أهل بعض جرائم هذه، الصاحلني املؤمنني األنبياء أتباع

 منـها  جينون فال الدنيا يف أعماهلم حبطت والعناد والظلم والفساد الشر مهاوي يف البعداء أولئك
 واآلخـرة ، واملمـات  احلياة يف لعنات عليهم ا هلم سجلت بل ثناء وال مدحاً وال حسنة عاقبة

 يوجد أن هيهات وهيهات اهللا عذاب من فيخلصوم ينصروم ناصرين من فيها هلم وليس كذلك
   (٤).نصري أو ويل اهللا دون من

  : الفوائد األخالقية

 . الكفر والظلم من موجبات هالك الدنيا ولزوم عذاب اآلخرة - ١

كقتـل األنبيـاء يف    و هوقتل اآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر اخليانة و الغدر سبب  - ٢
 . عظم احلرم

 . و إحسان احملسن، إنعام املنعماللؤم قد يدفع صاحبه إىل إنكار  - ٣

حمبط لألعمال مفسد هلـا يف  الذي هو الشرك فعل بعض أعمال اخلري قد يوقع يف الغرور ب - ٤
 . الدنيا واآلخرة

 . ومن ينصره اهللا ال يغلبه أحد، من خذله اهللا تعاىل ال ينصره أحد  - ٥

                                 
  . ١٢٦، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(
)جيء باألفعال املضارعة يف صفات الذين يكفرون و يقتلون النبيني ويقتلون إخل. ألجل استحضار احلالة الفظيعة من جهة، ٢(

 هلَيلَّى اُهللا عم ما زالوا مصرين على قتل األنبياء، وكيف وقد حاولوا قتل النيب صومن جهة أخرى عن نيات اليهود فإ
  وسلَّم غري مرة. 

حال مؤكدة إذ ال يقع قتل نيب إال بغري حق، فقتلهم األنبياء متأكد وهو قبيح، وكونه بغري حق هو أشد قبحاً،  )بغري حق:٣(
  واآلية تشنيع ألفعاهلم القبيحة. 

  . )٣٠٠-١/٢٩٩، (٥، ط أيسر التفاسرياجلزائري، )٤(



 

٣١ 

 

  . تربية املؤمنني على اإلحسان و رد اجلميل - ٦

  ٢٣: آل عمران: اآلية الرابعة

�X�Wجه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يث�� 
 ٢٣: آل عمران ىث جي يه ىه مه

 جيب فكان، بكتابه عليهم اهللا أنعم الذين الكتاب أهل حال عن تعاىل خيرب: ال السعدي رمحه اهللاق
 حكـم  إىل دعـوا  إذا أم عنهم اهللا فأخرب، ألحكامه انقيادا وأسرعهم به الناس أقوم يكونوا أن

 ويف، الـذم  غاية وهذا، بقلوم وأعرضوا، بأبدام تولوا، يعرضون وهم منهم فريق توىل الكتاب
 كل على الواجب بل، أصام ما والعقاب الذم من فيصيبنا، كفعلهم نفعل أن لنا التحذير ضمنها

 حط مض خض حض جض يف�: تعاىل قال كما، وينقاد ويطيع يسمع أن اهللا كتاب إىل دعي إذا أحد

 غر الذي والسبب، ٥١ جزء من اآلية النور: ىف حقمق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
 َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي يف�: قوهلم هو اهللا معاصي على بتجرئهم الكتاب أهل
 فعملوا حقيقة فظنوه القول هذا افتروا. ٢٤ جزء من اآليـة  آل عمران: ىف مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 يف وكـذبوا ، اجلنـة  إىل مآهلم أن موغر تهممن أنفسهم ألن، احملارم عن يرتجروا ومل ذلك على
: تعاىل قال فلهذا، وخيمة عاقبة وعاقبتهم، مآل شر مآهلم وإمنا، وافتراء كذب جمرد هذا فإن، ذلك
  (١).٢٥ جزء من اآلية آل عمران: ىف رث نب مب زب رب يئ ىئ نئ يف�

 على ثبتهم أي يفترون كانوا ما دينهم يف وغرهم: تعاىل قال مث: و قال بن كثري رمحه اهللا
، معـدودات  أياما إال بذنوم متسهم ال النار أن زعمهم من أنفسهم به خدعوا ما، الباطل دينهم
 هلم متهددا تعاىل اهللا قال، سلطانا به اهللا يرتل ومل واختلقوه أنفسهم تلقاء من هذا افتروا الذين وهم

 وكذبوا، اهللا على افتروا وقد حاهلم يكون كيف أي فيه ريب ال ليوم مجعناهم إذا فكيف ومتوعدا
 تعـاىل  واهللا، املنكـر  عن والناهني، باملعروف اآلمرين، قومهم من والعلماء، أنبياءه وقتلوا، رسله

                                 
  . ١٢٦، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(



 

٣٢ 

 

  (١).به وجمازيهم عليه وحاكم وحماسبهم كله ذلك عن سائلهم

  : الفوائد األخالقية

 خس حس جس مخ يف��:من اإلعراض عن الدين والكفر به رفض التحاكم إليه قال تعاىل - ١

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 . ٦٥ا����ء:  ىف حف جف

أفسد شيء لألديان بعقائدها وشرائعها وعباداا االفتراء فيها واالبتداع عليها والقول فيها  - ٢
 . بغري علم

و ال أضـر  ، فمن الكذب إىل االفتراء إىل االغترار، األخالق املذمومة جير بعضها إىل بعض - ٣
 . منها على الدين

تربية املؤمنني على الصدق و الورع و خصوصا حال التوقيع عن اهللا و عن رسوله صـلى   - ٤
 . اهللا عليه و سلم

  ٢٨: آل عمران: اآلية اخلامسة

X�Wجع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ �يث�� 
 ٢٨: آل عمران ىث جل مك لك خك جكحك مق حق خفمف حف جف مغ جغ مع

 والثقة الكافرين مودة عن للمؤمنني صريح ي اآلية هذه ففي: قال حممد املكي الناصري رمحه اهللا
مـواالة   عـن  املـؤمنني  إىل النهي بإصدار وتعاىل سبحانه احلق يكتف ومل، القلبية ومواالم م

 أن معناها عبده من اهللا وبراءة. البات النهي هذا ميتثل ال من كل من بالتربئ أنذرهم بل، الكافرين
جزء : آل عمران ىف خفمف حف جف مغ جغ�يف�: تعاىل وقوله، مبينا خذالنا خيذله وأن، نفسه إىل يكله

 قبضـة  يف وقـع  ممـن ، األرض يف استضعفوا الذين إليه يستند األصل هذا من استثناء ٢٤ من اآلية
 املغلـوب  فاملستضعف، األوقات وبعض البلدان بعض يف شرهم من نفسه على وخاف، الكافرين

                                 
    ). ٢/٢٣، (١ط تفسري القرآن العظيم، ، ابن كثري)١(



 

٣٣ 

 

 لـيس " : عبـاس  ابن قال، بعمله وال بباطنه ال، بظاهره شرهم يتقي أن له الشرع أباح أمره على
  . (١) " باللسان التقية إمنا، بالعمل التقية

 دون من أولياء الكافرين اختاذهم عن املؤمنني عباده تعاىل ينهى: و قال اجلزائري رمحه اهللا
 من أن تعاىل وأعلمهم، املؤمنني إخوام على واملناصرة احملبة يبادلوم وأنصاراً أعواناً: أي، املؤمنني

، أوليـاءه  وعـادى  اهللا أعداء واىل حيث، وردته لكفره وذلك، منه تعاىل اهللا برئ فقد ذلك يفعل
 مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ يث�: تعاىل فقال
 بينه الوالية حبل وانبت صلته وانقطعت منه تعاىل اهللا برئ: أي ٢٨ جزء من اآلية آل عمران: ىث مع جع

 سـلطان  حتت يعيشون الذين املستضعفني للمؤمنني تعاىل رخص مث، هالكه يا و، تعاىل اهللا وبني
، وأذاهـم  شـرهم  بذلك فيتقون (٢)وأعماهلم قلوم دون لسام حالوة يعطوهم أن يف الكافرين

 جزء مـن اآليـة  : آل عمران ىف خفمف حف جف مغ جغ�يف�: تعاىل قال، وااملة املصانعة بكلمة وذلك
٣(٢٤(  

  : الفوائد األخالقية

  . حرمة مواالة الكافرين مطلقا   - ١
  . مواالة الكافرين على املؤمنني ردة وكفر وبراءة من اهللا تعاىل   - ٢
  . جواز التقية يف حال ضعف املؤمنني وقوة الكافرين   - ٣
طورة املوقف يوم القيامة ووجوب االستعداد له خلوجوب احلذر من عذاب اهللا تعاىل    - ٤

  . باإلميان والتقوى
  . املؤمنني على الكياسة و الفطنة يف الدنيا و يف اآلخرة أخصتربية  - ٥
 . و لرسوله و للمومنني تربيتهم على العزة اليت جعلها اهللا له سبحانه - ٦

                                 
  ). ٢١٢-١/٢١١، (١، ط التفسري أحاديث يف التيسريالناصري، )١(
إنا لنكشر يف وجوه أقوام ، وإن (ويذكر عن أيب الدرداء : يف صحيحه، باب استعمال املداراة مع الناس:  البخاريقال )٢(

  . ٢١٦: الضعيفة برقم ؛أصل له مرفوعاً، والغالب أنه ثابت موقوفاًال )، قال الشيخ األلباين رمحه اهللا: قلوبنا تلعنهم
  .)١/٣٠٦، (٥، ط أيسر التفاسري لكالم العلي الكبرياجلزائري، )٣(



 

٣٤ 

 

  ٨٦: آل عمران: اآلية السادسة

�X�Wمث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب يث�� 
 ٨٦: آل عمران ىث اك يق ىق يف ىف يث نثىث

 بـن  جعفـر  أخربنا: قال، الرزاق عبد أخربنا، قال حيىي بن احلسن حدثنا: رمحه اهللا الطربيقال 
 صـلى  النيب مع فأسلم سويد بن احلارث جاء: قال جماهد عن، األعرج محيد أخربنا، قال سليمان

 ىب نب يث�: القرآن فيه وجل عز اهللا فأنزل، قومه إىل فرجع احلارث كفر مث، وسلم عليه اهللا
 مئ خئ حئ جئ يي ىي يف� إىل�٨٦جزء مـن اآليـة  آل عمران:  ىث نت مت زت رت يب

، عليه فقرأها قومه من رجل إليه فحملها: قال، ٨٩آل عمران:  ىف هب مب خب حب جب هئ
، منـك  ألصدق وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وإنّ، لصدوق علمت ما واهللا إنك: احلارث فقال
   (١). إسالمه فحسن فأسلم احلارث فرجع: قال. الثالثة ألصدق وجل عز اهللا وإنّ

 ممـن  غريهم تناولت وإن (٢)الكتاب أهل يف السياق زال ما: رمحه اهللا تعاىل قال اجلزائري
 هـؤالء  كـل  ففي إسالمه وحسن فأسلم اإلسالم إىل عاد مث األنصار بعض من اإلسالم عن ارتد
 كفر فقد�٨٦جزء من اآليةآل عمران:  ىث نت مت زت رت يب ىب نب يث�: تعاىل يقول

 صدق على والرباهني احلجج وجاءم حق حممداً الرسول أن وشهدوا، السالم عليه بعيسى اليهود
 الظلم يف أسرف من يهدي ال خلقه يف سنته حسب واهللا، احلق الدين من به جاء ما وصحة نبوته

، للغاية مستبعدة حاله هذه من هداية كانت فلهذا، طباعه من طبعاً الظلم فأصبح فيه احلد وجتاوز
  (٣)مستحيلة تكن مل وإن

                                 
  ). ٦/٥٧٣، (١، ط القرآن تأويل يف البيان جامعالطربي،  )١(
روى عن ابن عباس رضي اهللا عنهما: "أن اآلية نزلت يف رجل من األنصار أسلم مث قال رمحه اهللا معلقا يف نفس املوضع: )٢(

ارتد وحلق بالشرك مث راسل قومه ليسألوا له رسول اهللا صلَّى اُهللا علَيه وسلَّم هل له توبة فجاء قومه وسألوا له فأنزل اهللا 
، واآلية تتناول اليهود من باب أوىل وتنطبق عليهم متاماً فتشمل هذه اآلية: {كَيف يهدي اُهللا قَوماً} إىل {غفور رحيم} 

  من تاب منهم ومن مل يتب على حد سواء". 
  . )١/٣٤٣، (٥، ط أيسر التفاسري اجلزائري، )٣(



 

٣٥ 

 

  : األخالقيةالفوائد 

ولذا وجب على العبد إذا . التوغل يف الشر والفساد أو الظلم والكفر قد مينع العبد من التوبة - ١
 . ه وبني التوبةينوال يواصله مصرا عليه خشية أن حيال ب، أذنب ذنبا أن يتوب منه فورا

، مقبولة مىت قامت على أسسها واستوفت شروطها ومن ذلك اإلقالع عن الذنب فورا التوبة - ٢
واالستغفار والعزم على عدم العودة إىل الذنب الذي تاب منه وإصالح مـا  ، والندم على ارتكابه

 . أفسده مما ميكن إصالحه

 . فمن صدق اهللا صدقه، الصدق يهدي إىل الرب و الرب يهدي إىل اجلنة - ٣

  . ال جيوز نقضه حبال، إذ إميان العبد باهللا عهد بطاعته، منني على الوفاء بالعهدتربية املؤ - ٤

  ١١٠: آل عمران: اآلية السابعة

X�Wمي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من �يث�� 
آل  ىث نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي
 ١١٠: عمران

 وذلك، للناس اهللا أخرجها اليت األمم خري أا وخيرب األمة هذه تعاىل ميدح: قال السعدي رمحه اهللا
 باملعروف باألمر لغريهم وبتكميلهم، به اهللا أمر ما بكل للقيام املستلزم باإلميان ألنفسهم بتكميلهم

 عن ردهم يف املستطاع وبذل ذلك على وجهادهم اهللا إىل اخللق دعوة املتضمن املنكر عن والنهي
  (١)للناس أخرجت أمة خري كانوا فبهذا، وعصيام وغيهم ضالهلم

  : الفوائد األخالقية

 . إثبات خريية أمة اإلسالم - ١

 . وهي اإلميان باهللا واجلهاد واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، بيان علة خريية أمة اإلسالم - ٢

 . و هي أس اجلهاد، تربية املؤمنني على الشجاعة - ٣

                                 
 . ١٤٣، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(
  



 

٣٦ 

 

 . قفواحتذير املؤمنني من االستكبار عن احلق الذي أورث اليهود الذلة و املسكنة أينما ثُ - ٤

  . للغريو النصيحة تربيتهم على حب اخلري  - ٥



 

٣٧ 

 

اآليات الدالة على جمادلة الكفار: لثاينااملبحث   

  ٣١: آل عمران: اآلية األوىل

X�Wمب زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �يث�� 
 ٣١: آل عمران ىثنب

 نصـارى  مـن  للوفد، حممد يا، قل: اآلية فتأويلُ، وصفنا ما على األمر كان فإذْ: جعفر أبو الق
، تقولـون  ما فيه وتقولون املسيح تعظمون وأنكم، اهللا حتبون أنكم تزعمون كما كنتم إن: جنران
 تعلمون فإنكم، إياي باتباعكم، صادقني كنتم إن، تقولونه الذي قولكم فحققوا،  ربكم منكم حبا
 وصـدقتموين  اتبعتموين إن فإنه، إليه أرسل من إىل رسوال عيسى كان كما، إليكم رسولٌ هللا أين

 لكـم  ويعفو، عليها العقوبة عن لكم فيصفح، ذنوبكم لكم يغفر،  اهللا عند من به أتيتكم على ما
   (١). خلقه من وبغريهم م رحيم، املؤمنني عباده لذنوب غفور فإنه، منها مضى عما

 أن إال، بالوجدان هياماً وال، باللسان دعوى ليس اهللا حب إن: و قال سيد قطب رمحه اهللا
. . احلياة يف منهجه وحتقيق، هداه على والسري، صلى اهللا عليه و سلم اهللا لرسول تباعاال يصاحبه

  . تقام شعائر وال، جتيش مشاعر وال، تقال كلمات ليس اإلميان وإن

  )٢(. .صلى اهللا عليه و سلم الرسول حيمله الذي اهللا مبنهج وعمل، والرسول هللا طاعة ولكنه

 هو وليس اهللا حمبة ادعى من كل على حاكمة الكرمية اآلية هذه: قال بن كثري رمحه اهللاو 
 النبوي والدين احملمدي الشرع يتبع حىت األمر نفس يف دعواه يف كاذب فإنه احملمدية الطريقة على

 أنـه ، وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول عن الصحيح يف ثبت كما، وأحواله وأفعاله أقواله مجيع يف
 فـاتبعوين  اهللا حتبـون  كنـتم  إن قل: قال وهلذا (٣)»رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من« قال

، األول من أعظم وهو، إياكم حمبته وهو إياه حمبتكم من طلبتم ما لكم فوق حيصل أي اهللا حيببكم
                                 

  ). ٣٢٥-٦/٣٢٤(، ١، ط جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي،  )١(
  ). ١/٣٨٧، (١ط يف ظالل القرآن، ) سيد قطب، ٢(
)، رقم ٣/١٣٤٣، كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة و رد حمدثات األمور، د ط، (صحيحهأخرجه مسلم يف  )٣(

)١٧١٨ .(  



 

٣٨ 

 

  (١). حتب أن الشأن إمنا حتب أن الشأن ليس: احلكماء العلماء بعض قال كما

  : األخالقيةالفوائد 

هللا ـ و هم يف دعـواهم    فلم ينكر حب املدعني، تعليم املخالف حال اخلطاب و اجلدال  - ١
 . بل دهلم على سبيل ذلك و هو اتباع النيب صلى اهللا عليه و سلم و هو املقصود كاذبون ـ

العلم  حمبة اهللا تعاىل للعبد هي غاية ما يسعى إليه أولواو أن ، إظهار حماسن اإلسالم للكفار - ٢
 . يف احلياة

أال و هو الصدق يف هذا ، لتأسيس احلق األوجب، إبطال دعوى الكافرين املدعني حب اهللا - ٣
احلب . 

رفـق و  الرمحة و كال آداب تربية املؤمنني على خلق النصيحة و ما تتطلبه حال اجلدال من - ٤
 .فصاحةالفطنة و الذكاء و الانب و اجللني 

  ٦١آل عمران: اآلية الثانية: 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس �X�Wيف�
 ٦١آل عمران:  ىف مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

تفريع على قوله: احلق من ربك فال تكن من املمترين ملا فيه من إمياء إىل "قال بن عاشور رمحه اهللا: 
إياك أن وفد جنران ممترون يف هذا الذي بني اهللا هلم يف هذه اآليات: أي فإن استمروا على حماجتهم 

  مكابرة يف هذا احلق أو يف شأن عيسى فادعهم إىل املباهلة واملالعنة.
ذلك أن تصميمهم على معتقدهم بعد هذا البيان مكابرة حمضة بعد ما جاءك من العلم وبينت 
هلم، فلم يبق أوضح مما حاججتهم به فعلمت أم إمنا حياجونك عن مكابرة، وقلة يقني، فادعهم 

وهذه املباهلة لعلها من طرق التناصف عند  .." مث قال: "عنة املوصوفة هنا.إىل املباهلة باملال
  النصارى فدعاهم إليها النيبء صلى اهللا عليه وسلم إلقامة احلجة عليهم.

وإمنا مجع يف املالعنة األبناء والنساء: ألنه ملا ظهرت مكابرم يف احلق وحب الدنيا، علم أن 
أرهطي أعز عليكم من «حب إليه من احلق كما قال شعيب من هذه صفته يكون أهله ونساؤه أ

                                 
  ). ٢٧-٢/٢٦، (١ط تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )١(



 

٣٩ 

 

  )١("وأنه خيشى سوء العيش، وفقدان األهل، وال خيشى عذاب اآلخرة.» اهللا

  الفوائد األخالقية:

هداية القرآن للناس كافة و الدعاة خاصة، إلرشادهم لطريقة من طرق اجلدال مع  - ١
  .املخالف

  .يشترط له، أال و هو الدعاء الصالح من أهم صفات املباهلة، لتعلقها مبا - ٢
  .صدق عزمية املباهل، و عدم التردد فيها، لتعلقها بأمر عقدي حمض - ٣
  .ختويف املعاندين و الكفار باملباهلة إذا مل ينصاعوا للحق - ٤

 االتصاف بسفساف األخالق و الركون إىل الدنيا و ملذاا من موانع قبول احلق. - ٥

طن، و خصوصا من أقامه اهللا مقام العلماء الذين تربية املومنني على صالح الظاهر و البا - ٦
 جيادلون الكفار و املخالفني.

  ٦٤آل عمران:  اآلية الثالثة:

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي �X�Wيف�
آل  ىف ىث نث مث زث رث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

  ٦٤عمران: 

رجوع إىل اادلة، بعد انقطاعها بالدعاء إىل املباهلة، بعث عليه احلرص على  قال بن عاشور: "
إميام، وإشارة إىل شيء من زيغ أهل الكتابني عن حقيقة إسالم الوجه هللا كما تقدم بيانه. وقد 
جيء يف هذه اادلة حبجة ال جيدون عنها موئال وهو دعوم إىل ختصيص اهللا بالعبادة ونبذ عقيدة 

  )٢("اك غريه يف اإلهلية.إشر

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىيفأي: قل ألهل الكتاب من اليهود والنصارى قال السعدي: " 
جنتمع عليها وهي الكلمة اليت اتفق عليها األنبياء  أي: هلموا ،٦٤آل عمران جزء من اآلية  ىف�ِّ

واملرسلون، ومل خيالفها إال املعاندون والضالون، ليست خمتصة بأحدنا دون اآلخر، بل مشتركة 
                                 

   .)٣/٢٦٥(، طد التحرير و التنوير، ابن عاشور،  )١(
  ).٣/٢٦٨املرجع السابق، ( )٢(



 

٤٠ 

 

فإن أجابوا كانوا مثلكم، هلم ما  ...بيننا وبينكم، وهذا من العدل يف املقال واإلنصاف يف اجلدال
فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم أنكم مسلمون،  لكم وعليهم ما عليكم، وإن تولوا

ولعل الفائدة يف ذلك أنكم إذا قلتم هلم ذلك وأنتم أهل العلم على احلقيقة، كان ذلك زيادة على 
إقامة احلجة عليهم كما استشهد تعاىل بأهل العلم حجة على املعاندين، وأيضا فإنكم إذا أسلمتم 

  ".م إسالم غريكم لعدم زكائهم وخلبث طويتهمأنتم وآمنتم فال يعبأ اهللا بعد

و اادلة باليت هي أحسن هدي رباين، ممدوحة غري مذمومة، خصوصا إن صاحبها علم و   
عن أيب هريرة، أن رجال أتى النيب صلى اهللا عليه وسلم، حكمة، كما ثبت يف صحيح البخاري 

 )ما ألواا؟(قال: نعم، قال:  )بل؟هل لك من إ(فقال: يا رسول اهللا، ولد يل غالم أسود، فقال: 
قال: لعله نزعه عرق، قال:  )أىن ذلك؟(فقال: نعم، قال:  )هل فيها من أورق؟(قال: محر، قال: 

  )١()فلعل ابنك هذا نزعه(

  الفوائد األخالقية:

يصلح حال البشرية وال يستقيم أمرها إال إذا أخذت مببدأ: الكلمة السواء وهي أن تعبد  ال - ١
  را وحده ال تشرك به سواه، وأال يعلو بعضها على بعض حتت أي قانون أو شعار.

حاجة اادل إىل التاريخ لالحتجاج به، إذ رد اهللا على أهل الكتاب دعواهم أن إبراهيم  - ٢
  إبراهيم قبل نزول التوراة و االجنيل، فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟كان على دينهم، مبوت 

  ذم من جيادل فيما ال علم له به، وال شأن له فيه. - ٣
تربية املومنني على سعة الصدر حال جمادلة املخالفني، و الصرب على عنادهم إلثبات احلجة  - ٤

  عليهم، و إشهادهم على أنفسهم.

  ٧١: آل عمران: الرابعةاآلية 

�X�W٧١: آل عمران ىث جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يث�� 

 األمـرين  ذين ألم، احلق كتمان وعلى بالباطل احلق لبس على فوخبهم: قال السعدي رمحه اهللا

                                 
  ).٥٣٠٥)، رقم (٧/٥٣، (١، كتاب الطالق، باب إذا عرض بنفي الولد، ط صحيحهأخرجه البخاري يف  )١(



 

٤١ 

 

 األمـر  أبقـوا  بل، بينهما مييزوا فلم بالباطل احلق لبسوا إذا العلماء فإن، إليهم انتسب من يضلون
 ما الباطل وظهور احلق خفاء من ذلك على ترتب، إظهاره عليهم جيب الذي احلق وكتموا مبهما
 يظهروا أن العلم أهل من واملقصود، يؤثروه حىت ملعرفته احلق يريدون الذين العوام يهتد ومل، ترتب
، واحلـرام  واحلالل، الطيب من اخلبيث ويظهروا، الباطل من احلق ومييزوا، به ويعلنوا احلق للناس

 علـى  احلجـة  وتقوم الضالون ويرجع املهتدون ليهتدي، الفاسدة العقائد من الصحيحة والعقائد
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يف�: تعــاىل قــال املعانــدين
 جـزء مـن اآليـة    آل عمران: ىف خي حي جي يه مهىه جه ين ىن من خن حن

(١).١٨٧   

  : الفوائد األخالقية

 . رغبة كثري من اليهود والنصارى يف إضالل املسلمني وإهالكهم التحذير من - ١

"يا أهل الكتاب" تذكريا هلم مبرتلتهم يف العلـم و انتفـاء   : مناداة الكفار من اليهود بقوله - ٢
 . اجلهل عليهم

 . عاقبة الشر والفساد تعود على صاحبها يف اية األمرتذكريهم بأن  - ٣

 . أثناء اجلدال قبح من يكتم احلق وهو يعرفهبيان   - ٤

التدليس والتلبيس يف كـل  ك الفظ املناسب الدال على شناعة أخالقهم احلكمة يف اختيار - ٥
 . شيء ال سيما يف دين اهللا تعاىل إلبعاد الناس عنه

 . حب اخلري و والصدق، تربية املؤمنني على الفطنة لكيد العدو - ٦

  ٧٢: آل عمران: اخلامسةاآلية 

�X�Wىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن يث�� 

                                 
 . ١٣٤، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(
  



 

٤٢ 

 

 ٧٢: آل عمران ىث ٰى ٰر ٰذ يي

 إىل ذهبت أحبارهم من اليهود من طائفة أن اآلية هذه يف تعاىل أخرب: ال بن عطية رمحه اهللا تعاىلق
 مالك وأبو قتادة قال، املدينة ليهود خيرب يهود ذلك قالت: احلسن قال، املرتع ذا املسلمني خديعة

  : األحبار بعض قال: وغريهم والسدي

 بـال  مـا : ذلك عند املسلمون فسيقول، النهار آخر به لنكفر مث النهار صدر حملمد اإلميان لنظهر
، فيشـكون  األمـر  يف حقيقـة  هلم انكشفت ألم إال ذلك ما؟ عنا انصرفوا مث معنا كانوا هؤالء

  (١).السالم عليه مبحمد اإلميان عن يرجعون ولعلهم

 مث اإلسـالم  إظهارهم فإن. قلنا كما لئيمة ماكرة طريقة وهي: و قال سيد قطب رمحه اهللا
 يوقعهم ،وطبيعته دينهم حقيقة من املتثبتني وغري والعقول النفوس ضعاف بعض يوقع، عنه الرجوع

 منـهم  أعـرف  الكتاب أهل أن يظنون كانوا الذين، األميني العرب وخباصة. واضطراب بلبلة يف
 اطالعهم بسبب ارتدوا إمنا أم حسبوا، يرتدون مث يؤمنون رأوهم فإذا. والكتب الديانات بطبيعة

  . حال على ثبات هلم يكن فلم اجتاهني بني وتأرجحوا. الدين هذا يف ونقص خبيئة على

 والناس املالبسات تطور تناسب اليت الصور شىت يف. اليوم حىت تتخذ اخلدعة هذه تزال وما
  . جيل كل يف

 لإلسـالم  املناهضة القوى فلجأت، اخلدعة هذه اليوم تنطلي أن املسلمني أعداء يئس ولقد
   (٢).القدمية اخلدعة تلك على تقوم كلها، شىت طرق إىل العامل يف

  : الفوائد األخالقية

 . وأنه صفة من صفام الالزمة هلم إىل يوم القيامةمكر اليهود و خداعهم تسجيل  - ١

                                 
  ). ١/٤٥٣، (١، ط احملرر الوجيزابن عطية،  )١(
  ). ١/٤١٥، (١ط يف ظالل القرآن، سيد قطب،  )٢(



 

٤٣ 

 

)١(.الكشف عن التعصب اليهودي وأساليب التمويه والتضليل - ٢
 

 . االستدالل بنقل كالمهم على ضالهلم - ٣

، و اغترارهم مبا افترته ألسـنتهم ، و كذم على أنفسهم، سذاجتهم إىل أبعد احلدود بيان - ٤
 . لنجام مما أعده اهللا هلم من العذاب

 . و هو أن هدى اهللا هو اهلدى، تقرير احلق األبلج - ٥

 . و العزمية يف التمسك باحلق القوةتربية املؤمنني على  - ٦

  ٩٩آل عمران:  اآلية السادسة:

 خل جلحل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ �X�Wيف�
  ٩٩آل عمران:  ىف خم حم جم هل مل

موخبا هلم على صـرفهم   كما أمر تعاىل رسوله أيضا أن يقول هلم مؤنبا قال اجلزائري رمحه اهللا: "
املؤمنني عن اإلسالم بأنواع احليل والتضليل: {يا أهل الكتاب} أي: يا أهـل العلـم األول مل   
تصرفون املؤمنون عن اإلسالم الذي هو سبيل اهللا مبا تثريونه بينهم من الشكوك واألوهام تطلبـون  

م وصدق نبيه حممد عليـه  لإلسالم العوج لينصرف املؤمنون عنه، مع علمكم التام بصحة اإلسال
الصالة والسالم أما ختافون اهللا، أما ختشونه تعاىل وهو مطلع على سوء تدبريكم غري غافـل عـن   

  )٢("مكركم وغشكم وخداعكم.

فهاهنا تنطق اآلية الكرمية مبا يضعه خصوم اإلسالم يف طريق انتشاره من  و قال املكي الناصري: "
الدعايات الباطلة، إذ يضربون من حوله سورا حديديا ال يستطيع أن العراقيل، وما يبثون ضده من 

يتخطاه املعجبون به والراغبون فيه، بل إن هذه اآلية لتنطق مبا هو أنكى وأشد، أال وهو حماولة 

                                 
  واإلعالم العاملي اليوم مظهر من مظاهر التضليل اليهودي. ) ١(
  
  ).١/٣٥٢، (٥ط أيسر التفاسري، اجلزائري،  )٢(



 

٤٤ 

 

خصوم اإلسالم أن يصدوا عنه وخيرجوا من حظريته نفس املؤمنني الذين سبق هلم اإلميان به، فهم 
م وبني من مل يسلم باملرة، بل إم يطمعون يف إخراج املسلمني أنفسهم من ال حيولون بني اإلسال

دائرة اإلسالم، وحياولون ذلك عمليا، ال متنيا، هذا وهم يعرفون أن اإلسالم دين احلق والصدق، 
قوم ت جبلوا على التضليل والتزييف والتعصب، وهم ال يفترون عن حماوالم املسمومة  ولكنهم

اإلسالمية منذ اليوم األول، ولعل ذلك هو السر يف التعقيب بقوله تعاىل خماطبا خلصوم يف األوساط 
  .٩٩جزء من اآلية آل عمران:  ىف خم حم جم هل مل خل حل�يفاإلسالم: 

على أن هذا التعقيب فيه إمياء وإشارة إىل ما يلزم املسلمني من اليقظة واحلذر، وعدم الغفلة 
اوالم املضللة، وأساليبهم امللتوية، اليت يرمـون مـن   عن دسائس خصوم اإلسالم ومؤامرام وحم

ورائها إىل قتل الروح اإلسالمية يف نفوس املسلمني، وإىل جتريد حيام من كل املعـاين والقـيم   
، االعتقـادي اإلسالمية، وإىل جعل املسلمني أشباحا بدون أرواح، وإىل إفراغ اإلسالم من حمتواه 

القي، وحمتواه االجتماعي، حىت يصبح دين اإلسالم جمرد شبح مـن  وحمتواه الشرعي، وحمتواه األخ
 )١( األشباح ووهم من األوهام.

  الفوائد األخالقية:

  .وحسداً بغياً وجحده كفره مث باحلق الكتاب أهل من عاملاً كان من وظلم كفر قبح شدة - ١
  .واخلداع الكذب وضروب احليل بأنواع واملعروف احلق عن الناس صرف حرمة - ٢
 فضـالً  ا وسيجزيهم وشر خري من عباده أعمال بكلعليم  تعاىل اهللا املخالف بأن معالإ - ٣

 .وعدالً منه
 تربية املؤمنني على الصدق يف الظاهر و الباطن. - ٤
و ما يقوي املسلمني مـن اجتمـاع    احلذر من حسد اليهود املسلمني على نعمة اإلسالم، - ٥

  وحدة الصف.الكلمة و 

    

                                 
  ).٢٤٧-١/٢٤٦، (١طالتيسري يف أحاديث التفسري، الناصري،  )١(



 

٤٥ 

 

  

  

  

  

  

  

 الفصل الثالث

  اآليات الدالة على تزكية النفس: األول املبحث

  اآليات الدالة على اجلهاد: املبحث الثاين

    



 

٤٦ 

 

 الفصل الثالث

اآليات الدالة على تزكية النفس: املبحث األول  

  ١٧ - ١٦: آل عمران: اآلية األوىل

�X�Wخن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ����يف� 
 ١٧ - ١٦: آل عمران ىف ىه مه جه ين ىن من

 مث، النار عذاب وهو آثارها شر و يقيهم ذنوم هلم يغفر أن لإلميان بتوفيقهم عليهم اهللا مبنة توسلوا
  . التقوى أوصاف فصل

 أقـداره  وعلـى ، معصيته وعن، طاعته من اهللا حيبه ما على أنفسهم ىف����خن����يف فقال
 النفقات بأنواع اهللا رزقهم مما ىف����ين����يف وأحواهلم وأقواهلم إميام يف ىف����من يف، املؤملة
 ذكـر  احلميدة صفام بني ملا ىف����مه جه يف وغريهم األقارب من احملاويج على

 مقصـرين  مذنبني أنفسهم يرون بل، مقاما وال حاال، ألنفسهم يرون ال وأم ألنفسهم احتقارهم
 مث، السحر إىل الصالة وادم: احلسن قال، السحر وهي اإلجابة أوقات ويتوقعون، رم فيستغفرون

 وصف مث، ينقضي متاع وأا الدنيا يف الناس حالة اآليات هذه فتضمنت. رم يستغفرون جلسوا
 إيثارهـا  جيـب  أنه على تنبيها الدنيا على اآلخرة لوفض، بينهما لوفاض النعيم من فيها وما اجلنة

 العبـد  يزن اخلصال فبهذه، التقوى خصال فصل مث، املتقون وهم اجلنة أهل ووصف، هلا والعمل
  )١(؟ ال أم اجلنة أهل من هو هل، نفسه

 ويف اإلنسانية حياة يف قيمة ذات مسة تتحقق صفام من صفة كل ويف: و قال يف الظالل
  : املسلمة اجلماعة حياة

 وأداء، الـدعوة  تكـاليف  على وثبات، الشكوى على واستعالء األمل على ترفع الصرب يف
  . . ورضاء حلكمه وقبول، األمر من م يريد ملا واستسالم هللا وتسليم، احلق لتكاليف

 عـن  ضعف إال الكذب فما الضعف عن وترفع، الوجود قوام هو الذي باحلق اعتزاز الصدق ويف
                                 

  . ١٢٤، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(



 

٤٧ 

 

  . ملنفعة اجتالبا أو لضرر اتقاء، احلق كلمة
 هللا بـالقنوت  الـنفس  لكرامة وحتقيق العبودية وواجب األلوهية حلق أداء هللا القنوت ويف

  . لسواه قنوت ال الذي الواحد

 األخـوة  حلقيقـة  وإعـالء  الشح ربقة من وانفالت املال استذالل من حترر اإلنفاق ويف
 واالسـتغفار ! النـاس  يسكنه بعامل يليق الناس بني وتكافل الشخصية اللذة شهوة على اإلنسانية
، الصادقون، الصابرون هؤالء: إىل أن قال. . عميقة ندية رفافة ظالالً يلقي كله هذا بعد باألسحار
  . .  »اللَّه من رِضوانٌ« هلم. . باألسحار املستغفرون، املنفقون، القانتون

 كل من وخري شهوة كل من خري وهو. احلاين ومعناه الندي ظله: الرضوان هلذا أهل وهم
  . . متاع

 يف ـا  يرف فشيئاً وشيئاً. . األرض على موضعها من البشرية بالنفس القرآن يبدأ وهكذا
 لكامـل  اعتبار ويف. ورمحة رفق ويف، وهينة يسر يف األعلى املإل إىل ا ينتهي حىت، وأضواء آفاق

  )١(نوازعها وكامل فطرا

  : الفوائد األخالقية

 . كان مهما الدنيا نعيم على اآلخرة نعيمالكيس الفطن يؤثر  - ١

 . للفجار يكون ما غالباً الدنيا ونعيم، األبرار باملتقني خاص اآلخرة نعيم - ٢

 . السالم لدار الوراثي العامل هي واملعاصي الشرك ترك وهي التقوى - ٣

 . الليل آخر يف واالستغفار والدعاء الضراعة استحباب - ٤

 مؤمنة وال مؤمن ا يتصف ال أن حيل ال واجبة كلها هنا التقوى ألهل املذكورة الصفات - ٥
 . الطيبة احلياة أراد

  . املالزمة لالستغفار باألسحارنفاق و على الصرب و الصدق و القنوت و اإلتربية املؤمنني  - ٦

                                 
 ). ١/٣٧٦، (١ط يف ظالل القرآن، سيد قطب،  )١(



 

٤٨ 

 

  ٢٩: آل عمران: اآلية الثانية

�X�Wحيخي جي ٰه مه جه هن من حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل حل يف� 
�٢٩: آل عمران ىف هب مب هئ مئ هي مي

 من أولياء الكافرين يتخذوا ال أن أمرم للذين، حممد يا حل �: ثناؤه جل بذلك يعين: جعفر أبو قال
 مـن  ذلكـم  تبدوا أو، فتِسروه الكفار مواالة من ىف�حم جم هل مل خل يف املؤمنني دون

 مـودةً  هلم تضمروا فال: يقول. عليه خيفى فال، حن جن فتظهروه وأفعالكم بألسنتكم نفوسكم
، و عالنيتكم سركم يعلم ألنه، به لكم طاقة ال ما ربكم عقوبة من فينالكم، مواالة هلم تظهروا وال
 وبالسـيئة ، إحسـانا  باإلحسان عليه جيازيكم حىت عليكم محصيه وهو، منه شيء عليه خيفى فال

   )١(مثلها

  : الفوائد األخالقية

 . مطلقاً الكافرين مواالة حرمة - ١

 . مواالة الكافرين على املؤمنني ردة وكفر وبراءة من اهللا تعاىل - ٢

 . جواز التقية يف حال ضعف املؤمنني وقوة الكافرين - ٣

 . تعاىل بطاعته وذلك تعاىل اهللا عذاب من احلذر وجوب - ٤

 . والتقوى باإلميان له االستعداد ووجوب القيامة يوم املوقف خطورة - ٥

  . تربية املؤمنني سالمة الصدر و املداراة - ٦

  ٥٤: آل عمران: اآلية الثالثة

�X�W٥٤: آل عمران ىف مه جه ين ىن خنمن حن جن يف�� 

 أخذ يف حتيلهم يريد ومكَروا: فقال بعيسى الكافرين إسرائيل بين عن تعاىل أخرب مث: قال بن عطية
 بيتـا  واحلواريون هو دخل حىت العيون عليه وأذكوا، له حتيلوا أم ويروى، بزعمهم للقتل عيسى

                                 
  ). ٦/٣١٨، (١، ط جامع البيان يف تأويل القرآنالطربي، )١(



 

٤٩ 

 

 أحـد  علـى  عيسـى  شبه طرح بأن تعاىل اهللا وجازاهم، إسرائيل بين مكر فهذا، فيه فأخذوهم
 اليت هي العقوبة فهذه، واآلخرة الدنيا يف وهوانا مذلة إسرائيل بين وأعقب، عيسى ورفع احلواريني

، معناه يف تكن مل وإن الذنب باسم العقوبة تسمى أن مهيع وهذا اللَّه ومكَر قوله يف مكرا اهللا مساها
 عليـه  فيلقـى  يصرب من: للحواريني قال عيسى أن وعلى، اآلية املفسرين مجهور فسر هذا وعلى
 يهوديا دست إسرائيل بين أن قوم وروى، ذلك فكان -أنا -أحدهم فقال؟ اجلنة وله فيقتل شبهي

 عيسى شبه اهللا ألقى م أحيط فلما البيت معه ودخل عليه ودهلم صحبه حىت عيسى على جاسوسا
  )١(وصلب فأخذ اليهودي الرجل ذلك على

  : الفوائد األخالقية

 . و اجلزاء من جنس العمل، عقوبة املكر  - ١

 . متالئهم على الشر رجل رشيدإذ مل يكن منهم على ، التعاون على الظلم ظلم أكرب - ٢

 . احلذر من حماداة اهللا و حماداة الرسول - ٣

  . تربية املؤمنني على صفاء السريرة االبتعاد عن املكر و اخلداع - ٤

  ٧٨ - ٧٥: آل عمران: اآلية الرابعة

�X�Wمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن يف�� 
 مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف
 حم جم يل ىل مل خل مه جه هن من خن حن جن مم خم
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم
 ٧٨ - ٧٥: آل عمران ىف ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي

 ذكـر  ملا، األموال يف واخليانة الوفاء يف الكتاب أهل حال عن تعاىل خيرب: قال السعدي رمحه اهللا
                                 

 ). ١/٤٤٣، (١، ط احملرر الوجيزابن عطية، )١(



 

٥٠ 

 

 ٰى ين يف منـهم  وأن، واألمني اخلائن منهم أن فأخرب، احلق وكتمهم ومكرهم الدين يف خيانتهم
 جئ يييف ومنهم، أوىل باب من دونه ما أداء على وهو ىف�مييف� الكثري املال وهو�ىف�زي ري
 أوجب والذي، وأحرى أوىل باب من فوقه ما أداء عدم على وهو ىف�جب هئ مئ خئ حئ

 لـيس : أي ىف�مح جح مج يف عليهم ىف�مثيف� أنه زعموا بأم إليكم الوفاء وعدم اخليانة هلم
 غايـة  احتقروهم قد الكاسد ورأيهم الفاسد بزعمهم ألم، إليهم أمواهلم أداء عدم يف إمث عليهم

، حرمـة  لألمـيني  جيعلوا فلم، األحقرون األذالء وهم، العظمة غاية يف أنفسهم ورأوا، االحتقار
 الـذي  العامل ألن، اهللا على كذبا هذا وكان حله واعتقاد احلرام أكل بني فجمعوا، ذلك وأجازوا

 وذلـك ، نفسه عن خيرب ليس اهللا حكم عن خيرب أنه معلوم الناس عند كان قد احملرمة األشياء حيلل
 على القول من إمثا أعظم وهذا} يعلمون وهم الكذب اهللا على ويقولون{ قال فلهذا، الكذب هو
  )١(الفاسد زعمهم عليهم رد مث، علم بال اهللا

 وبيـان  الكتـاب  أهـل  أستار هتك يف الكرمي السياق مازال: قال اجلزائري رمحه اهللاو 
 أكـرب  على أمنته إن من اليهود يف أن تعاىل خيرب اآلية هذه ففي الذميمة وصفام املريضة نفسيام

 يؤديه فال عليك وأنكره فيه خانك فأقل دينار على أمنته إذا من ومنهم، كامالً وافياً إليك أداه مال
 � ٰى � � نن من يف: رسوله خطاب يف تعاىل فقال. . .  إياه ومالزمتك له مبقاضاتك إال إليك

 هـذا  سلوكهم تعاىل الرب ويعلل، ىف�جتحت هب مب خب � � هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي � مي زي
 العـرب  أمـوال  أكل يف إمث وال علينا حرج ال: أي ىف�مح جح � حج مث�يف: يقولون بأم
 يف: تعاىل فقال الباطلة الدعوة هذه يف تعاىل اهللا وكذم أمواهلم بأكل نؤاخذ فال مشركون ألم

 كـذم  ليسـوغوا  يكـذبون  ولكن اهللا على كذب أنه: أي ىف�حص 
 خس حس جس 	 جخ
  )٢(وخيانتهم

  :الفوائد األخالقية
 أن به أحرى اهللا على كذب من. )٣(اخليانة من به عرفوا ملا فيهم يوثق وال باليهود يغتر ال أن جيب

                                 
 . ١٣٥، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(
 . )١/٣٣٤، (٥، ط أيسر التفاسري اجلزائري، )٢(
و هو رد على احملبني لليهود و النصارى، املوالني هلم بزعم حسن أخالقهم، قل رم الذي خلقهم أعلم بأخالقهم، ما  )٣(



 

٥١ 

 

  . الناس على يكذب

 سجنَ اليهود غري البشرية أن حيث يعتقدون و عجبهم بأنفسهم اليهود كرب بيان - ١
 وغريهم نظرهم يف املؤمنون ألم، هلم حالل لليهود مباحة وأعراضهم أمواهلم وأن

  . الكفار
 قال، املال ألجل كاذباً حيلف من وكذا، املال أجل من عهده خيون من ذنب عظم -٢

 وه0 ا5 �34 ���2 2),� وه0 ��ً/ -,� ��+*( �
)� �"' &"% ��": و #"!اهللا صلى اهللا عليه  رسول

("�789ن �")6
١( .  

  . والعلم الدين باسم هلم وخداعهم وتضليلهم اليهود مكر بيان - ٣
 قبح وهو يكذبون بأم علمهم مع اهللا وعلى الناس على الكذب على اليهود جرأة - ٤

 .أعظم وظلم أشد

   بوابة الفجور.الكذب  - ٥
 . تربية املؤمنني على احلذر من أخالق اليهود - ٦

  ٩٢: آل عمران: اآلية اخلامسة

�X�Wآل  ىف جه ين ىن من خن حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل يف��
 ٩٢: عمران

 أخـرب  حيث من، ببعض بعضها اآليات هذه معاين يصل أن إىل الناس بعض ذهب: قال بن عطية
                                 

يعلمها إال موفق فتنبه !.. و الواقع أكرب شاهد، فاملسلمون على اختالف مستوى إميام حيبون اخلري للناس، يهوديهم و 
منهم بصاحل األخالق، رغبة يف حتبيب اإلسالم إليهم، يف حني نرى  نصرانيهم، فضال عمن سواهم، فتراهم يتقربون

صباح مساء ما يعانيه املسلمون املستضعفون يف بورما و فلسطني و سوريا و العراق و غريها، و ما ذاك إال أم قالوا 
  ربنا اهللا، فبأي حديث بعده يومنون.

 جك مق حق مف خف حف جف مغ �X�Wيف�، كتاب تفسري القرآن، باب: صحيحهأخرجه البخاري يف )١(
 ). ٤٥٤٩)، رقم (٦/٣٤، (١، ط ٧٧ جزء من آيةآل عمران:  ىف مك لك خك حك

  



 

٥٢ 

 

 القليـل  املـؤمن  من يقبل أنه بان وقد ذَهباً الْأَرضِ ملُْء الكفر على املوايف من يقبل ال أنه: تعاىل
 بتحرمي، السالم عليه إسرائيل تقرب ذكر مث، فيه املرغوب احملبوب من اإلنفاق على فحض، والكثري

 مـن  اإلنفـاق  مجلة يف باملعىن تدخل التقربات مجيع أن على تعاىل ليدل، نفسه على حيب كان ما
 املعجـزة  الفصاحة نظمتها، منحازة معان أا على، اآليات هذه املفسرين مجهور وفسر، احملبوب

: ميمـون  بن وعمرو السدي وقال، املؤمنني جلميع خطاب، اآلية تنالُوا لَن تعاىل وقوله، نظم أمجل
١(اجلنة الْبِر(  

 أن علـى  وحرصوا، اإلهلي التوجيه هذا معىن وقتها املسلمون فقه وقد: و قال سيد قطب
 يف نفوسـهم  به سخية، املال من الطيب ويبذل، حيبون عما بالرتول -اخلري مجاع وهو -الرب ينالوا

  ) ٢(وأفضل أكرب هو ما انتظار

  : الفوائد األخالقية

  . الترغيب باجلنة للحث على فعل اخلريات - ١
  . أما الدنيا فحبلها قصري و حبها مقطوع، احلب الصادق هو حب اآلخرة - ٢
 . على اجلود و السخاء تربية املؤمنني - ٣

  ١٣٦ - ١٣٣: آل عمران: اآلية السادسة

X�Wحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �يف�� 
 يي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 ١٣٦ - ١٣٣: آل عمران ىف مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث

 يصوره. . حركية حسية صورة يف الطاعات هذه أداء يصور هنا والتعبري: قال سيد قطب رمحه اهللا

                                 
 ). ١/٤٧١، (١، ط احملرر الوجيز ابن عطية،  )١(
 ). ١/٤٢٤، (١ط يف ظالل القرآن، سيد قطب،  )٢(



 

٥٣ 

 

 ال، النـهج  علـى  ماضون، البذل على ثابتون فهم: إىل أن قال. . تنال جائزة أو هدف إىل سباقا
 إمنا. فتنسيهم تضجرهم ال والضراء. فتلهيهم تبطرهم ال السراء. الضراء تغريهم وال السراء تغريهم

 يـدفع  وما. . وتقواه اهللا ومراقبة واحلرص الشح من والتحرر حال كل يف بالواجب الشعور هو
 دافع إال، حال كل يف اإلنفاق إىل النفس يدفع ما. . بفطرا للمال احملبة، بطبعها الشحيحة النفس
، العميق اللطيف الشعور ذلك. التقوى دافع. . الشح وثقلة، احلرص وربقة، املال شهوة من أقوى
  . . واألغالل القيود من وتنطلق، وختلص الروح به تشف الذي

 احلـديث  نرى فنحن. املعركة هذه جو يف كذلك خاصة مناسبة الصفة ذه للتنويه ولعل
 السـياق  يف سـيأيت  كمـا  -للبذل واملانعني باملمتنعني التنديد نرى كما، فيها يتكرر اإلنفاق عن

 مـن  الفئات بعض وموقف، الغزوة جو يف خاصة مالبسات إىل يشري مما. كذلك مكررا -القرآين
  (١).اهللا سبيل يف اإلنفاق إىل الدعوة

  : الفوائد األخالقية

  .  ىف مل يف: تعجيل التوبة وعدم التسويف فيها لقوله تعاىلالبادرة و وجوب  - ١
، حتفيزا هلم و  ىف جن يف: خملوقة اآلن لقوله تعاىلأا  اعتقادو، سعة اجلنةتبشري املؤمنني ب - ٢

  .  النفس لبلوغهاحثهم على تربية 
  . املتقون هم أهل اجلنة وورثتها حبق - ٣
  . ولو بالقليل، فضل استمرار اإلنفاق يف سبيل اهللا - ٤
  . فضيلة خلة كظم الغيظ بترك املبادرة إىل التشفي واالنتقام - ٥
  . بارهم وفاجرهم، فضل العفو عن الناس مطلقا مؤمنهم وكافرهم - ٦
 . فضيلة االستغفار وترك اإلصرار على املعصية - ٧

و ، من إنفاق و كظم للغيظ و عفو عـن النـاس  ، تربية املؤمنني على املسارعة للخريات - ٨
 . الرجوع عن اخلطأ بعد ظهوره

                                 
  ). ١/٤٧٥، (١ط يف ظالل القرآن، سيد قطب،  )١(



 

٥٤ 

 

  ١٥٩: آل عمران: اآلية السابعة

�X�Wيي ىي خيمي حي جي يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم يف�� 
 ١٥٩: آل عمران ىف زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ

، جانبـك  هلـم  ألنت أن عليك اهللا من، وألصحابك لك اهللا برمحة: أي: قال السعدي رمحه اهللا
 وامتثلوا، وأحبوك عليك فاجتمعوا، خلقك هلم وحسنت، عليهم وترققت، جناحك هلم وخفضت

  . أمرك

�خي حي جييف ،قاسيه: أي ىف�يه ىه يف اخللق سيئ: أي ىف�مه جه ين يف
  . السيئ اخللق هذا به قام ملن ويبغضهم ينفرهم هذا ألن ىف

 مـا  مـع ، فيه وترغبهم، اهللا دين إىل الناس جتذب، الدين يف الرئيس من احلسنة فاألخالق
، الـدين  عن الناس تنفر الدين يف الرئيس من السيئة واألخالق، اخلاص والثواب املدح من لصاحبه

 مـا  له اهللا يقول املعصوم الرسول فهذا، اخلاص والعقاب الذم من لصاحبها ما مع، إليه وتبغضهم
  !؟ بغريه فكيف، يقول

 مبـا  الناس ومعاملة، الكرمية بأخالقه االقتداء، املهمات وأهم، الواجبات أوجب من أليس
 لعبـاد  وجذبا، اهللا ألمر امتثاال، والتأليف اخللق وحسن اللني من، وسلم عليه اهللا صلى به يعاملهم

  . اهللا لدين اهللا

، وسلم عليه اهللا صلى حقه يف التقصري من منهم صدر ما عنهم يعفو بأن تعاىل اهللا أمره مث
  . واإلحسان العفو بني فيجمع، اهللا حق يف التقصري يف هلم ويستغفر

 االستشارة يف فإن، وفكر ونظر استشارة إىل حتتاج اليت األمور: أي ىف�ٍّ ٌّ ٰىيف
  : حصره ميكن ال ما والدنيوية الدينية واملصاحل الفوائد من

  . اهللا إىل ا املتقرب العبادات من املشاورة أن: منها

 لـه  من فإن، احلوادث عند القلوب يف يصري ملا وإزالة، خلواطرهم تسميحا فيها أن: ومنها



 

٥٥ 

 

 اطمأنـت  -احلـوادث  من حادثة يف وشاورهم والفضل: الرأي أهل مجع إذا- الناس على األمر
، للجميـع  العامة الكلية املصلحة إىل ينظر وإمنا، عليهم مبستبد ليس أنه وعلموا، وأحبوه نفوسهم

، كـذلك  ليس من خبالف، العموم مصاحل يف بسعيه لعلمهم، طاعته يف ومقدورهم جهدهم فبذلوا
  . تامة غري فطاعة أطاعوه وإن يطيعونه وال، صادقة حمبة حيبونه يكادون ال فإم

 ذلـك  يف فصـار ، له وضعت فيما إعماهلا بسبب، األفكار تنور االستشارة يف أن: ومنها
  . للعقول زيادة

 وإن، فعله يف خيطئ يكاد ال املشاور فإن، املصيب: الرأي من االستشارة تنتجه ما: ومنها
 وهو -وسلم عليه اهللا صلى- لرسوله يقول اهللا كان فإذا، مبلوم فليس، مطلوب له يتم مل أو أخطأ
   )١(!؟ بغريه فكيف ىفٍّ ٌّ ٰىيف�: -رأيا وأفضلهم، علما وأغزرهم عقال الناس أكمل

  : الفوائد األخالقية

  . قيلُاخلُ اهللا صلى اهللا عليه و سلم رسول كمال - ١
  . وتعاىل حانهبس رم على وكرامتهم عليهم اهللا رضوان الصحابة فضل - ٢
  . األمة يف والعقد احلل وأهل احلاكم بني املشورة مبدأ تقرير - ٣
  . تعاىل اهللا على بالتوكل مقرونة الصادقة العزمية فضل - ٤
 . العفو و الصفح إن أخطؤوا، اجلناح للناستربية املؤمنني على لني اجلانب و خفض  - ٥

 . تربية القادة و الرؤساء و الرعاة على مشاورة الرعية ففي ذلك صالح الدنيا و الدين - ٦

  ١٦٤: آل عمران: اآلية الثامنة

�X�Wحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص يف�� 
 ١٦٤: آل عمران ىف حلخل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف

، فيهم رسوله ببعثه العرب من املؤمنني على تعاىل اهللا امتنان تضمنت فقد: قال اجلزائري رمحه اهللا
                                 

 . ١٥٤، ص ١ط  تفسري كالم املنانتيسري الكرمي الرمحن يف السعدي، ) ١(
  



 

٥٦ 

 

 الشـرك  أوضـار  من ويزكيهم إميام يف ويكملون فيؤمنون إليه ويدعوهم اهللا آيات عليهم يتلو
 وسـامي  األخالق وفاضل األعمال وصاحل اإلميان من إليه ويدعوهم، به يهديهم مبا الكفر وظلمة
، الكتـاب  أسـرار  فهم هي اليت واحلكمة واهلدايات للشرائع املتضمن الكتاب ويعلمهم، اآلداب
 العظيمـة  النعمـة  هذه قبل جاهليتهم يف العرب حال ذكري ملن أكثر النعمة هذه ىوتتجل، والسنة
  )١(عليهم

  : الفوائد األخالقية

  . و من العبد خلق مذموم مبطل لألعمال، املنة هللا وحده - ١
  . و تزكية نفوسهم، القرآن و السنة سلم؛ تعليم املؤمننيمهمة الرسول صلى اهللا عليه و  - ٢
 .تعليما و تزكية، تربية املؤمنني على دعوة الناس للخري - ٣

  ١٨٠: آل عمران: اآلية التاسعة

�X�Wجنحن مم خم حم هلجم مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق يف�� 
 ىف هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي ٰهجي مه جه هن من خن

 ١٨٠: آل عمران

 واجلـاه  املـال  من، فضله من اهللا آتاهم مما عندهم ما مينعون: أي، يبخلون الذين يظن وال: أي
، لعبـاده  منـه  يضرهم ال ما ببذل وأمرهم، به إليهم وأحسن، اهللا منحهم مما ذلك وغري، والعلم
 دينهم يف، هلم شر هو بل، هلم خري أنه وظنوا، اهللا عباد على به وضنوا، وأمسكوه، بذلك فبخلوا

 طوقا به خبلوا ما جيعل: أي ىف�ٰه مه جه هن من خنيف وآجلهم وعاجلهم، ودنياهم
 شجاعا القيامة يوم ماله له ميثل البخيل إن"، الصحيح احلديث يف ورد كما به يعذبون، أعناقهم يف

 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول وتال" كرتك أنا، مالك أنا: يقول بلهزمتيه يأخذ، زبيبتان له، أقرع
  . اآلية هذه، ذلك مصداق

 أعظـم  مـن  وصار، األمر عليهم فانقلب، عليهم وجمد، نافعهم خبلهم أن حسبوا فهؤالء

                                 
  . )١/٤٠٥، (٥، ط أيسر التفاسرياجلزائري، ١)(



 

٥٧ 

 

  . عقام وسبب، مضارهم

 إىل األمـالك  مجيـع  وترد، امللك مالك تعاىل هو: أي ىفهي مي خي حييف�
  . املال من ذلك غري وال، دينار وال درهم معهم ما الدنيا من العباد وينقلب، مالكها

�X�W٤٠: مرمي ىف حي جي يه ىه مه جه ين ىن من يف�� 

 يبخل ال أن منهما واحد كل املوجب، الغائي والسبب االبتدائي السبب ذكر كيف وتأمل
  . اهللا أعطاه مبا العبد

 اهللا فضل لوال بل، للعبد ملكا ليس، ونعمة اهللا من فضل يده ويف عنده الذي أن أوال أخرب
 موجب إحسانه وألن وإحسانه؛ اهللا لفضل منع لذلك فمنعه، شيء منه إليه يصل مل، وإحسانه عليه

  . ٧٧: القصص ىف من مكجل لك خك حك جك مق �يف��X�W كما عبيده إىل لإلحسان

 قلبـه  يف ينفعـه  بل، يضره ال الذي الفضل مينع مل، اهللا من فضل، بيده ما أن حتقق فمن
  . اآلفات من وحفظه، إميانه وزيادة، وماله

، الوارثني خري وهو، تعاىل ويرثها، اهللا إىل ترجع كلها العباد بيد الذي هذا أن: ثانيا ذكر مث
  )١(. غريك إىل منتقل عنك زائل هو بشيء للبخل معىن فال

  : الفوائد األخالقية

  . الكاذب املؤمن من الصادق املؤمن إظهار التكليف حكم من - ١
 . والتقوى اإلميان اجلنة مثن - ٢

  . املذمومو ما جعله مذموما فهو ، ما قرره القرآن و السنة حممودا فهو احملمود - ٣
  . البخالء يظن كما له خبري وليس، لصاحبه شر باملال البخل - ٤

                                 
 . ١٥٨، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،السعدي، ١)(
  



 

٥٨ 

 

ال يكون يف املال فقط بل و يف اجلاه و الوقت و الشفاعة و غريها مما ، البخل خلق مذموم - ٥
 . أو البخل، يصح منه اإلنفاق

 . تربية املؤمنني على البذل و اجلود و السخاء و التضحية - ٦

  ١٨٦: آل عمران: اآلية العاشرة

�X�Wمص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح يف�� 
 ىف مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حض جض

 ١٨٦: آل عمران

 أمـواهلم  يف سـيبتلون  املـؤمنني  أن الكرميـة  اآلية هذه يف ذكر: قال الشنقيطي يف أضواء البيان
 البالء ذلك على صربوا إن وأم، واملشركني الكتاب أهل من الكثري األذى وسيسمعون، وأنفسهم
 والتصميم العزم ينبغي اليت األمور من: أي، األمور عزم من وتقاهم صربهم فإن، اهللا واتقوا واألذى

  . لوجوا عليها

 األنفـس  يف الـبالء  وأن واجلوع اخلوف: البالء هذا مجلة من أن آخر موضع يف بني وقد
 مف خف حف جفيف: بقوله هنا إليها املشار الصرب نتيجة فيه وأوضح، فيها النقص هو واألموال

 حي جي يه ىه مه جه ين �يف�: تعـاىل  قولـه  هو املوضع وذلك، ىف�حق
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي

 ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من يف�: وبقولـه ، ١٥٦ - ١٥٥: البقرة ىف ىئ
 عنـد  الصرب، باهللا يؤمن ومن: قوله يف ويدخل، ١١: التغـابن  ىف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ

 أصاب ما: قبله قوله فيه دخوله على ويدل، العلماء بعض ذلك خبصوص فسره بل، األوىل الصدمة
  )١(. اهللا بإذن إال مصيبة من

  : الفوائد األخالقية

  . و ليست دار جزاء، فإمنا هي دار عمل  الدنياالنهي عن االغترار ب - ١

                                 
  ). ١/٢١٨، د ط، (البيان أضواءالشنقيطي، ١)(



 

٥٩ 

 

 . الصرب و التقوى من عزائم األمور ال من رخائصها - ٢

 . احلث على سعة الصدر و حتمل األذى من املخالفني - ٣

 . تربية املؤمنني على الصرب و التقوى لتحمل االبتالءات - ٤

  ١٨٨: آل عمران: اآلية احلادية عشر

�X�Wزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي يف�� 

 ١٨٨: آل عمران ىفنب مب زب رب ىئيئ نئ مئ

 مل مبـا  حيمـدوا  أن وحيبون أتوا مبا يفرحون الذين حتسنب ال: تعاىل وقوله: قال بن كثري رمحه اهللا
 عليه اهللا صلى النيب عن الصحيحني يف جاء كما، يعطوا مل مبا املتكثرين املرائني بذلك يعين، يفعلوا
 مبا املتشبع« أيضا الصحيح ويف.  )١( »قلة إال اهللا يزده مل، ا ليتكثر كاذبة دعوة ادعى من« وسلم

   )٣(.)٢(»زور ثويب كالبس يعط مل

  : الفوائد األخالقية

 ال أن الكمـال  من بل، واملعروف اخلري من يفعل مل مبا حيمد أن حيب أن للمسلم جيوز ال - ١
 أن حيب مث يفعل مل مبن فكيف ذلك يستوجب ملا فاعل وهو وثنائهم الناس مدح يف املسلم يرغب
 . له بالتصفيق عليه حيمد أن وحيب والفساد الشر يفعل مبن بل. حيمد

  . القاصم للظهورفهو ، تربية املؤمنني على التواضع و ترك املخيلة و حب الظهور - ٢

                                 
و بنحوه ). ١١٠)، رقم (١/١٠٤، كتاب اإلميان، باب غلظ حترمي قتل اإلنسان نفسه، د ط، (صحيحهأخرجه مسلم يف ١)(

  البخاري و ليس فيه موضع الشاهد هنا.
)، رقم ٧/٣٥(، ١، ط املتشبع مبا مل ينل وما ينهى من افتخار الضرة ، كتاب النكاح، بابصحيحهأخرجه البخاري يف ٢)(
)٥٢١٩ .(  
  ).٢/١٥٩، (١ط تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، )٣(



 

٦٠ 

 

  ٢٠٠: آل عمران: ية عشراآلية الثان

X�Wىف مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ �يف�� 

 ٢٠٠: آل عمران

 تصـرب  بأن الرحيمة لألمة مثينة غالية ونصيحة كرمية دعوة تضمنت فإا: قال اجلزائري رمحه اهللا
 وترابط. هلا القياد يسلموا أو يسلموا حىت أعداءها فتصابر وامللمات الشدائد وعلى الطاعات على

. ديارها ودخول غزوها يف يطمع ال حىت عدوها مرهبة وثغورها حدودها يف حرا وآالت خبيوهلا
  )١(الربانية الرمحة ذه وفالحها فوزها يف سببا تكون تقوى اهللا ولتتق

 مبصـدر  تـربطهم  اليت بالصفة نداؤهم. آمنوا للذين العلوي النداء إنه: و قال يف الظالل
  . األعباء هذه عليهم تلقي واليت. النداء

  : السماء يف تكرمهم كما األرض يف وتكرمهم، لألعباء وتؤهلهم للنداء تؤهلهم واليت

  .  ىف مع جع مظ يف

   .والتقوى، واملرابطة، واملصابرة للصرب. هلم النداء

 .جمـتمعني  ويذكران، مفردين يذكران. التقوى وبذكر الصرب بذكر حافل السورة وسياق
 لـدعاة  االستماع وعدم الكيد ودفع وااهدة االحتمال إىل بالدعوة كذلك حافل السورة وسياق
 فيكـون ، والتقوى املرابطة وإىل، واملصابرة الصرب إىل بالدعوة السورة ختتم مث ومن، والبلبلة اهلزمية

  . ختام أنسب هذا

، واألشواك بالعقبات حافل، شاق طويل طريق إنه. الدعوة هذه يف الطريق زاد هو والصرب
 النفس شهوات على الصرب: كثرية أشياء على الصرب .واالبتالء وباإليذاء، واألشالء بالدماء مفروش

 علـى  والصـرب ! قريب من ومالهلا وعجلتها، ونقصها وضعفها، ومطاحمها وأطماعها، ورغائبها
، وأثـرم ، طبـاعهم  واحنـراف ، تصـورهم  وسوء وجهلهم وضعفهم ونقصهم الناس شهوات

                                 
  . )١/٤٣١، (٥، ط أيسر التفاسرياجلزائري، ١)( 



 

٦١ 

 

 وانتفـاش ، الطغيان ووقاحة، الباطل تنفج على والصرب! واستعجاهلم للثمار، والتوائهم، وغرورهم
 وطـول ، املعني وضعف، الناصر قلة على والصرب! واخليالء الغرور وتصعري، الشهوة وغلبة، الشر

 وما، كله هلذا اجلهاد مرارة على والصرب! والضيق الكرب ساعات يف الشيطان ووساوس، الطريق
 يف أحيانـا  الثقة وضعف، والضيق، واحلنق، والغيظ األمل من. متنوعة انفعاالت من النفس يف تثريه
 بعـد  والصـرب ! والقنوط أحيانا واليأس والسأم وامللل البشرية الفطرة يف أحيانا الرجاء وقلة، اخلري
 تواضـع  يف الرخـاء  واسـتقبال ، والغلبة واالنتصار القدرة ساعة يف النفس ضبط على كله ذلك

 يف والبقاء! االعتداء إىل احلق القصاص وجتاوز، االنتقام إىل اندفاع وبدون خيالء وبدون، وشكر
  .وخشوع وثقة طمأنينة يف كله إليه األمر ورد، لقدره واستسالم، باهللا صلة على والضراء السراء

 تصوره ال .الطويل الطريق هذا يف السالك يصادف مما -مثله وعلى -كله هذا على والصرب
  )١(. الكلمات حقيقة

 : الفوائد األخالقية

 العـيش  وهناءة الرزق سعة من الكافرون عليه يكون مبا االغترار من وحتذيره املؤمنني تنبيه - ١
 اهللا سـنة  حبسب هلم حصل الدنيا يف متاع هو وإمنا، عنهم تعاىل اهللا رضى عن يكن مل ذلك فإن

  . تصرفه وحسن كده حبسب لصاحبه ينتج والعمل الكسب يف تعاىل
 وما الدنيا من خري رم جوار يف مقيم نعيم من األبرار وهم والتقوى اإلميان ألهل أعد ما - ٢

  . فيها
 الفـوز  هـو  الـذي  الفالح على للحصول املرابطة و التقوى و واملصابرة الصرب وجوب -٣

 . واآلخرة الدنيا يف املرهوب من والسالمة املرغوب

  . و ترك الدنيا الفانية و التعلق بالباقية، على الشجاعة و رباطة اجلأش تربية املؤمنني -٤

                                 
  ). ٥٥٢-١/٥٥١، (١ط يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١)( 



 

٦٢ 

 

اآليات الدالة على اجلهاد: املبحث الثاين  

  ١٣: آل عمران: اآلية األوىل

�X�Wيف ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب يف�� 
 نن من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك لكمك اك يق ىق
 ١٣: آل عمران ىف ين ىن

وهذا  ىفيت ىت نتيف� عربة عظيمة: أي ىف�مت زت رت يبيف� :قال السعدي رمحه اهللا
 ىفيف وهم الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه ىف يث ىث نث مث زث يف يوم بدر
ويصدون عـن  ، كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطرا وفخرا ورئاء الناس: أي ىف�يف
 فلهـذا قـال  ، وكان املشركون أضـعاف املـؤمنني  ، فجمع اهللا بني الطائفتني يف بدر، سبيل اهللا

تبلغ ، يرى املؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة كثرية: أي ىف�لك اك يق ىقيف
فنصر اهللا املـؤمنني وأيـدهم بنصـره     ىف�لك اكيف� وأكد هذا بقوله، املضاعفة وتزيد عليها

وخـاذل  ، وما ذاك إال ألن اهللا ناصر من نصره، وأسروا كثريا منهم، وقتلوا صناديدهم، فهزموهم
على أن ، أصحاب البصائر النافذة والعقول الكاملة: أي، األبصارففي هذا عربة ألويل ، من كفر به

وإال فلو نظر الناظر إىل جمرد األسـباب الظـاهرة   ، واألخرى مبطلة، الطائفة املنصورة معها احلق
ولكـن وراء  ، والعدد والعدة جلزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثرية من أنواع احملاالت

هد باألبصار سبب أعظم منه ال يدركه إال أهل البصائر واإلميان باهللا والتوكـل  هذا السبب املشا
  )١(. وهو نصره وإعزازه لعباده املؤمنني على أعدائه الكافرين، على اهللا والثقة بكفايته

ويف هذا ختذيل للـذين  . . واملهم هو رجع النصر إىل تأييد اهللا وتدبريه: و قال يف الظالل
وكـان  . . أن فيه تثبيتا للذين آمنوا ووينا من شأن أعدائهم فال يرهبـوم  كما. كفروا وديد

  . . وكان القرآن يعمل هنا وهناك. . يقتضي هذا وذاك -كما ذكرنا يف التمهيد للسورة -املوقف
إن وعـد اهللا زميـة   . . ومبا يتضمنه من مثل هذه احلقيقة. وما يزال القرآن يعمل حبقيقته الكبرية

                                 
 . ١٢٣، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(
 



 

٦٣ 

 

ووعد اهللا بنصـر الفئـة   . قائم يف كل حلظة، فرون ويكذبون وينحرفون عن منهج اهللالذين يك
وتوقف النصر على تأييد اهللا الذي يعطيه من . قائم كذلك يف كل حلظة -ولو قل عددها -املؤمنة

  . وسنة ماضية مل تتوقف، يشاء حقيقة قائمة مل تنسخ
احلقيقة وتثق يف ذلك الوعد وتأخذ لألمر عدته اليت وليس على الفئة املؤمنة إال أن تطمئن إىل هذه 

يف طوقها كاملة وتصرب حىت يأذن اهللا وال تستعجل وال تقنط إذا طال عليها األمد املغيب يف علم 
 من زن رن مم يف�����W�X. املؤجل ملوعده الذي حيقق هذه احلكمـة ، املدبر حبكمته، اهللا
   )١( ١٣: آل عمران ىف ين ىن نن

   :الفوائد األخالقية

ورث لعذاب يوم القيامة املالكفر إذ االعتبار بعاقبة ، الذكاء و الفطنة ينجي من عذاب اهللا - ١
  . والكافر معذب قطعاً، ظاهر

  . جلالذنوب بريد العذاب العاجل واآل - ٢
 . ذم الفخر والتعايل وسوء عاقبتهما - ٣
 . كالكافر، املقاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا، املخلص هللا، ليس الصادق يف جهاده - ٤
  . فهو يؤيد بنصره من يشاء، حث املؤمنني على الثقة باهللا و اليقني فيما عنده - ٥
  . فالسعيد من وعظ بغريه و الشقي من وعظ بنفسه، تربية املؤمنني على االعتبار بالغري - ٦

  ١٢٢: آل عمران: اآلية الثانية

�X�Wآل ىف من خن حن جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل يف�� 
 ١٢٢: عمران

. عـدومها  لقاء عن وجيبنا يضعفا أن مها: يعين فإنه، "تفشال أن": قوله وأما: الطربي رمحه اهللا قال
)٢(  

                                 
  ). ١/٣٧٢، (١ط يف ظالل القرآن، سيد قطب،  )١(
 ). ٧/١٦٨، (١، ط البيانجامع الطربي،  )٢(



 

٦٤ 

 

 مـن  ىف�ىل مليف� ملا، أنه إليهم وإحسانه م لطفه ومن: و قال السعدي رمحه اهللا
 سـائر  وعلى عليهما نعمة تعاىل اهللا ثبتهما تقدم كما حارثة وبنو سلمة بنو وهم بالفشل املؤمنني
 فيه ملا وتوفيقهم، بأوليائه لطفه هي اليت، اخلاصة بواليته: أي ىف�مم خميف� قال فلهذا، املؤمنني

 وهـي  العظيمـة  املعصية ذه مها ملا أما هلما توليه فمن، مضرم فيه عما وعصمتهم صالحهم
 ىل مل خل يف���X�W كمـا  اإلميـان  من معهما ملا، عصمهما اهللا رسول عن والفرار الفشل

 ٢٥٧: البقرة ىف ٰر ىميم مم خم حم جم يل

 على القلب اعتماد هو الذي بالتوكل األمر ففيها ىف�خن حن جن يميف� :قال مث
 املؤمنني وأن، توكله يكون العبد إميان حبسب وأنه، باهللا الثقة مع، املضار ودفع املنافع جلب يف اهللا

 إىل مضـطرون  فـإم ، والقتـال  الشدة مواطن يف وخصوصا، غريهم من اهللا على بالتوكل أوىل
 اهللا حـول  علـى  واالعتماد، وقوم حوهلم من والتربي، له واالستنصار برم واالستعانة التوكل
  )١(واحملن الباليا عنهم ويدفع ينصرهم فبذلك، وقوته

 أصـاب  حيـث  فيه التقوى وترك الصرب بعدم التذكري منه واملقصود موقف هذا: و قال اجلزائري
 اهللا صـلى  هوشج رأس أربعه املهاجرين ومن سبعون األنصار من واستشهد هزمية شر فيه املؤمنني

  )٢(. عنة اهللا رضى محزة عمه واستشهد رباعيتة وكسرت وسلم علية

  : الفوائد األخالقية

  . احلياة يف اجلهاد عدة وأما والتقوى الصرب فضيلة - ١
  . واالتعاظ للعربة والنقم بالنعم التذكري استحسان - ٢
  . األخطار وجتنبه، السوء مصارع تقيه للعبد تعاىل اهللا والية - ٣
 الواجـب  الشكر هيف نواهيه واجتناب بأوامره بالعمل تعاىل اهللا تقوىتربية املؤمنني على  - ٤

 . العبد على

                                 
 . ١٤٥، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(

  . )١/٣٧٠، (٥، ط أيسر التفاسرياجلزائري، ٢)( 



 

٦٥ 

 

  ١٢٥: آل عمران: اآلية الثالثة

X�Wرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب�يف�� 
 ١٢٥: آل عمران ىف نث مث زث

 فـورهم  من املشركني وإتيان، والتقوى، الصرب: شروط ثالثة إلمدادهم اهللا فشرط: قال السعدي
  )١(م وإمدادهم املذكورين املالئكة بإنزال الوعد فهذا، هذا

  : الفوائد األخالقية

 الرماة عصى إذ التقوى مببدأ وإخالهلم صربهم عدم وهو أحد يف املسلمني هزمية سبب بيان - ١
 الوعد أن تفسري على هذا الغنيمة وراء جيرون اجلبل من ونزلوا صلى اهللا عليه و سلم اهللا رسول أمر

 ومل يصـربوا  مل فلما والتقوى بالصرب مشروطاً الوعد وكان، بأحد كان وباخلمسة آالف بالثالثة
  . هلم ذكر الذين باملالئكة ميدهم مل يتقوا

 ينصـر  فقـد  تعـاىل  اهللا بيد فإنه العدة وقوة العدد كثرة من عوامله له كانت وإن النصر - ٢
 الواليـة  وحتقيق. العدد إعداد قبل أوالً تعاىل اهللا والية حتقيق وجب فلذا، القوى وخيذل الضعيف

  . جل و عز اهللا على التوكل مث ولرسوله هللا التامة والطاعة والصرب باإلميان يكون
 بـدر  يف صلى اهللا عليه و سـلم  اهللا رسول أصحاب مع املالئكة قتالالتصديق بوعد اهللا ب - ٣

 . وعالمام شارام وعليهم، خيول على يقاتلون بشر صورة يف نزلوا ألم حقيقياً؛ قتاالً
فـال  ، و الرباط فيما أوكله القائد إليهم من مهـام ، تربية املؤمنني على الصدق يف القتال - ٤

 . يربحوا

  ١٣٩: آل عمران: اآلية الرابعة

�X�W١٣٩: آل عمران ىف مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ يف�� 

 ما على وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ألصحاب تعزيةٌ ذكره تعاىل اهللا من وهذا: جعفر أبو قال
  . بأحد والقتل اجلراح من أصام

                                 
  . ١٤٦، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ١)( 



 

٦٦ 

 

 مـن  نـالكم  بالـذي  تضعفوا وال: يعين، حممد أصحاب يا، "حتزنوا وال نوا وال": قال
  )١(. وحرم عدوكم جهاد عن - والقروح القتل من، بأحد عدوكم

 مـن  على واحلزن، بأحد أصام ملا الوهن عن املؤمنني وجل عز ى مث: عطية و قال بن
، والبلى واللني، الضعف: والوهن، العاقبة أصحاب الْأَعلَونَ بأم وآنسهم، اهلزمية مذمة وعلى، فقد
 كرم ومن خلقا وأهنأ منها احلبل فأصبح: زهري قول ومنه ٤: مـرمي  ىف ٰى يه مهىه�يف: ومنه
 وال قدرتـه  مجيع يتقصى وأن، حمقا كان إذا يلني وال، وخصامه حربه يف اإلنسان يهن أال اخللق

  : وسلم عليه اهللا صلى النيب قول ومنه، والرضى السلم يف اللني حيسن وإمنا، مات ولو يضرع

:  اهلـذيل  نخلتامل: الشاعر قول ومنه )٣(»لينون هينون واملؤمنون«، )٢(»لني هني املؤمن«
  (املتقارب)

  قواه بضعيف وال بواه. . .  مالك أبو إن اـم لعمرك

  )٥()٤(كفاه إليه وكلت ومهما. . .  مطواعة سدت سدته إذا

 -فـاتكم  وملا أصابكم ملا -حتزنوا وال -والضعف الوهن من -نوا ال: و قال سيد قطب
 أو خلقـه  من لشيء يسجدون وهم، وحده هللا تسجدون فأنتم أعلى عقيدتكم. . األعلون وأنتم
 علـى  يسـريون  وهم، اهللا صنع من منهج على تسريون فأنتم. أعلى ومنهجكم! خلقه من لبعض
 هلـذه  اهلـداة ، كلها البشرية هذه على األوصياء فأنتم. أعلى ودوركم! اهللا خلق صنع من منهج

 فلكـم ، أعلى األرض يف ومكانكم. الطريق عن ضالون، النهج عن شاردون وهم، كلها البشرية
 فأنتم حقاً مؤمنني كنتم فإن. . صائرون والنسيان الفناء إىل وهم، ا اهللا وعدكم اليت األرض وراثة

                                 
  ). ٧/٢٣٤، (١، ط جامع البيانالطربي، ١)(
)، رقم ١٠/٤٤٦، (١، باب حسن اخللق فصل يف لني اجلانب وسالمة الصدر، ط شعب اإلميانالبيهقي يف  )أخرجه٢(

 ).٤٦٧١)، و ضعفه األلباين يف الضعيفة رقم (٧٧٧٥(

)، رقم ١٠/٤٤٧، (١ط  باب حسن اخللق فصل يف لني اجلانب وسالمة الصدر،شعب اإلميان، أخرجه البيهقي يف )٣(
  ).٩٣٦ين يف الصحيحة رقم ()، و حسنه األلبا٧٧٧٧(

  )٢٩/ ٢( ،اهلذليني ديوان ،الشعراء اهلذليون)٤(
  ). ١/٥١٢، (١، ط احملرر الوجيزابن عطية، ٥)(



 

٦٧ 

 

 علـى ، وتصيبوا تصابوا أن اهللا سنة هي فإمنا. حتزنوا وال نوا فال حقاً مؤمنني كنتم وإن. األعلون
 )١(والتمحيص واالبتالء اجلهاد بعد العقىب لكم تكون أن

  : الفوائد األخالقية

  . والوبال اخلسار احلق بدعوة املكذبني عاقبة - ١
  . والتقوى اإلميان أهل من كان ملن واملواعظ والبيان اهلدى القرآن آي يف - ٢
  . واآلخرة الدنيا يف األعلون هم اإلميان أهل - ٣
  . والصرب بالشكر املؤمن فليقابلها وتارات دول احلياة - ٤
 . اجلزعني العاجزين حبياة وتودي، الرجال متحص الفنت - ٥

 . و اإلميان بنصر اهللا، على الشجاعة و عدم الفشل تربية املؤمنني - ٦

�١٥٢: آل عمران: اآلية اخلامسة �� �� �� �

�X�Wرث يت ىت متنت زت رت يب ىب نب مب يف�� 
 مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث
 ىي ني زيمي ري ٰى ىنين نن من زن ممرن ام يل ىل
 ١٥٢: آل عمران ىف خئ حئ جئ يي

 صلى حممد أصحاب من املؤمنون أيها، "اهللا صدقكم ولقد": ذكره تعاىل بقوله يعين: جعفر أبو قال
  . وسلم عليه اهللا صلى حممد رسوله لسان على وعدهم الذي وعده بأحد وسلم عليه اهللا

، تربحـوا  وال مكانكم اثبتوا": للرماة قوله، بأحد لسانه على وعدهم كان الذي" الوعد"و
 صلى اهللا رسول وعدهم وكان. "مكانكم ثبتم ما غالبني نزال لن فإنا، هزمناهم قد رأيتمونا وإن
  )٢(أمره إىل انتهوا إن يومئذ النصر وسلم عليه اهللا

                                 
  ). ١/٤٨٠، (١ط يف ظالل القرآن، سيد قطب، ١)(

  ). ٧/٢٨١، (١، ط جامع البيانالطربي، ٢)( 



 

٦٨ 

 

  : الفوائد األخالقية

  . املنكرة اهلزمية يسبب احلرب حال يف والتنازع الرشيدة القيادة خمالفة - ١
 الـدنيا  عقوبـة  أخفها سيئة أثاراً تعقب األمة أفراد بني واالختالفات ورسوله اهللا معصية - ٢

  . والسلطان الدولة وذهاب باهلزائم
 علـى  تعاىل اهللا محد جيب فلذا، منها أعظم هو ما اهللا وعند إال العبد تصيب مصيبة من ما - ٣

  . أعظم تكن مل أا
 واهلزميـة  النصـر  أن املؤمنون علم أن ذلك وبيان، النعمة وباطنها النقمة أحد هزمية ظاهر - ٤

  . يهملوا أو السنن تلك يغفلون املؤملة احلادثة هذه بعد أصبحوا فما إهلية سنن حسب يتمان
 واحدة مرة صلى اهللا عليه و سلم الرسول معصية أن وهي كربى حقيقةتربية املؤمنني على  - ٥

 بالذين فكيف، وكثري كبري خري وفوات وهزائم وقتل وجراحات مأال عليها ترتب واحد شيء ويف
 غري وآمنون، يبكون وال يضحكون وهم، ونواهيه أوامره كل ويف حيام طوال اهللا رسول يعصون
 . خائفني

�١٥٤: آل عمران: اآلية السادسة �� �� �� �

X�Wىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يف���� 
 ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي يه ىه مه جه ين
 ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ
 رن مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 ١٥٤: آل عمران ىف ني مي زي ري ٰى ىنين نن من زن

 والثبـات  والـيقني  اإلميـان  أهل يعين منكم طائفة يغشى نعاسا أمنة الغم بعد من عليكم أنزل مث
: قـال  وهلذا، مأموله له وينجز رسوله سينصر وجل عز اهللا بأن اجلازمون وهم الصادق والتوكل
 احلق غري باهللا يظنون واخلوف واجلزع القلق من النعاس يغشاهم ال يعين أنفسهم أمهتهم قد وطائفة

 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل �يف� :األخرى اآلية يف قال كما اجلاهلية ظن
 ١٢: الفتح ىف مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين



 

٦٩ 

 

، وأهله باد قد اإلسالم وأن الفيصلة أا الساعة تلك ظهروا ملا املشركني أن اعتقدوا هؤالء وهكذا
  )١(الشنيعة الظنون هذه هلم حتصل الفظيعة األمور من أمر حصل إذا والشك الريب أهل شأن وهذا

 بني واندست قلوا النفاق مأل اليت الثانية والطائفة: و قال حممد املكي الناصري رمحه اهللا
 حلظات تعيش وهي النعاس يراودها وكيف، باملرة النعاس أعينها يراود مل املعركة هذه يف املؤمنني

�X�W ،وباإلسالم باهللا السوء وظن، واألوهام اخلياالت عليها ويمن، وخوف وجزع قلق كلها

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم �يف�

 ٤٥: التوبة ىف جئ يي

 وتسـتوحي ، املعركـة  هذه يف فعال املسلمني هزموا قد املشركني أن العني رأي ترى فهي 
 حـني  والت دقت قد واإلسالم الشرك بني واحلامسة الفاصلة الساعة أن إال إليها يوحي فال نفاقها

 سـوى  شـيء  الطائفة هذه أفراد يهم يعد ومل، األبد إىل وبادوا باد قد وأهله اإلسالم وبأن، مفر
  )٢(وبرسوله باهللا ظنها وسوء وأنانيتها وجبنها نفاقها وصف يف تعاىل قوله وذلك، أنفسهم

  : الفوائد األخالقية

  . قلوم يف أنزله الذي باألمان ألولياءه تعاىل اهللا إكرام - ١
  . واحد مكان يف وهم أولياءه به أكرم مما حبرمام ألعدائه تعاىل اهللا إهانة - ٢
 يف بأفعالـه  والرضـا  تعاىل هللا التسليم فيجب عالية حكم من أبداً ختلو ال تعاىل اهللا أفعال - ٣

  . خلقه
 . ألن السيئة تتبعها السيئة، تربية املؤمنني على التوبة العاجلة - ٤

  ١٦١: آل عمران: اآلية السابعة

X�Wمي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك �يف�� 
 ١٦١: آل عمران ىف حئ جئ يي ىي ني

                                 
  ). ٢/١٢٨، (١ط تفسري القرآن العظيم، ابن كثري، ١)( 
  ). ١/٢٧٦، (١، ط التيسري يف أحاديث التفسريالناصري، ٢)( 



 

٧٠ 

 

 أتبـاع  أن تلك وضمن اإلغالل عنهم صدوره يتأتى مما أو األنبياء شأن من يكون أن تعاىل ينفي
 أتباعه يفعله: أي، الغني وفتح الياء بضم يغل أن السبع يف قرئ ولذا، يغلوا أن عليهم حيرم األنبياء

 تعـاىل  ذكر مث ىفمل يك ىك مك لكيف� :تعاىل قوله معىن هذا. إذنه بدون الغنائم من بأخذهم
 مي زي ري ٰى ين ننىن من زن رن مم ام يل يف :وقـال  يفعـل  من وعقوبة جزاء
 حـىت  حيملـه  القيامة يوم به يأت شيئاً أغل من أن تعاىل فأخربهم ىف�حئ جئ يي ىي ني

 نفس كل جتزى كما، به وجيزي كغريه عليه حياسب مث، احلديث يف ذلك يبني كما والشاة البقرة
  )١(وعدله الظلم عن تعاىل الرب لغىن شيئاً نفس تظلم وال شر أو خري من كسبت مبا

 وهو اإلنسان يتواله مال كل يف واخليانة، الغنيمة من الكتمان: هو الغلول: و قال السعدي
 اهللا فأخرب، النصوص من وغريها الكرمية اآلية هذه عليه تدل كما، الكبائر من هو بل، إمجاعا حمرم
 وأشـر  الـذنوب  أعظم من -علمت كما- الغلول ألن، يغل أن بنيب يليق وال ينبغي ما أنه تعاىل

 العـاملني  أفضـل  وجعلهم، فيهم ويقدح يدنسهم ما كل عن أنبياءه تعاىل اهللا صان وقد. العيوب
، رسـالته  حمـل  وجعلهم، عيب كل عن ونزههم، وأطيبهم وأزكاهم، نفوسا وأطهرهم، أخالقا
  )٢( ١٢٤: األنعام ىف جك مق حق مف خف حفيف��X�W حكمته ومعدن

  : الفوائد األخالقية

 . الذنوب كبائر من وأنه، الغلول حترمي - ١
  )٣(مجاعة املؤمنني ال يستقيم حاهلا إال باستقامة أفرادها.  - ٢
 . حرم اهللا الظلم على نفسه و حرمه على عباده - ٣
ليوم جتد فيه كل نفس مـا  و االستعداد ، تربية املؤمنني على عدم االغترار بسعة رمحة اهللا - ٤

  .عملت من خري حمضرا

                                 
  . )١/٤٠٤، (٥، ط أيسر التفاسرياجلزائري، ١)(
  . ١٥٥، ص ١ط  تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ٢)(
الربملانات؛ وعود و هذا الداء الذي خنر األمة حىت أصبحنا غثاء كغثاء السيل، و خصوصا ممن تصدر للرياسة من أصحاب  )٣(

  كاذبة، و أياد خلريات البالد سالبة، فاللهم رد هذه األمة إىل دينك ردا مجيال.



 

٧١ 

 

    



 

٧٢ 

 

  اخلامتة

و ال أدعي  ،أن أنعم علي بإمتام هذا البحث، أمحد اهللا جل و عال محدا يليق جبالله و عظيم سلطانه
و  املقترحاتو أختم جبملة من النتائج و ، و أسأله جل يف عاله أن ينفع به كاتبه و قارئ، متامه

  . صل اهللا و سلم و بارك على سيدنا و حبيبنا حممد و على آله و صحبه و سلم تسليما كثريا

: النتائج  

 . القرآن الكرمي أول و أعظم مصدر من مصادر التربية األخالقية �

 . اليت قد تورث فساد العقيدة، اجلور يف احلكم من األخالق املذمومة �

 . الصحيحةالبغي عاقبته وخيمة على العقيدة  �

حمبط لألعمال مفسد هلـا يف  الذي هو الشرك  الغرور بفعل بعض أعمال اخلري قد يوقع يف �
 . الدنيا واآلخرة

تربية اهللا املؤمنني على الصدق و الورع و خصوصا حال التوقيع عن اهللا و عـن رسـوله    �
 . صلى اهللا عليه و سلم

 . مننيو للمؤ ا اهللا له سبحانه و لرسولهتربيتهم على العزة اليت جعله �

 . ال جيوز نقضه حبال، إميان العبد باهللا عهد بطاعته �

 . حتذير املؤمنني من االستكبار عن احلق الذي أورث اليهود الذلة و املسكنة أينما ثُقفوا �

وجوب النصيحة و ما تتطلبه حال اجلدال من آداب كالرمحة و الرفق و لـني اجلانـب و    �
 . الذكاء و الفطنة و الفصاحة

و اغتـرارهم مبـا افترتـه    ، و كذم على أنفسهم، سذاجة اليهود إىل أبعد احلدودبيان  �
 . لنجام مما أعده اهللا هلم من العذاب، ألسنتهم

 . تربية املؤمنني على الصرب و الصدق و القنوت و االنفاق و املالزمة لالستغفار باألسحار �

 . و اجلزاء من جنس العمل، عقوبة املكر �

 . على احلذر من أخالق اليهود تربية املؤمنني �

و ، الترغيب باجلنة للحث على فعل اخلريات من إنفاق و كظم للغيظ و عفو عن النـاس  �
 . الرجوع عن اخلطأ بعد ظهوره
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 . تربية القادة و الرؤساء و الرعاة على مشاورة الرعية ففي ذلك صالح الدنيا و الدين �

 . ملخالفنياحلث على الصرب و سعة الصدر و حتمل األذى من ا �

  . فالسعيد من وعظ بغريه و الشقي من وعظ بنفسه، تربية املؤمنني على االعتبار بالغري �
فـال  ، و الرباط فيما أوكله القائد إليهم من مهام، تربيتهم املؤمنني على الصدق يف القتال �

 . يربحوا

 . اجلزعني العاجزين حبياة وتودي، الرجال متحص الفنت �

 واحدة مرة صلى اهللا عليه و سلم الرسول معصية أن وهي كربى املؤمنني على حقيقة تربية �
 . كبري خري وفوات وهزائم وقتل وجراحات أالم عليها ترتب واحد شيء ويف

: املقترحات  

و األمة حمتاجـة إىل مـن   ، كتاب اهللا ال تنقضي عجائبه، إىل كل باحث يف علوم القرآن �
كما ارتشف سلفنا من الصـحابة و التـابعني و   ، لترتشف منه، الزالليرشدها إىل النبع العذب 

 . ختلية و حتلية، تصفية و تربية، فصاروا رجاال كمال، و من تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، تابعيهم

دونكم كتاب اهللا و سنة رسوله صلى ، و واضعي املناهج التعليمية، إىل الباحثني التربويني �
، و نسترشد ا يف ضرب األمثلة، ي منها النصوص و القواعد و التوجيهاتنستق، اهللا عليه و سلم

 . ليقتفوا آثار سلفهم املاضني بعيدا عن الكالميني و السفسطائيني

و هدي رسول اهللا صلى اهللا عليه و ، لستم غنيني عن هدى كتاب اهللا، إىل القادة والزعماء �
و القرآن الكرمي يزخر بالقواعد و التوجيهات اليت متهـد  . سلم يف سياستكم الداخلية و اخلارجية

 . السبل أمامكم يف تكليفكم ذلك

، ال تنسوا أنكم املباشرون الفعليون لعملية التربية، إىل اآلباء و األمهات و املربني و املربيات �
 و جنيتم مثـرات ، إن أحسنتم تنشئتهم و رعايتهم صلحتم و أصلحتم، فبني أيديكم فلذات أكباد

و خري ، و ال يتأتى لكم ذلك دون االغتراف من هدي النبوة، حسن صنيعكم يف األوىل و اآلخرة
  . اهلدي هدي حممد صلى اهللا عليه و سلم
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  فهرس اآليات

  الصفحة  رقم اآلية  اآلية

  البقرة
  ٢  ٢  ىف حن جن يم ممىم حمخم جم يل ىل يف�

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ �يف�

  ىف يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ
١١  ٣١  

  ١٤  ١٠٢  ىفام يل ىل مل يك ىكيف

 مخ جخ مح جح مج حج مث هت يف�
 جض مص خص حص مس خس حس جس

  ىف خض حض

١٢  ١٥١  

 مخ جخ مح جح مج حج مث هتيف
 جض مص خص حص مس خس حس جس

  ىفحضخض

١٩  ١٥١  

 خي حي جي يه ىه مه جه ين �يف�
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ىييي مي

  ىف ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

٥٨  ١٥٦-١٥٥  

 ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل يف�
  ىف ٰر

٦٤  ٢٥٧  

 ىق يف ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت�يف�
  ىف اك يق

١٠  ٢٧٦  



 

٧٥ 

 

  آل عمران
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم يلاميف

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري
 حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب

 جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح
  ىف مظ حط مض خض حض

٢٦  ٧  

 نث مث زث يترث ىت نت مت زت رت يب يف�
 لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 من زن رن مم يلام ىل مل يك ىك

  ىف ين ىن نن

٦٢  ١٣  

  ٦٣ ١٣   ىف ين ىن نن من زن رن مم يف���

 مم خم حم جم يل ىل مل خل �يف
 ىن من خن حن جن يم ىم

  ىف ىه مه جه ين

١٦17- ٤٦  

 زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ يف�
 ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت
  ىف يك ىك مك لك اك يق ىق يف

٢٧  ١٩  

 جخ مح جح مج حج مث هت مت يف�
 خص حص مس خس حس جس مخ
 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص

  ىف حق مف خف حف جف مغ جغ

٢١22-  ٢٩  

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يث�
  ىث جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن

٣١  ٢٣  
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 جض خصمص حص مس خس حس جس مخ جخ �يث�
 خفمف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض

  ىث جل مك لك خك جكحك مق حق

٣٢  ٢٨  

 حنخن جن مم خم حم جم هل مل خل حل يف
 مب هئ مئ هي مي حيخي جي ٰه مه جه هن من

  ىف هب

٤٨  ٢٩  

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �يث�
 ىثنب مب زب رب ىئيئ نئ

٣٧  ٣١  

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث يف�
 ري ٰى ين ىن نن زنمن رن مم ام يل ىل
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي

  ىف مت خت حت جت هب خبمب حب

٢٠  ٣٣  

  ١١  ٤٨  ىف ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ يف�

  ٤٨  ٥٤  ىف مه جه ين ىن خنمن حن جن يف�

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يث�
  ىث جن يم

٤٠  ٧١  

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن يث�
  ىث ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

٤١  ٧٢  



 

٧٧ 

 

 ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن يف�
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
 جخ مح جح مج حج مث هت مت خت جتحت
 خض حض جض خصمص حص مس خس حس جس مخ
 خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف

 خن حن جن مم خم حم جم هل مل
 جم يل ىل مل خل مه جه هن من
 خن حن جن يم ىم مم خم حم
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

  ىف ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

٧٥78- ٤٩  

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب يث�
 ىق يف ىف يث نثىث مث زث رث يت

  ىث اك يق

٣٤  ٨٦  

 حن جن يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل يف�
  ىف جه ين ىن من خن

٥١  ٩٢  

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه �يف�

   ىف َّ ٍّ
١  ١٠٢  

 يه ىه مه جه ين ىن من �يث�
 ٰى ٰر ٰذ ىييي مي خي حي جي

 زئ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ
  ىث نئ مئ

٣٥  ١١٠  



 

٧٨ 

 

 جن يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل يف�
  ىف من خن حن

٦٣  ١٢٢  

 مت زت رت يب ىب نب مب زب يئرب�يف�
  ىف نث مث زث رث يت ىت نت

٦٥  ١٢٥  

 مم خم حم جم يل ىل مل خل �يف�
 ين ىن من خن حن جن يم ىم
 خيمي حي جي يه ىه مه جه
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت
 ىف مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث

٥٢  ١٣٦-١٣٣  

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ يف�
  ىف

٦٥  ١٣٩  

 زت رت يب ىب نب مب يف�
 ىث نث مث زث رث يت ىت متنت
 مل يك ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث

 نن من زن ممرن ام يل ىل
 جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى ىنين

  ىف خئ حئ

٦٧  ١٥٣  



 

٧٩ 

 

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل يف�
 يه ىه مه جه ين ىن من خن جنحن
 ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي حيخي جي
 يب ىب مبنب زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ ِّ
 يف ىف يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت مت زت رت
 مم ام يل ىل يكمل ىك مك لك اك يق ىق

 زي ري ٰى ىنين نن من زن رن
  ىف ني مي

٦٨  ١٥٤  

 يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن يم ىم يف�
 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي خيمي حي جي
  ىف زب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ

٥٤  ١٥٩  

 من زن رن مم ام يل ملىل يك ىك مك لك �يف�
 حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ننىن

 ىف

٦٩  ١٦١  

 مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص يف�
 حق مف خف حف جف مغ جغ

  ىف حلخل جل مك لك خك حك جك مق

٥٥  ١٦٤  

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق يف�
 ٰهجي مه جه هن من خن جنحن مم خم حم هلجم مل
  ىف هت مت هب مب هئ هيمئ مي خي حي

٥٦ ١٨٠  

 خس حس جس مخ جخ مح جح يف�
 حط مض خض حض جض مص خص حص مس

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع مظجع
  ىف مق

٥٨  ١٨٦  



 

٨٠ 

 

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي يف�
 زب رب ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

 ىفنب مب
٥٩  ١٨٨  

 حف جف مغ جغ مع جع مظ �يف�

  ىف مق حق مف خف
٦٠  ٢٠٠  

  النساء
 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �يف�

 خي حي جي يه ىه جهمه ين ىن من خن حن
   ىف ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي

١  ١  

  املائدة

  ىف ىبيب نب مب زب رب يئ �يف�
جزء من 

١١  ١١٠  

  األنعام

  ىف جك مق حق مف خف حفيف
جزء من 

٧٠  ١٢٤  

  األعراف
  ٢  ١٩٩  ىف مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ يف�

  التوبة
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم �يف�

  ىف جئ يي ىي ني مي زي ري
٦٩  ٤٥  

  اإلسراء
 مح جح مج حج مث هت مت خت حتيف�

  ىف حس جس مخ جخ
١٠  ٦٤  



 

٨١ 

 

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يف�
 يث ىث نث زثمث رث يت ىت نت

  ىف ىف

٢  ٩٠  

  مرمي

  ٦٦  ٤  ىف ٰى يه مهىه�يف

  ٥٧  ٤٠  ىف حي جي يه ىه مه جه ين ىن من يف�
  احلج

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض يف�
  ىف جك مق حق مف خف حف جف

١٠  ٥  

  الشعراء
 خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل يف�

  ىف
١٠  ١٨  

  القصص
  ٥٧  ٧٧  ىف من مكجل لك خك حك جك مق �يف�

  الروم
 مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب �يف�

 حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح حجمج
  ىف مص خص

١٠  ٣٩  

  األحزاب
  ١  ٧٠   ىف حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي يف� 



 

٨٢ 

 

  الفتح
 ىن نن من زن رن مم ام يل ىل �يف�

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين
  ىف

٦٨  ١٢  

  احلجرات
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن يف�

  ىف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
٢  ٦  

 حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض يف�
 حم جم ملهل خل حل جل مك لك خك حك جك مق
 ٰهجي مه جه هن من حنخن جن مم خم
 يل ىل مل خل مب هئ مئ هي مي خي حي

 ين ىن من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم
 يي ىي مي خي حي جي يه مهىه جه
  ىف رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰذٰر

٢  ١٢-١١  

 ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ يف�
  ىف يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت يبرت

٣  ١٣  

  اجلمعة
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من�يف�

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
  ىف ّٰ ِّ ُّ

١٢  ٢  

  التغابن
 ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ىن من يف�

   ىف َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ييٰذ
٥٨  ١١  



 

٨٣ 

 

  القلم
  ١٣  ٤  ىف ىنين نن من زن �يف�

  ١٨  ٤  ىف ىنين نن من زن يف�
  األعلى

  ٣  ١٥-١٤  ىف ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين يف�
  الشمس

  ١٢  ٩  ىف يب ىب نب مب زب يف�

  ٣  ١٠- ٩  ىف ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب يف�
  النصر

 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ يف�
 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ

  ىف زث رث يت ىت متنت

٣  ٣- ١  

  

    



 

٨٤ 

 

  فهرس اآلحاديث 

وخالق النـاس خبلـق   ، السيئة احلسنة متحهاوأتبع ، اتق اهللا حيثما كنت(
  ٣  )حسن

 الزهـراوين  اقـرءوا  ألصحابه شفيعا القيامة يوم يأيت فإنه القرآن اقرءوا(
 كأمـا  أو غمامتان كأما القيامة يوم تأتيان فإما عمران آل وسورة البقرة

 سـورة  اقرءوا أصحاما عن حتاجان صواف طري من فرقان كأما أو غيايتان
  )البطلة تستطيعها وال حسرة وتركها بركة أخذها فإن البقرة

٢٠  

ولكن ينظر إىل قلوبكم ، وال إىل صوركم، إنَّ اهللا ال ينظر إىل أجسادكم(
  ٣  )وأعمالكم

  ١٨  أخالقًا إنَّ من أحبكم إيلَّ وأقربكم مين جملسا يوم القيامة أحاسنكم(

  ١٨  »األخالق صاحل ألمتم بعثت إمنا«

  ١٨  )عليه وسلم كان القرآن صلى اهللا فإن خلق نيب اهللا (

  ١٤  »فإن خلق نيب اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان القرآن«

  ١٨  يف امليزان أثقل من حسن اخللقيوضع ما من شيء (

  ٥٩  »زور ثويب كالبس يعط مل مبا املتشبع«

  ٥٩  »قلة إال اهللا يزده مل، ا ليتكثر كاذبة دعوة ادعى من«

 عليـه  وهو اهللا لقي فاجر فيها وهو ماالً ا يستحق ميني على حلف من"
  ٥١  "غضبان

  ٣٧  »رد فهو أمرنا عليه ليس عمال عمل من«
  



 

٨٥ 

 

  فهرس األبيات الشعرية

  الصفحة  البحر  قائله  البيت
  لعمرك ما إن أبو مالك 

  بواه وال بضعيف قواه 
  إذا سدته سدت مطواعة 

  ومهما وكلت إليه كفاه 

  ٦٤  املتقارب  نخل اهلذيلتامل

   فمن يك سائالً عني فإني
 ا ربيتمبكّة مرتيل و  

  ١٠  الوافر  بن األعرايب

  وإذا ذو الفضول ضن على املو 
  ىل وعادت خليمها األخالق 

  ١٣  اخلفيف  األعشى

  غري شيمته  يا أيها املتحلّي
  إنّ التخلّق يأيت دونه اخللق 

سامل بن 
  وابصة

  ١٤  البسيط

 ............. وإِنَّ كتاب اِهللا أَوثَق شافعٍ
..................      .................  

  وبِع نفْسك الدنيا بِأَنفَاسها الْعالَ........... 
  ١  الطويل  الشاطيب

   الفتيان فيناوينشأُ ناشئ 
 أبـوه دهوعلى ما كانَ ع  

أبو العالء 
  املعري

  ١١  الوافر

  فاقنع مبا قسم املليك فإنما 
  قسم اخلالئق بيننا علّامها 

  ١٤  الكامل  لبيد

 

    



 

٨٦ 

 

  قائمة املصادر واملراجع

األلباين، أبو عبد الرمحن حممد ناصر الدين، بن احلاج نوح بن جنـايت بـن آدم،    .١
سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السـيئ يف   األلباين، األشقودري

 )م١٩٩٢هـ / ١٤١٢، ١طالرياض: دار املعارف، األمة، (

صـحيح  البخاري، أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري،  .٢

أللبـاين، (د م، دار  حممد ناصـر الـدين ا   قيقحت، األدب املفرد لإلمام البخاري
 م)١٩٩٧ هـ/ ١٤١٨، ٤طالصديق للنشر والتوزيع، 

اجلامع املسند الصحيح املختصر البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبداهللا اجلعفي،  .٣

حتقيق حممد زهري بـن  ، من أمور رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وسننه وأيامه
 هـ)١٤٢٢جاة، ، (د م: دار طوق الن١ناصر الناصر، ط 

مشـكاة   التربيزي، ويل الدين أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلطيب العمـري،  .٤

، ٣طحتقيق حممد ناصر الدين األلباين، (بريوت: املكتب اإلسـالمي،  املصابيح، 
١٩٨٥( 

، حتقيق سنن الترمذيالترمذي، حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك،  .٥
) وإبراهيم عطوة ٣) وحممد فؤاد عبد الباقي (جـ ٢، ١د حممد شاكر (جـ أمح

، ( مصر: شركة مكتبـة  ٢)، ط ٥، ٤عوض املدرس يف األزهر الشريف (جـ 
 م) ١٩٧٥ هـ/ ١٣٩٥ومطبعة مصطفى البايب احلليب، 

، ضـبطه  كتـاب التعريفـات  اجلرجاين، علي بن حممد بن علي الزين الشريف،  .٦
، (بريوت: دار الكتب العلمية، ١علماء بإشراف الناشر، ط وصححه مجاعة من ال

 م)١٩٨٣هـ/١٤٠٣



 

٨٧ 

 

أيسر التفاسري لكالم اجلزائري، جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر،  .٧

 م)٢٠٠٣هـ/١٤٢٤، ( املدينة املنورة، مكتبة العلوم واحلكم، ٥، ط العلي الكبري

عبد العزيز بـن   حتقيق، خصائص السوراملوسوعة القرآنية، جعفر شرف الدين،  .٨
 ه) ١،١٤٢٠طعثمان التوجيري، (بريوت: دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية، 

احلاكم، أبو عبد اهللا احلاكم حممد بن عبد اهللا بن حممد بن محدويه بن نعيم بـن   .٩
 املسـتدرك علـى  احلكم الضيب الطهماين النيسابوري املعروف بـابن البيـع،   

 ،١طمصطفى عبد القادر عطا، (بريوت: دار الكتب العلمية،  حتقيق، الصحيحني
 )١٩٩٠ هـ/١٤١١

، أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباين، ابن حنبل .١٠
عادل مرشد، وآخرون،  -شعيب األرنؤوط  حتقيق، مسند اإلمام أمحد بن حنبل

 م) ٢٠٠١ هـ/ ١،١٤٢١ط(د م، مؤسسة الرسالة، 

أبو حيان، حممد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيـان أثـري الـدين     .١١
صدقي حممد مجيل، د ط، ( بـريوت:   حتقيق، البحر احمليط يف التفسرياألندلسي، 
 هـ) ١٤٢٠دار الفكر، 

الدارمي، أبو حممد عبد اهللا بن عبد الرمحن بن الفضل بن بهرام بن عبـد   .١٢
حسني سليم أسـد   حتقيقمسند الدارمي،  الدارمي، التميمي السمرقندي،الصمد 

 هـ/ ١،١٤١٢طالداراين، (اململكة العربية السعودية: دار املغين للنشر والتوزيع، 
 )م ٢٠٠٠

(القاهرة: دار إحياء الكتب  ، د ط،، التفسري احلديثدروزة، حممد عزت .١٣
 ه) ١٣٨٣العربية،



 

٨٨ 

 

 حتقيق، املفردات يف غريب القرآنالراغب، أبو القاسم احلسني بن حممد،  .١٤
 هـ) ١٤١٢، (بريوت: دار القلم، ١صفوان عدنان الداودي، ط 

تيسري الكـرمي الـرمحن يف   السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا،  .١٥

ة، ، (مؤسسة الرسال١، حتقيق عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ط تفسري كالم املنان
 م) ٢٠٠٠هـ/١٤٢٠

ابن السني، أمحد بن حممد بن إسحاق بن إبراهيم بن أسباط بن عبد اهللا بن  .١٦
،ريونيح الديدعمل اليوم والليلة سلوك النيب مع ربه عـز وجـل    إبراهيم بن ب

كوثر الربين، د ط، (جدة / بريوت: دار القبلة للثقافة  حتقيقومعاشرته مع العباد، 
 ية ومؤسسة علوم القرآن)اإلسالم

، ( القاهرة ١٧، ط يف ظالل القرآن إبراهيم حسني الشاريب، سيد قطب، .١٧
 هـ) ١٤١٢: دار الشروق، 

أضـواء  الشنقيطي، حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين،  .١٨

، د ط، (بريوت: دار الفكر للطباعة و النشـر و  البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن
  مـ) ١٩٩٥ هـ/ ١٤١٥التوزيع، 

 
أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، ، الطرباين .١٩

(القاهرة: مكتبة ابـن  ، ٢طمحدي بن عبد ايد السلفي،  حتقيقاملعجم األوسط، 
 )، د ت تيمية

أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب بن مطري اللخمي الشامي، ، الطرباين .٢٠
ـ  حتقيقاملعجم األوسط،  م ـطارق بن عوض اهللا بن حممد، عبد احملسن بن إبراهي

 )(القاهرة: دار احلرمني، د تط،  ، ديينـاحلس



 

٨٩ 

 

الطربي، حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفـر،   .٢١
، ( د م: مؤسسـة  ١أمحد حممد شاكر، ط  حتقيق، القرآن جامع البيان يف تأويل

 م) ٢٠٠٠ هـ/ ١٤٢٠الرسالة، 

حترير املعىن السديد ابن عاشور، حممد الطاهر بن حممد بن حممد الطاهر،  .٢٢

، د ط، (تونس: الـدار التونسـية   وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد
 هـ) ١٩٨٤للنشر، 

احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن متام األندلسي ابن عطية، أبو حممد عبد  .٢٣
، عبد السالم عبد الشايف حتقيق، احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيزاحملاريب، 

 هـ) ١٤٢٢، ( بريوت: دار الكتب العلمية، ١حممد، ط 

لصـحاح تـاج اللغـة    الفارايب، أبو نصر إمساعيل بن محاد اجلوهري، ا .٢٤

، ( بـريوت: دار العلـم   ٤د عبد الغفور عطار، ط أمح حتقيق، وصحاح العربية
 م) ١٩٨٧ هـ/ ١٤٠٧للماليني، 

معجم ابن فارس، أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني،  .٢٥

عبد السـالم حممـد هـارون، د ط، (د م، دار الفكـر،      حتقيق، مقاييس اللغة
 م)١٩٧٩ هـ/١٣٩٩

، القاموس احملـيط حممد بن يعقوب، الفريوزآبادى، جمد الدين أبو طاهر  .٢٦
 هــ/  ١٤٢٦، (بريوت: ٨حتقيق مكتب حتقيق التراث يف مؤسسة الرسالة، ط 

 م) ٢٠٠٥

بصائر ذوي التمييز الفريوزآبادي، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب،  .٢٧

حممد علي النجار، د ط، ( القـاهرة: الـس    حتقيق، يف لطائف الكتاب العزيز
: ٥، ٤م / جـ  ١٩٩٦ هـ/ ١٤١٦: ٣، ٢، ١اإلسالمية، جـ األعلى للشئون 

 م) ١٩٧٣ هـ/ ١٣٩٣: ٦م / جـ  ١٩٩٢ هـ/ ١٤١٢



 

٩٠ 

 

القرطيب، أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بـن فـرح األنصـاري     .٢٨
: أمحد الربدوين وإبـراهيم  حتقيق، اجلامع ألحكام القرآناخلزرجي مشس الدين، 

 م) ١٩٦٤ هـ/١٣٨٤ لكتب املصرية،، (القاهرة: دار ا٢أطفيش، ط 

، ط الفوائـد ابن القيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين،  .٢٩
 م) ١٩٧٣ هـ/ ١٣٩٣بريوت: دار الكتب العلمية، ، (٢

تفسري ابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي البصري مث الدمشقي،  .٣٠

، (بـريوت: دار الكتـب   ١ ، حتقيق حممد حسني مشس الدين، طالقرآن العظيم
 هـ) ١٤١٩العلمية، منشورات حممد علي بيضون، 

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  .٣١
السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم، د ط، ( بريوت:  حتقيق، النكت والعيون

 دار الكتب العلمية، د ت)

املاوردي، أبو احلسن علي بن حممد بن حممد بن حبيب البصري البغدادي،  .٣٢
حمي هالل السرحان وحسن  قيقحت، تسهيل النظر وتعجيل الظفر يف أخالق امللك

 الساعايت، د ط، ( بريوت: دار النهضة العربية، د ت)

، (الريـاض،  ١، ط النظرية اخللقية عند ابن تيميةحممد عبد اهللا عفيفي،  .٣٣
 م) ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨الفرزدق التجارية،  مطابع

املسـند الصـحيح   مسلم، بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري،  .٣٤

 حتقيـق ، املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسـلم 
 حممد فؤاد عبد الباقي، د ط، (بريوت: دار إحياء التراث العريب، د ت)

، (بريوت: دار ١، ط التيسري يف أحاديث التفسريالناصري، حممد املكي،  .٣٥
 م) ١٩٨٥ هـ/ ١٤٠٥الغرب اإلسالمي، 

  


