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على من جليل النعم إب٘تاـ ىذه الرسالة ،كتيسَت سبل العلم رل ،فأٛتده ٛتدا كثَتا يليق ّتبللو ،كاٛتده
اٟتمد الذم ىو أىلو ،كال أحصي ثناء عليو.
يشجعاّن على مواصلة الرحلة العلمية،
ٍب أتقدـ ابلشكر اٞتزيل لوالدم الكرٯتُت اللذين مافتئا
ٌ
فرب ارٛتها كما ربياّن صغَتا.
كيسخراف كافة جهود٫تا رلٌ ،
كما أتقدـ ابلشكر اٞتزيل ٞتامعيت ا١توقرة – جامعة ا١تدينة العا١تية -اليت كانت موئبل لطبلب العلم،
كسخرت جهودىا ٢تم ،ليصل العلم ١تبتغيو ُب ٚتيع أ٨تاء العادل ،فبارؾ هللا ُب ىذا الصرح اٞتليل ،كُب
ٚتيع منسوبيو.
كأشكر األستاذ الدكتور عبد الغٍت قمر الذم توذل اإلشرؼ على رساليت ،كدل يدخر كسعا ُب توجيو
النصح رل ،فشكر هللا لو ،كابرؾ هللا ُب علمو كنفع بو.
كما أشكر ٚتيع أستاذٌب ُب كلية العلوـ اإلسبلمية ،قسم القرآف كعلومو كعلى رأسهم سعادة الدكتور
سيد ٧تم –نفع هللا هبم ،كأجزؿ مثوبتهم .-
كأشكر كل من كقف معي ،أك أمدّن ٔتعلومة ،أك شجعٍت ،أك دعا رل ،فجزل هللا اٞتميع خَت اٞتزاء.
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ملخص البحث


تتناكؿ ىذه الدراسة اإلشارات الًتبوية ُب سورة النمل (دراسة موضوعية) حيث إف إشكالية البحث
٘تثٌلت ُب االفتقار إذل منهج تربوم قرآّن ،يستل قيٌمو من الوحي العظيم ،كىذا البحث إ٪تا ىو ٤تاكلة

الستنباط بعض القيم الًتبوية من آايت سورة النمل للوصوؿ إذل ىدؼ الدراسة كا١تتثمل ُب بياف
اإلشارات الًتبوية العقدية كالعملية ،اليت دؿ عليها القرآف لصبلح الفرد كاجملتمع ،كإبراز أثر تطبيق ىذه

اإلشارات الًتبوية ُب صبلح الفرد كاجملتمع ك٧تاهتما.حيث اتٌبعت الباحثة ا١تنهج االستقرائي ُب تتبع
تفسَت سورة النمل من كتب التفسَت .كاالستنباطي ُب استخراج ٤تاكر موضوعات السورة ،كاستنباط
اإلشارات الًتبوية من اآلايت حسب ا١توضوعات .ككانت نتائج البحث كقوؼ الباحثة على ٚتلة
كبَتة من اإلشارات الًتبوية القرآنية اليت هتدم العبد ُب صبلح حياتو ،كسلوكو ،كأتخذه اذل جادة
الصراط ا١تستقيم ،كتبٍت اجملتمع على قواعد جليلة ،كإصبلح النفس البشرية ابلرجوع للمنهج الرابّن
القرآّن فمن خلقها ،ىوالعليم أبحوا٢تا ،كأغوارىا ،كأمراضها ،كلذلك التؤخذ برامج إصبلحها إال من
ىدم الكتاب كالسنة ،المن فلسفات الغرب ا١تخًتعة.

ي

ABSTRACT
This study examines the educational indications in Surah An-Naml (objective study). It
uncovers the lack of a Quranic educational discipline that derives its values from the divine
revelation.The study attempts to trace some of the educational values in the verses of Surah
An-Naml to delineate the conventional and practical educational indications demonstrated by
the Quran for the righteousness of individuals and society, as well as to reveal the impact of
these educational implications, when implemented, upon individuals and society and their
salvation. The scholar here follows an inductive method to trace the interpretation of Surah
An-Naml in the books of Tafseer, as well as a deductive method to identify the subject matter
scopes of the surah, then deriving the educational indications from its verses. Consequently,
the scholar discovers a great number of Quranic educational implications that guide man to
the righteous life and behavior and to the straight path. These indications also reveal that
building a well-founded society and reforming human soul could be achieved through the
Quranic discipline. Allah, the Knower of all, is the creator of human soul and knows all about
its nature, depths, and defects, so its reformation must be obtained from the guidance of Holy
Quran and Sunnah, and not from man-made Western philosophies.
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ادلق ِّدمة
ِ
اسة وأمهيتها:
خلفيَّة ال ّدر َ

رب العا١تُت ،كالصبلة كالسبلـ على سيد األنبياء كا١ترسلُت ،سيدان دمحم كعلى آلو كصحبو
اٟتمد ﵁ ًٌ
ػأٚتعُت
من فضل هللا-عز كجل-إنزاليو القرآف على العباد؛ ليخرجهم من الظلمات اذل النور ،كيهديهم
مستقيما ،كليكوف سبب فبلحهم ُب الدنيا كاآلخرة.
إليو صراطنا
ن

رب
أمر ال ٮتفى على ا١تسلمُت؛ فهو كتاب هللا ًٌ
كإف فضل القرآف الكرمي كشرفو ،كرفيع قدره ،ه
كحكم ما بيننا ،ىو الفصل
العا١تُت ،ككبلـ خالق ا٠تلق أٚتعُت ،فيو نبأي من قبلنا ،كخرب من بعدان ،ي
ليس اب٢تزؿ ،من تركو من جبار قصمو هللا ،كمن ابتغى ا٢تدل ُب غَته أضلو هللا ،كىو حبل هللا ا١تتُت،
كىو الذكر اٟتكيم ،كىو الصراط ا١تستقيم.
فالقرآف كبلـ هللا كصفتو ،كهللا -تبارؾ كتعاذل-ال ٝتي لو كال شبيو ُب ذاتو سبحانو كال ُب
أٝتائو كصفاتو ،فلو-تبارؾ كتعاذل-الكماؿ ا١تطلق ،

(ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ)

(ُ)

كمن الواجب علينا أف نع ًظٌم القرآف الكرمي ،فهو كبلـ هللا-عز كجل-مصدر قوة ا١تسلمُت
كسبيل سعادهتم ،ك٨تفظ لو منزلتو كمكانتو ،كنقدره حق قدره ،ك٨تسن فهمو ،كنعمل بو .يقوؿ ابن
مسعود هنع هللا يضر(( :من كاف ٭تب أف يعلم أنو ٭تب هللا-عز كجل-فليعرض نفسو على القرآف؛ فإف أحب
(ِ)
القرآف فهو ٭تب هللا عز كجل ،فإ٪تا القرآف كبلـ هللا عز كجل))
إف كل ما ٭تتاجو ا١تسلموف لتصلح حياهتم ،كيصلح حا٢تم ،كٟتسن ا١تعاش كا١تعاد ٤تصور ُب
ىدم القرآف ،كىدم من كاف خلقو القرآف ،نبينا دمحم عليو الصبلة كالسبلـ.
فمن الواجب كا١تتحتم على ا١تسلمُت تدبر كبلـ هللا عز كجل ،يقوؿ اٟتق تبارؾ كتعاذل:
(ُ) سورة الشورل.ُُ :

(ﮑ

(ِ) اخرجو عبد هللا بن اٛتد  ،السنة  ،قوؿ العلماء ُب القراف كمن حفظ لنا عنو أنو قاؿ :كبلـ الو ليس ٔتخلوؽ( ،د.ط)،
(جُ ،صَُٔ).
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ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)

(ُ)

فالتدبر كسيلة الستثمار القرآف ،كاستقامة الفكر ،كصحة الفهم عن هللا تعاذل ،كىو مفتاح
خشوع القلب ،كاستحضار عظمة هللا تعاذل.
كقاؿ تعاذل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)

(ِ) ،كابلقراف تصلح القلوب

كاألعماؿ ،كتصلح اجملتمعات.
أيضا العمل ابلقرآف
كقد ذـ-جل كعبل-ا١تعرض عن ىذا القرآف العظيم ،كمن الواجب ن
كاالحتكاـ إليو ُب أمور الدين كالدنيا.
كلن يصلح آخر ىذه األمة إال ٔتا صلح بو أك٢تا ،كمن ىنا كاف كاجبنا على طبلب العلم اإلقباؿ
على كتاب هللا كتعليمو للناس كبيانو ،كنشر كنثر كنوزه للناس أبقرب األلفاظ كأكضح البياف ،كحث
الناس على تعلمو كاإلقباؿ عليو.
كانطبلقنا من ىذا الباب الذم ىو أحب األبواب إذل قليب؛ كاف من توفيق هللا أف أْتث ُب ىذا
اجملاؿ ،كمن ابب الشعور اب١تسؤكلية الكربل على طلبة العلمٍ ،ب من إشارة جامعة ا١تدينة العا١تية
ا١توقرة؛ أفردت ىذه الرسالةُ :ب اإلشارات الًتبوية ُب سورة النمل ،أستلهم من اآلايت مواعظ هللا
كعربه ،كىدايتو كنورهُ .ب سورة النمل.
كسورة النمل سورة عظيمة ،كاف ٤تورىا األساسي ىو دعوة الرسل إذل توحيد هللا كتقواه ،كبينت
مكانة القرآف العظيم ،كبينت السورة مصائر األمم ا١تك ًٌذبة ُب أركع صورة ،كأكضح بياف ،كأبلغ
كلمات.
كإهنا ١تهمة صعبة جليلة ،تتطلب ملكات علمية كذخَتة لغوية ،كبصَتة استنباطية كإّن أسأؿ هللا
داد ،إنو على ذلك قدير ،كابإلجابة جدير ،سبحانو.
توفيق كالس ى
التيسَت كال ى
كحده ُب كل ذلك العو ىف ك ى
أسباب اختيار ادلوضوع:
ُ -أ٫تية خطاب هللا-عز كجل-للعباد ،فبل ىادم ٢تم إال ىو سبحانو( ،ال ًذم ىخلى ىق ًٍت فىػ يه ىو
(ُ) سورة دمحم آية (ِْ)
(ِ) سورة ص آية (ِٗ)
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يىػ ٍه ًدي ًن) ُ كقد بُت ٢تم سبل ىداىم كفبلحهم ُب كتابو-سبحانو-كعلى لساف رسولو  ،فمن
راـ ا٢تدل بغَته ضل.
ِ -ضركرة تتبع اإلشارات الًتبوية كاآلاثر ا١تسلكية من اآلايت كاستنباطها لنتعايش مع القرآف،
يدا
كنكوف حقا بو عاملُت ،كآبايتو منتفعُت ،كنريب عليو أجيالنا ،لنصنع جيبل قرآنيا رابنيا فر ن
ترٚتاان للقرآف.
يكوف ن
ّ -أ٫تية تضافر اٞتهود العلمية لكل من يعمل ُب حقل الدراسات القرآنية ،للبحث كاالستنباط
من القرآف؛ الستلهاـ الدركس الًتبوية القيمة اليت تبٍت القيم ُب النفوس كتصلح القلوب ،كبو
تصلح اجملتمعات ،كهتتدم البشرية اذل رهبا.
ْ -التأسيس لفهم أعمق لآلايت كاألساليب القرآنية من خبلؿ دراسة اإلشارات الًتبوية ُب ضوء
القرآف الكرمي.
ٓ -ظهور الكثَت من ا١تشكبلت الًتبوية كالسلوكية ُب اجملتمعات اإلسبلمية٦ ،تا يعٍت ابلضركرة
كجود مشكلة حقيقية ٖتتاج إذل عبلج ابلرجوع للنهج الرابّن القرآّن.
كبناءن على ىذه األسباب ،كمن خبلؿ ما ًب إيضاحو من أ٫تية كمكانة اإلشارات الًتبوية القرآنية

ُب صناعة التأثَت كالتغيَت البشرم ُب كل مستوايتو ،يتبُت جليا مدل أ٫تية دراسة مثل ىذا ا١توضوع
مصدرا
على ضوء القرآف الكرمي ،فأ٫تية ىذه الدراسة تنطلق من كوهنا تعتمد على القرآف الكرمي العظيم
ن
ئيسا لنماذج كتطبيقات اإلشارات الًتبوية.
ر ن
مشكلة البحث:

إف أجياؿ اليوـ ٮتتلفوف عن األجياؿ السابقة؛ فاألجياؿ تتغَت قًيىمها من خبلؿ مؤثرات العو١تة،
كاالنفتاح الكبَت على العادل ىك كسائل التواصل االجتماعي ،كظهرت مشكبلت كثَتة جدا ُب
اجملتمعات دل تكن معركفة من قبل ،كذلك للبعد عن مصدر التلقي ك٫تا الكتاب كالسنة كأصبحت
مرده إذل االفتقار إذل منهج
األجياؿ تتلقى كل ما ىو غث كٝتُت من ٥تلفات العو١تة كغَتىا ،كالذم ٌ
تربوم قرآّن ،يستل قيٌمو من الوحي العظيم ،فالقرآف الكرمي أصل األخبلؽ اإلسبلمية ،الصاٟتة لكل
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زماف كمكاف ،كمن القرآف كالسنة تؤخذ قواعد صبلح األفراد كاجملتمعات كاألمم ،كمن ىنا يكمن
دؿ عليها القرآف؟ كذلك كىذا البحث
اإلشكاؿ ُب ىذا البحث كىو معرفة ما اإلشارات الًتبوية اليت ٌ
إ٪تا ىو ٤تاكلة الستنباط بعض القيم الًتبوية من آايت سورة النمل ،ك٤تاكلة لتقريب ا١تعاّن الًتبوية،
أبسهل عبارة ،حىت تيبٌت على القرآف قيم األجياؿ كمبادئهم؟
أسئلة البحث:
ئيس :ما اإلشارات الًتبوية اليت دلٌت عليها سورة النمل ؟
السؤاؿ الر ي
كيتفرع عن ىذا السؤاؿ األسئلة التالية:

ُ .ما األسباب اليت أبعدت الناس عن كتاب هللا؟
ِ .فما آاثر البعد عن الوحي على الفرد اجملتمع؟
ّ .ما اإلشارات الًتبوية العقدية كالعملية اليت دلت عليها سورة النمل لصبلح الفرد كاجملتمع؟
ْ .ما أثر تطبيق ىذه اإلشارات الًتبوية كالعقدية ُب صبلح الفرد كاجملتمع ك٧تاهتما؟
ٓ .مػػا اٟتلػػوؿ الػػيت ٦تكػػن اسػػتنباطها ١تشػػكبلت األمػػة اإلسػػبلمية مػػن خػػبلؿ كػػبلـ هللا عػػز كجػػل ُب
سورة النمل ؟
أىداف البحث:
يهدؼ البحث إذل اإلجابة عن األسئلة السابقة كما أدانه:
ُ -الوقوؼ على أ٫تية الرجوع لكتاب هللا عز كجل  ،كجعلو ىو الدستور كا١تنهج الذم تسَت عليو
األمة ،كٖتقيق الغاية من نزكلو :ىو إصبلح الدنيا كٖتقيق سعادة اآلخرة ،كىذا ا٢تدؼ قد
حول القرآف ُب ثناايه ما ىو كفيل بتحقيقو من األحكاـ كالشرائع كالعًظات كالعرب.
ِ -أتكيد أ٫تية الًتبية القرآنية ،كالسَت على هنج السلف ُب أهنم كانوا ال يتجاكزكف اآلايت العشر
حىت يتعلموا ما فيها من العلم كالعمل.
خاص.
ّ -إبراز اإلشارات الًتبوية ُب سورة النمل بشكل وٌ

ْ -االستفادة من قصص األنبياء الواردة ُب سورة النمل ،كاستلهاـ العرب منها.
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ٓ -استنباط اٟتلوؿ ١تشكبلت األمة اإلسبلمية من خبلؿ سورة النمل .
أمهية البحث:
جل الكتب كىو كتاب هللا عز كجل.
ُ -كونو يتعلق أبشرؼ العلوـ كىو علم التفسَت ،كأ ًٌ

ِ -من جهة ا١توضوع :ألنو يهتم ٔتا دلت عليو اآلايت ،من إشارات تربوية٢ ،تا الدكر األعظم ُب
تربية العبد ،كصبلح قلبو مع هللا-عز كجل ،-األمر الذم لو األثر األكرب ُب صبلح اجملتمع،
كعبلج مشكبلتو كانتشالو ،من أمراضو كتصحيح مسار أبنائو؛ لًتتقي األمة ابلعودة اذل دكر
الرايدة اليت كانت عليو ،كلتعود لؤلمة ىيبتها ا١تفقودة اليت جرأت أعداءىا عليها.
ّ -كتظهر أ٫تيتو كونو يعتمد على منهج التفسَت ا١توضوعي لسورة كاحدة ،كالًتكيز على ا﵀اكر
اليت تدؿ عليها السورة ،ككيف تدؿ تلك ا﵀اكر على اإلشارات الًتبوية.
الدراسات السابقة:
ٔ-الفوائد الرتبوية من قصة سليمان عليو السالم ف القرآن الكرمي-
عبد العزيز سادل شاماف الركيلي –أصل ىذا البحث مقتبس من رسالتو ُب ا١تاجستَت ،كىي بعنواف:
"ا٢تمة ُب ضوء القرآف الكرمي ،دراسة موضوعية، ".قسم القرآف كعلومو ُب جامعة القصيمُّّْ ،ىػ .
هتدؼ الدراسة اذل  :ذكر القصص الدالة على علو ا٢تمةُ ،ب قصة نيب هللا سليماف -عليو السبلـُ -ب
مسَتتو الدعوية ،مع ابراز بعض الوقفات الًتبوية القرآنية من قصتو -عليو السبلـ -الواردة ُب سورة
النمل .
ِ -ىدىد سليمان عليو السالم ودروس عظيمة ف اإلدارة  ،مقاؿ ؿ د  .دمحم ا﵀مدم  ،موقع
الدكتور دمحم ا﵀مدم  .كيهدؼ ا١تقاؿ إذل  :ابراز الدركس ا١تستفادة من قصة سليماف عليو السبلـ مع
ا٢تدىد ُب ٣تاالت اإلدارة.
ّ-جوانب احتسابية ف قصة سليمان عليو السالم ف سورة النمل  – ،مقاؿ ؿ  :منصور صاحل
حسُت اٞتادعي
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كيهدؼ ا١تقاؿ  :اذل ابراز اٞتوانب اإلحتسابية ُب سورة النمل  .موقع طريق اإلسبلـ .
ْ ٛ٘-فائدة من قصة سليمان والنملة -واذلدىد  -وادللكة  .مقاؿ :سلطاف عبدهللا العمرم –
يهدؼ اذل ا١تقاؿ اذل الوقف على اسرار القصص الواردة ُب سورة النمل .
٘-ادلضامٌن الرتبوية وتطبيقاهتا ف سورة الشعراء – عطا هللا بن ٭تِت بن مناحي البلوم-كإشراؼ
الدكتور حسُت أٛتد ضياء الدينََِٗ .ـ
ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على ا١تضامُت كاألساليب الًتبوية اليت احتوهتا سورة الشعراء،
ككيفية تطبيقها ُب ا١تيداف الًتبوم ،كاستخدـ الباحث ا١تنهج االستنباطي ُب دراستو :كيتكوف البحث
من مقدمة ك٘تهيد كستة فصوؿ:
الفصل األكؿ :كيشتمل على ا١تضامُت الًتبوية ُب العقيدة ،كالفصل الثاّن :ا١تضامُت ُب اٞتانب
التعبدم ،كالثالثُ :ب اٞتانب التعليمي ،كالرابع ُب اٞتانب ا٠تيلقي ،كا٠تامس ُب اٞتانب االجتماعي،
كالسادس :كيشمل التطبيقات.
-ٙاإلشارات الرتبوية ف سورة لقمان– دراسة موضوعية-للباحثة :مرٯتة عبد هللا دمحم اٟتاج .إشراؼ
الدكتور :شريف عبدالعليم ٤تمودَُِٓ.ـ
تناكلت ىذه الدراسة بياف أىم ما كرد ُب سورة لقماف من إشارات تربوية قيمة ،ال ٯتكن أف
يستغٍت عنها اإلنساف ا١تسلم .كقد ًب تقسيمها إذل قسمُت- :
القسم األول :اإلشارات الًتبوية ُب ا١تأمورات ،كفيها-:أتكيد أف الكتاب ا١تنزؿ يشمل فبلح
البشر ،كاٟتث على األعماؿ الصاٟتة كالثناء على فاعلها ،كاٟتث على التفكر ُب خلق هللا كالشكر ُب
نعمو كآالئو ،ككذلك األمر ابلتوحيد كالتحذير من الشرؾٍ ،ب األمر برب الوالدين كالشكر ٢تما ،كاألمر
ابتباع طريق الصاٟتُت ،ككذا كجوب مراقبة هللا ُب ًٌ
السر كالعلن ،كاٟتث على لُت الكبلـ كاٟتكمة ُب
ا١توعظة ،ككجوب األمر اب١تعركؼ كالنهي عن ا١تنكرٍ ،ب الصبػر عل ػػى ال ػشػػدائػػد ،كاألمر ابلقصد ُب
ا١تشي كالتأدب ُب اٟتديث.
أما القسم الثاين ففيو :اإلشارات الًتبوية ُب ا١تنهيات .كفيها-:التحذير من ٢تو اٟتديث كالصد
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ُب سبيل هللا ،كذـ من استكرب عن اٟتق كأعرض عنو ،كالتحذير من الفخر كا٠تيبلء ،كذـ فاعلهما،
كالتحذير من التقليد ُب طريق ىمن ضل ،كترؾ اٞتداؿ بغَت العلم ،ككذلك النهي عن االغًتار ٔتتاع
الدنيا الفانية.
ىذه الدراسة ىي ٤تاكلة إلبراز اٞتانب الًتبوم ُب ا٠تطاب القرآّن كأ٫تية تفعيلو على أرض
الواقع ،كُب حياتنا اليومية.
كتؤكد الباحثة من خبلؿ ىذه الدراسة أف قصة لقماف اٟتكيم-عليو السبلـ-اليت حوهتا ىذه
السورة ٘تثًٌل منظومة تربوية انجحة ُب أتسيس دعائم الًتبية اإلسبلمية الصحيحة ،بدءنا من العقيدة
كالعبادة كالقيم كاألخبلؽ كالسلوؾ ،لبناء شخصية إسبلمية متزنة تتمتع بقوة ُب الفكر كالرأم ،كصبلبة
ُب ا١تبدأ كالقيم ،حىت ٧تد ٢تذه األمة طري نقا للنجاة ٦تا أصاهبا من ا٨تراؼ عقدم كفكرم كسلوكي؛
بسبب اإل٫تاؿ ُب تربية الفرد ا١تسلم كفق منهج الكتاب كالسنة.
-ٚاإلشارات الرتبوية ف سورة احلجرات-للباحثة :كضحى العريفي .إشراؼ الدكتور :حاًب دمحم
مزركعةَُُِ .ـ
ُب ىذه الدراسة ،حاكلت الباحثة استخراج ،بعض اإلشارات الًتبوية اليت كردت ُب سورة
اٟتجرات ،كربطها ابلواقع ،من خبلؿ استخراج ،بعض اآلداب اليت ٬تدر بنا٨-تن ا١تسلمُت-التزامها،
٥تتصرا ٞتميع آايهتاٍ ،ب
تفسَتا
كقد عمدت الباحثة ،إذل التعريف ابلسورة ٤تل البحث ،كتقدمي
ن
ن
استخراج اآلداب الواردة فيها ْتسب اجتهادىا ،كرجوعها لبعض ا١تراجع اليت ٘تت اإلشارة ٢تا ُب
البحث .كاشتملت الدراسة على ثبلثة فصوؿ؛ ككانت على النحو التارل:
الفصل األكؿ :مدخل إذل الدراسة ،كالفصل الثاّن :التعريف بسورة اٟتجرات ،كالفصل الثالث:
٥تتصرا ،كذلك ابلرجوع إذل بعض
تفسَتا
اإلشارات الًتبوية ُب سورة اٟتجرات ،مع تفسَت السورة
ن
ن
كتب التفسَت ا١تشار ٢تا ُب البحث.
منهج البحث:
ا١تػػنهج الػػذم سػػرت عليػػو ُب ىػػذه الرسػػالة ىػػو ا١تػػنهج اإلسػػتقرائيٍ ،ب االسػػتنباطي لدارسػػة آايت
سورة النمل دراسة موضوعية من كتب التفسَت.
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تعريف ادلنهج اإلستقرائي:
"كىػػو مػػنهج يقػػوـ علػػى التتبػػع ألمػػور جزئيػػة مسػػتعاان علػػى ذلػػك اب١تبلحظػػة كالتجربػػة كافػًتاض الفػػركض
الس ػػتنتاج أحك ػػاـ عام ػػة .كيس ػػمى اب١ت ػػنهج التج ػرييب؛ ألن ػػو يس ػػتند ُب ٖتليبلت ػػو إذل ا١تبلحظ ػػة كالتجرب ػػة
كافًتاض الفركض.
كقػػد أضػػاؼ ا١تسػػلموف إذل مسػػلك ا١تػػنهج االسػػتقرائي مسػػلك العلػػة ابلطػػرؽ ا١توصػػلة إليهػػا :مػػن
سرب كتقسيم ،كاطراد ،كدكراف ،كتنقيح مناط.
كينقسم إذل قسمُت:
استقراء اتـ :كىو ما يقوـ على حصر ٚتيع اٞتزئيات للمسألة اليت ىػي موضػوع البحػث ،كالتتبػع
١تا يتعرض ٢تا ،مع االستعانة اب١تبلحظة ُب ٚتيع جزئيات ا١تسألة.
كاسػػتقراء انقػػص :كىػػو مػػا يقػػوـ علػػى االكتفػػاء بػػبعض جزئيػػات ا١تسػػألة كإج ػراء الدراسػػة عليهػػا
ابلتتبػػع ١تػػا يتعػػرض ٢تػػا كاالسػػتعانة اب١تبلحظػػة ُب ىػػذه اٞتزئيػػات ا١تختػػارة ،كذلػػك إلصػػدار أحكػػاـ عامػػة
تشمل ٚتيع جزئيات ا١تسألة اليت دل تدخل ٖتت الدراسة ".
تعريف ادلنهج االستنباطي:
"مفهومو :االستنباط لغة :االستخراج ،ييقاؿ :نبط ا١تاء نبع ،كاببو دخل ،كجلس ،كالنبط :ا١تاء الذم
ينبط من قعر البئر إذا حفرت ،كقد نبط ماؤىا ينبط ،كينبط نبطنا ،كنبوطنا ،كأنبطنا ا١تاء ،أم:
استنبطناه كانتهينا إليو.]...[ ،
كمن ىناكاف االستنباط ٔتعناه الشرعي بذؿ اٞتهد الفكرم الستخراج اٟتكم الشرعي ١تسألة من
ا١تسائل الفرعية اليت ييراد معرفة حكم هللا فيها ،كاستخراج ىذا اٟتكم إ٪تا يكوف من األدلة الشرعية،
فاجملتهد يبحث بفكره كعقلو ُب الدليل الشرعي الكتاب أك السنة ،حىت يصل إذل اٟتكم ا١تراد معرفتو
ٓتصوص الواقعة اٞتزئية ا١تعركضة ،كُب قواعد الفقو االستنباط لغة :استخراج ا١تاء من العُت.]...[.
استخدـ طائفة من الباحثُت منهج االستنباط ُب استخراج سنن هللا -عز كجلُ-ب السلوؾ
اإلنساّن سواء من استقراء أحوؿ الناس ،أك من استقراء النصوص الشرعية.
كينقسم ا١تنهج االستنباطي إذل نوعُت:
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األكؿ :منهج استنباط األحكاـ الًتبوية من النصوص الشرعية ،كىو منهج الفقو الًتبوم.
الثاّن :منهج استنباط سنن هللا ُب الظاىرة اإلنسانية من القرآف الكرمي كالسنة ا١تطهرة" .

(ُ)

والتزمت ف منهجي ف البحث ابآليت.
ُ -التزاـ منهج التفسَت ا١توضوعي ُب البحث من خبلؿ سورة النمل.
ِ -دراسة آايت السورة دراسة موضوعية من كتب التفسَت.
ّ -تفصيل كبياف اإلشارات الًتبوية ا١تستفادة من سورة النمل.
ْ -االبتعاد عن اٟتشو كاالستطراد كاالكتفاء اب١تختصر ا١تفيد الذم يوصل إذل ا١تقصود.
ٓ -العناية بتوثيق معلومات الرسالة حسب األصوؿ ا١تتبعة ُب مناىج البحث.
ٔٗ -تريج األحاديث من مظاهنا ككتب اٟتديث ابالعتماد على الصحيحُت فإف دل يوجد فيهما
ينتقل الباحث على كتب اٟتديث األخرل مع ٤تاكلة الوقوؼ على درجة اٟتديث.
ٕ -ا٠تا٘تة كالتوصيات ،كعمل الفهارس ا١تطلوبة ُب هناية الرسالة.

حدود البحث:
 دراسة اإلشارات الًتبوية ُب سورة النمل ُب اٞتوانب التالية:ُ-العقيدة ِ-العبادة ّ-األخبلؽ ُْ-ب ما يكوف بو صبلح اجملتمع.
 دراسة اآلايت اليت تضمن اإلشارات الًتبوية ،كذكر تفسَتىا ابلرجوع اذل كتب التفسَت. دراسة اآلايت اليت ٘تثًٌل ٪تاذج تطبيقية لئلشارات الًتبوية اليت تندرج ٖتت األنواع الرئيسةا﵀ددة مسب نقا.
مصدرا لتأصيل ك٘تثيل اإلشارت الًتبوية اليت ىي ٤تل الدراسة.
 االعتماد على القرآف الكرمين

()1جامعة ا١تدينة العا١تية ،مقرر مناىج الدعوة ،الدرس الثالث ،كالرابع " بتصرؼ" الشبكة العنكبوتية.
9

أدبيات البحث (اإلطار النظري للبحث)
تاجها اجملتمع
يدكر ىذا البحث ُب ٣تاؿ رئيس جوىرم ،كىو دراسة اإلشارات الًتبوية اليت ٭ت ي
ا١تسلم؛ ليتمكن من بناء قًي ًم ًو عليو ،كمعاٞتة مشكبلتو ا١تعاصرة ،كذلك ُب ضوء القرآف الكرمي من
خبلؿ حصر أىم النماذج كا١تعاّن كالتطبيقات القرآنية على تلك اإلشارات الًتبوية اليت ىي ٤تل
الدراسة.
إف القرآف الكرمي ىو ا١تصدر الرئيس التشريعي األكؿ الذم يعتمد ا١تسلموف عليو ُب حياهتم
الدينية كالدنيوية ،كبناءن على ذلك يسعى ىذا البحث إذل دراسة موضوع اإلشارات الًتبوية على ضوء
الرب-سبحانو كتعاذل-ككما يرضى بو عن العبد ،كىو
القرآف الكرمي؛ كوف الًتبية القرآنية كفق منهج ًٌ
العليم-سبحانؤ-تا يصلح اإلنساف كاجملتمع ،فللعباد قوانُت شرعية ٖتكم أفعا٢تم كتصرفاهتم ،كتصلح بو
حياهتم ،كٕتنًٌبهم الشركر كاالعتداء على بعضهم البعض.
فالقرآف الكرمي يشتمل على النماذج التأصيلية لئلشارات الًتبوية ،كتطبيقاهتا كآاثرىا كنتائجها،
فيتعرض البحث لعرض أىم اإلشارات الًتبوية ُب سورة النمل ،منظمة كمقسمة إذل أنواع ،كمن ٍب
تناكؿ كل إشارة تربوية دؿ عليها القرآف ابلبياف كالتوضيح ،كذلك من خبلؿ:
أ-تفسَت اآلايت اليت تدؿ على اإلشارة الًتبوية.
ب-استنباط التوجيهات الًتبوية اليت تدؿ عليها اآلايت.
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مصطلحات البحث:
اإلشارات:
لغة  ( " :اإلشارة ) تعيُت الشيء ابليد ك٨توىا كالتلويح بشيء يفهم منو ا١تراد " .

ٔ

اصطالحا :
كإشارة النص :ىي العمل ٔتا ثبت بنظم الكبلـ لغة ،لكنو غَت مقصود ،كال سيق لو النص،
(ِ)
كقولو تعاذل" :كعلى ا١تولود لو رزقهن" سيق إلثبات النفقة ،كفيو إشارة إذل أف النسب إذل اآلابء.
الرتبوية:
لغة :
"كالرب يطلق ُب اللغة على ا١تالك كالسيد كا١تدبر كا١تريب كا١تتمم كابلبلـ ال يطلق لغَت هللا عز كجل .
كرب الشيء  :ملكو قاؿ ابن األنبارم  :الرب ينقسم على ثبلثة أقساـ يكوف الرب  :ا١تالك كيكوف
الرب  :السيد ا١تطاع كيكوف الرب  :ا١تصلح .
كرب كلده كالصيب يربو راب  :رابه أم أحسن القياـ عليو ككليو حىت أدرؾ أم فارؽ الطفولية كاف ابنو
ّ
أك دل يكن كرببو تربيبا" .
كُب اإلصطبلح :
كىو النظاـ الًتبوم ا١تنبثق من القرآف الكرمي كالسنة النبوية ،كا٢تادؼ إذل تنشئة ا١تسلم كتوجيهو،
ٟتياٌب الدنيا كاآلخرة ،كالذم افًتض هللا على ا١تربُت من
كرعاية جوانب ٪توه ،لبناء سلوكو ،كإعداده ى
(ْ)
آابء كمسؤكلُت أف أيخذكا بو كحده دكف غَته من األنظمة األخرل.

1إبراىيم مصطفى ػ أٛتد الزايت ػ حامد عبد القادر ػ دمحم النجار،ا١تعجم الوسيط ٖ ،تقيق٣:تمع اللغة العربية (،ط،د )  ( ،جُ،
ص ُْٗٗ ) .

(ِ) اٞترجاّن ،التعريفات (ط ،د)ُ( ،ج/ص ٖ)

3الزبيدم  ،اتج العروس من جواىر القاموس ( ،جُ  ،ص َّٓ ) .
(ْ) انصر ابراىيم ،مقدمة ف الرتبية (د.ط ،دج)( ،صُّ).
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اإلشارات الرتبوية:
فمن خبلؿ التعريف لغة كإصطبلحا يتجلى معٌت اإلشارات الًتبوية
ىي الدالالت ا١تستنبطة من اآلايت– بقدر الطاقة البشرية-كاليت فيها التوجيهات اإل٢تية للعباد
لصبلح أمر الدنيا كاآلخرة.
األدوات:

 اٟتاسب اآلرل كالشبكة العنكبوتية.
 ا١تكتبة الرقمية الشاملة.
 الكتب كالدراسات ا١تتعلقة ٔتوضوع البحث.
ىذه خطة البحث اليت أ٘تٌت أف تكوف خطوة صحيحة ُب بداية طريق البحث ،أق ًٌدمها لكم راجيةن من
هللا-عز كجل-تيسَت اعتمادىا ،فما فيها من صواب فمن هللا-عز كجل ،-كما فيها من خطأ فمن
نفسي كالشيطاف ،كهللا كرسولو بريئاف
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التمهيد

واصطالحا:
تعريف اإلشارات لغةً
ً

شورا ،كالشور :يقوؿ ابن فارس ُب معجم مقاييس
لغة :اإلشارات ٚتع إشارة ،كفعلها أشار ن
ً
أخذ
كع ٍرضو ،كاآلخر ٍ
هارهي ى
اللغة :الشُت كالواك كالراء أصبلف مطرداف ،األكؿ منهما إبداء شيء كإظٍ ي
(ُ)
شيء.
معربا
كمن األصل األكؿ جاء ُب ا١تعجم الوسيط قولو(" :أشار) إليو كبيده أك ٨توىا أكمأ إليو ن
(ِ)
عن معٌت من ا١تعاّن كالدعوة إذل الدخوؿ أك ا٠تركج
ىشار عليو
كأ ن
ىشار إليو ابليد :ى
أكمأ .كأ ى
يضا ذكر الرازم ُب ٥تتار الصحاح ُب ذلك ا١تعٌت قاؿ :أ ى
(ّ)
ابلرأم.
اصطالحا :اإلشارة :ىي الثابت بنفس الصيغة من غَت أف يسبق لو الكبلـ.
ً
كإشارة النص :ىي العمل ٔتا ثبت بنظم الكبلـ لغة ،لكنو غَت مقصود ،كال سيق لو النص،
(ْ)
كقولو تعاذل" :كعلى ا١تولود لو رزقهن" سيق إلثبات النفقة ،كفيو إشارة إذل أف النسب إذل اآلابء.
واصطالحا:
تعريف كلمة الرتبوية لغةً
ً

الرتبية ف اللغة :مشتقة من الربب كالرب ربب.

كل و
شيء :مال يكوي .كالرب :اسم من أٝتاء هللا-عز كجل ،-كال يقاؿ ُب غَته إال ابإلضافة،
ىرب ًٌ
الضٍيػ ىع ًة ،أم أصلحها كأى٘تها .ىكرب فبلف كلده يىػ يربوي ىراب ،ىكربػبىوي ،كتىػىربػبىوي(ٓ).
ىكرب ى

(ُ) ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة( ،د.ط)( ،جّ/ص ُٕٔ).

(ِ) إبراىيم مصطفى ،كآخركف ،ادلعجم الوسيط ،ابب الشُت (د .ط)( ،ج ُ/ص ْٗٗ).
(ّ) الرازم ،سلتار الصحاح( ،د.ط) (ج ُ /صِّٕ).
(ْ) اٞترجاّن ،التعريفات( ،د.ط)( ،جُ ،صٖ).

(ٓ) اٞتوىرم ،الصحاح ف اللغة( ،د.ط)( ،ج ُ ،ص ِّْ).
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الرتبية ف االصطالح:
فحاال إذل حد
حاال ن
كقاؿ الراغب األصفهاّن :الرب ُب األصل الًتبية ،كىو إنشاء الشيء ن
(ُ)
التماـ.
كىو النظاـ الًتبوم ا١تنبثق من القرآف الكرمي كالسنة النبوية ،كا٢تادؼ إذل تنشئة ا١تسلم كتوجيهو،
ٟتياٌب الدنيا كاآلخرة ،كالذم افًتض هللا على ا١تربُت من
كرعاية جوانب ٪توه ،لبناء سلوكو ،كإعداده ى
(ِ)
آابء كمسؤكلُت أف أيخذكا بو كحده دكف غَته من األنظمة األخرل.
اإلشارات الرتبوية ف سورة النمل:
من خبلؿ ا١تعنيُت اللغوم كاالصطبلحي يتبُت  :أف معٌت اإلشارات الًتبوية القرآنية ىو
الدالالت ا١تستنبطة من اآلايت– بقدر الطاقة البشرية-كاليت فيها التوجيهات اإل٢تية للعباد لصبلح
أمر الدنيا كاآلخرة.

(ُ) الراغب األصفهاّن ،ادلفردات ف غريب القرآن ،طُ( ،ج ِ ،ص ُّٖ).
(ِ) انصر ابراىيم ،مقدمة ف الرتبية (د.ط ،دج)( ،صُّ).
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الفصل األول :بٌن ي َدي السورة
ادلبحث األول :امسها– عدد آايهتا– مكان نزوذلا
اسم السورة:
االسم األول :سورة النمل
(ُ)
ك٭ت ىِت بٍ ين ًزىاي ود ال ىفر ياء
ذكر ذلك ى٭تِت بن سبلـ بن أيب ثعلبة البصرم  ،ىٍ
ً (ّ)
كأىبيو عيبىػٍي ىد ىة ىم ٍع ىم ير بٍ ين الٍ يمثىػٌت التػٍيمي

(ِ)

سبب التسمية:

ً
اشوور" :أشهر أٝتائها «سورة النٌمل» .ككذلك ٝتٌيت ُب «صحيح
ى
قاؿ ي٤تىمد الطاى ير بٍ ين ىع ي
ٓ
ْ
مذم».
الًت
جامع
«
ك
البخارم»
ٌ
ٌ
ٌ
أيضا «سورة سليماف» ،كىذاف االٝتاف اقتصر عليهما ُب «اإلتقاف»(ٔ) كغَته.
كتسمى ن

االسم الثاىن :سورة طس
ً
بن ٤تم ود الس ىخا ًكم" :كطس كتسمى سورة النمل كسورة سليماف عليو
ى
قاؿ ىعلى يم ال ٌدي ًن علي ي
(ٕ)
السبلـ".


(ُ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ِ ،ص ِّٓ).

(ِ) أبو جعفر النحاس ،معاين القرآن( ،د.ط)( ،جِ ،ص ِٖٓ).
(ّ) ابن ا١تثٌت ،رلاز القرآن( ،د.ط)( ،ج ِ ،ص ِٗ).
ْ
ٓ

البخارم  ،صحيح البخاري ( ،د ،ط )  ( ،جُْ ،ص ّْٔ ) .

الًتمذم ،سنن الرتمذي  ( ،د  ،ط )  ( ،ج َُ  ،ص ْٗٔ ) .

(ٔ) السيوطي ،اإلتقان ف علوم القرآن( ،د.ط)( ،ج ُ ،ص ّٔ).

(ٕ) ٚتاؿ القراء ،مجال القراء وكمال اإلقراء ،طُ (ج ُ ،ص ّٕ).
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االسم الثالث :سورة سليماف
ً
بن ٤تم ود الس ىخا ًكم( :كطس كتسمى سورة النمل كسورة سليماف عليو
ى
قاؿ ىعلى يم ال ٌدي ًن علي ي
(ُ)
السبلـ).
ضوا يف بن ي٤تىم ود ا١ت ىخلًٌ ً
بلٌب" :كتسمى سورة سليماف عليو الصبلة كالسبلـ".
قى ىاؿ ًر ٍ
ي
ي
ككجو األٝتاء الثٌبلثة أ ٌف لفظ "النٌمل" كلفظ "ا٢تدىد" دل يذكرا ُب سورةو من القرآف غَتىا ،كأما
(ّ)
مفص نبل دل يذكر مثلو ُب غَتىا.
تسميتها «سورة سليماف» فؤلف ما ذكر فيها من ملك سليماف ٌ
(ِ)

االسم الرابع :سورة ا٢تدىد
ً
أيضا «سورة
اشوور" :أشهر أٝتائها «سورة النٌمل»[]...
ى
قاؿ ي٤تىمد الطاى ير بٍ ين ىع ي
كتسمى ن
ٌ
سليماف»..
العريب ُب «أحكاـ القرآف» ٌأهنا تسمى :سورة ا٢تدىد(ْ) ،كلكٍت دل أجده ُب
كذكر أبو بكر بن ٌ
أحكاـ القرآف كالغَته .
عدد آايهتا:
كىي ثبلث كتسعوف آية.
اخلالف ف عدد آايت سورة النمل:
القول األول :ثبلث كتسعوف آية.
ىٛت يد بن ي٤تم ًد ب ًن إً ٍٝت ً
اس " :كآايهتا ّٗ آية " ،)ٓ( .ككذلك قاؿ :ابن اٞتوزم" :
اع
قى ىاؿ أ ٍ ى ي ى
يل النح ي
ى ى
سورة النمل :ثبلث كتسعوف آية ُب عد الكوُب " (ٔ).
(ُ) السخاكم ،مجال القراء ،طُ( ،ج ُ ،ص ّٕ).

(ِ) السمُت اٟتليب ،القول الوجيز( ،د.ط ،د .ج)( ،ص ِِٓ).
(ّ) ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،د.ط)( ،جُٗ ،ص ُِٓ).

(ْ) ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،د .ط)( ،ج ُٗ ،ص ُِٓ).
(ٓ) النحاس ،معاين القرآن( ،د ،ط)( ،جٓ.)ُُُ ،

(ٔ) ابن اٞتوزم ،فنون األفنان( ،د ،ط)( ،ج ِٖٕ ،ص ِّٕ).
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القول الثاين :أربع كتسعوف آية .قاؿ ابن اٞتوزم " :سورة النمل :ثبلث كتسعوف آية ُب عد الكوُب،
كأربع ُب عد الشامي كالبصرم كعطاء" ..

(ُ)

"(...)2وكذك ذكر السخاوي" :وىي تسعون وثالث آايت ف الكوف ،وأربع ف البصري والشامي
القوؿ الثالثٜ :تس كتسعوف آية ،قاؿ :أبو عمرك الداّن " :كىي تسعوف كثبلث آايت ُب
الكوُب كأربع بصرم كشامي كٜتس ُب ا١تدنيُت كا١تكي "

(ٖ)

مكان نزوذلا:
السورة مكية ذكر ذلك السيوطي ْ ،كقد حكى أيضا اإلٚتاع على ذلك أبو الفرج ابن
(ٓ)
اٞتوزم قاؿ" :كىي مكية كلها إبٚتاعهم".
(ٔ)

السورة م ٌكيٌةه ابالتٌفاؽ".
ككذلك الطاىر بن عاشور قائبل" :كىذه ٌ



(ُ) ابن اٞتوزم ،فنون األفنان( ،د ،ط)( ،ج ِٖٕ ،ص ِّٕ).

(ِ) السخاكم ،مجال القراء وكمال اإلقراء( ،د ،ط)( ،ج ُ ،ص َُِ).
(ّ) ابو عمرك الداّن ،البيان ف ع ّد آي القرآن( ،د ،ط)( ،ص ُٗٗ).
4

السٌوطً،اإلتقانفًعلومالقرآن(،د،ط).)9،1(،

(ٓ) ابن ٞتوزم ،زاد ادلسًن ف علم التفسًن( ،د.ط)( ،ص ٔ ،ج ُّٓ ٔ،)ُّٓ/
(ٔ) ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،د.ط)( ،ص ُٗ ،ج ُِٓ).
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ادلبحث الثاين :ادلناسبات بٌن السورة وامسها وما قبلها وما بعدىا.
ا١تناسبة بُت السورة كاٝتها:
ٝتيت سورة النمل إليراد قصة كادم النمل فيها ،كنصيحة و
٪تلة منو بقية النمل بدخوؿ
جحورىن ،حىت ال يتعرضن للدىس من قبل جند سليماف عليو السبلـ دكف قصد ،ففهم سليماف
اّلل منطق الطَت كالدكاب كبلمها ،كتبسم ضاح نكا من قو٢تا ،كدعا ربو أف يلهمو شكره
الذم علمو ٌ
(ُ)
على ما أنعم بو عليو.
مناسبة السورة ١تا قبلها ،كما بعدىا:
ذكر البقاعي رٛتو هللا ُب مناسبة سورة النمل١ ،تا قبلها كىي سورة الشعراء قائبل١ " :تا ختم اليت
قبلها بتحقيق أمر القرآف ،كأنو من عند هللا ،كنفي الشبو عنو كتزييف ما كانوا يتكلفونو من تفريق
القوؿ فيو ابلنسبة إذل السحر كاألضغاث كاالفًتاء كالشعر ،الناشىء كل ذلك عن أحواؿ الشياطُت،
كابتدأ ىذه ابإلشارة إذل أنو من الكبلـ القدمي ا١تسموع ا١تطهر عن كصمة تلحقو من شيء من ذلك،
تبله بوصفو أبنو كما أنو منظوـ ٣تموع لفظان كمعٌت ال فصم فيو كال خلل ،كال كصم كال زلل ،فهو
جامع ألصوؿ الدين انشر لفركعو "

(ٕ)

كقاؿ ُب موضع آخر " :كقاؿ اإلماـ ابو جعفر بن الزبَت رٛتو هللا ١ :تا أكضح ُب سورة الشعراء
عظيم رٛتتو ابلكتاب ،كبياف ما تضمنو ٦تا فضح بو األعداء ،كرحم بو األكلياء ،كبراءتو من أف تتسور
الشياطُت عليو ،كابىر آايتو الداعية من اىتدل هبا إليو ،فتميز بعظيم آايتو كونو فرقاانن قاطعان ،كنوران
ساطعان ،أتبع سبحانو ذلك مدحة كثناء ،كذكر من مشلتو رٛتتو بو ٗتصيصان كاعتناء ،فقاؿ :
     
(

( 

) ّأم اٟتاصل عنها ٣تموع تلك األنوار آايت القرآف

)       

ْ ٍب كصفهم ليحصل للتابع قسطو من

()1الزحيلي ،التفسًن ادلنًن ف العقيدة والشريعة وادلنهج ،طِ( ،ج ُٗ ،ص ِِٓ).

(ِ) البقاعي ،نظم الدرر ف تناسب اآلايت والسور( ،د ،ط)( ،جٔ – ص َُٓ).
ّ سورة النمل ( ُ ) .
4سورة النمل (ُ) ِ ،
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بركة التبع "

(ٔ)

كما ذكر الزحيلي عدة كجوه لصلة السورة ٔتا قبلها:
"تظهر صلة ىذه السورة ٔتا قبلها من كجوه:
ُ -أهنا كالتتمة ٢تا ُب بياف بقية قصص األنبياء ،كىي قصة داكد كسليماف عليهما السبلـ.
تفصيبل ١تا أٚتل ُب سورة الشعراء من القصص النبوم ،كىي قصة موسى ُب اآلايت [ٕ-
ِ -أف فيها
ن
ُْ] كقصة صاحل ُب اآلايت [ْٓ ]ّٓ-كلوط ُب اآلايت [ْٓ.]ٖٓ-
ّ -نزلت ىذه السور الثبلث (الشعراء ،كالنمل ،كالقصص) متتالية على ىذا الًتتيب ،كذلك كاؼ ُب
ترتيبها ُب ا١تصحف على ىذا النحو ،ركم عن ابن عباس كجابر بن زيد ُب ترتيب نزكؿ السور:
أف الشعراءٍ ،ب طسٍ ،ب القصص .كما يوجد تشابو بينها ُب البداية كاالفتتاح (طسم ،الشعراء،
طس ،النمل ،طسم ،القصص) ،كلعل التشابو بُت األكذل كالثالثة ،كاالختبلؼ اٞتزئي ُب الثانية
تكوف من
دليل على أتكيد ا١تقصود هبذه اٟتركؼ ا١تقطعة ،كىو ٖتدم العرب ابلقرآف الذم ٌ
أحياان من تلك اٟتركؼ.
أحياان كنقص ن
حركؼ لغتهم ا١تًتكبة ُب ٚتل ،بزايدة ن
اّلل ،ألنو قاؿ ُب
ْ -كذلك كجد التشابو ا١توضوعي بينهما ُب كصف القرآف كتنزيلو من عند ٌ
ُت ) ِكقاؿ ىنا( :تً
ك آايت الٍ يقر ً
آف ككً و
آايت الٍ ًك ً
تاب يمبً و
تاب الٍمبً ً
ُت
ل
ٍ
ى
بداية الشعراء ( :تًٍل ى
ي
ك ي
ي
ٍ ى
ً
ب الٍعالى ًمُت كما تىػنىػزلى ً
) ّكقاؿ ُب أكاخر الشعراء :ك(إًنوي لىتىػٍن ً
ُت ) ْ كقاؿ ىنا:
ز
ٍ
ت بًو الشياط ي
يل ىر ًٌ
ى ى
ي
ً
ك آايت الٍ يقر ً
آف ) ٓأم الذم ىو تنزيل رب العا١تُت.
(ت ٍل ى ي ٍ

ٓ -تلتقي السوراتف ُب بياف كحدة القصد من القصص القرآّن ،كىو تسلية الرسوؿ  عما يلقاه من
(ٔ)
أذل قومو ،كإعراضهم عنو.
(ُ) البقاعي ،نظم الدرر وتناسب االايت والسور( ،د ،ط)( ،ج ٔ ،ص َُٔ).
ِ سورة الشعراء ( ِ ) .
3سورة النمل (ُ ) .
4سورة الشعراء ( ُِٗ )
ٓ سورة النمل (ُ ) .

(ٔ) الزحيلي ،التفسًن ادلنًن ف العقيدة والشريعة وادلنهج ،طِ( ،ج ُٗ ،ص ِّٓ).
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ادلبحث الثالث :زلور موضوعات السورة
ىذه السورة ا١تكية تتفق مع أغراض السور ا١تكية ُب بياف أصوؿ العقيدة:
اّلل العزيز اٟتكيم.
كىي التوحيد ،كالنبوة ،كالبعث ،كإثبات كوف القرآف الكرمي منزنال من عند ٌ
اّلل عليو-كسلم
كإسهاما ُب توضيح تلك األغراض؛ أابنت السورة معجزة النيب-دمحم صلٌى ٌ
ن
ا٠تالدة ،كىي تنزيل القرآف اجمليد ىدل كرٛتة كبشرل للمؤمنُتٍ ،ب سردت كقائع مثَتة من قصص
تعرض لو موسى
األنبياء :موسى ،كداكد ،كسليماف ،كصاحل ،كلوط ،عليهم السبلـ ،تبُت مدل ما ٌ
اّلل
كصاحل كلوط من أذل أقوامهم ،كتكذيبهم برساالهتم ،كإنزاؿ العقاب األليم هبم ،كتنبو إذل ما أنعم ٌ
بو على داكد كسليماف من النعم العظمى ،هببة النبوة كا١تلك كالسلطاف ،كتسخَت اٞتن كاإلنس كالطَت،
كإذعاف ا١تلكة بلقيس لدعوة سليماف.
اّلل جل
كُب ىذا حكمة ابلغة ألصحاب السلطة ،ىي اٗتاذ السلطاف كالنفوذ ن
سبيبل للدعوة إذل ٌ
جبللو.
اّلل كتوحيده من خلق الكوف:
كتبل ذلك بياف األدلة كالرباىُت على كجود ٌ
ٝتائو كأرضو ،بره كْتره ،كإ٢تاـ اإلنساف اإلفادة من كنوز األرض ،كا٢تداية ُب ظلمات الرب
اّلل،
كالبحر ،كإمداده ابألرزاؽ الوفَتة ،كمفاجأتو أبىواؿ يوـ القيامة كمغيبات األحداث ،كسعة علم ٌ
كتعاقب الليل كالنهار.
كأنكرت السورة بعدئذ على ا١تشركُت تكذيبهم ابلبعث كاٟتشر كالنشور ،كألزمت بٍت إسرائيل
ابالحتكاـ إذل القرآف ُب خبلفاهتم كخصوماهتم ،كٖتدثت عن أشراط الساعة ،كخركج دابة األرض،
كحشر فوج من كل أمة ،كتسيَت اٞتباؿٍ ،ب ذ ٌكرت ابلنفخ ُب الصور ٞتمع الناس ك٣تيئهم داخرين
صاغرين ّلل تعاذل.
خَتا أك
كل ٔتا يستحق ن
كختمت السورة بتصنيف الناس إذل سعداء أبرار ،كأشقياء فجار ،كجزاء وٌ
اّلل كحده ،كالتخلي عن عبادة األصناـ كاألكاثف ،كااللتزاـ ٔتنهج
شرا ،كإعبلـ ا١تشركُت بوجوب عبادة ٌ
ن
القرآف كدستوره ُب اٟتياة؛ ألنو نور كىداية ،كمن اىتدل فلنفسو ،كمن ضل فعليها ،كتعريفهم آبايت
21

ابّلل كحده ،كتعرضهم للجزاء اٟتتمي عن ٚتيع
اّلل العظمى ُب كقت ال ينفعهم فيو شيء غَت اإلٯتاف ٌ
ٌ
أعما٢تم.
ابّلل-تعاذل-رناب كإ٢تنا ال
واخلالصة :أف ما ذكر ُب ىذه السورة يدعو إذل ا١تبادرة إذل اإلٯتاف ٌ
ً
كدستورا للحياة
اسا
شريك لو ،كالتصديق ابلبعث طري نقا إلنصاؼ ا٠تبلئق ،ك ٌاٗتاذ القرآف نرب ن
ن
(ُ)
اإلنسانية.
فمن آية (ُ ) الة آية (ّ ) :ذكر القرآف كأنو معجزة النيب عليو الصبلة كالسبلـ ا٠تالدة ،كأكصافو كىدايتو للمؤمنُت .
كمن آية (ْ ) إذل ( ٓ ) :ذكر حاؿ الذين اليؤمنوف ابآلخرة .آية ( ٔ ) :بياف أف القرآف منزؿ من لدف حكيم عليم .
من آية (ٕ ) اذل آية ( ُْ ) :ذكر قصة موسى عليو السبلـ .
من آية ( ُٓ ) إذل آية ( ُٔ ) :ذكر قصة سليماف كداككد عليهما السبلـ ،كما إمنت هللا عز كجل بو عليهما .
كمن آية (ُٕ )إذل آية (ُٗ ):ذكر قصة سليماف عليو السبلـ مع النمل .
من آية (َِ )إذل آية ( ْْ ) :قصة سليماف عليو السبلـ مع ا٢تدىد كبلقيس .

(ُ) الزحيلي ،التفسًن ادلنًن ف العقيدة والشريعة وادلنهج ،طِ( ،ص ُٗ ،ج ِْٓ).
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من آية (ْٓ )اذل آية ( ّٓ ) :قصة النيب صاحل عليو السبلـ مع قومو ٙتود .
من آية ( ْٓ ) إذل آية ( ٖٓ ) :قصة النيب لوط عليو السبلـ مع قومو .
من آية (ٗٓ ) إذل آية (ٓٔ ) :ذكر دالئل توحيد الربوبية كاأللوىية من خبلؿ التذكَت ابلنعم .
من آية (ٔٔ ) إذل آية ( ٗٔ ) :ذكر موقف الكفار من اإلٯتاف ابلبعث .
آية ( َٕ ) :تسلية للنيب عليو الصبلة كالسبلـ ٦ ،تا يلقاه من قومو من أذل كإعراض .
من آية (ٕٔ ) إذل آية ( ٕٕ )ذكر فضل القرآف
من آية ( ٕٗ ) اذل آية ( ُٖ ) :تكرار تسلية النيب عليو الصبلة كالسبلـ
آية (ِٖ ) :ذكر أحد عبلمات الساعة الكربل كىي خركج الدابة .
من آية (ّٖ ) اذل آية (َٗ ) :ذكر اٟتشر كاىواؿ القيامة .
من آية (ُٗ ) اذل آية ( ّٗ )بياف أف ا١تقصد األعظم للنيب عليو الصبلة كالسبلـ ىو إفراد هللا ابلعبادة كالدعوة اذل ىذا القرآف

22

ادلبحث الرابع :التفسًن اإلمجايل لسورة النمل
بسمميحرلا نمحرلا هللا 
(ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ ﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸﭹﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ)

(ُ)

"(طس) ىذه اٟتركؼ كغَتىا من اٟتركؼ ا١تقطعة ُب أكائل السور فيها إشارة إذل إعجاز
القرآف؛ فقد كقع بو ٖتدم ا١تشركُت ،فعجزكا عن معارضتو ،كىو مركب من ىذه اٟتركؼ اليت تتكوف
فدؿ عجز العرب عن اإلتياف ٔتثلو-مع أهنم أفصح الناس-على أف القرآف كحي من
منها لغة العرب .ى
(ِ)
هللا".
كقولو (" :ﭓﭔ) أم :ىذه آايت (ﭕﭖ ﭗ) أمًٌ :بُت كاضح.

(ﭙ ﭚ ﭛ) أم :إ٪تا ٖتصل ا٢تداية كالبشارة من القرآف لً ىم ٍن آمن بو كاتبعو كصدقو،
كعمل ٔتا فيو ،كأقاـ الصبلة ا١تكتوبة ،كآتى الزكاة ا١تفركضة ،كآمن ابلدار اآلخرة كالبعث بعد ا١توت،
كاٞتزاء على األعماؿ ،خَتىا كشرىا ،كاٞتنة كالنار ،كما قاؿ تعاذل:

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ )( ّ) .وقال:

(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)

(ْ)

؛ ك٢تذا قاؿ ىاىنا( :ﰆ ﰇ ﰈ

ﰉ ﰊ) أم :يكذبوف هبا ،كيستبعدكف كقوعها (ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ) أم :ىحسنا ٢تم ما
ىم فيو ،كمددان ٢تم ُب ىغيهم فهم يىتيهوف ُب ضبل٢تم .ككاف ىذا جزاء على ما كذبوا بو من الدار
ٓ
اآلخرة،

(ُ) سورة النمل (ُ)ٔ-

(ِ) ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،التفسًن ادليسر ،طّ( ،ج ُ ،ص ُٓ).
(ّ) فصلت.ْْ :
(ْ) مرمي.ٕٗ :

ٓ ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔ ،ص ُٖٕ).
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كما قال تعاىل(:ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)(ُ)،
(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ) أمُ :ب الدنيا كاآلخرة( ،ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

ﭻ) أم :ليس ٮتسر

أنفسهم كأموا٢تم سواىم من أىل ا﵀شر.
ً
ك) اي دمحم-قاؿ قتادة( :لىتيػلىقى)
ك لىتيػلىقى الٍ يق ٍرآ ىف ًم ٍن لى يد ٍف ىح ًكي وم ىعلي وم) أم ( :ىكإًن ى
كقولو ( :ىكإًن ى
أم :لتأخذ( .الٍ يق ٍرآ ىف ًم ٍن لى يد ٍف ىح ًكي وم ىعلًي وم) أم :من عند حكيم عليم ،أم :حكيم ُب أكامره كنواىيو،
عليم ابألمور جليلها كحقَتىا ،فخربه ىو الصدؽ ا﵀ض ،كحكمو ىو العدؿ التاـ ،كما قاؿ تعاذل:
ً ً ً ًً (ِ) (ّ)
(كى٘ت ً
ك ًص ٍدقنا ىك ىع ٍدال) [ال يمبى ٌد ىؿ ل ىكل ىماتو] ".
ت ىكل ىمةي ىربًٌ ى
ى ٍ
(ٗ)

( ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)

"اذكر قصة موسى عليو السبلـ حُت قاؿ ألىلو ُب مسَته من «مدين» إذل «مصر» :إّن
انرا سآتيكم منها ٓترب يدلنا على الطريق ،أك آتيكم بشعلة انر؛ كي تستدفئوا هبا من
أبص ٍر ي
ى
ت ن
(ٓ)
الربد".
( ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)

(ٔ)

النار انداه هللا كأخربه أف ىذا مكا هف قدسو هللا كابركو فجعلو
فلما جاء موسى عليو السبلـ ى
كمن حو٢تا ًم ىن ا١تبلئكة ،كتنز نيها ﵁ رب
ن
موضعا لتكليم موسى كإرسالو ،كأف هللا ابرؾ ىمن ُب النار ى
ا٠تبلئق عما ال يليق بو .اي موسى إنو أان هللا ا١تستحق للعبادة كحدم ،العزيز الغالب ُب انتقامي من
أعدائي ،اٟتكيم ُب تدبَت خلقي .كألق عصاؾ ،فألقاىا فصارت حية ،فلما رآىا تتحرؾ ُب خفة ىٖتىرىؾ
(ُ) األنعاـ.َُُ :
(ِ) األنعاـ.ُُٓ :

(ّ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔ ،ص ُٖٕ).
(ْ) سورة النمل (آية ٕ)
(ٓ) سورة النمل (ٖ ػ ُِ).

(ٔ) ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،التفسًن ادليسر ،طّ( ،ص ّٕٕ).
24

ف ،إّن ال ٮتاؼ لدم من
اٟتية السريعة كذل ىارناب كدل يرجع إليها ،فطمأنو هللا بقولو :اي موسى ال ىٗتى ٍ
أرسلتهم برساليت ،لكن ىمن ٕتاكز اٟتد و
بذنبٍ ،ب اتب فبدؿ يح ٍسن التوبة بعد قبح الذنب ،فإّن غفور
لو رحيم بو ،فبل ييئس أح هد من رٛتة هللا كمغفرتو .كأدخل يدؾ ُب جيبك ٗترج بيضاء كالثلج من غَت
بىػىرصُ ،ب ٚتلة تسع معجزات ،كىي مع اليد :العصا ،كالسنوف ،كنقص الثمرات ،كالطوفاف ،كاٞتراد،
قوما خارجُت عن أمر هللا
كال يقمل ،كالضفادع ،كالدـ؛ لتأييدؾ ُب رسالتك إذل فرعوف كقومو ،إهنم كانوا ن
كافرين بو.
(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
ﮊﮋﮌ ﮍﮎ ﮏﮐ ﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖﮗ ﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)

(ُ)(ِ)

فلما جاءهتم ىذه ا١تعجزات ظاىرة بيًٌنىةن يبصر هبا ىمن نظر إليها حقيقةى ما دلت عليو ،قالوا :ىذا
اضح ًٌبُت.
سحر ك ه
ه
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ )

ككذبوا اب١تعجزات التسع كاضحة الداللة على صدؽ موسى ُب نبوتو كصدؽ دعوتو ،كأنكركا
كتكربا على االعًتاؼ بو،
أبلسنتهم أف تكوف من عند هللا ،كقد استيقنوىا ُب قلوهبم اعتداءن على اٟتق ن
فانظر-أيها الرسوؿ-كيف كاف مصَت الذين كفركا آبايت هللا كأفسدكا ُب األرض ،إذ أغرقهم هللا ُب
البحر؟ كُب ذلك عربة ١تن يعترب.
(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ)

علما فعمبل بو ،كقاال اٟتمد ﵁ الذم فضلنا هبذا على كثَت من عباده
كلقد آتينا داكد كسليماف ن
(ُ) سورة النمل (ُّ ػ ُِ).

(ِ) ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،التفسًن ادليسر ،طّ( ،ص ّٕٕ.)ّٕٖ ،
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ا١تؤمنُت .كُب اآلية دليل على شرؼ العلم ،كارتفاع أىلو.
(ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ)

"ككرث سليماف أابه داكد عليهما السبلـ ُب النبوة كالعلم كا١تلك ،كقاؿ سليماف لقومو :اي أيها
ً
كبلـ الطَت ،كأيعطينا ًمن كل شيء تدعو إليو اٟتاجة ،إف ىذا الذم أعطاان هللا-
الناس عيلٌمنا كفيػ ًٌهمنا ى
تعاذل-إايه ٢تو الفضل الواضح الذم ٯتيىيًٌزان على ىمن سواان.
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ )

يً
مهملُت ،بل
كٚتع لسليماف جنوده من اٞتن كاإلنس كالطَت ُب مسَتة ٢تم ،فهم على كثرهتم دل يكونوا ى
ٚتيعا منتظمُت.
كاف على كل جنس من يىػ يرد أك٢تم على آخرىم؛ كي يقفوا ن
(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧﮨ ﮩ ﮪﮫﮬ ﮭﮮ ﮯﮰﮱ ﮲﮳ ﮴ﯖ
ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ)

حىت إذا بلغوا كادم النمل قالت ٪تلة :اي أيها النمل ادخلوا مساكنكم ال يهلكنكم سليماف
كجنوده ،كىم ال يعلموف بذلك .فتبسم ضاح نكا من قوؿ ىذه النملة؛ لفهمها كاىتدائها إذل ٖتذير
رب أ ٍ٢تً ٍمٍت ،ككفقٍت ،أف أشكر نعمتك اليت أنعمت
النمل ،كاستشعر نعمة هللا عليو ،فتوجو إليو داعيناًٌ :
عمبل صاٟتنا ترضاه مٍت ،كأدخلٍت برٛتتك ُب نعيم جنتك مع عبادؾ
علي كعلى كالدم ،كأف أعمل ن
الصاٟتُت الذين ارتضيت أعما٢تم.
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)

كتفقد سليماف عليو السبلـ حاؿ الطَت ا١تسخرة لو كحاؿ ما غاب منها ،ككاف عنده ىدىد
أس ىًته ساتر عٍت ،أـ أنو كاف من
متميز معركؼ فلم ٬تده ،فقاؿ :ما رل ال أرل ا٢تدىد الذم أعهده؟ ى
شديدا لغيابو
عذااب
ن
الغائبُت عٍت ،فلم أره لغيبتو؟ فلما ظهر أنو غائب قاؿ :ألعذبن ىذا ا٢تدىد ن
ً
ليأتيٍت ْتجة ظاىرة ،فيها عذر
فعل ،حيث أخل ٔتا يس ٌخر لو ،أك ًٌ
أتديبنا لو ،أك ألذْتنو عقوبة على ما ى
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لغيبتو" .

(ُ)

(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩ
ﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰ ﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽﭾﭿﮀ
ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)

(ِ)(ّ)

" ٍب قاؿ( :ﭑﭒﭓﭔ) ،قاؿ اٟتسن البصرم :كىي بلقيس بنت ىشىراحيل ملكة سبأ.
كقاؿ قتادة :كانت أمها جنية ،ككاف يمؤخر قدميها مثل حافر الدابة ،من بيت ٦تلكة.

كقاؿ زىَت بن دمحم :كىي بلقيس بنت ىشىراحيل بن مالك بن الرايف ،كأمها فارعة اٞتنية.

كقاؿ ابن يجىريٍج :بلقيس بنت ذم شرخ ،كأمها يلتقة.

كقاؿ ابن أىب حاًب :حدثنا علي بن اٟتسُت ،حدثنا يم ىسدد ،حدثنا سفياف-يعٍت ابن عيينة-عن
عطاء بن السائب ،عن ٣تاىد ،عن ابن عباس قاؿ :كاف مع صاحبة سليماف ألف قىػٍيلٖ ،تت كل
قيل مائة ألف [مقاتل].
كقاؿ األعمش ،عن ٣تاىد :كاف ٖتت يدم ملكة سبأ اثنا عشر ألف قىػٍيلٖ ،تت كل قيل:
مائة ألف مقاتل.
كقاؿ عبد الرزاؽ :أنبأان ىم ٍع ىمر ،عن قتادة ُب قولو( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ) :كانت من بيت
رجبل ،كل رجل منهم على عشرة آالؼ رجل .ككانت
٦تلكة ،ككاف أكلو مشورهتا ثبلٙتائة كاثٍت عشر ن
أبرض يقاؿ ٢تا مأرب ،على ثبلثة أمياؿ من صنعاء.
كىذا القوؿ ىو أقرب ،على أنو كثَت على ٦تلكة اليمن ،كهللا أعلم.
كقولو( :ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) ،أم :من متاع الدنيا ما ٭تتاج إليو ا١تلك ا١تتمكن( ،ﭙ ﭚ

ﭛ) يعٍت :سرير ٕتلس عليو عظيم ىائل مزخرؼ ابلذىب ،كأنواع اٞتواىر كالآللئ.
(٣)1تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،التفسًن ادليسر ،طّ( ،ص ّٕٕ)ّٕٖ ،
(ِ) سورة النمل (ِِ ػ ِٔ).



(ّ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔ ،ص (ُٖٔ).) )ُٖٗ( ،)ُٖٖ( ،)ُٖٕ( ،
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اعا،
قاؿ زىَت بن دمحم :كاف من ذىب صفحتاه ،مرموؿ ابلياقوت كالزبرجد[ .طولو ٙتانوف ذر ن
اعا" .
كعرضو أربعوف ذر ن
" كقاؿ دمحم بن إسحاؽ :كاف من ذىب مفصص ابلياقوت كالزبرجد] كاللؤلؤ ،ككاف إ٪تا ٮتدمها
النساء٢ ،تا ستمائة امرأة تلي ا٠تدمة.
قاؿ علماء التاريخ :ككاف ىذا السرير ُب قصر عظيم مشيد رفيع البناء ٤تكم ،كاف فيو ثبلٙتائة
كستوف طاقة من شرقو ،كمثلها من غربو ،قد يكضع بناؤه على أف تدخل الشمس كل يوـ من طاقة،

صباحا كمساءن؛ ك٢تذا قاؿ( :ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
كتغرب من مقابلتها ،فيسجدكف ٢تا ن

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ) أم :عن طريق اٟتق( ،ﭫﭬﭭ).
كقولو:

(ﭯ ﭰ

صد يى ٍم ىع ًن السبً ًيل فىػ يه ٍم ال
ﭱ) [معناه ( :ىكىزي ىن ى٢تييم الشٍيطىا يف أ ٍىع ىما ى٢تيٍم فى ى

يىػ ٍهتى يدك ىف أىال يى ٍس يج يدكا ًّللً)] أم :ال يعرفوف سبيل اٟتق اليت ىي إخبلص السجود ﵁ كحده دكف ما
خلق من شيء من الكواكب كغَتىا ،كما قاؿ تعاذل( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤﯥ ﯦﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ)

(ٔ)

كقرأ بعض القراء« :أال اي اسجدكا ﵁ » جعلها «أال» االستفتاحية ،ك«اي» للنداء ،كحذؼ
ا١تنادل ،تقديره عنده« :أال اي قوـ ،اسجدكا ﵁».
كقولو( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ) :قاؿ علي بن أيب طلحة ،عن ابن عباس :يعلم كل
خبيئة ُب السماء كاألرض .ككذا قاؿ عكرمة ،ك٣تاىد ،كسعيد بن جبَت ،كقتادة ،كغَت كاحد.
بء :ا١تاء ،ككذا قاؿ عبد الرٛتن بن زيد بن أسلم :خبء
كقاؿ سعيد بن ا١تسيب :ا٠تى ٍ
السموات كاألرض :ما جعل فيها من األرزاؽ :ا١تطر من السماء ،كالنبات من األرض.
كىذا مناسب من كبلـ ا٢تدىد ،الذم جعل هللا فيو من ا٠تاصية ما ذكره ابن عباس كغَته ،من
أنو يرل ا١تاء ٬ترم ُب ٗتوـ األرض كدكاخلها.
كقولو( :ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ

ﭼ) :يعلم ما ٮتفيو العباد ،كما يعلنونو من األقواؿ كاألفعاؿ ،كىذا

(ُ) فصلت.ّٕ :
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كقولو تعاذل :سواء ًمٍن يكم من أىسر الٍ ىقوىؿ كمن جهر بًًو كمن يىو مستى ٍخ و
ب ًابلنػ ىهار(ُ)" .
ف ًابللٍي ًل ىك ىسا ًر ه
ى ى ه ٍ ى ٍ ى ٍ ىى ٍ ى ىى ىى ٍ ى ي ٍ
(ِ)

"وقولو( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ

ﮅ) أم :ىو ا١تدعو هللا ،كىو الذم ال إلو إال ىو رب

العرش العظيم ،الذم ليس ُب ا١تخلوقات أعظم منو.
ك١تا كاف ا٢تدىد داعينا إذل ا٠تَت ،كعبادة هللا كحده كالسجود لو ،هني عن قتلو ،كما ركاه اإلماـ
أٛتد كأبو داكد كابن ماجو ،عن أيب ىريرة ،هنع هللا يضر ،قاؿ :هنى النيب  عن قتل أربع من الدكاب :النملة
(ّ) (ْ)
كالنحلة كا٢تدىد كالصىرد.
(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑ ﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝ ﭞ ﭟﭠﭡ
ﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ
ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ
ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ
(٘)

ﰡ ﰢ ﰣ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ)
()1الرعد.َُ :

()2ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔ ،ص (ُٖٔ).) )ُٖٗ( ،)ُٖٖ( ،)ُٖٕ( ،

()3اخرجو ابو داككد ،ف سنن ايب داوود ،كتاب االداب ،اببُ :ب قتل الذر( ،د.ط)( ،جُْ ،ص ٕ) ،رقم ّْٖٓ ،كصححو
األلباّن ُب صحيح الًتغيب كالًتىيب( ،جّ ،ص ٖٓ) رقم (َِٗٗ).

(ْ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔ ،ص (ُٖٔ).) )ُٖٗ( ،)ُٖٖ( ،)ُٖٕ( ،
()5سورة النمل (ِٕ ػ ْٔ).
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()

نت ًم ىن الكاذبُت} أم من ىذا
ت} فيما أخربتنا بو {أ ٍىـ يك ى
ىص ىدقٍ ى
" {قى ىاؿ} سليماف للهدىد { ىسنىنظيير أ ى
ًج كارتوكا كتوضؤكا كصلوا ٍب كتب
النوع؟ فهو أبلغ من أـ كذبت فيوٍ ،ب د ٌ٢تم على ا١تاء فاستي ٍخر ى
سليماف كتاابن صورتو« :من عبد هللا سليماف بن داكد إذل بلقيس ملكة سبأ ،بسمميحرلا نمحرلا هللا ،
علي كأتوّن مسلمُت» ٍب طبعو اب١تسك كختمو ٓتا٘تو.
السبلـ على من اتبع ا٢تدل أما بعد :فبل تعلوا ٌ
()           

ً
ً
ف قريبان منهم
{اذىب بٌ ًكتى ًاىب ىذا فىأىلٍق ٍو إًلىٍي ًه ٍم} أم بلقيس كقومها { يٍب تىػ ىوؿ} انصرؼ { ىعٍنػ يه ٍم} كق ٍ
ً
يردكف من اٞتواب فأخذه كأاتىا كحو٢تا جندىا كألقاه ُب حجرىا فلما رأتو
{فانظر ىماذىا يىػ ٍرجعيو ىف} ٌ
ارتعدت كخضعت خوفاٍ ،ب كقفت على ما فيو.
() 

ت} ألشراؼ قومها {ايأيها ا١تبل إً ٌىن} بتحقيق ا٢تمزتُت كتسهيل الثانية بقلبها كاكان مكسورة
ٍب {قىالى ٍ
ً
ً
اب ىك ًرميه} ٥تتوـ
{أيلٍق ىى إً ىذل كتى ه
()

{إًنوي ًمن يسلىٍي ىما ىف ىكإًنوي} أم مضمونو {بً ٍس ًم اّللً الرٛتن الرحيم}" .

(ُ)

()     

"{أال تعلوا علي} قاؿ ابن عباس :أم :ال تتكربكا علي .كقيل :ال تتعظموا كال تًتفعوا علي.
معناه :ال ٘تتنعوا من اإلجابة ،فإف ترؾ اإلجابة من العلو كالتكرب{ ،كأتوّن مسلمُت} مؤمنُت طائعُت.
(ِ)
قيل :ىو من اإلسبلـ ،كقيل :ىو من االستسبلـ" ..
(                 
               

(ُ) ا﵀لي ،كالسيوطي ،تفسًن اجلاللٌن( ،د.ط)( ،ج ٕ ،ص ُٖٓ.)ُٖٗ ،
()2البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآن ،طْ( ،جٔ ،ص ُٗٓ).
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)        

"{قالت اي أيهػا ا١تػؤل أفتػوّن ُب أمػرم} أشػَتكا علػي فيمػا عػرض رل ،كأجيبػوّن فيمػا أشػاكركم فيػو{ ،مػا
كنػػت قاطعػػة} قاضػػية كفاصػػلة{ ،أم ػرا حػػىت تشػػهدكف} [أمٖ :تضػػركف] (ّ){ .قػػالوا} ٣تيبػػُت ٢تػػا:
{٨تن أكلو قػوة} ُب القتػاؿ{ ،كأكلػو أبس شػديد} عنػد اٟتػرب ،قػاؿ مقاتػل :أرادكا ابلقػوة كثػرة العػدد،
كابلبػػأس الشػػديد الشػػجاعة ،كىػػذا تع ػريض مػػنهم ابلقتػػاؿ إف أم ػرهتم بػػذلكٍ ،ب قػػالوا{ :كاألمػػر إليػػك}
أيتها ا١تلكة ُب القتاؿ كتركو{ ،فانظرم} من الػرأم{ ،مػاذا أتمػرين} ٕتػدينا ألمػرؾ مطيعػُت{ .قالػت}
بلقيس ٣تيبة ٢تم عػن التعػريض للقتػاؿ{ :إف ا١تلػوؾ إذا دخلػوا قريػة} أم :عنػوة{ .أفسػدكىا} خربوىػا،
{كجعلوا أعزة أىلها أذلة} أم :أىانوا أشرافها ككرباءىا ،كي يستقيم ٢تم األمرٖ ،تذرىم مسَت سػليماف
إليهم كدخولو ببلدىم ،كتناىى ا٠ترب عنها ىاىنا ،فصدؽ هللا قو٢تا فقاؿ{ :ككذلك يفعلوف} أم :كما
(ُ)
قالت ىي يفعلوف".
( )

"ٍب قالت{ :كإّن مرسلة إليهم هبدية} كا٢تدية ىي :العطية على طريق ا١تبلطفة .كذلك أف بلقيس
كانت امرأة لبيبة قد سيست كساست ،فقالت للمؤل من قومها :إّن مرسلة إليهم ،أم :إذل سليماف
كقومو ،هبدية أصانعو هبا عن ملكي كأختربه هبا أملك ىو أـ نيب؟ فإف يكن ملكا قبل ا٢تدية
كانصرؼ ،كإف كاف نبيا دل يقبل ا٢تدية كدل يرضو منا إال أف نتبعو على دينو ،فذلك قولو تعاذل{ :فناظرة
مب يرجع ا١ترسلوف} فأىدت إليو كصفاء ككصائف ،قاؿ ابن عباس :ألبستهم لباسا كاحدا كي ال
يعرؼ ذكر من أنثى .كقاؿ ٣تاىد :ألبس الغلماف لباس اٞتوارم كألبس اٞتوارم لباس الغلماف.
كاختلفوا ُب عددىم ،فقاؿ ابن عباس :مائة كصيف كمائة كصيفة كقاؿ ٣تاىد[ :كمقاتل] :مائتا غبلـ
كمائتا جارية.
كقاؿ قتادة ،كسعيد بن جبَت :أرسلت إليو بلبنة من ذىب ُب حرير كديباج .كقاؿ اثبت البناّن:
(ُ) البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآنٖ ،تقيق عثماف ٚتعة ضمَتية -سليماف مسلم اٟترش ،طْ( ،جٔ ،ص ُٗٓ).
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أىدت إليو صفائح من الذىب ُب أكعية الديباج .كقيل :كانت أربع لبنات من ذىب"....

(ُ)



(              
)

"{فلما جاء سليماف قاؿ أ٘تدكنٍت ٔتاؿ} قرأ ٛتزة ،كيعقوب " :أ٘تدكّن " بنوف كاحدة مشددة كإثبات
الياء ،كقرأ اآلخركف :بنونُت خفيفُت ،كيثبت الياء أىل اٟتجاز كالبصرة ،كاآلخركف ٭تذفوهنا{ ،فما
آاتّن هللا} أعطاّن هللا من النبوة كالدين كاٟتكمة كا١تلك{ ،خَت} أفضل٦{ ،تا آاتكم بل أنتم
هبديتكم تفرحوف} ألنكم أىل مفاخرة ُب الدنيا كمكاثرة هبا ،تفرحوف إبىداء بعضكم لبعض ،فأما أان
فبل أفرح هبا ،كليست الدنيا من حاجيت ،ألف هللا تعاذل قد مكنٍت فيها كأعطاّن منها ما دل يعط أحدا،
(ِ)
كمع ذلك أكرمٍت ابلدين كالنبوةٍ ،ب قاؿ للمنذر بن عمرك كأمَت الوفد{ :ارجع إليهم} "
(             
)

"{ارجع إليهم} اب٢تدية{ ،فلنأتينهم ّتنود ال قبل ٢تم} ال طاقة ٢تم{ ،هبا كلنخرجنهم منها} أم :من
أرضهم كببلدىم كىي سبأ{ ،أذلة كىم صاغركف} ذليلوف إف دل أيتوّن مسلمُت .قاؿ كىب كغَته من
أىل الكتب :فلما رجعت رسل بلقيس إليها من عند سليماف ،قالت :قد عرفت -كهللا-ما ىذا ٔتلك
كما لنا بو طاقة ،فبعثت إذل سليماف إّن قادمة عليك ٔتلوؾ قومي حىت أنظر ما أمرؾ كما تدعو إليو
من دينكٍ ،ب أمرت بعرشها فجعل ُب آخر سبعة أبيات بعضها ُب بعض ُب آخر قصر من سبعة
قصور ٢تاٍ ،ب أغلقت دكنو األبواب ،كككلت بو حراسا ٭تفظونوٍ ،ب قالت ١تن خلفت على سلطاهنا:
احتفظ ٔتا قبلك كسرير ملكي ،ال ٮتلص إليو أحد كال يرينو حىت آتيكٍ ،ب أمرت مناداي ينادم ُب
أىل ٦تلكتها يؤذهنم ابلرحيل ،كشخصت إذل سليماف ُب اثٍت عشر ألف قيل من ملوؾ اليمنٖ ،تت
يدم كل قيل ألوؼ كثَتة .قاؿ ابن عباس :ككاف سليماف رجبل مهيبا ال يبتدأ بشيء حىت يكوف ىو
()1البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآن ،طْ( ،جٔ ،ص ُُٔ).
()2البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآن ،طْ( ،جٔ ،صُِٔ).
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الذم يسأؿ عنو ،فخرج يوما فجلس على سرير ملكو ،فرأل رىجا قريبا منو ،فقاؿ :ما ىذا؟ قالوا:
بلقيس كقد نزلت منا هبذا ا١تكاف ،ككاف على مسَتة فرسخ من سليماف ،قاؿ ابن عباس :ككاف بُت
الكوفة كاٟتَتة قدر فرسخ ،فأقبل سليماف حينئذ على جنوده{ .قاؿ اي أيها ا١تؤل أيكم أيتيٍت بعرشها
قبل أف أيتوّن مسلمُت} أم :مؤمنُت ،كقاؿ ابن عباس :طائعُت .كاختلفوا ُب السبب الذم ألجلو
أمر سليماف إبحضار عرشها ،فقاؿ أكثرىم :ألف سليماف علم أهنا إف أسلمت ٭ترـ عليو ما٢تا ،فأراد
أف أيخذ سريرىا قبل أف ٭ترـ عليو أخذه إبسبلمها .كقيل :لَتيها قدرة هللا عز كجل كعظم سلطانو ُب
معجزة أيٌب هبا ُب عرشها ،كقاؿ قتادة :ألنو أعجبتو صفتو ١تا كصفو ا٢تدىد ،فأحب أف يراه .قاؿ ابن
زيد :أراد أف أيمر بتنكَته كتغيَته ليخترب بذلك عقلها" ..

(ُ)

(                   

) 

"{قاؿ عفريت من اٞتن} كىو ا١تارد القوم ،قاؿ كىب :اٝتو كوذل كقيل :ذكواف ،قاؿ ابن عباس:
العفريت الداىية .كقاؿ الضحاؾ :ىو ا٠تبيث .كقاؿ الربيع :الغليظ ،قاؿ الفراء :القوم الشديد،
كقيل :ىو صخرة اٞتٍت ،ككاف ٔتنزلة جبل يضع قدمو عند منتهى طرفو{ ،أان آتيك بو قبل أف تقوـ من
مقامك} أم :من ٣تلسك الذم تقضي فيو[ ،قاؿ ابن عباس :ككاف لو كل غداة ٣تلس يقضي فيو]
إذل منتهى النهار{ ،كإّن عليو} أم :على ٛتلو{ ،لقوم أمُت} على ما فيو من اٞتواىر ،فقاؿ
سليماف :أريد أسرع من ىذا .فػ {قاؿ الذم عنده علم من الكتاب} كاختلفوا فيو فقاؿ بعضهم ىو
جربيل .كقيل :ىو ملك من ا١تبلئكة أيد هللا بو نبيو سليماف عليو السبلـ .كقاؿ أكثر ا١تفسرين :ىو
آصف بن برخيا ،ككاف صديقا يعلم اسم هللا األعظم الذم إذا دعي بو أجاب كإذا سئل بو أعطى.
كركل جويرب ،كمقاتل ،عن الضحاؾ عن ابن عباس قاؿ :إف آصف قاؿ لسليماف حُت صلى :مد
(ُ) البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآن ،طْ( ،ج ٔ ،ص ُّٔ).
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عينيك حىت ينتهي طرفك ،فمد سليماف عينيو ،فنظر ٨تو اليمُت ،كدعا آصف فبعث هللا ا١تبلئكة
فحملوا السرير من ٖتت األرض ٮتدكف بو خدا حىت ا٩ترقت األرض ابلسرير بُت يدم سليماف ،كقاؿ
الكليب :خر آصف ساجدا كدعا ابسم هللا األعظم فغاب عرشها ٖتت األرض حىت نبع عند كرسي
سليماف .كقيل :كانت ا١تسافة مقدار شهرين .كاختلفوا ُب الدعاء [الذم دعا بو] آصف ،فقاؿ
٣تاىد ،كمقاتل :اي ذا اٞتبلؿ كاإلكراـ .كقاؿ الكليب :اي حي اي قيوـ .كركم ذلك عن عائشة .كركم
عن الزىرم قاؿ :دعاء الذم عنده علم من الكتاب :اي إ٢تنا كإلو كل شيء إ٢تا كاحدا ال إلو إال أنت
ائتٍت بعرشها .كقاؿ دمحم بن ا١تنكدر :إ٪تا ىو سليماف ،قاؿ لو عادل من بٍت إسرائيل آاته هللا علما
كفهما{ :أان آتيك بو قبل أف يرتد إليك طرفك} قاؿ سليماف :ىات ،قاؿ :أنت النيب ابن النيب،
كليس أحد أكجو عند هللا منك ،فإف دعوت هللا كطلبت إليو كاف عندؾ ،فقاؿ :صدقت ،ففعل
ذلك ،فجيء ابلعرش ُب الوقت.
كقولو تعاذل{ :قبل أف يرتد إليك طرفك} قاؿ سعيد بن جبَت :يعٍت :من قبل أف يرجع إليك
أقصى من ترل ،كىو أف يصل إليك من كاف منك على مد بصرؾ .قاؿ قتادة :قبل أف أيتيك
الشخص من مد البصر .كقاؿ ٣تاىد :يعٍت إدامة النظر حىت يرتد الطرؼ خاسئا .كقاؿ كىب٘ :تد
عينيك فبل ينتهي طرفك إذل مداه ،حىت أمثلو بُت يديك{ ،فلما رآه} يعٍت :رأل سليماف العرش،
{مستقرا عنده} ٤تموال إليو من مأرب إذل الشاـ ُب قدر ارتداد الطرؼ{ ،قاؿ ىذا من فضل ريب
ليبلوّن أأشكر} نعمتو{ ،أـ أكفر} [فبل أشكرىا]{ ،كمن شكر فإ٪تا يشكر لنفسو} أم :يعود نفع
شكره إليو ،كىو أف يستوجب بو ٘تاـ النعمة كدكامها ،ألف الشكر قيد النعمة ا١توجودة كصيد النعمة
(ُ)
ا١تفقودة{ ،كمن كفر فإف ريب غٍت} عن شكره{ ،كرمي} إبفضاؿ على من يكفر نعمو" ..
( )

"قولو تعاذل{ :قاؿ نكركا ٢تا عرشها} يقوؿ :غَتكا سريرىا إذل حاؿ تنكره إذا رأتو ،قاؿ قتادة كمقاتل:
ىو أف يزاد فيو كينقص ،كركم أنو جعل أسفلو أعبله كأعبله أسفلو ،كجعل مكاف اٞتوىر األٛتر
أخضر كمكاف األخضر أٛتر{ ،ننظر أهتتدم} إذل عرشها فتعرفو{ ،أـ تكوف من} اٞتاىلُت،
(ُ) البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآن ،طْٔ( ،ج ،صُّٔ.)ُٔٓ ،
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{الذين ال يهتدكف} إليو ،كإ٪تا ٛتل سليماف على ذلك كما ذكره كىب كدمحم بن كعب كغَت٫تا :أف
الشياطُت خافت أف يتزكجها سليماف فتفشي إليو أسرار اٞتن كذلك أف أمها كانت جنية ،كإذا كلدت
لو كلدا ال ينفكوف من تسخَت سليماف كذريتو من بعده ،فأساؤا الثناء عليها ليزىدكه فيها ،كقالوا :إف
ُب عقلها شيئا كإف رجلها كحافر اٟتمار كأهنا شعراء الساقُت فأراد سليماف أف ٮتترب عقلها بتنكَت
عرشها كينظر إذل قدميها ببناء الصرح" .

(ٔ)

(   
) 

" {فلما جاءت قيل أىكذا عرشك قالت كأنو ىو} قاؿ مقاتل :عرفتو لكنها شبهت عليهم كما
شبهوا عليها .كقاؿ عكرمة :كانت حكيمة دل تقل :نعم ،خوفا من أف تكذب ،كدل تقل :ال خوفا من
التكذيب ،قالت :كأنو ىو ،فعرؼ سليماف كماؿ عقلها حيث دل تقر كدل تنكر .كقيل اشتبو عليها أمر
العرش ،ألهنا تركتو ُب بيت خلف سبعة أبواب مغلقة كا١تفاتيح معها ،كقيل ٢تا :فإنو عرشك فما أغٌت
عنك إغبلؽ األبواب ،فقاؿ{ :كأكتينا العلم} بصحة نبوة سليماف ابآلايت ا١تتقدمة من أمر ا٢تدية
كالرسل{ ،من قبلها} من قبل اآلية ُب العرش {ككنا مسلمُت} منقادين طائعُت ألمر سليماف .كقيل
قولو" :كأكتينا العلم من قبلها" قالو سليماف ،يقوؿ :كأكتينا العلم اب﵁ كبقدرتو على ما يشاء من قبل
ىذه ا١ترأة ،ككنا مسلمُت ،ىذا قوؿ ٣تاىد .كقيل :معناه كأكتينا العلم إبسبلمها ك٣تيئها طائعة من قبل
٣تيئها ككنا مسلمُت طائعُت ﵁ عز كجل .قولو عز كجل{ :كصدىا ما كانت تعبد من دكف هللا} أم:
منعها ما كانت تعبد من دكف هللا ،كىو الشمس ،أف تعبد هللا ،أم :صدىا عبادة الشمس عن
التوحيد كعبادة هللا ،فعلى ىذا التأكيل يكوف " ما " ُب ٤تل الرفع.
كقيل :معناه [صدىا عن عبادة هللا ال نقصاف عقلها كما قالت اٞتن :إف ُب عقلها شيئا ،بل كانت
تعبد من دكف هللا] .كقيل :معناه كصدىا سليماف ما كانت تعبد من دكف هللا ،أم :منعها ذلك كحاؿ
بينها كبينو ،فيكوف ٤تل "ما" نصبا{ .إهنا كانت من قوـ كافرين} ىذا استئناؼ ،أخرب هللا تعاذل أهنا
(ِ)
كانت من قوـ يعبدكف الشمس ،فنشأت بينهم كدل تعرؼ إال عبادة الشمس" .
(ُ) البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآن ،طْ( ،جٔ ،ص ُٓٔ.)ُٔٔ ،

(ِ) البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآن ،ط ْ( ،ج ٔ ،ص ُٔٔ.)ُٕٔ ،
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(                   
)

" قولو عز كجل{ :قيل ٢تا ادخلي الصرح} اآلية ،كذلك أف سليماف أراد أف ينظر إذل قدميها كساقيها
من غَت أف يسأ٢تا كشفها١ ،تا قالت الشياطُت :إف رجليها كحافر اٟتمار ،كىي شعراء الساقُت ،أمر
الشياطُت فبنوا لو صرحا أم :قصرا من زجاج ،كقيل بيتا من زجاج كأنو ا١تاء بياضا ،كقيل :الصرح
صحن الدار ،كأجرل ٖتتو ا١تاء ،كألقى فيو كل شيء من دكاب البحر السمك كالضفادع كغَت٫تاٍ ،ب
كضع سريره ُب صدره كجلس عليو كعكفت عليو الطَت كاٞتن كاإلنس .كقيل :اٗتذ صحنا من قوارير
كجعل ٖتتها ٘تاثيل من اٟتيتاف كالضفادع ،فكاف الواحد إذا رآه ظنو ماء .كقيل :إ٪تا بٌت الصرح ليخترب
فهمها كما فعلت ىي ابلوصفاء كالوصائف ،فلما جلس على السرير دعا بلقيس ،فلما جاءت قيل
٢تا ادخلي الصرح {فلما رأتو حسبتو ٞتة} ٖٓ/أ كىي معظم ا١تاء{ ،ككشفت عن ساقيها} لتخوضو
إذل سليماف ،فنظر سليماف فإذا ىي أحسن الناس قدما كساقا إال أهنا كانت شعراء الساقُت ،فلما
رأل سليماف ذلك صرؼ بصره عنو كانداىا (ُ) {قاؿ إنو صرح ٦ترد} ٦تلس مستو{ ،من قوارير}
كليس ٔتاءٍ ،ب إف سليماف دعاىا إذل اإلسبلـ ،ككانت قد رأت حاؿ العرش كالصرح فأجابت،
ك{قالت رب إّن ظلمت نفسي} ابلكفر .كقاؿ مقاتل١ :تا رأت السرير كالصرح علمت أف ملك
سليماف من هللا فقالت :رب إّن ظلمت نفسي بعبادة غَتؾ{ ،كأسلمت مع سليماف ﵁ رب
العا١تُت} أم :أخلصت لو التوحيد .كقيل :إهنا ١تا بلغت الصرح كظنتو ٞتة ،قالت ُب نفسها :إف
سليماف يريد أف يغرقٍت ،ككاف القتل علي أىوف من ىذا ،فقو٢تا" :ظلمت نفسي" تعٍت بذلك الظن.
كاختلفوا ُب أمرىا بعد إسبلمها ،قاؿ عوف بن عبد هللا :سأؿ رجل عبد هللا بن عتبة :ىل
تزكجها سليماف؟ قاؿ :انتهى أمرىا إذل قو٢تا :أسلمت مع سليماف ﵁ رب العا١تُت ،يعٍت :ال علم لنا
كراء ذلك .كقاؿ بعضهم :تزكجها ،ك١تا أراد أف يتزكجها كره ما رأل من كثرة شعر ساقيها ،فسأؿ
اإلنس :ما يذىب ىذا؟ قالوا :ا١توسى ،فقالت ا١ترأة :دل ٘تسٍت حديدة قط ،فكره سليماف ا١توسى،
كقاؿ :إهنا تقطع ساقيها ،فسأؿ اٞتن فقالوا :ال ندرمٍ ،ب سأؿ الشياطُت فقالوا :إان ٨تتاؿ لك حيلة
حىت تكوف كالفضة البيضاء ،فاٗتذكا النورة كاٟتماـ ،فكانت النورة كاٟتمامات من يومئذ (ِ) فلما
تزكجها سليماف أحبها حبا شديدا ،كأقرىا على ملكها ،كأمر اٞتن فابتنوا ٢تا أبرض اليمن ثبلثة
حصوف دل ير الناس مثلها ارتفاعا كحسنا ،كىي :سلحُت ،كبينوف ،كعمدافٍ .ب كاف سليماف يزكرىا ُب
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كل شهر مرة بعد أف ردىا إذل ملكها كيقيم عندىا ثبلثة أايـ ،يبتكر من الشاـ إذل اليمن ،كمن اليمن
إذل الشاـ ،ككلدت لو فيما ذكر كركم عن كىب قاؿ :زعموا أف بلقيس ١تا أسلمت قاؿ ٢تا سليماف:
اختارم رجبل من قومك أزكجكو ،قالت :كمثلي اي نيب هللا تنكح الرجاؿ كقد كاف رل ُب قومي من
ا١تلك كالسلطاف ما كاف؟ قاؿ :نعم ،إنو ال يكوف ُب اإلسبلـ إال ذلك ،كال ينبغي لك أف ٖترمي ما
أحل هللا لك ،فقالت :زكجٍت إف كاف ال بد من ذلك ذا تبع ملك ٫تذاف فزكجو إايىاٍ ،ب ردىا إذل
اليمن ،كسلط زكجها ذا تبع على اليمن ،كدعا زكبعة أمَت جن اليمن ،فقاؿ :اعمل لذم تبع ما
ستعملك فيو ،فلم يزؿ هبا ملكا يعمل لو فيها ما أراد حىت مات سليماف ،فلما أف حاؿ اٟتوؿ،
كتبينت اٞتن موت سليماف أقبل رجل منهم فسلك هتامة حىت إذا كاف ُب جوؼ اليمن صرخ أبعلى
صوتو :اي معشر اٞتن إف ا١تلك سليماف قد مات ،فارفعوا أيديكم فرفعوا أيديهم كتفرقوا ،كانقضى
ملك ذم تبع ،كملك بلقيس مع ملك سليماف (ُ) .كقيل :إف ا١تلك كصل إذل سليماف كىو ابن
(ُ)
ثبلث عشرة سنة كمات كىو ابن ثبلث كٜتسُت سنة" .
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ)

(ِ)

"ٮترب-تعاذل-عن ٙتود كما كاف من أمرىا مع نبيها صاحل ،عليو السبلـ ،حُت بعثو هللا إليهم،
فدعاىم إذل عبادة هللا كحده ال شريك لو( ،ﭚ

ﭛ

ﭜ

ﭝ) قاؿ ٣تاىد :مؤمن ككافر-

كقولو تعاذل( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ

ﮌ)(ّ).
(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ) ،أم :دل تدعوف ْتضور العذاب ،كال تطلبوف من هللا

رٛتتو؟ ك٢تذا قاؿ( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ) أم :ما رأينا
أحدا منهم سوءه إال قاؿ:
خَتا .كذلك أهنم-لشقائهم-كاف ال يصيب ن
على كجهك ككجوه ىم ٍن اتبعك ن
(ُ) البغوم ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآن ،طْ( ،ج ٔ ،ص.)ُٕٔ ،ُٖٔ ،
(ِ) سورة النمل (ْٓ ػ ْٕ).
(ّ) األعراؼ.ٕٔ ،ٕٓ :
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ىذا من قبل صاحل كأصحابو.
إخبار عن قوـ فرعوف:
قاؿ ٣تاىد :تشاءموا هبم .كىذا كما قاؿ-تعاذل -نا

(ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)(ُ) .كقاؿ تعاذل:
ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)(ِ) ،أم :بقضاء هللا كقدره .كقاؿ ً
٥تربنا عن أىل القرية إذ جاءىا ا١ترسلوف:
(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ)(ّ) .كقاؿ

( ﯦﯧ

ىؤالء( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ) أم :هللا ٬تازيكم على ذلك( ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ)

قاؿ

قتادة :تبتلوف ابلطاعة كا١تعصية.
(ْ)

كالظاىر أف ا١تراد بقولو( :ﭻ) أم :تستدرجوف فيما أنتم فيو من الضبلؿ".

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲
﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛ ﯜ)(ٓ).

"ٮترب-تعاذل-عن طغاة ٙتود كرؤكسهم ،الذين كانوا دعاة قومهم إذل الضبللة كالكفر كتكذيب
ليبل فيقتلوه
صاحل ،ى
يضا ،أبف يبيتوه ُب أىلو ن
كآؿ هبم اٟتاؿ إذل أهنم عقركا الناقة ،ك٫توا بقتل صاحل أ ن
غٍيػلىةٍ ،ب يقولوا ألكليائو من أقربيو :إهنم ما علموا بشيء من أمره ،كإهنم لصادقوف فيما أخربكىم بو،

من أهنم دل يشاىدكا ذلك ،فقاؿ تعاذل( :ﭽ
نفر( ،ﮂ

ﮃ

ﮄ

ﮅ

ﭾ

ﭿ) أم :مدينة ٙتود( ،ﮀ

ﮁ) أم :تسعة

ﮆ) كإ٪تا غلب ىؤالء على أمر ٙتود؛ ألهنم كانوا كرباء فيهم

كرؤساءىم.
الع ٍوُب ،عن ابن عباس :ىؤالء ىم الذين عقركا الناقة ،أم :الذم صدر ذلك عن آرائهم
قاؿ ى
كمشورهتم-قبحهم هللا كلعنهم-كقد فعل ذلك.

(ُ) األعراؼ.ُُّ :
(ِ) النساء.ٕٖ :
(ّ) يس.ُٗ ،ُٖ :

(ْ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔ ،ص ُٕٗ.)ُٖٗ ،
(ٓ) سورة النمل (ْٖ ػ ّٓ).
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كقاؿ الس ًٌدم ،عن أيب مالك ،عن ابن عباس :كاف أٝتاء ىؤالء التسعة :دعمى ،كدعيم،
كىرما ،كىرمي ،كداب ،كصواب ،كرايب ،كمسطع ،كقدار بن سالف عاقر الناقة ،أم :الذم ابشر
ذلك بيده .قاؿ هللا تعاذل( :ﭛﭜﭝ ﭞ) (ُ) ،كقاؿ-تعاذل:-

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) (ِ).

كقاؿ عبد الرزاؽ :أنبأان ٭تِت بن ربيعة الصنعاّنٝ ،تعت عطاء-ىو ابن أيب رابح-يقوؿ:
(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ) قاؿ :كان او يقرضوف الدراىم ،يعٍت :أهنم
عددا ،كما كاف العرب يتعاملوف.
كانوا أيخذكف منها ،ككأهنم كانوا يتعاملوف هبا ن
كقاؿ اإلماـ مالك ،عن ٭تِت بن سعيد ،عن سعيد بن ا١تسيب أنو قاؿ :قىطٍع الذىب كالورؽ
من الفساد ُب األرض.
كُب اٟتديث-الذم ركاه أبو داكد كغَته :-أف رسوؿ هللا  هنى عن كسر سكة ا١تسلمُت
اٞتائزة بينهم إال من أبس.
كالغرض أف ىؤالء الكفرة الفسقة ،كاف من صفاهتم اإلفساد ُب األرض بكل طريق يقدركف
ّ
عليها ،فمنها ما ذكره ىؤالء األئمة كغَت ذلك" .
"كقولو( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) أمٖ :تالفوا كتبايعوا على قتل نيب هللا صاحل ،عليو
ليبل غيلة .فكادىم هللا ،كجعل الدائرة عليهم.
السبلـ ،من لقيو ن
قاؿ ٣تاىد :تقاٝتوا كٖتالفوا على ىبلكو ،فلم يصلوا إليو حىت ىلكوا كقومهم أٚتعُت.
ليبل فيقتلوه ،كذكر لنا أهنم بينما ىم ىم ىعانيق إذل صاحل
كقاؿ قتادة :توافقوا على أف أيخذكه ن
ليفتكوا بو ،إذ بعث هللا عليهم صخرة فأ٫تدهتم.
كقاؿ العوُب ،عن ابن عباس :ىم الذين عقركا الناقة ،قالوا حُت عقركىا :نػيبىػيًٌت صاٟتا [كأىلو]
كقومو فنقتلهمٍ ،ب نقوؿ ألكلياء صاحل :ما شهدان من ىذا شيئا ،كما لنا بو من علم .فدمرىم هللا
أٚتعُت.
(ُ) القمر.ِٗ :
(ِ) الشمس.ُِ :

3ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔص (ُٖٗ).) )ََِ( ،)ُٗٗ( ،
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كقاؿ دمحم بن إسحاؽ :قاؿ ىؤالء التسعة بعدما عقركا الناقة :ىىليم فلنقتل صاٟتنا ،فإف كاف
كاذاب كنا قد أٟتقناه بناقتو! فأتوه ليبل ليبيًٌتوه ُب أىلو ،فدمغتهم ا١تبلئكة
صادقنا عجلناه قبلنا ،كإف كاف ن
ابٟتجارة ،فلما أبطئوا على أصحاهبم ،أتوا ىمنػزؿ صاحل ،فوجدكىم منشدخُت قد رضخوا ابٟتجارة،
فقالوا لصاحل :أنت قتلتهمٍ ،ب ٫توا بو ،فقامت عشَتتو دكنو ،كلبسوا السبلح ،كقالوا ٢تم :كهللا ال
أبدا ،كقد كعدكم أف العذاب انزؿ بكم ُب ثبلث ،فإف كاف صادقنا فبل تزيدكا ربكم عليكم
تقتلونو ن
ُ
غضبنا ،كإف كاف كاذاب فأنتم من كراء ما تريدكف .فانصرفوا عنهم ليلتهم تلك" .

ً
ك
"كقاؿ عبد الرٛتن بن أيب حاًب١ :تا عقركا الناقة كقاؿ ٢تم صاحل :ى٘تىتػعيوا ًُب ىدا ًريك ٍم ثىبلثىةى أىايوـ ذىل ى
ك ٍع هد ىغٍيػر م ٍك يذ و
كب(ِ) ،قالوا :زعم صاحل أنو يفرغ منا إذل ثبلثة أايـ ،فنحن نفرغ منو كأىلو قبل ثبلث.
يى
ى
ليبل
اٟتجر عند شعب ىناؾ يصلي فيو ،فخرجوا إذل كهف ،أم :غار ىناؾ ن
ككاف لصاحل مسجد ُب ٍ
فقالوا :إذا جاء يصلي قتلناهٍ ،ب رجعنا إذا فرغنا منو إذل أىلو ،ففرغنا منهم .فبعث هللا صخرة من
ا٢تضب حيا٢تم ،فخشوا أف تشدخهم ،فتبادركا ،فانطبقت عليهم الصخرة كىم ُب ذلك الغار ،فبل
ى
يدرم قومهم أين ىم ،كال يدركف ما فعل بقومهم ،فعذب هللا ىؤالء ىاىنا ،كىؤالء ىاىنا ،كأ٧تى هللا
صاٟتنا كمن معوٍ ،ب ق أر( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ) أم :فارغة ليس فيها أحد (ﮬ ﮭﮮ ﮯ
(ّ)

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
1ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔص (ُٖٗ).) )ََِ( ،)ُٗٗ( ،
(ِ) ىود.ٔٓ :

(ّ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔص (ُٖٗ).) )ََِ( ،)ُٗٗ( ،
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ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ ﮖﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
(ُ)

ﮱ ﮲)

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ)

"كاذكر لوطنا إذ قاؿ لقومو :أأتتوف الفعلة ا١تتناىية ُب القبح ،كأنتم تعلموف قبحها؟ أإنكم لتأتوف
عوضا عن النساء؟ بل أنتم قوـ ٕتهلوف حق هللا عليكم ،فخالفتم بذلك
الرجاؿ ُب أدابرىم للشهوة ن
صٍيػتيم رسولو بفعلتكم القبيحة اليت دل يسبقكم هبا أح هد من العا١تُت".
أمره ،ى
كع ى
(ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ)

ىخرجوا آؿ لوط من قريتكم ،إهنم أانس
فما كاف لقوـ لوط جواب لو إال قوؿ بعضهم لبعض :أ ٍ
يتنزىوف عن إتياف الذكراف .قالوا ٢تم ذلك استهزاءن هبم.

(ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)

فأ٧تينا لوطنا كأىلو من العذاب الذم سيقع بقوـ لوط ،إال امرأتو قدرانىا من الباقُت ُب العذاب؛
عوان لقومها على أفعا٢تم القبيحة ،راضية هبا.
حىت هتلك مع ا٢تالكُت؛ ألهنا كانت ن

(ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ)

كأمطران عليهم من السماء حجارة ًمن طُت مهلكة ،ف ىقبي ىح مطر ا١تن ىذرين ،الذين قامت عليهم
اٟتجة.
(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ)

قل-أيها الرسوؿ :-الثناء كالشكر ﵁ ،كسبلـ منو ،كأ ىىمنىةه على عباده الذين ٗتَتىم لرسالتوٍ ،ب
اسأؿ مشركي قومك :ىل هللا الذم ٯتلك النفع كالضر خَت أك الذم يشركوف من دكنو٦ ،تن ال ٯتلك
(ُ) سورة النمل (ْٓ ػ َٕ).
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نفعا كال ضرا؟
لنفسو كال لغَته ن

(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)

كاسأ٢تم ىمن خلق السماكات كاألرض ،كأنزؿ لكم من السماء ماء ،فأنبت بو حدائق ذات منظر
حسن؟ ما كاف لكم أف تنبتوا شجرىا ،لوال أف هللا أنزؿ عليكم ا١تاء من السماء .إف عبادتو-سبحانو-
ىي اٟتق ،كعبادة ما سواه ىي الباطل .أمعبود مع هللا فعل ىذه األفعاؿ حىت ييعبد معو كييشرؾ بو؟ بل
ىؤالء ا١تشركوف قوـ ينحرفوف عن طريق اٟتق كاإلٯتاف ،فيسوكف اب﵁ غَته ُب العبادة كالتعظيم.
( ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﯖ ﯗ)

أهنارا ،كجعل ٢تا
أعبادة ما تشركوف بربكم خَت أـ الذم جعل لكم األرض مستقرا كجعل كسطها ن
حاجزا حىت ال ييفسد أحد٫تا اآلخر؟ أمعبود مع هللا
اٞتباؿ ثوابت ،كجعل بُت البحرين العذب كا١تلح
ن
فىػ ىع ىل ذلك حىت تشركوه معو ُب عبادتكم؟ بل أكثر ىؤالء ا١تشركُت ال يعلموف قى ٍدر عظمة هللا ،فهم
كظلما.
يشركوف بو ن
تقليدا ن
(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ)

أعبادة ما تشركوف اب﵁ خَته؟ أـ الذم ي٬تيب ا١تكركب إذا دعاه ،كيكشف السوء النازؿ بو،
قليبل ما تذكركف
ك٬تعلكم خلفاء ١تن سبقكم ُب األرض؟ أمعبود مع هللا ينعم عليكم ىذه النعم؟ ن
كتعتربكف؛ فلذلك أشركتم اب﵁ غَته ُب عبادتو.
(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ)

أعبادة ما تشركوف اب﵁ خَت؟ أـ الذم يرشدكم ُب ظلمات ال ًٌرب كالبحر إذا ضللتم فأظلمت
عليكم السبل ،كالذم يرسل الرايح مبشر و
ات ٔتا يرحم بو عباده ًمن غيث ٭تيي موات األرض؟ أمعبود
مع هللا يفعل بكم شيئنا من ذلك فتدعونو من دكنو؟ تنزه هللا كتقدس عما يشركوف بو غَته.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)

كمن الذم يرزقكم من السماء إبنزاؿ
كاسأ٢تم من الذم ينشئ ا٠تلق ٍب يفنيو إذا شاءٍ ،ب يعيده ،ى
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ا١تطر ،كمن األرض إبنبات الزرع كغَته؟ أمعبود سول هللا يفعل ذلك؟ قل :ىاتوا حجتكم إف كنتم
صادقُت ُب زعمكم أف ﵁-تعاذل-شري نكا ُب ملكو كعبادتو.
(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ
ﮁﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆ ﮇ)

قل-أيها الرسوؿ٢-تم :ال يعلم أحد ُب السماكات كال ُب األرض ما استأثر هللا بعلمو من
ا١تغيبات ،كال يدركف مىت ىم مبعوثوف ًمن قبورىم عند قياـ الساعة؟ بل تكامل علمهم ُب اآلخرة،
شك منها ،بل عميت
فأيقنوا ابلدار اآلخرة ،كما فيها ًمن أىواؿ حُت عاينوىا ،كقد كانوا ُب الدنيا ُب وٌ
(ُ)
عنها بصائرىم".
(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰ
(ٕ)

ﮱ﮲)

٥تربا عن منكرم البعث من ا١تشركُت :أهنم استبعدكا إعادة األجساد بعد
"يقوؿ-تعاذل -ن
عظاما كرفا نات كتر ناابٍ ،ب قاؿ( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ) أم :ما زلنا نسمع هبذا ٨تن
صَتكرهتا ن
كقوعا.
كآابؤان ،كال نرل لو حقيقةن كال ن

(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) :يعنوف :ما ىذا الوعد إبعادة األبداف( ،ﮛ ﮜ ﮝ)

كقو٢تم:
أم :أخذه قوـ ىعمن قبلهم ،ىم ٍن قبلهم يتلقاه بعض عن بعض ،كليس لو حقيقة.

قاؿ هللا-تعاذل٣-تيبنا ٢تم عما ظنوه من الكفر كعدـ ا١تعاد( :قُ ْل)-اي دمحم٢-تؤالء:
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ) أم :ا١تك ٌذًبُت ابلرسل كما جاءكىم بو من أمر ا١تعاد كغَته،كيف
حلت هبم ن ىق يم هللا كعذابو كنكالو ،ك٧تى هللا من بينهم رسلو الكراـ ىكىم ٍن اتبعهم من ا١تؤمنُت ،فدؿ
ذلك على صدؽ ما جاءت بو الرسل كصحتو.

(ﮟ ﮠ ﮡ

ٍب قاؿ-تعاذل-مسلًٌينا لنبيو ،صلوات هللا كسبلمو عليو( :ﮩ ﮪ ﮫ)

بو ،كال أتسف عليهم كتذىب نفسك عليهم حسرات( ،ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ

أم :ا١تكذبُت ٔتا جئت
ﮱ) أمُ :ب كيدؾ

(ُ) ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،التفسًن ادليسر ،طّ( ،ص (ُّٖ).)ّّٖ( ،)ِّٖ( ،
(ِ) سورة النمل (ٕٔ ػ َٕ).
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كمظهر دينك على ىم ٍن خالفو كعانده ُب ا١تشارؽ
ىكرٌد ما جئت بو ،فإف هللا مؤيدؾ كانصرؾ،
ه
(ُ)
كا١تغارب".
(﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ)

(ِ)

٥تربا عن ا١تشركُتُ ،ب سؤا٢تم عن يوـ القيامة كاستبعادىم كقوع ذلك:
"يقوؿ-تعاذل -ن
(﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ) قاؿ هللا ٣تيبنا ٢تم( :قيلٍ) اي دمحم (ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ً
ك بعض الذم
ﯤ) [ .قاؿ ابن عباس :أف يكوف قرب-أك :أف يقرب-لكم يى ٍستىػ ٍعجليونى ى
تستعجلوف] .كىكذا قاؿ ٣تاىد ،كالضحاؾ ،كعطاء ا٠تراساّن ،كقتادة ،كالسدم.
(ّ)

كىذا ىو ا١تراد بقولو تعاذل( :ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)  ،كقاؿ تعاذل (ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣﭤ) (ْ).

ضمن معٌت « ىع ًجل لكم» كما قاؿ ٣تاىد
كإ٪تا دخلت «البلـ» ُب قولو ( :ىرًد ى
ؼ لى يك ٍم)؛ ألنو ي
(ٓ)
ؼ لى يك ٍم) :عجل لكم".
ُب ركاية عنو ( :ىع ىسى أى ٍف يى يكو ىف ىرًد ى
ٍب قاؿ هللا تعاذل( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ

نعمو عليهم مع ظلمهم ألنفسهم،
ﯫ) أمُ :ب إسباغو ى

كىم مع ذلك ال يشكركنو على ذلك إال القليل منهم( ،ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ )

أم:

يعلم السرائر كالضمائر ،كما يعلم الظواىر( ،ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)(ٔ)( ،ﮟ ﮠ
(ٖ)

ﮡ) (ٕ)( ،ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ) .
(ُ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔ ،ص (َِٖ).
(ِ) سورة النمل (ُٕ ػ ٕٓ).
(ّ)اإلسراء.ُٓ :
(ْ) العنكبوت.ْٓ :

(ٓ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،جٔ ،ص (َِٗ).
(ٓ) اإلسراء.ُٓ :
(ٔ) الرعد.َُ :
(ٕ) طو.ٕ :
(ٖ) ىود.ٓ :
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ٍب أخرب-تعاذل-أبنو عادل غيب السماكات كاألرض ،كأنو عادل الغيب كالشهادة-كىو ما غاب
عن العباد كما شاىدكه-فقاؿ( :ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)

قاؿ ابن عباس :يعٍت :كما من شيء( ،ﯽ

ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) كىذاكقولو تعاذل( :ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ

ﮮﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳﮴﮵) (ُ).

(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ)

٥تربا عن كتابو العزيز ،كما اشتمل عليو من ا٢تدل كالبينات كالفرقاف :إنو
يقوؿ-تعاذل -ن

يقص على

بٍت إسرائيل-كىم ٛتلة التوراة كاإل٧تيل (-ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ) ،كاختبلفهم ُب عيسى كتباينهم فيو ،فاليهود افًتكا،
اٟتق العدؿ :أنو عبد من عباد هللا كأنبيائو كرسلو الكراـ ،عليو [أفضل]
كالنصارل ىغلىوا ،فجاء [ إليهم ] القرآف ابلقوؿ الوسط ًٌ
الصبلة كالسبلـ ،كما قاؿ تعاذل( :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸﮹) (ِ).

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ)

(ّ)

"كقولو( :ﭑﭒﭓﭔ) أم :ىدل لقلوب ا١تؤمنُت ،كرٛتة ٢تم ُب العمليات.
ٍب قاؿ( :ﭖﭗﭘﭙ) أم :يوـ القيامة( ،ﭚﭛﭜ ﭝﭞ) ُب انتقامو،

(الٍ ىعلً ييم) أبفعاؿ عباده كأقوا٢تم.

(ﭠ ﭡﭢﭣ ) أمُ :ب أمورؾ ،كبىػلٌغ رسالة ربك( ،ﭣﭤﭥ ﭦﭧ) أم :أنت على اٟتق
ً
كحقت عليهم كلمة ربك أهنم ال يؤمنوف،
ا١تبُت كإف خالفك ىم ٍن خالفك٦ ،ت ٍن كتبت عليو الشقاكة ى
كلو جاءهتم كل آية؛ ك٢تذا قاؿ( :ﭩﭪﭫﭬ) أم :ال تسمعهم شيئنا ينفعهم ،فكذلك ىؤالء

على قلوهبم غشاكة ،كُب آذاهنم ىكقٍر الكفر؛ ك٢تذا قاؿ:

(ﭑ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ

ﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ) [أم] :إ٪تا
النافع ُب القلب كالبصَتة ا٠تاضع ﵁ ،ك١تا جاء عنو
يستجيب لك ىم ٍن ىو ٝتيع بصَت ،السمع كالبصر ي

(ُ) اٟتج.َٕ :
(ِ) مرمي.ّْ :
(ّ) سورة النمل (ٕٕ ػ ُٖ).
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على ألسنة الرسل ،عليهم السبلـ".

(ُ)

(﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀﰁ
ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ ﰏ ﰐﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ
ﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧﮨ ﮩﮪ ﮫﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ﮲﮳
﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ
(ِ)

ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ)

(ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ)

ىذه الدابة ٗترج ُب آخر الزماف ،عند فساد الناس ،كتىػ ٍركًهم أكامر هللا ،كتبديلهم الدين
ٮترج هللا ٢تم دابة من األرض-قيل :من مكة .كقيل :من غَتىا .كما سيأٌب تفصيلو-فىػتي ىكلًٌم
على ذلك.
كركم عن علي هنع هللا يضر :-تكلمهم كبلما أمٗ :تاطبهم ٥تاطبة.
قاؿ ابن عباس ،كاٟتسن ،كقتادة -ي
كقاؿ عطاء ا٠تراساّن :تكلمهم فتقوؿ ٢تم :إف الناس كانوا آبايتنا ال يوقنوف .كيركل ىذا عن
علي ،كاختاره ابن جرير ،كُب ىذا [القوؿ] نظر ال ٮتفى ،كهللا أعلم.
قوؿ
كقاؿ ابن عباسُ-ب ركايةٕ-ترحهم .كعنو ركاية ،قاؿ :يكبل تفعل ،يعٍت ىذا كىذا ،كىو ه
حسن ،كال منافاة ،كهللا أعلم.
اٟتق،
الناس

(ُ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،جٔ  /ص(َُِ).)ُِّ( ،)ُِِ( ،)ُُِ( ،
(ِ) سورة النمل (ُٕ ػ ّٗ).
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كقد كرد ُب ذكر الدابة أحاديث كآاثر كثَتة ،فلنذكر ما تيسر منها ،كهللا ا١تستعاف:
قاؿ اإلماـ أٛتد :حدثنا سفياف ،عن فيػىرات ،عن أيب الطفيل ،عن يح ىذيفة بن أسيد الغفارم
قاؿ :أشرؼ علينا رسوؿ هللا  من غرفة ك٨تن نتذاكر أمر الساعة فقاؿ :ال تقوـ الساعة حىت تىػىركا
عشر آايت :طلوع الشمس من مغرهبا ،كالدخاف ،كالدابة ،كخركج أيجوج كمأجوج ،كخركج عيسى
ابن مرمي ،كالدجاؿ ،كثبلثة خسوؼ :خسف اب١تغرب ،كخسف اب١تشرؽ ،كخسف ّتزيرة العرب ،كانر
(ُ)
ٗترج من قىعر عدف تسوؽ-أكٖ :تشر-الناس ،تبيت معهم حيث ابتوا ،كتقيل معهم حيث قالوا»
طريق أخرل :قاؿ أبو داكد الطيالسي ،عن طلحة بن عمرك ،كجرير بن حازـ ،فأما طلحة
عمَت الليثي :أف أاب الطفيل حدثو ،عن ح ىذيفة بن أسيد
فقاؿ :أخربّن عبد هللا بن عبيد هللا بن ى
الغفارم أيب ىسر٭تىةى ،كأما جرير فقاؿ :عن عبد هللا بن عيبيد ،عن رجل من آؿ عبد هللا بن مسعود-
رسوؿ هللا  الدابة فقاؿ٢« :تا ثبلث خرجات من الدىر،
كحديث طلحة أًب كأحسن-قاؿ :ذى ىكىر ي
طويبلٍ ،ب ٗترج
زماان ن
تكمن ن
فتخرج ىخرجة من أقصى البادية ،كال يدخل ذكرىا القرية-يعٍت :مكةٍ-ب ي
ىخ ٍرجة أخرل دكف تلك ،فيعلو ذكرىا ُب أىل البادية ،كيدخل ذكرىا القرية» يعٍت :مكة-.قاؿ رسوؿ
هللا ٍ« :ب بينما الناس ُب أعظم ا١تساجد على هللا حرمة كأكرمها :ا١تسجد اٟتراـ ،دل يىػ ير ٍعهم إال كىي
كمعا ،كبقيت عصابة من
تىػ ٍرغو بُت الركن كا١تقاـ ،تنفض عن رأسها الًتاب .فارفض الناس عنها شىت ن
الدرم،
ا١تؤمنُت ،كعرفوا أهنم دل يعجزكا هللا ،فبدأت هبم ى
فجلىت كجوىهم ،حىت جعلتها كأهنا الكوكب ٌ
ككلت ُب األرض ال يدركها طالب ،كال ينجو منها ىارب ،حىت إف الرجل ليتعوذ منها ابلصبلة ،فتأتيو
من خلفو فتقوؿ :اي فبلف ،اآلف تصلي؟ فيقبل عليها فىػتى ًس يموي ُب كجهوٍ ،ب تنطلق كيشًتؾ الناس ُب
األمواؿ ،كيصطحبوف ُب األمصار ،يعرؼ ا١تؤمن من الكافر ،حىت إف ا١تؤمن ليقوؿ :اي كافر ،اقضٍت
حقي .كحىت إف الكافر ليقوؿ :اي مؤمن ،اقضٍت حقي»(ِ).
يسٍيد موقوفنا فا﵁ أعلم .كركاه من ركاية حذيفة بن
كركاه ابن جرير من طريقُت ،عن حذيفة بن أ ى
مرفوعا ،كأف ذلك ُب زماف عيسى ابن مرمي ،كىو يطوؼ ابلبيت ،كلكن إسناده ال يصح.
اليماف ن
(ُ) اخرجو ابن حنبل ،ف مسند اإلمام أمحد ن حنبل ،مسند ا١تدنيُتُ ،ب حديث أًىيب س ًر٭تةى الٍغً ىفا ًر ًم ح ىذيػ ىفةى ب ًن أ ًىس و
يد ،طُ،
ٌ ي ٍ ٍ
ى ى
(ج ِّ ،ص َّٕ) ،رقم (ُٖٓٓٓ).كصححو األلباّن ُب صحيح كضعيف الًتمذم( ،د.ط)( ،ج ٓ ،صُّٖ)( ،رقم
ُِّٖ).

(ِ) اخرجو الطيالسي ،ف مسند الطيالسي ،مسند حذييفة ابن اسيد الغفارم( ،د.ط)( ،ج ّ ،ص ِّٕ) ،رقم (ُُِٓ).
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حديث آخر :قاؿ مسلم بن اٟتجاج :حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة ،حدثنا دمحم بن بشر ،عن
ت من رسوؿ هللا  حديثنا دل أنسو بعد:
أيب ىحياف ،عن أيب يزٍر ىعة ،عن عبد هللا بن عمرك قاؿ :ىحفظٍ ي
خركجا طلوع الشمس من مغرهبا ،كخركج الدابة على
ي
ٝتعت رسوؿ هللا  يقوؿ« :إف أكؿ اآلايت ن
ض نحى ،كأيتهما ما كانت قبل صاحبتها ،فاألخرل على أثرىا قريبنا»(ُ).
الناس ي

حديث آخر :ركل مسلم ُب صحيحو من حديث العبلء بن عبد الرٛتن بن يعقوب-موذل
اٟتيىرقىة-عن أبيو :عن أيب ىريرة ،هنع هللا يضر ،أف رسوؿ هللا  قاؿ « :ابدركا ابألعماؿ ستا :طلوع الشمس
من مغرهبا ،أك الدخاف ،أك الدجاؿ ،أك الدابة ،أك خاصة أحدكم ،أك أمر العامة»(ِ) .كلو من حديث
قتادة ،عن اٟتسن ،عن زايد بن رابح ،عن أيب ىريرة ،هنع هللا يضر ،عن النيب  قاؿ« :ابدركا ابألعماؿ ستا:
كخويٌصة أحدكم»(ّ).
الدجاؿ ،كالدخاف ،كدابة األرض ،كطلوع الشمس من مغرهبا ،كأمر العامة ي
حديث آخر :قاؿ ابن ماجو :حدثنا ىح ٍرىملىة بن ٭تِت ،حدثنا ابن كىب ،أخربّن ىع ٍم يرك بن
اٟتارث كابن ى٢تًيعة ،عن يزيد بن أيب حبيب ،عن ًسنىاف بن سعد ،عن أنس بن مالك ،هنع هللا يضر ،عن
رسوؿ هللا  قاؿ « :ابدركا ابألعماؿ ستا :طلوع الشمس من مغرهبا ،كالدخاف ،كدابة األرض،
كخ ىويٌصة أحدكم ،كأمر العامة»(ْ) .تفرد بو.
كالدجاؿ ،ي
أيضا :حدثنا ٛتاد بن سلمة ،عن علي بن زيد ،عن
حديث آخر :قاؿ أبو داكد الطيالسي ن
أكس بن خالد ،عن أيب ىريرة ،هنع هللا يضر ،قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا ٗ« :ترج دابة األرض ،كمعها عصا موسى
كٕتلي كجو ا١تؤمن اب٠تاًب ،حىت ٬تتمع
كخاًب سليماف ،عليهما السبلـ ،فتخطم أنف الكافر ابلعصا ،ي
الناس على ا٠تواف يعرؼ ا١تؤمن من الكافر »(ٓ).

(ُ) اخرجو مسلمُ ،ب صحيح مسلم ،كتاب الفنت كأشراط الساعة ،ابب ُب خركج الدجاؿ كمكثو ُب األرض كنزكؿ عيسى كقتلو
اايه( ،د.ط)( ،ج ُْ ،ص ُٕٔ) ،رقم (ِّْٓ).
(ِ) أخرجو مسلم ،ف صحيح مسلم ،كتاب الفنت كأشراط الساعة ،ابب ُب بقية من أشراط الساعة( ،د .ط)( ،ج ُْ ،ص
ُْٖ) ،رقم (َِْٓ).

(ّ) أخرجو مسلم ،ف صحيح مسلم ،كتاب الفنت كأشراط الساعة ،ابب ُب بقية من أشراط الساعة( ،د .ط) (ج ُْ ،ص
ُٖٓ) ،رقم (ُِْٓ).

(ْ) أخرجو ابن ماجو ،ف سنن ابن ماجوُ ،ب كتاب الفنت ،ابب اآلايت( ،د.ط)( ،ج ُِ ،صٖٔ) ،رقم (َْْٔ).كصححو
األلباّن ُب صحيح كضعيف سنن ابن ماجو( ،جٗ ،صٔٓ) رقم (َْٔٓ).

(ٓ) اخرجو الطيالسيُ ،ب مسند الطيالسي ،ابب ما أسند ابوىريرة( ،د.ط)( ،ج ٕ ،ص ُِٗ) ،رقم (ِٕٖٔ).
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كركاه اإلماـ أٛتد ،عن بىػ ٍهز كعفاف كيزيد بن ىاركف ،ثبلثتهم عن ٛتاد بن سلمة ،بو .كقاؿ:
«فتخطم أنف الكافر اب٠تاًب ،كٕتلو كجو ا١تؤمن ابلعصا ،حىت إف أىل ا٠تواف الواحد ليجتمعوف فيقوؿ
ىذا :اي مؤمن ،كيقوؿ ىذا :اي كافر»(ُ).
كركاه ابن ماجو ،عن أيب بكر بن أيب شيبة ،عن يونس بن دمحم ا١تؤدب ،عن ٛتاد بن سلمة ،بو.
"حديث آخر :قاؿ ابن ماجو :حدثنا أبو غساف دمحم بن عمرك ،حدثنا أبو ي٘تىٍيلة ،حدثنا خالد
بن عيبىػٍيد ،حدثنا عبد هللا بن بػيىريدة ،عن أبيو قاؿ :ذىب يب رسوؿ هللا  إذل موضع ابلبادية ،قريب
من مكة ،فإذا أرض ايبسة حو٢تا رمل ،فقاؿ رسوؿ هللا ٗ« :ترج الدابة من ىذا ا١توضع .فإذا فً ًٍت
ُب شرب».
عصا لو ،فإذا ىو ىبعصام ىذه ،كذا
قاؿ ابن بػيىريدة :فحججت بعد ذلك بسنُت ،فأراان ن
(ِ)
ككذا".
كقاؿ عبد الرزاؽ عن ىم ٍع ىمر ،عن قتادة ،إف ابن عباس قاؿ :ىي دابةه ذات ىز ىغب٢ ،تا أربع قوائم،
ٗترج من بعض أكدية هتامة(ّ).
كقاؿ ابن أيب حاًب :حدثنا أيب ،حدثنا عبد هللا بن ىر ىجاء ،حدثنا فضيل بن مرزكؽ ،عن عطية
ً
كج ٍرم الفرس ثبلثة أايـ ،دل ٮترج ثلثها.
قاؿ :قاؿ عبد هللاٗ :ترج الدابة من ص ٍدع من الصفا ى

كقاؿ دمحم بن إسحاؽ ،عن أابف بن صاحل قاؿ :سئل عبد هللا بن عمرك عن الدابة ،فقاؿ :الدابة
ٗترج من ٖتت صخرة ّتياد ،كهللا لو كنت معهم-أك لو شئت بعصام الصخرة اليت ٗترج الدابة من
فتصنع ماذا اي عبد هللا بن عمرك؟ قاؿ :تستقبل ا١تشرؽ فتصرخ صرخة تن يف يذهٍ ،ب تستقبل
ٖتتها .قيل:
ي
الشاـ فتصرخ صرخة تن يف يذهٍ ،ب تستقبل ا١تغرب فتصرخ صرخة تنفذهٍ ،ب تستقبل اليمن فتصرخ صرخة
تن يف يذهٍ ،ب تركح من مكة فتصبح بعسفاف .قيلٍ :ب ماذا؟ قاؿ :ال أعلم.

(ُ) اخرجو ابن حنبل ،مسند اإلمام أمحد ،كتاب ابقي مسند ا١تكثرين ،مسند ابو ىريرة ،ط( ُ ،ج ُٔ ،ص ُّٕ) ،رقم
اٟتديث (ٕٔٗٓ).ضعفو شعيب األرانؤكط ،ا١تسند ا١توضوعي اٞتامع للكتب العشرةِ( ،ج-صُِّ).

(ِ) اخرجو ابن ماجو ،ف سنن ابن ماجو ،كتاب الفنت ،ابب دابة األرض( ،د.ط)( ،ج ُِ ،ص ِٖ) ،رقم اٟتديث
(َْٕٓ).كضعفو األلباّنُ ،ب صحيح كضعيف سنن ابن ماجو( ،جٗ-ص ٕٔ) ،رقم (َْٕٔ).

(ّ) اخرجو الصنعاّن ،تفسًن القرآن لعبد الرزاق الصنعاينُ ،ب تفسَت سورة النمل( ،د.ط)( ،ج ٓ ،ص ُّٖ).
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كعن عبد هللا بن عمر ،أنو قاؿٗ :ترج الدابة ليلة ٚتىٍع ،كركاه ابن أيب حاًب ،كُب إسناده ابن
البيلماف.
كعن كىب بن منبو :أنو حكى من كبلـ عيىزير ،عليو السبلـ ،أنو قاؿ :كٗترج من ٖتت سدكـ
جاجا ،كيتعادل
دابة تكلم الناس كل يسمعها ،كتضع اٟتباذل قبل التماـ ،كيعود ا١تاء العذب أي ن
ً
كٖتىر يؽ اٟتكمة ،كييرفى يع العلم ،كتكلم األرض اليت تليها ،كُب ذلك الزماف يرجو الناس ما ال
األخبلء ،ي
يبلغوف ،كيتعبوف فيما ال ينالوف ،كيعملوف فيما ال أيكلوف .ركاه ابن أيب حاًب ،عنو.
كقاؿ ابن أيب حاًب :حدثنا أيب ،حدثنا أبو صاحل-كاتب الليث-حدثٍت معاكية بن صاحل ،عن
أيب مرمي :أنو ٝتع أاب ىريرة ،هنع هللا يضر ،يقوؿ :إف الدابة فيها من كل لوف ،ما بُت قرنيها فرسخ للراكب.
(ُ)

كقاؿ ابن عباس :ىي مثل اٟتربة الضخمة.

كعن أمَت ا١تؤمنُت علي بن أيب طالب-هنع هللا يضر- ،أنو قاؿ :إهنا دابة ٢تا ريش كزغب كحافر ،كما ٢تا
(ِ)
ضر الفرس اٞتواد ثبل ناث ،كما خرج ثلثها.
ذنىب ،ك٢تا ٟتية ،كإهنا لتخرج يح ٍ

كقاؿ ابن يجىريٍج ،عن ابن الزبَت أنو كصف الدابة فقاؿ :رأسها رأس ثور ،كعينها عُت خنػزير،
كأذهنا أذف فًيل ،كقرهنا قرف أيل ،كعنقها عنق نعامة ،كصدرىا صدر أسد ،كلوهنا لوف ى٪تر ،كخاصرهتا
ً
اعاٗ ،ترج معها
خاصرة ىٌور ،كذنىبها ذنىب كبش ،كقوائمها قوائم بعَت ،بُت كل مفصلُت اثنا [عشر] ذر ن
عصا موسى ،كخاًب سليماف ،فبل يبقى مؤمن إال نىكتىت ُب كجهو بعصا موسى نكتة بيضاء ،فتفشو
تلك النكتة حىت يبيض ٢تا كجهو ،كال يبقى كافر إال نى ىكتت ُب كجهو نكتة سوداء ٓتاًب سليماف،
فتفشو تلك النكتة حىت يسود ٢تا كجهو ،حىت إف الناس يتبايعوف ُب األسواؽ :بكم ذا اي مؤمن ،بكم
ذا اي كافر؟ كحىت إ ٌف أىل البيت ٬تلسوف على مائدهتم ،فيعرفوف مؤمنهم من كافرىمٍ ،ب تقوؿ ٢تم
الدابة :اي فبلف ،أبشر ،أنت من أىل اٞتنة ،كاي فبلف ،أنت من أىل النار ،فذلك قوؿ هللا تعاذل:
(ّ)

( ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)
(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ)
(ُ) اخرجو ابن ايب حاًب ،تفسًن ابن أيب حامت ،تفسَت سورة النمل( ،د.ط)( ،ج ُُ ،ص َِْ).
(ِ) ابن ايب حاًب ،تفسًن ابن أيب حامت( ،د.ط)( ،ج ُُ ،ص َِْ).

(ّ) السيوطي ،الدر ادلنثور ف التأويل ابدلأثور( ،د .ط)( ،ج ٕ ،ص ُْٔ).
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كيوـ ٧تمع يوـ اٟتشر من كل أمة ٚتاعة٦ ،تن يكذب أبدلتنا كحججنا ،يٍ٭تبىس أك٢تم على
آخرىم؛ ليجتمعوا كلهمٍ ،ب يساقوف إذل اٟتساب.
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙﯚ)

حىت إذا جاء من كل أمة فوج ٦تن يكذب آبايتنا فاجتمعوا ،قاؿ هللا :أكذبٍتم آبايٌب اليت أنزلتيها
علما
على رسلي ،كابآلايت اليت أقمتيها داللة على توحيدم كاستحقاقي كحدم للعبادة ،كدل ٖتيطوا ن
ببطبلهنا ،حىت تيعرضوا عنها كتي ىك ًٌذبوا هبا ،أـ أم شيء كنتم تعملوف؟ كحقت عليهم كلمة العذاب
بسبب ظلمهم كتكذيبهم ،فهم ال ينطقوف ْتجة يدفعوف هبا عن أنفسهم ما حل هبم من سوء
العذاب.
(ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

أدل ير ىؤالء ا١تكذبوف آبايتنا أان جعلنا الليل يستقركف فيو كيناموف ،كالنهار يبصركف فيو للسعي
ُب معاشهم؟ إف ُب تصريفهما لىداللة لقوـ يؤمنوف بكماؿ قدرة هللا ككحدانيتو كعظيم نعمو.
( ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ)

فزعا
كمن ُب األرض ن
كاذكر-أيها الرسوؿ-يوـ يىنفخ ا١تلىك ُب «القرف» ففزع ىمن ُب السموات ى
شديدا ًمن ىوؿ النفخة ،إال ىم ًن استثناه هللا ٦تن أكرمو كحفظو من الفزع ،ككل ا١تخلوقات أيتوف إذل
ن
رًٌهبم صاغرين مطيعُت.
(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑﰒ ﰓ ﰔ)

تسَته الرايح،
سَتا حثيثنا كسَت السحاب الذم ًٌ
كترل اٞتباؿ تظنها كاقفة مستقرة ،كىي تسَت ن
كىذا ًمن صنع هللا الذم أحسن كل شيء خلقو كأتقنو ،إف هللا خبَت ٔتا يفعل عباده من خ وَت ٌو
كشر،
كسيجازيهم على ذلك.

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ)

من جاء بتوحيد هللا كاإلٯتاف بو كعبادتو كحده ،كاألعماؿ الصاٟتة يوـ القيامة ،فلو عند هللا من
األجر العظيم ما ىو خَت منها كأفضل ،كىو اٞتنة ،كىم يوـ الفزع األكرب آمنوف.
(ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)

كمن جاء ابلشرؾ كاألعماؿ السيئة ا١تنكرة ،فجزاؤىم أف يكبهم هللا على كجوىهم ُب النار يوـ
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توبيخا :ىل ٕتزكف إال ما كنتم تعملوف ُب الدنيا؟
القيامة ،كيقاؿ ٢تم ن

(ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

قل-أيها الرسوؿ-للناس :إ٪تا أيمرت أف أعبد رب ىذه البلدة ،كىي «مكة» ،الذم ىحرمها على
أحدا ،أك يصيدكا صيدىا ،أك يقطعوا شجرىا،
دما حر ناما ،أك يظلموا فيها ن
خلقو أف يسفكوا فيها ن
كلو-سبحانو-كل شيء ،كأيمرت أف أعبده كحده دكف ىمن سواه ،كأيمرت أف أكوف من ا١تنقادين
ألمره ،ا١تبادرين لطاعتو ،كأف أتلو القرآف على الناس ،فمن اىتدل ٔتا فيو كاتبع ما جئت بو ،فإ٪تا خَت
ذلك كجزاؤه لنفسو ،كمن ضل عن اٟتق فقل-أيها الرسوؿ :-إ٪تا أان نذير لكم من عذاب هللا كعقابو
إف دل تؤمنوا ،فأان كاحد من الرسل الذين أنذركا قومهم ،كليس بيدم من ا٢تداية شيء.
(ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)كقل-أيها الرسوؿ :-الثناء اٞتميل ﵁،
كتبُت لكم الباطل،
سَتيكم آايتو ُب أنفسكم كُب السماء كاألرض ،فتعرفوهنا معرفة تدلكم على اٟتقًٌ ،
(ُ)
كما ربك بغافل عما تعملوف ،كسيجازيكم على ذلك".


(ُ) ٣تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف الشريف ،التفسًن ادليسر ،طّ( ،ص (ّْٖ).)ّٖٓ( ،
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الفصل الثاين :اإلشارات الرتبوية ف سورة النمل
ادلبحث األول :اإلشارات الرتبوية ف العقيدة
ادلطلب األول :اإلشارات الرتبوية ف توحيد الربوبية واأللوىية واألمساء والصفات:
السور ا١تكية عينيت بقضية العقيدة كترسيخها ُب القلوب ،كسورة النمل-كغَتىا من السور
ا١تكيةٖ-تدثت عن عقيدة التوحيد كما يتصل بو ،فزخرت السورة ابلكبلـ عن التوحيد أبقسامو
الثبلثة :توحيد الربوية ،كاأللوىية ،كاألٝتاء كالصفات.
اصطبلحا:
تعريف التوحيد لغةن ك
ن

التوحيد لغة :كحده توحيدا  :جعلو كاحدا ككذا أحده كما يقاؿ ثناه كثلثو

ُ

وف الشرع :إفراد هللا-سبحانؤ-تا ٮتتص بو من الربوبية كاأللوىية كاألٝتاء كالصفات.

(ِ)

تعريف توحيد الربوبية:
كل و
شيء كمليكو ،كأنو ا٠تالق للعادل ،ا﵀يي ا١تميت ،الرزاؽ
ىو اإلقرار اٞتازـ أبف هللا كحده رب ًٌ
ذك القوة ا١تتُت ،دل يكن لو شريك ُب ا١تلك ،كدل يكن لو كرل من الذؿ ،ال راد ألمره ،كال معقب
ٟتكمو ،كال مضاد لو ،كال ٦تاثل ،كال ٝتي ،كال منازع لو ُب شيء من معاّن ربوبيتو كمقتضيات أٝتائو
كصفاتو(ّ).
توحيد الربوبية ُب سورة النمل:
كسورة النمل من السور ا١تكية ،كقد اعتنت بقضااي العقيدة من :اإلٯتاف اب﵁ ،كعبادتو كحده،
كاإلٯتاف ابآلخرة ،كما فيها من ثواب كعقاب ،كاإلٯتاف ابلوحي ،كأف الغيب كلو ﵁ ،ال يعلمو سواه،
كاإلٯتاف أبف هللا ىو ا٠تالق الرازؽ كاىب النعم؛ كتوجيو القلب إذل شكر أنعيم هللا على البشر ،كاإلٯتاف
أبف اٟتوؿ كالقوة كلها ﵁ ،كأف ال حوؿ كال قوة إال اب﵁.

1الزبيدم ،اتج العركس ( ،د،ط ) . ) ُِِّ ،ُ ( ،

()2ابن عثيمُت ،شرح األصول الثالثة البن عثيمٌن( ،د.ط)( ،ج ُ ،ص

ِِ).

()3سليماف بن عبد الوىاب ،تيسًن العزيز احلميد ف شرح كتاب التوحيد( ،د.ط)( ،صّّ.)ّْ ،
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كمن دالئل توحيد الربوبية ُب سورة النمل:
خلق السموات واألرض ،وإنزال ادلطر ،وإنبات األرض وجعلها قرارا:
(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ)

(ُ)

"ذكرهللا-عز كجل"-تفاصيل ما بو يعرؼ كيتعُت أنو اإللو ا١تعبود ،كأف عبادتو ىي اٟتق كعبادة
[ما] سواه ىي الباطل ،فقاؿ( :ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ

ﮍﮎ ﮏﮐﮑ ﮒﮓﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜﮝ).
أم :أمن خلق السماكات كما فيها من الشمس كالقمر كالنجوـ كا١تبلئكة كاألرض ،كما فيها
من جباؿ كْتار كأهنار كأشجار ،كغَت ذلك.
(ﮅ ﮆ) أم :ألجلكم (ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) أم :بساتُت (ﮍ ﮎ)
أم :حسن منظر؛ من كثرة أشجارىا كتنوعها كحسن ٙتارىا( ،ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

ﮔﮕ) لوال

منة هللا عليكم إبنزاؿ ا١تطر( .ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ) فعل ىذه األفعاؿ حىت يعبد معو كيشرؾ بو؟ (ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ)
(ِ)

بو غَته كيسوكف بو سواه ،مع علمهم أنو كحده خالق العادل العلوم كالسفلي كمنزؿ الرزؽ".

(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳
﮴ ﯖ ﯗ)

(ّ)

أم" :ىل األصناـ كاألكاثف الناقصة من كل كجو اليت ال فعل منها كال رزؽ كال نفع خَت؟ أـ هللا
الذم

( ﮠ ﮡ ﮢ)

يستقر عليها العباد كيتمكنوف من السكٌت كاٟترث كالبناء كالذىاب

كاإلايب.
كأشجارىم ،كشرهبم كشرب مواشيهم.

(ﮣ ﮤ ﮥ)

أهنارا ينتفع هبا العباد ُب زركعهم
أم :جعل ُب خبلؿ األرض ن

()1سورة النمل (ُٔ)ِٔ-

()2السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ف تفسًن كالم ادلنان ،طُ( ،ج ُ ،ص َٕٔ).
()3سورة النمل (آيةُٔ)
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أكاتدا ٢تا لئبل تضطرب.
(ﮦ ﮧ ﮨ) أم :ن
جباال ترسيها كتثبًٌتيها لئبل ى
٘تيد ،كتكوف ن
(ﮩ ﮪ ﮫ ) البحر ا١تاحل كالبحر العذب (ﮬﮭ) ٯتنع من اختبلطهما فتفوت ا١تنفعة
ا١تقصودة من كل منهما ،بل جعل بينهما حاجزا من األرض ،جعل ٣ترل األهنار ُب األرض مبعدة
عن البحار فيحصل منها مقاصدىا
معو( .﮲ ﮳ ﮴
(ُ)

شيئنا".

كمصاٟتها( ،ﮮ ﮯ

يعدؿ بو هللا كيشرؾ بو
فعل ذلك حىت ى
ﮰﮱ) ى

تقليدا لرؤسائهم ،كإال فلو علموا حق العلم دل يشركوا بو
ﯖ) فيشركوف اب﵁ ن

اإلشارات الرتبوية ف توحيد الربوبية:
أ -تقرير هللا-عز كجل-لتوحيد الربوبية ابألدلة كالرباىُت الباىرة ،فلفت أنظار العباد إذل عظيم خلقو
ُب الكوف ،لبياف أنو كحده ا١تستحق للعبادة دك٪تا سواه.
ب -من أعظم دالئل الربوبية :خلقو-سبحانو-للسماكات كاألرض ،كإنزالو ا١تاء من السماء ،كإنباتو
اٟتدائق كاٞتنات من األرض ا١تيتة ،فبل يقدر على ذلك أح هد سواه ،فيفضي ذلك إذل إٯتاف العبد
اٞتازـ الذم ال تردد فيو كال حَتة أف هللا كحده خالق ا٠تلق كمالكو ،كمدبر الكوف سبحانو.
ج -ىمن أتمل ُب مظاىر خلق هللا ُب الكوف ،خضع قلبو كفكره ﵁-عز كجل ،-كذؿ لو ابلعبودية
كالوحدانية ،كالرضا بتدبَته سبحانو ،فتحصل لو السكينة النفسية اليت مصدرىا اإلٯتاف اب﵁ عز
كجل.
د -من سول هللا ٓتلقو فقد أشرؾ ،فمن أعتقد أف للكوف خال نقا غَت هللا ،أك مع هللا فقد أشرؾ شرنكا
٥ترجا من ا١تلة.
أكرب ن
كل و
شيء
ه -إذا أيقن ا١تؤمن أف لو راب خال نقا ىو هللا-تبارؾ كتعاذل ،-كأف ىذا الرب ىو رب ًٌ
كملي يكو ،كىو مصرؼ األمور ،كأنو ىو القاىر فوؽ عباده ،كأنو ال يغيب عنو مثقاؿ ذرة ُب
ً
كحو اب﵁ ،كاطمأنت نفسو بذلك ،كدل تزلزلو األعاصَت كالفنت ،كتوجو
السماكات كاألرض ،أىن ىست ير ي
إذل ربًٌو ابلدعاء ،كااللتجاء ،كاالستعاذة؛ ك٢تذا قاؿ( :--ذاؽ طعم اإلٯتاف من رضي هللا راب

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٕٔ).
55

كابإلسبلـ دينا ،ك و
رسوال)
ٔتحمد ن
ن

(ُ) ِ

و -إقرار العبد أنو ٖتت قهر هللا ُب سلطانو كملكو-سبحانو ،-كأنو ال ٯتلك من أمر نفسو شيئنا،
دائما خائ نفا من تقصَته كذنبو؛ ألنو يعلم قدرة ربو عليو ،ككقوعو ٖتت قهره كسلطانو،
٬تعلو ن
فتحصل لو بذلك التقول ،كالتقول رأس األمر ،بل ىي غاية الوجود اإلنساّن.
ز -من ٙترات اإلٯتاف بتوحيد الربوبية :أنو إذا علم أف هللا ىو ا﵀يي ا١تميت ،النافع الضار ،كأف ما
أصابو دل يكن ليخطئو ،كما أخطأه دل يكن ليصيبو ،كأف أمره كلو بيد هللا انبعث إذل اإلقداـ
رؽ ا١تخلوقُت ،كدل يعد ُب قلبو خوؼ سول من هللا عز كجل.
كالشجاعة غَت ىياب ،كٖترىر من ًٌ
أيضا ُب سورة النمل:
كمن دالئل توحيد الربوبية ن

جعل الليل سكنا ،وجعل النهار مبصرا:
قاؿ تعاذل:

( ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

(ّ)

"أم :أدل يشاىدكا ىذه اآلية العظيمة كالنعمة اٞتسيمة كىي تسخَت هللا ٢تم الليل كالنهار ،ىذا
بظلمتو ليسكنوا فيو ،كيسًت٭توا من التعب ،كيستعدكا للعمل ،كىذا بضيائو لينتشركا فيو ُب معاشهم
(ْ)

كتصرفاهتم( .ﯥ ﯦﯧﯨﯩﯪ) على كماؿ كحدانية هللا كسبوغ نعمتو".

فقد "نبههم على ما ىو دليل على التوحيد كاٟتشر كالنبوة ٔتا ىم يشاىدكنو ُب حاؿ حياهتم،
كىو تقليب الليل كالنهار من نور إذل ظلمة ،كمن ظلمة إذل نور ،كفاعل ذلك كاحد ،كىو هللا تعاذل،
فرد ابلعبادة كاأللوىية ،كُب ىذا التقليب دليل على القلب من حياة إذل موت ،كمن موت
فيجب أف يي ى

(ُ) مسلم ،ف صحيح مسلم ،كتاب اإلٯتاف ،ابب الدليل على مػن رضػي اب﵁ راب كابإلسػبلـ دينػا ،كٔتحمػدا نبيػا( ،د.ـ)( ،جُ،
ص ُّٕ) ،رقم اٟتديث (ْٗ).

ِ أكرـ تكام  ،آاثر توحيد الربوبية ومثراتو ،
=https://www.google.com.eg/search?client=opera&qمن+ثمرات+اإلٌمان+بتوحٌد+الربوبٌة&sourceid=opera&ie=UTF-

، 8&oe=UTF-8&gfe_rd=cr&ei=koUJWZumNKiP8Qf_trqYAwموقع األلوكة -2013ـُّْٓ -
(ّ) سورة النمل (آية ٖٔ)

(ْ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َُٔ).
56

ىجرم.

(ُ)

إذل حياة أخرل"

اإلشارات الرتبوية ف اآلية:
ً
ٚتيعا على أف ٭تولوا
ُ -تقليب الليل كالنهار دليل على قوتو كإحكاـ يملكو ،كبُت عجز ا٠تلق ن
هنارا أك العكس.
الليل ن
ِ -رٛتة هللا ابلعبادة كتسخَته اآلايت الكونية العظيمة مراعا نة ١تصاحل حياهتم كرأفة هبم.

يسَتا ُب كل مكاف
ّ -النوـ من نعم هللا اٞتسيمة ٭تتاجو الغٍت كالفقَت ،كبفضل من هللا جعلو ن
كينالو كل ٥تلوؽ ببل ٙتن ،ليس ٔتتاع ٭تملو ا١تسافر فيجهد ،كال بذم ٙتن يفقد الفقَت ٙتنو
فيحزف ،كال بذم عرض فيحزف الضعيف كالصغَت عن نقلو ..تغمض العيناف فًتتفع الركح،
اات" )ِ( ،كىو من آايت
"ك ىج ىع ٍلنىا نىػ ٍوىم يك ٍم يسبى ن
فيناؿ اٞتسد الراحة كالسكوف ،قاؿ-عز كجل :-ى
هللا العظيمة الدالة على قوتو كجربكتو ،قاؿ-جل شأنيوً :-
آايتًًو ىمنى يام يكم ًابللٍي ًل
"كم ٍن ى
ى
ىكالنػ ىها ًر"(ّ) ،ٯتيت البشر ابلنوـ ٍب يوقظهم مىت شاء إذا شاء.
ْ -بياف ضعف العباد كفقرىم اذل هللا ،فهم ْتاجة ضركرية كماسة للنوـ ،كال يستغنوف عنو ْتاؿ،
بينما الرب-سبحانو-لو كماؿ الصفات ،فبل أتخذه سنة كال نوـ ،بل ىو اٟتي القيوـ
سبحانو ،فمن كماؿ حياتو أنو ال يناـ ،كال ينبغي لو أف يناـ سبحانو كتعاذل ،فبل ينفك العبد
من فقره إذل هللا ،الذم ٬تب أف يكوف دائم االستحضار لو ،معلننا فقره إليو سبحانو الئ نذا
ّتنابو.


(ُ) ابو حياف ،البحر احمليط( ،د.ـ)( ،ج ٖ ،ص ْٔٗ).
(ِ) النبأ (آية ٗ)
(ّ) الركـ (آية ِّ)
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كمن دالئل توحيد الربوبية ُب سورة النمل:
تدبًن أمور العباد ،وكشف الضر عنهم ،وإرسال الرايح:
(ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾﯿﰀ
ﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ)

(ُ)

ا١ترجو عند النوازؿ ،كما قاؿ( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ
"ينبو تعاذل أنو ىو ا١تدعيو عند الشدائد ،ي

ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ)
ﯙ ﯚ ﯛ
(ْ)

سواه".

(ِ)

كقاؿ تعاذل( :ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ)

(ّ)

 ،كىكذا قاؿ ىاىنا( :ﯘ

ﯜ) أم :ىم ٍن ىو الذم ال يلجأ ا١تضطر إال إليو ،كالذم ال يكشف ضر ا١تضركرين

(ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀ ﰁ)

معلىم ييرل ،كال
"أم :من ىو الذم يهديكم حُت تكونوف ُب ظلمات الرب كالبحر ،حيث ال دليل ،كال ٍ
كسيلة إذل النجاة إال ىدايتو لكم ،كتيسَته الطريق ،كجعل ما جعل لكم من األسباب اليت هتتدكف هبا،
(ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ)

أم :بُت يدم ا١تطر ،فَتسلها فتثَت السحابٍ ،ب تؤلفوٍ ،ب

ٕتمعوٍ ،ب تلقحوٍ ،ب تدره ،فيستبشر بذلك العباد قبل نزكؿ ا١تطر( .ﯹ ﯺ ﯻ)

فعل ذلك؟ أـ ىو

كحده الذم انفرد بو؟ فلم أشركتم معو غَته كعبدًب سواه؟ (ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)

كتقدس عن شركهم كتسويتهم بو غَته.

(ُ) سورة النمل (ِٔ)ٔٓ-
(ِ) اإلسراء،ٕٔ :
(ّ) النحلّٓ :

(ْ) ابن كثَت ،تفسًن ابن كثًن ،طِ( ،ج ٔ ،ص َِّ).
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تعاظم كتنزه

(ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦ).
أم :من ىو الذم يبدأ ا٠تلق كينشئ ا١تخلوقات كيبتدئ خلقهاٍ ،ب يعيد ا٠تلق يوـ البعث
كالنشور؟ كمن يرزقكم من السماء كاألرض اب١تطر كالنبات؟
(ﯹ ﯺ ﯻ)

يفعل ذلك كيقدر عليو؟ (ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢ) أم :حجتكم كدليلكم على ما قلتم

(ﭣ

ﭤ ﭥ) ،كإال فبتقدير أنكم تقولوف :إف األصناـ ٢تا مشاركة لو ُب شيء من ذلك ،فذلك
٣ترد دعول صدقوىا ابلربىاف ،كإال فاعرفوا أنكم مبطلوف ال حجة لكم ،فارجعوا إذل األدلة اليقينية
كالرباىُت القطعية الدالة على أف هللا ىو ا١تتفرد ّتميع التصرفات ،كأنو ا١تستحق أف تصرؼ لو ٚتيع
(ُ)
أنواع العبادات".
اإلشارات الرتبوية ف توحيد الربوبية:
ُ -يفزع العبد ا١تضطر إذل ربًٌو ،ليقينو أنو كحده مالك النفع كالضر ،كال ينجيو من شدائده إال
ملك ا١تلوؾ ،كمدبًٌر الكوف ،فإف كاف هللا-عز كجل-كحده من ينجيو ُب الشدة ،فهو الذم
٬تب إ نذا أف ييتوجو اليو ابلعبادة كحده ُب رخائو ،كُب سائر أمره.
جيبل ،كال أحد يفعل
ِ -الرب كحده-سبحانو-الذم ٬تعل العباد خلفاء األرض ج نيبل ٮتلف ن
مع هللا شيئنا من ذلك ،فهو اٟتقيق ابلعبادة كحده.
ّ -هللا كحده ا١تتفرد ببدء ا٠تليقة ،كىو القادر كحده على إعادهتا ،ال يشاركو فيها أحد ،كىو
كل ا١تهالكُ ،ب شىت األحواؿ ،كعند انقطاع األسباب ُب
ا٢تادم للعباد ،ا١تنجي ٢تم من ًٌ
الرب كالبحر ،فهو ال يغفل عن عباده ،كال يعجزه شيء ُب األرض كال ُب السماء ،كىو
ًٌ
كحده الذم يرسل ا١تبشرات من الريح؛ لتكوف سببنا ُب نزكؿ ا١تطر ،فكل ىذه األفعاؿ
العظيمة ال يقدر عليها إال الرب سبحانو.
إٯتاان كيقيننا بربًٌو،
ْ -كلما أتمل العبد أفعاؿ الرب العظيمة ُب الكوف ،زاده ذلك ن
سبحانو-ىو ا١تستحق أف تتعلق بو القلوب كتتجو إليو ،كأف تصرؼ العبادة لو
سبحانو.
(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٕٔ ،ص َٖٔ)
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كأنو-
كحده

توحيد األلوىية:
"ىو العلم كاالعًتاؼ ،كاالعتقاد اٞتازـ أبف هللا ذك األلوىية كالعبودية ،على خلقو أٚتعُت ،أم
ُ
أنو اإللو اٟتق ا١تعبود ْتق ،الذم ال تنبغي العبادة إال لو ،كال يستحقها أح هد سواه".
كٖتقيق ذلك إبخبلص العبادات كلها ﵁ ،من نيات القلوب كأقواؿ األلسن كأعماؿ اٞتوارح،
مقصودا هبا كجهو سبحانو؛ ٖتقي نقا لطاعتو كطلبنا للزلفى
فعبل كترنكا ،كتؤدل ىذه األمور كفق الشرع
ن
ن
كحذرا من عقابو.
لديو ،كرغبةن ُب ثوابو ،ن
ومن دالئل توحيد األلوىية ف سورة النمل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ )

(ِ)



"ٮترب-تعاذل-أنو أرسل إذل ٙتود-القبيلة ا١تعركفة-أخاىم ُب النسب صاٟتنا ،كأنو أمرىم أف يعبدكا

هللا كحده ،كيًتكوا األنداد كاألكاثف( ،ﭚ

معظمهم".

ﭛ

ﭜ

(ّ)

ﭝ) منهم ا١تؤمن ،كمنهم الكافر ،كىم

ككل األنبياء جاؤكا لدعوة أقوامهم إذل توحيد األلوىية ،كعبادة هللا كحده ،كترؾ عبادة األكاثف
كاألحجار ،ككل ما يعبد من دكف هللا-عز كجل ،-فإف أقوامهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ،كمقرين
أف هللا-عز كجل-ىو خالقهم ،كلكنهم كانوا يشركوف مع هللا غَته من سائر ا١تعبودات ،كدل يستجب
قليل.
إذل األنبياء إال ه
كلذلك قاؿ هللا عز كجل:
)   

(          

ْ

اٟتمد ﵁ الذم يستحق كماؿ اٟتمد كا١تدح كالثناء؛ لكماؿ أكصافو ،كٚتيل معركفو كىباتو،
أيضا على عباده الذين ٗتَتىم
كعدلو ،كحكمتو ُب عقوبتو ا١تكذبُت ،كتعذيب الظا١تُت ،كسلم ن
1القحطاّن  ،نور التوحيد وظلمات الشرك ف ضوء الكتاب والسنة ( ،د.ط )  ( ،ص ُِ )
(ِ) سورة النمل (آية )ْٓ -

(ّ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٔٔ).
ْ

سورة النمل ( ٗٓ ) .
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.

كتنويها
كاصطفاىم على العا١تُت من األنبياء كا١ترسلُت ،كصفوة هللا من العا١تُت؛ كذلك لرفع ذكرىم،
ن
بقدرىم كسبلمتهم من ًٌ
الشر كاألدانس ،كسبلمة ما قالوه ُب رًٌهبم من النقائص كالعيوب.
(ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ) كىذا استفهاـ قد تقرر كعرؼ ،أم :هللا الرب العظيم كامل األكصاؼ
عظيم األلطاؼ خَت أـ األصناـ كاألكاثف اليت عبدكىا معو ،كىي انقصة من كل كجو ،ال تنفع كال
(ُ)
تضر ،كال ٘تلك ألنفسها كال لعابديها مثقاؿ ذرة من ا٠تَت ،فا﵁ خَت ٦تا يشركوف}.
كىذا استفهاـ إنكارم على ا١تشركُت ُب عبادهتم مع هللا آ٢تة أخرل ،كقد ذكر هللا-عز كجل-
إنكارا على من يعبد غَت هللا ُب قصة قوـ سبأ.
ن
أيضا ُب سورة النمل ُب موطن آخر ن
ومن دالئل توحيد األلوىية ف سورة النمل:

ما قالو تعاذل عن ا٢تدىد الذم كاف داعينا لتوحيد األلوىية:
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
(ِ)

ﮏﮐ)

(ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ) أم٘ :تلك قبيلة سبأ ،كىي امرأة

(ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ) يؤاته

ا١تلوؾ ،من األمواؿ كالسبلح كاٞتنود كاٟتصوف كالقبلع ك٨تو ذلك( .ﭙ ﭚ ﭛ) أم :كرسي
ملكها الذم ٕتلس عليو عرش ىائل ،كعظم العركش يدؿ على عظمة ا١تملكة ،كقوة السلطاف ،ككثرة
رجاؿ الشورل.
(ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ) أم :ىم مشركوف يعبدكف الشمس( .ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ) فرأكا ما عليو ىو اٟتق( ،ﭫ ﭬ

ﭭ)؛ ألف الذم يرل أف الذم عليو حق ال مطمع ُب

ىدايتو حىت تتغَت عقيدتو.
ٍب قاؿ( :ﭯ) أم :ىبل

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ص ُ ،ج َٕٔ).
(ِ) سورة النمل (ِّ)ِٔ-
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أم :يعلم ا٠تفي

ا٠تيبء ُب أقطار السماكات كأ٨تاء األرض ،من صغار ا١تخلوقات كبذكر النبااتت كخفااي الصدكر،
كٮترج خبء األرض كالسماء إبنزاؿ ا١تطر كإنبات النبااتت ،كٮترج خبء األرض عند النفخ ُب
الصور ،كإخراج األموات من األرض ليجازيهم أبعما٢تم (ﭸ ﭹﭺ ﭻﭼ).
(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ

ﮂ) أم :ال تنبغي العبادة كاإلانبة كالذؿ كاٟتب إال لو؛ ألنو ا١تألوه؛ ١تا لو من

الصفات الكاملة كالنعم ا١توجبة لذلك( .ﮃ ﮄ ﮅ) الذم ىو سقف ا١تخلوقات ككسع
األرض كالسماكات ،فهذا ا١تلك عظيم السلطاف كبَت الشأف ىو الذم يذؿ لو كٮتضع ،كيسجد لو
(ُ)
كيركع ،فسلم ا٢تدىد حُت ألقى إليو ىذا النبأ العظيم ،كتعجب سليماف كيف خفي عليو".
اإلشارات الرتبوية ف دالئل آايت توحيد األلوىية:
ُٚ -تيع األنبياء الذين أرسلوا إذل أقوامهم ،قالوا ٢تم( :ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ) فجاؤكا
لدعوهتم لتوحيد األلوىية ،كإفراده كحده-سبحانو-ابلعبادة ،فهي الغاية اليت من أجلها خلق
هللا-عز كجل-اٞتن كاإلنس

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ).

ِ -إنكار هللا-عز كجل-من أشرؾ معو غَته سبحانو ،إذ كيف يعبد الناقص من كل كجو ،كال
الرب-سبحانو-الذم لو كماؿ الصفات ،كالذم خلق
نفعا كال ضرا؟ ككيف تًتؾ عبادة ًٌ
ٯتلك ن
كرزؽ كملك سبحانو.

ّ -أف الغاية من خلق ا٠تليقة كلها ىو توحيد هللا-عز كجلُ-ب العبادة كما قاؿ تعاذل:
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ)

(ﭳ

(ِ)

ْ -ك٦تا يدؿ على أ٫تية توحيد األلوىية أف قبوؿ األعماؿ متوقف عليو ،كأنو يتضمن ٚتيع أنواع
التوحيد ،فكلها تدخل فيو؛ فمن اعتقده فهو معتقد لغَته من الربوبية كاألٝتاء كالصفات،
كمن اكتفى بغَته دكنو دل يدخل ُب دين اإلسبلـ.
ٓ -اٟتيواانت موحدة ﵁-عز كجل-ابلفطرة ،فهذا ا٢تدىد أنكر على قوـ سبأ سجودىم لغَت هللا

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ ،ج ُ ،ص َْٔ.
(ِ)الذارايت.ٓٔ :
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عز كجل.

ُ

ٔ -أف ما يقع فيو العباد من الشرؾ بسبب ما زيٌن ٢تم الشيطاف قبيح أعما٢تم ،فصاركا يركف
اٟتق كعبادة هللا كحده ،فصاركا غَت مهتدين.
القبيح حسننا ،كمنعهم الشيطاف عن طريق ًٌ
الرشاد إبخبلص العبادة ﵁ كحده ،دكف ما خلق من الكواكب كغَتىا.
ٕ -فلم يعرفوا سبيل ًٌ
اٟتق ك ٌ
ٖ -أنو الغاية من إنزاؿ الكتب ،كمنها القرآف الكرمي،

قاؿ-تعاذل-فيو( :ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
(ِ)

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)

ٗ -إذا كمل توحيد األلوىية ُب القلب ٯتنع دخوؿ النار ابلكلية ،كما ُب حديث عتباف ُب
الصحيحُت؛ قاؿ"( :فإف هللا قد حرـ على النار من قاؿ ال إلو إال هللا يبتغي بذلك كجو
(ّ)
هللا).
َُ -توحيد األلوىية يسهل على العبد فعل ا٠تَتات ،كترؾ ا١تنكرات ،كيسليو عن ا١تصيبات؛
فا١تخلص ﵁ ُب إٯتانو كتوحيده ٗتف عليو الطاعات؛ ١تا يرجوه من ثواب ربو كرضوانو ،كيهوف
عليو ترؾ ما هتواه النفس من ا١تعاصي؛ ١تا ٮتشى من سخطو كأليم عقابو.
ُُ -توحيد الربوبية مستلزـ لتوحيد األلوىية؛ ٔتعٌت أف اإلقرار بتوحيد الربوبية يوجب اإلقرار بتوحيد
األلوىية؛ فمن عرؼ أف هللا ربو كخالقو كمدبًٌر أموره ،كقد دعاه ىذا ا٠تالق إذل عبادتو ،كجب
عليو أف يعبده كحده ال شريك لو؛ فإذا كاف ىو ا٠تالق الرازؽ النافع الضار كحده لزـ إفراده
ابلعبادة.
ُِ -توحيد األلوىية متضمن لتوحيد الربوبيةٔ ،تعٌت أف توحيد الربوبية يدخل ضمننا ُب توحيد
ُ ا٢تبداف  ،ا٢تدىد ا﵀تسب ،
https://ar.islamway.net/article/16153/%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%
87%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8
2013-06-24،
(ِ) (ىود.)ِ ،ُ :

(ّ) البخارم ،صحيح البخاري ،اجلامع ادلسند الصحيح ادلختصر من أمور رسول هللا  وسننو وأايمو( .د.ط)( ،ج ُ ،ص
ُٕٗ) ،رقم اٟتديث (َْٕ).
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معتقدا أنو ربو كخالقو كرازقو؛ إذ
األلوىية ،فمن ىعبى ىد هللا كحده ال شريك لو فبل بد أف يكوف ن
ُ
ال يعبد إال من بيده النفع كالضر ،كلو ا٠تلق كاألمر.
اإلشارات الرتبوية ف توحيد األمساء والصفات:
تعريف توحيد األمساء والصفات:
اعتقاد تفرد الرب-عز كجل-ابلكماؿ ا١تطلق من ٚتيع الوجوه ،كاتصافو-سبحانو-بنعوت
العظمة كاٞتبلؿ ،كأكصاؼ اٞتماؿ كالكماؿ اليت ال يشاركو فيها أحد بوجو من الوجوه ،كذلك إبثبات
ما أثبتو لنفسو-سبحانو-من كبلمو ،كأثبتو لو نبيو ُ ب سنتو من ٚتيع األٝتاء كالصفات ،كمعانيها
كأحكامها الواردة ُب الكتاب كالسنة ،على الوجو البلئق ّتبلؿ هللا كعظمتو ،من غَت نفي كتعطيل
لو-سبحانو-من شيء منها ،أك تفسَت ٢تا بغَت معانيها ،أك ٘تثيل لو-تعاذل-أبحد من ا٠تلق هبا ،كنفي
ما نفاه-سبحانو-عن نفسو ،أك نفاه عنو رسولو--من النقائص كالعيوب ،ك٦تاثلة ا٠تلق ،كعن كل
(ِ)
ما يناُب كمالو الواجب.
٧تد أف أٝتاء هللا كصفاتو كأفعالو-عز كجل-تكررت ُب السورة ،كتكررت ُب ختاـ اآلايت؛ ألف
األٝتاء كالصفات عليها مدار اإلٯتاف ،كىي ركن من أركاف التوحيد ،كىي ذركة سناـ العبودية.
كيقوؿ ابن القيم" :ال حياةى للقلوب ،كال نعيم كال لذة ،كال سركر كال أماف كال طمأنينة ،إال أبف
إليها ٦تا سواه ،كيكوف سعيها ُب
تعرؼ رهبا
ى
كمعبودىا كفاطرىا ،أبٝتائو كصفاتو كأفعالو ،كيكوف أحب ٍ
(ّ)
ما ًٌ
يقريهبا إليو كي ٍدنيها من مرضاتو"
من دالئل توحيد األمساء والصفات ف سورة النمل:
هللا-سبحانو كتعاذل-عرؼ نفسو لعباده بذكر أٝتائو كصفاتو ،فقد قاؿ تعاذل ١توسى عليو
السبلـ( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)

(ْ)

1السلماف  ،الكواشف اجللية عن معاين الواسطية  ( ،د .ط )  ( ،ص ُِْ ) ِِْ ،

(ِ) القصَت ،ادلفيد على كتاب التوحيد ،طُ( ،ج ّ ،ص ُْ).

.

(ّ) ابن قيم اٞتوزية ،الصواعق ادلرسلة على اجلهمية وادلعطلة ،طّ (ج ُ ،ص ُْٕ).

(ْ) سورة النمل آية ٗ
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"أخربه هللا أنو هللا ا١تستحق للعبادة كحده ال شريك لو كما ُب اآلية األخرل (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ

ﭡ){ﮩﮫ الذم قهر ٚتيع األشياء كأذعنت لو كل ا١تخلوقات،

{ﮪ} ُب أمره كخلقو ،كمن حكمتو أف أرسل عبده موسى بن عمراف الذم علم هللا منو أنو أىل
لرسالتو ككحيو كتكليمو .كمن عزتو أف تعتمد عليو ،كال تستوحش من انفرادؾ ككثرة أعدائك
(ُ)
كجربكهتم ،فإف نواصيهم بيد هللا ،كحركاهتم كسكوهنم بتدبَته".
وجل هللا ،العزيز ،احلكيم:
اإلشارات الرتبوية ف اإلميان أبمساء هللا َّ
عز َّ

2

أجل موصوؼ ،كىو هللا-عز
ُ٬ -تب اإلٯتاف أبف أٝتاء هللا-عز كجل-دالة على أحسن مسمى ك ًٌ
كجل ،-كأف كل اسم داؿ على ثبوت صفة كماؿ ﵁-عز كجل ،-كأفعالو-سبحانو-كلها
رٛتة كحكمة كمصلحة كعدؿ.
ِ -أمر هللا عباده بدعائو هبا بقولو{ :ﭶﭷ} ،كىذا شامل لدعاء العبادة ،كدعاء ا١تسألة.
العلىم األعظم ﵁-عز كجل ،-كىو االسم الذم تتبعو ٚتيع األٝتاء ،كىو أكثر
ّ -هللا :ىو اسم ى
كركدا ُب القرآف ،كأصلو اإللو :كىو ٔتعٌت ا١تعبود ،أم ذك األلوىية كالعبودية
أٝتاء هللا اٟتسٌت ن
على خلقو أٚتعُت.
ْ -من لوازـ اإلٯتاف ابسم "هللا" أف ٬تعل العبد ﵁-عز كجل-خالص حبو كتعظيمو كتعلقو ،فبل
كتعظيما.
تنصرؼ دكاعي قلبو ،كأعماؿ القلوب التعبدية ،لغَت هللا ٤تبةن كرجاءن كرىبةن
ن
رب-سبحانو-ابسم األلوىية ،أال يصرؼ عبوديتو لغَت هللا-عز كجل ،-كأف
ٓ -من ٙترات التعبد لل ًٌ
يبذؿ الغاية ُب اإلخبلص العمل ابتغاء كجهو الكرمي سبحانو.

ٔ -اإلٯتاف ابسم العزيز ،الذم لو ٚتيع معاّن العزة :عزة القوة ،كعزة االمتناع؛ فإنو الغٍت بذاتو ،فبل
٭تتاج إليو أحد ،ال يبلغ العباد ضره فيضركنو ،كال نفعو-سبحانو-فينفعونو ،بل ىو الضار
أيضا عزة القهر كالغلبة ٞتميع الكائنات.
النافع سبحانو ،كلو-سبحانو -ن
ٕ -التعبد ﵁ ابٝتو العزيز ٬تعل العبد ال يفتقر إال إذل القوم الغٍت الذم لو العزة الكاملة
(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي ادلنان ،طُ( ،ج ُ ،ص ََٔ).
2

ابنعثٌمٌن،القواعدالمثلىفًأسماءهللاوصفاتهالحسنى(،ج،3ص)1ومابعدها.
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(ﯠ

ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ

من هللا جل كعبل.

)(ُ) ،ك٬تعلو ٭ترص على فعل األسباب اليت يعزه هللا هبا ،كال يطلب العزة إال

ٖ" -اإلٯتاف أبف هللا-سبحانو كتعاذل-ىو العزيز الذم ال ييغلب كال ييقهر ،يعطي ا١تسلم شجاعة،
كثقة كبَتة اب﵁؛ ألف معناه أف ربو ال ٯتانع ،كال يرد أمره ،كأنو ما شاء كاف كإف دل يشأ الناس،
كما دل يشأ دل يكن كإف شاؤكا ،كالناظر ُب قصص الرسل كاألنبياء-عليهم أفضل الصلوات
(ِ)
اضحا جليا".
كالتسليم-يرل ذلك ك ن
ٗ -اإلٯتاف ابسم هللا-عز كجل" :-اٟتكيم" ،كا١تراد" :اٟتكيم ُب أفعالو كأقوالو كقدره ،فيضع
(ّ)

األشياء ُب ٤تا٢تا ْتكمتو كعدلو"
كللحكيم معنياف :أحد٫تا :اٟتاكم الذم لو اٟتكم ا١تطلق الكامل من ٚتيع الوجوه ،كا٠تلق
كلهم ٤تكوموف ،لو اٟتكم كلو ،كإليو يرجع األمر كلو ،٭تكم على عباده بقضائو كقدره ،ك٭تكم بينهم
بدينو كشرعوٍ ،ب يوـ القيامة ٭تكم بينهم ابٞتزاء بُت فضلو كعدلو ،فبل حاكم إال هللا ،كال ٬توز ٖتكيم
(ْ)

قانوف كال نظاـ سول حكم هللا ،قاؿ تعاذل:
للحكيم معٌت آخر ،كىو ذك اٟتكمة ،كاٟتكمة ضد السفو ،كىي كضع األشياء ُب مواضعها
البلئقة هبا.
َُ -من ٙترات اإلٯتاف أبف هللا-عز كجل-اٟتكيم أف يعلم العبد أف أحكاـ هللا الكونية كالشرعية
كاٞتزاء ال تنفك عن حكمتو سبحانو ،فلم ٮتلق-سبحانو-شيئنا عبثنا ،كدل يًتؾ خلقو يس ندل،
ال يؤمركف كال ينهوف ،كال يثابوف كال يعاقبوف ،فما أعطى هللا شيئنا إال ٟتكمة ،كال أنعم بنعمة
إال ٟتكمة ،كال أصاب ٔتصيبة إال ٟتكمة ،كما أمر هللا بشيء إال ٟتكمة ،كاٟتكمة ُب فعلو
كالتزامو ،كال هنى عن شيء إال ٟتكمة ،كاٟتكمة ُب تركو كاجتنابو.
ُُ -إٯتاف العبد أف األحكاـ الشرعية ُب اإلسبلـ من لدف حكيم خبَت ،كما جاءت إال إلسعاد
البشرية ،فليس ىناؾ أعدؿ من هللا ُب حكمو ،كال أحكم من هللا ُب شرعو كقدره١ ،تن عقل
(ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ)

(ُ) سورة النساء.ُّٗ :

(ِ) النجدم ،النهج األمسى ف شرح أمساء هللا احلسىن ،طْ( ،ج ُ ،ص ٖٗ).
(ّ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،جِ ،ص ْٔٓ).
(ْ) سورة :ا١تائدة.َٓ :
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عن هللا شرعو ،كسلٌم ٟتكمتو ُب فعلو كقدره ،كآمن بو كأيقن ،كعلم أف هللا أحكم اٟتاكمُت،
تعاذل( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)

(ُ)

قاؿ
ُِ -أف هللا حكيم ُب أقداره ،فما يقدره هللا-تعاذل-على العباد من خ وَت أك ٌو
شر إ٪تا ىو ٟتكمة
ابلغة ،كتدبَت حكيم ،قاؿ تعاذل( :ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) (ِ).
قاؿ ابن القيم-رٛتو هللا-كىو يتحدث عن اٟتكمة:
"كلو-سبحانو-اٟتكمة البالغة ُب كل ما قدره كقضاه من خ وَت ك ٌو
شر ،كطاعة كمعصية ،كحكمة
ابلغة تعجز العقوؿ عن اإلحاطة بكنهها ،كتكل األلسن عن التعبَت عنها"(ّ).
دالئل توحيد األمساء والصفات ف سورة النمل:
وجل-الغفور الرحيم:
اإلميان أبمساء هللاَّ -
عز َّ
(ْ)

(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ)

"أم :فهذا الذم ىو ٤تل ا٠توؼ كالوحشة بسبب ما أسدل من الظلم ،كما تقدـ لو من اٞترـ،
كأما ا١ترسلوف فما ٢تم كللوحشة كا٠توؼ؟ كمع ىذا من ظلم نفسو ٔتعاصي هللاٍ ،ب اتب كأانب فبدؿ
و
و
طاعات فإف هللا غفور رحيم ،فبل ييئس أحد من رٛتتو كمغفرتو ،فإنو يغفر
حسنات كمعاصيو
سيئاتو
الذنوب ٚتيعا ،كىو أرحم بعباده من الوالدة بولدىا" .

ٓ



(ُ) سورة التُت.ٖ :
(ِ) سورة القمر.ٓ :

(ّ) ابن قيم اٞتوزية ،مدارج السالكٌن بٌن منازل إايك نعبد وإايك نستعٌن ،طِ( ،ج ُ ،ص ّْٗ).
(ْ) سورة النمل :آية ُُ.

5السعدم  ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ ( ،جُ  ،ص ََٔ ) .
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وجل-الغفور الرحيم:
اإلشارات الرتبوية ف امسي هللاَّ -
عز َّ
ُ -كصف هللا-سبحانو-نفسو أبنو غفار ،كغفور للذنوب كا٠تطااي صغَتىا ،ككبَتىا ،حىت الشرؾ إذا
اتب منو اإلنساف ،قى ىاؿ تىػ ىع ىاذل﴿ :ﮰ ﮱ﮲ ﮳﮴ا﴾(ُ) .كقى ىاؿ
ﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ)(ِ).

اذل( :ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
تىػ ىع ى

فمهما عظمت ذنوب العبد فإف مغفرة هللا أعظم منها ،قى ىاؿ تىػعى ىاذل ﴿ :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ﴾(ّ).
ًو
ً ً ً
م رضي هللاي عنو :أىف النًيب--قى ىاؿ« :إًف
ركل اإلماـ أٛتد ُب مسنده من ىحديث أًىيب ىسعيد ا٠تي ٍد ًر ًٌ
ً
ىج ىس ًاد ًى ٍم ،قى ىاؿ الرب:
الشٍيطىا ىف قى ىاؿ :ىك ًعزتً ى
ب ،ىال أىبٍػىر يح أي ٍغ ًوم عبى ىاد ىؾ ىما ىد ىام ٍ
ت أ ٍىرىكا يح يه ٍم ًُب أ ٍ
ك ىاي ىر ًٌ
ً
ً
استىػ ٍغ ىف ير ًكّن»(ْ).
ىكعزًٌب ىك ىج ىبلًرل ىال أ ىىز ياؿ أى ٍغف ير ى٢تيٍم ىما ٍ

ِ -ال ٬توز للمسلم أف يتساىل اب١تعاصي كالذنوب ْتجة أف هللا غفور رحيم ،فا١تغفرة إ٪تا تكوف
(ٓ)

اذل( :ﮕ
للتائبُت األكابُت ،قى ىاؿ تػىعى ىاذل( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)  .كقى ىاؿ تػىعى ى

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ) (ٔ) .فاشًتط-سبحانو-تغيَت اٟتاؿ من عمل السيئات
إذل عمل الصاٟتات لكي ٖتصل ا١تغفرة.

ّ -إذا علم ا١تؤمن أف هللا غفور رحيم ،فإنو يشرع لو أف ٭ترص على فعل مكفرات الذنوب كىي
األقواؿ ،كاألعماؿ اليت شرعها هللا ُب كتابو ،أك على لساف رسولو--حىت تكفر عنو ا٠تطااي
كالسيئات.
ْ -أنو يشرع للمؤمن أف يكثر من االستغفار حىت ٖتصل لو ا١تغفرة اليت كعد هللا هبا ا١تستغفرين،
كالنيب--كاف يستغفر هللا ُب ٚتيع األحواؿ ،كمن تلك الصيغ ما ركاه أبو داكد ُب سننو ًمن
ً
ً ً ً ً
س الٍو ً
ً
ً ً ً ً
اح ًد
ىحديث ىعبد هللا ب ًن عي ىمىر رضي هللاي عنهما قى ىاؿ« :إ ٍف يكنا لىنىػعيد لىر يسوؿ هللا ُ ب الٍ ىم ٍجل ً ى
(ُ) سورة الزمر.ّٓ :
(ِ) سورة النساء.َُُ :
(ّ) سورة النجم.ِّ :

(ْ) اخرجو أٛتدُ ،ب ادلسند ،طُ( ،ج ُٕ ،ص ّّٕ)( ،رقم اٟتديث ُُِّٕ) .كصححو األلباّن ُب سلسلة األحاديث
الصحيحة( ،جُ ،)َُّ ،رقم اٟتديث (َُْ).
(ٓ) سورة اإلسراء.ِٓ :
(ٔ) سورة طو.ِٖ :
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ًمئةى مرةو :ر ً ً
اب الرًح ييم"(ُ).
ب ىعلىي ،إًن ى
ك أىنٍ ى
ى ى ىٌ
ت التػو ي
ب ا ٍغف ٍر ًرل ىكتي ٍ
ٓ -قاؿ السعدم ﴿ :ﮬ ﮭ﴾ اٝتاف داالف على أنو تعاذل ذك الرٛتة الواسعة العظيمة اليت
حي ،ككتبها للمتقُت ا١تتبعُت ألنبيائو كرسلو ،فهؤالء ٢تم الرٛتة
كسعت كل شيء ،كعمت كل وٌ
ا١تطلقة ،كمن عداىم فلهم نصيب منها ،كاعلم أف من القواعد ا١تتفق عليها بُت سلف األمة
كأئمتها ،اإلٯتاف أبٝتاء هللا كصفاتو ،كأحكاـ الصفات.
مثبل أبنو رٛتن رحيم ،ذك الرٛتة اليت اتصف هبا ،ا١تتعلقة اب١ترحوـ ،فالنعم كلها أثر من
فيؤمنوف ن
آاثر رٛتتو ،كىكذا ُب سائر األٝتاء ،يقاؿ ُب العليم :إنو عليم ذك علم ،يعلم [بو] كل شيء ،قدير،
(ِ)

ذك قدرة يقدر على كل شيء.

إ٫تاؿ عباده ،كعدـ تعريفهم ما ينالوف بو غايةى ً
كما٢تم؛
٘تنع ى
كقاؿ ابن القيم" :الرٛتن"فإف رٛتتو يً
أعظم من تضمنو
فمن أعطى اسم "الرٛتن" حقو ىعىرؼ أنو
ٌ
متضمن إلرساؿ الرسل ،كإنزاؿ الكتب ،ى
ب؛ فاقتضاء الرٛتة ١تا ٖتصل بو حياة القلوب كاألركاح أعظم
إنزاؿ الغيث ،كإنبات الكؤل ،كإخراج اٟتى ًٌ
من اقتضائها ١تا ٖتصل بو حياة األبداف كاألشباح ،لكن ا﵀جوبُت إ٪تا أدركوا من ىذا االسم حظ
أمرا كراء ذلك(ّ).
البهائم كالدكاب ،كأدرؾ منو أكلو األلباب ن

ٔ -من ٙترات اإلٯتاف أبف هللا رحيم٤ :تبة هللا-عز كجل-ا﵀بة العظيمة ،كذلك حينما يفكر العبد
كينظر ُب آاثر رٛتة هللا-عز كجلُ-ب اآلفاؽ ،كُب النفس كاليت ال تعد كال ٖتصى ،كىذا يثمر
ٕتريد ا﵀بة ﵁-تعاذل-كالعبودية الصادقة لو-سبحانو-كتقدمي ٤تبتو-عز كجل-على النفس،
ٚتيعا ،كا١تسارعة إذل مرضاتو ،كالدعوة إذل توحيده ،كاٞتهاد ُب سبيلو،
كاألىل ،كا١تاؿ ،كالناس ن
كفعل كل ما ٭تبو كيرضاه.

(ُ) اخرجو أبو داككدُ ،ب السنن( ،د.ط)( ،ج ِ ،ص ِٕٔ)( ،رقم اٟتديث ُُٔٓ) ،كصححو األلباّن ،صحيح سنن أيب
داود (جُ ،صِّٖ)( ،رقم اٟتديث ُِّْ).

(ِ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ف تفسًن كالم ادلنان ،طُ( ،ص ّٗ).

(ّ) ابن القيم ،تفسًن القرآن الكرمي البن القيم ،طُ( ،ص ُِ) ،كينتبو أف ىذا التفسَت ليس من ٚتع ابن القيم -رٛتو هللا؛
كإ٪تا ًمن صنع بعض ً
ا١تعاصرين ُب أكساط ىذا ً
القرف العشرين الذم ٚتعو من مؤلفات ابن القيم ،كقد أثٌت عليو أىل العلم.
ي
ٚتعو الشيخ دمحم أكيس الندكم ٍ ،ب راجعو على أصولو  ،كقاـ بتحقيقو كاإلضافة إليو كاإلشراؼ على نشره الشيخ دمحم
حامدالفقي  .كىو مطبوع ُب ٣تلد كاحد  ،٭توم إحدل كثبلثُت كستمائة صفحة كهللا أعلم.
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ٕ -من آمن أبف هللا رٛتن رحيم أٙتر لو ذلك عبودية الرجاء كالتعلق برٛتة هللا-تعاذل-كعدـ اليأس من
ٚتيعا،
رٛتة هللا-تعاذل-فإف هللا-عز كجل-قد كسعت رٛتتو كل شيء ،كىو الذم يغفر الذنوب ن
كما أف الرجاء كالنظر إذل رٛتة هللا الواسعة كآاثرىا يثمر األمل ُب النفوس ا١تكركبة ،كٯتسح عليها
الركح كحسن الظن اب﵁-تعاذل-كانتظار الفرج بعد الشدة كمغفرة الذنوب .قاؿ هللا تعاذل:
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹)



(ُ) سورة الزمر (ّٓ)
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(ﮣ ﮤ
(ُ)

ادلطلب الثاين :اإلشارات الرتبوية ف اإلميان ابلرسل ومعجزاهتم.
اإلٯتاف ابلرسل ىو الركن الرابع من أركاف اإلٯتاف ،فبل يصح إٯتاف العبد إال بو ،كاألدلة الشرعية
متواترة على أتكيد ذلك ،فقد أمر-سبحانو-ابإلٯتاف هبم ،كقرف ذلك ابإلٯتاف بو فقاؿ:

ﯦ)(ُ) كقرف هللا-سبحانو-الكفر ابلرسل

(ﯤ ﯥ

ابلكفر بو ،فقاؿ( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) (ِ) ،ففي ىذه اآلايت دليل على أ٫تية اإلٯتاف ابلرسل ،كمنزلتو
كل من الرسوؿ كالنيب ،كتوضيح الفرؽ بينهما.
من دين هللا-عز كجل ،-ك٬تدر بنا ذكر تعريف وٌ
ادلسألة األوىل :تعريف النيب والرسول:
تعريف النيب:
"النيب ُب لغة العرب :مشتق من النبأ كىو ا٠ترب ،قاؿ تعاذل  (:ىعم يىػتى ىساءليو ىف ىع ًن النػبىًإ الٍ ىع ًظيم )،

(ٖ)
ت ىم ٍن أىنٍػبىأ ىىؾ ىى ىذا
كإٌ٪تا ٝتٌي النيب نبيٌان ألنو ٥تيٍربه ٥تيٍ ىرب ،فهو ٥تيٍ ىرب ،أم :أف هللا أخربه ،كأكحى إليو )قىالى ٍ
(ٗ)
ً ً
ور الرًحيم
قى ىاؿ نػىبأًىّنى الٍ ىعلً ييم ٍ
ا٠تىبًَتي)  ،كىو ٥تيٍربه عن هللا تعاذل أمره ككحيو )نػىبًٌ ٍئ عبىادم أًٌ
ىّن أ ىىان الٍغى يف ي
((٘) كقيل :النبوة مشتقة من النػٍبػ ىوة ،كىي ما ارتفع من األرض ،كتطلق العرب لفظ النيب على علم من
أعبلـ األرض اليت يهتدل هبا ،كا١تناسبة بُت لفظ النيب كا١تعٌت اللغوم ،أف النيب ذك رفعة كقدر عظيم
ُب الدنيا كاآلخرة ،فاألنبياء ىم أشرؼ ا٠تلق ،كىم األعبلـ اليت يهتدم هبا الناس فتصلح دنياىم

كأخراىم "

()ٙ

(ُ) سورة النساءُُٕ :
(ِ) سورة النساءُّٔ :
(ّ) سورة النبأ ُ.ِ-
()4سورة التحرمي.ّ :
(ٓ) سورة اٟتجر.ْٗ :

(ٔ) ابن منظور ،لسان العرب( ،ط ُ)( ،ج ّ ،ص ُٔٓ ) .
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تعريف النيب إصطالحا :
يكحي إليو بشروع ،كبعًث إذل و
حر ذ ىكر أ ً
قوـ مؤمنُت بشروع وٍ سابق ،فهو الذم ينبئو هللا
"إنسا هف ٌّ
ي
تعاذل أم :يوحي إليو أ ٍف يعمل بشريعة من قبلو ،كيبعثو هللا إذل و
قوـ مؤمنُت بشر و
يعة سابقة لييذ ٌكًرىم ما
ى
ً
نسوه ،كلي ً
صحح ما أخطؤكا فيو ،ك٭ت يكم بينهم فيما اختلفوا فيو ،كيكوف قيدكةن ٢تم
بطل ما ى
ابتدعيوه ،كيي ٌ
ي
ً
كحي
ُب اتٌباع الرسوؿ السابق ،فهو ٭ت يكم بشريعة ىمن قبلو ،كال ينزؿ عليو ه
كتاب ،كقد يي ى
وحى إليو ه
ُ
خاص ُب كاقعة يمعينة" .
تعريف الرسول لغة :

"اإلرساؿ ُب اللغة التوجيو ،فإذا بعثت شخصان ُب مهمة فهو رسولك ،قاؿ تعاذل حاكيان قوؿ
ملكة سبأ( :كإًًّن مرًسلىةه إًلىي ًهم ًهب ًدي وة فىػنى ً
اظىرةه ًمبى يىػ ٍرًج يع الٍ يم ٍر ىسليو ىف) (ِ) ،كقد يريدكف ابلرسوؿ ذلك
ٍ ٍ ى
ى ٌ يٍ
إلبل ىر ىسبلن )أم :متتابعة.
الشخص الذم يتابع أخبار الذم بعثو ،أخذان من قوؿ العرب( :جاءت ا ي

كعلى ذلك فالرسل إٌ٪تا ٝتٌوا بذلك ألهنم يك ٌجهوا من قبل هللا تعاذل ( :يٍب أ ٍىر ىس ٍلنىا ير يسلىنىا تىػٍتػىرا )(ّ)،
كىم مبعوثوف برسالة معينة يمكلفوف ْتملها كتبليغها كمتابعتها" )ْ( .
تعريف الرسول اصطالحا :

كحي إليو بشروع كأ ًيمر بتبليغو و
حر ذ ىكر أي ً
لقوـ كافرين ،أك دل تبلغهم رسالةه سابقة ،فهو الذم
"إنساف ٌّ
5
و
ً
نذير من قبلو "
.ينبئو هللا بوحيو الشرعي ٍب يي ٌ
أمره ،أك على قوـ دل أيهتم ه
وجهو إذل ىمن خالىف ى

ُ القصَت  ،تعريف النيب كالرسوؿ 25/6/2016 ، /http://www.alukah.net/sharia/0/104805 ،ميبلدم
 ُٗ ُّْٕ/ٗ/ىجرم .(ِ) سورة النمل.ّٓ :
(ّ) سورة ا١تؤمنوفْْ :

(ْ) ابن منظور ،لسان العرب( ،جِ ،ص ُُٔٔ ،)ُُٕٔ ،كالفيوميُ ،ب ادلصباح ادلنًن ف غريب الشرح الكبًن( ،د ،ط)،
(ِٔٔص).
5القصَت  ،تعريف النيب كالرسوؿ 25/6/2016 ، /http://www.alukah.net/sharia/0/104805 ،ميبلدم -
ُٗ ُّْٕ/ٗ/ىجرم
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الفرق بٌن النيب والرسول:
كرد ُب كتاب هللا من عطف النيب على الرسوؿ )كمآ أىرس ٍلنىا ًمن قىػبلً ى ً
و
ً
يب إًالٌ إً ىذا
ٍ
ىى ٍ ى
ك من ٌر يسوؿ ىكالى نى ٌ
(ُ)
ً
يدؿ على أف الرسالة أمر
ُب أ ٍيمنًيٌتًو)  ،ككصف بعض رسلو ابلنبوة كالرسالة ٦تا ي
ٌت أىلٍ ىقى ٌ
الشٍيطىا يف ى
ى٘تىٌى
ً ً
وس ىى إًنٌوي ىكا ىف ٥تيٍلًصان ىكىكا ىف
زائد على النبوة ،كقولو ُب ًٌ
حق موسى عليو السبلـ ( :ىكاذٍ يك ٍر ًُب الٍكتىاب يم ى
(ِ)
ىر يسوالن نٌبًيٌان).

"كالشائع عند العلماء أف النيب أعم من الرسوؿ ،فالرسوؿ ىو من أيكحي إليو بشرع كأيمر بتبليغو ،كالنيب
(ّ)
من أكحي إليو كدل يؤمر ابلببلغ ،كعلى ذلك فكل رسوؿ نيب ،كليس كل نيب رسوالن "


(ُ) سورة اٟتج.ِٓ :
(ِ) سورة مرمي.ُٓ :

()3السفاريٍتُ ،ب لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية( ،د،ط)(،ج ُ ،ص ْٗ).
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ادلسألة الثانية :ماذا يتضمن اإلميان ابلرسل؟
أمورا ،منها:
اإلٯتاف ابلرسل يتضمن ن
ُ -التصديق بنبوهتم كٔتا جاؤكا بو من عند هللا-عز كجل ،-قاؿ تعاذل:

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ

ﭕﭖﭗ) (ُ).

ِ -عدـ التفريق بُت أحد منهم،كما قاؿ تعاذل( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳

﮴﮵) (ِ).
ّ -توقَتىم كتعظيمهم :قاؿ تعاذل( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ)

(ّ) قاؿ ابن عباس-رضي هللا عنهما-كغَت كاحد":تعظموه كتوقركه من التوقَت ،كىو

االحًتاـ كاإلجبلؿ كاإلعظاـ ،كأٚتع العلماء على أف من انتقص نبيا من األنبياء فقد كفر".
حق كل أمة لنبيها ،كال ٮتفى أف ذلك قبل بعثة نبينا 
ْ -كجوب العمل بشرائعهم :كذلك ُب ًٌ
اليت نسخت شريعتيو كل شريعة.
ٓ -اعتقاد عصمتهم ُب تبليغهم الوحي ،كعصمتهم من الكبائر كالصغائر اليت تدؿ على ًخسة
الطبع كسفوؿ ا٢تمة.

ْ

ادلسألة الثالثة :اآلايت الواردة ف اإلميان ابلرسل ف سورة النمل:
دعوة الرسل أقوامهم إىل عبادة هللا وتوحيده:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)

(ٓ)

"ٮترب-تعاذل-أنو أرسل إذل ٙتود-القبيلة ا١تعركفة-أخاىم ُب النسب صاٟتنا ،كأنو أمرىم أف يعبدكا
(ُ) سورة اٟتديد.ُٗ :
(ِ) سورة البقرةِٖٓ :
(ّ) سورة الفتح.ٗ :
4
ابن تيمية ٣ ،تموع فتاكل ابن تيمبة ( ،د.ط )  ( ،ج َُ  ،ص ُِٗ ) .
(ٓ) سورة النمل ْٓ.ْٔ-
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هللا كحده ،كيًتكوا األنداد كاألكاثف ( ،ﭚﭛﭜﭝ) منهم ا١تؤمن ،كمنهم الكافر ،كىم
معظمهم.
(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ)ﭦ أم :دل تبادركف فعل السيئات ،كٖترصوف عليها قبل
فعل اٟتسنات اليت هبا ٖتسن أحوالكم ،كتصلح أموركم الدينية كالدنيوية؟ كاٟتاؿ أنو ال موجب لكم
إذل الذىاب لفعل السيئات؟ ( ﭧ ﭨ ﭩ
يغفر لكم( ،

من ا﵀سنُت"

ﭪ

ﭫ

(ُ)

) أبف تتوبوا من شرككم كعصيانكم ،كتدعوه أف

) فإف رٛتة هللا-تعاذل-قريب من ا﵀سنُت ،كالتائب من الذنوب ىو

ككذلك ما حكاه هللا-عز كجل-لنا عن سليماف مع بلقيس عندما دعاىا لئلسبلـ ىي كقومها،
كما ُب قولو تعاذل:

(ِ)

(ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴)

"أم :ال تكونوا فوقي ،بل اخضعوا ٖتت سلطاّن ،كانقادكا ألكامرم ،كأقبًلوا إرل مسلمُت.
التاـ ،فإنو تضمن هنيهم عن العلو عليو ،كالبقاء على حا٢تم
كىذا ُب غاية الوجازة ،مع البياف ًٌ
اليت ىم عليها ،كاالنقياد ألمره كالدخوؿ ٖتت طاعتو ،ك٣تيئهم إليو كدعوهتم إذل اإلسبلـ ،كفيو
(ّ)
استحباب ابتداء الكتب ابلبسملة كاملة كتقدمي االسم ُب أكؿ عنواف الكتاب"
اإلشارات الرتبوية ف اآلايت:
ُ -كل األنبياء جاؤكا لدعوة أقوامهم إذل عبادة هللا كحده ،كأف يًتكوا كل ما عبد من دكف هللا من
أكاثف كأصناـ.
ِ -أرسل هللا الرسل إلقامة اٟتجة على العباد ،كتبشَت ا١تؤمنُت بنعيم هللا كجنتو ُب اآلخرة ،كإنذار
الكافرين من عذابو كعقابو ،قاؿ تعاذل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎ) (ْ).

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ ،جُ ،ص َٔٔ.
(ِ) سورة النمل .ُّ-

(ّ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ ،ج ُ ،ص َْٔ.
(ْ) النساء)ُٔٓ :
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كقد قاؿ رسوؿ هللا « :األنبياءي إخوةه لً ىعبلت دينيهم كاح هد كأمها يهتم شىت كأان أكذل ً
الناس
بيٍت كبينىو نيب»(ُ) .النيب  شبو األنبياء ابإلخوةً
بعيسى ب ًن مرميى ليس ً
ألنبياء
ا
ف
إ
حيث
من
لعبلت
ي
ى
ى
ى
ه
ى
ً
ابإلسبلـ دي ًن هللاً-تعاذل-الذم ارتضاهي هللاي لعباده ،كشرائعيهم
دينيهم كاح هد عقيد يهتم كاحدةه جاؤكا
و
لعبلت أمهاهتيم متعددةه.
متعددةه ،كما أف اإلخوىة
ّ -قاؿ السبكي ُب تفسَته :أٚتعت األمة على عصمة األنبياء فيما يتعلٌق ابلتبليغ ،كُب غَت ذلك من
ط مرتبتهم ،كمن ا١تداكمة على الصغائر ،ىذه األربعة ٣تمع
الرذيلة الٌيت ٖت ٌ
الكبائر ،كمن الصغائر ٌ
(ِ)
عليها.
وجل-موسى عليو السالم بتكليمو:
ادلسألة الرابعة :تفضيل هللاَّ -
عز َّ
(ّ)

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



موضعا
أم :انداه هللا-تعاذل ،-كأخربه أف ىذا ٤تلٌّ مقدس مبارؾ ،كمن بركتو أف جعلو هللا
ن
لتكليم هللا ١توسى كندائو كإرسالو.
( ﮠﮡ ﮢ ﮣ) عن أف يظن بو نقص أك سوء ،بل ىو الكامل ُب كصفو كفعلو.
(ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ) أم :أخربه هللا أنو هللا ا١تستحق للعبادة كحده ال شريك لو كما ُب

اآلية األخرل (ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ)

{ﮩﮫ الذم قهر ٚتيع األشياء،

كأذعنت لو كل ا١تخلوقات{ ،ﮪ} ُب أمره كخلقو .كمن حكمتو أف أرسل عبده موسى بن عمراف
الذم علم هللا منو أنو أىل لرسالتو ككحيو كتكليمو ،كمن عزتو أف تعتمد عليو كال تستوحش من
(ْ)
انفرادؾ ككثرة أعدائك كجربكهتم ،فإف نواصيهم بيد هللا كحركاهتم كسكوهنم بتدبَته.
اإلشارات الًتبوية:
ُ -إثبات صفة الكبلـ ﵁-عز كجلٔ-تا يليق ّتبللو كعظيم صفاتو سبحانو كتعاذل ،كىي
أيضا تعترب صفة فعلية؛ ألهنا
صفة ذاتية ابعتبار أهنا ال تنفك عن هللا-عز كجل ،-ك ن
(ُ) أخرجو مسلم ُب صحيحو ،كتاب الفضائل ،ابب فضائل عيسى عليو السبلـ ،َٓٓ/ُٓ ،رقم اٟتديث.ِّٔٓ :
(ِ) السيوطي ،اخلصائص الكربى( ،د.ط)( ،ج ِ ،ص ِٔٓ).
(ّ) سورة النمل آية ٖٗ-

(ْ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ (ج ُ ،ص ََٔ).
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متعلقة ٔتشيئتو سبحانو.
ِ -اآلية تدؿ على أف هللا-عز كجل-كلمو بصوت مسموع؛ ألف هللا انداه كالنداء يكوف
بصوت مسموع :فقاؿ (ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ) كالنداء يكوف ابلصوت
العارل من بعيد ،كمن ىنا نعلم أف هللا-سبحانو كتعاذل-يتكلم ٔتا شاء ،مىت شاء ،كيف
شاء ،كأف كبلمو ْتركؼ كأصوات مسموعة ،كلكن ٬تب أف نعلم أبف كبلـ هللا-سبحانو
كتعاذل-ال يشبو كبلـ اآلدميُت أبصواهتم؛ ألف هللا يقوؿ ُب ٤تكم كتابو

(ﭡ ﭢ

ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ).

ادلسألة اخلامسة :إنكار األنبياء على أقوامهم فعل السيئات:
أنكر األنبياء على أقوامهم عبادة غَت هللا-عز كجل ،-كما أنكركا عليهم فعل السيئات ،فهذا
صاحل عليو السبلـ قاؿ لقومو( :ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ)

(ُ)

أم١ :تا تبادركف فعل السيئات ،كٖترصوف عليها قبل فعل اٟتسنات اليت هبا ٖتسن أحوالكم،
كتصلح أموركم الدينية كالدنيوية؟ كاٟتاؿ أنو ال موجب لكم إذل الذىاب لفعل السيئات؟
ﭨ ﭩ ) أبف تتوبوا من شرككم كعصيانكم ،كتدعوه أف يغفر لكم ( ،ﭪ

(

ﭧ

ﭫ) فإف

رٛتة هللا-تعاذل-قريب من ا﵀سنُت ،كالتائب من الذنوب ىو من ا﵀سنُت.
( ﭭ ) لنبيهم صاحل مكذبُت كمعارضُت ( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ) زعم او-قبحهم هللا-أهنم دل
خَتا ،كأنو ىو كمن معو من ا١تؤمنُت صاركا سببنا ١تنع بعض مطالبهم الدنيوية،
يركا على كجو صاحل ن
فقاؿ ٢تم صاحل( :ﭴ ﭵ ﭶﭷ) أم :ما أصابكم إال بذنوبكم( ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) ابلسراء
(ِ)
دأهبم ُب تكذيب نبيهم كما قابلوه بو".
كالضراء كا٠تَت كالشر لينظر ىل تقلعوف كتتوبوف أـ ال؟ فهذا ي
وىذا النيب لوط عليو السالم :أنكر على قومو فعل السيئات ،كعمل الفاحشة العظيمة،
ك٥تالفتهم للفطرة.
(ُ) سورة النمل (ْٔ)ْٕ-

(ِ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،جُ ،ص َٔٔ).
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(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
(ُ)

ﯰ ﯱ ﯲ)

كانصحا:-
أم :كاذكر عبدان كرسولنا لوطنا كنبأه الفاضل حُت قاؿ لقومو-داعينا إذل هللا
ن
(ﯡ ﯢ ) أم :الفعلة الشنعاء اليت تستفحشها العقوؿ كالفطر ،كتستقبحها الشرائع،
ظلما منكم ،كجرأة على هللا.
(ﯣﯤ) ذلك كتعلموف قبحو ،فعاندًب كارتكبتم ذلك ن
ٍب فسر تلك الفاحشة فقاؿ( :ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ) أم :كيف توصلتم إذل
٤تل الغائط كالنجو كا٠تبث ،كتركتم ما خلق هللا لكم
ىذه اٟتاؿ ،صارت شهوتكم للرجاؿ ،كأدابرىم ٌ
من النساء من ا﵀اؿ الطيبة اليت جبلت النفوس إذل ا١تيل إليها ،كأنتم انقلب عليكم األمر؛

فاستحسنتم القبيح كاستقبحتم اٟتسن( ،ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)
(ِ)

٤تارمو.

متجاكزكف ٟتدكد هللا ،متجرئوف على

اإلشارات الًتبوية:
ُ٬ -تب على الداعي إذل هللا ،كعلى كل مسلم أف ٭ترص غاية اٟترص على أف يطيع الناس رهبم،
كأف ٬تتنبوا ما يغضبو سبحانو ،كذلك أبف يبذؿ النصيحة الصادقة ٢تم ابللطف كاللُت ،ك٭ترص
على ىداىم كما حرص األنبياء ،ك٭تذرىم من مغبة استمرارىم على الذنوب.
ِ٬ -تب على العبد أف يسأؿ الرٛتة كا١تغفرة لذنوبو ،كأف يكثر من االستغفار كيعجل اذل هللا
ابلتوبة كال ييئس من رٛتتو مهما عظمت ككثرت ذنوبو ،كأف يقدـ حسن الظن اب﵁ كالرجاء
ُب قبوؿ توبتو ال سوء الظن.
ّ -٭ترـ سوء الظن اب﵁-عز كجل-كىو من كبائر القلوب ،كىو سبب استعجاؿ العذاب من
الكفار ،ككذلك سبب تشاؤمهم كطَتهتم من أنبيائهم.
متفائبل ،متيقننا أف النفع كالضر بيده-
ْ٬ -تب على ا١تؤمن أف يكوف حسن الظن اب﵁-عز كجل -ن
سبحانو-ال بيد ٥تلوؽ ،كقد قاؿ هللا-عز كجلُ-ب اٟتديث القدسي( :أان عند ظن عبدم
(ُ) سورة النمل (ْٓ)ٓٓ-

(ِ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٔٔ).
78

يب ،كأان معو إذا ذكرّن ،فإف ذكرّن ُب نفسو ذكرتو ُب نفسي ،كإف ذكرّن ُب و
مؤل ذكرتو ُب
و
ابعا،
اعا تقربت إليو ن
اعا ،كإف تقرب إرل ذر ن
مؤل خَت منهم ،كإف تقرب إرل بشرب تقربت إليو ذر ن
كإف أاتّن ٯتشي أتيتو ىركلة)(ُ).
ٓٝ -تٌى هللا عمل قوـ لوط الفاحشة؛ ألف ىذه اٞترٯتة متناىية ُب القبح كالفحش ،كىي انتكاس
للفطرة ،كىدـ لؤلخبلؽ ،ك٤تق للرجولة ،كفساد للمجتمع ،كقتل للمعنوايت ،كبو يكوف
ذىاب للخَت كالربكات ،كجلب للشركر كا١تصيبات.
ٔ -من ٚتع بُت فعل ا١تعصية كاجملاىرة هبا ،فقد ىتك سًت ما بينو كبُت هللا-عز كجل ،-ركل
(كل ٌأميت
اإلماـ
ٌ
البخارم-رٛتو هللا تعاذل-عن أيب ىريرة-هنع هللا يضر-قاؿٝ :تعت رسوؿ هللا يقوؿٌ :
عمبل ٍب يصبح كقد سًته هللا
يعمل الرجل ابلليل ن
ن
معاَب إالٌ اجملاىرين ،كإ ٌف من اجملاىرة أف ى
ً
سًت هللا
فيقوؿ :اي فبلف،
ي
عملت البارحةى كذا ككذا ،كقد ابت يسًته ربٌو ،كيصبًح يكشف ى
عليو)(ِ).
ادلسألة السادسة :أيد هللا الرسل مبعجزات:

من أعظم دالئل النبوة ما يؤتيو هللا أنبياءه-عليهم السبلـ-من معجزات ٗترؽ العاداتً ،
كتعطٌل
ي ى
أتييدا ٢تذا الذم أكرمو هللا ابلنبوة أك
نواميس الكوف كسننو ،كيعجز عن فعلها سائر الناس؛ كذلك ن
كبرىاان على صدؽ ما جاء بو من البيًٌنات كا٢تدل.
كشاىدا
الرسالة ،كتكرٯتنا لو،
ن
ن
صطالحا:
ادلعجزة لغة وا
ً

دـ القدرةً(ّ).
لغة :ا١تعجزةيً -
الع ٍج ًز ،كىو ع ي
بفتح اٞتيم ككس ًرىا-مفعلة من ى
ي
"أبهنا أمر خارؽ للعادة ،مقركف
اصطالحا :ا١تعجزةي ُب االصطبلح :عرفها الفخر الرازم ٌ :
ي
ْ
ابلتحدم ،سادل عن ا١تعارضة " .
(ُ) أخرجو البخارمُ ،ب صحيحو ،كتاب التوحيد ،ابب قوؿ هللا تعاذل ك٭تذركم هللا نفسو ،ِْٔٗ/ٔ...رقم اٟتديث:
).6970

(ِ) أخرجو البخارم ُب صحيحو ،كتاب األدب -ابب سًت ا١تؤمن على نفسو( ٕٕ٘ٗ/٘ ،رقم اٟتديث ُِٕٓ).
(ّ) ابن منظور ،لسان العرب ،طّ( ،جٓ ،صّٗٔ).

4السفاريٍت  ،لوامع األنوار البهية ( ،د.ط )  ( ،جِ ) َِٗ ، ِٖٗ ،
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الر ً
كعرفها األشقر أيضا أبهنا  :ما خر ىؽ العادةى من و
فعل إذا كافىق دعول ًٌ
قوؿ أك و
سالة كقارىهنا،
ى
ى
ً (ُ)
ً
جهة التح ًٌدم ابتداءْ ،تيث ال ً
على ً
يقد ير أح هد على مثلها ،كال على ما يقاريهبا .
ي
ن
أوال :معجزات موسى عليو السالم:
ً

(ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃﰄ)

(ِ)

(ﮬ ﮭ) فألقاىا (ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳) كىو ذكر اٟتيات سريع اٟتركة( ،﮴ ﯖ ﯗ
ﯘﯙ) ذعرا من اٟتية اليت رأل على مقتضى الطبائع البشرية ،فقاؿ هللا لو ( :ﯚ ﯛ ﯜ

) كقاؿ ُب

ن
اآلية األخرل( :ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ) ( ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ )؛ ألف ٚتيع ا١تخاكؼ مندرجة
ُب قضائو كقدره كتصريفو كأمره ،فالذين اختصهم هللا برسالتو كاصطفاىم لوحيو ال ينبغي ٢تم أف ٮتافوا
خصوصا عند زايدة القرب منو كاٟتظوة بتكليمو.
غَت هللا،
ن

( ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ) أم :فهذا الذم ىو ٤تل ا٠توؼ كالوحشة؛ بسبب ما أسدل
من الظلم ،كما تقدـ لو من اٞترـ ،كأما ا١ترسلوف فما ٢تم كللوحشة كا٠توؼ؟ كمع ىذا من ظلم نفسو
ٔتعاصي هللاٍ ،ب اتب كأانب فبدؿ سيئاتو حسنات كمعاصيو طاعات فإف هللا غفور رحيم ،فبل ييئس
ٚتيعا ،كىو أرحم بعباده من الوالدة بولدىا.
أحد من رٛتتو كمغفرتو ،فإنو يغفر الذنوب ن
(ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ
(ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ

ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ) ال برص كال نقص ،بل بياض يبهر الناظرين شعاعو.

ﯾ) أم :ىااتف اآليتاف :انقبلب العصا حية تسعى كإخراج اليد

من[صَِٔ] اٞتيب فتخرج بيضاء ُب ٚتلة تسع آايت تذىب هبا كتدعو فرعوف كقومو،

(ﮰ

اٟتق.
ﮱ﮲﮳) سقوا بشركهم كعتوىم كعلوىم على عباد هللا كاستكبارىم ُب األرض بغَت ًٌ
فذىب موسى-عليو السبلـ-إذل فرعوف كملئو ،كدعاىم إذل هللا-تعاذل ،-كأراىم اآلايت.
(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ)

ﭮ ﭯ ﭰ)

مضيئة تدؿ على اٟتق ،كيبصر هباكما تبصر األبصار ابلشمس( ،ﭭ

دل يكفهم ٣ترد القوؿ أبنو سحر ،بل قالوا{ :ﭰ} ظاىر لكل أحد ،كىذا من أعجب

(ُ) األشقر ،الرسل والرساالت ،طّ( ،ص ُُِ).
(ِ) سورة النملُّ-َُ :
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العجائب :اآلايت ا١تبصرات كاألنوار الساطعاتٕ ،تعل من بُت ا٠تزعببلت كأظهر السحر! ىل ىذا
(ُ)
إال من أعظم ا١تكابرة ،كأكقح السفسطة.
اإلشارات الرتبوية:

ُ -آتى هللا سيدان موسى-عليو السبلـ-تسع آايت ،كىي العصا ،كاليد ،كالطوفاف كاٞتراد،
كال يق ٌمل ،كالضفادع ،كالدـ ،كاألخذ ابلسنُت ،كنقص الثمرات ،فهذه تسع آايت.
ِ -كانت معجزة كل نيب من جنس ما اشتهر بو قومو ،ليكوف أقول ُب اٟتجة ،كأبلغ ُب التأثر
اب١تعجزة ،فقوـ موسى اشتهركا ابلسحر ،كمنو :التخييل للناس أف اٟتباؿ حيات ،فكانت
معجزة موسى العصا اليت انقلبت حية تلقف ما أيفكوف.
ّ -معجزات األنبياء ىي آايت مبصرة كاضحة كالشمس ،ال لبس فيها ،كال يكابر عن اإلٯتاف
هبا إال معاند مستكرب.
بشرا؛ ليقبل الناس دعوهتم ،كال يكوف ٢تم حجة على
ْ -حكمة هللا اقتضت أف يكوف األنبياء ن
هللا-عز كجل ،-كىؤالء البشر تعًتيهم العوارض البشرية ،من خوؼ كمرض كصحة كنوـ..
إخل.
ٓ -ال ينقص من النيب تعرضو للعوارض البشرية كا٠توؼ الطبيعي من اٟتيٌة ،كما حصل ١توسى
عليو السبلـ.
ٔ -يؤمن هللا عباده ا١ترسلُت ٦تا ٮتافوف ،كيطمئن أفئدهتم ،كيعلمهم أنو ال خوؼ عليهم ألهنم
يرسل هللا ،كأىل دعوتو كطاعتو ،كأنو معهم بتأييده كحفظو كنصره.
جرما ،كعصى هللا-عز كجل ،-كأما أىل طاعتو
ظلما أك ن
ٕ٤ -تل الوحشة كا٠توؼ ١تن ارتكب ن
فبل خوؼ عليهم كال ىم ٭تزنوف.
ٖ -قبوؿ هللا-عز كجل-لتوبة من اتب إليو كبدؿ حسننا بعد سوء ،فمن رٛتتو-سبحانو-أنو ال
يغلق على العبد ابب التوبة ما دل يغرغر.

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص ََٔ).
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اثنيًا :معجزات سليمان عليو السالم:
(ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚ
ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮ
ﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)

()1

"ف قولو تعاىل( :ﭴﭵﭶ ﭷﭸ) فكاف-عليو الصبلة كالسبلـ-يفقو ما تقوؿ
كتتكلم بو ،كما راجع ا٢تدىد كراجعو ،ككما فهم قوؿ النملة للنمل-كما سيأٌب ،-كىذا دل يكن ألحد
غَت سليماف عليو الصبلة كالسبلـ.
( ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ

) أم :أعطاان هللا من النعم ،كمن أسباب ا١تلك ،كمن السلطنة كالقهر ما

أحدا من اآلدميُت ،ك٢تذا دعا ربو فقاؿ ( :ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷ ) فسخر هللا لو
دل يؤتو ن
الشياطُت ،يعملوف لو كل ما شاء من األعماؿ اليت يعجز عنها غَتىم ،كسخر لو الريح غدكىا شهر
كركاحها شهر.
( ﭾ ﭿ} الذم أعطاان هللا كفضلنا كاختصنا بو ( ﮀ ﮁ

أكمل اعًتاؼ بنعمة هللا تعاذل.

ﮂ) الواضح اٞتلي ،فاعًتؼ

( ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ) أمٚ :تع لو جنوده الكثَتة ا٢تائلة ا١تتنوعة
من بٍت آدـ ،كمن اٞتن كالشياطُت كمن الطيور ،فهم يوزعوف يدبركف ،كيرد أك٢تم على آخرىم،
كينظموف غاية التنظيم ُب سَتىم كنزك٢تم كحلهم كترحا٢تم ،قد استعد لذلك ،كأعد لو عدتو.
ككل ىذه اٞتنود مؤ٘ترة أبمره ال تقدر على عصيانو كال تتمرد عنو ،قاؿ تعاذل( :ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ

ﯴ) أم :أعط بغَت حساب ،فسار هبذه اٞتنود الضخمة ُب بعض أسفاره.
(ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ)

منبهة لرفقتها كبٍت جنسها( :ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ

(ُ) سورة النمل (ُٔ )ِِ-
82

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ) فنصحت ىذه النملة كأٝتعت النمل ،إما بنفسها ،كيكوف هللا قد
أٝتاعا خارقة للعادة ،ألف التنبيو للنمل الذم قد مؤل الوادم بصوت ٪تلة كاحدة من
أعطى النمل ن
أعجب العجائب ،كإما أبهنا أخربت من حو٢تا من النملٍ ،ب سرل ا٠ترب من بعضهن لبعض ،حىت
بلغ اٞتميع ،كأمرهتن ابٟتذر ،كالطريق ُب ذلك كىو دخوؿ مساكنهن.
كعرفت حالة سليماف كجنوده كعظمة سلطانو ،كاعتذرت عنهم أهنم إف حطموكم فليس عن
قصد منهم كال شعور ،فسمع سليماف-عليو الصبلة كالسبلـ-قو٢تا كفهمو.
إعجااب منو بفصاحتها كنصحها كحسن تعبَتىا ،كىذا حاؿ
(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ) ؛ ن

األنبياء-عليهم الصبلة كالسبلـ ،-األدب الكامل ،كالتعجب ُب موضعو ،كأف ال يبلغ هبم الضحك
إال إذل التبسم ،كما كاف الرسوؿ  جل ضحكو التبسم ،فإف القهقهة تدؿ على خفة العقل كسوء
األدب ،كعدـ التبسم كالعجب ٦تا يتعجب منو ،يدؿ على شراسة ا٠تلق كاٞتربكت ،كالرسل منزىوف
عن ذلك.
شاكرا ﵁ الذم أكصلو إذل ىذه اٟتاؿ( :ﮧﮨ) أم :أ٢تمٍت ككفقٍت
كقاؿ ن

( ﭫﭬﭭ

ﭮﭯ ﭰﭱﭲ) فإف النعمة على الوالدين نعمة على الولد ،فسأؿ ربو التوفيق للقياـ بشكر
نعمتو الدينية كالدنيوية عليو كعلى كالديو ( ،ﮱ﮲﮳﮴) أم :ككفًٌقٍت أف أعمل صاٟتنا
٥تلصا فيو سا١تا من ا١تفسدات كا١تنقصات( ،ﯖﯗ) اليت
ترضاه؛ لكونو مواف نقا ألمرؾ ،ن
ن
منها اٞتنة ً
{ُب} ٚتلة (ﯙﯚ)؛ فإف الرٛتة ٣تعولة للصاٟتُت على اختبلؼ درجاهتم
كمناز٢تم.
فهذا ٪توذج ذكره هللا من حالة سليماف عند ٝتاعو خطاب النملة كنداءىا.
٪توذجا آخر من ٥تاطبتو للطَت ،فقاؿ( :ﯜ ﯝ) دؿ ىذا على كماؿ عزمو
ٍب ذكر ن
كحزمو ،كحسن تنظيمو ٞتنوده ،كتدبَته بنفسو لؤلمور الصغار كالكبار ،حىت إنو دل يهمل ىذا األمر،
كىو تفقد الطيور كالنظر :ىل ىي موجودة كلها أـ مفقود منها شيء؟ كىذا ىو ا١تعٌت لآلية ،كدل
يصنع شيئنا من قاؿ :إنو تفقد الطَت لينظر أين ا٢تدىد منها ليدلو على بعد ا١تاء كقربو ،كما زعموا عن
ا٢تدىد أنو يبصر ا١تاء ٖتت األرض الكثيفة ،فإف ىذا القوؿ ال يدؿ عليو دليل ،بل الدليبلف العقلي
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كاللفظي داالف على بطبلنو ،أما العقلي فإنو قد عيرؼ ابلعادة كالتجارب كا١تشاىدات أف ىذه
اٟتيواانت كلها ،ليس منها شيء يبصر ىذا البصر ا٠تارؽ للعادة ،ينظر ا١تاء ٖتت األرض الكثيفة،
كلو كاف كذلك لذكره هللا؛ ألنو من أكرب اآلايت.
كأما الدليل اللفظي فلو أريد ىذا ا١تعٌت لقاؿ" :كطلب ا٢تدىد لينظر لو ا١تاء فلما فقده قاؿ ما
قاؿ" ،أك "فتش عن ا٢تدىد" أكْ" :تث عنو" ،ك٨تو ذلك من العبارات ،كإ٪تا تفقد الطَت لينظر
أيضا فإف سليماف-عليو السبلـ-ال
اٟتاضر منها كالغائب ،كلزكمها للمراكز كا١تواضع اليت عينها ٢تا ،ك ن
٭تتاج كال يضطر إذل ا١تاء ْتيث ٭تتاج ٢تندسة ا٢تدىد ،فإف عنده من الشياطُت كالعفاريت ما ٭تفركف
لو ا١تاء ،كلو بلغ ُب العمق ما بلغ ،كسخر هللا لو الريح غدكىا شهر كركاحها شهر ،فكيف-مع
(ُ)
ذلك-٭تتاج إذل ا٢تيدىد؟"
كىذه التفاسَت اليت توجد كتشتهر هبا أقواؿ ال يعرؼ غَتىا ،تنقل ىذه األقواؿ عن بٍت إسرائيل
٣تردة ،كيغفل الناقل عن مناقضتها للمعاّن الصحيحة ،كتطبيقها على األقواؿٍ ،ب ال تزاؿ تتناقل
مسلما للمتقدـ ،حىت يظن أهنا اٟتق ،فيقع من األقواؿ الردية ُب التفاسَت ما يقع،
كينقلها ا١تتأخر ن
كاللبيب الفطن يعرؼ أف ىذا القرآف الكرمي العريب ا١تبُت الذم خاطب هللا بو ا٠تلق كلهم ،عا١تهم
كجاىلهم ،كأمرىم ابلتفكر ُب معانيو ،كتطبيقها على ألفاظو العربية معركفة ا١تعاّن ،اليت ال ٕتهلها
العرب العرابء ،كإذا كجد أقو ناال منقولة عن غَت رسوؿ هللا  ردىا إذل ىذا األصل ،فإف كافقتو قبلها؛
لكوف اللفظ داال عليها ،كإف خالفتو لفظنا كمعٌت أك لفظنا أك معٌت ردىا كجزـ ببطبلهنا؛ ألف عنده
مناقضا ٢تا ،كىو ما يعرفو من معٌت الكبلـ كداللتو.
معلوما
ن
ن
أصبل ن
كالشاىد أف تفقد سليماف-عليو السبلـ-للطَت ،كفقده ا٢تدىد يدؿ على كماؿ حزمو ،كتدبَته

للملك بنفسو ،ككماؿ فطنتو ،حىت فقد ىذا الطائر الصغَت (ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ

ﯧ) أم :ىل عدـ رؤييت إايه لقلة فطنيت بو؛ لكونو خفيا بُت ىذه األمم الكثَتة؟ أـ على
ابهبا ،أبف كاف غائبنا من غَت إذّن كال أمرم؟.
فحينئذ تغيظ عليو كتوعده فقاؿ( :ﯩ ﯪ ﯫ) دكف القتل( ،ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ)

أم :حجة كاضحة على ٗتلفو ،كىذا من كماؿ كرعو كإنصافو ،أنو دل يقسم على ٣ترد

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ (ج ُ ،ص َِٔ).
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عقوبتو ابلعذاب أك القتل؛ ألف ذلك ال يكوف إال من ذنب ،كغيبتو قد ٖتتمل أهنا لعذر كاضح؛
فلذلك استثناه لورعو كفطنتو.
(ﯳ ﯴ ﯵ)

ٍب جاء ،كىذا يدؿ على ىيبة جنوده منو ،كشدة ائتمارىم ألمره ،حىت إف

كثَتا،
ىذا ا٢تدىد الذم خلفو العذر الواضح دل يقدر على التخلف زمننا ن
(ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ) أم :عندم العلم ،علم ما أحطت بو على علمك الواسع ،كعلى درجتك
(ُ)
فيو( ،ﯼﯽ ﯾ)-القبيلة ا١تعركفة ُب اليمن(-بًنىػبىوإ يىًق و
ُت) أم :خرب متيقن.
(

ﯞ)

لسليماف:

اإلشارات الرتبوية:

ُ -عظم ما كىب هللا-عز كجل-سليماف-عليو السبلـ-من ا١تلك العظيم كالتمكُت التاـ ،كإيتاؤه
أحدا من العا١تُت ،فسخر هللا لو اإلنس كاٞتن كالطَت ،كدل يبلغ أحد من األنبياء ما
ما دل ييؤت ن
أيضا كالشياطُت
بلغ سليماف-عليو السبلـ ،-كاف عا١تا بلغات الطَت كاٟتيواانت ،كاٞتن ن
ن
ٮتاطبهم فيفهموف لغتو كأكامره ،ك-سبحانو كتعاذل-الذم يعلًٌم من يشاء ما يشاء ،علم
سليماف ٥تاطبة الطَت ُب ا٢تواء ،ك٥تاطبة اٟتيواانت على اختبلؼ أنواعهم.

ِ -من معجزات سليماف أنو كانت لو جنود ىائلة ،عظيمة ،كمتنوعة من اٞتن كاإلنس كالطَت،
كمنظمُت غاية التنظيم ،كمؤ٘ترين أبمره ،كال يعصو أح هد منهم.
كقدرا عند هللا-عز كجل ،-فرفع هللا من شأف ٪تلة فذكرىا ُب
ّ -الناصح الصادؽ أعلى ن
شأان ن
كتابو-سبحانو-؛ ألهنا نصحت قومها.
تبسما ال قهقهة.
ْ -األدب الكامل الذم ٖتلى بو األنبياء ،حيث كاف ضحكهم ن

ٓ -تقدمي حسن الظن ٔتن ظاىره الصبلح كالعدالة ،حيث قالت النملة معتذرة عن سليماف
كجنوده (كىم ال يشعركف).
ٔ -دكاـ شكر ما أنعم هللا بو على العبد كعلى كالديو ،كسؤاؿ هللا التوفيق لشكرىا ىو أدب
األنبياء ،كمن احتذل حذكىم.

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َِٔ).
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ٕ -تفقد الراعي للرعية من مسؤكلياتو األكليٌة ،كلذلك سليماف عليو السبلـ تفقد الطَت.
ٖ -قد يوجد من العلم عند األصاغر ما ال يوجد عند األكابر ،كما ُب قولو-تعاذل-عن ا٢تدىد:
( ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ)

(ُ)

ادلسألة السابعة :معاانة األنبياء مع أقوامهم وردىم عليهم:
ليبل
لقد عاىن األنبياء مع أقوامهم معاانة كبَتة ،فمع أف األنبياء استفرغوا جهدىم ُب دعوهتم ،ن
كجهارا ،كنوعوا ٢تم أساليب الوعظ ما بُت ترغيب كترىيب ،كإقناع ابٟتجج العقلية ،إال
كهنارا ،كسرا
ن
ن
أف ا١تؤل من القوـ قابلوىم ابلتكذيب اترة ،كالسخرية كاالستهزاء اترة أخرل.
وجل-عن قومو:
فهذا موسى عليو السالم قال هللاَّ -
عز َّ
(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
(ِ)

ﭜ ﭝ)

قولو تعاىل:

(ﰅ ﰆ ﰇ

ﰈ) مضيئة تدؿ على اٟتق ،كيبصر هبا كما تبصر األبصار

ابلشمس( .ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ)دل يكفهم ٣ترد القوؿ أبنو سحر ،بل قالوا ( :ﰌ) ظاىر لكل
أحد ،كىذا من أعجب العجائب :اآلايت ا١تبصرات كاألنوار الساطعاتٕ ،تعل من بُت ا٠تزعببلت،
(ّ)
كأظهر السحر! ىل ىذا إال من أعظم ا١تكابرة ،كأكقح السفسطة.
"كقولو( :ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ) أم :بينة كاضحة ظاىرة( ،ﰉ ﰊ ﰋ

ﰌ) كأرادكا

معارضتو بسحرىم فغلبوا [ىنالك] (ﰁ ﰂ).

(ﭑ

ﭒ) أمُ :ب ظاىر أمرىم ( ،ﭓ

حدكىا كعاندكىا ككابركىا( ،
من عند هللا ،كلكن ىج ى

ﭕ

حق
ﭔ) أم :علموا ُب أنفسهم أهنا ٌّ
ظلما من أنفسهم ،ىس ًجية
ﭖ) أم :ن

استكبار عن اتباع اٟتق؛ ك٢تذا قاؿ ( :ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ )
نا
ملعونة { ،ىكعيليوا} أم:
(ُ) سورة النمل (آية ِِ)
(ِ) سورة النمل (ُّ)ُْ-

(ّ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،جُ ،ص ََٔ).
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أم :انظر اي دمحم كيف كاف عاقبة يكفرىمُ ،ب إىبلؾ هللا إايىم ،كإغراقهم عن آخرىم ُب صبيحة
كاحدة.
كفحول ا٠تطاب يقوؿ :احذركا أيها ا١تكذبوف ٔتحمد ،اٞتاحدكف ١تا جاء بو من ربو ،أف
٤تمدا ،صلوات هللا كسبلمو عليو أشرؼ كأعظم من
يصيبكم ما أصاهبم بطريق األكذل كاألحرل؛ فإف ن
موسى ،كبرىانو أدؿ كأقول من برىاف موسىٔ ،تا آاته هللا من الدالئل ا١تقًتنة بوجوده ُب نفسو
كمشائلو ،كما سبقو من البشارات من األنبياء بو ،كأخذ ا١تواثيق لو ،عليو من ربًٌو أفضل الصبلة
(ُ)
كالسبلـ".
ً
رد قومو لو:
كىذا صاحل عليو السبلـ يقوؿ هللا-عز كجل-عن ٌ
( ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ)

(ﭭ) لنبيهم صاحل مكذبُت كمعارضُت( :ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ) زعموا-قبحهم هللا-أهنم دل يركا
خَتا ،كأنو ىو كمن معو من ا١تؤمنُت صاركا سببنا ١تنع بعض مطالبهم الدنيوية ،فقاؿ
على كجو صاحل ن

٢تم صاحل( :ﭴ ﭵ ﭶ) أم :ما أصابكم إال بذنوبكم( ،ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) ابلسراء اكلضراء كا٠تَت
كالشر؛ لينظر ىل تقلعوف كتتوبوف أـ ال؟ فهذا دأهبم ُب تكذيب نبيهم ،كما قابلوه بو.
( ﭽ ﭾ ﭿ ) اليت فيها صاحل اٞتامعة ١تعظم قومو ( ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ

ﮆ) أم :كصفهم ابإلفساد ُب األرض ،كال ٢تم قصد كال فعل ابإلصبلح ،قد استعدكا ١تعاداة
صاحل كالطعن ُب دينو ،كدعوة قومهم إذل ذلك ،كما قاؿ تعاذل( :ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳).

فلم يزالوا هبذه اٟتاؿ الشنيعة ،حىت إهنم من عداكهتم ( ﮉ ) فيما بينهم كل كاحد أقسم
ليبل ىو كأىلو فلنقتلنهم ( ،يٍب لىنىػ يقولىن لًىولًيًٌوً) إذا قاـ علينا كادعى
لآلخر ( ﮋ ﮌ) ،أم أنتيو ن
(ُ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،ج ٔ ،ص ُُٖ).
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علينا أان قتلناه ننكر ذلك كننفيو ،ك٨تلف ( ﮔ ﮕ) فتواطئوا على ذلك ( ،ﮗ ﮘ)

دبركا أمرىم على قتل صاحل كأىلو ،على كجو ا٠تفية ،حىت من قومهم خوفنا من أكليائو

(

ﮙ

ﮚ) بنصر نبينا صاحل-عليو السبلـ-كتيسَت أمره كإىبلؾ قومو ا١تكذبُت ( ،ﮛﮜﮝ).
ﮣ) ىل حصل مقصودىم؟ كأدركوا بذلك ا١تكر مطلوهبم أـ

(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
انتقض عليهم األمر؛ ك٢تذا قاؿ( :ﮤ

ﮥ

صيحة عذاب ،فأىلكوا عن آخرىم( ،ﮩ

كأكحشت من ساكنيها كعطلت من انزليها

ﮦ

ﮧ) أىلكناىم كاستأصلنا شأفتهم ،فجاءهتم

ﮪ

ﮫ) قد هتدمت جدراهنا على سقوفها،

ﮭﮮ) أم ىذا عاقبة ظلمهم ،كشركهم اب﵁،

(ﮬ

كبغيهم ُب األرض( ،ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴) اٟتقائق كيتدبركف كقائع هللا ُب أكليائو كأعدائو،
فيعتربكف بذلك ،كيعلموف أف عاقبة الظلم الدمار كا٢تبلؾ ،كأف عاقبة اإلٯتاف كالعدؿ النجاة كالفوز؛
ك٢تذا قاؿ( :ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ) أم أ٧تينا ا١تؤمنُت اب﵁ كمبلئكتو ككتبو كرسلو
كاليوـ اآلخر كالقدر خَته كشره ،ككانوا يتقوف الشرؾ اب﵁ ،كا١تعاصي ،كيعملوف بطاعتو ،كطاعة
(ُ)
رسلو"
وجل-عن قومو:
وىذا لوط-عليو السالم-قال هللاَّ -
عز َّ
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
(ِ)

ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ)



(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ) ال قبوؿ كال انزجار ،كال تذكر كادًٌكار ،إ٪تا كاف جواهبم ا١تعارضة
كا١تناقضة ،كالتوعد لنبيهم الناصح كرسو٢تم األمُت ،ابإلجبلء عن كطنو كالتشريد عن بلده .فما كاف
جواب قومو

(ّ).

(ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝﭞ)



فكأنو قيل :ما نقمتم منهم كما ذنبهم الذم أكجب ٢تم اإلخراج ،فقالوا:
(ُ) السعدم ،تيسًن الكر م الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٔٔ).
(ِ) سورة النمل (ٔٓ)ٓٗ-
(ّ) سورة النمل (ٔٓ)ٓٗ-
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(ﭟ ﭠ

ﭡ) أم :يتنزىوف عن اللواط كأدابر الذكور ،فقبحهم هللا جعلوا أفضل اٟتسنات ٔتنزلة أقبح
السيئات ،كدل يكتفوا ٔتعصيتهم لنبيهم فيما كعظهم بو حىت كصلوا إذل إخراجو ،كالببلء موكل اب١تنطق،
فهم قالوا:

(ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠﭡ).

كمفهوـ ىذا الكبلـ" :كأنتم متلوثوف اب٠تبث كالقذارة ا١تقتضي لنزكؿ العقوبة بقريتكم ،ك٧تاة من
خرج منها".
ك٢تذا قاؿ تعاذل( :ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ) ،كذلك ١تا جاءتو ا١تبلئكة ُب
صورة أضياؼ ،كٝتع هبم قومو ،فجاؤكا إليو يريدكهنم ابلشر ،كأغلق الباب دكهنم ،كاشتد األمر عليوٍ ،ب
أخربتو ا١تبلئكة عن جلية اٟتاؿ ،كأهنم جاؤكا الستنقاذه كإخراجو من بُت أظهرىم ،كأهنم يريدكف
ليبل إال امرأتو؛ فإنو سيصيبها ما أصاهبم،
إىبلكهم ،كأف موعدىم الصبح ،كأمركه أف يسرم أبىلو ن

ليبل فنجوا كصبحهم العذاب ،فقلب هللا عليهم دايرىم ،كجعل أعبلىا أسفلها ،كأمطر
فخرج أبىلو ن
عليهم حجارة من سجيل منضود ،مسومة عند ربك.

ك٢تذا قاؿ ىنا( :ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ) أم :بئس ا١تطر مطرىم! كبئس العذاب
(ُ)
كخ ًٌوفوا فلم ينزجركا كدل يرتدعوا ،فأحل هللا هبم عقابو الشديد".
عذاهبم! ألهنم أينذركا ،ي
اإلشارات الرتبوية:

ُ -أف هللا-عز كجل-أقاـ اٟتجة على العباد ،فاآلايت كانت كاضحة غاية اإليضاح كالبياف
كظاىرة اإلعجاز.
كذاب
ِ -رد ا١تكذبُت لؤلنبياء لآلايت ،كإعراضهم عن التصديق هبا بسبب الكرب ،ككصفوا اآلايت ن
سحر.
أهنا ه

ّ -إف ا١تكذبُت ألنبيائهم كانوا على يقُت من صدؽ اآلايت ،كلكن منعهم من اإلٯتاف هبا ظلمهم
اٟتق.
ألنفسهم ،كاستكبارىم عن ًٌ
ْ -سبب الشؤكـ كالببلاي على اإلنساف ىي ذنوبو كمعاصيو ،ال كما تشاءـ قوـ صاحل بو ،كٕتاىلوا
أف شؤمهم بسبب أنفسهم ،كأف هللا ٮتتربىم ابلسراء كالضراء.
(ُ) السعدم ،تيسًن الكر م الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٕٔ).
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ٓ -عاقبة ا١تكر السيئ ال ٖتيق إال أبىلو ،ك٭تفظ هللا أكلياءه من مكر ا١تاكرين ككيدىم ،فمهما
عظم الكيد فا﵁ يهدـ ما بنوا.
ٔ -عاىن األنبياء من أقوامهم ،حىت بلغت هبم ا١تعارضة إذل إرادة طرد نبيهم ،كإخراجو من بلده.
قبيحا ،كما ُب قوـ لوط ،فما
ٕ -إذا انتكست الفطرة كارتكست ،رأت القبيح حسننا كاٟتسن ن
ذنبو عندىم إال أنو من أانس يتطهركف.
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ادلطلب الثالث :االشارات الرتبوية ف تعظيم القرآن ومكانتو:
القرآن الكرمي كتاب ىداية وبشرى للعادلٌن:
قاؿ هللا تعاذل:

(ﭑﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ)

(ٔ)

ينبو-تعاذل-عباده على عظمة القرآف كيشَت إليو إشارة دالة على التعظيم فقاؿ:

(ﭓ ﭔ ﭕ

ﭖ ﭗ) أم :ىي أعلى اآلايت ،كأقول البينات ،كأكضح الدالالت كأبينيها على أجل ا١تطالب
كأفضل ا١تقاصد ،كخَت األعماؿ كأزكى األخبلؽ ،آايت تدؿ على األخبار الصادقة ،كاألكامر اٟتسنة،
كالنهي عن كل عمل كخيم كخلق ذميم ،آايت بلغت ُب كضوحها كبياهنا للبصائر النَتة مبلغ الشمس
لؤلبصار ،آايت دلت على اإلٯتاف ،كدعت للوصوؿ إذل اإليقاف ،كأخربت عن الغيوب ا١تاضية
ً
الرب العظيم أبٝتائو اٟتسٌت ،كصفاتو
كا١تستقبلة ،على طبق ما كاف كيكوف ،آايت دعت إذل معرفة ًٌ
العليا ،كأفعالو الكاملة ،آايت عرفتنا برسلو كأكليائو ،ككصفتهم حىت كأننا ننظر إليهم أببصاران ،كلكن
صوان ٢تا عمن ال خَت فيو كال
مع ىذا دل ينتفع هبا كثَت من العا١تُت ،كدل يهتد هبا ٚتيع ا١تعاندين؛ ن
صبلح كال زكاء ُب قلبو ،كإ٪تا اىتدل هبا من خصهم هللا ابإلٯتاف ،كاستنارت بذلك قلوهبم ،كصفت
سرائرىم.
فلهذا قاؿ( :ﭙ ﭚ ﭛ) أم :هتديهم إذل سلوؾ الصراط ا١تستقيم ،كتبُت ٢تم ما ينبغي
(ِ)
أف يسلكوه أك يًتكوه ،كتبشرىم بثواب هللا ا١ترتب على ا٢تداية ٢تذا الطريق".
وأيضا جاء ف سورة النمل عن القرآف قولو

(ّ)

تعاذل( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ)

معناه" ،كإف ىذا القرآف الذم ينزؿ عليك كتتلقفو كتتلقنو ينزؿ من عند (ﮂ) يضع األشياء
كإذا كاف من عند (ﮂ ﮃ)

مواضعها ،كينز٢تا مناز٢تا( .ﮃ) أبسرار األمور كبواطنها ،كظواىرىا.
(ْ)
علم أنو كلو حكمة كمصاحل للعباد ،من الذم [ىو] أعلم ٔتصاٟتهم منهم؟"
(ُ) سورة النمل (ُ)ِ-

(ِ) السعدم ،تيسًن الكر م الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص ََٔ).
(ّ) سورة النمل (ٔ)

(ْ) السعدم ،تيسًن الكر م الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص ََٔ).
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أيضا ف آخر سورة النمل عن القرآن:
وقال هللاَّ -
عز َّ
وجلً -
( ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ)

(ُ)

كىذا خرب عن ىيمنة القرآف الكرمي على الكتب السابقة كتفصيلو كتوضيحو١ ،تا كاف فيها قد
كقع فيو اشتباه كاختبلؼ عند بٍت إسرائيل ،فقصو ىذا القرآف قصا أزاؿ بو اإلشكاؿ ،كبُت بو
الصواب من ا١تسائل ا١تختلىف فيها ،كإذا كاف هبذه ا١تكانة من اٞتبللة كالوضوح ،كإزالة كل خبلؼ،
كفصل كل مشكل؛ كاف أعظم نعم هللا على العباد ،كلكن ما كل أحد يقابل النعمة ابلشكر ،ك٢تذا
٥تتص اب١تؤمنُت فقاؿ:
بُت أف نفعو كنوره كىداه ٌّ
من الضبللة كالغي كالشبو،

(

(ﭑ ﭒ ﭓﭔ ).

ﭓ) تنثلج لو صدكرىم ،كتستقيم بو أمورىم الدينية كالدنيوية،

(ﭔ ) بو ،ا١تصدقُت لو ،ا١تتلقُت لو ابلقبوؿ ،ا١تقبلُت على تدبره ،ا١تتفكرين ُب معانيو ،فهؤالء
(ِ)
ٖتصل ٢تم بو ا٢تداية إذل الصراط ا١تستقيم ،كالرٛتة ا١تتضمنة للسعادة ،كالفوز كالفبلح".
(ّ)

(ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮆﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

أيضا (ﭾ) عليكم (ﮀ) لتهتدكا بو كتقتدكا ،كتعلموا ألفاظو كمعانيو ،فهذا
(ك) أمرت ن

الذم علي كقد أديتيو( ،ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ) ،نفعو يعود عليو ،كٙترتو عائدة إليو( ،ﮈ ﮉ
(ْ)

ﮊ ﮋﮌ ﮍﮎ) ،كليس بيدم من ا٢تداية شيء".

كُب تفسَت اٞتبللُت(" :ﭾ ﭿ ﮀﮁ) عليكم تبلكة الدعول إذل ا ً
إلٯتاف( ،ﮂ
(ﮄ ﮅ ﮆ) ،أم ألجلها ،فإف ثواب اىتدائو لو (ﮈ

ﮃ) لو

ﮉ) عن ا ًإلٯتاف ،كأخطأ طريق ا٢تدل،

(ﮊ)لو (ﮋﮌﮍﮎ) ًٌ
ا١تخوفُت ،فليس علي إال التبليغ ،كىذا قبل األمر ابلقتاؿ"(ٓ).

(ُ) سورة النمل (ٕٔ)ٕٕ-

(ِ) السعدم ،تيسًن الكر م الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٖٔ.)َٔٗ ،
(ّ) سورة النمل (ِٗ)

(ْ) السعدم ،تيسًن الكر م الرمحن( ،ج ُ ،ص ُُٔ).

(ٓ) اٞتبللُت ،تفسًن اجلاللٌن( ،د .ط)( ،ج ٕ ،ص َِٓ).
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اإلشارات الرتبوية:
ُ -أشار هللا-عز كجلُ-ب مطلع السورة إذل منزؿ ة القرآف العالية ،كإذل عظم مكانتو.
ألجل ا١تطالب ،كأفضل ا١تقاصد ،ال لبس فيو،
ِ -كصف هللا-عز كجل-كتابو أبنو مبُت كاضح ًٌ
كال غموض.
ّ -كتاب هللا-عز كجل-يهدم إذل الصراط ا١تستقيم ،كبشرل بثواب هللا-عز كجل١-تن أطاعو.
ْ -ا١تنتفع بكبلـ هللا من آمن فقط ،كليس كل الناس يكوف ٢تم ىذا الكتاب ىدل كبشرل.
ٓ -كتاب هللا-عز كجل-من لدف حكيم عليم ،فكاف كلو حكمة ،كمصاحل للعباد ،لسعادهتم ُب
دنياىم كآخراىم.
ٔ -كتاب هللا-سبحانو كتعاذل-مهيمن على ٚتيع الكتب السابقة ،كموضح كمفصل ١تا كقع فيها
من اشتباه كاختبلؼ.
ٕ -من أعظم نعم هللا على العباد ىو كتابو سبحانو ،الذم ىو ىدل كبشرل كرٛتة للمؤمنُت.
ٖ -أكد هللا ُب سورة النمل-مرتُت-أف القرآف ىدل ،كأف ا١تنتفع هبذا ا٢تدل ىم ا١تؤمنُت.
ٗ -القرآف رٛتة للمؤمنُت ،فهو سبيل سعادهتم ُب الدنيا ك٧تاهتم ُب اآلخرة ،كبتبلكتو تنشرح
صدكرىم ،كيعظم أجرىم ابلتبلكة ،كا٠تشوع.
َُ -مهمة الرسوؿ  ىو إببلغ القرآف كإنذارىم ،كعرض اإلٯتاف عليهم ،كأما ىداية التوفيق فبل
ٯتلكها إال هللا عز كجل.
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ادلطلب الرابع :اإلشارات الرتبوية ف اإلميان ابليوم اآلخر.
تعريف اإلميان ابليوم اآلخر:
اليوـ اآلخر ىو يوـ القيامة؛ كا١تراد بو :من كقت اٟتشر إذل ما ال هناية ،أك إذل أف يدخل أىل
ي
اٞتنة اٞتنة كأىل النار النار ،كٝتي اليوـ اآلخر؛ ألنو آخر األكقات ا﵀دكدة؛ أك ألنو متأخر عن الدنيا؛
كألنو ال ليل بعده؛ كألنو آخر أايـ الدنيا.
واإلميان ابليوم اآلخر :ىو التصديق اٞتازـ أبف هللا أعد كقتنا ينهي فيو اٟتياة الدنينا(ُ).

وقيل ف تعريفو بصورة إمجالية :ىو اإلٯتاف بكل ما أخرب بو هللا-سبحانو كتعاذلُ-ب كتابو،

كأخرب بو رسولو٦--تا يكوف بعد ا١توت من فتنة القرب كعذابو ،كالبعث كاٟتشر كالصحف كاٟتساب
ٚتيعا(ِ).
كا١تيزاف ،كاٟتوض كالصراط كالشفاعة كاٞتنة كالنار ،كما أعد هللا-تعاذل-ألىلهما ن
اآلايت اليت وردت ف شأن اليوم اآلخر ف سورة النمل:

أ ( -ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
(ّ)

ﭻ ﭼ)

ف قولو تعاذل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ) أم ال يصدقوف ابلبعث( .ﭬ ﭭ

ﭮ) قيل:

أعما٢تم السيئة حىت رأكىا حسنة ،كقيل :ىزيػنا ٢تم أعما ى٢تم اٟتسنة فلم يعملوىا ،كقاؿ الزجاج :جعلنا
جزاءىم على كفرىم أف زينا ٢تم ما ىم فيو( ،ﭯ ﭰ) أم يًتددكف ُب أعما٢تم ا٠تبيثة ،كُب
ضبللتهم .عن ابن عباس .أبو العالية :يتمادكف .قتادة :يلعبوف .اٟتسن :يتحَتكف ،قاؿ الراجز:
كمهمو أطرافو ُب مهمو ...أعمى ا٢تدل ابٟتائرين

العمو ،قولو تعاذل( :ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ

ﭶ) كىو جهنم( .ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ) ًُب ٍاآل ًخىرةً" تبيُت ،كليس ٔتتعلق ابألخسرين؛ فإف
(ْ)
من الناس من خسر الدنيا كربح اآلخرة ،كىؤالء خسركا اآلخرة بكفرىم ،فهم أخسر كل خاسر" .

ب( -ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ
(ُ) ٣تموعة مؤلفُت ،نظرات ف العقيدة اإلسالمية( ،د .ط)( ،ص.)ُٕ :

(ِ) ايسُت ،كتاب اإلميان ،أركانو ،حقيقتو ،كنواقضو ،ا١تؤلف( ،د.ط)( ،ص.)ٖٗ :
(ّ) سورة النمل (ْ)ٓ-

(ْ) القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،طِ( ،ج ُّ ،ص ُٓٓ).
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(ُ)

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)
ومعىن "(ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

علما كاصبل إذل
ﭻﭼ) أم :بل ضعف ،كقل كدل يكن يقيننا ،كال ن

القلب ،كىذا أقل كأدىن درجة للعلم ضعفو ككىاؤه ،بل ليس عندىم علم قوم كال ضعيف ،كإ٪تا

(ﭾ

ﭿ ﮀ ﮁﮂ) أم :من اآلخرة ،كالشك زاؿ بو العلم؛ ألف العلم ّتميع مراتبو ال ٬تامع الشك( ،ﮃ ﮄ
ﮅ)

أم :من اآلخرة

(ﮆ)

قد عميت عنها بصائرىم ،كدل يكن ُب قلوهبم من كقوعها كال

احتماؿ ،بل أنكركىا كاستبعدكىا ،ك٢تذا قاؿ( :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ) أم:
ىذا بعيد غَت ٦تكن ،قاسوا قدرة كامل القدرة بقدرىم الضعيفة.
(ﮒﮓﮔ) أم :البعث (ﮕﮖ ﮗﮘ) أم :فلم ٬تئنا كال رأينا منو شيئا.
(ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ

ﮝ) أم :قصصهم كأخبارىم اليت تقطع هبا األكقات ،كليس ٢تا أصل ،كال

صدؽ فيها.
فانتقل ُب اإلخبار عن أحواؿ ا١تكذبُت ابإلخبار أهنم ال يدركف مىت كقت اآلخرةٍ ،ب اإلخبار
بضعف علمهم فيهاٍ ،ب اإلخبار أبنو شكٍ ،ب اإلخبار أبنو عمىٍ ،ب اإلخبار إبنكارىم لذلك
كاستبعادىم كقوعو ،أم :كبسبب ىذه األحواؿ ترحل خوؼ اآلخرة من قلوهبم ،فأقدموا على معاصي
هللا ،كسهل عليهم تكذيب اٟتق كالتصديق ابلباطل ،كاستحلوا الشهوات على القياـ ابلعبادات،
(ِ)
فخسركا دنياىم كأخراىم".
ج(-ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ
ﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢ ﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯ
(ّ)

ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ)
قولو تعاذل(- :ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ

ﮉ) أم حق العذاب على الكافرين ،حيث دل يبق ُب األرض

من أيمر ٔتعركؼ ،كال من ينهى عن منكر (- ،ﮊ ﮋ) لفتنتهم  (-ﮌ ﮍ
(ُ) سورة النمل (ٔٔ)ٖٔ-

(ِ) السعدم ،تيسًن الكر م الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٖٔ).
(ّ) سورة النمل (ِٖ)ٖٓ-
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ﮎ) حيواف أرضى

ليس بسماكم  (-ﮏ) ام بلساف يفهمونو (- ،ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ) ،ىذه علة
تكليمهم ،كىي أبف الناس كفركا ،كما أصبحوا يوقنوف آبايت هللا كشرائعو ،فيخرج هللا-تعاذل-ىذه
الدابة ٟتًً ىكم منها :أف هبا يتميز ا١تؤمن من الكافر ،كقولو تعاذل (- :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ) أم

كاذكر اي رسولنا  (-ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ) من األمم البشرية  (-ﮜ) أم ٚتاعة  (-ﮝ ﮞ
ﮟ ﮠ

ﮡ) ،أبف يرد أك٢تم على آخرىم لينتظم سَتىم،

اٟتساب يقوؿ هللا تعاذل ٢تم:
(ﮩ ﮪ ﮫ

يكذب

(ﮧ

 (-ﮣ ﮤ

ﮥ) ا١توقف موضع

ﮨ) كما اشتملت عليو من أدلة كحجج كشرائع كأحكاـ،

علما بشيء ال ٬توز لو أف
ﮬ) ،كىذا تقريع ٢تم كتوبيخ؛ إذ كوف اإلنساف دل ي٭تط ن

بو جملرد أنو ما عرفو ،كقولو( :ﮭ ﮮ

ﮯ) أم ما الذم كنتم تعملوف ُب آايٌب من تصديق

كتكذيب .قاؿ تعاذل (ﮱ ﮲ ﮳) أم كجب العذاب (﮴ ﯖ) أم بسبب ظلمهم (ﯗ ﯘ
(ُ)

ﯙ)"

د (-ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
(ِ)

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ)

{ٮتوؼ-تعاذل-عباده ما أمامهم من يوـ القيامة ،كما فيو من ا﵀ن كالكركب ،كمزعجات
القلوب فقاؿ(- :ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ) بسبب النفخ فيو  (-ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
انزعجوا كاراتعوا كماج بعضهم ببعض؛ خوفنا ٦تا ىو مقدمة لو (- .ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ)

كحفظو من الفزع.

(-

ﯼ) من ا٠تلق عند النفخ ُب الصور

 (-ﯽ

قاؿ تعاذل (- :ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ

كا١ترءكسوف ُب الذؿ كا٠تضوع ١تالك ا١تلك.

ﯵ ﯶ) أم:

٦تن أكرمو هللا كثبتو

ﯾ) صاغرين ذليلُت ،كما

ﯸ) ففي ذلك اليوـ يتساكل الرؤساء

كمن ىولو أنك  (-ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ) ال تفقد [شيئنا] منها كتظنها ابقية على اٟتاؿ
ا١تعهودة ،كىي قد بلغت منها الشدائد كاألىواؿ كل مبلغ ،كقد تفتتٍ ،ب تضمحل كتكوف ىباءن
()1اٞتزائرم ،أيسر التفاسًن للجزائري( ،د .ط)( ،ج ّ ،ص ُُٓ).

(ِ) سورة النمل (ٕٖ)َٗ-
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منبثنا؛ ك٢تذا قاؿ (- :ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ) من خفتها كشدة ذلك ا٠توؼ ،كذلك  (-ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ

ﰎﰏﰐﰑﰒﰓ) فيجازيكم أبعمالكم.
ٍب بُت كيفية جزائو ،فقاؿ (- :ﭑ ﭒ

ﭓ) ،اسم جنس يشمل كل حسنة قولية أك فعلية أك

قلبية  (-ﭔ ﭕﭖ) ،ىذا أقل التفضيل.
( ﭗ ﭘﭙ ﭚﭛ) أم :من األمر الذم فزع ا٠تلق ألجلو آمنوف ،كإف كانوا يفزعوف معهم.
( ﭝ ﭞ ﭟ) ،اسم جنس يشملكل سيئة  (-ﭠ ﭡ ﭢ

على كجوىهم ،كيقاؿ ٢تم:

(ُ)

ﭣ) أم :ألقوا ُب النار

 (-ﭤﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ)

اإلشارات الرتبوية:

ُ -اإلٯتاف ابليوـ اآلخر ركن من أركاف اإلٯتاف اب﵁-عز كجل ،-كاليصح إٯتاف عبد إال بو.
ِ -يعاقب هللا العبد الذم ال يؤمن ابآلخرة ،بتزيُت عملو السيئ فَتاه حسننا ،فيستمر على عملو
السيئ ،كال ينزع عنوٍ ،ب يلقى هللا ظا١تا لنفسو.
ن
ّ -كل من ضعف ُب قلبو اإلٯتاف ابآلخرة ،ترحل ا٠توؼ من هللا من قلبو ،كسهل عليو اقًتاؼ
ا١تعاصي ،كالتكذيب ابٟتق ،فخسر الدنيا كاآلخرة.
ْ -خركج الدابة اليت تكلم الناس ُب آخر الزماف ،ىي من عبلمات الساعة الكربل.
ٓ -كوف اإلنساف دل ٭تط علما بشيء ال ٬توز لو أف يكذب بو ،جملرد أنو ال يعرفو.
ٔ -٭تشر هللا العباد يوـ القيامة ،كيقرر ا١تكذبُت ابلبعث ،كيقع عليهم العذاب ،كىم ال ينطقوف.
ًٌٕ -
ٮتوؼ هللا العباد ٦تا أمامهم يوـ القيامة ،كما فيو من ا﵀ن ،كمن مزعجات القلوب.

ٖ -عند النفخ ُب الصور يفزع من ُب السموات كاألرض ،كاستثٌت هللا طائفة التفزع ،كىم الذين
سبقت ٢تم من هللا اٟتسٌت.
ٗ -ذكر هللا-عز كجل-بعض أىواؿ القيامة ،ليستعد ٢تا العباد ،كمنها مشهد اٞتباؿ العظيمة،
منثورا ،فتكوف ُب خفتها كالسحاب.
عندما ٬تعلها هللا-عز كجل-ىباءن ن
َُ -اٟتث على اإلكثار من اٟتسنات ،ففي بياف كرـ هللا العظيم ،أنو ٬تزم اٟتسنة ٓتَت منها،
(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َٗٔ.)َُٔ ،
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كيضاعفها ،كاٟتسنات سبب للنجاة من الفزع األكرب.
ُُ -عدؿ هللا أف من جاء ابلسيئة ال ٬تزل إال مثلها ،كاالستمرار على السيئة سبب أف يكب
العبد على كجهو ُب النار ،ففيو اٟتث على ا١تسارعة ُب التوبة.
و
طمأنينة للمؤمنُت ُب كل و
كقت كُب كل حالة ،ألنو يعلم أف هللا
ُِ -اإلٯتا يف ابليوـ اآلخر مصدر
حساان كرٛتة ،كأف الدنيا بكل آالمها كما فيها زائلة.
راجع إذل هللا ،كسيجزيو على صربه إ ن
كل ما ٬ترم عليو ُب ىذه اٟتياة ،تصيبو السراء
ُّ -ا١تؤمن اب﵁ كاليوـ اآلخر منشرح الصدر على ًٌ
يعلم أف الدنيا فانيةه،
يبطر كال يتكربي على عباد هللا؛ ألنو ي
كا١تغنم كا١تاؿ كاٞتاه كالسلطاف ،فبل ي
يرحل عنهما ،أك أف يرحبل عنو.
كأف ا١تاؿ أك السلطاف ال بد أف ى
ُْ -اإلٯتاف ابليوـ اآلخر يٮتفف مصائب الدنيا ك٫تومها ،ألف اإلٯتاف اب١توت من القضااي اليقينية،
كاليت ىي أكؿ منازؿ اآلخرة ،الذم كتبو هللا على ٚتيع ا٠تلق( .ﮞﮟﮠﮡﮢ) (ُ).
ُٓ -اإلٯتاف ابليوـ اآلخر يورث عند العبد مراقبةى هللا-تبارؾ كتعاذلُ-ب السر كُب العبلنية.

عظيم للمظلومُت ،فلو أف الدنيا فقط ىي هنايةي ا١تطاؼ،
ُٔ -إف اإلٯتاف ابليوـ اآلخر فيو عزاءه ه
كمدا ،لكنو إذا أيقن اإلنسا يف كآمن أبف اٞتميع كاقفوف بُت يدم
ٯتوت اإلنساف ا١تظلوـ ن
فلرٔتا ي
ي
رهبم-تبارؾ كتعاذل ،-ككل األمر إذل هللا سبحانو كتعاذل.

دائما إذل عمل ا٠تَتات؛ كذلك ألف اإلنساف ا١تؤمن
ُٕ -إف اإلٯتاف ابليوـ اآلخر ي
يدفع اإلنساف ن
يعيش ُب ىذه اٟتياة ،كعنده قضيتاف يقينيتاف:
ابليوـ اآلخر ي
إحدا٫تا :أف أم و
عمل من خ وَت فهو ٤تسوب.

كالثانية :أف نتيجةى ىذا اٟتساب ىي اٞتزاءي من هللا سبحانو-كتعاذل-يوـ القيامة.

(()1آؿ عمراف)ُٖٓ :
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ادلبحث الثاين :اإلشارات الرتبوية ف العبادة:
وفيو مطالب:
ادلطلب األول :اإلشارت الرتبوية ف إقامة الصالة وإيتاء الزكاة.
ادلطلب الثاين :اإلشارات الرتبوية ف الدعوة اىل هللا ،والنصيحة.
ادلطلب الثالث :اإلشارات الرتبوية ف العبادات القلبية :التوكل– التفكر
ادلطلب الرابع :اإلشارات الرتبوية ف واجبات ومسؤوليات ويل األمر.
ادلطلب اخلامس :اإلشارات الرتبوية ف بيان مكانة العلم.
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ادلبحث الثاين :اإلشارات الرتبوية ف العبادة :وفيو مطالب
ادلطلب األول :اإلشارت الرتبوية ف إقامة الصالة وإيتاء الزكاة.
الصالة لغة:
الصبلة لغة :الدعاء ،قالو هللا تعاذل( :ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ)ﮨ (ُ) أم ادعي ٢تم ،كقاؿ النيب--
ً
مفطرا فليطعم"(ِ).
صائما
 " :إذا يدعي أحدكم فلييج ٍ
ب ،فإف كاف ن
فليصل ،كإف كاف ن
ًٌ
الصالة ف االصطالح الشرعي" :عبادة ﵁ ،ذات أقواؿ كأفعاؿ معلومة ٥تصوصة ،مفتىػتىحة
(ّ)
ابلتكبَت٥ ،تتىػتىمة ابلتسليم ،يً
كٝتٌيت صبلة الشتما٢تا على الدعاء"
مكانة الصالة ف اإلسالم:
للصبلة منزلة كبَتة ُب اإلسبلـ ،ال تصل إليها أية عبادة أخرل ،كيدؿ على ذلك ما أيٌب:
أوال :أهنا عماد الدين الذم ال يقوـ إال بو.
ً
كُب اٟتديث الذم ركاه معاذ بن جبل-هنع هللا يضر-قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا " :--أال أخربؾ برأس
األمر كلو كعموده ،كذركة سنامو؟ قلت :بلى اي رسوؿ هللا ،قاؿ :رأس األمر اإلسبلـ ،كعموده
(ْ)
الصبلة ،كذركة سنامو اٞتهاد"..
كبرىاان على
دليبل على صحة االعتقاد كسبلمتو،
اثنينا :أتٌب منزلتها بعد الشهادتُت؛ لتكوف ن
ن
صدؽ ما كقر ُب القلب ،كتصدي نقا لو.
٤تمدا عبده
قاؿ رسوؿ هللا" :--بيٍت اإلسبلـ على ٜتس :شهادة أف ال إلو إال هللا ،كأف ن

(ُ) سورة التوبة ،اآلية.َُّ :

(ِ) أخرج ػػو مس ػػلم ،ف ص حيحو ،كت ػػاب النك ػػاح  -ابب األم ػػر إبجاب ػػة ال ػػداعي إذل دع ػػوة ...طُ( ،َُْٓ/ِ ،رق ػػم اٟت ػػديث
ِْٖٓ).

(ّ) ابن قدامة ،الشرح الكبًن على منت ادلقنع( ،د.ط)( ،ج ّ ،ص ٓ).

(ْ) أخرجػػو الًتمػػذمُ ،ب الس نن ،كتػػاب اإلٯتػػاف  -ابب مػػا جػػاء ُب حرمػػة الصػػبلة (د.ط)( ،ُْ/ٓ ،رقػػم اٟتػػديث ،)2616
كصححو األلباّن ُب صحيح الرتمذي( ،رقم اٟتديث َُُِ).
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(ُ)

كحج البيت ،كصوـ رمضاف.
كرسولو ،كإقاـ الصبلة كإيتاء الزكاةًٌ ،
كإقاـ الصبلة :أداؤىا كاملة أبقوا٢تا كأفعا٢تاُ ،ب أكقاهتا ا١تعينة ،كما جاء ُب القرآف الكرمي ،قاؿ
هللا تعاذل( :ﮣﮤﮥﮦﮧ ﮨﮩ) أم ذات كقت ٤تدكد.
اثلثنا :للصبلة مكانة خاصة من بُت سائر العبادات ١تكاف فرضيتها ،فلم ينزؿ هبا ملك إذل
األرض ،كلكن شاء هللا أف ينعم على رسولو دمحم--ابلعركج إذل السماء كخاطبو ربو بفرضية الصبلة
مباشرة ،كىذا شيء اختصت بو الصبلة من بُت سائر شرائع اإلسبلـ.
فقد فرضت الصبلة ليلة ا١تعراج قبل ا٢تجرة بنحو ثبلث سنُت ،كفرضت ٜتسُت صبلةٍ ،ب
حصل التخفيف ُب عددىا إذل ٜتس ،كبقي ثواب ا٠تمسُت ُب ا٠تمس ،كىذا دليل على ٤تبة هللا ٢تا
كعظيم منزلتها.
الزكاة:

واصطالحا:
تعريف الزكاة لغةً
ً

أكال :الزكاة لغة:
ن
تطلق الزكاة ُب اللغة على معنيُت أصليُت ترجع إليهما ٚتيع ا١تعاّن:
األكؿ :النماء كالربكة كالزايدة.
الثاّن :الطهارة.
قاؿ ابن فارس" :كاألصل ُب ذلك كلو راجع إذل ىذين ا١تعنيُت ،ك٫تا النماء كالطهارة"(ِ).
كقاؿ ُب لساف العرب" :كأصل الزكاة ُب اللغة :الطهارة ،كالنماء ،كالربكة ،كا١تدح ،ككلو قد
استيعمل ُب القرآف كاٟتديث ،كىي من األٝتاء ا١تشًتكة بُت ا١تخرج كالفعل ،فيطلق على العُت ،كىي
الطائفة من ا١تاؿ ا١تزكى هبا ،كعلى ا١تعٌت كىي التزكية"(ّ).كتبُت من ذلك أف النماء كالطهارة ٖتصل
لنفس ا١تزكي ك١تالو(ْ).


(ُ) أخرجو البخارمُ ،ب صحيحو ،كتاب اإلٯتاف -ابب قوؿ النيب صلى هللا عليو كسلم بٍت اإلسبلـ على ٜتس( ،ُُ/ُ ،رقم
اٟتديث ٕ).

(ِ) ابن فارس ،مقاييس اللغة( ،د.ط)( ،ج ّ ،ص ُٕ).

(ّ) ابن منظور ،لسان العرب( ،د .ط) ،طُ( ،جُْ ،ص ّٖٓ).
(ْ) كانظر الصحاح ٔ ِّّ/كا١ترجعُت السابقُت.
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اصطالحا:
الزكاة
ً
نصااب١ ،تستحقو ،إف ًب ا١تلك ،كحاؿ
"إخراج جزء ٥تصوص ،من ماؿ ٥تصوص ،بلغ ن
اٟتوؿ"(ُ).
ً
اٟتق ،كالت ىكافيل االجتماعي الذم ٭تفظ على اجملتمع
الزكاة من أركاف اإلسبلـ ،كىي شرعة ًٌ
حاسد ،ىذه منزلتها ،كىذا
ابلعطٍف ،كا١تودة ،كاإليثار ،كنقاء الس ًريرة ،كنىػٍبذ يٝتيوـ األ ٍ
تىػ ىو يازنو ،ى
ىح ىقاد كالت ي
اإلسبلـ على
ٍت
أىثػى يرىا كما ىر ىٝتو
ي
ي
اإلسبلـ العظيم ألىتٍباعو ،قاؿ النيب الكرمي-صلى هللا عليو كسلم( :-بي ى
٤تمدا عبده كرسولو ،كإقاـ الصبلة ،كإيتاء الزكاة ،كحج البيت،
ٜتس :شهادةً أف ال إلو إال هللا ،كأف ن
كصوـ رمضاف)(ِ) ،ككيف ينسى ا١تؤمن حقا أىكجبو هللا عليو ً
ألخيو الفق ً
َت( :ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ٍ ىىي
ىٍ
ى
)
ّ
(
ً
ً
يعيش الطرفاف ُب ٌو
الود
ﮛ)
من ٌ
الغٍت ،ى
جو ى
كسد حاجة الفقَت ،كهبا ي ى
 ،فالزكاةي ىي بركة ماؿ ًٌ
كا﵀بة.
وقد ورد ذكر الصالة والزكاة ف سورة النمل ف سياق بيان صفات ادلؤمنٌن:
قاؿ تعاذل:
قولو

(ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ)

تعاىل( :ﭙ ﭚ

()4

ﭛ) أم :هتديهم إذل سلوؾ الصراط ا١تستقيم ،كتبُت ٢تم ما ينبغي

أف يسلكوه أك يًتكوه ،كتبشرىم بثواب هللا ا١ترتب على ا٢تداية ٢تذا الطريق.
رٔتا قيل :لعلو يكثر مدعو اإلٯتاف ،فهل يقبل من كل أحد ادعى أنو مؤمن ذلك؟ أـ ال بد
لذلك من دليل؟ كىو اٟتق؛ فلذلك بُت-تعاذل-صفة ا١تؤمنُت فقاؿ( :ﭝ ﭞ ﭟ) فرضها
كنفلها ،فيأتوف أبفعا٢تا الظاىرة ،من أركاهنا كشركطها ككاجباهتا بل كمستحباهتا ،كأفعا٢تا الباطنة كىي
ا٠تشوع الذم ركحها كلبها ،ابستحضار قرب هللا كتدبر ما يقوؿ ا١تصلي كيفعلو.
( ﭠ ﭡ) ا١تفركضة ١تستحقيها( ،ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ) ،أم :قد بلغ معهم اإلٯتاف إذل

()1اآليب ،جواىر االكليل شرح سلتصر الشيخ خليل ف مذىب االمام مالك إمام دار التنزيل( ،د.ط)( ،ج ُ ،ص ُُٖ).
(ِ) أخرجو مسلمُ ،ب صحيحو ،كتاب اإلٯتاف ،ابب بياف أركاف اإلسبلـ كدعائمو العظاـ ،طُ( .ْٓ/ُ ،رقم اٟتديث.)ُٔ ،
(ّ) الذارايتُٗ :
(ْ) سورة النمل (آية ِ)ّ-
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أف كصل إذل درجة اليقُت ،كىو العلم التاـ الواصل إذل القلب الداعي إذل العمل ،كيقينهم ابآلخرة
يقتضي كماؿ سعيهم ٢تا ،كحذرىم من أسباب العذاب كموجبات العقاب ،كىذا أصل كل خَت.
اإلشارات الرتبوية:
ُ -الصبلة ىي أكؿ ما ٭تاسب عليو العبد يوـ القيامة ،فإف صلحت صلح سائر عملو ،كإف
ردت رد سائر عملو ،كىي آخر كصية النيب الرحيم أبمتو ،--جاد هبا كىو ٬تود أبنفاسو
األخَتة ُب تبليغ رساالت ربو ،كىي أكؿ عمل فرض على النيب--بعد بدء الوحي.
اجا للركح ،تذكر النفس اب١تقابلة كالنظر إذل كجو الكرمي يوـ القيامة،
ِ -تعترب إقامة الصبلة معر ن
كشبو رسوؿ هللا--الصلوات ا٠تمس ابلنهر اٞتارم الذم يغتسل فيو ٜتس مرات ُب اليوـ،
هنرا بباب أحدكم يغتسل منو كل يوـ ٜتس مرات ىل
يقوؿ رسوؿ هللا« :--أرأيتم لو أف ن
يبقى من درنو شيء؟ قالوا :ال يبقى من درنو شيء ،قاؿ :فذلك مثل الصلوات ا٠تمس،
ٯتحو هللا هبن ا٠تطااي»(ُ).
ّ -إقامة الصبلة أما هف من الكفر كالنفاؽ :فعن جابر بن عبدهللا األنصارم-هنع هللا يضر-عن أبيو عن
(ِ)
النيب--أنو قاؿ( :بُت الرجل كبُت الكفر كالشرؾ ترؾ الصبلة)؛
ٝتعت رسوؿ هللا--يقوؿ و
لببلؿ( :قي ٍم اي
ْ -إقامة الصبلة راحة كطمأنينة :عن علي-هنع هللا يضر-قاؿ :ي
ببلؿ؛ فأرحنا ابلصبلة)؛(ّ) ،كعن أنس هنع هللا يضر-قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا( :-حبًٌب إرل النساء
(ْ)
ً
كجعًلت قيػرة عيٍت ُب الصبلة)؛
كالطٌيب ،ي
ٓ -الصبلة نور :عن أيب مالك اٟتارث بن عاصم األشعرم-هنع هللا يضر-قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا:--
(الطهور شطر اإلٯتاف ...كالصبلة نور ...كل ً
نفسو فمعت يقها أك يموبً يقها)؛
الناس يغدك ه
فبائع ى
()1أخرجو البخارمُ ،ب صحيحو ،كتاب مواقيت الصبلة ،ابب الصلوات ا٠تمس كفارة (د.ط)( ُٕٗ/ُ ،رقم اٟتديث َٓٓ)،
كمسػػلمُ ،ب صػػحيحو ،طُ ،كتػػاب ا١تسػػاجد كمواضػػع الصػػبلة ،ابب ا١تشػػي إذل الصػػبلة ٘تحػػى بػػو ا٠تطػػااي( ّْٔ/ُ ...رقػػم
اٟتديث.)ٕٔٔ ،

(ِ) أخرجو أٛتد ُب ادلسند ،ابقي مسند ادلكثرين  -مسند جابر بن عبد هللا رضي هللا تعاذل عن ،َّٕ/ّ ...رقم اٟتديث:
ُُْٔٓ

(ّ) أخرجو ابو داككدُ ،ب السنن ،كتاب األدب ،ابب ُب صبلة العتمة ،ِٕٗ/ْ ،رقم اٟتدديثْٖٗٔ .:

()4أخرجو النسائيُ ،ب السنن ،كتاب عشرة النساء  -ابب حب النساء (د .ط)( ،ِٔ/ٕ ،رقم اٟتديث.)3940 ،
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(ُ)
(بشر ا١تشائُت ُب الظلىم إذل
كعن أنس بن مالك قاؿ :قاؿ-عليو الصبلة كالسبلـًٌ :-
التاـ يوـ القيامة)؛(ِ) فلك من نوًر هللا بقدر صبلتك ،كتضاء طريقك بقدر
ا١تساجد ابلنوًر ًٌ
أيضا.
صبلتك ن

ٔ -إقامة الصبلة دكاء من الغفلة:

(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ)

كقبل ً
غركهبا)؛

(ْ)

(ّ)
ً
النار أح هد صلى قبل طلوع الشمس
 ،كقاؿ( :--لن يىل ىج ى
(ٓ)

أمر صلى)).
ٕ -إقامة الصبلة تفريج للكرابت :عن حذيفة ،قاؿ(( :كاف النيب--إذا حزبو ه

ٖ -الصبلة تنهى عن الفحشاء كا١تنكر :قاؿ-تعاذل( :-ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ)

(ٔ)

(من
ٗ -إقامة الصبلة حصن حصُت :عن يجٍن يدب بن عبد هللا-هنع هللا يضر-قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا :--ى
و
بشيء؛ فإنو ىمن يطلبو من
صلى صبلةى الصبح ،فهو ُب ذمة هللا ،فبل يطلبنكم هللا من ذمتًو
(ٕ)
ذمتو و
بشيء ييد ًركوٍ ،ب يكبو على كجهو ُب انر جهنم)
َُ-

(مثىل
إقامة الصبلة غفراف للذنوب :عن جابر بن عبد هللا قاؿ :قاؿ رسوؿ هللا :-ى
ابب أحدكم يغتسل منو كل و
يوـ ٜتس مر و
الصلوات ا٠تمس كمثىل ىهنر جا ور غمر على ً
ات)
ى
ى

(ُ) أخرجو مسلم ،ف صحيحو ،كتاب الطهارة -ابب فضل الوضوء ،طُ ُ( ،َِّ/رقم اٟتديث ِّٖ).

(ِ) أخرجو ابن ماجو ،السنن ،كتاب ا١تساجد كاٞتماعات  -ابب ا١تشي إذل الصبلة( ،ِٕٓ/ُ ،رقم اٟتديث ُٖٕ).
(ّ) (األعراؼ)َِٓ :

(ْ) أخرجو مسلم ،الصحيح ،كتاب ا١تساجد كمواضع الصبلة -ابب فضل صبلٌب الصبح كالعصر كا﵀افظة عل ...طُ،
(ُ( ،)َْْ/رقم اٟتديث.)ََُّ ،

(ٓ) أخرجو ابو داكد ،السنن ،كتاب الصبلة  -أبواب قياـ الليل  -ابب كقت قياـ النيب صلى هللا عليو كسلم ـ .ّٓ/ِ...رقم
اٟتديث.ُُّٗ :
(ٔ) العنكبوت.ْٓ :
(ٕ) أخرجو مسلمُ ،ب صحيحو ،كتاب ا١تساجد كمواضع الصبلة  -ابب فضل صبلة العشاء كالصبح ُب ٚتاعة ...طُ( ،ج ُ،
ْٓٓ)( ،رقم اٟتديث.)َُُٓ ،
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قاؿ :قاؿ اٟتسن( :كما يبقي ذلك من الدرف)؛(ُ) كعن أيب ىريرة أف رسوؿ هللا--كاف
ات ا٠تمس ،كاٞتمعةي إذل اٞتمعةي ،كرمضا يف إذل رمضاف ،مك ًٌفرات ما بينهن إذا
يقوؿ( :الصلو ي
(ِ)
الكبائر)؛
اجتىػنىب
ى
ُُ-

ُِ-

(أكؿ ما
إف صلحت الصبلة صلح سائر العمل :عن أنس-هنع هللا يضر-عن النيب--قاؿ :ي
اسب العبد يوـ القيامة الصبلةي ،فإف صلحت صلح سائر عملو ،كإف فسدت فسد سائر
ي٭تى ى
(ّ)
عملو)؛

إقامة الصبلة عهد عند هللا بدخوؿ اٞتنة :كما قاؿ النيبٜ( :--تس صلو و
ات كتبهن هللا
ي
ً
فمن جاء هبن دل يضيًٌع منهن شيئنا استخفافنا ْت ًٌقهن ،كاف لو عند هللا عه هد أف
على العباد ،ى
(ْ)
ي ً
دخلو اٞتنة)
ي

اإلشارات الرتبوية ف إيتاء الزكاة:

ُ -أهنا تلحق ا١تزكي بركب الكرماء ذكم السماحة كالسخاء.
ِ -أف الزكاة تستوجب اتصاؼ ا١تزكي ابلرٛتة كالعطف على إخوانو ا١تعدمُت ،كالراٛتوف يرٛتهم
هللا.
ّ -أف من ا١تشاىد أف بذؿ النفع ا١تارل كالبدّن للمسلمُت يشرح الصدر ،كيبسط النفس ،كيوجب
مكرما ْتسب ما يبذؿ من النفع إلخوانو.
٤تبواب ن
أف يكوف اإلنساف ن
الشح ،كما قاؿ تعاذل:
تطهَتا ألخبلؽ ابذ٢تا من البخل ك ًٌ
ْ -أف ُب الزكاة ن

(ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ

(ُ) أخرجو مسلم ُب صحيحو -كتاب ا١تساجد كمواضع الصبلة -ابب ا١تشي إذل الصبلة ٘تحى بو ا٠تطااي كترفع بو الدرجات،
ِ ،ُِّ/رقم اٟتديث.ٖٔٔ :

(ِ) أخرجو مسلم ُب صحيحو -كتاب الطهارة -ابب الصلوات ا٠تمس كاٞتمعة إذل اٞتمعة كرمضاف إذل رمضاف مكفرات،
ُ ،ُْْ/حديث رقم.ِّّ :

()3اخرجػػو السػػيوطي ،ج امع األحادي ث للس يوطي( ،د.ط)( ،ج ٖ ،ص ْْٓ) ،كصػػححو األلب ػػاّن ُب ص حيح اجل امع ب ػػرقم
(ِّٕٓ).

()4أخرجو ابو داككدُ ،ب السنن -كتاب الصبلة -ابب فيمن دل يوتر( ،ّْٓ/ُ ،رقم اٟتديث َُِْ) .كصححو األلباّن ُب
صحيح أيب داوود( ،جُ ،ص ُُٔ) ،رقم اٟتديث (ُِٕٔ).
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ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫ).
ومن فوائدىا االجتماعية:
دفعا ٟتاجة الفقراء الذين ىم السواد األعظم ُب غالب الببلد.
ُ -أف فيها ن
كرفعا من شأهنم ،كلذلك كانت إحدل جهات الزكاة اٞتهاد
ِ -أف ُب الزكاة تقوية للمسلمُت ،ن
ُب سبيل هللا ،كما سنذكره إف شاء هللا قريبنا.
ّ -إف فيها إزالة لؤلحقاد كالضغائن اليت تكوف ُب صدكر الفقراء كا١تعوزين ،فإف الفقراء إذا رأكا
تبسط األغنياء ابألمواؿ ،كعدـ انتفاعهم بشيء منها ال بقليل كال بكثَت ،فرٔتا ٭تملوف عداكة
كحسدا على األغنياء ،حيث دل يراعوا ٢تم حقوقنا ،كدل يدفعوا ٢تم حاجة ،فإذا صرؼ األغنياء
ن
٢تم شيئنا من أموا٢تم على رأس كل حوؿ زالت ىذه األمور ،كحصلت ا١تودة كا١تؤاخاة.

كتكثَتا لربكتها؛ ١تا جاء ُب اٟتديث عن النيب--أنو قاؿ« :ما
ْ -أف فيها تنمية لؤلمواؿ،
ن
نقصت صدقة من ماؿ» أم إف نقصت الصدقة ا١تاؿ عيننا ،فإهنا لن تنقصو ،بل ٮتلف هللا
بد٢تا ،كيبارؾ لو ُب مالو.
ٓ -أف فيها توسعة كبسطنا لؤلمواؿ ،فإف األمواؿ إذا صرؼ منها شيء اتسعت دائرهتا ،كانتفع هبا
الفقَت من الناسٓ ،تبلؼ ما إذا كانت دكلة بُت األغنياء ،ال ٭تصل الفقراء على شيء منها.
ٔ -فهذه الفوائد كلها ُب الزكاة٦ ،تا يدؿ على أف الزكاة أمرىا ضركرم إلصبلح الفرد كاجملتمع،
العلي اٟتكيم.
كسبحاف هللا ًٌ
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وجل:
ادلطلب الثاين :اإلشارات الرتبوية ف النصيحة ،وف الدعوة اىل هللا َّ
عز َّ
ِ
يحة لغةً:
معىن النَّص َ

ً
ص ىح الشيءي:
ص ىحو ،كنصح لو ،كمنعو ،ني ٍ
صاحةن كنىصاحيىةن ،يقاؿ :نى ى
النصيحة اسم من نى ى
ص نحا كنى ى
و
خلىص ،كالناصحً ٍ :
ً
صح ُب اللغة:
ص ىح ،فأصل الن ٍ
ص ،فىػ ىق ٍد نى ى
ص من ى
الع ىس ًل ك ىغ ًٍَته ،ككل شيء ىخلى ى
ا٠تىال ي
ى ى
ي
(ُ)
ً
ش"
ا٠تيلوص ،كالن ٍ
صح نقيض الغ ًٌ
اصطالحا:
النصيحة
ً

ً
يحة :ىي الدعاء إذل ما
قاؿ اٞترجاّن " :النصح :إخبلص العمل عن شوائب الفساد .كالنص ى
ِ
فيو الصبلح ،كالنهي عما فيو الفساد "
ً
يحة كلمة جامعة معناىا حيازة اٟتظ للمنصوح لو)
كقاؿ ا٠تطايب( :النص ى

(ّ)

النصيحة معلم ابرز من معادل األخوة اإلسبلمية ،كىي من كماؿ اإلٯتاف ،ك٘تاـ اإلحساف ،إذ ال
يكمل إٯتاف ا١تسلم حىت ٭تب ألخيو ما ٭تب لنفسو ،كحىت يكره ألخيو ما يكره لنفسو ،كىذا ىو
دافع النصح.
ً ً
وؿ اّللً --ىعلىى إًقى ًاـ الص ىبلةً ،ىكإًيتى ًاء الزىكاةً،
ت ىر يس ى
"ابيىػ ٍع ي
ىع ٍن ىج ًري ًر بٍ ًن ىعٍبد اّلل هنع هللا يضر قى ىاؿ :ى
(ْ)
ص ًح لً يك ًٌل يم ٍسلًوم ".
ىكالن ٍ
ً
ً
ً
يحةي) ،قيػ ٍلنىا لً ىم ٍن؟ ،قاؿًّ( :للً ىكلً ًكتىابًًو
ين النص ى
ىع ٍن ى٘تي وم الدا ًر ًٌ
م هنع هللا يضر أىف النًيب--قى ىاؿ(" :ال ٌد ي
(ٓ)
ً ًً ً ً ً ً
ُت ىك ىعامتً ًه ٍم)".
ىكلىر يسولو ىكًألىئمة الٍ يم ٍسلم ى
ًً (ٔ)
قاؿ ابن األثَت رٛتو هللا" :نىصيحةي ً
إرشادىم إذل مصاٟتهم.
عامة ا١تسلمُت :ي
ٌ


()1ابن األثَت ،النهاية ف غريب احلديث البن األثًن( ،د.ط)( ،ج ٓ ،ص ّٔ).

ِ

اٞترجاّن  ،التعريفات ( ،د.ط )  ( ،ص ُِْ

).

()3ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري( ،د .ط)( ،ج ُ ،ص ُّٖ).

(ْ) أخرجو البخارم ،ف صحيحو -كتاب اإلٯتاف -ابب قوؿ النيب صلى هللا عليو كسلم الدين النصيحة ،ُِ/ُ ،حديث رقم:
ٕٓ.

(ٓ) أخرجو مسلم ،ف صحيحو ،كتاب اإلٯتاف -ابب بياف أنو ال يدخل اٞتنة إال ا١تؤمنوف ّٓ/ُ ،رقم اٟتديث.ٓٓ :
(ٔ) ابن األثَت ،النهاية ف غريب احلديث( ،د .ط)( ،جٓ ،ص ُِْ).
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كللنصيحة آداب عامة ينبغي أف يتحلى هبا الناصح الشفيق ،منها:
 أف يكوف دافعو ُب النصيحة ٤تبة ا٠تَت ألخيو ا١تسلم ،ككراىة أف يصيبو الشر ،قاؿ ابن رجب رٛتوهللا" :كأما النصيحة للمسلمُت :فأف ٭تب ٢تم ما ٭تب لنفسو ،كيكره ٢تم ما يكره لنفسو ،كيشفق
عليهم كيرحم صغَتىم ،كيوقًٌر كبَتىم ،ك٭تزف ٟتزهنم ،كيفرح لفرحهم ،كإف ضره ذلك ُب دنياه،
كرخص أسعارىم ،كإف كاف ُب ذلك فوات ربح ما يبيع ُب ٕتارتو ،ككذلك ٚتيع ما يضرىم عامة،
ك٭تب ما يصلحهم ،كألفتهم ،كدكاـ النعم عليهم ،كنصرىم على عدكىم ،كدفع كل أذل كمكركه
(ُ)
عنهم.
٥تلصا فيها ،يبتغي هبا كجو هللا ،كال يريد هبا إظهار العلو كاالرتفاع على أخيو.
 أف يكوف ن أف تكوف تلك النصيحة خالية من الغش كا٠تيانة ،قاؿ الشيخ ابن ابز رٛتو هللا " :النصح ىواإلخبلص ُب الشيء ،كعدـ الغش كا٠تيانة فيو.
وقد وردت أمثلة على النصيحة ف سورة النمل ،ف قولو تعاىل:
(ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ
ﮙ ﮚﮛ ﮜﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ)

عظيما
من نعم هللا على سليماف :أنو ٚتع هللا لو جنوده من ٌ
اٞتن كاإلنس كالطَت ،فكاف ملكو ن
اٞتن كاإلنس ،ككانت الطَت
مؤل األرض ،كانقادت لو ا١تعمورة كلها ،ككاف كرسيٌو ٭تملو أجناده من ٌ
تظلٌلو من الشمس ،كيبعثها ُب األمور ،ككاف ىؤالء اٞتنود ٬تمعوف بًتتيب كنظاـ ،أبف يوقف أك٢تم
كيرد أك٢تم على آخرىم ،لئبل يتقدـ أحد عن منزلتو كمرتبتو ،حىت ال يتخلٌف أحد
ليلحق هبم آخرىمٌ ،
يرد أك٢تم على آخرىم
الكف كا١تنع ،كا١تعٌتٌ :
منهم ،كىذا معٌت قولو تعاذل :فىػ يه ٍم يي ىوزعيو ىف من الوزع ،أم ٌ
كيك ٌفوف.
يضا على سليماف :فهم كبلـ النٌمل ،فبينا كاف سليماف كجنوده مشاة على األرض،
كمن النٌعم أ ن
ابلشاـ أك غَتىا من الببلد ،كاندت ٪تلة ىي ملكة النٌمل :اي أيها النٌمل،
أتوا على كادم النٌمل ،إما ٌ
(ُ) ابن رجب ،جامع العلوم واحلكم بشرح مخسٌن حديثًا من جوامع الكلم ،طُ( ،ص َٖ).
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ادخلوا بيوتكم؛ حىت ال يكسرنكم سليماف كجنوده ،من غَت أف يشعركا بذلك.
فتبسم سليماف ضاح نكا من قو٢تا ،كتعجبا من ٖتذيرىا ،كقاؿ داعينا ربٌو ُب أف يعينو هللا-تعاذل-
ٌ
رب أ٢تمٍت أف أشكر نعمتك اليت أنعمت علي
 ،كيفرغو لشكر النٌعمة ،كىذا معٌت إيزاع الشكر ،اي ٌ
عمبل صاٟتنا ترضاه كٖتبو ،كاجعلٍت بعد الوفاة ُب اٞتنةُ ،ب زمرة الصاٟتُت،
كعلى كالدم ،كأف أعمل ن
من األنبياء كاألكلياء الصلحاء.
كىذا دليل على أف نعمة العلم كحدىا تستوجب الشكر ،كأف بر الوالدين كالدعاء ٢تما بعد
موهتما مطلوب مرغوب فيو.
ً
فرغ للشكر ،كما يطلب من ربٌو أف يوفٌقو للعمل
ىذا سليماف ا١تلك العظيم يطلب من ربٌو التٌ ٌ
السبلـ
الصاحل الذم يرضيو ،كأف ٌ
يتغمده برٛتتو كفضلو ُب اٞتنة إبذف هللا ،اليت ىي دار ا١تتٌقُت ،كدار ٌ
يغًت بعملو كال بسلطانو ،بل طلب الزايدة كا١تعونة كالفضل؛ حىت
كاألماف كالسعادة ا١تطلقة ،فهو دل ٌ
ً
أبمس اٟتاجة
يدخل ُب عداد الصاٟتُت .كىذا دليل على تواضع العظماء كالعلماء ،كأف كل إنساف ٌ
(ُ)
إذل رٛتة هللا ُب الدنيا كاآلخرة ،كأف فضل هللا دائم ال ينقطع ،يغمر اٞتميع ،ك٭تتاج إليو اٞتميع".
اإلشارات الرتبوية:
ُ -كاف سليماف-عليو السبلـ٬-تنًٌد كل جيشو ُب الدعوة اذل هللا ،ككاف جنوده مرتبُت كمنظمُت،
كأي٘تركف أبمره.
ِ -حرص النملة على نصح قومها كصدقها ُب ذلك ،لئبل ٭تطمنهم سليماف كجنوده ،فذكرىا
هللا-عز كجلُ-ب كتابو كرفع من شأهنا ،فالنصيحة الصادقة رفعت شأف ٪تلة.
ّ -ببلغة النملة ُب نصحها :يقوؿ الزركشي" :كقولو تعاذل عن النملة النمل ادخلوا مساكنكم،
جنسا من الكبلـ ،اندت ككنت كنبهت كٝتعت كأمرت
فجمع ُب ىذه اللفظة أحد عشر ن
كقضت كحذرت كخصت كعمت كأشارت كعذرت ،فالنداء اي ،كالكناية أم ،كالتنبيو ىا،
كالتسمية النمل ،كاألمر ادخلوا ،كالقصص مساكنكم ،كالتحذير ال ٭تطمنكم ،كالتخصيص

(ُ) الزحيلي ،كىبة بن مصطفى ،التفسًن الوسيط للزحيلي ،طُ( ،جِ ،ص َُٕٖ).
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سليماف ،كالتعميم جنوده ،كاإلشارة كىم ،كالعذر ال يشعركف.

(ُ)

ْٚ -تعت النملة ُب نصيحتها كل اٟتقوؽ ،يقوؿ الزركشي فأدت ٜتس حقوؽ :حق هللا ،كحق
رسولو ،كحقها ،كحق رعيتها ،كحق جنود سليماف ،فحق هللا :أهنا اسًتعيت على النمل
فقامت ْتقهم ،كحق سليماف :أهنا نبهتو على النمل ،كحقها :إسقاطها حق هللا عن اٞتنود ُب
نصحهم ،كحق اٞتنود :بنصحها ٢تم ليدخلوا مساكنهم ،كحق اٞتنود :إعبلمها إايىم كٚتيع
ا٠تلق أف من اسًتعاه رعية فوجب عليو حفظها كالذب عنها ،كىو داخل ُب ا٠ترب ا١تشهور:
(ّ)
كؿ ىع ٍن ىر ًعيتً ًو"(ِ) ،ركاه البخارم "
" يكل يك ٍم ىر واع ىكيكل يك ٍم ىم ٍسؤ ه
نكسارا ﵁ كاعًتافنا بفضلو كنعمتو،
ٓ -ا١تؤمن حُت ٯتتلك القوة كأسباب الغٌت ،يزداد تو ن
اضعا كا ن
كيسأؿ هللا التوفيق للشكر ،كما فعل سليماف-عليو السبلـ-حُت فهم خطاب النملة.

ٔ٬ -تب االقتداء أبنبياء هللا ُب أفعا٢تم كدعائهم ،كافتقارىم اذل هللا-عز كجل ،-فسليماف سأؿ
هللا أف يعينو على أداء ا١تهمة ،كأف يعينو على حسن شكر النعمة ،كأف يسدد خطاه ُب العمل
الصاحل ،كأف يرزقو ا١تثابرة عليو ابلطريقة اليت ترضي هللا تعاذل ،كاف ٬تعلو برٛتتو ُب عباده
الصاٟتُت.
كىذا مثاؿ آخر للنصح كالدعوة اذل هللا-عز كجل-من حيواف آخر ،كىو طائر ا٢تدىد:
يقوؿ هللا عز كجل:
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭑﭒ
ﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥ
ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ)

السبلـ-تعليمو منطق الطَت كلغة اٟتيواف،
من أعاجيب النٌعم اإل٢تية على سليماف-عليو ٌ
(ُ) الزركشي ،الربىان ف علوم القرآن( ،د.ط)( ،ج ّ ،ص ِِٕ).

(ِ) أخرجو البخارمُ ،ب صحيحو ،كتاب اٞتمعة -ابب اٞتمعة ُب القرل كا١تدف (د .ط)(ٓ/ِ ،رقم اٟتديث ّٖٗ).
(ّ) الزركشي ،الربىان( ،د .ط)( ،ج ّ ،ص ِِٕ).
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اٞتن ،كالطَتاف ُب ا٢تواء على بساط الريح ،ككاف مع ذلك ُب غاية اٟتمد كالشكر لربٌو،
كاستخداـ ٌ
كاالعًتاؼ بفضلو كإحسانو ،من غَت بطر كال أشر ،ككاف يستعُت ابلطَت ُب مهاـ بريدية كاستكشافية
للماء ،كالتٌعرؼ على أخبار األمم كالشعوب كا١تمالك األخرل ،كىذا قبل أف توجد االخًتاعات
اٟتديثة ،من ٖتليق الطَتاف ،كسرعة االتٌصاؿ ابلوسائل ا١تختلفة٦ ،تا يدؿ على أف معجزة القرآف الكرمي
كقدرة هللا ا٠تارقة تظهر متح ًٌدية البشر ُب كل زماف كمكاف.
السبلـٚ-تيع الطَت ،كمنها طائر ا٢تدىد ْتسب ما تقتضيو العناية أبمور
تف ٌقد سليماف-عليو ٌ
كالريح
ا١تلك ،كالتعرؼ على دقائق األحداث ،ككاف لو علم ٔتنطق الطَت ،ككانت الطيور ٌ
مسخرة لو ٌ
ً
متعجبا :كيف ال أرل ا٢تدىد؟ علما أبنو دل أيذف لو ابلغياب ،بل ىو من الغائبُت دكف
كغَتىا ،فقاؿ ٌ
علم منو ،كإ٪تا طلب ا٢تدىد الحتياجو ُب مفازة إذل معرفة ا١تاء ،كمدل عمقو ُب األرض ،ككاف
السبلـٔ-توضع ا١تاء،
ا٢تدىد يرل بطن األرض كظاىرىا ،كانت تشف لو ،فكاف ٮترب سليماف-عليو ٌ
اٞتن ٗترجو ُب ساعة يسَتة ،كتستنبطو من غَت آالت.
ٍب كانت ٌ
كحينما تثبٌت سليماف-عليو السبلـ-من غياب ا٢تدىد ،ىدده ابلذبح أك التعذيب ،كنتف
زماان غَت طويل األمدٍ ،ب جاء،
ريشو ،إال أف أيٌب بربىاف كاضح ٌ
يدؿ على قبوؿ عذره ،فغاب ا٢تدىد ن
فسألو سليماف عن سبب غيابو ،فقاؿ لسليماف :علمت علما اتما ليس ُب علمك ،كجئتك من ببلد
سبأ ٓترب متيقن موثوؽ ،كمضموف ا٠ترب ،ثبلثة أمور:
ُ -إّن كجدت ُب ببلد سبأ ٦تلكة عظيمة ذات ٣تدٖ ،تكمهم امرأة ىي بلقيس بنت شراحيل،
كأعطيت من متاع الدنيا الشيء الكثَت ،من حوائج ا١تملكة ،من ثراء كغٌت ،كملك كأهبة،
كجيش مسلٌح أبنواع العتاد كالع ٌدة ،ك٢تا عرش عظيم ،أم سرير ىائل مزخرؼ ابل ٌذىب ،كأنواع
اٞتواىر.
ِ -كجدت ىذه ا١تلكة كقومها يعبدكف الشمس ،كيسجدكف ٢تا من دكف هللا؛ ألهنم كانوا زاندقة،
٣توسا يعبدكف األنوار.
أك كانوا ن
اٟتق
ّ -كزين ٢تم الشيطاف قبيح أعما٢تم ،فصاركا يركف القبيح حسننا ،كمنعهم الشيطاف عن طريق ًٌ
كعبادة هللا كحده ،فصاركا غَت مهتدين.

الرشاد إبخبلص العبادة ﵁ كحده ،دكف ما خلق من الكواكب كغَتىا،
أال يعرفوف سبيل ًٌ
اٟتق ك ٌ
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كىو ا٠تالق ا١تبدع الذم ٮترج ا١تخبوء ا٠تفي من األمور ُب السماكات كاألرض ،كالنبات كا١تعادف،
(ُ)
كيعلم ما ٮتفيو العباد كما يعلنونو من األقواؿ كاألفعاؿ".
اإلشارات الرتبوية:
منبها ىو أمر عبادة بلقيس
ُ -أعظم أمر اىتم بو ا٢تدىد ،كجاء اذل سليماف ساعينا داعينا
انصحا ن
ن
كقومها لغَت هللا ،كُب ذلك إشارة إذل أف أعظم ما ينبغي أف يشغل العبد ىو أف يعبد الناس هللا
كحده.
ِ٬ -تب اٟتذر من تزيُت الشيطاف للشرؾ كا١تعاصي ،فكل ا٨تراؼ عن الصراط ا١تستقيم ىو
بسبب تزيُت الشيطاف للناس أعما٢تم فَتكهنا حسنة.
ّ -فهم ا٢تدىد أف الذم يستحق أف تصرؼ لو العبادة ىو خالق ا٠تلق ،كعادل الغيب كالشهادة،
كرازؽ العبادة كلهم ،كمدبر شؤكهنم ،فعجبا لبٍت آدـ كجهلهم برهبم.
ْ -األنبياء ال يعلموف الغيب "فهنا سليماف على جبللة ملكو كانتشاره ،إال أنو دل يعلم ْتاؿ أىل
اليمن ككفرىم ،كىذا يؤكد بشرية األنبياء ،كعدـ الغلو فيهم ،كرفعهم فوؽ منزلتهم.
ٓ -قبوؿ اٟتق ٦تن جاء بو ،كىنا سليماف قبل اٟتق الذم جاء بو ا٢تدىد ،كىذا درس لكل قائد
ِ
صغَتا أك ضعي نفا.
كمسؤكؿ أف يًتىب على قبوؿ النصح ،ككلمة اٟتق ٦تن جاء هبا كلو كاف ن
ٔ" -رب العرش العظيم" العرش ىو أعظم ا١تخلوقات ،كجاء الوصف ابلعظمة لو ىنا ،كُب آية
أخرل كصفو هللا بػ ػ "الكرمي".

(ُ) الزحليي ،التفسًن الوسيط ،طُ( ،ج ِ ،ص ُِٕٖ).

ِ الشيباّن  ،التدبر ُب قصة نيب هللا سليماف عليو السبلـ مع ملكة سبأ ،
رابط ا١توضوع16/2/2014) ، : http://www.alukah.net/sharia/0/66604/#ixzz4mSAt3kwqـ
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ادلطلب الثالث :اإلشارات الرتبوية ف العبادات القلبية :التوكل– التفكر
العلماء يقسموف العبادة إذل أقساـ ،األكؿ :عبادات قلبية تؤدل ابلقلب ،فاآللة اليت تستخدـ
ُب أداء ىذه العبادات ىو القلب ،القسم الثاّن :عبادات قولية تؤدل ابللساف ،القسم الثالث:
ُ
عبادات بدنية تؤدل ابٞتوارح ،كىناؾ عبادات مالية تؤدل اب١تاؿ.
للقلب منزلة كبَتة ال يبلغها كثَت من األعضاء ُب أداء كظيفة التعبد ﵁ تعاذل؛ كاليت من أجلها
خلق اإلنساف ،ككجد ُب ىذا الوجود ،كما قاؿ

تعاذل( :ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ) (.)2

كل قبيح،
كل ٚتيل كترؾ ًٌ
كالقلب ىو قائد البدف إذل ا٠تَت كالشر ،كىو ا﵀رؾ كالدافع إذل فعل ًٌ
أيضا ىو ا١تؤثر فيو؛ يبُت ذلك ما ركاه البخارم كمسلم ُب صحيحيهما ع ًن النػعم ً
اف بٍ ًن
كضد ذلك ن
ى ٍى
ً
ً
ات
ُت ،ىكإًف ٍ
وؿ( :إًف ٍ
وؿ هللاً  ،يىػ يق ي
ت ىر يس ى
ُت ،ىكبىػٍيػنىػ يه ىما يم ٍشتىبً ىه ه
اٟتىىر ىاـ بىػًٌ ه
اٟتىىبل ىؿ بىػًٌ ه
بىش وَت هنع هللا يضر ،قى ىاؿ :ىٝت ٍع ي
ات استىػبػرأى لً ًدينً ًو ،ك ًعر ًض ًو ،كمن كقىع ًُب الشبػه ً
اس ،فىم ًن اتػ ىقى الشبػه ً
ً ً
ات ىكقى ىع
يى
يى
ى ٍ ىى ٍ ى ى
ىال يىػ ٍعلى يم يهن ىكثَته م ىن الن ً ى
ٍ ٍى
ً ً
ك ًٛتى ،أىىال كإًف ًٛتى هللاً
ًً
اٟتًمى ،ي ً
ً
ًُب ٍ ً
وش ي
ى ى
ك أى ٍف يىػ ٍرتى ىع فيو ،أىىال ىكإًف ل يك ًٌل ىمل و ن
اٟتىىراـ ،ىكالراعي يىػ ٍر ىعى ىح ٍوىؿ ٍ ى ي
اٞتى ىس يد يكلوي ،أىىال
ت ،فى ىس ىد ٍ
صلى ىح ٍ
ى٤تىا ًريموي ،أىىال ىكإًف ًُب ٍ
اٞتى ىس ًد يم ٍ
اٞتى ىس يد يكلوي ،ىكإًذىا فى ىس ىد ٍ
صلى ىح ٍ
ت ،ى
ضغىةن ،إً ىذا ى
ً
ب)(ّ).
ىكى ىي الٍ ىق ٍل ي
اٟتث على أعماؿ القلوب التوكل ُب قولو تعاذل:
ك٦تا كرد ُب سورة النمل ُب ًٌ
(ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
(ْ)

ﭸﭹ ﭺﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ)

ُ ابن قيم اٞتوزية ،مدارج السالكُت بُت منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعُت ( ،ط ِ )  ( ،جُ  ،ص ُِّ ) .
(ِ) سورة الذارايتٓٔ :

(ّ) أخرجو مسلم ،ف صحيحو ،كتاب البيوع -ابب أخذ اٟتبلؿ كترؾ الشبهات ،َٓ/ٓ ،رقم اٟتديث.ُٓٗٗ :
(ْ) سورة النمل (ٕٗ)ُٖ-
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تعريف التوكل:
ف اللغة :التوكل من مادة " ككل " يقاؿ " :ككل اب﵁ كتوكل عليو كاتكل :استسلم لو كىو
االعتماد على الغَت :تقوؿ :ككلت أمرم إم فبلف ،أم اعتمدت فيو عليو ،كيقاؿ :ككل فبلف فبلان
(ُ)
نٍ :أم اعتمد عيو ُب أمور نفسو ثقة بكفايتو.
اّلل-تعاذلُ-ب استجبلب ا١تصاحل كدفع ا١تضار من أمور
واصطالحا :صدؽ اعتماد القلب على ٌ
ً
(ِ)

الدنيا كاآلخرة.

(ّ)

اّلل ،كاليأس عما ُب أيدم الناس.
كقاؿ اٞترجاّن رٛتو هللا :التوكل ىو الثقة ٔتا عند ٌ

"كجو هللا-سبحانو-النٌيب  كالناس بعد ىذا القضاء اإل٢تي إذل ضركرة االتٌكاؿ على هللا كالثٌقة
ٌ
بو ،كاالعتماد عليو ،كتفويض ٚتيع األمور إليو ،فما عليك أيها النٌيب إال تبليغ رسالتك ،كأحكاـ
ربك ،كترؾ االلتفات إذل أعداء هللا تعاذل ،فإنك على اٟتق األبلج ،كالنور األعظم ،ككل من خالفك
فهو على الباطل ،كمن أىل الشقاكة.
(ْ)

كإنك أيها النٌيب اٞتدير ابلنصرة كظهور السمعة كاألثر"
اإلشارات الرتبوية:
-1

التوكل أصل من أصوؿ العبادة اليت ال يتم توحيد العبد إال بو ٓ ،جاء األمر بو ُب كثَت من
اآلايت؛ مثل قولو تعاذل:

﴿ ﮘ ﮙ ﮚﮛ

﴾(ٔ) ،كقولو عز كجل:

(ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩﭪﭫ﴾

()7

(ُ) ابن منظور ،لسان العرب ،طُ (ج ُُ ،ص ّْٕ.)ّٕٔ-
(ِ) ابن رجب ،جامع العلوم واحلكم ،طُ( ،ص َْٗ).
(ّ) اٞترجاّن ،التعريفات( ،د .ط)( ،ص ْٕ).

(ْ) الزحيلي ،تفسًن الوسيط ،طُ( ،جِ ،ص ُِٖٗ).

ٓ العيد  ،التوكل على هللا عز كجل  َُِّ ، /http://www.alukah.net/web/eleid/0/52989 ،ـ /
ُّْْ ىػ.
(ٔ) (ىود)ُِّ :
(ٕ) (الفرقاف.)ٖٓ :
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 -2التوكل من صفات ا١تؤمنُت الصادقُت قاؿ تعاذل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ)

()1

 -3حاجة ا١تسلم إذل التوكل حاجة شديدة ،فهو مفتقر إذل هللا ُب كل ضركراتو كحاجاتو ،سواء أكاف
صاحب دعوة ،أـ حامل رسالة ،أـ طالب إصبلح ،فالعبد ال يستغٍت عن التوكل طرفة ع و
ُت من
ٍ
عدة جهات :فالعبد فقَت ال ٯتلك لنفسو شيئنا ،فضبل عن أف ٯتلكو لغَته ،كألف األمر كلو بيد هللا
كحده عز كجل.
ْ -كل من اعتمد على غَت هللا-عز كجلُ-ب حصوؿ مطلوب أك دفع مكركه فبل يبلغ مراده ،بل
يٮتذؿ ،ك٬تد عكس ما أملو منو.
ٓ -كالتوكل أقساـ ثبلثة :األكؿ :التوكل ُب األمور اليت ال يقدر عليها إال هللا ،فهذا ال ٬توز أف يكوف
إال على هللا ،كالتوكل ُب ىذا النوع على غَت هللا شرؾ أكرب ،القسم الثاّن :التوكل ُب األسباب
الظاىرة ،كمن يعلق آمالو كرجاءه على أحد من ا٠تلق فيما أقدره هللا عليو ،فهذا من الشرؾ
األصغر ،القسم الثالث :التوكل على ا١تخلوؽ ُب فعل ما يقدر عليو أبف يوكلو كينيبو ُب ٖتصيلو،
لكن من غَت تعليق القلب بو ،بل يعده سببنا كيعلق قلبو ٔتن أكجد األسباب ،فهذا ال أبس بو.
عبادة التفكر:

كمن العبادات القلبية اليت أشار إليها القرآف ُب سورة النمل عبادة التفكر كالتأمل ُب الكوف ،ليقودىم
ذلك التفكر كالتأمل اذل اإلقرار أبف هللا كحده ا٠تالق ا١تالك ا١تدبًٌر ٢تذا الكوف الذم يستحق أف
تصرؼ لو العبادة كحده.
التفكر لغةً:

جاء ُب لساف العرب :التفكر التأمل ،ك ً
الفكر :إعماؿ ا٠تاطر ُب شيء.

(ِ)
(ّ)

معتربا".
كقاؿ ابن فارس" :الفاء كالكاؼ كالراء :تردد القلب ُب الشيء ،يقاؿ :تفكر إذا ردد قلبو ن
(ُ) (األنفاؿ)ِ :

(ِ) ابن منظور ،دمحم بن مكرـ بن منظور األفريقي ا١تصرم ،لسان العرب ،طُ (ج ٓ ،ص ٓٔ).
(ّ) ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة( ،د.ط)( ،ج ٔٔ ،ص ُِٕ).
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فالتفكر( :جوالف العقل ُب طريق استفادة علم صحيح)(ُ).
اصطالحا" :التفكر ىو أف يعمل اإلنساف فكره ُب األمر حىت يصل فيو إذل نتيجة ،كقد أمر هللا-
ً
(ِ)
تعاذل-بو ،كحض عليو ُب كتابو١ ،تا يتوصل إليو اإلنساف بو من ا١تطالب العالية كاإلٯتاف كاليقُت"
وجل:
وجل-ابلتفكر ف أكثر من آية ف سورة النمل ،فقال هللا َّ
أمر هللاَّ -
عز َّ
عز َّ
( ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ)

(ّ)

دليبل يثبت التوحيد اإل٢تي ،كاٟتشر ،كالنٌبوة ،كىو :أدل يعلم ىؤالء ا١تك ٌذبوف
"كضح هللا-تعاذل -ن
آبايتنا أان خلقنا الليل للسكن كالنوـ كالراحة ،كخلقنا النهار مضيئنا للعمل ،كتقلب الناس ُب جلب
معايشهم كأرزاقهم ،إف ُب ذلك اإلبداع أك ا٠تلق لدالالت كآايت بيًٌنات على قدرة هللا-تعاذل-على
إحياء ا١توتى ،كإ٧تاز البعث بعد ا١توت ،للجزاء كاٟتساب ،كعلى توحيد هللا-تعاذل ،-لقوـ يصدقوف
اب﵁ كرسلو.
فمن أتمل ُب ظاىرة تعاقب الليل كالنهار ،كاالنتقاؿ من حاؿ شبيهة اب١توت إذل حاؿ اٟتركة
كاٟتياة ،أدرؾ أف القيامة كائنة ،كأف هللا سيبعث من ُب القبور.
ٚتيعا ،كُب ٣تاؿ االنتفاع هبا
كىذه اآلية موجهة ٞتميع ا١تؤمنُت كالكافرين ،فهي ُب ا٠تطاب ٢تم ن
خصهم هللا ابلذكر ،كجعلهم قدكة حسنة ُب قبوؿ النصيحة كا١توعظة ،ليكونوا
٥تصوصة اب١تؤمنُت ،لذا ٌ
كتبصركا آبايت هللا ،كأيقنوا
أماـ ا١تنكرين كا١تعاندين يمثبل عملية كٕتربة رائدة ،فهم استعدكا لئلٯتافٌ ،
(ْ)
بوعد هللا ككعيده"
عددا من األدلة الكونية على كحدانيتو كقدرتو على كل
ككذلك أكرد هللا-تعاذلُ-ب سورة النمل ن
شيء ،داعينا العباد إذل النظر كالتأمل كإعماؿ الفكر:
قاؿ هللا عز كجل:

(ُ) الطاىر ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،د .ط)( ،جْ ،ص ِْْ).
(ِ) ابن عثيمُت ،شرح رايض الصاحلٌن( ،د.ط)( ،جِ ،ص ِْْ).
(ّ) سورة النمل آية (ٖٔ)

(ْ) الزحيلي ،التفسًن الوسيط ،طُ( ،ج ِ ،ص ُٖٓٗ).
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(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ
ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)

(ُ)

اإلشارات الرتبوية:
تضر كال تنفع خَت من جهة ،كمن جهة
ُ -التفكر كا١تقارنة بُت عبادة األكاثف كاألصناـ اليت ال ٌ
أخرل عبادة الذم خلق السماكات ُب ارتفاعها كعظمتها كٚتا٢تا ،كأنزؿ من السماء أك
مطرا ،فأنبت بو اٟتدائق الغنٌاء ،ذات اٞتماؿ الباىر ،فليس للعباد قدرة على إنبات
السحاب ن
الرزؽ ،فبل يصح بعدئذ عبادة غَت
ا١تتفرد اب٠تلق ك ٌ
شجرىا كإخراج ٙترىا ،يقود العبد لئلٯتاف هللا ٌ
هللا.
جباال
ِ -ا١تتأمل ُب الذم جعل األرض مستقرا لئلنساف كغَته ،ال تتحرؾ أبىلها ،كجعل فيها ن
مانعا ٯتنعها من االختبلط ،يقوده
ثوابت شا٥تة ،كجعل بُت ا١تياه العذبة كا١تلحة
ن
حاجزا ،أم ن
ذلك لئلٯتاف اٞتازـ بتوحيد هللا ُب العبادة.
ّ -إف الذم يتفكر فيمن ٬تيب دعوة ا١تضطر إذا دعاه ،كيدفع عنو الضرر ،كيرفع عنو السوء من
فقر أك مرض أك خوؼ ك٨تو ذلك إذا ٞتأ إليو ،ك٬تعل الناس خلفاء األرض ككرثتها ،ٮتلف
بعضا ،كىو الذم يتوذل إرشادىم إذل اٟتق كالطريق القومي ،يدعوه ذلك لئلٯتاف اب﵁
بعضهم ن
عز كجل.
يدؿ الناس
ْ -إف التفكر يقود اإلنساف إذل اإلٯتاف إبف هللا-تعاذل-ىو ا٢تادم إذل اٟتق كا٠تَتٌ ،
الرب كالبحر ،كيتناقلوف ذلك ابلتعليم ،كيرسل الرايح القوية
على مواضع غاايهتمُ ،ب ظلمات ًٌ
تبشر بنزكؿ األمطار ،ك٘ت ًٌهد للتعرؼ على رٛتة هللا.
ٌ
(ُ) سورة النمل (َٔ)ٔٓ-
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ٓ -من ٙترات التفكر زايدة اإلٯتاف ُب القلب ،كحصوؿ االطمئناف كالسكينة ،كثبات القلب.
ٔ -من ٙترات التفكر تعظيم هللا-عز كجل ،-ك٤تبتو ،كا٠توؼ منو.
ٕ -من ٙترات التفكر الثقة ُب كعود هللا-عز كجل-لعباده ا١تؤمنُت ُب كتابو ،فقد كعدىم ابلنصر،
كٔتعيتو ا٠تاصة مع ا١تؤمنُت كا﵀سنُت كالصابرين ،ككعدىم إبجابة دعوة الداعي ،فكلما ازداد
تفكرا ازداد ثقة بوعد هللا جل كعبل سبحانو.
العبد ن
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ادلطلب الرابع :اإلشارات الرتبوية ف تعامل ويل األمر مع الرعية.
هللا-تعاذل-شرع لعباده على لساف أفضل رسلو شريعة كاملة ُب نظامها كتنظيمها ،كاملة ُب
العبادات كاٟتقوؽ كا١تعامبلت ،كاملة ُب السياسة ،كالتدبَت كالوالايت.
عديدا من الواجبات اليت ينبغي عليو اٞتد كاالجتهاد ُب ٖتصيلها؛
كأكجبت الشريعة على ا٠تليفة ن
لنصبو فائدة ،كما جعلت لو حقوقنا على الرعية حىت يتمكن من القياـ ٔتا كجب عليو
حىت يكوف ى
على الوجو ا١ترضي.
كقد جاء ُب سورة النمل صور مشرقة لتعامل كرل األمر مع رعيتو
كمن ذلك قولو تعاذل:
أ  (  -ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ)
ب  ( -ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭑ
ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚ ﮛﮜ ﮝﮞ ﮟﮠﮡﮢﮣ
ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ
ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ
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ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ
ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ)

()1

شللكة سليمان عليو السالم:
قد كرث سليماف عن داكد-عليهما السبلـ-خبلفة إٯتانية ،كدكلة قوية ،ك٦تلكة متكاملة؛ فحافظ
بقاعا أخرل ،كطبق فيها شرع هللا ،كأسعد الناس ،كسار هبم ُب
عليها ،كقواىا ككسع رقعتها ،كضم ٢تا ن
طريق مرضاة هللا.
كقد "ٚتع لو جنوده الكثَتة ا٢تائلة ا١تتنوعة من بٍت آدـ ،كمن اٞتن كالشياطُت ،كمن الطيور فهم
يوزعوف-يدبركف ،كيرد أك٢تم على آخرىم ،-كينظموف غاية التنظيم ُب سَتىم كنزك٢تم كحلهم كترحا٢تم،
قد استعد لذلك كأعد لو عدتو"(ِ).
ككل ىذه اٞتنود مؤ٘ترة أبمره ،ال تقدر على عصيانو ،كال تتمرد عليو.
اإلشارات الرتبوية:
ُ٬ -تب على الراعي أف يهتم ْتفظ أمن الدكلة كاستقرارىا ،بتجنيد اٞتنود الكثَتة ا١تدربة ،كقد
كاف لسليماف-عليو السبلـ-اٞتنود العظيمة من ٥تتلف األجناس :من اٞتن كاإلنس كالطَت،
ككانوا ُب غاية التنظيم ،كحسن القياـ اب١تهاـ.
مدعم أبسباب القوة من
ِ٬ -تب أف يعتٍت كرل أمر ابٞتيش ،فكلما كاف للدكلة ه
جيش كبَته ه
السبلح النوعي كالتدريب العارل ،مع القيادة اٟتكيمة القوية الرشيدة ،كاف ٢تا مزي هد من ا٢تيبة
ُب عيوف أعدائها.
ّ -العناية بتنظيم أمور الدكلة ،كإقامة النظاـ ال بد منو ُب حياة الناس كدينهم كدنياىم ،كذـ
الفوضى؛ ألهنا صفة ذميمة ك٢تا آاثرىا السيئة ُب الشخصُ ،ب نفسو كبيتو كعملو كإ٧تازاتو.
ْ" -قولو﴿ :ﮡ ﴾ دليل على أف سليماف-عليو السبلـ-قد قسم ا١تهاـ كالوظائف على
جنوده ،فكلٌّ لو غايتو ،ككل لو كظيفتو ا١توكل هبا ،كال شك أف ىذا مؤشر على علو ٫تة
(ُ) سورة النمل (َِ)ْْ-

(ِ) السعدم ،تيسًن الكرم الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َِٔ).
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(ُ)

سليماف عليو السبلـ"

ٓ -تفقد اٞتند من شعائر ا١تلك كاألمراء ،كىو من كاجبات كالة األمور :تفقد أحواؿ الرعية،
كتفقد العماؿ ك٨توىم بنفسو ،كلذلك دل يغفل سليماف عليو السبلـ حىت عن تفقد الطَت،
ِ
كىذا التفقد لو أ٫تيتو ُب استتباب األمن ،كالوقوؼ على شؤكف الرعية كحوائجها.
ٔ٬ -تب أف يتمتع كرل األمر ابلدقة كاٟتزـ ،كأف يباشر أمور الرعية كتفقده بنفسو ،كال يكوف يجل
اعتماده على نوابو فقط ،بل ال بد من مباشرة األمور بنفسو ،ما استطاع.
ٕ -ال بد أف يطبق كرل األمر العدؿ ،كيطبق العقوبة على من أساء بعد ثبوت استحقاقها ،كيطبق
مبدأ الثواب على من ٭تسن ،لَتىب الرعية من التعدم على حدكد هللا كا٠تلق.
ٖ -من كاجبات كرل األمر إعطاء الرعية جانبنا من العذر ،كالسماح ٢تم ليذكركا أعذارىم ،كأف
يكوف متثبتنا ،متبيننا ،ال يعاجل ابلعقوبة قبل ٝتاع العذر.
كرعا منص نفا يتعامل ابٟتجج كالرباىُت البينة ،ال ٣ترد الظنوف كما
ٗ -ال بد أف يكوف السلطاف ن
(ّ)
قاؿ سليماف عليو السبلـ (ﯮﯯ ﯰ ﯱ)
انصحا من الرعية ،كما ٝتع سليماف-عليو
َُ -ال بد أف يسمع كرل األمر كالراعي ١تن أيتيو
ن
أيضا أف يقبل اٟتق ٦تا جاء بو ،فهذا سليماف قبل اٟتق من
السبلـ-من ا٢تدىد ،كعليو ن
ىدىد.
ُُ -من الواجب على كرل األمر أف يتثبت من ٝتاع األخبار عن اآلخرين ،كأال يقبل الكبلـ عن
قوما ّتهالة.
الرعية إال موث نقا ،أك كاف أتكد من ذلك بنفسو؛ حىت ال يصيب ن
ُِ -خطاابت ا١تلوؾ تكوف مصدرة ابلتعريف أبنفسهم ،كمبتدأ ابلبسملة ،كموجز فيها ا١تراد قولو،
مع الدخوؿ ُب ا١تقصد مباشرة دكف إطالة ُب ا١تقدمات؛ ألف الناس ٘تل اإلطالة ،كالكبلـ

(ُ) ا٠تضػػر ،الق يم احلض ارية ف قص ة س يدان س ليمان-علي و الس الم-اجمللػػة األردني ػػة ُب الدراسػػات اإلس ػػبلمية( ،الع ػػدد ُ –
ُُّْ( ،)ََُِ/ج ٔ ،ص ٓٗ).

2الركيلي  ،الفوائد الرتبوية من قصة سليمان عليو السالم ف القرآن الكرمي ،
 َُِِ : http://www.alukah.net/social/0/43916/#ixzz4mUqv1AsQـ  ُّّْ /ىػ
(ّ) سورة النمل آية (ُِ)
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بعضا.
الكثَت ينسي بعضو ن
أصبل من األصوؿ األكذل للنظاـ السياسي اإلسبلمي ،بل امتدت لتشمل كل
ُّ -تعترب الشورل ن
أمور ا١تسلمُت؛ كلذلك على الراعي أف ينتقي من يستشَتىم من أىل العلم ،كأىل اٟتل
كالعقد.
طويبل ،كيتأمل
ُْ٬ -تب على الراعي اٟتذر من مآالت اٟتركب كالفنت كالقتاؿ ،كأف يتمهل ن
كيستشَت عند اٗتاذ قرار اٟترب؛ ألف نتائجها كخيمة على الببلد كالعباد؛ كلذلك كاف تصرؼ
حكيما عندما دل تتخذ اٟترب قر نارا ،كدل أتخذ ٔتشورة قومها.
ا١تلكة
ن
ُٓ -ال بد أف يتحلى كرل األمر ابٟتنكة السياسية ُب التعامل مع خصومة ،كٮتتربىم ليعرؼ
أىدافهم كمقاصدىم ،حىت يستطيع بناء مواقف سديدة ٕتاىهم.
قائم ٍُت على قواعد
ُٔ٬ -تب على كرل األمر أف يكوف فعلو كردة فعلو مدركسُت وٌ
بتأف كركيٌة ،ى
مدركسة ،كخطط سليمة؛ فورل ال ينبهر ابألمواؿ كا٢تدااي اليت أتتيو ،كال تغره الدنيا ،كال تؤثر
فيو ،كال يقدمها على مصلحة شعبو.
ُٕ -ال بد أف يهتم كرل األمر ابلرقي ببلده ك٣تتمعو ،ك٭ترص على التفوؽ اٟتضارم كالعسكرمٔ ،تا
كثباات ُب مواجهة أعدائها.
يزيد دكلتو قوةن ن
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ادلطلب اخلامس :اإلشارات الرتبوية ف بيان مكانة العلم:
كنوه ٔتنتو على داكد كسليماف ابلعلم الواسع العظيم ،كىو علم
ذكر هللا-عز كجلُ-ب سورة النمل ٌ
الشرائع كاألحكاـ ،كفصل القضاء بُت الناس ،كعلٌمنا داكد صنعة الدركع ،كقاؿ كلٌّ منهما:
فضلنا على كثَت من عباد هللا ا١تؤمنُت الصاٟتُت هبذه العلوـ كا١تعارؼ ا١تفيدة ُب الدنيا
اٟتمد ﵁ الذم ٌ
كاآلخرة.
قاؿ هللا عز كجل:
( ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ
(ُ)

ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ ﮃ)



اإلشارات الرتبوية:
ُ -ا١تراد ابلورث ىنا ىو كراثة النبوة كا١تلك كليس ا١تاؿ؛ ألف األنبياء دل يورثوا دينا نرا كالدر٫تنا.

أرض خصبة
ِ -العلم ىو السبلح القوم الذم يعيد لنا ديننا كأرضنا كثقافتنا كعزتنا ،العلم ه
و
ً
و
امر ،كنواهو ،ىؤالء
إلنبات رجاؿ يعرفوف ما ٢تم كما عليهم ،من خبلؿ أحكاـ ،كحدكد ،كأك ى
الرجاؿ سيكونوف قادرين على تغيَت ىذا الواقع األليم ،كإعادة االنتصارات من جديد؛ كما
كاف اإلسبلـ أايـ العزة.
أجل النعم كأجزؿ ً
الق ىسم ،كمن أكتيو فقد تقدـ على كثَت من عباد هللا ا١تؤمنُت.
ّ -العلم من ًٌ
كالبوف شاسع بُت اٞتاىل كالعادل ،ذاؾ يتخبط ُب جهلو ُب ليل مظلم ،كىذا يسَت ُب أضواء
ا١تعرفة كسبل ا٢تداية ،فبل يستوايف" ،قل ىل يستوم الذين يعلموف كالذين ال يعلموف إ٪تا
يتذكر أكلو األلباب"" ،قل ىل يستوم األعمى كالبصَت أفبل تتفكركف".
ْ -كل دكلة أتسست على العلم كاحت ىفت بو كأبىلو كتوسعت ُب فنونو ،كاعتلى يسد ىة اٟتكم فيها
قي.
أصحاب الكفاءة كا١تعرفة-ىي من غَت وٌ
شك أدىن إذل امتبلؾ عناصر القوة كاالستقرار كالر ًٌ
ٓ -ظهر ُب سورة النمل التطور اٟتضارم ُب ٦تلكة سليماف ك٦تلكة بلقيس ،كىذا التطور لو دكر
(ُ) سورة النمل (ُٓ)ُٔ-
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قوم ُب ىيبة الدكلة كقوهتا؛ كلذلك ٬تب أف تعتٍت الدكؿ ابلعلم الذم ترتكز عليو اٟتضارات
كالتطور اٟتضارم.
ٔ -اٞتهاد نوعاف :جهاد ابلسيف ،كجهاد ابلعلم ،كاٞتهاد ابلعلم ،٭تفظ لؤلمة دينها ،فالعودة إذل
أكال ،كمن ىٍب العلم الدنيوم ،كىذا أيٌب من خبلؿ
األ٣تاد لن أتٌب إال ابالىتماـ ابلعلم الشرعي ن
رجاؿ ٥تلصُت أيخذكف العلم الصحيح كما أنزؿ ،كيقدمونو لطبلب العلم كلؤلمة إبخبلص؛
لبناء أمة قادرة على مواجهة الشدائد كالصعاب كاألخطار ،ك٬تاىدكف بعلمهم ُب نصر دينهم؛
ألنو "ال فرؽ بُت اجملاىد الذم يسوم خلل قوسو ،كطالب العلم الذم يستخرج ا١تسائل
العلمية من بطوف الكتب؛ فكل منهما يعمل للجهاد ُب سبيل هللا ،كبياف شريعة هللا لعباد هللا.
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ادلبحث الثالث :اإلشارات الرتبوية ف األخالق .وفيو مطلبان:
 ا١تطلب األكؿ :األخبلؽ اٟتميدة اليت دلت إليها السورة
 ا١تطلب الثاّن :األخبلؽ الذميمة اليت كردت ُب السورة
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ادلبحث الثالث :اإلشارات الرتبوية ف األخالق
معىن األخالق لغة:
ً
بضم البلـ كسكوهنا-ىو ال ًٌدين كالطبع كالسجية كا١تركءة،
"األخبلؽ ٚتع خلق ،كا٠تيليقٌ -
كحقيقتو أف صورة اإلنساف الباطنة كىي نفسو كأكصافها كمعانيها ا١تختصة هبا ٔتنزلة ا٠تىٍلق لصورتو
(ُ)
الظاىرة ،كأكصافها كمعانيها"
اصطالحا:
معىن األخالق
ً
عرؼ اٞترجاّن ا٠تلق أبنو( :عبارة عن ىيئة للنفس راسخة تصدر عنها األفعاؿ بسهولة كيسر
من غَت حاجة إذل فكر كركية ،فإف كاف الصادر عنها األفعاؿ اٟتسنة كانت ا٢تيئة خل نقا حسننا ،كإف
(ِ)
كاف الصادر منها األفعاؿ القبيحة ٝتيت ا٢تيئة اليت ىي مصدر ذلك خل نقا سيئنا)
ىمن أتمل آايت القرآف ،كأمعن فيها النظر ،ظهرت لو صور ك٣تاالت من دعوة القرآف إذل مكارـ
األخبلؽ كمعاليها ،ككجوب التحلًٌي هبا ،كنعيو على ا١تخالفُت للفضائل كأصو٢تا؛ كما ذلك إال لكوف
األخبلؽ ميز ناان شرعيا يه ًٌذب اإلنساف ،كيرقى بو إذل مدارج اإلنسانية الفاضلة.



()1ابن منظور ،لسان العرب إلبن ادلنظور( ،د.ط)( ،ج ٖٔ ،ص َُ).)َُ-ٖٔ( ،

(ِ) اٞترجاّن ،التعريفات (د.ط)( ،ص َُُ).
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ادلطلب األول :األخالق احلميدة اليت دلت إليها السورة:
دلت آايت سورة النمل إذل ٚتلة من األخبلؽ الزاكية ،كمنها:
أكال :علو ا٢تمة:
من األمثلة على القصص الدالة على علو ا٢تمة ،ما دار مع نيب هللا سليماف-عليو السبلـُ-ب
سورة النمل ،كمنها على سبيل ا١تثاؿ ،ال اٟتصر:
أ-علو مهتو ف ثباتو على مبدئو ،كما ف قولو تعاىل:
(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ)

حيث تبُت لنا ىذه اآلية مدل قوة النيب سليماف-عليو السبلـ ،-كثباتو على مبدئو ،كعدـ التفاتو إذل
الدنيا كزخرفها ،فأعرض عن ا٢تدية ،كازداد قوة ُب ثباتو على إٯتانو كمبدئو ،كدل يقبل ا١تساكمة.
(ﭑ ﭒ ﭓ)" الربيد أك الرسوؿ (ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ) من ال ًٌدين كالنبوة

كاٟتكمة (ﭚ ﭛ ﭜ ) من الدنيا( ،ﭝ ﭞ ﭟ

ﭠ)؛ ألهنم أىل مكاثرة ابلدنياٍ ،ب قاؿ

للرسوؿ( :ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ) ال طاقة ٢تم (ﭩ ﭪ

(ُ)

فجاءىا الرسوؿ ،كأخربىا ٔتا رأل كشاىد ،فتجهزت للمسَت إذل سليماف"

ﭫ) من أرضهم (ﭬ)،

وجل ،-وذلك كما ف قولو تعاىل:
ب-علو مهتو ف طلب مرضاة هللاَّ -
عز َّ

(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)()2


(ُ) الواحدم ،الوجيز ف تفسًن الكتاب العزيز( ،د .ط)( ،ج ُ ،ص ٔٓٔ).

(ِ) سورة النمل (آية ُٗ)
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فسليماف-عليو السبلـُ-ب اآلية:
ُ -سأؿ ربو التوفيق للقياـ بشكر نعمتو الدينية كالدنيوية عليو كعلى كالديو.
ِ -سأؿ هللا التوفيق لؤلعماؿ الصاٟتة ا١ترضية ﵁-سبحانو كتعاذل ،-السا١تة من ا١تنقصات،
ا١توافقة ألمره عز كجل
ّ -سأؿ هللا أف يدخلو برٛتتو ُب عباده الصاٟتُت.
فهو سأؿ هللا أمهات ا١تقاصد العليا ،كاٞتامعة ٠تَتم الدنيا كاآلخرة٦ ،تا يدؿ على أنو عارل
ا٢تمة ،كبَت النفس.
اإلشارات الرتبوية ف خلق علو اذلمة:
ُ٬ -تب على ا١تسلم أف يكوف اثبتنا على مبادئة ،كال يزعزعة شيء عن ثوابت دينو ،كال تغريو
الدنيا كال زخارفها ،كال تفتنو عن ا١تطلب األٝتى كاألعظم ،كىو طلب مرضاة هللا عز كجل.
ِ -ال بد أف تتعلق ٫تة ا١تؤمن بسؤاؿ هللا التوفيق كالعوف على طاعتو ،كما سأ٢تا سليماف-عليو
السبلـ-؛ فهي مفتاح فبلح العبد ،ك٧تاتو كفوزه يوـ القيامة.
ّ -شكر النعم كاالعًتاؼ هبا ىي دأب الصاٟتُت ،فنعم هللا علينا ال تعد كال ٖتصى ،بل ىي
متتابعة ،بتتابع الليل كالنهار.
دائما بُت نعمة من هللا ٖتتاج إذل شكر ،كذنب
قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رٛتو هللا" :كالعبد ن
دائما ،فإنو ال يزاؿ يتقلب ُب نعم هللا
٭تتاج فيو إذل استغفار ،ككل من ىذين من األمور البلزمة للعبد ن
(ُ)
كآالئو".
ْ -أعظم نعمة ينعم هللا هبا على العبد أف يدخلو جنتو برٛتتو؛ كلذلك ال بد أال يغفل العبد عن
سؤاؿ هللا ذلك ،كأف ٭تشره ُب زمرة الصاٟتُت من أكليائو.

(ُ) ابن تيمية ،التحفة العراقية ف أعمال القلوب ،طُ( ،ج ُ ،صٕٗ).
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خلق التثبت:
التثبت خلق عظيم من أخبلؽ اإلسبلـ العظيمة؛ أمر بو رب العا١تُت ،كسنٌو سيد ا١ترسلُت ،فيو حفظ
لؤلركاح ،كصيانة لل ٌدماء ،كٛتاية ٟتقوؽ األفراد كاٞتماعات ،كقطع لدابر الفتنة كالصراعات ،بو يعرؼ
اٟتق من الباطل فيما يركج من أخبار كإشاعات.
كالتثبت :ىو التحرم كالتأكد من صحة ا٠ترب قبل قبولو أك نشره.
فا١تراد ابلتبُت كالتثبت :التأّن كالًتيث كالبحث عن صحة ا٠ترب ،كعدـ العجلة ُب نقلو أك بناء اٟتكم
عليو قبل تيقن صحتو.
كالتثبت من صفات أصحاب العقل كالرزانةٓ ،تبلؼ العجلة ،فإهنا من صفات أصحاب الرعونة
كالطيش.
فالتثبت فضيلة ،كالنقل من الناس بدكف تثبت رذيلة.
كالتثبت دليل على رجاحة العقل كسبلمة التٌفكَت ،أما العجلة فدليل على نقص ُب العقل ،كخلل ُب
التفكَت.
(ُ)

ك٦تا كرد ُب التثبت ُب سورة النمل قولو تعاذل:
فسليماف-عليو السبلـ-دل يقبل ا٠تربد اجملرد من ا٢تدد ٔتجرد تلقيو ،بل كاف-عليو السبلـ-حريصا على
التثب يذت من صحة ا٠ترب قبل بناء أم حكم أك تصرؼ عليو.
فا١تسألة اليت ذكرىا ا٢تدىد مسألة عظيمة ،تتعلق ْتق هللا-عز كجل ،-كإفراده ابلعبادة ،كينبٍت على
ذلك ارساؿ ا٠تطاب لبلقيس كدعوهتا كقومها ،كما تبع ذلك.
(ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ)

منهجا ،كقد ذـ اإلسبلـ العجلة ،كهنى عنها ،كما ذـ
كمن ىنا نتعلم من األنبياء أف نتخذ التثبت ن
أمر بذلك ،فقاؿ هللا تعاذل( :ﭟ
الكسل كالتباطؤ كهنى عنهما ،كمدح األانة كالتثبت ُب األمور ،ك ى

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)(ِ)ُ .ب قراءة اٞتمهور
التفحص ،كُب قراءة ٛتزة كالكسائي( :فتىثبتوا) ،من التثبت،
التعرؼ ك ٌ
(فتبينوا) من التبُت ،كىو التأمل ك ٌ
كىو األانة كعدـ العجلة ،كالتبصر ُب األمر الواقع كا٠ترب الوارد حىت يتضح كيظهر.
(ُ) سورة النمل (آية ِٕ)
(ِ) (اٟتجرات)ٔ :
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اإلشارات الرتبوية:
صلح
ُ -التثبت كالتبُت كاجب شرعي ،كىو من أخبلؽ ا١تتقُت؛ فالعبد الصاحل حريص على ما يى ي
كتصلح بو حياتو ،ينأل بنفسو عن كل ما يؤذيو أك يؤذم غَته ،ال تغريو
كعرضو،
بو دينيو
ي
ي
الكلمات الرباقة ا٠تداعة ،كال ينخدع ابلوشاايت كاإلشاعات.
ُِ -ب التثبت كالتبُت ٧تاة من الفنت؛ فتزداد أ٫تية التثبت ،كتعظم اٟتاجة إليو ُب الفنت ،كحُت
تكثر اإلشاعات الكاذبة ،كتضطراب األحواؿ ،كٮتتلط اٟتق ابلباطل ،كالصدؽ ابلكذب١ ،تا
يستىدعيو زمن الفنت كالشركر من كثرة الكذب كاالفًتاء.
ُّ -ب التثبت ٛتل ا١تسلمُت على العدؿ ،كحسن الظن هبم ىو األصل الذم ال ينبغي العدكؿ
عنو إال ٔتثلو من اليقُت ،أما ٔتجرد أقو واؿ تقاؿ كتذاع ال ييدرل من أم رأس خرجت ،كال على
أم أرض درجت؛ فجرٯتة ييسأؿ صاحبها عنها ،مفضية إذل الندامة ُب الدنيا قبل اآلخرة.

ْ-

من التثبت أال ي٨ت ٌدث بكل ما ٝتعنا .قاؿ تعاذل( :ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹

ٓ-

أف يػيردٌ األمر إذل أكرل األمر كالعلم .قاؿ سبحانو( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ

﮺ ﮻﮼﮽)(ُ).
ى

ي

ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)

()2

ٔ -فما اشتبو على ا١ترء من ىذه األخبار ،عليو أف يرده إذل من ٭تسن القوؿ فيو ،كالفهم فيو من
العلماء كاٟتكماء ،من ذكم اآلراء الصائبة كاٟتصافة العقلية.
كىل بىػ ٍع ىد تصديق اإلشاعة كنشرىا دكف تثبت كال تبُت إال ا٠تسارة
ٕ -من التثبت النظر ُب العاقبةٍ :
مركجيها كمص ٌدقيها:
٤تذرا من سوء عاقبتها ،كمعاتبنا ٌ
كالندامة ،قاؿ تعاذل ن
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)

(ُ) سورة النورُٔ :
(ِ) سورة النساءّٖ :
(ّ) سورة النور آية (ُٓ)
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()3

(ﮟ ﮠﮡ

خلق احلكمة:
ً
ً
ٍمة :فعل ما ينبغي ،على الوجو الذم ينبغيُ ،ب الوقت الذم ينبغي"
قاؿ ابن القيٌم" :اٟتك ى
كقد كرد التصرؼ اٟتكيم ُب سورة النمل ُب تصرؼ ا١تلكة بلقيس عندما جاءىا خطاب النيب سليماف
عليو السبلـ.
(ُ)

قاؿ تعاذل( :ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯿ
ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)

(ِ)

اإلشارات الرتبوية اليت تتجلى ف حكمة ادللكة بلقيس وحصافة عقلها ورجاحتو:
 -1اإلنصاؼ :ابلرغم من اختبلؼ دينها عن دين سليماف-عليو السبلـ-إال أهنا كصفت خطابو
٢تا أبنو (كتاب كرمي).
ِ -الشورل :بلقيس ابلرغم من أهنا ملكة على بلد قوم كصاحبة سلطاف كأبس ،كمع ذلك
أمرا حىت تشهدكف}.
تطلب ا١تشورة من قومها قائلة{ :ما كنت قاطعة ن
كحسن السياسة :فهى تعرؼ طبائع ا١تلوؾ ،كقد شهد ٢تا اٟتق تعاذل حيث قالت
ّ -ا٠تربة ي
(ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ) (ّ) فأيدىا الرب

بقولو (ﯼ) .تنزه سليماف-عليو السبلـ-من فعل ا١تلوؾ.
ْ -معرفة ا٠تصم قبل اٗتاذ القرار :دل تغًت بقوهتا كجيشها كحضارة ببلدىا ،لكنها ا٨تازت إذل
العقل كالركيو عند اٗتاذ القرار ،كدل تتسرع ُب اٗتاذ قرار اٟترب ،ابلرغم من أف قومها أشاركا
عليها أبهنم قادركف اٟترب لو أرادت ،كمن حكمتها أهنا أرادت اف ٗتترب سليماف ،ىل ىو من
الذين ييشًتكف اب١تاؿ أـ ال ،لذلك أرسلت لو ىدية قيمة تليق بو كهبا ،لكنو دل يكن من الرجاؿ
الذين يبيعوف األكطاف كا١تبادئ.
ٓ -عدـ التسرع كالعجلة ُب اٞتواب١ :تا سألوىا :أىكذا عرشك؟ دل ٕتب ابلنفي أك اإلثبات بل
(ُ) ابن قيم اٞتوزية ،مدارج السالكٌن بٌن منازل اايك نعبد واايك نستعٌن ،طِ( ،ج ِ ،ص ْْٗ).
(ِ) سورة النمل (ِٗ)ّٓ-
(ّ) سورة النمل (ّْ)
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قالت ( :ﯬﯭﯮ)(ُ) كىذا يدؿ على حكمتها.
ٔ -قبوؿ اٟتق :عندما قابلت سيدان سليماف كعرفت أهنا كانت على ضبلؿ قالت:
ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ)

(ﰘ

(ِ)

خلق التبسم:
التبسم أك طبلقة الوجو من األخبلؽ الفاضلة كالراقية ،فبها تنتشر ا﵀بة كالرٛتة بُت الناس ،كقد
(ّ)
أكصى هبا النيب--فقاؿ" :تبسمك ُب كجو أخيك صدقة"
كاالبتسامة :ىي أقل الضحك كأحسنو ،كىي انبساط الوجو ،كبدك األسناف بسبب سركر النفس.
تبسما.
قدرا ،كأعبلىم شرفنا كأشرحهم ن
كقد كاف النيب--أعظم الناس ن
صدرا ،كأكثرىم ن
فاالبتسامة خلق مبلزـ لو-عليو الصبلة كالسبلـ ،-ال تفارؽ ٤تياه مهما كانت الظركؼ ،كاف
دائم البشر ،طليق الوجو مع الغٍت كالفقَت ،كالصغَت كالكبَت.
(ْ)
تبسما من رسوؿ هللا "
عن عبد هللا بن اٟتارث قاؿ" :ما رأيت ن
أحدا أكثر ن
وقد جاء ف سورة النمل ذكر التبسم ف قصة سليمان عليو السالم:

(ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ)

(إعجااب منو
"قاؿ الشيخ السعدم ُب تفسَته عن قولو تعاذل (ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ):
ن
بفصاحتها كنصحها ،كحسن تعبَتىا .كىذا حاؿ األنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ،األدب الكامل،
كالتعجب ُب موضعو ،كأال يبلغ هبم الضحك إال إذل التبسم ،كما كاف الرسوؿ --يجل ضحكو
التبسم ،فإف القهقهة تدؿ على خفة العقل كسوء األدب ،كعدـ التبسم كالعجب ٦تا يتعجب منو،
(ُ) سورةالنمل (ِْ)
(ِ) سورة النمل (ْْ)

(ّ) اخرجو الًتمذمُ ،ب السنن ،كتاب الرب كالصلة عن رسوؿ هللا صلى هللا- .. .ابب ما جاء ُب صنائع ا١تعركؼ (د ،ط)( ،ج

ٕ ،ص ُِّ)( ،رقم اٟتديث .)ُٖٕٗ ،كصححو األلباّن ُب صحيح وضعيف سنن الرتمذي( ،جْ ،ص ْٔٓ) ،رقم اٟتديث
(ُٔٓٗ).

(ْ) أخرجو الًتمذم ،سنن،كتاب ا١تناقب -ابب ُب بشاشة النيب صلى هللا عليو كسلم( ...د.ط)( ،ج ُِ ،صٓٗ)( ،رقم
اٟتديث ّْٕٓ).
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يدؿ على شراسة ا٠تلق كاٞتربكت ،كالرسل منزىوف عن ذلك"

(ُ)

اإلشارات الرتبوية:
ُ -التبسم ىو خلق األنبياء-عليهم أفضل الصلوات كالسبلـ ،-فهم أكمل الناس أخبلقنا،
أداب ،كهبم أيمران أف نقتدم.
كأحسنهم ن
عجااب
ِ -تبسم سليماف-عليو السبلـ-للنمل يدؿ على تواضعو عليو الصبلة كالسبلـ ،كتبسمو إ ن
بفصاحتها كنصحها.

ّ -التبسم كطبلقة الوجو أكؿ الطريق للقلوب ،كنشر ا١تودة كا٠تَت كالرٛتة بُت الناسٔ ،تا يصبغ
اجملتمع ابألماف كاإلخاء كاأللفة ،كمثل ىذا اجملتمع ىو الذم ينشده اإلسبلـ ،كلو نزلت
الشرائع ،كلقد كانت ىذه األشياء البسيطة من اإلٯتاف ،ككاف ا١تؤمن ىو القريب من الناس،
ً
ً
ف ،ىك ىخٍيػ ير الن ً
اس
ف ىكالى يػي ٍؤلى ي
يم ٍن الى ىأيٍلى ي
ف ىكيػي ٍؤلى ي
قاؿ رسوؿ هللا" :الٍ يػم ٍؤم ين ىأيٍلى ي
ف ،ىكالى ىخٍيػىر ف ى
(ِ)
أىنٍػ ىفعي يه ٍم لًلن ً
اس"
ادلطلب الثاين :األخالق الذميمة اليت وردت ف السورة:
ادلكر:
معىن ادل ْكر لغةً:

ي ً
ً
أيضا :-ا١ت ٍغىرةي .كقد
ا١تكٍر:
كمك هار .كا١تكٍر -ن
االحتياؿ كا٠تىد ىيعة .كقد ىم ىكىر بو ٯتىٍ يك ير فهو ماكهر ى
ً
كاده(ّ).
كم ىكىر بًو :ى
ىم ىكىرهي ٍ
فامتى ىكىر ،ى

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ف تفسًن كالم ادلنان ،طُ( ،ص َّٔ).

(ِ) الطرباّن ،ادلعجم األوسط ،ابب ا١تيم -من اٝتو دمحم -دمحم بن عبد هللا اٟتضرمي (د.ط)( ،ج ُّ ،ص ِٕ)،)ِٕ/ُّ( ،
(رقم اٟتديث ،)ْٓٗٗ :كصححو األلباّن ُب ،السلسلة الصحيحة( ،جُ ،ص ِْٓ)( ،برقم ِْٔ).

(ّ) ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة( ،د.ط)( ،ج ٓ ،ص ّْٓ).

كالزبيدمُ ،ب اتج العروس من جواىر القاموس( ،د.ط)( ،ج ُْ ،ص ُْٕ).
133

اصطالحا:
معىن ادل ْكر
ً

قاؿ السيوطي( :ا١تكٍر :ما يػ ٍقصد فىاعلو ُب اب ًطنو خبلؼ ما يػ ٍقتى ً
ضيو ظىاىره)(ُ).
ى
ى
ى
(ِ)
كقاؿ اٞترجاّن( :ىو إيصاؿ ا١تكٍركه إذل اإلنساف ًمن حيث ال يشعر) .
كقاؿ الراغب( :ا١تكٍر :صرؼ الغَت عما يقصده ْتيلة)(ّ).
ك٦تا كرد ُب سورة النمل عن ا١تكر :قولو تعاذل:

(ﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚ
()4

ﯛﯜ)

"(ﮗﮘ) دبركا أمرىم على قتل صاحل كأىلو على كجو ا٠تفية ،حىت من قومهم؛ خوفنا
من أكليائو (ﮙﮚ) بنصر نبينا صاحل-عليو السبلـ-كتيسَت أمره كإىبلؾ قومو ا١تكذبُت
(ﮛ ﮜ ﮝ)

(ﮟﮠﮡﮢ) ىل حصل مقصودىم؟ كأدركوا بذلك ا١تكر مطلوهبم أـ انتقض
عليهم األمر؛ ك٢تذا قاؿ (ﮤﮥﮦﮧ) أىلكناىم كاستأصلنا شأفتهم ،فجاءهتم صيحة
عذاب فأىلكوا عن آخرىم
(ﮩﮪﮫ) قد هتدمت جدراهنا على سقوفها كأكحشت من ساكنيها كعطلت
من انزليها (ﮬﮭ) أم ىذا عاقبة ظلمهم كشركهم اب﵁ كبغيهم ُب األرض.
(ﮮﮯ ﮰﮱ﮲﮳﮴) اٟتقائق كيتدبركف كقائع هللا ُب أكليائو كأعدائو فيعتربكف
بذلك كيعلموف أف عاقبة الظلم الدمار كا٢تبلؾ ،كأف عاقبة اإلٯتاف كالعدؿ النجاة كالفوز.
ك٢تذا قاؿ (ﯗﯘﯙﯚﯛ) أم أ٧تينا ا١تؤمنُت اب﵁ كمبلئكتو ككتبو
(ُ) السيوطي ،معجم مقاليد العلوم ف احلدود والرسوم ،طُ( ،ص َِٕ).
(ِ) اٞترجاّن ،التعريفات( ،د.ط)( ،ص ِِٕ).

(ّ) الراغب األصفهاّن ،ادلفردات ف غريب القرآن ،طُِٕٕ( ،ص).
(ْ) سورة النمل (َٓ)ّٓ-
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كرسلو كاليوـ اآلخر ،كالقدر خَته كشره ،ككانوا يتقوف الشرؾ اب﵁ كا١تعاصي كيعملوف بطاعتو كطاعة
(ُ)
رسلو".
اإلشارات الرتبوية:
ُ -بشارة ألىل اإلٯتاف أف هللا يتوذل أمر ا١تاكرين هبم الذين يكيدكف ٢تم ليلحقوا الضرر فيهم،
(ﮗﮘ ﮙﮚﮛﮜﮝ) كيعاملهم ٔتكره-سبحانو-كيوقع العقوبة
العظيمة هبم جزاء مكرىم.
ِ -أف ا١تكر السيئ ال ٭تيق إال أبىلو ،فا١تاكر ٮتطط ،كيدبر ٠تصمو ،كيكوف تدبَته تدمَته ،كىذا
عدؿ من البارم سبحانو.
ّ -ا١تكر من صفات اجملرمُت ،كليس من صفات ا١تؤمنُت ،قاؿ

تعاذل( :ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ
(ِ)

ﯗﯘﯙ ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ) .

ْ -ا١تكر من اإلفساد ُب األرض ،كىو أسلوب من أساليب الص ًٌد عن دعوة الرسل عليهم الصبلة
كالسبلـ ،كما فعل الرىط من قوـ صاحل ،فجازاىم هللا ُب ﵀ة ،فمن ﵀ة ا١تكر إذل ﵀ة التدمَت
كا٢تبلؾ ٢تم ،كإذا الدكر ا٠تاكية كالبيوت ا٠تالية ،كقد كانوا منذ و
ٟتظة كاحدة.
إتيان الفواحش:
معىن الفحش لغة:
فحشا كتفاحش ،كأفحش عليو
"كل شيء جاكز حده فهو فاحش ،كقد فحش األمر ابلضم ن
(ّ)
ُب ا١تنطق أم قاؿ الفحش فهو فحاش ،كتفحش ُب كبلمو"

(ُ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،جُ ،ص َٔٔ).
(ِ) األنعاـ.ُِّ :

(ّ) الرزام ،سلتار الصحاح ،طٓ( ،ص ِّْ).
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اصطالحا:
معىن الفحش
ً

ما ينفر عنو الطبع السليم ،كيستنقصو العقل ا١تستقيم(ُ).

كقاؿ الراغب( :الفحش كالفحشاء كالفاحشة :ما عظم قبحو من األفعاؿ كاألقواؿ)(ِ).
(كقاؿ اٟترارل :ما يكرىو الطبع من رذائل األعماؿ الظاىرة ،كما ينكره العقل كيستخبثو الشرع،
فيتفق ُب حكمو آايت هللا الثبلث من الشرع كالعقل كالطبع ،كبذلك يفحش الفعل)(ّ).
مستنكرا على قومو ذلك.
كقد كرد ُب سورة النمل ذـ الفواحش على لساف لوط-عليو السبلـ-
ن

قاؿ هللا عز كجل:

(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ)

(ْ)

"قاؿ لقومو( :ﯡ ﯢ) الفعلة القبيحة الشنيعة( .ﯣ ﯤ) أهنا فاحشة،
عتوا منهم
كذلك أعظم لذنوبكم .كقيل :أيٌب بعضكم ن
بعضا كأنتم تنظركف إليو .ككانوا ال يستًتكف ن

ك٘تردنا( .ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ) أعاد ذكرىا لفرط قبحها كشنعتها( .ﯮ ﯯ ﯰ
(ٓ)

ﯱ) إما أمر التحرمي أك العقوبة".
اإلشارات الرتبوية:

ُ -حذر هللا-عز كجل-من الفواحش فقاؿ-سبحانو ( :-ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ
(ٔ)
ضررا على دينو،
كاف
اء
و
س
،
اإلنساف
على
ضرر
كفيو
إال
شيء
عن
ينهى
ال
سبحانو
كهللا
.
)
ن
ن
أك جسمو كعقلو.

(ُ) اٞترجاّن ،التعريفات( ،د .ط)( ،ص ُٓٔ).

(ِ) الراغب األصفهاّن ،طُ ،ادلفردات ف غريب القرآن( ،ص ِٔٔ).
(ّ) ا١تناكم ،التوقيف على مهمات التعريف ،طُ( ،ص ِٕٓ).
(ْ) سورة النمل (ْٓ)ٓٓ-

(ٓ) القرطيب ،تفسًن القرطيب (ُّ.)ُِٗ/
(ٔ) سورة األنعاـ :اآلية.ُُٓ :
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ِ -ال بد من ىخ ٍلق ثقافتُت مهمتُت ُب شبابنا:
 األُوىل :ىخ ٍلق ثقافة اٟتذر من الوقوع ُب اٟتراـ كأسبابو ،كتعدم ا١تناىي الشرعية كاٟترمات.ظاىرا كابطننا؛ ألف ترؾ ا﵀رمات ليس من أجل رؤية
 الثانية :ثقافة ا١تراقبة كا٠تشية ﵁-تعاذل -نالناس ٢تا؛ بل من أجل ً
ٖترمي هللا ٢تا ،كا ًطٌبلعو على فاعلها.

ّ -ال بد من نشر ً
القيىم اإلسبلمية كالسلوكية الصحيحة بكل الوسائل ،كتوعية الشباب ا١تسلم ٓتطورة
الفواحش ،ككل ما يوصل إليها.
غض البصر عن ا﵀رمات ،كمن البعد عن ا٠تىٍلوة
كالعمل على بياف أحكاـ اإلسبلـ كآدابو؛ من ًٌ
كاالختبلط بُت الشباب كالفتيات.
ْ-كجوب التصدم لطوفاف الباطل كالفاحشة:

كثَتا من الوسائل اإلعبلمية أسهمت ُب تدمَت الشباب كالفتيات كإشاعة الفاحشة عرب
ألف ن
برا٣تها ا٠تبيثة ،فبل بد من الوقوؼ أماـ إعصارىا بقوةً اإلٯتاف كال ًٌدين كاألخبلؽ ،كالًتبية القيٌمية
لؤلجياؿ ،ككذلك مناشدة كالة األمر كا١تسؤكلُت عن إدارة تلك الوسائل من القنوات كاإلذاعات
كالدكرايت ا١تقركءة من الصحف كاجملبلت كغَتىا ،عليهم أف يتقوا رهبم ُب أمتهم ،كيتقوا رهبم فيما
ً
ْتق ،الذم يعرؼ ماذا يق ًٌدـ ألمتو،
يق ٌدموف من الربامج كالبناء للمجتمع ،إننا نريد ا١تسؤكؿ "ا١تسؤكؿ" وٌ
كماذا ٯتنع عنها.
الطًنة:
الطَتة ،كالتطَت ٔتعٌت كاحد؛ فالتطَت مصدر الفعل تطَت يتطَت ،كالطَتة اسم ا١تصدر.
مثل ٗتػَت يتخػَت ٗتػيػنرا ،كخَتنة ،كيقػاؿ :تطػَتت من الشػيء ،كابلشيء(ُ).
كالطَتة ىي :التشاؤـ من الشيء ا١ترئي ،أك ا١تسموع(ِ).

قاؿ الطاىر ابن عاشور" :الطَتة ُب األصل تكلف معرفة داللة الطَت على خَت أك ٌو
شر؛ من
(ُ) ابن منظور ،لسان العرب ،طُ( ،ج ْ.)ُّٓ – ُِٓ ،

(ِ) ابن القيم اٞتوزية ،مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة( ،د.ط)( ،جِ ،ص ِْٔ).
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يتوىم منو أح هد أنو كاف سببنا
تىػ ىعرض نوع الطَت ،من صفة اندفاعو ،أك ٣تيئوٍ ،ب أطلق على كل حدث ى
(ُ)
ُب ٟتاؽ ٌو
شر بو ،فصار مرادفنا للتشاؤـ
ك٦تا كرد ُب سورة النمل بشأف الطَتة ما قصو هللا-عز كجل-لنا:

(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
(ِ)

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ)

(ﭟ ﭠﭡﭢﭣ) أم :دل تبادركف فعل السيئات كٖترصوف عليها قبل فعل
اٟتسنات اليت هبا ٖتسن أحوالكم ،كتصلح أموركم الدينية كالدنيوية؟ كاٟتاؿ أنو ال موجب لكم إذل
الذىاب لفعل السيئات؟ (ﭧﭨﭩ) أبف تتوبوا من شرككم كعصيانكم ،كتدعوه أف يغفر
لكم( ،ﭩﭪﭫ) فإف رٛتة هللا-تعاذل-قريب من ا﵀سنُت ،كالتائب من الذنوب ىو من
ا﵀سنُت.
(ﭭ) لنبيهم صاحل مكذبُت كمعارضُت( :ﭟ ﭮﭯﭰ ﭱﭲ) زعموا-قبحهم هللا-أهنم دل
خَتا ،كأنو ىو كمن معو من ا١تؤمنُت صاركا سببنا ١تنع بعض مطالبهم الدنيوية،
يركا على كجو صاحل ن

فقاؿ ٢تم صاحل( :ﭴﭵ ﭶﭷ) أم :ما أصابكم إال بذنوبكم ( ،ﭸﭹﭺﭻ) ابلسراء
(ّ)
دأهبم ُب تكذيب نبيهم كما قابلوه بو".
كالضراء كا٠تَت كالشر لينظر ىل تقلعوف كتتوبوف أـ ال؟ فهذا ي
اإلشارات الرتبوية:
يصر عليها كيبارز هللا هبا ،فشؤمو من
ُ -أكرب سبب لنزكؿ الببلاي على اإلنساف ىو ذنوبو اليت ٌ
قبل نفسو.
ِ -االستغفار كالتوبو سبب عظيم لدفع الببلء عن اإلنساف كرفعو ،كسبب الستجبلب رٛتة هللا-
عز كجل-كعفوه عن عبده.
ّ -التطَت ٤ترـ ٥تلٌّ ابلتوحيد ،كقد نفى النيب--أتثَته ،كجعلو شرنكا ،أما نفي أتثَته ففي قولو-
(ُ) الطاىر ابن عاشور ،التحرير والتنوير( ،د.ط)( ،ج ُُ ،ص ِّٔ).
(ِ) سورة النمل (ْٔ)ْٕ-

(ّ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،جُ ،ص َٔٔ).
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( :-ال عدكل كال طَتة كال ىامة كال صفر)(ُ) حيث نفى أتثَت الطَتة ،كأما جعليوي-عليو
الصبلة كالسبلـ-الطَتة شرنكا ،ففي قولو( :الطَتة شرؾ ،الطَتة شرؾ ،الطَتة شرؾ).

ً
رددا
ْ -ال ٬توز أف يلتفت ا١تسلم إذل الطَتة فًتده عن حاجتو ،كعليو أف ٯتضي متوٌك نبل على هللا يم ن
رسوؿ هللاً( :--من ردتو الطَتة
الذكر الوارد ُب ذلك؛ فعن عبد هللا بن عمرك ،قاؿ :قاؿ ي
ى
عن حاجتو فقد أشرؾ .قالوا :فما كفارة ذلك؟ قاؿ :أف تقوؿ :اللهم ال خَت إال خَتؾ ،كال
طَت إال طَتؾ ،كال إلو غَتؾ)(ِ).

(ُ) أخرجو البخارم ،ف صحيحو ،كتاب الطب -ابب اٞتذاـ (ج ٔ ،ص ُِٔ)( ،د .ط)( ،حديث رقم َٕٕٓ).

(ِ) أخرجو ابن حنبل ،ف مسنده ،مسند عبد هللا بن عمرك بن العاص رضي هللا عنهما (ج ّ ،ص ُْٖٔ) .رقم اٟتديث
ُٕٔٔ ،كصححو اٛتد شاكر ُب مسند اٛتد بتحقيقو( ،ج ٔ ،ص ُْٕ) ،رقم اٟتديث (َْْٕ).
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ادلبحث الرابع :اإلشارات الرتبوية اجملتمعية:
النهي عن اإلفساد األرض:
(ُ)

سادا ،كىو ضد اإلصبلح.
الفساد ُب اللغة :الفساد مصدر فى ىس ىد يػي ٍف يس يد فى ن

قاؿ الليث :الفساد نقيض اإلصبلح .كقاؿ الراغب :الفساد خركج الشيء عن االعتداؿ.

(ِ)

كثَتا ،ككل اعتداء على الدين ،أك العقل ،أك ا١تاؿ ،أك العرض ،أك
سواء أكاف ا٠تركج عليو ن
قليبل أك ن
النفس فهو إفساد.
وأما اإلفساد ف االصطالح :فيختلف اٟتد االصطبلحي للفساد ابختبلؼ الفنوف،
كابختبلؼ ما يوصف بو.
فعند علماء العقيدة :الفساد :ىو العمل ابلكفر كشعبًو من ٚتيع أجناس ا١تعاصي القلبية
كالقولية كالفعلية.
وعند علماء الرتبية والسلوك :الفساد ا٠تلقي :ىو القوؿ كالفعل ا١تنكر كالسلوؾ غَت الصاحل،

أمرا كاف أك هنينا ،كال مع العقل كالفطرة السليمة(ّ).
الذم ال يتفق مع شرع هللا ،ن
كييقصد بو ُب ىذا ا١تطلب كبل األمرين.

كالفساد ٦تنوع ُب الشريعة اإلسبلمية بكل صوره كأشكالو ،كالعبد منهي عن الفساد ُب نفسو

كعملو ،كعن إفساد غَته ،قاؿ تعاذل( :ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗﯘ) (ْ) ،كقاؿ سبحانو:

ﮋ( ﮌ ﮍ

ﮎ ﮏ)(ٓ) ،كقاؿ ( :ﰕﰖﰗﰘﰙ) (ٔ) ،كقاؿ ( :ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ)(ٕ).
قاؿ أبو العالية الرايحي" :من عصى هللا ُب األرض أك أمر ٔتعصيتو فقد أفسد ُب األرض؛ ألف
(ُ) اللساف :فسد.

(ِ) الراغب األصفهاّن ،تفسًن الراغب ،طُ( ،ج ُ -صََُ).
(ّ) الًتكي ،الفساد اخللقي ف اجملتمع أسبابو آاثره عالجو ف ضوء اإلسالم( ،د.ط)( ،صُٕ)

(ْ) سورة األعراؼ (ٔٓ)
(ٓ) سورة (البقرة)َِٓ :
(ٔ) سورة ا١تائدة)ْٔ( :
(ٕ) القصص( :آية ٕٕ)
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صبلح األرض كالسماء ابلطاعة" ،ككذا قاؿ الربيع بن أنس كقتادة(ُ) ،كقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية:
فسادا ،كاإلفساد ُب األرض؛ فإنو قد عٍت بو إفساد
"عامة ما ذكر ُب القرآف من السعي ُب األرض ن
الدين"(ِ).
وقد ورد ف سورة النمل ذكر الفساد ف األرض ،قال تعاىل:
(ّ)

( ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ)

"فقالت ٢تم-مقنعة ٢تم عن رأيهم كمبينة سوء مغبة القتاؿ(-ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ)
قتبل كأسرا كهنبنا ألموا٢تا ،كٗتريبنا لدايرىا( ،ﯷ ﯸ ﯹ
ن

ن
الناس من األذلُت ،أم :فهذا رأم غَت سديد"

(ْ)

ﯺﯻ) أم :جعلوا الرؤساء السادة أشراؼ

كجاء أيضنا ُب سورة النمل بشأف الفساد قولو تعاذل( :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
()5

ﮄ ﮅﮆ)

(ﭽ ﭾ ﭿ) أم ُب مدينة صاحل كىي اٟتجر (ﮀ ﮁ) أم تسعة رجاؿ من أبناء
أشرافهم .قاؿ الضحاؾ .كاف ىؤالء التسعة عظماء أىل ا١تدينة ،ككانوا يفسدكف ُب األرض ،كأيمركف
ابلفساد ،فجلسوا عند صخرة عظيمة فقلبها هللا عليهم .كقاؿ عطاء بن أىب رابح :بلغٍت أهنم كانوا
يقرضوف الداننَت كالدراىم ،كذلك من الفساد ُب األرض ،كقالو سعيد بن ا١تسيب .كقيل :فسادىم أهنم
يتبعوف عورات الناس كال يسًتكف عليهم .كقيل :غَت ىذا .كالبلزـ من اآلية ما قالو الضحاؾ كغَته أهنم
كانوا من أكجو القوـ كأقناىم كأغناىم ،ككانوا أىل كفر كمعاص ٚتة ،كٚتلة أمرىم أهنم يفسدكف كال
(ٔ)
يصلحوف".

(ُ) ابن كثَت ،تفسًن القرآن العظيم ،طِ( ،جُ ،ص ِِِ).

(ِ) ابن تيمية ،الصارم ادلسلول على شامت الرسول ،طُ( ،جّ ،ص ّٕٓ).

(ّ) سورة النمل (اية ّْ)

(ْ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ج ُ ،ص َْٔ).
(ٓ) سورة النمل (ية ْٖ)

(ٔ) القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،طِ( ،ج ُّ ،ص ُِٓ).
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اإلشارات الرتبوية:
ُ -الفساد :يشمل كل ما ٮتالف الصبلح كيتعارض مع الشرع ،قاؿ شيخ اإلسبلـ" :كل قوؿ أك
عمل يبغضو هللا فهو من الفساد".
ِ -كل ما يقع ُب األرض من الفساد ٭تصل بفعل اإلنساف اب١تباشرة أك التسبب ،قاؿ تعاذل:
(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ)(ُ) ،كقاؿ تعاذل( :ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ
ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)

عن دين هللا يكوف فيهم الفساد"

(ّ)

(ِ)" ،فالفساد أيٌب من إخبلؿ الناس بشرع هللا ،كعلى قدر بعدىم

ّ -كلما اشتد فساد اإلنساف ككثر ساءت عاقبتو كاشتد عقابو ،قاؿ تعاذل:
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)

(ﭑ

ﭒ

(ْ) ،كىذا من حكمة هللا

يسوم
يسوم بُت الغارقُت ُب الفساد كاإلفساد كمن كقعوا ُب بعضو ،كما أنو ال ٌ
كعدلو؛ أنو ال ٌ
بُت ا١تفسدين كا١تصلحُت ،قاؿ تعاذل( :ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ)
(ص ،)ِٖ :أم ليس ذلك ببلئق ْتكمة األلوىية كعدؿ الربوبية.
ْ -عاقبة ا١تفسدين أف هللا يبطل أعما٢تم كٮتيٌب آما٢تم ،قاؿ تعاذل:

(ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)

(ٓ)
كيدا أك أتى ٔتكر ،فإف عملو سيبطل
 ،قاؿ السعدم " :كل مفسد عمل ن
عمبل كاحتاؿ ن
كيضمحل ،كإف حصل لعملو ركجاف ُب كقت ما ،فإف مآلو االضمحبلؿ كا﵀ق ،كأما
قصدىم أبعما٢تم كجوي هللا تعاذل ،كىي أعماؿ ككسائل انفعة مأمور هبا؛ فإف
ا١تصلحوف الذين ي
كينميها على الدكاـ"(ٔ).
هللا يصلح أعما٢تم كيرقٌيها ٌ

ٓ -التطبيق الكامل لئلسبلـ ىو ا١تنهج األمثل لعبلج كل فساد فردم كاجتماعي كعا١تي؛ ألنو
(ُ) (األعراؼ)ٖٓ ،ٓٔ :
(ِ) (الشورل)َّ :

(ّ) آؿ الشيخ" ،رللة البحوث اإلسالمية" ،مقاؿ :حرمة اإلفساد( ،العدد ٕٓ ،ص ُّ).
(ْ) سورة النحل (آية ٖٖ)
(ٓ) سورة يونس(آية ُٖ)

(ٔ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ (ص ُْٓ).
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٬تتث أسباب الفساد من جذكرىا ،ك٭تدد ا١تسار القومي للعيش الكرمي كاٟتياة السعيدة ُب
ً
فيصحح العقيدة كالتصورًٌ ،
كيقوـ األفكار كا١تفاىيم ،كين ًظٌم ا١تيوؿ كالسلوؾ،
الدنيا كاآلخرة،
ٌ
كيزٌكًي النفوس كاألخبلؽ كاألعماؿ.
ٔ -عبلج الفساد ُب األرض ُب قولو تعاذل( :ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)(ُ) ،قاؿ
حث ٢تذه األمة على أف يكوف فيهم بقااي مصلحوف ١تا أفسد الناس،
السعدم" :كُب ىذا ٌّ
قائموف بدين هللا ،يدعوف من ضل إذل ا٢تدل ،كيصربكف منهم على األذل ،كيبصركهنم من
العمى"(ِ).

ٕ -أف هللا كرر النهي عن الفساد ُب القرآف الكرمي ،كحذر من مسالك ا١تفسدين ،ككذلك النيب
ُ ب سنتو كسَتتو؛ ليكوف ا١ترء على بينة من سلوكو ( ،ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕﮖ )(ّ).



(ُ) سورة ىود (آية ُُٔ)

(ِ) السعدم ،تيسًن الكرمي الرمحن ،طُ( ،ص َْْ).
(ّ) (األنفاؿ)ِْ :

143

اخلامتة
ُب ختاـ ىذه الرسالة تطرقت –الباحثة – اذل أىم النتائج اليت توصلت اليها ،كأتبعتها ببعض
االقًتاحات اليت ٬تدر التنبو ٢تا.
أىم النتائج
 إف القرآف الكرمي قد اشتمل على منهج عظيم للعباد ،فقد كقفت الباحثة ُب ىذه السورة على
ٚتلة كبَتة من اإلشارات الًتبوية القرآنية اليت هتدم العبد ُب صبلح حياتو ،كسلوكو ،كأتخذه إذل
جادة الصراط ا١تستقيم ،كتبٍت اجملتمع على قواعد جليلة ُب تعامل األفراد مع بعضهم البعض ،كُب
تعامل الراعي مع الرعية ،كمع خصومو من الدكؿ األخرل ،لتكوف دكلة اإلسبلـ عزيزة ،منيعة.
 أف النفس البشرية اليصلحها إال من خلقها ،كالعليم أبحوا٢تا ،كأغوارىا ،كأمراضها ،كلذلك
التؤخذ برامج إصبلحها إال من ىدم الكتاب كالسنة ،المن فلسفات الغرب ا١تخًتعة من بينيات
كسبل إصبلحها.
أفكارىم القاصرة عن اإلحاطة ٔتكنوانت ىذه النفس ي
التوصيات:
٬ تب الًتكيز من قبل الباحثُت ،على استنباط قواعد كأسس الًتبية النفسية ،كالسلوكية للفرد
كاجملتمع من القرآف الكرمي كالسنة النبوية على صاحبها أفضل الصبلة كالتسليم ،كإستنباط عبلج
ا١تشكبلت منو.
٬ تب على الًتبويُت اٟترص على كضع منهجية جديدة يراعى فيها اٞتمع بُت حفظ القرآف الكرمي
كفهم معانيو .ك كضع ا٠تطط الدراسية لذلك كتعميمو على ا١تراحل الدراسية؛ لينشأ اٞتيل كيًتىب
على نفس منهجية الرسوؿ ؛ عندما رىب صحابتو رضواف هللا عليهم على القرآف ككانوا
اليتجاكزكف العشر آايت حىت يتعلموا مافيها من العلم كالعمل.
 أقًتح عقد دكرات مكثفة ُب تفسَت القرآف الكرمي ١تدرسي القرآف الكرمي ُب التعليم العاـ كُب
حلقات ٖتفيظ القرآف الكرمي ،كتدريبهم على مهارات استنباط الفوائد الًتبوية من اآلايت ،كربطها
بواقع ا١تتعلمُت كاسثمارىا ُب الًتبية كعبلج ا١تشكبلت.
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فهرس اآلايت القرآنية
اآلية
( ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ)

السورة

رقمها

رقم الصفحة

البقرة

َِٓ

ُِْ

(ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ

البقرة

ِٖٓ

ٕٓ

ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵)

النساء

( ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ)

ٖٕ

ّٗ

(ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ
ﮖﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ
ﮡﮢﮣﮤ ﮥﮦﮧ ﮨﮩ

النساء

ّٖ

ُِّ

ﮪ)
(ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

النساء

َُُ

َٕ

النساء

ُّٔ

ّٕ

النساء

ُُٕ

ّٕ

النساء

ُٕٓ

ٕٔ

(ﯾ ﯿ ﰀﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇﰈ)

ا١تائدة

َٓ

ٖٔ

( ﰕ ﰖ ﰗ ﰘ ﰙ)

ا١تائدة

ْٔ

ُِْ

األنعاـ

ُُ

ِْ

األنعاـ

ُِّ

ُّٕ

ﮟﮠ ﮡ)
(ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕ ﮖ ﮗ)
(ﯤ ﯥﯦ)
(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)

(ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ
ﰊ ﰋﰌ)
(ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗﯘﯙ
ﯚﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ)
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السورة

رقمها

رقم الصفحة

اآلية
(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗﯘ)

األعراؼ

ٔٓ

ُِْ

(ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ )

األعراؼ

ٔٓ

ُِْ

(ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ

األعراؼ

ٕٕٓٔ-

ّٖ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ)
( ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

األعراؼ

ُُّ

ّٗ

األعراؼ

َِٓ

َُٔ

األنفاؿ

ِ

ُُٔ

األنفاؿ

ِْ

ُْٓ

(ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ)

التوبة

َُّ

َُِ

( ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ)

يونس

ُٖ

ُْْ

ىود

ُِ-

ٓٔ

ىود

ٓ

ْٔ

ىود

ٓٔ

ُْ

ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ)
(ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ)
(ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ
ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ)
( ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ)

( ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ)
(ﯸ ﯹﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ)
( ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)
(ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶﯷ ﯸ

ىود

ُُٔ

ُْٓ

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ)

ىود

﴿ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﴾
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ُِّ

ُُٔ

السورة

رقمها

رقم الصفحة

اآلية
(ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ)

الرعد

َُ

ِْٖٔ ،

(ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ)

اٟتجر

ْٗ

ّٕ

(ﰁ ﰂﰃ ﰄﰅﰆ)

النحل

ّٓ

َٔ

النحل

ٖٖ

ُْْ

( ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ)

اإلسراء

ِٓ

َٕ

( ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ)

اإلسراء

ُٓ

ْٔ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ)

اإلسراء

ٕٔ

َٔ

مرمي

ّْ

ْٔ

مرمي

ٕٗ

ِّ

(ﮟ ﮠ ﮡ).

طو

ٕ

ْٔ

( ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ)

طو

ِٖ

َٕ

اٟتج

َٕ

ْٔ

النور

ُٓ

ُِّ

النور

ُٔ

ُِّ

الفرقاف

ٖٓ

ُُٔ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)

( ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹)
(ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣ ﭤ)

( ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵)
(ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ)
(ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻
﮼ ﮽)
(ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﴾
(ﭑﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛ ﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨ ﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ
ﭰﭱ ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹﭺ
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النمل

ُٔ-

ِّ

السورة

اآلية

رقمها

رقم الصفحة

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

النمل

ٕ

ِْ

(ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

النمل

ُِٖ-

ِْ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ)
( ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ
ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ
ﯪ ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶ

النمل

َُُّ-

ُٖ

ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ)
(ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﭑ

النمل

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ

ُُّْ-

ٕٖ

ﭜ ﭝ)
( ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

النمل

ُُٓٔ-

ُِٓ

ﮃ)
( ﭯ ﭰ ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜ
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النمل

ُِِٔ-

ّٖ

السورة

اآلية

رقمها

رقم الصفحة

ﮝﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧ
ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲
﮳﮴ﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ)
(ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ
ﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁﭑﭒﭓ
ﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜ
ﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼ
ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ
ﮋﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ ﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
ﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆ
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النمل

َِْْ-

ُِِ

السورة

اآلية

رقمها

رقم الصفحة

ﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ
ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ
ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ)
(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫ
ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣ
ﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ
ﰆﰇﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ
ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
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النمل

ِْٕٔ-

ِٗ

السورة

اآلية

رقمها

رقم الصفحة

ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ
ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪ
ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ
ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ
ﰔ ﰕ ﰖﰗ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ
ﰟﰠﰡﰢﰣﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ)
(ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰ

النمل

ْْٕٔ-

َُْٖٕ ،

ﭱﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ)

(ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓﮔﮕﮖ
ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ
ﮟ ﮠﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭﮮ
ﮯﮰﮱ﮲﮳ ﮴ﯖﯗﯘ
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النمل

ّْٖٓ-

ّٗ

السورة

اآلية

رقمها

رقم الصفحة

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ)
(ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰﯱﯲﭒﭓﭔﭕ ﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪﭫ ﭬ
ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝ ﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥ
ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲
﮳ ﮴ﯖ ﯗﯘﯙﯚﯛ ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱ
ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿ
ﰀﰁ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ
ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥ
ﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱ
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النمل

َْٕٓ-

ِْٖٖ ،

السورة

اآلية

رقمها

رقم الصفحة

﮲)
(ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒﮓ
ﮔﮕ ﮖﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﮲ ﮳ ﮴ ﯖ ﯗﯘ
ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠ

النمل

َٔٔٓ-

ُُٖٔٓ ،

ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪﯫ
ﯬ ﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ)
(ﭷﭸ ﭹﭺ ﭻﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖ ﮗ ﮘﮙﮚﮛ

النمل

ٖٔٔٔ-

ٔٗ

ﮜ ﮝ ﮞ)
(ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ
ﮒﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝ
ﮞﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ

النمل

َٕٕٔ-

ٕٗ

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ﮲)
(﮳ ﮴ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ
ﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪ
ﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
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النمل

ُّٕٗ-

ْْٕٓ ،

السورة

اآلية

رقمها

رقم الصفحة

ﰂﰃ ﰄﰅﰆﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ
ﰎﰏﰐﰑﭑﭒﭓﭔﭕﭖ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ
ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ
ﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ
ﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ
ﮓ ﮔﮕﮖ ﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ﮲﮳﮴ﯖ
ﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡ
ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﭑ ﭒ
ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ
ﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ
ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ
ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ ﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜ)
( ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ)

القصص

ٕٕ

ُِْ

(ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ ﯣ

العنكبوت

ْٓ

َُٔ
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السورة

اآلية

رقمها

رقم الصفحة

ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ
ﯮ ﯯﯰﯱ)
(ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ
ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ)
(ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ)
(ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ
ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﮲﮳ ﮴﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹)

يس

ُُٖٗ-

ّٗ

ص

ِٗ

ِ

الزمر

ّٓ

ِٕ

( ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ
ﯠ ﯡﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧﯨ

فصلت

ّٕ

ِٖ

ﯩ ﯪ ﯫ)
( ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨﯩ ﯪﯫ
ﯬﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

فصلت

ْْ

ِّ

ﯷ)
(ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ

الشورل

َّ

ُْْ

دمحم

ِْ

ِ

الفتح

ٗ

ٕٓ

اٟتجرات

ٔ

ُُّ

(ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ)

الذارايت

ُٗ

َُْ

(ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ)

الذارايت

ٔٓ

ُُٓ

النجم

ِّ

َٕ

ﰅ ﰆ ﰇ)
(ﮑﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ)
(ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ)
(ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ)

﴿ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ﴾
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السورة

رقمها

رقم الصفحة

اآلية
(ﯪ ﯫﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ)

القمر

ٓ

ٗٔ

(ﭛ ﭜﭝ ﭞ)

القمر

ِٗ

َْ

(ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ)

اٟتديد

ُٗ

ٕٓ

(ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ)

التحرمي

ّ

ّٕ

(ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ)

الشمس

ُِ

َْ

التُت

ٖ

ٗٔ

( ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ)
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فهرس اآلحاديث
احلديث

رقم الصفحة

أرأيػػتم لػػو أف هنػ نػرا ببػػاب أحػػدكم يغتسػػل منػػو كػػل يػػوـ ٜتػػس مػرات ىػػل يبقػػى مػػن درنػػو
شيء؟ قالوا :ال يبقى من درنػو شػيء ،قػاؿ :فػذلك مثػل الصػلوات ا٠تمػس ،ٯتحػو هللا
هبن ا٠تطااي

َُٓ

أال أخػػربؾ ب ػرأس األمػػر كلػػو كعمػػوده ،كذركة سػػنامو؟ قلػػت :بلػػى اي رسػػوؿ هللا ،قػػاؿ:
رأس األمر اإلسبلـ ،كعموده الصبلة ،كذركة سنامو اٞتهاد.
ات ىال يىػ ٍعلى يم يهن ىكثًَته ًم ىن الن ً
اس ،فى ىمػ ًن
ُت ،ىكإًف ٍ
إًف ٍ
ُت ،ىكبىػٍيػنىػ يه ىما يم ٍشتىبً ىه ه
اٟتىىر ىاـ بىػًٌ ه
اٟتىىبل ىؿ بىػًٌ ه
ً
ً
اٟترًاـ ،ىكالر ً
ً ً ًً ً ً ً
ً
ً
اعي
اتػ ىقى الشبيػ ىهات ٍ
استىػٍبػىرأى لدينو ،ىكع ٍرضو ،ىكىم ٍن ىكقى ىع ُب الشبيػ ىهات ىكقى ىع ُب ٍىى
ً ً
ػك ًٛتػى ،أىىال كإًف ًٛتػى هللاً
ًً
اٟتًمػى ،ي ً
وش ي
ى ى
ػك أى ٍف يىػ ٍرتى ىػع فيػو ،أىىال ىكإًف ل يك ًٌػل ىمل و ن
يىػ ٍر ىعى ىح ٍوىؿ ٍ ى ي
ت،
ص ػلى ىح ٍ
ى٤تىا ًريم ػػوي ،أىىال ىكإًف ًُب ٍ
اٞتى ىس ػ ًػد يم ٍ
اٞتى ىس ػ يػد يكل ػػوي ،ىكإً ىذا فى ىس ػ ىػد ٍ
ص ػلى ىح ٍ
ت ،ى
ض ػػغىةن ،إً ىذا ى
ً
ب
فى ىس ىد ٍ
اٞتى ىس يد يكلوي ،أىىال ىكى ىي الٍ ىق ٍل ي
ػحى،
خركجا طلوع الشمس من مغرهبا ،كخركج الدابػة علػى النػاس ي
ضن
إف أكؿ اآلايت ن
كأيتهما ما كانت قبل صاحبتها ،فاألخرل على أثرىا قريبنا
احػ ًػد ًمئػةى مػػرةو :ر ً ً
ً
ػس الٍو ً
ً
ً ً ً ً
ػب ىعلىػػي،
ى ى ىٌ
ب ا ٍغفػ ٍػر ًرل ىكتيػ ٍ
إ ٍف يكنػػا لىنىػعيػػد لىر يسػػوؿ هللا ُ ب الٍ ىم ٍجلػ ً ى
اب الرًح ييم
إًن ى
ك أىنٍ ى
ت التػو ي
أان عنػػد ظػػن عبػػدم يب ،كأان معػػو إذا ذكػػرّن ،فػػإف ذكػػرّن ُب نفسػػو ذكرتػػو ُب نفسػػي،
و
و
اعػا،
كإف ذكرّن ُب مػؤل ذكرتػو ُب مػؤل خػَت مػنهم ،كإف تقػرب إرل بشػرب تقربػت إليػو ذر ن
ابعا ،كإف أاتّن ٯتشي أتيتو ىركلة
اعا تقربت إليو ن
كإف تقرب إرل ذر ن
اس ػػب العب ػػد ي ػػوـ القيام ػػة الص ػػبلةي ،ف ػػإف ص ػػلحت ص ػػلح س ػػائر عمل ػػو ،كإف
ي
أكؿ م ػػا ي٭تى ى
فسدت فسد سائر عملو

ابدركا ابألعماؿ ستا :الدجاؿ ،كالدخاف ،كدابة األرض ،كطلوع الشمس مػن مغرهبػا،
كخويٌصة أحدكم
كأمر العامة ي
ابدركا ابألعماؿ ستا :طلوع الشمس من مغرهبا ،أك الػدخاف ،أك الػدجاؿ ،أك الدابػة،
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احلديث
أك خاصة أحدكم ،أك أمر العامة
ابدركا ابألعماؿ ستا :طلوع الشمس من مغرهبا ،كالػدخاف ،كدابػة األرض ،كالػدجاؿ،
كخ ىويٌصة أحدكم ،كأمر العامة
ي
ابيػعت رس ى ً
ً ً
ً
ص ًح لً يك ًٌل يم ٍسلًوم
وؿ اّلل --ىعلىى إًقى ًاـ الص ىبلة ،ىكإًيتىاء الزىكاة ،ىكالن ٍ
ى ىٍ ي ى ي
التاـ يوـ القيامة
ًٌ
بشر ا١تشائُت ُب الظلىم إذل ا١تساجد ابلنوًر ًٌ
ػبلـ علػػى ٜتػػس :شػػهادةً أف ال إلػػو إال هللا ،كأف ٤تمػ نػدا عبػػده كرس ػولو ،كإق ػاـ
ػٍت اإلسػ ي
بػي ى
كص ٍوـ رمضاف
الصبلة ،كإيتاء الزكاة ،كحج البيت ،ى
بُت الرجل كبُت الكفر كالشرؾ ترؾ الصبلة

تبسمك ُب كجو أخيك صدقة

َٓ
َُٗ
َُٔ
َُِ
َُٓ
ُّْ

ٗترج الدابة من ىذا ا١توضع .فإذا فً ًٍت ُب شرب

ُٓ

ٗترج دابة األرض ،كمعها عصا موسى كخاًب سليماف ،عليهما السػبلـ ،فػتخطم أنػف
كٕتلػػي كجػػو ا١تػػؤمن اب٠تػػاًب ،حػػىت ٬تتمػػع النػػاس علػػى ا٠ت ػواف يعػػرؼ
الكػػافر ابلعصػػا ،ي
ا١تؤمن من الكافر
ً
كجعًلت قيػرة عيٍت ُب الصبلة
حبًٌب إرل النساء كالطٌيب ،ي
ً
و
فمػن جػاء هبػػن دل يضػيًٌع مػنهن شػيئنا اسػػتخفافنا
ػس صػلوات كتػبهن هللا علػػى العبػاد ،ى
ٜت ي
ْت ًٌقهن ،كاف لو عند هللا عه هد أف ي ً
دخلو اٞتنة
ي
ات ا٠تمس ،كاٞتمعةي إذل اٞتمعػةي ،كرمضػا يف إذل رمضػاف ،مك ًٌفػرات مػا بيػنهن إذا
الصلو ي
الكبائر
اجتىػنىب
ى
الطهػػور شػػطر اإلٯتػػاف ...كالصػػبلة نػػور ...كػػل النػ ً
نفسػػو فمعت يقهػػا أك
ػاس يغػػدك فبػ ه
ػائع ى
يموبً يقها
فإف هللا قد حرـ على النار من قاؿ ال إلو إال هللا يبتغي بذلك كجو هللا
فتخطم أنف الكػافر اب٠تػاًب ،كٕتلػو كجػو ا١تػؤمن ابلعصػا ،حػىت إف أىػل ا٠تػواف الواحػد
ليجتمعوف فيقوؿ ىذا :اي مؤمن ،كيقوؿ ىذا :اي كافر

158

َٓ
َُٓ
َُٕ
َُٕ
َُٔ
ٓٔ
ُٓ

رقم الصفحة

احلديث

َُٓ

قي ٍم اي ببلؿ؛ فأرحنا ابلصبلة

َُٔ

أمر صلى)
كاف النيب--إذا حزبو ه

يعمل الرجػل ابلليػل عم نػبل ٍب يصػبح
كل ٌأميت م ن
ٌ
عاَب إالٌ اجملاىرين ،كإ ٌف من اجملاىرة أف ى
ػت البارحػ ػةى ك ػػذا كك ػػذا ،كق ػػد ابت يس ػػًته ربٌػػو،
كق ػػد س ػػًته هللا فيق ػػوؿ :اي ف ػػبلف ،عمل ػ ي
ً
سًت هللا عليو
كيصبًح يكشف ى
ؤكؿ ىع ٍن ىر ًعيتً ًو
يكل يك ٍم ىر واع ىكيكل يك ٍم ىم ٍس ه
ً
ً
ً ً ً ً ً ً ًً ً ً ً ً
ً
ُت ىك ىعامتً ًه ٍم)
يحةي) ،قيػ ٍلنىا ل ىم ٍن؟ ،قاؿّ( :لل ىكلكتىابًو ىكلىر يسولو ىكًألىئمة الٍ يم ٍسلم ى
ين النص ى
ل ٌد ي
لن يلًج النار أح هد صلى قبل طلوع الشمس كقبل ً
غركهبا
ىى ى
تبسما من رسوؿ هللا 
ما رأيت ن
أحدا أكثر ن
ابب أحػػدكم يغتسػػل منػػو كػػل يػ و
مثىػػل الصػػلوات ا٠تمػػس كمثىػػل ىهنػػر جػػا ور غمػػر علػػى ً
ػوـ
ى
ى
ٜتس مر و
ات
ى
من ردتو الطَتة عن حاجتو فقد أشرؾ .قالوا :فما كفارة ذلك؟ قػاؿ :أف تقػوؿ :اللهػم
ال خَت إال خَتؾ ،كال طَت إال طَتؾ ،كال إلو غَتؾ
من صلى صبلةى الصبح ،فهو ُب ذمة هللا ،فبل يطلبنكم هللا من ذمتًو بش و
ػيء؛ فإنػو ىمػن
ى
يطلبو من ذمتو و
بشيء ييد ًركوٍ ،ب يكبو على كجهو ُب انر جهنم
كما يبقي ذلك من الدرف
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ادلصادر وادلراجع
 القرآف الكرمي
 إبراىيم مصطفى ،كآخركف ،ادلعجم الوسيطٖ ،تقيق٣ :تمع اللغة العربية ،د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة
الشاملة ،د.ت).
 ابن األثَت٣ ،تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم اٞتزرم ،النهاية ف غريب احلديث
واألثر( ،د.ط)( ،بَتكت ،ا١تكتبة العلميةُّٗٗ ،ىػ ُٕٗٗ-ـ).

 األزىرم ،الشيخ صاحل عبد السميع اآليب ،جواىر اإلكليل شرح سلتصر الشيخ خليل ف
مذىب األمام مالك إمام دار التنزيل( ،د.ط)( ،بَتكت ،مكتبة الثقافة ،د.ت).
 األلباّن :دمحم انصر الدين ،سلسلة األحاديث الصحيحة (السلسلة الصحيحة)( ،د.ط،
د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 ابن األثَت٣ ،تد الدين أبو السعادات ا١تبارؾ بن دمحم اٞتزرم ،جامع األصول ف أحاديث
الرسولٖ ،تقيق :عبد القادر األرانؤكط ،طُ( ،د.ـ ،مكتبة اٟتلواّن كمطبعة ا١تبلح ،مكتبة
دار البيافُّٖٗ ،ق ُٗٔٗ/ـ).
 البيخارم ،أبو عبد هللا :دمحم بن إٝتاعيل بن إبراىيم بن ا١تغَتة البخارم ،اجلامع الصحيح
ا١تسند د.ط(د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت) .
 البغوم٤ ،تيي السنة ،أبو دمحم اٟتسُت بن مسعود ،معامل التنزيل ف تفسًن القرآنٖ ،تقيق:
دمحم عبد هللا النمر -عثماف ٚتعة ضمَتية -سليماف مسلم اٟترش ،طْ (د.ـ ،دار طيبة
للنشر كالتوزيع ُُْٕ ،ىػ  ُٕٗٗ-ـ).
 البلوم ،عطا هللا بن ٭تِت بن ،مناحي البلوي ادلضامٌن الرتبوية وتطبيقاهتا ف سورة الشعراء
ْتث مكمل لنيل درجة ا١تاجستَت ُب الًتبية اإلسبلمية ،د.ط (األردف ،جامعة الَتموؾ،
ََِٗـ).
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 البقاعي ،إبراىيم بن عمر بن حسن الرابط بن علي بن أيب بكر ،نظم الدرر ف تناسب
اآلايت والسور ،د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 الًتكي ،ألفو خنبة من العلماء ،عدد من أساتذة التفسَت ٖتت إشراؼ الدكتور عبد هللا بن
عبد ا﵀سن الًتكي ،التفسَت ا١تيسر ،طّ (ا١تدينة ا١تنورة٣ :تمع ا١تلك فهد لطباعة ا١تصحف
الشريف ُِّْ ،ىػ  َُُِ-ـ).
 ابن تيمية ،أٛتد بن عبد اٟتليم بن عبد السبلـ بن تيمية اٟتراّن أبو العباس تقي الدين،
التحفة العراقية ف أعمال القلوب ،ا﵀قق :عبد اٞتليل عبد السبلـ ،طُ(د.ـ ،دار الكتب

العلميةُِْٔ ،ىػ – ََِٓـ).
 اٞتزائرم ،جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر أبو بكر ،أيسر التفاسًن ،د.ط (د.ـ،
د.ف ،د.ت).
 جبلؿ الدين ا﵀لي ،كجبلؿ الدين السيوطي ،اجلاللٌن ،د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة،
د.ت).
 اٞترجاّن ،علي بن دمحم بن علي الزين الشريف ،التعريفات ،د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة،
د.ت).
 اٞتوىرم ،أبو نصر إٝتاعيل بن ٛتاد اٞتوىرم الفرايب ،الصحاح ف اللغة ،د.ط (د.ـ،
ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 ابن اٞتوزمٚ ،تاؿ الدين عبد الرٛتن بن علي بن دمحم ،زاد ادلسًن ف علم التفسًن ،د.ط
(د.ـ ،د.ف ،د.ت).
 ابن اٞتوزم ،عبد الرٛتن بن علي بن دمحم بن علي بن اٞتوزم أبو الفرج ،فنون األفنان ف
عيون علوم القرآنٖ ،تقيق :حسن ضياء الدين عًت ،طُ(د.ـ ،دار البشائر اإلسبلمية،
قَُْٖ – ُٕٖٗـ)
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 ابن حنبل ،أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل بن ىبلؿ بن أسد الشيباّن ،مسند اإلمام
أمحد بن حنبلٖ ،تقيق :أٛتد دمحم شاكر ،طُ(القاىرة ،دار اٟتديث ُُْٔ ،ىػ ُٗٗٓ-
ـ).
 ابن أيب حاًب ،أبو دمحم عبد الرٛتن بن دمحم بن إدريس بن ا١تنذر التميمي ،اٟتنظلي ،تفسًن
ابن أيب حامت ،د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 اٟتاج ،مرٯتة عبد هللا دمحم ،اإلشارات الرتبوية ف سورة لقمانْ ،تث تكميلي لنيل درجة
ا١تاجستَت ُب الفرآف الكرمي كعلومو :مرٯتة عبد هللا دمحم اٟتاج ،د.ط (ماليزاي ،جامعة ا١تدينة
العا١تية َُِٓ ـ).
 ا٠تضر ،زكراي على ٤تمود ،القيم احلضارية ف قصة سيدان سليمان مع ملكة سبأ ،العدد ُ
(اجمللة األردنية ُب الدراسات اإلسبلمية ،اجمللد السادس.)ََُِ/ُُّْ ،
 الداّن ،عثماف بن سعيد بن عثماف بن عمر أبو عمرك الداّن ،البيان ف ع ّد آي القرآن،
طُ(الكويت ،مركز ا١تخطوطات كالًتاثُُْْ ،ىػُْٗٗ-ـ).
 أبو داكد ،سليماف بن األشعث بن إسحاؽ بن بشَت بن شداد بن عمرك األزدم
ً
الس ًج ٍستاّن ،سنن أيب داود ،د.ط(د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
ٌ
 ابن رجب ،عبد الرٛتن بن أٛتد بن رجب اٟتنبلي ،جامع العلوم واحلكم بشرح مخسٌن
حديثًا من جوامع الكلمٖ ،تقيق :ماىر ايسُت فحل ،طُ (د.ـ ،دار ابن كثَت- ُِْٗ ،

ََِٖ).

 الرازم ،زين الدين أبو عبد هللا دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر اٟتنفي ،سلتار الصحاح،
د.ط(د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
الرزاؽ اٟتسيٍت ،أبو الفيض ،ا١تل ٌقب ٔترتضى ،اتج العروس
٤تمد بن عبد ٌ
٤تمد بن ٌ
 الزبيدمٌ ،
من جواىر القاموس ،د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).

 الزحيلي ،د .كىبة بن مصطفى ،التفسًن ادلنًن ف العقيدة والشريعة وادلنهج ،طِ(دمشق،
دار الفكر ا١تعاصر ُُْٖ ،ىػ).
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 الزحيلي ،د .كىبة بن مصطفى ،التفسًن الوسيط ،طُ(دمشق ،دار الفكرُِِْ ،ىػ)
 السيوطي ،عبد الرٛتن بن أيب بكر ،جبلؿ الدين ،معجم مقاليد العلوم ف احلدود
والرسومٖ ،تقيق أ .د دمحم إبراىيم عبادة ،طُ(القاىرة ،مكتبة اآلدابُِْْ ،ىػ ََِْ-
ـ)
 السيوطي ،عبد الرٛتن بن أبو بكر ،جبلؿ الدين ،اإلتقان ف علوم القرآن ،د.ط (د.ـ،
د.ف ،د.ت).
 السمُت اٟتليب ،ابو العباس شهاب الدين ،أٛتد بن يوسف بن عبد الدائم ،القول الوجيز
ف أحكام الكتاب العزيز ،د.ط (د.ـ ،د.ف ،د.ت).
 السفاريٍت ،مشس الدين ،ابو العوف دمحم بن اٛتد بن سادل ،لوامع األنوار البهية وسواطع
األسرار األثرية لشرح الدرة ادلضية ف عقد الفرقة ادلرضية ،طِ (دمشق ،مؤسسة
ا٠تافقُت كمكتبتها َُِْ ،ىػ ُِٖٗ ،ـ).
 السخاكم ،علي بن دمحم بن عبد الصمد ا٢تمداّن ا١تصرم الشافعي ،مجال القراء وكمال
اإلقراءٖ ،تقيق :علي حسُت البواب ،طُ (مكة ا١تكرمة ،مكتبة الًتاث َُْٖ ،ق –
ُٕٖٗـ).
 السيوطي ،عبد الرٛتن بن أبو بكر ،جبلؿ الدين ،جامع األحاديث ،د.ط (د.ـ ،د.ف،
د.ت).
 السعدم ،عبد الرٛتن بن انصر ،تيسًن الكرمي الرمحن ف تفسًن كالم ادلنانٖ ،تقيق :عبد
الرٛتن بن معبل اللو٭تق ،طُ( ،د.ـ ،مؤسسة الرسالةَُِْ ،ىػ  َََِ-ـ)
 الشنقيطي ،دمحم األمُت بن دمحم ا١تختار بن عبد القادر اٞتكٍت ،أضواء البيان ف إيضاح
القرآن ابلقرآن ،الشنقيطي ،د.ط (بَتكت ،دار الفكر للطباعة كالنشر كالتوزيعُُْٓ ،
ىػ ُٗٗٓ-مػ).
 آؿ الشيخ ،عبد العزيز بن عبد هللا ا١تفيت العاـ للمملكة٣"" ،تلة البحوث اإلسبلمية""،
مقاؿ"" :حرمة اإلفساد"" .العدد.ٕٓ :
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 الصنعاّن ،أبو بكر عبد الرزاؽ بن ٫تاـ بن انفع اٟتمَتم اليماّن الصنعاّن ،تفسًن القرآن
لعبد الرزاق الصنعاين ،د.ط (د.ـ ،د.ف ،د.ت).
 الطيالسي :أبو داكد سليماف بن داكد بن اٞتاركد الطيالسي البصرل ،مسند الطيالسي،
د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 الطرباّن ،سليماف بن أٛتد بن أيوب بن مطَت اللخمي الشامي ،ادلعجم األوسط للطرباين،
د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 ابن العريب ،القاضي دمحم بن عبد هللا أبو بكر ،أحكام القرآن ،د.ط (د.ـ ،د.ف ،د.ت).
عبداٟتق بن غالب بن عبد الرٛتن ابن ٘تاـ بن عطية ا﵀اريب ،احملرر
 ابن عطية ،أبو دمحم
ًٌ
الوجيز ف تفسًن الكتاب العزيز ،د.ط (د.ـ ،د.ف ،د.ت).
 ابن عاشور ،ا﵀مد الطاىر بن دمحم بن دمحم الطاىر بن عاشور التونسي ،التحرير والتنوير،
د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 العثيمُت ،دمحم بن صاحل ،شرح األصول الثالثة البن عثيمٌن إعداد :فهد بن انصر
سليماف ،د .ط (د .ـ ،دار اإلٯتاف ُِِْ ،ىػ  ََُِ-ـ).
 العثيمُت ،دمحم الصاحل ،شرح رايض الصاحلٌن البن عثيمٌن د.ط(د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة،
د.ت).
 العريفي ،كضحى دمحم العريفي ،اإلشارات الرتبوية ف سورة احلجراتْ ،تث تكميلي لنيل
درجة ا١تاجستَت ُب التفسَت كعلوـ القرآف ،د.ط (ماليزاي ،جامعة ا١تدينة العا١تيةَُُِ ،ـ).
 عبد اٞتبار ،صهيب عبد اٞتبار ،ادلسند ادلوضوعي اجلامع للكتب العشرة ،د.ط (د.ـ،
ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 ابن فارس :أٛتد بن فارس بن زكراي القزكيٍت الرازم ،أبو اٟتسُت ،معجم مقاييس اللغة،
ٖتقيق :عبد السبلـ دمحم ىى ياركف ،د.ط(د.ـ ،اٖتاد الكتاب العرب ُِّْ ،ىػ ََِِ /ـ).
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 الفَتكز آابدم ،دمحم بن يعقوب٣ ،تد الدين ،بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب
العزيزٖ ،تقيق :دمحم علي النجار ،عبد العليم الطحاكم ،طّ(د.ـ ،اجمللس األعلى للشؤكف
اإلسبلمية ُُْٔ ،ىػ ُٗٗٔ ،ـ).
 الفَتكز آابدم ،دمحم بن يعقوب بن دمحم بن إبراىيم بن عمر ،أبو طاىر٣ ،تد الدين الشَتازم،
القاموس احمليط للفًنوز أابدي ،د.ط(د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).

 الفيومي ،أٛتد بن دمحم بن علي الفيومي ٍب اٟتموم ،أبو العباس ،ادلصباح ادلنًن ف غريب
الشرح الكبًنٖ ،تقيق .يوسف الشيخ دمحم ،د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة العصرية ،د.ت).
 ابن قدامة ا١تقدسي ،دمحم موفق الدين عبد هللا بن أٛتد بن دمحم ،ادلغين ،د.ط (د.ـ ،ا١تكتبة
الشاملة ،د.ت ).
 ابن قدامة ا١تقدسي ،عبد الرٛتن بن دمحم ،الشرح الكبًن على منت ادلقنع ،د.ط( د.ـ،
ا١تكتبة الشاملة ،د.ت ).
 القصَت ،عبد هللا بن صاحل القصَت ،ادلفيد على كتاب التوحيد ،طُ(الكويت ،دار إيبلؼ
الدكليةُِْٖ ،ىػ).
 ابن قيم اٞتوزية ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،الصواعق ادلرسلة على
اجلهمية وادلعطلةٖ ،تقيق :د .علي بن دمحم الدخيل هللا ،طّ(الرايض ،دار العاصمة،
ُُْٖق – ُٖٗٗـ).
 ابن قيم اٞتوزية ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،مدارج السالكٌن بٌن
منازل إايك نعبد وإايك نستعٌن ،طِ(بَتكت-لبناف ،دار الكتاب العريب،
ُّّٗىػُّٕٗ/ـ).
 ابن قيم اٞتوزية ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،مفتاح دار السعادة
ومنشور والية العلم واإلرادة ،د.ط (بَتكت ،دار الكتب العلمية ،د.ت).
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 ابن قيم اٞتوزية ،دمحم بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ،تفسًن القرآن الكرمي،
إشراؼ :ابراىيم رمضاف ،طُ(بَتكت ،نشر دار كمكتبة ا٢تبلؿ َُُْ ،ىػ) كينتبو أف ىذا
التفسَت ليس من ٚتع ابن القيم-رٛتو هللا -؛ كإ٪تا ًمن صنع بعض ً
ا١تعاصرين ُب أكساط ىذا
ي
ً
القرف العشرين الذم ٚتعو من مؤلفات ابن القيم ،كقد أثٌت عليو أىل العلم.
 ابن كثَت ،أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر القرشي الدمشقي ،تفسًن القرآن العظيم ،ا﵀قق:
سامي بن دمحم ،طِ( ،د.ـ ،دار طيبة للنشر كالتوزيعَُِْ ،ىػ ُٗٗٗ-ـ).
 ابن كثَت ،أبو الفداء إٝتاعيل بن عمر بن كثَت القرشي البصرم ٍب الدمشقي ،البداية
والنهايةٖ ،تقيق :عبد هللا عبد ا﵀سن الًتكي ابلتعاكف مع مركز البحوث كالدراسات ،طُ،
(اٞتيزة ،الناشر :ىجر للطباعة كالنشرُُْٕ ،ىػُٕٗٗ-ـ ).
 ا١تناكم ،زين الدين دمحم ا١تدعو بعبد الرؤكؼ بن اتج العارفُت بن علي بن زين العابدين
اٟتدادم ٍب ا١تناكم القاىرم ،التوقيف على مهمات التعاريف ،طُ(القاىرة ،عادل الكتب
ّٖ عبد ا٠تالق ثركتَُُْ ،ىػَُٗٗ-ـ ).
 مسلم ،مسلم بن اٟتجاج أبو اٟتسن القشَتم النيسابوري ،صحيح مسلمٖ ،تقيق :نظر بن
دمحم الفاراييب ،طُ(د.ـ ،دار طيبة ،قُِْٕ ََِٔ-ـ)
 ابن ماجة ،أبو عبد هللا دمحم بن يزيد القزكيٍت ،كماجة اسم أبوه يزيد ،سنن ابن ماجو ،د.ط
(د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
 ابن منظور ،دمحم بن مكرـ بن منظور األفريقي ا١تصرم ،لسان العرب ،طُ(بَتكت ،دار
صادر ،د .ت).
 النحاس ،أبو جعفر النحاس أٛتد بن دمحم بن إٝتاعيل بن يونس ا١ترادم النحوم ،معاين
القرآن ،د.ط(د.ـ ،د.ف ،د.ت).
 النسائي :أبو عبد الرٛتن أٛتد بن شعيب بن علي ا٠تراساّن ،سنن النسائي الصغرى،
د.ط(د.ـ ،ا١تكتبة الشاملة ،د.ت).
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 النجدم ،دمحم اٟتمود ،النهج األمسى ف شرح أمساء هللا احلسىن ،طْ(الكويت ،مكتبة اإلماـ
الذىيبُّّْ ،قَُِِ-ـ ).
 ايسُت ،دمحم نعيم ،كتاب اإلميان ،أركانو ،حقيقتو ،ونواقضو ،د.ط (د.ـ ،دار السبلـ،
د.ت).
اثنيًا :ادلواقع اإللكرتونية على الشبكة العنكبوتية:
٣ تموعة مقاالت حوؿ القرآف الكرمي ،شبكة األلوكةwww.alukah.net :
اثلثا :ادلكتبة الشاملة.
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