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امللخص
عنوان البحث اإلشارات الرتبوية املستفادة من سورة سبأ (دراسة موضوعية) ،وهدف البحث استخراج
اإلشارات الرتبوية العقدية والتعبدية واألخالقية من السورة ،ومنهج البحث استقرائي حتليلي
استنباطي.واشتمل حمتوى البحث على متهيد وفصلني ،وذكر الباحث يف التمهيد تعريف الرتبية لغة
واصطالحا ،وتعريف الرتبية اإلسالمية ومصادرها ،وتعريف الرتبية القرآنية ،وجوانبها ،مث تناول الباحث
يف الفصل األول التعريف بسورة سبأ وفضائلها ومقاصدها ومناسبات السورة ،مث ذكر الباحث يف
الفصل الثاين اإلشارات الرتبوية يف اجلانب العقدي ،وذكر اآلاثر الرتبوية لإلميان ابهلل تعاىل ،واملالئكة،
والكتب ،والرسل ،واليوم اآلخر ،والقضاء والقدر .مث ذكر الباحث اإلشارات الرتبوية يف اجلانب
التعبدي ،وذكر اآلاثر الرتبوية لإلنفاق ،والتسبيح ،واإلانبة ،والنظر ،والتفكر ،مث تناول الباحث
اإلشارات الرتبوية يف اجلانب األخالقي ،وذكر اآلاثر الرتبوية للصرب ،والشكر ،واآلاثر السلبية للكذب
واالفرتاء واإلفك ،والكرب ،وكفران النعم وجحودها ،ومن أهم نتائج البحث ارتكاز املنهج الرتبوي يف
القرآن الكرمي عموما ،ويف سورة سبأ خصوصا على تربية اإلميان ابهلل عز وجل وترسيخ التوحيد يف
النفوس ،مث االنطالق إىل اجلوانب الرتبوية األخرى من تعبدية وأخالقية اليت حتقق سعادة اإلنسان،
ومن أهم توصيات البحث استمرار الدراسات والبحوث الرتبوية لسور القرآن الكرمي ،وإبراز الرتبية
القرآنية يف احملاضن واملؤسسات الرتبوية ،ونبذ ما سواها مما خيالفها ،والتطبيق الفعلي هلذه الرتبية يف
عالقة اإلنسان مع نفسه ،وربه والناس من حوله.

ي

Abstract
The subject of the research The educational lessons in Surah Saba ( objective study). The
research’s goal to extrapolate the educational lessons about worship, faith and moral from this
surah. The method of the research

This research is inductive, analytical and deductive

research. The content of this research This research contains an introduction and two chapters;
moreover, the researcher mentioned in his introduction, defined the education in Arabic and
in the Islamic studies. Then he defined the Islamic education and its resource. Also, he wrote
about the education in The Quran. In the first chapter, the researcher introduced Surah Saba,
and explained its virtues and its purposes; furthermore , he wrote a general interpretation of
the topics in Surah Saba. In the second chapter, the researcher mentioned the educational
effect of believing in God, and believing in his Angels , his holly books, his messengers, the
last day, and fate and destiny. After that, the researcher mentioned the educational effect of
worship, so he mentioned to the educational effect of charity, praise be to God, obedience to
God, looking and thinking to what The God created. Finally the author mentioned the moral
effect of Surah Saba; therefore he explained the educational effect of patience and thanks God
under any circumstances. However, the researcher mentioned the negative effect of lying,
arrogance, and ingratitude the blessing that Allah given.The major results of this research The
educational method in Qur’an and especially in Surah Saba is always focus on faith by being
monotheistic. In addition to that, the educational method in this Surah is include others
educational sides such as the worship side and the moral side which make humans happy. The
major recommendations in this research The most important recommend is to Keep studying
and researching about education in Qur’an. Also, the author recommended to apply the the
Islamic educational values in schools instead off some methods that may disagree with the
Islamic values. Finally, the researcher believes that Muslims should apply these educational
values in their personal lives.
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الفصل األول :املقدمة
التمهيد
إن احلمد هلل ،نستعينه ونستغفره ،ونعوذ به من شرور أنفسنا ،من يهده هللا ،فال مضل له ،ومن

يضلل ،فال هادي له( .)1والصالة والسالم على اهلادي البشري النذير ،وعلى آله وصحبه والتابعني هلم
إبحسان إىل يوم الدين ،وبعد .
فإن البشرية منذ فجر التاريخ إىل يومنا هذا قد عرفت منهجني للرتبية ال اثلث هلما :أحدمها املنهج
اإلهلي الذي أنزله هللا تعاىل على أنبيائه ورسله عليهم السالم ليبينوا للناس ما نزل إليهم.والثاين املنهج
األرضي وهي قوانني البشر الوضعية ،اليت تريب اإلنسان حسب النظرة االجتماعية أو الغرائزية ،وهذه
القوانني الرتبوية تفقد التوازن واالعتدال ،شأن كل منهج من مناهج البشر القاصرة ،ومن هنا كانت
احلاجة ماسة ملعرفة منهج هللا تعاىل يف الرتبية يف مجيع اجلوانب ،ويتمثل هذا املنهج اإلهلي يف الرتبية
القرآنية؛ ألن القرآن الكرمي هو معني الرتبية األول ،فقد بدأ نزوله آبايت تربوية ،فيها إشارة إىل أن
أهم أهدافه تربية اإلنسان وذلك عن طريق االطالع ،والقراءة ،والتعليم ،واملالحظة العلمية خللق
اإلنسان منذ كان علقة يف رحم األم ،قال

تعاىل:ﭐﱡﭐ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ

ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﱠ [سورة
العلق]2–1:
قال أبو السعود( " :)2أي اقرأ ملتبسا ابمسه تعاىل أي مبتدائ به لتتحقق مقارنته جلميع أجزاء املقروء
والتعرض لعنوان الربوبية املنبئة عن الرتبية والتبليغ إىل الكمال الالئق شيئا فشيئا" (. )3
( )1مقدمة خطبة احلاجة :أخرجه أمحد يف مسنده ،مسند عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر )122 /2( ،رقم  .2112أخرجه :أبو داود

يف السنن  ،كتاب النكاح ،ابب يف خطبة النكاح ،)226 /3( ،رقم  ،2112وصححه األلباين يف مشكاة املصابيح (.)121/2

( )2هو دمحم بن دمحم بن مصطفى العمادي ،املوىل أبو السعود ،مفسر شاعر ،من علماء الرتك املستعربني .ولد بقرية ابلقرب من
القسطنطينية عام  212هـ .،تقلد القضاء يف بروسة فالقسطنطينية فقضاء العسكر يف والية الروم إيلي ودام عليه مدة مثان سنني=
=تويف ابلقسطنطينية 122 ،هـ ودفن يف جوار أيب أيوب األنصاري .انظر :عادل نويهض ،معجم املفسرين «من صدر اإلسالم
وحىت العصر احلاضر» ،ط ،)626 /2( ،3الزركلي ،األعالم  ،ط.)21 /7( ،12

( )3أبو السعود ،إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي  ،د.ط.177 /1 ،

1

حينما بدأ القرآن الكرمي يف النزول كان يف العهد املكي ،وخالل ثالثة عشر عاما ينزل ابلرتبية اإلميانية
وذلك بتأسيس العقيدة الصحيحة  ،والرتبية على األخالق والفضائل واآلداب العامة ،وأسلوب احلوار
مع املشركني والرد عليهم ،واألسلوب القصصي لألمم السابقة مع أنبيائهم عليهم السالم ،وبعدها
انتقلت الرتبية يف العهد املدين إىل اجلانب التعبدي حيث هناك التحدث عن التشريعات التفصيلية،
واألحكام العملية يف العبادات ،واملعامالت ،واألحوال الشخصية .كل ذلك أبسلوب واضح وحجة
لكل األجناس ولكل زمان ومكان ،فمنهجه من صنع اخلبري العليم ،الذي أحكم
قوية؛ حبيث يصلح ِّّ
كل شيء صنعه ،وهو منهج تتضاءل جبانبه قوى العقول البشرية ،وتتقاصر دونه كل اجلهود البشرية.
بني هللا تعاىل يف
وهكذا مل يدع القرآن الكرمي شيئًا من أمور الناس يف دنياهم ّإال وله فيه ذكر ،كما ن َ
أيضا فوزه يف اآلخرة.
القرآن الكرمي ما يقيم أمر اإلنسان ويضمن له سعادته يف الدنيا ،ويضمن له ً
وهكذا لقد أرسى القرآن العظيم يف عمومه قواعد تربوية يف جوانب شىت  ،فنجد الرتبية العقدية،
والتعبدية ،واألخالقية واضحة وجلية يف سور القرآن الكرمي ،فأراد الباحث يف هذه الدراسة إبراز هذه
اجلوانب الرتبوية يف سورة سبأ بعنوان " اإلشارات الرتبوية املستفادة من سورة سبأ (دراسة موضوعية)".
إشكالية البحث
يف عصران احلاضر ،عصر الرتف والرفاهية والتقدم العلمي ،ومع تزايد النظرايت الرتبوية احلديثة
اليت هتدف إىل األمن النفسي لإلنسان  ،إال أننا نرى قصورا واضحا ،وخلال بينا يف تربية بعض األفراد
أو اجملتمعات ،نتيجة لتقليد الغرب والشرق ،وابتعاد الناس عن القرآن الكرمي فظهر اإلحلاد ،واالنتحار،
والبدع العقدية والتعبدية ،وكفران النعم ،وبعض األخالق املذمومة كالسخرية ،والكذب ،والكرب وغريها
فأراد الباحث يف هذا البحث أن يكشف زيف هذه النظرايت احلديثة وسلبياهتا ،وذلك إبرجاع الناس
إىل األصل األول – القرآن الكرمي -من أصول الرتبية اإلسالمية؛ لينهلوا من معينه ومن سورة سبأ
خاصة؛ ليرتبوا منها على العقيدة الصحيحة ،وشكر النعم وعدم جحودها؛ ولكي أتخذ الدول العظة
والعربة مما حل بدولة سبأ نتيجة كفراهنا للنعم.
أسئلة البحث
يسعى البحث إىل اإلجابة على السؤال الرئيس التايل :
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ما اإلشارات الرتبوية املستفادة من سورة سبأ؟
وانبثقت عن هذا التساؤل عدة تساؤالت هي :
 -1ما اإلشارات الرتبوية املستفادة من سورة سبأ يف جانب العقيدة؟
 -2ما اإلشارات الرتبوية املستفادة من سورة سبأ يف جانب العبادات؟
 -3ما اإلشارات الرتبوية املستفادة من سورة سبأ يف جانب األخالق؟
أهداف البحث
 -1إبراز اهلدف األمسى للرتبية اإلسالمية عموما والرتبية القرآنية خصوصا وهو حتقيق معىن العبودية
هلل تعاىل.
 -2دراسة سورة سبأ دراسة تربوية موضوعية.
 -3إيضاح ما يف السورة من إشارات تربوية يف جانب العقيدة.
 -2إيضاح ما يف السورة من إشارات تربوية يف جانب العبادات.
 -2إيضاح ما يف السورة من إشارات تربوية يف جانب األخالق.
مصطلحات البحث
اإلشارات ،الرتبوية ،املستفادة ،سورة ،سورة سبأ.
اإلشارات :مجع إشارة ،واإلشارة مصدر للفعل أشار.
قال ابن منظور( " :)1وأشار الرجل يشري إشارة إذا أومأ بيديه ،ويقال شورت إليه بيدي ،وأشرت إليه
أي لوحت إليه ،وأحلت أيضا"

(.)2

( )1هو دمحم بن مكرم بن علي ،أبو الفضل ،مجال الدين ابن منظور األنصاري ،اإلمام اللغوي احلجة ،صاحب لسان العرب يف
اللغة ،الذي مجع فيه بني التهذيب واحملكم والصحاح وحواشيه واجلمهرة والنهاية ،ولد مبصر (وقيل :يف طرابلس الغرب) عام

633ه ،وتويف عام  711ه .انظر :السيوطي ،بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،د.ط .)222 /1( ،الزركلي ،األعالم ،
ط.)132 /7( ،12

( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ط ، 3حرف الراء :فصل الشني املعجمة :مادة :ش و ر.237 /2 ،
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وقال الفيومي( ": )1وأشار إليه بيده إشارة وشور تشويرا لوح بشيء يفهم من النطق فاإلشارة ترادف
النطق يف فهم املعىن" (.)2
أي أن معىن اإلشارة يدور حول اإلمياء ،والتلويح بشيء يفهم.
الرتبوية :اسم منسوب إىل تربية ،وعن أصل الكلمة ،قال ابن فارس(( " )3رىب  /أ) الراء والباء واحلرف
املعتل وكذلك املهموز منه يدل على أصل واحد ،وهو الزايدة والنماء والعلو .......ويقال ربيته
وتربيته ،إذا غذوته"(.)4

()5
"وربـَْيت َرابءً وربِّيا نَ َشأْت" (. )6
وقال الفريوز آابدي َ :

ويف املعجم الوسيط( :ترىب) تنشأ وتغذى وتثقف (. )7

لغوي ،ولد ونشأ ابلفيوم (مبصر) ،اشتغل ومهر ومتيز يف العربية
( )1هو أمحد بن دمحم بن علي الفيومي مث احلموي ،أبو العباسّ :

عند أيب حيان مث قطن محاة ،وخطب جبامع الدهشة ،وكان فاضال عارفا ابلفقه واللغة ،تويف عام  773هـ .انظر :السيوطي ،بغية

الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة ،د.ط .)321 /1(،الزركلي ،األعالم  ،ط.)222 /1( ،12

( )2الفيومي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري ،د.ط ،كتاب الشني  :الشني مع الواو وما يثلثهما  :مادة (ش ور) /1،
.326
( )3هو أمحد بن فارس بن زكراي اللغوي ،أصله من قزوين  ،ولد عام  321ه وكان فقيها شافعيا فصار مالكيا وأقام مدة يف

الري فتويف فيها عام  312هـ .انظر :ايقوت احلموي ،معجم األدابء ،ط .)213 /1( ،1الزركلي ،األعالم ،
مهذان ،مث انتقل إىل ّ
ط. )113 /1( ،12

( )2ابن فارس ،مقاييس اللغة  ،كتاب الراء :ابب الراء والباء وما يثلثهما  :مادة (رىب \ أ).223 /2 ،
( )2هو دمحم بن يعقوب بن دمحم بن إبراهيم ابن عمر بن أيب بكر بن أمحد ،أبو طاهر ،جمد الدين الشريازي (الفريوزاابدي) ،من أئمة
اللغة واألدب ،قاض ،كان مرجع عصره يف اللغة واحلديث والتفسري ،ولد بكارزين عام 721ه ونشأ هبا ،.وانتقل إىل شرياز ،مث
انتقل إىل العراق ،وجال يف مصر والشام ،ودخل بالد الروم واهلند .ورحل إىل زبيد وتويف هبا عام  217ه ،انظر :عادل=
=نويهض ،معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ط .)621 /2( ،3الزركلي ،األعالم  ،ط/7( ،12

)126

( )6الفريوزآابدي ،القاموس احمليط  ،ط ، 2:ابب الواو والياء :فصل الراء :مادة :ر ب ا ،ص.1226 :
( )7جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،املعجم الوسيط َ ،ابب النراء  :مادةَ :ر ب ا .326 /1 ،
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وقال الراغب األصفهاين(" :)1النرب يف األصل الرتبية ،وهو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل ح ّد التمام"

( .)2وهكذا فإن معىن كلمة تربية ،يتضمن العناصر التالية النمو ،التغذية ،التنشئة ،و التثقيف.

التعريف االصطالحي للرتبية :تنشئة الفرد وإعداده على حنو متكامل يف مجيع اجلوانب العقدية
والعبادية واخللقية ،والعقلية والصحية ،وتنظيم سلوكه وعواطفه يف إطار كلي يستند إىل شريعة

اإلسالم ،من خالل الطرق واإلجراءات اليت تقبلها الشريعة (.)3

املستفادة :اسم مفعول من استفاد ،وجاء يف معجم اللغة املعاصر " استفاد ماال أو علما أو حنومها
اكتسبه ،انتفع به (استفاد الكثري من املعلومات من قراءة هذا الكتاب)" (.)4
سورة :مفرد واجلمع سور.
قال ابن منظور " :مسيت السورة من القرآن سورة؛ ألهنا درجة إىل غريها ،ومن مهزها جعلها مبعىن بقية
من القرآن وقطعة ،وأكثر القراء على ترك اهلمزة فيها ،وقيل السورة من القرآن جيوز أن تكون من سؤرة
املال ،ترك مهزه ملا كثر يف الكالم" (.)5

قال ابن فارس( " :سور) السني والواو والراء أصل واحد يدل على علو وارتفاع" (.)6
أي أن املعىن اللغوي لسورة يدور حول املنزلة والرفعة والعلو والشرف.

( )1هو احلسني بن دمحم بن املفضل ،أبو القاسم ،املعروف ابلراغب األصفهاين :اديب ،من احلكماء العلماء .من أهل (أصبهان)
سكن بغداد ،تويف عام  232هـ  .انظر :عادل نويهض ،معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ط،3
( ،)122 /1الزركلي ،األعالم  ،ط.)222 /2( ،12

الراء :رب ،ص.336 :
( )2الراغب األصفهاىن  ،املفردات يف غريب القرآن  ،ط  ، 1 :كتاب ّ
( )3الشريف ،حنو تربية إسالمية راشدة من الطفولة حىت البلوغ ، ،ط ،1ص. 13
( )2أمحد خمتار ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،حرف :ف  ،مادة :ف ي د . )1722 /3( ،

( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ط ، 3 :حرف الراء :فصل السني املهملة :مادة :س و ر.)326 /2( ،

( )6ابن فارس ،مقاييس اللغة  ،د.ط ،كتاب السني  :ابب السني والواو وما يثلثهما :مادة :س و ر.)112 /3(،
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وسورة يف االصطالح :قرآن يشتمل على آي ذي فاحتة وخامتة وأقلها ثالث آايت(.)1
سورة سبأ.
وهي مكية ،نزلت بعد سورة لقمان ،وقبل سورة الزمر( ،)2وهي السورة الثامنة واخلمسون يف عداد

السور( ،)3وعدد آيها أربع ومخسون يف عد اجلمهور ،ومخس ومخسون يف عد أهل الشام(.)4

ويقصد الباحث ابملصطلح املركب " اإلشارات الرتبوية املستفادة من سورة سبأ" التلميحات
املفهومة من سورة سبأ اليت هلا أثر واضح يف تنشئة املسلم ،وينتفع هبا شيئا فشيئا حىت الوصول إىل
حد الكمال يف اجلانب اإلمياين والتعبدي واألخالقي.
أمهية البحث
 -1تعلقه ابلقرآن الكرمي املصدر األول للتشريع اإلسالمي.
 -2تعريف املسلمني ابإلشارات الرتبوية اهلامة اليت يتحقق بتمسكهم هبا فالحهم يف الدنيا واآلخرة.
 -3أييت هذا البحث لبيان األمهية الرتبوية لسورة مكية حتدثت عن التوحيد ،وإثبات نبوة دمحم صلى
هللا عليه وسلم وأحوال يوم القيامة ،وعاقبة كفران النعم.
 -2أن تبيان هذه اإلشارات يفيد يف عالج كثري من املشكالت الفردية ،واالجتماعية جبميع جوانبها.
 -2أن سورة سبأ – يف حدود علم الباحث – مل تفرد بدراسة تربوية.

( )1اجلعربي ،حسن املدد يف فن العدد ،د.ط ،ص .12الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ط.)262 /1( ، 1
( )2الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ط.)113 /1( ، 1
( )3ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)133 /22( ،

( )2انظر :الداين ،البيان يف عد آي القرآن ،ط( ،1ص .)231 :السخاوي ،مجال القراء وكمال اإلقراء ،ط( ،1ص.)331 :
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الفصل الثاين :أدبيات البحث
اإلطار النظري
يدور هذا البحث يف جمال رئيس جوهري ،وهو دراسة اإلشارات الرتبوية يف سورة سبأ كما يلي:
اإلشارات الرتبوية يف سورة سبأ ،وفيه أربعة مباحث :
املبحث األول اإلشارات الرتبوية يف جانب العقيدة ،وفيه ستة مطالب :
املطلب األول الرتبية على اإلميان ابهلل عزوجل:
تعريف اإلميان لغة ":مصدر آمن واهلمزة وامليم والنون أصالن متقارابن أحدمها األمانة اليت هي ضد

اخليانة ،ومعناها سكون القلب ،واآلخر التصديق"(.)1

تعريف اإلميان اصطالحا ":قول ابللسان ،وتصديق ابجلنان ،وعمل ابألركان ،يزيده كثرة العمل

والقول ابإلحسان ،وينقصه العصيان" (.)2
واإلميان ابهلل تعاىل يتض نمن اإلميان بوجود هللا ،واإلميان بربوبينته ،وألوهينته ،وأمسائه وصفاته.
املطلب الثاين الرتبية على اإلميان ابملالئكة:

تعريف املالئكة لغة :املالئكة مجع مالك ،نقلت حركة اهلمزة فيه إىل الساكن قبله ،مث حذفت اهلمزة
ختفيفاً فصارت ملكاً وهو مشتق من كلمة األلوكة اليت هي الرسالة واجلمع مالئك ومالئكة(. )3
وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا تعاىل(" )4وامللك يف اللغة حامل األلوكة وهي الرسالة" (.)5

( )1ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب اهلمزة ،مادة  :أ م ن.)133 /1( ،
( )2أبو يعلى  ،االعتقاد  ،ط( ، 1ص.)23 :

( )3ابن منظور ،لسان العرب  ،ط،3فصل امليم :مادة :م ل ك.216/13 ،
) )2أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم أبو العباس اإلمام ،اإلمام العامل العالمة ،املفسر الفقيه اجملتهد احلافظ احملدث ،شيخ
اإلسالم ،اندرة العصر .ولد يف حران عام  661ه ،ولد يف حران وحتول به أبوه إىل دمشق فنبغ واشتهر .ومات معتقال بقلعة

دمشق عام  722هـ .انظر :الزركلي ،األعالم  ،ط ،)122 /1( ،12عادل نويهض ،معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت
العصر احلاضر» ،ط.)21 /1( ،3

( )2ابن تيمية ،النبوات  ،ط.)723 /2( ،1
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تعريف املالئكة اصطالحا ":خلق من خملوقات هللا ،هلم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل
والتمثل والتصور ابلصور الكرمية ،وهلم قوى عظيمة ،وقدرة كبرية على التنقل ،وهم خلق كثري ال يعلم
عددهم إال هللا تعاىل ،قد اختارهم هللا تعاىل واصطفاهم لعبادته والقيام أبمره ،فال يعصون هللا تعاىل ما
أمرهم ،ويفعلون ما يؤمرون"(.)1

واإلميان ابملالئكة يتضمن اإلقرار بوجودهم والتصديق هبم  ،واإلميان أبهنم خلق كثري جدا ال
يعلم عددهم إال هللا تعاىل ،واعتقاد تفاضلهم وعدم تساويهم ،و مواالهتم واحلذر من عداوهتم ،و
االعتقاد أبن املالئكة خلق من خلق هللا تعاىل الشأن هلم يف اخللق والتدبري وتصريف األمور ،و اإلميان
املفصل مبن جاء التصريح بذكرهم من املالئكة على وجه اخلصوص يف الكتاب والسنة (.)2

املطلب الثالث الرتبية على اإلميان ابلكتب.
تعريف الكتب :مجع (كتاب) مبعىن (مكتوب) ،واملراد هبا هنا الكتب اليت أنزهلا هللا تعاىل على رسله
رمحة للخلق ،وهداية هلم ،ليصلوا هبا إىل سعادهتم يف الدنيا واآلخرة.
واإلميان ابلكتب يتضمن اإلميان أبن نزوهلا من عند هللا تعاىل حقا ،واإلميان مبا علمنا امسه منها ابمسه
كالقرآن والتوراة واإلجنيل والنزبور وأما ما مل نعلم امسه؛ فنؤمن به إمجاالً ،وتصديق ما ص نح من أخبارها،
كأخبار القرآن الكرمي ،وأخبار ما مل يبدل أو حيرف من الكتب السابقة ،والعمل أبحكام ما مل ينسخ
منها ،والرضا والتسليم به سواء أفهمنا حكمته أم مل نفهمها(. )3
املطلب الرابع الرتبية على اإلميان ابلرسل:
رسل) أي مبعوث إببالغ شيء.
الرسل مجع (رسول) مبعىن (م َ
واملراد هنا من أوحي إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه.

( )1مجاعة من العلماء ،أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ،ط( ،1ص.)11 :
( )2املرجع السابق( ،ص ،)111 - 137 :ابختصار.

( )3انظر :ابن عثيمني ،نبذة يف العقيدة اإلسالمية ،ط( ،1ص ،)26 :ابختصار.
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واإلميان ابلرسل يتضمن ":اإلميان أبن رسالتهم حق من هللا تعاىل ،فمن كفر برسالة واحد منهم؛
فقد كفر ابجلميع ،واإلميان مبن علمنا امسه منهم ابمسه  ،وتصديق ما ص نح عنهم من أخبارهم ،والعمل
بشريعة من أرسل إلينا منهم ،وهو خامتهم دمحم ملسو هيلع هللا ىلص املرسل إىل مجيع الناس"(.)1
املطلب اخلامس الرتبية على اإلميان ابليوم اآلخر.
تعريف اليوم اآلخر هو يوم القيامة الذي يـْبعث الناس فيه؛ للحساب ،واجلزاء.
ِّ
ومسّي بذلك؛ ألنه ال يوم بعده ،حيث يستقر أهل اجلنة يف منازهلم ،وأهل النار يف منازهلم.
حياسب العبد على عمله،
واإلميان ابليوم اآلخر يتضمن اإلميان ابلبعث ،واإلميان ابحلساب واجلزاء َ
وجيازى عليه ،واإلميان ابجلنة والنار وأهنما املآل األبدي للخلق(.)2
املطلب السادس اإلميان ابلقضاء والقدر.
تعريف القضاء والقدر :

القضاء لغة احلكم والفصل(.)3

والقدر :القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنهه وهنايته(.)4
والقضاء والقدر شرعا :هو تقدير هللا تعاىل األشياء يف القدم ،وعلمه سبحانه أهنا ستقع يف أوقات
معلومة عنده ،وعلى صفات خمصوصة ،وكتابته سبحانه لذلك ومشيئته له ،ووقوعها على حسب ما
قدرها وخلقه هلا(.)5

الفرق بني القضاء والقدر ذكر العلماء يف التفريق بني القضاء والقدر .أن القدر هو تقدير لشيء
قبل قضائه ،والقضاء هو الفراغ من الشيء ،ومن الشواهد اليت ذكرها أبو حامت للتفريق بني القضاء
( )1انظر :ابن عثيمني ،نبذة يف العقيدة اإلسالمية ،ط( ،1ص ،)22 :ابختصار.
( )2املرجع السابق( ،ص.)22 :

( )3ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب القاف ،مادة  :ق ض ى.)11 /2( ،
( )2ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب القاف ،مادة  :ق د ر.)62 /2( ،

( )2عبدالرمحن احملمود ،القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه ،ط ،2ص.31

1

والقدر  :أن القدر منزلة تقدير اخلياط للثوب ،فهو قبل أن يفصله يقدره فيزيد وينقص فإذا فصله فقد
قضاه وفرغ منه وفاته التقدير ،وعلى هذا يكون القدر سابقا للقضاء.
والقضاء والقدر إذا اجتمعا يف الذكر افرتقا يف املعىن ،فأصبح لكل منهما معىن خيصه ،وإذا

افرتقا يف الذكر دخل أحدمها يف معىن اآلخر ،وقد ذكر ذلك بعض أهل العلم(. )1

وللقدر أربع مراتب دلت عليها النصوص وقررها أهل العلم :وهي علم هللا بكل شيء  ،وكتابة

هللا تعاىل لكل شيء ،واملشيئة ،وخلق هللا تعاىل لألشياء وإجيادها .
فيجب اإلميان هبذه املراتب األربع؛ لتحقيق اإلميان ابلقدر ومن أنكر شيئا منها مل حيقق اإلميان
ابلقدر(. )2

( )1انظر :خنبة من العلماء ،أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ،ط( ،1 :ص ،)222-223 :ابختصار.
( )2انظر :املرجع السابق( ،ص ،)222 ،227 :ابختصار.
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املبحث الثاين  :اإلشارات الرتبوية يف جانب العبادات:
املطلب األول  :اإلنفاق:
املادة حول معنيني
تعريف اإلنفاق لغة" :مصدر أنفق ،يقال أنفق ينفق إنفاقا فهو منفق ،وتدور هذه ّ
يدل على انقطاع شيء وذهابه ،واآلخر على إخفاء شيء وإغماضه ،وصفة اإلنفاق إّّنا هي
أحدمها ّ

الرجل افتقر أي ذهب ما عنده" (.)1
األول ،يقال نفق ّ
من املعىن ّ
الشيء فين ،وأنفق ّ
تعريف اإلنفاق اصطالحا :

اإلنفاق هو ":إخراج املال الطيب يف الطاعات واملباحات" (.)2
املطلب الثاين الذكر( احلمد والشكر ،التسبيح والتأويب):

تعريف الذكر لغة :يقول ابن فارس( ":الذال والكاف والراء) أصالن ذكرت الشيء ،خالف نسيته،

مث محل عليه الذكر ابللسان ،ويقولون اجعله منك على ذكر ،أي ال تنسه" (.)3
تعريف الذكر اصطالحا :
الذكر هو" :التخلص من الغفلة والنسيان" (.)4
يقول الراغب ":الذكر اترة يقال ويراد به هيئة للنفس هبا ميكن لإلنسان أن حيفظ ما يقتنيه من
املعرفة ،واترة يقال حلضور الشيء القلب أو القول ،ولذلك قيل الذكر ذكران ذكر ابلقلب ،وذكر

ابللسان"(.)5

( )1انظر :ابن منظور ،لسان العرب  ،ط ،3:فصل النون :مادة :ن ف ق ، )2232 /2( ،ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط،
كتاب النون ،مادة  :ن ف ق.222 /2 ،
( )2مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط . )212 /3( 2 :
( )3ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،كتاب الذال  ،مادة :ذ ك ر ()322 /2

( )2ابن قيم  ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني  ،ط. )232 /2( ، 3
( )2الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط)171( ، 1
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املطلب الثالث :التوبة واإلانبة :
تعريف التوبة لغة" :التاء والواو والباء كلمة واحدة تدل على الرجوع .يقال اتب من ذنبه ،أي رجع
عنه يتوب إىل هللا توبة ومتااب ،فهو اتئب ،والتوب التوبة" (.)1
تعريف التوبة اصطالحا:
قال الراغب األصفهاين ":التوبة يف الشرع ترك الذنب لقبحه والندم على ما فرط منه ،والعزمية على

ترك املعاودة ،وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من األعمال ابإلعادة" (.)2

تعريف اإلانبة لغة :
تدور مادة (ن وب) حول الرجوع ،فيقول ابن فارس ":النون والواو والباء كلمة واحدة تدل على
اعتياد مكان ورجوع إليه" (.)3
تعريف اإلانبة اصطالحا :
اإلانبة هي " :اإلسراع إىل مرضاة هللا مع الرجوع إليه يف كل وقت ،وإخالص العمل له"(.)4
الفرق بني التوبة واإلانبة واألوبة:
"يقال ملن خاف العقاب هو صاحب توبة ،وملن يتوب بطمع الثواب هو صاحب إانبة ،وملن يتوب
حملض مراعاة أمر هللا فهو صاحب أوبة .وقيل التوبة صفة عامة املؤمنني ،واإلانبة صفة األولياء
واملقربني ،واألوبة صفة األنبياء واملرسلني" (.)5

( )1ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب التاء ،مادة :ت و ب ()327 /1
( )2الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط ، 1ص (.)161

( )3ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب النون ،مادة :ن و ب ()367 /2

( )2ابن قيم  ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني  ،ط )233 /1( ، 3بتصرف
( )2ابن منظور ،لسان العرب  ،ط ،3مادة :أوب ،و ت و ب.
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املطلب الرابع التأمل والنظر والتفكر:
تعريف التأمل لغة" :مصدر أتمل وهو مأخوذ من مادة (أ م ل) اليت تفيد معنيني :األول التثبت
واالنتظار ،والثاين احلبل من الرمل" (.)1
وقال ابن منظور(" :يقال) أتملت الشيء أي نظرت إليه متثبتا له ،وأتمل الرجل تثبت يف األمر

والنظر" (.)2

تعريف التأمل اصطالحا:
التأمل" :هو تدقيق النظر يف الكائنات بغرض االتعاظ والتذكر" (.)3
وقال الكفوي( " :)4التأمل هو استعمال الفكر " (.)5
تعريف النظر لغة :قال ابن منظور ":النظر :الفكر يف الشيء تقدره وتقيسه منك ،والنظرة اللمحة
ابلعجلة" (.)6
تعريف النظر اصطالحا:
قال الفريوز آابدي ":النظر :تقليب البصرية إلدراك الشيء ورؤيته ،وقد يراد به التأمل والفحص،

وقد يراد به املعرفة احلاصلة بعد الفحص" (.)7

( )1ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب اهلمزة ،مادة  :أ م ل. )123 /1(،
( )2ابن منظور ،لسان العرب  ،ط،3فصل اهلمزة :مادة :أ م ل. )27 /11( ،

( )3مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط .)223 /3( ، 2
( )2هو أيوب بن موسى احلسيين القرميي الكفوي ،أبو البقاء :كان من قضاة األحناف عاش وويل القضاء يف (كفه) برتكيا،

وابلقدس ،وببغداد ،وعاد إىل استانبول فتويف هبا ،ودفن يف تربة خالد عام  1312ه .انظر :الزركلي ،األعالم  ،ط/2( ،12

.)32

( )2الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،د.ط( ،ص.)227 :
( )6ابن منظور ،لسان العرب  ،ط،3فصل امليم :مادة :م ل ك212 /2 ،

( )7الفريوز آابدي ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز  ،د.ط.22 /2 ،
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تعريف التفكر لغة" :التفكر مأخوذ من مادة (ف ك ر) اليت تدل -كما يقول ابن فارس -على تردد

القلب يف الشيء ،يقال :تفكر إذا ردد قلبه معتربا "(" . )1والفكر :التأمل ،وإعمال اخلاطر يف

الشيء" (.)2

تعريف التفكر اصطالحا" :تصرف القلب يف معاين األشياء لدرك املطلوب"(.)3
الفرق بني التأمل النظر والتفكر:
الفرق بني النظر والتأمل" :التأمل هو النظر املؤمل به معرفة ما يطلب ،وال يكون إال يف طول مدة
فكل أتمل نظر ،وليس كل نظر أتمال" (.)4
الفرق بني النظر والفكر ":أن النظر يكون فكرا ويكون بديهة ،والفكر ما عدا البديهة"

(.)5

الفرق بني التأمل والتفكر والتدبر:
"أن التأمل قد يكون ابلبصر مع استمرار وأتن يؤدي إىل استخالص العربة ،وأن التفكر جوالن الفكر
يف األمر الذي تكون له صورة عقلية عن طريق الدليل ،أما التدبر فإنه يعين النظر العقلي إىل عواقب

األمور" (.)6

املطلب اخلامس الوعظ والدعوة:
تعريف الوعظ لغة" :مصدر قوهلم وعظ يعظ وهو من مادة (و ع ظ) اليت تدل على التخويف،
والعظة االسم منه" (.)7

( )1ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب الفاء ،مادة  :فكر.)226 /2( ،
( )2ابن منظور ،لسان العرب  ،ط،3فصل الفاء :مادة :فكر.)62 /2( ،
( )3اجلرجاين ،التعريفات  ،ط ،1ص(.)63

( )2العسكري ،معجم الفروق اللغوية ،ط( ،1ص.)222 :
( )2العسكري ،معجم الفروق اللغوية ،ط( ،1ص.)222 :

( )6مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط .)226 /3( ، 2
( )7ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب الواو ،مادة  :و ع ظ.)126 /6( ،
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وقال ابن منظور ":الوعظ والعظة واملوعظة النصح والتذكري ابلعواقب" (.)1
تعريف الوعظ اصطالحا" :هو التذكري ابخلرب فيما يرق له القلب" (.)2
وقال الراغب األصفهاين ":الوعظ زجر مقرتن بتخويف" (..)3
تعريف الدعوة لغة" :مصدرا لقوهلم دعا فالن إىل كذا دعوة ،وهو مأخوذ من مادة (د ع و) اليت
تدل كما يقول ابن فارس على إمالة الشيء إليك بصوت وكالم يكون منك" (.)4
الدعوة إىل هللا تعاىل اصطالحا " :هي الدعوة إىل اإلميان به ،ومبا جاءت به رسله بتصديقهم فيما

أخربوا به ،وطاعتهم فيما أمروا" (..)5

( )1ابن منظور ،لسان العرب  ،ط ،3:فصل الواو :مادة :و ع ظ. )266 /7( ،
( )2اجلرجاين ،التعريفات  ،ط ، 1 :ص. )223

( )3الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط ، 1:ص. )276

( )2ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب الدال ،مادة  :د ع ا )271 /2( ،
( )2ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،د.ط.)127 /12( ،
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املبحث الثالث :اإلشارات الرتبوية يف جانب األخالق:
املطلب األول :الصرب والشكر:
تعريف الصرب لغة :
"(صرب) الصاد والباء والراء أصول ثالثة ،األول احلبس ،والثاين أعايل الشيء ،والثالث جنس من

احلجارة ،فاألول الصرب ،وهو احلبس ،يقال  :صربت نفسي على ذلك األمر ،أي حبستها" (.)1
تعريف الصرب اصطالحا:
قال الراغب األصفهاين ":هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع ،أو عما يقتضيان حبسها

عنه" (.)2

أنواع الصرب :قال ابن القيم ":وهو ثالثة أنواع :صرب على طاعة هللا ،وصرب عن معصية هللا ،وصرب
على امتحان هللا" (.)3
تعريف الشكرلغة" :مصدر شكر يشكر ،وهو مأخوذ من مادة (ش ك ر) اليت تدل على الثناء على
اإلنسان مبعروف يوليكه ،ويقال :إن حقيقة الشكر الرضا ابليسري" (.)4
تعريف الشكر اصطالحا:

قال ابن القيم(" :)5هو ظهور أثر نعمة هللا على لسان عبده ثناء واعرتافا ،وعلى قلبه شهودا وحمبة،

وعلى جوارحه انقيادا وطاعة"(.)6
( )1ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب الصاد ،مادة :ص ب ر) 321 ، 3 (،
( )2الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط.)2273( ، 1

( )3ابن قيم  ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني  ،ط، )122 /2( ، 3
( )2ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب الشني ،مادة :ش ك ر (.)237 /3

( )2هو دمحم بن أيب بكر بن أيوب أبو عبد هللا مشس الدين املعروف اببن قيم اجلوزية من كبار فقهاء احلنابلة ،حمدث ،مفسر،
مشارك يف بعض العلوم .ولد بدمشق عام 611ه  ،ومات عام  721ه .انظر :عادل نويهض ،معجم املفسرين «من صدر

اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ط.)233 /2( ،3

( )6ابن القيم  ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني  ،ط.)232 /2( ، 3
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أنواع الشكر:
والشكر على ثالثة أضرب :شكر القلب :وهو تصور النعمة ،وشكر اللسان :وهو الثناء على املنعم
،وشكر سائر اجلوارح :وهو مكافأة النعمة بقدر استحقاقه ،وقوله تعاىل :ﱡﭐﲽﲾﲿﳀﱠ[

سبأ،]13 :معناه :اعملوا ما تعملونه شكرا هلل تعاىل" (.)1
العالقة بني الشكر والصرب :قال ابن حجر(" :)2الشكر يتضمن الصرب على الطاعة ،والصرب عن

املعصية ،وقال بعض األئمة :الصرب يستلزم الشكر وال يتم إال به ،وابلعكس فمىت ذهب أحدمها
ذهب اآلخر ،فمن كان يف نعمة ففرضه الشكر ،والصرب  ،أما الشكر فواضح ،وأما الصرب فعن
املعصية ،ومن كان يف بلية ففرضه الصرب والشكر ،أما الصرب فواضح ،وأما الشكر فالقيام حبق هللا يف
تلك البلية ،فإن هلل على العبد عبودية يف البالء ،كما له عليه عبودية يف النعماء"

(.)3

املطلب الثاين :االستهزاء والسخرية:
االستهزاء لغة ":االستهزاء مصدر قوهلم :استهزأ يستهزأ ،وهو مأخوذ من مادة (ه ز أ)  ،اليت تدل

على السخرية ،أو على مزح يف خفية ،أو على السخرية واللعب" (.)4

تعريف االستهزاء اصطالحا  :قال املناوي( ":)5االستهزاء ارتياد اهلزء ويعرب به أيضا عنه"

(.)6

( )1الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط ، 1ص.)261
( )2هو أمحد بن علي بن دمحم الكناين العسقالين ،أبو الفضل ،شهاب الدين ،ابن َح َجر من أئمة العلم والتاريخ .ولع ابألدب
والشعر مث أقبل على احلديث ،وويل القضاء حنو إحدى وعشرين سنة ،مث أصبح قاضي قضاة مصر .ودرس التفسري ابحلسينية
واملنصورية ،وخطب ابألزهر وجامع عمرو .ومولده عام  773ه ووفاته عام 222ه ابلقاهرة .انظر :عادل نويهض ،معجم

املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ط .)21 /1( ،3الزركلي ،األعالم  ،ط.)172 /1( ،12

( )3ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،د.ط. )332 /11( ،

( )2ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب اهلاء ،مادة :ه ز أ (.)22 /6
( )2هو دمحم عبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري ،زين الدين :فقيه شافعي ،من
كبار العلماء ابلدين والفنون .انزوى للبحث والتصنيف ،وكان قليل الطعام كثري السهر ،فمرض وضعفت أطرافه ،ولد عام  122ه
وعاش يف القاهرة ،وتويف هبا عام 1331ه .انظر :الزركلي ،األعالم  ،ط .)232 /6( ،12عادل نويهض ،معجم املفسرين «من

صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ط.)221 /2( ،3

( )6املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط( ، 1 :ص . )23
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وقال أبو هالل العسكري( ":)1إن االستهزاء ال يسبقه فعل من أجله يستهزأ بصاحبه" (. )2
ومن هنا ميكن القول أبن ":االستهزاء هو ارتياد ،أو طلب اهلزء دون أن يسبق من املهزوء منه فعل

يقتضي ذلك" (.)3

تعريف السخرية لغة :
"مادة (س خ ر) اليت تدل على احتقار واستذالل ،ومن ذلك أيضا قوهلم :سخر هللا -عز وجل-

الشيء ،وذلك إذا ذهلل ألمره وإرادته ،ومن الباب سخرت منه إذا هزئت به" (.)4
السخرية اصطالحا:

قال املناوي ":السخرية هي استزراء العقل معىن ،مبنزلة التسخري ،ونقل عن ابن الكمال قوله :السخرية
تكون من شيء حيق عند صاحبه وال حيق عند الساخر" (.)5

الفرق بني السخرية واهلزء:
"تغاضى بعض العلماء عن الفرق الدقيق بني السخرية واالستهزاء ،وعلى ذلك فسر كثريون السخرية

ابالستهزاء" (" .)6ولكن الواقع اللغوي وأتمل ما ورد من ذلك يف القرآن الكرمي يشريان إىل وجود نوع
من الفرق بينهما ،ويتمثل هذا الفرق من جهتني :األوىل :السخرية تكون ابلفعل وابلقول ،واهلزء ال
يكون إال ابلقول ،الثانية :أن السخرية يسبقها عمل من أجله يسخر بصاحبه ،أما االستهزاء فال
يسبقه ذلك" (.)7

ِّ
ِّ
وي ،األديب ،صاحب التّصانيف األدبيّة ،كنيته أشهر من
( )1هو احلَ َسن بْن َعْبد هللا بْن سهل بْن َسعيد بْن حيىي بْن م ْهران اللغَ ّ
امسه ،ولد بعسكر مكرم ،وهبا نشأ ،وعاش إىل بعد سنة أربعمائة .انظر :القفطي ،إنباه الرواة على أنباه النحاة ،ط/2( ،1

 .)121الذهيب ،اتريخ اإلسالم َوَوفيات املشاهري َواألعالم ،ط.)332 /1( ،1

( )2العسكري ،معجم الفروق اللغوية ،ط( ،1ص . )23

( )3مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط )3273 /1( ،2
( )2ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب السني ،مادة :س خ ر .122 /3
( )2املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط( ، 1ص .)112

( )6اجلوهري ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ،ط)23 /1(، 2
( )7العسكري ،معجم الفروق اللغوية ،ط ،1ص .221
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املطلب الثاين الكذب:
تعريف الكذب لغة" :مصدر قوهلم كذب يكذب ،وهو مأخوذ من مادة (ك ذ ب) اليت تدل على
خالف الصدق ،قال ابن فارس :وتلخيص هذا أنه ال يبلغ هناية الكالم يف الصدق" (.)1
الكذب اصطالحا :

قال اجلرجاين( ": )2كذب اخلرب عدم مطابقته للواقع ،وقيل :هو إخبار ال على ما عليه املخرب عنه"

(.)3

وقال ابن حجر ":الكذب هو اإلخبار ابلشيء على خالف ما هو عليه سواء كان عمدا أم

خطأ"(.)4

املطلب الرابع :الظلم واملكر واالستكبار:
تعريف الظلم لغة" :أصل املادة يدل على أصلني ،يقول ابن فارس( :الظاء والالم وامليم) أصالن

صحيحان ،أحدمها خالف الضياء والنور ،واآلخر وضع الشيء غري موضعه تعداي" (.)5

تعريف الظلم اصطالحا" :وضع الشيء بغري حمله بنقص أو زايدة ،أو عدول عن زمنه" (.)6
وقال الكفوي ":الظلم وضع الشيء يف غري موضعه  ،والتصرف يف حق الغري  ،وجماوزة حد الشارع"

(.)7

( )1ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب الكاف ،مادة :ك ذ ب (. )162 /2
( )2هو علي بن دمحم بن علي ،املعروف ابلشريف اجلرجاين :فيلسوف ،عامل ابلعربية والتفسري واملنطق ،مشارك يف أنواع من العلوم.
ولد يف اتكو (قرب اسرتا ابد) عام  723ه ودرس يف شرياز وتويف فيها عام  216ه .انظر :عادل نويهض ،معجم املفسرين

«من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ط .)323 /1( ،3الزركلي ،األعالم  ،ط.)7 /2( ،12

( )3اجلرجاين ،التعريفات ،ط . )123( ،1

( )2ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،د.ط)231 /1( ،

( )2ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب الظاء ،مادة :ظ ل م ()261 ،262 /3
( )6املناوي ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط. )231( 1 :

( )7الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،د.ط)212( ،

11

أنواع الظلم :
قال بعض احلكماء :الظلم ثالثة:
األول :ظلم بني اإلنسان وبني هللا تعاىل ،وأعظمه الكفر والشرك والنفاق ،ولذلك قال تعاىل:

ﱡﭐ ﱡ

ﱢ ﱣ ﱤ ﱠ [لقمان]13 :
والثاين :ظلم بينه وبني الناس ،كقوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ

ﲦﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﱠ[ الشورى ،] 23 :وبقوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﱠ[ الشورى.]22 :
والثالث :ظلم بينه وبني نفسه،كقوله تعاىل  :ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ[ فاطر]32 :
وقوله تعاىل  :ﱡﭐ ﱺ ﱻ ﱠ[ القصص.]16 :

وكل هذه الثالثة يف احلقيقة ظلم للنفس ،فإن اإلنسان يف أول ما يهم ابلظلم فقد ظلم نفسه (.)1
املطلب اخلامس :الغرور وجحود النعم:
"مصدر قوهلم غره يغره ،وهو مأخوذ من مادة (غ ر ر)  ،اليت تدل على النقصان ،واملراد نقصان
الفطنة ،وهلذه املادة داللتان أخراين مها املثال الذي يطبع عليه السهام (حىت تصري على نسق واحد)
واآلخر العتق والبياض والكرم ،ومن ذلك الغرة" (.)2
تعريف الغرور اصطالحا :

قال اجلرجاين ":الغرور هو سكون النفس إىل ما يوافق اهلوى ومييل إليه الطبع" (.)3
وقال الكفوي ":كل من غر شيئا فهو غرور (ابلفتح)  ،والغرور (ابلضم) الباطل" (.)4

( )1الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط.)237 ( ، 1

( )2ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب :الغني ،مادة :غ ر ر ()322 -323 /2
( )3اجلرجاين ،التعريفات ،ط  ،1ص .167

( )2الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية ،د.ط. )663( ،

23

اجلحود:
تعريف اجلحود لغة :
"اجلحود واجلحد مصدر قوهلم :جحد جيحد جحدا وجحودا وهو مأخوذ من مادة (ج ح د) اليت
تدل على قلة اخلري.
يقال :عام جحد قليل املطر ،واجلحد من كل شيء ،القلة "(.)1
اجلحود اصطالحا :
قال اجلرجاين ":هو عبارة عن اإلخبار عن ترك الفعل يف املاضي" (.)2
يقول الراغب األصفهاين ":اجلحود :نفي ما يف القلب إثباته ،وإثبات ما يف القلب نفيه" (.)3

( )1ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب :ا جليم ،مادة :ج ح د (.)222 /1
( )2اجلرجاين ،التعريفات ،ط  ،1ص(.)77

( )3الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط ، 1ص(.)127
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الدراسات السابقة
ميكن تقسيم الدراسات السابقة إىل قسمني:
أوال :دراسات تناولت سورة سبأ من جوانب خمتلفة:
 -8منهج سورة سبأ يف تقرير العقيدة:
رسالة ماجستري من إعداد مهام محدان أبو روك ،وإشراف د /نسيم شحدة ايسني ،.عام / 1236
2312م ،اجلامعة اإلسالمية بغزة.
 -7منهجيات اإلصالح والتغيري يف سور( األحزاب – سبأ – فاطر):
رسالة ماجستري من إعداد مصعب أمحد أبو حلبية  ،وإشراف د /زكراي إبراهيم الزميلي  ،عام 1232
ه 2312 /م ،اجلامعة اإلسالمية بغزة.
 -4أثر العقيدة اإلسالمية على حياة املسلم يف ضوء سوريت سبأ وفاطر (دراسة موضوعية):
رسالة ماجستري من إعداد بيان دمحم بشري عبد احلي دخان  ،وإشراف د /شريف عبد العليم حممود دمحم
2312/2313 ،م ،جامعة املدينة العاملية مباليزاي ،كلية العلوم اإلسالمية.
 -3الدعوة إىل هللا يف سورة سبأ:
رسالة ماجستري من إعداد شيخة بنت محد السريع  ،وإشراف ملياء بنت سليمان الطويل ،عام
 1232ه 2313 /م ،جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلسالمية.
 -5املناسبة بني الفاصلة القرآنية وآايهتا دراسة تطبيقية لسوريت األحزاب وسبأ:
رسالة ماجستري من إعداد دمحم يوسف ھاشم السيد  ،وإشراف د /زكراي إبراهيم الزميلي  ،عام 1233
ه 2331 /م ،اجلامعة اإلسالمية بغزة.
 -2مباحث العقيدة يف سورة سبأ:
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رسالة ماجستري من إعداد وفاء بنت على بن محد اجلاهل  ،وإشراف موسى بن عبد العزيز بن عبد
هللا الغصن ،عام  1211ه 1112 /م ،كلية الرتبية للبنات ابلرايض.
وجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسات والدراسة احلالية:
وجه الشبه أن هذه الدراسات املذكورة ،والدراسة احلالية تناولت سورة سبأ كاملة ،ووجه االختالف أن
هذه الدراسات املذكورة تناولت السورة من اجلانب العقدي ،أو الدعوي ،أو اإلصالحي ،أو من
جانب علم املناسبات.
أما هذه الدراسة احلالية فقد تناولت السورة من اجلانب الرتبوي.
اثنيا دراسات جزئية لسورة سبأ تناولت أحد موضوعات السورة وهو قصة دولة سبأ:
 -8العقائد الدينية يف مملكة سبأ بني العهد القدمي والقرآن الكرمي:
رسالة دكتوراه من إعداد عبدالقادر عبدالسميع إبراهيم أبو العزم ،وإشراف سعيد مجعة مراد ،علي
حممود معروف ،عام  2336م ،جامعة الزقازيق مبصر.
 -7دراسة لآلهلة واملعتقدات الدينية يف مملكة سبأ:
رسالة ماجستري من إعداد فوزية سعد عباس حسن  ،وإشراف دمحم إبراهيم بكر ،عبداحلليم نور الدين،
عام  1113م ،جامعة الزقازيق مبصر.
 -4اتريخ دولة سبأ منذ القرن العاشر قبل امليالد حىت القرن الثاين قبل امليالد:
رسالة ماجستري من إعداد عادل حسني الرحامنه  ،وإشراف د /رشيد سامل الناضوري1213 ،ه /
1113م ،جامعة أم القرى مبكة املكرمة.
 -3حتديد موطن مملكة سبأ يف القرآن الكرمي واملصادر األخرى:
حبث حمكم ومنشور يف جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية من إعداد د .عبدهللا كرامة
التميمي ،اجمللد  ،2العدد  ،1صفر 1221ه فرباير  ،2332جامعة حضرموت ابليمن.
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وجه الشبه واالختالف بني هذه الدراسات والدراسة احلالية :
وجه الشبه :أهنا تناولت قصة سبأ.
وجه االختالف :أن هذه الدراسات اقتصرت على موضوع واحد من موضوعات السورة.
أما هذه الدراسة احلالية فقد مشلت موضوعات السورة واستخرجت منها اإلشارات الرتبوية.
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الفصل الثالث :منهجية البحث
منهج البحث
يتبع هذا البحث املنهج االستقرائي التحليلي االستنباطي.
ويعرف املنهج االستقرائي أبنه املنهج الذي يقوم على التتبع ألمور جزئية مستعاان على ذلك

ابملالحظة والتجربة وافرتاض الفروض؛ الستنتاج أحكام عامة منها (.)1

ويعرف املنهج التحليلي أبنه منهج يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية ،املختلفة ،تفكيكا،
أو تركيبا ،أو تقوميا (.)2
ومنهج االستنباط يعرف أبنه ما يقوم على التأمل يف أمور جزئية اثبتة؛ الستنتاج أحكام منها

( ، )3وهناك تعريف أخص ملنهج االستنباط من القرآن الكرمي أبنه " استخراج ما خفي من النص

القرآين بطريق صحيح" ( .)4ويعتمد هذه املنهج على قيام الباحث بعصف ذهين الستخراج
اإلشارات الرتبوية جبوانبها املختلفة من سورة سبأ مث جتميعها وحتليلها ،وذلك من خالل قراءة كتب
التفاسري املشهورة  ،والدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع البحث.
حدود البحث
اقتصر الباحث على استنباط اإلشارات الرتبوية من سورة سبأ ،وذلك يف اجلوانب اآلتية:

 -1جانب العقيدة.
 -2جانب العبادات.
 -3جانب األخالق.
( )1الربيعة ،البحث العلمي حقيقته ،ومصادره ،ومادته ،ومناهجه ،وكتابته ،وطباعته ،ومناقشته ،ط ،2ص.172
( )2األنصاري ،أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية ،ط ،1ص. 16

( )3الربيعة ،البحث العلمي حقيقته ،ومصادره ،ومادته ،ومناهجه ،وكتابته ،وطباعته ،ومناقشته ،ط ،2ص.172
( )2الوهييب ،منهج االستنباط من القرآن الكرمي ،ط ،1ص. 22
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إجراءات البحث
 -1الرجوع إىل كتب التفسري املوثوقة؛ الستخراج اإلشارات الرتبوية من تفسري سورة سبأ يف اجلانب
العقدي ،والتعبدي ،واألخالقي.
 -2تناول الباحث العقائد اليت أشارت إليها سورة سبأ بذكر املعىن االصطالحي ،مث العرض
املوضوعي هلا من السورة مث ذكر اآلاثر الرتبوية هلا.
 -3تناول الباحث العبادات اليت أشارت إليها سورة سبأ بذكر التعريفات االصطالحية للعبادة،
والتعليق عليها مث معاين العبادة ووجوهها يف القرآن الكرمي  ،مث العرض املوضوعي ،واملعىن اخلاص هلا
من سورة سبأ ،مث ذكر اآلاثر الرتبوية هلا.
 -2تناول الباحث الصفات اخللقية-حممودة أو مذمومة -اليت أشارت إليها سورة سبأ بذكر
التعريفات االصطالحية للصفة ،والتعليق عليها ،مث معاين الصفة ووجوهها يف القرآن الكرمي  ،مث
العرض املوضوعي واملعىن اخلاص هلا من سورة سبأ ،مث ذكر اآلاثر الرتبوية هلا.
 -2الرجوع إىل كتب الرتبية وغريها لبيان اآلاثر الرتبوية للعقائد ،والعبادات واألخالقيات اليت أشارت
إليها السورة .
 -6ختريج مجيع األحاديث الواردة يف البحث من كتب احلديث ،فما كان منها يف صحيح البخاري،
أو مسلم اكتفيت به ،وما مل خيرجه أحدمها ،أو كالمها خرجته من الصحاح ،والسنن ،واملسانيد
املتبقية ،مع بيان درجة احلديث.
 -7الرجوع إىل كتب املعاجم؛ لتأصيل املعاين اللغوية ملصطلحات البحث.
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الفصل الرابع :التمهيد
وفيه مبحثان:

املبحث األول :تعريف الرتبية اإلسالمية ومصادرها.
املبحث الثاين :تعريف الرتبية القرآنية ،وجوانبها.
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املبحث األول :تعريف الرتبية اإلسالمية ومصادرها
املطلب األول :تعريف الرتبية لغة واصطالحا:
أوال :تعريف الرتبية لغة:
املعىن اللغوي للرتبية يدور حول ثالثة معاين:
 -1النماء والزايدة(.)1
كما يف قوله تعاىل:

ﱡﭐ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﲨ ﲩ ﲪ ﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﭐﱠ [سورة الروم ،]31:وقوله تعاىل:

ﱡ...ﲤ

ﲧ...ﭐﱠ  ،أي فال يزداد ذلك عند هللا (. )2
ﲨ
ﲥﲦ
 -2التنشئة (.)3
كما يف قوله تعاىل :ﱡﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔﭐﱠ [سورة
الشعراء.]12:

 -3اإلصالح والرعاية (.)4
اثنيا :تعريف الرتبية اصطالحا:
مصطلح الرتبية من املصطلحات املعقدة اليت تتغري بتغري الزمان واملكان ،وتتأثر ابلعادات والتقاليد

والقيم واألداين واألعراف واألهداف؛ ولذلك يرى الرتبويون أنه ال خيضع لتعريف حمدد (.)5

أي أنه من الصعب الوصول إىل تعريف موحد للرتبية؛ ألن الذين عرفوا الرتبية من علماء
مسلمني أو غربيني أتثروا ابلعوامل الفلسفية واالجتماعية والدينية السائدة يف جمتمعاهتم.
( )1ابن منظور ،لسان العرب  ،ط،3:فصل امليم :مادة :ر ب ا.)332 /12( ،
( )2الطربي  ،جامع البيان يف أتويل القرآن  ،ط.)132 /23(، 1
( )3الفريوزآابدى ،القاموس احمليط ،ط(،2ص.)1226 :

( )2ابن منظور ،لسان العرب  ،ط،3فصل امليم :مادة :ر ب ا  .)232 /1(،اخلليل بن أمحد  ،العني  ،د.ط.)227 /2( ،
( )2انظر :الغامدي ،مدخل إىل الرتبية اإلسالمية  ،د.ط ،ص ،3بتصرف.
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ومن التعريفات االصطالحية للرتبية:

أوال" :النرب يف األصل الرتبية ،وهو إنشاء الشيء حاال فحاال إىل ح ّد التمام"(.)1

اثنيا" :الرب يف األصل مصدر مبعىن الرتبية ،وهي تبليغ الشيء إىل كماله شيئاً فشيئاً"(.)2
اثلثا" :الرتبية هي القيام على الشيء

وإصالحه"(.)3

رابعا" :الرتبية هي إعداد املرء ليحيا حياة كاملة ،ويعيش سعيدا ،حمبا لوطنه ،قواي يف جسمه كامال يف
خلقه ،منظما يف تفكريه ،رقيقا يف شعوره ،ماهرا يف عمله ،متعاوان مع غريه حيسن التعبري بقلمه ولسان

وجييد العمل بيده"(.)4

خامسا" :الرتبية هي عملية تشكيل الشخصية السوية املتكاملة يف مجيع جوانبها :روحيا وعقليا
ووجدانيا واجتماعيا وجسميا ،والقادرة على التكيف مع البيئة االجتماعية والطبيعة اليت تعيش

فيها"(.)5

ليشب قوايً معاىف قادراً
سادسا" :الرتبية تعين تغذية اجلسم وتربيته مبا حيتاج إليه من مأكل ومشرب؛ ّ
على مواجهة تكاليف احلياة ومشقاهتا ،فتغذية اإلنسان والوصول به إىل حد الكمال هو معىن الرتبية،
كل ما يغذي يف اإلنسان جسماً وعقالً وروحاً وإحساساً ووجداانً وعاطفة"(.)6
ويقصد هبذا املفهوم ّ

سابعا" :املعىن االصطالحي للرتبية ال خيرج يف العموم عن كونه تنمية وزايدة الوظائف احليوية املختلفة
عند اإلنسان ،حىت تبلغ كماهلا ،ورقيها ،ومتامها الذي خلقت له ،عن طريق التدريب ،والتثقيف،

والتعليم ،والتهذيب ،واالستمرار ،واملمارسة" (.)7
ويرى الباحث أن كل تعريف من التعريفات السابقة وغريها مما مل يذكر ،حيمل بني طياته شيئا
من القيم واملثل العليا اليت يسعى املربون لتحقيقها ،إال أنه يالحظ على التعريفات الرتبوية أن منها غري
( )1الراغب األصفهاين  ،املفردات يف غريب القرآن ،ط( ،1ص)336 :
( )2البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،د.ط.)22 /1( ،

( )3ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،د.ط.)121 /1( ،
( )2اإلبراشي ،روح الرتبية والتعليم ،ط ،2ص.7

( )2الزنتاين ،أسس الرتبية اإلسالمية ،د.ط ،ص .22

( )6عباس حمجوب ،أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم  ،د.ط ،ص .12
( )7صاحل أبو عراد ،مقدمة يف الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص .11
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اجلامع الذي يركز على جانب واحد من جوانب الرتبية ويهمل البقية ،أو يهتم هبدف أو غرض تربوي
ويرتك ما هو أوىل منه  ،ومنها غري الدقيق لعمومه ومشوله  ،وهذا التباين واالختالف بني املربني نتيجة
العتقاداهتم  ،وثقافاهتم ،وتقاليدهم املختلفة.
ويستخلص الباحث من التعريفات السابقة  ،التعريف التايل:
الرتبية هي تنمية وزايدة الوظائف احليوية املختلفة عند اإلنسان ،حىت تبلغ كماهلا يف مجيع جوانبها عن
طريق التدريب ،والتثقيف ،والتعليم ،والتهذيب ،واالستمرار ،واملمارسة.
املطلب الثاين :تعريف الرتبية اإلسالمية:
الرتبية اإلسالمية أحد فروع علم الرتبية تتميز يف الغاية واملصدر ،وتبين شخصية مسلمة متكاملة(.)1
ومصطلح الرتبية اإلسالمية ليس مصطلحاً حديثاً  ،بل إن املتتبع للتاريخ الثقايف اإلسالمي جيد أن
بعض املربني املسلمني السابقني استخدموا مصطلحات أتخذ نفس املفهوم الرتبوي اإلسالمي ،والعربة
يف ذلك ابحلقيقة واجلوهر ،ال ابللفظ أو املظهر :ومن يتصفح الرتاث اإلسالمي القدمي جيد آراء تربوية
إسالمية قيمة (.)2

هذا وقد عرفها الباحثون املعاصرون بتعريفات متعددة مل يتفقوا على صيغة واحدة ،وذلك
الختالف مشارهبم ،وتباين ختصصاهتم  ،فمن تلك التعريفات:

أوال" :الرتبية اإلسالمية هي التنظيم النفسي ،واالجتماعي الذي يؤدي إىل اعتناق اإلسالم ،وتطبيقه
كليا يف حياة الفرد واجلماعة"(.)3
اثنيا" :الرتبية اإلسالمية هي تنشئة اإلنسان شيئا فشيئا يف مجيع جوانبه ،ابتغاء سعادة الدارين ،وفق
املنهج اإلسالمي"(.)4

( )1انظر :صاحل أبو عراد ،مقدمة يف الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص  ،12بتصرف.
( )2انظر :الغامدي ،مدخل إىل الرتبية اإلسالمية  ،د.ط ،ص ،7بتصرف.

( )3النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط ،22ص.23
( )2احلازمي ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص. 11
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اثلثا" :الرتبية اإلسالمية هي تنشئة وتكوين إنسان مسلم متكامل من مجيع نواحيه املختلفة من
الناحية الصحية والعقلية واالعتقادية والروحية واألخالقية واإلرادية ،واإلبداعية يف مجيع مراحل ّنوه يف
ضوء املبادئ والقيم اليت أتى هبا اإلسالم ،ويف ضوء أساليب وطرق الرتبية اليت بينها"(.)1

رابعا" :الرتبية اإلسالمية نظام تربوي شامل مستق ،يهتم إبعداد اإلنسان الصاحل واجملتمع الصاحل
إعدادا متكامال دينيا ودنيواي اعتمادا على املبادئ والتعاليم ،واملنهجية اإلسالمية املستمدة من مصادر

الدين اإلسالمي احلنيف"(.)2

خامسا" :الرتبية اإلسالمية هي تنمية شخصية اإلنسان يف جوانبها اجلسمية والروحية والعقلية ،وتوجيه
قدراته وإمكانياته يف ضوء املبادئ واملفاهيم ،والقيم املستمدة من األصول اإلسالمية هبدف إعداد

اإلنسان الصاحل املصلح ،واجملتمع العامل املنتج ،واألمة اإلسالمية اخلرية"(.)3

ويالحظ على التعريفات السابقة مع تنوع ألفاظها اتفاقها على االلتزام ابلدين اإلسالمي
َ
للوصول إىل غاية واحدة  ،هي صالح الفرد واألمة وسعادة الدنيا وآلخرة.
املطلب الثالث :مصادر الرتبية اإلسالمية:
الرتبية اإلسالمية تعتمد يف توجيهاهتا على مصادر حتكمها حتقق مقاصد الشريعة ،والسعادة الدنيوية
واألخروية ملن اتبعها ،وليست تربية تعتمد على األهواء ،واآلراء يف معزل عن الشرع (.)4

إن الرتبية اإلسالمية كعلم تربوي  ،تعد ثنائية املصدر ؛ ألهنا جتمع بني العلوم الشرعية والعلوم
الرتبوية .وهي بذلك متميزةٌ ومنفردةٌ عن غريها من أنواع الرتبية األخرى اليت جرت العادة أن تعتمد يف
فلسفات  ،أو نظر ٍ
ٍ
ايت أو حنو ذلك من االجتهادات و اآلراء البشرية املختلفة .وبذلك
مصادرها على
ميكن القول إن مصادر الرتبية اإلسالمية تنقسم إىل قسمني رئيسيني مها املصادر األصلية

( )1ايجلن ،أهداف الرتبية اإلسالمية وغاايهتا،ط ،2ص.23

( )2صاحل أبو عراد ،مقدمة يف الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص .17

( )3دمحم آل عمرو ،حممود الشيخ ،أصول الرتبية اإلسالمية،ط ،2ص.27
( )2انظر :احلازمي ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص ،221بتصرف.
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( اإلهلية ) ،و املصادر الفرعية ( البشرية )(. )1
أوال :املصادر األصلية ( اإلهلية ) :
 -8القرآن الكرمي
اختلف العلماء يف تعريف القرآن لغة ،فمنهم من يرى أنه مشتق مهموز من قرأ " :مبعىن اجلمع ،ومسي

قرآان؛ ألنه جيمع السور ،فيضمها"( .)2ومنهم من يرى أنه مشتق غري مهموز من قري ( ":قري)

القاف والراء واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على مجع واجتماع"( ،)3ومنهم من يرى أنه مشتق غري
مهموز من قرن( :قرن) القاف والراء والنون أصالن صحيحان ،أحدمها يدل على مجع شيء إىل

شيء ،واآلخر شيء ينتأ بقوة وشدة"( ،)4ومنهم من يقول" :القرآن اسم ،وليس مبهموز ،ومل يؤخذ من

قرأت ،ولو أخذ من قرأت لكان كل ما قرئ قرآان ،ولكنه اسم للقرآن مثل التوراة واإلجنيل"(.)5

والراجح أن لفظ القرآن مهموز ،وإذا حذف مهزه؛ فإّنا ذلك للتخفيف ،وإذا دخلته أل بعد
التسمية؛ فإّنا هي للمح األصل ال للتعريف ،وهو مصدر مرادف للقراءة مث نقل من هذا املعىن

املصدري ،وجعل امسا للكالم املعجز املنزل على النيب ملسو هيلع هللا ىلص من ابب إطالق املصدر على مفعوله(.)6

والقرآن الكرمي شرعاً ":هو كالم هللا ،املنزل على دمحم صلى هللا عليه وسلم املتعبد بتالوته"(.)7
وفصله فأحسن
احلجة البالغة الباقية ،أحكمه هللا فأتقن إحكامهّ ،
هو املعجزة العظمى ،و ّ
تفصيله ،حتدى به الناس كافة ،واإلنس واجلن أن أيتوا مبثله ،أو ببعضه؛ فباءوا ابلعجز والبهر ،هداية
اخلالق إلصالح اخللق ،وشريعة السماء ألهل األرض (.)1

( )1انظر :صاحل أبو عراد ،مقدمة يف الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص ،31ابختصار.

( )2ابن منظور ،لسان العرب ،ط ، 3:اهلمزة :فصل القاف :مادة :ق ر أ.)122 /1( ،

( )3ابن فارس ،مقاييس اللغة  ،د.ط ،كتاب القاف :ابب القاف والراء وما يثلثهما :مادة :ق ر ى.)72 /2( ،
) )2ابن فارس ،مقاييس اللغة  ،د.ط ،كتاب القاف :ابب القاف والراء وما يثلثهما :مادة :ق ر ن.)76 /2( ،
( )2البيهقي ،مناقب الشافعي للبيهقي ،ط.)277 /1( ،1

( )6الزرقاين ،مناهل العرفان يف علوم القرآن ،ط.)12 /1( ،3
( )7القطان ،مباحث يف علوم القرآن  ،ط( ،3ص.)17 :
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أثرا ال شك فيه يف تربية نفس رسول هللا -صلى هللا عليه وسلم ،-وصحابته وقد
وقد ترك القرآن ً

شهدت بذلك السيدة عائشة -اهنع هللا يضر )2( -فقالت يف وصفه ...(( :فإن خلق نيب هللا -صلى هللا عليه

وسلم -كان القرآن ،)3())...أما أصحابه -رضوان هللا عليهم ،-فقد أخذوا أنفسهم بتطبيق القرآن
مع تعلمه ،فتعلموا العلم والعمل مجيعا ،وكان للقرآن وقع عظيم ،وأثر تربوي ابلغ يف نفوس املسلمني،
حىت شغلهم عن الشعر ،وكانوا من أشد الناس تعلقا به ،وعن احلكم والكهانة ،وأخبار الفروسية،
وأخبار العرب يف جاهليتهم(.)4

وقد اشتمل القرآن الكرمي على كل ما ينمي الفرد واجملتمع على اخلري ،وما يصلح حياهتم
وينظم شؤوهنم ،وحيقق سعادهتم يف الدنيا واآلخرة  ،ويبعدهم عن الشرور ،وعن املثبطات  ،واملعوقات،
ومن ذلك الرتبية األخالقية كالصدق ،والتواضع والعفة ،واالستئذان ،وغريها ،والرتبية احلسية ابلدعوة
إىل استخدامها ،والتفكري الصحيح (.)5
 -7السنة النبوية
"السنة يف االصطالح ما صدر عن النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -غري القرآن الكرمي من قول أو فعل أو تقرير ،هذا
تعريفها عند األصوليني ،وعند احملدثني زايدة الوصف ،إذ يقولون السنة ما نقل عن النيب -صلى هللا
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف"

(.)6

( )1انظر :أبو شهبة ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي ،د.ط( ،ص ، )13 - 2 :ابختصار.
 (2عائشة بنت الصديق أيب بكر التيمية أم املؤمنني بنت اإلمام الصديق األكرب ،خليفة رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص -وأمها :هي أم رومان
وتزوجها نيب هللا قبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خدجية بنت خويلد ،ودخل هبا يف شوال سنة اثنتني ،توفيت سنة سبع ومخسني.
ودفنت ابلبقيع .انظر :الذهيب ،سري أعالم النبالء ،ط.)132 /2( ،3

( )3أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب صالة املسافرين وقصرها ،ابب جامع صالة الليل ،ومن انم عنه أو مرض)213 /1( ،
،رقم(.)726

( )2انظر :النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط(، 22ص ،)22 - 23 :ابختصار.
( )2انظر :احلازمي ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص  ،222- 222ابختصار.
( )6السلمي ،أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله  ،د.ط( ،ص.)133 :
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والسنة هي املصدر الثاين من مصادر التشريع اإلسالمي؛ لكوهنا جاءت وحياً من هللا ، 

أجراه على لسان رسوله  . قال سبحانه

وتعاىل :ﱡ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ

ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﭐﱠ [سورة النجم ،]2-3:وقال تعاىل

ﱡ...ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠﭐﱠ [سورة احلشر]7:
ومن الفوائد الرتبوية للسنة ؛ إيضاح املنهج الرتبوي القرآين ،واستنباط أسلوب تربوي من سرية

الرسول صلى هللا عليه وسلم مع أصحابه ،وأهله ،وأعدائه(.)1
اثنيا :املصادر الفرعية:

رجاال ونساءً؛ إذ كل
أ -هدي الصحابة –مهنع هللا يضر-وهم الذين تعلموا من النيب -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وعاصروه وآزروه ً
كالم و ٍ
ما أثِّر عنهم من ٍ
أفعال حنن مطالبون به.
َ
ب -هدي التابعني وهم الذين أخذوا العلم من صحابة رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ،-وأبلغوه َم ْن بعدهم كما
وصلهم ،وما بدلوا تبديال (.)2
ت -الرتاث املعاصر :ويقصد به جمموع اآلراء  ،واالجتهادات ،والتطبيقات الرتبوية اليت صدرت عن
املهتمني ابجلانب الرتبوي من الفقهاء ،والعلماء ،واملربني ،واملفكرين املسلمني عرب التاريخ اإلسالمي،
وجيب علينا أال نقبل بكل ما جاء يف هذا الرتاث على إطالقه ؛ وأن خنضعه للنظر والتحقيق الدراسة
 ،فما كان منه متفقاً مع القرآن الكرمي  ،والسنة  ،قبلناه وأخذانه وعملنا به  ،وما كان خمالفاً هلما
تركناه ورفضناه (.)3

( )1انظر :النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط( ،22ص ،)26 :بتصرف.
( )2انظر :املرسي  ،من قضااي الرتبية الدينية يف اجملتمع اإلسالمي ،ط( ،1ص ،)27 :ابختصار.
( )3انظر :صاحل أبو عراد ،مقدمة يف الرتبية اإلسالمية ،ط ،1:ص  ،32 ،37ابختصار.
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املبحث الثاين :تعريف الرتبية القرآنية ،وجوانبها.
املطلب األول :تعريف الرتبية القرآنية:
تعترب الرتبية القرآنية أصال وأساسا للرتبية اإلسالمية؛ ألن القرآن هو املصدر األول للتشريع إلسالمي،
ومن أجل ذلك اجتهد الباحثون يف تعريف الرتبية القرآنية أو يف وصفها بذكر شيء من مساهتا ،فمن
مجلة أقواهلم :
أوال" :الرتبية اإلسالمية القرآنية ،منهج كامل متكامل شامل متوازن ،ومن مث فهي كلية يف أغراضها،

وتعتين ابإلنسان ككل ،وابستمرارية تعلمه ،وهتتم ابلدنيا واآلخرة ،وابلعمل والتطبيق ،وهتتم ابملادة كما

هتتم ابلروح ،يف سبيل بناء شخصية املسلم"(.)1

اثنيا" :تربية القرآن الكرمي شاملة ال تعين مفهومها املألوف فهي ال تقتصر على املسجد أو املعهد ،أو
تعىن ابلعقيدة وهتمل العمل ،إّنا تشمل كل جوانب النفس ،وتعمل يف كل ميادين

احلياة"(.)2

وجل -يف كتابه لصياغة اإلنسان
اثلثا" :الرتبية القرآنية هي املنهج القرآين الذي أودعه هللا ّ -
عز ّ

ّنوه املختلفة مبا ينسجم مع فطرته وضمان سعادته يف الدنيا واآلخرة" (.)3
وتوجيهه ،ورعاية جوانب ّ

رابعا" :الرتبية ابلقرآن الكرمي هي عملية توجيه الفرد وجهة تتحقق هبا مشاركته على النحو الذي
وضعه القرآن الكرمي يف مجيع جوانب حياة اإلنسان الروحية اإلميانية (عقدية) والتعبدية و الفكرية

(عقلية) واألخالقية والنفسية واالجتماعية"(.)4

( )1أبو العينني ،فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكرمي ،ط ،1ص.121
( )2دمحم شديد ،منهج القرآن يف الرتبية ،ط ،1ص.2

( )3أنور ،الرتبية القرآنية يف سورة النور ،رسالة ماجستري،ص. 23
( )2اجلمعية العلمية السعودية للقران الكرمي وعلومه جبامعة أم القرى مبكة " ،ملتقى الرتبية ابلقرآن مناهج وجتارب" ،علي بن
عبده أبومحيدي ،الرتبية ابلقرآن (املفهوم  ،واألسس  ،والضوابط) ص.76
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خامسا" :مصطلح الرتبية القرآنية يعين تنشئة الفرد ،وإعداده على حنو متكامل يف مجيع أموره العقدية
والتعبدية واخللقية ،والعقلية والنفسية والصحية ،وتنظيم سلوكه وعواطفه على وفق ما أمر هللا تعاىل به

يف كتابه الكرمي"(.)1

ويالحظ على التعريفات السابقة أبن منها ما تناول الرتبية القرآنية بذكر مساهتا وأمهيتها ،ومنها
ما أمهل املعىن اللغوي ملصطلح الرتبية ،ومنها ما اقتصر على بعض اجلوانب الرتبوية ،ولذلك يستخلص
الباحث التعريف التايل:
الرتبية القرآنية :هي تنشئة الفرد وإعداده على حنو متكامل يف مجيع اجلوانب املختلفة ،يف
ضوء املبادئ والقيم وطرق الرتبية اليت جاء هبا القرآن الكرمي.
املطلب الثاين :جوانب الرتبية القرآنية:
تعددت آراء الباحثني حول حتديد اجلوانب أو األسس أو الركائز اليت تبىن عليها الرتبية اإلسالمية
عموما ،والرتبية القرآنية خصوصا فمن تقسيماهتم:
أوال :اجلانب اإلمياين ،واجلانب الروحي ،واجلانب العقلي ،واجلانب األخالقي ،واجلانب االجتماعي،
واجلانب النفسي ،واجلانب الصحي(.)2
اثنيا :الرتبية الروحية ،والرتبية الوجدانية ،والرتبية العاطفية ،والرتبية اجلسمية والصحية ،والرتبية العقلية
والفكرية ،والرتبية املهنية(.)3
اثلثا :البناء العلمي ،والبناء العقدي ،والبناء التعبدي ،والبناء اخللقي ،والبناء املهين ،والبناء
اجلسمي(.)4

( )1اجلمعية العلمية السعودية للقران الكرمي وعلومه جبامعة أم القرى مبكة " ،ملتقى الرتبية ابلقرآن مناهج وجتارب  ،عبد هللا موسي
دمحم أبو اجملد ،"،الرتبية القرآنية بني النظرية والتطبيق  ،ص.126
( )2انظر :الغامدي ،مدخل إىل الرتبية اإلسالمية  ،د.ط ،ص  ،223 - 213ابختصار.

( )3انظر :عباس حمجوب ،أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم  ،د.ط ،ص ،236-121ابختصار.
( )2انظر :احلازمي ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص ،161-72ابختصار.
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رابعا :الرتبية اجلسمية ،والرتبية الروحية ،والرتبية العقلية ،والرتبية الوجدانية ،والرتبية اخللقية ،والرتبية
االجتماعية(.)1
خامسا :الرتبية اجلسدية ،الرتبية العقلية ،الرتبية العقائدية ،الرتبية األخالقية ،الرتبية الوجدانية ،الرتبية
اجلمالية ،الرتبية االجتماعية(.)2
سادسا :األسس الفكرية ،واألسس العقدية ،واألسس التعبدية ،واألسس التشريعية وتشمل األخالقية،
والنفسية ،واالجتماعية ،واالقتصادية(.)3
سابعا :أسس مشولية وهي األساس االعتقادي والتعبدي والتشريعي ،أو أسس فرعية وهي التارخيية
والفلسفية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والقضائية والرتبوية والنفسية والعلمية(.)4
اثمنا :األساس اإلمياين (صحة العقيدة)،واألساس العلمي (العلم النافع) ،واألساس العملي(العمل
ابلعلم -صحة العبادة) ،واألساس الفكري (سالمة التفكري) ،واألساس النفسي(طمأنينة النفس) (.)5
ويرى الباحث عند التأمل والنظر الشمويل هلذه التقسيمات أهنا ثالثة جوانب :جانب
عقدي(إمياين)  ،وجانب تعبدي ،وجانب أخالقي ،وبقية اجلوانب متضمنه هلا ،وهذا التقسيم سوف
يسري عليه الباحث إن شاء هللا عند استخراج اإلشارات الرتبوية من سور سبأ.

( )1انظر :الزنتاين ،أسس الرتبية اإلسالمية يف السنة النبوية،ط ،2ص ،626-236ابختصار.

( )2انظر :أبو العينني ،فلسفة الرتبية اإلسالمية يف القرآن الكرمي ،ط ،1ص ،231 – 121ابختصار.
( )3انظر :دمحم آل عمرو ،حممود الشيخ ،أصول الرتبية اإلسالمية،ط ،2ص ،111 – 22ابختصار.

( )2انظر :اجلمعية العلمية السعودية للقران الكرمي وعلومه جبامعة أم القرى مبكة " ،ملتقى الرتبية ابلقرآن مناهج وجتارب" ،امحد
صاحل بين سالمة  ،الرتبية القرآنية منهج أصيلي(املفهوم ،واألسس ،والضوابط)،ص ،22ابختصار.
( )2انظر :اجلمعية العلمية السعودية للقران الكرمي وعلومه جبامعة أم القرى مبكة " ،ملتقى الرتبية ابلقرآن مناهج وجتارب"  ،دمحم
مصطفى أمحد شعيب  ،الرتبية ابلقرآن الكرمي ( ،املفهوم ،واألسس ،والضوابط) ،ص  ،121ابختصار.
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 -8اجلانب اإلمياين.
اإلميان يف اللغة(" :أمن) اهلمزة وامليم والنون أصالن متقارابن له أصالن متقارابن أحدمها :األمانة اليت

هي ضد اخليانة ،ومعناها سكون القلب ،واآلخر التصديق"( ، )1أما املعىن االصطالحي لإلميان فهو:
"قول ابللسان ،وتصديق ابجلنان ،وعمل ابألركان ،يزيده كثرة العمل والقول ابإلحسان ،وينقصه

العصيان"(.)2

ونظرا ألن اإلميان هو احلجر األساسي لنظام اإلسالم  ،فإن الرتبية اإلسالمية جيب أن تبىن
على أساس اإلميان بكل أركان الدين إمياان واضحا متميزا .وإذا وجدت تربية هتمل أحد أركان اإلميان
فإهنا تربية انقصة ال فائدة منها(.)3

وقد وردت هذه األركان يف قوله تعاىل:

ﱡ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ  ...ﭐﱠ

[سورة

البقرة.]177:
ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص...(( :اإلميان أن تؤمن ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،وتؤمن ابلقدر خريه

وشره.)4())...

وهكذا جند أن النيب أول ما بدأ يف تربية أصحابه بدأ ابجلانب اإلمياين ،فغرس العقيدة
اإلسالمية يف قلوهبم مث أزال منها العقائد الباطلة ؛ الستحالة وجود عقيدتني متناقضتني يف قلب
واحد(.)5

ومن الثمار الرتبوية يف اجلانب اإلمياين تنمية اإلميان احلي النابض ابحليوية والعمل مبوجبه،
واستخدام األدلة البديهية الفطرية لإلقناع واالقتناع ،وتكوين عاطفة إميانية قوية دافعة إىل السلوك،
( )1ابن فارس  ،مقاييس اللغة ،د.ط ،كتاب اهلمزة ،مادة  :أ م ن.)133 /1(،
( )2أبو يعلى  ،االعتقاد  ،ط( ، 1ص.)23 :

( )3انظر :النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط(، 22ص ،)67 :بتصرف.

( )2أخرجه مسلم يف صحيحه ،كتاب اإلميان ،ابب معرفة اإلميان ،واإلسالم ،والقدر وعالمة الساعة ،)37 /1( ،رقم .2
( )2انظر :الغامدي ،مدخل إىل الرتبية اإلسالمية  ،د.ط ،ص  ،216بتصرف.
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والرتكيز على جوانب العقيدة اإلسالمية اإلجيابية واملؤثرة على السلوك؛ وذلك مثل بيان صفات هللا
تعاىل اليت تصوره يف حالة قريبة من اإلنسان حبيث يراه ويرعاه ويسجل مالئكته ماله وماعليه وال
يفارقون مراقبته يف السر والعلن وال ابلليل والنهار(.)1

ومن الثمار أيضا قوة العزمية والتضحية ،والشعور ابلثقة ابهلل تعاىل ،وتوفري الراحة النفسية

والطمأنينة ،واحرتام العقل وحتفيزه للتفكري واالستنتاج ،وتنمية الشعور ابملسؤولية(.)2
 -7اجلانب التعبدي.

خلق هللا اإلنسان ليقوم بعبادته وطاعته  ،وعدم صرف شيء من العبادات لغريه ،قال تعاىل

ﱡﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﭐﱠ

[سورة البينة ،]2:وقال تعاىل ﱡ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﭐﱠ [سورة الذارايت.]26:
وحينما انشغل الناس ابمللذات عن هذه الغاية اليت خلقهم هللا تعاىل من أجل القيام هبا؛
احنرفت أخالقهم ،وزاد هذا االحنراف كلما هتاون الناس عن أداء العبادات على الوجه املأمور به،
وإذا رجعوا ومتسكوا ابلعبادات وحافظوا عليها استقامت (.)3
ومن األثر الرتبوي للعبادة أهنا تعلمنا الوعي الفكري الدائم ،وتريب املسلم على االرتباط ابملسلمني،
حيثما كان ،ارتباطا واعيا منظما متينا مبنيا على عاطفة صادقة ،وثقة ابلنفس عظيمة ،و تريب العبادة
ايضا النفس املسلمة على العزة والكرامة ،وإابء الضيم ،واالعتزاز ابهلل ،وتريب العبادة كذلك اجلماعة
على احلياة الشورية ،القائمة على التعاون ،واملساواة ،والعدل ،وتريب عند املسلم قدرا من الفضائل
الثابتة املطلقة(.)4

( )1انظر :ايجلن ،أهداف الرتبية اإلسالمية وغاايهتا ،ط ،2ص ،76ابختصار.

( )2انظر :دمحم آل عمرو ،حممود الشيخ ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ط ،2ص  ،23 -71ابختصار.
( )3انظر :احلازمي ،أصول الرتبية اإلسالمية ،ط ،1ص ،112بتصرف.

( )2انظر :النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط(، 22ص ،)22 - 21 :ابختصار.
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 -4اجلانب األخالقي
متثل األخالق أمهية كربى لألفراد واجلماعات والشعوب .واهتم اإلسالم ابألخالق احلميدة واعتربها
األساس الذي تستند إليها كل معامالت اإلنسان مع خالقه ومع نفسه ومع اآلخرين .ولقد امتدح
رب العزة نبيه الكرمي ووصفه بقوله ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﭐﱠ [سورة القلم.)1(]2:

واملقصود مبفهوم علم األخالق اإلسالمية هو ":علم اخلري والشر واحلسن والقبح ،وهو واحد
من العلوم اإلسالمية اليت تقوم على مصادر املعرفة اإلسالمية منها القرآن والسنة واملصادر التشريعية
األخرى ،والدليل على ذلك كثري يف القرآن والسنة؛ إذ جاءت كثري من اآلايت واألحاديث تبني أين
اخلري والشر وأين احلسن والقبح ،وتعرفها أحياان ابملعروف وأخرى ابملنكر والنفع والضر"(.)2
ومن بعض أمهات الفضائل اليت مييز هبا القرآن املسلم احلق
ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏ
ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝ
ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﭐﱠ [سورة البقرة.]177:
ﱡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ
ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ
ﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏ
ﳐﳑﳒﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ
ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ
ﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀ

( )1انظر :دمحم مرسي ،الرتبية اإلسالمية أصوهلا وتطورها يف البالد العربية ،د.ط ،ص ،131 ،132:ابختصار.
( )2ايجلن ،علم األخالق اإلسالمية ،ط( ،2ص.)27 :
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ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎﲏﲐ
ﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ
ﲬﲮ
ﲭ
ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ

ﲯ ﲰ ﲱﭐﱠ [سورة الفرقان.]76-63:
ﱡﱪﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼ
ﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ
ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡ
ﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈ

ﳉ ﳊ ﳋﭐﱠ [سورة املعارج.)1( ]32-11:

( )1انظر :دراز ،دستور األخالق يف القرآن ،ط ( ،13ص ،)772 - 772 :ابختصار.
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الفصل اخلامس :مدخل إىل سورة سبأ
وفيه مبحثان:
املبحث األول :التعريف ابلسورة وفضلها ومقصدها.
املبحث الثاين :مناسبات السورة .
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املبحث األول :التعريف ابلسورة وفضلها ومقصدها
املطلب األول :التعريف ابلسورة:

أوال :اسم السورة وسبب تسميتها :
تسمى سورة سبأ ،وهذا امسها الذي اشتهرت به يف كتب السنة وكتب التفسري وبني القراء (.)1ومسيت

سورة سبأ؛ الشتماهلا على قصة سبأ(.)2
اثنيا :عدد آايهتا.

اختلف أهل العلم يف عد آيها على قولني:
 -1أربع ومخسون آية(.)3

 -2مخس ومخسون آية(.)4
وجيمع بني القولني أبن عدد آيها أربع ومخسون يف عد اجلمهور ،ومخس ومخسون يف عد أهل
الشام( .)5وسبب ذلك اختالفهما يف آية ﱡ ...ﱉ ﱊ ﱋﱌﭐﱠ [سورة سبأ.]12:
( )1انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،)133 /22( ،ابختصار.

( )2الفريوز أابدى  ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،د.ط.)322 /1( ،

( )3انظر :مقاتل بن سليمان ،تفسري مقاتل بن سليمان ،ط .)221 /3(، 1الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن  ،ط،1
( .)237 /11الواحدي ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد  ،ط .)226 /3(، 1الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض

التنزيل ،ط .)266 /3(، 3الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،ط .)113 /22( ،3القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن،

ط .)222 /12( ،2البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ط .)221 /2( ،1النسفي  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل،
ط .)21 /3( ،1ابن جزي  ،التسهيل لعلوم التنزيل  ،ط .)161 /2(، 1احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،ط( ،1ص:

 .)262اإلجيي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ط.)373 /3( ،1

( )2انظر :الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،ط .)113 /22(،3احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،ط ،1ص262 :
( )2انظر :الداين ،البيان يف عد آي القرآن ،ط( ،1ص .)231 :السخاوي ،مجال القراء وكمال اإلقراء ،ط( ،1ص)331 :

 .ابن عاشور ،التحرير والتنوير  ،د.ط .)132 /22( ،األلوسي  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  ،ط،1

(.)277 /11
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عدها الشامي ومل يعدها الباقون(.)1
اثلثا :عدد كلماهتا ،وعدد حروفها.
كلمها مثاّنائة وثالثة ومثانون كلمة ،وحروفها ثالثة آالف ومخس مئة واثنا عشر حرفا (.)2
رابعا :مكية السورة ومدنيتها
أقوال العلماء:
 -1مكية كلها( ، )3وحكى القرطيب( ، )4وابن اجلوزي( )5اإلمجاع على ذلك(.)6

( )1انظر :الداين ،البيان يف عد آي القرآن ،ط( ،1ص .)231 :السخاوي ،مجال القراء وكمال اإلقراء ،ط( ،1ص.)331 :
( )2انظر :الداين ،البيان يف عد آي القرآن ،ط( ،1ص.)231 :النيسابوري  ،غرائب القرآن ورغائب الفرقان ،ط /2( ،1
.)221

( )3انظر :الزركشي ،الربهان يف علوم القرآن ،ط.)113 /1( ، 1مقاتل بن سليمان ،تفسري مقاتل بن سليمان ،ط/3( ، 1
 .)221حيىي بن سالم ،تفسري حيىي بن سالم ،ط .)722 /2( ،1الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن  ،ط/11( ،1

 .)237الواحدي ،الوسيط يف تفسري القرآن اجمليد  ،ط .)226 /3( ، 1البغوي  ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن  ،ط/6( ،1
 .)323النسفي  ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،ط .)21 /3( ،1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم  ،ط.)236 /6( ،1
الثعاليب  ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،ط .)363 /2( ،1السيوطي ،الدر املنثور يف التفسري ابملأثور ،د.ط/6( ،

 .)673السعدي  ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان ،ط(،1ص .)672 :سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ط، 17
(.)2227 /2
( )2هو دمحم بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي األندلسي ،أبو عبد هللا القرطيب :من كبار املفسرين ،حمدث ،صاحل
متعبد ،من أهل قرطبة ابألندلس ،رحل إىل املشرق واستقر مبنية ابن خصيب يف مشايل أسيوط ،مبصر ،وتويف فيها عام . 671
انظر :الداوودي ،طبقات املفسرين ،د.ط .)61 /2( ،األدنه وي ،طبقات املفسرين ،ط( ،1ص .)226 :عادل نويهض،
معجم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ط.)271 /2( ،3

( )2هو عبد الرمحن بن علي بن دمحم بن علي بن عبيد هللا بن عبد هللا البكري من ولد اإلمام أىب بكر الصديق رضي هللا تعاىل عنه
اإلمام أبو الفرج ابن اجلوزي .البغدادي احلنبلي الواعظ ،صاحب التصانيف املشهورة يف أنواع العلوم من التفسري ،واحلديث،
والفقه ،والوعظ ،والزهد ،والتاريخ ،وغري ذلك مولده عام  232ه ووفاته عام  217ه ببغداد .انظر :السيوطي ،طبقات

املفسرين ،ط( ،1ص.)61 :

( )6انظر :القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ط ،)222 /12( ،2ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري،ط.)221 /3( ،1
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 -2مكية ماعدا آية

ﱡﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯ

ﲰ ﲱ ﲲ ﲳﭐﱠ [سورة سبأ ،]6:فمختلف فيها( ، )1فمنهم من قال :أبهنا مكية ،
ومنهم قال :أبهنا مدنية(.)2

خامسا :ترتيبها:
 -8حسب النزول:
قال ابن الضريس( " :)3عن ابن عباس ،قال... :وكان أول ما أنزل من القرآن اقرأ ابسم ربك الذي
خلق ،مث ن ،والقلم ...مث لقمان ،مث سبأ ،مث الزمر. )4("...

أي أهنا نزلت بعد لقمان( ،)5وقبل الزمر( ،)6وترتيبها يف النزول الثامنة واخلمسون(. )7
 -7حسب املصحف:

( )1انظر :ابن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ط .)232 /2( ،1الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري،
ط .)113 /22( ،3القرطيب ،اجلامع ألحكام القرآن ،ط .)222 /12( ،2البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ط،1

( .)221 /2الثعاليب  ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،ط .)363 /2( ،1اإلجيي ،جامع البيان يف تفسري القرآن ،ط،1
( .)373 /3الشوكاين ،فتح القدير ،ط.)327 /2( ،1

( )2انظر :ابن جزي  ،التسهيل لعلوم التنزيل  ،ط . )161 /2( 1احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،ط( ،1ص.)262 :
الثعاليب  ،اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن ،ط .)363 /2( 1املراغي ،تفسري املراغي،ط.)22 /22( ،1

( )3هو أبو عبد هللا دمحم بن أيوب بن حيىي بن ضريس ،البجلي ،الرازي ،احلافظ ،احملدث ،الثقة ،املعمر ،املصنف ،ولد يف حدود

سنة  233هـ ،ومات يوم عاشوراء سنة 212ه ابلري .انظر :الذهيب  ،سري أعالم النبالء ،ط .)221 /13( ،3عادل نويهض،
معم املفسرين «من صدر اإلسالم وحىت العصر احلاضر» ،ط.)216 /2( ،3

( )2ابن الضريس ،فضائل القرآن وما أنزل من القرآن مبكة وما أنزل ابملدينة،ط( ،1ص .)33 :السيوطي ،اإلتقان يف علوم
القرآن ،د.ط .)22 /1( ،الزركشي  ،الربهان يف علوم القرآن ،ط.)113 /1( ،1

( )2انظر :الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ،)266 /3(، 3احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،ط،1
(ص،)262 :

( )6انظر :الزركشي  ،الربهان يف علوم القرآن،ط.)113 /1( ،1
( )7انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)133 /22( ،
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وهي السورة الرابعة والثالثون (. )1
املطلب الثاين :فضائل السورة.
وردت أحاديث يف فضل السورة ومنزلتها بني السور ،منها:
أوال:أهنا من املثاين اليت أوتيها النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -مكان اإلجنيل ،عن واثلة بن األسقع( ،)2قال :قال النيب
-ملسو هيلع هللا ىلص(( :-أعطيت مكان التوراة السبع ،ومكان الزبور املئني ،ومكان اإلجنيل املثاين ،وفضلت

ابملفصل))(.)3

اثنيا :من فضائلها( ،)4عن عبد هللا بن مسعود

-هنع هللا يضر)5(-

 ،قال :دخل النيب -ملسو هيلع هللا ىلص -مكة يوم

الفتح ،وحول البيت ستون وثالث مائة نصب (( فجعل يطعنها بعود يف يده ،ويقول تعاىل:
ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓﭐﱠ [سورة اإلسراء ،]21:ويقول

ﱡ...

تعاىل :ﱡ ...ﱂ ﱃ

ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﭐﱠ [سورة سبأ.)6( ))]21:

( )1انظر :حبنكة ،معارج التدبر ودقائق التفكر،ط.) 2 ، 12(،2
اّلل بن عبد ايليل بن انشب
( )2هو واثلة بن األسقع بن كعب بن عامر ،من بين ليث بن عبد مناة -ويقال ابن األسقع بن عبد ن
اّلل بن األسقع ،كان ينسب إىل ج ّده ،ويقال األسقع لقب،
بن غرية بن سعد بن ليث .وصحح ابن أيب خيثمة أنه واثلة بن عبد ن
الشام .مات يف خالفة عبد امللك سنة ثالث ومثانني.
وامسه عبد ن
الصفة ،مث نزل ّ
اّلل .أسلم قبل تبوك ،وشهدها .كان من أهل ّ
انظر :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ط .)262 /6( ،1الذهيب  ،سري أعالم النبالء ،ط.)322 /3( ،3

( )3أخرجه الطيالسي يف مسنده ،مسند واثلة بن األسقع عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص )321 /2( ،رقم  ، 1132وأخرجه  :البيهقي يف

الشعب  ،تعظيم القرآن ،فصل يف فضائل السور واآلايت ،ذكر احلواميم ،)132 /2( ،رقم  ، 2222وقال األلباين :احلديث
مبجموع طرقه صحيح  ،سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها (. )324 /4

( )2انظر :البقاعي ،مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور،ط.)371 /2( ،1

( )2هو عبد هللا بن مسعود بن غافل بن حبيب اهلذيل اإلمام احلرب ،فقيه األمة ،املكي ،أسلم قدميا وهاجر اهلجرتني ،وشهد بدرا
اّلل عليه وسلّم ،وكان صاحب نعليه .مات ابملدينة سنة اثنتني وثالثني .وقيل مات سنة ثالث.
النيب صلى ن
واملشاهد بعدها ،والزم ّ
انظر :الذهيب  ،سري أعالم النبالء ،ط .)261 /1( ،3ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ط.)111 /2( ،1

( )6أخرجه البخاري يف الصحيح  ،كتاب املغازي ،ابب :أين ركز النيب ملسو هيلع هللا ىلص الراية يوم الفتح؟ ،)122 /2( ،رقم .2227
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اثلثا :عن عبد الرمحن بن وعلة ( ، )1قال :مسعت ابن عباس (- )2رضي هللا عنهما ،-يقول :إن
رجال سأل النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن سبأ ما هو رجل أو امرأة أو أرض؟ فقال(( :هو رجل ولد عشرة من الولد
ستة من ولده ابليمن وأربعة ابلشام ،فأما اليمانيون فمذحج ،وكندة ،واألزد ،واألشعريون ،وأّنار،
ومحري خري كلها ،وأما الشاميون فلخم ،وجذام ،وعاملة ،وغسان))(.)3

املطلب الثالث :مقصد السورة:
يعرف مقصد السورة أبنه "مجاع مطالب اخلطاب ،فإليه جمرى الكالم ،وهو احملصول واملقصود منه.
فليس من أجزائه الرتتيبية ،ولكنه يسري فيه كالروح ...فال يطلع عليه إال بعد استيفاء الكالم والتدبر

فيه"(.)4

وميكن استنباط الوحدة املوضوعية ،أو مقصد السورة من خالل النظر يف اسم السورة،

وموضوعاهتا  ،ومالبساهتا  ،وتفسريها اإلمجايل( ،)5وعمود السورة " أصعب املعارف وحيتاج إىل شدة
التأمل والتمحيص وترداد النظر يف مطالب السورة املتماثلة واملتجاورة ،حىت يلوح العمود كفلق الصبح
فيضيء به السورة كلها ،ويتبني نظامها وأتخذ كل آية حملها اخلاص"(.)6

( )1هو عبد الرمحن بن وعلة ويقال :ابن أمسيفع ،ويقال :ابن السميفع بن وعلة السبئي املصري  ،من ثقات أهل مصر ممن
صحب بن عباس زماان وكان متقنا يتعبد .انظر :ابن حبان ،مشاهري علماء األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،ط( ،1ص:

 .)112املزي ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ط.)272 /17( ،1
اّلل عليه وآله وسلّم .أمه أم الفضل لبابة بنت احلارث
اّلل صلى ن
اّلل بن العباس بن عبد املطلب ابن عم رسول ن
( )2هو عبد ن

ابلشعب قبل اهلجرة بثالث .وقيل خبمس وتويف يف الطائف سنة مثان وستني انظر :األدنه وي ،طبقات
اهلاللية .ولد وبنو هاشم ّ

املفسرين ،ط( ،1ص .)3 :ابن حجر ،اإلصابة يف متييز الصحابة ،ط.)121 /2( ،1

( )3أخرجه احلاكم يف املستدرك  ،كتاب التفسري ،تفسري سورة سبأ ،)221 /2( ،رقم  ، 3222وقال  :هذا حديث صحيح
اإلسناد ومل خيرجاه «وشاهده حديث فروة بن مسيك املرادي».

( )2الفراهي ،دالئل النظام ،ط ،1ص.73

()2مساعد الطيار ،احملرر يف علوم القرآن ،ط ،2ص ،231،213 :ابختصار.
()6الفراهي ،دالئل النظام،ط ،1ص.77
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وألجل ذلك اجتهد العلماء للتوصل إىل مقصد السورة أو مغزاها أو حمورها أو عمودها ،فمن آراء
العلماء حول مقصد سورة سبأ مايلي:
أوال" :مقصودها أن الدار اآلخرة اليت أشار إليها آخر األحزاب ابلعذاب واملغفرة ،بعد أن أعلم أن
الناس يسألون عنها ،كائنة ال ريب يف إتياهنا ،ملا يف ذلك من احلكمة وله عليه من القدرة ،ولقصة
سبأ اليت مسيت هبا السورة مناسبة كبرية هلذا املقصد ملا فيها من اآلايت الشهودية املشهودة  -السيما
عند العرب  -على قدرته سبحانه على اإلجياد واإلعدام ،للذات والصفات ،والتحويل ملا يريد من

األحوال ،والتصرف ابحلكمة يف اإلعطاء واملنع ابتداء وجزاء ملن شكر ،أو كفر"(.)1

اثنيا" :الرتكيز األكرب يف السورة على قضية البعث واجلزاء وعلى إحاطة علم هللا ومشوله ودقته ولطفه،
وتتكرر اإلشارة يف السورة إىل هاتني القضيتني املرتابطتني بطرق منوعة ،وأساليب شىت وتظلل جو
السورة كله من البدء إىل النهاية ،فعن قضية البعث يقول
ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ  ...ﭐﱠ

تعاىل:ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ

[سورة سبأ ،]3:وعن قضية اجلزاء يقول

تعاىل:ﱡ

ﲏﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙ
ﲐ
ﲋﲌﲍﲎ

ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﭐﱠ [سورة سبأ.)2("]2-2:
اثلثا" :من سورة سبأ إىل سورة األحقاف ،وهي ثالث عشرة سورة كلها مكيات ،عمودها يف
التوحيد ،والقيامة ،وضرورة النبوة ،ووعد النصر"(.)3

رابعا :موضوع سورة سبأ يدور حول متابعة معاجلة فئة من املشركني املعاندين ،جتاه مواقفهم ،وأقواهلم
بشأن الرسول -ملسو هيلع هللا ىلص -وحديثه عن البعث ويوم الدين ،وبشأن إصرارهم على عبادة آهلتهم من دون
هللا ،وبشأن إعالهنم الصريح أبهنم لن يؤمنوا هبذا القرآن ،وبشأن اعتزازهم أبمواهلم ومبا أترفوا فيه،

( )1البقاعي  ،مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور،ط.)377 /2( ،1

( )2سيد قطب ،يف ظالل القرآن ،ط ،)2222 /2( ، 17شحاته ،أهداف كل سورة ومقاصدها ،د.ط ،ص.312
( )3الفراهي  ،دالئل النظام ،ط ، 1ص.16
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واشتملت معاجلتهم ابإلقناع الفكري ،وترغيب املؤمنني مبغفرة ورزق كرمي ،ونصحهم أبن يتأملوا

ويتفكروا مثىن وفرادى ،وعرض أمثلة من قصص األولني؛ رغبة يف أن يتعظوا هبا(.)1

خامسا" :مقصد السورة هو بيان مظاهر القدرة اإلهلية على تبديل األحوال ،وأحوال اخللق يف النعم
بني الشكر والكفر"(.)2

( )1انظر :حبنكة ،معارج التدبر ودقائق التفكر،ط ،2ص ،16ابختصار.

( )2مجاعة من علماء التفسري ،املختصر يف تفسري القرآن الكرمي ،ط.)222 /1( ،3
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املبحث الثاين :مناسبات السورة
املطلب األول :املناسبة بني اسم السورة ومقصدها:
مسيت سورة سبأ نسبة إىل قصة سبأ ،وهلذه القصة صلة دقيقة مبحور السورة ،حيث وردت احتجاجا
على منكري البعث؛ مع إقرارهم هبذه القصة اليت استفاضت هبا األخبار وتداولتها األجيال ،حىت
صارت مثال عربيا شائعا يدل على الفرقة بعد اجتماع  ،يقولونَ :ذ َهبوا أَيْ ِّدي َسباَ ،وتَـ َفنرقوا أَيْ ِّدي

َسبا(. )1

فهذه القصة دليل على كمال قدرته تعاىل وعجيب صنعه  ،فإن تبدل النعم وتداول األجيال
وانقالب املنحة إىل حمنة عظيمة تدل على قدرة هللا تعاىل وعظيم سلطانه ،حضارات تزدهر وأخرى
تضمحل وتتالشى ،خصوبة ورغد ووفرة ورخاء ،يعقبه جدب وقحط وفقر وهوان وفرقة وشتات كل
ذلك يدل ذلك على وجود أحكام عادلة فاصلة ،ال تقبل النقض أو االستئناف ،وجزاء دنيوي عاجل
يعد مقدمة وبرهاان ومتهيدا وعنواان على اجلزاء األخروي اآلجل؛ إذ ال بد من جمازاة كل كفور ،ومثوبة
كل صبار شكور.
فهذه القصة ملن أتملها برهان ساطع على كمال قدرته تعاىل وجزائه العادل وإرادته الغالبة

ومشيئته النافذة  ،ومن مث فهو قادر على البعث واجلزاء(.)2
املطلب الثاين :مناسبتها ملا قبلها-سورة األحزاب.-

اجتهد العلماء واستنبطوا مناسبة سورة سبأ لسورة األحزاب اليت قبلها يف ترتيب املصحف ،فمن
آرائهم حول ذلك:
أوال :ملا ختمت سورة األحزاب أبنه سبحانه عرض أداء األمانة ومحلها على السماوات واألرض
واجلبال ،فأشفقن منها ومحلها اإلنسان  ،وأن نتجية العرض واألداء واحلمل العذاب والثواب ،فعلم أن
الكل ملكه ويف ملكه ،خائفون من عظمته مشفقون من قهر سطوته  ،وأنه املالك واملِّلك املطاع ،
( )1امليداين ،جممع األمثال  ،د.ط.)272 /1( ،

( )2انظر :خنبة من علماء التفسري إبشراف مصطفى مسلم ،التفسري املوضوعي لسور القرآن ،ط ،1ص ،162ابختصار.
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وختم ذلك بصفيت املغفرة والرمحة ،دل على ذلك كله أبن ابتدأ هذه  -أي سورة سبأ -بقوله احلمد
أي اإلحاطة أبوصاف الكمال من اخللق واألمر كله مطلقاً يف األوىل األخرى وغريمها مما ميكن أن
يكون وحييط به علمه سبحانه هلل ذي اجلالل واجلمال(.)1

اثنيا :ظهرت املناسبة بني هذه السورة واليت قبلها عند من ذكر سبب نزوهلا وهو أن أاب سفيان

()2

قال لكفار مكة ،ملا مسعوا
[سورة األحزاب : ]73:إن دمحما يتوعدان ابلعذاب بعد أن ّنوت ،وخيوفنا ابلبعث ،والالت والعزى ال
ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ  ..ﭐﱠ

أتتينا الساعة أبدا ،وال نبعث .فقال هللا قل اي دمحم بلى وريب لتبعثن(.)3
من دليل قصدها  ،وملا كان
اثلثا" :ختم سورة األحزاب بذكر التوبة واملغفرة أوضح شاهد ملا متهد ْ

حاصلها رمحة ولطفا ونعمة ال يقدر عظيم قدرها وينقطع العامل دون الوفاء بشكرها أعقب مبا ينبغى

من احلمد يعىن أول سبأ"(.)4

رابعا :افتتاح سورة سبأ وصف الئق ابحلكم الوارد يف هناية سورة األحزاب؛ ألن امللك العام والقدرة
التامة يقتضيان

ذلك(.)5

خامسا :أشري يف سورة األحزاب إىل سؤال الكفار عن الساعة على جهة االستهزاء وهنا يف سورة سبأ
قد حكي عنهم إنكارها صرحيا وذكر مما يتعلق بذلك ما مل يذكر هناك(.)6

( )1انظر :البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،ط ،)222 /12(،1ابختصار.
( )2هو صخر بن حرب بن أمية رأس قريش ،وقائدهم يوم أحد ،ويوم اخلندق .كان من دهاة العرب ،ومن أهل الرأي والشرف
فيهم ،تويف :ابملدينة سنة إحدى وثالثني .انظر :الذهيب  ،سري أعالم النبالء ،ط.)132 /2( ،3

( )3انظر :أبو حيان ،البحر احمليط يف التفسري ،د.ط ، )217 /2( ،ابختصار.
( )2ابن الزبري الغرانطي ،الربهان ىف تناسب سور القرآن  ،د.ط( ،ص.)223 :
( )2انظر :السيوطي  ،أسرار ترتيب القرآن ،د.ط( ،ص ،)122 :ابختصار.

( )6انظر :األلوسي  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين  ،ط ،)277 /11( ،1ابختصار.
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املطلب الثالث :مناسبتها ملا بعدها-سورة فاطر.-
أوال :ملا أثبت سبحانه يف سورة سبأ احلشر الذي دل عليه جبزئيات من القدرة على أشياء يف الكون،
إىل أن ختم أبخذ الكفار أخذاً اضطرهم إىل اإلميان بظهور احلمد هلم أمت الظهور ،وابحليلولة بينهم،
وبني مجيع ما يشتهون كما كانوا متعوا يف الدنيا أبغلب ما يشتهون من كثرة األموال واألوالد.)1( .

أي بعد أن ذكر تعاىل يف آخر سورة سبأ هالك املشركني  ،وأنزهلم منازل العذاب ،تعني على
املؤمنني محده تعاىل وشكره لنعمائه ووصفه بعظيم آالئه  ،كما يف قوله تعاىل:

ﱡﱁﱂﱃ

ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﭐﱠ [سورة األنعام.)2(]22:
اثنيا" :ملا أوضحت سورة سبأ أنه سبحانه مالك السماوات واألرض ،ومستحق احلمد يف الدنيا
واآلخرة ،أوضحت سورة فاطر أن ذلك خلقه كما هو ملكه وأنه األهل للحمد واملستحق ،إذ الكل
خلقه وملكه"(.)3

اثلثا" :مناسبة وضع سورة فاطر بعد سبأ آتخيهما يف االفتتاح ابحلمد ،مع تناسبهما يف املقدار "(.)4

( )1انظر :البقاعي ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور ،ط ،)2 /16(،1ابختصار.
( )2انظر :أبو حيان ،البحر احمليط يف التفسري ،د.ط ،)1 /1( ،ابختصار.

( )3ابن الزبري الغرانطي ،الربهان ىف تناسب سور القرآن  ،د.ط( ،ص.)222 :
( )2السيوطي  ،أسرار ترتيب القرآن ،د.ط( ،ص.)122 :
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الفصل السادس :اإلشارات الرتبوية يف سورة سبأ
وفيه ثالثة مباحث :
املبحث األول :اإلشارات الرتبوية يف جانب العقيدة.
املبحث الثاين :اإلشارات الرتبوية يف جانب العبادات.
املبحث الثالث :اإلشارات الرتبوية يف جانب األخالق.
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املبحث األول :اإلشارات الرتبوية يف جانب العقيدة.
يعد اجلانب العقدي من أهم جوانب الرتبية اإلسالمية ،بل يعد املرتكز األساسي يف تكوين كافة
اجلوانب األخرى ،وألن العقيدة اإلسالمية أصوهلا اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر
والقدر خري وشره؛ فقد قسم الباحث هذا املبحث إىل ستة مطالب هي أركان اإلميان الستة.
املطلب األول :الرتبية على اإلميان ابهلل عز وجل:
أوال :معىن اإلميان ابهلل عز وجل:
هو التصديق اجلازم بوجود ذاته تعاىل وتوحيده إبهليته وربوبيته ،وأمسائه وصفاته(.)1
 -1توحيد الربوبية.
أ -تعريف توحيد الربوبية.
توحيد الربوبية هو "االعتقاد اجلازم أبن هللا تعاىل هو الرب املتفرد ابخللق ،وامللك ،والرزق،

والتدبري"(.)2
ب -توحيد الربوبية يف سورة سبأ.
 اخللق وامللك هلل

قال تعاىل :ﱡ ...ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ...ﭐﱠ [سورة سبأ.]1:
"فيه وجهان :أحدمها :الذي خلق ما يف السموات وما يف األرض ،الثاين :الذي ميلك ما يف
السموات وما يف األرض"(.)3

 الربوبية هلل تعاىل:
قال تعاىل :ﱡ ...ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ...ﭐﱠ [سورة سبأ.]23:
 هللا هو الرازق
( )1انظر :احلكمي ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة  ،ط ، 2ص ،11 :ابختصار.
( )2القحطاين ،عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسنة ،د.ط.)26 /1( ،
( )3املاوردي ،النكت والعيون ،د.ط.)231 /2( ،
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قال تعاىل :ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡﱢ ﱣ ﱤﱥ ...ﭐﱠ [سورة سبأ.]22:
وقال تعاىل :ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ...ﭐﱠ [سورة سبأ.]36:
وقال تعاىل:
وقال تعاىل:

ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ...ﭐﱠ
ﱡ ...ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﭐﱠ

[سورة سبأ.]31:

[سورة سبأ.]31:

 -2توحيد األلوهية.
أ -تعريف توحيد األلوهية .
توحيد اإلهلية ،ويقال له توحيد العبادة ،وهو االعتقاد اجلازم  -مع العلم والعمل واالعرتاف  -أبن هللا
ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني ،وإفراده وحده ابلعبادة كلها ،وإخالص الدين كله هلل تعاىل.
وهو يستلزم توحيد الربوبية ،وتوحيد األمساء والصفات ويتضمنهما وهو مقصود دعوة الرسل

عليهم الصالة والسالم من أوهلم إىل آخرهم .وهذا النوع قد تضمنته سورة الكافرون(.)1
ب -توحيد األلوهية يف سورة سبأ.
 اآلهلة املزعومة من دون هللا ال تنفع وال تضر وال تشفع عند هللا تعاىل:
قال تعاىل:

ﱡﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﭐﱠ [سورة سبأ.]23-22:
 إبطال عبادة الشركاء واألنداد من جن وأموال وأوالد وغريها:
ﲍ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﭐﱠ [سورة
قال تعاىل :ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲎ
سبأ.]27:

( )1انظر :القحطاين ،عقيدة املسلم يف ضوء الكتاب والسنة ،د.ط ،)27 /1( ،ابختصار.
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وقال تعاىل:

ﱡ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞ

ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ

ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ [سورة سبأ.]33:
وقال تعاىل :ﱡ ...ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﭐﱠ [سورة سبأ.]21:
وقال تعاىل:

ﱡﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫ

ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﭐﱠ [سورة سبأ.]37:
وقال تعاىل:

ﱡﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱠ [سورة
سبأ.]23:
 -3توحيد األمساء والصفات.
أ -تعريف توحيد األمساء والصفات :
توحيد األمساء والصفات هو إفراد هللا أبمسائه احلسىن وصفاته العلى الواردة يف القرآن والسنة ،واإلميان
مبعانيها وأحكامها.
وأهل السنة يؤمنون أبن كل اسم من أمساء هللا يدل على معىن الذي نسميه "الصفة" فلذلك
كان لز ًاما على من يؤمن أبمساء هللا تعاىل أن يؤمن بثبوت ذلك االسم هلل عز وجل ،ويؤمن مبا دل

عليه االسم من املعىن أي "الصفة" ،ويؤمن مبا يتعلق به من اآلاثر واحلكم واملقتضى (.)1

ب -توحيد األمساء والصفات يف سورة سبأ:
بعد التأمل يف سـورة سـبأ ،وجـد الباحـث أهنـا اشـتملت علـى سـتة عشـر امسـا مـن أمسـاء هللا ،فبـدأ بـذكر
االسم  ،وموضعه ،ومعناه ،ومناسبة ختم اآلية به.
 هللا ،احلكيم ،اخلبري :
( )1انظر :التميمي ،معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات  ،ط ،1ص  ،32 -21ابختصار.
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قال تعاىل:

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﭐﱠ [سورة سبأ.]1:
هللا :هو املألوه املعبود ،ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني ،ملا اتصف به من صفات
األلوهية اليت هي صفات الكمال.
احلكيم :هو الذي له احلكمة العليا يف خلقه وأمره ،فال خيلق شيئا عبثا ،وال يشرع شيئا
سدى ،الذي له احلكم يف األوىل واآلخرة ،وله األحكام الثالثة ال يشاركه فيها مشارك ،فيحكم بني

عباده ،يف شرعه ،ويف قدره وجزائه(.)1

اخلبري ":الذي انتهى علمه إىل اإلحاطة ببواطن األشياء وخفاايها كما أحاط بظواهرها فكيف

خيفى على اللطيف اخلبري ما حتويه الضمائر وختفيه الصدور"(.)2
ومناسبة ختم اآلية هبذين االمسني:

ملا بني سبحانه أن مرجع التصرفات إليه يف الدارين ،واستحقاقه احلمد يف الدنيا واآلخرة أعقب ذلك
بصفيت احلكيم اخلبري؛ ألن الذي أوجد أحوال النشأتني هو العظيم احلكمة اخلبري بدقائق األشياء
وأسرارها(.)3

 الرحيم ،الغفور:
قال تعاىل:

ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧﭐﱠ [سورة سبأ.]2:
الرمحن :ذو الرمحة الشاملة اليت وسعت اخللق وعمت اجلميع ،املؤمن والكافر ،وأما الرحيم
فخاص ابملؤمنني كما قال تعاىل:

ﱡ ...ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﭐﱠ

[سورة األحزاب ،]23:وقيل:

( )1انظر :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص ،122 :الختصار.
( )2ابن القيم ،الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،ط.)212 /2( ،1
( )3انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،)136 /22( ،بتصرف.
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الرمحن جبميع خلقه يف األقطار ونعم احلواس والنعم العامة ،الرحيم ابملؤمنني يف اهلداية هلم واللطف هبم،

وقيل :الرمحن يف الدنيا ،والرحيم يف اآلخرة(.)1

الغفور" :هو الذي يكثر من السرت على املذنبني من عباده ويزيد غفره على مؤاخذته"(.)2
ومناسبة ختم اآلية هبذين االمسني :
بعد مجلة أحوال ما يف األرض كأعمال الناس وأحواهلم وما يعرج يف السماء كالعمل الصاحل أتبع
ذلك بقوله :وهو الرحيم الغفور  ،وهذا إمجال قصد منه حث الناس على طلب أسباب الرمحة واملغفرة
املرغوب فيهما ،وفيه تعريض ابملشركني أن يتوبوا عن الشرك فيغفر هلم ما قدموه(.)3

 العزيز ،احلميد :
قال تعاىل:

ﱡﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ

ﲱ ﲲ ﲳﭐﱠ [سورة سبأ.]6:
العزيز" :الذي له العزة كلها عزة القوة ،وعزة الغلبة ،وعزة االمتناع .فامتنع أن يناله أحد من

املخلوقات ،وقهر مجيع املوجودات ،ودانت له اخلليقة وخضعت لعظمته"(.)4

احلميد" :احلميد يف مجيع أقواله وأفعاله وشرعه ،وقدره ،وهو احملمود يف ذلك كله" (.)5
ومناسبة ختم اآلية هبذين االمسني :
بعد أن آمن املؤمنون أن القرآن هو احلق واهلداية استشعروا أنه صراط يبلغ به إىل العزة قال تعاىل:

( )1انظر :القرطيب ،األسىن يف شرح أمساء هللا احلسىن ،ط ،)73/1( ،1ابختصار.
( )2املرجع السابق.)162 /1( ،

( )3ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،)132 /22( ،ابختصار.

( )2السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص .126
( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)22 /6( ،2
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ﱡ ...ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ...ﭐﱠ [سورة املنافقون ،]2:ويبلغ إىل احلمد(.)1
 البصري
قال تعاىل :ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﭐﱠ [سورة
سبأ.]11:
البصري ":الذى لكمال بصره يرى تفاصيل خلق الذرة الصغرية وأعضائها وحلمها ودمها وخمها
ِّ
الصماء يف الليلة الظلم ِّاء ،ويرى ما حتت األرضني السبع كما
وعروقها ،ويرى دبيبها على الصخرة

يرى ما فوق السموات السبع"(.)2

ومناسبة ختم اآلية هبذا االسم :
ملا ذكر هللا تعاىل ما امنت به على داود وعلى آله ،أمرهم ابلشكر ،والعمل الصاحل ،واملراقبة؛ ألنه بصري
أبعماهلم ،ال خيفى عليه شيء(.)3

 الرب:
قال تعاىل:

{ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ

ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ} [سورة سبأ.]12:
الرب" :هو السيد واملالك واملنعم واملريب واملصلح وهللا تعاىل هو الرب هبذه االعتبارات
كلها"(.)4
ومناسبة االمسني الرب والغفور يف هذه اآلية:

( )1انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،)126 /22( ،بتصرف.
( )2ابن القيم ،طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،ط ،2ص .127

( )3انظر :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط،1ص  ،676بتصرف.
( )2ابن القيم ،بدائع الفوائد ،د.ط.)132 /2( ،
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بعد أن بني هللا تعاىل هلم ما أدر عليهم من النعم ،أمرهم ابلشكر أبن جعل هللا تعاىل بلدهم ،بلدة
طيبة ،حلسن هوائها ،وقلة ومخها ،وأنه تعاىل وعدهم ابملغفرة على شكرهم (.)1

 احلفيظ:
قال تعاىل:

ﱡﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﭐﱠ [سورة سبأ.]21:
احلفيظ ":الذي حفظ ما خلقه ،وأحاط علمه مبا أوجده ،وحفظ أولياءه من وقوعهم يف

الذنوب واهللكات ،ولطف هبم يف احلركات والسكنات ،وأحصى على العباد أعماهلم وجزاءها"(.)2
ومناسبة ختم اآلية هبذا االسم :
"أن صيغة فعيل تدل على قوة الفعل وأفاد عموم كل شيء أنه ال خيرج عن علمه شيء من الكائنات
فتنزل هذا التذييل منزلة االحرتاس عن غري املعىن الكنائي من قوله لنعلم من يؤمن ابآلخرة ممن هو
منها يف شك ،أي ليظهر ذلك لكل أحد فتقوم احلجة هلم وعليهم"(.)3

 العلي ،الكبري :
قال تعاىل:

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ

ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚﭐﱠ [سورة سبأ.]23:
العلي" :الذي عال عن كل عيب وسوء ونقص ومن كمال علوه أن ال يكون فوقه شيء بل

يكون فوق كل شيء"(.)4

( )1انظر :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط،1ص  ،677بتصرف.
( )2السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص .127
( )3ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)122 /22( ،

( )2ابن القيم ،شفاء العليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل ،د.ط ،ص.123
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الكبري" :الذي ال أكرب منه وال أجل وال أعظم ،كبري الذات والصفات"(.)1
ومناسبة ختم اآلية هبذين االمسني :
"مجلة وهو العلي الكبري تتمة جواب اجمليبني ،عطفوا تعظيم هللا تعاىل بذكر صفتني من صفات جالله،
ومها صفة العلي وصفة الكبري"(.)2

 الفتاح ،العليم:
قال تعاىل :ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﭐﱠ [سورة سبأ.]26:
الفتاح :هو الذي حيكم بني عباده  ،وفتح قلوهبم ملعرفته وحمبته واإلانبة إليه ،وفتح لعباده

أبواب الرمحة واألرزاق املتنوعة (.)3

العليم :هو الذي أحاط علمه ابلظواهر والبواطن ،واملستحيالت واملمكنات ،وابلعامل العلوي

والسفلي ،وابملاضي واحلاضر واملستقبل ،فال خيفى عليه شيء من األشياء(.)4
ومناسبة ختم اآلية هبذين االمسني:

بعد أن تضمنت اآلية حكما جزئيا  ،ذيلت بوصف كلي بوصفه تعاىل بكثرة احلكم وقوته وإحاطة

العلم ،و أتبع الفتاح ابلعليم للداللة على أن حكمه عدل حمض (.)5
 الرازق:
قال تعاىل:

ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﭐﱠ

[سورة سبأ.]31:

( )1السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص .177
( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)113 /22( ،

( )3انظر :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص  ،127ابختصار.
( )2انظر :املرجع السابق ،ص  ،122ابختصار.

( )2انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،)112 /22( ،بتصرف.
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الرزاق :جلميع عباده ،برزق األبدان ،والرازق للمؤمنني خاصة برزق القلوب ،وتغذيتها ابلعلم واإلميان.
والرزق احلالل الذي يعني على صالح الدين ،حبسب ما تقتضيه حكمته ورمحته(.)1
 الشهيد:
قال تعاىل:
[سورة سبأ.]27:

ﳙ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﭐﱠ
ﱡ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳚ

الشهيد :الذي ال يغيب عنه شيء ،مطلع على كل شيء مشاهد له ،عليم بتفاصيله( .)2مسع
مجيع األصوات ،وأبصر مجيع املوجودات  ،وأحاط علمه بكل شيء ،الذي شهد لعباده وعلى عباده

مبا عملوه(.)3

ومناسبة ختم اآلية هبذا االسم :
ذيلت اآلية ابستشهاد هللا تعاىل على ابطنه ونيته فهو من ابب

ﱡ ...ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ

ﱌ ...ﭐﱠ [سورة الرعد .]23:أي وهو شاهد على ذلك كله(.)4
اثنيا :اآلاثر الرتبوية لإلميان ابهلل تعاىل :
 -1التوحيــد هــو الســبب األعظــم لتف ـريج الك ـرابت ،وحصــول األمــن التــام يف الــدنيا واآلخــرة ،ويســهل
على العبد فعل اخلري وترك املنكرات ،ويسليه عن املصيبات ويهون عليه اآلالم.
 -2التوحيـد حيــرر العبــد مــن رق املخلــوقني ،والتعلــق هبــم وخــوفهم ورجــائهم والعمــل ألجلهــم ،وهــذا هــو
العز احلقيقي والشرف العايل.

( )1انظر :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص  ،127بتصرف.

( )2انظر :ابن القيم ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ط ،)233 /3( ،3ابختصار.
( )3انظر :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص  ،122ابختصار.
( )2انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،)237 /22( ،ابختصار.
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 -3تكفــل هللا للموحــدين ابلفــتح والنصــر يف الــدنيا ،واحليــاة الطيبــة والطمأنينــة بــذكره ،ومدافعــة شــرور

الدنيا واآلخرة عنهم.)1( .
 -2الشعور أببدية هللا تعاىل وتفرده ابلبقاء ،وفناء هذه احلياة الدنيا ،واألمل يف رمحـة هللا تعـاىل وجنتـه،
ـذرا مــن املــوت ال يغــرت ،وإذا وقعــت املصــائب ال تــؤثر
جيعــل املــؤمن يعمــل جبــد وأمــل وتفــاؤل ،ويبقــى حـ ً
عليه ليقينه أبن كل ما يف ملكوت الكون ملك هلل تعاىل.
 -2تــريب عقيــدة التوحيــد واإلميــان ابهلل تعــاىل ،عقــل اإلنســان علــى ســعة النظــر وعلــى التواضــع وعــدم
الغرور أبي صفة من صفاته اإلنسانية.
 -6االنتمــاء إىل هللا تعــاىل واالعت ـزاز بــه ،ومواالتــه  ،فهــو خــالق الكــون ومــذل اجلبــابرة ،ومالــك املــوت
واحلياة.)2(.

 -7اخلضوع هلل تعاىل وحمبته لعلم العبد جبالل هللا تعاىل وعظمته وعزه (. )3
 -2معرفة هللا تعاىل أبمسائه وصفاته توجب حمبة هللا تعاىل يف القلوب فتنقاد اجلوارح ابألعمال .وتورث
قوة اليقني فينقاد القلب متوكال على هللا تعاىل (.)4
املطلب الثاين :الرتبية على اإلميان ابملالئكة:
أوال :معىن اإلميان ابملالئكة:
اإلميان ابملالئكة" :هو اإلقرار اجلازم بوجودهم وأهنم خلق من خلق هللا مربوبون مسخرون
ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﭐﱠ [سورة
ﱡ...ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﭐﱠ [سورة

األنبياء،]27-26:ﭐ

التحرمي،]6:ﭐﱡ ...ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ

( )1انظر :السعدي ،القول السديد شرح كتاب التوحيد ،ط ،2ص ،23ابختصار وتصرف.

( )2انظر :النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط ،22ص  ،73 ،73ابختصار
وتصرف.

( )3انظر :التميمي ،معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات  ،ط( ،1ص ،)36 :بتصرف.
( )2انظر :مجاعة من العلماء ،أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ،ط ،1ص  ،16بتصرف.
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و ﭐﱡ...

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﭐﱠ

وال يستحسرون"(.)1

[سورة األنبياء.]23-11:وال يسأمون

اثنيا :املالئكة يف سورة سبأ:
 -1املالئكة يتكلمون:
قال تعاىل:

 ...ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﭐﱠ
ﱡ ﱉ

[سورة سبأ.]23:
عن أيب هريرة -هنع هللا يضر )2( -يقول إن نيب هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :إذا قضى هللا األمر يف السماء،
ضربت املالئكة أبجنحتها خضعاان لقوله ،كأنه سلسلة على صفوان ،فإذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا
قال ربكم؟ قالوا للذي قال احلق ،وهو العلي الكبري ،فيسمعها مسرتق السمع ،ومسرتق السمع هكذا
بعضه فوق بعض فيسمع الكلمة فيلقيها إىل من حتته ،مث يلقيها اآلخر إىل من حتته ،حىت يلقيها على
لسان الساحر أو الكاهن ،فرمبا أدرك الشهاب قبل أن يلقيها ،ورمبا ألقاها قبل أن يدركه ،فيكذب
معها مائة كذبة ،فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا ،فيصدق بتلك الكلمة اليت مسع من
السماء ))(.)3

 -2املالئكة ينزهون هللا تعاىل عن الشريك :
قال تعاىل:

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﭐﱠ [سورة سبأ.]21-23:

( )1احلكمي ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة ،ط ،2ص.21 :
( )2اختلف يف امسه على أقوال مجة ،أرجحها :عبد الرمحن بن صخر ويقالَ :كا َن امسه ِّيف اجلاهلية عبد مشس وكنيته أبو األسود
اإلمام ،الفقيه ،اجملتهد ،احلافظ ،صاحب رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص ، -سيد احلفاظ األثبات .مات سنة تسع ومخسني ،وله مثان وسبعون
سنة .انظر :الذهيب  ،سري أعالم النبالء ،ط .)272 /2( ،3املزي ،هتذيب الكمال يف أمساء الرجال ،ط.)366 /32( ،1

( )3أخرجه البخاري يف الصحيح  ،كتاب تفسري القرآن  ،ابب {حىت إذا فزع عن قلوهبم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا :احلق وهو
العلي الكبري}  ،)122 /6( ،رقم .2233
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اثلثا :اآلاثر الرتبوية لإلميان ابملالئكة:
 -1املالئكة يف وظائفهم يريب يف النفس النظام والطاعة ،وترتيب األمور ،ويف تسبيحهم هلل تعاىل،
وتعظيمهم له ميكن اعتبارهم قدوة للبشر.
 -2عزة اإلنسان وكرامته عند هللا ،حىت سخر له املالئكة حيفظونه ويستغفرون له ،ويطلبون له مـن ربـه
أن حيفظه من العذاب(.)1

 -3العلم بعظمة هللا تعاىل ،وق نوته ،وسلطانه ،ألن عظمة املخلوق تدل على عظمة اخلالق (.)2
 -2مهمــا بلغــت الغربــة ابملــؤمن ،وقــل الســالكون إىل هللا تعــاىل فــإن املــؤمن يتــذكر أن الكــون ملــيء مبــن
يشاركه الطاعة ،فيزداد قوًة وثبااتً على الطريق املستقيم.
 -2استص ــغار امل ــؤمن ألعمال ــه الص ــاحلة والبع ــد ع ــن العج ــب ابلعم ــل الص ــاحل  ،فاملالئك ــة عل ــى كث ــرة
طاعتهم واستمرارها ،فإهنم خاشعون هلل(.)3

املطلب الثالث :الرتبية على اإلميان ابلكتب.
أوال :معىن اإلميان بكتب هللا عز وجل.
اإلميان ابلكتب" :هو التصديق اجلازم أبن مجيعها منزل من عند هللا عز وجل ،وأن هللا تعاىل تكلم هبا
حقيقة ،فمنها املسموع منه تعاىل من وراء حجاب بدون واسطة الرسول امللكي ،ومنها ما بلغه
الرسول امللكي إىل الرسول البشري ،ومنها ما كتبه هللا تعاىل بيده كما قال تعاىل:

ﱡﳇﳈﳉ

ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚﳛ ﳜ ﳝ

ﳞ ﳟﭐﱠ [سورة الشورى.)4("]21:
اثنيا :الكتب يف سورة سبأ.
( )1انظر :النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط ،22ص  ،76ابختصار وتصرف.
( )2انظر :ابن عثيمني ،الصيد الثمني يف رسائل ابن عثيمني  ،ط ،)22 /1( ،1ابختصار.

( )3السلمي ،املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة التحرمي وتطبيقاهتا يف واقع األسرة املعاصر ،رسالة ماجستري ،ص،63
 ،61ابختصار وتصرف.

( )2احلكمي ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة ،ط ،2ص .23
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 -1القرآن الكرمي هو الكتاب احلق املنزل اهلادي إىل طريق اإلسالم.
قال تعاىل:

ﱡﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ

ﲱ ﲲ ﲳﭐﱠ [سورة سبأ.]6:
 -2إنكار املشركني القرآن.
قال تعاىل:

ﱡ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ  ...ﭐﱠ

[سورة

سبأ.]31:
 -3آايت القرآن واضحات بينات الداللة.
قال تعاىل:

ﱡﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱠ [سورة
سبأ.]23:
اثلثا :اآلاثر الرتبوية لإلميان ابلكتب.
 -1اح ـرتام عقــل اإلنســان ،فنجــد آايت ابلقــرآن الكــرمي يــدعوان مــن خالهلــا – ســبحانه وتعــاىل -إىل
اس ــتثمار ق ــدرات العق ــل ووظائف ــه ،فم ــن ذل ــك آايت ت ــدعو إىل النظ ــر والتبص ــر ،والت ــدبر ،والتفكـ ـري،
واالعتبار ،والتقفه ،والتذكر (.)1
 -2تكرمي اإلنسان ،وهو كائن كرمي وفريد يستحق تكرمي هللا تعاىل و يستحق تلك العناية اإلهلية به
إبرسال رسله ورساالته  ،وذلك الستعداده للمعرفة الصاعدة ،وحلمل األمانة واختصاصه مبقام اخلالفة
يف األرض (.)2

 -3النظرة الواقعية للفطرة البشرية ،وليس املقصود ابلنظرة الواقعية أن القرآن الكرمي يساير واقع
اإلنسان من حيث رغباته  ،وإّنا املقصود االعرتاف هبذا الواقع بدون كبت وقهر ،وهناك مبادئ قرآنية
هامة تشمل هذه القضااي املتصلة بواقعية النظر للفطرة اإلنسانية منها التكليف ابلوسع

( )1انظر :سعيد إمساعيل  ،القرآن الكرمي رؤية تربوية ،ط ،1ص ،113-121ابختصار وتصرف.
( )2انظر :سيد قطب  ،مقومات التصور اإلسالمي ،ط ،2ص  ،362بتصرف.
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ﱡﱔﱕ

ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﭐﱠ [سورة املؤمنون ،]62:ورفع احلرج
ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ...ﭐﱠ [سورة

ﱡ

الفتح ،]17:والتيسري ﭐﱡ...

ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ...ﭐﱠ [سورة البقرة.)1(]122:
 -2مراعاة احلاجات االجتماعية ،ومن ذلك االنتماء قال تعاىل:

ﱡﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ

ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﭐﱠ

[سورة

احلجرات.]13:
ومن ذلك أيضا عمومية القواعد االجتماعية ،والتكافل االجتماعي،والرتبية البيئية ،والفقر
عدو املسلمني ،والتدرج ،ورد األمور إىل أهل الكفاايت ،والتفاوت واملساواة(.)2

 -2البن ــاء اخللق ــي ،حي ــث االهتم ــام العظ ــيم والعناي ــة الك ــربى لألخ ــالق  ،فم ــن ذل ــك اتب ــاع الق ــدوة
احلسنة ،لزوم حد االعتدال ،واالستقامة ،والتنافس يف فعل اخلري ،واألعمال احلسىن ،واألقـوال احلسـىن،
والصـ ــدق ،والعفـ ــة واالحتشـ ــام ،واسـ ــتعمال الطيبـ ــات ،والشـ ــجاعة واجللـ ــد ،ولـ ــني اجلانـ ــب والتواضـ ــع،
واإلحسان العام ،األمانة(.)3
كتااب ،والعلم حبكمة هللا تعاىل يف شرعه ،حيث شنرع
 -6العلم بعناية هللا بعباده ،حيث أنزل لكل قوم ً
لكل قوم ما يناسب أحواهلم ،كما قال هللا تعاىل:

ﱡ ...ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ  ...ﭐﱠ

[سورة املائدة.)4(]22:
 -7الرتوي والتأين وعدم التسرع يف الفهم أو احلكم والتعليم ،وتثبيت القلب ابلتدرج يف الفهم ،قال
تعاىل :ﱡ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﭐﱠ [سورة اإلسراء.]136:
 -2تعويد اللسان على الفصاحة والبيان وهذا معروف لدى كل مشتغل ابلقرآن الكرمي ،فهو إبعجـازه
وفصاحته يطبع قلب اإلنسان على حسن البيان ،واألسلوب اللغوي.

( )1انظر :سعيد إمساعيل  ،القرآن الكرمي رؤية تربوية ،ط ،1ص -213ص ،222ابختصار وتصرف.
( )2انظر :سعيد إمساعيل  ،القرآن الكرمي رؤية تربوية ،ط ،1ص -221ص ،226ابختصار وتصرف.
( )3املرجع السابق ،ص ،223،221ابختصار وتصرف.

( )2ابن عثيمني ،الصيد الثمني يف رسائل ابن عثيمني  ،ط ،)26 /1( ،1ابختصار.

67

 -1تربية العواطف الرابنية من خوف وخشوع ،ورغبة ورهبة ،وترقيق للقلب واملشاعر ،فالقرآن الكرمي
ما يزال دائما يوقظ هذه العواطف ،وقد يصف آاثرها عند من يتلون القرآن الكرمي حق تالوته ،قال
تعاىل:

ﱡ ﱘﱙﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠﱡﱢﱣ ﱤﱥ

ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ

ﱺ ﱻ ﱼﭐﱠ [سورة الزمر.)1(]23:
املطلب الرابع :الرتبية على اإلميان ابلرسل.
أوال :معىن اإلميان ابلرسل:
هو التصديق اجلازم أبن هللا تعاىل بعث يف كل أمة رسوال منهم يدعوهم إىل عبادة هللا وحده والكفر مبا
 ...ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﭐﱠ [سورة
يعبد من دونه ،وأهنم بلغوا مجيع ما أرسلهم هللا به ﱡ ﱜ
النحل .]32:وأهنم كلهم على احلق املبني ،وأن هللا تعاىل اختذ إبراهيم خليال ،واختذ دمحما صلى هللا
عليه وسلم خليال وكلم موسى تكليما ،ورفع إدريس مكاان عليا ،وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته

ألقاها إىل مرمي وروح منه وأن هللا فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات(.)2
اثنيا :الرسل يف سورة سبأ:
 -1داود عليه السالم .
قال تعاىل:

ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ

ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﭐﱠ [سورة سبأ-13:
.]11وتنكري فضال لتعظيمه وهو فضل النبوءة وفضل امللك ،وفضل القضاء ابلعدل ،وفضل الشجاعة
يف احلرب ،وفضل إغنائه عن الناس مبا أهلمه من صنع دروع احلديد ،وفضل إيتائه الزبور ،وإيتائه
حسن الصوت ،وغري ذلك(.)3

( )1النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط ، 22ص  ،71 ،72ابختصار.
( )2انظر :احلكمي ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة ،ط ،2ص  ،22ابختصار.
( )3انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،)122 /22( ،ابختصار.
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ويستفاد من ذلك على تعلم أهل الفضل الصنائع ،إذ حيصل هلم التواضع يف أنفسهم واالستغناء عن
غريهم ،وكسب احلالل اخللي عن االمتنان( .)1ويف الصحيح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال(( :ما أكل أحد
طعاما قط ،خريا من أن أيكل من عمل يده ،وإن نيب هللا داود عليه السالم ،كان أيكل من عمل

يده))(. )2

 -2سليمان عليه السالم.
قال تعاىل:

ﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲥﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰ ﲱﲲﲳﲴﲵ
ﲦ
ﲢﲣﲤ
ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ
ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ

ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﭐﱠ [سورة سبأ.]12-12:
"سليمان هو ابن داود عليهما السالم ،وقد آاته هللا تعاىل الرسالة وامللك ملكا عظيما ال

ينبغي ألحد من بعده؛ ألن هللا تعاىل سخر له اإلنس واجلن وسخر الريح حبيث جتري أبمره"(.)3

ويف قوله تعاىل :ﱡ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﭐﱠ أن الشكر حقيقته
االعرتاف ابلنعمة للمنعم واستعماهلا يف طاعته ،وقليل من يفعل ذلك ،ألن اخلري أقل من الشر،
والطاعة أقل من املعصية ،حبسب سابق التقدير(.)4

 -3دمحم ملسو هيلع هللا ىلص.
أ -عموم رسالة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

( )1انظر :القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،ط ،)267 /12( ،2ابختصار.

( )2أخرجه البخاري يف الصحيح  ،كتاب البيوع ،ابب كسب الرجل وعمله بيده ،)27 /3( ،رقم .2372
( )3ابن عثيمني ،تفسري القرآن الكرمي سورة سبأ ،ط ،1ص.17

( )2انظر :القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،ط ،)276 /12( ،2ابختصار.
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قال تعاىل:

ﱡﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠ

ﲡﭐﱠ [سورة سبأ.]22:
ب -تقرير النبوة احملمدية وإثباهتا وذلك بنفي اجلِّنّة عنه ملسو هيلع هللا ىلص وإثبات أنه نذير،
قال تعاىل:

ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﱠ [سورة سبأ.]26:
ضل هللا تعاىل نبيّنا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص بوجوه :
وقد فَ ّ
ّأوهلا أننه ساد الك نل ،عن أيب هريرة هنع هللا يضر  ،قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(( :أان سيد ولد آدم يوم القيامة،
وأول من ينشق عنه القرب ،وأول شافع وأول مشفع))(. )1

ومنها أنه وجد يف معجزاته  -ملسو هيلع هللا ىلص  -ما هو أظهر يف اإلعجاز من معجزات غريه ،كتفجر
املاء من بني أصابعه ،فإنه أبلغ يف خرق العادة من تفجره من احلجر ،ومنها أن عيسى عليه السالم
أبرأ األكمه واألبرص مع بقاء عينه يف مقرها ،ورسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص رد العني بعد أن سالت على اخلد،
ومنها أن األموات الذين أحياهم من الكفر ابإلميان أكثر عددا ممن أحياهم عيسى حبياة األبدان.
ومنها أن هللا عز وجل أرسل كل نيب إىل قومه خاصة ،وأرسل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص إىل اجلن واإلنس (.)2
 -2بعث هللا رسال وأنبياء ال يعلم عددهم إال هللا تعاىل :
قال تعاىل :ﱡ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﭐﱠ [سورة
سبأ.]32:
وقال تعاىل:

ﲪﲬﲭ
ﲫ
ﱡﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩ

ﲮ ﲯﭐﱠ [سورة سبأ.]22:

( )1أخرجه مسلم يف الصحيح  ،كتاب الفضائل ،ابب تفضيل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص على مجيع اخلالئق ،)1722 /2( ،رقم .2272
( )2انظر :العز بن عبدالسالم ،منية السول يف تفضيل الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) ،ط ،1ص  – 12ص ،22ابختصار.
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وال يكاد الناس حيصون عددهم لتباعد أزماهنم ،وتكاثر أممهم وقد حصل من العلم ببعضهم وبعض
أممهم ما فيه كفاية لتحصيل العربة يف اخلري والشر ،والرتغيب والرتهيب(.)1

ومهماهتم البالغ املبني ،وال ّدعوة إىل هللا ،والتبشري واإلنذار ،وإصالح
الر ّسل ّ
ومن وظائف ّ

احلجة(.)2
النفوس وتزكيتها ،وتقومي الفكر املنحرف والعقائد الزائفة ،وإقامة ّ
اثلثا :اآلاثر الرتبوية لإلميان ابلرسل:

 -1السبيل إىل السعادة والفالح يف الدنيا و اآلخرة على أيدي الرسل.
 -2السبيل إىل رضا هللا ومعرفة الطيب واخلبيث على التفصيل يكون من جهتهم.

 -3الضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إىل روحه والعني إىل نورها والروح إىل حياهتا(.)3
 -2اإلميان ابلرسل يشعر اإلنسان بسعادة عظيمة عند االقتداء أبوامرهم و أساليبهم الرتبوية يف احلياة.
 -2اإلميان ابلرسالة احملمدية العاملية تريب عند األجيال الشعور ابألخوة والوحدة اإلنسانية(.)4
 -6إرسال الرسل يدل على رمحة هللا تعاىل ،وعنايته بعباده (.)5
املطلب اخلامس :الرتبية على اإلميان ابليوم اآلخر:
أوال :معىن اإلميان ابليوم اآلخر:
اإلميان ابليوم اآلخر :هو التصديق اجلازم إبتيانه ال حمالة واإلميان أبشراط الساعة  ،واملوت والنفخ يف

الصور وخروج اخلالئق من القبور ووضع املوازين ،والصراط واحلوض ،والشفاعة  ،واجلنة والنار(.)6
اثنيا :اإلميان اآلخر يف سورة سبأ:

( )1انظر :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط ،)213 /22( ،ابختصار.

( )2انظر :األشقر ،الرسل والرساالت ،ط ،2ص  –23ص ،22ابختصار.

( )3انظر :ابن القيم ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،ط ،)62 /1( ،27ابختصار وتصرف.

( )2انظر :النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط ، 22ص  ، 21،22بتصرف.
( )2انظر :ابن عثيمني ،الصيد الثمني يف رسائل ابن عثيمني  ،ط ،)23 ،1( ،1بتصرف.

( )6انظر :احلكمي ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة ،ط ،2ص  ،22ابختصار.
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 -1إنكار الكفار الساعة :
قال تعاىل:
سبأ.]3:

ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ  ...ﭐﱠ

[سورة

وقال تعاىل :ﱡ ...ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﭐﱠ [سورة سبأ.]2:
 -2إثبات البعث :
قال تعاىل:
سبأ.]3:

ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ  ...ﭐﱠ

[سورة

قال تعاىل :ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﭐﱠ [سورة سبأ.]33:
قال تعاىل:

ﱡ ...ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ

ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﭐﱠ

[سورة سبأ.]31:

 -3إثبات اجلزاء:
قال تعاىل:

ﲏﲑﲒﲓﲔﲕﲖ
ﲐ
ﱡﲋﲌﲍﲎ

ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢﭐﱠ [سورة سبأ.]2-2:
قال تعاىل :ﱡ ...ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﭐﱠ [سورة سبأ.]2:
قال تعاىل:

ﱡﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﲪﲫﲬ

ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵﭐﱠ [سورة سبأ.]37:
قال تعاىل :ﱡ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﭐﱠ [سورة سبأ.]32:
قال تعاىل:

ﱡﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫ

ﱬ ﱭ ﱮﭐﱠ [سورة سبأ.]22:
قال تعاىل :ﱡ ...ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﭐﱠ [سورة سبأ.]26:
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 -2احلشر والفزع:
قال تعاىل:ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﭐﱠ [سورة سبأ.]23:
قال تعاىل :ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﭐﱠ [سورة سبأ.]21:
اثلثا :اآلاثر الرتبوية لإلميان ابليوم اآلخر:
 -1تربية الشعور احلقيقي ابملسئولية.
 -2حتقيــق األخــالق الفاضــلة املطلقــة ،ك ـاحللم واألانة ،والتضــحية ،والصــرب علــى الشــدائد ألن املــؤمن
ينتظر جزاءه عند هللا ،ال عند اجملتمع وال عند الناس ،ويوم اجلزاء آت ال ريب فيه.
 -3التحكم يف الدوافع والغرائز وضبطها ،بسبب اخلوف من هللا ،والطمع يف جنته.
 -2تربية العقل على الفطرة السليمة  ،وذلك أن كـل إنسـان يصـل ابلتفكـري إىل أن كـل مـا يف الكـون
يدل على أنه صائر إىل الزوال(.)1

املطلب السادس :الرتبية على اإلميان ابلقضاء والقدر.
أوال :معىن اإلميان ابلقدر:
اإلميان ابلقدر على أربع مراتب :
 -1اإلميان بعلم هللا احمليط بكل شيء ،وأنه تعاىل قد علم مجيـع خلقـه قبـل أن خيلقهـم ،وعلـم أرزاقهـم
وآجاهلم وأقواهلم وأعماهلم ومجيع حركاهتم وسكناهتم وأسرارهم وعالنيتهم.
 -2اإلميــان بكتابــة ذلــك ،وأنــه تعــاىل قــد كتــب مجيــع مــا ســبق بــه علمــه أنــه كــائن ،ويف ضــمن ذلــك
اإلميان ابللوح والقلم.
 -3اإلميان مبشيئة هللا النافذة وقدرته الشاملة ،فما شاء هللا تعاىل فهو كائن بقدرته ال حمالة وما مل يشأ
هللا تعاىل مل يكن لعدم مشيئة هللا إايه ال لعدم قدرة هللا عليه ،تعاىل هللا عن ذلك وعز وجل

ﱡ ...ﳛ

ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﭐﱠ

فاطر.]22:
( )1النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط، 22ص  ،23ابختصار وتصرف.
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[سورة

 -2اإلميان أبن هللا تعاىل خالق كل شيء(.)1
اثنيا :مراتب اإلميان ابلقدر يف سور سبأ.
 -1مرتبة العلم:
قال تعاىل:

ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧﭐﱠ [سورة سبأ.]2:
وقال تعاىل :ﱡ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨﭐﱠ [سورة سبأ.]22:
 -2مرتبة الكتابة:
قال تعاىل:

ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊﭐ

ﱠ [سورة سبأ.]3:
وقال تعاىل:

ﱡﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﭐﱠ [سورة سبأ.]21:
 -3مرتبة املشيئة:
قال تعاىل:

ﱝﱟﱠﱡﱢﱣﱤ
ﱞ
ﱡﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙﱚﱛﱜ

ﱩ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱠ [سورة سبأ.]1:
ﱪ
ﱥﱦﱧﱨ
وقوله تعاىل :ﱡ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱠ " :فيه تنبيه على
أنه مل يبق من أسباب وقوعه إال تعلق املشيئة به أي افعلوا ما فعلوا من املنكر اهلائل املستتبع للعقوبة

( )1انظر :احلكمي ،أعالم السنة املنشورة العتقاد الطائفة الناجية املنصورة ،ط ،2ص  ،72ابختصار.
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فلم ينظروا إىل ما أحاط هبم من مجيع جوانبهم حبيث ال مفر هلم عنه وال حميص إن نشأ جراي على
موجب

جناايهتم"()1

وقال تعاىل:

ﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ

ﲥ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﱠ [سورة سبأ.]12:
ﲦ
ﲢﲣﲤ
"أي وسخران له اجلن يعملون بني يديه إبذن هللا ،أي بقدره  ،وتسخريه هلم مبشيئته ما يشاء

من البناايت وغري ذلك"(.)2
وقال تعاىل:

ﱡﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝ ﱠ

[سورة سبأ.]36:
وقال تعاىل:

ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﱠ [سورة سبأ.]31:
أي أن هللا تعاىل" :يعطي املال ملن حيب ومن ال حيب ،فيفقر من يشاء ويغين من يشاء"(،)3

"والرزق حتت مشيئة هللا ،إن شاء بسطه لعبده ،وإن شاء ضيقه"(.)4
 -2مرتبة اخللق:
قال تعاىل:

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ

ﱓﭐﱠ [سورة سبأ.]1:
أي أن ":احلمد هلل الذي له ما يف السماوات وما يف األرض ،ملكا وخلقا"(.)5

( )1أبو السعود ،إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب الكرمي ،د.ط.)123 /7( ،
( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)211 /6( ،2
( )3املرجع السابق.)222 /6( ،

( )2السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط( ،1ص.)621 :
( )2البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،ط.)673 /3( ،1
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اثلثا :اآلاثر الرتبوية لإلميان ابلقدر:
 -1العزم والقضاء على الرتدد.
 -2عدم الندم أو احلسرة على ما فات ،ألنه إّنـا حصـل علـى مـا كتـب هللا لـه ،وال اعـرتاض علـى قـدر
هللا ما دام قد وقع.
 -3اجلرأة أمام املوت ،فإذا ترىب املؤمن على اجلرأة أمام املوت فقد أصبح جريئا أمام كل املصائب ،ما
دام يؤمن أبنه مقدر من هللا تعاىل

ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ

ﲋﲌ...ﱠ [سورة آل عمران.]122:
 -2التفــاؤل والرضــا وقطــع دابــر التشــاؤم وعــدم تعليــل األمــور حســب ه ـواه ومصــلحته ،بــل جيــب أن
يعرف أن لكل ظاهرة كونية فوائد ومضار ،فيطلب فوائدها ويستبعد مضارها(.)1

 -2طرد اإلعجاب ابلنفس عند حصول النعم ألن حصوهلا من هللا مبا قدره من أسباب(. )2
 -6الطمأنينة ،والراحة النفسية مبا جيرى عليه من أقدار هللا تعاىل؛ فال يقلق بفوات حمبوب ،أو
حصول مكروه؛ ويف ذلك يقول هللا تعاىل:

ﱡﲟﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨ

ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ

ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﭐﱠ [سورة احلديد.)3(]23-22:

( )1انظر :النحالوي ،أصول الرتبية اإلسالمية وأساليبها يف البيت واملدرسة واجملتمع ،ط، 22ص  ،26،27ابختصار
وتصرف.

( )2انظر :مجاعة من العلماء ،أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة ،ط ،1ص  ،221بتصرف.
( )3انظر :ابن عثيمني ،الصيد الثمني يف رسائل ابن عثيمني  ،ط ،)63 /1( ،1ابختصار.
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املبحث الثاين :اإلشارات الرتبوية يف جانب العبادات
العبادة هي وظيفة اإلنسان اليت خلق من أجلها ،قال تعاىل:

ﱡﱣﱤﱥﱦﱧﱨ

ﱩ ﭐﱠ [سورة الذارايت ،]26:والعبادات أنواع عبادات قلبية كالتوكل واحلب وغريها ،عبادات بدنية
كالصالة والصوم وغريها ،عبادات قولية كالذكر وقراءة القرآن وغريها ،عبادات مالية كالزكاة،
والنفقات عموما ،وعند أتمل الباحث إىل سورة سبأ وجد أهنا أشارت إىل عبادات مالية كاإلنفاق،
وعبادات قولية كالتسبيح والوعظ ،وعبادات قلبية كالتفكر واإلانبة؛ ولذلك تناول الباحث هذه
العبادات يف مخسة مطالب ،بدأ ابلعبادات املالية مث القولية وأخريا القلبية.
املطلب األول :اإلنفاق.
أوال :تعريف اإلنفاق:
اإلنفاق هو" :الشيء الذي يبذله اإلنسان فيما حيتاجه هو أو غريه من الطعام والشراب وحنومها"(.)1
وقيل أبنه" :إخراج املال الطيب يف الطاعة واملباحات"(.)2
وقيل هو" :صرف املال يف احلاجة"(.)3
وهذه التعريفات توضح أن اإلنفاق شيء يبذل أو مال خيرج ويصرف يف احلاجات والطاعات
واملباحات.
اثنيا :اإلنفاق يف القرآن الكرمي:
تكلم القرآن الكرمي عن اإلنفاق وحث عليه أبساليب الرتغيب والرتهيب والبيان والتوضيح وضرب
األمثال (.)4

( )1الصنعاين ،سبل السالم املوصلة إىل بلوغ املرام ،ط.)221 /3( ،1

( )2الصديقي ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط.)212 /2( ،2
( )3الربكيت ،التعريفات الفقهية  ،ط ،1ص .37

( )2انظر :احلجازي ،التفسري الواضح ،ط ،)172 /1( ،13بتصرف.
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وهذه األساليب هلا األثر البالغ يف صالح اجملتمع اإلنساين بتحقيق التكافل والعدالة واملساواة بني

أفراده (.)1

ومن معاين اإلنفاق يف القرآن الكرمي:
 -1اإلنفاق مبعىن دفع الزكاة (وذلك حيث قرنت ابلصالة).
قال تعاىل :ﱡ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕﭐﱠ [سورة البقرة.]3:
 -2اإلنفاق مبعىن التطوع ابلصدقات.
قال تعاىل:

ﱡﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ

ﲍ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱠ [سورة البقرة.]222:
ﲎ
وقال تعاىل:

ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﭐﱠ [سورة سبأ.]31:
 -3اإلنفاق مبعىن دفع نفقة األهل والعيال.
قال تعاىل:

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍ

ﱎﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ
ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦﱧ ﱨ

ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﭐﱠ [سورة النساء.]32:
 -2اإلنفاق مبعىن إعطاء الرزق للعباد.
قال تعاىل:

ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ

ﳃﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖﳗ

ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﭐﱠ [سورة
املائدة.]62:
( )1انظر :البنا  ،نظرات يف كتاب هللا ،د.ط ،ص ،122بتصرف.
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 -2اإلنفاق مبعىن بذل العطاء مطلقا :
قال تعاىل:

ﱡ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ

ﱟ ﱠﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ} [سورة األنفال.)1(]63:
"وكل إنفاق فيه فهو الصدقة

إالﭐﱡ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ

ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥﳦ ﳧ ﳨ ﳩ ﳪ ﳫ ﳬ ﳭ} [سورة املمتحنة .]11:فاملراد به

املهر"(.)2

اثلثا :اإلنفاق يف سورة سبا:
 وعد من هللا ابخللف للمنفقني :
قال تعاىل:

ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ

ﳑﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ} [سورة سبأ.]31:
أعاد تعاىل أنه ﱡ ...ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ..ﭐﱠ لريتب عليه قوله:

ﱡ...

ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ...ﭐﱠ نفقة واجبة ،أو مستحبة ﱡ ﳐﭐﱠ تعاىل ﱡ ﳑﳒﭐﱠ فال تتومهوا أن
اإلنفاق مما ينقص الرزق ،بل وعد ابخللف للمنفق ،الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر(.)3
"ومجلة -وهو خري الرازقني -تذييل للرتغيب والوعد بزايدة ،لبيان أن ما خيلفه أفضل مما أنفقه

املنفق"(.)4

وعن أيب هريرة ،يبلغ به النيب ملسو هيلع هللا ىلص قال (( :قال هللا تبارك وتعاىل :اي ابن آدم أَنْ ِّف ْق أنْ ِّف ْق عليك
))("،)5قوله عز وجل يف احلديث القدسي( :أَنْ ِّف ْق أنْ ِّف ْق عليك) هو معىن قوله عز وجل ﱡ ...ﳌ
( )1انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط ،)637 - 631 /3( ، 2ابختصار.
( )2السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن ،د.ط.)163 /2( ،

( )3انظر :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط( ،1ص ،)621 :ابختصار.
( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)223 /22( ،

( )2أخرجه مسلم يف الصحيح  ،كتاب الزكاة ،ابب احلث على النفقة وتبشري املنفق ابخللف ، )611 /2(،رقم .)113
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ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ...ﭐﱠ [سورة سبأ .]31:فيتضمن احلث على اإلنفاق معىن يف وجوه اخلري
والتبشري ابخللف من فضل هللا

تعاىل"(.)1

وعن جابر هنع هللا يضر ( ، )2قال :قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص(( :كل معروف صدقة ،وما أنفق الرجل على
نفسه وأهله كتب له صدقة ،وما وقى به املرء عرضه كتب له به صدقة ،وما أنفق املؤمن من نفقة ،فإن

خلفها على هللا فاهلل ضامن ،إال ما كان يف بنيان أو معصية)) (.)3
رابعا :اآلاثر الرتبوية لإلنفاق:

" -1اإلنفاق يف سبيل هللا يؤدي إىل إخالف املال يف الدنيا ،واجلزاء احلسن يف اآلخرة"(.)4

 -2البخل العام من األمة يؤدي إىل الذل واالستعباد ،وتسليط األعداء عليها من كل جانب(.)5
" -3مــن تــرك إنفــاق مــا لزمــه مــن ذلــك يف س ـبيل هللا علــى مــا لزمــه ،كــان للهلكــة مستســلما ،وبيديــه
للتهلكة ملقيا"(.)6

 -2الزك ــاة فيه ــا ت ــدريب للمس ــلم عل ــى العط ــف عل ــى احملت ــاجني م ــن الن ــاس ،ومس ــاعدهتم عل ــى س ــد
حاجاهتم.
 -2الزكــاة فيهــا الشــعور ابالنتمــاء االجتمــاعي واملشــاركة الوجدانيــة مــع الفقـراء ،والــتخلص مــن األاننيــة
وحب الذات والبخل والطمع.
( )1النووي  ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ط.)71 /7( ،2
( )2جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام السلمي اإلمام الكبري ،اجملتهد ،احلافظ ،صاحب رسول هللا -ملسو هيلع هللا ىلص  -أبو عبد هللا ،وأبو
عبد الرمحن األنصاري ،اخلزرجي ،السلمي ،املدين ،الفقيه .من أهل بيعة الرضوان ،وكان آخر من شهد ليلة العقبة الثانية موات.

مات سنة مثان وسبعني ،وهو ابن أربع وتسعني سنة .انظر :الذهيب  ،سري أعالم النبالء ،ط.)121 /3( ،3ابن حجر ،اإلصابة

يف متييز الصحابة ،ط.)226 /1( ،1

( )3أخرجه احلاكم يف املستدرك على الصحيحني ،كتاب البيوع ، )27 /2( ،رقم ، 2311وقال :هذا حديث صحيح ومل
خيرجاه  ،ورده الذهيب بقوله " :قلت :عبد احلميد ضعفه اجلمهور ،وضعفه األلباين يف :سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة
وأثرها السيئ يف األمة (.)331 /2

( )2مجاعة من علماء التفسري ،املختصر يف تفسري القرآن الكرمي ،ط ،3ص .232
( )2انظر :احلجازي ،التفسري الواضح ،ط ،)172 /1( ،13بتصرف.
( )6الطربي  ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط.)213 /3( ،1
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 -6الزكــاة فيهــا الشــعور ابلرضــا عــن الــنفس ،الــذي يــنعكس إجيابيــا علــى صــحة اإلنســان النفســية .وقــد
قال القرآن أهنا تطهر النفس وتزكيها(.)1
 -7الزكـاة تزيـل عـن القلـوب األثـرة ،وحـب الــذات وضـيق الصـدر ،وعبوديـة املـال وغريهـا مـن الصــفات
الدنيئة األخرى.

 -2الزكاة تروض املسلم على التضحية مباله الذي اكتسبه بعرق جبينه بدون أدىن غرض ذايت(.)2
 -1اإلنفاق يسهم يف حل مشكلة الفقر اليت أعجزت العامل ،وسبب لربكة املال وّنائـه ووقايـة لإلنسـان
من املصائب والبالاي(.)3

املطلب الثاين :التسبيح.
أوال :معىن التسبيح:
التسبيح هو " :قول :سبحان هللا ،ومعناه :تنزيه هللا عما ال يليق به من كل نقص فيلزم نفي الشريك
والصاحبة والولد ومجيع الرذائل ،ويطلق التسبيح ويراد به مجيع ألفاظ الذكر ويطلق ويراد به صالة

النافلة"(.)4

وقيل " :التنزيه عن النقائص ابالعتقاد والعبادة والقول"(.)5
وقيل" :تنزيه هللا عز وجل يف االعتقاد والقول ،والعمل عما ال يليق به سبحانه يف ذاته وأمسائه
وصفاته ،وأقواله وأفعاله"(.)6
والقول.

ويرى الباحث أن التسبيح :هو تنزيه هللا عما ال يليق به من كل نقص ابالعتقاد والعبادة

( )1انظر :جنايت ،القرآن وعلم النفس ،ط ،7ص ،212ابختصار وتصرف.

( )2انظر :املودودي ،مبادئ اإلسالم ،ط ،3ص ،133،132ابختصار وتصرف.

( )3انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط ،)622 /3( ،2ابختصار.
( )2ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،د.ط.)236 /11( ،
( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)121 /21( ،

( )6كندو ،التسبيح يف الكتاب والسنة والرد على املفاهيم اخلاطئة فيه ،ط.)76 / 1( ،1
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اثنيا :معاين التسبيح يف القرآن الكرمي:
 -1يدل على التعظيم ،ومنه قوله تعاىل:
الصافات.]123:
 -2يطلق على الصالة ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﱠ

[سورة

ﱡﳑﳒﳓﳔﳕﳖﳗﳘﳙﳚ

ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﱠ [سورة النور .]36:ابلغدو صالة الغداة ،ويعين ابآلصال صالة العصر،

كل تسبيح يف القرآن هو الصالة(.)1

 -3يطلق على الذكر عموما ومنه قوله تعاىل:

ﱡﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶﲷ

ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﱠ [سورة مرمي.]11:
 -2يطلق على االستثناء ومنه قوله تعاىل:

ﱡﱿﲀﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊ

ﲋ ﲌ ﲍ ﱠ [سورة القلم .]21-22:أي" :هال تستثنون إذ قلتم لنصرمنها مصبحني ،فتقولوا إن
شاء هللا"( ،)2و"كان استثناؤهم تسبيحا"(.)3

 -2يطلق على العبادة ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﱠ

[سورة

الصافات.]123:
 -6يطلق على الدعاء ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ

ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱠ [سورة يونس.)4(]13:

اثلثا :التسبيح يف سورة سبأ:
 -1تسبيح اجلبال مع داود عليه السالم:
قال تعاىل:
[سورة سبأ.]13:

ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﱠ

( )1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط)67 /6( ،2

( )2الطربي  ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط .)122 /23( ،1الواحدي ،التفسري الوسيط .)332 /2(،
( )3القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،ط.)222 /12( ،2

( )2انظر :كندو ،التسبيح يف الكتاب والسنة والرد على املفاهيم اخلاطئة فيه ،ط ،)132 - 72 / 1( ،1ابختصار.
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(أ َِّّوِّيب َم َعه) سبحي معه إذا سبح(.)1
ويف اآلية ":أمره تعاىل اجلمادات ،كاجلبال واحليواانت ،من الطيور ،أن تؤوب معه ،وترجع التسبيح

حبمد رهبا ،جماوبة له"( ،)2فكان عليه السالم ":إذا سبح تسبح معه اجلبال الراسيات ،الصم

الشاخمات ،وتقف له الطيور السارحات ،والغادايت والرائحات ،وجتاوبه أبنواع اللغات"(.)3
 -2تسبيح املالئكة.
قال تعاىل:

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ ﱌﱍﱎ

ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛﭐﱠ [سورة سبأ.]21-23:
ﱡ ﱍ ﱠ أي تعاليت وتقدست  ،وتنز ًيها لك وتربئة مما أضافوه إليك من الشركاء واألنداد(.)4
رابعا :اآلاثر الرتبوية للتسبيح:
 -1الذكر عموما يقوى القلب والبدن ،وجيلب الرزق والفرح والسرور والبسط ،ويزيل اهلم والغم.
 -2يســهل الصــعب ،وييســر العســري وخيفــف املشــاق ،فــذكر هللا تعــاىل هــو الفــرج بعــد الشــدة ،واليســر
بعد العسر ،والفرج بعد الغم واهلم،
 -3ذكر هللا عز وجل يذهب عن القلب خماوفه كلها ،وله أتثري عجيب يف حصول األمن.
 -2الذكر عون على الصرب ،وسبب لزوال الكرب واملكروه.

( )1انظر :الطربي  ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط .)326 /23( ،1الواحدي ،الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز ،ط،1
(ص .) 271 :البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،ط . )327 /6( ،1ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري،ط،1:

( .)211 /3احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،ط( ،1 :ص .)263 :ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)126 /22( ،

( )2السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط( 1ص.)676 :
( )3ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)217 /6( ،2

( )2انظر :الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط .)212 /23(،1ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري،ط/3( ،1:
 .)232ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)222 /6( ،2
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 -2التسـبيح مـن أحــب الكـالم إىل هللا ،وحيــط اخلطـااي وإن كثــرت ،ووسـيلة لكســب احلسـنات ،وثقيــل
يف امليزان يوم القيامة(. )1

املطلب الثالث :الوعظ.
أوال :تعريف الوعظ:
الوعظ هو ":التذكري مبا يلني القلب لقبول الطاعة ،واجتناب املنكر من الثواب والعقاب" (.)2
وقيل أبنه":إهزاز النفس مبوعود اجلزاء ووعيده أو التذكري ابخلري فيما يرق له القلب" (.)3
وقيل هو" :القول احلق الذي يلني القلوب ويؤثر يف النفوس ويكبح مجاح النفوس املتمردة،

ويزيد النفوس املهذبة إمياان وهداية"(.)4

الحظ أن التعريفات السابقة للوعظ تدور حول التذكري ابحلق لتلني القلوب أو الزجر
وي َ
والتحذير والتخويف لكبح مجاح النفوس املتمردة.
اثنيا :الوعظ يف القرآن الكرمي:
 -1التخويف والزجر ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ...ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ

ﱦ ﱧ ﱨﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﭐﱠ [سورة البقرة.]272:
 -2التذكري ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﭐ

ﱠ [سورة البقرة.]66:
 -3النصح ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟﱠ ﱡ ﱢ

ﱣ ﱤ ﱥﭐﱠ [سورة لقمان.]13:
( )1انظر :ابن القيم ،الوابل الصيب من الكلم الطيب ،ط( ،3ص ،)76 -21 :ابختصار.
( )2مجاعة من العلماء ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،ط.)212 /23( ،2
( )3املناوي  ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط ،1ص .331

( )2علي حمفوظ ،هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ،ط ،1:ص.71
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 -2النهي ،ومنه قوله تعاىل:
النور.]17:

ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﭐﱠ

 -2األمر والنهي املقرون ابلرتغيب والرتهيب ، ،ومنه قوله تعاىل:

[سورة

ﱡﲖﲗﲘﲙﲚ

ﲛ ﲜﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡﲢ ...ﭐﱠ [سورة النحل.]122:
 -6الق ــرآن الك ــرمي ،ومن ــه قول ــه تع ــاىل:

ﱡﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺ

ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﭐﱠ [سورة يونس.)1( ]27:
اثلثا :الوعظ يف سورة سبأ.
قال تعاىل:

ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﭐﱠ [سورة سبأ.]26:
قوله تعاىل ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ...ﭐﱠ أي :آمركم وأوصيكم بِّو ِّ
اح َدةٍ ،وفيها ثالثة أقوال:
أحدها أهنا ال إِّله إِّال هللا ،والثاين :طاعة هللا تعاىل ،والثالث :أهنا قوله تعاىل :ﱡ ...ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ
ﲺ ...ﭐﱠ [سورة سبأ .]26:واملعىن أن اليت أ ِّ
َعظكم هبا ،قيامكم وتشمريكم لطلب احلق ،وليس
ابلقيام على األقدام"(.)2

رابعا :اآلاثر الرتبوية للوعظ:
 -1تتهذب النفوس  ،وتسلم القلوب من املخاطر ،وترجع عن غيها إىل رشادها.
 -2تتنبه العقول من غفلتها ،وتستيقظ من رقدهتا ،وتستنري البصائر بنور الطاعة بعد أن أظلمتها
املعاصي(.)3
 -3الوعظ سبيل إىل طهارة النفس من األدران ،وضبطها والتحكم يف مطالبها ،والتزام الصدق
وحتريه ،والتواضع واألدب.
( )1انظر :حجازي ،الرتبية ابملوعظة احلسنة ،رسالة ماجستري ،ص  ،16 ، 12ابختصار.
( )2انظر :ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري،ط ،)233 /3( ،1ابختصار.

( )3انظر :علي حمفوظ ،هداية املرشدين إىل طرق الوعظ واخلطابة ،ط ،1:ص ،73ابختصار.
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 -2الوعظ سبيل إىل حسن الظن ابملسلمني ،واحرتام مشاعرهم(.)1
 -2حصول احملبّة واأللفة بني املسلمني.
الشيطان(.)2
السعادة يف ال ّدارين ،وحيفظ اإلنسان من كيد ّ
 -6يثمر ّ
املطلب الرابع :اإلانبة .
أوال :تعريف اإلانبة:
اإلانبة" :من أنواع العبادة وهي التوبة النصوح ،والرجوع إىل هللا تعاىل"(.)3
وقيل ":أبهنا الرجوع إىل هللا ابلقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة من معىن التوبة إال

أهنا أرق منها ملا تشعر به من االعتماد على هللا تعاىل ،واللجوء إليه وال تكون إال هلل تعاىل"(.)4

وقيل أن اإلانبة هي ":عكوف القلب على حمبة هللا تعاىل ،وذكره ابإلجالل والتعظيم وعكوف
اجلوارح على طاعته ابإلخالص له واملتابعة لرسوله"

()5

وقيل أهنا ":الرجوع إىل هللا تعاىل ،وانصراف دواعي القلب وجواذبه إليه ،وهى تتضمن احملبة
واخلشيةِّ ،فإن املنيب حمب ملن أَانب إليه خاضع له خاشع ذليل"(.)6
ويرى الباحث أن اإلانبة هي املسارعة وعدم التسويف يف الرجوع إىل هللا تعاىل  ،وطاعته
وحمبته وخشيته ومفارقة املعاصي وتركها.
اثنيا :اإلانبة يف القرآن الكرمي:

( )1انظر :حجازي ،الرتبية ابملوعظة احلسنة ،رسالة ماجستري ،ص  ،23- 32ابختصار.

( )2انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط ،)3637 /2( ،2ابختصار.
( )3احلكمي  ،معارج القبول بشرح سلم الوصول ،ط.)221 /2( ،1
( )2ابن عثيمني ،شرح ثالثة األصول  ،ط ،2ص .61
( )2ابن القيم ،الفوائد ،ط ،2ص .116

( )6ابن القيم ،طريق اهلجرتني وابب السعادتني ،ط ،2ص .173
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"الذي يف القرآن من الرتكيب كله من اإلانبة الرجوع إىل هللا َعنز َو َج نل"(.)1
ومن اآلايت الواردة يف اإلانبة:
 -1اإلانبة صفة النبيني واملؤمنني.
قال تعاىل :ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱﭐﱠ [سورة هود.]72:
و قال تعاىل:

ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ

ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﭐﱠ [سورة سبأ.]1:
 -2مثرة اإلانبة.
قال تعاىل:
الزمر.]17:

ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔﲕ ﲖ ﲗ

ﲘ ﭐﱠ [سورة

 -3اإلانبة إىل هللا يف الضر وتركه يف الرخاء ليس من دأب املؤمنني.
قال تعاىل:

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱍﱎﱏﱐ

ﱑ ﱒ ﱓﭐﱠ [سورة الروم.)2( ]33:
اثلثا :اإلانبة يف سورة سبأ.
قال تعاىل:

ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲﭐﱠ [سورة سبأ.]1:
إن يف النظر إىل خلق السماء واألرض لداللة على قدرة هللا على بعث األجساد ووقوع املعاد؛
ألن من قدر على خلق هذه السموات ،وهذه األرضني لقادر على إعادة األجسام ،ونشر الرميم من
العظام(.)3
( )1جبل  ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي  ،ط.)2122 /2( ،1

( )2انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط ،)222،223 /3( ،2ابختصار.
( )3انظر :ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط ،)216 /6( ،2ابختصار.
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فكلما كان العبد أعظم إانبة إىل هللا تعاىل ،كان انتفاعه ابآلايت أعظم ،وصار قريبا من ربه

وينظر للمخلوقات نظر فكرة وعربة ،ال نظر غفلة غري انفعة(.)1
رابعا :اآلاثر الرتبوية لإلانبة:

 -1تربيـة الـنفس علـى اجملاهــدة ،ومراجعـة تصـرفات الـنفس وعاداهتــا ،وختليصـها مـن رعوانهتـا ،والشــعور
بقهر الشيطان وغلبة احلق للباطل يف صراع النفس ،والبصرية بعاقبة املعاصي وسوء جريرهتا.
 -2التوبة تفتح ابب األمل وتزيد من يقني املذنب بشدة افتقاره إىل هللا  ،وحاجته إليه.
 -3التخلق ابلتوبة يكسب العفو والصفح.
 -2التوبة تكسب البعد عن أسباب السلوك اخلاطئ ،والتنبه هلا.
 -2التوبة تكسب حالوة اإلميان ولذته.
 -6التوبة تكسب صاحبها الثقة ابلنفس وقوة القلب وثباته وشجاعته.
 -7التوبة تكسب استبدال األعمال والعادات السيئة أبخرى حسنة (.)2
املطلب اخلامس :التفكر .
أوال :تعريف التفكر:
التفكر هو" :تصرف القلب يف معاين األشياء؛ لدرك املطلوب"(.)3
وقيل أبنه ":ترديد العلم يف القلب ابخلرب عنه" (.)4
وقيل أيضا أنه" :جوالن العقل يف طريق استفادة علم صحيح"(.)5

( )1انظر :السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص  ،676ابختصار.

( )2انظر :السلمي ،املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة التحرمي وتطبيقاهتا يف واقع األسرة املعاصر ،رسالة ماجستري،
ص ،12-22ابختصار وتصرف.

( )3اجلرجاين  ،التعريفات ،ط ،1ص .63

( )2ابن العريب ،أحكام القرآن ،ط.)322 /2( ،3

( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)222 /7( ،
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ويال َحظ مما سبق أن آلة التفكر هي القلب والعقل؛ للوصول إىل العلم الصحيح.
اثنيا :التفكر يف القرآن الكرمي.
 -1التفكر يف عظمة اخلالق سبحانه ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡﲅﲆﲇﲈﲉﲊ

ﲋﲌﲍﲎﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘ

ﲙ ﲚﭐﱠ [سورة آل عمران.]111:
 -2التفكر يف حقيقة النبوة والرسالة ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﭐﱠ

[سورة سبأ.]26:
 -3التفكر يف عظمة القرآن وأمهية تدبره ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﭐﱠ

[سورة احلشر.]21:
 -2التفكر يف عاقبة عدم االنتفاع ابآلايت ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡﲊﲋﲌﲍﲎﲏ

ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ﲞ
ﲟ ﲠ ﲡﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬﲭ ﲮ ﲯ ﲰ

ﲱ ﲲ ﲳﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹﭐﱠ [سورة األعراف.]176-172:
 -2التفكر يف الكشف عن حكمة التشريع ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡﱹﱺﱻﱼﱽﱾ

ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ

ﲍ ﲎﭐﱠ [سورة الروم.]21:
 -6التفكر يف حقيقة احلياة الدنيا وحتمية املوت ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡﲢﲣﲤﲥﲦ

ﲧﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ
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ﲶﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾﲿﳀﳁﳂﳃﳄﳅﳆ

ﳇﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﭐﱠ [سورة يونس.)1(]22:
اثلثا :التفكر يف سورة سبأ.
 التفكر يف حقيقة رسالة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص :
قال تعاىل:

ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼﲽ ﲾ ﲿ ﳀ

ﳁﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌﭐﱠ [سورة سبأ.]26:

ﱡ ﱠ

واملعىن" :قل اي دمحم هلؤالء الكافرين الزاعمني أنك جمنون إّنا آمركم بواحدة ،أن تقوموا قياما
خالصا هلل تعاىل ،من غري هوى وال عصبية ،فيسأل بعضكم بعضا هل مبحمد من جنون؟ فينصح
بعضكم بعضا ،مث تتفكروا أي ينظر الرجل لنفسه يف أمر دمحم -ملسو هيلع هللا ىلص ،-ويسأل غريه من الناس عن
شأنه إن أشكل عليه ،ويتفكر يف ذلك"(.)2

رابعا :اآلاثر الرتبوية للتفكر:
" -1التفكر مع التجرد من اهلوى وسيلة للوصول إىل القرار الصحيح ،والفكر الصائب"(.)3
للصدر وسكينة للقلب.
موصل إىل رضوان هللا وحمبّته وسبب النشراح ّ
 -2طريق ّ
وجل.-
 -3التّف ّكر يورث اخلوف واخلشية من هللاّ -
عز ّ
 -2التّف ّكر يورث احلكمة وحييي القلوب.
السابقني.
 -2كثرة االعتبار واالتّعاظ من سري ّ
تؤدي إىل يقظة األفراد وهنضة األمم(. )4
 -6التّف ّكر قيمة عقليّة كربى ّ

( )1انظر :اجملايل  ،مصطلح "التفكر" كما جاء يف القرآن الكرمي  ،جملة الشريعة والقانون ،ع ،23ص ،23 – 22ابختصار.
( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)222 /6( ،2

( )3مجاعة من علماء التفسري ،املختصر يف تفسري القرآن الكرمي ،ط ،3ص.233

( )2انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،)1372 /2( ،ابختصار.
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املبحث الثالث :اإلشارات الرتبوية يف جانب األخالق
ابإلضافة إىل كون القرآن الكرمي مصدرا أساسيا للعقائد والعبادات  ،فإنه يعد دستورا لألخالق ،حوى
بني دفتيه الكثري من الفضائل واآلداب اليت تريب اإلنسان وحتقق سعادته يف الدنيا واآلخرة.
واألخالق هي ":أوصاف اإلنسان اليت يعامل هبا غريه ،وهي حممودة ومذمومة فاحملمودة على
اإلمجال أن تكون مع غريك على نفسك فتنصف منها وال تنصف هلا وعلى التفصيل العفو واحللم
واجلود والصرب وحتمل األذى والرمحة والشفقة وقضاء احلوائج والتوادد ولني اجلانب ،وحنو ذلك واملذموم

منها ضد ذلك" (.)1

وقد رأى الباحث أن سورة سبأ أشارت إىل بعض من األخالق احملمودة كالصرب والشكر ،
وأخالق مذمومة كالكذب ،والكرب ،وجحود النعمة؛ ولذلك قسم الباحث هذا املبحث إىل مخسة
مطالب ،بدأ ابألخالق احملمودة مث املذمومة.
املطلب األول :الصرب.
أوال :تعريف الصرب:
الصرب هو" :حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع ،أو عما يقتضيان حبسها عنه"(.)2
وقيل أبنه ":نقيض اجلََزع وحقيقته الثبات للمصيبة أو املشقة والتماسك واالستمرار يف ما هو
فيه ،وعدم االنقطاع أو الزوال عنه  ،وكل ما يف القرآن الكرمي من هذا الرتكيب فهو مبعىن الثبات عند
الشدة أو اجملاهدة"(.)3
وقيل أبنه ":حبس النفس عن اجلزع والتسخط ،وحبس اللسان عن الشكوى ،وحبس اجلوارح
عن التشويش.

( )1ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري  ،د.ط.)226 /13( ،
( )2الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط ،1ص .272

( )3جبل  ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي  ،ط.)1111 /3( ،1
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وهو ثالثة أنواع صرب على طاعة هللا ،وصرب عن معصية هللا ،وصرب على امتحان هللا"(.)1
وقيل هو" :حبس النفس على ما تكره ،ابتغاء مرضاة هللا تعاىل .كما قال تعاىل والذين صربوا

ابتغاء وجه رهبم"(.)2

ويرى الباحث أن الصرب هو حبس النفس على ما يقتضيه العقل والشرع ،كالصرب على طاعة
هللا تعاىل ،والصرب عن معصية هللا تعاىل ،والصرب على امتحان هللا تعاىل.
اثنيا :الصرب يف القرآن الكرمي:
 -1الصرب على بالء الدنيا ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﱐﱑﱒﱓﱔﱕﱖ

ﱙﱛﱜﱝ ﱞﱟﱠﱡﱢﱣﱤﱥﱦﱧ
ﱚ
ﱗﱘ

ﱨﭐﱠ [سورة البقرة.]126-122:
 -2الصرب على مشتهيات النفس ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ

ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﭐﱠ

[سورة

الفجر.]16-12:
 -3الصرب على طاعة هللا ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ﲨﲩ ﲪ

ﲫﲬ ﲭ ﲮ ﲯﭐﱠ [سورة طه.]132:
 -2الصرب على مشاق الدعوة إىل هللا ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡﲳﲴﲵﲶﲷﲸ

ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﭐﱠ [سورة لقمان.]17:
 -2الصرب حني البأس ،ومنه قوله تعاىل:

 ...ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯﱰ ﱱ
ﱡﱁ ﱩ

ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﭐﱠ [سورة البقرة.]177:

( )1ابن القيم ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ط.)122 /2( ،3
( )2القرضاوي ،الصرب يف القرآن ،ط ،3ص.2
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 -6الصرب يف جمال العالقات اإلنسانية ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ

ﲁﲂﲃﲄﲅﲆﲇﲈﲉﲊﲋﲌ ﲍﲎﲏﲐﲑ

ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘﭐﱠ [سورة فصلت.)1(]32-32:
اثلثا :الصرب يف سورة سبأ:
قال تعاىل:

ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐﱠ [سورة سبأ.]11:
وقوله :ﱡ ﲔ ﲕ ﲖﭐﱠ " ،أي إن يف هذا الذي حل هبؤالء من النقمة والعذاب ،وتبديل
النعمة وحتويل العافية ،عقوبة على ما ارتكبوه من الكفر واآلاثم" (،)2ﱡ ...آلاي ٍ
ت  ...ﱠ أي" :
َ
لعظة وعربة"(.)3
"واجلمع بني صبار وشكور يف الوصف؛ إلفادة أن واجب املؤمن التخلق ابخللقني ومها الصرب

على املكاره ،والشكر على النعم" (" .)4فنعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعطي شكر؛ وإذا ابتلي
صرب"(.)5

رابعا :اآلاثر الرتبوية للصرب:
 -1متكن اإلنسان بطمأنينة وثبات مـن وضـع األشـياء يف مواضـعها ،والتصـرف يف األمـور بعقـل واتـزان
خب ــالف ع ــدم الص ــرب ال ــذي ي ــدفع إىل التس ــرع والعجل ــة ،فيض ــع اإلنس ــان األش ــياء يف غ ــري مواض ــعها،
ويتصرف برعونة ،فيخطئ يف حتديد الزمان.
 -2ضبط النفس عن الضجر ،واجلزع عند حلول املصائب ومس املكاره.
( )1انظر :القرضاوي ،الصرب يف القرآن ،ط ،3ص ،21-32ابختصار.
( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)212 /6( ،2

( )3الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط.)311 /23( ،1
( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)123 /22( ،

( )2الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط .)311 /23( ،1ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)212 /6( ،2
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السـأم وامللـل ،لـدى القيـام أبعمـال تتطلّـب الـ ّدأب واملثـابرة خـالل مـ ّدة مناسـبة،
 -3ضبط الـنّفس عـن ّ
قد يراها املستعجل م ّدة طويلة.
الرعونة ،وعن الغضب والطّيش واخلوف والطّمع.
 -2ضبط النّفس عن العجلة و ّ
 -2ضبط النّفس عن االندفاع وراء أهوائها وشهواهتا وغرائزها.
حمــل
لتحمــل املتاعــب واملش ـ ّقات واآلالم اجلســديّة والنّفســيّة ،كلّمــا كــان يف هــذا التّ ّ
 -6ضــبط الــنّفس ّ
خري عاجل أو آجل(.)1

 -7يورث هداية يف القلب ،ويثمر حمبّة هللا وحمبّة النّاس .وسبب للتّمكني يف األرض.
للصابرين وصالته ورمحته وبركاته عليهم ،واألمن من الفزع األكرب يوم القيامة.
 -2معيّة هللا تعاىل ّ
الرجولة احل ّقة وعالمة على حسن اخلامتة
 -1مظهر من مظاهر ّ

(.)2

املطلب الثاين :الشكر.
أوال :تعريف الشكر:
الشكر" :هو ظهور أثر نعمة هللا على لسان عبده ثناء واعرتافا ،وعلى قلبه شهودا وحمبة ،وعلى
جوارحه انقيادا وطاعة"(.)3

وقيل أن الشكر ":مقابلة النعمة ابلقول والفعل والنية ،فيثىن على املنعم بلسانه ،ويذيب نفسه
يف طاعته ،ويعتقد أنه موليها"(.)4
ِّ
اإلحسان لصاحبه ونَ ْشره"(.)5
وقيل أن الشكْرِّ " :عرفان

( )1انظر :حبنكة ،األخالق اإلسالمية وأسسها ،ط ،2ص ،337-332ابختصار.

( )2انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط ،)2271 /6( ،2ابختصار.
( )3ابن القيم ،مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني ،ط.)232 -232/2( ،3
( )2ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،د.ط.)213 /2( ،

( )2جبل  ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي  ،ط.)1163 /2( ،1
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وقيل أبنه ":صرف العبد مجيع ما أنعم هللا تعاىل به عليه من السمع وغريه إىل ما خلق

ألجله"(.)1

ويرى الباحث أن الشكر هو عرفان اإلحسان لصاحبه ونشره ابلقول ثناء واعرتافا ،وابلفعل
انقيادا وطاعة ،وابلقلب شهودا وحمبة.
اثنيا :الفرق بني الصرب والشكر:
" -1الشكر نصف اإلميان ،والصرب نصف اإلميان ،واليقني اإلميان كله"(.)2
ومن اعتبارات هذا التنصيف أن اإلميان فعل وترك فالفعل هو العمل بطاعة هللا وهو حقيقة الشكر
والرتك هو الصرب عن املعصية والدين كله يف هذين الشيئني (.)3

 -2الصــرب متقــدم علــى الشــكر تقــدم اجلــزء علــى الكــل ،والشــكر متقــدم علــى الصــرب تقــدم األفضــل
اجلامع
 -3الشكر متقدم تقدم اإلميان على العمل ،فأول العبودية هو الشكر وجواب وزماان.
 -2الشكر دائم متصل لدوام النعمة ،والصرب عند الشدائد.
 -2الشكر إثبات ،وأما الصرب فهو كف النفس عن الضجر.
 -6الشكر هـو العـون علـى الصـرب .فـإن مـن رسـخ يف قلبـه معرفـة الـنعم ،وآمـن بربـه ،صـرب علـى املكـاره
لرضاه(.)4

اثلثا :الشكر يف القرآن الكرمي.
من إطالقات الشكر يف القرآن:

( )1حجاب ،الشكر يف القرآن ،ط ،1ص.13
( )2ابن أيب الدنيا ،الشكر ،ط ،3ص .22

( )3انظر :ابن القيم ،عدة الصابرين وذخرية الشاكرين ،ط( ،3ص ،)132 :ابختصار.
( )2الفراهي ،مفردات القرآن  ،ط ،1ص  ،232ابختصار.
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ﱡ ...ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﭐﱠ

 -1الش ــكر يطل ــق يف الق ــرآن م ــن هللا لعب ــده ،ومن ــه قول ــه تع ــاىل:
[سورة فاطر .]32:ومعىن شكر الرب لعبده هو إاثبته له الثواب اجلزيل من عمله القليل

 -2ويطلـ ــق الشـ ــكر مـ ــن العبـ ــد لربـ ــه  ،ومنـ ــه قولـ ــه تعـ ــاىل :ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﭐﱠ [سـ ــورة
سبأ .]13:وشكر العبد لربه قال بعض العلماء ضابطه املنطبق على جزئياته هو أن يستعمل مجيع نعم
هللا فيما يرضي هللا (.)1

رابعا :الشكر يف سورة سبأ:
 -1شكر آل داود.
قال تعاىل:

ﱡ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻﲼ ﲽ ﲾ

ﲿ ﳀﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ} [سورة سبأ.]13:
شكرا له على ما أنعم عليكم من النعم اليت خصكم هبا
واملعىن" :اعملوا بطاعة هللا اي آل داود ً

عن سائر خلقه ،مع الشكر له على سائر نعمه اليت عمكم هبا مع سائر خلقه"(".)2وفيه داللة على
أن الشكر يكون ابلفعل كما يكون ابلقول وابلنية"(.)3

ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ}  :يف اآلية" :إخبار عن الواقع"(" ،)4و تنبيه أن توفية شكر هللا
صعب"(" .)5فأكثرهم ،مل يشكروا هللا تعاىل على ما أوالهم من نعمه ،ودفع عنهم من النقم"(.)6
 -2إعراض سبأ عن شكر النعم سبب لزواهلا :
قال تعاىل:

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ} [سورة سبأ.]12:
( )1انظر :الشنقيطي  ،العذب النمري من جمالس الشنقيطي يف التفسري ،ط ،)26 /1( ،2ابختصار..
( )2الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط.)362 /23( ،1
( )3ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)233 /6( ،2
( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط.)231 /6( ،2

( )2الفريوز أابدى  ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،د.ط.)332 /3( ،
( )6السعدي ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان  ،ط ،1ص .676
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ﱡ َ ...وا ْشكروا لَه  ...ﱠ أي  ":على ما أنعم به عليكم من رزقه ذلك"(" ،)1واملعىن اعملوا

بطاعته إذ أنعم عليكم مبا أنعم"(" ،)2مث بني ما يوجب الشكر املأمور به ،بقوله سبحانه بَـ ْل َدةٌ طَيِّّبَةٌ أي

ور أي ملن
لطيفة مجيلة مباركة ال عاهة فيها َوَر ٌّ
ب َغف ٌ

شكره"()3

 -3الشكر والصرب
قال تعاىل:

ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ

ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐﱠ [سورة سبأ.]11:
رابعا اآلاثر الرتبوية للشكر:
 -1الش ــكر يس ــعد اإلنس ــان يف حيات ــه ،ف ــإن الش ــاكر إنس ــان يع ــيش يف حببوح ــة الرض ــا ،ويف الرض ــا
الس ــعادة الكامل ــة وم ــن حـ ـ ِّرم الرض ــا حـ ـ ِّرم احلي ــاة الس ــعيدة ،وإن مجَـ ـع األمـ ـوال الكث ــرية وأويت الس ــلطان

العظيم(.)4

" -2اإلجحاف يف إيفاء النعمة حقهـا مـن الشـكر يعـرض هبـا للـزوال وانقـالب األحـوال( ،)5واخلـذالن
وحرمان التوفيق.
ب وحمبّته ،وقريب من النّاس حبيب إليهم.
 -3اإلنسان ّ
الر ّ
الشكور يكسب رضا ّ
مسو النّفس ووفور العقل.
 -2فيه دليل على ّ
حيب اخلري لآلخرين وال حيسد من كان يف نعمة(.)6
ّ -2
الشكور قرير العنيّ ،
 -6الشكر حيفظ النعم من الزوال ويزيدها ،

ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ

ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﭐﱠ [سورة إبراهيم.]7:

( )1الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط.)377 /23( ،1
( )2الواحدي ،التفسري البسيط ،ط.)322 /12( ،1
( )3القامسي ،حماسن التأويل ،ط.)132 /2( ،1

( )2انظر :حجاب ،الشكر يف القرآن ،ط ،1ص ،322-321ابختصار.
( )2ابن عاشور ،التحرير والتنوير ،د.ط.)121 /22( ،

( )6انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط ،)2211 /6( ،2ابختصار.
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املطلب الثالث :الكذب واالفرتاء واإلفك.
أوال تعريف الكذب:
تعمدت ذلك أم جهلته ،لكن ال أيمث يف
الكذب هو ":اإلخبار عن الشيء خبالف ما هو ،سواء
َ
اجلهل ،وإّنا أيمث يف العمد.

()1

وقيل أبنه ":بيان خالف الواقع ابلقصد"(.)2
إخبار ال على ما عليه املخرب عنه"(.)3
وقيل ":كذب اخلرب هو عدم مطابقته للواقع ،وقيل هو ٌ
اثنيا :تعريف

االفرتاء:

االفرتاء هو ":العظيم من الكذب  ،ومعىن افرتى افتعل واختلق ماال يصح أن يكون"(.)4
وقيل هو ":اخرتاع قضية ال أصل

هلا"()5

وقيل هو ":مبعىن اختالق ما ال حقيقة له.)6(:
اثلثا :تعريف اإلفك:
اإلفك ":كل مصروف عن وجهه الذي حيق أن يكون عليه"(.)7

( )1النووي  ،األذكار ،د.ط ،ص .372

( )2السيوطي ،معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،ط ،1ص .237
( )3اجلرجاين ،التعريفات ،ط ،1ص .123

( )2الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية  ،د.ط ،ص .122
( )2السيوطي ،معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،ط ،1ص .237

( )6جبل  ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي  ،ط.)1622 /3( ،1
( )7املناوي  ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط ،1ص .27
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وقيل أبنه ":أبلغ ما يكون من الكذب واالفرتاء ،وقيل هو البهتان وهو األمر الذي ال تشعر به حىت
يفجأك وأصله اإلفك ،وهو القلب؛ ألنه قول مأفوك عن وجهه"(،)1

وقيل أنه ":أسوأ الكذب ،وهو الذي ال يثبت ويضطرب"(.)2
رابعا :الفرق بني الكذب واالفرتاء واإلفك:
" -1اإلفك إذا كان على الغري يكون افرتاء"(.)3
 -2االفرتاء أخص من الكذب ،ألنه الكذب يف حق الغري مبا ال يرتضيه ،خبالف الكذب فإنه قد
يكون يف حق املتكلم نفسه(.)4

ويرى الباحث أن الكذب أعم من االفرتاء واإلفك ،فالكذب هو اإلخبار عن الشيء خبالف
ما هو ،واالفرتاء هو الكذب املتعمد يف حق الغري مبا ال يرتضيه ،واإلفك هو الكذب املصطنع املموه
املضطرب.
خامسا :االفرتاء يف القرآن الكرمي:
"كل ما يف القرآن من لفظ االفرتاء فهو مبعىن اختالق ما ال حقيقة له"(.)5
واستعمل االفرتاء يف القرآن يف:
 -1الكذب  ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﭐﱠ

[سورة النساء.]23:
 -2الشرك ،ومنه قوله تعاىل:
النساء.]22:

ﱡ ...ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﭐﱠ

( )1الرازي ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري ،ط.)337 /23( ،3
( )2القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،ط.)12 /12( ،2

( )3الكفوي ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية  ،د.ط ،ص .122
( )2انظر :العسكري  ،معجم الفروق اللغوية  ،ط ،1ص  ،223 -221ابختصار.

( )2جبل  ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي  ،ط.)1622 /3( ،1
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[سورة

الظلم .حنو ﱡ ...ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﭐﱠ [سورة هود.)1( ]23:
سادسا :الكذب يف القرآن الكرمي:
قال بعض املفسرين ورد الكذب ىف القرآن مبعىن:
 -1النفاق ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ...ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﭐﱠ [سورة البقرة.]13:
 -2اإلشراك ابهلل ونسبة الولد ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈ

ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ} [سورة الزمر.]32:
 -3قذف احملصنات ،ومنه قوله تعاىل:

ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ

ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ} [سورة النور.]13:
 -2اإلنكار ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ} [سورة النجم.]11:
 -2خلف الوعد ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ} [سورة الواقعة.]2:
 -6الكذب اللغوي ،ﱡ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ} [سورة ق.)2( ]2:
سابعا :اإلفك يف القرآن الكرمي:
ذكر بعض املفسرين أن اإلفك يف القرآن على سبعة أوجه:
 -1الكذب ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ...ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﭐﱠ [سورة األحقاف.]11:
 -2الصرف ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﭐﱠ [سورة الذارايت.]1:
 -3القلب ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ﱯ ﱰ ﱱﭐﱠ [سورة النجم.]23:
 -2السحر ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ...ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﭐﱠ [سورة األعراف.]117:
 -2القذف ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ  ...ﱡﭐﱠ [سورة النور.]11:

( )1انظر :الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط ،1ص  ،632ابختصار.

( )2انظر :الفريوز أابدى  ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،د.ط ،)323 /2( ،ابختصار.
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 -6عبادة األصنام ،ومنه قوله تعاىل :ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ [سورة الصافات. )1( ]26:
 -7وصف احلق ابلشريك والولد ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﭐﱠ [سورة الصافات.)2( ]121:
اثمنا :الكذب واالفرتاء واإلفك يف سورة سبأ:
 -1اهتام الكفار النيب ملسو هيلع هللا ىلص ابلفرية على هللا تعاىل:
قال تعاىل:

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﭐﱠ [سورة سبأ.]2:

ﱡ ﱁ } " :ألف أَفْرتى ألف استفهام ،وهو استفهام تعجب وإِّنكار"( ،)3أي" :فتخلق
عليه بذلك ابطال من القول وخترص عليه قول الزور"( ".)4فكأن بعضهم استفهم بعضا عن دمحم أحال

الفرية على هللا هي حاله أم حال اجلنون"( .")5مث جاءهم الرد ":ليس األمر كما قالوا ،بل هو أصدق
الصادقني ،ومن ينكر البعث فهو غدا يف العذاب ،واليوم يف الضالل عن الصواب"(.)6
 -2جزاء الكذب.
قال

تعاىل:ﭐﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ

ﱬ ﱭ ﱮﭐﱠ [سورة سبأ.]22:
نفعا ينفعونكم به،
أي ":فاليوم ال ميلك بعضكم أيها املالئكة للذين كانوا يف الدنيا يعبدونكم ً
وال ضرا ينالونكم به أو تنالوهنم به ونقول للذين عبدوا غري هللا فوضعوا العبادة يف غري موضعها،

( )1انظر :ابن اجلوزي ،نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر ،ط( ،1ص ،)132 :الفريوز أابدى  ،بصائر ذوي التمييز
يف لطائف الكتاب العزيز ،د.ط ،)13 /2( ،ابختصار.

( )2انظر :الفريوز أابدى  ،بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز ،د.ط.)131 /2( ،
( )3ابن اجلوزي  ،زاد املسري يف علم التفسري،ط.)213 /3( ،1:
( )2الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط.)322 /23( ،1

( )2ابن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ط.)236 /2( ،1:
( )6القرطيب  ،اجلامع ألحكام القرآن  ،ط.)263 /12( ،2
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وجعلوها لغري من تنبغي أن تكون له ذوقوا عذاب النار اليت كنتم هبا يف الدنيا (تكذبون) فقد

وردمتوها.)1(".

 -3املشركون يتهمون القرآن ابإلفك واالفرتاء.
قال تعاىل:

ﱡﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶﱷﱸﱹﱺﱻﱼﱽﱾﱿ

ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﭐﱠ [سورة
سبأ.]23:
ومعىن اآلية" :إذا تتلى على هؤالء املشركني آايت كتابنا بيِّّنات واضحات قالوا عند ذلك
حممدا ،فما هو إال رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آابؤكم من األواثن ،ويغري دينكم
ال تتبعوا ً
ودين آابئكم وقال هؤالء املشركون ما هذا الذي تتلو علينا اي دمحم ،يعنون القرآن ،إال كذب مفرتى

خمتلق متخرص"( )2أي " :مصنوع من قبل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ويدعي أنه من عند هللا"(.)3
 -2تكذيب الرسل.
قال تعاىل

ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪﲫ ﲬ ﲭ ﲮ

ﲯﭐﱠ [سورة سبأ.]22:
وكذب الذين من قبلهم كما كذبوا .وما بلغ هؤالء عشر ما آتينا أولئك من القوة وطول العمر
وكثرة املال ،أو من البينات واهلدى .فحني كذبوا رسلي جاءهم إنكاري ابلتدمري ،وال تكرير يف كذب
ألن األول للتكثري والثاين للتكذيب ،أو األول مطلق والثاين مقيد ولذلك عطف عليه ابلفاء(.)4

اتسعا :آاثر الكذب واالفرتاء واإلفك:
 -1تدمر أصحاهبا أمما وأفرادا ،وتلحق هبم املهانة والذلة.
( )1الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط.)212 /23( ،1
( )2الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط.)212 /23( ،1

( )3ابن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ط.)222 /2( ،1:

( )2انظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ط ،)223 /2( ،1ابختصار.
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خسة النّفس ودانءهتا.
 -2تذهب املروءة واجلمال والبهاء ودليل على ّ
 -3تورث فساد ال ّدين وال ّدنيا.
 -2احتقار النّاس للمتصفني هبذه الصفات وبعدهم عنهم.
رب العاملني.
الرقّة يف ال ّدين وعدم اخلوف من ّ
 -2دليل ّ
 -6تقطّع أواصر األرحام ،ومتّزق األسر.
الرسول صلّى هللا عليه وسلّم واملؤمنني.
 -7يورث بغض هللا و ّ
 -2تسقط عدالة أصحاهبا بني النّاس(.)1
املطلب الرابع :الكرب .
أوال :تعريف الكرب:
الكرب  -كما عرفه النيب -ملسو هيلع هللا ىلص (( :-هو بطر احلق ،وغمط الناس))( .)2ومعىن بطر احلق أي دفعه
وإنكاره ترفعا وجتربا ،وغمط الناس معناه احتقارهم(.)3
وقيل ":احتقار املرء غريه وازدراؤه له"(.)4
وقيل ":الكرب أن يتعظم على غريه أنفة منه واحتقارا له"(.)5
وقيل هو ":استعظام النفس ورؤية قدرها فوق قدر الغري"(.)6
ويرى الباحث :أن الكرب هو رد احلق ترفعا ،واحتقار الناس والتعايل عليهم.

( )1انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط/11( ، ،)3162 /1( ، )3122 /1( ،2
 ،)2233ابختصار وتصرف.

( )2أخرجه مسلم يف الصحيح ،كتاب اإلميان ،ابب حترمي الكرب وبيانه ،)13 /1( ،رقم .127
( )3انظر :النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج ،ط ،)13 /2( ،2ابختصار.
( )2الصديقي ،دليل الفاحلني لطرق رايض الصاحلني ،ط.)62 /2( ،2

( )2العز بن عبدالسالم ،مقاصد الرعاية حلقوق هللا عز وجل ،ط ،1ص .123
( )6الغزايل ،إحياء علوم الدين ،د.ط.)323 /3( ،
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اثنيا :الكرب يف القرآن الكرمي.
ورد الكرب على وجهني:
 -1استكرب مبعىن الكرب.
ومنه قوله تعاىل:

ﱡﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟﲠﲡﲢ

ﲣﭐﱠ [سورة البقرة ،]32:استكرب يعين تكرب.
 -2استكربوا يعين الكرباء والقادة.
ومنه قوله تعاىل:

ﱡﱗﱘﱙﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ

ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ

ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﭐﱠ [سورة إبراهيم ،]21:للذين استكربوا  ،يعين الكرباء(.)1
اثلثا :الكرب يف سورة سبأ.
 حوار الكرباء واملستضعفني:
ﱡ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ
ﳓﳔﳕﳖ ﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱋ
ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ

ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ [سورة سبأ.]33-31:

( )1انظر :الدامغاين ،إصالح الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي ،ط ،2ص ،311ابختصار.
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للذين استكربوا ،أي ":الرؤساء والكرباء"( ،)1وقيل ":القادة واألشراف"( ،)2وقيل ":الكفار
والرؤوس"( ،)3وقيل ":للرؤساء"( ،)4وقيل ":هم قادهتم وسادهتم"(.)5
رابعا :آاثر الكرب:
 -1املتكرب يشقى يف حياته ،ويبوء ببغض اخللق ،ويذله هللا تعاىل وخيزيه.
 -2املتكــرب معــرض للعقوبــة العاجلــة ،مــن قلــق ووســاوس يف الــدنيا واحلرمــان مــن اجلنــة واالســتقرار يف
النار.
 -3زوال النعم وحلول النقم.
 -2الفرقـة والشــقاق ،والفســاد والســوء الـذي يلحــق اجملتمــع واألمــة نتيجـة الوقــوف يف وجــه احلــق واخلــري
والفضيلة.
 -2التكــرب مينــع العــامل مــن التعلــيم ،كمــا مينعــه مــن األمــر ابملعــروف والنهــي عــن املنكــر ،كمــا أنــه مينــع
اجلاهل من التعلم وقبول النصيحة ،فيعم اجلهل وينتشر الضالل فتقع األمة يف الذلة واملهانة(.)6

الشعور ابلعزلة وضيق النّفس.
 -6دليل سفول النّفس واحنطاطها و ّ
وتفرقهم من حوله.
 -7امشئزاز النّاس منه ّ
 -2هالك النّفس وذهاب الربكة من العمر.
 -1املتك ـ ّـربون مط ــرودون م ــن رمح ــة هللا ع ـ ّـز وج ـ ّـل ،ويص ــرفهم ع ــن آايت ــه فتعم ــى بص ــائرهم وال ي ــرون
احلق(.)7
ّ

( )1الطربي ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،ط.)236 /23( ،1

( )2البغوي ،معامل التنزيل يف تفسري القرآن ،ط ،)233 /6( ،1ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري،ط.)233 /3( ،1
( )3ابن عطية  ،احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،ط.)221 /2( ،1

( )2البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ط ،)222 /2( ،1احمللي والسيوطي ،تفسري اجلاللني ،ط ،1ص ،262
الشوكاين ،دمحم ،فتح القدير ،ط.)376 /2( ،1

( )2ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،ط .)211 /6( ،2القامسي ،حماسن التأويل ،ط.)123 /2( ،1

( )6انظر :سفيان ،الكرب واملتكربون يف ضوء الكتاب والسنة ،رسالة ماجستري ،ص ،212 -231ابختصار.

( )7انظر :مجاعة من العلماء ،نضرة النعيم يف مكارم أخالق الرسول الكرمي ،ط ،)2323 /11( ،2ابختصار.
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املطلب اخلامس :كفران النعم وجحودها.
أوال :تعريف الكفر:
املقصود به" :سرت نعمة املنعم ابجلحود ،أو بعمل هو كاجلحود يف خمالفة املنعم"(.)1
وقيل ":الكفر تغطية ما حقه اإلظهار ،والكفران سرت نعمة املنعم برتك أداء شكرها ،وأعظم

الكفر جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة ،والكفران يف جحود النعمة أكثر استعماال"(.)2

وقيل ":معىن " َك َفَر نعمةَ هللا َج َح َدها أنكرها وغطناها ،أو تغطنى عنها كأهنا غري موجودة"(.)3
اثنيا :تعريف اجلحود:
اجلحود هو " :نفي ما يف القلب إثباته ،وإثبات ما يف القلب نفيه"(.)4
وقيل" :اجلحد إنكار ما سبق له وجود ،وهو خالف النفي"(.)5
وقيل" :اجلحود جفاف ابطن فال يتأثر وال يستجيب ملا يطرأ عليه من علم أو خري ،ومن ذلك جحود

النعمة كفراهنا"(.)6

ويرى الباحث :أن كفران النعم وجحودها يقصد به سرت النعم وإنكارها برتك شكرها.
اثلثا :الكفر يف القرآن الكرمي.
الكفر على أربعة وجوه:

( )1اجلرجاين ،التعريفات ،ط ،1ص .122

( )2املناوي  ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط ،1ص .222

( )3جبل  ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي  ،ط.)1132 /2( ،1
( )2الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ط ،1ص .127
( )2املناوي  ،التوقيف على مهمات التعاريف ،ط ،1ص .121

( )6جبل  ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي  ،ط.)223 /1( ،1
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 -1الكفر يعين الكفر بتوحيد هللا و ِّ
اإلنكار له ،وذلك قوله تعاىل:

ﱡﱁﱂﱃﱄﱅ

ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﭐﱠ [سورة البقرة.]6:
 -2الكفر يعين اجلحود ،وذلك قوله تعاىل :ﱡ ...ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ...ﱜ ﭐﱠ [سورة
البقرة.]21:
 -3الكفر يعين كفر النعمة ،وذلك قوله تعاىل:

ﱡﲷﲸﲹﲺﲻﲼ

ﲽﭐﱠ [سورة البقرة.]122:
 -2الكفر يعين الرباءة ،وذلك قوله تعاىل :ﱡ ...ﲦ ﲧ ...ﭐﱠ [سورة املمتحنة.)1(]2:
رابعا :كفران النعم يف سورة سبأ.
 كفر النعم ،قصة قوم سبأ ّنوذجا.
قال تعاىل:

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ

ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ
ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ﲒﲓ ﲔ ﲕ

ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛﭐﱠ [سورة سبأ.]11-12:
لقد كان لقبيلة سبأ يف مساكنهم يف مأرب ابليمن عالمة على قدرة هللا تعاىل إبحياء األرض
بعد موهتا ،وهي بستاانن عن ميني الوادي ومشاله ،وفيهما مجيع الثمار ،يقال هلم بلسان احلال أو
املقال :كلوا من رزق أو مثار ربكم يف هذين البستانني ،واشكروا هللا تعاىل على ما رزقكم من هذه
النعم ،فهذه بلدة طيبة بطيب أشجارها ومثارها ومجال مناخها ،وهللا املنعم عليكم غفور لذنوب
املوحدين التائبني .فأعرضوا عن توحيد هللا وعبادته وطاعته وعن شكره على ما أنعم عليهم ،ومالوا

( )1انظر :ابن سالم ،التصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت أمساؤه وتصرفت معانيه ،د.ط( ،ص  ،)172 - 173ابختصار.
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لعبادة الشمس من دون هللا تعاىل ،فأرسل هللا عليهم سيل العرم ،أي املياه الكثرية ،فحطمت سد
مر وهي األراك،
مأرب ،وأبدهلم هللا بتلك البساتني الغناء بساتني ال خري فيها ،فيها أشجار ذات مثر ّ
وأثل :وهو الطرفاء ،وسدر ،أي نبق ذو شوك كثري ومثر قليل .وسبب ذلك العقاب هو جمازاة كفرهم
أو شركهم ابهلل ،وتكذيبهم احلق.
وأنعم هللا تعاىل عليهم بنعم أخرى :هي جعل قرى مرتفعة عامرة بني قراهم وقرى الشام اليت
ابرك هللا فيها ابملياه واخلريات ،وجعل فيها حمطات متعاقبة ذات مسافات متناسبة ،وقيل هلم :سريوا يف
طرقات تلك القرى ليايل وأايما آمنني .فبطروا النعمة ومتنوا طول األسفار وتباعد الداير ،وقالوا :ربنا
اجعل بيننا وبني البالد اليت نسافر إليها مفاوز وصحارى ،لركوب الرواحل ،والتزود ابملاء ،ليتميزوا
ويتكربوا على الفقراء العجزة ،وظلموا أنفسهم هبذا الطلب ،فجعلهم هللا تعاىل عربة للمعترب ،وحديثا
حل هبم لعالمات
للناس يتحدثون بهّ ،
وفرقناهم يف البالد كل تفريق ،إن يف ذلك البالء والتدمري الذي ّ
مؤثرة لكل عبد كثري الصرب على املصائب ،وكثري الشكر على النعم

(.)1

خامسا :آاثر اجلحود.
 -1حذرت هذه القصة من اخلالف وبينت عقاب اتركي الشكر (.)2
وجل.-
بّ -
الر ّ
 -2يسبّب غضب ّ
عز ّ
 -3يعرض عنه اخللق وال مي ّدون إليه يد املساعدة.
 -2اجلحود من أسباب منع النّعم ومنع نزوهلا وزواهلا بعد حصوهلا.
 -2فيه تشبّه ابليهود والك ّفار وامللحدين.
 -6يقطّع أواصر اجملتمع املسلم.

-7

ال يصرف هللا تعاىل عن شكر نعمه ّإال غافال أو جاهال .

()1انظر :الزحيلي ،التفسري الوسيط ،ط ،)2133 /3(،1ابختصار.
( )2ابن اجلوزي ،التبصرة  ،ط.)326 /1( ،1
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اخلامتة
النتائج
أوال :اإلشارات الرتبوية يف جانب العقيدة:
 -8اآلاثر الرتبويـ ـة لإلمي ــان ابهلل تع ــاىل ،منه ــا :تفـ ـريج الكـ ـرابت ،وحتـ ـرر العب ــد م ــن رق املخل ــوقني و
االنتماء إىل هللا تعاىل واالعتـزاز بـه  ،و الفـتح والنصـر يف الـدنيا ،وانفـاق املـال لليقـني أبن هللا تعـاىل هـو
لرازق ،وتربية العقل على سعة النظر ،اخلضوع واالستكانة واحملبة هلل تعاىل ملعرفته أبمسائه وصفاته.
 -7اآلاثر الرتبوية لإلميـان ابملالئكـة ،منهـا :تربيـة الـنفس علـى النظـام والطاعـة ،وعلـى اعتبـارهم قـدوة
للبشــر ،عــزة اإلنســان وكرامتــه ،ومعرفتــه منزلتــه عنــد هللا تعــاىل ،حــىت ســخر لــه املالئكــة حيفظونــه ،العلــم
بعظمة هللا ،الثبات على الطريق املستقيم.
 -3اآلاثر الرتبوية لإلميان ابلكتب  ،منها :احرتام عقل اإلنسـان ،وتكـرمي اإلنسـان ،و النظـرة الواقعيـة
للفط ــرة البش ـ ـرية ،و مراع ــاة احلاج ــات االجتماعي ــة ،و البن ــاء اخللق ــي ،و العل ــم بعناي ــة هللا  -تع ــاىل -
بعبــاده ،و ال ــرتوي والتــأين وع ــدم التســرع يف الفهــم أو احلك ــم والتعلــيم ،تعوي ــد اللســان عل ــى الفص ــاحة
والبيان.

 -2اآلاثر الرتبوية لإلميان ابلرسل ،منها :السعادة والفالح يف الدنيا اآلخرة ،معرفة الطيـب واخلبيـث،
الضرورة إليهم ،الشعور ابلوحدة اإلنسانية ،العلم برمحة هللا تعاىل ،وعنايته بعباده.

 -2اآلاثر الرتبويــة لإلميــان ابليــوم اآلخــر ،منهــا :تربيــة الشــعور احلقيقــي ابملســئولية ،حتقيــق األخــالق
الفاضلة املطلقة ،انضباط مجيع الدوافع والغرائز ،تربية العقل على الفطرة السليمة.

 -6اآلاثر الرتبوية لإلميان ابلقدر ،منها :العزم والقضاء على الرتدد ،و عـدم النـدم أو احلسـرة علـى مـا
فــات ،و التفــاؤل الرضــا وقطــع دابــر التشــاؤم ،طــرد اإلعجــاب ابلــنفس عنــد حصــول امل ـراد ،الطمأنينــة،
والراحة النفسية.
اثنيا :اإلشارات الرتبوية يف جانب العبادات:
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 -8اآلاثر الرتبوية لإلنفـاق ،منهـا :إخـالف املـال يف الـدنيا ،واجلـزاء احلسـن يف اآلخـرة ،العطـف علـى
احملتاجني من الناس ،الشعور ابالنتماء االجتماعي والشعور ابملشـاركة الوجدانيـة مـع الفقـراء ،والـتخلص
من األاننية وحب الذات والبخل والطمع ،إزالة األثرة وحب الذات وضيق الصدر وعبودية املال
عن القلوب .
 -7اآلاثر الرتبويــة للتســبيح ،منهــا :تقويــة القلــب والبــدن ،وجلــب الــرزق والفــرح والســرور والبســط،
وإزال ــة اهل ــم والغ ــم ،و حص ــول األم ــن ،وزوال الك ــرب واملك ــروه ،وح ــط اخلط ــااي وإن كث ــرت ،وكس ــب
احلسنات.

 -4اآلاثر الرتبوية للوعظ ،منها :هتذيب النفوس  ،سالمة القلوب من املخاطر ،تنبيه العقول من

غفلتها ،وموقظة للقلوب من ستة الغفلة ،و طهارة النفس من األدران وضبطها والتحكم يف مطالبها،
والتواضع واألدب ،وحسن الظن ابملسلمني ،واحرتام مشاعر املسلمني ،والتواضع والثبات ،و حصول
احملبّة واأللفة بني املسلمني.

 -3اآلاثر الرتبويــة لإلانبــة ،منهــا :تربيــة الــنفس علــى اجملاهــدة ،ومراجعــة تصــرفات الــنفس وعاداهتــا،
وختليصها من رعوانهتا ،الشعور بقهر الشيطان ،فتح ابب األمل ،والبعد عـن أسـباب السـلوك اخلـاطئ،

تكسب صاحبها الثقة ابلنفس وقوة القلب وثباته وشجاعته.
 -5اآلاثر الرتبوي ــة للتفك ــر ،منه ــا :الوص ــول إىل القـ ـرار الص ــحيح ،والفك ــر الص ــائب ،والوص ــول إىل
للصــدر وســكينة للقلــب ،واخلــوف واخلشــية مــن هللا ،احلكمــة وحيــاة
رضـوان هللا تعــاىل وحمبّتــه ،وانشـراح ّ
القلوب ،يقظة األفراد وهنضة األمم.
اثلثا :اإلشارات الرتبوية يف جانب األخالق:
 -8اآلاثر الرتبويــة للصــرب ،منهــا التصــرف يف األمــور بعقــل واتـزان ،ضــبط الــنفس عــن الضــجر واجلــزع
الرعونة ،والغضب والطّيش ،وعن اخلوف والطمع ،و ضـبط الـنّفس
السأم وامللل ،وعن العجلة و ّ
،و عن ّ
الرجولة احل ّقة.
ّ
لتحمل املتاعب واملش ّقات ،و مظهر من مظاهر ّ
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 -7اآلاثر الرتبويــة للشــكر ،منهــا :اســتبقاء الــنعم والـزايدة عليهــا ،ســعادة اإلنســان يف حياتــه ،كســب
ب وحمبّته ،والقرب من النّاس وحمبـتهم ،و اإلجحـاف يف إيفـاء النعمـة حقهـا مـن الشـكر يعـرض
الر ّ
رضا ّ
هبا للزوال وانقالب األحوال ،واخلذالن وحرمان التوفيق.

 -4آاثر الكذب واالفرتاء واإلفك ،منها :تـدمر أصـحاهبا أممـا وأفـرادا ،وتلحـق هبـم املهانـة والذلـة ،و

الرسـول صـلّى هللا عليـه
تذهب املروءة واجلمـال والبهـاء ،وتفسـد الـ ّدين والـ ّدنيا ،تـورث بغـض هللا تعـاىل و ّ

متزق األسر ،تسقط عدالة أصحاهبا بني النّاس.
وسلّم واملؤمنني ،تقطّع أواصر األرحام ،و ّ

 -3آاثر الكرب ،منها الشقاء يف احلياة ،واخلزي والذلة وبغض اخلالق ،وقلق ووسـاوس يف الـدنيا ،زوال
الشــعور ابلعزلــة وضــيق الــنّفس ،و هــالك
الــنعم وحلــول الــنقم ،والفرقــة والشــقاق والفســاد االجتمــاعي ،و ّ
النّفس وذهاب الربكة من العمر.

ب ،منــع الــنّعم ومنــع نزوهلــا وزواهلــا بعــد حصــوهلا ،يقطّــع
 -5آاثر اجلحــود ،منهــا :يســبّب غضــب الـ ّـر ّ
أواصر اجملتمع املسلم.
رابعا :العالقة بني اآلاثر الرتبوية اإلميانية والتعبدية واألخالقية يف سورة سبأ:

 -1الرتبيــة القرآنيــة تربيــة شــاملة  ،فهــي تـربط بــني العقائــد والعبــادة والســلوك األخالقــي ،فــإذا اســتقرت
العقائد يف النفوس ،التزمت اجلوارح ابلعبادات ،فظهرت نتيجة لذلك سلوكيات أخالقية حممودة.
 -2ارتكاز املنهج الرتبوي يف سورة سبأ على تربية اإلميـان ابهلل عـز وجـل وترسـيخ التوحيـد يف النفـوس،
مث االنطالق إىل اجلوانب الرتبوية األخرى من تعبدية وأخالقية اليت حتقق سعادة اإلنسان.
 -3ارتكزت الرتبية اإلميانية يف سورة سبأ على تربية اإلميان ابليوم اآلخر؛ ألن من مثـرات اإلميـان ابليـوم
اآلخر املداومة على العبادات ،والثبات على األخالق احملمودة.
 -2إذا التزم اإلنسان ابلعبادة على الوجه املشروع ،أدى ذلـك إىل أن يتخلـق أبخـالق حممـودة ،وينـأى
عـن ضــدها .فمــثال :اإلنفــاق والــوعظ والــدعوة الــيت أشــارت إليهــا ســورة ســبأ ربــت املســلمني يف العهــد
املكي ويف بداية الدعوة على اإلسالمية على الكرم واجلود واإليثار ،والصرب والتحمل.
 -2التمسك ابألخالق اإلسالمية هو الطريق إىل اإلميان ابهلل عـز وجـل وعبادتـه وبقـاء نعمتـه .فمـثال:
الكرب هو اخللق الذي منع كثريا من املشـركني إىل اإلميـان واخلضـوع هلل ،وهـذا مـا نـراه واضـحا يف سـورة
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ســبأ يف ح ـوار الك ـرباء واملستضــعفني .وأيضــا جحــود الــنعم هــو الــذي حيــل الــنقم ويبيــد الــنعم ويهــدم
الداير ،وهذا ما نراه واضحا يف قصة قوم سبأ.
املقرتحات:
 -1استمرار الدراسات والبحوث املوضوعية يف القرآن الكرمي.
 -2إعداد البحوث الرتبوية يف سور القرآن الكرمي واستخراج ما حتويه من كنوز تربوية.
 -3توحيد اجلهود الفردية واملؤسسات الرتبوية لبناء منهج تربوي قرآين متكامل.
 -2إبراز الرتبية القرآنية يف احملاضن الرتبية ونبذ ما سواها مما خيالفها.
 -2نشر الفوائد الرتبوية القرآنية على مواقع التواصل االجتماعي.
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الفهارس
 فهرس اآلايت القرآنية. فهرس األحاديث النبوية. فهرس األعالم. فهرس األماكن والبلدان. -فهرس املصادر واملراجع.
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فهرس اآلايت القرآنية
م

رقم اآلية

طرف اآلية

رقم الصفحة

-2سورة البقرة .
1

ﱡ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ...ﭐﱠ

3

72

2

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ...ﭐﱠ

6

137

3

ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀﭐﱠ

13

133

2

ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ...ﭐﱠ

32

132

2

ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ...ﭐﱠ

66

22

6

ﱡ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﭐﱠ

21

137

7

ﱡ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ...ﭐﱠ

122

137

2

ﱡ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ...ﭐﱠ

12 126-122

1

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ...ﭐﱠ

177

12 ،21 ،32

13

ﱡ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ...ﭐﱠ

122

67

11

ﱡ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ...ﭐﱠ

222

72

12

ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ...ﭐﱠ

272

22

-3سورة آل عمران
13

ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ...ﭐﱠ

122

76

12

ﱡ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ...ﭐﱠ

111

21

-2سورة النساء
12

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ...ﭐﱠ

32

72

16

ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧﭐﱠ

22

11

17

ﲽ ...ﭐﱠ
ﲾ
ﱡﲸﲹﲺﲻﲼ

23

11

-2سورة املائدة
112

م

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

12

ﱡ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎﲏ ﱠ

22

67

11

ﱡ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶﲷ ﲸ ﲹ ...ﭐﱠ

62

72

-6سورة األنعام
23

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅﱆ ﱇ ﱈ ...ﭐﱠ

22

22

-7سورة األعراف
133

21

ﱡ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﭐﱠ

117

22

ﱡ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ...ﭐﱠ

21 176-172

-2سورة األنفال
23

63

ﱡ ﱏ ﱐ ﱑﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ...ﭐﱠ

71

-13سورة يونس
22

ﱡ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ...ﭐﱠ

13

22

22

ﱡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ...ﭐﱠ

22

13

26

ﱡ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ...ﭐﱠ

27

22

-11سورة هود
27

ﱡ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯﭐﱠ

23

133

22

ﱡ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﭐﱠ

72

27

-13سورة الرعد
21

23

ﱡﱇﱈﱉﱊﱋﱌﱠ

62

-12سورة إبراهيم
33

ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ...ﭐﱠ

7

17

31

ﱡ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ...ﭐﱠ

21

132

-16سورة النحل
112

م

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

32

ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣﭐﱠ

32

62

33

ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ...ﭐﱠ

122

22

-17سورة اإلسراء
32

ﱡ ﲊ ﲋ ﲌ ﲍﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ...ﭐﱠ

21

26

32

ﱡ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ...ﭐﱠ

136

67

-11سورة مرمي
36

ﱡ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ...ﭐﱠ

11

22

-23سورة طه
37

ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤﲥ ﲦ ﲧ ...ﭐﱠ

132

12

-21سورة األنبياء
32

ﱡ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﲝ ...ﭐﱠ

23-11

62

31

ﱡ ﱙ ﱚ ﱛﭐﱠ

27-26

63

-23سورة املؤمنون
23

ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘﱙ ﱚ ﱛ ...ﭐﱠ

62

66

-22سورة النور
21

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱠ

11

133

22

ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳﱴ ﱵ ﱶ ...ﭐﱠ

13

133

23

ﱡ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ...ﭐﱠ

17

22

22

ﱡ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ...ﭐﱠ

36

22

-22سورة الفرقان
22

ﱡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ...ﭐﱠ

76-63

21

-26سورة الشعراء
26

ﱡ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ...ﭐﱠ

116

12

22

م

رقم اآلية

طرف اآلية

رقم الصفحة

-33سورة الروم
27

ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ...ﭐﱠ

21

21

22

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ...ﭐﱠ

33

27

21

ﱡ ﲜ ﲝ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ...ﭐﱠ

31

22

-31سورة لقمان
23

ﱡ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ...ﭐﱠ

13

22 ،23

21

ﱡ ﲳ ﲴ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ...ﭐﱠ

17

12

-33سورة األحزاب
22

ﱡ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣﭐﱠ

23

71

23

ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ...ﭐﱠ

73

62

-32سورة سبأ
22

ِي ال َّ
ورﭐﱠ
ش ُك ُ
ﱡ َوقَ ِليل ِمن ِعبَاد َ

اآلية13

131

22

ﱡﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱊﱠ

1

72 ،27 ،22

26

ﱡ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ...ﭐﱠ

2

72 ،27

27

ﱡ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭﱮ ﱯ ...ﭐﱠ

3

72 ،72 ،22

22

ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ...ﭐﱠ

2-2

72 ،22

21

ﱡ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ﲧ ﲨ ...ﭐﱠ

6

66 ،22 ،22

63

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇﱈ ﱉ ﱊ ...ﭐﱠ

2

131 ،72

61

ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ...ﭐﱠ

1

27 ،72

62

ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ...ﭐﱠ

11-13

62

63

ﱡ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷ ﱸﱹ ﱺ ...ﭐﱠ

13

22

62

ﱡ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈﲉ ...ﭐﱠ

11

21

117

م

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

62

ﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ...ﭐﱠ

12-12

61

66

ﱡ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ﲖ ...ﭐﱠ

12

72

67

ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆﭐﱠ

13

16

62

ﱡ ﱉ ﱊ ﱋﱌ ﱠ

12

23،21،16

61

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ...ﭐﱠ

11-12

137

73

ﱡ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋ ﲌ ...ﭐﱠ

11

17 ،13

71

ﱡ ﲧ ﲨ ﲩ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ...ﭐﱠ

21

72 ،63

72

ﱡ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ...ﭐﱠ

23-22

22

73

ﱡ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒﱓ ﱠ

23

62 ،63 ،22

72

ﱡ ﱛ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ...ﭐﱠ

22

22

72

ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ...ﭐﱠ

26

61

76

ﱡ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﲋﲌ ﲍﲎ ...ﭐﱠ

27

22

77

ﱡ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ...ﭐﱠ

22

73

72

ﱡ ﲪ ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ...ﭐﱠ

33

72

71

ﱡ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ...ﭐﱠ

31

72 ،66

23

ﱡ ﲵ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ...ﭐﱠ

33-31

132

21

ﱡ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ...ﭐﱠ

33

26

22

ﱡ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ...ﭐﱠ

32

73

23

ﱡﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗﱠ

36

72 ،22

22

ﱡ ﲞ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ...ﭐﱠ

37

72 ،26

22

ﱡ ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ...ﭐﱠ

32

72

112

م

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

26

ﱡ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ...ﭐﱠ

31

،72 ،61 ،22
23 ،71 ،72

27

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ...ﭐﱠ

23

73

22

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ...ﭐﱠ

21-23

23 ،62

21

ﱡ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖﱗ ﱘ ...ﭐﱠ

21

26

13

ﱡ ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ...ﭐﱠ

22

131 ،72

11

ﱡ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ...ﭐﱠ

23

132 ،66 ،26

12

ﱡ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ﲦ ...ﭐﱠ

22

132 ،73

13

ﱡ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ...ﭐﱠ

26

،22 ،72 ،73
13 ،21

12

ﱡ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ...ﭐﱠ

27

62

12

ﱡ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨﭐﱠ

22

72

16

ﱡ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉﭐﱠ

21

26

17

ﱡ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ...ﭐﱠ

21

73

-32سورة فاطر
12

ﱡﭐ ﱛ ﱜ ﱝ ﱠ

32

23

11

ﱡ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆﭐﱠ

32

12

ﱡ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ...ﭐﱠ

22

72

133

-37سورة الصافات
131

ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ

26

131

132

ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕﭐﱠ

123

22

133

ﱡ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅ ﳆ ﳇﭐﱠ

121

131

111

م
132

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

ﱡ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏﭐﱠ

123

22

-31سورة الزمر
132

ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏ ﲐ ﲑ ...ﭐﱠ

17

27

136

ﱡ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ ﱜ ﱝ ...ﭐﱠ

23

62

137

ﱡ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ...ﭐﱠ

32

133

-21سورة فصلت
132

ﱡ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾﱿ ﲀ ...ﭐﱠ

32-32

13

-22سورة الشورى
131

ﱡ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ...ﭐﱠ

21

62

-26سورة األحقاف
113

11

ﱡ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀﭐﱠ

133

-22سورة الفتح
111

ﱡ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ...ﭐﱠ

17

67

-21سورة احلجرات
112

13

ﱡ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ...ﭐﱠ

67

-23سورة ق
113

ﱡ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ...ﭐﱠ

2

112

-21سورة الذارايت
112

ﱡ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎﭐﱠ

1

133

112

ﱡ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩﭐﱠ

26

77 ،31

-23سورة النجم
116

ﱡ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏﭐﱠ

2-3

32

117

ﱡ ﱲ ﱳ ﱴ ﱵ ﱶ ﱷﭐﱠ

11

133

123

م
112

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

ﱡ ﱯ ﱰ ﱱﭐﱠ

23

133

-26سورة الواقعة
111

2

ﱡ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺﭐﱠ

133

-27سورة احلديد
123

ﱡ ﲟ ﲠ ﲡ ﲢ ﲣ ﲤ ﲥ ...ﭐﱠ

23-22

76

-21سورة احلشر
121

ﱡ ﲐ ﲑ ﲒ ﲓ ﲔ ﲕ ...ﭐﱠ

7

32

122

ﱡ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ...ﭐﱠ

21

21

-63سورة املمتحنة
123

ﱡﲦﲧﱠ

2

137

122

ﱡ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ...ﭐﱠ

11

71

-63سورة املنافقون
122

2

ﱡﲄﲅﲆﲇﱠ

21

-66سورة التحرمي
126

6

ﱡ ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ...ﭐﱠ

63

-62سورة القلم
127

ﱡ ﲋ ﲌ ﲍ ﲎ ﲏﭐﱠ

2

23

122

ﱡ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ ﲅ ﲆ ...ﭐﱠ

21-22

22

-73سورة املعارج
121

ﱡ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ ﱲ ...ﭐﱠ

32-11

21

-21سورة الفجر
133

16-12

ﱡ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ...ﭐﱠ

-12سورة البينة
121

12

م
131

طرف اآلية

رقم اآلية

رقم الصفحة

ﱡ ﲬ ﲭ ﲮ ﲯ ﲰ ﲱ ﲲ ...ﭐﱠ

2

31

122

فهرس األحاديث النبوية
م

الصفحة

طرف احلديث

1

((إذا قضى هللا األمر يف السماء ،ضربت ))..

62

2

((أعطيت مكان التوراة السبع ومكان الزبور املئني ))..

26

3

((أان سيد ولد آدم يوم القيامة ،وأول من ينشق عنه القرب))..

73

2

((...اإلميان أن تؤمن ابهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله))..

31

2

((الشكر نصف اإلميان ،والصرب نصف اإلميان)).. ،

12

6

((...فإن خلق نيب هللا صلى هللا عليه وسلم ))..

33

7

((فجعل يطعنها بعود يف يده ،ويقول { ...ﲊ ﲋ ))..
((قال هللا تبارك وتعاىل اي ابن آدم أَنْ ِّف ْق أنْ ِّف ْق عليك))
((كل معروف صدقة ،وما أنفق الرجل على نفسه ))..

26
23

13

((ما أكل أحد طعاما قط ،خريا من أن أيكل من ))..

61

11

((هو رجل ولد عشرة من الولد ستة من ولده ))..

27

2
1

123

71

فهرس األعالم
العلم

الصفحة

م
1

إبراهيم عليه السالم

62

2

إدريس عليه السالم

62

3

ابن تيمية

7

2

جابر رضي هللا عنه

23

2

اجلرجاين

21 ،23 ،11

6

ابن اجلوزي

22

7

ابن حجر

11 ،17

2

داود عليه السالم

16 ،22 ،61 ،62 ،21

1

الراغب األصفهاين

21 ،16 ،12 ،12 ،11 ،2

13

أبو السعود

1

11

أبو سفيان هنع هللا يضر

21

12

سليمان عليه السالم

61

13

ابن الضريس

22

12

عائشة رضي هللا عنها

33

12

ابن عباس رضي هللا عنهما 27 ،22

16
17
12

عبد الرمحن بن وعلة
عبد هللا بن مسعود رضي
هللا عنه
عيسى عليه السالم

27
26
73 ،62
122

م

العلم

الصفحة

11

ابن فارس

11 ،11 ،12 ،13 ،12 ،11 ،2 ،2

23

الفريوز آابدي

13 ،2

21

الفيومي

2

22

القرطيب

22

23

ابن القيم

16

22

الكفوي

23 ،11 ،13

22

دمحم صلى هللا عليه وسلم

26

مرمي عليها السالم

62

27

املناوي

12 ،17

22

ابن منظور

12 ،13 ،2 ،3

21

موسى عليه السالم

62

33

أبو هريرة رضي هللا عنه

71 ،73 ،62

31

أبو هالل العسكري

12

32

واثلة بن األسقع

26

،22 ،72 ،62 ،61 ،63 ،23 ،22 ،27 ،23 ،23
122 ،117 ،116 ،112 ،132 ،12 ،13 ،22 ،23

122

فهرس األماكن والبلدان
م

الصفحة

املكان
سبأ

 ،1أ ،و ،ط ،ل ،م،37 ،36 ،32 ،33 ،23 ،11 ،17 ،16 ،
،62 ،63 ،62 ،61 ،63 ،21 ،22 ،27 ،26 ،21 ،23 ،31
،77 ،72 ،72 ،73 ،72 ،71 ،73 ،61 ،62 ،67 ،66 ،62
،12 ،13 ،21 ،22 ،27 ،26 ،22 ،22 ،23 ،22 ،71 ،72
،136 ،132 ،133 ،131 ،133 ،11 ،12 ،17 ،16 ،13
121 ،112 ،116 ،112 ،112 ،111 ،113 ،131 ،137

2

الشام

132 ،27 ،23 ،6

3

اليمن

137 ،27

1

126

فهرس املصادر واملراجع
 -1القرآن الكرمي برواية حفص عن عاصم.
 -2اإلبراشــي ،دمحم عطي ــة ،روح الرتبي ــة والتعل ــيم ،ط( ،2:دار إحي ــاء الكتــب العربي ــة :عيس ــى الب ــايب
احلليب وشركاه1361 ،ه – 1123م ).

 -3ابــن األثــري ،أبــو الســعادات املبــارك بــن دمحم ،النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر ،حتقيــق :طــاهر
الزاوي ،وحممود الطناحي ،د.ط( ،بريوت :املكتبة العلمية1311 ،هـ 1171 -م).

 -2أمحــد ،أبــو عبــد هللا أمحــد بــن دمحم بــن حنبــل  ،املســند ،حتقيــق :أمحــد شــاكر ،ط( ،1القــاهرة :دار
احلديث 1216 ،هـ  1112 -م).
 -2أمحد خمتار عبد احلميـد عمـر مبسـاعدة فريـق عمـل ،معجـم اللغـة العربيـة املعاصـرة ،ط (، 1عـامل
الكتب 1221 ،هـ  2332 -م ).

 -6األمحد نكري ،عبد النيب بن عبد الرسول ،جامع العلـوم يف اصـطالحات الفنـون ،ط(،1بـريوت:
دار الكتب العلمية1221،هـ 2333 -م).

 -7األدنه وي ،أمحد بن دمحم ،طبقات املفسرين ،حتقيق :سليمان بـن صـاحل اخلـزي ط (،1السـعودية:
مكتبة العلوم واحلكم1217 ،هـ).

 -2األشقر ،عمر بن سليمان ،الرسل والرساالت ،ط( ،2الكويت :مكتبة الفالح 1213 ،هـ).
 -1اعم ــري ،أن ــور أمح ــد ،الرتبي ــة القرآني ــة يف س ــورة الن ــور ،رس ــالة ماجس ــتري ،كلي ــة أص ــول ال ــدين(،
فلسطني :جامعة النجاح الوطنية1222 ،ه – .) 2332

 -13األلوسي  ،حممود بن عبد هللا ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثـاين  ،حتقيـق:
علي عطية ،ط (،1 :بريوت :دار الكتب العلمية 1212 ،هـ).

 -11األنصــاري ،فريــد ،أجبــدايت البحــث يف العلــوم الشــرعية ،ط ( ،1الــدار البيضــاء :منشــورات
الفرقان1217 ،ه .)1117،

 -12اإلجيــي  ،دمحم بــن عبــد الــرمحن ،جــامع البيــان يف تفســري القــرآن ،ط( ،1 :بــريوت :دار الكتــب
العلمية 1222 ،هـ  2332 -م).
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 -13البخاري ،أبو عبد هللا دمحم بن إمساعيل ،اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسـول هللا
ملسو هيلع هللا ىلص وســننه وأايمــه ي صــحيح البخــاري ،حتقيــق :دمحم زهــري بــن انصــر الناصــر ،ط(،1:د.م :دار
طوق النجاة 1222 ،هـ)

 -12الربك ـ ــيت ،دمحم عم ـ ــيم اإلحس ـ ــان ،التعريفـ ـ ــات الفقهيـ ـ ــة  ،ط( ،1د.م :دار الكت ـ ــب العلميـ ـ ــة،
1222هـ).

 -12البغــوي ،أبــو دمحم احلســني بــن مســعود ،مع ــامل التنزيــل يف تفس ــري الق ــرآن ،حتقي ـق :عبــد الــرزاق
املهدي ،ط( ،1بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1223 ،هـ).

 -16البقــاعي ،إب ـراهيم بــن عمــر ،مصــاعد النظــر لإلش ـراف علــى مقاصــد الســور ،ط( ،1ال ـرايض:
مكتبة املعارف 1232 ،هـ  1127 -م).

 -17البنــا  ،حســن أمحــد ،نظ ـرات يف كتــاب هللا ،د.ط ( ،القــاهرة :دار التوزيــع والنشــر اإلســالمية،
 1223ه).

 -12البيضاوي ،أبو سعيد عبد هللا بن عمر ،أنوار التنزيل وأسـرار التأويـل ،حتقيـق :دمحم عبـد الـرمحن
املرعشلي ،ط (،1 :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1212 ،هـ).

 -11البيهقــي ،أبــو بكــر أمحــد بــن احلســني ،مناقــب الشــافعي للبيهقــي ،حتقيـق :الســيد أمحــد صــقر،
ط (،1القاهرة :مكتبة دار الرتاث 1313 ،هـ  1173 -م).

 -23التميمــي ،دمحم بــن خليفــة ،معتقــد أهــل الســنة واجلماعــة يف توحيــد األمســاء والصــفات ،ط،1
(الرايض :أضواء السلف1211 ،هـ).
 -21اب ــن تيمي ــة ،أب ــو العب ــاس أمح ــد ب ــن عب ــد احلل ــيم  ،النب ــوات ،ط ( ،1ال ـرايض :أض ـواء الس ــلف،
1223هـ2333/م ).
 -22ابــن تيميــة ،أبــو العبــاس أمحــد بــن عبــد احللــيم ،جممــوع الفتــاوى ( ،املدينــة املنــورة :جممــع امللــك
فهد لطباعة املصحف الشريف 1216 ،هـ1112/م ).

 -23الثعاليب  ،أبو زيد عبد الـرمحن بـن دمحم ،اجلـواهر احلسـان يف تفسـري القـرآن ،حتقيـق:دمحم معـوض
وعادل عبد املوجود ،ط( ،1 :بريوت :دار إحياء الرتاث العريب 1212 ،هـ).

 -22جبل ،دمحم حسـن ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القـرآن الكـرمي  ،ط( ،1القـاهرة :مكتبـة
اآلداب 2313 ،م).
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 -22اجلرجـ ــاين ،علـ ــي بـ ــن دمحم  ،التعريفـ ــات ،ط ( ،1بـ ــريوت :دار الكتـ ــب العلميـ ــة1233 ،هـ ـ ـ -
1123م).

 -26ابن جزي  ،أبو القاسم ،دمحم بن أمحد  ،التسهيل لعلوم التنزيل ،حتقيق :عبد هللا اخلالدي ،ط:
( ،1بريوت :شركة دار األرقم بن أيب األرقم 1216 ،هـ).

 -27اجلعـربي ،أبــو إســحاق إبـراهيم بــن عمــر ،حســن املــدد يف فــن العــدد ،حتقيــق :جــابر بــن الســيد
الشايب ،د.ط (،مصر :مكتبة أوالد الشيخ للرتاث ،د.ت).

 -22مجاع ــة م ــن العلم ــاء  ،املختصـ ــر يف تفسـ ــري القـ ــرآن الكـ ــرمي ،ط (،3ال ـ ـرايض :مرك ــز تفسـ ــري
للدراسات القرآنية 1236 ،هـ).

 -21مجاعــة مــن العلمــاء  ،التفســري املوضــوعي لســور القــرآن ،ط ( ،1اإلمــارات :جامعــة الشــارقة،
1231ه2313 -م).

 -33مجاعـ ــة مـ ــن العلمـ ــاء ،أصـ ــول اإلميـ ــان يف ضـ ــوء الكتـ ــاب والسـ ــنة ،ط( ، 1اململكـ ــة العربيـ ــة
السعودية :وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد 1221 ،ه ).

 -31مجاعــة مــن العلمــاء ،نضــرة النعــيم يف مكــارم أخــالق الرســول الكــرمي  -ملسو هيلع هللا ىلص ،ط ( ،2جــدة:
دار الوسيلة للنشر والتوزيع ،د.ت).
 -32مجاعــة مــن علمــاء التفســري ،املختصــر يف تفســري القــرآن الكــرمي ،ط ( ،3الـرايض :مركــز تفســري
للدراسات القرآنية 1236،هـ).
 -33اجلمعية العلمية السعودية للقران الكرمي وعلومه جبامعة أم القرى " ،ملتقى الرتبيـة ابلقـرآن منـاهج
وجتارب" ( ،مكة املكرمة1236 :ه  2312-م ).
 -32ابــن اجلــوزي ،زاد املســري يف علــم التفســري ،حتقي ـق :عبــد الــرزاق املهــدي ،ط (،1:بــريوت :دار
الكتاب العريب 1222 ،هـ).

 -32ابــن اجلــوزي ،أبــو الفــرج عبــد الــرمحن بــن علــي ،التبصــرة ،ط( ،1بــريوت :دار الكتــب العلميــة،
 1236هـ  1126 -م ).

 -36ابن اجلوزي ،أبـو الفـرج عبـد الـرمحن بـن علـي ،نزهـة األعـني النـواظر يف علـم الوجـوه والنظـائر،
حتقيق :دمحم عبد الكرمي كاظم الراضي ،ط( ،1بريوت :مؤسسة الرسالة1232 ،هـ).
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 -37اجلوهري ،أبو نصر إمساعيل بن محـاد  ،الصحاح اتج اللغة وصـحاح العربيـة ،ط ( ،2بـريوت:
دار العلم للماليني 1237 ،هـ  1127 -م).

 -32احل ــازمي ،خال ــد ب ــن حام ــد ،أص ــول الرتبي ــة اإلس ــالمية ،ط ( ،1الـ ـرايض :دار ع ــامل الكت ــب،
.)1223

 -31احلــاكم ،أبــو عبــد هللا دمحم بــن عبــد هللا ،املســتدرك علــى الص ــحيحني ،حتقيــق :مصــطفى عبــد
القادر عطا ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1211 ،ه1113 -م).

 -23ابــن حبــان ،مشــاهري علمــاء األمصــار وأعــالم فقهــاء األقطــار ،حتقيــق :مــرزوق علــى اب ـراهيم،
ط (،1املنصورة :دار الوفاء 1211 ،هـ).

 -21حبنكــة ،عبــدالرمحن حســن امليــداين ،األخــالق اإلســالمية وأسســها ،ط(،2دمشــق :دار القلــم،
1223ه1111 -م).

 -22حبنكــة ،عبــدالرمحن حســن امليــداين ،معــارج التــدبر ودقــائق التفكــر ،ط(،2دمشــق :دار القلــم،
1232ه2312-م).

 -23حجاب ،كاملة األنوار ،الشكر يف القرآن ،ط( ،1د.م :دار اآلفاق العربية ،د.ت).
 -22حجــازي ،عصــام حســن عيــد علــي  ،الرتبيــة ابملوعظــة احلســنة ،رســالة ماجســتري ،كليــة الرتبيــة،
(مكة املكرمة :جامعة ام القرى1213 ،ه).

 -22احلجازي ،دمحم حممود ،التفسري الواضح ،ط (،13بريوت :دار اجليل اجلديد 1213 ،هـ).
 -26ابن حجر ،أبـو الفضـل أمحـد بـن علـي العسـقالين  ،اإلصـابة يف متييـز الصـحابة ،حتقيـق :عـادل
عبد املوجود وعلى معوض ،ط (،1بريوت :دار الكتب العلمية 1212 ،ه).

 -27ابن حجر ،أبو الفضل أمحد بن علي العسـقالين  ،فتح الباري شرح صحيح البخـاري ،د.ط،
( بريوت :دار املعرفة1371 ،ه).
 -22احلكمي ،حافظ بن أمحد بن علي ،أعالم السنة املنشورة العتقـاد الطائفـة الناجيـة املنصـورة
،ط( ،2اململكـ ـ ــة العربيـ ـ ــة السـ ـ ــعودية :وزارة الشـ ـ ــؤون اإلسـ ـ ــالمية واألوقـ ـ ــاف والـ ـ ــدعوة واإلرشـ ـ ــاد،

1222هـ).
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 -21أب ــو حي ــان ،دمحم ب ــن يوس ــف  ،البح ــر احمل ــيط يف التفس ــري ،حتقيـ ـق :ص ــدقي دمحم مجي ــل ،د.ط،
(بريوت :دار الفكر 1223 ،هـ).

 -23الــدامغاين ،احلســني بــن دمحم ،إصــالح الوجــوه والنظــائر يف القــرآن الكــرمي ،حتقيــق :عبــدالعزيز
األهل ،ط( ،2بريوت :دار العلم للماليني1123 ،م).

 -21الداين ،أبو عمرو عثمان بن سعيد ،البيان يف عد آي القرآن ،حتقيق :غامن قـدوري احلمـد ط:
( ،1الكويت :مركز املخطوطات والرتاث1212 ،هـ1112 -م).

 -22أبـ ـو داود ،س ــليمان ب ــن السجس ــتاين ،الس ــنن ،حتقي ــق :دمحم حمي ــي ال ــدين عب ــد احلمي ــد ،د.ط(،
بريوت :املكتبة العصرية ،د.ت).

 -23الــداوودي ،دمحم بــن علــي بــن أمحــد ،طبقــات املفس ـرين ،د.ط (،بــريوت :دار الكتــب العلميــة،
د.ت).

 -22دراز ،دمحم ب ـ ــن عب ـ ــد هللا ،دسـ ـ ــتور األخـ ـ ــالق يف القـ ـ ــرآن ،ط ( ،13د.م :مؤسس ـ ــة الرس ـ ــالة،
1212هـ).

 -22ابن أيب الدنيا ،أبو بكر عبد هللا بن دمحم ،الشكر ،حتقيق :بدر البدر ،ط (،3الكويـت :املكتـب
اإلسالمي.)1123 - 1233 ،
 -26الــذهيب ،مشــس الــدين أبــو عبــد هللا دمحم بــن أمحــد بــن عثمــان ،اتريــخ اإلســالم َوَوفيــات املشــاهري
عواد ،ط(،1د.م :دار الغرب اإلسالمي 2333 ،م).
َواألعالم ،حتقيق :بشار ّ

 -27الذهيب ،مشس الدين أبو عبد هللا دمحم بن أمحد بن عثمان ،سري أعـالم النـبالء ،حتقيـق :جمموعـة
من احملققني إبشراف الشيخ شعيب األرانؤوط ،ط(،3بريوت :الرسالة 1232 ،ه).

 -22الراجحــي ،علــي عبــدهللا ،اإلعجــاز اللغــوي يف ألفــاظ ال ـرتادف مــن القــرآن الكــرمي  :دراســة
تطبيقية يف لفظيت الشك والريب ،جملة العلوم العربية واإلنسانية ،اجمللد الثـاين ،العـدد األول ،حمـرم
 1233ه -يناير  2331م.

 -21الـرازي ،أبــو عبــد هللا دمحم ب ـن عمــر ،مفــاتيح الغيــب أو التفســري الكبــري ،ط( ،3 :بــريوت :دار
إحياء الرتاث العريب 1223 ،هـ).

 -63الراغب األصفهاىن ،أبو القاسم احلسني بن دمحم ،املفـردات يف غريـب القـرآن  ،ط( ، 1دمشـق
و بريوت :دار القلم ،الدار الشامية1212 ،ه) .
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 -61الربيعــة ،عبــدالعزيز بــن عبــدالرمحن ،البحــث العلمــي حقيقتــه ،ومصــادره ،ومادتــه ،ومناهجــه،
وكتابته ،وطباعته ،ومناقشته ،ط (،2الرايض :د.ن 1223 ،ه).
 -62ابــن الـزبري الغرانطــي ،أمحــد بــن إبـراهيم ،الربهــان ىف تناســب ســور القــرآن ،حتقيــق :دمحم شــعباين
د.ط( ،املغرب :وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 1213 ،هـ  1113 -م).

 -63الزحيلي ،وهبة بن مصطفى ،التفسري الوسيط ،ط( ،1دمشق :دار الفكر 1222 ،ه).
 -62الزرقــاين ،دمحم عبــد العظــيم  ،مناه ــل العرف ــان يف عل ــوم الق ــرآن ،ط (،3مطبعــة عيســى الب ــايب
احلليب وشركاه ،د.ت).

 -62الزركشــي ،أبــو عبــد هللا دمحم بــن عبــد هللا  ،الربهــان يف علــوم القــرآن ،حتقي ـق :دمحم أبــو الفضــل
إبراهيم ،ط (،1دار إحياء الكتب العربية عيسى الباىب احلليب وشركائه 1376 ،هـ  1127 -م).

 -66الزخمشــري ،أبــو القاســم حممــود بــن عمــرو ،الكشــاف عــن حقــائق غــوامض التنزيــل ،ط(، 3 :
بريوت :دار الكتاب العريب 1237 ،هـ).

 -67الزنتــاين ،عبداجمليــد الصــيد ،أس ــس الرتبي ــة اإلس ــالمية يف الس ــنة النبويـ ـة ،ط ( ،2ليبيــا :ال ــدار
العربية للكتاب1113 ،م).

 -62الســخاوي  ،أبــو احلســن علــي بــن دمحم ،مجــال القـراء وكمــال اإلقـراء ،حتقيــق :مــروان العطينــة ،و
حمسن خرابة ،ط (،1 :دمشق ،بريوت :دار املأمون للرتاث 1212 ،هـ  1117 -م).

 -61السعدي ،عبد الرمحن بن انصـر ،القـول السـديد شـرح كتـاب التوحيـد ،ط( ،2اململكـة العربيـة
السعودية :وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد1221 ،هـ).

 -73الســعدي ،عبــد الــرمحن بــن انصــر ،تيســري الكــرمي الــرمحن يف تفســري كــالم املنــان  ،حتقــق :عبــد
الرمحن بن معال اللوحيق ،ط (،1الرايض :مؤسسة الرسالة1223 ،ه).

 -71أب ــو الس ــعود ،دمحم ب ــن دمحم ب ــن مص ــطفى العم ــادي ،إرش ــاد العق ــل الس ــليم إىل مـ ـزااي الكت ــاب
الكرمي ،د.ط( ،بريوت :دار إحياء الرتاث العريب ،د.ت).
 -72ســفيان ،عبــدهللا قاســم  ،الكــرب واملتكــربون يف ضــوء الكتــاب والســنة ،رســالة ماجســتري ،كليــة
الدعوة وأصول الدين (،مكة املكرمة :جامعة أم القرى1211 ،ه).
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 -73ابن سالم ،حيىي بن سالم بن أيب ثعلبـة ،تفسـري حيـىي بـن سـالم ،حتقيـق :هنـد شـليب ،ط(،1 :
بريوت :دار الكتب العلمية 1222 ،هـ  2332 -م).

 -72ابــن ســالم ،حيــىي بــن ســالم بــن أيب ثعلبــة ،التص ــاريف لتفس ــري الق ــرآن مم ــا اش ــتبهت أمس ــاؤه
عمـ ــان :مؤسسـ ــة آل البيـ ــت امللكيـ ــة للفك ـ ــر
وتص ـ ــرفت معاني ـ ــه ،حتقيـ ــق :هنـ ــد شـ ــليب ،د.طّ (،

اإلسالمي  2337 ،م).

 -72الســلمي ،عيــاض بــن انمــي ،أصــول الفقــه الــذي ال يســع الفقيــه جهلــه ،د.ط ( ،الـرايض :دار
التدمرية.)1226 ،

 -76السيد ،عاطف ،الرتبية اإلسالمية أصوهلا ومنهجها ومعلمها.
 -77الســيوطي ،عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ،الــدر املنثــور يف التفســري ابملــأثور ،د.ط( ،بــريوت :دار
الفكر ،د.ت).

 -72الســيوطي ،عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ،أسـرار ترتيــب القــرآن ،د.ط ( ،د.م :دار الفضــيلة للنشــر
والتوزيع ،د.ت).

 -71الســيوطي ،عبــد الــرمحن بــن أيب بكــر ،اإلتقــان يف علــوم القــرآن ،د.ط ( ،مصــر :اهليئــة املص ـرية
العامة للكتاب1312،هـ).

 -23السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،بغية الوعاة يف طبقـات اللغـويني والنحـاة ،حتقيـق :دمحم أبـو
الفضل إبراهيم ،د.ط( ،لبنان :املكتبة العصرية ،د.ت).

 -21السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكـر ،معجم مقاليد العلوم يف احلدود والرسوم ،ط( ،1القـاهرة:
مكتبة اآلداب1222 ،هـ  2332 -م).

 -22السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكـر ،طبقات املفسرين العشـرين ،ط( ،1القـاهرة ،مكتبـة وهبـة،
1316ه).
 -23شــحاته ،عبــدهللا حممــود ،أهــداف كــل ســورة ومقاصــدها ،د.ط (،مصــر :اهليئــة املصـرية العامــة
للكتاب1176 ،م).
 -22شديد ،دمحم ،منهج القرآن يف الرتبية ،ط( ،1سوراي :مؤسسة الرسالة1317 ،ه1177-م).
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 -22الش ـريف ،دمحم بــن شــاكر  ،حنــو تربيــة إســالمية راشــدة مــن الطفولــة حــىت البلــوغ ، ،ط( ،1
الرايض :جملة البيان 1227 ،ه ).

 -26الشــنقيطي  ،دمحم األمــني بــن دمحم املختــار ،العــذب النمــري مــن جمــالس الشــنقيطي يف التفســري،
حتقيق :خالد بن عثمان السبت ،ط( ،2،مكة املكرمة :دار عامل الفوائد 1226 ،هـ).

 -27أبو شهبة ،دمحم بن دمحم ،املدخل لدراسة القرآن الكـرمي ،د.ط( ،القـاهرة :مكتبـه السـنة1223،
هـ).

 -22الش ــهري ،ص ــاحل ب ــن عل ــي أب ــو عـ ـراد ،مقدم ــة يف الرتبي ــة اإلس ــالمية ،ط (،1:الـ ـرايض :ال ــدار
الصولتية للرتبية1222 ،ه).

 -21الشوكاين ،دمحم بن علي ،فتح القدير ،ط( ،1دمشق ،بريوت :دار ابن كثري ،دار الكلم الطيب،
 1212هـ).

 -13الشــيخ ،حممــود يوســف ،و آل عمــرو  ،دمحم بــن عبــد هللا  ،أص ــول الرتبي ــة اإلس ــالمية ،ط،2:
(الرايض :مطابع احلميضي1221،ه).

 -11الص ــديقي  ،دمحم عل ــي ب ــن دمحم ب ــن ع ــالن ب ــن إبـ ـراهيم البك ــري ،دلي ــل الف ــاحلني لط ــرق رايض
الصاحلني ،ط (،2بريوت :دار املعرفة 1222 ،هـ ).
 -12الصنعاين ،دمحم بن إمساعيـل ،سـبل السـالم املوصـلة إىل بلـوغ املـرام ،حتقيـق :طـارق عـوض هللا،
ط ( ،1الرايض :دار العاصمة1222 ،ه).

 -13ابن الضريس ،أبو عبد هللا دمحم بن أيوب ،فضائل القرآن وما أنزل مـن القـرآن مبكـة ومـا أنـزل
ابملدينة ،حتقيق :غزوة بدير ،ط (،1دمشق :دار الفكر 1232 ،هـ  1127 -م).
 -12الطربي ،أبو جعفر دمحم بن جرير ،جامع البيان يف أتويل القرآن ،حتقيق :أمحد دمحم شاكر ،ط:
( ،1لبنان :مؤسسة الرسالة 1223 ،هـ  2333 -م).

 -12الطيــار ،مســاعد بــن ســليمان ،احملــرر يف علــوم القــرآن ،ط (،2جــدة ،معهــد اإلمــام الشــاطيب،
 1221هـ  2332 -م).

 -16الطيالسي ،أبو داود سليمان بن داود بـن اجلـارود ،املسـند ،حتقيـق :الرتكـي ،ط( ،1مصـر :دار
هجر 1211 ،هـ  1111 -م).
132

 -17ابــن عاش ــور ،دمحم الط ــاهر بــن دمحم ،التحري ــر والتن ــوير ،د.ط( ،تــونس :ال ــدار التونس ــية للنش ــر،
 1122م).

 -12ابـن عثيمــني ،دمحم بــن صــاحل ،الصــيد الثمــني يف رســائل ابــن عثيمــني ،ط( ،1مكــة املكرمــة :دار
الثقة للنشر والتوزيع 1212 ،ه).

 -11ابــن عثيمــني ،دمحم بــن صــاحل ،تفســري القــرآن الكــرمي :س ــورة ســبأ ،ط ( ،1القصــيم :مؤسســة
الشيخ دمحم بن صاحل العثيمني اخلريية1236 ،ه).

 -133ابـن العـريب ،دمحم بـن عبـد هللا أبــو بكـر ،أحكـام القــرآن ،حتقيـق :دمحم عبـد القـادر عطــا ،ط،3
(بريوت :دار الكتب العلمية 1222 ،هـ).

 -131العــز بــن عبدالســالم ،أبــو دمحم عبــد العزيــز بــن عبــد الســالم ،منيــة الســول يف تفضــيل الرســول
(ملسو هيلع هللا ىلص) ،حتقيق :صالح الدين املنجد ،ط( ،1بريوت :دار الكتاب اجلديد 1231 ،هـ).
 -132العـز بــن عبدالسـالم ،أبــو دمحم عـز الــدين عبـد العزيـز بـن عبــد السـالم ،مقاصــد الرعايــة حلقــوق
هللا عز وجل ،ط(،1دمشق :دار الفكر1216 ،هـ 1112 -م).
 -133العسكري  ،أبو هالل احلسن بن عبد هللا ،معجم الفروق اللغوية  ،حتقيق :بيـت هللا بيـات،
ط( ،1قم :مؤسسة النشر اإلسالمي1212 ،هـ).

 -132ابن عطيـة  ،أبـو دمحم عبـد احلـق بـن غالـب ،احملـرر الـوجيز يف تفسـري الكتـاب العزيـز ،حتقيـق:
عبد السالم عبد الشايف ،ط( ،1بريوت :دار الكتب العلمية 1222 ،هـ).

 -132عل ــي ،س ــعيد امساعي ــل ،الق ــرآن الك ــرمي :رؤي ــة تربوي ــة ،ط ( ،1الق ــاهرة :دار الفك ــر الع ــريب،
1221ه).

 -136أبــو العينــني ،علــي خليــل ،فلس ــفة الرتبي ــة اإلس ــالمية يف الق ــرآن الك ــرمي ،ط( ،1:د.م :دار
الفكر العريب1123 ،م).

 -137الغامدي ،عبدالرمحن بـن حجـر ،مـدخل إىل الرتبيـة اإلسـالمية ،د.ط( ،الـرايض :دار اخلرجيـي
للنشر والتوزيع1212 ،ه).

 -132الغزايل ،أبو حامد دمحم بن دمحم  ،إحياء علوم الدين ،د.ط ( ،بريوت :دار املعرفة ،د.ت).
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 -131ابــن فــارس ،أبــو احلســني أمحــد بــن فــارس  ،معجــم مقــاييس اللغــة ،حتقيــق :عبــد الســالم دمحم
هارون ،د.ط (،د.م :دار الفكر1311 ،هـ 1171 -م).

 -113الفراهي ،عبد احلميـد اهلنـدي ،مفـردات القـرآن ،حتقيـق :دمحم اإلصـالحي  ،ط ( ،1د.م :دار
الغرب اإلسالمي 2332 ،م).

 -111الفراهي ،عبداحلميد اهلندي ،دالئل النظام ،ط(،1د.م :املطبعة احلميدية1322 ،ه).
 -112الفراهي ــدي ،أب ــو عب ــد ال ــرمحن اخللي ــل ب ــن أمح ــد ،الع ــني ،حتقي ــق :مه ــدي املخزوم ــي ،إب ـراهيم
السامرائي ،د.ط( ،د.م :دار ومكتبة اهلالل ،د.ت).

 -113الفــريوزآابدى ،أبــو طــاهر دمحم بــن يعقــوب ،القــاموس احملــيط ،حتقيــق :دمحم نعــيم العرقسوســي،
ط(، 2بريوت :مؤسسة الرسالة  1226 ،هـ  2332 -م).

 -112الفــريوزآابدى ،أبــو طــاهر دمحم بــن يعقــوب ،بصــائر ذوي التمييــز يف لطــائف الكتــاب العزيــز،
د.ط ( ،القاهرة :اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية  -جلنة إحياء الـرتاث اإلسـالمي  1212 ،ه ـ
 1112 -م).

 -112الفيــومي ،أبــو العبــاس أمحــد بــن دمحم بــن علــي الفيــومي مث احلمــوي ،املصــباح املنــري يف غريــب
الشرح الكبري ،د.ط ( ،بريوت :املكتبة العلمية ،د.ت).

 -116القـ ــامسي ،دمحم مجـ ــال الـ ــدين بـ ــن دمحم سـ ــعيد ،حماسـ ــن التأويـ ــل ،حتقي ـ ـق :دمحم ابسـ ــل  ،ط،1
(بريوت :دار الكتب العلميه 1212 ،هـ).

 -117القحطــاين  ،ســعيد بــن علــى بــن وهــف ،عقيــدة املســلم يف ضــوء الكتــاب والســنة ،د.ط(،
الرايض :مطبعة سفري ،د.ت).

 -112ابــن قدامــة ،أبــو دمحم موفــق الــدين عبــد هللا بــن أمحــد  ،املغــي ،د.ط( ،مصــر :مكتبــة القــاهرة،
1322هـ 1162 -م ).
 -111القرضاوي ،يوسف ،الصرب يف القرآن ،ط ( ،3القاهرة ،مكتبة وهبة1213 ،ه).

 -123القــرطيب  ،أبــو عبــد هللا دمحم بــن أمحــد بــن أيب بكــر ،اجلــامع ألحكــام القــرآن ،حتقيــق :أمحــد
الربدوين وإبراهيم أطفيش ،ط( ،2القاهرة :دار الكتب املصرية1322 ،هـ).
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 -121القــرطيب ،دمحم بــن أمحــد بــن أيب بكــر ،األســىن يف شــرح أمســاء هللا احلســىن ،حتقيــق :عرفــان بــن
سليم حسونة ،ط ( ،1طنطا :دار الصحابة للرتاث1216 ،ه).

 -122القط ــان ،من ــاع ب ــن خلي ــل ،مباح ــث يف عل ــوم الق ــرآن ،ط(،3:د.م :مكتب ــة املع ــارف للنش ــر
والتوزيع1221 ،ه).

 -123قط ــب ،س ــيد قط ــب إب ـراهيم ،يف ظ ــالل الق ــرآن ،ط ( ،17ب ــريوت -الق ــاهرة :دار الش ــروق،
 1212هـ).

 -122قطــب ،ســيد قطــب إب ـراهيم ،مقومــات التصــور االســالمي ،ط ( ،2القــاهرة  :دار الشــروق،
1232ه).

 -122القفطي ،إنبـاه الـرواة علـى أنبـاه النحـاة ،حتقيـق :دمحم أبـو الفضـل إبـراهيم ،ط (،1القـاهرة :دار
الفكر العريب 1236 ،ه).

 -126ابــن القــيم ،دمحم بــن أيب بكــر اجلوزيــة  ،بــدائع الفوائــد ،د.ط( ،بــريوت :،دار الكتــاب العــريب،
د.ت).

 -127اب ــن الق ــيم ،دمحم ب ــن أيب بك ــر اجلوزي ــة  ،زاد املع ــاد يف ه ــدي خ ــري العب ــاد ،ط( ،27ب ــريوت:
مؤسسة الرسالة1212 ،هـ).
 -122ابـن القـيم ،دمحم بـن أيب بكـر اجلوزيـة  ،طريـق اهلجـرتني وابب السـعادتني ،ط( ،2القـاهرة :دار
السلفية1312 ،هـ).
 -121ابن القيم ،دمحم بن أيب بكر اجلوزية  ،مدارج السالكني بـني منـازل إايك نعبـد وإايك نسـتعني،
حتقق :دمحم املعتصم ابهلل البغدادي ،ط( ،3بريوت :دار الكتاب العريب 1216 ،ه).

 -133ابــن القــيم ،دمحم ب ــن أيب بكــر اجلوزيــة ،ع ــدة الص ــابرين وذخ ــرية الش ــاكرين ،ط ( ،3املدين ــة
املنورة :مكتبة دار الرتاث1231 ،هـ).

 -131ابن القيم ،دمحم بن أيب بكر اجلوزية ،الصواعق املرسلة يف الرد على اجلهمية واملعطلة ،حتقق:
علي بن دمحم الدخيل هللا ،ط( ،1الرايض :دار العاصمة ،د.ت).

 -132اب ــن الق ــيم ،دمحم ب ــن أيب بك ــر اجلوزي ــة ،ش ــفاء العلي ــل يف مس ــائل القض ــاء والق ــدر واحلكم ــة
والتعليل ،د.ط( ،بريوت :دار املعرفة1312 ،،هـ)ز
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 -133ابن كثري ،أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري ،تفسري القرآن العظيم ،حتقيق :سامي بن دمحم
سالمة ،ط( ،2د.م :دار طيبة للنشر والتوزيع1223 ،هـ ).

 -132الكفوي ،أبو البقـاء أيـوب بـن موسـى  ،الكليـات معجـم يف املصـطلحات والفـروق اللغويـة،
د.ط ( ،بريوت  :مؤسسة الرسالة ،د.ت).
 -132كندو ،دمحم اسحاق ،التسبيح يف الكتاب والسنة والرد على املفاهيم اخلاطئـة فيـه ،ط( ،1
الرايض :مكتبة دار املنهاج1226 ،ه).

 -136املاوردي ،أبو احلسن علي بن دمحم ،النكت والعيون ،حتقيق :السيد ابن عبد املقصود بـن عبـد
الرحيم ،د.ط ( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ت).

 -137اجملايل ،دمحم خـازر  ،مصطلح التفكـر" كمـا جـاء يف القـرآن الكـرمي  ،جملـة الشـريعة والقـانون،
العدد الثالث والعشرون ،ربيع األول 1226ھ .

 -132حمجوب ،عباس ،أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم ،د.ط( ،دمشق ،بريوت :دار ابن كثري،
د.ت).

 -131حمفوظ ،علـي ،هدايـة املرشـدين إىل طـرق الـوعظ واخلطابـة ،ط ( ،1:مصـر :دار االعتصـام،
1311ه).

 -123احمللي ،جالل الدين دمحم بن أمحد ،والسيوطي ،جالل الدين عبـد الـرمحن بـن أيب بكـر ،تفسـري
اجلاللني  ،ط (،1 :القاهرة :دار احلديث ،د.ت).
 -121احملمــود ،عبــدالرمحن بــن صــاحل ،القضــاء والقــدر يف ضــوء الكتــاب والســنة ومــذاهب النــاس
فيه ،ط( ،2الرايض :دار الوطن1212 ،ه 1117 -م).
 -122املراغــي ،أمحــد بــن مصــطفى ،تفســري املراغــي ،ط( ،1مصــر :مكتبــة ومطبعــة مصــطفى البــاىب
احلليب 1362 ،هـ  1126 -م).

 -123مرسي ،دمحم منري  ،الرتبية اإلسـالمية أصـوهلا وتطورهـا يف الـبالد العربيـة ،د.ط( ،د.م :د.ن،
1222هـ).

 -122املرسـ ــي ،كمـ ــال الـ ــدين عبـ ــد الغـ ــين  ،مـ ــن قضـ ــااي الرتبيـ ــة الدينيـ ــة يف اجملتمـ ــع اإلسـ ــالمي،
ط(،1:د.م :دار املعرفة اجلامعية1211 ،ه).
132

 -122املــزي ،هت ــذيب الكم ــال يف أمس ــاء الرج ــال ،ختقي ــق :بش ــار ع ــواد ،ط( ،1ب ــريوت :مؤسس ــة
الرسالة1233 ،ه).

 -126مسلم  ،أبو احلسن مسلم بن احلجـاج  ،املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العـدل
إىل رس ــول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ،حتقي ــق :دمحم فـ ـؤاد عب ــد الب ــاقي ،د.ط( ،ب ــريوت :دار إحي ــاء الـ ـرتاث الع ــريب،
د.ت).

 -127مصــطفى ،إب ـراهيم ،وال ـزايت ،أمحــد  ،وعبــدالقادر ،حامــد  ،والنجــار ،دمحم ،املعجــم الوســيط،
د.ط( ،د.م :دار الدعوة ،د.ت).

 -122مقاتـل ،أبــو احلســن مقاتـل بــن ســليمان ،تفســري مقاتــل بـن ســليمان ،حتقيـق :عبــد هللا حممــود
شحاته ،ط ( ،1بريوت :دار إحياء الرتاث 1223 ،هـ).

 -121املناوي ،دمحم عبد الرؤوف ،التوقيف على مهمات التعـاريف ،ط ( ،1القـاهرة :،عـامل الكتـب
1213،هـ1113-م).

 -123ابن منظور ،أبو الفضـل دمحم بـن مكـرم  ،لسـان العـرب ،ط( ، 3بـريوت :دار صـادر1212 ،
هـ ).

 -121املــودودي ،أبــو األعلــى بــن أمحــد حســن ،مبــادئ اإلســالم ،ط ( ،3دمشــق :مكتبــة الشــباب
املسلم1321 ،ه).

 -122امليــداين ،جممــع األمثــال ،حتقيــق :دمحم حمــىي الــدين عبــد احلميــد  ،د.ط( ،بــريوت :دار املعرفــة،
د.ت).
 -123جنايت ،دمحم عثمان  ،القرآن وعلم النفس ،ط ( ،7القاهرة :دار الشروق1221 ،ه).

 -122الــنحالوي ،عبــد الــرمحن ،أصــول الرتبيــة اإلســالمية وأســاليبها يف البيــت واملدرســة واجملتمــع،
ط( ، 22 :د.م :دار الفكر1222 ،هـ2337-م).
 -122النســفي  ،مــدارك التنزيــل وحقــائق التأويــل ،حتقيــق :يوســف علــي بــديوي ،ط (،1 :بــريوت:
دار الكلم الطيب 1211 ،هـ  1112 -م).
 -126النــووي  ،أبــو زك ـراي حميــي الــدين حيــىي بــن شــرف ،األذكــار ،حتقيــق :عبــد القــادر األرنــؤوط،
د.ط(،بريوت :دار الفكر 1212 ،هـ  1112 -م).
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 -127الن ــووي  ،أب ــو زكـ ـراي حي ــىي ب ــن ش ــرف ،املنه ــاج ش ــرح ص ــحيح مس ــلم ب ــن احلج ــاج ،ط،2
(بريوت :دار إحياء الرتاث العريب1312،ه).

 -122نــويهض ،عــادل ،معجــم املفســرين «مــن صــدر اإلســالم وحــىت العصــر احلاضــر» ،ط(،3
بريوت :مؤسسة نويهض الثقافية 1231 ،هـ).

 -121النيسابوري  ،احلسـن بـن دمحم ،غرائـب القـرآن ورغائـب الفرقـان ،حتقيـق :زكـراي عمـريات ،ط:
 (،1بريوت :دار الكتب العلمية 1216 ،هـ).

 -163الواحــدي ،أبــو احلســن علــي بــن أمحــد ،التفســري البســيط ،ط( ،1الـرايض :جامعــة اإلمــام دمحم
بن سعود اإلسالمية 1233 ،هـ).

 -161الواحــدي ،الوســيط يف تفســري القــرآن اجمليــد  ،حتقيــق :عــادل أمحــد ،وعلــي معــوض ،وأمحــد
ص ــرية ،وأمح ــد اجلم ــل ،وعب ــد ال ــرمحن ع ــويس ط( ،1ب ــريوت :دار الكت ــب العلمي ــة 1212 ،ه ـ ـ -
 1112م ).
 -162الـوهييب ،فهـد بـن مبـارك ،مــنهج االسـتنباط مـن القــرآن الكـرمي ،ط ( ،1جـدة :معهـد اإلمــام
الشاطيب 1222 ،ه).
 -163ايق ـ ــوت احلم ـ ــوي ،معجـ ـ ــم األدابء ،حتقي ـ ــق :إحس ـ ــان عب ـ ــاس ،ط( ،1ب ـ ــريوت :دار الغ ـ ــرب
اإلسالمي 1212 ،هـ ).

 -162ايجلــن  ،مقــداد دمحم علــي ،علــم األخــالق اإلســالمية ،ط ( ،2ال ـرايض :دار عــامل الكتــب ،
1222ه).

 -162ايجلــن ،مقــداد دمحم علــي  ،أهــداف الرتبيــة اإلســالمية وغاايهتــا ،ط( ،2ال ـرايض :دار اهلــدى
للنشر والتوزيع1231 ،ه – 1121م).

 -166أبــو يعلــى ،أبــو احلســني ابــن أيب يعلــى  ،دمحم بــن دمحم  ،االعتقــاد  ،ط( ،1د.م :دار أطلــس
اخلضراء  1223،هـ .)2332 -
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