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 ملخصُالبحث
 

 
يف امليدان  انربى هلحيزًا كبريا من جهد من ا نالت واخلطاب العقالنّ  ن الكتابات يف الفكر اإلسالميّ إ

بينما مل حيظاالتوجيه فتوسعوا يف نشر الوعي وتعميق املفاهيم ؛؛ من أصحاب األقالم واألفهام  الرتبويّ 
من الكايف  القدر الرتبوّي املعتمد على اجلانب العقدّي الصايف من خالل التدبر يف نصوص القرآن الكرمي ب

بناء ىن اإلميان يف القلوب ولالكرمي لتوثيق مع احلاجة إىل العودة إىل القرآن تشتداومن هنا . االهتمام 
 يّ يظهر أثر هذا التالزم يف السلوك العملحبيث  واإلميان القلبّ  اليقني العقليّ  العقيدة اليت جتمع بني

 على أمر اهلل تعاىل.والقيام باالستقامة 
الضوء على آيات العقيدة يف القرآن الكرمي لتوضح مدى تالزم العقيدة لسلوك  إلقاءهذه الدراسة مّت يف و 

 –عّز وجّل  –وخاصة أنه كالم اهلل  فإن للقرآن سطوتهالذي هو مبثابة ترمجة حية ملا يدين به ؛  املسلم
 وفيهوالرتبية ،  هو مصدر العلموالسري إىل اهلل والدار اآلخرة حمدد املعامل واضح الداللة يف الكتاب املنري ، ف

بأمسائه وصفاته وما اشتملت عليه من مجال وجالل وكمال ، والتعري  القادر املقتدر لق املدبر التعري  باخلا
أخبار كذلك فيه من صور و يه، و لالسابقة وما آلت إ من أخبار األمم. ليعلم فيعمل ويتهذب فريتفع،وفيه 

 وكل نفس مبا كسبت رهينة .. للسالك  فصلة واضحة وم يرسم الطريق الكرمي القرآن؛ فخرة اآل
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ABSTRACT 

 
 

The writings in Islamic thought and rational discourse took a major space in effort to kick the field 

of education by the owners of pens and thinker  in spreading awareness and deepen concepts ; while 

the upbrining education through Quran and guidance based on the nodal net not pay really  so much 

attention , but only littles,from there the intensified  need to return to the Quran to learn and build 

faith belief that combine certainty mental and cardiac faith to show the impact of this correlation in 

the practical behavior to adhere to the command of Allah . 

This study highlights the verses of faith in the Quran to illustrate the inherent belief of the behavior 

of the Muslim They translator live what owes his master because the dialogues Koran have given to 

that which is I do not need the breeder in debates intellectual with his interlocutor more than that 

lists him verses to worship him for one judge is the Quran clout . 

The Holy Quran has identified the source of science and education with that of God and the former 

Nations and news of any, and news of the hereafter and the creator mastermind, Kader able by his 

names and attributes, and it included Jamal and Jalal and Kamal in the Quran to know it works and 

be well-mannered, rises, and the fate of each person is determined and the specific terms of the 

Qur'an draws a path of the seeker and is to choose it to God and the hereafter defined clearly 

indicates in the book enlightening. 
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ُة                                                                         المقدم

 .ومن سيئات أعمالنافره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا نستعينه ونستغحنمده و احلمد هلل إن
وأشهُد أّن  إله إال اهلل وحده ال شريك له ن الأمن يهده اهلل فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد

 حممًدا عبده ورسوله.
﴿









:(.61/61-9)سورةاإلسراء

ِإنَّ اْلُقْرآَن َيُدل ُكْم َعَلى َداِئُكْم َوَدَواِئُكْم ، أَمَّا َداؤُُكْم  ـ: "اآليةيف بيان معىن هذه  -رمحه اهلل  -قال قتادة 
 4."َفُذنُوُبُكْم ، َوأَمَّا َدَواؤُُكْم فَاالْسِتْغَفار 

ِإنَّ اْلُقْرآَن َيُدل ُكْم َعَلى َداِئُكْم َوَدَواِئُكْم ، أَمَّا َداؤُُكْم َفُذنُوُبُكْم ، َوأَمَّا  إن القرآن الكرمي كتاب داللة وإرشاد و
 .ض األمةهِ نْ يُـ والنهل منه  اللهظوبالعيش حتت ، هداية َدَواؤُُكْم فَاالْسِتْغَفار 

ُالقرآن للطريق األقوم يدْ أنواع هَ  بعضنستعر  مًعا س وإللقاء الضوء على هذا املفهوم   :منها ،
شاعره وسلوكه، وبني يف ضبط التوازن بني ظاهر اإلنسان وباطنه، وبني م؛ أقومإنه يهدي لليت هي *   
 عمله.عقيدته 

                                                           
 .311،ص1،ج 4224بريوت ،  -دار الفكر  ،عبد الرمحن بن الكمال جالل الدين السيوطي،الدر املنثور. 4
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على النفس  التكالي ُ  ق  شُ يف عامل العبادة باملوازنة بني التكالي  والطاقة، فال تَ ؛  ويهدي لليت هي أقوم*  
تشيع يف النفس الرخاوة واالستهتار، وال تتجاوز القصد فتمل وتيأس من الوفاء، وال تسهل وترتخص ف

  واالعتدال وحدود االحتمال.

حكومات أو ، مجاعاتأفرادًا و سواء أكانوا  يف عالقات الناس بعضهم ببعض؛ ويهدي لليت هي أقوم * 

على األسس الوطيدة الثابتة اليت ال تتأثر بالرأي به هذه العالقات . حيث تقوم  دواًل وأجناساً أو وشعوباً، 

 ال تصرفها املصاحل واألغرا .واهلوى؛ وال متيل مع املودة والشنآن؛ و 

بينها ، وتعظيم مقدساهتا وصيانة فيما يف تبين الديانات السماوية والربط ؛ ويهدي لليت هي أقوم *  

 4".ة كلها جبميع عقائدها السماويةالبشريليسودالسالم والوئام حرماهتا، 

هو الوسيلة األساسية لبناء العقيدة الصحيحة الصافية عند تتدبر القرآن معتربة أنه األجيال األوىل كانت "

 تهجر ، و القيمة احلقيقية للقرآنتفه م وتدب ر  األجيال الالحقة عن ابتعدت  املسلم، ولكن مبرور الوقت

ما بني قواعد وأصول  به الكتب امتألتىل كالم نظريّ يف العقوإل العقيدة تستقر أن، مما آل إىل  االنتفاع به

يف القلب  ذلك إميان حيّ دون أن يصاحب  وخمتصرات مما أدى إىل تضخيم اجلانب املعريفّ  وشروح وحواش

 .العمل عن العلمفصل  و، الواقع عن الواجب فصل وابتعاد ، فكانت النتيجة 

لتعلم اإلميان وبناء العقيدة اليت جتمع بني الكرمي من هنا اشتدت احلاجة إىل العودة مرة أخرى إىل القرآن 

ومن الوسائل ؛ ر اهلل يظهر أثرها يف السلوك العملي باالستقامة على أم، مما  واإلميان القلبّ  اليقني العقليّ 

                                                           
 القاهرة".-م،دار الشرو "بريوت4213-ه41،4113(بتصرف يسري،ط1/3341قطب،سيد،يف ظالل القرآن:)4
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رحلتنا مع تالوة القرآن كوسيلة سهلة ومتدرجة لبناء   من املعان اإلميانية خاللاملعينة على ذلك تتبع معىًن 

 4."العقيدة الصحيحة

ُسببُاختيارُهذاُالبحثُ:ُ

كان هذا هوسبب اختياري ملثل هذا املوضوع ليكون قيد البحث والتمحيص قدر االستطاعة  ليطرح و 
بهدف أن ينتفع به اإلنسان بوجه عام ، والتعليميّ  الرتبويّ  نييف امليداناملسألة بشكل مدروس أكادميياً وعقدياً 

 يف واقعنا احلايلّ  -فاحلاجة ماسة ؛ متعددةمثمرة إجيابية  ه على فكر املتلقينتائجواألمل معقود يف أن تكون 
ل ن العملية الرتبوية، وذلك من خالالعمل به ضممن مث  وهلذا املبدأ اهلام  تصور تربويّ وترسيخ إىل بلورة -

 أمور ؛ حنو : 

  وقائد له  ه  ج  وَ ألمهية الرجوع إىل إمساع املرتيب للقرآن كمُ استشعار املريب والقائد الرمز. 
  ّافر للقرآن إذا كان مساع الك؛ فإىل األفضله لنفوس ومن مث تغري وسطوته على ا تعزيز اخلطاب القرآن

 ﴿:تعاىلله إىل ذلك حنو قو رب العزة واجلالل  ، وقد أشارالنفس  جو يفرْ َـ حيدث التحول امل
   

 
  

   
 ﴾:(1/2)سورة التوبة. 

 !؟بنفس املؤمن بربه  ذلك  كي هذا التحول حدث يف نفس الكافر فف

 

ُ  

                                                           
 .ه4131القاهرة-، الناشر: مؤسسة أقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة،بتصرف يسري31:صاهلاليل،جمدي، بناء اإلميان من خالل القرآن4
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 :أهميةالدراسة

نسعى يف إطار هذه الدراسة إللقاء الضوء على ضرورة تفهم املسلم لعقيدته اليت هتذب سلوكه منذ 
إصالح الفرد واجملتمع ذه الدراسات ملا هلا أثر بالغ فيمدى أمهية مثل ه بيانعلى  مت التأكيدوالدته؛ولذا 

 اللذين مها لبنة كيان األمة . 

 : وملخص أثر أمهية البحث يف النقاط التالية

أوال: معايشة املسلم جملتمع ولعامل مفتوح بكل ما فيه من فئات وديانات وعناصر خمتلفة ومتنوعة ، ويف 
 مع اآلخر .عقيدتنا ما يوجه ويهذب أي سلوك 

على املؤمن  -على سبيل املثال ال احلصر  -( اإليثار)حنو ادئ عقدية  ثانيا: عند التعامل مع اخللق مبب
مع استشعاره دائما بضرورة هتذيب نفسه صدقا مع اهلل، وذلك   –عزوجل  – وقلبه هللإخضاع جوارحه 

 ، وهو لب موضوع الدراسة املطروحة بني يدينا .  والرتبويّ  يتطلب تناول اجلانب النفسيّ 

في هتذيب النفس ؛ وذلك يّ دِ قَ العَ  لوكيّ ثالثا: تتفرد هذه الدراسة عن غريها من الدراسات يف امليدان الس  
 تميزها يف طريقة العر  والطرح .ل

رابعا : ضرورة الربط بني العقيدة والسلوك وعدم الفصل بينهما يف األخذ والرد ؛ وفهم تفاصيل العقيدة 
والتمتع مبعايشتها وتطبيقها على األر  عمليا توجب على  الفرد املؤمن أن يكون على علم بدقائق 

ليستطيع تطبيق ما حيمله من  انب السلوكيّ ليستقي منها اجل تفاصيل السرية املطهرة وعلوم القرآن والسنة
 مبادئ وفق عقيدة صحيحة بإظهاره يف إطار سلوك ينم عن هذا الفهم.

يوقع عدم اختاذ اإلجراء الوقائي ،  و ورث املرء السلوك اخلاطئ يبدقائق العقيدة  اجلهلعلى صعيد آخر فو 
على منربه َجرَح! وكم من واعظ أثناء وعظه أدمى ؛ ولو فكم من خطيب ؛ بني براثن السلوك اخلاطئ  املرء

 هذا وال أدمى ذاك.ح ال َجرَ  ق احملمديّ استضاء باخلُلُ 
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 .ة                                                       الدراسمدخلُ

ها الذي ال تتجزأ عنه وما أنتجه هذا ئا عن جز إن غياب املفاهيم وعدم حضورها يف الذهن أو انفصاهل
حالت  بدون متحيص وتطويع هلا مبا يناسبنا كمسلمنيالغياب أو االنفصال من استجالب مفاهيم دخيلة 

نهو  بالفرد املسلم ؛وإن كنّا يف غىن عنه ألن رب اآللة وهو خالقنا قد أودع يف عقيدتنا ما نستغين لدون ا
ومن مث انتهاًء بنهوضه من ، قوع الفرد يف األزمات ، ومرورا مبراحل َتعافيه به ابتداء من األمر الوقائي قبل و 

 نكسته .

ودية _ بغض النظر عن حبقيقة هذا الفكر الذي كونته الطبيعة اليهويقينهم فكرهم اليهود مع فساد  أرى
أن  ويكفي،  ريانإميانًا جيعل احلليم حوزيفه _إال أهنم يؤمنون به  أذبه وبغض النظر عن كه ؛ئصوابه أو خط

!! لنعلم (.14/44)سورة األحزاب:﴾َمْلُعوِننَي أَيـَْنَما ثُِقُفوا ُأِخُذوا َوقـُتـ ُلوا تـَْقِتيال﴿:ه تعاىل ـقولنحو القرآن أشار إليهم ب
عليه تلك النفوس من حقد وعدوانية داعية إىل حتطيم كل العقائد والقيم واحلضارات بكل  نطوتاما أن 

يتوانون يف قطع عنق من ميس مبسلماهتم املهرتئة ألهنم يعلمون حقيقة زعزعة  الوسائل املمكنة،ال
سلمات!!!

ُ
 امل

﴿



﴾  (1/14:)سورة الص 
 ينطفئ أبًدا وإن انطفأنا .لن فهو نور اهلل من عقيدة صافية وسلوك سوّي ومادام ما حنمله 
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يظن أن العقيدة أو السلوك  التجريديّ  م العلميّ هالبعض ممن تتلمذ على يد الغرب وهنل من منهجهناك 
َدةى يف العقيدة أهنا احلرية رأي وبصرية ثاقبة فقد رأ اقيد ، وأما من كان سوّي الفطرة ذ العقديّ  للسلوك املــُـقَي ِّ
 رسالة وسلوك سوي صحيح . ذاوللفطرة املعوجة،والغريب يف زماننا هذا قلة عدد من كان اخلاطئ 

 

 4وكٌل يدعي وصالً بليلى                  وليلى ال تّقر هلم بذاك

لذا نرى السنن الكونية يف تربية اهلل لعباده ما مل يلجئوا إليه بإرادهتم يلجئهم إليه إضرارا ألنه رهبم ومالكهم 
 من أكرب الدالئل على ملكيته.فهذه 

ُ  

                                                           
خمتل  يف نسبته ففي ديوان الصبابة يف كتاب جممع احلكم واألمثال ملؤلفه،أمحدقبش،ُنسب ألبو العتاهية ولكن بدل ليلى هذا البيت 4

(جاء ما نصه:ورمبا أنشد بعض أهل الكالم بيت جمنون بين 1/74)-رمحه اهلل-)سلمى(،من الشاملة،وكذا يف جمموع الفتاوى البن تيمية
(،وقيل للمتنب يف ديوانه ولكين مل 1يف القرن -لى ال تقر هلم بذاكا" وهذا أقدم نقل الن ابن تيمية )تعامر"وكل يدعي وصل  لليلى  ولي

 هـ(.771-أجده فيه،وذكره يف الشاملة أيًضا يف كتاب )ديوان الصبابة( املؤل :شهاب الدين أمحد أبو حجلة املغريب)ت
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 :ُإشكاليةُالبحث

ما هي  ر يف اآلداب والسلوك العام أو الشخصيّ اضِ إن الكم اهلائل من اآليات واألحاديث اليت يسردها احملُ 
عليه  –ُلِقه حني ُسئلت عن خُ   -رضي اهلل عنها  –عائشة  وأعظم مثال على ذلك أنَّ ، إال سلوك 

 4!أما تقرأ القرآن قال اهلل: )وإنك لعلى خلق عظيم( .)خلق حممد القرآن(؟  ينّ يابُ "قالت:-الصالةوالسالم 

قد حباهم اهلل  -رضوان اهلل عليهم  -والسل  الصاحل  -كما يقال   -اجلاهلون  هُ رَ ثَـّ كَ و ومبا أن العلم قليل 
 .(العقيدة سلوكإّن )تعاىل بسالمة املنطق والعدالة فقد كانت هذه املقولة ترمجة حلقيقة 

ال إله إال اهلل حممد رسول اهلل" ،اليت  "وكأهنا بلغة عصرنا تقول لنا: إن العقيدة اليت هي التوحيد، اليت هي
احملقق للتوحيد )هي السلوك(، فكم من اآليات يصحح فيها  املؤمن هي كلمة التقوى،واليت هي شعار ودثار

لنقتدي به  -رضوان اهلل عليهم-ة رسوله ولصحاب -عليه الصالة وأفضل التسليم –املوىل السلوك لرسوله 
                 حصرهلا ال من جمموع أمثلة  ة على ذلكأمثل هاك و  -فهم عدول وهم أولوا العرفان -هبم املُقتََدىوهبم ألهنم 

َا اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه ﴿من سورة النور قوله تعاىل : (31) ةمن اآلي*      َوَرُسولِِه َوِإَذا َكانُوا َمَعُه َعَلى ِإَّنَّ
أظنه من الوضوح  مبكان ؟ ملاذا؛ تُرى فقد ربط اإلميان مبسألة سلوكية ؛ ﴾أَْمر  َجاِمع  ملَْ َيْذَهُبوا َحَّتَّ َيْسَتْأِذنُوهُ 

 .العقيدة سلوك : إنّ  أن نقول

فهو  ،  لتعد سلوك أكمل خملو قمة رقته وعلوه يف سورة عبس وما فيها من عتاب رقيق أوائل  إّن *   
؛ ولو تطرقنا لبحث هذا العتاب من  -السالم الصالة و عليه–تكميل له وليس منقصة يف حقه وحاشاه 

إذ أن القاعدة  -أيًضا  -مؤاخذ  3زاوية أخرى ألمكننا القول بأن الصحايب اجلليل عبداهلل ابن أم مكتوم

                                                           
 عنها.  رضي اهلل-،مسند عائشة 371(،ص1113،)1مسند أبو يعلى،ج.  .4

وأما أهل .؛فأهل املدينة يقولون:عبداهلل بن قيس بن زائدة بن األصم بن رواحة القرشي العامرياخُتل  يف اسم ابن أم مكتوم 3
العرا ،فسموه عمرا.وأمه أم مكتوم،هي عاتكة بنت عبداهلل بن عنكثة بن عامر بن خمزوم بن يقظة خمزوم املخزومية من السابقني املهاجرين 

الذهب، مشس الدين أبو عبد اهلل .)مع بالل،وسعدالقرظ،وأبيمحذورة:مؤذن مكة -صلى اهلل عليه وسلم-يرا مؤذنا لرسول اهلل.وكان ضر 
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السالم كما هو واضح من سبب النزول كان مشغوالً بدعوة تقول:ال تشغل املشغول..والرسول عليه الصالة و 
سادات قريش فاملشتغل بغريك أو بأي عمل آخر إن أتيته لتشغله قد يصاب بضيق شديد وقد يظهر عليه 
 الضجر _أو العبوس_ كما حدث منه عليه السالم أو أي ردة فعل تقدر بأهنا سيئة جتاه هذا الشخص .

يف تفسريه املعروف مبفاتيح الغيب بعد أن ذكر فضائل الصحايب  4لرازيووضع اإلمام الشيخ أبو بكر ا
 كما ذكره نصا _ :   –وضع عدة تساؤالت وعلق عليها ، منها  -رضي اهلل عنه  -عبداهلل ابن أم مكتوم 

  : ويف املوضع سؤاالت:"  قال رمحه اهلل
 أم ابن كان يستحق التأديب والزجر، فكي  عاتب اهلل رسوله على أن أدب مكتوم أم ابن األول : أن
  : إنه كان يستحق التأديب لوجوهوزجره؟ وإَّنا قلنا :  مكتوم

صلى اهلل -أحدها : أنه وإن كان لفقد بصره ال يرى القوم، لكنه لصحة مسعه كان يسمع خماطبة الرسول 
أولئك الكفار ، وكان يسمع أصواهتم أيضا، وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدة  -عليه وسلم
 -صلى اهلل عليه وسلم-ه على قطع كالم النب كان إقدامُ بشأهنم، ف -صلى اهلل عليه وسلم-اهتمام النب 

  . للنب عليه الصالة والسالم، وذلك معصية عظيمة وإلقاء غر  نفسه يف البني قبل متام غر  النب إيذاءً 
وثانيها : أن األهم مقدم على املهم، وهو كان قد أسلم وتعلم ما كان حيتاج إليه من أمر الدين، أما أولئك 

ذلك الكالم يف  مكتوم أم ابن فما كانوا قد أسلموا، وهو إسالمهم سببا إلسالم مجع عظيم، فإلقاءالكفار 
                                                                                                                                                                                                 

عدد م ،3111-ه4137القاهرة،  -هـ(، سري أعالم النبالء/ الناشر: دار احلديث711حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )ت: 
 .(41:األجزاء

 

هـ، 111(، ولد سنة 171هو حممد بن عمر بن احلسن بن علي، فخر الدين أبو عبد اهلل، القرشي البكري، الطربستان، الرازي ).هـ111ت فخر الدين الرازي: 4
( املعروف خبطيب الري، ولذلك اشتهر ولده الفخر بابن خطيب الري، وملا تويف والده تتلمذ على الكمال السمنان 171تتلمذ على والده ضياء الدين )

أبو العباس   ).( الذي الزمه الفخر حَّت يف أسفاره وقد أخذ عنه الفلسفة كما أخذ عن أبيه ضياء الدين الفقه وعلم الكالم177(، وجمد الدين اجليلي )171)
-311،ص1،جبريوت – الناشر : دار صادر ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ،احملقق : إحسان عباس،مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان

313. 
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  . البني كالسبب يف قطع ذلك اخلري العظيم، لغر  قليل وذلك حمرم
  ﴿: أنه تعاىل قالثها لوثا

   
   

  (: 1/12احلجرات.) فنهاهم عن جمرد النداء إال يف
نداء الذي صار كالصارف للكفار عن قبول اإلميان وكالقاطع على الرسول أعظم ال الوقت، فهاهنا هذا

كان ذنبا ومعصية، وأن الذي  مكتوم أم ابن هبذا أن الذي فعله مهماته، أوىل أن يكون ذنبا ومعصية، فثبت
  4؟"فعله الرسول كان هو الواجب، وعند هذا يتوجه السؤال يف أنه كي  عاتبه اهلل تعاىل على ذلك الفعل

  . املفسر_رمحه اهلل _ بعض من هذه التساؤالت وأجاب عنها مبا فتح اهلل عليهوهذا رأي آخر ناقش فيه 

 

 جاءه أن( : يف دفع إيهام االضطراب على قوله تعاىل -رمحة اهلل تعاىل  -الشنقيطيقال الشيخ "
بلقب -  مكتوم أم بن اهلل عبد- الذي هو -ما نصه : عرب تعاىل عن هذا الصحايب اجلليل   (األعمى

 وال تنابزوا باأللقاب(. :( قاليكرهه الناس ، مع أنه 
واجلواب : هو ما نبه عليه بعض العلماء : من أن السر يف التعبري عنه بلفظ " األعمى " ؛ لإلشعار بعذره 

به مع ، ألنه لو كان يرى ما هو مشتغل  -صلى اهلل عليه وسلم  -يف اإلقدام على قطع كالم الرسول 
  . ملا قطع كالمه . اهـ منه بلفظه صناديد الكفار

صلى اهلل عليه  -إنه وإن كان أعمى ال يرى ، فإنه يسمع وبسماعه حديث رسول اهلل :  الرازي الفخر وقال
فكالمه هذا - -فكي  يعاتب عليه رسول اهلل ،يكون مرتكبا معصيةوإقدامه على مقاطعته  -وسلم 

يشعر بأنه إن كان معذورا لعدم الرؤية ، فليس معذورا إلمكان مساعه ، ولكن ذكره بوصفه ليوجب العط  
  . عليه والرفق به
ليس بعيدا عما ذكره الشيخ ؛ ألن معناه أنه عاتبه لعدم  الرازي : أن كالم -واهلل تعاىل أعلم  -والظاهر 

                                                           
،دار الكتب 11الرازي،فخر الدين أبو عبداهلل حممد بن عمر بن حسني القرشي الطربستان األصل،التفسري الكبري،سورة عبس:ص"4

 ه."4131-م3111لبنان،-بريوت-العلمية 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=100
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=100
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=2937#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=2937#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=64&ID=2937#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=100
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=100
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16785
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فعليه ، يكون ذكره هبذا الوص  من باب التعريض بغريه من أولئك  . رفقه به . ومراعاة حالة عماه
 الَّيِت يف  فَِإنَـَّها اَل تـَْعَمى اأْلَْبَصاُر َوَلِكن تـَْعَمى اْلُقُلوبُ ...﴿الصناديد وسادة القوم ، وكأنه يقول هلم

احلق وآمن ، وجاء مع عماه  البصرية أبصرُ ادَ قَّ ، فهذا كفي  البصر ، ولكن وَ  (11/33)سورة احلج.الص ُدوِر﴾
يسعى طلبا للمزيد ، وأنتم تغلقت قلوبكم وعميت بصائركم فلم تدركوا احلقيقة ومل تبصروا نور اإلميان ، كما 

 4."والعلم عند اهلل تعاىل) الصدور يف اليت القلوب تعمى ولكن األبصار تعمى ال فإهنا : "الكرمييف اآلية 

َ هَلُْم َحَّتَّٰ  أَِذْنتَ َعْنَك مِلَ  اللَّهُ َعَفا ﴿ :  قوله تعاىلحنو ( من سورة التوبة 14من اآلية ) *    َلَك الَِّذيَن  يـََتبَـنيَّ
أنه كالم  وَحْسبُناكلمايت   إليهمن أن أصفه بوص  ال ترقى  أنا أقلّ  خطاب ربانّ ..﴾اْلَكاِذِبنَي  َصَدُقواَوتـَْعَلمَ 

 اهلل.

ُتْصِعُدوَن َواَل تـَْلُووَن َعَلٰى َأَحد  ِإْذ ﴿: قوله تعاىلمن حنو من سورة آل عمران  (411-414) اآليتان*    
َصاَبُكْم َواللَُّه َخِبرٌي مبَا َوالرَُّسوُل َيْدُعوُكْم يف ُأْخرَاُكْم َفأَثَاَبُكْم َغمًّا ِبَغمٍّ ل َكْياَل حَتَْزنُوا َعَلٰى َما فَاَتُكْم َواَل َما أَ 

عليه أفضل الصالة وأمت  - صحابةاملصطفىل ة.متحيص وتعديل وترسيخ ملبادئ أخالقيه عقدي﴾تـَْعَمُلونَ 
 رضوان اهلل عليهم  . -التسليم

، حيث ختم عز وجل اخلطاب على لسان خطاب لقمان البنه لتعديل السلوك العقدي وتكميله *     
هو هذا اهلل ال حيب كل خمتال فخور . نَّ أل ملــاذا؟ "ال متش يف األر  مرًحا  "ال تصعرخدك للناسلقمان : 
 العقيدة الراقيةذي هي ، وها بعينه  السلوك

ُ  

                                                           
،  141،صيف إيضاح القرآن بالقرآن ،أضواء البيان(4424الشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد القادر اجلكين )ت: "  4
 " مـ.4221-ه4141لبنان ،عام النشر :  –الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت .1ج
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 :وأهدافهاُُدراسةالمضمونُ

السلوك  على تطبيقواملساعدة املعينة املهّم ببيان األسباب  هتتم الدراسة من خالل هذا املبدأ الرتبويّ .1
 حتقيقها مرهون بأمور ، أمهها : السوّي؛وأنَّ  العقديّ 

 .ملالكها سبحانه  وتعبيدهاالوجهه  توحيدأ_ 

 .تسري وفق ما خط هلا خالقهال ترّويض النفس وهتذيبها بشموليةب_ 

 . فقد كان مثاال للمسلم املتوازن،النموذج التطبيقي   -عليه الصالة والسالم  -الرمحة املهداة اختاذ .3
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ُ:خطةُالبحثُالتفصيلية

مضموهنا بكل تفاصيل عن و لقد اخرتت هلذه الدراسة عنواناً فيه من اجِلّدة والوضوح حبيث ينم عن فحواها 
 حماورها ؛ وكانت صيغة العنوان الرتكيبية هي : 

ُ)ُدراسةُتربوية(ُ{ ُالَعَقد ي ة ُفيُتقويمُالس ل وك  ُ}ُأَثَ ر اآليات 

وخامتة مذيلة بفهارس فنية مضيئة لكنوز  أربعة فصول ، ولكل فصل مباحثه ذات العالقة .للدراسة  عقدت 
 الدراسة ودقائقها .

  ومدخل.، ومقدمة ، ملخص ذلك كله  وسبق 

من الفكر اإلسالمي الذي خا  غمار الكتابة يف امليدان الرتبوي ؛ ففيه طرح عن الكم اهلائل الملخصأما 
ور حول التوجيه ح حني شحت الكتابة اليت كانت تتم؛ حيث توسعوا يف نشر الوعي وتعميق املفاهيم ، يف

الرتبوي املعتمد على اجلانب العقدي الصايف من خالل التدبر يف آيات القرآن الكرمي بصفة جيدة ، وكي  
أن ذلك جعل احلاجة ماسة إىل الدعوة إىل العودة إىل القرآن الكرمي لتوثيق معىن اإلميان يف القلوب  ولبناء 

ستقامة والقيام على أمر اهلل . وكي  أن الدراسة ألقت العقيدة ؛ حبيث يظهر ذلك التالزم يف السلوك واال
يرسم الطريق واضحة الضوء على اآليات العقدية لتظهر ذلك األمر . مع التأكيد على أن القرآن الكرمي 

 للسالك دون عناء.}أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا{ .

 أمور :  ثالثة، ففيها المقدمةُوأما 

حلقيقة قيمة التدبر يف القرآن الكرمي ، مع بيان الفر  بني نظرة واعتقاد وتناول األجيال  أوالها : عر 
السابقة آليات القرآن الكرمي . مع طرح بعض أنواع هدي القرآن الكرمي للطريق األقوم ، وعن أسباب ابتعاد 

 تعلم اإلميان وبناء وكي  اشتدت احلاجة إىلاألمم الالحقة عن هذا الواجب ، وفصلهم العمل عن العلم .
 العقيدة ورؤية أثرها يف السلوك اإلنسان .
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ثانيها: بيان سبب اختياري ملوضوع الدراسة ؛ وذلك ملدى حاجة واقعنا املاسة إىل بلورة تصور املبدأ العقدي 
 ، ومن مث العمل به ضمن العملية الرتبوية .

 بالغ األمهية يف إصالح الفرد واجملتمع . من أثرأمهية الدراسة ؛ وملا لتهذيب سلوك الفرد : ثالثها

 ثالثة نقاط :فقد كان فيه :الدراسةُمدخلُوأما 

التنبيه على ما أودعه اهلل اخلالق يف عقيدتنا ممانستغين به قبل الوقوع يف األزمات كأمر وقائي ، أوالها : 
.مع ضرب األمثلة املتناسبة وماقد َّنر به من مراحل التعايف ، ومن مث مرورنا مبرحلة النهو  من النكسات 

 واملقام ، وتوضيح أثر استجالب املفاهيم الدخيلة دون متحيص أو تطويع هلا لتناسب املسلمني .

 . :ُإشكاليةُالبحثثانيها 

 ؛ وذلك باالعتماد على االهتمام بأمرين :  لمضمونُالدراسةُوأهدافهاتوثيقاً  ثالثها: فقد كانو 

العملية الرتبوية ، حيث إن أوالمها: بيان األسباب املعينة على تطبيق السلوك العقدي السوي ، من خالل 
 بأمرين؛ التوحيد ، وترويض النفس وهتذيبها. ذلك مرهون 

ُ.وثانيهما: اختاذ الرسول املصطفى َّنوذجاً تطبيقياً متوازناً فهو مثال لكل مسلم
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 على النحو التالي : وأما فصول البحث ومباحثه فكانت

 وكل فصـل يتضمـــن مبـاحـث.؛ بعة فصـول بأر انعقد البحث 

 مع.ـيدة للفرد واجملتـة العقـأمهي:الفصلُاألول

 :مباحث(ُخمسة)وفيهُ

 تعري  ) العقيدة ( لغة واصطالحا املبحث األول:

 زلة العقيدة.ـبيان من ان : ـاملبحث الث

 الرتبية.: أمهية العقيدة يف الثالثاملبحث 

 ربية.ـلتلعقيدة ـــالمالزمة : الرابعاملبحث 

 يات اخلاطئة.: العقيدة الصافية تنهى عن السلوكامسـاخل املبحث

 قدية.ــبية العـــــرت الىن ــمع:الفصلُالثاني

 (.ثالثةُمباحث)وفيهُ

 ىن ) الرتبية ( لغة واصطالحا .ـمع   املبحث األول:

 ية وأثرها يف الرتبية.ـــاإلسالمالعقيدة ان : ـــحث الثـاملب

ومتحرر من اإلحنراف املعاصر املتلوث بالدخيل  فكر صاف  هتدي إىل دية ـــعقاليات اآل:الثالثحث ــاملب
 . احملدث

 على السلوك. الستةأثر اإلميان باألركان :الفصلُالثالث

 السلوكية.أثر اإلميان باهلل وأمسائه احلسىن يف عالج املشاكل :الفصلُالرابع



65 
 

ماتوصلت إليه الباحثة . مع إطال  رسائل تذكريية بغر  إصالح وتنقية النفس مع : ففيها الخاتمةُوأما 
 التوصية بأمور من شأهنا  أن هتذب وتريب الفرد على القيام بأمر خالقه منذ الصغر .  

 

 

 

ُ  
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ُمنهجُالبحث

 منها :عدة مناهج  ؛ عتمدت عليه الباحثة يف دراستها ااملنهج الذي 

  ّوهو املناسب هلذا البحث" وهو الطريقة اليت يقوم فيها الباحث ببذل أقصى هو املنهج االستنباطي ،
 .تربوية مدعًّمة باألدلة الواضحةعند دراسة النصوص هبدف استخراج مبادئ  ونفسيّ  ُجهد عقليّ 

 حال الشيء املقصودةالتتبع ملعرفوهو  :وكذا املنهج االستقرائي.  

 اخلطوات التالية:اتباع تطبيقها هلذا املنهج  لخال_بإذن اهلل_الباحثةوستقوم 

 لغة واصطالحا ؛ حنو مصطلح ) العقيدة ( ، تعري  املصطلحات املتعلقة بالدراسة بأوال: 

 بالعقيدة.ما وبيان عالقته( الرتبية( و )السلوك)و 

لدراستها واستنباط ما هبا من مبادئ تربوية  مجع بعض اآليات املتعلقة أو الدالة على السلوك العقديّ ثانيا : 
لة لالجتاهني ــث  ـــممواملراجع ذات الصلة . حبيث تكون  املعروفة  ، وذلك بالرجوع إىل مصادر التفسري

واملعروفة املصنفات املشهورة منها ، هذا إىل جانب  االعتماد على  بالدراية وبالروايةبالتفسري  هتماانِ يْ لذَ الَّ 
تفسري ابن  ،ه(174)ت:القرطبّ وتفسري ، هـ( 441)ت:الطربيّ وتفسري : حنواإلميانية،بسالمتها 
 ....وغريها.ه( 4471)ت:يدِ عْ الس  وتفسري ، ه(771)ت:كثري

 ثالثا : مجع بعض األحاديث  اليت تتضمن نصوصها سلوكا عقديا من الكتب األصول .
 .لنصوص املطروحة للدراسة بالشكل ل ضبطال: رابعا 

االستفادة من التوجيه السلوكي الذي مت استنباطه من اآليات واألحاديث املتعلقة بالسلوك خامسا : 
 تطبيقه تربويًا.إلقاء الضوء على حيثياته العقدية بغر  و 

والدراسات  والنفسية الرتبوية صادر التفسري واللغة والعقيدة األصول ،واملراجعاالستعانة مبسادسا : 
 املتخصصة  .

 سابعاً : االستعانة بالرسائل العلمية ذات الصلة .
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 ثامناً : االستفادة من الشبكة العنكبوتية وإصداراهتا.

علىُالعلمّيُ؛ُُأصولُالبحثُفيهُفقدُاتبعتُمايراعىُأماُمنُالناحيةُالتنظيميةُلكتابةُالدراسةُ
 النحوُاآلتيُ:ُ

 وإشكال ما ُيْشِكل.، مبينا املعان املقصودة من الرتكيب  صحيًحانَّصًّ ضبطاً ضبُط ال 
  املناسبة يف مواضعها  عالمات الرتقيمام ستخدا. 
  لبعض الكلمات من املعاجم اللغوية.واالصطالحي التوضيح اللغوي 
 .التعري  باألعالم واألماكن الواردة 
  يف حواش مستقلة املعتمدة ختريج اآلثار وعزو األقوال واآلراء للمصادر واملراجع. 
  يف ذيلها.رقم اآليةإدراج اسم السورة و مع مزهرة ، حصر النص القرآن بني أقواس 
 . حصر نص احلديث بني أواس هاللية ) (.مع ضبطه بالشكل 
 ."  "وضع الكالم املنقول بني عالميت التنصيص 
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 :ذاتُعالقةُبمضمونُالدراسةُُسابقةدراساتُ

عرب الشبكة  للمعلومات ،والبحث_اإلدارة العامة 4امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية بعد سؤال مدينة
دته عناوين قريبة ، وما وجهبذا العنوان حتديًدامتخصص حبث تبني للباحثة: أنه ال يوجد  األليكرتونية 

من القرآن ،وجلها تتحدث عن مشولية اإلسالم كمنهج تربوي ولكن الباحثة تنطلق  من حاجتنا لالنطال  
منه لغريه لتغري كما تغري اجليل  وانطلقوافلو جنحنا يف تعبئة الناشئة والشباب على اإلقبال على القرآن 

 .احملمدي 

 فللعقيدة دور يف البناء وحتقيق النصر وحنن بأمس احلاجة يف حاضرنا لذالك فتصرفاتنا فرع من تصوراتنا.

 :الشبكة العنكبوتيةاليت مت العثور عليها عن طريق ذات الصلة ومن األحباث 

   ايب احلسن األشعري للدراسات  مركز أقيمت يف ندوة )العالقة بني العقيدة والسلوك( موضوع
 )املغرب(.بالثانوية التأهيلية القاضي ابن العريب للتعليم األصيل بتطوانوالبحوث العقدية 

  )عماد  ألستاذ/ل اجستريمقدم لنيل درجة املحبث )تعديل السلوك اإلنسان يف الرتبية اإلسالمية
عبداهلل حممد الشريفني من جامعة الريموك)األردن( كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية _عام 

وكان من أهدافه يف البحث التعرف على تعديل السلوك اإلنسان من وجهة م 3113-ه4133
ل تعديل السلوك،وكذلك التعرف إىل أهداف السلوك يف رتبية اإلسالمية،وإبراز دورها يف جمانظر ال

 الرتبية اإلسالمية وخصائصه، وإبراز الوسائل املستخدمة يف تعديل السلوك وطرائقه.

                                                           
هي مؤسسة حكومية علمية هلا شخصيتها االعتبارية املستقلة وملحقة برئيس جملس الوزراء ومقرها  مدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية4

تغريت تسمية  4211 حتت اسم املركز الوطين العريب السعودي للعلوم والتقنية، ويف عام 4277 معا أنشئت .الريا  مدينة الرئيس
 1املركز إىل مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية

 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
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 شبكة األلوكة :شبكة )الطريق إىل املطابقة بني العقيدة والسلوك( مقالة للدكتور/أمحد إبراهيم خضر،
 إسالمية وفكرية وثقاقية شاملة حتت إشراف د/حالداجلريسي ود/ سعد احلميد.

 موقع يا من له دين، )أثر العقيدة يف توجيه السلوك واألخال (  مقالة لألستاذ/ راشد العدوان،
 املشرف العام فضيلة الشيخ/ سلطان بن عبداهلل العمري.

 عدنان / لاملكتبة االلكرتونية أطفال اخلليج (3()أساليب تعديل السلوك اإلنسان( السلسلة االرشادية
 أمحد الفسفوس.

كتبةُجامعةُالملكُعبدالعزيزُفيُماطلعتُعليهاُلدراساتُالنفسيةُوالتربويةُالتيُبعضُا
ُ. بجدة

  )السيد حممد عبد اجمليد عبد العال. / د.)السلوك اإلنسان يف اإلسالم 
  )حممد حسن غامن.أ.د. / ) التفسري اإلسالمي للسلوك اإلنسان 
  )د.نبيه إبراهيم إمساعيل ، أستاذ الصحة النفسية كلية / ) النمو النفسي لإلنسان مع رؤية إسالمية

 الرتبية_ جامعة املنوفية.
تناقش السلوكيات من الناحية النفسية يف مراحل  وجدهتا هذه الدرساتبعد االطالع على       

نتيجة للعديد من املثريات اليت يتعر  هلا اإلنسان سواء   وأن النمو اإلنسان حيدث،النمو املختلفة 
كانت هذه املثريات صادرة من البيئة احمليطة به،أو صادرة نتيجة ملا يقوم به من أنواع السلوك 

 والنشاط،وتوجد بعض املثريات اليت يصدرها الرتكيب الفسيوجلي أو البيولوجي لإلنسان.
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ُالفصلُاألول

ُأهميةُالعقيدةُللفردُوالمجتمع.

ُ:مباحث(ُخمسة)وفيهُ

ُتعريفُ)ُالعقيدةُ(ُلغةُواصطالحاُُالمبحثُاألول:

ُبيانُمنزلةُالعقيدة.ُالمبحثُالثانيُ:ُ

ُ:ُأهميةُالعقيدةُفيُالتربية.الثالثالمبحثُ

ُتربية.لللعقيدةُُتالزمُا:ُالرابعالمبحثُ

ُ:ُالعقيدةُالصافيةُتنهىُعنُالخامسُالمبحث

 ياتُالخاطئة.السلوك
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 المبحثُاألول

 عقيدة    الُف     تعري

 الغةُواصطالحُ 

:  عقد : الَعْقد : نقيض احَللَّ؛ َعَقدَه يـَْعِقُده َعْقًدا وتْعقاًدا وَعقَّدهالعقيدة لغةً 
.عقد قلبه على الشيء 4

 3لزمه.

)العقيَدُة(: احُلْكُم الذي ال يقبل الشك  فيه لدى معتقده. و_)يف الد ين(: ما يَقصد به االعتقاد دون 
الَعمل، كعقيدة وجود اهلل وبـَْعثة الر سِل.)ج(عقائد.
4 

أما مصطلح )العقيدة( فلم يُعرف يف القرون األوىل، بل ُعرف بعد ذلك بكثري، وأول من استعمل هذا 
ـ يف كتابه )عقيدة السل  وأصحاب ه112ةاإلمام أبو عثمان إمساعيل الصابون املتوىف سن املصطلح
1احلديث(.

 



  

                                                           

 .لسان العرب،مصدر سابق: مادة  )عقد ( .6
 (َعَقدَ )  مادة ،مصدر سابق : املعجم الوسيط.3
 ). املصدر السابق : مادة ) عقد4
الطبعة ،7،ص(3:النعمة، إبراهيم،العقيدة اإلسالمية،مؤسسة دار األرقم للدراسات التارخيية والعلوم)سلسلةرقم.1

 (.م3111-ه4132السادسة،
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 المبحث الثاني

 بيانُمنزلةُالعقيدة

إن إعمال الفكر بشكل سريع لكل متأمل يف واقعنا اآلن يلمس الفار  الكبري بني التقدم        
يف مضمار االكتشافات واالحبات وما يتم يف هذا الشأن وبني ما يُرصد من واقع مزري على التقان 

فشتان مابني العجلتني يف ، بشكل عام  واإلنسانّ  واإلجتماعيّ  األخالقيّ  والقيميّ  الصعيد النفسيّ 
ذاك إال  والثان يف احندار يبعث على االمشئزاز وما، فاألول يف تسارع عجيب حنو العلو ؛ التسارع 

اليت مَّت خلى منها جسد األمة تنهار ولو بلغت يف فالعقيدة الصحيحة هي الروح ؛ للبعد عن الروح 
فتلك عاد كانت تنحت من اجلبال بيوتًا للرفاهية فقط من شدة ما  ،حضارهتا املزعومة ما بلغت 

سبحانه وتعاىل ما بلغت من القوة والبطش وكثرة النعم لكنها ملا بعدت عن العقيدة وجحدت أذاقها 
 . على هنجهمأذا  غريها ملا صاروا 

 املبىنفساد األساس يستلزم فساد إن منزلة العقيدة يف اإلسالم كمنزلة األساس للمبىن، فكما أن 
 ولذلك نرى أن اهلل، وصحته تستلزم صحة املبىن، كذلك الشأن للعقيدة بالنسبة إىل األحكام العملية 

تعاىل أرسل الرسل وأنزل الكتب إلصالح البشر مجيًعا.فكان الرسل عليهم السالم يهتمون بإصالح 
 العقيدة قبل إصالح األعمال.

وجيعلها هباء منثورًا، ارتكاب الشرك حيبط األعمال كلهاو ،  باإلخالل بالتوحيديكون العقيدة وفساد 
فتكررقوله  4"االعتقادية على األحكام العمليات وقد نرى يف كثري من اآليات القرآنية تقدمي العلميات

 52.3ةال يأ ولها يف سورة البقرة يف عرشات املرات ﴾آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَات﴿:تعاىل 

                                                           
(،جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد هـ4131األفغان ،أبو عبد اهلل مشس الدين بن حممد بن أشرف بن قيصر )ت: 4

م،عدد 4221-هـ 4141-دار الصميعي )أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة من اجلامعة اإلسالمية(،ط األوىل (4/13)القبورية
 4:األجزاء

)إذا ما 24إحدى وثالثني سورة مجيعها يسبقها)الذين(ما عدا موضع واحد يف املائدةتكرر يف واحد ومخسني موضًعا يف .و3
م،مكتبة 3111-ه4،4131،دليل اآليات متشاهبات األلفاظ يف كتاب اهلل العزيز،سراج مالئكة،ط.23اتقواوآمنوا...(،ص

 امللك فهد الوطنية،الريا .
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 الشجر، من اجلسد،واألصل من القلبمنزلةأيًضاك وهي"

ا ثَاِبٌت َوفـَْرُعَها َكَشَجرَة  طَي َبة  َأْصُلهَ َأملَْ تـََر َكْيَ  َضَرَب اهللُ َمَثالً َكِلَمًة طَي َبًة  }:تعاىل اهلل قال

 نفوس ومكانٌةعاليةومنزلٌةرفيعة،العقيدةأمٌرمستقرٌّيف عظيم شأنٌ ،العقيدة فهذاشأن(31/41:براهيمإ){السََّماءِ 

 يف قدرُها مَسَا يُناِضلون، يـَُعو لون،وألجلها يْنطَلقون،وعليها أصحاهبا،فمنها قلوب يف أهلها،وكاِمنٌ 
 ذلك على فرتتَّب النفوس؛ يف واستقرَّت القلوب، منها فتمكَّنت قلوهِبم، يف مكانُتها نفوِسهم،وَعَلت

 والعبادة، الطاعةِ  على ودَأبٌ  األعمال، يف ومَتامٌ  املنهج، يف واستقامةٌ  الس لوك، يف صالحٌ  عليه وانبىن
 قلوهِبم يف استقراراً  وأقوى نفوِسهم يف مَتك ناً  أعظمَ  العقيدةُ  كانت وكلَّما وتعاىل، تبارك اهلل أمرِ  ولزومُ 
 .4"واستقامة وصالح   فالح   كل   على مهل خري،ُمِعيناً  لكل   هلم دافعاً  ذلك كان

 واإلنسان يتكون من روح وجسد وعقل، ولكن بدون اإلميان كي  سيكون؟

 :توضحُالمرادتلكُمعادالتُلعلهاُ

  ماديًا علمانًيا. إنساناً ( سينتج صحيحاً إمياناً ورسوله) ميان باهللاإلدون بفعقل 
 (سينتج لنا إمياناً صحيحاً وروح بدون إميان باهلل ورسوله ) ًرهبانًيا.إنسانا 
 (إمياناً صحيحاً وجسد بدون إميان باهلل ورسوله) ينتج طاغية متمرد على أوامر اهلل.س 

جانب على جانب، فال هو  فال يطغى فيه، اجلسم مع والروح ، العقل مع فاملوحد تتوازن فيه الروح 
 مفرط يف الروحانية املعذ  

ُ
ية لعقله، وال هو مفرط يف العقل حَّت حيّكمه يف الوحي غِ لْ بة جلسده وامل

والشرع، وال هو مفرط يف الرتبية اجلسمية حَّت يرتد كبهيمة هدفها الطعام والشراب كما تعتربه 
 :   املذاهب املادية وشعارهم يف ذلك

                                                           
ألقيت يف دولة الكويت يف املخيم :عبدالعزيز بن عبداحملسن البدر حماضرة"ثبات عقيدة السل  وسالمتها من املتغريات"للشيخ4

 .ه7/4/4131الربيعي الذي أقامته مجعية إحياء الرتاث اإلسالمي يف 
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 4وشراب ومنام        فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السالمإَّنا الدنيا طعام 

َوالَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َويَْأُكُلوَن َكَما تَْأُكُل األَنـَْعاُم ﴿: وهم يف هذا كما وصفهم سبحانه وتعاىل بقوله
 (.43/17حممد:سورة )﴾هلم َوالنَّاُر َمثْـًوى

إنسانًا سويًا، واملذاهب املادية واملذاهب فتجعله  وجسمه فالعقيدة توازن يف اإلنسان بني عقله وروحه"
اليت ألغت اعتبار الروح جعلته نص  إنسان، ومن هنا حيصل القلق واالضطراب واحلرية والتمز  

 3."النفسيّ 

اليت ما آيات القرآن يف حقارة الكافرليتضح للمؤمن رفعة منزلته مًعا وجلالء هذه املنزلة للعقيدة لنتتبع 
َوَلمَّا َجاَءُهْم ِكَتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصد ٌ  ﴿قال تعاىلحلمله للعقيدة اإلسالمية الصافيةيها إال وصل إل

َلْعَنُة اللَِّه َعَلى ِلَما َمَعُهْم وََكانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا ِبِه فَـ 
ْم َأْن َيْكُفُروا مبَا أَنـَْزَل اللَُّه بـَْغًيا َأْن يـُنَـز َل اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َعَلى َمْن َيَشاُء بِْئَسَما اْشتَـَرْوا بِِه أَنـُْفَسهُ *اْلَكاِفرِيَن 

 (   21/3_12سورة  البقرة  ).﴾ِمْن ِعَباِدِه فـََباُءوا ِبَغَضب  َعَلى َغَضب  َولِْلَكاِفرِيَن َعَذاٌب ُمِهني

 (424/3سورة  البقرة ).﴾َفاقـْتـُُلوُهْم َكَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِينَ فَِإْن قَاتـَُلوُكْم ﴿وقال تعاىل

 .       (311/3سورة البقرة، (.﴾َواللَُّه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِين﴿  وقوله

 (43/4سورة  آل عمران ).﴾فَِإنَّ اللََّه اَل حيُِب  اْلَكاِفرِينَ ﴿ وقوله

                                                           
ينسب البيت أليب نواس وما وجدته يف ديوانه ووجدت على الشبكة العنكبوتية كتابًا يسمى)اليواقيت احلسان يف تفسري سورة  4

لقصائد  واالشعار(يذكر فيه مؤلفه )إَّنا الدنيا طعام فإذا فاتك هذا** وغالم ومدام فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا الرمحن واملختار من ا
 السالم(وينسبه أيًضا أليب نواس.

-ه4141،رسالة ماجستري، الطبعة األوىل13ملكاوي،حممد أمحد حممد عبدالقادر خليل، عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي،ص 3
 م.4211
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 (.414/4سورة  آل عمران (.﴾اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا َومَيَْحَق اْلَكاِفرِينَ َولُِيَمح َص ﴿ وقوله تعاىل

 (.17/1سورة املائدة ).﴾ِإنَّ اللََّه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ﴿ وقوله تعاىل

 (.11/1املائدةسورة ).﴾...َفاَل تَْأَس َعَلى اْلَقْوِم اْلَكاِفرِينَ ﴿ وقال تعاىل

املتمرد على ربه ال   فالكافر؛ إنسان يتضح لنا من اآليات السابقة أن الكرامة اإلهلية ليست لكل 
كرامة له بل هو ُعرضة لالمتهان والسخط مادام على جحوده وعدم اعرتافه فمن ال يعرتف بربه 

وفقه وإن   وبلزوم األلوهية له وحده سبحانه ال يغرتف من إحسانه وكرامته للعابد له على بصرية وعلم
 كان عامًيا مقلًدا،فالعربة مبعرفته ووحدانيته والتأله له وحده سبحانه.

َنا ِمَن اْلَماِء َأْو ممَّا َرَزَقُكُم اللَُّه قَاُلو ﴿وقال تعاىل ا ِإنَّ َونَاَدى َأْصَحاُب النَّاِر َأْصَحاَب اجْلَنَِّة َأْن أَِفيُضوا َعَليـْ
 (11/7اآلعرافسورة  )﴾اللََّه َحرََّمُهَما َعَلى اْلَكاِفرِيَن 

 .(.661/1األعراف).﴾اْلَكاِفرِينَ َكَذِلَك َيْطَبُع اللَُّه َعَلى قـُُلوِب ...﴿قال تعاىل
لُِيِحقَّ احلَْقَّ َويـُْبِطَل اْلَباِطَل  *َويُرِيُد اللَُّه َأْن حيُِقَّ احلَْقَّ ِبَكِلَماتِِه َويـَْقَطَع َداِبَر اْلَكاِفرِينَ ﴿ قال تعاىل

 (.1/1-7سورة األنفال ).﴾َوَلْو َكرَِه اْلُمْجرُِمونَ 
 .(41/1سورة األنفال )﴾اللََّه ُموِهُن َكْيِد اْلَكاِفرِينَ َذِلُكْم َوَأنَّ ﴿ وقال تعاىل
َوأََذاٌن ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه ِإىَل النَّاِس يـَْوَم احلَْج  اأْلَْكرَبِ  *...َوَأنَّ اللََّه خُمْزِي اْلَكاِفرِينَ ﴿ وقال تعاىل

ٌر َلُكْم َوِإْن تـََولَّْيُتْم فَاْعَلُموا أَ  ُر َأنَّ اللََّه بَرِيٌء ِمَن اْلُمْشرِِكنَي َوَرُسولُُه فَِإْن تـُْبُتْم فـَُهَو َخيـْ نَُّكْم َغيـْ
ِإالَّ الَِّذيَن َعاَهْدمُتْ ِمَن اْلُمْشرِِكنَي مُثَّ ملَْ يـَنـُْقُصوُكْم  *َكَفُروا ِبَعَذاب  أَلِيم    ُمْعِجزِي اللَِّه َوَبش ِر الَِّذينَ 

هِتِْم ِإنَّ اللََّه حيُِب  اْلمُ  فَِإَذا  *تَِّقنيَ َشْيًئا وملَْ يُظَاِهُروا َعَلْيُكْم َأَحًدا َفَأمت وا إِلَْيِهْم َعْهَدُهْم ِإىَل ُمدَّ
اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث َوَجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا هَلُْم ُكلَّ  اْنَسَلخَ 

ٌد ِمَن َوِإْن َأحَ  *َمْرَصد  فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخل وا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
اَل يـَْعَلُموَن اْلُمْشرِِكنَي اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحَّتَّ َيْسَمَع َكاَلَم اللَِّه مُثَّ أَْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذِلَك بِأَنَـُّهْم قـَْوٌم 

(.9/9-2سورةالتوبة،من)﴾
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عندما يتدبر القارئ ما مّر به من آيات الذكر احلكيم يدرك حقيقة هوان الكافر على اهلل 
وكذلك القلب ال يبصر إال إذا كان سليًما ، لعني لكي تبصر ال بد أن تكون سليمة فا
هذا القلب  انطمسعكس عليه نور الوحي وبه يُعبد املؤمن نفسه قلًبا وقالًبا ملواله ،أما إذاوان

الكيد هن و وأُ م اجلسد على اجلنة وطُبع على القلب بالكفر ومل يستضئ بالوحي السماوي ُحرّ 
ذاك البعيد احلقري فهو وضيع مطرود عن احليا  مدفوع عن جناب الطهارة والكرامة وُأخزي 

 اإلنسانية فهو جنس كما ومسه القرآن.
 .(.64/63سورةالرعد).﴾َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ يف َضاَلل  ﴿ وقال تعاىل
 (.35/63سورةالرعد).﴾...َوُعْقََب اْلَكاِفرِيَن النَّارُ ﴿ وقال تعاىل
 (.88/69سورةمريم.)﴾َأملَْ تـََر أَنَّا أَْرَسْلَنا الشََّياِطنَي َعَلى اْلَكاِفرِيَن تـَُؤز ُهْم أَزًّا﴿ وقال تعاىل
َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا اَل جيَُِدوَن َولِيًّا َواَل  *ِإنَّ اللََّه َلَعَن اْلَكاِفرِيَن َوأََعدَّ هَلُْم َسِعريًا﴿ وقال تعاىل
َم تـَُقلَُّب ُوُجوُهُهْم يف النَّاِر يـَُقوُلوَن يَا لَْيتَـَنا َأطَْعَنا اللََّه َوَأطَْعَنا يـَوْ *َنِصريًا
 .(15/33-14سورةاألحزاب).﴾الرَُّسواَل 

ْم ِإالَّ َمْقًتا َواَل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفرُُهْم ﴿ وقال تعاىل ِإالَّ َواَل يَزِيُد اْلَكاِفرِيَن ُكْفرُُهْم ِعْنَد َرهبِ 
 (.42/41سورة فاطر).﴾َخَسارًا

 .(31/11رغافسورة )﴾َوَما َكْيُد اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ يف َضاَلل  ﴿ وقال تعاىل

 (.11/11غافرسورة .)﴾قَاُلوا فَاْدُعوا َوَما ُدَعاُء اْلَكاِفرِيَن ِإالَّ يف َضاَلل  ﴿ وقال تعاىل

 .(44/17دحممسورة .)﴾الَِّذيَن آَمُنوا َوَأنَّ اْلَكاِفرِيَن اَل َمْوىَل هَلُمْ َذِلَك بَِأنَّ اللََّه َمْوىَل ﴿ وقال تعاىل

 (.28/11سورةالملك).﴾جيُِريُاْلَكاِفرِيَن ِمْن َعَذاب  أَلِيم   َفَمنْ ﴿وقال تعاىل

إال اليقني بوالية اهلل للمؤمنني ومقته وتلكم طائفة أخرى من البيان اإلهلي الذي ال يرتك للمبصر 
للكافرين بل إن كل ما يصدر منهم من أعمال اجلوارح مردودة عليهم فضالً عن أعمال القلوب 
فدعائهم يف ضالل ومآهلم إىل النار وأفعاهلم بعيدة عن السداد وكيدهم مردود عليهم فال يتم هلم 
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اىل...أال فما أهون الكافر وأحقره وما أعز مقصود أبًدا وال جمري وخملص هلم من عذاب اهلل تع
 املؤمن وأكرمه وال عز له وال كرامة إال بعقيدة .

َمْن َعِمَل َصاحِلاً م ن ذََكر  ﴿تعاىلال ق ؛قبل معها األعمال وتنفع صاحبهافالعقيدة السليمة تُ "
سورة  ).﴾يـَْعَمُلونَ َأْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحَياًة طَي َبًة َولََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرمُهِبَأْحَسِن َما َكانُواْ 

 (.27/41النحل
َأْشرَُكوا حَلَِبَط َوَلْو ﴿العقيدة الفاسدة حتبط مجيع األعمال، قال تعاىل ذلك  وعلى العكس من

ُهْم َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ   .(88/1سورةاألنعام.)﴾َعنـْ

ِإنَّ ﴿والعقيدة الفاسدة بالشرك حترم من اجلنة واملغفرة، وتوجب العذاب واخللود يف النار، قال تعاىل 
 ﴾ ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقِد افـْتَـَرى ِإْْثًا َعِظيًمااللََّه الَ يـَْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن َيَشاء َوَمن 

ِإنَُّه َمْن ُيْشرِْك بِاللَِّه فـََقْد َحرََّم اللَُّه َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر َوَما لِلظَّاِلِمنَي  ﴿وقال تعاىل .(11/1النساء)سورة 
الفاسدة هتدر الدم وتبيح املال الذي ميلكه صاحب تلك  قيدةعفال(.73/1سورة  املائدة).﴾ِمْن أَنَصار  

يُن ُكل ُه لِلَّهِ ﴿العقيدة قال تعاىل  َنٌة َوَيُكوَن الد   (.42/1)سورة األنفال ﴾َوقَاتُِلوُهْم َحَّتَّٰ اَل َتُكوَن ِفتـْ

َجْدمُتُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َواقـُْعُدوا ِإَذا اْنَسَلَخ اأْلَْشُهُر احْلُُرُم فَاقـْتـُُلوا اْلُمْشرِِكنَي َحْيُث وَ ﴿وقال تعاىل 
.)سورة "﴾ِحيمٌ هَلُْم ُكلَّ َمْرَصد  فَِإْن تَابُوا َوأَقَاُموا الصَّاَلَة َوآتـَُوا الزََّكاَة َفَخل وا َسِبيَلُهْم ِإنَّ اللََّه َغُفوٌر رَ 

 4.(1/2التوبة

هي سبب لألمن واالهتداء يف الدنيا واآلخرة، قال فالعقيدة السليمة الصحيحة املضاءة بنور الوحي"
وأمن  (.13/1سورة األنعام.)﴾الَِّذيَن آَمُنوا وملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلم  أُْولَِئَك هَلُُم اأَلْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ ﴿تعاىل: 

أعظم نعمة يف  وهيلكافر انتفاء نعمة اهلداية عنه ،ا َحْسبُ . تداؤه حبسب توحيدهاإلنسان واه
َواللَُّه اَل يـَُوف ُق ": -رمحة اهلل عليه_لطربييـَُقواُل .(311/3لبقرةا)﴾َواللَُّه الَ يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفرِينَ ﴿الوجود؛

                                                           
الناشر: دار ،1،صالفوزان ،صاحل بن فوزان بن عبد اهلل ، اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد  4

 م.4221-ه4141الدخائر،



9 
 

نـُبـُوََّة حُمَمَّد  َصلَّى اهللُ ِلَمَحاِسِن اأْلَفـَْعاِل َوِحل َها َوَما لِلَِّه ِفيِه رًِضا، اْلَقْوَم اجْلَاِحِديَن تـَْوِحيَدُه َواْلُمْنِكرِيَن 
 4."َعَلْيهِ 

فاليقني العقلي ال يكفي ليكون دافًعا وحافزًا للسلوك القومي مامل يُقرن هذا اليقني بالتوحيد اخلاص 
الدافع للعمل الصاحل فاملؤمن مميز يف كل شيء فحياته آمنة يف الدارين ودعائه جماب واهلل يوفقه ويُعلي 

 شأنه وينصره ويعينه عكس الكافر املهان ﴿َوَمنْ  يُِهنِ  اللَّهُ  فََما لَهُ  ِمنْ  ُمْكرِم  ﴾)سورة احلج33/41(

ُ  

                                                           
جامع البيان عن تأويل آي  يهـ(،تفسري الطرب 441الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر )ت: 4

قيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر حت،114،ص44جالقرآن،
 .م3114-ه4133ة األوىل الدكتور عبد السند حسن ميامة،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،الطبع
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ُ

ُالثالثالمبحثُ

ُأهميةُالعقيدةُفيُالتربية

فقد اهلدف سيصبح حينئذ منفعالً باحلياة ال فاعالً فيها ،والفشل يالزم ذاك املتخبط السائر ا املرء إذ
الغافل البعيد عن املنهج الربان واملتخبط عادًة فاقد لإلرادة تبًعا لفقدانه  ،بال هدى ومن مثَّ بال هدف

يتجه صوب اآلخرة جتده يهتم بصواب عقيدته وقيمته عالية هدف سام  ومَّت كان املرء ذا ، للهدف
ملا فهو يسري ويتكلم ويتفاعل بل ويستمتع حبياته  مطمئًنا ؛ اليت تنتج منه شخًصا فاعالً راشًدا مرشًدا

 (﴾ سابيهوكأنه ينظر إىل مآله وهو يقول ﴿ ِإن  ظننُت َأّن ُمال   حِ عند اهلل وأنه خيتار له اخلري دائًما 

 .(31/12سورة احلاقة

حني تستجيب الفطرة لعقيدة التوحيد، تنعتق من احلرية والشتات، وتتجمع وتتوّحد وجهتها، وتصبح 
 سنن اهلل عزوجل.ياة من حوهلا وفق طاقة هائلة تتحرك على منهج واضح،وحتّرك احل

أما إذا انتكست واستكربت، كما يفعل اجلاهليون، فعندها تعبد هذه الفطرة أربابًا متعددة، أكثر 
وأشّد خفاًء من أرباب اجلاهلية األوىل، تارة باسم الوطنية وتارة باسم القومية، وتارة باسم املعاصرة، 

باسم التقدم،أو العلم، او العلمانية، أو التنمية واخلطط  وتارة باسم الرأي العام العاملي، وتارة
 املوضوعية ، أو احلرية الشخصية، فضالً عن متابعة الشيطان والشهوات بكل أنواعها ووسائلها.

أشكاهلا نوع من الشهوات واملتاع، كشهوة السلطة،   حتقيق املنفعة الدنيوية،وكلوتنحصر أهدافها يف
احلّس، أو الشهرة، أو امتالك القوة. فال غرابة أن جند أصحاب هذا  ذائولذأو التمّلك، أو اجلنس 

املنهج املنحرف يتفننون يف تزيني األر ، ويعملون على بسط سيطرهتم ونفوذهم على كل شيء 
 لدنيا بكل وسيلة مهما  كانت نتائجها على بين البشر.ايف فيها، وتزيني املتاع 
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واحًدا ال شريك له، وتؤمن أنه اإلله املعبود،  منهج اهلل فتؤمن به إهلًاأما الفطرة السوية، اليت ترتىب على 
تنتهي من احلس متاًما كل اآلهلة املزعومة اليت تشتت النفس يف اتّباعها ، وترتك الشياطني إلثارة كل 

 4."الشهوات احملّرمة اليت تفتك بالبشر وهتلك اجملتمعات

دعوة الرسل مجيعا؛ فلم يكونوا يبدؤون بشيء قبلها؛ كما لدعوة إىل العقيدة اإلسالمية هي فاحتة وا
)سورة ﴾َوَلَقْد بـََعثْـَنا يف ُكل  أُمَّة  َرُسوالً َأِن اْعُبُدوا اهلل َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوتَ : ﴿قال اهلل تعاىل عنهم

 (41/41النحل
كلُوجوبُهيمنةُالشريعةُعلىُُ"أهميةُتظهرُنجدهاُلتوجهُآلياتُكتابُاهللُتعالىُباُو

 .4"المجتمعات
َهاجاً ﴿: قال تعاىل  .(11/1املائدة.)سورة .﴾ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنـْ

ِإنََّك  ۖ َوادُْع ِإىَلٰ َرب َك  ۖ َفاَل يـَُنازُِعنََّك يف اأْلَْمِر  ۖ ِلُكل  أُمَّة  َجَعْلَنا َمْنَسًكا ُهْم نَاِسُكوُه ﴿وقال تعاىل:
 .(17/33احلج)سورة .﴾ َلَعَلٰى ُهًدى ُمْسَتِقيم  

)سورة .﴾مُثَّ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعة  م َن اأْلَْمِر فَاتَِّبْعَها َواَل تـَتَِّبْع أَْهَواء الَِّذيَن اَل يـَْعَلُمونَ ﴿: وقال تعاىل

 (.41/12اجلاثية

.(23/48سورةالفتح).﴾َوَلْن جتََِد ِلُسنَِّة اللَِّه تـَْبِدياًل  ۖ ُسنََّة اللَِّه الَّيِت َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبُل ﴿: وقال تعاىل

مُثَّ : ﴿القول يف تأويل قوله تعاىل":سورة اجلاثية يف-رمحة اهلل عليه-(الطربيّ )مام املفسرينإيقول 

ِإنَـُّهْم َلْن يـُْغُنوا َعْنَك ِمَن اللَِّه *َواَء الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ فَاتَِّبْعَها َوال تـَتَِّبْع أَهْ َجَعْلَناَك َعَلى َشرِيَعة  ِمَن األْمِر 

                                                           
لبنان، الطبعة األوىل –بريوت -الناشر:مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،2صبريغش، حممد حسن ، الرتبية ومستقبل األمة،4

 م.3111-ه4131

 .12ص ،مرجع سابق،للسكران :الطريق إىل القران3
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ذكره بتعاىل  اهلل  ولقي( 41/11اجلاثية)سورة  .﴾ُه َويل  اْلُمتَِّقنَي َشْيًئا َوِإنَّ الظَّاِلِمنَي بـَْعُضُهْم َأْولَِياُء بـَْعض  َواللَّ 

 هملك صفتَ  بعد الذي آتينا بين إسرائيل، الذين وصفتُ  : مث جعلناك يا حممد من- -لنبيهمحمد

نا الذي أمرنا به من قبلك من رْ أمَ  نْ مَ  ومنهاجِ  وسنةِ  يقول: على طريقةِ  ﴾َعَلى َشرِيَعة  ِمَن األْمرِ ﴿

َء الَِّذيَن ال أَْهَواال تـَتَِّبْع وَ ﴿ : فاتبع تلك الشريعة اليت جعلناهالكيقول؛ ﴾فاتَِّبْعها﴿ رسلنا

يعرفون احلّق من الباطل، فتعمل به، ك إليه اجلاهلون باهلل، الذين الوال تتبع ما دعايقول:﴾يـَْعَلُمونَ 

 4."فتهلك إن عملت به

أي: مث شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إىل كل خري وتنهى عن  ":_ويقول الشيخ السعدي_رمحه اهلل
 .لسعادة األبدية والصالح والفالحفي اتباعها افإنّ ﴾فَاتَِّبْعَها﴿ كل شر من أمرنا الشرعي

أي: الذين تكون أهويتهم غري تابعة للعلم وال ماشية خلفه، وهم   ﴾َوال تـَتَِّبْع أَْهَواَء الَِّذيَن ال يـَْعَلُمونَ ﴿
 .3"كل من خال  شريعة الرسول صلى اهلل عليه وسلم هواه وإرادته فإنه من أهواء الذين ال يعلمون

  

                                                           
4
 .71،ص33جمرجع سابق،،جامع البيان يف تأويل آي القرآن،الطربي .

،احملقق: عبد 241،صالرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي ه(4471السعدي، عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل )ت: .3

 .م3111-ه4131الرمحن بن معال اللوحيق،الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة:األوىل 
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 الرابعالمبحثُ

ُتالزمُالعقيدةُللتربية

فاملرء يكتسب أمهيته وحيقق خالفته يف ؛ إن فحص املسارات وحتسس املآالت من األمهية مبكان 
ومعرفة حقيقة تالزم العقيدة للرتبية هي من املهمات ، األر  بصواب ما يقوم به على وجه األر  

نطال  يف مسارات احلياة بعقيدة بيضاء فاالإذ هي مما ُعِلم بالدين بالضرورة ؛ الفرد املسلم  ااملناط هب
هو ما يلزم املسلم معرفته والسري على النهج الواضح البني -السالمعليه -ناصعة كما تركنا عليها نبينا 

فهي اخلارطة للسري حنو اجلنة فاملسار حمدد بالشرع ، لذا ال بد من التعلم والتعليم والتفاعل معها ، 
 .القومي وهو الصراط املستقيم واملآل جنات رب العاملني 

القرآن الكرمي هاديًا  اختذأوهلا النفس اليت حيملها املرء بني جنبيه ولكن من و  واملعوقات للوصول كثرية 
الفهم الصحيح له يصل، فاحلياة جهاد وأكرب اجلهاد جهاد النفس وتعديل ما يعرتيها من ودليالً ب
 جاج على ضوء الكتاب والسنة بفهم سل  األمة.اعو 

تكب ر االفرد  ألنّ إال يف دين اهلل  تْ عَ ر  فالتوبة ما شُ ؛ ملساعي يف تعديل السلوكقدمية ِقدم اإلنسان وا
ومن تعري  العقيدة اآلن  ، سلوًكا خمالًفا ملا أمره اهلل به فكأن التوبة خط رجعة لتصويب املسار

 .الذكر

 فهناك مث أمورخصائص تعديل السلوك "معرفة التالزم بني العقيدة والرتبية بالتأمل يف تظهر لنا أمهية  
 : منها  ؛ 

، هناك مشكلة تكمن وراء ذلك السلوك  أي أنّ سلوك مشكلة وليس عرًضا ملشكلة ما ؛ ال نّ أوال : إ
فه وحندده بشكل نستطيع معه قياسه ومالحظة التغريات اليت تطرأ عليه قبل وأثناء وبعد عرّ وينبغي أن نُ 
 العالج.
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الفرد مع البيئة اليت يعيش فيها ب من خالل تفاعل كتسَ ومُ م السلوك املشكل هو سلوك متعلَّ ثانيا : 
 لذلك يتطلب األمر إعادة تعليم املسرتشد السلوك السوي من خالل أساليب تعديل السلوك.

أي أن هناك قوانني حتكم تكرار السلوك أو عدمه مبعىن أن السلوك ثالثًا:تكرار السلوكال يأيت من فراغ؛
هلذا كان ال بد ، القة الوظيفية بني املتغريات وهي اليت حتدد الع ،  خيضع لقوانني معينة بشكل حتميّ 
كأنه يشري إىل أنه مثَّ عقيدة و  4."هو متوقع حدوثه من عملية العالج من عملية حتديد اهلدف أو ما

 ج سلوًكا.تِ نْ تُـ 

هي اليت ،و هبا رسله وأنبياءه  -سبحانه وتعاىل -هذه املهّمة الرتبوية العظيمة اليت أناط اهلل ولذا كانت 
يّتخذ وسيلة اإلعداد والرتبية والتعليم سبيالً لرتبية القّلة املؤمنة  -صلى اهلل عليه وسلم–جعلت حممًدا 

األرقم لريبّيهم الرتبية اإلسالمية أيب  بنااليت استجابت لدعوته ، فصار جيمعهم يف دار األرقم 
اإلعداد وهذه الرتبية مها السبيل ملعاجلة اخلالصة، ويُعّدهم حلمل أعباء الدعوة والرسالة من بعده.وهذا 

تعاجل عقله وروحه، وال تغفل عن شيء، ال ترتك منه شيًئا معاجلة شاملةهذا الكائن البشري كله 
 3."وحياته املعنوية واملادية، وكل نشاطه على األر 

عليه -سول اهللاخلري وجيتمع املسلمون إىل ر فدار األرقم كانت أول دار يف اإلسالم تُعقد فيها ندوات 
  ،كثريةويتصل هبم من أراد أن يسمع منهم، وهي دار التعبد وقد أتاحت هلم فرًصا  -الصالة والسالم

وتعترب هذه اخلطوة أوىل اخلطوات يف ظهور الدين اجلديد  كانت فيها اللبنات األوىل للبناء اإلسالميّ 
ة الصحابة على قوتني ال يتم للسائر يحريًصا على ترب -عليه الصالة والسالم–وإثبات وجوده.وكان 

 ا:إىل اهلل والدار اآلخرة الوصول إىل مقصوده إال هبما والقوتني مه

                                                           
املكتبة االلكرتونية، أطفال  ،41ص(،3-لفسفوس،عدنان أمحد،أساليب تعديل السلوك اإلنسان)السلسلة اإلرشاديةا4

 م.3111-ه4137اخلليج،

 .يسري،بتصرف 1صمرجع سابق، ومستقبل األمةالرتبية 3
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 ية.   القوة العلمأوالّ : 

 القوة العملية.ثانياً : 

النَّاَس  ِفْطَرَة اللَِّه الَّيِت َفطَرَ ﴿اليت فطرها اهلل تعاىل عليهاوهذه الرتبية هي الرتبية العقدية املستجيبة للفطرة 
يُن اْلَقي ُم َوَلِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ  َها ال تـَْبِديَل خِلَْلِق اللَِّه َذِلَك الد   (.41/41الرومسورة  )﴾َعَليـْ

، البحت  واإلسالم قدم ألبنائه ما حيميهم من التفكري الدنيويّ ، يفسد العقائد  نتشرإن اجلهل حني ي
واضعه إنسان  إىل منهج غريبّ  ينسلخوا من منهجهم الفكريّ أن أو ، أو أن يقتبسوا ، أو اخلرايف 

 ضعي  يصرعه هواه .

منه بالنظرة الغربية، فإنه ينبغي العمل  اً "وإذا كان جمال القيم يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية يُعاجل بعض
ستنباط السليم من القرآن س االعلى تأصيل القيم الرتبوية اإلسالمية يف هذه اجملتمعات على أسا

والسنة النبوية الشريفة، وعلى أساس سليم ملتزم بالقواعد واألصول الشرعية، حَّت ال حيدث  الكرمي
 يف فوضى فكرية. اليت من شأهنا أن توقعنا  نوًعا من االضطرابات

موعة من القيم ، فاإلنسان ال يعدو أن يكون جموتنبع خطورة القيم من ارتباطها بالشخصية اإلنسانية 
، وهبذا تتحول القيم إىل دستور اليت توجه سلوكه، وتضبط أفعاله وتصرفاته يف مجيع النشاط اإلنسانّ 

أو قانون حيكم حركة احلياة يف اجملتمع، رغم تعرضها للهزات واالضطرابات اليت حتدث بسبب تغري 
 4."احلياة يف اجملتمع

 

                                                           
 الثقافة والتنمية_مصر ، ،4صحممود، نصر حممد، دور األسرة يف تنمية بعض القيم الرتبوية يف ضوء سورة املؤمنون:دراسة حتليلية، 4
 414-3ص
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0ُ:ُ"فةُللوحيلإقصاءُأيُفكرةُمخاآياتُالقرآنُفيُ"ولنمعنُالنظرُاآلنُفيُ

َر الّلِه أَبـَْتِغي َحَكماً َوُهَو الَِّذي أَنـََزَل إِلَْيُكُم اْلِكَتاَب ُمَفصَّالً َوالَّ أَ ﴿تعاىلقال  َناُهُم فَـَغيـْ ِذيَن آتـَيـْ
 (441/1سورةاألنعام).﴾يَـْعَلُموَن أَنَُّه ُمنَـزٌَّل م ن رَّب َك بِاحلَْق  َفالَ َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتيَن اْلِكَتاب

 (411/1األنعامسورة ).﴾َوَهَذا ِكَتاٌب أَنـَْزْلَناُه ُمَباَرٌك فَاتَِّبُعوُه َواتَـُّقوا َلَعلَُّكْم تـُْرمَحُونَ ﴿قال تعاىل

سورة ) .﴾َأْن يُْطِفُئوا نُوَر اللَِّه بِأَفـَْواِهِهْم َويَْأىَب اللَُّه ِإالَّ َأْن يُِتمَّ نُوَرُه َوَلْو َكرَِه اْلَكاِفُرونَ يُرِيُدوَن ﴿قال تعاىل

 (43/2التوبة

َعاَءِإَذاَمايـُْنَذُرونَ ﴿وقال تعاىل َاأُْنِذرُُكْمِباْلَوْحِيَواَلَيْسَمُعالص م الد   (11/34سورة األنبياء) .﴾ُقإْلَِّنَّ

 (.71/37النملسورة ) .﴾َهَذا اْلُقْرآَن يـَُقص  َعَلى َبيِن ِإْسرَائِيَل َأْكثـََر الَِّذي ُهْم ِفيِه خَيَْتِلُفونَ إِن ﴿وقال تعاىل

تَـَراُه َبْل ُهَو احلَْق  ِمن رَّب َك لِتُنِذَر قـَْوًما مَّا أَتَاُهم م ن نَِّذير  م ن﴿تعاىلوقال  قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم  أَْم يـَُقوُلوَن افـْ
 .(4/43السجدةسورة ) .﴾يـَْهَتُدونَ 

 (.11/1املائدةسورة ) .﴾َوَمْن ملَْ حَيُْكْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه َفُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُرونَ ﴿وقال تعاىل

فالتمسك بالوحي يف نفوس الكثري ؛ حصائد ذنوب إالهي  ما باداملصائب العامة اليت تنزل على الع
سلمني اليوم من ال حيفظ من كالم ربه شيًئا ناهيك عن أن يقيم له حيز بل إن من أبناء املليس 

الصالة،وكثري ما يفصل مسلم اليوم بني عقيدته وسلوكه مع تالزمهما ألنه جيد تأوياًل شخصًيا 
يظن أنه يسوغ له ذلك فهذا حتكمه عادته اليت ترىب عليها برفع صوته عند الكالم،وذاك خيل  

ه ليقوم بعمل آخر ألنه يرى أن ال ضرورة للذهاب هلذا املوعد،وثالث بغش يف االمتحان وعد
وأن هذا عون من مسلم فنحن حنتاج إىل علم جيلي لنا ما حنن فيه من بعد  ةمربرًا عمله بالضرور 

                                                           
4
.12صن،السكران ،مرجع سابق،الطريق إىل القرآ.
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عن الرتبية اجلادة وأن ال نتبع اهلوى بل نتبع الشرع وإن من سعادة املسلم أن يذم هواه ويقصي 
 وحي ربه.ره عن خمالفة فك

ل كّ إن املسلم املعاصر يعار  نصوص الوحي باملعقوالت واألذوا  واألقيسة والعادات وهذا األمر شَ 
 خطرًا على األمة اإلسالمية فجعلها يف ذيل األمم بعد أن كانت القائدة الرائدة.

لآليات الثالث األول من سورة -اهللرمحه –يف تفسري الشيخ عبدالرمحن السعدي ه بصرَ ب الناظرُ قل  وعندما يُ 
من  تنجلي حقيقة إقصاء الوحي املبارك ألي فكر خمال  هلذا االعجاز اإلهلي، وحينئذ يتحرر الفكرالسجدة 

 ويوحد الرب سبحانه فيستقيم السلوك وتفلح التزكية لوضوح الرؤية . التلوث الذي أصابه

تَـرَاُه امل * تـَْنزِ  ﴿يف قوله تعاىل :  -اهللرمحه -يقول  يُل اْلِكَتاِب ال َرْيَب ِفيِه ِمْن َرب  اْلَعاَلِمنَي * أَْم يـَُقوُلوَن افـْ
خيرب تعاىل أن هذا ﴾قـَْوًما َما أَتَاُهْم ِمْن َنِذير  ِمْن قـَْبِلَك َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدونَ َبْل ُهَو احلَْق  ِمْن َرب َك لِتـُْنِذَر 

الكتاب الكرمي، أنه تنزيل من رب العاملني، الذي رباهم بنعمته.ومن أعظم ما رباهم به، هذا الكتاب، 
الذي فيه كل ما يصلح أحواهلم، ويتمم أخالقهم، وأنه ال ريب فيه، وال شك، وال امرتاء، ومع ذلك 

ه من عند نفسه، وهذا من أكرب اجلراءة قال املكذبون للرسول الظاملون يف ذلك: افرتاه حممد، واختلق
، بأعظم الكذب، وقدرة اخللق على كالم مثل كالم --على إنكار كالم اهلل، ورمي حممد 

 -راًدا على من قال: افرتاه: -اخلالق.وكل واحد من هذه من األمور العظائم، قال اهلل 

ِمْن . ﴿خلفه، تنزيل من حكيم محيد الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه، وال من ﴾َبْل ُهَو احلَْق  ﴿
أي: يف حالة ضرورة وفاقة  ﴾لِتـُْنِذَر قـَْوًما َما أَتَاُهْم ِمْن َنِذير  ِمْن قـَْبِلكَ ﴿ أنزله رمحة للعباد ﴾َرب كَ 

إلرسال الرسول، وإنزال الكتاب، لعدم النذير، بل هم يف جهلهم يعمهون، ويف ظلمة ضالهلم 
 من ضالهلم، فيعرفون احلق فيؤثرونه.﴾َلَعلَُّهْم يـَْهَتُدونَ ﴿ يرتددون، فأنزلنا الكتاب عليك

 
وهذه األشياء اليت ذكرها اهلل كلها، مناقضة لتكذيبهم له: وإهنا تقتضي منهم اإلميان والتصديق التام 

 ﴾ال َرْيَب ِفيهِ ﴿ واحلق مقبول على كل حال، وأنه﴾احلَْق  ﴿ وأنه﴾ِمْن َرب  اْلَعاَلِمنيَ ﴿ به، وهو كونه
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بوجه من الوجوه، فليس فيه، ما يوجب الريبة، ال خبرب ال يطابق للواقع  وال خبفاء واشتباه معانيه، 
 4."وأهنم يف ضرورة وحاجة إىل الرسالة، وأن فيه اهلداية لكل خري وإحسان

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ  

                                                           
 .141صن،السعدي،مرجع سابق، تيسري الكرمي املنا 4
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 لخامسالمبحثُا

 ياتُالخاطئةالسلوكُالعقيدةُالصافيةُتنهىُعن

ديُن يأمرك باإلحسان حَّت عند العقوبة ومع واملوازنة ويندب إىل اإلحسان ،قسط إن ديًنا يدعو إىل ال
ليق باملسلم أن يفاخر به ويتمثله يف خلعن مالئمها ،العدو ،ديُن يدعو إىل مكارم األخال  وينهى 

مرورًا ، و من الزوجات واألوالد اًء بتدافهو يأمرك بالعدل يف كل شيء ؛ شؤونه كلها ليسعد يف الدارين 
مع -بل رأس األمر كله يف العبادة فال ترتهنب كالنصارى ، لنفقات واألقوال واحُلكم على اآلخرين با

فهنا حنيفية مسحاء ،حمجة بيضاء تدعو لكل فضيلة وتنهى عن كل رذيلة -أن اهلل مل يكتبها عليهم
غريك فما بالك ما ال يبلغه وتسمو بك أيها املؤمن لتكون األول يف امليدان البشري فأنت بنيتك تبلغ 

...هذا هو الصفاء والنقاء الذي هو مسة هذه العقيدة الرائدة بني إن قرنتها بالعمل اخلالص الصاحل
كلمة رائعة   -رمحة اهلل عليه-الشرائع السماوية والُنظم القيمية بوسطيتها يف كل اجملاالت ولسيد قطب

 يف التفريق بني العقائد والفلسفات يقول فيها:_

إن الفار  األساسي بني العقائد والفلسفات، أن العقيدة كلمة حية تعمل يف كيان اإلنسان ويعمل "
ذهن، وتبقى العلى حتقيقها إنسان، أما الفلسفة فهي كلمة ميتة جمردة من اللحم والدم تعيش يف 

 4"!ساكنة باردة هناك

ويرفعك إىل دميتك آعما يدنس   السمع للنداء الربان وهو ينهاك رِ طْ فأنت أيها اإلنسان حني تُ 
له الطاقات واإلمكانات  رتْ خ  ى يف كتابه ، الذي سُ السمو والرفعة لتصبح ذلك اإلنسان املزكَّ 

يًعا اأْلَْر ِ  َوَمايف  السََّماَواتِ  يف  َما َوَسخَّرََلُكمْ ﴿بكل ما حتويهوالسماوية األرضية ِلكَ  يف  ِإنَّ  ِمْنهُ  مجَِ  ذَٰ
عندها ،تتفاعل مع هذه النواهي منطلًقا من تعظيمك لآلمر .(44/11اجلاثيةسورة ).﴾يـَتَـَفكَُّرونَ  لَِقْوم   آَليَات  

                                                           
 السيد قطب،حاولت توثيقها ومل أصل إليها فيما توفر لدي من مراجع. لااقتباسات من أقو 4
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أقربكم مين )باالقرتابى هبذه النفس املسلك الراقي الذي ارتضاه هلا خالقها فتحظ تكون سلكتَ 
 4(جملسا يوم القيامة أحسنكم خلقا وخريكم خريكم ألهـله

َهٰى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـْغيِ نَّ اللََّه إ﴿قال تعاىل ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرىَبٰ َويـَنـْ  ۖ يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواإْلِ
َكَذِلَك لَِنْصِرَف َعْنُه الس وَء َواْلَفْحَشاَء ِإنَُّه ِمْن ﴿قال تعاىل.(21/41النحل،سورة )﴾يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 (.31/43سورة يوس ) .﴾ا اْلُمْخَلِصنيَ ِعَباِدنَ 

مثِْ َواْلَفَواِحَش َوِإَذا َما َغِضُبوا ُهْم يـَْغِفُرونَ ﴿قال تعاىل .(.13/13ة الشورىسور .) ﴾َوالَِّذيَن جَيَْتِنُبوَن َكَبائَِر اإْلِ

ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َواَل تـَْقتـُُلوا ُقْل تـََعاَلْوا أَْتُل َما َحرََّم َرب ُكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ﴿وقال تعاىل
َها َوَما َبَطَن وَ  اَل تـَْقتـُُلوا النـَّْفَس َأْواَلدَُكْم ِمْن ِإْماَل   حَنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإيَّاُهْم َواَل تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

 .(414/4األنعامسورة )﴾ِلُكْم َوصَّاُكْم بِِه َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ الَّيِت َحرََّم اللَُّه ِإالَّ بِاحلَْق  ذَٰ 

َها آبَاَءنَا َواللَُّه أََمَرنَا هِبَا ُقْل ِإنَّ اللََّه اَل يَْأُمُر بِ  ﴿وقال تعاىل اْلَفْحَشاِء َوِإَذا فـََعُلوا َفاِحَشًة قَاُلوا َوَجْدنَا َعَليـْ
(.31/7سورة األعراف) .﴾َلُمونَ أَتـَُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َما اَل تـَعْ 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 ،حديث حسن.  437(،ص4174)4الصغري وزيادته،ج صحيح اجلامع.4
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ُيُالفصلُالثان

ُمعنىُالتربيةُالعقدية.

ُ(.ثالثةُمباحث)وفيهُ

ُمعنىُ)ُالتربيةُ(ُلغةُواصطالحاُ.ُُُالمبحثُاألول:

ُالعقيدةُاإلسالميةُوأثرهاُفيُالتربية.المبحثُالثانيُ:ُ

 .فكرُصافُ تهديُإلىُعقديةُالياتُاآل:الثالثالمبحثُ
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 المبحثُاألول

ُلغةُواصطالح ا(ُالتربيةُُ)ُمعنى

 معنىُ)ُالتربيةُ(ُلغةُ:ُ

( يعين : َربَـّْيُت ُفاَلنًا حنو : ) َنَشْأُت فيِهم، و ( يعين :أَْربُو و رَبـَْوُت يف َبين ُفاَلن  يف حنو قولك : ) 
كالَوَلد ؛َغَذْوتُه، قَاَل: َهذا ِلُكل  َما يـَْنِمي : َأي  ( وتـََربَـّْيتهَربَـّْيته تـَْربَِية )اجلَْْوَهرِي : وقال أَُرب يه تـَْربَِيًة . 
 4والزَّرْع َوحَنْوِِه.

 3)ترىب( تنشأ وتغذى وتثق .
 .)رباه( َّناه َوُفاَلنًا غذاه ونشأه وَّنى قواه اجلسدية والعقلية واخللقية 

ُ  

                                                           
 .417ص44ابن منظور،مرجع سابق،فصل الراء املهملة،ج 4

 .         431ص،4املعجم الوسيط،مرجع سابق،مادة ربا،ج3
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 لغويةُثالثة:ُأصول(ُالتربيةُ)لكلمةُف

ُاألول مَيَْحُق الّلُه اْلر بَا َويـُْريب الصََّدقَاِت َوالّلُه الَ ﴿: مبعىن النمو والزيادة،كما يف قوله تعاىل األصل
 (.371/3سورة البقرة)﴾ُكلَّ َكفَّار  أَثِيم    حيُِب  
مُثَّ ِمن ن ْطَفة  مُثَّ ِمْن َعَلَقة  مُثَّ ِمن يَا أَيـ َها النَّاُس ِإن ُكنُتْم يف َرْيب  م َن اْلبَـْعِث فَِإنَّا َخَلْقَناُكم م ن تـُرَاب  ﴿

َ َلُكْم َونُِقر  يف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاء ِإىَل َأَجل  م َسمًّى  مُثَّ ُُنْرُِجُكْم ِطْفاًل مُثَّ م ْضَغة  خم َلََّقة  َوَغرْيِ خُمَلََّقة  ل نُبَـني 
ُلُغوا َأُشدَُّكْم َوِمنُكم مَّن يـُتَـَوىفَّ   َوِمنُكم مَّن يـَُرد  ِإىَل َأْرَذِل اْلُعُمِر ِلَكْياَل يـَْعَلَم ِمن بـَْعِد ِعْلم  َشْيًئا َوتـََرى لَِتبـْ

َها اْلَماء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكل  َزْوج  هَبِيج    .(1/33)سورة احلـج﴾اأْلَْرَ  َهاِمَدًة فَِإَذا أَنزَْلَنا َعَليـْ

بًا ل يَـْربـَُو يف أَْمَواِل النَّاِس َفاَل يـَْربُو ِعنَد اللَِّه َوَما آتـَْيُتم م ن زََكاة  تُرِيُدوَن َوْجَه اللَِّه َوَما آتـَْيُتم م ن ر  ﴿
 (42/41)سورة الروم﴾َفُأْولَِئَك ُهُم اْلُمْضِعُفونَ 

ِفيَنا َولِيًدا َولَِبْثَت ِفيَنا ِمْن قَاَل َأملَْ نـَُرب َك ﴿التنشئة والرعاية،كما يف قوله تعاىل مبعىن :األصلُالثانيُو
َواْخِفْض هَلَُما َجَناَح الذ ل  ِمَن الرَّمْحَِة َوُقل رَّب  اْرمَحُْهَما َكَما رَبَـّيَاِن ﴿(.41/31سورة الشعراء) ﴾ُعُمرَِك ِسِننيَ 

 (31/47سورة اإلسراء) ﴾َصِغريًا
 وعليه قول األعرايب :

 4مبكة منزيل وهبا ربيتُ فمن يُك سائالً عين فإن *** 
 

ُالثالثُو وحنو اإلشارة إىل مثل هذه ،3؛  "هيتام عليه ورعايقوال مرياأل،وتولاإلصالح: مبعىن األصل
َوَعلََّم آَدَم اأَلمْسَاء ُكلََّها مُثَّ َعَرَضُهْم َعَلى اْلَمالَِئَكِة فـََقاَل أَنِبُئوِن ﴿:  قوله تعاىلاملعان ما جاء من 

 .(44/3،سورة البقرة)﴾َهُؤالء ِإن ُكنُتْم َصاِدِقنيَ بَِأمْسَاء 
ِإْذ قَاَل الّلُه يَا ِعيسى اْبَن َمْرمَيَ اذُْكْر نِْعَميِت َعَلْيَك َوَعَلى َواِلَدِتَك ِإْذ أَيَّدت َك ِبُروِح ﴿وقوله تعاىل : 

ِمَن َوِإْذ خَتُْلُق اْلُقُدِس ُتَكل ُم النَّاَس يف اْلَمْهِد وََكْهاًل َوِإْذ َعلَّْمُتَك اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواإِلجِنيَل 
رًا بِِإْذِن َوتـُرْبُِئ اأَلْكَمَه َواألَبـَْرَص بِِإذْ  ِن َوِإْذ خُتْرُِج اْلَموَتى الط نِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ بِِإْذِن فـََتنُفُخ ِفيَها فـََتُكوُن طَيـْ

                                                           
 معاجم اللغة يف باب الراء وشرح كلمة)ربا(ومل يُنسب ألحد سوى قوهلم:قول األعرايب.ُيستشهد به يف 4

-ه4131الطبعة اخلامسة والعشرون44النحالوي،عبدالرمحن،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع،ص.3
 م،الناشر/دار الفكر.3111



24 
 

ُهْم ِإْن هَ بِِإْذِن َوِإْذ َكَفْفُت َبيِن ِإْسرَائِيَل َعنَك ِإْذ ِجْئتَـُهْم بِاْلبَـيـ َناِت فـََقاَل الَّ  َذا ِإالَّ ِسْحٌر ِذيَن َكَفُروْا ِمنـْ
  (.441/4) سورة املائدة﴾م ِبنيٌ 

 (.11/4)سورة آل عمران ﴾َويـَُعل ُمُه اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوالتـَّْورَاَة َواإِلجِنيلَ ﴿وقوله تعاىل: 
 :ُاصطالحامعنىُ)ُالتربيةُ(ُ

مبعىن الرتبية وهي تبليغ الشيء إىل كماله شيئاً هـ(:الرب يف األصل 111ت"قال اإلمام البيضاوي )
 فشيئاً،مث وص  به تعاىل للمبالغة.

هـ(:الرب يف األصل الرتبية وهو إنشاء الشيء حااًل فحااًل إىل حد 113وقال الراغب األصفهان )ت
 .4التمام"

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .44،صاملصدر السابق4
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 لثانيالمبحثُا

 العقيدةُاإلسالميةُوأثرهاُفيُالتربية.

وهي اليت تقيم منهًجا  ،اجملتمع وتطويره وحتسينه  صالحإلالرتبية املستنرية بالقرآن الكرمي هي وسيلة 
فاإلسالم مميز ، والعقل يشمل املنهج العلمي ويضي  إليه استقامة القلب ومراقبة اهلل ، كامالً للقلب 

 عن املناهج العقلية اجلافة.

 :حيث قال هذا املعىن  -اهللرمحه -عبدالكرمي زيدانالدكتور ويؤكد 

اإلنسان الكمال املقدور له، وهذا يكون جبعل تصرفاته وأقواله وأفعاله  بلوغ "اإلسالم حيرص على
وتروكه وقصوده وأفكاره وميوله وفق املناهج واألوضاع والكيفيات اليت جاء هبا اإلسالم، وقد حتقق 

َلَقْد َكاَن َلُكْم يف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة بالتأسيولذلك أمرنا اهلل تعاىل -–ذلك كله يف رسول اهلل 
 (26/33)سورةاألحزابَحَسَنةٌ 

 4وقوام هذه املثالية االعتدال والشمول".

اإلسالمية اليت يكون أساسها االعتقاد الصحيح فالرتبية ؛ االستقامة وكأن هذا احلديث يقودنا إىل 
الثَـَّقِفى  ، قَاَل:قـُْلُت : يَاَرُسوَل  ْن ُسْفَياَن ْبِن َعْبِد اهللِ ُعْرَوَة ، عَ عن ؛ستقامة على منهج اهلل ستثمر اال

 .3"بِاهلل مُثَّ اْسَتِقمْ اهلِل ، ُقْل ىِل يف اإِلْساَلِم قـَْوالً الَ َأْسَأُل َعْنُه َأَحًدا بعدك. قَاَل : ُقْل آَمْنُت 
 
ال يتصور حصول االستقامة يف  تكون بعد الثقة،أيأن يعلم أن االستقامة إَّنا ":وقد قال ابن القيم  

القول والعمل واحلال، إال بعد الثقة بصحة ما معه من العلم. وأنه مقتبس من مشكاة النبوة. ومن مل 
 .4"يكن كذلك فال ثقة له وال استقامة

                                                           
 ،الناشر:مؤسسة الرسالة.74م،ص3114-ه4133صول الدعوة،الطبعة التاسعةزيدان،د:عبدالكرمي،أ.4
3
ُ.،كتاب اإلميان،باب جامع أوصاف اإلميان41(،ص41،)4صحيح مسلم،ج.
 .431،ص3مدارج السالكني يف منازل إياك نعبد وإياك نستعني،مرجع سابق ،ج4
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يدة أنشأت وكأننا هنا بصدد الكالم عن الغيبيات واملمكنات فالعق واملعىن إن العقيدة أوال مث السلوك
 .تصورًا وهذا التصور بدوره أْثر فرًدا فاعالً 

 فيه مدى تأثري اخلواطر اليت هي نواة السلوك احلسن أو نييب -رمحه اهلل-بن القيم ال وهذا نقل  نفيس
 ، التصورات توجب فإهنا واألفكار اخلواطر هو اختياريّ  وعمل نظريّ  علم كل  مبدأ" القبيح فيقول:
  ، العادة تعطي تكراره وكثرة ، الفعل وقوع تقتضي واإلرادات ، اإلرادات إىل تدعو والتصورات
 مراقبة تكون بأن اخلواطر فصالح بفسادها. وفسادها واألفكار اخلواطر بصالح املراتب هذه فصالح
 هدى، كل  هعند ومن صالح، كل  به سبحانه فإنه وحمابّه مرضاته على دائرة إليه صاعدة وإهلها لوليها
 وهدى خري بكل العبد فيظفر وشقاء. ضالل كل  عنه وإعراضه تولّيه ومن رشد، كل  توفيقه ومن
 إياه وإنزاله عبوديته وطر  معرفته وطر  وتوحيده ونعمه آالئه يف فكرته عني إثبات بقدر ورشد،
 منه يستحيي فحينئذ ومهّه وإرادته خواطره على مطّلعا عليه، رقيبا إليه ناظرا له، مشاهدا معه حاضرا
 .عليه ميقته خاطرا نفسه يف يرى أو مثله خملو  عليها يطلع أن يكره عورة على منه يطلعه أن وجيله
 األوساخ عنه يبعد ذلك وبقدر ووااله واجتباه وأكرمه منه وقرّبه رفعه منه املنزلة هذه ربه أنزل فمَّت

 األوساخ من قرب عنه وأعر  منه بعد كلما  أنه كما  الدنيئة. واألفكار الرديئة واخلواطر والدناءات
 املخلوقات خري النقائص.فاإلنسان جبميع ويتصل الكماالت مجيع عنه ويقطع واألقذار، والدناءات

 عنه تباعد إذا املخلوقات وشرّ  هواه على وآثره مبرضاته، وعمل ونواهيه أوامره والتزم بارئه من تقّرب إذا
 حّكم فقد وهواه نفسه على وآثره إليه التقّرب اختار فمَّت مرضاته تغاءواب وطاعته لقربه قلبه يتحرك ومل
 التباعد اختار ومَّت هواه على وهداه غّيه على رشده وحّكم وشيطانه نفسه على وإميانه وعقله قلبه
 قال: أن ...إىلورشده وقلبه عقله على وشيطانه وهواه نفسه حكم فقد منه

 دنياه مصاحل يف وإما، ومصاحلها آخرته واجب يف إما الفكر من قط خيلو ال فالقلب وباجلملة"
 كمثل  مثلها النفس أن تقدم وقد. املفروضة واملقدرات الباطلة واألمان الوساوس يف وإما ، ومعاشه
 دارت اوبعر  وحصى زجاجا فيها ألقيت وإن به، دارت حبا فيها ألقيت فإن فيها يلقى مبا تدور رحى
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 فتدور ينفعها ما فيها يلقي ملكا هلا أقام وقد ومصّرفها ومالكها الرحى تلك قّيم هو سبحانه واهلل  ،به
 الذي احلب مرة هبا يلم والشيطان مرة به يلم فامللك ، به فتدور يضرها ما فيها يلقي وشيطانا به،
  .4"يلقيه

 الكرمي صوره منتًجا فاعالً   رخاآل اليوم يف للمصري والرتقب اخلوف إحساس جيعل الذي فالتصور
  :تعاىل بقوله اآلخرة عذاب افخ ملن كتابه  يف سبحانه

َنا َوَوقَـَٰنا َعَذاَب ٱلسَُّمومِ * قَاُلواْ ِإنَّا ُكنَّا قـَْبُل ىِف أَْهِلَنا ُمْشِفِقني﴿ ِإنَّا ُكنَّا ِمن قـَْبُل َنْدُعوُه ِإنَُّه * َفَمنَّ ٱللَُّه َعَليـْ
 (.31/13-31الطورسورة )﴾ٱْلبَـر  ٱلرَِّحيمُ ُهَو 

َفَأمَّا َمْن أُويتَ ِكَتابَُه بَِيِميِنِه فـَيَـُقوُل َهاُؤُم اقـَْرُؤوا ِكَتابِيَـْهِإن  ظََننُت َأن  ُمال   ﴿:  وقوله تعاىل
 (.31/12-42احلاقة)سورة ﴾ِحَسابَِيهْ 

عامله مع هذه لكيفية ت احلكم عليه مبشاهدتكإن جوارح املرء وكيفية تعاطيه معها تنبؤك عنه فتستطيع 
امللكات أن حتكم على عقله فإن كان حافظًا لسمعه وبصره ولسانه فذاك احلكيم الذي وعى قوله 

  .(41/47اإلسراء سورة)﴾ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكل  أُْولَِئَك َكاَن َعْنُه َمْسُئواًل ﴿: تعاىل 

  أما
ُ
ُصمٌّ  ﴿ حقه يف عدمٌ  فكأهنا منها يستفيد ال ملكات ميلك من مبثابة فهو ،الثالث ئكلو ال ضيعامل

 من باهلل فنعوذ احلق عن شروده ِقبل من إال هذا أويت وما (474/3البقرة )سورةُبْكٌم ُعْمٌي فـَُهْم الَيـَْعِقُلوَن﴾
 املنقلب. سوء

ُ  

                                                           
-،الناشر/دارر الكتب العلمية474ه(الفوائد،ص714الدين)ت:. ابن قيم اجلوزية،حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس 4

 م.4274-ه4424الطبعة الثانية-بريوت
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 الثالثالمبحثُ

ُفتهديُإلىُعقديةُالياتُاآل ُكرُصاف 

ُالم حَدثُُالدخيلبتلوثُمالاالنحرافُالمعاصرُمنُرُرومتح

َنا إِلَْيَك ُروًحا م ْن أَْمرِنَا َما ﴿مساه الرمحن روًحا لذا القرآن روح وبه حتيا القلوب واألبدان  وََكَذِلَك َأْوَحيـْ
نََّشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَـْهِدي ِإىَل ُكنَت َتْدرِي َما اْلِكَتاُب َوال اإِلميَاُن َوَلِكن َجَعْلَناُه نُورًا نَـّْهِدي بِِه َمْن 

 .(14/13-13سورة الشورى(﴾ِصرَاط  م ْسَتِقيم  
فعليه  من امللوثات حلرا لتحررالفكريّ افمن أراد فكرًا صافًيا وذهًنا وقاًدا وقاعدة لالنطال  األمثل حنو

 .بالقرآن الذي يرسم ملعتقده املطبق له خطًا مستقيًما تسري فيه حنو السداد يف الدارين 

صناعة بشرية حمدودة فهي  ، هتا وبضاعتها النتنةوإياك واملدارس الفكرية املتعددة بتخبطاهتا وخترصا
حبياة روحه مع  هُ دُ ق  وَ ه وتَـ ،فزكاة العقل وجنابتالنطا  يتالعب هبا اهلوى ويغرها األمل واألمان اخلداعة 

 .للشك بأنه يريد  بك اخلري  القرآن فهو يأسرك جبماليات حواراته ويقنعك مبا ال يدعو جماالً 

" ؛ منهج احلوار يف القرآننشر على صفحات الشبكة العنكبوتية بعنوان " يسو  هذا املعىن مقال و 
 وعبادته باهلل اإلميان إىل الناس دعوته يف األساسية قاعدته احلوار اإلسالم اعترب "لقد:حيث جاء فيه 

 ال ،كذلك التفكري يف مقدسات ال أنه وكما ، أعدائه وبني بينه اخلالف قضايا كل  يف وكذا ،
 ذلك جعل اهلل ألنَّ   ؛ اإلنسان أمام املعرفة أبواب من باب يُغلق أن ميكن ال إذ ، احلوار يف مقدسات
 واحلياة باهلل املتصلة اجملاالت كل  يف أمامه املمتد الواسع الطريق يف اإلنسان على احلجة هو وحده

 واإلنسان.
 وكذا ، الرسل بواسطة خلقه مع اهلل حلوار القرآن فعر  ، عديدة بطر  املبدأ هذا القرآن أكَّدَ  وقد 
 أنَّ  اكم  ، الطاعة وعليهم األمر له يكون أن ويكفيه القوة ميتلك أنه رغم ، إبليس ومع املالئكة مع
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 من كثري  عر  يف القرآن أطال وقد ، أقوامهم مع باحلوار حمكومة كانت  كلها  الرسل دعوات
 شجب كما  موقفاً  الباب هذا يف القرآن يشجب ومل ، وأقوامهم الرسل بني احلوارات هذه إحداثيات
 : حنوُ،ممارسته عدم على واإلصرار احلوار رفض موق 

 َيْسَمْعَها ملَْ  َكَأنْ   ُمْسَتْكربًا ُيِصر   مُثَّ  َعَلْيهِ  تـُتـَْلى اللَّهِ  آيَاتِ  َيْسَمعُ  ، أَثِيم   أَفَّاك   ِلُكل   َوْيلٌ ﴿:تعاىل قوله
 (2/11-7اجلاثية ةسور (﴾ ُمِهنيٌ  َعَذابٌ  هَلُمْ  أُْولَِئكَ  ُهُزًوا اختَََّذَها َشْيًئا آيَاتَِنا ِمنْ  َعِلمَ  َوِإَذا ، أَلِيم   ِبَعَذاب   فـََبش ْرهُ 

 فَاْعَملْ  ِحَجابٌ  َوبـَْيِنكَ  بـَْيِنَنا َوِمنْ  َوقـْرٌ  آَذانَِنا َويف  إِلَْيهِ  َتْدُعونَا ممَّا َأِكنَّة   يف  قـُُلوبـَُنا َوقَاُلوا﴿:تعاىل وقوله
   (1/14فصلت سورة( ﴾َعاِمُلونَ  ِإنَـَّنا

 ُهُزًوا َويـَتَِّخَذَها ِعْلم   ِبَغرْيِ  اللَّهِ  َسِبيلِ  َعنْ  لُِيِضلَّ  احلَِْديثِ  هَلْوَ  َيْشرَتِي َمنْ  النَّاسِ  َوِمنْ  ﴿:تعاىل وقوله
 َوقـْرًا أُُذنـَْيهِ  يف  َكَأنَّ   َيْسَمْعَها ملَْ  َكَأنْ   ُمْسَتْكربًا َوىلَّ  آيَاتـَُنا َعَلْيهِ  تـُتـَْلى َوِإَذا ، ُمِهنيٌ  َعَذابٌ  هَلُمْ  أُولَِئكَ 
  (.7/44-1لقمان سورة(﴾أَلِيم   ِبَعَذاب   فـََبش ْرهُ 

 والقواعد املنهج حيث من كبرياً   اهتماماً  به اهتم بل َعَرضياً  حديثاً  احلوار عن القرآن حديث يكن ومل  
 عن متكاملة نظرية فيه املتأمل يعطي مما ، منه وَّناذج ألساليبه وَعَر  ، عليها يسري أن التيينبغي
 4".الكرمي القرآن خالل من اراحلو 

ولنضع اآلن أمام املسلم املعاصر الذي لوثت فكره الثقافات املتالطمة يف الساحة الدولية البعيدة عن 
 الفكرية( احلريةوحي السماء عدة نقاط فكرية يف دعوة للحوار على أساس من أهم أسس احلوار )

 وجديرة مهمة أمور وتدبر تفهم بعد ذلك ويكون ،الفكري قراره اختاذ خالهلا من الفرد يستطيع اليت
 :  األمور هذه ؛ومن  عليها الضوء بإلقاء

 ة الدنيا ومركزية اآلخرة .يوسيل -
                                                           

أخبار ،ُكتب -موقع إسالم ويب على الشبكة العنكبوتية،موقع مقاالت.منهج احلوار يف القرآن الكرميمقال .حللي،عبدالرمحن،4
ُم.2/1/3114املقال بتاريخ 
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 .التحفظ واالحتياط يف العالقة بني اجلنسني -

 .زلية الصراع بني احلق والباطل أ -

 نفي النسبية وإثبات اليقني. -

 .تأويل لتوافق رغباهتم وأهوائهمالنصوص بالمسخ أقوام قردة خاسئني ملا تسلطوا على ألفاظ  -

 .ارث الكونية باملعاصي والذنوبارتباط الكو   -

ترتيب جدول أولويات النهضة بني التوحيد واإلميان والفرائض والفضيلة وإعداد القوة املدنية  -
 .اخل ..

أنه لن  بعدها  تعاىل ليتضح لنا جلًيا ولن يكون لنا دور يف االقناع إال بسرد اآليات من كتاب اهلل
ُفكريليس أمام "ألهناملعاصرةمن أطالل االحنرافات الفكرية يبقى شيء " يستطيع التخلص خطاب

 النظر" ..  اتوجهمنه عرب خمرج "االختالف يف 

وال تسويات أو حلول  االنصياع وإما النفا  الفكري،  فإما  " مباشرةخطابُاهللبل هو أمام "   
 4.وسط أمام أوامر ملك امللوك سبحانه وتعاىل

ُ  

                                                           
 .11صسابق،بتصرف  رجعالطريق إىل القرآن ،م 4
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ُ.الكريمءُالقرآنُفيُضُوُوسيليةُالدنياُومركزيةُاآلخرة

لكل سلوك يف احلياة هدف ، و القرآن الكرمي رسم طريًقا واضًحا لسالكيه؛  فبني هلم سبحانه 
النجدين فعلموا حقيقة الدنيا ، وزهدوا هبا فهي فانية ،ناقصة وهي دار نكد وغصص ، أما اآلخرة 

 كتابه الكرمي إال اهلل يفال يعلمه وال يعرف كنه صفته فهي دار مقبلة دائمة باقية وفيها من اخلريات ما 
؛ فيتخذ العاقل الدنيا وسيلة ؛ فيبذل من نفسه ، وينفق من ماله ، بل ومن عرضه ، ويكثر من 

دار البقاء الصدقات على قدر وسعه وضاقته ، ويرتك جمالس اللهو ، ويشتغل برضوان اهلل ليصل إىل 
 حنو قوله تعاىل : يف كتاب اهلل منحيث السعادة األبدية.ومن ذلك ماجاء 

َا﴿ نـَْيا احْلََياةِ  َمَثلُ  ِإَّنَّ َواأْلَنـَْعامُ  النَّاسُ  يَْأُكلُ  ممَّا اأْلَْر ِ  نـََباتُ  ِبهِ  فَاْختَـَلطَ  السََّماءِ  ِمنَ  أَنـْزَْلَناهُ  َكَماء   الد 
َها قَاِدُرونَ  أَنَـُّهمْ  أَْهُلَها َوَظنَّ  َوازَّيَـَّنتْ  ُزْخرُفـََها اأْلَْر ُ  َأَخَذتِ  ِإَذاَحتَّىٰ   فَ  نـََهارًا َأوْ  لَْياًل  أَْمرُنَا أَتَاَها َعَليـْ

مْ  َجَعْلَناَهاَحِصيًدا ََ ِلكَ ۚ   بِاأْلَْمسِ  تـَْغنَ  َكَأْن َدا ِإىَلٰ  َيْدُعو َواللَّهُ * يـَتَـَفكَُّرونَ  لَِقْوم   اآْليَاتِ  نـَُفص لُ  َكذَٰ
 (.52/01-52)سورة يونس﴾ ُمْسَتِقيم   ِصرَاط   ِإىَلٰ  َيَشاءُ  َمنْ  َويـَْهِدي السَّاَلمِ  رِ 

اَر اآْلِخَرَة هلََِي احْلَيَـَواُن َلْو َكانُوا ﴿:تعاىلوقوله  - نـَْيا ِإالَّ هَلٌْو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ ِذِه احْلََياُة الد  َوَما هَٰ
 (.11/32كبوتسورة العن)﴾نيـَْعَلُمو 

نـَْيا تعاىل :وقوله  - ِذِه احْلََياُة الد  َا هَٰ  (42/11)سورة غافر﴾رَمَتاٌع َوِإنَّ اآْلِخَرَة ِهَي َداُر اْلَقرَا﴿يَا قـَْوِم ِإَّنَّ

ٌر َوأَبـَْقى﴾: تعاىل قولهو  - نـَْيا*َواآْلِخَرُة َخيـْ  (.47/17-41)سورة األعلى﴿ َبْل تـُْؤثُِروَن احْلََياَة الد 

 سكرتهالدنيا سيفيق من ملاهية حني يقرأ الشارد عن املنهج القرآّن هذا التصوير الدقيق و       
ومن ختبط الشيطان وأعوانه به وتنقشع عنه الغشاوة فيعلم أهنا كاملثل الذي  وينتبه من غفلته

 . ضربه اهلل له يف اآلية فيتوب وينيب إىل ربه الرحيم سبحانه

 َواْلُمْؤِمُنونَوُقِل اْعَمُلوا َفَسيَـَرى اللَُّه َعَمَلُكْم َوَرُسولُُه ﴿تعاىل: قولهوبيان ذلك ما جاء من        
َوَستـَُرد وَن ِإىَلٰ َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَيـَُنب ُئُكْم مبَا ُكْنُتْم   (.411/2التوبة)سورة تـَْعَمُلون﴾ََ
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نـَْيا َعَلى اآْلِخَرِة َوَأنَّ اللََّه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم ﴿تعاىلوقوله  ِلَك بِأَنَـُّهُم اْسَتَحب وا احْلََياَة الد  )سورة اْلَكاِفرِين﴾ذَٰ

 (417/41النحل

َها َوَما لَ ﴿تعاىل وقوله نـَْيا نـُْؤتِِه ِمنـْ ُه َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اآْلِخَرِة نَزِْد َلُه يف َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الد 
 (31/13الشورى)سورة ﴾يف اآْلِخَرِة ِمْن َنِصيب  

ٌر لِلَِّذيَن آَمُنوا وََكانُوا يـَتـَُّقون﴾َوأَلَْجُر اآْلِخرَِة ﴿ عاىل وقوله ت  (17/43)سورة يوس َخيـْ

 

 دلة على زواهلا؟األترتبط النفس بالدنيا مع هذا احلشد اهلائل من  ذاملا: يفر  نفسه وهنا سؤال 

 بقوله: يف صيد اخلاطر-رمحه اهلل-اجلوزيجييبنا ابن 

، وذكر " اآلخرة أمر خارج عن الطبع، مث هي من جواذب الطبع إىل الدنيا كثرية، مث هي من داخل 
، ورمبا ظن من ال علم له أن جواذب اآلخرة أقوى، ملا يسمع من الوعيد يف القرآن. وليس   خارج 

كذلك؛ ألن مثل الطبع يف ميله إىل الدنيا كاملاء اجلاري، فإنه يطلب اهلبوط؛ وإَّنا رفعه إىل فو  حيتاج 
يب والرتهيب يقوى جند العقل. فأما الطبع، فجواذبه  غلرت  . وهلذا أجاب معاون الشرع: باإىل التكل

 0."كثرية، وليس العجب أن يـَْغِلَب، إَّنا العجب أن يـُْغَلبَ 
ُ  

                                                           
م،دراسة وحتقيق:حممد 4221-ه4141،الطبعة السابعة41ه(صيد اخلاطر،ص127-141ابن اجلوزي،أيب الفرج عبدالرمحن)ت4

 .لبنان-بريوت-عبدالرمحن عو ،الناشر/دار الكتاب العريب
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ُ.آياتُالقرآنفيُضوءُحتيا ُفيُالعالقةُبينُالجنسينُالتحفظُواال

االختالط ال ينفك غالبا عن حصول النظر احملرم أو اللمس أو اخللوة أو تعلق القلب أو اخلضوع 
كما جيتمعون يف ؛ ألنه ليس اجتماعًا يضم الرجال والنساء  بالقول ، وهذا هو موجب التحرمي 

  .املسجد أو يف الطواف

وال ريب أن ..": حيث يقولابن القيم _رمحه اهلل_ وهنا تأصيل مجيل يف مسألة االختالط أسوقه من كالم        
متكني النساء من اختالطهن بالرجال : أصل كل بلية وشر ، وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات 
العامة ، كما أنه من أسباب فساد أمور العامة واخلاصة ، واختالط الرجال بالنساء سبب لكثرة 

موسى ام ، والطواعني املتصلة . وملا اختلط البغايا بعسكر الفواحش والزنا ، وهو من أسباب املوت الع
، وفشت فيهم الفاحشة : أرسل اهلل إليهم الطاعون ، فمات يف يوم واحد سبعون ألفا ، والقصة 

  . مشهورة يف كتب التفاسري
فمن أعظم أسباب املوت العام : كثرة الزنا ، بسبب متكني النساء من اختالطهن بالرجال ، واملشي 

قبل الدين  -ينهم متربجات متجمالت ، ولو علم أولياء األمر ما يف ذلك من فساد الدنيا والرعية ب
 4".لكانوا أشد شيء منعا لذلك -

ُومنهاُ ،ُ ُالرحمن ُآيات ُظالل ُفي ُتفصيله ُجاء ُما ُالمسألة ُهذه ُمثل ُوطرح ُتصوير ومصداق
ُماجاءُمنُقولهُتعالىُ:ُ

ِلَك أَزَْكٰى هَلُْم  ۖ ُقْل لِْلُمْؤِمِننَي يـَُغض وا ِمْن أَْبَصارِِهْم َوحَيَْفظُوا فـُُروَجُهْم ﴿ ِإنَّ اللََّه َخِبرٌي مبَا َيْصنَـُعوَن*  ۖ ذَٰ
َها َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِهنَّ َوحَيَْفْظَن فـُُروَجُهنَّ َواَل يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ   ۖ  َما َظَهَر ِمنـْ

َواَل يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ لِبـُُعولَِتِهنَّ أَْو آبَاِئِهنَّ أَْو آبَاِء بـُُعولَِتِهنَّ أَْو  ۖ َوْلَيْضرِْبَن خِبُُمرِِهنَّ َعَلٰى ُجُيوهِبِنَّ 

                                                           
،حتقيق:ناي  بن أمحد 342ابن قيم اجلوزية،أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر بن أيوب ،الطر  احلكمية والسياسة الشرعية،ص4

 احلمد،الناشر/جممع الفقه اإلسالمي جبدة،الطبعة األوىل.



34 
 

ْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن َأَخَواهِتِنَّ َأْو ِنَساِئِهنَّ َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهنَّ أَبـَْناِئِهنَّ َأْو أَبـَْناِء بـُُعولَِتِهنَّ َأْو ِإْخَواهِنِنَّ َأْو َبيِن إِ 
ْربَِة ِمَن الر َجاِل أَِو الط ْفِل الَِّذيَن ملَْ َيْظَهُروا َعَلٰى َعْورَاِت الن سَ  َواَل َيْضرِْبَن  ۖ اِء َأِو التَّاِبِعنَي َغرْيِ أُويل اإْلِ

يًعا أَي َه اْلُمْؤِمُنوَن لََعلَُّكْم  ۖ يـُْعَلَم َما خُيِْفنَي ِمْن زِيَنِتِهنَّ بَِأْرُجِلِهنَّ لِ   )سورةتـُْفِلُحون﴾َوُتوبُوا ِإىَل اللَِّه مجَِ

 (.44/31-41النور

ُر  ﴿:  تعاىلوقوله  َوالَِّذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحاِفظُوَن*ِإالَّ َعَلٰى أَْزَواِجِهْم َأْو َما َمَلَكْت أمَْيَانـُُهْم فَِإنَـُّهْم َغيـْ
 .(1-1 )سورة املؤمنون،اآليتني﴾َمُلوِمنيَ 

َعِلَم اللَُّه  ۖ ْكنَـْنُتْم يف أَنـُْفِسُكْم َواَل ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َعرَّْضُتْم ِبِه ِمْن ِخْطَبِة الن َساِء َأْو أَ ﴿:  تعاىلوقوهل
َواَل تـَْعزُِموا ُعْقَدَة الن َكاِح َحَّتَّٰ  ۖ أَنَُّكْم َسَتْذُكُرونـَُهنَّ َولَِٰكْن اَل تـَُواِعُدوُهنَّ ِسرًّا ِإالَّ َأْن تـَُقوُلوا قـَْواًل َمْعُروفًا 

ُلَغ اْلِكَتاُب َأَجَلُه  َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه َغُفوٌر  ۖ َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه يـَْعَلُم َما يف أَنـُْفِسُكْم فَاْحَذُروُه  ۖ يـَبـْ
 (.441/3البقرة)سورة ﴾َحِليمٌ 

 (31/31القصص)سورة ﴾َفَجاَءْتُه ِإْحَدامُهَا مَتِْشي َعَلى اْسِتْحَياء  ﴿: تعاىلوقوله 

ِلُكْم َأْطَهُر لُِقُلوِبُكْم  ۖ َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا فَاْسأَُلوُهنَّ ِمْن َورَاِء ِحَجاب  ﴿:تعاىل  وقوله ذَٰ
 (.14/44األحزابسورة )﴾ۖ َوقـُُلوهِبِنَّ 

 
ُ  
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ُكتابُاهللأزليةُالصراعُبينُالحقُوالباطلُ ُ.فيُضوء

مل فهو سنة ربانية ولوال الصراع بني احلق والباطل خلق اهلل اإلنسان،احلق والباطل بينهما صراع منذ أن 
يَا آَدُم ِإنَّ َهَذا َعُدوٌّ لََّك َولَِزْوِجَك َفاَل خُيْرَِجنَُّكَما ِمَن :﴿قال عز وجل ؛علم اجلهاد ومل ختلق النار يقم

ُ(447/31طهسورة )﴾اجْلَنَِّة فـََتْشَقى

ي حُيِْيي َأملَْ تـََر ِإىَل الَِّذي َحاجَّ ِإبـْرَاِهيَم يف رَب ِه َأْن آتَاُه اللَُّه اْلُمْلَك ِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم َريب َ الَّذِ ﴿قال تعاىلو 
هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب  قَاَل ِإبـَْراِهيُم فَِإنَّ اللََّه يَْأيت بِالشَّْمِس ِمَن اْلَمْشرِِ  َفْأتِ  ۖ َومُيِيُت قَاَل أَنَا ُأْحِيي َوأُِميُت 

 (311/3البقرة)سورة ﴾َواللَُّه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمني ۖ فـَُبِهَت الَِّذي َكَفَر 

َواَل َأَخاُف َما ُتْشرُِكوَن بِِه ِإالَّ أَْن  ۖ قَاَل َأحُتَاج ون  يف اللَِّه َوَقْد َهَداِن  ۖ َوَحاجَُّه قـَْوُمُه  ﴿قال تعاىل و 
 (.11/1األنعامسورة )تـََتذَكَُّرون﴾أََفاَل  ۖ َوِسَع َريب  ُكلَّ َشْيء  ِعْلًما  ۖ َيَشاَء َريب  َشْيًئا 

فمن صراعه مع أبيه واثبات احلق الذي  ، كثري ومتنوع  -عليه السالم-الصراع يف حياة إبراهيم ف     
بنعمة  مذرة وأخره جيفة قذرة فال خيتالهو عليه إىل صراعه مع النمرود ليبني له ضعفه وأن أوله نطفة 

ولكنه أىب وطغى وتكرب فأهلكه القادر املقتدر مبخلو  ال يكاد  اهلل عليه ويطغى بالنعمة على املنعم
 يُرى.

 قَاَل فَِبَما أَْغَويـَْتيِن أَلَقـُْعَدنَّ هَلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيَم* مُثَّ آَلتِيَـنـَُّهْم ِمْن بـَنْيِ أَْيِديِهْم َوِمنْ  ﴿:ُتعاىلويف قوله 
 (.47/7-41األعراف)سورة ﴾َواَل جتَُِد َأْكثـََرُهْم َشاِكرِينَ  ۖ َخْلِفِهْم َوَعْن أمَْيَاهِنِْم َوَعْن مَشَائِِلِهْم 

اَل  ۖ َوالَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم  ۖ َأملَْ يَْأِتُكْم نـََبأُ الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم قـَْوِم نُوح  َوَعاد  َوَْثُوَد ﴿:تعاىل ولهقو 
ا أُْرِسْلُتْم بِِه َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـ َناِت فـََرد وا أَْيِديـَُهْم يف أَفـَْواِهِهْم َوقَاُلوا ِإنَّا َكَفْرنَا مبَِ  ۖ يـَْعَلُمُهْم ِإالَّ اللَُّه 

* قَاَلْت ُرُسُلُهْم َأيف اللَِّه َشكٌّ فَاِطِر السََّماَواِت َواأْلَ   ۖ ْرِ  َوِإنَّا َلِفي َشكٍّ ممَّا َتْدُعونـََنا إِلَْيِه ُمرِيب 
أَنـُْتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـلَُنا تُرِيُدوَن َأْن  قَاُلوا ِإنْ  ۖ َيْدُعوُكْم لِيَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َويـَُؤخ رَُكْم ِإىَلٰ َأَجل  ُمَسمًّى 

قَاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن حَنُْن ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلُكْم َولَِٰكنَّ * َتُصد ونَا َعمَّا َكاَن يـَْعُبُد آبَاُؤنَا َفْأُتونَا ِبُسْلطَان  ُمِبني  
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َوَعَلى اللَِّه  ۖ َما َكاَن لََنا َأْن نَْأتَِيُكْم ِبُسْلطَان  ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه وَ  ۖ اللََّه مَيُن  َعَلٰى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 
 (.44/41-2إبراهيم)سورة ﴾فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن 

 

..﴾املدافعة بني احلق والباطل أزلية واأليام دولو   (314/3البقرة)سورة ﴿َوَلْوال َدْفُع اهلِل النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعض 
 .ر ﴾ األَ  دتْ ولوال هذه املدافعة ﴿لفسَ ، وهذه حكمة إهلية 

؛ دائًما املتدبر آلياته نينة تصحب قارئ القرآن أالثقة والطموثقة العبد مباعند اهلل  وبوعده عزوجلتجد 
َوالَِّذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا  ﴿:وبيان ذلك من قوله تعاىلألنه يعلم أن العاقبة لعباد اهلل الصاحلني املصلحني.

 (.12/32)سورة العنكبوت﴾َوِإنَّ اللََّه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ  ۖ لَنَـْهِديـَنـَُّهْم ُسبـَُلَنا 
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ُ.فيُالقرآنُالكريمُنسبيةونفيُالُثباتُاليقينإ

النصوص ما تدل  عليه حيث قال: .4أبو عبد املعز  لشيخ/ العنوان من خالل ما حرره ا إيضاح هلذا
الشرعية أنَّ اخلري يضاف إىل اهلل تعاىل، والشرَّ ينفى عنه، فال يوص  اهلل سبحانه بالشر  وال يفعله وال 

... َوتُِعز  َمْن َتَشاُء َوُتِذل  َمْن َتَشاءُ ﴿ يتسمَّى به مطلًقا بأي  وجه  من الوجوه، ويدل  عليه قوله تعاىل:
ُر ِإنََّك َعَلى   لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخْلَيـُْر   »... :-–، وقوله (31/4)سورة آل عمران﴾ُكل  َشْيء  َقِديرٌ بَِيِدَك اخْلَيـْ

 3«ُكل ُه يف َيَدْيَك، َوالشَّر  لَْيَس إِلَْيَك، ...

هذا، وليس معىن نفي إضافة الشر  إىل اهلل تعاىل هو نفَي كونه خملوقًا بأمره وإرادته، بل الشر  هو 
عموم خملوقاته ومفعوالته، واهللُ سبحانه ال يوص  بشيء  من خملوقاته، وإَّنا يوص  داخٌل يف 

، فالشر  يف بعض : »-رمحه اهلل-بفعله وخلقه، قال ابن القي م  وهو سبحانه خالق اخلري والشر 
ن الظلم خملوقاته ال يف خلقه وفعله، وخْلُقه وفعُله وقضاؤه وقدره خرٌي كل ه، وهلذا تـَنَـزَّه سبحانه ع

، فال يضع األشياَء إال يف مواضعها -كما تقدَّم-الذي حقيقُته وضُع الشيء يف غري موضعه 
الالئقة هبا وذلك خرٌي كل ه، والشر  وضع الشيء يف غري حمل ه، فإذا ُوضع يف حمل ه مل يكن شرًّا، فُعلم 

 4«أنَّ الشرَّ ليس إليه

                                                           
، نسبًة إىل الُقبَّة القدمية باجلزائر )العاصمة( اليت ُولد فيها بتاريب.4 خ: أبو عبد املعز  حممَّد علي بن بوزيد بن علي فركوس الُقب 
يف شهر وسنة اندالع الثورة التحريرية يف اجلزائر ضدَّ االستعمار م 4211نوفمرب  31ل: املوافق ه 4471ربيع األوَّل  32

-أبرز املشايخ الذين استفاد منهم:يف أثناء مرحلته الدراسية باملدينة النبوية استفاد من أساتذة  وعلماَء كرام  .الفرنسي الغاشم
كما استفاد من كبار العلماء واملشايخ ،الشري   ، سواًء يف اجلامعة اإلسالمية أو يف املسجد النبوي-مالزمًة وجمالسًة وحضورًا

 أمثال الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ محَّاد بن حممَّد األنصاري رمحهما اهلل تعاىل من خالل احملاضرات.
 ،كتاب اإلميان،باب قوله تعاىل:"يقول اهلل.....وتسعني".431(،ص333،)4.صحيح مسلم،ج3

ه(،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة 714-142بن أيب بكر )تابن قيم اجلوزية،مشس الدين حممد 4
 م،الناشر/مكتبة العبيكان،الريا .4222-ه4131حتقيق:عمر بن سليمان احلفيان،الطبعة األوىل،3ج،472والتعليل،ص
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ًضا مطلًقا من مجيع الوجوه، وإَّنا هو نسبٌّ إضايفٌّ، ويؤك د هذا كما أنَّ اهلل تعاىل مل خيلِق الشَّرَّ حم
فاعلم أنَّ الشرَّ كلَّه يرجع إىل العدم، أعين »بقوله:  -رمحه اهلل-املعىن ما نصَّ عليه ابن أيب العز  

فيه، عدَم اخلري وأسباِبه املفضية إليه، وهو من هذه اجلهة شرٌّ، وأمَّا من جهة وجوده احملض فال شرَّ 
مثالُه أنَّ النفوس الش ر يرة وجوُدها خرٌي من حيث هي موجودٌة، وإَّنا حصل هلا الشر  بقطع مادَّة 

أُعينْت بالعلم وإهلام اخلري حترَّكت به، وإن تُركت  اخلري عنها، فإهنا ُخلقت يف األصل متحر كًة، فإن
وإَّنا تكون شرًّا باإلضافة ال من حترَّكت بطبعها إىل خالفه، وحركُتها من حيث هي حركٌة خرٌي، 

حيث هي حركٌة، والشر  كل ه ظلٌم، وهو وضُع الشيء يف غري حمل ه، فلو ُوضع يف موضعه مل يكن 
شرًّا، فُعلم أنَّ جهة الشر  فيه نسبيٌة إضافيٌة، وهلذا كانت العقوبات املوضوعة يف حماهل ا خريًا يف 

ل  الذي حلَّت به ِلما أحدثت فيه من األمل الذي كانت نفسها، وإن كانت شرًّا بالنسبة إىل احمل
الطبيعُة قابلًة لضد ه من اللذَّة املستعدَّة له، فصار ذلك األمل شرًّا بالنسبة إليها، وهو خرٌي بالنسبة 
إىل الفاعل حيث وَضَعه يف موضعه، فإنه سبحانه مل خيلق شرًّا حمًضا من مجيع الوجوه واالعتبارات، 

مته تأىب ذلك، فال يكون يف جناب احلق  تعاىل أن يريد شيًئا يكون فساًدا من كل  وجه  ال فإنَّ حك
ُحال، فإنه سبحانه اخلرُي كل ه بيديه والشر  ليس إليه، 

مصلحَة يف خلقه بوجه  ما، هذا من أبني امل
كان إليه مل يكن شرًّا، بل كل  ما إليه فخرٌي، والشر  إَّنا حصل لعدم هذه اإلضافة والنسبة إليه، فلو  

ه شرًّا  4«فتأمَّْله. فانقطاع نسبته إليه هو الذي صريَّ

هذا، وقد يكون انقطاع نسبة الشر  إىل اهلل تعاىل خيتل  باختالف املقصود منه، فإن أُريد بالشر  
 َيْظِلُم َرب َك َوالَ ﴿ وضُع الشيء يف غري حَمَل ه فإنَّ هذا هو الظلم، واهلل منزٌَّه عن الظلم لقوله تعاىل:

، وقولِه (11/14ص لتسورة فُ ) ﴾َوَما َرب َك ِبَظالَّم  لِْلَعِبيدِ ﴿ وقولِه تعاىل:، (12/41 الكه )سورة  ﴾َأَحًدا
يَا » عن رب ه: --ويف احلديث فيما يرويه النب  ، (77/1النساء)سورة  ﴾َوالَ ُتْظَلُموَن فَِتيالً ﴿ تعاىل:

َنُكْم حُمَرًَّما، َفالَ َتظَاَلُمواِعَباِدي ِإن    3«َحرَّْمُت الظ ْلَم َعَلى نـَْفِسي، َوَجَعْلُتُه بـَيـْ

                                                           
العقيدة ه(723-الدمشقي)ت.ابن أيب العز،صدر الدين حممد بن عالء الدين علي بن ابن أيب العز احلنفي،األزديالصايل 4

عبداللهنب عبداحملسن الرتكي،الناشر/مؤسسة الرسالة،الطبعة  -،حتقيق:شعيب األرنؤوط311-314،صالطحاوية
 م.4227-ه4147العاشرة

،كتاب الربوالصلة واآلداب،باب حترمي الظلم.4421(،ص3177،)3صحيح مسلم،ج.3
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وإن أريد بالشر  إحلاُ  العقوبة باملذنب أو اجلان أو الظامل فإنَّ هذا ليس بشرٍّ وإَّنا هو عدٌل منه 
 سبحانه وتعاىل.

وِصلة إلوإن أريد بالشر  عدُم اخلري وانعداُم أسبابه املفضية 
ُ
يه، فالعدُم ليس بشيء  يف إليه وُسبُِله امل

، لذلك ال يـُْنَسب العدُم إىل اهلل تعاىل، -أيًضا-اخلارجي إالَّ يف الذهن والعلم وليس فعالً الوجود
إن أريد بالشر  من العبد عدُم التوفيق لإلميان واهلدى فإنَّ التوفيق إليهما  -أيًضا-ومن هذا املنطلق 
 نه وتعاىل الذي يؤتيه من يشاء من عباده، ومنُع الفضل ال يـَُعد  شرًّا وال ظلًما.من فضله سبحا

والعبد إذا فعل القبيَح املنهيَّ عنه كان قد فَعَل الشرَّ والسوء، والرب  : »-رمحه اهلل-قال ابن القي م 
فاعالً خرٌي سبحانه هو الذي جعله فاعالً لذلك، وهذا اجلعل منه عدٌل وحكمٌة وصواٌب، فجعُله 

واملفعوُل شرٌّ قبيٌح، فهو سبحانه هبذا اجلعل قد وضع الشيَء موِضَعه ِلما له يف ذلك من احلكمة 
البالغة اليت حُيمد عليها، فهو خرٌي وحكمٌة ومصلحٌة، وإن كان وقوعه من العبد عيًبا ونقًصا 

 .4«وشرًّا
ن فضله علًما وعدالً وحكمًة فيصدر فإذا أراد بعبده اخلرَي أعطاه م: »-رمحه اهلل-وقال احلكمي 

منه اإلحسان والطاعة والرب  واخلري، وإذا أراد به شرًّا أمسكه عنه وخالَّه ودواعَي نفسه وطبِعه 
، وليس منُعه لذلك ظلًما منه  وموَجبها، فصدر منه موَجُب اجلهل والظلم من كل  شرٍّ وقبيح 

ًا، وال سيَّما إذا منعه عن حَمَلٍّ ال سبحانه، فإنه فضُله يؤتيه من يشاء، وليس من منَ 
َع فْضَله ظامل

 .3«يستحق ه وال يليق به
ًنا أحَد الوجوه  هذا، وقد بنيَّ العلماء أنَّ الشرَّ مل يَرِْد مضافًا إىل اهلل يف كالمه تعاىل إال متضم 

 الثالثة التالية:

يد عموَم القدرة واملشيئة واخللق، أن يُذكر الشر  مع خملوقاته لدخوله ضمن العموم الذي يف :األول
َواهللُ َعَلى ُكل  ﴿ وقوله تعاىل:، (13/42الزمر: سورة 44/،41الرعد)سورة ﴾اهللُ َخاِلُق ُكل  َشْيء  ﴿ مثل قوله تعاىل:

                                                           
ه(،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة 714-142ابن قيم اجلوزية،مشس الدين حممد بن أيب بكر )ت4

 م،الناشر/مكتبة العبيكان،الريا .4222-ه4131،حتقيق:عمر بن سليمان احلفيان،الطبعة األوىل112،ص3والتعليل،ج

لى علم ع(،معارج القبول بشرح سلم الوصول هـ4477-احلكمي،حافظ بن أمحد بن علي)ت.3
 م.4221-هـ4141الدمام،الطبعة األوىل-حممود أبو عمر،الناشر/دار ابن القيم،احملقق:عمر بن 337،ص4األصول،ج
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ورة س) ﴾َقِديرٌ  خَيُْلُق اهللُ َما َيَشاُء ِإنَّ اهلَل َعَلى ُكل  َشْيء  ﴿ وقوله تعاىل:(.311/3البقرة: سورة ) ﴾َشْيء  َقِديرٌ 
 .(11/31النور: 

َوأَنَّا الَ َنْدرِي َأَشرٌّ أُرِيَد مبَْن يف ﴿ أن حُيذف فاعُل الشر  مثل قوله تعاىل عن مؤمين اجلن : :الثان
 (.41/73اجلن)سورة  ﴾اأَلْرِ  أَْم أَرَاَد هِبِْم رَبـ ُهْم َرَشًدا

الَِّذي َخَلَقيِن فـَُهَو ﴿ إبراهيم عليه السالم يف قوله تعاىل:أن ُيْسَنَد إىل حَمَل ه القائم به كقول  :الثالث
فأضاف ، (11-71الشعراء: سورة )﴾يـَْهِديِن. َوالَِّذي ُهَو يُْطِعُميِن َوَيْسِقنِي. َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ 

 تعاىل.إبراهيم عليه السالم املرَ  إىل نفسه اليت هي حَمَل  املر  ومل ُيسنده إىل اهلل 
َفُعُكمْ  َواَل ﴿وحنو قوله تعاىل  ۚ   يـُْغوَِيُكمْ  َأنْ  يُرِيدُ  اللَّهُ  َلُكْم ِإْن َكانَ  أَْنَصحَ  َأنْ  أََرْدتُ  ِإنْ  ُنْصِحي يـَنـْ

 .(41/44هود)سورة .﴾َوإِلَْيِه تـُْرَجُعونَ  َرب ُكمْ  ُهوَ 
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 (.41/13الشورى)سورة ﴾َكَسَبْت أَْيِديُكْم َويـَْعُفو َعْن َكِثري  َوَما َأَصاَبُكْم ِمْن ُمِصيَبة  فَِبَما   ﴿: تعاىلوحنو قوله 

 (.67/24الزخرف)سورة ﴾ُهُم الظَّاِلِمنيَ  َكانُوا َولَِٰكنْ  ظََلْمَناُهمْ  َوَما﴿: تعاىل وحنوقوله

 (.01/65اجلن)سورة ﴾َرَشًدا َربـ ُهمْ  هِبِمْ  أَرَادَ  أَمْ  اأْلَْر ِ  مبَْن يف  أُرِيدَ  َأَشرٌّ  َنْدرِي َوأَنَّا اَل  ﴿: تعاىلوحنو قوهل 

 .(2/111-1الفلق)سورة ﴾ُقْل أَُعوُذ ِبَرب  اْلَفَلِق ِمْن َشر  ما َخَلقَ ﴿: تعاىل وحنو قوهل 

ُ  
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ُعلىُألفاظُالنصُو ُتسلطوا ُخاسئينُلما ُقردة ُهملتوافقُرغباتهمُوأهواُصُبالتأويلمسخُأقوام
 ..فيُضوءُماجاءُبهُالبيان

)سورة ﴾َعِلْمُتُم الَِّذْيَن اْعَتَدْوا ِمْنُكْم يف السَّْبِت فـَُقْلَنا هَلُْم ُكْونـُْوا ِقَرَدًة َخاِسِئنْيَ َوَلَقْد ﴿قال تعاىل -

 .(11/3البقرة
ُقْل َهْل أُنـَب ُئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َذِلَك َمثـُْوبًَة ِعْنَد اهلِل َمْن َلَعَنُه اهلُل َوَغِضَب َعَلْيِه َوَجَعَل ﴿قال تعاىل -

ُهمُ  )سورة ﴾اْلِقَرَدَة َواخْلََنازِيـَْر َوَعَبَد الطَّاُغْوَت أُْولَِئَك َشرٌّ َمَكانًا َوَأَضل  َعْن َسَواء السَِّبْيلِ  ِمنـْ

 (.11/1املائدة

قاً  مبَانـَزَّْلَنا آِمُنواْ  أُوتُواْاْلِكَتابَ  يَاأَيـ َهاالَِّذينَ ﴿قال تعاىل -  نَّْطِمسَ  َأن قـَْبل م ن َمَعُكم ل َما ُمَصد 
)سورة ﴾َمْفُعوالً  الّلهِ  أَْمرُ  وََكانَ  السَّْبتِ  َأْصَحابَ  َلَعنَّا َكَما َأْونـَْلَعنَـُهمْ  أَْدبَارَِها فـَنَـُردََّهاَعَلى  ُوُجوهاً 

 (.17/1املائدة

 .(411/7األعراف)سورة ﴾َخاِسِئنيَ  ِقَرَدةً  ُكونُوا هَلُمْ  قـُْلَنا َعْنهُ  نـُُهوا َعْن َما َعتَـْوا فـََلمَّا ﴿تعاىلقال   -

: وأضل  -رمحه اهلل-يقول هذا املعىن شيخ اإلسالم بن تيمية  اهلوى يعمي ويصم ومن الضالل اتباعه
ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى ﴿الُضالَّل: اتباُع الظن واهلوى كما قال اهلل تعاىل يف حق من ذمَّهم

ُم اهْلَُدى اأْلَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم م ن  .(34/14لنجم)سورة ا﴾رَّهبِ 

َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوَما يَنِطُق َعِن اهْلََوى  َوالنَّْجِم ِإَذا َهَوى * ﴿ - -ه وقال يف حق نبي
فنزهه عن الضالل والغواية اللذين مها اجلهل والظلم،  (1/14-4لنجم)سورة ا﴾* ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى

فالضال  هو الذي ال يعلم احلق، والغاوي الذي يتبع هواه. وأخرب أنه ما ينطق عن هوى النفس، بل 
 4.هو وحي أوحاه اهلل إليه فوصفه بالعلم ونزهه عن اهلوى

                                                           
م،اعتىن هبا وخرج 3114-هـ4133هـ(،جمموع الفتاوى،الطبعة الثانية 731-. شيخ اإلسالم،تقي الدين أمحد بن تيمية احلران)ت4

 ،لناشر/دار الوفاء.41(،ص1-4)3أحاديثها:عامر اجلزار و أنور الباز،ج
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مبا ميليه عليها لن  الشيطان )األم(ا هل احلاضن إن و  ،اهلوى هو التصورات اليت تنشأ وحمفزها األولإن 
عن القرآن اً سرتشد بالناس بعيدافهي بعيدة كل البعد عن اهلدى وإن ؛ ترى النور ما بقي فيها رمق 

مبن وصفهم ال كمن يسرتشد ،على هدى من ربه كانالقرآن   ها له صنعكانت تصوراته وفق ما فمن  ؛
اأَلْرِ  ُيِضل وَك َعن َسِبيِل الّلِه ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوِإْن ُهْم ِإالَّ َوِإن ُتِطْع َأْكثـََر َمن يف ﴿:هقولخالقهم ب
 (.441/1)سورة األنعام﴾خَيُْرُصونَ 

ُ  
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ُ.المعاصيُوالذنوبُولكوارثُالكونيةُاُالعالقةُبين
نـََرى اللََّه  ِإْذ قـُْلُتْم يا ُموسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحَّتَّ ﴿:قوله تعاىلماحا  بقوم موسى يف هاكم 

 (11/3)سورة البقرة،آية﴾َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنـُْتْم تـَْنظُُرونَ 

َر الَِّذي ِقيَل هَلُْم َفأَنـْزَْلَنا َعَلى الَِّذيَن  ...﴿: قوله تعاىلكذا يف و  فـََبدََّل الَِّذيَن ظََلُموا قـَْواًل َغيـْ
*َوِإِذ اْسَتْسَقى ُموَسى لَِقْوِمِه فـَُقْلَنا اْضِرْب ِبَعَصاَك  َكانُوا يـَْفُسُقونَ ظََلُموا رِْجزًا ِمَن السََّماِء مبَا  

ًنا َقْد َعِلَم ُكل  أُنَاس  َمْشَربـَُهْم ُكُلوا َواْشَربُوا ِمْن رِْز ِ   اللَِّه َواَل احلََْجَر فَانـَْفَجَرْت ِمْنُه اثـَْنَتا َعْشَرَة َعيـْ
ِديَن *َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن َنْصربَ َعَلى طََعام  َواِحد  فَادُْع لََنا َربََّك خُيْرِْج تـَْعثـَْوا يف اأْلَْرِ  ُمْفسِ 

ََ لََنا ممَّا تـُْنِبُت اأْلَْرُ  ِمْن بـَْقِلَها َوِقثَّائَِها َوُفوِمَها َوَعَدِسَها َوَبَصِلَها قَاَل أََتْسَتْبِدُلوَن الَّذِ  ي ُهَو أَْد
لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَاُءوا  بِالَِّذي ُهوَ  ٌر اْهِبطُوا ِمْصرًا فَِإنَّ َلُكْم َما َسأَْلُتْم َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذ  َخيـْ

ِلَك مبَا ِبَغَضب  ِمَن اللَِّه َذِلَك بِأَنَـُّهْم َكانُوا َيْكُفُروَن بِآيَاِت اللَِّه َويـَْقتـُُلوَن النَِّبي نَي ِبَغرْيِ احلَْق  ذَ 
 (.14/3-12البقرة)سورة ﴾ْوا وََكانُوا يـَْعَتُدونَ َعصَ 

َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اأْلَْرَ  َفَما َكاَن لَُه ِمْن ِفَئة  يـَْنُصُرونَُه ِمْن ُدوِن اللَِّه َوَما َكاَن ﴿:تعاىلوله قويف 
 (.14/31القصص)سورة ﴾ِمَن اْلُمْنَتِصرِينَ 

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوًحا ِإىَلٰ قـَْوِمِه فـََلِبَث ِفيِهْم أَْلَ  َسَنة  ِإالَّ ﴿وماجاء يف قوم نوح يف قوله تعاىل : 
 (.41/32)سورة العنكبوت﴾مَخِْسنَي َعاًما َفَأَخَذُهُم الط وفَاُن َوُهْم ظَاِلُمونَ 

 ۚ   السََّماءِ  ِمنَ  ِكَتابًا َعَلْيِهمْ  تـُنَـز لَ  َأنْ  اْلِكَتابِ  أَْهلُ  َيْسأَُلكَ ﴿ ويف قوله تعاىل :
ِلكَ  َأْكبَـرَ  ُموَسىٰ  َسأَُلوا فـََقدْ  اهلل  فـََقاُلواأَرِنَا ِمْن ذَٰ
َعْن  فـََعَفْونَا اْلبَـيـ َناتُ  َجاَءتْـُهمُ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  اْلِعْجلَ  اختََُّذوا مُثَّ ۚ   ِبظُْلِمِهمْ  الصَّاِعَقةُ  َفَأَخَذتْـُهمُ   َجْهرَةً 
ِلَك  َناۚ  ذَٰ  (.414/1لنساء)سورة ا﴾ُمِبيًنا ُسْلطَانًا ُموَسىٰ  َوآتـَيـْ
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َأملَْ يـََرْوا َكْم أَْهَلْكَنا ِمن قـَْبِلِهم م ن قـَْرن  مَّكَّنَّاُهْم يف اأَلْرِ  َما ملَْ َُّنَك ن ﴿:ويف قوله تعاىل     
حَتِْتِهْم َفَأْهَلْكَناُهم ِبُذنُوهِبِْم َوأَنَشْأنَا لَُّكْم َوأَْرَسْلَنا السََّماء َعَلْيِهم م ْدرَارًا َوَجَعْلَنا األَنـَْهاَر جَتْرِي ِمن 

 (.1/1)سورة األنعام﴾ِمن بـَْعِدِهْم قـَْرنًا آَخرِينَ 

نُذر اهلل تعاىل لعباده فتارة صاعقة ،وتارة رجز تلكم طائفة من اآليات الكرميات تصور للعاقل 
لعلهم -هبا عباده  وهي مجلة من اآليات خيوف اهلل.من السماء،وتارة خس  ،وأخرى طوفان 

فما حيدث من هذه الكوارث الكونية اليت تضر العباد وتفسد البالد كلها بأسباب -يرجعون
وبيانه كما يف قوله تعاىل:  الشرك واملعاصي.

ِلكَ لِيـُْؤِمُنوا  َكانُوا َوَما بِاْلبَـيـ َناتِ  ُرُسُلُهمْ  ظََلُمواَوَجاَءتْـُهمْ  َلمَّا قـَْبِلُكمْ  ِمنْ  اْلُقُرونَ  أَْهَلْكَنا َوَلَقدْ ﴿ َكذَٰ
 (.04/01يونس)سورة ﴾اْلُمْجرِِمنيَ  جَنْزِياْلَقْومَ  

َفَأْوَحٰى  ۖ َوقَاَل الَِّذيَن َكَفُروا لُِرُسِلِهْم لَُنْخرَِجنَُّكْم ِمْن أَْرِضَنا أَْو لَتَـُعوُدنَّ يف ِملَِّتَنا ﴿: تعاىلوقوله 
 (.44/41إبراهيم)سورة﴾إِلَْيِهْم َربـ ُهْم لَنـُْهِلَكنَّ الظَّاِلِمني

ِلَك بَِأنَّ اللََّه ملَْ َيُك ُمَغيـ رًا نِْعَمًة أَنـَْعَمَها َعَلٰى قـَْوم  َحَّتَّٰ يـَُغيـ ُروا َما بِأَنـُْفِسِهْم ﴿وقوله تعاىل:   ۖ ذَٰ
يٌع َعِليمٌ   .(14/1األنفال)سورة ﴾َوَأنَّ اللََّه مسَِ

َوَضَرَب اللَُّه َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنًَّة يَْأتِيَها رِْزقـَُها َرَغًدا ِمْن ُكل  َمَكان  ﴿: تعاىل وقوله
 (.443/41لالنح)سورة ﴾َفَكَفَرْت بِأَنـُْعِم اللَِّه َفَأَذاقـََها اللَُّه لَِباَس اجلُْوِع َواخْلَْوِف مبَا َكانُوا َيْصنَـُعونَ 

َها اْلَقْوُل ﴿وقوله تعاىل :  َرِفيَها فـََفَسُقوا ِفيَها َفَحقَّ َعَليـْ َوِإَذا أََرْدنَا َأْن نـُْهِلَك قـَْريًَة أََمْرنَا ُمتـْ
وََكَفٰى ِبَرب َك ِبُذنُوِب ِعَباِدِه َخِبريًا  ۖ َفَدمَّْرنَاَها َتْدِمريًا* وََكْم أَْهَلْكَنا ِمَن اْلُقُروِن ِمْن بـَْعِد نُوح  

 .(47/47-41اإلسراء)سورة ﴾َبِصريًا

ُكُلوا ِمْن رِْزِ  رَب ُكْم   ۖ َجنََّتاِن َعْن ميَِني  َومِشَال   ۖ َلَقْد َكاَن ِلَسَبإ  يف َمْسَكِنِهْم آيٌَة  ﴿قال تعاىل
ْلَناُهْم جِبَنَّتَـْيِهْم بـَْلَدٌة طَي َبٌة َوَربٌّ َغُفو  ۖ َواْشُكُروا َلُه  ٌر* َفَأْعَرُضوا َفَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم َسْيَل اْلَعرِِم َوَبدَّ

ِلَك َجَزيـَْناُهْم مبَا َكَفُروا  * ذَٰ َوَهْل جُنَازِي  ۖ َجنَّتَـنْيِ َذَوايَتْ ُأُكل  مَخْط  َوأَْثل  َوَشْيء  ِمْن ِسْدر  قَِليل 
 (.41/14-41سبأ)سورة ﴾ِإالَّ اْلَكُفورَ 
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فالرتبية والبيان بأن ما يصيبهم هو كسبهم.  على العباد احلجة تقيموهذه آيات بينات 
 اإلسالمية تربية راقية واضحة املعامل حمسوبة اخلطوات حمسومة العواقب.

بالبأساء والضراء فيكمن يف استخراج العبودية من الشاردين عن رهبم فلعلهم  بتالءاالأما سر 
يرجعون إليه سبحانه بالضراعة واالقالع عن املعاصي واإلنابة إليه والندم على ما اقرتفت 

نفوسهم األمارة بالسوء،بذكره ودعائه وكثرة االستغفار فهذا مما يرفع به الرمحن عنهم به البالء 
َلَقْد أَْرَسْلَنا ِإىَل أَُمم  م ن قـَْبِلَك َفَأَخْذنَاُهْم بِاْلَبْأَساء و ﴿: عىن  بتدبرقوله تعاىل ويتضح هذا امل

 (.13/1)سورة األنعام ﴾َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم يـََتَضرَُّعونَ 

 وهذه آية سورة التوبة تصور عاقبة الذنوب يف مشهد من مشاهد اآلخرة...

يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكِثريًا ِمَن اأْلَْحَباِر َوالر ْهَباِن لََيْأُكُلوَن أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل ﴿: ل تعاىلفيقو 
َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يـُْنِفُقونـََها يف َسِبيِل اللَِّه فـََبش ْرُهْم  ۖ َوَيُصد وَن َعْن َسِبيِل اللَِّه 

َها يف نَاِر َجَهنََّم فـَُتْكَوٰى هِبَا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوظُُهورُُهْم  *يـَْوَم حُيَْمٰى َعَليـْ َذا َما َكنَـْزمُتْ  ۖ ِبَعَذاب  أَلِيم  هَٰ
 (.41/2-41)سورة التوبة   ﴾ِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكْنُتْم َتْكِنُزونَ أِلَنـْفُ 

ُ  
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ترتيبُجدولُأولوياتُالنهضةُبينُالتوحيدُواإليمانُوالفرائضُماجاءُفيُالقرآنُمنُأمرُ
ُ.ضيلةُوإعدادُالقوةُالمدنيةوالف

 -يف القرآنبعيًدا عن مفهوم النهضة  -إلصالح هبدف ايف ذهن بعض احملبني النهضة عندما تتبلور 
نه سيتعصب لرأيه وتكرب فيه األنا فتأخذه العزة باإلمث حيث إ؛ ىل مأز  حقيقي إيؤول به األمر حتمًا 

 . روحاتهطفال يرى النهضة وال يفهمها إال وفق نظرياته وأُ 

ولكن حذار ، م القيادة ُسلّ حقه يف التمركز يف ي حق واإلسالم دين يعرتف بالقدرات فيعطي كل ذ 
من الفصل بني هذا العلم وثوابت االنطال  من القاعدة اإلسالمية اليت ما تركت خريًا إال وجعلت له 

 قواعد.و  اً ُأسس

اخلطأ أن نصرف عملة من بلد ال يدين باإلسالم بعملة البلد املسلم بقيمته احلقيقية فإن ن ملوإنه 
ألنه ال ميكن أن ينهض إال بثابت ؛ اته فشل حصل ذلك من هذا أو ذاك متدرًعا بعلمه منطلًقا من ذ

ينَ  ِإنَّ ﴿أصيل ومرتكز قومي  فإن انطلق من إميان بالواحد  (.42/1)سورة آل عمران﴾...اإِلْساَلمُ  ِعنَدالّلهِ  الد 
بذاك كله وجه اهلل والدار اآلخرة وسابق يف  بتغىاو الديان وإحسان يف العبودية وتقوى وصالح 

ِلَك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب ﴿: قال تعاىلاخلريات فقد انطلق من قاعدة ال يُهزم من انطلق منها.  ۖ امل* ذَٰ
َناُهْم يـُْنِفُقوَن* َوالَِّذي ۖ ِفيِه  َن يـُْؤِمُنوَن ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي* الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َويُِقيُموَن الصَّاَلَة َوممَّا َرَزقـْ

ْم مبَا أُْنزَِل إِلَْيَك َوَما أُْنزَِل ِمْن قـَْبِلَك َوبِاآْلِخَرِة ُهْم يُوِقُنوَن* أُولَِٰئَك َعَلٰى ُهًدى ِمْن رَ  َوأُولَِٰئَك ُهُم  ۖ هبِ 
 (.1/3-4البقرة)سورة ﴾اْلُمْفِلُحونَ 

َوِإنَـَّها َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اخْلَاِشِعنَي* الَِّذيَن َيظُن وَن أَنَـُّهْم  ۖ َواْسَتِعيُنوا بِالصَّرْبِ َوالصَّاَلِة ﴿:قال تعاىلو      
ْم َوأَنَـُّهْم إِلَْيِه رَاِجُعونَ   (.11/1-11البقرة)سورة ﴾ُماَلُقو َرهبِ 
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َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَ  َبيِن ِإْسرَائِيَل اَل تـَْعُبُدوَن ِإالَّ اللََّه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوِذي اْلُقْرىَبٰ ﴿:  قال تعاىلو 
الزََّكاَة مُثَّ تـََولَّْيُتْم ِإالَّ قَِلياًل ِمْنُكْم َوأَنـُْتْم َواْلَيَتاَمٰى َواْلَمَساِكنِي َوُقوُلوا لِلنَّاِس ُحْسًنا َوأَِقيُموا الصَّاَلَة َوآُتوا 

 .(14/3البقرة)سورة ﴾ُمْعِرُضونَ 

فَاْسَتِبُقوا  ۖ َفاَل َتُكوَننَّ ِمَن اْلُمْمرَتِيَن* َوِلُكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَول يَها  ۖ احلَْق  ِمْن رَب َك ﴿: قال تعاىلو 
يًعا  ۖ اخْلَيـْرَاِت   (.411/3-417البقرة)سورة ﴾ِإنَّ اللََّه َعَلٰى ُكل  َشْيء  َقِديرٌ  ۖ أَْيَن َما َتُكونُوا يَْأِت ِبُكُم اللَُّه مجَِ

يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اتَـُّقوا اللََّه َوابـْتَـُغوا إِلَْيِه اْلَوِسيَلَة َوَجاِهُدوا يف َسِبيِلِه َلَعلَُّكْم ﴿: قال تعاىلو 
 (41/1املائدة)سورة ﴾ْفِلُحونَ تُـ 

ُهْم َسي َئاهِتِْم َوأَلَْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت ﴿: قال تعاىلو  َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَكفَّْرنَا َعنـْ
 .(11/1)سورةاملائدة﴾النَِّعيمِ 

يَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمنْ ﴿: قال تعاىلو   ُقْل يَا أَْهَل اْلِكَتاِب َلْسُتْم َعَلٰى َشْيء  َحَّتَّٰ تُِقيُموا التـَّْورَاَة َواإْلِجنِْ
ُهْم َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َرب َك طُْغَيانًا وَُكْفرًا  ۖ َرب ُكْم  ِم َفاَل تَْأَس َعَلى اْلَقوْ  ۖ َولََيزِيَدنَّ َكِثريًا ِمنـْ
 (.11/1املائدة)سورة ﴾اْلَكاِفرِينَ 

بُوا َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلُقَرٰى آَمُنوا َواتَـَّقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكات  ِمَن السََّماِء َواأْلَْرِ  َولَِٰكْن َكذَّ ﴿: قال تعاىلو 

 (.21/7األعراف)سورة ﴾َفَأَخْذنَاُهْم مبَا َكانُوا َيْكِسُبونَ 

ِإنَّ اأْلَْرَ  لِلَِّه يُورِثـَُها َمْن َيَشاُء ِمْن  ۖ قَاَل ُموَسٰى لَِقْوِمِه اْسَتِعيُنوا بِاللَِّه َواْصربُوا ﴿: قال تعاىلو 
 .(431/7األعراف)سورة ﴾َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقني ۖ ِعَباِدِه 

تنتج والتصورات اخلطأ يف أن القوة احلقيقة تستمد من القوي العزيز سبحانه .فتصحيح التصور 
َوَما َرَمْيَت ِإْذ َرَمْيَت َولَِٰكنَّ اللََّه  ۖ فـََلْم تـَْقتـُُلوُهْم َولَِٰكنَّ اللََّه قـَتَـَلُهْم ﴿: قال تعاىل؛  تصرفًا خاطًئا

 (.47/1األنفال)سورة ﴾ِإنَّ اللََّه مسَِيٌع َعِليمٌ  ۖ َولِيُْبِلَي اْلُمْؤِمِننَي ِمْنُه َباَلًء َحَسًنا  ۖ َرَمٰى 
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َواْعَلُموا  ۖ يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا اْسَتِجيُبوا لِلَِّه َولِلرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكْم ِلَما حُيِْييُكْم ﴿ويف قوله تعاىل :     
 حياة القلوبإشارة مباشرة إىل أن (.31/1األنفال)سورة َأنَّ اللََّه حَيُوُل بـَنْيَ اْلَمْرِء َوقـَْلِبِه َوأَنَُّه إِلَْيِه حُتَْشُرونَ 

 عليه الصالة والسالم.واألبدان تكمن يف االستجابة لباريها والسري على سنة املصطفى 

ْر يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن تـَتـَُّقوا اللََّه جَيَْعْل َلُكْم فـُْرقَانًا َوُيَكف ْر َعْنُكْم َسي َئاِتُكْم َويـَْغفِ ﴿:قال تعاىلفقد 
 .(32/1األنفال)سورة ﴾َواللَُّه ُذو اْلَفْضِل اْلَعِظيمِ  ۖ َلُكْم 

تَـَرفـُْتُموَها َوجِتَ ﴿: قال تعاىل و  اَرٌة ُقْل ِإْن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْناؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوأَْزَواُجُكْم َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اقـْ
ُصوا َحَّتَّٰ يَْأيتَ خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ إِلَْيُكْم ِمَن اللَِّه َوَرُسولِِه َوِجَهاد  يف َسِبيِلِه فـَتَـَربَّ 

 .(31/2التوبة)سورة ﴾َواللَُّه اَل يـَْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنيَ  ۖ اللَُّه بَِأْمرِِه 

ىَلٰ َويَا قـَْوِم اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم مُثَّ ُتوبُوا إِلَْيِه يـُْرِسِل السََّماَء َعَلْيُكْم ِمْدرَارًا َويَزِدُْكْم قـُوًَّة إِ ﴿:  قال تعاىلو 
 .(13/44هود)سورة ﴾قـُوَِّتُكْم َواَل تـَتَـَولَّْوا جُمْرِِمنيَ 

 لك احلياة وتنعم يف الدارين بالرخاء. هنا بيضاء نقية أقم شرع اهلل يقيمإ
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ُ
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 الفصلُالثالث.

 .السلوكعلىُالستةُُأثرُاإليمانُباألركان

 ) السلوك ( لغة :

َره وفيه ( الس لوك) سلك:  : مصدر َسَلَك طريًقا؛ وَسَلَك املكاَن َيْسْلُكه َسْلًكا وُسْلوًكا وَسلَكه َغيـْ
 4.وَأْسلكه ِإياه وفيه وعليه

 3.والس لوك: سرية اإلنسان ومذهبه واجتاهه، يقال:فالن حسن السلوك أو سيء السلوك

:هَوتـَزِْكَيِة النـَّْفِس َوتـَْهِذيِبَها. لَِتْسَتِعدَّ ِلَسرْيَِها الس ُلوِك احلَِْقي يقول ابن القيم:: ) السلوك ( اصطالحاً  ِقي 
. َكَما قَاَل مُسُْنوُن: َذَهَب اْلُمِحب وَن  ِإىَل ُصْحَبِة الرَِّفيِق اأْلَْعَلى، َوَمِعيَِّة َمْن حتُِب ُه. فَِإنَّ اْلَمْرَء َمَع َمْن َأَحبَّ

نـَْيا َواآْلِخرَةِ بِ  . َواللَُّه أَْعَلُم.4َشَرِف الد   4. فَِإنَّ اْلَمْرَء َمَع َمْن َأَحبَّ

                                                           
القاهرة.وابن -هـ،إحياء الكتب العربية4411،حتقيق:عبدالسالم هارون،ط.األوىل 27/ص4فارس )معجم مقاييس اللغة (ج.)ابن 4

،مادة )سلك(و جممع اللغة العربية )املعجم الوسيط(قام بإخراج هذه الطبعة،د:إبراهيم 3174/ص4منظور)لسان العرب (ج
 أمحد،وأشرف على الطبع حسن عطية،حممد شوقي أمني.املكتبة أنس،د:عبداحلليم منتصر،عطية الصَّوايل،حممد خل  اهلل

ُ.111،ص4تركيا.ج-اإلسالمية للطباعة والنشر والتوزيع،استنانبول

 .111املعجم الوسيط،مرجع سابق،ص.3

4
  هو مسنون بن محزة الصويف، البصري سكن بغداد، ويقال: مسنون بن عبد اهلل أبو احلسن اخلواص، ويقال: :مسنون بن محزة.

 .كنيتهأبو القاسم، مسى نفسه مسنون الكذاب لكتمه عسر البول بال تضرر، مات سنة ْثان وتسعني ومائتني
(، واملنتظم 347-2/341(، وتاريخ بغداد )443-41/412(، وحلية األولياء )422-411انظر طبقات الصوفية )ص

بداية والنهاية،أبوالفداء:إمساعيل بن عمر بن  .)الـ يف ترمجة ابن علويه ـ 111-44/112(، وسري أعالم النبالء )1/411)
،الناشر/دار 477،ص41الرتكي،جهـ(،حتقيق:عبداهلل بن عبداحملسن 771-كثري القرشي البصري مث الدمشقي)ت

 م(3114-ه4131م،سنة النشر:4227-هـ 4141-4هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،ط.
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 .4"واالستسالم, التسليم قدم:"قدم اإلسالم ال تثبت إال على 3اإلمام أبو جعفر الطحاويقال 

 ف اإلميان أوالً ليتضح للسالك ما الذي يستسلم له.عرّ ولنُ 

ُ:واالصطالحُالشرعفيُ(ُاإليمانُ)تعريفُ
 باللسان،وعمل باألركان. تصديق باجلنان،وقول :هواإليمانُاصطالحاُ 

ماجاء يف حديث برواية ابن عباس ومن أوضح األحاديث الدالة على مشول اإلميان ألعمال اجلوارح 
 : وآخر برواية أيب هريرة 

باإلميان باهلل وحده، قال: )أمرهم -يف قصة وفد عبد قيس-األول حديث ابن عباس املتفق عليهف -
أتدرون ما إلميان باهلل وحده؟ قالوا اهلل ورسوله أعلم،قال: شهادة أن ال إله إال اهلل، وأن حممدا رسول 

 1.( رمضان وأن تعطوا من الغنم اخلمس اهلل، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصيام

 -صلى اهلل عليه وسلم   - ولحديث أيب هريرة املتفق عليه أيضا، أن الرسفهو  الثان وأما -
قال: )اإلميان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهلل، وأدناها إماطة األذى عن 

                                                                                                                                                                                     
هـ(، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك 714ب بن سعد مشس الدين )ت:ابن قيم اجلوزية، حممد بن أيب بكر بن أيو  .4

بريوت، الطبعة: الرابعة،  –احملقق: حممد املعتصم باهلل البغدادي، الناشر: دار الكتاب العريب  ،413،ص3،ج نستعني
 .4،عدد األجزاء:م4227 -هـ  4147

ه(أخذ العلم عن شوخ  342أمحد بن حممد بن سالمة أبو جعفر الطحاوي األزدي احلنفي املصري،اإلمام احملدث الفقيه ولد سنة)3
-رمحه اهلل-ُكثر،برز يف احلديث، والفقه على مذهب أيب حنيفةله تصاني  متعددة،منها"مشكل اآلثار"و"معان اآلثار"تويف

 (،مرجع سابق(باختصار وتصرف يسري. 37/41/44ه.)سري أعالم النبالء)434مبصر سنة

 .41ه(،منت العقيدة الطحاوية،ص434-الطحاوي،أمحد بن حممد بن سالمة)ت.4

 ،كتاب الرب والصلة واآلداب،باب حترمي الظلم.4421(،ص3177،)3.صحيح مسلم،ج1
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 4الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان(.
هذه النصوص وغريها كثري تدل على أن هذا التعري  هو الذي جيب املصري إليه، ألن "

طراح ما دلت عليه النصوص حبجة أن إالشرع، وال جيوز  املعان الشرعية جيب أخذها من
اللغة دلت على خالفه، ولو أخذ هبذا االحتجاج ألصبحت كثري من املعان الشرعية حمكومة 

 معىن الدعاء، وأن  هو يف اللغة (الصالةمعىن )أال ترى أن ؛ باللغة، والعكس هو الصحيح 
 .اإلمساك عن الكالم( هو الصيام )  -

 الكالم يف الشرع؟ أنه اإلمساك عنب(الصيام )بأهنا الدعاء، ونعرف  (الصالة)ف عر  أن نُ فهل جيوز 

عه اهلل، مع القدرة به على الوجه الذي شرَّ تَ ؤْ ى إذا مل يُـ نفَ يُ لَ  بل إن املصطلح الشرعيّ ؛ ال  اجلواب : 
ما أراد اهلل،  الصالة الشرعية عمن مل يأت هبا على  -صلى اهلل عليه وسلم  -على ذلك، فقد نفى 

رضي اهلل  -كما يدل عليه حديث املسيء صالته املشهور عند أهل العلم، والذي رواه أبو هريرة
 -على النب   مَ ى، مث جاء فسلَّ فدخل رجل فصلَّ صلى اهلل عليه وسلم دخل املسجد أن النبّ  -عنه

( فصلى ل  صَ فإنك مل تُ  ل  صَ السالم، فقال: )ارجع فَ  عليه الصالة و فرد النبّ  - صلى اهلل عليه وسلم
فقال: )ارجع فصل فإنك مل تصل( ثالثا، فقال:  -صلى اهلل عليه وسلم -مث جاء فسلم على النبّ 
 3.قال: )إذا قمت إىل الصالة...( احلديثين. مْ غريه، فعل   نُ حسِ والذي بعثك باحلق ما أُ 

كفى   ﴿يف مشهد القيامة عندما يستعر  املتدبر كالم ربه يقرأ ":-رمحه اهلل-قال اإلمام القرطب 
، لسانك قلمه، وريقك أي حماسبا. وقال بعض الصلحاء : هذا كتابٌ  ﴾بنفسك اليوم عليك حسيبا

                                                           
 ،كتاب اإلميان،باب أداء اخلمس من اإلميان.41(،ص14،)4صحيح البخاري،ج .4

(،كتاب الصالة،باب وجوب قراءة الفاحتة يف كل ركعة وأنه إذا مل حيسن الفاحتة وال أمكنه 427،)411ص،4.صحيح مسلم،ج3
تعلمها قرأما تيسر له من غريها.عبدالباقي،حممدفؤاد،اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما احملدثني)أبو عبداهلل حممد 

،الطبعة 41،ص331ج بن مسلم النيسابوري يف صحيحيهما(، رقمبن إمساعيل البخاري وأبو احلسني مسلم بن احلجا 
 الريا .-دمشق،مكتبة دار السالم -م،الناشر/مكتبةدار الفيحاء للطباعة والنشر3111-ه4134الثانية
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مداده، وأعضاؤك قرطاسه، أنت كنت اململي على حفظتك، ما زيد فيه وال نقص منه، ومَّت أنكرت 
 4."كمنه شيئا يكون فيه الشاهد منك علي

 فهذه ترمجة واضحة لتصحيح مسار كل جارحة من شأهنا حتديد مصري املرء.

، لقيام هبا نرى أنه سبحانه وتعاىل ربطها بالعقيدة العملية اليت أمر الشارع احلكيم باوبالنظر لألمور 
ومن ، عند السالك الربط الوثيق ببعضهما  انفصل أنه مَّت مت الفصل بينهما يف الطرح اعتقادي  ويف

ودعوى املاضوية والتجديد مث نتج الثقل يف التطبيق والتساهل والتهاون يف التعظيم والتميع يف الدين 
 ...إخل.

 (.71:)سورة املؤمنون،آية َوِإنَّ الَِّذيَن اَل يـُْؤِمُنوَن بِاآْلِخَرِة َعِن الص رَاِط لََناِكُبونَ قال تعاىل:

سبحانه وحده على فلن حيملك اإلميان به  ئههذا بإميانك بلقاإن مل تؤمن باهلل أوال مث تربط إميانك 
آخر ستق  فيه اً يوم بوجوده جل جالله وأيقنت بأنك حماسب وأن هناك منتآطاعته، أما إذا 
 سلوكك احلسن.بعندها ستصعب عليك املعصية بل سرتقى ، للحساب 

ُهَما ِمَئَة َجْلَدة  َواَل تَْأُخْذُكْم هِبَِما رَْأَفٌة يف ِديِن اللَِّه ِإْن   الزَّانَِيُة َوالزَّاِن فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحد  قال تعاىل:" ِمنـْ
 (.3)سورة النور،آية:...ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلَِخرِ 

اآلخر ال يرى سوى صالحية أحكام الشريعة اإلسالمية وحتمية تطبيقها يف كل  اليومبو املؤمن باهلل 
 منة.األز 

ِلَك ْن تـََناَزْعُتْم يف َشْيء  فـَُرد وُه ِإىَل اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإْن ُكْنُتْم تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اآْلَِخِر ذَ فإ:قال تعاىل
ٌر َوَأْحَسُن تَْأِوياًل   (.12)سورة النساء،آية:َخيـْ

                                                           
اجلامع ألحكام ه(174-القرطب،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين)ت .4

 .م،الناشر/دار الكتب املصرية4211-ه4411،الطبعة الثانية314ص،41،جالقرآن
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فال يركن إىل هوى ، وله قاعدة وركن شديد يأوي إليه يف حال التنازع  لؤصَ مُ املؤمن باهلل واليوم اآلخر 
أو زي  وترهات املنهاج األرضية الزائفة اليت هي من وضع البشر بل إنه يرضى ويسلم سواء كان 

 احلكم له أو عليه.

ُنوا َواَل تـَُقوُلوا ِلَمْن أَْلَقى إِلَْيُكُم السَّاَلَم يَا أَيـ َها الَِّذيَن َآَمُنوا ِإَذا َضَربـُْتْم يف َسِبيِل اللَِّه فـََتبَـيـَّ قال تعاىل:
نـَْيا َفِعْنَد اللَِّه َمَغامِنُ َكِثريٌَة َكَذِلَك ُكْنُتْم ِمْن قـَْبُل  َفَمنَّ اللَُّه َعَلْيُكْم َلْسَت ُمْؤِمًنا تـَْبتَـُغوَن َعَرَ  احْلََياِة الد 

 (.21سورة النساء،آية:)َمُلوَن َخِبريًافـََتبَـيـَُّنوا ِإنَّ اللََّه َكاَن مبَا تـَعْ 

التبنّي مسة من مساته اليت  نأو إىل روعة اإلميان يف تغري السلوك، وأن املؤمن شخص غري متسرع نظر ا
 أُمر أن يتحلى هبا.

اْلُمْؤِمِننَي  َوَما َكاَن َلُه َوَلَقْد َصدََّ  َعَلْيِهْم ِإْبِليُس ظَنَُّه فَاتَـّبَـُعوُه ِإالَّ َفرِيًقا ِمَن :تعاىل ورد يف معر  قوله
َها يف َشكٍّ َوَرب َك َعَلى ُكل   َشْيء  َعَلْيِهْم ِمْن ُسْلطَان  ِإالَّ لِنَـْعَلَم َمْن يـُْؤِمُن بِاآْلَِخَرِة ممَّْن ُهَو ِمنـْ

 (.34-31)سورة سبأ،آيةَحِفيظٌ 

مستثىًن أيًضا من التبعية للشيطان  استثناء ينبه على أن املؤمن صاحب القيم واملبادئ املرتفع بإميانه
فهو معتصم بربه ) ...أشهد أن ال إله إال أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان  ؛وغيواته

 وشركه...( فهو بذلك حممي من وساوس الشيطان.

َي ِمَن الر بَا ِإن ُكنُتم يَا أَيـ َها الَِّذيَن آَمُنواْ اتَـُّقواْ الّلَه َوَذُرواْ َما بَقِ تعاىل: وهاهو املؤمن يف قوله
 (.371)سورة البقرة،آية:م ْؤِمِننيَ 

لعلمه أن هذا التضعي  زائ  وفيه حماربة لربه فيزهد ؛الظاهر للمال وفتنته  عي التض سيرتك الربا مع
 وال َيضع  حيال هذا السراب وهذا ما يفعله اليقني بأصحابه.. فيه وال يراه شيًئا 
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وأن هلذا الربط ْثار ،وبتأمل ما سبق يظهر لنا أن ربط األمور العملية بالعقيدة الغيبية سبب للقيام هبا 
 منها:؛ 

 بيان أمهية القيام هبا وتطبيقها وأن اإلخالل هبا خدش يف العقيدة. -

البناء داللة على ضع  األساس أو  هنيارفا؛ يف غاية األمهية  إصالحه وأنالتنبيه على األساس  -
 على عدم صحته.

 القيام باألعمال الظاهرة مؤشر على زيادة اإلميان أو نقصه. -

ُ.والقبولِ  التسليمِ  وللباطن واجبَ ، واالنقيادِ  االمتثالِ  للظاهر واجبَ  إنّ  -

ح سليم باهلل إن القائد للظاهر إَّنا هو الباطن فاملرء بباطنه ومعتقده كلما كان ذا اعتقاد صحي -
مبعتقدات وأفكار سيئة متأل اكلما خال باطنه من ذلك اإلميان و ،راشًداأركان اإلميان كان فاعالً وببقية 
 وفاسدة.

فهمَّته  "مهة املؤمن متعلقة باآلخرة فكل ما يف الدنيا حيركه إىل ذكر اآلخرة ،وكل من شغله شئ
 4شغله".

  

  

                                                           
م،دراسة 4221-ه4141،الطبعة السابعة411ه(صيد اخلاطر،ص127-141ابن اجلوزي،أيب الفرج عبدالرمحن)ت .4

 .لبنان-بريوت-وحتقيق:حممد عبدالرمحن عو ،الناشر/دار الكتاب العريب
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ُالفصلُالرابع

ُأثرُاإليمانُباهللُوأسمائهُالحسنىُ

 فيُعالجُالمشاكلُالسلوكية
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.السلوكُاإليمانُبأسماءُاهللُي هذب  

التدبر يف رسم الكلمات ورص  مبانيها وسبكها يف تراكيب حمكمة  قد تثري حفيظة القارئ        
ملعرفة احلكمة من وراء هذا التنظيم العجيب الختيار هذه الدالالت يف مواضعها يف السورة الواحدة 

 من القرآن الكرمي . وقد يلفت القارئ أمور ، منها :

 :ملناسبة املقام حلسىن يف رؤوس اآليات تناسب اقرتان بعض أمساء اهلل ا -

 ۚ   لِتَـَعاَرُفوا َوقـََباِئلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنـَْثىٰ  ذََكر   ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  يا أَيـ َها:قال تعاىل 
 (.44/12احلجرات)سورة َخِبريٌ  َعِليمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۚ   اللَِّه أ تْـَقاُكمْ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ 

:"يا أيها الناس إنا خلقناكم من أب واحد هو آدم، وأم واحدة هي حواء -رمحه اهلل-قال السعدي  
ليعرف بعضكم بعضا، إن ،، فال تفاضل بينكم يف النسب، وجعلناكم بالتناسل شعوبا وقبائل متعددة

 "4.أكرمكم عند اهلل أشدكم اتقاء له إن اهلل عليم باملتقني، خبري هبم

ولنرى العمق الذي حُيدثه هذا اخلتام يف ، لنمعن النظر يف فاصلة اآلية الكرمية )إن اهلل عليم خبري( 
 تطبيق ما جاء فيها من أوامر وعالج ملر  خطري نصاب به كثريًا شعرنا بذلك أو مل نشعر! 

اآلية الكرمية كما جاء يف تفسريها تُعلي جانب اإلخاء يف الدين وتقلل من جانب التفاخر األجوف 
 .لتفاخر لوليس  هوللتعارفوقبائل  اً ألن اهلدف من كون البشر شعوب؛ بالنسب 

ُ:مجيل ؛ حنوأْثر عن هذه املعرفة أثر  } عليم { فإذا علم العبد بأن اهلل 

 ماوات واألر ، وللبواطن والظواهر. لكل شيء يف الساليقني بشمول علم اهلل تعاىل

                                                           
 بتصرف بسيط. 211املنان،السعدي،مرجع سابق،ص.تيسر الكرمي يف تفسري كالم 4
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 اهلل تعاىل وإجالله واحلياء منه.يثمر يف قلب العبد تعظيم  

كما يعني على التخلص من اآلفات القلبية اليت ختفى على الناس ولكنها ال ختفى على 
اهلل_عزوجل_ كآفة الرياء، واحلسد والغل، والعجب،والكرب، وآفات اخلواطر الرديئة والوساوس 
عليه الصالة الشيطانية حَّت يصبح القلب سليًما من كل شبهة تعار  خرب اهلل تعاىل وخرب رسول اهلل 

حَّت يصبح ، و عليه الصالة والسالم ، ومن كل شهوة تعار  أمر اهلل تعاىل وأمر رسوله سالم وال
 4سليًما من كل غش أو إرادة سوء بأحد املسلمني.القلب 

وهو العامل بكنه الشيء، املطلع على لذي ال تعزب عنه األخبار الباطنة ، هو او } اخلبري { :     
 الشيء إذا أحاط مبعانيه ودخائله.  ألنه مشتق من خرب؛ و)اخلبري(أخص من )العليم( ته. حقيق

يناسبه ذكر هذين  مابني امسه )اخلبري( بامسه سبحانه) العليم(  كان مقام االقرتان يف سيا  اآلية
بعلم وحكمة ينفردان عن علم  -عزوجل-فإما أن يكون املقام مقام اختصاص اهلل ؛االمسني الكرميني

بالغيب احملجوب عن اخللق يف -عزوجل-أو يكون املقام مقام اختصاص اهلل ، اخللق يف أمره وشرعه 
 . 3قضائه وقدره، أو يف مقام اطالع اهلل على مكنونات الصدور ووساوس القلوب"

 :خواتيمُآياتُالعقابُوالوعيدُبأسماءُمعينةُمنُاألسماءُالحسنىُلهاُداللةنموذجُثانُ:ُ

َا يـَُؤخ رُُهْم لِيَـْوم  َتْشَخُص ِفيِه األَْبَصاُر  قال تعاىل: َوالَ حَتَْسنَبَّ اللََّه َغاِفالً َعمَّا يـَْعَمُل الظَّاِلُموَن ِإَّنَّ
اْلَعَذاُب فـَيَـُقوُل  تِيِهمُ ُمْهِطِعنَي ُمْقِنِعي ُرُؤوِسِهْم الَ يـَْرَتد  إِلَْيِهْم طَْرفـُُهْم َوأَْفِئَدتـُُهْم َهَواء  َوأَنِذِر النَّاَس يـَْوَم يَأْ 
ْب َدْعَوَتَك َونـَتَِّبِع الر ُسَل َأوملَْ َتُكونُواْ أَقْ  ْرنَا ِإىَل َأَجل  َقرِيب  جنِ  َسْمُتم م ن قـَْبُل َما َلُكم الَِّذيَن ظََلُمواْ َربَـَّنا َأخ 

َ َلُكْم َكْيَ  فـََعْلَنا هِبِْم َوَضَربـَْنا َلُكُم اأَلْمثَاَل  م ن َزَوال   َوَسَكنُتْم يف َمَساِكِن الَِّذيَن ظََلُمواْ أَنُفَسُهْم َوتـَبَـ  نيَّ
                                                           

-413اجلليل،عبدالعزيز بن ناصر،وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا)دراسة تربوية لآلثار اإلميانية والسلوكية ألمساء اهلل احلسىن(، .4
 الريا .-م،الناشر/دار طيبة للنشر والتوزيع3112-ه4141،الطبعة الثالثة414

 (ُبتصرف) . 414املرجع السابق،ص3
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اللََّه خُمِْلَ  َوْعِدِه َوَقْد َمَكُرواْ َمْكَرُهْم َوِعنَد اللَِّه َمْكرُُهْم َوِإن َكاَن َمْكرُُهْم لِتَـُزوَل ِمْنُه اجْلَِباُل  َفالَ حَتَْسنَبَّ 
 (.17-13)سورة إبراهيم،اآلياتانِتَقام  ُرُسَلُه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز ُذو 

 .َفالَ حَتَْسنَبَّ اللََّه خُمِْلَ  َوْعِدِه ُرُسَلُه ِإنَّ اللََّه َعزِيٌز ُذو انِتَقام  ... عاىل:تأويل قوله ت القول يف 
الذي وعدهم من كذهبم  فال حتسنب اهلل خمل  وعده-لمصلى اهلل عليه وس - حممد لنبيهتعاىل ذكره 

أنه منزل ةومعرفتثبيتا وتشديدا لعزميته ،  ما أتوهم به من عنده ، وإَّنا قاله تعاىل ذكره لنبيه، وجحد 
ما أنزل مبن سلكوا  من سخطه مبن كذبه وجحد نبوته ، ورد عليه ما أتاه به من عند اهلل ، مثال

ما ردّ و سبيلهم من األمم الذين كانوا قبلهم على مثل منهاجهم من تكذيب رسلهم وجحود نبوهتم 
  . جاءوهم به من عند اهلل عليهم

منه شيء أراد عقوبته ، قادر على كل من طلبه ،  ال ميانعإن اهلل عزيز يعني: ﴾ِإنَّ اللََّه َقِويٌّ َعزِيزٌ  ﴿وقوله
 .ال يفوته باهلرب منه

، وجحد نبوهتم ، وأشرك به واختذ معه إهلا  ممن كفر برسله وكذهبمذو انتقام { : أي : ذو انتقام  }
 4."...وأضي  قوله ) خمل  ( إىل الوعد  .غريه

من  ابتداءومعرفة املرء لذلك حتمله على فعل كل مجيل وحسن حيبه اهلل ويبعد عن كل قبيح يبغضه اهلل 
فاهلل ناصره  ؛ الشرك إىل مثقال الذر من املعاصي والذنوب ،واملظلوم ال خيشى من عدم إنصافه
املقتدر متلؤه  ،والعارف بربه وأمسائه وصفاته حيمله علمه على العمل بأحكام املوىل العزيز القادر

وأكمل اخللق عبودية هو املتعبد هلل  . الطمأنينة وحيدوه األمل فربه حكم عدل وذو حكمة بالغة
 بأمسائه وصفاته بعبودية كل اسم العبودية احلقة فكل اسم له عبوديته.

                                                           
جامع البيان عن تأويل  -هـ(،تفسري الطربي 441الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر )ت: 4

حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار ،11،ص44جآي القرآن،
 .م3114-ه4133ة األوىل ميامة،الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،الطبعهجر الدكتور عبد السند حسن 

 

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2810&idto=2810&bk_no=50&ID=2827#docu
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ةم         ات                                                                  الخ  

ا إال هو  ما البحثهذا 
ً
وحترت  على ما آل إليه واقع أمتها، ومدى ،حماولة من مسلمة يعتصر قلبها أمل

ات املسلمة من البعد عن مراد اهلل هلا من اخلريية والقيادة والرفعة، والناظر إىل عما تعانيه معظم اجملتم
ألة الرجوع إىل العقيدة لذا؛ فإن مس. واقع األمة اليوم يدرك جيًدا خطورة األمر وفداحة اخلطب 

، ، وال هي مسألة هامشية وال ثانوية ليست مسألة هينة اإلسالمية الصحيحة من منابعها األصيلة
لربامج لدعم الو ط يتخطال واملبشرين واملستشرقنيالغربية والدول اليهودية املنظمات   أحرتفتألمهيتها و 

العقيدة يف العبادات  هذه،ومن مثَّ أبعدهتا عن إعمال اليت تبعد الناشئة املسلمة عن عقيدهتا
 )السلوك(.واملعامالت

وقد كتب الناصحون يف الرتبية اإلسالمية وأسسها وكل ما يتعلق هبا  وما زالوا بل إهنم كتبوا يف أد  
 تفاصيلها من أجل النهو  بالفرد املسلم مبا يُغين عن تكثري سواد هذه املؤلفات.

ليضيء جانًبا من جوانب النداءات  لوصايا ونصح الناصحني اامتدادً إال  هذا البحث  كانوما  
. وأوهلا ""لن يصلح آخر هذه األمة إال مبا صلح به  أوهلا: املتكررة بالرجوع إىل األصول مؤازرًا لنداء 

 َصُلَح بكتاب اهلل وُسنة نبيه  .

 : لكل مسلم ، بغر ناصحة ومرشدة ية جاهدة لتطلق رسائل تذكري الباحثة تسعى هذا البحثيف و 

 أن ترد املسلم إىل مصدرية سلوكه وهي عقيدته. -

فكما ، هنا عبادة كما العمليات متاًما سواًء بسواء بأ أمهية العقيدة يف باب املعامالتتؤكد على أن  -
 أن الدين صالة وصيام و......إخل كذلك الدين املعاملة.

بل يقرر أن الدافع لدى املسلم للسلوك احلسن ، ال يفصل العقيدة عن السلوك  إن املنهج احملمديّ  -
 (.411/1)سورة النساء﴾وََكاَن اللَُّه َعِليًما َحِكيًما اللَِّه َما ال يـَْرُجونَ  ِمنَ  َوتـَْرُجونَ  ﴿هو عقيدته
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اآليات وحشد ومستقى منه ، القرآنجيب أن يكون يف ضوء االنطال  يف احلوارات الفكرية إن  -
الدالة على احملور املراد مناقشته يُنهي النقاش الطويل الذي ال طائل منه ويرشد الضال ويزيل عنه 

 سه.و اغشاوة الشيطان ووس

أما اإلسالم دين الفطرة  ،إن كل اجملتمعات غري املسلمة تعمل على إعداد )املواطن الصاحل(  -
 فيهدف إىل إعداد )الصاحل املصلح( .

يعيدنا ن أواالحنراف و سبحانه أن جينبنا وأمتنا الفنت ما ظهر منها وما بطن، وجينبنا الزلل وأسأله ؛ هذا 
 إىل احملجة البيضاء اليت تركنا عليه املصطفى  على ضوء فهم السل  الصاحل.

 وأخريًا.

ِ َعَلْيِه ﴿ ْلُت َوإَِلْيِه أُنِيبُ إْن أُِريُد إَِّلا اْْلِْصالَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيقِي إَِّلا ِباَّللا  (.11/44)سورة هود﴾َتَوكا

 

 واحلمد هلل رب العاملني .

م 3141لعامربيع األول من شهر  32ليلة اخلميسهاء من كتابته يف يوم األربعاء مت االنت
 هـ4141عاماملوافق 

 

 كلثوم علي أبكر./كتبته 
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 العامةُُالفهارس

ُ

ُ

ُ: ُ(37ُصُُُإلىُ-42)ُمنُصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفهرسُاآلياتُالقرآنيةُالكريمة.أوالُ 

ُ: 32ُصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُفهرسُاألحاديثُالنبويةُالشريفة.ثانياُ 

ُ: 37ُصُُُُُُُُُُُُُُ)ُاألشخاصُواألماكنُ(سُاألع    الم.ُر فهثالثاُ 

ُ: ُ(24ُُُصُإلىُ-34)ُمنُصُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُراجع.   فهرسُالمصادرُوالمرابعاُ 

ُ(ُُُُُكصُُُُُ-ُُيصُُُُ)ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُوعات.  رسُالموض فهخامسا :ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ
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:ُفهرسُاآلياتُالقرآنيةُالكريمة. ُأوالُ 
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ُ: واألثرُفهرسُاألحاديثُالنبويةُالشريفةثانياُ   

ُ

 الصفحة املوضوع
 14.......................................................................... اإلميان بضع وسبعون شعبة،)
 14 .......................................................................... فصل فإنك مل تصلرجع ا)

 31.......................................................................... )أقربكم مين جملسا يوم القيامة
 13 .......................................................................... )أمرهم باإلميان باهلل وحده
 31.......................................................................... )ُقْل آَمْنُت بِاهلل مُثَّ اْسَتِقمْ 

ُر ُكل ُه يف َيَدْيكَ  ..)  47 .......................................................................... لَبـَّْيَك َوَسْعَدْيَك َواخْلَيـْ
 ص.......................................................................... )وإنك لعلى خلق عظيم

 41 .......................................................................... )يَا ِعَباِدي ِإن  َحرَّْمُت الظ ْلَم َعَلى نـَْفِسي
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:ُفهرسُاألعالم  ثالثاُ 

 

 

 

 

 

 

 سم العلما
أبو بكر الرازي



.....................................................................

 الصفحة
      

 الصويف،مسنون بن محزة 
........................................................................

..
14 

 املعز حممد،أبو  بن بو زيد
........................................................................

.. 47 

الطحاوي.أمحد بن حممد بن سالمة أبو 
 جعفر
 

........................................................................
..

13 

 -عبداهلل  ،ابن أم مكتوم
........................................................................

 ص ..
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ُ: المصادرُوالمراجعرابعاُ   

ُالقرآن الكرمي..4

الزيات ؛حامد عبد القادر ؛حممد النجار، املعجم الوسيط ،جممع اللغة إبراهيم مصطفى ؛ أمحد .3
ُالعربية بالقاهرة، ،الناشردار الدعوة.

-41األزدي،عبداهلل بن يوس ، القرآن ومكارم األخال  وحاجة اإلنسانية إليها،ص ص.4
 .441مصر،ع -(،القراءة واملعرفة3141،)24

-ت(اإلفريقى ،حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى .1
 هـ.4141 -بريوت،ط. الثالثة  –هـ(، لسان العرب، دار صادر 744

هـ(،جهود علماء 131 -األفغان ،أبو عبد اهلل مشس الدين بن حممد بن أشرف بن قيصر )ت.1
احلنفية يف إبطال عقائد القبورية،دار الصميعي )أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراة من اجلامعة 

 م .   4221 -هـ 4141اإلسالمية(،ط.األوىل، 

 جامعة املنوفية.-إمساعيل،نبيه إبراهيم،النمو النفسي لإلنسان مع رؤية إسالمية،كلية الرتبية.1

-ه4111لدين ،صحيح اجلامع الصغري وزيادته،الطبعة الثالثةاأللبان،حممد ناصر ا.7
 م،املكتب اإلسالمي.           4211

خطبة احلاجة اليت كان رسول اهلل  يعلمها أصحابه، الطبعة الشرعية الوحيدة ، مكتبة .األلبان،1
 املعارف للنشر والتوزيع ، الريا .

القاهرة،الطبعة -بخاري،املطبعة السلفيةالبخاري،أيب عبداهلل حممد ابن إمساعيل ،صحيح ال.2
 ه،رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه واستقصى أطرافه:حممد فؤاد عبدالباقي.4111األوىل
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البدر،عبدالرزا  بن عبداحملسن،ثبات عقيدة السل  وسالمتها من املتغريات،منار .41
 السبيل"اجلزائر".

م،الناشر/مؤسسة 3111-ه4131األوىلبريغش،حممد حسن ، الرتبية ومستقبل األمة،الطبعة .44
 لبنان.-بريوت-الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع

 هـ(114-البغدادي ،أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب )ت.43

بريوت، دراسة وحتقيق: مصطفى  –تاريخ بغداد، للخطيب البغدادي/ الناشر: دار الكتب العلمية 
 هـ. 4147ة: األوىل، عبد القادر عطا، الطبع

الريا   –البغوي،احلسن بن مسعود،خمتصر تفسري البغوي ، الناشر: دار السالم للنشر والتوزيع .44
 ه.4141،الطبعة: األوىل، 

دمشق -التميمي،أمحد ابن علي ابن املثىن ،مسند أيب يعلى املوصلي،دار املؤمن للرتاث .41
 أحاديثه:حسني سليم أسد. م،حققه وخرج4212-ه4141بريوت،الطبعة الثانية

-هـ4133هـ(،جمموع الفتاوى،الطبعة الثانية 731-بن تيمية،تقي الدين أمحد احلران)تا.41
 م،اعتىن هبا وخرج أحاديثها:عامر اجلزار و أنور الباز،الناشر/دار الوفاء.3114

ر اإلميانية والسلوكية اجلليل،عبدالعزيز بن ناصر،وهلل األمساء احلسىن فادعوه هبا)دراسة تربوية لآلثا.44
 الريا .-م،الناشر/دار طيبة للنشر والتوزيع3112-ه4141ألمساء اهلل احلسىن(الطبعة الثالثة

-ه4141ه(صيد اخلاطر،الطبعة السابعة127-141ابن اجلوزي،أيب الفرج عبدالرمحن)ت.41
 لبنان.-بريوت-م،دراسة وحتقيق:حممد عبدالرمحن عو ،الناشر/دار الكتاب العريب4221
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هـ(،معارج القبول بشرح سلم الوصول غلى علم 4477-احلكمي،حافظ بن أمحد بن علي)ت.41
-هـ4141الدمام،الطبعة األوىل-األصول،احملقق:عمر بن حممود أبو عمر،الناشر/دار ابن القيم

 م.4221

موقع إسالم ويب على الشبكة منهج احلوار يف القرآن الكرمي.حللي،عبدالرمحن،مقال .41
 م.2/1/3114أخبار ،ُكتب املقال بتاريخ -العنكبوتية،موقع مقاالت

ه(، سري أعالم 711-الذهب، مشس الدين أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثمان بن قَامْياز )ت.47
 م.3111-ه4137القاهرة، الطبعة -النبالء/ الناشر: دار احلديث

ه(،خمتار 111-عبدالقادر احلنفي)تالرازي،زين الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر بن .41
-بريوت-الدار النموذجية-الصحاح،احملقق:يوس  الشيخ حممد،الناشر/املكتبة العصرية

 م.4222-ه4131صيدا،الطبعة،اخلامسة

الرازي،فخر الدين أبو عبداهلل حممد بن عمر بن حسني القرشي الطربستان األصل،التفسري .42
 هـ.4131 -م3111لبنان،-وتبري -الكبري،الناشر:دار الكتب العلمية

. الزهران،مسفر بن سعيد بن حممد،التَّوجيه اإلرشاد النَّفسي من القرآن الكرمي والسنة .31
 ه،الباحة.413النبوية،رسالة ماجستري،الطبعة األوىل، 

 م،الناشر:مؤسسة الرسالة.3114-ه4133زيدان،د:عبدالكرمي،أصول الدعوة،الطبعة التاسعة.34

ه(تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري  4471 -د الرمحن بن ناصر بن عبد اهلل )ت. السعدي، عب33
-ه4131كالم املنان،احملقق: عبد الرمحن بن معال اللوحيق،الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة:األوىل 

 م. 3111

 ه4144السكران،إبراهيم بن عمر، الطريق إىل القرآن، مصدر هذه املادة)الكتيبات اإلسالمية(،.34
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سالمة،عبداهلل،أضواء تربوية ملعلم الرتبية اإلسالمية،الناشر:مركز إبداع املعلم، الطبعة الثانية، 31
 م.3144-ه4143

هـ(، الدر املنثور،الناشر: دار 244-عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )ت،ُالسيوطي ..31
 بريوت.  –الفكر 

هـ( ،أضواء البيان 4424-القادر اجلكين )تالشنقيطي ،حممد األمني بن حممد املختار بن عبد .31
لبنان ،عام النشر  –يف إيضاح القرآن بالقرآن ، الناشر : دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بريوت 

 م.4221: 

هـ(،تفسري 441الطربي ،حممد بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر )ت: .37
القرآن،حتقيق: الدكتور عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي،بالتعاون مع  الطربي جامع البيان عن تأويل آي

مركز البحوث والدراسات اإلسالمية بدار هجر الدكتور عبد السند حسن ميامة،الناشر: دار هجر 
 م.3114-ه4133للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن،الطبعة األوىل 

سان يف اإلسالم، الناشر،دار املسرية للنشر .عبدالعال، السيد حممد عبداجمليد،السلوك اإلن.32
 م.3117-ه4137عمان،الطبعة األوىل-والتوزيع والطباعة

عبدالباقي،حممد فؤاد،اللؤلؤ واملرجان فيما اتفق عليه الشيخان إماما احملدثني)أبو عبداهلل حممد بن .31
حيهما(، الطبعة إمساعيل البخاري وأبو احلسني مسلم بن احلجاج بن مسلم النيسابوري يف صحي

-دمشق،مكتبة دار السالم -م،الناشر/مكتبةدار الفيحاء للطباعة والنشر3111-ه4134الثانية
 الريا .

الدين حممد بن عالء الدين علي بن ابن أيب العز احلنفي،األزدي الصايل  ،صدرابن أيب العز.41
الرتكي،الناشر/مؤسسة عبداهلل بن عبداحملسن  -ه(،حتقيق:شعيب األرنؤوط723-)تالدمشقي

 م.4227-ه4147الرسالة،الطبعة العاشرة
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هـ(، البداية 771-أبو الفداء:إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي)ت.44
والنهاية،حتقيق:عبداهلل بن عبداحملسن الرتكي ،الناشر/دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 م(.3114-ه4131م،سنة النشر:4227-هـ 4،4141واإلعالن،ط.

(، املكتبة 3-الفسفوس،عدنان أمحد،أساليب تعديل السلوك اإلنسان)السلسلة اإلرشادية.43
 م.3111-ه4137االلكرتونية، أطفال اخلليج،

فودة،عبداهلل عبدالرمحن صاحل؛حلمي حممد مشارك،املرشد يف كتابة البحوث الرتبوية،الطبعة الثانية .44
 ة املنارة.ه،مكة املكرمة،الناشر/مكتب4111

الفوزان ،صاحل بن فوزان بن عبد اهلل ، اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك .41
 م. 4221-ه4141واإلحلاد/ الناشر: دار الدخائر،

ه(، القاموس احمليط،حتقيق: 147-. الفريوزآبادى، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )ت.41
الة، بإشراف: حممد نعيم العرقُسوسي، الناشر: مؤسسة الرسالة مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرس
 م.3111-ه4131لبنان،الطبعة الثامنة،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 

-القرطب،أبو عبداهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري اخلزرجي مشس الدين)ت.41
 م،الناشر/دار الكتب املصرية.4211-ه4411ه(،اجلامع ألحكام القرآن،الطبعة الثانية174

 -ه(  ، يف ظالل القرآن،الناشر/دار الشرو  4411-قطب ،سيد إبراهيم حسني الشاريب )ت.47
 هـ . 4143القاهرة ،الطبعة: السابعة عشر  -بريوت

ه(،شفاء العليل يف مسائل 714-142حممد بن أيب بكر )ت مشس الدين. ابن قيم اجلوزية،41
-ه4131القضاء والقدر واحلكمة والتعليل،حتقيق:عمر بن سليمان احلفيان،الطبعة األوىل

 م،الناشر/مكتبة العبيكان،الريا .4222
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،الطر  احلكمية والسياسة الشرعية،حتقيق:ناي  بن أمحد احلمد،الناشر/جممع  اجلوزية ابن قيم .42
 قه اإلسالمي جبدة،الطبعة األوىل.الف

، مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني، احملقق: حممد املعتصم باهلل اجلوزيةابن قيم .11
 م.4227-ه4147بريوت، الطبعة: الرابعة، –البغدادي، الناشر: دار الكتاب العريب 

القيم(،احملقق: مكتب الدراسات والبحوث العربية ابن قيم اجلوزية ، تفسري القرآن الكرمي )ابن .14
بريوت ،الطبعة:  –دار ومكتبة اهلالل  /واإلسالمية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان،الناشر

 هـ .  4141األوىل

 م.4274-ه4424الطبعة الثانية-بريوت-،الفوائد،الناشر/دار الكتب العلميةزية. ابن قيم اجلو 13

سرة يف تنمية بعض القيم الرتبوية يف ضوء سورة املؤمنون:دراسة حممود، نصر حممد، دور األ.14
 .414-3حتليلية، الثقافة والتنمية_مصر ،ص ص

ملكاوي،حممد أمحد حممد عبدالقادر خليل، عقيدة التوحيد يف القرآن الكرمي،رسالة ماجستري،  .11
 م.4211-ه4111الطبعة األوىل 

-ه4131مالئكة،سراج،دليل اآليات متشاهبات األلفاظ يف كتاب اهلل العزيز،الطبعة الثالثة: .11
 م،مكتبة امللك فهد الوطنية،الريا .3111

النحالوي،عبدالرمحن،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع،الطبعة .11
 م،الناشر/دار الفكر. 3111-ه4131اخلامسة والعشرون

-النعمة، إبراهيم،العقيدة اإلسالمية،مؤسسة دار األرقم للدراسات التارخييةوالعلوم)سلسلةرقم .17
 .م3111-هـ4132(الطبعة السادسة،3
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-ه4137النيسابوري،مسلم ابن احلجاج أبو احلسن القشريي،صحيح مسلم،الطبعة األوىل.11
 م،دار طيبة الريا ،تشرف خبدمته:نظر حممد الفاريايب.3111

-اهلاليل،جمدي، بناء اإلميان من خالل القرآن، الناشر/مؤسسة أقرأ للنشر والتوزيع والرتمجة .12
 .ـه4131القاهرة، 

********************************** 

 

 


