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 شمر وتدمير

كصحبو دمحم كعلى آلو صالة كالسالـ على سيد كلد عدانف كال ،اٟتمد  الذم خلق االنساف علمو البياف 
 كسلم  . كبعد:

كأرل من الواجب علي  أف أعًتؼ ابلفضل  ،كتفضل علي  ابنتهاء ىذه الرسالة فقد كفقٍت هللا 
 .(ُ)ر هللا"القائل "من ال يشكر الناس ال يشك النيب  -ألىلو، اقتداءن هبدم

كمن ىذا ا١تنطلق أتوجو ابلشكر كالتقدير ١تعاِف مدير جامعة ا١تدينة العا١تية، فضيلة األستاذ 
 على تشجيعو للطالب، كتذليل العقبات أمامهم.  -حفظو هللا -الدكتور/ دمحم بن خليفة التميمي

 ،-حفظو هللا -كما أتوجو ابلشكر كالتقدير لسعادة األستاذ الدكتور/ عبد الناصر خضر ميالد
 ، كال سعةن يف مساعدة طالب اٞتامعة. االذم ال يدخر جهدن 

 مػػػػػد ٧تػػػػػد أٛتػػػػػالسيد سي رؼ:ػػػػػػاذ الدكتور/ ا١تشػػػػكأخص ٓتالص شكرم كتقديرم فضيلة األست

كرًن كانئب رئيس قسم القرآف ال ،ككيل كلية العلـو اإلسالمية -أستاذ التفسَت كعلـو القرآف ا١تشارؾ 
 خَت عٍت فجزاه هللا ،الذم تفضل بقبوؿ اإلشراؼ على ىذه الرسالة ،جامعة ا١تدينة العا١تية -كعلومو 

كاف من األساتذة كالزمالء، كلكل من   أاين  شكرم كتقديرم لكل من قدـ ِف عوانن كما أقدـ خالص . اٞتزاء
١تا ٭تبو  اأسألو أف يوفقنا ٚتيعن كيف ا٠تتاـ أتوجو إُف هللا جل ذكره ك ...،  ساىم يف إخراج ىذا البحث

 . لوجهو كالدار اآلخرة اكيرضاه، كأف ٬تعل عملنا خالصن 

 اإلىماء
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كال يطيب النهار إال بطاعتك ... كال تطيب اللحظات إال بذكرؾ  إ٢تي ال يطيب الليل إال بشكرؾ ....
 . ... كال تطيب اٞتنة إال برؤيتك )هللا عز كجل(

إُف نيب الرٛتة كنور العا١تُت ) رسولنا الكرًن عليو أفضل الصالة  ح األمة ...كنص إُف من بلغ األمانة ...
 كالتسليم (.           

نور هللا قربىا بركح  كَف تر نور ْتثي ... إُف :  )كالديت اٟتبيبة(. كمن ٛتلتٍت، كتعبت يف ٛتلها ...
 آمُت .   كر٭تاف، كأفسح ٢تا يف قربىا مد البصر ...

 إُف من أٛتل اٝتو بكل افتخار رٛتو هللا كرفعو يف درجات اٞتناف ... .. العزيز(إُف :  )كالدم 
 كٚتعٍت بو كأمي كأسريت يف عليُت يف مقعد صدؽ عند مليك مقتدر ..

فلقد كانت كما زالت نعم  كمن كاف ٢تا الدكر الكبَت يف مسانديت ... إُف زكجيت كنور حيايت ..
 يايت العلمية، فلها أزجي تقديرم كامتناين .الصاحب كالرفيق كا١تعُت يف مشوار ح

إُف فلذات كبدم أكالدم كأخص مهجة قليب ابنيت ٝتية اليت كاف لو الدكر الكبَت يف تصميم الرسالة 
 كإخراجها 

)مشريف السابق(   كأخص ابلشكر د. حسُت بن علي الزكمي . إُف مشاٮتي كأساتذيت كزمالئي
داد ا٠تطة، كالشكر موصوؿ للدكتور أٛتد القاضي، كلألخ إبراىيم على مسا٫تتو كمشاركتو كتوجيهو يف إع

علي اٟتسن، كاألخ حسُت اٟتازمي، كاألخ أٛتد حربو ككذلك بعض طاليب كػػػػ )بدر السقاؼ ك طارؽ 
 ٢تم ٚتيعا الشكر كالعرفاف . كإُف كل من أعانٍت على ىذا البحث ا١تتواضع حىت رأل النور ... (، فقيهي

 

 

 

 البح ث ملخص

كقد احتوت على عدد  ،سورة اإلنساف سورة امتألت ابللفتات كا١تفاىيم الًتبوية اليت ٗتدـ بناء الفرد كاألمة
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كٖتدثت ىذه  ،، كيف اٞتانب السلوكييف اٞتانب التعبدمك  ،يف اٞتانب العقدم  ،بويةالًت ضامُت من ا١ت
رسالة عن موضوعات متعددة منها . كقد ٖتدثت الكسائل إعداده تربواي ك  ،كيفية خلق اإلنساف  السورة عن

 فضل السورة كأسباب النزكؿ كأىم مواضيعها.ك  ،ترتيب السورة كمناسبتها ،اسم السورة كمكانتها :
كيفية ك  ،خلق اإلنساف كإعدادهك  مفهـو االستنباط.ك  ،مفهـو الًتبية القرآنيةك  ،التعريف اب١تضامُت الًتبويةك 

ككذلك  ا٢تداية.ك  ،االبتالءكبياف  ،ثر الًتبية يف توجيو اإلنسافكأ ،ليقـو ٔتا خلق لو هإعدادك  ،خلق اإلنساف
 ،مشهد عذاهبم يـو القيامةك  ،بياف عذاب الكافرين كصفة النارك  ،٤تفزات السلوؾ يف سورة اإلنسافعن 

 ،)الوفاء ابلنذر أكصاؼ ا١تؤمنُت األبرارك  ،بياف نعيم األبرار ا١تتقُت كصفة اٞتنةك  ،مشهد عذاهبم يف النارك 
منزلة ك  ،أثر أٝتاء هللا اٟتسٌت كالصفات يف سلوؾ العبدك  ،ربط اٞتزاء ابلعملك  ،نعيم ا١تتقُتك  إطعاـ الطعاـ (

األثر الًتبوم  مثل : ،ا١تضامُت الًتبوية من اٞتانب العقدمكبينت  ،آاثرىا الًتبويةك  ،العلم أبٝتاء هللا تعاُف
تقوية ك  ،تسلية النيب ملسو هيلع هللا ىلص كيف السورة الرجاء الًتبوية. آاثرك  ،آاثر ا٠توؼ الًتبويةك  يف إخالص العمل 

ربط ك  ،التحذير من طاعة الفساؽ كالكفارك  هللا إبنزاؿ القراف ًمن ةبياف ك  ،سبب إعراض ا١تشركُتك  ،توعزٯت
ر الًتبوية اآلاثفهي : ا١تضامُت الًتبوية يف السورة من اٞتانب التعبدم كأما  ،سلوؾ اإلنساف ٔتشيئة هللا 

كقد  آاثر الصرب الًتبوية.ك  ،اآلاثر الًتبوية للشكرك  ،اآلاثر الًتبوية لقياـ الليلك  آاثر الذكر الًتبويةك  ،للعبادة
أسلوب ك  ،أسلوب تعظيم ا٠تالق كقدرة هللا على تبديل ا٠تلقك ،األساليب الًتبويةٖتدثت ىذه السورة عن 

كغَتىا من  ،أسلوب الربط ابلقرآف الكرًنك  ،ابأسلوب الًتىيب من العذك  ،الًتغيب يف الثواب
  ا١توضوعات.

 

 

 

 

 
ABSTRACT 

 

Surah Al rights Balfattat filled with educational and concepts that serve the construction of the 
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individual and the nation, it has contained a number of educational content, the lumpy side, and in 

the worshipful side, and in the behavioral side, and talked about how this sura the creation of man, 

and means prepared educationally. The letter talked about various topics, including: Sura name 

and status, Sura and suitability, and preferred to go down the sura and the reasons for and the most 

important themes. And the definition of educational of implications, and the concept of Koranic 

education, and the concept of human Alastenbat.okhlq and set it up, and how the creation of man, 

and prepared to do what created him, and the impact of education in human guidance, and the 

statement of the affliction, and guidance. As well as incentives behavior in Al rights, and the 

statement of the punishment of the unbelievers recipe fire, scene of their torment the Day of 

Resurrection, and the scene of their torment in the fire, and the statement of Naim righteous pious 

recipe paradise, and descriptions of the faithful of the righteous (fulfilling vows, offering food.) 

Naim and the pious, connecting the box to work, and the impact of the names of Allah and 

attributes in the behavior of the slave, and the status of knowing the names of God, and 

educational implications. And it showed the educational content of the lumpy side, such as: the 

educational impact on the sincerity of the work of God And the effects of educational fear, and the 

effects of educational please. In Sura Entertainment Prophet, peace be upon him, strengthening his 

resolve, and the reason for the reluctance of the infidels, and the statement of Menna God lowered 

the Koran and obey the warning of evildoers and infidels, and linking human behavior, God 

willing، The educational content in the sura of worshipful side are: the educational implications of 

worship, and the effects of male educational and educational effects of the night, and educational 

effects of thanks, and the effects of educational patience. This Sura has talked about educational 

methods, as a way to maximize the power of God the Creator and Creation on the switch, and the 

method of enticement in reward, and style intimidation of doom, and style of linking the Qur'an, 

and other topics. 
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دلدممةا  

قي كال اعتصامي كال توكُّلي إال على كما توفي، اٟتمد  الذم ىداان ٢تذا كما كنا لنهتدم لوال أف ىداان هللا
 ١تن جحد بو ككفر. ابربوبيتو كإرغامن  اإقرارن ، هللا. كأشهد أف ال إلو إال هللا كحده ال شريك لو

ما اتصلت عُته بنظرو أك ٝتعت ، رسوؿ هللا سيًٌد ا٠تلق كالبشر، صلى هللا عليو كسل م اكأشهد أف  سيدان ٤تمدن 
كعلى ذري تو كمن كااله كمن تبعو إُف ، كعلى آلو كأصحابو، م كابرؾ على سيدان دمحمأذفه ٓترب. اللهم  صًل كسل

 يـو الدين.

 : أما بعد

فإف هللا أرسل الرسل كأنزؿ عليهم الكتاب ٢تداية البشرية كإخراجها من الظلمات إُف النور. قاؿ 

  (ُ)( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) :تعاُف

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڤ ڤ ڦ ): كقاؿ تعاُف

ڌ ڎ ڎ ڈ )  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

   (ِ)(ڳ ڈ ژ ژ ڑ 

كذلك ألف القرآف ، سبيل الرشاد كطريق للخَت كالسعادة يف الدارين القرآف الكرًن معقل ا٢تدم ك    
كىو كتاب ، منهج شامل يبُت كل جوانب اٟتياة كما ٭تتاجو اإلنساف من أمور تتعلق بربو كنفسو ك٣تتمعو
كال شك أف ، تربية ينظم أٝتى كأرقى القيم األخالقية اليت ترتقي ابإلنساف كٕتعلو مؤىال ٠تالفة هللا يف األرض

اليت بُت أيدينا توضح لنا تصورا إسالميا لإلنساف ٮتتلف عن التصورات البشرية ا١تتعددة اليت تعد السورة 
إف النزعات العنصرية : عٌت آخر نستطيع القوؿكٔت، اإلنساف اترة حيواان انطقا أك ٥تلوقا تالزمو ا٠تطيئة

كلكن اإلنساف يف التصور اإلسالمي ٥تلوؽ مكلف ، كالفلسفات البيئية كاف ٢تا  أثر يف كضع تصور اإلنساف
يف فتو  كىو عامل رئيس مهم يف نظاـ الكوف. حيث إف اصطفاء هللا لإلنساف ٠تال، مهمتو ا٠تالفة يف األرض

تعاُف خلعة ا٠تالفة دكف ا١تالئكة كإ٪تا ألبسو هللا ، لى مزيد شرؼ النوع اإلنسايناألرض فيو داللة قاطعة ع
كا١تعرفة اليت ال تعلوىا فضيلة من  عليو من فضيلة العلما١تقدسُت لو ١تا جبل ، ا١تكرمُت ا١تسبحُت ْتمد هللا
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مل ٞتميع أفراده ٔتقتضى كتفضيل اإلنساف ابلعلم كا١تعرفة عاـ شا، الفضائل اليت قسمها هللا تعاُف بُت خلقو
يتساكل فيو ٚتيع من ٖتققت فيو حقيقة اإلنساف كاملة دكف أف تعًتضها عوارض طائرة ، االستعداد الفطرم

 بتأثر البيئة كاجملتمع أك النقص يف ا٠تليفة كالطبيعة.

 كهبذه الفضيلة الشريفة عال شأف اإلنساف فوؽ شأف ا١تالئكة ا١تكرمُت. فاإلنساف ٥تلوؽ مكـر   
كلكن كثَت من الناس ال ، ٤ترر صاحب أمانو كتكليف كشرؼ مث الشرؼ أف يكوف خلقو كتكرٯتو بيد هللا

كصل اٟتاؿ بعضهم إُف أف يفضل اٟتيواف حىت ، كينظركف إليهم نظرة احتقار، يعًتفوف إبنسانية بعض الناس
 كما نسمع كما نقرأ ليس ببعيد عن أذىاننا..، على اإلنساف

ككفي ، أك إُف اإلنساف، أما أنو يتحدث عن اإلنساف: يف القراف الكرًن ليجدهكإف ا١تتأمل     
ڎ ڎ    ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ) ذكر يف أكؿ سورة نزلت على الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص اإلنساف أنو

   (ُ)(گ گ ڳ ڳ ڳ  ک ک ک ک گ گ   ژ ژ ڑ ڑ   ڈ ڈ

عن سر من أسرار اإلنساف إذ ٬تب على كل  ( تكشفة اليت بُت أيدينا )سورة اإلنسافكالسور    
 من أان؟ من خلقٍت؟ ك١تاذا؟ كما مهميت ؟ كما ىديف ؟: إنساف أف يسأؿ نفسو

 كقد يغفر لإلنساف أم جهل إال أف ٬تهل حقيقتو كإ٬تاده كغايتو.  

كأتخذه بيده بعيدا عن ا١تاديُت ، إُف ا١تنبع الصايفجاءت سورة اإلنساف لًتد اإلنساف لقد    
إذ يركف ، عن رهبم كخالقهماكلوف إبعاد الناس بكل الوسائل الذين ٭ت، الوجوديُت كالعدمُت كاٞتدلُت كغَتىمك 

كأف ٬تعلوا كجودىم يف ىذه اٟتياة ، كأف يستندكا إُف شريعتو، أف كجود هللا معناه " أف يتعلق الناس بو
 .ىذه اٟتياة "-ل بعدموصوال ْتياة أخر 

ما فيها من ا١تضامُت كالوقوؼ على ، لعودة الصادقة إُف الكتاب كالسنةبد من ا من أجل ذلك كاف ال
ك٦تارستها ابلواقع ١تا لو من كبَت أثر يف ، تفعيال علميافراد كاٞتماعات كا١تعاين الًتبوية كتفعيلها يف حياة األ

رحها ابألسلوب ؛ كاستخراج ا١تضامُت الًتبوية كط كال ٭تصل ذلك إال بعد التأمل، الًتبية النفوس كهتذيبها
 ؛ ليتسٌت تطبيقها يف اٟتياة. ا١تناسب
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 : إشمالية البح ث

كقد كاف عند الباحثُت ، سورة اإلنساف سورة امتألت ابللفتات كا١تفاىيم الًتبوية اليت ٗتدـ بناء الفرد كاألمة
ا ٬تيب كىو م، فيكشف البحث عن أىم ا١تضامُت الًتبوية لسورة اإلنساف، قصور يف استنباط ىذه ا١تضامُت

 : على أسئلة البحث التالية

 ما كيفية خلق اإلنساف؟ كما كسائل إعداده تربواي ؟ 

 ما  ٤تفزات السلوؾ اليت ظهرت يف ىذه السورة ؟

 ما ا١تضامُت الًتبوية يف سورة اإلنساف يف اٞتانب العقدم ؟

 ؟ ما ا١تضامُت الًتبوية يف سورة اإلنساف يف اٞتانب التعبدم 

 بوية ا١تستنبطة من السورة ؟ما األساليب الًت 

 : أىماف البح ث

 التعريف ٓتلق اإلنساف؟ ككسائل إعداده تربواي ؟

 الكشف عن ٤تفزات السلوؾ اليت ظهرت يف ىذه السورة

 استنباط ا١تضامُت الًتبوية من السورة يف اٞتانب العقدم.

 استنباط ا١تضامُت الًتبوية من السورة يف اٞتانب التعبدم. 

 اليت احتوهتا السورة.  ساليب الًتبويةالتعرؼ على أل
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 : أمهية البح ث وأسباب اختياره

اشتملت سورة اإلنساف على مضامُت تربوية َف ٗتص بدراسة من قبل فرأيت أف أخصصها هبذه الدراسة 
 كاستنبط ما اشتملت عليو من مضامُت.

 (.اٟتياة)العقيدة كالعبادة كمنهج  اشتماؿ السورة على مقاصد القرآف األساسية 

ة لتتبع اآلاثر الًتبوية ا١تثمرة يف سور القرآف الكرًن عموما كيف سورة اإلنساف ح  حاجة األمة ا١تلً 
 خصوصا.

أ٫تية توجيو الطاقات الفكرية إُف تفعيل ا١توضوعات القرآنية كالًتبوية يف القراف كذلك ٟتاجة ا١تكتبة 
 اإلسالمية ١تثل ىذه ا١تواضيع.

تباط ا١تسلم هبا كل أسبوع كخاصة يـو اٞتمعة ككاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص حريص على قراءهتا يف ٦تا زادىا شرفا ار    
صالة الفجر كرٔتا قصد النيب عليو الصالة كالسالـ تذكَت األمة كالصحابة ٔتعاين تربوية ينبغي للمسلم أف ال يغفل 

 .)اَف : ٍجًر يػىٍوـى اٍٞتيميعىةً كىافى الن يبُّ ملسو هيلع هللا ىلص يػىٍقرىأي يف صىالًة اٍلفى :  قىاؿى عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى هنع هللا يضر: كما ذكر يف اٟتديث عنها.
كأهنا صالة ٖتضرىا ا١تالئكة كيـو اٞتمعة فيو خلق آدـ كخَت يـو   (ُ) .( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ): تػىٍنزًيلي ( الس ٍجدىةى كى 

 . (ّ) (  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ): قولو تعاُف، (ِ)طلعت عليو الشمس

 : المراسات السابدة

فقد عثرت على عدد من الدراسات اليت  در اليت احتوت مثل ىذه ا١توضوعاتالبحث كتتبع ا١تصامن خالؿ 
ٖتدثت عن سورة اإلنساف  َت سورة اإلنساف إال دراسة كاحدهتتحدث عن ا١تضامُت الًتبوية يف سور أخرل غ

 الغيا.ب

                                                            

الناشر: دار الوفاء للطباعة كالنشر  ق: الدكتور ٭ٍتِتى ًإٍٝتىاًعيليق، ٖت ابب ما يقرأ ىف يـو اٞتمعة،  ِْٖ/ّأخرجو مسلم يف صحيحو  (ُ)
 .  ـ ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗكالتوزيع، مصر الطبعة: األكُف، 

 ٤تىم د كاًمل قره بللي -قق: شعىيب األرنؤكط ، ابب فضل يـو اٞتمعة كليلة اٞتمعة ،ٖتِٕٕ/ِو سننيف داكد و أبأخرجو  (ِ)
 ـ ََِٗ -ىػ  َُّْالطبعة: األكُف، ، الناشر: دار الرسالة العا١تية 

 ٖٕاإلسراء : (ّ)
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 : وقفت على دراسة واحمة وىي

جامعة أـ القرل  من، ()دراسة بالغيو ٖتليلية ر التعبَت القرآين من بالغة القراف يف سورة اإلنسافمن أسرا
رسالة ، لسعيد عبد اجمليد النويتا: للدكتور، ة ػػػ ا١تملكة العربية السعوديةمكة ا١تكرم قسم البالغة كالنقد

 ىػ .ُِِْعة أـ القرل دكتوراه من جام

ككيفية ، عن موضوعات سورة اإلنساف من حيث مناسبة السورة ١تا قبلهاتطرقت كأىداؼ الرسالة 
 كتسلية الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص.، كعذاب الكفار، كنعيم األبرار، خلق اإلنساف

 :  أييتمبا  وختتلف ىذه المراسة عن رساليت

كالسمات ، يف اإلنسافسورة  رة اإلنساف من حيث دكر البالغةاستطرادىا يف ا١تواضيع البالغية لسو  .ُ
ن الناحية العقدية البالغية يف سورة اإلنساف. أما رساليت موضوعية تتحدث عن ا١تضامُت الًتبوية م

 اليت َف يتطرؽ إليها .، كالتعبدية

ء حيث ركزت على ابتال، أف ىذه الرسالة تطرقت إُف خلق اإلنساف بشكل ٥تتلف عن رساليت .ِ
 كهتيئتو ١تا خلق لو .، اإلنساف كتكليفو

كىو التفسَت الًتبوم كربط ، كرساليت ٢تا منحى شرعي، الرسالة ا١تذكورة ٨تت منحى بالغي لغوم .ّ
 القارئ ابلقرآف الكرًن .

 : ومن المراسات اليت اتفدت مع البح ث يف اجلانب الرتبوي

رسالة ، نبطة من سورة الفاٖتة كتطبيقاهتا الًتبويةا١تضامُت الًتبوية ا١تست: كقفت على دراسات عدة من ضمنها
جامعة أـ القرل كلية الًتبية قسم الًتبية اإلسالمية ، ماجستَت للطالب أٛتد بن علي بن عمر الزيلعي

: ػػػ ا١تملكة العربية السعودية العاـ اٞتامعيمد بن ساَف اٟتريب. مكة ا١تكرمة د. حا: ٖتت إشراؼ، كا١تقارنة
 ىػ.  ُِْٔ

  

https://uqu.edu.sa/page/ar/1616
https://uqu.edu.sa/page/ar/1616
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 بيان ممانة سورة الفاحتة وتوضيح أحمامها.ة منها أىماف المراسو 

 توضيح بعض أىداؼ كأساليب الًتبية اإلسالمية ا١تتضمنة يف سورة الفاٖتة.

 كتطبيقاهتا الًتبوية.، بياف بعض ا١تضامُت الًتبوية ا١تستنبطة من سورة الفاٖتة من اٞتانب العقدم

 تطبيقاهتا الًتبوية.ك ، من سورة الفاٖتة يف اٞتانب التعبدمبياف بعض ا١تضامُت الًتبوية ا١تستنبطة 

كتطبيقاهتا ، ٖتة يف اٞتانب األخالقي كالسلوكيبياف بعض ا١تضامُت الًتبوية ا١تستنبطة من سورة الفا
 الًتبوية.

 : عالقة المراسات السابدة بمراسة الباح ث

 : تلتقي ىذه الدراسة ابلدراسات السابقة يف اآليت

 كتدارسها ابٕتاه شرعي.، كجل الستنباط ا١تضامُت الًتبوية  آايت هللا عز* الرجوع إُف

 : كٗتتلف ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة يف اآليت

 * كجود دراسة علمية تتناكؿ ا١تضامُت الًتبوية يف سورة اإلنساف.

 *ربط ا١تضامُت الًتبوية يف سورة اإلنساف مع الواقع.

 : منهج البح ث

 : اآليتأراعي ك ، كاستنباطية ُرة اإلنساف دراسة موضوعية ٖتليليةبدراسة سو  قمت

 الرجوع إُف التفاسَت كالكتب الًتبوية. -

 توثيق ٚتيع ا١تعلومات. -

                                                            
لة ٖتليل الظاىرة، اك استيعاب الظاىرة، القضية ٤تل البحث، مث ٤تا١تنهج التحليلي: ىو ما يقـو على استيعاب القاعدة، النسق، مث  (ُ) 

القضية على ضوء القاعدة، النسق، الكتشاؼ مدل كفائها للقاعدة، التصويب، التخطيء، التحويل، دكف ا٠تركج يف التحليل على 
 .ْٔ، ّٔص ،ُ، األنصارم، فريد، طأجبمايت البح ث يف العلوم الشرعية القاعدة، النسق الذم انطلق منو."
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 يف تعريف ا١تصطلحات اللغوية. استخداـ ا١تعاجم -

 االستشهاد ابألحاديث كٗتر٬تها من الكتب الستة كا١تسانيد. -

 : حمود البح ث

د سورة اإلنساف كمدار البحث يف اجملاؿ الًتبوم كال يقصد هبا استيعاب كل ما ٗتتصر ىذه الدراسة يف حدك 
 .عاين أخرل خارج إطار موضوع البحثتضمنتو ىذه السورة من ٣تاالت كم
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 بني يمي السورة : ادلبح ث األول

، افتتحت ابلكالـ عن مبدأ خلق اإلنسافكقد ، اشتملت على مضامُت تربوية كعقيدة كتعبدية ىذه السورة
كاإلخبار عن جزاء ، شاكر ككفور: فريقُتمث انقسامو إُف ، كىدايتو السبيل، كتزكيده بطاقات السمع كالبصر

 احدين ككصف اٞتنة كالنار.اٞتعذاب الشاكرين ك 

 كا٠توؼ من عذاب الٌل.، كإطعاـ الطعاـ لوجو اللٌ ، مث أشادت أبعماؿ الشاكرين من الوفاء ابلنذر
 كأردفت ذلك بوصف ما ٢تم عند رهبم من اٞتناف كالثواب كالفضل كاإلكراـ.

كقياـ ، كذكر اللٌ ، لكأمر النيب صٌلى الٌل عليو كسٌلم ابلصرب اٞتمي، مث أابنت مصدر تنزيل القرآف
 الليل.

كهتديدىم ، الدنيا العاجلة كترؾ اآلخرةالغافلُت كنٌوىت بشيء تضمنتو السورة السابقة كىو حب 
 .ملسو هيلع هللا ىلص –كلرسولو  فر كالعناد كإمعاف األذل بتبديل أمثا٢تم إف داموا على الك

يع البشر كندهبم إُف اإلٯتاف كالعمل ٔتا كختمت السورة الكرٯتة إبعالف أف القرآف تذكرة كعظة ٞتم
 (ُ).جاء فيو

، كتذكر نعمتو، كابتغاء رضاه، كااللتجاء إُف هللا، كالسورة يف ٣تموعها ىتاؼ رخي ندم إُف الطاعة
 (ِ)كإدراؾ حكمتو يف ا٠تلق كاإلنعاـ كاالبتالء كاإلمالء.، كاليقظة البتالئو، كاتقاء عذابو، كاإلحساس بفضلو

  

                                                            

 .َِٖ، صِٗ، جُ،ط التفسري ادلنري يف العديمة والشريعة وادلنهج: الزحيلي (ُ) 
 .ّٕٕٕ، صٔ، جُِ،ط يف ظالل الدرآن :سيد قطب (ِ)
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 تهاوممان، اسم السورة :ولادلطلب األ

 : اسم السورة: أواًل 

أىٝتاًء األسد دل ت  أىك كمالًو يف أىمر من األمور. أىما ترل أىف كثرةى ، "إف  كثرة األٝتاء تدٌؿ على شرؼ ا١تسم ى
لى ًشدة ككثرة أىٝتاء الد اىية دلت ع، اكصعوبته اككثرةى أىٝتاء القيامة دل ت على كماؿ شدهت، قػيو تًوعلى كماؿ 

 عيليوًٌ دىل ت على  ككثرة أىٝتاء النيب ؛ ًنكايتها. ككذلك كثرة أىٝتاء هللا تعاُف دل ت على كماؿ جالؿ عظمتو
 .(ُ)كفضيلتو"، كٝتوًٌ درجتو. ككذلك كثرة أىٝتاء القرآف دل ت على شرفو، رتبتو

اثر االنتباه من قضااي كلعل ىذا لكثرة ما أ، من ىذا النسق جاء تعدد أٝتاء ىذه السورة اكقريبن 
أك عن أمر مذكور ، أك آخر يعرب عن بدايتها، يكوف ىناؾ اسم يعرب عن موضوعها الرئيس فأحياانن ، السورة

 : فيها. فمن أٝتاء ىذه السورة

 : "ىل أتى على اإلنسان" سورة

ُف ٝتيت ىذه السورة بػسورة )ىل أتى على اإلنساف(. كذلك إشارة إففي زمن أصحاب رسوؿ هللا 
كىافى الن يبُّ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍقرىأي يف اٞتيميعىًة يف صىالىًة »: قىاؿى  -رىًضيى الل ي عىٍنوي  -عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى ف ؛ مطلعها

ةى  ٍىرً ، الفىٍجًر اَف تػىٍنزًيلي الس ٍجدى ٍل أىتىى عىلىى اإًلٍنسىاًف ًحُته ًمنى الد  مية الشيء ّتزء كذلك من تس (ِ)«كىىى
 .(ّ)منو.

 (ْ): سورة اإلنسان

مث صار خليفة ، بعد أف َف يكن شيئا موجودا، ٝتيت سورة اإلنساف الفتتاحها ابلتنويو ٓتلق اإلنساف كإ٬تاده
 (ٓ)كخلق لو ٚتيع ما يف األرض من خَتات كمعادف ككنوز.، يف األرض

                                                            

 .ٖٖ ، صُ، جّ، طبصائر ذوي التيييز يف لطائف المتاب العزيز :الفَتكزآابدم  (ُ)
بي مىا يػيقٍ كتاب اٞتمعة،   يف صحيحو البخاريأخرجو  (ِ)  . (ُٖٗ)، رقم ٓ ،صِ،ج، رىأي يف صىالىًة الفىٍجًر يػىٍوـى اٞتيميعىةً ابى
 . َٓٓ، صٖ، جُط ،التفسري ادلوضوعيمصطفى ميٍسلم،  (ّ)
 .ّٗ، صُ، جُط اإلتدان يف علوم الدرآن السيوطي:انظر:  (ْ)
 .ِٕٗ، صِٗ، جُ، طادلنري التفسري: لزحيليا (ٓ)
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 : سورة األمشاج

ا ًمنى اٍلقيٍرآًف.ًلويقيوًع لىٍفًظ اأٍلىٍمشىاًج ًفيهىا كى  ٍ يػىقىٍع يف غىٍَتًىى َفى
(ُ) . 

 : سورة المىر

يف كتب السنة أك كتب  دليال على ىذه التسمية كال أعلم، .كىو الزماف، لوركد كلمة الدىر فيهاكذلك 
 (ِ)كإ٪تا كجد ىذا االسم مكتواب يف بعض ا١تصاحف. التفسَت اب١تأثور.

 : نزوذلا ممان: ااثنيً 

 .عضها مكي كبعضها مدينب: كقيل، مدنية: كقيل، ىي مكية: فقيل ؿ ىذه السورةيف مكاف نزك اختلف 

كقاؿ ، مدنية كلها: كقاؿ ٣تاىد كقتادة، )كىي مكية عند اٞتمهور على ما يف البحر: قاؿ األلوسي
مدنية إال  من : كقيل ( 3)(  ىت يت جث مث ىث يث )مدنية إال آية كاحدة فمكية كىي : اٟتسن كعكرمة كالكليب

كعن ابن عادؿ حكاية مدنيتها على اإلطالؽ عن ، إُف آخرىا فإنو مكي  (ْ)  (  حت خت مت    )تعاُف قولو
  (ٓ).اٞتمهور(

نًي ةه : اٍٞتيٍمهيوري  كىقىاؿى . كىاٍلكىٍليبًٌ  كىميقىاًتلو  عىب اسو  اٍبنً  قػىٍوؿً  يف  مىكًٌي ةه ": قاؿ القرطيب   مىكًٌيٌّ، ًفيهىا: كىًقيلى . مىدى
 (ٕ")مىدىينٌّ  تػىقىد مىوي  كىمىا السُّورىًة، آًخرً  ًإُفى ،  ( 6)( جب حب خب مب ىب يب ): تػىعىاُفى  قػىٍولًوً  ًمنٍ 

                                                            

            .ّٗٔ، صِٗج،،د.ط «ادلعىن السميم وتنوير العدل اجلميم من تفسري المتاب اجمليمحترير »التحرير والتنوير : بن عاشورا (ُ)
َهاِب َعَلى تْفسرِي الَبيضَ  :كانظر: ا٠تفاجي  "ياو ِعَناية الَداِضي وِكَفاية الرَّاِضي َعَلى تْفسرِي الَبيضَ " )اْلُيَسيَّاة( ياو َحاِشيُة الشِّ

 . ٖٔٓ، صِ،د.ط،ج م لمشف معىن الدرآن رليممراح لبيم: اك ك اٞت. ِْٖ،صٖ،د.ط،ج
 .ّٗٔص، ِٗج ،د.ط،التحرير والتنويرانظر:  (ِ)
 .ِْاإلنساف: (ّ)
 .ِْاإلنساف: سورة  (ْ)

 .ُٔٔ، صُٓج ،ُ، طروح ادلعاين يف تفسري الدرآن العظيم والسبع ادلثاين: األلوسي (ٓ)
 .ِّاإلنساف: (6)

 .ُُٖ، صُٗج ،ِط ، الدرطياجلامع ألحمام الدرآن = تفسري: القرطيب (ٕ)



12 
 

ٍنسىافً  سيورىةي : كقاؿ اإلماـ السيوطي (ُ)ىي مكية.: كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت نًي ةه : ًقيلى : اإٍلً : كىًقيلى  مىدى
ةن  آيىةن  ًإال   مىكًٌي ةه   . (ِ) (  ىت يت جث مث ىث يث ): كىاًحدى

  ْ:لككيدؿ على ذ أهنا مكية. -كهللا أعلم  -اتضح ِفج آايت ىذه السورةخالؿ تدبرم يف كمن 

، كمشاىد اآلخرة، ا١تكية تتحدث عن أصوؿ العقيدة من التوحيد كالنبوة كإثبات البعثعادة السور  -ُ
 .كىذا شأف ىذه السورة

 .زلة ككذلك كانت ألفاظ ىذه السورةألفاظ السور ا١تكية قوية كج -ِ

 (ّ).لسورة كمواضيعها قصَتة كشأف القرآف ا١تكيآايت ا -ّ

مىةي قاؿ  ا مىكًٌي ةه فىًإف  أيٍسليوبػىهىا كىمىعىانًيػىهىا : -رٛتو هللا  –دمحم الطاىر ابن عاشور  اٍلعىال  )كىاأٍلىصىحُّ أىنػ هى
ارًيىةه عىلىى سينىًن السُّوىًر اٍلمىكًٌي ًة(. جى

(ْ) 

                                                                          وحروفهاَعمُّ آيها وكلياهتا : ااثلثً 
 . (ٓ)كإحدل كثالثوف آية.، كمائتاف كأربعوف كلمة، ىي ألف كأربع مائة كٜتسوف حرفا

  

                                                            

 .ّْٕٔ، صٖ، جِط ،تفسري الدرآن العظيم: ابن كثَت (ُ)
: يف مىٍعرًفىًة اٍلمىكًٌيًٌ كىاٍلمىدىينًٌ ك  النػ ٍوعي اأٍلى  الدرآن علوم يف اإلتدان السيوطي: (ِ)  . ُٓ ، صُ، جُ،طؿي
 ."بتصرؼ" ُٓص، ُط ،أصول يف التفسري ابن عثيمُت: (ّ)
 .َّٕ،ص ِٗ،د.ط،ج التحرير والتنوير ابن عاشور: (ْ)
: أيب دمحم بن عاشور، مراجعة كتدقيق: األستاذ نظَت ت،  ّٗ، صَُج ،ُط المشف والبيان عن تفسري الدرآن: الثعليب (ٓ)

 .الساعدم
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 ترتيب السورة ومناسبتها : ادلطلب الثاين

 : ترتيبها: أواًل 

اًبري ٍبني زىٍيدو الث اًمنىةى  نػىزىلىٍت بعد سيورىة الرٛتاف كىقػىٍبلى سيورىًة : كىالًتٍسًعُتى يف تػىٍرتًيًب نػيزيكًؿ السُّوىًر. كىقىاؿى  عىد ىىا جى
نًي ةه. ا مىدى ا جىٍرمه عىلىى مىا رىآهي أىنػ هى ًؽ. كىىىذى  الط الى

ا مىكًٌي ةه أىٍخذن  ًثُتى  بًتػىٍرتًيًب ميٍصحىًف اٍبًن مىٍسعيودو  افىًإذىا كىافى اأٍلىصىحُّ أىنػ هى ًثُتى أىًك اٟتٍىاًديىةى كىالثىالى فػىتىكيوفي الثىالى
ًديرىةن أبًىٍف تػيعىد  قػىٍبلى سيورىًة اٍلًقيىامىًة أىٍك ٨تىٍوى ذىًلكى حىٍسبىمىا كىرىدى يف تػىٍرتًيًب اٍبًن مىٍسعيودو. كىجى

(ُ) 

 (ٕ): مناسبتها: ااثنيً 

 : ادلناسبة بني السورة وسابدتها -ٔ

هللا تبارؾ كتعاُف يف السورة السابقة  فقد ذكر، صلة كاضحة جلية: كسورة اإلنسافقيامة الصلة بُت سورة ال
مث ذكر يف مطلع سورة ، بداية خلق اإلنساف من نطفة مث من علقة مث جعل منو الصنفُت الذكر كاألنثى

لناس إُف كما ترتب على ذلك من انقساـ ا، مث ىداه السبيل، ااإلنساف خلق اإلنساف كجعلو ٝتيعا بصَتن 
مث ذكر يف ، فذكر يف سورة القيامة أىواؿ الفجار يـو القيامة، أكصاؼ اٞتنة كالنار اكذكر أيضن ، شاكر ككفور

 كما يلقاه األبرار من النعيم. سورة اإلنساف كصف اٞتنة

 : ادلناسبة بني اسم السورة وزلورىا -ٕ

كما ىو   -حيث تدكر السورة ؛ ظاىرة للسورة ىو )اإلنساف( كىو مناسب ورىا مناسبة السم ا١تشهورا
 .كنعمة ا٠تلق كنعمة ا٢تداية كنعمة جزاء ا١تتقُت  ؛ حوؿ نعم هللا على اإلنساف -كاضح من عنواهنا 

 ابعتبار مستهلها. كتسميتها بسورة )ىل أتى (

ن م عليو حُته  الذم مىر  ، فذلك ٟتديثها عن مراحل كأطوار حياة اإلنساف: أما تسميتها بسورة الدىر
 . امذكورن  االدىر كَف يكن شيئن 

                                                            

 .َّٕ، صِٗج التحرير والتنويرابن عاشور:  (ُ)
 ، "بتصرؼ". َٗٓص، َٖٓ، ص ٖج ،ُط التفسري ادلوضوعيمصطفى مسلم: (ِ)
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 : ادلناسبة بني افتتاحية السورة وخادتتها -ٖ

كىو نعمة جليلة ، كيف خا٘تة السورة تذكَت ٓتلقو، ة حديث عن خلق اإلنساف كىدايتويف مطلع السورة الكرٯت
للكافرين من يف بداية السورة ما أعده  اأيضن  كذكر هللا تعاُف .عظيمة دالة على كماؿ قدرتو تعاُفكآية 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ) : كذكر يف هنايتها  (ُ)( ىئ ی ی ی ی جئ ) :العذاب حيث قاؿ

( ژ ڑ ڑ ک ک 
(ِ)   

على ، )تبدأ السورة ابلتذكَت بنشأة اإلنساف كتقدير هللا يف ىذه النشأة: كقاؿ صاحب "الظالؿ"
ء . فتوحي بذلك البدء كىذا كما اقتضت ا١تشيئة منذ االبتدا،  كٗتتم ببياف عاقبة االبتالء، أساس االبتالء

ال ينبغي معو أف ٯتضي اإلنساف يف استهتاره . غَت كاع كال ، ا٠تتاـ ٔتا كراء اٟتياة كلها من تدبَت كتقدير
 .(ّ)كموىوب نعمة اإلدراؾ لينجح يف االبتالء(.، كىو ٥تلوؽ ليبتلى، مدرؾ

 مواضيعهاوأىم وأسباب النزول فضل السورة :  ادلطلب الثال ث

 : ورةفضل الس

كىافى الن يبُّ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍقرىأي يف اٞتيميعىًة يف صىالىًة الفىٍجًر اَف »: قىاؿى  -رىًضيى الل ي عىٍنوي  -عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى 
ٍىرً ، تػىٍنزًيلي الس ٍجدىةى  ٍل أىتىى عىلىى اإًلٍنسىاًف ًحُته ًمنى الد   (ْ).«كىىى

ق اإلنساف لٍ كخى ، كيف يـو اٞتمعة تقـو الساعة، ة ظاىرة ففي يـو اٞتمعة خلق آدـيـو اٞتمعكمناسبة السورة ل
 امة ىو أبرز ما ٖتدثت عنو السورة.كما ٭تدث لو يـو القي

 : أىم مواضيعها

 كفور.شاكر ك : مث انقسامو إُف فئتُت، كىدايتو السبيل، كتزكيده بطاقات السمع كالبصر، خلق اإلنساف -ُ

                                                            

 .ْاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ُّاإلنساف: سورة  (ِ)

 .ّٖٕٕ، صٔج ،ُِط يف ظالل الدرآن: سيد قطب (ّ)
بي مىا يػيٍقرىأي يف صىالىًة الفىٍجًر يػىٍوـى اٞتيميعىةً كتاب اٞتمعة، ،  البخاري صحيحيف صحيحو البخارم  أخرجو (ْ) (، ُٖٗ)رقم   ٓ/   ِ،  ابى

 .مهنع هللا يضر –يب ىريرة كابن عباس كابن مسعود كىناؾ ركاايت متعددة ٢تذا اٟتديث عن أ
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 رين كاٞتاحدين ككصف اٞتنة كالنار.ار عن جزاء الشاكاإلخب - ِ

 كا٠توؼ من عذاب الٌل.، جو اللٌ كإطعاـ الطعاـ لو ، أبعماؿ الشاكرين من الوفاء ابلنذر اإلشادة - ّ

 اٞتناف كالثواب كالفضل كاإلكراـ. ف ما ٢تم عند رهبم منصٍ كى من  مث ًذٍكر شيءو  - ْ

كقياـ ، كذكر اللٌ ، ميلمر النيب صٌلى الٌل عليو كسٌلم ابلصرب اٞتكأ، مصدر تنزيل القرآفالكالـ عن  - ٓ
 الليل.

على  بتبديل أمثا٢تم إف داموا كهتديد من كانت ىذه صفتهم، ا العاجلة كترؾ اآلخرةحب الدني - ٔ
 الكفر كالعناد كإمعاف األذل.

 (ُ).ل ٔتا جاء فيوعالف أف القرآف تذكرة كعظة ٞتميع البشر كندهبم إُف اإلٯتاف كالعماإل - ٕ

 .وؽ مشيئة اإلنسافكالتأكيد على أف مشيئة هللا ف، إثبات ا١تشيئة للناس - ٖ

 : أسباب النزول: اثلثا

فقاؿ لو رسوؿ هللا  ))جاء رجل من اٟتبشة إُف رسوؿ هللا : أنو قاؿ -رضي هللا عنهما  –ريًكم عن ابن عمر 
 :كعملت ٔتثل ، ابأللواف كالصور كالنبوة أفرأيت إف آمنت بواي رسوؿ هللا فضلتم علينا : فقاؿ، سل كاستفهم

كالذم نفسي بيده إنو لَتل بياض األسود يف اٞتنة من ، " نعم: ما عملت بو إين لكائن معك يف اٞتنة ؟ قاؿ
سبحاف هللا كْتمده كتبت لو : كمن قاؿ، ال إلو إال هللا كاف لو عهد عند هللا: من قاؿ: مث قاؿ، مسَتة ألف عاـ

إُف   ( 2)( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ): ة ألف حسنة كأربعة كعشركف ألف حسنة" فنزلت عليو ىذه السورةمئ
فاشتكى حىت فاضت ، نعم: كإف عيٍت لًتل ما ترل عيناؾ يف اٞتنة ؟ قاؿ: )ملكنا كبَتنا(. فقاؿ اٟتبشي: قولو

 . (ّ)بيده" يدليو يف حفرتو " فلقد رأيت رسوؿ هللا : نفسو . قاؿ ابن عمر

                                                            

 .   َِٖ/    ِٗـ    ،ُط، التفسري ادلنري: الزحيلي (ُ)
 .ُاإلنساف:سورة  (ِ)

من طريق عفيف بن ساَف عن أيوب بن عتبة عن   ُّٓٗٓرقم ّّْص، ّّّ، صُِج" ادلعجم المبريأخرجو الطرباين يف " (ّ)
كذكره  : )ركاه الطرباين ؛ كفيو أيوب بن عتبة كىو ضعيف(. َِْ،صَُج" رليع الزوائم "قاؿ ا٢تيثمي يف عطاء عن ابن عمر بو.

 أيوب سنده ، كيفُْٓ، صّج السور مقاصد على لإلشراؼ النظر كذكره يف مصاعد .ّٓٔ، صِٖج المر ادلنثور"السيوطي يف "
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 الرتبويةالتعريف ابدلضامني :  دلبح ث الثاينا

 : تعريف ادلضامني لغة

ا"  مىٍضميوفي اٍلًكتىابً : كىًمٍنوي قػىٍو٢تييمٍ  ؛ ضىًمنى الشيءى ٔتىٍعٌتى تىضىم نىو" ا كىكىذى ج مضمونوف )للعاقل( :  (ِ)"مض (ُ).كىذى
 : كمضامُتي )لغَت العاقل(

 ك يف متناكؿ اليد.مؤٌكد أ: شيء مضموف اسم مفعوؿ من ضًمنى  - ُ

 -ال معٌت لو: فارغ ا١تضموف -الٌلفظ كا١تعٌت: الش كل كا١تضموف ٤تتول "فًهم مضموف البياف" - ِ
 (ّ)."فحواه كما ييفهم منو: مضموف الكالـ/ مضموف اٞتملة -ما يف طيًٌو: مضموف الكتاب

ـ فحواه كىمىا يفهم ًمٍنوي )ج( ")اٍلمىٍضميوف( اتول كىًمٍنو مىٍضميوف اٍلكتاب مىا يف طيو كمضموف ا ٍلكىالى
 .(ْ)مضامُت".

 : تعريف ادلضامني يف االصطالح

كافة ا١تغازم كاأل٪تاط كاألفكار كالقيم كا١تمارسات الًتبوية اليت تتم ": ا١تضامُت يف العملية الًتبوية تعرؼ أبهنا
كا١تراد  (ٓ)اؼ الًتبوية ا١ترغوب فيها."لألىد امن خالؿ العملية الًتبوية لتنشئة األجياؿ ا١تختلفة عليها ٖتقيقن 

ٯتكن استنباطو من األىداؼ كاألساليب كا١تعاين الًتبوية يف  ىي ما: البحث ىذا اب١تضامُت الًتبوية يف
سواء  ، يها كاحتوهتا آايت سورة اإلنسافاٞتوانب العقدية كالتعبدية كاألخالقية كالسلوكية اليت اشتملت عل

 ٯتكن تطبيقها كفق خطوات إجرائية.كاليت ، ك مفهومهاذلك من منطوؽ اآلايت أكاف 
                                                                                                                                                                                                     

 كابن اٞتوزم يف " ،َُٕص، ُٗٔ، صُجُت " رده ابن حباف يف " اجملركحأك ك  .رجب ابن قالو .ابتفاقهم ضعيف عتبة، كىو بن
 .ُْٕ":  وعةيالفوائم اجمل"، كالشوكاين يف "  ادلوضوعات

، سليم بن عيد ا٢تالِف ْٕٖص ،ّج،د.ط،  االستيعاب يف بيان األسباب،  ِّٕ،صٖ،د.ط،ج سري أعالم النبالءالذىيب: انظر:  - 
 دمحم بن موسى آؿ نصر )كقد ضىع فىا اٟتديث(. ،

 .ِٖٓ، صُّج، ُط لسان العرب: منظورابن  (ُ)
 .مفرد (ِ)

 .ُُّٕ، صِ، جُ، طمعجم اللغة العربية ادلعاصرةعمر:  (ّ)
 . ْٓٓ، صُج ،د.ط،ادلعجم الوسيط، )إبراىيم مصطفى / أٛتد الزايت / حامد عبد القادر / دمحم النجار( (ْ) 
 .َْ،د.ط،ص مينها وتطبيداهتا الرتبويةالعالقات اإلنسانية يف الفمر اإلداري اإلسالمي ومضا :الغامدم (ٓ)
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 مفهوم الرتبية الدرآنية:  ادلطلب األول

 : لغة تعريف الرتبية

تيو: كرابءن  ا)رىاب الشيءي يػىٍربيو ريبػيو  : جاء يف "لساف العرب" كىيػيٍريب : ٪تى يتو. كىيف التػ ٍنزًيًل اٍلعىزًيزً : زىادى كى٪تىىا. كأىٍربػىيػٍ
قا  (ُ).ًت(الص دى

 : إُف ثالثة أصوؿ كٯتكن تلخيص األصوؿ اللغوية لكلمة "الًتبية"

 راب يربو ٔتعٌت زاد ك٪تا.: األصل األكؿ

 نشأ كترعرع.: كمعناىا،  على كزف خفي ٮتفىبى رٍ يػى  رىيبى : األصل الثاين

 ، رعاهكساسو كقاـ عليو ك ، كتوُف أمره، بوزف مد ٯتد ٔتعٌت أصلحو بُّ ري يػى  ب  رى : األصل الثالث

يضاكم قاؿ اإلماـ الب، للًتبية اكقد اشتق بعض الباحثُت من ىذه األصوؿ اللغوية تعريفن 
كىي تبليغ الشيء ، "الرب يف األصل ٔتعٌت الًتبية: "أنوار التنزيل كأسرار التأكيل"ىػ" يف تفسَته ٖٓٔ"ا١تتوىف

 مث كصف بو تعاُف للمبالغة".، إُف كمالو شيئا فشيئا

كىو إنشاء الشيء ، "الرب يف األصل الًتبية: ىػ"َِٓالراغب األصفهاين "ا١تتوىفكيف كتاب مفردات 
 ِ)حاال فحاال إُف حد التماـ".

 : تعريف الرتبية يف االصطالح

 ا ؛كاسعن  ااختلف علماء الًتبية يف مفهومها االصطالحي الذم ييستعمل يف ميداف الدراسات الًتبوية اختالفن 
كلتطورىا ، كالختالفها من ٣تتمع آلخر، وية. كًلصعوبة عملية الًتبية ذاهتاكذلك الختالؼ الفلسفات الًتب

 (ّ)عرب القركف كتغَت مدلو٢تا.

                                                            

 .َّْ، صُْ، جّط لسان العرب ابن منظور:(ُ)
 .ُٔص، ِٓط أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت وادلمرسة واجملتيع: مك النحال (ِ)
عربية السعودية ومستوى اجتاىات ادلعليني يف ممينة الرايض ضلو أمهية ميثاق أخالقيات مهنة التعليم يف ادليلمة ال: الفاٌف (ّ)

 ،د.ط.ةيَّ حِ سْ تطبيدهم لو، دراسة مَ 
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"كل ما يؤثًٌر يف تكوين الشخص اٞتسماين كالعقلي كا٠تلقي من حُت كالدتو : كٯتكن تعريفها أبهنا
 كتشمل ٚتيع العوامل ، إُف موتو

 مفهوم االستنباط: ادلطلب الثاين

 : الستنباط يف اللغةتعريف ا

: بلغ ا١تاءى. كاالٍسًتٍنباطي : . كأنبط اٟتفارنبع: "نػىبىطى ا١تاءي يػىٍنًبطي كيػىنػٍبيطي نبوطا: يقوؿ اٞتوىرم يف كتابو الصحاح
 (ُ)".االستخراج.

بي  النػ بىط ا١تاء الذم يػىنػٍبيطي من قعر البئر ًإذا حيفر": كيقوؿ ابن منظور  اطي نػىٍبطن توقد نبىطى ماؤىا يٍنًبطي كيػىنػٍ
 (ِ).(اكنيبوطن 

 : تعريف االستنباط يف االصطالح

  (ّ)كقوة القر٭تة.، استخراج ا١تعاين من النصوص بفرط الذىن: االستنباط: قاؿ اٞترجاين

بىاط: القيم ابن قاؿ ٍأنًًو أىٍف ٮتىٍفىى عىلىى غىٍَتً ميٍستػىٍنًبًطوً : ااًلٍسًتنػٍ  (ْ).اٍسًتٍخرىاجي اأٍلىٍمًر ال ًذم ًمٍن شى

، اآلية ٔتدلوؿ، معٌت لو كالـ رىٍبط: االستنباط: الطيار مساعد الدكتور قاؿ
 ٓ)غَتىا.ك ، مفهـو داللة أك، إشارة بداللة يكوف كأف،  الربط أنواع من نوع أبم

 

 

 
                                                            

 .ُُِٔ، صّج ،ْ، طالصحاح اتج اللغة وصحاح العربية: اٞتوىرم (ُ) 
 .)نبط( ابب الطاء، فصل النوف، مادة ،َُْ، صٕ، جّ، طلسان العربابن منظور:  (ِ)
 .ِِ، صُ، طالتعريفات: اٞترجاين (ّ)
 .ُِٕ، صُج ،ُ،ط وقعني عن رب العادلنيإعالم ادل: ابن قيم اٞتوزية (ْ)
 .َُٔص ،ِط يل واالستنباط والتمبر وادلفسرأو مفهوم التفسري والت: الطيار (ٓ) 
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 :عماده وفيو ثالثة مباح ث خلق اإلنسان وإ: الفصل األول 

 . كيفية خلق االنسان: ح ث األول ادلب

 إعماد االنسان ليدوم مبا خلق لو .: ادلبح ث الثاين 

 :أثر الرتبية يف توجيو االنسان وفيو مطلبان : ادلبح ث الثال ث 
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 كيفية خلق اإلنسان:  ادلبح ث األول

ى ى ائ ائ ەئ ): قاؿ تعاُف ككرمو على كثَت من خلقو.، كأكجده من عدـ، خلق هللا اإلنساف

(  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 
شاج الذم عٍت هبا يف ىذا ا١توضع إُف اختلف أىل التأكيل يف معٌت األم، (ُ)

كأشبو ىذه األقواؿ ابلصواب ): مث قاؿ بعد ذلك، -رٛتو هللا  –كقد ذكرىا اإلماـ الطربم ، عدد من األقواؿ
ألف هللا كصف النطفة أبهنا ، نطفة الرجل كنطفة ا١ترأة،  (ائ ەئ ەئ  ) معٌت ذلك:  قوؿ من قاؿ

استحالت عن معٌت النطفة فكيف تكوف نطفة أمشاجا كىي فقد ، كىي إذا انتقلت فصارت علقة، أمشاج
فإف ا١تعركؼ من نطفة الرجل أهنا سحراء على لوف ، إف نطفة الرجل بيضاء كٛتراء: علقة؟ كأما الذين قالوا

: كأحسب أف الذين قالوا، كإذا كانت لوان كاحدا َف تكن ألواان ٥تتلفة، كىي بيضاء تضرب إُف اٟتمرة، كاحد
 يت يف النطفة قصدكا ىذا ا١تعٌت.ىي العركؽ ال

إ٪تا خلق اإلنساف من الشيء القليل من النطفة. أال ترل أف الولد إذا أسكت : قاؿ، عن ابن عباس
 (ِ)ترل لو مثل الرٌير؟(.

كقبل البدء يف الكالـ على خلق اإلنساف يف القرآف الكرًن فال بيد  من الوقوؼ على طبيعة اإلنساف 
 اة.ككجوده كمهمتو يف اٟتي

فقد كرد يف القرآف الكرًن آايت عديدة عن أصل خلق اإلنساف كمراحل تكوينو كيظهر من ٣تموعها 
 : اٟتقائق اآلتية

   (ّ) ( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): أف اإلنساف خيلق من عدـ. قاؿ تعاُف -أ

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ) : أف آدـ عليو السالـ خيلق من تراب. قاؿ تعاُف -ب

   (ْ)( ڎ 

                                                            

 .ِاإلنساف: سورة  (ُ)
 .ِْْ،  َِْ، صِٗ، جُط تفسري الطربي: الطربم (ِ) 
 .ُاإلنساف: سورة   (ّ)

: سورة  (ْ)  .َِالرـك
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ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ) : أف خىٍلق ذرية آدـ من ماء دافق. قاؿ تعاُف -ج

   (ُ)(  ېئ ېئ 

 : أف هللا شرؼ اإلنساف ككرمو أبمور عديدة منها -د

( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ): أنو خلقو بيده. قاؿ تعاُف. ُ
(ِ)    

    (ّ) (  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ): أف هللا نفخ فيو من ركحو. قاؿ تعاُف. ِ

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ): أمر ا١تالئكة ابلسجود لو. قاؿ تعاُف. ّ

(ۓ ۓ ﮲ ﮳
(ْ)  

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ): كقاؿ تعاُف

( ەئ 
(ٓ)  

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): يف األرض. قاؿ تعاُف استخالفو. ْ
(ٔ)      

اب عند مزج الًتاب اب١تاء فكاف طينا ككاف خلق أبينا آدـ من تر ، ككاف خلق البشرية من ساللة آدـ
( ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ) :الزاب خلق منو اإلنساف. قاؿ تعاُف

مث انتقل    (ٕ)
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ): قاؿ تعاُف  ؛مث ٛتأ مسنوانن ، ذا الطُت من مرحلة إُف أخرل حيث أصبح أىٍسوىدى

  (ٖ)( ڻ ڻ ڻ 

                                                            

 .ْٓالفرقاف: سورة  (ُ)

 .ٕٓص: سورة  (ِ)
 .ِٕص: سورة  (ّ)

 .ّْالبقرة: سورة  (ْ)

 .ُُاألعراؼ: سورة  (ٓ)

 .َّالبقرة: سورة  (ٔ)

 .ُُالصافات: سورة  (ٕ)

 .ُٕص: سورة  (ٖ)
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كال ٘تييز ، اسو من تراب األرض كليس يف ذلك فضلذه تتعلق ٓتلق أبينا آدـ كأسىمراحل ا٠تلق كل 
ۆ ۈ ): الذم قاؿ جل يف عاله فيو، لإلنساف عن ابقي ا١تخلوقات كلكن كاف شرفو ىو الطور اآلخر

(   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ 
(ُ)  

 الركح من عقل كفكر. ىذهذا اإلنساف كما تبع ٢تنفخ الركح فيو تكرًن فكاف 
 -: االركح منحت اإلنساف خصائص عدة منهىذه ك 

 الفطرة السليمة اليت تتجو لإلٯتاف اب كحده.
 اإلدراؾ الواعي ٔتا كىبو هللا من عقل.
 .اأك شر   ااإلرادة اٟترة يف اختيار طريقو إما خَتن 

 ا١تسؤكلية اليت تصاحب القدرة كاالختيار.
، اتوذا اإلنساف ابٞتمع بُت اٞتسد كمقوما ت الركح كما ينشأ منها من عقل ليمسك بزماـ حي"ى

 ِكما يديره يف حياتو كقراراتو كما يتحكم فيو من بشر أك كائنات"
لقد ىيأ هللا لإلنساف اببىُت للسمع ك٫تا األذانف. كاببىُت للبصر ك٫تا العيناف. كاببىُت للشم كالنفىس 

 ىو الفم.للكالـ كالطعاـ كالشراب "كالنػ فىس" ك  ك٫تا يف األنف. كاببىُت ٠تركج فضالت البوؿ كالغائط. كابابن 
و نبات فه، كمن عناصرىا األكلية يتغذل، كنشأة اإلنساف كنشأة النبات من عناصر األرض األكلية يتكوف

(  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   چ چ ڇ ڇ ڇ ): من نباهتا كما قاؿ تعاُف
فاإلنساف كالنبات كال٫تا   (ّ)

 (ْ)ككال٫تا يرضع من ىذه األـ شرابو كطعامو.، نبات من نبات األرض
  :ومير مبراحل

كىي من دفنو إُف ، مث الربزخ، مث مرحلة الدنيا منذ أف يولد إُف أف ٯتوت، كمدهتا تسعة أشهر، مرحلة بطن األـ
ڑ ڑ ک ک ک ک ): قاؿ تعاُف -أعاذان هللا منها  –مث إُف دار القرار يدخل اٞتنة أك النار ، قياـ الساعة

                                                            

 .ٗالسجدة: سورة  (ُ)

 ."بتصرؼ" ْٗص  ،د.ط،حملات نفسية يف الدرآن المرمي: ا٢تامشي (ِ)
 ُٖنوح: سورة  (ّ)

 "."بتصرؼ  ٕٓٓص ،ُج ،ّط موسوعة فدو الدلوب :التو٬ترم (ْ)



23 
 

گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

﮿ ھ ھ  ﮾   ﮽  ﮼  ﮻  ﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮳  ے ے ۓ ۓ﮲ 

                ﯁  (  ڭ  ﯀ 
(ُ)  

كا٠تلود يف ، كالتمتع برؤية ربو إف كاف مؤمنا، بلوغ كماؿ النعيم، من كصولو ا١ترحلة األخَتةكاٟتكمة 
   ِالنار.اء على عملو يف الدنيا كٮتلد يف أما الكافر فيصل إُف كماؿ العذاب جز ، اٞتنة

كقد كردت أحاديث كثَتة كافقت ما أثبتو ، كالسنة النبوية ىي الشارحة كا١تبينة لكتاب هللا تعاُف 
العلم اٟتديث فكانت إعجازا علميا داال على صدقو ملسو هيلع هللا ىلص فقد كردت اإلشارة إُف مراحل خلق اإلنساف يف 

ثػىنىا : قىاؿى ، حديث عىٍبًد اللً  ٍبًن مىٍسعيودو  رىسيوؿي اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى كىىيوى الص اًدؽي اٍلمىٍصديكؽي " ًإف  حىد 
ًو أىٍربىًعُتى يػىٍومن  ٍلقى أىحىدًكيٍم ٬تيٍمىعي يف بىٍطًن أيمًٌ مثي  يػيبػٍعىثي ، مثي  يىكيوفي ميٍضغىةن ًمٍثلى ذىًلكى ، مثي  يىكيوفي عىلىقىةن ًمٍثلى ذىًلكى ، اخى

ًلمىاتو ًإلىٍيًو مى  ليوي ، فػىييٍكتىبي رًٍزقيوي : لىكه فػىيػيٍؤمىري أبًىٍربىًع كى ليوي ، كىأىجى ، مثي  يػينػٍفىخي ًفيًو الرُّكحي ، مثي  ييٍكتىبي شىًقيٌّ أىٍك سىًعيده ، كىعىمى
ا ًإال  ذً  نػىهى نىوي كىبػىيػٍ ًل أىٍىًل اٞتٍىن ًة حىىت  مىا يىكيوفي بػىيػٍ فػىيىٍسًبقي عىلىٍيًو اٍلًكتىابي ، أىٍك ًقيدي ًذرىاعو ، رىاعه فىًإف  أىحىدىكيٍم لىيػىٍعمىلي ًبعىمى

ا ا ًإال  ًذرىاعه ، فػىيػىٍعمىلي ًبعىمىًل أىٍىًل الن اًر فػىيىٍدخيليهى نػىهى نىوي كىبػىيػٍ ًل أىٍىًل الن اًر حىىت  مىا يىكيوفي بػىيػٍ ، كىًإف  أىحىدىكيٍم لىيػىٍعمىلي ًبعىمى
ا ".فػىيىٍسًبقي عىلى ، أىٍك ًقيدي ًذرىاعو  ًل أىٍىًل اٞتٍىن ًة فػىيىٍدخيليهى  (ّ)ٍيًو اٍلًكتىابي فػىيػىٍعمىلي ًبعىمى

 :  اإلنساف مركب من ستة أشياء كىيك 
 . بدنو اٞتثماين. كنفسو الشهوانية. كنفسو الغضبية. كنفسو الشيطانية. كركحو ا١تلكية. كجوىره العقلي

كخلقت حواء من أب بال ، كال أـفقد خلق آدـ بال أب  ؛ ككاف خلق اإلنساف على شىت الوجوه
 كخلق عيسى من أـ  بال أب كسائر ا٠تلق من أب ك أـ.، أـ

كينطق كيصمت كييسر ، كيقـو كيقعد، أيكل كيشرب سواي   افسبحاف من خلق من ىذه النطفة خلقن 
  . (ْ)كالسوم كالسقيم.، كالرب كالفاجر، كاألسود كاألبيض، ك٭تزف. كجعل منو الذكر كاألنثى

                                                            

 .ٓاٟتج: سورة  (ُ)

 .ّٗٓ، صُ، جّط موسوعة فدو الدلوبانظر:  (ِ)
ىالىًئكىةً ، كتاب بدء ا٠تلق، يف صحيحو البخاريأخرجو  (ّ)

بي ًذٍكًر ا١ت كتاب    يف صحيحو ومسلم(، َِّٖ)، رقم ُُُ، صْ، ، جابى
ًو القدر،  ٍلًق اآٍلدىًميًٌ يف بىٍطًن أيمًٌ ٍيًفي ًة خى بي كى ًلًو كىشىقى ابى ًلًو كىعىمى  (.ِّْٔ)، رقم َِّٔ، صْ،جتًًو كىسىعىادىتًًو اكى كىًكتىابىًة رًٍزًقًو كىأىجى

 .. "بتصرؼ"ٗٗٓص، ٖٗٓ، صُ، جّط موسوعة فدو الدلوبانظر:  (ْ)
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 اد اإلنسان ليدوم مبا خلق لوإعم:  الثاين ادلبح ث

( ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ   ): قاؿ تعاُف
مىةي  قاؿ  (ُ) : دمحم الطاىر ابن عاشور اٍلعىال 

يعن " ٍلًقًو ًمٍن نيٍطفىةو أىن وي جىعىلىوي ٝتًى لىقىوي الل ي لىوي ًمنى ا، ابىًصَتن  اكىفػيرًٌعى عىلىى خى انىٍت كىذىًلكى ًإشىارىةه ًإُفى مىا خى ٟتٍىوىاسًٌ ال يًت كى
ًلكى جىاءى كىٍصفيوي اًبلس ًميًع اٍلبىًصًَت ًبًصيغىًة اٍلميبىالىغىًة كىَفٍى يػىقيٍل فىجىعىٍلنىاهي ، أىٍصلى تػىٍفًكَتًًه كىتىٍدًبَتًهً  ، اميٍبًصرن  اسىاًمعن : كىًلذى

ٍنسىاًف كىبىصىرىهي أىٍكثػىري ٖتىًٍصيالن  ًٍييزن  أًلىف  ٝتىٍعى اإٍلً فىًبالس ٍمًع ، يف اٍلمىٍسميوعىاًت كىاٍلميٍبصىرىاًت ًمٍن ٝتىًٍع كىبىصىًر اٟتٍىيػىوىافً  اكى٘تى
 يػىتػىلىق ى الش رىاًئعى كىدىٍعوىةى الرُّسيًل كىاًبٍلبىصىًر يػىٍنظيري يف أىًدل ًة كيجيوًد اللً  كىبىًديًع صيٍنًعًو.

ا ٗتىىلُّصه ًإُفى مىا مىيػ زى الل ي ًبًو اإٍلً  ٍعًلًو ًٕتىاهى الت ٍكًليًف كىاتًٌبىاعً كىىىذى ةي الش رىاًئًع كىتًٍلكى خىًصيًصي   ٍنسىافى ًمٍن جى
اًمعىاتيوي  نًيػ تيوي كىانٍػتىظىمىٍت جى ٍنسىاًف ال يًت هًبىا اٍرتىكىزىٍت مىدى ًذًه اٍٞتيٍملىةي ًبقىٍولًوً ، اإٍلً ًلكى أيٍعًقبىٍت ىى يٍناهي الس ًبيلى  ًإان  : كىًلذى ىىدى

ت"  . (ِ).اآٍلايى

 كغاية قررىا.، بل خلقهم ٟتكمة أرادىا، من حكمة هللا يف خلقو أنو َف ٮتلقهم عبثا

ليظهر فجعل ا٠تلق ابتالء  " (ّ)  ( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): قاؿ تعاُف
   )حيث قاؿ ، كيسيء العملمن يصلح عملو كيسارع يف ا٠تَتات كمن يتنكب عن الصراط ا١تستقيم كيزيغ 

: كىذه األدكات منها، مث منح اإلنساف األدكات اليت تساعده على ٗتطي ىذا االبتالء ،(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٺ 
حىت يتحقق مضموف االختبار ابلعبادة كالتمكُت  ؛ كمنحو كذلك ا٠تالفة يف األرض، السمع كالبصر كالقلب

 يف األرض. 

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): قاؿ تعاُف
ٓتلقو يف أحسن كقد كـر هللا اإلنساف ، (ْ)

   (ٓ)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): صورة قاؿ تعاُف

كهبذه التكرٯتات يشعر اإلنساف ، كما كر ـ هللا سبحانو اٞتنس البشرم أبف أمر ا١تالئكة ابلسجود ألبينا آدـ

                                                            

 .ِاإلنساف: سورة  (ُ)
 .ّٕٓ، صِٗج ،د.ط،التحرير والتنوير: ابن عاشور (ِ)

 .ِك: لا١تسورة  (ّ)  

 .َّة: البقر سورة  (ْ)

 .ّالتغابن: سورة  (ٓ)
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 ؛ ابكال حساب كال ثواب كال عق، ليس لو مرجع اكال سائبن  اكَف ٮتلق عبثن ، أبف لو قيمة كغاية يف ىذه اٟتياة
( ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ): قاؿ تعاُف

(ُ)    

كإذا أردان الوقوؼ على أىم السمات اليت رصدىا القرآف لإلنساف بدافع من نزعتو األرضية لوجدان 
كىذه السمة كراء ٤تنة اإلنساف كصراعو األبدم على ىذا الكوكب كنلخص ذلك ، أ٫تها ضعفو أماـ شهواتو

 اء ٤تنتو ٓتركجو من اٞتنة.أف ضعف اإلنساف أماـ شهواتو كاف كر 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ): قاؿ تعاُف

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   ک ک گ گ گ گ ڳ ک ک

﮶ ﮷ ﮸ ﮹    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ۀ

(﮺ ﮻ ﮼
(ِ)     

 اآدـ أبف أيكل من ٙتار اٞتنة ما شاء إال شجرة كاحدة ككاف ىذا اختبارن  كا١تقصود ابلعهد إُف        
ما سيتعرض لو آدـ من مكر إبليس  يعلم أزالن  ألف هللا ؛ إلرادتو للحصوؿ على شرؼ ا٠تالفة يف األرض

كأماـ ىاتُت الشهوتُت نسي آدـ عهد ربو كما حذره ، كتزيينو للشهوات ال سيما حب التملك كحب البقاء
چ چ چ ڇ ڇ ڇ ): بليس كعداكتو كما سيتعرض لو من شقاء إف ىو أطاع إبليس. قاؿ تعاُفمن إ

ىذه رعاية من هللا كعنايتو أف ينبو آدـ إُف عدكه ك٭تذره ككانت   (ّ)  ( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 
  ( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ   ) كاالمتناع عن السجود آلدـ كما أمره ربو.، عقب نشوزه كعصيانو، غدره

عمل كالشركد كالضالؿ كالقلق كاٟتَتة كاللهفة كاالنتظار كاألَف كالفقداف ك كلها تنتظر ادـ فالشقاء ابلكد كال
  كبنيو خارج اٞتنة .

  

                                                            

 .ُُٓا١تؤمنوف: سورة  (ُ)
 .ُِِ - ُُٓطو: سورة  (ِ)

 .ُُٕطو: سورة  (ّ)
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كقد خلق هللا اٟتب الفطرم للشهوات يف اإلنساف هبدؼ االختبار ألف منحة شرؼ ا٠تالفة ال ٯتكنو 
 ُٖتقيقها إال ابلتحكم يف شهواتو كالسيطرة على نزغاتو .

ظهر أف اإلنساف ضعيف أماـ شهواتو كيقع يف منازعة شديدة مع رغباتو ففتح هللا لو أبواب كهبذا ي
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ): التوبة كأسبغ عليو من رٛتاتو فقاؿ تعاُف

( ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 
فال يطلب من اإلنساف أف ، (ِ)

نيتو كطبيعتو ابلكلية بل ىو كاقع يف دائرة االبتالء كمطلوب منو يبلغ درجة ا١تالئكة كيتخلص من إنسا
 اجملاىدة كا١تصابرة كالسعي إُف أعلى مراتب ا٠تَت قدر استطاعتو.

  

                                                            

 .ِّْٓ، صْج ،ُِ، طيف ظالل الدرآنسيد قطب:  (ُ)
 .ِّالنجم: سورة  (ِ)
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 ر الرتبية يف توجيو اإلنسانآاث:  ادلبح ث الثال ث

  االبتالء:  ادلطلب األول

(  ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ    )قاؿ تعاُف 
: -رٛتو هللا  – قاؿ الشيخ السعدم  (ُ)

 . بذلك لنعلم ىل يرل حالو األكُف كيتفطن ٢تا أـ ينساىا كتغره نفسو؟ (  وئ   )

فأ٘تها لو كجعلها ، كسائر األعضاء، كالسمع كالبصر،  كخلق لو القول الباطنة كالظاىرة، فأنشأه هللا
 سا١تة يتمكن هبا من ٖتصيل مقاصده.

كأخربه ٔتا لو ، كرغبو فيها، الطريق ا١توصلة إُف هللاكىداه ، كأنزؿ عليو الكتب، مث أرسل إليو الرسل
 عند الوصوؿ إُف هللا.

فانقسم ، كابتاله بذلك، كأخربه ٔتا لو إذا سلكها، كرىبو منها، مث أخربه ابلطريق ا١توصلة إُف ا٢تالؾ
نعم هللا عليو أ، كإُف كفور لنعمة هللا عليو، قائم ٔتا ٛتلو هللا من حقوقو، الناس إُف شاكر لنعمة هللا عليو

 (ِ)كسلك الطريق ا١توصلة إُف ا٢تالؾ".، ككفر بربو، فردىا، ابلنعم الدينية كالدنيوية

ء": كقاؿ الكفوم يف "الكليات" ء لكنو ١تا ، يف األىٍصل: ااًلبًٍتالى الت ٍكًليف اًبأٍلىمر الشاؽ من اٍلبالى
 فهمااستلـز االختبار اًبلنًٌٍسبىًة ًإُفى من ٬تهل العواقب ظن تراد

ء يكوف يف ا٠تٍىٍَت كىالش ر مىعن : كىقىاؿى بىعضهم ء": كىيف الش رٌ ، توأبلي: يػيقىاؿ يف ا٠تٍىٍَت ، اااًلبًٍتالى  ّ.بلوتو بالى

فقد يكوف االبتالء  ؛ كاالبتالء حقيقة مقررة كاثبتة كسنة كونية ال تتخلف أخربان هللا عز كجل عن ٖتققها ككقوعها
ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ): تعاُفقاؿ  ؛ ا تكره من عدكؾيف ا١تاؿ كالنفس كٝتاع م

(  ۆئ ۆئ  ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
(ْ)  

                                                            

 .ِاإلنساف: سورة  (ُ)

 .َُٔٔ، صٓ،طتيسري المرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان: السعدم (ِ)
 .ّْص،،د.طالمليات معجم يف ادلصطلحات والفروق اللغويةالكفوم:  (ّ)
 .ُٖٔآؿ عمراف: سورة  (ْ)
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مب ىب ): قاؿ سبحانو ؛ كاستخالؼ اإلنساف يف األرض كتفاكت درجات الناس ىو من االبتالء

(يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس حس خس
(ُ)   

ٍلقي  ٿ ): قاؿ عىز  كىجىل   ؛ حىت يتميز اسني ًمن غَتهالسماكات كاألرض كاف ألجل االبتالء كخى

( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 
(ِ) 

ٍلقي ا١توت كاٟتياة كاف ألجل االبتالء حىت يظهر اسن من غَته : قاؿ عىز  ًمن قائل ؛ ككذلك خى
(ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ)

(ّ)   

ڦ ڦ ڄ ڄ ): قاؿ عىز  ًمن قائل ؛ الء للناسككذلك جعل هللا تعاُف ما على األرض زينةن ابت

(ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ
كقد ذكر هللا تعاُف بعض أنواع االبتالء اليت يتعرض ٢تا   (ْ)

( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ): اإلنساف بقولو سبحانو
(ٓ)  

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): قاؿ تعاُف ؛ كابالبتالء يظهر اجملاىد الصادؽ كالصابر الثابت من غَت٫تا

(   ٿ ٹ ٹ
(ٔ)  . 

(  ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب): قاؿ سبحانو ؛ كاالبتالء يكوف اب٠تَت كالشر
(ٕ)   

 : ِمن ِحَمِم وذترات االبتالء

لالبتالء ًحكم جليلة كٙترات عظيمة كمضامُت تربوية مهمة ينبغي الوقوؼ عندىا كالتأمل فيها كالتعرؼ عليها 
 : كاالستفادة منها

 
                                                            

 .ُٓٔاألنعاـ: سورة  (ُ)
 .ٕىود: سورة  (ِ)

 .ِ: اٍلميلكسورة  (ّ)

 .ٕالكهف: سورة  (ْ)

 .ُٓٓالبقرة: سورة  (ٓ)

 .ُّدمحم: سورة  (ٔ)
 .ّٓاألنبياء: سورة  (ٕ)
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  يف السراء والضراء.حتديق العبودية هلل: األول

بن »: قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى : قىاؿى  -هنع هللا يضر  –عىٍن صيهىٍيبو  يػٍره ، أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمنً  اعىجى ، ًإف  أىٍمرىهي كيل وي خى
يػٍرن فى ، ًإٍف أىصىابػىٍتوي سىر اءي شىكىرى ، كىلىٍيسى ذىاؾى أًلىحىدو ًإال  لًٍلميٍؤًمنً  يػٍرن ، كىًإٍف أىصىابػىٍتوي ضىر اءي ، لىوي  اكىافى خى  اصىبػىرى فىكىافى خى

 (ُ)«.لىوي 

 ادلؤمنني الصادقني وَفْضح األدعياء الماذبني. دتحيص: الثاين

ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ): قاؿ تعاُف

( ﯁               
مىا كىافى الٌلي لًيىذىرىكيٍم  )أىمٍ : قاؿ ابن القيم  (ِ)

ٯتىاًف ًمٍن أىٍىًل النػٌ  ًيزى أىٍىلى اإٍلً    .(ّ)فىاًؽ(.عىلىى مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيًو ًمٍن اٍلًتبىاًس اٍلميٍؤًمًنُتى اًبٍلمينىاًفًقُتى حىىٌت ٯتى

 اإلانبة إىل هللا ابلتوبة واالستغفار.: الثال ث

    (ْ)( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ )

 : تمفري السيئات ورفع المرجات: اخلامس

ٍعًد ٍبًن أىيب كىق اصو  ءن؟، ايى رىسيوؿى هللاً : قػيٍلتي : قىاؿى  -هنع هللا يضر  -عىٍن سى مثي  ، " اأٍلىنًٍبيىاءي : فػىقىاؿى ، أىمُّ الن اًس أىشىدُّ بىالى
تػىلىى الر جيلي ، الص اًٟتيوفى  ئًوً ، فىًإٍف كىافى يف ًديًنًو صىالبىةه ، عىلىى حىسىًب ًديًنوً مثي  اأٍلىٍمثىلي فىاأٍلىٍمثىلي يػيبػٍ كىًإٍف  ، زًيدى يف بىالى

ءي اًبٍلعىٍبدً ، كىافى يف ًديًنًو رًق ةه خيفًٌفى عىٍنوي  ًطيئىةه ".  كىمىا حىىت  ٯتىًٍشي عىلىى ظىٍهًر اأٍلىٍرًض ، كىمىا يػىزىاؿي اٍلبىالى ، (ٓ)عىلىٍيًو خى
انىوي ك ، (ٓ)". ا أىٍعمىا٢تييٍم كىَفٍى يىكيونيوا ابى كهللا سيٍبحى ليٍغهى ٌيأى لًًعبىاًدًه اٍلميٍؤًمًنُتى مىنىازًؿى يف دىاًر كىرىامىًتًو َفٍى تػىبػٍ لًًغيهىا تعاُف قد "ىى

ئًًو كىاٍمتً  ا ًمٍن ابًٍتالى ًء كىاٍلًمٍحنىًة فػىقىٌيضى ٢تىيٍم اأٍلىٍسبىابى اٌليًت تيوًصليهيٍم إلىيػٍهى ا إاٌل اًبٍلبىالى ًلًغيهى انًوً ابى اًؿ   حى ا كىفٌػقىهيٍم ًلأٍلىٍعمى كىمى

                                                            

يػٍره كالرقائق، ، كتاب الزىد يف صحيحو مسلم أخرجو  (ُ) بي اٍلميٍؤًمني أىٍمريهي كيلُّوي خى  .(ِٗٗٗ)، رقم  ِِٓٗ، صْج ابى
 .ُٕٗآؿ عمراف: سورة  (2)
 .ُٔٗ، صّ، جْط زاد ادلعادابن القيم:  (3)
 .ُٖٔاألعراؼ: سورة  (4)
 (، كالدارمي يفُُْٖ، رقم )ِِٖ، صِجمسند أيب إسحق سعد بن أيب كقاص هنع هللا يضر شاكر،  ٖتقيق أٛتد مسنده أخرجو اإلماـ يف (5)

 التعليدات(. كقاؿ األلباين يف ِِٖٓ، رقم )ُِّٖ، صّ، جُ، ط حسن ، إسنادهحسُت سليم أسد الداراينكقاؿ ٖتقيق:  سننو يف
 صحيح. : حسنْٓٔ، صْ، ج حبان ابن صحيح على احلسان
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 (ُ)الٌصاًٟتىًة اٌليًت ًىيى ًمٍن ٚتيٍلىًة أىٍسبىاًب كيصيو٢تًًٍم إلىيػٍهىا".

 : أسباب ووسائل الثبات عنم حموث البالء ِمن

 كمنو، قد ىي أ هللا كيسر أسبااب ككسائل تعُت كتساعد على الثبات عند حدكث االبتالءات

  : الصرب: األول

يػٍره ، عىجىبه أًلىٍمًر اٍلميٍؤًمنً »: قىاؿى رىسيوؿي اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى : قىاؿى ، ٍيبو عىٍن صيهى  كىلىٍيسى ، ًإف  أىٍمرىهي كيل وي لىوي خى
يػٍره لىوي ، ًإٍف أىصىابػىٍتوي سىر اءي شىكىرى ، ذىاؾى أًلىحىدو ًإال  لًٍلميٍؤًمنً  يػٍره لىوي ، ر اءي صىبػىرى كىًإٍف أىصىابػىٍتوي ضى ، فىكىافى خى  (ِ)«.كىكىافى خى

 : اللجوء إىل هللا تعاىل: الثاين 

ا ايى ميقىلًٌبى اٍلقيليوًب : أىف  يػىقيوؿى ، كىافى ييٍكًثري ،  أىف  رىسيوؿى اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى ، عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى الل ي عىنػٍهى
. ثػىبًٌٍت قػىٍليب عىلىى طىاعىًتكى   كىًديًنكى

 : معرفة طبيعة الطريق ادلوصلة إىل اجلنة: الثال ث

)أىٍين أىٍنت كىالط رًيق طىرًيق تىعب ًفيًو آدـ كانح ألىجلو نوح كىرمي يف الن ار ا٠تٍىًليل كأضجع : قاؿ اإلماـ ابن القيم
ٍلًمٍنشىاًر زىكىراي  كىذبح الس يًٌد للذبح ًإٍٝتىاًعيل كىبيع ييوسيف بًثمن ٓتس كلبث يف السٍجن بضع ًسًنُت كىنشر ابً 

ار بكاء دىاكي  د كىسىار مىعى اٍلوىٍحش ًعيسىى كعاًف اٍلفقر كأنواع ك اٟتصور ٭تِت كقاسى الٌضر أىيُّوب كىزىاد على اٍلًمٍقدى
 (ّ)اأٍلىذىل ٤تيىم د تزىا أىٍنت ابللهو كاللعب(.

ۆئ ۆئ  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ): تعاُفقاؿ : ذكر هللا تعاىل: الرابع

(ۈئ
 :كقد كرد النص على أثره الكبَت يف التثبيت فقاؿ تعاُف، كالقرآف الكرًن من أعظم الذكر ، (ْ)

                                                            

 .ُٖٗ،صّج ،ْ،ط زاد ادلعاد يف ىمي خري العباد: ابن قيم اٞتوزية (1)
يػٍره كتاب الزىد كالرقائق،   يف صحيحو مسلم أخرجو (2)  بي اٍلميٍؤًمني أىٍمريهي كيلُّوي خى  .(ِٗٗٗ) ، رقمِِٓٗ، صْ، جابى
 .ِْص، ِط ،الفوائم: ( ابن قيم اٞتوزية3)
 .ْٓاألنفاؿ: سورة  (4)
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 .  (ُ)( وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی )

 : رلالسة الصاحلني وصحبتهم: اخلامس

كيدخل يف ذلك من كانت ٢تم  (ِ)نىًم اٍلقىاًصيىةى((.))ًإ٪ت ىا أيىٍكيلي الذًٌٍئبي ًمنى اٍلغى : كرد يف اٟتديث عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص
مواقف مشهودة يف الثبات على البالء فيحرص الشخص على زايرهتم كالتعرؼ على ٕتارهبم كاالستفادة 

 منها.

كينبغي اٟتذر من هتويل كتضخيم قضااي االبتالء حىت يصل الشخص إُف حد اليأس كقد يكوف من 
 . نعوذ اب من ذلك.كذلك دليله على ضعف اإلٯتاف ،نتائج ذلك االنتكاسة كالًتاجع

 اذلماية:  ادلطلب الثاين

(  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ): قاؿ تعاُف
فً : قاؿ اإلماـ القرطيبٌ ، (ّ) لىةو : )ا٢ٍتيدىل ىيدىايى كىىيوى ، ىيدىل دىالى

(  ڃ ڃ ڄ ڃ  ): قىاؿى الل ي تػىعىاُفى ، ال ًذم تػىٍقًدري عىلىٍيًو الرُّسيلي كىأىتٍػبىاعيهيمٍ 
  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   ): كقاؿ، (ْ)

)
لىةي كىالد ٍعوىةي كىالتػ ٍنًبيوي ، (ٓ) انىوي اًب٢ٍتيدىل ال ًذم مىٍعنىاهي الت ٍأيًيدي ، فىأىثٍػبىتى ٢تىيمي ا٢ٍتيدىل ال ًذم مىٍعنىاهي الد الى كىتػىفىر دى ىيوى سيٍبحى

( گ گ ک ک ک )" : ًو كىسىل مى فػىقىاؿى لًنىًبيًًٌو صىل ى الل ي عىلىيٍ ، كىالتػ ٍوًفيقي 
ٍلًق   (ٔ) فا٢تدل على ىذا ٬تئ ٔتىٍعٌتى خى

ٯتىاًف يف اٍلقىٍلبً  ٍلًق اإٍلً (   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): كىًمٍنوي قػىٍوليوي تعاُف، خى
(ڱ ڱ ڱ ڱ       )      كقولو  (ٕ)

(ٖ)  . 

                                                            

 .ِّالفرقاف: سورة  (1)
 -شعىيب األرنؤكط ققا سنن أيب داككد كصححو ٤ت (.ٕٓٔ)، رقم ِْٓ، صِج الصحيحني على ادلستمركاٟتاكم يف أخرجو  (2)

)قلت: إسناده حسن، كقاؿ النوكم: " إسناده صحيح، كقاؿ اٟتاكم: " . كقاؿ األلباين: َُْ، صُ، جُ، ط٤تىم د كاًمل قره بلليك 
 -باين لألل "داوود أيب صحيح" انظر "صحيحيهما"( . ( يفَِٖٗصدكؽ ركاتو "، ككافقو الذىيب. كأخرجو ابن خزٯتة كابن حباف )

 .  ٗٓ، صّ، ج األـ
 .ّاإلنساف: سورة  (3)
 .ٕالرعد:  سورة (4)
 .ِٓالشورل:  سورة (5)
 .ٔٓالقصص:  سورة (6)
 .ٓالبقرة:  سورة (7)
 . ٖفاطر:  سورة (8)
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ا٢تدل : . الثاينقالو عطية، سبيل ا٠تَت كالشر: أحدىا: أتكيالت "فيو أربعة : كقاؿ اإلماـ ا١تاكردم
قالو أبو ، خركجو من الرحم: قالو ٣تاىد. الرابع، سبيل الشقاء كالسعادة: قالو عكرمة. الثالث، من الضاللة

كماؿ : كقيل، سبيل مناًفًعو كمضارًٌه اليت يهتدم إليها بطبعو: اصاٌف كالضحاؾ كالسدم. ك٭تتمل خامسن 
 (ُ).عقلو

ا كقد ظهر ذلك جليا ككاضحا من كثرة دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص هب، كقد بينت السنة النبوية أ٫تية ا٢تداية
 كتعليم أصحابو أبلفاظ ٥تتلفة.

يػىٍفتىًتحي  -ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ أىبيو سىلىمىةى ٍبني عىٍبًد الر ٍٛتىًن ٍبًن عىٍوؼو سىأىٍلتي عىاًئشىةى أبًىمًٌ شىٍيءو كىافى نىيبُّ اللً  
ـى ًمنى الل ٍيًل؟ قىالىتٍ صىالىتىوي ًإذىا قى  ـى ًمنى الل ٍيًل يػىٍفتىًتحي صىالىتىوي : ا ائًيلى كىًإٍسرىاًفيلى » كىافى ًإذىا قىا الل هيم  رىب  ًجرٍبًيلى كىًميكى

انيوا فً  ادىًة أىٍنتى ٖتىٍكيمي بػىٍُتى ًعبىاًدؾى ًفيمىا كى ا فىاًطرى الس مىوىاًت كىاألىٍرًض عىاَفى اٍلغىٍيًب كىالش هى يًو ٮتىٍتىًلفيوفى اٍىًدين ًلمى
 (ِ)«.اٍختيًلفى ًفيًو ًمنى اٟتٍىقًٌ إبًًٍذًنكى ًإن كى أىٍنتى تػىٍهًدم مىٍن تىشىاءي ًإُفى ًصرىاطو ميٍستىًقيمو 

  -صل ى هللا عليو كسلم  -عىل مٍت رسوؿي هللا : -رضي هللا عنهما  – قاؿ اٟتسني بني عليٌ      
كعاًفٍت فيمىٍن ، "اللهيم اٍىًدين فيمىٍن ىىدىيتى : -قاؿ ابن جو اس يف قنوًت الوتر  -ًوتر كلماتو أقو٢تيين  يف ال

ٍن تػىوىلىيتى ، عافػىٍيتى  ، إئك تقضي كال ييقضىى عىليك، كقٍت شىر  ما قىضىٍيتى ، كابرًٍؾ ِف فيما أعطيتى ، كتػىوىلٍت فيمى
 (ّ)".تبارىٍكت رىب نا كتػىعىالىيتى ، كإنو ال يىذؿي مىٍن كىالىيتى 

فقد قاؿ سبحانو يف اٟتديث  ؛ كا٢تداية ال تكوف كال ٖتصل كال تتحقق كال تيناؿ إال ًمن هللا عز كجل      
يٍػتيوي : القدسي ك٨تن نقوؿ يف كل ركعةو ًمن  (ْ)فىاٍستػىٍهديكين أىٍىدًكيٍم((.، ))ايى ًعبىاًدم كيلُّكيٍم ضىاؿٌّ ًإال  مىٍن ىىدى

(ٹ ٹ ٹ) - فريضةن كانفلةن  –ركعات الصالة 
(ٓ)   

رىاطى  اكىاٍلعىٍبدي ميٍضطىرٌّ دىاًئمن »: -رٛتو هللا تعاُف -قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمٌية    إُفى أىٍف يػىٍهًديىوي الل ي الصًٌ
                                                            

 .ُْٔ، صٔ،ج النمت والعيون: ردماك ا١ت (ُ)
بي الدُّعىاًء يف كتاب صالة ا١تسافرين كقصرىا  صحيحو يفمسلم أخرجو  (2) ًة الل ٍيًل كىًقيىاًموً ابى  .(َٕٕ)، رقم ّْٓ، صُ،ج صىالى
 أيب صحيح. قاؿ األلباين يف (ُِْٓ)، رقم  ْٔٓ، صِجابب القنوت يف الوتر، األرنؤكط  ٖتقيق يف سننوود او أبو د أخرجو (ّ) 

  الًتمذم(. )قلت، حديث صحيح، كصححو ابن خزٯتة كابن حباف، كحسنو: ُٖٔ ، صٓج األـ - داوود
لىًة كىاآٍلدىابً ،  يف صحيحو مسلمخرجو أ (4)  بي ٖتىًٍرًًن الظٍُّلمً ، كتاب اٍلربًٌ كىالصًٌ  (.ِٕٕٓ)، رقم ُْٗٗ، صْج ، ابى
 .ٔالفاٖتة: سورة  (ٓ)
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ا الدُّعىاءً  اًب كىالى كيصيوؿى  ؛ اٍلميٍستىًقيمى فػىهيوى ميٍضطىرٌّ إُفى مىٍقصيوًد ىىذى إُفى الس عىادىًة إال  هًبىًذًه فىًإن وي الى ٧تىىاةى ًمٍن اٍلعىذى
ا ا٢ٍتيدىل الى ٭تىٍصيلي  ٍن فىاتىوي فػىهيوى إم ا ًمٍن اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىًإم ا ًمٍن الض الًٌُتى كىىىذى ايىًة فىمى   (ُ)«. إال  هًبيدىل الل ً ا٢تًٍدى

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ): اُفكطريق ا٢تداية ال يكوف إال ابتباع النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما قاؿ تع

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ 

(﯀ ﯁  
(ِ)   

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ): كقاؿ تعاُف

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ       ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ

(ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
(ّ)   

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): كقاؿ تعاُف

   (ْ)( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ 

كا٢تداية ٖتتاج إُف جيهدو يػيٍبذؿ يف سبيل ٖتصيلها كال ٖتصل ٔتجرد األماين الكاذبة كاآلماؿ ا٠تادعة فقد قاؿ 
( ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ): سبحانو

(ٓ)   

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ): كقاؿ تعاُف

( ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ 
ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    ): كقاؿ تعاُف  (ٔ)

(وئ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ): تعاُف قاؿك  (ٕ)

( ٿ 
( ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   ): كقاؿ تعاُف (ٖ)

ہ ھ ھ ): كقاؿ تعاُف (ُ)

                                                            

 .عامر اٞتزار -أنور الباز  اقق:ت: ، ّٕ، صُْ، جّط ىاو رليوع الفتابن تيمية: ( ُ)
 .ُٖٓاألعراؼ: سورة  (2)
 .ُٔا١تائدة:  سورة (3)
 .ْٓالنور:  سورة (4)
 .ٗٔالعنكبوت:  سورة (5)
 .ُٖالتوبة:  سورة (6)
 .ْٓاٟتج: سورة  (7)
 .َُُآؿ عمراف:  سورة (8)
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( ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ 
(ِ)  

قاؿ ، كما أىف  الزيغ كالضالؿ انتج عن البعد كاال٨تراؼ كالكرب كعدـ اإلقباؿ على أسباب ا٢تداية  
(  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ى ى ائ    ): سبحانو

فالناس يتفاكتوف يف تقبُّل ا٢تداية كما بُت   (ّ)
ًثًَت أىصىابى أىٍرضن ،  مىثىلي مىا بػىعىثىًٍت الل ي ًبًو ًمنى ا٢تيدىل كىالًعٍلمً »: النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلك يف قولو ثىًل الغىٍيًث الكى فىكىافى ، اكىمى

ا نىًقي ةه  ىاءى ، ًمنػٍهى
ى كىالعيٍشبى الكىًثَتى ، قىًبلىًت ا١ت ا أىجىاًدبي ، فىأىنٍػبػىتىًت الكىألى انىٍت ًمنػٍهى ىاءى ، كىكى

فػىنػىفىعى الل ي هًبىا ، أىٍمسىكىًت ا١ت
ًن ًسكي مىاءن كىالى تػيٍنًبتي كى ًإ٪ت ىا ًىيى ًقيعىافه الى ٘تيٍ ، كىأىصىابىٍت ًمنػٍهىا طىائًفىةن أيٍخرىل، فىشىرًبيوا كىسىقىٍوا كىزىرىعيوا، الن اسى  ، الى

كىَفٍى يػىٍقبىٍل ، اكىمىثىلي مىٍن َفٍى يػىٍرفىٍع ًبذىًلكى رىٍأسن ، كىنػىفىعىوي مىا بػىعىثىًٍت الل ي ًبًو فػىعىًلمى كىعىل مى ، فىذىًلكى مىثىلي مىٍن فػىقيوى يف ًديًن الل ً 
 (ْ)«.ىيدىل اللً  ال ًذم أيٍرًسٍلتي بًوً 

ن الناس ال يستحقوف ا٢تداية كال ينالوهنا لسبب من كقد كرد يف القرآف الكرًن ًذٍكر أصناؼو م
 : -حسب الصفات  –كىم كاآليت، ٍبًعديىم عن طريقهااألسباب كصفة من الصفات اليت تػي 

 (ٓ)كعدـ الرغبة يف ا٢تدل.، كالزيغ، كاإلسراؼ، كالكذب، كالفسق، كالظلم، كالكفر، كالشرؾ، عدـ اإلٯتاف
)تكىرر يف اٍلقيٍرآف جعل اأٍلىٍعمىاؿ اٍلقىاًئمىة اًبٍلقىٍلًب كاٞتوارح : - رٛتو هللا –قاؿ اإلماـ ابن القيم     

ايىة كاإلضالؿ فىيقـو اًبٍلقىٍلًب كاٞتوارح أىعماؿ تػىٍقتىًضي ا٢ٍتدل اٍقًتضىاء الس بىب ١تسببو كا١تؤثر ألثره ، سىبىب ا٢تًٍدى
ا اٍزدىادى ىدل كأعماؿ اٍلفيجيور ابلضد كىذىًلكى أىف هللا كىكىذىًلكى الضالؿ فأعماؿ اٍلرب تثمر ا٢ٍتدل كىكلما اٍزدىادى مً  نػٍهى

انىوي ٭تب أىعماؿ اٍلرب فيجازم عىلىيػٍهىا اًب٢ٍتدل كالفالح كىيبغض أىعماؿ اٍلفيجيور ك٬تازم عىلىيػٍهىا ابلضالؿ  سيٍبحى
ب أىل اٍلرب فىيقرب قػيليوهبم ًمٍنوي ًْتىسب مىا اكالشقاء كىأىٍيضن  قىاميوا ًبًو من اٍلرب كىيبغض اٍلفيجيور كىأىىلو  فىًإن وي اٍلرب كى٭تي

 (ٔ)فيبعد قػيليوهبم ًمٍنوي ًْتىسب مىا اتصفوا ًبًو من اٍلفيجيور(.
كآاثر ا٢تداية يف الدنيا كثَتة نذكر منها  اثر كالثمار يف الدنيا كاآلخرة.كاب٢تداية تتحقق الكثَت ًمن اآل

 : ما أييت

                                                                                                                                                                                                     

 .ُّالشورل:  سورة (1)
 .ُٖالزُّمىر:  سورة (2)
 .ٓالصف:  سورة (3)
بي فىٍضًل مىٍن عىًلمى كىعىل مى ، كتاب العلم، يف صحيحو البخاري أخرجو (4)  . (ٕٗ)قم ، ر ِٕ، صُ، جابى
 .ِّٗ، صّ، جّط موسوعة فدو الدلوبالتو٬ترم: انظر:  (ٓ)
 .ُُّ ، صِط الفوائم: بن قيم اٞتوزيةا (6) 
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امى فىالى يىًضلُّ كىالى يىٍشقىى      ): ُفقاؿ تعا، النجاة من الضاللة كالشقاء ًن اتػ بىعى ىيدى  ُ.(فىمى

ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ) :قاؿ تعاُف ؛ التوفيق كزايدة ا٢تداية كٖتقق التقول

( يئ جب حب خب مب 
( ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ): سبحانوكقاؿ   (ِ)

ٿ ٹ   ): كقاؿ عز  كىجىل  ، (ّ)

( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
(ْ)   

 : فمنها ،أما اآلاثر األخركية

(  ڍ ڌ ڌ ڎ ) : قاؿ تعاُف، النجاة مع ا١تتقُت
فا٢تداية ىي الطريق ا١توصلة التقول كهبا  .(ٓ)

 تتحقق االستقامة كالثبات عليها فيكوف صاحبها مع ا١تتقُت يـو القيامة.
 : ادلضامني الرتبوية يف اذلماية واالبتالء

يصرب كال يتضجر كيرضى كال يتسخط حىت  نوعندما ييوقن ا١تؤمن أبف االبتالء كائنه ال ٤تالة فإ -ُ
 ال يكوف ٤تركما من أجر كثواب البالء اٟتاصل.

، فال تضطرب النفس كال تنزعج الركحتوقع البالء كاليقُت بوقوعو ٬تعلو سهال ىينا إذا كقع  -ِ
 ك٭تصل بسبب ذلك طمأنينة القلب كسعادة الضمَت.

 هللا كيكثر من الدعاء بذلك. فا١تؤمن يطلبها من ؛ ا٢تداية من هللا تعاُف -ّ
 يتعلق ا١تؤمن ابألسباب الشرعية ٟتصوؿ ا٢تداية كالثبات عليها. -ْ

ا١تؤمن الصادؽ ٭تب ا٠تَت لغَته كما ٭تبو لنفسو فيكوف من دعاة ا٢تدل كالرشاد كسببا لنشر  -ٓ
 ذلك بُت الناس.

  

                                                            

 .ُِّ: سورة طو (1)
 .ٕٔسورة مرًن:  (2)
 .ُٕسورة دمحم:  (3)
 .ُُسورة التغابن:  (4)
 .ُٔسورة الزُّمىر:  (5)
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 :مباح ثزلفزات السلوك يف سورة اإلنسان وفيو أربعة :  الفصل الثاين

 .بيان عذاب المافرين وصفة النار: ادلبح ث األول

 .بيان نعيم األبرار ادلتدني وصفة اجلنة: ادلبح ث الثاين

 .ربط اجلزاء ابلعيل: ادلبح ث الثال ث

 .يف سلوك العبم والصفاتأثر أمساء هللا احلسىن : ادلبح ث الرابع
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 زلفزات السلوك يف سورة اإلنسان:  الفصل الثاين

 بيان عذاب المافرين وصفة النار:  األول ادلبح ث

ك٘تنعو من ارتكاب ، تدفعو إُف التزاـ اٟتق، سلوؾ ٭تتاج اإلنساف حىت يستقيم على الصراط ا١تستقيم ٤تفزات
 كمن ٤تفزات السلوؾ الواردة يف سورة اإلنساف بياف ما أعده للكافرين.، الباطل

مث كصفهم ابلشكر ، طريق ا٠تَت كطريق الشر: بعد أف ذكر هللا ىداية اإلنساف للسبيلُت ك٫تاف
 ؛ ألف اإلنذار أنسب اب١تقاـ كحقيق ابالىتماـ ؛ ذكر أحواؿ الكافر رغم أتخر ذكره عن الشاكر، كالكفر

 .(ُ)كألف تصدير الكالـ كختمو بذكر ا١تؤمنُت أنسب اب١تقاـ

 : لكالـ عن عذاب الكفار يف مطلبُتكقد جعلتي ا

 : م يوم الديامةمشهم عذاهب:  ادلطلب األول

(  ىئ ی ی ی ی جئ    ): قاؿ تعاُف
)ًإان  أىٍعتىٍدانى للكافرين من أفراد : قاؿ أبو السعود، (ِ)

رقيوف كتقدًني كعيًدىم معى  ااإلنساف الذم ىديناهي السبيل سالسل هبىا ييقاديكف كأغالال هبا ييقي دكفى كىسىًعَتن  هبىا ٭تي
( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ): يف قولو تعاُف أتخرىم للجمع بينهيمىا يف الذكر كما

(ّ)   
لُّ  كألف  اإلنذارى أىمُّ كأنفعي كتصديري الكالـً كختميو بذكًر ا١تؤمنُتى أحسني على أف  يف كصًفهم تفصيالن  ؛ ا ٮتي رٔت 

 (ْ)للتناسب(. تقدٯتيو بتجاكب أطراؼ النظم الكرًن كقرئ سالسالن 

شاىد، يف اآلخرة من ذؿ كىواف كعذاب كتنوع مشاىدهىذه اآلية تصور ما أعد هللا للكفار 
ى
: كمن تلك ا١ت

  : ذلتهم كىواهنم

ڄ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ) قاؿ تعاُف مبينا حاؿ الكافرين عند خركجهم من القبور

                                                            

: علي عبد ، تُٗٔ، صُٓ، جُط تفسري الدرآن العظيم والسبع ادلثاينروح ادلعاين يف =  تفسري األلوسي :  انظر: األلوسي (1)
 .البارم عطية

 .ْاإلنساف: سورة  (2)
 .َُٔآؿ عمراف: سورة  (3)
 .ُٕ، صٗ،د.ط،جتفسري أيب السعود = إرشاد العدل السليم إىل مزااي المتاب المرمي : السعود بوأ (4)
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(ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ
كالنص يصور سرعة خركجهم من القبور يف ، األجداث ىي القبور  (ُ)

كلكنهم ، ر الصوت كأهنم يسعوف إُف األنصاب اليت كانوا يعبدكهنا يف الدنياذلك اليـو منطلقُت إُف مصد
، بل ىم أذالء، اليـو ال ينطلقوف فرحُت أشرين بطرين كما كاف حا٢تم عندما كانوا يقصدكف األنصاب

 على النعت الذم كاف يعدىم هللا بو يف الدنيا.، كالصغار يعلوىم، أبصارىم خاشعة

كالدليل على ىذه ، إشارة إُف ىذه ا١تهانة كا١تذلة-ليت ىي موضوع البحثكا –كيف سورة اإلنساف 
 : اآلايت ا١تتضمنة يف سورة االنساف قولو تعاُف

ىئ ی       ): كىقػىٍوليوي  :-رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ الطربم    (ِ)(  ىئ ی ی ی ی جئ     )        

ًسلى ييٍستػىٍوثىقي هًبىا ًمنػٍهيٍم ًإان  أىٍعتىٍدانى ًلمى : يػىقيوؿي تػىعىاُفى ًذٍكريهي ، (ی ی الىفى أىٍمرىانى سىالى تػىنىا كىخى ٍن كىفىرى نًٍعمى
ا أىٍيًديًهٍم ًإُفى أىٍعنىاًقًهٍم(. كىقػىٍوليوي : يػىقيوؿي (ی)يف اٞتٍىًحيًم.  اشىد   ًؿ ًفيهى رن : يػىقيوؿي (  جئ     ): كىتيشىدُّ اًبأٍلىٍغالى  اكىانى

 (ّ)..تيسىع ري عىلىٍيًهٍم فػىتػىتػىوىق دي 

هبا  كخالفوا أمران سالسل هبا يقادكف إُف اٞتحيم كأغالالن ، أم إاٌن ىٌيأان ١تن كفركا بنعمتنا: كا١تعٌت     
ڳ ڳ ): هبا ٭ترقوف. ك٨تو اآلية قولو تعاُف اكانرن ، تشد أيديهم إُف أعناقهم كما يفعل ابجملرمُت يف الدنيا

  (   ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
(ْ) 

)إف  الكاًفرى لييسحبي لسانيوي يوـى القيامىًة كراءىهي الفرسىخى أك الفرسىخُت يتواطأه : هللًا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿي رسوؿي    
: قاؿ تعاُف يينهركف كييصاح عليهم كما يفعل الراعي بغنمو.، حىٍشريىم كقطعاف ا١تاشية ٚتاعات (ٓ) ( الناس

(  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ    )
( ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ۆئ ۆئ ۈئ): كقاؿ تعاُف   (ٔ)

(ُ)  

                                                            

 .ْْا١تعارج: سورة  (1)
 .ْاإلنساف: سورة  (ِ)
 .ّٖٓ، صِّ، جُط انتفسري الطربي = جامع البيالطربم:  (ّ)
 .ُٕسورة غافر:  (ْ)
ا، ، أمحم يف مسنمه  اإلمامأخرجو  (ٓ) ، َِّ، ص الرتمذي سنن ضعيفكضعفو األلباين يف ميٍسنىدي عىٍبًد اللً  ٍبًن عيمىرى رىًضيى الل ي عىنػٍهيمى

( قاؿ أبو عيسى: ىذا حديث غريب، إ٪تا ُُٖٓ اجلامع الصغريضعيف ) ُٖٔٗ، الضعيفة ٕٔٔٓ ادلشماة -ضعيف )كقاؿ: 
 .َُٖٓ، صّ، ج ادلصابيح مشماة،  ُِٗ ، ص وزايدتو الصغري اجلامع ضعيفكانظر:  نعرفو من ىذا الوجو.

 .ُٕالزُّمىر: سورة  (ٔ)
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كعندما يتذكر اإلنساف يـو القيامة كيتأمل يف مشاىده كمواقفو كأىوالو كشدائده فإف ذلك يبعثو      
 كاالستعداد للحساب كاٞتزاء.، دهعلى القياـ بوظيفتو يف ىذا الوجود كالتحقق بعبادة هللا تعاُف كح

من خالقو كمواله سبحانو  علها سببا ككسيلة للقربكا١تؤمن ابليـو اآلخر ال يغًت بنعم هللا عليو كإ٪تا ٬ت 
 كتعاُف.

كضعف اإلٯتاف ابليـو اآلخر كنسياف مواقفو كأىوالو يؤدم إُف جحود آايت هللا عز كجل     
 سرة كالندامة حيث ال ينفع الندـ.كاإلعراض عن ذكره فيقع يف اٟت

ا ىي للعظة كاالعتبار حىت نيًعد  العيدةى كىذه الشدائد كاألىواؿ اليت ييذكران هللا عز كجل هبا إ٪ت     
قق التقول اليت   تينجينا من تلك ا١تواقف العصيبة.ك٨تي

 مشهم عذاهبم يف النار:  ادلطلب الثاين

( ىئ ی ی ی ی جئ ): قاؿ تعاُف
خا٘تة اآلية تبُت ما اعد هللا للكفار بعد هناية  (ِ)

 نار ا١تسعرة أم ا١توقدة  اذ اف السعَت ىي ال-عياذا اب–حساهبم كدخو٢تم جهنم 

 : قاؿ تعاُف، أعد: اعتد كما يقاؿ: يقاؿ، أم ىيأان للكافرين، بدالُت، كأصل أعتدان أعددان
( پ پ پ     )

مة اللغة يف أف أصل الفعل بدالُت أك بتاء كداؿ فلم ٬تزموا أبيهما األصل كقد تردد أئ، (ّ)
أهنما فعالف نشآ من لغتُت غَت أف االستعماؿ خص  كفعل اعتد يف الكالـ كاألظهر، أعد: لكثرة كركد فعل

 عتاد اٟترب كَف يقولوا عداد .: الفعل ذا التاء بعدة اٟترب فقالوا

 القيود ا١تصنوعة من حلق اٟتديد يقيد هبا اٞتناة كاألسرل .: كالسالسل

 كىو حلقة كبَتة من حديد توضع يف رقبة .، ٚتع غل بضم الغُت: كاألغالؿ

)إف  أىلى الناًر ليىبكوفى حىت لو : كيف اٟتديثً  نيا.جهنم كحاؿي أعما٢ًتم يف الدُّ يف  ارً عذابي الكف  

                                                                                                                                                                                                     

لىت: سورة  (ُ)  .ُٗفيصًٌ
 .ْاإلنساف: سورة  (2)
 .ُّيوسف: سورة  (3)
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ـى (   (ُ) أيجريًت السُّفيني يف دموًعًهم ٞتىىرت كإهنم ليىبكوفى الد 

، فقد جعل هللا يف أعناقهم األغالؿ يسحبوف منها، كأىل النار يف عذاب دائم: سالسلها كأغال٢تا
 ى عذاب كخلق ٢تم سالسل يسلكوف فيها.عل فتزيدىم عذاابن 

( ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ): قاؿ تعاُف
ىئ يئ جب حب خب مب ) : كقاؿ سبحانو (ِ)

( ىب 
(ّ)   

كايللهواف كالذؿ ، كما أثقلها على أىل النار، كتلك ا١تقامع كاألصفاد، كما أعظم تلك السالسل كاألغالؿ
٢تم ال خشية ىرهبم كما يقيد السجُت يف  الالن فإ٪تا قيدىم هللا هبا إذ، الذم ٬تلبو منظر حاملها كسط اٞتحيم

 الدنيا .

: قاؿ تعاُف، فيلقى فيها كما تلقى السمكة يف الزيت اٟتار، كمن أىل النار من تلفح النار كجهو
( ىئ يئ جب حب خب مب )

( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): كقاؿ سبحانو، (ْ)
(ٓ)   

فر يـو القيامة يقسم أف الكاك ، حاؿ كجوىهم كقد ذىب ٟتمها كبقي عظمها كلك أف تتصور    
" يؤتى أبنعم أىل الدنيا من : قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، ٔتجرد ما تلفحو النار لفحة كاحدة، قط ااب أف َف ير خَتن 

قط؟ ىل مر بك نعيم  اىل رأيت خَتن ، اي ابن آدـ: مث يقاؿ، أىل النار يـو القيامة فيصبغ يف النار صبغة
 .ٔرب" قط؟ فيقوؿ ال كهللا اي

 

                                                            

 قق: مصطفى عبد القادر عطا،(. كصححو إُٖٗ، رقم ) ْٖٔ، صْ، جُط الصحيحني على تمركادلسأخرجو اٟتاكم يف ( 1)
 .َْٕص ،ُ، ج وزايدتو الصغري اجلامع صحيحكقاؿ األلباين: حديث حسن كما يف 

 .ُٕغافر: سورة  (2)
 .ِّاٟتاقة: سورة  (3)
 .َُْا١تؤمنوف: سورة  (4)
 .َٓإبراىيم: سورة  (5)
بي كتاب ًصفىًة اٍلًقيىامىًة كىاٞتٍىن ًة كىالن ارً    صحيحويف  مسلمأخرجو  (6)  نٍػيىا أىٍىلً  أىنٍػعىمً  صىٍبغً  ، ابى ، ْج اٞتٍىن ةً  يف  بػيٍؤسنا أىشىدًًٌىمٍ  كىصىٍبغً  الن ارً  يف  الدُّ

 .(َِٕٖ)، رقم  ُِِٔص
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 : ومن ذلك، وقم تعمدت مظاىر عذاب المفار يف النار

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ   ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ): هللا تعاُفيقوؿي  :شراب أىل النار

( ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ 
(ُ)  

ففي اٟتديث الذم ، يدخل أىل اٞتحيم النار على صورة ضخمة ىائلة ال يقدر قدرىا إال الذم خلقهم
  ِ ( أايـ للراكب ا١تسرع ةمسَتة ثالث ما بُت منكيب الكافر يف النار ): رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص قاؿيرفعو أبو ىريرة إُف 

كإف ضرسو مثل ، ا)إف غلظ جلد الكافر اثناف كأربعوف ذراعن : - ملسو هيلع هللا ىلص -قاؿ رسوؿ هللا : كعن أيب ىريرة قاؿ
  ّ( لسو من جهنم ما بُت مكة كا١تدينةكإف ٣ت، أحد

(ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ)  : تعاُفقاؿ : طعام أىل النار   
لىٍيسى ٢تىيٍم : كقولو تػىعىاُفى ، (ْ)

ـه ًإال  ًمٍن ضىرًيعو قىاؿى عىًليُّ ٍبني أىيب طىٍلحىةى عىًن اٍبًن عىب اسو  ىيوى : كىقىاؿى سىًعيدي ٍبني جيبػىٍَتو ، شجر من النار: ٢تىيٍم طىعا
ا اٟتًٍجىارىةي كىعىٍنوي ، الز قُّوـي  رٍبًؽي : كىقىاؿى اٍبني عىب اسو كى٣تيىاًىده كىًعٍكرًمىةي كىأىبيو اٞتٍىٍوزىاًء كىقػىتىادىةي ، أىنػ هى : قىاؿى قػىتىادىةي ، ىيوى الشًٌ

رٍبًؽي كىيف الص ٍيًف الض رًيعي  يًو يف الر بًيًع الشًٌ ًطئىةه اًبأٍلىٍرًض.كىىيوى شىجىرىةه ذىاتي شى : قىاؿى ًعٍكرًمىةي ، قػيرىٍيشه تيسىمًٌ    ٍوؾو الى

 

اًز الض رًيعى ًإذىا يىًبسى كىىيوى : قىاؿى ٣تيىاًىده : اٍلبيخىارًمُّ كىقىاؿى      يًو أىٍىلي اٟتًٍجى رٍبًؽي ييسىمًٌ الض رًيعي نػىٍبته يػيقىاؿي لىوي الشًٌ
رٍبًؽي ًإذىا يىًبسى ٝتيًٌي الض رً ، سيمٌّ  ـه ًإال  ًمٍن ، يعى كىقىاؿى مىٍعمىره عن قتادة ىيوى الشًٌ كىقىاؿى سىًعيده عىٍن قػىتىادىةى لىٍيسى ٢تىيٍم طىعا

ًعًو كى  ضىرًيعو ًمٍن شىرًٌ الط عىاـً كى  الى ييٍسًمني كىال يػيٍغًٍت ًمٍن جيوعو يػىٍعًٍت الى ٭تىٍصيلي ًبًو مىٍقصيوده : كقولو تعاُف، أىٍخبىًثوً  أىٍبشى
ًفعي ًبًو ٤تذكر. كىالى يػىٍندى

 (ٓ) 

 
                                                            

 .ُٕإبراىيم: سورة  (1)
بي ًصفى ، ًكتىابي الٌرًقىاؽً  البخاري يف صحيحوأخرجو ( 2) كتاب يف صحيحو،  مسلم( كُٓٓٔ، رقم )ُُْ، صٖ، جًة اٞتىن ًة كىالن اًر ابى

ا كىأىٍىًلهىا ا الضُّعىفىاءي ، اٞتٍىن ًة كىًصفىًة نىًعيًمهى ا اٞتٍىب اريكفى كىاٞتٍىن ةي يىٍدخيليهى بي الن اري يىٍدخيليهى  .(ِِٖٓ) رقم ُِٖٗ، صْ، جابى
بي ًصفىًة اٞتىن ًة كىالن اًر ًكتىابي الرًٌ  البخاري يف صحيحوأخرجو  (3)  (.ُٓٓٔرقم ) ُُْ، صٖ، جقىاًؽ، ابى
 .ٕ ، ٔالغاشية:سورة  (4)
 .ّٕٕ/ ٖ، البن كثَت  تفسري الدرآن العظيم: ، كانظر ُٖٔ /ٔابب )لًتكنب طبقا عن طبق(،  البخاري يف صحيحوأخرجو  (5)



42 
 

 ل النار الضريع والزقوم.طعام أى

، نبت ذك شوؾ الطئ  ابألرض: كالضريع شوؾ أبرض اٟتجاز يقاؿ لو الشربؽ . كعن ابن عباس الشربؽ
ڀ ٺ ٺ      پ پ پ ڀ ڀ ڀ    ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ) كمن طعاـ أىل النار الغسلُت فإذا ىاج ٝتي ضريعا .

(ٺ ٺ
(ُ)   

يػىٍعًٍت  (ٻ    ) كىذىًلكى يػىٍوـي اٍلًقيىامىةً  (     ٱ ٻ ٻ ):   اؤيهي يػىقيوؿي جىل  ثػىنى  ِ، (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): قاؿ الطربم 
اًر اآٍلًخرىًة  ًء. كمىا، عىٍنوي يػىٍعًٍت قىرًيبه يىٍدفىعي  (   ٻ   )يف الد  ثىًٍت ييونيسي : كىييًغيثيوي ٦ت ا ىيوى ًفيًو ًمنى اٍلبىالى : قىاؿى ، حىد 
ـً اٍلعىرىبً (   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )   يف قػىٍولًوً ، ٍبني زىٍيدو قىاؿى ا: قىاؿى ، أىٍخبػىرىانى اٍبني كىٍىبو   اٍلقىرًيبي يف كىالى

نٍػيىا عىلىى طىعىاـً : يػىقيوؿي جىل  ثػىنىاؤيهي   (ّ)(  پ پ پ ڀ ڀ )   ـه كىمىا كىافى الى ٭تىيضُّ يف الدُّ كىالى لىوي طىعىا
ـه ًمٍن ًغٍسًلُتو ، اٍلًمٍسًكُتً  يلي ًمٍن صىًديًد أىٍىًل الن اًر. كىكىافى بػىٍعضي أىٍىًل اٍلعىرىبًي ًة ًمٍن أىٍىًل كىذىًلكى مىا يىسً ، ًإال  طىعىا

ٍلتىوي فىخىرىجى ًمٍنوي شىٍيءه فػىهيوى ًغٍسًلُته : اٍلبىٍصرىًة يػىقيوؿي  ٍبرً ، كيلُّ جيرٍحو غىسى كىزًيدى ًفيًو ، ًفٍعًلُته ًمنى اٍلغيٍسًل ًمنى اٞتًٍرىاًح كىالد 
 ٔتىٍنزًلىًة ًعٍفرًينو. كىبًنىٍحًو ال ًذم قػيٍلنىا يف ذىًلكى قىاؿى أىٍىلي الت ٍأًكيًل.  اٍليىاءي كىالنُّوفي 

 

 

 

  

                                                            

 .ّٕاٟتاقة: سورة  (1)
 ّٓ( سورة اٟتاقة: 2)
 .ّٔاٟتاقة: سورة  (3)
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 : صفات ادلتدني ونعييهم: ل ثالثا ادلطلب

ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ      ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ       چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ) قاؿ تعاُف: 

ہ ہ ھ ھ  ہ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ     گ گ گ ڳ

ې      ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې       ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸       ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳      ھ

(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ        ې ې ى ى ائ ائ ەئ
(ُ)   

    (ّ)كاألبرار معناىا ا١تٌتقوف. (ِ)الرٌب اسم جامع للخَت.

يعى مىا أىمىرى الل ي ًبًو كىمىا  )لىٍفظي " اٍلربًٌ ": -رٛتو هللا  –قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  إذىا أيٍطًلقى تػىنىاكىؿى ٚتًى
ٱ ٻ ٻ ٻ ) :كىقػىٍولًوً   ( 6)(ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): كىقػىٍوًلوً ( 5)( ک ک ک گ )( 4)( ژ ژ ڑ ڑ ): يف قػىٍولًوً 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

فىاٍلربُّ إذىا أيٍطًلقى كىافى ميسىم اهي  ( 7)( ڎ ڎ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
نػى   :  هيمىا كىمىا يف قػىٍولو تػىعىاُفى ميسىم ى التػ ٍقوىل كىالتػ ٍقوىل إذىا أيٍطًلقىٍت كىافى ميسىم اىىا ميسىم ى اٍلربًٌ مثي  قىٍد ٬تيٍمىعي بػىيػٍ

 (ٗ.)( 8)(ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  )

. اكىيػيٍثًنيهىا ٤تىىب ةن كىاٍنًعطىافن ، اأًلىن وي ييوًصلي إُفى اٍلقيليوًب أىٍلطىافن  ؛ أىٍسبىاًب اأٍليٍلفىةً  ًمنٍ ، )اٍلربُّ : قاؿ اإلماـ ا١تاكردم
أًلىف  يف ، ( 11) (ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ  ): كىًلذىًلكى نىدىبى الل ي تػىعىاُفى إُفى التػ عىاكيًف ًبًو كىقػىرىنىوي اًبلتػ ٍقوىل لىوي فػىقىاؿى 

                                                            

 .ُِػػػػػػُُاإلنساف: سورة  (ُ)
 .ِّٖ، صِ، جِط ،اجلامع ألحمام الدرآن = تفسري الدرطي تفسري: لقرطيبا (ِ)
 .ُُٕ، صُ، جُ،طكشاف اصطالحات الفنون التهانوم: (ّ)

 .ُّاالنفطار: (4)  
 .ُْاالنفطار: (5)

 .ُٖٗالبقرة: (6)  
 .ُٕٕالبقرة:سورة  (ٕ)  
 .ِا١تائدة: (8)

 .ُٓٔ،صٕ، جّطى او رليوع الفت ية:ابن تيم (ٗ)
 .ِا١تائدة: (10)
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كىيف اٍلربًٌ ًرضىى الن اًس. كىمىٍن ٚتىىعى بػىٍُتى ًرضىى اللً  تػىعىاُفى كىًرضىى الن اًس فػىقىٍد ٘تى ٍت سىعىادىتيوي ، للً  تػىعىاُفى التػ ٍقوىل ًرضىى ا
تيوي(. كىعىم ٍت نًٍعمى

(ُ) 

 : وأنشم أبو احلسن اذلامشيّ 

 اس كلُّهم عيا ... ؿ هللا ٖتت ظاللوالن  

 (ِ)أبرُّىم لعيالو.إِف ... ىػ  افأحبُّهم طير  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): قاؿ تعاُف، كالبذؿ كاإلنفاؽ كالصلة من أسباب نيل الرب 

( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 
(ّ)   

﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ): كقد ذكر سبحانو كتعاُف ًمن دعاء أكِف األلباب أهنم يقولوف    

( ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁            
الذم أعده هللا كالثواب ، (ْ)

خَته من الدنيا كما فيها فال ينبغي للمؤمن الربى أف يلتفت إُف زينة الدنيا كمتاعها كال ينظر إُف هللا لألبرار 
ڈ ڈ ژ     ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ): فقد قاؿ سبحانو ؛ نعيم أىل الدنيا نىظىرى تعظيمو كاحتفاء

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ    ژ ڑ ڑ ک ک ک

(  ڻ ۀ ۀ ہ ہ
(ٓ)   

        ے ۓ ۓ ﮲       ھ ھ ھ ھ ے): يف بياف كتفصيل بعض النعيم الذم أىعىد ه ًلألبراركقاؿ سبحانو  

          ﮾ ﮿ ﯀ ﯁          ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽      ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸

   (ٔ)(           

ـي أمافو يف األرض     م أك ضعفيهم كًقل تيهم كعيليوُّ الفُّجار عليه، كاألبرار صىم ا م سببه ًمن كذىاهبي
                                                            

 ".بتصرؼ". ُّٖ، ُِٖص،د.ط،أدب المنيا والمين: ردماك ١تا (ُ)
 .ُْٖص،د.ط،أدب المنيا والمين: ردماك ١تا( 2)
 .ِٗآؿ عمراف: سورة  (3)
 .ُّٗآؿ عمراف: سورة  (4)
 .ُٖٗ - ُٔٗآؿ عمراف: سورة  (5)
 .ِٖ - ِِ ا١تطفًٌفُتسورة  (6)
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توشك القرل أف ٗترب »: -هنع هللا يضر -فقد قاؿ عمر بن ا٠تطٌاب ؛أسباب الفساد كا٢تالؾ كا٠تراب يف البالد
 (ُ)«.إذا عال فٌجارىا أبرارىا كساد القبيلة منافقوىا: ككيف ٗترب كىي عامرة؟ قاؿ: كىي عامرة. قيل

كإ٪تا ىم متواضعوف ،  يغًتكف أبعما٢تمكاألبرار ال يتكربكف كال يبطركف كال ييعجبوف كال        
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ ): خاضعوف ذليلوف منكسركف خائفوف كىًجليوف ميٍشًفقوف كما قاؿ سبحانو كتعاُف

( پ پ پ ڀ 
(ِ)   

كانوا يعملوف ما عملوا من أنواع الرٌب كىم مشفقوف   -رٛتو هللا عليهم  –قاؿ اٟتسن البصرم         
 (ّ).أف ال ينجيهم ذلك من عذاب هللا

فالربُّ طريقه موصل إُف اٞتٌنة كال طريقى غَتيه ًلمن أراد السعادة كالفالح يف الدنيا كاآلخرة. كىو كذلك 
ك٤تبة الناس. كيؤدًٌم  -عٌز كجلٌ - يف ا١تاؿ كالن سل. كبو تيناؿ ٤تب ة هللاأسباب زايدة العمر كحصوؿ الربكة ًمن 

ع. كالت اجر البارُّ ٮترج من زمرة الفج ار يـو القيامة. كاألبرار تعمر هبم إُف األلفة كشيوع ركح اب ة يف اجملتم
ي من العذاب يـو القيامة. كبو تكتمل مكاـر  األرض كذلك ٓتالؼ الفج ار ال ذين ٮترًٌبوهنا كىي عامرة. كينجًٌ

دؽ. كبو تطمئنُّ النُّفوس اٟتائرة كهتدأ الق، األخالؽ  . عة كتستقرُّ اٞتماعاتلوب الفزً كىو أعلى درجات الصًٌ

 : الوفاء ابلنذر أوال:

(   پ ڀ ): قاؿ تعاُف
: أىمٍ ( 5)( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ) :قػىٍوليوي : -رٛتو هللا  –قاؿ اٟتافظ ابن كثَت    (ْ)

نى يػىتػىعىب ديكفى للًً  فًيمىا أىٍكجىبىوي عىلىٍيًهٍم مً : أىمٍ 
أىٍكجىبيوهي عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ًبطىرًيًق كىمىا ، اٍلوىاًجبىًة أبًىٍصًل الش رٍعً الط اعىاًت   (ٔ)

 (ٕ)النذر(.

أتبعو تفصيلو فقاؿ ، )ك١تا ذكر جزاءىم على برىم ا١تبُت لشكرىم: -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ البقاعي 
                                                            

 .ّٓ، صُ،ط اجلواب المايف: ن القيماب( 1)
 .َٔا١تؤمنوف: سورة  (2)
 ئي.حققو كقدـ لو كخرج أحاديثو كآاثره: عبد الرٛتن عبد اٞتبار الفريوا، ، َّٗ، صُ، جُطالزىم : ( ككيع بن اٞتراحّ)
 .ٕاإلنساف:  سورة (ْ)
 .ٕاإلنساف: (5)

 .ًفٍعلً  (6)
 .: سامي بن دمحم سالمةت ،ِٕٖ، صٖ، جِ، طتفسري ابن كثريابن كثَت: ( ٕ)
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ألف شكرىم ابلعظيم ألمر هللا كالشفقة على خلق هللا كعمارة الظاىر كالباطن ألهنم ٚتعوا بُت   بياانن  امستأنفن 
يوفوف ( أم على سبيل  ): ع كلطافة ا١تزاج اٟتامل على ٕتويز ا١تمكن ا١تقتضي لإلٯتاف ابلغيبكـر الطب

ك٬توز أف يكوف النذر  ، كىذا كناية عن كفائهم ّتميع أ٨تاء العبادة ألف من كىف ٔتا أكىف( ابلنذر  )االستمرار 
 (ُ)كل ما تقدـ إليهم فيو سبحانو(.

يوفوف ٔتا افًتض هللا عليهم : أحدىا: فيو أربعة أكجو (پ ڀ) :-رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ا١تاكردم 
يوفوف : قالو ٣تاىد. الثالث، يوفوف ٔتا عقدكه على أنفسهم من حق هللا: قالو قتادة. الثاين، من عبادتو

أهنم : اقالو مقاتل. ك٭تتمل خامسن ، يوفوف ابإلٯتاف إذا حلفوا هبا: قالو الكليب. الرابع، ابلعهد ١تن عاىدكه
 (ِ)وفوف ٔتا أينًذركا بو من كعيده(.ي

كما التزموا من الواجبات. فهم أيخذكف األمر ، فيفعلوف ما اعتزموا من الطاعات« ييوفيوفى اًبلن ٍذرً »
كال التخلي عنو بعد اعتزامو. كىذا معٌت ، كال التفصي من أعبائو، جدا خالصا ال ٭تاكلوف التفلت من تبعاتو

 (ّ)« .اًبلن ٍذرً »من ا١تعٌت العريف ا١تتبادر من كلمة  أهنم يوفوف ابلنذر. فهو أعم

 : اخلوف من يوم الديامة: اثنيا

( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ): قاؿ تعاُف
، افاشين  ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ): واحدمالقاؿ   (ْ)

 اكاف شره فاشين : قاؿ مقاتل، ضوؤهإذا انتشر ، كاستطار الصبح، إذا انتشراستطار اٟتريق .: يقاؿ، امنتشرن 
: كيف األرض، ككورت الشمس كالقمر، كفزعت ا١تالئكة، كتناثرت الكواكب، فانشقت: السموات يف

ففشا شر يـو القيامة ، كبناء، كتكسر كل شيء على األرض من جبل، كغارت ا١تياه، فنسفت اٞتباؿ
 (ٓ)فيهما(.

                                                            

 .الرزاؽ غالب ت: عبد، ِٕٔ، صٖج د.ط، نظم المرر: لبقاعيا( 1)
 .ُٔٔ، صٔ، د.ط،ج ردي = النمت والعيوناو تفسري ادل (2) 
 .ُّٖٕ، صٔ، جُِط يف ظالل الدرآنسيد قطب:  (3) 
 .ٕاإلنساف: سورة  (ْ)
 .ََْ، صْ، جُ، طالتفسري الوسيط: لواحدما (ٓ) 
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 ( 1)( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): حاكيا عن األبرار قو٢تىم –اُف كقاؿ تع

ا لىعىل  الل ى أىٍف : أىمٍ   ( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): -رٛتو هللا  –َت قاؿ اٟتافظ ابن كث ًإ٪ت ىا نػىٍفعىلي ىىذى
 يف اٍليػىٍوـً اٍلعىبيوًس اٍلقىٍمطىرًيًر.، يػىٍرٛتىىنىا كىيػىتػىلىق اانى بًليٍطًفوً 

 .طىًويالن  ( چ )، اضىيًٌقن   (ڃ)عىًن اٍبًن عىب اسو ، قىاؿى عىًليُّ ٍبني أىيب طىٍلحىةى 

اًفري يػىٍومىًئذو حىىت  يىًسيلى ًمٍن بػىٍُتً : أىمٍ   ( ڃ ڃ چ ): يف قػىٍولًوً ، عىٍنوي ، قىاؿى ًعٍكرًمىةي كىغىيػٍريهي كى  يػىٍعبىسي اٍلكى
نػىٍيًو عىرىؽ ًمٍثلي القىطرىاف.  عىيػٍ

 تػىٍقًبيضي الوىجو ابلبيسيور.: قىاؿى  ( چ )، اٍلعىاًبسي الش فىتػىٍُتً  (ڃ): كىقىاؿى ٣تيىاًىده 

تػىٍقًليصي اٞتٍىًبًُت كىمىا بػىٍُتى   ( چ )، تػىٍعبىسي ًفيًو اٍلويجيوهي ًمنى ا٢ٍتىٍوؿً : كىقػىتىادىةي ، اؿى سىًعيدي ٍبني جيبػىٍَتو كىقى 
نػىٍُتً   ًمنى ا٢ٍتىٍوًؿ.، اٍلعىيػٍ

. كىاٍلقىٍمطىرًيري : اٍلعيبيوسي : كىقىاؿى اٍبني زىٍيدو   الش ًديدي.: الش رُّ

ىىاكىأىٍكضىحي اٍلًعبىارىاًت كىأى  ا كىأىٍحالى ىى ا ، ٍجالى ىى ا كىأىٍكالى ىى  رىًضيى الل ي عىٍنوي.، قوؿي اٍبًن عىب اسو -كىأىٍعالى

، كىيػىٍوـه عىًصيب كعىصىٍبصىب، ىيوى يػىٍوـه قىٍمطىرًيره كىيػىٍوـه قيماًطر: يػيقىاؿي  ؛ الش ًديدي : كىاٍلقىٍمطىرًيري ىيوى : قىاؿى اٍبني جىرًيرو 
ةً ، ايػىٍقمىًطرُّ اٍقًمٍطرىارن كىقىًد اٍقمىطىر  اليوـي  د  ًء كىالشًٌ ـً كىأىٍطوى٢تيىا يف اٍلبىالى  : كىًمٍنوي قػىٍوؿي بػىٍعًضًهمٍ ، كىذىًلكى أىشىدُّ اأٍلىاي 

(.، نابٍتى عىمًٌ   (ِ)ىىٍل تىذكيركفى بىالءانى ؟ ... عىلىيكم إذىا مىا كافى يوـي قيمىاطري

 : إطعام الطعام: اثلثا

( ٹ ٹ  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): قاؿ تعاُف
: )كىقػىٍوليوي : -رٛتو هللا  –قاؿ اٟتافظ ابن كثَت   (ّ)

. كىجىعىليوا الض ًمَتى عىاًئدن : ًقيلى  (   ٺ ٿ ٿ ٿ ) يىاًؽ  اعىلىى حيبًٌ اللً  تػىعىاُفى لىًة السًٌ ًإُفى اللً  عىز  كىجىل  ًلدىالى

                                                            

 .َُاإلنساف: (ُ)
 .: سامي بن دمحم سالمة، تِٖٗ، صٖ، ، جِط تفسري ابن كثري: ابن كثَت (2) 
 .ٖاإلنساف:  (3)
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ـى يف حىاًؿ ٤تىىب ًتًهٍم كىشىٍهوىهًتًٍم لىوي : أىمٍ ، ـً عىلىٍيًو. كىاأٍلىٍظهىري أىف  الض ًمَتى عىاًئده عىلىى الط عىا قىالىوي ، كىييٍطًعميوفى الط عىا
(ٿ ٿ ٹ ٹ ): كىقىٍولًًو تػىعىاُفى ،  كىاٍختىارىهي اٍبني جىرًيرو ، كىميقىاًتله ، ٣تيىاًىده 

ٱ ٻ ٻ ٻ ): كىكىقىٍولًًو تػىعىاُفى  ،(ُ)

( ٻ پ پ پ 
(ِ)  

كىأىخيوؾى اٍلميٍسًلمي أىحىقُّ أىٍف تيٍطًعمىوي.، كىافى أىٍسرىاىيٍم يػىٍومىًئذو اٍلميٍشرًؾي : -رىًٛتىوي هللاي  –قىاؿى قػىتىادىةي 
(ّ) 

أم على حسب ما يتيسر ٢تم من عاؿ كدكف  (ٺ ٿ): -رٛتو هللا -قاؿ اإلماـ البقاعي
يف غاية  ىو اأم حبو إايه حبن   (   ٿ ٿ  ): على الدكاـ. ك١تا كاف اإلنساف قد يسمح ٔتا ال يلذ لو قاؿ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ): ا١تكنة منهم كاالستعالء على قلوهبم لقلتو كشهوهتم لو كحاجتهم إليو كما قاؿ تعاُف

لو أنفق أحدكم مثل أحد »: ك٢تذا قاؿ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى ، ليفهم أهنم للفضل أشد بذالن   ْ ( پ پ پ 
أم  (   ٿ   )لقلة ا١توجود إذ ذاؾ ككثرتو بعد « كال نصيفو -أم الصحابة مهنع هللا يضر  -ما بلغ مد أحدىم  اذىبن 

  )كاف أك أنثى   اال أب لو ذكرن  اأم صغَتن (   ٹ   )فصاحب االحتياج الكثَت أكُف ، ايسَتن  ااحتياجن  ا٤تتاجن 

فيدخل فيو ا١تملوؾ كا١تسجوف كالكافر الذم يف أيدم ، أم يف أيدم الكفار أم أعم من ذلك( ٹ 
ككاف ا٠تبز إذ ، قل يف غزكة بدر أف بعض الصحابة مهنع هللا يضر كاف يؤثر أسَته على نفسو اب٠تبزكقد ن، ا١تسلمُت
كذلك ألف ، حىت كاف ذلك األسَت يعجب من مكارمهم حىت كاف ذلك ٦تا دعاه إُف اإلسالـ اذاؾ عزيزن 

كمن حكم األسَت اٟتقيقي كل  (ٓ)«ااستوصوا هبم خَتن »: النيب صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى ١تا دفعهم إليهم قاؿ
  (ٔ)مضركر(.

، كإطعاـ الطعاـ ًمن موجبات كأسباب دخوؿ اٞتنة كما ىو مفهـو اآلايت القرآنية يف سورة اإلنساف
﮶ ﮷ ﮸    ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵  ھ ھ ے    ہ ہ ہ ھ ھ    ڻ ۀ ۀ ہ): ككما يف قولو تعاُف

                                                            

 .ُٕٕالبقرة: سورة  (1)
 .ِٗآؿ عمراف: سورة  (2)
 .ْْٓ، صِّج ،ُط تفسري الطربي = جامع البيان: الطربم (3)
 .ِٗسورة آؿ عمراف:  (4)
أبو سعيد ا٢تيثم بن كليب بن سريج بن  ي ،لشاش، كأخرجو ا َِٓ/ ُاٝتو اٟتسُت،  الصغَت، ابب من  أخرجو الطرباين يف ا١تعجم (5) 

 -الناشر: مكتبة العلـو كاٟتكم  ق: د. ٤تفوظ الرٛتن زين هللايقٖت  (ِِْ/ ُ)يف مسنده   ىػ(ّّٓمعقل الشاشي الًبٍنكىثي )ا١تتوىف: 
 .َُُْالطبعة: األكُف،  ا١تدينة ا١تنورة

 .ُّٗص، ُّٖ صُِ،د.ط،ج رر يف تناسب اآلايت والسورنظم الم:  البقاعي (6) 
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(﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾     ﮹
(ُ)   

 : ومنها، على ذلك يف أحادي ث كثريةوقم دلت السنة النبوية وأكمت 

ـو   ًدينىةى ا٧ٍتىفىلى الن اسي ًإلىٍيوً : قىاؿى ، عىٍن عىٍبًد اللً  ٍبًن سىالى ـى رىسيوؿي اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى اٍلمى ـى : كىًقيلى ، لىم ا قىًد قىًد
فػىلىم ا اٍستػىبػىٍنتي كىٍجوى رىسيوًؿ اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو ، الن اًس أًلىٍنظيرى ًإلىٍيوً  فىًجٍئتي يف ، رىسيوؿي اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى 

ـى »: فىكىافى أىك ؿى شىٍيءو تىكىل مى ًبًو أىٍف قىاؿى ، كىسىل مى عىرىٍفتي أىف  كىٍجهىوي لىٍيسى ًبوىٍجًو كىذ ابو  ا الن اسي أىٍفشيوا الس الى ، ايى أىيػُّهى
ـه كىأىطٍ  ـى كىصىلُّوا اًبلل ٍيًل كىالن اسي نًيىا ـو ، ًعميوا الط عىا  (ِ)«.تىٍدخيليوا اٞتٍىن ةى ًبسىالى

ا ؛ من تفصيل ثواهبم يف اٞتنة اذىكىرىٍت شيئن  اكأيضن  ًطًنهى ا ًمٍن ابى ، فلهم فيها غيرىؼه يػيرىل ظىاًىريىى
ا ا ًمٍن ظىاًىرًىى ًطنػيهى  اًإف  يف اٞتٍىن ًة غيرىفن »: قىاؿى ، عىًن الن يبًٌ صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى ، عىرًمًٌ فػىعىٍن أىيب مىاًلكو اأٍلىشٍ  ؛ كىابى

ا ًطًنهى ا ًمٍن ابى ا، يػيرىل ظىاًىريىى ا ًمٍن ظىاًىرًىى ًطنػيهى ـى ، كىابى ٍن أىٍطعىمى الط عىا ا الل ي ًلمى ـى ، أىعىد ىى كىصىل ى اًبلل ٍيًل ، كىأىٍفشىى الس الى
ـه كىال  (ّ)«.ن اسي نًيىا

ٍعتي رىسيوؿى اللً  : قىاؿى ، -رىًضيى الل ي عىٍنوي  -كفيو كقاية من عذاب جهنم كما يف حديًث عىًدمًٌ ٍبنى حىامتًو    ٝتًى
ٍرىةو »: صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىقيوؿي   (ْ)«.اتػ قيوا الن ارى كىلىٍو ًبًشقًٌ ٘تى

ـي الطعاـ معدكده ًضٍمن  سىأىؿى رىسيوؿى  فػىعىٍن عىٍبًد اللً  ٍبًن عىٍمروك أىف  رىجيالن  ؛ أفضل خصاؿ اإلسالـكإطعا
ـى عىلىى مى  ـى كىتػىٍقرىأي الس الى يػٍره قىاؿى "تيٍطًعمي الط عىا ـً خى ٍسالى ٍ اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى أىمُّ اإٍلً ٍن عىرىٍفتى كىمىٍن َفى

 (ٓ).ٍعًرٍؼ"تػى 

أم اإلسالـ خَت؟ : )كقولو صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى للسائل: -رٛتو هللا  –لقاضي عياض قاؿ ا    
                                                            

 .ُٔ - ُُالبلد: سورة  (1)
ا، وسننيف ابن ماجو أخرجو  (2)  ٍن أىيٍػقىظى أىٍىلىوي ًمٍن الل ٍيلً ، أىبٍػوىابي ًإقىامىًة الص لىوىاًت كىالسُّن ًة ًفيهى اءى ًفيمى بي مىا جى ، كصححو شعيب األرنؤكط ابى

 ،صِج وفوائمىا فدهها من وشيء الصحيحة األحادي ث سلسلة(. كقاؿ األلباين يف ُّّْرقم )،  َّٔ ،صِ،ج يف التحقيق
 ."الذىيب كىو كما قاال " حديث حسن صحيح ". كقاؿ اٟتاكم: " صحيح على شرط الشيخُت " قلت: ككافقو ُُّ

 زوائم إىل الظيآن موارد وصحيح،  حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: شعيب األرنؤكط، ِ، جُ– يف صحيحو حبان ابنأخرجو  (3)
 . ُٖ، صِ، ج حبان ابن صحيح على احلسان التعليدات كقاؿ األلباين: حديث حسن، كما يف ِٖٗ، صُ، ج حبان ابن

اةً ،  وصحيحيف  البخاريأخرجو  (4) قىًة قػىٍبلى الر دًٌ ، ًكتىابي الز كى بي الص دى  (. ُُّْ، رقم )َُُ/ ِ،  ابى
ـي الط عىاـً ًمنى اإًلٍسالىـً ، ًكتىابي اإًلٯتىافً ،  صحيحوالبخاري يف أخرجو  (5)  : ًإٍطعىا به  (.ُِرقم ) ُِ/  ُ،  ابى
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كىذا ، أم خصاؿ اإلسالـ خَت: معناه: كتقرأ السالـ على من عرفت كمن َف تعرؼ "، " تيطعم الطعاـ: قاؿ
، ال خلقهم اإلسالمية ألفة بعضهم بعضن كأف أفض، حضٌّ منو صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى على أتليف قلوب ا١تؤمنُت

كقد حض  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى على ، كاستجالب ما يؤكد ذلك بينهم ابلقوؿ كالفعل، كٖتببيهم كتواٌدىم
كهنى عن أضدادىا من ، كإفشاء السالـ، كإطعاـ الطعاـ، مكالتودد كعلى أسباهبما من التهادالتحابب 

الوجهُت. كاأللفة أحد فرائض الدين كأركاف  مكذ، كالنميمة، كالتحسس، جسسكالت، كالتدابر، التقاطع
 (ُ)الشريعة كنظاـ مشل اإلسالـ(.

قىاؿى رىسيوؿي اللً  صىل ى هللاي : قىاؿى ، فعىٍن أىيب ميوسىى رىًضيى الل ي عىٍنوي  ؛ كإطعاـ اٞتائع آكىد ًمن غَته    
رًيضى ".، كىأىٍطًعميوا اٞتىاًئعى ، األىًسَتى : يػىٍعًٍت ، " فيكُّوا العىاينى : عىلىٍيًو كىسىل مى 

ى
كىعيوديكا ا١ت

(ِ) 

" اي أاب ذر! إذا : )قاؿ لوملسو هيلع هللا ىلص  كاٞتاري أكُف ًمن غَته ابلفىٍضًل كاإلحساف فعن أيب ذر عن النيب    
 .(ّ)كتعهد جَتانك "، طبخت مرقة فأكثر ماءىا

 –كأرفىع درجات كمقامات اإلطعاـ فقد كرد كىٍصفي األنصار  كاإليثار مع كجود اٟتاجة ًمن أرقى
كقد ، ْ)كييؤثًركفى على أىنٍػفيًسهم كلو كافى هبٍم خىصىاصىةه(: قاؿ تعاُف، مهنع هللا يضر كالثناء عليهم بذلك يف القرآف الكرًن

، وت صبيانوفلم ٬تد عنده إال ق، من عند النيب )ييضيفو امنهم أخذ ضيفن  صح أف سبب نزك٢تا أف رجالن 
مث جلس مع الضيف يريو أنو ، كقاـ إُف السراج كأنو يصلحو فأطفأه، فاحتاؿ ىو كامرأتو حىت نٌوما صبياهنما

  . كنزلت اآلية.ٓ" عجب هللا من صنيعكما الليلة ": فلما غدا على رسوؿ هللا )قاؿ لو، أيكل معو كَف أيكل

عبد هللا بن عمر رضي هللا عنهما : منهم، ائمن ككاف كثَت من السلف يؤثر بفطوره كىو صائم كييصبح صا
 كأٛتد بن حنبل كغَتىم. ، كمالك بن دينار، كعبد العزيز بن سليماف، د الطائيك كداك 

                                                            

 .ِٕٔ/ُ، ُ،طإكيال ادلعلم بفوائم مسلمالقاضي عياض:  (1)
َتىً ،  وصحيحيف  البخاريأخرجو  (2)  اًد كىالسًٌ اًؾ األىًسَتً  ًكتىابي اًٞتهى بي فىكى  (. َّْٔ، رقم ) ٗٔ/  ْ،  ابى
لىًة كىاآٍلدىابً مسلم يف صحيحو،  أخرجو (3)  ٍحسىاًف ًإلىٍيوً ، كتاب اٍلربًٌ كىالصًٌ بي اٍلوىًصي ًة اًبٞتٍىاًر كىاإٍلً  . (ِِٓٔ)، رقم َِِٓ، صْ، جابى
 .ٗ( سورة اٟتشر: 4) 
صحيح "  كما كقاؿ األلباين: " ،  ،ُِ،جِ، طشعيب األرنؤكطكصححو يف ٖتقيق ابن حباف  – يف صحيحو حبان ابنأخرجو ( 5) 

 .َْٖ، صٕ، ج حبان ابن صحيح على احلسان التعليداتيف 
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 كرٔتا علم أف أىلو قد ردكىم عنو فلم يفطر يف تلك الليلة.، ككاف ابن عمر ال يفطر إال مع اليتامى كا١تساكُت

كاف رجاؿ من بٍت عدم : قاؿ أبو السوار العدكم، كمنهم من كاف ال أيكل إال مع ضيف لو
كإال أخرج ، إف كجد من أيكل معو أكل، ما أفطر أحد منهم على طعاـ قط كحده، يصلوف يف ىذا ا١تسجد

 كأكل الناس معو.، طعامو إُف ا١تسجد فأكلو مع الناس

، ن كابن ا١تبارؾك٬تلس ٮتدمهم كيركحهم منهم اٟتس، ككاف منهم من يطعم إخوانو الطعاـ كىو صائم
  ككاف ابن ا١تبارؾ رٔتا يشتهي الشيء فال يصنعو إال لضيف ينزؿ بو فيأكلو مع ضيفو

كال سيما إف كاف اإلخواف ال ، ككاف كثَت منهم يفضل إطعاـ اإلخواف على الصدقة على ا١تساكُت
 ٬تدكف مثل ذلك الطعاـ. 

كبعضهم إهنم ال ٬تدكهنا. : كيقوؿ، اءكاف بعضهم يعمل األطعمة الفاخرة مث يطعمها إخوانو الفقر ك 
 كإ٪تا صنعتو ألجلكم. ، إين ال أشتهيو: كيقوؿ، كال أيكل ايصنع لو طعامن 

 لكن هللا يدرم.: ال يدرم!. فقاؿ إف ىذا: فقاؿ لو أىلو، كبعضهم اٗتذ حالكة فأطعمها ا١تعتوه
: أتعبتنا كَف أتكل!. فقاؿ: ؿ لو أىلوفقا، فلما صنعت لو دعا ابلفقراء فأكلوا، كاشتهى الربيع بن خيثم حلواء

 كمن أكلو غَتم!. 

 . اكإذا أطعمتو كاف عند هللا مذخورن ، إذا أكلتو كاف يف اٟتش: كقاؿ آخر منهم كجرل لو ٨تو من ذلك

أحب إٌِف من أف أدخل ، من إخواين على صاع من طعاـ األف أٚتع أانسن : كركم عن علي قاؿ
  سوقكم ىذا فأبتاع نسمةن فأعتقها.

يشتهونو أحب إِف من أف  األف أدعو عشرة من أصحايب فأطعمهم طعامن : كعن أيب جعفر دمحم بن علي قاؿ
 أعتق عشرة من كلد إٝتاعيل.

كأستشهد على رؤية ، أأصف اإليثار ١تن يبخل أبداء اٟتقوؽ الواجبة عليو؟! أأطلب الشجاعة من اٞتباف
لوا بو( كبُت من قيل فيو: فيوا٢تالؿ من ىو من ٚتلة العمياف؟! كم بُت من قيل  : )فلمآ آاتىم من فضًلو ٓتًى

 : يقظة كالنـوال)كييؤثركف على أنفًسهم كلو كاف هبم خىصاصىةه( .؟! بيننا كبُت القـو كما بُت 
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 ال تـَْعِرَضنَّ لذكران يف ذكرىم ... ليس الصحيُح إذا مشى كادلدعم

 اٍجتػىرىحيوا ال ًذينى  حىًسبى  أىـٍ )ىيهات! فيا من يطمع يف علو الدرجات من غَت عمل صاٌف ىيهات 
ال ًذينى  ٧تىٍعىلىهيمٍ  أىفٍ  الس يًٌئىاتً   : (ُ)( الص اًٟتىاتً  كىعىًمليوا آمىنيوا كى

 (ِ)نوفًل ... كنزلتي ابلبيداء أبعدى منزؿ. نزلوا ٔتكة يف قبائل

يٍسنى  –رٛتو هللا  –قاؿ الشيخ أٛتد شاكر 
د اليت فيها الًتغيب يف تعليقو لو على أحد أحاديث ا١ت

 : كاٟتث على إطعاـ الطعاـ كالًتىيب كالتحذير ًمن عدـ تفقد اٞتائعُت

ٔتا غلبهم من حب ا١تاؿ كاٟترص على الدنيا ، )كىذا اٟتديث ٦تا أ٫تل ا١تسلموف اآلف العمل بو
فمن : قاتحىت اتسعت ا٢توة بُت الطب، كعلى الشهوات. كتعقيد اٟتياة كالغلو يف االستمتاع ابلكماليات

بل يقسو ، منفق عن سفو كطيش كمتعة عالية. حىت ينفق على كالبو ما يبخل بو على أخيو الفقَت اٞتائع
كحىت أييت أحدىم بزىور من أكربة بطائرة خاصة ليقدمها المرأة يشتهيها كيضن ، عليو إذا رآه أشد قسوة

ىم ال يشعركف أهنم بذلك يهدموف ك ، على أرملة أك يتيم ببضع قركش ٖتفظ عليهما اٟتياة أك العفاؼ!!
، كإف انتسبوا إليو، بل ىم ال يشعركف هبذا الدين، ك٭تاربوف دينهم. أستغفر هللا، كيهدموف أمتهم، أنفسهم

كال ندرم ماذا تكوف عواقب ، أك كانوا مثلهم إُف اإلسالـ منتسبُت، كإف كلدكا على فرش آابء كانوا مسلمُت
 (ّ)و أرحم الراٛتُت(.كى ا". كهللا خَت حافظن اذلك غدن 

بل ، )كإطعاـ الطعاـ يشمل بذلو للمحتاج كتقدٯتو للضيف. كإقامة الوالئم: قاؿ الشيخ دمحم الشاذِف ا٠تىٍوِف 
كأاي كاف ا١تاؿ طعاما أك شرااب. أك مسكنا أك لباسا أك ، أاي كاف نوع ا١تعونة، يشمل إبشارتو معونة ا١تسلم ٔتالو

 (ْ)نقدا(.

مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبللً  كىاليػىٍوـً اآلًخًر فىالى يػيٍؤًذ »: قىاؿى رىسيوؿي اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى : قىاؿى ، ةى عىٍن أىيب ىيرىيٍػرى 
يػٍرن كىمىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبللً  كىاليػىٍوـً ، كىمىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبللً  كىاليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍلييٍكًرـٍ ضىيػٍفىوي ، جىارىهي  أىٍك  ااآلًخًر فػىٍليػىقيٍل خى

                                                            

 .ُِ: اٞتاثية -ُ
 .َٖ – ٖٕص، ُطىل يف شرح حمي ث اختصام ادلأل األعلى، و اختيار األانظر: ابن رجب: ( ِ) 
 بتخريج: أٛتد شاكر. (َْٖٖحديث )، ّْٕ، صْج سنميف ادلأمحم مسنم اإلمام  (ّ) 
 .ُِٕص، ْط ،بوياألدب الن: ا٠تىٍوِف (ْ) 
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 (ُ)«.لًيىٍصميتٍ 

)يف ىذا اٟتديث من الفقو أف يعتقد اإلنساف أف إكراـ : -رٛتو هللا  –قاؿ القاضي ابن ىبَتة    
 ؛ كال يغَتىا أف يقدـ إُف ضيفو اليسَت ٦تا عنده، اال ينقصها أف يضيف اإلنساف غنين ، الضيف عبادة

 اٟتديث لو. بكتطيي، يف كجهوفإكرامو أف يسارع إُف البشر 

فينبغي لو أف يبادر ٔتا فتح هللا بو من غَت كلفة إال أنو ، كعماد أمر الضيافة ىو على إطعاـ الطعاـ
فإنو من ، اكرغب البالغُت من أىلو يف اإليثار أيضن ، يتبعو ببذؿ الوسع من غَت إضرار أبىلو على أنو إذا آثره

 ملهم على ذلك.فأما األصاغر فليس لو أف ٭ت، الكـر

فإ٪تا فعل ذلك على العادة يف  ؛ كنومي الصبياف، أطفئي ا١تصباح: كأما حديث األنصارم الذم قاؿ المرأتو
 (ِ)الصرب على العشاء ليلة(.

من حيث إنو يطعم الطعاـ ، )١تا كاف إطعاـ الطعاـ أبلغ كأمشل من إكراـ الضيف: -رٛتو هللا  –كقاؿ 
من حيث إهنا شاملة عامة كاسعة إال إهنا ، فكانت ىذه من أخالؽ ا١تؤمن، ولضيفو كلسائلو كألىلو كلعيال

 (.ّ)تدؿ على اإلٯتاف من حيث إهنا تشعر ابستيقاف ا٠تلف ككـر السجية(.

بعد أف ذكر بعض األعماؿ كالصفات الطيبة اليت اتصفوا هبا يف الدنيا شىرىعى يف بياف بعض ما أعده 
 ٢تم من النعيم ا١تقيم يف اآلخرة.

كابتدأ ىذا النعيم ابإلشارة إُف كقايتهم من شر اليـو الذم كانوا ٮتافونو فتحقق رجاؤىم كمطلبهم يف 
 النجاة من أىوالو كشدائده فكاف نعيما ٢تم يف قلوهبم كيظهر أثره على أبداهنم.

(ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ       ڌ    چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ): فقاؿ تعاُف
(ْ)،  

يف  احيٍسنن ، كىلىق اىيٍم نىٍضرىةن ، ال ًذم ٮتىىافيوفى ، )فػىوىقاىيمي الل ي شىر  ذًلكى اٍليػىٍوـً : - رٛتو هللا –قاؿ اإلماـ البغوم 

                                                            

:مىٍن كىافى يػيٍؤًمني اًبللً  كىاليػىٍوـً اآلًخًر فىالى يػيٍؤًذ جىارىهي ، كتاب األدب، البخاري يف صحيحو ( أخرجوُ)  به  (.َُٖٔ، رقم )ُص ،ٖ، جابى
 .ُٕ، صٔ،د.ط، جاإلفصاح عن معاين الصحاحابن ىبَتة: ( 2)
 .ّٔٗص ،ٔ،د.ط، ج اإلفصاح عن معاين الصحاح: ابن ىبَتة (3) 
 .ُِاإلنساف: سورة  (4)
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 يف قػيليوهًبًٍم.، اكىسيريكرن ، كيجيوًىًهمٍ 

عىلىى : . كىقىاؿى عىطىاءه لىى اٍلفىٍقرً عى : كىقىاؿى الض ح اؾي ، عىلىى طىاعىًة اللً  كىاٍجًتنىاًب مىٍعًصيىًتوً ، كىجىزاىيٍم ٔتا صىبػىريكا
ن ةن كىحىرًيرن  .: قىاؿى اٟتٍىسىني ، ااٍٞتيوًع. جى لىهيمي الل ي اٞتٍىن ةى كىأىٍلبىسىهيمي اٟتٍىرًيرى  (ُ)(أىٍدخى

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ): بعد دخو٢تا فقاؿ عىز  كىجىل   مث ذكر سبحانو بعض النعيم الذم يكوف ٢تم يف اٞتنة

ڳ ڳ ڳ ڱ      ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ژ     ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ       ڍ ڍ ڌ

(  ہ ہ ہ ھ ھ ھ    ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ڱ ڱ ڱ
(ِ)   

مىةي قاؿ  ًجٍلسىةه : كىااًلتًٌكىاءي  أىٍم ىيٍم يف اٞتٍىن ًة ميت ًكئيوفى عىلىى اأٍلىرىاًئًك.: )ميت ًكًئُتى : -رٛتو هللا  –ابن عاشور  اٍلعىال 
ٍنًبًو كىٯتىيدُّ رًٍجلىٍيًو كىًىيى ًجٍلسىةي اٍرتًيىاحو بػىٍُتى اٍٞتيليوًس كىااًلٍضطً  ا اٞتٍىاًلسي عىلىى ًمٍرفىًقًو كىجى اًع يىٍستىًندي ًفيهى انىٍت ًمٍن ، جى كىكى

ا قىاؿى الن يبءي صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى ، ًشعىاًر اٍلميليوًؾ كىأىٍىًل اٍلبىذىخً   (ّ)«اًكئن أىم ا أىانى فىالى آكيلي ميت  »: كى٢ًتىذى

ًفينىةو. كىاأٍلىرًيكىةي : كاأٍلىراًئك ا ًستػٍره : ٚتىٍعي أىرًيكىةو ًبوىٍزًف سى حىرُّ : كىاٍلميرىادي اًبلش ٍمسً  .سىرًيره عىلىٍيًو ًكسىادىةه مىعىهى
ًة الش ٍمًس ًكنىايىةن عىٍن نػىٍفًي كيجيوًد فػىيىكيوفي نػىٍفيي ريٍؤيى  االى يػىرىٍكفى ًفيها مشىٍسن : فػىنػىفىى ريٍؤيىةى الش ٍمًس يف قػىٍولًوً ، أىًشع ًتهىا

ا.  الش ٍمًس ال ًذم يػىٍلزىميوي انًٍتفىاءي حىرًٌ شيعىاًعهى

ازً : كىالز ٍمهىرًيري  الى ًدؿه أىف  ىىوىاءى اٞتٍىن ًة ميٍعتى : كىاٍلمىٍعٌتى  اٍسمي اٍلبػىٍرًد.: لز ٍمهىرًيري كىا، اٍسمه لًٍلبػىٍرًد اٍلقىًومًٌ يف ليغىًة اٟتًٍجى
. ءو. الز ٍمهىرًيري اٍسمي : كىقىاؿى ثػىٍعلىبه  أىَفىى ًفيًو ًْتىاؿو  اٍلقىمىًر يف ليغىًة طىيًٌ

ا اًر كىضىٍوءى ، أىنػ هيٍم الى يػىرىٍكفى يف اٞتٍىن ًة ضىٍوءى الش ٍمًس كىالى ضىٍوءى اٍلقىمىرً : كىاٍلمىٍعٌتى عىلىى ىىذى أىٍم ضىٍوءى النػ هى
ا مىٍعٌتن آخىري غىيػٍري نػىٍفًي اٟتٍىرًٌ كىاٍلبػىٍرًد. الل ٍيًل أًلىف  ًضيىاءى   اٞتٍىن ًة ًمٍن نيورو كىاًحدو خىاصٌو هًبىا. كىىىذى

ؿي شىجىرً : كىدانًيىةن عىلىٍيًهٍم ًظال٢تيا ؿً كىدينػيوُّ  اٞتٍىن ًة قىرًيبىةه ًمنػٍهيٍم. أىٍم ًظالى ا ًمنػٍهيٍم.: الظًٌالى اٞتٍىن ًة  أىٍف أىٍدكىاحى : كىاٍلمىٍعٌتى  قػيٍربػيهى
ا بػىٍهجىةن كىحيٍسنن    قيطيوفيها دانًيىةه : كىىيوى يف مىٍعٌتى قػىٍولًًو تػىعىاُفى  اقىرًيبىةه ًمٍن ٣تىىاًلًسًهٍم كىذىًلكى ٦ت ا يىزًيديىى

                                                            

 .ٓ،جُ،طتفسري معامل التنزيل يف تفسري الدرآن = تفسري البغوي: البغوم (ُ)
  ُِػػػػػػُُاإلنساف: سورة  (2)
بي مىا جىاءى يف كىرىاًىيىًة األىٍكًل ميت ًكئنا، أبواب األطعمة، الرتمذي يف سننوأخرجو  (3) ، ِّٕص، ْيف التحقيق، ج شاكر ، كصححو أٛتدابى

 سلتصر)) ،( ُٔٔٗ(( )اإلرواء)) - صحيح: ٕ، جحبان ابن صحيح على احلسان التعليدات(. كقاؿ األلباين يف َُّٖرقم )
  .(َُٔ(( )الشيائل
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رىٍت ٢تىيٍم قيطيوؼي تًٍلكى كىًلذىًلكى عىطىفى عىلىٍيًو ٚتيٍلىةى كىذيلًٌلىٍت قيطيوفيها تىٍذلًيالن     لىٍت  . أىٍم سيخًٌ اأٍلىٍدكىاًح كىسيهًٌ
ا أبًى  ا بىٍل ٬تىٍتػىنيونػىهى بىةى تػيٍتًعبي قىاًطفىهىا كىالى يػىتىمىط ٍوفى ًإلىيػٍهى .٢تىيٍم ًْتىٍيثي الى اٍلًتوىاءى ًفيهىا كىالى صىالى ًل تػىنىاكيؿو  ٍسهى

ٍسًر اٍلقىاًؼ كىسيكيوًف الط اءً : كىاٍلقيطيوؼي   أىٍم تىٍذلًيالن  ًمنى الت ٍمًر أىًك اٍلًعنىبً  كىىيوى اٍلعينػٍقيودي ، ٚتىٍعي ًقٍطفو ًبكى
  (ُٔ) اقىوارًيرىا ًمٍن ًفض ةو قىد ريكىا تػىٍقًديرن  .كىييطاؼي عىلىٍيًهٍم ًِبنًيىةو ًمٍن ًفض ةو كىأىٍكوابو كانىٍت قىوارًيرىا )تهيا.شىًديدا من

نٍػيىا مى  ن اىيٍم يف الدُّ ا كىٍعده ٢تىيٍم إبًًٍعطىاًء ميتىمى مىا الى عىٍُته رىأىٍت كىالى خىطىرى »عى مىزًيدو عىلىٍيًو ًمٍن نىًعيًم اٞتٍىن ًة كىىىذى
 « .عىلىى قػىٍلًب بىشىرو 

قىاًء هًبًٍم ، مىٍشيه ميكىر ره حىٍوؿى شىٍيءو أىٍك بػىٍُتى أىٍشيىاءى : كىالط وىاؼي  ًأ ٚتىىاعىةن كىافى دىكىرىافي السًٌ فػىلىم ا كىافى أىٍىلي اٍلميت كى
ٍأًس.، ًإدىارىةى ا٠تٍىٍمرً : . كىقىٍد ٝتى ٍوا سىٍقيى ا٠تٍىٍمرً اطىوىافن   أىٍك ًإدىارىةى اٍلكى

.أىٍك ميًدي، ميًديري اٍلكىٍأسً : كىالس اًقي ء: كىاآٍلنًيىةي  ري اٞتٍىاـً أىٍك ٨تىٍوى ذىًلكى ءي ، ٚتع ًإانى انى اٍسمه ًلكيلًٌ كعىاء : كىاإٍلً
 وضىعي ًفيًو الش ٍيءي اىػ مىا يي : كىقىاؿى الر اًغبي ، يرتفق لىوي 

ا يىديؿُّ عىلىٍيًو ًذٍكري اأٍلىٍكوىاًب كىذىًلكى يف عيميوـً اآٍلنًيىًة كىمىا ييوضىعي مىعىوي : كىاٍلميرىادي ىينىا  آنًيىةي ٣تىىاًلًس شىرىاهًبًٍم كىمى
ا قىاؿى   .ُ" ٍيًهٍم ًبًصحاؼو ًمٍن ذىىىبو كىأىٍكوابو ييطاؼي عىلى " تػىعىاُفى يف  ًمٍن نػيٍقلو أىٍك ًشوىاءو أىٍك ٨تىٍوى ذىًلكى كىمى

. كىًذٍكري اآٍلنًيىًة بعد كىٍأسو   ًمٍن ًذٍكًر اٍلعىاٌـً بػىٍعدى  (ًإف  اأٍلىٍبرارى يىٍشرىبيوفى ًمٍن كىٍأسو ): ًمٍن قػىٍولًوً  كىتىٍشمىلي اآٍلنًيىةي اٍلكيؤيكسى
. ٍأًس ا٠تٍىٍمري  ا٠تٍىاصًٌ ًإال  ًإذىا أيرًيدى اًبٍلكى

ا ًمٍن ًفض ةو كى      ٍتًيًهٍم آنًيػىتػيهيٍم ًمٍن ًفض ةو يف بػىٍعًض اأٍلىٍكقىاًت كىًمٍن ذىىىبو يف ، كيًصفىٍت ىينىا أبًىنػ هى أىٍم أتى
كىلًٍلًفض ًة  اأًلىف  لًلذ ىىًب حيٍسنن  ؛ ( 2)( ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )أىٍكقىاتو أيٍخرىل كىمىا دىؿ  عىلىٍيًو قػىٍوليوي 

ٍعًدنػىٍُتً الن ًفيسىٍُتً لًئىال  يػىفيوتػىهيٍم مىا يف كيلٌو ًمنى اٍٟتيٍسًن كىاٞتٍىمىاؿً  فىجيًعلىتٍ  احيٍسنن  أىٍك ييطىاؼي عىلىٍيًهٍم ، آنًيػىتػيهيٍم ًمنى اٍلمى
ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ   )اؿى مىرىةن ًمٍثلى مىا قى  اًِبنًيىةو ًمٍن ًفض ةو كىآنًيىةو ًمٍن ذىىىبو ميتػىنػىوًٌعىةو ميتػىزىاًكجىةو أًلىف  ذىًلكى أىبٍػهىجي مىٍنظىرن 

نىاًظًر فىًإنػ هيٍم  ،  ( 4)(ہ ہ ھ ھ ھ ھ  )كىمىرىةن  ،(3)(ېئ اًؿ اٍلمىسىر ًة عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم ًْتيٍسًن اٍلمى ٍدخى كىذىًلكى إًلً
                                                            

 .ُٕسورة الزخرؼ:  (1)
 .ُٕالزُّخريؼ: (ِ)

 .ُِاإلنساف: (ّ)

 .ُّالكهف: (ْ)
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ا ًثًَت ًمنػٍهى ا أىٍك كيجيوًد اٍلكى نٍػيىا ًلًعز ًة كىجيوًدىى نػ ٍونػىهىا يف الدُّ انيوا يػىتىمى ا كىأيٍكثًرى ًذكٍ ، كى بىًة تىٍشًبيًههى ري آنًيىًة اٍلًفض ًة ىينىا ًلمينىاسى
 اًبٍلقىوىارًيًر يف اٍلبػىيىاًض.

ءه ًشٍبوي كيوزو ، ٚتىٍعي قىاريكرىةو : كىاٍلقىوىارًيري       انىٍت ًمٍن : ًقيلى ، كىأىٍصلي اٍلقىاريكرىًة ًإانى الى تيسىم ى قىاريكرىةن ًإال  ًإذىا كى
أى ًبًو صىاًحبي  اكىًقيلى ميٍطلىقن ، زيجىاجو  يىٍت قىاريكرىةن اٍشًتقىاقن  «.اٍلقىاميوسً »كىىيوى ال ًذم ابٍػتىدى ًمنى اٍلقىرىاًر كىىيوى اٍلميٍكثي  اكىٝتيًٌ

. ا كىٍزفه غىرًيبه اًف كىىىذى  يف اٍلمىكى
ًء ًمنى الزُّجىاجً  ءن كىمىا يف قػىٍولو كىقىٍد ييٍطلىقي عىلىى مىا  ، كىاٍلغىاًلبي أىف  اٍسمى اٍلقىاريكرىًة ًلإٍلًانى كىافى ًمٍن زيجىاجو كىًإٍف َفٍى يىكيٍن ًإانى

رى قػىٍوليوي  ( 1)(  جث مث ىث يث حج مج جح  ): تػىعىاُفى  ًبيهىةه اًبٍلقىوىارًيًر يف صىفىاًء : كىقىٍد فيسًٌ ًذًه اآٍليىًة أبًىنػ هىا شى قىوارًيرىا يف ىى
ا تىشيفُّ عىم   أىنػ هى ا.الل ٍوًف كىالٌرًق ًة حىىت  كى  ا ًفيهى

يءى : كىالتػ نىافيسي يف رًق ًة آنًيىًة ا٠تٍىٍمًر مىٍعريكؼه ًعٍندى شىارًبًيهىا كىقػىٍوليوي  عىلىى كىٍفًق مىا  مىٍعٌتى التػ ٍقًديًر رىٍغبػىتػيهيٍم أىٍف ٕتًى
اًؿ قىد ريكا مىا ًفيهىا ًمنى الش رىاًب عىلىى حىسىًب مىا يىٍطليبيوي كيلُّ شىاًربو مً  أك يىٍشتػىهيوفى. نػٍهيٍم كىمىآليوي ًإُفى مىٍعٌتى ااًلٍحًتمى

 (ِ)(.ٍرًب مىا يػينىاًسبي رىٍغبػىتىوي اأٍلىك ًؿ. كىكىافى ٦ت ا يػيعىدُّ يف اٍلعىادىًة ًمٍن ًحٍذًؽ الس اًقي أىٍف يػيٍعًطيى كيل  أىحىدو ًمنى الشُّ 
لهم هللا يف مرتبة ا١تلوؾ بل كبعد أف ذكر اتكاءىم كًجلستهم الشريفة اليت َف ينالوىا يف الدنيا فجع

كالثمار قريبة منهم يقطفوهنا بسهولة ، كىذا االتكاء يف أجواء ال يشوهبا حىرٌّ كال بىرد، كأعلى كأكمل كأدـك
أىتٍػبىعى ذلك ببياف : كأثناء اتكائهم ييطاؼ عليهم ِبنية األكل كالشراب، كييسر ال تعب فيو كال مشقة كال جهد

كبياف لباسهم أبكصاؼو كاملة كحسنةو ك٤تيىب ةو ، ؼ عليهم هبذه اآلنية كالكؤكسنوع الشراب كمىن الذم يطو 
﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ۈ ۈ ٴۇ  ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳) :لنفوسهم ككانوا ٤تركمُت منها يف الدنيا

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې

 (ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ
ّ 

ز٧تبيلى يف الطعًم ككاف الشرابي أم ما يشًبوي ال  ( ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ): قاؿ أبو السعود 
نن ، بيو العربي كألذ  ما تستلذُّ بوا١تمزكجي بو أطيبى ما تستطي كقيلى ٘تزجي كأسيهم ابلز٧تبيًل  بدؿه من ز٧تبيالن  اعىيػٍ

كأسى عُت أك   اكأن و قيلى كييسقىوف فيها كأسن   احينئذو بدؿه من كأسن  ابعيًنو أك ٮتلقي هللا تعاُف طعم فيها فعينن 

                                                            

 .ْْالنمل: (1)
 "بتصرؼ". ّْٗ، ص ّٖٖ، صِٗج ،د.ط،التحرير والتنويرابن عاشور: ( ِ)

 .ُِ( سورة اإلنساف: ّ)  
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 ب على االختصاصنيص
لسالسة ا٨تدارًىا يف اٟتىٍلًق كسهولًة مساًغها يقاؿي شرابه سلسله كسلساؿه كسلسبيله  فًيهىا تسمى سىٍلسىبًيالن   

ا يف طعم الز٧تبيًل كليسى فيها لذعةه بل نقيضي اللذًع ىو السالسةي   . كلذلكى حيكمى بزايدًة الباًء كا١ترادي بيافي أهن 
تػىهيٍم ليٍؤليؤن ىم عليو من الطراكًة كالبهاًء  ما دائموف على ٍم كلداف ٥تُّىل ديكفى أملىٍيهً كىيىطيوؼي عى    ًسبػٍ  اًإذىا رىأىيٍػتػىهيٍم حى

ُف ٟتيسًنهم كصفاًء ألواهًنم كإشراؽ كجوىهم كانبثالثهم يف ٣تالسهم كمناز٢ًتم كانعكاًس أشعًة بعًضهم إ ام نثيورن 
رىأىٍيتى بصرىؾى أينمىا كقعى يف اٞتنًة  فعوؿه ملفوظه كال مقدره كال منومٌّ بل معناهي أف  كىًإذىا رىأىٍيتى مثى  ليسى لو مبعضو 

ًبَتن   اكىميٍلكن  انىًعيمن  ر يف ميلًكو مسَتةى ألف عاـ يرل أدىن أىل اٞتنة منزلة ينظي ) كيف اٟتديًث  اكاسعن  اأم ىنيئن  اكى
ليهم ا١تالئكةي كيستأذنوفى كافى كقيلى ييسلمي ع  اا أراديكا شيئن كقيلى ال زكاؿ كقيلى إذى  ، (ُ) ( أقصاه كًما يىرل أدانهي 

عاليهم ثياب سينديسو خيٍضره قيلى عاليػىهيم ظرؼه على أن و خربه مقدـه كثيابي مبتدأه مؤخره كاٞتملةي صفةه عليهم 
حسبتهم أم  م أكأيخرل لولدافه كأن و قيلى يطوؼي عليهم كلدافه فوقػىهيم ثيابي اٍف كقيلى حاؿه مٍن ضمًَت عليه

٢تم ثيابي اٍف كقرئ  اعالين  امنثورن  اللمطوؼ عليهم ثيابه اٍف أك حسبتػىهيم لؤلؤن  ايطوؼي عليهم كلدافه عالين 
 عاليهم ابلر فًع على أن و مبتدأه خربيه ثيابي أم ما يعلوىم من لباًسهم ثيابي سندسو كقرئ خضرو ابٞترًٌ ٛتالن 

ٍعٌت لكونًو اسمى ج
ى
{ ابلرفًع عطفن على سندسو اب١ت على ثيابي كقيرًلءى برفًع األكًؿ كجرًٌ الثاين  انسو }كىًإٍستػىبػٍرىؽو

 اكقيرلءى ابلعكًس كقيرًلءى ّتٌر٫ًًتا كقيرلءى كاستربؽ يوصل ا٢تمزًة كالفتًح على أنو استفعلى من الربيًق جيعل عىلىمن 
 ٢تذا النوًع من الثيابً 

على يطوؼي عليهم كال يينافيو قوليو تعاُف أىسىاًكرى ًمن ذىىىبو إلمكاًف  كىحيلُّوٍا أىسىاًكرى ًمن ًفض ةو عطفه    
اٞتمًع كا١تعاقبًة كالتبعيًض فإف  حيًلي  أىًل اٞتنًة ٮتتلفي حسبى اختالًؼ أعما٢ًتم فلعل و تعاُفى يفيضي عليهم 

من ضمًَت عاليىهم إبضماًر قىٍد  تتفاكتي تفاكتى الذىًب كالفضًة أك حاؿه  اكأنوارن  اجزاءن ١تا عمليوه أبيديهم حلين 
 كعلى ىىذا ٬توزي أٍف يكوفى ىذا للخدـً كذاؾى للمخدكمُتى 

ىو نوعه آخري يفوؽي النوعًُت السالفًُت كما يرشدي إليًو إسنادي سقيًو إُف ربًٌ  اطىهيورن  كسقاىم رىبػُّهيٍم شىرىاابن 
ا١تيًل إُف ا١تالذًٌ اٟتسيًة كالركوًف إُف ما ًسول اٟتقًٌ  العا١تُتى ككصفيو ابلط هوريًة فإن و يطهري شاربىوي عن دىنىسً 

 (ِ)ببقائًو كىي الغايةي القاصيةي من منازًؿ الصدًٌيقُتى(. ابلقائًو ابقين  افيتجردي ١تطالعًة ٚتالًو ملتذ  
                                                            

بي مىا جىاءى يف ًصفىًة اٞتىن ًة كىأىنػ هىا ٥تىٍليوقىةه يف صحيحو  البخارمأخرجو  (ُ)  الناشر: دار طوؽ ،  دمحم زىَت بن انصر الناصر،  (ُٖ/ ُ) ،ابى
 .ىػُِِْة: األكُف، الطبع،  دمحم فؤاد عبد الباقي(، النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم 

 .ْٕ، صٗ،د.ط،جتفسَت أيب السعود = إرشاد العقل السليم إُف مزااي الكتاب الكرًن  :السعود وأب (ِ) 
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 ربط اجلزاء ابلعيل:  بح ث الثال ثادل

فا١تتدبر للقرآف الكرًن يىعلم أف اٞتزاء ، ابلعمل ًمن أىم ٤تفزات السلوؾ الواردة يف سورة اإلنساف رىٍبطي اٞتزاء
( ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ): قاؿ تعاُف من جنس العمل.

ًء اأٍلىبٍػرىاًر ًحينىًئذو ، (ُ) ا : يػيقىاؿي ٢ًتىؤيالى ًإف  ىىذى
نىاكيٍم ًمنى اٍلكىرىامىًة كىافى لىكيٍم ثػىوىاابن  نٍػيىا تػىٍعمى  ال ًذم أىٍعطىيػٍ تيٍم يف الدُّ ليوفى ًمنى الص اًٟتىاًت. }كىكىافى سىٍعييكيٍم عىلىى مىا كينػٍ

ا مىٍشكيورن : { يػىقيوؿي امىٍشكيورن  دىكيٍم عىلىٍيًو رىبُّكيمٍ ، اكىافى عىمىليكيٍم ًفيهى بىكيٍم بًًو ًمنى ، كىرىًضيىوي لىكيمٍ ، ٛتًى بىكيٍم ٔتىا أىاثى فىأىاثى
  ِكىشىكىرى ٢تىيمي اٟتٍىسىنى.، غيًفرى ٢تىيمي الذ ٍنبي  ( حئ مئ ىئ ی ی ی ی جئ ): قػىٍوليوي ، اٍلكىرىامىًة عىلىٍيًو. عىٍن قػىتىادىةى 

مىةي كقاؿ  )كىاٍلمىٍقصيودي ًمٍن ذىًلكى الثػ نىاءي عىلىٍيًهٍم ٔتىا أىٍسلىفيوا ًمٍن تػىٍقوىل اللً  كىتىٍكرًمىتػيهيٍم : ابن عاشور اٍلعىال 
ًلًهٍم( ًبذىًلكى كىتػىٍنًشيطي أىنٍػفيًسًهٍم أبًىف  مىا أيٍنًعمى ًبوً   . ّ عىلىٍيًهٍم ىيوى حىقٌّ ٢تىيٍم جىزىاءن عىلىى عىمى

 : كٯتكن حصر الكالـ حوؿ ىذه القاعدة يف النقاط اآلتية
 : اآلايت اليت تمل على ىذه الداعمة -ٔ

 : كمنها، كثَتة ترشد إُف ىذه القاعدة كتؤكد عليهاشرعية   أدلةكقد كردت 

قاؿ  أصل يف الداللة على ىذه القاعدة.ية كىذه اآل  (ْ)(  ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): قولو تعاُف
مىةي  ٍبديكءىًة ًبقىٍولًوً )تىٍذيًيله لًٍلجي : -رٛتو هللا  –ابن عاشور  اٍلعىال  ( ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ): مىًل اٍلمى

أىٍم أًلىنػ هيٍم ، (ٓ)
 أىٍحسىنيوا فىجىازىاىيٍم رىبػُّهيٍم اًبإٍلًٍحسىاًف.

ٍحسىافي اأٍلىك ؿي   ٍحسىافي الث اين ، سىني اٍلًفٍعلي اٟتٍى : كىاإٍلً أحسن : فىاأٍلىك ؿي ًمٍن قػىٍو٢تًًمٍ ، كىىيوى ا٠تٍىيػٍري ، ًإٍعطىاءي اٟتٍىسىنً : كىاإٍلً
ا .: كىالث اين ًمٍن قػىٍو٢تًًمٍ ، يف كىذى فو  أىٍحسىنى ًإُفى فيالى

ـي ميٍستػىٍعمىله يف النػ ٍفيً  ا ٍسًتٍفهى ٍسًتثٍػنىاًء فى ، كىااٍلً ا ًإٍحسىافه كىًلذىًلكى عىق بى اًباٍلً ٍحسىاًف يف أىنػ هى ا ، أىفىادى حىٍصرى ٣تيىازىاًة اإٍلً كىىىذى
ًة كىاٍلعىٍدؿً  ٍونًًو اٞتٍىزىاءى اٟتٍىق  كىميٍقتىضىى اٟتًٍٍكمى قىاؿى ، كىًإال  فػىقىٍد يػىتىخىل في ذىًلكى لىدىل الظ اًلًمُتى ، اٟتٍىٍصري ًإٍخبىاره عىٍن كى

                                                            

 .ِِاإلنساف: سورة  (ُ)
   .ُُٓ، صِْ، جُط تفسري الطربي: الطربيانظر:  (ِ)
 .َُْ، صِٗج ،د.ط،التحرير والتنوير: بن عاشورا( ّ)
 .َٔالرٛتن: سورة  (4)
 .ْٔالرٛتن:  ورةس (5)
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( ٹ ٹ ڤ ڤ ): تػىعىاُفى 
(ُ)   

(  ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ    ): اؿى كىقى  
: كىعيًلمى ًمٍنوي أىف  جىزىاءى اإٍلًسىاءىًة السُّوءي قىاؿى تػىعىاُفى   (ِ)

ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ )  : كيف معٌت ىذه اآلية قولو تػىعىاُفى ( 4) (ّ)( ۅ ۉ )

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ی ی ی ی
فالثواب   ،(ٓ)

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ): العمل يف قدر هللا كشرعو كما قاؿ سبحانو كالعقاب يكوانف من جنس

(  ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
، كبو تصلح الدنيا كاآلخرة، كىذا ىو العدؿ الذم تقـو بو السموات كاألرض  (ٔ)

 كيصلح بو الدين كالدنيا.
اؿ اص يف الدماء كاألمو كشرع القص، كشرع قطع يد اارب كرجلو، ك٢تذا أمر هللا بقطع يد السارؽ

 فاٞتزاء ٦تاثل للعمل من جنسو يف ا٠تَت كالشر. كاألبداف.

ڃ چ چ چ    ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    ): كقد قاؿ ذك القرنُت ١تا قاؿ هللا سبحانو كتعاُف لو  

(ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ    چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ
كقاؿ ، (ٕ)

( ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ): كقاؿ تعاُف
(ٖ)  

 : اليت تمل على ىذه الداعمة األحادي ث-ٕ
 : وردت أحادي ث كثرية يف سنة الني ملسو هيلع هللا ىلص تمل على ىذه الداعمة

اًف ، مىا ًمٍن يػىٍوـو ييٍصًبحي اٍلًعبىادي ًفيوً »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : عن أىيب ىيرىيرىةى رضي هللاي عنو ًإال  مىلىكى
ًف فػىيػىقي  لىفن  االل هيم  أىٍعًط ميٍنًفقن : وؿي أىحىدي٫تيىايػىٍنزالى  (ٗ)«.اتػىلىفن  االل هيم  أىٍعًط ٦تيًٍسكن : كىيػىقيوؿي اآٍلخىري ، اخى

                                                            

 .ِٖالواقعة:  سورة (1)
 .َُٗاألعراؼ:  سورة (2)
 .ِٔالنبأ:  سورة (3)

 .ُِٕ، صِٕج ،د.ط،التحرير والتنوير: بن عاشور( ا(ْ
 .ُِٔطو:  سورة (5)
 .ُْٗالنساء:  سورة (6)
 .ٖٖالكهف: سورة  (7)
: سورة  (8)  .َُالرـك
بي  ًكتىابي الز كىاةً ،  وصحيحيف البخاري أخرجو  (9)  ريهي  كىاتػ قىى، كىصىد ؽى  أىٍعطىى مىنٍ  فىأىم ا: }تػىعىاُفى  الل ً  قػىٍوؿً  ابى نػييىسًٌ ، فىسى  لًٍلييٍسرىل، كىأىم ا اًبٟتيٍسٌتى
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)يف ىذا اٟتديث من الفقو أف هللا سبحانو كتعاُف خلق : -رٛتو هللا  –قاؿ القاضي ابن ىبَتة    
كيتلف ، سبحانو كتعاُف أبف ٮتلف على ا١تنفقكجعل شغلهما الذم خلقهما ألجلو أف يدعوا هللا ، ملكُت

، عن أف يسأؿ يف ىذا اكىو سبحانو كاف غنين ، كمساءن  اكأف يكوف ذلك ىجَتا٫تا صباحن ، على ا١تمسك
، سبق مٍت خلق ملكُت يواصالف السؤاؿ ٢تذا كأان ال أرد: أنو -ملسو هيلع هللا ىلص  -كلكنو أعلمنا على لساف رسولو 

 (ُ)ا١تنفقُت(.فحذر ا١تمسكُت كبشر 

 : ًمنها، كيف معٌت ىذا اٟتديث ٦ت ا يىديؿُّ على ىذه القاعدة كييؤيدىا كييوضحها أحاديثي كثَتة  

ًة أىًخيًو كىافى »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : عن ابًن عيمىرى رضي هللاي عنهما   مىٍن كىافى يف حىاجى
ًتوً  تػىرى ميٍسًلمن ، ر جى عىٍن ميٍسًلمو كيٍربىةن فػىر جى الل ي عىٍنوي كيٍربىةن ًمٍن كيرىًب يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً كىمىٍن فػى ، الل ي يف حىاجى تػىرىهي الل ي  اكىمىٍن سى سى

ٍن ًعٍرًض مىٍن رىد  عى »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : كعن أىيب الد ردىاًء رضي هللاي عنو، (ِ)«.يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً 
 (ّ)«.رىد  الل ي عىٍن كىٍجًهًو الن ارى يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً ، أىًخيوً 

ئن »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : كعن عىاًئشىةى رضي هللاي عنها  يػٍ فىشىق   االل هيم  مىٍن كىِفى ًمٍن أىٍمًر أيم يًت شى
ئن كىمىٍن كى ، عىلىٍيًهٍم فىاٍشقيٍق عىلىٍيوً  يػٍ  (ْ)«.فػىرىفىقى هًبًٍم فىاٍرفيٍق ًبوً  اِفى ًمٍن أىٍمًر أيم يًت شى

عتي رىسيوؿى هللًا صلى هللاي عليو كسلم يػىقيوؿي : كعن عىمرًك بًن مير ةى أىن وي قىاؿى    مىا ًمٍن »: ايى ميعىاًكيىةي! ًإيٌنً ٝتًى
بىوي ديكفى ذىًكم اٟتٍىاجىةً  نىةً ، كىا٠تٍىل ةً ، ًإمىاـو يػيٍغًلقي ابى ل ًتوً ، كىاٍلمىٍسكى اًء ديكفى خى ًتًو ، ًإال  أىٍغلىقى الل ي أىبٍػوىابى الس مى كىحىاجى

نىًتوً   (ٓ)«.عىلىى حىوىاًئًج الن اسً  فىجىعىلى ميعىاًكيىةي رىجيالن ، كىمىٍسكى

                                                                                                                                                                                                     

لى  مىنٍ  كىأىم ا ، كىكىذ بى  ٓتًى ريهي  كىاٍستػىٍغٌتى نػييىسًٌ ، فىسى لىفن  مىاؿو  ميٍنًفقى  أىٍعطً  الل هيم  [ »ٔ: الليل{ ]لًٍلعيٍسرىل اًبٟتيٍسٌتى رقم ، ُُٓ، صِج ،«اخى
 (.ََُُ)برقم « صحيح مسلم»(، ك ُِْْ)

   .ِٓٓ، صٔ،د.ط،جاإلفصاح عن معاين الصحاح :عوف الدين (1)
ىظىاَفًً كىالغىٍصبً ،  البخاري يف صحيحوأخرجو  (2) 

: الى يىٍظًلمي ، ًكتىاب ا١ت به  (.َِٖٓرقم )ُِٖ، صّ، جكىالى ييٍسًلميوي  اٍلميٍسًلمى  اٍلميٍسًلمي ابى
لىًة كىاآٍلدىابً يف   يف صحيحوومسلم  بي ٖتىًٍرًًن الظٍُّلمً ، كتاب اٍلربًٌ كىالصًٌ  .(َِٖٓ)، رقم ُٔٗٗ، صْ، ج ابى

 اجلامع صحيحكقاؿ األلباين يف  (، كقاؿ ٤تققوه: حسن لغَته.ِّْٕٓرقم )، ِٖٓ، صْٓج ٥ترجا، أمحم يف مسنمهأخرجو  (3) 
 .(ُّْ) ا١تراـ غاية. الدرداء أيب عن[ مذمأٛتد كالًت ( ]صحيح): َُْٕ، صِج،  وزايدتو الصغري

مىاـً اٍلعىاًدًؿ، كىعيقيوبىًة اٞتٍىائًًر، كىاٟتٍىثًٌ عىلىى الٌرًٍفًق اًبلر ًعي ةً   يف صحيحو مسلم أخرجو (4)  بي فىًضيلىًة اإٍلً مىارىًة، ابى اًؿ ًكتىابي اإٍلً ، كىالنػ ٍهًي عىٍن ًإٍدخى
 (.ُِٖ) رقم ،ُْٖٓ، صّ، جاٍلمىشىق ًة عىلىٍيًهمٍ 

 سلسلةكقاؿ األلباين يف  (، كقاؿ ٤تققوه: صحيح لغَته.َُّّٖرقم )، ٓٔٓ، صِٗ، ج همسنميف أمحم اإلماـ أخرجو  (ٓ) 
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ايى اٍبنى : هللاي تبارؾ كتعاُف قىاؿى »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : كعن أىيب ىيرىيرىةى رضي هللاي عنو   
ـى أىٍنًفٍق أيٍنًفٍق عىلىٍيكى   (ُ)«.آدى

أىانى ًعٍندى ظىنًٌ عىٍبًدم يب : يػىقيوؿي الل ي تػىعىاُفى »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : كعن أىيب ىيرىيرىةى رضي هللاي عنو
ٍرتيوي يف نػىٍفًسيفىًإٍف ذىكىرىين ، كىأىانى مىعىوي ًإذىا ذىكىرىين  ٍَتو ًمنػٍهيمٍ ، يف نػىٍفًسًو ذىكى ٍرتيوي يف مىإلىو خى  (ِ)«.كىًإٍف ذىكىرىين يف مىإلىو ذىكى

للًً  بػىٌتى الل ي لىوي  امىٍن بػىٌتى مىٍسًجدن »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : كعن عيثمىافى رضي هللاي عنو   
ايى مىٍعشىرى مىٍن »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : كعن بػىٍرزىةى األىٍسلىًميًٌ رضي هللاي عنو، (ّ).«يف اٞتٍىن ًة ًمثٍػلىوي 

ٯتىافي قػىٍلبىوي  يػىت ًبًع الل ي ، عىٍورىاهًتًمٍ  فىًإن وي مىٍن يػىت ًبعٍ  ؛ كىالى تػىت ًبعيوا عىٍورىاهًتًمٍ ، الى تػىٍغتىابيوا اٍلميٍسًلًمُتى ، آمىنى بًًلسىانًًو كىَفٍى يىٍدخيًل اإٍلً
 (ْ)«.كىمىٍن يػىت ًبًع الل ي عىٍورىتىوي يػىٍفضىٍحوي يف بػىٍيًتوً ، عىٍورىتىوي 

نٍػيىا»: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : كعن ابًن عيمىرى رضي هللاي عنهما    َفىٍ ، مىٍن شىًربى ا٠تٍىٍمرى يف الدُّ
 (ٓ)«.ًإال  أىٍف يػىتيوبى ، ًخرىةً يىٍشرىبٍػهىا يف اآٍل 

ًكيًم بًن ًحزىاـو رضي هللاي عنو قىاؿى   اـً بًن حى عتي الن يب  صلى هللاي عليو كسلم يػىقيوؿي : كعن ًىشى ًإف  »: ٝتًى
نٍػيىا  (ٔ)«.هللاى يػيعىذًٌبي ال ًذينى يػيعىذًٌبيوفى الن اسى يف الدُّ

 

                                                                                                                                                                                                     

 : "صحيح".َِٓ، صِ، ج وفوائمىا فدهها من وشيء الصحيحة األحادي ث
اةً  يف صحيحو مسلمأخرجو  (ُ) بي اٟتٍىثًٌ عىلىى النػ فىقىًة كى ، ًكتىاب الز كى  (.ّٗٗرقم )، َٗٔ، صِ، جتػىٍبًشًَت اٍلميٍنًفًق اًب٠تٍىلىًف ابى
: }كى٭تيىذًٌريكيمي الل ي نػىٍفسىوي{ ]آؿ عمراف: ، ًكتىابي التػ ٍوًحيدً   وصحيحيف البخاري أخرجو ( ِ)  بي قػىٍوًؿ اللً  تػىعىاُفى  رقم، ُُِ، صٗج [ِٖابى

(َْٕٓ). 
ةى ًكتىابي اٍلمىسىاًجًد  يف صحيحو مسلمأخرجو  (3)  ا  كىمىوىاًضًع الص الى بي فىٍضًل بًنىاًء اٍلمىسىاًجًد كىاٟتٍىثًٌ عىلىيػٍهى رقم ، ّٖٕ، صُ، جابى

(ّّٓ.) 
 اجلامع صحيحكقاؿ األلباين يف  (، كقاؿ ٤تققوه: صحيح لغَته.ُٕٕٔٗ) رقم ،َِ، صّّ، ج همسنميف اإلمام أمحم أخرجو  (4) 

 .ُّّ/ُ ـ. ىريرة أيب عن[ ت حم( ]صحيح)، ُِِّ، صِ، جوزايدتو الصغري
، كقاؿ األلباين يف  (، كقاؿ ٤تققوه: إسناده صحيح على شرط الشيخُتِْٕٗرقم ) ،ّْٓ، صٖ، ج«مسنم اإلمام أمحم أخرجو (5) 

 كإسناده صحيح.: ْٗ، صٖج السبيل منار أحادي ث ختريج يف الغليل إرواء
لىًة كىاآٍلدىا،  يف صحيحو مسلم أخرجو (6) بي اٍلوىًعيدي الش ًديدي ًلمىٍن عىذ بى الن اسى ًبغىٍَتً حىقٌو  بً كتاب اٍلربًٌ كىالصًٌ رقم ، َُِٖ، صْ، جابى

(ُِّٔ.) 
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 : اآلاثر واألقوال -ٖ

كأدركت ، فذكر الناس ٢تم عيوابن ، فذكركا عيوب الناس، َف تكن ٢تم عيوب اأقوامن  أدركت: قاؿ بعض السلف
 (ُ)فنسيت عيوهبم.، فكفوا عن عيوب الناس، كانت ٢تم عيوب  اأقوامن 

 : -رٛتو هللا  -كقاؿ اإلماـ الشافعي 

 عفوا تعف نساؤكم يف اـر ... كٕتنبوا ما ال يليق ٔتسلم

 (ِ)اف الزان من أىل بيتك فاعلمإف الزان دين فإف أقرضتو ... ك

 : منها، ىناك المثري من الدصص التطبيدية ذلذه الداعمة: ثلة واقعية تمل على ىذه الداعمةأم -ٗ

 : ـ اخلليل إبراىيم عليو السالمٔ 

ذلك الرجل ، من األمثلة العملية اليت تدؿ على ٖتقق ىذه القاعد ما كاف مع ا٠تليل إبراىيم عليو السالـ
فإنو ١تا صرب على ، بدين هللا عز كجل خَت قياـ فقدـ بدنو للنَتاف كطعامو للضيفاف ككلده للقرابف الذم قاـ

( ٴۇ  ۇ ۇ ۆ ۆ). عملوالبالء يف ذات هللا عز كجل كألقاه قومو يف النار كاف جزاؤه من جنس 
(ّ) ،

    (( 4)( ڄ ڄ ڄ )ملو ك١تا سلم قلبو من الشرؾ كالغل كاألحقاد كاف جزاؤه من جنس ع

وئ )  ككىب لو من الولد ما تقر بو عينو ، ك١تا ىاجر كترؾ أىلو كقرابتو ككطنو أسكنو هللا األرض ا١تباركة

 (5)(وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ

بٌت  بيتا يف األرض ٭تجو الناس رآه النيب ملسو هيلع هللا ىلص مسندا ظهره إُف البيت ا١تعمور قبلة أىل السماء ك١تا 
ك١تا صرب ا٠تليل عليو السالـ على ٕتريده من ثيابو على يد  يطوؼ بو كل يـو سبعوف ألف ملك. الذم

                                                            

 .ِٓٔ، صُ، جِ، طاآلداب منظومة شرح األلباب غذاءالس فاريٍت:  (1)
 ديواف اإلماـ الشافعي )قافية ا١تيم(. -ِ
 .ٗٔاألنبياء: سورة  (3)
 .ِٕاألنبياء: (ْ)

 .ِٕ ، ُٕسورة األنبياء: (5)
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كما أخرب النيب صلى هللا   (ُ).يـو القيامة إبراىيم "" أكؿ من يكسى : الكفار كاف جزاؤه من جنس عملو فإف
 عليو كسلم.

 : ـ أيوب عليو السالمٕ
كالنصوص القرآنية تشَت إُف ٣تملها دكف تفصيل. كىي يف ىذا كقصة ابتالء أيوب من أركع قصص االبتالء. 

كرعايتو ٢تم يف ، ا١توضع تعرض دعاء أيوب كاستجابة هللا للدعاء. ألف السياؽ سياؽ رٛتة هللا أبنبيائو
كما يف قصص إبراىيم كلوط كنوح. أك ابلنعمة يف ،  االبتالء. سواء كاف االبتالء بتكذيب قومهم ٢تم كإيذائهم

 يماف. أك ابلضر كما يف حاؿ أيوب.كد كسلك قصة دا
كىأىٍنتى أىٍرحىمي »: .. ككصف ربو بصفتو ، (ِ)«أىيٌنً مىس ًٍتى الضُّرُّ »: كأيوب ىنا يف دعائو ال يزيد على كصف حالو

 أتداب معو كتوقَتا.، كال يقًتح شيئا على ربو، صربا على بالئو، مث ال يدعو بتغيَت حالو« . الر اًٛتًُتى 
كال يتململ من الضر الذم تضرب بو األمثاؿ يف ، وذج للعبد الصابر ال يضيق صدره ابلبالءفهو ٪ت

اطمئناان إُف علمو ، فيدع األمر كلو إليو، . بل إنو ليتحرج أف يطلب إُف ربو رفع البالء عنواإلعصارٚتيع 
 ابٟتاؿ كغناه عن السؤاؿ.

، ككانت الرٛتة، بذلك األدب كانت االستجابةكيف اللحظة اليت توجو فيها أيوب إُف ربو هبذه الثقة ك 
 ّككانت هناية االبتالء.

 : - اهنع هللا يضر -ـ أم ادلؤمنني خمجية ٖ  
ًذًه خىًد٬تىةي قىٍد ، ايى رىسيوؿى هللاً : أىتىى ًجرٍبًيلي الن يب  صلى هللاي عليو كسلم فػىقىاؿى : عن أىيب ىيرىيرىةى رضي هللاي عنو قىاؿى  ىى

ـه أىٍك شىرىابه مىعى ، أىتىتٍ  ـه أىٍك طىعىا ءه ًفيًو ًإدىا ا ًإانى ـى ًمٍن رىهبًٌىا كىًمٍتًٌ  أفىًإذىا ًىيى أىتػىٍتكى فىاقٍػرى ، هى ا الس الى ا بًبػىٍيتو ، عىلىيػٍهى ٍرىى كىبىشًٌ
.  (ْ)يف اٞتٍىن ًة ًمٍن قىصىبو الى صىخىبى ًفيًو كىالى نىصىبى

                                                            

اًديًث األىنًٍبيىاءً أخرجو البخارم يف صحيحو   -ُ { ]النساء:  ،ًكتىابي أىحى ًليالن : }كىاٗت ىذى الل ي ًإبٍػرىاًىيمى خى بي قػىٍوًؿ اللً  تػىعىاُفى ( ك ّّْٗ) [ُِٓابى
 (ِْٔٔ( ك )ّْْٕ)

 .ّٖاألنبياء: سورة  (2)
 .ِِّٗ، صْ، جُِط يف ظالل الدرآن : ( سيد قطبّ)
ايف صحيحو،  جو البخارمأخر ( ْ) بي تػىٍزًكيًج الن يبًٌ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى خىًد٬تىةى كىفىٍضًلهىا رىًضيى الل ي عىنػٍهى ، ٓج كتاب مناقب األنصار، ابى

ابىًة يف صحيحو  مسلم(، كَِّٖرقم )، ّٗص بي فىضىائً  - رىًضيى هللاي تػىعىاُفى عىنػٍهيمٍ  -كتاب فىضىاًئًل الص حى ًل خىًد٬تىةى أيٌـً اٍلميٍؤًمًنُتى ابى
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لىة ًبفىٍتحً  الص خىب ا ةكىاٍلميٍعجىمى  اٍلميٍهمى ة بػىٍعدىى يىاح: ميوىح دى  ًبفىٍتحً  كىالن صىب الص ٍوت، ًبرىٍفعً  كىاٍلمينىازىعىة الصًٌ
لىة النُّوف ا كىاٍلميٍهمى ة بػىٍعدىى اكيًدمٌ  كىأىٍغرىبى . التػ عىب ميوىح دى  كىىيوى  اٍلًعوىج، كىالن صىب اٍلعىٍيب، الص خىب:  فػىقىاؿى  الد 

ٍيًليٌ  كىقىاؿى . غىةاللُّ  عىلىٍيوً  تيسىاًعد الى  تػىٍفًسَت اتػىٍُتً  نػىٍفي مينىاسىبىة:  السُّهى فىتػىٍُتً  ىى  أىن وي  - كىالتػ عىب اٍلمينىازىعىة أىٍعًٍت  - الصًٌ
ـ ًإُفى  دىعىا لىم ا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل   صىل ى ٍسالى ابىتٍ  اإٍلً  كىالى  عىةمينىازى  كىالى  صىٍوت رىٍفع ًإُفى  ٖتيٍوًٍجوي  فػىلىمٍ  طىٍوعنا خىًد٬تىة أىجى
 أىفٍ  فػىنىاسىبى  عىًسَت، كيلٌ  عىلىٍيوً  كىىىو نىتٍ  كىٍحشىة، كيلٌ  ًمنٍ  كىآنىسىٍتوي  نىصىب، كيلٌ  عىٍنوي  أىزىالىتٍ  بىلٍ  ، ذىًلكى  يف  تػىعىب
ا ال ًذم مىٍنز٢تىا يىكيوف ا بًوً  بىش رىىى فىةً  رىبٌػهى ا. اٍلميقىابًلىة اًبلصًٌ  (ُ)اىػ.ًلًفٍعًلهى

  : -هنع هللا يضر  –الب جعفر بن أيب ط -ٗ
 ؛ كقطعت يداه عوضو هللا أبف جعلو يطَت يف اٞتنة مع ا١تالئكة، جعفر بن أيب طالب ١تا قاتل يف معركة مؤتة

رىأىيتي جىعفىرى بنى أىيب طىاًلًب يىًطَتي مىعى »: أىف  الن يب  صلى هللاي عليو كسلم قىاؿى : فعن أىيب ىيرىيرىةى رضي هللاي عنو
نىاحىافً ًجربًي ائًيلى لىوي جى    (ِ)«.لى كىًميكى

 : ـ النيرود بن كنعان ٘
فهذا النمركد بن كنعاف الذم ، كعلى اٞتانب اآلخر نرل ٖتقق نفس القاعدة يف أعداء هللا الكافرين كا١تنافقُت

ا جندا من جنده فأصبح ذليال حقَت سلط هللا عليو أذلو هللا ك ، كتكرب على الناس  ،أان أحيي كأميت: قاؿ
 .()جزاء كفاقا

 : * مضامني تربوية
( مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب ): قاؿ تعاُف

ی ی ی ی جئ حئ مئ ) " : إُف قولو  (ّ)

(   ىئ 
(ْ) 

 
                                                                                                                                                                                                     

ا   (.ِِّْرقم )، ُٕٖٖ، صْ، جرىًضيى هللاي تػىعىاُفى عىنػٍهى
قاـ إبخراجو ، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، ُّٖ، صٕج «شرح صحيح البخاري فتح الباري»ابن حجر: ( ُ)

 .العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز عليو تعليقات، طبعو: ٤تب الدين ا٠تطيب كصححو كأشرؼ على
سلسلة »(. كصححو األلباين يف ّّٕٔرقم ) وسننيف (، كالًتمذم ْٖٖٗرقم  ) ،ُِٖ، صْ، ج ستمركيف ادلاحلاكم أخرجو ( ِ)

 " صحيح على شرط مسلم " ككافقو الذىيب. كىو كما قاال. قاؿ: (.ُِِٔرقم ) ،ِِٔ، ص ّج« األحادي ث الصحيحة
 .ٓإلنساف: اسورة  (3)
 .ِِاإلنساف:  سورة (4)
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 : منها، تضينت ىذه اآلايت مضامني تربوية كثرية

 اإلٯتاف بعقيدة البعث كاٞتزاء دافعه كبَته إلحساف العمل كإصالح الظاىر كالباطن. -ُ

 جبات ًمن صفات ا١تؤمنُت األبرار ٖتقيقا للعبودية اليت خلقوا ألجلها.ًفعل الطاعات كالتزاـ الوا -ِ

تىذىكُّر اليـو اآلخر كا٠توؼ ٦تا يقع فيو من شر كىوؿ مفزع يساعد ا١تؤمن على االنتفاع إبٯتانو  -ّ
 كاالستعداد ابلعمل الصاٌف.

فعن  ؛وز الوفاء بوفضل الوفاء ابلنذر ما داـ يف طاعة  تعاُف. كما كاف يف معصية فال ٬تب كال ٬ت -ْ
رى أىٍف ييًطيعى الل ى فػىٍلييًطٍعوي »: عىًن الن يبًٌ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى ، عىٍن عىاًئشىةى رىًضيى الل ي عىنػٍهىا ، مىٍن نىذى

رى أىٍف يػىٍعًصيىوي فىالى يػىٍعًصوً   (ُ)«.كىمىٍن نىذى

فال يعمل يعمل عمال كال يقوؿ  ؛نيل رضى هللا تعاُفكغايتو األٝتى على ا١تؤمن أف ٬تعل ىدفو األعلى  -ٓ
 قوال إال لوجو هللا سبحانو.

 ا١تؤمن ٮتاؼ من هللا تعاُف دائما كال يغًت بعملو كال يعجب بو مهما بلغ. -ٔ

 مدح صفات األبرار يدعو ا١تؤمن الصادؽ إُف التحلي كالتخلق هبا. -ٕ

 كانوا.  فضل اإلحساف إُف األسرل أاي   -ٖ

دة "اٞتزاء من جنس العمل" ٬تعل ا١تؤمن يف طمأنينة على ما يبذلو من عمل إثبات كتقرير قاع -ٗ
 كاجتهاد يف ا٠تَت كالرب.

ا١تؤمن ٭تسن فيما بينو كبُت ربو كفيما بينو كبُت ا٠تىٍلق ال يريد جزاء كال شكورا من أحد كإ٪تا يطلب  -َُ
 كالثواب من ربو سبحانو كتعاُف. كيبتغي األجر

  

                                                            

بي الن ٍذًر يف الط اعىةً  وصحيحيف البخاري أخرجو ( 1)   (.ٔٗٔٔ)، رقم ُِْ، صٖج ًكتىابي األىٯٍتىاًف كىالنُّذيكًر ابى
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 يف سلوك العبم وصفاتو العلياء هللا احلسىن أثر أمسا: ادلبح ث الرابع

 : منزلة العلم أبمساء هللا تعاىل: ادلطلب األول

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): قاؿ تعاُف
كعىٍن أىيب   (ُ)

ٍن مى ، ائىةن ًإال  كىاًحدن مً  ا ًتٍسعىةن كىًتٍسًعُتى اٍٝتن ًإف  للً ً »: أىف  رىسيوؿى اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى : ىيرىيٍػرىةى رىًضيى الل ي عىٍنوي 
 (ِ).«أىٍحصىاىىا دىخىلى اٞتىن ةى 

 ؛ أصل للعلم بكل معلـو: كالعلم هبا، )إحصاء األٝتاء اٟتسٌت: -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن القيم 
كمصدر ا٠تلق ، أك علم ٔتا شرعو، وإما علم ٔتا كون، أك أمرا، فإف ا١تعلومات سواه إما أف تكوف خلقا لو تعاُف

، فاألمر كلو مصدره عن أٝتائو اٟتسٌت، ك٫تا مرتبطاف هبا ارتباط ا١تقتضى ٔتقتضيو، كاألمر عن أٝتائو اٟتسٌت
بتكميلهم ٔتا أمرىم بو ، كاإلحساف إليهم، كالرأفة كالرٛتة هبم، كىذا كلو حسن ال ٮترج عن مصاٌف العباد

ة كحكمة كلطف كإحساف إذ مصدره أٝتاؤه اٟتسٌت كفعلو كلو ال ٮترج عن فأمره كلو مصلح، كهناىم عنو
كَف ٮتلق خلقو ، كال عبث، فال تفاكت يف خلقو، العدؿ كاٟتكمة كا١تصلحة كالرٛتة إذ مصدره أٝتاؤه اٟتسٌت

فوجود من سواه اتبع لوجوده تبع ا١تفعوؿ ، ككما أف كل موجود سواه فبإ٬تاده، ابطال كال سدل كال عبثا
، فالعلم أبٝتائو كإحصاؤىا أصل لسائر العلـو، فكذلك العلم هبا أصل للعلم بكل ما سواه، ١تخلوؽ ٠تالقوا

 ؛ فمن أحصى أٝتاءه كما ينبغي للمخلوؽ أحصى ٚتيع العلـو إذ إحصاء أٝتائو أصل إلحصاء كل معلـو
ك٢تذا  ؛ و كحكمتو تعاُفكأتمل صدكر ا٠تلق كاألمر عن علم، ألف ا١تعلومات ىي من مقتضاىا كمرتبطة هبا

إما أف يكوف ٞتهلو بو أك لعدـ ، ألف ا٠تلل الواقع فيما أيمر بو العبد أك يفعلو ؛ ال ٕتد فيها خلال كال تفاكات
 .(ّ)حكمتو كأما الرب تعاُف فهو العليم اٟتكيم فال يلحق فعلو كال أمره خلل كال تفاكت كال تناقض(.

 : كإحصاء أٝتاء هللا على ثالث مراتب
 "حفظها".: أم ؛إحصاء ألفاظها كعٌدىا: ا١ترتبة األكُف

                                                            

 .َُٖاألعراؼ: سورة  (1)
بي مىا ٬تىيوزي ًمنى ااًلٍشًتىاًط كى ، ًكتىابي الشُّريكطً ،  يف صحيحوالبخاري  أخرجو( 2) نػىهيٍم، ابى ا الن اسي بػىيػٍ يىا يف اإًلقػٍرىاًر، كىالشُّريكًط ال يًت يػىتػىعىارىفػيهى الثػُّنػٍ

تػىٍُتً  ةن، ثًنػٍ : ًمائىةه ًإال  كىاًحدى به  يف صحيحو ومسلم(، ِّٕٔ)، رقم ُٖٗ، صّ، جكىًإذىا قىاؿى كتاب الذًٌٍكًر كىالدُّعىاًء كىالتػ ٍوبىًة كىااًلٍسًتٍغفىاًر، ابى
  (.ِٕٕٔ)، َِّٔ، صْجهللًا تػىعىاُفى كىفىٍضًل مىٍن أىٍحصىاىىا  يف أىٍٝتىاءً 

 .ُّٔ، صُ،جِ،ط بمائع الفوائمابن القيم: ( ّ)
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 فهم معانيها كمدلو٢تا.: ا١ترتبة الثانية

(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): كما قاؿ تعاُف،  دعاؤه هبا: ا١ترتبة الثالثة
(ُ)   

 فمرتبتالو كالدعاء 
 دعاء ثناء كعبادة.: إحدا٫تا
 دعاء مسألة كطلب.: كالثاين

 ٟتسٌت كصفاتو العيلى.فال ييثٌت عليو إال أبٝتائو ا
بل يسأؿ ، أك اي ذاتي اغفر ِف كارٛتٍت، أك اي شيء، اي موجودي : فال يقاؿ، ككذلك ال يسأؿ إال هبا

اي تو اب ، اي رحيم ارٛتٍت، اي غفور اغفر ِف: كأف يقوؿ،  لذلك ا١تطلوب ايف كل مطلوب ابسم يكوف مقتضين 
 .فيكوف السائل متوسال إليو بذلك االسم، تيٍب علي  

 (ِ)كمن أتمل أدعية الرُّسيل كال سيما خا٘تهم كإمامهم كجدىا مطابقة ٢تذا.
ب وي الى ٤تىىالىةى(.: )مىٍن عىرىؼى الل ى أبًىٍٝتىائًًو كىًصفىاتًًو كىأىفٍػعىالًوً : -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن القيم   (ّ)أىحى

و يف التخلق أبخالؽ هللا تػىعىاُفى كالتحلي ٔتعاين "كىمىاؿ العىٍبد كسعادت: -رٛتو هللا  –كقاؿ اإلماـ الغزاِف 
 ًصفىاتو كأٝتائو ًبقدر مىا يتىصىو ر يف حىقو

اٍعلىم أىف من َف يكن لىوي حىٌظ من مىعىاين أىٝتىاء هللا عز كىجل ًإال  أبًىف يسمع لىفظو كىيفهم يف اللُّغىة معٌت 
زؿ الدرجىة لىٍيسى ٭تسن ًبًو أىف  تػىٍفًسَته كىكىضعو كيعتقد اًبٍلقىٍلًب كجود مىٍعنىاهي  يف هللا تػىعىاُفى فػىهيوى مبخوس اٟتٍىظ انى

اع الل ٍفظ الى يىٍستىٍدًعي ًإال  سىالمىة حاسة الٌسمع ال يًت هبىا تٍدرؾ اأٍلىٍصوىات كىىىًذه ريتٍػبى  ة يتبجح ٔتىا انلو فىًإف ٝتى
 (ْ)تشارؾ اٍلبىًهيمىة ًفيهىا".

  كٕتلية معناه.، يف ىذه السورة ك٭تسن الوقوؼ عند كل اسم كقد كردت عدة أٝتاء حسٌت

 
                                                            

 .َُٖاألعراؼ: سورة  (ُ)
 ."بتصرؼ يسَت" ُْٔ، صُ،جِ،ط بمائع الفوائمابن القيم: ( 2) 
 .ُٖ، صّ، جّط ممارج السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعنياٞتوزية:  قيم ابن( 3) 
 اٞتايب. الوىاب عبد بساـ: ، ت(ْٓ)صا١تقصد األسٌت الغزاِف: ( 4)
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 :  هللا -ٔ

(ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ    ): قاؿ تعاُف
ىيوى : عن لفظ اٞتاللة "هللا" –رضي هللا عنهما  –عىب اسو  ني ابٍ قاؿ  (ُ)

.، ال ًذم أيى٢ٍتىيوي كيلُّ شىٍيءو  ٍلقو كىيػىٍعبيديهي كيلُّ خى
(ِ) 

انىوي كىأىٍٚتىعيهىا: -و هللا رٛت –قاؿ اإلماـ القرطيب    ا ااًلٍسمي أىٍكبػىري أىٍٝتىائًًو سيٍبحى حىىت  قىاؿى ، )" الل ي" ىىذى
" ، لذلك َفٍى يػيثىن  كىَفٍى ٬تيٍمىعٍ ، ًإن وي اٍسمي هللا األعظم كَف يتسم بو غَته: بػىٍعضي اٍلعيلىمىاءً  كىىيوى أىحىدي أتىًٍكيلىٍي قػىٍولًًو تػىعىاُفى

ٍل تػىٍعلىمي  ي   ىى ًي  الىوي ٝتًى ٢تى " الل ي". فىالل ي اٍسمه لًٍلمىٍوجيوًد اٟتٍىقًٌ اٞتٍىاًمًع ًلًصفىاًت اإٍلً ًو ال ًذم ىيوى ، ةً " أىٍم مىٍن تىسىم ى اًبٝتًٍ
نػٍعيوًت بًنػيعيوًت الرُّبيوبًي ةً   (ّ)انىوي(.الى ًإلىوى ًإال  ىيوى سيٍبحى ، اٍلمينػٍفىرًًد اًبٍلويجيوًد اٟتٍىًقيًقيًٌ ، اٍلمى

يًع اأٍلىٍٝتىاًء اٍٟتيٍسٌتى : -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن القيم   ًت ، )اٍسمي اللً  دىاؿٌّ عىلىى ٚتًى الى فىاًت اٍلعيٍليىا اًبلدًٌالى كىالصًٌ
ثً  ًي ًة لىوي مىعى ، الث الى ٢تى نىًة لًثػيبيوًت ًصفىاًت اإٍلً ًي ًتًو اٍلميتىضىمًٌ ا عىٍنوي. فىًإن وي دىاؿٌّ عىلىى ًإ٢تى اًدىى  نػىٍفًي أىٍضدى

ًي ةً     ٢تى ، كىعىًن اٍلعيييوًب كىالنػ قىاًئصً ، اٍلمينػىز ىىةي عىًن الت ٍشًبيًو كىاٍلًمثىاؿً ، ًىيى ًصفىاتي اٍلكىمىاؿً : كىًصفىاتي اإٍلً
ا ااًلٍسًم الٍ  ا ييًضيفي الل ي تػىعىاُفى سىائًرى اأٍلىٍٝتىاًء اٍٟتيٍسٌتى ًإُفى ىىذى (   ڃ   ڄ ڄ ڄ ) :كىقىٍولًًو تػىعىاُفى ،  عىًظيمً كى٢ًتىذى

(ْ) 
ـي ، كىاٍلقيدُّكسي ، الر ٍٛتىني كىالر ًحيمي : كىيػيقىاؿي  ، الل ي ًمٍن أىٍٝتىاًء الر ٍٛتىنً : كىالى يػيقىاؿي ، كىاٟتٍىًكيمي ًمٍن أىٍٝتىاًء الل ً ، كىاٍلعىزًيزي ، كىالس الى

.كى٨تىٍ ، كىالى ًمٍن أىٍٝتىاًء اٍلعىزًيزً   وي ذىًلكى

ٍٚتىاؿً ، فػىعيًلمى أىف  اٍٝتىوي "الل ي" ميٍستػىٍلًزـه ًٞتىًميًع مىعىاين اأٍلىٍٝتىاًء اٍٟتيٍسٌتى       ا اًبإٍلً كىاأٍلىٍٝتىاءي اٍٟتيٍسٌتى ، دىاؿٌّ عىلىيػٍهى
ا اٍسمي الل ً  ًي ًة ال يًت اٍشتيق  ًمنػٍهى ٢تى ٍونًًو مىٍأليوىن كىاسٍ ، تػىٍفًصيله كىتػىٍبًيُته ًلًصفىاًت اإٍلً تػيؤى٢تًٌيوي ، امىٍعبيودن  امي اللً  دىاؿٌّ عىلىى كى

ًئقي ٤تىىب ةن كىتػىٍعًظيمن  اًؿ ريبيوبًي ًتًو كىرىٍٛتىًتوً ، ًإلىٍيًو يف اٟتٍىوىاًئًج كىالنػ وىاًئبً  اكىفػىزىعن ، اكىخيضيوعن  اا٠تٍىالى ، كىذىًلكى ميٍستػىٍلًزـه ًلكىمى
نػىٍُتً ًلكىمىا الًوً ، ًؿ اٍلميٍلًك كىاٟتٍىٍمدً اٍلميتىضىمًٌ ًيػ تيوي كىريبيوبًيػ تيوي كىرىٍٛتىانًيػ تيوي كىميٍلكيوي ميٍستػىٍلًزـه ًٞتىًميًع ًصفىاًت كىمى ًإٍذ ، كىًإ٢تى

ٍن لىٍيسى ًْتىيٌو  يعو ، يىٍستىًحيلي ثػيبيوتي ذىًلكى ًلمى لًٌمو ، كىالى قىاًدرو ، كىالى بىًصَتو ، كىالى ٝتًى ا ييرًيدي كىالى ، كىالى ميتىكى كىالى ، فػىع اؿو ًلمى

                                                            

 .َّاإلنساف: سورة  (1)
 .ُُِ، صُج ،ُ،ط تفسري الطربي = جامع البيان :( الطربم2)
 .َُِص ،ُ،جِ،طالدرطيتفسري  :الدرطي( 3)
 .َُٖاألعراؼ: سورة  (ْ)
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حىًكيمو يف أىفٍػعىالًًو(.
(ُ) 

ٍأليوهي ىيوى ال ًذم يىٍستىًحقُّ أىٍف يػيٍعبىدى : -رٛتو هللا  –كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ٍونيوي يىٍستىًحقُّ أىٍف ، )اٍلمى كىكى
فىاًت ال يًت تىٍستػىٍلًزـي أى  لىوي غىايىةى  اٍلمىٍخضيوع، غىايىةى اٍٟتيبًٌ  ٍف يىكيوفى ىيوى اٍلمىٍحبيوبي يػيٍعبىدى ىيوى ٔتىا ات صىفى ًبًو ًمٍن الصًٌ

(. ؛ا٠ٍتيضيوعً  كىاٍلًعبىادىةي تػىتىضىم ني غىايىةى اٍٟتيبًٌ ًبغىايىًة الذُّؿًٌ
(ِ) 

ٍأليوهي أىٍم اٍلميٍستىًحقُّ أًلىٍف يػيؤىل وى أىٍم يػيٍعبىدى : -رٛتو هللا  –كقاؿ  لىوي " ىيوى اٍلمى كىالى يىٍستىًحقُّ أىٍف يػيؤىل وى )" اإٍلً
ًطله(. هي كىكيلُّ مىٍعبيودو ًسوىاهي ًمٍن لىديٍف عىٍرًشًو إُفى قػىرىاًر أىٍرًضًو ابى كىيػيٍعبىدى إال  الل ي كىٍحدى

 –كقاؿ اإلماـ ابن القيم ، (ّ)
، كخضوعا، كذال ،كتعظيما، كإكراما، كإجالال، كإانبة، ٤تبة: أت٢تو القلوب م)اإللو ىو الذ: -رٛتو هللا 

 (ْ)كتوكال(.، كخوفا كرجاء

ىىا ، )إنو أٍشهىري أٍٝتىاًء الربًٌ تعاُف: -عن لفظ اٞتاللة "هللا"  –رٛتو هللا  –كقاؿ اإلماـ ا٠تطايب  كأٍعالى
ـى سىائًًر األٍٝتاءً  ؛كالدُّعىاءً ، يف الذٍكرً  ٤تىىالن  صً ، ككذىًلكى جيًعلى أما ًلمىةي اإلٍخالى كىكىقػىعىٍت ًبًو ، كىخيص ٍت ًبًو كى

نوع ؛الشهادةي  فلم ييدٍعى ًبًو شىٍيءه  ؛قىٍد قػىبىضى هللاي عىٍنوي األٍلسينى ، َفٍى يىتسم ًبًو أحىد، فىصىارى ًشعىارى اإلٯتىاًف كىىيوى اسمه ٦تى
 (ٓ)ًسوىاهي(.

كقد ، حوفإنو يشهد فيو ما يؤثر يف قلبو كرك ٚتىٍعى ىذا االسم لألٝتاء اٟتسٌت كلها  كعندما يتأمل العبدي 
، )فهذا ا١تشهد ٕتتمع فيو ا١تشاىد كلها ككل مشهد سواه: بقولو-رٛتو هللا  –اإلماـ ابن القيم عرب عن ذلك 

ىو كماؿ اٟتب لذم من التعبد افمن اتسع قلبو ١تشهد اإًل٢تية كقاـ ْتقو ، فإ٪تا ىو مشهد لصفة من صفاتو
كصار من أىغٌت ، فقد مت لو غناه ابإًللو اٟتق، الباطنةالظاىرة ك  بكماؿ الذؿ كالتعظيم كالقياـ بوظائف العبودية

 : كلساف ىذا يقوؿ، العباد

 َغِنيُت ِباَل َماٍل َعِن النَّاِس ُكلِِّهُم ... َوِإنَّ اْلِغىَن اْلَعايل َعِن الشَّْيِء اَل ِبوِ 

                                                            

 .ٔٓص ،ٓٓ، صُ، جّط ،عبم وإايك نستعنيممارج السالمني بني منازل إايك نابن القيم: ( ُ)
 .ِِٕ، صٓ، جُ،ط ى المربىاو الفت :( ابن تيميةِ)
 .َِِ، صُّج ،ّ،ط ىاو رليوع الفت ابن تيمية:( 3)
 .ِٕ، صُ،د.ط، ج إغاثة اللهفان من مصايم الشيطاناٞتوزية:  قيم ابن( 4)
 . ُّص ،َّ، صُط ،شأن المعاءا٠تطايب: ( 5)
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لنسبة ًإليو كالظل كصارت اب، تضاءىلت دكنو ا١تمالك فما دكهنا، كأىجل قدره، فيالو من غٌت ما أىعظم خطره
 –كقاؿ ، (ُ).كيطرده االنتباه من النـو، بو حديث النفس ا١تناـ الذم أييت يف كالطيف ا١توايف، ٟتامل لومن ا

لىو اٍٟتق ىيوى ال ًذم ٭تب لذاتو ك٭تمد لذاتو فىكيف ًإذا انضاؼ ًإُفى ذىًلك إحسانو كإنعامو : -رٛتو هللا  )ًإف اإٍلً
فػىييًحبوي كى٭تىٍمىدهي لذاتو ككمالو(.، كىرىٛتتو فعلى العىٍبد أىف يعلم أىنو الى ًإلىو ًإال  هللا كحلمو كٕتاكزه كعفوه كبرٌه

(ِ) 

)كأما اإللو فهو اٞتامع ٞتميع صفات الكماؿ كنعوت اٞتالؿ فيدخل يف ىذا : -رٛتو هللا  –كقاؿ 
ما ىو قوؿ سيبويو كٚتهور ٚتيع األٝتاء اٟتسٌت ك٢تذا كاف القوؿ الصحيح أف هللا أصلو اإللو ك االسم

 (ّ)أصحابو إال من شذ منهم كأف اسم هللا تعاُف ىو اٞتامع ٞتميع معاين األٝتاء اٟتسٌت كالصفات العلى(.

 : الرب -ٕ

( مج جح مح جخ حخ   ): قاؿ تعاُف
الصلوات ا١تكتوابت ، فدخل يف ذلك، أكؿ النهار كآخره: أم  (ْ)

 كالتكبَت يف ىذه األكقات.، كالتهليل، كالتسبيح، كالذكر، كما يتبعها من النوافل

الر بُّ ىو الٌل عٌز كجل ىو رىبُّ كلًٌ شيءو أىم مالكيو كلو الرُّبوبي ة على ٚتيع ا٠تىٍلق ال شريك لو كىو 
لوًؾ كاألىٍمالًؾ. رىبُّ األىٍراببً 

ي
 (ٓ)كربُّ كلًٌ شيءو ماًلكيو كميٍستىًحقُّو. كماًلكي ا١ت

ٍنًعًم قاؿ كال ييطلىق غَتى ميضاؼو ًإالٌ الر بُّ ييٍطلىق يف اللغة ك 
ي
يرىيبًٌ كالقىيًًٌم كا١ت

بًٌر كا١ت يدى
على ا١تالًك كالس يًًٌد كا١ت

 (ٔ)على الٌل عٌز كجٌل كًإذا أيٍطًلق على غَتًه أيًضيفى فقيلى ربُّ كذا.

كىاٍلميٍصًلحي ، كىالى مىثىلى يف سيؤيدًُّدهً ، ًشٍبوى لىوي )رىبػُّنىا جىل  ثػىنىاؤيهي الس يًٌدي ال ًذم الى : -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ الطربم 
ٍلًقًو ٔتىا أىٍسبىغى عىلىٍيًهٍم ًمٍن نًعىًموً  (.، أىٍمرى خى كىاٍلمىاًلكي ال ًذم لىوي ا٠تٍىٍلقي كىاأٍلىٍمري

(ٕ) 

                                                            

 .ْٔ ، ْٓ، صِط طريق اذلجرتني وابب السعادتنيية: اٞتوز  قيم ابن( انظر: 1)
 .ُّٖص، ِط الفوائم اٞتوزية: قيم ابن (2)
 .ّْٕ، صِ، جِ،طالفوائم اٞتوزية: قيم ابن (3)
 .ِٓاإلنساف: سورة  (4)
 .ّٗٗ، صُ، جّ، طلسان العرب( انظر: 5)
 .ُٕٗ، صِ،د.ط،ج النهاية يف غريب احلمي ث واألثر، ك:  ّٗٗ، صُ،جّ،ط لسان العرب( انظر: 6)
 .ُّْ، صُج ،ُط ،تفسري الطربي = جامع البيان( 7)
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"الر ٌب" ىيوى اٍلمىاًلك اٍلميتىصىرًٌؼ كىييٍطلىق يف : -رٛتو هللا  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت   اللُّغىة عىلىى الس يًٌد )كى
.) ٌق الل  تػىعىاُفى ًح. كىكيٌل ذىًلكى صىًحيح يف حى كىعىلىى اٍلميتىصىرًٌؼ ًلإٍلًٍصالى

(ُ) 

فػىهيوى رىبُّ كيل  ، )اٍسمي الر بًٌ لىوي اٞتٍىٍمعي اٞتٍىاًمعي ًٞتىًميًع اٍلمىٍخليوقىاتً : -رٛتو هللا  –كقاؿ اإلماـ ابن القيم 
اًلقي  ، كىكيلُّ مىٍن يف الس مىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض عىٍبده لىوي يف قػىٍبضىًتوً ، الى ٮتىٍريجي شىٍيءه عىٍن ريبيوبًي ًتوً ، كىاٍلقىاًدري عىلىٍيوً ، وي شىٍيءو كىخى

كىٖتىٍتى قػىٍهرًًه(.
هي فػىييدى : -رٛتو هللا  –كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  (ِ) "الر بُّ " ىيوى ال ًذم يػىريبُّ عىٍبدى بًٌريهي(.)كى

(ّ) 

ىيوى اٍلميبػىلًٌغي كيل  مىا أىٍبدىعى : يف مىٍعٌتى الر بًٌ أنو قاؿ اٟتٍىًليًميُّ  عن  –رٛتو هللا  –كنقل اإلماـ البيهقي 
الًًو ال ًذم قىد رىهي لىوي فػىهيوى ييًسلُّ النٍُّطفىةى ًمنى الصٍُّلًب مثي  ٬تىٍعىليهىا عىلىقىةن مثي  اٍلعىلىقىةى  ميٍضغىةن مثي  ٮتىٍليقي اٍلميٍضغىةى  حىد  كىمى

من  اًعظىامن  ـى ٟتٍى ٍلقن  امثي  يىٍكسيو اٍلًعظىا يوي ، آخىرى كىىيوى صىًغَته ضىًعيفه  امثي  ٮتىٍليقي يف اٍلبىًدًف الرُّكحى كىٮتيٍرًجيوي خى فىالى يػىزىاؿي يػينىمًٌ
لىقىوي  امثي   شىٍيخن  مثي  ٬تىٍعىليوي كىٍهالن  رًًه شىااب  كىيىكيوفي يف بىٍدًء أىمٍ  كىيػيٍنًشيًو حىىت  ٬تىٍعىلىوي رىجيالن  ا كيلُّ شىٍيءو خى فػىهيوى ، كىىىكىذى

ارن  هي اٟتٍىد  ال ًذم كىضىعىوي لىوي كىجىعىلىوي هًنىايىةن كىًمٍقدى  (ْ)لىو. ااٍلقىائًمي عىلىٍيًو كىاٍلميبػىلًٌغي ًإاي 

كربوبيتو للعاَف تتضمن تصرفو فيو كتدبَته (پ پ     )  :قولو–رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن القيم 
لو كنفاذ أمره كل كقت فيو ككونو معو كل ساعة يف شأف ٮتلق كيرزؽ كٯتيت ك٭تيي كٮتفض كيرفع كيعطي 

 (ٓ)كٯتنع كيعز كيذؿ كيصرؼ األمور ٔتشيئتو كإرادتو كإنكار ذلك إنكار لربوبيتو كإ٢تيتو كملكو(.

 )كشاىد من ذكر اٝتو : فقاؿا يشاىده العبد من اٝتو سبحانو "رب العا١تُت" عىم   –رٛتو هللا  –كٖتدث     

( پ پ     )
قيوما قاـ بنفسو كقاـ بو كل شيء فهو قائم على كل نفس ٓتَتىا كشرىا قد استول ، (ٔ)

نده على عرشو كتفرد بتدبَت ملكو فالتدبَت كلو بيديو كمصَت االمور كلها إليو فمراسيم التدبَتات انزلة من ع
ماتة كالتوبة كالعزؿ كالقبض كالبسط ككشف اإلحياء ك لعطاء كا١تنع كا٠تفض كالرفع كاإلعلى أيدم مالئكتو اب

                                                            

 .َِٕ ، صُ، جِط ،تفسري ابن كثري ابن كثَت:( 1)
 .ٖٓ، صُ، جّ،طممارج السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعني ابن القيم:( 2)
 .ِِٓ، صٓ، جُ،ط ى المربىاو الفت :( ابن تيميةّ)
 .حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: عبد هللا بن دمحم اٟتاشدم، ُْٖ، صُج األمساء والصفات: لبيهقيا( ْ)
 .ُِِّص ،ْ، جُط الصواعق ادلرسلة يف الرد على اجلهيية وادلعطلةاٞتوزية:  قيم ابن( ٓ)
 .ِالفاٖتة: سورة  (ٔ)
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( ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ )الكركب كإغاثة ا١تلهوفُت كإجابة ا١تضطرين
(ُ)

ال مانع ١تا اعطى كال ، 
ا١تالئكة كالركح إليو كتعرض االعماؿ معطي ١تا منع كال معقب ٟتكمو كال راد ألمره كال مبدؿ لكلماتو تعرج 

اكؿ النهار كآخره عليو فيقدر ا١تقادير كيوقت ا١تواقيت مث يسوؽ ا١تقادير إُف مواقيتها قائما بتدبَت ذلك كلو 
 (ِ)كحفظو كمصاٟتو(.

)إف الرب ىو القادر ا٠تالق البارئ ا١تصور اٟتي القيـو العليم السميع البصَت : -رٛتو هللا  –كقاؿ 
ا١تنعم اٞتواد ا١تعطي ا١تانع الضار النافع ا١تقدـ ا١تؤخر الذم يضل من يشاء كيهدم من يشاء كيسعد  اسن

من يشاء كيشقي كيعز من يشاء كيذؿ من يشاء إُف غَت ذلك من معاين ربوبيتو اليت لو منها ما يستحقو من 
 (ّ)األٝتاء اٟتسٌت(.

الذم رٌب ٚتيع  كرب العا١تُت، " الرب: - رٛتو هللا –كقاؿ الشيخ عبد الرٛتن بن انصر السعدم 
كأمدىا ٔتا ٖتتاج إليو. أعطى كل  شيء خلقو ، كأكجدىا كأعٌدىا لكلًٌ كماؿ يليق هبا، ا١تخلوقات بنعمو

 اىم كراٌبىم أبكمل تربية.ك٪تٌاىم كغذ  ، كأغدؽ على عباده النعم، مث ىدل كل  ٥تلوؽ ١تا خلق لو، الالئق بو

كىو عمـو ا٠تلق كالرزؽ كالتدبَت ، ربوبية عامة لكلًٌ ٥تلوؽ بٌر كفاجر: عاُف نوعافكتربيتو كربوبيتو ت
ىم فوفقهم لإلٯتاف بو راب  ، كتربية خاصة ألكليائو يف شيء من ذلك. فليس لو شريك، كاإلنعاـ بكلًٌ نعمة

كيٌسرىم ، النور كأخرجهم من الظلمات إُف، اىم ٔتعرفتو ك٪تى ذلك ابإلانبة إليوكغذ  ، كالقياـ بعبوديتو
 كحفظهم من كلًٌ شر.، كيٌسرىم لكلًٌ خَت، كجٌنبهم العسرل، لليسرل

، ٢تذا ا١تطلب اك٢تذا كانت أدعيةي األنبياء كأكِف األلباب كاألصفياء الواردةي يف القرآف ابسم الرب استحضارن 
ىذا ا١تعٌت عند السؤاؿ انفع  كاستحضار، فتجد مطالبهم كل ها من ىذا النوع، منهم ٢تذه الًتبية ا٠تاصة اكطلبن 
 (ْ)".اجد  

 

                                                            

 .ِٗالرٛتن: سورة  (ُ)
 (.َِّ، َِِ) الصالة وحمم اتركها( ِ)
 .ّٕٔ، صّج ،ِط،بمائع الفوائمابن القيم: ( ّ)
 .ُْ ، َْ،د.ط،صفتح الرحيم ادللك العالم يف علم العدائم والتوحيم واألخالق واألحمام ادلستنبطة من الدرآن: ( السعدمْ) 
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 : العليم -ٖ

كمن يستحق الغواية فيصرفو عن ، كيقيض لو أسباهبا، عليم ٔتن يستحق ا٢تداية فييسرىا لو: أم :قاؿ تعاُف
  ( ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ       ): ك٢تذا قاؿ تعاُف ؛ كاٟتجة الدامغة، كلو اٟتكمة البالغة، ا٢تدل

  :)الَعِليم(: معىن اسم هللا

ٍونًو): -رٛتو هللا  –قاؿ ابن منظور  كٔتىا يكوفي كلىم ا يكيٍن بٍعدي قػىٍبل أىٍف ، ىيوى هللاي العاَفي ٔتىا كىافى كىمىا يكوفي قػىٍبلى كى
اًء كىالى ٮتىٍفىى عىلىٍيًو خافيةه يف األىرض كىالى ، ٔتىا كىافى كىمىا يىكيوفي  اكىالى يىزاؿي عىاًلمن  اَفٍى يػىزىؿ عاًلمن ، يىكيوفى   يف الس مى

انىوي كىتػىعىاُفى   . (ُ) ليًلها عىلىى أىمتىًٌ اإًلٍمكاف(أحاطى ًعٍلميو ًّتىًميًع األىشياء ابًطًنها كظاىرًىا دقيًقها كج، سيٍبحى

أتىًٍكيلي ذىًلكى :   (ِ)( ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ): أتىًٍكيًل قػىٍولًًو تػىعىاُفى  يف  –رٛتو هللا  –اإلماـ الطربم قاؿ ك  : )كى
اًئنه  ًإن كى  ىيوى كى (.، أىٍنتى ايى رىبػ نىا اٍلعىًليمي ًمٍن غىٍَتً تػىٍعًليمو ًّتىًميًع مىا قىٍد كىافى كىمىا ى ٍلًقكى يًع خى كىاٍلعىاَفي لًٍلغيييوًب ديكفى ٚتًى

(ّ) 

ٍلًقًو ًمٍن ًإٯتىافو : -رٛتو هللا  –كقاؿ  ًطلو كى ، )ًإف  الل ى ذيك ًعٍلمو ًبكيلًٌ مىا أىٍخفىٍتوي صيديكري خى كيٍفرو كىحىقٌو كىابى
نُّو بػىٍعدي(.، كىخىٍَتو كىشىرٌو  كىمىا تىٍستىًجنُّوي ٦ت ا َفىٍ ٕتي

(ْ) 

 : يف نونيتو –رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن القيم 

 كىىيوى اٍلعىًليم أحىاط علما اًبل ًذم ... يف اٍلكىٍوف من سر كىمن إعالف

انىوي ... فػىهيوى   اٍلميًحيط كىلىٍيسى ذىا ًنٍسيىافكىًبكيل شىٍيء علمو سيٍبحى

 ككذاؾ يعلم مىا يكوف غىدا كىمىا ... قد كىافى كىاٍلمىٍوجيود يف ذىا اآٍلف

 َٓ)(مر ذىا ًإٍمكىافو كىافى ... كىيفى يكوف ذىاؾ األككذاؾ أىمر َف يكن لى 

                                                            

 .ُْٔ، صُِ، جّ،ط لسان العرب منظور، ابن (ُ)
 .ِّالبقرة: سورة  (ِ)

 .ِٖٓ، صُ، جُ، طنتفسري الطربي = جامع البيا (ّ)
 .ِّّ، صُِ، جُط ،البيانتفسري الطربي = جامع  (ْ)
 .َُِ، صِ،ط الدصيمة النونية منتابن القيم:  -ٓ



75 
 

 : احلميم -ٗ
ٍلًقهىا حىًكيمن  اعىًليمن : قىاؿى الز ج اجي ، ُ﴾ احىًكيمن  اًإف  الل ى كىافى عىًليمن  ﴿ :قاؿ تعاُف ا يػيقىدًٌريهي  ااًبأٍلىٍشيىاًء قػىٍبلى خى ًفيمى

ا. كىٯتيًٍضيًو ًمنػٍهى
من أف يشاء غَته ما َف  ا٤تكمن  افهو ٯتنع منعن ، أم ابلغ العلم كاٟتكمة﴾ عىًليمنا حىًكيمنا ﴿ : (ِ)

 (ّ)كٛتلو عليو. كمن علم منو الشر ساقو إليو، أعانو عليو افمن علم يف جبلتو خَتن ، أيذف فيو
 (ٗ)ُىَو ادلُْحِمُم خِلَْلِق األْشَياِء.: احلميم

اـً ٠ًتىٍلًق األٍشيىاءً  كىحيٍسن التٍقًدٍيًر ٢تىىا.، ًإ٪تا يػىٍنصىًرؼي إُفى إتٍػقىاًف الت ٍدًبٍَت ًفٍيها، كىمىٍعٌتى اإلٍحكى
: قاؿ ابن األثَت (ٓ)

. كىًقيلى فػىهيوى فىًعيله ٔتىٍعٌتى ، اأٍلىٍشيىاءى كيػيٍتًقنيهاأىٍك ىيوى ال ًذم ٭تيًٍكم ، )فىًعيله ٔتىٍعٌتى فاعلو  ذيك اًٟتٍكمىة. : اٟتىًكيم:  ميٍفًعلو
. كى  ًسني دىقىاًئقى كاًٟتٍكمةي ًعبىارىةه عىٍن مىٍعرًفىًة أفضًل اأٍلىٍشيىاًء أبًىٍفضىًل اٍلعيليوـً ناعات كيػيٍتًقنيها يػيقىاؿي ًلمىٍن ٭تي : الصًٌ

حىًكيم(.
(ٔ) 

كقىاؿى  (ٕ)زىلىله(. خيلي تىٍدًبَتىهي خىلىله كىالى ال ًذم الى يىدٍ : )اٟتٍىًكيمي : -رٛتو هللا  –الطربم  كقاؿ اإلماـ
بىًغي أىٍف ييوصىفى ًبذىًلكى أًلىف  أىفٍػعىالىوي ، ال ًذم الى يػىقيوؿي كىالى يػىٍفعىلي ًإال  الص وىاب: اٟتٍىًليًميُّ يف مىٍعٌتى اٟتٍىًكيمً  كىًإ٪ت ىا يػىنػٍ

كىمىا الى يىٍظهىري اٍلًفٍعلي عىلىى كىٍجًو ،  كىالى يىٍظهىري اٍلًفٍعلي اٍلميتػٍقىني الس ًديدي ًإال  ًمٍن حىًكيمو ، كىصينػٍعىوي ميتػٍقىنه ، ًديدىةه سى 
 (ٖ)ااًلٍخًتيىاًر ًإال  ًمٍن حىيٌو عىاَفًو قىًديرو.

تىافً : -رٛتو هللا  –كقاؿ اإلماـ ابن القيم  ًلي ةه. فىاٍلًعٍلًمي ةي ، ًعٍلًمي ةه  :)اٟتًٍٍكمىةي ًحٍكمى عي عىلىى بػىوىاًطًن : كىعىمى ااًلطًٌالى
بًٌبىاهًتىا ٍلقن ، اأٍلىٍشيىاًء. كىمىٍعرًفىةي اٍرتًبىاًط اأٍلىٍسبىاًب ٔتيسى رن اكىأىٍمرن  اخى ًىيى كىٍضعي الش ٍيًء يف : . كىاٍلًعٍلًمي ةي اكىشىٍرعن  ا. قىدى

مىٍوًضًعًو(.
(ٗ) 

                                                            

 .َّسورة اإلنساف:  (ُ)
 .ْٗٗ، صُ، جُط ،فتح الدمير للشوكاين: ( الشوكاين2)
 .ُِٔ ، صُِد.ط، ج ،نظم المرر يف تناسب اآلايت والسور (ّ)
 .ّٕ، صُج ،ُط،شأن المعاء: ٠تطايبا( 4)
 .ّٕ، صُد.ط،ج، شأن المعاء: ٠تطايبا( 5)
 .ُْٗ،صُ،د.ط،ج النهاية يف غريب احلمي ث واألثر :( ابن األثَت6)
 .ٖٕٓ، صِ، جُ،ط تفسري الطربي = جامع البيان( 7)
 .حققو كخرج أحاديثو كعلق عليو: عبد هللا بن دمحم اٟتاشدم، ٕٔ ، صُ،ج األمساء والصفات للبيهدي: البيهقي (8)
 ."بتصرؼ يسَت" .ْْٖ، صِ، جّط منازل إايك نعبم وإايك نستعنيممارج السالمني بني ابن القيم: ( 9)
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 :  )احلَِميم(معىن اسم هللا

)أنو سبحانو حكيم ال يفعل شيئا عبثا كال لغَت معٌت كمصلحة كحكمو : -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن القيم 
ىي الغاية ا١تقصودة ابلفعل بل أفعالو سبحانو صادرة عن حكمة ابلغة ألجلها فعل كما فعل كما ىي انشئة 

ا كىذا يف مواضع ال تكاد ٖتصى كال سبيل إُف عن أسباب هبا فعل كقد دؿ كالمو ككالـ رسولو على ىذ
 (ُ)استيعاب أفرادىا فنذكر بعض أنواعها(.

ًت اٍلمىٍحميودىًة اٍلمىٍقصيودىًة لىوي أبًىفٍػعىالًوً : )اٍسمي " اٟتٍىًكيًم " ًمٍن لىوىازًًموً : -رٛتو هللا  –كقاؿ  ، ثػيبيوتي اٍلغىاايى
ا ا ااًلٍسًم كىلىوىازًًمًو(.، يقىاعيهىا عىلىى أىٍحسىًن اٍلويجيوهً كىإً ، كىكىٍضعيوي اأٍلىٍشيىاءى يف مىٍوًضًعهى  (ِ)فىًإٍنكىاري ذىًلكى ًإٍنكىاره ٢ًتىذى

 اآلاثر الرتبوية للعلم أبمساء هللا احلسىن:  ادلطلب الثاين

فاد من ىذه كمن اآلاثر الًتبوية اليت تيست، ظاىرة ١تن تعٌبد  هبا اإف معرفة معاين األٝتاء كالصفات ٖتقق آاثرن 
 : كغَتىا األربعة األٝتاء

، كرىبة، كرجاء كرغبة، كخوؼ، من توكل:  تعظييو سبحانو وإجاللو وإخالص العبودية لو وحمه -ٔ
كغَت ذلك من أنواع العبودايت اليت ال ٬توز صرفها إال لو سبحانو. قاؿ ، كنذر، كذبح، كصياـ، كصالة
(   وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی) : تعاُف

(ّ)   

فهو هللا  ؛وسدوط اخلوف واذليبة من اخللق والتعلق هبم، الشعور ابلعزة بو سبحانو والتعلق بو وحمه-ٕ
كالقاىر لكل شيء فال يعتز إال بو كال ، كىو ا١تدبر لكل شيء، سبحانو خالق كل شيء كرازؽ كل حي

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ): يتوكل إال عليو. قاؿ تعاُف
: حانوكقاؿ سب ،(ْ)

(ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ)
(ٓ)  (ٔ) 

                                                            

 .َُٗص،د.ط، شفاء العليل: ( ابن قيم اٞتوزية1) 
 .ٓٓ، صُ، جّط ممارج السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعني (ِ) 
  .ٕٔا١تائدة: سورة  (ّ)

 .ٓٔيونس:  سورة (ْ)
 .ّٖاألنعاـ:  سورة (ٓ)

 .َُِص ُُٓ، صِ، طحلسىن اذلادية إىل هللا وادلَُعّرَِفة بوأمساء هللا ا :األشقر (ٔ)
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ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ): . قاؿ تعاُف–عز وجل -ينة الدلب وسعادتو وأنسو ابهلل طيأن-ٖ

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

  (ِ)(مب ىب يب جت حت خت مت ىت يت جث مث ىث): كقاؿ عز كجل ،(ُ)(ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ

ی ی ): وإفراده تعاىل ابحلمم والتحاكم. قال تعاىل، ابحملبة والوالء -عز وجل  -إفراد هللا -ٗ

   (ّ)(جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب 

ۋ ۅ ۅ ۉ ۈ ٴۇ ۋ ): . قال سبحانواومشرعً  اوحاكيً  اوإذلً  الرضا بو سبحانو رابِّ -٘

  (ْ)( ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

كا١تسارعة يف ، كبغض ما يبغضو كمن يبغضو، سبحانو وحب ما حيبو ومن حيبو للرباحملبة العظيية -ٙ
چ ڇ ڇ )ّتاللو كعظمتو كسلطانو كإنعامو. كتعظيمو كإجاللو كشكره كٛتده اٟتمد الالئق، مرضاتو

( ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک 
(ٓ)   

ُف كيف تصريف ٚتيع أموره فال يتعلق إال اب تعا، ودفع ادلضار، التوكل عليو سبحانو يف جلب ادلنافع-ٚ
كال  اكال ٮتاؼ إال منو سبحانو إذ كيف يتعلق ٔتخلوؽ ضعيف مثلو ال ٯتلك لنفسو نفعن ، كال يرجو إال ىو

( ی جئ حئ مئ    ): عن أف ٯتلكو لغَته. قاؿ تعاُف . فضالن اكال حياة كال نشورن  كال مواتن  اضرن 
كقاؿ  ،(ٔ)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ): كقاؿ جل شأنو

( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ 
(ٕ) . 

ألف العبد إذا أيقن أف هللا تعاُف عاَف  ؛ومراقبتو يف السر والعلن، وخشيتو-عز وجل -اخلوف من هللا -ٛ
، اكابطنن  اظاىرن  -عز كجل  -فإف ذلك يدفعو إُف االستقامة على أمر هللا ، ْتالو مطلع على ابطنو كظاىره

                                                            

 .ِّالزُّمىر: سورة  (ُ)

 .ِٖالرعد:  سورة (ِ)

 .َٓا١تائدة:  سورة (ّ)

 .ٓٔالنساء:  سورة (ْ)

 .ُٓٔالبقرة:  سورة (ٓ)

 .ِّا١تائدة:  سورة (ٔ)

 .ّالفرقاف: سورة  (ٕ)
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ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ    ): فتزكوا أعماؿ قلبو كجوارحو كيصل إُف مرتبة اإلحساف. قاؿ سبحانو

(ُ)( ۇئ 
  (ِ)( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ): كقاؿ عز كجل، 

كآفة   -عز وجل  -التخلص من اآلفات الدلبية اليت ختفى على الناس ولمنها ال ختفى على هللا -ٜ
كآفات ا٠تواطر الرديئة كالوساكس الشيطانية حىت يصبح القلب ، كالكرب، كالعجب، كالغل ،كاٟتسد، الرايء
كمن كل شهوة تعارض أمر هللا تعاُف كأمر ، ن كل شبهة تعارض خرب هللا تعاُف كخرب رسوؿ هللام اسليمن 
چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): من كل غش أك إرادة سوء أبحد من ا١تسلمُت. قاؿ تعاُف اكسليمن ، رسولو

 (ْ)  (ّ)(ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڌ ڎ ڎ

، حيث إهنا من لدف عليم حكيم والفرح واالغتباط هبا، والرضى هبا، التسليم ألحمام هللا الشرعية -ٓٔ
كعليم ٔتا ٬تلب لعباده الشر كالشقاء ، عليم ٔتا يصلح لعباده ك٬تلب ٢تم ا٠تَت كالسعادة يف الدارين فيأمرىم بو

ڀ ڀ ٺ ٺ ): فهو سبحانو أعلم ٓتلقو كما يصلح ٢تم من أنفسهم، ك٭تذرىم منو، يف الدارين فينهاىم عنو

ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ): كقاؿ تعاُف   (ٓ)( ٺ ٺ ٿ 

( ں 
كسالمة القلوب من ، كالتحاكم إليها، كىذا التسليم ألحكاـ هللا الشرعية يقتضي اٟتكم هبا   (ٔ)
كالسعي ، كاألذكاؽ كا١تواجيد السا٣تة، كاألقيسة الفاسدة، كرفض ما سواىا من السياسات اٞتائرة، اٟترج منها

عز كجل  -كينعم الناس بشريعة هللا ، يف سبيل هللا تعاُف إلقامتها حىت يكوف الدين كلو ابلدعوة كاٞتهاد 
 كالنقص ألهنا من لدف حكيم عليم.، كا٢تول، كالظلم، ا١تربأة من اٞتهل -

  

                                                            

 .ُّالتوبة:  سورة (ُ)

 .ُٕٓآؿ عمراف:  سورة (ِ)

 .ٔآؿ عمراف:  سورة (ّ)

 .َْٕ – ّٗٗ،صُ، جّط موسوعة ِفْدو الدلوب يف ضوء الدرآن والسنة: التو٬ترم (ْ)
لك: سورة  (ٓ)

ي
 .ُْا١ت

 .ُٔٔالنساء:  سورة (ٔ)
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كيلقي ، كيوجو شكواه إليو، فيتضرع بُت يديو، تعلق العبم بربو سبحانو وتعاىل العامل أبحوال عباده -ٔٔ
َف تتخلف ، عند اببو. فإذا كافق ىذا االنطراح كاالنكسار حسن ظن اب تعاُف كقوة اضطرار ْتاجتو
ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ): الرب الرحيم. قاؿ تعاُف، كجاءه الفرج من ربو العليم اٟتكيم، اإلجابة

(  ۓ 
ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ): كقاؿ سبحانو حاكيا حاؿ أكِف األلباب، (ُ)

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ک گ گ گ

﮸ ﮹ ﮺  ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷)  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ

       ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁            

  (  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ
(ِ)  .(ّ) 

  

                                                            

 .ٓٓاألعراؼ:  سورة (ُ)

 .ُْٗآؿ عمراف:  سورة (ِ)

 .ِ( طاٟتكيم –العليم  –الرب  –)هللا  وهلل األمساء احلسىن :انظر: اٞتليل (ّ) 
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 انًضبيٍٍ انتزثىٌخ فً انظىرح يٍ انجبَت انعقذي: انفصم انثبنث

 

 :وفٍه طتخ يجبحث

 فً إخالص انعًم هلل.األثز انتزثىي : انًجحث األول

 آثبر انخىف انتزثىٌخ.: انًجحث انثبًَ

 .آثبر انزجبء انتزثىٌخ: انًجحث انثبنث

 .تظهٍخ انُجً ملسو هيلع هللا ىلص: انًجحث انزاثع

 انتحذٌز يٍ طبعخ انفظبق وانكفبر.: انًجحث انخبيض

 رثظ طهىك اإلَظبٌ ثًشٍئخ هللا.: انًجحث انظبدص
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 ضامني الرتبوية يف السورة من اجلانب الَعَدِميادل: الفصل الثال ث

 : وفيو ستة مباح ث

 إلخالص العيل هلل ةالرتبوياثر اآل : ادلبح ث األول

كلمة "اإلخالص" تدؿ على الصفاء كالنقاء كالتنزه من ، (ُ)( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): قاؿ تعاُف
قصد : كأخلص الدين  ة أك معنوية.ليس فيو شائبة مادي كالشيء ا٠تالص ىو الذم، األخالط كاألكساخ

ءى(.: )أٍخلىصى ً : كقاؿ الفَتكزآابدم كجهو كأخلص الدين  كنقاه لو.  (ِ)تػىرىؾى الٌرايى

كتصفية العمل عن مالحظة ، إفراد اٟتق سبحانو ابلقصد يف الطاعة: كا١تقصود ابإلخالص
كالتبػىٌرًم عن كيلًٌ ما ديكفى ، العمل من كيلًٌ شوب كتصفية، كاستواء أعماؿ العبد يف الظاىر كالباطن، ا١تخلوقُت

كىو سبب الجتماع القلب ، إذ ال تقبل العبادة إال بو ؛ كلإلخالص أ٫تية كربل يف العبادة (ّ)هللا تعاُف.
 كسبب للنجاة كالسعادة يف اآلخرة.، كراحة الضمَت يف الدنيا

( چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ): قاؿ تعاُف    
ٱ ٻ    ): كىجىل  كقاؿ عز    (ْ)

( ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ 
ٍأنيو، (ٓ) ڳ ڳ ڱ ڱ ): كقاؿ تعاُف  (ٔ)(  ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ): كقاؿ جىل  شى

   (ٕ)( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ 

ٍعتي عيمىرى ٍبنى ا٠تىط اًب : قىاؿى ، كعىٍن عىٍلقىمىةى ٍبًن كىق اصو الل ٍيًثيًٌ  ٍعتي : نػٍربىً قىاؿى عىلىى ا١تً  -رىًضيى الل ي عىٍنوي  -ٝتًى ٝتًى
انىٍت ًىٍجرىتيوي ، كىًإ٪ت ىا ًلكيلًٌ اٍمرًئو مىا نػىوىل، ًإ٪ت ىا األىٍعمىاؿي اًبلنًٌي اتً »: رىسيوؿى اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىقيوؿي  فىمىٍن كى

                                                            

 .ٗاإلنساف: سورة  (ُ)
 .ٖٕٗ،د.ط،ص الداموس احمليطالفَتكزآابدم:  (ِ)
 .ُٓٓ، صُط" "ادلفردات: الراغب: ك. ُٗ، صِ، جّط" ممارج السالمني"ابن القيم: انظر:  (ّ) 
 .ِالزُّمىر:  سورة (ْ)
 .ُُالزُّمىر:  سورة (ٓ)

 .ُْالزُّمىر:  سورة (ٔ)

 .ٓالبيًٌنة: سورة  (ٕ)
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ا ا، ًإُفى دينٍػيىا ييًصيبػيهى  (ُ)«.ُفى مىا ىىاجىرى ًإلىٍيوً فىًهٍجرىتيوي إً ، أىٍك ًإُفى اٍمرىأىةو يػىٍنًكحيهى

انىًت مىٍن  »: قىاؿى رىسيوؿي اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى : قىاؿى ، -رىًضيى هللاي عىٍنوي  –كعىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو  كى
ٍلىوي  نٍػيى ، اآلًخرىةي ٫تى وي جىعىلى الل ي ًغنىاهي يف قػىٍلًبًو كىٚتىىعى لىوي مشى نٍػيىا ٫تى وي جىعىلى الل ي ، ا كىًىيى رىاًغمىةه كىأىتػىٍتوي الدُّ انىًت الدُّ كىمىٍن كى

نػىٍيوً  ٍلىوي ، فػىٍقرىهي بػىٍُتى عىيػٍ نٍػيىا ًإال  مىا قيدًٌرى لىوي ، كىفػىر ؽى عىلىٍيًو مشى ٍتًًو ًمنى الدُّ   (ِ)«.كىَفىٍ أيى

أىف   -الل ي عىٍنوي  رىًضيى  -فعن سعد بن أيب كقاص  ؛كاإلخالص مصدر عظيم لألجر ككسب اٟتسنات
تىًغي هًبىا كىٍجوى اللً  عىز  كىجىل  ًإال  أيًجٍرتى هًبىا»: الن يب  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى لو حىىت  مىا ، ًإن كى لىٍن تػيٍنًفقى نػىفىقىةن تػىبػٍ

" يىشمل ثواب الدني (ّ)«.ٕتىٍعىلي يف فىًم اٍمرىأىًتكى  فالصدقة كما أهنا سببه للحسنات  ؛ ا كاآلخرةكلفظ " أيًجٍرتى
 فهي سببه للربكة يف الرزؽ.

أف أىك ؿى مىٍن تيسىع ري هًبًمي الن اري يػىٍوـى  فقد أخربى النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؛كذلك اإلخالص ينجي من العذاب العظيم
، جواد: اىد. فا١تتصدؽ أنفق ليقاؿك٣ت، كقارئ، متصدؽ: اٍلًقيىامىًة ثالثة أعما٢تيم يف الظاىر أعماؿه طيبة

كىذا اٟتديث كاف إذا حدث بو أبو ىريرة جرمء. : ك٣تاىد قاتل ليقاؿ، عاَف: كقارئ تعلم العلم كعل مىو ليقاؿ
  (ْ)أغشي عليو. -هنع هللا يضر  –

كىذا يدؿ على ، فليس أكؿ من تسعر هبم النار القاتل كالزاين كشارب ا٠تمر بل تسعر هبؤالء الثالثة
 أ٫تية كمكانة اإلخالص.

  

                                                            

بي بػىيىاًف قىٍدًر ثػىوىاًب مىٍن  كىٍيفى كىافى بىٍدءي الوىٍحًي ًإُفى رىسيوًؿ اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى؟ كمسلم (ٔ/ ُ)  يف صحيحو أخرجو البخارم (ُ) ابى
بي بػىيىاًف قىٍدًر ثػىوىاًب مىٍن غىزىا فػىغىًنمى، كىمىٍن َفٍى يػىٍغنىٍم  غىزىا فػىغىًنمى، كىمىٍن َفٍى يػىٍغنىمٍ   .(َُٕٗ)، رقم ُُٔٓ ص، ّ، جابى

رضي  -من حديث زيد بن اثبت  ََْٓه ابن ماجو )(. كأخرج غَتى ِْٓٔحديث رقم: ) ،ِْٔ/ ْ، الًتمذم يف سننو  أخرجو (ِ) 
)صحيح( ]ت[ عن أنس. الصحيحة كقاؿ:  (.َُٓٔ" برقم: )صحيح اجلامع. كقد صحح اٟتديثى الشيخي األلباين يف "-هللا عنو 

ْٗٗ - َٗٓ. 
اءى ًإف  األىٍعمىاؿى اًبلنًٌي ًة كىاًٟتٍسبىًة، كىًلكيلًٌ اٍمرًئو مىا نػىوىل ، ًكتىابي اإًلٯتىافً يف صحيحو   البخارم أخرجو (ّ) : مىا جى به ( ٔٓ، رقم )ُِ/ُ، ابى

مىارىةً كمسلم   بي قػىٍولًًو صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى: ، ًكتىابي اإٍلً اؿي اًبلنًٌي ةً »ابى اؿً «ًإ٪ت ىا اأٍلىٍعمى ، ُُٔٓ/ ّ،  ، كىأىن وي يىٍدخيلي ًفيًو اٍلغىٍزكي كىغىيػٍريهي ًمنى اأٍلىٍعمى
 .  (َُٕٗ)رقم 

ًء كىالسٍُّمعىًة اٍستىحىق  الن ارى يف صحيحو   أخرجو مسلم (ْ) بي مىٍن قىاتىلى لًلٌرايى  . ُُّٓ/ّ  ابى
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: -رٛتو هللا  –فقد جاء يف تفسَت اٟتافظ ابن كثَت   (ُ)( ٹ ڤ ڤ ڤ ): كأما تفسَت قولو تعاُف    
بُّونىوي : )أىمٍ  ـى كىىيٍم يىٍشتػىهيونىوي كى٭تًي ًء الط عىا رجاءى : أىمٍ ، ( ٹ ڤ ڤ ڤ ): قىائًًلُتى بًًلسىاًف اٟتٍىاؿً ، ييٍطًعميوفى ٢ًتىؤيالى

اًفؤيكانى هًبىا كىالى أىٍف تىٍشكيريكانى ًعٍندى : أىمٍ  ( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   )اللً  كىرًضىاهي  ثػىوىابً  الى نىٍطليبي ًمٍنكيٍم ٣تيىازىاةن تيكى
 الن اًس.

فىأىثٍػٌتى عىلىٍيًهٍم ، ٍن قػيليوهًبًمٍ كىلىًكٍن عىًلمى الل ي ًبًو مً ، أىمىا كىاللً  مىا قىاليوهي أبًىٍلًسنىًتًهمٍ : قىاؿى ٣تيىاًىده كىسىًعيدي ٍبني جيبػىٍَتو 
.) ًبًو لًيػىٍرغىبى يف ذىًلكى رىاًغبه

كىو مضموف كمفتاح دعوة ، كليبُّ العبودية، إف اإلخالص ىو حقيقة الدين (ِ)
ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ   ): قاؿ تعاُف ؛ كالشرط يف قبوؿ العمل، -عليهم السالـ  –الرسل 

   (ّ)( حخ مخ جس 

( ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): نوكقاؿ سبحا      
قاؿ الفضيل بن   (ْ)

إف العمل إذا كاف : "اي أاب علي ما أخلصو كأصوبو؟" قاؿ: "أخلصو كأصوبو". قيل: عياض يف ىذه اآلية
 حىت يكوف خالصا صوااب.، خالصا كَف يكن صوااب َف يقبل كإذا صوااب كَف يكن خالصا َف يقبل

كابلرايء ، فباإلخالص يعطي هللا على القليل الكثَت ؛ ا١تباحة منها حىت، اعظيمن  اإف لإلخالص أثرن   
.، اعلى الكثَت شيئن  كترؾ اإلخالص ال يعطي هللا  كريب  درىم سبق مئة ألف درىمو

ٍنسىافي عىلىى كى : -رٛتو هللا   -يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية ًل قىٍد يػىٍفعىليوي اإٍلً ٍجوو يىٍكميلي )كىالنػ ٍوعي اٍلوىاًحدي ًمنى اٍلعىمى
صيوي كىعيبيوًديػ تيوي للً ً  ٍو كىغىٍَت٫ًًتىا عىٍن عىٍبًد اللً  ٍبًن عىٍمرً ، ًفيًو ًإٍخالى ًٍمًذمًٌ كىاٍبًن مىاجى . كىمىا يف الًتًٌ بىائًرى ك فػىيػىٍغًفري الل ي لىوي ًبًو كى

ييصىاحي ًبرىجيلو ًمٍن أيم يًت يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىى ريؤكًس " »: ن وي قىاؿى أى  -صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى  -ٍبًن اٍلعىاًص عىًن الن يبًٌ 
ًئقً  ا مىد  اٍلبىصىًر. فػىيػيقىاؿي ،  فػىيػيٍنشىري عىلىٍيًو ًتٍسعىةه كىًتٍسعيوفى ًسًجال  ، ا٠تٍىالى ئن : كيلُّ ًسًجلٌو ًمنػٍهى يػٍ ا شى ٍل تػيٍنًكري ًمٍن ىىذى ؟ اىى
. : فػىيػىقيوؿي  . فػىتىٍخريجي لىوي ًبطىاقىةه قىٍدرى اٍلكىفًٌ : فػىيػىقيوؿي الى ايى رىبًٌ ، ًفيهىا شىهىادىةي أىٍف الى ًإلىوى ًإال  الل ي ، الى ظيٍلمى عىلىٍيكى
ًذًه اٍلًبطىاقىةي يف ًكف ةو : فػىيػىقيوؿي  ًت؟ فػىتيوضىعي ىى ًجال  ًذًه السًٌ ًذًه اٍلًبطىاقىةي مىعى ىى تي يف ، أىٍينى تػىقىعي ىى ًجال  ،  ًكف ةو كىالسًٌ

                                                            

 .ٗاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ِٖٗ، صٖ، جِط الدرآن العظيم تفسري ابن كثَت: (ِ)
 .َُُالكهف: سورة  (ّ)

لك:  سورة (ْ)
ي
 .ِا١ت
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" تي ًجال   .(ُ).فػىثػىقيلىًت اٍلًبطىاقىةي كىطىاشىًت السًٌ

صو كىًصٍدؽو   ًذًه حىاؿي مىٍن قىا٢تىىا إبًًٍخالى ليوا ،  فػىهى بىائًًر ال ًذينى دىخى . كىًإال  فىأىٍىلي اٍلكى ا الش ٍخصي ا قىا٢تىىا ىىذى كىمى
انيوا يػىقيوليوفى  يًٌئىاهًتًمٍ ، الل ي  الى ًإلىوى ًإال  : الن ارى كيلُّهيٍم كى ا تػىرىج حى قػىٍوؿي صىاًحًب ،  كىَفٍى يػىتػىرىج ٍح قػىٍو٢تييٍم عىلىى سى كىمى

 (ِ)اٍلًبطىاقىًة(.

بىوي إلىٍيًو فػىيػىٍنصىًرؼي ، لىوي اٍجتػىبىاهي رىبُّوي فػىييٍحًيي قػىٍلبىوي  ا)ًإذىا كىافى اٍلعىٍبدي ٥تيًٍلصن : -رٛتو هللا  –كقاؿ       كىاٍجتىذى
ًؼ اٍلقىٍلًب ال ًذم َفىٍ ٮتيًٍلٍص للً ً  ؛ كىٮتىىاؼي ًمٍن حيصيوًؿ ًضدًٌ ذىًلكى ، ا ييضىادُّ ذىًلكى ًمٍن السُّوًء كىاٍلفىٍحشىاءً عىٍنوي مى  ، ًٓتًالى

اٍلغيصٍ ،  فػىيػىٍهوىل مىا يىٍسنىحي لىوي كىيػىتىشىب ثي ٔتىا يػىٍهوىاهي ، فىًإن وي يف طىلىبو كىًإرىادىةو كىحيبٌو ميٍطلىقو   (ّ)ًن أىمُّ نىًسيمو مىر  ًبًعٍطًفوً كى
أىمىالىو(.

(ْ) 

ًدىىا: -رٛتو هللا  -كقاؿ اإلماـ ابن القيم      كىًإ٪ت ىا تػىتػىفىاضىلي ، )ًإف  اأٍلىٍعمىاؿى الى تػىتػىفىاضىلي ًبصيوىرًىىا كىعىدى
ةن ، بًتػىفىاضيًل مىا يف اٍلقيليوبً  لىٍُتً كىاًحدى اًء كىاأٍلىٍرضً كىبػى ، فػىتىكيوفي صيورىةي اٍلعىمى ا بػىٍُتى الس مى نػىهيمىا يف التػ فىاضيًل كىمى ، يػٍ

ًف يىكيوفي مىقىاميهيمىا يف الص فًٌ كىاًحدن  اًء كىاأٍلىٍرًض.، اكىالر جيالى ا بػىٍُتى الس مى تػىٍيًهمىا كىمى  كىبػىٍُتى صىالى

أتىىم ٍل حىًديثى اٍلًبطىاقىًة ال يًت تيوضىعي يف ًكف ةو  ا ًتٍسعىةه كىًتٍسعيوفى ًسًجال  كىيػيقىابًلي ، كى ا مىدُّ ،  هى كيلُّ ًسًجلٌو ًمنػٍهى
تي ، اٍلبىصىرً  ًجال  .، فػىتػىثٍػقيلي اٍلًبطىاقىةي كىتىًطيشي السًٌ  فىالى يػيعىذ بي

  

                                                            

ِْمِذيُّ  أخرجو (ُ) ؼو يف اأٍلىٍلفىاًظ عىٍن عىٍبًد اللً  ٍبًن عىٍمرًك ٍبًن اٍلعىاًص رىًضيى الل ي ك  ،ُِْ، صُِّ، صْ، ج يف سننو الرتِّ اٟتٍىًديثي مىعى اٍخًتالى
ًئًق يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة. اٟتٍىًديثى ًفيًو: ًإف  الل ى سىيي  كىأىك ليوي عىنػٍهيمىا يف:  ا حىًديثه حىسىنه ، خىلًٌصي رىجيالن ًمٍن أيم يًت عىلىى ريءيكًس ا٠تٍىالى ًٍمًذمُّ: ىىذى كىقىاؿى الًتًٌ

ٍو  . كىىيوى يف سينىًن اٍبًن مىاجى  -ٍٛتىد شىاًكر كىقىاؿى الش ٍيخي أى  ََِ - ُٕٗ، صُُ ، ج؛ اٍلميٍسنىًد ط. اٍلمىعىاًرؼً  ُّْٕ، صِ، جغىرًيبه
: ًإف  اٟتٍىاًكمى رىكىاهي يف اٍلميٍستىٍدرىؾً ، يف تعليقو على "ا١تسند": ًإٍسنىاديهي صىًحيحه  –رىًٛتىوي الل ي  ا حىًديثه  ِٗٓ، صُ ، جكىقىاؿى : ىىذى كىقىاؿى

اهي  ٍسنىاًد كىَفٍى ٮتيىٌرًجى ٍسًر   كىكىافػىقىوي الذ ىىيبُّ.، صىًحيحي اإٍلً ًجلُّ ًبكى ًبَتي السًٌ : ىيوى اٍلًكتىابي اٍلكى ـً ًُت كىتىٍشًديًد الال   -قىاؿى اٍبني اأٍلىًثًَت: اٍلًبطىاقىةي ، السًٌ
لىًة  ًة كىٗتىًٍفيًف الط اًء اٍلميٍهمى ٍسًر اٍلبىاًء اٍلميوىح دى  كىأىٍىلي ًمٍصرى يػىقيوليوفى لًٍلًبطىاقىًة: ريقػٍعىةه.، الرُّقػٍعىةي  -ًبكى

 .َِِص ُِٖ، ص ٔ، ج ُط ،لسنة النبوية يف ندض كالم الشيعة الدمريةمنهاج ا :ابن تيمية (ِ) 
 .ُِِص، ٓط ،سلتار الصحاح الرازم: أم: ّتانبو. انظر: (ّ)
 . َِْ، صٓ، جُ،ط ى المربىاو الفت: ابن تيمية (ْ)
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ًذًه اٍلًبطىاقىةً  دو لىوي ًمٍثلي ىى ًثَته ًمنػٍهيٍم يىٍدخيلي الن ارى ًبذينيوبً ، كىمىٍعليوـه أىف  كيل  ميوىحًٌ ر  ال ًذم ثػىقىلى ًبطىاقىةى ، وً كىكى كىلىًكن  السًٌ
ًب اٍلًبطىاقىاتً ، ذىًلكى الر جيلً  تي لىم ا َفٍى ٭تىٍصيٍل ًلغىٍَتًًه ًمٍن أىٍرابى ًجال   اًبلثًٌقىلً  انٍػفىرىدىٍت ًبطىاقػىتيوي ، كىطىاشىٍت أًلىٍجًلًو السًٌ

كىالر زىانىًة(.
(ُ) 

إسرائيل ػ زانية ػ  من بغااي بٍت اكلب .. كيف ركاية بغي  حديث الرجل الذم سقى ال: اكمن ىذا أيضن 
نىمىا رىجيله ٯتىًٍشي ًبطىرًيقو اٍشتىد  عىلىٍيًو اٍلعىطىشي فػىوىجىدى : أىف  رىسيوؿى اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى ، فعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  " بػىيػٍ

ا فىشىًربى  ابًئػٍرن  ا : فػىقىاؿى الر جيلي ، خىرىجى فىًإذىا كىٍلبه يػىٍلهىثي أيىٍكيلي الثػ رىل ًمنى اٍلعىطىشً مثي  ، فػىنػىزىؿى ًفيهى لىقىٍد بػىلىغى ىىذى
ى خيف وي مىاءن مثي  أىٍمسىكىوي ًبًفيوً ، اٍلكىٍلبي ًمنى اٍلعىطىًش ًمٍثلى ال ًذم كىافى بػىلىغى ًمٍتًٌ  حىىت  رىًقيى فىسىقىى ، فػىنػىزىؿى اٍلًبئػٍرى فىمىألى

ىٍجرن ، ايى رىسيوؿى الل ً : فػىغىفىرى لىوي ". قىاليوا، فىشىكىرى الل ي لىوي ، ٍلكىٍلبى ا ائًًم ألى ًبدو » :فػىقىاؿى  ؟اكىًإف  لىنىا يف اٍلبػىهى يف كيلًٌ ذىاًت كى
 (ِ)«.رىٍطبىةو أىٍجره 

لىوي اٞتىن ة، )فىشىكىرى الل ي لىوي : كيف ركاية للبخارم لىوي اٞتٍىن ةى(.:  داككدكيف ركاية أليب .)فىأىٍدخى  )فىشىكىرى الل ي لىوي هًبىا فىأىٍدخى
ما ركاه  اكمن ىذا أيضن  الكثَت. لكن خالط العملى ًمن اإلخالص الشيءي ، قد ترل أف  العملى سهله كيسَت

يػىتػىقىل بي يف  لىقىٍد رىأىٍيتي رىجيالن »: لىٍيًو كىسىل مى قىاؿى رىسيوؿي اللً  صىل ى الل ي عى : رىًضيى الل ي عىٍنوي قىاؿى ، مسلم عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى 
انىٍت تػيٍؤًذم الن اسى  ؛ اٞتٍىن ةً  ا ًمٍن ظىٍهًر الط رًيًق كى  «يف شىجىرىةو قىطىعىهى

غيٍصًن شىجىرىةو عىلىى " مىر  رىجيله بً : قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى : قىاؿى ، عىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى : كيف ركاية  
ا عىًن اٍلميٍسًلًمُتى الى يػيٍؤًذيًهٍم فىأيٍدًخلى اٞتٍىن ةى ".: فػىقىاؿى ، ظىٍهًر طىرًيقو  ي٨تىًٌُتى  ىىذى هللًا ألى كى

(ّ) . 

ًذًه سىقىًت : -رٛتو هللا  -اإلسالـ  قاؿ شيخ فأدخلو هللا اٞتنة إبخالصو. ايسَتن  فهذا الرجل عمل عمالن  )فػىهى
ا فػىغيًفرى ٢تىىااٍلكىٍلبى  ٍلبن ، إبًًٯتىافو خىاًلصو كىافى يف قػىٍلًبهى ا ال ًذم  اكىًإال  فػىلىٍيسى كيلُّ بىًغيٌو سىقىٍت كى يػيٍغفىٍر ٢تىىا. كىكىذىًلكى ىىذى

صو قىائًمو ًبقىٍلًبوً ، فػىعىلىوي ًإٍذ ذىاؾى إبًًٯتىافو خىاًلصو ، ٨تى ى غيٍصنى الش ٍوًؾ عىًن الط رًيقً  . فىًإف  ، كىًإٍخالى ًلكى فػىغيًفرى لىوي ًبذى
ص(. ٯتىاًف كىاإٍلًٍخالى  (ْ)اأٍلىٍعمىاؿى تػىتػىفىاضىلي بًتػىفىاضيًل مىا يف اٍلقيليوًب ًمنى اإٍلً

 ..هللا قلوب عباده الصادقُت كىذا من أسرار اإلخالص اليت أكدعها      
                                                            

 .َّْ، صُ، جّط ممارج السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعني: ابن قيم اٞتوزم (ُ)
ًر عىلىى الطُّريًؽ ًإذىا َفٍى يػيتىأىذ  هًبىا ،  بخاري يف صحيحوالأخرجو  (ِ) بي اآلابى ىظىاَفًً كىالغىٍصًب ابى

 .(ِْٔٔ، رقم )ُّّ، صّ، جًكتىاب ا١ت
ًح ًإُفى ميٍسًلمو ، مسلم أخرجو (ّ) الى شىارىًة اًبلسًٌ بي النػ ٍهًي عىًن اإٍلً لىًة كىاآٍلدىاًب، ابى  . (ُُْٗ) ، رقمُِص، َِ، صْ، جكتاب اٍلربًٌ كىالصًٌ
 .ُِِص ،ٔج، ،ُ،طمنهاج السنة: ابن تيمية (ْ) 
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بل ،  قيمة ٢تا كال ثواب لو عليهابدكف إخالص كصدؽ مع هللا ال كيف ا١تقابل ٧تد أف  أداء الطاعة       
كإف كانت ىذه الطاعة من األعماؿ العظاـ يف الظاىر كاإلنفاؽ يف كجوه ، الشديد صاحبها معر ض للوعيد

هللا صلى  ٝتعت رسوؿ: كما جاء يف حديث أبو ىريرة هنع هللا يضر قاؿ،  بل كطلب العلم الشرعي، كالقتاؿ، ا٠تَت
ٍعتي رىسيوؿى هللًا صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىقيوؿي : قىاؿى  –رىًضيى هللاي عىٍنوي  –يب ىيرىيٍػرىةى عىٍن أى : هللا عليو كسلىم يقوؿ : ٝتًى

ا، " ًإف  أىك ؿى الن اًس يػيٍقضىى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىٍيًو رىجيله اٍستيٍشًهدى  ًمٍلتى ًفيهىا؟ فىمىا عى : قىاؿى ، فىأييتى ًبًو فػىعىر فىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهى
ٍبتى : قىاؿى ، قىاتػىٍلتي ًفيكى حىىت  اٍستيٍشًهٍدتي : قىاؿى  مثي  أيًمرى ًبًو ، فػىقىٍد ًقيلى ، جىرًمءه : كىلىًكن كى قىاتػىٍلتى أًلىٍف يػيقىاؿى ، كىذى

ا، رىأى اٍلقيٍرآفى كىعىل مىوي كىقػى ، كىرىجيله تػىعىل مى اٍلًعٍلمى ، فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًو حىىت  أيٍلًقيى يف الن ارً  ، فىأييتى ًبًو فػىعىر فىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهى
ٍبتى : قىاؿى ، كىعىل ٍمتيوي كىقػىرىٍأتي ًفيكى اٍلقيٍرآفى ، تػىعىل ٍمتي اٍلًعٍلمى : فىمىا عىًمٍلتى ًفيهىا؟ قىاؿى : قىاؿى  كىلىًكن كى تػىعىل ٍمتى ، كىذى

مثي  أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهًو حىىت  أيٍلًقيى يف ، فػىقىٍد ًقيلى ، ىيوى قىارًئه : آفى لًيػيقىاؿى كىقػىرىٍأتى اٍلقيرٍ ، عىاَفه : اٍلًعٍلمى لًيػيقىاؿى 
اًؿ كيلًٌوً ، كىرىجيله كىس عى هللاي عىلىٍيوً ، الن ارً  ًمٍلتى فىمىا عى : قىاؿى ، فىأييتى بًًو فػىعىر فىوي نًعىمىوي فػىعىرىفػىهىا، كىأىٍعطىاهي ًمٍن أىٍصنىاًؼ اٍلمى

ا لىكى : ًفيهىا؟ قىاؿى  ا ًإال  أىنٍػفىٍقتي ًفيهى بُّ أىٍف يػينػٍفىقى ًفيهى ًبيلو ٖتًي ٍبتى : قىاؿى ، مىا تػىرىٍكتي ًمٍن سى كىلىًكن كى فػىعىٍلتى ، كىذى
 .كالعياذ اب   .(ُ)" مثي  أيٍلًقيى يف الن ارً ، مثي  أيًمرى ًبًو فىسيًحبى عىلىى كىٍجًهوً ، فػىقىٍد ًقيلى ، ىيوى جىوىاده : لًيػيقىاؿى 

! ألف أكثر الناس ٭تبوف ا)ما أقل من يعمل  تعاُف خالصن : –رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن اٞتوزم 
كترؾ التزين للخلق! كلتكن عمدتكم االستقامة مع ، ظهور عباداهتم ... فىاٍلتىًفتيوا إخواين إُف إصالح النيات

 (ِ)فبذلك صعد الس لىف كسعدكا(.، اٟتق

  

                                                            

مىارىةً  مسلم يف صحيحو أخرجو (ُ) ًء كىالسٍُّمعىًة اٍستىحىق  الن ارى ، ًكتىابي اإٍلً بي مىٍن قىاتىلى لًلٌرايى  .(َُٓٗ)، رقم ُُّٓ/  ّ ابى
 ."بتصرؼ يسَت" ِْٔص، ُ،ط صيم اخلاطر: اٞتوزمابن  (ِ) 
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 : ِمن أخبار ادلخلصني

صي ًسرٌّ بػىٍُتى اللً  كىبػىٍُتى اٍلعىٍبًد. الى يػىٍعلىميوي مىلىكه فػىيىٍكتػيبيوي : قىاؿى اٍٞتينػىٍيدي  ديهي. كىالى ىىونل كىالى شىٍيطىافه فػىيػيٍفسً ، اإٍلًٍخالى
صي اإٍلً : أىمُّ شىٍيءو أىشىدُّ عىلىى النػ ٍفًس؟ فػىقىاؿى : كىًقيلى ًلسىٍهلو  فػىييًميليوي. .أًلىن   ؛ ٍخالى كىقىاؿى  وي لىٍيسى ٢تىىا ًفيًو نىًصيبه
صي أىٍف الى تىٍطليبى عىلىى عىمىًلكى شىاًىدن : بػىٍعضيهيمٍ   ًسوىاهي. كىالى ٣تيىازاين ، غىيػٍرى الل ً  ااإٍلًٍخالى

كىقىاؿى ييوسيفي  ًمٍن قػىٍلًبًو عىلىى ًلسىانًًو. اٟتًٍٍكمىةً  ًإال  ظىهىرىٍت يػىنىابًيعي  امىا أىٍخلىصى عىٍبده قىطُّ أىٍربىًعُتى يػىٍومن : كىقىاؿى مىٍكحيوؿه 
نٍػيىا: ٍبني اٍٟتيسىٍُتً  أىن وي يػىنػٍبيتي : أىعىزُّ شىٍيءو يف الدُّ ًء عىٍن قػىٍليب. فىكى ٍم أىٍجتىًهدي يف ًإٍسقىاًط الٌرايى . كىكى صي عىلىى لىٍوفو  اإٍلًٍخالى

. ارىا آخىرى ًء.: ينُّ كىقىاؿى أىبيو سيلىٍيمىافى الد  ثٍػرىةي اٍلوىسىاًكًس كىالٌرايى كىقىاؿى سيٍفيىافي ٍبني  (ُ)ًإذىا أىٍخلىصى اٍلعىٍبدي انٍػقىطىعىٍت عىٍنوي كى
نىةى  كىبىص رىهي عيوبى ، اكىأىٍنطىقى ًلسىانىوي هًبى ، ًإال  أىنٍػبىتى هللاي اٟتًٍٍكمىةى يف قػىٍلًبًو نػىبىااتن  ا" مىا أىٍخلىصى عىٍبده للًً  أىٍربىًعُتى يػىٍومن : عييػىيػٍ
نٍػيىا ا ".: الدُّ دىاءىىىا كىدىكىاءىىى

(ِ) 

ئن : كىقىاؿى عىٍوفي ٍبني عىٍبًد هللاً   يػٍ رىؾى هللاي ًفيكى : فػىقىاؿى  ا" ًإذىا أىٍعطىٍيتى اٍلًمٍسًكُتى شى رىؾى هللاي : فػىقيٍل أىٍنتى ، ابى ابى
قػىتيكى ".)، ًفيكى    (3حىىت  ٗتىٍليصى لىكى صىدى

أشد عليك  افلن تعاًف شيئن ، " إذا قمت فادع هللا أف يصلح لك قلبك كنيتك: قاؿ أكيس القرين
     (.ْ)منهما ".

  

                                                            

 .ِٗ، صِ، جّط ممارج السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعني: يم اٞتوزيةابن ق (ُ)
 .ِٕٖ، صٕ،د.ط، ج لياء وطبدات األصفياءو حلية األ: أبو نعيم  (ِ)
 .ِّٓ، صْ،د.ط، جلياءو حلية األ: أبو نعيم (ّ) 
 .ُّ، صِ،د.ط،ج صفة الصفوة: اٞتوزمابن  (ْ)
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 رتبوية للخوف ِمن هللاال اثراآل: ادلبح ث الثاين

(  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): عن عباده اقاؿ هللا تعاُف ٥تيٍربن 
مىةي قاؿ  ، (ُ) ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ ): القاٝتي اٍلعىال 

أم شديد العبوسة  اأك تعبس فيو الوجوه من شدة مكارىو كطوؿ بالئو قىٍمطىرًيرن  أم شديدا مظلما. (  چ 
 (ِ)من الصاٟتات(.، كالكرب. كخوفهم من اليـو كناية عن عمل ما يؤمنهم فزعو كىولو

ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ): فقاؿ تعاُف، لقد أمران هللا جل كعال اب٠توؼ منو كمدح ا٠تائفُت

( ٹ ڤ ڤ ڤ 
كأنو ، )كيف ىذه اآلية كجوب ا٠توؼ من هللا كحده: -رٛتو هللا–قاؿ ابن سعدم    (ّ)

 .  إٯتاف العبد يكوف خوفو من هللا(فعلى قدر ، من لواـز اإلٯتاف

، ))ًإيٌنً أىرىل مىا الى تػىرىٍكفى : قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى : قىاؿى  -رىًضيى هللاي عىٍنوي  –كعىٍن أىيب ذىرٌو 
اءي  تىوي ، كىأىٍٝتىعي مىا الى تىٍسمىعيوفى أىط ًت الس مى بػٍهى ا مىٍوًضعي أىٍربىًع أىصىاًبعى ًإال  كىمىلىكه كىاًضعه جى كىحيق  ٢تىىا أىٍف تىًئط  مىا ًفيهى

تيٍم كىًثَتن  كىاللً  لىٍو تػىٍعلىميوفى مىا أىٍعلىمي لىضىًحٍكتيٍم قىًليالن ، للً ً  اسىاًجدن  يػٍ كىمىا تػىلىذ ٍذمتيٍ اًبلنًٌسىاًء عىلىى الفيريًش كى٠تىىرىٍجتيٍم  ،اكىلىبىكى
اًت ٕتىٍأىريكفى ًإُفى هللًا((    .  (ْ) ًإُفى الصُّعيدى

ڭ ): كما كصف هللا ا١تالئكة بقولو،  ككلما كاف العبد أقرب إُف ربو كاف أشد لو خشية ٦تن دكنو

ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ)  :ككصف األنبياء بقولو، (ٓ)( ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

( ۅ ۉ 
(ٔ) ،    

   (ٕ)( ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  )كقاؿ يف العلماء 

                                                            

 .َُاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ّٕ، صٗ، جُط يلأو اسن التزل: قاٝتيال (ِ)
 .ُٕٓآؿ عمراف: سورة  (ّ)

بي قػىٍولًًو: }الى تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإٍف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم{ ا١تائدة: . ًكتىابي تػىٍفًسًَت القيٍرآفً   البخاري يف صحيحوأخرجو  (ْ) ، ٔ، ج[ َُُابى
ةً  يف صحيحو مسلم( . كُِْٔ، رقم )ْٓص مىاـً ًبريكيوعو ، سيجيودو كى٨تىًٍو٫ًتىا، ًكتىابي الص الى ٍبًق اإٍلً بي النػ ٍهي عىٍن سى ، َِّ، صُ، ج ابى

 .(ِْٔرقم )
 .َٓالنحل: سورة  (ٓ)

 .ّٗاألحزاب: سورة  (ٔ)

 .ِٖفاطر:  سورة (7)
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ىٍعلىميكيٍم اًبللً  عىز  كىجىل  : كيف ركاية لإلماـ أٛتد (ُ)«.ًإف  أىتٍػقىاكيٍم كىأىٍعلىمىكيٍم اًبللً  أىانى »: كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص ))كىاللً  ًإيٌنً ألى
ىٍعلىميكيٍم اًبللً  عىز  : اكيف ركاية لو أيضن (ِ)((.اكىأىتٍػقىاكيٍم لىوي قػىٍلبن  كيف حديث  كىجىل  كىأىٍخشىاكيٍم لىوي((. ))كىاللً  ًإيٌنً ألى

ذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص منهم ))كىرىجيله طىلىبػىٍتوي اٍمرىأىةه ذىاتي مىٍنًصبو ، السبعة الذين يظلهم هللا يف ظلو يـو ال ظل إال ظلو
الًين : كقاؿ، (ّ)ًإيٌنً أىخىاؼي الل ى((.: قىاؿى فػى ، كىٚتىىاؿو  نىاه((. ا))كىرىجيله ذىكىرى الل ى خى  (ْ)فػىفىاضىٍت عىيػٍ

حىت إنو كاف يقـو الليل حىت تتفطر ، كاف أخشى الناس لربو  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فهذا سيد ا٠تائفُت دمحم 
 مع أف هللا قد غفر لو ما تقدـ من ذنبو.، قدماه

ما : نظر إُف طَت كقع على شجرة فقاؿ -ملسو هيلع هللا ىلص  -أفضل األمة بعد رسوؿ هللا ، -هنع هللا يضر  -بكر  كىذا أبو
ككاف هنع هللا يضر كثَت البكاء .. ، ليتٍت كنت مثلك، أتكل كتشرب كتطَت كليس عليك حساب، أنعمك اي طَت

ككل ، وؼ( من هللا ًمن أىجىلًٌ منازؿ العابدينك)ا٠ت  )ىذا الذم أكردين ا١توارد(.: قوؿككاف ٯتسك لسانو كي
 فإنك إذا خفتو ىربت إليو.، كاحد إذا خفتو ىربت منو إال هللا

، كاستشعار ا٠توؼ من األسد ك٨توه،  ك)ا٠توؼ( من هللا ال يراد بو ما ٮتطر ابلباؿ من الرعب    
من َف يكن للذنوب  اعىدُّ خائفن ال يػي : كلذلك قيل ؛ تبل إ٪تا يراد بو الكف عن ا١تعاصي كاختيار الطاعا

فإذا ٕتاكز ذلك خيف منو اليأس ، ما حاؿ بُت صاحبو ك٤تاـر هللا: كا٠توؼ امود الصادؽ . ااتركن 
  كالقنوط.

 (ٓ)ما حجز العبد عن ٤تاـر هللا(.: )كا٠توؼ امود: -رٛتو هللا  –قاؿ الشيخ السعدم 

( ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ    ): قىاؿى الل ي تػىعىاُفى  
ڳ ڱ ڱ  ): كىقىاؿى ، (ُ)( چ چ  ): كىقىاؿى تػىعىاُفى ، (ٔ)

                                                            

بي قػىٍوًؿ الن يبًٌ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل  ، ، ًكتىابي اإًلٯتىافً وصحيحيف  البخاريأخرجو ( 1) ٍعرًفىةى ًفٍعلي القىٍلًب )«. أىانى أىٍعلىميكيٍم اًبلل ً »مى: ابى
ى
/ ُكىأىف  ا١ت

ُّ.) 
 .( قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط: إسناده صحيح على شرط الشيخُتِّْْٔرقم )، ُٔ، صٔج سنميف ادلأمحم اإلماـ أخرجو ( 2) 
ىسىاًجدً ًكتىابي األىذىاًف، اببي مىٍن جىلىسى يف  يف صحيحو البخاري أخرجو( 3) 

تىًظري الص الىةى كىفىٍضًل ا١ت ٍسًجًد يػىنػٍ
ى
رقم ، ُّّ، صُ، ج  ا١ت

اةً  ومسلم يف صحيحو (.َٔٔ) قىًة ، ًكتىاب الز كى بي فىٍضًل ًإٍخفىاًء الص دى  .(َُُّ)، رقم ُٕٓ، صِ، جابى
ٍسًجًد يػىنػٍ  يف صحيحو البخاري أخرجو( 4) 

ى
ىسىاًجدً ًكتىابي األىذىاًف، اببي مىٍن جىلىسى يف ا١ت

رقم ، ُّّ، صُ، ج تىًظري الص الىةى كىفىٍضًل ا١ت
(َٔٔ). 

 .ُٕٓص، ٓط تفسري السعمي السعدم: (ٓ) 
 .ُٕٓآؿ عمراف: سورة  (ٔ)
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( ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ): فػىقىاؿى ، كىمىدىحى أىٍىلىوي يف ًكتىابًًو كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًهمٍ  ،(ِ) ( ڱ ڱ 
ًإُفى قػىٍولًًو  (ّ)

( ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ )
   (ٓ)(ڇ ڇ ڇ ڇ ): كأىثٌتى على مالئكتو ٠توفهم منو فقاؿ  (ْ)

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ): كأكلياءىه ٔتثل ذلك فقاؿ هم السالـكمدح أنبياءىه علي

ڤ ): كقاؿ  (ٔ)( ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

   (ٕ)( ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

ٍعرًفىًة اب ا قىاؿى الن يبُّ صىل ى الل ي عىلىٍيًو ،  يىكيوفي ا٠تٍىٍوؼي كىا٠تٍىٍشيىةي منو كعىلىى قىٍدًر اٍلًعٍلًم كىاٍلمى لىٍو »: كىسىل مى كىمى
تيٍم كىًثَتن ، تػىٍعلىميوفى مىا أىٍعلىمي لىضىًحٍكتيٍم قىًليالن  يػٍ اًت ، اكىلىبىكى ا تػىلىذ ٍذمتيٍ اًبلنًٌسىاًء عىلىى اٍلفيريًش كى٠تىىرىٍجتيٍم ًإُفى الصُّعيدى كىلىمى

   (ٖ)«.ٕتىٍأىريكفى ًإُفى اللً  تػىعىاُفى 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     

 .َْالبقرة: سورة  (ُ)
 .ْْا١تائدة: سورة  (ِ)
 .ٕٓا١تؤمنوف: سورة  (ّ)

 .ُٔا١تؤمنوف: سورة  (ْ)
 .ِٖاألنبياء: سورة  (ٓ)
 .َٗاألنبياء: سورة  (ٔ)

 .ُِالرعد:  سورة (ٕ)

بي قػىٍولًًو: }الى تىٍسأىليوا عىٍن أىٍشيىاءى ًإٍف تػيٍبدى لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم{ ا١تائدة: . ًكتىابي تػىٍفًسًَت القيٍرآفً   البخاري يف صحيحوأخرجو  (ٖ)  ، ٔ، ج[ َُُابى
ةً  ومسلم يف صحيحو(. ُِْٔ، رقم )ْٓ.ص ٍبًق ، ًكتىابي الص الى بي النػ ٍهي عىٍن سى مىاـً ًبريكيوعو ، سيجيودو كى٨تىًٍو٫ًتىاابى ، َِّ، صُج اإٍلً

 .(ِْٔرقم )
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 : ِمن فوائم اخلوف ِمن هللا -

 : كمن ذلك، ن هللا لو فوائد كثَتة يعود أثرىا على ا١تؤمن يف الدنيا كاآلخرةا٠توؼ م
 الفوز ابٞتنة كالنجاة من النار. -ُ
 األمن من الفزع األكرب يـو القيامة. -ِ
 ىو دليل كماؿ اإلٯتاف كحسن اإلسالـ. -ّ
 يثمر ٤تبة هللا كطاعتو. -ْ
 ىو سبب لسعادة العبد يف الدارين. -ٓ
 لى صفاء القلب كطهارة النفس.ىو دليل ع -ٔ
 ىو سبب ٢تداية القلب. -ٕ

 ييبعد اإلنساف عن الوقوع يف ا١تعاصي كالسيئات. - ٖ
عل اإلنساف ٮتلص عملو   -ٗ  كأال  يضيعو ابلًتؾ أك ا١تعصية. -تعاُف  -٬تى

 يورث ا١تسلم الشفقة على ا٠تلق. -َُ
 .(ُ) كٕتنُّب الًكرٍب كالعيٍجب، سنة٭تمل اإلنساف ا١تسلم على التخلُّق ابألخالؽ اٟت -ُُ

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .ََُٗ، صٓ، جْط المرمي الرسول أخالق ممارم يف النعيم نضرةانظر:  (1)
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 اثر تربوية للرجاءآ:  ادلبح ث الثال ث

ربن  مة أبو الطيب دمحم    (ُ)(  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    ): عن عباده اقاؿ هللا تعاُف ٥تي قاؿ العال 
قولوف يف ٤تل نصب على اٟتاؿ بتقدير القوؿ أم ي ( ٹ ڤ ڤ ڤ    ))كٚتلة : -رٛتو هللا  –صديق خاف 

أك قائلُت إ٪تا نطعمكم يعٍت أهنم ال يتوقعوف ا١تكافأة كال يريدكف ثناء الناس ، بلساف ا١تقاؿ أك بلساف اٟتاؿ
ابٞتود كالبذؿ ككملو أبف ذلك عن  فقد كصفهم أكالن ، كىذا الوصف من ابب التكميل، عليهم بذلك

 إخالص ال رايء فيو.

كلكن علمو هللا من قلوهبم فأثٌت عليهم كعلم من ثنائو  ،قاؿ ا١تفسركف َف يتكلموا هبذا: قاؿ الواحدم
 من هللا كرجاء ثوابو. اأهنم ذلك خوفن 

، أم ال نطلب منكم اجملازاة على ىذا اإلطعاـ كال نريد منكم الشكر لنا (  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ    )
كافأة كال يطلب كىذه اٞتملة مقررة ١تا قبلها ألف من أطعم لوجو هللا ال يريد ا١ت، بل ىو خالص لوجو هللا

 (ِ)الشكر لو ٦تن أطعمو(.

كىذه ، إذ إف العبادة حب كرجاء كخوؼ ؛ ترفع العبد إُف درجة العبودية اضة، الرجاء عبادة قلبيةف
 أركاهنا كمىت اختل ركن من ىذه األركاف َف تؤت العبادة ٙتارىا ا١ترجوة منها.

 : فمن فضائل الرجاء ؛ اتو عظيمةن كعلى كجهو الصحيح يثمر ٙتر ، فالرجاء إذا كاف يف ٤تلو

كأنو ال يستغٍت عن ، كيستشرفو من إحسانو، كاٟتاجة إُف ما يرجوه العبد من ربو، كالفاقة، إظهار العبودية-ُ
 كإحسانو طرفة عُت. ، فضلو

ألنو  ؛ كيسألوه من فضلو، كأيملوه، فا عز كجل ٭تب من عباده أف يرجوه ؛ كأف الرجاء ٤تبوبه  -ِ
 كأكسع من أعطى.، فهو أجود من سئل ؛ ك اٟتق اٞتوادا١تل

 كييسأؿ.، كييؤمل، كأحب ما إُف اٞتواد أف ييرجى

                                                            

 .ٗاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ْْٔ، صُْج ،د.ط،فتح البيان يف مداصم الدرآن :الًقن وجي (ِ)
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، كالسائل راجو ، فمن َف يسأؿ هللا يغضب هللا عليو ؛ التخلص من غضب هللا: كمن آاثر الرجاء أيضا -ّ
.  كطالبه

 ؛ كيبعثو على مالزمتو، ك٭تثو عليو، ١تسَتكيطيًٌبي لو ا، كأف الرجاء حادو ٭تدك ابلعبد يف سَته إُف هللا -ْ
ك٭تدكه ، كيزعجو ا٠توؼ، كإ٪تا ٭تركو اٟتب، فإف ا٠توؼ كحده ال ٭ترؾ العبد ؛ فلوال الرجاء ١تا سار أحد

 الرجاء.

 كعنو.، بو اكرضن ، لو ا تعاُف كشكرن  اكحصل لو ما يرجوه ازداد حبن ، فإف العبد كلما اشتٌد رجاؤه ؛ 
فإنو إذا حصل لو  ؛ كىو مقاـ الشكر الذم ىو خالصة العبودية، عثو على أعلى ا١تقاماتابلتأكيد فإنو يب

فإف الراجي  ؛ كالتعلق هبا، كمعانيها، كأٝتائو، مرجٌوه كاف أدعى لشكره. كيوجب لو ا١تزيد من معرفة هللا
 كيقويو.، نهما ٯتد اآلخرفكل كاحد م ؛ كابة ال تنفك عن الرجاء كداعو هبا.، متعبده ، متعلق أبٝتائو اٟتسٌت

كىذا ، كرٔتا قاربوا اليأس أك اٞتزع، كقد كرد أف بعض السلف كصل هبم ا٠توؼ إُف حد ا١ترض
فإذا اشتد خوؼ اإلنساف من هللا عز ، فائدة الرجاء إبراد حرارة ا٠توؼ: ًإٍذ ًإف   ؛ ٥تالف ٢تدم النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 ليستقر كتسكن نفسو. ؛ كجل فإنو يربد ىذه اٟترارة ابلرجاء
فإف ، كأف الرجاء قرين ابة، أف ابة اليت يتفق اٞتميع على أهنا أعلى الدرجات قرينة الرجاء: كمنها-ٓ

، فال ترجو إال من ٖتب، كىذا أمر معركؼ يف طبائع الناس كيف حقائق القلوب، العبد ال يرجو إال من ٭تب
للمقاـ ا١تتفق على أنو أىجىلُّ  اأف يكوف مالزمن  الرجاء فضالن  فيكفي، أما من تكرىو كتبغضو فإنك ال ترجوه

 كىو ابة.، الفضائل
: هللا على عباده الصاٟتُت بقولو ك٢تذا أثٌت ؛ ٖتقيق عبودية هللا الذم أمران أف نرجوه: كمن فوائده-ٔ

، (ُ)( ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ )

إف : كال يقاؿ، اكىم الذين عبدكا هللا هبذه الثالث ٚتيعن ، ناس عبادةكىؤالء ىم أفضل ال، كىذه ىي الغاية
 بل كلها سواء.، منها ىو دكف األخرين اأحدن 

كأبلغ من ، كأحلى عند العبد، فأعطاه ما رجاه كاف ذلك ألطف موقعا، أف العبد إذا تعلق قلبو برجاء ربو-ٕ
 حصوؿ ما َف يرجو.

                                                            

 .ٕٓاإلسراء: سورة  (ُ)
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كدكاـ االلتفات ، كالتوقع لفضل هللا ما يوجب تعلق القلب بذكره، كالًتقب، أف يف الرجاء من االنتظار -ٖ
 .(1) كصفة، كأخذه بنصيبو من كل اسم، كتنقل القلب يف رايضها األنيقة، كصفاتو، إليو ٔتالحظة أٝتائو

: اُفكما ذكر هللا تع  -عليو السالـ-قاؿ إبراىيم  ؛ ًإف  الرجاء من ٝتة األنبياء الداعُت إُف هللا رب العا١تُت
ينِ ﴿  .(ِ)﴾.َوالَِّذي َأْطَيُع َأن يـَْغِفَر يل َخِطيَئيِت يـَْوَم المِّ

الذم ، النيب الرسوؿ -عليو الس الـ -"أقصى ما يطمع فيو إبراىيم: -رٛتو هللا  –قاؿ سيد قطب   
يو أف ك٭تس يف قرارة نفسو ىذه القرب.. أقصى ما يطمع ف، كيشعر بربو ىذا الشعور، يعرؼ ربو ىذه ا١تعرفة

كىو ال يعتمد على ، كىو ٮتشى أف تكوف لو خطيئة، يغفر لو ربو خطيئتو يـو الدين. فهو ال يربئ نفسو
و الذم كىذا كحده ى، كيرجو يف رٛتتو، إال أنو يطمع يف فضل ربو، كال يرل أنو يستحق بعملو شيئا، عملو

تحرج كىو الشعور الصحيح بقيمة كشعور ال، كشعور األدب، إنو شعور التقول يطمعو يف العفو كا١تغفرة.
 (ّ)كقيمة عمل العبد كىو ضئيل ضئيل".، نعمة هللا كىي عظيمة عظيمة

﴿ًإف  : قاؿ تعاُف، كالراجوف ثواب هللا ىم الذين يؤدكف ما أمر هللا بو كينتهوف عما هنى هللا عنو  
ةى كىأىنفىقيوا ليوفى ًكتىابى اللً  كىأىقىاميوا الص الى نًيىةن يػىٍرجيوفى ًٕتىارىةن ل ن تػىبيورى﴾. ا٦ت ا رىزىقٍػنىاىيٍم ًسر   ال ًذينى يػىتػٍ كىعىالى

كالرجاء ، (ْ)
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ):قاؿ تعاُف، -عز كجل -من ٝتات أىل العلم العارفُت اب

 . (ٓ) (وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

 

 

 

                                                            

موسوعة فدو ، ك:التو٬ترم: َِّٗ، صٓ، جْط نضرة النعيم يف ممارم أخالق الرسول المرميعلماء، انظر: ٣تموعة من ال (ُ)
 .ُّٗٗ، صِ، جّط الدلوب

 .ِٖالشعراء:  سورة (ِ)
 .َِّٔ، صٓ، جُِط يف ظالل الدرآنسيد قطب:  (ّ)
 .ِٗفاطر:  سورة (ْ)
 .ٗ: الزمر سورة (ٓ)
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 تسلية الني ملسو هيلع هللا ىلص وفيو ثالثة مطالب:  ادلبح ث الرابع

  تدوية عزمية الني ملسو هيلع هللا ىلص :  لادلطلب األو 

كىو إنسافه لو طاقةه ، ككلفو ٔتواجهة طيغاة البشر، كرسالةن ثقيلةن ، أمانةن عيظمى –ملسو هيلع هللا ىلص  –لقد ٛتى لى هللاي رسولو 
، يتو على ما يالقيو من ا١تشركُتكقد كرد يف سورة اإلنساف ما يفيد تقوية عزٯتة النيب ملسو هيلع هللا ىلص كتصبَته كتثب، ٤تدكدة

   (ُ)(  حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث  جب حب خب مب ىب يب جت): قاؿ تعاُف: كيف ذلك تسلية لو

فالقرآف منزؿ من عند هللا عىز  كىجىل  كليس مفًتل كما يزعم ا١تشركوف فال تبتئس بكالمهم كال ٖتمل 
م لك ٫تى ا ٔتا يزعموف كال تكًتث ٔتا يقولوف كإ٪تا عليك أف تتحلى  ل إُف قو٢تم كال ٖتىًٍمٍلكى دعوهتي ابلصرب كال ٘تًى

 إُف التنازؿ كتىرؾ دعوتك كىىٍجر مبدئك.

مىا افٍػتػىرىيٍػتىوي كىالى    (ِ)( جب حب خب مب ىب يب ): قػىٍوليوي تػىعىاُفى  :-رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ القرطيب 
ًعيًو اٍلميٍشرًكيوفى. ككجو اتصاؿ ىذه اآلية ٔتا قػىٍبلي أىن وي كىمى ،  كىالى ًمٍن تًٍلقىاًء نػىٍفًسكى ، ًجٍئتى ًبًو ًمٍن ًعٍنًدؾى  ا يىد 

انىوي لىم ا ذىكىرى أىٍصنىاؼى اٍلوىٍعًد كىاٍلوىًعيدً  ا اٍلًكتىابى يػىتىضىم ني مىا ابلناس حاجة إليو، سيٍبحى ى أىف  ىىذى فليس بسحر ، بػىُت 
انىةو  ةن ، آيىةن بػىٍعدى آيىةو : اأيٍنزًؿى اٍلقيٍرآفى ميتػىفىٌرًقن : اؿى اٍبني عىب اسو كىأىن وي حىقٌّ. كىقى ، كىالى ًشٍعرو ، كىالى كىهى ، كىَفٍى يػىٍنزًٍؿ ٚتيٍلىةن كىاًحدى

ا ميبػىيػ نن  . قػىٍوليوي تػىعىاُفى  افىًلذىًلكى قىاؿى "نػىز ٍلنا" كىقىٍد مىضىى اٍلقىٍوؿي يف ىىذى أىٍم ( ( 3)( حت خت مت ىت يت) : كىاٟتٍىٍمدي للًً 
. كىرىكىل الض ح اؾي عىًن اٍبًن عىب اسو قىاؿى  ًلقىضىاءً  . مثي  نيًسخى ًِبيىًة ، اٍصربٍ عىلىى أىذىل اٍلميٍشرًًكُتى : رىبًٌكى ا قىضىٍيتي ىىكىذى

ا حيًكمى ًبًو عىلىٍيكى ًمنى الط اعىاتً : اٍلًقتىاًؿ. كىًقيلى  ًؾ أى ، أىًم اٍصربٍ ًلمى ، ن وي يػىٍنصيريؾى عىلىٍيًهمٍ أىًك انٍػتىًظٍر حيٍكمى اللً  ًإٍذ كىعىدى
كىالى تىٍستػىٍعًجلي فىًإن وي كىاًئنه الى ٤تىىالىةى(.

(ْ).  

ڦ ڦ ڦ ): فمن ذلك قولو تعاُف، كقد كردت آايت كثَتة تؤكد ىذا ا١تعٌت كتدؿ على تسلية النيب ملسو هيلع هللا ىلص

   (ٓ)( ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ 

                                                            

 .ِْاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ِْاإلنساف: سورة  (ِ)
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فذلك ال  ؛ هني صريح للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أبف ال ٭تزف بسبب مسارعة ا١تنافقُت كالكفار يف الكفرفاآلية فيها 
كما داـ األمر كذلك فلتصرب ١تا أراده هللا كٍلتػىٍقوى ، ككل ىذا إبرادة هللا النافذة كمشيئتو القاىرة، يضر هللاى شيئا

 ة.عزٯتتك يف القياـ ٔتراد هللا منك كأداء كاجب الرسال

كىالى ٭تىٍزيٍنكى ايى ٤تيىم دي كيٍفري ال ًذينى ييسىارًعيوفى يف اٍلكيٍفًر : )يػىقيوؿي جىل  ثناؤيهي : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ الطربم 
ئن فىًإنػ هيٍم لىٍن يىضيرُّكا الل ى ٔتيسىارىعىًتًهٍم يف الٍ ، ميٍرتىدًٌينى عىلىى أىٍعقىاهًبًٍم ًمٍن أىٍىًل النًٌفىاؽً  يػٍ ا أىف  ميسىارىعىتػىهيٍم لىٍو ،  اكيٍفًر شى كىمى

ٍ تىكيٍن بًنىاًفعىًتوً  ٯتىاًف َفى  (ُ)كىذىًلكى ميسىارىعىتػيهيٍم ًإُفى اٍلكيٍفًر غىيػٍري ضىار تًًو(.،  سىارىعيوا ًإُفى اإٍلً

لى ىدايتهم ك٤تبة كالسبب الذم ييوًقع النيب  ملسو هيلع هللا ىلص يف اٟتزف من كفر الكافرين ىو ًشدةي اٟترص ع
 استجابتهم.

}كىال ٭تىٍزيٍنكى ال ًذينى : )يػىقيوؿي تػىعىاُفى لًنىًبيًًٌو صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت 
ييسىارًعيوفى يف اٍلكيٍفًر{

بىادىرىة اٍلكيف اًر ًإُفى اٍلميخىالىفىًة كىاٍلعًنىاًد كىذىًلكى ًمٍن ًشد ًة ًحٍرًصًو عىلىى الن اًس كىافى ٭تيٍزًنيوي مي  (ِ)
قىاؽً   (ّ)يف اآلًخرىًة{ اييرًيدي الل ي أىال ٬تىٍعىلى ٢تىيٍم حىظ   اكىالى ٭تيٍزًنيكى ذىًلكى }إًنػ هيٍم لىٍن يىضيرُّكا الل ى شىيػٍئن : فػىقىاؿى تػىعىاُفى ، كىالشًٌ

  (ْ)(. يف اآٍلًخرىًة }كى٢تىيٍم عىذىابه عىًظيمه{ أتىًشيئىًتًو كىقيٍدرىتًًو أىال  ٬تىٍعىلى ٢تىيٍم نىًصيبن  ًحٍكمىتيوي ًفيًهٍم أىن وي ييرًيدي : أىمٍ 

تىدأةه اب٠تطاب بصفة الرسالة، كقد كردت آية أخرل تؤكد ىذا النهي أبف ال ٭تزف فقاؿ ، كىي ميبػٍ
گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   ) : سبحانو

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ

﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁              

(     ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ 
(ٓ)  

تنهاه عن اٟتزف مشَتة إُف أصناؼ ا١تكذبُت من ا١تنافقُت كاليهود كغَتىم مع بياف إرادة هللا يف فاآلية 
 عنادىم.ذلك كما ينتظرىم من العذاب العظيم جزاءن لتكذيبهم ك 

                                                            

 .ِٕٓ، صٔ، جُ، طتفسري الطربي = جامع البيان (ُ)
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 .ُّٕ، صِ، جِط ،تفسري ابن كثري: ابن كثَت (ْ)
  .ُْ: اآلية  ا١تائدةسورة  (ٓ)
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الًيًف كىالش رىاًئعً : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ الرازم  ى بػىٍعضى الت كى كىكىافى قىٍد عىًلمى ًمٍن بػىٍعًض الن اًس  ، )اٍعلىٍم أىن وي تػىعىاُفى لىم ا بػىُت 
ٍونػىهيٍم ميتىسىارًًعُتى ًإُفى اٍلكيٍفًر الى جىرىـى صىبػ رى رىسيولىوي عىلىى ٖتىىمًُّل ذىًلكى  (.كىأى ، كى مىرىهي أبًىٍف الى ٭تىٍزىفى أًلىٍجًل ذىًلكى

(ُ) 

كثَتةن فيها إساءةه يف حق هللا تعاُف كتنقصه   كقد قاؿ ىؤالء ا١تعاندكف كالناكصوف عن قبوؿ اٟتق أقواالن 
فيو تسليةه لو يف مقابل ما  فخاطبو هللا عىز  كىجىل  خطاابن  ؛ للرسوؿ بصفاتو ال تليق كال كجودى لو يف اٟتقيقة

ڄ ڄ ): فقاؿ عىز  ًمن قائل ؛ زنو من القوؿ ا١تسيء الذم يصدر من ىؤالء الكفار كا١تشركُت٭ت

( ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
(ِ)   

ا الل  تػىعىاُفى عىنػٍهيٍم : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ الرازم  )اٍعلىٍم أىف  اٍلقىٍوـى لىم ا أىٍكرىديكا أىنٍػوىاعى الشُّبػيهىاًت ال يًت حىكىاىى
اًفيمى  ىى ا كىقػىر ٍرانى ىى ا اًبأٍلىٍجًوبىًة ال يًت فىس ٍرانى ًذًه السُّورىًة كىأىجىابى الل  عىنػٍهى ـى ًمٍن ىى ليوا ًإُفى طىرًيقو آخىرى ، ا تػىقىد  كىىيوى ، عىدى

انىوي ، ؾى كىيف ًإٍبطىاًؿ أىٍمرًؾى فػىنىٍسعىى يف قػىٍهرً ، أىنػ هيٍم ىىد ديكهي كىخىو فيوهي كىزىعىميوا أىان  أىٍصحىابي التػ بىًع كىاٍلمىاؿً  كالل  سيٍبحى
ا الط رًيًق ًبقىٍولًوً  كىاٍعلىٍم أىف    (ّ)( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ): أىجىابى عىٍن ىىذى

ٍيًدهً  ٍنسىافى ًإ٪ت ىا ٭تىٍزىفي ًمٍن كىًعيًد اٍلغىٍَتً كىتػىٍهًديًدًه كىمىٍكرًًه كىكى ٍونىوي ميؤى ، اإٍلً الًوً  اثًٌرن لىٍو جىو زى كى ًة ، يف حى فىًإذىا عىًلمى ًمٍن ًجهى
ـً اٍلغيييوًب أىف  ذىًلكى الى يػيؤىثًٌري  بػىبن ، عىال  ا أىزىاؿى عىًن الر سيوًؿ حيٍزفى  اخىرىجى ًمٍن أىٍف يىكيوفى سى ًٟتيٍزنًًو مثي  ًإن وي تػىعىاُفى كىمى

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ): اآٍلًخرىًة ًبسىبىًب قػىٍولًوً 
نٍػيىا   (ْ) ًلكى أىزىاؿى حيٍزفى الدُّ فىكىذى

(   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ): ًبقىٍولًوً 
كىىيوى  ًذم أىٍرسىلىوي ًإُفى ا٠تٍىٍلقً فىًإذىا كىافى الل  تػىعىاُفى ىيوى ال    (ٓ)
ًصرن  ا الدًٌيًن كىافى الى ٤تىىالىةى انى ٍعوىهًتًٍم ًإُفى ىىذى لىم ا ثػىبىتى أىف  اٍلًعز ةى كىاٍلقىٍهرى كىاٍلغىلىبىةى لىٍيسىٍت ًإال  كى ، الىوي كىميًعينن  اال ًذم أىمىرىهي ًبدى

.، لىوي   فػىقىٍد حىصىلى اأٍلىٍمني كىزىاؿى ا٠تٍىٍوؼي

ائًفن : فىًإٍف ًقيلى  ًلكى مثي  ًمٍن بػىٍعًد ذى ، حىىت  اٍحتىاجى ًإُفى ا٢تًٍٍجرىًة كىا٢ٍتىرىبً  افىكىٍيفى آمىنىوي ًمٍن ذىًلكى كىَفٍى يػىزىٍؿ خى
؟ ٮتىىاؼي حىاالن   بػىٍعدى حىاؿو

هي الظ فىرى كىالنٍُّصرىةى ميٍطلىقن : قػيٍلنىا فػىهيوى يف كيلًٌ كىٍقتو كىافى ٮتىىاؼي ، اكىاٍلوىٍقتي مىا كىافى ميعىيػ نن  اًإف  الل  تػىعىاُفى كىعىدى
                                                            

 .ّٖٓ، صُُ، جّط تفسري الرازي = مفاتيح الغيب ، التفسري المبري: فخر الدين الرازمال( 1)
 .ٓٔيونس:  سورة (ِ)

 .ٓٔيونس:  سورة (ّ)

 .ِٔيونس: سورة  (ْ)

 .ٓٔيونس:  سورة (ٓ)
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ي ذىًلكى اٍلوىٍقتى  ا اٍلوىٍقتي اٍلميعىُت  ا اٍلوىٍقًت(.فىًحينى ، ًمٍن أىٍف الى يىكيوفى ىىذى ـي يف ىىذى  (ُ)ًئذو ٭تىٍصيلي ااًلٍنًكسىاري كىااًلهنًٍزىا

ًإشىارىةه ًإُفى الٌرًسىالىًة أًلىف  (   ڄ ڄ ڄ چ ): قػىٍوليوي تػىعىاُفى  : يف موضع آخر –رٛتو هللا  –كقاؿ 
هي(.ا٠تًٍطىابى مىعىوي ٔتىا ييوًجبي تىٍسًليىةى قػىٍلًبًو دىلًيلي اٍجًتبىائًًو كىاٍخًتيىارً   (ِ)ًه ًإاي 

كىال ٭تىٍزيٍنكى قػىٍو٢تييٍم نػىٍهيه لًلن يبًٌ صىل ى الل ي عليو كىسىل مى عىًن اٍٟتيٍزًف ًمٍن : قػىٍوليوي  : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ الشوكاين 
ًن لًلط ٍعًن عىلىٍيوً  الت ٍسًليىةي لىوي كىالتػ ٍبًشَتي. مثي  اٍستىٍأنىفى : كىاٍلمىٍقصيودً ، كىاٍلقىٍدًح يف ًديًنوً ، كىتىٍكًذيًبوً ، قػىٍوًؿ اٍلكيف اًر اٍلميتىضىمًٌ

ـى مىعى رىسيوًؿ اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى ميعىلًٌالن  انىوي اٍلكىالى ًلمىا ذىكىرىهي ًمنى النػ ٍهًي ًلرىسيولًًو صىل ى هللا عليو كىسىل مى  سيٍبحى
يعن ًإف  اٍلًعز ةى : فػىقىاؿى  ًتًو كىسيٍلطىانًًو لىٍيسىٍت أًلىحىدو ًمٍن ًعبىاًدهً : أىمً  اللًً  ٚتًى ٍلىكى كىًإذىا كىافى ذىًلكى  ، اٍلغىلىبىةي كىاٍلقىٍهري لىوي يف ٦تى

ًٍلكيوفى ًمنى الٍ  اًذبىًة كىىيٍم الى ٯتى ئن كيلُّوي لىوي فىكىٍيفى يػىٍقًدريكفى عىلىٍيكى حىىت  ٖتىٍزىفى أًلىقٍػوىا٢تًًمي اٍلكى يػٍ  (ّ)؟(.اغىلىبىًة شى

ألف العزة لو ٚتيعا فال داعي  ؛ كما داـ هللا عىز  كىجىل  قادرا على نصرتك عليهم كاالنتقاـ منهم
كلكن قد يتأخر النصر كمهما أتخر فهو كائن ال ٤تالة فلذلك نبهو هللا تعاُف إُف أهنم سَتجعوف إليو ، للحزف

ٮتفى عليو شيء من ذلك كسيجازكف عليها فليس ىناؾ سبب ألنو ال  ؛ يف اآلخرة كسينبؤىم أبعما٢تم
ڱ ڱ ): قاؿ تعاُف، ألف النصرة متحققة يف الدنيا كاآلخرة أك يف إحدا٫تا على األقل ؛ يبعث على اٟتزف

( ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ 
(ْ)   

مىةي ابن عاشور  ُـّ ال ذً : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اٍلعىال  ينى كىفىريكا عىًن اٍلوىًعيًد كىانٍػتػىقىلى ًمٍنوي ًإُفى مىٍدًح )لىم ا خىالى ذى
ـً ًإُفى تىٍسًليىًة الر سيوًؿ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى بًتػىٍهًوينً  كيٍفرًًىٍم عىلىٍيًو تىٍسًليىةن لىوي   اٍلميٍسًلًمُتى كىكىٍعًدًىٍم عىطىفى ًعنىافى اٍلكىالى

ًيًهمي اٞتٍىزىاءى اٍلمينىاًسبى ًلكيٍفرًًىمٍ ًبًقل ًة اٍلًعٍبًء  اكىتػىٍعرًيضن   فػىهيوى تػىٍعرًيضه ٢تىيٍم اًبٍلوىًعيًد.، هًبًٍم أًلىف  مىٍرًجعىهيٍم ًإُفى اللً  فػىَتي
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يف نػىٍهًي الر سيوًؿ  اًلي  عىقٍ  الًلر سيوًؿ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى ٣تىىازن  كىأيٍسًندى النػ ٍهيي ًإُفى كيٍفرًًىٍم عىٍن أىٍف يىكيوفى ٤تيٍزانن 
اكىمىًة اٍلًفٍكًر اًبٍٟتيٍزًف أًلىٍجًل كيٍفرًًىٍم أًلىن وي ًإذىا قػىلىعى ذىًلكى ًمنٍ  ـي عىٍن ميدى ةي كىالس الى  نػىٍفًسًو انٍػتػىفىى ًإٍحزىافي  عىلىٍيًو الص الى

هي(.  (ُ)كيٍفرًًىٍم ًإاي 

ًؿ الر سيوًؿ )النػ ٍهيي : يف موطن آخر –رىًٛتىوي هللاي -كقاؿ  بىًبًو كىىيوى اٍشًتغىاؿي ابى عىًن اٍٟتيٍزًف نػىٍهيه عىٍن سى
كىىيوى يىٍستػىٍلًزـي اأٍلىٍمرى اًبأٍلىٍسبىاًب الص ارًفىًة لًٍلحيٍزًف عىٍن نػىٍفًسًو ًمنى الت سىلًٌي ًبًعنىايىًة ، إبًًٍعرىاًضًهٍم عىٍن قػىبيوًؿ الدًٌيًن اٟتٍىقًٌ 

كىٍكهي كىعىادىٍكهي(.اللً  تػىعىاُفى كىًعقىابً  ًو مىٍن انى
(ِ) 

كهناه عن اٟتزف عليهم ، أف الصرب ال يكوف إال بتوفيقو منو سبحانو اكقد أمره هللا عىز  كىجىل  ابلصرب مبينن 
ٍأنيو ؛ كالضيق من مكرىم وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ): فقاؿ جىل  شى

( ی 
(ّ)   

كىاٍصربٍ ايى : يػىقيوؿي تػىعىاُفى ًذٍكريهي لًنىًبيًًٌو ٤تيىم دو صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى ): -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ الطربم 
كىمىا صىبػٍريؾى ًإٍف صىبػىٍرتى ًإال  : يػىقيوؿي ،  (   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ )٤تيىم دي عىلىى مىا أىصىابىكى ًمٍن أىذنل يف اللً  

ؾى  ًء اٍلميٍشرًًكُتى ال ًذينى ييكىذًٌبيونىكى كىيػيٍنًكريكفى مىا : يػىقيوؿي ۈئ ۈئ ېئ)ًلذىًلكى ٔتىعيونىًة اللً  كىتػىٍوًفيًقًو ًإاي  كىالى ٖتىٍزىٍف عىلىى ىىؤيالى
تػىهيٍم ًبًو ًمنى الن ًصيحىًة  تػىهيٍم ًبًو يف أىٍف كىل ٍوا عىٍنكى كىأىٍعرىضيوا عىم ا أىتػىيػٍ : يػىقيوؿي ( 4)ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  )ًجئػٍ

انىةه كىالى يىًضٍق صىٍدري  تػىهيٍم ًبًو ًإُفى أىن وي ًسٍحره أىٍك ًشٍعره أىٍك كىهى ی    )ؾى ٔتىا يػىقيوليوفى ًمنى اٞتٍىٍهًل كىًنٍسبػىتػيهيٍم مىا ًجئػٍ

( ی 
ٯتىافى ًبكى كىالت ٍصًديقى ٔتىا أىنٍػزى ٦ت ا   (ٓ)  ًبيًل اللً  مىٍن أىرىادى اإٍلً ؿى الل ي ٭تىٍتىاليوفى اًب٠تًٍدىًع يف الص دًٌ عىٍن سى

.)  (ٔ)ًإلىٍيكى

  

                                                            

 .ُٖٕ، صُٕٕ، صُِ،د.ط،ج التحرير والتنوير ابن عاشور: (ُ)
 .ِٕ، صِّ،د.ط،ج التحرير والتنوير ابن عاشور: (ِ)
 .ُِٕالنحل: سورة  (3)

 .ُِٕالنحل:  (4)

 .ُِٕالنحل: سورة  (ٓ)

 .َْٕ، صُْ، جُط تفسري الطربي = جامع البيان (ٔ)
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لًٌين "  : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت  ميوي عىلىٍيوً ، لًنىًبيًٌوً  اقىاؿى تػىعىاُفى ميسى ۈئ ۈئ ېئ   ): صىلىوىاتي اللً  كىسىالى

(   ېئ 
ېئ ىئ ىئ    )، عىلىٍيًهٍم حىسىرىاتو  كىالى أتىٍسىٍف عىلىٍيًهٍم كىتىٍذىىٍب نػىٍفسيكى ، اٍلميكىذًًٌبُتى ٔتىا ًجٍئتى ًبوً : أىمً  (ُ) 

( ىئ ی ی 
ٍيًدؾى كرىٌد مىا ًجٍئتى ًبوً : أم (ِ)  ًصريؾى ، يف كى كمظهره ًدينىكى عىلىى مىٍن ، فىًإف  الل ى ميؤىيًٌديؾى كىانى

هي يف اٍلمىشىارًًؽ كىاٍلمىغىاًرًب(. الىفىوي كىعىانىدى  (ّ)خى

انىوي رىسيولىوي اًبلص رٍبً فػىقىاؿى )مثي  : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اإلماـ الشوكاين  كىاٍصربٍ عىلىى مىا :  أىمىرى الل ي سيٍبحى
كىًفيًو تىٍسًليىةه لًلن يبًٌ صىل ى الل ي عىلىٍيًو ، بًتػىٍوًفيًقًو كىتػىٍثًبيًتًو ...: أىصىابىكى ًمٍن صينيوًؼ اأٍلىذىل كىما صىبػٍريؾى ًإال  اًبللً  أىمٍ 

اهي عىًن اٍٟتيٍزًف فػىقىاؿى  كىسىل مى. مثي   اًفرًينى يف ًإٍعرىاًضًهٍم عىٍنكى : كىال ٖتىٍزىٍف عىلىٍيًهٍم أىمٍ : نػىهى أىٍك الى ٖتىٍزىٍف عىلىى ، عىلىى اٍلكى
(.، قػىتػٍلىى أيحيدو   (ْ)فىًإنػ هيٍم قىٍد أىٍفضىٍوا ًإُفى رىٍٛتىًة اللً 

ما حصل للرسل كاألنبياء من قبلو من تكذيب أقوامهم ٢تم  كمن أسباب التسلية للنيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يتذكر
ۉ ۉ ې ې ې ): كلذلك قاؿ تعاُف ؛ كصربىم على ذلك حىت جاءىم النصر كٖتقق ٢تم التمكُت

( ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ 
(ٓ)   

ًذًه تىٍسًليىةه لًلن يبًٌ صىل ى : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اٟتافظ ابن كثَت  بىوي )ىى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى كىتػىٍعزًيىةه لىوي ًفيمىٍن كىذ 
ا نيًصريكا، كىأىٍمره لىوي اًبلص رٍبً كىمىا صىبػىرى أيكليو اٍلعىٍزـً ًمنى الرُّسيلً ، ًمٍن قػىٍوًموً  انىٍت ، كىكىٍعده لىوي اًبلن ٍصًر كىمى كىاًبلظ فىًر حىىت  كى

نٍػيىا، ٢تىيٍم ًمنى الت ٍكًذيًب ًمٍن قػىٍوًمًهٍم كىاأٍلىذىل اٍلبىًليغً بػىٍعدى مىا انى ، ٢تىيمي اٍلعىاًقبىةي  كىمىا ٢تىيمي الن ٍصري ،  مثي  جىاءىىيمي الن ٍصري يف الدُّ
ا قىاؿى  ؛ يف اآٍلًخرىةً  نٍػيىا كىاآٍلًخرىًة ًلًعبى : أىمً  (ٔ) (   ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ    ): كى٢ًتىذى ا اًبلن ٍصًر يف الدُّ تػىبػىهى ،  اًدًه اٍلميٍؤًمًنُتى ال يًت كى
ا قىاؿى ،  اٍلميٍؤًمًنُتى  كىقىاؿى ، (ٕ)(﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷  ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳): كىمى

( ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ جس ): تػىعىاُفى 
(ٖ)   

                                                            

 .ُِٕسورة النحل :  (ُ)
 .ُِٕسورة النحل :  (ِ)
 .: سامي بن دمحم سالمة، تَِٗ، َِٖ، صٔ، جِط تفسَت ابن كثَتابن كثَت: ( 3)
 ."بتصرؼ يسَت" ،ِّْ، صّ، جُ،طفتح القدير : لشوكاينا( 4)
 .ّْـ: األنعاسورة  (ٓ)
 .ّْاألنعاـ: سورة   (6)
 .ُّٕالصافات: سورة  (ٕ)

 .ُِاجملادلة: سورة  (ٖ)



111 
 

بػىهيٍم مىٍن : أىمٍ  (ے ے ۓ ۓ ﮲ ): كىقػىٍوليوي  ًًىٍم كىٍيفى نيًصركا كأييدكا عىلىى مىٍن كىذ  مىٍن خىربى
 (ُ)ٍم قيٍدكىةه(.فػىلىكى ًفيًهٍم أيٍسوىةه كىهبًً ، قػىٍوًمًهمٍ 

ء ٔتا يويف ميال إُف جانب االختصار كاكتفا ؛كىناؾ آايت كثَتة يف ىذا الباب متى  االقتصاري على ما سبق منها
صل أبمورو ًمٍنها –ملسو هيلع هللا ىلص  –كيػىتىحىص لي ٦ت ا سىبىق أىف  تقويةى عزٯتة النيب  الغرض ك٭تقق ا١تقصود.  : ٖتى

؛ فال يستطيع أحده تقدًن شيءو أك أتخَتىه أك إيصاؿ ضير أك ٖتصيل نػىٍفعو كم  عىز  كىجىل  ُت أبف اٟتي اليق-ُ
 إال إبذنو سبحانو.

كتعجيلو فال داعي لليأس كالقنوط كالتأثر  أف  العزة  عىز  كجىل  كأنو القادر على ٖتقيق الن صرإدراؾ -ِ
ٍيًدىً   م.إبعراض ا١تشركُت أك ا٠توؼ ًمن مكرىم ككى

كلكن قد يتأخر ٟتكمةو يعلمها هللا ، النصر كائنه ال ٤تالة يف الدنيا أك اآلخرة أك فيهما معنا اعتقاد أف   -ّ
 جىل  جىالليو.

   تىذىكُّر ما حىصىلى للرسل كاألنبياء ًمن تكذيب أقوامهم ٢تم كصربىم على ذلك.-ْ

  

                                                            

 ، ت: سالمة.ِِٓ، صّ، جِط الدرآن العظيمتفسري ابن كثَت:  (ُ)



112 
 

 سبب إعراض ادلشركني: ادلطلب الثاين

ٍكره لسبب من األسباب اليت دفعت ا١تشركُت إُف اإلعراض عن الرسوؿ كالرسالة حيث كرد يف ىذه السورة ذً 
( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ): قاؿ تعاُف

)يػىقيوؿي : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ الطربم ، (ُ)
بُّوفى اٍلعىاًجلىةى : تػىعىاُفى ًذٍكريهي  ًء اٍلميٍشرًًكُتى اًبللً  ٭تًي نػٍ ، ًإف  ىىؤيالى ا. : يػىقيوؿي ، يىايػىٍعًٍت الدُّ بُّوفى اٍلبػىقىاءى ًفيهىا كىتػيٍعًجبػيهيٍم زًينػىتػيهى ٭تًي

( ڀ ٺ ٺ ٺ     )
اًب ، كىيىدىعيوفى خىٍلفى ظيهيورًًىمي اٍلعىمىلى ًلٍْلًخرىةً : يػىقيوؿي  (ِ) كىمىا ٢تىيٍم ًفيًو الن جىاةي ًمٍن عىذى

غىيػٍرى أىف  ال ًذمى ، امىٍدفيوعن  كىلىٍيسى ذىًلكى قػىٍوالن   ؛ثىًقيالن  اكىيىذىريكفى أىمىامىهيٍم يػىٍومن : كىقىٍد أتىىك لىوي بػىٍعضيهيٍم ٔتىٍعٌتى  ؛ اللً  يػىٍومىًئذو 
ًة(. ًلمى قػيٍلنىاهي أىٍشبىوي ٔتىٍعٌتى اٍلكى

(ّ) 

ًء اٍلكيف ارى عىلىى اٍلكيٍفرً : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ الرازم  تػىٍرًؾ ااًلٍلًتفىاًت كى ، )كىاٍلميرىادي أىف  ال ًذم ٛتىىلى ىىؤيالى
ًئًل اٍلمىٍذكيورىًة يف  تىًفعيوا اًبلد الى ٍعرىاًض عىم ا يػىنػٍفىعيهيٍم يف اآٍلًخرىًة لىٍيسى ىيوى الشُّبػٍهىةى حىىت  يػىنػٍ ًذًه السُّورىةً كىاإٍلً بىًل ،  أىك ًؿ ىى

اًت اٍلعىاًجلىًة كىالر احىاتً  ب ةي ٢ًتىًذًه الل ذ  نًيئىة الش ٍهوىةي كىاٍلمىحى  (ٓ)(.(ْ)الد 

مىةي      ( پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ) :رىًٛتىوي هللاي  –ابن عاشور  كقاؿ اٍلعىال 
تػىٍعًليله   (ٔ)

( ىت يت جث مث ىث يث   ): عىًتًهٍم يف قػىٍولًوً لًلنػ ٍهًي عىٍن ًإطىا
نٍػيىا مىعى ، (ٕ) أىٍم أًلىف  خيليقىهيمي ااًلٍنًصبىابي عىلىى الدُّ

ٍعرىاًض عىًن اآٍلخً  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ )رىًة ًإٍذ ىيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى اًبٍلبػىٍعًث فػىلىٍو أطاعهم لىتىخىل قى ًٓتيليًقًهٍم قىاؿى تػىعىاُفى اإٍلً

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک

(  ڱ ڱ ڱ 
(ٖ)   

نػٍ    نٍػيىا»: يىا فػىقىاؿى كىقىٍد تػىنػىز هى رىسيوؿي اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى عىٍن ٤تىىب ًة الدُّ ا  (ٗ)«.مىا ِف كىلًلدُّ فػىلىٍيسى لىوي ٤تىىب ةه أًليميورًىى
                                                            

 .ِٕاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ِٕاإلنساف: سورة  (ِ)

 .ْٕٓ، صِّ، جُط تفسري الطربي = جامع البيان: الطربم (ّ)
نًيئىة" ؛ ًلميناسبة السياؽ. كهللا أعلميف ا١تصدر األصلي "ال (ْ)  .دًٌيًني ة"، كقد متى  استبدا٢تيا بًػ"الد 
 .،َٕٔ، صَّج ،ّ،طتفسري الرازي = مفاتيح الغيب، التفسري المبري :الرازم (ٓ)
 .ِٕاإلنساف: سورة  (ٔ)

 .ِْاإلنساف: سورة  (ٕ)

 .ٖٗالنساء: سورة  (ٖ)

اًكتىابي ،  وصحيحيف البخاري أخرجو  (ٗ) هى ا كىالت ٍحرًيًض عىلىيػٍ بي ا٢تًبىًة كىفىٍضًلهى ًدي ةً  ، ابى  (. ُِّٔ، رقم )ُّٔ، صّليٍبسيهىا، ج ييٍكرىهي  مىا ىى
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ا قىاؿى  ا النًٌسىاءى كىالطًٌيبى كىمى  . (ُ)«.حيبًٌبى ًإِفى  ًمٍن دينٍػيىاكيمي النًٌسىاءي كىالطًٌيبي »: أًليميورًىىا عىدى

كىيف اأٍليٍنًس هًبًن  انًٍتعىاشه لًلرُّكًح ، كىمىا اًبلط ٍبًع الى يػىتىخىل في ، فىأىم ا النًٌسىاءي فىاٍلمىٍيلي إًلىٍيًهن  مىرٍكيوزه يف طىٍبًع الذُّكيورً 
يقىاًع يف فىسىادو كىمىا ىيوى اأٍلىٍمثىلي تػىنىاكي  شيٍربي اٍلمىاًء قىاؿى ؿي الط عىاـً كى فػىتػىنىاكيليوي ٤تىٍميوده ًإذىا كىقىعى عىلىى اٍلوىٍجًو اٍلميبػىر ًأ ًمنى اإٍلً

(  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): تػىعىاُفى 
كىًصيغىةي  كىأىم ا الطًٌيبي فىأًلىن وي مينىاًسبه لًلتػ زًٍكيىًة النػ ٍفًسي ًة.  (ِ)

بُّوفى" تىديؿُّ عىلىى تىكىرًُّر ذىًلكى  نػيهيٍم الى ييشىارًكيوفى مىعى حيبًٌ اٍلعىاًجلىًة حي ، اٍلميضىارًًع يف "٭تًي ب  أىٍم أىف  ذىًلكى دىأٍبػيهيٍم كىدىٍيدى
ًذفي أبًىنػ هيٍم كىيف إًيثىاًر ذًٍكًر الدُّنٍػيىا ًبوىٍصًف اٍلعىاًجلىًة تػىٍوًطئىةه لًٍلمىٍقصيوًد ًمنى الذ ٌـً أًلىف  كىٍصفى اٍلعىاًجلىًة يػيؤٍ   (ّ)اآٍلًخرىًة.

أًلىن وي عىاًجله كىلىٍيسى ذىًلكى ًمٍن ًشيىًم أىٍىًل  آثػىريكىىا أًلىنػ هىا عىاًجلىةه. كىيف ذىًلكى تػىٍعرًيضه بًتىٍحًميًقًهٍم ًإٍذ رىضيوا اًبلدُّكفً 
ًهٍم كىٖتىًٍميًقًهٍم أًلىنػ هيٍم لىٍو أىحىبُّوا الدُّنٍػيىا ثىًقيالن  ا}كىيىذىريكفى كىراءىىيٍم يػىٍومن : فػىقىٍوليوي ، التػ بىصُّرً  { كىاًقعه مىٍوًقعى الت ٍكًميًل لًمىنىاًط ذىمًٌ

اًد ًلٍْلًخرى  ى ى ائ ائ ): ًة لىمىا كىانيوا مىٍذميوًمُتى قىاؿى تػىعىاُفى ًحكىايىةن لًقىٍوًؿ الن اًصًحُتى لًقىاريكفى مىعى ااًلٍسًتٍعدى

( ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
ا نىًظَتي قػىٍولًًو تػىعىاُفى   (ْ) ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ): كىىىذى

( ٹ 
ٍعرىاًض عىًن اٍلًعٍلًم اًبآٍلًخرىةً ًإٍذ كىافى مىنىاطي الذ ٌـً ًفيًو ىيوى أىٍف قىصىريكا أىنٍػفيسىهيٍم عى    (ٓ)   .لىى ًعٍلًم أيميوًر الدُّنٍػيىا مىعى اإٍلً

ئن  يػٍ ٍيًو.كىرىاءىهي فػىهيوى الى يىٍسعىى ًإلىٍيًو كىًإ٪ت ىا يىسٍ  اكىميثًٌليوا ًْتىاًؿ مىٍن يػىتػٍريؾي شى كىًإ٪ت ىا أىٍعرىضيوا عىٍنوي  عىى ًإُفى مىا بػىٍُتى يىدى
 نيوفى ًْتيليولًًو فىكىٍيفى يىٍسعىٍوفى ًإلىٍيًو.أًلىنػ هيٍم الى يػيٍؤمً 

ٌرًره الى يػىتىخىل فيوفى كىًصيغىةي اٍلميضىارًًع يف "يىذىريكفى" تػىٍقتىًضي أىنػ هيٍم ميٍستىًمرُّكفى عىلىى ذىًلكى كىأىف  ذىًلكى ميتىجىدًٌده ًفيًهٍم كىمي  تىكى
ا اٍليػىٍوـى أًلىنػ هيٍم الى ٮتىٍليوفى ، ليوًؿ ذىًلكى اٍليػىٍوـً عىٍن ذىًلكى التػ ٍرًؾ أًلىنػ هيٍم الى يػيٍؤًمنيوفى ًْتي  فىاٍلميٍسًلميوفى الى يىذىريكفى كىرىاءىىيٍم ىىذى

نػىهيٍم يف التػ ٍقوىل.  ًمٍن عىمىلو لىوي عىلىى تػىفىاكيتو بػىيػٍ
تىاًعًب كيًصفى اًبلث ًقيًل عىلىى كىٍجًو ااًل ، ىيوى يػىٍوـي اٍلًقيىامىةً : كىاٍليػىٍوـي الث ًقيلي  ًة مىا ٭تىٍصيلي ًفيًو ًمنى اٍلمى ٍسًتعىارىًة ًلًشد 

كىاٍلكيريكًب فػىهيوى كىالش ٍيًء الث ًقيًل ال ًذم الى ييٍستىطىاعي ٛتىٍليوي(.
كقد بُت هللا عز كجل أف من أسباب إعراض ، (ٔ)

                                                            

 (ٗٗٓ/ُ) وزايدتو الصغري اجلامع صحيح كصححو األلباين يف (.ُِّْرقم )، ٖٕ، صٕج السنن المربىيف  لبيهقيأخرجو ا (ُ)
 (.ُِّْرقم )

 .ّٖالرعد: سورة  (ِ)

نٍػيىا عىلىى اآٍلًخرىًة كىأىف  الل ى الى يػىٍهدً يي  (ّ) بُّوا اٟتٍىيىاةى الدُّ اًفرًينى{ النحل: ؤيد ىذا ا١تعٌت قوليو تعاُف: }ذىًلكى أبًىنػ هيمي اٍستىحى  .َُٕم اٍلقىٍوـى اٍلكى
 .ٕٕالقصص: سورة  (ْ)

: سورة  (ٓ)  .ٕالرـك
 ."بتصرؼ"  َْٖص، َْٕ، صِٗ،د.ط،جالتحرير والتنويرعاشور:  ابن (ٔ)
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   (ُ)(   ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ): وؿى النعم الدنيوية فقاؿ سبحانواإلنساف حص
ًء اٞتٍىاًىًلُتى الض الًٌُتى يف : -رىًٛتىوي هللاي  –رازم قاؿ ال )مثي  ًإن وي تػىعىاُفى ذىكىرى الس بىبى اأٍلىٍصًلي  يف كيقيوًع ىىؤيالى

اًؿ كىاٞتٍىاًه كىاعٍ  نٍػيىا كىالر ٍغبىةي يف اٍلمى اًؿ كىىيوى حيبُّ الدُّ ًؿ كىمىقىامىاًت ا٠تًٍٍزًم كىالن كى ًتقىاديىيٍم أىف  ذىًلكى ًإ٪ت ىا أىٍكًديىًة الض الى
اًدًىٍم فػىقىاؿى  ل ًّتانًًبو(.: ٭تىٍصيلي ًبسىبىًب ًجدًًٌىٍم كىاٍجًتهى َنى ٍنساًف أىٍعرىضى كى كىًإذا أىنٍػعىٍمنا عىلىى اإٍلً

(ِ) 
كالشدة ، )النعمة تطغى كتبطر ما َف يذكر اإلنساف كاىبها فيحمد كيشكر: -رٛتو هللا  –كقاؿ سيد قطب 

 (ّ)فيتفاءؿ كيستبشر(.، كيطمئن إُف رٛتة هللا كفضلو، فَتجو كأيمل، قنط ما َف يتصل اإلنساف ابتيئس كت
  : كذكر سبحانو يف آية أخرل أف  اٞتىٍحدى سببه ابعثه على التكذيب كاإلعراض فقاؿ عىز  كىجىل  

( ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )
رىًٛتىوي  –اٟتافظ ابن كثَت قاؿ  (ْ)

لًٌين : - هللاي  هي ، لًنىًبيًًٌو صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى  ا)يػىقيوؿي تػىعىاُفى ميسى ۓ ڭ ڭ ڭ ): يف تىٍكًذيًب قػىٍوًمًو لىوي كى٥تيىالىفىًتًهٍم ًإاي 

ٍطنىا ًعٍلمن : أىمٍ  ( ڭ ۇ ۇ أتىىسًُّفكى عىلىٍيًهمٍ ، بًتىٍكًذيًب قػىٍوًمكى لىكى  اقىٍد أىحى ک گ ڑ ک ک ک )، كىحيٍزًنكى كى

ا ( 6) ( 5)( گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ  : قىاؿى تػىعىاُفى يف اآٍليىًة اأٍليٍخرىلكىمى
، ( 8)( ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ) كقولو . (7) (پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ)

 الى يػىت ًهميونىكى اًبٍلكىًذًب يف نػىٍفًس اأٍلىٍمًر : أىمٍ ( 9)(ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ) : كىقػىٍوليوي 
كىلىًكنػ هيٍم يػيعىاًنديكفى اٟتٍىق  كىيىٍدفػىعيونىوي ًبصيديكرًًىٍم(.: أىمٍ (ۋ ۅ ۈ ٴۇ ۋ   )

(َُ)   
ًمٍثلى : )اٍلًعٍلمي اًبٟتٍىقًٌ ييوًجبي اتًٌبىاعىوي إال  ًلميعىاًرًض رىاًجحو : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية     

اًؿ ال ًذينى قىاؿى الل ي ًفيًهمٍ   اتًٌبىاًع ا٢ٍتىوىل اًباًلٍسًتٍكبىاًر كى٨تىٍوىهي  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ): كىحى

                                                            

 .ّٖاإلسراء: سورة  (ُ)

 .َّٗ، صُِ، جّط تفسري الرازي = مفاتيح الغيب ، التفسري المبري: الرازم (ِ)
 .ِِْٖ، صْ، جُِط يف ظالل الدرآنسيد قطب:  (ّ)
 .ّّاألنعاـ: سورة  (ْ)

 .ٖفاطر: (ٓ)

 .ّالشعراء: (6)

 .ّالشُّعىرىاًء:  (7)

 .ٔالكهف: (8)

 .ّّاألنعاـ: (9)

 .ُِٓص، َِٓ، صّ، جِطالدرآن العظيم،تفسري : ثَت( ابن كَُ)
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 ( 1)(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ
ا  (ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ )( 2)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): كىقىاؿى  كى٢ًتىذى
(.كى٨تىٍوى   ( 3)( ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب ): قىاؿى     (ْ)ذىًلكى

مل صاحبىو على اإلعراض حيث قاؿ عىز  ًمن قائلموطن آخر يذ كيف  ـى العلم ٭تى خب ): كر سبحانو أىف  عىدى

( مب ىب يب جت حت خت مت 
 أم ىؤالء ا١تدعوين ( خب مب ) رٛتو هللا –قاؿ اإلماـ البقاعي  (ٓ)

أم فتسبب عن جهلهم ما ( خت ) افهم يكفركف تقليدن  ،بل ىم جهلة كاٞتهل أصل الشر كالفساد (   ىب يب )
ابللعب فعلى  عن ذكرؾ كذكر من قبلك غفلة منهم عما يراد هبم كفعالن  ( حب مت   )بو السورة من أهنم  افتتحنا

ك١تا   فهمو التقييد ابألكثر.كما أ  -كبعضهم يعلم فيفهم ، كبعضهم معاند مع علمو اٟتق، القاصر عن درجة العقل
، الذكر أنو ال إلو أال أان أان أكحينا إليك يف ىذاكلو أقبلوا على الذكر لعلموا : ١تا يف الذكرين كاف التقدير بياانن 

 (ٔ)}كما أرسلنا{ أم بعظمتنا(.: عطف عليو قولو، ما أرسلناؾ إال لنوحي إليك ذلك
قاؿ  ؛ كإرادةي الدنيا كاالنشغاؿي هبا سببه يؤدم بصاحبو إُف التوِف عن الذكر كاإلعراض عن ا٢تيدىل

( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): جىل  جالليو
(ٕ)   

ٍعرىاضً : )"عىٍن مىٍن تػىوىُف  عىٍن ًذٍكران": -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ أبو حياف األندلسي  ، ىيوى سىبىبي اإٍلً
 كىٍيفى يػىٍفهىمي مىٍعنىاهي؟،  أًلىف  مىٍن الى ييٍصًغي ًإُفى قػىٍوؿو 

ٍعرىاًض عىٍن مىٍن ىىذً  اليوي فىأيًمرى صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى اًبإٍلً كىىيوى حىٍصري ًإرىادىتًًو ، مثي  ذيًكرى سىبىبي التػ وىِفًٌ عىًن الذًٌٍكرً ، ًه حى
ٍعرىاًض عىنػٍهيمٍ  نٍػيىا. فىالتػ وىِفًٌ عىًن الذًٌٍكًر سىبىبه ًلإٍلً نٍػيىا سىبىبي التػ وىِفًٌ عىًن الذًٌٍكرً ، يف اٟتٍىيىاًة الدُّ كىذىًلكى ، كىًإيثىاري الدُّ

ا(.ًإشىارىةه ًإُفى تػى  نٍػيىا كىٖتىًٍصيًلهى عىلًُّقًهٍم اًبلدُّ
(ٖ) 

                                                            

 .ُْٔاألعراؼ: (1)
 .ُْالنمل: (2)
 .ِٔص: (3)
 .ُِْص ،َِْ، صُٓ، جّط ىاو رليوع الفتابن تيمية:  (ْ)
 .ِْاألنبياء: سورة  (ٓ)

 .َْٔ، صُِد.ط، ج نظم المرر يف تناسب اآلايت والسورالبقاعي:  (ٔ)
 .ِٗالنجم: سورة  (ٕ)

 .ُٗ، صَُ،د.ط،ج لبحر احمليط يف التفسرياحياف:  أبو (ٖ)
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رىضى أعًرٍض عىًن ال ًذم أع: أىمٍ  ( ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ): قػىٍوليوي  : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت 
لىغي ًعٍلمً : أىمٍ   ( 1)( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ) :كىقػىٍوليوي  عىًن اٟتٍىقًٌ كىاٍىجيٍرهي. نٍػيىاكىًإ٪ت ىا أىٍكثػىري ٫تىًًٌو كىمىبػٍ اؾى ، ًو الدُّ فىذى

يػٍرى ًفيًو(.  (ِ)ىيوى غىايىةي مىا الى خى

ۇ ۆ ۆ   ) :كما قاؿ تعاُف  ؛ الكرب: كمن أسباب اإلعراض عن ا٢تدل كتنكب الصراط ا١تستقيم

(ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې
جئ حئ مئ ىئ يئ ): كقاؿ سبحانو ، (ّ)

( جب حب خب مب ىب يب جت 
 ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے): كقاؿ عز كجل، (ْ)

   ( ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺  ے
(ٓ)   

كإذا أنعم هللا على العبد بنعم دنيوية كأغناه يف الدنيا فنظر إُف غناه كأيعًجبى بو فإف ذلك يؤدم إُف 
ڳ ڱ        گ گ ڳ ڳ ڳ): قاؿ تعاُف ؛ عن ا٠تَت غَتى منتفعو ابلتذكَت االطغياف ك٣تاكزة اٟتدكد فيكوف معرضن 

  (ٔ)(ڱ

اًؿ كىاٞتٍىاًه تيوًرثي الطٍُّغيىافى : -وي هللاي رىًٛتى  –قاؿ الرازم  ثٍػرىة اٍلمى ا قىاؿى تػىعىاُفى ،  )كى ڳ   گ ڳ ڳ ڳ): كىمى

(ڱ ڱ ڱ
ٍنىعي ًمٍن كيصيوًؿ اٍلعىٍبًد ًإُفى مىقىاـً ًرٍضوىاًف الر ٍٛتىنً ٕ، ٔ: ]اٍلعىلىقً  (7) كىييوًقعيوي يف ، [ كىالطٍُّغيىافي ٯتى

ًف(  (ٖ).ا٠ٍتيٍسرىاًف كىا٠تًٍٍذالى
نٍػيىا حيٍلوىةه خىًضرىةه كىاٟتٍىوىاسُّ مىائًلىةه إًلىيػٍهىا: -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ  فىًإذىا كىثػيرىٍت كىتػىوىالىًت اٍستػىٍغرىٍقتى ًفيهىا ، )الدُّ

مثي  إًن وي ٭تىٍصيلي يف قػىٍلًبًو نػىوٍعي قىٍسوىةو كىقػيو ةو ، ًٟتًٍرمىانًًو عىٍن ذًٍكًر الل ً  افػىيىًصَتي ذىًلكى سىبػىبن ، كىاٍنصىرىفىًت النػ ٍفسي ًبكيلًٌي ًتهىا إًلىيػٍهىا
. كىانىٍت تًٍلكى اٍلقىٍسوىةي أىقٍػوىل، كىقػىٍهرو  ڳ   گ ڳ ڳ ڳ): كىإًلىٍيًو اإٍلًشىارىةي بًقىٍولًًو تػىعىاُفى ، كىكيل مىا كىافى اٍلمىاؿي كىاٞتٍىاهي أىٍكثػىرى

ًد سىبىبه قىًومٌّ أىف  كىثٍػرىةى اأٍلىٍموى فىظىهىرى (   (  ڱ ڱ  يف زىكىاًؿ حيبًٌ اللً  كىحيبًٌ اآٍلًخرىًة عىًن اٍلقىٍلًب كىيف حيصيوًؿ اًؿ كىاأٍلىٍكالى

                                                            

 .ِٗالنجم: (1)
 .ْٗٓ، صٕ،جِط الدرآن العظيمتفسري ابن كثَت:  (ِ)
 .ٕٖالبقرة: سورة  (ّ)

 .ُّاٞتاثية: سورة  (ْ)

 .َُاألحقاؼ: سورة  (ٓ)

 .ٕالعلق: سورة  (ٔ)

 .ٕالعلق: (7)

 .ّٕ، صُٔج ،ّط تفسري الرازي = مفاتيح الغيب ، التفسري المبري: الرازم (ٖ)
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ٍجًن كىًمنى ٣تيىالىسى  ٍنسىافى يػىنػٍتىًقلي ًمنى اٍلبيٍستىاًف ًإُفى السًٌ ًء كىأىف  اإٍلً ًة اأٍلىٍقرابى فىًعٍندى اٍلمىٍوًت  ، حيبًٌ الدُّنٍػيىا كىشىهىوىاهًتىا يف اٍلقىٍلبً 
٢تيىا ًحسىابه ، فػىيػىٍعظيمي أتىىلُّميوي كىتػىٍقوىل حىٍسرىتيوي ، كىاأٍلىًحب اًء ًإُفى مىٍوًضًع اٍلكيٍربىًة كىاٍلغيٍربىةً  كىحىرىاميهىا ، مثي  ًعٍندى اٟتٍىٍشًر حىالى

ًد سىبىبه ًٟتيصيوًؿ ا . فػىثػىبىتى أىف  كىثٍػرىةى اأٍلىٍموىاًؿ كىاأٍلىٍكالى ٍلعىذىاًب يف الدُّنٍػيىا كىاآٍلًخرىًة(.ًعقىابه
(ُ) 

ٍنسىاًف أىن وي ذيك فػىرىحو كىأىشىرو كىبىطىرو كىطيٍغيىافو : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت      ًإذىا رىأىل ، )ٮتيٍربي تػىعىاُفى عىًن اإٍلً
ثػيرى مىاليوي(. مىةي ابن (ِ)نػىٍفسىوي قىًد اٍستػىٍغٌتى كىكى تىوي : -رىًٛتىوي هللاي  –عاشور  كقاؿ اٍلعىال  )النًٌٍعمىة قىٍد تػيٍنًسي اٍلعىٍبدى حىاجى

  .( 3)         (   ڳ ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ    كىال  ): ًإُفى ا٠تٍىاًلًق فػىيػىٍهجيري الش رًيعىةى فػىيػىقىعي يف اٍلفىسىاًد قىاؿى تػىعىاُفى 
فىأىم ا ، كال يستوايف، صىاًحبي العلم كصاحب الدنيا،  يىٍشبػىعىافً مىنهوماف الى : -هنع هللا يضر  –قىاؿى عىٍبدي اللً  بن مسعود 

نٍػيىا فػىيػىتىمىادىل يف الطٍُّغيىاًف. قىاؿى مثي  قػىرىأى عىٍبدي الل ً ، صىاًحبي اٍلًعٍلًم فػىيػىٍزدىادي ًرضىا الر ٍٛتىنً  گ ڳ ): كىأىم ا صىاًحبي الدُّ

 (ٓ.)  (4)( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى  ۋ ۋ ۅ  ): كىقىاؿى ًلٍْلخىرً   (ڳ ڱ ڱ ڱ  ڳ ڳ
 : ِمن أضرار اإلعراض

 : ًمنها، إف اإلعراضى عن ا٠تَت كالنكوصى عن ا٢تدل يؤدم إُف حصوؿ أضرارو دينية كدنيوية
 ( دليل نقص اإلٯتاف كسفاىة األحالـ.ُ)
ل إُف الن ار.ِ)  ( يوصًٌ
 ( البعد عن هللا كعن الن اس.ّ)
 الؿ بذنبو.( ا١تعرض عن اٟتقًٌ كاقع يف الض  ْ)
نيا.ٓ)  ( ينساه هللا يف العذاب كما نسي ذكر هللا يف الدُّ
افعاف إليو يف العادة.ٔ)  ٔ)( دليل الكرب كاٟتسد ك٫تا الد 

                                                            

 .ِٕ، صُٔ، جّط تفسري الرازي = مفاتيح الغيب ، التفسري المبري :الرازم (ُ)
 .ّْٕ، صٖ،جِ،طالدرآن العظيم تفسري :ابن كثَت (ِ)
 .ٕ، ٔالعلق:  (3)
 .ِٖفاطر: (4) 
 .ّْٖص ،ّْٕ،ص ٖ،جِ،ط الدرآن العظيم تفسري : ابن كثَت (ٓ)
 .ِّٔٗ، صٗ، جْط رم أخالق الرسول المرمينضرة النعيم يف مما٣تموعة من العلماء:  (ٔ)
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  ة هللا إبنزال الدرآننَّ بيان مِ :  ادلطلب الثال ث

فهو ىدل يف  ؛ خرةكالفنوف ا١ترشدة ٠تَت الدنيا كاآل، القرآف الكرًن ىو األصل كاألساس ٞتميع العلـو النافعة
كيفرؽ ٢تم ، كيرشدىم إُف كل طريق انفع، كيهدم ا٠تلق ٞتميع ما ٭تتاجونو من أمور دينهم كدنياىم، نفسو

كىو ا١تبُت لكل ، كبُت أىل السعادة كالشقاكة بذكر أكصاؼ الفريقُت، كا٢تدل كالضالؿ، بُت اٟتق كالباطل
 -فلذلك امَتى  هللا عىز  كىجىل  على رسولو  ؛ لية كالعقليةففيو بياف األصوؿ كالفركع بذكر أدلتها النق ؛ شيء
جب حب ): كمن ذلك ما كرد يف سورة اإلنساف يف قولو تعاُف، كما يف آايت كثَتة  –كعلى أمتو إبنزالو ، ملسو هيلع هللا ىلص

( خب مب ىب يب 
(ُ)   

ًإان  ٨تىٍني نػىز ٍلنىا : يًًٌو ٤تيىم دو صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىقيوؿي تػىعىاُفى ًذٍكريهي لًنىبً : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ الطربم 
ا اٍلقيٍرآفى تػىٍنزًيالن  ءن ًمن ا كىاٍخًتبىارن ، عىلىٍيكى ايى ٤تيىم دي ىىذى ا اٍمتىحىنىكى ًبًو رىبُّكى : يػىقيوؿي  ( 2)( ڇ ڇ ڇ ). اابًٍتالى اٍصربٍ ًلمى

تًوً كىتػىٍبًليًغ رًسىا، ًمٍن فػىرىاًئًضوً  (.، الى اهي ًإلىٍيكى ـى ًبًو يف تػىٍنزًيًلًو ال ًذم أىٍكحى كىاٍلًقيىاـً ٔتىا أىٍلزىمىكى اٍلًقيىا
(ّ) 

قاؿ  ًإان  ٨تىٍني نػىز ٍلنا عىلىٍيكى أم اي دمحم اٍلقيٍرآفى تػىٍنزًيالن : )قولو عز كجل: -رٛتو هللا  –كقاؿ اإلماـ ا٠تازف 
كا١تعٌت أنزلنا عليك القرآف متفرقا ٟتكمة ابلغة تقتضي ، زلو ٚتلة كاحدةمتفرقا آية بعد آية كَف نن: ابن عباس

كا١تقصود من ذلك تثبيت قلب رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسٌلم كشرح ، ٗتصيص كل شيء بوقت معُت
كال سحر لتزكؿ تلك الوحشة اليت حصلت لو من قوؿ ، صدره كإف الذم أنزلو إليو كحي منو ليس بكهانة

 (ْ)حر أك كهانة(.الكفار إنو س

كينبوع ، )كىي اللفتة األكُف إُف مصدر التكليف هبذه الدعوة: -رٛتو هللا  –كقاؿ سيد قطب 
كال ٯتكن ، .. إهنا من هللا. ىو مصدرىا الوحيد. كىو الذم نزؿ هبا القرآف. فليس ٢تا مصدر آخر حقيقتها

كال ، ا ىذا ا١تصدر ال يتلقى عنوأف ٗتتلط حقيقتها بشيء آخر ال يفيض من ىذا الينبوع. ككل ما عد
.. مث إف هللا الذم نزؿ ىذا القرآف  كال ٮتلط هبا منو شيء، كال يستعار ٢تذه العقيدة منو شيء، يستمد منو

                                                            

 .ِّاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ْٖالقلم: (2)
 .ِٕٓ، صِّ، جُط تفسري الطربي = جامع البيان :الطربم (ّ)
 .َّٖ، صْ، جُطيل يف معاين التنزيل أو تفسري اخلازن لباب التا٠تازف:  (ْ)
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 (ُ)كىو نٌزؿ القرآف عليو(.، كىو كلفو، ككلف هبذه الدعوة لن يًتكها. كلن يًتؾ الداعي إليها

كال يكفر هبا إال الفاسق ا٠تارج عن أدب الطاعة  فالقرآف آايته بينات كاضحات جليات معجزات

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ): كلذلك قاؿ سبحانو، كا١تعاند كا١تكابر كاٞتاحد للحق

( ﮴ 
(ِ)   

مىةي ابن عاشور  اؿه )يف ااًلنًٍتقىاًؿ ًإُفى ًخطىاًب الن يبًء صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى ًإقٍػبى : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اٍلعىال 
ا اٍلمينػىزىًؿ عىلىٍيًو كىتىٍسًليىةه لىوي عىم ا لىًقيى ًمنػٍهيٍم كىأىف  مىا أيٍنزًؿى ًإلىٍيًو الى ييكىذًٌبي ًبًو ًإال  مىٍن الى يػيٍؤبىوي بً  ٍوًف ىىذى تىٍكًذيًبًو ًلكى

ا كىلىًكنػ هيٍم يي  قًٌي ًتهى ري عىٍن ًإقٍػنىاًعًهٍم أبًىحى ًئلى كىاًضحىةن الى تػيقىصًٌ ٍ ييوًقنيوا دىالى اٍظًهريكفى أىنٍػفيسىهيٍم أىنػ هيٍم َفى  (ّ)(.ًْتىقًٌي ًتهى

للناس يف معرفة الواجبات كاٟتقوؽ حىت ال  اللصواب كموجهن  اكقد أنزؿ هللا ىذا القرآف ليكوف مرشدن 
صلى هللا  –فقد خاطب هللا عىز  كىجىل  نبيو  ؛ تقعى خيانة بينهم كال ٣تاكزات للحدكد كال اعتداءات على الغَت

أنو أنزؿ إليو الكتاب ابٟتق ليحكم بُت الناس أراه هللا من ا٢تدل يف ىذا الكتاب مث هناه  امبينن  –عليو كسلم 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ): فقاؿ سبحانو ؛ عن الدفاع كاٞتداؿ عن ا٠تائنُت

( ۆئ ۈئ ۈئ 
(ْ)    

ًذًه اآٍل : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ القرطيب  يىًة تىٍشرًيفه لًلن يبًٌ صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى كىتىٍكًرًنه كىتػىٍعًظيمه )يف ىى
 (ٓ)عىلىى اٞتٍىاد ًة يف اٍٟتيٍكًم(. اكىتػىٍقًوًنه أىٍيضن ، كىتػىٍفًويضه ًإلىٍيوً 

ڭ ): قاؿ تعاُف ؛ كفيو رٛتةه كتذكرة للمؤمنُت، كيف القرآف الكرًن كفايةه كغينيةه عن سائر الكتب

   (ٔ)( ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  ۇ

                                                            

 .ّٖٕٓ، صٔ، جُِط يف ظالل الدرآنسيد قطب:  (ُ)
 .ٗٗ: البقرةسورة  (ِ)

 ."بتصرؼ"، ِْٔ، صُج ،د.ط،التحرير والتنويرعاشور:  ابن (ّ)
 .َُٓالنساء: سورة  (ْ)

 .ّٕٓ، صٓ، جِ،ط اجلامع ألحمام الدرآن = تفسري الدرطي :القرطيب (ٓ)
  .ُٓالعنكبوت: سورة  (ٔ)
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)أىكىَفٍى يىٍكًفًهٍم أىان  أىنٍػزىٍلنا عىلىٍيكى اٍلًكتابى يػيٍتلى عىلىٍيًهٍم(: )قػىٍوليوي تػىعىاُفى : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ القرطيب 
ىذا  (ُ) 

ا اٍلًكتىابي اٍلميٍعًجزي جواب لقو٢تم" لىٍوال أيٍنزًؿى عىلىٍيًو آايته ًمٍن رىبًًٌو" أم أك َف يىٍكًف ا ًت ىىذى ٍلميٍشرًًكُتى ًمنى اآٍلايى
ٍتيوا ٔتًٍثًلوً  يٍػتػىهيٍم أبًىٍف أيى ًت ميوسىى كىًعيسىى لىقىاليوا، أىٍك بسورة منو فعجزكا، ال ًذم قىٍد ٖتىىد  تػىهيٍم ًِبايى ًسٍحره : كلوا أىتػىيػٍ

ٍحرى  ـي مىٍقديكره ٢تىي ، كى٨تىٍني الى نػىٍعًرؼي السًٌ  (ِ)ٍم كىمىعى ذىًلكى عىجىزيكا عىًن اٍلميعىارىضىًة(.كىاٍلكىالى

)أخرب سبحانو أف الكتاب الذم أنزلو على رسولو يكفي من  : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اإلماـ ابن القيم 
كفيو بياف ما يوجب ١تن  كأف هللا سبحانو أرسل بو رسولو.، كالداللة على أنو من هللا، ففيو اٟتجة، كل آية

 (ّ)عادة كالنجاة من العذاب(.اتبعو الس

ۉ ې ): يف عدة آايت كقولو تعاُف–ملسو هيلع هللا ىلص  –كقد ذكر هللاي تعاُف ًمنػ تىو إبنزاؿ القرآف كإرساؿ الرسوؿ 

ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 

( ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ 
(ْ)   

  (ٓ) (   ائ ەئ ەئ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ): "كىقػىٍوليوي : -رٛتو هللا  –قاؿ اٟتافظ ابن كثَت 
ًتوً  كىسيؤىاًلوً  ٥تيىاطىبىًتوً  ًمنٍ  لًيػىتىمىك نيوا ًجٍنًسًهمٍ  ًمنٍ : أىمٍ  ا،  ًبوً  كىااًلنًٍتفىاعً  كى٣تيىالىسى ڈ ژ ژ ڑ ): تىعاُفى  قىاؿى  كىمى

( ڑ ک ک ک ک گ 
   (ٕ)( يئ جب حب خب مب ىب يب ): تػىعىاُفى  كىقىاؿى . ًجٍنًسكيمٍ  ًمنٍ : أىمٍ   (ٔ)

( ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  ۉ): تػىعىاُفى  كىقىاؿى 
 كىقىاؿى    (ٖ)

ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ): تػىعىاُفى  كىقىاؿى    (ٗ)(   گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): تػىعىاُفى 

                                                            

 .ُٓ: سورة العنكبوت (ُ)

 .ّٓٓص، ُّ، جِ،ط اجلامع ألحمام الدرآن = تفسري الدرطي: القرطيب (ِ)
 .ُٕٗص ،د.ط،  التفسري الديم = تفسري الدرآن المرمي: ابن القيم (ّ)
 .ُْٔآؿ عمراف: سورة  (ْ)

 .ُْٔسورة آؿ عمراف  (ٓ)

: سورة  (ٔ)  .ُِالرـك

 .َُُالكهف: سورة  (ٕ)

 .َِالفرقاف: سورة  (ٖ)

 .َُٗيوسف: سورة  (ٗ)
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ا   (ُ)( ۋ ۋ   فػىٍهم يف  كىميرىاجىعىتىوي  ٥تيىاطىبػىتىوي  ٯتيًٍكنػيهيمٍ  ًْتىٍيثي ، ًمنػٍهيمٍ  ًإلىٍيًهمٍ  الرُّسيلي  يىكيوفى  أىفٍ  ااًلٍمًتنىافً  يف  أىبٍػلىغي  فػىهىذى
ـً  فػىٍهم ا، عىٍنوي  اٍلكىالى  عىنً  كىيػىنػٍهىاىيمٍ  اًبٍلمىٍعريكؼً  أيىٍميريىيمٍ : أىمٍ  (ٹ) اٍلقيٍرآفى : يػىٍعًٍت ( ٿ ٹ ٹ):قىاؿى  كى٢ًتىذى

انيوا ال ًذم كا٠تىبىث الد نىسً  ًمنى  كىتىٍطهيرى  نػيفيوسيهيمٍ  لتزكيوى  اٍلميٍنكىرً  اًىًلي ًتًهمٍ  ًشرًٍكًهمٍ  حىاؿً  يف  بًوً  ميتػىلىبًًٌسُتى  كى  كىجى
ا قػىٍبلً  ًمنٍ : أىمٍ   (ڤ ڤ ڦ ڦ ) كىالسُّن ةى  اٍلقيٍرآفى : يػىٍعًٍت   ( ٹ ڤ ڤ)    (ڦ ڦ ڄ) الر سيوؿً  ىىذى

ًليٌو  ظىاًىرو  كىجىٍهلو  غىي لىًفي: أىمٍ  و  جى     (ِ)أىحىدو". لكيل بػىُتًٌ

 –قاؿ اإلماـ ابن القيم   ،(ّ)( ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ): قولو سبحانوكك 
. فضلو من أخص رٛتتو فجعلوا، القرآف كرٛتتو: كغَتىم كاٟتسن ك٣تاىد كقتادة عباس ابن "قاؿ: -ٛتو هللا ر 

، بفضلو مسلمُت فجعلهم. بعض دكف لبعضهم كتابو بتعليم كرٛتتو، اإلسالـ أىل على ا٠تاص فضلو فإف
 (ْ).برٛتتو" كتابو إليهم كأنزؿ

ًإٍذ هبا تنقلب حياة اإلنساف ًمن عىٍبدو ٢ًتىوىاه أك  ؛ ـ عىظىمىًة ىذه ا١تًن ةأما اكعند التدبر كالتأمل يقف ا١ترء مشدكدن 
ف تو أٍرًضي ة إُف عبادة الواحد الداي  كهبذه ا١تًن ة يػيٍفًلحي  ؛ كهبذه ا١تًن ة تستقيم أمور العبد يف حياتو الدنيا ؛ ١تادًٌاي 

 العبدي يف آخرتًو.

ًإف  هللاى يػىٍرفىعي »: أىمىا ًإف  نىًبي كيٍم صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى قىٍد قىاؿى : -يى هللاي عىٍنوي رىضً  –قىاؿى عيمىري ٍبني ا٠تٍىط اًب 
ا اٍلًكتىاًب أىقٍػوىامن  كأصحابو كالسلف الصاٌف كمىن  –ملسو هيلع هللا ىلص  –كقد استقبل النيب ، (ٓ)«.كىيىضىعي ًبًو آخىرًينى ، اهًبىذى

إنزاؿ القرآف استقباالن حىسىننا كعاشوا معو بقلوهبم كأركاحهم كٚتيع مشاعرىم فأىثػ رى يف تبعهم إبحساف نعمةى 
سلوكهم كغىيػ رى أخالقىهم كصىبىغوا بو حياهتم فكانت حياهتم طيبةن كرفعهم هللا بو يف الدنيا كاآلخرة ك٢تم أعلى 

كأصحابو الكراـ كسلفنا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –نيب ا١تواقف للالصور ك كىذه بعض  الدرجات كأىٍسٌتى عند رهبم يـو القيامة.
 : الصاٌف تػيبػىُتًٌ كيف عاشوا مع القرآف

                                                            

 .َُّاألنعاـ: سورة  (ُ)
 .ُٖٓ، صِج، ِط كثري ابن تفسريابن كثَت:  (ِ)
 .ٖٓيونس: سورة  (ّ)

 .ُّٗ،د.ط، صالمرمي الدرآن تفسريالقيم:  ابن (ْ)
ا،  يف صحيحو مسلم أخرجو (ٓ) ًة اٍلميسىاًفرًينى كىقىٍصرًىى بي فىٍضًل مىٍن يػىقيوـي اًبٍلقيٍرآًف، كىيػيعىلًٌميوي، كىفىٍضًل مىٍن تػىعىل مى ًحٍكمىةن ًمٍن ًفٍقوو، ، ًكتىابي صىالى ابى

ا ًفٍقوو، ، غىٍَتًهً   .(ُٕٖ)رقم  (.ٗٓٓ/ُ)، فػىعىًملى هًبىا كىعىل مىهى
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! قىدٍ  هللاً  رىسيوؿى  ايى : -هنع هللا يضر  –بىٍكرو  أىبيو قىاؿى  يػ بػىٍتًٍت :  قىاؿى ، ًشٍبتى ٍرسىالىتي ، كىالوىاًقعىةي ، ىيوده  شى
ي
، يػىتىسىاءىليوفى  كىعىم  ، كىا١ت

 أىٍصحىابي  كىافى  كىٍيفى : أىٍٝتىاءى  ًٞتىد يت  قػيٍلتي : قىاؿى ، الزُّبػىٍَتً  ٍبنً  عيٍركىةى  ٍبنً  هللاً  عىٍبدً  عىنٍ  (ِ).( 1)( ٱ ٻ ٻ )كى 
عيوا ًإذىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل ي  صىل ى هللاً  رىسيوؿً   تػىهيمي نػىعى  كىمىا جيليوديىيمٍ  كىتػىٍقشىًعرُّ  أىٍعيػينػيهيمٍ  تىٍدمىعي ": قىالىتٍ  اٍلقيٍرآفى؟ ٝتًى

."هللاي 
تىوي  كىيػىٍلزىـى ، يىٍسقيطى  حىىت   فػىيػىٍبًكي، فػىتىٍخنػيقيوي  ًكٍرًدهً  يف  اًبآٍليىةً  ٯتىيرُّ " ا٠تٍىط ابً  ٍبني  عيمىري  كىافى ك   (ّ)  كىاٍليػىٍومىٍُتً  اٍليػىٍوـى  بػىيػٍ
مىرًيضنا". بيونىوي ٭تىٍس يػيعىادى  حىىت  

(ْ) 

( ۅ ۉ ۉ ې ې ې ): تػىٍقرىأي  كىًىيى  أىٍٝتىاءى  عىلىى دىخىٍلتي : قىاؿى ، ٛتىٍزىةى  ٍبنً  عىٍن عىب ادً 
(ٓ)  

ا فػىوىقػىفىتٍ »: قىاؿى   مثي  ، حىاجىيًت  فػىقىضىٍيتي ، السُّوؽً  ًإُفى  فىذىىىٍبتي : عىب اده  قىاؿى  «كىتىٍدعيو تىٍستىًعيذي  فىجىعىلىتٍ ، عىلىيػٍهى
كىتىٍدعيو". تىٍستىًعيذي  بػىٍعدي  ًفيهىا كىًىيى  رىجىٍعتي 

ًفعو (ٔ) اتػىٍُتً  عيمىرى  اٍبني  قػىرىأى  مىا: قاؿ عيمىرى  اٍبنً  مىٍوُفى  عىٍن انى  قىطُّ  اآٍليػىتػىٍُتً  ىى
(  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ   ) كىى  بى  ًإال   اٍلبػىقىرىةً  سيورىةً  آًخرً  ًمنٍ 

 ًإف  »: يػىقيوؿي  مثي   اآٍليىةى   (ٕ)
ا   (ٖ).«شىًديده  إلىًٍحصىاءه  ىىذى

  

                                                            

 .ُالتكوير: (1)
: كىًمٍن سيورىًة الوىاًقعىًة يف سننو الرتمذيأخرجو  (ِ) به  - بشار طبعة -، أىبٍػوىابي تػىٍفًسًَت اٍلقيٍرآًف عىٍن رىسيوًؿ اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى، ابى

 (ِْٔ/ ِ) وفوائمىا فدهها من وشيء الصحيحة األحادي ث سلسلةأللباين يف (. كصححو إِّٗ (  رقم )ِٓٓ/ٓ)
 على حامد ، أشرؼ اٟتميد عبد العلي عبد الدكتور: أحاديثو كخرج نصوصو كراجع حققو (ُْٕ/ّ)، ُط اإلميان شعبالبيهقي:  (ّ)

 الندكم. أٛتد ٥تتار: أحاديثو كٗتريج ٖتقيقو
 .ُْْ، صّ: مرجع سابق، ج اإلميان شعب (ْ)
 .ِٕالطور: سورة  (ٓ)

 .ِٓ، صِ، جُطشيبة،  أيب ابن مصنف: أبو بكر (ٔ)
 .ِْٖالبقرة: سورة  (ٕ)

 .َّٓ، صُج د.ط،األصفياء، وطبدات األولياء حليةنعيم:  أبو (ٖ)
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 لفساق والمفارالتحذير من طاعة ا : ادلبح ث اخلامس

، ا١تؤمن الصادؽ يف إٯتانو كا١تستيقن أبصوؿ دينو ال يتنازؿ عن مبادئو كال يبيع دينو بدنيا زائلة كعىرىضو فافو 
كالرسل ٢تم النصيب األكفر كاٟتظ األكرب يف ، كال يستجيب ألىواء الفساؽ كاجملرمُت كالكفار كا١تنافقُت

 اكقد هنى هللا نبيو ٤تمدن ، عمل صاٌف كقوؿو طيب كصفةو حىسىنة الثبات كاالستقامة فهم القدكة لغَتىم يف كل
 ؛ كفيو توجيوه ٞتميع ا١تؤمنُت، كيف ذلك تذكَت أب٫تية الثبات على الدين، ملسو هيلع هللا ىلص عن طاعة اآلمث كالكىفيور –

   (ُ)( حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ): فقاؿ عىز  ًمن قائل

ييرًيدي ًبريكيوبًًو  اكىالى تيًطٍع يف مىٍعًصيىًة اللً  ًمٍن ميٍشرًًكي قػىٍوًمكى آٙتن : )يػىقيوؿي : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ الطربم 
هي  ايػىٍعًٍت جىحيودن : اأىٍك كىفيورن ، مىعىاًصيوً  ئًًو ًقبػىلىوي ، لًًنعىًمًو ًعٍندى كىيػىٍعبيدي غىيػٍرىهي(.، فػىهيوى يىٍكفيري ًبوً ، كىآالى

(ِ) 

.  اأىٍم ذىا ًإمثٍو أىٍك كىفيورن  (ىت يت جث مث): -ًٛتىوي هللاي رى  –كقاؿ اإلماـ القرطيب  أىٍم الى تيًطًع اٍلكيف ارى
ىطىأىف  عىلىى عينيًقًو. فىأىنٍػزىؿى الل ي عىز  كىجىل   اًإٍف رىأىٍيتي ٤تيىم دن : قىاؿى أىبيو جىٍهلو : فػىرىكىل مىٍعمىره عىٍن قػىتىادىةى قىاؿى  : ييصىلًٌي ألى

كىكىاانى أىتػىيىا رىسيوؿى اللً  صىل ى ، نػىزىلىٍت يف عتبة بن ربيعة كالوليد ابن اٍلميًغَتىةً : . كىيػيقىاؿي اأىٍك كىفيورن  اهيٍم آٙتن كىال تيًطٍع ًمنػٍ 
ا نػىزىلىتٍ فىًفيهً ، عىلىى أىٍف يػىتػٍريؾى ًذٍكرى النػُّبػيو ةً ، الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى يػىٍعًرضىاًف عىلىٍيًو اأٍلىٍموىاؿى كىالتػ ٍزًكيجى   اكىال تيًطٍع ًمنػٍهيٍم آٙتن : مى

بىةي ٍبني رىبًيعىةى : . قىاؿى ميقىاًتله اأىٍك كىفيورن  فىأىانى ، ًإف  بػىنىايت ًمٍن أىٍٚتىًل ًنسىاًء قػيرىٍيشو : قىاؿى ، ال ًذم عىرىضى التػ ٍزًكيجى عيتػٍ
ا اأٍلى  ، ًإٍف كيٍنتى صىنػىٍعتى مىا صىنػىٍعتى أًلىٍجًل اٍلمىاؿً : ٍمًر. كىقىاؿى اٍلوىلًيدي أيزىكًٌجيكى ابٍػنىيًت ًمٍن غىٍَتً مىٍهرو كىاٍرًجٍع عىٍن ىىذى

ا اأٍلىٍمرً  اًفري ، اآٍلمًثي اٍلمينىاًفقي : فػىنػىزىلىٍت. كىًقيلى ، فىأىانى أيٍعًطيكى ًمنى اٍلمىاًؿ حىىت  تػىٍرضىى كىاٍرًجٍع عىٍن ىىذى كىاٍلكىفيوري اٍلكى
 (ّ)(.اكىالى كىفيورن  اٍم الى تيًطٍع ًمنػٍهيٍم آٙتن أى ، ال ًذم ييٍظًهري اٍلكيٍفرى 

ـي مىا كىافى ييًطيعي أىحىدن : )السُّؤىاؿي الث اين : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ الرازم  ا اٍلفىاًئدىةي ، ًمنػٍهيمٍ  اأىن وي عىلىٍيًو الس الى فىمى
ا النػ ٍهًي؟ اٞتٍىوىابي  ٍرشىادً  اٍلمىٍقصيودي بػىيىافي أىف  الن اسى : يف ىىذى أًلىٍجًل مىا تػىرىك بى ، ٤تيٍتىاجيوفى ًإُفى ميوىاصىلىًة التػ ٍنًبيًو كىاإٍلً

اًعيىًة ًإُفى اٍلفىسىادً  اًدًه كىًإٍرشىاًدهً  اكىأىف  أىحىدن ، ًفيًهٍم ًمنى الش هىوىاًت الد  لىكىافى أىحىقُّ ، لىًو اٍستػىٍغٌتى عىٍن تػىٍوًفيًق اللً  كىًإٍمدى
ألنو الى بيد  لىوي ًمنى الر ٍغبىًة ًإُفى اللً  كالتضرع ، كىمىىتى ظىهىرى ذىًلكى عىرىؼى كيلُّ ميٍسًلمو ، وى الر سيوؿى اٍلمىٍعصيوـى الن اًس ًبًو ىي 

                                                            

 .ِْاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ِٕٓ، صِّج، ُطتفسري الطربي = جامع البيان : الطربم (ِ)
 ."بتصرؼ يسَت" ،َُٓص، ُْٗ، صُٗ، جِط رآن =تفسري الدرطياجلامع ألحمام الد: القرطيب (ّ)
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 (ُ)إليو يف أنو يىصيونىوي عىًن الشُّبػيهىاًت كىالش هىوىاًت(.

هم للهدل كيسعوف لصرفهم عن كالفساؽ كاجملرموف ال يطيب ٢تم اجتماع ا١تؤمنُت على ا٠تَت كتدارسي 
 –ملسو هيلع هللا ىلص  –كقد حاكؿ ا١تشركوف إبعاد النيب ، ذلك بشىت الوسائل كالتفريق بينهم بكل األسباب اليت ٘تيًٍكنيهم

عن ٣تالسة ا١تؤمنُت الصادقُت ابلًتغيب كالًتىيب فنزؿ التوجيو الرابين لو بعدـ طاعتهم كبياف طبيعتهم 
فال  ؛ قلوهبم كاتباعهم للهول كتضييعهم يف أمورىم اليت ٕتب عليهم كتىلزمهمكحقيقة صفاهتم كغفلة 

ٱ ٻ ): فقاؿ سبحانو ؛ ألهنم ال خَت فيهم كال أيمركف ٓتَت كال يرشدكف إُف ىيدل ؛ يستحقوف طاعةن 

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

   (ِ)( ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 

كىالى تيًطٍع ايى ٤تيىم دي : )يػىقيوؿي تػىعىاُفى ًذٍكريهي لًنىًبيًًٌو صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى : -هللاي  رىًٛتىوي  –قاؿ اإلماـ الطربم 
اًة كىالٍ  ، ًذٍكرىانى  عىنٍ ، عىًشيًٌ عىٍنكى مىٍن شىغىٍلنىا قػىٍلبىوي ًمنى اٍلكيف اًر ال ًذينى سىأىليوؾى طىٍردى الر ٍىًط ال ًذينى يىٍدعيوفى رىبػ هيٍم اًبٍلغىدى

كىآثػىرى ىىوىل نػىٍفًسًو عىلىى طىاعىًة رىبًًٌو(.، كىتػىرىؾى اتًٌبىاعى أىٍمًر اللً  كىنػىٍهًيوً ، كىاتػ بىعى ىىوىاهي ، اًبٍلكيٍفًر كىغىلىبىًة الش قىاًء عىلىٍيوً 
(ّ) 

شىر   يىديؿُّ عىلىى أىف   (ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ) : قػىٍوليوي  : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ الرازم 
الًين  ٍنسىاًف أىٍف يىكيوفى قػىٍلبيوي خى ٍليوءن  اأىٍحوىاًؿ اإٍلً اًعي ًإُفى ااًلٍشًتغىاًؿ اًب٠تٍىٍلًق  اعىٍن ًذٍكًر اٟتٍىقًٌ كىيىكيوفى ٦تى ًمنى ا٢ٍتىوىل الد 

بىعي الظٍُّلمىةً كىٖتىًٍقيقي اٍلقىٍوًؿ أىف  ًذٍكرى اللً  نيوره كىًذٍكرى غىٍَتًًه ظيٍلمىةه أًلىف  اٍلويجيودى طى  ـى مىنػٍ كىاٟتٍىق  تػىعىاُفى ، ًبيعىةي النُّوًر كىاٍلعىدى
اتًًو فىكىافى النُّوري اٟتٍىقُّ ىيوى الل ى  ٍمكىافي طىًبيعىةه ، كىاًجبي اٍلويجيوًد ًلذى اتًًو. كىاإٍلً كىمىا ًسوىل اللً  فػىهيوى ٦تيًٍكني اٍلويجيوًد ًلذى

بىعى الظُّ  ًمي ةه فىكىافى مىنػٍ ٍشرىاؽي عىدى ًة فىاٍلقىٍلبي ًإذىا أىٍشرىؽى ًفيًو ًذٍكري اللً  فػىقىٍد حىصىلى ًفيًو النُّوري كىالض ٍوءي كىاإٍلً كىًإذىا تػىوىج وى ، ٍلمى
ا الس بىًب ًإذىا أىٍعرىضى ، اٍلقىٍلبي ًإُفى ا٠تٍىٍلًق فػىقىٍد حىصىلى ًفيًو الظٍُّلمي كىالظٍُّلمىةي بىًل الظُّليمىاتي  اٍلقىٍلبي عىًن اٟتٍىقًٌ فىًلهىذى

ٍعرىاضي عىًن اٟتٍىقًٌ ىيوى اٍلميرىادي ًبقىٍولًوً ، كىأىقٍػبىلى عىلىى ا٠تٍىٍلًق فػىهيوى الظٍُّلمىةي ا٠تٍىاًلصىةي الت ام ةي  أىٍغفىٍلنا قػىٍلبىوي عىٍن ًذٍكران : فىاإٍلً
قٍػبىاؿي عىلىى ا٠تٍىٍلًق ىيوى اٍلميرىادي ًبقىٍولًوً   (ْ).(ڤ ڤ  ): كىاإٍلً

)إذا أراد العبد أف يقتدم برجل فلينظر ىل ىو من أىل الذكر : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اإلماـ ابن القيم 
                                                            

 .ٖٕٓ، صَّ، جّط تفسري الرازي = مفاتيح الغيب ، التفسري المبري: الرازم (ُ)
 .ِٖالكهف: سورة  (ِ)

 .ُِْ، صُٓ، جُط تفسري الطربي = جامع البيان: الطربم (ّ)
 .ْٕٓ،صُِ،جّط مفاتيح الغيب ، التفسري المبري: الرازم (ْ)
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أك من الغافلُت؟ كىل اٟتاكم عليو ا٢تول أك الوحي؟ فإف كاف اٟتاكم عليو ىو ا٢تول كىو من أىل الغفلة.  
 كاف أمره فرطا.

، ضائع: كبو رشده كفالحو، أف يلزمو كيقـو بو أم أمره الذم ٬تب، كمعٌت الفرط قد فسر ابلتضييع
  أقواؿ متقاربة.ككلها  رط ابإلىالؾ. كفسر اب٠تالؼ للحق.أم قد أف، كفسر ابإلسراؼ قد فرط فيو.

أف هللا سبحانو كتعاُف هني عن طاعة من ٚتع ىذه الصفات. فينبغي للرجل أف ينظر يف شيخو : كا١تقصود
يبعد منو كإف كجده ٦تن غلب عليو ذكر هللا تعاُف عز كجل كاتباع كقدكتو كمتبوعو. فإف كجده كذلك فل

 (ُ)بل ىو حاـز يف أمره فليستمسك بغرزه(.، كأمره غَت مفركط عليو، السنة

: أىمٍ   ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ): -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت 
نٍػيى  اليوي كىأىفٍػعىاليوي سىفىوه كىتػىٍفرًيطه كىضىيىاعه : ( أىمٍ ُ) (ڤ ڤ  )ا شيًغلى عىًن الدًٌيًن كىًعبىادىًة رىبًًٌو اًبلدُّ كىالى تىكيٍن ، أىٍعمى

ب   اميًطيعن  ا قىاؿى تػىعىاُفى ،  كىالى تػىٍغًبٍطوي ٔتىا ىيوى ًفيوً ، ًلطىرًيقىًتوً  الىوي كىالى ٤تًي ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ): كىمى

 . (ّ).(2)( ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

مى   ( ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ): -رىًٛتىوي هللاي  –ةي ابن عاشور كقاؿ اٍلعىال 
بىسىًة شىٍيءو ٦ت ا أيىٍميريهي ًبًو اٍلميٍشرًكيوفى. كىاٍلمىٍقصيودي ًمنى النػ ٍهًي أتىًٍسيسي قى  اًمعه عىٍن ميالى ا نػىٍهيه جى ةو أًلىٍعمىاًؿ ىىذى اًعدى

ٍيًيسي اٍلميٍشرًًكُتى ًمٍن نػىوىاًؿ شىٍيءو ٦ت ا رىًغبيوهي من النيبالر سيوًؿ كىاٍلميٍسًلًمُتى ٕتيىاهى رىغىاًئًب ا أتى صٌلى هللا   ٍلميٍشرًًكُتى كى
 (ْ)عىلىٍيًو كىآلو كسٌلم(.

بل ينبغي ًجهاديىم ابلقرآف كإرشادىم إُف ما فيو من ا٠تَت ، كالكافركف ال يستحقوف الطاعةى فيما أيمركف بو
  ،(ٓ)( ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ) : قاؿ عىز  كىجىل  فقد  ؛ كا٢تدل كإقامة اٟتجة عليهم

ا يػىنػٍهىٍونىكى عىٍنوي ًمٍن طىاعىًة هللا   (ڭ ڭ ڭ): -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ ابن أيب زمنُت  ًفيمى

                                                            

 .ّٓٔص ،د.ط، تفسري الدرآن المرمي: ابن القيم (ُ)
  .ُُّطو: (2)
 .ُْٓص ،ٓ،جِ،ط الدرآن العظيمتفسري : ابن كثَت (ّ)
 .َّٔ، صُٓ،د.ط،ج التحرير والتنويرابن عاشور:  (ْ)
 .ِٓالفرقاف: سورة  (ٓ)
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ادي اًبللًٌسىاًف ًمٍن قبل أىف ييؤمر بقتا٢تم(.، اًبٍلقيٍرآفً  (ڭ ۇ ) ا اٞتًٍهى كىىىذى
(ُ)  

ا١تؤمنُت كصىرفىهم عن دينهم فإف هللا عليم ٔتا يقولوف كٔتا يفعلوف من   كمهما حاكؿ الكفار كا١تنافقوف إغواءى 
كيد كمكر كلو اٟتكمة الباىرة كاٟتجة البالغة فما على ا١تؤمنُت إال االسًتشاد ٔتا جاءىم عن طريق الوحي 

وجيو من هللا تعاُف كقد كرد الت ؛ كالثبات على ذلك كمراقبة هللا عىز  كىجىل  كالتوكل عليو فهو كافيهم كيل  أذل
ٍأنيو ؛ هبذه ا١تعاين ليقتدم ا١تؤمنوف بو يف ٚتيع األعصار كاألقطار –ملسو هيلع هللا ىلص  –للنيب  ٱ ٻ ): فقاؿ جىل  شى

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ    ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ

 .  (ِ)(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ    ڤ ڤ

اًفرو كىالى مينىاًفقو : وؿي )يػىقي : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ الطربم  ؾى ، كىالى تيًطٍع ًلقىٍوًؿ كى فػىتىٍسمىعي ًمٍنوي ديعىاءىهي ًإاي 
ٍلًقًو(. ًت اللً  ًإُفى مىٍن أىٍرسىلىكى هًبىا ًإلىٍيًو ًمٍن خى  (ّ)ًإُفى التػ ٍقًصًَت يف تػىٍبًليًغ رًسىاالى

( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ): كقاؿ عىز  ًمن قائل
(ْ)   

نىًة يف الدًٌينً : )أىمٍ : -رىًٛتىوي هللاي  –ؿ اإلماـ الشوكاين قا اىى ، الى تيًطٍعهيٍم ًفيمىا ييًشَتيكفى عىلىٍيكى ًبًو ًمنى اٍلميدى
كىييًشَتيكفى ، وي يديكنى كىيف اآٍليىًة تػىٍعرًيضه ًلغىٍَتًًه ًمٍن أمتو ألنو صٌلى هللا عليو كىسىل مى مىٍعصيوـه عىٍن طىاعىًتًهٍم يف شىٍيءو ٦ت ا ييرً 

 (ٓ)ًبًو عىلىٍيًو(.

، فال طاعة لو فيما أيمر بو من ضالؿ ؛ كال يسعى إُف صرؼ الناس عن الرسالة كالرسوؿ إال ا١تكذب هبما
             ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ): فقد قاؿ سبحانو ؛ كهللا أعلم ابلضالُت كا١تهتدين

على  امعلقن : -رىًٛتىوي هللاي  –إلسالـ ابن تيمية شيخ اقاؿ ،  (6)(ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ      ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ
 : )تضمن أصلُت: (﮲ ﮳ ﮴): قولو تعاُف

                                                            

 .ِْٔ، صّ،د.ط،ج تفسري الدرآن العزيز :زمنُت ابن أيب (ُ)
 .ّاألحزاب: سورة  (ِ)

 .ُِٔ، صُٗ، جُط ،تفسري الطربي = جامع البيان: الطربم (ّ)
 .ْٖاألحزاب: سورة  (ْ)

 .ُّّ، صْ، جُط ،فتح الدمير: لشوكاينا (ٓ)
 .َُالقلم: (6)
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 : فكاف فيو فوائد، أنو هناه عن طاعة ىذين الضربُت: أحد٫تا

كال يعمل ، فال يطاع ا١تكذب كاٟتالؼ، هني عن التشبو بو ابألكُف، أف النهي عن طاعة ا١ترء: منها
فإف النهي عن قبوؿ قوؿ من أيمر اب٠تيليًق ، كأمثالو  (ُ) (پ ٻ پ پ ): كقولو،  ٔتثل عملهما

 الناقص أبلغ يف الزجر من النهي عن التخلق بو.

، كال هتمز، كال تشتم، كال ٖتلف، ال تكذب: فإف قولو، أف ذلك أبلغ يف اإلكراـ كاالحًتاـ: كمنها
 (ِ)ن تشريفو كبراءتو(.١تا فيو م ؛ هبذه األخالؽ اال تطع من يكوف متلبسن : ليس ىو مثل قولو

بل عليو أف يسارع يف ا٠تَتات كأف يسابق ، كعلى ا١تؤمن أف ال يطيع أىل الشر كالضالؿ يف غوايتهم
 ؛ لًتتفع درجتو كتعلو منزلتو عند ربو ك٭تفظو هللا من شر األشرار ككيد الفجار ؛ يف الباقيات الصاٟتات

   (ّ)( ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ): الذم استجاب لتوجيو ربو القائل – ملسو هيلع هللا ىلص –فيكوف يف ذلك مقتداي برسوؿ هللا 

  

                                                            

 .ُاألحزاب: سورة  (ُ)

 .ُِْ،صْ،جّ،ط ى )التفسري(او رليوع فت: ابن تيمية (ِ)
 .ُٗالعلق: سورة  (ّ)
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 ربط سلوك اإلنسان مبشيئة هللا:  ادلبح ث السادس

كما ، كىمىا شاء هللا كاف، كا٠تىٍلق ال يشاؤكف إال ما شاء هللاي عىز  كىجىل  ، مشيئة ا٠تىٍلق تػىبىعه ًلمشيئة هللا جىل  كىعىالى 
ٍأ َف يىكين عن إرادتو الكونية شيء. فال حركة كال سكوف يف السماكات كال يف األرض إال  فال ٮترج، َف يىشى

 فال يكوف يف ملكو إال ما يريد.، ٔتشيئتو سبحانو

 ؛ كقد أثبت هللا تعاُف للعباد مشيئة تيناسبهم مث رىبىطى مشيئتىهم ٔتشيئتو فال يشاؤكف إال ما شاءه هللا
 فمشيئة هللا تعاُف غالبة ١تشيئة العباد.

فمشيئة البشر ليست مشيئةن مطلقةن ، إال إذا كاف يف حدكد مشيئة هللا كإرادتو ااإلنساف ال يشاء شيئن ك 
تار أىحىدى الطريقُت، مستقلةن عن مشيئة هللا  أك طريق الضاللة.، طريق ا٢تداية: كهللاي قد شاء لإلنساف أف ٮتى

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ) :كقد كردت اإلشارة إُف ىذه ا١تعاين يف ىذه السورة بقولو تعاُف

(  ڍ ڍ 
ىاذى الس ًبيًل ًإُفى   (ڃ ڃ): )يػىقيوؿي تػىعىاُفى ًذٍكريهي : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ الطربم    (ُ) اٗتًٌ

ا الن اسي  فػىلىٍن  (  ڇ ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ): ذىًلكى لىكيٍم أًلىف  اأٍلىٍمرى ًإلىٍيًو الى ًإلىٍيكيٍم. كىقػىٍوليوي (   چ چ چ چ ڇ   )رىبًٌكيٍم أىيػُّهى
يػىٍعديكى ًمٍنكيٍم أىحىده مىا سىبىقى لىوي يف ًعٍلًمًو بًتىٍدًبَتًكيٍم(.

(ِ) 

 ؛ أىٍم لىٍستيٍم تشاؤكف ًإال  ٔتىًشيئىًة اللً  عىز  كىجىل  (    چ چ چ چ    ): -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اإلماـ البغوم 
 (ّ)(.(  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   )أًلىف  اأٍلىٍمرى ًإلىٍيًو 

يعى مىا يىٍصديري عىًن اٍلعىٍبًد (    چ چ چ چ ڇ        ): )قولو: -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ الرازم  يىديؿُّ عىلىى أىف  ٚتًى
.)  (ْ)فىًبمىًشيئىًة اللً 

ىاذى الس بً  (    ڃ ڃ ): -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اإلماـ القرطيب  يًل ًإُفى اللً  ًإال  أىٍف أىًم الط اعىةى كىااًلٍسًتقىامىةى كىاٗتًٌ
انىوي لىٍيسى ًإلىٍيًهمٍ  ـي ، يىشاءى الل ي فىأىٍخبػىرى أىف  اأٍلىٍمرى ًإلىٍيًو سيٍبحى ـى ، كىأىن وي الى تػىنػٍفيذي مىًشيئىةي أىحىدو كىالى تػىتػىقىد  ًإال  أىٍف تػىتػىقىد 

                                                            

 .َّاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ٖٕٓ، صِّ، جُ،ط = جامع البيانتفسري: الطربم (ِ)
 .ُٓٗ، صٓ، جُط – تفسري البغوي :البغوم (ّ)
 .ِٕٔص َّ، جّط تفسري = مفاتيح الغيب ، التفسري المبري: الرازم (ْ)



119 
 

اًلكيٍم (    چ چ چ چ ڇ   )مىًشيئػىتيوي...   (ُ) أىٍمرًًه كىنػىٍهًيًو لىكيٍم(.يف  (  ڍ   )أبًىٍعمى

الى يػىٍقًدري أىحىده أىٍف يىهدم : أىمٍ  (  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ  ): -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت 
ٯتىاًف كىالى ٬تيًٍر لًنػىٍفًسًو نػىٍفعن ، نػىٍفسىوي  عىًليمه ٔتىٍن : أىمٍ  (  چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ    )، اكىالى يىٍدخيلي يف اإٍلً

ايىةى فػىيػييىٌسرىا لىوي يى  ا، ٍستىًحقُّ ا٢تًٍدى ةي ، كىمىٍن يىٍستىًحقُّ اٍلغىوىايىةى فػىيىٍصرًفيوي عىًن ا٢ٍتيدىل، كىيػيقىيًٌضي لىوي أىٍسبىابػىهى كىلىوي اٟتًٍٍكمى
اًمغىةي ، اٍلبىاًلغىةي  ا قىاؿى تػىعىاُفى  ؛ كىاٍٟتيج ةي الد   (ِ).(  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ): كى٢ًتىذى

 ؛ مهما كانت األدلة كالرباىُت الداعية إُف اإلٯتاف –عىز  كىجىل   –فه إال أف يشاءى هللا كال يتحقق إٯتا
ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   ): يف قولو سبحانو اكقد جاء ذلك جلي  

   (ّ)( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ 

ايىةى ًإلىٍيوً : أىمٍ  (َيَشاَء اّللَُّ  َما َكانُوا لِيُـْؤِمُنوا ِإال َأنْ    ) : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اٟتافظ ابن كثَت  الى ًإلىٍيًهٍم. ، ًإف  ا٢تًٍدى  
ا ييرًيدي ، بىٍل يػىٍهًدم مىٍن يىشىاءي كىييًضلُّ مىٍن يىشىاءي  ًلًعٍلًمًو ، كىالى ييٍسأىؿي عىم ا يػىٍفعىلي كىىيٍم ييٍسأىليوفى ، كىىيوى اٍلفىع اؿي ًلمى

ًتوً  ًذًه اآٍليىةي كىقىٍولًًو تػىعىاُفى كىسيٍلطىانًًو كىقػىٍهرًًه ، كىًحٍكمى    ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ):كىغىلىبىًتًو. كىىى

  (ٓ)(  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ): كيف معٌت ىذه اآلية قولو تعاُف  (4)(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ

ڃ       ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ): كقولو سبحانو

(ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ
(ٔ)     

( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ): كقولو عىز  كىجىل    (ٕ)( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ   ): شىأنيوكقولو جىل  
كال ، (ٖ)

 يستطيع اإلنسافي أف يقوـى أبم عىمىل أك يػينػىفًٌذى أم شيءو يف الواقع إال ٖتت اإلرادة الكونية  جىل  كىعىالكال 
                                                            

 .ُِٓ، صُٗ، جِط اجلامع ألحمام الدرآن = تفسري الدرطي: القرطيب (ُ)
 .ِٓٗ، صٖ، جِط تفسري ابن كثري: ابن كثَت (ِ)
 .ُُُنعاـ: األسورة  (ّ)

 .ٕٗيونس: (4)      

 .َُٕاألنعاـ: سورة  (ٓ)

 .ََُيونس: سورة  (ٔ)

 .ٗالنحل: سورة  (ٕ)
 .ُّالسجدة: سورة  (ٖ)
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(      ڭ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ      ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ): ؛
(ُ)   

ا أتىًٍديبه ًمنى اللً  عىز  ًذٍكريهي لًنىًبيًًٌو صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى عىًهدى ًإلىٍيًو : -هللاي  رىًٛتىوي  –اإلماـ الطربم قاؿ  )ىىذى
اًئنه الى ٤تىىالىةى  يىكيوفي شىٍيءه ًإال  أًلىن وي الى ، ًإال  أىٍف يىًصلىوي ٔتىًشيئىًة الل ً ، أىٍف الى ٬تىًٍزـى عىلىى مىا ٭تىٍديثي ًمنى اأٍليميوًر أىن وي كى

.) ئن  اًإذىا عىزىٍمتى عىلىى أىٍف تػىٍفعىلى غىدن : )يػىٍعًٍت : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اإلماـ البغوم  (ِ)ٔتىًشيئىًة اللً  يػٍ : فىالى تػىقيلٍ  اشى
حىىت  تػىقيوؿى ًإٍف شىاءى الل ي(. اأىفٍػعىلي غىدن 

(ّ) 

ميوي عىلىٍيوً )ىى : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت  ا ًإٍرشىاده ًمنى هللا لرسولو هللا صىلىوىاتي اللً  كىسىالى ًإُفى ، ذى
ا ًإذىا عىزىـى عىلىى شىٍيءو لًيػىٍفعىلىوي يف اٍلميٍستػىٍقبىلً  ـً اٍلغيييوبً ، عىز  كىجىل  ، أىٍف يػىريد  ذىًلكى ًإُفى مىًشيئىًة الل ً ، اأٍلىدىًب ًفيمى ، عىال 

ٍ يىكيٍن لىٍو كىافى كىٍيفى كىافى يىكيوفي(.، مىا كىافى كىمىا يىكيوفي  ال ًذم يػىٍعلىمي  كىمىا َفى
(ْ) 

كلكن ال ٖتصل الذكرل كال يتحقق االنتفاع اب١توعظة إال ، كالقرآف فيو الكفاية ١تن أراد أف يتذكر 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ    ڃ چ چ چ     ڄ ڃ ڃ ڃ): قاؿ سبحانو ؛ٔتشيئة هللا تعاُف

   (ٓ)(ڎ ڈ ڈ

ڃ       )ًإف  اٍلقيٍرآفى ًعظىةه.  اأىٍم حىق  (ڄ ڃ ڃ): قػىٍوليوي تػىعىاُفى   : -رىًٛتىوي هللاي  –قاؿ اإلماـ القرطيب 

أىٍم كىمىا يػىت ًعظيوفى ًإال  أىٍف يىشاءى الل ي أىٍم لىٍيسى يػىٍقًدريكفى عىلىى ااًلتًٌعىاًظ  ( چ ڇ     )أىًم اتػ عىظى ًبًو. ( چ چ 
 (ٔ)ذىكًُّر ًإال  ٔتىًشيئىًة اللً  ذىًلكى ٢تىيٍم(.كىالت  

مىةي ابن عاشور  فىادىةو  ( چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ     )كىٚتيٍلىة  : -رىًٛتىوي هللاي  –كقاؿ اٍلعىال  ـً إًلً ميٍعًتىًضىةه يف آًخًر اٍلكىالى
 كىاٍلوىاكي اٍعًتىاًضي ةه.، تػىعىلًُّمهيٍم هًبىًذًه اٟتٍىًقيقىةً 

  

                                                            

 .ِْالكهف: سورة  (ُ)

 .ِِْص، ِِّ، صُٓج ،ُط،تفسري = جامع البيان: الطربم (ِ)
 .ُٖٔ، صّ، جُط تفسري البغوي: البغوم (ّ)
 .ُْٖ، صٓ، ج ِط تفسري ابن كثري: ابن كثَت (ْ)
ثر: سورة  (ٓ)  .ٔٓا١تد 

 .َٗ، صُٗ، جِط اجلامع ألحمام الدرآن =تفسري الدرطي :القرطيب (ٔ)
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عٍ  ا ، يػىتىذىك ريكأتىًشيئىًة اللً  أىٍف  اأىف  تىذىكُّرى مىٍن شىاءيكا أىٍف يػىتىذىك ريكا الى يػىقىعي ًإال  مىٍشريكطن : ٌتى كىاٍلمى كىقىٍد تىكىر رى ىىذى
ًقيقىةه كىاًقعىةه كىقىٍولًو ايف اٍلقيٍرآًف تىكىرُّرن  ىينىا كىال  ًإن وي تىٍذًكرىةه كىقىاؿى   (ُ) ءى الل  كىما تىشاؤيفى ًإال  أىٍف يىشا: يػينػىبًٌوي عىلىى أىن وي حى

نػٍ  الًيًف الش ٍرًعي ًة كىاٞتٍىزىاًء يف الدُّ يىا كىاآٍلًخرىًة كىًىيى اٍلميعىبػ ري فىمىٍن شاءى ذىكىرىهي فػىعىًلٍمنىا أىف  لًلن اًس مىًشيئىةن ًىيى مىنىاطي الت كى
ا ًعٍندى أىٍىًل الت ٍحًقيًق ًمنى  لًًٌمُتى اًبٍلكىٍسًب كىمىا حىق قىوي اأٍلىٍشعىرًمُّ  عىنػٍهى كى٫تيىا ، كىًعٍندى اٍلميٍعتىزًلىًة اًبٍلقيٍدرىًة اٟتٍىاًدثىةً ، اٍلميتىكى

ًف ميتػىقىارًبػىتىافً  ا قى ، ًعبىارىاتى ٍو ، اًسره كىأىف  للًً  تػىعىاُفى اٍلمىًشيئىةى اٍلعيٍظمىى ال يًت الى ٯتيىانًعيهىا مىاًنعه كىالى يػىٍقًسريىى فىًإذىا َفٍى يػىتػىوىج 
ًد ًعبىاًدًه َفىٍ ٭تىٍصيٍل لىوي ميرىاده. ا ًإُفى ًإرىادىًة أىحى  تػىعىلُّقيهى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

 .ِٗالتكوير: سورة  (ُ)
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 التعبمي اجلانب من السورة يف الرتبوية ادلضامني:  الرابع الفصل

 : مباح ث مخسة وفيو

 .للعبادة الرتبوية اآلاثر:  األول ادلبح ث

 .الرتبوية الذكر آاثر:  الثاين ادلبح ث

 .الليل لديام الرتبوية اآلاثر: الثال ث ادلبح ث

 .للشمر الرتبوية اآلاثر:  الرابع ادلبح ث

 .الرتبوية الصرب آاثر:  اخلامس ادلبح ث
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 : وفيو، ادلضامني الرتبوية يف السورة من اجلانب التعبمي:  الفصل الرابع

 : اآلاثر الرتبوية للعبادة:  ادلبح ث األول

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): قاؿ تعاُف
١تا هنى هللا جل كعال نبيو ملسو هيلع هللا ىلص عن طاعة أىل ا١تعاصي ، (ُ)

(   حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث ): كالكفر بقولو
كحثو على الصرب على ما يالقيو من أذاىم أمره أف  (ِ)

١تا فيها  (    ٱ ٻ ٻ ٻ): بقولوابلصلوات كلها كما خص صالة الليل  اكهنارن  يستغل أكقاتو ابلعبادة ليالن 
كصالة الليل  اكىذا فيو فضل العبادة عمومن ، من ا٠تشوع كا٠تضوع كالسكينة كاإلخالص كالبعد عن الرايء

 .اخصوصن 

 : تعريف العبادة

. كالنٍُّسكي : الطاعة. كالتػ عىبُّدي : العبادة: ة لُغةً العباد  .عاًبده : رىجيله انًسكه ، الًعبىادىةي : التػ نىسُّكي

 .الط اعىةي : كالعىٍبًدي ةي كالعيبوًدي ةي كالعيبودىةي كالًعبادىةي 

 -بكسر العىُت  –كمعٌت الًعبىادىًة : . قالواالذُّؿُّ كا٠تيضيوعي : أىٍصلي العيبيوًديٌةً : كقاؿ بعضي أىًئم ًة االشتقاؽ
 بكثرة الوطًء. الط اعىةي مىعى ا٠تيضيوع. كمنو طريقه ميعىب ده ًإذا كاف مذلالن : يف اللغة

ًفٍعلي ما يػىٍرضىى بو : كالعبادة، الرًٌضا ٔتا يػىٍفعىلي الر بُّ : العبودية أقول من العبادة ألهنا: كقاؿ بعضهم
يف  األىٌف العيبودية أىف ال يػىرىل ميتىًصٌرًفن  ؛ كالعبودية ال تسقط، -اآلخرة  –كالعبادة تسقط يف العيٍقَبى ، الر بُّ 

ارىٍيًن يف اٟتقيقً   للٌ ًإاٌل ا الد 

 : العبادة اصطالحا

بُّوي الل ي كىيػىٍرضىاهي : " اٍلًعبىادىةي ": -رٛتو هللا  –قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  اًمعه ًلكيلًٌ مىا ٭تًي ًمٍن : ًىيى اٍسمه جى
اًؿ اٍلبىاًطنىًة كىالظ اًىرىًة.  (ّ)اأٍلىقٍػوىاًؿ كىاأٍلىٍعمى

                                                            

 .ِٔاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ِْاإلنساف: سورة  (ِ)

 .ُُ، صٕط رسالة العبوديةابن تيمية:  (ّ)
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 –كقاؿ  (ُ)لربو". اتعظيمن  ؛ ًفعل ا١تكلف على خالؼ ىول نفسو :"العبادة: -رٛتو هللا  –كقاؿ اٞترجاين 
 (ِ)كالصرب على ا١تفقود".، كالرضا اب١توجود، كًحٍفظ اٟتدكد، الوفاء ابلعهود: "العبودية: -رٛتو هللا 

غاية  ألهنا ؛ كالًعبىادىةي أبلغي منها، إظهار الت ذلُّل: )العيبيوًدي ةي : -رٛتو هللا  –قاؿ الراغب األصفهاين 
  ( 3)( ڳ ڱ ڱ ڱ      ): ك٢تذا قاؿ، كىو الٌل تعاُف، كال يستحقُّها إال من لو غاية اإلفضاؿ، الت ذلُّل

كىي ا١تأمور هبا يف ٨تو ، كىي لذكم النُّطق، كًعبىادىةه ابالختيار ًعبىادىةه ابلت سخَت. :ادىةي ضرابفكالًعبى   
 : كالعىٍبدي يقاؿ على أربعة أضرب ، (ٓ)(   ڳ ڳ     ) ،(ْ)(   ں ں       ): قولو

ڦ      )، (ٔ)(  گ گ  ): ٨تو، كىو اإلنساف الذم يصحُّ بيعو كابتياعو، عىٍبده ْتكم الش رع: األك ؿ

( ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
(ٕ)    

ه قصد بقولو، كذلك ليس إال  للٌ ، عىٍبده ابإل٬تاد: الثاين وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ): كإاي 

(  ېئ ېئ 
(ٖ)   

 : كالناس يف ىذا ضرابف، ده ابلًعبىادىًة كا٠تدمةعىبٍ : كالثالث

، (ُُ)(   ڭ ۇ ۇ ۆ  ) ،(َُ)( چ چ چ ڇ     )، (ٗ)( ی جئ ): كىو ا١تقصود بقولو، لٌل ٥تلص عبده 

ک ک ک ) ،(ِ)   (  چ چ چ      )، (ُ)( ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ) ،(ُِ)(  ۋ ۅ ۅ     )

                                                            

 .ُْٔ، صُط التعريفاتاٞترجاين:  (ُ)
 .َُٗ، صُط ريفاتالتعاٞترجاين:  (ِ)
 .ِّاإلسراء: (ّ)

 .ُِالبقرة: سورة  (ْ)
 .ّٔالنساء: سورة  (ٓ)
 .ُٖٕالبقرة: سورة  (ٔ)

 .ٕٓالنحل: سورة  (ٕ)
 .ّٗمرًن:  سورة (ٖ)
 .ُْص:  سورة (ٗ)

 .ّاإلسراء:  سورة (َُ)

 .ُالفرقاف:  سورة (ُُ)
 .ُالكهف:  سورة (ُِ)
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  (ٔ)(  ڦ ڦ ڄ)، (ٓ)(  ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ )، ْ()(   ې ې ې ى ى     )، (ّ)( گ 

ه قصد الن يب عليو الصالة كالسالـ ، كىو ا١تعتكف على خدمتها كمراعاهتا، كعىٍبده للدُّنيا كأعراضها كإاي 
، للٌ  اليس كلُّ إنساف عىٍبدن : كعلى ىذا النحو يصحُّ أف يقاؿ، (ٕ)«تعس عىٍبدي الدًٌينار، تعس عىٍبدي الدًٌرىمً »: بقولو

، كالناس كلُّهم ًعبىادي الٌل بل األشياء كلُّها كذلك، لكن العىٍبدى أبلغ من العىاًبدً ، عٌت العىاًبدً فإف  العىٍبدى على ىذا ٔت
كٚتع العىٍبًد الذم ، ًعًبد م: كقيل، عىًبيده : كٚتع العىٍبًد الذم ىو ميسًتىؽٌّ ، لكن بعضها ابلت سخَت كبعضها ابالختيار

(  ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ) : ف إُف الٌل أعمُّ من العًبىاًد. ك٢تذا قاؿفالعىًبيدي إذا أضي، ىو العىاًبدي ًعبىاده 
(ٖ) ، 

فنب و أنو ال يظلم من ٮتتصُّ ًبًعبىادىتًًو كمن انتسب إُف غَته من ال ذين تسم وا ًبعىٍبًد الشمس كعىٍبًد 
ت ك٨تو ذلك.  الال 

ذتو ، إذا ذل لتو: كعىب دتي فالانن ، افمذٌلل ابلقطر : كبعَت ميعىب ده ، مذل ل ابلوطء: أم، طريق ميعىب ده : كيقاؿ كإذا اٗت 
( ٹ ٹ ڤ ڤ     ): . قاؿ تعاُفاعىٍبدن 

(ٗ)  (َُ) 

، "كيلُّ مىٍن اٍستىٍكبػىرى ًمٍن ًعبىادىًة اللً  الى بيد  أىٍف يػىٍعبيدى غىيػٍرىهي : -رٛتو هللا  –قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
ٍنسىافى حىس اسه يػىتىحىر ؾي  رىادىًة . كىقىٍد ثػىبىتى يف الص ًحيحً  فىًإف  اإٍلً  : عىٍن الن يبًٌ صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى أىن وي قىاؿى : اًبإٍلً

ـه { فىاٟتٍىاًرثي اٍلكىاًسبي اٍلفىاًعلي  ـي فػىع اؿه ًمٍن ا٢ٍتىمًٌ ، } أىٍصدىؽي اأٍلىٍٝتىاًء حىاًرثه كى٫تى ا ا ، رىادىةً كىا٢ٍتىمُّ أىك ؿي اإٍلً ، كىا٢ٍتىم 
ٍنسىافي لىوي إرىادىةه دىاًئمن  تىًهي إلىٍيوً ، افىاإٍلً فىالى بيد  ًلكيلًٌ عىٍبدو ًمٍن ميرىادو ٤تىٍبيوبو ىيوى ، كىكيلُّ إرىادىةو فىالى بيد  ٢تىىا ًمٍن ميرىادو تػىنػٍ

                                                                                                                                                                                                     

 .ِْاًٟتجر:  سورة (ُ)

 .ٕٗآؿ عمراف:  سورة (ِ)

 .َْاًٟتجر:  سورة (ّ)
 .ُٔمرًن:  سورة (ْ)
 .ّٔالفرقاف:  سورة (ٓ)

 .ِّالدخاف:  سورة (ٔ)

بي اأٍلىًلفً األوسط،  الطرباين يف ادلعجمأخرجو  (ٕ)  بي مىًن اٍٝتيوي ًإبٍػرىاًىيمي ، ابى  كصححو األلباين يف ٖتقيق (ِٓٗٓ، رقم )ْٗ، صّ، جابى
 .ٕٓ، ص تيمية البن اإلميان

 .ِٗؽ: سورة  (ٖ)
 .ِِالشعراء: سورة  (ٗ)

 .ّْٓ، ِْٓ،صُط مفردات الدرآناألصفهاين:  (َُ)
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تػىهىى  تػىهىى حيبًًٌو كىًإرىادىتًًو . فىمىٍن َفٍى يىكيٍن الل ي مىٍعبيودىهي كىمينػٍ فىالى بيد  أىٍف يىكيوفى ، حيبًًٌو كىًإرىادىتًًو بىٍل اٍستىٍكبػىرى عىٍن ذىًلكى مينػٍ
ًلكى اٍلميرىاًد اٍلمىٍحبيوبً  افػىيىكيوفي عىٍبدن ، لىوي ميرىاده ٤تىٍبيوبه يىٍستػىٍعًبديهي غىيػٍري الل ً  ، كىًإم ا الصُّوىري ، كىًإم ا اٞتٍىاهي ، إم ا اٍلمىاؿي : ًلذى

فً ، كىاٍلكىوىاًكبً ، كىاٍلقىمىرً ، كىالش ٍمسً : ًمٍن ديكًف الل ً  اًخذيهي إ٢تىن كىًإم ا مىا يػىت   أىٍك ، كىالص اًٟتًُتى ، كىقػيبيوًر اأٍلىنًٍبيىاءً ، كىاأٍلىٍكاثى
ًة كىاأٍلىنًٍبيىاءً  ًئكى ابن ، ًمٍن اٍلمىالى ًلغىٍَتً اللً   االلً  . كىًإذىا كىافى عىٍبدن  أىٍك غىٍَتً ذىًلكى ٦ت ا عىبىدى ًمٍن ديكفً ، ال ًذينى يػىت ًخذيىيٍم أىٍرابى

كىكيلُّ ميٍستىٍكربو فػىهيوى ميٍشرًؾ"، ايىكيوفي ميٍشرًكن 
(ُ) 

اإلخالص كاالتباع فال يعبد إال هللا كال يعبد إال ٔتا : ك١تا كانت العبادة ال تتحقق إال أبركاهنا ك٫تا
 ليس فيو بدع كال ٤تداثت.  صواابن  –من الشرؾ  اشرع ال يقبل العمل إال إذا كاف خالصن 

(   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ): يف قولًو تعاُف -رٛتو هللا  –)قاؿ الفضيلي بن عياض 
: قاؿ   (ِ)

 أخلصيو كأصوبيو.

َف ، اكَف يكٍن خالصن ، َف يقبٍل. كإذا كافى صواابن ، كَف يكٍن صواابن ، اإف  العملى إذا كافى خالصن : كقاؿى 
 كالص وابي إذا كافى على السُّن ًة.، كا٠تالصي إذا كافى للً  عزى كجل  : قاؿى ، صواابن  ايقبٍل حىت  يكوفى خالصن 

ىت يت جث مث ىث يث حج مج جح مح جخ حخ مخ   ): لفضيلي قوؿي اللً  عز  كجل  كقد دؿ  على ىذا الذم قالو ا

( جس 
(ّ)  

 الدار اآلخرة.كاٟتقيقة أف الًتبية على العبادة من األشياء اليت يتطلبها كل من رغب يف 

تيو: كرابءن  ارىاب الشيءي يػىٍربيو ريبػيو  : كيرجع أصل كلمة الًتبية إُف الفعل رىابى   ٪تى يتو.: زىادى كى٪تىىا. كأىٍربػىيػٍ

فو أىٍربيو نىشىٍأتي فيًهم: قاؿ األىصمعي انن ، رىبػىٍوتي يف بىٍت فيالى تيو كرىبػىبػٍ  كرىبػ ٍيتي فيالى تيو كرىبػ ٍبتو أيرىبًٌيو تػىٍربًيىةن كتػىرىبػ يػٍ
ٍكتيو.: ٔتىٍعٌتن كىاًحدو. قاؿ اٞتٍىٍوىىرًمُّ  رىبػ ٍيتو تػىٍربًيىة كتػىرىبػ ٍيتو أىم غىذى

(ْ) 

فالًتبية ىي كل ما يؤثر على الشخصية من الناحية العقلية كا٠تلقية كالركحانية كاٞتسمانية بوسيلة 

                                                            

 .َُُص ،ََُ، صٕ،طالعبوديةابن تيمية:  (ُ)
لك: سورة  (ِ)

ي
 .ِا١ت

 .َُُالكهف: سورة  (ّ)

 .َّٕكص َّْص ُْج، ّط لسان العربانظر:  (ْ)
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 (ُ)مقصودة أك غَت مقصودة من الوالدة إُف الوفاة.

 ؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص أصحابو على ا٠تلق العظيم يف ا١تدرسة اإلٯتانية ا٠تالصة.كقد رب رسو 

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ) استدؿ بعض أىل العلم هبذه اآلية كقد
(ِ)  

 .   (ّ)يريد أف صالة الليل فريضة عليك اي دمحم.: قاؿ عطاء

مىةي كقد قاؿ  ًإشىارىةه ًإُفى أىف  الل ٍيلى  (   ٱ ٻ ٻ ٻ ): وي كىقػىٍولي  : ابن عاشور يف "التحرير كالتنوير" اٍلعىال 
ـى يف قػىٍولًوً  ا تػىقىد   ( 4)( ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ    )    : ًإُفى قػىٍولًوً    ( ٻ ٻ پ پ )   كىٍقتي تػىفىرُّغو ًمٍن بىثًٌ الد ٍعوىًة كىمى

ًة الل ٍيًل فػىٍرضن  (ٓ).ةاآٍلي ا خىاصٌّ ًبصىالى  .كىنػىٍفالن  اكىىىذى

بًٌٍحوي ٚتيٍلىةه مىٍعطيوفىةه عىلىى ٚتيٍلىًة : وي كىقػىٍولي  ى أىف  الت ٍسًبيحى التػ نػىفُّلي.  (   ٱ ٻ ٻ ٻ )كىسى  فػىتػىعىُت 

ًئًل ًصفى ، التػ ٍنزًيوي اًبٍلقىٍوًؿ كىاًباًلٍعًتقىادً : كىالت ٍسًبيحي  بػُّرى يف دىالى اًت اللً  كىيىٍشمىلي الص لىوىات كىاأٍلىقٍػوىاؿى الط يًٌبىةى كىالت دى
تًوً  ًة الن اًفلىةً ، كىكىمىاالى ؽي مىاد ًة الت ٍسًبيًح عىلىى الص الى ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب ) : كىقىاؿى تػىعىاُفى ، كىغىلىبى ًإٍطالى

 (7.)(6)( حب خب مب ىب 

ك١تا كانت العبودية  كحده ىي الغاية العظمى كا٢تدؼ األٝتى كا١تهمة الكربل اليت من أجلها خلق 
( ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ): إلنس كما قاؿ جل كعالهللا اٞتن كا

كمن ذلك جعل رسوؿ هللا  ،(ٖ)
 –فعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى  ؛ فا١تؤمن مسجوف يف سجن التكاليف بعيد عن ا١تلذات كالشهوات ؛ الدنيا سجن ا١تؤمن

                                                            

 .ِٗص، ُط لشرعيةالرتبية الرتوحيية يف اإلسالم أحمامها وضوابطها ا :انظر: أبو ٝتك  (ُ)
 .ِٔاإلنساف: سورة  (ِ)

  .ُٔ، صِّ، جُ، ط التفسري البسيطالواحدم:  (ّ)
 .َِا١تز مل: (4)
 .َِ -ِ( ا١تزمل: 5)
 .ْٖالطور: (ٔ)
 .َْٔ،صِٗ،د.ط،جوالتنوير التحرير -ٕ
 .ٔٓالذارايت: سورة  (8)
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نٍػيىا ًسجٍ »: قىاؿى رىسيوؿي هللًا صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى : قىاؿى  -هنع هللا يضر  اًفرً ، ني اٍلميٍؤًمنً الدُّ ن ةي اٍلكى  (ُ)«.كىجى

ككانت مدينة رسوؿ هللا ، ك٢تذا كانت ىذه الًتبية النبوية ٢تا أثرىا الكبَت على صحابة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص كمهنع هللا يضر
  تسمع لبعضهم دكاي   ؛ عندما أييت عليها الليل يفرحوف ابلظالـ كي تنصب األقداـ بُت يدم ا١تلك العالـ

 كدكم النحل كىو قائم يصلي بُت يدم ربو جل كعال.

ا اٍزدىادى : -رٛتو هللا  –قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية  " كىمىاؿي اٍلمىٍخليوًؽ يف ٖتىًٍقيًق عيبيوًدي ًتًو للًً  كىكيل مى
تيوي كىمىٍن تػى  ااٍلعىٍبدي ٖتىًٍقيقن  الًًو كىعىلىٍت دىرىجى وىى مى أىف  اٍلمىٍخليوؽى ٮتىٍريجي عىٍن اٍلعيبيوًدي ًة ًبوىٍجًو ًمٍن اٍلويجيوًه . لًٍلعيبيوًدي ًة اٍزدىادى كىمى

ًل ا٠تٍىٍلًق كىأىضىلًًٌهٍم". ا أىٍكمىلي فػىهيوى ًمٍن أىٍجهى  (ِ)أىٍك أىف  ا٠ٍتيريكجى عىنػٍهى

يع النواحي كاجملاالت كيف ٚت، كالعمر كلو كىٍقفه على طاعة هللا عىز  كىجىل  ، كاٟتياة كلها عبادة  تعاُف
( ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ): قاؿ سبحانو ؛ كاألحواؿ كالتقلبات

ٍأنيو ،(ّ) ڭ ڭ ڭ ): كقاؿ جىل  شى

(ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ
حىت ا١تباحات تنقلب إُف   (ْ)

 عبادات ٓتلوص النية كصفاء القىصد.

ـي كىاٟتٍىجُّ : اؿأمثلةن للعبادة فق –رٛتو هللا  –كقد ذكر شيخ اإلسالـ ابن تيمية  يىا اةي كىالصًٌ ةي كىالز كى "فىالص الى
ٍعريكًؼ كىالنػ ٍهيي عىٍن  ؛ كىًصٍدؽي اٟتٍىًديًث كىأىدىاءي اأٍلىمىانىةً  اـً كىاٍلوىفىاءي اًبٍلعيهيوًد كىاأٍلىٍمري اًبٍلمى ٍيًن كىًصلىةي اأٍلىٍرحى كىًبرُّ اٍلوىاًلدى
ادي لًٍلكيف اًر كى  ًر . كىاٞتًٍهى ٍمليوًؾ ًمٍن اٍلميٍنكى ٍحسىافي إُفى اٞتٍىاًر كىاٍليىًتيًم كىاٍلًمٍسًكًُت كىاٍبًن الس ًبيًل كىاٍلمى اٍلمينىاًفًقُتى كىاإٍلً

ائًًم كىالدُّعىاًء كىالذًٌٍكًر كىاٍلًقرىاءىًة كىأىٍمثىاًؿ ذىًلكى ًمٍن اٍلًعبىادىًة . كىكىذىًلكى حيبُّ  ًو كىخىٍشيىةي اللً  اللً  كىرىسيولً  اآٍلدىًميًٌُتى كىاٍلبػىهى
صي الدًٌيًن لىوي كىالص بػٍري ًٟتيٍكًمًو كىالشٍُّكري لًًنعىًمًو كىالرًٌضىا ًبقىضىائًوً  بىةي إلىٍيًو . كىًإٍخالى انى اءي  ؛ كىالتػ وىكُّلي عىلىٍيوً  ؛ كىاإٍلً كىالر جى

اًبًو كىأىٍمثىاؿي ذىًلكى ًىيى ًمٍن اٍلًعبى  ".ًلرىٍٛتىًتًو كىا٠تٍىٍوؼي ًلعىذى  (ٓ)ادىًة للً 

ككيف ال تكوف العبادة عام ةن كشاملة ٞتميع نواحي ك٣تاالت اٟتياة كىي اٟتكمة اليت خلق هللا اٞتن 
 ؟!-كما سبقت اإلشارة إُف ذلك   –كاإلنس ألجل ٖتقيقها كالقياـ هبا كأدائها 

                                                            

 (.ِٔٓٗ) ، رقمِِِٕ/  ْ، ًكتىابي الزٍُّىًد كىالر قىاًئًق ،  يف صحيحو مسلمأخرجو   (ُ)
 .ُِص ،ٕ،طرسالة العبوديةابن تيمية:  (ِ)
 .ٗٗاًٟتجر: سورة  (ّ)

 .ُّٔاألنعاـ: سورة  (ْ)

 .ُص ،ٕ،طرسالة العبودية (ٓ)
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ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ): فقاؿ سبحانو ؛ كقد أمر هللا هبا الناسى أٚتعُت

   (ُ)( ۀ ہ 

ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): فقد قاؿ تعاُف ؛ كىي خالصة دعوة ٚتيع األنبياء كالرسل  

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

( ک ک 
( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ): كقاؿ عىز  كىجىل  ، (ِ)

(ّ)   

ٍيسى لىوي غىرىضه يف تػىعىبُّدو ًبعىٍيًنًو يػيٍؤثًريهي "صىاًحبي التػ عىبًُّد اٍلميٍطلىًق لى : -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن القيم 
ا، بىٍل غىرىضيوي تػىتػىبُّعي مىٍرضىاًة اللً  تػىعىاُفى أىٍينى كىانىتٍ ، عىلىى غىٍَتًهً  اري تػىعىبًُّدًه عىلىيػٍهى يف مىنىازًًؿ  فػىهيوى الى يػىزىاؿي ميتػىنػىقًٌالن ، فىمىدى

ا ريًفعىٍت لىوي ،  اٍلعيبيوًدي ةً  ٍَتًًه ًإلىيػٍهىاكيل مى ا دىأٍبىوي يف ، كىاٍشتػىغىلى هًبىا حىىت  تػىليوحى لىوي مىٍنزًلىةه أيٍخرىل، مىٍنزًلىةه عىًملى عىلىى سى فػىهىذى
يػٍريهي  تىًهيى سى اءى رىأىيٍػتىوي مىعىهيمٍ ، الس ٍَتً حىىت  يػىنػٍ اًىًدينى ، مٍ كىًإٍف رىأىٍيتى اٍلعيب ادى رىأىيٍػتىوي مىعىهي ، فىًإٍف رىأىٍيتى اٍلعيلىمى كىًإٍف رىأىٍيتى اٍلميجى

اًكرًينى رىأىيٍػتىوي مىعىهيمٍ ، رىأىيٍػتىوي مىعىهيمٍ  بى ، كىًإٍف رىأىٍيتى اٍلميتىصىدًًٌقُتى اٍلميٍحًسًنُتى رىأىيٍػتىوي مىعىهيمٍ ، كىًإٍف رىأىٍيتى الذ  كىًإٍف رىأىٍيتى أىٍرابى
ا ىيوى اٍلعىٍبدي اٍلميٍطلىقي ، يٍػتىوي مىعىهيمٍ اٞتٍىٍمًعي ًة كىعيكيوًؼ اٍلقىٍلًب عىلىى اللً  رىأى  ًٍلٍكوي الرُّسيوـي ، فػىهىذى كىَفٍى تػيقىيًٌٍدهي ، ال ًذم َفٍى ٘تى

ا ًمنى اٍلًعبىادىاتً ، اٍلقيييودي  تػيهى تػيهىا كىرىاحى ليوي عىلىى ميرىاًد نػىٍفًسًو كىمىا ًفيًو لىذ  كىلىٍو  ، بىٍل ىيوى عىلىى ميرىاًد رىبًٌوً ، كىَفٍى يىكيٍن عىمى
تػيهىا يف ًسوىاهي  انىٍت رىاحىةي نػىٍفًسًو كىلىذ  ا ىيوى اٍلميتىحىقًٌقي ًب "، كى ا ، احىق   (ْ)( ٿ ٿ ٿ ٿ ) . فػىهىذى اٍلقىائًمي هًبًمى

ي أى ، اًصٍدقن  ليوي مىا تػىيىس رى ، مىٍلبىسيوي مىا تػىهى كى٣تىًٍلسيوي حىٍيثي انٍػتػىهىى ًبًو ، ًبوىٍقًتوً كىاٍشًتغىاليوي ٔتىا أىمىرى الل ي ًبًو يف كيلًٌ كىٍقتو ، كىمىٍأكى
الًين  هي خى ًٍلكيوي ًإشىارىةه ، ااٍلمىكىافي كىكىجىدى دىائًره مىعى اأٍلىٍمًر ، حيرٌّ ٣تيىر ده ، كىالى يىٍستػىٍوِف عىلىٍيًو رىٍسمه ، كىالى يػىتػىعىب ديهي قػىٍيده ، الى ٘تى

ائًبيوي يىًديني ًبًديًن اآٍلًمًر أىىن  تػىوى ، حىٍيثي دىارى  قٌو ، كىيىديكري مىعىوي حىٍيثي اٍستػىقىل ٍت مىضىارًبيوي ، ج هىٍت رىكى ٍنىسي ًبًو كيلُّ ٤تًي ، أيى
اٍلغىٍيًث حىٍيثي كىقىعى نػىفىعى ،  كىيىٍستػىٍوًحشي ًمٍنوي كيلُّ ميٍبًطلو  ا مىنػٍفىعىةه حىىت  شىوٍكيهىا، كى اٍلنىٍخلىًة الى يىٍسقيطي كىرىقػيهىا كىكيلُّهى ، كىكى

اًلًفُتى أًلىٍمًر الل ً كىىي  ، فػىهيوى للًً  كىاًبللً  كىمىعى الل ً ، كىاٍلغىضىًب ًإذىا انٍػتيًهكىٍت ٤تىىاًرـي الل ً ، وى مىٍوًضعي اٍلًغٍلظىًة ًمٍنوي عىلىى اٍلميخى
ٍلقو  ًئقى عىًن اٍلبػىٍُتً بىٍل ًإذىا كىافى مىعى الل ً ، كىصىًحبى الن اسى ًبالى نػىٍفسو ، قىٍد صىًحبى الل ى ًبالى خى كىٗتىىل ى ،  عىزىؿى ا٠تٍىالى

ٍلًقًو عىزىؿى نػىٍفسىوي ًمنى اٍلوىسىًط كىٗتىىل ى عىنػٍهىا، عىنػٍهيمٍ  لىوي! مىا أىٍغرىبىوي بػىٍُتى الن اًس! كىمىا أىشىد   افػىوىاىن ، كىًإذىا كىافى مىعى خى
ٍأنًينػىتىوي كىسيكيونىوي ًإلىٍيًو! ! كىالل ي اٍلميٍستػىعىافي ، فػىرىحىوي ًبوً كىٍحشىتىوي ًمنػٍهيٍم! كىمىا أىٍعظىمى أيٍنسىوي اًبللً  كى  كىعىلىٍيًو ، كىطيمى

                                                            

 .ُِالبقرة: سورة  (ُ)
 .ّٔالنحل: سورة  (ِ)
 .ِٓاألنبياء: سورة  (ّ)

 .ٓالفاٖتة: سورة  (ْ)
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في".  (ُ)اٍلتٍُّكالى

ٻ ٻ ٻ ٻ   ): ما داـ القلب يتجو فيو إُف هللا، كاإلسالـ صريح يف اعتبار العمل ىو العبادة    

پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

( ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 
(ِ)   

نىا إُف اإلكثار ًمن الدعاء أبف ييعيننا هللاي على إحساف العبادة عىمىالن كما  صلى هللا  –بوصية النيب  أحوجى
 أليًحبُّكى كىاللً  ًإيٌنً أليًحبُّكى ايى ميعىاذي كىاللً  ًإيٌنً » : كىقىاؿى  –هنع هللا يضر  –ًحُتى أىخىذى بًيىًد ميعاذ بن جبل  –عليو كسلم 

الل هيم  أىًعٍتًٌ عىلىى ًذٍكرًؾى كىشيٍكرًؾى كىحيٍسًن : أيكًصيكى ايى ميعىاذي الى تىدىعىن  يف ديبيًر كيلًٌ صىالىةو تػىقيوؿي » فػىقىاؿى «. 
 (ّ)«.ًعبىادىًتكى 

ـً اٍبني تػىٍيًمي ةى  ٍسالى "أتىىم ٍلتي أىنٍػفىعى الدُّعىاًء فىًإذىا ىيوى سيؤىاؿي اٍلعىٍوًف عىلىى : - رىًٛتىوي هللاي  –كىقىاؿى شىٍيخي اإٍلً
( ٿ ٿ ٿ ٿ      )مثي  رىأىيٍػتيوي يف اٍلفىاًٖتىًة يف ، مىٍرضىاتًوً 

(ْ)    

 : األثر الرتبوي للعبادة

ينمي لدل  –ملسو هيلع هللا ىلص  –االستمرار يف العبادة مع استحضار اإلخالص  فيها كأدائها كىفق ىدم النيب : أكال
، ك٬تعل اإلنساف ا١تسلم إنساان منطقيا كاعيا يف كل أمور حياتو، ا١تؤمن ا٠تضوعى كالتعظيم  كاالنقياد لو

 ككعي كتفكَت.، ال يقـو بعمل إال ضمن خطة، إنساان منهجيا

خي يف نفس ا١تؤمن يقظة دائمة ْت يث يراقب هللا يف كل كا١تداكمة على استحضار شرطي العبادة يػيرىسًٌ
 كىذا ىو لب العبادة.، أعمالو

                                                            

 .ُُُ، صُ،ج نعبم وإايك نستعني ممارج السالمني بني منازل إايك ابن القيم: (ُ)
 .ُٕٕالبقرة: سورة  (ِ)

، ُٔٓ، صُج وداو د سنن أيب صحيح إسناده: األعظمي كقاؿ، (ُٕٓ، رقم ) ّٗٔ، صُ، جخزمية يف صحيحو ابنأخرجو  (ّ)

 اجلامع : صحيح. انظرُِّٔداككد ص أيب ، صحيحّّٓالطحاكية ص ، شرحِِٔ، صِج الرتغيب( صحيح)كقاؿ األلباين: 
 .َُِّ، صِ، ج وزايدتو غريالص

 .ٓالفاٖتة: سورة  (ْ)
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ارتباطا كاعيا منظما متينا مبنيا ، حيثما كاف، كالعبادات تريب ا١تسلم على االرتباط اب١تسلمُت: اثنيا
فاألعماؿ التعبدية اليت أيتيها ا١تسلم مع ا١تسلمُت تكسبو لذة  ؛ كثقة ابلنفس عظيمة، على عاطفة صادقة

كا١تسلموف كإف ميًنعوا من أداء ، إُف جانب لذة ا١تناجاة الفردية، كعواطفها ا١تشًتكة، ماعةالشعور بقوة اٞت
العبادات اٞتماعية فإهنم يبقوف على رابط العقيدة كمىت ما كيًجدت الفرصة فإهنم يعودكف إُف اجتماعهم تلبية 

، على التجمع كاٟتج كالزكاة لألكامر الشرعية كاستجابة للتوجيهات الرابنية. بل إف بعض العبادات قائمة
حىت ، كتوحيد القلوب كالنفوس ا١تؤمنة، فمهما منعوا من إقامة اجملتمع ا١تسلم فال بد ٢تم من العودة إليو

 تصبح كاٞتسد الواحد.

 ؛ كاالعتزاز اب، كإابء الضيم، كالعبادة يف اإلسالـ تريب النفس ا١تسلمة على العزة كالكرامة: اثلثا
 كأعظم من كل عظيم.، ل كبَتألنو أكرب من ك

حيث اٞتميع يناجوف راب ، ٖتت لواء عقيدة كاحدة، كالعبادات ا١تستمرة يف ٚتاعة كاحدة: رابعا
قبل أف ينفضوا من اجتماعهم. كل ذلك يعلم ا١تسلمُت ، مث إذا فرغوا تعارفوا كتناصحوا كتشاكركا، كاحدا

 العدؿ.ك ، كا١تساكاة، القائمة على التعاكف، اٟتياة الشورية

ال تقف عند حدكد ، العبادة يف اإلسالـ تريب عند ا١تسلم قدرا من الفضائل الثابتة ا١تطلقة: خامسا
فا١تسلم ىو ا١تسلم أبخالقو ، كلكنها تعم التعامل مع البشرية ٚتعاء، كال ٖتكمها ا١تصاٌف، أك القـو، األرض

 كاف.ألف ربو كاحد يراقبو حيثما   ؛ كحيثما حل، أىن سار، كإنسانيتو

كالًتبية على أساس العبادة تزكد اإلنساف دائما بشحنات متتالية من القوة ا١تستمدة من قوة : سادسا
، ا١تستمد من األمل بنصر هللا كثواب اٞتنة، كاألمل اب١تستقبل، كالثقة ابلنفس ا١تستمدة من الثقة اب، هللا

كهتبو القدرة ا١تستمرة على ، سلم دائما إُف اإلماـكالوعي كالنور ا١تستمد من نور هللا. كىذه الشحنات تدفع ا١ت
 كاعية مستمرة.، كتقدًن كل طاقاتو حية منتجة، الدأب كاٞتهد

كتصوراتو ما قد يعلق ، إف تربية ا١تسلم ابلعبادة ٕتدد نفسو ابستمرار ابلتوبة اليت تزيل عن قلبو: سابعا
كٕتعلو يتكيف مع مبادئو كمثلو ، أك أخطاءك٘تحو من جوارحو أثر ما قد يكسب من آاثـ ، هبما من أدانس
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  (ُ)العليا كيتسامح مع اآلخرين.

 : ًمنها، كللعبادة فوائد كبَتة كجليلة يف الدنيا كاآلخرة

 تفيد رفعة ا١تكاف كا١تكانة. -ُ

 كرضا ربًٌ األرابب.، فيها عظم الث واب -ِ

 كعالمة الدًٌين.، ىي دليل اليقُت -ّ

 أعظم من ة. ثواهبا سكن اٞتن ة كىي -ْ

 كعالمة الت عقُّل.، دليل الت وكُّل -ٓ

 عالمة الت وفيق من هللا. -ٔ

 ا١تالئكة ٖتفُّ العابد أبجنحتها كٖتفظو. -ٕ

 كىي أعظم ا٢تبات.، تتكاثر حولو الر ٛتات -ٖ

 كعالمة رضاه عن النًٌعم.، صورة لشكر العبد ا١تنعم عليو -ٗ

  تعاُف.حسن العبادة يثمر حسن الظ نًٌ اب -َُ

 الت وفيق يف سؤاؿ القرب. -ُُ

 كالص رب يثمر حسن العوض.، تثمر الص رب -ُِ

 (ِتثمر حب  الٌناس ٦ت ا يثمر حسن الذًٌكر كحسن الث واب ابألثر.) -ُّ

  

                                                            
 .ّٓ،  ْٗ، صِٓط أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت وادلمرسة واجملتيع :النحالكم :انظر (ُ) 
 .ِٖٕٗ، صٕ، جْط نضرة النعيم يف ممارم أخالق الرسول المرمي٣تموعة من العلماء: انظر:  (ِ)
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 آاثر الذكر الرتبوية : ادلبح ث الثاين

لُّ : "كىالذًٌٍكري : -رٛتو هللا  –قاؿ شيخ اإلسالـ ا٢تركم  صي ًمنى اٍلغىٍفلىًة كىالنًٌٍسيىاًف".ىيوى الت خى
كقاؿ اإلماـ ، (ُ)

أًلىن وي  ا"كىأىٍصلي الذًٌٍكًر التػ نػىبُّوي اًبٍلقىٍلًب لًٍلمىٍذكيوًر كىالتػ يػىقُّظي لىوي. كىٝتيًٌيى الذًٌٍكري اًبللًٌسىاًف ًذٍكرن : -رٛتو هللا  –القرطيب 
لىةه عىلىى الذًٌٍكًر اٍلقىٍليبًٌ  ؽي الذًٌٍكًر عىلىى اٍلقىٍوًؿ اللًٌسىاينًٌ صىارى ىيوى الس اًبقى لًٍلفىٍهًم".غىيػٍرى ، دىالى ثػيرى ًإٍطالى ، (ِ)أىن وي لىم ا كى

( مج جح مح جخ حخ ): كقد قاؿ هللا تعاُف يف سورة اإلنساف
(ّ)   

لو ىؤالء الكافركف ىذا توجيو رابين لنبيو ملسو هيلع هللا ىلص يوجهو كيرشده فيو إُف ما يعينو على الصرب عما يقو   
 كقد ذكر سبحانو ىذين الوقتُت إشارة إُف دكاـ الذكر.، كما يفعلونو فأمره ابلذكر مطلقا "بكرة" ك"أصيال"

مىةي كقد أشار إُف ذلك  مج جح مح جخ )يف تفسَت ىذه اآلية  -رٛتو هللا  –ابن عاشور  اٍلعىال 

( حخ 
ا ًإٍرشىاده ًإُفى مىا ًفيًو )أىٍم أىٍقًبٍل عىلىى شىٍأًنكى ًمنى الد عٍ : فقاؿ، (ْ) وىًة ًإُفى اللً  كىًذٍكًر اللً  أبًىنٍػوىاًع الذًٌٍكًر. كىىىذى

أىٍم الى يىصيدُّؾى ، عىٍوفه لىوي عىلىى الص رٍبً عىلىى مىا يػىقيوليوفى. كىاٍلميرىادي اًبٍلبيٍكرىًة كىاأٍلىًصيًل اٍسًتٍغرىاؽي أىٍكقىاًت النػ هىارً 
اًر. كىيىٍدخيلي يف ًذٍكًر اللً  الص لىوىاتي ًمٍثلي قػىٍولًوً ًإٍعرىاضيهيٍم عىٍن  ہ ھ ): ميعىاكىدىًة الد ٍعوىًة كىتىٍكرًيرًىىا طىرىيفًى النػ هى

( ھ ھ ھ ے ے 
ًلكى النػ وىاًفلي ال يًت ًىيى ًمٍن خىصىاًئًص الن يبًء صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى بػىٍُتى مىٍفريكضو  (ٓ) كىكىذى

. فىاأٍلىٍمري يف قػىٍولًوً ًمنػٍ  . كىًذٍكري اٍسًم الر بًٌ : هىا كىغىٍَتً مىٍفريكضو كىاذٍكيًر ميٍستػىٍعمىله يف ميٍطلىًق الط لىًب ًمٍن كيجيوبو كىنػىٍفلو
ٍفريكضىًة كىالنػ وىاًفًل كىيىشٍ  مىلي اٍلمىٍوًعظىةى بًتىٍخًويًف ًعقىاًبًو يىٍشمىلي تػىٍبًليغى الد ٍعوىًة كىيىٍشمىلي ًعبىادىةى اللً  يف الص لىوىاًت اٍلمى

اًء ثػىوىاًبًو. كىقػىٍوليوي  ا اٍلمىٍحديكد ًمنػٍهىا كىأىٍكقىاًت الص لىوىاًت كىغىيػٍرى  بيٍكرىةن كىأىًصيالن : كىرىجى اًر كلهى يىٍشمىلي أىٍكقىاتى النػ هى
أىٍكقىاًت النػ وىاًفلً   (ٔ)(.اعىًشي   كىأىًصيالن ، كبيٍكرىةن ًىيى أىك ؿي النػ هىارً كىالدُّعىاًء كىااًلٍسًتٍغفىاًر. ، اٍلمىٍحديكًد كى

اًر كىآًخرًًه(.: أىمٍ  (7)( مج جح مح جخ حخ ) : -رٛتو هللا  –كقاؿ اٟتافظ ابن كثَت   (ُ)يف أىك ًؿ النػ هى

                                                            

 .َْٓ، صِ، جّط ،بني منازل إايك نعبم وإايك نستعني ممارج السالمنيابن القيم:  (ُ)
 .ُُٕ، صِ، جِ،ط اجلامع ألحمام الدرآن =تفسري الدرطي: القرطيب (ِ)
 .ِٓاإلنساف: سورة  (ّ)

 .ِٓاإلنساف: سورة  (ْ)

 .ُُْىود: سورة  (ٓ)
 .َْٔ، صَْٓ، ص ِٗ،د.ط، جالتحرير والتنويرابن عاشور:  (ٔ)
 .ِٓاإلنساف: (ٕ)
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{ فىاٍدعيوي ًبًو }كىاذٍكيٍر{ ايى ٤تيىم دي }اٍسمى رىبًٌ : )يػىقيوؿي تػىعىاُفى ذًٍكريهي : -رٛتو هللا  –كقاؿ اإلماـ الطربم  كى
ًة الصٍُّبحً  ًة الظٍُّهًر كىاٍلعىٍصًر(. اكىعىًشي  ، بيٍكرىةن يف صىالى "كلكن الصرب : -رٛتو هللا  –قاؿ سيد قطب  (ِ)يف صىالى

 .  (3)( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    حخمج جح مح جخ  ): كال بد من الزاد كا١تدد ا١تعُت، شاؽ

كاسجد لو ابلليل كسبحو طويال.. إنو االتصاؿ ، ساءىذا ىو الزاد. اذكر اسم ربك يف الصباح كا١ت
ىو ينبوع القوة كمصدر الزاد كا١تدد.. االتصاؿ بو ذكرا ، ككلفك الدعوة، اب١تصدر الذم نٌزؿ عليك القرآف

كالعبء ثقيل. كال بد من الزاد الكثَت كا١تدد ، .. فالطريق طويل .. ليال طويال كعبادة كدعاء كتسبيحا
 الكبَت.

كأشواؾ الطريق. فلم ، كعرفو متاعب العبء، كنزؿ عليو القرآف، كلف عبده الدعوة،  حيمإف هللا ر 
 بال عوف أك مدد.  -ملسو هيلع هللا ىلص -يدع نبيو

أنو ىو الزاد اٟتقيقي الصاٌف ٢تذه الرحلة ا١تضنية يف ذلك  -سبحانو -كىذا ىو ا١تدد الذم يعلم
  هللا يف كل أرض كيف كل جيل. .. كىو ىو زاد أصحاب الدعوة إُف الطريق الشائك

كاٟتقيقة اليت ينبغي أف يعيش فيها أصحاب الدعوة إُف هللا ىي ىذه اٟتقيقة اليت لقنها هللا لصاحب 
ىي أف التكليف هبذه الدعوة تنزؿ من عند هللا. فهو صاحبها. كأف اٟتق الذم تنزلت  -ملسو هيلع هللا ىلص -الدعوة األكُف

 الذم يدعو إليو اآلٙتوف الكفار.  بو ال ٯتكن مزجو ابلباطل

 (ْ)إهنا حقيقة كبَتة ال بد أف يدركها كيعيش فيها ركاد ىذا الطريق".

على ذكره لربو بلسانو كقلبو ككجدانو فكاف الصحابة يعدكف لو من  اك٢تذا كاف رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص مداكمن 
-ًإٍف كين ا لىنػىعيدُّ ًلرىسيوًؿ اللً  : قىاؿى  –رضي هللا عنهما  –مىرى فعىًن اٍبًن عي  ؛ االستغفار يف اجمللس الواحد مئة مرة

ٍجًلًس اٍلوىاًحًد ًمئىةى مىر ةو  -ملسو هيلع هللا ىلص  (ٓ)«.رىبًٌ اٍغًفٍر ِف كىتيٍب عىلىي  ًإن كى أىٍنتى التػ و ابي الر ًحيمي » يف اٍلمى
                                                                                                                                                                                                     

 .ْٗ، صٔ، جِط تفسري ابن كثري: كثَتابن   (ُ) 
 .ّٕٓ، صِّ، جُط تفسري الطربي = جامع البيان: الطربم (ِ)
 .ِٔاإلنساف: (3)
 .ّٖٕٔ، صٔ، جُِ،ط يف ظالل الدرآن: سيد قطب (ْ)
بي ااًلٍسًتٍغفىارً األرنؤكط،  ٖتقيق يف سننو ماجو ابنأخرجو ( ٓ)  . (ُّْٖ)، رقم ُٕٗص ،ْجأىبٍػوىابي اأٍلىدىًب، ، ابى
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ٍردىاءً  ؛ يرشدىم إُف ذكر هللا جل كعالككاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يوجو أصحابو ك  أىف  الن يب  صىل ى هللاي ، عىٍن أىيب الد 
ا ًعٍندى مىًليًككيمٍ »: عىلىٍيًو كىسىل مى قىاؿى  اًلكيٍم كىأىٍرضىاىى اًتكيمٍ ، أىالى أينػىبًٌئيكيٍم ًٓتىٍَتً أىٍعمى ٍَتو لىكيٍم ًمٍن ، كىأىٍرفىًعهىا يف دىرىجى كىخى

قػىهيمٍ ، ىىًب كىاٍلوىرًؽً ًإٍعطىاًء الذ   انى ًٍ كىمىا ذىاؾى ايى رىسيوؿى : قىاليوا« كىيىٍضرًبيوا أىٍعنىاقىكيٍم؟، كىًمٍن أىٍف تػىٍلقىٍوا عىديك كيٍم فػىتىٍضرًبيوا أى
؟ قىاؿى   (ُ)«.ًذٍكري الل ً »: اللً 

كم( أفضلها. " )أال أنبئكم ٓتَت أعمال: يف شرح ىذا اٟتديث –رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ الصنعاين 
: كالثاين أهنا تنمو عنده تعاُف كتزكوا. )كأرفعها( أم، )كأزكاىا عند مليككم( أ٪تاىا فاألكؿ أفضل يف نفسها

٣تركر عطف : أكثرىا رفعة. )يف درجاتكم( منازلكم يف اٞتنة. )كخَت لكم من إنفاؽ الذىب( قاؿ الطييب
ئكم ٔتا ىو خَت لكم من بذؿ أموالكم كأنفسكم. أال أنب: ألف ا١تعٌت ؛ على خَت أعمالكم من حيث ا١تعٌت

)كالورؽ( الفضة. )كخَت لكم من أف تلقوا عدككم فتضربوا أعناقهم كيضربوا أعناقكم( تقتلوىم كيقتلوكم مث 
كىي استئنافية ، عينو بعد التشويق إليو كحث األنفس على اإلقباؿ عليو بقولو. )ذكر هللا( أم ىو ذكر هللا

"ال إلو إال : ما ىو؟ ففيو بياف أف ذكر هللا تعاُف أفضل العبادات كأشرفها كرأس الذكر كلمة: كأنو قيل،  بيانية
 هللا" فهي الكلمة 

ذكر اللساف كالقلب : ا١تراد ىنا الذكر الكامل كىو ما اجتمع فيو: قاؿ ابن حجر، العليا كالذكر األسٌت
كغَته كليس ىذا ابلنسبة إُف ، لة اٞتهادكىذا ال يعدلو شيء من فضي، ابلفكر كاستحضار عظمة الرب تعاُف

 (ِ)ذكر اللساف اجملرد ".

أف الذكر )سبب اشتغاؿ اللساف عن الغيبة كالنميمة  –رٛتو هللا  –كقد ذكر اإلماـ ابن القيم 
كالكذب كالفحش كالباطل. فإف العبد ال بد لو من أف يتكلم. فإف َف يتكلم بذكر هللا تعاُف كذكر أكامره 

 كال سبيل اُف السالمة منها البتة إال بذكر هللا تعاُف.، رمات أك بعضهاتكلم هبذه ا

                                                                                                                                                                                                     

)صحيح  :ُِّص ادلفرد األدب صحيح. كقاؿ األلباين يف دمحم ٤تيي الدين عبد اٟتميدٖتقيق (، ُُٔٓ)يف سننو رقم كد اك أبو دك 
 . اإلسناد(

بي فىٍضًل الذًٌٍكرً ، يف سننو ماجو وابن(، َُِِٕ، رقم )ّّ، صّٔص مسنمه يف أمحماإلمام أخرجو ( ُ)  ، كصححو اقق األرنؤكط ابى
الًتمذم كابن ماجو )صحيح( ... ]: ُّٓ، صُج وزايدتو الصغري اجلامع صحيح(. كقاؿ األلباين يف َّٕٗرقم )، َٕٔ، صْج

  .ِِٖ، صِج الرتغيب [ عن أيب الدرداء. ٗتريجكاٟتاكم
 .ُّٖ، صْ، جُ، طالتَّنويُر َشْرُح اجلَاِمع الصَِّغريِ : الصنعاين (ِ)
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كمن ، فمن عود لسانو ذكر هللا صاف لسانو عن الباطل كاللغو، كا١تشاىدة كالتجربة شاىداف بذلك
 (ُ)كال حوؿ كال قوة إال اب(.، يبس لسانو عن ذكر هللا تعاُف ترطب بكل ابطل كلغو كفحش

فمثل الذم يذكر ربو كالذم ال يذكر ، )كال فرؽ بُت اٟتي كا١تيت إال ابلذكر: - رٛتو هللا –كقاؿ 
 (ِ)«.(.أكثركا ذكر هللا تعاُف حىت يقاؿ ٣تنوف» اربو كمثل اٟتي كا١تيت. كيف ا١تسند مرفوعن 

ىئ ىئ ی ی ی ی جئ ): كقد حث هللا عباده ا١تؤمنُت على اإلكثار من ذكره جل كعال حيث قاؿ

(مئ ىئ يئ جب حئ
(ّ)   

ڈ ژ ژ )    : ٔتداكمتهم على الذكر على ٚتيع أحوا٢تم فقاؿ، لبابكقد كصف هللا عىز  كىجىل  أكِف األ

(   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ           ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ
(ْ)   

رىجىةن ًعٍندى هللًا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة؟ ايى رىسيوؿى هللًا أىمُّ اٍلًعبىاًد أىٍفضىلي دى : قػيٍلتي : قىاؿى  –هنع هللا يضر  –أىيب سىًعيدو ا٠تيٍدرًمًٌ كىعىٍن 
ًثَتن : قىاؿى  اًكريكفى هللاى كى اًكرىاتي ". ا" الذ  كىالذ 

(ٓ 

 : قاؿ تعاُف ؛ كالذكر سبب لنيل األجر العظيم كالثوب اٞتزيل كا١تغفرة من الرب الرحيم

(ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ      )
(ٔ)   

مىةي القاٝتي  أم بقلوهبم كألسنتهم  (ۇ ۇ ۆ ۆ     ): -رٛتو هللا  –قاؿ اٍلعىال 
أم بسبب ما عملوا من اٟتسنات ا١تذكورة غفراان ١تا اقًتفوا من الصغائر ألهنا مكفرة  (ۈ ۈ ٴۇ ۋ)

                                                            

 .ّْص، ّط الطيبالوابل الصيب من الملم : ابن قيم اٞتوزية (ُ)
 .، مرجع سابقُْ،ج ّ،طالوابل الصيب (ِ)
 .ِْاألحزاب: سورة  (ّ)

 .ُُٗآؿ عمراف: سورة  (ْ)

(. ّّٕٔ، رقم )ْٖٓ، صٓ، ج أىبٍػوىابي الد عىوىاًت عىٍن رىسيوًؿ اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى  شاكر ٖتقيق أٛتد يف سننو الرتمذيأخرجو  (ٓ)
)صحيح( ... كقاؿ األلباين:  (.َُُِٕرقم ) ميٍسنىدي أىيب سىًعيدو ا٠ٍتيٍدرًمًٌ رىًضيى الل ي عىٍنوي ، ِْٖ، صُٖ، ج ٥ترجا وأمحم يف مسنمه

 .ِٖٔ، صُج وزايدتو الصغري اجلامع صحيحانظر:  .ُُٖٗ، ٥تتصر مسلم ِِِٔ[ عن أيب ىريرة. ا١تشكاة أٛتد كمسلم]
 .ّٓاألحزاب: سورة  (ٔ)
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  (ُ)أم ثوااب كافرا يف اٞتنة". (ۋ ۅ )بذلك 

كقد أمر هللا نبيو ابلصرب مع الذين يكثركف من ذكر رهبم كهناه عن طاعة الغافلُت عن ذكره حيث 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ): ؿقا

(  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
(ِ)   

فبعد انتهائو من أداء الصالة   ؛ لربو على كل أحوالو كيف ٚتيع تقلباتو اكينبغي للمؤمن أف يكوف ذاكرن 
( گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ): يقوؿ عىز  كىجىل  

ٹ ): كيقوؿ سبحانو   (ّ)

   (ْ)(   ڄ ڄ ڄ ڃ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ

كيف أرض ا١تعركة عند مالقاة العدك فإف كثرة الذكر  (ٓ): كقاؿ تعاُف منبها على ذكره بعد أداء مناسك اٟتج
ٍأنيو ؛ من أسباب الفالح ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ): فقد قاؿ جىل  شى

( ۈئ 
(ٔ)   

ى    ): فقد قاؿ عىز  ًمن قائل ؛ ذا ذىكىرىهي أف هللا عىز  كىجىل  يىٍذكيريه إً  اكشرفن  اكيكفي الذاكرى فخرن    

(  ائ 
ذكر هللا : "أم: -رٛتو هللا  –قاؿ الراغب األصفهاين    (ٖ)(  ى ائ ائ ەئ ەئ    ): كقاؿ تعاُف  (ٕ)

 (ٗ)كذلك حثٌّ على اإلكثار من ذكره".، لعبده أكرب من ذكر العبد لو

، أىانى ًعٍندى ظىنًٌ عىٍبًدم يب : " يػىقيوؿي الل ي تػىعىاُفى : اؿى الن يبُّ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى قى : قىاؿى ، كعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى الل ي عىٍنوي 

                                                            

 .ٕٔص ،ٖ، جُط يلأو سن التزلا :القاٝتي (ُ)
 .ِٖالكهف: سورة  (ِ)
 .َُّالنساء: سورة  (ّ)

 .َُاٞتمعة: سورة  (ْ)
 .ََِالبقرة: سورة  (ٓ)
 .ْٓاألنفاؿ: سورة  (ٔ)

 .ُِٓالبقرة: سورة  (ٕ)

 .ْٓالعنكبوت: سورة  (ٖ)

ممارج يف " –إف شئت  –انظرىا كيف معٌت ىذه اآلية أقواؿ أخرل، . ِّٗ، صُط ادلفردات يف غريب الدرآناألصفهاين:  (ٗ)
 .ّٖٗ، صِ، جّط السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعني
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كىًإٍف ، هيمٍ كىًإٍف ذىكىرىين يف مىإلىو ذىكىٍرتيوي يف مىإلىو خىٍَتو ًمنػٍ ، فىًإٍف ذىكىرىين يف نػىٍفًسًو ذىكىٍرتيوي يف نػىٍفًسي، كىأىانى مىعىوي ًإذىا ذىكىرىين 
عن  اكىًإٍف تػىقىر بى ًإِفى  ًذرىاعن ، اتػىقىر بى ًإِفى  ًبًشرٍبو تػىقىر ٍبتي إًلىٍيًو ًذرىاعن    (ُ)". كىًإٍف أىاتىين ٯتىًٍشي أىتػىيػٍتيوي ىىٍركىلىةن ، اتػىقىر ٍبتي إًلىٍيًو ابى

فقاؿ  ؛ ه من الغفلة كالنسيافككما حىث  هللا عىز  كىجىل  على الذكر كرغب يف اإلكثار منو فقد عن ضد
ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ): كقاؿ عىز  كىجىل  ، (ِ)( وئ وئ ۇئ ۇئ   ): سبحانو

   (ّ)( ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 

بل الذكر يتناكؿ كل األعماؿ الصاٟتة ، كال يىنبغي حىٍصري الذكر كقىصريه على التسبيح كالتهليل فقط
 اليت تػيقىرًٌبي إُف هللا.

ةي : -رٛتو هللا  –قاؿ اٟتافظ ابن جب  كىةي اٍلقيٍرآفً ، "كىالذًٌٍكري اٍلميٍطلىقي يىٍدخيلي ًفيًو الص الى ، كىتػىٍعًليميوي ، كىتػىعىلُّميوي ، كىًتالى
ا يىٍدخيلي ًفيًو الت ٍسًبيحي كىالت ٍكًبَتي كىالتػ ٍهًليل".،  كىاٍلًعٍلمي الن اًفعي   (ْ)كىمى

ضيلة الذكر غَتي منحصرةو يف التسبيح كالتهليل "اعلم أف ف: -رٛتو هللا  –كقاؿ اإلماـ النوكم 
كذا قالو سعيدي بن جيبَت هنع هللا يضر ،  بل كلُّ عاملو  تعاُف بطاعةو فهو ذاكره  تعاُف، كالتحميد كالتكبَت ك٨توىا

 (ٓ)كغَته من العلماء".

في كىتىصىو رىهي اٍلقىٍلبي ٦ت ا يػيقىرًٌبي إُفى اللً  ًمٍن "كيٌل مىا تىكىل مى ًبًو اللًٌسىا: -رٛتو هللا  –كقاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 (ٔ)تػىعىلًُّم ًعٍلمو كىتػىٍعًليًمًو كىأىٍمرو ٔتىٍعريكًؼ كىنػىٍهيو عىٍن ميٍنكىرو فػىهيوى ًمٍن ًذٍكًر هللًا".

  

                                                            

: }كى٭تيىذًٌريكيمي الل ي نػىٍفسىوي{ آؿ عمراف: ، ًكتىابي التػ ٍوًحيدً   البخاري يف صحيحوأخرجو  (ُ) بي قػىٍوًؿ اللً  تػىعىاُفى ، رقم ُُِ، صٗ، ج[ِٖابى
بي اٟتٍىثًٌ عىلىى ًذٍكًر هللًا تػىعىاُفى ، لذًٌٍكًر كىالدُّعىاًء كىالتػ ٍوبىًة كىااًلٍسًتٍغفىاركتاب ا  يف صحيحو مسلم( كَْٕٓ) ، رقم َُِٔ، صْ، جابى
(ِٕٔٓ .) 

 .َِٓاألعراؼ: سورة  (ِ)

 .ٗا١تنافقوف: سورة  (ّ)

 .ِٔٓ، صِ، جٕط جامع العلوم واحلممابن رجب:  (ْ)
 .ٗص، ِط ،األذكار: لنوكما (ٓ)
 .ُٔٔ،صَُ، جّط ىاو رليوع الفت: ابن تيمية (ٔ)
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 : كمنها، كلن يكوفى الذكر مفيدا كمؤثرا كمثمرا كانفعا إال بوجود آدابو تيصاحبو كترافقو

 اإلخالص. -ُ

كقد  –كال ٮتفى ما كرد يف فضل اإلخالص كمكانتو يف الكتاب كالسنة ، كمفتاح ا٠تَت، فهو ًسرُّ القبوؿ
 .-سبقت اإلشارة إُف شيءو من ذلك 

 كتعقل ما يىٍذكير.، كالتدبر كالتأمل يف الذكر، حضور القلب مع اللساف -ِ

فعو مىا كاطأ ًفيًو اٍلقلب اللًٌسىاف كىكىافى من اأٍلىذٍكىار "أفضل الذٌكر كأن: -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ابن القيم 
النػ بىًوي ة كىشهد الذاكر مىعىانًيو كمقاصده".

(ُ) 

 يف القلب. –جىل  جالليو  –استحضار عظمة هللا  -ّ

 كعدـ االبتداع يف األلفاظ كاألذكار ابختالؼ أحوا٢تا كأزمنتها. اااللتزاـ ابلوارد شرعن  -ْ

 كاالستعجاؿ يف أداء األذكار. عدـ السرعة -ٓ

االنشغاؿ بسماع األغاين كالتعلق ، الذنوب كا١تعاصي: كمن ذلك، البعد عن عوائق التأثر ابلذكر -ٔ
 (ِ)كالنظر إُف الصور ارمة.، اب١توسيقى

 : ومن اآلاثر الرتبوية للذكر

كالقياـ أبم عمل ، صُّن هباشعور ا١تؤمن أب٫تية التحرز من الشيطاف بكثرة األذكار كاٟترص على التح -ُ
 صاٌف يقيو من شركر كمكايد شياطُت اإلنس كاٞتن.

ازدايد ا٢تمة كالنشاط كاالجتهاد يف األعماؿ الصاٟتة عند رؤية الصاٟتُت ك٣تالستهم يف ًحلىق الذكر  -ِ
 الشرعية السا١تة ًمن البدع كا١تخالفات الشرعية.

ع كل ألفاظو اليت يذكره هبا كال ٮتفى عليو شيء من أحوالو فا يسم ؛ الشعور ٔتراقبة هللا تعاُف لو -ّ

                                                            

 .ُِٗص، ِط الفوائمابن القيم:  (ُ)
2

 انظر: الرائد. -
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فيعيش مستحضرا مراقبة ربو لو فال ينتهك اٟترمات كال يتعدل اٟتدكد فيكوف هبذه اٟتالة صاٟتا  ؛ كتقلباتو
 يف نفسو مصلحا يف ٣تتمعو.

فاٟتيواف يسَت ، رد التهلكة"الًتبية على اليقظة اإلٯتانية الدائمة. فإف الغفلة داء موبق للنفس يوردىا موا -ْ
فإذا غفل كتداعى ، كقد مييز اإلنساف إبرادتو ككعيو كيقظتو، يف حياتو كفق ما فطر عليو ال ٭تيد كال ينحرؼ

 (ُ)دكف مستول اٟتيواف".، كعاش أسَت أىوائو كشهواتو ىبط، كعطل إرادتو
، ك٬تعلها تسخو يف البذؿ كالعطاء "الًتبية ابلثواب كًعظىم األجر. إف النفس اإلنسانية يشجعها الثواب-ٓ

يف ذكر هللا تعاُف صباح  –ملسو هيلع هللا ىلص  –كىذا ما ترائى جليا يف ٣تمل أحاديث "ىذا" الباب من ترغيب النيب 
بل كيف كل أنواع ، يف الًتبية اإلسالمية اابرزن  الذا كاف الثواب مىٍعلىمن  ؛مساء بعظيم الثواب كاألجر من هللا

 (ِ)الًتبية".
 : من فوائم )الذكر(

 : كأىٍكتًفي ًبذًٍكًر أىبٍػرىزًىا، أكثرى ًمن ًمئًة فائدة للذًٌٍكر –رٛتو هللا  –ذكر اإلماـ ابن القيم 
 و يطرد الش يطاف كيقمعو.أنن-ُ
 .-عز  كجل   -أن و يرضي الر ٛتن-ِ
 أن و يزيل ا٢تم  كالغم  عن القلب.-ّ
 كالبسط. أن و ٬تلب للقلب الفرح كالسُّركر-ْ
 أن و يقوًٌم القلب كالبدف.-ٓ
 جاة.عادة كالن  ين كمدار الس  يت ىي ركح اإلسالـ كقطب رحى الدًٌ أن و يورثو اب ة ال  -ٔ 
 .-عز  كجل   -كىي الرُّجوع إُف هللا، أنٌو يورثو اإلانبة-ٕ 
 أن و يورثو حياة القلب.-ٖ 
 أن و ٭تطُّ ا٠تطااي كيذىبها.-ٗ 

                                                            

 .ُّٕ، صُٕ، جُط كنوز رايض الصاحلني  (ُ)
 ."بتصرؼ يسَت" ،ُّٖص، ُّٕ، صُٕ، جُط كنوز رايض الصاحلني (ِ) 
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ي من عذاب هللا تعاُف.أن و ي-َُ  نجًٌ
 كحفوؼ ا١تالئكة ْتلقات الذٌكر.، كغشياف الٌرٛتة، أنٌو سبب تنزيل الٌسكينة-ُُ

 كىذا ىو ا١تبارؾ أينما كاف.، أنٌو يسعد الٌذاكر بذكره كيسعد بو جليسو-ُِ 
 أنٌو يؤٌمن العبد من اٟتسرة يـو القيامة.-ُّ
كىذا الٌذاكر ،  تعاُف العبد يـو اٟتٌر األكرب يف ظٌل عرشوأنٌو مع البكاء يف ا٠تلوة سبب إلظالؿ هللا-ُْ

 .-عٌز كجلٌ  -مستظٌل بظٌل عرش الٌرٛتن
 أٌف االشتغاؿ بو سبب لعطاء هللا للٌذاكر أفضل ما يعطي الٌسائلُت.-ُٓ

 أنٌو غراس اٞتٌنة.-ُٔ 
 فما شكر هللا تعاُف من َف يذكره.، أٌف الذٌكر رأس الٌشكر-ُٕ
 على هللا تعاُف من ا١تٌتقُت من ال يزاؿ لسانو رطبا بذكر هللا. أٌف أكـر ا٠تلق-ُٖ

 فالقلوب مريضة كشفاؤىا كدكاؤىا يف ذكر هللا تعاُف.، كالغفلة مرضو، أٌف الذٌكر شفاء القلب كدكاؤه-ُٗ 
 كاستدفعت نقمو ٔتثل ذكر هللا تعاُف. -عٌز كجلٌ  -أنٌو ما استجلبت نعم هللا-َِ 
 رايض اٞتٌنة يف الٌدنيا فليجلس يف ٣تالس الذٌكر.أٌف من شاء أف يسكن -ُِ 

 فليس من ٣تالس الٌدنيا ٢تم ٣تلس إاٌل ٣تلس يذكر هللا تعاُف فيو.، أٌف ٣تالس الذٌكر ٣تالس ا١تالئكة-ِِ
 يباىي ابلٌذاكرين مالئكتو. -عٌز كجلٌ  -أٌف هللا-ِّ

در عليها( سواء كانت ىذه الٌتطٌوعات عات كتقـو مقامها )٦ٌتن ال يقطوُّ إدامة الذٌكر تنوب عن الت  -ِْ 
 بدنٌية )كاٞتهاد( أك مالٌية )كالٌصدقة( أك بدنٌية مالٌية كحٌج الٌتطوٌع.

ذكر هللا عٌز كجٌل من أكرب العوف على طاعتو عٌز كجٌل فإنٌو ٭تٌببها للعبد كيسٌهلها عليو. ك٬تعل قرٌة -ِٓ
 (ُ)عينو فيها.

 
                                                            

االستزادة حوؿ فضائل الذكر . "كمن أراد ُّٓ -ِٖص ،ّط،صحيح الوابل الصيب من الملم الطيببتلخيص كتصرؼ عن  (ُ) 
 كفوائده فلَتجع إليو".
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 الليل اآلاثر الرتبوية لديام: ادلبح ث الثال ث

مىةي ابن عاشور ، (ُ)(ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ): قاؿ تعاُف : "كىقػىٍوليوي  : -رٛتو هللا  –قاؿ اٍلعىال 
ـى يف قػىٍولًوً  (ٱ ٻ ٻ ٻ) ًإُفى   ( 2)( ٻ ٻ پ پ ): ًإشىارىةه ًإُفى أىف  الل ٍيلى كىٍقتي تػىفىرُّغو ًمٍن بىثًٌ الد ٍعوىًة كىمىا تػىقىد 

( ڤ  ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   ): قػىٍولًوً 
ًة الل ٍيًل فػىٍرضن   (ّ) }كىسىبًٌٍحوي{ ٚتيٍلىةه : . كىقػىٍوليوي كىنػىٍفالن  ااآٍليىة كىىىذىا خىاصٌّ ًبصىالى

ى أىف  الت ٍسًبيحى التػ نػىفُّلي. كىالت ٍسًبيحي  كىيىٍشمىلي ، ٍعًتقىادً التػ ٍنزًيوي اًبٍلقىٍوًؿ كىاًباًل : مىٍعطيوفىةه عىلىى ٚتيٍلىًة ًمنى الل ٍيًل فىاٍسجيٍد لىوي فػىتػىعىُت 
تًوً  ًئًل ًصفىاًت اللً  كىكىمىاالى بػُّرى يف دىالى ًة ، الص لىوىاتى كىاأٍلىقٍػوىاؿى الط يًٌبىةى كىالت دى ؽي مىاد ًة الت ٍسًبيًح عىلىى الص الى كىغىلىبى ًإٍطالى

( يئ جب حب خب مب ىب   ): كىقىاؿى تػىعىاُفى ، الن اًفلىةً 
ةي : . كىعىٍن عىٍبًد اٍلمىًلًك ٍبًن حىًبيبو أىٍم ًمنى الل ٍيلً  ،(ْ) كسىبًٌٍحوي ىينىا صىالى

أيرًيدى  عيًلمى أىف  لىٍيالن ، كىحىٍيثي كىصىفى الل ٍيلى اًبلطُّوًؿ بػىٍعدى اأٍلىٍمًر اًبلت ٍسًبيًح ًفيوً  ًصفىةي لىٍيالن  كىقػىٍوليوي طىوًيالن ، الت طىوًُّع يف الل ٍيلً 
أًلىن وي لىٍو أيرًيدى ذىًلكى اٍلًمٍقدىاري كيلُّوي َفٍى يىكيٍن يف كىٍصًفًو اًبلطُّوًؿ ، ًل أًلىن وي ٣تىٍميوعي اٍلوىٍقًت اٍلميقىاًبًل لًلنػ هىارً بًًو أىٍزمىافي الل يٍ 

ى أىف  كىٍصفى الطُّوًؿ تػىٍقًييده ًلأٍلىٍمًر اًبلت ٍسبًيحً ، جىٍدكىل ٻ ): فػىهيوى يف مىٍعٌتى قػىٍولًًو تػىعىاُفى ، لً أىٍم سىبًٌٍحوي أىٍكثػىرى الل يٍ ، فػىتػىعىُت 

عىلىى الظ ٍرًفي ًة ًؿ سىبًٌٍحوي. كىعىًن اٍبًن  أىٍك يػىتػىنىازىعيوي كيلٌّ ًمًن )اٍسجيٍد( كسىبًٌٍحوي. كىانٍػتىصىبى لىٍيالن  (ٺ ٺ ٺ)ًإُفى  ( ٻ پ پ 
 الص لىوىاًت ا٠تٍىٍمًس كىأىٍكقىاهًتىا بًنىاءن عىلىى أىف  اأٍلىًصيلى ييطٍلىقي عىلىى كىٍقًت أىف  ىىاتػىٍُتً اآٍليػىتػىٍُتً ًإشىارىةه ًإُفى : عىب اسو كىاٍبًن زىٍيدو 

ڄ ڄ ڄ ڃ ): كىسىبًٌٍحوي ًإشىارىةن ًإُفى قًيىاـً الل ٍيًل. كىىىًذًه اآٍليىةي جىاءىٍت عىلىى كىٍفًق قػىٍولًًو تػىعىاُفى : الظٍُّهًر فػىيىكيوفي قػىٍوليوي 

(ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ      ڃ ڃ ڃ چ
ڍ     چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ): كىقػىٍولًًو تػىعىاُفى   (ٓ)

   (ڑ ک ک ک ک گ گ         ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ
(ٔ)  

بقياـ الليل مع  –ملسو هيلع هللا ىلص  –نبيو  اكمنها قولو تعاُف آمرن ، كقد كرد اٟتث على قياـ الليل كالًتغيب فيو يف آايت أخرل
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ ٻ پ پ پ    ٱ ٻ ٻ) : اتوقدار كقت القياـ كأثره يف حيبياف م

   (ٕ)(چ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ  ٿ ٿ

                                                            

 .ِٔاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ِا١تز مل: (ِ)

 .َِا١تز مل:  سورة (ّ)
 .ْٖالطور:  سورة (ْ)
 .ٖٗاًٟتجر:  سورة (ٓ)

 .َُػػػػػ ٖسورة ا١تزمل:  (ٔ)

 .ٕا١تز مل: سورة  (ٕ)
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ىيوى اٍلميٍلتىفُّ بًًثيىاًبًو. كىًإ٪ت ىا عيًٍتى ًبذىًلكى (ٱ ٻ ): "يػىٍعًٍت ًبقىٍولًوً : -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ الطربم 
ل مى ًو كىسىل مى. كىاٍختػىلىفى أىٍىلي الت ٍأًكيًل يف اٍلمىٍعٌتى ال ًذم كىصىفى الل ي ًبًو نىًبي وي صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسى نىيبُّ اللً  صىل ى هللاي عىلىيٍ 

   (  ٻ ٻ پ پ): ًة. كىقػىٍوليوي ميتىأىىًٌبه لًلص الى ، كىصىفىوي أبًىن وي ميتػىزىمًٌله يف ثًيىابًوً : فػىقىاؿى بػىٍعضيهيمٍ ، يف ىىًذًه اآٍليىًة ًمنى التػ زىمُّلً 
قيٍم ًنٍصفى : يػىقيوؿي  (پ)ًمٍنوي.   ( 2)( پ پ   )ايى ٤تيىم دي كيل وي   ( 1)(   ٻ ٻ ): يػىقيوؿي لًنىًبيًًٌو صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى 

يػ رىهي الل ي تػىعىاُفى ًذٍكريهي ًحُتى  (ٺ ٺ ٺ): يػىقيوؿي : (ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ )الل ٍيًل  ًذًه خى ـى الل ٍيًل بػىٍُتى ىى  فػىرىضى عىلىٍيًو ًقيىا
نىازًًؿ أىم  ذىًلكى شىاءى فػىعىلى  ا ذيًكرى يػىقيوميوفى الل ٍيلى ، اٍلمى ابيوي ًفيمى ٨تىٍوى ، فىكىافى رىسيوؿي اللً  صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى كىأىٍصحى

ا ذيًكرى حىىت   ً : يػىقيوؿي جىل  كىعىز  : ٿ ٿ ٿ:  خيفًٌفى ذىًلكى عىنػٍهيٍم. كىقػىٍوليوي ًقيىاًمًهٍم يف شىٍهًر رىمىضىافى ًفيمى كىبػىُتًٌ
أىٍكُفى اأٍلىقٍػوىاًؿ اًبلص وىاًب يف ذىًلكى أىٍف : ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ: . كقولوكىتػىرىس ٍل ًفيًو تػىرىسُّالن ، ااٍلقيٍرآفى ًإذىا قػىرىأٍتىوي تػىٍبًيينن 

ڤ : فػىهيوى كىمىا كىصىفىوي ًبًو ثىًقيله ٤تىٍمىليوي ثىًقيله اٍلعىمىلي ًْتيديكًدًه كىفػىرىاًئًضًو. كىقػىٍوليوي ، وي قػىٍوؿه ثىًقيله ًإف  الل ى كىصىفىوي أبًىن  : يػيقىاؿى 

ًشئىةه ، ًإف  سىاعىاًت الل ٍيلً   ڤ ڤ ڦ : يػىٍعًٍت جىل  كىعىز  ًبقىٍولًوً  ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ كىكيلُّ سىاعىةو ًمٍن سىاعىاًت الل ٍيًل انى
ًشئىةي الل ٍيًل أىشىدُّ ثػىبىااتن ا}ًىيى أىشىدُّ كىٍطئن : الل ٍيًل. كىيػىٍعًٍت ًبقىٍولًوً  ًمنى  اًر كىأىثٍػبىتي يف اٍلقىٍلبً  { انى كىذىًلكى أىف  ، ًمنى النػ هى

اًر. كىقػىٍوليوي  كىأىٍصوىبي ًقرىاءىةن.": يػىقيوؿي : ڄ ڄ: اٍلعىمىلى اًبلل ٍيًل أىثٍػبىتي ًمٍنوي اًبلنػ هى
(ّ) 

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ): كصف سبحانو ا١تؤمنُت الذين ينتفعوف ِبايتو أبهنمك 

 –قاؿ سيد قطب   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  ڱ ڱ ڱ ں ں
مشهدىم ا١تصور ٢تيئتهم اٞتسدية كمشاعرىم القلبية يف ة كاحدة. يف التعبَت العجيب الذم » : -رٛتو هللا 

ٍوفن }تػىتىجا: يكاد ٬تسم حركة األجساـ كالقلوب { .. إهنم اكىطىمىعن  اىف جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضاًجًع يىٍدعيوفى رىبػ هيٍم خى
كدعاء هللا. كلكن التعبَت القرآين ، يقوموف لصالة الليل. صالة العشاء اآلخرة. الوتر. كيتهجدكف ابلصالة

م صورة ا١تضاجع يف الليل فَتس« .. تػىتىجاىف جينيوبػيهيٍم عىًن اٍلمىضاًجعً »: يعرب عن ىذا القياـ بطريقة أخرل
تدعو اٞتنوب إُف الرقاد كالراحة كالتذاذ ا١تناـ. كلكن ىذه اٞتنوب ال تستجيب. كإف كانت تبذؿ جهدا يف 
مقاكمة دعوة ا١تضاجع ا١تشتهاة. ألف ٢تا شغال عن ا١تضاجع اللينة كالرقاد اللذيذ. شغال برهبا. شغال 

 طمع يتنازعها ا٠توؼ كالرجاء. ا٠توؼ من عذاب هللا ابلوقوؼ يف حضرتو. كابلتوجو إليو يف خشية كيف
 كالرجاء يف رٛتتو. كا٠توؼ من غضبو كالطمع يف رضاه. كا٠توؼ من معصيتو كالطمع يف توفيقو.

                                                            

 .ِا١تز مل: (ُ)

 .ِا١تز مل: (ِ)

 .ّّٕص، ّٕٓ، صِّج ،ُط = جامع البيان تفسري الطربي: الطربم (ّ)
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: حىت لكأهنا ٣تسمة ملموسة، كالتعبَت يصور ىذه ا١تشاعر ا١ترٕتفة يف الضمَت بلمسة كاحدة     
كالدعاء ، كالصالة ا٠تاشعة، اٟتساسية ا١ترىفةكىم إُف جانب ىذه ،  ( 1)( ڳ ڳ ڱ ڱ )

.. ىذه الصورة (ڱ ڱ ں)..  اٟتار يؤدكف كاجبهم للجماعة ا١تسلمة طاعة  كزكاة
ا١تشرفة الوضيئة اٟتساسة الشفيقة ترافقها صورة للجزاء الرفيع ا٠تاص الفريد. اٞتزاء الذم تتجلى فيو ظالؿ 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ) : اـ اإل٢تي كاٟتفاكة الرابنية هبذه النفوسكاإلكر ، كاإلعزاز الذايت، الرعاية ا٠تاصة

ابلقـو كتوليو بذاتو العلية إعداد  -سبحانو -تعبَت عجيب يشي ْتفاكة هللا.. (2)( ہ ہ ہ ھ ھ ھ 
ا١تذخور ٢تم عنده من اٟتفاكة كالكرامة ٦تا تقر بو العيوف. ىذا ا١تذخور الذم ال يطلع عليو أحد سواه. 

 (ّ)خاصة مستورا حىت يكشف ألصحابو عنو يـو لقائو!" كالذم يظل عنده

 گ گ  ڑ ڑ ک ک ک ک گ): كقاؿ عىز  كىجىل  يف ًذٍكًر صفات ا١تتقُت اسنُت

(گ ڳ
ح ًة يف أتىًٍكيًل قػىٍولًوً : -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ الطربم    (ْ) انيوا قىًليالن : "كىأىٍكُفى اأٍلىقٍػوىاًؿ اًبلصًٌ  }كى

انيوا قىًليالن : مىا يػىٍهجىعيوفى{ قػىٍوؿي مىٍن قىاؿى  ًمنى الل ٍيلً  أًلىف  الل ى تػىبىارىؾى كىتػىعىاُفى كىصىفىهيٍم ًبذىًلكى ، ًمنى الل ٍيًل ىيجيوعيهيمٍ  كى
ثٍػرىًة اٍلعىمىلً ، كىأىثٍػٌتى عىلىٍيًهٍم بًوً ، ٢تىيمٍ  امىٍدحن  ًر الل ٍيلً ، فػىوىصىفىهيٍم ًبكى تًًو فً ، كىسىهى ابىدى ا يػيقىرًٌبػيهيٍم ًمٍنوي كىيػيٍرًضيًو عىنػٍهيٍم كىميكى يمى

ثٍػرىًة النػ ٍوـً ، أىٍكُفى كىأىٍشبىوي ًمٍن كىٍصًفًهٍم ًمٍن ًقل ًة اٍلعىمىلً  مىعى أىف  ال ًذمى اٍختػىٍرانى يف ذىًلكى ىيوى أىٍغلىبي اٍلمىعىاين عىلىى ، كىكى
 (ٓ)ظىاًىًر التػ ٍنزًيًل"

( ۅ ۅ ۉ ۉ    ۋ): اًت عبادهكقاؿ الرٛتني يف سياؽ بياف ًصف
(ٔ)  

مىةي قاؿ   يف اآلية مدح قياـ الليل كالثناء على أىلو.: "قاؿ السلف: -رٛتو هللا  –القاٝتي  اٍلعىال 

كيف قولو ًلرىهبًًٌٍم إشارة إُف اإلخالص يف أدائها كابتغاء كجهو الكرًن. ١تا أف ذلك ىو الذم يستتبع 

                                                            

 .ُٔالسجدة: (1)
 .ُٕالسجدة: (2)
 .ُِّٖ، صٓ، جُِ، طيف ظالل الدرآنسيد قطب:  (ّ)
 .ُٖالذارايت: سورة  (ْ)

 .َٗٓ، صُِ، جُط ،تفسري الطربي = جامع البيان: الطربم (ٓ)
 .ْٔالفرقاف: سورة  (ٔ)
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عدـ التساكم بُت ا١تقبلُت  اكقاؿ عىز  ًمن قائل انفين (ُ)حفظ حدكد هللا".أثرىا من العمل الصاٌف كفعل ا٠تَت ك 
 يعرفونو إال كبُت الذين يتعرفوف عليو كيلجؤكف كينيبوف إليو يف السراء كالضراء كالذين ال، عليو كا١تعرضُت عنو
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ): يف الشدة كالضراء

  ( ىئ ىئ ی ی ی ی 
(ِ)  

، كبُت العاَف كاٞتاىل، "ىذه مقابلة بُت العامل بطاعة هللا كغَته: -رٛتو هللا  –الشيخ السعدم اؿ ق
ا١تتبع ، فليس ا١تعرض عن طاعة ربو، كعلم علما يقينا تفاكهتا، كأف ىذا من األمور اليت تقرر يف العقوؿ تباينها

، كأفضل األكقات كىو أكقات الليل، مطيع  أبفضل العبادات كىي الصالة: كمن ىو قانت أم،  ٢تواه
على ما ، كذكر أف متعلق ا٠توؼ عذاب اآلخرة، مث كصفو اب٠توؼ كالرجاء، فوصفو بكثرة العمل كأفضلو

 فوصفو ابلعمل الظاىر كالباطن.، رٛتة هللا، كأف متعلق الرجاء، سلف من الذنوب

 ذلك من األسرار كما لو يف، { رهبم كيعلموف دينو الشرعي كدينو اٞتزائيۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  }
كالضياء ، كما ال يستوم الليل كالنهار،  { شيئا من ذلك؟ ال يستوم ىؤالء كال ىؤالء ېئ ىئ ىئ كاٟتكم }

 كا١تاء كالنار.، كالظالـ

فهم الذين يؤثركف األعلى على ، أىل العقوؿ الزكية الذكية: { أم ی ی { إذا ذيكًٌريكا } ی ی  }
، ألف ٢تم عقوال ترشدىم للنظر يف العواقب، طاعة هللا على ٥تالفتوك ، فيؤثركف العلم على اٞتهل، األدىن

 (ّ)فإنو يتخذ إ٢تو ىواه".، ٓتالؼ من ال لب لو كال عقل

قق صفة االقتداء ابلنيب  مىة النبيلة –ملسو هيلع هللا ىلص  –كالذم يقـو الليل ٭تي قاؿ  ؛ يف ىذه ا٠تصلة اٞتليلة كالسًٌ
رى ٢تىىا كىأيًعُتى : - رٛتو هللا –اٟتافظ ابن عبد الرب  ا فىطيوبى ًلمىٍن ييسًٌ بىًغي تػىرٍكيهى ـي الل ٍيًل سين ةه مىٍسنيونىةه الى يػىنػٍ "ًقيىا

ا". ا فىًإف  رىسيوؿى اللً  صىل ى الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى قىٍد عىًملى هًبىا كىنىدىبى ًإلىيػٍهى  (ْ)عىلىيػٍهى

قىالىٍت عىاًئشىةي : عىٍن عىٍبدى اللً  ٍبنى أىًب قػىٍيسو قىاؿى  ؛ لو اعلى قياـ الليل كمالزمن ٤تافظا  –ملسو هيلع هللا ىلص  –كقد كاف 
                                                            

 .ّْٔ، صٕ، جُ،ط يلأو تفسري الدامسي = زلاسن الت :القاٝتي (ُ)
 .ٗالزُّمىر: سورة  (ِ)

 .َِٕص، ٓط تفسري السعمي = تيسري المرمي الرمحن: السعدم (ّ) 
  .دمحم عبد الكبَت البكرم ،: مصطفى بن أٛتد العلوم ،تَِٗ،صُّج التيهيم دلا يف ادلوطأ من ادلعاين واألسانيم ابن عبد الرب: (ْ) 

  .البكرم
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ـى الل ٍيًل فىًإف  رىسيوؿى اللً  : -اهنع هللا يضر  -  (ُ).اكىافى الى يىدىعيوي كىكىافى ًإذىا مىًرضى أىٍك كىًسلى صىل ى قىاًعدن   -ملسو هيلع هللا ىلص-الى تىدىٍع ًقيىا

 : ومن ذلك، ويف السنة النبوية الشريفة كثرٌي من األحادي ث حت ث وترغب يف قيام الليل وتُبني فضائلو

يػٍره على طريقة الصاٟتُت كتىشىبُّوه هبم يف ا٠تَت كالصالح ـى الليل سى ، كىو كسيلة للقرب من هللا عىز  كىجىل  ، أىف  قيا
رىًضيى هللاي عىٍنوي  -فػىعىٍن أىيب أيمىامىةى  ؛ عن الذنوب كاآلاثـكيدفع صاحبو إُف االنتهاء ، كسبب لتكفَت السيئات

، كىىيوى قػيٍربىةه ًإُفى رىبًٌكيمٍ ، ًبًقيىاـً الل ٍيًل فىًإن وي دىأبي الص اًٟتًُتى قػىٍبلكيمٍ  عىلىٍيكيمٍ »: أىن وي قىاؿى  - ملسو هيلع هللا ىلص -عىٍن رىسيوًؿ هللًا : -
اةه ًلإلمثًٍ  كىمىٍكفىرةه لًلس يًٌئاتً   (ِ)«.كىمىنػٍهى

ييصىلًٌي الل ٍيلى كيل وي فىًإذىا أىٍصبىحى سىرىؽى  ًقيلى ايى رىسيوؿى هللًا! ًإف  فياٍلانن : كعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى هللاي عىٍنوي قىاؿى 
يػىنػٍهىاهي مىا تػىقيوؿي »: قىاؿى   (ّ)«.سى

ًؽ اأٍلىنًٍبيىاًء كىاأٍلىٍصًفيىاًء اأٍلىٍخيىاًر الط اىىرىًة : كىافى يػيقىاؿي : -رىًٛتىوي هللاي  –كيقوؿ اٍلفيضىٍيلي ٍبني ًعيىاضو  " ًمٍن أىٍخالى
ثىةه  ًئقي ثىالى بىةي ، اٍٟتًٍلمي : قػيليوبػيهيٍم خىالى انى كىحىظٌّ ًمٍن ًقيىاـً الل ٍيًل ".، كىاإٍلً

(ْ) 

: -ملسو هيلع هللا ىلص  -قىاؿى رىسيوؿي هللًا : هللاي عىٍنوي قىاؿى  فعىٍن أىيب ىيرىيٍػرىةى رىًضيى  ؛ كصالة الليل ىي أفضل الصالة بعد الفريضة
 (ٓ)«.كىأىفىضىلي الص الىة بػىٍعدى اٍلفىرًٍيضىًة صىالىةي الل ٍيلً ، أىٍفضىلي الًصيىاـ بػىٍعدى شىٍهًر رىمىضىافى شىٍهري هللًا اٍلميحىر ـً »

لىت صالة الليل على صالة النهار  يف اإلسرار كأقرب إُف اإلخالص.ألهنا أبلغ  ؛ كإ٪تا فيضًٌ

كألف صالة الليل أشق على النفوس فإف الليل ٤تل النـو كالراحة من التعب ابلنهار فتػىٍرؾي النـو مع 
 ميل النفس إليو ٣تاىدة عظيمة.

                                                            

، كقاؿ األلباين: ِٕٗ بتحقيق األلباين ص، ادلفرد والبخاري يف األدب ْٕٔ،صِج األرنؤكط ت وسننيف ود او د وأبأخرجو  (ُ)
 صحيح.

 ابن صحيح، "اقق أٛتد شاكر: "صحيح(، كقاؿ ّْٗٓ)، رقم ّٓٓ، صٓ، ج شاكر ت الرتمذي يف سننوالرتمذي أخرجو ِ) )
 كاإلركاء. ا١تشكاة يف خرجتيو بشواىده حسن حديث: األلباين معلقا (، كقاؿُُّٓ، رقم )ُٕٔ، صِ، ج خزمية

 - حبان ابن وصحيح، عادؿ مرشد، كآخركف -: شعيب األرنؤكط اققوف، كصححو ّْٖ، صُٓ، جأمحم يف مسنمهأخرجو  (ّ)
 : "صحيح".ّٖٗ، صُ، ج ادلصابيح مشماة. كقاؿ األلباين يف (ُِٓٓ) ، رقمََّ، صٔج

 .ٓٗ، صٖج ،د.ط،لياء وطبدات األصفياءو حلية األأبو نعيم:  (ْ) 
بي فىٍضًل صىٍوـً اٍلميحىر ـً ، كتاب الصياـ، مسلمأخرجو  (ٓ)     .(ُُّٔ) ، رقمُِٖ، صِجابى
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كألف القراءة يف صالة الليل أقرب إُف التدبر فإنو تنقطع الشواغل ابلليل ك٭تضر القلب كيتواطأ ىو 
اًكرًينى هللاى كىثَتن ، (ُ)الفهم.كاللساف على  كىأىيب ىيرىيٍػرىةى ، فعىٍن أىيب سىًعيد ا ؛كبقياـ الليل ييٍكتىب الشخصي ًمنى الذ 

كيًتبىا ،  يىا رىٍكعىتىُتً ًإذىا اٍستػىيػٍقىظى الر جيلي ًمنى الل ٍيًل كىأىيٍػقىظى اٍمرىأىتىوي فىصىل  »: قىاؿى  -ملسو هيلع هللا ىلص  -عىًن الن يبًٌ : رىًضيى هللاي عىنػٍهيمىا
اًكرًينى هللاى كىثَتن  اًكرىاتً  اًمنى الذ   (ِ)«.كىالذ 

فعىٍن أىًب  ؛ ١تن حىق قى ذلك ملسو هيلع هللا ىلص  –هبا النيب كمىن قاـ الليل كأيقظ امرأتو لذلك فإنو سيناؿ الرٛتة اليت دعا 
ـى ًمنى الل ٍيًل فىصىل ى كىأىيٍػقىظى اٍمرى  رىًحمى الل ي رىجيالن »  :-ملسو هيلع هللا ىلص-قىاؿى رىسيوؿي اللً   :ىيرىيٍػرىةى قىاؿى   أىتىوي فىًإٍف أىبىٍت نىضىحى يف قىا

 (ّ).« كىٍجًهًو اٍلمىاءى  حىٍت يف كىٍجًههىا اٍلمىاءى رىًحمى الل ي اٍمرىأىةن قىامىٍت ًمنى الل ٍيًل فىصىل ٍت كىأىيٍػقىظىٍت زىٍكجىهىا فىًإٍف أىبى نىضى 

إال  األنو ال يسمى هتجدن  ؛ قاـ من الليل( أم بعد النـو ")رحم هللا رجالن : -رٛتو هللا  – الصنعاينقاؿ اإلماـ 
. )فصٌلى( كلو ركعة ٟتديث "عليكم بصالة الليل كلو ركعة". )كأيقظ امرأتو( يف ركاية : ما كاف بعد نـو

جهها ا١تاء( أم رشو بو ليذىب عنها النـو كفيو فإف أبت( القياـ. )نضح يف ك ، "أىلو" فيعم غَتىا. )فصلت
)رحم : لذلك كما أفاده بقولو اأنو يندب إيقاظ ا١ترأة للنافلة ك٭ترض على نفلها كيندب ٢تا إيقاظ الزكج أيضن 

فإف أب نضحت يف كجهو ا١تاء( أفاد كما قاؿ ، هللا امرأة قامت من الليل فصلت كأيقظت زكجها فصلى
رحم هللا : ينبغي لو أف ٭تب لغَته ما ٭تب لنفسو فيأخذ ابألقرب فاألقرب فقولو امن أصاب خَتن : الطييب
١تا قاؿ ما قاؿ  -ملسو هيلع هللا ىلص  -فعل كذا تنبيو لألمة ٔتنزلة رش الوجو اب١تاء إليقاظ النائم كذلك أف ا١تصطفى  رجالن 

 (ْ)صيغة األمر للتلطف". ابلتهجد من الكرامات أراد أف ٭تصل ألمتو من ذلك فحثهم عليو عادال عن

 

 

                                                            

 .ّْص، ُط لطائف ادلعارف: ( انظر: ابن رجب1) 
بي اٟتٍىثًٌ عىلىى ًقيىاـً الل ٍيلً  يف سننو وداو أبو دأخرجو ( ِ) ، نويف سنابن ماجو و (، ُُْٓ)، رقم َٕ، صِ، كقاؿ األلباين صحيح، جابى

   .(ُّّٓ) ، رقمَّٔ، صِ، ج إسناده صحيح قاؿ األرنؤكط:
عادؿ مرشد،  -ق: شعيب األرنؤكط يقٖت واإلمام أمحم يف مسنمه(. َُُّ، رقم )َْٓ، صُج وسننيف  وداو د وأبأخرجو ( 3) 

 مشماة: يف ٖتقيق . كقاؿ األلباينِّٕ، صُِ، جإشراؼ: د عبد هللا بن عبد اسن الًتكي"، إسناده قومين، كقالوا: "كآخر 
 .(حسن) :ّٖٖ، صُ، ج ادلصابيح

 .ِِْ، صٔ، جُطالتنوير شرح اجلامع الصغري : الصنعاين (4) 
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 اآلاثر الرتبوية للشمر:  ادلبح ث الرابع

ًقيقىةى الشٍُّكًر الرًٌضىا: الشٍُّكري ": -رٛتو هللا  –قاؿ ابن فارس  ٍنسىاًف ٔتىٍعريكؼو ييولًيكىوي. كىيػيقىاؿي ًإف  حى  الثػ نىاءي عىلىى اإٍلً
   (ِ)( ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ  ): كيف سورة اإلنساف قاؿ هللا تعاُف، (ُ)."اًبٍليىًسَتً 

 قلب على يرد خاطر أقرب الشكر ألف. ابلشكر ا٢تدل عن "عرب: -رٛتو هللا  –قاؿ سيد قطب    
 السمع لو ككىب. مذكورا شيئا يكوف أف لو ربو فأراد، مذكورا شيئا يكن َف أنو يعلم إذ بعد، ا١تهتدم
 على يرد الذم األكؿ ا٠تاطر ىو الشكر.. ٮتتار كتركو. السبيل ىداه مث. ا١تعرفة على ابلقدرة كزكده. كالبصر
 (ّ)الكفراف". على الداللة يف ا١توغلة الصيغة هبذه.. الكفور فهو يشكر َف فإذا. ا١تناسبة ىذه يف ا١تؤمن القلب

قاؿ    (ْ)( ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) : كقاؿ تعاُف يف السورة نفسها خربا عن األبرار   
ءً  ييٍطًعميوفى : "أىمٍ : - رٛتو هللا –اٟتافظ ابن كثَت  ـى  ٢ًتىؤيالى بُّونىوي  يىٍشتػىهيونىوي  كىىيمٍ  الط عىا : اٟتٍىاؿً  بًًلسىافً  قىائًًلُتى ، كى٭تًي

اًفئيوانى  ٣تيىازىاةن  ًمٍنكيمٍ  نىٍطليبي  الى : أىمٍ  ( ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ) كىًرضىاهي  الل ً  ثػىوىابً  رجاءى : أىمٍ ( ٹ ڤ ڤ ڤ)  تيكى
 (ٓ)الن اًس". ًعٍندى  كانى تىٍشكيري  أىفٍ  كىالى  هًبىا

 كجو على أم حئ: -رٛتو هللا  –قاؿ البقاعي   (ٔ)(  ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ ): كقاؿ تعاُف
 ال أم  ىئ: قولو للمفعوؿ بٍت، لو ا١تعموؿ ىو الشاكر القابل ألف القبوؿ ا١تقصود كاف ك١تا مئ الثبات
 (ٕ)مضاعفة". اأضعافن  منو أبكثر ك٬تازل منو اشيئن  يضيع

 

 

                                                            

  .َِٖص، َِٕ ، صّ،ج ،د.طمداييس اللغةابن فارس:  (ُ)
 .ّاإلنساف: سورة  (ِ)

 .َّٖٕ، ج، صُِط ،يف ظالل الدرآن( سيد قطب:  ّ)
 .ٗاإلنساف: سورة  (ْ)

 .ِٖٗ،صٖ، جِ،ط  ابن كثريتفسري: ابن كثَت (ٓ)
 .ِِاإلنساف: سورة  (ٔ)

 .ُُٓ، صُِد.ط، ج نظم المرر يف تناسب اآلايت والسورالبقاعي:  (ٕ)
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 : الشمرقواعم 

 : كىي، كينبغي للعبد أف يتحلى هبا ليكوف من الشاكرين، الشكر مبٍت على قواعد يتحقق هبا

 خيضيوعي الش اًكًر لًٍلمىٍشكيوًر.  -ُ

 كىحيبُّوي لىوي.  -ِ

ًتًو.  -ّ  كىاٍعًتىافيوي بًًنٍعمى

 كىثػىنىاؤيهي عىلىٍيًو هًبىا.  -ْ

ا ًفيمىا يىٍكرى  -ٓ هي.كىأىٍف الى يىٍستػىٍعًملىهى
(ُ) 

 : منزلة الشمر

ٯتىافً  :-رٛتو هللا  – اإلماـ ابن القيم قاؿ اًمعه ًٞتىًميًع مىقىامىاًت اإٍلً ـي الشٍُّكًر جى كىًلذىًلكى كىافى أىٍرفػىعىهىا ، "مىقىا
ىىا ٍخبىاتى كىيػىتىضىم ني التػ وىكُّ ، كىىيوى فػىٍوؽى الرًٌضىا كىىيوى يػىتىضىم ني الص بػٍرى ًمٍن غىٍَتً عىٍكسو ، كىأىٍعالى بىةى كىاٍٟتيب  كىاإٍلً انى لى كىاإٍلً

ًميعي اٍلمىقىامىاًت ميٍندىرًجىةه ًفيوً  اءى فىجى ًؽ ًإال  اًبٍسًتٍجمىاًع ، كىا٠ٍتيشيوعى كىالر جى ٍطالى الى يىٍستىًحقُّ صىاًحبيوي اٍٝتىوي عىلىى اإٍلً
 (ِ)"اٍلمىقىامىاًت لىوي 

 أىفٍ  كىىيوى ، كىالرًٌضىا الص رٍبً  ًمنٍ  مىٍنزًلىةن  أىٍعلىى أىن وي  عىًلٍمت فػىقىدٍ  ٍكري الشُّ  "كىأىم ا: -رٛتو هللا  –قاؿ السفاريٍت 
ـي  كىأىن ك، اٍلفىاًعلً  إُفى  ٔتيشىاىىدىًتك ذىًلكى  يػيتىصىو ري  كىًإ٪ت ىا.  ًمٍنحىةن  اٍلًمٍحنىةى  نػىرىل .  ًرضىاؾ عىلىى يػىٍرضىاهي  كىمىا ًرضىاهي  تػيقىدًٌ

ٍأنيوي  جىل   لل ى ا فىًإف   كىأىٍيضنا هي  ابٍػتػىلىى إذىا شى كىوي  ييرًدٍ  َفىٍ  عىٍبدى  َفىٍ  مىٍنزًلىةن  لًيػىنىاؿى  كىًإم ا، ذينيوًبوً  ٘تىًٍحيصى  إم ا ييرًيدي  كىًإ٪ت ىا، ىىالى
ا ليٍغهى ًلوً  يػىبػٍ نػٍعيوي ، ًبعىمى ؤيهي ، عىطىاءه  فىمى  (ّ)ًمٍنحىةه". ًمٍنوي  كىاٍلًمٍحنىةي .  ًرضنا كىابًٍتالى

 

 
                                                            

 .ِّْ، صِ، جّط ممارج السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعني ابن القيم :انظر:  (ُ) 
 .ُٕٓ، صُ، جّط ممارج السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعنيابن القيم:  (ِ) 
 .ُِٖ، صِ، جِط اآلداب منظومة شرح األلباب غذاءالس فاريٍت:  (ّ) 
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 : مات الشمرمدا

 : كمن أتمل الكتاب كالسنة كجد لذلك أمورا عجيبة، ىذا الشكر لو مقامات عظيمة يف الدين

ككال٫تا ا١تراد اب٠تلق كاألمر. كالصرب ٢تما كسيلة إليهما كعوان عليهما. قاؿ ، قرن هللا ذكره بشمره: أوال
   (ُ)( ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ): تعاُف

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ) غرض لو يف عذاب ا٠تلق إف شكركه كآمنوا بو كأنو ال، قرن الشمر ابإلميان: اثنيا

(  ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
(ِ)   

 اٍلًعبىادى  يػيعىذًٌبي  ًإ٪ت ىا كىأىن وي ، ًسوىاهي  عىم ا ًغنىاهي  عىنٍ  ٥تيٍربنا قىاؿى  "مثي  : -رٛتو هللا  –قاؿ اٟتافظ ابن كثَت 
تيمٍ  اٍلعىمىلى  تيمً أىٍصلىحٍ : أىمٍ (ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ): فػىقىاؿى ، ًبذينيوهًبًمٍ   ، كىرىسيوًلوً  اًبلل ً  كىآمىنػٍ

 أىٍكفػىرى  ذىًلكى  عىلىى كىجىازىاهي ، عىًلمىوي  ًبوً  قػىٍلبيوي  آمىنى  كىمىنٍ  لىوي  شىكىرى  شىكىرى  مىنٍ : أىمٍ  (  ىئ ىئ ىئ ی ی  )
 (ّ)اٞتٍىزىاًء".

عليو  –سليماف  فقاؿ سبحانو على لساف، أنو يبتلي عباده ليستخرج الشمور منهم والمفور: اثلثا
(  ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵    ): -السالـ 

(ْ)   

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ )؛  أن هللا يرضى عيل الشاكرين وحيب الشمر: رابعا

   (ٓ)( ڎ ڈ ڈ ژ 

ڌ )ؿ ؛ قاؿ إبليس لعنو هللا ضمن ما قا من ادلداصم األساسية للشيطان مينع العباد من الشمر: خامسا

( ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ 
فإبليس يريد من البشر حرماهنم من  (ٔ)

 الشكر كالقعود بينهم كبُت الشكر ليقطع عنهم ىذا الطريق.
                                                            

 .ُِٓالبقرة: سورة  (1)

 .ُْٕالنساء:  سورة (2)

 ِْْ، صِ، جِطكثري  ابن : تفسريكثَت ابن (3)
 .َْالنمل: سورة  (4)

 .ٕالزُّمىر: سورة  (5)
 .ُٕاألعراؼ:  سورة (6)
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ألف ؛  (ُ)( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   ): اؿ تعاُفق وصف هللا سبحانو وتعاىل الشاكرين أبهنم قليل: سادسا
كاالستعانة ابلنعمة على طاعة ، ناء على ا١تنعم ابللسافكالث، الشكر يتضمن االعًتاؼ ابلنعمة يف الطلب

 فأثنوا على ا١تنعم.، الذين عرفوا مصدر النعم، كىذا ال يقـو بو إال قليل من العباد ا٠تيل ص، ا١تنعم

ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ ): فقاؿ تعاُف أثىن هللا على أول رسول بعثو إىل األرض ابلشمر: سابعا

( چ ڇ 
ىذا أبوكم الثاين : إشارة إُف االقتداء بو ككأنو يقوؿ –ليو السالـ ع –فتخصيص نوح  .  (ِ)

بعد آدـ ألنكم كلكم من ذرية نوح فاقتدكا بو كاشكركا ِف كاقتدكا بو يف شكره. فأمر ذريتو أف يتشبهوا 
 أببيهم.

ٱ ٻ ٻ ٻ )أمر سبحانو عبمه موسى أن يتلدى ما آاته من النبوة والرسالة ابلشمر : اثمنا

   (ّ)( ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  ٻ پ پ پ پ

ا نًٍعمىةو  كىأىٍصغىري  أىٍشكيريؾى  كىٍيفى ،  ًإ٢تًىي: قاؿ -عليو السالـ  –كركم أف ميوسىى   الى  نًعىًمكى  ًمنٍ  ًعٍنًدم كىضىٍعتػىهى
ٍرتىًٍت  اآٍلفى ، ميوسىى ايى  أىفٍ  ًإلىٍيوً  الل ي  فىأىٍكحىى: قىاؿى  كيلُّوي؟ عىمىًلي هًبىا ٬تيىازًم  (ْ)." شىكى

فمن صفات األمة القدكة الذم يقـو مقاـ  :خرب عن إبراىيم خليلو بشمر نعيو بدولو سبحانوأ: اتسعا
 ٚتاعة كثَتة من الناس الذم يتوسم فيو ا٠تَت أنو يكوف قانتا  شاكرا ألنعمو.

ې ې ې ې ى ى ): أخرب هللا سبحانو أف الشكر ىو الغاية من ا٠تلق فقاؿ تعاُف: عاشرا

(ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ
فالشاىد كا٠تالصة أف الشكر غاية  (ٓ)

 (ٔ)ركه.ر ؛ كأمرىم ليشكفخلق هللا ا٠تلق ليشك، كغاية األمر، غاية ا٠تلق

 

                                                            

 .ُّسبأ:  سورة (ُ)
 .ّاإلسراء: سورة  (ِ)
 .ُْْاألعراؼ:  سورة (ّ)

 (.ّْٗ، رقم: )ٖٓ، صُ، ط الزىمحنبل:  ابن (ْ)
 .ٖٕالنحل: سورة  (ٓ)

 .ِ،جّطموسوعة فدو الدلوب،انظر: التو٬ترم:  -ٔ
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 : تفاضل الشمر ودرجاتو

 كالشكر ابٞتوارح.، كالشكر ابللساف، الشكر ابلقلب: إذا كانت النعم تتفاضل فكذلك الشكر يتفاضل

هللا ىو مصدر الرزؽ كيعلم أف هللا ىو ا١تنعم بكل أف يعرؼ من أين جاءت النعم كأف : فالشمر ابلدلب 
النعم اليت يتقلب هبا الناس فبعض الناس يشكر بسبب النعم على أحد من األشخاص كينسى هللا الذم 

ۈ ۈ ٴۇ ۋ ): أعطى الغٍت ليعطيو فالناس يشكركف ا١تعرب كال يشكركف ا١تصدر فاؿ تعاُف

ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

   (ُ)( وئ وئ 

ًة اللً  عىلىى ًلسىاًف عىٍبًدهً  -يعٍت الشكر  –"ىيوى –رٛتو هللا  –اؿ اإلماـ ابن القيم ق ثػىنىاءن : ظيهيوري أىثىًر نًٍعمى
اٍنًقيىادنا كىطىاعىةن".: شيهيودنا كى٤تىىب ةن. كىعىلىى جىوىارًًحوً : كىاٍعًتىافنا. كىعىلىى قػىٍلًبوً 

(ِ) 

فإذا امتأل القلب بشكر هللا ٢تج اللساف ْتمده كالثناء عليو كأتمل ما يعرب عما يف قلبو :  والشمر ابللسان 
يٍػفىةى  يف أذكار النيب ملسو هيلع هللا ىلص من اٟتمد كالشكر لرب العا١تُت إذا قاـ من النـو ؛ فػىعىنٍ   كىافى : قىاؿى ، اليىمىافً  ٍبنً  حيذى

ـى  كىًإذىا «كىأىٍحيىا أىميوتي  اًبٝتًٍكى »: قىاؿى ، ًفرىاًشوً  ًإُفى  أىكىل ًإذىا كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى الن يبُّ   ال ًذم للً ً  اٟتىٍمدي »: قىاؿى  قىا
 الى  رىبًٌ  أىٍنتى  الل هيم  »: ككاف يقوؿ سيد االستغفار يف الصباح كا١تساء، (ّ).«النُّشيوري  كىًإلىٍيوً  أىمىاتػىنىا مىا بػىٍعدى  أىٍحيىاانى 

لىقٍ  أىٍنتى  ًإال   ًإلىوى   أىبيوءي  صىنػىٍعتي  مىا شىرًٌ  ًمنٍ  ًبكى  أىعيوذي  اٍستىطىٍعتي  مىا كىكىٍعًدؾى  عىٍهًدؾى  عىلىى كىأىانى  عىٍبديؾى  كىأىانى  تىًٍت خى
ٍنيب  كىأىبيوءي  بًًنٍعمىًتكى  لىًتوً  ًمنٍ  أىكٍ  يػىٍوًموً  ًمنٍ  فىمىاتى . أىٍنتى  ًإال   الذُّنيوبى  يػىٍغًفري  الى  ًإن وي  ِف  فىاٍغًفرٍ  ًبذى  (ْ)«. اٞتٍىن ةى  خىلى دى  لىيػٍ

: ك٭تث عليو كيرغب فيو، فهذا فيو اعًتاؼ ابلنعمة كاعًتاؼ ابلتقصَت يف شكرىا. كيقوؿ الدعاء اآليت
((. كىحيٍسنً  كىشيٍكرًؾى  ًذٍكرًؾى  عىلىى أىًعٌتًٌ  ))الل هيم   ًعبىادىًتكى

، ككاف ٭تمد ربو يف كل ساعة من ليل أك هنار، (ٓ)
لىةن  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى هللاً  رىسيوؿى  فػىقىٍدتي : قىالىتٍ ، -اهنع هللا يضر  –عىاًئشىةى  كقد كرد عىنٍ ككاف يثٍت على ربو كثَتا   لىيػٍ

مىٍيوً  بىٍطنً  عىلىى يىًدم فػىوىقػىعىتٍ  فىاٍلتىمىٍستيوي  اٍلًفرىاشً  ًمنى   م  اللهي »: يػىقيوؿي  كىىيوى  مىٍنصيوبػىتىافً  كى٫تيىا اٍلمىٍسًجدً  يف  كىىيوى  قىدى

                                                            

 .ُْالنحل: سورة  (1)
 .ِّْ، صِ، جّط ممارج السالمني بني منازل إايك نعبم وإايك نستعنيابن القيم: ( 2)
بي كىٍضًع اليىًد الييٍمٌتى ٖتىٍتى ا٠تىدًٌ األىٯٍتىنً ، ًكتىابي الد عىوىاتً يف صحيحو  البخاريأخرجو  (3)  (.ُّْٔ، رقم )ٗٔ، صٖ، ج ابى
 (.ََٕٓ، رقم )َْٓ، صٕصحيح ، ج إسنادهكقاؿ األرنؤكط،  داوود يف سننو أبوأخرجو  (4)
 (.َٗٔ، رقم )ِّٗصبي دىعىوىاًت الن يبًٌ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى، ابى ، صحيحكقاؿ األلباين اقق، ، ادلفرد البخاري يف األدبأخرجو  (5)
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 كىمىا أىٍنتى  عىلىٍيكى  ثػىنىاءن  أيٍحًصي الى  ًمٍنكى  ًبكى  كىأىعيوذي ، عيقيوبىًتكى  ًمنٍ  كىٔتيعىافىاًتكى ، سىخىًطكى  ًمنٍ  ًبًرضىاؾى  أىعيوذي 
 (ُ).«نػىٍفًسكى  عىلىى أىثٍػنػىٍيتى 

كىي ما سول القلب كاللساف من جوارح فما من عمل يعملو ابن آدـ من :  وأما الشمر ابجلوارح 
: عات كالعبادات إال ىو شاكر لنعم ربو سبحانو كتعاُف. كالشكر ابٞتوارح ىو العمل الصاٌف قاؿ تعاُفالطا

، (ِ)( ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ )

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ      )كعند بلوغ األربعُت يشرع لو أف يدعو هبذا الدعاء 

( ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 
هللا العمل الصاٌف عقب سؤالو أؿ فس (ّ)
 التوفيق على شكر نعمتو يعٍت أف الشكر ابللساف كحده ال يكفي. 

 ًمنٍ  سيالىمىى كيلًٌ  عىلىى ييٍصًبحي  »: كمن كسائل الشكر ابٞتوارح صالة الضحى كما يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص
قىةه  أىحىدًكيمٍ  قىةه  تىٍسًبيحىةو  فىكيلُّ  صىدى ةو  كىكيلُّ  صىدى قىةه  ٖتىًٍميدى قىةه  تػىٍهًليلىةو  كىكيلُّ  صىدى قىةه  تىٍكًبَتىةو  كىكيلُّ  صىدى  اًبٍلمىٍعريكؼً  كىأىٍمره  صىدى
قىةه  قىةه  اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىنػىٍهىه  صىدى ا رىٍكعىتىافً  ذىًلكى  ًمنٍ  كى٬تيٍزًئي  صىدى . كا١تقصود أف ا١تسلم (ْ)«. الضُّحىى ًمنى  يػىرٍكىعيهيمى

 وارحو.عليو أف يشكر ربو ّت

كىناؾ تعارض بُت شكر العبد كشكر الرب ؛ فالشكر  ، كال تناقض بُت الشكر  كالشكر للناس
  : كالشكر للناس ليس ىناؾ تعارض ؛ ألف هللا أرشدان إُف شكر الناس إذا صنعوا لنا معركفا أبف نكافئهم فقاؿ

( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ      )
 . (ٔ)«. الى يىٍشكيري الل ى مىٍن الى يىٍشكيري الن اسى » : -ملسو هيلع هللا ىلص- الن يب . كقاؿ   (ٓ)

انًوً  العىٍبد عىلىى شيٍكرى  يقبىلي  الى  الل ى  أف   "معناهي : -رٛتو هللا  –قاؿ ابن األثَت   يىٍشكيري  الى  العبدي  كىاف ًإذىا ًإلىٍيوً  ًإٍحسى
 كعاىًدتو طىٍبعو ًمنٍ  كىافى  مىن أف   مىٍعنىاهي : كىًقيلى . اًبآٍلخىرً  يناألٍمرى  أحىدً  ألتًٌصاىؿً  مىٍعريكفىهم؛ كيىٍكفير، الناسً  إحسافى 

                                                            

بي مىا يػيقىاؿي يف الرُّكيوًع كىالسُّجيوًد   مسلم يف صحيحوأخرجو  (ُ) ًة، ابى  .    (ْٖٔ)، رقم ِّٓ، صُ، جًكتىابي الص الى
 .ُّسبأ: سورة  (ِ)
 .ُٓاألحقاؼ: سورة  (ّ)

ا رىٍكعىتىاًف، كىأىٍكمىلىهىاكً  وصحيحيف  مسلمأخرجو  (ْ) ًة الضُّحىى، كىأىف  أىقػىل هى بي اٍسًتٍحبىاًب صىالى اًفرًينى كىقىٍصرًىىا، ابى ًة اٍلميسى ٙتىىاًف  تىابي صىالى
، كى  ، ، أىكٍ رىكىعىاتو ا أىٍربىعي رىكىعىاتو ا  ًستٌ أىٍك سىطيهى افىظىًة عىلىيػٍهى  .(َِٕ)، رقم ُٖٓ، صِ، ج، كىاٟتٍىثُّ عىلىى اٍلميحى

 .ُْلقماف: سورة  (ٓ)

، رقم َّْ، صْ، ج وسننيف ود او د وأب، ك ٗٗ، ص ادلفرد األدب صحيحاأللباين  كصحيح، ادلفرد البخاري يف األدبأخرجو  (ٔ)
(ُّْٖ) . 
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 مىنٍ  أف   مىٍعنىاهي  كىًقيلى . لىوي  الشُّكر كتىرؾي  تػىعىاُفى  الل ً  نًٍعمة كيفري  عادىتًو ًمنٍ  كىافى  ٢تىيمٍ  الشٍُّكر كترؾي  الن اسً  نًٍعمة كيٍفرافي 
بُّك الى  مىنٍ  ٭تيُّبٍت الى  تػىقيوؿي  كىمىا،  شىكىرىه كإفٍ  الل ى  يشكير الى  كىمىنٍ  كىافى  الن اسى  يشكير الى   مقركنةه  ٤تب تك أىف   أىمٍ : ٭تي

ب ك َفىٍ  كىمىنٍ ، ٭تبُّك أحب ٍت فىمىنٍ ، ٔتحب يت ب ٍت َفىٍ  فىكىأىن وي  ٭تى ًذهً . ٭تي  تػىعىاُفى  الل ً  اٍسمً  رىٍفع عىلىى مًبنيةه  األقواؿي  كىىى
 (ُ)كنىٍصًبو".

 طبعو كاف من أف أحد٫تا كجهُت على يتأكؿ الكالـ "ىذا: -رٛتو هللا  –إلماـ ا٠تطايب كقاؿ ا
 .سبحانو لو الشكر كترؾ هللا نعمة كفراف عادتو من كاف ١تعركفهم الشكر كترؾ الناس نعمة كفراف كعادتو

 إحساف ريشك ال العبد كاف إذا إليو إحسانو على العبد شكر يقبل ال سبحانو هللا أف االخر كالوجو
 (ِ)ابآلخر". األمرين أحد التصاؿ معركفهم كيكفر الناس

بل ا١تشكلة فيمن يشكر ا١تخلوؽ ، فليس شكر ا١تخلوقُت قادحا يف شكر ا٠تالق كال ينقص منو شيئا
 (ّ)كال يشكر ا٠تالق.

 : ومن األشياء اليت تؤدي إىل الشمر

 فػىهيوى ، فػىٍوقىكيمٍ  ىيوى  مىنٍ  ًإُفى  تػىٍنظيريكا كىالى ، ًمٍنكيمٍ  أىٍسفىلى  مىنٍ  ًإُفى  كااٍنظيري »: تنظر إُف من ىو دكنك ؛ قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص -ُ
ري   (ْ).«عىلىٍيكيمٍ  - ميعىاًكيىةى  أىبيو قىاؿى  - هللاً  نًٍعمىةى  تػىٍزدىريكا الى  أىفٍ  أىٍجدى

(ہ ھ ھ ھ ھ ے): أف يعلم أنو مسؤكؿ عن النعم قاؿ تعاُف -ِ
فإذا عرؼ أنو مسؤكؿ  (ٓ)

نعم يـو القيامة فإنو ٭تاسب نفسو حىت على ا١تاء البارد كىل قاـ ابلشكر ٥تافة أف ٭تاسب كمن نوقش عن ال
 اٟتساب عذب.

 (ٔ).«فػىرىغى  ًإذىا كىجىل   عىز   الل ى  كى٭تىٍمىدى ، أىكىلى  ًإذىا ييسىمًٌيى  أىفٍ  شيٍكريهي »: قىاؿى  -رٛتو هللا  –قاؿ ًإبٍػرىاًىيم النخعي 
                                                            

 .ْْٗ، صّْٗص ،ِج ،د.ط،واألثر احلمي ث غريب يف النهايةاألثَت:  ابن (ُ)
 .ُُّ، صْ، جُط السنن معامل: ا٠تطايبف أبو سليما (ِ)
 .ِ،جّطموسوعة فدو الدلوب،انظر: التو٬ترم:  -ّ
 .(ِّٔٗ)، رقم ِِٕٓ، صْ، جًكتىابي الزٍُّىًد كىالر قىاًئًق   وصحيحيف  مسلمأخرجو  (ْ)
 .ٖالتكاثر: سورة  (ٓ)

 (.ِٕٓ، رقم: )ِْص الزىمحنبل:  ابن (ٔ)
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كعلى نعمة اإلمداد أبصناؼ ، كعلى نعمة اإلعداد، لإلنساف شيٍكري هللا على نعمة اإل٬تادكاٟتاصل أنو ينبغي 
يى ، النعم الظاىرة كالباطنة

 كأجلها نعمة ا٢تداية إُف الصراط ا١تستقيم. كيف اٟتديث أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص كىافى يػىقيوـي ييصىلًٌ
مىاهي  تىًرـي  حىىت   ا أىكيوفي  أىفىالى »: فػىيػىقيوؿي  لىوي  قىاؿي فػىيػي  - سىاقىاهي  أىكٍ  - قىدى ككذلك ١تا سئل النيب صلى  (ُ).«شىكيورنا عىٍبدن

 تيًعُتي ، ميٍؤًمنىةن  كىزىٍكجىةن ، ذىاًكرنا كىًلسىاانن ، شىاًكرنا قػىٍلبنا أىحىديكيمٍ  لًيػىت ًخذٍ »: فػىقىاؿى  نػىت ًخذي؟ اٍلمىاؿً  أىمٌ : هللا عليو كسلم
لب شاكر كلساف ذاكر كزكجة فرأس ا١تاؿ اٟتقيقي كما أرشد اٟتبيب ىو ق، (ِ) «ًخرىةً اآٍل  أىٍمرً  عىلىى أىحىدىكيمٍ 
 (ّ)مؤمنة.

 : شرف الشمر ومنزلة أىلو

 : -رٛتو هللا  –قاؿ ابن القيم 

 أنو من أعلى ا١تنازؿ.: أكال

 نصف اإلٯتاف شكر كنصفو صرب.: اثنيا

 أمر هللا بو كهنى عن ضده.: اثلثا

 ككصفهم ٓتواص خلقو.أثٌت على أىلو : رابعا

 كعد أىلو أبحسن اٞتزاء.: خامسا

 جعلو ا١تزيد من فضلو.: سادسا

 أخرب ملسو هيلع هللا ىلص أف أىل الشكر ىم ا١تنتفعوف ِبايتو.: سابعا

 بل يعيد الشاكر مشكورا.، كىو يوصل الشاكر إُف مشكوره، اشتق ٢تم اٝتا من أٝتائو الشكور: اثمنا

                                                            

: ًقيىاـً الن يبًٌ صىل  ، كتاب التهجد  وصحيحيف  البخاريأخرجو  (ُ) بي مىاهي ابى  (. َُُّ، رقم )َٓ/ ِ،  ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى الل ٍيلى حىىت  تىًرـى قىدى
بي أىٍفضىًل النًٌسىاًء ، حسن لغيرهشعيب األرنؤكط قاؿ:  ٖتقيق يف سننو ماجو أخرجو ابن (ِ)  (. كقاؿ ُٖٔٓ، رقم )ُٔ، صّ، جابى

 كابن حبافابن عباس.  -كاٟتاكم يف ا١تستدرؾ ، م يف حلية األكلياء أبو نعي: ُِٕٔ، الصحيحة ٖٔ/ّ صحيح( الرتغيب)األلباين: 
 .ْٓٗ، صِ، ج وزايدتو الصغري اجلامع صحيحانظر:  علي. -

3
 .ِ،جّطموسوعة فدو الدلوب،انظر: التو٬ترم:  -
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، كٝتى الشاكرين هبذين االٝتُت. فأعطاىم من كصفو كٝتاىم ابٝتو، كوراٝتى نفسو شاكرا كش: اتسعا
 كحسبك هبذه ٤تبة للشاكرين كفضال.

 أخرب سبحانو عن قلة الشاكرين يف عباده.: عاشرا

كجرايف اللساف بذكره ، كاٞتوارح على طاعتو، الشكر عكوؼ القلب على ٤تبة ا١تنعم: حادم عشر
 (ُ)كالثناء عليو.

 : فمن أقوال السل

 يػيٍنسىى فىالى  كىييٍذكىرى  يػيٍعصىى فىالى  ييطىاعى  أىفٍ : {تقاتو حق}: يف قولو تعاُف –هنع هللا يضر  –هللا بن مسعود  عبد عن -
 (ِ).ييٍكفىري  فىالى  ييٍشكىرى  كىأىفٍ 

  (ّ)."عذااب عليهم قلبها يشكر َف فإذا، شاء ما ابلنعمة ليمتع هللا "إف: -رٛتو هللا  –البصرم  قاؿ اٟتسن -

 (ْ)."هللا بشكر هللا نعم قيدكا": -رٛتو هللا  –العزيز  عبد بن عمر كقاؿ -

 

 

 

  

                                                            

 .ِّّ،  ِِّ، صِ، جّط ممارج السالمنيانظر: ابن القيم:  (ُ) 
 كاألدب. كاألخالؽ كالرقائق الزىد يف ابةالصح آاثر من ادلسنم الصحيحا٠تليفي:  (ِ) 
 .ُٔ، صّط الشمرالدنيا:  أيب ابن (ّ) 
 .َٗص ،د.ط،النفوس تزكيةفريد:  (ْ) 
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 اثر الرتبوية للصرباآل: ادلبح ث اخلامس

حت خت  }": -رٛتو هللا  –قاؿ اٟتافظ ابن كثَت   (ُ)(حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج): قاؿ تعاُف

ا: أىمٍ { مت  برؾ أىن وي  كىاٍعلىمٍ ، كقىدىره ضىائًوً قى  عىلىى فىاٍصربٍ ، عىلىٍيكى  أنزلتي  ٔتىا أكرمتيكى  كىمى  (ِ)تىٍدًبَتًًه". ًْتيٍسنً  سىييدى
   (ّ)( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

مىةي القاٝتي      ٤تارمو كاجتناب هللا طاعة على أم ( ڌ ڎ ڎ ): -رٛتو هللا  –قاؿ اٍلعىال 
 (ْ)األذل". كاحتماؿ لسبيلو كالدعوة

 : معىن الصرب لغة واصطالًحا

 : معىن الصرب لغة

الص بػٍري نقيض ": كقاؿ يف اللساف(ٓ).حىبس النفس عن اٞتزع. كقد صىربى فالفه عند ا١تصيبة يىٍصربي صىبػٍرنا: صىبػٍري ال
. كأىصل  اٞتىزىع صىبػىرى يىٍصربي صىبػٍرنا فهو صاًبره كصىب ار كصىًبَته كصىبيور كاألينثى صىبيور أىيضنا بغَت ىاء كٚتعو صيبػيره

 (ٔ)".بىس شيئنا فقد صىبػىرىهالص رٍب اٟتىٍبس ككل من حى 

 : معىن الصرب اصطالحا

كىو قوة ، ىو خلق فاضل من أخالؽ النفس ٯتتنع بو من فعل ما ال ٭تسن كال ٬تمل": عرفو ابن القيم بقولو
 (ٕ)".من قول النفس اليت هبا صالح شأهنا كقواـ أمرىا

 

                                                            

 .ِْاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ِْٗ، صٖ، جِط ،تفسري ابن كثريابن كثَت:  (ِ)
 .ُِاإلنساف:  سورة (ّ)

 .ّٕٔ، صٗ، جُط ،يلأو تفسري الدامسي = زلاسن الت (ْ)
 .َٕٔص، ْ،ط الصحاحم: اٞتوىر  (ٓ)
 .ّْٕ، صْ، جّ، طلسان العرب: ابن منظور (ٔ)
 .-بتصرؼ  – ّْص، ّط ،عمة الصابرين :ابن القيم (7)
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 (ُ)".ترؾ الشكول من أَف البلول لغَت هللا ال إُف هللا": كقيل ىو

 (ِ)".أك عما يقتضياف حبسها عنو، حبس النفس على ما يقتضيو العقل كالشرع": كقيل الصرب

ال يتصور قياـ ساقو إال ، حسن ا٠تلق يقـو على أربعة أركاف": -رىًٛتىوي هللاي  -قاؿ ابن قيم اٞتوزية 
 (ّ)".كالعدؿ، كالشجاعة، كالعفة، الصرب: عليها

 كصرب مع هللا.، كصرب ، صرب اب: كىو على ثالثة أنواع": كقاؿ

: كأف صرب العبد بربو ال بنفسو كما قاؿ تعاُف، كرؤيتو أنو ىو ا١تصرب، صرب االستعانة بو: فاألكؿ
 (ْ){.كىاٍصربٍ كىمىا صىبػٍريؾى ًإال  اًبً }

 كالتقرب إليو ال، كإرادة كجهو، كىو أف يكوف الباعث لو على الصرب ٤تبة هللا، الصرب : كالثاين
 كاالستحماد إُف ا٠تلق.، إلظهار قوة النفس

كمع أحكامو الدينية. صابرنا نفسو ، كىو دكراف العبد مع مراد هللا الديٍت منو، الصرب مع هللا: الثالث
 (ٓ)".سائرنا بسَتىا .. أين ما توجهت ركائبها، معها

ىئ ىئ ىئ  ېئ): فإف يعقوب عليو السالـ قاؿ، كالشكول إُف هللا عز كجل ال تنايف الصرب"

كما ىو   (ٕ)".ال الشكول إُف هللا، إ٪تا ينايف الصرب شكول هللا (ٔ)( ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
 فا ا١تستعاف.، ىو حاؿ بعض ا١تسيئُت األدب يف شكواىم كتسخطهم من قضاء هللا كقدره

ر لنفسو كمن َف ي، كال نصيب من صالح، كليس ١تن قل صربه على طاعة هللا تعاُف حظ من بر": كقاؿ ا١تاكردم

                                                            

 .ُُّص ،ُط، لتعريفاتا: ٞترجاينا (ُ)
 .ُط"ادلفردات يف غريب الدرآن"  مفردات ألفاظ الدرآن المرميالراغب األصفهاين:  (ِ)
 .ِْٗ، صِ، جّط ممارج السالمنيابن القيم:  (ّ)
 .ُِٕالنحل:  (ْ)
 .ُٔٓ، صِ، جّ،طمارج السالمنيمابن القيم:  (ٓ)
 .ٖٔيوسف: سورة  (ٔ)

 ."بتصرؼ" ،َُٔ، صِج ،ّ،طممارج السالمنيابن القيم:  (ٕ)
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 (ُ)".ابلضالؿ حقيقنا، كاف مع سوء االختيار بعيدنا من الرشاد،  كيدفع عنها عقاابن ، يكسبها ثواابن ، صربنا

كالصرب ، كالصرب عن ا١تعصية، ابلصرب على الطاعة، كعلى العاقل احتساب األجر عند هللا عز كجل
ناس ؛ فإذا أيقن ا١تسلم أف هللا سيجزيو كٖتمل أذل ال، كعلى اكتساب األخالؽ الفاضلة، على األقدار ا١تؤ١تة

ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ): عليو ما يلقاه يف ذلك السبيل ؛ قاؿ تعاُفأجرا على ذلك كلو ىاف 

   (ّ)( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): كقاؿ سبحانو  (ِ)( ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 : واالحتيال، وادلصابرة، واالصطبار، والتصرب، الفرق بني الصرب

 : ْتسب حاؿ العبد يف نفسو كحالو مع غَته الفرؽ بُت ىذه األٝتاء"

 فإف حبس نفسو كمنعها عن إجابة داعي ما ال ٭تسن إف كاف خلقا لو كملكة ٝتي صربنا. -

 كإف كاف بتكلف ك٘ترف كٕترع ١ترارتو ٝتي تصربا. -

تكلفو  فإنو موضوع للتكلف كالتحلم كالتشجع كالتكـر كالتحمل ك٨توىا كإذا، كما يدؿ عليو ىذا البناء لغة
 العبد كاستدعاه صار سجية لو.

ككذلك  (ْ)((.كمن يتصرب يصربه هللا)): أنو قاؿ -صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى  -كما يف اٟتديث عن النيب 
 كذلك سائر األخالؽ ...،  ككذلك العبد يتكلف التعفف حىت يصَت التعفف لو سجية

 : وأما االصطبار فهو أبلغ من التصرب -

فال يزاؿ ، كما أف التكسب مقدمة االكتساب،  رب ٔتنزلة االكتساب فالتصرب مبدأ االصطبارفإنو افتعاؿ للص
 التصرب يتكرر حىت يصَت اصطبارنا.

 

                                                            

 "بتصرؼ". ،ْْٓص،د.ط، أدب المنيا والمين: ردماك ا١ت أبو اٟتسن (ُ)
  .ٔٗالنحل: سورة  (ِ)

 .ُِاإلنساف:  سورة (ّ)
بي الص رٍبً عىٍن ٤تىىارًـً اللً  ) يف صحيحو البخاريجو أخر  (ْ)  (.َْٕٔرقم ) (ًُْٗٔكتىابي الٌرًقىاًؽ، ابى
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 : وأما ادلصابرة فهي مداومة اخلصم يف ميمان الصرب -

ائ ائ ەئ ەئ ): فإهنا مفاعلة تستدعي كقوعها بُت اثنُت كا١تشا٘تة كا١تضاربة قاؿ هللا تعاُف

( ۆئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 
كىو حاؿ الصابر يف نفسو كا١تصابرة كىي ، فأمرىم ابلصرب   (ُ)

حالة يف الصرب مع خصمو كا١ترابطة كىي الثبات كاللزـك كاإلقامة على الصرب كا١تصابرة فقد يصرب العبد كال 
فأخرب سبحانو أف مالؾ ، كقد يصرب كيصابر كيرابط من غَت تعبد ابلتقول، كقد يصابر كال يرابط، يصابر

( ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ    ): كأف الفالح موقوؼ عليها فقاؿ، ك كلو التقولذل
فا١ترابطة كما أهنا لزـك   (ِ)

الثغر الذم ٮتاؼ ىجـو العدك منو يف الظاىر فهي لزـك ثغر القلب لئال يدخل منو ا٢تول كالشيطاف فيزيلو 
 (ّ).عن ٦تلكتو(

كالصرب على الشدة يفيد حبس ، يظ فيوأف االحتماؿ للشيء يفيد كظم الغ": والفرق بني االحتيال والصرب
كصربت على ، كالصرب عن الشيء يفيد حبس النفس عن فعلو، النفس عن ا١تقابلة عليو ابلقوؿ كالفعل

كال يستعمل االحتماؿ يف ذلك ألنك ال تغتاظ ، خطوب الدىر أم حبست النفس عن اٞتزع عندىا
 (ْ)".منو

 دلاذا مسي الَصرُب صربًا؟

إ٪تا ٝتي الصرب صربا ألف ٘ترره يف القلب كإزعاجو ": نبارم عن بعض العلماء أنو قاؿحكى أبو بكر بن األ
 (ٓ)". يف الفمربللنفس كتمرر الص

 : أقوال السلف والعلياء يف الصرب

كلو أف الصرب كاف من ، إف أفضل عيش أدركناه ابلصرب": -رىًضيى هللاي عىٍنوي  -قاؿ عمر بن ا٠تطاب  -

                                                            

 .ََِآؿ عمراف: سورة  (ُ)

 .ََِآؿ عمراف: سورة  (ِ)

 .-بتصرؼ -ُْص ،ّط، عمة الصابرين: ابن القيم (ّ)
 .ِِص،د.ط، الفروق اللغوية: ىالؿ العسكرم وأب (ْ)
 .ٖٓص ،د.ط، م اذلوىذ: ابن اٞتوزم (ٓ)
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 (ُ)".الرجاؿ كاف كرٯتا

فإذا قطع ، أال إف الصرب من اإلٯتاف ٔتنزلة الرأس من اٞتسد": -رىًضيى هللاي عىٍنوي  -كقاؿ علي بن أيب طالب  -
، الصرب مطية ال تكبو": كقاؿ (ِ)".أال إنو ال إٯتاف ١تن ال صرب لو: مث رفع صوتو فقاؿ، الرأس ابد اٞتسد

 (ّ)".كالقناعة سيف ال ينبو

فعاضو مكاف ما ، ما أنعم هللا على عبد نعمة فانتزعها منو": ىو على ا١تنربكقاؿ عمر بن عبد العزيز ك  -
 (ٓ).  (ْ)( مث ىث يث حج مج جح مح   ): مث قرأ، إال كاف ما عوضو خَتا ٦تا انتزع منو، انتزع منو الصرب

)أيسرؾ : فقاؿ، قا من حالو كمعاشو كاغتماما بذلككجاء رجل إُف يونس بن عبيد فشكا إليو ضي" -
ال : قاؿ فبعقلك؟: قاؿ  ال.: فبلسانك؟ قاؿ: قاؿ ال.: فبسمعك؟ قاؿ: قاؿ ال.: ألف؟ قاؿ ببصرؾ مئة

 (ٔ)."أرل لك مئُت ألوفا كأنت تشكو اٟتاجة؟!: مث قاؿ يونس، ... يف خالؿ. كذكره نعم هللا عليو

صربا على ك ، كصربا على البالء، ما من عبد كىب هللا لو صربا على األذل": قاؿ، كعن إبراىيم التيمي -
 (ٕ)".بعد اإلٯتاف اب، إال كقد أكيت أفضل ما أكتيو أحد، ا١تصائب

أٛتد إذ َف يكن أعظم ، فأٛتد هللا عليها أربع مرات، إين ألصاب اب١تصيبة": قاؿ شريح، كعن الشعيب -
٬تعلها يف  كأٛتد إذ َف، كأٛتد إذ كفقٍت لالسًتجاع ١تا أرجو من الثواب، كأٛتد إذ رزقٍت الصرب عليها، منها
 (ٖ)".ديٍت

 (ٗ)".كلكنا نتفاضل ابلصرب، كلنا نكره ا١توت كأَف اٞتراح": كقاؿ زايد بن عمرك -

                                                            

 . ِّص،ُط ،الصرب والثواب عليو :ابن أيب الدنيا (ُ)
 .ِْص،ُط،الصرب والثواب عليو: ابن أيب الدنيا (ِ)
 .ِْٗصد.ط،،أدب المنيا والمين: ردماك ا١ت (ّ)
 .َُالزُّمىر: سورة  (ْ)

 .َّص،ُط،الصرب والثواب عليو: ابن أيب الدنيا (ٓ)
 .ِِٗ،صٔ،د.ط،ج سري أعالم النبالء: لذىيبا (ٔ)
 .ِٖص،ُ،طالصرب والثواب عليو: ابن أيب الدنيا (ٕ)
 .َُٓص ،ْ،د.ط،جسري أعالم النبالء: لذىيبا  (ٖ)
 .ْْص،ُ،ط الصرب والثواب عليو: ابن أيب الدنيا (ٗ)
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فإف كاف يقُت كَف يكن معو صرب َف ، الصرب كاليقُت: إف ىذا األمر ال يتم إال بشيئُت": كقاؿ زىَت بن نعيم -
مثل اليقُت كالصرب مثل : الدرداء مثال فقاؿ كقد ضرب ٢تما أبو، كإف كاف صرب كَف يكن معو يقُت َف يتم، يتم

 (ُ)".فىد ادين ٭تفراف األرض فإذا جلس كاحد جلس اآلخر

كال أعلم درجة ، ما أحببت أف شيئنا من األعماؿ يتقدـ الصرب إال الرضا": كقاؿ عبد الواحد بن زيد
 (ِ)".كىو رأس ابة، أشرؼ كال أرفع من الرضا

 : أقسام الصرب

فالصرب عن : الصرب على ضركب ثالثة": قاؿ أبو حامت ": و إُف ثالثة أقساـقً ل  عى تػى عتبار مي اب ينقسم الصرب
ا١تصيبات. فأفضلها الصرب عن ا١تعاصي. فالعاقل  كالصرب عند الشدائد، كالصرب على الطاعات، ا١تعاصي

حىت ، ليت كصفناىا قبليدبر أحوالو ابلتثبت عند األحواؿ الثالثة اليت ذكرانىا بلزـك الصرب على ا١تراتب ا
 (ّ)".يرتقي هبا إُف درجة الرضا عن هللا جل كعال يف حاؿ العسر كاليسر معنا

كأفضل من ذلك الصرب عن ، الصرب على ا١تصيبة حسن، الصرب صرباف": كقاؿ ميموف بن مهراف
 (ْ).ا١تعاصي(

 : ق األحكاـ ا٠تمسة بو إُف ٜتسة أقساـلُّ عى ابعتبار تػى ككذلك ينقسم الصرب 

 كاجب كمندكب ك٤تظور كمكركه كمباح."

 : فالصرب الواجب ثالثة أنواع

 الصرب عن ارمات.: أحدىا

 الصرب على أداء الواجبات.: كالثاين

                                                            

 .ٖ/ْص ،د.ط،صفة الصفوة: ابن اٞتوزم (ُ)
 .ُُٔص،د.ط، روضة العدالء: ابن حباف البسيت (ِ)
 .ُِٔص،د.ط،روضة العدالء: ابن حباف البسيت (ّ)
 .ِٗص،ُ،ط الصرب والثواب عليو: ابن أيب الدنيا (ْ)
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 كاألمراض كالفقر كغَتىا.،  كالثالث الصرب على ا١تصائب اليت ال صنع للعبد فيها

 اٞتاين مقابلة على كالصرب تا١تستحبا على كالصرب ا١تكركىات عن الصرب فهو ا١تندكب الصرب كأما
 .فعلو ٔتثل

 ىالكو. يقصد ما كصربه على، ٯتوت حىت كالشراب الطعاـ عن الصرب فمنو اظور كأما

 يتضرر حىت أىلو كٚتاع كاللبس كالشراب الطعاـ عن يصرب أف أحدىا أمثلة فلو ا١تكركه الصرب كأما
 الرابع ا١تكركه على صربه الثالث بو يتضرر كَف لكذ إُف احتاجت إذا زكجتو ٚتاع عن صربه الثاين بدنو بذلك
 .ا١تستحب فعل عن صربه

 .عليو كالصرب كتركو فعلو بُت خَت الطرفُت مستول فعل كل عن الصرب فهو ا١تباح الصرب كأما

 على كالصرب حراـ كعليو كاجب اٟتراـ عن كالصرب حراـ الواجب كعن كاجب الواجب على فالصرب كابٞتملة
 .(ُ)مباح. ا١تباح عن كالصرب مكركه كعليو مستحب ا١تكركه عن كالصرب مكركه كعنو بمستح ا١تستحب

 : الصرب احمليود وأقسامو

كصرب ، كصرب ، صرب اب": كذكر لو ابن القيم ثالثة أنواع كىو، قسم العلماء الصرب امود إُف أقساـ عدة
 . مع هللا

كىاٍصربٍ }: أف صرب العبد بربو ال بنفسو كما قاؿ تعاُفاالستعانة بو كرؤيتو أنو ىو ا١تصرب ك : فاألكؿ
 . يعٍت إف َف يصربؾ ىو َف تصرب.(ِ){كىمىا صىبػٍريؾى ًإال  اًبلل ً 

الصرب  كىو أف يكوف الباعث لو على الصرب ٤تبة هللا كإرادة كجهو كالتقرب إليو ال إلظهار : كالثاين
 ن األعراض.قوة النفس كاالستحماد إُف ا٠تلق كغَت ذلك م

الصرب مع هللا كىو دكراف العبد مع مراد هللا الديٍت منو كمع أحكامو الدينية صابرا نفسو : كالثالث
فهذا ، معها سائرا بسَتىا مقيما إبقامتها يتوجو معها أين توجهت ركائبها كينزؿ معها أين استقلت مضارهبا

                                                            

 .ّّ – ُّ،ص ّ،ط الشاكرين وذخرية الصابرين عمةانظر: ابن القيم:  (ُ) 
 .ُِٕالنحل:  (ِ) 



164 
 

ك٤تابو كىو أشد أنواع الصرب كأصعبها كىو صرب  معٌت كونو صابرا مع هللا أم قد جعل نفسو كقفا على أكامره
 (ُ)".الصديقُت

 : فوائم الصرب

 : من فوائد الصرب أف الصرب

 دليل على كماؿ اإلٯتاف كحسن اإلسالـ. - ُ

 يورث ا٢تداية يف القلب. - ِ

 يثمر ٤تٌبة هللا ك٤تٌبة الٌناس. - ّ

 سبب للٌتمكُت يف األرض. - ْ

 الٌنار. الفوز ابٞتٌنة كالٌنجاة من - ٓ

 معٌية هللا للٌصابرين. - ٔ

 األمن من الفزع األكرب يـو القيامة. - ٕ

 مظهر من مظاىر الٌرجولة اٟتٌقة كعالمة على حسن ا٠تا٘تة. - ٖ

 .(ِ).صالة هللا كرٛتتو كبركاتو على الٌصابرين - ٗ

 : مراتب الصرب

 .كصٌبار، كصىبيور، كمتصرٌب ، كمصطرب، صابر: ٜتسة الٌصرب مراتب: قيل

 نفًسو حاملي  الٌصرب متكلًٌف: كا١تتصربًٌ . بو كا١تبتلىى، للصرب ا١تكتًسب: كا١تصطرب. أىعٌمها فالٌصابر
 القىٍدر يف فهذا، الٌصرب الشديد: كالٌصبىار. غَته صرب من أىشدٌ  صىرٍبه ال ذل الٌصرب العظيم: كالٌصبور. عليو

                                                            

 .ِْٗ، صِ، جّط ممارج السالمني: ابن القيم (ُ)
 (.ِِْٕ - ُِْٕ،صٔ،جْ،ط نضرة النعيم: موعة مؤلفُت٣ت (ِ)
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 (ُ).كالكيف الوصف يف قبلو كال ذم، كالكمٌ 

 :صور الصرب

إف ": إف صور الصرب ك٣تاالتو كثَتة يف حياة اإلنساف فال يستغٍت عنو ْتاؿ من األحواؿ يقوؿ ابن القيم
كهني ٬تب ، فإنو بُت أمر ٬تب عليو امتثالو كتنفيذه، اإلنساف ال يستغٍت عن الصرب يف حاؿ من األحواؿ

كإذا كانت ىذه األحواؿ ، م عليهاكنعمة ٬تب عليو شكر ا١تنع، كقدر ٬ترم عليو اتفاقا، عليو اجتنابو كتركو
أحد٫تا يوافق : ككل ما يلقى العبد يف ىذه الدار ال ٮتلو من نوعُت، ال تفارقو فالصرب الـز لو إُف ا١تمات

 (ِ)".كىو ٤تتاج إُف الصرب يف كل منهما، كاآلخر ٮتالفو، ىواه كمراده

 : كمن ىذه اجملاالت اليت ينبغي لإلنساف أف يضبط نفسو عليها

 ضبط النفس عن الضجر كاٞتزع عند حلوؿ ا١تصائب كمس ا١تكاره." – ُ

 لدل القياـ أبعماؿ تتطلب الدأب كا١تثابرة خالؿ مدة مناسبة.، ضبط النفس عن السأـ كا١تلل - ِ

 لدل ٖتقيق مطلب من ا١تطالب ا١تادية أك ا١تعنوية.، ضبط النفس عن العجلة كالرعونة - ّ

 لدل مثَتات عوامل الغضب يف النفس. ،ضبط النفس عن الغضب كالطيش - ْ

 ضبط النفس عن ا٠توؼ لدل مثَتات ا٠توؼ يف النفس. - ٓ

 ضبط النفس عن الطمع لدل مثَتات الطمع فيها. - ٔ

 ضبط النفس عن االندفاع كراء أىوائها كشهواهتا كغرائزىا. - ٕ

 (ّ)".ضبط النفس لتحمل ا١تتاعب كا١تشقات كاآلالـ اٞتسدية كالنفسية - ٖ

 

                                                            

 .ّٖٕ، صّج ،ّ،طالعزيز المتاب لطائف يف التيييز ذوي بصائرم: الفَتكزآابد (ُ)
 .َُُص،ّط عمة الصابرين وذخرية الشاكرين: ابن القيم اٞتوزية (ِ) 
 . "بتلخيص".ِْٗ،صِد.ط،ج،األخالق اإلسالمية :حبنكة (ّ)
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 : موانع التحلي ابلصرب

على ا١تسلم الذم يريد أف يتحلى ابلصرب أف ٭تذر من ا١توانع كالعوائق اليت تعًتض طريقو حىت ال تكوف سدا 
 : كمن ىذه ا١توانع، منيعنا أمامو

فالنفس مولعة ْتب العاجل ؛ كاإلنساف عجوؿ بطبعو حىت جعل القرآف العجل كأنو : االستعجاؿ" – ُ
كضاؽ ، فإذا أبطأ على اإلنساف ما يريده نفد صربه  (ُ)( ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ) : اإلنساف منهاا١تادة اليت خلق 

كأف هللا ال يعجل بعجلة أحد ، كأف لكل شيء أجالن مسمى: انسينا أف  يف خلقو سنننا ال تتبدؿ، صدره
فهو ال ، تهاكاالستعجاؿ ال ينضجها قبل كق، فيحسن عندئذ قطافها، كلكل ٙترة أكاف تنضج فيو، من الناس

كٕترم ، إهنا خاضعة للقوانُت الكونية اليت ٖتكمها، كال الشجرة اليت ٖتملها، كىي ال ٘تلكو، ٯتلك ذلك
 عليها ْتساب كمقدار ...

، كنفورىم من دعوتو، إذا ما رأل إعراض ا١تدعوين عنو، فقد يستفز الغضب صاحب الدعوة: الغضب - ِ
أك النأم عنهم. مع أف الواجب على الداعية أف يصرب على ، منهمفيدفعو الغضب إُف ما يليق بو من اليأس 

تشرؽ عليو ، كيعاكد عرض دعوتو عليهم مرة بعد مرة. كعسى أف يتفتح لو قلب كاحد يومنا، من يدعوىم
 فيكوف خَتنا لو ٦تا طلعت عليو الشمس كغربت.، أنوار ا٢تداية

ژ ڑ ڑ ک ک ک    ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ): كيف ىذا يقوؿ هللا لرسولو

  (ِ)(ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ    ک گ گ گ گ

، شدة اٟتزف كالضيق ٦تا ٯتكركف. فليس أشد على نفس ا١ترء ا١تخلص لدعوتو من اإلعراض عنو - ّ
كاالفتناف يف إعناتو. كيف ىذا يقوؿ هللا ، كاالفًتاء عليو، كاإليذاء لو، كاالستعصاء عليو. فضالن عن ا١تكر بو

( ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ): لرسولو
مث يؤنسو أبنو يف   (ّ)

( ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب ): معيتو سبحانو كرعايتو فيقوؿ
(ْ)   

                                                            

 .ّٕاألنبياء: سورة  (ُ)

 .َٓالقلم: سورة  (ِ)

 .ُِٕالنحل: سورة  (ّ)

 .ُِٖالنحل: ة سور  (ْ)
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ألف الذم يدفع الزارع إُف معاانة مشقة ، فإف اليأس ال صرب لو، فهو من أعظم عوائق الصرب: اليأس - ْ
َف يبق لو صرب على ، شعاع أملو كأطفأ، فإذ غلب اليأس على قلبو، ىو أملو يف اٟتصاد، الزرع كسقيو كتعهده

 استمرار العمل يف أرضو كزرعو. كىكذا كل عامل يف ميداف عملو ...

ھ ھ ھ ) ك٢تذا حرص القرآف على أف يدفع الوىم عن أنفس ا١تؤمنُت فبذر األمل يف صدكرىم 

( ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ 
أضاء ، ك١تا أمر موسى قومو ابلصرب إزاء طغياف فرعوف كهتديده ،(ُ)

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ) : فقاؿ، علة األملأمامهم ش

﮻ ﮼ ﮽ ﮾ ﮿ ﯀ ﯁            ﮸ ﮹ ﮺

 (ّ)  (ِ)(      

  

                                                            

 .ُّٗآؿ عمراف: سورة  (ُ)

 .ُِٗاألعراؼ:  سورة (ِ)
 .َُٗص ،د.ط، ابختصار ،الصرب يف الدرآن المرميالقرضاكم:  -ّ
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 األساليب الرتبوية يف السورة:  الفصل اخلامس

 :وفيو مخسة مباح ث

 .تعريف األساليب الرتبوية : ادلبح ث األول

 تبميل اخللق. مرة هللا علىلوب تعظيم اخلالق وقأس: ادلبح ث الثاين

 أسلوب الرتغيب يف الثواب.: ادلبح ث الثال ث

 أسلوب الرتىيب من العذاب.: ادلبح ث الرابع

 أسلوب الربط ابلدرآن المرمي.: ادلبح ث اخلامس
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 تعريف األساليب الرتبوية : ادلبح ث األول
ٍذىىب، كالوجوي  ،األيٍسلوبي الط رًيقي : جاء يف "لساف العرب": لغة: تعريف األسلوب

ى
أىنتم يف : ؛ يػيقىاؿي  كا١ت

. كاأليٍسليوبي ، أيٍسليوًب سيوءو  مىعي أىسالًيبى  (ُ)الطريقي أٍتخذ ًفيًو.: ك٬تي
الطرؽ الرفيعة الراقية ا١تتعلقة بكيفية مباشرة تبليغ : أساليب الدعوة إُف هللا تعاُف ىي: كاصطالحا

 (ِ)ا.الدعوة ؛ ًفعال كقوال ؛ مع إزالة ما يعيق قبو٢ت
تيو: )رىاب الشيءي يػىٍربيو ريبػيو ا كرابءن : جاء يف "لساف العرب": لغة :تعريف الرتبية ٪تى يتو. كىيف التػ ٍنزًيًل : زىادى كى٪تىىا. كأىٍربػىيػٍ

  ( 3)(ڎ ڈ ڈ)   : اٍلعىزًيزً 
من "كل ما يؤثًٌر يف تكوين الشخص اٞتسماين كالعقلي كا٠تلقي : ٯتكن تعريفها أبهنا: كاصطالحا

 . (ْ)..". .. أـ غَت مقصودة كتشمل ٚتيع العوامل سواء أكانت مقصودة، حُت كالدتو إُف موتو

 : أنواع األساليب الرتبوية يف الدرآن
 : كلعل أ٫تها كأبرزىا ما أييت، األساليب الًتبوية يف القرآف الكرًن كثَتة كمتعددة

 الًتبية ابلقصص.: اثنيا    أسلوب اٟتوار.: أكالن 
 الًتبية ابلقدكة.: رابعا    الًتبية ابألمثاؿ. :اثلثا

 الًتبية ابلعربة كا١توعظة.: سادسا  الًتبية اب١تمارسة كالعمل.: خامسا
 .أسلوب الًتبية ابلتعليم: اثمننا  (ٓ)الًتبية ابلًتغيب كالًتىيب.: سابعا

 

 

                                                            

 .ّْٕ، صُ، جّ،طلسان العرببن منظور:ا (ُ)
 .َِْ، ُُْص، ٗ،ط أصول المعوة زيداف: انظر: (ِ)
 .ِٕٔ البقرة: (ّ)
 سع يف ٘تهيد ىذا البحث.أك كقد سبق تعريف الًتبية لغة كاصطالحا بشكل  .ٖص، ِ،ط أصول الرتبية والتعليم :عبده (ْ)
 .ُٔٔص، ِٓ، طأصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت وادلمرسة واجملتيع :انظر: النحالكم (ٓ)
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 أسلوب تعظيم اخلالق وقمرة هللا على تبميل اخللق:  ادلبح ث الثاين

هللا من أعظم العبادات اليت غفل عنها كثَت من الناس فساءت أحوا٢تم كتالعبت هبم الشياطُت إف تعظيم 
 كاألىواء ؛ فالتوحيد الذم ىو رأس األمر ىو األصل يف تعظيم هللا ؛ فا أعظم من أف يعبد معو غَته.

على ا٠تالق  كقد كردت آايت كثَتة تدعوان إُف التفكر كالتأمل يف ا١تخلوقات بوجو عاـ ؛ لنتعرؼ
كمنها ، كقد جاءت آايت تركز على التفكر يف خلق اإلنساف على كجو ا٠تصوص، سبحانو كتعاُف كنعظمو

 : يف مطلع السورة قاؿ تعاُف؛ فقد  ما كرد يف سورة اإلنساف اليت بُت أيدينا

يف  "ىذا االستفهاـ يف مطلع السورة إ٪تا ىو للتقرير كلكن كركده: –رٛتو هللا  –قاؿ سيد قطب 
 : ىذه الصيغة كأ٪تا ليسأؿ اإلنساف نفسو

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې    )

(ۇئ ۆئ
يعرؼ أنو أتى عليو حُت من الدىر َف يكن شيئا مذكورا؟ مث أال يتدبر ىذه اٟتقيقة أال  (ُ)

كسلطت عليو ، ياةكيتمالىا؟ مث أال يفعل تدبرىا يف نفسو شيئا من الشعور ابليد اليت دفعتو إُف مسرح اٟت
 كجعلتو شيئا مذكورا بعد أف َف يكن شيئا مذكورا؟، النور

إهنا إ٭تاءات كثَتة تنبض من كراء صيغة االستفهاـ يف ىذا ا١تقاـ. كىي إ٭تاءات رفيقة كعميقة تثَت 
 كاحدة منها تتجو ابلنفس إُف ما قبل خلق اإلنساف ككجوده ابتداء. يعيش فيها مع: يف النفس أتمالت شىت

حىت ، .. كاإلنساف ٥تلوؽ مغركر يف نفسو كيف قيمتو .. كيف تراه كاف؟ ىذا الكوف كقد خال من اإلنساف
لينسى أف ىذا الكوف كاف كعاش قبل أف يوجد ىو أبدىار كأزماف طواؿ. كلعل الكوف َف يكن يتوقع خلق 

ٍنسافً »شيء يسمى   «..اإٍلً

منها تتجو إُف اللحظة اليت انبثق فيها ىذا الوجود  حىت انبثق ىذا ا٠تلق من إرادة هللا فكاف! ككاحدة
اإلنساين. كتضرب يف تصورات شىت ٢تذه اللحظة اليت َف يكن يعلمها إال هللا كاليت أضافت إُف الكوف ىذه 

ا١تقدر أمرىا يف حساب هللا قبل أف تكوف! اسوب دكرىا يف خط ىذا الكوف الطويل! ، ا٠تليقة اٞتديدة
كتعٌد ، إُف أتمل يد القدرة كىي تدفع هبذا الكائن اٞتديد على مسرح الوجود كتعده لدكرهككاحدة منها تتجو 

                                                            

 .ِاإلنساف: سورة  (ُ)
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كتربط خيوط حياتو ٔتحور الوجود كلو كهتيئ لو الظركؼ اليت ٕتعل بقاءه كأداء دكره ٦تكنا كميسورا ، لو دكره
ا الكوف الكبَت! كمعها ا٠تيط الذم تشده بو إليها مع سائر خيوط ىذ، كتتابعو بعد ذلك يف كل خطوة

.. ينتهي منها القلب إُف الشعور ابلقصد  يطلقها ىذا النص يف الضمَت، كإ٭تاءات كثَتة كأتمالت شىت
 (ُ)يف ا١تنشأ كيف الرحلة كيف ا١تصَت".، كالغاية كالتقدير

قاؿ    (ِ) ( ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): يف السورة نفسها كقاؿ سبحانو
ككاف ، ف تركهم لليـو الثقيل على كجو التكذيب الذم ىو أقبح الًتؾ"١تا كا: -رٛتو هللا  –البقاعي 

ٔتا ، }٨تن خلقناىم{: تكذيبهم العتقادىم عدـ القدرة عليو قاؿ داالن على اإلعادة ابالبتداء من ابب األكُف
أم قوينا كأتقنا ربط مفاصلهم الظاىرة كالباطنة ابألعصاب على  (ٿ ٿ)لنا من العظمة ال غَتان 

القد يشد بو األقتاب أك الربط ، كأصل األسر، حكاـ بعد كوهنم نطفة أمشاجنا يف غاية الضعفكجو اإل
كال شك أف من قدر على إنشاء شخص من نطفة قادر على أف يعيده كما كاف ألف جسده ، كالتوثيق

، من النطفةكإف كاف قد صار تراابن فإبداعو منو مثل إبداعو ، الذم أنشأه إف كاف ٤تفوظنا فاألمر فيو كاضح
كتراب ، كأكثر ما فيو أف يكوف كأبيو آدـ عليو السالـ بل ىو أكُف فإنو ترابو لو أصل يف اٟتياة ٔتا كاف حينا
 (ّ)آدـ عليو السالـ َف يكن لو أصل قط يف اٟتياة كاإلعادة أىوف يف ٣تارم عادات ا٠تلق من االبتداء".

ففيها دعوة   (ْ)( ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ): لقولو عز كج: منها، كىناؾ نظائر كثَتة يف ىذا الباب
 كيف كل ما يتعلق بو بداية كهناية كظاىرا كابطنا.، صر٭تة ألف يتفكر اإلنساف يف نفسو

بعد ذلك كاستبعد  ٕتاىلكقد دعا سبحانو كتعاُف اإلنساف لَتل كيف كاف خلقو من نطفة كأنو 
إلعادة أيسر كأىوف من االبتداء البعث كالنشور كظن عدـ قدرة هللا على ذلك فنبهو سبحانو على أف ا

ڈ ڈ ژ ژ ):  فقاؿ –مع أنو سبحانو ال يعجزه شيء كال ٭تد قدرتو حد  -حسب ا١تنطق كالعقل 

ڻ ڻ ڻ    گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ

(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ
ى هللاي عىلىٍيًو بػىزىؽى الن يبُّ صىل  : كعىٍن بيٍسًر ٍبًن جىح اشو اٍلقيرىًشيًٌ قىاؿى   (ٓ)

                                                            

 .ّٕٕٗ، صٔ، جُِط ،يف ظالل الدرآنسيد قطب:  (ُ)
 ِاإلنساف: سورة  (ِ)
 .ُٗٓص، ُٖٓ،، صُِد.ط، ج نظم المرر يف تناسب اآلايت والسورعي: البقا (ّ)
 .ُِالذارايت: سورة  (ْ)

 .ٕٗيس: سورة  (ٓ)
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فًٌوً  لىٍقتيكى ًمٍن : " يػىقيوؿي الل ي عىز  كىجىل  : مثي  كىضىعى أيٍصبػيعىوي الس ب ابىةى كىقىاؿى ، كىسىل مى يف كى ـى كىقىٍد خى أىىن  تػيٍعًجزيين اٍبنى آدى
ًذهً  ًذًه ، ًمٍثًل ىى ٍلًقًو  -فىًإذىا بػىلىغىٍت نػىٍفسيكى ىى قىًة؟ ".، أىتىصىد ؽي : تى قػيلٍ  -كىأىشىارى ًإُفى حى كىأىىن  أىكىافي الص دى

(ُ) 
ككيف ال يؤمن اإلنساف ٓتالقو الذم أكجده ، كتعظيم هللا عز كجل يف ا٠تلق فيو دعوة إُف اإلٯتاف بو

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): من العدـ مث ٯتيتو مث يبعثو للحساب كاٞتزاء ؛ قاؿ تعاُف

ېئ ىئ  ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ   ې ې ې ى ى ائ ائ

(ىئ ىئ ی ی ی ی جئ
(ِ)    

ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ): "قاؿ تعاُف: -رٛتو هللا  –العالمة السعدم قاؿ 

كيف ٭تصل : أم، ىذا استفهاـ ٔتعٌت التعجب كالتوبيخ كاإلنكار ( ې ې ې ى ى ائ 
، مث ٯتيتكم عند استكماؿ آجالكم، كأنعم عليكم أبصناؼ النعم، منكم الكفر اب الذم خلقكم من العدـ

فإذا كنتم يف ، فيجازيكم اٞتزاء األكىف، مث إليو ترجعوف، مث ٭تييكم بعد البعث كالنشور، ٬تازيكم يف القبورك 
، أفيليق بكم أف تكفركا بو .كمن بعد ذلك ٖتت دينو اٞتزائي، كٖتت أكامره الدينية، كبره، كتدبَته، تصرفو

، منوا بو كتتقوه كتشكركه كٗتافوا عذابوكىل ىذا إال جهل عظيم كسفو كٛتاقة ؟ بل الذم يليق بكم أف تؤ 
  (ّ)كترجوا ثوابو".

كيرل أف ذلك صعب ، كمن ال يوقن بقدرة هللا عز كجل فإنو يستبعد أف يكوف ىناؾ بعث كنشور
كقد رد هللا على ىؤالء الشاكًٌُت يف قدرتو كٖتداىم كنىص أنو قادر على إعادهتم كبعثهم كلو  ، كمستحيل !

جت حت خت مت ىت يت جث مث ) : كوف عليها جنس ا١تخلوقات ؛ فقاؿ سبحانوكانوا يف أقول حالة ي

پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    ىث يث

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ    ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

(چ ڇ ڇ
(ْ)         

 

                                                            

 .إسناده صحيحكط، كقاؿ:  ، ٖتقيقُّ، صْج يف سننو ماجو ابنأخرجو  (ُ)
 .ِٗالبقرة: سورة  (ِ)

 .ْٖص، ٓط تيسري المرمي الرمحن: السعدم (ّ)
 .ِٓاإلسراء: سورة  (ْ)
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يت جث مث     )كىو ما بلي كتفٌتت  (جت حت خت مت ىت): -رٛتو هللا  –قاؿ العالمة القاٝتي 

أم يعظم يف نفوسكم عن قبوؿ اٟتياة كيعظم  (  پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ    ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    ىث يث
إذا كنتم عظاما مرفوتة كقد كانت ، يف زعمكم على ا٠تالق إحياؤه. فإنو ٭تييكم كال يعجزه بعثكم. فكيف

ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ أم بعد لزـك اٟتجة عليهم  ٺكالشيء أقبل ١تا عهد فيو ٦تا َف يعهد ، موصوفة ابٟتياة قبل

أم ما ذكرتو  ، ڤ ڤ ڦتعجبا كاستهزاء ، أم ٭تركوهنا برفع كخفض ،ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ٿ
 (ُ)فتنبعثوف". أم يـو يبعثكم ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃمن اإلعادة 

كخلق ، كقد دعا ا٠تلق إُف تعظيمو سبحانو بناء على أنو ىو الذم خلقهم ٔتراحلهم ا١تختلفة
 : السماكات اليت ىي أعظم من خلقهم

(ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ       ٹ ٹ ٹ ڤ      ٿ ٿ ٿ ٹٺ ٺ ٿ ) 
قاؿ اإلماـ   (ِ)

الى تػىرىٍكفى للًً  عىظىمىةن. كىقىاؿى سىًعيدي ٍبني : قىاؿى اٍبني عىب اسو كى٣تيىاًىده   ( ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ): -رٛتو هللا  –البغوم 
ًتًو. كىقىاؿى : جيبػىٍَتو  ، ٔتعٌت ا٠توؼ: ال ٗتافوف  عظمة كالرجاء: الكليب مىا لىكىمى الى تػيعىظًٌميوفى الل ى حىق  عىظىمى

 : كالوقار

الى تػىٍعرًفيوفى للًً  حىقنا كىالى تىٍشكيريكفى لىوي نعمة. قاؿ كىٍيسىافى مىا : اٍسمه ًمنى التػ ٍوًقًَت كىىيوى التػ ٍعًظيمي. قىاؿى اٟتٍىسىني ، اٍلعىظىمىةي 
يػٍرنا.لىكىمى الى تػىٍرجيوفى يف ًعبىادىًة اللً   هي خى  أىٍف ييًثيبىكيٍم عىلىى تػىٍوًقَتًكيٍم ًإاي 

رىاتو  ،(     ٹ ٹ ٹ        )    (ّ)نيٍطفىةن مثي  عىلىقىةن مثي  ميٍضغىةن ًإُفى ٘تىىاـً ا٠تٍىٍلًق".، حىاالن بػىٍعدى حىاؿو ، اتى

تعظيمو سبحانو فقاؿ عز كىي تدؿ على قدرتو ا١تطلقة كتدعوان إُف ، كيف آية أخرل تفكر يف حقيقة خلق اإلنساف
ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ): كجل

﮺  ﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴  ﮲﮳  ﮾   ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ﮽  ﮻﮼  

       ﮿﯀     (ْ)(            ﯁ 

                                                            

 .ْٖٔ، صٔ، جُط يلأو زلاسن الت: اٝتيالق (ُ)
 .ُٓنوح: سورة  (ِ)

 .ُٕٓص، ُٔٓ، صٓ، جُط تفسري البغوي: البغوم (ّ)
 .ُٕا١تؤمنوف: سورة  (ْ)
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كهللا عز كجل ىو ا١تستحق للتعظيم يف الدنيا كاآلخرة ؛ فهو ا٠تالق كىو الذم ٬تمع ا٠تلق يـو 
بػٍره : قىاؿى ، ة كلو التصرؼ ا١تطلق يف الدنيا كاآلخرة كال يعجزه شيء ؛ فعىٍن عىٍبًد هللًا ٍبًن مىٍسعيودو القيام جىاءى حى

ـى اٍلًقيىامىًة ايى ٤تيىم دي أىٍك ايى أىابى اٍلقىاًسًم ًإف  هللاى تػىعىاُفى ٯتيًٍسكي الس مىاكىاًت يػىوٍ : فػىقىاؿى ، ًإُفى الن يبًٌ صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى 
اءى كىالثػ رىل عىلىى ًإٍصبىعو ، كىاٍٞتًبىاؿى كىالش جىرى عىلىى ًإٍصبىعو ، كىاأٍلىرىًضُتى عىلىى ًإٍصبىعو ، عىلىى ًإٍصبىعو  كىسىائًرى ا٠تٍىٍلًق ، كىاٍلمى
وؿي هللًا صىل ى هللاي عىلىٍيًو كىسىل مى تػىعىجُّبنا ٦ت ا فىضىًحكى رىسي ، أىانى اٍلمىًلكي ، أىانى اٍلمىًلكي : فػىيػىقيوؿي ، مثي  يػىهيزُّىين  ، عىلىى ًإٍصبىعو 
ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ): مثي  قػىرىأى ، تىٍصًديقنا لىوي ، قىاؿى اٟتٍىبػٍري 

 ( ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ 
. كىذا اٟتديث فيو إثبات األصبع  تعاُف كما يليق ّتاللو كعظمتو (ُ)

كىاٍٞتًبىاؿى ، كىاأٍلىرىًضُتى عىلىى ًإٍصبىعو ، يضع الس مىاكىاًت عىلىى ًإٍصبىع و بال ٖتريف كال ٘تثيل كال تشبيو كال تعطيل. 
اءى كىالثػ رىل عىلىى ًإٍصبىعو ، كىالش جىرى عىلىى ًإٍصبىعو  .، كىاٍلمى  كىسىائًرى ا٠تٍىٍلًق عىلىى ًإٍصبىعو

گ ڳ ڳ   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ): كقاؿ تعاُف

 . (ِ)(ہ ہ ھ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ

ا أىٍبدىعى  كىمىا، ڱ ڱ ں ں ڻ  ": -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ البغوم   ذىًلكى  لًيىدي٢ت يمٍ  ًفيًهمى
بًٌرنا قىاًدرنا صىانًعنا ٢تىىا أىف   كىيػىٍعرًفيوا الل ً  قيٍدرىةً  عىلىى حىًكيمنا". ميدى

(ّ) 

ككىقيود ، فهو أساسي اإلٯتاف، بناءن عىقىًداي  مىًتينناإف أسلوب الًتبية بتعظيم ا٠تالق ىو أعظم أسلوب يىبٍت اإلنسافى 
  كسببي الثبات على اٟتق حىت ا١تمات.، كطريقي الصرب على ا١تكاره، التعبد كالتأىلُّو

  

                                                            

بي قػىٍولًًو: }كىمىا قىدىريكا الل ى حىق  قىٍدرًًه{ ]األنعاـ: ، ًكتىابي تػىٍفًسًَت القيٍرآفً ،  البخاري يف صحيحوأخرجو  (ُ) ، رقم ُِٔ، صٔ، ج[ ُٗابى
 .   (ِٖٕٔ)، رقم ُِْٕ، صْ، جكتاب ًصفىًة اٍلًقيىامىًة كىاٞتٍىن ًة كىالن ارً  يف صحيحو مسلمو ( ُُْٖ)

 .ُُٗآؿ عمراف: سورة  (ِ)

 .ُط البغوي تفسريالبغوم:  (ّ)
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 أسلوب الرتغيب يف الثواب:  ادلبح ث الثال ث

، رة الس ٍوؽ ابلثوابكقد كرد يف ىذه السو ، علم هللا تعاُف أف اإلنساف ٭تتاج إُف سائق يسوقو للعمل الصاٌف
 (ُ)( ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ): منها قولو تعاُف، حيث كردت عدة آايت يف ىذا الشأف، كالًتغيب فيو

، 

كال شك ، كالصرب على أقدار هللا ا١تؤ١تة، كالصرب عن ا١تعصية، الصرب على الطاعة –كما سبق   –كا١تقصود 
 د يف طاعة ربو.ك٬تته، ك٭تسن عملو، أف كل مؤمن يتلو ىذه اآلية سيتغَت سلوكو

كلذا قاؿ يف السورة ، كخاؼ من فواتو، كإذا علم ا١ترء عظمة الثواب على عملو زاد حرصو     
 ))ًإف  : كقد قاؿ ملسو هيلع هللا ىلص، كا١تلك جليل، كالثواب كبَت، فالنعيم عظيم، (ِ)( ې ې ې ى ى ائ ائ ): نفسها

: لىوي  فػىيػيقىاؿي ، يػيلىق ني  أىن وي  ًإال  ، مىعىوي  كىًمثٍػليوي  ذىًلكى  لىكى : فػىيػيقىاؿي ، كىجىل   عىز   هللاً  عىلىى ٌت  يػىتىمى  رىجيله  مىٍنزًلىةن  اٞتٍىن ةً  أىٍىلً  أىٍدىنى 
ا ا كىذى مىعىوي((. كىًمثٍػليوي  ذىًلكى  لىكى : فػىيػيقىاؿي ، كىكىذى

(ّ) 

كىًإذىا رىأىٍيتى : أىمٍ  ې ې: "قػىٍوليوي : -يف تفسَت آية سورة اإلنساف  –رٛتو هللا  –قاؿ اٟتافظ ابن كثَت 
ى ى ، يػىٍعًٍت يف اٞتٍىن ًة كىنىًعيًمهىا كسىعىتها كىاٍرتًفىاًعهىا كىمىا ًفيهىا ًمنى اٟتىبػٍرىة كىالسُّريكرً ، ىينىاؾى : }مثى { أىمٍ ، ايى ٤تيىم دي 

ًىرنا.: أىمٍ ،   ائ ائ  ٍلىكىةن للًً  ىيناؾ عىًظيمىةن كىسيٍلطىاانن ابى ًر أىٍىًل كىثػىبىتى يف الص   ٦تى ًحيًح أىف  الل ى تػىعىاُفى يػىقيوؿي آًلخى
ا ا ًمنػٍهى ا، الن اًر خيريكجن ًر أىٍىًل اٞتٍىن ًة ديخيوالن ًإلىيػٍهى نٍػيىا كىعىٍشرىةى أىٍمثىا٢ًتىا.: كىآخى  ًإف  لىكى مثلى الدُّ

ركٌم ًمٍن طىرًيًق ثػيوىير ٍبًن أىيب فىاًختى 
ى
قىاؿى رىسيوؿي اللً  صىل ى : عىًن اٍبًن عيمىرى قىاؿى ، ةى كىقىٍد قىٌدمنا يف اٟتٍىًديًث ا١ت

نىةو يػىٍنظيري ًإُفى أىٍقصىاهي كى : الل ي عىلىٍيًو كىسىل مى  ٍن يػىٍنظيري يف ميٍلًكًو مىًسَتىةى أىٍلفىٍي سى ا يػىٍنظيري "ًإف  أىٍدىنى أىٍىًل اٞتٍىن ًة مىٍنزًلىةن لىمى مى
هي". فىًإذىا كىافى  ا عىطىاؤيهي تػىعىاُفى أًلىٍدىنى مىٍن يىكيوفي يف اٞتٍىن ةً  ًإُفى أىٍدانى كىأىٍحظىى ، فىمىا ظىنُّكى ٔتىا ىيوى أىٍعلىى مىٍنزًلىةن ، ىىذى

." هي تػىعىاُفى  (ْ)ًعٍندى

(ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ): تعاُفكمن اآلايت يف السورة اليت تربط بُت الثواب كالعمل قولو 
(ٓ)  

                                                            

  .ُِاإلنساف: سورة  (ُ)
 .َِاإلنساف: سورة  (ِ)
حديث صحيح، كىذا إسناد كقالوا:  عادؿ مرشد، كآخركف -نؤكط : شعيب األر ، تَٔٓ/ ُٓ أمحم يف ادلسنمأخرجو اإلماـ  (ّ)

 حسن.
 .ِِٗ، صٖ، جِط تفسري ابن كثري ابن كثَت:( ْ)
 .ِِاإلنساف: سورة  (ٓ)
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صربىم  إ٪تا كاف جزاء على، كملك عظيم، انلوا ما انلوا من ثواب كبَت، ءفمضموف اآلية أف ىؤالء السعدا
(ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ): كاجتهادىم كما قاؿ تعاُف

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ): كقاؿ سبحانو، (ُ)

(  حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب    ): كقاؿ عز كجل   (ِ)(  ۈ ۈ 
ەئ ): جل شأنوكقاؿ   (ّ)

 (ٓ)اٞتىن ةي((. هللاً  ًسٍلعىةى  ًإف   أىالى ، غىالًيىةه  هللاً  ًسٍلعىةى  ًإف   الى ))أى : كقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص (ْ)( ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ 

ا كافى لىكيٍم : -يف تفسَت ىذه اآلية ًمن سورة اإلنساف  –رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ الشوكاين  "ًإف  ىىذى
ا ال ًذم ذيًكرى ًمٍن أىنٍػوىاًع النًٌعى : يػيقىاؿي ٢تىيمٍ : جىزاءن أىمٍ  اًلكيمٍ ًإف  ىىذى ثػىوىاابن ٢تىىا كىكافى : أىمٍ ، ًم كىافى لىكيٍم جىزىاءن أبًىٍعمى

نٍػيىا ًبطىاعىًة اللً  مىٍرًضي ا مىٍقبيوالن : سىٍعييكيٍم مىٍشكيورنا أىمٍ  انىوي لًعىمىًل عىٍبًدًه ىيوى ، كىافى عىمىليكيٍم يف الدُّ كىشيٍكري اللً  سيٍبحى
قػىبيوليوي ًلطىاعىًتًو".

(ٔ) 

 : منها ما أييت، مثلة ك٪تاذج كثَتة يف ابب الًتغيب يف القرآف الكرًنكىناؾ أ

 : بذكر بعض اجلزاء ادلفصل ألىلها الرتغيب يف اجلنة -ٔ

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ        حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب جت حت)

(ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
(ٕ)   

 : بوصف اخلريية وِذْكر ُحْسن العاقبة الرتغيب يف إيفاء الميل -ٕ

( ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ )    
 : رغب تعاُف يف اإليفاء بوجهُت:   (ٖ)

 كراحة الباؿ.، كأكل اٟتالؿ، أنو )خَت( فيفيد العدؿ كاٟتق: األكؿ

                                                            

 .ُٗالطور:  سورة (ُ)
 .ِْاٟتاقة:  سورة (ِ)
 .ّْاألعراؼ:  سورة (ّ)
 .ِٕالزُّخريؼ:  سورة (ْ)
 : صحيح.ّّٔ، صْالًتمذم ج د شاكر يف ٖتقيق سنن. كقاؿ أٛتُِْ، صْج الرتمذي يف سننوأخرجو  (ٓ)
 .ِْٓ، صٓ، جُط فتح الدمير: لشوكاينا( ٔ)
 .ِٔيونس: سورة  (ٕ)
 .ّٓاإلسراء: سورة  (ٖ)



177 
 

 كفيو حصوؿ الثقة اليت ىي رأس ماؿ التاجر.

 كفيو حفظ نظاـ التعامل الذم ىو ضركرم للحياة. كىذه كلها كجوه نفع كخَت.

 ن( عاقبة.أنو )أحس: الثاين

 كا١تنازعات.، كيف سالمتو من ا١تطالبات، كٝتعتو، كأخالقو كيف عرضو، عاجالن يف نفس الشخص

 كآجالن ْتسن جزائو عند هللا ٔتا أعد للموفُت من األجر العظيم.

 : تركيب على ىذا الرتغيب

عينيو يف كل ما  ينبغي للعاقل أف ٬تعلهما نصب، ىذاف الوجهاف اللذاف رغب هللا تعاُف هبما يف الوفاء
كهللا  عاقبة بنفعو كعدـ ضرره يف ا١تآؿ.كحسن ال، يتناكلو كيعملو ؛ فيقتصر على ما ىو خَت ينفعو يف اٟتاؿ

 (ُ)إنو الكرًن الواسع النواؿ".، يوفقنا إُف خَت األقواؿ كاألعماؿ

  ( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ): الرتغيب يف الوفاء -ٖ
(ِ)  . 

شريع ؛ فالعباد فطركا تكيف ال، فإنو مطلوب يف الفطرة، ب الوفاء بوأم مطلو ، إذ كاف مسؤكؿ ٔتعٌت مطلوب
 -ككعدىم الثواب عليو، كالشرع طالبهم ابلوفاء كشرعو ٢تم، كمطالبة بعضهم بعضنا بو، على استحساف الوفاء

ترغيب ٢تم يف الوفاء ْتسنو كمشركعيتو كحسن اٞتزاء عليو. كيتضمن   ( ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  ): ففي قولو
 يب التخويف من ترؾ ا١تطلوب.ىذا الًتغ

: فإف ا١تعٌت أف هللا تعاُف يسأؿ العباد يـو القيامة عن عهودىم، كإذا كاف مسؤكؿ ٔتعٌت مسؤكؿ عنو
 كعلى ا٠تيانة ابلعذاب كاإلىانة؟، ىل أكفوا هبا ليجازيهم على الوفاء ْتسن اٞتزاء

  .جاء يف الصحيح كما،  «ىذه غدرة فالف»: كيقاؿ، فينصب لكل غادر لواء يـو القيامة

 (ُ)ترغيب كترىيب". -أيضنا -اآلية على ىذا

                                                            

 .ٗٗص، ٖٗص ،د.ط،تفسري ابن ابديس يف رلالس التذكري من كالم احلميم اخلبري: ابن ابديس (ُ)
 .ّْاإلسراء: سورة  (ِ)
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 : والثناء عليهم الرتغيب بسلوك الطريق ادلستديم ببيان الرفدة فيو وسالميو -ٗ

ا : -رٛتو هللا  – ابن القيماإلماـ قاؿ  ك١تا كاف طالب الصراط ا١تستقيم أمر أكثر الناس انكبوف عنو مريدن
 لسلوؾ طريقو 

غاية القلة كالعزة كالنفوس ٣تبولة على كحشة التفرد كعلى األنس ابلرفيق نبو هللا  مرافقو فيها يف
اء ، سبحانو على الرفيق يف ىذه الطريق دًٌيًقُتى كىالشُّهىدى كأهنم ىم }ال ًذينى أىنٍػعىمى الل  عىلىٍيًهٍم ًمٍن الن ًبيًٌُتى كىالصًٌ

 كىالص اًٟتًُتى كىحىسينى أيكلىًئكى رىًفيقنا{.

، كىم الذين أنعم هللا عليهم ليزكؿ عن الطالب للهداية، ضاؼ الصراط إُف الرفيق السالكُت لوفأ
كسلوؾ الصراط كحشة تفرده عن أىل زمانو كبٍت جنسو كليعلم أف رفيقة يف ىذا الصراط ىم الذين أنعم هللا 

كما قاؿ ،  ا األكثرين عددناكإف كانو ، فإهنم ىم األقلوف قدرنا، فال يكًتث ٔتخالفة الناكبُت عنو لو، عليهم
كإايؾ كطريق الباطل كال تغًت بكثرة ، عليك بطريق اٟتق كال تستوحش لقلة السالكُت»بعض السلف 

كغض الطرؼ ، ا٢تالكُت" ككلما استوحشت يف تفردؾ فانظر إُف الرفيق السابق كاحرص على اللحاؽ هبم
فإنك مىت ، يف طريق سَتؾ فال تلفت إليهمفإهنم لن يغنوا عنك من هللا شيئنا كصاحوا بك ، عمن سواىم

 التفت إليهم أخذكؾ كعاقوؾ.

 : فليكوان منك على ابؿ، كقد ضربت لذلك مثلُت

ال يريد غَتىا فعرض لو يف طريقو شيطاف من شياطُت ، رجل خرج من بيتو إُف الصالة: ا١تثل األكؿ
حىت فاتتو الصالة كرٔتا كاف الرجل ، سجدكمنعو عن الوصوؿ إُف ا١ت، فقهره، فألقى عليو كالمنا يؤذيو، اإلنس

ككماؿ إدراؾ اٞتماعة فإف التفت إليو ، كلكن اشتغل ٔتهاكشتو عن الصف األكؿ، أقول من شيطاف اإلنس
بقدر التفاتو أك أكثر فإف ، كرٔتا فًتت عزٯتتو. فإف كاف لو معرفة كعلم زاد يف السعي كاٞتمز، أطمعو يف نفسو

 َف يبلغ عدكه منو ما شاء.: بصدده كخاؼ فوت الصالة أك الوقتكاشتغل ٔتا ىو ، أعرض عنو

كلكنو إذا أحس بو التفت إليو فيضعف سعيو. فيدركو ، الظيب أشد سعينا من الكلب: ا١تثل الثاين
 فيأخذه.، الكلب

                                                                                                                                                                                                     

 .ٖٗص، ٕٗص ،د.ط،ابديس يف رلالس التذكري من كالم احلميم اخلبريتفسري ابن : ابن ابديس (ُ)
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، ك٭تث على السَت كالتشمَت للحاؽ هبم، ما يزيل كحشة التفرد: كالقصد أف يف ذكر ىذا الرفيق
أم أدخلٍت يف ىذه الزمرة كاجعلٍت رفيقا « اللهم اىدين فيمن ىديت»فوائد يف دعاء القنوت كىذه إحدل ال

الًتغيب يف سلوؾ سبيل ا١تنعم عليهم كا١تؤمنُت كالًتىيب من سلوؾ طريق ا١تغضوب عليهم «. ٢تم كمعهم..
 (ُ)كالضالُت يؤخذ ىذا من ا١تقابلة بُت ا٢تداية كالنعمة كالغضب كالضالؿ.

 : زايدة اخلريبذِْكر ابإلميان  الرتغيب -٘

( ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ) 
(ِ)  

ابلتذكري ابحلساب واجلزاء يوم الديامة  الرتغيب يف امتثال األوامر والتحذير من ادلخالفة والعصيان -ٙ
 : أن هللا ال يظلم مثدال ذرة وأنو يضاعف احلسنات

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ     ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ)

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ک ک ک ک گ گ

(ڻ
(ّ)    

وذلك ابإلشارة إىل أنو من أسباب النجاة يوم الديامة وأن تركو من أسباب  الرتغيب يف اإلنفاق -ٚ
 : احلسرة والنمامة

  ( ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ )
(ْ)  

كطريق اٟتفاظ ، "إف بناء األ٣تاد يف األمة: معلقنا على ىذه اآلية –رٛتو هللا  –كىبة الزحيلي قاؿ 
فال يتحقق تقدـ كال تسمو أمة من ، على استقال٢تا كعزهتا ككرامتها ٭تتاج إُف تعاكف أفرادىا كتضامن أبنائها

 دكف التضحية اب١تاؿ كالنفس.

 َتا أك يؤدم كاجبا.كفيها رصيد خالد دائم لكل من يعمل خ، كاآلخرة ميزاف األعماؿ الصاٟتة
                                                            

 .ّّٗص ،َّّص، ُط تفسري االستعاذة والبسيلة وفاحتة المتاب اللباب يفالالحم:  (ُ)
 .ٔٗاألعراؼ: سورة  (ِ)
 .ِْالنساء: سورة  (ّ)
 .ِْٓالبقرة: سورة  (ْ)
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كمنهم من ، فمنهم من يقدـ على ا٠تَت لذاتو حبا فيو، كلكن الناس يف التعاكف كفعل ا٠تَت متفاكتوف
كىؤالء ىم اتاجوف للتذكَت كا٠تطاب اإل٢تي اآلمر ابإلنفاؽ يف ، يفعل ا٠تَت خوفا من العقاب كطلبا للثواب

كأٚتع آية للرجاؿ كالنساء يف الًتغيب  (ُ)فل االجتماعي".سبيل ا١تصلحة العامة كقوة اٞتماعة كٖتقيق التكا
 : ابلعمل الصاٌف

ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ) 

  (ِ)(  ڱ 

 : يف السنة النبويةالرتغيب 

 : كمنها، كردت أحاديث كثَتة يف ابب الًتغيب

ص كالصدؽ كىالنًٌي ة الص اًٟتىة -ُ  : عاقبة اٟتسنة يف اآلخرةبذكر ال التػ ٍرًغيب يف اإٍلًٍخالى

ص  كىحده الى  نٍػيىا على اإٍلًٍخالى كىعىن أنس بن مىالك عىن رىسيوؿ هللا صلى هللا عىلىٍيًو كىسلم قىاؿى من فىارؽ الدُّ
هللا عىنوي رىاض اة فىارقهىا كى ة كىآتى الز كى  .    (ّ) .شريك لىوي كىأقىاـ الص الى

 : ببياف أنو طريق إُف اٞتنة كتعلمو كتعليمو كالرحلة يف طلبوالتػ ٍرًغيب يف اٍلعلم كىطىلىبو  -ِ

كىمن سلك طىرًيقا يٍلتىمس ًفيًو علما  :عىن أيب ىيرىيٍػرىة رىًضي هللا عىنوي أىف رىسيوؿ هللا صلى هللا عىلىٍيًو كىسلم قىاؿى 
   (ْ) .سهل هللا لىوي ًبًو طىرًيقا ًإُفى اٍٞتن ة

لىة التػ ٍرًغيب يف اٍلميحىافظىة -ّ  : بذكر جزاء ذلك على ثًنػٍيتىٍ عشرىة رىٍكعىة من الٌسنة يف اٍليػىٍوـ كىالل يػٍ

                                                            

 .ُْْ، صُ، جُط التفسري الوسيط: لزحيليا( 1)
 .ٕٗحل: النسورة  (2)
ا اٍلًكتىاًب بًنػيزيكًؿ اٍلقيٍرآًف، يف مىا »ًكتىابي التػ ٍفًسًَت الصحيحني،  على ادلستمركأخرجو اٟتاكم يف  (ّ) ٍأانى يف ىىذى ًبٍسًم اللً  الر ٍٛتىًن الر ًحيًم قىٍد بىدى

ابىًة ال ًذينى ٚتىى  ا قػىٍبلى تػىٍفًسًَت. السُّوىرً ريًكمى يف اٍلميٍسنىًد ًمنى اٍلًقرىاءىاًت، كىًذٍكًر الص حى تػىٍفًسَتي سيورىًة التػ ٍوبىًة ًبٍسًم اللً  ، «عيوا اٍلقيٍرآفى كىحىًفظيوهي، ىىذى
اهي »كقاؿ اٟتاكم،  (.ِّٕٕ، رقم )ِّٔ، صِ، جالر ٍٛتىًن الر ًحيًم  ٍسنىاًد كىَفٍى ٮتيٍرًجى ا حىًديثه صىًحيحي اإٍلً  .«ىىذى

: الًعٍلمي قػىٍبلى القىٍوًؿ كىالعىمىلً كً ،  البخاري يف صحيحوأخرجو  (ْ) به كتاب الذًٌٍكًر كىالدُّعىاًء كىالتػ ٍوبىًة ، كمسلم  ِٓ، صُ، جتىابي الًعٍلًم، ابى
اًع عىلىى ًتالى ، كىااًلٍسًتٍغفىارً  بي فىٍضًل ااًلٍجًتمى  . (ِٗٗٔ)، رقم َِْٕ، صْجًة اٍلقيٍرآًف كىعىلىى الذًٌٍكًر، كى ابى
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عت رىسيوؿ هللا صلى هللا عىلىٍيًو كىسلم يػىقيوؿ مىا  ا قىالىت ٝتًى ًبيبىة رىملىة بنت أيب سيٍفيىاف رىًضي هللا عىنػٍهيمى عىن أـ حى
 عشرىة رىٍكعىة تىطىٌوعا غَت فىرًيضىة ًإال  بٌت هللا تػىعىاُفى لىوي بػىٍيتا يف من عبد ميسلم ييصىلًٌي  تػىعىاُفى يف كل يػىٍوـ ثًنػٍيتىٍ 

   (ُ) .اٍٞتن ة أىك ًإال  بٍت لىوي بىيت يف اٍٞتن ة

ة اٍٞتيميعىة كىالس ٍعي ًإلىيػٍهىا -ْ  : أبف ذلك من أسباب ا١تغفرة التػ ٍرًغيب يف صىالى

من تػىوىض أ فىأٍحسن اٍلوضيوء مث  أىتىى " :قىاؿى رىسيوؿ هللا صلى هللا عىلىٍيًو كىسلم :اؿى عىن أيب ىيرىيٍػرىة رىًضي هللا عىنوي قى 
ـ كىمن مس اٟتٍىصىا فقد لىغى  ثىة أىاي  دىة ثىالى   (ِ) "ااٍٞتيميعىة فاستمع كأنصت غفر لىوي مىا بىينو كىبىُت اٍٞتيميعىة اأٍليٍخرىل كىزايى

 : أبهنما من أسباب دخوؿ اٞتنة ة كصلة الرحمالتػ ٍرًغيب يف أىدىاء الز كىا -ٓ

 عىن أيب أىيُّوب رىًضي هللا عىنوي أىف رجال قىاؿى للن يب صلى هللا عىلىٍيًو كىسلم أىٍخربين ًبعىمىل يدخلٍت اٍٞتن ة قىاؿى تعبد
ة كتؤيت الز كىاة كىتصل الر ًحم(( ٍيئا كتقيم الص الى  . (ّ) هللا الى تشرؾ ًبًو شى

يباىي أبهنا ٦تا  ٍرًغيب يف حيضيور ٣تىاًلس الذٌكر كاالجتماع على ذكر هللا تػىعىاُفى كفق الطريقة الشرعيةالتػ   -ٔ
ًئكىةى  بو هللاي   : اٍلمىالى

ابو فػىقىاؿى مىا  عىن ميعىاًكيىة رىًضي هللا عىنوي أىف رىسيوؿ هللا صلى هللا عىلىٍيًو كىسلم خرج على حىلقىة من أىٍصحى
ـً كىمن ًبًو عليناأجلسكم قىاليوا ج اانى ًلإٍلًٍسالى آلل ي مىا أجلسكم ًإال  : قىاؿى . لسنا نٍذكر هللا ك٨تمده على مىا ىدى

ين ًجبػٍرىائًيل فىأىٍخربين : آلل ي مىا أجلسنا ًإال  ذىًلك قىاؿى : قىاليوا؟ ذىًلك  أما ًإيٌنً َف أستحلفكم تػيٍهمىة لكم كىلكنو أىاتى
ًئكىة أىف هللا عز كىجل يباىي  (ْ) .بكم اٍلمىالى

  

                                                            

بي فىٍضًل السُّنىًن الر اتًبىًة قػىٍبلى اٍلفىرىاًئًض كىبػىٍعدىىين ، كىبػىيىافً  ويف صحيح مسلمأخرجو  (ُ) ًة اٍلميسىاًفرًينى كىقىٍصرًىىا، ابى ًدًىن   ًكتىابي صىالى ، ُ، جعىدى
 . (ِٖٕ)، رقم َّٓص

ةً   يف صحيحو مسلم أخرجو (ِ) اًع لًٍلًقرىاءىًة ، ًكتىابي الص الى بي ااًلٍسًتمى  . (ْْٖ)م ، رقَّّ، صُ، جابى

بي  ًكتىابي  صحيحو يف البخاري أخرجو (ّ) اًة، ابى اًة ، ج كيجيوبً  الز كى   (.ُّٕٗ) رقم ،َُٓ، صِالز كى

بي  كىالتػ ٍوبىةً  كىالدُّعىاءً  الذًٌٍكرً  كتاب صحيحو يف مسلم أخرجو (ْ) كىةً  عىلىى ااًلٍجًتمىاعً  فىٍضلً  كىااًلٍسًتٍغفىاًر، ابى ، ْ، ج ذًٌٍكرً ال كىعىلىى اٍلقيٍرآفً  ًتالى
 .(َُِٕ)، رقم  َِٕٓص
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 أسلوب الرتىيب من العذاب:  ادلبح ث الرابع
الًتىيب كالتخويف حاجز عن أفعاؿ السوء كخصاؿ الشر ؛ فا١ترء إذا خاؼ امتنع كإذا خيوًٌؼى انزجر ؛ كلذا 

ىئ ی ): كمن ذلك قولو تعاُف يف سورة اإلنساف، فإف الًتىيب ظاىر يف نصوص الكتاب كالسنة

  (ُ)( ی ی ی جئ 
ى  ( ىئ ی ی ی ی جئ ): "قػىٍوليوي تػىعىاُفى : -رٛتو هللا  –اإلماـ القرطيب قاؿ  بػىُت 
نػىهيٍم ٦ت ا أىمىرىىيمٍ ، حىاؿى اٍلفىرًيقىٍُتً  ل فىهيٍم كىمىك  ءى كىكى كىمىٍن كىح دى كىشىكىرى فػىلىوي ، فىمىٍن كىفىرى فػىلىوي اٍلًعقىابي ، كىأىن وي تػىعىب دى اٍلعيقىالى

ًسلي الثػ وىابي  بػٍعيوفى ًذرىاعنا".: . كىالس الى ن مى طيوؿي كيلًٌ سىٍلسىلىةو سى اٍلقيييودي يف جىهى
كمثل اآلية السابقة قولو تعاُف يف ، (ِ)

  (ّ)(  ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ): نفس السورة
 : كمنها، كردت صور ك٪تاذج كثَتة يف القرآف الكرًن يف ابب الًتىيبكقد 

 : ميبكرناالعذاب مكاف كقوع إب ١تعاصيكالذنوب كا الًتىيب من الكفر -ُ

ڃ    ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ)

ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک       ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ

   (ْ)(ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ
ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ): وصف حاؿ ا١تسيئُت يف اآلخرةب كىٍسًب السيئاتالًتىيب من   -ِ

   (ٓ)(  ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 
 : فيها بذًكر النار اليت أعدىا هللا للظا١تُت الكفار كبياف شيء من حا٢تم الًتىيب من عدـ اإلٯتاف -ّ

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ )

( ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک 
(ٔ)   

                                                            

 .ْاإلنساف: سورة  (ُ)
 .ُِّ، صُٗ، جِط تفسري الدرطياجلامع ألحمام الدرآن =: القرطيب (ِ)
 .ُّاإلنساف: سورة  (ّ)

  ََُػػػػػػػػػٕٗاألعراؼ: سورة  (ْ)

 .ِٕيونس: سورة  (ٓ)
 .ِٗالكهف: سورة  (ٔ)
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 : الرتىيب يف السنة النبوية
 : بذًكر ما يًتتب عليو من الدعاء على فاعلو ى طرؽ الن اس أىك ظلهم أىك مواردىمالتػ ٍرًىيب من التخلي عل -ُ

 عىن أيب ىيرىيٍػرىة رىًضي هللا عىنوي أىف رىسيوؿ هللا صلى هللا عىلىٍيًو كىسلم قىاؿى ات قوا الالعنُت
   (ُ) . ظلهمقىاليوا كىمىا الالعناف ايى رىسيوؿ هللا قىاؿى ال ًذم يتخلى يف طرؽ الن اس أىك يف 

ابإلشارة إُف أف صاحب ىذه اٟتاؿ  التػ ٍرًىيب من ًإصىابىة اٍلبػىٍوؿ الثػ ٍوب كىغىَته كىعدـ ااًلٍسًتبػٍرىاء ًمٍنوي  -ِ
 : مستحق للعذاب عليها

ا ليع ا أىف رىسيوؿ هللا صلى هللا عىلىٍيًو كىسلم مر بقربين فػىقىاؿى إنػ هيمى ذابف عىن اٍبن عىب اس رىًضي هللا عىنػٍهيمى
ًبَت بلىى ًإن و كىًبَت   (ِ) .أما أىحد٫تىا فىكىافى ٯتشي ابلنميمة كىأما اآلخر فىكىافى الى يٍستىًت من بػىٍولو؛  كىمىا يعذابف يف كى

 : مسألة
يف نوص كثَتة يف الكتاب كالسنة ؛ كذلك ليكوف ا١تؤمن بُت ا٠توؼ  اٞتميع بُت الًتغيب كالًتىيبكرد 

ۈئ ۈئ ېئ     ): تعاُف كمن ذلك قولو، ما معنا كال يغلب أحد٫تا على حساب اآلخركالرجاء يسَت إُف هللا هب

(ىئ ی ی ی ی جئ ېئ ېئ ىئ
(ّ)  

ڤ ڦ ڦ ) : كقولو عز كجل، (ْ)(  گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ   ): كقولو سبحانو 

   (ٓ)( ڦ ڦ ڄ
، اٍلعيقيوبىةً  ًمنى  هللاً  ًعٍندى  مىا اٍلميٍؤًمني  يػىٍعلىمي  لىوٍ » :قىاؿى ، كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى هللاً  رىسيوؿى  أىف  ، ىيرىيٍػرىةى  أىيب  عىنٍ 

اًفري  يػىٍعلىمي  كىلىوٍ ، أىحىده  ًّتىن ًتوً  طىًمعى  مىا ن ًتوً  ًمنٍ  قػىنىطى  مىا، الر ٍٛتىةً  ًمنى  هللاً  ًعٍندى  مىا اٍلكى  .(ٔ).«أىحىده  جى

  

                                                            

 ".   إسناده صحيح على شرط مسلم(، "ك َِ)، رقم ْٓص ،ُج يف صحيحو داوود أبوأخرجو  (ُ)

بىائًًر أىٍف الى يىٍستىًتى ًمٍن بػىٍولًًو  البخاري يف صحيحوأخرجو  (ِ) : ًمنى الكى به  (. ُِٔ، رقم )ّٓ، صُ، جًكتىابي الويضيوًء، ابى

 .َٓاًٟتجر: سورة  (ّ)

 .ُٕٔاألعراؼ: سورة  (ْ)
 .ّغافر: سورة  (ٓ)

بػىقىٍت غىضىبىوي ، التػ ٍوبىةً كتاب  مسلم يف صحيحو( أخرجو ّ) به يف ًسعىًة رىٍٛتىًة هللًا تػىعىاُفى كىأىنػ هىا سى  .(ِٕٓٓ)، رقم َُِٗ، صْ، جابى
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 أسلوب الربط ابلدرآن المرمي:  ادلبح ث اخلامس

القرآف كالـ هللا إف   (ُ)(حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج     حب خب مب ىب يب جتجب ): قاؿ سبحانو
مفرقا منجما ْتسب اٟتوادث ، يف مدة ثالث كعشرين سنة –ملسو هيلع هللا ىلص  –ككحيو الذم أنزلو على عبده دمحم 

ة كٔتا أف السور ، فهو ليس مفًتل من عنده كال جاء بو من تلقاء نفسو كما يد ًعي ا١تشركوف، كا١تسائل
كالثواب كالعقاب ؛ فإف الناس ْتاجة ماس ة إُف ىذا الكتاب الذم ليس بسحر كال  ، تضمنت الوعد كالوعيد

 كأىن و حق من عند هللا.، كهانة كال شعر

كلكل مؤمن ؛ ًإٍذ فيو ، ك١تن يقـو مقامو من الدعاة، –ملسو هيلع هللا ىلص  –كالقرآف ىو الزاد الركحي لرسوؿ هللا 
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ): اء كالغذاء الركحي كالدكاء ألمراض النفوس كالقلوب ؛ قاؿ تعاُفا٢تداية كالشف

    (ِ)(ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲    ڻ ڻ ڻ ڻ

كدستورا منقذا ٟتياة البشرية من الًتدم كالضياع كالضالؿ ؛ ، داـ ىذا القرآف حىق ا من عند هللاكما 
للناس ؛ كالصرب على ما حىكىم بو من الطاعات ك٥تالفة أىل اإلمث كىجىبى الصرب على أذل القـو يف تبليغو 

 كهني لو كلكل كاحد من أمتو. –ملسو هيلع هللا ىلص  –كىذا أمر للنيب ، كعدـ طاعتهم يف شيء من ضال٢تم، كالكفر

صلةن بُت  كاالتكاؿ عليو ؛ لذا كاف كالـ هللا، كاالستعانة بو، ًإف  العبدى أبشد اٟتاجة إُف االرتباط اب
كهتذيب السلوؾ ؛ كألجل ىذا ، كتربية ا١تهابة  يف النفس، كتقويىةن على اإلٯتاًف كصالبًة االعتقاد، العبد كربو

 أىمىرى هللا بتالكة كتابو كتدبره كالعمل بو.

 : فضل الدرآن وأثره على اإلنسان يف المنيا واآلخرة

ڦ ڦ   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ): قاؿ عز كجل

(ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ
(ّ)   

 (  ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ): معلقنا على قولو تعاُف: -رٛتو هللا  –قاؿ سيد قطب 
                                                            

 .ِْاإلنساف: سورة  (ُ)

 .ِٖاإلسراء: سورة  (ِ)

 .َُاإلسراء: سورة  (ّ)
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 زماف من حدكد بال كأجياال أقواما ا٢تدل فيشمل، يهديهم كفيما يهديهم فيمن اإلطالؽ كجو على "ىكذا
 .كمكاف زماف كل يف شرالب إليو يهتدم خَت ككل، طريق ككل منهج كل إليو يهديهم ما كيشمل مكاف أك

، غموض كال فيها تعقيد ال اليت البسيطة الواضحة ابلعقيدة، كالشعور الضمَت عاَف يف أقوم ىي لليت يهمي
 بُت كتربط، كالبناء للعمل الصاٟتة البشرية الطاقات كتطلق، كا٠ترافة الوىم أثقاؿ من الركح تطلق كاليت

 .كاتساؽ تناسق يف يةالبشر  الفطرة كنواميس الطبيعية الكوف نواميس

، كعملو عقيدتو كبُت، كسلوكو مشاعره كبُت، كابطنو اإلنساف ظاىر بُت التنسيق يف أقوم ىي لليت ويهمي
 كإذا، األرض على مستقرة كىي أعلى إُف متطلعة، تنفصم ال اليت الوثقى العركة إُف مشدكدة كلها ىي فإذا

 .ابٟتياة كاستمتاعا متاعا العمل ىذا كاف كلو، هللا إُف بو اإلنساف توجو مىت عبادة العمل

 حىت النفس على التكاليف تشق فال، كالطاقة التكاليف بُت اب١توازنة العبادة عاَف يف أقوم ىي لليت ويهمي
 القصد تتجاكز كال. كاالستهتار الرخاكة النفس يف تشيع حىت كتًتخص تسهل كال. الوفاء من كتيأس ٘تل

 .االحتماؿ كحدكد كاالعتداؿ

 كدكال، كشعواب كحكومات، كأزكاجا أفرادا: ببعض بعضهم الناس عالقات يف أقوم ىي لليت يهميو 
 ا١تودة مع ٘تيل كال كا٢تول ابلرأم تتأثر ال اليت الثابتة الوطيدة األسس على العالقات ىذه كيقيم، كأجناسا
 كأعرؼ، خلق ٔتن أعلم كىو، لقو٠ت ا٠تبَت العليم أقامها اليت األسس. كاألغراض ا١تصاٌف تصرفها كال كالشنآف

 كنظاـ ا١تاؿ كنظاـ اٟتكم نظاـ يف أقـو ىي لليت فيهديهم، جيل كل كيف أرض كل يف ٢تم يصلح ٔتا
 .اإلنساف بعاَف الالئق الدكِف التعامل كنظاـ االجتماع

 كصيانة مقدساهتا كتعظيم، كلها بينها كالربط ٚتيعها السماكية الدايانت تبٍت يف أقوم ىي لليت ويهمي
 (ُ)ككائـ". سالـ يف السماكية عقائدىا ّتميع كلها البشرية فإذا حرماهتا

﮽ ) : كمن اتبع ىدل القرآف الذم جاء بو فال يضل كال يشقى يف الدنيا كاآلخرة ؛ كما أخرب سبحانو 

 (ِ)( ﮾ ﮿ ﯀ ﯁        ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

                                                            

 .ُِِٓ، صْ، جُِط الدرآن يف ظاللسيد قطب:  (ُ)
 .ُِّطو: سورة  (ِ)
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، كالرسل الكتب ىو الذم، ا٢تدل ذلك اءىمج كقت: "أم: -رٛتو هللا  –قاؿ العالمة السعدم   
، فيهما يشقى كال، خرةاآل يف كال الدنيا يف يضل ال فإنو، عنو هني ما كاجتنب، بو أمر ما اتبع اتبعو من فإف
 .اآلخرة يف كاألمن السعادة كلو، كاآلخرة الدنيا يف، مستقيم صراط إُف ىدم قد بل

  (ُ)(  ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     ): لوبقو ، أخرل آية يف كاٟتزف ا٠توؼ عنو نفى كقد

 (ِ)بشهوة". يعارضو ال أبف األمر كامتثاؿ، ابلشبو معارضتو كعدـ، ا٠ترب بتصديق، ا٢تدل كاتباع

ى ى ائ ائ ەئ ەئ       ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ): كقاؿ جل شأنو

ی ی ی ی جئ   ېئ ىئ ىئ ىئ    وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ

(  حئ مئ
(ّ)    

 الل ي  صىل ى رىسيولًوً  نػيبػيو ةً  كىًذٍكرً ، ًْتىٍمًدهً  كىتػىعىاُفى  تػىبىارىؾى  السُّورىةى  "افٍػتػىتىحى : -رٛتو هللا  – قاؿ اإلماـ القرطيب
ا٤تيى  يػىٍعًٍت " اٍلًكتابى  عىٍبًدهً  عىلى أىنٍػزىؿى  ال ًذم للً ً  اٟتٍىٍمدي " : فػىقىاؿى  ذىًلكى  ًمنٍ  عىلىٍيوً  أىٍنكىريكا لىم ا كىسىل مى  عىلىٍيوً   ًإن كى ، م دن

ا لىوي  ٬تىٍعىلٍ  كىَفىٍ ." نػيبػيو ًتكى  ًمنٍ  عىٍنوي  سىأىليوا ًلمىا ٖتىًٍقيقه  أىمٍ ، ًمٍتًٌ  رىسيوؿه  ا ًعوىجن ؼى  الى  ميٍعتىًدالن  أىمٍ " قػىيًٌمن  (ْ)ًفيًو". اٍخًتالى

 (ٓ).(   ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ)كقاؿ تعاُف: 

ًذهً  يف  كىعىالى  جىل   "ذىكىرى : -رٛتو هللا  –قاؿ العالمة الشنقيطي   كىىيوى ، اٍلفيٍرقىافى  نػىز ؿى  أىن وي  اٍلكىرٯتىةً  اآٍليىةً  ىى
ا  لًٍلعىالىًمُتى  يىكيوفى  أىفٍ  أًلىٍجلً  ؛ - كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل ي  صىل ى - ٤تيىم ده  كىىيوى ، عىٍبًدهً  عىلىى اٍلعىًظيمي  اٍلقيٍرآفي  ىىذى
نٍ ، ميٍنًذرنا: أىمٍ  نىًذيرنا ارى كىاإٍلً ـي  ىيوى  ذى ٍعالى ارً  كيل   كىأىف  ، كىٗتىًٍويفو  بًتػىٍهًديدو  اٍلميٍقتػىرىفي  اإٍلً ـه  ًإٍنذى  كيلُّ  كىلىٍيسى ، ًإٍعالى

ـو  ارنا. ًإٍعالى  ًإٍنذى

ًذهً  الىًتوً  عيميوـً  عىلىى تىديؿُّ  اٍلكىرٯتىةي  اآٍليىةي  كىىى  كىاٞتًٍنًٌ  ٍٛتىرً كىاأٍلى  ًلأٍلىٍسوىدً  - كىسىل مى  عىلىٍيوً  الل ي  صىل ى - رًسى

                                                            

 .ّٖالبقرة: سورة  (ُ)

 .ُٓٓ، صٓط الرمحن المرمي تيسريالسعدم:  (ِ)
 .ْػػػػػُالكهف: سورة  (ّ)
 .ّْٖ، صَُ، جِط الدرطي تفسرياجلامع ألحمام الدرآن = القرطيب:  (ْ)
 .ُ: الفرقاف -ٓ
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ٍنسً   (ُ)نىًذيرنا{". }لًٍلعىالىًمُتى : تػىعىاُفى  قػىٍولًوً  يف  اٞتٍىًميعً  ًلديخيوؿً ، كىاإٍلً

يػٍريكيمٍ »: قىاؿى  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  ك٦تا كرد يف السنة النبوية يف فضل القرآف كٛتىىلىًتو قوليو صىل ى  تػىعىل مى  مىنٍ  خى
 (ِ).«كىعىل مىوي  القيٍرآفى 

 من كا١تعلمُت ا١تتعلمُت خَت أم( كعلمو القرآف تعلم من خَتكم)": -رٛتو هللا  –قاؿ اإلماـ ا١تناكم 
 بو اشتغل من النبيُت بعد الناس خَت فكذا هللا كالـ الكالـ خَت إذ غَته يف ال القرآف يف كتعليمو تعلمو كاف

 جهة أم اٞتهة ىذه من خاصة خَتية ا١تراد أك نفسو على يقتصر من ال غَته يعلم من ا١تتعلمُت خَت ا١تراد أك
 استظهركا كلذلك فقط يعمل من ٓتالؼ ا١تتعدم النفع لو ٭تصل غَته يعلم كالذم العلم بعد التعليم حصوؿ

 لنفسو مكمل بينهما اٞتامع أف شك كال األمرين أحد فعل ١تن ا٠تَتية إثبات القتضائها أك على الواك ركاية
 من فا٠تيار فقهو كتعلم حفظو القرآف تعلم من للفهم يسبق كالذم: اققُت بعض ؿكقا. األفضل فهو كلغَته

 زمرة يف دخل هبما كٗتلق أخلصهما فمن ابإلخالص كالتعليم التعلم تقييد من بد كال: الطييب قاؿ. ٚتعهما
 (ّ)األنبياء".

تدؿ على فضل القرآف  كثَتا من األحاديث كاآلاثر اليت  -هللا رٛتو -كقد ذكر اإلماـ القرطيب      
ا أىف   "اٍعلىمٍ : كقاؿ يف مقدمة ذلك، الكرًن كمكانة حامليو كالًتغيب يف تالكتو كالتدبر فيو كالعمل بو  ىىذى

ًبَته  كىاًسعه  اٍلبىابى  اءي  ًفيوً  أىل فى ، كى ، ٍىًلوً أًلى  الل ي  أعده كما، فضلو على تدؿ نكتا ذىًلكى  ًمنٍ  نىٍذكيري ، كىًثَتىةن  كيتػيبنا اٍلعيلىمى
ـي  أىن وي  اٍلقيٍرآفً  فىٍضلً  ًمنٍ  اٍلميٍؤًمني  يىٍستىٍشًعرى  أىفٍ  ذىًلكى  فىأىك ؿي . ًبوً  كىعىًمليوا. ًلوىٍجًهوً  الط لىبى  أىٍخلىصيوا ًإذىا  رىبًٌ  كىالى

ًبيوه  لىوي  لىٍيسى  مىنٍ  كىًصفىةي ، شي كمثلو ليس من كالـ،  ٥تلوؽ غىيػٍري ، اٍلعىالىًمُتى   جىل   ذىاتًوً  نيورً  ًمنٍ  هيوى فػى ، ًندٌّ  كىالى  شى
اتػيهيمٍ  اٍلقير اءً  أىٍصوىاتي  اٍلًقرىاءىةى  كىأىف  ، كىعىز   ابػيهيمي  كىًىيى ، كىنػىغىمى  بػىٍعضً  يف  ًإ٬تىاابن  حىاؿو  يف  هًبىا يػيٍؤمىريكفى  ال يًت  أىكىسى

ا كىيػيٍزجىريكفى ، اأٍلىٍكقىاتً  ًمنى  كىًثَتو  يف  كىنىٍدابن ، اٍلًعبىادىاتً  ا كىيػيثىابيوفى ، أىٍجنػىبيوا ذىاإً  عىنػٍهى ا. تػىرًٍكهىا عىلىى كىيػيعىاقػىبيوفى  عىلىيػٍهى  كىىىذى
ري  ًبوً  كىنىطىقىتٍ ، اٟتٍىقًٌ  أىٍىلي  اٍلميٍسًلميوفى  عىلىٍيوً  أىٍٚتىعى  ٦ت ا  الثواب كيتعلق، األخبار من اٍلميٍستىًفيضي  عىلىيػٍهىا كىدىؿ  ، اآٍلاثى

انىوي  -أىن وي  كىلىٍوالى . بػىيىانيوي  أيىٍيت  مىا عىلىى، بىادً اٍلعً  اكتساب من ىو ٔتا إال كالعقاب  ًمنى  ًعبىاًدهً  قػيليوبً  يف  جىعىلى  -سيٍبحى
بػ ريكهي ، جىعىلىوي  مىا ٛتىًٍلوً  عىلىى اٍلقيو ةً   -جىدُّهي  تػىعىاُفى  -يػىقيوؿي ، كعبادتو طاعتو من فيو ما كليتذكركا، ًبوً  كىلًيػىٍعتىربيكا لًيػىتىد 

                                                            

 . "بتصرؼو يسَت".ّ،صٔ،د.ط،ج ابلدرآن الدرآن إيضاح يف البيان أضواءالشنقيطي:   (ُ)
ريكيٍم مىٍن تػىعىل مى القيٍرآفى كىعىل مىوي ، تىابي فىضىاًئًل القيٍرآفً كً ،  البخاري يف صحيحوأخرجو  (ِ)  يػٍ : خى به  .ُِٗ، صٔ، جابى
 . ْٗٗ، صّ، جُط الدمير فيضا١تناكم:  (ّ) 
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 قػيو ةً  ًمنٍ  اٍلقيليوبً  قػيو ةي  فىأىٍينى   (ُ)(  ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ): اٟتٍىقُّ  كىقػىٍوليوي 
                (ِ)". .كىرىٍٛتىةن  ًمٍنوي  فىٍضالن ، يػىٍرزيقػىهيمٍ  أىفٍ  شىاءى  مىا ٛتىًٍلوً  عىلىى اٍلقيو ةً  ًمنى  ًعبىادىهي  رىزىؽى  تػىعىاُفى  الل ى  كىلىًكن  ! اٍٞتًبىاؿً 

 : تالوة الدرآنرات من ذت

ا ، لتالكة القرآف من الثمرات ما ال ييعد كال ٭تصى كلو يعلم الناس ما فيو من الثمرات يف الدنيا كاآلخرة لىمى
كقد جاءت األحاديث الصحيحة ككردت اآلاثر عن السلف الصاٌف تدؿ ، تركوا تالكتو آانء الليل كالنهار

 : ٚتاؿ لفحواىاكىذه خالصة ١تعناىا كإ، على بعض ىذه الثمرات

 .درجة كأعالىم، الٌناس أفضل كمن العظماء مصاؼٌ  يف القرآف قارئ إفٌ  -ُ

 .أمثا٢تا بعشر كاٟتسنة حسنة حرؼ كلٌ  عن القارئ يكتسب -ِ

 العاملوف الٌصاٟتوف إليو يقًتب صاٌف جليس فهو ىنا كمن، كاألترٌجة حلو كمذاقو زكٌية رائحتو القارئ -ّ
 .شذاه من واكينفح، عطره منو ليشٌموا

 .لو يشفع القرآف كألفٌ  هللا ٛتاية يف ألنٌو األكرب الفزع ٭تزنو ال القرآف قارئ -ْ

 .ابنهما قراءة جزاء ا١تتأللئة ابألنوار هللا كٯتٌد٫تا ابلٌنعيم كإغداقهما، كالديو رٛتة يف سبب القرآف قارئ -ٓ

 .الٌنعيم كةذر  إُف كيصعد اٞتٌنة يف ا١تعاِف قٌمة إُف يرقى القرآف قارئ -ٔ

 يعملوا أف كيوٌدكف، تعاُف هللا عند الٌسامية درجتو يف يكونوا أف كيتمٌنوف القرآف قارئ الٌصاٟتوف يغبط -ٕ
 .مثلو

 لو. كالقانتُت هللا بطاعة الٌشغوفُت العاملُت كمن، إليو ا١تتقرٌبُت كخاٌصتو هللا أىل من القرآف قارئ -ٖ

 أك عنو أعرضوا ٦ٌتن) آخرين كٮتفض أقواما بو هللا يرفع إذ أيضا نياالدٌ  يف درجات بو يرتفع القرآف قارئ -ٗ
 (.ىجركه

                                                            

 .ُِاٟتشر: سورة  (ُ)

 .ْ، صُ، جِط الدرطي تفسرياجلامع ألحمام الدرآن =  القرطيب: (ِ)
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 .الربرة الكراـ الٌسفرة مع القيامة يـو يبعث ابلقرآف ا١تاىر -َُ

 (.إليو يوحى ال أن و غَت) النبٌوة من قبس فيو القرآف قارئ -ُُ

 .ككرما منو ضالف فيجيبو بو هللا يسأؿ القرآف قارئ -ُِ

 .كشرفا فضال بذلك ككفى عنده فيمن هللا يذكرىم لقرآفا أىل -ُّ

 (ُ).فيو دخل ال غٌت كىو، لو ٔتا األمواؿ صاحب يسعد كما قلوهبم بو تسعد ألىلو غٌت القرآف يف -ُْ
 : من فوائم )تالوة وقراءة الدرآن(

 : كمنها، فوائد كثَتة ال ٖتصىلتالكة القرآف الكرًن كقراءتو 
 صم بو كحرز من الٌنار ١تن عمل ٔتا جاء بو.( القرآف عصمة ١تن اعتُ)
 ( من تال القرآف كأراد بو رضا مواله كاف من ا١تفلحُت.ِ)
 ( تالكة القرآف هتدم ا١تؤمن إُف صراط مستقيم كتشفي صدكر قـو مؤمنُت.ّ)
 نيا كاآلخرة.تالكتو فاز بنعيم الدُّ  ك بو كتاله حق  ( القرآف ىو حبل هللا ا١تتُت فمن ٘تس  ْ)
ذين يستمعوف القرآف من عباده ا١تؤمنُت فيٌتبعوف أحسنو أكلئك على ىدل من رهٌبم ككٌل كالـ ربٌنا ال   (ٓ)

 حسن ١تن تاله.
 ٛتة كعميمها.( االستماع إُف القرآف كاإلصغاء إليو أبدب كتعظيم فيو مهابط الر  ٔ)
 ( سبب من أسباب انشراح الٌصدر.ٕ)
 (ِ).فسفاء من أدكاء اٞتسم كالن  ( فيو الشًٌ ٖ)

كارـك ، فينبغي للمؤمن الصادؽ أف ٭ترص على ٖتصيل ىذه الفوائد بتالكة القرآف كقراءتو كالعناية بو
 من حيًرـى ا٠تَت.

 
                                                            

 .ُُّٖ، ُُِٖ،صْ، جْط المرمي الرسول أخالق ممارم يف مالنعي نضرةانظر: ٣تموعة من العلماء:  (ُ)
 .ُِِٗ، صْ، جْط نضرة النعيم يف ممارم أخالق الرسول المرميانظر: ٣تموعة من العلماء:  (ِ)
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 :ىجر الدرآن

كٔتا أف هللا تعاُف رىبىطى بُت القرآف كالصرب على ما يًتتب على اإلٯتاف بو من عبادة كدعوة كصىرٍبو على األذل  
ذر من اإلعراض عن ىذا الكتاب أك ىىٍجرًه.فإف ا١تؤمن العاق  لى ٭تى

إال مىن رحم هللا  –كلقد حدث يف زماننا ىذا ىىٍجره للقرآف الكرًن بكل أنواع ا٢تجر ًمن أكثر الناس 
 :أنواع ىجر القرآف فقاؿ –رٛتو هللا  –كقد ذكر اإلماـ ابن القيم ، –"كقليله ما ىيم" 

ا أىنٍػوىاع اٍلقيٍرآف ىجر ٯتىاف ٝتىىاعو ىجر أىحدىى  ًإلىٍيوً  كاإلصغاء ًبوً  كىاإٍلً

لو ًعٍند كىاٍلويقيوؼ ًبوً  اٍلعىمىل ىجر كىالث اين   ٖتكيمو ىجر كىالث اًلث ًبوً  كآمن قػىرىأىهي  كىًإف كىحىرىامو حىالى
 كىالر اًبع اٍلعلم ٖتٌصل الى  لفظية أدلتو كىأىف اٍليىًقُت ييًفيد الى  أىنو كاعتقاد كفركعو الٌدين أصيوؿ يف  ًإلىٍيوً  كالتحاكم

ٌلم أىرىادى  مىا كىمىٍعرًفىة كتفٌهمو تدبٌره ىجر يع يف  ًبوً  كالتداكم ااًلٍسًتٍشفىاء ىجر كىا٠تٍىاًمس ًمٍنوي  ًبوً  اٍلميتىكى  أمراض ٚتًى
اًكم كيهجر غىَته من دائو ًشفىاء فيطلب كأدكائها اٍلقلب ا ككل ًبوً  الت دى  ايى  الر سيوؿي  كىقىاؿى } قػىٍولو يف  دىاخل ىىذى

ا اٗت ىذيكا قػىٍوًمي ًإف   رىبًٌ   (ُ)بعض. من أىٍىوف ا٢تجر بعض كىافى  كىًإف{ مىٍهجيوران  اٍلقيٍرآفى  ىىذى

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                            

 .ِٖ: ،صِط الفوائمابن القيم:  -ُ
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 اخلادتة

 : كبعدأٚتعُت  كصحبو آلو كعلى، و األمُترسول على كالسالـ كالصالة رب العا١تُت  اٟتمد

 : ت إُف نتائج كثَتة ، ًمن أ٫تهاخلص، الًتبوية كمضامينها، سورة اإلنساف دراسة خالؿ فمن

القارئ لسورة ٢تا قد ال يتفطن ك ، كمتنوعة، كثَتة،  نساف الًتبوية اليت تضمنتها سورة اإلا١تضامُت أىف  
 .نساف من غَت تدبراإل

يقـو على أسس مبنية على ٥تاطبة العقل ، نسافا يف تربية اإلفريد القرآف الكرًن منهجل أف  
 كالًتغيب كالًتىيب .، كاٞتمع بُت التيسَت كالتحذير، فكالوجدا

، الًتغيب كالًتىيب سيليوكىاغلب عليها كلكنو يى ، ٚتعت بُت عدة أساليب تربويةأىف  سورة اإلنساف قد 
 نساف .ألثر٫تا الكبَت يف توجيو سلوؾ اإل

ا١تؤمن أبسباب  نسافورة اإلكقد زكدت س، يف اآلخرة كاٞتزاءى ، كابتالء كامتحاف، عمل الدنيا داري أىف  
 كقياـ الليل .، ككثرة الذكر ، كاالعتصاـ ابلقرآف الكرًن، النجاة كالصرب 

 : كثرة التثنية يف السورة كىي نوعاف : من الالفت لالنتباه 

 " إما شاكرا كإما كفورا " " ال يركف فيها :د ٢تا كقولو تعاُفكا١تؤكًٌ ، كاٞتملة، أ ػػػػػ ذكر ا١ترادؼ للكلمة
بوسا " يوما ع: " ال نريد منكم جزاء كال شكورا " كقولو :مشسا كال زمهريرا " سالسال كأغالال " كقولو

" ِبنية من فضة  :كجزاىم ٔتا صربكا جنة كحريرا " كقولو"  :رة كسركرا " كقولو" كلقاىم نض :قمطريرا " كقولو
" رأيت نعيما : كقولو، يكم مشكورا "ككاف سع، " إف ىذا كاف لكم جزاء: كأكواب كانت قواريرا " كقولو

 " ٨تن خلقناىم كشددان أسرىم "  :وكقول، " إان نزلنا عليك القرآف تنزيال ": كملكا كبَتا "كقولو

ف فيها مشسا " ال يرك : " شاكرا أك كفورا " كقولو :ة كقولو تعاُفلػػػ ذكر ا١تضادات للكلمة أك اٞتمب 
" إف : ذكر اسم ربك بكرة كأصيال " كقولو" كا: آٙتا أك كفورا " كقولوتطع منهم  " كال: كال زمهريرا " كقولو

 " يدخل من يشاء يف رٛتتو كالظا١تُت أعد ٢تم عذااب: يذركف كراءىم يوما ثقيال " كقولوىؤالء ٭تبوف العاجلة ك 
 .كغرس ا١تعاين يف النفس البشرية أليما " كالفائدة من ىذا كلو تعميق األثر الًتبوم
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 درتحاتادل

دراسة ا١تضامُت الًتبوية يف سور االنساف فهي ْتاجة إُف دراسة أكثر عمقا خاصة، كسور القرآف الكرًن  -ُ
بصفة عامة، ذلك أف كل سورة على حدة ٖتتاج إُف دراسة ١تضامينها الًتبوية، لتتحرؾ عند ا١تؤمن 

 . كرًن تعليما كتعلماا٢تمة العالية يف الدفع ابجملتمع ٨تو كاجبهم ا١تنشود، ٨تو القرآف ال

اقًتح على ا١تعلمُت كا١تثقفُت، كمن قبلهم العلماء كالدعاة إُف هللا تعاُف، كالباحثُت، ابالىتماـ هبذا  -ِ
اٞتانب، كٗتصيص مساحة من كقتهم كمؤلفاهتم يف اٟتديث عن ا١تضامُت الًتبوية القرآنية، فهي 

 يو ٨تن يف عا١تنا ا١تادم .كهللا نعم الزاد الًتبوم الذم نعلم بو النشأ كنًتب عل

اقًتح على اآلابء كأكلياء األمور أف يربوا أبناءىم على تعاليم القرآف الكرًن، كمضامينو الًتبوية، فوهللا  -ّ
ما نشأت أسرة كال تربت على مائدة القرآف الكرًن إال سعدت كأسعدت معها ٣تتمعها يف الدنيا 

 كاآلخرة .

رعية كا١تعاىد اإلسالمية كغَتىا من ااضن الًتبوية، ٗتصيص على دكر القرآف الكرًن كا١تراكز الش -ْ
ة، ئحصص خاصة لدراسة ا١تضامُت الًتبوية القرآنية، كتعميق ىذه ا١تفاىيم يف نفوس الناش

 لتكوف ا١تخرجات ٤تققة لألىداؼ اليت يصبوف إليها .
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  األلفبائية احلميثية الفهارس 
 الصفحة النبوي  احلمي ث الرقم

 ُٔٗ    الالعنُت ات قوا ُ
ٍرىةو  ًبًشقًٌ  كىلىوٍ  الن ارى  اتػ قيوا ِ  ّٓ  ٘تى
 ِٔ  عاـ ألف مسَتةى  ميلًكو يف ينظير لةمنز  اٞتنة أىل أدىن ّ
 ُٖٓ  رىٍكعىتىُتً  فىصىل يىا اٍمرىأىتىوي  كىأىيٍػقىظى  الل ٍيلً  ًمنى  الر جيلي  اٍستػىيػٍقىظى  ًإذىا ْ
 ّٓ  خَتنا هبم استوصوا ْ
ـه  حىاًرثه  اأٍلىٍٝتىاءً  أىٍصدىؽي  ٓ  ُّْ  كى٫تى ا
ـى  أىٍفشيوا ٔ ـى  كىأىٍطًعميوا، الس الى ـى  كىًصليوا، الط عىا ا  ّٓ  اأٍلىٍرحى
 ُٕٓ  اٍلميحىر ـً  هللاً  شىٍهري  رىمىضىافى  شىٍهرً  بػىٍعدى  الًصيىاـ أىٍفضىلي  ٕ
ا أىكيوفي  أىفىالى  ٖ  ُٔٔ  شىكيورنا عىٍبدن
 ُْٓ  ٣تنوف يقاؿ حىت تعاُف هللا ذكر أكثركا ٗ

 ُٖٖ  اٞتىن ةي  هللاً  ًسٍلعىةى  ًإف   أىالى ، غىالًيىةه  هللاً  ًسٍلعىةى  ًإف   أىالى  َُ
اًلكيمٍ  ًٓتىٍَتً  أينػىبًٌئيكيمٍ  أىالى  ُُ ا أىٍعمى  ُْْ  مىًليًككيمٍ  ًعٍندى  كىأىٍرضىاىى
 ِّ  فىاأٍلىٍمثىلي  اأٍلىٍمثىلي  مثي  ، الص اًٟتيوفى  مثي  ، اأٍلىنًٍبيىاءي  ُِ
 ُّٔ  شيوري النُّ  كىًإلىٍيوً  أىمىاتػىنىا مىا بػىٍعدى  أىٍحيىاانى  ال ًذم للً ً  اٟتىٍمدي  ُّ
نٍػيىا ُْ ن ةي ، اٍلميٍؤًمنً  ًسٍجني  الدُّ اًفرً  كىجى  ُّٔ  اٍلكى
اًكريكفى  ُٓ ًثَتنا هللاى  الذ  اًكرىاتي  كى  ُْٓ  كىالذ 
 ُّٔ،  ُّٖ  ًعبىادىًتكى  كىحيٍسنً  كىشيٍكرًؾى  ًذٍكرًؾى  عىلىى أىًعٌتًٌ  الل هيم   ُٔ
 ُْٔ  سىخىًطكى  ًمنٍ  ًبًرضىاؾى  أىعيوذي  اللهيم   ُٕ
لىٍقتىًٍت  أىٍنتى  ًإال   ًإلىوى  الى  رىبًٌ  أىٍنتى  الل هيم   ُٖ  ُّٔ  خى
 ّٓ  ىىدىيتى  فيمىنٍ  اٍىًدين اللهيم ُٗ
ائًيلى  ًجرٍبًيلى  رىب   الل هيم   َِ  ّٓ  كىًميكى
ئنا أيم يًت  أىٍمرً  ًمنٍ  كىِفى  مىنٍ  الل هيم   ُِ يػٍ  ٔٔ  عىلىٍيًهمٍ  فىشىق   شى
 ٗٓ  ميت ًكئنا آكيلي  فىالى  أىانى  أىم ا ِِ
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 ٔٗ  أىانى  اًبلل ً  كىأىٍعلىمىكيمٍ  أىتٍػقىاكيمٍ  ًإف   ِّ
 ُٖٖ  كىجىل   عىز   هللاً  عىلىى يػىتىمىٌت   رىجيله  مىٍنزًلىةن  اٞتٍىن ةً  أىٍىلً  أىٍدىنى  ًإف   ِْ
 ُٖٖ سىنىةو  أىٍلفىيٍ  مىًسَتىةى  ميٍلًكوً  يف  يػىٍنظيري  لىمىنٍ  مىٍنزًلىةن  اٞتٍىن ةً  أىٍىلً  أىٍدىنى  ًإف   ِٓ
 ِْ  الفرسىخى  كراءىهي  القيامىةً  يوـى  لسانيوي  لييسحبي  الكاًفرى  إف   ِٔ
 ُٖٔ  ًإٍصبىعو  عىلىى اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  الس مىاكىاتً  ٯتيًٍسكي  تػىعىاُفى  هللاى  ًإف   ِٕ
ا يػىٍرفىعي  هللاى  ًإف   ِٖ  ُُٗ  آخىرًينى  وً بً  كىيىضىعي ، أىقٍػوىامنا اٍلًكتىابً  هًبىذى
 ٕٔ  الن اسى  يػيعىذًٌبيوفى  ال ًذينى  يػيعىذًٌبي  هللاى  ًإف   ِٗ
 ْْ  دموًعًهم يف السُّفيني  أيجريتً  لو حىت ليىبكوفى  النارً  أىلى  إف   َّ
 ّٗ  اٍستيٍشًهدى  رىجيله  عىلىٍيوً  اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  يػيٍقضىى الن اسً  أىك ؿى  ًإف   ُّ
ٍلقى  ًإف   ِّ وً  بىٍطنً  يف  ٬تيٍمىعي  حىدًكيمٍ أى  خى  ِٓ  يػىٍومنا أىٍربىًعُتى  أيمًٌ
 ْٓ  ذراعنا كأربعوف اثناف الكافر جلد غلظ إف ّّ
ا يػيرىل غيرىفنا اٞتٍىن ةً  يف  ًإف   ّْ ًطًنهىا ًمنٍ  ظىاًىريىى  ّٓ  ابى
ا ًإال   ًمئىةن  اٍٝتنا كىًتٍسًعُتى  ًتٍسعىةن  للً ً  ًإف   ّٓ  ّٕ  كىاًحدن
 ُٓٔ  ًمٍنكيمٍ  أىٍسفىلى  مىنٍ  ًإُفى  ٍنظيريكاا ّٔ
تىًغي نػىفىقىةن  تػيٍنًفقى  لىنٍ  ًإن كى  ّٕ  ٖٗ  كىجىل   عىز   الل ً  كىٍجوى  هًبىا تػىبػٍ
 ٖٗ  اًبلنًٌي اتً  األىٍعمىاؿي  ًإ٪ت ىا ّٖ
 ّْ  اٍلقىاًصيىةى  اٍلغىنىمً  ًمنى  الذًٌٍئبي  أيىٍكيلي  ًإ٪ت ىا ّٗ
 ُٔٗ  كىًبَت يف  يعذابف كىمىا ليعذابف إنػ هيمىا َْ
اءي  أىط تً  تىٍسمىعيوفى  الى  مىا كىأىٍٝتىعي ، تػىرىٍكفى  الى  مىا أىرىل ًإيٌنً  ُْ  ٓٗ  الس مى
 ٖٔ  إبراىيم القيامة يـو ا٠تالئق من يكسى من أكؿ ِْ
 ُّٔ  كىأىٍحيىا أىميوتي  اًبٝتًٍكى  ّْ
نىمىا ْْ ا فػىنػىزىؿى  بًئػٍرنا فػىوىجىدى  اٍلعىطىشي  لىٍيوً عى  اٍشتىد   ًبطىرًيقو  ٯتىًٍشي رىجيله  بػىيػٍ  ِٗ ًفيهى
ـى  تيٍطًعمي  ْٓ ـى  كىتػىٍقرىأي  الط عىا  ْٓ  عىرىٍفتى  مىنٍ  عىلىى الس الى
ٍيئا ًبوً  تشرؾ الى  هللا تعبد ْٔ ة كتقيم شى  ُْٗ  الص الى
 ُّّ  الدًٌينار عىٍبدي  تعس، الدًٌرىمً  عىٍبدي  تعس ْٕ
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 َُُ  كىالطًٌيبي  النًٌسىاءي  دينٍػيىاكيمي  ًمنٍ  ًإِفى   حيبًٌبى  ْٖ
يػٍريكيمٍ  ْٗ  َُِ  كىعىل مىوي  القيٍرآفى  تػىعىل مى  مىنٍ  خى
ائًيلى  ًجربًيلى  مىعى  يىًطَتي  طىاًلبً  أىيب  بنى  جىعفىرى  رىأىيتي  َٓ  َٕ  كىًميكى
 ُْْ  الر ًحيمي  التػ و ابي  أىٍنتى  ًإن كى  عىلىي   كىتيبٍ  ِف  اٍغًفرٍ  رىبًٌ  ُٓ
ـى  رىجيالن  الل ي  رىًحمى  ِٓ  ُٖٓ  اٍمرىأىتىوي  كىأىيٍػقىظى  فىصىل ى الل ٍيلً  ًمنى  قىا
اهي  ّٓ يػىنػٍهى  ُٕٓ  تػىقيوؿي  مىا سى
يػ بػىٍتًٍت  ْٓ  َُِ  ىيوده  شى
 ٓٓ  الليلة صنيعكما من هللا عجب ٓٓ
 ّّ  اٍلميٍؤًمنً  أًلىٍمرً  عىجىبه  ٔٓ
بنا ٕٓ يػٍره  كيل وي  أىٍمرىهي  ًإف  ، اٍلميٍؤًمنً  أًلىٍمرً  عىجى  ِّ      خى
 ُٖٓ  ركعة كلو الليل بصالة عليكم ٖٓ
 ُٕٓ  قػىٍبلكيمٍ  الص اًٟتًُتى  دىأبي  فىًإن وي  الل ٍيلً  ًبًقيىاـً  عىلىٍيكيمٍ  ٗٓ
لىوي ، لىوي  الل ي  فىشىكىرى  َٔ  ِٗ  اٞتىن ة فىأىٍدخى
ًبدو  ذىاتً  كيلًٌ  يف  ُٔ  ِٗ أىٍجره  رىٍطبىةو  كى
 ُّٗ  علما ًفيوً  يٍلتىمس طىرًيقا سلك كىمن قىاؿى  ِٔ
 ُٓ ، َُ الفىٍجرً  صىالىةً  يف  اٞتيميعىةً  يف  يػىٍقرىأي  كىسىل مى  عىلىٍيوً  هللاي  صىل ى الن يبُّ  كىافى  ّٔ
 ْ اٍٞتيميعىةً  يػىٍوـى  اٍلفىٍجرً  صىالةً  يف  يػىٍقرىأي  كسلم عليو هللا صلى الن يبُّ  كىافى  ْٔ
ـى قً  تىدىعٍ  الى  ٓٔ  ُٔٓ  الل ً  رىسيوؿى  فىًإف   الل ٍيلً  يىا
 ُْٔ  الن اسى  يىٍشكيري  الى  مىنٍ  الل ى  يىٍشكيري  الى  ٓٔ
 ِٗ  اٞتٍىن ةً  يف  يػىتػىقىل بي  رىجيالن  رىأىٍيتي  لىقىدٍ  ٕٔ
 ٕٗ،  ٓٗ  قىًليالن  لىضىًحٍكتيمٍ  أىٍعلىمي  مىا تػىٍعلىميوفى  لىوٍ  ٖٔ
 ُٕٗ  اٍلعيقيوبىةً  ًمنى  هللاً  ًعٍندى  مىا اٍلميٍؤًمني  يػىٍعلىمي  لىوٍ  ٗٔ
 ُٔٔ  شىاًكرنا قػىٍلبنا أىحىديكيمٍ  لًيػىت ًخذٍ  َٕ
 ُْٗ  هللا نٍذكر جلسنا قىاليوا أجلسكم مىا ُٕ
 ْٓ  أايـ ةثالث مسَتة النار يف الكافر منكيب بُت ما ِٕ
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نٍػيىا ِف  مىا ّٕ  َُُ  كىلًلدُّ
بىوي  يػيٍغًلقي  ًإمىاـو  ًمنٍ  مىا ْٕ ةً  ذىًكم ديكفى  ابى  ٔٔ  اٟتٍىاجى
 ُّٗ رىٍكعىة عشرىة ثًنػٍيتىٍ  يػىٍوـ كل يف  تػىعىاُفى   ييصىلًٌي ميسلم عبد من مىا ٕٓ
فً  مىلىكىافً  ًإال  ، ًفيوً  اٍلًعبىادي  ييٍصًبحي  يػىٍوـو  ًمنٍ  مىا ٕٕ  ٓٔ أىحىدي٫تيىا فػىيػىقيوؿي  يػىٍنزالى
 ّٕ  كىالًعٍلمً  ا٢تيدىل ًمنى  ًبوً  الل ي  بػىعىثىًٍت  مىا مىثىلي  ٖٕ
 ِٗ طىرًيقو  ظىٍهرً  عىلىى شىجىرىةو  ًبغيٍصنً  رىجيله  مىر   ٕٗ
ا بػىٌتى  مىنٍ  َٖ  ٔٔ  لىوي  الل ي  بػىٌتى  للً ً  مىٍسًجدن
 ُْٗ  اٍٞتيميعىة أىتىى مث   اٍلوضيوء فىأٍحسن تػىوىض أ من ُٖ
 ٓٔ  كىٍجًهوً  عىنٍ  الل ي  رىد  ، أىًخيوً  ًعٍرضً  عىنٍ  رىد   مىنٍ  ِٖ
نٍػيىا يف  ا٠تٍىٍمرى  شىًربى  مىنٍ  ّٖ  ٕٔ  الدُّ
نٍػيىا فىارؽ من ْٖ ص على الدُّ  ُّٗ  لىوي  شريك الى  كىحده  اإٍلًٍخالى
ًتوً  يف  الل ي  كىافى  أىًخيوً  حىاجىةً  يف  كىافى  مىنٍ  ٖٓ  ٓٔ  حىاجى
 ٕٓ  جىارىهي  يػيٍؤذً  فىالى  اآلًخرً  كىاليػىٍوـً  اًبلل ً  ًمني يػيؤٍ  كىافى  مىنٍ  ٖٔ
 ٖٗ  ًغنىاهي  الل ي  جىعىلى  ٫تى وي  اآلًخرىةي  كىانىتً  مىنٍ  ٕٖ
 ُٕ  فػىٍلييًطٍعوي  الل ى  ييًطيعى  أىفٍ  نىذىرى  مىنٍ  ٖٖ
 ُٔ   اٞتنة يف األسود بياض لَتل إنو بيده نفسي كالذم، نعم ٖٗ
 َُٗ  فالف غدرة ىذه َٗ
 ٔٗ  كىٚتىىاؿو  مىٍنًصبو  ذىاتي  اٍمرىأىةه  طىلىبػىٍتوي  كىرىجيله  ُٗ
 ْٓ  ماءىا فأكثر مرقة طبخت إذا! ذر أاب اي ِٗ
ـى  أىٍفشيوا الن اسي  أىيػُّهىا ايى  ّٗ  ّٓ  الس الى
ًذهً ، هللاً  رىسيوؿى  ايى  ْٗ  ٗٔ  أىتىتٍ  قىدٍ  خىًد٬تىةي  ىى
 ُّٖ  أليًحبُّكى  ًإيٌنً  كىالل ً  كى أليًحبُّ  ًإيٌنً  كىالل ً  ميعىاذي  ايى  ٓٗ
ٯتىافي  يىٍدخيلً  كىَفىٍ  بًًلسىانًوً  آمىنى  مىنٍ  مىٍعشىرى  ايى  ٔٗ  ٔٔ  قػىٍلبىوي  اإٍلً
ًئقً  ريؤكسً  عىلىى اٍلًقيىامىةً  يػىٍوـى  أيم يًت  ًمنٍ  ًبرىجيلو  ييصىاحي  ٕٗ  َٗ  ا٠تٍىالى

 



219 
 

 دلصادر وادلراجعثبت ا
ادات ا١تبارؾ بن دمحم بن دمحم بن دمحم ابن عبد الكرًن الشيباين اٞتزرم ابن األثَت: ٣تد الدين أبو السع .ٔ

، ٤تمود دمحم الطناحي مٖتقيق: طاىر أٛتد الزاك  ،واألثرالنهاية يف غريب احلمي ث ىػ( َٔٔ)ا١تتوىف: 
 .(ـُٕٗٗ-ىػ ُّٗٗا١تكتبة العلمية ،  :بَتكتد.ط)

 .(ـُّٗٗ- قُُْْ ،لرسالة مؤسسة ا :بَتكت)، ِط صحيح ابن حبان، ،شعيب  األرنؤكط: .ٕ
لنفائس للنشر دار ا)األردف:ِ،طبو وادلَُعّرَِفةأمساء هللا احلسىن اذلادية إىل هللا ،  األشقر: عمر سليماف .ٖ

  .  (ـََِٕ-ىػ ُِْٕ، كالتوزيع
صحيح موارد ،  نوح بن ٧تايت بن آدـ، األشقودرم أبو عبد الرٛتن دمحم انصر الدين، بن اٟتاج األلباين: .ٗ

: دار الصميعي للنشر كالتوزيع، العربية السعودية، )الرايض ا١تملكةُط، إىل زوائم ابن حبانالظيآن 
  .(ـ ََِِ-ىػ  ُِِْ

روح ادلعاين يف تفسري الدرآن العظيم والسبع شهاب الدين ٤تمود بن عبد هللا اٟتسيٍت ،  األلوسي: .٘
 .(ـُْٗٗ-ىػ ُُْٓ توزيع دار الباز، دار الكتب العلمية، :لبناف –بَتكت )،ُط ادلثاين

 )بَتكت:،ُط، : علي عبد البارم عطيةت، روح ادلعاين يف تفسري الدرآن العظيم والسبع ادلثاين: األلوسي
 .(قُُْٓ، دار الكتب العلمية 

الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراىيم، عز الدين،  دمحم بن إٝتاعيل بن صالح بن دمحم اٟتسٍت، األمَت: .ٙ
مكتبة دار ،) الرايض: ُ، طاقق: د. ٤تم د إسحاؽ ٤تم د إبراىيم ِمع الصَِّغرِي،التَّنويُر َشْرُح اجلَا

  .(ـَُُِ-ىػ ُِّْالسالـ، 
منشورات الفرقاف، الدار البيضاء: ،)ُطأجبمايت البح ث يف العلوم الشرعية،فريد،  األنصارم: .ٚ

 .ـ(ُٕٗٗق،ػػ ُُْٕ
))يف رلالس التذكري من كالم  ابن ابديس ابن ابديس: عبد اٟتميد دمحم بن ابديس الصنهاجي ، تفسَت .ٛ

 .،د.ط،)د.ـ،د.ت(علق عليو كخرج آايتو كأحاديثو أٛتد مشس الدين .احلميم اخلبري((
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 صحيح األدب ادلفرد لإلمام البخاري،،، أبو عبد هللا  دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخارم: .ٜ
-ىػ ُُْٖدار الصديق للنشر كالتوزيع، )ْطاين، حقق أحاديثو كعلق عليو: دمحم انصر الدين األلب

  .(ـُٕٗٗ
معجم يف ادلصطلحات الكليات  بن موسى اٟتسيٍت القرٯتي الكفوم،أيوب  :اٟتنفي البقاءأبو  .ٓٔ

 . ،د.ت(مؤسسة الرسالةد.ط،)بَتكت:ا١تصرم، دمحم-ت: عدانف دركيش  والفروق اللغوية،
اجلامع ادلسنم الصحيح ادلختصر من أمور اٞتعفي  هللا البخارم دمحم بن إٝتاعيل أبو عبد البخارم: .ٔٔ

دار  ،)ُطاقق: دمحم زىَت بن انصر الناصر،  رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص وسننو وأايمو = صحيح البخاري،
كإبراىيم عطوة  (ىػُِِْطوؽ النجاة )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم دمحم فؤاد عبد الباقي ، 

  .،د.ت(شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب اٟتليب)(ٓ، ْالشريف )جػ عوض ا١تدرس يف األزىر 
نظم المرر يف تناسب اآلايت ، بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكرالبقاعي: إبراىيم بن عمر  .ٕٔ

  .د.ت( : دار الكتاب اإلسالمي،قاىرةالد.ط) والسور،
، لمرر يف تناسب اآلايت والسورنظم ا،البقاعي: إبراىيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر 

 .(ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓ ،: دار الكتب العلميةد.ط،)بَتكت،ٖتقيق : عبد الرزاؽ غالب ا١تهدم
هللا بن دمحم بن عبيد بن سفياف بن قيس البغدادم األموم القرشي  عبد بكرأبو ابن أيب الدنيا:  .ٖٔ

  .(ـَُٖٗ- قََُْ: ا١تكتب اإلسالمي ، لكويتا) ،ّط، اقق: بدر البدر، الشمر
اقق: عبد فضل قيام الليل والتهجم، ،البغدادم  اآلجرمدمحم بن اٟتسُت بن عبد هللا  بكر:أبو  .ٗٔ

  .(ـُٕٗٗ-ىػُُْٕ ،: دار ا٠تضَتم ا١تنورة، ،)ا١تدينةُطاللطيف بن دمحم اٞتيالين اآلسفي،
كث قى دالئل النبوة، ،كر أٛتد بن اٟتسُت بن علي بن موسى ا٠تيٍسرىٍكًجردم ا٠تراساين، أبو ب البيهقي: .٘ٔ

دار الكتب العلمية ػ كدار الرايف )ُطأصولو كخرج أحاديثو كعلق عليو: الدكتور / عبد ا١تعطي قلعجي، 
  .(ـُٖٖٗىػ / َُْٖللًتاث، 

، ٖتقيق سنن الرتمذي، الًتمذم: دمحم بن عيسى بن سىٍورة بن موسى بن الضحاؾ، أبو عيسى  .ٙٔ
  .،د.ط )د.ـ،د.ت((ّ( كدمحم فؤاد عبد الباقي )جػ ِ، ُكتعليق: أٛتد دمحم شاكر )جػ 
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كشاف اصطالحات  ،دمحم بن علي ابن القاضي دمحم حامد بن ٤تٌمد صابر الفاركقي اٟتنفيالتهانوم:  .ٚٔ
نقل النص الفارسي إُف ، ٖتقيق: د. علي دحركج، تقدًن كإشراؼ كمراجعة: د. رفيق العجم،  الفنون

 ،: مكتبة لبناف ،)بَتكتُط، ٚتة األجنبية: د. جورج زيناينالًت ، العربية: د. عبد هللا ا٠تالدم
 .(ـُٔٗٗ

 –،)القصيمّطموسوعة ِفْدو الدلوب يف ضوء الدرآن والسنة،دمحم بن إبراىيم بن عبد هللا، التو٬ترم: .ٛٔ
 . (ـَُِِ-ىػ ُّّْ :بريدة

بن أيب القاسم بن الدين أيب العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ بن عبد هللا  تيمية: تقيابن  .ٜٔ
 ّط ،عامر اٞتزار -أنور الباز  اقق :، ت: ىاو رليوع الفت، دمحم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي 

 .(ـََِٓىػ / ُِْٔ، دار الوفاء)، 
الدين أيب العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن  تيمية: تقيابن  .ٕٓ

ت:  منهاج السنة النبوية يف ندض كالم الشيعة الدمرية، ،ٟتراين اٟتنبلي الدمشقي دمحم ابن تيمية ا
  .(ـُٖٔٗ-ىػ َُْٔ: جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية، الرايض )،ُ،ط دمحم رشاد ساَف

تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن  تيمية:ابن  .ٕٔ
-ىػ َُْٖدار الكتب العلمية،  ) ،ُط الفتاوى المربى، ، ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي دمحم

 .(ـُٕٖٗ
تقي الدين أبو العباس أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السالـ بن عبد هللا بن أيب القاسم بن  :ابن تيمية .ٕٕ

: ، )بَتكتٕط،  زىَت الشاكيشاقق: دمحم، رسالة العبودية ،دمحم ابن تيمية اٟتراين اٟتنبلي الدمشقي 
 .(ـََِٓ -ىػ ُِْٔ،ا١تكتب اإلسالمي 

ت: أيب دمحم بن المشف والبيان عن تفسري الدرآن،  ،الثعليب: أٛتد بن دمحم بن إبراىيم أبو إسحاؽ  .ٖٕ
: دار إحياء الًتاث العريب، لبناف –بَتكت ، )ُط: األستاذ نظَت الساعدم،عاشور، مراجعة كتدقيق

 .(ـََِِ-ىػ ُِِْ
اقق: ضبطو كصححو ٚتاعة من  التعريفات، كتابعلي بن دمحم بن علي الزين الشريف : اٞترجاين .ٕٗ

 .(ـُّٖٗ-ىػ َُّْ ،: دار الكتب العلميةلبناف-،)بَتكت  ُ، طالعلماء إبشراؼ
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 ارد ، )ِ، طاحلميم( –العليم  –الرب  –األمساء احلسىن )هللا  وهلل،عبد العزيز بن انصر  اٞتليل: .ٕ٘
  .(ـََِٖ-ىػ ُِْٗ، نشر كالتوزيعطيبة لل

اقق: مصطفى عبد  ،اذلوى()ذم  ،ابن اٞتوزم: ٚتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم  .ٕٙ
 د.ط ،)د.ـ ،د.ت(. الواحد، مراجعة: دمحم الغزاِف

ت: أٛتد بن  ،الصفوة()صفة  ػٚتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن علي بن دمحم  اٞتوزم:ابن  .ٕٚ
 . (ـَََِىػ/ُُِْدار اٟتديث، : لقاىرة، مصرد.ط، )ا ي،عل

بعناية: حسن ، اخلاطر(صيم ) ،لي بن دمحمٚتاؿ الدين أبو الفرج عبد الرٛتن بن ع اٞتوزم:ابن  .ٕٛ
 .(ـََِْ-ىػ ُِْٓ ،: دار القلم دمشق ، ) ُط ا١تساحي سويداف،

كم الضيب الطهماين يم بن اٟتأبو عبد هللا دمحم بن عبد هللا بن دمحم بن ٛتدكيو بن نيع اٟتاكم: .ٜٕ
: دار ، )بَتكتُطٖتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ادلستمرك على الصحيحني  ،النيسابورم

 .(ـَُٗٗ – قُُُْ، الكتب العلمية
، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البيسيت  .ٖٓ ابن حباف: دمحم بن حباف بن أٛتد بن حباف بن معاذ بن مىٍعبدى

حققو  ،، ترتيب: األمَت عالء الدين علي بن بلباف الفارسي ابن حباناإلحسان يف تدريب صحيح  ،
 .(ـ ُٖٖٗ-ىػ  َُْٖمؤسسة الرسالة،  )بَتكت:،ُطكخرج أحاديثو كعلق عليو: شعيب األرنؤكط، 

أدب المنيا  ،علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادم، الشهَت اب١تاكردم  اٟتسن:أبو  .ٖٔ
 .(ـُٖٔٗاٟتياة،  دار مكتبةد.ط ، )، والمين

شرح صحيح  فتح الباري، أٛتد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعيابن حجر:  .ٕٖ
طبعو:  قاـ إبخراجو كصححو كأشرؼ على، رقم كتبو كأبوابو كأحاديثو: دمحم فؤاد عبد الباقي، «البخاري

: دار ، د.ط ،)بَتكت عليو تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، ٤تب الدين ا٠تطيب
 ق(.ُّٕٗا١تعرفة ، 

عدد  ا١تؤلفوف: نضرة النعيم يف ممارم أخالق الرسول المرمي   ملسو هيلع هللا ىلص، ،صاٌف بن عبد هللا  ٛتيد:ابن  .ٖٖ
 :، )جدة ْط من ا١تختصُت إبشراؼ الشيخ، صاٌف بن عبد هللا بن ٛتيد إماـ كخطيب اٟتـر ا١تكي،

 .د.ت(، دار الوسيلة للنشر كالتوزيع
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مسنم اإلمام أمحم بن ، ابن حنبل: أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ بن أسد الشيباين .ٖٗ
 الًتكي، مرشد، كآخركف، إشراؼ: د عبد هللا بن عبد اسن عادؿ-اقق: شعيب األرنؤكط  حنبل،

  .(ـََُِ-ىػ ُُِْ، مؤسسة الرسالة ،)ُط
صحيُح ابن ،ن ا١تغَتة بن صاٌف بن بكر السلمي النيسابورم أبو بكر دمحم بن إسحاؽ ب خزٯتة:بن ا .ٖ٘

اديثو كىقد ـ لو: الدكتور دمحم مصطفى األعظمي،  ُخَزمية، ا١تكتب ، ) ّطحىققوي كعىٌلق عىلىيو كىخىرٌجى أحى
 .( ـََِّ-ىػ ُِْْاإلسالمي، 

كىو شرح سنن أيب ، معامل السنن،إبراىيم بن ا٠تطاب البسيت أبو سليماف ٛتد بن دمحم بن  ا٠تطايب: .ٖٙ
 .(ـُِّٗ-ىػ ُُّٓ ،: ا١تطبعة العلمية ، )حلب  ُطد، ك داك 

َهاِب َعَلى تْفسرِي  ، ا٠تفاجي: أٛتد بن دمحم بن عمر شهاب الدين ا١تصرم اٟتنفي .ٖٚ َحاِشيُة الشِّ
: بَتكت)   د.ط ، الَبيَضاِوي )اْلُيَسيَّاة( "ِعَناية الَداِضي وِكَفاية الرَّاِضي َعَلى تْفسرِي الَبيَضاوي"،

 .، د.ت (دار صادر 
الصحيح ادلسنم من آاثر الصحابة يف الزىم والرقائق واألخالق  ،ا٠تليفي: عبد هللا بن فهد  .ٖٛ

  .، د.ط ،)د.ـ ، د.ت( واألدب
.( ىػُِّْ: دار ا١تعرفة ، ، )بَتكت ْط، األدب النبوي،دمحم عبد العزيز بن علي الشاذِف  ا٠تىٍوِف: .ٜٖ

  
راـ بن عبد الصمد ، التميمي السمرقندم أبو دمحم عبد  الدارمي: .ٓٗ  ،هللا بن عبد الرٛتن بن الفضل بن هبى

دار البشائر ،  بَتكت : ، ) ُطاقق: نبيل ىاشم الغمرم،، المارمي ادلعروف بسنن المارمي مسنم
  .(ـَُِّ - ىػ.ُّْْ

، اقق: يمسنم أيب داود الطيالس ، البصرمسليماف بن داكد بن اٞتاركد الطيالسي  داكد:أبو  .ٔٗ
 .(ـُٗٗٗ-ىػ ُُْٗ، : دار ىجر مصر  ،) ُطالدكتور دمحم بن عبد اسن الًتكي،

ًجٍستاين سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شدا داكد:أبو  .ٕٗ سنن  ،د بن عمرك األزدم السًٌ
-ىػ َُّْدار الرسالة العا١تية،  ،)ُطكاًمل قره بللي،  ٤تىم د-، اقق: شعىيب األرنؤكط أيب داود
 .(ـََِٗ
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، لبغدادم األموم القرشي ابن أيب الدنيا: أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن عبيد بن سفياف بن قيس ا .ٖٗ
، –بَتكت ، )ُ،ط، ٖتقيق: دمحم خَت رمضاف يوسفالصرب والثواب عليو  لبناف: دار ابن حـز

 .(ـُٕٗٗ-ىػ ُُْٖ
 د.ط،سري أعالم النبالء،،قىاٯٍتاز مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن عثماف بن  الذىيب: .ٗٗ

  .(ـََِٔ-ىػُِْٕ اٟتديث،: دار القاىرة)

الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن، السىالمي، البغدادم، مث الدمشقي،  رجب: زينابن  .٘ٗ
-اقق: شعيب األرانؤكط  جامع العلوم واحلمم يف شرح مخسني حميثا من جوامع الملم،،اٟتنبلي 
 .(ـََُِ-ىػ ُِِْ: مؤسسة الرسالة ،بَتكت  ، )ٕط س،ابج إبراىيم

زين الدين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن، السىالمي، البغدادم، مث الدمشقي،  رجب:ابن   .ٙٗ
عة كالنشر، ادار ابن حـز للطب)،ُط، لطائف ادلعارف فييا دلواسم العام من الوظائف ،اٟتنبلي 
  .(ـََِْىػ/ُِْْ

روائع التفسري )اجلامع لتفسري ين عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسن،زين الد : رجب:ابن  .ٚٗ
العربية  )ا١تملكة ،ُطٚتع كترتيب: أيب معاذ طارؽ بن عوض هللا بن دمحم،  اإلمام ابن رجب احلنبلي(،

 .(ـََُِ-ق ُِِْ: دار العاصمة ،السعودية
د.ط  ،آن اجمليم لبيم لمشف معىن الدر  مراحالبنتٍت إقليما، التنارم بلدا،دمحم بن عمر نوكم اٞتاكم:  .ٛٗ

 .( ىػُُْٕ: دار الكتب العلمية،بَتكت،)
"ادلفردات يف  مفردات ألفاظ الدرآن المرمي، أبو القاسم اٟتسُت بن دمحم الراغب األصفهاين:  .ٜٗ

 ،: دار القلم، الدار الشامية بَتكت – دمشق) ُط، : صفواف عدانف الداكدمت ، غريب الدرآن"
 .ػ( قُُِْ

 ،لبناف -بَتكت ،) ُط ، التفسري ادلنري يف العديمة والشريعة وادلنهج،حيلي : كىبة بن مصطفى الز  .ٓ٘
 (.ـُُٗٗىػ، ُُُْالفكر،  دار ،: دار الفكر ا١تعاصرسورية -دمشق

  ػ(قُِِْر، : دار الفكدمشق ،) ُط ،التفسري الوسيط،الزحيلي: كىبة بن مصطفى  .ٔ٘
 .(ـُٗٗٗ-ىػ َُِْؤسسة الرسالة، م)، ٗط، أصول المعوةعبد الكرًن،  زيداف: .ٕ٘
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فتح الرحيم ادللك العالم يف علم العدائم والتوحيم واألخالق ، عبد الرٛتن بن انصر السعدم: .ٖ٘
  (.د.ط ، )د.ـ ، د.ت، واألحمام ادلستنبطة من الدرآن

دار ابن  ، ) ٓط تيسري المرمي الرمحن يف تفسري كالم ادلنان، ،عبد الرٛتن بن انصر  السعدم: .ٗ٘
  ػ.(قُِّْم، اٞتوز 

تفسري أيب السعود إرشاد العدل السليم إىل مزااي ،العمادم دمحم بن دمحم بن مصطفى  السعود:أبو  .٘٘
 .، د.ت (دار إحياء الًتاث العريب د.ط ،)، المتاب المرمي

غذاء األلباب شرح منظومة ،مشس الدين، أبو العوف دمحم بن أٛتد بن ساَف اٟتنبلي الس فاريٍت:  .ٙ٘
 .(ـُّٗٗىػ / ُُْْ: مؤسسة قرطبة ، مصر )، ِط، اآلداب

 ،البغدادم، مث الدمشقي، اٟتنبلي  الرٛتن بن أٛتد بن رجب بن اٟتسنالسالمي: زين الدين عبد  .ٚ٘
الكويت: ) ُط، ت: جسم الفهيد الدكسرم، اختيار األوىل يف شرح حمي ث اختصام ادلأل األعلى

 . (ُٖٓٗ – َُْٔ، مكتبة دار األقصى 
،  ُطالشرعية، الرتبية الرتوحيية يف اإلسالم أحمامها وضوابطها  ،د العزيزعب ٝتك: أٛتدأبو  .ٛ٘

 .(ـَََِ –ق َُِْ ،دار النفائس للنشر كالتوزيع )األردف :
، : دار الشركؽ _ بَتكتالقاىرة ،)ُِط يف ظالل الدرآن، ، إبراىيم حسُت الشاريب :قطب سيد .ٜ٘

  .(ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ
قدـ لو كعلق عليو:  اإلتدان يف علوم الدرآن،جالؿ الدين ،  : عبد الرٛتن بن أيب بكر،السيوطي .ٓٙ

 ،مكتبة ا١تعارؼ :الرايض ،) ُط األستاذ/ دمحم شىريف سيك ر، راجعو: األستاذ/ مصطفى القىص اص،
 .(ـُٕٖٗ -ىػ َُْٕ

 ،دمحم أبو الفضل إبراىيم: اإلتدان يف علوم الدرآن،عبد الرٛتن بن أيب بكر، جالؿ الدين ، السيوطي  .ٔٙ
  . (ـُْٕٗىػ/ ُّْٗ امة للكتاب ا٢تيئة ا١تصرية الع ) د.ط،

: دار ابن كثَت، بَتكت-دمشق)، ُط ،فتح الدميرالشوكاين: دمحم بن علي بن دمحم بن عبد هللا اليمٍت  .ٕٙ
 .(ىػُُْْ ، دار الكلم الطيب
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البيان جامع تفسري الطربي = دمحم بن جرير بن يزيد بن كثَت بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربم:  .ٖٙ
ابلتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات ، : الدكتور عبد هللا بن عبد اسن الًتكيت،  يف أتويل الدرآن

دار ىجر للطباعة كالنشر كالتوزيع )،ُط، اإلسالمية بدار ىجر الدكتور عبد السند حسن ٯتامة
 .(ـََُِ -ىػ ُِِْ ،كاإلعالف

، ِط ري والتأويل واالستنباط والتمبر وادلفسر،مفهوم التفسلطيار : مساعد بن سليماف بن انصر ا .ٗٙ
 ػ.(قُِْٕ،  : دار ابن اٞتوزم للنشر كالتوزيعا١تملكة العربية السعودية)

فتح البيان دمحم صديق خاف بن حسن بن علي ابن لطف هللا اٟتسيٍت البخارم الًقن وجي  الطيب:أبو  .٘ٙ
 د.ط ، بن إبراىيم األنصىارم، م عىبد هللا، عٍت بطبعًو كقٌدـ لو كراجعو: خادـ العليف مداصم الدرآن

ا ) كتبة العصري ة للطبىاعة كالٌنٍشر، بىَتكت –صىيدى
ى
 .(ـُِٗٗ-ىػ ُُِْ: ا١ت

حترير ادلعىن السميم »التحرير والتنوير  ،ابن عاشور: دمحم الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر التونسي  .ٙٙ
 .(ىػُْٖٗية للنشر، : الدار التونستونس )د.ط،  ،«وتنوير العدل اجلميم من تفسري المتاب اجمليم

ت: يوسف  سلتار الصحاح،الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر اٟتنفي الرازم  القادر: زينابن عبد  .ٚٙ
 .(ـُٗٗٗىػ / َُِْ النموذجية، الدار-: ا١تكتبة العصرية صيدا –بَتكت ، ) ٓطالشيخ دمحم، 

، كضع حواشيو: دمحم عبد  الزىم،بن أسد الشيباين  بن دمحم بن حنبل بن ىالؿ هللا: أٛتدأبو عبد   .ٛٙ
 .(ـُٗٗٗ-ىػ َُِْدار الكتب العلمية، ، : لبناف –بَتكت ، ) ُط السالـ شاىُت،

 .(ىػُّْٖ،  ،)د.ـِط،أصول الرتبية والتعليمخَت الدين أٛتد،  عبده:  .ٜٙ
سم التحقيق ،  أشرؼ على ٖتقيقو: قأصول يف التفسريدمحم بن صاٌف بن دمحم،  العثيمُت:ابن   .ٓٚ

 .(ـََُِ-ق ُِِْا١تكتبة اإلسالمية،  ) ،ُطاب١تكتبة اإلسالمية، 
، الفروق اللغوية، أبو ىالؿ اٟتسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن ٭تِت بن مهراف  العسكرم: .ٔٚ

 .د.ت(دار العلم كالثقافة للنشر كالتوزيع، مصر:–القاىرة  د،ط ) حققو كعلق عليو: دمحم إبراىيم سليم،
 –ق َُّْدار كنوز إشبيليا للنشر كالتوزيع، ،) ُط، كنوز رايض الصاحلنيار: ٛتد انصر، العم .ٕٚ

 .(ـََِٗ
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عاَف  )   ، ُط، معجم اللغة العربية ادلعاصرة ،ٔتساعدة فريق عمل ،عمر: أٛتد ٥تتار عبد اٟتميد .ٖٚ
 .(ـََِٖ-ىػ ُِْٗالكتب، 

اإلسالمي ومضامينها وتطبيداهتا  العالقات اإلنسانية يف الفمر اإلداري ،أٛتد سعيد  الغامدم: .ٗٚ
 .د.ط )د.ـ ، د.ت( الرتبوية

: ، ت ادلدصم األسىن يف شرح معاين أمساء هللا احلسىن، : أبو حامد دمحم بن دمحم الطوسي الغزاِف .٘ٚ
  .(ـُٕٖٗ – قَُْٕ ،: اٞتفاف كاٞتايب )قربص ،ُط ،بساـ عبد الوىاب اٞتايب

اقق: عبد معجم مداييس اللغة، ،  الرازم، أبو اٟتسُتراي القزكيٍتبن فارس بن زك فارس: أٛتدابن   .ٙٚ
  .(ـُٕٗٗىػ ُّٗٗدار الفكر، د.ط )السالـ دمحم ىاركف، 

اجتاىات ادلعليني يف ممينة الرايض ضلو أمهية ميثاق أخالقيات مهنة  ،بن عثمافعبد العزيز  الفاٌف: .ٚٚ
ْتث مقدـ لنيل درجة  ،مىٍسًحي ة دراسة التعليم يف ادليلمة العربية السعودية ومستوى تطبيدهم لو،

  .(ـََِٕ-ىػ ُِْٖالعاـ اٞتامعي:  د.ط، )د.ـ:دكتوراه الفلسفة، يف ٗتصص اإلدارة الًتبوية،
 .(ـُّٗٗ-ىػ ُُّْ،دار العقيدة للًتاث  د.ط، )اإلسكندرية: ،تزكية النفوس،أٛتد  فريد: .ٛٚ

ت: دمحم النجار، متاب العزيز، بصائر ذوي التيييز يف لطائف ال ،دمحم بن يعقوب  الفَتكزآابدم: .ٜٚ
إحياء الًتاث  ٞتنة-اجمللس األعلى للشؤكف اإلسالمية ،)القاىرة: ّطالعليم الطحاكم،  عبد

 .(ـُٔٗٗ-ىػ ُُْٔي،اإلسالم
ت: دمحم ابسل  ،زلاسن التأويل،دمحم ٚتاؿ الدين بن دمحم سعيد بن قاسم اٟتالؽ القاٝتي  قاسم:ابن  .ٓٛ

 .(ىػُُْٖالكتب العلمية،: دار ،)بَتكت ُعيوف السود، ط
َشْرُح  ،عياض بن موسى بن عياض بن عمركف اليحصيب السبيت، أبو الفضل القاضي عياض:  .ٔٛ

، اقق: الدكتور ٭ٍتِتى ًإٍٝتىاًعيل، ِعَياض ادلَُسيَّى ِإكَياُل ادلُْعِلِم بَفَواِئِم ُمْسِلم يَصِحيح ُمْسِلِم ِللَداضِ 
  .(ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٗر كالتوزيع، : دار الوفاء للطباعة كالنشمصر ) ،ُط

ليو يف ضوء كآدابو، كاألسباب ا١تعينة ع فضلو، -قيام الليل ، القحطاين: سعيد بن علي بن كىف  .ٕٛ
 .، د.ت( اٞتريسي للتوزيع كاإلعالف: مطبعة سفَت، مؤسسة د.ط )الرايضالكتاب كالسنة، 
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اجلامع  م ا٠تزرجي مشس الدين ،: أبو عبد هللا دمحم بن أٛتد بن أيب بكر بن فرح األنصار القرطيب .ٖٛ
: دار الكتب لقاىرةا)،ِطت: أٛتد الربدكين كإبراىيم أطفيش،  ، = تفسري الدرطيألحمام الدرآن

 .(ـُْٔٗ -ىػ ُّْٖ، ا١تصرية 
ممارج السالمني بني منازل إايك ، بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اٞتوزية دمحم القيم:ابن  .ٗٛ

-ىػ  ُُْٔ، دار الكتاب العريب: )بَتكت،ّط، دمحم ا١تعتصم اب البغدادم: ت ،تعنينعبم وإايك نس
 .( ـُٔٗٗ

 عمة الصابرين وذخرية الشاكرين، يب بكر بن أيوب بن سعد مشس الديندمحم بن أ القيم:ابن  .٘ٛ
، ّط، ا١تملكة العربية السعودية، ا١تدينة ا١تنورة، مكتبة دار الًتاث، دار ابن كثَت: دمشق، بَتكت،)ّط،

 ( .ـُٖٗٗىػ/ َُْٗ
: ت، الوابل الصيب من الملم الطيب ،بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين القيم: دمحمابن  .ٙٛ

 (.ـ ُٗٗٗ ،دار اٟتديث: )القاىرة ،ّط،سيد إبراىيم
زاد ادلعاد يف ىمي خري ،يب بكر بن أيوب بن سعد مشس الديندمحم بن أ قيم:الابن  .ٚٛ

 . (ـََِّ-ىػ ُِْْ ،: مؤسسة الرسالة)بَتكتْط،العباد
: ت، إعالم ادلوقعني عن رب العادلني،  بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين دمحم بن أيب: قيمالابن  .ٛٛ

 .(ـُُٗٗ -ىػ ُُُْ، : دار الكتب العلمية بَتكت)ُطدمحم عبد السالـ إبراىيم،
ب : دار الكتبَتكت ، )ِط،الفوائم،يب بكر بن أيوب بن سعد مشس الديندمحم بن أ: قيمالابن  .ٜٛ

 .(ـُّٕٗ -ىػ ُّّٗ،–العلمية 
اجلواب المايف دلن سأل عن المواء ، دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدينابن القيم:  .ٜٓ

 .(ـُٕٗٗ -ىػ ُُْٖ، دار ا١تعرفة  )ا١تغرب:،ُ،طالشايف أو الماء والمواء
 بمائع ،مشس الدين ابن قيم اٞتوزية  دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعدابن القيم:  .ٜٔ

 .د.ت(: دار الكتاب العريب،بَتكت، لبناف)ِط،الفوائم
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، تفسري الدرآن العظيم،أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم مث الدمشقي  كثَت:ابن   .ٕٜ
- ،دار الكتب العلمية، منشورات دمحم علي بيضوف  :بَتكت)ُ،ط: دمحم حسُت مشس الدين ت

  .(ىػُُْٗ
: ت تفسري الدرآن العظيم،ن كثَت القرشي البصرم مث الدمشقييل بن عمر بأبو الفداء إٝتاعابن كثَت: 

 .(ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ، دار طيبة للنشر كالتوزيع،)ِط ،سامي بن دمحم سالمة
اللباب يف تفسري االستعاذة والبسيلة وفاحتة الالحم: سليماف بن إبراىيم بن عبد هللا ،  .ٖٜ

 (.ـُٗٗٗ -ىػ َُِْدية: دار ا١تسلم للنشر كالتوزيع،ا١تملكة العربية السعو  -الرايض ) ،ُط،المتاب
 ت األرنؤكط، كماجة اسم أبيو يزيد ،سنن ابن ماجو،عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت  ماجو: أبوابن  .ٜٗ

دار )ُطالٌلطيف حرز هللا،  عىبد-كامل قره بللي   ٤تم د-مرشد  عادؿ-اقق: شعيب األرنؤكط 
 .(ـََِٗ-ىػ َُّْالرسالة العا١تية،

: ت، الزىم ،الًتكي مث ا١تٍركزم، أبو عبد الرٛتن عبد هللا بن ا١تبارؾ بن كاضح اٟتنظلي ا١تبارؾ:ابن  .ٜ٘
 .،د.ت(دار الكتب العلميةد.ط،)بَتكت،، حبيب الرٛتن األعظمي

: شركة مكتبة كمطبعة مصطفى البايب )مصرُ،طتفسري ادلراغيأٛتد بن مصطفى ا١تراغي،  ا١تراغي:  .ٜٙ
 .(ـُْٔٗ-ىػ ُّٓٔ ،اٟتليب كأكالده

ادلسنم الصحيح ادلختصر بندل العمل ،مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابورم  مسلم:  .ٜٚ
: دار إحياء الًتاث بَتكتد.ط)اقق: دمحم فؤاد عبد الباقي، ،عن العمل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 ،د.ت(العريب
داد: ٩تبة من علماء التفسَت كعلـو القرآف، ، إعالتفسري ادلوضوعيميٍسلم: مصطفى ميٍسلم،   .ٜٛ

 .(ـََُِ-ىػ ُُّْ، )د.ـُإبشراؼ: أ.د. مصطفى ميٍسلم، جامعة الشارقة، ط
تفسري ادلاوردي = النمت  ، أبو اٟتسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصرم البغدادما١تاكردم:  .ٜٜ

 ،: دار الكتب العلمية لبناف-بَتكت د.ط)، : السيد ابن عبد ا١تقصود بن عبد الرحيم، توالعيون
 .د.ت(
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اإلفصاح عن معاين  ،عوف الدين دمحم بن ىبَتة الذىلي الشيبايٌن،٭تِت بن )ىيبػىيػٍرىة بن( ا١تظفر: أبو  .ٓٓٔ
 .(ىػُُْٕدار الوطن، د.ط،)( ت: فؤاد عبد ا١تنعم أٛتد، ُّٕ/ ٔ) الصحاح

لسان ، الركيفعي اإلفريقىاألنصارم ٚتاؿ الدين ، أبو الفضل، دمحم بن مكـر بن على منظور:ابن  .ٔٓٔ
 .(قُُْْ، دار صادر : )بَتكت، ّط، العرب

٣تمع  الوسيط، ( ادلعجمالنجار)إبراىيم مصطفى / أٛتد الزايت / حامد عبد القادر / دمحم  النجار: .ٕٓٔ
 .، د.ت(الدعوةدار د.ط،) اللغة العربية ابلقاىرة،

 البيت وادلمرسة أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يفالرٛتن،  النحالكم: عبد  .ٖٓٔ
 .(ـََِٕ-ىػُِْٖدار الفكر، )ِٓطواجملتيع،

أٛتد : ت ،العربية الصحاح اتج اللغة وصحاح ،إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم الفارايب  :أبو نصر .ٗٓٔ
   .(ـُٕٖٗ-  ىػَُْٕ، دار العلم للماليُت: بَتكت،)ْط، عبد الغفور عطار

حلية األولياء سى بن مهراف األصبهاين، أٛتد بن عبد هللا بن أٛتد بن إسحاؽ بن مو  نعيم:أبو  .٘ٓٔ
  .(ـُْٕٗ-ىػ ُّْٗ: السعادة ، مصر،)د.ط وطبدات األصفياء،

التيهيم دلا يف  ،عمر يوسف بن عبد هللا بن دمحم بن عبد الرب بن عاصم االقرطيب  النمرم: أبو .ٙٓٔ
د.ط،        ،رمدمحم عبد الكبَت البك العلوم،مصطفى بن أٛتد : ٖتقيق ،ادلوطأ من ادلعاين واألسانيم

  .(ىػُّٕٖ،عمـو األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية كزارة : ا١تغرب)
حلية األبرار وشعار األخيار يف »األذكار النووية أو ،أبو زكراي ٤تيي الدين ٭تِت بن شرؼ  النوكم: .ٚٓٔ

 –دمشق ،)ِط، ٤تيي الدين مستو: ٖتقيق ،«تلخيص المعوات واألذكار ادلستحبة يف الليل والنهار
 .(ـَُٗٗ-ىػ َُُْ،دار ابن كثَت :بَتكت

 .(د.تد.ط ،د.ـ،)، حملات نفسية يف الدرآن المرميعبد اٟتميد دمحم،:  ا٢تامشي .ٛٓٔ
ن عمرك ابن عبيد أبو سفياف بن مليح بن عدم بن فرس بن سفياف بن اٟتارث ب :ككيع بن اٞتراح .ٜٓٔ

ئي، بد اٞتبار الفريواحققو كقدـ لو كخرج أحاديثو كآاثره: عبد الرٛتن ع، الزىم، بن رؤاس الرؤاسي
 .(ـُْٖٗ -ىػ َُْْ: مكتبة الدار، ا١تدينة ا١تنورة)ُط
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، التفسري الوسيط ،، النيسابورم، الشافعي  أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن دمحم بن علي: لواحدما .ٓٔٔ
ٖتقيق كتعليق: الشيخ عادؿ أٛتد عبد ا١توجود، الشيخ علي دمحم معوض، الدكتور أٛتد دمحم صَتة، 

قدمو كقرظو: األستاذ الدكتور عبد اٟتي ، د عبد الغٍت اٞتمل، الدكتور عبد الرٛتن عويسالدكتور أٛت
 .(ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓ: دار الكتب العلمية، لبناف –بَتكت ،)ُط،الفرماكم

،  التفسري البسيط ،، النيسابورم، الشافعي  أبو اٟتسن علي بن أٛتد بن دمحم بن عليالواحدم:  .ٔٔٔ
( رسالة دكتوراة ّتامعة اإلماـ دمحم بن سعود، مث قامت ٞتنة علمية من ُٓاقق: أصل ٖتقيقو يف )
، جامعة اإلماـ دمحم بن سعود اإلسالمية -عمادة البحث العلمي ) ،ُط،اٞتامعة بسبكو كتنسيقو

 (.ىػَُّْ


