
 
 
 
 

 منوذًجا قطب سيد - ادلعاصرين ادلفسرين عند الرتبوي االذباه
 
 
 
 

 وانزة مصطفى سعاد
 
 
 
 

 القرآن وعلوم التفسًن يف دكتوراه

 اإلسالمية العلوم كلية
 
 
 
 

 م 2017/ ه 1438
  



 ب

 
 
 
 

 منوذًجا قطب سيد - ادلعاصرين ادلفسرين عند الرتبوي االذباه
 
 
 
 

 وانزة مصطفى سعاد

PTF131BA731 
 
 
 

 القرآن وعلوم التفسًن يف الدكتوراه درجة على للحصول مقدم حبث

 اإلسالمية العلوم كلية

 
 
 :ادلشرف

 دمحم زلمود عبدالعليم شريف /الدكتور ادلشارك األستاذ

 
 

  م 2017/ يونيو ه 1438 رمضان



 ج










 
 
 















 د

 عتماداال
 سعاد مصطفى وانزة :ةالبحبث الطّ  اعتمادمت 

 اؤىم:من اآلتية أمس
The thesis of  Souad Mostafa Ouenza has been approved 

By the following: 
 

 ادلشرف
 دمحم شريف عبدالعليم زلمود /الدكتوراألستاذ ادلشارك : االسم 

  التوقيع:
 ادلساعد )إن وجد( ادلشرف

 االسم :...............................
 ع:................................التوقي

 ادلشرف على التعديالت
 يوسف دمحم عبده دمحم العواضي /الدكتوراألستاذ ادلشارك االسم : 

  التوقيع:
 رئيس القسم 

 السيد سيد أمحد دمحم صلم /األستاذ ادلشارك الدكتوراالسم :
  التوقيع:

 عميد الكلية 
 السيد سيد أمحد دمحم صلم /األستاذ ادلشارك الدكتوراالسم :

  التوقيع:
 عمادة الدراسات العليا

 يالعاطعبدألستاذ ادلشارك الدكتور/ أمحد علي ا االسم :

  التوقيع:
 



 ق

 
 التحكيم

 التوقيع االسم عضو جلنة ادلناقشة

 سيد أمحد دمحم صلمالسيد لدكتور اادلشارك األستاذ  يس اجللسة     رئ
ادلناقش اخلارجي 

 األّول 
 الفتاح دمحم أمحد خضرعبدالدكتور األستاذ 

ادلناقش اخلارجي 
 الثاين

 الدكتور مصطفى معتمد خليفة السيسياألستاذ 
ادلناقش الداخلي 

 األّول 
الدكتور يوسف دمحم عبده دمحم ادلشارك األستاذ 
 العواضي

ادلناقش الداخلي 
 الثاين

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

 الدكتور الصايف صالح الصايفادلساعد األستاذ  شلثل الكلية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ك

 إقرار

ىذاأبفكأقرإليها،أشرتاليتاٞنراجعمنكافماإالكجهدمعمليمنالبحثىذاأبفأقر
مؤسسةأكجامعة،أمعلميةدرجةأمعلىللحصوؿيقدـكٓبقبل،منقدـمابكاملوالبحث
.أخرلتعليميةأكةتربوي

 
 سعاد مصطفى وانزة  اسم الباحث:

 .................  التوقيع :
 .................  التاريخ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ز

DECLARATION 

I acknowledge that this research is my own work except the resources mentioned in the 

references and I acknowledge that this research was not presented as a whole before to obtain 

any degree from any university, educational or other institutions 

 

Name of student:    Souad Mostafa Ouenza                                                                 

Signature:    ------------------------ 

Date:            ------------------------ 

 
 
 
 
 
 
 
 






 ح

 حقوق الطبع
 

 جامعة ادلدينة العادلية
 إقرار حبقوق الطبع وإثبات مشروعية األحباث العلمية غًن ادلنشورة

 زلفوظة © 2017حقوق الطبع 
 

 وانزة مصطفى سعاد
 

 سيد قطب منوذًجا -االذباه الرتبوي عند ادلفسرين ادلعاصرين 


ورُبأٌمشكلأكصورةمندكفال٩نوزإعادةإنتاجأكاستخداـىذاالبحثغًناٞننش
إذفمكتوبموقعمنالباحثإالٌُباٜناالتاآلتية:

 .اسمنىذاالبحثبشرطالعزكإليو٬نكناالقتب -ُ
كذلك -ِ الطرؽ البحثّنختلف ىذا من االستفادة ماليزاي العاٞنية اٞندينة ٛنامعة ٪نق

 ألغراضتعليمٌية،الألغراضْناريٌةأكتسوقٌية.
جامعةاٞندينةالعاٞنٌيةّناليزاياستخراجنسخمنىذاالبحثغًناٞننشور؛إذا٪نقٞنكتبة -ّ

 طلبتهامكتباتاٛنامعات،كمراكزالبحوثاألخرل.
 

 ىذا اإلقرار :  أّكد      
  سعاد مصطفى وانزةاالسم :      
 التوقيع:...................       
 التاريخ:................... 


  



 ط

 الشكر

كآالئوأش العظيمة نعمو كعلى كإحسانو، فضلو على اٞنناف، الكرٙب كجل، عز اٞنؤب كر
اٛنسيمة،فلوالفضلوككرموماسلكتطريقالعلم،كمادَنتىذاالبحثاٞنتواضع،إذالحوؿكال

الفؤادقوةٕبإالابهللالعليالعظيم.كُبىذااٞنقاـأقرفشكرهللاتعأببشكركالدمالكر٬نٌن،قرات
كالعٌن.

كأثينابلشكرلكلالقائمٌنعلىجامعةاٞندينةالعاٞنيةإداريٌنكأساتذةكمؤطرين.كلكلذم
كرجائيُبهللاأفيبسط عباراتشكرمإليهم، أقدـ كإرشادا، كتوجيها كٓنفيزا علي،أتسيسا منة

١نامدهعليهم،لصنيعمابذلوهخدمةللعلمكطلبتو.

تورشريفعبدالعليم١نمودغداابإلفادةكالتوجيوُبشغلوكفراغو،إذأستاذمفضيلةالدك
كلمااستسعيتوُبمعونةأكإرشادألفيتو،فللودره.كلئنكافالعرفافال٩نزم،فالدعاءالريبيفي.

كاٞنعوؿعلىكاسعالعطاءأف٩نزلواٞنثوبةعلىدؽجهدهكعطائو.

أتقد ٞنراضيالعرفاف، عبدكالدكتورسيدأ٘نددمحم٤نمـَنزيلالشكرللدكتوركاستخبلصا
دمحم يوسفدمحمعبده كالدكتور السيسي خليفة معتمد مصطفى كالدكتور خضر الفتاحدمحمأ٘ند

الصاُبصبلحالصاُب ٞنزيدالعواضيكالدكتور كسعيهم كمراجعتها، الرسػالة بقبػوؿمناقشة لتكرمهم
خًناأٗنعٌن.فائدةكإفادة،فجزاىمهللاعين

ُبخإنةىذاالشكرإٔبذكرمنشكرهفرض،زكجيكأبنائي،إخوا٘بكأخواٌبكٗنيعءكأُب
أفرادأسرٌب،ككلمنشرفتإبفاداتوككرٙبتعاكنو،فسبحافمنجعلالعلمر٘نابٌنأىلو،كاٜنمدهلل

الذمبنعمتوتتمالصاٜنات.




 م

 اإلىداء



ةاٜنقاٞنبٌن...إٔبركحكلمنعاشإلعبلءكلم

...إٔبركحكلمنكرسحياتولآلخرين...

...إٔبركحصاحبالكلماتالنديةكالفكرالراقياٞنتٌن...

 ...إٔبركحالشيخسيدقطبر٘نوهللا...



 ؾ

 ملخص 

هتدؼالدراسةإٔبالكشفعناالْناهالرتبومعنداٞنفسريناٞنعاصرين،معالرتكيزعلىكتاب)ُب
ؿالقرآف لسيدقطبكن٧نوذجللتطبيق.اٞننه الذمًباعتمادهُبالبحث٩نمعبٌناالستقرائيظبل

ًب،عنداٞنفسريناٞنعاصرينبعدتقدٙبتعريفمناسبلبلْناهالرتبومكالوصفيالتحليليكالتار٫ني.
 الرتبوممشرتكةومنهجيةوخصائصىاستجبلء ذاتالطابع اٞنعاصرة كلعلاإلبٌنالتفاسًن صبلحي.

العقدية اإل٬نانية الرتبية تلكخاصية أكٔب الرتبوية اٞننظومة ُب كنساس اإلٟنية الرقابة تعتمد اليت
 اليتترـك الواقعية خاصية تليها علىتنزيلىاٝنصائصكأبرزىا، األٌمةنصوصالقرآفكأحكامو كاقع

يإقباالعنداٞنعاصريننظرالسهولة،ٍبخاصيةالتفسًناٞنوضوعيالذملقلعبلجقضاايىاكمشاكلها
الناسكخاصتها،ٍبخاصيةاٞنقاصديةاليت تناكلوكلبساطةإيصاؿىداايتالقرآفمنخبللولعامة
هتدؼبدكرىا اليت اإلعجاز كخاصية اٟندائية، كحكمو كأسراره الكرٙب القرآف كنوز استخراج ترـك

ماسلفمنخصائصكبناءعلىاتاٜنديثة.إيصاؿىداايتالقرآفالكرٙبعنطريقاالستكشاف
ُبقيمةةمحمنهجيمبل،كاٞنراغي،كابنعاشور،ُبتفاسًنىم،رشيدرضاكلمنقدـتربويةفقد،

العقدمُبأصوؿالرتبية االجتماعيكالسياسي،ترسيخالبعد علىالواقع النصوصالقرآنية كتنزيل
دكفالتقصًنةاٞنوضوعيةُبالتنظًنكالتحليلكالتنصيل،أ٨نيةالوحدمربزينُبذلكاٞنزامنلعصرىم،
استجبلء ُب الكرٙبمقاصد ليخلصالقرآف منوا، تربوياإٔب ةقائمةى  على كأعمدة أسسمتينة،

 أصلها سليمة، راسخة اثبتة الوجودكفركعها ْنليات ُب . اتصف القرآف"كقد ظبلؿ بتلك"ُب
تفضيبدكرىاإٔبتذكؽالقرآفصيةالتصويرالفيناٛنمإباليتاٝنصائصاٞننهجيةالرتبويةكتفردِنا

عندتناكلوابٛنوانبالرتبويةوقدلوحظاعتناءصاحبك.االمتثاؿألكامرهٍبالكرٙبكالعيشُبظبللو
،اكمظاىرفسادىاٛنانبالركحيكمرتكزاتٚنوالركح،كلعلأبرزىا:لنصوصالقرآفالكرٙبابلتفسًن

عن بوظائفوككذااىتمامستنبطمنهاإشاراتكجدانيةنفيسة،تيقاعدةنظريةنفسيةلشائوإنفضبلن
الرئيسة العقل اعتبار يوعلحاكماالوحيمع اٞنفاىيمكأخًننا، من ُبتوضيح٠نموعة البارز ٤ناحو

ليخلصإٔبتفسًنتربوم السياسية يسعىمنقطعالنظًن، الشخصيةاإلسبلميةبناءإٔبمنخبللو
بٌناٞنسلماٞنعاصركبٌنكتابهللاكإزالةالفجوةاٜناصلةاٞننشودةكمبلمحاجملتمعاإلسبلميالراب٘ب

 خاصةالشبابمنهم.
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ABSTRACT 

The study aims at uncovering the educational trend among the modern interpreters, with 

a focus on the book « Fi zilal Al Qur’an » of Sayyed Qutb as a model for the application. The 

approach adopted in the research combines inductive, analytical descriptive and historical 

ones. After providing a suitable definition of the educational interpretation in modern times, it 

was explored characteristics of a common methodology between modern educational and 

reforming interpretations. Perhaps the feature of the faith-based education, which adopt divine 

censorship as a basis in the educational system is the first of those characteristics and most 

prominent. Followed by the characteristic of realism, which aims to download the texts of the 

Koran and its provisions on the reality of the nation to address most his issues and problems. 

And the characteristic of the objective interpretation, which has received great demand among 

the contemporary because of the ease of dealing with it, and for the simplicity of the deliverys 

of the Koran guidance through him to everyone. And the characteristic of Almaqasidi 

interpretation, which aims to extract treasures of the Holy Qur'an and its secrets and 

educational rule. In addition, the charactestic of miracles, which aims in turn to deliver the 

teachings of the Holy Qur'an through modern explorations.  

And Based on the above educational characteristics, Rashid Rida, Al-Maraghi and Ibn 

Ashour presented, in their interpretations, valuable methodological features in the 

consolidation of the nodal dimension in the origins of education and the download of Quranic 

texts on the contemporary social and political reality, with highlighting the importance of the 

objective unity in theorizing, analysis and rooting, Without failing to clarify the purposes of 

the Holy Quran. They concluded to educational curricula based on solid pillars, and solid 

foundations and sound. Their origin and branches are fixed in the manifestations of existence. 

The book « Fi zilal Al Qur’an » is characterized by the same characteristics of the 

educational methodology and is characterised exclusively in artistic and aesthetic 

photography's characteristic, which in turn leads to taste the Qur’an and live in its shadow, 

and then comply with his orders. And has been observed author’s attention to the educational 

aspects when dealing with the texts of the Qur’an interpretation, most notably: the spiritual 

aspect and foundations of highness of the spirit and manifestation of her corruption.  As well 

as establishing a psychological theory base from which to derive valuable emotional signals, 

as well as his interest in the functions of the main mind considering that, divine revelation is 

his controlling, and finally his outstanding success in clarifying a set of political concepts to 

conclude an educational interpretation is unrivalled, seeking to build the desired Islamic 

personality and the features of Lord's Muslim community, and remove the gap between the 

contemporary Muslim and the book of God, especially young people. 
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 قدمةادل

،٥نمده،كنستعينو،كنستهديو،كنستغفرهكنتوبإليو،نعودابهللمنشركرأنفسناكحدههللاٜنمدإف
كمنسيئاتأعمالنا،منيهدههللافبلمضللو،كمنيضللفبلىادملو،كأشهدأفالإلوإالهللا،

اعبدهكرسولو،صلىهللا عليوكعلىأىلوكأصحابوكمناىتدليدديوكحدهالشريكلو،كأف١نمدن
الدينكسلمتسليما. إٔبيـو

أنزؿالقرآفالذمهلل،كاٜنمد ُ)َّمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ
الدين،كسخرلومنعبادهمنييقبلعليوقراءةنكتدبرنا كجعلومنارناللمهتدين،كتكفلُنفظوإٔبيـو

فم كدراسة. كٓنليبلن كتفسًننا لقيوىذاكحفظنا ما يلقكتابمنالعناية ٓب أنو ناألموراٞنتفقعليها
كاىتداءن لكنوزه، استخراجنا اٞنبٌن كاستنارةنالكتاب إلعجازه، ككشفنا مواعظو، من كراين بببلغاتو،

كبناءن أتصيبلن منوبتعاليمو، كاليشبع الػمىعٌنالذمالينضب، اٞنورد ىو إذ كاستمدادنا، استنباطنا ،
ماءكالتنقضيعجائبوعلىمرالعصور.العل

ىدايةكالقرآفالكرٙبكتاب ٪نتاجوكمبٌٌناٜنياةٛنميعضركبشاملكىوكعلم، لكلما
 يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ؛األرضُببلفةاٝناإلنسافمنمعارؼكأصوؿتربويةتؤىلوٞنسؤكلية

ٱَّ..جي
عنكونو ِ)  ٍّ ... ُّٱ؛بشريةالقاصرةيغينعنكلالنظرايتالكاملدستورحياة،فضبلن
َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

(ّ .

 ؛ىذهاألمةبوترىبالرعيلاألكؿمنىذهاألمة؛فالكرٙبالقرآفكالتاريخيشهدلعظمةىذا
العقائدمكالركحيكاألخبلقيكاالقتصادماليتكانتتتخبطُب لكنظلماتاٛنهل كالسياسي،

الكتابعلىدمحمملسو هيلع هللا ىلص أنزؿىذا إٔبسرعافما اٞنظلمة نورالعلم،حكلأيخرجتمنتلكاٛناىلية
ٓبيشهدٟناالتاريخمثيل؛كافىذااٛنيلظاىرةعجيبةكفريدةف؛كاٞنعرفةكاإل٬نافكٚنوالركحكاٝنلق

                                      
.ُسورةالفرقاف،اآلية  ُ)
.ٗسورةاإلسراء،جزءمناآلية  ِ)
.ٖٗ،جزءمناآليةالنحلسورة ّ)



ِ 

حيثكصلتاألمةُبمدةكجيزةإٔبمآبتستطعأفتصلإليوأعكلاألممُبقركفكاملةمعما
نعدةكعتاد.ٕنلكم

الكرٙبككماٟنا، نبيو النابعةمنكتابهللاكسنة اٞنناى الرتبوية لعظمة كالتاريخيشهدأيضنا
مراعيةُبالبشريةمنخبلٟنا،كقادتبشقيهااٞنادمكاٞنعنومحيثقامتعليهااٜنضارةاالنسانية

ذلكٗنيعاٛنوانبالرتبويةللكائنالبشرمكعلىٗنيعاٞنستوايت.

اٞنعاصرمافتئيعا٘بألواانمناال٥نراؼأكردتوُبمزالقالتيوكالضياعاالسبلميلكنالعآب
بعدجيل؛كلعلذلكجراءالضياعالذميعانيوُب١ناضنالرتبيةالغربيةالوضعية،اليتالتتوافق جيبلن

 خض حض جض مصخص  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج .. ُّٱمعفطرتواليتفطرههللاعليها،
َّمعجغ جع مظ حط مض

فانسابتاٟنويةاالسبلميةمنجديدُبفراغركحيكشتات، ْ)
الببلد معظم ُب غريبنا اإلسبلـ كأصبح االنتماء، ّنجرد اٞنسلموف كاكتفى عقدمكا٥نطاطخلقي،

االسبلمية.

إلعادة٠نداألمة،رألثلةمنعلماءاٞنسلمٌناٞنعاصرينأفاالصبلحلنجاىدةكُب١ناكلة
ّناصلحبوحاؿاألمةاألكؿ،حٌننزكؿالوحي،كأفالبدمنالعكوؼعلىكتابهللايكتملإال

للعامة الكرٙب القرآف معا٘ب توضيح ترـك جديدة إصبلحية فظهرتحركاتتفسًنية ، كعمبلن علمنا
إٔباالمتثاؿ كتدعوا كأىدافو، مقاصده إببراز علىتساؤالتالعصر، كاإلجابة الناس، من كاٝناصة

يموكمثلو،اقتداءنابلرعيلاألكؿمنالصحابةالكراـ.بق

اليتدعتتاٞنناى كاالْناىاتالتفسًنيةاليتتدعواإٔباإلصبلح،كلعلأبرزىاتلكفكثر
نصوصالكتابإٔبتفسًن اٞنسلمٌناٞنعاصر، كاقع أمبلنعلىضوء بناء كقوانٌنتربويةأنظمةُب

سبلمية.تعتمدمباشرةعلىأصوؿالرتبيةاإل

 االسبلمية، أفالبحثُبموضوعالرتبية ابلذكر أساسُبكجدير كأمبلُبأفيكوفلبنة
،يستوجبالعملعلىتنشئةالفردكبناءاجملتمعّنختلفمستوايتوالوجدانية،النهوضابألمةصرح

                                      
،جزءمناآلية  ْ) .َّسورةالرـك
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 كالثقافيةالسياسيةككاالجتماعية، كاالقتصادية، ، ، الكر... القرآف كميثل قيم كذلكبوضععلى ٙب،
اعنالتصوراتالذىنية أىداؼكغاايتقابلةللعطاءالفعليكللتطبيقالعمليعلىأرضالواقع،بعيدن

.جوىرىااجملردةاليتتفرغالفلسفةالرتبويةمن

فظهرتتفاسًنمعاصرةذاتالتوجوالرتبوم،أنذتكلمنهامنهجاأكاْناىاخاصايدا،
تقريباٞنس الغائية كمنتلكاٞنناى ىناؾالتفسًنعلتها . كعمبلن كتدبرنا لمٌنمنكتابهللافهمنا

اٞنوضوعي،كاٞنقاصدم،كاألديب،كالواقعي،كاٜنركي،كاإلعجازم،...اْب.

 معركةكلقد خاضوا الذين اٞنعاصرين اٞنربًٌٌن العلماء ىؤالء هللاأحد قطبر٘نو سيد كاف
تلمسخبلصاألمةمنذاؾالواقعاٞنظلمُبحيث،األمةاٞنريرةُباتريخالتصدملتلكالنكسة

سبيلمنوابٜنقيقةالقطعيةكىيأنوالإ٬ناانن،منخلفوأيتيوالباطلمنيديوكالالكتابالذمال
لنهوضاألمةكرقيهاإالُبضوءتعاليمالوحياٞننزؿ،كىكذاكضعأسسناتربويةإصبلحيةحركيةمن

.هاُبكاقعاألمةأفراداكٗناعاتالقرآف ْندسبيلتطبيقخبلؿتفسًنه)ُبظبلؿ

٧نوذجنا" القرآف ُبظبلؿ اٞنعاصرين، اٞنفسرين الرتبومعند "التفسًن اختارتالباحثة: كقد
للبحث،مستعرضةُبذلكعينةمنالتفاسًنالرتبويةاٞنعاصرة،علىسبيلالتمثيلالاٜنصر، ٠ناالن

يدرضا،ك)تفسًناٞنراغي ٞنصطفىاٞنػىراغي،ك)التحريركالتنوير للطاىربنكىي:)تفسًناٞننار لرش
عاشور.

كقدًبتقسيمالدراسةإٔبمدخلٕنهيدمكاببٌن:

الفصلاألكؿ إٔبثبلثةفصوؿ: الرتبومُبالتفسًن،ًبتقسيمو الباباألكؿبعنوافاالْناه
 كالفصل كنشنتو، الرتبوم بتعريفالتفسًن عنديتعلق الرتبوم خصائصالتفسًن أىم تناكؿ الثا٘ب

اٞنفسريناٞنعاصرين،أماُبالفصلالثالثفقدكقعاالختيارعلىعيًٌنةمنالتفاسًناٞنعاصرةللوقوؼ
علىأبرزخصائصهاالرتبويةكىيعلىالتوإب:)تفسًناٞننار لرشيدرضا،ك)تفسًناٞنراغي ٞنصطفى

وير للطاىربنعاشور.اٞنراغي،ك)التحريركالتن

كالبابالثا٘بخصصللحديثعناالْناهالرتبومُبالتفسًنمنخبلؿكتاب)ُبظبلؿ
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القرآف لسيدقطبر٘نوهللا.كقدًببدكرهتقسيموإٔبستةفصوؿ:الفصلاألكؿتعرضلسًنةسيد
الثتناكؿموضوعقطبابختصارشديد،كالفصلالثا٘بحوؿكتابوُبظبلؿالقرآف،كالفصلالث

اإلنسافابعتباره١نورالعمليةالرتبوية،كالفصلالرابعٍبالتعري فيوعلىاحملاضنالرتبويةُبتفسًن
الشيخ اليتاعتمدىا كالفصلاٝنامسيتعلقابٝنصائصالرتبوية كاجملتمع، األسرة سيدقطبكىي:

بعضاٛن تناكؿ السادس الفصل كأخًننا تفسًنه، هللاُب الكتابر٘نو برزتُب اليت وانبالرتبوية
موضوعالدراسة،منهااٛنانبالركحي،كالوجدا٘ب،كالفكرمكالعقلي،ٍباٛنانبالسياسي.

البحثمع ًبعرضخإنة النتائ اليتكأخًنا إٔببعضانتهتٗنلة إضافة الدراسة، إليها
.إليهاالباحثةبعدأتملكدقيقنظرتاالقرتاحاتاليتتوصل

 شكلة البحث م

أفىناؾمدارسُبالتفسًنكمناى متعددةُبفهمالقرآفالكرٙبتشكلّنجموعهاطرائق مناٞنعلـو
إفاٞنقصود،كحيث ٓ)كمسالكُبالتناكؿكالفهم،كلقدجاءتىذهاٞندارسُبضوءٓنقيقأىداؼ

التفسًنممن الذاالْناه اٞنقصد أك اٞنفسر اليتيسعىإليها الغاية ىو إليو، كاٟندؼالذمميرـك
يهدؼاٞنفسرمنخبللوإٔبتقريرأحكاـ،كماىوالشنفابلنسبةلبلْناهالفقهيالذميرجوبلوغو

تتحدثاليتالنصوصالقرآنيةيقصدمنخبللوإبراز٢نتلفدالالتالذمكاالْناهالعلمي،القرآف
التجرك٥نوذلكعلىأساسقواعدالعاآلفاؽكاألنفسعنالكوفك ،إٔبغًنذلكمنبيةاٛنديدةيلـو

االْناىاتاليتلقيتاىتمامالدلالباحثٌنكالعلماء.

ف الرتبومُبالتفسًن، ابالْناه اصطلحعليو مجاؿغًنأفما تزاؿالبحثفيو كما اليزاؿخصبا
نىمأعبلمو؟فماىوايترلاالْناهالرتبومُبالتفسًن؟ككيفكانتنشنتو؟كم.الدراسات١ندكدة

الرتبوم؟ىذااالْناهضمنتصنيفها٬نكناليتاٞنعاصرةالتفاسًنىيكما
ىلٖنةخصائصمنهجيةٕنيزككماىياٞنناى اليتسلكهاأصحاباالْناهالرتبومُبالتفسًن؟

التفاسًنعنغًنىا؟فماىيإذن ا؟كماىيأبرزتلكاٝنصائصعنداٞنفسريناٞنعاصرين؟كماىذه

                                      
ّٓ ،صََِٓ)مصر،هنضةمصر،،ٕط،حسنة عبيد ذ/عمر أجراىا مدارسة يف القرآن، مع نتعامل كيفالغزإب، ٓ)
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الرتبوية؟وائدىاف
 قطبأكعلما سيد الشيخ هللاف فر٘نو التفسًنم، االْناه ىذا ركاد كيفكانتنظرتومن

لئلنساف١نورالعمليةالرتبويةكلؤلسرةكاجملتمعابعتبار٨ناكسيطتٌنتربويتٌن؟كماىيأبرزاٝنصائص
؟اعتىنيدااٛنوانبالرتبويةاليتمىيأى،كماالرتبويةاليتٕنيزيداتفسًنسيدقطب)ُبظبلؿالقرآف 

 أىداف البحث

مايلي:ٓنقيقىذاالبحثيهدؼإٔب

 بيافنشنةاالْناهالرتبومُبالتفسًنكالسعيللتنصيلالعلميٟنذااالْناهالتفسًنماٛنليل؛ .ُ
 كانعكاسوعلىالفردكاجملتمع؛االْناهالرتبومُبالتفسًنتفعيلدكر .ِ
 ؛الرتبومالتفاسًناٞنعاصرةذاتاالْناهاليتميزتاٞننهجيةاٝنصائصأبرزالكشفعن .ّ
الرتبويةاليتميزتكتاب)ُبظبلؿالقرآف عنابقيالتفاسًناٞننهجيةاٝنصائصإبرازأىم .ْ

 ؛مرجعاتربوايعمليامنقطعالنظًنومنجعلتاٞنعاصرة،كاليت
 ُبتفسًنه؛قطبالشيخسيداليتركزعليهااٛنوانبالرتبويةالكشفعنأىم .ٓ
 عواملكمرتكزاتٚنوالركحالبشريةعندسيدقطبكمظاىرفسادىاعلىحدسواء؛إبراز .ٔ
 كيفيةاستنباطالشيخلئلشاراتالرتبويةالوجدانيةمنالنصوصالقرآنية؛ .ٕ
 تسليطالضوءعنمهاـالعقلككظائفوالرئيسةكعبلقتوابلوحيمنخبلؿالظبلؿ؛ .ٖ
 شيخاٞنتميزةُباٛنانبالسياسيالرتبوم؛الكشفعناسهاماتال .ٗ

 أمهية البحث 

يكتسبالبحثأ٨نيتومنخبلؿمايلي:

الضوءعلىنشنةالتفاسًنذاتاالْناهالرتبومُبكقتنااٞنعاصر،تسليط -
اللوفمنالتفاسًن - اٞننهجيةالرتبويةاليتتكشفوخصائصبتقدٙبأبرزتقدٙبأتصيلعلميٟنذا

ارساتكاقعيةالزالتقائمةُب٠ناؿاٜنياةالعامة،عنأصوؿٞنم
أتصيلموضوعالرتبيةكبنائهاعلىأساسكتابهللاكسنةرسولوالكرٙبملسو هيلع هللا ىلص، -
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التفاسًنبعضتنويراٞنسلمٌنعامةكطلبةالعلمخاصة،كإرشادىمإٔبمعرفةخصائصك٣نيزات -
،الرتبويةاٞنعاصرةكاْناىاهتاكمناىجها

،الكشفعنأبرزاٝنصائصالرتبويةُبكتاب"ُبظبلؿالقرآف" -
َنميع - الفساد أشكاؿ من للعديد كمكافحتو الرتبوية القضااي معاٛنة ُب الكتاب أ٨نية إبراز

 ،أنواعو

اٞنكانة - إٔب اٞنسلمة النهوضابلعقلية كُب اٞنشهودة اٞنعاصرة اإلصبلح موجة ُب نوعي إسهاـ
 االتعاليماإلسبلميةالسمحة،اٞنرموقةاليتتتوخاى

تقريبالعديدمنالوقفاتكاألفكارالرتبويةاليتتضمنهاالظبلؿللقارئكتيسًناالستفادةمنها -
علماأهناأقربإٔبحاجاتاٞنسلماٞنعاصرُنكمالقربالزمين،

 تسليطالضوءعلىأبرزاٛنوانبالرتبويةاليتٕنيزيداكتاب"ُبظبلؿالقرآف" -

 راسات السابقةالد

علىالرغممناأل٨نيةاليتيكتسيهااٞنوضوعكعلىالرغممنكفرةالكتاابتحوؿىذاالعىلم
الدراسات تفحص عند الباحثة اطبلع حدكد كُب كانتاجاتو، فكره كحوؿ هللا ر٘نو قطب سيد

ذاٞنوجودغالباكاألُناثذاتالصلةابٞنوضوع،ٓبتعثرعلىدراسةكاحدةتناكلتاٞنوضوعبعمومو،إ
االستفادةمنهاُبغًنشاملٛنميعأطراؼالبحثكموضوعاتو،كفيمايليجردللدراساتاليتٕنت

موضوعهاابلرجوعإليهاُببعضالفصوؿ،كىيكالتإب:

ُ. ( القرآف   )ُبظبلؿ الرتبومعندسيدقطبمنخبلؿتفسًنه الفكر ـ ،ََِِ)معآب
عٌنصفحةحملمودخليلأبوذؼ،قدـفيوصاحبوحملةخاطفةحوؿمقاؿقصًنيقعُبٙنسكأرب

التعري علىبعضخصائص مع ُبظبلؿالقرآف، لكتابو الرتبوية سيدقطبكالقيمة اٞننه سًنة
قطبُبتفسًنه تصورىا كالقيم،ٍبنظرتواإلسبلميُبالرتبيةكما اإلنسانية الطبيعة ّنفهـو ،مركرا

ك االجتماعي الوصفيللتغيًن اٞننه  ذلك ُب سالكا اٞنسلمة، كاٛنماعة األسرة كأخًنا الثقاُب،
التحليلي.كقدخلصتالدراسةإٔبْنسيداإلعجازالرتبومُبالقرآفمنخبلؿتوافقومعالفطرة
للفطرة اٞنزدكج االستعداد إٔب اإلشارة مع الرتبية، ُب العملية األساليب على كتركيزه اإلنسانية
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كاٛنماعةاإلنسانية األسرة كلدكر كللقيىم، االجتماعيكالثقاُب، للتغيًن ٢نتصرا مفهوما قدـ كختاما .
ىذهالدراسة،علىالرغممنأ٨نيتها،إذتبدككاٞنسلمةُبإقامةشرعهللاُباألرضكقيادةالبشرية.

ٔنتلفعنوُبكوهن إالأهنا الثا٘بمنموضوعالدراسة، ابلشطر شبيهة تناكلتبعضمنعنواهنا ا
الرتبومُب االْناه تتطرؽٞنفهـو ٓب كلكنها ُبتفسًنالظبلؿ. كالتصوراتاٞنتضمنة كاآلراء اٞنفاىيم
التفسًنكالالكيفيةاليتسلكهاالشيخسيدقطبليجعلمنكتابوتفسًناتربواياعتماداعلىإبراز

الواقعيةاٜنركية،كالوحدةاٞنوضوعيةٍبالتصويرخصائصواٞننهجيةالرتبويةكاٞنتمثلةُبالرتبيةالعقدية،ك
سيدقطبُبكتابو،كاٛنانبالركحي اليتبلورىا عنتناكؿاٛنوانبالرتبوية الفيناٛنمإب،فضبلن
اٞنادة ٛنمع منحيثطريقتو منها كقدٕنتاالستفادة السياسي. كالوجدا٘بكالعقليكالفكرمٍب

 العلميةكالتعليقعليها.
ـ ،كىوُنثمقدـلنيلََِٔالرتبوملدلسيدقطبمنخبلؿكتاابتو ،)التغيًنآب)مع .ِ

كجيو منإعداد غزة، اإلسبلمية ابٛنامعة إسبلمية، ٔنصصتربية اٞناجستًنُبأصوؿالرتبية درجة
التغيًنالرتبومكخصائصوك٠ناالتوكآلياتوُبفكرسيد صبح١نمودالقيق.بٌنفيوالكاتبمفهـو
صاحبوأفالتغيًنعمليةإنسانيةٔنضعللسنن قطب،مستعمبلاٞننه الوصفيالتحليلي.حيثبٌنن

كقدٕنتاالستفادةمنىذهالدراسةُبالكونيةكتتصفابلتوازفكىيقائمةعلىالتدافعكالتدرج.
الدراسةٓبذهٟنتناكٟناللمجاؿالعقائدمكاالجتماعيُبالتغيًنالرتبوم،معالعلمأف٠ناؿالبحث

 ييقتصرفيوعلىكتابُبظبلؿالقرآفكحدهبلمشلٗنيعكتاابتسيدقطبر٘نوهللا.
سيدقطبالسياسي ،أل٠ندعايشعبداٟنادمأبوٜنية.كىيفكر)اٛنوانبالرتبويةُب .ّ

يةرسالةماجستًنمنجامعةالًنموؾ.جيءفيهاّنبحثحوؿسًنةسيدقطبكاألكضاعاالجتماع
كالسياسيةاليتعاصرىا،كاليتكافٟناأثركاضحُبتكوينشخصيتوكبعضٚناتوالفكرية.كٓندثت
اٞنبادئ من انطبلقا هللا، ر٘نو الشيخ منظور من اإلسبلمي السياسي الفكر الرتبومُب البعد عن

كالشورلكالعدؿكاٞنسا كىياٜناكمية اإلسبلمية الدكلة عليها اليتتقـو ٍبالوظائفاألساسية كاة،
كتعدىذهاٞننوطةابلدكلةاإلسبلميةمناألمرابٞنعركؼكالنهيعناٞننكركاألمنكالسبلـكاٛنهاد.

الرسالة٣نااستفادتمنهاالباحثةعندتناكؿاٛنانبالسياسيالرتبومُبتفسًنالشيخر٘نوهللا،من
يتعايشهاالشيخُببناءفكرهالسياسي.خبلؿالتعرؼعلىأثراألكضاعاالجتماعيةكالسياسيةال

 دراستو عرضاٞنوضوعكحدكد مؤلفاتسيدقطب-غًنأفطريقة ٔنتلفعما-اليتمشلتكل
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كخصائصو القرآف  علىكتاب)ُبظبلؿ الرتكيز حيثيتم الدراسة، ىذه من الباحثة إليو تصبو
الرتبيةكالتزكية.منزلةذاتالتوجوالسياسياٞننهجيةٍبإبرازكيفيةتنزيلالشيخلنصوصالقرآفالكرٙب

موضوعالعدالة كىو أسهبالشيخُبتوضيحمعاٞنو قد رئيسيا مبدأ تناكلتابإلضافة، كقد ىذا
االجتماعيةُباإلسبلـ.

ْ.  الرتبوية)اٞنعآب ٓنليلية ، نقدية دراسة القرآفلسيدقطب، كىيرسالةَُُِٓبظبلؿ ،
قاـالعاٞنيةّناليزايمنإعدادالدكتورابمزكوبعبدالعإببنٙنيسي،ميةاإلسبلدكتوراهابٛنامعة

االقتصاديةكالسياسيةكاالجتماعيةاٜنياةفيهابتعريفمستفيضبشخصيةسيدقطبكبعضمبلمح
يةكالثقافيةكالسبلميةاليتعاصرىاكاليتأثرتفيوكأثرفيها،ٍبأكردمراحلتفسًنالظبلؿكقيمتوالرتبو

عموما اإلسبلمية الرتبية ّنفهـو كمركرا عليها، كالردكد الشبهاتاليتأثًنتحولو التعري على مع
كأ٨نيتهاكعوامل٤ناحهاكمصادرىاككسائلهاكأىدافهاكعبلقتهاابلرتبيةالغربية،انتقلإٔبذكربعض

عبادةكاٝنلق،سالكاُبذلكاٞنعآبالرتبويةعندسيدقطبمنخبلؿالظبلؿكاٞنتعلقةابلعقيدةكال
يتطرؽللخصائص غًنافالكاتبٓب ُباٞننهجيةاٞننه التار٫نيكاالستقرائيكالتحليليكالنقدم.

اٞنتعلقةابلوجدافكالعقلكالسياسةكلكنركزأكثر التفسًنكالرتبيةعندالشيخكالاٛنوانبالرتبوية
ية.دمكالتعبدمكاٝنلقيُبالرتبعلىاٛنانبالعق

الزيدم،بغدادديوافالر٘نندمحمعبدقاسم٘ند ،ألالرتبومُبتفسًنسيدقطب)اٞننه  .ٓ
،قدـفيوصاحبوفصبلمطوالعنحياةالشيخسيدقطبالشخصيةكالعلميةَُِّالوقفالسين

 عنتفسًنه موجزة ٍبدراسة كاستشهاده، كعن١ننتو منخبلٟنا"ُبظبلؿالقرآفكالدعوية، قدـ "
للكتابكلبعضالدراساتكاألُناثاليتأجريتحولومعاإلشارةٞنسنلةالوحدةاٞنوضوعية تعريفا
دكفالوقوؼعلىدكرىاالرتبوم،ٍبانتقلبعدذلكإٔبدراسةاٞننه الرتبومعندالشيخفمايتعلق

كقدخصصفصبلابلعقيدةكالعباداتكاٞنعامبلتكاألحواؿالشخصيةكاٛنناايتكاألطعمةكاٛنهاد،
كالثواب كالشدة كاألمثاؿ كالقصة كالقدكة كالعظة اإلسبلمية الرتبية كسائل بعض لدراسة أخًنا
كالعقابكالعادة،مستخدماُبذلكاٞننه التحليليكالوصفي،ليخلصإٔبأفالشيخسيدقطبلو

علىنورالقرآفكالسنة٩نعلاإل٬نافأكٔبأقساـالرتبية كأساسٗنيعاٞنبادئكالقيممنه فريديقـو
الرتبوية،معالرتكيزعلىدكرالفطرةالسليمةكالقلبالزكيكالعقلالواعيكالقدكةاٜنسنة،معتمداُب
رٚنوللمنه الرتبومعلىكسائلتربويةقدًبترتيبهاُبالدراسةحسبأ٨نيتهاكانعكاسهاالسلوكي.
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تصبو عما ٔنتلفٕناما الدراسة منحيثاألىداؼكاٞننه كمنحيثغًنأفىذه الباحثة إليو
تصنيفاٞنوضوعاتالرتبوية.

 منهجية البحث

كفقمايلي:الوصفيالتحليليكالتار٫نياالستقرائيك٩نمعبٌناٞننه الذمارتضتوالباحثة

ر٫نيلمنه التالكافانتهاجالباحثةفقدابلنسبةلدراسةنشنةالتفسًنالرتبومعنداٞنعاصرين،
االسرتدادم آاثراب"الذميعىنأك من تركو ٞنا تبعا اٞناضي أ ٔ)"سرتداد ، األحداث"ك فهم ١ناكلة

كاٜناضر اٞناضي فهم ُب تعميماتتسهم إٔب بغرضالوصوؿ كتفسًنىا ككصفها كٓنليلها اٞناضية
من، ٕ)..." اسًناليتكمنالتفالقرآفالكرٙبمنخبلؿاستصحابكقائعكأحداثًباستمدادىا

 اٞنعاصرأجريتحولو الوقت إٔب الوحي نزكؿ منذ اٞناضي، جدلية خبلؿ من تفاصيلها كدراسة
بناءالتصورالنهائيعلىك،اٞنناى التفسًنيةعلىأثرتلكالظواىرالستخبلص،كاٜناضركاٞنستقبل

.عنداٞنفسريناٞنعاصرينلتفسًنلالرتبوماالْناهبوزيتميالذم

لك ىواعتبارا الوصفي اٞننه  ٚناتكصفاتكخصائصظاىرة"الذمكوف بتحديد يعىن
أككميا" كيفيا " ٖ)معينةٓنديدا معينة،كىوأيضا علىكصفخصائصظاىرة اٞننه الذميقـو

كاٞنسحالشاملٞنايتعلقيدذهاٞنشكلةكىذايتطلبعدـالتحيزكدراسةاٜنالة،كٗنعمعلوماتعنها
فقدحاكلتالباحثةبسطكثًنمنخبلصاتالبحثكأفكارهأتسيساعلىمعطيات، ٗ)"كالظاىرةأ

ىذااٞننه كبناءعلىدعاماتو.

البحث ثنااي ُب اٞننه  ىذا ْنليات ماىيتو،فمن كإبراز الرتبوم التفسًن بوصف العناية
اٞننهجية كالكشفعن٢نتلفاْناىاتوكتوصيفدقيقٝنصائصو نتحيثٕنك،كاستخبلصحده

                                      
.ِْ،صّطالعلمي،  البحث مناىجبدكم، ٔ)
.ْٓدط،ص،البحث الرتبوي كيفية إعداده وكتابة تقريره العلمي،ابىي،أسامةحسٌن ٕ)
.ِّ،صٗط،أصول البحث العلمي ومناىجو،بدر،أ٘ند ٖ)
.ٖٓص،ُطالعلمية، الرسائل وكتابة العلمي البحث منهجالقادر،عبدبنهللاعبدموفق ٗ)
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بلمحاٞنمعطياهتالتحديدمابيثُبمصادر٢نتلفةًبْنميععنطريقاستقراءاستجبلئهامنالباحثة
.كلخاصيةالرتبويةكاٞننهجيةل

 البحث إجراءات

اٞن العلميةمن اٞنادة ٗنع على اقتصرت إذ متواضعة، جد الدراسة ىذه أف مصادرىابلحظ من
إٔبموض كتبويبها كتقسيمها ،معالتعليقحسبمنطقيسلستسلسلكفقوعاتفرعيةكتصنيفها

األطراؼ متكاملة كحدة إلنشاء فركعها بٌن كالربط اٜناجة ّنثابة البحث فكاف معلومات، ٗنع
تطبيقيةحوؿموضوعالتفسًنالرتبومُب)ُبظبلؿالقرآف لسيدقطب،فاقتضىذلكمنالناحية

لييبىناإلجرائية الًعلم أتسيستعريفٟنذا ييستكشفُبموضوعو، ما أفعليو اٞنوضوعدراسةكّنا
ٜنكأتصيبلاتقعيدتقتضي رٚنا أيضا كدكدكتستلـز يتطلب،وضوابطه كثقافةكىذا كبًنا، ا جهدن
ّناالحظتواكتفتالباحثةفقد؛إذىوموضوعمشرتؾيتطلبفريقعملمتكاملإل٤نازه،كاسعة
ٝنمن ٠نموعةومشرتكةومنهجيةوصائصىاستجبلءو الرتبومبٌن الطابع ذات اٞنعاصرة التفاسًن من

،فوائدىاالرتبويةعلىأبرز،ٍبالوقوؼتصنيفهاكدراستهاكاالصبلحي،

كنظرالتعدداآلايتالرتبوية،كٜنجمالكتابالكبًن،فقداستعانتببعضاٞنعاجمٞنوضوعات
النظرايتكالوقفاتالرتبوية األكليةمعالت)ُبظبلؿالقرآف النتقاء اٞنوضوعيةُبحسباٝنطة زاـ

 .النقلكالتوثيق

 ًب إٔبمضامٌنالرسالة، الرجوع عملية كلتسهيل الفهارسالعلميةةإلكرتكنيبطريقة كضع ،
كفهرساألحاديثالنبوية، كفهرساآلايتالقرآنية، كاٞنراجع، فهرساٞنصادر كفهرستراجمالتالية:

 ضوعات.كأخًننافهرساٞنواألعبلـ،

ك عليهاختاما، ٠نمع متبعة اٞنصحفسنة ًبألفرسم اآلايتنسخ، العثما٘بمنابالقرآنية لرسم
 النبويةللنشراٜناسويب.مصحفاٞندينة
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 االذباه الرتبوي يف التفسًن :األولالباب 

 نشأتو و : مفهومو االذباه الرتبوي يف التفسًن الفصل األول:

 ه الرتبوي يف التفسًناالذباادلبحث األول: مفهوم 

 واالصطالح ادلطلب األول: التفسًن يف اللغة

الفسر:البياف.فسرالشيءيفسره،ابلكسر،كيفسره،ابلٌضٌم،فسرناكفٌسره:أابنو،":لسافالعربُب
،كُبمقاييس َُ)"شكلػرادعنالٌلفظاٞنػغٌطى،كالٌتفسًنكشفاٞنػالفسر:كشفاٞنك.كالٌتفسًنمثلو.

"اللغة كإيضاحو:فسر، بيافشيءو على تدٌؿ كاحدةه كلمةه كالٌسٌنكالرٌاء كُبالقاموس ُُ)"الفاء ،
. ُِ)كالٌتفسًن،كالفعلكضربكنصر"غٌطى،ػٞناالفسر:اإلابنة،ككشف"احمليط،

 مل خل ُّٱ كىوقولوتعأب:،ُبموضعكاحدُبالقرآفالكرٙب"التفسًن"ردلفظكقدك
رضيهللاعنهما:عباسعنابنكُبمعناهأثر ، ُّ) َّىم مم خم حم جم يل ىل

. ُْ)"يقوؿ:أحسنتفصيبل،َّمم خمُّٱ:قولو"

.البيافكاإليضاحكالكشفُباللغةيدكرحوؿالتفسًنمعىنأفيتضحكمنىذا

بعضكلعلأرجحهاماكردعنللتفسًن،تعددتتعريفاتأىلالعلمأماُباالصطبلح،فقد
بعبارا اٞنعاصرينإذجاؤكا كأًٌب ُبالذىيبر٘نوكأيٌبتعريفمنسابقيهم؛ُبالداللةتأكثرمشوالن

اليت":مقدمتهمنظرنالقربومنأىداؼالدراسةحيثقاؿ ييتكلفٟناحد،التفسًنليسمنالعلـو
 اليتألنوليسقواعدأكملكاتانشئةمنمزاكلةالقواعدكغًنهمنالعلـو أمكنٟناأفتشبوالعلـو

                                      
.ٓٓ/ٓمادة،"فسر،،ّطلسان العرب، ابنمنظور،َُ)
.َْٓ/ْدط،مادة،"فسر،،مقاييس اللغة بنفارس،ُُ)
.ْٔٓ/ُ،مادة،"فسر،ٖط،القاموس احمليط الفًنكزآابدم،ُِ)
.ّّ سورةالفرقاف،اآلية،ُّ)
.ْْٖ/ُْ،ُط،جامع البيان عن أتويل آي القرآن الطربم،ُْ)
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أللفاظالقرآفكمفهوماهتاُبلية،كييكتفيالعق . ُٓ)"إيضاحالتفسًنأبنوبيافكبلـهللا،أكأنواٞنبٌنًٌ

 واالصطالح يف اللغة ادلطلب الثاين: الرتبية

الرتبيةُب عندتتبعكلمة العربية اللغة معاجم الزايدةيتبٌنأهنا اللغومعندائرة الٔنرجُبمعناىا
لرعايةكاإلصبلح.كاكالنموكالتنشئة

ُب جاء العربفمما لساف :" الشيء ٧نٌيتوراب كأٍربٍيتو: ك٧نا. زاد كرابءن: ربوًّا يٍربو
كفيو:. ُٔ)"

 ، رابًّ يربٌو كالٌصيٌب كلده يفارؽ..."كرٌب حكٌل ككليو علٍيو، القياـ أحسن ّنعىن: كتراٌبه، تٍربيةن، كراٌبه
أك كافابٍنو يكٍن"الطٌفولٌية،  ُٕ)ٍٓب ما، لكٌل كىذا غٌذاه أٍم كتراٌبه تٍربيةن "راٌبه الصحاح: كُب٢نتار

ك٥ٍنوه" كالٌزرٍع كاٍلولد  ُٖ)يٍنمي . اٞنفردات: الرتبية"كُب ايى: حٌدإنشاء إٔب فحاال حاال لشيء
كىناؾ. َِ)"أربٌو،كربٌػٍبتوأربٌبو.كالرٌبيبةاٜناضنة.كربيبالرجل:اٍبنامرأتوكربٍبتالٌصيب". ُٗ)"التماـ
  ىن نن .. ٱُّٱٱٱتعأب:ُبقوؿهللا":لسافالعربفيفكتؤبأمره،ّنعىنأصلحو،يربٌربٌأيضنا:
ٱَّ .. زيري ٰى ين

كُبمقاييس. ِِ)"ٍصلح.رٌبالشيءإذاأٍصلحوػ،أمسٌيده؛كيكوفالٌرٌباٞن ُِ)
" علياللغة: كالقياـ الٌشٍيء ..وإصبلح للٌشي. اٍلمصلح الٌربٌهللاك...ءكالٌرٌب: ثناؤه ألنٌو؛جٌل

. ِّ)"مصلحأحواؿخلق

اليتظهرتُبالسنواتك الكلماتاٜنديثة من االصطبلحي ّنفهومها الرتبية كلمة "تعترب
األخًنةمرتبطةنُنركةالتجديدالرتبومُبالببلدالعربيةُبالربعالثا٘بمنالقرفالعشرين؛كلذلكال

                                      
 ُِ/ُدط،التفسًن وادلفسرون،  الذىيب، ُٓ)
.َّْ/ُْ،مادة،"راب،لسان العرب  ابنمنظور،ُٔ)
.َُْ/ُمادة،"ربب، اٞنرجعالسابق،ُٕ)
.ُُٕصمادة،"ربا،،سلتار الصحاحالرازم، ُٖ)
.ّّٔصمادة،"رب،،ُط،ادلفردات يف غريب القرآن، الراغبُٗ)
.ِّٖ/ِمادة،"رب،،مقاييس اللغة ابنفارس،َِ)
ُْ سورةيوسف،جزءمناآلية،ُِ)
.َُْ/ُمادة،"ربب،لسان العرب،ابنمنظور، ِِ)
.ُّٖ/ِمادة،"رب،،مقاييس اللغة ابنفارس،ِّ)
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. ِْ)لعربيةالقد٬نة"٤ندٟنااستخدامناُباٞنصادرا

 أف اٞنعلـو كمن ٓبمصطلح القدٙب"الرتبية" اإلسبلمي تراثنا ُب عنو،ييستعمل يعرب كفكاف
الرتبيةمعىنعلىللداللةتيستخدـُبكتاابتالسلفكانتّنصطلحات التنشئةكىيالاٜنصر:

 . ِٓ)التزكيةكالتطهًنكالتهذيبكالتنديبأكاألدبكاإلصبلحك

أف٣ناْندك إليو الرتبيةُباالصطبلحراإلشارة كجهاتٔنصصك٫نتلفابختبلؼمفهـو
تعددنظر بٌناجملتمعاتاتكاختبلفهاالثقافالباحثٌنحوؿالعمليةالرتبويةكطرقهاككسائلها،ككذا

ا ٍب ُبترسيخختبلؼاٛنكالعصور، اٛنماعاتاإلنسانية وانبكالوسائطكالفلسفاتاليتتسلكها
كفبلسفةمعتقدا علماء قبل من الرتبية ٞنفهـو كردتتعاريفكثًنة فقد ٍب كمن ًقيىمها. كإرساء هتا

كفيمايليتعريفاتلبعضاٞنعاصرين:كسياسيٌن،إسبلميٌنكغًنإسبلميٌن.

شعبأكبلد: ِٔ)وفديومجيقاؿ اليتيؤمنيدا لدعمالعقيدة راقيةمهذبة "الرتبيةكسيلة
ا ابالقتناع ٟنا،كتغذيتها احتي  إذا العلمية ابلدالئل كتسليمها كاالعتزاز الثقة على القائم لفكرم

. ِٕ)"قلهاسليمةإٔباألجياؿالقادمةككسيلةكر٬نةلتخليدىذهالعقيدةكن

الشامل-"الرتبية:اجدعرسافالكيبل٘بأفمكيرل ُبالسلوؾكتنميتوإٔبتغًُن-ّنعناىا
اإلنسا ٕنكًٌن اليت الفعنفالدرجة اإلسهاـ ٓندًٌمن كمواجهة اٜناضر، حاجات ٓنقيق ُب ايتاؿ

. ِٖ)"كتسخًنمواردالبيئةكخرباتاٞناضيعربرحلةالنشنةكاٜنياةكاٞنصًن،اٞنستقبل

إلنتاجاٞنعارؼ،أمىيإعداداإلنسافاٞنسلم:"اٞنعرفة+التطبيققدعرٌفهاأيضناّنايلي:ك
ك٣نارسةتوظيفاٞنتسمةابألصالةكاٞنعاص كفكراين رةُبمياديناٜنياةاٞنختلفةٍبإعدادهليحسنإداراين

                                      
.ْٖ،،دط،صالرتبية اإلسالمية أصوذلا وتطورىا يف البالد العربية مرسي،ِْ)
www.saaid.net/Doat/arrad/17. http//،سالمية ادلصطل  وادلفهومالرتبية اإلانظرأبوعراد، ِٓ)
نأكائلاٞنؤسسٌنللفلسفةكممنأبرزعلماءالرتبيةكالتعليماألمريكيٌن،يعتربككعآبنفسأمريكي،فديوم،فيلسوؼو جِٔ)

.http //www.marefa.org/index.phpاٞنعرفة،موقعانظر)الرباغماتية
.ُّ-ُِص،مهية نظام الرتبية والتعليم يف األقطار اإلسالمية وأثره البعيد يف اذباىاهتا وقياداهتاأ الندكم،ِٕ)
.ٓ:ص،(www.alukah.net)،نسخةإلكرتكنيةالرتبوية معناىا ومكوانهتاالنظرية الكيبل٘ب،ِٖ)
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كاٜنياة كاٞنمارسات كالكوف ابٝنالق عبلقاتو ضوء ُب كاٛنماعات األفراد حياة ُب اٞنعارؼ ىذه
. ِٗ)اآلخرة"

اليتيراد"كسيلةاجملتمعألداءكظيفةنقلالثقافةكدعمالعقيدةكإرساءاٞنثلكالقيم:هناإكقيل
كالدكؿ أفرادىا تصوغاٛنماعة كعنطريقالرتبية توجيههمٟنا، كاٞنبادئاليتيراد ُبالنشء غرسها

. َّ)"شعويداكتوجوسلوكهمكأخبلقهمكفقاألىداؼاليتيسعىإليهااجملتمع

افتبلزمالرتبيةكالتشريعُباٞننه اإلسبلميمأماالشيخسيدقطبر٘نوهللا،فهويرلأف"
إٔبتنظيمشؤكفأكمتداخبلفأكمتكامبلف ىومنظورفيو إٔبالرتبيةكما فالتشريعمنظورفيو ..

كالتوجيهاتاٞنصاحبةللتشريعمنظورفيهاإٔبتربيةالضمائركماأنومنظورفيهاإٔب،اٜنياةالواقعية
. ُّ)اٞنصلحةفيو"حسنتنفيذالتشريع،كانبعاثالتنفيذعنشعورَنديةىذاالتشريعكٓنقق

ماسبق،منخبلؿ كاعتقاداين ييستخلصأفالرتبيةتعينإنشاءإنسافمتكاملأخبلقيناكفكراين
كعملينا،كفقًكجهةنظركاعتقادكقيمكلمعرًٌؼ.

 االذباه الرتبوي يف التفسًنمفهوم  :الثالثادلطلب 

أللفاظالقرآفكمفهوماهتابيافكبلـهللا،كإذاًباعتمادتعريفالتفسًنعلىأنو:" ، ِّ)"أكأنواٞنبٌنًٌ
كعملينا،كفقًكجهةنظركاعتقادكالرتبيةعلىأهناتعين كاعتقاداين إنشاءإنسافمتكاملأخبلقيناكفكراين

بيافكقيم الرتبومُبالتفسًنكمفهوموعلىأنو: كلمعرًٌؼ،٬نكناستخبلصاٞنقصودمناالْناه
كعمليناتخبلصٟنداايتويددؼإنشاءإنسافمتكامللكبلـهللاتعأبكاس كاعتقاداين أخبلقيناكفكراين

سواءمنجهتوالفرديةأكاالجتماعية.

أفاالْناهك االجتماعيةكالسياسيةيشملٗنيعاٛنوانبالتفسًنُبالرتبوممناٞنقرراٞنعلـو
                                      

.ِٕ-ُٕ،ُ،طوادلربون العاملون فيهامناىج الرتبية اإلسالمية الكيبل٘ب،ِٗ)
.ُٔ،ص،الفكر الرتبوي يف اإلسالم١نجوب،عباس، َّ)
.ّٖٔ/ِ،ّْطيف ظالل القرآن، قطب، ُّ)
 .ُِ/ُ،التفسًن وادلفسرونالذىيب، ِّ)



ُٓ 

كالعملية، منها العلمية كغًنىا، ... كالثقافية منهاكاالقتصادية الفردية اٞنستوايت ٗنيع كعلى
النظرايتبعضتطبيقبإماذلكقديتمكالقرآفمنزاكيةتربويةٔنصصية.إٔبليينظرفيوكاجملتمعية،

 التنظًن أك القرآف، على لبعضالرتبوية العلـو منعلىأساسالقرآفالرتبوية االستفادة ّنجرد أك ،
الرتبويةُبحسنفهمال .ٍبالعملبوقرآفكتدبرهمعطياتالعلـو

  



ُٔ 

 االذباه الرتبوي يف التفسًنة نشأ :بحث الثاينادل

أف تربيةقدأشرؼعلىف،الكرٙبىواٞنريباألكؿٟنذهاألمةابلقرآفملسو هيلع هللا ىلصرسوؿهللامناٞنعلـو
كاالجتماعييكاألخبلقكالعقائدمالفكرمالبواراٛنهلكظلماتاستطاعأف٫نرجومنكاألكؿيلاٛن
 ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ،اٝنلقكاٞنعرفةكٚنواإل٬نافنورإٔب

 َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي
(ّّ .  

يذكرأصحابوفّنايصلحىذهالقلوبكالنفوسُبالدنياكاآلخرة،يدعواكقدكافملسو هيلع هللا ىلص بلزـك
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱكبلـالعليماٝنبًن،

َّ  ٍّ ٌّ ٰى
(ّْ  ، أثر كحبيببنأيباثبتعنكقد بنأرقم زيد -رضيهللاعنهما -مرفوعنا

ٌسٍكتيٍمًبًولىٍنتىًضٌلوابػىٍعًدم))قاؿ: ًفيكيٍممىاًإٍفٕنى رًؾه  . ّٓ)  إٌ٘باتى

عليوكسلم،هللاصلىاٜنبيباٞنصطفىاألكؿمنالصحابةيدذاالقرآف،علىيدالرعيلرتىبف
أفكاف ثره كُب نفوسهم ُب جلينا ٠نتمعهمكاضحنا كخارج بل ؛٠نتمعهم أزكى-حيثكاف عليو

يستغلاألحداثكالوقائعكيستخدمهاُنكمةكحنكةكصربُبتربيةتلكالنفوس-الصبلةكالسبلـ
ابلوحيكاإلٟناـ،حكلصينعتتلكاٛنماعةاٞنسلمةاٞنختارةعل ىكإعدادىاٜنملاألمانة،مستعيننا

يديوكبتوفيقمنهللاعزكجل.

دمحمملسو هيلع هللا ىلص" أجلو بعثمن الذم اإلسبلمي للمجتمع شا٢نا مثاال ٠نتمعهم ُب حٌنكانوا
مناٞنسلمٌن،جعلهمخًنالقركف ٞننسينٌببعدىم القدكة جنودا .كجعلهم خارج٠نتمعهم ككانوا

نفيسحكلارتفعترايةاإلسبلـُبشرؽاألرضابلكلمةالصاٜنةكابلنفسكالاإلسبلـللدعوةإٔب
. ّٔ)"كحكلدانتٟنمأرجاءاٞنعمورة،كغريداُببضعسنٌن

                                      
.ِسورةاٛنمعة،اآلية، ّّ)
.ٗ،اآلية،اإلسراءسورة ّْ)
،كقاؿحديثّٖٖٕ،اٜنديثرقم،ّٔٔ/ٓ،ركاهالرتمذمُبسننو،أبواباٞنناقب،اببمناقبأىلبيتالنيبملسو هيلع هللا ىلص ّٓ)

حسنغريب،كصححواأللبا٘ب.
.ِٔ/ُ،ّط،اذباىات التفسًن يف القرن الرابع عشرالركمي، ّٔ)
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أفرسوؿهللا ابلذكر حينئذملسو هيلع هللا ىلصكجدير تكناٜناجة كٓب علىالوحي، قداعتمدُبتربيتو
 أتكيللتفسًن أك القرآف ككافحيثنزؿ " بلسافعريبمبٌن، عرابناالكرٙب يفهموفخلصنلقـو ا،

رسوؿهللاكافأمافيماعدااللغة،فقد، ّٕ)"القرآف،كيدركوفمعانيوكمراميوّنقتضىسليقتهمالعربية
 جي..ُّيبٌنألصحابومقاصده،ك٪نلماأشكلأكأيدممنعباراتو،كمآبيستطيعواإدراكو،ملسو هيلع هللا ىلص
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي

(ّٖ .

ا،كانوايفهمون،كاشتغلٗناعةمنالصحابةبتفسًنالقرآفاٜنكيمالنيبملسو هيلع هللا ىلص،كفاةبعد وجيدن
 إذ كنزؿ بٌنأظهرىمبلغتهم أشهرىم: كلعل بن. كأيٌب عباس، كابن مسعود، كابن األربعة، اٝنلفاء

الزبًن كعبدهللابن موسىاألشعرم، كأبو بناثبت، كزيد التابعوفففسركاٍبخلفه...كعب، م
كعلىماركاهالصحابةعنرسوؿهللاصلىهللاماجاءُبالقرآفنفسو،القرآفالكرٙباعتمادناعلى

 كسلم... بٍبانتقلعليو اصطلحعليو فما التابعٌن، بعد التفسًنإٔبما َنمععلم أقواؿمنقاموا
كلحسباجتهاده...صنفواالتفاسًنكتقدمهم،

كاتسعترقعتو،افدخلتفيوبلدافأخرلاتسعترقعةالببلداإلسبلميةأرضنالكنسرعافم
أثرهُب،فدخلتفيوأممأعجميةشكلّنختلفاأللسنةك٢نتلفاٞنذاىبكالعقائدلساانن ككافٟنذا

. ّٗ)مسارالتفسًن

الرابعفتعددتمواردالتفسًنكتنوعتمناىجو"كبقياٞنفسركفمنذالقرفالرابعحكلالقرف
عليو،حكل عشريفٌرًعوفكينوًٌعوفُبتفاسًنىم،كلحسباالْناهالذممهىرفيو،كالعلمالذمغلبى

. َْ)"جاءالعصراٜنديث

على تكالبتاٜنمبلتاالستعمارية إذ اٞنزرية، كأكضاعو الغريبة بطبيعتو العصر ىذا كاتسم
اىليةالغربيةُبالعآب،حيثتقدمتأكركابببلداٞنسلمٌن،ك"شهدالعصراٜنديثٓنكماٞناديةاٛن

                                      
.ٔ/ُ،التفسًن وادلفسرونالذىيب، ّٕ)
.ْْسورةالنحل،جزءمناآلية، ّٖ)
.ِٕ-ِٔ،اذباىات التفسًن يف القرن الرابع عشرالركمي،انظر ّٗ)
.ْٓص،ّط،تعريف الدارسٌن دبناىج ادلفسريناٝنالدم، َْ)
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ُبالعلمكاٞناديةكالتكنولوجيا،كابلغتُباٛناىليةكاالبتعادعنهللا،كانتشاراألفكار كأمريكاكثًننا
كالفلسفاتاٞناديةاإلٜنادية،كاآلراءاليتهتاجمالدينكاإل٬ناف،كتدعوإٔبالبلدينيةكالنظرايتالعلمية

. ُْ)االقتصاديةكاالجتماعيةكالنفسية"كالسياسيةك

كمتمسكٌن راغبٌنُبمبلذاهتا عليها كتكالبوا علىالدنيا كأقبلوا كفرطاٞنسلموفُبدينهم،
الطاىرة،كمفرطٌنُبالكتابالعزيزىدمالنيبملسو هيلع هللا ىلص،كسػنتويدا،زاىدينُباآلخرةكنعيمها،٢نالفٌن

 ، كعمبلن َّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱعلمنا
يرجع. ِْ) كىذا

٪نتوياخصوص الكرٙبكما القرآف ّنزااي كإدراكهم كعيهم منىداايتكتوجيهاتْنعلهموإٔبعدـ
يرجعابألساسإٔبعدـمبلءمةالعديدمنبفضائلالقرآفكلعلىذااٛنهليسعدكفُبالدارينمعا.

كصلإليواٞنفسركفُبالعصوراٞناضية،رغماألف"ممعمتطلباتالعصر،اٞنوجودةآنذاؾالتفاسًن
اٞنؤيدة كاٞنعا٘ب اٞنفاىيم كاستخبلص الستنتاج كحده كافينا يعد ٓب عليو، االطبلع كضركرة أ٨نيتو
البحثالعلمي مناى  عرفتها اليت التحوالتاٟنائلة إطار ُب كمكاف زماف لكل القرآف لصبلحية

. ّْ)"ةكالفكريةكاالجتماعيةكالتحوالتاليتحصلتُباٜنياةالعقلي

على اإلقباؿ إٔب كاٞنصلحٌن اٜنديثالدعاة العصر للمسلمٌنُب اٞنؤٓب الواقع ىذا "فدعا
كالرتبية كاٜنركة الدعوة ُب جهودىم ُب كيستلهمونو كيفسركنو، كيتدبركنو يدرسونو القرآف،

 ٰى ٰر ُّٱٱ:اٞنؤبعزكجلقاؿإذالنصراٞننشود.كىذا٣ناالريبفيوىوشرط ْْ)"كاإلصبلح
 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ
 اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب

تقريبفظهرت. ْٓ)َّيك ىك مك لك هتدؼإٔب الكرٙب القرآف تفسًن ُب مناى جديدة
 القرآفكتيسًناٝنطابعلتهاالغائيةإصبلحكاقعاألمةمنٗنيعاٛنوانبكعلىٗنيعاٞنستوايت.

                                      
.ِٔٓ-ُٔٓ،تعريف الدارسٌن دبناىج ادلفسريناٝنالدم، ُْ)
.َّ،اآلية،الفرقافسورة ِْ)
.ٖٖٓ،صمنهج ادلدرسة اإلصالحية يف التفسًنالسٍيسي،دمحم، ّْ)
.ِٔٓ-ُٔٓرجعالسابق،اٞن ْْ)
.ٓٓ،اآلية،النورسورة ْٓ)



ُٗ 

 عند ادلفسرين ادلعاصرينالرتبوي  االذباه خصائصأبرز الثاين: فصل ال

القرآف تفسًن من اٞنرجوة للمقاصد اٞنناى كتبعنا،كفقنا تنوعتكتعددت منو، لؤلىداؼاٞنسطرة
الرتبومعنابقياالْناىاتالتفسًنيةاألخرلالْناهكاالْناىاتالتفسًنية.كينفردماييصطلحعليواب

بوماإلصبلحيكاالجتماعيلآلايتالقرآنية،فهويستهدؼإبرازماتنطومعليونصوصببعدهالرت
القرآفمنىداايتكإرشاداتتربويةكىذامايتوافقكاألىداؼاليتمنأجلهاأينزؿالقرآف.

اليتيستخدمهاكفقنالؤلدكاتىذااالْناهكتوصيفاتوكأساليبمناى كتعددتتنوعتكقد
القرآ٘ب.نصوللمُبفهكلمفسر

ف كاستقصاء استقراء عملية اإلصبلحيللبعد الرتبوم الطابع ذات اٞنعاصرة تفاسًن
كاالجتماعي،كبعضالدراساتاليتأجريتحوٟنا،كلؤلدكاتاٞننهجيةاليتًباستخدامها،لوحظأف

عنغ اٞنشرتكةبٌنتلكالتفاسًنكاليتٕنيزىا منالتفاسًنىناؾ٠نموعةمناٝنصائصالرتبوية ًنىا
بطابعهاالرتبوم.

ُب أكالن تتمثل الفصل، ىذا ُب توضيحها سيتم كاليت تلكاٝنصائصاٞننهجية أبرز كلعل
اإل٬ناف على ابلرتبية األمر كيتعلق الكرٙب، القرآف نصوص لتفسًن العقدم التصور من االنطبلؽ

يتممنخبلٟناتقريبالقرآفالكرٙبمنتليهاخاصيةالواقعيةاليت،جذكرهُبالقلبالصحيحكتثبيت
كمتطلباتالعصر يتبلءـ حينا ا ْنسيدن الرتبوية مفاىيمو كْنسيد الواقعية التفسًن،اٜنياة خاصية ٍب

اٞنوضوعيكالوحدةاٞنوضوعية،اليتمنشنهناتيسًنفهمكتابهللامنخبلؿتتبعموضوعمعٌنفيو
ال كإرشاداتو كاستخبلصفوائده يتجلى،رتبويةكدراستو اليت القرآف ّنقاصد االىتماـ كأتٌبخاصية

عناستخبلصأحكاـدكرىاالرتبومُباستنباطبعضاٜنكمكاألسرارمنالنصوصالقرآنية،فضبلن
شرعيةلعديدمنالنوازؿالفقهيةاليتٓبيينصعليهاصر٪نناُبالشرع.ك٫نتتمالفصلبتناكؿخاصية

ك٣ناْندرإليواإلشارةأفتناكؿاٞنوضوعمنىذهالزاكيةاٞننهجيةطبعتهاٙب.اإلعجازُبالقرآفالكر
اٛندةُبالتناكؿكالدقةُبالطرح.

  



َِ 

 : التصور العقدياألولادلبحث 

كىيأكٔباٝنصائصكأ٨نها،كاٞنقصودمنهاتفسًننصوصالقرآفالكرٙبانطبلقنامنالتصورالعقدم
.تعأب،كيراقبوُبسرهكعبلنيتوؤمنالذميوحدهللاتكويناإلنسافاٞنالذميهدؼ

ترسيخوكتثبيتجذكرهكاإل٬نافُبالنفس،كىذهاٝناصيةُبتفسًنالقرآفالكرٙبتعىنبغرس
فُبالقلب اإلنسافإٔبالتحلي؛ تدفع ذاتية قوة تغلغلُبالقلبكاف إذا أبخبلؽالقرآفاإل٬ناف

.الصبلحطريقعلىالسلوؾاستقامةك،النبيلة

اٛناىلي،اجملتمع-ُبمدةزمنيةكجيزة-كيفٓنوؿ،كاٞنتنملُباٞننه الرتبومالنبوميرل
يكاد الذمكانتتشيعفيوالفاحشةكمكارهاألخبلؽكالفرقةكالتخلفالعقلي،إٔب٠نتمعراب٘براؽو

يتصفابٞنثالية.

منقطعكىذااٞننه الرتبومالراب٘بالذمقضىعلىٗنيع اٞنناى الرتبويةالوضعية،لقيإقباالن
لكنسرعاف...،كامتدصيتوعلىمرالعصوركاألمصارأفواجادينهللادخلالناسُبحيثالنظًن
همالتخلفكالتنخرعنركبعمنف،رخيصةٔنلىاٞنسلموفعنمنهجهمكتطلعواإٔبمناى كضعيةما

اٜنضارةاليتشهدىاالعآباٞنعاصر.

 كإيقاظها األمة ىذه ٠ند إلعادة سبيل القرآفكاستنهاضهافبل إٔب الصحيحة ابلعودة إال
الكرٙب،ككعيوكعينا٪نررهمناالعتقاداتالفاسدةاليتحجبتنصوصوعنىدايةاٞنسلمكعنتنوير

أىيُػهىاالنن)إذيقوؿ)صدؽرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصقدككجدانوكعقلوكركحو. ًفيكيٍممىاًإٍفايى قىٍدتػىرىٍكتي ًإٌ٘بً اسي
هللاكىًعتػٍرىٌبأىٍىلىبػىٍييًت .(ْٔ)   أىخىٍذًبيٍبًًولىٍنتىًضُلواًكتىابى

 إٔبٓنقيق تدعو ابلنصوصاليت مليء الكرٙب كوفالعقيدةكالقرآف عن فضبلن الصحيحة،
صحيحتيدعوإٔبملسو هيلع هللا ىلصفقدظلرسوؿهللا؛حظيتبعنايةفائقةمنقبلرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصالرتبيةالعقدية
ػنزؿعليوالفرائضكالكإٔبالتوحيدُبمكةاٞنكرمةثبلثعشرةسنةبعدبعثػتو،كٓبتيعقيدةأصحابو

                                      
ىذاحديثكقاؿ.ّٖٕٔ،رقمِٔٔ/ٓ،كتاباٞنناقب،اببمناقبأىلبيتالنيبملسو هيلع هللا ىلص،السننُبالرتمذمأخرجو ْٔ)

كقاؿعنواأللبا٘بصحيح.حسنغريبمنىذاالوجو.



ُِ 

.التشريعاتإالُباٞندينة

إٔبغرسُبتربيتوٛنيلالصحابة،يىلكاقتداءّننه رسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص علىاٞنريبأفيسعىأكالن ـز
عقيدةالتوحيدُبأطفالومنذالصغركتعليمهمحقيقةالإلوإالهللا،حكلتستقرُباألذىاف،كتقرُب

القلوب،فتتحوؿمنبعدإٔباستقامةعلىمنه هللاتعأبُبكلمناحياٜنياة.

بقىمهمةترسيخحقيقةالتوحيدفرضاٍبطيلةمراحلالعمركلهاتالبدايةكاألساسكمنىنا
حقيقةال؛عليناأفنفهمأطفالناحقيقةالتوحيدعربفرتاتالعمركلهاف،متعيناعلىكلذممسؤكلية

.إلوإالهللا

كتعأب ابٝنالقسبحانو العبلقة هتدؼإٔبتعميقكتوطيد العقدية أفالرتبية ابلذكر كاٛندير
ُبسرهكعلنو،كمنٍبالتحررمنٗنيعالقيودكالضغوطاتاحمليطةبوفتؤدمابٞنسلمإٔبمراقبةهللا

عن إٔبفضبلن اٞنعتقد الكاملكالثباتكترٗنة الفردكقيمسلوؾعملكالتسليم حياة كقوانٌنٓنكم
.،كعلىٗنيعاٞنستوايتاٞنسلمُبٗنيعشؤكنوكقضاايهكاجملتمع

 
 

  



ِِ 

 : الواقعيةالثاينادلبحث 

اقعية"تنزيلالنصوصالقرآنيةعلىالوقائعكاألحداثاٞنتجددةمعاقرتاحبعضاٜنلوؿيقصدب"الو
لعديدمناٞنشاكلاليتتعا٘بمنهااألمةاإلسبلميةُبالوقتاٞنعاصركفقاٞناجاءُبكتابهللاكسنة

رسولوملسو هيلع هللا ىلص؛

للمفسر "مقابلةاألحداثاٞنعاصرة البعضأهنا يشايدهاُبكتابهللاتعأب،كقدعرفها ّنا
. ْٕ)سواءكانتاٞنقابلةاتمةأكجزئيةأك٢نالفةٞناعليواآلية"

األىداؼاليتسعىإليهااٞنفسركفالرتبويوفمنتنزيلنصوصالقرآفالكرٙبعلىالواقعكلعل
منهمللعملتصبجلهاُبتقريباٞنعا٘بكاستنباطاإلرشاداتالرتبويةكاألحكاـالتوجيهيةت سهيبلن

الواقعية، للهدؼالذمنزؿمنأجلوالقرآف؛فهوكتابىدايةُبكلّنقتضياهتاُباٜنياة كٓنقيقا
َّ زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱزمافكمكاف

(ْٖ 
ٱ ٱ اٝنطابحيثإف، ٔٱ

َّ مص خص حص مس..ُّٱ:القرآ٘بحافلابآلايتاليتٓنثعلىاالعتباركالتنملكالتدبر
(ْٗ 

ٱ ٱ ،ٱ
ىاالكثًن...كغًن

عنأيبأثرحيثما٪نثعلىالعملّنقتضياتالقرآفالكرٙب،جاءُبالسنةالنبويةكقد
جناضىٍوءيهي))قاؿ:أنوعنالنيبملسو هيلع هللا ىلصىريرةهنع هللا يضر اٍلًقيىامىًةاتى كىاًلديهييػىٍوـى مىٍنقػىرىأىاٍلقيٍرآفى،كىعىًملىّنىاًفيًوأيٍلًبسى

ًبوًأىٍحسى اًبلنًذمعىًملى انىٍتًفيًو،فىمىاظىُنكيٍم الشنٍمًسُببػيييوًتالُدنٍػيىاكىكى ًمٍنضىٍوًء فيىذاف، َٓ)  ني
عليوكحدهبليعميقتصراٜنديثتبيافٞنكانةكثوابقارئالقرآفالذميعملبوحكلأفثوابوال

.كالديو

كتفسًنهعبارةعنللبشريةٗنعاء،موجوفهوعاٞنية،رسالةككاملمنهاجتربيةكالقرآفالكرٙب
                                      

 جستًن،رسالةماتطبيق اآلايت على الوقائع ادلعاصرة من خالل ادلنار، ورلالس التذكًن، والظاللالضامر، ْٕ)
 .ِٗ،اآليةص سورةْٖ)
 .ِ سورةاٜنشر،جزءمناآليةْٗ)
،ٕٔٓ/ُذكرفضائلسوركآممتفرقة،ابب،كتابفضائلالقرآف،ادلستدرك على الصحيحٌنُبالنيسابورمأخرجو َٓ)

 قاؿ،ىذاحديثصحيحاإلسناد،كٓب٫نرجاه.ك.َِٖٓاٜنديثرقم



ِّ 

هللاربمشركعحضارم ٞنرضاة ابتغاء ّنقتضياتو، العمل بغية الواقع، على نصوصو تنزيل يتوخى
بوفيو،كترؾالعملابلقرآف:ىوتصديقأخباره،كاتباعأحكامو:بفعلٗنيعماأمرهللاك"العاٞنٌن،

،كخوفنامنعقابو،كطمعناُبثوابو؛كٟنذاسارالسلفالصاّبءمرضاةهللاعنو:ابتغاٗنيعماهنىهللا
كيطبقوف-مهنع هللا يضر-علىذلك فيو، جاء كأبخباره،َنميعما كيصدقوفبو، يتعلموفالقرآف، فكانوا .

. ُٓ)"أحكاموتطبيقنا،عنعقيدةوراسخة

ؿالواقعٓنتو،كتضمنولو،كيظنونوُبأكثرالناساليشعركفبدخويقوؿابنالقيمر٘نوهللا:"
ىوالذم٪نوؿبٌنالقلبكبٌنفهمالقرآف. كاراث،كىذا يعقبوا منقبلكٓب قدخلوا نوعكُبقـو
كلعمرهللاإفكافأكلئكقدخلوا،فقدكرثهممنىومثلهم،أكشرمنهم،أكدكهنم،كتناكؿالقرآف

. ِٓ)"ٟنمكتناكلوألكلئك

فسركفُبتنزيلهملنصوصالقرآفالكرٙبعلىالواقععلىمايلي:كقداعتمداٞن

 اللفظ  ِنصوصالسبب،فالقرآفالكرٙبصاّبلكلزمافكمكاف.الالعربةبعمـو

 كعشرينسنةتنزيلالقرآفالكرٙبمنجمنااٜنكمةمن ،كاليتحسبالوقائعكاألحداث،ُبثبلثو
لقولوتعأب:تتجلىُبتثبيتقلبرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص  جك مق حق مف خف حف جفُّٱ،مصداقنا

َّ حم جم هل ملخل حل جل مك لكخك  حك
 ُّٱٱ،ٍبتيسًنحفظوكماُبقولوتعأب: ّٓ)

َّ  جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن
قاؿحيثمسايرةاٜنوادثكالوقائعككذا، ْٓ)

" كثًن: ابن ذلك ٪نتاُب ما ُنسب الوقائع على منجما مفرقا معاشهمنزؿ ُب العباد إليو ج
.عزكجلإٔبغًنذلكمناٜنكماليتاليعلمهاإالهللا، ٓٓ)"كمعادىم

 إٔب اٞنعاصرين اٞنفسرين من كثًن عمد كقد معىذا الواقع٘باتنزيل على النصوصالقرآنية
                                      

 .ُٔص،دط،،أثره يف النفوسعظمة القرآن وتعظيمو و  القحطا٘ب،ُٓ)
 .ُّٓ/ُ،ّط،مدارج السالكٌن ابنقيم،ِٓ)
 .ِّ سورةالفرقاف،اآليةّٓ)
 .َُٔ سورةاإلسراء،اآليةْٓ)
 .ّْٖ/ِ،ُط،تفسًن القرآن العظيم ابنكثًن،ٓٓ)



ِْ 

:األمثلةللتعضيدالاٜنصرفيمايليبعضك،اٞنعاصر

: ٔٓ)أضواءالبيافُبإيضاحالقرآفابلقرآفحملمداألمٌنالشنقيطي -ُ

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ :ُبقوؿهللاتعأب

 جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
 مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح
َّمعجغ جع مظ حط

(ٕٓ 
الشنقيطي، هللا-قاؿ -ر٘نو تفسًنه لآلايت:بعد

تاـىا،كاٜنذرالعلمأفكلمسلم،٩نبعليوُبىذاالزمافأتملىذهاآلايت،منسورةدمحمكتدبرأ"
ألفكثًنا٣ننينتسبوفللمسلمٌنداخلوفببلشكفيماتضمنتومن؛٣ناتضمنتومنالوعيدالشديد

صلىهللا-علىرسولودمحمألفعامةالكفارمنشرقيٌنكغربيٌنكارىوفٞنانزؿهللاالوعيدالشديد.
القرآفكمايبينوبوالنيب-عليوكسلم منالسنن.فكلمنقاؿٟنؤالءالكفار-ملسو هيلع هللا ىلص-كىوىذا

الكارىٌنٞنانزلوهللا:سنطيعكمُببعضاألمر،فهوداخلُبكعيداآلية.

كالذينيتبعوفالقوانٌنالوضعيةمطيعٌناألمر:سنطيعكمُبٟنمكأحرلمنذلكمنيقوؿ
نزٌ ما كرىوا للذين بذلك ٣نن أهنم شك ال ىؤالء فإف هللا، كجوىهمؿ يضربوف اٞنبلئكة تتوفاىم

هللاكأدابرىم. أسخط ما اتبعوا أعماٟنم.كأهنم ١نبط كأنو رضوانو، منككرىوا اٜنذر كل فاحذر
. ٖٓ)"سنطيعكمُببعضاألمر:الدخوؿُبالذينقالوا

                                      
،.كلدُبببلدشنقيطعآبك١نققكمفسرـ .ُّٕٗ-َُٕٗىػ،ُّّٗ-ُِّٓ)،ندمحماٞنختاربالشنقيطي،دمحماألمٌن ٔٓ)

 البقاء كآثر ٍبرحلإٔباٜن ، اٞنالكي، فحفظالقرآفكدرسالفقو تؤبكدرسىناؾ،حيثطلبالعلمُبسنمبكرة
التدريسُباٞنعاىدالعلميةكالكلياتالشرعية،ككافضمنىيئةكبارالعلماءكعضوناُبرابطةالعآباإلسبلمي.ترؾعدة

ا تفسًنه البيافُبإيضاحالقرآفابلقرآف"ٞنشهوركتبأبرزىا بعد"أضواء فيما كإٔنو اجملادلة، إٔبسورة الذمكصلفيو
انظرتوُبّنكة.تلميذهالشيخعطيةسآب.كييعدتفسًنالشنقيطيمتميزناُباببو،حيثأكدعوعلومناانفعةكمسائل١نققنة.

  www.mawsoah.nethttp//اٞنوسوعةالعربيةالعاٞنيةعننقبلن shamela.ws/index.php/author/114http//موقعالشاملة،

 .ِٖ-ِٓ سورةدمحم،اآلايت،ٕٓ)
 .ّْٖ-ّّٖ/ٕ،دط،أضواء البيان الشنقيطي،ٖٓ)

http://shamela.ws/index.php/author/114
http://www.mawsoah.net/


ِٓ 

: ٗٓ)تيسًنالكرٙبالر٘ننلعبدالر٘ننالسعدم -ِ

 نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱتعأب:لقوؿهللاعندتفسًنه
 يق ىق يفىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يلىل مل يك ىك مك لك  اك
 َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ ييىي ني مي زي  ري

(َٔ 
،يقوؿالسعدم،

يقاتلوفاٞنؤمنٌن،كليسغرضهمُبأمواٟنمكقتلهم،كإ٧نا:"-ر٘نوهللا- أخربتعأبأهنملنيزالوا
عندينه أفيرجعوىم كفارنغرضهم كيكونوا فهمم، منأصحابالسعًن، إ٬ناهنمحكليكونوا بعد ا

. ُٔ)َّين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خمُّٱابذلوفقدرهتمُبذلك،ساعوفّناأمكنهم،

دينهم، عن يردكىم حكل غًنىم، يقاتلوف يزالوف ال الكفار، لكل عاـ الوصف كىذا
ٛنمعيات،كنشركاالدعاة،كبثوااألطباء،كخصوصا،أىلالكتاب،مناليهودكالنصارل،الذينبذلواا

كبنوااٞندارس،ٛنذباألممإٔبدينهم،كتدخيلهمعليهم،كلما٬نكنهممنالشبو،اليتتشككهمُب
دينهم.

وٟنمدينوالقيم،كأكملكاختارتعأب،الذممىٌنعلىاٞنؤمنٌنابإلسبلـ،منهللاكلكناٞنرجون
قياـبوأًبالقياـ،كأف٫نذؿكلمنأرادأفيطفئنوره،ك٩نعلكيدىمُب،أفيتمعليهمنعمتوابلٟنم

٥نورىم،كينصردينو،كيعليكلمتو.

 اٞنوجودينمنالكفار، اآليةصادقةعلىىؤالء صدقتعلىمنقبلهم:كماكتكوفىذه
                                      

ىػ .عآبكمفٌسرسعودمكلدُبالقصيمابٞنملكةالعربيةُّٕٔ-َُّٕ)نبنانصربنعبدهللاالسنٍعدم،عبدالر٘ن ٗٓ)
فيوفحفظالقرآفالكرٙبكاٞنتوففاشتهرأمره كٓبيتجاكزالثانيةعشرةمنعمره،طلبالعلمكجٌد السعودية.ماتكالده

تيسًنالكرٙبالر٘ننُبتفسًنكعلتمنزلتوككثرتبلميذه،ترؾعدةكتبانفعة،أكثرىاُبتفس ًنالقرآفكعلومو،أبرزىا
كبلـاٞنناف،كاختصرىذاالتفسًنبكتابٚناهتيسًناللطيفاٞننافُبخبلصةتفسًنالقرآف،ككتبوقيًٌمة١نققةٔنلومن

ميسر. سهل أسلويدا كالغرائب، الدخيل انظر الشاملة، عننقبلنhttp،//shamela.ws/index.php/author/114موقع
 http،//www.mawsoah.netاٞنوسوعةالعربيةالعاٞنية

 .ُِٕ سورةالبقرة،اآلايت،َٔ)
 .ِّ سورةالتوبة،جزءمناآلية،ُٔ)

http://shamela.ws/index.php/author/114
http://www.mawsoah.net/


ِٔ 

 مثزث رث يت ىت  نت مت زت رتيب ىب نب مب زب   رب يئ ىئ نئُّٱ
 َّ ىق يف  ىف يث ىث نث

(ِٔ 
 ..

علىذلكحكلماتكاستمرمنارتدعناإلسبلـ،أبفاختارعليوالكفرٍبأخربتعأبأف
 جئ ُّٱلعدـكجودشرطهاكىواإلسبلـ، َّ.. ييىي ني مي زي ري ٰىٱُّٱكافرا،
كدلتاآليةّنفهومها،أفمنارتدٍبعادإٔباإلسبلـ،أنو، َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ

. ّٔ)"هناتعودإليوأعمالواٞنتقدمةيرجعإليوعملوالذمقبلردتو،ككذلكمناتبمناٞنعاصي،فإ

كلعلماذكرمنأمثلةيكفيلبيافعنايةبعضاٞنفسريناٞنعاصرينبتنزيلالنصوصالقرآنية
.بطهاابألحداثاٞنستجدةرعلىالواقع،ك

  

 
 

                                      
 .ّٔ سورةاألنفاؿ،اآلية،ِٔ)
 .ٖٗ-ٕٗ/ُ،ُط،تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنانلسعدم، أّ)



ِٕ 

 : التفسًن ادلوضوعيالثالثادلبحث 

 ادلطلب األول: تعريفو

لبناتنتكاكإفحيإالُبالقرفالرابععشراٟنجرمّنعناهاالصطبل"التفسًناٞنوضوعي"ٓبيظهر
. ْٔ)التنزيلنفسوقد٬نةبقدـىذااللوفمنالتفسًنكعناصره

:أنوىوكأرجحهاأٗنعهاكلعل،لتفسًناٞنوضوعيلاٞنعاصرينكقدتعددتتعاريفالباحثٌن
. ٓٔ)"ةأكأكثرورؿسبلعلميتناكؿالقضاايحسباٞنقاصدالقرآنيةمنخ"

 : أنواعوالثاينادلطلب 

منخبلؿتتبعالدراساتكاألُناثاليتأجريتحوؿالتفسًناٞنوضوعي،يبلحظأنويتضمنثبلثة
أنواع:

 الب"كىو،التفسًناٞنوضوعيللمصطلحالقرآ٘بالنوعاألكؿ: منكلماتأفيتتبع احثلفظة
شتقاهتامنمادهتااللغوية.كبعدٗنع،ٍبيػجػمػػعاآلايتاليتتردفيهااللفظةأكمالقرآفالكرٙب

منخبلؿاستعماؿالقرآفالكرٙب ٪ناكؿاستنباطدالالتالكلمة بتفسًنىا اآلايتكاإلحاطة
. ٔٔ)"ٟنا

النوعكك الاألمثلةقدعكفالكثًنمنالدارسٌنكالباحثٌنعلىىذا كثًنةيذكرمنها
... ٖٔ)الكرٙب"لقرآفالصبلةُبا"ك ٕٔ)"الصربُبالقرآفالكرٙب"اٜنصر:

                                      
ُٕص،ّط،مباحث يف التفسًن ادلوضوعيمسلم،مصطفى،انظر ْٔ)
.ُٔصاٞنرجعالسابق، ٓٔ)
.ِّصاٞنرجعالسابق، ٔٔ)
يوسفالقرضاكمكىناؾأيضادراسةبنفسالعنوافل.ُِٔ-َِٕص،،ُط،زلاضرات يف التفسًن ادلوضوعي، عباسٕٔ)

ّضمنسلسلة"منالتفسًناٞنوضوعيللقرآفالكرٙب"ط
.ُٔٗ-ُْٖص،اٞنرجعالسابق، ٖٔ)



ِٖ 

يلحظحيث،موضوعماكيتعلقاألمربتحديد،التفسًناٞنوضوعيٞنوضوعقرآ٘بالثا٘ب:النوع
فيتتبع.ػرضكالتحليلكاٞنناقشةكالتعليقالباحثتعرضالقرآفاجمليدلوأبساليبمتنوعةُبالػعػػػ

كيستخرجاآلايتاليتتن القرآفالكرٙب، كبعدٗنعهااٞنوضوعمنخبلؿسور اكلتاٞنوضوع.
. ٗٔ)كاإلحاطةبتفسًنىا٪ناكؿاستنباطعناصراٞنوضوعكالتنسيقبٌنعناصره

النوع ُبالكرٙبمنه القرآف"منهاالاٜنصر:،يذكركثًنةكمتعددةكاألمثلةعلىىذا
. ُٕ)"دراسةموضوعية،آدابالتعاملُبضوءالقصصالقرآ٘ب"،ك َٕ)"إثباتعقيدةالبعث

القرآفبُبىذاالنوعالدراساتاليتاعتنتأيضناكيدخل سبابالنزكؿكإعراب؛كنعلـو
.القرآفكانسخالقرآفكمنسوخوكغًنىاالقرآفكأحكاـالقرآفك٠ناز

 قرآنيةلث:الثاالنوع لسورة اٞنوضوعي التفسًن للسورةأك اٞنوضوعية األمرالوحدة كيتعلق ،
سورالىتماـاب متكاملة الكرٙبالقرآفأبحد كحدة السورة ٩نعل كإفكاحدىدفها،ُنيث

ىدؼكاحد،أكمقصدكاحد.فهيتدكرحوؿ،تعددتموضوعاهتا

السورةمهماتعددتقضاايىافهيكقداتفقعديدمنالعلماءقد٬نناكحديثناعلىأف"
كماتتعلقاٛنملكيرتامىَنملتوإٔبغرضكاحد،كبلـكاحديتعلقآخرهأبكلو،كأكلوآبخره،

بعضهاببعضُبالقضيةالواحدة،كإنوالغىنٞنتفهمنظمالسورةعناستيفاءالنظرُبٗنيعها،
. ِٕ)"كماالغىنعنذلكُبأجزاءالقضية

كلواٜنمدإ٘برأيتُبترتيبكبلـهللا"يقوؿ:ر٘نوهللا ّٕ)الشيخعبداٜنميدالفراىيف
                                      

.ِٕ،صمباحث يف التفسًن ادلوضوعيمصطفى،مسلم،انظر ٗٔ)
.ُّٔ-ُِِ،ص،زلاضرات يف التفسًن ادلوضوعي عباس،َٕ)
القرآف.،يدة البعثمنهج القرآن الكرمي يف إثبات عقمنارعمردركيش،،اٜنلو ُٕ) رسالةماجستًنُبالتفسًنكعلـو
النصاٞنذكورىنافمستنبطمنكلماتللشاطيبُب"،ُباٜناشية.قاؿُِٗص،طبعةمزيدةك١نققة،النبأ العظيم دراز،ِٕ)

."منوف"عرضناإٗناليًّاكقدعرضفيهاسورة"اٞنؤ،ِٖٔ/ْ،اٞنوافقات،ُباٞنسنلةالثالثةعشرمنالكبلـعلىاألدلةتفصيبلن
الفراىياٟنندم ّٕ) اٜنميد أحد٢نضرميالقرنٌنالثالثعشرَُّٗىػُّْٗ-قَُِٖ)عبد كالتفسًن، العربية عبلمة ـ 

= 



ِٗ 

منأمرإٔبأمرككلوجديرأبفيكوفمقصودنا،فيشفيالصدكرعلىماأرا٘بأفالكبلـينجر
. ْٕ)"ك٩نلوالقلوب،ٍبيعودإٔبالبدءفيصًنكاٜنلقة

لكوفالوحدةاٞنوضوعيةتعٌنعلى علىمقاصدالسوركتساعدكالوقوؼفهمالقرآفكنظرنا
ٞنفسرينالرتبويٌناٞنعاصرينعلىتنميةمهاراتالتدبركاالستنباطٍباٜنفظ،فقداىتميداالعديدمنا

ُبتناكٟنملسورالقرآف.كلعلأبرزالتفاسًناٞنعاصرةاليتْنلتفيهاالوحدةاٞنوضوعية،)تفسًناٞننار 
،ك)األساسُبالتفسًن لسعيدحول.قطبلسيدحملمدرشيدرضا،ك)ُبظبلؿالقرآف 

:ٜنصرالاللتمثيل،فيمايليبعضالشواىدزيدمنالتوضيحكٞن

  ٕٓ)األساسُبالتفسًنلسعيدحٌول

نظريةالوحدةاٞنوضوعيةُبتفسًنهلكتابهللا،ككضحطريقتوُبآخرر٘نوهللاحٌولاعتمدسعيد
أيناأفسورةالفآنةذكرتكلاٞنعا٘بالقرآنيةإبٗناؿ،كجاءتسورةالبقرةلتفصلُبرمؤلفوفقاؿ:"

ريقاٞنغضوبعليهمكالضالٌن،كجاءتاآلايتالتسعةكالثبلثوفمنالطريقٌن:طريقاٞننعمعليهم،كط
سورةالبقرةللتحدثعناٞنعا٘بالرئيسيةُباٟندلكالضبلؿ.

                                      
= 

"فريها"ابٟنند.اشتغلمنذيفاعتوبطلبالعلم،فحفظالقرآف.ككاف كالرابععشراٟنجريٌن.حيثكلدر٘نوهللاُبقرية
الفراىيعاٞناناب َنامعة أستاذنا مناصبمنها كاإلنكليزية،شغلعدة العصرية كفاضبلُبالعلـو كالدينية، العربية هللا"لعلـو

"أابد ٞندرسة رئيسا النظامية"ٍب العلـو ككالهتا،دار الببلد قضاة كانتٔنرج أتسيساٛنامعة...اليت على عمل كما
بيتو،كانقطعإٔبتد برالقرآفكدرسو،لوكتبكمؤلفاتكثًنةكمتعددةكمعظمهاابللغةالعربيةاليتالعثمانية.ٍباستقاؿكلـز

نقبلعنمقاؿأل٘ندحسنفرحات.http،//shamela.ws/index.php/author/2553شغفيدا.انظرموقعالشاملة،
.ْٓ،صُ،طئل النظامدال الفراىي،عبداٜنميد،ْٕ)
ـ .كلدُبمدينة٘ناةبسورية.تتلمذُٖٗٗ-ُّٓٗىػ،َُْٗ-ُّْٓ)سعيدبندمحمديببن١نمودحونلالنعيمي ٕٓ)

علىعددمنأستاذةالشريعةمنهممصطفىالسباعي،كالفقيومصطفىالزرقا،كفوزمفيضهللا،كمعركؼالدكالييب.سافر
للغةالعربيةكالرتبيةاإلسبلمية،ٞندةٙنسسنوات،ٍبُٔٔٗ-ىػُّٖٔديةسنةإٔباٞنملكةالعربيةالسعو ـكعملمدرسنا

رجعإٔبسوراي،ككقعتأحداثسيجنفيهاٙنسسنوات،كبعدخركجوسافرإٔباألردف،كأقاـفيهاإٔبهنايةحياتو.كقد
األساسُبالتفسًنأبرزىاؤلفاتالعددالكبًن،كلعلماتكعمرهٓبيتجاكزالثالثةكاٝنمسٌن،كىوعمرقصًن،كترؾمناٞن

http،//shamela.ws/index.php/author/2835موقعالشاملة،انظر٠نلد.٠ُْنلد،كاألساسُبالسنةكفقههاُبُُُب

http://shamela.ws/index.php/author/2553
http://shamela.ws/index.php/author/2835


َّ 

ٍبجاءتبقيةالسورةلتخدـمعىنمناٞنعا٘باآلتيةُبىذهالتسعةكالثبلثٌنآية،ٍبجاءت
معا٘بسورةالبقرةعلىترتيبكركدبعدذلكأربعكعشركف٠نموعةقرآنية،كل٠نموعةفصلتُب

أفُبكلتفصيل كرأينا معنا، مر فيما كتفصيبلتو حكمو بشكلرأينا البقرة اٞنعا٘بُبسورة ىذه
جديدا،كُبكلسورةجديدا.

ابتداءأفالقرآفينقسمإٔبأربعةأقساـ:قسمالطوؿ،كقسماٞنئٌن،كقسماٞنثا٘ب، لقدرأينا
أفكلقسممنىذهاألقساـيتكاملمعبعضو،كأفىذهاألقساـكلهاتتكاملكقسماٞنفصل،كرأينا

معبعضها،كقدرأيناأفالقسماألكؿيتنلفمنسورةالبقرةك٠نموعةكاحدةتفصلُبسورةالبقرة
منأكٟناإٔبآخرىا،ٍبرأيناأفقسماٞنئٌنيتنلفمنثبلث٠نموعات،كل٠نموعةتفصلُبسورة

منابتدائهاإٔبمكاففيها،ٍبجاءقسماٞنثا٘بكفيوٙنس٠نموعات،كل٠نموعةتفصلُبالبقرة
التفصيل،ٍبجاءقسم علىاختبلؼُباٞندلالذميبلغو منها منابتدائهاحكلآية البقرة سورة
ا،اٞنفصلكفيوٙنسعشرة٠نموعة،كل٠نموعةتفصلُبسورةالبقرةمنابتدائهاإٔبمكافمافيه

كىكذا٤ندأفسورةالبقرةقدفصلتأربعةكعشرينمرةتفصيبلبعدتفصيل،كقدأصاباآلايت
األكؿمنهاخاصةمنالتفصيلعلىعدداجملموعات.

كقدرأيناأفبعضاجملموعاتاستغرؽحوإبٖنانيةأجزاء،بينما٤نداجملموعةاليتالتتجاكز
. ٕٔ)"اٞنعا٘بالرئيسيةلسورةالبقرةصفحةكاحدةمعأفكل٠نموعةفصلتُب

تك منعند آبية كعبلقتو ١نورىا مربزنا للسورة إٗنالينا أعطىتصورنا ، مثبلن الطور لسورة فسًنه
القيامة،كبعضما٪ندثفيو،كتعرضأنواعاء٠نيتبدأالسورةّنقدمةتتحدثعنسورةالبقرة:" يـو

النعيممنالعذابالذمينزؿابٞنكذبٌن،ٍبتتحدثع ناٞنتقٌنكماٟنم،كعمااستحقوابسببوىذا
ابلتذكًن،كتردعلىمطاعنالكافرينكتصوراهتم،ٍبتسًنالسورةملسو هيلع هللا ىلصاٞنقيم،ٍبأتمرالسورةرسوؿهللا

حكلتنتهيابألمرابلصربكالتسبيحُنمدهللا،كككلسورةمنسورالقرآففإفللسورةسياقهااٝناص
 ىل مل خل ُّٱٱ:،ٍبىيُبالوقتنفسوتفصلُب١نورىامنسورةالبقرة،كىواآلايتاألكٔبمنهايدا

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىممم خمحم جم يل
                                      

.ُٕٕٔ-َٕٕٔ/ُُ،ٔ،طاألساس يف التفسًن حٌول،ٕٔ)



ُّ 

 َّ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
(ٕٕ .

ف بعدىا؛ كما قبلها ّنا صلتها يربز فإنو اٝناص، ١نورىا الطور لسورة أف كمع السور...
كالطور،كالنجم،تفصلبشكلرئيسيُباآلايتاٝنمساألكٔبمنسورةالبقرة،الثبلث:الذارايت،

كسورةالقمربعدذلكتفصلبشكلرئيسيُباآليتٌنالسادسةكالسابعةمنمقدمةسورةالبقرة،
كلكنكبلمنىذهالسورتفصلُبارتباطات١نورىاكُبامتداداتو،كلذلكفإفكبلمنالسوراألربع

إحدلاٞنعا٘بتتحدثعن اليتىي ابلعبادة أكامر الثبلثفيها السور أف كما كاٞنتقٌن، الكافرين
.البارزةُباٞنقطعالذمأيٌببعدمقدمةسورةالبقرة

مقدمة،كىئُإٔبُاآلايتاألكٔبمناجملموعةٍبيقسمالسورةإٔبثبلث٠نموعات:
. ٖٕ)ْٗإٔبِٗالثالثة:مناآلايتٍب،ِٖإٔبُٕاآلايت،تليهاالثانية:منالسورة

كُبإبرازهٞنضموفكلكاحدةمنتلكاجملموعات،يقوؿ:

التكذيب،كاٝنوض،عٌزكجلعليناحاؿالكافرينُبالدنيا:ُباجملموعةاألكٔبعرضهللا" .ُ
عذابهللا،عٌزكجلعليناحاؿاٞنتقٌنُبالدنيا:اإلشفاؽمنكاللعب،كُباجملموعةالثانيةعرضهللا

ماأعدهللكافرينمنعذاب،كُباجملموعةكالعبادةهلل،كالدعاءلو،كُباجملموعةاألكٔبعرضهللا
عٌزكجلماأعدهألىلالتقولمنثوابكجزاء.الثانيةعرضهللا

الذارايتيبل .ِ كاالستغفارذكرتحظأفسورة الليل، كقياـ منخصائصاٞنتقٌناإلحساف،
كاإلنفاؽُبسبيلهللا،كُبسورةالطورعرضتالسورةمنخصائصاٞنتقٌناإلشفاؽُباألسحار،

أثرعناإل٬نافابلغيب،كىكذا٤ندسورةالطورمنعذابهللا،كالدعاء.كاإلشفاؽمنعذابهللا
تفصلُب١نورالسورةمنسورةالبقرةبشكليكملتفصيلسورةالذارايت.

ب،كماللمتقٌنمنثواب،كأسبابذلك،أتٌباآلف٠نموعةبعدعرضماللكافرينمنعذا .ّ
تطالبرسوؿهللا للكافرينالذينملسو هيلع هللا ىلصاثلثة شاملة مناقشة كُباجملموعة ابلتذكًنكالصربكالتسبيح،

ُب كاألخًنة الثالثة اجملموعة فلنر كيراتبوف، كيلعبوف ك٫نوضوف فيكذبوف التقول، طريق يتنكبوف
                                      

.ْ-ُ سورةالبقرة،اآلايت،ٕٕ)
.ّٗٓٓ-ّٕٓٓ/َُ،األساس يف التفسًنحٌول،انظر ٖٕ)



ِّ 

. ٕٗ)"السورة

ّن أيٌب السورة لتفسًن السياؽكختاما ُب فيهابلحظة تتوجو":يقوؿ اجملموعة أف نبلحظ
كتناقشالكافرينمناقشة التهم، كتنفيعنو ابلتذكًن، فتنمره القرآف، ابٝنطابإٔبالذمأنزؿعليو

السورةالسابقتٌنشاملة،ٍبأتمرهبعدإقامةاٜنجةابلصرب،كالتسبيحُنمدهللا،كصلةذلكّنجموعيت
كاضحة،فهيمناقشةللمكذبٌن،كتثبيتللمتقٌن.

َّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱتبدأاجملموعةبقولوتعأب:
(َٖ 

..فلننتبوإٔبما 
 مس خس حس جس .. ُّٱ:يلي:استقرالقسمالثالثمنأقساـالقرآفعلىقولوتعأبُبسورة)ؽ 

َّ  خص حص
َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱأب:كُبسورةالذارايتجاءقولوتع، ُٖ)

كُب، ِٖ)
َّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱسورةالطورأيٌبقولوتعأب:

(ّٖ 
 ...

ٍبأتٌباٞنناقشةالشاملة،كمنىذاالتكاملنرلالصبلتاٞنتشابكةبٌنالسوراٞنتعاقبة،فبعد
ٌبسورةالطورأفبينتسورة)ؽ منيستنىلالتذكًن،كبينتسورةالذارايتانتفاعاٞنؤمنٌنبو،أت

لتنمرابلتذكًن،كتعلمطريقإقامةاٜنجة،كذلكيفيدأنوالبدمنإقامةاٜنجةعلىالكافرين،كىذا
مظهرمنمظاىرالتكاملبٌنسورالقرآف.

قلناإفالسورالثبلث)الذارايت،كالطور،كالنجم تفصلُباآلايتاٝنمساألكٔبمنسورة
الذارايتأعطتناُبالتقولتفصيبل،كجاءتول،كقدرأيناكيفأفسورةالبقرة،اليتمضموهناالتق

تفصيبل،كمعالتفصيلفإفسياؽالسور النجملتعطينا تفصيبل،كستنٌبسورة الطورفنعطتنا سورة
الثبلثيريبعلىالتقولابٞنواعظ،كإقامةاٜنجة،كيهدـكلما٪نوؿدكهنا.

                                      
.ْٔٓٓ-ْٓٓٓ/َُ،األساس يف التفسًن حٌول،ٕٗ)
.ِٗ سورةالطور،اآلية،َٖ)
.ْٓ سورةؽ،جزءمناآلية،ُٖ)
.ٓٓ سورةالذارايت،اآلية،ِٖ)
.ِٗ سورةالطور،اآلية،ّٖ)



ّّ 

الطورعرضهللا كجلُبسورة القيامةفكافُبذلكترىيبعٌز حاؿالكافرينيـو علينا
يدفع٥نوالتقول،ٍبكافُباجملموعةالثانيةترغيبيدفع٥نوالتقول،كأتٌباجملموعةالثالثةلتهدـ

ّناينبغيفعلوللتحققملسو هيلع هللا ىلصكلتكنةيٌتكنعليهاالكافركفُبىركيدممنالتقول،كلتنمررسوؿهللا
تقول،كماينبغيفعلوُبمقابلمواقفالكافرين.ابل

 مي خي حي ُّٱملسو هيلع هللا ىلصُباآلايتاٝنمساألكٔبمنمقدمةسورةالبقرة٤ندخطاابلرسوؿهللا
َّ.. ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي

 ُّٱ:ملسو هيلع هللا ىلصكاٞنبلحظأفاٝنطابُباجملموعةالثالثةيتوجولرسوؿهللا ، ْٖ)

َّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق
 جه ين ىن  منخن حن جنُّٱٍبيسًنالسياؽليقوؿ: ، ٖٓ)

َّ مه
(ٖٔ 

. ٕٖ)"الحظالصلةبٌناآلايتكآيةاحملور،

 أف سبق تفسًنهكييستخلص٣نا ُب اٞنوضوعية الوحدة نظرية تتبع قد حول سعيد الشيخ
سورةالفآنة،،كسورةالبقرةفصنلتماأيٗنلُبلمعا٘بالقرآنيةإبٗناؿابعتبارسورةالفآنةجامعةنل

.سورةالبقرةسورالقرآفبعدسورةالبقرةلتفصلُبمعافكاردةُببعػضآيػاتٍبجاءت

  ادلطلب الثالث: فوائده الرتبوية

ىذااللوفمنالتفسًن"يؤطرقضااياجملتمعُبصورةإشكاالتعقديةكاجتماعيةكسياسية،جعلت
الكرٙبُنثناعننظرةالقرآفإٔبىذهاٞنشكبلتكغًنىا٣ناأنظاركثًنمناٞنفسرينتتوجو٥نوالقرآف

العآب على كانعكاساهتا الغرب، ُب الفكرية كالطفرة الصناعية كالثورة االجتماعية الوضعية أفرزتو
. ٖٖ)"االسبلمي

فيمايلي:الرتبويةكقدتتلخص٠نموعةمنفوائده

                                      
.ْ،جزءمناآلية، سورةالبقرةْٖ)
.ِٗ سورةالطور،اآلية،ٖٓ)
.ّّ سورةالطور،اآلية،ٖٔ)
.ْٖٓٓ-ْٕٓٓ/َُ،األساس يف التفسًن حٌول،ٕٖ)
.ُٗٓص،منهج ادلدرسة اإلصالحية يف التفسًنالسٍيسي،دمحم، ٖٖ)



ّْ 

ُبكالتفسًناٞنوضوعييفسحاجملاؿللدارسٌنُبشكلال جاء تخصصاتللوقوؼعلىما
اداتمناألحكاـكاالرشالعديدالقرآفالكرٙبحوؿاختصاصهمكدراستوبعمقكتتبع،ٍباستنباط

حسبنوعالدراسة.العلميةكالرتبويةكالفقهية...،

اآلايت َنمع كيفسره معينا موضوعا يتناكؿ ألنو الناسكخاصتها ٫ناطبعمـو أنو كما
متوخياُبذلكالرتكيزعلىمواطنالعربكاألساليبالرتبويةاٞنختصرة.اٞنتعلقةبو،

كالوحدةاٞنوضوعيةللسورةالقرآنيةتعٌنعلىحسنفهمهاكتدبرمعانيهاكاستنباطأحكامها
كارشاداهتاالرتبوية،إضافةإٔبتيسًنحفظها.

نقضيةاجتماعيةأكفكرية؛فمامكجوهجديدةمناإلعجازالقرآ٘بإبرازكمنالفوائدأيضنا،
عن أكاقتصاديةإالك٬نكناستنباطهاُبالقرآفالكرٙبمنخبلؿتتبعمواطنذكرعناصرىا.فضبلن

.إعجازالنظمالقرآ٘بالذمتربزهالوحدةاٞنوضوعية



 


  



ّٓ 

 : االىتمام دبقاصد القرآن يف التفسًنالرابعادلبحث 

،ىوىذهالنزعةاٞناديةاليتأحاطتابلعقلُبالتفسًننتهاجسبيلاٞنقاصديةالشكأفمندكاعيا
افلميعدمنبدإالفهمنصوصالكتابتبعن،كشغلتمساحةكبًنةمنالفكراإلسبلمي،اإلسبلمي

لتاريخاألمةككقائعها،اليتراعتاٞنصاّبكاٞنفاسدعلىحدسواء،ٞنقاصدالشريعةالعامة ،مواكبة
 رت  ُّٱ٬نكنفهمهماإالُبظلالكتاباٞننزؿالذمقاؿفيوربناعزكجل:ال٪نليدامنأحداثكما

 َّ رثيت ىت نت مت زت
كُبسنةنبيًٌو؛حيثقاؿرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص:))، ٖٗ) تػىرىٍكتي ًإٌ٘بً أىيُػهىاالنناسي ايى

 . َٗ)  أىٍىلىبػىٍييًتهللا،كىًعتػٍرىٌبًفيكيٍممىاًإٍفأىخىٍذًبيًٍبًولىٍنتىًضُلوا:ًكتىابى

كلذلك،إٔبالعلمّنقاصدالشريعةضركرةنراألمثلمفتقًكجههافهمالنصوصالشرعيةعلىك
تستغينعنمعرفةاٞنقاصدأدلةالشريعةاللفظيةال":أف-ر٘نوهللا-الشيخالطاىربنعاشورقرر

. ُٗ)"الشرعية

 تعريفو: األولادلطلب 

الشر ّنقاصد اٝنطابالشرعيكالتكليف"اعةياٞنراد اليتيتعلقيدا كالنتائ ، ٞنعا٘بكالغاايتكاآلاثر
. ِٗ)الشرعي،كيريدمناٞنكلفٌنالسعيكالوصوؿإليها"

كاألسراراليتكضعهاالشارععنديعينالشريعةاالسبلمية،"الغايةمنها،كىيبتعريفآخر:
. ّٗ)"كلحكممنأحكامها

                                      
.ّٖسورةاألنعاـ،جزءمناآلية ٖٗ)
.كقاؿ،ىذأّٖٕ،رقمّٔٔ-ِٔٔ/ٓ،ملسو هيلع هللا ىلصبمناقبأىلبيتالنيبسنن،أبواباٞنناقب،اب أخرجوالرتمذمُبالَٗ)

حديثحسنغريبمنىذاالوجو.كقاؿعنواأللبا٘ب،صحيح.
 .ٕٗ/ّ،ُ،طمقاصد الشريعة االسالمية ابنعاشور،ُٗ)
 .ٗ،صُطمدخل إىل مقاصد الشريعة االسالمية، الريسو٘ب،ِٗ)
.ٕص،ٓ،طيعة اإلسالمية ومكارمهامقاصد الشر  الفاسي،ّٗ)



ّٔ 

 فوائده ادلطلب الثاين:

للقرآفالكرٙبكم الشارعتتوافقكاألىداؼاألساسية كالغاايتاليتكضعها كاٜنكم أفاألسرار علـو
 اٟنداية دائرة عن ٔنرج ال كاليت كلها،الشاملة كلؤلمة كللجماعات اٜنياةللفرد جوانب كل كُب
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱٱاإلنسانية،كماقاؿاٜنقعزكجل:

َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
وكق. ْٗ) لو  خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱتعأب:

َّ  جع مظ حط مض
(ٗٓ 

 .

الفرد على تعود القدر، عظيمة تربوية فوائد ُبالتفسًن الشرعية ابٞنقاصد فلبلىتماـ كعليو
 سىواءكاجملتمعكاألمة كاإل٬نانية،علىحدٌو كالعقلية، الفكرية، االنسانية كتشملٗنيعمناحياٜنياة ،

ماعية،كاالقتصادية،كالسياسية،...كالوجدانية،كالركحية،كاالجت

منكلف:"يقوؿأ٘ندالريسو٘بكمنتلكالفوائدٓنريكاٟنممكزايدةاإلقباؿعلىالعمل؛
بفعلشيءأكبرتكو،إذاعلمالغرضاٞنقصودكاٟندؼاٞننشودمنذلكالفعلأكالرتؾ،كعلمقيمة

ّنافيومنمشقةكعناء،-كقدال٪نس-إبذلككفائدتو،فإنوينشرحلوكيتحمسلتنفيذه،كاليب
ِنبلؼمنكيلفبفعلشيءأكبرتكو،كىواليدرؾلومغزل،كاليرللوفائدة،كإ٧نايفعلوفقط
بفعلوك١ناسبعليو،فهذاقلمايػيٍقدـعلىاالمتثاؿكالتنفيذإالبتثاقلكتكاسل،معبقائو ألنوملـز

. ٔٗ)"بوعرضةللتعثركاالنقطاعفيماكلف

العمل، ُب اإلحساف أيضنا ألفكمنها اٞنكلف تطبيقتعينوللمقاصدمعرفة حسن على
 كاالحسافُبالتكليف، بو.العمل، يقـو ّنا كاطمئناانن تسليمنا أكثر كْنعلو مقاصدٍب معرفة "إف

كاإل إتقاهنا على كتبعث عليها، كاٞنواظبة الصرب إٔب كتدعو إليها، النشاط ٓنرؾ حسافاألعماؿ
. ٕٗ)"فيها

                                      
.ٗ سورةاإلسراء،اآليةْٗ)
.ُْٕ سورةالنساء،اآليةٓٗ)
 .ُٕٓ،صُ،طالغاايت العلمية والعملية دلقاصد الشريعة مقاصد ادلقاصد الريسو٘ب،ٔٗ)
 .ُٖ،صمدخل إىل مقاصد الشريعة الريسو٘ب،ٕٗ)



ّٕ 

 أيضنا الفوائد كمن شرائعوهللاحكمةالوقوؼعلى الشريعة"ُب أسرار ُب كالتدبر فالنظر
اب معرفة يزيدان منهما فكل كآايهتا. الطبيعة أسرار ُب كالتدبر النظر كشنف شننو هللكمقاصدىا،

. ٖٗ)"وكصفاتو،كيزيدانطمننينةإٔبلطفوكحكمتو،كيوصلناإٔبيقٌنالمزيدعلي

الشرعيةكأبعدمنذلك،فإفللتفسًناٞنقاصدم تتخطى٠ناؿالعلـو كظائفكفوائدكأدكارنا
منفقوكأصوؿكفتولكدعوةكتربيةكغًنىاإٔب٠ناالتأكسعكأعمق،كآفاؽأرحبكأمشل،كإذا٥نن

كتلك اجملاالتستتجددحكنمناىذاالفكرُبتلكاجملاالتالرحيبةكالعميقةفبلريبأفىذهالعلـو
ققأىدافهااٞنرصودة؛فتنتعشاٜنياةالفكرية،كيرتشد أبداءكظائفهااٞننوطةيدا،كٓني كستتطور،كتقـو

وًّاُبالسلوؾ،كحضارةُبالبناء  . ٗٗ)..ة.كالعمارتفكًناإلنسانية؛ريقيًّاُباٝنلق،كٚني

 ادلطلب الثالث: أعالمو 

ابٞن مناٞنعاصرينالذيناىتموا قاصدُبتفسًنىم،  اٞننارُب)تفسًندمحمرشيدرضا ابنك، الطاىر
ُب)ُب،كسيدقطب تيسًنالكرٙبالر٘ننُب)السعدمعبدالر٘ننك، التحريركالتنويرُب)عاشور

 ،...رسائلالنورُب)بديعالزمافالنورسيك،ظبلؿالقرآف 

 لرشيدرضااٞننارمعلىكلمن)تفسًنكفيمايليبعضالتطبيقاتٝناصيةالتفسًناٞنقاصد
 للطاىربنعاشور.التحريركالتنويرك)

 ََُ)لرشيدرضا اٞننار)تفسًنففي -ُ
                                      

 .ُٔٓصمقاصد ادلقاصد، الريسو٘ب،ٖٗ)

 .ْْ-ُُص،ُْْع،٠نلةاٞنسلماٞنعاصر،الوظائف الرتبوية والدعوية دلقاصد األحكام الفقهيةأبوزيد، انظرٗٗ)
ـ أحدرجاؿاإلصبلحاإلسبلميكمنُّٓٗ-ُٖٓٔىػ=ُّْٓ-ُِِٖ)دمحمرشيدبنعليرضاالبغدادماألصل، ََُ)

لموفكتعلمفيهاكُبطرابلسٍبرحلإٔبمصرسنةالعلماءابٜنديثكاألدبكالتاريخكالتفسًن.كلدكنشنُبالقكالكتاب
كأصبحُُّٓ ُباإلصبلحالديينكاالجتماعي. لبثآرائو ٠نلة)اٞننار  ٍبأصدر لو. كتتلمذ الشيخدمحمعبده فبلـز ىػ،

عاد،فاستقرّنصرمرجعالفتيا،ُبالتنليفبٌنالشريعةكاألكضاعالعصريةاٛنديدة.سافرإٔبالشاـكاٟنندكاٜنجازكأركابٍب
٠نلدامنو،كٓبيكملو،ك)اتريخ٠ُِنلدا،ك)تفسًنالقرآفالكرٙب ّْ)اٞننار إٔبأفتوُبكدفنابلقاىرة.أشهرآاثره٠نلة

نقبلعنtpht،//shamela.ws/index.php/author/482موقعالشاملة،انظر.األستاذاإلماـالشيخدمحمعبده ثبلثة٠نلدات
 األعبلـللزركلي.

http://shamela.ws/index.php/author/482


ّٖ 

  هي مي خي حي جيٰه مه جه هن من  خن  ..  ُّٱ:تعأبهللاعندقوؿر٘نوهللايقوؿ
َّ
ميمكجعلوخاصة،كعدـىضكاٞنقصودمنىذهاآليةظاىر،كىواحملافظةعلىماؿاليت:" َُُ)

كىذاتنبيوعلىمقصدحفظ. َُِ)"ألفاليتيمضعيفاليقدرعلىحفظوكالدفاععنو؛شيءمنو
 .ومنمقاصدالشريعةالعامةاٞناؿكى

تفسًننك األنفاؿ سورة مطلع عند تعأبيقوؿ لقولو َّ مه جه ين ُّٱٱ:ا
ك َُّ) امبينن،

الرسوؿك١نلكجوبطاعتوملسو هيلع هللا ىلص طاعة اٞنتعلقابٞنصاّبكيطاعُبا":مقصد الدنيا ُبأمر جتهاده
العامة،كالسيمااٜنربمنحيثإنواإلماـالقائدالعاـ،فمخالفتوإخبلؿابلنظاـالعاـ،كإفضاءإٔب
معهالؤلمةقائمة،فهذهالطاعةكاجبةشرعاكاألكٔبإالأهنامعقولةاٞنعىن،فقد الفوضىاليتالتقـو

أحكامو،كإدارتوّنشاكرةاألمةكماتقدـُبسورةآؿعمراف،كأشرؾمعوُبتعأبُبتنفيذأمرههللا
ىذهالطاعةأكٕباألمركماتقدـُبسورةالنساء،كسينٌبكيفراجعوبعضهمُبىذهالغزكةاٞنفصلة

خًنالبدإٔبالرأمالذمظهرصوابو،كلكناألمراألأحكامهاُبىذهالسورة،كرجععنرأيوملسو هيلع هللا ىلص
أفيكوفٟنمكماشاكرىمُبغزكةأحدُباٝنركجمناٞندينةأكالبقاءفيها،فلماانتهتاٞنشاكرة،

علىتنفيذرأماٛنمهورراجعوهفلميقبل . َُْ)"كعـز

 َُٓ)كُب)التحريركالتنوير للطاىربنعاشور -ِ

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱ:يقوؿبنعاشورر٘نوهللاعندتفسًنهلقوؿهللاعزكجل
                                      

 .ٔ سورةالنساء،جزءمناآليةَُُ)
 .ُِٖ/ْدط،،تفسًن ادلنار رضا،َُِ)
 .ُ سورةاألنفاؿ،جزءمناآليةَُّ)
 .ْٖٗ/ٗ،تفسًن ادلنار رضا،َُْ)
اٞنالكيٌناٞنفتٌنـ رئيسُّٕٗ-ُٕٖٗ=ىػُّّٗ-ُِٔٗ)التونسيعاشوربنالطاىردمحمبندمحمبنالطاىردمحم َُٓ)

منكىو.مالكيالئلسبلـشيخا ُِّٗعاـ)عٌن.يداكدراستوككفاتومولده.بتونسكفركعوالزيتونةجامعكشيخبتونس
نظاـالأصوؿ)ك اإلسبلميةالشريعةمقاصد)أشهرىامنمطبوعة،مصنفاتلو.كالقاىرةدمشقُبالعربيٌناجملمعٌنأعضاء

اإلسبلـُباالجتماعي كالتنويرالتحرير)ك  اإلسبلـُبكآاثرهالوقف)كالقرآف،تفسًنُب   كاٝنطابةاإلنشاءأصوؿ)ك 
انظرموقعالشاملة،.اجملبلتُبكثًناككتب.أجزاءأربعة بردبنبشارديواف)كنشرهبتحقيقوعينالببلغة ك٣ناموجز)ك

http،//shamela.ws/index.php/author/77  للزركلينقبلعن)األعبلـ 
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ّٗ 

نزؿُبمكةزكجوكابنو"كإ٧ناكانتالكعبةقياماللناسألفهللاٞناأمرإبراىيمأبفيي: َُٔ) ٍَّّ
إٚناعيل،كأرادأفتكوفنشنةالعرباٞنستعربة)كىمذريةإٚناعيل ُبذلكاٞنكافلينشنكاأمةأصيلة

ةىيأكؿمنيتلقىالدينالذمأرادأفاآلراءعزيزةالنفوساثبتةالقلوب،ألنوقدرأنتكوفتلكاألم
يكوفأفضلاألدايفكأرسخها،كأفيكوفمنوانبثاتاإل٬نافاٜنقكاألخبلؽالفاضلة.فنقاـٟنمبلدا
بعيداعنالتعلقبزخارؼاٜنياةفنشنكاعلىإابءالضيم،كتلقواسًنةصاٜنةنشنكايداعلىتوحيدهللا

كأقاـ إليو لتوحيدهللاتعأب،ككضعُبنفوسهمكنفوسجًنهتمٟنمفتعأبكالدعوة معلما الكعبة يو
. َُٕ)"تعظيموحرمتو

 يرلأف منذريةفهو أصلية أمة تكوين للناسىو قيامنا الشارعالكعبة منجعل اٞنقصد
كٗناعىذهالصفات:جودةاألذىاف،،تؤىلهالتلقىالشريعةاٝنإنةإٚناعيلٟناكاملالصفاتاليت

.اٜنوافظ،كبساطةاٜنضارة،كالتشريع،كالبعدعناالختبلطببقيةاألممكقوة

 مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱكيقوؿر٘نوهللاعندتفسًنهلقولوعزكجل:

َّ خل حل جل مكلك خك حك جك  مق حق مف خف حفجف
إ٬ناءإٔب"اآليةُبف،إ َُٖ)

ليسامقصودينابلتعبدكلكنهماكسيلةلنفعأف الناسابٟنداايإذالينتفعإراقةالدماءكتقطيعاللحـو
بلحومهاكجلودىاكأجزائهاإالابلنحرأكالذبحكأفاٞنقصدمنشرعهاانتفاعالناساٞنهدينكغًنىم.

عيدىم ُبيـو اٞنهدكففانتفاعهمابألكلمنها فنما فذلكنفعألنفسهمكألىاليهمكلو..
ابالدخارمنوإٔبرجوعهمإٔبآفاقهم.

اعمنليسلوىدممناٜنجي ابألكل٣نايهديوإليهمأقاريدمكأصحايدم،كأماغًنىمفانتف
ابلشبعكالتزكدمنهاكاالنتفاعَنلودىاكجبلٟناكقبلئدىا. كانتفاعاحملاكي منأىلاٜنـر

أفاٞنصًنإٔبكبلاٜنالٌنمنالبيعكالتصبًنٞنافضلعنحاجةالناسُبأايـأراهفالذم..
                                      

 .ٕٗ سورةاٞنائدة،جزءمناآلية،َُٔ)
 .ٕٓ-ٔٓ/ٕدط،،التحرير والتنوير ابنعاشور،َُٕ)
 .ّٕ سورةاٜن ،اآلية،َُٖ)



َْ 

ااحملتاجوفُبعامهم،أكفقّنقصدالشارعْننباإلضاعةمافضلمنهارعياٞنقصداٜن ،لينتفعيد
الشريعةمننفعاحملتاجكحفظاألمواؿمععدـتعطيلالنحركالذبحللقدراحملتاجإليومنهااٞنشار

َّ.. متهت خت حت جت هب .. ُّٱإليوبقولوتعأب:
(َُٗ 

 حك جك  مق حق مف خفُّٱكقولو:،،

َّ..لكمك خك
(َُُ 

. ُُُ)"ٌناٞنقاصدالشرعيةٗنعاب،، 

 خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:كعندتفسًنهلقولوتعأب

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جييه ىه  مه جه ين ىن من

ٌّ ٍّ َّ
(ُُِ 

سياقها،، على بناءن بعضمقاصدىا ليربز ببلغي بتحليل اآلية على يضفي
 َّ .. ىي مي ُّٱ:كتقدٙبالظرؼُبقولو"فيقوؿ: ألف، النحل، سورة اآليةعلىعكسآية ىذه

هللا صنع دقيق على االستدالؿ مساؽ االمتنافمسوقة فيو كأدم  اٞنخلوقات ُب ٱ:بقولوتعأب
فكافاٞنقصداألكؿمنسياقهااالستدالؿعلى،َّ  ٰر ٰذ يي ُّٱ:كقولو،َّ ىه  مهُّٱ

عظيمالصنعفهواألىمىنا.كٞناكافطفوالفلكعلىاٞناءحكلاليغرؽفيوأظهرُباالستدالؿ
علىعظيمالصنعمنالذمذكرمنالنعمةكاالمتنافقدـمايدؿعليوكىوالظرفيةُبالبحر.كاٞنخر

أيضاِنلقكسائلذلككاإلٟناـلو،إالأفخطورالسفرمنذلكالوصفأكُبالبحرآيةصنعهللا
فهويستتبع منمستتبعاتالغرضالمنمقصده ألنو فنخرىنا يتبادرإٔبالفهم تيسًنما نعمة

 . ُُّ)"األسفارلقطعاٞنسافاتاليتلوقطعتبسًنالقوافللطالتمدةاألسفار

 
  

                                      
 .ّٔ سورةاٜن ،جزءمناآلية،َُٗ)
 .ّٔية، سورةاٜن ،جزءمناآلَُُ)
 .ِٖٔ-ِٕٔ/ُٕ،التحرير والتنوير ابنعاشور،ُُُ)
 .ُٔ سورةفاطر،اآلية،ُُِ)
 .َِٖ/ِِ،التحرير والتنوير ابنعاشور،ُُّ)



ُْ 

 : العناية ابإلعجاز يف التفسًناخلامسادلبحث 

القرآف رابنية التشكيكُب الرامية اٜنديثللتصدمٟنجماتاٞنستشرقٌن العصر علماء من سعينا
رسوؿهللادمحمصلىهللاعل يوالكرٙبكُبنبوة  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ،

َّ.. ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل
،كسعينامنهملكنس ُُْ)

أقوىـلعملهم العقليةاإلسبلمية٣ناأيحدثفيهامنشبهاتعقديةكاْناىاتفكريةسلبية،ٓب٩ندكا
جديدة النظرُبمناى تفسًنالقرآفالكرٙبمربزينُبذلككجوىنا اإلصبلحيالرتبوممنإعادة

ئلعجازالقرآ٘ب.ل

 وادلطلب األول: تعريف

 ىه مه جه ين ىن من خن  حنُّٱىوماجاءبومدلوؿاآليةالكر٬نة:كاٞنقصودابإلعجازالقرآ٘ب

ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه
إعجازالناسأفأيتواأم، ُُٓ)

رعجزالعربعنُبدعولالرسالةإبظها-ملسو هيلع هللا ىلص-إظهارصدؽالنيب"كقدعرفوالبعضأبنو،ّنثلو
. ُُٔ)"كعجزاألجياؿبعدىم-كىيالقرآف-معارضتوُبمعجزتواٝنالدة

"اجتهاداٞنفسرُبكشفالصلةبٌنآايتالقرآفالكرٙبالكونيةكمكتشفاتالعلمكىوايضنا
 . ُُٕ)التجريبػيعلىكجويظهربوإعجازللقرآفيدؿعلىمصدره،كصبلحيتولكلزمافكمكاف"

اب اٜنقكاٛندير أظهرىا اليت البالغة اٜنجة فهو عجائبو تنقضي ال الكرٙب القرآف أف لذكر
 جه ين ىن من خن  حنُّٱسبحانوكتعأبعلىيدنبيودمحمملسو هيلع هللا ىلص،كٓندلاٛنميعأفأيتواّنثلو؛

ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه
،كٓنداىمأفأيتوا ُُٖ)

                                      
 .َُٗ سورةالبقرة،اآلية،ُُْ)
 .ٖٖ سورةاالسراء،اآلية،ُُٓ)
 .ِٓٔ،صّ،طمباحث يف علوم القرآن القطاف،ُُٔ)
.ْٗٓص،القرن الرابع عشراذباىات التفسًن يف الركمي، ُُٕ)
 .ٖٖ سورةاالسراء،اآلية،ُُٖ)



ِْ 

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱبعشرسورمثلو؛

 َّ  يه ىه مه جه
  حط مض خض حض جض مص خص حصُّٱٱ،كٓنداىمأبفأيتوابسورةمثلو؛ ُُٗ)

َّ حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ
(َُِ 

أفأيتوا، كٓنداىم
َّ ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱُنديثمثلو؛

ا. ُُِ) ذاكى،كٓبأيتوابذلككلنأيتوابوأبدن
  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱُبقوؿاٜنقسبحانوكتعأب:القرآفوسجلما

َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي
(ُِِ .

كعليوفإفموضوعإعجازالقرآفكاسعكمتشعب،كليسمنأىداؼالدراسةالتفصيلفيو،
كلكن٠نردإلقاءنظرةإٗناليةعنأنواعو،كعنمدلاىتماـاٞنفسريناٞنعاصرينبو،ٍبالوقوؼعلى

أ٨نيتوالرتبويةاالصبلحية.

 واعوادلطلب الثاين: أن 

عى ُب اٞنعاصرين االصبلح علماء آراء كأشكاؿدٌتباينت أنواع كتعددت القرآ٘ب، اإلعجاز أكجو
 فهناؾ اىتمتبو؛ الدراساتاليت القرآف كالرتبوم،إعجاز كالغييب، كالتشريعي، كالببلغي، البيا٘ب،

عنإعجازهاٞنت علقُنفظوكماأينزؿعلىكالعلميالتجرييب،كالرقمي،كالتار٫ني،كالتنثًنم،...فضبلن
أنو األنواعىنا،أتٌبمرالعصور.كّنا التفصيلُبىذه التاليةالستجبلءأبرزالفركعليسمقصودنا
اإلعجازالبيا٘ب،كالعلمي،كالتشريعي.،كىيعلىالتوإب:تلكاألنواعابإلٗناؿ

 اإلعجاز البياين واللغويالفرع األول: 

معاٛنةالنصوص""،كقدعرفوالبعضعلىأنو:التفسًناألديبسًناسم"لقدأخذىذااللوفمنالتف
مالقرآني علىإظهار أكالكقبلكلشيء تقـو معاٛنة القرآ٘بة ُبالتعبًن الٌدقة ذلكواضع ٍببعد

                                      
 .ُّ سورةىود،اآلية،ُُٗ)
 .ِّ سورةالبقرة،اآلية،َُِ)
 .ّْ سورةالطور،اآلية،ُُِ)
 .ٖٖ سورةاإلسراء،اآلية،ُِِ)



ّْ 

أٌخاذوتي . ُِّ)"صاغاٞنعا٘باليتيهدؼالقرآفإليهاُبأسلوبشٌيقو

الذمالتكادالعقوؿتدرؾبعضخصائصوإالكيبهرىا"إفاألسلوباٞنتميز،كالنظمالدقيق
اٛنماؿكتسيطرعليهاالدىشة،معاستمرارالفصاحةكالببلغةمنأكؿآايتوإٔبآخرىالدليلكاضح

 ." ُِْ)علىأفىذاالقرآفليسمنصنعالبشركإ٧ناىوتنزيلمنخالقالقيدىر..

بلءخصائصاألساليبالقرآنيةاستجبلءيؤدمكالغايةاليتيرميإليهاىذااالْناهىياستج"
كالنفس كالقصة كذلك كاإلنسانية األدبية ابلقضااي يهتم بدكره االْناه كىذا القرآف، تذكؽ إٔب

. ُِٓ)"كاإلعجازالبيا٘بكماأشبوذلكاإلنسانيةُبالقرآف،ٍبقضااياإلعجازالنفسي

إبر التفسًن، من اللوف منكظائفىذا اٛنماؿُبأسلوبالقرآفكبتعبًنآخر، مكامن از
اٞنتميز،كُبدقةنظمو،ككماؿببلغتو.كقدتباينتآراءالعلماءُبحصرمظاىرإعجازهالبيا٘بكلعل

: ُِٔ)أرجحها

،كيتعلقاألمرابلنسقالبليغكالفصيحلآلايتكالكلماتاٝنصائصالعامةلؤلسلوبالقرآ٘ب -
اتساؽعباراتوكببلغتهاكبديعنظموعلىكثرةسورهكطوٟناالذميؤثربشدةعلىقارئالقرآف،ٍب

اٞنكقصرىا إٔب إضافة ، اٞنعا٘ب بديع ١نكم بشكل الناسعلىكاليتصوغة ٫ناطبيدا ألف تصلح
فيتنثركل ُنيثتؤدمالغرضالذمسيقتمنأجلو كالعلـو كتفاكهتمُبالثقافة اختبلؼبيئاهتم

 .اختبلؼثقافةالسامعٌنكعقوٟنمسامعٟناكيفهممنهامقصدىاعلى

تصويراٜناالتالنفسيةكإخراجاٞنعا٘بالذىنيةكمنأساليبهاضرباألمثاؿُبالقرآفالكرٙب -
عرضالقضااياٞننطقيةكاٛندليةُبأسلوبك.كاٞنعنويةُبصورةحسيةتيرسمُباٞنخيلةحيةمتحركة

 يعطي كتصويرم السكوف شننو من ٞنا ا٫ناٜنركة الطبيعيةلع كالظواىر اٛنامدة اٞنواد على ٜنياة
.كاالنفعاالتالوجدانيةفتصبحكنهناأشخاصابرزةٟناعواطفهاكخلجاهتااإلنسانية

                                      
.َُْ/ِ،التفسًن وادلفسرونالذىيب، ُِّ)
.ُّٔ،صِ،طمباحث يف إعجاز القرآن مسلم،ُِْ)
.ْٖٗ،صاذباىات التفسًن يف القرن الرابع عشرالركمي، ُِٓ)
.ِّٔ-ِِٓ،صِّع،٠نلةالبحوثاإلسبلمية،اإلعَجاُز البَـَياين ِللُقرآن الكرمي أرَكانو َوَمظَاىره انظرالرتتورم،ُِٔ)
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تؤدمالغرضمنغًنُبالقرآفالكرٙباإًل٩ناز - أبلفاظقليلة التعبًنعناٞنعا٘بالكثًنة كىو
 .إخبلؿابٞنعىن

ُبالتكرار - أساليبالفصاحة من الكبلـ.كىو ُب فوائد من عليو ينطوم ٞنا العربية اللغة
 .اليتكررعبثناكإ٧ناٜنكمةكفائدةفكبلـهللا

مسوقةُبموقعهااٞنناسبلتؤدماٞنعىنُبالنظمالقرآ٘باٞنعجزاٛنملةالقرآنيةكالكلمةمكانة -
لفظيكمعنوماٞنراد اتلقيومنظبلؿاٞنعىناٞنرادّندلوٟنامكلتعطيمعماقبلهاكمابعدىاُبتبلـؤ

 .بكمالوكٕنامومعمافيومنإ٪ناءات

يذكركقداعتىنكثًنمناٞنفسرينعلىمرالعصوريدذاالنوعمناإلعجاز؛فمناٞنتقدمٌن،
األندلسي ْٔٓت)ابنعطية الوجيزُبتفسًنالكتابالعزيز)ُبتفسًنهق  كالز٢نشرم احملرر ،

..كغًنىم. الكشاؼعنحقائقغوامضالتنزيل)  ُبىػّٖٓت)

اٜنديثكقد تناكلتجانباإلعجادراساتشهدالعصر البيا٘بُبالقرآفالكرٙب،كثًنة ز
عائشةعبد لالتفسًنالبيا٘ب)ك، ُِٕ)صطفىصادؽالرافعيٞن إعجازالقرآف)ك آدابالعربمنها:)
ٞنساتبيانيةُبنصوصك)ُبظبلؿالقرآف لسيدقطب،ك)، ُِٖ)نتالشاطئبباٞنعركفةالر٘نن

...لسامرائيافاضل لمنالتنزيل

                                      
عآبُّٕٗ-ُُٖٖ=ىػُّٔٓ-ُِٖٗ)الرافعيصادؽمصطفى ُِٕ) الكتابكبارمنشاعر،ابألدب،ـ  منأصلو.

.بو٢ناطبتويرادمالويكتبفكافبصممأصيب ّنصر)طنطاُبككفاتو أموكالدّننزؿ)يدتيمُبكمولدهشاـ،الطرابلس
 العربآداباتريخ)كأجزاء،ثبلثة شعرديواف)لو.األكؿالطرازمنكنثره.أكثرهُبجفاؼعلىالديباجة،نقيشعره
الشعرُبحسٌنطوالدكتوركتابعلىالردُب اٞنعركة)ك القرآفرايةتٓن)ك النبويةكالببلغةالقرآفإعجاز)ٍبجزآف،

للزركلي.نقبلعن)األعبلـ http،//shamela.ws/index.php/author/1149انظرموقعالشاملة،....اْباٛناىلي،
صرية،ممفكرةككاتبةـ ُٖٗٗ-ُُِّٗنصر،)دمياطُب،كلدتناٞنعركفةببنتالشاطئعائشةدمحمعليعبدالر٘ن ُِٖ)

كأستاذةجامعيةكابحثة،كىيأكؿامرأةٓناضرابألزىرالشريف،كمنأكلياتمناشتغلنابلصحافةُبمصر،كىيأكؿ
ك)القرآفالكرٙب ،للقرآفالبيا٘باهتا)التفسًنمؤلفأبرز.امرأةعربيةتناؿجائزةاٞنلكفيصلُباآلدابكالدراساتاإلسبلمية

أدبيةكأعماؿكاتر٫نيةكأدبيةلغويةدراساتكٟناكاٞنخطوطات،كالواثئقالنصوصمنالكثًنٓنقيقككذااإلنساف ،كقضااي
انظر.اٝنوٕبمٌنأزكجهاكفاةبعدككتبتوالذاتية،سًنهتامنطرفافيوسجلتذاتية ،اٛنسرسًنةعلى)،أشهرىاكركائية

للزركلي.نقبلعن)األعبلـ http،//shamela.ws/index.php/author/1179موقعالشاملة،

http://shamela.ws/index.php/book/23627
http://shamela.ws/index.php/author/1149
http://shamela.ws/index.php/author/1179
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ين،ك٨ناعلىالتوإبلبنتالشاطئكللسامرائي:معاصرينفيمايليبعضاألمثلةمنتفسًن

"نتالشاطئبالتفسًنالبيا٘بلعائشةعبدالر٘نن" -ُ

َّ مس خس حس جس مخ ُّٱندتفسًنىالقولوتعأب:ع
(ُِٗ 

طبيعةاالستفهاـُبتقفكقفةعلى،
" فقالت: حياف أيب قوؿ كرجحت الز٢نشرم قوؿ على عقبت حيث عناآلية مفسركف كتكلم

 استفهم "إنو الز٢نشرم: قاؿ ُباآلية. االستفهاـ اإلنكار،)استفهاـ  الشرحعلىكجو انتقاء عن
كإ٩نابو،فكننوقيل:شرحنالكصدرؾ،ككضعناعنككزرؾ".فنفادإثباتالشرح

علىمابٌنأتكيلو،كنصاآلايتاحملكماتمنتفاكتبعيددقيق،يدرؾاإلعجازالبيا٘بفيو
كاليوصف،كُنسبناأفنضععبارتوُبالتنكيلْناهاآلية،لندرؾبعدمابينهما.

،فهوعلىكجوالتقريركماقاؿأبوحياف،الكإذآبيكنبدمنتوجيواالستفهاـُباآلية
. َُّ)"اإلنكاركماذىبالز٢نشرم

كالتفتبعضهمكذلكإٔب،تعقبعلىمنكقفعليهاقائلة:""شرح"كُبنوفاٞنضارعةُب
نوفاٞنضارعةُب"شرح"فذكركاأف"فائدةالعدكؿمناٞنتكلمإٔباٛنمع،إماتعظيمحاؿالشرح،كإما

توسطاٞنلكجربيلُبذلكالفعل"!اإلعبلـب

فل ، طويبلن النقفعنده ما الذمسٓندثهللايكىو ابألمر اٛنمع، بصيغة هلالج لجعنذاتو
يسويوق كسيطاثف لو يتنكؿ أك ُبمفعنده اٛنمع إٔب الواحد عن العدكؿ ُب اللغوية الصنعة

ىوهللا كالشارحىنا ربالسم"نشرح" العباد،كاتكاألرضاهلالج لج، معشر كإفأحدان، بينهما، كما
يي اثنينا كسيطنا نتكلف فبل اٛنمع بصيغة نفسو عن العيسوًٌليتحدث ىذا إٔبغ الواحد من دكؿ

. ُُّ)"اٛنمع!!

                                      
.ُسورةالشرح،اآلية ُِٗ)
.ُٔ/ُ،ٕط،التفسًن البياين للقرآن الكرميبنتالشاطئ، َُّ)
ِٔ-ُٔ/ُ،ٕطاٞنرجعالسابق، ُُّ)
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فقدذكرتأقواالللنيسابورمكغًنه،كعقبتعليهامعاإلدالءَّ حس ُّٱأماُبقولوتعأب
أفنتعثرُبأتكيلو،فمنمنلوؼالبيافالعريبأفأيٌبّنثلكاألمرأبسطكأكضحمنبرأيهاُباألمر:"

ىذااألسلوب،العنزايدةأكإقحاـ،أكإرادةاإلٗناؿٍبالتفصيل،كإ٧ناللتقريركأتكيداالختصاص
الشيخدمحمعبدهحٌنقاؿ:"كاإلتيافابٛناركاجملركر حملو ىوما كأظنأفىذا -كتقويةاإليصاؿ.

لنطمئنإٔب..د٬نوعلىاٞنفعوؿُباآلايتالثبلث،لزايدةالتقريركاإلسراعابلتبشًن".لك،كعنككتق
. ُِّ)"أفليسُباألمرزايدةالإقحاـ!

األحرؼ أتكيل ُب اٞنفسرين أبقواؿ اإل٩ناز سبيل على أتت القلم، لسورة تفسًنىا كعند
ٜنرؼ)ف ُب)سورةالقلم اٞنكيةاٞنبكرة،فيوك٠نيءاُبالقرآفالكرٙب،كأعقبتهاّنايلي:"اٞنقطعة

لفتكاضحإٔبسراٜنرؼُبالبيافاٞنعجز.كُبالسورةجدؿمناٞنشركٌنُبنبوةاٞنصطفىعليو
اليت للمعاجزة ٕنهيد فكنفىذه منأساطًناألكلٌن. كقوؿأبهنا كجحدٞنعجزتو، كالسبلـ، الصبلة

كاستدراجهم ّنثلو، منأساطًنتتحداىمأفأيتوا عرفوا علىما إٔبأفتلزمهماٜنجة،أبفيعرضوه
. ُّّ)".تهم،لغةالكتابالعريباٞنبٌن.األكلٌن.كإفكلماتوٞنناٜنركؼاليتعرفوىاُبعربي

لسامرائيافاضللٞنساتبيانيةُبنصوصمنالتنزيل -ِ

امرائييشًنالس ، ُّْ)َّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱعندتفسًنهلقوؿهللاتعأب:
الطلبمن على التنكيد ُب أبلغ أنو مبيننا النفي طريق عن التبليغ ُب الكرٙب القرآف أسلوب إٔب

علىاقرتاففعلالقسمبػ)ال كدكاعيو،فيقوؿ:"الصريحاألسلوباٞنباشر أفنطيلالكبلـى كالنريدي
نقول أف كالذمنريد الكفاية. فيو ّنا كالنحاة اٞنفسركف فيو تكلم القسمفقد أفعاؿ كل إفن ىهنا: و

،الكرٙب)أقسم بلكلها)الأقسم ُبالقرآفالكرٙبمسبوقةبػ)ال إذليسُبالقرآفٍسندًةإٔبهللاػياٞن
َّجمحم هل مل خلُّٱ:كذلك٥نوقولوتعأب

َّ مث هت  مت خت ُّٱكقولو:، ُّٓ)
(ُّٔ 

 ،،
                                      

.ّٔ-ِٔ/ُ،التفسًن البياين للقرآن الكرميبنتالشاطئ، ُِّ)
.ِْ/ِ،ٕ،طاٞنرجعالسابق ُّّ)
.ِ-ُسورةالقيامة،اآليتٌن ُّْ)
.ٕٓسورةالواقعة،اآلية ُّٓ)
.ُٔسورةاالنشقاؽ،اآلية ُّٔ)
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َّ زت رت يب ىب نبُّٱكقولو:
(ُّٕ 

عنامنالتعبًن.كماإٔبذلك.فليسالقىسىميىهناًبدٍ، 

رب ٔني العربية ُب األساليب ألواف من "لوفه ىو إ٧نا التعبًن ىذا أف حي نيرجًٌ كبًن كابختصار
لتوكيده،لكنكتقوؿلو:الداعيأفأحلف هلوأكينكره،كقد٪نتاجإٔبقىسىمو صاحبكعنأمرو٩نى

..لكعلىىذا،أكالأريدأفأحلفلكأفاألمرعلىىذهاٜناؿ

منذلكىوالتنكيد"كالتنكيدالشاطئككماذىبتإليوالدكتورةبنتأ القصدى ،كىوأفن
بفبلف أيكصيكى ال لصاحبك: فننتتقوؿي استعمالنا، منلوًؼ عن ليسبغريبو النفي، طريق عن

اللوصيةكمبالغةنُباالىتماـ التبلغومايدا،كماتقوؿ:لنأيًلحنعليكُبزايرتنا.فتبلغابلنفيأتكيدن
. ُّٖ)"ابلطلباٞنباشرالصريح

 الفوائد الرتبوية لإلعجاز البياين

 علركعة اللوفمنالتفسًنيسلطالضوء ىذا ككماؿاألساليبالببلغية القرآفالبياًف النظم كدقة
دائرة كتتسع كاإلدراؾ، ابلفهم الغشاكة عنو فتزكؿ اآلايتالقرآنية يتذكؽ القارئ ٩نعل ٣نا الكرٙب،

لرؤية،كتفتحاٞنغاليقكاٜنجباليتٓنوؿدكفالتفكركالتدبرُب١نتولالنصوصكماتنطومعليومنا
" عميقة؛ كنفسية كونية كأسرار تربوية، إرشادية نفسيةحكم حركة الكرٙب للقرآف األديب كالتذكؽ
. ُّٗ)"كانطباعذاٌبال٬نلكاإلنسافلوردناكاليستطيعلومنعنا

اإلع فوائد اللمساتالبيانيةكمن الذمترتكو الذاٌب االنطباع ذاؾ التفسًن، البيا٘بُب جاز
فيشعرالقارئبعظمةكبلـاٝنالق،٣نااليسعوإالالتسليمكاإلذعاف.كىذاماأكدتواآليةالكر٬نة:

 جك مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ
عنددعوتوإايىمنظرناللمشركٌنرآفالقإبٚناعالكرٙبتعأبرسولوأمرهللا،فقد َُْ)َّخك حك

                                      
.ُسورةالبلد،اآلية ُّٕ)
.َِْ-َِّ/ُ،ّط،دلسات بيانية يف نصوص من التنزيلالسامرائي، ُّٖ)
 َُُص،ْط،حبوث يف أصول التفسًن ومناىجوالركمي، ُّٗ)
.ٔسورةالتوبة،اآلية َُْ)
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لقوتوالتنثًنية.

كخلعاٜنياة،إعطاءاٜنركةٞنامنشننوالسكوفكمنفوائدهأيضناتقريباٞنعىنإٔباألذىاف،ك
علىاٞنواداٛنامدةكالظواىرالطبيعيةكاالنفعاالتالوجدانية.

،كإبعادالشكوؾاليتتيثارحولو،كصدقوكمنوأيضناالتنكيدعلىرابنيةمصدرالقرآفالكرٙب
.ااأك١نرفنأك٢نتلقنيستحيلأفيكوفمكذكابنإذ

 العلمي )التجرييب(اإلعجاز الفرع الثاين:  

علىإثرالتقدـالعلميكالتقينالذمشهدهالعصراٜنديث،كُبظلاالنتقاداتالشرسةاليتأقامها
يدةاٞنسلمكلنزعاإل٬نافمنقلبو،تشكيكنامنهمُباإلٜناديوفكأصحاباٞنذاىباٟندامةلزعزعةعق

نصوصالقرآف بتفسًن اإلصبلح علماء من قامتثلة دمحمملسو هيلع هللا ىلص، كُبرسالة الكرٙب القرآف مصدر
الكرٙبكإبرازمضامينهاكفقاٞنكتشفاتالعلميةاٜنديثة،فكثرالتنليفُبىذاالباب.

 ُب العلمي ابإلعجاز اٞنكيقصد "اجتهاد كسفالتفسًن ُب القرآفشر آايت بٌن فالصلة
مصدره، على يدؿ للقرآف إعجاز بو يظهر كجو على التجريبػي كمكتشفاتالعلم الكونية الكرٙب

. ُُْ)كصبلحيتولكلزمافكمكاف"

عل علىتفسًناآلايتتفسًننا االْناه أصحابىذا ينا،كفققواعدالعلماٜنديث،مك"يقـو
. ُِْ)ٞنضامٌنالعلميةلآلايت،كفقمقرراتكٓنليبلتالعلماٜنديث"كيبينوفا

اٛنانبُبتفاسًنىم،كلعلأشهرىماك مجوىرملشيخطنطاكقدأشارجلاٞنعاصرينٟنذا
ُبُب) الكرٙبتاٛنواىر القرآف )تفسًنفسًن ُب رضا رشيد ٍب التفسًن، ٟنذا إنتاجا أكثرىم كىو  

شورُب)التحريركالتنوير ...اْب.اٞننار ،ككذاالطاىربنعا

م:جوىرمطنطاككمنتفاسًنكلمنالطاىربنعاشوركاألمثلةفيمايليبعضالشواىد
                                      

.ْٗٓص،اذباىات التفسًن يف القرن الرابع عشرالركمي، ُُْ)
.ٔٔٓ،ص،تعريف الدارسٌن دبناىج ادلفسريناٝنالدم، ُِْ)
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التحريركالتنويرللطاىربنعاشور .ُ

 حط مض خض  حض جض مص خص حصمس خس حس جس ُّٱٱلقولوتعأب:هُبسياؽتفسًن
الطاىريشًن، ُّْ)َّمك لك خك حك جك مق حق مف خف حف  جفمغ جغ مع جعمظ

إٔباٜنقيقةالعلميةاليتٓبيكنالعربكالغًنىميعرفوهناحاؿنزكؿالقرآفالكرٙب،فيقوؿبنعاشور
القرآفإليو": كاألرضكركيةالشكلُبالواقعكذلككاف٩نهلوالعربكٗنهورالبشريومئذفنكمن

هار،إذجعلبوصفالعرضٌناللذينيعرتايفاألرضعلىالتعاقبك٨ناالنوركالظلمة،أكالليلكالن
. ُْْ)"تعاكر٨ناتكويراألفعرضالكرةيكوفكركايتبعالذاهتا

 ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱٱكبعدأففصلُبتفسًنقولوجلكعبل:
 مب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين
يذكرتوافقمقتضياتالعلماٜنديث ، ُْٓ)َّمح جح مج حج مث هتمت  خت حت جت هب

مند ُبالكتابالعزيز جاء "معما : قائبلن قرف، عشر منٙنسة القرآفالعلميأكثر كمنإعجاز
تسميةىذاالكائنابسمالعلقةفإنوكضعبديعٟنذااالسمإذقدثبتُبعلمالتشريحأفىذااٛنزء

امتصاصالقوةمندـاألـبسببالتصاقوبعركؽُبالذماستحالت النطفةىوكائنلوقوة إليو
. ُْٔ)"ـالرحمتدفعإليوقوةالد

إٔب ُبإشارتو الببلغية إٔببعضالدقائق يستند كاف بنعاشور الطاىر اٞنبلحظأف كمن
تفسًنه هللاعند يقوؿر٘نو الببلغيكالعلميُبنفسالوقت؛ القرآف إعجاز ليظهر حقائقعلمية

َّ رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ ُّٱٱلقولوتعأب:
(ُْٕ :

ُنرؼ)ُب الظرفية،فاإلسامةفيوتكوفابألكلمنوكاألكل٣نآنتوكمنالدقائقالببلغيةاإلتياف"

                                      
.ٓسورةالزمر،اآلية ُّْ)
.ِّٗ/ِّنوير، التحرير والتابنعاشور، ُْْ)
.ُْ-ُِسورةاٞنؤمنوف،اآلايت ُْٓ)
.ِْ-ِّ/ُٖالتحرير والتنوير، ابنعاشور، ُْٔ)
.َُسورةالنحل،اآلية ُْٕ)



َٓ 

كىوالرعي.يقاؿ:سامت.منالعشب اٞناشيةفهيسائمةكأسامهاكاإلسامة:إطبلؽاإلبلللسـو
. ُْٖ)"ريدا

تفسًنه كعند   ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه  مه جه ُّٱلآلية:

َّ
يقوؿ ُْٗ) تعأب:، قولو مضار"َّ يي ىي مي خي ُّٱُب الك٫نلق اٜناؿ زمن بو مراد ع

ىو٢نلوؽلنفعهمكىماليشعركفبو، الناس٣نا التعلموفأيها االستقباؿ،أمىواآلف٫نلقما
فكماخلقٟنماألنعاـكالكراعخلقٟنمك٫نلقٟنمخبلئقأخرلاليعلموهنااآلف،فيدخلُبذلكما

عندأم للمخاطبٌنكىومعلـو مأخرلكالفيلعنداٜنبشةكاٟننود،كماىوغًنمعهودأكغًنمعلـو
ألحدٍبيعلموالناسمنبعدمثلدكاباٛنهاتالقطبيةكالفقمةكالدباألبيض، ىوغًنمعلـو
كدكابالقارةاألمريكيةاليتكانت٠نهولةللناسُبكقتنزكؿالقرآف،فيكوفاٞنضارعمستعمبلُب

مناٞنخلوقاتُباٛننة،غًنوكماقيلما٫نلقوهللاكيدخلفياٜناؿللتجديد،أمىوخالقك٫نلق.
إٔبأفذلكخاص للناساٞنتوسلبو غًنمقصودمنسياؽاالمتنافالعاـ أنو فالظاىر ابٞنؤمنٌن،

إقامةاٜنجةعلىكافرمالنعمة.

هللا أف إٔب إ٬ناء كأهنا العلمية، الغيبية معجزاتالقرآف من اآلية ىذه أف ٕب فالذميظهر
لهمالبشراخرتاعمراكبىيأجدلعليهممناٝنيلكالبغاؿكاٜنمًن،كتلكالعجبلتاليتيركبهاسي

برجليوكتسمىالواح ،كأراتؿالسككاٜنديدية،كالسياراتبسكبلت ُببعضالبلداف)دك٪نركها
تنشنتُبٍبالطائراتاليتتسًنابلنفطاٞنصفىُباٟنواء.فكلىذه٢نلوقا،ةّنصفىالنفطاٞنسًن

عصورمتتابعةٓبيكنيعلمهامنكانواقبلعصركجودكلمنها.

ىوالذمأٟنماٞنخرتعٌنمنالبشرّناهللالناسالخرتاعهاىوملحقِنلقهللا،فاكإٟناـهللا
فطرىمعليومنالذكاءكالعلمكّناتدرجواُبسلماٜنضارةكاقتباسبعضهممنبعضإٔباخرتاعها،

. َُٓ)"تعأبألفالكلمننعمتوهلل٢نلوقةفهيبذلك

                                      
.ُُْ/ُْاٞنرجعالسابق، ُْٖ)
.ٖسورةالنحل،اآلية ُْٗ)
.ُُُ-َُُ/ُْالتحرير والتنوير، ابنعاشور، َُٓ)
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 ُُٓ)مجوىرملشيخطنطاك لتفسًنالقرآفالكرٙباٛنواىرُب) .ِ

التفاسًناليتتناكلتقضيةاإلعجازالعلميُبكاملالقرآفمنأىمكأمشلىذاالتفسًنعديي
كيهتمبعلم،كمنهجوُبالتفسًنقائمعلىتقسيمالسورةإٔبأقساـ،كذكرمقصدكلقسم.الكرٙب

منالتفسًناللفظيإٔباللطائفالدقيقةكالظواىراليتتنبواألذىافإٔبسراٞنناسبةالقرآنية،كينتقل
كقديستغرؽُبموضوععلميفيمؤلالصفحاتالعديدةحوؿذلكلتفتلو،اآلايتٓبييغامضُب

أكبيافموجوإٔبقريررٚنيكيعززذلكبغرائباٜنوادثكالواقعاتكيستشهدعلىذلكَندكؿأكت
اليتزٗنهورالناسفضبلن ،تفسًنهينيداعنمئاتالصوركالرسـو

،فكافُبمنهجوابٛنوانباإلصبلحيةمنمقاكمةاٛنهلكالتقليدكقداعتىنالشيخر٘نوهللا
رسةالفكرةدعواتالكفركاإلٜناداليتاستهدفتىدـمددلاألكٔب:٠نانبيلتٌن:ٓنقيقغايتٌنيقصد

اٜنديثة،منرايضةكفلك، كنباتكحيواف،اإلسبلمياٜنديث،فاتبعُبسبيلذلكمسلكالعلـو
األخرل،داعينااٞنسلمٌنالتائهٌنإٔبالعودةإٔب كالغاية.ديويدالقرآفكاالىتداءكطبيعةكسائرالعلـو

 ُبالثانية اٞنسلمٌنتكمن كلمة كمشارٗنع اختبلؼمذاىبهم ميدعلى عددالفقهية، إف حيث
تتعرضللمسائلالفقهيةتضاعفبكثًنتلكاليتاآلايتاليتتتعلقبكشفآايتاآلفاؽكاألنفس

فيمابعداٞنذاىباليتدارحوٟناخبلؼبٌن كالفرؽكأكرثتتفرقناكاختبلفناعقداين
(ُِٓ .

حكاـ،كاألخبلؽ،كضعما٪نتاجواٞنسلممناأل"كقدقيلُبىذاالتفسًنأيضاأفصاحبو:
يىشوًٌؽاٞنسلمٌنكاٞنسلمات كعجائباٝنلق،٣نا كما-كعجائبالكوف،كأثبتفيوغرائبالعلـو

                                      
َُْٗ-ـَُٕٖ)طنطاكمجوىرم ُُٓ) "كيـ  اإلسبلكيمحصفأبنو عوضهللاحجازم"ـ، "كفر ُبقرية ،ّنصر كلد

،كىو منالعلماءاٞنوسوعيٌنالذينٗنعوابٌنكعآبفيلسوؼحفظالقرآفالكرٙبكالتحقابألزىر،عملكمدرسبدارالعلـو
كثًنة علـو لغ، اٞننضمٌن كمن االستعمار ضد الوطنيٌن اٞنناضلٌن كمن العاٞني، السبلـ دعاة من اٜنركاتككاف البية

التاريخ من الفرتة تلك ُب نشنت اليت اإلسبلمية .كاٛنمعيات مؤلفاتو الكرٙبأشهر القرآف تفسًن ُب  .)اٛنواىر
 ،)األعبلـانظر للزركلي، =ّ/ّّّ كجادك، دراسة  جوىري طنطاوي الشيخ،

 http،//www.ikhwanwiki.com/index.php،ونصوص

منهج الشيخ طنطاوي جوىري يف تفسًنه، اجلواىر يف تفسًن القرآن وطي،عبداٞنناس،انظر،إٚناعيل،عبدهللاكسي ُِٓ)
.ـَُُِ،اٛنامعةاإلسبلميةالعاٞنيةّناليزاي،٠نلةاإلسبلـُبآسيا،العددالثا٘ب،يونيوالكرمي
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.(ُّٓ)"اآلايتالبيًٌناتُباٜنيوافكالنبات،كاألرضكالسمواتمعا٘بإٔبالوقوؼعلىحقائق-يقوؿ

ًنه،كْناكزاتكقعأخطاءمنهجيةُبتفسفكشفتابلنقدقدتناكلتواألقبلـبعضأفغًن
،كىذا٣نااليسلممنوأمكتابخطتوأايدمالبشرحسننيةكغًنةعلىاإلسبلـفيهاالشيخعن

 ىك مك لك اك يق ىق  ..  ُّٱعداالكتاباٜنكيمالذمالأيتيوالباطلمنبٌنيديوكالمنخلفو

َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك
(ُْٓ  

:،ماقالور٘نوهللاعندتناكلولآليةالكر٬نةابلتفسًنكمنْنلياتتناكلوقضيةاإلعجازالعلمي
َّ ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱ"

إفاٝناصةينظركفُبعلم، ُٓٓ)
هللاّنايطالعوفمنعجائبالفلككالطبيعةكالذراتالبديعةكُبقدرتوكىوماأردانُبىذهاآلية،

العوآب،كقهرهٟنافاهللىوالذميصورالناسُباألرحاـك٪نكما ٝنلق،كذلكأنوقاىرغالبٟنذه
اللعب ّنجرد ال ُنكمو  ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ،

َّ  مي خي حي جي
،ككيفيعرؼالناسأفالسماكاتكاألرضكمابينهما٢نلوقوابٜنق ُٔٓ)

،ككيفيعقلالناسأفىذه . ُٕٓ)علم"العوآبسائرةبقصدإالابلكالعدؿكالنظاـإاليدذهالعلـو

إلبرازمكنوفاٜنقائقالكونيةمناآلايتالقرآنيةكمقاصدىا، فهو٪نثعلىدراسةالعلـو
حكليعبدالعبدربوعلىعلمكيقٌن،متنسفاٜناؿالكثرةالذيناليعلموف.

ٍبأخذيفصلُبتفسًنهلآليةتفسًنناعلمينا،ُبٙنسةعشرصفحة،كقفمنخبلٟناعلى
اٛناذبيةالعامة،كبعضلطائفاٞناءكخصوصياتوالعلمية،سلطافالقدرة كاحملبةالعامة،مركرناّنفهـو

كبعلمالتشريح،كابألذفكالعٌنكعجائبإحكامها،ٍبمسارحالفكر،إٔبالر٘نةُبقلوبالوالدين،
كاختت اللمسكالبصر، حاسة لداعية إجابة كالقطنكزراعتو ُباٜنيواف، محديثوكالشهواتالغريزية

                                      
 .ُّٕ/ِ،التفسًن وادلفسرونالذىيب، ُّٓ)
ِْكُْسورةفصلت،مناآليتٌن ُْٓ)
ِاف،اآليةسورةآؿعمر ُٓٓ)
.ّٗ-ّٖسورةالدخاف،اآليتٌن ُٔٓ)
.ِْ/ِ،دط،اجلواىر يف تفسًن القرآن الكرميجوىرم،طنطاكم، ُٕٓ)
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. ُٖٓ)ابلوقوؼعلىبعضأسرارالصبلة

 التجرييبإلعجاز العلمي لفوائد الرتبوية ال

لعلأبرزالفوائدالرتبويةلئلعجازالعلميالتجرييب،يتلخصفيمايلي:

إعانةالدعاةإٔبهللابفعاليةعلىإثباتصدؽماجاءمنعندهللا،خاصةمعمناليؤمنإال -
ةحديثةإلظهارحفظهللاسبحانوكتعأبللقرآفمنالتحريفعلىمرالعصور.ابٞنادايت؛فهوكسيل

كتدبرىا،خاصةمنهاماقدًبالتوصلفيهاإٔبإدراؾالقرآفنصوصفهمكىوكسيلةمنكسائل -
.مدلوٟناعنطريقالعلم

كالدر - البحوث طريق عن إ٬نا٘ب بدافع الكونية اٜنقائق البحثُب على اٞنسلمٌن اساتإقباؿ
كاالكتشافات.

حيث - إٔبهللا. كلشيء رد على مبنية تربوية إصبلحية إ٬نانية كسيلة فهو منكإٗناالن يظهر
يقٌنالاآلايتمايزدادبو كتتحرؾاٞنشاعركاألحاسيسكتطمئنالقلوبكٔنضعٝنالقهاكتزدادإ٬ناانن

،كماجاءُبقولوتعأبعننيبهللاإبراىيمعليوالس  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱبلـ:كإذعاانن
َّ  .. ىهمه جه ين ىن من خنحن  جن يم ىممم

(ُٓٗ 
علىالرغممنقوةاإل٬نافاليتكافيتحلىف،،

يداإبراىيمعليوالسبلـ،فقدرغبُبآيةتدركهاحواسوليطمئنقلبو.

اٞنؤمنُبحاجةدائمةكمستمرة،كقرآفالكرٙبالتفىنعجائبوكىذهسنةهللاُبخلقو،فال
 مغ ُّٱاالطمئنافليثبتعلىاٜنق،كاٞنؤبعزكجلقدتكفلبذلكعلىمرالعصور:ٞنزيدمن

َّ  مكلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف
(َُٔ .

،خاصةعندمناليؤمنوفإالّناكصدؽماجاءبوالكرٙبيؤكدمصداقيةالقرآفكلعلما

                                      
.ّٗ-ِْ/ِ،اجلواىر يف تفسًن القرآن الكرميجوىرم،طنطاكم، انظرُٖٓ)
.َِٔسورةالبقرة،جزءمناآلية ُٗٓ)
.ّٓسورةفصلت،جزءمناآلية َُٔ)



ْٓ 

 َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ:كأنوتدركوحواسهمالقاصرة،
(ُُٔ ،

،منحقائقعلميةكنفسيةعنطريقالبحثالعلمي.مايت مالتوصلإليو،فجركليـو

كاٞنشاىًن الباحثٌن من العديد إقباؿ منها كثًنة مزااي اإلعجاز من النوع ٟنذا كاف كقد
األجانبعلىالقرآفللبحثُبخفاايهفكانتالنتيجةأفاعتنقوااإلسبلـٍبخرجوابدكرىملساحة

،مستعملٌنُبذلككسائلحديثةتتوافقمعمتطلباتالعصر.الدعوةإٔبهللا

 التشريعي اإلعجازالفرع الثالث: 

ا ابإلعجاز "اٞنقصود بولتشريعيللقرآفالكرٙب: جاء عناإلتيافّنثلما ٗنيعنا البشر عىٍجز إثباتي
كأحكاـ،تػىتىعلنقابلفردكاأليٍسرةكاجملتمعُبكافن . ُِٔ)"ةاجملاالتالقيرآفمنتشريعاتو

أفكمن اشتملعلىأحكاـتشريعيةتكفل،فقدالقرآفالكرٙبدستورتشريعيكاملاٞنعلـو
كاآلخرة العبادُبالدنيا ،يرقىابٜنياةاالنسانيةإٔبأعلىاٞنراتبُبكلزمافكمكاف،كىوسعادة

شنهنا عبل مهما اليت الوضعية التشريعاتكالقوانٌن حاؿ عليو عنِنبلؼما عجزىا ظهر فقد ،
معاٛنةمتطلباتالعباد؛

٢نتلفةمناٞنذاىبكالنظرايتكالنظمكالتشريعاتكقد عرفتالبشريةُبعصورالتاريخألواانن
امنهآبيبلغمنالركعةكاإلجبلؿ كالكماؿاليتتستهدؼسعادةالفردُب٠نتمعفاضل،كلكنكاحدن

التشريعي إعجازه ُب القرآف كىذمبلغ ، تعأب: هللا قوؿ يثبتو ما  نن من زن رنُّٱٱا

َّ..ينىن
 ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب ُّٱ،كقولوجلُبعبله: ُّٔ)

. ُْٔ)َّيت

 :من مظاىر إعجاز القرآن التشريعي
                                      

.ِْةسورةفصلت،اآلي ُُٔ)
/http،//www.alukah.net/sharia/0/3963،اإلعجاز التشريعي يف القرآن الكرمي ١نمود،دمحمأ٘ند،ُِٔ)
.ْٖ سورةاٞنائدة،جزءمناآليةُّٔ)
.ّ سورةاٞنائدة،جزءمناآليةُْٔ)
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،كيقيمتربيتوعلىٓنريركجدانوكٓنملوالتبعة–ألنولبنةاجملتمع–يبدأبرتبيةالفردوأن -
،،ألهنانواةاجملتمعكمنتربيةالفردينتقلإٔببناءاألسرة -
علىأساسالشورلكاٞنساكاةكمنعالسيطرةٍب - ،يقررنظاـاٜنكمةالذميقـو
:الديناٝنمسالضركريةللحياةاإلنسانيةأيٌبتقريراألحكاـاليتمنشنهناصيانةالكلياتٍب -

،كالنفسكالعرضكالعقلكاٞناؿ
 . ُٓٔ)كجًناهنمٌنبكالسلمبٌناٞنسلمقاتالدكليةُبحاليتاٜنريقررالقرآفالعبلٍب -
علىأصوؿاثبتة - اإلسبلميمبيٌن التشريع إذ لكلزمافكمكاف؛ صبلحيتو أيضنا كمنمظاىره

فرعيٌ أحكاـ منها اٞنبلبساتتيستنبط بتغًن تتغًن الفرعية كاألحكاـ اٞنعاش. للواقع مناسبة ة
 الزمكانية.

 كُبأحدثالنوازؿ.قضاايكأعقدىاعنحلولعديدمناالشكاالتبلجلالفضبل -

 ادلعاصرين:اإلعجاز التشريعي من أعالم 

من علىالرغم الرتبوية التشريعيُباٞننظومة اإلعجاز بشموليتهاأ٨نية ىذا، يلقبعدي منٓب الوجو
.اٞنفسريناٞنعاصرينالرتبويٌناإلصبلحيٌنالعنايةالكافيةمنًقبلاإلعجاز

ُبالبيافباسٟنذاالوجومناالعجازعنداإلماـالشنقيطيُب)أضواءكللمثاؿ،فيمايلياقت
: إيضاحالقرآفابلقرآف

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ:عزكجلقوؿهللابعدأففسرالشنقيطير٘نوهللا

 زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك
َّ هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي ني مي

،كبعدأففصلُبمعىنالفيء ُٔٔ)
ّنواقفرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصأثناءقياموأبمراألمة،قاؿر٘نةاتوُباٜنياةالواقعيةاٞنعاصرةكتطبيق مستدالن

 ري ٰى ..ُّكإنوٞننمواطناإلعجازُبالقرآفأفأيٌببعدىذاالتشريعقولوتعأب:هللاعليو:"

                                      
ةنقط.ٝنصمظاىراإلعجازالتشريعيُبٙنسحيث.ِٖٗ-ِْٖ،صمباحث يف علوم القرآنالقطاف،انظر ُٓٔ)
.ٕسورةاٜنشر،اآلية ُٔٔ)
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؛ألنوتشريعُبأمر٬نسالوترَّ هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي
اٜنساسُبالنفس،كىوموطنالشحكاٜنرصأالكىوكسباٞناؿالذمىوصنوالنفس،كالذم

قسموتعأبمبينافركضو،كحصةكلكارث؛ألنوقسمتوُبأىممنذلك،كىوُباٞنًناث.تؤبهللا
نيمة،تعأب،ككذلكالفيءكالغكسببدكفمقابل،ككسبإجبارم.كالنفوسمتطلعةإليوفتوالههللا

الغلوؿفيوقبلالقسمة. كحـر

كمثلىذااٞناؿىوالذمألفواقسمتومغنما،كالذمبذلواالنفوسكاٞنه قبلالوصوؿإليو،
كيقاؿٟنم: فيقسماٞننقوؿفقط،كاليقسمالعقارالثابت، يدم٬ننعوفمنو،ك٪ناؿبينهمكبينو، فإذا

واءاألغنياءأببداهنم،كقدرهتمعلىالعمل،كعلىحدثىذاكياليكوفدكلةبٌناألغنياءمنكمس
اٛنهادأكاألغنياءأبمواٟنمّناحصلوهمنمغاٖبقبلذلك.

اٞناؿ،كفعبلانقشواعمر كلكنىناػفيوهنع هللا يضرػككافالبدلنفوسهممنأفتتحرؾ٥نوىذا
 ري ٰى ..ُّبورسوؿهللا:أاتكمأيٌبسوطالطاعةاٞنسلت،كأمرالتشريعاٞنسكتإنوعنهللا

فإفاآليةكإفكانتعامةُبٗنيعالتشريعإالأهناَّ .. هئمئ خئ حئجئ يي ىي  ني مي زي
ىناأخص،كىيبوأقرب،كاٞنقاـإليهاأحوج.

الرسوؿ بو آاتان إٔبما القوؿ بنا ينتقل معىن-ملسو هيلع هللا ىلص-كىنا اٞنعىنابلذاتأم: كُبىذا
إٔباٞندينةكاألنصاريؤثركفاٞنهاجرينعلىأنفسهمكلوكافيدملقدجاءملسو هيلع هللا ىلصاٞنشاركةُباألمواؿ.

. ُٕٔ)"علىشحنفوسهم،فمجتمعهم٠نتمعبذؿكإعطاءكتضحيةخصاصة،كقدأعاهنمهللا

 :من فوائد االعجاز التشريعي

يساعد اإلعجاز من الوجو إدراؾىذا كالتُب بعضالتعاليم من ابلقرآفشريعاتاٜنكمة الواردة
امناإلدراؾالعقليإٔبجانبالكرٙب،٣نايضيفإٔب مثلماكردُب،االقبوؿالتعبدمٟنالقارئمزيدن

َّ .. حم جم يل ىل مل خل ُّٱٓنرٙبأكلاٞنيتةكالدـكٜنماٝننزير،
أثبتوالطب ُٖٔ) ،كما

                                      
.ّْ/ٖ،أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآنالشنقيطي، ُٕٔ)
.ّسورةاٞنائدة،جزءمناآلية ُٖٔ)
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اٜنديثمنأضرارصحيةٟنذهاألطعمة.

ألنو،قرآفمعجزللبشرقاطبةإعجازامستمراعلى٣نرالعصورالكيرلالطاىربنعاشورأف
كالعلمية كاٜنكمية التشريعية معانيو ترٗنة بواسطة العربية األمة غًن من العقبلء إعجازه يدرؾ قد

.(ُٗٔ) كاألخبلقية

 التشريعي اإلعجاز فوائد ٟناالرتبويةمن اإلسبلمي الدين يدا التشريعاتاليتجاء كل أف
خصائصتتفقمعالفطرة،٣نا٩نعلاٞنرءينقادإليهاعنقناعةكثقة.٣نيزاتك

كمنهاأيضنااٞنسا٨نةُبالدعوةإٔبهللاّنايناسبمتطلباتالعصر،خاصةعنداٞناديٌنمن
الناس.

ببعض يتعلق فيما خاصة إليو اٞنوجهة الطعوف كالوقوؼأماـ القرآف الدفاععن فضبلعن
يقوفاالمتثاؿٜنكمها.التشريعاتاليتاليط

قدٕنتاإلشارةُبىذاالفصلإٔببعضاٝنصائصالرتبويةاليتٕنيزتيدااٞنناى ختامنا،فك
اٞنعاصرةُبالتفاسًنذاتالطابعالرتبوماالصبلحيعلىسبيلالتمثيلالاٜنصر،كىذهاٝنصائص

كتعربعنبعضأىدافها،غًنأهناالزالتُناجةإ ألفكالتنملٔبمزيدمنالتدبرتشكلمبل١نها
 الكرٙب كالقرآف كتتغًن. تتجدد اٜنياة كمطالب الناس ُبِنصائصواحتياجات كاٞنتمثلة الفريدة

لكلزمافكمكاف ككمالو،صبلحيتو َّ رثيت ىت نت مت زت رت  ُّٱكُبمشولو
(َُٕ)  يستدعي،

مناٞنفسرأفيكوفحذقاُبصنعتو،مًلمًّاك١نيطنابكلمطالب كاحتياجاتعصره.كيستلـز

 

                                      
 .ُِٕ/ُاٞنقدمةالعاشرة،للتحرير والتنوير،انظربنعاشور، ُٗٔ)
.ّٖ سورةاألنعاـ،اآليةَُٕ)
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 يف العصر احلديث الرتبوي ذات االذباه الفصل الثالث: مناذج من التفاسًن

طلعتمشسالقرآفُبتلك يـو الوحي، عنمشكاة طاؿالعهديدا كلما أفاألمة حرمابلذكر
عليهااحملنمنكلصوب،كتعاقبتإالكتواردتعليهاالفنتمنكلحدب،الظلمةسراجامنًنا،

كالعداكاتتك األحقاد كسفالة،كالبتعليها الناسجهالة كاقع ُب تكحلتسوؽ عن القيمبدال
نزريسًنمنرلُبحياةالناسكمعاشهم،إالفبليكادييكشرائعضالة،مذاىبكآراءاٜننيفةالراشدة

س من األكائل جيل عاشها اليت البديعة، الرتبوية كالنظم ابألخبلؽ العريق اٞناضي لفاألمة،تركة
رٚنوهُبزمنالوحي كدقائقحياهتم،كىيٗنلةمعطياهتمكما ترتيبلُبتفاصيلكجودىم، كٕنثلوىا

عمارةالنوركاٟندل،عمارةكاٝنًن،منبركاتٕنثيلالتنزيل،كعمارةاألرضّنابوتصحالعمارةاٜنقة؛
 مه جه ين ىن من ُّٱٱتعأب:كىياٝنًنيةاليتجاءرٚنهاُبالتنزيلُبقولواٝنًنكالتقى،
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ىه
 َّ نئ مئ زئ رئ

(ُُٕ) ، كٚنها األجدادمكافنةكجاء من األخيار للجلة
الصحا من هنجهمالسالفٌن، على سار كمن كالتابعٌن، مابة صدقوا الذين الشرعيٌن، الورثة من ،

هللا اجملتمعات،عاىدكا كإصبلح األنفس، صبلح من  ىن نن منزن رن مم ام ُّٱعليو
َّينٰى

(ُِٕ).

منالدىر،ككافمنقدرهللا ردحا كيبلتو اإلسبلمية الذمذاقتاألمة الببلء ىذا تعأب،
منتهكا ابألخبلؽ، الزاخرة لتلكالرتكة مغتصبا بدخوؿاٞنستعمر كاألفكار حيثتداخلتالعقائد

الدينكالقيم، القرآٜنرمة علىطمسنور مصرا الناسعنموغبلُبالتحريفكالتبديل، إببعاد ف،
.سبيلاٝنًنكموردالنور،كتسطًندساتًنكقوانٌنمنكحيالشيطاف،تكوفبديبلعنكحيالر٘ناف

منضعاؼالقلوبمنأىلاإلسبلـ،فتولدجيلمناٞنسلمٌن،سطوتوكاٜنقأفىذاالكيدٕنكنت
هلل.قوةإالابحوؿكاليدرؾللحقكٚنا،كاليعرؼللقرآفرٚنا،كالال

                                      
.َُُ سورةآؿعمراف،اآليةُُٕ)
.ّْمراف،اآلية سورةآؿعُِٕ)
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عٌنػاٞنحبلهللااٞنتٌنكفكافطبيعيامعاشتدادالغربة،أفيرجعالناسإٔبكتابريدم،كىو
ال كيوقظالذم األمة، جسد ُب جديد من اٜنياة يبعث راب٘ب، تربوم منه  الستقاء ينضب،
دفتيوضمًنىا، بٌن سطر الذم األكؿ، الكتاب إٔب األمة علماء فاْنهتجهود أدكائها، كيربئ

كمفاتيحالرايدةأتصيبلكتفصيبل، قاؿمسالكالسعادة،  خص حص مس خس ُّٱ:هلالج لجاٜنقكما

َّمضحط خض حضجض مص
السياؽبرزتجهودمباركة،رامتبيافكتابهللا..،(ُّٕ) كُبىذا

تعأب،كتفسًنمعانيو،كرسمخططتقودإٔبإحياءاٞننه الرتبوماألصيل،متوسلةّناأتيحٟنامن
لتجلياتالكتاباٞنسطور،آايتالعآب كبياان لدقائقو، كشفا ُباٞننظور، كصدقا ُبالعز٬نة، رشدا

،الرغبة،كتصحيحاللواقع، إ٬ناانأبفالقرآفالكرٙبىوالنبعكفقالتصورالقرآ٘بٞننه البناءاٞنعصـو
الصاُبالذم بعنتجتعنو كتربوية كأحدثتتصوراتمنهجية الوجود، غًنتصفحة يدةحضارة

الغورُبكينونةاألفراد،ككاقعاجملتمعات.

كلكنها كمناىجها، توجهاهتا اختلفت التفاسًن من ٠نموعة اٞنرحلة، ىذه أفرزت كىكذا
اتفقتُبالغاية،كآندتُباٞنقصد.

 


  

                                      
.َُ سورةاألنبياء،اآليةُّٕ)



َٔ 

حملمد رشيد رضا ادلنارادلبحث األول: تفسًن 

اٞندرسةاإلصبلحيةاالجتم العقليةالرتبويةاٜنديثةُبالتفسًناليت٬نثلتفسًناٞننارلرشيدرضا اعية
٘نللواءىاثبلثرجاؿ؛أكٟنمالسيدٗناؿالديناألفغا٘ب،الذمانبثقتعنفكرهنظريةاإلصبلح
القرآف ٞننه اٞندرسةكفقماجاءبو الذمعمدإٔبتطبيقو االجتماعي،ٍبظهرتلميذهدمحمعبده

 الشريفة، النبوية كالسنة فقاـالكرٙب عبده، حملمد تلميذ بدكره كىو رضا، رشيد دمحم جاء كأخًننا
بتسجيلنشاطاٞندرسةكبثوُبالعآباإلسبلميعربصحيفةاٞننار،ٍبمواصلةذلكمنخبلؿتفسًن

 اٞننار.

ك٣ناْندراإلشارةإليوأنويصعبمنالناحيةاٞننهجيةالقوؿإفىذاالسفرلومنه اثبت،
بلثٌنعاما،كلكنذلكال٬ننعمنتلمسبعضاٞنبلمحالعامةُبمنهجوالتفسًنم،إذىوحصيلةث

كاليت٬نكنمنخبلٟناالوقوؼعلىمعآبالتفسًنالرتبوملديو.

ابلنسبةٞننهجوالتفسًنمفقدتتلخصبعضمعاٞنومنخبلؿالنقاطالتالية:

أف"اآلايتيفسربعضهابعضاإذايؤكداٞنؤلفحيثاعتمادهمنه تفسًنالقرآفابلقرآف، .ُ
؛ ُْٕ)٥ننأخذانالقرآفَنملتوكماأمران"

يستدؿ .ِ ما كثًننا فنجده ... كالتابعٌن، الصحابة كأبقواؿ ابلسنة القرآف بتفسًن اىتمامو
 ، ُٕٓ)ابألحاديثالصحيحةكأقواؿالصحابةكالتابعٌن

ّ.  الواحد كالسياؽ القرآنية، للسورة اٞنوضوعية الوحدة آايهتاإبرازه بٌن يؤلف الذم
منطقيا١نكماّنجموعةاآلايتاليتتسبقها،أكّنوضوعالسورةمنخبلؿ الربطبٌناآلايتربطا

الدينُبآخر آية يقوؿعند فعلىسبيلاٞنثاؿ: ٠نملآايتالسورة. الرئيسيالذمتتحدثعنو
كجوهاالتصاؿبٌنىاتٌناآليتٌنُب-تعأب-هللار٘نواإلماـاألستاذذكر"سورةالبقرةمانصو:

بدأ ُباألمواؿ الكبلـ كذلك: قالو ما صفوة كنذكر موضحا اٞنفسركف قاؿ ما صفوة قبلهما كما
ابلرتغيبُبالصدقاتكاإلنفاؽُبسبيلهللاكذلك١نضالر٘نة،كثىنابلنهيعنالرابالذمىو

                                      
 .ِٗٓ/ِ،تفسًن ادلنار رضا،ُْٕ)
 .ُٕٔ ،منه تفسًناٞننارُبالتفسًن،صُٕٓ)



ُٔ 

ؿ:كىي١نضالعدالةفقدأمرانهللاببذؿ١نضالقساكةٍبجاءأبحكاـالدينكالتجارةكالرىنأقو
اٞناؿحيثينبغيالبذؿكىوالصدقةكاإلنفاؽُبسبيلو،كبرتكوحيثينبغيالرتؾكىوالراب،كبتنخًنه
حيثينبغيالتنخًنكىوإنظاراٞنعسر،كُنفظوحيثينبغياٜنفظكىوكتابةالدينكاإلشهادعليو

إذآبيتيسراالستيثاؽابلكتابةكاإلشهاد،ذلكأبفمنيضيعكعلىغًنهمناٞنعاكضاتكأخذالرىن
عليو قاؿاٜنسن كما عندهللا، الناسكالمنجورا عند اليكوف١نمودا عليو احملافظة إب٨ناؿ مالو

 .الرضوافُباٞنغبوفابلبيع

ساٞناؿقاؿاألستاذاإلماـ:كٞناكانتسلطةصاحبالرابقدزالتبتحر٬نوكٓبيبقلوإالرأ
كقدأمرإبنظاراٞنعسرفيو،ككافالبدٜنفظومنكتابتوإذرّنا٫نشىضياعوابإلنظارإٔباألجل،

:إنوتقدـُباآلايت-كلواٜنق-جاءبعدأحكاـالرابأبحكاـالدينك٥نوه،كيقوؿبعضاٞنفسرين
ا٪نفظاٞناؿاٜنبلؿ،ألفطلباإلنفاؽكالتصدؽٍبحكمالرابالذميناقضالصدقةٍبجاءىناّن

الذميؤمرابإلنفاؽكالصدقة،كبرتؾالرابالبدلومنكسبينميمالوك٪نفظومنالضياعليتسىن
هللا.كىذايدؿعلىأفاٞناؿ لوالقياـابإلنفاؽُبسبيلهللا،كاليضطرابلفاقةإٔبالوقوعفيماحـر

عن كالمبغضا ُبدينهللا، لذاتو ليسمذموما كيفكقدشرعلنا-تعأب-ده علىاإلطبلؽ؛
أبف إنفاقو ُب النافعة الطرؽ اختيار كإٔب تضييعو، كعدـ اٞناؿ إٔبحفظ كىداان الكسباٜنبلؿ،
-نستعملعقولناُبتعرفها،كنوجوإرادتناإٔبالعملِنًنمانعرفومنها،ففيآيةالدينبعدماتقدـ

اهيتوىممنالكبلـالسابق،كىوأفاٞنبالغةُبالرتغيبُباإلنفاؽاحرتاسأكاستدراؾمزيلماعس
علىاإلطبلؽ،كماىو ُبسبيلهللاكالتشديدُبٓنرٙبالرابيدالفعلىأفٗنعاٞناؿكحفظومذمـو
برتؾ كال كإ٨نالو، اٞناؿ إبضاعة أنمركم ال إان يقوؿ: فكننو نصوصبعضاآلايتالسابقة، ظاىر

تغبللو،إ٧ناأنمركمأبفتكسبوهمنطرؽاٜنل،كتنفقوامنوُبطرؽاٝنًنكالرب،أقوؿ:استثمارهكاس
 اٞنعىنقولو النساء:-تعأب-كيؤيدىذا  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱُبسورة

َّ
(ُٕٔ 

الصناًلحللمٍرًءالصناّب  ،  كتثبتيدامنافعكمكمصاٜنكم.كحديث))نًعمىاٞناؿه أمتقـو
(ُٕٕ ،

ُبالشرعأفيكوفاإلنسافعبداللماؿ،يبخلبوك٩نمعومناٜنراـكاٜنبلؿ،كماكردكإ٧ناا ٞنذمـو
                                      

 .ٓ سورةالنساء،جزءمناآليةُٕٔ)
 ،كإسنادهصحيح.ُّٕٕٔ،رقماٜنديثُٔ/ِٗ ركاهاإلماـأ٘ندُبمسندهمنحديثعمركبنالعاصمرفوعإُٕ)



ِٔ 

 أيٍعًطيى ًإٍف كىاٝنىًميصىًة، كىالقىًطيفىًة، ٍرىىًم،
كىالدًٌ الدًٌينىاًر، عىٍبدي البخارم))تىًعسى عند ُبحديثأيبىريرة

يػىٍرضى   ٓبٍى يػيٍعطى ،كىًإٍفٓبٍى رىًضيى
أفإزالةىذاالوىممقصودةٞناجاءتآيةالدينّناجاءت،كلوال ُٖٕ)

. ُٕٗ)بومناٞنبالغة"
تتبع .ْ خبلؿ من اٜنديث، العصر ُب الكرٙب للقرآف اٞنوضوعي التفسًن خطوات اعتماده

اآلايتاليتتتعرضلنفساٞنوضوعمعسردىاكٓنليلها،كعلىسبيلاٞنثاؿماذكرهحوؿلفظ"األمة"
 عددا تدخلحيثاستجمع اجتماعية تربوية قاعدة ليخلصإٔب ذاتالصلة اآلايتالقرآنية من

، َُٖ)االجتماعية ضمندائرةاىتماموالبالغّنعاٛنتوللمسائل

 كمن٣نيزاتوىذاالتفسًنأفصاحبو؛
كافلديوإٞناـكبًنبسًنةالنيبملسو هيلع هللا ىلصكالصحابةكجزئياتاٜنياةاالجتماعيةُبذلكالوقت .ُ

فقد"كافيستعٌنّناصحعندهمنبيافرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،كّناجرلعليوسىلىفاأليمةمنالصحابة
كالتابعٌن،كأبساليبلغةالعربكسننهللاُبخلقو،كمستعيننابعدذلككلوبعقلواٞنتحررمنالتقليد

رين،إالفيمايقتنعبومنأقواٟنم،كأقواؿشيخوع "لىاألخصللمفسًٌ
(ُُٖ 

؛ 
قصص .ِ كالسياسيالقرآفاعتماد االجتماعي الواقع من مشركعيتها تستمد معاف بناء ُب

الذمكافيعيشورشيدرضا.كمنأمثلةذلكأنوُباٛنزءاألكؿيشًنإٔبالنزعةالفرعونيةاليتبدت
مصرمشًناإٔبتلكمنبعضاٞنصريٌن،كدفعتهمإٔببغضإخواهنمُباللغةكالدين٣ننىاجركاإٔب

 .النزعةالفرعونيةاليتقويتعندالقبطكزاندقةاٞنسلمٌنكرشيدقدلقيمتاعبمنىؤالء

 يث ىث نث ُّٱٱكمنأمثلةذلكأيضاأنوقاؿُبهنايةتفسًنهلقولوتعأبمنسورةاألعراؼ:

َّ لكاك يق ىق يف ىف
رجساألجانب)ُِٖ( كارفععنها تبعلىأمتنا "اللهم :

                                      
 .ّْٓٔ،رقماٜنديثِٗ/ٖوالبخارمُبصحيحو،كتابالرقائق،اببمايتقىمنفتنةاٞناؿ، أخرجُٖٕ)
 .ُُٗ-ُُٖ/ّ،تفسًن ادلنار رضا،ُٕٗ)
 .ِٕٔ/ِ،تفسًن ادلنار رضا،َُٖ)
 .ِْْ/ِ،التفسًن وادلفسرونالذىيب،انظر ُُٖ)
 .ُٕ سورةاألعراؼ،جزءمناآليةُِٖ)



ّٔ 

ـ ،كاالحتبلؿالربيطا٘بُُٗٗ-ىػُّّٖ،كىوقدقاؿىذاسنة))ُّٖ(اٞننافقٌن"اهنمالطامعٌن،كأعو
 .جاٍبعلىالببلدكالثورةاٞنصريةْناىدلزحزحتوكبعضاٝنونةيسًنُبركاباإل٤نليز

على .ّ االعتقاديةالسلفالثناء ُباألمور "كأما هللا: يقوؿر٘نو كسلوؾهنجهم، الصاّب،
فبإرجاعه عليوكالتعبدية أٗنع ما كاعتبار نقص، كال زايدة ببل السلفالصاّب عليو كاف ما إٔب م

. ُْٖ)اٞنسلموفُبالعصراألكؿىوالدينالذميدعىإليو،ك٪نملكلمسلمعليو"

"كيسعناُبذلكماكسعصحابةرسوؿهللا كيقوؿكىويتحدثعنمعا٘باٜنركؼاٞنقطعة:
سمنالدينُبشيءأفيتنطعمتنطعفيخرتعمايشاءمنالعللاليتقلمايسلمملسو هيلع هللا ىلصكاتبعيهم،كلي
 . ُٖٓ)٢نرتعهامنالزلل"

أماِنصوصاٞنسائلاليتانتيقدفيهاالشيخر٘نوهللافيذكرمنها:
رين .ُ بعضاٞنفسًٌ على الشديدة ك٘نلتو اٞنتقدمة للتفاسًن إٔب،نقده ابإلشارة موقفو معلبلن

التفاس من األلفاظنوعٌن حل بو يقصد ما كىو كتابو، كعن هللا عن جاؼمبعد "أحد٨نا: ًن:
الينبغيأف كىذا تلكالعباراتكاإلشاراتمنالنكتالفنية، ترميإليو كإعراباٛنملكبيافما
يسمىتفسًنا،كإ٧ناىوضربمنالتمرينُبالفنوفكالنحوكاٞنعا٘بكغًن٨نا.كاثنيهما:كىوالتفسًن

ىوالذميستجمعتلكالشركطألجل-علىأنوفرضكفاية-لنا:إنو٩نبعلىالناسالذمق
العقائد ُب التشريع كحكمة القوؿ، من اٞنراد فهم إٔب اٞنفسر ذىاب كىو لغايتها، تستعمل أف
كاألحكاـعلىالوجوالذم٩نذباألركاح،كيسوقهاإٔبالعملكاٟندايةاٞنودعةُبالكبلـ،ليتحقق

معىنقولو:)ىدلكر٘نة ك٥نو٨نامناألكصاؼ.فاٞنقصداٜنقيقيكراءكلتلكالشركطكالفنوففيو
؛ ُٖٔ)ىواالىتداءابلقرآف"

العقلأساساُبتفسًنٗنلةمناآلم،متنثراُبداكاعتمالعقلية،النزعةإٔبوالكبًنجنح .ِ
رهأفليسىناؾنصعلىأفتقري منذلك ذلكأبستاذهدمحمعبدهالسيماُباٛنانباإلصبلحي.

                                      
 .ْْْ/ٖ، تفسًن ادلنار رضا،ُّٖ)
 .ُِ/ُ اٞنرجعالسابق،ُْٖ)
 .َُّ/ُ اٞنرجعالسابق،ُٖٓ)
 .ِِ/ُ،تفسًن ادلنار رضا،ُٖٔ)



ْٔ 

َّ حن جن يم ُّٱ :مػػنضلعآدـكأفقولوتعأب حواءخلقت
نصاُبذلك،ألفاٞنعىنليس)ُٕٖ(

َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱخلقمنجنسهامثلقولوتعأب
كأمااٜنديث، ُٖٖ)
تعأب ))فإفاٞنرأةخلقتمنضلعأعوج  فهوعلىحدقولو  الذميقوؿ:  جي يه ىه ُّ:

َّ ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي
(ُٖٗ 

 ؛ 
ّ.  أفذلكسبيلللتقريببٌنالنظرايتاليهودمنكتباٞنتكررةنقولو منو ظنا كالنصارل،

 اٞناديةكاٞنعجزاتالقرآنية.
ابٞنادايت،كالتسليمإسرافوُبعدـتقبلالغيبيات .ْ كتفسًنبعضها بقوةاٝنًنكاٞنبلئكةيدا

 كالشياطٌنبقوةالشر.
 بللتطويلكاإلسهاب.يفتحالباالذماٝنطايبوأسلوب .ٓ

"يقررأنوالمعجزةللنيبملسو هيلع هللا ىلصغًنالقرآفالكرٙبكينكرإذإنكارهٞنعجزاترسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص، .ٔ
إبثباهتامناألحاديث، بعضمعجزاتوالكونية،كيتنكنؿمايشهدٟنامنآايت،ك٩نحدصحةمايقـو

لكونيةفهوُبنظرهإكراـللنيبمنربو،كليسمنقبيلاٞنعجزة،أككماييسىلًٌمومنبعضاآلايتا
اٜنيجنةعلىصدؽدعوتو"
(َُٗ . 

ردالشيخأحاديثاآلحاد،بدعولأهناتفيدككغًنهمنأصحاباٞندرسةالعقليةاٜنديثة،فقد .ٕ
ماكردُبحديثكمنهاقولو:قاؿالشيخدمحمعبده:"كأما.ظننا،كأفال٠ناؿللظنُبأمورالعقائد

مرٙبكعيسى،منأفالشيطافٓبيلمسهما،كحديثإسبلـشيطافالنيبملسو هيلع هللا ىلص،كإزالةحظالشيطاف
كاإل٬ناف الغيب، عآب كافموضوعها كٞنا اآلحاد، منركاية ألنو الظنية، فهومناألخبار منقلبو،

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي ... ُّٱولوتعأب:ابلغيبمنقسمالعقائد،كىياليؤخذفيهاابلظن،لق
َّ
 . ُِٗ)"كناغًنمكلفٌنابإل٬نافّنضموفتلكاألحاديثُبعقائدان ، ُُٗ)

                                      
 .ُ سورةالنساء،جزءمناآليةُٕٖ)
،جزءمناآليةُٖٖ) .ُِ سورةالرـك
 .ّٕ سورةاألنبياء،جزءمناآليةُٖٗ)
 .ِْٗ/ِ،التفسًن وادلفسرون الذىيب،َُٗ)
 .ِٖ سورةالنجم،مناآليةُُٗ)
 .ِّٗ/ِ،تفسًن ادلنار، رضاُِٗ)



ٔٓ 

موقفواالنكارممنالنسخحيثكافيعطىفيولنفسوحريةكاسعةكثقةقويةّناعندهمن .ٖ
الوصية،فقدنقلعنوالعلم٣نا٩نعلو٫نالفٗنهورالعلماءكالفقهاء.فمثبلابلنسبةٞنسنلةنسخآية

،بلتؤيده،كالتعارضهاغًنمنسوخةآبيةاٞنواريث،ألهناال:أفاآليةالقوؿالذىيبمايلي:"كصفوة
 . ُّٗ)"ألنواليصلحلنسخالكتاب،...كالابٜنديث،دليلعلىأهنابعدىا،

ص تصبُباْناه اٝنلوصإٔبرؤلىامة ٬نكن اٞننار، تفسًن تتبع كمنخبلؿ ياغةىذا،
تفسًنتربوم،لرتشيدكاقعاألمةكاٞننه اإلصبلحيفيها،بناءعلىماسلفمنخصائصالتفسًن

 .الرتبوم

ادلطلب األول: خاصية الرتبية اإلميانية العقدية

 رابنيةاٞنصدر: -أ

الشيخرشيدرضار٘نوهللايؤكدفمنسبيلتفسًنهآلايتالقرآفالكرٙبانطبلقنامنالتصورالعقدم،
هللاُب عند من ىو الكتاباٝنالد ىذا أف متفرقة كحقنصدقنمواضع ّننه ا بذلكيوسم كىو ا،

تعأبعباده،يرسمالعصمةُبكلتفاصيلوكمكوانتو،كماأنوُبمنهجوالشاملالذميريببوهللا
كتطورىا،طريقن ْنددىا كاٞنواقفعلى األحواؿ يستوعبمعطيات للنجاة كتابا إذف فليسىو

،كصدقواٞنؤمنوفعلىبوتكلمببلكيفيةقوالنبلىوكبلـهللاكسائرالكتب،ألفمصدرهمنهللا
كمنًبكافالكشفعنمعانيوتفسًناكبياانكاستنباطا،لبنةمهمةُببناءصرحالتدبرا،ذلكحقن

قتصادم،كحرجكحرجالفساداالحرجالفجورالسياسي،كالتفكر،الذمينفيعناألمةكلاٜنرج؛
النقصكالزيفكاٝنللُنكماال٥نراؼالرتبوم، اليتيطبعها الرتبوية النظم كحرجاالنزكاءُبدىاليز

إالجهدن الذمليسيفرزُبالنهاية البشرم، بشراينمصدرىا كمن٢نلفاتالظلما منالريب، فيو
العظيمكلزمتوتوجيهاتودفعنالكائنالذمخوطبيدذاالكتاباكاٛنهلالذمكصفبواإلنسافكىو

االستخبلؼاٜنق.بواجبامنالتخاذؿعنالقياـلصائلخيانةاألمانة،كاحرتازن

)الريبفيو الريبكالريبة:الشككالظنة)التهمة ":األصلالعظيمبياانٟنذار٘نوهللايقوؿ
                                      

 .ُّْ-َّْ/ِالتفسًن وادلفسرون، الذىيب،ُّٗ)



ٔٔ 

تعرتيو،المنجهةكونومنكاٞنعىن:أفذلكالكتابمربأمنكصماتالعيبفبلشكفيو،كالريبة
تعأب،الُبكونوىادايمرشدا،كيصحأفيقاؿ:إنوُبقوةآايتوكنصوعبيناتو،ُنيثالعندهللا

يراتبعاقلمنصفكغًنمتعنتكالمتعسفُبكونوىدايةمفاضةمنٚناءاٜنق.

مو،كالاإلتيافمهداةإٔباٝنلق،علىلسافأميٓبيسبقلوقبلواالشتغاؿبشيءمنعلو
 مص خص حص ُّٱ:كٟنذاقاؿفيماأيٌبقريبا،بلغتو،كالأسلوبوحكلبعدنبوتوبكبلـيقربمنوُبب

َّ..جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
(ُْٗ)

كحاصلو:أنوكذلكُبكلمننظموكأسلوبو، 
ال-كببلغتو،كمنمعانيوكعلوموكأتثًنهُباٟنداية ريبة،سواءال٬نكنأفتوجوإليوالشبهة،أكٓنـو

. ُٓٗ)"أشكُبذلكأحدَنهالتوكعمىبصًنتو،أكبتكلفوذلكعناداأكتقليداأـال

ك٪نملمعىنآخرفهذاالدفاععنرابنيةالنصالقرآ٘ب٩نسدمبدأالعصمةالذمتقدـبيانو،
٬نكنأففبلمنلدفخبًنعليم،فهوكبلـقيلأزالنكىوكماليةالنصالقرآ٘بكٗناليةلفظوكمعناه،
الطرحالذم"اتر٫نيةالنص"كعصابةيكوفإالُبأعلىمراتباٛنبلؿكاٛنماؿ. يقررهيزعجهاىذا

ألنوتتبددمعوكلالقراءاتاٜنداثية،كاالْناىاتالفلسفيةاليتصاحباٞننارُبأكؿالسبعالطواؿ،
الكرٙبليسُبالنهايةإالجاىدةإٔبتركي ذاؾالزعماآلفكالذميقررأفالقرآفكتسعى،سعت

كأصحابو.حملمدملسو هيلع هللا ىلصإنتاجابشراين

امعنظمالقرآفالكرٙبنفسو،ُبقطعأفاالستهبلؿيدذهالقاعدةٕناشينةكُبتقديرالباحث
ملمحمنهجيمهمُبترسيخالبعدالعقدمُبالريبعنىذاالكتابُبأكٔبالسبعالطواؿاٞنثا٘ب،

اجملتمعاٞنسلم.أصوؿ أفيسًنعليها اليتيلـز اٞننار:الرتبية جاءُبمقدمة كبلـ"أفالقرآفكلذا
. ُٔٗ)األنبياء"أكملقلبعلىكنههايكتنوالاليتالربوبيةحضرةمنتنزؿٚناكم

ٕنثيبلن التفسًنالرتبومُبكتاباٞننار كمنبديع الذمٓنيلعليو البعد الرتبيةٟنذا خاصية
 ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱُبأحدشقيها؛ماذكرهاٞنؤلفعندقولوتعأب:٬نانيةالعقديةاإل

                                      
 .ِّمناآليةجزءسورةالبقرة، ُْٗ)
 .َُٓ-َُْ/ُ، تفسًن ادلناررضا، ُٓٗ)
 .ُٕ/ُاٞنرجعالسابق، ُٔٗ)



ٕٔ 

 َّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

تليت"كإذايقوؿ:،(ُٕٗ)
زادهتمكسلمعليوهللاصلىأنبيائوخاًبعلىاٞننزلةآايتوعليهمتليتإذاأمإ٬ناانزادهتمآايتوعليهم
. ُٖٗ)األعماؿ"ُبكنشاطاالعرفاف،ُبكسعةاالطمئناف،ُبةكقواإلذعاف،ُبيقيناأمإ٬ناان،

فخاصيةالرابنيةيدذااٞنعىنتؤسسُبالعقلاٞنسلمطوداشا٢نامنالثقةكاالقتناع،كتبعثُبكجدانو
زاداغزيرامنالطمننينةكاإل٬ناف.

 رابنيةالوجهةكاٞنقصد -ب

األعظم،الشكأفاٞنقصداألٚن كاٞنراد اإلٟنيهللعبيداألنفسليسإالتى، امتثااللؤلمر ٱ:تعأب،
َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّّٰ

فإفصبلحاألفرادكاجملتمعاتيرادمنوُبالنهايةالسًن،(ُٗٗ)
تعأبارتضىستخبلؼاٞنرضي،فإفهللاتعأبلعباده،كىوالضامنلبلعلىاٞننه الذمارتضاههللا

دستورالناسُبحياهتم،كُبكلجوانبمعاشهم.لعبادهديناىونفسوالدينالذم٩نبأفيكوف
كمنٕناـ،(ََِ)َّٱرثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب َّ.. ُّٱٱتعأب:يقوؿهللا
أنوجعلالثوابعندهكٓبيكلوإٔبأحدسواه،فهوالذم٩نازمابٜنسنةإحساان،كابلذنبنعمةهللا

أىلاٞنغفرة،هلالج لجكتعالتأٚناؤهكاٜنقكىوٟنمفهوأىلالوفاءعفواكغفراان،كحسبالعبيد٠نازاةهللا
كصفاتو.

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱٱ:ُبتفسًنقولوتعأبيقوؿر٘نوهللا
َّ مج حج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ

فطرمن"فإف:(َُِ)
كحدهإليويتوجوأف٩نبشافعشفاعةكالمؤثرأتثًنغًنمنإرادتوّنحضكاألرضالسماكات
:أمَّ مئخئ حئ  جئ يي ُّٱ:بقولوىذاكأكداألسباب،كراءماكلُبيستعافكإايهء،ابلدعا

                                      
 .ِسورةاألنفاؿ،اآلية ُٕٗ)
 .ِْٗ/ٗ اٞنرجعالسابق، ُٖٗ)
 .ٔٓسورةالذارايت،اآلية ُٗٗ)
 .ّمناآليةجزء،سورةاٞنائدة ََِ)
 .ُْاآليةسورةاألنعاـ، َُِ)



ٖٔ 

بنفسوغينكغًنه،الطعاـإٔباٜناجةعنمنزهألنوكيطعمويرزقومنإٔب٪نتاجكالالطعاـالناسيرزؽ
. َِِ)سواه"ماكلعن

سمواتكاألرضمنغًنللكلياككونوفاطرالبديعبٌنكجوبأناذهللاالرتابطكلنتنملىذا
أتثًنمؤثرككونوغينبنفسومنكلكجو،كغًنهمفتقرإليومنكلكجو.

 السعياٞنشكور، كاجملتمعاتعلىمزيد أتصيلتربوممهم٪نملاألفراد عنهميدرؤككىذا
الح. ثناء كجلبكل األمداح، ٓنصيل يدا يراد كاليت اٞنبتور، ذاتاألثر تيمماألعماؿ من ككل

فقدشذعنكجهةالنظاـالكو٘ب،ركفو،كٗنيلإحسانو،كجهةأخرلغًنالذميطعمكاليطعم،ّنع
هللا اليتفطر كالفطرة األكٔب، عناٛنبلة ماكنشز إذ الناسعليها، إاليسبحُنمدهللا،ءشيمن

الذميرجىثوابو،ك٫ناؼعقابو.اعرتافاأنواٞنعبوداألحد،الفردالصمد،

أزيلتىذهالوثنيةفإفاإلنسافاليتشاءـمنحوادثمعينة،كاليطلبكاٜنقأ نوإذا
اٞنساعدةمناألموات،كاليتوىمأشياءغًنحقيقية،كعندماينهىالقرآفعنعبادةاألكاثففهوال

األشياء.كليقصدالتماثيلفقطكإ٧ناأيضاينهىعنعبادة

ىو الرابنية الوجهة ىذه لغًن اٝنضوع كإفسادإف لنفسو، كإذالؿ ٞنواىباإلنساف تعطيل
فإف اٞنقصد، بتحريف جازفت ما مكل مندحرة تصبح كالنفسية العقلية فالقول اإلنسانية، للقول

الوجهةالغامشةاليتٔنلعاٞنعبوداٜنقأصلكلاٞنعاانةكسببالبؤسللوجوداإلنسا٘ب.

 خاصية الواقعيةادلطلب الثاين 

منخبلؿاٞنستويٌنالتاليٌن:عندالشيخرشيدرضار٘نوهللااصيةك٬نكنبيافىذهاٝن

 الواقعيةُبالتصوير: -أ

كذلكأفالقرآفالكرٙبرصدُبكاقعاجملتمعاٛناىليزمنالنبوةمعتقداتكثنية،كأكضاعاخرافية،

                                      
 .ِٕٕ/ٕ، تفسًن ادلناررضا، َِِ)



ٔٗ 

القرآفابلظلمةُبمقا ٓنتمسمىكاحدعربعنو التحمتكلها منحرفة، بلكسلوكاتاجتماعية
 مل خل ُّٱ:النورالذمسيبددىاكىونورالقرآف،كنورالعلمابلر٘نافكأٚنائوكصفاتو،يقوؿتعأب

 َّ ين ىن من خن حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل

(َِّ).

أيدرالعقوؿ،كأخذّنجامعالقلوب، فالقرآفالكرٙبصوركاقعاألممكأحواٟنمتصويرامعجزا
 يب ىب نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ:كلذاقاؿسبحانو
ٱَّرتزت

.عربعنهاصاحباٞنناربعبارة)علمأحواؿالبشر كىوما،(َِْ)

الزٌ كىبة ٟنذ(َِٓ)حيلييقوؿ تفسًنه هعند من"اآلية: كابدكه كما قصصاألنبياء إيراد ُب
من،كتثبيتلوعلىأداءالرسالةكالصربعلىماينالوفيهامشاؽمنأجلدعوهتمتسليةللنيبملسو هيلع هللا ىلص

األذل..كفػيهاّناتضمنتومنبيافماىواٜنقكاليقٌنعػػظةكعربةكذكػرللكػػلمػػؤمػػن.كاٞنوعػػظةما
تعأبيتعظبومنإىبلؾاألمماٞناضية،كالذكرلتذكراٞنؤمنٌنمانزؿّننىلكفيتوبوف،كخصهللا

. َِٔ)"اٞنؤمنٌنألهنماٞنتعظوفإذاٚنعواقصصاألنبياء

كأسبابكينقل فنتجنبها حكلنعرؼأسباباٟنبلؾ السابقة، األمم كاقع الكرٙب القرآف لنا
 جض مص خص حص مس خس جسحس مخ ُّٱسبحانوكتعأب:النجاةفنتبعها،يقوؿهللا

 حك جك مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
                                      

 .ُسورةاألنعاـ،اآلية َِّ)
 .َُِاآليةسورةىود، َِْ)
كافأحدأبرزعلماءأىلالسنة.ُببلدةديرعطيةمنريفدمشقـ كلدَُِٓ-ـُِّٗ)كىبةمصطفىالُزحيلي َِٓ)

منسورايُبالعصر اٜنديثكاٛنماعة الشريعة، بكلية اإلسبلميكمذاىبو الفقو هللامنصبرئيسقسم كقدشغلر٘نو
 دمشق، اإلسبلميكَنامعة الفقو كرئيسقسم كالسوداف، كاٟنندكأمريكا كجدة خبًنُبمكة بصفة الفقهية اجملامع عضو

الشريعة. كلية دمشق، َنامعة كأكككمذاىبو أتليفنا اٞنعاصرين أغزر من فكرايًّييعُد إنتاجنا حيثثرىم كُنوثو؛ بلغتكتبو
العآب منبلداف عن٢نتلفاألسئلة ٩نيبفيو موقععلىالشبكة كلو منٙنسمئة، ٥نونا انظركمقاالتو كتاب. )كىبة،

الكتابرقم) كىو الدكتوربديعالسنيداللنحاـ، ر ،أتليف، اٞنفسًٌ الفقيو العآب كمفكركف ُبسلسلة،)علماءُِالزحيلي،
 تصدرىا اليت ّنؤلفاهتم  كتعريف حياهتم من حملات الشامية،معاصركف، الدرر موقع كانظر

http،//eldorar.net/science/article/13060 . 
 .ُٖٔ/ُِ،ِط،التفسًن ادلنًنالزحيلي، َِٔ)



َٕ 

 ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك

 َّيمجن ىم مم خم حمجم يل ىل مل خل جيحي

أببعبادهتع،فمنر٘نةهللا(َِٕ)
تذكًنهأبحواؿاألممالسابقةللعربةكالعظة.

صورهالقرآفمنكقائععلىثبلثةأقساـ:كما

 .قسمعناألنبياءكالرسل،كماجرلٟنممعاٞنؤمنٌنيدمكالكافرين -
هللاك - فنقلة عربة، فيو ما جرلٟنم كطوائف، أفراد عن كلقماف،قسم مرٙب، كقصة تعأبعنهم،

على مر الكهف،كالذم كأصحاب كقاركف، القرنٌن، كذم عركشها، على خاكية كىي قرية
 .كأصحابالفيل،كأصحاباألخدكدكغًنذلك

بدر،كأحد،كاألحزاب،كبينقريظة،كقسمعنحوادثكأقواـُبعهدالنيبملسو هيلع هللا ىلص - ،كقصةغزكة
 ك.كبينالنضًن،كزيدبنحارثة،كأيبٟنب،كغًنذل

تعأبتفصيبلحكمكثًنةعظيمةمنها:قائعاليتصورىاكتابهللاكٟنذهالو

 مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ تعأبفيماتضمنتوىذهالقصص؛قولوتعأب:بيافحكمةهللا -ُ

 َّ مف خف حف جف مغجغ مع جع

(َِٖ)، 
 يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱبيافعدلوتعأببعقوبةاٞنكذبٌن؛لقولوتعأب: -ِ
 ،(َِٗ) َّ  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب رب
 يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ُّٱٱبياففضلوتعأبّنثوبةاٞنؤمنٌن؛لقولوتعأب: -ّ

 َّ ىق يف ىف
(َُِ)، 

                                      
 .ْٓ-ِْاآلايتسورةاألنعاـ، َِٕ)
 .ٓ-ْاآليتٌنسورةالقمر، َِٖ)
 .َُُسورةىود،اآلية َِٗ)
 .ّٓ-ّْمناآلايتجزءسورةالقمر، َُِ)



ُٕ 

 ىف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱٱعماأصابومناٞنكذبٌنلو؛لقولوتعأب:تسليةالنيبملسو هيلع هللا ىلص -ْ

  من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف
َّ

(ُُِ)، 
ثباتعليوكاالزدايدمنو،إذعلموا٤ناةاٞنؤمنٌنالسابقٌن،كانتصارترغيباٞنؤمنٌنُباإل٬نافابل -ٓ

 َّ مب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ُّٱٱ:منأمركاابٛنهاد،لقولوتعأب

(ُِِ)،
  خب حب جب هئ مئخئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ:كقولو
 َّ هب مب

(ُِّ)،  
 خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ ٓنذيرالكافرينمناالستمرارُبكفرىم،لقولوتعأب: -ٔ
 َّ  مم خم حم جمهل مل خل حلجل مك لك

(ُِْ)، 
  مل  ُّٱ:عزكجل،لقولوتعأبفإفأخباراألممالسابقةاليعلمهاإالهللاإثباترسالةالنيبملسو هيلع هللا ىلص -ٕ
 هئ مئ خئ حئ جئيي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل
َّ 

(ُِٓ) فاصربإفتلكمنأنباءالغيبنوحيهاإليكماكنتتعلمهاأنتكالقومكمنقبلىذا
 مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ : كقولوْٗىود:) (العاقبةللمتقٌن

 َّ ممام يل ىل مل  يك ىك

(ُِٔ)،  
مناٞنبلحظأفمنالقصصالقرآنيةماالأيٌبإالمرةكاحدة، تكرارذكرالقصصكالوقائع: -ٖ

تدعوإليواٜناجة،كتقتضي ومثلقصةلقماف،كأصحابالكهف،كمنهاماأيٌبمتكرراحسبما
اٞنصلحة،كاليكوفىذااٞنتكررعلىكجوكاحد،بل٫نتلفُبالطوؿكالقصركاللٌنكالشدةكذكر

 .بعضجوانبالقصةُبموضعدكفآخر

                                      
 .ِٔ-ِٓاآليتٌنسورةفاطر، ُُِ)
 .ٖٖاآليةسورةاألنبياء، ُِِ)
،اآلية ُِّ)  .ْٕسورةالرـك
 .َُسورةدمحم،اآلية ُِْ)
 .ْٗسورةىود،اآلية ُِٓ)
 .ٗمناآليةجزءسورةابراىيم، ُِٔ)



ِٕ 

شكأفُبىذاالتكرارحكمجليلةمنها:كال

 .بيافأ٨نيةتلكالقصةألفتكرارىايدؿعلىالعنايةيدا -ُ
  توكيدتلكالقصةلتثبتُبقلوبالناس -ِ
القصصُبم -ّ من أتى فيما غالبا كالشدة اإل٩ناز ْند كٟنذا اٞنخاطبٌنيدا، كحاؿ الزمن راعاة

 .السوراٞنكيةكالعكسفيماأتىُبالسوراٞندنية
 .بيافببلغةالقرآفُبظهورىذهالقصصعلىىذاالوجوكذاؾالوجوعلىماتقضيواٜناؿ -ْ
 .ثأتٌبىذهالقصصمتنوعةبدكفتناقضتعأب،حيظهورصدؽالقرآف،كأنومنعندهللا -ٓ

"فهذهالقصصٗنيعهامعماتعطيومنقيم،كمعكثرةمافيهامنعظاتكفوائد،كمعما
يستنت منهامنقواعدكثًنةُباالجتماعكالرتبيةكالسياسةكاٜنكمكغًنذلكمناجملاالتاٜنيوية

فتفيدمنها.أقوؿ:معماتعطيوىذهالقصصمنذلكٟنذهاألمةأتبارؾكتعأباٞنفيدةاليتأرادهللا
كلوإالانواكتفيبذكرىامرةكاحدة،ألهناتؤدمالغرضالذمسيقتمنأجلومنغًنأفتذكر

. ُِٕ)مرةأخرل"

ُبالتفسًن: العليا اٞنرتبة يدا اليتتتم ُببيافاألمور رضا أحواؿ"يقوؿرشيد علم اثلثها:
ىذاالكتابكجعلوآخرالكتب،كبٌنفيومآبيبينوُبغًنه.بٌنفيوكثًنامنالبشر،فقدأنزؿهللا

أحواؿاٝنلقكطبائعهمكالسنناإلٟنيةُبالبشر،قصعليناأحسنالقصصعناألممكسًنىااٞنوافقة
شئلسنتوفيها.فبلبدللناظرُبىذاالكتابمنالنظرُبأحواؿالبشرُبأطوارىمكأدكارىم،كمنا

اختبلؼأحواٟنم،منقوةكضعف،كعزكذؿ،كعلمكجهل،كإ٬نافككفر،كمنالعلمأبحواؿالعآب
 .الكبًنعلويوكسفليو،ك٪نتاجُبىذاإٔبفنوفكثًنةمنأ٨نهاالتاريخأبنواعو

 رت يب ىب ُّٱٱقاؿاألستاذاإلماـ:أانالأعقلكيف٬نكنألحدأفيفسرقولوتعأب:
َّ رث  يت ىت نت مت زت

كىواليعرؼأحواؿالبشر،ككيفآندكا،-اآلية(ُِٖ)

                                      
 .ِٔ،صُ،طالقصص القرآين إحياؤه ونفحاتو،فضل ُِٕ)
 .ُِّمناآليةجزءسورةالبقرة، ُِٖ)



ّٕ 

كافمن عليها؟كىلكانتانفعةأـضارة؟كماذا اليتكانوا ككيفتفرقوا؟كمامعىنتلكالواحدة
.آاثربعثوالنبيٌنفيهم

أٗنلالقرآفالكبلـعناألمم،كعنالسنناإلٟنية،كعنآايتوُبالسماكاتكاألرض،كُب
نفس،كىوإٗناؿصادرعمنأحاطبكلشيءعلما،كأمرانابلنظركالتفكر،كالسًنُباآلفاؽكاأل

األرضلنفهمإٗنالوابلتفصيلالذميزيدانارتقاءككماال،كلواكتفينامنعلمالكوفبنظرةُبظاىره،
. ُِٗ)"لكناكمنيعتربالكتاببلوفجلدهالّناحواهمنعلمكحكمة

تعأبُبالقرآفالكرٙبمنكقائعكأحداثّنصطلحعماذكرههللا-صاحباٞننار-إفتعبًن
"علمأحواؿالبشر"تعبًندقيقمآلوتصويرمواقفكاْناىاتعقديةكأكضاعاجتماعيةكسياسيةبكل
الكتاب من نورىا تستمد أثيلة، إصبلحية تربوية خطة ترشيد ُبطريق مهمة كىيخطوة كاقعية،

اةكاألحياء،كيرسيدعائمالقراءةالرتتيليةاليتتنطلقمنالقرآفالكرٙبُباٞنستبٌنالذميفسراٜني
تصويرأحواؿالناسبكلكاقعية،كتستوعبالواقعاإلنسا٘ببكلٕنفصبلتوكتدرؾاٜناجيات،فهي
كترشيدا إٔبالقرآفتربية أيضا كاٞنرجع كالتحليلكالتكشيف، انطبلؽمنالقرآفُبالتصوير عملية

العملالنبومطيلةفرتةنزكؿالوحي،إذأف"إحبلؿاآلايتكإصبل يشهدلو ابلفعلما حا،كىذا
األكٔباليتُبكاقعالناسىوالعملالذمقاـبودمحمملسو هيلع هللا ىلص-ترتيبل-كالبصائر اٞنسلمة معاٛنماعة

تتخوفومقياساشاخصاالاملسو هيلع هللا ىلصاألمةاليتتكتملعربالزمن،فرتكهتعتربجنٌناألمةالفرد/اٛنسد،
. َِِ)األحداث..."

الواقعيةُبالتحليلكالرتشيد–ب

"ُباعتقاداٞنسلمٌنأفالقرآفقدـاٜنلوؿاٞنناسبةكاٛنذريةكالنهائيةلكلمشاكلاالنسافكالعصر
ح طوؿ بعد االنسانية كعلى االنسا٘ب الفكر هناية ىو اإلسبلـ بل اٞنذاىبكاجملتمع حوؿ ًنهتا

 . ُِِ)ماعيةكالسياسيةكاالقتصاديةإالُباإلسبلـ"تكالدعواتكاألفكارلنْندحبلٞنشاكلهااالج
                                      

 .َِ/ُ،تفسًن ادلنار،رضا ُِٗ)
 .ُّّص،ُط،مفهوم الرتتيلعبادم، َِِ)
 .126صدط، ،ادلستقبل لإلسالم كجدم،ُِِ)



ْٕ 

ك٪نكمابٜنقُبكل،اٞننه الذميعطياٛنوابالصحيحعنكلمسنلة"كُبالقرآفأيضا
 . ِِِ)حًنةكاضطراب"اٞننه الذمالمنقذغًنهللناس٣ناىمفيومنشقوةكعذابك،...مشكلة

 ُبالقرآفكاإلسبلـ اٜنلٞنعضلتو كالناسْند الدنيا منأمور "كُبكلأمر الحلإالإذ
. ِِّ)كيكوفبوسعوأفيوفرلنااٞنخرجإٔبحدبعيد"،ءشيابإلسبلـالذميعبدالطريقُبكل

تنزيبللتوجيهاتوالكتابكُبسياؽالرتتيلالفعليالذمحثعليو كامتثاالألكامره،العزيز،
كاىتماماهتا، األمة كاقع ُب حركة كترتيلو لنواىيو، نوركاجتنااب من استمدادا صاحباٞننار، يقوؿ

الكتاباٞنبٌن:

أنفسهم،" اٞنتعلمٌنالذينيعرفوفاٜنقوؽكالواجباتلكرامة كلوُنثتعنخسرافاألفراد
ىؤ أمثاؿ زعامتها توٕب اليت اٛنماعاتكاألمم لرأيتكخسراف أمرىا كصبلح الستقبلٟنا األفراد الء

ابلعلم إال يتم ال كالدنيا الدين ُب كالفبلح فالفوز اإلرادة، كذبذبة العز٬نة كىن كذاؾ سببىذا
الصحيحكالعز٬نةاٜنافزةإٔبالعملابلعلم،فمنخسرإحدلالفضيلتٌنيصدؽعليوأنوخسرنفسو

. ِِْ)"تعأبهللر٨ناكلتيهماكالعياذابسواءكاففردا،أكأمة،فماابؿمنخس

التفاسًن ُب الرتبوم النه  على تستحوذ اليت اٞنعادلة تظل كالفساد الصبلح معادلة إف
اٞنعاصرة،كىوأمرطبيعيألفالكتاباٞننزؿليسُبالنهايةإالالشفاءالذمتداكمبواألمةعفن

اٞن عطىحاضرابقوةُبتفسًناٞننار،فمثبلعندقوؿاألفكاركاٞنعتقداتكالسلوكات،كلذا٤ندىذا
 َّ  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱٱتعأب:هللا

ىكذا،يقوؿر٘نوهللا:"(ِِٓ)
-شنفكلمفسديدعيأنومصلحُبنفسإفساده،فإفكافعلىبينةمنإفسادهعارفاأنومضل

لو منو لعداكة لغًنه كافإفساده يكوفكذلكإذا نفسومنكصمةفإ٧ن-كإ٧نا يدعيذلكلتربئة ا
اإلفسادابلتمويوكاٞنواربة،كإفكافمسوقاإٔباإلفسادبسوءالتقليداألعمىالذمالميزاففيوٞنعرفة

                                      
 .ِٕٔدط،ص،جاىلية القرن العشرين، قطب،دمحمِِِ)
 .ُِٖ،صُبلـ،طأبقبلـعشرةمنعلماءاإلس،احلديثة االجتماعية اإلسالم وادلعضالت ِِّ)
 .ِٕٓ/ٕ،تفسًن ادلنار،رضا ِِْ)
 ُُاآليةسورةالبقرة، ِِٓ)



ٕٓ 

اإلصبلحمناإلفسادإالالثقةابلرؤساءاٞنقلدين،فهويدعيوعناعتقادكاليريدأفيفهمغًنما
كإفكافأثرتقليدىمك لؤلمةُبالواقعكنفساألمر؛ألفتلقاهعنهم، السًنعلىطريقتهممفسدا

اٞنقلدين،بلىماليعرفوفمناشئالفساد كالاعتبارُبنظر الواقعةالقيمةٟنما الوجودكاٜنقيقة
غًنىميدذه أفيوقعوا كأرادكا الذم٬نيزذلك، نظرىم كمصادراٝنللكالمزالقالزلل،ألهنمعطلوا

عنسبيلاإلسبلـالداعيإٔبالوحدةكااللتئاـ،فكافذلكمنهمدعاءإٔبالفرقةاٞنهالك،بصدىم
كاالنفصاـ،كالثباتعلىعبادةاٞنبلئكةأكالبشرأكاألصناـ،كأمإفسادُباألرضأعظممنالتنفًن

. ِِٔ)"عناتباعاٜنق،كعناالعتصاـبدينفيوسعادةالدارين،كاألرضإ٧ناتفسدكتصلحأبىلها؟

كتفسًناآلمكفقاٞنايضمنترشيداللواقعالعاـألمةالكرٙبكُبسياؽتنزيلببلغاتالقرآف
اإلسبلـاستلهامامنالتوجيهاتالرابنيةاليتاعتنتبدؽاألحواؿكاٞنواقفكجلها،ابتداءمنأىم

العبلئ كُبجانبها اٞنرتابطة، مستوايهتا ُبمنظومة كىياألسرة يقوؿصاحبقي؛مكوانتاجملتمع
إخوتو: يوسفمع مفاداتقصة الوالدينّنداراة"اٞننارُبضوء كجوبعناية القصة: كمنفوائد

اجتنابتفضيل كمنو كالتباغضبينهم، التحاسد كقوع كاتقاء كالعدؿ، احملبة على كتربيتهم األكالد
صلىهللا-هنىعنوالنيببعضهمعلىبعضّنايعدهاٞنفضوؿإىانةلوك١ناابةألخيوابٟنول،كقد

ابٞنواىبالفطرية-تعأب-مطلقا،كمنوسلوؾسبيلاٜنكمةُبتفضيلمنفضلهللا-عليوكسلم
األخبلؽكالتقولكالعلمكالذكاء.كماكافيعقوبابلذم٫نفىعليوىذا،كماهنىيوسف كمكاـر

يفعل ما كلكن ٩نبفيو. ّنا علمو من إال عليهم قصرؤايه كركحو؟عن كقلبو بغريزتو اإلنساف
. ِِٕ)"أيستطيعأف٪نوؿدكفسلطاهناعلىجوارحو؟كبل

كيتوسلابالستنباطعميقنفهذهاٞنعا٘بالتفسًنيةٓنملكعياتربواين ايستندإٔبالنصاٞنعصـو
األفرادكالتدبرلرتشيدالتوجوالرتبوم،كاٝنلوصأبصوؿتربويةمهمةٓنييالنصالقرآ٘بكاقعاُبحياة

كاجملتمعات.

                                      
 .ُِّ/ُ،تفسًن ادلنار،رضا ِِٔ)
 .ُِٔ/ُِ، تفسًن ادلنار،رضا ِِٕ)



ٕٔ 

كإدراؾىذهاٞنعاصرةالقرآنيةال٪نتاجإٔبالتكلفكالتنكيلالبعيد،كالالوقوؼعندظواىرىا
  مي  ُّٱتعأب:وكرسومها،كإ٧نا٪نتاجإٔبالتدبراٞننهجي،كلعلىذاىواٞنعىنالذميشًنإليوقول

 َّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني

يركنو،،فكلالناسيقرؤكفاٞنثاؿأك(ِِٖ)
.لكنأصحابالعلمىمكحدىمالذينيتعاملوفمعوالتعاملاإل٩نايباٞنثمر

خاصية التفسًن ادلوضوعي والوحدة ادلوضوعيةادلطلب الثالث: 

ْنليات تقرير ُب التكاملي الوحدكم كالتناسق اٞنوضوعية، الوحدة بياف ُب اٞننار صاحب يقوؿ
ٚنةالتناسقالبديعبٌنسورالقرآفكآيو،الذم٩نعلاحملوراٞنوضوعالواحدُبزكاايهاٞنختلفة،كىي

التنظًن، ُب منو تنطلق األخرل، اٞنوضوعات ٓنـو عليو قطبا، التحليلاٞنوضوعي ُب ترجع كإليو
التوبةكالتنصيل؛يقوؿ فإنوأظهرمنالتناسببٌن":عنسورة قبلها، كبٌنما التناسببينها كأما

 بعضها السور بمسائر الدينع أصوؿ من فيها ما معظم ُب األنفاؿ لسورة كاٞنتممة فهي عض،
كجلوُبأحكاـالقتاؿ،كمايتعلقبومناالستعدادلو،كأسباب-كفركعو،كالسنناإلٟنيةكالتشريع

النصرفيو،كغًنذلكمناألمورالركحيةكاٞنالية،كأحكاـاٞنعاىداتكاٞنواثيقمنحفظهاكنبذىاعند
قتضيلو،كأحكاـالواليةُباٜنربكغًنىابٌناٞنؤمنٌنبعضهممعبعض،كالكافرينبعضهمكجوداٞن

معبعض،كذاأحواؿاٞنؤمنٌنالصادقٌنكالكفاركاٞنذبذبٌنمناٞننافقٌنكمرضىالقلوب،فمابدأبو
لكافىذاالذمُباألكٔبأًبُبالثانية.كلوالأفأمرالقرآفُبسورهكمقاديرىاموقوؼعلىالنص

ذكرانهمؤيدامنجهةاٞنعا٘بٞننقاؿإهنماسورةكاحدة،كمايؤيدهمنانحيةترتيبالسورُنسب
.طوٟناكقصرىا،كتوإبالسبعالطواؿمنها،كيليهااٞنئوفكاألنفاؿدكهنا

:مثاؿذلكك

بتفصيلالكبلـفيه .ُ التوبة كافتتحتسورة األنفاؿ، ا،كالسيماأفالعهودذكرتُبسورة
 .نبذىاالذمقيدُباألكٔبِنوؼخيانةاألعداء

 .تفصيلالكبلـُبقتاؿاٞنشركٌن،كأىلالكتابُبكلمنهما .ِ

                                      
 ّْاآليةسورةالعنكبوت، ِِٖ)



ٕٕ 

ّ.  أبكليائو: ليسوا كأهنم اٜنراـ، اٞنسجد اٞنشركٌنعن األكٔبصد ُب  جه ين ىن ُّٱذكر

 َّمه

 َّ يث ىث نث مث  زث رث يت ُّٱأممناٞنؤمنٌن،كجاءُبالثانية:،(ِِٗ)

إٔب،(َِّ)
 .آخراآلايت

ذكرُبأكؿاألكٔبصفاتاٞنؤمنٌنالكاملٌن،كذكربعدذلكبعضصفاتالكافرين،ٍب .ْ
ُبمواضع مثلىذا كجاءُبالثانية تقدـ، بٌنكلمنالفريقٌنكما الوالية حكم ذكرُبآخرىا

 .أيضا
الرتغيب .ٓ ىذا مثل كجاء هللا، سبيل ُب اٞناؿ إنفاؽ الرتغيبُب األكٔب ُب منذكر  أببلغ

مصارؼ كُبالثانية األمواؿ، منىذه كذكرتُباألكٔبمصارؼالغنائم ذلككأكسعُبالثانية،
 .الصدقات

كردذكراٞننافقٌنكالذينُبقلويدممرضُباألكٔبُبآيةكاحدة،كفصلُبالثانيةأكسع .ٔ
جاءؾاٞننافقوفلو"إذأّتفصيل،حكلكانتأجدرأبفتسمىسورة"اٞننافقوف"منسورة"

 . ُِّ)"كانتتسميةالسورابلرأم

خاصية االىتمام دبقاصد القرآن يف التفسًنادلطلب الرابع: 

أفهللا كذلكأفالجـر معلومة، ابلغة كحكمة موسومة، غاية جعلإلنزالو الكتاب، تعأبمنزؿ
االىتد معآب ٪ندد الذم اٞنستقيم الصراط كىو مبٌن، نور الكرٙب الصبلحالقرآف خطة كيبين اء،

كاإلصبلحُبكاقعاألفرادكاجملتمعات،كىوالشفاءالذمتزكؿبوالعللاٞنرتدية،كاألسقاـاٞنهلكة،
أسقاـاٛناىلية،كعللالنفوساٛنليةكاٝنفية.

اٞنقاصديةعندصاحباٞننار،فراح٩نليمقاصدالكتاب اٞننطلق،أتسسمفهـو كمنىذا
منه تربومقائمعلىعمدمتينة،كأسسراسخةسليمة،أصلهااثبتكفركعهااٞنبٌن،ليخلصإٔب
ُبْنلياتالوجود.

                                      
 .ّْمناآليةجزءسورةاألنفاؿ، ِِٗ)
 .ُٕمناآليةجزءسورةالتوبة، َِّ)
 .ُّّ-ُِّ/َُ،تفسًن ادلنار،رضا ُِّ)



ٕٖ 

القرآفالكرٙب:يقوؿر٘نوهللا ألحدمقاصد "ْنلية الوجيزة الكلمة ىذه  يه ُّٱأرشدتنا
َّ حي جي

)ِِّ(
:إٔبأمرينعظيمٌن٨نامعراجالسعادةُبالدنياكاآلخرة 

نافعة،ك٤نتهدُبإتقاهنامااستطعنا؛ألفطلباٞنعونةاليكوفحد٨نا:أفنعملاألعماؿالأ
يوفوحقو،أك٫نشىأالينجحفيو،فيطلباٞنعونةعلىإٕناموإالعلىعملبذؿفيواٞنرءطاقتوفلم

ككمالو،فمنكقعمنيدهالقلمعلىاٞنكتباليطلباٞنعونةمنأحدعلىإمساكو،كمنكقعٓنت
نالنهوضبوكحده،يطلباٞنعونةمنغًنهعلىرفعو،كلكنبعداستفراغالقوةعبءثقيليعجزع

.ُباالستقبلؿبو،كىذااألمرىومرقاةالسعادةالدنيوية،كركنمنأركافالسعادةاألخركية

تعأبكحدهفيماكراءذلك،كىوهللأفادهاٜنصرمنكجوبٔنصيصاالستعانةاباثنيهما:ما
كك الدين، كيفكركح األغيار، رؽ من ك٫نلصها نفوسمعتقديو يرفع اٝنالصالذم التوحيد ماؿ

إرادهتممنأسرالرؤساءالركحانيٌن،كالشيوخالدجالٌن،كيطلقعزائمهممنقيداٞنهيمنٌنالكاذبٌن،
 هت  ُّٱعبداخاضعامناألحياءكاٞنيتٌن،فيكوفاٞنؤمنمعالناسحراخالصاكسيداكر٬نا،كمعهللا

 َّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث

(ِّّ)"(ِّْ .

كىؤنليصالعبيدمنأغبلؿالوثنيةُبكتابهللااٞنقاصدفهذهالتفاتةبديعةتكشفأىم
كال نفعا ٕنلك ال اليت الضعيفة للمخلوقات اٝننوع معا٘بضرا.كآصار إٔب االرتقاء سبيل كىو

هللا دينهم أخلصوا الذين اٞنوحدين صفوة ُب كاالنتظاـ الاالصطفاء كحده لو كجوىهم كأسلموا ،
شريكلو،فخلعواكل٢نلوؽسواه،كٓبيبصركاإالهللا،فيمموامرادىملديو،كأفردكاالوجهةلوكحده
سبحانو،فقامتُبنفوسهمركحالدين،كيدا٪نيوفأحراراُبظلالعبوديةاٜنقة،اليتْنعلهميدركوف

تبتغىُبىذااٞنقاـإالكاٞنعونةالٓنصلإالبو،كالوسيلةالتنبغيإالهلل،حقاكصدقاأفالعبادةال
منو.

                                      
 .ٓمناآليةجزءسورةالفآنة، ِِّ)
 .ُٕمناآليةجزءسورةاألحزاب، ِّّ)
 .َٓ/ُ،تفسًن ادلناررضا، ِّْ)
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تنويعالقصصتسليةللرسوؿعليوالصبلةكالسبلـكٞننمعومناٞننزؿكمنمقاصدالكتاب
الدين،اٞنؤمنٌن كالتدليلعلىأنوكبلـاٞنلكالعبلـ،أكحاهإٔبرسولو،كمنسارعلىهنجهمإٔبيـو
كُبذلكيقوؿصاحباٞننار:علىذلكحقا.ؤمنوفاٞنكصدقوحقا،

ٓبيكنيعلمتعأبألفالنيبملسو هيلع هللا ىلصكذكرىذهالقصصُبالقرآفمندالئلكونومنعندهللا"
 يل ىل  مل  ُّٱىذاالىوكالقوموكماصرحبوُبسورةىودبعدتفصيلقصةنوحمعقوموبقولو:

َّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىيني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام
(ِّٓ)

 ،
قاؿُبآخرسورةيوسفبعدسردقصتومعإخوتو:  هل ملخل حل  جل مك لك خك ُّٱككما

 َّ من  خن حن جن مم خم حم جم

كختمتىذهالسورة"أمسورةمرٙب"إببطاؿ،(ِّٔ)
هللا كنفيأناذ فهيّنعىنسائرالشرؾكإثباتالتوحيد البعثكاٛنزاء. عقيدة كتقرير تعأبللولد،

إثباتالتوحيدكالبعثكرسالةخاًبالنبيٌنكصدؽكتابوالسوراليت كانتتتلىللدعوةكيقصديدا
. ِّٕ)"اٜنكيم

 

 
  

                                      
 .ْٗسورةىود،اآلية ِّٓ)
 .َُِسورةيوسف،اآلية ِّٔ)
 .ِِٔ/ٖ،تفسًن ادلنار،رضا ِّٕ)



َٖ 

ادلبحث الثاين: تفسًن ادلراغي ألمحد مصطفى ادلراغي 

مدرسةالشيخدمحمعبدهكأتثربركحالشيخكهن علىترىبأيضاُبأماأ٘ندمصطفىاٞنراغيفقد
ك التجديد من حالتقليد،طراإطريقتو أف" استجبلبعلىكقدرةجاذبيةمنفيوكافكمنمناقبو

كالطالبالكبًن،كالشيخكالوزير،كاألمًن،اٞنلك،يديوبٌنأجلس٣ناإليو،كاستمالتهاسامعيوقلوب
الناسمنالكثًنإليهااستمعالكرٙب،القرآفتفسًنُبدينيةدركسناعقدف...الشارعكرجلالصغًن،
منكثًنُبأيضانالدركسىذهكأيذيعت...الشارعرجلإٔباٞنلكمنطبقاهتم،اختبلؼعلى
كيزدادنفعها،ليعمالناسعلىككيزًعنتالدركس،ىذهطيبعتكأخًننااإلسبلـ،كدكؿاألرض،٣نالك
. ِّٖ)"أثرىا

جلىفيهاقدرةهللاآلايتالقرآفالكرٙباليتتتكتتجلىتلكالنزعةالرتبويةاإلصبلحيةُبتتبعو
.دايةالبشر،كمواضعالعظةكالعربةٟنكسائلمنكعظمتو،كماتظهرفيها

للناسأفالقرآفاليقفُبقدك لآلايتليظهر سبيلطغىاٛنانبالعلميعلىدراساتو
؛كنظرايتوالعلم،كاليصادـماصحمنقواعده

 حج مث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ  مئ  ُّٱفقاؿمثبلُبقوؿهللاتعأب:
 َّ مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح جح مج

السموات٠نموع"..،(ِّٗ)
نراهُب فوؽبعضتطوؼدائرةُبما كسدائمكىىمرتبةبعضها منسيارات،ك٤نـو الفضاءفوقنا

كنظاـاٛناذبية،كال٬نكنأفيكوفٟنايمكانواٞنقدرلوابلناموساإلٟنمنهاُبشيءالفضاء،كل
اٛناذبيةكىوالناموسعمد،كهللا إفنظاـ قيل: فإذا .. إٔباألجلاٞنقدرٟنا ك٠نريها ىو٣نسكها

قائممقاـالعمدكيطلقعليواسمالعمدجازأفنقوؿ:إفٟناعمداغًنمنظورة،كإذاالحظناياإلٟن
 اليوجد الممادشيءأنو األجراـ كأقدار العمدٟنا، إنو كجبأفنقوؿ: سماكيةتعتمدعليو،

قيستيدذهاألجراـليستإال إذا أقداركأكزافالعهدألىلاألرضيدا،كاألرضنفسها كأكزاهنا

                                      
 .ّّْ/ِ،التفسًن وادلفسرون،الذىيب ِّٖ)
 .َُاآلية سورةلقماف،ِّٗ)
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. َِْ)"الفضاءىباءةدقيقةُب

 َّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ:كيقوؿعندقولوتعأب

(ُِْ):
ٌنأككارىتٌنأمفقاؿلتلكالعوآبالسماكية،كلؤلرضاليتدارتحوٟنا:ائتياكيفشئتماطائعت"

مشسككقمرؾككواكبك،يفنجابتاقالتاأتيناطائعٌن،قاؿابنعباس:قاؿهللاتعأبللسموات:أطلع
كأخرج أهنارؾ، شقى لؤلرض: كقاؿ كسحابك، رايحك أكيكأجرل طائعتٌن كٖنارؾ، شجرؾ

يذبية،فهكُبىذاداللةعلىاٜنركةاٞنستمرةاٞنعربعنسببهاابٛنا.َّ حف جف مغُّٱكارىتٌن:
حركةْنرلجرلطاعةالجرلقسر،فإاننشاىدأاننرمىاٜنجرإٔبأعلىقسرافينىبإالأفينزؿ
إٔباألرضبطريقاٛناذبيةإٔبجسمأكربمنوكىىاألرض،كىكذااألرض٠نذكبةإٔبالشمساليت

لىسريعةالزكاؿ،أمااٜنجرإٔبأعيأصلهاُنركةدكريةدائمةطوعاالقسرا،ألفالقسريةكرميى
. ِِْ)"دائمةماداـاٞنطيعمتخلقاِنلقوالذمىوفيويحركةالطاعةفه

،فيمايليبعضماًباستنتاجومنْنلياتسلفمنخصائصالتفسًنالرتبومبناءعلىما
تلكاٝنصائصلبناءتفسًنتربوميهدؼإعادة٠نداألمةمنخبلؿفهمهاكتدبرىاكالعملبكتاب

 اكبسنةنبيواٞنصطفملسو هيلع هللا ىلص.ريد

طلب األول خاصية الرتبية اإلميانية العقديةادل

رابنيةاٞنصدر:-أ

ا،كىوكبلـالربحقيقة،فيومنالدالئلتعأبعلىنبيوكحينشكأفالقرآفكماتقدـأنزلوهللاال
١نكمالسرددقيقالسبك"ذىوإيشكمعوذملبأنومنزؿمنالسماء،علىخًناألنبياء.ماال

٩نرمدـاإلعجازفيو،متٌناألسلوبقوماالتصاؿآخذبعضوبرقاببعضُبسورةكآايتوكٗنلو
كاليكاديوجدبٌنأجزائوتفكككالٔناذؿكننوحلقة،كلومنألفوإٔبايئوكننوسبيكةكاحدة

                                      
 .ٖٗ/ُِ،ُ،طتفسًن ادلراغيٞنراغي،ا َِْ)
 .ُُمناآليةجزء سورةفصلت،ُِْ)
 .ُِِ/ِْ،تفسًن ادلراغياٞنراغي، ِِْ)
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نظمتح أككننوٚنطكحيدكعقدفريدأيخذابألبصار كآايتومفرغة كنسقتٗنلو ككلماتو ركفو
. ِّْ)"اآلخرهكجاءآخرهمساكقاألكلوكبداأكلومواتين

 ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱيقوؿاٞنراغيعندقولوتعأب:
ٌّ ٍّ َّ

أمإفالذيناليصدقوفأبفىذهاآلايتمنعندهللا،بليقولوففيهامايقولوف،":(ِْْ)
إهنامفرتايت،كيقو منأساطًناألكلٌنفيقولوفاترة إٔبمعرفةاٜنقاليهديهمهللا-لوفأخرلإهنا

بو كدنسوا منالسيئات، اجرتحوا ّنا استعدادىم يعلممنسوء ٞنا الذمينجيهممنعذابالنار،
اآلخرةإذاكردكاإٔبريدمعذابمؤٓبموجع،كفاءمانصبوالوأنفسهممنارتكاباٞنوبقاتكٟنمُب

إٔبرسوؿهللا.داءلرسولو:كالتكذيبآلايتالكتابأنفسهممنالع االفرتاءردهللاملسو هيلع هللا ىلصكٞنانسبوا
َّ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ:عليهمبقولو

أمإ٧نايتخرصالكذب،)ِْٓ(
الكوف،كأقامهاأدلةعلىكجودهكآايتواليتنصبهاُبكيتقوؿالباطل،الذيناليصدقوفُنج هللا

. ِْٔ)"،ألهنماليرجوفعلىالصدؽثوااب،كال٫نشوفعلىالكذبعقاابككحدانيتو

رابنيةاٟندؼ–ب

أركاحاألعماؿكاٞنواقفكاألفكارحسنمقاصدىا،إذالنجاحكالفبلحرىينٌنبوضوحالغاية،
يكوفداعيالعملكمنبتالفكرةعرضزائل،أكشهوةفانية،أكالتماسكجبلءالوجهة،ُنيثال

يزاؿىعند٢نلوؽضعيف،كفاهأنويتقلببٌنضعفٌن،أكؿأمرهضعف،كآخرهضعف،فبلالرض
فليسمنالرشدمتقلبابٌنحاليتالوىن،كالقوةلوعارضة،إذاٜنوؿابهلل،كالقوةمنوجلُبعبله.

ؿصرؼاٜنياةبتفاصيلهاأكأحدأنفاسهاإالٞنن٬نلكالسمواتكاألرضكمنفيهن،تصديقالقو
 مص خص حص مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ كتعأب:الربسبحانو

                                      
 .َٔ/ُ،مناىل العرفانالزرقا٘ب، ِّْ)
 .َُْاآليةسورةالنحل، ِْْ)
 .َُٓمناآليةجزءسورةالنحل، ِْٓ)
 .ُْْ/ُْتفسًن ادلراغي،،اٞنراغي ِْٔ)



ّٖ 

َّ حض  جض
طاعةهللا،أقربمنبذلكعزا،كالذؿُبكمنأنصفالناسمننفسو،زادههللا،(ِْٕ)

.التعززابٞنعصية

 ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱ:يقوؿاٞنراغيأتكيداٟنذهاٞنعا٘بكىويفسرقولوتعأب
 َّزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى

أمكاذكرأيهاالرسوؿالكرٙبموعظةلقمافالبنو،كىو":(ِْٖ)
أفيعبدهللا لديوحٌنأمره كأحبهم ظلمأشفقالناسعليو، أنو كبٌنلو عنالشرؾ، كحده،كهناه

غًنموضعو،كأماأنوعظيم،فلمافيومنالتسويةعظيمأماكونوظلما،فلمافيومنكضعالشيءُب
. ِْٗ)"كىوسبحانوكتعأب،كمنالنعمةٟنا،كىىاألصناـكاألكاثفبٌنمنالنعمةإالمنو،

ترتبععلى شاخصة، اٞنعتقداتكاٛنوارحكاألعماؿألصناـ أفتتوجو كلالدنية فإفالدنية
 َّ يلىل  مل يك ىك مك لك اك ُّٱكرامةاللهمالعرشالعدمية،كهتتفبصوتاٞنهانة،

،"بل(َِٓ)
جهلكعمىكاضحالاشتباهفيوٞننأتملوكنظرفيو،فنٗبٟنمُباٞنشركوفابهلل،العابدكفمعوغًنه

 ُِٓ)"أكيهتدكاإٔبرشدكحق؟يأفيرعواعنغ

الواقعية خاصيةطلب الثاين ادل

اٜنقأفتنزيلمعا٘بالكتابُبكاقعالناس،ٚنةميزتتفسًناٞنراغي،كإفكانتاٞنبالغةُبتوجيو
رييبقديكوفمبالغافيوأحياان،كلكناٞنقصودمنإنزاؿالكتباآلمعلىكفقمعطياتالعلمالتج

قدرينبغياٞنلكإاللو،كالعظيمالذمماكإرساؿالرسل،إ٧ناىوتذكًنالعاٞنٌنأنواٞنلكالذمال
الراب٘ب،كٓنكيمالشرع كجبعلىاٝنلقامتثاؿاألمر كلذا إاللو، الذمالعزة كالعزيز حققدره،

كأمره،كاليكوفإذيكوفإالعلىصبلحكاستقامة،يةٓنقيقاالستخبلؼعلىمرادهللااإلٟني،بغ
كلذاجاءتتعاليمالسماءحاكيةلتفاصيلاٜنياة،ٓنليبلكٓنر٬نا،حظراكإابحة،أجراكعقوبة،فاٜندكد

                                      
 .ُّٔ-ُِٔتٌناآليسورةاألنعاـ، ِْٕ)
 .ُّسورةلقماف،اآلية ِْٖ)
 .ِٖ/ُِ،تفسًن ادلراغي،اٞنراغي ِْٗ)
 .ُٖمناآليةجزءسورةاٜن ، َِٓ)
 .ٖٕ/ُِتفسًن ادلراغي،،اٞنراغي ُِٓ)
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الك القرآف ببلغات كىل بواقعية، إال اٜندكد شرعت كىل معقولة، كاقعية كاٜنكم رٙبمعلومة،
غًنكاقعالناس،كىليظنظافأفأجوبةالقرآفرامتغًنأسئلةالواقعشيءكتوجيهاتوقصديدا

تعأبكاقعيالطرح،كاقعياالستيعاب،أاليدرؾالعقلإفاٞننصفيدرؾأفكتابهللاكإشكاالتو؟
كافالوىم،فماالبشرمكيفاهنارتاٞندينةالفاضلة،ألهناخالفتنواميسالكوف،كقامتعلىأر

بلسرعافما يرتنحبٌنأكىامهاأفلحتكالأكعبت، ُباتريخالبشرية، كبقيتأسطورة تبددت،
البطالوفكاألفبلطونيوفالذمضلتعنهماٜنقيقة،فراحوايتيهوفُبأحبلـالكاقعٟنا.

اٞنراغي: يقوؿ  َّ حضجض مص خص حص مس خس ُّٱ"

فيو:(ِِٓ) كتااب آتيناكم أمكلقد
 ّنا فيوعظتكم ٣نا كاألحكاـ، الشرائع كسديد كفاضلاآلداب، األخبلؽ، منمكاـر اشتملعليو

. ِّٓ)"حياهتمالدنيويةكاألخركيةسعادةالبشرُب

يدا،كتابهللا"ؼ اليتطلبإٔباٞنسلمٌنأفيعملوا كمنبعاألحكاـ التشريع، ىودستور
ىومعٌناآلداب كالنهى، كاألمر بيافاٜنبلؿكاٜنراـ يدا،ففيو أفيستمسكوا كاألخبلؽاليتأمركا

فه النعيم جنات ُب ريدم عند الزلفى كنيلهم ىدايتهم، كمنبع سعادهتم، مصدر الوسيلةيلتكوف
. ِْٓ)"إذاأخذكايداكٓب٪نيدكاعنطريقها،كينحرفواعنسننهايإلصبلححاؿاجملتمعاإلسبلم

التفسًن ادلوضوعي خاصيةطلب الثالث ادل

فسًناٞنراغيتنبيهوُبمواطنعنمناسبةالسوربعضهالبعضكشفاٟنذااالنتظاـالبديعمنٚناتت
ُبتعاليمالقرآفكأحكاموكأكامره.

بسورٌبالنساء٣نثبلنلتوحداٞنوضوعاتكإفتفرقتمواضعهاُبالتنزيل،بيااننر٘نوهللايقوؿ
:ككجوالتناسببينهاكبٌنماقبلهامنكجوه"كاٞنائدة:

                                      
 .َُمناآليةجزءسورةاألنبياء، ِِٓ)
 .ُٕ/ُُ،تفسًن ادلراغي،اٞنراغي ِّٓ)
 .ٓ/ُ،تفسًن ادلراغي،اٞنراغي ِْٓ)
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إفسورةالنساءاشتملتعلىعدةعقودصر٪ناكضمنا،فالصريحعقوداألنكحةكالصداؽ .ُ
 .عقودالوصيةكالوديعةكالوكالةكاإلجارةكاٜنلفكاٞنعاىدةكاألماف،كالضمين

 ٣ناقبلهالشيءسورةالنساءمهدتلتحرٙباٝنمر،كسورةاٞنائدةحرمتهاالبتةفكانتمتممة .ِ
ّ.  اٞنائدة اليهودكالنصارلمعذكرشُبمعظمسورة ءعناٞننافقٌنكاٞنشركٌن،كقدي١ناجة

 . ِٓٓ)"آخرىاسورةالنساءكأطيلبوُبتكررذكرذلكُب

بدعن ليس اٞنناسبات ماكعلم حصيلة ىو بل اٞنراغي، سلكو اٞنناى  من جهودا أفرزتو
ألىداؼ اٛنامعة اٞنوضوعية أكٔبخطواتبيافالوحدة كىو ٞنقاصداٞنتقدمٌن، كاٞنستكملة القرآف،

العدؿ النه ،٩نليدعامةمندعاماتاإلعجاز،كيكشفمعآب كاٞنراغيإذيسلكىذا التفسًن.
أنزؿ.كالصدؽفيما

خاصية االىتمام دبقاصد القرآنطلب الرابع ادل

راؽبعضإغدمحمرشيدرضااالىتماـّنقاصدالقرآفالكرٙبسيماءالتوفيق،كبرىافالفهم،كلذاعتب
يشغل ٣نا بتفسًناآلية، كالبعيدة القريبة ذاتالصلة الركاايتكاآلاثر اٞنفسرينتفاسًنىمابستقصاء

أكثرماركمُب"عليو:األذىافك٪نجبهاعنتقصياٞنقاصدالقرآنيةكتدبرىاكبياهنا.قاؿر٘نةهللا
صدهالعاليةاٞنزكيةلؤلنفس،اٞننورةالتفسًناٞننثورأككثًنهحجابعلىالقرآفكشاغللتاليوعنمقا

ٟنا اليتالقيمة الركاايت، بكثرة القرآف شاغلعنمقاصد ٟنم اٞننثور للتفسًن فاٞنفضلوف للعقوؿ،
فكانتاٜناجةشديدةإٔبتفسًنتتوجوالعنايةاألكٔبفيوإٔبىدايةالقرآف،…سنداكالموضوعا

اٞننزلةُبكصفوكماأنزؿألجلومناإلنذاركالتبشًنكاٟندايةعلىالوجوالذميتفقمعاآلايتالكر٬نة
. ِٔٓ)"كاإلصبلح

قالوُبتفسًنه يليعلىسبيلاٞنثاؿالاٜنصرما كمنْنلياتعنايتوابٞنقاصديذكرفيما
عليكمأفتفيضوامعالناسمنمكافكاحدٓنقيقاللمساكاة-فاٞنعىنآلايتاٜن منسورةالبقرة:"

ل الدين.كتركا مقاصد أىٌم كذلكمن أحد، عن ألحد االمتياز كعدـ ٣نالتفاخر اَّللنى  )كىاٍستػىٍغًفريكا
                                      

 .ُْ/ٔ،السابقاٞنرجع ِٓٓ)
 .ُ/َُ،تفسًن ادلنار،رشيدرضا ِٔٓ)
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. ِٕٓ)"أحدثتممنتغيًناٞنناسكبعدإبراىيم،كإدخاؿالشرؾَبأعماؿاٜن 

يؤسسٟنذااٞننه ،مبيناتلكاٞنقاصدالعامة"الفآنة"عظمسورالقرآفالكرٙبتفسًنهألُبك
حيثيقوؿ:اليتحوهت مشتملةعلىمقاصدالقرآفعلىسبيلاإلٗناؿ،ٍب"ا أبهنا كقدرجحىذا

بيافىذاأفالقرآفالكرٙباشتملعلىالتوحيد،كعلىكعدمنأخذبوُنسن.فصلماأٗنلتوبعد
توُبالقلوبكتثبالتوحيدُبيءالعقوبة،كعلىالعبادةاليتٓنيياٞنثوبةككعيدمنْناَبعنوكتركوبس

كعلىالقصصاٜناكمأخبار كاآلخرة، الدنيا اٞنوصلإٔبنعيم السعادة كعلىبيافسبيل النفوس،
دنياىمكآخرهتم،كالضالٌنلعباده،كفيهاسعادهتمُباٞنهتدينالذينكقفواعنداٜندكداليتسنهاهللا

.الذينتعدكااٜندكد،كنبذكاأحكاـالشرائعكراءىمظهراي

 ىم مم خم حم ُّٱآنةىذهاٞنعا٘بٗنلة،فالتوحيديرشدإليوقولو:كقدحوتالف
(ِٖٓ)َّيم

ألنويدؿعلىأفكلثناءك٘نديصدرعننعمةفهولو،كلنيكوفىذاإالإذاكافعز،ٱ
 قولو: كذلكصريح كالرتبية اإل٩ناد نعمة كأ٨نها اليتتستوجباٜنمد، النعم مصدر  مم ُّٱاٚنو

كبذلكاجتثجذكرالشرؾ َّ حي جي يه ىه مه ُّٱكقداستكملوبقولو: َّىم
أكلياءمندكفهللااليتكانتفاشيةُب كىىأناذ اٜناجاتٗنيعاألمم، يستعافيدمعلىقضاء
قولو:.زلفىكيتقربيدمإٔبهللا إذالدينىوَّ جه ين ىن من ُّٱكالوعدكالوعيديتضمنهما

.للمسيءاٛنزاءكىوإماثوابللمحسنكإماعقاب

ٱ.َّ حي جي يه ىه مه  ُّٱةتؤخذمنقولو:كالعباد

إذمعناهأنوالتتمالسعادة َّ يي ىي مي  خي ُّٱكطريقالسعادةيدؿعليوقولو:
ٱ.شقاءمقيمإالابلسًنعلىذلكالصراطالقوٙب،فمنخالفوكا٥نرؼعنوكافُب

فهويرشدإٔبأفىناؾأ٣نا َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱكالقصصكاألخباريهدلإليهاقولو:
شرائعٟنديهافاتبعتهاكسارتعلىهنجها،فعليناأف٥نذكحذكىاكنسًنعلىتكشرعهللاقدمض

                                      
 .َُّ/ِ،تفسًن ادلراغي،اٞنراغي ِٕٓ)
 .ِمناآليةجزءسورةالفآنة، ِٖٓ)
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.سننها

 :يدؿعلىأفغًناٞننعمعليهمصنفاف َّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱكقولو:
اآلابء عن كرثو ّنا كرضى لو، استباف أف بعد كأعرضعنو بو، علمو بعد اٜنق عن صنفخرج

اٞنغض ىم كىؤالء مضطربكاألجداد كجو على عرفو أك أبدا يعرؼاٜنق كصنفٓب وبعليهم،
عمايةتلبساٜنقابلباطلكتبعدعناٛنادةاٞنوصلةإٔبالصراطالسوم،كىؤالءىممهوش،فهوُب

. ِٗٓ)"الضالوف

 لتفسًن العلميادلطلب اخلامس: عناية ادلراغي اب

ًنالعلميلآلايت،كاعتىنإبعجازالقرآفقدتوسعُباببالتفساٞنراغي٣ناْندراإلشارةإليو،أف
 ؛فبليكاد٬نرآبيةمناآلايتاليتأسفرتعناكتشافاتعلميةحديثةأكالبابالكرٙبمنىذا

متقدمة،إالكيشًنإٔبماأثبتوالعلمِنصوصهاكلماسنحتلوالفرصةُبذلك.

خلصمنهاكيفيةخلقالكوففعندتناكلوآلايتالكوفابلتفسًنيوردٗنعامناآلايتليست
 مث زث رث يت ُّٱ:كأطوارنشنتوككذااٞنادةاليتمنهاخيلق.فعندتفسًنهبوجواٝنصوصلقولوتعأب

 رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث
َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن من زن

ٍباٞنفرداتفسًنأكردت، َِٔ)
يستطردلذكرمااكتشفوالعلمنفسالسياؽٍباٞنعىناإلٗنإب،كبعدىاجاءّنجموعةمناآلايتُب

،فيقوؿ:"اٜنديث٣نايوافقمااستخلصومناآلايت
.الدخافمثلأمدخاانكانتكاألرضتالسماكامنهاخلقتاليتاٞنادةإف -
منبعضهافصلأبفالتئامهاأمرتقهاهللافتقٍبكاحدةكانتالدخانيةاٞنادةىذهإف -

.السبعكالسمواتاألرضىذهمنهافخلقبعض،
النباتكأنواعفيهاالركاسيكاٛنباؿاليابسةتكوفكأفيومٌن،ُبكافاألرضخلقإف -

                                      
 .ِْ/ُ،تفسًن ادلراغي،اٞنراغي ِٗٓ)
 .ْٓورةاألعراؼ،اآلية،س َِٔ)
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.أربعأايـتتمةآخرينيومٌنُبكافكاٜنيواف
.اٞناءمنخلقتكاٜنيوانيةالنباتيةاألحياءٗنيعإف -
منفتقتحٌندخافكالفيوكانتالذمالزمنىواألرضخلقأايـمناألكؿاليـوإف -
.بدكهناأـبواسطةذلكأكافسواءشيءكلمنهاخلقاليتالعامةاٞنادةرتق
.دخانيةأكِناريةكانتأفبعدمائيةفيوكانتالذمالزمنىوالثا٘باليـوإف -
يدافتماسكتالركاسيمنهاكنتنتاليابسةفيوتكونتالذمالزمنىوالثالثاليـوإف -
 كاٜنيوافالنباتكىياٞناءمناألحياءأجناسفيوظهرتالذمالزمنىوبعالرااليـوإف -
الدخانيةمادهتامنأجرامهاسٌويتقد-األرضأىلإٔبابلنسبةالعلومالعآب-السماءإف -
. ُِٔ)"األرضجـرفيهماخلقاللذينابلزمنٌنشبيهٌنزمنٌنأمآخرينيومٌنُب

ت  ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي ُّٱعأب:كُبمثاؿآخرعندتفسًنهلقولو

ٌّ ٍّ  َّ
 ُّٱ:قولواآليةك٥نوكجل،عزكنهوتعرؼإحاطةرؤيةاألبصارتراهالأم،قاؿ:" ِِٔ)

َّ .. خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض  مص خص حص مس.. 
(ِّٔ 

يستلـزالالعلمإحاطةكنفي، 
...مطلقايتورؤنفييستلـزالبوكاإلحاطةللشيءالبصرإدراؾنفيككذلكالعلمأصلنفي

عليو٫نفىفبلكإحاطةإدراؾرؤيةالباصرةالعيوفيرلتعأبإنوأمَّ ٰذيي ىي مي ُّٱ
منهاكلككظيفةكأجزاءىاالعٌنتركيبالتشريحعلماءعرؼكقد.شيءعلمهامنكالحقيقتهامن
ُباألشياءصوررسمُبككظيفتوالنورُبهللاسننمنكثًناعرفواكمافيها،اٞنرئياتارتساـُب

. ِْٔ)"النورحقيقةكالاإلبصارقوةكنوكالالرؤية،كنومعرفةإٔببعديصلوآبكلكنهمالعينٌن،
.كيبقىالعلمالشاملكاإلدراؾاألكملهللالواحدالقهارالعلمالبشرمٓبييدرؾإالجزئياتبسيطةف

  

                                      
 .ُُٕ-َُٕ/ٖ،تفسًن ادلراغيٞنراغي،ا ُِٔ)
 .َُّورةاألنعاـ،اآلية،س ِِٔ)
 .ِٓٓةالبقرة،جزءمناآلية،ورس ِّٔ)
 .َِٕ/ٕ،تفسًن ادلراغيٞنراغي،ا ِْٔ)
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 ادلبحث الثالث: التحرير والتنوير حملمد الطاىر بن عاشور 

مع،كتابتوُبعمرهقدأفىنعلأىمما٬نيزتفسًنالتحريركالتنوير،أفصاحبوالطاىربنعاشورل
على،فتجدفيوآنادالنفساٞنؤلفمعاشتمالوإٔبآخرهوُبالتنليفمنأكلبقائوعلىمنه كاحد

التفسًنالكاملفهو:األخرل.كأمااسمُباآليةتلوةالنافعكالتحريراتكاللطائفالفوائدمنكثًن
. اجمليدالكتابتفسًنُباٛنديد،العقلكتنويرالسديد،اٞنعىنٓنرير)

أرٓبنكتاالقرآفتفسًنُبأبدمأفعليحقاففيذكرهٞنرادهمنالتفسًنقاؿ:"فجعلت
صاراالقتفإفعليها،كآكنةٟنااترةاٞنفسرينطوائفبٌناٜنكمموقفأقفكأفإليها،سبقينمن
. ِٓٔ)نفاد"منمالوالذمالقرآفلفيضتعطيلاٞنعاد،اٜنديثعلى

ببيافىذاتفسًنمُباىتممت"قدنفساٞنقدمةفقاؿ:ُبفيومنهجوالذماعتمدهبٌنكقد
اتصاؿتناسبببيافأيضاكاىتممتاالستعماؿ،كأساليبالعربيةالببلغةكنكتاإلعجازكجوه
...ببعض،بعضهااآلم

مقصوراالقرآفتفسًنُبالناظريكوفلئبلأغراضهامنبوأحيطمابينتإالسورةأغادركٓب
.ٗنالوركائععنوكٓنجبانسجاموركعةعنتصرفومتفرقةفقركنهناٗنلوكمعا٘بمفرداتوبيافعلى

منوكثًنضبطعنخلت٣ناكٓنقيقبضبطالعربيةاللغةُباٞنفرداتمعا٘ببتبيٌنكاىتممت
....اللغةقواميس

عنهاخلتكإعجازهالقرآفمعا٘بمننكتعنالكشفُباٛنهدبذلتفإ٘ب
. ِٔٔ)"التفاسًن

كتابودكفإنكارٛنهودىمكفضلهم كقدذكراٛنديدالذمتفضلبوعنالسابقٌن٣نتدحا
مافيمعتكفرجل:رجلٌنأحداألقدمٌنكبلـحوؿالناسرأيتعلىسائراألمة،فقاؿ:"كلقد
                                      

 ٕ/ُ،التحرير والتنويرابنعاشور، ِٓٔ)
 ٖ/ُ،التحرير والتنويرابنعاشور، ِٔٔ)
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كىناكثًن،ضراٜنالتٌنكلتاكُبالقركف،عليومضتماىدـُبّنعولوآخذكآخراألقدموف،أشاده
كنزيده،فنهذبواألقدموفشادهماإٔبنعمدأفكىيالكسًن،اٛنناحيداينجربأخرلحالةلك

منليسسلفهامزاايكجحدللنعمة،كفراففضلهمغمضأبفعاٞنانبيده،أكننقضوأفكحاشا
. ِٕٔ)"األمةخصاؿ٘نيد

أمااٞنقدماتالعشراليتتلتتلكاٞنقدمةالوافية،فقدتناكؿُبكلكاحدةمنهاعلمامن
اليتأنذمنهامنهجالوُبالتفسًن.كفيمايليتعري علىأىممافيهاابختصارشديد: العلـو

علما؛التفسًنككوفكالتنكيلاألكٔبتدكرحوؿالتفسًنفاٞنقدمة .ُ
التفسًن؛علماستمدادكالثانيةُب .ِ
ك٥نوه؛ابلرأمالتفسًنكمعىناٞننثوربغًنالتفسًنصحةكالثالثةُب .ّ
فيما .ْ الرتبوماإلصبلحيغرضيكوفأف٪نقكالرابعة اٞنقاـٝنصتوجهو كُبىذا اٞنفسر؛

"فكاف الكرٙب-منواألعلىاٞنقصدبقولو: القرآف كاٛنماعية،الفردية،األحواؿصبلح-أم
ألفاالعتقادصبلحفيواألمركرأسكتزكيتها،النفسهتذيبيعتمدالفردمفالصبلحكالعمرانية،
كالصبلة،الظاىرةالعباداتكىياٝناصة،السريرةصبلحٍبكالتفكًن،اآلدابمصدراالعتقاد
كالكربكاٜنقداٜنسدبرتؾكالتخلقكالباطنة الصبلحمنالأكفيحصلاٛنماعيالصبلحكأما.
كىوذلكعلىزائدشيءكمنأجزائو،بصبلحإالالكليصلحكالاجملتمع،أجزاءاألفرادإذالفردم
القولكمواثبةالشهواتمزا٘نةمنيعصمهمكجوعلىبعضمعبعضهمالناستصرؼضبط

العمرا٘بالصبلحكأما.اٞندنيةابلسياسةاٜنكماءعندعنوكيعرباٞنعامبلت،علمىوكىذاالنفسانية،
بعضهمكاألقاليماٛنماعاتتصرؼكضبطاإلسبلمي،العآبنظاـحفظىوإذاذلكمنأكسعفهو
اٛنامعةاٞنصلحةكحفظاإلسبلمية،الكليةاٞنصاّبكرعياٛنميع،مصاّب٪نفظكجوعلىبعضمع
  . ِٖٔ)االجتماع"كعلمالعمرافبعلمىذاكيسمىٟنا،القاصرةاٞنصلحةمعارضةعند
النزكؿ؛أسبابكاٝنامسةُب .ٓ
القراءات؛كالسادسةُب .ٔ

                                      
 ٕ/ُ،التحرير والتنويرابنعاشور، ِٕٔ)
 ّٖ/ُ،التحرير والتنويرابنعاشور، ِٖٔ)



ُٗ 

القرآف؛كالسابعةُبقصص .ٕ
كأٚنائها؛كترتيبهاكسورهكآايتوالقرآفاسمكالثامنةُب .ٖ
يدا؛ميرادىاتعتربالقرآف،ٗنلتتحملهااليتاٞنعا٘بأفكالتاسعةُب .ٗ
 .القرآفداتكعاالقرآف،مبتكراتالقرآف،إعجازكأخريرناالعاشرةُب .َُ

.ابلقراءاتكيهتماٞننثوريغفلعقبلنيااللغوايبياانببلغياتفسًنااٛنملةُبفالكتاب"يعترب
لغوايتٍباٞنناسبةبذكرمبتدائتفسًنهُبيشرعٍبالسورةمنمقطعايذكرأففيومؤلفوكطريقة
ُبٞناتفصيلياعرضايقدـكىو.اكغًنىكالفقهياتللقراءاتفيوكيتعرضاإلٗنإبالتفسًنٍباٞنقطع
. ِٗٔ)"آايهتاارتباطعنكيتحدثالسورة

فمرادهللامنكتابوىوبيافتصاريفمايرجعإٔبحفظمقاصدالدينكقدأكدعذلكُب"
. َِٕ)"ألفاظالقرآفاليتخاطبنايداخطااببيناكتعبدانّنعرفةمرادهكاالطبلععليو

  يةالرتبية العقدادلطلب األول: 

٣ناتسموبوقلوباٞنؤمنٌنىذااالعتقادالراسخأفكبلمايدذاالنظمالبديع،ال٬نكنأفيكوفإال
،كىيأكؿسبيللتعظيمالربُبغايةالتحقيقكالتقرير كىيعقيدة تعأبمنوبدأكإليويعود،منهللا

فيعظمجلُبعبله،جلكعبل،فإفمنكافىذاشنفكبلموالذمًبصدقاكعدالكافحرايأ
الكتاباجمليد،اٛنامعٞنصاّبالدنياكالدين،كموثقشديدالعرلمناٜنقاٞنتٌن،كاٜناكملكليات"

كمعاقداستنباطها،كاآلخذقوسالببلغةمن١نلنياطها كضعكلفصموضعو،كٗنع  ُِٕ)"العلـو
اإٔبنور.فزادهذاؾنورنإٔبكللوفشبهو،

الكبل ـاٞنبٌن،كذاؽطعممعانيو،كجزالةألفاظو،كيداءتعاليمو،أيقنأفقدكمنأتملىذا
فلماكصفالكتابأبنومنزؿمنهللا،ككصفبوضوحالداللة"قيبل؟كمنأصدؽمنهللاصدؽهللا

                                      
 ّٕٗ-ّٖٕ،ُط،إفريقيا غرب يف نوادلفسرو  التفسًنرزؽ،بندمحمالطرىو٘ب، ِٗٔ)
 ّٗ/ُ،التحرير والتنويرابنعاشور، َِٕ)
 ٓ/ُ،التحرير والتنوير ابنعاشور،ُِٕ)
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َّ ..  رنمم ام يل ىل مل يك .. ُّٱبقولو:
(ِِٕ)

ٍببشهادةعلماءأىلالكتابأبنومن، 
عندهللا  َّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  .. ُّٱبقولو:

(ِّٕ)
عليو  أعلمرسولو ،

منمؤمن فريق: علىكل انىضاٜنجة، الداللة، الكتاباتـ كاٞنؤمنٌنأبفىذا كالسبلـ الصبلة
. ِْٕ)"ككافر،صادؽكعدهككعيده،عادؿأمرهكهنيو

إٔبأفٔنرج قائم التحدمبو كوف الكتاباٞننزؿ، علىرابنية يستدؿبو كالشكأف٣نا
بلغأقصىماتبلغوالكتب:ُب"القرآفىذافقاٟنا،كإ٧ناكانتٚنةالتحدمابرزةمتكررةألاألرضأث

كضوحالداللة،كببلغةالعبارة،كأنوالصادؽُبأخباره،العادؿُبأحكامو،اليعثرُبأخبارهعلى
علىما٫نالفالواقع،كالُبأحكاموعلىما٫نالفاٜنقفذلكضربمنالتحدمكاالحتجاج

. ِٕٓ)"أحقيةالقرآف

عنمنزلو،طمننةلنفوساٞنؤمنٌن،كتسليةللنيباألمٌن،كتبكيتا كطريقةالقرآفأفيعربابٞنعلـو
للمشركٌنكاٞنعاندين، َّ ممخم حم جم ُّٱالذمقالوا

(ِٕٔ)
الكبلـعلىٚنومقامو ،  فجعلواىذا

لة،كأكىنتهاالسفالة،فماعادتصنعةبشرية،كحبكةدمحمية،كذاؾشنفالقلوباليتأعمتهاالضبل
متوغلوفُبالظلم،كلذاأحرقتهمسحائبالنوراليتجعلت تبصراٜنقكالتقربو،كالغرك،فالقـو

.حوؿكالقوةإالابهللُباألصلسبباللهدايةكلكناألقفاؿاستحكمتعلىالقلوب،كال

التحرير درر من بديعة ُبلفتة بنعاشور الطاىر إبراىيمكايقوؿ سورة مطلع عند :لتنوير
 َّ  .. حي جي يه ىهمهُّٱالكبلـعلىتركيب"

(ِٕٕ)
 ىل مل خل ُّٱكالكبلـعلىقولوتعأب:، 

َّ.. جم يل
منمادةاإلنزاؿاٞنشعرةأبنو،(ِٖٕ) عداأفىذهاآليةذكرفيهافاعلاإلنزاؿكىومعلـو

                                      
 .ُُْسورةاألنعاـ،جزءمناآلية ِِٕ)

 .ُُْسورةاألنعاـ،جزءمناآلية ِّٕ)

 ُٖأ/-ٖ،التحرير والتنويرابنعاشور، ِْٕ)
 َِ/أ-ٖ،التحرير والتنوير ابنعاشور،ِٕٓ)
 .َُّ،جزءمناآليةلنحلسورةا ِٕٔ)

 .ُ،جزءمناآليةبراىيمسورةإ ِٕٕ)
 .ِ-ُسورةاألعراؼ،جزءمناآليتٌن ِٖٕ)



ّٗ 

ةاألعراؼ،كىومقتضىالظاىركاردمنقبلالعآبالعلوم،فللعلمّننزلةحذؼالفاعلُبآيةسور
كاإل٩نازكلكنوذكرىناألفاٞنقاـمقاـاالمتنافعلىالناساٞنستفادمنالتعليلبقولو:لتخرجالناس
منالظلماتإٔبالنور،كمنذكرصفةالربوبيةبقولو:إبذفريدم،ِنبلؼآيةسورةاألعراؼفإهناُب

اٞننزؿإليوالكتاب،فكافالتعرضلذكراٞننزؿ-بلةكالسبلـعليوالص-مقاـالطمننةكالتصبًنللنيبء
. ِٕٗ)ز"اـمعمافيومنقضاءحقاإل٩ناإليوكاالقتصارعليوأىمُبذلكاٞنق

نظمالفاظها، اٞنعا٘بعلىطريقة الكتابكأنو١ناؿأفكبديعتركيبها،كتقرير لرابنية كشفا
يليقبذاتوالعليةكصفاتوالسنية،ربجلكعبلعلىماتكلمبواليكوفمثلوإالمنزالمنالسماء،

كإذانظرتإٔب"الفصاحة"ىذا:"«الدالئل»ُبيقوؿاإلماـاٛنرجا٘بينبئعندقيقأتملكتدبر،
النظر،كطلبتهاىذاالطلب،احتجتإٔبصربعلىالتنمل،كمواظبةعلىالتدبر،كإٔب٨نةأتىبلك

ربعإالبعدبلوغالغاية،كمكلجشمتذلككأبيتإالأفتكوفىنالك،أفتقنعإالابلتماـ،كأفت
فقدأ٣نتإٔبغرضكرٙب،كتعرضتألمرجسيم،كآثرتاليتىيأًبلدينككفضلك،كأنبلعند

هللا تعرؼحجة كذلكأف لك، الراجحة العقوؿ كأنوهذكم ٟنا أضوأ الذمىو الوجو تعأبمن
. َِٖ)"ٟنا

يفيابلغاية،القرآف،كىذهكاحدةمنسور ك٩نليىذهالرباعةُباٞنعىنمنخبلؿمطلعها
 خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱعبله:جلُبوبديعاللفظكنظمو،تشرؽمعوبشائراٜنقُبقول

 ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن   جن يم ىم مم
ٌٍَّّّ 

(ُِٖ).

النداءجامعاٞنايؤمربوالناسبٌنمؤمنكك" ر،نودمٗنيعالناس،اففلماكافمابعدىذا
ذمخلقكممننفسكاحدةدعوةلالهمكاحد،إذقاؿ:اتقواربكمإٔبالتذكرأبفأصفدعاىمهللا

تظهرفيهااٞنناسبةبٌنكحدةالنوعككحدةاالعتقاد،فاٞنقصودمنالتقولُباتقواربكماتقاءغضبو،

                                      
 ُٕٗ/ُّ،التحرير والتنويرابنعاشور، ِٕٗ)
 .ّٕ/ُ،ّط،دالئل اإلعجاز يف علم ادلعايناٛنرجا٘ب، َِٖ)
 .ُاآلية سورةالنساء،ُِٖ)
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ماؿ،كتنزيهوعنالشركاءُبالوجودكمراعاةحقوقو،كذلكحقتوحيدهكاالعرتاؼلوبصفاتالك
مناألغراض.كاألفعاؿكالصفات السورة اشتملتعليو ٞنا استهبلؿمناسبة براعة الصلة كُبىذه

. ِِٖ)"األصلية،فكانتّننزلةالديباجة

كتراكيبو، أساليبو كمعناه، لفظو كلو القرآفمعجز بٌنكوفىذا التبلـز ىذا كليتنملالناظر
ٝنلعكلمعبودسولالربتعأبجلُبعبله،تبعنكبٌنكوفالرب الذلكمستحقللعبادة،مستلـز

، التبلـز فطنتاٛننإٔبىذا مقامنكٜنكمةما رفيعنفقاـاالستدالؿمنها االحتجاجا ا،كهنضمنها
  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:،حيثقالتكماحكىهللاعنهاقواينمكاانن
َّ  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه ين ىن من خن

(ِّٖ)
ككصفالقرآفابلعجبكصفابٞنصدر". 

كقدحصلٟنمالعلم.للمبالغةُبقوةاٞنعىن،أميعجبمنو،كمعىنذلكأنوبديعفائقُبمفاده
البدٞننآمنعند«»شرحصحيحمسلم»إايه.قاؿاٞنازرمُبّنزاايالقرآفابنكشاؼكىبهمهللا

كشركطاٞنعجزة،كبعدذلكيقعالعلمبصدؽالرسوؿفإماأفٚناعالقرآفأفيعلمحقيقةاإلعجاز
األمي النيبء ىو أنو على دٟنم ما اٞنتقدمة منكتبالرسل علموا ذلكأك علموا قد اٛنن يكوف

.اىػ«الصادؽاٞنبشربو

للجنعلم حصل أقوؿ: منهللاألدلكأان بذلكإبٟناـ ٓبجديد إذ يدا اليشعركف كانوا ة
مطال كجوخرؽالعادةفيهمعلىللقرآفمنقبيلاإلٟناـخلقوهللابٌنّنعرفتها،كأففهمهميكونوا

.كللقرآفكرامةللرسوؿملسو هيلع هللا ىلص

قدككاإل٬نافابلقرآفيقتضياإل٬نافّننجاءبوكّننأنزلوكلذلكقالواكلننشرؾبربناأحدا
اٞنع شرؼ اٛنن من النفر ٟنؤالء كصحصل ابهلل ملسو هيلع هللا ىلصرفة رسولو كصدؽ  فاتو

كصدؽالقرآفكمااحتولعليوماٚنعوهمنوفصاركامنخًنةاٞنخلوقات،كأكرمواابلفوزُباٜنياة
. ِْٖ)"ٛنهنممناٛننكاإلنساآلخرةفلميكونوا٣ننذرأهللا

                                      
 ُِْ/ْ،ويروالتن التحريرابنعاشور، ِِٖ)
 .ِ-ُاآليتٌن سورةاٛنن،ِّٖ)
 .ُِِ/ِٗ،التحرير والتنوير،بنعاشور ِْٖ)
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صدقاانتصبإهناالرابنيةبكلأبعادىا،كىياليتجعلتمنكصفالكتابكونو)ثقيبل 
.كحسبكأنوحولمناٞنعارؼ«فساؼثقيبلليسابلكبلـالس»قاؿالفراء:"؛كعدالعلىاٜناؿ

كمتكلمٌنكبلغاء منفقهاء العلماء أفهاـ فكمغاصتفيو بو اليفيالعقلابإلحاطة ما كالعلـو
. ِٖٓ)"كلغويٌنكحكماءفشابوالشيءالثقيلُبأنواليقولالواحدعلىاالستقبلؿّنعانيو

 لواقعيةا خاصيةادلطلب الثاين: 

َّ حج مث هت مت ختحت جت هب مبخب  حب جب هئ مئ ُّٱٱ:تعأبيقوؿهللا
(ِٖٔ)،

كالنفوذ" كالوعيد، الوعد ُب اٝنرب كٓنقيق اإلخبار: ُب للواقع اٞنطابقة كالنكالصدؽ: األمر هي،ُب
كيطلقالصدؽكشؤكفاٝنبلئقمننوعاإلخبارعنشؤكفهللافيشملالصدؽكلماُبكلماتهللا

 ِٕٖ)"..ُبخصائصنوعواعلىكوفالشيءكامبلن٠نازن

صادقن كونو كأحكامو،ا،كالـز بتفاصيلو اٞنقرتنة ٚنتو تكوف الواقعيةأف كٓنليبلنتصويرنىي ا
.اةكتوجيهنكتربين

ال ابلواقعية اتسم الكتاب ىذه كوف أف إليو اإلشارة ْندر ٣نا لزكمنكإف العقليعين أف ا
كمنأشنعزالتالعقلُباتتالوعياإلنسا٘ب،لكلتفاصيلو،كذلكأفمنأعظمانفبلمستوعب

أمأفالعقلابلضركرةمدرؾىوكاقعيفهوعقبل٘ب،اتريخالفكراإلنسا٘ب،ىواالعتقادأفكلما
كأفآلياتالعقلكعملياتومنتفكًنكٓنليلكبسطكمقار التربيرٞنعطياتالواقعية، نةلوعلىكجو

هتافتابرد، كىو اٞننزؿ، الكتاب ٕنفصبلت إبدراؾ بعيدنكفيلة التنصيل اإل٬ناف،ًب منطلق عن ا
 كركزتمبادئومنخبلؿاالرهتاانتالتار٫نيةاليترامتتشكيلفلسفةالواقعيةمنخبلؿىذاالتبلـز

الشككاالرتياب، بناحوؿٔنـو الذميدرؤاإل٬نافكالتسليم،ك٪نـو ينتهيإٔبنتيجةمنهالاٞنزعـو
انطلقكإليهايعودكىيأفىذاالكتاببعيدعنالواقعية.

                                      
 ِِٔ-ُِٔ/ِٗاٞنرجعالسابق، ِٖٓ)
 .ُُٓسورةاألنعاـ،اآلية ِٖٔ)
 ُٗ/ٖاٞنرجعالسابق، ِٕٖ)



ٗٔ 

امقاـالتصديق،كاٟنواجسّننزلةاحملكمات،ْنعلالعقلقائمنكاٜنقأفىذهانفبلتةخطًنة،
:مات)التحريركالتنوير حيثقاؿقررهالطاىربنعاشورُبإحدلمقدكىذاما

عرببتوغلاألميةكاٛنهلفيهمأصبحواالهتتدمعقوٟنمإالّنايقعأفال:الفائدةالسادسة"
كجهلوا معظمها كجهلوا اٞناضية االتعاظأبحواؿاألمم فائدة ففقدكا ينتزعمنو ما أك ٓنتاٜنس،
٣نا بتطهًنىا عنالسعيإلصبلحأحواٟنم فنعقبهمذلكإعراضا أٚناءه أحواؿالبعضالذمعلموا

بوجودكافسببىبلؾمنق اٞنسلمٌنإبحاطتهم لعلم توسيع قصصاألمم فكافُبذكر بلهم،
 نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱاألممكمعظمأحواٟنا،قاؿمشًناإٔبغفلتهمقبلاإلسبلـ:

َّ رث يت ىت  نت مت زت رت يب ىب
(ِٖٖ)

 "(ِٖٗ .

أفالعرببتوغلاألميةكاٛنهلفيهمأصبحواالهتتدمعقوٟنمإالّناكلنتنملقولوالسابق"
تبصرة.االكتفاءابٜنسكالعقلاىتداءك"،فإفمنمعآباٛنهلكاألميةاٞنستقبحة،تاٜنسيقعٓن

ذاتاالْناهاٜنداثومذككرجاالتالفكراٞنعاصريحاتالربغماتيةاٞنعاصرةلبعضكىينفسهاالص
٬نافكالتسليمإٔبكمندائرةاإلاألفبلطونيةإٔبدائرةالواقعيةتريداٝنركجابلنصالديينمندائرةكاليت

النقدية كاٞنراجعات العلم كثًنندائرة أرىقت اليت الصيحات كىي على، قدرهتا لعدـ العقوؿ من ا
اٞنشهودة، ككاقعيتو اٞننزؿ الوحي أماـ اٞنراجعات،الصمود أحبلـ تبخرت أف كادعاءاتفكاف

كميةكاإلشاراتإٔباٜنقائقمناٞنعا٘باٜن-أمالقرآف–ماأكدعفيو"األسطورةاٞنزعومة،كالسبب
. َِٗ)"العقليةكالعلمية٣نآبتبلغإليوعقوؿالبشرُبعصرنزكؿالقرآفكُبعصوربعدهمتفاكتة

كالقرآفالكرٙبكإفكافلوقائعوكأحداثوأسبابنزكؿُبالغالببسطهااٞنتقدموفُبكتبهم،
 قائمة، غًنىا ُب ح"فالعربة األصوؿ أئمة أراحنا قد ِنصوصذ ال اللفظ بعمـو العربة قالوا: ٌن

. ُِٗ)"السبب

                                      
 .ْٓ سورةابراىيم،اآليةِٖٖ)
 .ٕٔ/ُ ،التحرير والتنوير ،بنعاشور ِٖٗ)
 َُْ/ُ ،يرالتحرير والتنو   بنعاشور،َِٗ)
 ْٔ/ُاٞنرجعالسابق، ُِٗ)



ٕٗ 

اٞنعىن كُبىذا لكلكاقععلىاختبلؼأحوالو، ْنعلالكتاباٞننزؿمستوعبا كىيقاعدة
:كقدتصفحتأسبابالنزكؿاليتصحتأسانيدىافوجدهتاٙنسةأقساـ"يقوؿالطاىربنعاشور:

كصورتلكاٜنوادثالتبٌن٠نمبلكالىوحوادثتسببتعليهاتشريعاتأحكاـ:كالثا٘ب
كجدتمساكية ذكرتأمثاٟنا إذا كلكنها تقييد، أك تعميم ٔنصيصأك بوجو اآلية ٔنالفمدلوؿ
ٞندلوالتاآلايتالنازلةعندحدكثها،مثلحديثعو٬نرالعجبل٘بالذمنزلتعنوآيةاللعاف،كمثل

 خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض.. ُّٱحديثكعببنعجرةالذمنزلتعنوآية:

   َّ جكمق حق مف

ىيٕبخاصةكلكمعامة،كمثلقوؿأـسلمة:كعببنعجرةاآليةفقدقاؿ،)ِِٗ(
 .. حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّٱ:يغزكالرجاؿكالنغزكفنزؿقولوتعأب:للنيبملسو هيلع هللا ىلصاهنع هللا يضر

َّ   
)ِّٗ(

.اآلية 

زايدةتفهمُبمعىناآليةكٕنثيبلٜنكمها،كال٫نشىتوىمكىذاالقسماليفيدالبحثفيوإال
ال علىأفسببالنزكؿُبمثلىذا أككادكا قداتفقالعلماء إذ بتلكاٜنادثة، ٔنصيصاٜنكم

االيكوفخاصنشريعأ٫نصص،كاتفقواعلىأفأصلالت

كبيافأحكامهاحوادثتكثرأمثاٟنأنتصبشخصكاحدفنزلتاآليةإلعبلهناىو:كالثالث
يريدكفأفمن كىم ككذا، يقولوفنزلتُبكذا اٞنفسرينكغًنىم ْند ما فكثًنا منيرتكبها كزجر
األحواؿاليتتشًنإليهاتلكاآليةتلكاٜنالةاٝناصةفكنهنميريدكفالتمثيل.ففيكتاباأل٬نافمن

البخارم» صحيح هللا« قوؿ ابب  مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱٱتعأب:ُب

(ِْٗ)َّ..جك
ٌنًعىلىىحىلىفى))مىنٍ:بنمسعودقاؿ:قاؿرسوؿهللاأفعبدهللا   يًدىايػىٍقتىًطعيصىرٍبو،٬نًى

،ًفيهىاىيوىميٍسًلمواٍمرًئومىاؿى غىٍضبىافي  عىلىٍيوًهللاكىىيوىلىًقيىفىاًجره
  مغ  ُّٱذلك:فننزؿهللاتصديق،(ِٓٗ) 

                                      
 .ُٔٗاآليةجزءمن،البقرة سورةِِٗ)
 .ِّاآليةجزءمن،النساء سورةِّٗ)
 .ِّاآليةجزءمن،النساء سورةِْٗ)
 مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱٱ،تػىعىأبىاَّللنًكالنذكر،اببقػىٍوؿًاأل٬نافكتابركاهالبخارمُبصحيحو،كتاب، ِٓٗ)

اآلية،،عمراف)سورةآؿ َّ  مه جه هن من خن حن جن مم  خم حم جم هل مل خل حل جل مك لك  خك حك جك
= 



ٖٗ 

بنقيسفقاؿ:ماحدثكماآليةفدخلاألشعثَّ..  جك مق حق مف خف حف جف
أبوعبدالر٘نن؟فقالواكذاككذا،قاؿُبأنزلت،ٕببئرُبأرضبنعمٕبإْب،فابنمسعودجعل

 قاؿ: إذا بو خاصة قيسظنها كاألشعثبن ٜنديثعاـ، تصديقا جعلها ألنو عامة ُب»اآلية
.بصيغةاٜنصر«أنزلت

ب ُباٞننافقٌنُبسورة كمثلاآلايتالنازلة تعأب: بقولو اٞنفتتحة  ىب  نب مب زب ُّٱراءة
َّ يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب

،كلذلكقاؿابنعباس:(ِٔٗ)
 خض حض جض مص خص حص مس ُّٱقولوتعأب:كنانسميسورةالتوبةسورةالفاضحة.كمثل

َّ.. حفخف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض
فبلحاجةلبيافأهنانزلتٞناأظهر ،(ِٕٗ)

لقسمقدأكثرمنذكرهأىلالقصصكبعضاٞنفسرينكالفائدةكىذاا.بعضاليهودمودةاٞنؤمنٌن
منألفاظ ُبذكره،علىأفذكرهقديوىمالقاصرينقصراآليةعلىتلكاٜنادثةلعدـظهورالعمـو

 ِٖٗ)"تلكاآلايت

...يردىاإالزائغالفكركالنظرالشاملةاليتالكالواقعيةأثبتوالقرآفىواٜنقيقةالكليةفكلما
نفسو، الكرٙب الوحي ذلك يثبت ذلك على كزايدة أنو منصف، اإلعجاز-لكل على كداللو

.ُبآايتوكعلومو،أخبارهكغيوبو،إعبلانتوكببلغاتوكالتناسق،كالرتابطكاٜنكمة،متناسق،

  االعتناء ابدلقاصد يف التفسًن خاصيةادلطلب الثالث: 

جاءبنقلةجديدةُبالتفسًنفقدقاصدُبتفسًنه،منأىممناقبالطاىربنعاشوراىتماموابٞن
ايلي:"مقاصدالتشريعالعامةىياٞنعا٘بكاٜنكماٞنلحوظةإايىاّنهاعرفمعينمنخبلٟناابٞنقاصد

ابلكوفُبنوعخاصمن للشارعُبٗنيعأحواؿالتشريعأكمعظمهاُنيثالٔنتصمبلحظتها

                                      
= 

 ٕٔٔٔ،اٜنديثرقم،ُّٕ/ٖ ،ٕٕ
 .ٖٓاآليةالتوبة، سورةِٔٗ)
 .َُٓاآليةالبقرة،جزءمن سورةِٕٗ)
 ْٗ/ُالتحرير والتنوير   ابنعاشور،ِٖٗ)



ٗٗ 

الشريعة،كغايتهاالعامة،كاٞنعا٘باليتال٫نلوالتشريععنأحكاـالشريعة،فيدخلُبىذاأكصاؼ
مناٜنكمليستملحوظةُبسائراألحكاـكلكنهاملحوظة مبلحظاهتا،كيدخلُبىذاأيضنامعافو

. ِٗٗ)ُبأنواعكثًنةمنها"

كقاؿُبموضعآخر:"اٞنقصدالعاـمنالتشريعحفظنظاـاألمةكاستدامةصبلحوبصبلح
." ََّ)اإلنسافعليوكىويمناٞنه

: َُّ)أمافيما٫نصاٞنقاصدالعامةللقرآفالكرٙبفقدأٗنلهاُبمقدمتوالرابعةفيمايلي

فلنلميداق الفنأفيعلماٞنقاصداألصليةاليتجاءالقرآفلتبياهنا دكجبعلىاآلخذُبىذا
اآلفُنسبمابلغإليواستقراؤانكىيٖنانيةأمور

إصبلحاالعتقادكتعليمالعقدالصحيح،كىذاأعظمسببإلصبلحاٝنلق،ألنويزيلعناألكؿ: -
النفسعادةاإلذعافلغًنماقاـعليوالدليل،كيطهرالقلبمناألكىاـالناشئةعناإلشراؾكالدىرية

؛كمابينهما
؛هتذيباألخبلؽالثا٘ب: -
؛التشريعكىواألحكاـخاصةكعامةالثالث: -
؛ياسةاألمةكىواببعظيمُبالقرآفالقصدمنوصبلحاألمةكحفظنظامهاسالرابع: -
؛القصصكأخباراألممالسالفةللتنسيبصاّبأحواٟنماٝنامس: -
،كقدالتعليمّنايناسبحالةعصراٞنخاطبٌن،كمايؤىلهمإٔبتلقيالشريعةكنشرىاالسادس: -
 مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ُّٱٱ:فقاؿالعقوؿميزافحكمةتعليمالقرآفزاد

َّ  حك جك مق حق مف خف حفجف
(َِّ)

كذلكالعلم،فائدةعلىاٞنتكررالتنبيوبوٜنقكقد، 
قبلمنالعربأٚناعيطرؽٓبشيء القرآفبقولو:...  حئ جئيي ىي ني  مي  ُّٱٱفجاء

                                      
 .ُٓص، قاصد الشريعة اإلسالمية،م  ابنعاشور،ِٗٗ)
 .ّٔص،ريعة اإلسالمية، قاصد الشم  ابنعاشور،ََّ)
 ِْ-ّٗ/ُالتحرير والتنوير  ابنعاشور،انظر َُّ)
 .ِٗٔ سورةالبقرة،اآليةَِّ)



ََُ 

 َّ جب  هئ مئ خئ

(َّّ)
؛ 

كالوعيالسابع: - آايتالوعد ٗنيع ٩نمع كىذا كالتبشًن، كالتحذير كاإلنذار ككذلكاٞنواعظ د،
؛احملاجةكاجملادلةللمعاندين،كىذااببالرتغيبكالرتىيب

إذالتصديقيتوقفعلىداللةملسو هيلع هللا ىلص،اإلعجازابلقرآفليكوفآيةدالةعلىصدؽالرسوؿالثامن: -
كٞنعرفةأسبابالنزكؿمدخلُبظهورمقتضىاٜناؿككضوحو....اٞنعجزةبعدالتحدم،

:"غرضاٞنفسربيافمايصلإليو،أكمايقصدهمنمرادهللاتعأبُبكتابوبليضيفقائٍب
أبًببياف٪نتملواٞنعىن،كالأيابهاللفظمنكلمايوضحاٞنرادمنمقاصدالقرآف،أكمايتوقفعليو

اء،..معإقامةاٜنجةعلىذلكإفكافبوخففهموأكملفهم،أك٫ندـاٞنقصدتفصيبلنكتفريعنا
كافرائداٞنفسرُبذلكأفيعرؼعلىاإلٗناؿ فبلجـر منمعاندأكجاىل، لتوقعمكابرة أك
كللتنزيلاصطبلحكعادات، كيعرؼاصطبلحوُبإطبلؽاأللفاظ، جاءألجلو، مقاصدالقرآف٣نا

 . َّْ)كتعرضصاحبالكشاؼإٔبشيءمنعاداتالقرآفُبمتناثركبلموُبتفسًنه"

أفاٞن ليسللتفصيلُبمقاصدالشريعةعندالطاىربنعاشور،سوؼييكتفىكّنا قاـىنا
بعدتلكالتعريفاتابلتمثيلٞندلاىتماموابٞنقاصدُبتفسًنه.

 يقوؿ: الفآنة لسورة فعندتفسًنه كىي"إهٌنا القرآف، علىأنواعمقاصد ١نتوايهتا، تشتمل،
علىهللاثناءنجامعان الثناء أنواع: كإلثباتثبلثة كتنػزيهوعنٗنيعالنقائص، لوصفوَنميعاحملامد،
كاألكامرالدين،يـوملك:قولوإٔبهللاٜنمد:قولومنكذلكتفردهابإلٟنية،كإثباتالبعثكاٛنزاء.

قولومنكالنواىي قولومنكالوعيدكالوعدنعبد،إايؾ: أنواعىيفهذهآخرىا،إٔبالذينصراط:
صبلحكىياألصليةمقاصدهإببلغالقرآفمنالقصدألفٟناتكمبلتكغًنىاو،كلالقرآفمقاصد
هللاكأنواآلمرمعرفةعلىكالنواىياألكامرتوقفتكٞناكالنواىي،ابألكامر٪نصلكذلكالدارين
الثوابُبالرجاءعلىاالمتثاؿٕناـتوقفكٞناالصفات،معىنٓنقيقلـزاٝنلقخالقكجودهالواجب

                                      
 .ّْ،اآليةالعنكبوت سورةَّّ)
 .ِْ-ُْ/ُالتحرير والتنوير  ابنعاشور، َّْ)



َُُ 

كىذاماذىبإليورشيدرضاُبتفسًناٞننار.. َّٓ)"كالوعيدالوعدٓنققلـزالعقابمنٝنوؼكا

الكر٬نة: لقوؿهللاعزكجلُباآلية  مظ حط مض خض  حض جض مص ُّٱكعندتفسًنه
َّ  مغ جغ مع جع

يقوؿ:"بناءكمصانعمنالنافعةتفصيلوُبذكراألعماؿ،كبعد َّٔ)
كعنالتوحيدعنمعرضٌنككانواابلعظمةكالغركرللرايءكأنذتايدتعأبهللاإرضاءأ٨نلإذافنما
ُباالقتداءعلىالناسٓنثكالالنفعجانبإٔبفيهاينظرال١نضةدنيويةعظمةانقلبتهللاعبادة
ركحعنخلتألهناابلعبثشبيهاكجودىافصار.منهاكجدكهّناالتمدحكقصاراىاأمثاٟناأتسيس
كطاعتوعبادتومظهرليكوفالعآبىذاخلقهللاألفيداهللاعندعربةفبلةاٜنسناٞنقاصد ككانوا.
خالدينأنفسهم٪نسبوفمنّننزلةالدنياللحياةالتزكدعلىكاالقتصاراآلخرةعناإلعراضُبأيضا
.الدنياُب

طرائقليهاعاممشارباختلفتتعأبهللاترضياليتاٞنقاصدمراعاةعنخلتإذاكاألعماؿ
ابالستفهاـرسوٟنمعليهمأنكرىافلذلكاٝناصة،اٞنصاّبكاجتبلباٟنمماختبلؼعلىقددا

فبلالنفع،علىالراجحالضرمناألعماؿُبمامراعاةعلىتبىنفإهنااٞنواعظسنةعلىاإلنكارم
فإفللناس،غوابمرالنفعذلككافإذامرجوحمناألعماؿُبيكوفأفعسىماإٔبالواعظيلفت
عنكخركجفضوؿلذلكالواعظكتصدمفيو،ترغيبهمعنمغنالناسُباٞننبثالرغبةابعث
ضئيبل.أكمفقودااٝنًنعلىالباعثكافإذاذلك،عدافيمآنريضهمأكبتحذيرىماٞنقصد

 هئ مئ هي مي خي حي ُّٱ:كقدكافىذااٞنقاـمقاـموعظةكمادؿعليوقولوتعأبعنهم
َّ  هت مت هب مب

كمقاـاٞنوعظةأكسعمنمقاـتغيًناٞننكر،فموعظةىودعليوالسبلـ ، َّٕ)
متوجهةإٔبماُبنفوسهممناألدكاءالركحية،كليسُبموعظتوأمربتغيًنمابنوهمنالعبلماتكال

. َّٖ)"ماأنذكهمناٞنصانع

                                      
 .ُّّ/ُالتحرير والتنوير  ابنعاشور، َّٓ)
 ُِٗ-ُِٖورةالشعراء،اآليتٌن،س َّٔ)
 ُّٔء،اآلية،ورةالشعراس َّٕ)
 ُٕٔ-ُٔٔ/ُٗ ،التحرير والتنوير ابنعاشور، َّٖ)



َُِ 

كٞناصارأثرالبناءبلغينا،كقاؿ:"كبلغوايناٞنقصدىذاعلىاآليةداللةكجوبيافُبٍباستطرد
اٞنفضيإٔبالعبثمنزلةالفعلالذمأريدمنوشاغبلعناٞنقصدالنافعللحياةُباآلخرةنزؿفعلهم

العبثعندالشركعفيوفننكرعليهمالبناءإبدخاؿ٨نزةاإلنكارعلىفعلتبنوف،كقيدَنملة:تعبثوف
،معأهنمٞنابنواذلكماأرادكابفعلهمعبثا،فمناطاإلنكاراليتىيُبموضعاٜناؿمنفاعلتبنوف

مناالستفهاـاإلنكارمىوالبناءاٞنقيدابلعبث،ألفاٜنكمإذادخلعلىمقيدبقيدانصرؼإٔب
. َّٗ)"ذلكالقيد

كافيهتمأفابنعاشوريبلحظ،كغًنىا٣ناجاءُبالتحريركالتنويراألمثلةهكاٞنتنملُبىذ
اٞنقاصدٞنفهـويردأف؛فقلمايفسرنصامننصوصالقرآفدكفأ٬نااىتماـاّنوضوعاٞنقاصدكثًن
مستعيناُبذلكعلىماحباههللابومنثقافةعاليةكمندقةلغويةيدرؾمنخبلٟناببلغةذكر،

كابلتإب كمراميو. القوؿالقرآف ٬نكن كإف اٞنميز عاشور ابن اْناه طريقتو القرآفُباٝناصة تفسًن
كالكرٙب ا٦نر٣ناأتكيلو، ُبوطايؤكد اإلصبلحية اٜنركة الرتبوية بٌنأحضاهنااليتكالتجديدية نشن

. كتفصيبلن أتصيبلن



 
 

                                      
 ُٕٔ/ُٗ ،التحرير والتنوير ابنعاشور، َّٗ)



َُّ 

 )يف ظالل القرآن(االذباه الرتبوي يف تفسًن  الباب الثاين:

 الفصل األول: سًنة سيد قطب رمحو هللا.

اٞنختلفةنتيجةلكتاابتوكبًنحوٟناجدؿدارشخصياتاليتمنالر٘نوهللاسيدقطباألستاذعتربي
يولوجيات.اإليداٞنتفاكتة،كاإلرشادية،اٞنعرفيةك،التحليليةكالنقدية

كتتطلبإٞناماكاسعاكإحاطةشاملةك١نفوؼابٞنخاطرشائكعملفالكتابةعنشخصيتو
ا ككذا لشخصيتو كالدينية كالفكرية اٞنعرفية الفكرمابٛنوانب الصعيد على تعرضٟنا اليت ٞنؤثرات

كالديينكالعمليالنضإب.

أف ابلذكر كاٛندير ١نبوفمتنثركفبوالكتاابتاليتكتبتعنو فمنهم كمتشعبة؛ ا جدن كثًنة
.احملايدةالعلميةاٞننهجيةكمنهمحسادكمناكئوفلو،كمنهممناتبع

كتابكلل كلوبشكل٢نتصرتوسًنعنة ابالكيتٌفمناببأكٔب،كجبالرجوعإٔب،الذاتية
شخصي تناكلوا الذين ااحملايدين ٍب ّنوضوعية، كاليتتركتلوقوؼعلىاحملطاتاٞنتو ُبحياتو همة

.الرتبومالفكرمبناءهكُبشخصيتوبصمات

 
 

 
  



َُْ 

 أصل سيد قطب ونشأتو :ادلبحث األول

:سيدقطببنإبراىيمبنحسٌنالشاذٕب.اٚنو

. َُّ)منجدهالسادس"الفقًنعبدهللا"لأسرتومناٟنند،أصأصلو:

كمتنوراافرجبلمتدينامرموقابٌنسكافالقرية،كبنحسٌنالشاذٕبقطبإبراىيمكالده:
ىتمبزراعةأراضيوكيعطفا .. ابلقريةاٜنزبالوطين ٛننةكعندهكعيسياسي،فقدكافعضوناُب

. ُُّ)علىالفقراءكيربيدم..

كانتسيدةمتدينةتنتسبإٔبقدفكىيالزكجةالثانيةلوالده،،فاطمةحسٌنعثمافأمو:
كبنتشخصيتوعلىكقدعنيتبرتبيتوفحنتعليوٓنبٚناعالقرآفكتتنثربومرموقةُبالقريةأسرة

. ُِّ)كزرعتُبنفسوالطموحكحباٞنعرفةاإل٬نافكالعزةكالكرامةكٓنملاٞنسؤكلية

. ُّّ)نفيسة،كأمينة،ك٘نيدة،كدمحم،كطفلٓبيعشإالبضعةأايـو:إخوت

بتاريخ ـ،َُٔٗأكتوبرٗمػػوًلده:كلدُبقريةموشا؛إحدلقرل١نافظةأسيوطاٞنصرية
: كسطىذهالطبيعةالساحرةفتحسيدقطبعينيو،فتفتنحتق.ُِّْمنشعبافُِاٞنوافقليـو

نفسوأسراراٛنماؿالطبيعي،كارتسمتُبذىنوالصورالساحرةاليتمشاعرهكحواسو،كتفجرتُب
. ُّْ)التنمحيأبدالدىر

  

 
                                      

 ُٓ،صُ،طسيد قطب األديب الناقد والداعية اجملاىد وادلفكر ادلفسر الرائداٝنالدم،أنظر َُّ)
 ،ّٓ-ّّ،ِ،طسيد قطب من ادليالد إىل االستشهاداٝنالدم،أنظر ُُّ)
 ،ّٗ-ّٕنظراٞنرجعالسابق،أ ُِّ)
 ،َْص،اٞنرجعالسابقأنظر ُّّ)
 ُٓص،ُ،طيف ظالل سيد قطبأبوزيد،أنظر ُّْ)

ُ
ِ 



َُٓ 

 حياة سيد قطب العلمية والعملية :ادلبحث الثاين

ذلكُبكٞناانىزسيدقطبر٘نوهللاالسادسةمنعمره،أرسلوأىلوللدراسةُباٞندرسةابلقرية،
. ُّٓ)عمرهكرٙبُبسنالعاشرةمنآفالحفظالقرأًبكـ،ُُِٗعاـ

بيانو، كحيوية لغتو، كقوة لسانو، استقامة ُب إ٩نايب أثر إبتقاف، كلنو القرآف ٜنفظو ككاف
توجهو كعلى شبابو ُب كشعره أدبو ذلكعلى كسيظهر شعوره"، "ال ُب القرآف حقائق كاستقرار

 . ُّٔ)الفكرمكالدعومبعدذلك

ّنإنتعابومنثقافةكمعرفة-ـ،فنرادكالداهُُٖٗدرسةعاـانتهىمنالدراسةُبىذهاٞن
 العلم -لقدر الثورة ظركؼ لكن ابلقاىرة العلـو بدار ييلحقاه -أف من-ـُُٗٗثورة منعتو

 عاـ ابلقاىرة سيد كنزؿ إٔبحٌن، يدا فـُُِٗااللتحاؽ األكلية، العزيز عبد ّندرسة ٍبالتحق ،
،ـُِٖٗـ،كاستمريداحكلعاـُِٓٗكليةعاـدرسةاٞنعلمٌناألالتحقّن

ليتخرجفيهاعاـَُّٗ"كَبعاـ شهادة"الليسانس"ُّّٗـالتحقبدارالعلـو ـحامبلن
خرجأبُناثتىًعد–كىوطالبابلكلية–،كقىًومىكاشتدساعدهُبالكتابةحكلإنودبكاللغةُباأل

الذمألقاه مهمةالشاعرُباٜنياةكشعراٛنيلاٜناضر):منهاُنثوالقيم،،كأديبكاعدبناقدكبًن
،ككتبمقاالتأدبيةكاجتماعيةكتربويةُب،كماقرضالشعرُِّٗاضرةابلكليةُبفربايرعاـ١ن

 الصحف مثل: اٛنديدة)كاجملبلت ك اٜنياة ك الببلغ)، ك الرسالة)، ك اٞنقتطف)، دار)، صحيفة
الندكا العلـو يقيم كاف كما اٜنفبلت، كيىعقد كينات، العقاد، ا مؤيدن األدبية كمهاٗنناقشاألمور ،

. ُّٕ)مصطفىصادؽالرافعيكتبلميذه"

انتقلإٔب.ٍبعملسيدقطببعدٔنرجومدرسناُبمدارسكزارةاٞنعارؼٞندةستسنوات"
.قافةكُبالتفتيش،ُبمراقبةالثارةاٞنعارؼكشغلعدةكظائففيهاكز

                                      
 .َٔ-ٕٓ،سيد قطب من ادليالد إىل االستشهاداٝنالدم،انظر ُّٓ)
 .ٖٔ،ص،سيد قطب األديب الناقد والداعية اجملاىد وادلفكر ادلفسر الرائداٝنالدم،انظر ُّٔ)
 .َِص،السابق،اٞنرجع ُّٕ)



َُٔ 

،لبلطبلععلىمناى الرتبيةكالتعليمأمريكاُببعثةتربويةميدانيةكزارةاٞنعارؼإٔبأكفدتوٍب
. ُّٖ)ـ"َُٓٗعاـٍبعادسنتٌنىناؾكأقاـُبأمريكا

ٓبيكنسيدقطبُبالوزارة٠نردموظفعادمكمعظماٞنوظفٌن،كإ٧ناكافيفكرللنهوض
من كتعديل أدائها، كٓنسٌن الوزارة أداء بذلكّنستول اٞنقرتحات يقدـ ككاف ك٢نططاهتا. اىجها

ٞنسؤكليوَنرأةكشجاعةككضوح،كلوأدلذلكإٔبغضبهم،فماكافيهُمورضاىمأكغضبهمعليو،
. ُّٗ)كماكافيتزلفأكيتقربإليهمكاليفكرُبالرتقياتكالزايدات

 بعدخدمة قدـسيداستقالتومنالوزارة بشهور، الثورة قاربتتسعةعشرعامناكبعدقياـ


(َِّ .

 
 


  

                                      
 .ُٓ،ص،سيد قطب من ادليالد إىل االستشهاد اٝنالدم،ُّٖ)
 .ُٗ-َٗ،سيد قطب األديب الناقد والداعية اجملاىد وادلفكر ادلفسر الرائداٝنالدم،انظر ُّٗ)
 .ُٓ،ص،انظراٞنرجعالسابق َِّ)



َُٕ 

 ادلراحل الفكرية اليت مر هبا الشيخ رمحو هللا :ادلبحث الثالث

طػػػورالتيػػػو٬نكػػػنحصػػػرىاُبثػػػبلثأطػػػوارمهمػػػة:لقػػػدمػػػرالشػػػيخسػػػيدقطػػػبّنراحػػػلفكريػػػة٢نتلفػػػة
 ُِّ)كالضياعالفكرم،كالطوراألديباإلسبلمي،ٍبالطوراإلسبلمياٜنركي

 ور التيو والضياع الفكريادلطلب األول: ط

 الفرتة َُْٗ-ـُِٓٗ)كافر٘نوهللاُبىذه كمنافحنا،ـ  عنو مدافعنا "العٌقاد" ألستاذه مبلصقنا
 كلعلأبرزمؤلفاتوُبتلكاٞنرحلة:

ـ .ُّّٗ)مهمةالشاعرُباٜنياةكشعراٛنيلاٜناضر ُب) -
 ـ .ُّٓٗ)الشاطئاجملهوؿ ديوافشعرُب) -

 الطور األديب اإلسالمي :الثاينادلطلب 

اىتمسيدر٘نوهللابدراسةالقرآفالكرٙبكبعضالدراساتاإلسبلميةكأٌلفبعضالكتباليتٓنتاج
إٔبإعادةنظرُببعضجوانبهاالشرعية،كمنأشهرمؤلفاتوُبىذهالفرتة:

.ـ ؛كىوأكؿكتابُبالدراساتاإلسبلميةُُْٓٗب))التصويرالفينُبالقرآف  -
 ـ ؛ُباألدب.ُْٓٗ)األطياؼاألربعة مع٘نيدةكدمحمكأمينةقطبُب) -

 ـ .ُْٔٗ)طفلمنالقرية ُب) -

 ـ .ُُْٕٗب))مشاىدالقيامةُبالقرآف  -

 ـ ...اْبُْٗٗ)ُب العدالةاالجتماعيةُباإلسبلـ) -

 الطور اإلسالمي احلركي: الثالثادلطلب 

ا أف معحزسيدقطبنتظمبعد حكلعاـُبشبابو كبقيفيو التحقُنُِْٗبالوفد، زبـ،
فعليألمحزب، كبقيعشرسنواتبدكفانتماء ٍبتركو السعديٌن، اإلخوافٍبانضمإٔبحركة

                                      
 .ُِص،ُ،طمراحل التطور الفكري يف حياة سيد قطببن١نمود،حسٌن،انظر، ُِّ)



َُٖ 

تسلمقيادةـُُْٔٗبسنةـ،ككافّنثابةاٞنوجوالفكرمكالرتبومللحركة،كُّٓٗاٞنسلمٌنسنة
. ِِّ)"التنظيماإلخوا٘باٛنديد"

،كانتحيا" ةسيدقطبُبىذهاٞنرحلةاألخًنةاٞنباركةمنحياتو،عطاءنمتجددنامتواصبلن
،منخبلؿكتبواٜنركيةالناضجةاليتأصدرىا،أك تربواين عطاءنبدكفتوقف،سواءكافالعطاءفكراين

كمنهكاستعبلئو،كافعطاءنعمليناكاقعينا،منخبلؿصمودهكثباتوُبسجنوكجرأتوكشجاعتوكصرب
كمنأشهرمؤلفاتوُبتلكالفرتة:، ِّّ)"خبلؿإنشاءهكقيادتوللتنظيماإلخوا٘باٛنديد

 ـ .ُُٓٗ)معركةاإلسبلـكالرأٚنالية ُب) -

 ـ .ُُٓٗ)اإلسبلـكالسبلـالعاٞني ُب) -

 )ُبظبلؿالقرآف كىوموضوعالبحثاٜنإب -

سبلميةُبنقدمظاىرالفسادمقالةإّٓـ كىيعبارةعنُّٓٗ)دراساتإسبلمية ُب) -
 كالظلمكاال٥نراؼُباجملتمع.

 ـ َُٔٗ)اٞنستقبلٟنذاالدين ُب) -

 ـ كىوكتابُبالعقيدة.ُِٔٗ)خصائصالتصورالسبلميكمقوماتو ُب) -

 ـ كىويشكًٌلمعكتاب)ُبظبلؿالقرآف أىمكتبو.ُْٔٗ)معآبُبالطريق ) -

 ـ ....ُٖٔٗعدعشرينسنةمنكفاتوسنة))مقوماتالتصوراإلسبلمي طيبعب -

أف،ٓبيقدرٟناهللار٘نوهللالسيدقطباثناٝنالدم،عناكينلواحدوكثبلثٌنُنىذاكقدذكر
مع كالثانية األكٔب ١ننتو بعد نتاجو من أتلف فيما كأتلفت تراثو من ضاع فيما فضاعت تنشر

. ِّْ)الظاٞنٌن

                                      
 ٕ:،صمراحل التطور الفكري يف حياة سيد قطببن١نمود،حسٌن،انظر ِِّ)

 .ِّٖ:،صسيد قطب من ادليالد إىل االستشهاد اٝنالدم،ِّّ)
 .َٖٓ-ٕٓٓ،انظراٞنرجعالسابق ِّْ)



َُٗ 

 ادلبحث الرابع: زلنتو واستشهاده

 أف بعد عاـ أمريكا هللامن قطبر٘نو سيد الشيخ اإلخوافَُٓٗعاد من ا جدن قريبنا كاف ـ،
للثورة كالبحثكالتمهيد كالكتابة ابإلصبلحكالتوجيو إليهمالشتغالو رٚنينا ينضم ٓب لكنو اٞنسلمٌن،

كاإلتصاؿابلضباطاألحرار...

منعبدعانتظمُبٗناعةاإلخوافاٞنسلمٌنـ،ُّٓٗعاـكُب لىالرغممنأنوكافمقرابن
الناصركرجاؿالثورة،٣نايبٌنصدؽتوجهواإلسبلميكإخبلصوهلل،فهوقدبشنرابلثورة،كدعاإليها

. ِّٓ)كساعدُبالتمهيدكالتخطيطٟنا

كٞناقامتالثورة،عًملمعرجاٟناُبأكؿعهدىا،لكنسرعافماكقفعلىأىدافهماليت
ىدافواإلسبلمية،فاصلهمكفارقهمكابتعدعنهم...تتعارضمعأ

حيث،بدأت١ننتوفكافضمنضحاايتنكيلكبطشرجاؿالثورةَنماعةاإلخوافكمنىنا
الثورةٞندةٙنسةعشرعامنا ،قضىمعظمهاُبمستشفىسجنليمافطرة،حكمتعليو١نكمة

خارجالسجنٍبٌاعاشبعدىاشهورن،يبعفوصحـُْٔٗ،ٍبأفرجعنوعاـإلصابتوأبمراضكثًنة
التآمرعلىقلبنظاـاٜنكم،ـُٓٔٗأعيدإليو بتاريخفٌنػيحيثبتهمة ذُبحقوحكماإلعداـ

ِٗ/ٖ/ُٗٔٔ(ِّٔ .

كانتىذهنبذةموجزةعنسًنةسيدقطبر٘نوهللا)عمبلؽالفكراإلسبلمي كماٚناه
معتصمنا ا شهيدن بعضأىلالعلمحيثمضىإٔبربو علىمبادئو كاثبتنا كبفكره ٥نسبو-بعقيدتو

عمليناللتعاملمعكتابهللا.-كذلككالنزكيوعلىهللا تربواين ثقافيناضخمناكدليبلن اتركناكراءهترااثن

                                      
 .ُٗٗ-ُٖٗ،سيد قطب األديب الناقد والداعية اجملاىد وادلفكر ادلفسر الرائداٝنالدم،انظر ِّٓ)
 .ُٕ-ُٔ،سيد قطب من ادليالد إىل االستشهادالدم،اٝنانظر ِّٔ)



َُُ 

 .(يف ظالل القرآن)حول كتاب  الثاين: الفصل

 ادلبحث األول: مراحل أتليف كتاب )يف الظالل القرآن(

ُب ِّٕ)قطبدمحميقوؿ لكتاب)ُب القرآفتقد٬نو بركحو" :ظبلؿ صاحبو الكتابالذمعاشو
كٌلو ككيانو كشعوره لفظة...كفكره كلفظة فكرة، كفكرة ٜنظة، ٜنظة خبلصةدكأك...كعاشو عو

. ِّٖ)"...اإل٬نافعآبُبْنربتواٜنٌية

:فيمايلي٬نكنإٗناٟنا ِّٗ)كتابُبأتليفوّنراحل٢نتلفةاللقدمرك

ينشرمقاالتـ،أخذسيدقطبر٘نوهللآُُُٗبهنايةعاـ اٞنسلموفدصدكر٠نلة)بع
بدءنبسورةالفآنة.ككانتاٜنلقةاألكٔبُب)ُبظبلؿالقرآف يفسرفيهاالقرآفالكرٙبٓنتعنواف

 ىيييجئ ني ُّٱ :ـ،فاستمرُبتفسًنسورةالبقرةإٔبأفكصلإٔبقولوتعأبُِٓٗفرباير

َّ جت  هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ
(َّّ 

 ٍبتوقفعنالتنليف.، 

يقعُبثبلثٌنسيدكُبهنايةاٜنلقةالسابعةمناجمللة،أعلن قطبأنوسيصدرمؤلفنامستقبلن
 دارالكتبالعربيةابلقاىرة.)ُبظبلؿالقرآف ُبكلشهرين،تنشره:جزءناعلىالتتابعبعنواف

ـ،صدرللشيخستةعشرجزءنامنالتفسًن،ُْٓٗـكينايرُِٓٗكُبالفرتةمابٌنأكتوبر
أمّنعدؿجزءُباٜنلقة.

                                      
(ِّٕ ( شاذٕب، حسٌن فكريةَُِْ-قُّْٓـ=ُُٗٗ-قُّّّقطبدمحمإبراىيم كعبلمة مصرم كاتبإسبلمي ـ 

للفكر تؤسس ىامة مؤلفات صاحب فهو قطب، سيد شقيق كىو اٞنعاصرة، اإلسبلمية للحركة ابلنسبة ابرزة كحركية
منمن العديدمناإلسبلمياٞنعاصر عرب كالواقع يربطبٌنالفكر كىو الغربية، اٞنعرفة طلقمعرُبإسبلمي٢نالفلنظرية

 .https،//ar.wikipedia.org/wikiمؤلفاتواليتحاكلتتفسًنالواقعأيضانمنمنظورإسبلميعنموقع،
 .ٗ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ِّٖ)
 .ْٔ-ِِْ،طمدخل إىل ظالل القرآناٝنالدم،انظر ِّٗ)
 .َُّ سورةالبقرة،اآلية،َّّ)



ُُُ 

إ٩نابيةمعاإلسبلـكدعوتو،كافالشيخر٘نوهللاكقد القرآفبتفاعلكحركية خاضفيفسر
ُب ىانئة حياة الشباباإلسبلميليعيشوا استهدؼمنها حية دعوية عملية ْنربة ابلقرآفكتفسًنه

لتلقي القرآف، ُباٜنركةظبلؿ كالوقوؼعلىمنهجو كدالالتو، مقاصده كفهم كتوجيهاتو، إ٪ناءاتو
كمهمةالبناء.

يناير بٌن ما الفرتة كمارسُْٓٗكُب اعتيُْٓٗـ منـ خركجو كقبل قطب، سيد قل
السجنأصدراٛنزءالسابععشركاٛنزءالثامنعشرمنتفسًنه.

جريد ٓنرير رائسة استلم السجن خرجمن كبعدما التنليفنظرنا ،اٞنسلموف)ة فتوقفعن
لكثرةانشغالو.

أخرلُبنوفمرب أجزاءنُْٓٗكبعدأفأعيدإٔباالعتقاؿمرة يصدر ٓب نتيجةـ، جديدة
بسيدعقدنشر-التعذيبالذمٜنقوابلسجن.كرفعتدارإحياءالكتبالعربية -اليتيربطها

ب ابلتعويض إايىا مطالبة اٜنكومة ضد السجن.دعول داخل الكتابة من ا سيدن منعت أف عد
رقيبنادينينا ُّّ)نتالشيخدمحمالغزإبيٌفسمحتاٜنكومةلسيدقطبأفيستمرُبنشركتابو،كعى

إٔبالتعذيبالذملقيواعرضعليوالظبلؿ،فلم٪نذؼمنهاإالتعقيباتُبسورةالربكجأشارفيهيي
كاٞنوصلإٔبجنتو.اةفيومعآبالطريقاحملقًٌقلرضوافهللاىوكاجملاىدكفُبالسجن،كرسمللدع

 الكتبالعربية إحياء الكتابُبدار كأخرلُبُٗٓٗ-ـُِٓٗ"طبع ُبثبلثٌنجزءنا ـ
ـ،ٍبطبعتعليهاطبعاتكثًنةُُٔٗـ،كأخرلفيهاعاـُٗٓٗ-ـُٓٓٗمطبعةعيسىاٜنليب

                                      
عآبُٔٗٗ-قُُْٔـ=ُُٕٗ-قُّّٓ)الغزإبدمحم ُّّ) ّنصرالبحًنةّنحافظةكلدكبًن،مصرمإسبلميكمفكرـ 

فيهاكٔنرجـُّٕٗسنةاألزىرجامعةُبالدينأصوؿبكليةالتحق.القريةكيٌتابُبالكرٙبالقرآفحفظكتوُبابلرايض.
عاـالعربيةاللغةكليةمنالتدريسُبالتخصصدرجةعلىحصلكماالدعوة،٠ناؿُبمتخصصناـُُْٗسنة

دكرلوكاف.اٞنكرمةمكةُبالقرلأـكجامعةاألزىرجامعةُبك١ناضرنااٞنصرية،لوزارةاألكقاؼأكالنككيبلنعيٌن.ـُّْٗ
اإلسبلـالسًنة؛فقو،مؤلفاتومن.اإلسبلميالعآبُبكرمالفالغزكلتياراتمعالتصدماإلسبلميالوعينشرُبكبًن

منكثًنُباٞنقاالتمئاتإٔبابإلضافةداعية،٨نـوالقرآف؛مننظراتكالشريعة؛العقيدةعندفاعاالقتصادية؛كاألكضاع
اإلسبلميالعآبصحف الشاملة،ان.ـُٖٗٗىػ،َُْٗعاـاإلسبلـٝندمةالعاٞنيةفيصلاٞنلكجائزةحاز. موقع ظر

http،//shamela.ws/index.php/author/486 العاٞنيةالعربيةعناٞنوسوعةنقبلhttp،//www.mawsoah.net 

http://shamela.ws/index.php/author/486


ُُِ 

كلقيركاجناكبًننا"
(ِّّ .

طبعةقانونيةكظهربعدذلكالظبل" ؿُبطبعاتمسركقةُبٖنانية٠نلدات،ٍبطيبعأخًننا
. ّّّ)إبذفمناألستاذدمحمقطب،حيثأصدرتودارالشركؽُبست٠نلدات"

 أما لعنواف اختياره القرآف ،عن هللا)ُبظبلؿ قطبر٘نو سيد للطبعةيقوؿ مقدمتو ُب
"..:األكٔب أتكلفو. عشتها،عنوافٓب حقيقة .فهو فبٌناٜنٌنكاٜنٌنكنتأجدُب.ُباٜنياة .

. ّّْ)"فيهاماالأسرتكحوُبظلسواهأسرتكح،نفسيرغبةخفيةُبأفأعيشُبظلالقرآففرتة



 


  

                                      
 .ٖٓ،ص،ُ،طمناىج ادلفسرين١نييىبلؿ،،كالسرحاف،مسلم، مساعدِّّ)
 .ْٕٓ،،صادليالد إىل االستشهادسيد قطب من  اٝنالدم،ّّّ)
عن"ٓ/ُ،لكتاب)ُبظبلؿالقرآف  مقدمةالطبعةاألكٔبّّْ)  .ّٖ،ص،مدخل إىل ظالل القرآن" للخالدي،نقبلن



ُُّ 

 )يف الظالل القرآن(ادلنهج التفسًني يف كتاب  :الثاينادلبحث 

منه " القرآف حٌننتحدثعن ك)ُبظبلؿ جديدة، ْنربة أماـ إٔبفإننا ُبالنظر منه متفرد
القرآفالكرٙب،كفهمو،كإدراؾأسراره،كاًٜنكىماليتنػيٌزًؿمنأجلهاالقرآف.

ْنربةفريدةمننوعهاالنكاد٤ندٟنانظًنناُباتريخالتفسًنعلىالرغممنالتضخمالذم
. ّّٓ)"حظيبواتريخالقرآفُبتفسًنه،كاستكناهحقائقو

ُبالتفسًن،ييضاؼإٔبهللافالشيخسيدقطبر٘نو "ٓبييردمنتفسًنهأفيكوف٠نردكتابو
منخبللونفسىو التفاسًنالكثًنةالسابقة،إ٧ناأرادأفيكوفكتابدعوةوكحركةكتربية،ييريٌباٞنسلمي

. ّّٔ)علىأساسالقرآف،كيتحرؾبعدذلكابلقرآف،كيقفأماـأعداءالقرآف"

"٠ن يعترب علىكابلتإبفهو تربوية حركية كأفكار معافو من أضافو ٞنا التفسًن ُبعآب ددنا"
ٞندرسةجديدةُبالتفسًن،كىي"مدرسة أفسيدُبالظبلؿيعتربمؤسسنا التفاسًنالسابقة،كما

. ّّٕ)التفسًناٜنركي"

:،٬نكنتلخيصهافيمايليخاصةلتفسًنالقرآفّننه خاصكبرؤيةر٘نوهللاجاءىذاكقد

مع النص القرآين ادلباشرالتعامل دلطلب األول: ا

اٝنوضُباألكؿمصدرهالقرآفمنجعلسيدقطبر٘نوهللا اللغويةاٞنباحثُبالتفسًنمتجنبنا
أالحاكلتو،ماكل":تفسًنهقائبلنمناألكٔبالطبعةمقدمةُبكالفقهية،كقدصرحبذلككالكبلمية

عنركحيكٓنجبركحي،عنالقرآفٓنجبفقهيةأكبلميةكأكلغويةُنوثُبنفسيأيغرًؽ
. ّّٖ)"القرآف

                                      
 .ٖٓ،ص،يف ظالل سيد قطب، حملات من حياتو وأعمالو أبوزيد،ّّٓ)
 .ْٓٓ،ص،فسر الرائدسيد قطب األديب الناقد والداعية اجملاىد وادلفكر ادل اٝنالدم،ّّٔ)
 .ْٖٓ،ص،ِ،طسيد قطب من ادليالد إىل االستشهاد اٝنالدم،ّّٕ)
،ّط،اذباىات التفسًن يف القرن الرابع عشرعنالركمي،نقبل،ٔ/ُالطبعةاألكٔبللتفسًن،يف ظالل القرآن ،قطب ّّٖ)

ّ/َُْٗ، 
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ُباستلهاـكمنهجنا": كمقوماتواإلسبلميالتصورخصائص)مقدمةكتابوُبأيضاكيقوؿ
ركاسبمن-شعوريةمفرداتكالمقرراتعقليةالإطبلقناسابقةّنقرراتنواجهوأالالكرٙب،القرآف

كفقالنصوصىذهمعا٘بنستلهمأك،نصوصوإليها٥ناكم-ذاتومنالقرآفتىًقهىانىسٍٓباليتالثقافات
أفهللايريداليتاٞنقرراتالصحيحةلينشئ-ابتداء-القرآ٘بالنصجاءلقدالسابقة.تلكاٞنقررات

كبًن،الالعليمنالتفضلىذايستحقوماكأقلٌ.حياهتمعليهاتقـوكأف،البشرتصوراتعليهاتقـو
كعقوٟنمقلويدمٟنافرغواكقديتلقوىاأف-العاٞنٌنعنالغينكىو-اٛنبلؿذمهللامنالرعايةكىذه
كحديثهاقد٬نها-اٛناىلياتركاسبكلمننظيفااٛنديدتصورىمليقـو،دخيلغبشكلمن
ىذا..!شيئااٜنقنمتغينالاليت،البشرظنوفمنالكحده،هللاتعليممنمستمدا-السواءعلى
. ّّٗ)"الكرٙبالقرآفمواجهةُبالصحيحاٞننه ىو

  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث ٱُّٱ:الكر٬نةفعندتناكلولآلية
َّ يك ىك

(َّْ  لكلمة ُبتفسًنىم علىبعضالعلماء استدرؾُباٜناشية "لواقح"ابلتفسًن،
السياؽشجرة،فيذكرأفإٔبجرةشمناللقاحٓنملالرايحأفكىو،كيشفالعلميالذمابٞنعىن
َّ.. يق ىق يف ىف يث.. ٱُّٱسواهدكفابٞناءلواقحأهناإٔبيشًنىنا

ذكرىناؾكليس
دقيقالقرآ٘بكالتعبًن"..:ؿمعقبنافقا،للنباتاٞنشهدُبظلىناؾيكوفحكللئلنباتبعيدمنكلو
بعيدكمنقريبمناٞنشاىدظبلؿرسمُب مناانجينالقرآفظبلؿُبيعيشمنذلكيدرؾ.

!الغريبةكاإل٪ناءاتالشوائبتلكمنبرمءقرآ٘بحسلويتكوفحكلالغريبة،كاإل٪ناءاتالشوائب
. ُّْ)!"دخيلغريبأتكيلكلحسويلفظكعندئذ

 وللّسور للقرآن ادلوضوعية الوحدةادلطلب الثاين: 

اٞنوضوعيةللقرآفالكرٙب،كألجزائومنخبلؿتفسًنهإٔبإبرازالوحدةالشيخسيدقطبلقدسعى
اُبذلكعلىمنهجية :تتضحمعاٞنهافيمايليغًنمسبوقةكلسوره،معتمدن

                                      
 .ُٓصدط،خصائص التصور اإلسالمي ومقوماتو، قطب،ّّٗ)
 .ِِٜنجر،اآلية، سورةاَّْ)
 .ُِّْ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ُّْ)



ُُٓ 

الفكريةابتدأتفسًنهّنقدمةعامةسجلفيهابعضإ٪ناءاتوكىويتناكؿالقرآفكشرحفيهااألسس -
اعتمدىا،اليت
،ىترتيباٞنصحفالعثما٘بقٌسمتفسًنهإٔبثبلثٌنجزءامطابقةألجزاءالقرآفعل -
،عندكلجزءأيٌبّنقدمةيبٌنفيهاطبيعةاٛنزءكخصائصوكترابطومعاٛنزءالسابق -
،حسبالسوراليتبداخلوٍبيقسماٛنزء -
ل - تناكلو لكعند أيٌب سورة، ابلسورة فيها يعرؼ ،سببٟناكافإفنزكٟناسببمبيًٌناّنقدمة

اٞنوحدموضوعهايعرضٍب،نزكٟناصاحبتاليتكاٞنبلبسات أكالفرعيةكموضوعاهتا،األساسي
،ٍبيشرعُبتقسيمهاإٔبمقاطعحسبموضوعاهتاحوٟنا،تدكراليت١ناكرىا

كالذميليو - عناٞنقطعالذمسبقو ٕنييزه ّنقدمة،ككلمقطعيشكلكحدة لو يقدـ كىوبدكره
أكموضوعاتأك اٞنقطعمنأفكار يعرضو ما أكمشاىديتناكؿفيها أكًعرب، تشريعاتأكًحكم

،كظبلؿ...
صغًنةييقدـلوّنقدمة،-كاٞنقطععبارةعنآيةأكآايتتعاِبمسنلةأكمشهداأكقضيةكاحدة -

 يربطهاابلبنيةاليتقبلها،
ِنإنةيربطفيهابٌناٞنواضيعموضحناتناسقهامع-ُبغالباألحياف-كُبآخرالسورةأيٌب -
 أكاحملوراألساسيللسورة،ٞنوضوعا

أفيعطيالقارئشننوكىذامن.ُبتفسًنهكلواألسلوبىذا-ر٘نوهللا-الشيخهن قدك
 يستطيع حيث كمقاصدىا، السورة إٔب ككلية شاملة موضوعاهتنظرة ّنوضوعهااربط الفرعية

مضامينهااألساسي استيعاب من فيتمكن كنوز،، استخراج ٍب كاٜنركيةالبيانيىاكمن كاٛنمالية ة
كالواقعيةكالرتبوية.

 معايشة القرآن يف عصر التنزيلادلطلب الثالث: 

تعاملالصحابةمعالقرآفكاإلٞناـابٞنبلبساتالتار٫نيةلنزكؿبياف"كافمنٚناتالظبلؿاٞنميزةلو،
. ِّْ)القرآفكاالستشهادللنصابلواقعالتار٫ني"

                                      
 .ُِٖ،ص،ِ،طادلنهج احلركي يف ظالل القرآن اٝنالدم،ِّْ)



ُُٔ 

،كيبٌنلىأسبابالنزكؿ،فيوردأكثرمنسببأحيايركزعقدكافسيدر٘نوهللاف دالالتانن
ىذهاألسبابعلى٠نتمعالصحابةكعلىاجملتمعاتاإلسبلميةفيمابعد.كقدكافحريصناعلىاٛنو

. ّّْ)العاـالذمنزلتفيوالسورةأكنصوصهاكزمافنزكٟناكحالةاٛنماعةاٞنسلمةكاحتياجاهتا

كماالقارئيعيشأجواءنزكؿالقرآف،فيجدُبنفسوأتثًنناللقرآفكىذامنشننوأف٩نعل
كصحابتو.ملسو هيلع هللا ىلصالنيبمعالتنزيلأايـيعيشكافلو

صرحبذلكُب فعندكقد اٞنواضع؛ كثًنمن عمراف آؿ لسورة تفسًنه كيفيةأكضحمطلع
األكٔباٛنماعةتلكمعنعيشأف٩نب..":تعاملالصحابةمعالتنزيلكمدلتفاعلهممعو،قائبلن

اٜنقيقيةبشريتهاُبكنتمثلها الواقعيةحياهتاكُب، ٟناالقرآفقيادةكنتنملاإلنسانيةمشكبلهتاكُب،
خطوةبيدىاالقرآفأيخذكيفكنرلالسواءعلىالكليةأىدافهاكُباليوميةشؤكهناُبمباشرةقيادة
ُبالصاعدالدرجكترقى.كٓنتملكتتنٓب.كتقاـككتضعف.ستقيمكتكٓنيد.كتنهضتعثركىي.خطوة
كمشقةبطء ك٠ناىدةصربكُب، اإلنسافخصائصكلفيهاتتجلى، اإلنسافضعفككل، ككل،

.اإلنسافطاقات

األكٔباٛنماعةبوخوطبتمامثلُبابلقرآف٢ناطبوفأيضا٥ننأننانشعرٍبكمن كأف.
خصائصهابكلك٥نسهاهاكنعرفنراىااليتبشريتنا للقرآفاالستجابةٕنلك، ُببقيادتوكاالنتفاع،
.الطريقذات

ُبيعملأفك٬نلكاألكٔباٞنسلمةاٛنماعةحياةُبيعملحياالقرآفسنرلالنظرةيدذهإننا
عناكاقعنبعيدةمهٌومةتعبديةتراتيل٠نردليسكأنو.كغدااليـومعناأنوكسنحس.أيضا٥ننحياتنا
. ّْْ)البشرية"اٜنياةمعكتفاعلوفاعليتوكبطلتكانقضىمضىاتر٫ناليسأنوكما،احملدد

 القرآن يف األديب الفين اجلانب تذوقادلطلب الرابع: 

مع كاقعنا كاف كما الكرٙب القرآف من تقريبالشباباٞنسلم ُب كاٞنتمثلة النبيلة غايتو من انطبلقنا
                                      

 .ِّٖ،ص،مدخل إىل ظالل القرآناٝنالدم،انظر، ّّْ)
 .ّْٗ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ّْْ)



ُُٕ 

ر٘نوهللايدا،حاكؿالشيخسيدقطبعلىموىبتواألدبيةاليتحباههللاالصحابةحاؿالنزكؿ،كبناء
الكشفعن خبلؿ من الكرٙب للقرآف الفين اٛنمإب اٛنانب الببلغيةإبراز مكنوانتو أسرارهكعن

.اإلبداعيةاٞنعجزة

 فقد كتابو ُبالقرآف)قاؿُبمقدمة القيامة مشاىد كالقرآف:  الكتاباٞنعج:"... زىذا
اٛنميل،ىوأنفسمآنويواٞنكتبةالعربيةعلىاإلطبلؽ،فبلأقٌلمنأفيعادعرضو،كأفتردإليو

كالفق كالنحوية التفسًناتاللغوية كأفيستنقدمنركاـ أيضانجدتو، كاألسطورية كالتار٫نية كأفهية !
.كذلكمكامناٛنماؿفيوبواٞنشاعرإٔبتربزفيوالناحيةالفنية،كتستخلصخصائصواألدبية،كتن

.كقدتناكلتىذهاٞنشاىدكمايصورىاظاىراللفظالواضحعملياألساسيُب"مكتبةالقرآف"ىو
اٞنشرؽالبسيط،ٓبأحاكؿأفأعٌقدىاابلتنكيبلتالبعيدة،كالأفأدخلعليهامباحثلغويةكدينيةال

ألكلٌنقدتلقوااٛنماؿالفينُبالقرآفىذايقتضيهاالعرضالفيناٛنميل.كُباعتقادمأٌفالعربا
. ّْٓ)"التلقي،فتعمقُبإحساسهمكىٌزنفوسهمقبلأفيعقًٌدهاٞنفسركفكاٞنؤكلوف

 ادلنهج احلركي الواقعي للقرآنادلطلب اخلامس: 

انيةالنصوصالقرآنيةالتدرؾحقإدراكهاابلتعاملمعمدلوالهتاالبي..":تعأبيقوؿالشيخر٘نوهللا
أكالن تدرؾ إ٧نا فحسب!! كاقعيتهاكاللغوية كُب اٜنركي التار٫ني جوىا ُب ابٜنياة شيء كل كقبل

كإفكانتأبعدمدلكأبقىأثرامنالواقعالتار٫نيالذم-اإل٩نابيةكتعاملهامعالواقعاٜني.كىي
ٍبيبقىٟناار٫ني..التتكشفعنىذااٞندلالبعيدإالُبضوءذلكالواقعالت-جاءتتواجهو

إ٪ناؤىاالدائم،كفاعليتهااٞنستمرة،كلكنابلنسبةللذينيتحركوفيدذاالدينكحدىمكيزاكلوفمنوشبو
ماكافيزاكلوالذينتنزلتىذهالنصوصعليهمأكؿمرةكيواجهوفمنالظركؼكاألحواؿشبوما

كافىؤالءيواجهوف!

القرآفقطلل مدلوالهتاكلنتتكشفأسرارىذا الذينيعاٛنوفنصوصوُبضوء قاعدين،
. ّْٔ)اللغويةكالبيانيةفحسب..كىمقاعدكف!"

                                      
 .ٗ،ص،ُٔ،طمشاىد القيامة يف القرآن قطب،ّْٓ)
 .ُّْٓ/ّ يف ظالل القرآن، قطب،ّْٔ)



ُُٖ 

ٞننه حركيكاقعي النحو، لنصوصالقرآفعلىىذا كبذلك،يؤصلسيدقطبُبتناكلو
بٌنالقارئكبٌن العميقة الفجوة كيزيل الكرٙب، القرآف نزكؿ كاٟندؼالرئيسمن الغاية مع يتوافق

القرآفخوطبتبوأمةحيةذاتكجودحقيقيكمنٍبيتعاملمعوا لقرآف.فهويستحضرأفىذا
.سلوكنامعاملةحيةكاقعيةتتجاكزاٛنانبالنظرم،فيجعلمننصوصودستورناعملينايعيشو كعمبلن

أىدافوتًققطبإٔبىذااٞنرتقىالعإبمعالقرآف،كالتعبًنعنكاٜنقأنوٓبير":كقدقيلعنو
 مثيبلن إالألنوٓنرؾ،كهن هن –كغاايتو،كتسجيلمقاصدهكىداايتوابقتداركبراعةالنعرؼٟنا

القرآفاٜنركيالعملي،كٕنثنلتوجيهاتوالركحيةكالفكريةكاقعناحيًّاملموسنا،كعاشمعالقرآفكمالو
. ّْٕ)"ائوكافيشاىدالتنزيل،فجاءتألفاظوانبضةأبنفاسو،٣نتزجةبدم

للوحييقوؿسيدر٘نوهللا: الرتبويةاإلٗنالية األمةاٜني"كُبنظرتو القرآفىوكتابىذه
كافيريببو-سبحانو-هللاكرائدىاالناصحكأنوىومدرستهااليتتلقتفيهادركسحياهتا.كأف

يداىذاالدكرالعظيمبعداٛنماعةاٞنسلمةاألكٔباليتقسمٟناإقامةمنهجوالراب٘بُباألرض،كانط
الباقي-أراديدذاالقرآفأفيكوفىوالرائداٜني-تعأب-أفأعدىالويدذاالقرآفالكرٙب.كأنو

لقيادةأجياؿىذهاألمة،كتربيتها،كإعدادىالدكرالقيادةالراشدةالذم-ملسو هيلع هللا ىلص-بعدكفاةالرسوؿ
اىتدتيدديو كلما بو، منىذاكعدىا كلو كاستمدتمنه حياهتا معو، كاستمسكتبعهدىا ،

القرآف،كاستغزتبوكاستعلتعلىٗنيعاٞنناى األرضية.كىيبصفتهاىذه،مناى اٛناىلية!

إفىذاالقرآفليس٠نردكبلـيتلى..كلكنودستورشامل..دستورللرتبية،كماأنودستور
العملية،كمنٍبفقدتضمن اليتللحياة اٞنسلمة عرضْناربالبشريةبصورةموحيةعلىاٛنماعة

اإل٬نانيةُباألرضمنلدفآدـ كتضمنبصفةخاصةْناربالدعوة كيربيها لينشئها عليو-جاء
كقدمهازادالؤلمةاٞنسلمةُبٗنيعأجياٟنا.ْناريداُباألنفس،كْناريداُبكاقعاٜنياة.كي-السبلـ

..لمةعلىبينةمنطريقها،كىيتتزكدٟنابذلكالزادالضخم،كذلكالرصيداٞنتنوعتكوفاألمةاٞنس
..إفىذاالقرآفينبغيأفيقرأكأفيتلقىمنأجياؿاألمةاٞنسلمةبوعي.كينبغيأفيتدبرعلىأنو

،كلتنًنالطريقإٔباٞنستقبل.العلىأن ،لتعاِبمسائلاليـو و٠نردكبلـتوجيهاتحية،تتنزؿاليـو
                                      

 .ٕٔ،ص،يف ظالل سيد قطب حملات من حياتو وأعمالوأبوزيد، ّْٕ)



ُُٗ 

ٗنيليرتلأكعلىأنوسجلٜنقيقةمضتكلنتعود!كلنننتفعيدذاالقرآفحكلنقرأهلنلتمسعنده
لتلتمسعنده األكٔبتتلقاه اٞنسلمة كانتاٛنماعة كُبغدانكما الواقعةُبيومنا توجيهاتحياتنا

. ّْٖ)"التوجيواٜناضرُبشؤكفحياهتاالواقعة

اٞننه ك الباحثةٜندع-ىذا كذلك-لم هللاالشيخفألفريدُباببو، يوٕبأ٨نيةكافر٘نو
.ُبمعامبلتالناسكحياهتمأتثًنهإحياءالقرآفُبأحواؿالبشرية،كابلغةإٔبقضية

قواـىذاالدين،كمنٍباليفقهوإالالذينيتحركوف"إفاٜنركةىي:ر٘نوهللاأيضنايقوؿك
أبفا كالتجاربْنـز لدراستوُببو، تفرغوا الديناليفقهونومهما وفُباٜنركةيدذا لذينالييد٠نى

تتجلىللمتحركٌنبوحركةجهاديةالكتبدراسةن الدينإ٧نا ابردة،كأفاللمحاتالكاشفةُبىذا
. ّْٗ)"لتقريرهُبحياةالناس،كالتتجلىللمستغرقٌنُبالكتبالعاكفٌنعلىاألكراؽ

                                      
 .ُِٔ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ّْٖ)
 .َِّٗ-َِّٖ/ْك،ُّٕٔ-ُّْٕ/ّ،يف ظالل القرآنانظرقطب، ّْٗ)



َُِ 

األىداف والقيم الرتبوية لكتاب )يف ظالل القرآن(ادلبحث الثالث:   

منخبلؿاستقراءسًنةالشيخسيدقطبر٘نوهللا،ككذاالظركؼكاألكضاعاليتالزمتوأثناءكتابتو
كمنهجنا األخًنكأىهدافوالرتبوية؛فالشيخر٘نوهللاقدانته أسلوابن قيمةىذا للظبلؿ،تظهرجليا

علالتفسًنغايةُندذاتو،كإ٧ناجعلوكسيلةلغايةشريفة،كأداةألىداؼ"ٓب٩نغًنمسبوقٌنحيث
. َّٓ)"سامية،أرادٓنقيقهاُبعآبالفكركالتصوير،كُبعآبالرتبيةكاٜنركة

إٔبتزكيدالقارئبدليلتربومعملي ُبذلككقدسعىر٘نوهللامنخبلؿكتابو ا معتمدن
اٛنيلاألكؿمنالصحابة،الذينتربواابلقرآفالكرٙبكاستوعبوهأسلوبالقياسمنخبلؿتتبعولسًنة

اكعملواإب ييقتدلبوفجعلمنهم٧نوذجارشاداتوالرتبويةجيدن تذلبو،كمثاالن  .٪ني

حقيقةالفارؽبٌنجيلناالذمنعيش-بعمق-كإنينألدرؾاآلفكُبذلكيقوؿر٘نوهللا:"
القرآف.لقدكانوا٫ناطبوفيدذاالقرآفمباشرةكيتلقوفإيقاعوُبفيوكاٛنيلالذمتلقىمباشرةىذا

استجابة ٟنا كيستجيبوف مباشرا، انفعاال يدا كينفعلوف كإ٬ناءاتو. كإ٪ناءاتو كظبللو، كصوره حسهم،
٪نققوفُب كمنٍبكانوا لتحقيقمدلوالتوُبتصورىم. اٛناىلية يتحركوفبوُبكجو كىم مباشرة.

 البشر كمشاعرىمحياة قلويدم ُب الذمًب ابالنقبلباٞنطلق اليتحققوىا، تلكاٝنوارؽ القصًنة
كحياهتم،ٍبابالنقبلباآلخرالذمحققوهُباٜنياةمنحوٟنم،كُبأقدارالعآبكلويومذاؾ،كُب

 األرضكمنعليها.هللاخطسًنالتاريخإٔبأفيرث

الق ينهلوفمباشرةمنمعٌنىذا ارآفببلكساطة.كيتنثركفإبيقاعوُبحسهمفمنلقدكانوا
. ُّٓ)"ذف.كينضجوفُنرارتوكإشعاعوكإ٪نائوكيتكيفوفبعدذلككفقحقائقوكقيموكتصوراتو...ألي

ل ابلنسبة أما لتفسًن الرتبوية كلعلؤلىداؼ حصرىا، يصعب فقد القرآف  ظبلؿ )ُب
: ِّٓ)أبرزىا

                                      
 .ّٗ،ص،مدخل إىل ظالل القرآن اٝنالدم،َّٓ)
 َِّٗ-َِّٖ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ُّٓ)
 .َُٗ-ٖٗ،خل إىل ظالل القرآنمد انظراٝنالدم،ِّٓ)



ُُِ 

 ٞنعاصرينكبٌنالقرآف؛اٞنسلمٌناإزالةالفجوةالعميقةبٌن .ُ

.الكتابمنىدفهمىيتكوفأال،الظبلؿىذهبقراءألىيب"كإنينيقوؿسيدر٘نوهللا:
.الظبلؿىذهعنهمكيطرحوا،حقيقتوُبذلكعندليتناكلوهٍب.ذاتوالقرآفمنليدنوايقرءكهناإ٧نا
معاٞنعركةخوضكعلىمدلوالتوقٓنقيعلىكلهاحياهتمكقفواإذاإالحقيقتوُبيتناكلوهلنكىم

. ّّٓ)رايتو"كٓنتابٚنواٛناىلية
كقد٪نقالقوؿُبىذااٞنقاـ:كىلالنكباتاليتأصابتاألمةُبمعاقلها،ُب١نطاتاتر٫نية
 كأتصيبلن كعمبلن ٢نتلفةإالبسببالبعدعنكتابهللاتعأب،كىجرهَنميعأنواعاٟنجرتدبرناكترتيبلن

الرايدةاليتأشرقتيداصفحاتاألكائلمنالصحابةكالتابعٌنكاتبعيهمكانتإالبسبب..كىل!؟
تعلقهميدذاالكتابكامثتاؿأكامره،كاجتنابزكاجره،كاالتعاظبقوارعو،حكلٓبيعدقلب٫نلومنو،

 ...!؟كالبيتتغيبعنوْنلياتتعاليمو،كالبقعةمنأمكنةأكلئكاٛنًلةإالتصضحبوجوده

اٞنعا .ِ اٞنسلمٌن للقرآفصتعريف اٜنركية العملية اٞنهمة على اٜنيةرين طبيعتو كبياف
اٛنهادية،كاطبلعهمعلىمنهجوُباٜنركةكاٛنهادُبكجواٛناىلية،كرسمالطريقاليتيسًنكفيدا

 علىىديو..
كاٞنبلبساتكالظركؼكاٜناجاتكاٞنقتضياتا استصحاباألحواؿ من بد ال لواقعية"إنو

النصالقرآ٘ب. اليتصاحبتنزكؿ مدلوالتو.العملية النصكأبعاد إلدراؾكجهة منىذا بد ال .
كلرؤيةحيويتوكىويعملُبكسطحيكيواجوحالةكاقعةكمايواجوأحياءيتحركوفمعوأكضده.

كل لبلنتفاعبتوجيهاتو ىيضركرية كما كتذكقها أحكامو لفقو ضركرية الرؤية تكررتتلككىذه ما
ك٥نننستننفالدعوة اليـو يواجهنا كعلىاألخصفيما اتلية، اتر٫نية الظركؼكاٞنبلبساتُبفرتة

 . ّْٓ)اإلسبلمية"

اٞننشودة .ّ اإلسبلمية إٔبٚناتالشخصية مكتوب، عملي بدليل اٞنعاصر اٞنسلم تزكيد
 كمبلمحاجملتمعاإلسبلميالقرآنية،

ٞنعناىاكاإل٪ناءاتعلىاٛنانبالعملي–وصالقرآفالكرٙبلنصعندتفسًنه–يركزكافدفق
                                      

 َِّٗ-َِّٖ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ّّٓ)
 ُِِِ-ُُِِ/ْاٞنرجعالسابق، ّْٓ)



ُِِ 

 اليتتقود كاإلصبلحاٜنية اإل٬ناف.العاملٌنُبطريقالدعوة علىبيافطبيعة يرٌكزكثًننا، نراه كٟنذا
علىمستولالفرد كاٜنياة النفسكالسلوؾ ُب كآاثره اإلنسانية ُباٜنياة كمقوماتو كقيمتو كحقيقتو

 كاجملتمع.

الةكبيافمبل١نهاكٚناهتانشاءالشخصيةالفعٌإلربيةاٞنسلمتربيةقرآنيةإسبلميةمتكاملة،ت .ْ
الو اٜنياة ُب كأثرىا كحياهتا تكوينها الكراـكعوامل الصحابة استلهاـ كيفية على الرتكيز مع اقعية،

يو،كتفاعلهماإل٩نايبمعو،،كتنفيذىمألكامرهككاجباتو،كاجتنايدمحملرماتوكنواىٟنداايتالقرآفالكرٙب
 كحركتهمالعمليةمنخبللو..

كالتعريفابألسس .ٓ الكرٙب القرآف ينشئو الذم اإلسبلمي، كٚناتاجملتمع مبلمح بياف
يقـو اليت اٛنهادمإلنشائو،عليهاالقو٬نة، اٜنركي الطريق األكؿ،كرسم اإلسبلمي ابجملتمع اقتداءن

 أفاٛنماعةضركريةلرتبيةاألفرادتربيةقرآنيةانجحة.انطبلقنامنكذلك،ملسو هيلع هللا ىلصالذمأقامورسوؿهللا
األمةاإلسبلميةإٔبالتميزِنصائصها-ُبكلفرصةسا٥نة،ككلمناسبة٣نكنة-فهويدعو

تقو أف كإٔب كقيمو، القرآف ٞنبادئ كاقعية عملية تكوفصورة أف كإٔب القرآف، بينها اليت ـك٣نيزاهتا
ّنسؤكليتها،كتؤدممهمتهااليترٚنهاالقرآف،كإٔبتبوءمكانتهاالقياديةُبكاقعالبشرية.

ريٌدا .ٔ إٔب اٞنسلمة اٛنماعة تسلكو اليت الطريق معآب بياف ٚناتو مراحلوكٓنديدكرسم
 كالتحذيرمنالفنتكاٞنغرايتكاٞنعوقاتفيو.

مسهبناك ابيننا،أكثرمنوُبكلموضعرآهقدكافحديثوعنطريقالدعوةمفصبلن ،كاضحن
 .مناسبنا،ككررهكلمارألىذاضركراين

كىيتتفقمع-أفأىداؼالظبلؿ مدخلإٔبظبلؿالقرآف)ُبكتابواٝنالدمخلصقدك
الكرٙب للقرآف األساسية األكٔب،-األغراض ابلدرجة جدية كاقعية حركية، دعوية تعليمية، تربوية

"ت٠نردكليست ثقيف"اٞنسلماٞنعاصربزادثقاُبموسوعيشامل.كمنٍبصحاعتبارالظبلؿدليبلن
لصياغةالشخصيةاإلسبلميةاٞنتكاملاعملين . ّٓٓ)ة،كبيافالطريقإٔبهللاسبحانوكتعأبمكتوابن

                                      
 ِٖٖ،ص،مدخل إىل ظالل القرآناٝنالدم، انظرّٓٓ)



ُِّ 

 الفصل الثالث: اإلنسان زلور العملية الرتبوية

قطبر٘نو سيد الشيخ حياة عن عرضموجز تقدٙب الرتبومهللابعد التفسًن مفهـو كعن ، ٍب،
 القرآف  ظبلؿ الدراسةالكتاب)ُب ،موضوع اآلف تعرال٩ندر نظرة هللاؼعلى قطبر٘نو سيد

.كابعتبارهاحملوراألساسلكلعمليةتربويةكمصًنه،كدكرهكمكانتوئلنسافبطبيعتوكفطرتول

٪نقيقتهاعندالشيخسيدر٘نوهللا،علىماىيةالطبيعةاإلنسانيةكحقمعتسليطاألضواءك
،ُباألرضتواإلنسافكخبلف علىنظرتوللفطرةكعبلقتهاابلتشريعاتالسماكيةكمسنلةتكرٙبالتعرؼ
.)ُبظبلؿالقرآف جاءيداُبكتابوكما

حوؿاك الشيخسيدقطبر٘نوهللاُباألخًنييؤتىبتصورو ٍبلكماؿاإلنسا٘بمنمنظور
يتٓنوؿدكفتربيتوليصلإٔبىذهاٞنرتبةاٞننشودة.العوائقال



 
 

 
  



ُِْ 

 الطبيعة اإلنسانية :ادلبحث األول

األطوار الغريب الكائن ىذا اإلنساف؛ طبيعة معرفة من البد تربوية دراسة أم على اإلقداـ قبل
ٟنا.الرئيساحملوركلدراسةتربويةككاٞنقصودب

ككثًنمنكقداختلف كاٞنربٌنالفبلسالعلماء حوؿفة القدـ.مفهـو منذ اإلنسانية الطبيعة
كابختبلؼأغراضهمالرتبوية.اعتقاداتكلفريقمنهمكختبلؼتصوراهتمكظهرتنتائ متباينةاب

يركفاللغويوفف كلمة :"إنساف""أف ًإٍنًسيافه؛ أىصلو مىٍعريكؼه:كاإًلنسافي... "(ّٓٔ ..
ٍنسي"ك . ّٖٓ)"ظيهيوريال:نسافياإلً"ك، ّٕٓ)"اٍلبىشىري:اإٍلً

فمنهممنيرلأفاإلنسافمادةأكليةتطورتكتعقدت،كمنهممنيركنوعقبلأماالفبلسفة
. ّٗٓ)كمنيركنومكوانمناٞنادةكالركح،كركحا

الكائنكغرائبيةسلوكيات اتفقتحوؿمسنلةغموضىذا علىاختبلؼفركعها، ،وكالعلـو
؛كقدظهرتتياراتعلميةعلمانيةتنطلقأساسنامناإل٬نافبوحدةتسبةسواءالغريزيةمنهاأكاٞنك

كاحدايسرمعلىاإلنسافسراينوعلىالكائناتاألخرل، ،فذىبتإٔبأفٖنةقانوانن إذالفرؽالعلـو
. َّٔ)!!!بٌناإلنسافكاٜنيوافمنىذااٞننظورفرؽُبالدرجةكليسُبالنوع

معارفهمكنظرايهتممنالبشر،علىعكساٞنسلمٌنالذيناعتمدكاكالواقعأفىؤالءاستمدكا
  حن  ُّٱ:ُبذلكعلىخالقالبشركىواألعلمأبسرارهكبطبيعتوكّنايصلحلرتبيتوعلىأحسنتقوٙب

                                      
 َُ/ٔ،مادة،"أنس،لسان العرب ابنمنظور،  ّٔٓ)
 .ِّمادة،"أنس،ص،سلتار الصحاحالرازم، ّٕٓ)
 .ُْٓ/ُمادة،"أنس، ة،مقاييس اللغابنفارس، ّٖٓ)
 َُُ،ص،الفكر الرتبوي يف اإلسالمعباس١نجوب،انظر ّٗٓ)
(َّٔ   انظر ،العلوم اإلنسانية والطبيعة البشريةاٞنسًنم،

http،/4/27///www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006.
 

http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2006/4/27/


ُِٓ 

 َّ ىه مه جه ين ىن من خن
ككضعواقوانينهمكنظرايهتممعرفتهموااستهلٌفعلماءاٞنسلمٌن. ُّٔ)

كمعادىممنكتابهللاالكرٙبكسنةنبيواٞنصطفىملسو هيلع هللا ىلص.ككلمايصلحُبأمرمعاشهم

الطبيعةر٘نوهللاسيدقطبكييعدالشيخ ُبمعرفة اٞنربٌناٞنسلمٌنالذينأسهموا منركاد
اعننظرةعلماءاٞنسلمٌنقبلو.الٔنتلفكثًننالطبيعةنظرتوٟنذهككانت،اإلنسانية

 اٞنقاـ،أفاٞننه الرتبوملتفسًنالشيخسيدقطبر٘نوهللاك٣ناْندرإليواإلشارة ُبىذا
العقلاإلنسا٘باٞنسلم، يدا ينعم لتكوفىداية القرآنية التعاليم تنزيل ينطلقمن إذ مننوعو، فريد

يعود،فرتبيةاألمة ينطلقكإليها منها -سيماُبمرحلةاألزمات-ك٩نددثقتوأبفاٝنبلصكالسمٌو
ملببلغاتالقرآفالكرٙبكىداايتو،ملمحدقيقمنمبلمحالرابنيةاليتينشدىاالقرآفالكرٙبإبرجاعه

ُباٞنصلحٌنكاجملددين،كىينرباسالنورالذمتنسدؿخيوطوعلىاجملتمعلرتسمفيهاحياةاإلنساف
الذمٔنلصمنظلماتالوىمكالشهوةكمنكراتاألخبلؽكاألىواء.

 قة التكوين ادلطلب األول: حقي

:الكر٬نةُباآليةإٔبحقيقةتكويناإلنسافكمابينهاالقرآفالكرٙبر٘نوهللايشًنالشيخسيدقطب
َّ جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱ

.فيقوؿ: ِّٔ)
كىوالطٌناليابس-اختبلؼالطبيعتٌنبٌنالصلصاؿمنخبلؿاآليةيقرر"إفهللاسبحانوكتعأب

كالناراٞنوسومةأبهناشعواءسامة..انر-اٞنتخذمنالطٌنالرطباآلسن،لصلعندنقرهالذميص
..كفيمابعدسنعلمأفطبيعةاإلنسافقددخلفيهاعنصرجديدىوالنفخةمنركح هللا،السمـو

. ّّٔ)"أماطبيعةالشيطاففبقيتمنانرالسمـو

ابإلحالةإٔبنصوصنسافِنصائصومنذنشنتواإلكعلىكجوالتفصيليوضحر٘نوهللاتفرد

                                      
 .ُْ سورةاٞنلك،اآلية،ُّٔ)
 .ِٕ-ِٔ سورةاٜنجر،اآليتٌن،ِّٔ)
 .ُِّٕ/ْظالل القرآن، قطب،ُبّّٔ)



ُِٔ 

 َّ من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱتعأب:القرآفاألخرلُبىذهالقضية،كِناصةقولو
(ّْٔ ،

 مت خت حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني ُّٱجلُبعبله:كقولو

َّ مج حج مث هت
أصلاإلنسافكأصلاٜنياةكلهامنطٌنىذه،فيقوؿر٘نةهللاعليو:"إف ّٓٔ)

ضكمنعناصرهالرئيسيةاليتتتمثلبذاهتاُبتركيباإلنسافاٛنسدمكتركيباألحياءأٗنعٌن.األر
. ّٔٔ)"«سبللة»فىنالكأطوارابٌنالطٌنكاإلنسافتشًنإليهاكلمةإك

كيذكرالشيخر٘نوهللاأفىذهاألطواربٌنالطٌنكالسبللةالزاؿسرىاخافيناعلىمدارؾ
اٞنرءٓنميلالنصوصفوؽماتشًنإليو،كمنٍبييربزعجزالبشرعنإدراؾسرالبشر،فبل٩نبعلى
اٜنياةُباٝنليةاألكٔب.

أفُبحظيبلإدراؾكيفيةتكوينوكمراحلىذاالتكويناإلٟني،عناإلنسا٘بكُبىذاالعجز
 خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ٢ناطبةاٜنقسبحانوللمبلئكةكماجاءُبقولوتعأب:

َّ جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض
،ال٬نلكالبشرأفيسنؿ ّٕٔ)

النحوعبثاألزٕبالباقيابلصلصاؿاٞنخلوؽالفا٘بهللاكيفتلبستنفخة ،ألفاٛندؿعلىىذا
ُباسفهنكيعتربذلك،،كخركجبوعنالدائرةاليت٬نلكفيهاأسبابالتصوركاإلدراؾكاٜنكمعقلي

. ّٖٔ)ُباٞننه مناألساسكخطننإنفاؽالطاقةالعقلية،

يزةعلىاٝنبلئقسراٜنياةاإلنسانيةالعلياّنافيهامنمدارؾكإشراقاتكطاقاتمتمكماأف
فماتزاؿالنظرايتٔنبطحولوكالٕنلكاآلفأفتنكرتفرداإلنسافِنصائصومنذ،اٜنيوانيةٗنيعا

بينوكبٌنأمكائنقبلو،٣نايزعمبعضهاأفاإلنسافنشنتوكماأهناالٕنلكأفتثبتالصلةاٞنباشرة
. ّٗٔ)عنو«تطور»

                                      
 .ُِ سورةاٞنؤمنوف،اآلية،ّْٔ)
 .ٖ-ٕ سورةالسجدة،اآليتٌن،ّٓٔ)
 ُِّٖ/ْظالل القرآن، قطب،ُبّٔٔ)
 .ِٗ-ِٖ سورةاٜنجر،اآليتٌن،ّٕٔ)
 .َُِْ/ْ،ظالل القرآنقطب،ُبانظر ّٖٔ)
 .ُِّٖ/ْ،انظراٞنرجعالسابق ّٗٔ)



ُِٕ 

 لآلية: تفسًنه هللاعند ر٘نو قاؿ  خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱكقد
َّ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض  مص

اإلنشاء.:قديكوفمعناهإفاٝنلق:" َّٕ)
.:إعطاءالصورةكاٝنصائص..كالتصويرقديكوفمعناه

ك -التصوير إعطاء كاٝنصائصّنعىن اإلنسانية درجاتك-الصورة من أرقى درجة يكوف
إننآب٧ننحكم٠نردالوجودكلكنجعلناهكجوداذاخصائصراقية.كذلككقولو:الوجود.فكننوقاؿ

 َّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي .. ُّٱ:تعأب
فإفكلشيءأعطيخصائصو.. ُّٕ)
 ىناؾ تكن كٓب خلقو. عند أدائها إٔب كىدم اٝنصائككظائفو كإعطاء اٝنلق بٌن زمنية صفرتة

. ِّٕ)"كالوظائفكاٟندايةإٔبأدائها

كانتىذهمقتطفات٣ناجاءبوسيدقطبر٘نوهللاحوؿمسنلةخلقاإلنسافكتصويره،
كفيمايليتعري علىنظرتواإلٗناليةٝنصائصىذااٞنخلوؽالغريباألطوار.

 ادلطلب الثاين: خصائص الطبيعة االنسانية

 الفرع األول: اإلنسان متفرد خبلقتو

:بدء،قولوتعأبىذاالتفسًناجململالواضحالبسيطذااإلنسافمنذال"القرآفالكرٙبيفسرلناتفردى
َّ جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّٱ

(ّّٕ 
التكوينفهيركحهللا،  ىذا تنقل

ْنعلوذلكاٝنلقاٞنتفردالذمالعضومالوضيعإٔبذلكاألفقاإلنسا٘بالكرٙب،منذبدءالتكوين،ك
توكلإليواٝنبلفةُباألرضُنكمتفردخصائصومنذبدءالتكوين؛..لقدكافخلقاإلنسافمن
عناصرىذاالطٌناللزجاٞنتحوؿإٔبصلصاؿٍبمنالنفخةالعلويةاليتفرقتبينوكبٌنسائراألحياء

عنكلالكائناتاٜنيةفسلكطريقاغًنطريقهاكمنحتوخصائصواإلنسانية،اليتأفردتومنذنشنتو

                                      
 .ُُ سورةاألعراؼ،اآلية،َّٕ)
 .َٓ سورةطو،جزءمناآلية،ُّٕ)
 .ُِْٔ/ّظالل القرآن، قطب،ُبِّٕ)
 .ِٗ سورةاٜنجر،اآلية،ّّٕ)



ُِٖ 

. ّْٕ)"!منذاالبتداء.بينمابقيتىيُبمستواىااٜنيوا٘بالتتعداه

االفرؽبٌنالتصوراإلسبلميالصحيحللطبيعةاإلنسانيةانطبلقامن فقدكضحر٘نوهللاجيدن
اٝنلق طبيعتو ُب ركيننا ركننا تشكل اليت العلوية ابلنفخة الوضعيةٕنيزه التعريفات خبلؼ على ية،

العلمية النوع،حيثانغمستُبإطبلؽْناريدا اليتتٌدعيكحدة علىاٜنيواانتالعلمانيةاٜنديثة
نساف.بغيةاستخبلصنتائ "عملية"ُب١ناكلتهالتطبيقهاعلىاإل

 : ازدواجية الطبيعة اإلنسانية الثاينالفرع 

علما هللامع يتفقسيدقطبر٘نو فيقوؿ: اإلنسانية، الطبيعة ازدكاجية اٞنسلمٌنحوؿ "إفىذاء
 الكائن االْناه مزدكج االستعداد، مزدكج الطبيعة، مزدكج كجو٢نلوؽ على مزدكج بكلمة كنعين

زكدابستعداداتمتساكيةميفيومنركحو،التحديدأنوبطبيعةتكوينومنطٌناألرضكمننفخةهللا
. ّٕٓ)"لضبلؿللخًنكالشر،كاٟندلكا

كقدفٌصلر٘نوهللاُبنظرتوٛننوحالنفسالبشريةإٔباٝنًنكالشرعلىحدسواء،كذلكبناءن
.ُبتكوينوعلىٓنليلموضوعيلطبيعةالرتكيباإلنسا٘بالذماليفصلبٌنالعناصر

اكزالنطاؽ،كللتلقيعنوكلتجاألعلىكْنعلوأىبللبلتصاؿابهللصلوابٞنؤلتالنفخةاليت"ىذه
اٞنادمالذمتتعاملفيوالعضبلتكاٜنواس،إٔبالنطاؽالتجريدمالذمتتعاملفيوالقلوبكالعقوؿ.

إٔبكاليتٕننحوذلكالسراٝنفيالذميسرببوكراءالزمافكاٞنكاف،ككراءطاقةالعضبلتكاٜنواس،
اف.ألوافمناٞندركاتكألوافمنالتصوراتغًن١ندكدةُببعضاألحي

منطعاـكشرابخضوعولضركراتالطٌنكحاجاتو:ذلككلومعثقلةالطٌنُبطبعو،كمع
الضعف ينشئو كما كمنضعفكقصور تصوراتكنزعاتكلباسكشهواتكنزكات. من كالقصور

...كحركات

                                      
 .ُِّٗ-ُِّٖ/ْظالل القرآن، قطب،ُبّْٕ)
 .ُّٕٗ/ٔظالل القرآن، قطب،ُبّٕٓ)



ُِٗ 

 الكائن ىذا أف مع مرٌكب»ىذا فيو.« ينفصبلف ال األفقٌناللذين ىذين من البدء منذ
..كالبدمنمبلحظةىذهاٜنقيقة.«اٞنمزكج!»أك«اٞنخلوط»الطبيعة«اٞنرٌكب»بيعةطبيعتوط

ىذا اليتجعلتمنو العلوية عنتركيباإلنسافمنالطٌنكمنالنفخة ٓندثنا كلما تصورىا كدقة
كف.إنوالانفصاؿبٌنىذيناألفقٌنُبتكوينو،كالتصرؼألحد٨نابد.اٞنخلوؽالفريدالتكوين.

اآلخرُبحالةكاحدةمنحاالتو.إنواليكوفطيناخالصاُبٜنظة،كاليكوفركحاخالصاُب
! ّٕٔ)ٜنظةكاليتصرؼتصرفاكاحداإالُنكمتركيبوالذماليقعفيواالنفصاؿ"

 ثبات الطبيعة االنسانية الفرع الثالث: 

خلقآدـعليوالسبلـ،كُبنشنة٠نموعالنصوصالقرآنيةُب"يذكرالشيخسيدقطبر٘نوهللاأف
كافمصاحبا اٞنستقلة، ككظائفو اإلنسانية الكائنخصائصو ىذا إعطاء ترجحأف اٛننسالبشرم،
ٝنلقو.كأفالرتقيُباتريخاإلنسافكافترقياُببركزىذهاٝنصائصك٧نوىاكتدريبهاكاكتسايدااٝنربة

تقوؿاإلنساف.«كجود»العالية.كٓبيكنترقياُب منتطوراألنواعحكلانتهتإٔباإلنساف.كما
. ّٕٕ)"الداركينية

كانطبلقامنىذاالتصوراإلسبلميحوؿثباتالطبيعةاإلنسانية،يبٌنالشيخر٘نوهللاأ٨نية
يتبدؿالفهو،اثبتةكينونةئلنسافالعملابلقرآفالكرٙبلرتبيةاألجياؿعلىمرالعصور؛فبماأفل

منتبدؿكال،طبيعتومنتغًنالحياتوتبلبساليتكالتطوراتتالالتحوككل.أخرلنةكينومنها
.آخرخلقآنٌولوكال،كينونتو

منةصادركألهنا.ٍبإفالنصوصاليتخوطبيدااإلنسافُبفرتةمنالزمن،ىيأيضنااثبتة
ة،كأطوارىااٞنتجددة،بنفساٞنركنةفإهناتواجوحياتوبظركفهااٞنتغًن،اإلنسافمنوصدرالذماٞنصدر

،اليتيواجويدااإلنسافظركؼاٜنياةاٞنتغًنة،كأطوارىااٞنتجددة،كىو١نافظعلىمقوماتواألساسية
مقٌوماتاإلنساف اإلنسافٟنذااٞنوضوعالراب٘باٞننه كُب، منصادرأنوُنكم،اٝنصائصذات،

.الزمافآخرإٔبمعوللعملكمعدٌ،ذاهتاصائصوخكمودع،اإلنسافمنوصدرالذماٞنصدر
                                      

 .ُِّٗ/ْاٞنرجعالسابق، ّٕٔ)
 .ُِْٔ/ّظالل القرآن، قطب،ُبّٕٕ)



َُّ 

ىذامنبيدهأيخذمنك٩ند،مكانوالقرآنيةكالنصوصالراب٘باٞننه ُب٩ندكأم٠نتمعكاف
فرتاتمنحيةفرتةُب،اإلسبلـحققهااليت،السامقةالقمةإٔب،الصاعداٞنرتقىُببوفًنقى،اٞنكاف
. ّٖٕ)اإلنسا٘بالتاريخ

القرآنيةاليترٌبتكصنعتاٛنيلالفريد،منشنهناصناعةكلاألجياؿبعدهعلىفالنصوص
إٔبأفيرثهللااألرضكمنعليها،كماالتحوالتكالتطوراتاليتتبلبساٜنياةاإلنسانيةمرالعصور

إالسطحيةالتغًٌنأبمشكلمنأشكاؿطبيعتوككينونتواليتجبلعليهاُبأكؿاٝنلق.

عل العملابلقرآفبناء إٔبإلزامية ا هللاقدسعىجاىدن يبلحظأفالشيخر٘نو تقدـ، ىما
اُبذلكعلىماحباههللابومنثقافةكاسعةكمنقدرةعلىالتحليلحيثبرعُب الكرٙبمعتمدن
باستخبلصبعضخصائصاٞننه الراب٘بكمقوماتواٞنتمثلةُبرابنيةاٞنصدركرابنيةاٞننه كمايرتت

عنهمامنركابط.

 : مجالية الطبيعة اإلنسانيةالرابعالفرع 

كإفاإلنسافٞنخلوؽٗنيلالتكوين،سوماٝنلقة،معتدؿالتصميم،كإفعجائباإلبداعُبخلقو "
 ألضخممنإدراكوىو،كأعجبمنكلمايراهحولو.

 كُبتكوينو اٛنسدم، كاالعتداؿلتبدكُبتكوينو كُبتكوينوكإفاٛنماؿكالسواء العقلي،
. ّٕٗ)"الركحيسواء،كىيتتناسقُبكيانوُبٗناؿكاستواء

 : درجة الكمال يف الطبيعة اإلنسانيةاخلامسالفرع 

هللايومئ قطبر٘نو سيد فيقوؿ:الشيخ اإلنسانية الطبيعة ُب اٞننشود الكماؿ بٌنإٔب "التوازف
ويةىواألفقاألعلىالذميطلبإليوأفيبلغو،خصائصالعناصرالطينيةُباإلنسافكالعناصرالعل

كىوالكماؿالبشرماٞنقدرلو.فليسمطلوابمنوأفيتخلىعنطبيعةأحدعنصريوكمطالبوليكوف
                                      

 .ُْٕٓ-َْٕٓ/ُ،انظراٞنرجعالسابق ّٖٕ)
 .ّْٖٖ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ّٕٗ)



ُُّ 

ملكاأكليكوفحيواان.كليسكاحدمنهماىوالكماؿاٞننشودلئلنساف.

اٞنخلوؽكخصائصواألصيلة،االرتفاعالذم٫نلابلتوازفاٞنطلقنقصابلقياسإٔبىذا..ف
كاٜنكمةاليتمنأجلهاخلقعلىىذاالنحواٝناص.

الركحية ىوكالذم٪ناكؿأفيعطلطاقاتو اٜنيوية اٛنسدية كالذم٪ناكؿأفيعطلطاقاتو
.كبل٨نا٫نرجعلىسواءفطرتوكيريدمننفسومآبيردهاٝنالقلو.ككبل٨نايدمرنفسو.الطليقة.
...علىىذاالتدمًنهللاكاٞنركبُبكياهنااألصيل.كىو١ناسبأماـبتدمًنذل

كقدأقاـاإلسبلـشريعتولئلنسافعلىأساستكوينوذاؾكأقاـلوعليهانظامابشرايال..
تدمرفيوطاقةكاحدةمنطاقاتالبشر.إ٧ناقصارلىذاالنظاـأف٪نققالتوازفبٌنىذهالطاقات،

 يقابلولتعملٗنيعها فكلاعتداء علىاألخرل. ُبغًنطغيافكالضعفكالاعتداءمنإحداىا
. َّٖ)تعطيل.ككلطغيافيقابلوتدمًن"


 

                                      
 .ُِّٗ/ْظالل القرآن، قطب،ُبَّٖ)



ُِّ 

 ادلبحث الثاين: مراحل منو اإلنسان

ىو كما ُبنشنهتا فهئنضعألطوار ُبتكوينها، اإلنسانية الطبيعة الثباتالذمٕنيزتبو رغم
دكضحاٜنقسبحانوكتعأبذلكُبكتابوالعزيزُبكثًنمنالنصوص.الشنفٛنميعاٞنخلوقات،كق

نشنتوكُبأطواركللشيخسيدقطبر٘نوهللانظرةتربويةعميقةُبٓنوؿاإلنسافُبذاتنفسو،
 ىئ نئ ٱُّٱة؛فعندتفسًنهلقوؿهللاجلُبعبله:خراآلالدارُباٜنتميةهنايتهاحكلعلىىذهاألرض

 يق ىقيف ىف يث ىثنث مث زث  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ

هللا: ُّٖ)"  َّٱمك لك اك ر٘نو يقوؿ حياهتم"، ُبمشهود يركفأكائلها مديدة، جولة إهنا
فلوقلبأكألقىكيركفأكاخرىامصورةتصويرامؤثراكنهناحاضرةأمامهم.كىيجولةموحيةٞننكا

 ..السمعكىوشهيد

تلكاٝنليةالصغًنةالدقيقةاليتينشنمنهااٛننٌن.ٍبُبإنوضعفالبنيةاٛنسديةاٞنمثلُب
اٛننٌنكأطوارهكىوفيهاكلهاكاىنضعيف.ٍبُبالطفلكالصيبحكليصلإٔبسنالفتوةكضبلعة

 التكوين.

لظلُبصورتوهللاالطٌنالذملوالنفخةمنركح؛ٍبىوضعفاٞنادةاليتذرأمنهااإلنساف
 رتواٜنيوانية،كىيابلقياسإٔباٝنلقةاإلنسانيةضعيفة.اٞناديةأكُبصو

النفخة اليتلوال كالشهوات، كاٞنيوؿ النوازعكالدفعات، أماـ النفسي ضعفالكياف ٍبىو
اٜنيواف أضعفمن الكائن ىذا لكاف كاستعدادات، عزائم من تلكالبنية خلقتُب كما العلوية

ابإلٟناـ.  احملكـو

جاءتقوةبكلتلكاٞنعا٘باليت،ٱَّمت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱ
 ةُبالكيافاٛنسدم،كُبالبناءاإلنسا٘ب،كُبالتكوينالنفسيكالعقلي.قو؛ُباٜنديثعنالضعف

فالشيخوخةا٥ندارإٔبعفاُبالكيافاإلنسا٘بكلو.ضَّنث مث زث  رث يت ىت نت ُّٱ
                                      

،اآليُّٖ)  .ْٓ،ة سورةالرـك



ُّّ 

ضعفاإلرادةحكلليهفوالشيخأحياانبكلظواىرىا.كقديصاحبهاا٥ندارنفسيانشئمنالطفولة
يذكرْنسيماكتشخيصاٟنيئة،كال٩ندمنإرادتوعاصما.كمعالشيخوخةالشيب،كمايهفوالطفل

 الشيخوخةكمنظرىا.

. ِّٖ)"درةمنهنايةكذلكمرسومةمقدرةالبدٟنذهالنشنةاحملكمةاٞنقٍب


 


  

                                      
 .ِٕٕٕ-ِٕٕٔ/ٓظالل القرآن، قطب،ُبِّٖ)



ُّْ 

 ادلبحث الثالث: الفطرة.

  اللغوي والشرعي للفطرةادلعىن :ادلطلب األول

جاءت فقد اللغوم، للمعىن ابلنسبة ٨نا"،الفطرة"كلمة معنيٌن على لتدؿ احمليط، القاموس :ُب
اٞن" عليها خلق اليت ػاٝنلقة أٌمو، رحم ُب الثا٘بولود العرب. ّّٖ)"الٌدين:كاٞنعىن لساف ُب :كجاء
 ٰى ين ُّٱ:تداءكاالخرتاع.كُبالٌتنزيلالعزيزاالب:خلقهمكبدأىم.كالفطرة:اٝنلقيفطرىمهللاكفطر"
 مي زي ري ..َّ

(ّْٖ 
ُببطنأموك..   اٞنولود اٌليت٫نلقعليها اٝنلقة ككذلك:الفطرة ..

 إاٌل العبدمسلمناكىيشهادةأفالإلو اٌليتيصًنيدا رسولوجاءابٜنٌقمنهللاالكلمة ا كأف١نٌمدن
االبتداءكاالخرتاع،كالفطرةمنواٜنالة،كاٛنلسةكالركبة،كاٞنعىنالفطرك..فتلكالفطرةللٌدين،عنده

كالطبعاٞنتهيئلقبوؿالدي يولدعلىنوعمناٛنبلة اتبعالدين:معىنقولوك..نأنو فنقمكجهك،
. ّٖٓ)"اليتخلقعليهاالبشرأمخلقةهللاالقيماتبعفطرةهللا

مىاًمٍنمىٍوليودو)):قاؿ-ملسو هيلع هللا ىلص-النيبعن-هنع هللا يضر-يرةأيبىر،فاستنادناإٔبحديثُبالشرعأما
البىًهيمى تػينػٍتى ي ا سىانًًو،كىمى رىانًًو،أىٍك٬نيىجًٌ يػينىصًٌ أىٍك عىلىىالًفٍطرىًة،فىنىبػىوىاهييػيهىوًٌدىانًًو ييولىدي ًيمىةنٗنىٍعىاءى،ىىٍلًإالن ةييدى

ًفيهىاًمٍنجى ُسوفى َّ .. حسجس مخ جخ مح جح مج ُّٱ:ٍبيقوؿأبوىريرةهنع هللا يضر، ّٖٔ)  ٍدعىاءىٓنًي
(ّٖٕ .

اٜنالةاليتخلقواعليهامناإل٬نافكاٞنعرفةكاإلقرارابلربوبية،فمعىنىذااٜنديثأف"فهيإذف
 ّٖٖ)"كلمولوديولدعلىالفطرةاليتخلقعليهامناإل٬ناف

 ىكقد الفطرة أف العلم أىل من اإلسبلـذىبٗنع تُباٜنديث٠نموعكرحيثذي،ي
                                      

 .ْٕٓ/ُ،احمليطالقاموس الفًنكزأابدم،ّّٖ)
 .ُفاطر،جزءمناآلية سورةّْٖ)
 .ٖٓ-ٔٓ/ٓ،لسان العربابنمنظور، ّٖٓ)
،ٓٗ/ِالبخارم،كتاباٛننائز،اببإذاأسلمالصيبفمات،ىليصلىعليو،كىليعرضعلىالصيباإلسبلـ،أخرجو ّٖٔ)

 .ُّٖٓاٜنديثرقم
،جزءمناآليةّٕٖ)  .َّ سورةالرـك
 .ّّ/ِ،ُطادلنتقى شرح ادلوطأ، الباجياألندلسي،ّٖٖ)



ُّٓ 

فتبٌنأفالفطرةاليتأرادىاىياإلسبلـ.،اليهوديةكالنصرانيةكاجملوسيةكٓبيذكراإلسبلـ،الدايانت

ِنصوصموضوعالفطرة.قطبر٘نوهللاكفيمايليبيافمارٌقموالشيخسيد

 خصائص الفطرة :ادلطلب الثاين

 مؤمنة يف أصلها  الفرع األول: فطرة اإلنسان

يوضحتوافقالشيخ ٣نا هللاسيد اٞنسلمٌنقطبر٘نو ُبُبكوفمععلماء اإلنسافمؤمنة فطرة
أصله موحدة كأهنا عندجلكعبلهللا إليو أشار ما لآلية، تفسًنه  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ:
 رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى
 َّ مت زت

الذمأخذههللاعلىفطرةالبشر،قضيةاٞنيثاؽاألكرب،إذبعدأفاستفاضُبشرح ّٖٗ)
القرآف قاؿُبمشهداليدانيوُباٛنبلؿكالركعةحيثصوره أفىناؾ:ر٘نوهللا، "..٫نلصلنا

من كلهللاعهدا الفطرة٫نرجيدا التوحيدمركوزةُبىذه كأفحقيقة البشرأفتوحده. علىفطرة
إالأفيفسدفطرتوعاملخارجيعنها!عامليستغلاالستعدادمولودإٔبالوجودفبل٬نيل عنها

مبلبسات الوجود حيز إٔب ٔنرجو كامن كذلك استعداد كىو كللضبلؿ. للهدل البشرم
. َّٗ)كظركؼ"

 : تناسق فطرة اإلنسان مع فطرة الكونالثاينالفرع 

،كلماسنحتلوالفرصةُبكمناٝنصائصالفطريةاليتكافيركزعليهار٘نوهللاالشيخُبدعوتو
التمسك تفسًنه،ذاؾالتناسقبٌنالفطرةالبشريةكفطرةالكوف،حيثكافيدعوابستمرارإٔبلزـك

مسلمةلريداإسبلـ،البشريةُبأصلهامتناسقةمعانموسالكوفالفطرة"عنها،إذحيداكعدـاٛننو
عنذ حياتو بنظاـ فحٌن٫نرجاإلنساف ككلحي. الكوفكلشيء مع لكالناموساليصطدـ

فحسب اليتبٌنجنبيو، بفطرتو أكال يصطدـ إ٧نا فيشقىكيتمزؽ، ٓنيا، كما ك٪نيا كيقلق. ك٪نتار
ُبعذابمنىذااٛنانب ،علىالرغممنٗنيعاالنتصاراتالعلمية-البشريةالضالةالنكدةاليـو

                                      
 .ُِٕ سورةاألعراؼ،اآليةّٖٗ)
 .ُّْٗ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،َّٗ)



ُّٔ 

ـتعا٘بمناٝنواءاٞنرير.خواءالركحمناٜنقيقةكٗنيعالتسهيبلتاٜنضاريةاٞنادية!إفالبشريةاليو
حقيقةاإل٬ناف..كخواءحياهتامناٞننه اإلٟني.ىذااٞننه اليتالتطيقفطرهتاأفتصربعليها..

. ُّٗ)"الذمينسقبٌنحركتهاكحركةالكوفالذمتعيشفيو

 : تناسق فطرة اإلنسان مع طبيعة الدين الثالثالفرع 

ففيكثًن،طبيعةالدينكيدقطبُبتفسًنهعلىالتناسقاٜناصلبٌنفطرةاإلنسافركزالشيخس
كيعزماال٥نبلؿاٝنلقيكفساداجملتمعاتإٔبالبعدعنشرعهللا.رابلواقعاٞنعاصريذكًٌاٞنواطنمن

تقذرىا،إ٧ناإفاإلسبلـال٪ناربدكافعالفطرةكاليسفيقوؿمدافعناعنالنظاـاإلسبلميُبالرتبية:"
اٜنيوا٘ب،كيرقيهاحكلتصبحىياحملورالذميدكرعليوالكثًنلينظمهاكيطهرىا،كيرفعهاعناٞنستو
. ِّٗ)"مناآلدابالنفسيةكاالجتماعية

 أف إٔب لئلنسافكيشًن نظاـ اإلسبلـ إ٩نايبكىو كاقعي نظاـ اإلنساف، فطرة مع يتوافق
كضركراتو كاقعو مع كيتوافق كشكلكتكوينو، البقاع شكل ُب اٞنتغًنة حياتو مبلبسات مع كيتوافق ،

يلتقطاإلنسافمنكاقعوالذمىوفيو،كمنموقفوالذمىوعليو،فهواألزماف،كشكلاألحواؿ.
لًنتفعبوُباٞنرتقىالصاعد،إٔبالقمةالسامقة.ُبغًنإنكارلفطرتوأكتنكركُبغًنإغفاؿلواقعو

. ّّٗ)عنفُبدفعوأكاعتساؼأكإ٨ناؿكُبغًن

 حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱلقولوعزكجل:تفسًنهكُبمعرض
  َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص  حص مس خس

ر٘نوهللايوضح، ّْٗ)
الدينبٌنفطرةالنفسالبشريةكماىيةالرتابطكالتناسقاٜناصلبٌن كبل٨نا،فيقوؿ:"..طبيعةىذا

الذمهللاكاموسالوجودككبل٨نامتناسقمعاآلخرُبطبيعتوكاْناىو.ككبل٨ناموافقلنهللامنصنع
خلقالقلبالبشرمىوالذمأنزؿإليوىذاالدينليحكموكيصرفوكيطبلومناٞنرضكيقومومن

                                      
 .ِِْ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ُّٗ)
 .ّٔٗٓ/ٔ، اٞنرجعالسابق ِّٗ)
 .ٕٗٓ/ُانظراٞنرجعالسابق، ّّٗ)
،اآليةّْٗ)  .َّ سورةالرـك



ُّٕ 

  حص مس خس حس ُّٱبًن.كالفطرةاثبتةكالديناثبت:اال٥نراؼ.كىوأعلمّننخلقكىواللطيفاٝن
البشرٓبيردىاإليهاإالىذاالديناٞنتناسقمعالفطرة.فطرةالنفوسعنالفطرة،فإذاا٥نرفت  َّمصخص

. ّٓٗ)"كفطرةالوجود

 منتفسًنه البشريةكُبمواطنكثًنة جاءتٔناطبالفطرة التكاليفالتشريعية يوضحأف
شريعفريضةاٛنهادفمثبلعندت.كأفاٝنًنفيمااختارههللاهللىاإٔبالصوابكاإلذعافالواثقابلرتدن

 جه ين ىنمن خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ:ُبقولوتعأب
َّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه

"إفالقتاؿُبسبيليقوؿر٘نوهللا:، ّٔٗ)
 اٞنسلم،هللا للفرد كثًنا خًنا فيها ألف األداء كاجبة األداء. كاجبة فريضة كلكنها شاقة. فريضة

ىكذايواجواإلسبلـالفطرة،المنكرا..كللحقكاٝنًنكالصبلحكللجماعةاٞنسلمة،كللبشريةكلها.
عليهامايطوؼمناٞنشاعرالطبيعية،كالمريداٟناعلىاألمرالصعبّنجردالتكليف.كلكنمربيا

. ّٕٗ)اٟناُبالرجاء"ٟناعلىالطاعة،كمفسحن

إالةكخبلص ُبتفسًنه يفٌوتفرصة هللآب قطبر٘نو أفسيد إ٩نابيةاألمر إبراز كحاكؿ
البشرية النفس طاقات مع تناسقها ُب التشريعية الركحالتكاليف حاجات تليب حيث كطبيعتها

كذلكُبتناسقاتـمعالفطرة.معناكاٛنسدكالعقل

 واقعية الفطرة ومثاليتهاالفرع الرابع: 

 حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱلقوؿهللاعزكجل:تفسًنهُبمعرض
َّ .. ينىن من خن

فطرةاإلنسافابلواقعيةاٞنثاليةسيدقطبر٘نوهللاالشيخيصف، ّٖٗ)
الواقعية؛ إٔبأعلىفأكاٞنثالية يشًنإٔبتعاملاإلسبلـمعالنفسالبشريةبواقعهاكلوحيثيرفعها

كالمستولهتيئهالوطبيعتهاكفطرهتا..كلكنوُبالوقتذاتواليتجاىلحدكدىذهالطبيعةكالفطرة
                                      

 .ِٕٕٔ/ٓيف ظالل القرآن، قطب، ّٓٗ)
 .ُِٔ سورةالبقرة،اآليةّٔٗ)
 .ِِّ/ُيف ظالل القرآن، قطب،انظر ّٕٗ)
 .ُِٖ سورةالنساء،جزءمناآليةّٖٗ)



ُّٖ 

...إنوالوسط..إنوالفطرة..إنواٞنثاليةالواقعيةفيقوؿ:،٪ناكؿأفيقتسرىاعلىماليسُبطاقتها
. ّٗٗ)أكالواقعيةاٞنثالية..إنويتعاملمعاإلنساف،ّناىوإنساف

 : فساد الفطرة اخلامسالفرع 

الكوفكالفطرةالبشريةكالتكاليفانطبلقنامننظرةسيدقطبر٘نوهللاإٔبالتناسقاٜناصلبٌنفطرة
حيثإفالكلمنصنعالواحدالقهار،فقدكافيعزمدائمافسادالفطرةإٔبخركجها،التشريعية

فإنو اٞنتناسق، الناموسالراب٘ب ذاؾ عن حياتو بنظاـ اٞنرء خرج فكلما اٞنتناسق؛ الكوف نظاـ عن
كي فيشقى حولو، من ابلكوف ٍب أكال، بفطرتو الواقعيصطدـ من بعضاألمثلة يلي كفيما تعب.
الكوفالراب٘ب.بنظاـحياتوعنانموساٞنعاصراليتجاءيداالشيخر٘نوهللاحوؿخركجاإلنساف

 ي التفكًن ادلاد . أ

"الذينيركفىذاالكوفٍبالتسمعفطرهتمىذهاإليقاعاتكىذهاإل٪ناءاتىمأفرادمعطلوالفطرة،
.إهنمأجهزةاتلفةالتصلحللتلقيكمنابب..أجهزةاالستقباؿالفطريةبوُبكياهنمخللتعطلت

أكٔبالتصلحللقيادةكالزعامة!

إف.كذابكافرتاء«اٞنذاىبالعلمية»كًناٞنادمالذميسمونوفأصحابالتكمنىؤالءكل
انيةابلكوفكلو!إهنمالعلماليتفقمعتعطلأجهزةاالستقباؿالفطريةكفسادأجهزةاالتصاؿاإلنس

كما٬نكنأفتقاـاٜنياةاإلنسانيةعلىمذىبأكرأمأكنظاـيراه.الذينيسميهمالقرآفابلعمي
أعمى!!!إفخلقالسماكاتكاألرضابٜنقيوحيابلقدرةكمايوحيابلثبات.فاٜنقاثبتمستقر

. ََْ)"البعيدد.كُبمقابلالضبلؿحكلُبجرسواللفظي..ذلكُبمقابلالرماداٞنتطايرإٔببعي

 االبتالء ابلنعمة   . ب

 حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس خس حس ُّٱ

                                      
 .ٕٗٔ/ِيف ظالل القرآن، قطب،انظر ّٗٗ)
 .َِٓٗ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ََْ)



ُّٗ 

 َّ  حق مف خف
اٞنتاعالطويلاٞنوركثالذم"ىوقطبر٘نوهللا:ُبىذهاآليةيقوؿسيد َُْ)

كالرتؼيفسدالقلبكيبلداٜنس. كاٞنتاعترؼ. ،كينتهيإٔبضعفاٜنساسيةابهللأفسدفطرهتم.
لنفسو اإلنساف يستيقظ ال حٌن ابلنعمة االبتبلء ىو كىذا آايتو. أتمل دكف البصًنة كانطماس

. َِْ)"،فبلتنساهها،كيصلهادائماابهللكيراقب

 االكتفاء بظاىر من احلياة الدنياعدم التفكر و  . ت

الدنيا،كيصلوفإٔبأسراربعضالقولالكونية" الذينيكتفوفبظاىرمناٜنياة دكفىذاب-أما
ّنايصلوفإليومنىذهاألسرار،ك٪نولوفحياهتمإٔبأنفسهمفهميدمركفاٜنياةكيدمركف-االتصاؿ

. َّْ)كعذابوُبهنايةاٞنطاؼ!"هللاجحيمنكد،كإٔبقلقخانق.ٍبينتهوفإٔبغضب

 عوامل الرجوع للفطرة. الفرع السادس: 

البشرية" ىذه ،إف تفتحهللا،كىيمنصنع ال ّنفاتيحمنصنع إال فطرهتا تعاِبهللامغاليق كال
الذم٫نرجمنيده إالابلدكاء كعللها مفاتيحكل،سبحانو،أمراضها كقدجعلُبمنهجوكحده

كشفاءكلداء مغلق، َّ..هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ:
(َْْ  ،   ين ىن ُّٱ..

  َّ.. جي يه ىه مه جه

صانعو،كالأفالتريدأفتردالقفلإٔب..كلكنىذهالبشرية، َْٓ)
،كُبأمرإنسانيتها،كُبأمرسعادهتاأكشقوهتاتذىبابٞنريضإٔبمبدعو،كالتسلكُبأمرنفسها

..ماتعودتأفتسلكوُبأمراألجهزةكاآلالتاٞناديةالزىيدةاليتتستخدمهاُبحاجاهتااليومية
تستدعيإلصبلحاٛنهازمهندساٞنص نعالذمصنعاٛنهاز.كلكنهاالالصغًنة..كىيتعلمأهنا

بدعالذم،كالأفتستفيتاٞنبقىذهالقاعدةعلىاإلنسافنفسو،فرتدهإٔباٞنصنعالذممنوخرجتط
العجيب اٛنهاز ىذا اإلنسأنشن اٛنهاز اللطيف، الدقيق الكرٙب العظيم مساربوا٘ب يعلم الذمال ،

                                      
 .ْْ سورةاألنبياء،اآليةَُْ)
 .ُِّٖ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،َِْ)
 .ْٓٓ-ّْٓ/ُاٞنرجعالسابق، َّْ)
 .ِٖمناآلية سورةاإلسراء،جزءَْْ)
 .ٗ سورةاإلسراء،جزءمناآليةَْٓ)



َُْ 

 ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم.. ُّٱ:كمداخلوإالالذمأبدعوكأنشنه

َّ
(َْٔ ، ..(َْٕ .

يشًنالشيخر٘نوهللاإٔبأفالرجوعهللكٞننهجوكللنظاـالذمصنعمنأجلوىوكفيلأبف
يعيدلئلنسافتوازنوكيردهإٔبفطرتواٝنًنةاليتخلقوعليهاالبارئاٞنصور.كٞنزيدمنالتفصيل،فيما

ليتتعيداإلنسافإٔبفطرتواليتجيبلعليها.يليبعضالشواىدكاألمثلةلبعضاٞنواقفا

 الرسل بعثةمع  . أ

" هللا: ر٘نو سيد يقوؿ كاف لو كالهللا رسل دكف للهدل كحدىا تكفي كالعقوؿ الفطر أف يعلم
كلكنور٘نهمبعلموفجعلاٜنجةعليهم،عبادهيداهللارساالتكدكفتذكًنكتفصيللآلايتألخذ

َّ مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ:ىيالرسالة
يرجعوفإٔبفطرهتمكعهدىامع..  ، َْٖ)

. َْٗ)"ينونتهممنقولالبصًنةكاإلدراؾكهللاكإٔبماأكدعوهللا

ابرئها إٔب كردىا القلوب ُب التوحيد ابنتفاضحقيقة كفيلة اٞنكنوانت ىذه إٔب فالرجعة
الرسلابآلاي فنرسلإليها .تللتذكًنكالتحذيرالوحيد،الذمفطرىاعلىعقيدةالتوحيد.ٍبر٘نها

كهللاسبحانوكتعأبيريباألنبياءكأتباعهمليجتهدكاأكالعلىتزكيةأنفسهمابإل٬نافكالنظركالتفكر
كالبذؿكالرتؾإعبلءنلكلمتوجلُبعبله،ٍب٩نتهدكفعلىحفظاإل٬نافابلبيئاتالصاٜنةكاٞنساجد

اٞنعمورةابلطاعاتكصاّباألعماؿ.

   إلنسان الضرعندما ميس ا . ب
تربزالفطرةحيثتعرضاإلنسافللضريشًنسيدقطبر٘نوهللاإٔبالرجوعالتلقائيللفطرةعند

 خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ،كذلكُبمعرضتفسًنهلقوؿاٜنقسبحانو:عارية

                                      
 .ُْ-ُّسورةاٞنلك،مناآليتٌن، َْٔ)
 .ُٓ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،َْٕ)
 .ُْٕ سورةاألعراؼ،اآلية،َْٖ)
 .ُّٔٗ-ُّٓٗ/ّيف ظالل القرآن، قطب،انظر َْٗ)



ُُْ 

 مس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ

الركاـ"إففطرةاإلنسافترب،فيقوؿ: َُْ)َّمص خص حص زعاريةحٌن٬نسوالضركيسقطعنها
ال كىيتدرؾأنو كتنيبإليوكحده إٔبريدا، فتتجو األكىاـ كتتكشفعنها اٜنجب، كتزكؿعنها
كأيٌب حٌنيذىبالضر فنما شفعاء. أك شركاء من تدعي كذبما كتعلم غًنه. يكشفالضر

ىذااإلنسافالذمتعرتفطرتوعندمسالضرنعمةمنو،كيرفععنوالببلء.فإفهللاالرخاء،ك٫نولو
. ُُْ)يعودفيضععليهاالركاـ،كينسىتضرعوكإانبتوكتوحيدهلربو"

  التفكر يف خلق هللا . ت

أبسلوبتربومأديبلقدكافالشيخسيدقطبر٘نوهللادائمنايدعوقارئكتابو)ُبظبلؿالقرآف ،
تواليتتتوافقفطر؛غيةالرجوعللفطرةاألصليةبيٗناليتوكتذكؽالتفكرُبخلقهللاإٔبكتشويقيرفيع،

.منحولوالوجودمعفطرة

إفىذاالكوفبذاتوكتابمفتوح،٪نملبذاتودالئلاإل٬نافكآايتوكيشييقوؿر٘نوهللا:"
ذهإ٧نايدرؾىككراءهمنيدتدبرهُنكمةكيوحيأبفكراءىذهاٜنياةالدنياآخرة،كحساابكجزاء..

منالناس،«أكلوااأللباب»الدالئل،كيقرأىذهاآلايت،كيرلىذهاٜنكمة،كيسمعىذهاإل٪ناءات
كالصلةالوثيقةبينوكبٌن«الكوف»كىذهاٜنقيقةٕنثلأحدمقوماتالتصوراإلسبلميعنىذا...

الكوفكفطرةاإلنسافكداللة«اإلنساف»فطرة الكوفبذاتوكالتفاىمالداخليالوثيقبٌنفطرة ىذا
«قصد»ك«حكمة»ك«غاية»علىخالقومنجهةكعلىالناموسالذميصرٌفوكمايصاحبومن

الكوف«إلو»ك«الكوف»من«اإلنساف»..كىيذاتأ٨نيةابلغةُبتقريرموقف.منجهةأخرل
. ُِْ)"سبحانوكتعأب.فهيركيزةمنركائزالتصوراإلسبلميللوجود

الكتاباٞنفتوحالذمالتفتنكالقرآفيوج" إٔبىذا ا مؤكدن مكررنا القلوبكاألنظارتوجيهنا و

                                      
 .ٖ سورةالزمر،اآليةَُْ)
 .َُّْ/ٓيف ظالل القرآن،  قطب،ُُْ)
 .ّْٓ/ُيف ظالل القرآن، ب، قطُِْ)



ُِْ 

ابٜنق إحساسنا السليمة الفطرة تستجيشُب موحية، آية فتتبدلُبكلصفحة تقلب، صفحاتو
ىذاالبناء،كرغبةُباالستجابةٝنالقىذااٝنلق،«تصميم»اٞنستقرُبصفحاتىذاالكتاب،كُب

ىذا اإلدراؾكمودعو أكلو األلباب.. كأكلو األكاف!!! ذات ُب منو كاٝنشية لو اٜنب مع اٜنق،
اٞننافذ يغلقوف كال اٜنواجز، يقيموف كال آايتهللاالكونية الستقباؿ بصائرىم يفتحوف الصحيح..
بصائرى فتتفتح كعلىجنويدم، كقعودنا قيامنا إٔبهللابقلويدم كيتوجهوف اآلايت. كبٌنىذه م،بينهم

إايه،كتدرؾغايةكجوده،كعلةنشنتو،كقواـكتشفمداركهم،كتتصلُنقيقةالكوفاليتأكدعهاهللا
 . ُّْ)"فطرتو.ابإلٟناـالذميصلبٌنالقلبالبشرمكنواميسىذاالوجود

كقدخلصالشيخر٘نوهللاُبتفسًنهآلايتالتفكرُبخلقهللاإٔبحقيقتٌنموضوعيتٌن
اٜنقيقةاألكٔب:أفالتفكرُبخلقهللا،كالتدبركإرشاداتتربويةُبغايةاأل٨نية."تشمبلفإشارات

ُبكتابالكوفاٞنفتوح،كتتبعيدهللااٞنبدعة،كىيٓنرؾىذاالكوف،كتقلبصفحاتىذاالكتاب
 الذكر. كذكرهللمنصميم العبادة، هللمنصميم ُبالكوفهللاأفآايتالثانية:كىوعبادة ال،

. ُْْ)"إالللقلوبالذاكرةالعابدة،تتجلىعلىحقيقتهااٞنوحية

 : مجالية الفطرة السابعالفرع 

هللا ر٘نو الشيخ تفسًنيقوؿ  يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ:لآليةهعقب

َّجنحن
"كإفىذاالوجودٛنميلكابىركرائع.كإففطرتناٞنتوافقةمعفطرتو،مستمدةمن: ُْٓ)

الوجودالنبعالذميستمدمن فاالتصاؿبضمًنىذا عليو. علىذاتالناموسالذميقـو قائمة و،
يهبناأنساكطمننينة،كصلةكمعرفة،كفرحةكفرحةاللقاءابلقريبالغائبأكاحملجوب!كإننالنجدنور

نورالسماكاتكاألرض..٤ندهُباآلفاؽكُبأنفسناُبذاتاللحظةاليتنشهداهللىناؾ.فهللا
يوقظنافيها ٟنذا التدبًن. إٔبحقيقة الواصل كالتنمل كالقلباٞنتفتح، ابٜنسالبصًن، الوجود ىذا

القرآفاٞنرةبعداٞنرة،كيوجوحسناكركحناإٔبشكلمشاىدالوجودالباىرة،كيال٧نرعليهاغافلٌن

                                      
 .ْٓٓ-ْْٓ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ُّْ)
 .ْٓٓ/ُاٞنرجعالسابق، ُْْ)
 .ْْ سورةالنور،اآلية،ُْٓ)



ُّْ 

قليلىزيلمغمضياألعٌن،فنخرجمنرحلةاٜنياةعلىظهرىذهاألرضبغًنرصيد.أكبرصيد
"..(ُْٔ . 

كفيما٫نصموضوعحجاباٞنرأةاٞنسلمة،يكشفالشيخسيدر٘نوهللاعنحقيقةدقيقة
 تعأب: لقولو ففيتفسًنه الذكؽلدلاجملتمعاٞنسلمعامةن؛  ري ٰى ين..  ُّٱتتعلقّنسنلة

َّ..   ميزي
لمكطهرإحساسوابٛنماؿف،لقدرفعاإلسبلـذكؽاجملتمعاإلسبلمييقوؿ:"، ُْٕ)

بلالطابعاإلنسا٘باٞنهذب..،يعدالطابعاٜنيوا٘بللجماؿىواٞنستحب

من يكن مهما اٜنيواف ُنس اإلنساف إليو يهفو حيوا٘ب ٗناؿ اٛنسدم الكشف كٗناؿ
ك٩نعلوالئقا،الذميرفعالذكؽاٛنمإب،التناسقكاالكتماؿ.فنماٗناؿاٜنشمةفهواٛنماؿالنظيف

 لنظافةكالطهارةُباٜنسكاٝنياؿ.ابإلنساف،ك٪نيطواب

ُبصفوؼاٞنؤمنات.علىالرغممنىبوطالذكؽالعاـ كغلبة،ككذلكيصنعاإلسبلـاليـو
ىن٪نجنب فإذا تتنزلالبهيمة! إٔبالتكشفكالعرمكالتنزمكما كاٛننوحبو اٜنيوا٘بعليو الطابع

األنثىفيوللذكورحيثماكانتىتاؼكهتتف،ُب٠نتمعيتكشفكيتربج،مفاتنأجسامهنطائعات
. ُْٖ)اٜنيوافللحيواف!.."

إذ؛اللحفاظعنالفطرةالسليمةقو٬نناتربواينقدكضعمنهجنقطبر٘نوهللاسيدكإٗناال،فإف
،كذلكحسبالقارئإٔبالرجوعإٔبالفطرةالسليمةاليتفطرههللاعليهابشكلالوسائليدعوكاف

اٞنايتعلقاألمرابلتفكركالتذكرُبخصوصن،تمنتوجيهاتكإرشاداتتربويةعليواآلايتمااشتمل
عنإ٬ناءاتوالدائمةكاٞنتكررةآايتالكوف كأفكتناسقهما،فطرةالكوفكفطرةاإلنسافبوحدة.فضبلن

وصنا،اٞننه اإلسبلميينفردعنٗنيعاٞنناى الرتبويةُب٢ناطبتوللفطرةعمومناكلفطرةاإلنسافخص
كأفآايتهللاُبالكوفمنحوؿاإلنسافٟنالغةمفهومةككاضحة.

                                      
 .ِِّٓ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ُْٔ)
 .ُّ سورةالنور،جزءمناآليةُْٕ)
 .ُِّٓ/ْظالل القرآن، قطب،ُبُْٖ)



ُْْ 

أيضناأفأسلوبالشيخر٘نوهللاُبتعاملومعاآلايتالقرآ نية٩نعلالقارئيسرحكمبلحظه
اكيعيشمعهاك٪نسُبنفسالوقتِنشوعيتبعوخضوعكاستكانةللواحدالقهاركرغبةِنيالوكاسعن

 كالتكاليفالتشريعيةاٞنتعلقةبو.القرآ٘بمضامٌنالنصشديدةُبتطبيق



ُْٓ 

 : مظاىر التكرمي اإلذلي لإلنسان.الرابعادلبحث 

أعطىالشيخسيدقطبر٘نوهللاأ٨نيةابلغةُبتفسًنهٞنوضوعتكرٙبهللاجلكعزلئلنساف؛لقد
ك٠نليناجزئياتوُبأحسنفكلماسنحتلوالفرصةيشًنإٔبمظاىرذاؾالتكرٙباإلٟنيمناقشناك١نل بلن

تلكاٞنظاىرُبمقدمةكتابو.صورة،كقدأٗنل

بكثًنمنكلتقديرعرفتو-ُبظبلؿالقرآف-"كعشتقاؿر٘نوهللا: أرلاإلنسافأكـر
إنوإنسافبنفخةمنركح   حف جف مغ جغ مع ُّٱهللا:البشريةمنقبللئلنسافكمنبعد..

َّ جك مق حق مف خف
(ُْٗ 

يدذه..  األرض:كىو ُب مستخلف  ىل مل خل ُّٱالنفخة

  َّ ٍّ..  ىميم مم خم حم جم يل
(َِْ 

 جه هن من خن حن ُّٱ:كمسخرلوكلماُباألرض، 
َّ  .. حي جي  ٰه مه

اآلصرةاليتيتجمعهللاكألفاإلنسافيدذاالقدرمنالكرامةكالسموجعل، ُِْ)
. ِِْ).."هللاالعقيدةُبعليهاالبشرىياآلصرةاٞنستمدةمنالنفخةاإلٟنيةالكر٬نة،جعلهاآصرة

كاليت لئلنساف، اإلٟني التكرٙب مظاىر إبراز هللاُب ر٘نو بعضإ٪ناءاتالشيخ يلي كفيما
تتجلىُبحقيقةاالستخبلؼُباألرض،ٍبُباألمانةاليتككلتإليو،ككذاسجوداٞنبلئكةآلدـ،

متوابعتبارهالسيداألكؿُباألرض،كىذاىوأعلىمراتبالتكرٙب،إضافةإٔبتسخًنالكوفكلوٝند
عنإعبلءشنفإرادتومنبٌنٗنيعاٞنخلوقاتحولو. فضبلن

 االستخالف يف األرضحقيقة  :ادلطلب األول

 مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ :تفسًنهلآليةالكر٬نةعندر٘نوهللاقطبقاؿالشيخسيد

 ِّْ)َّ..  يمىم الكا": ٟنذا تسلم أف تريد العليا اٞنشيئة الوجودفهي ُب اٛنديد ئن ىذه، زماـ

                                      
 .ِٗ سورةاٜنجر،اآلية،ُْٗ)
 .َّرة،اآلية، سورةالبقَِْ)
 .ُّ سورةاٛناثية،اآلية،ُِْ)
 .ُِ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ِِْ)
 .َّ سورةالبقرة،جزءمناآلية،ِّْ)



ُْٔ 

األرض يده، كتطلقفيها اٝنالقُباإلبداعكالتكوين، إبرازمشيئة كتكلإليو ،كالتحليلكالرتكيب،
-كتسخًنىذاكلو،ككنوزكخامات،كالتحويركالتبديلككشفماُبىذهاألرضمنقولكطاقات

 ..إليوهللاُباٞنهمةالضخمةاليتككلها-هللاإبذف

اإلنساف،كإذففهيمنزلةعظيمة منزلةىذا األرضالفسيحة.، الوجودعلىىذه ُبنظاـ
. ِْْ)"تكرٙبالذمشاءهلوخالقوالكرٙبكىوال

األرضعلى ُب اٝنبلفة أمر أخفى أف كتعأب سبحانو حكمتو من أف أيضنا الشيخ كيرل
 حي جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱاٞنبلئكةكاآليةتؤكدذلك:

َّ ميخي
(ِْٓ ،

 أف إٔب كاملكيشًن حياة منه  ،اإل٬ناف أمر فيو الكيدخل األمانة ٜنمل ُبالتهيؤ ربل
األرض االستخبلؼ: أمانة لآلية: تفسًنه فعند  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ،

 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
  ىكيك مك لك اك يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت

َّ
األرضقائ.. ِْٔ) االستخبلؼُب حقيقة "يوضح : علىبلن األرضقدرة االستخبلؼُب إف

كاإلصبلح العمارة كالطمننينة، العدؿ ٓنقيق على كقدرة كاإلفساد. اٟندـ على ال الظلم، على ال
البشرم كالنظاـ علىاالرتفاعابلنفسالبشرية كقدرة كالقهر. إٔب، كاٛنماعة العلىاال٥ندارابلفرد

 نب مب زب .. ُّٱ:االستخبلؼقولوتعأببعدهآيةىذاالفهمٜنقيقة..كمدارجاٜنيواف

َّ..  رت يب ىب
.."(ِْٕ .

اإلنسافُباألرض خبلفة ٞنفهـو ك٣نيزنا دقيقنا كمنٍبفقدأعطىالشيخسيدقطبتصورنا

                                      
 .ٕٓ-ٔٓ/ُظالل القرآن،قطب،ُبانظر ِْْ)
 .َّ سورةالبقرة،جزءمناآلية،ِْٓ)
 .ٓٓ سورةالنور،اآلية،ِْٔ)
 .ِِٗٓ/ْيف ظالل القرآن، قطب، ِْٕ)



ُْٕ 

كللخًنالكامنكراءىا؛فهويرلأفىذااالستخبلؼمشركطابإلصبلحبكلاٞنقاييس،كالقياـعلى
خًنا كاستثمار األرض، ُبكاكتشاؼهتا،شؤكف بطيباهتا، كاالستمتاع كنوزىا، الذمحدكد اٞننه 

.كفيمايليتفصيلُببعضٖنارىذهاٝنبلفة.سطرههللاتعأبلعبادة

 األمانة :ادلطلب الثاين

أمانةاٞنعرفةك،أمانةاإلرادةك،ىيأمانةالتبعة-أمانةاالستخبلؼ-لعلأبرزٖنار٘نلتلكاألمانة
،اليتأشفقتمنهاكلالكائناتك٘نلهااإلنساف.ككلهامظاىرللتكرٙبأمانةاحملاكلةاٝناصةك،الذاتية

اإلٟنيٟنذاالكائنكاليتميزتوعلىكثًنمنخلقهللا.

 تعأب: لقولو  خض حض جض مص  خص حص مس خس حس ُّٱففيمعرضتفسًنه
َّ مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ حط مض

يق ِْٖ) هللاو، ر٘نو الشيخسيد :ؿ
القرآفليحدثعنها-اتكاألرضكاٛنباؿالسماك" ،ىذهاٝنبلئقالضخمةاٟنائلة-اليتاختارىا

أك فيبدكشيئاصغًناضئيبل.ىذهاٝنبلئقتعرؼابرئهاببل١ناكلةاليتيعيشاإلنساففيها ،حياٟنا
شرةببلكهتتدمإٔبانموسوالذم٪نكمهاِنلقتهاكتكوينهاكنظامهاكتطيعانموساٝنالقطاعةمبا

،أمانةاٞنعرفةالذاتية،أمانةاحملاكلةاٝناصة،أمانةاإلرادة،منأمانةالتبعة...أشفقتتدبركالكاسطة
«.ك٘نلهااإلنساف»

كإهناأمانةضخمة٘نلهاىذااٞنخلوؽالصغًناٜنجم،..كإهناٞنخاطرةأفأيخذعلىعاتقو
ىذهالتبعةالثقيلة..

ة.حٌنيصلإٔباٞنعرفةالواصلةإٔبابرئو،كاالىتداءاٞنباشرلناموسو،فنماحٌنينهضابلتبع
إٔبمثلما كُبآاثرىا اليتتصلُبطبيعتها كالطاعة كاالىتداء اٞنعرفة ربو. إلرادة الكاملة كالطاعة
كصلتإليومنسهولةكيسرككماؿُبالسماكاتكاألرضكاٛنباؿ..اٝنبلئقاليتتعرؼمباشرة،

كالتقعديداكهتتد اٜنوائل. كإرادتو كانموسو كبٌنابرئها كالٓنوؿبينها كتطيعمباشرة، ممباشرة،
اٞنثبطاتعناالنقيادكالطاعةكاألداء..حٌنيصلاإلنسافإٔبىذهالدرجة،كىوكاعمدرؾمريد.

                                      
 .ِٕألحزاب،اآلية، سورةاِْٖ)



ُْٖ 

احملاكلةك٘نلالتبعة..إهنااإلرادةكاإلدراؾكفريد.هللافإنويصلحقاإٔبمقاـكرٙب،كمكافبٌنخلق
.. ِْٗ)"هللاىيىيميزةىذااإلنسافعلىكثًنمنخلق

كف يربز األمانةالشيخ كضخامة التبعة بذلكجسامة كمنشن،يصور اٛنسامة موضع ك٪ندد
،الضخامة ّنعرفة اإلنساف هنوض ُب كلها ك٪نصرىا ٞنشيئتوهللا كاٝنضوع انموسو، إٔب كاالىتداء

عا ذلك بعد عملوليحتمل من جزاؤه كليكوف اختياره،  حك  جك مق حق ُّٱ:قبة
َّ  جن مم خم حم جم هلمل خل حل  جل مك لك خك

(َّْ .

 سجود ادلالئكة آلدم ىو التكرمي يف أعلى صوره :ادلطلب الثالث

أف كاالىتداءإٔبانموسوهللاجسامةالتبعةكضخامةاألمانةاحملصورةُبهنوضاإلنسافّنعرفةمعلـو
ُبهللاكاٝنضوعٞنشيئتوىيمناطالتكرٙبالذمأعلنو-االشيخر٘نوهللاكماأشارإليهاككضحه-

.اٞنؤلاألعلى . أيضنا الوجودبذلكاالستقبفقدكرمو بو الذماستقبلو الفخم كبذلكاٞنوكباؿ ،
 اك يق ىق يف ُّٱبقولو:الذمتسجدفيواٞنبلئكةكيعلنفيواٝنالقجلشننوتكرٙبىذااإلنساف

َّ ين ىن نن من زن  رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك
(ُّْ !

. ِّْ)القرآف...كتابواٞننزؿمناٞنؤلاألعلىالباقيُباألرضُبرموإبعبلفىذاالتكرٙبكلوفك

أفذاؾالتكرٙباإلٟنيلئلنسافىوالتكرٙبُبأعلىصوره،ففيمعرضربكالشيخر٘نوهللايعت
حاٜنكمة ّّْ) َّ.. هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱتفسًنهآليةسجوداٞنبلئكةآلدـ: يوضًٌ

ٟنذااٞنخلوؽالذميفسدُباألرضكيسفك،إنوالتكرٙبُبأعلىصورهيقوؿ:"منذلكالتكرٙبف
،كماكىبسراإلرادة.لقدكىبسراٞنعرفةيرفعوعلىاٞنبلئكةكلكنوكىبمناألسرارما،الدماء

،كاضطبلعووىٓنكيمإرادتوُبشقطريق،كقدرتوعلتارالطريق..إفازدكاجطبيعتواٞنستقلةاليتٔن
                                      

 .ِٖٖٓ-ِْٖٖ/ٓظالل القرآن،قطب،ُب ِْٗ)
 .ّٕ سورةاألحزاب،اآلية،َّْ)
 .َٕ سورةاإلسراء،اآلية،ُّْ)
 .ِٖٖٓ/ُٓبانظر.كُِِْ/ْظالل القرآن،قطب،ُبانظر ِّْ)
 .ّْ سورةالبقرة،جزءمناآلية،ّّْ)



ُْٗ 

لقدسجداٞنبلئكةامتثاالكإفىذاكلوبعضأسرارتكر٬نو.ّنحاكلتواٝناصة..هللاأبمانةاٟندايةإٔب
.. ّْْ)"لؤلمرالعلوماٛنليل

.هللا"فليعرؼاإلنسافمناطتكر٬نوعند:معقبناعليوهللاكُنستربومدعوم،يضيفر٘نة
كاألرضكاٛنباؿكلينهضابأل السماكات على عرضت كاليت اختارىا اليت ٪نملنها،مانة أف فنبٌن
. ّْٓ)"!كأشفقنمنها

 الكون كلو مسخر لو و  ألرضألول يف اسيد اال :ادلطلب الرابع

،كالسيادةُباألرضلككاالنتفاعالعظيمػياٞننعمةر٘نوهللاكمنٖناراالستخبلؼأيضنايربزالشيخ
َّ.. مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ:ُباآليةَّ مغ  ُّٱكلمةف:"فيشًنإٔبأ

نا،ى ّْٔ)
ألمرعظيم.خلقىذااإلنسافهللاذاتمدلوؿعميقكذاتإ٪ناءكذلكعميق.إهناقاطعةُبأف

خلقوليكوفمستخلفاُباألرض،مالكاٞنافيها،فاعبلمؤثرافيها.إنوالكائناألعلىُبىذااٞنلك
كؿُبىذااٞنًناثالواسع.كدكرهُباألرضإذفكُبأحداثهاكتطوراهتاىوالدكرالعريضكالسيداأل

. ّْٕ)"األكؿإنوسيداألرضكسيداآللة!

 ادلطلب اخلامس: إعالء من شأن اإلرادة يف اإلنسان 

كتزيدمن ترفعمنشننو إرادتو االنسافعلىٓنكيم كيفأفقدرة يقوؿالشيخر٘نوهللاموضحنا
كُبالتصوراإلسبلميإعبلءمنشنفاإلرادةُباإلنساففهيمناطعنابقياٞنخلوقات:"تكر٬نو

،كىيمناطالتكليفكاٛنزاء..إنو٬نلكاالرتفاععلىمقاـاٞنبلئكةُنفظعهدهمعهللاالعهدمع
إلي اليتتوجو كاالستعبلءعلىالغواية بينماربوعنطريقٓنكيمإرادتو،كعدـاٝنضوعلشهواتو، و.

٬نلكأفيشقينفسوكيهبطمنعليائو،بتغليبالشهوةعلىاإلرادة،كالغوايةعلىاٟنداية،كنسياف

                                      
 .ٕٓ/ُظالل القرآن، قطب،ُبّْْ)
 .ِٖٖٓ/ٓ،ّْطل القرآن،ظال قطب،ُبّْٓ)
 .ٗٔ سورةالبقرة،جزءمناآلية،ّْٔ)
 .ْٓ-ّٓ/ُ،ّْطظالل القرآن، قطب،ُبّْٕ)



َُٓ 

يضاؼإٔبعناصر التكرٙبالشكفيو، منمظاىر مظهر كُبىذا إٔبمواله. الذميرفعو العهد
ة،كالرفعةكاٟنبوط،كمقاـالتكرٙباألخرل.كماأففيوتذكًنادائماّنفرؽالطريقبٌنالسعادةكالشقاك

. ّْٖ)"اإلنسافاٞنريدكدرؾاٜنيوافاٞنسوؽ!

 ّْٗ)َّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱٱكيقوؿر٘نوهللاعندتفسًنهلآليتٌن:
 

ىنالكتبعةمرتتبةعلىمنحاإلنسافىذهالقوةالواعيةالقادرةعلىاالختياركالتوجيو.توجيو:"إف
القابل تقااالستعداداتالفطرية فهيحرية سواء. الشر اٝنًنكُبحقل ُبحقل للنمو تبعة،ة بلها

،كمنحةيقابلهاكاجب..كقدرةيقابلهاتكليف

،الللقوةالواعيةاٞنالكةللتصرؼ،كٓبيدعوالستعدادفطرتواإلٟناميابإلنسافهللاكر٘نةمن
ابلرساالتاليت كتكشففنعانو الدقيقة، الثابتة اٞنوازين لو موحياتاإل٬نافتضع عن كدالئللو ،

،كْنلوعنوغواشياٟنولفيبصراٜنقُبصورتوالصحيحة..ٟندلُبنفسوكُباآلفاؽمنحولوا
عن حينئذ الواعية فتتصرؼالقوة كالشبهة الغبشفيو كاشفا الطريقكضوحا لو كبذلكيتضح

..بصًنةكإدراؾٜنقيقةاالْناهالذمٔنتارهكتسًنفيو.

:هالنظرةاجململةإٔبأقصىحدتنبثقمنهاٗنلةحقائقذاتقيمةُبالتوجيوالرتبومىذك

ترتفعبقيمةىذاالكائناإلنسا٘ب،حٌنْنعلوأىبلالحتماؿتبعةاْناىو،كٕننحو :أكالفهي
يضعافىذااٞنشيئةاإلٟنيةاليتشاءتلوىذهاٜنريةفيما٫نتار،فاٜنريةكالتبعةإطارحريةاالختيارُب

فيهامنركحوهللاالكائنُبمكافكرٙب،كيقررافلوُبىذاالوجودمنزلةعاليةتليقابٝنليقةاليتنفخ
كسواىابيده،كفضلهاعلىكثًنمنالعاٞنٌن.

اٞنشيئةالكربلإطارتلقيعلىىذاالكائنتبعةمصًنه،كْنعلأمرهبٌنيديو،ُب:اثنياكىي
فيويتحققمنهللاكالتحرجكالتقول.كىويعلمأفقدرُبحسوكلمشاعراليقظةكماأسلفنا،فتثًن

                                      
 .ُٔ/ُاٞنرجعالسابق، ّْٖ)
 .َُ-ٗ سورةالشمس،اآليتٌن،ّْٗ)



ُُٓ 

َّ ..  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب.. ُّٱ:خبلؿتصرفوىوبنفسو
..كىيتبعةثقيلة َْْ)

اليغفلصاحبهاكاليغفو!

ظلعلى،ليالثابتةتشعرىذااإلنسافابٜناجةالدائمةللرجوعإٔباٞنوازيناإلٟنية:اثلثاكىي
فيمن٩نعلهللاعليوقدريقٌنأفىواهٓب٫ندعو،كٓبيضللو،كياليقودهاٟنولإٔباٞنهلكة،كال٪نق

 من قريبا كبذلكيظل ىواه. ُبمتاىاتهللاإٟنو بو الذمأمده ابلنور كيستضيء يهتدميدديو، ،
ةالنفسكتطهًنىا،كىويغتسلالطريق!كمنٍبفبلهنايةٞنا٬نلكىذااإلنسافأفيصلإليومنتزكي

 . ُْْ)"الفائض،كيتطهرُبىذاالعبابالذميتدفقحولومنينابيعالوجودهللاُبنور
  

                                      
 .ُُ سورةالرعد،جزءمناآلية،َْْ)
 .ُّٖٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ُْْ)



ُِٓ 

 : احملاضن الرتبوية عند سيد قطبالرابعالفصل 

عايتوكإعدادهللقياـيقصدابحملاضنالرتبويةالوسائطاليتتعملعلىبناءالكائنالبشرمكتربيتوكر
ب اٝنبلدكر الثقافات كٔنتلفابختبلؼ الرتبوية احملاضن ىذه تتعدد كقد األرض. ُب كالبيئاتفة
يعيناحتياجاتك ما، لفئة الرتبوم احملضن اٜنديثعن أف اٞنعلـو من إذ حدا، على ٠نتمع كل

اجملتمعات.اليتييعٌوؿعليهاُبأتسيسكتثبيتكبناءاٞنراحلاألساسيةعنأحداٜنديث

ةأفمنبٌناحملاضناليتتظهرعلىالساحةالرتبوية،ىناؾمنىيأبرزيحضورناكْندراإلشار
 األفراد علىمسًنة غًنىا من أتثًننا اجملتمعكأكثر كحىراؾ رأسات. على معنا كاجملتمع كأتٌباألسرة

السياسي انتمائها عن بغضالنظر الفئاتكالبيئاتاجملتمعية، بٌنٗنيع مشرتكة ىي إذ القائمة،
كالديينكاالقتصادمكاٜنضارمالعمرا٘ب.

أخرل تربوية ١ناضن إٔب كالعلماء، الباحثٌن من العديد طرؼ من اإلشارة، ٕنت كقد
ُبيةووسائطالرتبالكغًنىامنكاٞنساجدكاٞندرسةكدكرالتعليمكحلقاتالذكر اليتقدتفوؽأحياانن

تبقىأساس األخًنة غًنأفىذه كيقصدالتنثًنمناألسرة. ُباٞنراحلاألكٔبمنالبناء، خاصة ية
من إٔبغًنه ... كمسجد منشارعكمدرسة أعبله الفئاتاٞنذكورة تربومكل ابجملتمعكمحضن

البيئاتاجملتمعيةاليتتؤثرعلىالبناء.

ُبىذا،كقدًباالتفاؽمنطرؼٗنهورالعلماءعلىاألسرةكاجملتمعكمحاضنتربويةرئيسة
داجملتمعاتكتنشئتها،كمنٍبفقدركزتالباحثةُبدراستهاعلىإبرازرأمالشيخسيدقطبإعدا

البشرمأفرادنا الكائن ُبإعداد الذمتلعبو كُبالدكر كخصائصها كمفهومها هللاُبماىيتها ر٘نو
كٗناعات.

  



ُّٓ 

 ادلبحث األول: األسرة

األكٔبك اٝنلية األساسيةتعترباألسرة اجملتمعاتاللبنة كىياألممككالشعوبُببناء ، عمودالّنثابة
ٜنياةكر٬نة.كنظرناٞنكانتهاتلك،فقداىتماإلسبلـّنوضوعهاأ٬نااىتماـ؛فوضعٟناالقواعدفقرمال

كاألسسكالنظمٜنسنبنائهاكلضمافاستمرارىا.

األكٔب.ُباٜنياةاإلنسانيةاألسرةتكتسبأ٨نيتهاالرتبوية،منخبلؿكوهنااٞنؤسسةاألكٔبك"
منانحيةأهنانقطةالبدءاليتتؤثرُبكلمراحلالطريق.كاألكٔبمنانحيةاأل٨نيةألهناتزاكؿإنشاء

عناصرىذاالكوف،ُبالتصوراإلسبلمي . ِْْ)"كتنشئةالعنصراإلنسا٘ب،كىوأكـر

عليهااٛنماعةاٞنسىيااألسرة"ك عليهااجملتمعاإلسبلمي.لقاعدةالركينةاليتتقـو لمة،كيقـو
فوضىف من كتطهًنىا ك٘نايتها تنظيمها كاستغرؽ ملحوظة، برعاية اإلسبلـ أحاطها القاعدة هذه

كبًنا،نراهمتناثراُبسورشكلمنالقرآف،١نيطابكلاٞنقٌوماتالبلزمةإلقامةىذه اٛناىليةجهدا
. ّْْ)"القاعدةاألساسيةالكربل

 حول القركقد الكرٙب منآف العديد النبوية الكالسنة اتنظيمات لكل ٛنوانبكالقواعد،
عليها يقـو اليت األسرةكاٞنقومات اإلسبلـنظاـ ُب فهناؾ الزكاج؛ ،كاإليبلء،كاٞنعاشرة،أحكاـ

كالنفقة،كالطبلؽ مناألسسكاٞنقوماتاليتكاٜنضانة،كالرضاعة،كاٞنتعة،كالعدة إٔبغًنىا ... ،
كاستمرارىا.ٔبتقويةتلكاٞنؤسسةكضمافاستقرارىاتسعىإ

:األبكاألـمسؤكليةعظيمةُبتربيةأبنائهمجعلالنظاـاإلسبلميعلىعاتقكلمنكقد
)):يقوؿ-ملسو هيلع هللا ىلص-تعأبعنهماأنوٚنعرسوؿهللابنعمررضيهللافعنعبدهللا كىمىٍسئيوؿه كيُلكيٍمرىاعو

عىٍنرىًعينًتًوكىعىٍنرى مىٍسئيوؿه كىىيوى عىٍنرىًعينًتًوكىالرنجيليُبأىٍىًلًورىاعو كىمىٍسئيوؿه ـيرىاعو مىا ٍرأىةيُببػىٍيًتًعينًتًوفىاإٍلً اٍلمى
مىٍسئي كىىيوى يًًٌدًهرىاعو ـيُبمىاًؿسى مىٍسئيولىةهعىٍنرىًعينًتهىاكىاٝنٍىاًد زىٍكًجهىارىاًعيىةهكىًىيى فىسىًمٍعتي عىٍنرىًعينًتًوقىاؿى وؿه

صىلنى ًءًمٍنالننيبًٌ الننيبنصىلنىهللاىىؤيالى هللاعىلىٍيًوكىسىلنمىكىأىٍحًسبي كىالرنجيليُبمىاًؿأىبًيًورىاعو عىلىٍيًوكىسىلنمىقىاؿى
                                      

 .َٓٔ/ِظالل القرآن،قطب،ُبانظر ِْْ)
 .ِّْ/ُاٞنرجعالسابق، ّْْ)



ُْٓ 

كىكيُلكيٍممىٍسئي عىٍنرىًعينًتًوفىكيُلكيٍمرىاعو عىٍنرىًعينًتوًكىمىٍسئيوؿه . ْْْ)  وؿه

الشيخ إ٬ناف على كبناءن سبق، ٞنا نتيجة اٜناكمية أف الراسخ شاملهلل نظاـ اإلسبلـ كأف
ؤسسةٞناليتيعقدىااٞننه اإلسبلميللحياةاإلنسانيةالبالغةاأل٨نيةٛنميعمناحياٜنياة،كبناءنعلى

دستورناحيثحولالقرآفالكرٙباألسرة شككامبلن كافٛنميعالتنظيماتاألسريةالدقيقة،فقدامبلن
هللايؤكد –ر٘نو الفرصة سنحتلو الرئيسلعلى–ككلما ُبالدكر كتكوينؤلسرة اجملتمعتربية
ك األخبلؽكالقيماإلسبلمية،ُباإلسبلمي، ُببٌٌنيك٘ناية كالرجلكدكر٨نا خصائصكلمناٞنرأة

لرتبيةالفردالرئيسضناليتيعتربىااحملراريةداخلاٞنؤسسةاألسريةضمافالتوازفكاالستقراركاالستم
كاٛنماعةاٞنسلمة.

 ادلسلمةادلطلب األول: خصائص األسرة 

 رابين ومتناسق مع الفطرة ادلسلمةالفرع األول: نظام األسرة 

" الطبيعيالفطرماٞننبنظاـيقوؿسيدقطبر٘نوهللا: النظاـ ىو ُباإلسبلـ ثقمنأصلاألسرة
وفهملحوظفيوكلخصائصالفطرةاإلنسانيةكحاجاهتاكمقوماهتا.كراب٘ب،؛فهوالتكويناإلنسا٘ب

. كللمخلوقاتكافة التكويناألكٔبلؤلحياءٗنيعا كقاعدة كأصلاٝنلقة، ..ينبثقمنمعٌنالفطرة
َّ مم خم حم  جم هل مل خل حل ٱُّٱ:تبدكىذهالنظرةكاضحةُبقولوتعأب

نكم، ْْٓ)
 َّ مث هت مت خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ ٱُّٱ:قولوسبحانو

(ْْٔ .

ٍبتتدرجالنظرةاإلسبلميةلئلنساففتذكرالنفساألكٔباليتكافمنهاالزكجاف،ٍبالذرية،ٍب
 مهجه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:ٗنيعاالبشرية

                                      
(ْْْ اٜنديثصحيحو،ُبالبخارمأخرجو  رقم راعُبماؿسيده، اببالعبد ُِْٗكتابالعتق، كتابمسلم،ك-.

،رقمَُْٔ/ّاببفضيلةاإلماـالعادؿكعقوبةاٛنائركاٜنثعلىالرفقابلرعيةكالنهيعنإدخاؿاٞنشقةعليهم،اإلمارة،
 .ُِٖٗاٜنديث

 .ْٗسورةالذارايت،اآلية، ْْٓ)
 .ّٔ سورةيس،اآلية،ْْٔ)



ُٓٓ 

َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه
  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱٱ.. ْْٕ)

َّ.. رتيب ىب نب
(ْْٖ 

 ..

الفطرةبٌناٛننسٌن،اللتجمعبٌنمطلقالذكرافكمطلقاإلانث، ٍبتكشفعنجاذبية
 مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ:كلكنلتتجوإٔبإقامةاألسركالبيوت

 ْْٗ)َّ  يلىل مل يك ىك
 َْٓ) َّ ىنمن خن حن جن  يم ىمُّٱ..  

 خسُّٱ.. 
 حق  مف خف حفجف مغ جغ مع جع  مظحط مض خضحض جض مص خص حص مس

َّ  
(ُْٓ 

 َّ.. حم جم يل ىل مل خل ُّٱ.. 
(ِْٓ ..

العميقةُبأصلالكوفكُببنيةاإلنساف.،فهيالفطرةتعمل،كىياألسرةتليبىذهالفطرة
كمنٍبكافنظاـاألسرةُباإلسبلـىوالنظاـالطبيعيالفطرماٞننبثقمنأصلالتكويناإلنسا٘ب.

ُبربطالنظاـالذميقيمولئلنسافبلمنأصلتكويناألشياءكلهاُبالكوف.علىطريقةاإلسبلـ
 ّْٓ)"للكوفكلو.كمنبينوىذااإلنسافهللاابلنظاـالذمأقامو

أف"الوالدافيندفعافابلفطرةشٌدانتباهالشيخر٘نوهللا،كمنمظاىرالتوازفالفطرمالذم
كلغذاءُباٜنبةالتضحيةبكلشيءحكلابلذات.ككمإنتصالنابتةاٝنضراء،كإٔبرعايةاألكالد

فإذاىيفتات،ك٬نتصالفرخكلغذاءُبالبيضةفإذاىيقشر،كذلك٬نتصاألكالدكلرحيقككل
 ْْٓ)ك٨نامعذلكسعيداف"،فإذا٨ناشيخوخةفانية،عافيةككلجهدككلاىتماـمنالوالدين

  نظام األسرة موصول ابلعقيدةالفرع الثاين: 
                                      

 .ُ سورةالنساء،اآلية،ْْٕ)
 .ُّ سورةاٜنجرات،جزءمناآلية،ْْٖ)
،جزءمناآلية،ْْٗ)  .ُِ سورةالرـك
 .ُٕٖ سورةالبقرة،جزءمناآلية،َْٓ)
 .ِِّ سورةالبقرة،اآلية،ُْٓ)
 .َٖ سورةالنحل،جزءمناآلية،ِْٓ)
 .ِّٓ-ِّْ/ُظالل القرآن،ُبقطب، ّْٓ)
 .ُِِِ/ْظالل القرآن، قطب،ُبْْٓ)



ُٓٔ 

بينهمعلىيؤكدالشيخسيدر٘نوهللا ضركرةااللتحاـابلعقيدةلضمافٕناسكعناصراألسرةفيما
كالبيتاٞنسلمىونواةاٛنماعةاٞنسلمة،كىواٝنليةاليتيتنلف..اإلسبلـدينأسرة"فكمايقوؿ:

العقيدة.كالبدأفتكوفالقلعةكاجملتمعاإلسبلمي..منها إفالبيتالواحدقلعةمنقبلعىذه
.كإالتكنكذلكسهلاقتحاـاٞنعسكرمنداخلقبلعو،.نداخلهاحصينةُبذاهتا،متماسكةم

 ْٓٓ)"فبليصعبعلىطارؽ،كاليستعصيعلىمهاجم!

ا..إ٧ناىيىؤالءحٌنكأحفادنكأبناءناألسرةليستآابءن"كبتعبًنآخريقوؿر٘نةهللاعليو:
. ْٔٓ)"ْنمعهمعقيدةكاحدة

ْنيءُبجويشعرالقلبالبشرمأنويواجواٞنتعلقةابألسرةاألحكاـف"إٔبأكقدنٌبوأيضنا
اليتينبثقمنها منأصوؿالعقيدة البشريةكأصبلكبًنا قاعدةكربلمنقواعداٞننه اإلٟنيللحياة

سبحانومباشرة.موصوؿإبرادتوكحكمتوكمشيئتوُبهللالنظاـاإلسبلمي.كأفىذااألصلموصوؿاب
كمنهجوإلقامةاٜنياةعلىالنحوالذمقدرهكأرادهلبيناإلنساف.كمنٍبفهوموصوؿبغضبوالناس،

. ْٕٓ)"كرضاه،كعقابوكثوابو،كموصوؿابلعقيدةكجوداكعدماُبحقيقةاٜناؿ

 حس جس مخ جخ مح ُّٱٱ؛ككاجباٞنؤمنأفيتجوابلدعوةأكؿمايتجوإٔببيتوكأىلو"

 َّ .. مس  خس
أكؿاٛنهدينبغيأفيوجوأفكأفيدركوهجيداالبدسبلـالدعاةإٔباإلك. ْٖٓ)

بتكوينإٔبالبيت. البالغ ك٩نباالىتماـ بعامة. كإٔباألىل إٔباألكالد ٍب إٔباألـ. إٔبالزكجة.
اٞنسلمةلتنشئالبيتاٞنسلم.كينبغيٞننيريدبناءبيتمسلمأفيبحثلوأكالعنالزكجةاٞنسلمة.

 ْٗٓ)"ويبلبناءاٛنماعةاإلسبلمية.كسيظلالبنيافمتخاذالكثًنالثغرات!كإالفسيتنخرط

 ضعو  جهاز األسرة ال يُ الفرع الثالث: 
                                      

 .ُّٗٔ/ٔاٞنرجعالسابق، ْٓٓ)
 .ُُّ/ُاٞنرجعالسابق، ْٔٓ)
 .ِّٔ/ُاٞنرجعالسابق، ْٕٓ)
 .ٔ سورةالتحرٙب،جزءمناآلية،ْٖٓ)
 .ُّٗٔ/ٔظالل القرآن،ُب قطب،ْٗٓ)



ُٕٓ 

اليت اٞنشاكل الشيخمن كاليتذكرىا قطبتعرتضاجملتمعاتاٞنعاصرة، هللاسيد ُبمعرضر٘نو
تلكاليتتتعلقب لبعضنصوصالقرآفالكرٙب، سرمالفطرماٞنكوفمنتعويضاٛنهازاألتفسًنه

مقاموُبتربيةكتنشئةالطفلاإلنسا٘ب. إٔباألبكاألـ،َنهازآخرليقـو حيثيضطراألزكاجأحياانن
تفويضمهمةتربيةأطفاٟنمإٔبغًنىمبسببالظركؼاالقتصاديةكاالجتماعيةاليتتيرغماٞنرأةعلى

 أف غًن البيت. خارج ابلعمل الطبياٞنسا٨نة األسرة عية تيعد اأساسينتربواينا١نضننالفطرية ٩نوزال
تعويضوأبمحاؿمناألحواؿ.

كقدأثبتتالتجاربالعمليةأفأمجهازآخرغًن:"كىذاماأظهرهالشيخر٘نوهللابقولو
مقامها،بلال٫نلومنأضرارمفسدةلتكوينالطفلكتربيتو، جهازاألسرةاليعوضعنها،كاليقـو

عنكِناصة أفتستعيضيدا اٞنتعسفة اليتأرادتبعضاٞنذاىباٞنصطنعة احملاضناٛنماعية نظاـ
 الذمجعلو القوٙب الفطرمالصاّب النظاـ ضد اٞنتعسفة الشاردة اٛنا١نة ُبثورهتا األسرة هللانظاـ

الذميضطراألمهاتإٔبالعمل،ٓنلئلنساف تأتثًن..أكاليتاضطركاإليهابسببالنظاـاٞنشئـو
. َْٔ)ماعيكاالقتصادماٞنناسبلئلنساف"التصوراتاٛناىليةالشائهةللنظاـاالجت

علىاآلاثرالسلبيةكاألضرارالناٗنةعنتنشئةالطفلاإلنسا٘بدكفر٘نةهللاعليوكدكقدأ
الطبيعي من١نضناألسرةكأمطفل"الفطرمبقولو:١نضناألسرة مري٪نـر شاذنا منحرفنا ضناينشن

مرضنانفسيناعلى٥نومناأل٥ناء"
(ُْٔ .

 مها األصل يف األسرة االستقرار واالستمرارالفرع الرابع: 

أفاالستقراركاالطمئنافكاألنسمناٞنقوماتكمناألموراليتأشارإليهاالشيخسيدقطبر٘نوهللا
ابلدكر كاٞنهمةحكلتقـو الكبًنة اٞنؤسسة لضمافاستمرارىذه الذمأنشئتمنأجلو؛األساسية

هللا ر٘نو يقوؿ ليظلل: كاالستقرار. كاألنس كاالطمئناف السكن ىو الزكجٌن التقاء ُب "كاألصل
السكوفكاألمنجواحملضنالذمتنموفيوالفراخالزغب،كينت فيواحملصوؿالبشرمالثمٌن،كيؤىل

                                      
 .ِّٓ/ُاٞنرجعالسابق، َْٔ)
 .ِّٔ/ُاٞنرجعالسابق، ُْٔ)



ُٖٓ 

. ِْٔ)فيواٛنيلالناشئٜنملتراثالتمدفالبشرمكاإلضافةإليو"

منالزكاجكمنتكويناألسرةالتنحصرُب"اللذةالنبيلةالغايةكُبىذاالصدد،يشًنإٔبأف
االرتباطالدائمبٌنالذكركاألنثىليتمإعدادالطفلاإلنسا٘بٜنمايةنفسوكحفظاٛننسية"كلكنُب

. ّْٔ)حياتو،كجلبطعاموكضركرايتو

 فقدكضأما اٞنرأة من كقوعنشوز للتعاملمعىذهُبحالة كتعأبنظامنا اٜنقسبحانو ع
لتمزؽاألسرةكٓنطيمها: تفاداين  ٰر ٰذ يي  ىي مي.. ُّٱاٜناالت،

َّ.. ٍَّّ  ٌّ ٰى
(ْْٔ   لمنه اإلسبلميمنلكالبد"كفيذلكيقوؿالشيخر٘نوهللا:

اليستقراٞنبادرةُبعبلجمبادئالنشوزقبلاستفحالو.ألفمآلوإٔبفسادُبىذهاٞننظمةاٝنطًنة،
معوسكنكالطمننينة،كالتصلحمعوتربيةكالإعدادللناشئٌنُباحملضناٝنطًن.كمآلوبعدذلك
إٔبتصدعكاهنياركدمارللمؤسسةكلهاكتشردللناشئٌنفيهاأكتربيتهمبٌنعواملىدامةمفضيةإٔب

. ْٓٔ)"كإٔبالشذكذ..األمراضالنفسيةكالعصبيةكالبدنية..

هللالكنا استخداـمنحذرلشيخر٘نو ُباآليةالصبلحٌياتالشرعيةتلكسوء اٞنذكورة
أفالكر٬نة، .فذكربعضأدبياتاٞنقصودعبلجالنشوزالإذالؿالزكجةكالإفساداألطفاؿمذكرنا

الزكجٌن..:"٩نببقولوإجراءاٟنجرُباٞنضاجع ظاىراُبغًنمكافخلوة الكأأاليكوفىجرا
فىجراأماـاألطفاؿ،يورثنفوسهمشراكفسادا..كالىجراأماـالغرابءيذؿالزكجةأكيستثًنيكو

 ْٔٔ)"فاٞنقصودعبلجالنشوزالإذالؿالزكجةكالإفساداألطفاؿ!.كرامتها،فتزدادنشوزا

إٔب نبو فقد الضرب، إلجراء اإلجراءاتككذلكابلنسبة أبالاستصحاباٟندؼمنىذه
ك٬ننعأفيكوفأيضاللقسر،إلذالؿكالتحقًنكاىانةكاإل،ذاالضربتعذيبالبلنتقاـكالتشفييكوفى

                                      
 .ُُِْ/ّ،ظالل القرآن قطب،ُبِْٔ)
 .َِٔ/ِانظراٞنرجعالسابق، ّْٔ)
 .ّْ سورةالنساء،جزءمناآلية،ْْٔ)
 .ّٓٔ/ِ،ظالل القرآنقطب،ُبانظر ْٓٔ)
 .ْٓٔ/ِ،ظالل القرآن قطب،ُبْٔٔ)



ُٓٗ 

..ك٪نددأفيكوفضربأتديب،مصحواب اٞنؤدباٞنريبكاإلرغاـعلىمعيشةالترضاىا بعاطفة
. ْٕٔ)ئوككمايزاكلواٞنريبمعتلميذهكمايزاكلواألبمعأبنا

ُبتنك كنكؿمؤسسة النشء،األسرة البشرمككمحضتربومأكٕبيتؤبرعاية العنصر شئة
لوخصائصوكيتكوفمنالزكجٌنكاألكالدأساسنا،ٕنثلأ٧نوذجن للمجتمع،ككلعنصرفيها امصغرنا

التهيؤ ُب دكره لو فالطفل كاالستمرار؛ كاالستقرار التوازف على اٜنفاظ شنهنا من اليت ككظيفتو
اليتتنتظرهداخلاجملتمع،كىوبدكرهُناجةإٔبالرعايةكالعناية،كاٞنرأةأيضناكالتدريبللقياـبوظيفتو

ٟناالدكراألكؿُباٞنؤسسةنظرناللوظيفةالعظمىاليتككلتإليها،دكفأفنغفلدكرالرجلكنب
كزكجُباٜنفاظعلىتوازفكاستقرارىذهاٞنؤسسةاٝنطًنة.

 ة داخل األسر  ادلطلب الثاين: الطفل

،كىوُناجةللعنايةٞندةطويلةحكليتمكنمنالقياـابلدكرالرئيسرصيداٞنستقبلالبشرمالطفل
كانتحاجتوٞنبلزمةأبويوأشدمنحاجةأمطفلٜنيوافالذمخلقمنأجلو.كعلىىذااألساس

.آخر

وأكثرمنأمالطفلاإلنسا٘بىوأطوؿاألحياءطفولة.ٕنتدطفولت"ر٘نوهللا:الشيخيقوؿ
طفلآخرلؤلحياءاألخرل.ذلكأفمرحلةالطفولةىيفرتةإعدادكهتيؤكتدريبللدكراٞنطلوبمن
كلحيابقيحياتو.كٞناكانتكظيفةاإلنسافىيأكربكظيفة،كدكرهُباألرضىوأضخمدكر

كمنٍبكان للمستقبل.. كتدريبو ليحسنإعداده أطوؿ، فرتة امتدتطفولتو ٞنبلزمة.. تحاجتو
اإلنسا٘ب، للنظاـ ألـز اٟنادئة اٞنستقرة ككانتاألسرة آخر. ٜنيواف أمطفل حاجة من أشد أبويو

. ْٖٔ)"كألصقبفطرةاإلنسافكتكوينوكدكرهُبىذهاٜنياة

أجسادىا" كتنمية كرعايتها الناشئة الفراخ ٘ناية يتؤب الذم الطبيعي احملضن ىي كاألسرة
اكُبظلوتتلقىمشاعراٜنبكالر٘نةكالتكافل،كتنطبعابلطابعالذميبلزمهامدلكعقوٟناكأركاحه

                                      
 .ْٓٔ/ِظالل القرآن،قطب،ُبانظر ْٕٔ)
 .ِّٓ/ُظالل القرآن، قطب،ُبْٖٔ)



َُٔ 

. ْٗٔ)"اٜنياة

اإلنسانية" ٞنقتضياتاٜنياة ابلنسبة األىم ىو من؛كىذا برصيد كتزكيده الطفل ىذا تربية
 اإلنسانية كاٞنعرفة كالذمالتجارباإلنسانية اجملتمعاإلنسا٘ب، ُبحياة للمسا٨نة ُبيؤىلو اٞنشاركة

. َْٕ)"٘نلتبعتومناطرادالرتقياإلنسا٘بعنطريقاألجياؿاٞنتتابعة

 داخل األسرة ادلطلب الثالث: ادلرأة

اعتناءعينلقد أ٬نا داخلاإلسبلـ ككظيفتها كفقأسسِنصائصاٞنرأة النظاـمنمستمدةاألسرة
بيةاٞنرأةاٞنسلمة.لرتالسليمريقالطالنبويةكالسنةالكرٙب،كقدرٚنتنصوصالقرآفاإلسبلمي

اإلسبلـكللمرأةكظائفمتفاكتةداخلاألسرة،فهيأـكىيزكجةكىيبنتكىيأخت.ك
هاُبٗنيعتلكالوظائفاليتككلتإليها؛مكرن

رىسيوًؿ)):تعأبعنوقاؿعنأيبىريرةرضيهللاجاءفقد عىلىٍيًوهللاصىلنىهللاجىاءىرىجيلهًإٔبى
ٍبينمى قىاؿى ٍبينأيُمكى ٍبينمىٍنقىاؿى قىاؿى أيُمكى ابىيًتقىاؿى مىٍنأىحىُقالنناًسًُنيٍسًنصىحى كىسىلنمىفػىقىاؿى ٍبينأيُمكى ٍنقىاؿى

ٍبينأىبيوؾى ٍبينمىٍنقىاؿى ا،ٍبدعاإٔبفواضحمنحديثرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصأنوكرمهاابعتبارىاأمن. ُْٕ)  قىاؿى
حسنمصاحبتهاكبرىاأكثرمناألب.

)):قاؿملسو هيلع هللا ىلصأيبسعيداٝندرمأفرسوؿهللاعنكىيمكرمةأيضناابعتبارىاابنةحيثأثر الى
دىخىلىاٛنٍىننةى فػىييٍحًسنيإًلىٍيًهننًإالن أىخىوىاتو ثي أىٍكثىبلى بػىنىاتو ثي . ِْٕ)  يىكيوفيأًلىحىدًكيٍمثىبلى

ىواألمرُبقولوةتشرتؾمعالرجلُبإنسانيتها،أاٞنرك  يل ىل مل خل ٱٱُّ:تعأبكما
                                      

 .ِّٓ/ُظالل القرآن،قطب،ُب ْٗٔ)
 .َِٔ/ِظالل القرآن،قطب،ُب َْٕ)
(ُْٕ اٜنديثُبصحيحوالبخارمأخرجو  رقم اببمنأحقالناسُنسنالصحبة، كتاباألدب، ُبمسلمك.ِٔٔٓ،

 .ِْٖٓ،رقماٜنديثُْٕٗ/ْ،كتابالربكالصلةكاآلداب،ابببرالوالدينكأهنماأحقبو،صحيحو
كاألخوات،==،كتابالربكالصلةعنرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،اببماجاءُبالنفقةعلىالبناتُبالسننالرتمذمأخرجو ِْٕ)

 كقدضعفواأللبا٘ب.ُُِٗ،رقماٜنديثُِٖ/ْ



ُُٔ 

 َّ ..حن  جن يم ىم مم خم حم جم
حيث،الثوابكالعقاب.ككذلكىيمتساكيةمعوُب ّْٕ)

ٱَّ .. منٱخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱُّ:سبحانوكتعأباٜنققاؿ
(ْْٕ . 

فهياٜناضنللأفر٘نوهللاالشيخسيدقطبكيرل األسرة، الدكراألكؿُبمؤسسة مرأة
معتكوينها كالقائمعلىتربيةالنشءكاٜنارسةعلىبيتها...كىذاالدكراليتأنيطيدايتوافقفطراين

" فقد اٝنًلقي، اٝنصائص-زكدتاٞنرأة من زكدتبو االنفعاؿ-فيما كسرعة كالعطف، ابلرقة
ألفالضركراتاإلنسانيةالعميقة-بغًنكعيكالسابقتفكًن-ولةكاالستجابةالعاجلةٞنطالبالطف

ٓبترتؾألرجحةالوعيكالتفكًنكبطئو،بلجعلتاالستجابةٟناغًن-حكلُبالفردالواحد-كلها
يشبوأفيكوفقسرا.كلكنوقسرداخليغًنمفركضمناٝنارج كفيما فورا إرادية!لتسهلتلبيتها

ُبمعظماألحيافكذلك،لتكوفاالستجابةسريعةمنجهةكمر٪نةمنجهةأخرلكلذيذكمستحب
كالتضحية!صنع- مناٞنشقة يكنفيها كىذهاٝنصائصليستالذمأتقنكلشيء.هللامهما

. ْٕٓ)"سطحية.بلىيغائرةُبالتكوينالعضومكالعصيبكالعقليكالنفسيللمرأة

الشيخر٘نوهللاقدكافلوظيفةاألساسيةللمرأةىيالبيت،فأفاإ٬نانوالراسخكانطبلقنامن
يتعارضمعفكرةخركجاٞنرأةمنبيتهاللعمل،ٞناُبذلكمنأاثرسلبيةعلىكلمن:

:األطفاؿ ،النفسيمكتكوينه؛فخركجاٞنرأةللعملىواصطداـحقيقيمعفطرةاألطفاؿأكالن
،كمنحنافاألمهاتكرعايتهنُبظلاألسرةوفحرمفيي،نيدؤالءاٞنساكٌنإٔباحملاضحيثييقذؼ

كجواألرض..األطفاؿ..رصيداٞنستقبلالبشرم..ابلصحةالنفسيةألغلىذخًنةعلىىيضحٍب
 . ْٕٔ)كُبمقابلماذا؟ُبمقابلزايدةُبدخلاألسرة

،اٞنقيدةّنواعيده،فاألـاٞنكدكدةابلعملللكسب،اٞنرىقةّنقتضياتالعمل"اثنينا:البيت؛
اٞنستغرقةالطاقةفيو..ال٬نكنأفهتبللبيتجوهكعطره،كال٬نكنأفٕننحالطفولةالنابتةفيو

                                      
 .ُ سورةالنساء،اآلية،ّْٕ)
 .ُٓٗ سورةآؿعمراف،جزءمناآليةْْٕ)
 .َٓٔ/ِظالل القرآن، قطب،ُبْٕٓ)
 .ِّٓ/ُظالل القرآن،طب،ُبقانظر، ْٕٔ)



ُِٔ 

 . ْٕٕ)"حقهاكرعايتها

للضركرة،حيثغًنأنو للعملخركجيومئإٔبأفيستثينُبذلكخركجها كارثةعلىها
البيتقدتبيحهاالضركرة.

كمانرلُبيتطوعيداالناسكىمقادركفعلىاجتنايدا،الضركرةكنفخركجهاللعمللغًنأما
 اٞنعاصرة، االنتكاس٠نتمعاتنا ُبعصور كالعقوؿ، كالضمائر تصيباألركاح اليت اللعنة فتلكىي
كالشركركالضبلؿ.

خركجهالبلختبلطكمزاكلةاٞنبلىي.كالتسكعُبالنوادم؛خركجاٞنرأةلغًنالعملفيما٫نصك
. ْٖٕ)فذلكىواالرتكاسُباٜنمنةالذميردالبشرإٔبمراتعاٜنيواف!كاجملتمعات..

تعأبر٘نوهللالغًنالعمل،يقوؿالشيخسيدقطبكُبخركجها قولو  نئ  مئ  ُّٱ:مفسرنا

ٱَّ  .. ىئ
كليسمعىنىذااألمرمبلزمةالبيوتفبليربحنهاإطبلقا.إ٧ناىيإ٬ناءةلطيفة": ْٕٗ)

أف طارائنإٔب استثناء عداه كما اٞنقر كىو حياهتن، ُب األصل البيتىو كاليكوف فيو يثقلن ال
. َْٖ)"إ٧ناىياٜناجةتقضى،كبقدرىايستقررف.

اجملتمعاتاٞنعاصرة منها تعا٘ب اليت للحالة موضوعينا تصورنا بذلكيقدـ زاؿفهو كاليتال
إٔبأفيرثهللااألرضكمن للخركجللعملُنثناعنعليها،اٛندؿقائماحوٟنا حٌنأجربتاٞنرأة

حيثيعترببعضاٞننحرفٌناٞنعاصرين العصر كمسايرة الظهور جملرد أك ُبالدخلاألسرم، الزايدة
امنالرجعية!اكانطبلقناكٓنررنعملللمرأةتقدمن

كلوخرجتحكل–كرأمالباحثةيوافقرأمسيدقطبُبمسنلةاٝنركجللضركرةألفاٞنرأة
فاٞنداكمةعلىاٝنركجكاالحتكاؾالدائمكاإللزاميابلرجاؿ٩نعلهامعرنضة-للعملبلباسهاالشرعي

                                      
 .َِٖٔ/ٓظالل القرآن،قطب،ُب ْٕٕ)
 .َِٖٔ/ٓ،انظر،اٞنرجعالسابق ْٖٕ)
 .ّّ سورةاألحزاب،جزءمناآلية،ْٕٗ)
 .ِٖٗٓ/ٓظالل القرآن،قطب،ُبانظر، َْٖ)



ُّٔ 

٫نلق ما تضطرُبكثًنمناألحيافللتعاملمعالرجاؿ،كىذا ففيعملها للفتنة؛ مع-كمعرًٌضة
..نوعنامنالتآلفالذمقديؤدمإٔبعواقبالٓنمدعقباىا-اٞنداكمة

 تعويضها يشًنالشيخإٔبخطورة خركجاٞنرأة كمنآاثر تقـو البيتّنربية عن غيايدا أثناء
هذااألمرفيومناٞنخاطرما٬نكنأفيؤثرفاألمومة،:مقامهابرتبيةاألطفاؿ،كبوظيفتهااألساسية

سلبناعلىأطفاٟناكعليهاكعلىاٞنؤسسةاألسريةأبكملها.

أف اليتغًن "الضركرة قيدتَنملة هللاسابقا، ر٘نو الشيخ إليها اٜناجةأشار ىي إ٧نا
كبقدرىا ألخرلكمنظرؼآلخر،تقضى، كمنحالة قدٔنتلفمن٠نتمعآلخر اٜناجة كىنا ."

للتعلمضمناٜناجة،نظراٞناتعانيواألمةمنٔنلف-بنتناأكأمنا–فعلىسبيلاٞنثاؿ،ييعدخركجاٞنرأة
العلميكالتقينالذميشهدهالعصركالذميفرضنفسوداخلاألسرةكبقوة.ككذلكنسبةنللتطور

كبيئةٓنفظللمرأةحقوقهاالشرعيةكتضمن السبلمة-لكبلالطرفٌن-العملللحاجةُبإطار١نرـت
كالوقايةمنالوقوعُبالرذيلةبكلأشكاٟنا،...

كماغياباٞنرأةعنالبيتيةإشكالحوؿسيدقطبختامنا،كبعدعرضماجاءبوالشيخ
كمفاسد، أضرار من عنو التعري علىينجم اآلف اٞنرأة٩ندر بسلوؾ تتعلق األ٨نية ُبغاية مسنلة

م.يطاألسراحملداخلةااإل٬نانياهتكتصرف

السكن فبناءنعلىخاصية كالسرتكالصيانة الذميرعىالناشئةالرئيساحملضناليتيتطلبها
اال هللالضماف ر٘نو الشيخ يقوؿ كاالستقرار، افسرمستمرار تعأب:  جه ين.. ُّٱقولو

َّ..خيحي جي يه ىه مه
طبيعةاٞنؤمنةالصاٜنة،كمنصفتهااٞنبلزمةٟنا،"إفمن: ُْٖ)

الطاعةعنإرادةكتوجوكرغبةك١نبة،:مطيعة.كالقنوتُنكمإ٬ناهناكصبلحها،أفتكوف..قانتة..
...معاظلة!كالعنقسركإرغاـكتفلت

كمنطبيعةاٞنؤمنةالصاٜنة،كمنصفتهااٞنبلزمةٟنا،ُنكمإ٬ناهناكصبلحهاكذلك،أفتكوف
ليساألمرأمر":كيقوؿمعقبناحافظةٜنرمةالرابطاٞنقدسبينهاكبٌنزكجهاُبغيبتوأكُبحضوره

                                      
 .ّْ سورةالنساء،جزءمناآلية،ُْٖ)



ُْٔ 

الزكج رضاء إ٧نا حكمن.. كاحدنىنالك اٜنفظا ىذا حدكد ُب ،ا نفسهافعليها ٓنفظ أف
. ِْٖ)"َّخييهجيحيُّ

ليست كمسنلةأخرليشًنإليهاسيدقطبر٘نوهللا،تتعلقُنقيقةكظيفةاٞنرأة،كىيأهنا
.ابابمنأبواباٜنكمةاإلٟنيةُبإعفاءاٞنرأةمنفريضةاٛنهاديذكرف،ملزمةابٛنهاد

هللا ر٘نو الشيخ ":يقوؿ اٞنرأة، على يكتب ٓب اٛنهاد بكلمهينةألهناإف الرجاؿ ٞنيبلد
أقدر-ُبىذااٜنقل-تكوينها،العضومكالنفسيكمهينةإلعدادىمللجهادكللحياةسواء.كىي

ابلنظرالواسعإٔبمصلحةاألمةعلىاٞندل-كىيأنفعأقدرمنانحيةتكوينهااٝنلقي..كأنفع..
؛راكزإنتاجللذريةتعوضالفراغفاٜنربحٌنٓنصدالرجاؿكتستبقياإلانثتدعلؤلمةم-الطويل

٬نكنأف-كعنداٜناجةإٔباستخداـكلرخصوكإمكانياتو-ُبالنظاـاإلسبلمي-فرجلكاحد
ينتجن،ك٬نؤلفالفراغالذمترتكواٞنقتلةبعدفرتةمنالزماف.كلكنألفرجلال ٩نعلنساءأربعا

رج من تنت  ٣نا أكثر تنت  امرأة ٩نعلوا أف من٬نلكوف اجملتمع ُب كقع ما لتعويض كاحد، ل
. ّْٖ)"اختبلؿ

كاجباٞنؤمنأفيتجومنألفكالشيخيرلأنومنالواجبالعنايةابٞنرأةبتثقيفهاكتكوينها
 َّ .. مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱابلدعوةأكؿمايتجوإٔببيتوكأىلو؛

الدعاةك. ْْٖ)
إٔبالزكجة.إٔباألـ.ٍببغيأفيوجوإٔبالبيت.أكؿاٛنهدينأفكأفيدركوهجيداالبدإٔباإلسبلـ

إٔباألكالدكإٔباألىلبعامة.ك٩نباالىتماـالبالغبتكويناٞنسلمةلتنشئالبيتاٞنسلم.كينبغيٞنن
اٛنماعة بناء طويبل فسيتنخر كإال اٞنسلمة. الزكجة عن أكال لو يبحث أف بيتمسلم بناء يريد

! ْٖٓ)متخاذالكثًنالثغراتاإلسبلمية.كسيظلالبنياف

ككسيلةةمماليةحجاباٞنرأةاٞنسلإٔبمسنلةدقيقةكمرىفةتتعلقَنكيشًنالشيخر٘نوهللا
                                      

 .ِٓٔ/ِظالل القرآن،قطب،ُبانظر، ِْٖ)
 ْْٔ/ِظالل القرآن،قطب،ُب ّْٖ)
 .ٔ سورةالتحرٙب،جزءمناآلية،ْْٖ)
 .ُّٗٔ/ٔظالل القرآن،قطب،ُبانظر، ْٖٓ)



ُٔٓ 

كاٛنماعةمناٟنبوطٞنرتع الفردكاألسرة لوقاية كالفسادانجعة كىيٗناؿاٜنشمة،ذلكأفالرذيلة
ٛنماؿفلميعدالطابعاٜنيوا٘بللجماؿىواإلسبلـقدرفعذكؽاجملتمعاإلسبلمي،كطهرإحساسواب

يقوؿر٘نوهللا:"كٗناؿالكشفاٛنسدمٗناؿحيوا٘باٞنستحب،بلالطابعاإلنسا٘باٞنهذب..
يهفوإليواإلنسافُنساٜنيوافمهمايكنمنالتناسقكاالكتماؿ.فنماٗناؿاٜنشمةفهواٛنماؿ

ال ك٩نعلو اٛنمإب، الذكؽ يرفع الذم اٜنسالنظيف، ُب كالطهارة ابلنظافة ك٪نيطو ابإلنساف، ئقا
 كاٝنياؿ.

ُبصفوؼاٞنؤمنات.علىالرغممنىبوطالذكؽالعاـ،كغلبة ككذلكيصنعاإلسبلـاليـو
ىن٪نجنب فإذا تتنزلالبهيمة! إٔبالتكشفكالعرمكالتنزمكما كاٛننوحبو اٜنيوا٘بعليو الطابع

معيتكشفكيتربج،كهتتفاألنثىفيوللذكورحيثماكانتىتاؼمفاتنأجسامهنطائعات،ُب٠نت
اٜنيوافللحيواف!ىذاالتحشمكسيلةمنالوسائلالوقائيةللفردكاٛنماعة..كمنٍبيبيحالقرآفتركو

. ْٖٔ)عندماأيمنالفتنة"

 داخل األسرة ادلطلب الرابع: الرجل

كظائف للمرأة أف كشرفهامكرنكما اإلسبلـ يدا مؤسسةها ككظائفداخل مكانة أيضنا فللرجل ،
ليستابٟنينة.كىياألسرةتتوافقكطبيعةتكوينواٝنلقيالفطرم

صائصالرجلككظيفتوداخلاألسرة،كماىوالشنفللمرأةكلؤلطفاؿ،كلقدعيناإلسبلـِن
فقأسسمستقاةأيضنامنالقرآفالكرٙبكالسنةاٞنطهرة.ككذلك

الشيخ قطكيرل سيد بأف نظرة ٔنتلفحسبكظائفاإلسبلـ كاٞنرأة الرجل من لكل
االنفعاؿ كالعطفكشدة الرقة يطبعو أفالتكويناٝنلقيللمرأة كٔنصصاتكلكاحدمنهما.ككما

فيمازكد-دكًٌزي،فالرجلقد"كاالستجابةالعاجلةٞنطالبالطفولةبغًنكعيكالسابقتفكًنالفطرم
شونةكالصبلبة،كبطءاالنفعاؿكاالستجابةكاستخداـالوعيكالتفكًنقبلابٝن-بومناٝنصائص
لهاعميقةُبتكوينوعمقخصائصاٞنرأةُبتكوينها..كوظائفكىذهال..اٜنركةكاالستجابة

                                      
 .ُِّٓ/ّظالل القرآن، قطب،ُبْٖٔ)



ُٔٔ 

أفتكليفوابإلنفاؽ ..كما كأفضلُب٠ناٟنا أقدرعلىالقوامة، -كىذهاٝنصائصْنعلو
٩نعلوبدكرهأكٔبابلقوامة،ألفتدبًناٞنعاشللمؤسسةكمنفيها-صاصاتكىوفرعمنتوزيعاالخت

. ْٕٖ)داخلُبىذهالقوامةكاإلشراؼعلىتصريفاٞناؿفيهاأقربإٔبطبيعةكظيفتوفيها

ٟنذه اٞنؤسساتاألسرية ٢نالفة اٞنعاصرة، البشرية اٜنياة كمنبٌناٞنشاكلاليتتتخبطفيها
كيعزمذلكإٔب.شذتعنقاعدهتاالفطريةاألصيلةفلطةالقوامةُباألسرةىتزتسالقاعدةحيثا

:ٞنايكوفكىي،ثبلثةأمور

 ،ضعيفالشخصية،ُنيثتربزعليوشخصيةاألـكتسيطرالرجل -

 ،لوفاتوأكلعدـكجودأبشرعي؛مفقودالرجلأك -

 .هاالفطرمُباألسرةتوقافنفساٞنرأةذاهتاإٔبقياـىذهالقوامةعلىأصلأكُبحالة -

شذكذفعندئذ٫نتلالنظاـالرتبومداخلاٞنؤسسةاٜناضنةللنشءفينجمعنذلكا٥نراؼإٔب
تتنذل،فمنطبيعةما،ُبتكوينهمالعصيبكالنفسي،كُبسلوكهمالعمليكاٝنلقي بدكرىا كاٞنرأة .

تكوينهاتشقىكٓنسابٜنرمافكالقلقكقلةالسعادة.

ر الشيخ هللاكيقوؿ الصبلحياتالشرعية٘نو استخداـ سوء من اٞنسلمة اٞنرأة عن مدافعنا
إلغاءشخصيةاٞنرأةُبالبيتكالُباجملتمعاإلنسا٘بكالللقوامة:" إفىذهالقوامةليسمنشنهنا

 كضعها «اٞند٘ب»إلغاء .. ىيكظيفة -كإ٧نا اٝنطًنة،-داخلكيافاألسرة اٞنؤسسة ىذه إلدارة
هاك٘نايتها.ككجودالقيمُبمؤسسةما،اليلغيكجودكالشخصيةكالحقوؽالشركاءفيها،كصيانت

. ْٖٖ).."كالعاملٌنُبكظائفها

كقياـالرجاؿعلىالنساءىوقياـاٜنفظكالدفاع،كقياـاالكتسابكاإلنتاجاٞنإب،كلذلك"
فضلهللا ّنا أمقاؿ: منأمواٟنم أنفقوا علىبعضكّنا علىبعضبتفضيلهللا:بعضهم بعضهم

فالتفضيلىواٞنزااياٛنبليةاليتتقتضيحاجةاٞنرأةإٔبالرجلُبالذب...كإبنفاقهممنأمواٟنم
                                      

 .ُٓٔ/ِظالل القرآن،قطب،ُبانظر ْٕٖ)
 .ِٓٔ/ِ،قطب،ُبظبلؿالقرآف ْٖٖ)



ُٕٔ 

حقا فصار كاألجياؿ، العصور مر على آاثره ظهرت التفضيل فهذا ذاهتا، لبقاء كحراستها عنها
الرجاؿقوا علىكوف برىانية حجة كىذه للرجاؿ، إٔبمكتسبا النساء فإفحاجة مٌنعلىالنساء
. ْٖٗ)"الرجاؿمنىذهالناحيةمستمرةكإفكانتتقولكتضعف

يلٌحالشيخر٘نوهللاكاففقدكختاماكنظرناٞناٟنذهاٞنؤسسةاٝنطًنةمندكرُببناءاألمم،
امناالىتماـ،فقدـ موضوعيناكاقعينابقولو:"فلذلكعلىمنحهامزيدن ذاكانتاٞنؤسساتإٓنليبلن
كماإليها..اليوكلا:كاٞنؤسساتاٞناليةكالصناعيةكالتجارية..األخرلاألقلشنان،كاألرخصسعرن

إالألكفناٞنرشحٌنٟنا٣ننٔنصصواُبىذاالفرععلميا،كدربواعليوعمليا،فوؽ–عادة–أمرىا
ك إذا كالقوامة لئلدارة مناستعداداتطبيعية كىبوا ىوالشنفُباٞنؤسساتاألقلشنانما افىذا

ا..فنكٔبأفتتبعىذهالقاعدةُبمؤسسةاألسرة،اليتتنشئأٖننعناصرالكوف..كاألرخصسعرن
. َْٗ)"العنصراإلنسا٘ب

إٔبموضوعاألسرةُبتفسًنهكىكذانرلمدلاٛنديةاليتأكالىاالشيخسيدقطبر٘نوهللا
ئيسُبالرتبيةكاٞنؤسسةاألكٔبُبتنشئةالعنصرالبشرم؛فقدكافُبمعرضحيثاعتربىااحملضنالر

يتحدثعندكر لنصوصالقرآفالكرٙب، يتصلكبلاٛننسٌنداخلاألسرةكعبلقاهتتفسًنه كما ما
يدمامنركابطاجتماعية،ٍبيذكربعضاٞنشاكلاليتيتخبطفيهااجملتمعاٞنسلمجرٌاءىفساداٞنؤسسة

يةفيذكراٜنكمةمنالتشريعكيقرتحاٜنلوؿمعإبرازإ٩نابيةالنظاـاإلسبلميكاٜنثالدائمعلىاألسر
.العودةإٔبالتطبيقاٜنركيالواقعيالعمليلتعاليماإلسبلـ



 
  

                                      
 .ّٖ/ٓ،التحرير والتنوير بنعاشور،ْٖٗ)
 .َٓٔ/ِالل القرآن،ظقطب،ُبانظر َْٗ)



ُٖٔ 

 اجلماعة واألمة ادلسلمة :ادلبحث الثاين

ـُبالرتبيةيستهدؼبناءمنخبلؿتتبعآايتالقرآفالكرٙبكتدبرىايتضحجليناأفمنه اإلسبل
ابعتبارىاأكؿ-األمةاإلسبلميةمنخبلؿتربيةاٛنماعة،ابإلضافةإٔبتنظيمكتربيةاألسرةاٞنسلمة

اإلنساف الرئيسُب-مؤسسةُبتنشئة احملور ابعتباره كسلوكنا كأخبلقنا اٞنسلمعقيدةن الفرد ٍببناء
الرتبية.

القرآفالكرٙبآايتعةاٞنسلمةكمحضنأساسيللرتبية،كُبكقداعتىناإلسبلـبتنظيماٛنما
تعأب:،نذكرمنهاعلىسبيلالتمثيل،قولوأفدعوةاإلسبلـالتكوفإالُبٗناعةتدؿعلىكثًنة
 ىن من خن حن جن يم ىم حمخممم جم يل ىل خلملُّٱ

َّينجه
إطار ُْٗ) ُب إال ٖنارىا تعطي أف ٬نكن ال الرتبية أف اآلايتيبٌنبوضوح فمدلوؿ .

جتماعينظيفمبينعلىالتناصحكالتكافل.ا

،ػٌكٞنأماُبالسنةاٞنطهرة رسوؿهللااكافكجودالفردُباٛنماعةأمرناضركرايًّ -فقدحثن
اٛنماعة-ملسو هيلع هللا ىلص أفعمربناٝنطاب-عنهمارضيهللا-؛فعنابنعمرُبمواطنكثًنةعلىلزـك

قاـ ِْٗ)خطبابٛنابية رسوؿهللافقاؿ: فينا فقاؿ: فيكم ٍبين))مقامي يػٍرنا، أبًىٍصحىايبخى اٍستػىٍوصيوا
 اًبلشنهىادىًة لىيىٍسًبقي الرنجيلى ًإفن حىكلن يػىليونػىهيٍم،ٍبينيػىٍفشيواٍلكىًذبي يػىليونػىهيٍم،ٍبينالنًذينى ييٍسنىٟنىىاالنًذينى أىٍف قػىٍبلى

ُنيٍبيوحى ًمٍنكيٍم أىرىادى أىبٍػعىدي،فىمىٍن االثٍػنػىٌٍنً ًمنى كىىيوى اٍلوىاًحًد مىعى الشنٍيطىافى فىًإفن اٛنٍىمىاعىةى،
فػىٍليػىٍلزىـً اٛنٍىننًة ةى

  ...(ّْٗ .

ُبكتاابتوعمومناكُبتفسًنهخصوصناّنوضوعتربيةاٛنماعةاٞنسلمةسيدقطبكاىتمالشيخ
ككظائفها ٞنهامها كإعدادىا فقد اال؛ اٞنسنلة إسبلميًّاشغلتو كاجبنا حكلأصبحتُبنظره جتماعية

.كليةاإلسبلميةكاإلنسانيةؤتفرضواٞنس
                                      

.ّ-ُ سورةالعصر،اآلايت،ُْٗ)
 اٛنابية،قريةبدمشق.ِْٗ)
اٛنماعة،السنن أخرجوالرتمذمُبّْٗ) .كقاؿ،حديثِِْٓ،رقماٜنديث،ُّٓ/ّ،كتابالفنت،اببماجاءُبلزـك

.حسنصحيح



ُٔٗ 

"كافيدعوُبظبللوبقوةكانفعاؿكأتثركإٜناحكتكرار،كُبكلفرصة٣نكنة،كقدقيلعنو:
القرآف،كإٔبأفتكوفصورةعملية اليتبينها ك٣نيزاهتا كاقعيةاألمةاإلسبلميةإٔبالتميزِنصائصها

ّنسؤكليتها،كتؤدممهمتهااليترٚنهاالقرآف،كإٔبتبوءمكانتها ٞنبادئالقرآفكقيمو،كإٔبأفتقـو
. ْْٗ)القياديةُبكاقعالبشرية"

 ادلسلمة ضرورة وجود اجلماعة :ادلطلب األول

  هت مت خت حت جت هب مب خب  حبُّٱ:تعأبهللالقوؿالشيخر٘نوهللاعندتفسًن
منطقينالضركرةكجودٗناعةمنظمةإلقامةمنه هللا،يعطي ْٓٗ)َّمج حج مث تصورناكتعليبلن

علىأمانةدينوُباألرض،كمنهجوُب"ُباألرض،فيقوؿ: إفالقرآفكافيبينأمة.كافيبنيهالتقـو
هااٜنياة،كنظاموُبالناس.كٓبيكنبدأفيبيننفوسهاأفراداكيبنيهاٗناعة،كيبنيهاعمبلكاقعا..كل

ُبآفكاحد..

فاٞنسلماليبىنفرداإالُبٗناعة.كاليتصوراإلسبلـقائماإالُب١نيطٗناعةمنظمةذات
ارتباط،كذاتنظاـ،كذاتىدؼٗناعيمنوطُبالوقتذاتوبكلفردفيها.ىوإقامةىذااٞننه 

ُباأل يقـو ال كىو ُباألرض. إقامتو مع العمل يعيشاإلٟنيُبالضمًنكُب رضإالُب٠نتمع
. ْٔٗ)"كيتحرؾكيعملكينت ُبحدكدذلكاٞننه اإلٟني

قواعداإلسبلـكنظموكلهاكىوُبنظرتوتلكإٔبضركرةإقامةاٛنماعةاإلسبلميةيرلأف
كاإلسبلـعلىشدةماعينابلضمًنالفردمكابلتبعة":يقوؿر٘نوهللاف،مصوغةعلىأساساٛنماعة

ُبصومعة..إفىذاال٪نققاإلسبلـُبهللايسدينأفرادمنعزلٌن،كلكاحدمنهميعبدل-الفردية
اٜناؿُبحياتو. بطبيعة كال٪نققو ذاتو، جاءضمًنالفرد إ٧نا العزلة. لينعزؿىذه كٓب٩نئاإلسبلـ

ةالتعيشليحكمحياةالبشريةكيصرفها.كيهيمنعلىكلنشاطفردمكٗناعيُبكلاْناه.كالبشري
كىومبينعلىأساسأفالبشرأفراداإ٧ناتعيشٗناعاتكأ٣نا.كاإلسبلـجاءليحكمهاكىيكذلك.

                                      
 .َُٔ،ص،مدخل إىل ظالل القرآناٝنالدم،انظر، ْْٗ)
.ّية، سورةالصف،اآلْٓٗ)
 .ِّٓٓ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ْٔٗ)



َُٕ 

. ْٕٗ)"يعيشوفىكذا.كمنٍبفإفآدابوكقواعدهكنظموكلهامصوغةعلىىذااألساس

عةإفقياـىذهاٛنماعةضركرةمنضركراتاٞننه اإلٟنيذاتو.فهذهاٛنما":كيضيفقائبلن
اٞننه كيتحققُبصورتوالواقعية كجودربيعتكمنٍبفهو. ْٖٗ)"ىيالوسطالذميتنفسفيوىذا

إلقامةاٞننه اإلسبلميكٓنقيقوُبصورتوالواقعيةمناألموراٜنتميةاٛنماعةاٞنسلمةكمحضنتربوم
العملية.

عركؼكالنهيُباألمرابٞن،تتمثلُباألرضهللاإلقامةمنه كظيفةاٛنماعةاٞنسلمةكّناأف
 ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱعناٞننكر،كماُبقولوتعأب:

 َّ ىي ني مي زي
.الإسبلـبدكفدكلةرأمخاصيقرفيوأفر٘نوهللافإفللشيخ، ْٗٗ)

  إقامة الدولة إلقامة منهج هللا ضرورة ادلطلب الثاين:

األرضتدعوإٔباٝنًنكأتمرابٞنعركؼكتنهىالبدمنسلطةُب":يقوؿالشيخسيدقطبر٘نوهللا
 رن مم ام يل ىل ُّٱ:عناٞننكر.كالذميقررأنوالبدمنسلطةىومدلوؿالنصالقرآ٘بذاتو

َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من زن
أففهويشًنإٔب.. َُٓ)" ََٓ)

دعيإقامةتشكلاٞنهمةالرئيسةللجماعةاٞنسلمة،تستكاليتكظيفةاألمرابٞنعركؼكالنهيعناٞننكر
.فهويقرأفالإسبلـبدكفدكلة،كمنٍبللقياـيداعلىكجههادكلة

كبلمو:"فيقوؿر٘نوهللا اإلسبلـدينكاقعي،يدرؾأفالنواىيكالتوجيهاتكحدىاالمعلبلن
 بدكفدكلةكبدكفسلطةكأفالدينىواٞننه أكالنظاـالذمتقـو تكفي،كيدرؾأفالديناليقـو

تعيشُبالضمًنببلسلطةكالتشريعكببلعليو الناسالعملية،كليس٠نردمشاعركجدانية حياة

                                      
 .ّّٓٓ-ِّٓٓ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ْٕٗ)
 .ُْْ/ُاٞنرجعالسابق، ْٖٗ)
 .َُْ سورةآؿعمراف،اآلية،ْٗٗ)
 .َُْ سورةآؿعمراف،اآلية،ََٓ)
 .ُْْ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،َُٓ)



ُُٕ 

" . َِٓ)منه ١نددكدستورمعلـو

لقدجاءىذاالقرآفلًنيبأمةكيقيمٟنانظامنآنملوإٔبمشارؽاألرضكمغاريداكتعلمبو.."
. َّٓ)"البشريةكفقاٞننهاجالكامل

قات٣نتدةُبشعاباألرضكُبشعابالزماف،ٓنملىذهاألمانة"كىذهاألمةموصولةاٜنل
علىدين األخًن..هللاالكربل،كتقـو

هللاألمةأكٗناعةأكفردليحملىذهاألمانةالكربل،كليكوفمستودعنورهللاكإفاختيار
لفضلاليعدلوىذاهللاكموضعتلقيفيضو،كاٞنركزالذمتتصلفيوالسماءابألرض..إفاختيار

فضل.فضلعظيميرىبعلىكلمايبذلواٞنؤمنمننفسوكمالوكحياتوكيرىبعلىمتاعبالطريق
ىذاالفضلالعظيمالذمتصغرإٔبجانبوٗنيعالقيم،كٗنيعالنعمكآالـالكفاحكشدائداٛنهاد..

. َْٓ)"كماتصغرإٔبجانبوٗنيعالتضحياتكاآلالـ

 اإلسالمية واألمة اخلصائص الرتبوية للجماعةبعض  ادلطلب الثالث:

 الرتبية على التقوى واألخوة يف هللاالفرع األول: 

هللار قطبر٘نو سيد الشيخ كجودىاأساسيتٌنكيزتٌنذكر لتحقق اٞنسلمة اٛنماعة عليهما تقـو
دكرٟناكالاهنارتكاحدةمنهمآبتكنىناؾٗناعةمسلمة،؛إذإفكلتؤدمدكرىاالشاؽالعظيم

التقولالدائمةاليقظة،هللااٛنليلالتقولاليتتبلغأفتوُبُنق،ركيزةاإل٬نافكالتقولأكال:تؤديو:
 ىي مي خي حي جي يه ُّٱٱاليتالتغفلكالتفرتٜنظةمنٜنظاتالعمرحكليبلغالكتابأجلو

َّ يي
(َٓٓ .

                                      
 .َُٔ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،َِٓ)
.ِِّٓ/ْاٞنرجعالسابق، َّٓ)
.ّٕٔٓ/ٔاٞنرجعالسابق، َْٓ)
 .َُِ سورةآؿعمراف،جزءمناآلية،َٓٓ)



ُِٕ 

كاليكو جاىليا. يكوفكلْنمعْنمعا الركيزة بدكفىذه أنو تتجمعهللفىناؾمنه إذ
عليوأمة،إ٧ناتكوفىناؾمناى جاىلية.كالتكوفىناؾقيادةراشدةُباألرضللبشرية،إ٧ناتكوف

 ُّ ُّٱهللا:لتحقيقمنه ك،هللا،علىمنه هللااألخوةُب،ركيزةاألخوة :اثنيناالقيادةللجاىلية.

 نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ

 مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت
َّ
(َٓٔ .

هللافهيأخوةإذفتنبثقمنالتقولكاإلسبلـ..منالركيزةاألكٔب..أساسهااالعتصاـُنبل
كليست٠نردْنمععلىأمتصورآخر،كالعلىأمىدؼآخر،كال–أمعهدهكهنجوكدينو–

 َٕٓ)بواسطةحبلآخرمنحباؿاٛناىليةالكثًنة!

 الفرد  أواًل مث اجلماعة ادلسلمة تربيةثاين: الفرع ال

إفاٛنهداألصيل،كالتضحياتالنبيلة٩نبأفتتجوأكالإٔبإقامةاجملتمعاٝنًن..كاجملتمعاٝنًنىو"
 منه  على يقـو الذم جزئية،هللا إصبلحات إٔب كالتضحية كالبذؿ اٛنهد ينصرؼ أف قبل ..

..كؼكالنهيعناٞننكرشخصيةكفرديةعنطريقاألمرابٞنعر

 إنوالجدكلمناحملاكالتاٛنزئيةحٌنيفسداجملتمعكلوكحٌنتطغىاٛناىلية،كحٌنيقـو
.فينبغيعندئذأفتبدأاحملاكلةمنهللاكحٌنيتخذلوشريعةغًنشريعةهللااجملتمععلىغًنمنه 

. َٖٓ)"ُباألرضهللارسلطافاألساس،كأفتنبتمناٛنذكركأفيكوفاٛنهدكاٛنهادلتقري

ّنايقع ا كيعللكبلموأيضناُنقيقةمزاكلةكظيفةاألمرابٞنعركؼكالنهيعناٞننكرمستشهدن
كيقيمحياتوكلهاهللافاجملتمعاٞنسلمالذميستمدقانونومنشريعةُباجملتمعاتاٛناىليةاٞنعاصرة:"

يز أف للمسلم الذميسمح اجملتمع ىو اٞننكرعلىمنهجو ابٞنعركؼكالنهيعن األمر حقيقة اكؿ
                                      

 .َُّ سورةآؿعمراف،جزءمناآلية،َٔٓ)
 .ِْْ/ُيف ظالل القرآن، قطب،انظر َٕٓ)
 .ْٗٗ/ٓيف ظالل القرآن، قطب، َٖٓ)



ُّٕ 

ُنيثاليصبحىذاعمبلفردايضائعاُباٝنضمأك٩نعلوغًن٣نكنأصبلُبكثًنمناألحياف!

ُبأرجاءاألرضكاليتتقيمحياهتاعلى اليـو ىواٜناؿُباجملتمعاتاٛناىليةالقائمة كما
أحد تدخل تسرتذؿ كمصطلحاتاجتماعية كاٞنعصيةتقاليد كالفجور الفسق كتعترب أحد ُبشنف

مسائلشخصية» كالبطشكاالعتداء«! الظلم من ْنعل كما .. يتدخلُبشنهنا أف ليسألحد
كاٛنورسيفامصلتامناإلرىابيلجماألفواه،كيعقداأللسنة،كينكلّننيقوؿكلمةحقأكمعركؼ

. َٗٓ)ُبكجوالطغياف"

 الرسالة األخًنةو ادلنهج الرابين، و العقيدة،  :ع ىيآصرة التجمالفرع الثالث: 

منمقتضياتأفىذهاألمةىيكارثةالرساالتكصاحبةالرسالةاألخًنة،كالديناألخًنكصاحبة"
الدينكمنيتخذكف الديناألخًن..أالتتؤبمنيكفركفيدذا الوصايةكالقوامةعلىالبشريةيدذا

كرسولو.فإ٧ناهللكرسولو،كالتركنإٔبكاليةغًناٞنؤمنٌنابهللاإ٧ناتتؤبفرائضوكشعائرهىزكاكلعبا.
 ىي إ٧نا اٛناىلية. ّنوركاثهتا كال أبرضها، كال َننسها، ال بعقيدهتا أمة أمة»ىي العقيدة« يدذه

. َُٓ)"اٛنديدة،كيدذااٞننه الراب٘ب،كيدذهالرسالةاألخًنة..كىذهىيآصرةالتجمعالوحيدة

 على التصور االعتقادي ربقيق العدالة االجتماعية بناءً الفرع الرابع: 

"إفالعدالةاالجتماعيةالبدأفتنبثقُباجملتمعمنتصوراعتقػادمشػامليرداألمركلػوهلل،كيقبػل
منعدالةُبالتوزيعكمنتكافلبٌناٛنميع،كيستقرمعوُبقلبعنرضاكطواعيةمايقضيبوهللا

هللا يرضاه نظامنا ينفذ أنو منو كاٞننخوذ الدنيااآلخذ ُب كاٜنسىن اٝنًن فيو الطاعة على كيرجو
. ُُٓ)كاآلخرة"

  التميز وادلفاصلةالفرع اخلامس: 

                                      
 .ْٗٗ/ٓ، اٞنرجعالسابق َٗٓ)
 .َّٖ/ِاٞنرجعالسابق، َُٓ)
.ََُٕ-ََُٔ/ِيف ظالل القرآن، قطب، ُُٓ)



ُْٕ 

التمييزالذمجعل،ٕنييزاألمةاٞنسلمةعنابقياألمماٞنتمثلُبالتصوراالسبلميبناءنعلى ىذا
،ييربز ُِٓ)َّمه جه ين ىن من ُّ:ُبقولوتعأبكماجاء،منهاخًنأمةأخرجتللناس

.األمةاٞنسلمة،كُبطبيعةعبلقاهتاابألمماألخرلىذهساسيةُبطبيعةاألبادئبعضاٞنالشيخ

 ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱفعندتفسًنهلآليةالكر٬نة،
 َّ رت يب ىب نب مب  زب رب يئ

اصلةإنوالتميزكاٞنف":يقوؿالشيخر٘نوهللا.. ُّٓ)
. ُْٓ)كاحدةبينهمكبٌنمنعداىم.ٍبإنوالتضامنكالتواصيفيمابينهمبوصفهمأمة

تعأبك لقولو  ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ :ُبمعرضتفسًنه

 ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ ّٰ ِّ

 مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثيت

 ُٓٓ)َّزن رن كٔنصيص، القبلة تغيًن من اٜنكمة "يوضح : قائبلن كٕنييزىم، كاٛنماعةاٞنسلمٌن
كماتستمدعقيدهتا–اٞنسلمةقامتلتكوفُبمكافالقيادةللبشريةفينبغيٟناأفتستمدتقاليدىا

مناٞنصدرالذماختارىاللقيادة..–

كاٛنماعةاٞنسلمةاليتتتجوإٔبقبلة٣نيزة٩نبأفتدرؾمعىنىذااالْناه.إفالقبلةليست
للتميز٠ن ليسسولرمز.رمز فاٞنكافأكاٛنهة اٛنماعةُبالصبلة. إليها تتجو ردمكافأكجهة

كاالختصاص.ٕنيزالتصور،كٕنيزالشخصية،كٕنيزاٟندؼ،كٕنيزاالىتمامات،كٕنيزالكياف.

إفىذهالعقيدةمنه حياةكامل.كىذااٞننه ىوالذم٬نيزاألمةاٞنستخلفةالوارثةلرتاث
..كٓنقيقىذااٞننه ُبحياةهللاالعقيدة،الشهيدةعلىالناس،اٞنكلفةأبفتقودالبشريةكلهاإٔب

األمةاٞنسلمةىوالذم٬ننحهاذلكالتميزُبالشخصيةكالكياف،كُباألىداؼكاالىتمامات،كُب

                                      
 .َُُ سورةآؿعمراف،جزءمناآلية،ُِٓ)
 .َُٓ سورةاٞنائدة،اآلية،ُّٓ)
 .ُٗٗ/ِيف ظالل القرآن، قطب، ُْٓ)
 .ُّْ سورةالبقرة،اآلية،ُٓٓ)



ُٕٓ 

سمنأجلو.كىيالرايةكالعبلمة.كىوالذم٬ننحهامكافالقيادةالذمخلقتلو،كأخرجتللنا
أزايء من أنذتٟنا مهما السمات، ٠نهولة اٞنبلمح، مبهمة الغمار، ُب ضائعة اٞننه  ىذا بغًن

. ُٔٓ)...!كدعواتكأعبلـ

ف اليـو اٞنسلمة األخرل،األمة كلالتصوراتاٞننحرفة اليتتنمحيأمامها اإلسبلمية يدويتها
اٟن تلك مع تتفق كاىتماماهتا أىدافها أف كحده،ككما هللا اسم ٓنت اٞننضوم التصور كذاؾ وية

كميثاؽالتوحيد.أمانةالعقيدةفتستيقنأهنااألمةالوسطاليتأخرجهاهللامنبٌناألمملتحمل

 القوامة والوصاية واذليمنةالفرع السادس: 

أكشنآف،،غًنمتنثرةّنودةالوصيةعلىالبشريةتقيمالعدؿُباألرضدكرىذهاألمةىوأفتكوف"
كغًنانظرةُبإقامةالعدؿإٔبماأصايداأكيصيبهامنالناسفهذهىيتكاليفالقوامةكالوصاية
عن شعرة تنحرؼفيو فبل كشهواهتم كأىوائهم اآلخرين اب٥نرافات كذلك متنثرة كغًن .. كاٟنيمنة

. ُٕٓ)"كتقواههللاإالإٔبمنهجهاكشريعتهاكطريقهاالقوٙبالسرتضاءأحدأكلتنليفقلبكغًنانظرة

  والتناص  من خصائص األمة ادلسلمة التضامنالفرع السابع: 

الذمجعلهللاعلىاألمةاٞنسلمةأفتتضامنفيمابينهاكأفتتناصحكتتواصى،كأفهتتدميددم"
إٔبأفتتخلىعنتكاليفهاُبدعوةالناسكلهمدكفمنهاأمةمستقلةمنفصلةعناألممغًنىا..

كأفتباشرالقوامةعلىالناسكافةلتقيمالعدؿبينهمكلتحوؿبينهمكبٌنالضبلؿكاٛناىلية.اٟندل.
 .ااٞنسلمةقوامةعلىنفسهاأكالكعلىالبشريةكلهاأخًننفاألمةاليتمنهاأخرجتهم..

كاحدة أمة بوصفهم بينهم ىيحزب:التضامنكالتواصيفيما اٞنسلمة كمن.هللاإفاألمة
بينهاكبٌناألمماألخرلكالءكالتضامن،ألنو عداىامناألممفهمحزبالشيطاف.كمنٍباليقـو

. ُٖٓ)"الاشرتاؾُبعقيدةكمنٍبالاشرتاؾُبىدؼأككسيلةكالاشرتاؾُبتبعةأكجزاء
                                      

 .ُِٗ/ُيف ظالل القرآن، قطب،انظر، ُٔٓ)
 .ِٖٗ/ِ، اٞنرجعالسابق ُٕٓ)
 ِٗٗ/ِ،يف ظالل القرآنقطب، ُٖٓ)



ُٕٔ 

 األىداف الرئيسية لرتبية اجلماعة ادلسلمة  :ادلطلب الرابع

ئيسيٌنلرتبيةاٛنماعةاٞنسلمة:يذكرالشيخىدفٌنر

 األكؿاٟندؼ ُب إيكمن تلتعدادىا البشرية قيادة األرضسلم ُب اٝنبلفة ّنهمة ..للقياـ
كبكلشهواهتاكنزكاهتاكبكلجاىليتهاكا٥نرافها..كقيادهتاقيادةراشدةكنقصهاالبشريةبكلضعفها
صبلبةُباٝنلق،كثباتعلىاٜنق،كصربعلىامنالقادة.كأكؿماتقتضيوتقتضياستعداداعالين

كدكاعي الزلل ّنواطن كخربة البشرية، النفس ُب القوة كمواطن الضعف ّنواطن كمعرفة اٞنعاانة،
ٍبصربعلىالرخاءكالصربعلىالشدة.كصربعلىالشدةبعدالرخاء.اال٥نراؼ،ككسائلالعبلج..
 كطعمهايومئذالذعمرير!..

الرتبي كىذه أيخذ اليت ىي القيادة،هللاة مقاليد بتسليمها حٌنأيذف اٞنسلمة اٛنماعة يدا
سبحانو-ليعدىايدذهالرتبيةللدكرالعظيماٟنائلالشاؽ،الذمينوطويداُبىذهاألرض.كقدشاء

. ُٗٓ)الذماستخلفوُبىذااٞنلكالعريض!..«اإلنساف»أف٩نعلىذاالدكرمننصيب-

ٓنقيقمنهجوالذميريدههوف..الرتبيةاإل٬نانيةكالتنظيماالجتماعيالثا٘بلتلكأمااٟندؼ
.للحياةاإلنسانية،ُبصورةكاقعيةعملية

قد حيثٓبٕنتعمليةبناءالنفوساٞنختارةلتحقيقذلكاٞننه اإلٟنيُباألرض...كيرلأنوفعبلن
اٛنديد،كعدـخلطوأبيةرقعغريبةعنوُبأثناءالتكوينتكنىناؾعزلةإالالعزلةابلتصوراإل٬نا٘ب

اإل٬نا٘ب التصور ىذا إٔبإنشاء دائما متجهة اٞنستمرة ككانتالرتبية اٛنماعة. اٝناصالنفسيٟنذه
ذااٞنميز،اٞننعزؿُنقيقتوكطبيعتوعنالتصوراتالسائدةُبالعآبكلو ،كُباٛنزيرةالعربيةبصفةؾيـو

. َِٓ)خاصة
  

                                      
 .ْْٖ/ُقرآن، يف ظالل القطب،انظر، ُٗٓ)
 .ّّٕٓ-ّّٔٓ/ٔيف ظالل القرآن،قطب،انظر، َِٓ)



ُٕٕ 

  يف الظالل االذباه الرتبويخصائص  :الفصل اخلامس

بعدالكشفعنرأمسيدقطبر٘نوهللاُب"اإلنساف"ابعتبارهاحملورالرئيسلكلعمليةتربوية،ٍب
استوجب اٞننشودة، األمة كبناء إلنشاء عنهما غىن تربويٌنال ١نضنٌن ابعتبار٨نا كاٛنماعة األسرة

الف-التوقف ىذا منخبلؿ هللاُب-صل الشيخر٘نو اليتالتزمها اٝنصائصالرتبوية علىأىم
منقطعالنظًن. تفسًنه،كاليتمٌيزتىذااألخًنعنابقيالتفاسًن،كأعطتوطابعناتربواين

علىالتوإبُبكلعلأبرزتلكاٝنصائصاٞننهجيةاليتسيتمتوضيحهاُبىذاالفصل،تتمثل
ا اإل٬نانية الرتبية لعقديةخاصية ، ٍب اٜنركية، الواقعية ٍب كاٛنمإب، الفين الوحدةكأخًنناالتصوير

 اٞنوضوعية.

كسييفردلكلكاحدةمنهامبحثامستقبلييوضحمنخبللوكيفيةتعاملالشيخر٘نوهللامع
النصوصالقرآنيةُبضوءتلكاٝناصيةليربز١نتواىاالرتبومكماتنطومعليومنىداايتكإرشادات

ربوية.ت



 


  



ُٕٖ 

 ادلبحث األول: الرتبية العقدية

:كحدهكإفرادهتعأبابلعبوديةهللٓنقيقاأللوىيةةاألٚنىمنخلقاٛننكاإلنسمعاىيالغايلعل
َّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّّٰٱ

عليوىياألساسالذمالصحيحةالعقيدة..كلعل ُِٓ) يقـو
كالدين يكوفكافرنافمنيىشوبعقيد ،عماؿاألقبوؿعليوبىنييكلو، أكربأكًشرؾ، كفره بطتىو ك٪ني
 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ،كقدقاؿاٞنؤبجلكعز:عملو

َّ جس مخ جخ مح جح
(ِِٓ 

 خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ُّٱكقاؿأيضنا:،ٱ
، ِّٓ)َّمك لك هش مش هس مس هث مث هت مت هب  مب هئ مئ هيمي إف العقيدة"ٍب

مىياإلسبلمية كتنطلقبوكلٖنرةمننفركعاٝنًن،أصلاٜنياةالكبًن،الذمينبثقمنوكلفرعو
. ِْٓ)ٖناره"

صلى-هللارسوؿكافقدفالعقيدةمنعظيماألثرُبالبناءالرتبومالسليم،اٞناٟنذهكاعتبارن
رضيهللا-عبناس،عنابنهاكأصوٟنا،حيثأيثرغرسُبنفوسأصحابوأسسي-عليوكسلمهللا

رىسي:))قاؿ-عنهما خىٍلفى غيبل:يػىٍومنافػىقىاؿى-ملسو هيلع هللا ىلص-وًؿهللاكيٍنتي ايى كىًلمىاتوأـي،ًاٌ٘بً اٍحفىًظ:عىلًٌميكى
،اٍحفىًظهللاهللا ،فىاٍسنىًؿهللاى٪نىٍفىٍظكى ،إذاسىنىٍلتى ٍدهيْنيىاىىكى فىاٍستىًعٍناًبهلل،كىاٍعلىٍمأىفنْنًى ،كإذااٍستػىعىٍنتى

بشىاألمةلىًواٍجتىمىعىٍت تػىبىويعىلىىأىٍفيػىنػٍفىعيوؾى إالبشيءقىٍدكى يػىنػٍفىعيوؾى ،كىلىًواٍجتىمىعيواعىلىىهللايء،ٓبٍى لىكى
 يىضيُركؾى بشيء،ٓبٍى تػىبىويإالأىٍفيىضيُركؾى ،ريًفعىًتاألهللابشيءقىٍدكى . ِٓٓ)  ـي،كىجىفنًتالُصحيفيقبلعىلىٍيكى

إٔبنفسمزكاة،كمنعقلغًنشرعيةنتقاؿمننفسغًنمزكااالفالرتبيةالعقديةإذناىي"
غًنإٔبعقلشرعيكمنقلبقاسمريضإٔبقلبمطمئنسليم،كمنركحشاردةعناببهللا

اب إٔبركحعارفة العبودية، يدذه كغًنمتحققة لعبوديتها كمنهللمتذكرة لو، ُنقوؽالعبودية قائمة
                                      

 .ٔٓ سورةالذارايت،اآلية،ُِٓ)
 .ٓٔ سورةالزمر،اآلية،ِِٓ)
 .َُُ سورةالكهف،اآلية،ِّٓ)
 .ّٔٔٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ِْٓ)
(ِٓٓ  كالرقائقكالورععنرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصالسننُبالرتمذمأخرجو القيامة كتابصفة رقماٜنديثٕٔٓ/ْ،اببمنو،، ،

حىسىنهصىًحيحه.ُِٔٓ احىًديثه ،ىىذى .صححوالرتمذم؛قىاؿى



ُٕٗ 

عزكجل،كابٛنملةمنذاتأقلٔبجسممنضبطبشريعةهللاجسمغًنمنضبطبضوابطالشرعإ
. ِٔٓ)"قوالكفعبلملسو هيلع هللا ىلصابرسوؿهللااقتدائهكماالإٔبذاتأكثركماالُبصبلحهاكُب

موضوعالعقيدةبلكىياألساسالذمينبينتدكرحوؿكالواقعأفمعظمآايتالقرآفالكرٙب
القرآفكلو،كقدتنبٌ اٞنسنلةالشيخسيدقطبر٘نوهللاوعليو توضيحكبياففكافيركزعلى،ٟنذه

"كالواقعأفتلكالقضية،يقوؿر٘نوهللا:كطبيعتهاككظيفتهاكآاثرىاُبحياةالفردكاألمةحقيقتها
-قضيةاأللوىيةكالعبودية،كْنليةحقيقتهما،كبيافمقتضياتىذهاٜنقيقةُبحياةالناس-الكربل
قضيةالقرآفكلو،كقضيةالقرآفاٞنكيبصفةخاصة.فتعريفاأللوىيةاٜنقةكبيافخصائصهاىي

منالربوبيةكالقوامةكاٜناكميةكتعريفالعبوديةكحدكدىااليتالتتعداىاكالوصوؿمنىذاكلوإٔب
واٞنوضوعالرئيسيتعبيدالناسإلٟنهماٜنقكاعرتافهمابلربوبيةكالقوامةكاٜناكميةلوكحده..ىذاى

بكل البشر حياة ُب الكبًنة اٜنقيقة ىذه ٞنقتضيات بياف إال ىو إف كراءه كما .. كلو للقرآف
. ِٕٓ)جوانبها"

منطلقنامنمنهجيةجديدةُبكتابو٥نىالشيخسيدقطبر٘نوهللافقدكعلىىذااألساس
ٞن احملرؾعظمالتصورالعقدمُبتفسًنه كالرئيسنصوصالقرآفحكلجعلو ُبكلتفسًنهللتفكًنه

معذكر،اإل٩نابيةاالجتماعيةااؿ،ككظيفتهالفعٌاُبذلكدكرالعقيدةالصحيحةمربزن،٠ناالتاٜنياة
،إضافةإٔبإبرازأ٨نيةالعامللتشريعاتكالتوجيهاتكاٞنبادئكاألحكاـابابستمرارهامنربطاٜنكمة

االلتزاـأفيتبددالعقدمُبااللتزاـبتلكاألحكاـكال توجيهاتكالتشريعاتاإلسبلمية،ككيفٟنذا
.الرقابةالوجدانيةالقلبيةضعفىذاالعامل،أككينفلتعندغياب

 ادلطلب األول: الرتبية العقدية: حقيقتها وطبيعتها وخصائصها

قطب الشيخسيد ركز هللالقد ر٘نو فهو الصحيحة، العقيدة أ٨نية إبراز على يرلأفُبتفسًنه
استقامةاٜنياةالبشريةكلهامتوقفةعلىاستقامةحقيقةاأللوىيةكحقيقةالعبوديةُباالعتقادكالتصور

 .كُبكاقعاٜنياةكلهابل
                                      

 .ٗٔص،،ٔط،تربيتنا الروحية حول،سعيد،ِٔٓ)
 .ُّٕٓ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ِٕٓ)



َُٖ 

 العقيدة ىي زلور كل عملية تربوية الفرع األول: 

أفال استشعرربوٓب،كإحكاـمعاقداإل٬نافُبقلبو،فإذتكويناإلنسافترـكالرتبيةالعقديةجـر ا
٩نمح،كإذاذكرهٓبيلوكٓب٬نرح،كيستحضرُبكلآفاٞنيثاؽاألكؿ،فيصًنأمرهُبالسركنمرهُب

"إفاإل٬نافىوأصلاٜنياةالكبًن،الذمينبثقمنوكلفرعمنفركع:.يقوؿالشيخر٘نوهللاالعبلنية
وعمنشجرتو،صائرإٔبذبوؿكجفاؼ.كإالاٝنًن،كتتعلقبوكلٖنرةمنٖناره،كإالفهوفرعمقط

كىواحملورالذمتشدإليوٗنيعخيوطاٜنياةالرفيعة..فهيٖنرةشيطانية،كليسٟناامتدادأكدكاـ
كالنزكات معاألىواء ذاىبةبددا كىواٞننه الذميضمشتات.كإالفهيمفلتةالٕنسكبشيء،

تتعاكف،كتنسلكُبطريقكاحد،كُبحركةكاحدة،ٟنادافعاألعماؿ،كيردىاإٔبنظاـتتناسقمعوك
،كٟناىدؼمرسـو كمنٍبيهدرالقرآفقيمةكلعملاليرجعإٔبىذااألصل،كاليشد..معلـو

 . ِٖٓ)"ىذااٞننه إٔبىذااحملور،كالينبعمن

األساسفقدركزالشيخ اٞنعلمر٘نوهللاكعلىىذا يثالرتبومحُبتفسًنهعلىإبرازىذا
سورةيونسكبعدعرضوٞنقتطفاتمنلهتفسًنُبمقدمةجعلوخاصيةمنخصائصتفسًنه،فمثبلن

موضحن الكر٬نة كمبينننصوصالسورة يقوؿ:ا كمراميها، بعضمعانيها اٞنقتطفاتاليت"ا من كاضح
ىيقضية السياؽكلو اليتيتكئعليها األساسية القضية أف األلوىيةسبقتمننصوصالسورة

كالعبودية،كْنليةحقيقتهما،كبيافمقتضياتىذهاٜنقيقةُبحياةالناس.أماسائرالقضااياألخرل
اليتتعرضتٟناالسورةكقضيةالوحي،كقضيةاآلخرة،كقضيةالرساالتالسابقة..فقدجاءتُب

مقتضياهت كبياف مدلوٟنا كتوسيع كتعميقها الكربل اٜنقيقة تلك إيضاح البشرصدد حياة ُب ا
 تستحق الكبًنة اٜنقيقة كىذه كعملهم. كعبادهتم العميق-كاعتقادىم التنمل البياف-عند كلىذا

. ِٗٓ)الذمىوموضوعىذاالقرآف"

كذلكك بعدعرضو الرئيسة يلفتالشيخللقضااي األنفاؿ، هللالسورة القارئإٔبر٘نو نظر
كا عرضاألحداث، الرتبومُب القرآف أسلوب احملرؾ العقيدة من النشاطاألساسلذم٩نعل ُب

                                      
 .ّٔٔٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ِٖٓ)
 .ُّٕٓ/ّاٞنرجعالسابق، ِٗٓ)



ُُٖ 

"كلمواضيعالسورةمصوغةُبأسلوبالتوجيو،يقوؿر٘نوهللا:كُبتربيةاٛنماعةاٞنسلمة،اإلنسا٘ب
..كىذه اٞنريب،الذمينشئالتصوراالعتقادم،ك٩نعلوىواحملرؾاألكؿكاألكربُبالنشاطاإلنسا٘ب

 . َّٓ)عرضاألحداثكتوجيهها"ىيٚنةاٞننه القرآ٘بُب

 العقيدة منهج حياة حركية واقعية للتطبيق العملي والبناءالفرع الثاين: 

ىو إ٧نا مكنونة معطلة راكدة تقتضيأاليظلاإل٬نافُبالقلبحقيقة٠نردة العقيدة ىذه "طبيعة
ققذاهتاُبالعملحقيقةحيةفاعلةمتحركة،ماتكادتستقرُبالقلبكيتمٕنامهاحكلتتحرؾلتح

كاٜنركةكالسلوؾكلترتجمعنطبيعتهاابآلاثرالبارزةُبعآبالواقع،اٞننبئةعماىوكائنمنهاُبعآب
 . ُّٓ)الضمًن"

لئل٬ناف،كاٜنركةالذاتيةاليتتبدأُبذاتاللحظةاليتالعملالصاّبىوالثمرةالطبيعيةإف"
ماإفتستقرُبالضمًنحكل،اإل٬نافحقيقةإ٩نابيةمتحركةتستقرفيهاحقيقةاإل٬نافُبالقلب.ف

 تسعىبذاهتاإٔبٓنقيقذاهتاُباٝنارجُبصورةعملصاّب..

 دائمةمتصلةُبصميمالوجود... اٞننه حركة إٔبغاية.كىذا صادرةعنتدبًن،متجهة
اليتىيطب لتحقيقمنه اٜنركة اإل٬نافللبشريةىيقيادة النظيفةكقيادة اٝنًنة اٜنركة الوجود. يعة

. ِّٓ)"هللاالبلئقةّننه يصدرعنالبانيةاٞنعمرة

فيها" اليتتقبع الضيقة الزكااي تتعأبعن كاقعية، منه حياة ٩نسد ككنهها العقيدة جوىر
ماعةاألُناثالبلىوتيةالنظرية.فالقرآفكىويبينالعقيدةُبضمائراٛنماعةاٞنسلمة٫نوضيدذهاٛن

اٞنسلمةمعركةضخمةمعاٛناىليةمنحوٟناكما٫نوضيدامعركةضخمةمعركاسباٛناىليةُب
. ّّٓ)"ضمًنىاكأخبلقهاككاقعها

                                      
.ُْٖٔ/ّآن، يف ظالل القر قطب، َّٓ)
 .ِٖٕٓ/ٓ،اٞنرجعالسابق ُّٓ)
 .ّٕٔٗ/ٔ،اٞنرجعالسابق ِّٓ)
.َُُِ/ِ،اٞنرجعالسابق ّّٓ)



ُِٖ 

فالشيخسيدقطبر٘نوهللايدعوإٔبإلزاميةعملاإلنسافّنقتضىاعتقاده،ألفالعقيدة
.قالعمليكالبناءمنه حياةحركيةكاقعيةللتطبيكالرتبيةالعقديةعبارةعن

 وحدة الرتبية العقدية ووحدة ادلصدرالفرع الثالث: 

٬نلكاإلنسافأفيستمدآدابوكأخبلقومنمعٌنكيستمدشرائعوكقوانينومنمعٌنآخركيستمد"ال
فهذا أكاالقتصاديةمنمعٌناثلثكيستمدفنونوكتصوراتومنمعٌنرابع.. أكضاعواالجتماعية

 ٌوفإنساانلوقلب.إ٧نايكوفمزقاكأشبلءليسٟناقواـ!اٝنليطاليك

ا،ٍبيتجردمنمقتضياهتاكقيمهااٝناصةكصاحبالعقيدةال٬نلكأفتكوفلوعقيدةحقن
ُبموقفكاحدمنمواقفحياتوكلها،صغًناكافىذااٞنوقفأـكبًنا.ال٬نلكأفيقوؿكلمة،أك

ي أك ينومنية، أك يتحرؾحركة، بعقيدتو كلو ُبىذا غًن١نكـو تصورا، إفكانتىذه-تصور
ٓب٩نعللوسولقلبكاحد،٫نضعلناموسكاحد،كيستمدهللاألف-العقيدةحقيقةكاقعةُبكيانو

َّ.. ىبنب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ..منتصوركاحد،كيزفّنيزافكاحد
(ّْٓ .. 

كحده.هللكاْناهكاحد.كىواستسبلـكمنٍبفهومنه كاحد،كطريقكاحد،ككحيكاحد،
افالقلبالواحداليعبدإٟنٌن،كال٫ندـسيدين،كالينه هنجٌن،كاليتجواْناىٌن.كمايفعلشيئن

. ّٓٓ)"ؽكيتفرؽكيتحوؿإٔبأشبلءكركاـمنىذاإالأفيتمز

ٖنرةىذاالتوحيد،فالشيخر٘نوهللافطنإٔبالربطبٌنرابنيةالعقيدةكرابنيةاٞننه ،كأفمن
اعنكلمامنشننوٕنزيقالقلبكضياعو.  االستسبلـكاٝنضوعللواحداألحد،بعيدن

ابمتدادر٘نوهللاأيضنارالشيخذكًٌيي،الذمتصدرمنوالعقيدةاإلٟنيكبناءنعلىتوحيداٞنصدر
فسًنهلسورةاألعلىيشًنتختاـيفف؛أصوؿالرتبيةالعقديةكتوحدأصوٟنامنكراءالزمافكاٞنكاف

دـىذهالدعوة،كعراقةمنبتها،كامتدادجذكرىاُبشعابالزمن،كتوحدأصوٟنامنكراءالزمافإٔبقً
 .كاٞنكاف.

                                      
 .ْ سورةاألحزاب،اآلية،ّْٓ)
 .ِِْٖ-ِِّٖ/ٓيف ظالل القرآن،  قطب،ّٓٓ)



ُّٖ 

ةاٛنهةاليتصدرعنها،ككحدةدككحدةاٜنق،ككحدةالعقيدة،ىياألمرالذمتقتضيوكح
قكاحد،يرجعإٔبأصلكاحد.ٔنتلفجزئياتواٞنشيئةاليتاقتضتبعثةالرسلإٔبالبشر..إنوح

كتفصيبلتوابختبلؼاٜناجاتاٞنتجددة،كاألطواراٞنتعاقبة.كلكنهاتلتقيعندذلكاألصلالواحد.
 . ّٔٓ)الصادرمنمصدركاحد..

  حقيقة الغيب من مقومات الرتبية العقديةالفرع الرابع: 

اإلنسافعجزُبتوضيحسيدقطبر٘نوهللااستفاضالشيخ إدراؾمسائلكقصوره أماـ كضعفو
أفالعقلالبشرمإ٧نايسبحُبمشًنناُبذلك،الغيبالذم٪نيطبوُبىذاالوجودمنكلجانب

 خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱأماـعلمهللاالواسع،ُنراجملهوؿ

  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك
َّ
ُبقولوتعأب:بكبلـالعليماٝنبًنعليو،عنعلماإلنسافالقليل،ر٘نةهللاكقداستشهد، ّٕٓ)
َّ حل جل مك لك خك حك جك  ٱ..ُّ

 ىي مي خي حي جييه ىه مه جه.. ُّٱ :جلُبعبلهقولو،كُب ّٖٓ)

َّٰرٰى ٰذ  يي
َّ  ٱ.. خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱكأفالغيبكلوَّلٌل: ، ّٗٓ)

كأف، َْٓ)
 ُْٓ)َّجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ:الذميعلمالغيبىوالذميرل

آلايتانطقةبذاهتاعنكا.. 
 مدلوالهتا.

اليوضحكزايدةُبالبياف، ُبتقصًنالعلمأماـالغيب.كليقرٌفقدسعىالشيخر٘نوهللاجاىدن
تبقىتقريبيةكعرضةلؤلخطاءكليستهنائية،كأفالسبيلإٔب أذىافاٞنكذبٌنأفنتائ تلكالعلـو

الذميبينوللناس.كمنٍبيبقىعلماإلنساففيماهللالنتيجةقطعيةكحقيقةيقينيةإالعنطريقىد
االيصلإٔبمرتبةاليقٌنُناؿ.اظنينعلمن،لوهللاكراءماقرره

                                      
 .ّْٖٗ/ٔيف ظالل القرآن، قطب،انظر، ّٔٓ)
 .ٗٓ سورةاألنعاـ،اآلية،ّٕٓ)
 .ٖٓية، سورةاإلسراء،جزءمناآلّٖٓ)
 .ِٖ سورةالنجم،جزءمناآلية،ّٗٓ)
 .ٗٓ سورةاألنعاـ،جزءمناآلية،َْٓ)
 .ّٓ سورةالنجم،جزءمناآلية،ُْٓ)



ُْٖ 

أ للغيبإذ علىعلمها اٞنتواضعة كقدرهتا اٟنزيلة البشرية الطاقة إٔبحدكد فالقرآفٍبأكمن
-تنشئالتصوراإلسبلميكالعقليةاإلسبلميةكىواٞنصدراألساسيللعقيدةاإلسبلميةاليت-الكرٙب

كليسكلمايتعامل،ايقررأفىناؾعاٞنػناللغيبكعاٞناللشهادة.فليسكلما٪نيطابإلنسافغيبن
أفيعرؼمنهاالقدر«اإلنساف»إفىنالكسننااثبتةٟنذاالكوف٬نلك.كمعومنقولالكوف٠نهوالن

لو القدرةعلىهللاللقياـابٝنبلفةُبىذهاألرض.كقدأكدعو،توحسبطاقتوكحسبحاج،البلـز
السننللنهوضابٝنبلفة القدرمنالسننالكونيةكعلىتسخًنقولالكوفكفقىذه ،معرفةىذا

اعأبقواهتاكأرزاقهاكطاقاهتا..كاالنتف،كترقيةاٜنياة،كتعمًناألرض

الذماليدرؾإالما«اٜنيواف»فيتجاكزمرتبة«فردال»كاإل٬نافابلغيبىوالعتبةاليت٩نتازىا
الذميدرؾأفالوجودأكربكأمشلمنذلكاٜنيزالصغًناحملدكد«اإلنساف»إٔبمرتبة،تدركوحواسو

ليسمنيعيشُباٜنيزالصغًنالذمتدركوحواسوكمنيعيشُبالكوفك..الذمتدركواٜنواس
توكيتلقىأصداءهكإ٪ناءاتوُبأطوائوكأعماقوكيشعرأفمداهأكسعالكبًنالذمتدركوبديهتوكبصًن

-ظاىرهكخافيو-ُبالزمافكاٞنكافمنكلمايدركوكعيوُبعمرهالقصًناحملدكدكأفكراءالكوف
كاستمدمنكجودىاكجوده،حقيقةالذاتاإلٟنيةاليت،ىياليتصدرعنها،حقيقةأكربمنالكوف

. ِْٓ)كالٓنيطيداالعقوؿ،ألبصارالتدركهاا

اآلخر،حيث منالضركراتأنور٘نوهللاالشيخيشًنكعلىرأسالغيبأيٌباإل٬نافابليـو
اآلخرىوحجراألساسُبالعقيدةالسماكية،كماأنوحجراألساسُب"اإل٬نانية؛ فاالعتقادابليـو

ياة،كتصحيحاٞنوازينكالقيمُبكلشنفمنتصوراٜنياةاإلنسانية.كإليومردكلشيءُبىذهاٜن
 . ّْٓ)"كمنٍباقتضتىذااٛنهدالطويلالثابتلتقريرىاُبالقلوبكالعقوؿشؤكهناٗنيعا..

 الكون والرسالةو مع الفطرة وتناسقها إجيابية الرتبية العقدية الفرع اخلامس: 

منوأفالعقيدةىيموضوعاكماٍبتوضيحومنقبل، سيدقطبالشيخقدكاففلقرآفكلو،كإ٬ناانن
تفسًنهلسورةفيمعرضف؛ينطلقمنالتصورالعقدمُبتفسًنهٞنعظمآايتالقرآفالكرٙبر٘نوهللا

                                      
 .ُُُِ-ُُُّ/ِيف ظالل القرآن، قطب،انظر، ِْٓ)
 .ُّٕٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ّْٓ)



ُٖٓ 

منأضخمحقائقىذهحقيقةربزي، ْْٓ)َّحضجض  مصُّٱاألعلىكخصوصناعندقولوتعأب:
الوجودكالعقيدةطبيعةكالةطبيعةالرسكىيالتناسقكالصلةاليتتربطالعقيدة، ،طبيعة الوجودىذا

:عليور٘نةهللافيقوؿ..اٞنتجوإٔبغايتوبيسر،السائرُبطريقوبيسر،اٝنارجمنيدالقدرةُبيسر
الوجوداٞنتناسقالرتكيب،لليسرلليمضيُبحياتوكلهاميسراهللاإفالذمييسره" ٬نضيمعىذا

الوجودالكبًن..فبلهللاكاٜنركةكاالْناه..إٔب كىمال-يصطدـإالمعاٞننحرفٌنعنخطىذا
٬نضيُبحركةيسًنةلطيفةىينةلينةمع-كزفٟنمكالحسابحٌنيقاسوفإٔبىذاالوجودالكبًن

كاألشياء األحداث يصرؼ الذم القدر كمع كاألشخاص، كاألشياء األحداث كمع كلو الوجود
. ْٓٓ)"كاألشخاص

 جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص ُّٱ:تالكر٬نةاآلايعندتفسًنك
َّ  مل خل حل جل مك لكخك حك جك مق  حق مف خفحف جف مغ

 مئ زئ ُّٱٱ ، ْٔٓ)
 نث مثزث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ
َّ  ىف يث ىث

نصوصصر٪نةُبإىدارقيمةالعملكلو،مآبيقوؿر٘نوهللا:"ىذهال، ْٕٓ)
دافعن لو الذم٩نعل إٔباإل٬ناف، موصوالنيستند الوجا كىدفنّنصدر متناسقنود، الوجود.ا غاية مع ا

.فمنانقطععنوفقدانقطعكفقدحقيقةهللاكىذهىيالنظرةاٞننطقيةلعقيدةترداألموركلهاإٔب
 معناه.

،صحةالفطرةكسبلمةالتكويناإلنسا٘ب،كتناسقومعفطرةالكوفكلوإفاإل٬نافدليلعلى
لو.فهويعيشُبىذاالكوف،كحٌنيصحكيانوالبدكدليلالتجاكببٌناإلنسافكالكوفمنحو

أفيقعبينوكبٌنىذاالكوفْناكب.كالبدأفينتهيىذاالتجاكبإٔباإل٬ناف،ُنكمماُبالكوف
ذاتومندالئلكإ٪ناءاتعنالقدرةاٞنطلقةاليتأبدعتوعلىىذاالنسق.فإذافقدىذاالتجاكبأك

بذاتودليبلن الكيافاإلنسا٘ب.تعطل،كافىذا علىخللكنقصُباٛنهازالذميتلقى،كىوىذا
                                      

 .ٖاألعلى،اآلية،سورة ْْٓ)
 .َّٖٗ-ّٖٖٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ْٓٓ)
 .ُٖإبراىيم،اآلية،سورة ْٔٓ)
 .ّٗالنور،اآلية،سورة ْٕٓ)
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ككافىذادليلفساداليكوفمعوإالاٝنسراف.كاليصحمعوعملكلوكافُبظاىرهمسحةمن
كالشموؿكاالمتدادكاالرتفاعكاٛنماؿكالسعادةُنيثتبدكإٔبالسعةكإفعآباٞنؤمنمنالصبلح.

 . ْٖٓ)".خاسرةأمخسراف.اٞنؤمنٌنصغًنةضئيلةىابطةىزيلةشائهةشقية.جانبوعوآبغًن

آايتالكتابمعتفاصيلكتتعاضد،ْنلياتوآبايتالكتاباٞنسطورفالكوفاٞننظورتنطق
غايةاإلبداع،متسقةمعالكوفكالرسالة،كآخذةبزماـالفطرةمناديةابسمهللا،ُبُبنظاـ،الوجود

 َّ  لك خك حك جك مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط ُّٱالهللا،كأفالإلوإ

(ْٓٗ . 

"ك البشرية، الطاقة كمراعاة اليسر كجد العقيدة اإلنسافمعىذه سار ذاهتافحيثما العقيدة
التصور كاحدليسكمثلوشيء؛سهلة إٔبغايةكجوده،إلو كأرسلرسبل،أبدعكلشيء،كىداه

الذمخلقهم.كالتكاليفبعدذلككلهاتنبثقمنىذههللاتذكرالناسبغايةكجودىم،كتردىمإٔب
 . َٓٓ)"العقيدةُبتناسقمطلقالعوجفيوكالا٥نراؼ

اببلحرجكالمشقةالطاقةُبحدكدكقددعاالشيخإٔباإلتيافيدذهالتكاليف ،مستشهدن
:)ملسو هيلع هللا ىلصعترسوؿهللااؿ:ٚنقنبنصخرهنع هللا يضرعبدالرن٘نعنةرأيبىريُنديث تيكيٍمعىٍنوي)يػىقيٍوؿي يػٍ مىانػىهى

فٍنتيواًمٍنويمىااٍستىطىٍعتيمٍ  جه ين.. ُّٱ:اآليةجاءُباٛنزءمنككذلكّنا. ُٓٓ)  فىاٍجتىًنبيوهيكىمىاأىمىٍرتيكيٍمبًًو
َّ  .. يهىه مه

ىذهكبٌن..اٞننهيعنوالحرجفيوُبحالةالضركرةحيثقاؿر٘نوهللا:"؛ ِٓٓ)
التكاليف..اٜندكد ٗنيع تنحصر كالتقتالواسعة الرسالة، بطبيعة الرسوؿ التقتطبيعة ٍب كمن

حقيقةالداعيُنقيقةالدعوة.ُبىذهالسمةاألصيلةالبارزة.ككذلككانتاألمةاليتجاءىاالرسوؿ
٘نة.اٞنيسرةاٜناملةلليسراٞنيسرابلرسالةاٞنيسرة.فهياألمةالوسط،كىياألمةاٞنرحومةاٜناملةللر

                                      
 .ّٕٔٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ْٖٓ)
 .ُُ سورةلقماف،اآلية،ْٗٓ)
 .ِّٖٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،َٓٓ)
.ٕٕٕٔاٜنديثرقمكتاباالعتصاـابلكتابكالسنة،ابباالقتداءبسننرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،،صحيحوُبالبخارمأخرجو ُٓٓ)

 .ُّّٕ،كتابالفضائل،اببتوقًنهملسو هيلع هللا ىلص،اٜنديثرقمُبصحيحومسلمك
 .ُُٗاألنعاـ،جزءمناآلية، ِٓٓ)
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كىذاالوجودبتناسقوكانسيابحركتو٬نثلصنعة..تتفقفطرهتاىذهمعفطرةىذاالوجودالكبًن..
إنوالتوافقاٞنطلقبٌنطبيعةالوجود،مناليسركاالنسيابالذمالتصادـفيوكالاحتكاؾ..هللا

. ّٓٓ)"الواحد،كفطرةاٞنبدعاٜنكيمهللااٞنسلمة.صنعةكطبيعةالرسالة،كطبيعةالرسوؿ،كطبيعةاألمة

 بٌن التصور العقدي وادلنهج التفكًنيالفرع السادس: 

إفمنطلقالتصورالعقدمكدافعو،ىوكشفماقديتخمرُبالقلوبكالعقوؿمنفجورُبالتحليل
 ُب بو كهتوم اال٥نراؼ، مضاف كتورده مذىب، كل تذىببصاحبها البلتفكًن،ليا٢نكالتنكيل،

منهجن لو فينكرىا،كترسم اٞنعرفة إٔب العقل يعمد بل حقائق، حيثىي للحقائق فيها ١نل ال ا
 كاٜنقيقةفيزيفها.

ٓبتكنكظيفةاإلسبلـأفيغًنعقيدةالناسككاقعهمفحسب.كلكنيقوؿسيدر٘نوهللا:"
كللوا للتصور كتناكٟنم تفكًنىم، يغًنطريقة أف منه راب٘ب٢نالفُبكانتكظيفتو ذلكأنو قع.

 طبيعتوكلهاٞنناى البشرالقاصرةاٟنزيلة.

إالعنطريقمنه تفكًنراب٘ب الرابنية الراب٘بكاٜنياة ك٥ننال٧نلكأفنصلإٔبالتصور
 أراد منه  كذلك. كتكوينهمهللا تصورىم ليصح أساسو على التفكًن ُب الناس منه  يقيم أف

. ْٓٓ)"اٜنيوم

 الرتبية العقدية منهج  :طلب الثاينادل

 العقيدة أواًل، على طريقة القرآن ادلكيالفرع األول: 

- ٓٓٓ)تقدـكما-ر٘نوهللاالشيخمعأتكيد علىأ٨نية العقدية الرتبية أساسك١نوركلبكوهنا
كخصٌبة،ُبنفوسالصحاطريقةالقرآفالفريدةُبترسيخالعقيدةفطنإٔبفقد،عمليةتربويةسليمة

                                      
 .ّّٖٗ-ِّٖٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ّٓٓ)
 .َُُْ/ِاٞنرجعالسابق، ْٓٓ)
 ُٕٔانظرص ٓٓٓ)
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ُنكمأهنا،ا؛ففيمقدمةتفسًنهلسورةاألنعاـأ٨نيةالقرآفاٞنكيُبالبناءالعقدمأساسنابلتلميحإٔب
،القرآفاٞنكيكما٬نتازبومنبناءعقدمسيماءأبرزر٘نوهللا،أكؿسورةمكيةُبترتيباٞنصحف

 ٛنماعة.كأخذيدعوإٔبتتبعطريقةالقرآفالكرٙبُبتربيةالفردكا

ثبلثةعشرعاماكاملة،٪ندثو-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا"لقدظلالقرآفيتنزؿعلىرسوؿيقوؿر٘نوهللا:
أف ذلك تتكرر. تكاد ال عرضها طريقة كلكن تتغًن، ال كاحدة قضية كاحدة. قضية عن فيها

األكٔب للمرة يطرقها لكن٧نا حكل عرضجديدة، كل ُب يدعها يعاِباألسلوبالقرآ٘ب كاف لقد !
٣نثلةُب«قضيةالعقيدة»القضيةاألكٔب،كالقضيةالكربل،كالقضيةاألساسية،ُبىذاالديناٛنديد،

. الرئيسية عبلقة..قاعدهتا من بينهما كما كالعبودية، األلوىية القضية . يدذه ٫ناطب كاف لقد
 . ٔٓٓ)"«اإلنساف»

األساس" القضية ىذه اٞنكي القرآف يتجاكز التفريعاتكٓب من عليها يقـو ٣نا شيء إٔب ية
 علم أف بعد إال اٜنياة، بنظاـ استقرتهللااٞنتعلقة كأهنا البياف، من تستحقو استوفتما قد أهنا

الدينهللااستقرارامكينااثبتاُبقلوبالعصبةاٞنختارةمنبيناإلنساف،اليتقدر ىذا ٟناأفيقـو
 . ٕٓٓ)"ظاـالواقعيالذميتمثلفيوىذاالدينعليهاكأفتتؤبىيإنشاءالن

للرعيلاألكؿمنالصحابة، إٔباتباعأسلوبالقرآفالكرٙبُبتربيتو ُبالدعوة منو كرغبةن
أنفقاستفاضالشيخر٘نوهللاُبالكتابةأبسلوبواألديبالرفيع٪نللكيفصلكيناقشبتوسع،كيف

ٍب.دكفالتطرؽللتشريعُبالنفوسأجلتقريركلمةالتوحيدعشرعاماكاملةمنثبلثةالقرآفالكرٙب
 كاعية كقفة يقفوا اٞنربٌنكي الدعاة إٔب اٝنطابمباشرة منيستفيدكككجو الرتبويةا اإلشارة ىذه

إٔبدين":قائبلنالنفيسة الدينُبكاقعهللاكأصحابالدعوة ىذا الذميتمثلفيو النظاـ كإقامة ،
الكبًنةاٜنياةخليقوفأف الظاىرة طويبلأماـىذه يقفوا تصدمالقرآفاٞنكيخبلؿثبلثة، ظاىرة

الذم،عشرعاما إٔبشيءمنتفصيبلتالنظاـ اليتجاكزىا العقيدةٍبكقوفوعندىا لتقريرىذه

                                      
 .ََُْ/ِن، يف ظالل القرآ قطب،ٔٓٓ)
 .ََُٓ/ِاٞنرجعالسابق، ٕٓٓ)
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عليها،كالتشريعاتاليتٓن  . ٖٓٓ)"كماجملتمعاٞنسلمالذميعتنقهايقـو

الفطرةإٔبأفمفتاحالفطرةالبشريةىوالرتبيةالعقديةكأفٍبذكرالعلةمنذلك،حيثنٌبو
العقيدةيثبتفيهاشيءمنخلقأكهتذيبأكإصبلحاجتماعيال ترسختُبجدكرىا إالإذا

ك الرذائلالصحيحة. ىذه من كا٥نرافاهتا، اٛناىلية رذائل اإلسبلميُبعبلج اٞننه  يبدأ لذلكٓب
تعريفالناسإبٟنهماٜنقكتعبيدىملوكتطويعهملسلطانوبنالعقيدة..بدأكاال٥نرافات..إ٧نابدأم

..عندئذبدأتهللاكأصبحواال٩ندكفألنفسهمخًنةإالما٫نتارههلل..حكلإذاخلصتنفوسهم
-التكاليف التعبدية الشعائر فيها االجتماعية-ّنا ركاسباٛناىلية تنقية بدأتعملية كعندئذ

. ٗٓٓ)صاديةكالنفسيةكاألخبلقيةكالسلوكية..كاالقت

اٜنكمةمننزكؿالقرآفأزاؿبعضالغموضالذميعرتمقدر٘نوهللاالشيخكىكذايكوف
مفصبلن اإلنسافمصورن،اٞنكي قضية كا كفطرتو، الوجود كيفية ٍب حولو، اٞنكيمن القرآف تصدم

العقيدة،اخبلؿثبلثةعشرعامن وففتنفوسهم٬نتثلنصىشكلالذم٩نعلمىابلالصحيحةلتقرير
عبلقتهمِنالقىذاالكوف،٣ناأكرثفيهمركحكجودىمكسرًٌعنسرًٌٌنألكامرهللابيقٌنكإدراؾاتمن

التضحيةكالعطاءكاالستقامةعلىالفطرة.

 العقدية، القاعدملتلكالرتبية البناء ٫نصكيفية فيما هللا:يقوؿأما ر٘نو بناء"إفمرحلة
العقيدةاليتطالتُبالعهداٞنكيعلىىذاالنحو،ٓبتكنمنعزلةعنمرحلةالتكوينالعمليللحركة

كدراستها!كلكنهاكانت«النظرية»اإلسبلمية،كالبناءالواقعيللجماعةاٞنسلمة،ٓبتكنمرحلةتلقي
.كىكذاينبغيأفتكوفكلمامرحلةالبناءالقاعدمللعقيدةكللجماعةكللحركةكللوجودالفعليمعا

على كأفتتمخطواهتا العقيدة بناء ينبغيأفتطوؿمرحلة البناءمرةأخرل.ىكذا أريدإعادةىذا
مهلكُبعمقكتثبت.كىكذاينبغيأالتكوفمرحلةبناءالعقيدةمرحلةدراسةنظريةللعقيدةكلكن

ُبض متمثلة حية، ُبصورة العقيدة ٟنذه ترٗنة ُببناءمرحلة كمتمثلة العقيدة يدذه متكيفة مائر
ٗناعييعرب٧نوهعن٧نوالعقيدةذاهتاكمتمثلةُبحركةكاقعيةتواجواٛناىليةكٔنوضمعهااٞنعركةُب

                                      
 .ََُٓ/ِ، اٞنرجعالسابق ٖٓٓ)
 .ْٕٗ-ّٕٗ/ِيف ظالل القرآن، قطب، ٗٓٓ)



َُٗ 

أمخطن حياُبخضماٞنعركة.كخطن -الضمًنكُبالواقعكذلكلتتمثلالعقيدةحيةكتنمو٧نوا
 . َٔٓ)لنظريةُبصورةنظرية٠نردةللدراسةالنظريةاٞنعرفيةالثقافية"أفتتبلورا-ابلقياسإٔباإلسبلـ

كاضحمنكبلموأنوكافيلحعلىالدعوةللعملكاٜنركةالواقعيةُبمرحلةالبناءالقاعدم
للعقيدة،كأفىذهاٞنرحلة٩نبأفتطوؿقبلالوقوؼعلىالتفصيبلتاٞنتعلقةابلنظاـكالتشريعات

اٞننه الراب٘بُبالبناءالرتبومالعقدماءعدـاقتفكافيضربأمثلةكصورناٜناالتاإلسبلمية.كقد
الدعاةب اإايىمعدـاالستعجاؿُبأمرالعقيدةرغمكلالضغوطاتاليتتيفرضعليهم،كداعين١نذرنا

السياؽ ُبىذا حيثيقوؿ الراب٘ب، اإلسبلمي التصور من ينبثق ال آخر من":ْننبأممنه 
جبالدعاةأفيرفضواإمبلءمنه غريبعلىحركتهمكعلىدينهم.منكاجبهمأاليستخفهممنكا

اليوقنوف،كمنكاجبهمأفيكشفوامناكرةاإلحراجكأفيستعلواعليهاكأفيتحركوابدينهمكفقمنه 
 . ُٔٓ)ىذاالدينُباٜنركة.فهذامنأسرارقوتو،كىذاىومصدرقوهتمكذلك"

 كافدكمنفإفكختامنا، منمنه القرآفُبتربيتوٛنيلالصحابة، ملمحناالستفادة ظاىرنا اا
كالواقعيُبالبناءالعقائدمكاٜنركيالكرٙبطريقةالقرآفُبذلكا،مستلهمنر٘نوهللاسيدالشيخعند
ديناعلىمهلكُبعمقكتثبت،كىويدعوأصحابالدعوةاإلسبلميةأفيدركواطبيعةىذاالمعن

ُبالعمليةالرتبويةاإلصبلحية.كمنهجو

 منهج التدرج يف الرتبية العقديةالفرع الثاين: 

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱلقوؿهللاعزكجل:عندتفسًنه
 يم ىم مم خم حم جم يل ىل  مل خل هل مل خل حل جل
 َّ حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن حن  جن

ر٘نوهللاذكرالشيخ، ِٔٓ)
،-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحماجملتمعاٛناىلي،قبلبعثةرسوؿهللاايتكافيتخبطفيهامنمعآباٜنياةاٛناىليةالبعضن

بعضالتقاليداليتكانتمتغلغلةحينئذمنإسراؼُبتناكؿاٝنمر،كذابئحتيقدـلآلٟنة،مشًنناإٔب
                                      

 .َُُِ/ِ،اٞنرجعالسابق َٔٓ)
 .َُُٓ/ِيف ظالل القرآن،قطب، ُٔٓ)
 .ُٗ-َٗ سورةاٞنائدة،اآلايت،ِٔٓ)



ُُٗ 

كنوٌ .. األزالـ طريق عن ٩نرم االجتماعيةكميسر العاداتكالتقاليد تشابكتلك أف إٔب يبدكه
حينئذكضحطريقةاٞننه اإلسبلميُبٓنرٙبىذه..جرايهناكفقحاؿاٛناىليةكتصوراهتااالعتقادية

التدرجءنبتصحيحالعقيدةمنجذكرىا،اليدتدر٩نينا،ُبأربعةمراحلبدالتق كذكراٜنكمةمنىذا
الطاعةىالفوريةكاإلذعاف.تبعالن،فيالنفوسٟنذاالتحرٙبهتيؤناكامبلنكاليتتتجلىُبإعداد هيي

ا،فلقدسبقتىذاامفاجئنٓبيكنٓنرٙباٝنمركمايتصليدامناٞنيسرأمرنيقوؿر٘نوهللا:"
اٞنتلبسةبعاداتالنفوس،التحرٙبالقاطعمراحلكخطواتُبعبلجىذهالتقاليداالجتماعيةاٞنتغلغلة

قتصاديةكمبلبساهتا.كمنلوفاهتا،كاٞنتلبسةكذلكببعضاٛنوانباال

علىجذكر تقـو إ٧نا التقاليدُبأكؿاألمر،ألهنا اٞننه اإلسبلميُبمعاٛنةىذه كٓبيبدأ
للمنه  حاشا الغائرةجهدضائع. منفوؽالسطحقبلعبلججذكرىا فعبلجها فاسدة اعتقادية

يفعلو! أف األكٔبالراب٘ب النفسالبشرية عقدة من اإلسبلـ بدأ ابجتثاثعق،إ٧نا بدأ العقيدة. دة
التصوراإلسبلميالصحيح كإقامة منجذكره اٛناىلياالعتقادمٗنلة منأعماؽ،التصور إقامتو

إٔبالفطرة اٞنرتكزة اٜنق.كحٌن.القاعدة إٔباإللو كىداىم للناسفسادتصوراهتمعناأللوىية بٌٌن
إٟنهماٜنقبدأتنفوسهمتستمعإٔبما٪نبومنهم قبلعرفوا اإللواٜنقكمايكرىو.كماكانوا ىذا

ذلكليسمعوا!أكيطيعواأمراكالهنياكماكانواليقلعواعنمنلوفاهتماٛناىليةمهماتكررٟنمالنهي
. ّٔٓ)"كبذلتٟنمالنصيحة

 ادلراقبة الذاتية كمنهج تربويالفرع الثالث: 

كتقواهليبٌنمكانةتدعوإٔبمراقبةهللايقفعنداآلايتاليتلقدكافالشيخسيدقطبر٘نوهللا
داعيااٞنربٌنإٔبسلوؾمنه القرآفكالرتكيزعلىىذهاٞنيزةفيو،"اٞننه الراب٘ب،أخذ،ةالعقديالرتبية

فيها-سبحانو-هللاكخشيتوكمراقبتو،كُنضورهللاأخذىابسلطاف.بطريقتواٝناصةالنفساإلنسانية،
ٕنلكالغفلة ال زمافحضورا من ٜنظة تفاريق،عنو ال ٗنلة خالق،أخذىا بطريقة الفطرة كعاِب

 . ْٔٓ)"الفطرة
                                      

 .ْٕٗ-ّٕٗ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ّٔٓ)
.ٔٔٔ/ِ اٞنرجعالسابق، ْٔٓ)



ُِٗ 

هللا" ىناؾ٢نافة الذاتية، إٔبجانباٞنراقبة ٍب  ُّٱابلغيب،  .. ٰىين ىن نن من زن..

َّ
(ٓٔٓ ،  هللاإف٢نافة اليتيقـو الصلبة القاعدة العقيدةُبضمًناٞنسلم. ىذه ابلغيبىيقاعدة

 القوٙب..هللاعقيدة،كبناءالسلوؾ،كتناطيداأمانةاٝنبلفةُباألرضّننه عليهابناءال

كلكنهم٩ندكنوُبنفوسهمحٌنيؤمنوف..إنوتعأبابلنسبةٟنمغيب،كلكنهللاإفالناساليركف
-٢نافتوابلغيبكهللحقيقةاإل٬نافاب-قلويدمتعرفوابلغيبكٔنافو.إفاستقرارىذهاٜنقيقةاٟنائلة

الشهادةحكل-بليرجح-كاالستغناءعنرؤيةاٜنسكاٞنشاىدةكالشعوريدذاالغيبشعورنايوازم
..إفاستقرارىذهاٜنقيقةعلىىذاالنحوهللا.كىوٓبيرهللاليؤدماٞنؤمنشهادة:أبفالإلوإال

طرية،كاستخداـأجهزتواٞنركوزةيعربعننقلةضخمةُبارتقاءالكائنالبشرم،كانطبلؽطاقاتوالف
األكملكابتعاده الفطرمعلىالوجو االرتقاء-ُبتكوينو اليتال-ّنقدارىذا البهيمة عنعآب

بينمايعربانغبلؽركحوعنرؤيةماكراءاٜنس،-ابٞنستولالذمهتينلواإلنساف-تعرؼالغيب
زةااللتقاطكاالتصاؿالراقيةفيوكانتكاسوإٔبكانكماشإحساسوُبدائرةاحملسوس،عنتعطلأجه

سبحانوحكمةٟنذااالبتبلءكيكشفللذينهللاكمنٍب٩نعلها«!اٞنادم»اٞنستولاٜنيوا٘بُباٜنس
 ...آمنواعنىذهاٜنكمةكيٓنتشدنفوسهملتحقيقها

٪ناسبالناسعلىال-سبحانو-من٫نافوابلغيب.كلكنوايًّكهللاسبحانويعلمعلمنالدن
لدنيا. يعلموعنهمعلما ٱعلمكقوع..-سبحانو-هللاإ٧نا٪ناسبهمعلىمايقعمنهمفيعلموما

َّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري..ُّٱ
(ٓٔٔ 

 "(ٕٓٔ . 

كاٝنوؼمنهللاككافالشيخينطلقمنىذاالتصورالعقدملًنيبالنفوسعلىالرقابةالذاتية
  مث هت مت خت ُّٱمنآيةالقصاص:َّ جخ مح جح ُّٱ:لطرؼاآليةفبالنسبة؛ُبالغيب

 َّ جخ مح جح مج حج
:علىأ٨نيةالعقيدةُبتربيةالنفوسر٘نوهللاركز، ٖٔٓ) "ىذاقائبلن

                                      
 .ْٗ سورةاٞنائدة،جزءمناآلية،ٓٔٓ)
 .ْٗ سورةاٞنائدة،جزءمناآلية،ٔٔٓ)
 .َٖٗ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٔٓ)
 .ُٕٗ سورةالبقرة،اآلية،ٖٔٓ)



ُّٗ 

ابتداء ابلقتل االعتداء االعتداء. النفوسعن الرابطالذميعقل ،ىو أخًنا الثنر ُب ..كاالعتداء
القلبكشعورهابٝنوؼمن.التقول. إنوبغًنىذاكٓنهللاحساسية رجومنغضبوكتطلبولرضاه.

شريعة كالتكفيالتنظيماتاٝناكيةمنالركح،كاليتحرجمتحرج،كاليفلحقانوف،الرابطالتقـو
. ٗٔٓ)كاٜنساسيةكاٝنوؼكالطمعُبقوةأكربمنقوةاإلنساف"

ابةالكراـمنتقولحافظةكيعللبذلكقلةانتشاراٛنرائمُبالعهدالنبومنظرناٞناكافعليوالصح
"كىذامايفسررفيعةاٞنستول،يقوؿر٘نوهللا:ةعقديرتبيةللضمائركموقظةللقلوب،كاليتتوحيب

كعهداٝنلفاء،كمعظمهاكاف-ملسو هيلع هللا ىلص-لناندرةعدداٛنرائماليتأقيمتفيهااٜندكدعلىعهدالنيب
٢نتارا..لقدكانتىنالكالتقول..كانتىياٜنارساليقظمصحوابابعرتاؼاٛنا٘بنفسوطائعا

تكفهاعنمواضعاٜندكد..إٔبجانبالشريعةالنًنةالبصًنة،كُبحناايالقلوب،ُبداخلالضمائر
كمكنوانتالقلوب.. الفطر منانحيةِنفااي بٌنالتنظيماتكالشرائع ىناؾذلكالتكامل ككاف

 كالعبادات أخرلكالتوجيهات انحية سليم،من التصور سليم ٠نتمع إنشاء على ٗنيعها تتعاكف
إهناالتقول...ألهناتقيم١نكمتهااألكٔبُبداخلالضمًن!،نظيفاٜنركةنظيفالسلوؾ،الشعور

. َٕٓ).."..إهناالتقول..

 جئ ييىي ني مي زي   ري ٰى ين ىن نن ُّٱكعندتفسًنهلقوؿهللاتعأب:

َّ حب جب هئ  مئ خئ حئ
معىناآليةابلسياؽالذمجاءتر٘نوهللاطالشيخيرب، ُٕٓ)

،مبينناخبثاٜنراـكطيبةاٜنبلؿ.كماكضحاٜنراـكاٜنبلؿُبالصيدكالطعاـمنحيثتفصيلفيو
القلبلو،٫نتارأفالعقل كرقاقة التقوللو الطيبعلىاٝنبيثحٌنيتخلصمناٟنولّنخالطة

. ِٕٓ)كاآلخرةفينتهياألمرإٔبالفبلحُبالدنيا

مربزناطريقةاٞننه ،َّحب جب هئ مئ خئ حئ جئ ..ُّ:طرؼاآليةٍبتناكؿ

                                      
.ُٓٔ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ٗٔٓ)
 .ُٔٔ/ُيف ظالل القرآن، قطب، َٕٓ)
 .ََُ سورةاٞنائدة،اآلية،ُٕٓ)
 .ّٖٗ/ِرآن، يف ظالل الققطب،انظر، ِٕٓ)



ُْٗ 

ألمرعظيمىائلكىو٘نلادنكذلكاستعدا،تربيةىذهاألمةعلىالعقيدةالصحيحةابتداءنالراب٘بُب
تقييماٜنياةىذهاألمةألمانةمنهجوكتربيةإرادهتاعلى٘نلاٜنقكتبعاتو،إٔبأفينتهييدااألمرإٔب

 هللا.ٗنلةكتفصيبلكفققيماإلسبلـُبميزاف

عليوهللاصلى-هللاىذهاألمةّننه القرآف،كقوامةرسوؿهللالقدرىبيقوؿر٘نةهللاعليو:"
الُبنفوسهاهللا،أهناكصلتإٔباٞنستولالذمتؤٕننفيوعلىدين-سبحانو-حكلعلم-كسلم

كلكضمائرى فحسب، منا اٜنياة يضطربُب ما بكل األرض، ىذه ُب كمعاشها حياهتا ُب كن
بعد ٍب كاٛنماعات. كغبلببٌناألفراد بٌناٞنصاّب، كتصادـ كمشارب، كأىواء رغباتكمطامع،

 ذلكُبقوامتهاعلىالبشريةبكلماٟنامنتبعاتجساـُبخضماٜنياةالعاـ.

اٞنؤثر كشكل التوجيهات، بشكل رابىا التشريعاتكجعلهالقد كشكل االبتبلءات، كشكل ات،
كلهاحزمةكاحدةتؤدمدكراُبالنهايةكاحدا،ىوإعدادىذهاألمةبعقيدهتاكتصوراهتا،كّنشاعرىا

علىدين ُباألرض،كألفتتؤبهللاكاستجاابهتا،كبسلوكهاكأخبلقها،كبشريعتهاكنظامها،ألفتقـو
علىالبشر األمةهللاكحقق،القوامة يدذه يريده غالبعلىأمرههللاك،ما كقامتُبكاقعاٜنياة.

مندين الوضيئة تلكالصورة يتمثلُبكاقعهللا،األرضية أفترتٚنوُبكل،حلما كٕنلكالبشرية
 . ّٕٓ)هللا"كقتحٌنْناىدلبلوغوفيعينها

 دور العبادة يف تثبيت العقيدةالفرع الرابع: 

كسيلة" العبادة ك٩نعل الضمًن، ُب العقيدة كحقائق العبادة بٌن يربط الرتبية ُب اإلسبلمي اٞننه 
 ٞنشاعركالتقفعندحدكدالتفكًنصورةحيةتتخللاُبالستحياءىذهاٜنقائقكإيضاحهاكتثبيتها

ُبعآبكقدثبتأفىذااٞننه كحدهىوأصلحاٞنناى إلحياءىذهاٜنقائقكمنحهااٜنركة
غًن كعن العبادة، مساندة بدكف اٜنقائق ٟنذه كحده النظرم اإلدراؾ كأف السلوؾ. كعآب الضمًن

 . ْٕٓ)"ُبحياةاٛنماعةطريقها،اليقرىذهاٜنقائق،كال٪نركهاحركةدافعةُبحياةالفردكال
                                      

 .ْٖٗ/ِ،يف ظالل القرآنقطب، ّٕٓ)
 .ّْٔٗ/ٔ،اٞنرجعالسابق ْٕٓ)



ُٗٓ 

 مقومات العقيدةمن  االنسياق التام لقدر هللاالفرع اخلامس: 

 يل ىل مل خل ُّٱُبأسبابنزكؿاآليةالكر٬نةجاءتالركاايتاليتخر٘نوهللابعدأفذكرالشي

َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم
(ٕٓٓ ،

 إٔب درسنأشار يعطي اٜنادث أف اعظيما إعادة التصورتنظيمُب أساس على اٞنسلمة اٛنماعة
رسولو،لككلوهللأفاألمرامٌنلقدرهللاكاالنسياؽكالتسليمالتاإلسبلمي،حيثيفيدتقريرقاعدة

النصكأف إفالقاعدةاليتعممنأمحادثخاص،فقاؿ:"اآليةأمستعيناُبذلكبقاعدةعمـو
تقررىااآليةأعمكأمشل،كأعمقجداُبنفوساٞنسلمٌنكحياهتمكتصورىماألصيل.فهذااٞنقٌوـمن

 قلوب ُب استقر الذم ىو العقيدة األكٔبمقومات اٛنماعة حقيقياتلك استقرارا اٞنسلمٌن من
توأنفسهم،كتكيفتبومشاعرىم..كاستيقن

يتلخصُبأنوليسٟنمُبأنفسهمشيءكليسٟنممنأمرىمشيء ،إ٧ناىمكماىذااٞنقـو
يريد،ملكتأيديهمهلل الذم،يصرفهمكيفيشاء،ك٫نتارٟنمما الوجود إالبعضىذا كإفىم

خالقىذاالوجودكمدبره٪نركهممعحركةالوجودالعاـكيقسمٟنمدكرىم،كفقالناموسالعاـيسًن
. ٕٔٓ)علىمسرحالوجودالعظيم"حركاهتمُبركايةالوجودالكبًنةكيقرر

 ةاإلجيابية الفعالة للرتبية العقدي الثالث:ادلطلب 

 والتحضر ، احلرية والكرامةيةدالرتبية العقمن مثرات الفرع األول: 

أكنظاـالكحريتواٜنقيقيةالكاملة،ال٬نكنأفتتحققُبظلاعتقاد،ككرامتوإفإنسانيةاإلنساف"
كال٩نعللوكحدهحقاٟنيمنةعلىحياةالناسُب،كالقوامة،كاٜناكمية،سبحانوابلربوبيةهللايفرد

التشريعكاألمركاٜناكميةُبكلجانبكاليعرتؼلوكحدهُنق،الدنياكاآلخرة،ُبالسركالعبلنية
 . ٕٕٓ)منجوانباٜنياةاإلنسانية.."

                                      
 .ّٔاألحزاب،اآلية، ٕٓٓ)
 .ِٖٔٔ/ٓيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٔٓ)
.ُْٕٓ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٕٓ)



ُٗٔ 

 مم خم حم جم يل ىل ُّٱتفسًنالشيخسيدقطبر٘نوهللالقوؿاٜنقسبحانوكتعأب:دنع
 ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم

َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى
ب ٖٕٓ) جاء الفساتتفصيبل، بعضمظاىر الذميكتسياجملتمعاتعن د

متمثلةُبسيادةشريعتو-كحدهُب٠نتمعهلل"إنوحٌنتكوفاٜناكميةالعلياعاصرةكقاؿمعقبنا:اٞن
 ٓنررن-الرابنية البشر فيها اليتيتحرر الوحيدة الصورة ىي ىذه حقيقينتكوف كامبلنا العبوديةا من

 للهولالبشرمكمنالعبوديةللعبيد.

ألفاٜنضارةاليت-هللاكماىيُبميزاف-أكللحضارةكتكوفىذهىيالصورةالوحيدةلئلسبلـ
 معهللايريدىا كالٓنرر كالكرامة فرد. لكل كالتحرر الكرامة من أساسية علىقاعدة للناستقـو

. لعبد كالعبودية العليا. اٜناكمية كيزاكلوفحق أراببيشرعوف بعضو ُب٠نتمع كالٓنرر الكرامة
 .تبعوفىؤالءاألراببكبعضهمعبيد٫نضعوفكي

كلهاتشريع..كالتشريعالينحصرُباألحكاـالقانونية.فالقيمكاٞنوازينكاألخبلؽكالتقاليد
 ..٫نضعاألفرادلضغطوشاعرينأكغًنشاعرين!

كحٌنتكوفآصرةالتجمعُب٠نتمعىيالعقيدةكالتصوركالفكركمنه اٜنياة.كيكوفىذا
من صادرا متحضرا،المنىولفرد،هللاكلو يكوف٠نتمعا اجملتمع فإفىذا عبد. إرادة كالمن

٠نتمعارابنيامسلما..ألفالتجمعحينئذيكوف٣نثبلألعلىما:متقدما.أكابالصطبلحاإلسبلمي
فنماحٌنتكوفآصرةالتجمعىياٛننس-خصائصالركحكالفكر-منخصائص«اإلنساف»ُب

كاأل  . ٕٗٓ)رض...كماإٔبذلكمنالركابط..فإنويكوف٠نتمعارجعيامتخلفا"كاللوفكالقـو

 ، طهارة القلوب واحلياة الرفيعة يةدالرتبية العقمن مثرات الفرع الثاين: 

 تعأب: لقولو تفسًنه  رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱعند

                                      
 .ّ-ِ سورةاألعراؼ،اآليتٌنٖٕٓ)
 .ُِٕٓ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٗٓ)



ُٕٗ 

 َٖٓ)َّيت ىت نت مت زت العقدمكعلىرأسويردالشيخر٘نوهللا.. اٞنوضوعألصلو
كأماـطبيعةىذا،فيقوؿ:"كىكذا٤ندأنفسنامرةأخرلأماـحقيقةىذهالعقيدةهللإخبلصالعبادة

إ٧نايريدصبلحهمىمأنفسهم.يريداٝنًن-فهوالغين-الدين؛إنواليريدمنهمشيئالذاتوسبحانو
قائمة رفيعة حياة ٟنم يريد حياهتم. سعادة كيريد قلويدم طهارة يريد النظيفٟنم. الشعور ،على

ا،كالتكافلاٛنميل كاألر٪نيةالكر٬نةكاٜنبكاإلخاءكنظافةالقلبكالسلوؾ.فنينتذىبالبشريةبعيدن
متاىات تذىبلتخبطُب أين الكرٙب؟ الرفيع اٛنميل اٞنرتقى كىذا الر٘نة؟ كىذه اٝنًن؟ ىذا عن

 . ُٖٓ)ريق؟"اٛناىليةاٞنظلمةالنكدةكأمامهاىذاالنورُبمفرؽالط

 العقيدة ىي اليت ذبمع بٌن الناس أو تفرقالفرع الثالث: 

 ٰذ يي ىي   مي خي حي جي يه ىه ُّٱٱلآلايت:الشيخر٘نوهللاتفسًنعند
 مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
 مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب
 َّ مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل ىل مل يك ىك

":ليأعقبهاّناي ، ِٖٓ)
إفالعقيدةىيالعركةالكربلاليتتلتقيفيهاسائراألكاصرالبشريةكالعبلقاتاإلنسانية.فإذاانبٌتت
كشيجةالعقيدةانبٌتتاألكاصراألخرلمنجذكرىا،فبللقاءبعدذلكُبنسب،كاللقاءبعدذلك

.كاللقاءبعدذلكُبأرض..إما فالوشيجةالكربلهللإ٬نافابُبصهر.كاللقاءبعدذلكُبقـو
بٌن،موصولة كالوشائ األخرلكلهاتنبعمنهاكتلتقييدا.أكالإ٬ناففبلصلةإذف٬نكنأفتقـو

. ّٖٓ)"إنسافكإنساف

 حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض ُّٱ:لآلايتككذلكابلنسبة

  من خن حنجن مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك مق

                                      
 .ٕ-ْ سورةاٞناعوف،اآلايت،َٖٓ)
 .ّٖٔٗ-ّٖٓٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ُٖٓ)
 .ُُٓ-ُُّ التوبة،اآلايت،ِٖٓ)
 .ُُِٕ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ّٖٓ)



ُٖٗ 

  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن

 يي  ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن حن جن يم
  يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
َّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت

يقوؿ، ْٖٓ)
النيبالشيخر٘نوهللا كمنٍبانفصلما-كىواٜنق-ىمالذينكذبواّناجاءىمبو-ملسو هيلع هللا ىلص-"فقـو
كأمرأفيفاصلهمفيعلنإليهمأنوليسعليهمبوكيلبينوكبٌنقوموك كأنويرتكهمٞنصًنىمالذم،انبتن

كال،كيتخذكنولعباكٟنوا،كأمرأفيعرضعنهمفبل٩نالسهممكلرآىم٫نوضوفُبالدين،البدآت
نعلىكلك،أفيذكرىمك٪نذرىمكيبلغهمكينذرىم-معذلك-كأمر،يوقركنوالتوقًنالواجبللدين

كالجنسكالعشًنةكالأىل،فريقاف٢نتلفاف-كىمقومو-أنوكإايىم كأمتافمتميزاتف..فبلقـو
ُباإلسبلـ..إ٧ناىوالدينالذميربطمابٌنالناسأكيفصم..كإ٧ناىيالعقيدةاليتْنمعبٌن

كحٌن تلكالركابطاألخرل. توجد أساسالدين كحٌنيوجد تفرؽ. العركةالناسأك ىذه تنفصم
. ٖٓٓ)"تفصمالركابطكالصبلت.كىذهىياٝنبلصةاجململةٟنذهاٞنوجةمنالسياؽ

 اضطراب للحياة كلها لرتبية العقديةفساد ا الرابع:ادلطلب 

لقدأكدالشيخر٘نوهللا،ُبمعرضتفسًنهلنصوصالقرآفالكرٙبككلماٚنحتلوالفرصة،على
مللفسادالعقدمكالعواقبالناْنةعنو،معالرتكيزعلىأ٨نيةالرتبيةالعقدية،إبرازالعواملاليتتؤد

كاليتتتجلىُبإفراداٜنقجلكعبلابأللوىيةكالربوبيةكالسلطافكالقوامةكاٜناكمية،ُبخلقالتوازف
عما٬نكنجنيومنٖنارُبالدارا آلخرة.للحياةالبشريةّنجملهاكعلىٗنيعاٞنستوايت،فضبلن

 تربية عقدية صحيحةاألنظمة والنظرايت يف غياب  كلفشل  الفرع األول: 

ٜنقيقةاأللوىيةكالعبوديةمنتكاليفالتصورالصحيحٜنالةاضطرابالشيخسيدر٘نوهللامٌثللقد
 لغًن العبودية تيهللا اليت كاألكالد األمواؿ ٞنُب هللاقدنـ خلق خلوقاتمن كضح. كيففسدتٍب

                                      
 .َٕ-ٔٔاألنعاـ،اآلايت،سورة ْٖٓ)
 .ُُِٔ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ٖٓٓ)



ُٗٗ 

كىميعيشوفبٌناٟنلعكاٛنزعمنىذهاألشياء،التتلكالنماذجككيفاضطربتحياهتمكلهاحا
ميللتاريخيردذؿسبل"التفسًناإل،يقوؿر٘نوهللا:كاألحياءكبٌنالتقربكالزلفىٞنخلوقاتمثلهم

إٔبعاملأساسيىوفسوؽاحملكومٌنعن الطواغيتعليهم، كسيطرة ديناحملكومٌنللطواغيت،
هللاسبحانوابأللوىية،كمنٍبيفردهابلربوبيةكالسلطافكالقوامةكاٜناكمية.فيقوؿهللا،الذميفردهللا

. ٕٖٓ)" ٖٔٓ)َّجئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين ُّٱسبحانوعنفرعوفكقومو

 حت جت هب مب خب حب جب هئُّٱ:كبعدتفسًنهٞنقتضياتالنصالقرآ٘ب
 مص خص حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت مت خت
َّ مض خض حض جض

إفالقانوفالٓنرسونصوصو،ر٘نوهللاّنايلي:"الشيخ،عقب ٖٖٓ)
ىيالقانوففيهاكخشيتو،فتحرسهللاةاليتتستقرتقولتقيكال٪نميوحراسو.إ٧نآنرسوالقلوبال

علىحراسةالقلوبالتقية.كتفشل..كٓنميو كمنأجلذلكتفشلاألنظمةكاألكضاعاليتالتقـو
. ٖٗٓ)"هللااىباليتيضعهاالبشرللبشركالسلطاففيهامنالنظرايتكاٞنذ



 والعبودية مًعاالكربايء الفرع الثاين: العقيدة الفاسدة تورث 

يربزالشيخسيدر٘نوهللابعضمظاىرالكربايءلدلالطغاةمنبينالبشركماينجمعنهامنعبودية
م ابطلة عقدية لرتبية نتيجة علىموركاثتكمعتقداتمنحرفلغًنهللالدلاتباعهم، كفاسدة،ةبنية

 مم خم  حم جم هل مل خل حل جل ُّٱٱفيقوؿعندتناكلولقوؿهللاعزكجلابلتفسًن:

َّ  ٰه مه جه هن من خن حن جن
(َٓٗ 

،" فهواٝنوؼمنٓنطيممعتقداهتماٞنوركثة،اليتيقـو
السلطاف ىذا اٝنوؼعلىالسلطافُباألرض، كىو السياسيكاالقتصادم. نظامهم الذمعليها

                                      
 .ْٓ سورةالزخرؼ،اآلية،ٖٔٓ)
 .ُْٕٓ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٖٓ)
 .ُّٔ سورةاألعراؼ،اآلية،ٖٖٓ)
 .ُّْٖ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ٖٗٓ)
 .ٖٕيونس،اآلية، َٗٓ)



ََِ 

إهناالعلةالقد٬نةاٛنديدة،اليتتدفعابلطغاةإٔبمقاكمة..يستمدكنومنخرافاتعقائدىماٞنوركثة
الدعوات،كانتحاؿشكلاٞنعاذير،كرميالدعاةأبشنعالتهم،كالفجورُبمقاكمةالدعواتكالدعاة..

 ىي ٪نرصاٞنتجربكَّخن حن جنُّٱإهنا معتقداتابطلة من عليو تقـو بقائهاكما على ف
من فيها منفساد،كبكلما فيها منزيف،كبكلما فيها متحجرةُبقلوباٛنماىًن،بكلما

ألفتي كخرافات. علىأكىاـ خطر العقوؿابلنوراٛنديد، كاستنارة الصحيحة، فتحالقلوبللعقيدة
القيماٞنوركثة،كخطرعلىمكانةالطغاةكرىبتهمُبقلوباٛنماىًن،كخطرعلى القواعداليتتقـو

عليهاىذهالرىبةكتستند.إهنااٝنوؼعلىالسلطافالقائمعلىاألكىاـكاألصناـ!كعلىتعبيدالناس
هللاإ٧ناتستهدؼتقريرربوبية-علىأيدمالرسلٗنيعا-..كدعوةاإلسبلـهللاألراببمندكف

تغتصبحقوؽ اليت األراببالزائفة للعاٞنٌنكتنحية ُبحياةكحده كتزاكٟنا كخصائصها، األلوىية
الناس.كماكانتىذهاألرابباٞنستخفةللجماىًنلتدعكلمةاٜنقكاٟندلتصلإٔبىذهاٛنماىًن.

رقابالبشرمنكحدهللعاٞنٌنكٓنريرهللاماكانتلتدعاإلعبلفالعاـالذم٪نملواإلسبلـبربوبية
. ُٗٓ)"العبوديةللعباد

 يفسد العقيدة اخلوض يف مسائل الغيبالفرع الثالث: 

لعلأبرزمايفسدالعقيدةالسليمةخوضاٞنرءُبمسائلالغيباليتاستنثريدااٜنقجلُبعبله
عننفسو،كمنٍبفقدكافالشيخر٘نوهللايرتؾىذهاٞنسائلالغيبيةجانبناكيدعواقارئالظبلؿإٔب

اداـم،"ُبسنةنبيواٞنصطفىكعدـاٝنوضفيماالطاقةٟنمبواالكتفاءّناجاءبواٞنؤبُبكتابوك
ىوالذمينزؿىذهالشريعة،ك٫نربابلغيب،فمناألدبأفيرتؾالعبيدٜنكمتو-سبحانو-هللا

ىمُب الغيبأكسرته.كأفيقفوا لوكذلككشفىذا كأفيرتكوا تفصيلتلكالشريعةأكإٗناٟنا
اٜندكد عند األمور بتنصيصالنصوص،ىذه أنفسهم على ليشددكا ال اٝنبًن. العليم أرادىا اليت

هللاكاٛنرمكراءاالحتماالتكالفركض.كذلكال٩نركفكراءالغيب٪ناكلوفالكشفعمآبيكشف
أعلمبطاقةالبشركاحتماٟنم،فهويشرعٟنمُبحدكدطاقتهم،كيكشفٟنمهللامنوكماىمببالغيو.ك

                                      
 .ُُٖٓ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ُٗٓ)



َُِ 

منالغيبم طبيعتهم.كىناؾأمورتركها تدركو أك٠نهلةكالضًنعلىالناسُبتركهاهللاا ٠نملة
 . ِٗٓ)هللا"ىكذاكماأرادىا

على"ك تلكاٝنوارؽاليتأتٌبيداالعقيدةالدينيةُبحياةاألفرادكُبحياةاٛنماعاتالتقـو
على إفأسبابمدركةكعلىقواعداثبتة.خرافةغامضة،كالتعتمدعلىالتهاكيلكالرؤل.إهناتقـو

العقيدةالدينيةفكرةكليةتربطاإلنسافبقولالكوفالظاىرةكاٝنفية،كتثبتركحوابلثقةكالطمننينة،
.هللاكٕننحوالقدرةعلىمواجهةالقولالزائلةكاألكضاعالباطلة،بقوةاليقٌنُبالنصر،كقوةالثقةُب

حولومنالناسكاألحداثكاألشياء،كتوضحلوغايتوكاْناىوكىيتفسرللفردعبلقاتوّنا
القول ْنميع قوة قوهتا. كذلك ىنا كمن اْناه. ُب كتدفعها كلها، كقواه طاقاتو كْنمع كطريقو،
كالطاقاتحوؿ١نوركاحد،كتوجيههاُباْناهكاحد،ٕنضيإليومستنًنةاٟندؼ،ُبقوة،كُبثقة،

 ...كُبيقٌن

هتاأهنإنضيمعاٝنطالثابتالذم٬نضيفيوالكوفكلوظاىرهكخافيو.كأفكيضاعفقو
ا،فيلتقييدااٞنؤمنُبطريقو،كينضمإٔبزحفهاكلماُبالكوفمنقولمكنونةتتجواْناىاإ٬نانين

هللااٟنائللتغليباٜنقعلىالباطل.مهمايكنللباطلمنقوةظاىرةٟناُبالعيوفبريق!كصدؽ
 من خن حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق حق ُّٱٱ:العظيم
 . ّٗٓ)ن َّهنجه

إال  يهبها كال الكربلاليتال٬نلكها اٞننة يستحقىذاهللافهي أنو منو يعلم ٞنن الكرٙب،
كصدؽ العظيم. األنسبتلكاٜنقائقكاٞندركاتكتلكهللاالفضل منكجد فقد فماذا .. العظيم
كعلىىداىا؟كماذااٞنعا٘بكاٞنشاعر؟كعاشيد الكوكبُبظبلٟنا كمعها،كقطعرحلتوعلىىذا ا

النعيم،كىويتمتعكأيكلكماأتكلاألنعاـ،كاألنعاـأىدلكجدمنفقدىاكلوتقلبُبأعطاؼ
 . ْٗٓ)"ألهناتعرؼبفطرهتااإل٬نافكهتتدمبوإٔبابرئهاالكرٙب؟

                                      
 ٖٔٗ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ِٗٓ)
 .ُٕاٜنجرات،اآلية، ّٗٓ)
 .ّّّٓ/ٔيف ظالل القرآن، قطب،انظر، ْٗٓ)



َِِ 

 الواقعية احلركية  :الثاينادلبحث 

تقريباٞنسلمٌناٞنعاصرينمنشيخسيدقطبمنخبلؿكتابو)ُبظبلؿالقرآف إٔبلقدسعىال
ذلك،ككماىيكظيفتو،و،ككماىيحقيقتولفهموكتدبرهكتناكلوكماىيطبيعتكتابهللاعزكجل

:ليوعهللايقوؿر٘نة،كاألىداؼالعامةاليتمنأجلهاأنزؿ.أدرؾاٞنغزلاٜنقيقيللقرآفالكرٙبألنو
ليدنوامنالقرآفيقرؤكهنا"كإنينألىيببقراءىذهالظبلؿ،أالتكوفىيىدفهممنالكتاب.إ٧نا

 . ٓٗٓ)"ذاتو.ٍبليتناكلوهعندذلكُبحقيقتو،كيطرحواعنهمىذهالظبلؿ

 الذاتية، لسًنتو قطبيتضحكاستقراء سيد الشيخ هللاأف ر٘نو ّنحاكلة كاعينا أعداءكاف
الاإلسبلـ يقوؿالقرآفالكرٙبعننظاـاٜنياةالواقعيةكحصرهُبدائرةالتعبد،دائمةكاٞنستمرة،إبعادى
هللا :ر٘نو بذلت جبارة جهودا ىناؾ أف نعرؼ قركف-"ك٥نن دائرة-منذ ُب اإلسبلـ ٜنصر

ناٟنيمنةالوجدانيةكالشعائرالتعبديةككفوعنالتدخلُبنظاـاٜنياةالواقعية،كمنعوماالعتقادات
 . ٔٗٓ)"الكاملةعلىكلنشاطكاقعيللحياةالبشرية

منٌنتقريباٞنسلمكحوؿ،بركحوككيانوكجعلفكرهكلويدكرحوٟناقدعاشىذهالقضيةف
الكرٙب ،القرآف اإلسبلمية كالدكلة اٞنسلم اجملتمع بناء إعادة نزكؿكحوؿ حاؿ كانتعليو ٞنا كفقا
بوأمةلينشئ-ملسو هيلع هللا ىلص-هللا"نزؿىذاالقرآفالكرٙبعلىقلبرسوؿ:يقوؿر٘نوهللاالقرآفالكرٙب.

كليقيمبودكلةكلينظمبو٠نتمعاكلًنيببوضمائركأخبلقاكعقوالكليحددبوركابطذلكاجملتمعفيما
ككلوبرابطبينوكركابطتلكالدكلةمعسائرالدكؿكعبلقاتتلكاألمةبشكلاألمم..كلًنبطذل

قومكاحد،٩نمعمتفرقو،كيؤلفأجزاءه،كيشدىاكلهاإٔبمصدركاحد،كإٔبسلطافكاحد،كإٔب
 . ٕٗٓ)"سلموفككماعرفواٞنهللاجهةكاحدة..كذلكىوالدين،كماىوُبحقيقتوعند

ملكيؤدمكانطبلقامنكعيوالتاـابلبعدالواقعياٜنركياٜنيومللقرآفالكرٙبكأنوالزاؿيع
حريصاعلىتنزيلالنصوصعلىالواقعاٞنعاصر،دكرهُبكلزمافكمكاف،فقدكافر٘نةهللاعليو

                                      
 .َِّٗ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ٓٗٓ)
 .ْْٕ/ُ،اٞنرجعالسابق ٔٗٓ)
 .ِٖٓ/ِ،رجعالسابقاٞن ٕٗٓ)



َِّ 

 امو،كأدائهاىذاُنيويةمعجزة.كبيافانطباقهاعليو،كمشوٟنالو،كمعاٛنتهالو،كبياهناألحك

 أف لنا يبٌن ٤نده كٟنذا كاقعياللنصوصالقرآنية... كبعدا كاقعية، منمهمة ىذا كلعل ،
حيوية كأكسبتو اٜناضر، العصر مرموقتٌنُب كمنزلة مكانة اليتجعلتللظبلؿ األسباباٛنوىرية

 . ٖٗٓ)كاقعيةلدلالشباباإلسبلمي

خاصيةالواقعيةاٜنركيةالرتبويةُبمواطنعديدةمنتفسًنسيدقطببلكمشلتكقدبرزت
لتعاملمعالمفتاحنجعلمنهاحيث؛وُبالتفسًنمنقواعدمنهجحكلأصبحتقاعدةالكتابكلو

 .كفهموكفقهوكإدراؾمراميوكأىدافوهللاكتاب

كيتجلىذلكُبإدراكوأفالرعيلاألكؿمنالصحابةقدتربواعلىيدرسوؿهللاصلىهللا
الواقعية كاٞنقتضيات كاٜناجات الظركؼ حسب فشيئا شيئا يتنزؿ الكرٙب كالقرآف كسلم، عليو
نظرية لتطبيق التار٫نية استصحابتلكاٞنبلبساتكاألكضاع اقتضىاألمر فقد كمنٍب اٞنلموسة،

الواقعيةاٜنركيةعلىنصوصالقرآف.

 كقداعتمدأيضناُبذلكعلىصبلحيةالقرآفلكلزمافكمكاف،كعلىقاعدة"العربةبعمـو
للوقائعالتار٫ن عنذكره يةلؤلممالسابقةكالبلحقةليضفيعلىاللفظالِنصوصالسبب"،فضبلن

امناٛنديةكالصبلحية،كىذاماسيتمإبرازهُباٞنطالبالتالية.  أفكارهمزيدن

 نزول القرآن الكرميمالبسات ادلطلب األول: استصحاب 

هللاافك قطبر٘نو سيد اليتتصاحبالنصالشيخ اٞنبلبساتالتار٫نية اٜنديثعن من يكثر
"تصويراٛنوالعاـاٞنصاحبلنزكؿالسورةأكاٞنقطعأكاآلية،:ابٞنبلبساتالتار٫نيةدكيقصالقرآ٘ب.

٠نتمع كحاجة النص، لنزكؿ الزمنية كالفرتة منهما، كل كمبلمح اٞنشركٌن، ككاقع اٞنسلمٌن ككاقع
كاٞنرحلةاٞنسلمٌنإليوكأتثرىمبو،كحركةاٞنسلمٌنُبمكةكاٞندينةبدينهمكمظاىرقوهتمكصفائهم،

كغًنكزكاٟنااليتكصلوىاُبالرتبيةكاٛنهاد،كمظاىرالنقاءُباجملتمعكمظاىراٝنلخلةفيوكأسبايدا

                                      
 .ُٕٓ،ص،ادلنهج احلركي يف الظاللاٝنالدم،انظر ٖٗٓ)



َِْ 

 . ٗٗٓ)"ذلك

الواقعيةاٜنركيةاليتأنذىاالشيخر٘نوهللاكخاصيةتربويةُبكتابو،كُب كعندعرضوٞنفهـو
طرحو أ٨نية يوضح اٜنجر، لسورة تفسًنه كاٜناجاتؤلحوالمقدمة كالظركؼ كاٞنبلبسات ؿ

:"ك٥نننؤكدعلىىذهالسمة،فيقوؿكاٞنقتضياتالواقعيةالعمليةاليتصاحبتنزكؿالنصالقرآ٘ب
ُبىذاالقرآف..ٚنةالواقعيةاٜنركية..ألهناُبنظرانمفتاحالتعاملمعىذاالكتابكفهموكفقهو

اس من بد ال إنو .. كأىدافو مراميو كاٜناجاتكإدراؾ كالظركؼ كاٞنبلبسات األحواؿ تصحاب
كاٞنقتضياتالواقعيةالعمليةاليتصاحبتنزكؿالنصالقرآ٘ب..البدمنىذاإلدراؾكجهةالنص،

حيويتو كلرؤية مدلوالتو، كأبعاد أحياء، يواجو كما كاقعة، حالة كيواجو يعملُبكسطحي، كىو
ضركر الرؤية كىذه ضده. أك معو لبلنتفاعيتحركوف ضركرية ىي كما كتذكقها أحكامو لفقو ية

بتوجيهاتوكلماتكررتتلكالظركؼكاٞنبلبساتُبفرتةاتر٫نيةاتلية،كعلىاألخصفيمايواجهنا
ك٥نننستننفالدعوةاإلسبلميةالي  . ََٔ)"ـو

لصحابةبٌنفرتةنزكؿالوحيزمنايقارفالشيخر٘نوهللاسورةآؿعمرافتفسًنهلُبمقدمةك
يقوؿر٘نو؛كاٞنسلمٌناإلسبلـاٜناصلةحوؿالصراعاتكبعضعليهمكبٌناٜنياةاٞنعاصرةرضوافهللا

من ُبفرتة معينة، أمة كاقعمعٌنُبحياة نزؿٞنواجهة تكمنُبأنو البارزة القرآف "كمعجزة هللا:
ريخالبشريةكلومعها،كلكنوفرتاتالتاريخ١نددة،كخاضيدذهاألمةمعركةكربلحولتاتر٫نهاكات

يعايشكيواجوك٬نلكأفيوجواٜنياةاٜناضرة،ككن٧ناىويتنزؿاللحظةٞنواجهةاٛنماعة-معىذا-
اٞنسلمةُبشؤكهنااٛنارية،كُبصراعهاالراىنمعاٛناىليةمنحوٟنا،كُبمعركتهاكذلكُبداخل

 . َُٔ)"ؾذايومالواقعيةاليتكانتلوىناؾالنفس،كُبعآبالضمًن،بنفساٜنيوية،كنفس

الرتبويةدئذعن القرآف كنوز استخراج ُب اٞنتمثلة اٜنركية الواقعية من الغائية العلة يبٌن
النزكؿبقولو:كاالنتفاعبقيادتوُبذاتالطريقالفوريةاالستجابةف الذمسلكوالصحابةالكراـزمنى

                                      
 .ّّّص،،ِط،يف ظالل القرآن يف ادليزان اٝنالدم،ٗٗٓ)
 .ُِِِ-ُُِِ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ََٔ)
 .ّْٖ/ُاٞنرجعالسابق، َُٔ)



َِٓ 

لفاعلة،كندرؾحقيقةمافيومناٜنيويةالكامنة،كنتلقىمنوكلكي٥نصل٥ننمنالقرآفعلىقوتوا"
ينبغيأفنستحضرُبتصورانكينونةاٛنماعةاٞنسلمة،ٞندخرللجماعةاٞنسلمةُبكلجيلالتوجيوا

كينونتهاكىيتتحرؾُبكاقعاٜنياة،كتواجواألحداثُب،مرةاألكٔباليتخوطبتيدذاالقرآفأكؿ
كيتنزؿاٞندينةكُباٛن كتتعاملمعأعدائهاكأصدقائهاكتتصارعمعشهواهتاكأىوائها زيرةالعربيةكلها

 ..القرآف

٩نبأفنعيشمعتلكاٛنماعةاألكٔبكنتمثلهاُببشريتهااٜنقيقية،كُبحياهتاالواقعية،..
اليومية قيادةمباشرةُبشؤكهنا القرآفٟنا اإلنسانيةكنتنملقيادة الكليةكُبمشكبلهتا كُبأىدافها

كتستقيم. كٓنيد كتنهض. تعثر كىي خطوة. خطوة بيدىا القرآف كيفأيخذ كنرل السواء على
تتجلى كُبصربك٠ناىدة، كمشقة، كترقىالدرجالصاعدُببطء كتتنٓبكٓنتمل. . كتضعفكتقاـك

 فيهاكلخصائصاإلنساف،ككلضعفاإلنساف،ككلطاقاتاإلنساف.

 كأفكمنٍبنشعر األكٔب. اٛنماعة خوطبتبو ٢ناطبوفابلقرآفُبمثلما ٥ننأيضا أننا
ُب كاالنتفاعبقيادتو للقرآف، ٕنلكاالستجابة بكلخصائصها، ك٥نسها كنعرفها اليتنراىا بشريتنا

 ذاتالطريق.

إننايدذهالنظرةسنرلالقرآفحيايعملُبحياةاٛنماعةاٞنسلمةاألكٔبك٬نلكأفيعملُب
كغدا.كأنوليس٠نردتراتيلتعبديةمهٌومةبعيدةعنكاقعنا حياتنا٥ننأيضا.كسنحسأنومعنااليـو

 . َِٔ)"احملدد،كماأنوليساتر٫نامضىكانقضىكبطلتفاعليتوكتفاعلومعاٜنياةالبشرية

ا،ٕنثلفيهمافريدنقرآنينيرلأفالصحابةكانواجيبلنكختامنا،فإفالشيخسيدقطبر٘نوهللا
للقرآف ،اٟندؼالعملي ابلقرآف حياهتم ُب استصحبهم فهمككلذلك اليت القرآف معا٘ب ىاوسجل

. َّٔ)العمليكاستلهموىاكعاشواتطبيقهاالعمليالواقعي،كٓبيفرقوابٌناٞنعرفةالنظريةكالتطبيق

                                      
 .ّْٗ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،َِٔ)
 .ِّٔص،،ُ،طريخ توثيقوعلوم القرآن وإعجازه واتزرزكر،انظر َّٔ)



َِٔ 

 العربة بعموم اللفظ ال خبصوص السببادلطلب الثاين: 

رب"أفكلأمرأكهنيأكتوجيوكردُبالقرآفالكرٙب،كافيواجوحالةكاقعةُبيعتر٘نوهللاكاف
كذلكدكف .. قائمة إبطاؿحالة كإما قائمة، غًن حالة إنشاء يتوخىإما ككاف اٛناىلي، اجملتمع

اللفظالِنصوصالسبب»:إخبلؿابلقاعدةاألصوليةالعامة  ...«العربةبعمـو

كُبىذاتكمن،نصوصالقرآنيةجاءتلتعملُبكلجيلكُبكلبيئةكمعمبلحظةأفال
اٞنعجزة.فهذهالنصوصاليتجاءتلتواجوأحواالبعينها،ىيذاهتااليتتواجواٛنماعةاإلنسانية،ُب
أمطورمنأطوارىا.كاٞننه الذمالتقطاجملموعةاٞنسلمةمنسفحاٛناىلية،ىوذاتوالذميلتقط

٠نموع أية إليها-ة بلغ اليت السامقة، القمة إٔب يدا يبلغ ٍب الدرجالصاعد على موقفها كاف أاي
التقطهامنذلكالسفحالسحيق!  . َْٔ)"ابجملموعةاألكٔب،يـو

ا،كُبكثًنمناٞنواطنمنتفسًنه،سعىسيدقطبر٘نوهللاكمنٍبفالشيخ إٔبتنزيلجاىدن
كاٞنعضبلتاٞنواكبةللعصركيقدـ٠نموعةمناٞنشاكلطرححيثكافي،نصوصالقرآفعلىالواقع

 العديدمناالقرتاحاتكاٜنلوؿكاإلرشاداتالرتبويةالنفيسة.

 ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱآليةالتعدد:تفسًنهك٧نثللذلكعند
 َّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق

،فقد.. َٓٔ)
امنالتصوراتكالتقاليديصورجانبن-اهنع هللا يضر-عائشةكجاءُنديثلانزكٟنسببالشيخر٘نوهللاأكرد

 ك٬نحوىاحبقيتُباجملتمعاٞنسلماليتكاليتكانتسائدةُباٛناىلية، القرآفينهىعنها كلجاء
وكىمعاإلشارةإٔبأفالعدؿاٞنطلوبُباآليةمطلقه،ٔناطبالضمائراليتيدذهالتوجيهاتالرفيعة

 الذاتية الرقابة على الرتكيز مع معانيو كبكل صوره بكل كالعدؿ حارسنأف الضمًن يقيم ا،القرآف
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي.. ُّٱ:اكالتقولرقيبن

(َٔٔ . 

                                      
 .ٕٓٓ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،َْٔ)
 .ّ سورةالنساء،اآلية،َٓٔ)
 .ُ سورةالنساء،جزءمناآلية،َٔٔ)



َِٕ 

الرخصةُبالتعدد،معالتحفظعندخوؼالعجزعنالعدؿ،كاالكتفاءبواحدةُبكُبذكر 
التعددمستنبطنااٜنكمةمنفيهافةكموضوعيةيبٌٌن،كقفكقفةلطيىذهاٜنالة،أكّناملكتاليمٌن

اليت لبعضاٜناالتالواقعية كذلكُبمعرضذكره األ٨نية، ُبغاية كاقعية كحركية دالالتتربوية
 األمر حيثكصليدم الناسُبالوقتاٞنعاصر، كللتعآبيعيشها الذمخلقهم، يدعوفعلىريدم

فوؽبصرخالقهمسبحانو!كيقولوفُبىذااألمر،كمصلحتو،رتوكفط،اُنياةاإلنسافألنفسهمبصرن
مناٛنهالة كىيدعولفيها كالعمى. كابٛنهالة منكذاؾابٟنولكالشهوة، فيها بقدرما كالعمى،

 كسوءاألدب،بقدرمافيهامنالكفركالضبللة!،التبجح

العلميةالواقعيةُبتوتوكموضوعيكاعتمادناعلىثقافتوالواسعةكجديكنظرناأل٨نيةاٞنوضوع..
فيذكر٠نموعةمناٞنشاكلكاٞنعضبلتاليتسادتالتحليليسرتسلُباالستشهادابلواقعالتار٫ني

 منها النظاـُببعضاجملتمعاتمنا٥نبلؿخلقيكفوضىجنسيةالضابطٟناعربالعصوركمربائن
التار٫نيكاإلسبلمي علىتلك.كاقعو اليتٓنيطاٞنكُبتركيزه كالواقعية ،ابٞنوضوعبلبساتاٜنقيقية

 :ماكونواٞنتمثلةفيكاٝنصائصاألساسيةُبالنظاـاإلسبلمييستصحبهاببعض

يتوافقمعفطرةاإلنسافكتكوينو،كيتوافقمعكاقعوكضركراتو،كيتوافق،نظاـكاقعيإ٩نايب-
 ماف،كشكلاألحواؿ.معمبلبساتحياتواٞنتغًنةُبشكلالبقاعكشكلاألز

نظاـكاقعيإ٩نايب،يلتقطاإلنسافمنكاقعوالذمىوفيو،كمنموقفوالذمىوعليو،-
لًنتفعبوُباٞنرتقىالصاعد،إٔبالقمةالسامقة.ُبغًنإنكارلفطرتوأكتنكركُبغًنإغفاؿلواقعو

 أكإ٨ناؿكُبغًنعنفُبدفعوأكاعتساؼ!

على- الفارغةكال«اٞنثالية»اٜنذلقةاٛنوفاءكالعلىالتظرؼاٞنائعكالعلىنظاـاليقـو
 علىاألمنياتاٜناٞنة،اليتتصطدـبفطرةاإلنسافككاقعوكمبلبساتحياتو،ٍبتتبخرُباٟنواء!

نظاـيرعىخلقاإلنساف،كنظافةاجملتمع،فبليسمحإبنشاءكاقعمادم،منشننوا٥نبلؿ-
ثاجملتمع،ٓنتمطارؽالضركرةاليتتصطدـبذلكالواقع.بليتوخىدائماأفينشئاٝنلق،كتلوي

 كاقعايساعدعلىصيانةاٝنلق،كنظافةاجملتمع،معأيسرجهديبذلوالفردكيبذلواجملتمع.



َِٖ 

 فيها اليتتبدك منها بعضاٜناالتالواقعية؛ الصاٜناتللزكاج،كٞنعاٛنة النساء عدد زايدة
ال عدد للزكاجعلى الصاٜنٌن رجاؿ كمنها الوظيفةكذلك، أداء ُب الزكج رغبة من أحياان نراه ما

 عنها الزكجة رغبة مع اٞنرض-الفطرية، من أك السن من ُب-لعائق الزكجٌنكليهما رغبة مع
ال استدامة االنفصاؿ ككراىية الزكجية من-عشرة ٠نموعة يقرتح اٞنشاكل، تلك ٜنل منو كسعينا ،
ترقية،ُباْناهليبمنه اإلسبلـاٝنلقيتكاالتاليتتتوافقمعالوظيفةالفطريةلكبلالطرفٌناالحتم

 علىاٜنيواف!هللااٜنياةالبشرية،كرفعهاكتطهًنىاكتزكيتها،كيتصبحالئقةابإلنسافالذمكرمو

اٜنكمةالعلوية،ُبكجدانمظاىركىكذاحيثماذىبنانتنملاٜنياةالواقعيةّنبلبساهتاالعملية،
 ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث.. ُّٱ:سنىذهالرخصة،مقيدةبذلكالقيد

ٓنتضغط-فالرخصةتليبكاقعالفطرة،ككاقعاٜنياةكٓنمياجملتمعمناٛننوحَّ.. ام  يل
 اٞنتنوعة كالواقعية -الضركراتالفطرية الزكجية اٜنياة ٪نمي كالقيد .. اٞنبلؿ أك اال٥نبلؿ منإٔب

بدكف تتعرضللمهانة أف اٞنرأة ك٪نميكرامة كالظلم اٛنور من الزكجة ك٪نمي كاالختبلؿ، الفوضى
 ضركرةملجئةكاحتياطكامل.كيضمنالعدؿالذمٓنتملمعوالضركرةكمقتضياهتااٞنريرة.

ٓب أـ البشر أدركهما سواء إٟني، تشريع كل ُب ككاقعتاف مفرتضتاف كاٞنصلحة فاٜنكمة
 . َٕٔ)ُبفرتةمنفرتاتالتاريخاإلنسا٘بالقصًن،عنطريقاإلدراؾالبشرماحملدكد!٨نا،يدركو

الشيخ فإف القوؿ هللاك٠نمل التشريعر٘نو ٟنذا كىدفنا كمنطلقنا، أساسنا، العدؿ اعتمد قد
منكىياإلٟني،إذاألمورّنقاصدىا،كغاايهتا،كىيالقاعدةالعظيمة،اليتاعتمدىاأىلاألصوؿ،

ىذهالقاعدةكالقواعدالفقهيةالكليةاألساسيةُبالشريعةاإلسبلميةاليتييبىنعليهانصفالدين:
انىٍتًىٍجرىتيويالعظيمةمستنبىطةمنقولوملسو هيلع هللا ىلص مىانػىوىلفىمىٍنكى اٍمرًئو اًبلنًٌيناًتكىًإ٧ننىاًلكيلًٌ :))ًإ٧ننىااأٍلىٍعمىاؿي

دينٍػيى إًلىٍيوًًإٔبى مىاىىاجىرى اٍمرىأىةويػىٍنًكحيهىافىًهٍجرىتيويًإٔبى  . َٖٔ)  اييًصيبػيهىاأىٍكًإٔبى

                                      
 .ْٖٓ-ٕٕٓ/ُيف ظالل القرآن، قطب،انظر َٕٔ)
ب،كتاُبصحيحومسلمك.ُ،اٜنديثرقمّ/ُ،كتاببدءالوحي،ابببدءالوحي،صحيحوُببخارمأخرجوال َٖٔ)

 .َُٕٗ،اٜنديثرقمُُٔٓ/ّاإلمارة،اببقولوملسو هيلع هللا ىلصإ٧نااألعماؿابلنيةكأنويدخلفيوالغزككغًنهمناألعماؿ،



َِٗ 

 االستشهاد ابلتاريخادلطلب الثالث: 

مؤلكتابوبذكرالوقائعالتار٫نيةللعآبالشيخر٘نوهللايتضحأف،للظبلؿمنخبلؿعمليةاستقراء
االبعدالتار٫نيٟناكمدلابتلكالوقائعكمبيننةمستشهدناإلسبلميحيثكافيفسرالنصوصالقرآني

 كمكاف. زماف كل على ىذهفانطباقها أف القرآف، ىذا ُب اإلعجاز عبلمات "من أف يرل هو
النصوصاليتنزلتلتواجومعركةمعينة،ماتزاؿىيبذاهتاتصورطبيعةاٞنعركةالدائمةاٞنتجددةبٌن

ف،كعلىتوإباألجياؿ،كبٌنأعدائهاالتقليديٌنالذينمايزالوفىمىم،اٛنماعةاٞنسلمةُبكلمكا
تزاؿ كما القريبة، كأسبايدا كظواىرىا اختلفتأشكاٟنا كإف ىيىيُبأصلها، حوافزىم تزاؿ كما
أىدافهمىيىيُبطبيعتهاكإفاختلفتأدكاهتاككسائلها،كماتزاؿزلزلةالعقيدة،كزعزعةالصف،

كُبالقيادةالرابنية،ىياألىداؼاليتتصوبإليهاطلقاهتماٞناكرة،للوصوؿمنكرائهاإٔبكالتشكي
كغبلهتا كجهدىا كاستغبلؿأرضها كالتصرؼُبمقاديرىا، اٞنسلمة، علىمقاليداٛنماعة االستيبلء

 يعزىم أف قبل اٞندينة، ُب األكسكاٝنزرج تستغل كانتيهود كما كطاقاهتا، ك٩نمعهمهللاكقواىا
 . َٗٔ)"ابإلسبلـ،كابلقيادةاٞنسلمة،كابٞننه الراب٘ب

 َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱاآليةالكر٬نةبعدأففسرر٘نوهللاف
اسرتسل، َُٔ)
مربزن ىذا، زمننا إٔب الفنتاألكٔب أبايـ بدءن العصور مر على الواقع على تطبيقها ىذاُب معجزة ا

ايـالفنتاألكٔبكثرتلقدجاءعلىىذاالقرآفزمافُبأ"هللا:يقوؿر٘نولو.الكتابُبحفظهللا
،كٕناكجتفيواألحداث.كراحتكلفرقةتبحثٟنافيوالفرؽ،ككثرفيوالنزاع،كطمتفيوالفنت
القرآفكُبحديثرسوؿ أعداءىذا-ملسو هيلع هللا ىلص-هللاعنسندُبىذا الفنتكساقها كدخلُبىذه

الذينتسٌمواابلشعوبيٌن!«القومية»دعاة«القوميٌن»ٍبمن-خاصة-صبلءمناليهودالديناأل

 الفرؽعلىحديثرسوؿ أدخلتىذه عشرات-ملسو هيلع هللا ىلص-هللاكلقد احتاجإٔبجهد ما
ربلتهاكتنقيتهامنكغ-ملسو هيلع هللا ىلص-هللاالعلماءاألتقياءاألذكياءعشراتمنالسنٌنلتحريرسنةرسوؿ

 كلدخيلعليهامنكيدأكلئكالكائدينٟنذاالدين.
                                      

 .ٔٔٓ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،َٗٔ)
 .ٗ سورةاٜنجر،اآلية،َُٔ)



َُِ 

،كأفٓناكؿأفأفتؤكؿمعا٘بالنصوصالقرآنيةستطاعتىذهالفرؽُبتلكالفنتاكما..
 .يدتقريرهمناألحكاـكاالْناىاتتلومىذهالنصوصلتشهدٟناّناتر

ضعفوافيوعن٘نايةأنفسهم،كعن٘ناية-نيوامانزاؿنع-ٍبجاءعلىاٞنسلمٌنزماف..
،كعن٘نايةأعراضهمكأمواٟنمكأخبلقهم.كحكلعنعقيدهتم،كعن٘نايةنظامهم،كعن٘نايةأرضهم

 . ُُٔ)"٘نايةعقوٟنمكإدراكهم!

الظركؼُبإبرازمظاىرالفسادالذمطبعالعآباإلسبلمياٞنعاصرككيفكانتكالتزاؿك
الكتابالكرٙب،قاؿر٘نوهللا:"ينةٟنممهالظاىرية عليهملتحريفىذا أعداؤىمالغالبوفكلكغًٌن

معركؼعندىم فيهم منكر كل مكانو كأحلوا القيم، كمن كالتصورات، العقائد من منكر كل ..
كالتوقكاٞنوازين كالفساد اال٥نبلؿ ٟنم كزينوا كالقوانٌن.. األنظمة كمن األخبلؽكالعادات. كمن ح،

كردكىمإٔبحياةكحياةاٜنيواف..كأحياانإٔبحياةيشمئز«اإلنساف»كالتعرممنكلخصائص
 من براقة عنواانت ٓنت كلو الشر ذلك ٟنم ككضعوا .. اٜنيواف التقدـ»منها «التطور»ك«

العلمانية»ك العلمية»ك« االنطبلؽ»ك« التحرر»ك« األغبلؿ»ك« ٓنطيم الثورية»ك« «التجديد»ك«
ابألٚناءكحدىامسلمٌن.ليسٟنم«اٞنسلموف»إٔبآخرتلكالشعاراتكالعناكين..كأصبح...

الدينقليلكالكثًن. غثمنىذا السيلال٬ننعكاليدفعكابتوا ،كاليصلحلشيءإالأفاءكغثاء
 يكوفكقوداللنار..كىوكقودىزيل!..

الدين.. رصيدىممنْناربأربعةآالؼ-ليهودكُبمقدمتهما-كلقدبذؿأعداءىذا
-هللا.كقدركاعلىأشياءكثًنة..قدركاعلىالدسُبسنةرسوؿهللاسنةأكتزيدُبالكيدلدين

علىتزكيراألحداثكدساألشخاصُبجسماجملتمع-ملسو هيلع هللا ىلص كقدركا اٞنسلمة. كعلىاتريخاألمة
يعج اليت األدكار ليؤدكا كاجملتمعاتاٞنسلم الدكؿ علىٓنطيم كقدركا سافركف. كىم أدائها عن زكف

 كاألنظمةكالقوانٌن.

 اٟندـ.. أبعماؿ ٟنم ليقوموا األ٠ناد األبطاؿ ُبصورة اٝنونة عمبلئهم تقدٙب على كقدركا

                                      
 .ُِِٖ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ُُٔ)



ُُِ 

 تمعاتاإلسبلميةعلىمدارالقركف،كِناصةُبالعصراٜنديثكالتدمًنُبأجساـاجمل

-ملسو هيلع هللا ىلص-هللادرسوؿهدعلىعوعاللقدكافىذا.. منكراءكل-٠نردكعد.أماىواليـو
الطواؿ القركف تلك كل كراء كمن الضخاـ األحداث ىذا-تلك برابنية الشاىدة اٞنعجزة فهو

 َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ:الكتاب،كاليتال٬نارمفيهاإالعنيدجهوؿ
(ُِٔ ..

 . ُّٔ)"كصدؽهللاالعظيم

 بعض األمثلة للتعضيد: الرابعادلطلب 

التسليمر٘نوهللاقطبكافسيد مطلقةحيثأنذمنخصائصمنهجو يثقابلنصالقرآ٘بثقة
 اٞنخالفة الظواىر كإخضاع -ّندلولو، الوا-ُبظاىرىا على انطباقو كبيافصدؽ كصحةلو قع،

 . ُْٔ)ثبتبذلكالبعدالواقعيللنصوصتوكحقائقو.كمنٍبفهويءامدلولوكتقريراتوكإ٪نا

  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن ُّٱ:لآليةًنهسعندتفف
  َّ  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب

  هن ُّٱ:وكقولهللا:"يقوؿالشيخر٘نو، ُٓٔ)
تقاؿَّجه ليستكلمة ليست٠نردعقيدةُبالضمًن،.. ىيمنه كاملللحياة،،بلإهنا إ٧نا

كك فيها نشاط كل كللناسيشمل كالشعور، للتفكًن ميزاان كيقيم خاٛنة ككل حركة ككل اْناه، ل
 كاألشياء،كلؤلعماؿكاألحداث،كللركابطكالوشائ ُبكلىذاالوجود.

 فلوالعبادة،كإليواالْناه.كمنواٝنشيةكعليواالعتماد.َّ جه  هن ُّٱ
 عداه.فبلحسابألحدكاللشيءسواه،كالخوؼكالتطلعٞننَّ جه  هن ُّٱ
 فكلنشاطككلتفكًنككلتقديرمتجوإليو،منظورفيوإٔبرضاه.َّ جه  هن ُّٱ
 فبلاحتكاـإالإليو،كالسلطافإاللشريعتو،كالاىتداءإاليدداه.َّ جه  هن ُّٱ

                                      
 .ٗ سورةاٜنجر،اآلية،ُِٔ)
 .ُِِٗ-ُِِٖ/ْالقرآن، يف ظالل  قطب،ُّٔ)
 .ّْٔ،صيف ظالل القرآن يف ادليزاناٝنالدم،انظر، ُْٔ)

 .ُْ-ُّاألحقاؼ،اآليتٌن،(ُٓٔ)



ُِِ 

 .هللفكلمنُبالوجودككلماُبالوجودمرتبطبناك٥نننلتقيبوُبصلتناابَّ جه  هن ُّٱ
ملعلىىذاالنحو،الكلمةتلفظهاالشفاه،كالعقيدةسلبيةبعيدة..منه كاَّ جه  هن ُّٱ

 عنكاقعياتاٜنياة.

درجةبعد،كالثباتعلىىذااٞننه  ،كاالطراد،..كىذهأخرل.فاالستقامة  َّ ٰه مه ُّٱ
استقامةالنفسكطمننينةالقلب.استقامةاٞنشاعركاٝنواِب،فبلتتنرجحكالتضطربكال:أناذاٞننه 

العمل كاستقامة ككثًنة. كمتنوعة عنيفة كىي كاٞنؤثرات. اٛنواذبكالدكافع تراتببفعل تشككال
كُبالطريقمزالقكأشواؾكمعوقاتكفيوىواتفابال٥نراؼمنىناكمنكالسلوؾعلىاٞننه اٞنختار.

 ىناؾ!

 .منه ..كاالستقامةعليودرجةبعدمعرفتوكاختياره..َّ جه  هن ُّٱ

 مي خي حي جي ٱ..ُّٟنماٞنعرفةكاالستقامةىمالصفوةاٞنختارة.كىؤالءهللايقسمكالذين

 ..كفيماٝنوؼكفيماٜنزف..كاٞننه كاصل.كاالستقامةعليوضمافالوصوؿ؟  َّ.. مئ هي

اٞننه ُباٜنياة.،َّ جه  هن ُّٱمعىنَّمش ُّكتوضحكلمة كمعىناالستقامةعلىىذا
َّ جه  هن ُّٱ:امنذلكاٞننه افاٝنلودُباٛننةجزاءه.عمبلمنبعثنفهيتشًنإٔبأفىناؾعمبلك

 كمناالستقامةعليوكاالطرادكالثبات.

الدين ىذا ُب الكلماتاالعتقادية أف ندرؾ ٍب ابللساف.،كمن تقاؿ ألفاظ ليست٠نرد
إال أفالإلو منه هللافشهادة كلكنها فليستى،ليستعبارة عبارة ظلت٠نرد «ركن»يفإذا

 اإلسبلـاٞنطلوباٞنعدكدُبأركافاإلسبلـ!

 ال.. مبليٌنكلكنها اليـو اليتينطقيدا الشهادة ٞنثلىذه اٜنقيقية القيمة ندرؾ كمنٍب
بينماتتعدلشفاىهم،كال كثين، أثرُبحياهتم.كىم٪نيوفعلىمنه جاىليشبو يرتتبعليها

. ُٔٔ)"ماٛنوفاء!شفاىهشفاىهمتنطقّنثلىذهالعبارة
                                      

 .َِّٔ-ِّٗٓ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ُٔٔ)



ُِّ 

لقولوعزكجل:ُبتوضيحاٞنعىناٜنركيالواقعيالرتبومسهبأفمبلحظأفالشيخر٘نوهللا
اليتينطقيداالكثًندكفاستيعاب-هللاأفالإلوإالكلشهادة،َّ ٰه مه ُّٱ،كقولوَّ جه  هن ُّٱ

 يٗنيعمناحياٜنياة.يغطمتكامبلنحيانككلينااتربواينهامنهجنمنليجعلكذلك-ٞنضموهنا

 خس حس ُّٱعندتفسًنهلقولوتعأب:فيمايليمثاؿآخرلتطبيقسيدقطبلتلكاٝناصية،فك
.. ُٕٔ)َّخف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس
كىيالنموذجالبشرمالذمرٚنوالتعبًنالقرآ٘بللمكابرةكاالستغبلؽكاالنطماسالشيخر٘نوهللاأبرز

كتتعطلُبكيانوأجهزةاالستقباؿكالتلقي،كينقطعفطرتوكتستغلقبصًنتوإلنسافحٌنتفسدصفةا
 ..عنالوجوداٜنيمنحولو،كعنإيقاعاتوكإ٪ناءاتو.

:بتنزيلىذاالنموذجعلىالواقعاٞنعاصرأعقبتفسًنهلآلية،كٞنزيدمنالتوضيح ىذا"قائبلن
ا كأصحاب اٞنلحدين ُب الزماف ىذا ُب يتمثل النموذج يسموهنا اليت اٞنادية اٞنذاىب»ٞنذاىب

العلمية! ».. كالبصًنة اإلٟناـ عن تكوف ما أبعد بل العلم عن تكوف ما أبعد أصحابكىي إف
قيموفٍبيكينكركفىذاالوجود..-سبحانو-ك٩نادلوفُبكجودههللااٞنذاىباٞناديةيلحدكفُب
كوفموجودىكذابذاتو،ببلخالق،كببلمدبر،كببلأبفىذاال،كالزعمعلىأساسإنكاركجودهللا

 .. كاقتصاديةموٌجو كسياسية اجتماعية مذاىب اإلنكار كذلك الزعم ىذا أساس على يقيموف
كذلك.كيزعموفأفىذهاٞنذاىبالقائمةعلىذلكاألساس،كاليتالتنفصلعنو«أخبلقية!»ك

 علمية..»ُناؿ .. » كحدىا العلمية»ىي !» كعدـ بوجود الشعور تلكهللا كجود مع سبحانو،
الشواىدكالدالئلالكونية،ىوداللةالتنكرعلىتعطلأجهزةاالستقباؿكالتلقيُبتلكاٛنببٌلت

 . ُٖٔ)"الٌنكدة

 اٞنادية اٞنذاىب تلك تصورات يستشهدكإلبطاؿ اٞنادية العلمية النظرايت فيقوؿ:ببعض
توغل" بطب«العلم»كلما التلقائيةُبكجودُباٞنعرفة كموافقاتورفضفكرة الكوفكأسراره يعةىذا

                                      
 .ُٓ-ُْ سورةاٜنجر،اآليتٌن،ُٕٔ)
 .َُِّ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ُٖٔ)



ُِْ 

 . ُٗٔ)"ةمنكرائوىذاالكوفكُبحركتوبعدكجودهكاضطراضطراراإٔبرؤيةاليداٝنالقةاٞندبر

اأنو َِٔ)«إرنسترسلتشارلز»بعضعلماءاألحياءكالنباتٍبيعززموقفوبشهادةل ،مؤكدن
منالتقريرات ُنثو يبدأ ٓب كلكنبدأه اٜنياة عننشنة اٞنوضوعيلنواميساٜنياة.الدينية منالنظر

،كالمنطقالمنطقاإلٟناـالفطرم،خصائصوكاٞننطقالسائدُبُنثوىومنطقالعلماٜنديثبكل
 ،كمايقررىااٜنسالديين.لفطرماٜنسالديين.كمعذلكفقدانتهىإٔباٜنقيقةاليتيقررىااإلٟناـا

 هللاكعند الشيخر٘نو يؤكد اٞنادم، العآب بكبلـ إٔباستشهاده اٝنطابموجو اٞناديٌنأف
ٞننمستبعدن،بلغتهم«العلميٌن» اٞنعركضة القضية ُب كالتعبًنم التفكًنم اٞننه  كسبلمة صحة ا

بو "يستشهد فيقوؿ . كالنبات األحياء عآب إرنست»يقوؿ تشارلز نظرايت"«رسل كضعت لقد
تفسرنشنةاٜنياةمنعآباٛنماداتفذىببعضالباحثٌنإٔبأفاٜنياةقدنشنتمنعديدةلكي

الربكتوجٌن،أكمنالفًنكس،أكمنْنمعبعضاٛنزئياتالربكتينيةالكبًنة.كقد٫نيلإٔببعضالناس
الذمأفىذهالنظرايتقدسدتالفجوةاليتتفصلبٌنعآباألحياءكعآباٛنمادات.كلكنالواقع

ينبغيأفنسلمبوىوأفٗنيعاٛنهوداليتبذلتللحصوؿعلىاٞنادةاٜنيةمنغًناٜنية،قدابءت
اليستطيعأفيقيمالدليلاٞنباشرللعآبهللابفشلكخذالفذريعٌن.كمعذلكفإفمنينكركجود

ؤدمإٔبظهوراٜنياةاٞنتطلععلىأف٠نردْنمعالذراتكاٛنزئياتعنطريقاٞنصادفة،٬نكنأفي
فيقبلىذاكصيانتهاكتوجيههاابلصورةاليتشاىدانىاُباٝنبلاياٜنية.كللشخصمطلقاٜنريةُبأ

،فهذاشننوكحده!كلكنوإذيفعلذلك،فإ٧نايسلمأبمرأشدإعجازاكصعوبةالتفسًنلنشنةاٜنياة
 . ُِٔ)"برىا،الذمخلقاألشياءكدهللاعلىالعقلمناالعتقادبوجود

إنينأعتقدأفكلخليةمناٝنبلاياٜنيةقدبلغتمنالتعقددرجةيصعبعلينافهمها."
عل تقـو شهادة بقدرتو علىسطحاألرضتشهد اٞنوجودة اٜنية ىكأفمبليٌناٞنبليٌنمناٝنبلاي

 . ِِٔ)"اإ٬ناانراسخنهللامنبوجودالفكركاٞننطق.كلذلكفإنينأك
                                      

 .َُِّ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ُٗٔ)
 .نست،أستاذَنامعةفرانكفورتأبٞنانيا رسلتشارلزإرَِٔ)
 .ُُِّ-َُِّ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ُِٔ)
 .ُُُٖ/ِاٞنرجعالسابق، ِِٔ)



ُِٓ 

الشيخر٘ن أخذ هللاٍب احملتولالرتبوملآليةو إبراز كاإلشاراتالرتبويةيسرتسلُب الكر٬نة
اجتماعيةكسياسية«علمية!»كإذاكانتىذهحقيقتهمفإفماينشئونومنمذاىب"اٞنستنبطةمنها:

كالتاريخاإلنسا٘ب اإلنسانية كاإلنسافكاٜنياة ينشئوفمننظرايتعنالكوفكاٜنياة كما كاقتصادية
١نجواب،معطلاٜنواساألخرل،صادرعنأعمى،بأفينظرإليهااٞنسلمكماينظرإٔبكلٔنبط٩ن

 ٗنيعا اإلدراؾ كعن اٜنس كعن الرؤية كتفسًنىا-عن اإلنسانية ابٜنياة يتعلق فيما األقل على
يكٌيفنظرتوكتنظيمها. أف فضبلعلى شيئا ىؤالء يتلقىعن أف ينبغيٞنسلم كما من، ه كيقيم

 علىشيءمقتبسمنأكلئكالعميأصبل!،حياتو

كيقيممذىبو،كليستقضيةرأمكفكر!إفالذميقيمتفكًنه،إفىذهقضيةإ٬نانيةاعتقادية
ُباٜنياة كذلك، حياتو نظاـ كيقيم ذاتو، منشئ اٞنادمىو الكوف ىذا أساسأف على كمنشئ،

ك الفكرة قاعدة ُب ٫نطئ إ٧نا .. أيضا كالتنظيماتاإلنساف التشكيبلت فكل كالنظاـ اٞنذىب
كاإلجراءاتالقائمةعلىىذهالقاعدةال٬نكنأفْنيءِنًنكال٬نكنأفتلتحمُبجزئيةكاحدةمع

للكوفكخلقوهللاك٩نبأفيقيمنظاموكحياتوعلىقاعدةألوىية،يقيماعتقادهكتصوره،حياةمسلم
 كتدبًنه.

منه مستقلعناٞنذىباٞنادم«االشرتاكيةالعلمية»ايسمىكمنٍبيصبحالقوؿأبفم
كتلكقاعدهتاكنشنهتاكمنه -«االشرتاكيةالعلمية»٠نردجهالةأكىراء!كيصبحاألخذّنايسمى

اعتقاداكتصوراٍبمنهجاكنظاما..حيثال:عدكالجذرايعناإلسبلـ-تفكًنىاكبناءأنظمتها
بتاات.ك١ناكلةاٛنمعبينهماهللاكاحرتاـالعقيدةُب«االشرتاكيةالعلمية»بتلك٬نكناٛنمعبٌناألخذ

 ىي١ناكلةاٛنمعبٌنالكفركاإلسبلـ..كىذهىياٜنقيقةاليتال١نيصعنها..

إفاإلسبلـليس٠نردعقيدةمستكنةُبالضمًن.إ٧ناىونظاـقائمعلىعقيدة..كما..
إ٧ناىيمنبثقةانبثاقاطبيعيا،ليستقائمةعلىىواء-يدذااالصطبلح-«يةاالشرتاكيةالعلم»أف
بدكرهعلىقاعدةماديةالكوفكإنكاركجوداٝنالقاٞندبرأصبل«اٞنذىباٞنادم»من ،الذميقـو

كال٬نكنالفصلبٌنىذاالرتكيبالعضوم..كمنٍبذلكالتناقضاٛنذرمبٌناإلسبلـكمايسمى
بكلتطبيقاهتا!كالبدمناالختياربينهما..كلكلأف٫نتاركأفيتحملعند«اكيةالعلميةاالشرت»



ُِٔ 

. ِّٔ)"تبعةما٫نتار!!!هللا

نتيجةٞناسبق،يبلحظأفسيدقطبر٘نوهللاكافحريصاُبتفسًنهعلىتنزيلالنصوص
الزمافكاٞنكافكبي منقيود كٓنريرىا كبيافمشوليتها ُبذلكعلىالواقع، معتمدا داللتها، افعمـو

علىأصلاٞنهمةالرتبويةللقرآفالكرٙبككذاثقافتوالواسعةكأسلوبواألديبالرتبومالشيقابإلضافةإٔب
أفىذهالسمة اليت-ٚنةالواقعيةاٜنركيةالرتبوية-نظرتوالشموليةللنصوصالقرآنية.كمناٞنعلـو

 رٙبمشلتتفسًنهكلو،٣ناجعلهاخاصيةمنخاصياتتفسًنه.كافيعاِبيدانصوصالقرآفالك

ضحىيترٗنةعمليةعنالقرآفالكرٙبتو-خاصيةالواقعيةاٜنركيةالرتبوية-ىذهاٝناصيةك
،كْنعلالقارئينهلمنمعٌنالنصوصالقرآنيةللناسمنه التعاملمعوتبلكةكفهماكتدبراكعمبل

 لفٌياضالعلمكالعملكٔنرجومندائرةاالكتفاءابلتربؾكاالستماع.العذبةكيستقيمننبعهاا

:قاؿ ،الر٘ننالسلميأيبعبدكقدأثرعنفبالعملابلقرآفالكرٙبقويتشوكةاجملتمعاٞنسلم
صى:أهنمكانواحدثناالذينكانوايقرئوننا)) الننيبًٌ ًمنى انيوا،لنىهللاعىلىٍيًوكىسىلنمىيىٍستػىٍقرًئيوفى تػىعىلنميوافىكى ًإذىا

تو آايى اٍلعىمىلًعىٍشرى يػىٍعمىليواّنىاًفيهىاًمنى يعنافػىتػىعىلنٍمنىا،،ٓبٍى٫نيىلًٌفيوىىاحىكلن  . ِْٔ)  اٍلقيٍرآفىكىاٍلعىمىلىٗنًى

فهوكائنحيمتحرؾ.ك٥نننراهُبظلكُبكصفوللقرآفالكرٙبيقوؿالشيخر٘نوهللا:"
الوقائع ىذهىذه كيقر فيدفعىذه حاالتكاقعة كيواجو اٞنسلمة يعملكيتحرؾُبكسطاٛنماعة

دائبة كُبحركة فهوُبعملدائب، كيوجهها. اٞنسلمة اٛنماعة كُب.كيدفع اٞنعركة ُبميداف إنو
 . ِٓٔ)"ميدافاٜنياة

                                      
 .ُِِّ-ُُِّ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ِّٔ)
عىلىىالٍُط،جامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربم، ِْٔ) بػىٍعًضاأٍلىٍخبىاًرالنيًتريًكيىٍتًُباٜنٍىضًٌ ًعٍلًمبًتػىٍفًسًًناٍلقيٍرآًف،،ًذٍكري

ُ/ْٕ 
 .َّْ/ُيف ظالل القرآن، قطب، ِٓٔ)



ُِٕ 

 ادلبحث الثالث: التصوير الفين اجلمايل الرتبوي

ُبكثًنحيثإفالقرآفالكرٙبيعربابلصورة،التعبًنالقرآ٘بقواعدمنالتصويرقاعدةأساسيةيعترب
كلعلالشيخسيد.ُبجانبالقصصأكاآلايتالكونيةمنهاخاصة،كمنمواضيعوعلىاختبلفها

قطبر٘نوهللامنأكؿاٞنفسرينالذينفطنواإٔبىذااألسلوبالقرآ٘بكاىتموابوأ٬نااىتماـ،يقوؿ:
،األداةاٞنفضلةُبأسلوبالقرآف.فهويعربابلصورةاحملسةاٞنتخيلةعناٞنعىنالذىين"التصويرىو

كالطبيعة اإلنسا٘ب النموذج كعن اٞننظور؛ كاٞنشهد احملسوس، اٜنادث كعن النفسية؛ كاٜنالة
. ِٔٔ)"البشرية

 من تتسكابعتباره معاصرة برؤية الكرٙب ابلقرآف اىتموا اٜنديثالذين العصر بقراءتونقاد م
،كأفيتذكقهاجعلويتلمسالقيماٛنماليةللقرآفالكرٙب،فضبلعنذكقواألديبالرفيعالذماٛنمالية
اليتيتميزيدامنذنزكلوإٔبأف-منمصادرإعجازالقرآفالكرٙبتنبوالشيخر٘نوهللاإٔببعضفقد

الساعة عنايةفائقةابٛنانباعتىنف،األداءُبالتنسيقكقوةوُبنإبداعُبالعرضكٗناؿم-تقـو
إٔبمقاـ يتجاكز٠نردالنظر، كأثرىاالرتبوماستعراضاكاستنهاضا،اآلايتالتصويرمالفينكاٛنمإبُب

يكادينازعفيها. ىذهالعنايةخاصيةمنخصائصتفسًنهالفنضحت التبصركاإلبصار،

رضيهللا-عنالرباءبنعازب،حيثأثرملسو هيلع هللا ىلصكىذااليتناَبمعماجاءبورسولناالكرٙب
 أبًىٍصوىاًتكيمٍ)):ملسو هيلع هللا ىلصقاؿرسوؿهللا:قاؿ-عنهما اٍلقيٍرآفى ك ِٕٔ)  زىيًٌنيوا أنوٚنعهنع هللا يضرعنأيبىريرة. ،
لًنىيبٌوهللامىاأىًذفى))يقوؿ:النيبملسو هيلع هللا ىلص بًوًًلشىٍيءومىاأىًذفى . ِٖٔ)"  حىسىًنالصنٍوًتاًبلقيٍرآًف٩نىٍهىري

يىٍدخيلياٛنٍىننةى)):رسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلصأنوقاؿ كُبحبوللجماؿكدعوتوللرتبيةاٛنمالية،أثرعن الى
ذىرنةوًمٍنًكرٍبو ًمثٍػقىاؿي ُبقػىٍلًبًو احسناكنعلوحسنفقاؿرجل:إفالرجل٩نبأفيكوفثوبو،مىٍنكىافى

                                      
 .ّٔ،صُٕ،طالتصوير الفين يف القرآن الكرمي قطب،ِٔٔ)
،ُْٖٔ،رقماٜنديثْٕ/ِ،ابباستحبابالرتتيلُبالقراءةاببتفريعأبوابالوتر،،سننوأخرجوأبوداككدُب ِٕٔ)

 كصححواأللبا٘ب.
(ِٖٔ صحيحوُبالبخارمأخرجو  النيبملسو هيلع هللا ىلص، اببقوؿ كتابالتوحيد، ،« الربرة، الكراـ مع ابلقرآف رقمُٖٓ/ٗاٞناىر ،

 .ْْٕٓاٜنديث



ُِٖ 

ُباٛنٍىمىاؿىًإفنهللافقاؿ: يله٪نًي . ِٗٔ)  ٗنًى

 اجلمايل يف القرآنو ادلطلب األول: الدور الرتبوي للتصوير الفين 

٩نايب؛إاليتاعتىنيداالشيخكثًنناُبكتابو،ٟنادكرتربوم-التصويرالفيناٛنمإب-ىذهاٝناصية
أكثرمناٞنعا٘باجملردةٞنافيهاالقارئكالنصالقرآ٘بحيثتشدانتباىوبٌنإ٩نابيناتفاعبلنفهئنلق

كتعطيالشيءاٞننلوؼاٞنعتادكاٞنعركؼجٌدةنكحيويةكحركة،،كٕننحاأللفاظحياةنمنالطرافةكاٞنتعة
.٘باجملردةاالتعطيهالواٞنع

آفكإٔبمدلأتثًنهُبالناساٞنفتاحاٛنمإبُبالقرذلكإٔبر٘نوهللاكلقدفطنسيدقطب
منالتنثًنالذمخلفوالقرآفالكرٙبانطبلقن الصحابةفانقادتإليوأنفسهمكىوتإليوأفئدهتمُبا

. َّٔ)اآلخرتلواآلخرفسماه"سحرالقرآف"

كاٛنديرابلذكرأفالصورةالقرآنيةالتكتفيّنجردالتنثًنُباٜنسكالنفسكالعقلفحسب،
 اكطاقةلبناءاإلنسافؿالصورةُباألدبعامة،بلتتعدلذلكلتحملفكرنكماىوحا فكرناكعقبلن

كسلوكنا. كليستكشعورنا دينية، رؤية ٓنمل فكرية، الكرٙب، القرآف ُب الفنية الصورة ىذه .."فطبيعة
الغرض عن ٠نردة تزيينية شكلية إقناع،صورة إٔب كتسعى الدين، ُنقائق ٔناطباإلنساف وفهي

. ُّٔ)كىيتنبثقمنطبيعةالنصالقرآ٘بذاتو،ابعتبارهكتابىدايةللبشر"،كالتنثًنفيو

منوٞننه تربومحركيكاقعيُبتفسًنهللقرآفالكرٙب ككعينامنوأفىذاال٬نكن،كأتصيبلن
الشيخر٘نوالنصالقرآ٘بدراسةفنيةٗناليةيتفاعلمعهااٞنسلماٞنعاصر،يقوؿأفيتحققإالبدراسة

هللا:"إفاإلسبلـيرسمصورةللحياةُبالنفس،كيكيفالنفسيدذهالصورة،فتندفعُبحركةكاعية
مبدعةإٔبٓنقيقهاُبعآبالواقعبتطويراٜنياةكلهاُبىذااالْناه،كاألدبكالفنيشرتكافُبعملية

. ِّٔ)ةاإلسبلميةالشامل"التطهًنكالتغيًن،شنهنماشنفكلحركةأخرلُبموكبالعقيد
                                      

 .ُٗ،رقماٜنديثّٗ/ُ،كتاباإل٬ناف،اببٓنرٙبالكربكبيانو،ُبصحيحومسلمأخرجو ِٗٔ)
 .ُُ،صالتصوير الفين يف القرآن الكرمي قطب،َّٔ)
.ْٕٓص،ُ،طوظيفة الصورة الفنية يف القرآن الكرمي الراغب،عبدالسبلـأ٘ند،ُّٔ)
.ِٗ،ص،ٖ،طيف التاريخ فكرة ومنهاج قطب،ِّٔ)



ُِٗ 

 "إف اٜنركةكيقوؿأيضا: أك الشاخصة، اٜنياة فيمنحها اليتيرٚنها يرتقيابلصورة التصوير
النموذج كإذا مشهد؛ أك لوحة النفسية اٜنالة كإذا حركة؛ أك ىيئة الذىين اٞنعىن فإذا اٞنتجددة.

 فنما مرئية. ٠نسمة البشرية الطبيعة كإذا حي، شاخص كالقصصاإلنسا٘ب كاٞنشاىد، اٜنوادث
كاٞنناظر،فًندىاشاخصةحاضرة؛فيهااٜنياة،كفيهااٜنركة؛فإذاأضاؼإليهااٜنوارفقداستوتٟنا
كلعناصرالتخييل.فمايكاديبدأالعرضحكل٪نيلاٞنستمعٌننظارة؛كحكلينقلهمنقبلإٔبمسرح

اٞنناظر،كتتجدداٜنركات؛كينسىاٞنستمعاٜنوادثاألكؿ،الذمكقعتفيوأكستقع؛حيثتتوأب
أفىذاكبلـيتلى،كمثليضرب؛كيتخيلأنومنظريعرض،كحادثيقع.فهذهشخوصتركحعلى
اٞنسرحكتغدك؛كىذهٚناتاالنفعاؿبشكلالوجداانت،اٞننبعثةمناٞنوقف،اٞنتساكقةمعاٜنوادث؛

األحا عن فتنم األلسنة، يدا كلماتتتحرؾ كليستحكايةكىذه ىنا، اٜنياة إهنا سيساٞنضمرة.
. ّّٔ)"اٜنياة

منو بكوفالتصويرالفينأداةابرزةيعمكىجهاآايتالتنزيل،لتصلأنوارىاإٔبعمقكإ٬ناانن
األسلوب اعتمدىذا فقد منخصائصكلكجداف، خاصية ككجعلمنو ييكتفىتفسًنه. ُبقد

مثيلالاٜنصر.للتبذكربعضالنماذجالتاليةاٞنطالب

 ادلطلب الثاين: التصوير الفين يف مشاىد الكون والطبيعة

 حت جت هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ :لآليةعندتفسًنه
َّجحمح مج حج مث هت متخت

(ّْٔ  الكبًنةر٘نوهللايقوؿ، اٜنقيقة ،"كالتعبًنالتصويرمٟنذه
القلبكاٞنشاعركالبصركاٜنواس ٞنتداخلة.حركةإيبلجالليلُبالنهارىذهاٜنركةاٝنفيةا:٬نؤليدا

هللااٜنركةاليتتدؿعلىيد،كإيبلجالنهارُبالليلكإخراجاٜنيمناٞنيتكإخراجاٞنيتمناٜني
 كاستمعفيهاإٔبصوتالفطرةالصادؽالعميق.،مكلألقىالقلبإليهاانتباىو،ببلشبهةكالجداؿ

اركإيبلجالنهارُبالليلىوأخذىذامنذاؾكأخذكسواءكافمعىنإيبلجالليلُبالنه
ذاؾمنىذاعنددكرةالفصوؿ..أككافىودخوؿىذاُبىذاعنددبيبالظلمةكدبيبالضياء

                                      
 .ّٔ،صالتصوير الفين يف القرآن الكرمي قطب،ّّٔ)
.ِٕ سورةآؿعمراف،اآلية،ّْٔ)



َِِ 

،كىيٓنرؾاألفبلؾهللاُباألمساءكاألصباح..سواءكافىذاأكذاؾفإفالقلبيكاديبصريد
تلكا أماـ اٞنعتمة الكرة اٞنضيئةكتلفىذه شيئا،لكرة .. الضياء كمواضع الظلمة كتقلبمواضع

شيئا .. الظبلـ يتنفسالصبحُبغيابة فشيئا كشيئا النهار. يتسربغبشالليلإٔبكضاءة فشيئا
فشيئايطوؿالليلكىوأيكلمنالنهارُبمقدـالشتاء.كشيئافشيئايطوؿالنهاركىويسحبمن

ذهأكتلكحركةاليدعياإلنسافأنوىوالذم٬نسكِنيوطهااٝنفيةالليلُبمقدـالصيف..كى
الدقيقةكاليدعيكذلكعاقلأهنإنضيىكذامصادفةببلتدبًن!

يدبأحد٨ناُباآلخرُببطءكتدرج.كلٜنظةٕنرعلىاٜنييدب،كذلكاٜنياةكاٞنوت
. ّٓٔ)ٜنياة!"كأيكلمنواٞنوتكتبىنفيوا،فيواٞنوتإٔبجانباٜنياة

كتصويرالقرآفالكرٙبلكثًنمناٜنقائق،ليسُبالنهايةإالمشاىداتُبمقاماتاٛنماؿ
اٝنلقكاٝنالق، ُبعظمة كالتبصر إشراقاتالتفكر ٓنٍنُبالقلوبكاألفهاـ، كخيوطنور الكو٘ب،

ة،ال٬نلكمعهامشهدبديع،كٜنظةاتر٫نيؽالتنملُبمفرداتالذاتكالكوف،كترسمللعقلآفا
إذعاانن اٞنطلق، اٝنضوع إال كترتيبلنالعقل الكوف:، كتفاصيل الوجود،  يث ىث نث مث ُّٱلرتانيم

َّ  يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف
(ّٔٔ .

مع   ىث نث ُّٱآلايتالكر٬نةمنسورةآؿعمراف:،فعندتناكلولمشاىدالكوفكالطبيعةكدائما
  مم ام يل ىل مل يك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث
  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن
  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث  هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب هئ
 حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس
َّ  هل مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق

"إفالتعبًنيرسم:الشيخر٘نوهللايقوؿ، ّٕٔ)
ةمناالستجابةىناصورةحيةمناالستقباؿالسليمللمؤثراتالكونيةُباإلدراؾالسليم.كصورةحي

                                      
.ّٖٓ-ّْٖ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ّٓٔ)
.َُُيونس،اآلية، سورةّٔٔ)
.ُْٗ-َُٗ سورةآؿعمراف،اآلايت،ّٕٔ)



ُِِ 

السليمةٟنذهاٞنؤثراتاٞنعركضةلؤلنظاركاألفكارُبصميمالكوف،ابلليلكالنهار.

الكتاباٞنفتوحالذمالتفتن إٔبىذا ا مؤكدن مكررنا توجيها القلوبكاألنظار كالقرآفيوجو
اب إحساسا السليمة الفطرة تستجيشُب موحية، آية فتتبدلُبكلصفحة تقلب، ٜنقصفحاتو

ىذاالبناء،كرغبةُباالستجابةٝنالقىذااٝنلق،«تصميم»اٞنستقرُبصفحاتىذاالكتاب،كُب
اإلدراؾ أكلو .. األلباب كأكلو األكاف!!! ذات ُب منو كاٝنشية لو اٜنب مع اٜنق، ىذا كمودعو

يفتحوفبصائرىمالستقباؿآايت يغلقوفاٞننافذالكونيةكاليقيموفاٜنواجز،كالهللاالصحيح..
إٔب كيتوجهوف اآلايت. كبٌنىذه بصائرىم،هللابينهم فتتفتح كعلىجنويدم، كقعودنا قيامنا بقلويدم

إايه،كتدرؾغايةكجوده،كعلةنشنتو،كقواـهللاكتشفمداركهم،كتتصلُنقيقةالكوفاليتأكدعها
...وجودفطرتو.ابإلٟناـالذميصلبٌنالقلبالبشرمكنواميسىذاال

استقباؿمشهدالسماكاتينشئهاكالسياؽالقرآ٘بىنايصورخطواتاٜنركةالنفسيةاليت..
دقيقنا،كىوُبالوقتذاتوتصوير كاألرض،كاختبلؼالليلكالنهارُبمشاعرأكٕباأللبابتصويرا

 التخاطب كُب الكوف، مع التعامل ُب الصحيح، اٞننه  إٔب القلوب يلفت بلغتو،إ٪نائي، معو
ك٩نعلمنكتابالكوفاٞنفتوحكتاب كإ٪ناءاتو. كاالنطباعإبشاراتو كالتجاكبمعفطرتوكحقيقتو،

كإنويقرفابتداءنبٌنتوجوالقلبإٔبذكر .هللا،كّناتبدعويدهلللئلنسافاٞنؤمناٞنوصوؿاب«معرفة»
كاألرضكاختبلؼ..كبٌنالتفكرُبخلقالسماكاتَّزن رن  مم امُّٱ:كعبادتوهللا

التفكرمسلكالعبادة،ك٩نعلوجانبامنمشهدالذكر..فيوحييدذا الليلكالنهار..فيسلكىذا
 اٛنمعبٌناٜنركتٌنُنقيقتٌنىامتٌن:

اٞنبدعة،هللا،كالتدبرُبكتابالكوفاٞنفتوح،كتتبعيدهللاأفالتفكرُبخلق:اٜنقيقةاألكٔب
منهللمنصميمالعبادة،كذكرهللىوعبادة،لبصفحاتىذاالكتابكىيٓنرؾىذاالكوف،كتق

صميمالذكر.

ُبالكوف،التتجلىعلىحقيقتهااٞنوحية،إالللقلوبالذاكرةهللاأفآايت:كاٜنقيقةالثانية



ِِِ 

. ّٖٔ)العابدة"

اٞنلمحالعجيبالذمأشارإليو اليتو،ُبسياؽالنصالقرآ٘بكٗنسيدر٘نوهللاالشيخىذا
تعأب الذماليناـ، القيـو الرباٜنيالذمال٬نوت، فريدبكلاعتبار،ألفالكتابالعزيزكبلـ

الرىيبة،بعظمتو،كعزبقدرتو،كلشيءداؿعليو،داعإٔبعبادتو،ابعثعلىالتنملُب٣نلكةهللا
ُبثنف٬نضيابلعقلسائحناُبأحواؿمنالتفكر،فهو اايالوجود،كتباريحالشوؽيضلنورىااثكاين

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱكلوعتو،عركجناإٔبمقاـالتسليمللحقُنق،
َّ مج حج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ مئخئ حئ  جئ

 نئ مئ ُّٱٱ..، ّٗٔ)

َّ..  رب يئ ىئ
..عبوديةالتذكرفالتفكرفالتبصر.، َْٔ)

  ادلطلب الثالث: التصوير الفين يف احلاالت النفسية.

 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّٱلآلية:عندتفسًنهوهللايقوؿالشيخر٘ن
َّمبهب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري

(ُْٔ :
اعنحقيقةكاقعيةاكاقعيناحقيقين"إفىذهاآلايتُبتصويرطبيعةاٟندلكطبيعةاإل٬نافإ٧ناتعربتعبًنن

اٜنقيقةُبالصورة.كذلك. ىولتجسيمىذه إ٧نا ك٠ناز منتشبيو يبدكفيها اٞنؤثرةإفما اٞنوحية
حقيقية. ُبذاهتا ىوالذميقتضيىذهكلكنالعبارة اآلايتعنها اليتتعربىذه إفنوعاٜنقيقة

 تذاؽابلتجربة.كالفاإليقاعاتالتصويرية. كلكنهاحقيقةركحيةكفكرية.حقيقة نعم. هيحقيقة،
 ..ٕنلكالعبارةإالأفتستحضرمذاؽالتجربةكلكنٞننذاقهافعبل

إفىذهالعقيدةتنشئُبالقلبحياةبعداٞنوتكتطلقفيونورابعدالظلمات.حياةيعيد..
يداتذكؽكلشيء،كتصوركلشيء،كتقديركلشيءُنسآخرٓبيكنيعرفوقبلىذهاٜنياة.
يبدككلشيءٓنتأشعتوكُب٠نالوجديداكمآبيبدمنقبلقطلذلكالقلبالذمنٌوره كنورا

                                      
.545-543/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ّٖٔ)
.ُْ سورةاألنعاـ،اآلية،ّٗٔ)
.َُْ سورةاألعراؼ،جزءمناآلية،َْٔ)
.ُِِ سورةاألنعاـ،اآلية،ُْٔ)



ِِّ 

القرآنيةىيأقولعبارة كالعبارة .. فقطمنذاقها يعرفها األلفاظ. التجربةالتنقلها اإل٬ناف.ىذه
. ِْٔ)"ٓنملحقيقةىذهالتجربة.ألهناتصورىاأبلوافمنجنسهاكمنطبيعتها

مفهومي توضيح يستفيضُب ٍب كالكفر كاإل٬ناف اليت ىنالثمار ُبْني اإل٬ناف نور أثر من
م كمفسرناالقلب، كتربوم١نفزكصورنا أبسلوبأديبرفيع اٜنياةمقارانن ابالنقطاععن الكفر شبو ،

األزلية موتاٜنقيقية الفطريةفهو كاالستجابة االستقباؿ أجهزة عكساإل٬نافكانطماسُب على
فاإل٬ناأما،بلستشراؼكاالطبلعفهوظلمةالذمصورهابٜنياة.كصورهأيضناكننوحجابالركحل

تحجرفهوالكنكماش.ككصفوابالنوربكلمقوماتالنورفهوتفتحكرؤية،كإدراؾكاستقامةفهو
.نشراحكيسركطمننينةكظل٣ندكدااإل٬ناف،فهوؼِنبل،ضيقكشركدعنالطريقالفطرماٞنيسر

ٍبأخذ٩نسدحاالتالتيوكالضبلؿاليتيعيشهاالكافرِنبلؼماينعمبواٞنؤمنمنصلة
حقائقىذاالدين،بوتتكشفلو،كما٪نسومننورُبقلبوابلكوفاٜنادثكاٜنياةالظاىرةابهللك

حقائقالوجود،كحقائقاٜنياة،كحقائقالناس،كحقائقاألحداثاليت،ككمنهجوُبالعملكاٜنركة
الناس الكوفكُبعآب ف،ْنرمُبىذا الراحة كاليقٌنكيجد كالثقة ُبالطمننينة كحالو كمآلو!ابلو

(ّْٔ .

القارئفيجعلويتذكؽالنصالقرآ٘بكيعيشُبساستجاشةكاستثارةأحاسيكىذامنشننو
إٔبأبعدمدل كيينميانفعاالتو الفعلي،حيث٪ن،ظبللو علىالتغيًنكاالنقياد كلالعـز دثعازمنا

اذكراٞنوت))-عليوكسلمصلىهللا-كماجاءُبحديثرسوؿهللااتصاؿبٌناٞنشاعركاٛنوارح
ُبصبلتك،فإفالرجلإذاذكراٞنوتُبصبلتوٜنرمأف٪نسنصبلتو،كصلصبلةرجلاليظن

. ْْٔ)  غًنىا،كإايؾككلأمريعتذرمنوأنويصليصبلةن

                                      
.ََُِ-ُُٗٗ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ِْٔ)
.َُُِ-ُُٗٗ/ّ انظر،اٞنرجعالسابق، ّْٔ)
،كقاؿ،حديثحسن.ُُِْ،رقمَْٖ/ّاأللبا٘ب،السلسلةالصحيحة، ْْٔ)



ِِْ 

 ادلطلب الرابع: تصوير حقائق مستورة حباضر مشهود 

 مه جه ين ىنُّولوتعأب:كماجاءُبقكُبتفسًنهلنصوصمنمشاىدالقيامة،

َّيهجي ىه
(ْٔٓ  ،" هللا: ر٘نو الشيخ كُبيقوؿ التصوير، ُب القرآف طريقة ..كعلى

كذلكابلقياسإليهممستقبل ابلكافرين. صورٟنمجهنم١نيطة مشهود، اٞنستقبلكننو استحضار
ستورةحاضرمشهود.كتصويرهعلىحقيقتواٞنهللامستوركلكنوابلقياسإٔبالواقعاٞنكشوؼلعلم

يوقعُباٜنسرىبة،كيزيداستعجاٟنمابلعذابنكارة.فنٗبيستعجلمنٓنيطبوجهنم،كهتمأف
تطبقعليوكىوغافل٢ندكع؟!

ابلعذاب يستعجلوف كىم يدم احمليطة ىذه جهنم ُب صورهتم ٟنم  خي حي ُّٱ:كيرسم

َّ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي
(ْٔٔ 

كىومشهدمفزعُبذاتو،.. 
..فهذههنايةاالستعجاؿابلعذابَِّّ ُّ َّ ٍُّّٱ:التقريعاٞنخزمكالتننيباٞنريريصاحبو

. ْٕٔ)"كاالستخفاؼابلنذير

 اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱتناكلولآليةالكر٬نةابلتفسًنعندك

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

َّزيمي
(ْٖٔ 

،يالراسخاٞنطمئنفلنقفنتطلعٜنظةإٔببناءالتقولالراس":يقوؿر٘نوهللا ،
إنوقائمعلىشفا،ٍبلنتطلعبعدإٔباٛنانباآلخر!لنشهداٜنركةالسريعةالعنيفةُببناءالضرار

إننانبصرهاللحظة،قائمعلىتربة٢نلخلةمستعدةلبلهنيار،قائمعلىحافةجرؼمنهار،جرؼىار
 ُّإفاٟنوةتلتهمو!ايللهوؿ!إهناانرجهنميتنرجحكيتزحلقكينزلق!إنوينهار!إنوينزلق!إنويهوم!

..الكافريناٞنشركٌن. َّزي ري ٰى ين ىن

                                      
.ْٓ سورةالعنكبوت،اآلية،ْٓٔ)
.ٓٓ سورةالعنكبوت،اآلية،ْٔٔ)
.ِْٖٕ/ٓيف ظالل القرآن،  قطب،ْٕٔ)
.َُٗ سورةالتوبة،اآلية،ْٖٔ)



ِِٓ 

الدين!إنومشهدعجيب،حافلابٜنركةاٞنثًنةترٚنو يداىذا البنيةليكيدكا ىذه الذينبنوا
دعواتالكيد ُبمواجهة اٜنقعلىمصًندعوهتم، ذلكليطمئندعاة .. كلمات! بضع كٓنركو

كالنف علىالكيدكالضرار!كالكفر البناة كاجهوا علىأساسمنالتقولكلما كليطمئنالبناة "اؽ!
(ْٔٗ .

": كمشهدآخريرٚنوالتعبًنالقرآ٘بالفريدآلاثرمسجدالضرارُبنفوسبناتواألشراركيضيفقائبلن
 هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ:كبناةكلمساجدالضرار

 َٓٔ)َّمت خت حت جت
اءاٞننهارٟنيصورةالريبةكالقلقكعدـاالستقرار..كإفصورةالبن .. 

العجيبة الفنية تتقاببلفُباللوحة ك٨نا .. شعورية كىذهصورة مادية التعبًنتلكصورة اليتيرٚنها
اٝنادع يزاؿصاحبالكيد فما زماف. ُبكل اٞنتكرر البشرم الواقع ُب كتتقاببلف الفريد. القرآ٘ب

كريبةال،كىومنانكشاؼسرتهُبقلقدائم،اليطمئنكاليستقر،الوجدافحائر،مزعزعالعقيدة
ُبمثل،طمننينةمعهاكالاستقرار.كىذاىواإلعجازالذميرسمالواقعالنفسيبريشةاٛنماؿالفين

ىذاالتناسقّنثلىذااليسرُبالتعبًنكالتصويرعلىالسواء..

 اٞننه  حكمة ذلككلو كراء تصنيفكتبقى كُب كأىلو الضرار القرآ٘بُبكشفمسجد
اجملتمعإٔبتلكاٞنستوايتاإل٬نانيةالواضحةكُبكشفالطريقللحركةاإلسبلمية،كرسمطبيعةاجملاؿ

،كُبتوجيهو،الذمتتحرؾفيومنكلجوانبو..لقدكافالقرآفالكرٙبيعملُبقيادةاجملتمعاٞنسلم
ٞن،كُبتوعيتو اٜنركيكُبإعداده القرآفإالكىويدرسُب٠نالو كلنيفهمىذا .. الضخمة همتو

. ُٓٔ)اٟنائلكلنيفهموإالأانسيتحركوفبومثلىذهاٜنركةالضخمةُبمثلىذااجملاؿ"

،كُبيستعجلوفابلعذابكُباٞنشاىدالسالفة،ُبتصويراٞنصًناٜنتميالذمينتظرالذين
بناتو،ىذهاٞنشاىداليتصورىاالتعبًنالقرآ٘بُباآلايتالكر٬نة،قدفطنبناءالضراركآاثرهُبنفوس

ك٤نحُبإبرازٗناٟناالفين،فعربعنهاأبسلوبوالفيناألديبالرتبومإليهاالشيخسيدقطبر٘نوهللا

                                      
.ُُِٕ-ُُُٕ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ْٗٔ)
.َُُ،اآلية، سورةالتوبةَٓٔ)
.ُُِٕ-ُُُٕ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ُٓٔ)



ِِٔ 

كركابلتإبيذ.مشهدمفزعيوقعُباٜنسرىبةمنخبللوحقيقةإحاطةجهنمٟنمُبصورالرفيع،ي
اٜنكمةُبمنه القرآفالرتبومالذميرسمالطريقللمجتمعاٞنسلملقيادةالبشرية.

اٞنعىنالبديع، الرائقة،كمثلىذا ابنعاشورُبتفسًنهإذيقوؿكالصورةاٛنمالية :ىياليتسطرىا
 َّ .. مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ.. ُّٱ :كقولو"

علىأسسٞنسجد، ِٓٔ)
احرتاس٣نايستلزموالنهيعنالصبلةفيومنإضاعةعبادةُب فيوتقـوأفقأحيـوأكؿمنالتقول

أبفيصليُبذلكالوقتالذمدعوهفيوللصبلةُبمسجدالوقتالذمرغبوهللصبلةفيوفنمرههللا
حظوظ من الصبلة من المتناعو يكوف لئبل قباء، مسجد ُب أك مسجده ُب يصلي أف الضرار

.رفوعنصبلةُبكقتدعيللصبلةفيو،كىذاأدبنفسا٘بعظيمالشيطافأفيكوفص

ُبالرسوؿ اٞننافقٌنأفيطعنوا دفعمكيدة أيضا ُب–ملسو هيلع هللا ىلص–كفيو دعيإٔبالصبلة أبنو
أحقكإفكافاسمتفضيلفهومسلوباٞنفاضلةألفالنهيعنصبلتوُب:فقولو،مسجدىمفامتنع
.ونوحقيقابصبلتوفيوأصبلأزاؿك مسجدالضرار

–النيبكلعلنكتةاإلتيافابسمالتفضيلأنوهتكمعلىاٞننافقٌنّنجازاهتمظاىراُبدعوهتم
فيوأبنوكإفكافحقيقن–ملسو هيلع هللا ىلص بصبلتوّنسجدأسسعلىالتقولأحقمنو،فيعرؼمنللصبلة ا

.  ّٓٔ)"اأفىذاأسسعلىضدى التقولعلىأسس كصفوأبنو

 : مجالية التناسق يف األلفاظ القرآنيةاخلامسادلطلب 

ّنوضوعها،كتعبًنىا،كمشاىدىا،األخًنةىذهر٘نوهللاالشيخ شبوسورةالضحى،لهفسًنمةتقدُبم
كيدحانيةٕنسحعلىاآلالـ،كطائفمنكد،كنسمةمنر٘نة،لمسةمنحنافبكظبلٟناكإيقاعها،
كتسكبالربدكالطمننينةكاليقٌن.،ركحكالرضىكاألملكاٞنواجع،كتنسمابل

ر٘نوهللايعيشمعإ٪ناءاهتاالفنيةاٛنماليةمربزناأثرالشيخأخذ،بعدذكرسببنزكؿالسورةف
كضحتناسق أنو كما كاٜنناف، كالود الر٘نة القرآ٘بحيثتتجلىفيها التعبًن عن الناٗنة اٞنوسيقى

                                      
.َُٖ سورةالتوبة،جزءمناآلية،ِٓٔ)
 ِٗ/ُِ،التحرير والتنوير بنعاشور،ّٓٔ)



ِِٕ 

ليصلُب ْنعلالقارئ٪نسبتواصلاأللفاظمعبعضها تربوية اٞنطاؼإٔبتوجيهاتٗنالية آخر
:كطيديطبعوالودكالر٘نةبينوكبٌنالكوفكخالقو

 الشجى" اٞنوسيقى:كىذا الرقيقاللفظ،كمنىذه منخبلؿالنظماللطيفالعبارة، تنسربكلها
ات،الرقيقةاألصداء،الشجيةاإليقاع..الساريةُبالتعبًن.اٞنوسيقىالرتيبةاٜنركات،الوئيدةاٝنطو

الشجى كٟنذا الشامل، الرضى كٟنذا الوديعة، الر٘نة كٟنذه اللطيف، اٜنناف ٟنذا إطارا أراد فلما
الشفيف،جعلاإلطارمنالضحىالرائق،كمنالليلالساجي.أصفىآنٌنمنآكنةالليلكالنهار.

كحابلوجودكخالقالوجود.كٓنسبعبادةالكوفكلوكأشفآنٌنتسرمفيهماالتنمبلت.كتتصلالر
ٞنبدعو،كتوجهولبارئوابلتسبيحكالفرحكالصفاء.كصٌور٨ناُباللفظاٞنناسب.

الالليلعلىإطبلقوبوحشتوكظبلمو.الليلالساجيالذم،َّ ىق يف ىف يث ُّٱفالليلىو
ملالوديع.كجواليتمكالعيلة.يرؽكيسكنكيصفو،كتغشاهسحابةرقيقةمنالشجىالشفيف،كالتن

ٍبينكشفك٩نليمعالضحىالرائقالصاُب..فتلتئمألوافالصورةمعألوافاإلطار.كيتمالتناسق
اليتالٕناثلهاصنعة،كالهللاإفىذااإلبداعُبكماؿاٛنماؿليدؿعلىالصنعة.صنعةكاالتساؽ.

..!يتلبسيداتقليد

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱٱ..
َّ ين ىن  نن من

يدذيناآلنٌنالرائقٌناٞنوحيٌن.فًنبطبٌنظواىر–سبحانوهللايقسمٱٱ. ْٓٔ)
الوجوداٛنميل الكوفكمشاعرالنفس.كيوحيإٔبالقلبالبشرمابٜنياةالشاعرةاٞنتجاكبةمعىذا

،غًنموحشكالغريباٜني،اٞنتعاطفمعكلحي.فيعيشذلكالقلبُبأنسمنىذاالوجود
فيوفريد..كُبىذهالسورةابلذاتيكوفٟنذااألنسكقعو.فظلاألنسىواٞنرادمده.ككن٧نايوحي

منذمطلعالسورة،أفربوأفاضمنحولواألنسُبىذاالوجود،كأنومنٍب–ملسو هيلع هللا ىلص–لرسولوهللا
غًن٠نفٌوفيوكالفريد!

ا أسلوبو ٗناليا.ذلكأف أسلواب كاف القراءة ُب فيوٞنتبع اٛنماؿ مواطن يتتبع ُنيثنلفيو

                                      
.ٓ-ُ سورةالضحى،اآلايت،ْٓٔ)



ِِٖ 

كيتحسسكلٞنسةأكحملةٓنيلعلىدالئلجليلةُبقوالبٗنيلة.فيقدمهالقارئوُبثوبإبداعي
. ٓٓٔ)"١ناكالإاثرهتمكتنبيومداركهمكمشاعرىمللجماؿاٞنتخفيُبالتعابًنالقرآنية

النما هللانكتفييدذه الفيناٛنمإبذجاليتتدؿعلىأفسيدقطبر٘نو التصوير اعتمدخاصية
إٔبسدالفجوةاٜناصلةبٌن-منٗنلةمايهدؼإليو–الرتبومُبتفسًنه،حيثجعلمنهاىدفنا

الفنية ابلصورة عنها النصوصكتعرب ترٚنها اليت كالتوعية التوجيو طريق عن الكرٙب كالقرآف الناس
الضمًناٛنما أعماؽ ُب فتتغلغل النفسالبشرية، أعماؽ إٔب اٜنسكالوجداف من األثر فتنقل لية،

لتنشئقوةحركيةعمليةموجهة.

كختامنافإفخاصيةالتصويرالفيناٛنمإباليتجاءيداسيدقطبُبتفسًنهٓبيسبقإليها
كاٞنربٌناب كالدعاة للدعوة الطريق يدا يرسم كاف فقد قبل، منخبلؿمن كاإلرشاد كالتوعية لتوجيو

اليتترٚنهاالنصوصكتذكقهاأبسلوبواألديبالقرآنيةكدراسةالرتاكيبلؤللفاظدراسةاإليقاعالصوٌب
الرفيع،كليخرجبدليلفينتربومحركيكاقعييتوافقمعمتطلباتالعصر.

  

                                      
.ِّٓٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ٓٓٔ)



ِِٗ 

 ادلبحث الرابع: الوحدة ادلوضوعية

أفيتضحكيفيةتناكٟنا،تنملُبالك ُبظبلؿالقرآف)فسًنتُباٞنوضوعيةالوحدةنظريةاستقراءلعند
 هللاالشيخ قطبر٘نو القرآنيةسيد كاأللفاظ كالتناسببٌناآلايتكالسور التناسق إٔب فطن قد

فكانتنظرتوللقرآفأبكملوتتميزابلشموؿ.

،فقدموةاٞنوضوعالقرآ٘ببعموفبدءنابٞنقدمةاليتجاءفيهابرؤيةمشوليةجامعةتوحيبوحد
كافر٘نوهللا كأىدافها كيتدبرُبمقاصدىا الرئيسيتنملُبالسورة قبلأفيشرعُبكموضوعها

للسورةتعينوعلىتقسيمهاكٓنديدمبل١نهاكمعاٞنها.عامةتفسًنىا،٣نا٬ننحوفكرة

 ادلطلب األول: مفهوم الوحدة ادلوضوعية وأمهيتها الرتبوية

"اٞن ذاتابلوحدةقصود كْنلية ُبخدمة كاشرتاكها آايهتا كترابط السور موضوع كحدة اٞنوضوعية
 . ٔٓٔ)"اٞنوضوعككذااشرتاؾٗنيعالسورُبموضوعكمنه كغايةكاحدةمنأٌكؿالقرآفإٔبآخره

كإظهارالتناسبُبسورهكآايتو،قاعدةبيافالوحدةاٞنوضوعيةُبالقرآفيرلاٝنالدمأف"ك
...كقد٤نحُبمنقواعدمنه السيدقطبُبالتفسًن،كأداةمنأدكاتوفيو،كىدفامنأىدافومنو

 . ٕٓٔ)ذلك٤ناحاكبًنا،جعلوُبطليعةاٞنفسرينقد٬ناكحديثا"

ٞنواضيعليةاإلٗناالوحدةالشيخسيدقطبر٘نوهللاأبرز)ُبظبلؿالقرآف ففيمقدمةكتابو
فهياألصلكاحملورالذمتتفرعكتتشعبمنو،العقيدةموضوعحوؿجلهاأهناتدكرإٔبكتنٌبو،القرآف

الكرٙب القرآف موضوعات ،سائر األخًنة ىذه كما ُبإال بدكرىا كجزئياتْنتمع كفركع تفاصيل
الوحدةاٞنوضوعيةاألساس.

طبقهاقدف،ر٘نوهللاأىمخصائصالتفسًنعندالشيخسيدقطبىذهالنظريةمنبقىكت
يرجعإٔبأنو،سورالقرآفالكرٙبعلىٗنيع قدأدرؾاألغراضكاألىداؼاألساسية،كاٞنهمةكىذا

                                      
 http،//vb.tafsir.net/tafsir21374/#.Vz38mfnhBD8،ادلعامل ادلنهجية الكربى يف تفسًن سيد قطب ، بوذفلة،فتحئٓٔ)
 .ُٔٔ،صادلنهج احلركي يف الظالل اٝنالدم،ٕٓٔ)

http://vb.tafsir.net/tafsir21374/#.Vz38mfnhBD8


َِّ 

اليتمنأجلهاأنزؿالقرآف.الرتبويةالعمليةاٜنركية

كما–"كمنٍب٤ندُبىذهالسورة:مقدمةتفسًنهلسورةاٞنائدة،يقوؿر٘نوهللاُبفمثبلن
موضوعاتشكل،الرابطبينهاٗنيعاىوىذااٟندؼاألصيل–الطواؿقبلهاكجدانُبالسورالثبلث

لتحقيقو كلو القرآف جاء عقيدة:الذم من أساس على ٠نتمع كتنظيم دكلة، كإقامة أمة، إنشاء
ابأللوىيةكالربوبيةكالقوامة–سبحانو–هللاكبناءجديد..األصلفيوإفراد،خاصة،كتصورمعٌن

. ٖٓٔ)لقيمنه اٜنياةكشريعتهاكنظامهاكموازينهاكقيمهامنوكحدهببلشريك.."كالسلطافكت

األعراؼ"ك لسورة تفسًنه يقوؿُبمقدمة مكية سورة -ىذه األنعاـ موضوعها-كسورة
. ٗٓٔ)"األساسيىوموضوعالقرآفاٞنكي..العقيدة..

،فإفمهمتوىيىيعلىٞنستقبلىوكتاباٞناضيكاٜناضركاالقرآفالكرٙبفككعينامنوأ
العصور، هللامدار ر٘نة يقوؿ أنوعليو: على كفهمناه قرأانه ٥نن إذا قدره، نبخسالقرآف "كإننا

حديثعنجاىلياتكانت،كإ٧ناىوحديثعنشكلاٛناىلياتُبكلأعصاراٜنياة.كمواجهة
. َٔٔ)"..اٞنستقيمللواقعاٞننحرؼدائما،كردهإٔبصراطهللا

عقائدية معركة كحديثا القرآفقد٬نا معركة إٌف أعدائو،ف"ٍب ُنقيقة يريبكعياٞنسلم القرآف
كحقيقةاٞنعركةاليت٫نوضهامعهمك٫نوضوهنامعو.إهنامعركةالعقيدة.فالعقيدةىيالقضيةالقائمة

. ُٔٔ)"..بٌناٞنسلمككلأعدائو..كىميعادكنولعقيدتوكدينو،قبلأمشيءآخر

عنموضوع "كاٞننه الذميعدجزءناليتجزأمنالعقيدةكالعبوديةكاٜناكميةاأللوىيةفضبلن
 اٞنبدأ علىىذا جدا –القرآ٘بيتكئكثًنا اٞنطلقة حقاٜناكمية هللمبدأ ُبكل–كحده لتقريره

ألمور..ذلكأفمناسبة.كال٬نلتكرارهحيثماجاءتمناسبتوأماـكلتشريعللصغًنكللكبًنمنا

                                      
 .ِٖٓ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ٖٓٔ)
 .ُِّْ/ّاٞنرجعالسابق، ٗٓٔ)
 .ُُِٗ/ّاٞنرجعالسابق، َٔٔ)
 .َٖٗ/ِابق،اٞنرجعالس ُٔٔ)



ُِّ 

التطبيقات إال كلو الدين ىذا من كليسكراءه اإلسبلـ كىو الدين، كىو العقيدة، ىو اٞنبدأ ىذا
. ِٔٔ)كالتفريعات"

ُبالقرآفالكرٙبكلوأيضناكقدالحظ اإلنسافكتربيتو بناء الفكرأفسر يدكرحوؿبناء
حكاـىذااٛنانبالفكرمطبيعيةإلحتميةكةنتيجماىيإالكتصرفاتوالعمليةوكأفسلوك،كالعقيدة

كالعقدم،ُنيثينطلقُبكلأمرتوحيوالفكرةكالعقيدة،أكٕنليواٜنركة،منأصوؿكقواعدراسخة،
. ّٔٔ)كمنربط١نكمبٌنالفكرةكمقتضياهتاالعملية،كبٌنالعقيدةكلوازمهاالسلوكية

ا العملية كمقتضياهتا الرابطبٌنالفكرة السلوكيةكىذا كلوازمها كبٌنالعقيدة الواقعية ٜنركية
قإليوالشيخر٘نوهللا،دفعبوإٔبتوجيوسلوؾالقارئكتصرفاتوالعملية٥نواالمتثاؿألكامرالذمكيفًٌ

معرضالبيافتفسًنسيدقطبكلوكمنٍبكافسبحانوكتعأبكاإلذعافالتاـللنصوصالشرعية.هللا
.ىذهالقضية

إٔبالتميزبلؿمعايشتوكطوؿمصاحبتولكتابهللا،قدكيفقالشيخر٘نوهللاكمنخ أيضنا
"إفالشنفُبسورالقرآف:هناإايىاابلنماذجالبشريةمشبًٌككظائفهابٌنسورالقرآفالكرٙبِنصائصها

نية،ككلهممتميزة..كلهمإنساف،ككلهملوخصائصاإلنساهللاكالشنفُب٧ناذجالبشراليتجعلها
..كلكنهمبعدذلك٧ناذجمنوعةأشدالتنويع.٧ناذجفيهالوالتكوينالعضومكالوظيفياإلنسا٘ب

عدت العامة!ىكذا إالاٝنصائصاإلنسانية اليتالْنمعها األغيار كفيها اٞنبلمح، القريبة األشباه
طوؿالصحبة،كطوؿأتصورسورالقرآف.كىكذاعدتأحسها،كىكذاعدتأتعاملمعها.بعد

. ْٔٔ)"باعوكاْناىاتو،كمبل١نوكٚناتو!األلفة،كطوؿالتعاملمعكلمنهاكفقط

الشيخك فقدكاليتكتبفيهاظبللو،،ر٘نوهللاعلىالرغممنالظركؼالقاسيةاليتعاشها
عنتغمرهكْنعلويسبحُبجوفريدمنقطعالنظًن.كألفةييعربعنأنسكسعادةكاف تعةاٞنفضبلن

كأانأجدُبسورالقرآف":قائبلنبذلكصرحكقدكلسورة.اليتكافيعيشهاُبتعاملومعاٞنتميزة
                                      

 .ُُّٗ/ّ،يف ظالل القرآنقطب، ِٔٔ)
 .ِّْ،صعلوم القرآن وإعجازهزرزكر،كانظر.ُُٓص،مدخل إىل ظالل القرآن،اٝنالدم،انظر ّٔٔ)
 .ُِّْ/ّ، اٞنرجعالسابق ْٔٔ)



ِِّ 

ابسبباختبلؼاٞنبلمحابسببالتعاملالشخصيالوثيق،كمتاعنكفرةبسببتنوعالنماذج،كأنسن
كاالْناىاتكاٞنطالع! أليف..كالطباع، ككلها صديق.. كلها .. أصدقاء حبيب..إهنا ككلها ..

ككلها٣نتع..ككلها٩ندالقلبعندهألواانمناالىتماماتطريفة،كألواانمناٞنتاعجديدة،كألواان
مناإليقاعات،كألواانمناٞنؤثرات،ْنعلٟنامذاقاخاصا،كجوامتفردا.كمصاحبةالسورةمنأكٟنا

ئق،كتقريراتكموحيات،كغوصُبأعماؽإٔبآخرىارحلة..رحلةُبعوآبكمشاىد،كرؤلكحقا
كل كمع سورة كل ُب اٞنعآب متميزة رحلة كذلك كلكنها .. الوجود ٞنشاىد كاستجبلء النفوس،

. ٓٔٔ)"سورة

كالرتابطمعكتابالعيشكالتواصلالرغبةأكثرُبإٔبالظبلؿفزقارئفهوبتصر٪نوىذا،٪ن
 هللا. السورة أفيساعدفيقفالقارئبذلكعلىشخصية منشننو كىذا كاحدة، ٗنلة كمبل١نها

 .القارئعلىربطموضوعاتالسورةالفرعيةّنوضوعهااألساسي

معرفةمقاصدالسوركاٞنساعدةعلىحفظ،كماأفمنٖنارالوحدةاٞنوضوعيةلسورالقرآف
القرآفكعلىتنميةمهارةاالستدالؿكمهارةاالستنباطكمهارةالتدبر.

منه سيدماجاءُببيافبعضالثمارالرتبويةالناٗنةعنبعضذااٞنقاـنقلكيطيبُبى
ُبتناكلوكعرضوللوحدةاٞنوضوعية"إنواٞننه الذميقرببٌناإلنسافكبٌنكبلـربو،فيشعرأنو
كشعائره كأخبلقو، معتقداتو خبللو من لينخذ ىو؛ كينهاه ىو، كأيمره ىو، كيناديو ىو، يناجيو

عو،كأفكارهكتصوراتو،كعاداتوكتقاليده،كقيموكموازينو،ككلمادؽكجلمنأموردينوكدنياهكشرائ
..مباشرةدكفحائل٪نوؿبينوكبٌنذلك

هللا الكربلحوؿ اٜنقائق الذميوضح اٞننه  الركحية،إنو كيبٌناٜنقائق كاٜنياة، كالكوف
فتنخذ النفوسللحركة، كيثًن فتنطلقمتحركةكاٞنناى العملية، تريد، ما كتنهلمنو ٓنتاج، ما منو

. ٔٔٔ)"قائمةبتبعاتالعقيدةمستهدفةخدمةاإلسبلـ،كإعبلءرايتو،كاستعادةسلطانوّننه هللا

                                      
 .ُِّْ/ّيف ظالل القرآن،قطب، ٓٔٔ)
 .ٕٓ،صيف ظالل سيد قطب أبوزيد،كصفي،ٔٔٔ)



ِّّ 

 ادلطلب الثاين: منهج سيد قطب يف بيانو للوحدة ادلوضوعية 

"يقفمتاقبلأفيشرعُبتفسًنر٘نوهللاالشيخسيدقطبكاف كأماـنمبلنلسورة السورة، أماـ
. ٕٔٔ)آايهتا.يرتلهاترتيبلىادائ،كيفتحمشاعرهككيانوكحسوليتلقىإ٪ناءاهتا،كاكتشاؼحقائقها."

للسورة،ففي التناسبمقدمةتفسًنه ككذا يوضحتناسقاٞنعا٘ببٌنافتتاحالسورةكختامها
"تبدكموىبةسيدقطبكقدلفرعية.اٞنوضوعيُبكلمقاطعهاكاٞنوضوعاألساسيٍباٞنوضوعاتا

ُبمعرفةموضوعالسورةالعاـالذميربطموضوعاهتااٛنزئيةبو،كالوقوؼعلى-ُبىذااجملاؿ-
أك دركس إٔب السورة تقسيم ُب موىواب كاف كما دركسها، على ٓنتوم اليت اٞنتفردة شخصيتها

اآلايت،كتوزيعتشملهاطعإٔبجزيئاتجوالت،كتقسيمالدرسإٔبمقاطعأكفقرات،كتقسيماٞنق
الوحداتاٞنتدرجة،كإظهار علىالدركسكاٞنقاطع!!ٍببيافالربطبٌنىذه متناسقا اآلايتتوزيعا

أفما.فُبموضوعاهتاكمعانيهاكأغراضهاكالتناسبالتناسقُبصياغتهاكألفاظهاكصورىاكظبلٟنا،
الظبلؿ،حكلتبدكأمامومتميزةموحدة،كسويةمستقيمة،ينتهيالقارئمنقراءةتفسًنالسورةمن

. ٖٔٔ)كمتناسقةمتكاملة،ككحدةموضوعيةمعجزة"

: ٗٔٔ)صأقساـالوحدةاٞنوضوعيةكماعرضهاالشيخسيدعلىالنحوالتإباستخبلٍبكقد

التناسببٌنالسورةكالسورة .ُ
ىدؼالسورةكغرضها،كتتناغمُبالتناسببٌندركسالسورةالواحدةاليتتلتقيعلىٓنقيق .ِ

إبرازمبلمحشخصيةتلكالسورة.
 التناسببٌنمقاطعالدرسالواحد،كجزئياتتكملموضوعذلكالدرس. .ّ
التناسببٌنآايتاٞنقطعالواحد،كنفرادتلتقيكتكملبعضهاُبإبرازشخصيتو. .ْ
منلبناتالنصالقرآ٘باٞنعجزالتناسببٌنكلماتاآليةالواحدةكٗنلها،لتكوفلبنةمتكاملة .ٓ

.الفريد
                                      

 .ُِٗص،ظالل القرآن، مدخل إىل اٝنالدم،ٕٔٔ)
 .ُُٓصمدخل إىل ظالل القرآن، اٝنالدم،ٖٔٔ)
 .ُٔٓ،صادلنهج احلركي يف ظالل القرآناٝنالدم،انظر ٗٔٔ)



ِّْ 

 عند سيد قطب ادلوضوعيةلوحدة ادلطلب الثالث: أمثلة يف بيان ا

اٞنطلبلتوضيحكيفيةتطبيقالشيخسيدقطبر٘نوهللال نظريةالوحدةاٞنوضوعيةُبخيصصىذا
آاثرىاالرتبوية.كيفيةاستخبلصالظبلؿكوكتاب

 الفرع األول: سورة "الرعد"

ابستطراديعربفيوعنأحاسيسوكمشاعرهكىودتفسًنهلسورةالرعدبدأالشيخر٘نوهللاعن
رات،حيثصيومناٞن٪نماالككننويقرأىاألكؿمرة،علمناأنوقدقرأىاكٚنعهاالكر٬نةيتناكؿالسورة

تكإ٪ناءاتإبشعاعاتكإشراقاىذاالقرآفيعطيكّنقدارماتعطيوكيتفتحعليكُبكلمرة"قاؿ:
جديداكننكتتلقاهاللحظة،كٓبتقرأهأككإيقاعاتبقدرماتفتحلونفسككيبدكلكُبكلمرة

. َٕٔ)تسمعوأكتعاٛنومنقبل!"

علىقراءةالقرآفمراتعديدةكالعكوؼعليوك١ناكلةفهموكتدبرهالتحفيزكىذامنشننو
...يةرغبةنمنوُبالفتحعليوإبشراقاتكإ٪ناءاترابن

-"إفموضوعهاالرئيسيككلموضوعالسوراٞنكيةكلها:ٍبيعرضاٞنوضوعالعاـللسورة
هللىوتوحيداأللوىيةكتوحيدالربوبية،كتوحيدالدينونةىوالعقيدةكقضاايىا..-علىكجوالتقريب

. ُٕٔ)"ا...كحدهُبالدنياكاآلخرةٗنيعاكمنٍبقضيةالوحيكقضيةالبعث..كماإليه

ك الكر٬نة السورة موضوعات ُب التفصيل إٔب ذلك بعد كينتقل الكونيةُب كآفاقها قضاايىا
منمبلحقةللقلبمعالتعقيبعليهابذكراآلاثراإل٩نابيةاليتٔنلفهاُبالنفسالبشرية،كآمادىا
لاحمليطةابلكوفظاىرهحقيقةالقوةالكربالكاشفالشامل،كتقريبٞندارؾالبشرشيئنامنبعلمهللا
األمثاؿكمن٢نيف،ترجفلوالقلوبمنىوؿالقدرالذم٬نكنٞندارؾالبشرتصوره،ككذاكخافيو
مشاىدالقيامة،كصورالنعيمكالعذاب،كتتمثلُبمشاىدحيةحافلةابٜنركةكاالنفعاؿاليتاٞنصورة

كإٔبكقفاتعلىمصارعالغابرين،كأتمبلتُبسًنالراحلٌن ُبعرضاألديبالدقيقأسلوبوُب.
                                      

 .َِّٗ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،َٕٔ)
 .ََِْ-َِّٗ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ُٕٔ)



ِّٓ 

متميزةكدعوةإشاراتكإرشاداتتربوية،بعضخصائصاألداءالفنيةالعجيبةكتلكاٞنشاىدكالصور
صر٪نةللتفكركالتنملُبخلقهللا.

:حوؿفطنإليهاّنبلحظةدقيقةهاعقبأٍب

لنفسكاآلفاؽ:منٚناءالتقابلاٞنعنوماٜناصلُبمشاىدالكوفالطبيعيةكعجائبوُبا -
كزبدذاىبكماء،كجباؿراسيةكأهنارجارية،كشخوصكظبلؿ،كليلكهنار،كمشسكقمر،كأرض
ك٦نيلصنوافكغًنصنواف..،كقطعمناألرضمتجاكرات٢نتلفات،ابؽ

التقابلاٜنسياٞنتسقُباٛنوالعاـحيثيتقابلاالستعبلءُباالستواءعلىالعرشمعك -
الشمسكالقمر.كيتقابلماتغيضاألرحاـمعماتزداد.كيتقابلمنأسٌرالقوؿمعمنجهرتسخًن

الربؽ. ْناه الطمع اٝنوؼمع كيتقابل ساربابلنهار. ىو من مع مستخفابلليل ىو كمن بو.
شركاء.للا.كتتقابلدعوةاٜنقهللمعدعوةالباطلامعتسبيحاٞنبلئكةخوفنكيتقابلتسبيحالرعد٘ندن

كيتقابلمنيعلممعمنىوأعمى.كيتقابلالذينيفرحوفمنأىلالكتابابلقرآفمعمنينكر
بعضو.كيتقابلاحملومعاإلثباتُبالكتاب..كابإلٗناؿتتقابلاٞنعا٘ب،كتتقابلاٜنركات،كتتقابل

االْناىات..تنسيقاللجوالعاـُباألداء!
-  التقابلٌنٍب بٌن العبلقة كاٜنسيكضح  ِٕٔ)اٞنعنوم للتدبر، القارئ يدعو أبسلوب

كيفتحالبصًنةإٔباستثمارالسننالكونيةكحسنتوظيفها.كيعطيمفهومناكالتفكرُبملكوتهللا
اٞن ربطهاابٜنقائقاٞنوضوعيةّنايتناسبٍبعيشمعهإنكنالقارئمنالدلوؿاآلايتالقرآنيةجديدن

٩نعلومعالعقلكاٞننطقالصحيح كتعأبكّنا ٬نتثلألكامراٜنقسبحانو ٩نعلو دائماالتصاؿٌنكّنا
.الغفلةكالضبلؿكمتجنبناكلأسبابمستشعرارقابتوسبحانوكتعأبودائماٝنوؼمنابٝنالقك

قسمالسورةإٔبمقطعٌنمرتابطٌنُنسبموضوعالسورةالرئيس:

"تبدأالسورةبقضيةعامةمنقضااي-ثامنةعشرمنأكؿالسورةإٔباآليةال-اٞنقطعاألكؿ
القضاايمن بقية كتلكىيقاعدة كاٜنقالذماشتملعليو. الكتاب، الوحييدذا قضية العقيدة:

                                      
 .َُِْ-ََِْ/ْيف ظالل القرآن، قطب،انظر، ِٕٔ)



ِّٔ 

توحيدَّلٌل،كمنإ٬نافابلبعث،كمنعملصاّبُباٜنياة.فكلهامتفرعةعناإل٬نافأبفاآلمريدذا
ندهسبحانوإٔبرسولوملسو هيلع هللا ىلص.ىوهللا،كأفىذاالقرآفكحيمنع

االفتتاحيلخصموضوعالسورةكلو،كيشًنإٔبٗنلةقضاايىا.كمنٍبيبدأُباستعراضىذا
آايتالقدرة،كعجائبالكوفالدالةعلىقدرةاٝنالقكحكمتوكتدبًنه،الناطقةأبفمنمقتضيات

الناسكأف لتبصًن ىناؾكحي يكوف أف اٜنكمة منىذه كأف بعثٜنسابالناس. ىناؾ يكوف
الكوف مقتضياتتلكالقدرةأفتكوفمستطيعةبعثالناسكرجعهمإٔباٝنالقالذمبدأىمكبدأ

كلوقبلهم.كسخرهٟنمليبلوىمفيماآاتىم.

قائبلن علىمنٓبٓنركواآلايتكمنٓبيتدبرفيها "كىذهاٞنشاىد:ٍبينهياٞنقطعمستنكرنا
إالأفترجعالنفسإٔباألرضية، التطلعإليها! فبلتثًنفيهمحكلرغبة الكثًنكف٬نركفعليها فينا

حيويةالفطرةكاالتصاؿابلكوفالذمىيقطعةمنو،انفصلتعنولتتنملوٍبتندم فيو..

 ىذه.. ، السياؽليعٌجبمنقـو منها يعود ُبآفاؽالكوفالفسيحة، اٟنائلة تلكاٛنولة
كلهاُباآلفاؽالتوقظقلويدم،كالتنبوعقوٟنم،كاليلوحٟنممنكرائهاتدبًناٞندبر،كقدرةاآلايت

. ّٕٔ)اٝنالق،كنفعقوٟنممغلولة،ككنفقلويدممقيدة،فبلتنطلقللتنملُبتلك"

 -اٞنقطعالثا٘بُبأما السورةالتاسعةعشرمناآلية بعداٞنشاىداٟنائلةُبك-إٔبآخر
الكوفكُبأعماؽالغيب،كُبأغوارالنفساليتاستعرضهاشطرالسورةاألكؿ،أيخذالشطرآفاؽ

الثا٘بُبٞنساتكجدانيةكعقلية،كتصويريةدقيقةرفيقة،حوؿقضيةالوحيكالرسالة،كقضيةالتوحيد
اايُبكالشركاء،كمسنلةطلباآلايتكاستعجاؿأتكيلالوعيد..كىيجولةجديدةحوؿتلكالقض

السورة.

كتبدأىذهاٛنولةبلمسةُبطبيعةاإل٬نافكطبيعةالكفر،فاألكؿعلمكالثا٘بعمى.كُبطبيعة
اٞنؤمنٌنكطبيعةالكافرينكالصفاتاٞنميزةٟنؤالءكىؤالء.يتلوىامشهدمنمشاىدالقيامة،كمافيها

ُببسطالرزؽكتقدي فلمسة لؤلكلٌنكمنعذابلآلخرين. إٔبمننعيم كرد٨نا معهللاره فجولة .
                                      

 .َِْٕ-َِْٔ/ْ يف ظالل القرآن، قطب،ّٕٔ)



ِّٕ 

 بذكر اٞنطمئنة األرضهللاالقلوباٞنؤمنة بو كتقطع اٛنباؿ يسًن الذميكاد القرآف فوصفٟنذا .
كيكلمبواٞنوتى.فلمسةّنايصيبالكفارمنقوارعتنزؿيدمأكٓنلقريبامندارىم.فجدؿهتكمي

صأطراؼاألرضمنهمحينابعدحٌن.٫نتمىذاحوؿاآلٟنةاٞندعاة.فلمسةمنمصارعالغابرينكنق
!-ملسو هيلع هللا ىلص-كلوبتهديدالذينيكذبوفبرسالةالرسوؿ برتكهمللمصًناٞنعلـو

-موضوعالسورةالرئيس-كيشد٨ناإٔباألصلالواحدالرتابطاٜناصلبٌناٞنقطعٌنٍبيربز
ُبشطرالسورةاألكؿ،ٓنٌضراٞنشاعركهتيئهاٞنواجهة"نرلأفاإليقاعاتكاٞنطارؽاٞنتواليةفيقوؿ:

الثا٘ب،كىيعلىاستعدادكتفتحلتلقيهاكأفشطرمالسورةمتكامبلف القضاايكاٞنسائلُبشطرىا
. ْٕٔ)ككلمنهمايوقععلىاٜنسطرقاتوكإ٪ناءاتوٟندؼكاحدكقضيةكاحدة"

ٍبيربطبٌنأكؿالسورة الكفاكآخرىا إنكار إبثباتالرسالة.ُنكاية كقدبدأىا للرسالة. ر
مكتفيابشهادتو.كىوالذمعندهالعلماٞنطلقيدذاالكتابكبكلهللافيلتقيالبدءكاٝنتاـ.كيشهد

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ:كتاب

َّينجه
(ٕٔٓ 

 ""(ٕٔٔ 

 يقدـ حوؿاعاماحكمكُباٝنتاـ اإل٩نايبعلىالقلبالبشرموضوعالسورة ٍبكأثرىا م،
.ٞننه القرآ٘بُبعرضىذهالعقيدةااإلسبلمية،كابستطرادمطوؿيربزفيومعآبالعقيدةيتبعو

 الفرع الثاين: سورة "العنكبوت"

كلهامتماسكةُبخطكاحدمنذالبدءإٔباٝنتاـ.يذكرالشيخر٘نوهللاُبتقد٬نولتفسًنالسورةأهنا
عناإل٬نافكالفتنةكعنتكاليفاإل٬نافاٜنقةاليتتكشفعنابٜنديثتبدأ،بعداٜنركؼاٞنقطعةك

كيكادىذاأفيكوف١نورالسورةكموضوعهافإفسياقها٬نضيبعدذلكاٞنطلعمعدنوُبالنفوس..
يستعرضقصصنوحكإبراىيمكلوطكشعيب،كقصصعادكٖنودكقاركفكفرعوفكىاماف،استعراضا

                                      
 .َِٓٔ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ْٕٔ)
 .ّْ سورةالرعد،اآلية،ٕٓٔ)
 .َِٓٔ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٔٔ)



ِّٖ 

كالفنتُبطريقالدعوةإٔباإل٬ناف.علىامتداداألجياؿ.سريعايصورألواانمنالعقبات

كاٟندل، اٜنق كجو ُب مرصودة قول من فيو تكشف القصصكما ىذا على يعقب ٍب
 ىهمه جه ين ُّٱٗنيعا:ابلتصغًنمنقيمةىذهالقولكالتهوينمنشنهنا،كقدأخذىاهللا

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي   مي خي حي جي يه
َّ ىب نب مب زب رب   يئ ىئ نئ مئ زئرئ

 (ٕٕٔ).

 نت مت زت رت يب ُّٱاكتفاىتها:نهرا٩نسمكىكيضربٟنذهالقولكلهامثبلمصون
 مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىثنث مث زث رث يت ىت

َّىكيك
(ٕٖٔ) .

الذمُبتلكالدعواتكالذمُبخلقالسماكاتكاألرضٍب ذلكبٌناٜنق كيربطبعد
ندهللا.ككلهادعوةكاحدةإٔبفكلهامنععليوكسٌلمصٌلىهللايوحدبٌنالدعواتٗنيعاكدعوةدمحم

هللا.كمنٍب٬نضيُباٜنديثعنالكتاباألخًنكعناستقباؿاٞنشركٌنلوكىميطلبوفاٝنوارؽغًن
يؤمنوف.كيستعجلوفابلعذابكإفجهنمحمليطة مكتفٌنيدذاالكتابكمافيومنر٘نةكذكرللقـو

 مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱابلكافرين.كيتناقضوفُبمنطقهم:

َّ.. مجحج
(ٕٔٗ)

    خلحل جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ُّٱ..

..َّ
 َّ.. ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ..(َٖٔ)

..كلكنهممعىذاكلويشركوف(ُٖٔ)
كيفتنوفاٞنؤمنٌن.هللاب

كُبثناايىذااٛندؿيدعواٞنؤمنٌنإٔباٟنجرةفرارابدينهممنالفتنة،غًنخائفٌنمناٞنوت،

                                      
.َْسورةالعنكبوت،اآلية ٕٕٔ)
.ُْسورةالعنكبوت،اآلية ٖٕٔ)
.ُٔسورةالعنكبوت،اآلية ٕٗٔ)
.ّٔسورةالعنكبوت،جزءمناآلية َٖٔ)
.ٓٔناآليةسورةالعنكبوت،جزءم ُٖٔ)



ِّٗ 

 َّ يت ىت نت مت زترت يب ىب نب ُّٱإذ

 ٰى ين ُّٱغًنخائفٌنمنفواتالرزؽ:،(ِٖٔ)

  َّ حئ..جئ يي ىي ني  مي زي ري

(ّٖٔ).

ٍبيقسمالسورةإٔبثبلثةأشواط:

يتناكؿحقيقةاإل٬ناف،كسنةاالبتبلءكالفتنة،كمصًن:ُّٔبإُمناآلايتلشوطاألكؿا
القيامة:ٍبفرديةالتبعةفبل٪نملأحدعنأ،اٞنؤمنٌنكاٞننافقٌنكالكافرين يـو  جخ ُّٱحدشيئا

َّ مض   خض حض جض مص خص حص مسخس حس   جس مخ
(ْٖٔ).

صورهت،كماامنقبلشرإليهيأيتيتناكؿالقصصال:ْٓأبُْآلايتمناالشوطالثا٘بك
ُبالنهايةحٌنتقاسإٔبقوةهللا.ةمنفنتكعقباتُبطريقالدعو كالتهوينمنشنهنا كالدعاة،

الرسل،كىوذاتواٜنقالكامنُبخلقالسماكاتكاألرض.ككلومنحقالكامنُبدعوةكيومئلل
عندهللا.

،يتناكؿالنهيعن٠نادلةأىلالكتابإالابٜنسىن:ٗٔأبْٔاآلايتمنالشوطالثالثك
منهم ظلموا الذين بو،إال ٩نحد الذم األخًن الدين ىذا مع كآناده كلو، الدين كحدة كعن
اٞنهديٌنإٔباٞنشركوف.ك٫نتمابلتثبيتكالبشرلكالطمننينةللمجاىدينُبهللاالكافركف،ك٩نادؿفيو

َّ  مئ خئ حئ جئ يي..  ُّٱسبلهللا:
(ٖٔٓ)

 .

 ري ٰى  ُّٱكطمننتهمعلىاٟندلكتثبيتهم:تمالسورةبتمجيداجملاىدينُبهللاٍبٔني

  َّ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي

..فيلتئماٝنتاـمعاٞنطلعكتتضححكمة(ٖٔٔ)
.األصيلؽُبالسورة،كٕناسكحلقاهتابٌناٞنطلعكاٝنتاـ،حوؿ١نورىااألكؿكموضوعهاالسيا

                                      
.ٕٓسورةالعنكبوت،اآلية ِٖٔ)
.َٔسورةالعنكبوت،اآلية ّٖٔ)
.ُّسورةالعنكبوت،اآلية ْٖٔ)
.ٗٔسورةالعنكبوت،جزءمناآلية ٖٓٔ)
.ٗٔسورةالعنكبوت،اآلية ٖٔٔ)



َِْ 

حوؿمعىناإل٬نافكختاما،يلفتالشيخر٘نوهللانظرالقارئإٔباإليقاعاتالقويةكالعميقة
يفاإل٬نافوأماـتكالتقفك،اليتتتخللالسورةمناٞنطلعإٔبآخرىا،كاليتهتزالوجدافىزنا،كحقيقتو

 (ٕٖٔ).هللافإماالنهوضيداكإماالنكوصعنها.كإالفهوالنفاؽالذميفضحوةكقفةجدصارم
  

                                      
.ُِٕٗ-ُِٖٕ/ٓيف ظالل القرآن، انظرقطب، ٕٖٔ)



ُِْ 

الرتبوية يف الظالل اجلوانبالفصل السادس: 

 : اجلانب الروحيث األولادلبح

ادلطلب األول: مفهوم الروح والرتبية الروحية

الفرع األول: الروح يف اللغة

كالٌركح،ابلٌضٌم،ُبكبلـ.."ركح:الرٌيح:نسيماٟنواء،ككذلكنسيمكٌلشيءػافالعرب:سُبلجاء
"الرٌاءكالواككاٜناءأصله.كُبمقاييساللغة: ٖٖٔ)"الٌركح العرب:الٌنفخ،ٌٚنيركحناألنوريحه٫نرجمن
. ٖٗٔ)"كبًنهمطٌرده،يدٌؿعلىسعةكفسحةكاطٌراد

ركح"ليذؿعلىمعافمنها:مصطلح"الكردكُبالقرآفالكرٙب،
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱٱجربيلعليوالسبلـ،كماُبقولوتعأب: -
 َّ يي ىي  ني مي

(َٔٗ .
 خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱٱالقرآفالكرٙب،كماُبقولوتعأب: -
 َّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من

(ُٔٗ . 

الروح يف االصطالحالفرع الثاين: 

اٛنسماحملسوسكىوجسمنورأٗبعلومالركح"أفجاءعنابنالقيم جسم٢نالفابٞناىيةٟنذا
كيسرمفيها األعضاء متحرؾينفذُبجوىر كسرايفالٌدىنُب خفيفحٌي ُبالورد سرايفاٞناء

الزٌيتوفكالٌنارُبالفحمفمادامتىذهاألعضاءصاٜنةلقبوؿاآلاثرالفائضةعليهامنىذااٛنسم
 اٜنسكاٜنركةالٌلطيف من اآلاثر ىذه كأفادىا األعضاء ٟنذه الٌلطيفمشابكا اٛنسم ذلك بقي

                                      
 .ْٗٓ/ِمادة،"ركح،،لسان العرب،ابنمنظور ٖٖٔ)
 .ْْٓ/ِمادة"ركح،،مقاييس اللغة،ابنفارس ٖٗٔ)
 .ُٓٗ-ُّٗ سورةالشعراء،اآلايت،َٗٔ)
 .ِٓ سورةالشورل،اآلية،ُٗٔ)



ِِْ 

فسدتىذهاألعضاءبسباستيبلءاألخبلطالغليظةعليهاكخرجتعنقبوؿتلك اإلراديةكإذا
. ِٗٔ)"اآلاثرفارؽالٌركحالبدفكانفصلإٔبعآباألركاح

لبلتصاؿ"الركح؛تلكالطاقةاجملهولةاليتالنعرؼك كنههاكالطريقةعملها،ىيكسيلتنا
. ّٗٔ)"بفطرهتاكىيمهتديةإٔبهللاهللاب

،منالعلموامهمابلغكلاٞنخلوقاتكمنخصائصالركح،إشكاؿأمرىاكإخفاؤهٕنامناعن
  مق  حق مف خف حف جفمغ جغ مع ُّٱسبحانوكتعأبماىيتهاكالعلميداإالإبذنو؛حجبهللافقد
. ْٗٔ)َّحل جل مك لك خك حك جك

عنصررئيس أهنا أيضنا كقدمنعناصرتكويناإلنسافكىيمنخلقهللاكمنخصائصها
تكرٙب: أ٬نا  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّنسبهاسبحانوكتعأبلذاتوككرمها

َّحبخب جب هئ مئ خئحئ جئ
(ٔٗٓ .

الفرع الثالث: مفهوم الرتبية الروحية

نفسمزكاة،كمنعقلغًنشرعيإٔبعقلالرتبيةالركحيةىي:"االنتقاؿمننفسغًنمزكاةإٔب
عناببهللا كمنركحشاردة غًنمتذكرةشرعيكمنقلبقاسمريضإٔبقلبمطمئنسليم،

قائمةُنقوؽالعبوديةلو،كمنجسمغًنهلللعبوديتهاكغًنمتحققةيدذهالعبودية،إٔبركحعارفةاب
إٔبمنضبطبضوابطالشرعإٔبجسممنضبطبشريعةهللا عزكجل،كابٛنملةمنذاتأقلكماالن
. ٔٗٔ)قوالكفعبل"ملسو هيلع هللا ىلصذاتأكثركماالُبصبلحهاكُباقتدائهابرسوؿهللا

كتنميتهاُبتعأبالعديدمناآلايتاليتتعىنُبكتابهللاكردكلقد برتبيةالركحكهتذيبها
                                      

 .ُٕٗ-ُٖٕ/ُ،دط،الروح،ابنالقيم ِٗٔ)
 .َْ/ُ،ُٔ،طمنهج الرتبية اإلسالمية قطب،دمحم،ّٗٔ)
 .ٖٓ سورةاإلسراء،اآلية،ْٗٔ)
 .ِٕ-ُٕ سورةص،اآليتٌن،ٓٗٔ)
 .ٗٔ،ص،ٔ،طتربيتنا الروحيةل،سعيد، حؤٗٔ)



ِّْ 

الكرٙبدمحمملسو هيلع هللا ىلص رسولنا اىتم كما ُبنفوسالصحابة،نفوسالعباد، اٛنانبالركحيكتنميتو برتبية
كذلكبغرس٠نموعةمنالوسائلاليتتعٌنعلىذلك،منذكروكتعبدابلصبلةكالصياـكالزكاةكاٜن 

موتكاآلخرة،كغًنذلكمناألموراٞنربيةلركحاإلنساف.للككذلكمنتفكرُبالكوفكذكرو،..

أب ركاه هللاففيما رسوؿ قاؿ قاؿ: ىريرة ملسو هيلع هللا ىلصو ))ًإفن : هللا ًإٔبى كىال أىٍجسىادًكيٍم ًإٔبى يػىٍنظيري ال
قػيليوًبكيٍم،التػنٍقوىلىىاىينىا  ،كأشارأبصابعوإٔب ًإٔبى . ٕٗٔ)صدرهصيوىرًكيٍم،كىلىًكٍنيػىٍنظيري

 اٞنزدكجة،مكوفمنعنصرينأساسيٌن؛ بطبيعتو كالركحكاإلنساف، كالرتبيةاإلسبلمية،اٞنادة
بكلفركعهاهتدؼدائمناإٔبإ٩نادالتوازفبٌنىاذينالعنصرين..فالعنصراٞنادميرتىبكيتغدلّنا
يتبلءـكطبيعتوالطينيةمنمنكلكمشربكملبسكمنكل...ككذلكالعنصرالركحي،فهوُناجةإٔب

.تغذيةركحيةمنعبادةكذكركدعاءكتقول

كُبضوءماسبقفالرتبيةالركحيةتعينكلمايساعدعلىٚنوركحاإلنسافكهتذيبهاكتزكيتها
حكلتصلإٔبالكماؿاٞنقدرٟناُباٜنياة.كيتمذلكعن-دكف١ناكلةٞنعرفةماىيتهاكالمكنوهنا-

صبلة من فركعها العباداتبكل كطريق ك،كزكاةصـو هللامن كتقربإٔب السركمراقبذكر ُب تو
كالعلن.

كمسنلة،لرتبيةالركحيةاليتتعٌنعلىٚنوالركحاألساسيةلرتكزاتاٞنكفيمايليعرضلبعض
،اٝنركجعننظاـالكوفكالعواملاليتتؤدمإٔبالفسادالركحي،بعضاإل٬نافكالعبادةكالتفكر،ٍب

منخبلؿتفسًنهر٘نوهللابوالشيخ،كذلككفقاٞناجاءارتكاباٞنعاصيكاٛنهلكاٝنوضُباٞنتاعك
لنصوصالقرآفالكرٙب.

 السمو الروحيادلطلب الثاين: 

كلعلأىممرتكزاتالرتبيةالركحيةكآاثرىااإل٩نابيةكبًنناللرتبيةالركحية.اىتمامناأكٔبالشيخر٘نوهللا
 .العبادة،ٍبالتفكرك،إل٬نافلةامسن،كاليتركزعليهار٘نةهللاعليو،اليتتعٌنعلىٚنوالركحكعلوىا
                                      

كتاب،الربكالصلةكاآلداب،ابب،ٓنرٙبظلماٞنسلمكخذلوكاحتقارهكدموكعرضوكمالو،ُبصحيحو،مسلمأخرجو ٕٗٔ)
 .ِْٔٓ،رقماٜنديث،ٓٓٔ/ُ



ِْْ 

الفرع األول: الرتبية الروحية ومرتكز اإلميان 

 الرئيسيعترباإل٬نافاٞنبدأ اإلسبلمية، فائقةملسو هيلع هللا ىلصقدأكٔبرسوؿهللاكُبالرتبية كعناية ابلغنا اىتمامنا
اإل٬نافبٌنأىلمكةثبلثةحقيقةتثبيتبلغتمدةحيث.بعثتوأكؿمنذُبنفوسأصحابولغرسو

معامبلتحكلترسختجدكراإل٬نافُبالنفوسكأيشرعأمتكليفمنعباداتٓبك،عشرعامنا
لبلكأصبحت قابلة هللاألمتثاؿ كامر عندئذ اٛناىليصفتتعأب، ركاسب من كعاداهتاالنفوس ة

اليفكاألحكاـالتشريعية.كاعتقاداهتا،كبدأإعدادىاكتربيتهاعلىاٝنضوعكالركوفإٔبالتك

ُبك.ُبٗنيعٓنركاتوكاإل٬نافتربيةركحيةْنعلاإلنسافأقربمايكوفمنخالقو،يراقبهللا
:"ككافأقولكازععرفواتريخاألخبلؽكعلمالنفس ٖٗٔ)ئل٬ناف،يقوؿأبواٜنسنالندكمتعريفلول

لسورةالبهيميةُبحٌنمناألحيافكسقطعنالزالتاٝنلقيةكالسقطاتالبشرية،حكلإذاٗنحتا
ٓنوؿىذااإل٬نافنفسنالونامةاإلنسافسقطة،ككافذلكحيثالتراقبوعٌنكالتتناكلويدالقانوف

القانوف، أماـ حكليعرتؼبذنبو صاحبو يراتحمعو ال مركعنا، كخياالن للضمًن الذعنا ككخزنا عنيفة
منسخطهللاكيعرضنفسوللعقوبةالشديدةكيتح . ٗٗٔ)كعقوبةاآلخرة"ملهامطمئننامراتحناتفاداين

سيد؛فمنىذااٞننطلقأخذالشيخسبحانوعلىعبادهأكرباٞننناليت٬ننيداهللاىواإل٬نافك
 حم  جم هل ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق حق ُّٱ:هللاعزكجليفسرقوؿر٘نوهللاقطب
َّ جه هن من خن حن جن مم خم

فُبٚنوالركحكعلوىا.يقوؿ،كيوضحأ٨نيةاإل٬نا ََٕ)
علىعبدمنعبادهُباألرض.إنوأكربإفاإل٬نافىوكربلاٞننناليتينعميداهللاعليو:"ر٘نةهللا

                                      
عبداٜنيبنفخرالديناٜنسينٖٗٔ) بني أبواٜنسًن بقريةتكيومديريةرائيمفكرإسبلميكداعيةكبًنكي،الندكم عليٌّ ًلدى

ٔبريليابٟنندُب لندكةالعلماءعاـ،ـُُْٗىػاٞنوافقعاـُّّّ/١نـر ٌرًسانُبدارالعلـو ميدى ـ،كدرنسفيهاُّْٗتىعٌنن
كاٞننطق كاألدبالعريبكاتر٫نو كاٜنديث، .التفسًن عاـ مركزانللتعليماتاإلسبلمية كـُّْٗأسنسى رس، حركة الةأسنسى

اجملمعاإلسبلميالعلميُبلكهنؤعاـ،كـُُٓٗاإلنسانيةعاـ ضىزمنانُبرحبلتدعويةمتتابعةق...ـُٗٓٗأسنسى
عاـ ر٘نوهللاُبذماٜنجة كفاتو الديينعلىمنهجو، كاإلصبلحكالتوجيو موقعطريقاإلسبلـ،قَُِْللرتبية انظر .

http،//ar.islamway.net. 
 .ٕٖص،دط،،ذا خسر العامل ابضلطاط ادلسلمٌنماالندكم، ٗٗٔ)
 .ُٕ سورةاٜنجرات،اآلية،ََٕ)



ِْٓ 

الذم٬ننحوهللا الوجود الرزؽكالصحةمنمنة يتعلقابلوجودمنآالء ما العبدكسائر ٟنذا ابتداء
اأصيبلنلوجوداإلنسا٘بحقيقة٣نيزةكْنعللوُبنظاـالكوفدكرنإهنااٞننةاليتْنعللكاٜنياةكاٞنتاع.

 . َُٕ)"اعظيمن

 ٍب اإل٬ناف كفاعلية لقوة النفيسة الركحية الرتبوية بعضاآلاثر قلبحٌنيذكر ُب يستقر
اإلنساف،أبسلوبأديبتربومرفيعَنعلالقارئيستشعرقوةاٝنالقبداخلوحيثيتجسدلومفعوؿ

كأكؿمايصنعواإل٬نافُبعليو:"يقوؿر٘نةهللا؛لويةالكر٬نةداخلكيانوالبشرمالضعيفالنفخةالع
الكائنالبشرم،حٌنتستقرحقيقتوُبقلبو،ىوسعةتصورهٟنذاالوجود،كالرتباطاتوىوبو،كلدكره

علىىذاىوفيوكصحةتصورهللقيمكاألشياءكاألشخاصكاألحداثمنحولوكطمننينتوُبرحلتو
اب كأنسو حولو، ُبالوجود ما بكل كأنسو كخالقىذاهللالكوكباألرضيحكليلقىهللا، خالقو

بدكرمرموؽيرضىعنوهللا،ك٪نققاٝنًن الوجودكشعورهبقيمتوككرامتوكإحساسوأبنو٬نلكأفيقـو
ذاتواحملدكدةُبالزماففمنسعةتصورهأف٫نرجمننطاؽٟنذاالوجودكلوبكلمافيوككلمنفيو.
إٔب١نيطىذاالوجودكلو،ّنافيومنقولمذخورة،كأسراركاٞنكاف،الصغًنةالكياف،الضئيلةالقوة

 . َِٕ)"مكنونةكانطبلؽالتقفدكنوحدكدكالقيودُبهنايةاٞنطاؼ

ةكاٞنتصلةبركحمرجعكأصلتلكاآلاثرالرتبويةالركحيةٛننسوكطبيعتواإلنسانيةاٞنمتدكيعزك
فهو،ابلقياسإٔبجنسو،فردمنإنسانية،ترجعإٔبأصلكاحد.ىذااألصلاكتسبهللا؛فيقوؿ:"

الكائنالطيينابلنوراإلٟني كىذا..إنسانيتوابتداءمنركحهللا.منالنفخةالعلويةاليتتصلىذا
  َّٕ)"العنصرالطليقىوالذمجعلمناٞنخلوؽالبشرمىذااإلنساف

 تلك العلويةكمن االنطباعاالنفخة ببعض التأيٌب الركحية ٚنوىارتبوية من اٞنستمىدة
كيكفيأفيستقرىذاالتصورُبقلبإنسافلًنفعوُبنظرنفسو،كليكرموُب،فيقوؿ:"ىاكارتقاء

مصدرحسو،كليشعرهابلوضاءةكاالنطبلؽكقدماهتدابفعلىاألرض،كقلبويرؼأبجنحةالنورإٔب

                                      
 .ُّّٓ/ٔيف ظالل القرآن، قطب، َُٕ)
 .ُّّٓ/ٔاٞنرجعالسابق، َِٕ)
 .ُّّٓ/ٔاٞنرجعالسابق، َّٕ)



ِْٔ 

 . َْٕ)"النوراألكؿالذممنحوىذااللوفمناٜنياة

األمةاٞنسلمةالركحيةالرتبويةمنحيثىوفردمناآلاثرمرجعكأصلىذهكمرةأخرليعزك
كىو،ابلقياسإٔبالفئةاليتينتسبإليها،فردمناألمةاٞنؤمنة.األمةيقوؿ:"فعلىامتدادالعصور،

ابالزمن،السائرةُبموكبكرٙب،يقودهنوحكإبراىيمكموسىكعيسىكدمحمالواحدة،اٞنمتدةُبشع
  َٕٓ)"عليهمأٗنعٌن..كإخواهنممنالنبيٌن،صلواتهللا

تربويةالفيناٛنمإب،يستنبطإشاراتفيوخاصيةالتصويرمستعمبلنكأبسلوبأديبسلس،
كيكفيأف"فيقوؿ:فردنامناألمةاٞنسلمة؛ركحيةغايةُباإلبداع،نسبةنإٔبكوفاإلنسافكإ٪ناءات

يستقرىذاالتصورُبقلبإنساف،فيشعرأنوفرعمنتلكالشجرةالطيبةالباسقةاٞنتطاكلة،العميقة
الشعور اٞنديد..يكفيأفيشعراإلنسافىذا الفركع،اٞنتصلةابلسماءُبعمرىا اٛنذكر،اٞنمتدة

كليحسابٜن آخر طعما للحياة كر٬نة،ليجد حياة ىذه حياتو كليضيفإٔب جديدا، إحساسا ياة
 . َٕٔ)"مستمدةمنىذاالنسبالعريق

أكسعبكثًنٍبيتوسعأكثرُبإبرازعبلقةالركحالبشريةبركحهللا عزكجل،فيعطيتصورنا
تجاكزٍبيتسعتصورهكيتسعحكليعناإلنسافنسبةنإٔبكونوجزءنامنالوجود؛فيقوؿر٘نوهللا:"

الوجودكلو.الوجودالصادرعنهللا،الذمعنوصدر،كمن ذاتوكأمتوكجنسواإلنسا٘بكيرلىذا
الوجودكلوكائنحي،مؤلفمنكائناتحية.كأف نفخةركحوصارإنساان.كيعرفوإ٬نانوأفىذا

ركحن فيو ركحنلكلشيء الكوفكلو كأفٟنذا ..ا، ا كركحىذا الكوفالكبًن،كأفأركاحاألشياء،
ابلدعاءكالتسبيحكتستجيبلوابٜنمدكالطاعة،-كماتتوجوركحوىو-تتوجوإٔبابرئهااألعلى

كتنتهيإليوابإلذعافكاالستسبلـ.فإذاىوُبكيافىذاالكوف،جزءمنكل،الينفصلكالينعزؿ.
أكربمنذاتواحملدكدة.أكرببقدرصادرعنابرئو،متجوإليوبركحو،راجعُبالنهايةإليو.كإذاىو

تصورهلضخامةىذاالوجوداٟنائل.كإذاىومننوسبكلماحولومنأركاح.كمننوسبعدذلككلو

                                      
 .ُّّٓ/ٔيف ظالل القرآن، قطب، َْٕ)
 .ُّّٓ/ٔ، اٞنرجعالسابق َٕٓ)
 .ُّّٓ/ٔ، اٞنرجعالسابق َٕٔ)



ِْٕ 

 .ترعاهاليتبركحهللا

افيوكأنو٬نلكأفكعرضنكعندئذيشعرأنو٬نلكأفيتصليدذاالوجودكلو،كأف٬نتدطوالن..
ضخمة،كأفيؤثربكلشيءكيتنثر.ٍب٬نلكأفيستمدمباشرةئأحدااثنيصنعأشياءكثًنة،كأفينش

الكربلاليتال القوة ُبالوجودمنقولكطاقات. الكربلاليتبرأتوكبرأتكلما منتلكالقوة
 . َٕٕ)"تنحسركالتضعفكالتغيب

التصورمنطمننينةكسك ينةٍبالتسليمكأيٌببعدىاابآلاثرالرتبويةالركحيةالناْنةعنىذا
ُبىذاالوجوديستطيعاإلنسافأفيرلحقيقةدكرههللالواحدالقهار؛فمنىذاالتصورالواسعالتاـ
ٗنيعاألدكاركيرلتناسقىذاالدكرمعبوصفوقدرامنأقدارهللاُبالكوف،كمهمتواٜنقيقيةكلو،

يداكلكائنمنذالبدءحكلاٞنصًن مننينةكالسكينةكاالرتياحٞنا٩نرمحولو،الط،فيستقياليتيقـو
اٜنكمةئوكمصًنه،ٍبتختفيمشاعرالقلقكالشككاٜنًنةالناشئةعنعدـمعرفةمنش،فكٞنايقعلو

يقطعالرحلةكيؤدمالدكرُبف،إٔبىذاالكوفالفسيحالغريباألطواراليتتكمنكراء٠نيئوكذىابو
. َٖٕ)طمننينةكثقةكيقٌن

منآاثرإ٩نابيةلئل٬نافُبتنميةكتربيةركحاإلنسافكهتذيبهار٘نوهللاماذكرهالشيخكمعكل
ٍبنسبةإٔبكونوجزءنامناألمةاٞنسلمةعلى،موضحاكمفسرنانسبةتلكاآلاثرإٔبجنسوكطبيعتو

مسحةمن فيامتدادالتاريخكالعصور،كإٔبكونوجزءنااليتجزأمنالكوفكلو،فهوُباألخًنيض
ْنعلاٛنميلاللطيفمستشعرناىبتوكجبلؿعطائو،اٛنماؿأبسلوبواألديباألخاذ،علىعظمةهللا

اٞنرءيرتقيُباٞنعرفةاإل٬نانيةفيؤدمماعليوُبطمننينةكاستبشارمستشعرناٗناؿماكىبوهللاإايه
.إٔبربوُباشتياؽحبيبكجبلؿماكلفوبولينتهي

ُبةاٜنياقبلكبعدتجربتوالشخصيةذااالشتياؽكالشعورالذمكافينتابو،بقصولك٬نثلٟن
القرآف ٍب،ظبلؿ كالعملية كاٛنسدية الفكرية علىحياتو الركحية لتلكالرتبية اإل٩نابية ليبٌناآلاثر

مكسبضخشينةاليتعاشهاكىويكتبظبللو.فهويرلأنو"الرغممنالظركؼاٞنعلىالدعوية
                                      

 .ِّّٓ-ُّّٓ/ٔظالل القرآن،  يفقطب، َٕٕ)
 .ِّّٓ/ٔ انظر،اٞنرجعالسابق، َٖٕ)



ِْٖ 

ُبعآبالشعوركعآبالتفكًن،كماأنوكسبضخمُبعآباٛنسدكاألعصاب،فوؽماىوكسب
. َٕٗ)"ضخمُبٗناؿالعملكالنشاطكالتنثركالتنثًن

هللا فالشيخر٘نو تلكابٛنانبالعملياٜنركيالواقعيكختامنا، الركحية الرتبوية يربطنظرتو
قوةدافعةكطاقة٠نمعة.فماتكادحقيقتوتستقر-بعد-كاإل٬نافالذميعتربالركنالركٌنلتفسًنه."

ُبالقلبحكلتتحرؾلتعمل،كلتحققذاهتاُبالواقع،كلتوائمبٌنصورهتااٞنضمرةكصورهتاالظاىرة.
 . َُٕ)"البشرمكلها،كتدفعهاُبالطريقكماأهناتستوٕبعلىمصادراٜنركةُبالكائن

فإ القوؿ، سيدنك٠نمل هللاف ر٘نو كآاثرىاا الركحية الرتبية مفهـو توضيح استفاضُب قد
علىالكائنالبشرممنحيثطبيعتواإلنسانيةاٞنمتدةكاٞنتصلةبركحهللا،كمنحيثىواإل٩نابية

فردمناألمةاٞنسلمةعلىامتدادالعصور،كذلكأبسلوبأديبشيقاستعملفيوخاصييتالتصوير
،٣نايعطيالقارئطاقةركحيةجامعةتستقرُبالقلبفتتحوؿإٔبقوةالواقعيةاٜنركية،كالفيناٛنمإب

 .الواقعأرضقذاهتاُبيلتحقكللعملكمؤكدةدافعةكرغبةدفينة

ومرتكز التفكر  الفرع الثاين: الرتبية الروحية

أف الكوفمنأسرارُبىذاأكدعوهللافيماكالتدبرللتفكرصر٪نةكدعوةالقرآفكاضحةجاءتمعلـو
 إٔبذلك.تدعو،فكثًنةىياآلايتاليتالبديعاٞنتقن

 مرةُبسورمصطلح"كقدكرد كموضوعاتمتعددةالتفكرٖنا٘بعشرة كسياقات٢نتلفة، ،
اٜناجةإٔبعمقالتفكًناٞنوصلإٔباألمرالذميريدههللا تعأب،الفرعيةمتنوعة،٩نمعهاُبالعمـو

 . ُُٕ)وؼعنداٜنواسكالسمعكالبصركالعقر،أك٠نردالتذكر"٠نردالوق

الشيخسيدقطب إٔبالسموالركحيعنر٘نوهللامرارنا،ككلماسنحتالفرصةكقددعا ،
 يف ىف يث   ىث نث ُّٱتعأب:فعندتفسًنهلقوؿهللاطريقالتنملكالتفكرُبملكوتهللا.

                                      
 .ّّّٓ-ِّّٓ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،َٕٗ)
 .ّّّٓ/ٔاٞنرجعالسابق، َُٕ)
 .ِِص،،ِّع،كالقانوفالشريعة،٠نلة )دراسة موضوعية مصطل  التفكر كما جاء يف القرآن الكرمي،اجملإب ُُٕ)



ِْٗ 

 زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك   لك اك يق ىق
 َّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

(ُِٕ ،
ب،التعبًنالقرآ٘بعليوهللايصفر٘نة إايه داعينا ابٜنيوية للقارئ، كالقلوببصائرالفتحُب٢ناطبتو

اٞنؤثراتالكونية. تتفتحلوكاإلدراؾالستقباؿ جديد اٞنؤثراتكمشهد إٔباستقباؿىذه يدعو ٍب
عاشالرؤايكاىتزازاٞنشاعرٍبالتسليمالتاـأفكراءالعيوفأكؿمرةفيذكرأثرذلكُبالنفوسمنارت

ىذاكلوال٬نكنكلذلكالتناسقالبدمنيدتنسقكعقليدبركالبدمنانموساليتخلف..ك
 . ُّٕ)أفيكوفخداعنا،كال٬نكنأفيكوفجزافنا،كال٬نكنأفيكوفابطبلن

ا أف إٔب أيضنا كيشًن القرآ٘ب عنلسياؽ اٞننه تصويرعبارة إٔب القلوب يلفت إ٪نائي،
الصحيح،ُبالتعاملمعالكوف،كُبالتخاطبمعوبلغتو،كالتجاكبمعفطرتوكحقيقتو،كاالنطباع
كّنا كإ٪ناءاتو.ك٩نعلمنكتابالكوفاٞنفتوحكتابمعرفةلئلنسافاٞنؤمناٞنوصوؿابهلل، إبشاراتو

:ُبغايةاأل٨نيةٍبيستخلصإشارتٌنتربويتٌن.تبدعويدهللا
 :هللمنصميمالعبادةأفالتفكرىوعبادةاألكٔب،
 ك للقلوبالذاكرة إال اٞنوحية، التتجلىعلىحقيقتها آايتهللاُبالكوف، أف العابدةالثانية:

(ُْٕ .

،ُبعرضتلكاٞنشاىدالكونيةر٘نوهللاكمنهجوخبلؿتتبعأسلوبالشيخمبلحظمنك
مضموفاآليةالكر٬نةك١نتواىاالرتبومللقارئاٛنمإبليشرحالتصويرالفينبنظريةاستعافُبذلكأنو
 فتحبصًنتوعلىكتابهللا.فت

ُب١نكمانموسالذميسًنكفقالكوفكليضفيعلىتفسًنهشيئنامنالواقعية،يقارفحقيقة
.كاٞنصادفةعدـتدعيالالباطلةاليتالفلسفاتاتدعوإليوكجودهكُبحركتوكُبغايتو،ببعضم

 ومرتكز العبادة  الفرع الثالث: الرتبية الروحية
                                      

 .ُُٗ-َُٗسورةآؿعمراف،اآليتٌن، ُِٕ)
 .ْٓٓ-ْْٓ/ُيف ظالل القرآن، انظر،قطب، ُّٕ)
 .ْٓٓ/ُادلرجع السابق، انظر،قطب، ُْٕ)



َِٓ 

لقدركزالشيخسيدقطبر٘نوهللا ُبتفسًنهعلىأ٨نيةاالستعدادالركحيعنطريقالصبلةكالصـو
تي اليت العبادات من كغًنىا شدنكالزكاة كقد الركحية. الرتبية مرتكزات أىم من أ٨نيةعد انتباىو

.فعندتفسًنهستعدادالركحيعنطريقالعبادةعندخوضكلمعركةكعندالتعرضلكلمشقةاال
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ:لقوؿهللاعزكجل
 َّ حض جض مص خصحص

قاؿ:"كتلكىيالتعبئةالركحيةإٔبجوارالتعبئةالنظامية.ك٨نا، ُٕٓ)
اٞنعا قبيل كِناصة كاٛنماعات، لؤلفراد ضركريتاف التعبئةمعنا يدذه يستهٌنقـو كلقد رؾكاٞنشقات.

الركحية،كلكنالتجاربماتزاؿإٔبىذهاللحظةتنبئأبفالعقيدةىيالسبلحاألكؿُباٞنعركة،كأف
 . ُٕٔ)األداةاٜنربيةُبيداٛنندماٝنائرالعقيدةالتساكمشيئاكثًناُبساعةالشدة"

ا التعرضلتفسًن يتم لن السياؽ، ييكُبىذا كلكن كللتكرار، لئلطالة ْننبنا كلها كتفىآلية
بعض هللااإلشارات،بذكر الشيخر٘نو استنبطاحملتولالرتبومالركحيكبٌٌنحيثلوحظأف قد

تفسًنهعندابلعبادةكالدعاءكالتضرع،كذلكالدكراإل٩نايبللتعبئةالركحيةمنخبلؿاللجوءإٔبهللا
كاٞناؿكاٛناهمعموسىالذمال٬نلكإالنفسوكأخاهُبمعركةغًنلقصةفرعوفالذم٬نلكالقوة

متساكيةاألطراؼُبالظاىر،ُبمعركةتضعفإزاء٨ناقلوبالكثًنين،فتنتهيإٔبالتهاكمأماـاٛناه
.كاٞناؿ،ٍبإٔبالضبلؿ

كمّنناسبةاٜنديثعنصبلةالضاربُباألرض،اٝنائفمنفتنةالذينكفركا،٩نيءحك
شكل: كتربوية بلمساتنفسية الفقهي اٜنكم جنباتىذا كٓنتشد أرضاٞنعركة اٝنوؼُب صبلة

 ىن من خنحن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين
 ىب نب مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 لك اك يق ىق يفىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب
 ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك

                                      
 .ٕٖ سورةيونس،اآلية،ُٕٓ)
 ُُٖٔ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ُٕٔ)



ُِٓ 

ٱَّ هئ مئ خئ حئ جئ يي   ىي ني ميزي
(ُٕٕ .

إفاٞنتنملُبأسرارىذاالقرآفكُبأسراراٞننه الراب٘بللرتبية،اٞنتمثلفيو،يقوؿر٘نوهللا:"ف
يطلععلىعجبمناللفتاتالنفسية،النافذةإٔبأعماؽالركحالبشرية.كمنهاىذهاللفتةُبساحة

ُبصفة«الفقهي»النصىناجملردبيافاٜنكمإفالسياؽالقرآ٘بال٩نيءيدذااٞنعركةإٔبالصبلة..
اٞنسلم للصف كاإلعداد كالتعليم كالتوجيو الرتبية ٘نلة النصُب ىذا ٪نشد كلكنو اٝنوؼ. صبلة

. ُٖٕ)"كللجماعةاٞنسلمة

بعضاإلشاراتالركحيةالرتبويةاليتاستنبطهامنالنص:فيمايليبعدىذاالتقدٙب،

ٞنعركة!إفىذهالصبلةسبلحمنأسلحةاٞنعركة.بلإهناالسبلح!اٜنرصعلىالصبلةُبساحةا -
ّنواقفالرعيلاألكؿ ٬نثلٟنا ابلقرآفكفقاٞننه الراب٘ب-كىنا مربزنا–أكلئكالرجاؿالذينتربوا
 تفوقهمعلىعدكىمبسبلحالصبلة.

حاسٌ - استثارة بٌن التوازف كىذا العدك. ْناه الكاملة الركحية التعبئة ة كالتنبيولتخويفاباٜنذر
اٞننه ُبتربيةالنفساٞنؤمنةكالصفاٞنسلم،لتطمٌنكالتثبيتابضالثقةكسكبفيٍ ىوطابعىذا

 ُبمواجهةالعدكاٞناكرالعنيداللئيم!
كُبكلكضع،إٔبجانبالصبلة.فهذهىيالعدةالكربل،ُبكلحاؿ،هللابلبلتصاؿالدعوة -

. ُٕٗ)االطمئنافكالرضاّنايرفعمقامهاعندهللالتناؿمنزؿكىذابلىالييكىذاىوالسبلحالذم

ادلطلب الثالث: الفساد الروحي

الفرع األول: اخلروج عن نظام الكون

الركحياليتينتاباٞنرء،خركجوعنأفإٔبالشيخسيدقطبر٘نوهللايشًن منأسبابالفساد
رادهُبذاتنفسوأكُبنظاـحياتوّننه كضعيمنصنعونظاـالكوفاٞنسخرمنأجلو.فعندانف

                                      
 .َُّ-َُِسورةالنساء،اآليتٌن، ُٕٕ)
 .ْٕٕ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ُٖٕ)
 .ْٕٗ-ْٕٕ/ِ، ادلرجع السابقانظر، ُٕٗ)



ِِٓ 

اٞنسخرمنالكوفمعفطرتوكفطرةأكمنابتكاره،اتركناكراءهاٞننه الراب٘بالذميتناسبكيتناسق
فقديعرضنفسوللتيوكالضبلؿكالضياع.أجلو،

ففي  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ،عزكجللقوؿهللاعقبتفسًنه

 َّ حكخك جك مق حق مف
(َِٕ  "كالمناصلئلنسافحٌنيبتغي:يقوؿر٘نوهللا،

الرجوعإٔبمنه  من كصبلححالو، ابلو كطمننينة كراحتو كُبنظاـهللاسعادتو ُبذاتنفسو،
حياتو،كُبمنه ٠نتمعو،ليتناسقمعالنظاـالكو٘بكلو.فبلينفردّننه منصنعنفسو،اليتناسق

الكو٘بمنص ذلكالنظاـ كأفمع الكوف، ىذا يعيشُباطار أف مضطر ُبحٌنأنو ابرئو، نع
يتعاملَنملتومعالنظاـالكو٘ب..كالتناسقبٌننظاموىوُبتصورهكشعوره،كُبكاقعوكارتباطاتو،
كُبعملوكنشاطو،معالنظاـالكو٘بىوكحدهالذميكفللوالتعاكفمعالقولالكونيةاٟنائلةبدال

كظيفة-علىكلحاؿ-معها.كىوحٌنيصطدـيدايتمزؽكينسحقأكاليؤدممنالتصادـ
 كىبها لو.كحٌنيتناسقكيتفاىممعنواميسالكوفاليتٓنكموكٓنكمهللااٝنبلفةُباألرضكما

سائراألحياءفيو،٬نلكمعرفةأسرارىا،كتسخًنىا،كاالنتفاعيداعلىكجو٪نققلوالسعادةكالراحة
. ُِٕ)مننينة،كيعفيومناٝنوؼكالقلقكالتناحر"كالط

الرتف يفسد الروح: الثاينالفرع 

العوامل إحدل إٔب هللا ر٘نو الشيخ يشًن الركحي، الفساد إٔب تؤدم اليت األسباب ضمن كمن
األساسيةللفساداليتتتخبطفيواجملتمعاتاٞنعاصرةمنترؼكرفاىيةكجرمكراءالكماليات.فمن

   جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص   مس خس حس ُّٱ:سًنهلقوؿاٜنقهلالج لجخبلؿتف

 َّ  حق مف خف حفجف مغ جغ مع

القلب، ِِٕ) "الرتؼيفسد هللا: يقوؿر٘نو
،كانطماسالبصًنةدكفأتملآايتو.كىذاىواالبتبلءهللكيبلداٜنس.كينتهيإٔبضعفاٜنساسيةاب

.،فبلتنساههللهادائماابابلنعمةحٌناليستيقظاإلنسافلنفسوكيراقبها،كيصل
                                      

 .ّٖورةآؿعمراف،اآلية،س َِٕ)
 .ِِْ-ُِْ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ُِٕ)
 .ْْ سورةاألنبياء،اآلية،ِِٕ)



ِّٓ 

 -كاإلنساف إ٬ناف صغًن-بغًن كربت،حقًن كمهما االىتمامات. صغًن اٞنطامع، حقًن
ُندكدالعمر،،أطماعو ا كاشتدطموحو،كتعالتأىدافو،فإنويظلمرتكسناُب٘ننةاألرض،مقيدن

مناألرض،كأبعدمناٜنياةسجينناُبسجنالذات..اليطلقوكاليرفعوإالاالتصاؿبعآبأكرب
يصدرعن عآب منالذات.. كأعظم إٔبهللاالدنيا، كيعود الدنياهللااألزٕب، كتتصلفيو األبدم،

". ِّٕ)ابآلخرةإٔبغًنانتهاء

ادلعاصي تفسد الروح: الثالثالفرع 

يعنهاينتهيإٔب..كالنهإتيافاٞنعاصيكربتأـصغرتىو:"فسوؽلامعرفنايقوؿالشيخر٘نوهللا
 التحرجكالتجرد يناُبحالة كالرايضةهللترؾكلما كاالرتفاععلىدكاعياألرض، الفرتة، ُبىذه

.(ِْٕ)"دكفسواههللالركحيةعلىالتعلقاب

َّ ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمتُّٱكُبمعرضتفسًنهلقولوتعأب:
ر٘نوهللايشًن،(ِٕٓ)

النظراٜنرمافمنُباآلخرة..كتكوفهنايتوطمسكيظلمالقلبالذم٬نردعلىاٞنعصيةينإٔبأف
كأف٪ناؿبينإٔبكجوهللا كبٌنوالكرٙب، عزكجلاليتتتجلىُبالنظرلوجوهللاالكربل،السعادة

كبٌنريداكاليت تكشفاٜنجببينها كرقتكصفتكاستحقتأف تتاحإالٞننشفتركحو ال
(ِٕٔ).

  

                                      
 .ُِّٖ/ْيف ظالل القرآن، قطب، ِّٕ)
.ُٔٗ/ُ اٞنرجعالسابق، ِْٕ)
.ُْسورةاٞنطففٌن،اآلية ِٕٓ)
ّٖٖٓ/ٔ، اٞنرجعالسابقانظر، ِٕٔ)



ِْٓ 

 لوجداين: اجلانب االثاينادلبحث 

ادلطلب األول: مفهوم الوجدان والرتبية الوجدانية

ادلعىن اللغويالفرع األول: 

جاءتكلمة"كجداف"ُبقواميساللغةالعربيةبعدةمعاف:

الغضب عليو":منها ككجداان:ككجد كموجدة كجدة كجدا ك٩ند ٩ند الغضب ُب
. ِٖٕ)"عليو٩ندك٩ندكجدا،كجدةكموجدة:غضبجدك". ِٕٕ)"غضب

 اٜنب: كاف"كمنها إذا شديدا كجدا بفبلنة ليجد كإنو ُباٜنٌبالغًن، كجدا: بو ككجد
. َّٕ)"بوكجدا:ُباٜنٌبفقط،ككذاُباٜنزفجدك". ِٕٗ)"يهواىاك٪نٌبهاحٌباشديدا

ككجدالرجلُباٜنزفكجدا،ابلفتح،ككجد؛كبل٨ناعنالٌلحياٌ٘ب:حزف.كقد"كمنهااٜنزف:
. ُّٕ)"فنانأجدكجدا،كذلكُباٜنزف.كتوٌجدتلفبلفأمحزنتلوكجدتفبلان

أمركذاإذاشكاه،كىماليتوٌجدكفسهرليلهمكاليشكوفما"كُبالشكول: توٌجدفبلفه
. ِّٕ)"مسهممنمشقتو

كُبالقرآفالكرٙبٓبيردلفظ"الوجداف"صر٪ناكلكنكردتبعضاٞنعا٘بكاأللفاظاليتتدؿ
اإلنسافاعلػى بو يشعر الذم الداخلي كالشعور كفرحٛنانبالوجدا٘ب كحزف خوؼكخشية من

كحبكبغض.

                                      
 .ْْٔ/ّمادة،"كجد،لسان العرب،  ابنمنظور،ِٕٕ)
 ِّْ/ُ،مادة،"كجد،القاموس احمليط،آابدلالفًنكز ِٖٕ)
 .ْْٔ/ّ،مادة،"كجد،لسان العرب ابنمنظور،ِٕٗ)
 ِّْ/ُمادة،"كجد،القاموس احمليط،،آابدلالفًنكز َّٕ)
 .ْْٔ/ّمادة،"كجد،، لسان العرب، ابنمنظورُّٕ)
  اٞنرجعالسابق.ِّٕ)



ِٓٓ 

كمشتقاهتابعباراتصر٪نةلتدؿكذلكعلى"الوجداف"كردتكلمةفقدُبالسنةالنبوية،أما
معا٘باٝنوؼكاٜنزفكالبغضكاٜنب...اْب،فيمايليبعضامنها؛

-إبراىيم،بكىرسوؿهللا-ملسو هيلع هللا ىلص-اتوٌُبابنرسوؿهللاػػٌٞن"رية:قالتأٚناءبنتيزيداألنصا
كى٪نىٍزىفي))-ملسو هيلع هللا ىلص-حٌقو،قاؿرسوؿهللاأنتأحٌقمنعظٌمهللا:،فقاؿلواٞنعٌزل-ملسو هيلع هللا ىلص اٍلعىٌٍني تىٍدمىعي

الرنبن مىاييٍسًخطي نػىقيوؿي كىالى اٍلقىٍلبي ًلؤٍلىكنًؿلىوىجىٍدانى ًبعه اتى اآٍلًخرى كىمىٍوعيودهجىاًمعهكىأىفن صىاًدؽه أىننويكىٍعده لىٍوالى
لىمىٍحزيكنيوفى ًبكى كىًإانن ًإبٍػرىاًىيميأىٍفضىلى٣نناكىجىٍدانى ايى  الوجدىنايعيناٜنزف.ف. ّّٕ)  عىلىٍيكى

إطىالىتػىهىا)):-ملسو هيلع هللا ىلص-قاؿرسوؿهللا:عنأنسبنمالكقاؿك أيرًيدي ًةكىأىانى ىٍدخيليُبالصنبلى ألى إٌ٘بً
ائًوً ًوًمٍنبيكى ًةكىٍجًدأيمًٌ ٌب٣نناأىٍعلىميًمٍنًشدن ُبصىبلى فىنىْنىىونزي طلقييىناالوجدك. ّْٕ)  فىنىٍٚنىعيبيكىاءىالصنيبًٌ

ذااٞنوضع.ُبىعلىاٜنزفكعلىاٜنبأيضاككبل٨ناسائغ

حٌنأت٬نتبنتوحفصةمنخنيسبنأفنعمرهنع هللا يضر،بنعمرعنعبدهللا:))ركلالبخارمك
 ًشٍئتى ًإٍف : فػىقيٍلتي حىٍفصىةى، عىلىٍيًو فػىعىرىٍضتي عىفنافى، ٍبنى عيٍثمىافى فػىلىًقيتي عمر: قاؿ السهمي، حذافة

سى : قىاؿى ، عيمىرى بًٍنتى حىٍفصىةى الىأىتػىزىكنجىأىٍنكىٍحتيكى ٕبأىٍف ا بىدى قىٍد : فػىقىاؿى لىيىإبى، فػىلىًبٍثتي ُبأىٍمرًم، نىٍنظيري
أىبي ،فىصىمىتى عيمىرى حىٍفصىةىبًٍنتى أىٍنكىٍحتيكى :ًإٍفًشٍئتى بىٍكرو،فػىقيٍلتي أىابى :فػىلىًقيتي عيمىري ا،قىاؿى ويػىٍوًميىىذى

ئنا، يػٍ شى ًإٕبىن يػىٍرًجٍع فػىلىٍم ٍبينبىٍكرو لىيىإبى فػىلىًبٍثتي عىلىىعيٍثمىافى، ًمينًٌ أىٍكجىدى عىلىٍيًو »فىكيٍنتي رىسيوؿي هللاخىطىبػىهىا
هيصىلنىهللا فىنىٍنكىٍحتػيهىاًإاين عىلىين«عىلىٍيًوكىسىلنمى عىرىٍضتى ًحٌنى عىلىين كىجىٍدتى :لىعىلنكى فػىقىاؿى فػىلىًقيىيًنأىبيوبىٍكرو
فػىلى حىٍفصىةى أىٌ٘بً ًإالن ، عىرىٍضتى ًفيمىا إًلىٍيكى أىٍرًجعى أىٍف ٍنػىٍعيًن ٬نى فىًإننويٓبٍى : قىاؿى نػىعىٍم، : قػيٍلتي ؟ إًلىٍيكى أىٍرًجٍع قىٍدٍم

 رىسيوؿى أىفن رىسيوًؿصىلنىهللاهللاعىًلٍمتي ًسرن قىٍدذىكىرىىىا،فػىلىٍمأىكيٍنأًليٍفًشيى عىلىٍيًوهللاصىلنىهللاعىلىٍيًوكىسىلنمى
لىقىًبٍلتػيهىا   تػىرىكىهىا كىلىٍو  ّٕٓ)كىسىلنمى، السياؽجاءت". ّنعىن"غضبتلعلككجدتعلينكُبىذا "

علٌي".

                                      
ابنماجةُبّّٕ) أخرجو علىاٞنيت ز،ئكتاباٛننا ،سننو  جاءُبالبكاء رقماٜنديثَٔٓ/ُ،اببما قاؿُٖٗٓ، .

 األلبا٘ب،حديثحسن.
 .ِّٕ اٜنديث رقم،ّّْ/ُ،اببأمراألئمةبتخفيفالصبلةُبٕناـ،كتابالصبلة،صحيحوُبمسلم أخرجوّْٕ)
 .ََْٓ اٜنديث رقم،ّٖ/ٓ،ابباٞنغازم،كتابصحيحو،البخارمُب أخرجوّٕٓ)



ِٓٔ 

كلمةكجدافتدكرحوؿف،ملسو هيلع هللا ىلصبناءعلىماسبقمنتعريفاتكاستشهاداتبسنةرسوؿهللا
نخوؼكخشيةكحزفكفرحم،اإلنسافاعرىيستشةداخليأكانفعاؿأكأحاسيسشعوروكلماى

كحبكبغض...

الفرع الثاين: ادلعىن االصطالحي

تعريفاتالتعددت لكلمة "كلمةرؼالوجدافأبنو:عيقدف،الوجدافعندأىلالرتبيةاالصطبلحية
فاٛنو كأٓب. لذة من يصحبها ّنا االنساف شعور فيها يقول اليت النفسية األحواؿ ٗنيع عتشمل

كالعطشكاٜنبكالبغضكالسركركاٜنزفكالينسكالرجاءكلهاكجدانياتتصلإٔبالنفسفتحدثيدا
لذةأكأٞنػنا،كىيكإفكانتمشوبةبنوعمنالتفكًنكاإلرادةالتندرجُبعلمالنفسإالٓنتمظهر

 . ّٕٔ)الوجداف"

:"وابنكقدعرف عليومنكارداتاحملبةكالشوؽ،الوجدىومايصادؼالقلب،كيردالقيمقائبلن
. ّٕٕ)"كاإلجبلؿكالتعظيم،كتوابعذلك

لوحظأفك الكرٙب،قد ُبالقرآف اليتكردتكثًننا "القلب" مقرتفبكلمة "الوجدافُبالرتبية
 . ّٖٕ)فالقلبىو١نلاإل٬نافكالكفركالنفاؽكالتقولكاالطمئنافكاٝنوؼكاٝنشوع"

الوجدافكمامنتعريفاتتقدـبناءعلىما تفرععنومنأحاسيسكمشاعريحوؿمفهـو
كعليو،كمنأجلمقركنةإماابلقلبأكابلنفسأكيدمامعنا.أتٌبغالبناأهنافقدلوحظكانفعاالت،

تقدٙبتصٌوركاضحٞناجاءبوالشيخسيدقطبر٘نوهللاِنصوصالرتبيةالوجدانية،فيمايليدراسة
للرتبيةالوجدانية.فكعاءاابعتبار٨ناالقلبكالنفسهللاُبكلمنالشيخر٘نونظركجهة

                                      
علي،ّٕٔ) انظر،حجازم،ٚنية رسالةدكتوراهص،الرتبية الوجدانية يف اإلسالم   الفقيعننقبلن.ِْ، النفس أمراضها ،

 .وعالجها يف الشريعة االسالمية
 .ٖٔ/ّ،ّط،مدارج السالكٌن ابنالقيم،ّٕٕ)
 .َُِص،الفكر الرتبوي يف اإلسالم، ١نجوب،عبٌاس،ّٖٕ)



ِٕٓ 

ادلطلب الثاين: الرتبية الوجدانية والقلب

اٞنبلحظ من أف من منهاالعديد ابلوجداف، كاٝنشوعاٞنصطلحاتاٞنرتبطة كاٜنسرة الشككاٜنزف
ابهللاكُبسنةنبيوالكرٙبكالقسوةكاٝنوؼكاإل٬نافكالتقولكالغضبكالقسوة...اْب،جاءتُبكت

مقركنةابلقلب.

  نثمث زث رث يت ىت نت ُّٱتعأب:قاؿاٜنقمامعناهالشكينتابالقلوب،ففي

َّ اك يق ىق يف ىف يث ىث
حيثفيسراٞنرضابلشك.ككذلكُبقولوتعأب:. ّٕٗ)

َّ نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّٱ
(َْٕ .

 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱقولوتعأب:كماُباٜنزفكاٜنسرةُبك
 خل حلجل مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض
َّ جنحن مم خم حم  جمهل مل

(ُْٕ . 

 مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ:كماُباآليةالكر٬نةاٝنشوعٍب
َّ  جف مغ جغ مع جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ

(ِْٕ . 

أيضنالقسوةكا  جاءعناٜنقجلُبعبله  خئ حئ جئ يي  ىي ُّٱ:كما

 مح جح مج حج مثهت  مت خت حت جت هب مب خب حب  جبهئ مئ

َّ .. مسخس حس جس مخ جخ
 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقولوعزكجل:ك، ّْٕ)

َّ  خي حي جي يه ىه مهجه ين ىن من خن  حن جنيم
(ْْٕ . 

                                      
 .َُة،،اآليالبقرة سورةّٕٗ)
 .َُِة،،اآليالتوبة سورةَْٕ)
 .ُٔٓة،،اآليآؿعمراف سورةُْٕ)
 .ُٔة،،اآلياٜنديد سورةِْٕ)
 .ُّجزءمناآلية،،اٞنائدة سورةّْٕ)
 .ِِة،،اآليالزمر سورةْْٕ)



ِٖٓ 

 

 مس  خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث.. ُّٱ:ُبقولوتعأبكاٝنوؼ

َّخصمص حص
(ْٕٓ .  

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:ُبقولوتعأباإل٬نافٍب
 ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه  جه ين ىن من
 ىت نت متزت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ

َّمثنث زث رث يت
(ْٕٔ .  

  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ:ُبقولوتعأبكالتقول

َّ مظ حط مض خض حض جضمص خص
(ْٕٕ .  

 ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ:مثلماجاءُبقولوتعأباألنفةكالغضبككذلك
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

ٱَّخبمب حب جب هئ مئ خئحئ
(ْٕٖ .  

اليتكردتُبالقرآفالكرٙبكالسنةالنبويةلتدؿعلىأفالقلبالشواىدإٔبغًنذلكمن
.اٞنتعلقةابلوجدافمناٞنشاعركاألحاسيسكالسلوكياتللعديدكعاء

هللا قطبر٘نو سيد الشيخ اىتماـ مدل الرتبكإلبراز ُب الوجدا٘ب ةيابٛنانب ييستحسن،
تعلقةّنوضوعالرتبيةالوجدانيةحيثاعتيربالقلبدراسةتفسًنالشيخلبعضآايتالقرآفالكرٙباٞن

.كعاءنٟنا

                                      
 .ِجزءمناآلية،،اٜنشر سورةْٕٓ)
 .ِِة،،اآلياجملادلة سورةْٕٔ)
 .ّة،،اآلياٜنجرات سورةْٕٕ)
 .ِٔة،،اآليتحالف سورةْٖٕ)



ِٓٗ 

الرعد،يقوؿر٘نوهللا:" كىذهالسورةتطوؼابلقلبالبشرمُبففيمقدمةتفسًنهلسورة
٠ناالتكآفاؽكآمادكأعماؽكتعرضعليوالكوفكلوُبشكل٠ناالتواألخاذة:ُبالسماكاتاٞنرفوعة

مركل٩نرمألجلمسمى.كُبالليليغشاهالنهار.كُباألرضاٞنمدكدةبغًنعمد.كُبالشمسكالق
كاأللواف،ينبت كمافيهامنركاسانبتةكأهنارجارية،كجناتكزرعك٦نيل٢نتلفاألشكاؿكالطعـو
كالرعديسبحك٪نمد، ُبقطعمناألرضمتجاكراتكيسقىّناءكاحد.كُبالربؽ٫نيفكيطمع،

شع،كالصواعقيصيبيدامنيشاء،كالسحابالثقاؿكاٞنطرُبالودايف،كالزبدكاٞنبلئكةٔناؼكٔن
الذميذىبجفاء،ليبقىُباألرضماينفعالناس.

النافذالكاشفالشامل،يلمابلشاردكىيتبلحقذلكالقلبأينماتوجو:تبلحقوبعلمهللا
كالغيباٞنكنوفالذمواطركاٝنواِب.كالوارد،كاٞنستخفيكالسارب،كيتعقبكلحيك٪نصيعليواٝن

التدركوالظنوف،مكشوفالعلمهللا،كمآنملكلأنثى،كماتغيضاألرحاـكماتزداد.

تقربٞندارؾالبشرشيئن امنحقيقةالقوةالكربلاحمليطةابلكوفظاىرهكخافيو،جليلوإهنا
البش ٞندارؾ ٬نكن الذم القدر كىذا كغيبو. حاضره لوكدقيقو، ترجف ٢نيف، ىائل تصوره ر

. ْٕٗ)"القلوب

فهوبقراءتوتلك٪نفزقلبالقارئك٩نعلويدرؾذاؾالتصوراٞنخيفللقولاحمليطةابإلنساف
فيوقظكجدانوكأحاسيسو.

هُبتفسًنك أفيستنبطللسورة نفيسة،منها ابلدعاءكالطلباإلانبةإٔبهللاإشاراتتربوية
.كالضبلؿتستنىلالتيوالقلوباليتالتسعىمنذاهتاإٔبهللاِنبلؼدلهللا،ىياليتتؤىلاٞنرءٟن

أنوكقفعندقوؿهللا  هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه هن ُّٱتعأب:كما
َّ  هب مب

(َٕٓ 
اٞننيبةإٔبلقلوباٞنؤمنةاتلكةصورمنخبلٟناُبكصفاستفاضكقفةتربوية، 

تطمئنإبحساسهاابلصلةقاؿ:"ىذهالقلوبف،السبلـُبجومنالطمننينةكاألنسكالبشاشةكريدا
                                      

 .ََِْ/ْيف ظالل القرآن، قطب، ْٕٗ)
 .ِٖة،،اآليالرعد سورةَٕٓ)



َِٔ 

إبدراؾ الطريق. كحًنة الوحدة، قلق من تطمئن كُب٘ناه. ُبجانبو كاألمن كاألنسَنواره، ابهلل،
اٜنكمةُباٝنلقكاٞنبدأكاٞنصًن.كتطمئنابلشعورابٜنمايةمنكلاعتداءكمنكلضركمنكلشر

الرضىابالب مع يشاء، كالرزؽكالسرتُبإالّنا ُباٟنداية كتطمئنبر٘نتو كالصربعلىالببلء. تبلء
..الدنياكاآلخرة

ُبقلوباٞنؤمنٌنحقيقةذلكاالطمئنافبذكرهللا.. َّ هب مب هئ مئ هي مي..ُّ
الذينخالطتبشاشةاإل٬نافقلويدم،فاتصلتابهلل.يعرفوهنا،كال٬نلكوفابلكلمات عميقةيعرفها

اآلخرينالذينٓبيعرفوىا،ألهناالتنقلابلكلمات،إ٧ناتسرمُبالقلبفيسرتكحهاأفينقلوىاإٔب
ليس الوجود ُبىذا ك٪نسأنو كالسبلـ، الطمننينة كيستشعر إليها كيسرتيح كيندليدا كيهشٟنا

الذمىوُب٘ناه.مفردناببلأنيس.فكلماحولوصديق،إذكلماحولومنصنعهللا

 ليسأشقى٣ننكليسأشقى األنسإٔبهللا. األرض٣نن٪نرموفطمننينة ىذه علىكجو
ينطلقُبىذهاألرضمبتوتالصلةّناحولوُبالكوف،ألنوانفصممنالعركةالوثقىاليتتربطوّنا

خالقالكوف.ليسأشقى٣ننيعيشاليدرمٓبجاء؟كٓبيذىب؟كٓبيعا٘بمايعا٘بُبحولوُبهللا
اليستشعرالصلةاٝنفيةبينوو؟ليسأشقى٣ننيسًنُباألرضيوجسمنكلشيءخيفةألناٜنياة

كبٌنكلشيءُبىذاالوجود.

اكحيدناشاردناُبفبلة،عليوأفيكافحكحدهببل ليسأشقىُباٜنياة٣ننيشقطريقوفريدن
بشرإالأفيكوفمرتكنناإٔبهللا،كإفىناؾللحظاتُباٜنياةاليصمدٟناانصركالىادكالمعٌن.

مطمئنناإٔب٘ناه،مهمااكٌبمنالقوةكالثباتكالصبلبةكاالعتداد..ففياٜنياةٜنظاتتعصفيدذا
. ُٕٓ)"َّ  هب مب هئ مئ هي مي..ُّهللكلو،فبليصمدٟناإالاٞنطمئنوفاب

ٞنفعوؿشخيصووكتاستعملُبتفسًنهخاصيةالتصويرالفينُبكصفقدر٘نوهللاالشيخف
كآل ..اإل٩نابيةهاثراإل٬ناف كثباتكصبلبة طمننينة من ، . ، الرتبوماٝنبٌلبإٔبلانتقٍب أبسلوبو

تصويرحالةالشقاءكالتعاسةكالشركداليت٬نكنلئلنسافأفيعيشهاحاؿخلوالقلبمناإل٬ناف.

                                      
 .ََِْ/ْيف ظالل القرآن، قطب، ُٕٓ)



ُِٔ 

كأحاسيسوللخوؼمنكجديرابلذكرأفالشيخر٘نوهللا،بعدأفاستدرجكجدافالقارئ
،ءاٝنالقسبحانوكتعأبكمنالقولاحمليطةبومنكلجانب،ىاىواآلفيعيدإليواألملكالرجا

 اٝنفية الصلة الوجودحيثيدفعوالستشعار كبٌنكلشيءُبىذا بينو اطمئناانن يوقظعنده ٣نا ،
ازفكالتكافؤبٌناٝنوؼكالرجاءكأنسناابٝنالق.فهويسعىمنخبلؿمنهجوإٔبٓنقيقنوعمنالتو

الذمتستقيممعوحياةاٞنؤمنُبالدنياكيسعدبنعيماٛننةُبالداراآلخرة.

ادلطلب الثالث: الرتبية الوجدانية والنفس

كردتُبحيثلرتبيةالوجدانيةعبلقةكطيدةابأيضناللنفسكافللقلبارتباطكثيقابلوجداف،فكما
النبويةمقركنةابلعديدمناأللفاظاليتٓنملمعىنمنمعا٘بالوجداف:القرآفالكرٙبكالسنة

َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱماجاءُبقولوتعأب:ابٝنوؼففياقرتاهنا
(ِٕٓ ، 

 . ّٕٓ)َّين ىن من حنخن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ،ابلوسوسةك

َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱقولوتعأب:اٞنراقبةكُب
(ْٕٓ . 

 النبوية ُبالسنة جاء كحديثالنفسُبك٣نا قاؿالوسوسة يرفعو اَّللنى))عنأيبىريرة، ًإفن
تػىٍعمىٍلًبًوأىٍكتىكىلنمٍ أًليمنيًتعىمناكىٍسوىسىٍت،أىٍكحىدنثىٍتًبًوأىنٍػفيسىهىا،مىآبٍى  ٕٓٓ)  ْنىىاكىزى

 ىذاكُب فقد السياؽ قطباستجمع سيد هللاالشيخ اآلايتر٘نو من ٕنثلاليتسلسلة
لئلسبلـلا النفسية النظرية ٍبقاعدة اإلنسانية الطبيعة ابزدكاجية إٔبتلكاٞنتعلقة اليتتقررمضافة

كليتسىنلومنبعداستنباط٠نموعةمن..ربزنظرةاإلسبلـإٔباإلنسافبكلمعاٞنهايلالتبعةالفردية
اإلشاراتالرتبويةالوجدانيةالنفيسة.

                                      
 .ٕٔة،،اآليطو سورةِٕٓ)
 .ُٔة،،اآليؽ سورةّٕٓ)
 .ُْة،،اآليالقيامة سورةْٕٓ)
 ْٔٔٔرقم،اٜنديث،ُّٓ/ٖإل٬ناف،إذاحنثانسياُباأخرجوالبخارمُبصحيحو،كتاباإل٬نافكالنذكر،ابب ٕٓٓ)



ِِٔ 

 رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ:اآلايتاألربعكىذه"عليو:يقوؿر٘نةهللا
َّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب

  هئ  ُّٱابإلضافةإٔبآيةسورةالبلدالسابقة:،.. ٕٔٓ)
َّ  جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ.كآيةسورةاإلنساف:. ٕٕٓ)َّحب جب

(ٕٖٓ 
..ٕنثلقاعدة  

اإلنساف،كقولو..كىيمرتبطةكمكملةلآلايتاليتتشًنإٔبازدكاجطبيعةالنظريةالنفسيةلئلسبلـ
 جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن ُّٱ«:ص»تعأبُبسورة
َّ خب حب

.كماأهنامرتبطةكمكملةلآلايتاليتتقررالتبعةالفردية:كقولوتعأبُبسورة. ٕٗٓ)
َّ حن جن مم خم حم  جم  ُّاٞندثر:

يرتبتصرفوابإلنسافعلىكاقع..كاآلايتاليتتقررأفهللا َٕٔ)
َّ ..  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب.. ُّٱف،كقولوتعأبُبسورةالرعد:ىذااإلنسا

(ُٕٔ . 
..كمنخبلؿىذهاآلايتكأمثاٟناتربزلنانظرةاإلسبلـإٔباإلنسافبكلمعاٞنها

إفىذاالكائن٢نلوؽمزدكجالطبيعة،مزدكجاالستعداد،مزدكجاالْناهكنعينبكلمةمزدكج
ت بطبيعة أنو التحديد كجو هللاعلى نفخة كمن األرض طٌن )من مزكدكوينو ركحو  من فيو

ابستعداداتمتساكيةللخًنكالشر،كاٟندلكالضبلؿ.فهوقادرعلىالتمييزبٌنماىوخًنكماىو
شر.كماأنوقادرعلىتوجيونفسوإٔباٝنًنكإٔبالشرسواء.كأفىذهالقدرةكامنةُبكيانو،يعرب

القرآفابإلٟناـ عنها َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱاترة:
كيعربعنها ِٕٔ) ..

َّ حب جب  هئُّٱابٟندايةاترة:
.فهيكامنةُبصميموُبصورةاستعداد... ّٕٔ)

 كتشحذىا.. االستعدادات ىذه توقظ إ٧نا اٝنارجية كالعوامل كالتوجيهات كالرساالت

                                      
 .َُ-ٕت،،اآلايالشمس سورةٕٔٓ)
 .َُة،،اآليالبلد سورةٕٕٓ)
 .ّة،،اآلياالنساف سورةٖٕٓ)
 .ِٕ-ُٕت،،اآلايص سورةٕٗٓ)
 .ّٖاٞندثر،اآلية، سورةَٕٔ)
 .ُُة،،اآليالرعد سورةُٕٔ)
 .ٖ-ٕت،،اآلايالشمس سورةِٕٔ)
 .َُة،،اآليالبلد سورةّٕٔ)



ِّٔ 

ا.ا،ككامنةإٟنامننةطبعنكتوجههاىناأكىناؾ.كلكنهاالٔنلقهاخلقا.ألهنا٢نلوقةفطرة،ككائ

ذات ُب موجهة مدركة كاعية قوة الكامنة الفطرية االستعدادات ىذه جانب إٔب كىناؾ
اإلنساف.ىياليتتناطيداالتبعة.فمناستخدـىذهالقوةُبتزكيةنفسوكتطهًنىاكتنميةاستعداد

استعداد على كتغليبو فيها، ىذهاٝنًن أظلم كمن أفلح. فقد فقدالشر.. كأضعفها كخبنىا القوة
ٱَّ ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب ٱ..ُّخاب:

(ْٕٔ ..

كىنالكإذفتبعةمرتتبةعلىمنحاإلنسافىذهالقوةالواعيةالقادرةعلىاالختياركالتوجيو.
تقابلها فهيحرية سواء. للنموُبحقلاٝنًنكُبحقلالشر القابلة االستعداداتالفطرية توجيو

ابلهاتكليف،كمنحةيقابلهاكاجب..تبعة،كقدرةيق

ابإلنسافٓبيدعوالستعدادفطرتواإلٟنامي،كالللقوةالواعيةاٞنالكةللتصرؼ،كر٘نةمنهللا
كدالئل موحياتاإل٬ناف، عن كتكشفلو الدقيقة، الثابتة اٞنوازين لو ابلرساالتاليتتضع فنعانو

..وغواشياٟنولفيبصراٜنقُبصورتوالصحيحةاٟندلُبنفسوكُباآلفاؽمنحولو،كْنلوعن
عن حينئذ الواعية فتتصرؼالقوة كالشبهة الغبشفيو كاشفا الطريقكضوحا لو كبذلكيتضح

ابإلنساف.ككلكىذهُبٗنلتهاىيمشيئةهللابصًنةكإدراؾٜنقيقةاالْناهالذمٔنتارهكتسًنفيو.
كقدرهالعاـ.هللامايتمُبدائرهتافهو١نققٞنشيئة

ىذهالنظرةاجململةإٔبأقصىحدتنبثقمنهاٗنلةحقائقذاتقيمةُبالتوجيوالرتبوم:

اْناىو، - تبعة الحتماؿ أىبل حٌنْنعلو اإلنسا٘ب، الكائن ىذا بقيمة ترتفع أكال فهي
تار فاٜنريةكالتبعةاٞنشيئةاإلٟنيةاليتشاءتلوىذهاٜنريةفيما٫نإطاركٕننحوحريةاالختيار)ُب

يضعافىذاالكائنُبمكافكرٙب،كيقررافلوُبىذاالوجودمنزلةعاليةتليقابٝنليقةاليتنفخهللا
فيهامنركحوكسواىابيده،كفضلهاعلىكثًنمنالعاٞنٌن.

)ُب - بٌنيديو كْنعلأمره مصًنه، تبعة الكائن تلقيعلىىذا اٞنشيئةإطاركىياثنيا
فيولكماأسلفنا فتثًنُبحسوكلمشاعراليقظةكالتحرجكالتقول.كىويعلمأفقدرهللاالكرب

                                      
 .َُ-ٗت،،اآلايالشمس سورةْٕٔ)



ِْٔ 

َّ ..  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب.. ُّٱيتحققمنخبلؿتصرفوىوبنفسو:
.كىي. ٕٓٔ)

تبعةثقيلةاليغفلصاحبهاكاليغفو!
للرجوعإٔباٞنوازين - الدائمة اإلنسافابٜناجة تشعرىذا كىياثلثا ليظلالثابتةاإلٟنية ،

فيمنعلىيقٌنأفىواهٓب٫ندعو،كٓبيضللو،كياليقودهاٟنولإٔباٞنهلكة،كال٪نقعليوقدرهللا
٩نعلإٟنوىواه.كبذلكيظلقريبامنهللا،يهتدميدديو،كيستضيءابلنورالذمأمدهبوُبمتاىات

أفيصلإليومنتزكيةالنفسكتطهًنىا،كىويغتسلالطريق!كمنٍبفبلهنايةٞنا٬نلكىذااإلنساف
 . ٕٔٔ)"...الفائض،كيتطهرُبىذاالعبابالذميتدفقحولومنينابيعالوجودُبنورهللا

الزدكاجيةالطبيعةاإلنسانية،كبناءعلىالتبعةالناٗنةعنمنحاجململةفمنخبلؿنظرةالشيخ
القدرة فقدأتىر٘نو،سواءعلىحدإٔباٝنًنكإٔبالشرعلىتوجيونفسوكعلىالتمييزهللًااالنسافى

هللابتوجيهاتتربويةكجدانيةُبعبلقتهامعالنفس.كيتعلقاألمرُنثاٞنرءعلىاالستشعاربعلو
مشاعراليقظةقيمتوكبتكرٙبهللاعزكجللو،حٌنمنحوحريةاختيارمصًنه،كىذا٣نايعززُبنفسو

.كتطهًنىاونفستزكيةايعينوعلىك٣نكالتقول

أكدت كقد النبوية السنة ذلكابعتبار كاإلنسافمنطبيعتو علىالفطرة، ُبامزكدنمولودنا
ريكمعففيما.نفسالوقتابستعداداتللخًنكأخرلللشر نعبدهللابنمسعود قاؿ:قاؿأنو

ًئكىةًمىاًمٍنكيٍمًمٍنأىحى))ملسو هيلع هللا ىلص-رسوؿهللا كىقىرًينيويًمٍناٍلمىبلى كىقىٍدكيكًٌلىبًًوقىرًينيويًمٍناٛنًٍنًٌ ،دوًإالن ؾى قىاليواكىًإاين
هللا رىسيوؿى ًِنىًٍنو،ايى أيىٍميري٘بًإالن مىلىًكننهللاأىعىانىيًنعىلىٍيًوفىنىٍسلىمىفىبلى كىًإاين . ٕٕٔ)  قىاؿى

يليمثلك ستنبط٠نموعةمناإلشاراتيثاح،الشيخسيدر٘نوهللاٞناكردعناثفوفيما
فشلاٞنسلمٌنأماـاعداءهللا.العواملاليتتؤدمإٔبضعفكليظهربعض،الرتبويةالوجدانية

 مل خل  حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم حم جم هل مل ُّٱتعأب:قاؿهللا
                                      

 .ُُجزءمناآلية،،الرعد سورةٕٓٔ)
 ُّٖٗ-ُّٕٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٔٔ)
ٓنريشالشيطافكبعثوسراايهلفتنةالناسكأفمعكل،كتابصفةالقيامةكاٛننةكالنار،اببصحيحوأخرجومسلمُب ٕٕٔ)

 .ُِْٖ،رقماٜنديثُِٕٔ/ْ،إنسافقرينا



ِٔٓ 

 ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل
 يئىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
 يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب
َّ ىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق يف ىف

(ٕٖٔ .

اآلايتككضحمضموهناكماتشًنإليومذكًٌرناابستمراريةالصراعبٌنقولالشيخبعدأففسر
هاداإلنساف،كقفكقفةتربويةنفيسةليربزاٜنكمةمنتشريعاٛناإل٬نافكالباطلمنذأفخلقهللا

بدفاعاٜنقسبحانوكتعأبعنهمكقدرتوعلىنصرىم.قكقتاؿالظاٞنٌنمعالعلماٞنطل

استعدادناعكلطاقاهتايكْنماىاقوكلحتشادابؤلمةاٞنسلمةلالرتبويةوتوجيهاتكإٔبجانب
لجهادتولكعيمشرُب،يدعور٘نوهللا،كالقياـعليهاالضخمةألداءاٞنهمةاٞنوكلةإليهاُب٘نلاألمانة

كلمةلإعبلءن الوجدانيةهللا، القوة احتشاد إٔب "خصوصنا كالدربةفيقوؿ: الوجدانية الرتبية كىناؾ
كمن كالتقهقر. كالتقدـ كالضعف كالقوة كالفر، كالكر كاٟنز٬نة، النصر من تنشن اليت تلك العملية

كم الفرحكالغم، كمن كاألٓب. األمل من .. ٟنا اٞنصاحبة كالقلق.اٞنشاعر االطمئناف الشعورن كمن
التجمعكالفناءُبالعقيدةكاٛنماعةكالتنسيقبٌناالْناىاتُب ابلضعفكالشعورابلقوة..كمعها
اٜناالت.. كتدبًناألمورُبٗنيع ككشفنقطالضعفكنقطالقوة، كبعدىا كقبلها اٞنعركة ثنااي

علي منأجلىذاكلو،كمنأجلغًنههاكعلىالناس.ككلهاضركريةلؤلمةاليتٓنملالدعوةكتقـو
يعلمو لقيةهتبطهللا..جعلهللا٣نا يتمعنطريقهمىمأنفسهمكٓب٩نعلو دفاعوعنالذينآمنوا

. ٕٗٔ)"عليهممنالسماءببلعناء

: كالنصرقديبطئعلىالذينظلمواكأخرجوامندايرىمبغًنحقإالأف"ٍبأضاؼقائبلن
.هللا.فيكوفىذااإلبطاءٜنكمةيريدىاهللابنايقولوا:ر

النصرألفبنيةاألمةاٞنؤمنةٓبتنض بعدنضجها،كٓبيتمبعدٕنامها،كٓبٓنشديبطئقد

                                      
 .ُْ-ّٖت،،اآلاياٜن ة سورٖٕٔ)
 .ِِْٔ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٗٔ)



ِٔٔ 

!العدـقدرهتاعلى٘نايتوطويبلنفلوانلتالنصرحينئذلفقدتوكشيكن..طاقاهتا،بعد

 آخيبطئكقد اٞنؤمنة األمة حكلتبذؿ منالنصر ٕنلكو ما كآخر قوة، من ُبطوقها ما ر
.هللااُبسبيلارخيصنا،التبذلوىينناكالغالينرصيد،فبلتستبقيعزيزن

بدكفيبطئكقد القولكحدىا فتدرؾأفىذه قواىا، آخر اٞنؤمنة النصرحكلْنرباألمة
..هللاالتكفلالنصر.سندمن

تعا٘بكتتنٓبكتبذؿكالْندٟناسنداإال،كىيهللابتهاالنصرلتزيداألمةاٞنؤمنةصليبطئكقد
علىالنه هللا الصلةىيالضمانةاألكٔبالستقامتها إالإليوكحدهُبالضراء.كىذه ،كالمتوجها

.هللا.فبلتطغىكالتنحرؼعناٜنقكالعدؿكاٝنًنالذمنصرىابوهللامايتنذفبونصرعندبعدال

النصرأليبطئكقد كتضحياهتا كبذٟنا بعدُبكفاحها تتجرد ٓب اٞنؤمنة كلدعوتوهللفاألمة
يريدأفيكوفهللافهيتقاتلٞنغنمٓنققو،أكتقاتل٘نيةلذاهتا،أكتقاتلشجاعةأماـأعدائها.ك

..مناٞنشاعراألخرلاليتتبلبسو.ااٛنهادلوكحدهكُبسبيلو،بريئن

أف٩نردهللايريدالذمتكافحواألمةاٞنؤمنةبقيةمنخًن،النصرألفُبالشريبطئكماقد
خالصا،كيذىبكحدهىالكا،التتلبسبوذرةمنخًنتذىبُبالغمار!صالشرمنهاليتمح

للناسٕناما.فلوغلبووالنصرألفالباطلالذمٓناربواألمةاٞنؤمنةٓبينكشفزيفيبطئكقد
صارامناٞنخدكعٌنفيو،ٓبيقتنعوابعدبفسادهكضركرةزكالوفتظللواٞنؤمنوفحينئذفقد٩ندلوأن

أفيبقىالباطلحكليتكشفعارايهللاجذكرُبنفوساألبرايءالذينٓبتنكشفٟنماٜنقيقة.فيشاء
للناس،كيذىبغًنمنسوؼعليومنذمبقية!

 التصلحبعدييبطئكقد البيئة ألف كاٝنالنصر اٜنق األمةالستقباؿ الذمٕنثلو كالعدؿ ًن
اٞنؤمنة.فلوانتصرتحينئذللقيتمعارضةمنالبيئةاليستقرٟنامعهاقرار.فيظلالصراعقائماحكل

تتهينالنفوسمنحولوالستقباؿاٜنقالظافر،كالستبقائو!

يعلمو كلو،كمنأجلغًنه٣نا النصر،فتتضاعفالتضحيات،يبطئ،قدهللامنأجلىذا



ِٕٔ 

. َٕٕ)"عنالذينآمنواكٓنقيقالنصرٟنمُبالنهايةهللاكتتضاعفاآلالـ.معدفاع

فسًنهآلايتسورةتمعرضأفىذهالتوجيهاتالرتبويةاليتذكرىاالشيخُبكجديرابلذكر
بطئتاليتكاألسبابالعواملفيسردهجملموعةمن؛فابلشموليةُبنفسالوقتاٜن تتسمابلدقةك

اٞناديةالرتبوية،وانباٛنَنلفقداعتىنازدىاراألمةكاستعادة٠ندىا،ٓنوؿدكفؤمنٌنكاليتاٞننصر
الركحيةك كالعقلية القارئكالوجدانية، عندعوتو إليوفضبلن كالنظر بشمولية الوجود إٔبالتعاملمع

رأماموواألفقكتصغيعينفتتسعُبا،كاثبتمنعندهللااالوجودمنحولومقٌدر،٣نا٩نعلويرلبكاملو
ابطمئنافكسكينةلكلماقدرههللا.ونفساألحداثالعابرةفيشعرُب

 مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱكُبمثاؿآخر،عندتفسًنهلقوؿهللاتعأب:
َّ خك حك جك مق حق مف  خف حفجف

كانطبلقنامننظرتوالشموليةُبالتعاملمعالوجود، ُٕٕ)
 النظر أفق ابتساع هللاكرؤيةأبٗنعو ُبعلم اٞنقدرة اٞنؤمنٌنإٔباألحداثُبمواضعها دعا فقد ،

إفاإلنساف٩نزعكيستطاركتستخفواألحداثحٌنينفصل:"االعتداؿُباٜنزفكالفرح،حيثقاؿ
الوجود كيتعاملمعاألحداثكنهناشيءعارضيصادـكجودهالصغًن.فنماحٌن،بذاتوعنىذا

ذراتُبجسم..وىوكاألحداثاليتٕنربو،كٕنربغًنه،كاألرضكلهايستقرُبتصورهكشعورهأن
بعضها،..كأفىذهالذراتكائنةُبموضعهاُبالتصميمالكاملالدقيقكبًنىوىذاالوجود الـز

ُبعلمهللا،لبعض معلـو ..حٌنيستقرىذاُبتصورهكشعوره،اٞنكنوفكأفذلككلومقدرمرسـو
فبلأيسىعلىفائتأسىيضعضعوفإنو٪نساب علىالسواء. ٞنواقعالقدركلها كالطمننينة لراحة

ُبطواعيةكُبرضى.رضىكيزلزلو،كاليفرحُناصلفرحايستخفوكيذىلو.كلكن٬نضيمعقدرهللا
العارؼاٞندرؾأفماىوكائنىوالذمينبغيأفيكوف!كىذهدرجةقداليستطيعهاإالالقليلوف.

نماسائراٞنؤمنٌنفاٞنطلوبمنهمأال٫نرجهماألٓبللضراء،كالالفرحابلسراءعندائرةالتوجوإٔبهللا،ف
ليسأحدإالكىويفرحك٪نزف،»هنع هللا يضركذكرهيدذهكبتلك،كاالعتداؿُبالفرحكاٜنزف.قاؿعكرمة

 . ِٕٕ)"ـاٞنيسرلؤلسوايءكىذاىواعتداؿاإلسبل،«اجعلواالفرحشكراكاٜنزفصرباكلكن
                                      

 .ِِْٕ-ِِْْ/ْيف ظالل القرآن، قطب،انظر َٕٕ)
 .ِّسورةاٜنديد،اآلية، ُٕٕ)
 .ّّْٗ/ٔيف ظالل القرآن، قطب، ِٕٕ)



ِٖٔ 

 ادلبحث الثالث: اجلانب العقلي والفكري

اإلدراؾالبشرمابلقدرالذمأرادههللا" :ر٘نوهللايقوؿسيدقطب لومنالتكرٙبُب٩نبأف٥نرـت
يهجمعلى،كيال٧نضيُبالتيوببلدليل،ٍبالنتجاكزبوىذااجملاؿ،٠نالوالذم٪نسنو إالدليبلن

. ّٕٕ)"..كىوعندئذأخطرمناٞنضيببلدليليعرؼمن٠ناىلالطريقماال

فكافمنٕناـعظمةالبيافالقرآ٘ب،أفأكضحاٜنجة،كأابفللعقلاحملجة،حكلينه اٝنيار
 ألجلو الربجلتعظمتو بلأقسم كأجلنها، احملامد صدر العقل-اٞنرضيالذميناؿبو -أقصد

 مي خي حي جي يه ُّٱكابرة،كيتوقدعنكلحًنةكمغامرة؛فقاؿسبحانو:الوليمتنععناٞنتشريفن
 َّ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي

فإفالعقوؿتطيشأحياانإذاىي، ْٕٕ)
انغمستُبسلطافاٟنول،بعيداعنسلطافالوحي،كتربيةالقرآف.

عقلايترل؟كماكىلالذكاتاآلدميةإالنتاجٞنايتمخضعنالعقوؿاليتىيقوامها؟فماال
 اليتتعرضٟنا العقلية ٟنيبةالشيخسيدقطبر٘نوهللاُبكتابوالرتبية مناٟنول،كحيطة احرتازنا ،

العقلحياؿقداسةالنصالقرآ٘ب؟

ادلطلب األول: مفهوم العقل والرتبية العقلية

العقل يف اللغةالفرع األول: 

ألنو:العقلالٌتثٌبتُباألمور.ك:العقلُبلسافالعرب" القلب،كالقلبالعقل،كٌٚنيالعقلعقبلن
قيل:العقلىوالٌتمييزاٌلذمبويتمٌيزاإلنسافمنيعقلصاحبوعنالتورطُباٞنهالك،أم٪نبسو،

يعقلو الشيء كعقل فهم؛ كقلبعقوؿ سؤكؿ، كلساف قلبعقوؿ، لفبلف كيقاؿ: اٜنيواف، سائر
:فهمو . ٕٕٓ)"عقبلن

                                      
 .ِّٕ/ِيف ظالل القرآن، قطب، ّٕٕ)
 .ٓ-ُ،ت،اآلايالفجرسورة ْٕٕ)
 .ْٗٓ-ْٖٓ/ُُقل،مادة،"ع،لسان العرب ابنمنظور،ٕٕٓ)



ِٔٗ 

احمل القاموس ككماٟنا"يط:ُب كقبحها، حسنها من األشياء، بصفات أك العلم، العقل:
كنقصاهنا،أكالعلمِنًناٝنًنين،كشرالٌشرٌين،أكمطلقألمور،أكلقوةيدايكوفالتمييزبٌنالقبح
١نمودة كٟنيئة األغراضكاٞنصاّب، ّنقدماتيستتبيدا يكوف الذىن. ُب ٠نتمعة كٞنعاف كاٜنسن،

الضركريةكالنظرية،كابتداءلئلنسافُب حركاتوككبلمو.كاٜنقأنونورركحا٘ببوتدرؾالنفسالعلـو
. ٕٕٔ)"كجودهعنداجتنافالولدٍباليزاؿينموإٔبأفيكملعندالبلوغ

""كجاءت "عؽؿ" الكرٙبمادة ُْٗبالقرآف مرة بصيغةجاءت-إالكاحدة-كلها
 تعقل..اٞنضارع،الفعل " ففعل تكرر ِْوف" تكرر "يعقلوف" كفعل "عقل"ِِمرة، كفعل مرة،

. ٕٕٕ)"ك"نعقل"ك"يعقل"جاءكلمنهامرةكاحدة

كرد "العقل" لفظ أف ابلذكر ليكاٛندير الفعل بصيغة الكرٙب القرآف اإلدراؾؿٌدُب على
صدراليدؿ،كٓبيردبلفظاٞنصدر،ألفالفعلداؿعلىزمن،كاٞنكالفهملدلاإلنساف،كالتفكًن

األكٔب حقيقة كإدراؾ السابقٌن، أحواؿ لتدبر العقل منظومة ُب ىاـ مكوف الزمن كمفهـو عليو،
كاآلخرة،فلذاجاءالتعبًنبوعلىىذاالنحو.

 كماأفىناؾٖنةألفاظامرتادفةن،عربيداالقرآفالكرٙبعننفساٞنعىنالذميعربعنومفهـو
"العقل"؛فمنذلك:

باأللبا" ك"النهى" أصحابالعقوؿ" ُبصفة تعأب: قولو ُب جاء كما  يث ىث نث  ُّٱ،

َّىكيك مك لك اك يق ىق يف ىف
ُُِّّبقولوتعأب:ك، ٖٕٕ)

َّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ
(ٕٕٗ ..

حنجنيمىمممُّٱقولوتعأب:ماُبكلعقلُبإحدلدالالتو،"القلب"ليدؿعلىاك

                                      
 .َُّْ-َُّّص،مادة،"عقل،،القاموس احمليطآابدم، الفًنكزٕٕٔ)
 .ُّص،ُط،العقل والعلم يف القرآن الكرميالقرضاكم، ٕٕٕ)
 .َُٗسورةآؿعمراف،اآلية، ٖٕٕ)
 .ْٓسورةطو،اآلية، ٕٕٗ)



َِٕ 

، َٖٕ)َّخن تعأب: ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهُّٱكقولو
ٌَّّ(ُٕٖ .

.. ِٖٕ)َّمئزئرئَُُِّّّّّٰٱ:"اًٜنٍجر"ليدؿعلىالعقلككذلكبلفظ

-يتفكركا-تتفكركف-تتفكركا-كماأنوكردبلفظ"الفكر"كىونتاجالعقل:"يتفكر
خفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسُّٱف"،يتفكرك
.. ّٖٕ)َّملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمف

الفرع الثاين: العقل يف االصطالح 

يٌػئىةلقبوؿالعلملفالعلماءُبتعريفهمللعقل،يقوؿاخت الراغباألصفها٘ب:"العقلييقاؿللقوةاٞنػيتػىهى
. ْٖٕ)كيقاؿللعلمالذميستفيدهاإلنسافبتلكالقوةعقل"

بتداءنكيعمالعقبلء"االعلمالضركرمالذميقع"اْنوالباجيُبتعريفوإٔبأنوك
(ٕٖٓ .

العقلقديرادبو:الغريزة،كقديرادبو:علم:"،منهاعدةمعا٘بةأيخذالعقلعندابنتيميك
. ٖٕٔ)"كقديرادبو:عملابلعلم٪نصلابلغريزة.

كلكنوك" كالعمل، يكملالعلم كبو ككماؿكصبلحاألعماؿ، ، العلـو العقلشرطُبمعرفة
. ٕٖٕ)"ليتُبالعٌنليسمستقبلبذلك،لكنوغريزةُبالنفس،كقوهفيها،ّننزلةقوةالبصرا

                                      
 .ُٕٗسورةاألعراؼ،جزءمناآلية، َٖٕ)
 .ّٕسورةؽ،اآلية، ُٖٕ)
 .ٓلفجر،اآلية،سورةا ِٖٕ)
 .ْٔسورةسبن،اآلية، ّٖٕ)
 .ٕٕٓص،،مادة،"عقل،ادلفردات يف غريب القرآناألصفها٘ب، ْٖٕ)
 .ّٖ/ُدط،،شرح الكوكب ادلنًنابنالنجار، ٖٕٓ)
 .ُِ/ٗ،ِط،درء تعارض العقل والنقلابنتيمية، ٖٕٔ)
 .ّّٗ-ّّٖ/ّدط،،رلموع الفتاوىابنتيمية، ٕٖٕ)



ُِٕ 

العقل: عنماىية إفللعقلالبشرمكزنوكقيمتوبوصفو"كبقوؿالشيخسيدقطبمتحداثن
..كلكنىذاالعقلالبشرمىوعقلاألفراد..ىذاحقأداةمنأدكاتاٞنعرفةكاٟندايةُباإلنساف

اٞنؤثرات بشكل متنثرنا البيئات، من بيئة ماكاٛنماعاتُب ليسىناؾ .. البشرم»يسمى «العقل
كمدلوؿمطلق!إ٧ناىناؾعقليكعقلك،كعقلفبلفكعبلف،كعقوؿىذهاجملموعةمنالبشر،ُب

....كىذهكلهاكاقعةٓنتمؤثراتشكلٕنيليدامنىنا،كٕنيليدامنىناؾمكافماكُبزمافما

دهمدلاٝنطنكالصوابُبكالبدمنميزافاثبت،ترجعإليوىذهالعقوؿالكثًنةفتعرؼعن
أحكامهاكتصوراهتا.كمدلالشططكالغلو،أكالتقصًنكالقصورُبىذهاألحكاـكالتصورات.كقيمة

اٞنيزاف كزفأحكاموُبىذا ليعرؼيدا لئلنساف، اٞنهينة األداة ىوأنو اٞنيزافالعقلالبشرمىنا ..
البشرأنفسهممن..ؤثراتالثابت،الذمال٬نيلمعاٟنول،كاليتنثربشكلاٞن يضعو كالعربةّنا

..مآبيرجعالناسإٔبذلك..فقديكوفاٝنللُبىذهاٞنوازينذاهتا.فتختلٗنيعالقيمموازين
اٞنيزافالثابتالقوٙب.

أكجوكهللا كسائر كسائراألحكاـ، القيم، كلسائر كالعدؿ، لؤلمانة اٞنيزافللبشر، يضعىذا
 حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ:كلحقلمنحقوؿاٜنياةالنشاط،ُب

  مبهب هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن جن مم خم

َّ
(ٕٖٖ "(ٕٖٗ .

لصأفالعقلعبارةعنقوةغريزيةُبنفساإلنسافمنخبلؿماسبقمنتعريفات،ييستخ
لدلٞنعرفةكاٟندايةأداةمنأدكاتايستطيعمنخبلٟناالتفكًنكالربىنةكالتعلمكالفهمكاإلدراؾ،كىو

.اإلنساف

  الفرع الثالث: مفهوم الرتبية العقلية

كالسنةاألسساليترىبيداالقرآفالكرٙبُباإلسبلـ)الرتبيةالفكرية ،كاٞنرادمنهاقديعربعنهاب
                                      

 .ٗٓ،اآلية،ءالنساسورة ٖٖٕ)
 .َٗٔ/ِيف ظالل القرآن، قطب، ٖٕٗ)



ِِٕ 

لومنالطيشكالتخريب،كدفعنابوإٔباإلنتاجكالعمارة،لتجليةكالعقلىالنبويةالشريفة اجب،صوانن
االستخبلؼكالقياـبوعلىماجاءبواألمر،كأىمىذهاألسس:

اٜنواس- كإاثرة كاألغبلؿ، القيود سائر من ك"ٓنريره اٜنقيقة، حيجناب من العقل صيانة
كترفع العقل تزكي اليت اٞنختلفة، العلـو من التزكد ٍب الفكر، أبواب أهنا أساس على كالوجداف،

اإلنسافكميزهعنمستواه.منذلك٤ندأفا العقل،حيثكـر لقرآفالكرٙب،قررحريةالفكر،ككـر
عليو كاشتملت الكوف، حواه ما على يده يضع أف من بفكره كمكنو األخرل، الكائنات سائر

عنأفعالوأماـهللا،كالناس،كأماـنفسوكضمًنه" . َٕٗ)الطبيعة،كجعلوبعدذلكمسؤكالن

العمل- من لكثًن ١نبل كالتعلم،جعلو كالتذكر، كالتدبر، كالتعقل، كالتفكر، ياتالسامية،
كأثقلاألحواؿعلىالعقل،كأشداألغبلؿعليو،أفيعيشّنننلعنىذهالعمليات،يهيمُبالكوف

الذاتببلتفكر،كينخرطُبإدراؾماىيةالوجودببلتزكيةكالتعقل،ببلتدبر،كيسيحُبحقائق
فٌنكاألمماٞناضٌنببلركيةكالأتمل،كالتزكيةأكإ٬ناف.كيتدارسأخبارالسال

يبلغواٞننه الراب٘ب منتكرٙباإلنسافكقدلٌوحالشيخسيدقطبر٘نوهللاإٔبأفغايةما
ىوعرضوعليهماالحتكاـُبأمرالقرآفإٔبإدراكهمىمكتدبرعقوٟنم.كيعٌنٟنمكالعقلاإلنسا٘ب،

مايعٌنٟنمالظاىرةاليتالٔنطئإذااتبعهاذلكاٞننه .كىيظاىرةكاضحةمنه النظرالصحيحك
كداللتهاعلىأنو..كلالوضوحُبالقرآفمنجهةك٬نكنللعقلالبشرمإدراكهامنجهةأخرل

كجل:منعندهللا عز  زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زبُّقولو

َّمثنث
الٕنارلداللةكىي، ُٕٗ) العقل،لتحثٌكثًنةنصوصكقدجاءت. علىاستخداـ

. ِٕٗ)كالتفكرُبخلقهللا،كىومنه أصيلُبالقرآف

كذلكأفانبثاؽنورالعقلإ٧نااستمدهمنكميضالببلغالقرآ٘ب،،طواعيتوللنصالقرآ٘ب-
فصارالقرآفحاكمناكصارالعقلتبعنا،كمكلقلبتالصورةُنيثيصًنالعقلحاكمناكالنصالقرآ٘ب

                                      
 ٖ،ص،ٓ،طالرتبية يف كتاب هللا فايد،َٕٗ)
 .ِٖ سورةالنساء،اآلية،ُٕٗ)
 .ُِٕ/ِيف ظالل القرآن، انظرقطب، ِٕٗ)



ِّٕ 

منأبوابالفوضى.١نك ومنا،فتلكبدايةاالنتحار،كاببه

كٞنافطنسيدقطبٟنذهاٞنعادلةالدقيقةاليتال٬نكنأفتصحإالعلىكفق٩نعلالعقل
يبصربنورالوحي،حرصعلىأفيرىبالعقلليكوفعلىأًباالستعدادلتلقيقذائفاٜنقاليتيفهم

يقوؿسيدقطبر٘نواءتيداالرسل،كنزلتيداالكتب،يدااٜنقائقمنحيثىيحقائق،كماج
-ٞناعلمهللاسبحانوأفالعقلالذمآاتهلئلنسافأداةقاصرةبذاهتاعنالوصوؿإٔباٟندلهللا:"

كقاصرةكذلكعنرسممنه للحياةاإلنسانية٪نققاٞنصلحة-بغًنتوجيومنالرسالةكعوفكضبط
كينجي اٜنياة كاآلخرةالصحيحةٟنذه اٞنآؿُبالدنيا علمهللا..صاحبومنسوء ىذاسبحانوٞنا

:شاءتحكمتوكشاءتر٘نتوأفيبعثللناسابلرسل،كأاليؤاخذالناسإالبعدالرسالةكالتبليغ
. ْٕٗ).." ّٕٗ)َّمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض..ٱُّ

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱلآليةالكر٬نة:عندتناكلوأفالشيخ،كلذاييبلحظ

 مخ جخ  محجح مج حج مث هت خت حت جت هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ جئ يي

، ٕٓٗ)َّجس أف كبعد مدلوٟنا خاصيةفسر بعضخصائصمستعمبلن كيربز ليوضح الفين التصوير
ىدايةكتبصركتركوىوالعقيدةاجملردةعنأىواءالدنياكملذاهتاكاٞنتمثلةُبكوفاتباعالوحيكحده

 تذييلاآليالعمىبعينو، عند تدبرية الداعيللتفكركقفكقفة ليبدم ،َّجس مخ جخ..ُّ:ة
.ُبالتصوراإلسبلميتصورهحوؿكظيفةالعقلالبشرمك٠ناالتو

عنطبيعةىذاالعقلالبشرمككيفلوأفيشقىكيضلبصورةمفصنلةُبحديثوأسهبكقد
للعقلاليت٬نكنكىداه.ٍبكشفعنبعضاجملاالتاٞناديةّنعزؿعنالوحيكّنعزؿعنمنه هللا

 فيها، يستقل هللا"اف كىبو الذم العقل ىذا كإدراؾإف الوحي، ذلك تلقي على قادر لئلنساف
..ٍبىذهىيفرصتوُبالنوركاٟندايةكُباالنضباطيدذاالضابطالصحيح..كىذهكظيفتومدلوالتو

ابشرمبنفسوبعيدنفنماحٌنيستقلىذاالعقلالالذمالأيتيوالباطلمنبٌنيديوكالمنخلفو.
                                      

 .ُٓسورةاإلسراء،جزءمناآلية، ّٕٗ)
 .َٖٔ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ْٕٗ)
 .َٓسورةاألنعاـ،اآلية، ٕٓٗ)



ِْٕ 

.،كسوءالتقدير،كسوءالتدبًنللضبلؿكاال٥نراؼ،كسوءالرؤيةعنالوحي،فإنويتعرضحينئذ

«األشياء»لواتبعالوحيلكفىالبشرالشركلوكجعلالتجاربكالتقلباتُب..كالعقل،
 اٞنادة»كُب » األجهزة»كُب » اآلالت»كُب .. » الذم٬نكن الطبيعي ٠نالو فيو.كىي يستقل أف

! ٕٔٗ)"كاٝنسارةُبالنهايةموادكأشياء.الأنفسكأركاح

تسخًن احلواس لتكون يف خدمة العقل الثاين:ادلطلب 

العقلالبشرم،كأيٌبالقلبعلىرأستلكاٜنواس؛ كتعأباٜنواسُبخدمة جعلاٜنقسبحانو
ماأكدتوالسنةاٞنطهرةُبحديث،كىذاألعماؿالقلوبكالزمةٟناتبقىخاضعةنعماؿاٛنوارحف

عنرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص ))للبشًنبنالنعمافهنع هللا يضر، صىلىحىٍتصىلىحىقاؿ: ًإذىا ميٍضغىةن: ُباٛنىسىًد أىالىكىًإفن
القىٍلبي اٛنىسىديكيُلوي،أىالىكىًىيى . ٕٕٗ)  اٛنىسىديكيُلوي،كىًإذىافىسىدىٍتفىسىدى

عق تعأبكُب هللالقولو قطبر٘نو سيد الشيخ  جض مص خص حص ُّ:بتفسًن

َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض
(ٕٖٗ ،

كالقرآفيعربابلقلبكيعربابلفؤادعن٠نموعمدارؾاإلنسافالواعيةكىيتشملمااصطلح"يقوؿ:
 العقل، أنو السذلككتشملعلى لكم جعل كالعمل. الكنو اجملهولة الكامنة اإلٟناـ قول معك

كُبسواىامنآالءهللاحٌنتدركوفقيمةالنعمةُبىذهٱَّ حف جفٱُّ:كاألفئدةكاألبصار
. ٕٗٗ)"عليكم

متدبرنفاٜنواس ٩نعلو ّنا العقل ٔندـ متبصرناليتال حواسا ىي ُبملكوتهللا، ،انقصةا
كالعقلالذميعجزعنتطويعىذهاٜنواسلقضيةاإل٬ناف،ىوببلشكعقلمضطرب.

                                      
 .َُٖٗ-َُٕٗ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٔٗ)
 .ِٓ،اٜنديثرقمَِ/ُ،كتاباإل٬ناف،اببمناستربألدينو،صحيحوأخرجوالبخارمُب ٕٕٗ)
 .ٖٕ سورةالنحل،اآليةٖٕٗ)
 ُِٖٔ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٗٗ)



ِٕٓ 

: قيمة العقل البشري ودوره يف قضية اإلميانالثالث ادلطلب

لقليخدـقضيةاإل٬ناف،بلىوخيالبشرمببلتردد،أفالعقلمناألموراليتينبغيإقرارىا
إفإدراكولقوانٌنالكوفكماىيُب.ٍبالسرُببنائهاعلىأساسمتٌن،كمنىنااكتسبأ٨نيتو

الذمُبكلحاؿتبارؾهللانضعف،لكنواالستسبلـتسبيحنالتنزيل،يدفع٥نواالستسبلـالع
.كتعأبعمايصفوف

كلؤلسففإفاٜنيجباليتٓنوؿبٌنالعقلكإدراؾاٜنقائقكثًنةكمعقدة،كتزدادّنركرالزمن،
اٞنشيد،الذمكىيمنصنعآدميمقيت،بلأضحتىذهاٜنجبمعاكؿهتدـىذاالصرحاإل٬نا٘ب

الرسل،إذ١ناؿأفاألصلحارسنالو.كحكلتنتفيالعبثيةعنالعقلالبشرم،بعثهللاجيعلالعقلُب
تستقلالعقوؿعنإظهارالطريق،منغًنىدايةاٞنرسلٌن.

الشيخ قطبيقوؿ هللاسيد لآليةر٘نو تفسًنه  زت رت يب ىب ُّٱ:عند
ك"، ََٖ) َّ ىق يف ىف يث ىث مث زث رث يت ىت نت مت ُبهلل البالغة اٜنجة

دالئلاإل٬نافُباألنفسكاآلفاؽ.آلفاؽكقدأعطىهللااألنفسكا يتدبركفبو البشرمنالعقلما
ر٘نةمنوبعباده،كتقديرنالغلبةالشهواتعلىتلكاألداةالعظيمةاليتأعطاىاٟنم-سبحانو-كلكنو
يبصركهنميذكركهنمك«مبشرينكمنذرين»اقتضتر٘نتوكحكمتوأفيرسلإليهمالرسل-أداةالعقل-

ك٪ناكلوفاستنقاذفطرهتمكٓنريرعقوٟنممنركاـالشهوات،اليتٓنجبعنهاأكٓنجبهاعندالئل
. َُٖ)"اٟندلكموحياتاإل٬نافُباألنفسكاآلفاؽ

 يت ىت نت مت زت .. ُّٱيقفكقفةتربويةمعجزءاآلية:ٍبىاىوذاسيدر٘نوهللا
يتعلقيياتاللطيفةكالعميقة،٪نتشدمنها٠نموعةمناإل٪ناء..َّ.. نثمث زث رث ما ذكرمنها

عليها حياتوُباألرضبقيمةالعقلكدكرهُبقضيةاإل٬نافابهلل،كىيأخطرقضااياإلنسافاليتتقـو
عليهامآلوُباآلخرة. بكلمقوماهتاكمايقـو

                                      
 .ُٓٔسورةالنساء،اآلية، ََٖ)
 .َٖٓ/ِص،يف ظالل القرآن،  قطب،َُٖ)



ِٕٔ 

وظيفة العقل ورلاالتو: الرابعادلطلب 

قضيةاإل٬ناف،كتعبيداٜنواسأبٗنعهالبارئها،منخبلؿالذٍكدعن،تقدـأفمنمهاـالعقلالرئيسة
منكىمالصورة،إٔبكنواٜنقيقة، السًنُبمعطياتالكوفكالعمرافكاإلنساف،تفكرناكتبصرنا،انتقاالن

اعنالطبائعاٝنائرة،كاألفكاراٜنائرة.كلذاكافالوحياكماصورىاالقرآفكجاءتيد الرسل،بعيدن
العقلأمحاكمناعليو،كالسببُبذلكالئح،كتفسًنهظاىر.سابقناعلى

هللا الصدد:يقوؿسيدر٘نو ككافعلىالعقلُبىذا اٜنكم، "كمكلثبتالنصكافىو
البشرمأفيقبلوكيطيعوكينفذهسواءكافمدلولومنلوفنالوأكغريبناعليو"
(َِٖ .

..فالتفكرمطلوب،.كىداهأعمى،يهللاكىداهبصًن،كبرتؾكحكالعقلّنصاحبةكحيهللا"
كاٜنضعليومنه قرآ٘بكلكنوالتفكراٞنضبوطبضابطالوحي،الذم٬نضيمعومبصرناُبالنورال

ببلدليلكالىدلكالكتابمنًن الذم٫نبطُبالظبلـأعمى، كالعقلالبشرم..مطلقالتفكر
..يتحرؾُبق،إ٧نايتحرؾُب٠ناؿكاسعجدناحٌنيتحرؾُبإطارالوحياليتحرؾُب٠ناؿضي

النفس ٪نتومأغوار كما الغيبأيضنا كعآب الشهادة الذم٪نتومعآب كلو، الوجود ىذا ٠ناؿىو
..فالوحياليكفالعقلعنشيءإالعنا٥نراؼاٞننه ،ك٠نإباألحداث،ك٠ناالتاٜنياةٗنيعنا
كالشهو األىواء كالتواء الرؤية األداةكسوء فهذه دفعنا. كالنشاط اٜنركة إٔب يدفعو ذلك كبعد ات!

..إ٧ناكىبهالولتعملكتنشطُبحراسةالوحيكاٟندل..العقللئلنسافالعظيمةاليتكىبهاهللا
.. َّٖ)"الراب٘ب..فبلتضلإذفكالتطغى

،كىذامافقطإطارالوحيداخليتحرؾينقصمنقيمةالعقلحٌن٩نعلوإذفالاإلسبلـف
كاليت اٞنتنوعة اليتتتحدثعنكسائلاإلدراؾكعنالظاىراتالعلمية اآلايتالقرآنية عدد يؤكده
كاليتيفوؽ الواسع، كالتدبركالتعقلُبملكوتو إٔبالتفكر كتعأبعباده اٝنالقسبحانو يدعوفيها

ماجعلالش َْٖ)آيةَٕٓعددىاحوإب ا،كىذا يسهبُبر٘نوهللايخ.فاجملاؿإذفكاسعجدن
                                      

 .َٖٔ/ِلقرآن، يف ظالل ا قطب،َِٖ)
 .َُٗٗ/ِاٞنرجعالسابق، َّٖ)
 .ِٗص،ِّ،عكالقانوفالشريعة،٠نلة)دراسة موضوعية( مصطل  التفكر كما جاء يف القرآن الكرمياجملإب،انظر، َْٖ)



ِٕٕ 

.توضيححدكدكظيفةالعقلكدكرهُبالتلقيعنهللا

 زث رث يت ُّٱُبمعرضتفسًنهلقولوتعأب:يقوؿر٘نوهللامعرفة"الذاتاإلٟنية"،ففي٠ناؿ
 مم ام  يل ىل مل يك ىكمك لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث
َّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن من زن رن

(َٖٓ 
إفعقيدة".. 

ألمتصوربشرمعنذاتهللاالتوحيداإلسبلمية،ال سبحانوكالعنكيفياتأفعالو..تدع٠ناالن
سبحانوليسكمثلوشيء..كمنٍبال٠ناؿللتصورالبشرملينشئصورةعنذاتهللا.فكلهللفا

التصوراتالبشريةإ٧ناتنشنُبحدكداحمليطالذميستخلصوالعقلالبشرم٣ناحولومنأشياء.فإذا
ليسكمثلوشيء،توقفالتصورالبشرمإطبلقانعنإنشاءصورةمعينةلذاتو-سبحانو-كافهللا

كيفيات يتوقفتبعانلذلكعنتصور فإنو العلية لذاتو معينة صورة إنشاء كمكلتوقفعن تعأب.
ُب األفعاؿ ىذه آاثر تدبر ٠ناؿ إال أمامو يبق كٓب ٗنيعان. ىوأفعالو كىذا حولو.. من الوجود

. َٖٔ)"و٠نال

إفالقرآفىواألصلكالنظرايت"يقوؿر٘نوهللا:"اٜنقائقالعلميةالتجريبيةكفيما٫نص"
تركها كقد القرآف. ٠ناؿ غًن فمجاٟنا التجريبية العلمية اٜنقائق أما سواء. ٔنالفو أك توافقو العلمية

كيصلإٔبالنتائ اليتيص بكاملحريتو، البشرميعملفيها للعقل كككلالقرآف بتجاربو، إليها ل
كالسبلمة،كٓنريرهمنالوىمكاألسطورةكاٝنرافة.كماكاالستقامةنفسوبرتبيةىذاالعقلعلىالصحة

عملعلىإقامةنظاـللحياةيكفلٟنذاالعقلأفيستقيم،كأفيتحرر،كأفيعيشُبسبلـكنشاط..
قائقاٛنزئيةالواقعيةبتجاربو.كٓبيتعرضلذكرٍبتركوبعدذلكيعملُبدائرتواٝناصة.كيصلإٔباٜن

شيءمناٜنقائقالعلميةإالاندران.مثلأفاٞناءأصلاٜنياةكالعنصراٞنشرتؾُبٗنيعاألحياء.كمثل
أفٗنيعاألحياءأزكاجحكلالنباتالذميلقحمننفسوفهو٪نتومعلىخبلايالتذكًنكالتننيث...

. َٕٖ)"ليتصرحتيداالنصوصالقرآنيةكأمثاؿىذهاٜنقائق.ا

                                      
 .ْٓسورةاألعراؼ،اآلية، َٖٓ)
 .ُِٔٗ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،َٖٔ)
 .ُٖٖٓ/ْاٞنرجعالسابق، َٕٖ)



ِٕٖ 

قىًديره»يقوؿ: "اٞنطلقةهللاملكية"كُب٠ناؿ شىٍيءو عىلىكيلًٌ إٗناالبغًنحدكال«..كىىيوى
ككلقيد تشاء. كما بو تتعلق أف تشاء كتتعلقّنا كالقيد. ٕنضيبغًنحد اٞنطلقة فاٞنشيئة قيد.

شيئةمنأمنوعكأملوفىوتصورابطل،انشئمنطبيعةيتصورهالعقلالبشرمّننطقوىوٟنذهاٞن
 َٖٖ)"العقلالبشرماحملدكد!

لقدكافاإل٬نافابلغيبىومفرؽالطريقُبارتقاءاإلنسافبقوؿ:"،ككل"الغيب"كُب٠ناؿ
الزماف يريدكفأف-كجماعةاٞناديٌنُبكلزماف-عنعآبالبهيمة.كلكنٗناعةاٞناديٌنُبىذا

ىذايع كيسموف احملسوس! لغًن فيو كجود ال الذم البهيمة، عآب إٔب القهقرل.. ابإلنساف ودكا
يػيٍؤًمنيوفى»اٞنؤمنٌنإايىا.فجعلصفتهماٞنميزةىيصفة:كىوالنكسةاليتكقىهللا«!تقدمية» النًذينى

. َٖٗ)"علىنعمائوكالنكسةللمنتكسٌنكاٞنرتكسٌنهللكاٜنمد«...اًبٍلغىٍيبً

ةاليت٩نتازىااإلنساف،فيتجاكزمرتبةاٜنيوافالذماليدرؾإالمابكاإل٬نافابلغيبىوالعت"
اإلنسافالذميدرؾأفالوجودأكربكأمشلمنذلكاٜنيزالصغًناحملدد إٔبمرتبة تدركوحواسو،

ُبتصوراإلنسافكىينقلةبعيدةاألثر-أكاألجهزةاليتىيامتدادللحواس-الذمتدركواٜنواس
ٜنقيقةالوجودكلوكٜنقيقةكجودهالذاٌب،كٜنقيقةالقولاٞننطلقةُبكيافىذاالوجود،كُبإحساسو
ابلكوفكماكراءالكوفمنقدرةكتدبًن.كماأهنابعيدةاآلثرُبحياتوعلىاألرضفليسمنيعيش

بًنالذمتدركوبديهتوكبصًنتوكيتلقىُباٜنيزالصغًنالذمتدركوحواسوكمنيعيشُبالكوفالك
كأعماقو،كيشعرأفمداهأكسعُبالزمافكاٞنكافمنكلمايدركوكعيوأصداءهكإ٪ناءاتوُبأطوائو

ىياليتصدر الكوف، أكربمن حقيقة كخافيو، الكوفظاىره كأفكراء القصًناحملدكد. ُبعمره
. َُٖ)"عنها،كاستمدمنكجودىاكجوده..

العقلالبشرمكاب اليتمناٞنمكنأفيستقلفيها الشيخاجملاالتالطبيعية ُبلتإب،٪نصر
. ُُٖ)معرفةنواميسالكوفكاإلبداعُبعآباٞنادة..كىوملكعريض!!!

                                      
 .ّْٕٗ-ّْٖٕ/ٔاٞنرجعالسابق، َٖٖ)
 .َُُِ/ِ،يف ظالل القرآنقطب، َٖٗ)
 .َْ-ّٗ/ُاٞنرجعالسابق، َُٖ)
 .ِّٕ/ِانظر،اٞنرجعالسابق، ُُٖ)



ِٕٗ 

يدعوابستمرارإٔبكعلىالرغممنىذااٜنصرجملاالتعملالعقلالبشرم،فالشيخر٘نوهللا
أل إ٧نايقولوفُبىذهالقضية،الذينيركفأفىذاالعقليغينعنالوحيمرهللا،"اتباعالوحيامتثاالن
كالرسالة،كٓب٩نعلىذهاٜنجةىيقدجعلحجتوعلىالناسىيالوحيهللغًنمايقوؿهللا..فا

. ُِٖ)"عليهامنمعرفةريداالواحدكاإل٬نافبوعقلهمالبشرم،كالحكلفطرهتماليتفطرىمهللا

يشقىاإلنسافابتباعواٞنذاىبالفلسفيةأكالعلميةاٞنعاش،حٌنالواقعٌببشهادةمنأيٍب
سبحانويعلمأفالعقلكحدهيضل،كأفالفطرةعليو:"هللاّنعزؿعنالوحيكالرسالة،فيقوؿر٘نةهللا

ىوالنوركحدىاتنحرؼ.كأنوالعاصملعقلكاللفطرة،إالأفيكوفالوحيىوالرائداٟنادم،ك
-كىومنمنتجاتالعقل-كالذينيزعموفأفالفلسفةتغينالعقلعنالدينأكأفالعلمكالبصًنة

السندلومناٜنقيقةكالمنالواقعكذلك..يغينالبشريةعنىدلهللا إ٧نايقولوفقوالن

كعلىالعلم،فالواقعيشهدأفاٜنياةالبشريةاليتقامتأنظمتهاعلىاٞنذاىبالفلسفيةأ..
مهمافتحتعليوأبوابكلشيءكمهماتضاعفاإلنتاج«اإلنساف»ىيأأبسحياةيشقىفيها

أف علىأكسعنطاؽ..كليسمقابلىذا تيسرتأسباباٜنياةككسائلالراحةفيها كاإليرادكمهما
اٜنياةعلىاٛنهلكالتلقائية!فالذينيضعوفاٞنسنلةىكذامغرضوف! ...تقـو

الذاٌب،فإف عيوبتركيبو تقيو الضماانتاليت البشرم للعقل يكفل حياة منه  اإلسبلـ
لو كيضع األسس، لو يقيم ٍب كالنزعات. كالشهوات األىواء من عليو تقع اليت الضغوط كعيوب
ةالقواعد،اليتتكفلاستقامتوُبانطبلقوللعلمكاٞنعرفةكالتجربةكماتكفللواستقامةاٜنياةالواقعي

ظلها ُب يعيش هللا-اليت شريعة كمناىجو-كفق بتصوراتو لينحرؼ الواقع عليو يضغط فبل
. ُّٖ)"كذلك!

الشيخر٘نوفإنويتعرضللضبلؿ،كقدأتىعنالوحيابنفسوبعيدنأماعندمايستقلالعقل
عضاألسبابالطبيعيةاليتٓنصرمهمةالعقلداخلإطارالوحي:ببهللا

                                      
 .َُٖٗ/ِ، اٞنرجعالسابق ُِٖ)
 .َُٖٗ/ِاٞنرجعالسابق، ُّٖ)



َِٖ 

حيثيتعذرعليوأف..كاحدنا.الكبلنيعةتركيبوذاهتاُبرؤيةالوجودأجزاءنبسببطب:أكالن  -
يرلالوجودٗنلة،ليقيمعلىأساسىذهالرؤيةالكاملةأحكامنا،كيضععلىأساسهانظامنا،ملحوظنا

يظل ٍب كمن كالتوازف.. الشموؿ هللا-فيو منه  عن ينعزؿ كيغًن-كىداهحٌن التجارب، يراتد
كيتخبطمنأقصىاليمٌنإٔبأقصىاأل الفعل، كيبدؿالنظاـ،كيضطرببٌنالفعلكردكد حكاـ،

الشماؿ..كىوُبذلككلو٪نطمكائناتبشريةعزيزة،كأجهزةإنسانيةكر٬نة..
بسببماركبُبالكيافالبشرممنشهواتكأىواءكنزعات،البدٟنامنضابط،:اثنينا -

استمرارحياةالبشريةكارتقائها،كالتتعدلىذااٜنداٞننموففتؤدمإٔبيضمنأفتؤدمكظائفهاُب
ٟنذا فبلبد البشرمكحده العقل الضابطال٬نكنأفيكوفىو كىذا انتكاسها! أك تدمًناٜنياة

منضابطآخريضبطو-كىيشكل-العقلالذميضطربٓنتضغطاألىواءكالشهواتكالنزعات
ُب-أفيضبطومناٝنللأيضنا،كيرجعإليوىذاالعقلبكلْنربة،ككلحكمىوذاتوك٪نرسوبعد
بوْنربتوكحكمو،كليضبطبواْناىوكحركتو-٠ناؿاٜنياةالبشرية .. ُْٖ)"ليٌقـو

قدكشفعن٠نموعةمناإلرشاداتكاإلشاراتالرتبويةالشيخر٘نوهللاك٠نملالقوؿإف
عملوكتدخلوُبنظاـالقيمةاليتترسمللقارئحدكدالع قلمنحيثكظيفتيوكمنحيث٠ناالتي

.كلهااٜنياة

ُبىذا-إفدكرالعقل:"ر٘نوهللا،يقوؿالشيخاٞننه الصحيحُبالتلقيعنهللاأماعن
الذميعنيوالنص.كمامدلولوالذميعطيوحسبمعا٘بالعبارةُباللغة-الصدد ىوأفيفهمما

إفاٞندلوؿالصحيحللنصاليقبلالبطبلفأكالرفضكاالصطبلح.كعندى اٜندينتهيدكره.. ذا
ُنكممنىذاالعقل.فهذاالنصمنعندهللا،كالعقلليسإٟننا٪نكمابلصحةأكالبطبلف،كابلقبوؿ

..أكالرفضٞناجاءمنعندهللا

عقلليدرؾمقرراهتأناطبالمنأفالرسالة..كالطريقالوسطالصحيحىوالذمبيناهىنا
أمإذا-كترسملواٞننه الصحيحللنظرُبىذهاٞنقررات،كُبشؤكفاٜنياةكلها.فإذاأدرؾمقرراهتا

ٓبيعدأماموإالالتصديقكالطاعةكالتنفيذ..فهيالتكلفاإلنسافالعمليدا-فهمماذايعينالنص
                                      

 .َُٖٗ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ُْٖ)



ُِٖ 

.سواءفهمهاأـٓبيفهمها.

م لو تبيح نصوصها..كىيكذلكال مفهـو كفق اٞنقررات، مكلأدرؾىذه مقرراهتا ناقشة
مناقشتهاليقبلهاأكيرفضها.ليحكمبصحتهاأكخطئها..كقدعلمأهناجاءتومنعندهللا.الذمال

يقصإالاٜنق،كالأيمرإالابٝنًن.

بعد-صحيحةأاليواجوالعقلمقرراتالدينال:ىوكاٞننه الصحيحُبالتلقيعنهللا،..
يدا اٞنقصود يدرؾ -أف مقوالتو من لنفسو كوهنا عليها سابقة لو اٞننطقية»ّنقررات ! من« أك

الصحيحة، النصوص يتلقى أف الصحيح اٞننه  إ٧نا الناقصة.. ْناربو من أك احملدكدة مبلحظاتو
ال منمنهجو أقـو الذاتيةكمنهجها مقرراتوىو!فهيأصحمنمقرراتو قبلأف-ذاٌبكيكوفمنها

مكلصحعندهأهنا-كمنٍبال٪ناكمالعقلمقرراتالدين-يضبطّنوازينالنظرالدينيةالصحيحة
مّنقرراتواٝناصةإٔبأيةمقرراتأخرلمنصنعواٝناص!..إفالعقلليسإٟننا،ليحاكً-منهللا

 مقرراتهللا..

 للنصّنفهـو بشراين عقلينا ٠نالو،كالإفلوأفيعارضمفهومنا عقليبشرمآخرلو..ىذا
اٞنتعددة. ٠ناؿللتنكؿكاألفهاـ ىنالكمناألصوؿالصحيحة داـ ما كالحجر حرجعليوُبىذا

مكفولةللعقوؿالبشريةُب-علىأصولوالصحيحةكابلضوابطاليتيقررىاالديننفسو-كحريةالنظر
اجملاؿالواسع.كليسىنالكمنىيئة،كالسلط ة،كالشخص،٬نلكاٜنجرعلىالعقوؿ،ُبىذا

ألكجوالرأماٞنتعددة،كمكلكافالنظر-إدراؾاٞنقصودابلنصالصحيحكأكجوتطبيقو مكلكافقاببلن
كىذاكذلكمعىنأف-ُبحدكدالضوابطالصحيحةكاٞننه الصحيح،اٞننخوذمنمقرراتالدين

.. ُٖٓ)"ىذهالرسالةٔناطبالعقل

عنخعنالعقلكعنمهمتوالساميةُبالتلقيكالتسليماٞنطلقٞناجاءبوهللاماقالوالشي
،ىواإل٬نافاٜنقيقيكاألصلي.غًنأفىناؾبعضالتنفيذٍبلتصديقكالطاعةطريقالوحيكالرسالةاب

ابإلدرا يستحقكترلأفاإل٬ناف٩نبأفيكوفمقركانن اليتتعطيالعقلفوؽما ؾالتياراتاٞنادية

                                      
 .َٕٖ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ُٖٓ)



ِِٖ 

كالفهم.كىذاماذىبإليوالعديدمناٞنفكرينالعلمانيٌنالذينالأيخذكفكاليعملوفأبحكاـهللا
إالبعدقبوٟنامنقبلعقوٟنمالضعيفةأكبعدتقريبالتجارباإلنسانيةلصبلحيتها.كىذااإل٬نافقد

واقعليسمناإل٬نافُبشيء:اعتبلهالتكربكاالستعبلءعلىأحكاـاٝنالقسبحانوكتعأبكىوُبال
 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱ
َّ
(ُٖٔ .

هللا لوحظعلىالشيخر٘نو يوضحكيفصلُبآلياتالتلقيعنهللاكقد كىو " إفقولو
اإلسبلـدينالعقل..٫ناطبالعقلّنعىنأنويكلإليوفهممدلوالتالنصوصاليتٓنملمقرراتو،

وأفيؤمنّنااليفهممدلولوكاليدركو..فإذاكصلإٔبمرحلةإدراؾاٞندلوالتكفهمكاليفرضعلي
كمناُبافهومؤمن،أكعدـالتسليميدافهوكافر..كليسىوحىّناٞنقرراتٓبيعدأماموإالالتسليم

.. ُٕٖ)"صحتهاأكبطبلهنا

ّن اٞنفركضاإل٬ناف ليسمن فعبلن ىل السؤاؿمطركحنا: كيبقى ٓب ييا يدرؾفهم ؟مدلولوكٓب
 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱكىلىذايتفقمعماجاءُبنصوصالشرعكقولوتعأب:

َّ لك خك حك جك مقحق مف خف جفحف مغ
 ىل مل خل ُّٱجلكعبل:،كقولو ُٖٖ)

  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل
َّىييي

وحيكألكامرهمنغًنلُبامتثاٟنمكاستسبلمهملصحابةرسوؿهللا،..كماأثرعن ُٖٗ)
كرسولوحكمماداـثبتأفهللاأكإدراؾابلعلةأكاٜنكمةمنكراءذلك،اقتناععقلياللجوءإٔب
يدذاكأمر.

وافهمكسواء،واأكٓبيقتنعواسواءاقتنع،شرطكلكنكانواينفذكفاألكامركيذعنوفمنغًن
مةككثًنةييذكرمنهاالاٜنصر،حديثتغيًنالقبلةكلقدضربوالذلكأمثلةعظيوىا.العلةأكٓبيفهم

                                      
 .ُٓسورةالسجدة،اآلية، ُٖٔ)
 .َٕٖ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ُٕٖ)
 .ُٓسورةالنور،اآلية، ُٖٖ)
 .ّٔسورةاألحزاب،اآلية، ُٖٗ)



ِّٖ 

:منبيتاٞنقدسإٔبالكعبة: هللا))عىٍنأىنىسو رىسيوؿى بػىٍيًتصىلنىهللاأىفن ييصىلًٌي٥نىٍوى كىافى كىسىلنمى عىلىٍيًو
  مئ خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من ُّٱاٍلمىٍقًدًس،فػىنػىزىلىٍت:

َّ جبهئ
رىجيلهًمٍن،(َِٖ) ًإفنفىمىرن ًةاٍلفىٍجًر،كىقىٍدصىلنٍوارىٍكعىةن،فػىنىادىل:أىالى بىيًنسىلىمىةىكىىيٍمريكيوعهُبصىبلى

لىةً اٍلًقبػٍ اليواكىمىاىيٍم٥نىٍوى لىةىقىٍدحيٌوًلىٍت،فىمى . ُِٖ)  اٍلًقبػٍ

الُصبٍ"))بنعمرقاؿعبدهللاكُبحديثل ُبصىبلىًة بًقيبىاءو النناسي نىا ،بػىيػٍ آتو جىاءىىيٍم ًإٍذ ًح،
: »فػىقىاؿى رىسيوؿى ٍعبىةى،صىلنىهللاهللاًإفن الكى أىٍفيىٍستػىٍقًبلى أيًمرى لىةىقػيٍرآفه،كىقىٍد اللنيػٍ عىلىٍيًو أيٍنزًؿى قىٍد كىسىلنمى عىلىٍيًو

الكىعٍ ًإٔبى اريكا فىاٍستىدى ، الشننٍـً ًإٔبى كيجيوىيهيٍم كىكىانىٍت استجابة ِِٖ)  بىةًفىاٍستػىٍقًبليوىىا، سرعة كاضح .
دكففهمأكإدراؾ.الصحابةألمرهللا

ماجاءعن جاءإٔباٜنجراألسودأنوهنع هللا يضر،عمربناٝنطابعنعابسبنربيعةكأخًننا
))فقبلو،فقاؿ: رىأىٍيتي ،الىتىضيُركىالىتػىنػٍفىعي،كىلىٍوالىأىٌ٘بً حىجىره أىننكى أىٍعلىمي صىلنىهللاًإٌ٘بً كىسىلنمىالننيبن عىلىٍيًو

مىاقػىبػنٍلتيكى . ِّٖ)  يػيقىبًٌليكى

ادلطلب اخلامس: عالقة العقل بعمر اإلنسان

إفمناٞنفاىيماليتتتجلىفيهاحكمةاٝنالقكعظمتو،كوفىذاالعقلأيحيطبسياجالزمن،فمهما
ةاالبتداءُبالعآباآلخر،عآباٝنلود،كلوترؾأبدعكتفنن،فإنويقرتبمننقطةالفناء،اليتىينقط

العقلبغًنعمر،لتبعثرتنواميسالوجود،إذىيمبنيةعلىاألخذبقصد،كالعطاءبقصد،كلناأف
نتصورلوكافعقلاآلدميٌنيفوؽعمريهأعمارىم،ُنيثالٓنصلتلكالتناسبيةالكونية،لكانت

كشططُبالكليات فوضى، كهللاالنتيجة قاؿسبحانوءقدجعللكلشيكاٛنزئيات، قدرا،كما

                                      
 .ُْْسورةالبقرة،جزءمناآلية َِٖ)
 .ِٕٓرقم،ّٕٓ/ُٓنويلالقبلةمنالقدسإٔبالكعبة،،ابباٞنساجدكمواضعالصبلة،كتابمسلمُبصحيحوركاه ُِٖ)
(ِِٖ  فصلىإٔبغًن،كتُبصحيحوالبخارمركاه علىمنسها، اإلعادة ير كمنٓب جاءُبالقبلة، ابالصبلة،اببما

 .َّْ،اٜنديثرقمٖٗ/ُ،القبلة
 .ُٕٗٓ،اٜنديثرقمُْٗ/ِ،ذكرُباٜنجراألسود،اببمااٜن ،كتابصحيحوُبالبخارمركاه ِّٖ)



ِْٖ 

َّ جح مج حج مث هت مت خت حت..  ُّٱكتعأب:
(ِْٖ 

 ..

كشخصيتو" كإدراكو لئلنساف اإلكراـ منتهى التوجيو، كىذا العرض، فيوكُبىذا أف كما
اإلدراؾُبظاىرةاليعييوإدراكها.كىيُبالوقتذاتو ذاتمنتهىالنصفةُباالحتكاـإٔبىذا

الٕنارل!كالتناسقاٞنطلقالشاملالكاملىوالظاىرةاليتال٫نطئهامنيتدبر-كماأسلفنا-داللة
ا..كمستوايهتاك٠ناالهتا،٣نأنتلفالعقوؿكاألجياؿُبإدراؾمداىا.كلكنكلعقل ىذاالقرآفأبدن

راكو،ُب١نيطيتكيفّندلما٬نلكإد-ُنسبقدرتوكثقافتوكْنربتوكتقواه-ككلجيل٩ندمنها
القدرةكالثقافةكالتجربةكالتقول.

كمستطيع اآلية. ٢ناطبيدذه ككلجيل، أحد، فإفكل كفقمنه -كمنٍب التدبر عند
ماهتيئولوقدرتو-ظاىرةعدـاالختبلؼ،أكظاىرةالتناسق-أفيدرؾمنىذهالظاىرة-مستقيم

كثقافتوكْنربتوكتقواه..

ُبكتلكالطا إبدراكها كٕنلكالتحققمنو تدركو، ئفةُبذلكاٛنيلكانتٔناطببشيء
. ِٖٓ)"حدكدىااٝناصة

تعأب اٞنعىنُبظبلؿقولو كالتصويرمنسيدقطب،كىويتناكؿىذا الدقة أركعىذه كما
َّ مح جح مج  حج مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئُّٱ

(ِٖٔ 
ابلقياسإٔبماُب-مهماكثرت-ذهاٜنياةالدنيامنأرزاؽكىذايصورنزارةماُبىيقوؿر٘نوهللا:"

يعلمأفعباده،ىؤالءالبشر،اليطيقوفالغىنإالبقدر،كأنولوبسطهللاآلخرةمنفيضغزير.فا
لبغواكطغوا.إهنمصغارال٬نلكوفالتوازف.ضعاؼال-مننوعمايبسطُباآلخرة-ٟنمُبالرزؽ

١ندكدا،.كهللا٪نتملوفإالإٔبحد األرضمقدرا بعبادهخبًنبصًن.كمنٍبجعلرزقهمُبىذه
بقدرمايطيقوف.كاستبقىفيضواٞنبسوطٞننينجحوفُبببلءاألرض،ك٩نتازكفامتحاهنا،كيصلوف

                                      
 .ّسورةالطبلؽ،جزءمناآلية، ِْٖ)
 .ُِٕ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ِٖٓ)
 .ِٕسورةالشورل،اآلية، ِٖٔ)



ِٖٓ 

 ِٕٖ)"اٞنذخورٟنمببلحدكدكالقيودإٔبالدارالباقيةبسبلـ.ليتلقوافيضهللا

اٞننه ا فإف ُبتناسقكختامنا الرشىد، ٥نو العقل، علىاألخذُنيجىز قائم لعقليُبالقرآف
بديع،يرتؾللعقلفرصةٓنصيلالفكرةاليتيداسعادتو،كيرسملومعآباٞنبدأالذم٩نعلومتسقنامع
اإل٩نابيةالسويةاليتينهجهاالقرآفُب جزئياتالكوفككلياتو،فقوةالعقلإذفيستمدىامنمفهـو

٬نزجبٌنطاقاتاإلنسافكلها،ّنافيهاالنفسكالذاتأبٗنعها،فبلبن اءاإلنسافكالعمراف،مفهـو
يغلبجانبناعلىجانبإالابلقدرالذميتحققبوالتكافؤ،كتتحققبواٞنزيةاٞنقصودة.

خبلؿ من الرابنية اللطائف جاءت كلذا أبدائها، االستقبلؿ ليسابإلمكاف مهمة لكنها
الرسل،كإنزاؿالكتب.إرساؿ

أمرىمُبكتابوتذكرةكاعتبارنا،استنكفواعنالطواعية،كٞناعجزتعقوؿبعضمنذكرهللا
 خن حن جن  يم ىم مم ُّٱحكايةعنهم:كحارتعقوٟنمُباٜنكمةمنإ٩نادالرسل،كماقاؿهللا

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من

ِّ ّٰ َّ 
(ِٖٖ  الناس"ا:يقوؿسيدمعلقن، العجبالذمتلقىبو يستنكرىذا سؤاؿاستنكارم.

حقيقةالوحيمنذكانتالرسل.

بشرارسوال؟كمبعثىذاالسؤاؿلقدكافالسؤاؿالدائمالذمقوبلبوكلرسوؿ:أبعثهللا
الذميتمثلفيهم.فهم«اإلنساف»عدـإدراؾالناسأنفسهملقيمة«.اإلنساف»ىوعدـإدراؾقيمة

فيكلفوىداية-عنطريقالوحي-بوثركفعلىبشرأفيكوفرسوؿهللا،كأفيتصلهللايستك
.غًنانظرينإٔبهللاملكاأكخلقاآخرأعلىرتبةمناإلنسافعندالناس.إهنمينتظركفأفيرسلهللا

ادهمنيتصلٟنذااٞنخلوؽكمنتكر٬نوأفيكوفأىبلٜنملرسالتوكأف٫نتارمنبٌنأفرتكرٙبهللا
 . ِٖٗ)"ىذااالتصاؿاٝناصهللاب

  
                                      

 .ُّٕٓ/ٓيف ظالل القرآن،  قطب،ِٕٖ)
 .ِ،اآلية،يونسسورة ِٖٖ)
 .ُٕٗٓ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،ِٖٗ)



ِٖٔ 

 اجلانب السياسي :الرابعادلبحث 

أساسيناُبحياةالشعوبكاألمم،كقدشهدالتاريخاإلنسا٘ب كانتالسياسةعلىمرالعصورمكوانن
كبًنناحوؿالعبلقةاليتتربطالسياسةابلدين،غًنأفالشريعةاإلسبلميةجاءتلتسوسالناس جدالن

كآخرهتم بدنياىم يتعلق ما ؛ُبكل حياهتمفاٞنسلموف ُبكلشؤكف ابلرجوعإٔبدينهم ،منموركف
هللا رسوؿ كسنة القرآف ٓنكيم على الصغر منذ ابلرتبية مطالبوف ُبٗنيع-ملسو هيلع هللا ىلص-دمحمكاٞنسلموف

كالنصوص حوٟنم، كاألحداثاليتتدكر كمساألحواؿ السياؽكثًنة قوؿهللاتفيضة،ُبىذا منها
 ىف يثىث  نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يبُّٱسبحانوكتعأب:

 زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف

 مت خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ يي ىي ني مي

  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ:قولوعزكجل،ك َّٖ)َّمج حج مث هت

َّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جهين ىن من خن
(ُّٖ ...

 أثر ما أيضنا ىريرةكمنها أيب ملسو هيلع هللا ىلصهنع هللا يضرعن النيب عن ، قاؿ: شىٍيءو))، عىٍن تيكيٍم يػٍ نػىهى فىًإذىا
،أيضناهنع هللا يضرعنأيبىريرة،كُبحديثآخر ِّٖ)   فىاٍجتىًنبيوهي،كىًإذىأىمىٍرتيكيٍمأبًىٍمروفىٍنتيواًمٍنويمىااٍستىطىٍعتيمٍ

))قاؿ،عنالنيبملسو هيلع هللا ىلص : أىطىاعى فػىقىٍد أىطىاعىيًن عىصىىهللامىٍن عىصىا٘بفػىقىٍد كىمىٍن كتبقى. ّّٖ)   هللا، ..
السنةالنبويةحافلةابألحاديثُبالسياؽ.

النصوصالشرعيةأف تناكلتوىذه تعلقاألمرَنميعشؤكفيكاألصلُبكلما الدنيااٜنياة
إالأفيدؿالدليلأكالقرينةعلىكاألخبلؽأكغًنذلك،كاآلخرةسواءمنهااٞنعاشأكالسياسةأ

.خبلؼذلك

                                      
 .ْٖ سورةاٞنائدة،اآلية،َّٖ)
  .ّٔ سورةاألحزاب،اآلية،ُّٖ)
اٜنديث،ٓٗ-ْٗ/ٗرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،كتاباالعتصاـابلكتابكالسنة،ابباالقتداءبسننُبصحيحو،البخارمركاه ِّٖ)

  .ِٖٖٕرقم
  .ِٕٓٗاٜنديثرقم،َٓ/ْ،يقاتلمنكراءاالماـكيتقىبو،ابباٛنهادكالسًن،كتابُبصحيحوالبخارمركاه ّّٖ)



ِٖٕ 

حكلاصابتهمالفنتكاٞنآسيمنكلجانب،فمالكنسرعافماابتعداٞنسلموفعنشرعهللا
كسبب العداء كالشرذمة الفرقة تعرفها اليت سببالتخلفاٜنضارمالسياسة كما حالينا اإلسبلمية

ُبالوقتالراىنإالنتيجةابتعادىمعندينهماٜنقكتفسًنىمسبلميإلالعآباكالثقاُبالذميشهده
اعماجاءبوالقرآفالكرٙبكالسنةالطاىرة.ااٞنظاىركاألحداثالسياسيةتفسًنن بعيدن

بلألهنمابتعدكاعندينهماٜنقكالرؤيةالعدؿُبتفسًنتلكاألحداث،كلوأهنمبنواعلى
ُدٟنممنأحداثكحوادثكأفكارسياسيةكغًنسياسية،ٞناكقعوااٜنقالقرآ٘بكا لعدؿالنبومفيما٩نًى

فيماكقعوافيومنفرقةكشرذمةكعداء،كلكنالشياطٌناجتالتهم،كاالنبهاربفلسفاتسياسيةضالة
لكالصراطابٝنًنكاٟندموقناجتاحتهم،فشرقواكغربوا،كاتبعواآراءمنليسٟنمبرىافراب٘بسامق

اٞنستقيم.

،يهتمبقضااير٘نوهللاالشيخسيدقطبكقدكاف يسعىجاىدناإٔبإنشاءجيلإسبلميكاعو
ىيالعليا.كمنٍبفقداألمة،كيعملعلىرفعرايةاإلسبلـعالية،كيسعىإٔبأفتكوفكلمةهللا

ٓبتفسًنه،عليهامدار ديةاليتكاففإٔبجانبالرتبيةالعق،اٛنوانبالرتبويةَنميعاعتىنُبتفسًنه
التعبدكالذكرموالرتب٪نصرفكرهكٓبالرتبويةاألخرليهملاٛنوانب عنأموراٜنياةُبدائرة ا بعيدن
 اٜنضارة اٞنسلمكقضااي توعية يهدؼإٔب اليت الرتبوم ابٛنانبالسياسي أيضنا عين كلكنو كاألمة
بشموليةاإلسبلـ.

أفلكلنظ يرلفهو" اـمنالنظماالجتماعيةفلسفتو،كالنظاـالسياسيكاألسساليتيقـو
الذميستندإليو، األخبلقيكاٞنعيار كالنظاـ عليها، االقتصادمكاٞنبادئاليتيرتكز كالنظاـ عليها،

النظاـالذمكغاايتتناسبطبيعتو،كحلوالتبلئماٞنشاكلالناْنةعنتطبيقو،كأفأ٤نحنظاـىو
عل عنالغذاءاٞنادمٛنسده،ىعقيدةفكريةاثبتة،تعرؼاإلنسافحقاٞنعرفة،كتقدـلوفضبلنيقـو

اعنالكوفكالوجودكاٜنياة،تبلئمطبيعتوكترضيفطرتو،كمنكسليمناكامبلنكاٜنريةكاٞنساكاة،تصورن
. ّْٖ)"اُباألنظمةاٞنعاصرةكاألفكاراليتتسًنىاخاصنرأاين سيدقطبىذااٞنعتقدالفكرمكافل

                                      
   ِْ،دط،ص،يف فكره السياسي والديين سيد قطب مع، فضلهللاّْٖ)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8


ِٖٖ 

ابعدإيرادتعريفكُبىذااٞنبحث،ك التطرؽإٔبر٩ند،كعبلقتهاابلرتبيةلسياسةسريعٞنفهـو
اليتاعتىنأبرز اإلسبلمية اٞنبادئالسياسية الشيخ هللايدا ر٘نو سيد منها قياـُبتفسًنه، ضركرة

كاٜناكمية،كالشورل،كالعدؿ.،الدكلةاٞنسلمة

 ادلطلب األول: مفهوم السياسة وعالقتها ابلرتبية

 السياسة يف اللغةالفرع األول: 

ياسةن:قاـالٌسٍوس:الٌرايسة،يقاؿساسوىٍمسٍوسنا،كإذارٌأسوهقيل:سٌوسوهكأساسوه.كساساألمرس
ساسةوكسٌواس سٍستالٌرعٌية.كالٌسياسة:القياـعلىالٌشٍيءّنايٍصلحو...بو،كرجلساسمٍنقٍوـو

. ّٖٓ)م"كسٌوسالرجلأمورالٌناس،علىمآٍبيسٌمفاعلو،إذامٌلكأمرى...سياسة

ناأللفاظاليتكلكنكردت٠نموعةممصطلحالسياسةكالمشتقاتو،ردٓبيُبالقرآفالكرٙبك
:ييذكرمنهاتدؿعليها

 ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱقولوتعأب:جاءُب"التمكٌن"كما
. ّٖٔ)َّىل مل يك ىك  مكلك اك يق ىق يف

يشتقمنوكما"اٜنيكم" تعأب: مثلقولو  مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ،

َّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص  خص حص
كىياآلية، ّٕٖ)

. السياسةالشرعية)ميةنصفكتابواليتأدارعليهاابنتي

تعأب:"اٞنلك" ُبقولو  َّ  مضخض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ُّٱكما

(ّٖٖ .
                                      

 .َُٖ/ٔدة،"ساس،ما،لسان العرب ابنمنظور،ّٖٓ)
 .ُْ سورةاٜن ،اآلية،ّٖٔ)
 .ٖٓ سورةالنساء،اآلية،ّٕٖ)
 .َُُ سورةيوسف،جزءمناآلية،ّٖٖ)



ِٖٗ 

 خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ُّٱقولوتعأب:كماجاءُب"االستخبلؼ"

َّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع جع مظ  حط مض
(ّٖٗ 

 .

النبوية السنة ُب ،أما مواطن، عدة ُب السياسة مصطلح كرد منهافقد سبيلييذكر على
انىٍتبػىنيو:))قاؿ،أفالنيبملسو هيلع هللا ىلصُبحديثمتفقعليوهنع هللا يضرعنأيبىريرةماجاءالتمثيلالاٜنصر، كى

نىيبنبػىٍعًدمكىسىيىكيوفيخي نىيبٌّخىلىفىوينىيبٌّكىًإننويالى قىاليوالىًإٍسرىائًيلىتىسيوسيهيٍماأٍلىٍنًبيىاءيكيلنمىاىىلىكى فىاءيفػىيىٍكثػيريكفى
فيوابًبػىيػٍعىًةاأٍلىكنًؿفىاأٍلىكنًؿأىٍعطيوىيٍمحىقنهيٍمفىًإفن قىاؿى  َْٖ)  سىائًليهيٍمعىمنااٍستػىٍرعىاىيمٍهللافىمىاأتىٍميريانى

..

 ما إٔب كرداستنادنا تعريفات، من للفظيدكر اللغوم األمورحوؿ"السياسة"اٞنعىن تدبًن
 نرعايتهاكإصبلحها.كحس

 يف االصطالحالسياسة الفرع الثاين: 

أف "السياسة"ُباالصطبلح٫نتلفابختبلؼمناٞنعلـو االْناىاتكابختبلؼزكاايالرؤل.مفهـو
عنابنعقيلاٜننبلي-يقوؿ: ففيتعريفجامعالبنالقيمر٘نوهللا :"السياسةماكافمن-نقبلن

أقربإٔبالصبلحكأبعدعنالفساد،كإفٓبيشرعوالرسوؿصلىهللااألفعاؿ،ُنيثيكوفالناس
. ُْٖ)عليوكآلوكسلمكالنزؿبوكحي"

إعدادالفرداٞنسلمليكوفمواطننا":أهناُبتعريفهاييذكرفلعلأٗنعما،لرتبيةالسياسيةأماا
عزكجل،قبلاُبثوابهللاصاٜنناُباجملتمعاٞنسلم،يعرؼكاجباتوفيؤديهامنتلقاءنفسو،طمعن
 . ِْٖ)"اٞنطالبةُنقوقو،كمايعرؼحقوقوفيسعىإٔباكتسايداابلطرؽاٞنشركعة

لسياسةارتباطقومابلرتبية؛فهيهتدؼلبناءعلىماسبقمنتعريفات،٬نكناإلٗناؿأف
ضارةٍباالبتعادعنكاالىتماـبقضااياٜندبًناألموركحسنرعايتهاإٔباإلصبلحالعمليالواقعيكت
                                      

 .ُِٗ سورةاألعراؼ،اآلية،ّٖٗ)
 .ِّٖٔ،اٜنديثرقمُِْٕ/ّكتابأحاديثاألنبياء،اببماذكرعنبينإسرائيل،ركاهالبخارمُبصحيحو، َْٖ)
 .ِّٖ/ْ،ُ،طدلوقعٌن عن رب العادلٌنإعالم ا ابنقيم،ُْٖ)
 .ِص،،ُط، لرتبية السياسية يف اجملتمع ادلسلم الشنتوت،اِْٖ)



َِٗ 

.الفسادبكلأشكالو

خاصناحوؿ)ُبظبلؿالقرآف ،كتابكقدلوحظ،منخبلؿاستقراء أفلسيدر٘نوهللارأاين
كعليو، كالعامة. اٝناصة شؤكهنا تسيًن ُب تنهجها كاإليديولوجياتاليت اٞنعاصرة السياسية األنظمة

اال ٩ندر اٜنالية، أىداؼالدراسة مع ترصدكٕناشيا الرتبوممنخبلؿ السياسي طبلععلىفكره
اٜناكمية،األساسيةلنظاـاٜنكمُباإلسبلـ،كلعلأبرزىا:بعضاٞنبادئنظراتوكحملاتوالرتبويةإٔب
عنإصرارهمبدئيناعلىكجوبقياـالدكلةاإلسبلميةلتحقيقمنه الشورل،كالعدؿ،كاٜنري ة.فضبلن
دكلمنىذهاٞنبادئُبمطلبخاص.هللاُباألرض.كسيتمإفرا

   اإلسالميةادلطلب الثاين: ضرورة قيام الدولة 

حوؿكجوبقياـالدكلةاإلسبلميةإلقامةمنه هللا.ٍبشيخر٘نوهللافيمايليبعضماجاءبوال
الراب٘بنه اٞنلتحقيقأ٨نيةاالئتبلؼكالتوافقعلىركيزتٌنضركريتٌنك٠نتمعتٌنُبنفسالوقتحأكض

.كاألخوةُبهللاهللاإل٬نافابالذمارتضاهلعبادهُباألرض،أالك٨نا

كتنظيم٠نتمع،كإقامةدكلة،إنشاءأمة:الذمجاءالقرآفكلولتحقيقواألصيلاٟندؼإف"
خاصة معٌن،علىأساسمنعقيدة جديد،كتصور كبناء .. إفراد -هللااألصلفيو -سبحانو

بوبيةكالقوامةكالسلطافكتلقيمنه اٜنياةكشريعتهاكنظامهاكموازينهاكقيمهامنوكحدهابأللوىيةكالر
 . ّْٖ)"ببلشريك

اإلسبلـدينكاقعي،يدرؾأفالنواىيكالتوجيهاتكحدىاالتكفي،كيدرؾأفالدينال"
بدكفدكلةكبدكفسلطة.كإفالدينىو عليوحيااٞننه أكيقـو ةالناسالعملية،النظاـالذمتقـو

كدستور كببلمنه ١ندد، كببلتشريع، ببلسلطة تعيشُبالضمًن. كجدانية مشاعر كليس٠نرد
! . ْْٖ)"معلـو

اليتمنأجلهاأنشئتاٛنماعةاٞنسلمةكُباألرضىذهالوظيفةالضركريةإلقامةمنه هللا"
                                      

 .ِٖٓ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ّْٖ)
 .َُٔ/ُاٞنرجعالسابق، ْْٖ)



ُِٗ 

 زن رن مم ام يل ىل ُّٱلتالية:..فهياليتتقررىااآليةاكعلىعينو،ككفقمنهجوبيدهللا
 َّ ىي ني مي زي ريٰى ين ىن  نن من

(ْٖٓ ..

ابلدعوةغًنذمسلطاف،فإف.. أمكنأفيقـو يدماإالذك«األمركالنهي»كإذا اليقـو
ىوسلطاف.. علىىذا تقـو سلطة كتنهى.. أتمر منسلطة البد إنو للمسنلة.. اإلسبلـ تصور

كترتبطُنبلهللاالدعوةإٔباٝنًنكالنهيعنالشر..سلطة كحبلاألخوةُبهللا..تتجمعكحداهتا
منه هللا علىىاتٌنالركيزتٌن٠نتمعتٌنلتحقيق تقـو اٞننه سلطة كٓنقيقىذا البشر.. ُبحياة

كيقتضيسلطة«دعوة»يقتضي اٞننه . الناسحقيقةىذا ابٞنعركؼ«أتمر»إٔباٝنًنيعرؼمنها
 ..مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱيقوؿ:كهللاعناٞننكر..فتطاع..«كتنهى»

َّ
فهذاشطر.أماالشطراآلخرفهوُباألرضليس٠نردكعظكإرشادكبياف...فمنه هللا ْٖٔ)

تقاليد كصيانة البشرية، اٜنياة من اٞننكر اٞنعركؼكنفي ٓنقيق على كالنهي، األمر بسلطة القياـ
ذم ذمىولككل كل يعبثيدا أف من اٝنًنة ىذهاٛنماعة كضمانة ذممصلحة، ككل شهوة

ىو ىذا أف زاعمنا كبتصوره، برأيو امرئ كل فيها يقوؿ أف من الصاٜنة كاٞنعركؼالتقاليد اٝنًن
..كالصواب!

علىىذاهللالبدمنٗناعةتتبلقىعلىىاتٌنالركيزتٌن:اإل٬نافاب.. كاألخوةُبهللا.لتقـو
اإل٬نافكا العسًنالشاؽبقوة منضركراتىذااألمر ضركرة ككلتا٨نا اٜنبكاأللفة، لتقولٍببقوة

هللا انطو الذم شريطةالدكر بو القياـ كجعل التكليف. ىذا بو ككلفها اٞنسلمة، ابٛنماعة
. ْٕٖ)"الفبلح..

 مبدأ احلاكمية ادلطلب الثالث: 

الشائعةتعد اٞنعاصرة اليتشدتالعآبىماألفكارأمنكىي،اٜناكميةمناٞنصطلحاتالسياسية

                                      
 .َُْ سورةآؿعمراف،اآلية،ْٖٓ)
 .ْٔ سورةالنساء،جزءمناآلية،ْٖٔ)
 .ْْْ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ْٕٖ)



ِِٗ 

.اإلسبلميُبالقرفالعشرين ْٖٖ)اٞنودكدماألعلىبوأبدأىا ر٘نوهللاسيدقطبالشيخكأكمل 
.ذاتوالنه كاصلعلىنفسكالفكرة

ُبأتصيلفكرةاٜناكميةر٘نوهللاقطبكسيد كبًننا اليتجعلتهاكثًنمنىاتو،لعبدكرنا
عليهانظاـاٜنكماإلسبلمي،اهتاعتربكاٛنماعاتاإلسبلميةشعارناٟنا مناٞنبادئاألساسيةاليتيقـو
.الدكؿاٞنسلمةبعضكسعتإٔبتضمينهاُبدساتًن

اٜناكميةكُبالشيخر٘نوهللاكقد٤نح هاطوطخرسممنخبلؿتفسًنه،ُبتوضيحمفهـو
اٞنتمثلُبشهادةأفالإلوىيالركناألكؿُبالعقيدةاإلسبلميةهللرلأفالعبوديةة؛حيثيالعريض
ُبكيفيةىذهالعبودية.ملسو هيلع هللا ىلصالتلقيعنرسوؿهللاكأفالشرطالثا٘بىوإالهللا،

الدينلوحقيقة٣نيزةاليوجدإالبوجودىا..حقيقةالطاعةعليو:"يقوؿر٘نةهللا إفىذا
التوحيدلشريعةهللا،كاالتباعلرسوؿهللا،كالتحاكمإٔبكتاب اٞننبثقةمنعقيدة هللا..كىياٜنقيقة

كماجاءيدااإلسبلـ.توحيداأللوىيةاليتٟناكحدىااٜنقُبأفتعبدالناسٟنا،كتطٌوعهمألمرىا،
كتنفذفيهمشرعها،كتضعٟنمالقيمكاٞنوازيناليتيتحاكموفإليهاكيرتضوفحكمها.كمنٍبتوحيد

كحدهُبهللكحدهُبحياةالبشركارتباطاهتاٗنيعنا،كماأفاٜناكميةهللةالقوامةاليتْنعلاٜناكمي
. ْٖٗ)"تدبًنأمرالكوفكلو.كمااإلنسافإالقطاعمنىذاالكوفالكبًن..

 سبحانو-توحيداأللوىيةكإفرادهللاأم؛"اٜناكميةالعليا"عينياأللوىيةفهويرلأفمفهـو
لسلطافالذميزاكلوالكهافكمشيخةالقبائلكاألمراءكاٜنكاـ،كردهكلوإٔبنزعاعىنكّنيدا،-كتعأب
هللا اٜنياة، كاقعيات على كالسلطاف الشعائر، على كالسلطاف الضمائر، على كلها،السلطاف

                                      
عآبدينكمفكرابكستا٘بكمؤسسكربلاٛنماعات ـُٕٗٗ-قُّٗٗـ=َُّٗ-ىػُُِّ) األعلىاٞنودكدمبوأ ْٖٖ)

مايعادؿابٟنند،حصلعلىُبمدينة"أكرنكآابدالدكن،كلداإلسبلميةُبشبوالقارةاٟنندية،"اٛنماعةاإلسبلمية".=
حياتوعلىالدعوةإٔباإلسبلـحيثاعتقلعدةمراتكظل،فاشتغلابلصحافةكتعلماللغةاإل٤نليزية.أكقفالليسانس

َنائزةاٞنلكفيصلكافأكؿمنفازـُٕٗٗيناضلمنأجلإقامةاٜنكماإلسبلميُبابكستافٞندةثبلثٌنسنة.كُب
اإلسبلـ ٝندمة العاٞنية خلف .َٕ مؤلفنا حظيت العآبكلها أ٥ناء ٗنيع ُب عريضة انظر،بشهرة .

http،//shamela.ws/index.php/author/197موقعإسبلـأكفاليننقبلعنhttp،//www.islamonline.net. 
 .ّٕٖ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ْٖٗ)

http://shamela.ws/index.php/author/197
http://www.islamonline.net/


ِّٗ 

. َٖٓ)السلطافُباٞناؿ،كالسلطافُبالقضاء،كالسلطافُباألركاحكاألبدافك

 .كفر.إما إميان وإما  الفرع األول: 

ما٫نتصسواءمنها-َنميعفركعورافضناالبتةاستبداؿماشرعوهللايقوؿالشيخر٘نوهللا
كاالعتقاد كالعبادات،ابلتصور ابلشعائر ٫نتص كاٜنراـ،كما ابٜنبلؿ ٫نتص ٫نتص،كما كما

٣ناىومنصنعبغًنه،مناٞننه الراب٘ب-،ككلمايتعلقابٜنياةابلتنظيماتاالجتماعيةكالدكلية
ُب"إنوإماحكمهللا،كإماحكماٛناىلية.كالكسطبٌنالطرفٌنكالبديل..حكمهللاالبشر: يقـو

هللا كشريعة كمنه هللااألرض، الناس، أكتنفذُبحياة .. البشر حياة اٛناىلية،يقود حكم أنو
يريدكفكشريعةاٟنول،  من خن حن جن مم خمحم جم هل  ُّٱ؟كمنه العبودية..فنيهما

َّ  مه جه هن
(ُٖٓ  االختيار.. من عنده معدل ال الذم الطريق، مفرؽ ُب؛إنو فائدة كال

اٞنماحكةعندهكالاٛنداؿ.. إ٬نافكإماكفرإما كإما..إماحكمهللاإسبلـكإماجاىلية..إما
.كالذيناليقبلوفىمالكافركفالظاٞنوفالفاسقوف..،كالذينال٪نكموفّناأنزؿهللاحكماٛناىلية

. ِٖٓ)"مناحملكومٌنماىمّنؤمنٌنحكمهللا

 حقيقة اإلحلاد ادلعاصرالفرع الثاين: 

صدؽكُنكمةابلغة،حقيقةكلُبٓنليلهاكٓنبًنىاسياسينابكمناألموراليتتفوؽالشيخر٘نوهللا
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱقولوتعأب:لونشنتو.ففيمعرضتفسًنهاإلٜناداٞنعاصركأسباب

 يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن ىميم  مم خم
 نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ
كتوحيدهمنخبلؿالتدبرُباٝنلقبعضاألدلةعلىكجودهللاعنتفسحاآليةحيث، ّٖٓ)َّىب

منمتحققةعلىكلكُباٜنياةاإلنسانية،أطنبالشيخُبإبرازمقتضياتاأللوىيةُبملكوتهللا
                                      

 .ََُٓ/ِاٞنرجعالسابق، َٖٓ)
 .َٓ،ئدة،اآلية سورةاٞنآُٖ)
 .َْٗ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ِٖٓ)
 .ّ-ُ، سورةاألنعاـ،اآلايتّٖٓ)



ِْٗ 

ٟنما،ٍبأشارإٔبأفالبشركمايتعلقبومنشؤكفاٜنياة،كعلىالكوف،كفقالناموسالذمسنوهللا
كانتاٞنشكلةدائمناُباتريخلكن٩نادلوفُبتوحيده،يقوؿر٘نوهللا:"العربالينكركفكجودهللا

شكلةعدـاإل٬نافبوجودالبشريةىيمشكلةعدـمعرفةاإللواٜنق،بصفاتواٜنقةكٓبتكنىيم
إلو!

 ٩نحدكفهللاكمشركو.. كانوا ما تواجههم السورة بلكانواالعربالذينكانتىذه البتة
أهنمسبحانوىوالذمكصمهمابلشرؾكابلكفرمعإقرارىمبوجودهللالكنيقركفبوجودهسبحانو،
ُبأمرىمكلوكنفيالشركاءلوُب-انوسبح–منٓنكيمهللا:عرتافهمذاؾاماكانوايعرتفوفّنقتضى

،كرفضمبدأٓنكيمغًنهللا ُبأمشنفمنشؤكفتدبًنشؤكفحياهتمكأناذشريعتوكحدىاقانوانن
. ْٖٓ)"اٜنياة

 توفقُنكمةكصدؽُبٓنليلسياسةككاقعاإلٜناديكُبتنزيلاآلايتعلىالواقعاٞنعاش،
نشنتو كأسباب حقيقتو ٠نلينا اٞنعاصر ، إليو يصبو كعما الصليبيوف كالنصارل الصهاينة ُباليهود

اإلٜنادلتحقيقمطامعهم،رغبة ليبقى،منهمُبتدمًنقاعدةاٜنياةالبشريةاألساسيةاستغبلؿىذا
كمكايدىماٞنباشرةليهودالصهاينةكالنصارلالصليبيٌنامناكراتفشلبعدف.ٟنمحقالسيطرةعليها
ططاهتم،خاصةمعاٞنسلمٌن،علمناأفاإلسبلـىوالدينالوحيدالذميغلبهم،ُبٓنقيقكتنفيذ٢ن

اٞننطقةاإلسبلميةالواسعةُبكٞنايئسوامنٓنويلالناسإٔباإلٜنادعنطريقالتبشًنكاالستعمار،ُب
ٓنويلٛننكاإٔب؛عدلواعنمواجهةالدينجهرةإٔبطرائقأخرلأخبثكأمكر،ابكإفريقيةكآسياكأكر

طردهمنكاقعاٜنياة.عملواعلىىذاالدينإٔب٠نردمشاعركشعائرك

كضاعُباٞننطقةكلهاتتزايبزماإلسبلـكتتمسحُباألنظمةكبعضاألإٔبإقامةلقدٛننكا
،العقيدة الدينٗنلة. تنكر تيككال اٝنادع، الستار اٞنشركعاتاليتأشارتيدآنتىذا ٗنيع نفذ

كالناسيتو٨نوف.لتبشًنكبركتوكوالتصهيوف،ٍبعجزتعنتنفيذىاكلهاُباٞندلالطويلمؤٕنراتا
أهنميعيشوفُب٠نتمعمسلم،كأهنمىمكذلكمسلموف!

                                      
 .َُِّ-َُُّ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ْٖٓ)



ِٗٓ 

ُباٝنداعكالتضليل كإمعاانن شعواء يشنوفحركابن كبٌنىذهمبينهكعداكاتمصطنعةكانوا
كأدبيناعلىٗنيعاٞنستوايت.اساعداهتيتكفلوفّناليتكوىاُباٝنفاءاألنظمةكاألكضاعاليتأقام ماداين

ّناميقوموفٟنيعملوفألجلهميستخدموفُبذلكعمبلءمنهمالشبهةعنالعمبلءالذينكإلبعاد
أكىمكاعجز قركف ثبلثة خبلؿ ُب إٕنامو العقائدعن كسحق كاألخبلؽ القيم تدمًن من تزيد

العريضةمنمصدرقوهتماألكؿكالتصوراتكْنريداٞنسلمٌن الرقعة حياهتمعلىقياـكىو،ُبىذه
أساسدينهمكشريعتهم.

بنجاحاٝنطةكجوازاٝندعةكُباٝنتاـ،تكوفالغلبةٟنمىمف بعدما،يفركوفأيديهمفرحنا
الدينمواجهةابسماإلٜناد،أكىأفيقضواعليئسوامن الناسعنوابسمىذا فرتةالتبشًن،٪نولوا

. ٖٓٓ)طويلةمنالزماف

قطب سيد الشيخ من الرائع السياسي التحليل هللافهذا مكائدر٘نو للقارئ يكشف ،
كدسائستلكاألنظمةاليهوديةالصهيونيةكالنصرانيةالصليبيةسواء،كيعطيونظرة٠نملةكاقعيةك٣نعنة

سبلميةُبالوقتاٜناضر.عناألحداثالغريبةاليتأصبحتتتخبطفيهاالعديدمنالدكؿاإل

كالقارئٟنذاالتحليلاٜنكيميدرؾالعلةكيفطنٞنكمنالصراعكحقيقتو،فيدععنواٞنتاىات
للدين اٜنمية أتخذىم حٌن اٞنسلمٌن من السٌذج الطيبٌن عقوؿ يدا أٟنوا لطاٞنا اليت كالسفاسف

جانبيةكفرعيةالأساسٟنا.كلؤلخبلؽكينخدعوفكينشغلوفعنالقضااياٞنهمةكالشائكةأبخرل

 زث ُّٱ،ٞناكرينخًناأكربكالثقةُبىذاالدينأعمق،كىم٬نكركفكهللاإالأفاألملُبهللا
، ٖٔٓ) َّىك مك لك اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث

ترتكزعلىأفاٜنكمُبىذاالكوفإذفعندالشيخسيدقطبر٘نوهللاهللةفكرةاٜناكميف
هللىيكلهاكنو٘بكالنظاـالسياسيكقيماجملتمعكتصوراتوللكوفكآدابومنحيثالتشريعالقاهللكلو

كيتفرععنىذا٠نموعةمناإلشاراتالرتبوية،منها:كمنعندهللا.
                                      

 .َُّْ-َُُّ/ِيف ظالل القرآن، قطب،انظر، ٖٓٓ)
 .ْٔ سورةإبراىيماآلية،ٖٔٓ)



ِٗٔ 

إٔبعبادةهللا -ُ العبيد اإلنسافمنعبادة شاملإعبلفعنٓنرير التحرير كىذا القهار. الواحد
 كجامعللقلبكاللسافكاٛنوارح.

كمنٍبٓنريراإلنسافمنٗنيعاٝنرافاتكاألكىاـضوعألمنظاـالينبعمنعندهللاعدـاٝن -ِ
 كاالعتقاداتالفاسدةاليتقدتعطلتفكًنهكتعوؽتطوره.

 ه.كقوعوعلىغًنارتضاءعدـكونفسٓنريراإلنسافمنظلم -ّ
 هللا.التاـكقبوؿكلماقدرهالرضا -ْ
 كحده.هللركترؾاألماٜنكمعلىاٝنبلئقاجتناب -ٓ
االستقامةكعدـاتباعالشهوات.كاكتسابركحاالنضباط -ٔ

  الشورىمبدأ ادلطلب الرابع: 

اللغوي للشورى  الفرع األول: ادلعىن

صاًدرجاءُبلسافالعرب:ا
ى
،كاٞن تىكيوفيمىٍفعيولىةألىهنامىٍصدىره ًٌن،مىٍفعيلىةكىالى الشًٌ ىشيورىة،ًبضىمًٌ

لُشورىلكاٞن
ْنىً مىٍفعيولة،الى ًمثىاًؿ عىلىى كًشوىارن..يء ميشاكىرىة كشاكىرىه لًٍلميشاكرىة. يصليح أىم ه شىًنًٌ خىًنًٌه فه اكىفيبلى

ىشيورىة
ىشيورة..كاٍستىشاره:طىلىبًمٍنوياٞن

جيًٌداٞن فه :فيبلى ..كأىشارييًشًنًإذامىاكىجنوالرنٍأم.كىيػيقىاؿي يػيقىاؿي
فيبلى فهكىزًيري يهأىمميشاكريه،كىٗنىٍعيويشيوىرىاءيفيبلى كشًنًٌ . ٕٖٓ)"فو

ر: "شك الصحاح: ٢نتار اًبلرنٍأمًكُب عىلىٍيًو كىأىشىارى أىٍكمىنى اًبٍليىًد إًلىٍيًو )اٍلمىٍشوىرىةي ..)أىشىارى 
ًٌن.تػىقيوؿي الشًٌ ا)اٍلمىشيورىةي ًبضىمًٌ . ٖٖٓ)"ك)اٍستىشىارىهي ّنىٍعىنن)شىاكىرىهي ُباأٍلىٍمًر:)الُشورىل كىكىذى كالتنشىاكيري

. ٖٗٓ)"استخراجالرٌأمّنراجعةالبعضإٔبالبعض:كاٍلميشىاكىرىةيكاٍلمىشيورىةي

:كردلفظالشورلُبالقرآفالكرٙبُبثبلثمواضعكقد

 هئ مئ خئ ُّٱٱٔب:ُبشنفإرضاعالصيببعدانفصاؿكالديوكذلكُبقولوتعا :األكؿ
                                      

 .ّْٕ/ْمادة،"شور،،لسان العرب ابنمنظور،ٕٖٓ)
 .َُٕ،مادة،"شور،حاحسلتار الص الرازم،ٖٖٓ)
 .َْٕص،،مادة،"شور،ادلفردات يف غريب القرآن األصفها٘ب،ٖٗٓ)



ِٕٗ 

 مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب
 مك لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط مض خض حض  جض مص خصحص
 هي مي خي حي جي ٰهمه جه  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل
َّ  هب مب هئ مئ

(َٖٔ 
 .

 مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱّنعناىاالعاـاٞنتعلقبنظاـاٜنكمُباإلسبلـ:كالثا٘ب
 ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه
َّ زب رب يئ

ظاىرةالسارةكعلىاٝنغزكةأحدحيثجاءتاآليةتعقيبناعلىأحداث، ُٖٔ)
.ؤٞنةرغمالنتائ اٞنلاليتترتبتعليهاكىيتؤكدأ٨نيةالشور

اٞنتعلقبنظاـاٜنكمكالثالث: ابٞنعىنالعاـ أموراٞنسلمٌنكُبعمـوشرطببلقيدأكأيضنا
ٱَّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّٱصغًنىا،كبًنىاك

(ِٖٔ .

ابلشورلأماالسنةاٞنطهرة،فقدحفلتابلعديدمنالنصوصاليتتدؿعلىالتزاـرسوؿهللا
،كجاءتأحاديثكثًنةمؤيدةٞناُبالقرآفالكرٙبمناإلشادةأبمرىاكاٜنثعلىالعمل كعمبلن قوالن

صلىهللاقاؿ:قاؿرسوؿهللا،عنأيبىريرةيدا.نذكرمنهاعلىسبيلالتمثيلالاٜنصرماجاء
ميٍؤٕنىىنه:))عليوكسلم صلىهللاقاؿ،قاؿرسوؿهللا،كعنعليبنأيبطالبهنع هللا يضر ّٖٔ)  اٍلميٍستىشىاري

عىٍبدوعليوكسلم:)) أيٌـً عىلىٍيًهٍماٍبنى ىمنٍرتي اًمٍنغىًٍنًمىشيورىةوًمنػٍهيٍمألى رناأىحىدن ميؤىمًٌ كُباٜنديث. ْٖٔ)  لىوكيٍنتي
دليلعلىإلزاميةالشورلعنداختيارأمًناٞنؤمنٌن.

                                      
 .ِّّ سورةالبقرة،اآلية،َٖٔ)
 .ُٗٓ سورةآؿعمراف،اآلية،ُٖٔ)
 .ّٖ سورةالشورل،اآلية،ِٖٔ)
 األلبا٘بصححوك.ُِٖٓ،اٜنديثرقمّّّ/ْ،كتاباالدب،اببُباٞنشورة،ُبسننوداككدبوأأخرجو ّٖٔ)
،كضعفوَّٖٖاٜنديثرقم،ّٕٔ/ٓ،كتاباٞنناقب،اببمناقبعبدهللابنمسعودهنع هللا يضر،ُبسننوالرتمذمأخرجو ْٖٔ)

،ٔٔٓ،اٜنديثرقمَُ/ِاأللبا٘ب.كأخرجوأ٘ندُبمسنده،مسندعليبنأيبطالبهنع هللا يضر،مسنداٝنلفاءالراشدين،
 .عبدهللابنمسعودفهوابنأـعبدو.أمارثاألعورإسنادهضعيفلضعفاٜناك



ِٖٗ 

 الفرع الثاين: ادلعىن االصطالحي للشورى

اٜناكمٌن" تعينصدكر لؤلمة العامة أك،الشورلُباٜنياة منقرارات، يتخذكنو منفيما ٪ندثونو
فما.يتعارضمعهامة،أكأكضاعكتنظيماتعنرأمأىلالعلمكاٝنربةكاٞنعرفةفيما٪نققمصلحةاأل

 . ٖٓٔ)"حققمصلحةاألمةكجبإمضاؤه،كمآبيكنكذلككجبمنعو

هللا الشيخسيدقطبر٘نو "كقدعرفها الرأم،فقاؿ: الشورلىيتقليبأكجو إفمهمة
كاختياراْناهمناالْناىاتاٞنعركضة،فإذاانتهىاألمرإٔبىذااٜند،انتهىدكرالشورلكجاءدكر

تصوغ،لتنفيذا ٞنشيئتو كيدعو هللا، بقدر األمر يصل علىهللا، توكل كُب كحسم، ُبعـز التنفيذ
. ٖٔٔ)"العواقبكماتشاء

كاٞنضيمعالتوكلعلىهللا،لشورلالعملاببعد،كجبإذنا كالتنفيذٍباحتماؿالتبعاتالعـز
.معاكدةتقليبالرأممنجديدكأأترجحكأتردددكفكاالستسبلـللنتائ اٞنقدرةمهماكانت،

 الفرع الثالث: خصائص الشورى

اجملتمع أفراد بٌن كصل حلقة فهي معنا، كاالجتماعية السياسية اإلسبلـ مبادئ من مبدأ الشورل
عمومناكبٌناٜناكمكرجالوخصوصنا.كللشورلُباالسبلـ٠نموعةمناٝنصائصاليت٬نكناستقاؤىا

 .ملسو هيلع هللا ىلصكسنةنبيومنكتابهللا

 :إلزاميةالشورل -أ

رسوؿهللا أنذ فيماأمرملسو هيلع هللا ىلصٞنا كاٜنكم السياسة ُب كحيالشورلمنهجنا فيو يرد منوكتربيةن،ٓب
اٟنممكعليهاألصحابو هم،ييستخلصمنذلكإلزاميتهاُبنظاـاٜنكماإلسبلمي.شحذن

 ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱسبحانوتعأب:هلقوؿهللاُبتفسًنر٘نوهللاكالشيخسيدقطب

                                      
 .ُٕٕ،ص،ٖ،طيف النظام السياسي للدولة اإلسالمية العوا،ٖٓٔ)
 .َِٓ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ٖٔٔ)



ِٗٗ 

 مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه
َّ زب رب يئ ىئ نئ

تعأبكقفمع، ٕٖٔ) إلزاميةَّ ٍَّّ ٌّ ٰىُّٱقولو ليثبتمبدئينا
النصالقرآ٘بالذم ُبذلكعلىقطعية اإلسبلمياستنادنا اٜنكم اليدعلؤلمةالشورلُبنظاـ

نظاـاإلسبلـعلىأساسسواهاٞنسلمةشكناُب .أفالشورلمبدأأساسي،اليقـو

ُبنتائ للشورلتبدكيقوؿر٘نوهللا:"كىذهاآليةالكر٬نةنزلتعقبغزكةأحداليتكانت
اختلفت الصفاٞنسلم! ُبكحدة كقوعخلل ظاىراين جرائها من كاف فقد مريرة! خطًنة ظاىرىا

رسولوأبفيستغفرىواألصوبكمعذلكنزلتاآليةأيمرفيهاهللاملسو هيلع هللا ىلصككافرأمرسوؿهللااآلراء.
. ٖٖٔ)"ألصحابو،كأبفيشاكرىمُبكلما٪نتاجإٔبمشاكرة

الدرسالرتبومالذ اٞنسلموفحينئذٍبيشًنإٔبأ٨نية ؛متلقاه مندركسفقد كافدرسنا
أحد» كالكبار« أجيىو. ُب اٞنسلمة األمة منرصيد زمن ُب بعينو جيل كليسرصيد كلها، اٟنا

لقدكافمنحقالقيادةالنبويةأفتنبذمبدأالشورلكلوبعداٞنعركة.أماـيقوؿر٘نوهللا:"،فاألزماف
اٞنعركة! اليتانتهتإليها النتائ اٞنريرة أحدثتومنانقساـُبالصفوؼُبأحرجالظركؼكأماـ ما

لقيادةالبشرية.ككافهللاكلكناإلسبلـكافينشئأ يعلمأفخًنكسيلةلرتبيةمة،كيربيها،كيعدىا
كأفٔنطئ أفترىبابلشورلكأفتدربعلى٘نلالتبعة، الرشيدة، للقيادة مهما-األممكإعدادىا

مريرة نتائ  كذا جسيمنا اٝنطن رأيها-يكن تبعات ككيفٓنتمل خطنىا، تصحح لتعرؼكيف
. ٖٗٔ)"علمالصوابإالإذازاكلتاٝنطن..كتصرفها.فهيالتت

-يعينالشورل-كإفأخطئواالرأمفيهار٘نوهللابقولو:"كىذاماذىبإليواإلماـدمحمعبده
،ٞناُبفإفاٝنًنكلاٝنًنُبتربيتهمعلىالعملابٞنشاكرةدكفالعملبرأمالرئيسكإفكافصواابن

إفأقامواىذاالركنالعظيمفإفاٛنمهورأبعدعناٝنطنمنذلكمنالنفعٟنمُبمستقبلحكومتهم

                                      
 .ُٗٓ سورةآؿعمراف،اآلية،ٕٖٔ)
 .َِٓ-ََٓ/ُيف ظالل القرآن، قطب،انظر ٖٖٔ)
 .َُٓ/ُ،ّْطاٞنرجعالسابق، ٖٗٔ)



ََّ 

. َٕٖ)"الفردُباألكثر،كاٝنطرعلىاألمةُبتفويضأمرىاإٔبالرجلالواحدأشدكأكرب

 رن مم ُّٱٱكبلموكيوطدهأكثرعندتفسًنهلقولوتعأب:كيؤكدالشيخقطبر٘نوهللا
َّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن

عميقلشورلكضعاحيثأدرؾأف ُٕٖ)
صفاتالقيادةأهنامٜنياةاإلسبلمية،كُباطابعذاٌبكأفٟنا ،كذلكمنخبلؿدراستولزمننألـز

اآلية فنزكؿ هللا، ر٘نة "يقوؿ ُبعليو: اٞنسلمة الدكلة قياـ نزلتقبل اآلايتمكية، ىذه أف مع
٣نايوحيأبفكضعَّٰى ين ىنُّاٞندينة،فإننا٤ندفيهاأفمنصفةىذهاٛنماعةاٞنسلمة:

نظامن تكوف أف ٠نرد من اٞنسلمٌن حياة ُب أعمق سياسينالشورل فهوا للدكلة، أساسيا طابع
إفرازن عليوأمرىاكجماعة،ٍبيتسربمناٛنماعةإٔبالدكلة،بوصفها طبيعينللجماعةكلها،يقـو اا

. ِٕٖ)"للجماعة

الشورلُباجمل لرتسيخمبدأ قوية إشاراتتربوية كالعملعلىكىذه كُبالدكلة، اٞنسلم تمع
للجماعة.ااطبيعينإفرازنتطبيقوحكليصبح

تعددأشكاؿكمواضيعكطرؽالشورل -ب

صفاتأهنامكُبنظاـاٜنكممبدأأساسيفيوأفالشورلنصقاطعالشكبيقرراإلسبلـ نألـز
ىواٞنناسبللمنه اإلسبلميُبلكنوٓب٪نددكيفيتهاكالاٞنوضوعاتاليتتعرضٟنا.كىذا،القيادة

كفق التفصيبلتكاٛنزئياتلبلجتهاد كيدع العامة الكلياتكالقواعد ُب غالبنا يقرر الذم التشريع
كىذا٣نايدؿعلىمركنةىذاالدين..أكضاعاألمةكمبلبساتحياهتا

نلكلزمافانطبلقنامنصبلحيةالديفهويرلأنوىذاماذىبإليوالشيخسيدر٘نوهللا،
معيننامن اتباعهاشكبلن كمكاف،ٓبييفصنلُبالكيفيةاليت٩نبأفتتميداالشورلكليسمنالبلـز

أماالشكلالذمتتمبو"يقوؿر٘نوهللا:.األشكاؿ،بشرطأفتكوفمقيدةنابستقراراإل٬نافابلقلب

                                      
 .ُّٔ/ْتفسًن ادلنار، د،رشي رضا،َٕٖ)
 .ّٖ سورةالشورل،اآلية،ُٕٖ)
 .َُّٔ/ٓيف ظالل القرآن،  قطب،ِٕٖ)



َُّ 

ئمةلكلبيئةكزماف،لتحقيقذلكمرتكؾللصورةاٞنبلُبقالبحديدمفهوالشورلفليسمصبوابن
ا،كليستنصوصنجامدةنالطابعُبحياةاٛنماعةاإلسبلمية.كالنظماإلسبلميةكلهاليستأشكاالن

كتكيفالشعور القلب، ُب اإل٬ناف حقيقة استقرار عن ركحينشن شيء كل قبل ىي إ٧نا حرفية،
ميةدكفاالىتماـُنقيقةاإل٬نافالكامنةكالسلوؾيدذهاٜنقيقة.كالبحثُبأشكاؿاألنظمةاإلسبل

ألكؿكىلةٞنناليعرؼاغًنمضبوطكماقديبدكاعائمنكليسىذاكبلمن.كراءىااليؤدمإٔبشيء
. ّٕٖ)"اإلسبلميةحقيقةاإل٬نافابلعقيدة

اشكل،كالوسيلةاليتتتحققيدا،أموركيقوؿأيضنا:"كبعدفرضيةكمشركعيةالشورل،يبقىال
ابلةللتحويركالتطويركفقأكضاعاألمةكمبلبساتحياهتا.ككلشكلككلكسيلة،تتميداحقيقةق

 . ْٕٖ)"فهيمناإلسبلـ-المظهرىا-الشورل

ُبل٣نارسةالشوربذؿاٛنهودُبتربيةالنشءمنذنعومةأظافرهعلىضركرةتربزكعليوفقد
بكلأشكالو،كُبالدعوةإٔبهللااٜنياٌبكُبالعملبٌنأفراداألسرة،البيتٗنيعمناحاٜنياة:ُب

مستوايهتا السياسي.،َنميع العمل عن منفضبلن ك٫نلصاجملتمع اآلخر احرتاـ ييرسخ فبإعماٟنا
٣نايؤدمإٔبٕناسكاجملتمعكضمافالسلمكالسبلـداخل،التعصبللمذاىبكالرأمكاألشخاص

اجملتمعات.

ر٘نوحولفوائدتطبيقمبدأالشورللدلاألممكاألفراد،سعيدعناٜنديثك٣ننأفاضواُب
 ٕٖٓ):هاثينعشراْناذىبإٔبإحصاءاٜنكمةمنمشركعيتهاُبهللا،إذ

.كعياألمةبقضاايىاحكلتصبحالسياسةعلمناللجميع .ُ
اطمئنافالرعيةلسبلمةالسًنيعقبوالتنفيذبراحة. .ِ
.الظاىرخطؤهاألمنمنندـاالستبدادابلرأم .ّ
إحرازالصوابغالبنا. .ْ

                                      
 .ُّٓٔ/ٓ، اٞنرجعالسابق ّٕٖ)
 .َُٓ/ُ،يف ظالل القرآنقطب، ْٕٖ)
 .ُِِ-َُِ،صُ،طفصول يف اإلمرة واألمًنحول،سعيد،انظر، ٕٖٓ)



َِّ 

ازدايدالعقليداكاستحكامو. .ٓ
الفوزابٞندحعندالصوابكقبوؿالعذرعنداٝنطن .ٔ
 إغناءالتدبًنيدا .ٕ
 .التجردابلشورلعناٟنولالساترةحجبوعناٜنقكالسداد،كإفكافىناؾحقكرشاد .ٖ
 .بناءالتدبًنيداعلىأرسخأساس،كالعكسابلعكس .ٗ
 .حالر٘نةكالربكةاستمنا .َُ
داللةالعمليداعلىاٟندايةكالسداد. .ُُ
.يداعندإشكالوكجدافالصواب .ُِ

 ادلطلب اخلامس: مبدأ العدل

 معىن العدل يف اللغة الفرع األول: 

ـىُبالنُػفيوًسأىنوميٍستقيم،كىىيو" ًيليبًالعىٍدؿ،ىو".. ٕٖٔ)"ًضُداٛنىٍورالعىٍدؿ:مىاقىا ٬نى ًواٍٟنىوىلالنًذمالى
ُباٍٜنيٍكمً :اٜنيٍكماًبٜنٍىقًٌ..فيىجورى :ىيو،كالعىٍدؿي كيػىٍعًدؿييػيقىاؿي . ٕٕٖ)"يػىٍقضياًبٜنٍىقًٌ

شيخالسعدمر٘نوهللاتعأب،منهمالكقدذىببعضالعلماءإٔبأف"العدؿ"منأٚناءهللا
. ٖٕٖ)"آلخرةبعدلوكقسطو"اٜنكم،العدؿ"الذم٪نكمبٌنعبادهُبالدنياكاحٌنقاؿ:"

 معىن العدل اصطالًحاالفرع الثاين: 

 كىو لبلستواء، البلـز "القسط ىو ككجوىها،العدؿ كأكقاهتا، مواضعها، ُب األمور استعماؿ
 . ٕٖٗ)"كمقاديرىا،منغًنسرؼ،كالتقصًن،كالتقدٙب،كالأتخًن

                                      
 .ََُّص،مادة،"عدؿ،القاموس احمليطآابدم،كز.الفًنَّْ/ُُ،مادة،"عدؿ،لسان العرب ابنمنظور،ٕٖٔ)
 .َّْ/ُُ،مادة،"عدؿ،لسان العرب ابنمنظور،ٕٕٖ)
 .ْٖٗ،ص،تيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنان السعدم،ٖٕٖ)
 .ِٖ،ص،ُطهتذيب األخالق، أبوعثماف،اٛناحظ،ٕٖٗ)



َّّ 

الىةيكاٞن"العدؿ:"يرلأفكالراغب ضرابف...ظهيقتضيمعىناٞنساكاةعىادىلىةي:لفػيالعىدى :كالعىٍدؿي
  منسوخنعدؿ األزمنة من ُبشيء يكوف كال العقلحسنو، يقتضي يوصفمطلق: كال ا،

ابالعتداءبوجو،٥نو:اإلحسافإٔبمنأحسنإليك،ككٌفاألذيٌةعٌمنكٌفأذاهعنك.
 ُب منسوخا يكوف أف ك٬نكن ابلٌشرع، عىٍدالن ييعرىؼكونو كالقصاصكعىٍدؿه بعضاألزمنة،

 . َٖٖ)"كأركشاٛنناايت،كأصلماؿاٞنرتدٌ

 تعريفات، من سبق ما على بناء يالعدالة،أكفالعدؿ الشمل كالقضاء،،اٜنكمكتشريع،
.كاٞنساكاة،كعدـاالعتداءعلىحقوؽاآلخرين،ككضعكلشيءُبموضعواٞنناسبلو

"العدؿ"ُبالقرآفٖنانيةلفظةكردتإذ،بلمياالسكالعدؿمبدأأساسيينبينعليوالتشريع
ك مرة، ُبجاءتكعشرين بو كردت الذم السياؽ حسب عليو لتدالن ك"اٞنيزاف" "القسط" كلمتا

اآلايت.

ٗنيعجوانبنتتضم،فالعدؿِنصوصاالتاليتجاءيدااإلسبلـُبالكتابكالسنةأمااجمل
و.ىاٛنانبالسياسيالرتبوممنعلُبىذااٞنقاـكسيتمالرتكيزاٜنياة،

 أساس احلكم يف اإلسالم  الفرع الثالث: العدل

أفالعدؿيضمٗنيعاجملاالتمنهااالجتماعيكاالقتصادمكالسياسيفهوال يقتصرعلىمناٞنعلـو
 خل ُّٱسيةاليتمنأجلهابيعثاألنبياء؛.كماأفاٜنكمابلعدؿمناألىداؼاألساجانبدكفآخر

 ين  ىن من خن حنجن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل
َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه

(ُٖٖ .

ي سبقذكره، الشملكالعدؿكما االعتداءعلى،اٜنكمكتشريع، كعدـ كاٞنساكاة، كالقضاء،
اٞنناسبلو ككضعكلشيءُبموضعو العدؿُب٠نتمع،.حقوؽاآلخرين، يسود كمنٍبفعندما

                                      
 .ِٓٓ-ُٓٓ،ص،مادة،"عدؿ،ادلفردات يف غريب القرآن األصفها٘ب،َٖٖ)
 .ِٓ، سورةاٜنديد،جزءمناآليةُٖٖ)



َّْ 

كاألم كالطمننينة السكينة يشقىتطبعو ينقص، ابألحرل أك ينعدـ عندما أما كالسبلـ، كاألماف ن
 يق ىق يفٱٱُّفيتدىوراجملتمعأبسره،كقدقاؿسبحانوكتعأب:،اجملتمعكتشيعالفاحشةكالظلم

ٱَّ رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك
 يل ىل مل خل ُّٱ،كقاؿجلُبعبله: ِٖٖ)

َّ جن يم  ىم مم خم حم جم
(ّٖٖ .

إنسافك لكل ابلعدؿ، ٪نظى فاٜنقُبأف "هو بوصفو إنساف لكل فهذه«إنساانن»حق .
ىياليتيرتتبعليهاحقالعدؿُباٞننه الراب٘ب.كىذهالصفةيلتقيعليها-صفةالناس-الصفة

كعجمنا،سودناكبيضنا،أصدقاءكأعداء،مؤمنٌنككفارنا:البشرٗنيعنا كاألمةاٞنسلمةقيمةعلى،عرابن
ُبىذه-ىذاالعدؿالذمٓبتعرفوالبشريةقط-تُبأمرىممكلحكم-اٜنكمبٌنالناسابلعدؿ

كىو،إالعلىيداإلسبلـ،كإالُبحكماٞنسلمٌن،كإالُبعهدالقيادةاإلسبلميةللبشرية-الصورة
. ْٖٖ)"أساساٜنكمُباإلسبلـ

العدؿُبصدرملسو هيلع هللا ىلصكاٛنديرابلذكرأفرسوؿهللا فقدأثر؛اإلسبلـىوأكؿمنطبقمفهـو
ػىٍرأىةياٞنػىأىفنقػيرىٍيشناأى٨نىنتػٍهيمياٞن:))عنعائشةاهنع هللا يضر لًٌميرىسيوؿى صىلنىهللاهللاٍخزيكًمينةيالنيًتسىرىقىٍت،فػىقىاليوا:مىٍنييكى

زىٍيدو،ًحُبرى أيسىامىةيٍبني عىلىٍيًوًإالن صىلنىهللاهللاسيوًؿعىلىٍيًوكىسىلنمى،كىمىٍن٩نىٍرتىًئي رىسيوؿى عىلىٍيًوكىسىلنمى،فىكىلنمى
صىلنىهللاهللا : فػىقىاؿى كىسىلنمى، »عىلىٍيًو حيديكًد ًمٍن ُبحىدٌو «هللاأىتىٍشفىعي : قىاؿى ، فىخىطىبى ـى أىيُػهىا»ٍبينقىا ايى

انيواًإذى ،ًإ٧ننىاضىلنمىٍنقػىبػٍلىكيٍم،أىنػنهيٍمكى ًفيًهٍمأىقىاميواعىلىٍيًوالنناسي الضنًعيفي تػىرىكيوهي،كىًإذىاسىرىؽى الشنرًيفي اسىرىؽى
١نيىمندوصىلنىهللا،لىوهللااٜنىدن،كىاٍٙبي فىاًطمىةىبًٍنتى يىدىىىاأىفن كىذا. ٖٖٓ)  عىلىٍيًوكىسىلنمى،سىرىقىٍتلىقىطىعى١نيىمنده

ُبإقامةاٜندكددكفٕنييز.كيفالكىوييعٌدقٌمةاالمتثاؿملسو هيلع هللا ىلصنصصريحٕنثلفيوعدؿرسوؿهللا
ككانتٗنيعمواقفومعالصحابةكغًنىمتيعتربتدريبناعمليناإلنشاءاألمة،سبحانوكتعأبألكامرهللا

كتربيتهاعلىاٞنبادئاألساسيةلئلسبلـكعلىرأسهاالتطبيقالعمليللعدؿ.

                                      
 .َُِ، سورةىود،جزءمناآليةِٖٖ)
 .ُُ، سورةاالنبياء،جزءمناآليةّٖٖ)
 .ٖٗٔ/ِيف ظالل القرآن،  قطب،ْٖٖ)
 .ٖٖٕٔ،رقمَُٔ/ٖ،كتاباٜندكد،اببكراىيةالشنفاعةُباٜنٌدإذارفعإٔبالسلطاف،ُبصحيحوالبخارمركاه ٖٖٓ)



َّٓ 

يخر٘نوهللاُبذكرالفوائدكاٞنزاايمنتطبيقمبدأالعدؿُباجملتمعات؛ففيكقدفٌصلالش
كجل لقوؿهللاعز َّ يب ىب نب مب زب ُّٱمعرضتفسًنه

قاؿ ٖٖٔ) ىذا": جاء لقد
مناكيقيمنظامنا.جاءدعوةعاٞنيةإنسانيةالتعصبػعاللينشئا،ٍبأمةكينظم٠نتمعنلينشئالكتاب

كمنٍبجاءجنسإ٧ناالعقيدةكحدىاىياآلصرةكالرابطةكالقوميةكالعصبية.أمةأكفيهالقبيلةأك
ابٞنبادئاليتتكفلٕناسكاٛنماعةكاٛنماعات،كاطمئنافاألفرادكاألممكالشعوب،كالثقةابٞنعامبلت

قاعدةاثبتةللت«اًبٍلعىٍدؿً»جاءكالوعودكالعهود: عامل،الذميكفللكلفردكلكلٗناعةكلكلقـو
الٕنيلمعاٟنول،كالتتنثرابلودكالبغض،كالتتبدؿ٠ناراةللصهركالنسب،كالغىنكالفقر،كالقوة

. ٕٖٖ)"كالضعف.إ٧نإنضيُبطريقهاتكيلّنكياؿكاحدللجميع،كتزفّنيزافكاحدللجميع

أيتربكتع كىي اإلسبلمي التشريع أكلوايت أكٔب االسبلـ ُب االجتماعية منالعدالة ضنا
اّنوضوعهاكفٌصلاٞنكوانتاألساسيةللعدؿُباإلسبلـ.كمنمناقبالشيخر٘نوهللا أنواىتمجيدن

 ابألنظمة إايىا مقارانن فيها كاالجتماعية كاالقتصادية كاالشرتاكيةلبعضاٞنذاىبالساقطة الشيوعية
كالرأٚنالية ال، عوراتكنقائصكعنشفكمع من األخًننقائضكثًن كىذه خفاايىاة، أبرز عن
اٟندامة.

لشموليةمرتبطةارتباطناكثيقناإبدراؾالفردكاألمةيرلأفالعدالةاالجتماعيةُباالسبلـفهو
النظرةاالسبلميةلؤللوىيةكالكوفكاٜنياةكاإلنساف،كأهناعدالةشاملةلكلجوانباٜنياةاالنسانية

اٞن؛كمقوماهتا الكبًن األصل من فانطبلقنا الوحدة دين اإلسبلـ كاٞنعاملة،تمثلُبكوف بٌنالعبادة
كالعقيدةكالشريعة،كالركحياتكاٞنادايت،كالقيماالقتصاديةكالقيماٞنعنوية،كالدنياكاآلخرة،كاألرض

كعنتلكالوحدةالكربلتصدرتشريعاتوكفرائضو،كتوجيهاتوكحدكده،كقواعدهُبسياسة.كالسماء
 كسياسة اٜنكم كالواجبات. اٜنقوؽ كُب ، كاٞنغاـر الغنائم ُبتوزيع الكبًنفاٞناؿ، ذلكاألصل في

كالتفصيبلت األجزاء كحٌنييتنطومسائر لؤل. اإلسبلمية النظرة الشموؿُبطبيعة لوىيةدرؾىذا
ـ.درؾمعهااٝنطوطاألساسيةللعدالةاالجتماعيةُباإلسبلكالكوفكاٜنياةكاإلنساف،تي

                                      
 .َٗ سورةالنحل،جزءمناآلية،ٖٖٔ)
 .َُِٗ/ْيف ظالل القرآن،  قطب،ٕٖٖ)



َّٔ 

إٔبكحدةالركحكاٛنسدُبالفرد،كإٔبكحدةكرةالكليةلئلسبلـ،فقدنظرالفُبحدكدك
نظرإٔبكحدةاٟندؼبٌنالفردكاٛنماعة،ككحدةاٞنصلحةبٌن اٞنعنوايتكاٞنادايتُباٜنياة،كما

ياؿاٛنماعاتاٞنختلفةُباألمةالواحدة،ككحدةالغايةبٌناألمماالنسانية،ككحدةالصلةبٌناألج
 احملدكدة. القريبة اٞنصاّب اختبلؼ على العدالةكاٞنتعاقبة اإلسبلـ عليها أقاـ اليت األسس أما

 فهي: االجتماعية االجتماعي كالتكافل الكاملة اإلنسانية كاٞنساكاة اٞنطلق الوجدا٘ب الوثيقالتحرر
(ٖٖٖ . 

التحرر الوجداين ادلطلقالفرع الرابع:

يتمثلُبشعورنفسيابطنابستحقاؽفقد-بةللشيخسيدر٘نوهللاابلنس-التحررالوجدا٘بكأما
الفردكُناجةاٛنماعةللعدالةاالجتماعية،كىذايتحققُبظلتربيةالفردعلىعقيدةصحيحةتربطو

. ٖٖٗ)كتؤدمبوإٔبكاقعإنسا٘بأٚنىبطاعةهللا

األساسالنفسيالعقدمالباطينالذميضمنللعدالةاالجت التنفيذكالبقاءكىذا بىنييماعية
ذكراتالبعدالعميقكاألثرالوثيق،يي،كتيستخلىصمنو٠نموعةمناإلرشاداتالرتبويةذبطريقالرتبية

:علىسبيلالتمثيلالاٜنصرمنها

 حم جم يل ىل مل خل ُّٱكمناٝنضوعألحدغًنهللا.ٓنررالوجدافمنعبادةغًنهللافمنها -
َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم

توحدتعبادتو،كاْنو"إذاتوحدهللا، َٖٗ)
مندكفهللا، اٛنميعإليوفبلعبادةسواه،كالحاكميةلغًنه،كياليتخذالناسبعضهمبعضناأرابابن

 . ُٖٗ)كاليكوفألحدمنهمفضلعلىأحدإالبعلموكتقواه"

اليتأمررسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص" أفيعلنفإفاألحدية األحدية،َّ جم يل ىل مل خل ُّٱها: ىذه

                                      
 .ِّ–ِٔدط،ص،العدالة االجتماعية يف اإلسالمقطب،انظر، ٖٖٖ)
 .ِّصاٞنرجعالسابق، ٖٖٗ)
  سورةاإلخبلص.َٖٗ)
 .ّّ-ِّص،العدالة االجتماعية يف اإلسالم قطب،ُٖٗ)



َّٕ 

خلصفإذااستقرىذاالتفسًن،ككضحىذاالتصور،،عقيدةللضمًن،كتفسًنللوجود،كمنه للحياة
القلبمنكلغاشيةكمنكلشائبة،كمنكلتعلقبغًنىذهالذاتالواحدةاٞنتفردةُنقيقةالوجود

الوجودخلصمنالتعلقبشيءمنأشياءىكحقيقةالفاعلية. إفٓب٫نلصمنالشعوربوجود-ذا
فبلحقيقةلوجودإالذلكالوجوداإلٟني.كالحقيقةلفاعليةإالفاعلية-!شيءمناألشياءأصبلن

. ِٖٗ)"اإلرادةاإلٟنية.فعبلـيتعلقالقلبّناالحقيقةلوجودهكاللفاعليتو!

أفالقرآفالكرٙبغينابلنصوصاليتتؤكدعق يدةالتوحيدكتوضحهاكتثبتهالرتبيةكمناٞنعلـو
فتنتفيالوسائطكيتم أكربوبية، الوجدا٘باٞنطلقمنكلشبهةشرؾُبألوىية علىالتحرر البشر

عزكجلكعبادهٗنيعنا،فيستمدالعبدمنىذهالصلةالقوةكالعزةكالشجاعةاالتصاؿاٞنباشربٌنهللا
. ّٖٗ)كعنايتوكعطفوكيشعربر٘نةهللا

ةألفاٜنياةكلهابيدهللاالشعورابٝنوؼعلىاٜنياةكالرزؽكاٞنكانمنالوجدافٓنريرمنهاك -
كاف-كليسٞنخلوؽ -أاين يزيدفيها أك علىأفينقصها  يل ىل مل يك ىك مك ُّٱالقدرة

 مئ خئحئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين  ىن نن منزن رن مم ام
إٔبأجلإفلكلتفسًنهلآلية:"عندر٘نوهللاالشيخيقوؿ. ْٖٗ)َّجب هئ مؤجبلن نفسكتاابن

ال كاٜنرصكالتخلف، فاٝنوؼكاٟنلع، . اٞنرسـو األجل كلنٕنوتنفسحكلتستوُبىذا . مرسـو
كالانمتأعٌن اٛننب، فبلكاف عمرنا. تقصر ال كالوفاء كالثباتكاإلقداـ كالشجاعة . أجبلن تطيل

كاليزيد!بذلكء،اٛنبنا تستقرحقيقةاألجلُبالنفس،فترتؾكاألجلاٞنكتوبالينقصمنويـو
كالوفاءاباللتزاماتكالتكاليفاإل٬نانية. كىيتفكرُباألداء االشتغاؿبو،كالْنعلوُباٜنساب،
ترتفععلىكىلةاٝنوؼكالفزع.كبذلكتستقيمعلى كبذلكتنطلقمنعقاؿالشحكاٜنرص،كما

كطم صرب ُب التزاماتو، كبكل تكاليفو بكل هللاالطريق على كتوكل اآلجاؿننينة، ٬نلك الذم
 مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ،كىذامايؤكدهقولوتعأب: ٖٓٗ)"كحده

                                      
 .ََِْ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ِٖٗ)
 .ّٓص،العدالة االجتماعية يف اإلسالمقطب،نظر،ا ّٖٗ)
 .ُْٓ، سورةآؿعمراف،اآليةْٖٗ)
 .ْٕٖ/ُيف ظالل القرآن،  قطب،ٖٓٗ)



َّٖ 

َّ مل  يك ىك
 حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىنُّٱ،كقولوتعأب: ٖٔٗ)

َّ مئ خئ
(ٖٕٗ . 

مافن،يقوؿر٘نوهللا:"عبلءالقيماٞنعنويةعلىالقيماٞناديةُبنفسيةالفردالتحررالوجدا٘بإب -
اختبلؼاأللسنةكاأللواف،كاختبلؼالطباعكاألخبلؽ،كاختبلؼاٞنواىبكاالستعدادات،فتنوعال
يقتضيالنزاعكالشقاؽ،بليقتضيالتعاكفللنهوضَنميعالتكاليفكالوفاءَنميعاٜناجات.كليس

ىنا إ٧نا اٞنعا٘بمنحسابُبميزافهللا. ىذه كالوطنكسائر لكميزافكاحدللوفكاٛننسكاللغة
َّ.. رثيت ىت نت مت زت.. ُّٱتتحددبوالقيم،كيعرؼبوفضلالناس:

..كالكرٙبحقاىو ، ٖٖٗ)
 . ٖٗٗ)"الكرٙبعندهللا

عبوديةالقداسةكخوؼ،يتمثلُبوارىاالتحررالوجدا٘بمنخطريتعلقبدخائلالنفسكأغ -
  مب زب ُّٱ،االستذالؿلغرائزالنفسيةكاٞنوتكالفقركاٟنوافككلاالعتباراتاٝنارجيةكالقيماالجتماع

 رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب نب
 مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث  مث زث
َّ نن من زن  رن مم ام يلىل

إفمفسرنااآليةكمعلقناعليها:"ر٘نوهللايقوؿالشيخ. ََٗ)
كليساٞنطلوبأف انسبلخمنها. كإما ٟنا، ْنرد فإما ُبالقلبشريكنا الٓنتملٟنا العقيدة ىذه

قطعاٞنسلمعناألىلكالعشًنةكالزكجكالولدكاٞناؿكالعملكاٞنتاعكاللذةكالأفيرتىنبكيزىدُبين
كأفتكوفىي،طيباتاٜنياة اٜنب، ك٫نلصٟنا القلب، أف٫نلصٟنا العقيدة تريدىذه كبلإ٧نا

فبلحرجعندئذأف ىذا ًبٟنا فإذا كالدافعة. كىياحملركة كاٜناكمة، بكلاٞنسيطرة يستمتعاٞنسلم
النبذىاكلهاُباللحظةاليتتتعارضمعمطالبالعقيدة  . َُٗ)"طيباتاٜنياة،علىأفيكوفمستعدن

 . َُٗ)"العقيدة

                                      
 .ُٓ، سورةالتوبة،اآليةٖٔٗ)
 .ّْ سورةاألعراؼ،اآلية،ٕٖٗ)
 .ُّ سورةاٜنجرات،جزءمناآلية،ٖٖٗ)
 .ّّْٖ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ٖٗٗ)
 .ِْ، سورةالتوبة،اآليةََٗ)
 .ُُٓٔ/ّيف ظالل القرآن،  قطب،َُٗ)



َّٗ 

كقاؿأيضنا:"ماداـىذآنذيرناكالدعوةإٔبالزىدكترؾطيباتاٜنياةكما٪نلولبعضهمأف
وةللتحرركاالنطبلؽمنضعفإ٧ناكافدع،يفسرالقرآف،أككما٪نلولبعضهمأفيتهماإلسبلـ

. َِٗ)"اةحٌن٬نلكهااإلنسافكالٕنلكوالشهواتكالغرائز،ٍبالضرربعدذلكمناالستمتاعابٜني
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّ

َّ يب ىب نب  مب زب رب يئىئ
(َّٗ .

 جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱعندمافسرقولوتعأب:كالشيخر٘نوهللا

،قاؿ:" َْٗ)َّمش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي مي خي حي
الدين-إفقضيةالعقيدة قضيةاقتناعبعدالبيافكاإلدراؾكليستقضيةإكراه-كماجاءيداىذا

٫ناطبالعقل كطاقاتو. الدين٫ناطباإلدراؾالبشرمبكلقواه ىذا كلقدجاء كغصبكإجبار.
.كما٫ناطبالفطرةاٞنستكنةاٞنفكر،كالبداىةالناطقة،ك٫ناطبالوجدافاٞننفعل،

الدكلةكالقسوةكبعدأفاستشهدابلواقعالتار٫نياٞنسيحيحيثذكرالوحشية اليتزاكلتها
اإلسبلـاإلنسافاب حرتاـإرادتوكفكرهكمشاعرهالركمانيةقبلكبعداعتناقهاللمسيحية،بٌٌنكيفكرـٌ

لنفسوفيما٫نتصابٟندلكالضبلؿُباال عتقادككترؾأمره تبعةعملوكحسابنفسوكذا ،ٓنميلو
-كمايرلر٘نةهللاعليو-وىك،َّ مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱ:اٞنبدأالعظيمالكبًناذيد

.أخصخصائصالتحرراإلنسا٘ب

 ٍب االعتقاد حرية -ُبمنظوره-إف حقوؽ أكؿ اإلنساف»ىي كصف« يدا يثبتلو اليت
حري«إنساف» كمعحريةاالعتقادحرية،ةاالعتقاد،إ٧نايسلبوإنسانيتوابتداء.فالذميسلبإنساانن

ٍبكإالفهيحريةابالسمالمدلوؿٟناُبكاقعاٜنياة.،الدعوةللعقيدة،كاألمنمناألذلكالفتنة
اٞنذاىبكالنظماألرضيةالقاصرةاٞنتعسفةكىيتفرضفرضنابسلطافالدكلةكالعلىأخًننايستنكر

                                      
 .ِْص،،العدالة االجتماعية يف اإلسالم قطب،َِٗ)
 .ِّ، سورةاألعراؼ،اآليةَّٗ)
 .ِٔٓ، سورةالبقرة،اآليةَْٗ)



َُّ 

. َٓٗ)٫نالفهاابٜنياة؟!يسمحٞنن

 الفرع اخلامس: ادلساواة االنسانية

ينقيص"التساكمُباللغةىو يىزًيديكىالى ُباٞنًٍقدارالى  . َٔٗ)"التكافػيؤي

فٗنيعأينظراإلسبلـأبالبشريةعلىأهناشعبكاحد،علىأساسأف"أمااٞنساكاةفهي
من اٞنساكاةُبك.قانوفكمتساككفُباٜنقوؽكالواجباتصلكاحد،متساككفأماـالأالناسخلقوا

ىياٞنساكاةُبالبدءكاٞنساكاةُبالنتائ ،كتقاسعموماابٜنالةاالقتصاديةاالجتماعية.ىياإل٤ناز
نفسالفرصُبالتعليمكالتدريب. إباتحة كتقاسعموما كاٞنساكاةُبالفرص، بٌناٝنصـو اٞنساكاة

. َٕٗ)"العدؿبينهمتعيناٞنساكاةبٌنالرعيةك.بينهمالعدؿىي

مقررةلوعلىأكملحاٚنةفيوكّنبدأاٞنساكاة،كانطقةنصوصالقرآفالكرٙبكالسنةالنبويةك
 نث  مث زث رثيت ىت نت مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ:كجو
 َٖٗ)َّيث ىث

  ابٞنساكاةك. كاٞنعتقداتاٞن،اٞنقصود القيم من على٠نموعة اإلنساف منتربية نبثقة
كحدةجنسوالبشرمُباألصلكالنشنةكُباٞنصًن،حيثتتساكلٗنيعحقوقوككاجباتوُبالدنيا

 كاآلخرة.

أسوةحسنةُبترسيخمبدأاٞنساكاتحٌنتربيتوألصحابوكهتذيبهمملسو هيلع هللا ىلصكقدكافلرسوؿهللا
أيب٠نلز،قاؿ:خرجمعاكيةففيركايةعنر؛فدائماينهىعنالتمييزبٌنبينالبشكاكأتديبهم،إذ

اجلسفإ٘ب البنعامر: ابنعامركجلسابنالزبًنفقاؿمعاكية فقاـ كابنعامر علىابنالزبًن،
هيًمنى))يقوؿ:ملسو هيلع هللا ىلصٚنعترسوؿهللا ًقيىامنافػىٍليػىتػىبػىونٍأمىٍقعىدى ٍثيلىلىويالٌرًجىاؿي أىٍف٬نى . َٗٗ)  الننارًمىٍنأىحىبن

                                      
 .ُِٗ/ُيف ظالل القرآن، قطب،انظر، َٓٗ)
 .َُٔ/ُُ،مثل،مادة،"لسان العرب ابنمنظور،َٔٗ)
 (.www.almaany.comقاموساٞنعا٘ب،)انظر، َٕٗ)
 .ُّ، سورةاٜنجرات،اآليةَٖٗ)
 .أللبا٘ب.صححواِِٗٓ،اٜنديثرقمّٖٓ/ْ،كتاباألدب،اببُبقياـالرجلللرجل،ركاهأبوداككدُبسننو َٗٗ)



ُُّ 

الشيخ أشار هللاسيدكقد الكرٙبقطبر٘نو لبعضنصوصالقرآف تناكلو إٔبذلكعند
ابلتفسًن؛ عند تعأب:فمثبل  زت رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱقولو
َّ يث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت مت

(َُٗ 
"قا،  النزاعؿ: أسباب ٗنيع تتوارل ىكذا

كيظهرسببضخمكاضحكاٝنصوماتُباألرضكترخصٗنيعالقيماليت الناس. يتكالبعليها
يرتفعلواءكاحديتسابقاٛنميعلؤللفةكالتعاكف:ألوىيةهللا للجميع،كخلقهممنأصلكاحد.كما

منعقابيل لينقذالبشرية اإلسبلـ الذمرفعو اللواء ىو كىذا التقولُبظلهللا. لواء ٓنتو: ليقفوا
. ُُٗ)"كالعصبيةللقبيلة،كالعصبيةللبيتالعصبيةللجنس،كالعصبيةلؤلرض،

"إفىذاالوقتالذمجاءاإلسبلـفيوليقرركحدةاٛننسالبشرمُباٞننشنكاٞنصًن،ُباحمليا
كأماـالقانوف،ُبالدنياكاآلخرة،الفضلفيوإالللعملكاٞنمات،ُباٜنقوؽكالواجبات،أماـهللا

. ُِٗ)الصاّبكالكرامةإاللؤلتقى"

"كاٞنساكاةتتحققُبظلاإلسبلـابلتحررالوجدا٘بالكاملمنٗنيعالقيمكٗنيعاٞنبلبسات
ا، شديدن حرصنا الواقعكلالضماانتك٪نرصعليها ُبعآب يكفلٟنا كاإلسبلـ كٗنيعالضركرايت،

مدلمندائرةكيريدىاإنسانيةكاملةغًن١ندكدةبعنصركالقبيلةكالبيتكالمركز،كمايريدىاأبعد
. ُّٗ)االقتصادايتكحدىا،٣ناكقفتعندهاٞنذاىباٞناديةالعلمية"

 التكافل االجتماعيالفرع السادس:

،حٌنيقرراإلسبلـاليتتشملالفردكاٛنماعةبتكاليفهاييقصدابلتكافلاالجتماعي،النتيجةاٜنتمية
٬ننحاٜنرية"اإلسبلـاة،الفرديةمنهاكاٛنماعية؛فمبدأالتبعةالفرديةكاٛنماعيةُبمقابلاٜنريةكاٞنساك

فللمجتمعحسابو، فوضى، اليرتكهما كلكنو ُبأدؽمعانيها، كاٞنساكاة ُبأٗنلصورىا، الفردية
قيمتها.لذلكيقررمبدأالتبعةالفردية،ُبمقابلاٜنريةالعلياللدينكلئلنسانيةاعتبارىا،كلؤلىداؼ
                                      

 .ُّ، سورةاٜنجرات،اآليةَُٗ)
 .ّّْٖ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ُُٗ)
 ّٓص،،العدالة االجتماعية يف االسالم قطب،ُِٗ)
 ٔٓص،اٞنرجعالسابق، ُّٗ)
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 إٔب كيقرر ندعوهالفردية، ما كىذا بتكاليفها. كاٛنماعة الفرد تشمل اليت اٛنماعية التبعة جانبها
. ُْٗ)ابلتكافلاالجتماعي"

الفرديةمبدأاليتتقرركالنصوصآلايتاعندتفسًن مثل،التبعة تعأب:  خم حم جم ُّٱقولو
 َّ جنحن مم

ك ُٓٗ) ، اٛنماعية التبعة مبدأ اليتتقرر تعأبمثل قولو  جف مغ جغ مع جع ُّٱ:
َّ مق حق مف خف  حف

(ُٗٔ 
لر٘نوهللاالشيخ،كاف، كيفكيوضحيشرحيقفعليها

عنأمشكلمنأشكاؿالفوضىكالعبثية.ابعيدن،منحاإلسبلـاإلنسافىكاملىحريتوإبحكاـاتـ

داخل كاٞنر٘نة الصرب أ٨نية ُب فٌصل أف اٞنؤمنةبعد اٛنماعة اآلية:، لطرؼ عند توقف
بشدَّمق حق مف خف  حف..ُّ يدعوا كأخذ إٔباعتما، ىاتٌناٝنصلتٌنكنساسدة

معىناٛنماعةقائمُبىذاالتوجيو.كىواٞنعىنالذم"مذكرناأف،لكلصلةأكتعاكفبٌنبيناإلنساف
أل٨نيتوُبٓنقيقحقيقةىذاالدين.فهودينٗناعة،يربزهالقرآفكماتربزهأحاديثرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص

. ُٕٗ)"التبعةالفرديةكاٜنسابالفردمفيوكضوحاكامبلنكمنه أمة،معكضوح

القرآفالكرٙبحافلابٞنواقفكاإلرشاداتكالتوجيهاتاليتتدعوإٔبالتكافلاالجتماعيُبك
:"التكافلبٌنالفردكذاتو،كبٌنالفردكأسرتوإٔبشكلأشكالوكصوره،كقدقسمهاالشيخر٘نوهللا

. ُٖٗ)ماعة،كبٌناألمةكاألمم،كبٌناٛنيلكاألجياؿاٞنتعاقبةأيضنا"القريبة،كبٌنالفردكاٛن

منأشكاؿالتكافل،يفصل كيشرحفيوككلماتعرضالشيخلتفسًننصقرآ٘بيقررشكبلن
.تمعو٠نكلالذماليؤذيومعنفسوكداخلكيوجومربزناللفردحدكدحريتوكحقوقوابلش

٫نص كذاتوالتكافلففيما بٌنالفرد كأفف، عنشهواهتا، ينهينفسو اإلنسافمكلفأف

                                      
 .ٕٓص،،العدالة االجتماعية يف االسالم قطب،ُْٗ)
 .ّٖ،،اآليةاٞندثر سورةُٓٗ)
 .ُٕ،،اآليةالبلد سورةُٔٗ)
 .ُّّٗ/ٔيف ظالل القرآن،  قطب،ُٕٗ)
 .ّٓص،،العدالة االجتماعية يف االسالم قطب،ُٖٗ)
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كأاليلقييداإٔبالتهلكة،كأفيقفمنها،يزكيهاكيطهرىا،كأفيسلكيداطريقالصبلحكالنجاة
موقفالرقيب،يهديهاإفضلت،ك٬ننحهاحقوقهااٞنشركعة،ك٪ناسبهاإفأخطنت،كيتحملتبعة

إ٨نالوٟنا.

فردشخصيتٌن،ترتاقبافكتتبلحظاف،كتتكافبلففيمابينهماُبفاإلسبلـيقيمبذلكمنكل
فاٜنرية التامة. اإلنسانية كاٞنساكاة الوجدا٘بالكامل، التحرر الفرد ُبمقابلمنحىذا اٝنًنكالشر،

فكتتكافبلف.آكالتبعةتتكاف

 حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱتفسًنهلقوؿهللا:عنديقوؿر٘نوهللا
 ُٗٗ)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يهىه مه جهين ىن من خن

لو":،
التفاكتبينهاكالتنويعمكررةنسخنا،ٝنلقالناسكلهمعلىنسقكاحد،كابستعدادكاحدشاءهللا

فيها.كىذهليستطبيعةىذهاٜنياةاٞنقدرةعلىىذهاألرض.كليستطبيعةىذااٞنخلوؽالبشرم
ُباألرض.الذماستخلفوهللا

هللا شاء علىحريةكلقد يوىبالقدرة كأف اٞنخلوؽكاْناىاتو. تتنوعاستعداداتىذا أف
ىكذازلعلىاختيارهللهدلأكللضبلؿ.ك٩نا،كأف٫نتارىوطريقو،ك٪نملتبعةاالختيار،االْناه

هللا تصرؼاقتضتسنة أنو ُب سواء الضبلؿ ٫نتار كالذم اٟندل ٫نتار فالذم كجرتمشيئتو.
خلقو،ككفقمشيئتوُبأفيكوفٟنذااٞنخلوؽأف٫نتار،كأفيلقىجزاءمنهجوُبحسبسنةهللا
. َِٗ)"الذماختار

بٌنالفردكأسرتو،فهذاأمربديهيألفاألسرةىياللبنةاألكٔبُببناءالتكافلأمافيما٫نص
كاٛنن اآلدابكاألخبلؽاإلنسانية كترتىب٠نموعة فيو كىيالعشالذمتنشن اليتعليهااجملتمع سية

كالفوضى اٜنيوانية اإلابحية عن ابإلنساف ترفع اليت االجتماعية كالقيم اآلداب من ٠نموعة مدار
.اٟنمجية

                                      
 .ُُٗ-ُُٖتٌن،،اآليىود سورةُٗٗ)
 .ُّّٗ/ْرآن، يف ظالل الق قطب،َِٗ)
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ككذلكابلنسبةللتكافلداخلاجملتمع،فقدضربالصحابةأركعاألمثلةُبالعطاءاٞنادم
التاريخاإلسبلميمن كشهد منهم، كالفقراء ُبكاٞنعنومبٌناألغنياء كمتنوعة مواقفكثًنة بعدىم

غابتاٞنمارسة كالرتابطالذمأدلإٔبقياـ٠نتمعقومكمتماسك.لكنسرعافما كاحملبة األخوة
اٜنقيقةٟنذهاٞنفاىيمُبالوقتاٜنإبحكلاهنارالبنيافكعمتالتفرقةكالشتاتكزاغتالقلوبعن

اٜنقكضعفتالقيمكاٟنممكاهنارمعهااجملتمع.

كالستعادة٠نداألمةمنجديد،كجبعليهااسرتجاعقيمهااالسبلميةابلتكافلكالتضامن،
 االجتماعي ابلتكافل كليساٞنقصود اإلسبلـ الُب ٠نرد اٜنسيشعور الذم، الفعلي العمل كلكن

 كتبقى للمحتاج. كالعينية اٞنادية اٞنساعدة يضمن الرتبية جوانبها كالركحية،-بكل العقدية،
االجتماعية-وجدانيةكال العدالة األكٔبلتحقيق الوسيلة كفرضبعضأنظمةىي إٔبجانبكضع

اٜنكمالسياسيةكاالجتماعيةكاالقتصادية.

كافابلذكرأفالشيخر٘نوهللا،ُبتوضيحوألسسالعدالةاالجتماعيةالثبلث،كختامنا٩ندر
الفردكاٛنماعةعلى٠نموعةمنالقيم كاٞنعتقداتاليتالٔنرجعنالتصورالعقدميدعوإٔبتربية

 َّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱالصحيحسالكناطريقالدعوةاألكؿالذمترىبعليوجيلالصحابةالكراـ

يسمى  ما أك الرتقيعية اٜنلوؿ تلك متجنبنا كالشجاعة كالوضوح كالصراحة اٜنسم على كالقائم
أبنصاؼاٜنلوؿ.

يدالذمطبعتو٠نموعةمناٝنصائصالرتبويةالتصويريةمنهجوالفركقداعتمدُبذلكعلى
 كاالستشهاد االستدالؿ مع اٛنمالية اٜنركيكالفنية كاألحداثالتار٫نية،ابلواقع عناٞنعاصر فضبلن

األ أسلوبالكتابة الديب رفيع كتبٌنالذم توقظو، ٞنسة البشرم اإل٬نافلويلمسالضمًن ،حقيقة
كتوصلوإٔباٟندؼالساميالذممنأجلوخيلقكىوخبلفةاألرض.،كالصبلحتشوقوإٔباٟندلف




 



ُّٓ 
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 اخلامتة

بعدىذهاٛنولةُبالتفاسًنالرتبويةاٞنعاصرةكُبتفسًنالشيخسيدقطبابٝنصوص،ًببفضلهللا
الرتبوم إٔبتعريفأنسبللتفسًن التوصل اٜنديثككرمو ُبالعصر إذ األخًنأيٌب، امتداداىذا

رسةاإلصبلحاإلسبلمياليتظهرتُبأكاخرالقرفالتاسععشركبدايةالقرفالعشرينعلىيدٞند
من كغًنىم رضا، دمحمرشيد كتلميذه الشيخدمحمعبده رأسهم على اٞنسلمٌن، علماء من جهابذة

اإلسبلمية.العلماءاألجبلءمنسائرالببلد

الكشفعنأسرارالقرآفالكرٙباٞنتمثلةُبًنمالتفسذااالْناهعلىاألىداؼالرئيسةٟنفبناء
كاليتتظلُبانسجاـدائمكتطابقمستمرمعاألىداؼاٟندائية،كاستخراجىداايتوكإرشاداتوالرتبوية

هللاتعأب لكبلـ بياف الرتبومأبنو: عيرؼالتفسًن فقد الكرٙب، القرآف أنزؿ أجلها اليتمن الرتبوية
كعملينادؼإنشاءإنسافمتكاملكاستخبلصٟنداايتويد كاعتقاداين كفكراين سواءمنجهتوأخبلقينا
.الفرديةأكاالجتماعية

كقدالحظتالباحثةأفمااصطلحعليوابلتفاسًنالرتبويةاٞنعاصرةٕنيزتِنصائصمنهجية
زىا جلها تتجو خاصيةداٞنقصءمشرتكة كلعل للكتاباٞنبٌن. اإلصبلحي اٟندائي الرتبيةالرتبوم
اليت العقدية أكٔبتلكاٝنصائصكأبرزىااإل٬نانية الرتبوية اإلٟنيةكنساسُباٞننظومة ،تعتمدالرقابة

 الواقعيةتليها خاصية ترـك تنزيلىاليت على كأحكامو القرآف قضاايىانصوص لعبلج األٌمة كاقع
صريننظرالسهولةتناكلوكلبساطةالذملقيإقباالعنداٞنعاخاصيةالتفسًناٞنوضوعيٍب،كمشاكلها

التفسًن أك اٞنقاصدية خاصية كأخًنا كخاصتها، الناس لعامة خبللو من القرآف ىداايت إيصاؿ
استخراجكنوزالقرآفالكرٙبكأسرارهكحكمواٟندائية. اٞنقاصدماليتترـك

 فقدقدـ سلفمنخصائصالتفسًنالرتبوم، كاٞنرشيدرضاكلمنبناءعلىما راغي،،
كتنزيل،ُبترسيخالبعدالعقدمُبأصوؿالرتبيةةقيمةمحمنهجيمبلكابنعاشور،ُبتفاسًنىم،

علىالواقعاالجتماعيكالسياسي الوحدةمربزينُبذلكاٞنزامنلعصرىم،النصوصالقرآنية أ٨نية
وا،ليخلصرآفالكرٙبالقمقاصددكفالتقصًنُباستجبلءاٞنوضوعيةُبالتنظًنكالتحليلكالتنصيل،

راسخةسليمة،أصلهااثبتكفركعهاُبْنلياتأسسمتينة،كأعمدةعلىةقائمةى تربوياإٔبمن
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الوجود.

مثاالرائدا اٞنتننية،ابعتباره اٞنفصلة تفسًن)ُبظبلؿالقرآف ابلدراسة كقدتناكلتالباحثة
قطبر٘نوهللاقدجاءبدليلتربومعمليللتفاسًنالرتبويةاٞنعاصرة،فتوصلتإٔبأفالشيخسيد

.منهمخاصةالشباب،إزالةالفجوةبٌناٞنسلماٞنعاصركبٌنكتابهللاعلتوالغائية

جيءقدعلىكتابُبظبلؿالقرآف،فمنخصائصالتفسًنالرتبومأيضناسلفكتطبيقاٞنا
:برزىاعلىالنحوالتإبأب

ينطلقبشكلالشيخسيدقطبر٘نوهللايثكاف؛حىيمنةالتصورالعقدمالرتبوم -
معالرتكيزعلىكحدانيةاٞنصدراألصيلةلتفسًننصوصالقرآفالكرٙبةالعقدياللمحةمنائمد

كاٞنقصد، الغاية منفركعاٝنًن،إذىيككحدانية الذمينبثقمنوكلفرعو الكبًن، أصلاٜنياة
 .كتنطلقبوكلٖنرةمنٖناره

الشيخ - نصوصيعترب بتنزيل اعتنوا الذين اٞنعاصرين اٞنفسرين ركاد قطبمن سيد
 الواقع، على الكرٙب القرآف إٔبتوضيحٚناتاٞننه  منحيثسعىجاىدا الراب٘بُبالرتبية
كافيقفكقفةاٞنتنملُبأحداثالتاريخكمايصورىاالقرآف.فقدخبلؿتطبيقوعلىالواقع

تخبلصالعربكأخذالعظاتكبناءالتصورالنهائيالذميرٚنوالغوصُبأعماؽالزمنالسمع
ٍبيعقبهاابلدعوةاٞنلحةإٔبالعملاقتداءيددمالسلف،النصالقرآ٘بلئلنسافكالكوفكالعمراف

الذينعاشواعصرالتنزيلفرتبواعلىيدمرسوؿهللاملسو هيلع هللا ىلص،فتنسمواالكراـمنالصحابةالصاّب
 رآف،كطبقواأحكاموكتشريعاتو.ركحالق
اعتمدالشيخسيدقطبُبمنهجوالتفسًنمعلىتوضيحالوحدةاٞنوضوعيةللقرآف -

 حيث القرآنية، كللسور الكليةأكضح القرآف النظرة من الرتبويةقضاايلعديد كاٞنوضوعات
 االجتماعيةمنهاكاإلنسانية.

لبيافالقرآ٘بكالببلغةاللغويةكبراعةسيدقطبُبتفسًنهابالشيخإٔبجانباىتماـ -
خاصيةفريدةكمتميزةتفضي-ر٘نةهللاعليو-النظمكخصائصاألسلوبالقرآ٘ب،فقداعتمد

 بدكرىاإٔبتذكؽالقرآفالكرٙبكالعيشُبظبللوكاالمتثاؿألكامره،كىيالتصويرالفينكاٛنمإب.



ُّٖ 



الرت اٝنصائصاٞننهجية عناستجبلء فقدلوحظكفضبلن موضوعالدراسة، بويةُبالكتاب،
ابٛنوانب الكبًن الشيخ اعتناء الرتبوية بناء ُب تساىم اليت اٞننشودة اإلسبلمية كمبلمحالشخصية

 كلعلأبرزىا:،الرابنيةاجملتمعاإلسبلمي

واىتمام - اٞنستمر ُباإل٬نافّنسنلة أساسية مرتكزات ابعتبارىا كالعبادة، كالتفكر
اٝنركجعنمنإٔبمظاىرالفسادالركحيكأسبابو،منحٌنآلخر،،لركحي،معالتلميحالسموا

.ارتكاباٞنعاصيكاٝنوضُباٞنتاع،كنظاـالكوف
الوجدا٘ب - للجانب الرتبيةكابلنسبة هللاُب قطبر٘نو سيد الشيخ استجمع فقد ،

افةإٔبتلكاٞنتعلقةابزدكاجيةمضقاعدةالنظريةالنفسيةلئلسبلـالٕنثلسلسلةمناآلايتاليت
اإلنسانية الفرديةك،الطبيعة التبعة تقرر لي،اليت معاٞنهاظهر بكل اإلنساف إٔب اإلسبلـ ،نظرة

كليتسىنلومنبعداستنباط٠نموعةمناإلشاراتالرتبويةالوجدانيةالنفيسة.
-  مهاـ الرئيسةالعقلكتتجلى ُب اٜنعنالذٍكد كتعبيد اإل٬ناف، أبٗنعهاقضية واس

منكىم لبارئها،منخبلؿالسًنُبمعطياتالكوفكالعمرافكاإلنساف،تفكرناكتبصرنا،انتقاالن
اٝنائرة، الطبائع عن بعيدنا الرسل، بو كجاءت القرآف صورىا كما اٜنقيقة، كنو إٔب الصورة،

كاألفكاراٜنائرة.كلذاكافالوحيسابقناعلىالعقلأمحاكمناعليو،
٫نصاٛنانبأم - فيما ُبتوضيحا تفسًنه، الشيخمنخبلؿ ٤نح فقد السياسي،

كُب اٜناكمية مفهـو ك.ةالعريضهاطوطخرسم قدـ لرتسيخقد قوية إشاراتتربوية ابإلضافة،
 يصبح حكل تطبيقو على كالعمل الدكلة، كُب اٞنسلم اجملتمع ُب الشورل طبيعينإفرازنمبدأ اا

إايىاللجماعة.كمنمناقبالش يخأنواىتمجيدناّنوضوعالعدالةاالجتماعيةكفٌصلفيهامقارانن
 ابألنظمة كاالجتماعية االقتصادية اٞنذاىب لبعض كالوضعية كاالشرتاكيةالساقطة الشيوعية
كعنأبرزخفاايىااٟندامة.عنكثًنمنالعوراتكالنقائصكالنقائضمعكاشفنا،ككالرأٚنالية
إٔبتربيةالفردالشيخر٘نوهللاألسسالعدالةاالجتماعية،يدعوكُبمعرضتوضيحو -

العقدمالصحيحسالكناكاٛنماعةعلى٠نموعةمنالقيمكاٞنعتقداتاليتالٔنرجعنالتصور
الكراـ الصحابة جيل عليو ترىب الذم األكؿ الدعوة طريق كالصراحة، اٜنسم على كالقائم



ُّٗ 

ٜنلوؿالرتقيعيةأكمايسمىأبنصاؼاٜنلوؿ.كالوضوحكالشجاعةمتجنبناتلكا

 االقرتاحات

ّنوضوع العناية نقصُب من لوحظ ٞنا بعضاٞنقرتحاتنظرا تقدٙب اٞنقاـ، ىذا ُب ٩ندر
التفسًنالرتبوممنقبلالباحثٌن،كىيكالتإب:

التفسًن .ُ كأصوؿ قواعد على اعتمادنا الرتبوم التفسًن كأصوؿ قواعد إنشاء على العمل
 ضوابطومنجهةكعلىقواعدعلمالرتبيةكأصوٟنامنجهةأخرل.ك

ِ.  على كالباحثٌن، العلماء من ٠نموعة قبل من التعاكف، إنشاء تربوية موحمنظومة ترـك دة
تفسًنالقرآفالكرٙبكفقأسسوالرتبويةالثابتةكتبعاللمتغًناتالزمكانيةمعخلوهمنشوائبالتفسًن

حيثيتصدلكلعلىغرارماقاـبوالبعضابلنسبةللتفسًناٞنوضوعي،،ماأمكنإٔبذلكسبيبل
 معٌينةجهتومن سور أك ،آلايت منو كيستنبط يتناسباالراإلشارات ّنا العملية الرتبوية شادات

كتشريعاتأحكاـالظركؼاٞنعاصرةلكلاجملتمعاتكمستجداهتا،معاالستعانةّناحوتوالتفاسًنمن
 بويةعلىمرالعصور.كتوجيهاتتر

إبنشاءموقعإلكرتك٘بموحدتوضعفيواجتهاداتالباحثٌنالعنايةبتفسًن)ُبظبلؿالقرآف  .ّ
كالعلماءُب اليتجاءيدا بعمقكتتبعالكتاباستجبلءاإلشاراتالرتبوية ،ٍباستنباطمعدراستها

ربوفلدراسة٬نكنأفيستفيدمنهااٞنعلىاآلايتاليتأكثرالرتكيزبرام تربويةعملية.كُبىذايتم
 .... ،سياسيةكالقتصادية،كاالفكرية،كالجدانية،الو٬نانية،كاإل)الرتبويةاٛنوانبكاألساليب
الرتكيزعلىغرسجدكرالرتبيةالعقديةالصحيحةعندالناشئةمنخبلؿكضعبرام ٚنعية .ْ

 بصريةحديثةتتبلءـكمتطلباتالعصر.
عيةبصريةعمليةتتبلءـمعمتطلباتالعصراٜنديث،كتركزابٝنصوصعلىكضعبرام ٚن .ٓ

إٔب لتتحوؿ القلب ُب استقرارىا يضمن ّنا الناشئة، عند الصحيحة العقدية الرتبية جدكر غرس
 عمليةُبأرضالواقع.تسلوكيا
ةمنأجلإجراءُنوثميدانيةداخلاٞنؤسساتالتعليمية،لدراسةاٞنناى الرتبويةالتعليمي .ٔ

النهوضيداإٔباٞنستولالراب٘باٞننشودكفقتعاليمالنصالقرآ٘ب.



َِّ 

تنظيممؤٕنراتكندكاتتعىنابلتفسًنالرتبومللقرآفالكرٙبمعتسليطالضوءعلىاٛنوانب .ٕ
 العمليةكاألساليبالرتبويةاٜنديثة.

ؿّناكردعنابنمسعودىذاكقدكانتهىبفضلهللاككرموىذاالبحثاٞنتواضع،ك٩ندرالقو
سائلة، ُِٗ)"فإفيكصواابفمنهللا،كإفيكنخطنفمينكمنالشيطاف،كهللاكرسولوبريئافهنع هللا يضر:"

هللاعزكجلأفينفعبوُبغرضو،كصلىهللاعلىنبينادمحمكعلىآلوكصحبوكسلمتسليما.
















 

  

                                      
،كصححؤُُِ،اٜنديثِّٕ/ِأبوداكدُبسننو،كتابالنكاح،اببفيمنتزكجكٓبيسمصداقاحكلمات، ركاهُِٗ)

 األلبا٘ب.



ُِّ 

 فهرس اآليــــات 
 الصفحة اآلية رقم اآليـــــات

  سورة الفاربة
ِٖٔٱٱَّيم ىم مم خم حم ُّٱ

ْٖٔٱَّ جه ين ىن من ُّٱ

ٖٔ/ٖٕٓٱ َّ حي جي يه ىه مه ُّٱ

ٖٔٔٱ َّ يي ىي مي  خي ُّٱ

ٖٕٔجزءمنٱَّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ ُّٱ

ٕٖٕجزءمنٱَّ  رئ ّٰ ِّ  ُّ َّ ٍّ ُّٱ

  سورة البقرة  
  جه ين ىن من خن حن جن  يم ىممم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه
ٱ َّ  ِّ ُّ

ُ-َّْ/ّّ

 ىق يف ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نت ُّٱ

ٱَّ اك يق

َُِٕٓ

ٱَّ  من زن رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك ُّٱ
ُُْٕ

ِّٔٔمنجزءٱَّ..جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّٱ

ُِْٗٗجزءمنٱَّ.. مف خف حف جف مغ جغ مع  جع  ُّٱ

َُّْٓجزءمنٱَّ ٍّ..  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 جي يه  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن ُّٱ

ٱَّ ميخي حي

ُُّْٔجزءمن

ُّْْٖجزءمنٱَّ.. هئ مئ  خئ حئ جئ يي ُّٱ

ُِْٗٗجزءمنٱَّ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري..ُّٱ



ِِّ 

 جت  هب مب خب حبجب هئ مئ خئ حئ ىيييجئ ني ُّٱ

ٱَّ

ََُُُّ

 جع مظ  حط مض خض حض جض مص خص حص مس ُّٱ

ٱَّ.. حفخف جف مغ جغ مع

َُٖٗٓجزءمن

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ

ٱَّ.. ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم

َُُْٗ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ

  زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئزئ رئ

 مك لك اك يقىق يف  ىف يث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت

ٱَّزن رن مم  ام يل ىل مليك ىك

ُُّْْٕ

 خئ حئ جئ ييىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من ُّٱ

ٱَّ جبهئ  مئ

ُِّْْٖجزءمن

ٱ َّ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت ُّٱ
ُُِٕٗٗ

ُُٕٖٓٓجزءمنٱ َّ ىنمن خن حن جن  يم ىمُّٱ

ٱَّ جكمق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض.. ُّٱ
ُٕٗٔٗجزءمن

ُِِّٕجزءمنٱَّ رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ

 خن حن جن  يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خيحي جي يه ىه مه جه ين ىنمن

ٱَّ

ُُِّٕٔ

 نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ
 نث مثزث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب
 مل يك ىك مك لك  اك يق ىق يفىف يث ىث

  ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام يلىل

ُِِٕٓ



ِّّ 

ٱ َّ خب حب جب هئ  مئخئ حئ جئ ييىي ني مي زي

 جع  مظحط مض خضحض جض مص خص حص مس خسُّٱ
ٱَّ حق  مف خف حفجف مغ جغ مع

ُِِّٓٓ

 حج مث هتمت خت حت جت هب مبخب حب  جب هئ مئ خئ ُّٱ
 خض حض  جض مص خصحص مس خس حس جس مخجخ مح  جح مج
 لك خك حك جك مق حق مف  خفحف جف مغ جغ معجع مظ حط مض
  هن من خن حن جن مم خم حم جم هل  مل خلحل جل مك
ٱَّ  هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰهمه جه

ِِّّٗٔ

ِٖٖٓٓجزءمنٱَّ .. خفحف  جف مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض  مص خص حص مس..  ُّٱ

 مي خي حي جي ٰه مهجه هن  من خن حن جنمم خم حم جم ُّٱ

ٱَّمش هس مس هث مثهت مت هب مب هئ مئ  هي

َِّٓٔٗ

 ين ىن من خنحن  جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ  .. ىهمه جه

َِّٔٓ

 خف حفجف مغ جغ  مع جع مظ حط مضخض حض جض مص ُّٱ

ٱَّ  حك جك مق حق مف

ِٔٗٗٗ

 سورة آل عمران  
ِٓٔٱَّ ىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث  ىث نث مث ُّٱ"

 هب  مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي ُّٱ
ٱَّجحمح مج حج مث هت متخت حت جت

ُِِٕٗ

ّْٖٓٱَّينٰى ىن نن منزن رن مم ام ُّٱ

ٕٕٕٗجزءمنٱَّ..جك مق حق مف خف حف جف  مغ  ُّٱ

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّٱ

ٱَّ حكخك جك

ِِّٖٓ



ِّْ 

َُُُِٕجزءمنٱَّ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

 نب مب زب رب يئ ىئ  نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ُّٱ

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب

ٱَّ مل  يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث  ىث نث

َُُِّٕ

 ريٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل ُّٱ

ٱَّ ىي ني مي زي

ََُُْٕ/
ُِٗ

 حي جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي
ٱَّ نئ مئ زئ رئ

َُُٖٓ/ُْٕ

 ين  ىن نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ
ٱَّجب هئ مئ خئحئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى

َُّْٕٓ

 مظ حط مض  خض حض جض مص خص حص مس خس حس  جس  ُّٱ
 مك لك خك حك جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع

ٱَّ جنحن مم خم حم  جمهل مل خل حلجل

ُِٕٓٔٓ


  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن  جن يم ىم ُّٱ
 يئ ىئ نئ مئزئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي
ٱَّ زب رب

ُِٕٓٗٗ/
ِٖٗ

 ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث ُّٱ
 ىن نن من زن رن  مم ام يل ىل مل يك

 هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري  ٰى ين
 مح جح مج حج مث  هت مت خت جتحت هب مب خب حب جب
 مض خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ
 حك جك مق حق  مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ  حط
ٱَّ  هل مل خل حل جل لكمك خك

َُٗ-َُِِْٗ/
ِْٖ/
ِٔٗ



ِّٓ 

 َّ .. منٱخن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱُّ

ٱ

ُُُٔٓٗجزءمن

 سورة النساء  
 من خن حن   جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىيمي خي  حي جي يه ىه مهجه ين ىن

ُّٗ

َُُٔجزءمنٱَّ ..حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱُّ

ُْٔمنجزءٱَّ حن جن يم ُّٱ

ِّٖجزءمنٱَّ  هي مي خي حي جيٰه مه جه هن من  خن  ..  ُّٱ

 ىكمك لك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ
ٱَّ زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام  يل ىل مل يك

َِّٔ

ُٔٓجزءمنٱَّ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ

ِّٕٗجزءمنٱَّ .. حئجئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ينُّٱ

  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي.. ُّٱ

ٱَّ.. ٍَّّ

ُّْٖٓجزءمن

ٱَّ..خيحي جي يه ىه مه جه ين.. ُّٱ
ُّّْٔجزءمن

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

ٱَّ مق حق  مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مضخض حض

ِٕٖٖٓ

 جن مم خم حم جمهل مل  خل حل جل مك لك خك حك جك ُّٱ

 هئ مئ هي ميخي حي جي ٰه  مه جه هن من خن حن

ٱَّ  مبهب

ُِٕٓٗ

ُِْٗٔجزءمنٱَّ ..مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب نبىب مب زبُّ

ٱَّمثنث

ِِِٖٕ



ِّٔ 

 جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
 خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خنحن
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي مي
 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ
 ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب
 يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يفىف يث
 ري ٰى ين ىننن من زن رن مم ام

ٱَّ هئ مئ خئ حئ جئ يي   ىي ني ميزي

َُِ-ََُِّٓ

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ .. ينىن من

ُُِّٕٖجزءمن

 مث زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ
ٱَّ ىق يف ىف يث ىث

ُِٕٔٓٓ

ُّْٕٔٱَّ  جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس ُّٱ

 سورة ادلائدة  
ّٔٓجزءمنٱَّ .. حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ّٕٔزءمنجٱَّٱرثيت ىت نت مت زت رت  يب ىب نب مب زب َّ.. ُّٱ

 حب  جبهئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ُّٱ

 مح جح مج حج مثهت  مت خت حت جت هب مب خب

ٱَّ .. مسخس حس جس مخ جخ

ُِّٕٓجزءمن

ْْٖٓجزءمنٱَّ..ينىن نن من زن رنُّٱ

 مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت يبُّٱ

 ممام يل ىل مل  يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف يثىث  نث

 يي ىي ني مي زي ري ٰى  ينىن نن من زن رن

ِْٖٖٔ



ِّٕ 

 خت  حت جت هب مب خبحب جب هئمئ  خئ حئ جئ

ٱَّمج حج مث هت مت

َِّٗٓٱَّ  مه جه هن من خن حن جن مم خمحم جم هل  ُّٱ

 مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ
 حم جم يل ىل  مل خل هل مل خل حل جل
 ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم
ٱ َّ حي جي يه ىه مهجه

َٗ-َُُٗٗ

ُِْٗٗجزءمنٱَّ .. ٰىين ىن نن من زن.. ُّٱ

ّٖٕٗجزءمنٱٍَّّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱ

 حئ جئ ييىي ني مي زي   ري ٰى ين ىن نن ُّٱ

ٱَّ حب جب هئ  مئ خئ

ََُُّٗ

 يئ ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ
ٱ َّ رت يب ىب نب مب  زب رب

َُُْٕٓ

 سورة األنعام  
 حن جن يمىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ٱَّ ين ىن من خن

ُٔٗ

 حن جن ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 يي ميىي خي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن
 يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ
ٱَّىب نب مب زب  رب

ُ-ِّّٗ

 مئخئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ
ٱَّ مج حج مث هت  مت ختحت جت هب مب خب حب جب هئ

ُْٕٔ/ِِِ

ٱَّ رثيت ىت نت مت زت رت  ُّٱ
ٕٓ/ّّٖٓجزءمن



ِّٖ 

 حض جض مص خص حص مس خس جسحس مخ ُّٱ

 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق

 مل خل جيحي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خم

ٱَّيمجن ىم مم خم حمجم يل ىل

ِْ-ْٓٔٗ

 هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن ُّٱ

 مخ جخ  محجح مج حج مث هت خت حت جت هب مب خب حبجب

ٱَّجس

َِّٕٓ

 لك خكحك جك  مق حق مف خفحف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ

 جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك

ٱَّ  جي ٰه مه

ُّٖٓٗ

 مق حقمف خف  حف جف مغ جغ مع جع مظحط مض خض حض جض ُّٱ

 مم خم حم جم هل مل خل  حل جل مك لك خك حك جك

 خل  هي مي خي حي جي ٰه مه جه هن  من خن حنجن

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل
  ىي مي خيحي جي يه ىه مه جه  ين ىن من
 ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي
 رث يت ىتنت مت زت رت  يب ىبنب مب زب رب يئ
ٱَّ ىق يف ىف يث ىث  نث مث زث

ٔٔ-َُٕٕٗ

ُُِْٗجزءمنٱَّ ..  رنمم ام يل ىل مل يك .. ُّٱ

ُُِْٗجزءمنٱَّ  زي ري ٰى ين ىن نن من زن  .. ُّٱ

 حج مث هت مت ختحت جت هب مبخب  حب جب هئ مئ ُّٱ
ٱَّ

ُُٓٗٓ



ِّٗ 

ُُُٖٔٗجزءمنٱَّ  .. يهىه مه جه ين.. ُّٱ

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّ
 خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي

ٱَّمبهب

ُِِِِِ

َُّٖٖٱَّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذيي ىي مي خي  حي جي ُّٱ

 مس خسحس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ

ٱَّ حض  جض مص خص حص

ُِٔ-ُِّٖٔ

 سورة األعراف  
ِِٗ-ُٱَّ.. جم يل ىل مل خل ُّٱ

 من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل ُّٱ
 ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه ىه مه جه ين ىن

ٱَّ َّ ٍّ

ُِٗٔ

 حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ ٱُّٱ

ٱَّ  جغ مع جع مظ حط مض خض

11ُِٕ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّ

ٱَّ يب ىب نب  مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

َِّّٗ

ٱَّ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي  ريٰى ين ىنُّٱ
َّّْٖ

 لك اك يق يفىق ىف يث ىث نث مث زث رث يت ُّٱ
 زن رن مم ام  يل ىل مل يك ىكمك
ٱَّ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى ين ىننن من

ِْٕٕٓ/ٖٕ

ُِٕٔجزءمنٱَّ لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ

 جع مظ  حط مض خض حضجض مص خص حص مس خس حس جس  مخ جخ ُّٱ

ٱَّ حق مف خف حف  جف مغ جغ مع

ُِِٖٗٗ



َّّ 

َُِِِْجزءمنٱَّ..  رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ

 ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي ُّٱ
ٱ َّ مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئنئ مئ زئ رئّٰ

ُُِّٕٓ

َُُْْٕٱَّ مم  ام يل ىل مل يك ُّٱ

ُِٕٗٔٗنجزءمٱَّخنحنجنيمىمممُّٱ

 سورة األنفال  
ُّٖجزءمنٱَّ مه جه ين ُّٱ

 ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ

ٱٱَّ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

ِٔٔ

ّْٕٕجزءمنٱَّمه جه ين ىن ُّٱ

 مت زت رتيب ىب نب مب زب   رب يئ ىئ نئُّٱ
ٱٱٱٱٱٱَّ ىق يف  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت  نت

ِّٔٔ

 سورة التوبة  
 جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ
ٱَّخك حك جك مق حق مف خفحف

ْٕٔ

ُٕٕٕجزءمنٱَّ يث ىث نث مث  زث رث يت ُّٱ

  مت زت رت يب ىب نب  مب زب ُّٱ
 ىث نث  مث زث رث يت ىت نت
 يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث
ٱَّ نن من زن  رن مم ام

َِّْٖ

ِِّٓجزءمنٱَّين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خمُّٱ

 ىك مك لك اكيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث رث ُّٱ

ٱَّ مل  يك

َُّٕٓ



ُّّ 

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب  نب مب زب ُّٱ
ٱَّ يث ىث نث  مث

ٖٖٓٗ

َُِِٖٔٱ َّ .. مبزب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ.. ُّٱ

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث ُّٱ

 ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك

ٱَّزيمي

َُِِْٗ

 هبمب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ

ٱَّمت خت حت جت

َُُِِٓ

 ٰر ٰذ يي ىي   مي خي حي جي يه ىه ُّٱ
  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى

 رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىب نب مب زب رب
 ىل مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف يث ىثنث مث زث
ٱ َّ مي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن رن مم  ام يل

ُُّ-ُُُٕٓٗ

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّٱ
ٱَّ نت مت

ُِِٕٓٓ

 مت خت حت جت هب مب خب حب جب هئُّٱ
 حصمس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج  حج مث هت
ٱَّ مض خض حض جض مص خص

ُُّٔٗٗ

 سورة يونس  
 يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم ُّٱ

 ّٰ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰرٰذ يي ىي مي خي حي  جي

ٱ َّ

ِِٖٓ

 من خن حن جن مم خم  حم جم هل مل خل حل جل ُّٱ

ٱَّ  ٰه مه جه هن

ُٕٖٗٗ



ِّّ 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ
ٱَّ حض جض مص خصحص مس

َِٖٕٓ

 مل يك ىك مك لك اك يق ىقيف  ىف يث ىث نث مث ُّٱ

ٱَّ  يل ىل

ََُُِِ

 سورة ىود  
 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يلىل مل خل ُّٱ

ٱ َّ  يه ىه مه جه ين ىن من

ُِّْ

 زي  ري ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام يل ىل  مل  ُّٱ
ٱَّ هئ مئ خئ حئ جئيي ىيني مي

ُْٕٗ/ٕٗ

 نب مب زب رب يئ ىئ نئمئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ
ٱَّ  ىف يث ىث نث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت  يب ىب

ََُُٕ

ََُِّْٱَّ رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يفٱٱُّ

 جهين ىن من خن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي يهىه مه
ٱٌَّّ

ُُٖ-ُُُّّٗ

 نب مب زب رب يئىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱ
ٱَّرتزت يب ىب

َُِٔٗ

 سورة يوسف  
ُُِْجزءمنٱٱَّ .. زيري ٰى ين  ىن نن .. ٱُّٱٱٱ

َُُِٖٖجزءمنٱَّ  مضخض حض جض مص خص حص مس خس  حس جس ُّٱ

 حن جن مم خم حم جم هل ملخل حل  جل مك لك خك ُّٱ
ٱَّ من  خن

َُِٕٗ

 سورة الرعد  



ّّّ 

/ُُُُٓجزءمنٱَّ ..  مثهت مت خت حت جت هب مب خب حب جب.. ُّٱ
ِِٔ

ِِٖٗٓٱَّ  هب مب هئ مئ هي مي خيحي جي ٰه مه جه هن ُّٱ

 جن يم ىم مم خم جمحم يل ىل مل خل ُّٱ

ٱَّينجه ىن من خن حن

ِّّْٕ

 سورة إبراىيم  
 ُِٗجزءمنٱَّ  .. حي جي يه ىهمهُّٱ

 ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث ُّٱ

ٱ َّ ممام يل ىل مل  يك

 ُٕٗجزءمن

 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مضخض حض جض مص ُّٱ
ٱَّ  مل خل حل جل مك لكخك حك جك مق  حق مف خفحف

ُُٖٖٓ

 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ ُّٱ
ٱَّ رث يت ىت  نت

ْٓٗٔ 

 اك يق ىق يف يثىف ىث نث مث زث ُّٱ
ٱَّىك مك لك

ِْٔٗٓ

 سورة احلجر  
 َِٗٗٱ َّ  ىن نن من زن رن مم ام يل ُّٱ

 جع مظ حط خضمض حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ
ٱَّخف حف جف مغ جغ مع

ُْ-ُُِّٓ 

 ىك  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث  نث مث ٱُّٱ
ٱَّ يك

ُُِِْ 

  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱ
ٱَّ جس مخ

26-27ُِٓ 

29ُِٔ-28 مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس خس حس ُّٱ



ّّْ 

ٱَّ جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ

/ُِِٕٗٱَّ جك مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع ُّٱ
ُْٓ

 سورة النحل  
َٖٓٱَّ  ٰذ يي ىي مي خي حيجي يه ىه  مه جه ُّٱ

 ىت نت مت زت  رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئ ُّٱ

ٱَّ رث يت

َُْٗ

ُْْٕجزءمنٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي  حي جي..ُّ

 جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص ُّ

َّ خف حف جف مغ جغ مع


ٱ

ِْٕٖٕ

َُٖٓٓجزءمنٱ َّ.. حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ... ُّٱ
َّ يئ ىئ

ُٖٗجزءمن

ََّٓٗجزءمنٱَّ يب ىب نب مب زب ُّٱ

َُِّٗجزءمنٱَّ ممخم حم جم ُّٱ

َُٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي مي خي حي جي يه ىه ُّٱ ِْٖ

َُِٖٓجزءمنٱَّ ىئنئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ُّٱ

 سورة اإلسراء  
 ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن ُّٱ

ٱَّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ُٗ/ُٔ
ّٔ/ُّٗ

ُِّٕٓجزءمنٱَّمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض..ٱُّ

 ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك يق ىق يف ُّٱ
ٱَّ ين ىن نن من زن  رن مم

َُْٕٖ

ُِّٖٗجزءمنٱَّ..هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ني ُّٱ



ّّٓ 

ُّٖٖٓجزءمنٱَّ حل جل مك لك خك حك جك  ٱ..ُّ

ِِْٖٓٱَّحل جل مك لك خك حك جك  مق  حق مف خف حف جفمغ جغ مع ُّٱ

 ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن  حنُّٱ

ٱٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ يي

ُْٖٖ

 سورة الكهف  
 مت هب  مب هئ مئ هيمي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن  حن  ُّٱ

ٱَّمك لك هش مش هس مس هث مث هت

َُُُٕٖ

 سورة طو  
50ُِٕجزءمنٱ َّ هث مث هت مت هب مب  هئ مئ هي .. ُّٱ

َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱ


ٱ
ُِٕٔٔ

ِْٗٔٓٱَّ مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُِّّّٰ

 سورة األنبياء  
َُٗٓٱَّمضحط خض حضجض مص خص حص مس خس ُّٱ

َُُّْٱَّ جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ّْٕٔٱَّ ٰر ٰذ يي ىي مي خيحي جي يه ىه ُّ

  جع مظ حط مض خضحض جض مص خص حص  مس خس حس ُّٱ
ٱ َّ  حق مف خف حفجف مغ جغ مع

ُّْْٖ/
ِِٓ

ُٕٖٖٱَّ مب خب حب جب هئمئ خئ  حئ جئ يي ُّٱ

  سورة احلج  
ُّٖٖجزءمنٱَّ يلىل  مل يك ىك مك لك اك ُّٱ

ٱَّ.. متهت خت حت جت هب .. ُّٱ
َّْٔجزءمن

 حق مف خف حفجف مغ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض ُّٱ

ٱَّ خل حل جل مكلك خك حك جك  مق

ّّٕٗ/َْ



ّّٔ 

 خل  حي جي ٰه مه جه هن من خن حنجن مم خم حم جم هل مل ُّٱ
 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حمجم يل ىل مل
 ٰى ٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي  يه ىه مه جه ين
 يئىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ
 زث رث يت ىت نت مت  زت رت يب ىبنب مب زب رب
  مكلك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث
ٱَّ ىل مل يك ىك

ّٖ-ُِْْٔ/
ِٖٖ

 منونادلؤ سورة   
12ُِٔٱ َّ من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ

 زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ
 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي  ني مي
ٱَّمح جح مج حج مث هتمت  خت حت جت هب مب خب

ُِ-ُْْٗ

 سورة الّنور  
ُُّّْجزءمنٱَّ..   ميزي ري ٰى ين..  ُّٱ

 زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ ُّٱ
ٱَّ  ىف يث ىث نث مثزث رث يت ىت نت  مت

ُّٖٗٓ

ُِْْْٱَّجنحن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱ

 مف خف جفحف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ

ٱَّ لك خك حك جك مقحق

ُِِٖٓ

 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱ
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ

 يق ىق يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت زت
ٱَّ  ىكيك مك لك اك

ُْٓٓٔ/ّّٔ



ّّٕ 

 سورة الفرقان  
َُُّمخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ

َُّٖٱَّ مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ُّٱ

ُُّّٱ َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 سورة الشعراء  
َُُُِٗ-ُِٖٱَّ  مغ جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص ُّٱ

َُُُّٔٱَّ  هت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي ُّٱ

 يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ
ٱ َّ

ُُِْٗٓ

 سورة العنكبوت  
 حض جض مص خص حص مسخس حس   جس مخ جخ ُّٱ

ٱَّ مض   خض

ُِّّٗ

 ٰذ يي ىي   مي خي حي جي يه ىهمه جه ين ُّٱ
 ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر
ٱَّ ىب نب مب زب رب   يئ

َِّْٖ 

 زث رث يت ىت نت مت زت رت يب ُّٱ
 مك لك اكيق ىق يف ىف يث ىثنث مث
ٱٱَّىكيك

ُِّْٖ

 ّْٗٗٱَّ جب  هئ مئ خئ حئ جئيي ىي ني  مي  ُّٱ

 ِِْْٓٱَّيهجي ىه مه جه ين ىنُّ

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي خي حي ُّٱ

ٱَّ ّٰ  ِّ

ِِْٓٓ 

ِّٕٗٓٱَّ يت ىت نت مت زترت يب ىب نب ُّٱ

َِّٗٔجزءمنٱَّ حئ..جئ يي ىي ني  مي زي ري ٰى ين ُّٱ



ّّٖ 

 ُِّٖٔجزءمنٱَّ.. مجحج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱ

 جل  مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف  مغ جغ ُّٱ

ٱَّ.. خلحل

ِّّٖٔجزءمن

ِّٖٓٔجزءمنٱَّ.. ٰذ يي ىي مي خي حي  جي يه ىه ُّٱ

ِّٗٗٔٱَّ  مئ خئ حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰى  ُّٱ

 سورة الّروم  
 ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ

ٱَّ  يلىل مل يك

ُٓٓ/ُِْٔجزءمن

  حص مس خس حسجس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت ُّٱ
َّ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مصخص

َِّ/ُّٔ

 مئخئ حئ جئ يي ىي  ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱ
ٱَّ هب مب  خب حب جب هئ

ُْٕٕ

  رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ ٱُّٱ

ٱَّٱمك لك اك يق ىقيف ىف يث ىثنث مث زث

ُِّْٓ

 سورة لقمان  
 جح مج حج مث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب جب هئ  مئ  ُّٱ
ٱَّ مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس جس مخجخ مح

ََُٖ 

 حك جك مق حق مفخف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط ُّٱ
ٱ َّ  لك خك

ُُُٖٔ 

 رئ ّٰ  ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي ُّٱ
ٱَّزئ

ُّّٖ

 سورة السجدة  
7ُِٔ-8 حت  جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ يي  ىي ني ُّٱ





ّّٗ 

َّ مج حج مث هت مت خت
 لك اك يق ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت  ىت نت ُّٱ
ٱَّ مل يك ىك مك

ُِِٖٓ

 سورة األحزاب  
ُِْٖجزءمنٱَّ.. ىبنب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ

 ُِّّٔجزءمنٱَّٱ  .. ىئ نئ  مئ  ُّٱ

 مه جهين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

ٱَّ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه

ُّٔٗٓ/
ِِٖ/
ِٖٔ

 ُٖٕٕٱَّ جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت  ُّٱ

 حط مض خض حض جض مص  خص حص مس خس حس ُّٱ
ٱَّ مف خف حف جف مغ جغمع  جع مظ

ُِْٕٕ 

  جل مك لك خك حك  جك مق حق ُّٱ
ٱَّ  جن مم خم حم جم هلمل خل حل

ُّْٕٖ

 سورة سبأ  
معجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسُّٱ

حلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغ
ٱَّملخل

َِْٕٔ

 سورة فاطر  
ُُّْجزءمنٱَّ.. مي زي ري ٰى ين ُّٱ

 من خن حنجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 ىي مي خي حي جييه ىه  مه جه ين ىن

ٱَّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي

َُِْ

ُِٕٔ-ِٓ اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث ُّٱ



َّْ 

ٱَّ  من زن رن مم اميل ىل مل يك ىك مك  لك

ِّْْٱَّ ىي  مي خي حي جي يه ىه ُّٱ

 سورة يس  
 خت  حت جت هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ ٱُّٱ
ٱ َّ مث هت مت

ُّْٔٓ 

 سورة ص  
 مئ خئحئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زنُّ
ٱَّحبخب جب هئ

ُٕ-ِِِْٕ/
ِِٔ

 سورة الزمر  
 مض خض  حض جض مص خص حصمس خس حس جس ُّٱ
 خك حك جك مق حق مف خف حف  جفمغ جغ مع جعمظ حط
ٱَّمك لك

ْٓٗ

 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ

 مس خس حس جس مخ جخ محجح مج حج مث هت مت خت حت جت

ٱَّمص خص حص

َُْٖ 

 ىن من خن  حن جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱ
ٱَّ  خي حي جي يه ىه مهجه ين

ِِِٕٓ

 مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب ُّٱ

ٱَّ جس مخ جخ مح جح

ُٕٖٔٓ

 سورة فّصلت  
ُُُٖٱَّ  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ

ِْْٓٱ َّ ٰى ين ىن نن من زنرن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ

ٱَّ  مكلك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ ُّٱ
ّّٓٓجزءمن



ُّْ 

 ىسورة الشور   
 مث متهت خت حت جت هب مب خب حب جب  هئ مئ خئ جئحئُّٱ

ٱَّ مح جح مج  حج

ِِْٕٖ

/ِّٕٖٗٱَّ ني مي زي ري ٰى ين ىن  نن من زن رن مم ُّٱ
ََّ

 ىن من خن حن جن يم ىم مم خمحم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي  ميخي حي جي يه ىه مه جه ين

ُِِْٓ

  سورة الزخرف  
ُْٗٗٓٱَّجئ يي ىي ني مي زيري ٰى ين ُّٱ

 سورة الّدخان  
 ٰه مه جه هن من  خن حن جن مم خم حم جم هل ُّٱ

ٱَّ  مي خي حي جي

ّٖ-ِّٗٓ

 سورة اجلاثية  
ُُّْٓجزءمنٱَّ  .. حي جي  ٰه مه جه هن من خن حن ُّٱ

 سورة األحقاف  
  هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه مه جه  هن من خن حن ُّٱ
ٱ  َّ  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب

ُّ-ُُُِْ

 سورة دمحم  
 جمهل مل خل حلجل مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف ُّٱ

ٱَّ  مم خم حم

َُُٕ 

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ُّٱ
 هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني

 مخ جخ مح جح مج حج مث هتمت خت حت جت
 حض جض مص خص حص مس خس حس جس

ِٓ-ِِْٖ



ِّْ 

ٱَّمعجغ جع مظ حط مض خض

 سورة الفت   
 من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك ُّٱ

 يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

ٱَّخبمب حب جب هئ مئ خئحئ جئ

ِِٖٔٓ

 سورة احلجرات  
  حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حج ُّٱ

ٱَّ مظ حط مض خض حض جضمص خص

ِّٖٓ

ُُّٓٓجزءمنٱَّ.. رتيب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱٱ

َُّّٖجزءمنٱَّ.. رثيت ىت نت مت زت.. ُّٱ

 مت زت رتيب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ
ٱَّيث ىث نث  مث زث رثيت ىت نت

َُُّّ

 مم خم حم جم هل ملخل حل جل مك لك خكحك جك مق حق ُّٱ
ٱ َّهنجه من خن حن جن

َُُِٕ/
ِْْ

 سورة ق  
ُُِٔٔٱَّين ىن من حنخن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

َِّٕٕٱٌَّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهُّٱ

  سورة الذارايت  
ُْْٓٗٱَّ مم خم حم  جم هل مل خل حل ٱُّٱ

ِّٓٓٱَّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ُّٱ

ُٖٕٔٓٱَّ يئ ىئ نئ مئ زئ رئ  ُّّٰٱ

 سورة الطور  
ِّّٗٱَّ حل جل مك لك خك  حك جك مق حق ُّٱ



ّّْ 

ّّّّٱَّ مه جه ين ىن  منخن حن جنُّٱ

 سورة النجم  
ُِّٖٖجزءمنٱَّٰرٰى ٰذ  يي ىي مي خي حي جييه ىه مه جه.. ُّٱ

ُّّٖٓٱَّجف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ

 لقمرسورة ا  
َٕٓ-ْٱَّ مف خف حف جف مغجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ

َّٕٓ-ّْٱَّ ىق يف ىف يث ىث  نثمث زث رث يت ىت نت متزت رت يب ُّٱ

 سورة الواقعة  
ْٕٔٓٱَّجمحم هل مل خلُّٱ

 سورة احلديد  
 جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب ُّٱ
 جغ مع جعمظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس
ٱَّ  جف مغ

ُِٕٔٓ

 مق حق مف  خف حفجف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض  ُّٱ
ٱَّ خك حك جك

ِِّٕٔ

 ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
 حي جي يه ىه مه جه ين  ىن من خن حنجن يم
ٱَّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييىي  مي خي

َِّّٓ

 سورة اجملادلة  
 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
  يي ىي مي خي حيجي يه ىه مه  جه ين ىن من
 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ
 زث رث يت ىت نت متزت رت يب ىبنب مب زب رب يئ ىئنئ

ٱَّمثنث

ِِِٖٓ



ّْْ 

 سورة احلشر  
ِِِجزءمنٱَّ مص خص حص مس..ُّٱ

 مس  خس حس جس مخ جخ محجح مج حج  مث.. ُّٱ

ٱَّخصمص حص

ِِٖٓجزءمن

 يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث ُّٱ
 ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل
ٱَّ هب مب خب حب جب هئمئ خئ حئجئ يي ىي ني مي زي

ٕٓٓ

 سورة الصف  
 حج مث  هت مت خت حت جت هب مب خب  حبُّٱ
ٱَّمج

ُْٔٗ

 سورة اجلمعة  
اٝنلق  مي خي حي  جي يه ىه مه جه ين ىن من ُّٱ،

ٱ َّ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي

ُِٔ

 سورة الطالق  
ٱَّ جح مج حج مث هت مت خت حت..  ُّٱ

ِّْٖجزءمن

 سورة التحرمي  
ٱَّ .. مس  خس حس جس مخ جخ مح ُّٱ

/ُٔٓٔءمنجز
ُْٔ

 سورة ادللك  
ُُِْْٱ َّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن  ُّٱ

 َُُْْ-ُّٱَّ ىه مه جه ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم.. ُّٱ

 سورة اجلن  
 ين ىن من خن  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ  ىي مي خي حي جي يهىه مه جه

ُ-ِْٗ 



ّْٓ 

 سورة ادلّدثر  
ُِّّٖٱ َّ جنحن مم خم حم جم ُّٱ

 سورة القيامة  
ِْٔ-ُٱَّىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱ

َّ حق مف خف حف جف مغ ُّٱ


ُُِْٔٱ

 سورة اإلنسان  
ِِّٔٱَّ  جل مك لك خك حك جك مق حق ُّٱ

 سورة ادلطّففٌن  
ُِّْٓٱَّ ىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمتُّٱ

 االنشقاقسورة   
ُْٔٔٱَّ مث هت  مت خت ُّٱ

 سورة األعلى  
ُٖٖٓٱَّحضجض  مصُّٱ

 سورة الفجر  
 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ُّٱ

ٱَّ مئ زئ

ُ-ِٖٓٔ/
َِٕ

 سورة البلد  
َُِِٔٱَّحب جب  هئ  ُّٱ

ُُِّٕٱَّ مق حق مف خف  حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ

 سورة الشمس  
ََُُٓ-ٗٱَّىت نت مت زت رت يب ىب نب مب  زب  ُّٱ

 يب ىب نب مب  زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ
ٱَّ ىت نت مت زت رت

ٕ-َُِِٔ 

 سورة الضحى  



ّْٔ 

 ام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث ُّٱ
ٱَّ ين ىن  نن من زن رن مم

ُ-ِِٕٓ

 سورة الشرح  
ُْٓٱَّ مس خس حس جس مخ ُّٱ

 صرسورة الع  
 حن جن يم ىم حمخممم جم يل ىل خلملُّٱ

ٱَّينجه ىن من خن

ُ-ُّٖٔ

 سورة ادلاعون  
 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱ
ٱٱَّيت ىت نت مت زت

ْ-ُٕٗٔ

 سورة اإلخالص  
 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ٱَّ  ىه مه

ُ-َّْٔ

 
  



ّْٕ 

 فهرس األحاديث
 الصفحة طرف احلديث

يػىليونػىهيٍم، يػىليونػىهيٍم،ٍبينالنًذينى يػٍرنا،ٍبينالنًذينى ُٖٔ...اٍستػىٍوصيواأبًىٍصحىايبخى
٪نسن ٜنرمأف اٞنوتُبصبلتو ذكر إذا الرجل فإف اٞنوتُبصبلتك، اذكر

...صبلتو،
ِِّ

اٛنىسىدي اٛنىسىديكيُلوي،كىًإذىافىسىدىٍتفىسىدى أىالىكىًإفنُباٛنىسىًدميٍضغىةن:ًإذىاصىلىحىٍتصىلىحى
القىٍلبي .كيُلوي،أىالىكىًىيى

ِْٕ

 قػيليوًبكيٍم،التػنٍقوىلىىاهللاًإفن ًإٔبى صيوىرًكيٍم،كىلىًكٍنيػىٍنظيري أىٍجسىادًكيٍمكىالًإٔبى ًإٔبى اليػىٍنظيري
ىينىا

ِّْ

َّْ...ٍخزيكًمينةيالنيًتسىرىقىٍت،ػىٍرأىةياٞنػىأىفنقػيرىٍيشناأى٨نىنتػٍهيمياٞن
مىانػىوىل اٍمرًئو اًبلنًٌيناًتكىًإ٧ننىاًلكيلًٌ َِٖ...ًإ٧ننىااأٍلىٍعمىاؿي

ُِٕ.زىيًٌنيوااٍلقيٍرآفىأبًىٍصوىاًتكيمٍ
تيكيٍمعىٍنشىٍيءوفىاٍجتىًنبيوهي،كىًإذىأىمىٍرتيكيٍمأبًىٍمروفىٍنتيواًمٍنويمىااٍستىطىٍعتيمٍ يػٍ ِٖٔ.فىًإذىانػىهى

انىٍتبػىنيو نىيبٌّخىلىفىوينىيبٌّكى ِٖٗ...ًإٍسرىائًيلىتىسيوسيهيٍماأٍلىٍنًبيىاءيكيلنمىاىىلىكى
عىٍنرى كىمىٍسئيوؿه ُّٓ...ًعينًتوًكيُلكيٍمرىاعو

ذىرنةوًمٍنًكرٍبو يىٍدخيلياٛنٍىننةىمىٍنكىافىُبقػىٍلًبًوًمثٍػقىاؿي ُِٕ...الى
دىخىلىاٛنٍىننةى فػىييٍحًسنيإًلىٍيًهننًإالن أىخىوىاتو ثي أىٍكثىبلى بػىنىاتو ثي يىكيوفيأًلىحىدًكيٍمثىبلى َُٔ.الى

عىٍبدو أيٌـً عىلىٍيًهٍماٍبنى ىمنٍرتي اًمٍنغىًٍنًمىشيورىةوًمنػٍهيٍمألى رناأىحىدن ميؤىمًٌ ِٕٗ.لىوكيٍنتي
ًبوًًلشىٍيءومىاأىًذفىلًنىيبٌوهللامىاأىًذفى ُِٕ.حىسىًنالصنٍوًتاًبلقيٍرآًف٩نىٍهىري

سىانًًو، رىانًًو،أىٍك٬نيىجًٌ ييولىديعىلىىالًفٍطرىًة،فىنىبػىوىاهييػيهىوًٌدىانًًوأىٍكيػينىصًٌ ُّْ...مىاًمٍنمىٍوليودوًإالن
تيكيٍمعىٍنويفىاٍجتىًنبيوهيكىمىاأىمىٍرتيكيٍمًبًوفٍنتيواًمٍنويمىااٍستىطىٍعتيمٍ يػٍ ُٖٔ.مىانػىهى

ميٍؤٕنىىنه ِٕٗ.اٍلميٍستىشىاري
هيًمنى ًقيىامنافػىٍليػىتػىبػىونٍأمىٍقعىدى ٍثيلىلىويالٌرًجىاؿي أىٍف٬نى َُّ.الننارًمىٍنأىحىبن
ٍبينمىٍن قىاؿى أيُمكى ابىيًتقىاؿى َُٔ...مىٍنأىحىُقالنناًسًُنيٍسًنصىحى

ِٖٔ.هللا،كىمىٍنعىصىا٘بفػىقىٍدعىصىىهللامىٍنأىطىاعىيًنفػىقىٍدأىطىاعى



ّْٖ 

ٌنًعىلىىحىلىفىمىنٍ ،ًفيهىاىيوىميٍسًلمواٍمرًئومىاؿىيًدىايػىٍقتىًطعيصىرٍبو،٬نًى هللاكىىيوىلىًقيىفىاًجره
.غىٍضبىافيعىلىٍيوً

ٕٗ

ِِ...مىٍنقػىرىأىاٍلقيٍرآفى،كىعىًملىّنىاًفيًو
ًفيكيٍممىاًإٍفأىخىٍذًبيًٍبًو تػىرىٍكتي ًإٌ٘بً أىيُػهىاالنناسي ّٓ/َِ...ايى

غيبل ايى ًاٌ٘بً كىًلمىاتوأـي، هللا:عىلًٌميكى هللااٍحفىًظ اٍحفىًظ ، إذا٪نىٍفىٍظكى ، ْنيىاىىكى ٍدهي ْنًى
،فىاٍسنىًؿهللاى ...،كإذاسىنىٍلتى

ُٕٖ




 
 

  



ّْٗ 

 فهرس الرتاجم لألعالم

 الصفحة  لمــَـالع
ِٗسعيدبندمحمديببن١نمودحٌول
ُّوفديومجي

ْْصادؽمصطفىالرافعي
ّٕدمحمرشيدرضا
ٗٔكىبةمصطفىحيليالزٌ

ِٓمنبنانصربنعبدهللانعبدالر٘نالسعدم
ْْعائشةدمحمعليعبدالر٘ننمننتالشاطئب

ِْندمحماٞنختاربدمحماألمٌنالشنقيطي
ُٓمجوىرمطنطاك

ّٖالطاىردمحمبندمحمبنالطاىردمحمبنعاشور
ُُُدمحمالغزإب
ِٖعبداٜنميدالفراىي
َُُدمحمإبراىيمحسٌنشاذٕبقطب

ِِٗألعلىأبوااٞنودكدم
ِْْعليٌّأبواٜنسًنبنيعبداٜنيبنفخرالديناٜنسينالندكم

  



َّٓ 

 وادلراجع قائمة ادلصادر

اإلسالم وادلعضالت االجتماعية احلديثة،  .ُ منعلماءاإلسبلـ، بًنكت:،)ُطأبقبلـعشرة
 ـ .ُِٗٗ-قَُِِدارالكاتبالعريب،

منهج الشيخ طنطاوي جوىري يف تفسًنه، اجلواىر إٚناعيل،عبدهللاكسيوطي،عبداٞنناس، .ِ
اٛنامعةاإلسبلميةالعاٞنيةّناليزاي،٠نلةاإلسبلـُبآسيا،العددالثا٘ب،يونيويف تفسًن القرآن الكرمي،

 ـَُُِ
،ٓنقيق:صفوافادلفردات يف غريب القرآنالقاسماٜنسٌنبندمحم،األصفها٘ب،الراغبأبو .ّ

 ىػ .ُُِْبًنكت:الدارالشامية،–)دمشق:دارالقلم،ُعدانفالداكدم،ط
-ـََِٗ،)داراٞنعمور:يدائ ،ُ،طالرتبية الروحية يف اإلسالمآؽبيق،غازمصبحي، .ْ

ق .َُّْ
ٓ.  الدين، انصر طصحيحة وشيء من فقهها وفوائدىاسلسلة األحاديث الاأللبا٘ب، ،ُ،

ـ،ُٔٗٗ-قُُْٔ:ٔـ،جُٓٗٗ-قُُْٓ:ْ-ُ)الرايض:مكتبةاٞنعارؼللنشركالتوزيع،ج
 ـ .ََِِ-ىػُِِْ:ٕج
)بًنكت:داردط،،ٓنقيقصدقيدمحمٗنيل،البحر احمليط يف التفسًناألندلسي،أبوحياف، .ٔ

 ىػ .َُِْالفكر،
الوليد .ٕ أبو األندلسي، الباجي طادلنتقى شرح ادلوطأ، مطبعةُ، مصر: ١نافظة )َنوار ،

 ىػ .ُِّّالسعادة،
ٖ.  أنور، طالتفسًن الرتبوي للقرآن الكرميالباز، النشرُ، كدار حـز بن دار )مصر: ،

 ىػ .ُِْٖللجامعات،
ٗ.  حسٌن، أسامة )مصر،البحث الرتبوي كيفية إعداده وكتابة تقريره العلميابىي، دط، ،

 ـ .ََِِٞنصرية،مكتبةاأل٤نلوا
اجلامع ادلسند الصحي  ادلختصر من أمور رسول هللا صلى هللا البخارم،دمحمبنإٚناعيل، .َُ

)دارطوؽُ،ٓنقيقدمحمزىًنبنانصرالناصر،طصحي  البخاري -عليو وسلم وسننو وأايمو 
 ىػ .ُِِْالنجاة،مصورةعنالسلطانيةإبضافةترقيمدمحمفؤادعبدالباقي،



ُّٓ 

ـ .ُٔٗٗ،)القاىرة،اٞنكتبةاألكاد٬نية،ٗ،طأصول البحث العلمي ومناىجوأ٘ند،بدر، .ُُ
 ـ .ُٕٕٗ،)الكويت،ككالةاٞنطبوعات،ّطمناىج البحث العلمي، بدكم،عبدالر٘ناف، .ُِ
ُّ.  الضاكم، أ٘ند نسقية السورة القرآنية من خالل تفسًن يف ظالل القرآن لسيد بزكم،

،قطب بعنواف: الدكلية اإلنسانية،الندكة كالعلـو اآلداب كلية الكرٙب" للقرآف األديب "التفسًن
 ـ .ََِٓ-ىػُِْٔابٛنديدة،سنة

ُْ.  مطاكع، حسٌن البحوثاإلعَجاُز البَـَياين لِلُقرآن الكرمي أرَكانو َوَمظَاىرهالرتتورم، ٠نلة ،
.ِّٔ-ِِٓ،صِّاإلسبلمية،العدد

ُٓ.  الدكتوردمحمرشادسآب،ط،ٓنقدرء تعارض العقل والنقلابنتيمية،دمحم، )اٞنملكةِيق: ،
 ـ .ُُٗٗ-ىػُُُْالعربيةالسعودية:جامعةاإلماـدمحمبنسعوداإلسبلمية،

،ٓنقيق:عبدالر٘ننبندمحمبنقاسم،دط،)اٞندينةالنبوية:رلموع الفتاوىابنتيمية،دمحم، .ُٔ
 ـ .ُٓٗٗ-ىػ٠ُُْٔنمعاٞنلكفهدلطباعةاٞنصحفالشريف،

،)جدة:دارحافظُ،طالفكر الرتبوي عند ابن القيماجي،حسنبنعليبنحسن،اٜنج .ُٕ
 ـ .ُٖٖٗللنشركالتوزيع،

رسالةدكتوراه،)مكةاٞنكرمة:جامعةأـالرتبية الوجدانية يف االسالم،حجازم،ٚنيةعلي، .ُٖ
 ق .ُُّٕالقرل،

،رسالةماجستًنُبعثمنهج القرآن الكرمي يف إثبات عقيدة الباٜنلو،منارعمردركيش، .ُٗ
القرآف،)غزة،اٛنامعةاالسبلمية،  ـ .َُُِ-قُِّْالتفسًنكعلـو

َِ.  عادؿ، ،سيد قطب من القرية إىل ادلشنقة سًنة األب الروحي جلماعات العنف٘نودة،
 ـ .ُٔٗٗ،)دـ:مطبوعاتداراٝنياؿ،ّط
ُِ.  أبوعبدهللاأ٘ند، كعادؿمرشد،،ٓنقيق:شعيباألرمسند اإلمام أمحدبنحنبل، نؤكط،

إبشراؼ ط :كآخركف الرتكي، احملسن عبد بن هللا عبد ُد الرسالة، مؤسسة )دـ: -ىػُُِْ،
 ـ .ََُِ

 .ـ ُّٖٗ-قَُّْ:دارالسبلـ،القاىرة،)ُطفصول يف اإلمرة واألمًن،حول،سعيد، .ِِ
 ق .ُُْٗ-ـُٗٗٗ:دارالسبلـ،القاىرة،)ٔطتربيتنا الروحية،،سعيد،حول .ِّ
 ق .ُِْْ:دارالسبلـ،القاىرة،)ٔ،طاألساس يف التفسًنيد،حٌول،سع .ِْ



ِّٓ 

ٓنقيق:١نموددمحمشاكرأبودالئل اإلعجاز يف علم ادلعاين، ،أبوبكرعبدالقاىر،اٛنرجا٘ب .ِٓ
 ـ .ُِٗٗ-قُُّْ،)القاىرة:مطبعةاٞند٘بكجدة:داراٞند٘بّفهر،ط

شتمل على عجائب بدائع ادلكوانت اجلواىر يف تفسًن القرآن الكرمي ادلجوىرم،طنطاكم، .ِٔ
 ق .ُّّْ،دط،)مصر:مصطفىالبايباٜنليبكأكالده،وغرائب اآلايت الباىرات

ِٕ.  الفتاح، عبد صبلح طسيد قطب من ادليالد إىل االستشهاداٝنالدم، دارِ، )دمشق:
ـ .ُْٗٗ-ىػُُْْالقلم،بًنكت:الدارالشامية،

ِٖ.  الفتاح، ديب الناقد والداعية اجملاىد وادلفكر ادلفسر سيد قطب األاٝنالدم،صبلحعبد
ـ .َََِ-ىػُُِْ)دمشق:دارالقلم،بًنكت:الدارالشامية،ُ،طالرائد
ِٗ.  الفتاح، عبد صبلح طمدخل إىل ظالل القرآناٝنالدم، عمار،ِ، دار )األردف: ،

 ـ .َََِ
َّ.  الفتاح، )األردفِ،طادلنهج احلركي يف ظالل القرآناٝنالدم،صبلحعبد عمار،، دار :

 ـ .َََِ
ُّ.  الفتاح، عبد صبلح طيف ظالل القرآن يف ادليزاناٝنالدم، عمار،ِ، دار )األردف: ،

 ـ .َََِ
،)دمشق:دارالقلم،ّ،طتعريف الدارسٌن دبناىج ادلفسريناٝنالدم،صبلحعبدالفتاح، .ِّ

 ـ .ََِٖ-قُِْٗ
،)مكةاٞنكرمة:ُ،طتيميةاألىداف الرتبوية السلوكية عند شيخ اإلسالم بن خياط،فوزية، .ّّ

 ـ .ُٕٖٗمكتبةاٞننارة،
ّْ.  هللا، عبد بن دمحم أ٘ندالنبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن الكرميدراز، بو: اعتىن ،

 ـ .ََِٓ-ىػُِْٔمصطفىفضلية،طبعةمزيدةك١نققة،)الكويت:دارالقلم،
ّٓ.  بنسعيد، إبراىيم طميمالم  التفسًن الرتبوي للقرآن الكر الدكسرم، دارُ، )الرايض: ،

 ـ .ََِْاٜنضارة،
ّٔ.  سعيد، بن إبراىيم حملات عن منهج القرآن  -التفسًن الرتبوي للقرآن الكرمي الدكسرم،

 ـ.ََِْ-قُِْٓ،ندكة"أثرالقرآفُبٓنقيقالوسطيةكدفعالغلو"سنةالكرمي يف البناء الرتبوي



ّّٓ 

ب من خالل تفسًنه "يف ظالل معامل الفكر الرتبوي عند سيد قطأبوذؼ،١نمودخليل، .ّٕ
 ـ .ََِِ،)غزة:اٛنامعةاإلسبلمية،القرآن"

 ،دط،)القاىرة:مكتبةكىبة،دت .التفسًن وادلفسرونالذىيب،دمحمالسيدحسٌن، .ّٖ
ّٗ.  الرازم، فارس، بن اٜنسٌنأ٘ند دمحمىاركف، ،مقاييس اللغةأبو السبلـ عبد دط،ٓنقيق:

 .ـ ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ،دارالفكر)بًنكت:
ٓنقيق:سلتار الصحاح،الدينأبوعبدهللادمحمبنأيببكربنعبدالقادراٜننفي،الرازم،زين .َْ

ـ .ُٗٗٗ-ىػَُِْصيدا:الدارالنموذجية،-،)بًنكت:اٞنكتبةالعصريةٓيوسفالشيخدمحم،ط
 ـ .َُٗٗ،دط،)اٟنيئةاٞنصريةالعامةللكتاب،تفسًن ادلناررضا،دمحمرشيدبنعلي، .ُْ
،ُط،ونقد دراسة وتفسًنه القرآن حول ادلستشرقٌن آراءإبراىيم،بنعمررضواف، .ِْ

 ـ .ُِٗٗ-قُُّْ)الرايض:دارطيبة،
ّْ.  ،)حلب:فصلتُ،طوظيفة الصورة الفنية يف القرآن الكرميالراغب،عبدالسبلـأ٘ند،

 ـ .ََُِ-قُِِْللدراساتالرتٗنةكالنشر،
،)اٞنملكةالعربيةّ،طىات التفسًن يف القرن الرابع عشراذبا الركمي،فهدبنعبدالر٘نن، .ْْ

 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٖالسعودية:مؤسسةالرسالة،
ْٓ.  الر٘نن، عبد بن فهد طحبوث يف أصول التفسًن ومناىجوالركمي، مكتبةْ، )الرايض: ،

 ق .ُُْٗالتوبة،
ْٔ.  أ٘ند، الُطمدخل إىل مقاصد الشريعة االسالمية،الريسو٘ب، دار )القاىرة: للنشر، كلمة

 ـ .َُِّ-ىػُّْْكالتوزيع،
،)بًنكت:ُطمقاصد ادلقاصد الغاايت العلمية والعملية دلقاصد الشريعة،الريسو٘ب،أ٘ند، .ْٕ

 ق .َُِّالشبكةالعربيةلؤلُناثكالنشر،
،مقومات الشخصية اإلسالمية وأساليب بنائها يف فكر سيد قطبالزاملي،إبراىيمسليماف، .ْٖ

 ـ .ََِٔزة:اٛنامعةاإلسبلمية،رسالةماجستًن،)غ
دراسة ربليلية  -التجديد يف منهجية التفسًن بٌن الزسلشري وسيد قطب  ز٤نًن،دمحمرفعت، .ْٗ

،٠نلةكليةالشريعةكالدراساتاالسبلمية،٠نلسالنشرالعلمي،جامعةالكويت،عددتطبيقية مقارنة
 ـ.ََُِ،ُٔ،٠نلدْٓالدكرية



ّْٓ 

،)مصر:صوتُ،طيف ظالل سيد قطب حملات من حياتو وأعمالوأبوزيد،كصفيعاشور، .َٓ
 ـ .ََِٗ-قَُّْالقلمالعريب،

لبناف:٠نلةالوظائف الرتبوية والدعوية دلقاصد األحكام الفقهيةأبوزيد،كصفيعاشور، .ُٓ ،
 .ْْ-ُُ،َُِِ،ديسمربُْْ،العدداٞنسلماٞنعاصر

 ق .ُُْٖرالفكراٞنعاصر،،)دمشق:داِ،طالتفسًن ادلنًنالزحيلي،كىبة، .ِٓ
ّٓ.  دمحم، عدانف طعلوم القرآن وإعجازه واتريخ توثيقوزرزكر، اإلعبلـ،ُ، دار )عماف: ،

 ـ .ََِٓ-قُِْٔ
ْٓ.  )دـ:مطبعةعيسىالبايبّ،طمناىل العرفان يف علوم القرآنالُزٍرقا٘ب،دمحمعبدالعظيم، ،

 اٜنليبكشركاؤه،دت .
،)مصر:ُدمحمأبوالفضلإبراىيم،ط ،ٓنقيق:علوم القرآنالربىان يف الزركشي،بدرالدين، .ٓٓ

 ـ .ُٕٓٗ-ىػُّٕٔدارإحياءالكتبالعربية
ٓٔ.  نصًن، دارُ،طمقاصد الشريعة اإلسالمية يف فكر اإلمام سيد قطبزركاؽ، )القاىرة: ،

 ـ .ََِٗ-قَُّْالسبلـ،
ٕٓ.  البدرم، خليل بن مهدم بن صاّب بن فاضل  نصوص من دلسات بيانية يفالسامرائي،

 ـ .ََِّ-قُِّْاألردف:دارعمارللنشركالتوزيع،-،)عمافّ،طالتنزيل
ٖٓ.  سليماف، داكد أبو ًجٍستا٘ب، دط،سنن أيب داودالسًٌ اٜنميد، عبد الدين ٓنقيقدمحم١نيي ،

 )بًنكت:اٞنكتبةالعصرية،دت .
ٓٗ.  ق:عبدالر٘ننبنٓنقيتيسًن الكرمي الرمحن يف تفسًن كالم ادلنان،السعدم،عبدالر٘نن،

 ـ .َََِ-ىػَُِْ:مؤسسةالرسالة،القاىرة،)ُمعبلاللو٪نق،ط
َٔ.  دمحم، منهج ادلدرسة اإلصالحية يف التفسًن،السٍيسي، الكرٙب القرآف "تدبر أعبلـ-مؤٕنر

 ـ .َُِٓأكتوبر-قُّْٕاٞنغرب،١نـر-كمناى "،)الدارالبيضاء
ُٔ.  الدين، جبلؿ ٓنقيقلقرآناإلتقان يف علوم االسيوطي، ،:  إبراىيم، الفضل أبو دط،دمحم

 ـ .ُْٕٗ-ىػ1394)مصر:اٟنيئةاٞنصريةالعامةللكتاب،
،)القاىرة:ٕ،طالتفسًن البياين للقرآن الكرميبنتالشاطئ،عائشةدمحمعليعبدالر٘نن، .ِٔ

 داراٞنعارؼ،د.ت .



ّٓٓ 

،ٓنقيق:أبوعبيدةمشهورادلوافقاتالشاطيب،إبراىيمبنموسىبندمحماللخميالغرانطي، .ّٔ
 ـ .ُٕٗٗ-قُُْٕ،)دـ:دارابنعفاف،ُبنحسنآؿسلماف،ط

رسالةماجستًن،تعديل السلوك اإلنساين يف الرتبية اإلسالمية،  الشريفٌن،عمادعبدهللادمحم، .ْٔ
 ـ .ََِِ)جامعةالًنموؾ،

ٔٓ.  مسعود، بن مسلم بن مبارؾ قدرة هللا وداللتو ادلنهج القرآين يف تربية اليقٌن بالشعيب،
جامعةدراسة يف ضوء تربية هللا ألنبيائو وأوليائو يف القرآن،-الرتبوية )األردف: ماجستًن، رسالة

  .ََِِالًنموؾ،
ٔٔ.  خالد، انيفالرتبية السياسية يف اجملتمع ادلسلمالشنتوت، بن علي كتنسيق: فهرسة ،

 ـ .ُٓٗٗ-قُُْْ،)عماف:دارالبيارؽ،ُالشحود،ط
)بًنكت:دارالفكرللطباعة،،دطأضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآني،دمحم،الشنقيط .ٕٔ

 ـ .ُٓٗٗ-ىػُُْٓكالنشركالتوزيع،)
،ُ،طبالغة القرآن الكرمي يف اإلعجاز إعرااًب وتفسًنًا إبجيازالشيخلي،يدجتعبدالواحد، .ٖٔ

 ـ .ََُِ-قُِِْ)األردف:مكتبةدنديس،
،اٞنؤٕنرالدكٕبالدراسات الرتبوية يف القرآن الواقع وادلأمولرؾ،الصاعدم،سلطافمسفرمبا .ٗٔ

 ـَُِّ.َِ.ُٔلتطويرالدراساتالقرآنيةبتاريخ
تطبيق اآلايت على الوقائع ادلعاصرة من خالل ادلنار، الضامر،عبدالعزيزبنعبدالر٘نن، .َٕ

القرل،كليةالدعوةكأصوؿ)مكةاٞنكرمة:جامعةأـ،رسالةماجستًن،ورلالس التذكًن، والظالل
 ق .ُِْٔالدين،

،ٓنقيقالدكتورعبدهللابنعبدجامع البيان عن أتويل آي القرآنالطربم،دمحمبنجرير، .ُٕ
احملسنالرتكيابلتعاكفمعمركزالبحوثكالدراساتاإلسبلميةبدارىجركالدكتورعبدالسندحسن

ـ .ََُِ-ىػُِِْلتوزيعكاإلعبلف،،)دـ:دارىجرللطباعةكالنشركا٬ُنامة،ط
،)لبناف:دارالبيارؽ،ُ،طالتغيًن اجلذري يف فكر الشهيد سيد قطبالطرابلسي،عبدهللا، .ِٕ

 ـ .ُّٗٗ-ىػُُْْ
،)الدماـ:دارابناٛنوزم،ُ،طالتفسًن وادلفسرون يف غرب إفريقياالطرىو٘ب،دمحمبنرزؽ، .ّٕ

 .ىػ ُِْٔ



ّٓٔ 

،)الدماـ:دارُ،طوالتأويل واالستنباط والتدبر وادلفسرمفهوم التفسًن الطيار،مساعد، .ْٕ
 ق .ُِّْابناٛنوزم،

ٕٓ.  أ٘ند، طمفهوم الرتتيل يف القرآن الكرمي: النظرية وادلنهجعبادم، أيبُ، دار )الرابط: ،
ـ .ََِٕرقراؽللطباعةكالنشر،

ٕٔ.  فهد، حسٌن ل كتابو ادلفاىيم الرتبوية عند اإلمام فخر الدين الرازي، من خالغاصب،
القرل،التفسًن الكبًن ادلسمى مفاتي  الغيب أـ جامعة اٞنكرمة: )مكة ماجستًن، رسالة ،

ق .ُُِْ
منهج الرتبية االجتماعية يف ضوء القرآن الكرمي وتطبيقاتو من خالل البيئة الغا٧ني،بلغيث، .ٕٕ

 ق .ُِْٗ،رسالةماجستًن،)مكةاٞنكرمة:جامعةأـالقرل،ادلدرسية
عبا .ٖٕ عباس، عوضهللا، الفكر،ُزلاضرات يف التفسًن ادلوضوعي، طس دار )دمشق: ،

 ـ .ََِٕ-قُِْٕ
ربرير ادلعىن السديد وتنوير العقل بنعاشور،دمحمالطاىربندمحمبندمحمالطاىرالتونسي، .ٕٗ

دط،)تونس:الدارالتونسيةللنشر،اجلديد من تفسًن الكتاب اجمليد، ادلعروف ابلتحرير والتنوير،
 ىػ .ُْٖٗ

َٖ.  عاشور، الطاىرابن طمقاصد الشريعة االسالمية، اٝنوجة، ابن دمحماٜنبيب ٓنقيق: ،ُ،
 ـ .ََِْ-ىػُِْٓ)قطر:كزارةاألكقاؼكالشؤكفاإلسبلمية،

ُٖ.  اٛناحظ، عثماف، طهتذيب األخالقأبو بندمحم، ابراىيم حذيفة أبو عليو كعلق قرأه ،ُ،
 ـ .ُٖٗٗ-قَُُْ)طنطا:دارالصحابةللثرات،

ِٖ.  عبدهللا، طعمالق الفكر اإلسالمي الشهيد سيد قطبعزاـ، الوحدةُ، دار )اٛنزائر: ،
 ـ .َُٗٗ-ىػُُُْللتسجيبلتكاٞننشوراتاإلسبلمية،

 ـ .ُِٗٗ:دارالسبلـ،القاىرة،)ُِ،طتربية األوالد يف اإلسالمعلواف،انصح، .ّٖ
ْٖ.  سليم، دمحم طميةيف النظام السياسي للدولة اإلسالالعوا، الشركؽ،ٖ، دار )مصر: ،

 ـ .ََِٔ-قُِْٕ
الغزإب .ٖٓ دمحم، ،ٕط،حسنة عبيد عمر/ذ أجراىا مدارسة يف القرآن، مع نتعامل كيف،

  .ََِٓ)مصر،هنضةمصر،



ّٕٓ 

 ـ .ُِٗٗ،)بًنكت:مؤسسةالرسالة،ٔ،طدستور األسرة يف ظالل القرآنفائز،أ٘ند، .ٖٔ
أبونصرإٚناعيلبن٘ناداٛنوىرم .ٕٖ الفارايب، ،ٓنقيق:الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية،

 ـ .ُٕٖٗ-ىػَُْٕ)بًنكت:دارالعلمللمبليٌن،ْأ٘ندعبدالغفورعطار،ط:
-،)الرابط:دارالغرباإلسبلميٓطمقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمها،الفاسي،عبلؿ، .ٖٖ

 ـ .ُّٗٗمؤسسةعبلؿالفاسي،
 ،)دـ:داراالعتصاـ،دت .ٓ،طتاب هللاالرتبية يف كفايد،١نمودعبدالوىاب، .ٖٗ
َٗ.  تقيالدين، ،ٓنقيق:دمحمالزحيليكنزيوشرح الكوكب ادلنًنالفتوحياٞنعركؼاببنالنجار،

 ـ .ُٕٗٗ-ىػُُْٖ٘ناد،دط،)دـ:مكتبةالعبيكاف،
ُٗ.  بنتعمرحسن، أٚناء )مكةمنهج سيد قطب يف ظالل القرآنفدعق، دكتوراه، رسالة ،

 ق .ُُْٔةأـالقرل،اٞنكرمة:جامع
 ق .ُّٖٖ،)مصر:اٞنطبعةاٜنميدية،ُ،طدالئل النظامالفراىي،عبداٜنميد، .ِٗ
ّٗ.  عباسحسن، )عمافُطالقصص القرآين إحياؤه ونفحاتو،فضل، الفرقاف،-، دار األردف:

 ـ .ُٕٖٗ-ىػَُْٕ
ة،،دط،)دـ:مؤسسةالرسالمع سيد قطب يف فكره السياسي والديينفضلهللا،مهدم، .ْٗ

 دت .
ٓنقيق:مكتبٓنقيق القاموس احمليط، الدينأبوطاىردمحمبنيعقوب،٠ندالفًنكزآابدم، .ٓٗ

العرقسيوسي،ط الرسالةإبشراؼ:دمحمنعيم للطباعةٖالرتاثُبمؤسسة الرسالة )بًنكت:مؤسسة ،
 ـ .ََِٓ-ىػُِْٔكالنشركالتوزيع،

ٗٔ.  مكتبةشريعة االسالميةالنفس أمراضها وعالجها يف الالفقي،دمحمسعد، )القاىرة: دط، ،
 ق .َُّٗ-ـَُٕٗكمطبعةدمحمعلي،

ٕٗ.  سعيد،  -عظمة القرآن وتعظيمو وأثره يف النفوس يف ضوء الكتاب والسنة القحطا٘ب،
دط،مفهوم، وعظمة، وأثر، وتدبر، وفضائل، وعلم، وعمل، وتعاىد، وآداب، وأخالق ،

 )الرايض،مطبعةسفًن،د.ت. .
من .ٖٗ القطاف، خليل، بن طمباحث يف علوم القرآناع للنشرّ، اٞنعارؼ مكتبة )دـ: ،

 ـ .َََِ-ىػُُِْكالتوزيع،



ّٖٓ 

ٗٗ.  سيد، العدالة االجتماعية يف اإلسالمقطب، الشركؽ، دار )بًنكت: دط، -قُُْٓ،
 ـ .ُٓٗٗ
 ـ .ََُِ-قُِِْ،)مصر:دارالشركؽ،ٖ،طيف التاريخ فكرة ومنهاجقطب،سيد، .ََُ
 ـ .ََِْ-قُِْٓ،)القاىرة:دارالشركؽ،ّْ،طالقرآنيف ظالل قطب،سٌيد، .َُُ
َُِ.  سيد، طالتصوير الفين يف القرآن الكرميقطب، ،ُٕ الشركؽ، دار )مصر: -قُِْٓ،

 ـ .ََِْ
 .ـ ََِٔ-قُِْٕ،)مصر:دارالشركؽ،ُٔ،طمشاىد القيامة يف القرآنقطب،سيد، .َُّ
 ؽ،دت .،دط،)دارالشركخصائص التصور اإلسالمي ومقوماتوقطب،سيد، .َُْ
 ،)القاىرة:دارالشركؽ،دت .ُٔطمنهج الرتبية اإلسالمية،قطب،دمحم، .َُٓ
 ـ .ُٖٖٗ-ىػَُْٖدط،)دـ:دارالشركؽ،جاىلية القرن العشرين، قطب،دمحم، .َُٔ
-قُُّٔ.)القاىرة:مكتبةكىبة،ُ،طالعقل والعلم يف القرآن الكرميالقرضاكم،يوسف، .َُٕ

 ـ .ُٔٗٗ
"،دط،)دبلن:اجمللساألكركيبأتصيل ورد شبهات -سياسة الدين والالقرضاكم،يوسف" .َُٖ

 ـ .ََِٕلئلفتاءكالبحوث،
 دط،)دـ،طبعةللشاملة،دت اإلميان واحلياة،القرضاكم،يوسف، .َُٗ
َُُ.  رسالةمعامل التغيًن الرتبوي لدى سيد قطب من خالل كتاابتو،القيق،كجيوصبح١نمود،

 ـ .ََِٔماجستًن،)غزة:اٛنامعةاإلسبلمية،
 ،دط،)بًنكت:دارالكتبالعلمية،طبعةللشاملة،دت .الروحابنالقيم،دمحممشسالدين، .ُُُ
ٓنقيق:دمحمعبدالسبلـإبراىيم،إعالم ادلوقعٌن عن رب العادلٌن، ابنقيم،دمحممشسالدين، .ُُِ
 ـ .ُُٗٗ-ىػُُُْ،)بًنكت:دارالكتبالعلمية،ُط

،ٓنقيق:دمحمسالكٌن بٌن منازل إايك نعبد وإايك نستعٌنمدارج الابنقيم،دمحممشسالدين، .ُُّ
 ـ .ُٔٗٗ-قُُْٔ،)بًنكت،دارالكتابالعريب،ّاٞنعتصمابهللالبغدادم،ط
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ّٓٗ 
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 ىػ .ُُْٗ
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ُِٕ.  دمحممنًن، )أصوذلا وتطورىا يف البالد العربية -الرتبية اإلسالمية مرسي، دط، ، عآبدـ:

 ـ .ََِٓ-قُِْٓالكتب،طبعةمزيدةكمنقحة،



َّٔ 

ُِٖ.  مراحل التطور الفكري يف حياة سيد قطببن١نمود،حسٌن، للنشر،ُط، اٛنبهة )دار
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 ـ .ُٔٗٗ-قُُْٔكالتوزيع،

ُُّ.  مصطفىمسلم، طمباحث يف التفسًن ادلوضوعي، ،ّ القلم، دار )دمشق: -قُُِْ،
 ـ .َََِ
ُِّ.  مسلممساعد كالسرحاف١نييىبلؿ، ُ،طمناىج ادلفسرين، اٞنعرفة )دار دار-، مؤسسة

 ـ .َُٖٗالكتبللطباعةكالنشر،
بنعلىأبوالفضلٗناؿالدين، .ُّّ ًنكت:دار،)بّ،طلسان العربابنمنظور،دمحمبنمكـر

 ىػ .ُُْْصادر،
ُّْ.  القادر، عبد بن هللا عبد ،ُطمنهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلمية،موفق،

 ـ .ََِٕ)السعودية،دارالتوحيدكالنشرالعربية،
ُّٓ.  البيع، اببن اٞنعركؼ هللا عبد بن دمحم اٜناكم هللا عبد أبو ادلستدرك على النيسابورم،

عبدالصحيحٌن مصطفى ٓنقيق: ط، عطا، ُالقادر الكتبالعلمية، دار )بًنكت: -قُُُْ،
ـ .َُٗٗ
ادلسند الصحي  ادلختصر بنقل العدل النيسابورم،مسلمبناٜنجاجأبواٜنسنالقشًنم، .ُّٔ

 ،ٓنقيقدمحمفؤادعبدالباقي،دط،)بًنكت:دارإحياءالرتاثالعريب .عن العدل إىل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
،ْ،طالتبيان يف آداب محلة القرآنالنوكم، .ُّٕ ـ .ُٔٗٗ-ىػُُْٕ،)بًنكت:دارابنحـز
ُّٖ.  اٜنسن، أبو أمهية نظام الرتبية والتعليم يف األقطار اإلسالمية وأثره البعيد يف الندكم،

اذباىاهتا وقياداهتا، العلماء، لندكة التعليمي اٞنهرجاف ُب ألقيت ١ِٔناضرة -قُّٓٗشواؿ
 ند،)كهنؤ:مطبعةندكةالعلماء .ـ،ابٟنُٖٓٗنوفمنربُ

ُّٗ.  اٜنسن، أبو اإل٬ناف،ماذا خسر العامل ابضلطاط ادلسلمٌن،الندكم، مكتبة )اٞننصورة: دط،
 ت .د



ُّٔ 

كجدم .َُْ فريد، دمحم ادلستقبل لإلسالم، ، العريب، الكاتب دار )بًنكت: -قََُْدط،
ـ .َُٖٗ
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