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ط

 الشكر

 (1)ا ال أطيق به حراكً * ثقيًل  **ا طويًل لتين شكرً د حا وق
وظاهرًا  وآخرًا، الشكر أواًل ا، فله ، وال تعلمنا وال علمنوال تصدقنا وال صلينا ،وهللا لوال هللا ما اهتديناف   

وفضله قد انل كلا قريب وبعيد. فبكل ِّ كلمات اللسان، وعرفان ملن شكره مزيد، وابطًنا. والشكر حقٌّ 
وأعظم من ذكر، وأكرم من أعطى، هلل رب ِّ  كر،ألحق من ش   اجلنان، وعمل األركان، أرفع شكري

 .(2)َّ خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ُّٱ العاملني؛
الصاايف  ايف صلحالصا الشايخ الفاضل الدكتور  ، على الر ِّسالةأشكر مشريفبكل ِّ معاين الوفاء مثا    

 حفظه هللا، ملا كان منه من صرب وبذل وكرم وفضل، فجزاه هللا عين خري اجلزاء.
يف مسرييت العلمية؛ فأشكر خايل الذي دعمين،  ال أنسى أثرهمأبحرف االمتنان أسطر شكري ملن و   
خباٍل مثله. وأشكر عم ِّي وصديق والدي د. بكر حامد، الذي ال أنسى دعمه يل وال أنسى يل يًئا وهن

 االبتدائية. املرحلة جاح يف أحد صفوف تلك اهلدية اليت أهداين مبناسبة النا 
فقد إجناٍز جهوًدا بذلت، وبذورًا غرست، فلئن كنت اليوم أ قد ِّم حبثًا لنيل املاجستري،  كل ِّ وراء  وإن    

كنت قبل ذلك يف مراحل خمتلفة من الد ِّراسة، تفضال عليا فيها أساتذة أفاضل، وشيوخ كرام، هلم أمسى 
 معاين الشُّكر وأجلُّ معاين العرفان.

األستاذ أحد كمال، والدكتور عبد النااصر ميلد، والدكتور حممد التاميمي، وكلا وال أنسى أن أشكر    
 وع. من أعانين يف هذا املشر 

وأختم أسطر العرفان بدعوة ألهل العلم الذين أفدت من كتبهم، فأسأل هللا أن يعظم ثواهبم، وأن    
  يكرم مقامهم، وأن يرضى عنهم ويرضيهم. 

                                                           

 .566 ص ديوان املتنيب،املتنيب،  (1)
 .15، سورة األحقاف: اآلية 1٩ اآلية النمل:سورة  (2)



ي

 اإلهداء

ف نسٍب، نسَب القرآن الكرمي، أهديه لقرااء القرآن الكرمي ومقرئيه، أهدي هذا البحث ملن أشاركهم أشر  
 وللمهتم ِّني بتدبُّر القرآن الكرمي وتعليمه أوتلوته أو االنتفاع من هداايته، وملن أحبا القرآن الكرمي وأهله.

جر هذا ن أرجو أن يكتب هللا هلما أيذَ لن ال أجزيهما مهَما فعلت، واليذَ لكما أهديه لوالديا ال  
 العمل بكل ِّ ما فيه.

 ذين أرجو أن جيمعين هللا هبم يف جناات الناعيم. وأهديه إلخويت وزوجيت وابنيت وقرابيت، الا 
  



ك

 امللخص

تستمدُّ هذه األطروحة البحثية أه ِّيتها من عوامل عديدة أهُّها ارتباطها ابلقرآن العظيم. وهتدف    
بوية املستفادة من سورة الشعراء. وقد ب دأت هذه بصورة أساسية إىل كش ف جانب من الفوائد الَّتا

األطروحة البحثية مبقد ِّمة فيها هيكل البحث وأهياته وخلفيته وأهدافه وإشكاليته. مثا ذ كرت أدبياات 
بعد البحث ومنهجياته. وهذه متث ِّل ثلثة فصول من األطروحة البحثية اليت تتكون من سبعة فصول. و 

بوية من القرآن  ذلك أييت الفصل الرابع كمدخل لصلب الد ِّراسة وفيه؛ بعض املعينات على االستفادة الَّتا
بوية، والتعريف بسورة الشُّعراء. ويف الفصل التاايل تفسري إمجايلٌّ خمتصر لسورة  الكرمي، وبعض املفاهيم الَّتا

لسورة، والثااين يذكر املعىن اإلمجايلا للسورة. ويف الشُّعراء، وهو يف مبحثني؛ أحدها فيه غريب كلمات ا
الفصل السادس حديث عن اإلشارات القرآنية وأنواعها، وأحكامها، وضوابطها. وفيه تعريج على مفهوم 
التافسري اإلشاري ِّ وحكمه، وأمثلة عليه. وقبل اخلامتة أييت الفصل الساابع حتته مخسة عشر موضوًعا تربوايا 

، والث ِّقة ابهلل، واالستغناء ن آايت سورة الشُّعراء. منها: شرف القرآن الكرمي، وتعظيم هللا مستفاًدا م
ابهلل، وغريها. وقد ج عل كلُّ موضوٍع منها مبحثًا حتته اإلشارات اليت تشري إليه من السُّورة. وقد ذ كر 

بوي ِّ واإلشارات ا ليت تشري إليه. من تلك كذلك ضمن كل ِّ مبحث تطبيقاٌت عملياة للموضوع الَّتا
 حيقر أالا ، و ويرب ِّيهم مبن يدعوهم ورحةً  رأفةً واملرّب ِّ اعي إىل هللا أْن ميتأل قلب الدا  البدا التطبيقات؛ أناه 

البدا من القدوة احلسنة يف تربية  ، وأناهمنه يف املال أو اجلاه أو املكانة االجتماعية اإلنسان من هم أقلا 
ومن  جيب على الدااعي واملرّبِّ  أن ي  نَ و ِّع يف أساليبه مبا يناسب املخاطبني.. ومنها أناه ينالنافس أو اآلخر 

يب م إشارات القرآن الكرمي أصيل يف اإلسلم وهو من زمن النا هْ ف َ أهم ِّ نتائج هذه األطروحة البحثياة؛ أنا 
  تكون خمالفة لدليل قة لكلم العرب وأالا لإلشارة املقبولة أن تكون مواف البدا ، وأناه حب الكراموالصا 

، زايدة البحث يف جانب اإلشارات القرآنية بشَّتا جماالهتاات فمن أه ِّها؛ قَّتحوأماا امل .شرعي أقوى منها
أن تدرس كتب التافسري اإلشاري ويعرض ما فيها على الكتاب والسُّنة يف دراسة نقدياة ميكن أن يقوم 

 ل القرآين.هبا الباحثون يف اجملا
   



ل

Abstract  

   The Importance of this thesis is due for so many reasons, most importantly its relation to the 

Holy Qur'an, and It mainly aimed to unveil some of the educational benefits learned from Surat 

Ash-shu'ara.   The thesis began with an introduction in which, the research structure, 

importance, backgrounds, objectives and problems. Then moved to the Theoretical framework 

of thesis, Previous studies and methodology, they represent three chapters of seven-chapters in 

thesis. Then comes the fourth chapter as an introduction to the core of the study and in this 

chapter you will find some aids to benefit educationally from the Holy Qur'an, and some 

educationally concepts, and some information about Surat Ash-shu'ara.   In the following 

chapter, a brief Explanation of Surat Ash-shu'ara is presented in two sections: one in which, is 

explain the strange words of Surat Ash-shu'ara, and the second refers to the overall meaning of 

the surah.   In Chapter 6, there is a talk about the Qur'anic hints, their types, rulings and rules. 

It contains the concept of interpretation based on hints (TAFSIR AL-ISHARI), and its rulings, 

and examples. Before conclusion comes the seventh chapter under it, fifteen educational topics, 

taken from the verses of Surat Ash-shu'ara, including: the honor of the Holy Qur'an, trust in 

God, Dispensing with other than God, and others. Each of which represents a section in which 

there are hints about it.   It has also been mentioned within each chapter the practical 

applications of the educational subjects and their references. Here are some of those 

applications; a) The heart of the preacher to Allah and the educator, must be filled compassion 

and mercy for those who he invites them and help them, b) We should not despise those who 

are less than us in money, education or social status. C) The Islamic preachers and educators 

must diversify his ways of communication to suit the all types of listeners and receivers.   One 

of the most important result of this thesis is that understanding the hints of the Holy Qur'an is 

authentic in Islam from the time of the Prophet and the honorable companions, and that the 

accepted from the meanings learned from this hints, must be approval to the Arabic language, 

and not be contrary to the Shari'e guides. The most important recommendations are: to increase 

the research on the Qur'anic hints in all domains, to study the books of interpretation, and to 

present what is in the Qur'an and the Sunna, in a critical study that researchers can do in the 

Qur'anic field. 
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 املقدمة 

سابغ الن  عم، موجد اخللق من عدم، خلق اإلنسان عَلم ابلقلم، منزل الكتاب رحًة لألمم، احلمد هلل    
أرسل الر سل ليخرجوا اخللق ابلن ور من الظ َلم، فله احلمد سبحانه حًدا يبلغ بنا أمَت وأعظم الن  عم، مثَ 

لى سائر خلق هللا أمجعني، وعلى آله الَصالة والَسالم على الَنيب الذي بعث رحًة للعاملني، وف ض  ل ع
 وصحبه ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الد  ين، أَما بعد: 

. (1)َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ: خلق هللا سبحانه اإلنس واجلَن لعبادته؛ قال    
وجعل سباًل للوصول إليه وطاعته، فأرسل لذلك الرسل وأنزل لذلك الكتب، اليت جعلها هداية للَناس. 

 يي ىي نيُّٱ قال تعاىل:؛ تلك الكتب القرآن الكرمي الذي أنزله على حبيبنا حممد وكان من 
 رئ ّٰ ِّٱُّٱقال تعاىل:، و (2)َّجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ
. فمن أخذ به جنا وفاز، ومن تركه هلك وخسر؛ (3)َّزب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ

 .(4)"َعَليكَ  َلَك أوح َجةٌ  آن  والق ر : " عن سيدان حممد ، مالك األشعريومصداق ذلك ما روى أبو 
، وطريق  كل   مسلم لبلوغ رضا الرحيم الرحن. فيارب أعنَا على سلوك دروب     فالقرآن  سبيل  اجلنان 

 العلم النافع بكتابك، وبل  غنا رضاك حنن ووالدينا ومعل  مينا واملسلمني.
 

 خلفية البحث:
جانب مهمٍ  ممَا حيتاج إليه املسلم يف تعامله مع كتاب هللا جَل ذكره وتعالت هذا البحث يتحدث عن    

عظمته، إذ يسلط الضوء على جانب اإلشارات الرَتبوية املستفادة من اآلايت، يف دراسة تطبيقَية على 
داايت واحل َكم سورة الش عراء. وهذه اإلشارات الرَتبوية منتشرة يف كتاب هللا تبارك وتعاىل، وفيها من اهل

 ما ي ق يم  حياة املسلم على هنج ي صل ح له دنياه وآخرته. 

                                                           

 56اآلية الذارايت: سورة (  1 )
   ٨2اآلية اإلسراء: سورة (  2 )
 2٩اآلية ص: سورة (  3 )
 (.223، رقم )203، ص1، ج1طابب فضل الوضوء، كتاب الطهارة،   صحيح مسلم، أخرجه مسلم يف ( 4 )
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م، يف رسالٍة مساويٍة ت قام هبا احلَجة على الثَقلني ؛ اإلنس      وقد نزل القرآن الكرمي خياطب البشر مبراد رهب  
. يعاجل قضااي العيش، واحلياة، واملمات، والبعث، وحيق  ق مصاحل البشر، وحاجاهتم، بتعد د  واجلان  

جوانبها؛ إميانية كانت، أو عقدية، أو اقتصادية او اجتماعية. فالقرآن الكرمي؛ هو مصدر القوانني اليت 
حتكم حياة اإلنسان يف تنظيم معارفه وقيمه وتوجهاته. وهو حبل النجاة الذي ينقذ هللا به عباده من 

هبذا الكتاب العظيم، من شاء  خيرج هللا مهالك عظيمة، قد تلحقهم يف دنياهم أو أ خراهم. كما 
 من عباده، من ظلمة اجلهل إىل نور العلم.

وألجل ذلك كان املسلمون، من القدم، حريصني على االستفادة من كل ما ميكن أن يصلوا إليه من    
 معارف وعلوم متعلقة ابلقرآن الكرمي. فهم على يقني أهَنا ستكون مصدرًا للسعادة، والعيش بصورة

 أفضل، ومصدرًا للفوز بنعيم الَدارين.
. وكانت دراستهم وقد بدأ املسلمون بدارسة القرآن الكرمي، من أول نزوله على الَنيب الكرمي حممد    

له من خالل فهم معانيه وحفظ ألفاظه. ومل يكن يدَون من ذلك إاَل نصوص القرآن الكرمي، يف أدوات 
 تتناسب مع تلك الفرتة.

مَث بدأوا ابلَتأليف والَتصنيف يف الَتفسري وعلوم القرآن الكرمي، بصورة دقيقة، مشلت دالالت الكالم    
مركًبا؛ يف إعراب القرآن الكرمي، ومفرًدا؛ يف معاجم املفردات وغريب القرآن الكرمي. ود رست كذلك 

 ظم،النَ  وبديع السياق، وحسن ،اللفظ جزالة منا فيه مااجلوانب البالغية أللفاظ القرآن الكرمي، و 
. واستفاضت والبديع والبيان املعاينمن خالل األقسام الَثالثة لعلم البالغة؛  اخلطاب، يف لوينوالتَ 

كتاابت العلماء املسلمني يف جوانب األحكام الَشرعية، وما يتعَلق هبا من أحكام الَنسخ واإلحكام، 
واالستحباب، والَتحرمي والكراهة، وغري ذلك ممَا له عالقة ابلتكاليف واخلصوص والعموم، والوجوب 

 الشرعية اليت جاء هبا اإلسالم  يف القرآن الكرمي.
 واألمم، الفةالسَ  القرون فيها من ذكر مايف القرآن الكرمي، و  القصصمن العلماء  طائفة حتتلمَ كما     

 األشياء وأول، نياالد   بداية ذكروا حَّت، والوقائع اليت حصلت هلم، آاثرهم نواودوَ  أخبارهم، ونقلوا، اخلالية
 .اريخالتَ علم  ذلكب اليت حدثت، فكان

وقد درس العلماء أيضاً كثريًا من دقائق ما يتعَلق ابلقرآن الكرمي، حََّت إهَنم درسوا أصوات احلروف    
هَنم ضبطوا إالقراءات، كل  ذلك بدَقة متناهية. إذ القرآنية، وطريقة نطقها، وألَفوا يف ذلك كتب الَتجويد و 
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أدَق األصوات، حََّت ضبطوا أجزاء احلركة، وبعض احلركات اليت ال صوت هلا كاإلمشام. ومل يـ ْهملوا من 
 أبواب العلم اباًب جيدون له طريًقا يف القرآن الكرمي إال سلكوه وهنلوا من عذب احل َكم اليت كنزت فيه.

طرق إليه املهتم ون ابلد  راسات القرآنية أيًضا؛ مطالع السور، وأساليب االبتداء بسور القرآن وممَا ت   
الكرمي، وأعداد اآلايت، والسور، واألحزاب، واألجزاء، وغري ذلك. بل إهَنم حصروا كذلك عدد 

ا لياًل  وهنارًا، وسفرًا الكلمات واحلروف القرآنية. ونقلوا أسباب وأماكن نزول اآلايت، وأوقات نزوهل 
وحضرًا. وضبطوا طريقة رسم الكلمات يف املصحف الشريف، وما يتعلق بذلك من اختالف، واعتنوا 

 بضبط احلروف القرآنية، مبا يسهل قراءهتا، ومينع الغلط يف تالوهتا.
الهلا وقد نظر بعض العلماء إىل أدَق من ذلك فتلَمسوا إشارات ألفاظ القرآن الكرمي، فبدا هلم من خ   

 دقائق من احل َكم، وبدائع من الفوائد.
ومل تتوقف دراسات العلماء املهتم  ني بعلوم القرآن الكرمي عند هذا احلد  ، من الد  راسات املتعلقة بفهم    

النص   القرآين. بل خاضت يف جماالٍت ترتبط ابلظَواهر الكونية؛ كالليل والَنهار، والَشمس والقمر، 
ن جوم، والربوج، وغري ذلك مما ميثل اليوم جزًءا من علوم الفلك والوقت. وخاضت يف ومنازهلما، وال

 ، ، واملالحة، والت  جارة، والز  راعة، واملقابلة واجلرب واهلندسة، واهليئة، واجلدل،جماالت أخرى ترتبط ابلطب  
 وتعبري الرؤى، وغريها من علوم األولني، ومن العلوم احلديثة.

علوم اإلنسانية واالجتماعية كان هلا حظٌّ وافر من تلك الد  راسات؛ فقد أوىل العلماء اهتماًما كما أَن ال    
كبريًا ابلنفس البشرية وارتباطها ابلكائنات من حوهلا، ولعَل هذا اجلانب كان هو املنطلق لباقي علوم 

م، وتنظيم عالقاهتم مبا القرآن الكرمي، فالقرآن الكرمي أ نزل إلصالح اخلَْلق وهدايتهم وتنظيم عال قتهم برهب  
 حوهلم من املخلوقات.

كل  ذلك الكم  الكبري من العلوم اليت استطاع العلماء استنباطها وفهمها من القرآن الكرمي، أو وجدوا     
ما يشري إليها يف القرآن الكرمي، يؤكد املعىن الذي انطلق منه العلماء، للتوسع  يف البحوث القرآنية، 

لكرمي أنَه تبيان كل شيء؛ قال هللا تبارك وجعل  القرآن الكرمي مصدًرا لكل   العلوم. فقد جاء يف القرآن ا
، وقال: (1)َّيئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّٱوتعاىل: 

 .(2)َّيت ىت نت مت زت رتٱُّٱ
                                                           

 ٨٩اآلية النحل: سورة  ( 1 )
 3٨اآلية األنعام: سورة  ( 2 )
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كما يؤكد هذا الكم  الكبري من العلوم املرتبطة ابلقرآن الكرمي، معىن اإلعجاز العلمي يف القرآن الكرمي؛     
االكتشافات العلمية اليت أشار إليها القرآن الكرمي، والذي قد أثبت العلماء املهتمون به، وجود كثرٍي من 

مع أَن العلم التجرييب مل يثبتها ويكتشفها إاَل يف العصر احلديث. فالقرآن الكرمي هو املعجزة اخلالدة، 
 وهو املعجزة املطلقة، يف كل   جوانب العلم واملعرفة.

ين، ثَلة اهتَمت ابلرَتبية، وتعديل السلوك ولقد كان من مجلة العلماء الذين كتبوا يف اجملال القرآ   
اإلنساين، من خالل آايت القرآن الكرمي. وقد بدأت هذه الفكرة من أول العصور اإلسالمية، من 
خالل كتاابت متفرقة يف كتب الَتفسري أو ضمن كتب مفردة تعىن ابآلداب، لكَنها مل تكن خاَصة 

لقرآن الكرمي، إََّنا موضوعها اآلداب اإلسالمية، سواء كان مصدرها من ابلرَتبية القرآنية أو الرَتبية يف ا
 القرآن الكرمي أو من الس َنة الَنبوية.

مَث توسعت دائرة الد  راسات، والبحوث، والكتاابت، الرَتبوية املرتبطة ابلقرآن الكرمي، لتصبح أكثر    
امعات، ووجود الكل  يات املتخص  صة يف علوم الرَتبية. ختص صَية، خصوًصا مع الَنهضة العلمية، وانتشار اجل

َفساَر كثرٌي من العلماء والباحثني املسلمني يف جمال الرَتبية إىل االعتناء ابلقرآن الكرمي كمصدر للرَتبية. 
لماء وصارت بذلك قضَية الرَتبية القرآنية أو الرَتبية يف القرآن الكرمي، تـ ْبَحث م ن جهتني؛ م ن جهة ع

الَتفسري وعلوم القرآن الكرمي، حب ْكم اهتمامهم بدراسة القرآن الكرمي وما يتعَلق به، ومن جهة علماء 
 الرَتبية املسلمني حبكم اعتمادهم على القرآن الكرمي كمصدر للرَتبية اإلسالمَية.

 كمصدر للرَتبية، وبني وقد حصل بذلك تقارب كبري بني أحباث الرَتبية اليت َتْدر س  القرآن الكرمي   
أحباث الَتفسري وعلوم القرآن الكرمي، اليت حَبثت موضوع الرَتبية من خالل آايت القرآن الكرمي. حَّت 
إَنك أحيااًن ال تكاد تعرف من أي كل  ية هي تلك األحباث، إاَل من خالل إشارات الباحث لذلك يف 

ي  ز بني أحباث حبثه. وأَما عنوان البحث وموضوعاته فال تكاد  تتمايز ألَن بينها تشاهبا كبريًا. وقد مي 
ما يتعلق بتخص صه يف البحث بصورٍة أكثر تركيزًا  الباحث بتخص صه، وظهور   الك ل  َيتني أحيااًن اهتمام  

من اجلوانب األخرى. فالباحثون يف الرَتبية جتدهم يركزون على الَتقسيمات الرَتبوية من انحية كوهنا ق َيًما، 
أو وسائل، أو مناهج، أو غري ذلك من الَتقسيمات الرَتبوية. كما جتدهم يعتنون ابملراجع املتخص  صة يف 

فسري فتجدهم يركزون على معاين اآلايت، بية أكثر من اعتنائهم مبراجع الَتفسري. وأَما الباحثون يف التَ الرتَ 
وأسباب نزوهلا، ودالالت اآلايت، وغري ذلك ممَا له ارتباط بعلم الَتفسري، بصورة أكرب من املتخص  صني 

 يف الرَتبية، واألمر طبًعا ليس على إطالقه.
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ذه األحباث القرآنية الرَتبوية، جاء هذا البحث الذي أرجو أن ميث  ل درَة تَنَتظ م يف ذلك ويف سياق ه   
 الع ْقد  الفريد الذي انتظمت فيه علوم القرآن الكرمي لت َكو  ن احلَلة البهَية اليت تزَين جيد العلوم كل  ها.

فالبحث يف جمال الَتفسري، وهو جيمع  ففي هذا البحث مَجْع بني أنواع من العلوم، بتعدد جماالهتا،   
بني الَتفسري املوضوعي وشيٍء من الَتفسري اإلشاري، مع شيٍء من الَتفسري اإلمجايل، كما أَن البحث 

 يتطَرق ملوضوعات تربويَة ختص صَية.
على املتخص  صني  فينظر الباحث يف هذا البحث إىل فوائد تربويَة متنوعة، مؤَصلة، يعود نفعها إبذن هللا   

يف علوم الشريعة أو الرَتبية، وعلى غري املتخص  صني مم َن هلم عناية ابلقرآن الكرمي وهداايته. وهذا بدراسة 
اإلشارات الرَتبوية آلايت السورة، لعَلها تعني على ات  بعاع القرآن الكرمي، وَتَدب ر آايته، ولعَلها تعني السائر 

  .ينال رضوان هللا جَل وعال يف طريق العلم يرجو أن
 :مشكلة البحث

يعاجل هذا البحث مشكلة عدم االستفادة من اإلشارات الرتبويَة يف سورة الشعراء. إذ إَن كثريًا 
من الذين يقرؤون سورة الشعراء ال يلتفتون للمعاين الرتبويَة املشار إليها يف آايهتا أو ال يْقد رون تلك 

 تكون منهًجا عملًيا يف حياهتم.اإلشارات قدرها حبيث 
 أسئلة البحث:

تدور حول سؤال حموري، وهو؛ كيف ميكن االستفادة من اإلشارات الرتبوية يف سورة الشعراء؟ ومن 
 هذا السؤال تتفرع عدة أسئلة:

 ؟ االشارة الرتبوية يف القرآن الكرميفما هي حقيقة  -
 وعلمًيا؟وما هي مكانة هذه اإلشارات الرتبويَة شرعًيا  -
 وما هو جمال هذه اإلشارات الرتبويَة يف القرآن الكرمي؟ -
 ؟ يَة املشار إليها يف سورة الشعراءوما هي القضااي الرتبو  -
 ؟ وما مدى أثرها على سلوك اإلنسان املسلم -
متمَثاًل يف تعامالت ا ة املستفادة من تفسري سورة الشعراء سلوكً شارات الرتبويَ وكيف تكون اإل -

  ؟األمةأفراد 
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ن كالم هللا تبارك وتعاىل ة من سورة الشعراء ومالعوامل املعينة على االستفادة الرتبويَ هي وما  -
 ؟عموًما

 :أهداف البحث
 كشف جانب من الفوائد الرتبويَة املستفادة من سورة الشعراء. -
 التعريف ابإلشارة الرتبويَة يف القرآن الكرمي. -
 .وتدب رهإبراز دور اإلشارة القرآنية يف فهم القرآن الكرمي  -
 .الرتبوية املستفادة منها ايت من خالل الرتكيز على اإلشاراتإبراز نظرة خمتلفة لآل -
 أثر االشارات الرتبوية يف تزكية النفوس. إبراز  -
بية اإلسالمية من خالل آايت القرآن الكرمي. -  إظهار  شيء من جوانب الرت 
 ا قد يعيد هلا األجماد السابقة.ألمة مبونفع ا -

 .العون والتوفيق والسداد والربكة فأسأل هللا                      
  :مصطلحات البحث

 لوحت أي إليه وأشرت بيدي إليه شورت: ويقال. بيديه أومأ إذا إشارة يشري الرجل أشار :اإلشارات
 .(1)الرأي وجه ما إذا :يشري وأشار ،ابلرأي عليه وأشار .أومأ: ابليد إليه وأشار. اأيضً  وأحلت إليه

  إشارة .الكالم له يسبق أن غري من الصيغة بنفس الثابت هو: اإلشارة ؛ااصطالح  
  .(2)النص  له سيق وال مقصود، غري لكنه ،لغةً  الكالم بنظم ثبت مبا العمل هو :النص
 يف يطلقو مالكه، : أي شيءٍ  كل     رب   هو،  هللا هو: ( والرب  أصلها من رَب )رب ب :لغة   يةو الرتب
 . واملنعم والقيم، واملرّب، واملدبر، والسيد، املالك، على اللغة
 .(3)يكن مل أو ابنه كان  الطفولية، يفارق حَّت ووليه عليه، القيام أحسن: تربية ورابه

                                                           

 .743، ص 4ج  مادة: "شور"، ،2، طلسان العرب( ابن منظور،  1 )
 .26، ص1ط ،التعريفاتمعجم اجلرجاين، (  2 )
 .401، ص 1ج مادة: "ربب"،  ،2، طلسان العرب( ابن منظور،  3 )
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 .(2)إىل حد التمام : الرب  يف األصل الرَتبية وهو إنشاء الشيء  حااًل فحااًل (1)وقال الرَاغب   
تنشئة اإلنسان شيًئا فشيًئا يف مجيع جوانبه، ابتغاء سعادة الدارين، وفق املنهج اإلسالمي واصطالح ا: 

(3). 
ثنا ابإلشارات الرَتبوية؛ ما يَسر هللا يف املقصود يف حبمن خالل ما سبق من تعريفات يتضح لنا أن و  

 ، حَّت تفارق دركات اجلهل والظلمةوتنشئتها حاالً فحااًل  م على النفستعني يف القيا كتابه من إشارات
 .إىل منازل العلم والنور والرفعة

ر ه، الشيءَ  َفَسر. البيان  : الَفْسر  و  فسرأصله من  :لغة  التفسري  ،ابلض ويْفس ر ه، ابلكسر، يفس   َفْسرًا م  
 والتَـْفسري ى،طَ املغ شفك:  الَفْسر  و  ؛َّمم خمُّ: ه  لو ق نهمو . لهثم والتفسري   َأابنه،: وَفَسَره  

 .(4)كلاملش اللفظ عن رادامل َكشف

علم يبحث عن كيفية الن طق أبلفاظ القرآن الكرمي، ومدلوالهتا، وأحكامها اإلفرادية واصطالح ا: 
 .(5)مل عليها حالة الرَتكيب، وتتمات لذلك والرتكيبية، ومعانيها اليت حت  

 .(6)معاين ألفاظ القرآن وما يستفاد منها ابختصار أو توسعوقيل: هو اسم للعلم الباحث عن بيان 
 

 :أمهية البحث
ية البحث يف اإلشارات الرَتبوية املستفادة من سورة الشعراء، من خالل جوانب متعددة، تظهر أه      

 نذكر منها ما يلي:
:  .ولألمة االسالمية نفعه للمجتمع أوال 

                                                           

احملقق الباهر، أبو القاسم احلسني بن حممد بن املفضل األصبهاين، امللقب ابلراغب، صاحب تصانيف ، ( هو العالمة املاهر 1) 
ا ومخسمائة. )سري أعالم عديدة منها جامع التفاسري ومل يكمله ، كان من أذكياء املتكلمني، وقد اختلف يف اتريخ وفاته ولعله بضعً 

 ( 121ص /1٨الء جبالن
 .245ص ، 1ج القرآن،املفردات يف غريب الراغب،  ( 2 )
 .1٩ ، ص1ط اإلسالمية،أصول الرتبية  احلازمي،(  3 )
 .55ص ، 5ج مادة: "فسر"، ، 2، طلسان العرب( ابن منظور،  4 )
 .13، ص 1 ، ج7، طالتفسري واملفسرون( الذهيب،  5 )

 .11، ص1ج التحرير والتنوير،( ابن عاشور،  6) 
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إىل عصران احلاضر، األثر الواضح  اإلسالمال خيفى على الناظر يف اتريخ املسلمني، منذ بزوغ فجر    
نيا قبل  لعالقة األمة ابلقرآن الكرمي، تعل ًما، وتعليًما، وامتثااًل، على مكانتها بني األمم، ورفعتها يف الد 

عل ًما وتعليًما، ممتثاًل ألمره وهنيه، متبًعا هلديه، كان اآلخرة. فلَما كان اجليل األول، معتنًيا ابلقرآن الكرمي ت
خري القرون، وكانت أمة  أفضل األجيال. وكان ذلك القرن، الذي هو قرن أصحاب رسول هللا 

اإلسالم هي األرفع بني األمم على وجه األرض، كما أهنم بذلك حازوا شرف اآلخرة أبمسى معانيه. 
 هللا أعزان قوم حننبقوله: " أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  وهذا املعىن هو الذي يصوره لنا

 .(1)"ابإلسالم
مثَ مل ا خلفت بعد ذلك أجيال، تركت التمثل هبداايت القرآن الكرمي، وابتعدت عن اتباع أوامره، ومل    

تبادر إىل اجتناب نواهيه، صار املسلمون يف آخر الركب، بني األمم من انحية السطوة واهليمنة، وإاَل 
َفت قوهتا املادية الدنيوية. فم ن فإن فضل اإلميان الذي حازته هذه األمة ال يضاهيها فيه أحد، وإن ضع  

هذا تظهر لك أخي القارئ الكرمي أهية العمل على إبراز جوانب الرَتبية القرآنية، عَل الناس ترجع إىل 
 ما صلح به أول هذه األمة، فلن يصلح آخر هذه األمة، إال مبا صلح به أوهلا.

 ارتباطه ابلقرآن الكرمي اثني ا:
، فإن األمور تشرف مبا ترتبط به. وما يته وشرفه من ارتباطه بكالم هللا ويكتسب هذا البحث أه   

. وال أظن  ابحثًا من علم ارتبط ابلقرآن الكرمي، إال كان من أشرف العلوم، الرتباطه بكالم هللا 
 يشتغل ابلقرآن الكرمي إال انل مطلوبه من حبثه، وال قصد القرآن الكرمي قاصد إال بلغ فيه مقصوده.

يف القرآن الكرمي أصدق األخبار، وأنفع احلكم، وأدق  املعلومات. وهو الذي ال تنتهي معارفه وال    
 تنقضي عجائبه، ومن خالله يوصل إىل أبرع النتائج يف شَّت اجملاالت.

 احلاجة العلمية لألحباث يف جماله اثلث ا:
ألحباث يف موضوعات القرآن الكرمي مهما ويظهر جلًيا لكل   من كان له حظٌّ من العلم واملعرفة، أَن ا   

كثرت، ومهما بذل الباحثون يف جمال القرآن الكرمي من جهود علمية، فإَن جمهوداهتم تبقى قاصرة عن 
بلوغ، ال أقول الن  هاية يف جماالت البحث القرآين، بل أزعم أهَنا لن تبلغ أن تكون قطرة يف حبر العلم 
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به على عباده، أبن عَلمهم إايه؛ فقال  ن كل   شيء، والذي امنَت هللا ابلقرآن الكرمي، الذي فيه تبيا
 :(1)َّزب رب يئ ىئ نئٱُّٱ. 
فهذه الكلمات، كما أهَنا تدل على شرف وأهية العلوم املتعلقة ابلقرآن الكرمي، فهي تدل على سعة    

 جمال البحث يف علوم القرآن الكرمي. 
 تعدد التخصصات اليت خيدمها البحث وأمهية تلك التخصصات رابع ا:

ية كبرية، خدمته جملاالت متعددة، وإسهامه يف ختصصات خمتلفة. فهو ومم ا جيعل هلذا البحث أه      
يضيف إىل املكتبة الرَتبوية، دراسة للمصدر األول من مصادر الرَتبية اإلسالمية. وهو أيًضا يسهم يف 

القرآنية من جوانب متعددة؛ فهو يقدم إضافة يف جمال التفسري اإلشاري، كما أنه بتتب عه إثراء املكتبة 
ملوضوع اإلشارات الرَتبوية يعترب حبثًا يف التفسري املوضوعي. وكل  واحٍد من هذه اجملاالت العلمية له 

 أهيته اليت ال ختفى وال ميكن إغفاهلا.
مم على مر   العصور. وقد صارت الرَتبية يف عصران احلاضر حمَل اهتمام فالرَتبية جمال واسٌع اهتَمت به األ

على كل   املستوايت، ابتداًء من الفرد، إىل األسرة، إىل اجملتمع. بل صارت الرَتبية حمَل اهتمام حَّت على 
املنظمات من  مستوى احلكومات، فأنشأت لذلك وزارات تعىن ابلرَتبية والت عليم. وقد ظهرت أيًضا كثريٌ 

اجملتمعية املتخص  صة يف الرَتبية، منها احمللية، واإلقليمية، والعاملية. ومن تلك املنظمات، منظمة اليونسكو، 
 مثانية آالف ومخسمائة حوايل يصل عددها إىل دارسم شبكة تضماليت تتبع األمم املتحدة، واليت وحدها "

 كرسي  ستمائة من أكثر إنشاء مت العايل عليمالتَ  مستوى وعلى .بلًدا مائة ومثانية وسبعني يف مدرسة
، (2)"الدويل والتعاون البحوث، والتدريب، تعزيز هبدف بلًدا شرينمائة ومخسة وع يف لليونسكو جامعي

 إضافة إىل امليزانيات العريضة اليت ترصد لكل   تلك املشاريع الرتبوية.
وما ذاك كل ه إال الستشعار كل   أولئك؛ األفراد، واجملتمعات، والدول، واملنظمات، ملكانة الرَتبية يف    

 حياة البشر، وإدراكهم ألثر الرَتبية على هنضة األمم. وكذلك فإَن يف إنشاء بعض اجلامعات كلَياتٍ 
يف جمال الرَتبية، لدلياًل واضًحا على أه  ية الرَتبية، وابلتَايل على أهي  ة البحث العلمي املرتبط  متخصصةٍ 

ابلرَتبية. وألَن القرآن الكرمي هو مصدر القيم يف اجملتمعات اإلسالمية، وألنَه الذي حيقق هلا االستقاللية 

                                                           

 2 - 1اآلية الرحن: سورة  ( 1 )
  "والعاملية واإلسالمية والعربية احمللية الرتبوية واجلمعيات املنظمات" انظر: السناين،(  2 )

http://loomeer.blogspot.comم.htm l13post_-blog/013/06 

http://loomeer.blogspot.com/2013/06/blog-post_13.htm%20l
http://loomeer.blogspot.com/2013/06/blog-post_13.htm%20l
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لقرآن الكرمي تعد  ضرورة حتمَية، لتحقق األمة اإلسالمية الفكرية، فإَن احلاجة إىل أحباث تربط الرَتبية اب
، ولتحق  ق رقياا بني األمم.  تقدًما تربوايا

وأَما كون البحث يف التفسري املوضوعي، فهذا مينحه مزيًدا من األه  ية. فأحباث الَتفسري املوضوعي    
احلياة املختلفة. وكذلك ينال البحث قد فتحت آفاقًا جديدة لالستفادة من القرآن الكرمي يف جوانب 

أه  يًة من ارتباطه ابلتفسري اإلشاري الذي إن ضبط بضوابطه الصحيحة أخرج فرائد من العلم. ورمبا كان 
التفسري اإلشاري بوابة لنظرايت علمية متميزة، قد تنقل البشرية إىل آفاق متقدمة جًدا من احلضارة 

لماء اإلعجاز وجود إشارات لكثري من االكتشافات احلديثة يف واالزدهار وعمارة األرض. فقد أثبت ع
القرآن الكرمي. ولذلك فإَن البحوث يف التفسري املوضوعي، ويف التفسري اإلشاري، إن وظ  فت ابلصورة 
املطلوبة، وبذلت فيها اجلهود املنشودة، لكان فيها إثراء لشَّت جماالت العلم. وهذا مما أيك  د أهية هذا 

 لذي يدرس اإلشارات الرَتبوية املستفادة من سورة الشعراء.البحث ا
 اجلهات املستفيدة من البحث خامس ا:

ومن األمور اليت تعضد أهية هذا البحث، أَن الشرحية اليت ميكن أن تستفيد من خمرجاته واسعة.    
فالبحث مبوضوعه، وخمرجاته املرجوة، ميث  ل مثرة مفيدة لشرحية كبرية من اجملتمع املسلم. فهو يفيد طلبة 

الستفادة منها. كما أَن هذا العلم، بتقدميه مادة علمية ميكن للباحثني واملهتمني ابجلانب الشرعي ا
البحث يدعم جوانب مهَمة لدى املختصني يف مناهج الرَتبية. فقد تستفيد منه املراكز واجلمعيات 
القرآنية، يف وضع مناهج لتدبر القرآن الكرمي. أو تستفيد منه حلقات حتفيظ القرآن الكرمي ابقتباس قيم 

ن تتصور األثر الكبري الذي قد حيدثه وجود دراسات قرآنية تربويَة يتم  غرسها يف نفوس الطالب. ولك أ
ومناهج تربويَة واضحة أتص  ل القيم الرَتبوية من القرآن الكرمي، وتستفيد منها احللقات القرآنية واملراكز 
املهتمة بتعليم القرآن الكرمي. وقد بلغ عدد الطالب الدارسني، يف حلقات حتفيظ القرآن الكرمي، التابعة 

 ستمائة وستة ومخسنيمعيات حتفيظ القرآن الكرمي، يف اململكة العربية السعودية وحدها، أكثر من جل
.فكم سيكون عدد الطالب إن مجعت إليها احللقات يف العامل العرّب؟! فضال عن احللقات يف (1)ألًفا 

تفيد من األحباث اليت العامل أمجع. فهذه شرحية كبرية من الطالب، واملراكز واجلمعيات، اليت ميكن أن تس
 ت عىن مبجال الرَتبية القرآنية.

                                                           

  /585419http://www.alriyadh.com م.2010 ديسمرب 15جريدة الرايض،  ( 1 )

http://www.alriyadh.com/585419
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بية القرآنية ويف البحث عن االشارات الرتبوية يف القرآن  التوصيات سادس ا: ابلبحث يف جمال الرتَّ
 الكرمي.

ومما يظهر أهية البحث، التوصيات  اليت تدعوا للبحث يف هذا املوضوع. وأيًضا األحباث الكثرية اليت    
تناولت جوانب الرَتبية القرآنية. فوجود أحباث علمية كثرية من قبل جامعات خمتلفة يف موضوع الرَتبية 

من تلك األحباث يف الدراسات  كر جزءٍ القرآنية يظهر األه  ية البالغة ملوضوع البحث وجماله. وسيتم  ذ 
 السابقة. 

ويضاف يف هذا السياق أن موضوع هذا البحث خصوًصا، كان مقرتًحا من قبل بنك املوضوعات    
جبامعة املدينة العاملية. ويف هذا أيًضا أتكيد لأله ية، فاجلامعة تعد  صرًحا علمًيا مميزًا، واقرتاحها ملوضوع 

. كما أنَه ال شَك، جاء عن  معنَي، ال شَك أنَه انبع عن نظرة علمية فاحصة تقدر املهَم من غري املهم  
 خربة يف جمال البحث العلمي، ومن متخص  صني يف جمال القرآن الكرمي.

وقد أوصت أيًضا جامعة املدينة العاملية، ببحثني قريبني من هذا املوضوع، أحدها بعنوان: االشارات    
ادة من سورة احلجرات، واآلخر بعنوان: االشارات الرتبوية املستفادة من سورة لقمان، الرتبوية املستف

 وهذا أيًضا يعضد أه  ية موضوع البحث.
وأخريًا أذكر يف جمال التوصيات ابلبحث، أَن األستاذ املشرف على البحث الدكتور/ الصايف صالح    

 الصايف حفظه هللا، قد أيَد اختيار هذا املوضوع.
 يساعد على حتقيق تدبر القرآن الكرمي ابع ا:س

ومما ي ظهر أهية البحث يف اإلشارات الرتبوية املستفادة من سورة الشعراء، أَن يف دراسة هذا املوضوع    
إعانة ملن قصد تدبر القرآن الكرمي. وألَن تدبر القرآن الكرمي هو املقصد األمسى من إنزال القرآن الكرمي؛ 

، فإَن دراسة (1)َّ زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ: ا نب  إذ يقول ر 
املوضوعات اليت تساعد على تدبر القرآن الكرمي، ترقى لتكون من أهم   الد  راسات، تبعا ألهية الَتدبر 

 الذي يعد  مقصًدا شرعًيا يف غاية األهية.
 

                                                           

 2٩اآلية : سورة ص ( 1 )
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 :هيكل البحث
 فهارس تليهاامتة مث بعدها اخل مباحث،منها  فصلحتت كل فصول و  سبعةقدمة امل معيتضمن البحث    

 على الرتتيب التايل؛ .البحث
 املقدمة •

خلفية البحث، مشكلة البحث، أسئلة البحث، أهداف البحث، مصطلحات  ؛قدمةوتشمل امل   
 البحث، أهية البحث، وهيكل البحث.

 أدبيات البحث، وفيه؛: الثاين الفصل •
 اإلطار النظري. -
 الدراسات السابقة. -
 الثالث: منهجية البحث، وفيه:  الفصل •
 ذكر منهج البحث -
 إجراءات البحث -
 أدوات البحث -
 ؛مدخل إىل الدراسة وفيه: الرابع الفصل •

 املبحث األول: معيناٌت على االستفادة من القرآن الكرمي. -
 املبحث الثاين: مفاهيم يف الرَتبية. -
 املبحث الثالث: تعريف ابلسورة. -
 خمتصر. وفيه؛الفصل اخلامس: تفسري إمجايل  •

 املبحث األول: غريب الكلمات. -
 املبحث الثاين: املعىن اإلمجايل. -
 الفصل السادس: اإلشارات القرآنية. وفيه؛ •

 املبحث األول: حملة عن التفسري االشاري. -
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 أنواع اإلشارات القرآنية. املبحث الثاين: -
 املبحث الثالث: ضوابط تتعلق ابإلشارات القرآنية. -
 ارات الرتبوية املستفادة من سورة الشعراء، وفيه؛الفصل السابع: االش •

 املبحث األول: شرف القرآن الكرمي. -
 املبحث الثاين: تعظيم هللا جل ذكره. -
 املبحث الثالث: بني صحبتني. -
 املبحث الرابع: الثقة ابهلل -
 االستغناء ابهلل: اخلامس املبحث -
 ني املرتب    مصلحة: السادس املبحث -
 املذنبنيمعاملة : السابع املبحث -
 ابملعروف أوىل األقربون: الثامن املبحث -
 التواضع: التاسع املبحث -
 املساواة بني البشر.: العاشر املبحث -
 اخلليل  مقاماتاملبحث احلادي عشر:  -
 املبحث الثاين عشر: أساليب الدعوة. -
 املبحث الثالث عشر: الزهد يف الدنيا.  -
 املبحث الرابع عشر: الفرار إىل هللا. -
 اخلامس عشر: املستقبل.املبحث  -
 اخلامتة  •

 .وتشمل فهرس املصادر واملراجع واملوضوعات فهارس البحثويليها  ات،واملقرتحوتشمل النتائج    
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 الفصل الثاين: أدبيات البحث

 ظري:اإلطار النَّ 
ينتظم هذا البحث يف إطار متعدد اجلوانب خيرجه إبذن هللا يف حلة هبَية تكشف عن بعض 

 الرَتبوية املستفادة من سورة الشعراء.اإلشارات 
فبداية البحث مبقد  مات عاَمة وختص صية؛ فأَما العام  منها فمتنوع املصادر، وأَما اخلاص  فمصدره    

كتب التفسري وما تعلق هبا من مراجع وكذلك كتب الرَتبية. وتعد  هذه املقَدمات متهيًدا للد  راسة، فهي 
رئ بعض األدوات املعينة على حتصيل الفائدة الرَتبوية من خالل توجيه بعض النصائح تضع بني يدي القا

 وكشف بعض وجوه اإلشكال يف الد  راسة. 
الدراسة، يف الفصل السادس املعنون بـ)اإلشارات القرآنية(، والفصل السابع  مَث أييت بعد ذلك لب     

الرَتبوية، من انحية  اإلشارات( وفيهما دراسة الشعراء ةسور  من املستفادة الرتبوية املعنون بـ)اإلشارات
حقيقة اإلشارة الرَتبوية وموضوعاهتا يف سورة الشعراء، ابلبحث، والتأَمل، والَنظر يف كتب التفسري وغريها 

ويتم  يف الفصل السابع، عرض اآلية أو جمموعة اآلايت اليت فيها  من املراجع املتعلقة ابلرَتبية القرآنية.
 اإلشارة الرَتبوية، مثَ تدرس من حيث:

 صحة داللة اآلية على اإلشارة الرَتبوية. -1
 الشواهد واألدلة األخرى على معىن اإلشارة.  -2
 تطبيقات عملية لإلشارة الرَتبوية. -3

وبيان ما سبق؛ أنَه َسي بدأ مبقدمة، يلتزم فيها بذكر خلفية البحث، مثَ مشكلة البحث، فأسئلة البحث،    
 فأهداف البحث، تليها مصطلحات البحث، وبعدها أهية البحث، وخيتم املقد  مة هبيكل البحث.

بحث، وخلفيته التارخيية، فيبني   الباحث يف هذه املقد  مة خلفية البحث اليت ت ظهر أصالة موضوع ال   
 وارتباطه مبجاالت البحث يف علوم القرآن الكرمي، وارتباطه ابلرَتبية.

مَث ينتقل بتسلل منطقي منظَم، إىل حتديد مشكلة البحث، واليت متثَلت يف عدم االستفادة من    
ل االنتفاع من جانب تربوي اإلشارات الرَتبوية يف سورة الشعراء. وحقيقة هذه املشكلة، أَن وجودها يعط   

مهمٍ  من القرآن الكرمي. وكذلك تعد  هذه املشكلة جزًءا من مشكلة الَتقصري يف تدبر القرآن الكرمي، 
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واليت ب ذلت بعض اجلهود لعالجها، ولكن من خالل اطالع الباحث فإن تلك اجلهود ال تزال غري 
ن حماوالت فردية ليس هلا استناد ألي أصول كافية لعالج املشكلة. كما أَن بعضها ال يعدو أن يكو 

علمية. ومما ترتبط به مشكلة البحث، قضية التفسري اإلشاري وما يتعلق به من خالف، خصوًصا ملن 
 ربطه ابلتفسري الباطين.

مَث بعد مشكلة البحث ينتقل الباحث لبيان  أسئلة  البحث اليت متحورت حول كيفية االستفادة من    
 بوية يف سورة الشعراء. ليذكر بعدها أهداف البحث واليت منها: اإلشارات الرتَ 

  كشف جانب من اإلشارات الرَتبوية املستفادة من سورة الشعراء. -
 .ية يف فهم القرآن الكرمي وتدب  رهإبراز دور اإلشارة القرآن -
 شيٍء من جوانب الرَتبية اإلسالمية من خالل آايت القرآن الكرمي.إظهار  -

طلحات البحث؛ تعريف أهم   املصطلحات يف البحث، فيـ ْنقل الَتعريف لغًة واصطالًحا ويف مص   
 ابالعتماد على معاجم اللغة والكتب املتخص  صة يف الرَتبية أو يف الَتفسري.

وقبل رسم خطة البحث يف هناية املقد  مة، يتعَرض الباحث ألهية البحث يف نقاط سبعة. مجلتها فيما    
 يلي:
 : نفع البحث للمجتمع ولألمة اإلسالمية أواًل 

 اثنًيا: ارتباط البحث ابلقرآن الكرمي
 اثلثًا: احلاجة للبحوث العلمية يف جماله 

 التخصصات تلك وأهية البحث خيدمها اليت التخصصات تعدد رابًعا:
 خامًسا: اجلهات املستفيدة من البحث

 القرآن سور يف الرتبوية شاراتاإل عن البحث ويف القرآنية الرتبية جمال يف ابلبحث التوصياتسادًسا: 
 .الكرمي

 .الكرمي القرآن تدبر حتقيق على ساعدسابًعا: امل
وهبذا ينتهي الفصل األول الذي يعد  مقد  مة البحث. مثَ يشرع بعده يف الفصل الثاين املعنون بـ)أدبيات    

 البحث( وهو يف مبحثني؛ 
 وحنن بصدده اآلن.اإلطار النظري للبحث،  -
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 .راسات السابقةالد    -

وفيه؛ ذكر الد  راسات والرسائل العلمية املتعلقة بصورة مباشرة مبوضوع البحث مع عرض املعلومات    
األساسية لتلك الد  راسات، وموضوعاهتا، ومناهجها وأهدفها، وقيمتها العلمية، حبيادية وموضوعية. 

 ه من قبل.وبيان أَن موضوع البحث مل يتطَرق ل
وبعد سرد الد  راسات السابقة، مصَنفة حبسب ارتباطها مبوضوع البحث، وحتليل نقاط القوة والضعف    

 فيها، وأوجه التشابه واالختالف، أييت الفصل الثالث املعنون بـ)منهجية البحث(، وتصنيفه كما يلي:
 منهج البحث -
 إجراءات البحث -
 أدوات البحث -

فاملبحث األول يتعرض ملوضوع البحث، فيذكر أبعاده وجوانبه املتعددة، وحيدد خصائصه بدقة.    
ويذكر أبعاد البحث الرَتبوية والتفسريية. كما يبني   حدود البحث، وما تشمله الد  راسة ممَا ال تشمله، مع 

بًة ملدة البحث، على احلرص على أن تكون حدود  البحث، مساع دًة على االختصار املطلوب، مناس
 أاَل ختَل مبا يتطلَبه البحث العلمي من دقة يف املخرجات، ومشولية يف األحكام.

ويف املبحث الثاين؛ يذكر الباحث أدوات البحث، آخًذا يف االعتبار أن ختدم البحث ابلصورة    
 املطلوبة، مع كفاءهتا.

ًجا شاماًل للبحث، ي شرع يف البحث، من خالل وبعد االنتهاء من الفصول الثالثة، اليت ترسم منه   
متهيٍد للد  راسة يف الفصل الرابع؛ حيث حياول الباحث أن يقدم بني يدي الد  راسة مبقد  مات تعطي القارئ 

ه. ويف هذا الفْصل ثالثة  َمباحث:  خلفية عن شيء من أبعاد البحث وأ س س 
 لكرمي.املبحث األول: معيناٌت على االستفادة من القرآن ا -
 املبحث الثاين: مفاهيم يف الرَتبية. -
 املبحث الثالث: تعريف ابلسورة. -

ويف املبحث األول هتيئة نفسية إميانية علمية، يعتربها الباحث مهَمة حَّت يستطيع القارئ تصور    
ولفهم اإلشارات املعاين الدقيقة لإلشارات الرَتبوية، كما أهنا تعطي القارئ آلية عملية، للولوج إىل التأَمل، 
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الرَتبوية. وتكتمل فائدة هذه اآللية، من خالل الد  راسة الَتطبيقَية لسورة الشعراء. وقد قَسم الباحث هذا 
املبحث إىل مطلبني؛ أحدها يتعلق ببيان األمور اليت حيتاجها اإلنسان لفهم القرآن الكرمي، من جهة 

الَدليل. والثاين يتعلق ببيان اجلانب العلمي الذي حيتاج   قلبه ومعتقده، وما تعلق بذلك ممَا دَل عليه
اإلنسان  حتصَليه لفهم القرآن الكرمي. ويف كل   هذا املبحث، حيرص الباحث على ربط املعلومات أبدلَتها 

 ومراجعها من كتب أهل العلم.
ي  ني. وفائدة هذه املقد  مة أهَنا ويف املبحث الثاين؛ أتيت مقد  مة يف بعض املفاهيم األكادميية لدى الرَتبو    

تساعد الباحث على متييز اإلشارات الرَتبوية عن غريها من اإلشارات املوجودة يف سورة الشعراء، وتساعد 
كذلك على تصنيف تلك اإلشارات تربواًي، على وفق املصطلحات الرَتبوية، حبيث يستفيد منها املهتَمون 

املبحث إفادة للقارئ، وإضافة علمية يف جمال اإلشارات القرآنية، وهو ما ابلرَتبية القرآنية. ويف هذا 
سيتضح يف الد  راسة من خالل املبحث املعنون بـ)معينات على االستفادة من القرآن الكرمي(. فكَلما 

لكرمي. زادت اخللفية العلمية للناظر املتأم  ل يف القرآن الكرمي، زادت دَقة مالحظته لإلشارات يف القرآن ا
وسيحرص الباحث يف هذا املبحث على االختصار قدر اإلمكان، وعدم الَتوسع، مقتصرًا على ما يتعلق 
ابلبحث من املفاهيم الرَتبوية. وألجل هذا الغرض؛ أي االختصار، سي جَعل هذا املبحث يف نقاط، كل  

مع احلرص على اختيار أخصر نقطة فيها مفهوم مع بيان ما فيه، ورمبا ذ كر ارتباطه مبوضوع البحث، 
 العبارات اليت تؤدي املعىن.

مَث يف املبحث الثالث تعريف ابلسورة، يتطرق فيه إىل أهم   ما يتعلق ابلسورة من معلومات؛ كاسم    
السورة أو أمسائها إن كان هلا أكثر من اسم، ومكان نزوهلا، ومطلعها، وعدد آايهتا، ومناسبتها للسورة 

 ذلك من األمور املتعل  قة ابلسورة. ويف هذا املبحث تعضيد للجانب العلمي الذي حيتاج اليت قبلها، وغري
له من يقصد االستفادة من آايت القرآن الكرمي، وفيه تشويق للقارئ لدراسة السورة واالستفادة منها. 

 خلامس.وهبذا املبحث ينتهي الفصل الرابع، الذي ميه د للدخول يف الدراسة، ليأيت بعده الفصل ا
 وفيه؛ جيمل الباحث معاين سورة الشعراء، اليت هي حمور البحث، يف مبحثني:    

 املبحث األول: غريب الكلمات. -
 .: املعىن اإلمجايلاملبحث الثاين -
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ويف هذين املبحثني بيان املعاين، من جانبني؛ األول: جانب األلفاظ املفردة، وهي أصل الكالم،    
ومنها يتكون نظم القرآن الكرمي، ومبعرفة معانيها يتوصل القارئ إىل إدراك معاين االايت. واجلانب الثاين: 

، وألن  املعىن اإلمجايل حيقق هو املعىن اإلمجايل، وقد اقتصر عليه مراعاة ملطلب االختصار يف البحث
بوية. فليس املقصد يف هذا املبحث استقصاء  املقصود من هذا البحث، الذي يبحث اإلشارات الرت 
دقائق التفسري املتعل قة هبذه السورة. وهبذا ينتظم هذا الفصل مع ما سبقه من فصول، يف نظام مرتابط. 

صورة عام ة لسري الدراسة والبحث، مث  مته د للبحث من  فالدراسة تبدأ ابلفصول الثالثة األوىل اليت ترسم
خالل وضع مبادئ لالستفادة من القرآن الكرمي، مث  تضع بني  يدي  القارئ مفاهيم تربوية، وبعد ذلك 

أييت هذا الفصل فيضع بني يدي القارئ املعىن االمجايل للسورة. ويف هذا ترابط  ف بسورة الشعراء، مثَ تعر   
 منطقي.واضح وتسلسل 

مث  يف الفصل السادس جييء احلديث عن اإلشارة القرآنية؛ عن أنواعها، وعن شروطها وضوابطها.    
أييت املبحث الثاين  ذلك من خالل ثالثة مباحث؛ األول  فيه حملة يسرية عن التفسري اإلشاري، مثَ  ويتم  

ددة لإلشارات يف القرآن الكرمي. بعنوان )أنواع االشارات القرآنية(، وفيه يتناول الباحث جوانب متع
م من خالل سياقات ورودها، ويبني  ما ميكن أن تقس م من خالله اإلشارات القرآنية إىل أنواع. فقد تقسَ 

او من انحية جماالهتا املوضوعية؛ في نظر أهي تربوية فقط؟! أم قد تكون هنالك جماالت أخرى تتناوهلا 
الباحث قصد لفظ "اإلشارات القرآنية" يف هذا املبحث، لتكون  إشارات القرآن الكرمي؟! وهنا يتضح أن

هنالك فسحة يف البحث، تسمح ابلتطرق ملا قد تشمله اإلشارات يف القرآن الكرمي سواءا اجلانب 
الرتبوي، الذي هو حمور اإلشارات القرآنية اليت ندرسها، أو غريه من اجلوانب. وقد تتنوع اإلشارات 

حقق التَ  تلك الفرضيات سيتم   عليها. كل   ات ورودها، أو من انحية ما يدل  القرآنية من خالل سياق
 شؤوننا. منها يف هذا املبحث إبذن املوىل الكرمي سبحانه. فنسأله اهلدى الرشاد والسداد يف كل   

لرتبوية ة االستفادة من اإلشارات ال قضيَ ا املبحث الثالث، )ضوابط االشارات القرآنية(، فهو أيص   وأمَ    
يل يقصد به وضع خالل املبحث السابق. وهذا التأص وغريها من أنواع اإلشارات اليت قد تظهر من

القرآين، ولتقليل نسبة اخلطأ يف هذا  ضوابط وشروط لقبول اإلشارة القرآنية، فهي تفهم من النص   
ذه اإلشارات املفهوم، جاء هذا املبحث. كما يسعى الباحث من خالل هذا املبحث لبيان درجة ه

 .بوية قبواًل ورًداالرتَ 
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وبعد االنتهاء من قضية اإلشارات القرآنية جمملة، وأتصيل أنواعها وضوابطها وشروط قبوهلا، ينتقل    
الباحث يف دراسته للجانب التطبيقي يف هذا البحث، وهو دراسة اإلشارات الرتبوية املستفادة من تفسري 

ا، واألخري، قبل أن ننتقل للخامتة. ويف هذا الفصل مخسة عشر مبحثً سورة الشعراء. وهو الفصل السابع 
 عليه. وهي على الرتتيب التايل: تندرج حتته مواضيع أخص  تدل   ا عاما تربوايً   واحد منها موضوًعال كل  ميث   

 املبحث األول: شرف القرآن الكرمي. -
 املبحث الثاين: تعظيم هللا جل ذكره. -
 صحبتني.املبحث الثالث: بني  -
 املبحث الرابع: الثقة ابهلل -
 االستغناء ابهلل: اخلامس املبحث -
 املرتب ني  مصلحة: السادس املبحث -
 معاملة املذنبني: السابع املبحث -
 ابملعروف أوىل األقربون: الثامن املبحث -
 التواضع: التاسع املبحث -
 املساواة بني البشر.: العاشر املبحث -
 اخلليل. مقاماتاملبحث احلادي عشر:  -
 املبحث الثاين عشر: أساليب الدعوة -
 املبحث الثالث عشر: الزهد يف الدنيا.  -
 املبحث الرابع عشر: الفرار إىل هللا. -
 املبحث اخلامس عشر: املستقبل. -

 وقد ج ع ل املنهج يف هذه املباحث؛    
، الذي جيمع اإلشارات الرَتبوية .1  يف املبحث. أن يبدأ املبحث ببيان للمعىن الرَتبوي العام  
 مثَ ذكر اآلية أو اآلايت اليت فيها اإلشارات القرآنية اليت تدل على املعىن الرَتبوي. .2
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 مثَ يبنَي الباحث وجه داللتها على اإلشارة الرَتبوية، إن كان غري ظاهر. .3
 مثَ أييت ذكر الشواهد على كل   إشارة تربوية حتت اآلية اليت تدل  عليها إن تيسر. .4
ر الباحث تطبيقات عملية على املعىن الرَتبوي، الذي ذكر يف عنوان املبحث، والذي مَث يذك .5

أشارت إليه اآلايت أو اآلية املذكورة ضمن املبحث. ويف هذه الن قطة حيرص الباحث على حل   
 جانب من إشكالية البحث، بتيسري االستفادة الرَتبوية العملية من إشارات سورة الشعراء.

رتابط موضوعات الفصل من خالل ترابط عنواين املباحث ضمن اإلطار الرَتبوي املستفاد من وهبذا ت   
البحث، وترتابط اإلشارات الرَتبوية يف السورة، من خالل اجتماع اإلشارات اليت تدل على موضوع 

ا، تربوي واحد يف مبحث واحد. ويرجو الباحث أن ميث  ل هذا الفصل رسالة يسرية يستطيع من خالهل
من له رغبة، أن يستفيد ممَا فيها من فوائد تربوية ختدم الفرد يف تعامله مع ذاته، وختدم اجملتمع يف تعامل 

 أفراده مع بعضهم.
وأخريًا يصل البحث إىل هنايته، ابخلامتة اليت فيها مناقشة نتائج البحث، واملقرتحات، تليها الفهارس.    

وهبذا تنتهي الرحلة مع هذا املوضوع الشي  ق، اإلشارات الرتبوية املستفادة من تفسري سورة الشعراء، ومع 
 هذه السورة القرآنية العظيمة، سورة الشعراء. 
 :بقةراسات الساالد   

ليس احلديث عن الرَتبية القرآنية وليد اللحظة، وال هو من آاثر النهضة العلمية لعصران احلاضر، 
بل إن   الَنظرة الرَتبوية آلي كتاب هللا تبارك وتعاىل كانت ذات عناية ورعاية من زمن النبَوة. وإليك قَصة 

 عنابجلوانب الرَتبوية يف القرآن الكرمي؛ فقد ورد  اليت تبني عناية النيب  -وهي كثرية-من القصص 
 مثَ  صليت حَّت آته فلم فدعاين  هللا رسول ّب فمر أصلي كنت: "قال  (1)املعلى بن سعيد أّب

 خس حس جس مخ جخ  مح جحٱُّ هللا يقل أمل أتيت أن منعك ما فقال أتيته

                                                           

احلارث، وقيل بن نفيع، صحاّب جليل تويف سنة ثالث رافع بن أوس وقيل هو أبو سعيد بن املعلى األنصاري، وامسه  ( 1) 
 (644ص /1وسبعني. وقيل يف ترمجته غري ذلك. )تقريب التهذيب ج
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قضَية تربوية مهَمة، من خالل ربطها ، وبنَي له . فتأَمل رحك هللا، كيف وجهه النيب (1)..."َّمس
 ابلقرآن الكرمي.

مثَ إن املفسرين تتابعوا بعد ذلك يف كتبهم لتوجيه النَاس وتربيتهم ابلقرآن الكرمي، كلٌّ حبسب ما حيتاج    
مثاًل يسمع  (2)إليه زمانه؛ فزمان كان يكفي فيه نص  اآلية إليصال الر  سالة الرَتبوية؛ فتجد أبو طلحة

متصدقًا أبحب   ماله  ، فيأيت إىل النيب (3)َّممخم حم جم يل ىل مل خلُّٱول هللا تعاىل: ق
. وآخر احتاجوا فيه إىل مزيد  بياٍن ملعاين املفردات القرآنية. وأحيااًن كانوا يركزون ()إليه وهو بريحاء

القرون، يعاجل جهدهم على معاجلة قضية تربوية معينة لشدة حاجة الَناس إليها. وتتابعت بعد ذلك 
 علماء كل   قرن قضَية الرَتبية القرآنية ابألسلوب املناسب لزماهنم.

وهنا أييت السؤال املهم ، فما هي اإلضافة اليت سيقدمها هذا البحث إن كان املوضوع مطروقًا منذ    
غري موجود  داخله،مبا تضمنه من عناوين ذلك العهد؟ فأقول مستعيًنا ابهلل، إَن موضوع هذا البحث 

وذلك بعد البحث مبا تيسر يل من وسائل، فلم أجد فيما حبثت أحًدا مجع يف حبث ي. على حد علم
علمي أو كتاب مطبوع أطراف املوضوع على َنَسق  هذا البحث. إضافة إىل أَن قضية الرَتبية القرآنية 

ياهتم. كما أَن كلما وقعت  عليه، قضَية متجددة، لتجدد املشكالت الرَتبوية اليت يواجهها املسلمون يف ح
من حبوث علمية، ورسائل جامعية، وكتب ودراسات، مل أجد فيه ما يعاجل إشكالية البحث ابلصورة 
املطلوبة، إاَل أين وجدت أثناء البحث عن الد  راسات السابقة، بعض األحباث اليت هلا ارتباط يقل  ويكرب 

كلة البحث، كما وجدت كتًبا عاجلت شيًئا من موضوع البحث مبوضوع هذا البحث ولكَنها مل تعاجل مش
مع كوهنا أوسع من مشكلة البحث. وسأحاول يف األسطر القادمة استعراض تلك الد  راسات واألحباث 

 والكتب.

                                                           

  مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ  مح جحٱُّابب كتاب التفسري،   صحيح البخاري، أخرجه البخاري يف ( 1 )

 (.4647) ، رقم1147، ص1، ج1ط، َّجف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض

، ومن بين أخواله، وأحد أعيان البدريني، وأحد النقباء ليلة العقبة، وامسه هو أبو طلحة األنصاري، صاحب رسول هللا  ( 2) 
زيد بن سهل بن األسود بن حرام اخلزرجي النجاري، روى عنه عدد من الصحابة منهم أنس بن مالك، وله مناقب كثرية منها أن 

هـ، وصلى عليه عثمان، 51ه وقيل 32ه وقيل 34جليش خري من فئة"، تويف سنة قال عنه: "صوت أبو طلحة يف ا النيب 
 (27ص /1رضي هللا عنهم أمجعني.)سري أعالم النبالء ج

 .٩2اآلية آل عمران:  سورة ( 3 )
)  هلا ماء طيب. ،( أرض كانت ألّب طلحة، فيها بئر 
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 :أحباث قريبة من موضوع البحث وعنوانه   
ة يف سورة لقمان ياالشارات الرتبو حبث لألخت الباحثة/ مرميه عبدهللا حممد احلاج، بعنوان:  -

قسم القرآن  –كلية العلوم االسالمية  –، قدمته جلامعة املدينة العاملية""دراسة موضوعية
م. وهو حبث تكميلي لنيل درجة املاجستري يف القرآن 2015الكرمي وعلومه، وذلك عام 

. وقد حممود العليم عبد شريف /الدكتور املساعد االستاذالكرمي وعلومه، أشرف عليه 
قَسمت حبثها املتناول لسورة لقمان كما هو موضح يف العنوان إىل قسمني؛ أحدها يتحدث 
عن املأمورات، واآلخر يتناول املنهَيات. وجعلت البحث يف فصلني بعد متهيد؛ مَهدت 
بتعريفات؛ فعَرفت اإلشارات لغًة واصطالًحا، مَث عَرفت الرَتبية لغًة واصطالًحا، مَث حاولت 

 الل التعريفني السابقني إجياد تعريف لإلشارات الرَتبوية.من خ
مَث يف الفصل األول تطرقت للتعريف ابلسورة، وأمْست هذا الفصل )بني يدي السورة(،    

وذكرت فيه مخسة مباحث؛ األول اسم السورة وعدد آايهتا، والثاين مكان نزول السورة 
امسها وبني السورة وما قبلها وما بعدها، والرابع وسبب نزوهلا، والثالث املناسبة بني السورة و 

 حمور مواضيع السورة، واخلامس تفسري االمجايل للسورة.
مَث يف الفصل الثاين جاءت اإلشارات الرَتبوية يف مبحثني؛ أحدها تذكر فيه الباحثة    

 اإلشارات يف جانب املأمورات، والثاين تذكر فيه اإلشارات يف جانب املنهيات.
وقد قَسمت الباحثة هذين املبحثني إىل مطالب، كل  مطلب ميث  ل إشارة تربوية بنظر    

 يف لقمان سورة يف بويةالرتَ  اإلشاراتالباحثة. فكان املبحث األول، والذي عنونته بـ)
املأمورات(، مقَسًما إىل أحد عشرة مطلًبا. وحتت كل   مطلب، اآلايت اليت تشري إىل املعىن 

ا حتتاج  الرَتبوي املأمور به، مع الَتعريف ببعض املصطلحات الَشرعية، اليت رأت الباحثة أهن 
إىل تعريف وقد ذكرت يف آخر كل   مبحث من مباحث املأمورات، عنوااًن فرعًيا َأمْسته )أهَم 
اإلشارات الرَتبوية يف هذه اآلايت(، وحتت هذا العنوان ذكرت جوانب عملية للمعاين اليت 

 إليها اآلايت من وجهة نظر الباحثة.أشارت 
(، ومقَسًما املنهيات يف لقمان سورة يف الرتبوية اإلشاراتوكان املبحث الثاين، معنواًن بـ)   

إىل ستة مطالب، ميث  ل كل  واحد منها إشارة تربوية تنهى عن شيء غري مرغوب فيه. وقد 
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الذي قبله؛ بذكر اآلية اليت  سارت فيه الباحثة على نفس النهج الذي سلكته يف املبحث
تدل على االشارة الرَتبوية، مَث التعليق عليها، مَث ذكر أهم   اإلشارات الرَتبوية يف اآلية أو 

 اآلايت.
مَث اخلامتة. وفيها ذكر أهَم النتائج اليت توَصلت إليها من خالل البحث، مَث بعض    

علم خاَصة، مَث ختمت الباحثة بشكر هللا التوصيات لألمة االسالمية عاَمة ولطلبة ال
 واالعرتاف ابلتقصري.

  وكانت أهداف الباحثة من هذا البحث كما ذكَرت:   
o "األمة سلف فهم على ة،نَ والس   الكتاب إىل ابلرجوع إال للحياة صالح ال أبنه التأكيد. 
o منهج النيب أنَ  بيان  اجملتمع، إصالح يف األمثل األسلوب ، هوأواًل  املسلم الفرد بناء يف 

 .اجملتمع يضيع وإبهاله
o يستغىن ال اليت والق يم املبادئ من لقمان سورة تضمنتها اليت بويةالرتَ  القرآنية املوضوعات إبراز 

 .واإلصالح بيةالرتَ  يف عنها
o تربوايً  َّنوذجا متثل اليت الوصية تلك الشاب البنه احلكيم لقمان وصية يف القرآن اهتمام عرض 

 والعبادة العقيدة يف تربوية مبادئ على وصيته اشتملت حيث ملهم صاحل لرجل إسالمًيا
 .والسلوك واألخالق

o تطبيقها وضرورة احلةالصَ  والقدوة احلسنة بيةالرتَ  جمال يف احلكيم لقمان وصااي من االستفادة 
 .احلاضر وقتنا يف
o  َالنصوحة والتوبة هللا إىل ادقةالصَ  ابلعودة إال تيهها من اإلسالمية لألمة خمرج ال أبنه أكيدالت 

 .اجلماعي أو الفردي املستوى على سواء نفسها حق    ويف هللا حق يف تقصري من اقرتفته عما
o هلل خالصة صادقة كلمة  فر بَ  هللا مرضات ابتغاء هو الرسالة هذه يف واآلخر األول اهلدف مث 

 (1)".النار من وتنجيين إليه تقربين األحد الواحد
هذا التقسيم قد تعاد فيه  مما يؤخذ على تقسيم البحث إىل مأمورات ومنهيات أنَ  ولعلَ    

ذات اإلشارة الرَتبوية يف اجلانبني. فكل مأمور به منهي عن ضد  ه. وقد حصل هذا يف 

                                                           

 .7، ص موضوعية"االشارات الرتبوية يف سورة لقمان "دراسة ( احلاج،  1) 
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البحث فذكرت الباحثة يف جانب املأمورات األمر ابتباع طريق الصاحلني وذكرت يف جانب 
التحذير من التقليد يف طريق من ضَل. ولو أتَملنا املبحثني لوجدانها متقابلني املنهي  ات 

َن كَل واحد من إأحدها يدل  على اآلخر ضمًنا. هذا وميكن تفه م هذا الَتقسيم، حيث 
املعنينْي، أشارت له آية خمتلفة، ولكَن مجع اإلشارات حتت معىن واحد يقوي املعىن ويعضد 

 الفكرة. 
وكذلك لعَل ممَا يؤخذ على الباحثة االستطراد ابلتعريفات ضمن املباحث اليت خَصصتها    

لإلشارات الرَتبوية، ممَا قد خيرج القارئ عن الرتكيز أحيااًن. كما أَن هذه املعاين كان األنسب 
المجايل أن تضَمن الفصل األول الذي أمسته الباحثة )بني يدي السورة( وذكرت فيه التفسري ا

للسورة، فلو أهَنا جعلت الكلمات اليت ظَنت أهَنا حتتاج إىل تعريف يف الفصل األول لكانت 
حصلت الفائدة املرجوة من تعريف تلك الكلمات، ولكان الفصل الثاين أكثر اختصاًصا 

م ابإلشارات الرَتبوية، وهو ما جيعل القلب أكثر التفااًت لتلك اإلشارات. وإن كان ميكن تفه  
نظرة الباحثة يف جعل العريفات جزًءا من احلديث عن اإلشارة حبيث ال حيتاج القارئ للرجوع 

 إىل موضع آخر من البحث. 
بوية مبا يؤكد معناها من الَشواهد، وممَا قد يؤخذ على هذه الد  راسة، قَلة تعضيد اإلشارة الرتَ    

من اآلايت الصرحية، أو األحاديث النبويَة، أو من الوجوه اللغوية اليت تثبت صحة االستدالل 
على اإلشارة من اآلية. وهنا طبًعا أنخذ بعني االعتبار أن بعض املعاين واضحة يف اآلية، 

، ؒ ، مثل الشيخ الشعراوي وأَن الباحثة استشهدت أحيااًن أبقوال بعض املفسرين

ولكَن املالحظة جاءت لبحث علمي، كان يفرتض أن يراعي كون اإلشارات فيها شيء 
ف هذا اخلفاء من خالل تعريف اإلشارة، فلذلك كان على من اخلفاء يف أصلها، وي عرَ 

 الباحثة كشف هذا اخلفاء، وأتكيد معناه ابلَشواهد، اليت جعلها بعض العلماء شرطًا لقبول
 اإلشارة القرآنية. 

ويف ختام احلديث عن هذا البحث، فإنَه ظاهٌر االختالف بني موضوع حبثنا وبني هذا    
 البحث، فهو يدرس سورة لقمان، وحبثنا يدرس سورة الشعراء.

 سورة بوية يفشارات الرتَّ اإل، بعنوان: العريفي هللا عبد حممد وضحىحبث لألخت الباحثة/  -
 – اإلسالمية العلوم كلية -، قدمته جلامعة املدينة العاملية موضوعية"احلجرات "دراسة 
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مته الباحثة لنيل م. وهو حبث تكميلي قدَ 2011قرآن وذلك يف عام  وعلوم تفسري قسم
 منصور حممد حامت /الكرمي، إبشراف الدكتور القرآن وعلوم درجة املاجستري يف التفسري

 مزروعة.
ت الرَتبوية من سورة احلجرات وحاولت ربطها ابلواقع من خالل وقد تتَبعْت فيه اإلشارا   

إضافة فوائد بعد ذكر اآلية اليت تضَمنت اإلشارة الرَتبوية. وذلك من خالل ثالثة فصول؛ 
مدخل للد  راسة، مَث الَتعريف بسورة احلجرات، مَث اإلشارات الرَتبوية يف سورة احلجرات مع 

 تصًرا. تفسري الس ورة تفسريًا خم
ويف مدخل الدراسة جعلت املقد  مة، وذكرت مشكلة البحث وأهدافه والد  راسات    

السابقة، كما أهنا وضعت حدود البحث وأشارت ملنهجه، وأوضحت أهية البحث وسبب 
اختيارها للموضوع. وقد ذكرت الباحثة أَن أهدافها من هذا البحث تتلخص يف النقاط 

 التالية:
 .تربوية كنوز  من الكرمي القرآن حيويه ما إىل االنتباه لفت يف املساهة .1
 .خاص بشكل احلجرات سورة يف بويةالرتَ  اإلشارات إبراز .2
 .األصلي معينها من واستقائها اإلسالمية، بيةالرتَ  أهية على التأكيد .3
 اخلطط، ورسم بية،ابلرتَ  اهتمامنا هو ربنا؛ دين ونشر ألمتنا، النهوض بداية أن على التأكيد .4

 وسلفنا وصحابته، نبيه  وسنة هللا، لكتاب الرجوع أساس على الرتبوية املناهج ووضع
 .احلالصَ 

 .رسوله  وسنة هللا كتاب  عن بعدان هو كمسلمني؛  اليوم ضعفنا سبب أنَ  توضيح .5
 .حتدث أن قبل مشاكلنا عالج كيفية  إىل أرشدان وأنه كمسلمني،  علينا هللا نعم على أكيدالتَ  .6
 تربوية إشارات من حيويه اوأَّنَ  وزمان، مكان، لكل صاحل  هللا كتاب  أن على أكيدالتَ  .7

 أن ممكن أساسي مرجع تعترب أهنا إال زمنها، ويف ما، مبناسبة نزلت قد كانت  وإن خمتلفة،
 .واملناسبات العصور شَّت يف األمور، من الكثري عليها تقاس

(، عرَفت السورة احلجرات بسورة عريفالتَ مَث يف الفصل الثاين، الذي عنونته الباحثة بـ)   
 من خالل مخس نقاط أو عنواين فرعية؛ 
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التعريف ابلسورة: وذكرت فيه تعريًفا موجزًا؛ مشل مكان الزول وعدد  ▪
 اآلايت، وموقع السورة يف املصحف، ووجود النسخ فيها من عدمه.

مواضيع السورة، وفيه أشارت إىل كون السورة تدور حول الرَتبية مَث حمور  ▪
واألخالق ومل تنسب هذه الَنقطة إىل أي كتاب، كأهَنا من استنباط الباحثة. 
 وكذلك النقاط التالية إاَل آخر نقطة يف التعريف وهي؛ أسباب نزول السورة.

 مث  ذكرت سبب تسمية السورة بـ)سورة احلجرات(. ▪
 ة السورة ملا قبلها.مث  مناسب ▪
مث  هدف السورة وموضوعها، وذكرت فيه أَن هدف السورة هو أدب الَتعامل  ▪

 .يف العالقات، وأَن موضوعها هو أدب التعامل مع الرسول 
 وأخريًا نقلت أسباب النزول الواردة يف سورة احلجرات. ▪

الثالث الذي عنونته وبعد االنتهاء من التعريف ابلسورة، انتقلت الباحثة إىل الفصل    
بـ)اإلشارات الرَتبوية يف سورة احلجرات(. ويف هذا الفصل أوردت تفسريًا خمتصرًا لسورة 
احلجرات، اعتمدت فيه كثريًا على البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن للعالمة حممد بن حممد 

ملصحف األمني الشنقيطي، وعلى التفسري امليسر الذي أصدره جممع امللك فهد لطباعة ا
الشريف وقد ألَفه خنبة من العلماء، وعلى غريه من املراجع. مثَ بعد التفسري املختصر للسورة، 
بدأت بذكر اإلشارات الرَتبوية يف السورة. وقد سارت يف ذلك على أن ت عْنون لكل   إشارة 

 اآلية، مَث ختتم بعنوان مَث تذكر اآلية اليت تدل  على ذلك العنوان، مَث تبني   وجه اإلشارة يف
بعنوان َأمْسته )فائدة( وفيه تطبيقات عملية لإلشارة الرَتبوية اليت استفادهتا الباحثة من اآلية. 

 وقد بلغت مخس عشرة إشارة تربوية.
 مثَ ختمت الباحثة حبثها، أبهم   النتائج وابلتوصيات.   
ويف ختام احلديث عن هذا البحث، يظهر للناظر يف هذا البحث، أنَه حبث خمتصر جيد.    

ولعَل مما كان حيسن به البحث ان يكون الَتفسري املختصر للس ورة ضمن فصل مستقل أو 
مع التعريف ابلسورة. حبيث تفرد اإلشارات الرَتبوية بفصل خاص. وكذلك مما يتصل هبذه 
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قسيم الفصل الثاين مل يكن مبنطقية واضحة. فقد عنونت الباحثة بعنوان أمسته املالحظة أَن ت
)التعريف ابلسورة( وهو ذات عنوان الفصل، مَث ذكرت حتته عناوين تعد  من التعريف 
ابلسورة، كمحور مواضيع السورة، وهدف السورة وموضوعها، وغري ذلك. فلو أهنا مجعت 

كان أوىل. فإَما أن تسرد كَل املعلومات كما فعلت يف كَل تلك املواضيع أبسلوب واحد ل
التعريف ابلسورة يف بداية الفصل، وإَما أن تفر  ق املعلومات كل  واحدة حتت عنوان. ورمَبا 
يتفَهم الناظر يف هذا التقسيم أنَه جاء يف سياق كون املعلومات اليت سردهتا يف بداية التعريف 

عزت له تلك املعلومات، وأن العناوين اليت ذكرهتا بعد ذلك  ابلسورة، نقلت من حبث آخر
 من اجتهادها.

 :ومن األحباث املرتبطة مبوضوع البحث   
بوية املضامني الرتَّ حبث لألخ الباحث/ جابر بن مشبب بن آل كاسي القحطاين، بعنوان:  -

درجة  . حبث مكمل لنيلاملستنبطة من سورة املاعون وتطبيقاهتا الرتبوية يف األسرة
الرَتبية اإلسالمية واملقارنة، من جامعة أم   القرى. وقد بدأ الباحث حبثه املكَون  يف املاجستري

من مخسة فصول بـاإلطار العام للد  راسة، مَث تعريف سورة املاعون اليت كانت حمور دراسته 
اليت قَسمها إىل مع ذكر فضلها، مَث يف الفصلني الثالث والرابع تناول املضامني الرَتبوية 

جوانب عقدية وتعبدية واجتماعية. فذكر التعبدية واالجتماعية يف الفصل الثالث وذكر 
 االجتماعية يف الفصل الرابع مث كانت اخلامتة يف الفصل اخلامس.

بوية املستنبطة من املضامني الرتَّ حبث لألخ/ سلطان رجا هللا سلطان السلمي، بعنوان:  -
. مقدم لنيل درجة املاجستري يف الرَتبية اهتا يف واقع األسرة املعاصرحرمي وتطبيقسورة التَّ 

هـ. وقد قَسم 1433من جامعة أم   القرى، ختص ص الرَتبية اإلسالمية، قدم البحث يف عام 
حبثه بعد الَتعريف بسورة التحرمي واملقدمة إىل أربعة أقسام تناولت املضامني الرَتبوية من خالل 

 بوية مثَ القيم الرَتبوية مثَ األساليب الرَتبوية وأخريًا الَتطبيقات الرَتبوية.املبادئ الرتَ 
بوية املتضمنة يف آايت القيم الرتَّ حبث لألخت الباحثة/ مساهر عمر األسطى، بعنوان:  -

. مقدم لنيل درجة املاجستري النداء القرآين للمؤمنني وسبل توظيفها يف التعليم املدرسي
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غزة، كلية الرَتبية، الرَتبية اإلسالمية. وقد تناولت املوضوع من خالل  –اإلسالمية ابجلامعة 
سالمية املستنبطة من آايت احلديث عن اإلطار املرجعي للقيم اإلسالمية مثَ ذكرت القيم اإل

يف  متها إىل قيم إميانية وأخالقية واجتماعية واقتصادية وسياسية عسكرية مثَ النداء؛ وقسَ 
ز وإن كان قسيم مميَ ستفادة من تلك القيم. وهذا التَ ل الرابع جاءت بتصو ر مقرتح لإللفصا

ستفادة من أنَه ميكن اإل عليم املدرسي إالبوية يف التَ يتحدث عن سبل توظيف القيم الرتَ 
من حياة اجملتمع ة قسيم يف هذا البحث جوانب مهمَ حمتواه يف جماالت أخرى. وقد مشل التَ 

. ولعَل ممَا يؤخذ على البحث؛ ميان واألخالق واجملتمع واالقتصاد والسياسةاملسلم. وهي؛ اإل
بوية لكان نطالق من القيمة إىل اآلية. ولو كان االنطالق من اآلية إىل أتصيل القيمة الرتَ اإل

ص بية أكثر، فالبحث مقدم يف ختص  أوىل. وال غرابة يف كون البحث يركز على جوانب الرتَ 
 بية وليس يف القرآن وعلومه.الرتَ 

ويظهر على هذه الد  راسات، أهَنا يف ختص  ص الرَتبية اإلسالمية وليست يف ختص ص القرآن وعلومه،    
وليس هذا وحده كافًيا للقول أَن تلك الد  راسات ال تغين عن موضوع البحث الذي حنن بصدده، ولكَن 

يف املضمون، وهو جوهري يف حالتنا هذه. فالبحوث والد  راسات اختالف التخص ص أوجب اختالفًا 
الرَتبوية اليت تعىن ابلرَتبية اإلسالمية، مل تتطرق جلوانب التفسري يف ثناايها، وإََّنا رجع الباحثون يف تلك 

ا يف كتب البحوث إىل كتب الَتفسري يف فهم معاين اآلايت مثَ صَنفوا تلك املضامني الرَتبوية اليت وجدوه
الَتفسري، حبسب الَتصنيفات الرَتبوية اليت ميكن هلم االستفادة منها يف علم الرَتبية. وأَما حبثنا وما كان 
على منهجه فلم يهتَم بتصنيف املضامني الرَتبوية يف كتب الَتفسري، بقدر اهتمامه إبظهار جوانب الَتفسري 

 فإن الَتفسري يف حبثنا هذا وما كان على منهجه من البحوث، يعد  املرتبطة ابإلشارات الرَتبوية، وابلتايل
أساسًيا وليس فرعًيا كما يف كتب الرَتبية اإلسالمية. وهذا األسلوب؛ أي االنطالق من الَتفسري، أعم  يف 

، نفعه إبذن هللا. فهو يساعد كل من يقرأ البحث على امتالك آلة الفهم واالستنباط من القرآن الكرمي
بعكس األسلوب األول الذي يضع بني يدي القارئ نتائج مستخلصة من اآلايت دون أن يدرك القارئ 

 كيف وصل إليها الباحث.
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ومما خيتلف به البحث الذي حنن بصدده عن البحوث اليت ذكرت، أنَه يدرس سورة خمتلفة عن السور    
البحث.  إضافة إىل بعض القصور  اليت درست يف تلك البحوث. وهذا وجه فرق كايف لالستمرار يف

يف جانب الَتأصيل لإلشارات الرَتبوية، من خالل ضوابط تساعد على متييز الَصحيح املقبول من 
اإلشارات م ن غري الصحيح املردود، والذي سيعتين هذا البحث بتكميله. وكذلك خيتلف ابهتمامه 

 جبانب اإلشارات وليس جبميع املضامني الرَتبوية.
 تب علمية ترتبط مبوضوع البحث ك    

من اإلشارات يف القرآن الكرمي، وهي أمشل من موضوع البحث،  تناولت جانًباومن الكتب العلمية اليت 
 االشاري، ومنها؛كتب التفسري 

 .(1)القرآن العظيم، لسهل بن عبدهللا التسرتي تفسري -
 .(2)السلمي الرحن عبد ّبحقائق التفسري أل -
  .مسه روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينوا ،(3)األلوسي تفسري -

هذا وسأحرص أن أستفيد من كل من سبقين من املفسرين أهل الفضل والعلم، على قدر االستطاعة،    
 وهللا املستعان وعليه يتوكل املتوكلون.

  

                                                           

هـ، زاهد من علماء الصوفية، قال عنه 2٨3هـ  وتويف سنة 200( هو أبو حممد سهل بن عبد هللا بن يونس التسرتي، ولد سنة  1) 
 (330ص /13)سري أعالم النبالء جحسنة. الذهيب رحه هللا؛ له كلمات انفعة ومواعظ

هـ وتويف 325هـ وقيل 330ألمه فيقال السلمي، ولد بنيسابور سنة هو حممد بن احلسني بن حممد األزدي، وينسب جلده (  2) 
، وحقائق 142ص/2هـ، كان شيخ مشايخ الصوفية وعاملهم خبراسان، له تصانيف كثرية. )طبقات املفسرين للداوودي ج412سنة 

 (.٩التفسري ألّب عبد الرحن السلمي بتحقيق سيد عمران، ص
هـ، أخذ 1270هـ  تويف سنة 1217مفيت بغداد، ولد سنة  (  هو أبو الفضل شهاب الد  ين السيد حممود األلوسي البغدادي، 3) 

العلم من فحول العلماء؛ منهم والده العالمة، والشيخ خالد النقشبندي، وصار عامل العراق املتفرد حَّت انتهت إليه الرايسة ملزيد 
 (251ص/1واملفسرون ج فضله الذي ال جيحد. )التفسري
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 الفصل الثالث: منهجية البحث

 منهج البحث وسبب اختياره 
وحماولة التأدب أبدب القرآن الكرمي،  التخص ص،: الرغبة بعمل ينفعين يف جمال للبحثاري يسبب اخت  

والتماس تدبر آايت ربنا تبارك وتعاىل، كما أرجوا أن يكون هذا البحث لبنة من لبنات بناء هنضة األمة 
 ا هو اقرتاح من بنك املوضوعات التابع جلامعيت املباركة.. وأيضً الرَتبوية

 ايتاآلتتبع ، يف بيان املعىن اإلمجايل للسورة، من خالل (*)الوصفياملنهج الباحث تبع يس :ملنهجا   
لتأصيل مفهوم اإلشارة القرآنية، مثَ  (*)ستخدم املنهج التحليلييمث وإبراز معانيها من مصادر التفسري، 
ارتباطها ابآلايت والقيم حتليلها والوقوف على من آايت السورة، و  استنباط اإلشارات والفوائد الرَتبوية

ية أوجه تطبيق السورة، مع تعضيد ذلك ابلوقوف على شواهد من الَسنة النبويَة، وذكر الرَتبوية يف
 .جلانبني النظري والعملي الَتطبيقياالبحث يتناول  لإلشارات الرَتبوية، حبيث

 ة:ة أمور أساسيَ عدَ  يف البحث ويراعى
 بوي آبايت السورة.حتقيق ارتباط املعىن الرتَ  •
 ربط اإلشارات الرَتبوية بتطبيقات عملَية. •
 أن يكون الَتفسري آلايت السورة من خالل كتب الَتفسري واملراجع املعتمدة. •
 
 

 حدود البحث
 دراسة اإلشارات الرَتبوية يف جماالهتا املختلفة؛ سلوكية كانت أو عقدية. -
 تربوية.دراسة اآلايت اليت تشري إىل قيم  -
 ختتص آبايت سورة الشعراء.راسة د   ال -
 الشواهد على معىن اإلشارة الرَتبوية تكون من القرآن الكرمي أو السنة النبويَة. -
 اإلشارات اليت تذكر يف البحث البَد أن تكون ضمن قواعد مقبولة عند أهل العلم. -

                                                           

 ( واملنهج الوصفي: عملية تقدم هبا املادة العلمية كما هي يف الواقع. *) 

للتفكيك فسري الثة ابلتَ هو منهج يقوم على دراسة اإلشكاالت العلمية تفكيًكا أو تركيًبا أو تقوميًا، وقد يعرَب عن هذه الثَ  ( * )
 ولالستزادة ميكن الرجوع لكتاب أجبدايت البحث يف العلوم الشرعية للدكتور فريد األنصاري.. للتقومي واالستنباطللرتكيب والنقد 
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 أدوات البحث

 احلاسب اآليل والشبكة العنكبوتية. -
 .ة الشاملةاملكتبة الرقمي -
 راسات املتعلقة مبوضوع البحث.الكتب والد    -
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 الفصل الرابع: مدخل إىل الدراسة

 .الكرميمعينات على االستفادة من القرآن  املبحث األول:
هدى وشفاء، ونور وَضاء، يهدي به هللا من شاء، إىل جنة عرضها كعرض األرض  كتاب هللا     

والسماء. ولكَن هذه اهلداية، واحلصول على شرف االنتفاع ابلقرآن الكرمي، حيتاجان من اإلنسان إىل 
 بذل أسباب توصل هلما، وهذا ما سنعرج عليه مبا تيسر يف هذا الفصل من غري استقصاء.

املعينة على االنتفاع واالستفادة الرَتبوية من كالم هللا جَل ذكره، هلا جانبان رئيسان؛ فاألول  إَن العوامل  
جانب استعداد الروح لتلقي أنوار الوحي، واالنتفاع هبدايته. والثاين جانب استعداد القلب لفهم كالم 

كر ألهيته وألَن فيه تفصيال كثريًا، هللا؛ وهذا اجلانب داخل يف األول فهو وسيلة إليه، ولكيَن أفردته ابلذ   
فكل  ما يتعَلق بعلم الَتفسري داخل يف هذا اجلانب، وليس اجملال يف هذا الفصل يسمح أن يبسط 

 احلديث فيه ولذا سنشري إىل شيء ممَا يتعَلق به.
 املطلب األول: هتيئة الروح

لتهيئة الروح لالنتفاع بكالم املوىل الكرمي جَل فإليك أخي املبارك أمورًا حيتاج املسلم أن يعتين هبا    
 ذكره؛

 جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمٱُّٱقال تعاىل: ؛ مياناإلأواًل:    
 الكرميفذكر سبحانه أَن القرآن ، (1)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي

  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىلُّٱهدًى للمتقني الذين من صفتهم اإلميان، وقال تعاىل:
، فأخربان رب نا تبارك وتعاىل أنَه ذكرى للمؤمنني. وكل  ذلك (2)َّين ىن من خن حن

ل  لقضية مهَمة؛ وهي أَن اإلميان أصل مهمٌّ يف االنتفاع ابلقرآن  ص   ، وأَن انتفاء اإلميان سبب الكرميأيَ 
 .الكرميرئيسي يف عدم االنتفاع ابلقرآن 

                                                           

 4-2 : اآليةالبقرة سورة(  1) 
 2 اآلية األعراف: سورة(  2) 
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، وقال: (1)َّجت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ٱُّٱ: قال    
؛ ومن هذا (2)َّخفحف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خضحض جض مص خص حص مسُّ

. ولو ربطنا هذا املعىن مبا نعتقد الكرمينستخلص أَن اإلميان مؤثر على قابلية اإلنسان لالنتفاع ابلقرآن 
من تفاوت الَناس يف قْدر اإلميان، وأنَه يزيد وينقص، لق ْلنا إَن انتفاع الَناس تربواًي من آي كتاب هللا 

 متفاوت بقدر إمياهنم.
نا أم   املؤمنني عائشة     : " حني تقول عن خ ل ق النيب  ،▲ولذلك ال تعجب من حديث أم  

مل ا كان يف أعلى منازل اإلميان كان انتفاعه  – وسالمه عليهصلوات رّب   -، فهو (3)كان خلقه القرآن"
؛ الكرميوامتثاله للقرآن الكرمي يف أعلى املنازل. فهنا تالزم بني اإلميان واالستفادة الرَتبوية من القرآن 

ل املؤمن لالنتفاع ابلقرآن   واالنتفاع  به يزيد اإلمياَن. الكرمي، ومتث ل  هدي القرآن الكرميفاإلميان ي وص 
أتداًب وختلًقا مبا جاء  الكرمي،اس انتفاًعا ابلقرآن ، أكثر النَ  جل هذا املعىن كان الصحابة الكراموأل   

 .به من هدى. فه م أكمل هذه األمة إميااًن بعد النيب 
وأقصد به االستفادة الرَتبوية من آي -فانظر رحك هللا كيف كانت حياهتم مليئة هبذا املعىن اجلليل    

، يضرب لنا أروع مثال يف ، خري هذه األمة بعد النيب فهذا أبو بكر الصديق  -كرميالقرآن ال
 والرَتّب من خالل كالم العظيم املنان. الكرميجانب التخل ق أبخالق القرآن 

صلوات  -فتعال أخي نتأمل تلك احلادثة اليت أصابت املسلمني عاَمة؛ أصيبوا يف عرض نبيهم الكرمي    
وأرضاها، فكان ذلك مصاَب  ▲، حني تكَلم بعض الَناس يف أم   املؤمنني عائشة -هللا وسالمه عليه

، فهو أصدق  األمة  بتلك احلادثة أعظم من اجلميع بعد النيب  كل   مؤمن. وكان مصاب  أبو بكر 
ى ما يكون من مودًة للنيب  . ويزيد عليه أَن املتهمة بذاك البهتان املبني، هي ابنته الشريفة العفيفة. فرت 

أّب بكر وهو احلر  املسلم حني يقذف أهل بيته بتلك الفرية العظيمة؟! وقد كانت هذه التهم  معابة عند 
ا يف االسالم؟! فلك أن تتصور قدر األذى الذي انل أاب العرب مستهجنة حَّت يف اجلاهلية. فكيف هب
ابن سلول. ولك أن تتصور حاله وهو يرى أملََ ابنته من  بكر إثر ذلك اإلفك الذي توىل كربه ابن أ ّب   

                                                           

 ٨2اآلية سراء: اإل سورة(  1) 
 44 اآليةفصلت:  سورة(  2) 
، 1طابب جامع صالة الليل ومن انم عنه أو مرض، كتاب صالة املسافرين وقصرها،   ،مسلمصحيح أخرجه مسلم يف (  3) 
 .(746) ، رقم512، ص1ج
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أثر اخلرب، حَّت أتخذها َحى بنافض من شدة ما قيل فيها. فلقد آذاه هذا األمر حَّت قال بعد ما أنزل 
وكان ينفق على مسطح بن -يف آايت تتلى إىل يوم القيامة: " ▲نا أم   املؤمنني عائشة هللا براءة أم   

 رب يئ ىئُّوهللا ال أنفق على مسطح شيًئا بعد ما قال لعائشة، فأنزل هللا تعاىل:  -لقرابته (1)أاثثة

 يث ىثنث مث زثرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب

ألحب أن يغفر هللا ، فقال أبو بكر بلى وهللا إين (2)َّمل يك ىك مك لكاك يق ىق يف ىف
 .(3)يل. فرجع إىل مسطح الذي كان جيري عليه"

. فقد تنازل عن فتأَمل رحك هللا كيف كان هلذه اآلية أبلغ األثر على سلوك أّب بكر الصديق    
 كل ما كان يف نفسه، طلًبا ملا عند هللا من املغفرة. وهذه عني  اإلستفادة الرَتبوية من آي القرآن العظيم.

خرب حترمي اخلمر  ، يروي لنا كيف تلقى الصحب الكرام ، خادم النيب وذاك أنس بن مالك    
. كل  ذلك كان ترمجة عملية حلقيقة اإلميان الذي (4)ابالستجابة املباشرة حَّت جرت يف سكك املدينة

 وقر يف قلوهبم.
 واألمثلة يف هذا الباب كثرية، وأرجوا أن يكون فيما ذكر كفاية.   

 فجعل، "(5)َّجك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظٱُّ؛ قال تعاىل: النية الصادقةاثنًيا: 
: قوله يف فالالم جلميعهم، اذكرً  جيعله ومل يستقيم، أن العاملني من شاء ملن اذكرً  -ذكره تعاىل- ذلك

                                                           

هو الصحاّب مسطح بن أاثثة بن عباد بن املطلب بن عبد مناف بن قصي، املهاجري البدري، كان فقريًا ينفق عليه أبو بكر  ( 1) 
 /1هـ. ) سري أعالم النبالء ج34ة عاش سًتا ومخسني سنة، وتويف سن كان قصريًا غائر العينني شثن األصابع،  ،◙الصديق 

 (1٨7ص
 22 اآليةالنور:  سورة(  2) 
 .(4141) رقم ،101٩، ص1، ج1ط ابب حديث اإلفك،كتاب املغازي، ،  صحيح البخاري أخرجه البخاري يف ( انظر: 3) 

رقم ، 2136، ص4، ج1طابب يف حديث اإلفك وقبول توبة القاذف، ، التوبة، كتاب صحيح مسلم وأخرجه مسلم يف
(2770.) 

، صحيح مسلم. (2464) ، رقم5٩5، ص1، ج1طابب صب اخلمر يف الطريق، كتاب املظامل، ،  صحيح البخاري( انظر:  4) 
، 3، ج1طابب حترمي اخلمر وبيان أهنا تكون من عصري العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغريها مما يسكر، كتاب األشربة، 

 . (1٩٨0رقم ) ،1570ص
 .2٨ – 27اآلية التكوير:  سورة(  5) 
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 أن منكم شاء ملن ذكر إال هو إن: الكالم معىن نوكأ. للعاملني يف الالم من إبدال َّٱمف خف حفُّ
 .(1)"به ويؤمن فيتبعه، احلق سبيل على يستقيم

 ،(2)َّهل مل خل حل جل مك لكخك حك جكُّوممَا جاء يف هذا املعىن قول هللا تعاىل:    
 اك يق ىق يف ىف  يث ىثنث مث زثُّ، وقوله تعاىل: (3)َّزب رب يئٱُّٱتعاىل:  قولهو 

، وأن املشيئة الكرمي؛ فكل  هذه اآلايت تقر  ر معىن املسؤولية الفردية للعباد يف ات  باع هدي القرآن (4)َّلك
، واالستقامة الكرميالبشرية عامل مطلوب لتحقيق مصلحتهم العظمى، متمثلة يف اتباع سبيل القرآن 

على دين هللا، والثبات على الصراط املستقيم، الذي يوصلهم إىل الَنجاة من العذاب األليم، أجاران هللا 
نعيم املقيم الذي ال ميكن وصفه. فهناك القصور وإاَيكم منه، كما يهبط هبم هذا الصراط يف روضات ال

الفارهة، وخيام اللؤلؤ، وأهنار من ماء ليس كماء الدنيا، ولنب مل يتغري طعمه، ومخر لذة للشاربني، وأهنار 
من عسل مصفى، وهذا ليس سوى نظرة يسرية إىل بعض ما و صف لنا من ذلك النعيم املقيم، ولو 

ا أعد هللا للمؤمنني خلرج بكتاب يف صفحات كثرية. مَث بعد ذلك استقصى الباحث ما و صف لنا ممَ 
ختيل أخي املبارك ما وراء ذلك ممَا ال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر. هنا يتوقف 
العقل عن التجول يف عامل اخليال، وتنقطع سالسل األحالم، فاألمر أعظم من أن يدركه اإلنسان 

يفوق اخليال، جعلين هللا وإاَيكم من أهل رضاه الفائزين بذلك النعيم. فكيف الضعيف، فهناك نعيم 
 بعد ذلك ال تتطلع النفس لسلوك تلك السبيل اليت هتدي إىل رضى الكرمي اجلليل؟!

، ممَا يؤكد معناها، كما أَن جمموع اآلايت      وقد تكرر بعض هذه اآلايت يف أكثر من سورة ابلنص  
 . لة على أَن بذل الَسبب من العبد مطلوب لنيل شرف اهلداية واتباع  مرضات هللا متواطئة يف الدال

يقول: "إَّنا األعمال  قال: مسعت رسول هللا  ويف احلديث الصحيح؛ عن عمر بن اخلطاب    
ابلنيات، وإَّنا لكل   امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن 

                                                           

 .326، ص 24ج ، 1ط، جامع البيان يف أتويل القرآن، ( الطربي 1) 
  2٩اآلية اإلنسان:  سورة، 1٩اآلية املزمل:  سورة(  2) 
  12اآلية عبس:  سورة، 55اآلية املدثر:  سورة(  3) 
 3٩اآلية النبأ:  سورة(  4) 
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. وللعامل اجلليل الشيخ حممد (1)كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأٍة ينكحها، فهجرته إىل ما هاجر إليه"
 العثيمني، رحه هللا، كالٌم مجيل يف شرحه هلذا احلديث، يف كتابه شرح األربعني النووية.

ال النطق، والشاهد أنه قال يف شرحه لكلمة األعمال: "مجع عمل، ويشمل أعمال القلوب وأعم   
. فهذا الذي حنن بصدده من أجل   األعمال (2)وأعمال اجلوارح، فتشمل هذه اجلملة األعمال أبنواعها"

 فيحتاج املسلم أن خيلص نيته فيه حَّت حيصل له مقصوده. وبقدر صدق النية حيصل املطلوب.
باشر، فتحل  النَية حمَل ومن عجائب أمر النَية أهَنا رمَبا أوصلت للمطلوب، من غري حصول سببه امل   

 السبب فيحصل املطلوب. 
يف احلياة  الكرميوال أدَل على كون النية مطلوبًة لتحصيل االستفادة  الرَتبوية ، وبلوغ  تطبيق  القرآن     

؛ وله موقفان كل  واحد منهما، دليل واضح على ما للنَية م ن  (3)العملية، من حال ابن أم   مكتوم
 واالستفادَة منه. الكرميتبليغ صاحبها اتباَع القرآن أثر يف 

ه علينا رب نا تبارك وتعاىل يف سورة عبس، حني يصور لنا حال الصحاّب اجلليل فاملوقف األول يقصَ    
ْبه له، وليس هو من وجهاء مكة فرتجى منه  (4)عبدهللا بن أم   مكتوم  . وهو األعمى الذي رمَبا ال أي 

 للمسلمني.نصرة 
قاصًدا تعلم أمر دينه، فيعرض عنه النيب الكرمي عليه أفضل  ت صو  ر لنا اآلايت قدومه على النيب    

الصالة وأزكى السالم النشغاله بدعوة بعض وجهاء مكة. فيصفه املوىل الكرمي سبحانه أبوصاف يرجو 
 .(5)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّكل  مؤمن أن يكون هو املوصوف هبا، إذ يقول سبحانه: 

                                                           

، 7، ص1، ج1ط، بدء الوحي، ابب كيف كان بدء الوحي إىل رسول هللا ، كتاب صحيح البخاري أخرجه البخاري يف ( 1) 
"إَّنا اإلعمال ابلنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغريه من  ابب قوله ، كتاب اإلمارة، صحيح مسلموأخرجه مسلم يف . (1) رقم

 .(1٩07) ، رقم1515، ص3، ج1طاألعمال، 
 .11ص ،3ط النووية،شرح األربعني ( العثيمني،  2) 
هو عبد هللا بن قيس بن زائدة بن األصم بن رواحة القرشي العامري، وأمه أم مكتوم هي عاتكة بنت عبد هللا. من السابقني  ( 3) 

حيرتمه ويستخلفه على املدينة، فيصلي ببقااي الناس، وكان ضريرًا، شهد القادسية  ، وكان النيب املهاجرين، كان مؤذن النيب 
 (360ص /1هـ. )سري أعالم النبالء ج15معه الراية، قيل أنه استشهد هبا وكانت سنة 

 .471، صابب قوله تعاىل )عبس وتوىل أن جاءه األعمى(، 1ط، القرآنأسباب نزول ، لواحديا( انظر:  4) 
 ٩ - ٨اآلية عبس:  سورة(  5) 
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فانظر رحك هللا كيف أنَه مل حْيص ل له السبب الذي جاء ألجله، ومل يلق، يف ظاهر حاله، ما يطلب    
من علٍم وتزكية. ولكَنه مع ذلك بلغ شرفًا عظيًما بقصده ونيته، حَّت نزلت فيه آايت تتلى إىل يوم 

شى هللا، ما أروع أن يوصف القيامة، يوصف فيها أبنه خيشى. فيا هلل ما أمجل أن يوصف العبد أبنَه خي
 مي خي حي جي ٰه مه جه هن من خن حن جن مم خمٱُّبصفة أهل اجلنة؛ قال تعاىل: 

 .(1)َّمتهت هب مب هئ مئ هي
فاحلاصل من الكالم أَن الصحاّب اجلليل عبدهللا بن أم   مكتوم أَدت به نيته وقصده أن يتزكي ويتقرب    

 م رمبا يكون أعظم ممَا كان يسأل عنه.عن أمر الد  ين، إىل بلوغ شرف عظي إىل هللا بسؤال الَنيب 

 خم حم جم يل ىل مل خلٱُّوأَما املوقف الثاين فهو عند نزول قول هللا تبارك وتعاىل:    
 ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم
 .(2)َّزئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي
دعا رسول  َّٱجم يل ىل مل خلٱُّرضي هللا عنهما: "ملا نزلت  (3)يقول الرباء بن عازب   

 يل ىل مل خلُّفجاءه بكتف فكتبها. وشكا ابن أم   مكتوم ضرارته فنزلت:  (4)زيًدا هللا 
 .(5)"َّمم خم حم جم

                                                           

 33 - 32 -31اآلية ق:  سورة(  1) 
 ٩5اآلية النساء:  سورة(  2) 
هو أبو عمارة، الرباء بن عازب بن احلارث، األنصاري، احلارثي، املدين، من أعيان الصحابة، روى حديثًا كثريًا، وشهد  ( 3) 

 (1٩4ص /3سنة. )سري أعالم النبالء جهـ، عن بضع ومثانني 71هـ وقيل 72، تويف سنة غزوات كثرية مع النيب 
هو أبو سعيد، وأبو خارجة، زيد بن اثبت بن الضحاك بن لوذان، اخلزرجي النجاري األنصاري، الصحاّب اجلليل واإلمام  ( 4) 

الكبري، شيخ املقرئني، والفرضيني، كاتب الوحي، روى عنه أبو هريرة وابن عباس احلديث والقرآن كما روى عنه غريهم، أسلم ملا 
ة، وأمره أبو بكر جبمع القرآن، وكان ممن نسخوا القرآن يف زمن عثمان، رضي هللا عن ، وهو ابن إحدى عشر سنهاجر النيب 

 (426ص /2هـ. )سري أعالم النبالء ج56هـ أو 55هـ أو 45الصحابة أمجعني، وتويف زيد سنة 
 خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱابب قول هللا عز  وجل :، كتاب اجلهاد والسري، صحيح البخاري أخرجه البخاري يف ( 5) 
 ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي ميخي حي جي يه ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم ىم مم
، صحيح مسلم وأخرجه مسلم يف .(2٨31) ، رقم700، ص1، ج1، طَّىب نبُّإىل قوله:  َِّّ ُّ َّ ٍّ

 .(1٨٩٨، رقم )150٨، ص3ج ،1طابب سقوط فرض اجلهاد عن املعذورين،  كتاب اإلمارة،
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ففي هذا احلديث أيًضا، يظهر لك أيها املبارك كيف كانت رغبة  ابن أم   مكتوم الصادقة، يف تطبيق    
ما جاء يف كتاب هللا، وشكواه، مؤثرًة، حَّت نزل من هللا عذر له وملن كان يف مثل حاله. ويظهر لك 

، من اللفظة اليت يف حياته العملية الكرمي، على تطبيق هدي القرآن مدى حرص  ابن أم   مكتوم 
قال: "اي  : أَن عبدهللا بن أم   مكتوم جاءت يف الرواية األخرى للحديث؛ عن زيد بن اثبت 

 .(1)رسول هللا، وهللا لو أستطيع اجلهاد جلاهدت"
فكل ما سبق سرده يبني لك ما للنَية من أثر يف تبليغ صاحبها االستفادة الرَتبوية من آي القرآن    

 الكرمي.
وبعد كل   هذا الذي مَر بنا يف جانب النَية الَصادقة، ال ينبغي أن يغيب عَنا كون هذه النَية غري    

. يقول العامل اجلليل سيد قطب رحه هللا يف تفسري قول هللا حاصلة إال بعد مشيئة املوىل الكرمي 
: "فإذا سجل عليهم إمكان اهلدى، ويسر (2)َّهل مل خل حل جل مك لك خك حكُّتعاىل: 

االستقامة، عاد لقرير احلقيقة الكربى وراء مشيئتهم. حقيقة أن املشيئة الفاعلة وراء كل   شيٍء هي مشيئة 
هللا سبحانه ... وذلك كي ال يفهموا أَن مشيئتهم منفصلة عن املشيئة الكربى اليت يرجع إليها كل  

 قة.. وهبذا نكون قد انتهينا من الكالم فيما يتعلق ابلنية الصاد(3)أمر"
؛ َتقَرر معنا يف املبحث السابق أَن مشيئة العباد اتبعة للمشيئة العظمى، صدق االلتجاء إىل هللا اثلثًا: 

ملشيئة هللا جَل وعال. فإذا كان األمر كذلك وجب على اإلنسان أن يوَجه هَته لطلب العون والتوفيق 
لب الَنفع إال هو، وليس ألحد من اخللق شيءٌ من ممن بيده اخلري كل ه. فال يكشف الض َر إال هو وال جي

األمر إال من بعد إذنه. فحقيق مبن كان هذا وصفه أن يلجأ إليه من صفته غاية الَضعف والفقر والعجز، 
 عسى أن يكون يف ذلك خالص نفسه من سوء املئآل.

                                                           

 خم حم جم يل ىل مل خلُّٱقول هللا عز  وجل :ابب ، كتاب اجلهاد والسري، صحيح البخاري أخرجه البخاري يف ( 1) 
 ٌّ ٰىٰر ٰذ يي ىي خي حي جي يه  ىه مه جه ين ىنمن خن حن جن يم  ىم مم
 .(2٨32) ، رقم700، ص1، ج1، طَّىب نبُّٱإىل قوله:  َِّّ ُّ َّ  ٍّ
 2٩ اآليةالتكوير:  سورة(  2) 
 .3٨43، ص 6ج ، 1ط، يف ظالل القرآن( سيد قطب،  3) 
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 حم جم يل ىل مل خلُّ: إَن اإلنسان ال ميلك لنفسه نفًعا وال ضرًا إال أن يشاء هللا؛ قال تعاىل   
ال ميلك من أمره شيًئا فغريه من ابب أوىل. وما حيلة  ، فإذا كان رسول هللا (1)َّحنجن يم ىم مم خم

العبد الذليل إاَل أن يطرق ابب سيده اجلليل، سائاًل العون واهلداية إىل سواء السبيل. فال هداية إال ملن 
 زن رن ممام يل ىل مل يك ىك مك لك اك يقُّهداه العظيم الرحيم؛ قال تعاىل: 

 فاستهدوين هديته، من إال ضال كلكم  عبادي اي. وقال يف احلديث القدسي: "... (2)َّنن من
فَيم ن  هبا على من  . فهنا بيان حلقيقة حال الناس مع اهلداية، وأهَنا تطلب من هللا (3)..." أهدكم

 شاء من عباده.
أبرزها ما جاء يف سورة الفاحتة؛ قال ، لعَل من الكرميولقد جاء هذا املعىن يف غري آية من القرآن    

 هو وهذا عليك، إال نتوكل وال إايك، إال نعبد ال": أي (4)َّحي جي يه ىه مهُّٱتعاىل:
 القرآن، سر   الفاحتة: السلف بعض قال كما  وهذا املعنيني، هذين إىل هكل    يرجع ينوالد   . الطاعة كمال

 من تربؤ والثاين الشرك، من تربؤ فاألول. َّحي جي يه ىه مهُّ: الكلمة هذه هاوسر  
 ."(5) هللا إىل والتفويض والقوة، احلول

فاالستعانة ابهلل على هذا الوجه هي السبيل املوصل إىل العبادة املطلوبة. وجاءت اجلملة بتقدمي    
املفعول للَداللة على كون االستعانة يف هذا املقام يف أعلى مراتبها وأكمل أحواهلا، إذ جاء بعدها، قول 

 يف سلوك . فتشعر وأنت تقرؤها بقمة اللجوء إىل هللا(6)َّيي ىي مي خيُّٱهللا تعاىل: 
 الكرميالسبيل اليت تؤدي ابإلنسان إىل صحبة النَبيني والصديقني والشهداء والصاحلني، واليت ي عترب القرآن 

 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهمهُّهو الَدليل األول إليها؛ قال تعاىل: 

. فمن ذلك نتبنَي أَن طالب االستفادة الرَتبوية من (7)َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

                                                           

 1٨٨ اآلية األعراف: سورة(  1) 
 56 اآلية القصص: سورة(  2) 
 .(2577) ، رقم1٩٩4، ص4، ج1طابب حترمي الظلم، ، كتاب الرب والصلة، صحيح مسلم أخرجه مسلم يف ( 3) 
 5 اآليةالفاحتة:  سورة(  4) 
 .413، ص 1ج ، 2ط، القرآن العظيمتفسري ابن كثري، (  5) 
 6 اآليةالفاحتة:  سورة(  6) 
 1 اآليةإبراهيم:  سورة(  7) 
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حيتاج بصورة رئيسية إىل االلتجاء هلل، واالعتصام به، وسؤاله أن يوصله إىل نعمة  آي كتاب هللا 
 االستفادة الرَتبوية واالنتفاع ابلقرآن الكرمي.

فأول ذلك جبالء.  وقد كان اللجوء إىل هللا يف طلب اهلداية إىل صراط هللا حاضرًا يف حياة النيب    
ما أشران إىل جانب منه؛ وهو ما جاء يف القرآن العظيم، م ْن طلب العون م ن هللا، يف االهتداء لرضاه. 
وليس ذلك مقصورًا على ما جاء يف مقام تعليم العباد االستعانة ابلدعاء مثل ما جاء يف سورة الفاحتة، 

. فخذ مثااًل على ذلك الكرميقرآن بل هو شائع يف كثري من قصص املؤمنني الذين جاء ذكرهم يف ال
حني يلجأ إىل هللا فرارًا من الوقوع يف املعصية اليت تدعوه إليها امرأة العزيز. وتلك  قَصة يوسف 
حني يؤمر ابلذهاب إىل فرعون وتبليغه الدعوة، فيدعو بتلك الدعوات اليت فيها من  قصة موسى 

 إىل آخر اآلايت. (1)َّجخ مح جح مج حجُّٱمعىن اللجوء إىل هللا ما فيها، فيقول: 
كل  ذلك مل يكن جمرد نظرايت تكتب أو آايت تتلى دون أن يكون هلا أثر عملي يف حياة سيد     

 معاذ بن جبل ن. فقد جاء عاملرسلني صلوات هللا وسالمه عليه، بل كانت منهًجا عملًيا يف حياته 
، الَنيب    ب َيد ي َخذَ أ: "الق ، ب َك، ين   إ: قال َك،َبيل: ت  قل اذ ،عم اي: فقال ب َك، َواّللَ   انَ وأ: ق لت   أ ح   أ ح 
 ر َك،ذ ك ىعل أَع ين    الَله مَ : ق ل  : قال ،نـََعم: ت  ق ل َصالت َك؟ ك ل     د ب ر   يف   تـَق وهل َا اتٍ َكل م  أ َعل  م كَ  َأال: قال

فعَلمه أن يلجأ إىل هللا ليعينه على الذ  كر وشكر هللا والعبادة. والبن  .(2)"اَدت كَ ع ب ن  َوح س ر َك،َوش ك
إذا  احفظ هللا جتده جتاهك احفظ هللا حيفظك: اتٍ َكل م  أ َعل  م كَ  إ ين    ،م  غ ال : "اييقول  عباس 

هللا، . ففي احلديث تعزيز جلانب االلتجاء إىل (3)" ... وإذا استعنت فاستعن ابهلل سألت فاسأل هللا
 ابلتوجيه إىل سؤاله واالستعانة به دون سواه.

                                                           

 25 اآليةطه:  سورة(  1) 
وأورده األلباين  . إسناده صحيح.(٩06) رقم ،23٩، ص 1، ج، ابب دعوات النيب األدب املفرد يف البخاريأخرجه (  2) 

 (. 533/6٩0، رقم )256، ص 1، ج4طصحيح األدب املفرد، يف 
الرتمذي حديث حسن . قال (5162) ، رقم667، ص4ج، ابب، اجلامع الصحيح سنن الرتمذي يف الرتمذيأخرجه (  3) 

 صحيح.
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 ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه جهُّ؛ قال تعاىل: حياة القلبرابًعا: 
. فالقلب احلي  هو الذي (3)"احلي القلب: القلب بذلك يعينرحه هللا: " (2)، قال قتادة(1)ٌَّّ ٰى

ي صاحبه يوم الكرمييتذَكر وينتفع ابلقرآن  القيامة؛ يوم ال ينفع ماٌل وال بنون إال من . وهو الذي يـ ْنج 
 أتى هللا بقلب سليم.

. فالبَد من حياة القلب (4)"اَرب  ن َكالم    م ن َشب َعت َما َطه َرت اقـ ل وبَن َأنَ  : "َلوقال عثمان بن عفان    
 لتَـَتَحَقَق لإلنسان االستفادة الرَتبوية من القرآن الكرمي.

ويف معرض احلديث عن حياة القلب حيسن أن نعرض قلياًل ممَا يتعلق بعالمات حياة القلب، والسموم    
 اليت قد تضر ابلقلب فتمرضه أو متيته.

 فمن عالمات حياة القلب؛   
 أن يكون مقبال على اآلخرة. -
 .(5)َّيل ىل مل يك ىك مك لك اكٱُّقال تعاىل: ، أن يكون متدبرًا للقرآن -
 .أن أينس بذكر هللا -

 ؛الكرميومن أعظم ما يضر ابلقلب وحيجبه عن االنتفاع ابلقرآن 
. ويف احلديث (6)َّىف يث ىث نث مث زث رث يتىت نتمتُّقال تعاىل:  واملعاصي؛نوب الذ   -

ري  ك  اْلق ل وب   َلىع اْلف نَت   َرض  ت ع: "يقول ، رسول هللا مسعت:  حذيفة قال  ع وًدا احلَْص 
 اء ،بَيض َتةٌ ن ك ف يه   ن ك تَ  اأَنَكَره بٍ قَل ي  َوأ َداء ،َسو  َتةٌ ن ك ف يه   ن ك تَ  اأ شر هبَ  بٍ قَل ي  َفأ ع وًدا،
ريَ  َحََّت   ض  َواألر  ات  الَسماو  اَمت  د ام َنةٌ ف ت َتض ر ه   َفال ا،الَصف ل  م ث َيضَ أب َلىع قَلَبني   َعَلى َتص 

                                                           

 .37 اآلية ق: سورة(  1) 
( هو أبو اخلطاب قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز، وقيل قتادة بن دعامة بن عكابة، السدوسي، حافظ العصر قدوة  2) 

)سري أعالم النبالء  هـ.11٨وتويف سنة هـ 60سنةاملفسرين واحملدثني، كان من أوعية العلم وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ، ولد 
 ( 26٩ص /5ج
 .373، ص 22ج ، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآن( الطربي،  3) 
 .(52٨) رقم 5٩3، ص1، ج1ابب ما جاء يف إثبات صفة القول، ط، األمساء والصفات ،لبيهقيأخرجه ا(  4) 
 24اآلية حممد:  سورة(  5) 
 14اآلية املطففني:  سورة(  6) 
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ًيا، ك وز  كال  داام راب َود  أس َواآلَخر    م ن ر بَ أ ش ام إ اَل  َكرًا،م ن ك ر  ي ن وال ر وفًا،َمع ر ف  يَع ال جم َخ  
 .(1)"اه  َهو 

ويضاف لذلك، فضول الكالم، وفضول النظر، وفضول األكل، وفضول املخالطة. وهي  -
 قسمان؛ قسم يدخل يف الذ نوب واملعاصي وهذا ال شك أنَه مؤثر على القلب مضرٌّ به.

والقسم الثاين وهو املقصود هنا؛ ما ال يعترب ذنًبا يف ذاته لكَنه قد يؤدي إىل الوقوع يف    
فس عن الطَاعات، أو يعل  ق القلب أبمور الد نيا، أو يشغل الوقت مبا املعاصي، أو يثب  ط النَ 

، أ و َّنيمة، ال ينفع. فاإلنسان قد ي كثر الكالم فيقع يف غيبة، أو انتقاص إلنسان، أو سبٍ 
أو غري ذلك من آفات الكالم. وما كان الَسبب إاَل أنَه أطلق لنفسه عنان الكالم من غري 

 حساب فخاض فيما ال ينفعه بل قد يضر ه.
وقد يطلق اإلنسان بصره فيبصر شيًئا ممَا حَرم هللا ويصاب قلبه بسهم من الشيطان،    

نيا واآلخرة، أو  يبصر  شيًئا من زخرف الدنيا فتتعَلق نفسه به، فإَما فيكون واباًل عليه يف الد 
 سعى له فضَيع حظَا من الز هد، وإَما تركه فكان عليه حسرة.

 مأل ماوقد يكثر األكل فيكسل عن الطاعة، ويفرت عن العبادة. ويف احلديث املرفوع: "   
 لطعامه فثلث حمالة ال كان  فإن ،صلبه يقمن أكالت آدم ابن حبسب ،بطن من اشرً  آدمي

 .(2)"لنفسه وثلثوثلث لشرابه 
وقد خيالط أهل السوء فيصيبه نتنهم. فمثلهم كمثل صاحب الكري، إَما أن حيرق ثيابك    

 وإَما أن جتد منه رحًيا خبيثة.
 

 حئ جئ يي ىيني مي زي ري ٰىُّٱ)الصرب(؛ قال تعاىل:  جماهدة النفسخامًسا: 

.  وهذا (3)َّمئ خئ . واجملاهدة الزمة يف كل   فالح يطلبه اإلنسان، سواء كان دنيوايا أو أخروايا

                                                           

ابب بيان أن اإلسالم بدأ غريًبا وسيعود غريًبا، وأنَه أيرز بني املسجدين،  االميان،كتاب   ،مسلمصحيح  أخرجه مسلم يف ( 1) 
 .(144) ، رقم12٨، ص1، ج1ط
(. 23٨0، رقم )5٨٩، ص4ابب ما جاء يف كراهية كثرة األكل، ج اجلامع الصحيح سنن الرتمذي،أخرجه الرتمذي يف (  2) 

 ذا حديث حسن صحيح.قال أبو عيسى ه
 6٩ اآلية العنكبوت: سورة(  3) 
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ظاهر ال خيفى؛ فأَما أمر اآلخرة، فاآلية السابقة خري دليل على ما للمجاهدة من أثر يف تبليغ العبد 
. وأَما أمر  ، وسنته خري شاهد على اجملاهدة يف سبيل رضى هللامطالبه األخرويَة. وَهدي  الَنيب 

الدنيا، فإنك لن تنظر إىل أحد حقق فيها جناًحا إال وجدت منه بذاًل وصربًا. فالَتاجر مثاًل إن تسمع 
قصته، جتد أنَه رمَبا بدأ عاماًل بسيطًا أيخذ أجرًا زهيًدا، فصرب وبذل حَّت صار من أصحاب األموال 

 م، لكلٍ  منهم ما يبذله ويصرب عليه حَّت ينال مطلوبه.الكثرية. وكذا املخرتعون والعلماء والوجهاء وغريه
 
 جئ يي ىي ني مي زي ري ٰىُّٱيقول هللا سبحانه:  عدم التَّكرب؛ ا:سادسً   
، ويقول (1)َّحت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئحئ

 .(2)َّىب نب مب زب  رب يئ ىئ نئ مئُّٱٱسبحانه: 
 

فهذه ستة أمور حيتاجها اإلنسان لتهيئة روحه حَّت تكون قابلة ألنوار اهلداية مستعدة لالنتفاع ابلقرآن    
. وهي بعض ما حيتاجه اإلنسان يف هتيئة روحه، لتكون مقتفية ألثر الرَتبية الرابنية، منتفعة ابهلداية الكرمي

يتعلق هبذا املبحث. وقد أشران يف أول املبحث إىل القرآنية. وهبذا نكون قد انتهينا من اجلانب األول ممَا 
أَن الكالم هنا لن يستوعب كل ما يتعلق ابلعوامل اليت تعني على االستفادة الرَتبوية من آي كتاب هللا 

 تبارك وتعاىل.
 

 املطلب الثاين: التهيئ ابلفهم
ينقسم الَناس يف مستوايت هتيئهم لفهم كالم هللا سبحانه وتعاىل إىل قسمني، أشبههما حبالة الطفل    

مع الطعام. فمن الَناس من ال يتوصل لفهم اآلايت إاَل من خالل آخرين، يشرحون له معاين اآلايت 
حيتاج إىل غريه إاَل فيما  ويبينون له ما فيها من هداايت. وهذا حال العوام؛ وهم األغلب. ومنهم من ال

وهذا حال طلبة العلم ومن كان يف حكمهم. وكذلك الطفل يف أول مراحل حياته يكون  ندر وقَل؛
اعتماده كلياا على غريه يف الطعام والَشراب، مثَ يتدرج حَّت يكون اعتماده على نفسه كلَيا إال يف حاالت 

 خاَصة.
                                                           

 ٨2املائدة: جزء من اآلية  سورة(  1) 
 146األعراف: جزء من اآلية  سورة(  2) 
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ىل القسم الثاين تدرجيياا حَّت يصبح الواحد منهم قادرًا على فهم وينتقل الَناس من القسم األول إ   
اآلايت بنفسه واالستفادة من هداايهتا. ونقول أَن االنتقال تدرجيي لنشري إىل أَن الذين يستطيعون فهم 
آايت كتاب هللا واالنتفاع منها متفاوتون يف درجات استطاعتهم تلك. كما أَن هذا التقسيم نسيب يف 

خص ابعتبار النص القرآين الذي يتناوله. وال يكون انتقال اإلنسان من حالة االعتماد على غريه كل ش
يف فهم آايت القرآن الكرمي إىل االعتماد على نفسه، يف فهم اآلايت واستنباط االحكام واالنتفاع تربوايا 

 منها، إاَل بطلب العلم. وهذا ما سنعرج على شيٍء منه يف هذا املبحث. 
من العلم يشار  ؛ وأول شيءٍ عال إىل أن يكون له َقْدر من العلمو  حيتاج اإلنسان لفهم كالم هللا جلَ    

غريها معناها تنفعه يف فهم ويفهم . فكل آية يتعلمها اإلنسان الكرميإليه يف هذا الباب هو العلم ابلقرآن 
آن ابلقرآن. فيَـْقرأ  مثاًل، أو َيسَمع  ؛ هو تفسري القر الكرميطلب يف تفسري القرآن وأول ما ي   من اآلايت.

إذا َقرأ أو ؟ فم الذين أنعم هللا عليهما يتساءل من ه، فرمبَ (1)ٌَّّ ٰى ٰر ٰذُّٱ :قول هللا تعاىل
 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئُّمَسع قول هللا تعاىل: 

 نث مث  زث رث ٱُّهللا تعاىل: وقول ،(2)َّىف يث ىث  نث زثمث رث يت

، تبني له (3)َّزنرن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث
 اإلمجال واتضح املعىن.

م ن حظٍ  م ن الوحي الثَاين؛ وهو سَنة الَنيب  البَد ملن يتطَلب فهم كالم هللا  الكرميوبعد القرآن    
 بتخصيص عامٍ ، أو تبني جممٍل، أو تقيد مطلٍق، أو غري ذلك.  الكرمي؛. ففيها بيان كثري من القرآن

إبقامة الصالة، ولكن من غري بيان لكيفيتها، وجاءت السنة ببيان  الكرميفمثاًل؛ جاء األمر يف القرآن 
 ذلك.

جبانبني مهَمني من العلم ال حيصل ، مثَ عليك بعدها فهذان ركنان رئيسان يف طلب فهم كالم هللا    
 إاَل هبما؛ أحدها اللغة العربية وما يتبعها، واآلخر علوم القرآن الكرمي. الكرميل الفهم آلايت القرآن كما
، وال ميكن أن يـ ْفَهم إال من خالهلا. ويف الكالم عن اللغة الكرميفأَما اللغة العربية، فبها نزل القرآن    

جة حتتها؛ فمن ذلك النحو والصرف وعلم االشتقاق العربية والعلم هبا، إشارة إىل أنواع من العلوم املندر 
                                                           

  7 اآلية الفاحتة: سورة(  1) 
 6٩ اآليةالنساء:  سورة(  2) 
 5٨ اآليةمرمي:  سورة(  3) 



 

45 
 

ومفردات الكالم ومعانيها، وما يتعلق ابلبالغة من البيان واملعاين والبديع وغري ذلك. ولعل  ي أمث  ل مبثال 
 واحد على أثر اللغة يف فهم القرآن العظيم.

؛ يف هذه اآلية تقدمي وأتخري. واألصل يف نظم (1)َّخص حص مس خس حس جسُّقال تعاىل:   
الكالم أن يقدم الفاعل على املفعول. ولكن يف هذه اآلية مل يكن األمر كذلك بل تقدم املفعول على 
الفاعل. ولوال إدراك  أْوج ه  الكالم وعالمات اإلعراب لتوهم القارئ معىن غري مراد من اآلية. فلفظ 

ضمة. فدلَنا ذلك على أَن اخلشية واقعة من العلماء، وأَن الذي  ج ع َلت عالمته اإلعرابية َّخصُّ
 وجبت له اخلشية هو هللا اجلليل العظيم سبحانه.

إىل حنو مثانني  (2)وأَما علوم القرآن الكرمي ففنٌّ جيمع أنواًعا من العلوم، أْوَصَلها اإلمام السيوطي   
ن  ب اإلنساَن كثريًا من املزالق اليت . حيصل ملن يتعَلمها كثرٌي من الفهم لكالم هللا (3)نوًعا . كما أهنا جت 

مد بسبب الفهم اخلاطئ. فمن علوم القرآن الكرمي؛ الناسخ واملنسوخ وبه يتبني للمسلم ما جيب  الحت 
ا نسخ حكمه فلم يعد مكلًفا به. ومنها؛ املكي واملدين، وأسبا ب  النزول، والقرآءات، وغري عليه، مم 

 ذلك.
 نث مث زث رث يتىتٱُّومن أمثلة ما ت عني على فهمه بعض هذه العلوم؛ قول هللا تعاىل:    
 ىن نن من زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يثىث
. رمَبا تبادر إىل الذ  هن يف أول الَنظر إىل هذه اآلية أهَنا تبيح لإلنسان أاَل يطوف ابلصفا واملروة، (4)َّين

وأنَه ليس جيب عليه الَطواف هبما. وليس تفسري اآلية كذلك. ولو رجعنا إىل سبب النزول لوجدان أَن 
 املعىن يتضح وينجلي اإلشكال. 

                                                           

 2٨ اآليةفاطر:  سورة(  1) 
( هو أبو الفضل جالل الدين عبد الرحن بن كمال الدين أّب املناقب أّب بكر بن انصر الدين حممد اخلضريي األسيوطي،  2) 

هـ. ٩11يف مجادى األوىل سنة هـ وتويف ٨4٩عامل متبحر يف التفسري واحلديث والفقه والعربية والبالغة، ولد مستهل رجب سنة 
 الل الدين السيوطي معلمة املسلمني(اإلمام ج -64)سلسلة أعالم املسملني 

 .الكرمياالتقان يف علوم القرآن انظر: السيوطي، جالل الدين عبدالرحن بن أّب بكر، (  3) 
 15٨ اآليةالبقرة:  سورة(  4) 
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 حديث يومئذٍ  وأان  النيب زوج ▲ لعائشة قلت" :قال أنهحه هللا ر  (1)فـََعن عروة ابن الزبري   
 لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىتٱُّٱ :وتعاىل تبارك هللا قول أرأيت نالس   
 كانت  لو كاَل   عائشة فقالت .هبما يطوف اَل أ اشيئً  أحد على أرى فال َّيلىل مل يك ىك مك

 ملناة يهلون كانوا  األنصار يف اآلية هذه أنزلت إَّنا .هبما يطوف أاَل  عليه جناح فال كانت  تقول كما
 رسول سألوا اإلسالم جاء فلما واملروة الصفا بني يطوفوا أن يتحرجون وكانوا ()قديد حذو مناة وكانت

 لك اك يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رث يت ىتٱُّٱ :تعاىل هللا فأنزل ذلك عن  هللا
 .(2)"َّيلىل مل يك ىك مك

، من خالل اإلشارة إىل سبب النزول، ▲فتأَمل رحك هللا كيف أْوضحت أم  املؤمنني عائشة    
 .معىن اآلية جلًيا. وهذا نوع واحد من أنواع علوم القرآن الكرمي، ولكل نوع أثر على فهم كالم هللا 

ا هي     ولقد نَبه الباحث يف أول هذا الفصل على أَن املوضوع متسع وأنَه لن يستقصي ما فيه، إَّن  
إشارة إىل شيٍء منه. لعَل القارئ يرجع إىل نفسه فيعلم ما فيها من قصور يف هذا الباب. فيكون ذلك 

 كرمي واالستفادة منها.دافًعا له إىل طلب العلم حَّت يكون أقدر على االنتفاع من آايت القرآن ال
حيث  –التهيئ ابلفهم  –وهنا نكتة خيتم هبا الباحث؛ الحظ أخي أَن كَل ما ذكر يف هذا املبحث    

ل أَن العلم هو العامل األول املوصل بعد فضل هللا إىل االنتفاع بكالم هللا.  على طلب العلم، وأيص  
 مس خس حس جسُّ. وتلخيص ذلك يف قول هللا تعاىل: فاألكثر علًما هو األكثر انتفاًعا ابلقرآن الكرمي

. فلنحرص إًذا أيها املبارك على طلب العلم واالستزادة منه، فب ه  شرف  الدنيا وفوز  (3)َّخص حص
 اآلخرة.

                                                           

وابن عمته صفية، وعروة  هو أبو عبد هللا عروة بن الزبري بن العوام بن خويلد بن أسد القرشي، والده حواري رسول هللا  ( 1) 
أحد الفقهاء السبعة، وعامل املدينة، حدث عن أبيه بشيء يسري وعن أمه أمساء بنت أّب بكر، ولزم خالته أم املؤمنني عائشة وتفقه 

هـ ٩3ه وقيل بعد ذلك، وتويف سنة 23هبا، رضي هللا عنهم أمجعني، كما أخذ عروة عن عدد من الصحابة والتابعني، ولد سنة 
 (421/ص  4هـ. )سري أعالم النبالء ج٩5هـ وقيل ٩4 وقيل

(  ) موضع بني مكة واملدينة 
 رقم ،431، ص1، ج1احلج، طابب يفعل يف العمرة ما يفعل يف كتاب العمرة، ،  صحيح البخاري أخرجه البخاري يف ( 2) 
، 1طابب بيان ان السعي بني الصفا واملروة ركن ال يصح احلج إال به، ، كتاب احلج، صحيح مسلم وأخرجه مسلم يف .(17٩0)

 .(1277) ، رقم٩2٨، ص3ج
 2٨ اآليةفاطر:  سورة(  3) 
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بية. املبحث الثاين:  مفاهيم يف الرتَّ
مبجال الرَتبية وتعديل إَن هذا البحث وإن كان يف التفسري وعلوم القرآن الكرمي إاَل أَن له ارتباطًا    

نْت إضافة هذا املبحث خلطَة البحث ليكون إضافة للقارئ ولتتسع دائرة  السلوك. ولذلك است ْحس 
الفائدة، وليكون متهيًدا للب   البحث. وسيظهر هذا املبحث على شكل نقاط، كل  واحدة منها تتناول 

 متعد  دة وبني االستفادة الرَتبوية من القرآن الكرمي. مفهوًما تربواًي أو سلوكًيا أو تربط بني جوانب تربويَة
بية  • عملية متشعبة هلا فروع متعددة ولذلك أفردت يف بعض اجلامعات بكل  ية خاَصة، هتتم  الرتَّ

 مبا يتعلق هبا من علوم، حتتها أقسام تزيد وتنقص حبسب اجلامعة.
دف إىل تنمية القدرات العقلية، والرَتبية الروحية الرَتبية يف كل جانب؛ هي َّنوه "فالرَتبية العقلية هت •

. وعلى هذا فالرَتبية هلا ارتباط بكل   جوانب (1)هتدف إىل تنمية القوى الروحية، وهكذا ..."
احلياة، ويف هذا البحث يرك  ز الباحث على جوانب الرَتبية اليت حتقق العبودية هلل تبارك وتعاىل، 

 غريها من جوانب الرَتبية؛ فالقرآن الكرمي شامل لكل جوانب احلياة.وال مينع ذلك من الَتطرق ل
 .(2)الرَتبية عملية تراكمية متدر  جة، ويعد  الَزمن عاماًل مهَما يف بلوغ الرَتبية غاايهتا  •
للعملية الرَتبوية أهداف وآليات تنفيذ )وسائل لتحقيق األهداف(، ولذلك البَد من الَتقومي  •

 يف أثناء العملية الرَتبوية. الرَتبوي 
 حماسبة النفس شكل من أشكال الَتقومي الرَتبوي. •
 .(3)الرَتبية تتأثر مبا حوهلا من ن ظ م سياسية وعقائدية واقتصادية وغري ذلك •
من مصادر األول  صدرامل هو الكرمي القرآنيقرر بعض الباحثني يف أصول الرَتبية اإلسالمية أَن  •

 .(4)اإلسالمية، وأنَه كذلك مرّب على القيم اإلميانية ومنظم للتعامالت االنسانية بيةالرتَ 

                                                           

 . 11، ص 3ط حول الرتبية والتعليم،بكار،  ( 1 )
 .11، ص 3ط حول الرتبية والتعليم،انظر: بكار،  ( 2 )
 .17، ص 3ط حول الرتبية والتعليم،انظر: بكار،  ( 3 )
 .1٨، ص أصول الرتبية اإلسالمية( انظر: رمي الباين وجمموعة،  4 (
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، ية تشمل مظاهر العبودية املتنوعة؛ جانب عالقة العبد برب  ه، وجانب عالقته مبجتمعهبية القرآنالرتَ  •
 حتٱُّ:. يقول الرب  جلَ يف عاله(1)كذلك تشمل عالقته ابلكون من حوله، و بذاته وجانب عالقته

  .(2)َّجخ مح جح  مج حج مث هت مت خت
 املنظم طبيقالتَ  على يشمل الذي العلم هو السلوك تعديل أنَ  ونيوارد وهريون كوبر  يرى" •

 لوكالس   يف ومفيد جوهري تغيري إحداث بغية وذلك لوكيةالس   القوانني عن انبثقت اليت لألساليب
 .(3)"واالجتماعي األكادميي

 سواء اإلنسان توجه اليت العليا واملثل واألهداف القوانني من جمموعةأبهنا  بويةالقيم الرتَّ ت عَرف  •
 .(4)السماوي أو االجتماعي أو املادي ابلعامل عالقته يف

ا ، فليس اكتساب املعارف وحده كافيً (5)بية وإن كان بينهما ارتباط كبريالتعليم ال يساوي الرتَ  •
 ىثٱُّٱيقول الباري جَل ذكره: . وهذا ما ينبغي أن حيذر املسلم من الوقوع فيه إذ لتحقيق الرَتبية

 رن مم  ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث

 .(6)َّمي زي ري ٰى ين ىن ننمن زن
 

 .املبحث الثَّالث: التَّعريف ابلسورة
يتناول البحث سورة الش عراء بدراسة اإلشارات الرَتبوية املستفادة منها، ولذلك حيسن الَتعريف    

 ابلس ورة.

                                                           

 . 36ص أصول الرتبية االسالمية، وجمموعة،  رمي الباينانظر:  ( 1 )
 162 اآلية: سورة األنعام ( 2 )
  =postcount=110492http://www.acofps.com/vb/showpost.php?p&1 "ملف خمتصر عن تعديل السلوك"الصغري،  ( 3 )

 .3ص  حبث جامعي،القيم الرتبوية ألدارة الوقت يف حياة املسلم،  ،العقاب ( 4) 
 / /0/83086http://www.alukah.net/social "، العالقة بني الرتبية والتعليم"  اإلمساعيل،(  5 )
 5 اآلية اجلمعة: سورة(  6 )
 

http://www.acofps.com/vb/showpost.php?p=110492&postcount=1
http://www.alukah.net/social/0/83086/
http://www.alukah.net/social/0/83086/
http://www.alukah.net/social/0/83086/
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هي سورة الشعراء، وهو االسم املشهور هلا. وذ كر أَن من أمساءها )طسم الشعراء(، و )طسم(،    
وهو اسم تشرتك فيه سورة الشعراء مع  ؛(2). ومن األمساء املشرتكة )الطواسني((1)و)الظ لة( و)اجلامعة(

 .(4)، ومل يصح استثناء شيٍء منها(3)سورة القصص وسورة النمل. وهي مكية
وقد جاءت آاثر متعل  قة ببعض آايت هذه السورة لكَنها ال تعترب أسباَب نزوٍل. فسبب النزول هو    

شيٍء من هذه السورة سبب نزول على  الواقعة اليت ينزل على إثرها شيٌء من القرآن الكرمي، ومل يرد يف
 هذا املعىن.

 عنهما هللا رضي عباس ابن عنوأَما اآلاثر اليت جاءت متعلقة آبايت هذه الس ورة؛ فمنها ما جاء    
 صعد حَّت  هللا رسول خرج املخلصني منهم ورهطك َّمت زت رت يبٱُّٱ نزلت ملا:"قال

 سفح من خترج خياًل  أنَ  أخربتكم إن أرأيتم فقال إليه فاجتمعوا هذا من فقالوا صباحاه اي فهتف الصفا
 شديدٍ  عذابٍ  يدي بني لكم نذير فإين    قال ،كذابً   عليك جربنا ما قالوا مصدقيَ  أكنتم اجلبل هذا

"...(5). 

 ،خري واملكي والبصرياأل ( آية يف املدين226عدد آايت سورة الشعراء مئتان وست وعشرون )   
. وتعد  السادسة والعشرون يف (6)يف املدين األول والكويف والشامي ( آية227)مئتان وسبع وعشرون و 

 .(7)ترتيب آايت املصحف الشريف. ويف ترتيب النزول تعد  السابعة واألربعون، بعد الواقعة وقبل الَنمل
ش عراء وقد حرص بعض العلماء على ذكر مناسبات تربط بني الس ور. وذ ك ر أَن من مناسبة سورة ال   

 . (٨)ملا قبلها أهَنا جاءت بتفصيل قصص األنبياء اليت ذكرت إمجااًل يف سورة الفرقان

                                                           

 .2٨٩ص أمساء سور القرآن وفضائلها،الدوسري،  :( انظر 1) 
 .5، ص16، ج1طجلامع ألحكام القرآن، ( انظر: القرطيب، ا 2) 
 .33ص االتقان يف علوم القرآن،(  انظر: السيوطي،  3) 
 .61ص التعريف بسور املصحف الشريف،بطاقات ( انظر: نصيف،  4) 
 ، رقم1270، ص1، ج1ط، كتاب التفسري، سورة تبت يدا أّب هلب وتب، صحيح البخاري أخرجه البخاري يف ( 5) 
(4٩71). 

 .1٩6، ص1ج 1ط البيان يف عد آي القرآن،انظر: الداين،  ( 6) 
 .٩0، ص1٩ج التحرير والتنوير،انظر: ابن عاشور،  ( 7) 
 .107ص ،وررر يف تناسب الس  تناسق الد  السيوطي، (  ٨) 
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موضوع سورة الشعراء يعاجل أصول الد  ين وجوانب العقيدة، وهذا شأن سائر الس ور املكَية. وتركز    
 .(1)ار، مع وعد ووعيد، وتبشري وإنذآايت السورة على إثبات صدق ما جاء به الَنيب 

إىل  1٩2، واخلامتة من ٩إىل اآلية  1وتقَسم السورة إىل مقد  مة وقصص وخامتة؛ فاملقدمة من اآلية    
، وبينهما القصص. قَصة موسى، مثَ إبراهيم، مثَ نوح، مثَ هود، مثَ صاحل، مثَ لوط، مثَ شعيب عليهم 227

  .(2)السالم

                                                           

 .25٨3، ص1٩جيف ظالل القرآن، سيد قطب، انظر: (  1) 
 .61ص بطاقات التعريف بسور املصحف الشريف،نصيف، . و 25٨3، ص1٩جيف ظالل القرآن، سيد قطب، انظر:  ( 2) 
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 الفصل اخلامس: تفسري إمجايل خمتصر

 .كلماتال غريب املبحث األول:

 .(3). والبيان؛ الكشف عن الشيء(2)الواضح الظاهر: (1)َّحمُّ
 .(5): البخع قتل النفس غماا(4)َّىمٱُّ
 . وأتيت يف مواضع أخرى بغري هذا املعىن.(7): عالمة ودليل(6)َّيقُّ
 .(٩): الذي يـ ْقه ر  وال يـ ْقَهر(٨)َّممٱُّ
تقتضي اإلحسان للمرحوم، وقد تستعمل يف الر  قة اجملَردة أو : كثري الرحة. والرحة؛ رَقة (10)َّرنُّ

 .(11)يف اإلحسان اجملَرد، وهي من هللا إحساٌن حمض
 .(13): ذلَلَت حَّت اختذهتم عبيًدا(12)َّىيُّ

                                                           

 2 اآلية الشعراء: سورة(  1) 
 .10٩، ص 1٩ج  ،1ط ،والتنويرالتحرير ، بن عاشورا( انظر:  2) 
 .٨٩، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  3) 
 3 اآلية الشعراء: سورة(  4) 
 .4٨، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  5) 
 ٨ اآليةالشعراء:  سورة(  6) 
 .633، ص 1٩ج ، 1ط، جامع البيان يف أتويل القرآن، ( انظر: الطربي 7) 
 ٩ اآليةالشعراء:  سورة(  ٨) 
 .433، ص 2، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  ٩) 
 ٩ اآليةالشعراء:  سورة(  10) 
 .253، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن( انظر: الراغب،  11) 
 22 اآليةالشعراء:  سورة(  12) 
 .416، ص 2، ج املفردات يف غريب القرآن( انظر: الراغب،  13) 
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. ويف هذه اآلية يكون (2): اإلفك كل  مصروف عن وجهه الذي حيق  أن يكون عليه(1)َّرثُّ
حر الذي ال حقيقة لهاملعىن؛ ما أيتون به من الفرية   .(3)والس  

ٱ.(6)، وهو سوء احلال(5): أي؛ ضر  (4)َّمبُّ

 .(٨): الشرذمة هي اجلماعة املنقطعة(7)َّجكُّ

 .(10): الطود هو اجلبل العظيم. ووصفه ابلعظم لكونه بني األطواد عظيًما(٩)ٌَّّٱُّ

 .(12): الثناء احلسن(11)َّيل ىلٱُّ
 .(14): اململوء(13)َّىثٱُّ
 .(16)املكان املرتفع الذي يبدو من بعيد :(15)َّ  حض  ُّٱ

                                                           

 45 اآليةالشعراء:  سورة(  1) 
 .23، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  2) 
 .34٨، ص ٩، ج 1ط، جامع البيان يف أتويل القرآن، ( الطربي 3) 
 50 اآليةالشعراء:  سورة(  4) 
 .4٩5، ص 4ج ، مادة: "ضري"، 2ط، لسان العرب( ابن منظور،  5) 
 .3٨2، ص 2، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  6) 
 54 اآليةالشعراء:  سورة(  7) 
 .340، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  ٨) 
 63 اآليةالشعراء:  سورة(  ٩) 
 .404، ص 2ج  القرآن،املفردات يف غريب ( الراغب،  10) 
 ٨4 اآليةالشعراء:  سورة(  11) 
 .714، ص 6ج ، 2ط، القرآن العظيمتفسري ابن كثري، (  12) 
 11٩ اآليةالشعراء:  سورة(  13) 
 .33٨، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  14) 
 12٨ اآليةالشعراء:  سورة(  15) 
 .274، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن الراغب،(  16) 
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 . (2): الص نع إجادة الفعل، ويراد ابملصانع األماكن الشريفة (1) َّ جع ٱُّٱ

 .(4): داخل بعضه يف بعض(3)َّننُّ

: هلا وجهني؛ األول أن يكون املعىن من الَسَحر الذي هو طرف احللقوم. وحيمل (5)َّجحُّ
ْحر يتوصل بلطفه ودقته يف اآلية على الكناية: أي أنَه حمتاج  إىل الغذاء. والثاين أن يكون املعىن أَن له س 

 .(6)إىل ما أييت به ممَا يَدعيه
 .(٨): م ن قلى. أي: شديد البغض لعملهم(7)َّىكٱُّ
اف  من العذاب(٩)َّجعُّ  . (10): جتعلون أنفسكم يف حفظ ممَا خي 
 .(12): ال تكونوا ممَن نقص الَناس حقهم(11)َّمهُّ
 .(14)امليزان : هو(13)َّحيُّ

                                                           

 12٩الشعراء:  سورة(  1) 
 .376، ص 2، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  2) 
 14٨ اآليةالشعراء:  سورة(  3) 
 .707، ص 2، ج املفردات يف غريب القرآن( الراغب،  4) 
 153 اآليةالشعراء:  سورة(  5) 
 .2٩٩، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن( انظر: الراغب،  6) 
 16٨ اآليةالشعراء:  سورة(  7) 
 .532، ص 2، ج ناملفردات يف غريب القرآ( انظر: الراغب،  ٨) 
 177 اآليةالشعراء:  سورة(  ٩) 
 .6٨٨، ص 2، ج املفردات يف غريب القرآن( انظر: الراغب،  10) 
 1٨1 اآليةالشعراء:  سورة(  11) 
 .13٩، ص 1٩ج ، 1ط ،جامع البيان يف أتويل القرآن( انظر: الطربي،  12) 
 1٨2 اآليةالشعراء:  سورة(  13) 
 .5٩1، ص 6ج ، 2ط، القرآن العظيمتفسري ابن كثري، ( انظر:  14) 
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 .  (2): اخلْلق األولني(1)َّجم يلُّ

 .(4): مجع كسفة وهي القطعة. كسًفا من السماء أي؛ جانًبا من السماء(3)َّىيُّ

 .(6): كَذاب. واإلفك كل  مصروف عن وجهه الذي حيق  ان يكون عليه(5)َّمبُّ
 
 

 .عىن اإلمجايلامل املبحث الثاين:
. وقد عاجلت السورة (7)بدأت سورة الشعراء حبروف التهجي، وهو النوع الثاين من أنواع فواتح السور   

قضَية الَدعوة من جوانب عَدة؛ جانب  الَداعي وجانب  املدعوين وجانب  الرسالة اليت خياطب هبا 
 املدعوون. 

ل  وضوح الر  سالة وظهور احل    ق   الذي فيها. فالقرآن الكرمي، أصل  الرسالة  فأول السورة فيه مقد  مة أتص  
، كما أَن اآلايت منتشرة حول املخاطبني ابلَدعوة،  اإلهلية  هلذه األَمة، ظاهٌر واضح  الد اللة على احلق  
تدهل م على صدق الَداعي. ومنها هذه األرض وما فيها من الَنبات الذي فيه من أطوار احلياة ما يدل 

البعث اآلخر، أفال ينظر املكذبون املعاندون، وقد زعموا أهَنم يطلبون دلياًل وآية، على حتق ق على حتق ق 
، إىل ما حوهلم من اآلايت املنتشرة الظَاهرة البينة يف األرض، واليت فيها كمال البعث وصدق الرسول 

كونوا ليؤمنوا، ال إلَن احلَق مل الد اللة على صدق الرسالة والرسول. إَن يف ذلك آلية ولكَن أكثرهم مل ي
هَنم ما أتتيهم من آية إال كانوا عنها معرضني. فسوف أو أَن اآلايت مل تكن كافية بل أليكن ظاهرًا 

 يعلمون يوًما ما هي حقيقة ما وعدهم الرسول فكانوا به يستهزئون.

                                                           

 1٨4 اآليةالشعراء:  سورة(  1) 
 .016، 6ج  ،القرآن العظيمتفسري ابن كثري، . و 13٩، ص 1٩ج  ،1، طجامع البيان يف أتويل القرآن( انظر: الطربي،  2) 
 1٨7 اآليةالشعراء:  سورة(  3) 
 .23٩، ص 1٩ج ، 1ط، جامع البيان يف أتويل القرآن( انظر: الطربي،  4) 
 222 اآليةالشعراء:  سورة(  5) 
 .23، ص 1، ج املفردات يف غريب القرآن: الراغب، ر( انظ 6) 
 .625صاالتقان يف علوم القرآن، ( انظر: السيوطي،  7) 
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. فليست مهَمة سعة، تسلية لرسول ويف هذه املقد  مة، واليت امتدت من اآلية األوىل إىل اآلية الَتا   
الَداعي إىل هللا إلزام الَناس ابحلق   كرها وإََّنا عليه تبليغهم وبيان احلق   مَث يكون حساهبم بعد ذلك على 
أعماهلم حبسبها، إن خريًا فخري وإن شرًا فشر. ولو كان القصد إلزام الناس ابحلق   رغًما عنهم ملا كان 

ع املعاندين فال ميلكوا بعدها إاَل ذلك شاق ا أو عسريً  ض  ا على هللا سبحانه، بل إَن آية واحدة ميكن أن خت 
 االنقياد ألمر هللا سبحانه.

 مَث تتتابع اآلايت يف سرٍد بديع وبياٍن بليغ، تقص  علينا من أنباء ما قد سبق. فهذا موسى    
، وتلك عاد من بعدها مثود، وقوم لوط وأصحاب األيكة ، وذاك نوح وقومه، وذا إبراهيم 

وللد عاة من  لكل منهم قَصة فيها من العرب والفوائد ما فيها. وكل قَصة منها متث  ل تربية عملية للنيب 
 زت رت يب ُّٱ؛ بعده. كما أَن كل واحدٍة منهَن آية من آايت هللا تدل على صدق الرسول الكرمي 

 .(1)َّمت
، وإنذار الكافرين سياق القصص مبا يتناسب مع موضوع الس ورة من تثبيت الَنيب األمني وقد سار    

وتبشري املؤمنني، وبيان  حال املكذ  بني من األمم الَسابقة مع اآلايت اليت جاءت هبا رسلهم. وهذا من 
ولكَنها تظهر يف كل مرة بديع بيان الذكر احلكيم، إذ أتيت القَصة يف أكثر من موضع من القرآن الكرمي، 

مبا يتناسب مع سياق الس ورة اليت وردت فيها. فقَصة موسى جاءت يف مواضع عديدة ولكَنها أبساليب 
بل جيد فيها العظات والعرب،  (2)خمتلفة، تظهر يف كل مرَة وكأهنا قَصة خمتلفة ال يسأم القارئ من تكرارها

 وكذا جاءت ابقي القصص.
هللا من خالل قصص هذه الس ورة كيف كان كل  رسوٍل مع قومه؛ حريًصا عليهم، َحَسَن فتأَمل رحك    

العرض للَدعوة اليت فيها جناهتم، ال يسأهلم مااًل أو أجرًا. ومع ذلك ما كان من تلك األمم إاَل الَتكذيب. 
 حط مضُّضوا عنها، جيادلون ابلباطل بعدما تبنَي، وينكرون احلَق. يطلبون اآلايت فإذا جاءت أعر 

 هل مل خل  حل جل مك لك خكحك جك مق حق مف خفحف جف  مغ جغ مع جع مظ
 .(3)َّجم

                                                           

 67 اآليةالشعراء:  سورة(  1 )
 .25٨٨، ص 1٩جيف ظالل القرآن، سيد قطب، ( انظر:  2) 
 10٩ اآلية: سورة األنعام ( 3 )
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حر  فهذا موسى     ، وآايت ابهرة فما كان منه إىل أن اهتمه ابلس   يرسله رب ه إىل فرعون بقوٍل لني  
صدق معجزته وأهَنا من  وطلب منه أن جيعل بينه وبني الَسحرة موعًدا للتحدي يثبت فيه موسى 

هللا وليست سحرًا. ففعل وغلب الَسحرة وءامنوا به، ومع ذلك مل يؤمن فرعون وقومه، بل استمروا يف 
كفرهم وتكذيبهم. فهم مل يكونوا يطلوبون اآلايت ليصد  قوا ويؤمنوا، بل طلبوها جمادلة وتكذيًبا، حَّت 

 يضعوا إاَل احتمااًل واحًدا؛ وهو اتباع الَسحرة إن والَسحرة مل إهَنم يف دعوهتم للنزال بني موسى 
كانوا هم الغالبني. وما ذاك إاَل دليل على إعراضهم. فلو كانوا يطلوبون احلَق لقالوا )نتبع الغالب منهم 

 سواء كان موسى أو الَسحرة( ولكنهم مل يكونوا يطلبون احلَق ومل يريدوا اتباعه.
مل ا جاءهم رسوهلم  مم اليت جاء ذكرها يف السورة، فقوم إبراهيم وكذلك كان حال ابقي األ   

 حت جت  هب مب خب حبُّابحلجة الواضحة، ومل جيدوا يف عامل املنطق والعقل ما جييبونه به 

. فكيف لعاقل أن جيعل ضالل ءاابئه دينا يتَبعه ويعارض به رسل رب  ه، إَن هذا حقاا هلو اإلعراض (1)َّخت
 هذا هلو اخلسران املبني. عن آايت هللا، وإنَ 

. (2)َّمك لك هش مش هس مس هثُّونوح مل ا حَج قومه ومل جيدوا ما يطعنون به يف دعوته    
 سبحان هللا، كيف عَرضوا أنفسهم لعذاب هللا بكربهم واحتقارهم لعباد هللا املؤمنني!

، وحجتهم (3)َّهت مت هب مب هئ مئ هي مي خي حي ٱُّوتستمر صور اإلعراض مع عاد إذ    
، أي: ليس هذا الذي حنن عليه إاَل دين آابءان وحنن نسري على (4)َّحم جم يل ىل مل خلُّأن قالوا 

ما كانوا عليه، وقال بعض املفسرين يف معىن اآلية على قراءة }خْلق{ بسكون الالم: أَن املعىن يكون 
. فهم على كل األحوال مكذ  بون مستبعدون للعذاب كما (5)إن هذا الذي جئتنا به ااَل  كذب األولني 

، إذ امتنعوا عن قبول هو حال الكافرين يف كل زمان. وكذلك كان حال مثود مع نيب هللا صاحل 
الَدعوة لكون الَرسول الذي أرسل إليهم بشٌر مثلهم. مثَ طلبوا آية، فلما جاءهتم كفروا هبا وعقروا الناقة. 

إلعراض عن آايت هللا يف كل قَصة لكن مع اختالف أشكال اآلايت اليت جاءت وكذا تكرر مشهد ا
                                                           

 74 اآليةالشعراء:  سورة(  1 )
 111 اآليةالشعراء:  سورة ( 2 )
 136 اآليةالشعراء:  سورة(  3 )
 137 اآلية الشعراء: سورة(  4 )
 .377، ص 1٩، ج 1، طجامع البيان يف أتويل القرآنالطربي، انظر:  ( 5 )
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 زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱلكل قوم. ويف ذلك تصديق لقول هللا تبارك وتعاىل: 
أيًضا أتكيد هلذا املعىن. فقد هناهم عن عملهم القبيح، فلَما مل جيدوا ما  . ويف قَصة لوط (1)َّمئ

يرد  احلَق الذي معه هَددوه أبن خيرجوه من قريتهم، وهذا حال أهل الباطل حني يدمغهم احلق  يهامجون 
 ين ىن منخن حن جن يم ىم مم ُّٱالد عاة إليه. ولك أن تعجب من الت همة اليت وجهوها له 

 اعجب! فمَّت كانت الطهارة هتمة؟! ولكَنه اإلعراض عن آايت هللا. ، نعم(2)َّمه جه
، (3)أبنَه من املسحورين ومل يكن أصحاب األيكة إال تتمة هلذا املنهج اإلعراضي، فاهَتموا شعيًبا    

ومل يقبلوا به رسواًل لكونه بشرًا. فكان العذاب مصريهم كما كان مصري من كان قبلهم من األمم اليت 
 كَذبت؛ قوم فرعون، وقوم إبراهيم، وقوم نوح، وعاد، ومثود، وقوم لوط، وغريهم.

أتَمل كيف تنوعت اآلايت، بتنوع القصص، واختلفت الذ نوب اليت أهلكت األمم بسببها. وكأَن يف    
اليت كانت ذلك رسالة لكل   خماطب ابلقرآن الكرمي أن يتعظ حبال األمم السابقة. وكأَن يف تنوع الذ نوب 

عليها األمم املذكورة وتنوع ردودهم، مراعاة لتنوع املخاطبني حبيث يتعظ كٌل مبن هو قريب من حاله؛ 
فمن كان ذا سلطان أطغاه فقد كان فرعون قبله ذا سلطان، فما أغىن عنه سلطانه. ومن كانت حَجته 

فله فيهم عربة. ومن منعه كربه  ات  باع اآلابء واألجداد من السابقني فقد فعل ذلك قبله قوم إبراهيم
واحتقاره خللق هللا من اتباع احلق   فإن قوم نوح سبقوه بذلك فكانت عاقبتهم العذاب. وما أكثر من 
متثل أحوال تلك األمم يف حياته فعصا ربَه بنفس حجج أولئك القوم. وكم هم، يف زماننا، الذين غرهتم 

نيا كعاد. وكم من قوم قوهتم وما وصلوا إليه من تقدم وصناعات فكا نوا بطغياهنم واغرتارهم بزخرف الد 
ٍ بثمود. وكم من قوم استغرقوا  ثبتت هلم احلقيقة، وقامت عليهم احلجة، مَث إذا هم يكفرون يف شبٍه بني  
يف الفواحش كقوم لوط، أو ظلموا يف املعامالت املالية وأهلتهم الرأس مالية العاملية عن امتثال أوامر الشرع 

  جمال املعامالت فكانوا كأصحاب األيكة.يف
مَث وبعد هذه السلسلة من األمم املعرضة عرب األزمان، واليت يالحظ اجتماعها يف أسباب من القوة    

الد نيوية اليت مل تغن عنهم شيًئا ملا جاء أمر ربك، جاءت خامتة السورة تقرر املعىن الذي جاء يف أوهلا؛ 
ن عند هللا، منزَه ال أيتيه الباطل أبًدا، وأَن املعرضني ال تنفعهم اآلايت، وأَن أبن القرآن الكرمي آية م

                                                           

 5 اآليةالشعراء:  سورة(  1 )
 56 اآليةالنمل:  سورة(  2 )
 .3٨5، ص 1٩ج ، 1، طجامع البيان يف أتويل القرآنالطربي،  ( 3 )
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. ويف هذه اخلامتة أيًضا العذاب متحقق ملن أعرض عن طريق هللا وأشرك به ولو كان الرسول الكرمي 
خبفض   جاء ذكر لبعض الوصااي اليت حيتاجها الَداعية عموًما والَرسول خصوًصا؛ فأ مر رسول هللا

  اجلناح، ودعوة األقربني، والَتوكل على العزيز الرحيم.
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 الفصل السَّادس: اإلشارات القرآنية

فصل حيسن الَتنبيه إىل أَن الكالم عن التفسري اإلشاري هنا قد جاء يف سياق قبل البدء يف لب   هذا ال   
َن بعض املفسرين إالتأصيل لإلشارة القرآنية، وليس خلطًا بني موضوع البحث والَتفسري الص ويف. وحيث 
، فإَن من املثري لتأص يل اإلشارة القرآنية قد وَسع تعريف الَتفسري اإلشاري ليشمل كَل تفسرٍي وراء الَنص  

 ذكر أقوهلم يف ذلك. 
 

 شاريملبحث األول: حملة عن التفسري اإلا
 شاريإلاملطلب األول: تعريف التفسري ا

التفسري اإلشاري، منهج من مناهج الَتفسري اليت اشتهر هبا الصوفية، ويسَمى الَتفسري الص ويف أو    
 هو: اإلشاري التفسريالفيضي. وقد عَرفه عدد من العلماء بتعريفات متقاربة. قال الشيخ الصابوين: "

 من ابهلل للعارفني تظهر أو العلم، أويل لبعض تظهر ةخفيَ  إلشارات ظاهره، خالف على القرآن أتويل
 يف انقدحت أو العظيم، القرآن أسرار فأدركوا بصائرهم هللا نور نممَ  للنفس، واجملاهدة لوكالس   أرابب

 وبني بينهما اجلمع إمكان مع الرابين، الفتح أو اإلهلي اإلهلام بواسطة الدقيقة، املعاين بعض ذهاهنمآ
 .(1)"الكرمية اآلايت من املراد الظاهر

 أتويل هو. .اإلشارى أو الفيضى التفسرييف تعريفه:" رحه هللاوقال الدكتور حممد حسني الذهيب    
 وميكن السلوك، ألرابب تظهر ةخفيَ  إشارات مبقتضى منها يظهر ما خالف على الكرمي القرآن آايت

 .(()2)"املرادة اهرو الظ وبني بينها التطبيق
ويالحظ املتأم  ل يف الَتعريفات اليت ذكرها العلماء أهَنا متقاربة إىل حدٍ  كبري، وأهَنا يف جمملها تصف    

الَتفسري الذي اشتهر به بعض علماء الص وفية، وإن كان بعض العلماء ميث  ل للَتفسري اإلشاري أبمثلة من 
على هذا شاري، مصطلح الص وفية. فالتفسري اإلور غري تفاسري الص وفية، بل أبمثلة ترجع إىل قبل ظه

                                                           

 .115ص ، 1ج، 4، ط التبيان يف علوم القرآن( الصابوين،  1 )
 .261، ص2، ج7، طالتفسري واملفسرونالذهيب، (  2 )

 ( )  يف دراسة له عن التفسري اإلشاري نفس هذا التعريف وعزاه للزرقاين يف مناهل  اليافعي ق َديش صاحل بن الفتاح عبدوقد نقل
(. وقد نشرت هذه الدراسة يف عدد من املواقع على الشبكة العنكبوتية منها ملتقى أهل التفسري: 2/56العرفان )
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يشمل ما جاء عن الص وفية منه وما جاء عن غريهم. كما يالحظ أَن بعضهم وَسع الَتعريف  النظر
ليشمل كَل تفسري على غري ظاهر الَنص، بينما فَصل آخرون بني املقبول من ذلك فجعلوه تفسريًا 

 ا ابطنًيا مردوًدا أو تفسريًا صوفًيا نظراًي.إشاراًي، وجعلوا غريه إَما تفسريً 
وقد اكت فَي يف هذا املبحث إبيراد تعريفني خمتارين، فيهما حترير ملعىن الَتفسري اإلشاري، وأ هلت    

الَتعريفات اليت وسعت املعىن ليشمل ما ليس من الَتفسري اإلشاري. ومل تذكر الَتعريفات اليت فيها ح كم 
 شاري، لوجود مطلب خاص حبكم التفسري االشاري.على التفسري اال

 
 شاريطلب الثاين: مناذج من التَّفسري اإلامل

الحظ أخي القارئ يف هذا املطلب أَن املقام ليس مقام نقد أو حكم على الَتفسري اإلشاري. ولذلك    
فقد ترى يف األمثلة ما قد تنكره نفسك، فال تعترب إيراد مثاٍل من تلك الَتفاسري رًضى هبا، وال تعد  هذا 

 هلا وجه الَتفسري اإلشاري.الكالم رفًضا هلا، وإََّنا ت نقل هنا أمثلٌة متنوعة ي ظهر من خال
 املثال األول:   

 نيوالس    الرحن، ميدان يف ابعنيالتَ  طرب الطاء: هللا رحه (2)اجلنيد قال."(1)َّمل خلُّٱيف قوله تعاىل: 
 طوىب، شجرة الطاء: بعضهم وقال .القربة ميدان يف احملبني مقام وامليم الوصلة، ميدان يف العارفني سرور

  ..." (3) حممد وامليم املنتهى، سدرة والسني
 املثال الثاين:   

                                                           

 1اآلية الشعراء:  سورة ( 1 )
( هو اجلنيد بن حممد بن اجلنيد النهاوندي مث البغدادي، ولد سنة نيف وعشرين ومائتني، وتويف سنة سبع وتسعني ومائتني،  2) 

 (36، طبقات الصوفية ص66ص /14)سري أعالم النبالء ج  وهو من أئمة الصوفية وسادهتم.تفقه على أّب ثور، 
 .71، ص 2ج، 1ط، حقائق التفسري السلمي، ( 3 )
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 مشاهدته صلتاتَ  من: هللا رحه (2)عطاء ابن قال."(1)َّهت مت خت حت  جت هبمب خب حبُّٱيف قوله تعاىل: 
 مشاهدهتم تصحَ  ملا حرةالسَ  ترى الأ .ومكروه حمبوب من عليها يرد وارد كل  معها احتمل ابحلقيقة

 .ضري ال: قالوا كيف
 من بل ا،حمبً  يكن مل فيه البالء شاهد من بل ا،حمبا  يكن مل ةاحملبَ  يف ابلبالء حسأ من: (3)جعفر قال   

 عنهم زالت ةاحملبَ  أوائل شواهد عليهم وردت ملا حرةالسَ  ترى الأ احمبً  يكن مل احملبة يف ابلبالء يتلذذ
  (4)".ضري ال: فقالوا حمبوهبم مشاهدة يف أرواحهم بذل عليهم هان وكيف حظوظهم،

 املثال الثالث:   
 على العارف: بعضهم قال."(5)َّحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثُّٱيف قوله تعاىل:

 ظهر اأَّنَ  ويعلم لربه، وقت كل     يف وإفالسه وعجزه، فقره، ويظهر ودعائه، سؤاله يف طوره اليعدو احلقيقة
 مبعرفته هللا كرمهمأ ملا حرةالسَ  ترى أال ااستخفافً  ال عليه احلق    من منةٌ  فاحلسىن :اإلحسان آاثر من عليه

 من استقالوا َّحص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مج حج مثُّ :بقوله وفاقتهم عجزهم ظهرواأ كيف
  (6)".واإلميان اهلداية من به عليهم هللا لتفضَ  ما يذكروا ومل منها، واستنفروا ذنوهبم،

 املثال الرابع:   

                                                           

 50الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
أحد بن حممد بن سهل بن عطاء اآلدمي البغدادي، زاهد متأله، ذكر أنه كان له يف كل يوم ختمة وكان له أبو العباس ( هو  2) 

)سري  يف رمضان تسعون ختمة وبقي يف ختمة مفردة بضع عشرة سنة يتفهم ويتدبر، تويف يف ذي القعدة من سنة تسع وثالمثائة.
 (255ص/14أعالم النبالء ج

جعفر بن حممد بن علي بن احلسني رحيانة النيب صلى هللا عليه وسلم، بن أمري املؤمنني علي بن أّب طالب أبو عبد هللا ( هو  3) 
أى بعض رضي هللا عنه، وأمه من نسل أّب بكر الصديق رضي هللا عنه، اإلمام الصادق، من أجلة علماء الدين، ولد سنة مثانني ور 

الصحابة، وروى عن عدد من علماء التابعني، وروى عنه أئمة، مات جعفر الصادق سنة مثان وأربعني ومائة. )سري أعالم النبالء 
 (1٩2ص/3، حلية األولياء ج255ص/6ج
 .74، ص 2ج، 1ط حقائق التفسري، ( السلمي، 4 )
 51اآلية الشعراء:  سورة ( 5 )
 .74، ص 2ج، 1ط، حقائق التفسري( السلمي،  6 )
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 إىل يهديين لعبوديته خلقين الذي: سهل رحه هللا قال (1)َّمظ حط مض خض حضُّ :تعاىل قولهيف 
 (2).قربه
 املثال اخلامس:   
 ويسقيين اإلميان، ةلذَ  يطعمين :سهل رحه هللا قال (3)َّجف مغ جغ مع جعُّ: تعاىل قولهيف 

 (4).والكفاية وكلالتَ  شراب
 املثال السادس:   
 لغريه بغريه حتركت إذا يعين :سهل رحه هللا قال (5)َّمق حق مف خف حفُّ: تعاىل قولهيف 

 (6).عين    منعها نياالد   من شهوة إىل ملت وإذا عصمين،
 املثال السابع:   
 حيييين مث ابلغفلة مييتين الذي :سهل رحه هللا قال (7)َّمك لك خك حك جكُّ: تعاىل قولهيف 
 (٨).كرابلذ   
 املثال الثامن:   
 كالمه  أخرج :قال سهل رحه هللا (٩)َّمم خم حم جم هل مل خل حل جلُّ: تعاىل قولهيف 

 (10)".ابملغفرة عليه حيكم ومل والرجاء، اخلوف بني األدب شروط على
 املثال التاسع:   

                                                           

 7٨اآلية الشعراء:  سورة ( 1 )
 .210، 1ج، 1ط، قرآن العظيمتفسري ال( التسرتي،  2 )
 7٩اآلية الشعراء:  سورة ( 3 )
 .210، 1ج، 1ط، قرآن العظيمتفسري ال( التسرتي،  4 )
 ٨0اآلية الشعراء:  سورة ( 5 )
 .210، 1ج، 1ط، قرآن العظيمتفسري ال( التسرتي،  6 )
 ٨1اآلية الشعراء:  سورة ( 7 )
 .210، 1ج، 1ط، قرآن العظيمتفسري ال( التسرتي،  ٨ )
 ٨1اآلية الشعراء:  سورة ( ٩ )
 .210، ص1ج، 1ط، قرآن العظيمتفسري ال( التسرتي،  10 )
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 لك خكحك جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظُّٱيف قوله تعاىل: 

 ذكره، يف حياته وجعل السرَ  تعاىل اّلل   خلق":سهل رحه هللا قال. (1)َّهل مل خل حل جل مك
  (2)".أعلم  واّلل   اعة،الطَ  وهي احلقوق، عليهما وجعل وشكره، حده يف حياته وجعل اهرالظَ  وخلق

 
 املطلب الثالث: حكم التفسري اإلشاري

يف ثنااي البحث عن حكم التفسري اإلشاري، يرى الباحث أول األمر، أَن أقوال العلماء خمتلفة يف    
حكمه، خصوًصا وأَن بعضهم يصر  ح بذلك. إاَل أَن الَنظرة الفاحصة يف الن صوص اليت أوردها العلماء 

ل احلقيقة أَن املنقول من أقوال ت ْظهر أنَه الخالف حقيقي يف حكم التفسري اإلشاري مبعناه الصحيح. ب
ل للَتفسري اإلشاري، مرَة ابلتفريق بينه وبني الَتفسري الباطين الذي يؤدي إللغاء الشريعة،  العلماء أيص  
ومرَة بوضع شروٍط لقبول هذا النوع من الَتفسري، وأخرى ابحلض   على االستفادة منه، وغري ذلك ممَا 

 ملختلفة هلذا الَتفسري.يعرب   عن جوانب الَنظر ا
فمن نظر لالحتياط وكره أن تزل أقدام بعض اجلهالء، أو نظر للوهم الذي قد يدخل على بعض    

الَناس، حَذر وضَيق يف هذا الَنوع من الَتفسري. ومن نظر إىل جانب اآلاثر العظيمة املرتت  بة على قلبه 
دافع عنه بقوة، وأيَده، وَشَجع على االستفادة منه. وهبذا  وقلوب الذين يفهمون هذا الَنوع من الَتفسري،

يَتضح وجه الن صوص الواردة عن العلماء، الذين قد يظن ، من مل يدرك هذه احلقيقة، أهَنم متناقضون، 
وليس كذلك. بل كل  ما يف األمر أَن أحدهم قد ينظر جلانب االحتياط مرَة فينب  ه على ما قد يفسد 

اس، وينظر إىل املصلحة مرَة فيحث عليه ويثين. فهذه مقد  مة مهَمة يف موضوع احلكم على فهم النَ 
 الَتفسري اإلشاري.

وابلنسبة للحكم على الَتفسري اإلشاري، البَد قبل ذكر أقوال العلماء يف هذا املصطلح الذي ارتبط    
قبل ذلك أن نرجع إىل أصول وتطبيقات هذا  ابلص وفية، وهو ما يعترب متأخرًا عن صدر اإلسالم، البدَ 
املصطلح اليت بدأت من زمن الن بوة، مثَ الَصحب الكرام 

(3). 

                                                           

 227الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 .211، ص1ج ،1ط ،قرآن العظيمتفسري ال( التسرتي،  2 )

 .261، ص 2ج ،7ط التفسري واملفسرون،( انظر: الذهيب،  3) 

 



 

64 
 

 مب زبُّٱ، وقال: (1)َّحن جن مم خم حم جم هل ملُّٱقال الرب  جَل ذكره:    

 مي زيٱُّٱ، وقال: (2)َّنث مث زث رث  يت ىت نت مت زت رت يب ىبنب

 ىل مل يك ىك  مك لك اكُّٱ، وقال: (3)َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
. فهذه اآلايت أتص  ل حلقيقة الَتفسري اإلشاري، الذي ي عىن إببراز املعاين اليت حتتاج إىل تدب ر (4)َّيل

 فـَْليـ ثـَو  ر   ينَ واآلخر  اأَلَول نيَ  َخريَ  أَراد َمن:"قال وف ْقه لبواطن اآلايت. وكذلك ما جاء عن ابن مسعود 
ر ينَ  اأَلَول نيَ  َخري   ف يه   إ نَ ف َن،الق رآ  .(5)"َواآلخ 
 وأَما تطيببقات هذا النوع من الَتفسري، فمنها ما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما: "أَن عمر    

، قالوا فتح املدائن والقصور، قال: ما (6)َّمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُُّّٱسَأهلم عن قوله تعاىل: 
. الحظ هنا أيها الكرمي (()7)نـَْفسه "، ن عَيْت له تقول ايبن عباس؟ قال: أجٌل، أو مثٌل ضرب حملمد 

أَن السائل واملسؤولني عرب، قد عاصروا الَتنزيل. يدركون معىن اللفظ العرّب، ولكَنهم عدلوا عنه إىل 
معىن وراء الَنص. فقال القوم "فتح املدائن والقصور" وهو معىًن وراء النص، وكذلك ذهب ابن عباس 

. وهذه هي حقيقة الَتفسري اإلشاري الذي نبحث رضي هللا عنهما إىل معىن أخفى م ن ظاهر النص  
 حكمه يف هذا املطلب.

وبعد رسم هذه الصورة اليت ختتصر بداية هذا الَنوع من الَتفسري وحكمه، ومن خالل الَنظر ألقوال    
 العلماء؛ يظهر للباحث أَن األصل يف هذا الَنوع من الَتفسري القبول.

                                                           

 7٨اآلية النساء:  سورة(  1) 
 ٨2 اآلية النساء: سورة(  2) 
 6٨اآلية املؤمنون:  سورة(  3) 
 24اآلية حممد:  سورة(  4) 
(. إسناده ٨664، رقم )146، ص٩، ج2، خطبة ابن مسعود ومن كالمه، ابب، طاملعجم الكبري( أخرجه الطرباين يف  5) 

 .صحيح
 1اآلية النصر:  سورة(  6) 
، 1ط، َّىب نب مب زب رب يئ ىئ نئُّٱ قوله اببفسري، كتاب التَ   صحيح البخاري، أخرجه البخاري يف ( 7 )

 (.4٩6٩) ، رقم126٩، ص1ج

(   وقد ورد معىن ) إىل النيب  امرفوعً قول ابن عباس هلذا النوع من التفسري. قوايً ، ولو صح لكان أصاًل  
 



 

65 
 

َث  ل  نظرهتم للَنموذج  ويف ختام هذا    املطلب، هذه أقوال بعض العلماء يف حكم الَتفسري اإلشاري، مت 
 الص ويف منه.

 اتفسريً  يذكره مل أنه ذلك من اشيئً  قال إذا منهم به يوثق مبن نالظَ  أقول وأان" :(1)الصالح ابن قال   
 منهم ذلك وإَّنا الباطنية مسلك سلكوا قد كانوا  كذلك  كان  لو فإنه للكلمة الشرح مذهب به ذهب وال

 من فيه ملا ذلك مبثل يتساهلوا مل فياليتهم ذلك ومع ظريابلنَ  يذكر ظريالنَ  فإن القرآن به ورد ما لنظري
 (2)."واإللباس اإليهام

 فيها ذلك ومع ظواهرها على صوصالن   أنَ  من احملققني بعض إليه يذهب ما وأما: "(3)التفتازاين قالو    
 من فهو املرادة واهرالظَ  وبني بينها طبيقالتَ  ميكن لوكالس   أرابب على تنكشف دقائق إىل ةخفيَ  إشارات
 (4)."العرفان وحمض اإلميان كمال

 العربية ابملعاين رسوله وكالم هللا لكالم الطائفة هذه تفسري أنَ  اعلم" :(5)هللا عطاء بن الدين اتج يخالشَ  وقال   
 ومثََ  اللسان، عرف يف عليه ودلت له اآلية جلبت ما منه مفهوم اآلية ظاهر ولكن ظاهره؛ عن للظاهر إحالة ليس
 يصدنك فال وبطن(. ظهر آية )لكل احلديث: يف جاء وقد قلبه، هللا فتح ملن واحلديث اآلية عند تفهم ابطنة أفهام

 إبحالة، ذلك فليس رسوله، وكالم هللا لكالم إحالة هذا ومعارضة: جدل ذو لك يقول أن منهم املعاين هذه تلقي عن
 هبا امرادً  ظواهرها على الظواهر يقرؤون بل ذلك، يقولوا مل وهم هذا، إال لآلية معىن ال قالوا: لو إحالة يكون وإَّنا

  (6)"أفهمهم. ما تعاىل هللا عن ويفهمون موضوعاهتا،

                                                           

( هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن املفيت صالح الدين عبد الرحن بن عثمان الكردي الشهرزوري، الشافعي، اإلمام احلافظ  1) 
ا يف علوم عديدة، شيخ اإلسالم، صاحب )علوم احلديث(،  كان ذا جاللة عجيبة، ووقار وهيبة، وفصاحة وعلم انفع، وكان متبحرً 

 (140/ ص 32هـ. )سري أعالم النبالء ج643خر سنة هـ وتويف يف ربيع اآل577ولد سنة 
 .777، ص1، جاإلتقان يف علوم القرآن( السيوطي،  2) 
( هو مسعود بن عمر بن عبد هللا، سعد الدين التفتازاين، الشافعي، الشيخ اإلمام، العالمة الكبري، عامل ابلنحو والتصريف  3) 

طب الرازي والعضد اإلجيي، وله منصنفات متنوعة، ولد قواملنطق وغريها، أخذ عن اليان والفقه واألصول والكالم بواملعاين وال
 (7هـ. )احلاشية على املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، ص7٩1هـ، وتويف سنة 712بتفتازان خبراسان سنة 

 .777، ص1، جاإلتقان يف علوم القرآن( السيوطي،  4) 
حممد بن عبد الكرمي بن عطاء هللا السكندري، صاحب الشيخ أاب العباس املرسي، كان ( هو أبو العباس وأبو الفضل أحد بن  5) 

املتكلم على لسان الصوفية يف زمانه، مزج كالم القوم بكالم السلف وفنون العلم فكثر أتباعه، وكانت عليه سيما اخلري، وتويف 
 (7ص يد الشرنوّبهـ. )شرح احلكم العطائية لعبد اجمل70٩ابلقاهرة يف مجادة اآلخرة سنة 

 .77٩، ص1، جاإلتقان يف علوم القرآن( السيوطي،  6) 
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 املبحث الثاين: أنواع االشارات القرآنية

تتنوع تقسيمات اإلشارات القرآنية ابعتبارات متعد  دة، حياول الباحث من خالل هذا املبحث،    
 تسليط الضوء على جزء منها.

 التنوع من انحية انبعاث املعىناملطلب األول: 
 كمال  على صَحت إذا للبصائر، اهرةالظَ  القلوب، على الواردة القرآنية االعتبارات": هللا رحه (1)الشاطيب قال   

  :ضربني على فهى شروطها
 الذي هو اجلملة ىف الصحيح االعتبار فإن املوجودات، سائر ويتبعه القرآن من انفجاره أصل يكون ما: أحدها   

 أهل بَينه حسبما كامل،  غري أو صحيح غري فهو توقف فإن توقف، غري من األكوان ح ج ب فيه البصرية نور خيرق
 .ابلسلوك التحقيق

 .القرآن ىف االعتبار ويتبعه كليها،  أو جزئيها: املوجودات من انفجاره أصل يكون ما: والثاىن   
 ...شكالا غري من القرآن ابطن فهم ىف معترب وهو صحيح، االعتبار فذلك األول؛ كان  فإن   
 األول، خبالف ألنه ممتنع، فيه إطالقه على وأخذه الزم، القرآن ابطن فهم ىف اعتباره عن فالتوقف الثاىن؛ كان  وإن   
 .(2)"القرآن ... فهم يف ابعتباره إطالق القول يصح فال
 

 املطلب الثاين: التنوع من انحية قبول اإلشارة )إمجاع ا أو اختالف ا، قوة وضعف ا(
وقد ي نظر لإلشارات القرآنية ابعتبار قبوهلا وردها، فتنقسم إىل قسمني؛ مقبول، ومردود. مَث ينقسم    

مع على قبوله، وخمتلف فيه يتفاوت يف قَوته وضعفه. فيخلص الباحث إىل أَن أنواع  املقبول منها إىل جم 
 :اإلشارات القرآنية ابعتبار قبوهلا ورد  ها تنقسم إىل ثالثة أقسام

يف سورة النصر. فهذا منزلته  ◙مقبول إبمجاع: وهي اإلشارات املأثورة، كقول ابن عباس  .1
  منزلة الَتفسري ابملأثور.

                                                           

( هو إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب، أصويل حافظ، كان من أئمة املالكية، له مؤلفات  1) 
 هـ. )مقدمة كتاب املوافقات(7٩0عديدة، تويف سنة 

 .253، ص4، ج1ط املوافقات، ( الشاطيب، 2) 
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وخمتلف فيه: وهي تلك اإلشارات اليت خيتلف العلماء يف قبوهلا أو ردها، مثل: قول الص وفية يف  .2
 تفسري احلروف املقطعة. وهذا يتفاوت يف قوته وضعفه.

 .أو جاءت على غري لسان العرب وهي اإلشارات اليت خالفت دلياًل شرعًيا أقوى منهاومردود:  .3
 املطلب الثالث: التنو ع من انحية العلوم اليت تتناوهلا اإلشارة )علوم طبيعية، إنسانية ...(

سري ي دَرك هذا اجلانب من التنوع، مبجرد املقارنة البسيطة بني كتب الفقه وأصوله وبني كتب الَتف   
اإلشاري، فكتب الفقه وأصوله وكذلك الَتفاسري املهتَمة ابألحكام الفقهية، تعتين ابإلشارات من جانب 
األحكام، وأَما الَتفاسري اإلشارية فتهتم  ابإلشارات يف الس لوك وأعمال القلوب. وهبذا يظهر لنا أَن 

تتنوع بتنوع العلوم اليت تتناوهلا. األمر الذي قد  اإلشارات القرآنية قد يستفاد منها يف علوم شََّت، وأهَنا
يفتح اباًب واسًعا للد  راسات القرآنية يف جماالت كثرية؛ كالعلوم اإلنسانية، أو الطبيعية، أو غريها، انطالقًا 
من اإلشارات القرآنية اليت تتناول تلك العلوم. وقد تبدأ تلك الد  راسات كنظرايت متث  ل صاحبها حََّت 

 كد منها.ي تأ
 املبحث الثالث: ضوابط تتعلق ابإلشارات القرآنية

ذََكر بعض  العلماء  ضوابط أو شروطًا لقبول الَتفسري اإلشاري، ولكَن تلك الضوابط قد ال تكون    
كل ها معتربة، وقد تتكرر أحيااًن. ويرى الباحث أَن ضوابط الَتفسري اإلشاري ينبغي أن تـ تَـَناول من 

 جانبني، ذ كر ها يف املطلبني التاليني؛ 
 ا املفسر أو الباحث يف اإلشارات القرآنية.املطلب األول: ضوابط حيتاجه

ول لإلشارات القرآنية، االعتناءَ هبا. فهي اليت من خالهلا ااملتن ضوابط حيتاج وهنا حياول الباحث رسم   
كم  طني؛ضابوهي يف نظر الباحث  .هاول اإلشارة أو رد   قب  ب   حي 

 جاراًي على اللسان العرّب.ا لكالم العرب، أن يكون مأخذ اإلشارة موافقً  أحدها؛   
 أقوى منها. دلياًل  ض اإلشارة  عار   ت  اَل والثاين؛ أ   

 املطلب الثاين: ضوابط حيتاجها الناق د أو املَقي  م هلذه اإلشارات.
 يراعي ضابطني؛ أنالقرآنية أو من حَيكم عليها إلشارات م اقي   البد مل   
ه مل يدرك وجه اإلشارة أو جه َلها، فمجال جملرد أنَ  الرد   كار أو ة اإلنْ صلَ خ  من ص يتخلَ األول؛ أن    

 .أو ذاك اقدتها أن تظهر هلذا النَ زم لصحَ ، فال يلْ اإلشارة خفيٌّ 
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وليس نَص القرآن الكرمي، وال هو تفسري ا من صاحبه، اجتهادً والثاين؛ اعتبار الَتفسري اإلشاري،    
صني قطة تقطع الباب على املرتبَ  وقد ال يكون. وهذه الن  قد يكون مراد هللاقطعي آلي القرآن الكرمي، ف

 االنتقاص من الد  ين.الذين حيرصون على 
 املطلب الثالث: أقواُل بعض العلماء يف شروط قبول التَّفسري اإلشاري.

يف األسطر الَتالية ذكر بعض األقوال يف شروط قبول الَتفسري اإلشاري، واليت منها ومن غريها استطاع    
 الباحث تكوين نظرٍة خاَصة لَضوابط اإلشارات القرآنية، اليت خل   َصْت يف املطلبني السابقني.

 إليه ينحو الذي وهو اللفظ على تفسريٌ  أصول: ثالثة على حياور اسالنَ  وتفسريرحه هللا: " (1)مقال ابن القي      
 كثري  إليه ينحو الذي وهو والقياس اإلشارة على وتفسريٌ  السلف، يذكره الذي وهو املعىن على وتفسريٌ  املتأخرون،

  شرائط: أبربعة به سال أب وهذا وغريهم. الصوفية من
  اآلية معىن يناقض أاَل  .1
  نفسه يف اصحيحً  معىن يكون وأن .2
  به إشعار اللفظ يف يكون وأن .3
 وتالزم. ارتباط اآلية معىن وبني بينه يكون وأن .4

  (2)".احسنً  ااستنباطً  كان  األربعة األمور هذه اجتمعت فإذا 
 :وهي مخسة بشروط إال مقبواًل  يكون ال اإلشاري فسريالتَ  أنَ  يعلم تقدم اممَ وقال الزرقاين رحه هللا: "   

 الكرمي. ظمالنَ  معىن من يظهر وما يتناىف أاَل  .1
 .الظاهر دون وحده املراد هأنَ  يدعى أاَل  .2
 جبعل (3)َّمئ خئ حئ جئ ييُّٱ: تعاىل قوله بعضهم كتفسري  اسخيفً  ابعيدً  أتوياًل  يكون أاَل  .3

 .مفعوله َّخئُّٱ وكلمة اماضيً  َّحئُّٱ كلمة
 .عقلي أو شرعي معارض له يكون أاَل  .4
 .يؤيده شرعي شاهد له يكون أن .5

                                                           

( هو حممد بن أّب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، مشس الدين بن قيم اجلوزية، كان جريء القلب واسع العلم، الزم  1) 
 (400ص /3هـ. )الدرر الكامنة ج751هـ وتويف 6٩1ابن تيمية سنوات، ومن كتبه إعالم املوقعني وبدائع الفوائد، ولد سنة 

 .124، ص1ج القرآن، أميانالتبيان يف وزية، اجلم ( ابن قي    2) 
 6٩العنكبوت: اآلية  سورة(  3) 
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 وحيسن الرابع، عن وابخلامس الثالث عن ابألول االستغناء فيمكن متداخلة روطالش   هذه أنَ  بيد اشرتطوا، كذلك    
 فسريالتَ  هذا وراء من يكون أاَل  اثنيهما ،أواًل  الكرمي اللفظ له املوضوع املعىن بيان أحدها بدهلما شرطني مالحظة
 (2)".الشرطني هذين يقرر ما (1)الغزايل كالم  ويف نصيحيت يف وسيأتيك له املفسر على تشويش اإلشاري

  

                                                           

( هو حجة اإلسالم، اإلمام البحر، أعجوبة الزمان، أبو حامد حممد بن حممد بن حممد بن أحد الطوسي، الشافعي، الغزايل،  1) 
هـ وتويف 450صاحب التصانيف الكثرية، والذكاء املفرط، ومن أشهر كتبه اإلحياء الذي انتقده كثري من أهل العلم، ولد حنو سنة 

 (322ص /1٩هـ. )سري أعالم النبالء ج520هـ وقيل بقي إىل سنة 505سنة 
 .6٨، ص2، ج3ط مناهل العرفان يف علوم القرآن،( الزرقاين،  2) 
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 بوية املستفادة من سورة الشعراءشارات الرتَّ ابع: اإلالفصل السَّ 

 املبحث األول: شرف القرآن الكرمي.
القرآن الكرمي أعظم كتاب، وأشرف كالم، وأقوم صراط، وأوضح طريق، وأجنح سبيل، وقد وردت    

عراء وغريها من السور. إذ اعتقاد  فضل  القرآن  الكرمي وصدق ه الش  ل هذا املعىن يف سورة آايت كثرية أتص   
القيم، اليت جيب  الذي جاء به. ومن أهم    ا لالنتفاع  ابلقرآن الكرمي وقبول  احلق   ا مهما ورفعت ه يعد  مفتاحً 

الكرمي، واعتقاد  شرف ه  أن يغرسها يف نفسه قبل غرسها يف نفوس املرتبني، قيمة  تعظيم القرآن على املرّب   
على االنتفاع من آايته الواضحات. وسيكون الكالم على هذا املعىن يف السورة  ه، واحلرص  وكمال ه، وحب  

 من خالل ثالث نقاٍط تشري إليه:
 (1)َّخم حم جم يل ىلٱُّ :أواًل    

اإلميان، ففيه  يكون من أهل ويظهره، فال حجة ألحد بعده أاَل  الكتاب املبني الذي يكشف احلقَ 
، فيه من معىن البعد َّىلٱُّة املنزلَة؛ واسم اإلشارة اطعة واحلجج القاطعة. وآايته هي العليَ الرباهني السَ 

 .(2)ما ينبه على الفخامة وب عد الشأن
ل اآلية لغرس قيم اإلجالل والقبول واإلكرم للقرآن الكرمي يف نفوس فالحظ رحك هللا كيف تؤص      

؛ معىن الفخامة وبعد الشأن يف اآلايت، ى يف ثالثة معانٍ اآلية لشرف القرآن الكرمي تتجلَ البشر. فإشارة 
 وظهور احلجة. الذي فيه كثرة اخلري، ومعىن البيان وقوة احلق    َّيلُّومعىن اجلمع يف 

)3)َّيل ىل مل يك ىكٱُّٱ ا:اثنيً    
 

القائل تكون عظمة القول. وهذا املعىن ر عظمة رسلها، فبقدْ ر م  سالة تنال قدْ الكالم يشرف بقائله، والر   
العظيم اجلليل سبحانه. فال أصدق  ثناء بعد نسبته إىل الرب    ي  هو غاية الثناء على القرآن الكرمي، فأَ 

ا، وال أعلم من هللا حبال العباد ومآهلم، فهو اخلبري البصري كما قال ، وال أصدق من هللا حديثً من هللا قياًل 
 . (4)َّني مي زي ري ٰىُّسبحانه: 

                                                           

 2الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 .21٨، ص1، ج1، ط، التحرير والتنوير( انظر: ابن عاشور 2) 
 1٩2الشعراء: اآلية  سورة ) 3) 
 14فاطر: اآلية  سورة(  4) 
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كما فيه   .هماليت تشمل العاملني كلَ  ،بية اإلهلية وتدبري األمرشارة لطيفة ملعىن الرتَ إ ويف ذكر اسم الرب      
الل والكفر بية اإلهلية لعباده، ينقلهم به من ظلمات الضَ إشارة إىل كون هذا الكتاب العظيم جزء من الرتَ 

 إىل نور اإلميان والطاعة.
 (1)َّمن زن رن مم امٱُّ ا:اثلثً    

وح األمني؛ هو جربيل، هو املَلك العظيم، ال جمال للتحريف والتبديل، فالذي نزل ابلقرآن الكرمي هو الر  
مكني: ؛ (2)َّجب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّٱ ه فقال:الذي أثىن عليه رب   سول الكرمي، هو القوي  والرَ 

 .(3)"أي"ذي قدر ومنزلة
ول، الذي نزل ابلقرآن الكرمي من س  وهنا يتجلى شرف القرآن الكرمي من وجهني؛ أحدها كون الرَ    

 اين أنَ يف كون القرآن الكرمي من هللا، والخوف من نقص أو زايدة فيه. والثَ  فال شكَ  .عند هللا، أمنيٌ 
على عظمة القرآن الكرمي عند املوىل  ويف هذا دليل .ا عنده كرميً اختار إلنزال القرآن الكرمي رسواًل   هللا

 .(4)َّيل ىل مل خلٱُّٱقال تعاىل:  ؛ذكره العظيم جلَ 
فاإلنسان لو أراد إرسال رسالة مثينة حلرص أن خيتار أفضل وسيلة لذلك. فمن أراد إرسال احلديد    

هللا  ا اختارا فارغة. فلمَ هب، ومن يرسل مستندات رمسية ليس كمن يرسل أوراقً ليس كمن يرسل الذَ 
 سالة كرمية عند املرسل سبحانه.ا لينزل ابلقرآن العظيم، عل منا أن الر    كرميً سبحانه رسواًل 

بنا غرس هذه القيمة يف  فكل  السابقات  إشاراٌت لعظيم قدر هذا الكتاب عند هللا سبحانه. فحريٌّ    
 أنفسنا وأنفس من نرّب.

 
 تطبيقات لإلشارة الرَتبوية:

القرآن الكرمي، وتعظيمه. وهذه  ة؛ حب  بوية املهمَ التطبيقات هلذه اإلشارة الرتَ إن  من أول  -1
 آاثرها على املرء بطول صحبة القرآن الكرمي، وكثرة ذكره، وغري ذلك. تجلىاملعاين القلبية ت

 ومن التطبيقات؛ احلرص على اإلنتفاع من القرآن الكرمي بقدر االستطاعة. -2

                                                           

 1٩3الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 20التكوير: اآلية سورة(  2) 
 .60٩، ص 2، جاملفردات يف غريب القرآن( الراغب،  3) 
 77الواقعة: اآلية  سورة(  4) 
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فظ  القرآن الكرمي ولزوم   -3  ا أدام ذكره وعكف عليه.شيئً   تالوت ه، فمن أحبَ ح 
مشكالته من خالل القرآن  ة يف هذه اإلشارة؛ أن جيد املسلم حلَ طبيقات املهمَ ومن التَ  -4

على  مَ تَ العاملني، والذي أنزله أعلم مبا يصلح حال البشر. ولذا حتََ  الكرمي. فهو تنزيل رب   
نا من مشكالته فهو اهلدى والنور. خيرجنا به رب    حل   بع هنج القرآن الكرمي يفاملسلم أن يتَ 

 الظلمات إىل النور.
 ق املؤمن كل ما جاء به.صد   من تعظيم القرآن الكرمي أن ي   إنَ  -5
وا يف بالد مشكلة اإلحلاد عند بعض من نشأ   ومن التطبيقات اليت قد تساهم يف حل    -6

ر آايت القرآن الكرمي، فقد قال حلاد؛ تدب  فتهم شبه اإلختطَ  املسلمني وهم أبناء مسلمني مثَ 
ني، وهي ، فهي دليل احلائرين وهداية الضال   (1)َّخم حم جم يل ىلُّذكره:  جلَ 

 للم َتَشك  ك ني. ت ْظهر احلقَ  واضحةٌ 
نصات عند مساع القرآن الكرمي، مع إجالل وإعظام وخشوع وخضوع، إذ هو  من اإلالبدَ  -7

 تعظيم  هللا  سبحانَه تعظيم  كالم ه.كالم هللا الذي خاطبنا به. ومن 
 إجالل  حامل  القرآن الكرمي. -٨
 اإلميان  ابلغيب الذي ذكر يف القرآن الكرمي. -٩

 امتثال  أمر القرآن الكرمي وهنيه. -10
 عدم  هجر القرآن الكرمي. -11
 ا، ابلقرآن الكرمي كمصدر لتلقي القيم.ة عمومً ا، واألمَ ربط الَنْشأ خصوصً  -12
واملعرفة القرآنية بشَّت جماالهتا. ففي ذلك فتح آلفاق أبعد من املعرفة، إبراز جوانب العلم  -13

 ة.ة للبشريَ كما فيه رسالة دعوية قويَ 
 جعل  القرآن الكرمي الوسيلة الدعوية األوىل يف جمال الدعوة إىل هللا. -14

 

                                                           

 2الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
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 ذكره. املبحث الثاين: تعظيم هللا جلَّ 
وهو رب نا الذي ليس كمثله شيٌء، فله  .خالق كل شيءٍ ، فهو شيءٍ  تتجلى يف كل    إن عظمة هللا    

ل ا يزيد هذا املعىن جالًء التأم  وممَ  الكمال املطلق، والعظمة والكربايء. هو رب نا الذي حنب ه ونسارع إليه.
 يف اآلايت القرآنية. وسنقف يف هذا املبحث مع أربع نقاط من آايت السورة:

 .(1)َّ يي ىي مي خي  حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱُّٱ :أواًل    
مشيئة،  مشيئة هللا فوق كل    للمسلم َأْن يستحضرها، يف حياته وعبادته، أنَ  من أعظم املعاين اليت البدَ  إنَ 

 يعصوه لكان ذلك، وملا خالف اَل أل هلا. فلو أراد هللا سبحانه من العاصني هلا، وال معط    ا ال رادَ وأهنَ 
حبكمته أن يكون لبين آدم مشيئة حتت مشيئته خيتارون هبا أعماهلم  ه سبحانه قضىأحٌد أمر هللا. ولكنَ 

. ولك أن (2)َّ جل مك لك خك حك جك مق حقُّٱٱاليت سيحاسبهم عليها يوم القيامة؛ قال تعاىل:
 لَتْمَتأل  نفسك بعظمة موالك سبحانه، وتعلم عظيم ق ْدَرت ه على خلقه. ،َّ...جه ين ىن ٱُّٱل اآلية تتأمَ 
هم، فكل   ولقد يزيل الشكَ     ذرة يف جسم اإلنسان تتحرك وفق  من قلوب الغافلني نظر هم يف أنفس 

ل املسلم كيف جعل هللا أْنفاسه منتظمة على غري منه. وليتأمَ  نظام حمكم ال ميلك العبد تغيري شيءٍ 
ل رحك ا ال متلك منعها قادٌر على أن يلزمك طاعته؟! وأتمَ مشيئة منه. أليس الذي جعل لك أنفاسً 

ا الستمرار عيشك قادٌر على أن ك ال متلك إيقافها. أليس الذي جعلها سببً  نبضات قلبك كيف أنَ هللا
 نيمي زيٱُّٱ! واألمثلة يف هذا الباب كثرية يعجز املرء عن حصرها؛ ؟ا الستمرار عيشكجيعل طاعته سببً 

 ادمني.النَ ، قبل أن حييق به العذاب، فيكون من أن يطيع القادرَ  . فبحسب العاقل  (3)َّجئ يي ىي

 (4)َّزن رن مم ام يل  ىلُّٱ ا:اثنيً    

ة مرات يف ثنااي السورة. ويف هذه اآلية من معىن عدَ  َّزن رن مم ام يل ىلُّٱتكررت هذه اآلية 
ر ألمور ، امللك، املدب   ؛ فهو الرب  َّزن رن مم ام يل  ىل ُّالعظمة ما اليعرب عنه إال لفظ اآلية 
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 حيم الذي وسعت رحته كلَ أحد فلن ميتنع من عقوبته أحد، وهو الرَ  عباده، وهو العزيز الذي قهر كلَ 
 اخلالئق.  ، فنال إحسان ه كلَ شيءٍ 

ار ه عزيز قهَ الصفح واملغفرة، إال أنَ و ل على عباده ابلعفو فهو وإن رحم وأمهل، وأحسن وتفضَ    
 ،(1)َّ رن مم ام يل ىل مليك ىك مك لك اك يق ىق يفُّٱسبحانه، قال تعاىل: 

 .(3)َّٰى ين ىن  نن من زنُّ، وقال: (2)َّحس جس مخ جخ  محُّٱوقال: 
حيم، من الكمال ما يغرس يف قلب املؤمن جانيب اخلوف ويف اجتماع هذين االمسني؛ العزيز والرَ    

يف معىن  ار. كما أنَ والرجاء. فال أَيْس من رحة هللا، وال أْمَن من مكره، سبحانه هو هللا الواحد القهَ 
، الودود، الرؤوف، وبني العبد. وفيه لة بني الرب   عم، وعظيم الص   تذكري جبليل الن    بوبية من اسم الرب   الرَ 

 من أحسن إليها. وأي   فس جمبولة على حب   ة هللا يف القلوب. فالنَ من معاين اإلنعام ما يوقد أنوار حمبَ 
يسري املؤمنون  واحلب    اء  جوالرَ  الثة؛ اخلوف  ! فبهذه املعاين الثَ ؟العاملني إحسان أعظم من إحسان رب   

 م سبحانه.إىل رضوان رهب   
اآلية تشري يف أوهلا إىل معىن اإلنعام  وهنا نكتة لطيفة يف ترتيب أمساء هللا سبحانه يف هذه اآلية؛ فكأنَ    

ه خرٌي ونعمٌة أتتهم بوبية. ويف ذلك حتضيض على األخذ مبا جاءت به الرس ل وإشارة أنَ الذي تقتضيه الرَ 
 العاملني. رسلهم من رب    هبا
ه إىل ة الذي ينب   غيب، معىن القهر والعزَ جييء بعد ذلك، ملن قد ال تغريه اخلريات وال ينفعه الرتَ  مثَ    

 جانب العقاب، فمن مل يرغب يف الثواب خاف من العقاب.
َبها، وخاف  وأحبَ العبد رغب يف نعمة هللا فسارع إليها  خفيف؛ وكأنَ ا جييء معىن التَ أخريً  مثَ     واه 

حة، م هللا، فيجيء معىن الرَ  فيقارف بعض ما حرَ قى حدوده، ومع ذلك يضعف أحياانً من بطش هللا فاتَ 
 ا إال وسعها.ف نفسً هللا ال يكل    وبة واللجوء إىل هللا، ليخفف عنه؛ فإنَ ب يف التَ الذي يـ َرغ   

 مك لك ٱُّٱة على الرحة مناسبة واضحة حلال املخاطبني الذين قال عنهم: يف تقدمي معىن الع زَ  كما أنَ     
ة، حة والعزَ بوبية والرَ القرآن؛ إذ وردت يف أوهلا معاين الر   ، على خالف سورة أم   (4)َّ مل يك ىك
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ا كان حال اللة. فلمَ لكن برتتيب خمتلف يتناسب مع حال املؤمن الذي يسأل اهلداية وخيشى الضَ 
 رن مم ام يل ىلُّٱٱته قبل ذكر رحته؛ فقال:رهم سبحانه بقهره وع زَ ة اإلميان، ذكَ قلَ املخاطبني 

لك الذي ا كان املقام مقام خضوع ومسألة وإميان، جعل ذكر الرحة مقدمً . وملَ (1)َّزن
 
ا على ذكر امل

 ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حمُّٱفقال: ة؛ فيه معىن القهر والعزَ 
 .(2)َّجه

ه وتعظيمه، ومهابته وإجالله. عرفوا صفاته، م، فاْمتألت صدورهم حبب   أال فليهنأ أولئك الذين عرفوا رهبَ    
ى. ساروا إليه فأكرمهم مبناجات ه وذكر ه واألنس  بطاعت ه. فليهنؤوا حبياة  وهدً ت عليه، فزادهتم إمياانً وما دلَ 

 نيا، وعيشة راضية يف اآلخرة.طيبة يف الد  
ٱَّمص خصُّ ا:ثً اثل   

، ووردت َّمصُّات منها مقرتنة بـستة عشر مرة يف سورة الشعراء، تسع مرَ  َّٱخصُّوردت كلمة 
ات يف ذات السورة. ويف هذا إشارة واضحة إىل ارتباط هذه السورة مبوضوع تسع مرَ  َّيلُّكلمة 

 بية الذي هو جزء من موضوع البحث.الرتَ 
ل رحك هللا حال الوالدين مع تعجز األقالم عن تسطريها. أتمَ ل يف هذا املعىن خيرج فوائد التأمَ  إنَ    

ية، يبذالن أَنـَْفَس ما عندها يف سبيل ما مهما كانت منزلتهما العلمية أو حالتهما املاد   ، جتْد أهنَ اأبنائهم
درة. وهو  يف حاالت انا، إاَل ا منقطعً ل جتْد حرصً وفق أفضل ما يـََراين  هلم. أتمَ  ارعاية وتنشئة أبنائهم

ر يف حالك مع خالقك تفكَ  هني. مثَ موج   و مني ني من معل   الذي تالحظه على ابقي املرب    ذات الشيء  
حلظات حياتك، أفـََبعد ذلك تتأخر عن طاعته، أو امتثال أمره، أو  الذي مل تزل تربيته لك دائمة يف كل   

 األخذ هبدايته؟!
فل  هذا الط   اس أنَ والديه، وها حياوالن إطعامه أو عالجه أو تعليمه، لرأى النَ  ى عصطفاًل  ولو أنَ    

أو جيهالن بعض  فلا ليسا معصومني، وقد تفوهتما بعض مصاحل هذا الط   الوالدين يقينً  مع أنَ  .خمطئ
ف . فكيف مبن يعصي احلكيم اخلبري، الذي يعلم ما كان، وما يكون، وما مل يكن لو كان كيحاجاته
 يكون؟!
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ني. ني واملرتب   تدرْك أهية هذا املعىن أن ي غرس يف نفوس املرب    ،بوبيةَر كل  نيب قومه مبعىن الر  ل كيف ذكَ أتمَ    
ته وفضله، تدرْك عظيَم قْدره، تدرْك غناه ولطفه ل مشول تربية هللا سبحانه للعاملني، تدرْك سعَة منَ أتمَ 

 وحلمه.
 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حسٱُّٱ ا:رابعً    

 حم جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف

 (1)َّمم خم

، يف وصف املوىل الكرمي سبحانه، يف الكلمات اليت جاءت، على لسان اخلليل إبراهيم  إنَ    
اخلالق فوس؛ فمن ل توحيد هللا يف الن  ا أتص   ل هبا سبحانه على عباده. كما أهنَ عم اليت تفضَ تذكري جبزيل الن   

ازق، الشايف، احمليي، املميت، ازق إال  هللا؟! هو هللا اخلالق، الرَ  هللا؟! ومن الرَ  هللا؟! ومن اهلادي إاَل إاَل 
 العاملني. ار، ال إله إال هو سبحانه رب  الباعث، الغفَ 

ون سواه، وأن يرجوه  يشرك معه غريه، وأن يطيعه دا عليه أاَل أمره كله بيد هللا، كان حقا  فمن أدرك أنَ    
 ويدعوه ويلجأ إليه.

العاملني يتودد خللقه بنعمه، يهديهم لصالح دنياهم وأخراهم، يطعمهم ويسقيهم، يسمع دعواهتم،  رب     
 ، سبحانه ما أكرمه!ويكشف ما هبم من ضرٍ  

بدأ إبعالن براءته  كيف  لْ . أتمَ بوي الفريد يف قصة اخلليل إبرهيم رس الرتَ ل رحك هللا هذا الدَ أتمَ    
منا، من خالل املوىل سبحانه يعل    ا له. وكأنَ َذها قومه عدوا ا يسخط هللا، بل وجعل تلك اآلله اليت اختََ عمَ 

منا أن تكون عالقاتنا مبنية على آايت القرآن الكرمي، ما ينبغي أن تكون عليه قلوب األولياء احملبني. يعل   
اآلايت ترسم لنا  ض، ومواالة من ي وايل، ومعاداة من يعادي. وكأنَ ما حيب هللا، وبغض ما ي بغ حب   

 .ا هلل الوالية؛ معىن أن يكون اإلنسان وليا اخلَلة، أو ملعىن صورة حقيقية ملعىن 
  

 :لإلشارة الرَتبويةتطبيقات 
 ف ابهلل، واحلرص على غرس ذلك يفمن التطبيقات يف هذا املبحث السعي  لتَـَعل م ما ي عر    -1

 ني. واملرتب   نفس املرّب   
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ومن التطبيقات أن يسلم اإلنسان نفسه هلل رب   العاملني، متأداًب مبا أيمره، فاخلالق أعلم مبا  -2
 قه.يصلح حال خلْ 

رب واحللم من لوازمها؛ كالصَ  صف بشيءٍ بية( أن يتَ ة الشريفة )الرتَ على من َتَصَدَر هلذه املهمَ  -3
َْلقة.والرحة وغريها مما قد يقتبس   من تربية هللا خل 

 عطاَءه للمخالفني بل يتعاهدهم مبا يصلح فسادهم؛ قال تعاىل ملوسى حني ال يقطع املرّب    -4
ل إرسال هللا ، فتأمَ (1)َّمق حق مف خف حف جف مغ جغٱُّٱأرسله إىل فرعون: 

املخلوق لن  الل. وهنا من البدهي أن نقول إنَ ما هو فيه من الضَ  سل لفرعون مع كل   الر  
فات حَّت يصل للكمال ا من تلك الص    أن يقتبس جزءً قدر اخلالق، لكن حبسب املرّب    يبلغ

 حب جب ُّٱٱالبشري. وكذا كان حال األنبياء عليهم صلوات هللا وسالمه؛ قال تعاىل:
 جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب

 .(3)َّ من خن حن جن  يم ىم مم ٱُّٱ، وقال: ( 2)َّمح
 .والرجاء واحلب   ري إىل هللا يكون ابستصحاب معاين اخلوف السَ  -5
م هللا يف ومن القيم املهمة أن تغرس يف النفوس، الرجاء  فيما عند هللا من الثواب، َفَمْن َعظَ  -6

نفسه َرغ ب فيما عنده م ن الثواب، وَطم ع يف رحته وجوده وكرمه. فاهلل هو الكرمي، الغين، 
 اجلواد، ذو الفضل العظيم.

 ا يوصل لعقوبته.ويبتعد عمَ ومن التطبيقات أن خياف العبد من هللا،  -7
هلذه اإلشارة؛ التواضع واإلذعان ألمر هللا سبحانه. فاهلل قادٌر على أن  التطبيقات ومن أهم    -٨

 من عبٍد يف غاية الضعف جتاه أمٍر ل آية َتذ ل  هلا رقاب اجلبابرة الطغاة، فعلى ما التكرب  يـ َنز   
 العظمة. من ربٍ  له كل  

م هللَا يف نفسه، من تعظيم القرآن الكرمي، ألنه من عند هللا، وألنه كالم هللا. َفَمن عظَ  البدَ  -٩
 م كالمه.عظَ 
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 خف حفُّ إىل هللا قال تعاىل:  ينسب الشر  بوية اجلليلة يف هذه اآلايت، أاَل ومن القيم الرتَ  -10

 . َّحق مف
 تعظيم  أمر هللا وهنيه. -11
 باعه.ه وات   ، وحب  تعظيم  رسول هللا حممد  -12
 ما له صلة ابملوىل الكرمي سبحانه؛ كالبيت احلرام وغريه من شعائر هللا. إجالل  كل    -13
 فس.ه هللا على شهوات النَ تقدمي  ما حيب   -14

 
 

 بني صحبتنياملبحث الثالث: 
ا للشقاء أو للرخاء؟! أصحاب موسى قال هللا عنهم: الصحبة أثرها على املرء عظيم. فكم كانت سببً    
 خف حف جف مغٱُّٱ، وأصحاب فرعون قال هللا عنهم: (1)َّرب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ

، لو أنفقنا  ، فأي الصحبتني كانت خري؟! أصحاب حممد(2)َّخك حك جك مق حق  مف
 حبتني خري؟!أحدهم وال نصيفه، وأصحاب القليب أتبعوا لعنة، فأي الص   ا ما بلغ أحدان مدَ ا ذهبً أحدً 
حبة وأثرها. وسيكون الص   اليت جاءت يف أمرورة لنقف على اإلشارات  مع آايت الس  سنطوف قلياًل    

نياذلك عرب نقطتني  :، إحداها تبني   أثر الص حبة يف اآلخرة، واألخرى تبني   أثرها يف الد 
 (3)َّمث هت مت خت حت جت هب مب خبُّٱ: أواًل    

العذاب، وكبكبوا يف اجلحيم، أي حسرة هم فيها، وقد فَوتوا على أنفسهم صحبة الصاحلني؟! صاروا إىل 
ن أذن هللا هلم ا. يرون املؤمنني يشفعون إلخواهنم ومن يعرفوهنم ممَ ا صاحلً ا، والصديقً فما وجدوا شافعً 

قال ألصحابه يف شأن يوم القيامة  ،النيب  ابلشفاعة، وليس هلم شافع؛ ففي احلديث الصحيح، أنَ 
 قد تبنَي  يل مناشدة يف احلق    والقضاء بني العباد، وبعد أن ذكر اجتياز املؤمنني الصراط:"فما أنتم أبشدَ 

ون نا إخواننا الذين كانوا يصلَ م قد جنوا يف إخواهنم، يقولون ربَ ار، إذا رأوا أهنَ لكم من املؤمن يومئٍذ للجبَ 
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معنا ويعملون معنا، فيقول هللا تعاىل اذهبوا فمن وجدمت يف قلبه مثقال دينار من إميان معنا ويصومون 
 .(1)فأخرجوه ...اخل"

م. وأمَ فاملؤمنون يف سعادة وأخوَ     ا أولئك ة وحبور، ت ْسع د هم شفاعتـ ه م إلخواهنم، وَيْسَعد  هبم إخواهن 
 ٍّ ٌّ ٰىٱُّٱلى أنفسهم وأصحاهبم، يقولون: م بَغي  هم، يف دعوات الويل والثبور، عفه   ،الغاوون
 نن من ٱُّٱركات، أعداءٌ كما قال هللا عنهم: . وهم يف تلك الدَ (2)َّرئ ّٰ ِّ ُّ َّ
 .(3)َّزيمي ري ٰى ين ىن

 حئ جئ يي ىي ني ميُّٱة احلسرة يف يوم احلسرة، حني يقول أحدهم: ل شدَ فتخيَ    
م يشفعون هلم، . وختيَ (4)َّخئ ويناشدون هللا يف إخراجهم من العذاب ل سعادة أولئك الذين جاء إخواهن 

  ا ما للصحبة من أثر على صاحبها يف ذلك اليوم العظيم.لينعموا أبعظم نعيم، يظهْر لك جليا 
ا أن ه. وإمَ ا، فينصح يف الدنيا لصاحبه، ويشفع له يوم القيامة إبذن رب   ا أن يكون صاحلً الصاحب إمَ    

ّب  أبوية املطهرة َعْن نة النَ ويعادي يف اآلخرة. َفَمثـَل ه َما كما جاء يف الس  نيا، ا، فيغش يف الد  ئً يكون سي   
احل  واجلَل يس  الَسْوء  َكَحام ل  اْلم ْسك  َواَنف خ  اْلك ري  ََّنَا َمَثل  اجلَل يس  الصَ إ  "قاَل:  ،، َعن  الَنيب     م وَسى

ْنه  وَ إم ا اَْن حي ْذ َيَك وَ إَفَحام ل  اْلم ْسك   َتاَع م  ْنه  ر حًيا طَي  َبًة َواَنف خ  اْلك ري  أم ا إم ا اَْن تـَبـْ َما اَْن حي ْر َق إْن جتَ َد م 
 .(5)م ا اَْن جتَ َد ر حًيا َخب يَثًة"إث َياَبَك وَ 

دق ، دون غريها من معاين الصحبة، فيه إشارة إىل معىن الص   يف اآلية اختيار لفظة الصديق ولعلَ    
 ديق.ى به الصَ صح الذي ينبغي أن يتحلَ والن  

                                                           

، 1، ج1، طَّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ٱُّٱابب قوله  التوحيد،كتاب   صحيح البخاري،( أخرجه البخاري يف  1) 
 (.743٩)، رقم 1٨37ص

 3٨األعراف: اآلية  سورة ( 2) 
 67( سورة الزخرف: اآلية  3) 
 2٨( سورة الفرقان: اآلية  4) 
، 1طابب استحباب جمالسة الصاحلني وجمانبة قرانء السوء، كتاب الرب  والصلة واآلداب،   صحيح مسلم،( أخرجه مسلم يف  5) 
 (.262٨، رقم )2026، ص4ج
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 (1)َّىب نب مب زبُّٱ ا:اثنيً    

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقٱُّٱاندى فرعون يف قومه، وأرسل حيشد لباطله، 
 رن مم امٱُّٱبعه مأل ه. فماذا كانت هنايتهم؟! كانت هنايتهم: ، فاتَ (2)َّجم هل مل

 مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن
 .(3)َّجب هئ

وكذلك كانت حال األمم، فمن لزم الصاحلني واتبع املرسلني جنا من العذاب املهني. ومن صاحب    
 نيا واآلخرة، وذلك هو اخلسران املبني.املرتفني من املتكربين املتجربين أصحاب  اجلحيم، خسر الد  

منهم إال أصحاب  ومل ينج ،ولك أن تنظر يف آايت السورة، كيف أن العذاب وقع على األمم املكذبة   
 راط املستقيم.الح، الذين اتبعوا الص   الصَ 

 
 :لإلشارة الرَتبويةتطبيقات 

 احلني.احرص على صحبة الصَ  -1
ة جيب ديق الذي ينصح لك ويعينك على طاعة هللا. وهذه قيمة مهمَ  من اختيار الصَ البدَ  -2

 ني.غرسها يف نفوس املرتب   
يهم على اختيار هذا املبحث أن يساعد املرّب من يرب   طبيقات اليت قد تستفادة من من التَ  -3

 من أو ببناء معايري يستطيع املرتّب    ، ابلتوجيه املباشراحلة. ويكون ذلك أحياانً حبة الصَ الص  
 خالهلا اختيار األصدقاء الصاحلني.

بني صح الن  و دق صح. فينبغي تعزيز قيمة الص   دق والن  احلة تقوم على الص  حبة الصَ الص   -4
 األصدقاء.

 احلة اليت هي نعيم حقيقي.حبة الص  نشر  مفهوم الص   -5
أولئك  هنايةحَّت ال يصل إىل  باع سبيل اخلري الذي أرشد إليه النيب على املؤمن ات    -6

 املعرضني.
                                                           

 66الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 56 - 54( الشعراء: اآلايت  2) 
 46 - 45غافر: اآلايت  ( 3) 
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بَع أو َيْصَحَب اإلنسان  األقوى أو صاحَب من املعايري اخلاطئة يف اختيار الصحبة أن يتَ  -7
 كما فعل قوم فرعون.السلطة  والنفوذ ؛  

 
 

 قة ابهللاملبحث الرابع: الث   
 (1)َّجه ين ىن من خن جنحن يمُّٱ   

هلل! َفم ن أهم    ته للمؤمنني؛ قال ا الثـ َقة ابهلل واستحضار معيَ اعية خصوصً ا والدَ ما حيتاج املسلم عمومً  ث ْق اب 
األعداء ، . فكيف تكون مواجهة املصاعب، وكيف ت ْدَفع (2)َّىث نث مث زث رثُّٱتعاىل: 

الطريق مليء  ما أنَ يَ عوة، س  بات على طريق الدَ عوامل الثَ  الح؟! فهو أحد أهم    من خالل هذا الس   إاَل 
 ابلعقبات.

ه اخلوف من التكذيب، وضيق الصدر، وعدم انطالق لسانه، إىل ربَ  ل حني شكا موسى وأتمَ    
 حط مضخض حض جضمص خصُّٱه، مه أن يثَق بربَ وعلَ ، ته هللا ل كيف ثبَ وشكا خوفه من القْتل، أتمَ 

أن  ا كان يوم خروجهم من مصر، أبْمر هللا، وخشي قوم موسى . فلمَ (3)َّمع جع مظ
 مم خم ُّٱيدركهم فرعون  وقومه، وهم يف ذلك قد ذهلت عقوهلم عن معىن الثقة ابهلل، وقالوا: 

عاة، فهم الد  . وكذلك يفعل (5)َّجه ين ىن من خن حنجنُّٱبقوله:  تهم موسى ، ثبَ (4)َّىم
ه، فأدركهم لطف هللا ورحته، برب     موسى اس هذا املعىن. ومل خيْب ظن  مون النَ م، ويعل   واثقون برهب   

 ىيمي خي حي جي يه ىه مهُّٱذكره وتعالت عظمته:  قال املوىل العظيم الكرمي جلَ 

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ت قوانني الطبيعة، لنصرة عباد هللا املؤمنني، وانقلبت احلال، . يف حلظات تغريَ (6)َّىب نب مب
                                                           

 62الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 1٩ اآلية( سورة األنفال:  2) 
 15الشعراء: اآلية  ( سورة 3) 
 61 اآلية( سورة الشعراء:  4) 
 62 اآلية( سورة الشعراء:  5) 
 66 - 63( سورة الشعراء:  6) 
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ة مهزومني. وأصبح املؤمنون الذين كانوا ها، أذلَ فصار األعداء، الذين كانت هلم أسباب القوة الدنيوية كل  
 مستضعفني يف األرض أعزة لألرض وارثني.

ا، ويـَْلَتق م  احلوت  ذا ا وسالمً يف النار فتكون بردً  قة ابهلل، تفعل األفاعيل؛ ي لَقى إبراهيم فهذه الث      
 ه فإذا هو من الناجني. نعم، هي الثقة ابهلل تفعل األفاعيل.فينادي ربَ  النون 

كينة ، فتنزل عليه السَ (1)َّجخ مح جح مج حج مث هت متٱُّٱ ،يب وللمسلم أسوة يف النَ    
 وأيتيهما التأييد جبند من جند هللا.

 
 بوية:الرتَ شارة تطبيقات لإل

 البَد من استحضار الث  قة ابهلل يف كل   حني. -1
 .ويغرس ذلك يف نفوس من حوله حيتاج العبد أن حيسن ظَنه برب   العاملني -2
 بوية عدم احلزن يف الشدائد.من أهم التطبيقات هلذه اإلشارة الرتَ و  -3
 اللجوء إىل هللا وقت احملن والضرورات. -4
 ني.املرتبَ  قة ابهلل يف نفوسغرس قيمة الث    -5
  مهما كانت األخطار واملصاعب.بات على احلق   الثَ  -6

 
 

 املبحث اخلامس: االستغناء ابهلل
 (2)َّمب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه هن منُّٱ   

نيا من أمواٍل أو جاه أو غري ذلك. ليسوا كأولئك الذين قال هللا م، ال يطلبون حظوظ الد  هم أغنياء برهب   
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئٱُّٱٱتعاىل عنهم:
 م، وليس حتقيق مصاحل شخصية.اس إىل رهب   النَ  هللا هداية   ادقني من عباد  . فـََهم  الصَ (3)َّرت

                                                           

 40التوبة: اآلية  سورة(  1) 
 10٩الشعراء: اآلية  سورة(  2) 
 34التوبة: اآلية  سورة(  3) 
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 يف هذا املبحث إشارات عظيمة ملعاين التضحية  يف سبيل هللا، واالستغناء  به عن خلقه. كما يتبنَي    
ة لنيل ين مطيَ خذون الد   ن أولئك الذين يتَ ادقون م  عاة  الصَ من خالله أحد املعايري اليت قد يـ ْعَرف  هبا الد  

 نيا.ل َعاَعة  الد  
 كان ين أايا أثري يف املدعو   بيل؛ االستغناء  ابهلل، َلم ن أعظم عوامل التَ االتصاف هبذا اخللق النَ  إنَ    

سواء.  عاة على حد ٍ والد  ون بوية العظيمة حيتاجها املدعو   كانت ثروهتم. فهذه القيمة الرتَ سلطاهنم، وأايا 
، رأى يف قوله (1)َّمب هئ مئ هي مي خي حي جيٰه مه جه هن منُّٱل اآلية: وَمن أتمَ 
اس  تكاليَف ين يشري إىل ما يف حتميل النَ ملدعو   ا ابا متعلقً ،شقا َّ جيٰه مه جه  هن منُّٱتعاىل: 

يبذلون  أولئكقلبه ف ناإلمياا من وقر وأمَ  ،هنا من مل يدخل اإلميان  قلَبه واملقصود   .عوة  من صدٍ  عنهاالدَ 
 جهُّٱ: ل  أعباء  الدعوة  واإلنفاق  فيها إال إمياانً وما يزيدهم حتم   .عوةأنفسهم رخيصة يف سبيل هذه الدَ 

لون ، يتمثَ (2)َّّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه
 خف حف جف مغجغ مع  جع مظ حط مض خض حض جضٱُّٱبذلك هدي أسالفهم 

 خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك خك حك  جك مق حق مف

 .(3)َّهن من خن حن جن مم
صح، وإصالح الشأن العام، وهو الذي يشري له روا مناصب الن  اعني ومن تصدَ ق ابلدَ وشٌق آخر متعل      

ريق حيتاجون إىل فالذين يسلكون هذا الطَ . َّمب هئ مئ هي مي خي حيُّ قول املوىل سبحانه:
 س األموال.و لطان، أو بيادق ختدم مصاحل رؤ يكونوا أدوات بيد الس  بهم أن زاد من الغ ىن، جين   

عاة، أو يسخروهنم خلدمتهم، أو حياولون ومل يزل أهل الباطل من قدمي الزمان، خيتربون صدق الد     
كة مل ا أرادت معرفة صدق سليمان صدَ 

هم عن دعوهتم ابستخدام اإلغراءات املادية واملعنوية. فتلك املل 
 ا أراد استخدام . وفرعون ملَ (4)َّمه جه هن من خن حن جن مم خمُّٱٱ:قالت

ل املال واملنصب. مان، وعدهم ابألجر والقرب منه، وهو ما ميث   حرة، الذين كانوا علماء يف ذلك الزَ السَ 

                                                           

 10٩الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 ٩ - ٨اإلنسان: اآلية  سورة(  2) 
 173 - 172آل عمران: اآلية  سورة(  3) 
 35النمل: اآلية  سورة(  4) 
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عن دعوته، بعثت إليه عتبة بن ربيعة ليعرض عليه بعض اإلغراءات من  يب النَ  وقريش مل ا أرادت صدَ 
ا رأْوا استغناءه  أن رجعوا خائبني ملَ ذلك قد يثنيه عن دعوته، فما كان منهم إاَل  ا منهم أنَ ْلٍك، ظنا ماٍل وم  

 .(1)ه عنهمبرب   
هلدية ويثيب عليها. مع اهلدااي حيث كان يقبل ا وإَن ممَا حَتس ن مالحظته يف هذا املقام حال  النيب    

قية، حيث كان يقبل اهلدية فيسعد املعطي، ويثيب ليزيل امل َنة ص من قيود املال بطريقة راويف هذا ختل  
.  اليت قد تكون يوًما حائاًل بينه وبني احلق  

 
 

 تطبيقات لإلشارة الرَتبوية:
اس تكاليف وتضحيات غري واجبة عليهم طبيقات هلذه اإلشارة عدم حتميل النَ التَ  من أهم    -1

بعض  رفضر مما يفس    ن اإلميان من قلوهبم. ولعلَ متك  ا حَّت يكونوا هم من يبادر هبا بعد شرعً 
الشعوب حكوماٍت كان يفرتض هبم الوقوف معها، ودعمها ل ما تدعوا إليه من قيم سوية 

ب منهم تضحيات مل يكونوا يتطلَ  الت هلم عبئً تلك احلكومات شكَ  وأفكار بناءة؛ هو أنَ 
لت تلك احلكومات ا شكَ كومات. فلمَ هات تلك احلمستعدين هلا بسبب عدم إمياهنم بتوج  

عوب وسعت لإلطاحة هبا. ويف املقابل كانت هناك َّناذج ا نقمت عليها الش  سلبيً مادايا ا أثرً 
اس بل كانت ة النَ ا على عامَ ل عبئً ا فنجحت؛ ألهنا مل تشك   أخرى كان أثرها املادي إجيابيً 

 ا هلم.مكسبً 
مع األنصار، يف قَصة بناء املسجد إذ مل يقبل منهم  ويشهد هلذا املعىن فعل الَنيب    

أرض املسجد هدية، حَّت اشرتاها منهم، بعشر داننري دفعها أبو بكر 
. فلم يقبل من (2)

 الذي متَكن اإلميان من قلبه. حديثي اإلسالم وقبل من أبو بكر 
ا يدعوهم فيكون معطيً  عَمنسالة أن يضحي يف سبيل رسالته، ويستغين د لصاحب الر   الب   -2

 ين.ره أبهواء املدعو   عوامل ثباته وعدم أتث   ا؛ فذلك من أهم   ذً ال آخ  

                                                           

 .1075، ص 2، ج 1، طيف ظالل القرآن( انظر: سيد قطب،  1) 
 ( انظر: شرح النووي على مسلم، موقع إسالم ويب 2) 

docu229#D=&I53&bk_no=1425&idto=1422http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1422&idto=1425&bk_no=53&ID=229#docu
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 اس.غبة  فيما عند هللا من األجر، فهي تعني على اإلستغناء عن النَ الرَ  -3
الل فهي غاة وأهل الضَ اعي إىل هللا عطاءات الط  قد يستفاد من هذه اإلشارة أن يتجنب الدَ  -4

 ها.عوة أو صد   سلوب من أساليب السيطرة على الدَ يف الغالب أ
 نيا يف مقابل أجر اآلخرة.الد   ني قلة حظ   ني واملرتب   أن ي غرس يف نفوس املرب    -5
، وليس على إغراء َّهئمب مئ هي مي خي حيُّبناء األعمال الَدعوية على مبدأ  -6

 إضرار أبهل الَدعوة.العاملني عليها مبتاع الد نيا، إاَل أن يكون ذلك متعذرًا أو فيه 
 يف الَتعام ل مع اهلدااي. االقتداء ابلَنيب  -7

 
 

 نياملبحث السادس: مصلحة املرتب   
 (1)َّٰهجي مه جه هن من خنُّٱ   

ين ورحتهم هلم. خيافون ريفة من حرصهم على املدعو   ة الشَ يف هذه املهمَ واملرب ون عاة إىل هللا ينطلق الد  
 .واخلري جاةالنَ  ون هلمعليهم من العذاب وحيب  

. (2)َّخنمن حن جن يم ىم ممُّٱٱ:ه يقول هللا لنبي   إذ ؛ اس شرٌّ حيزنون أن يصيب النَ    
احلني، الطريق من الفضالء الصَ  هومن سبقه من األنبياء واملرسلني، وكذا من تبعه يف هذ ،فهو 

 اس.اهلداية للنَ  ينطلقون من حب   
م إقامة ه  هَ  اس يف زماننا؛ تراهم يف دعوهتم، كأنَ يفعل بعض النَ ، وليس كما ورحةٍ  ينطلقون من رأفةٍ    

ين ليكونوا مستحقني للعذاب. مثلهم يف ذلك كما قال األول: "اإلسالم يدعو لنفسه ة على املدعو   احلجَ 
 .(3)ون عنه"اس يصد  وبعض النَ 

اس من س، إبخراج النَ ليس كما يفعل بعض أولئك الذين يسلكون سبيل إبلي ،ينطلقون من إحسان   
ا مسعوا قوله ا؟! أمَ ا هلم عجبً م. عجبً من رحة رهب    اخللق   ة، وتقنيط  ين، بتوزيع صكوك الكفر والردَ الد   

: ه مبسامعهم قول املوىل سبحانه عن نبي    ا مرَ ؟! أَمَ َّجي ٰه مه جه هن من خنُّٱتعاىل: 
                                                           

 135الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 3الشعراء: اآلية  سورة(  2) 
 م.1٩6٩أحد أعالم الفكر اإلسالمي، مالك بن نيب مقابلة مع (  3) 
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 مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حب جبٱُّٱ
 ا كان هلم فيه ؟! أمَ (2)رين"رين ومل تبعثوا معس   : "إَّنا بعثتم ميس   ا مسعوا قوله ؟! أمَ (1)َّمح جح
 أسوة؟!

  
 بوية:شارة الرتَ تطبيقات لإل

 .ويرب  يهم مبن يدعوهم ورحةً  رأفةً واملرّب   اعي إىل هللا أْن ميتأل قلب الدَ  البدَ  -1
 مصلحتهم. ين وحرص علىاعي أن ينطلق يف دعوته من خوٍف على املدعو   جيب على الدَ  -2
البَد للمرّب   والَداعي من صرب على من يدعوهم أو يرب  يهم، فخوفه عليهم حيمله على الَصرب  -3

 عليهم، ومعاجلتهم.
اس من ه جناة النَ اعي إىل هللا أن يطاع بقدر ما جيب أن يكون ه  الدَ  الينبغي أن يكون هم   -4

 العذاب.
 سالتهم.أن حيرص املرب ون على سالمة صدورهم لتصل ر  -5

 
 

 معاملة املذنبنياملبحث السابع: 
 (3)َّ يك ىك مك لك اك يقُّٱ   

 مل يسبقهم إليها أحٌد من العاملني، أسرفوا وأجرموا وأفسدوا، ومع ذلك مل يكْن لوط  أَتْوا بفاحشةٍ 
 قريتهم.عدوه أْن خيرجوه من هم ابحلسىن، وأنذرهم عاقبة فعلهم، فلم يطيعوه بل توَ ا. حاجَ ا وال غليظً فظً 
 لكم من القالني. فليست هم، مل يقل هلم إين   م، وإيذاٍء لنبي   ما فعلوا من عصيان ألمر رهب    بعد كل    مثَ    

 يقُّٱت أعمالكم عدمت ملكانتكم عندي؛ ا هي أعمالكم اليت أبغض، فمَّت ما تغريَ القضية شخصية، إَّن   
 .َّيك ىك مك لك اك

                                                           

 12٨التوبة: اآلية  سورة(  1) 
، رقم 65، ص1، ج1املاء على البول يف املسجد، ط كتاب الوضوء، ابب صب     صحيح البخاري،أخرجه البخاري يف (  2) 
(220.) 

 16٨الشعراء: اآلية  سورة(  3) 



 

87 
 

يؤ وَن ألقرب النَ ن يـ ْنَسب وَن ألهل اخلري اليومكم ممَ      بعضهم قد  م عصاة. بل إنَ ة أهنَ اس إليهم حبجَ ، ي س 
ه الح بسبب غلظته وفظاظته وسوء تعامله مع أهله، ومن يدعوهم. ولو أنَ يرسم صورة سلبية ألهل الصَ 

 اس  وإيذائ هم، وملا أبغض سوى أعماهلم.قلبه ب بـ ْغض  النَ  بع هدي املرسلني ملا امتألَ اتَ 
عقوَق الوالدين   م مل يعلموا أنَ م عصاٌة، وكأهنَ ون َوال د يه م حبجة  أهنَ ا يعق  انسً من العجيب أن ترى أ   وإنَ    

حبة ابملعروف. وترى ما الص  ه  ما، ولو كاان كافرين، فحق  م مل يعلموا أهنَ نوب. كأهنَ كبريٌة من كبائر الذ  
 عوة ل د ين  هللا!ة الدَ يء  حب  جَ بعض اجلاهلني يـ َقاط ع  ويـ ْبغ ض  وي س  

نب  ألعمالكم من القالني، ال لذواتكم. ففي ذلك تبغيض للذَ  كان منهج املؤمنني أن يقولوا إانَ فهاَل    
 ق به.خلَ تَ أن يـ   يف نفوس املذنبني بدون اإلساءة ألشخاصهم. وهو أسلوب راق وأدب رفيع، حريٌّ 

 
 تطبيقات لإلشارة الرَتبوية:

ا ألعماهلم بغضنا ليس ألشخاصهم وإَّن    ههم أو ندعوهم أنَ يهم أو نوج    ملن نرب   ينبغي أن نبني    -1
ه سبب   خطأه، وأنَ أن يعرف املرتّب    السيئة. وهذا يتأكد عند احملاسبة أو العقاب، فالبدَ 

ولتبقى عالقة  ، . وهذا حَّت ال يشعر حبالة نفور من املرّب   اضطراب  العالقة بينه وبني املرّب   
  بصورة أفضل. تساعد على وصول رسالة املرّب    واملرتّب   مودٍة بني املرّب   

ه وسروره ابألعمال الصاحلة كما يظهر بغضه لألعمال اعي أن يظهر حبَ  والدَ على املرّب    -2
: يف السنة املطهرة شيء منها؛ ففي اإلحسان كان يقول  ،السيئة. وهلذا تطبيقات

: "اي أاب موسى لقد أوتيت مزماراً من مزامري  ، ويقول(1)تم كذا فاصنعوا""أحسنتم وأمجل
، (3):  "ما ابل أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه" . ويف اإلساءة كان يقول(2)آل داوود"

 .(4): "بئس ما ألحدهم أن يقول نسيت آيت كيت وكيت" ويقول
                                                           

ابب وجوب املبيت مبىن ليايل أايم التشريق والرتخيص يف تركه ألهل السقاية، كتاب احلج،   صحيح مسلم،( أخرجه مسلم يف  1) 
 (.1316، رقم )٩53، ص2، ج1ط
، 12٨٨، ص1، ج1كتاب فضائل القرآن، ابب حسن الصوت ابلقراءة للقرآن، ط  البخاري،صحيح ( أخرجه البخاري يف  2) 

 (.504٨رقم )

، رقم 1526، ص1، ج1كتاب األدب، ابب من مل يواجه الناس ابلعتاب، ط  صحيح البخاري،( أخرجه البخاري يف  3) 
(6101.) 

 (.5032، رقم )12٨5، ص1، ج1ان القرآن، طكتاب فضائل القرآن، ابب نسي  صحيح البخاري،( أخرجه البخاري يف  4) 
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 املبحث الثامن: األقربون أوىل ابملعروف
 (1)َّ مت زت رت يب ُّٱ   

ريََته  األقربني. ويف هذا َمْدَعاٌة للتَ  أنَ ة، إاَل اس كافَ هللا أْرَسله للنَ  مع أنَ  وقف وأخذ ه هنا أيم ره أْن يـ ْنذ َر َعش 
صح القرابة يف الن   اس، إشارة إىل حق   كر، دون غريهم من النَ يف ختصيص العشرية األقربني ابلذ    العرب. إنَ 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ُّٱوهو كقول هللا تعاىل: عوة. الدَ و 

األقربني أن  فحق   .(2)َّ خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض
 ور.لمات إىل الن  ي ْصَحب وا ابملعروف، وأوىل املعروف أن يسعى املؤمن  يف إخراجهم من الظَ 

أهلك : "إبدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فألهلك، فإن فضل عن قال املصطفى    
. فلئن كان األقربون أوىل (3)فهكذا وهكذا" شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيءٌ 

 ار. زهم عن النَ رورة أوىل أن يؤخذ حبج  ابلضَ  مْ ي فه  ابلعطاء املاد   
 

 بوية:شارة الرتَ تطبيقات لإل
 أن ترى فليس صواابً بوية. عوية والرتَ تطبيقات هذه اإلشارة، ترتيب األولوايت الدَ  من أهم    -1

 اس إىل دين هللا وهو الينصح ألهله، بل قد الجيالسهم. نفسه يف سبيل دعوة النَ جل ابذاًل الرَ 
مشروع يـَْبدأ  به اإلنسان حيتاج أن ينطلق من دائرة صغرية  كلَ   أنَ  شارة  اإل هقد يؤخذ من هذ -2

 يتسع. مثَ 
 طاعة هللا.ة على االنتماءات القبيلية حممودة حني تكون مبنيَ  -3
 م.وء، ويهديهم لسبيل رهب   الس   أن ي نقذهم من عاقبة   مه اإلنسان ملن حيب  خري  َمْعروٍف يقد    -4

                                                           

 214الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 6التحرمي: اآلية  سورة(  2) 
ابب فضل النفقة والصدقة على األقربني والزوج واألوالد والوالدين ولو كانوا كتاب الزكاة،   صحيح مسلم،( أخرجه مسلم يف  2) 

 (.٩٩7، رقم )6٩3، ص2، ج1طمشركني، 
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 املبحث التاسع: التواضع

 (1)َّ نث مث زث رث يت ىت نتُّٱ   
ه أْن خيفض جناحه انل أعظَم منزلٍة ميكن  أْن يناهلا بشر، رفع هللا ذكره وأعلى قدره، ومع ذلك يوجهه رب  

ذين قد يغلب عليهم ق العظيم، فيخفض جناحه للمؤمنني الَ ل  ق هبذا اخل  ه أْن يتخلَ ه رب  رَ مَ للمؤمنني. أَ 
لة َة اجمْلد  أْن خيفض َجَناَحه ملن ه ْم يف غاية الق   كيف يـ ْؤَمر  من بلَغ ق مَ رحك هللا  ْعف والَفْقر. فتأَمل الضَ 

ليختم به الرساالت مع ابقي البشر؟! وهل هذا إال أدٌب  هابلنسبة إليه. فهل يستوي من اصطفاه رب  
 ق عظيم؟!ل  رفيع وخ  

ال يعرف االستعالء على أتباعه. بل حيرص عليهم ويرحهم ويرعى مصاحلهم؛ األمر  القائد احلقَ  إنَ    
ه املرأة فتشكوا أتتي موذج األفضل للقيادة. فهذا حممد لوا النَ ذين مثَ الَ  ،مه من سرية املرسلنيالذي نتعلَ 

، ومل متنعها أسوار حيرسونه  ندٌ . مل مينعها ج  ر وال تكرب  مظَاَهَرَة زوجها منها، وهو يسمع منها بغري تذم  
 وهذا هو القائد الذي يرعى مصاحل أتباعه. ،شاهقة، ومل حتحتج لوساطات حَّت تلقاه

 مث زث رث يت ىت نت ُّٱ البديع،القرآين عبري هذا التَ رحك هللا ل ولك أن تتأمَ    

مة، صورة خفض ة جمسَ يَ فق يف صورة حس   : "فهو اللني والتواضع والر   رحه هللا يقول سيد قطب ؛(2)َّ نث
مع املؤمنني طوال  ابهلبوط؛ وكذلك كان رسول هللا  اجلناح، كما خيفض الطائر جناحيه حني يهم  

 . (3)الكاملة للقرآن الكرمي"ة مجة احليَ حياته، فقد كان خلقه القرآن، وكان هو الرتَ 
 الوالدين؛ أحد آخر، إال يف حق    عبري خبفض اجلناح، مل يرد يف القرآن الكرمي يف حق   التَ  أنَ ويضاف    

 حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ يقول سبحانه:
اثنني منها أمٌر خبفض عبري الذي مل يرد يف القرآن الكرمي إال يف ثالثة مواضع، يف يف هذا التَ  . وكأنَ (4)َّ

َذْين قد ازدادت حاجتهما البنهما، وأصاهبما اجلناح للمؤمنني، إشارٌة إىل تشابٍه بني حالة الوالدين الَ 
 جاة.ه يسلك هبم طريق النَ ا أنَ ذين زادت حاجتهم لقائدهم، خصوصً باع الَ تْ عف، وبني حالة األَ الضَ 

                                                           

 215الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 215الشعراء: اآلية  سورة(  2) 
 .2620، ص 5، ج 1، طيف ظالل القرآن( سيد قطب،  3) 
 24اإلسراء: اآلية  سورة(  4) 
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 مْ عية واألتباع من إضاعة لكثري من مصاحلهم. فه  فض اجلناح للرَ عبري إشارًة ملا يف عدم خيف التَ  كأنَ     
ا حباجاهتما إاَل  لن يستطيعوا إيصال حاجاهتم لقائدهم إن استعلى عليهم، كما أنَ   أن الوالدين لن خي ْرب 

بن خافض اجلناح هلما ذلياًل    بني يديهما يشعرها برحته.يكوَن اال 
 

 بوية:شارة الرتَ تطبيقات لإل
جناحه ملن حتته من  ا خصوصً ا واملرّب   التطبيقات الدقيقة هنا أن خيفض املؤمن عمومً  من -1

د معىن خفض اجلناح مع األضعف سواء كان الضعف طالٍب أو أبناء أو غري ذلك. ويتأكَ 
 بسبب إعاقة أو بسبب طبيعة اجلنس.

 .(1)َّهئ مئ خئ ُّٱٱواحد ألخيه. القاعدة يف العالقة بني املؤمنني أن يتواضع كل   -2
 التواضع للَرعية مسة من مسات القائد الَناجح. -3

 
 

 املبحث العاشر: املساواة بني البشر.
 (2)َّ  مك لك هش مش هس مس هث ٱُّٱ   
 ُّٱٱوى؛ قال تعاىل: قْ َخَلَق اخلْلَق متساوين، ليس ألحد منهم فضل على أحد إال ابلتَـ  وجلَ  هللا عزَ  إنَ 

بعض اخلْلق  قوى، ولكنَ أن ميزان التفاضل هو التَ نا سبحانه  رب  . فبنَي (3) َّيت ىت نت مت زت
اس أبمواهلم أو قبائلهم أو غري ذلك من املعايري اجلاهلية، النَ  ن  ز  ترى بعضهم يَ  أن حيمد مبا مل يفعل. حيب  
 م.ة حيلتهم أن يلحقوا مبن سبقوهم إىل رهبَ م بذلك يعلنون عجزهم وقلَ وكأهنَ 

ن ال ي عَبأ هبم يف األرض، فاستكربوا أن يسريوا معهم يف نفس الطريق، ولو نقموا َعَليه م أن يكونوا ممَ    
، وأرادوا أن َّ  مك لك هش مش هس مس هث ٱُّٱ َسَفٌه مبني. كان طريق اهلداية! وما هذا إاَل 

                                                           

 54املائدة: اآلية  سورة(  1) 
 111الشعراء: اآلية  سورة(  2) 
 13( سورة احلجرات: اآلية  3) 
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 هم نبيـ ه م إىل املعيار  احلقيقي لتفاضلاملة، اليت التستند سوى على أهوائهم، فردَ قوا قوان يَنهم الظَ يطبَ 
 .(1)َّ خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ وهو العمل فقال: اس؛ أاَل النَ 
ا حَّت كربً   م لئت قلوهبما هلم كيف ا من أن ي ْسبقوا خلرٍي. فعجبً م أرفع قدرً م أرادوا أن يقولوا أهنَ كأهنَ     
ا قه معيارً بعض من ينفح منه ننَت  تلك اخلصلة اجلاهلية، جعل مكانته وسبْ  ت عن اهلدى! بل إنَ يَ عم  

 .(2)َّخض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ ُّٱٱ؛ من الشر    به اخلري   ي عرف  

اس لعاقل أن يبغي على النَ  اخلَْلق فضل  هللا، فال يصح   زق  أصل  البشرية  آدم، وآدم من تراب، ور     
  من هللا.ا، وال ألجل ماٍل ليس إال فضاًل ألجل نسب يرى فيه شرفً 

اس ها النَ املساواة بني البشر أبحرف من نور؛ إذ يقول: "اي أيَ ، معىن ر لنا حبيبنا حممد وقد سطَ    
 على هللا، وفاجرٌ  كرميٌ   تقيٌّ  اس رجالن برٌّ هللا قد أذهب عنكم عبية اجلاهلية وتعاظمها آبابئها فالنَ  إنَ 

ٌ  شقيٌّ   .(3)اس بنو آدم، وخلق هللا آدم من تراب"على هللا، والنَ  هني  
ىن على بْ اجحة ال تـ  اجملتمعات النَ  أنَ  ؛ل هذه اآلايتما ميكن للمؤمن أن يشعر به وهو يتأمَ  ن أهم   وم     

ىن على تقدمي األكفاء، وتقدير العاملني املخلصني، وتشجيع املوهوبني بْ ات. بل تـ  العنصرية واحملسوبي   
 ا جمتمعات تتساوى فيها الفرص.واملبدعني، كما أهنَ 

 
 بوية:شارة الرتَ تطبيقات لإل

منه يف املال أو اجلاه أو املكانة   حيقر اإلنسان من هم أقلَ بوية أاَل من التطبيقات الرتَ  -1
 .(4) أن حبق ر أخاه املسلم": "حبسب امرئ من الشر   االجتماعية؛ قال النيب 

 فاضل هو العمل.معيار التَ  من العمل، فإنَ  للحصول على كرامة وشرف، البدَ  -2

                                                           

 112الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 11األحقاف: اآلية  سورة(  2) 
(. قال أبو عيسى هذا حديث 3270، رقم )3٨٩، ص 5، ابب، جاجلامع الصحيح سنن الرتمذي ( أخرجه الرتمذي يف 3) 

ال نعرفه من حديث عبد هللا بن دينار عن بن عمر إال من هذا الوجه وعبد هللا بن جعفر يضعف ضعفه حيىي بن معني غريب 
 .لد علي بن املديينوغريه وعبد هللا بن جعفر هو وا

ابب حترمي ظلم املسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله،  واآلداب،كتاب الرب  والصلة   صحيح مسلم،( أخرجه مسلم يف  4) 
 (.2564، رقم )1٩٨6، ص 4، ج1ط
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قوى فهي كرامته عند هللا. فما فائدة أن يكون املرء بني يسعى لتحصيل التَ على املسلم أن  -3
  على هللا؟!ا وهو هني   الناس كرميً 

 ال ينبغي للعاقل أن أتخذه العزَة ابألمث. -4
 

 املبحث احلادي عشر: مقامات اخلليل

ب املرء  خليَل ه أن يلقَ لع له األفئدة. إنَ َكْم هو ساٍم هذا اللقب! هو لقٌب تتشوف له القلوب، وتتطَ     
 هللا. 

 ىن ُّٱ، إذ قال هللا عنه: اخلليل  إبراهيم   ؛ا هباجً ل من ي ْذَكر متوَ أوَ  ة، فإنَ ا إن ت ذَكر اخل لَ إهنَ    
، إذ يقول: "فإن هللا تعاىل اختذين كما ي ذَكر  قـ ر ة  الَعنْي  وسكن  الفؤاد حممد   ،َّ زي ري ٰى ين

 .(1)"إبراهيم خلياًل ذ ، كما اختَ خلياًل 
ريف. إذ ري يف إْثر  َمْن بـََلغ وا هذا املقام الشَ اول الباحث تـََلم س بعض املعامل للس   وم ن هذا املنطلق حي     

العاملني، ابلوقوف عند بعض  ا من مقامات األولياء بني يدي رب   حياول يف هذا املبحث أن ي ظه ر شيئً 
 رها.آايت سورة الشعراء وتدب  

اعي الثة؛ الوحي والدَ عوة الثَ  ألركان الدَ ل بياانً ا متث   ل يف قصص سورة الشعراء يرى أهنَ املتأم    إنَ    
سالة. صطفاء املرسلني وتكليفهم ابلر   ابفيها بيان الوحي، وما يتعلق  ة موسى ين. فقصَ واملدعو   

كما جاءَ لفظ  الوحي   بداية  تكليفه ابلرسالة.، و ة ب دأت بذكر نداء  هللا  ملوسى القصَ  ي هذا أنَ ويقو   
، وقال: (2)َّين ىن نن منُّقال تعاىل:  ة.تني، فالوحي هنا هو موضوع القصَ ة مرَ يف ذات القصَ 

 . (4)َّيه ىه مهُّٱ، وقال: (3)َّحض جض مص خصُّٱ

                                                           

ابب النهي عن بناء املساجد على القبور واختاذ الصور كتاب املساجد ومواضع الصالة،   صحيح مسلم،( أخرجه مسلم يف  1) 
 (.532، رقم )377، ص1، ج1طفيها والنهي عن اختاذ القبور مساجد، 

 10الشعراء: اآلية  سورة(  2) 
 52الشعراء: اآلية  سورة(  3) 
 63الشعراء: اآلية  سورة(  4) 
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ا يف ذلك إشعارً  ، وكأنَ (1)َّىك مك لك اك يقُّبقوله تعاىل:  ة إبراهيم بينما ب دأت قصَ    
، فإبراهيم هو إبراهيم  إادقني، من خالل نبة تقدمي  َّنوذج للمؤمنني الصَ القصَد من هذه القصَ  أبنَ 

مل يرد فيها ذكر الوحي، كما مل يرد فيها خرب  ة إبراهيم قصَ  ل هنا أنَ ة. ويـَْلَحظ املتأم   موضوع القصَ 
 ورة.تكذيب قومه له، يف اختالٍف واضح عن ابقي قصص الس  

إبراهيم،  إذ كَرهم بعد نب ها ابإلخبار عن تكذيب املكذبني. وكأنَ ابقي القصص فقد ب دأت كل   اوأمَ    
ين، استكماٌل للجانب اآلخر من ا ملن آمن من املدعو   ل  َّنوذجً عاة املخلصني، وميث   حال الد   ذي ميثل  الَ 

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ٱُّٱورة: ين؛ أولئك الذين قال عنهم أول الس  املدعو   
يف تـََعد د  أخبار املكذبني، إذ بلغت أخبارهم مخس قصص، بياٌن ألثر اإلعراض  . ولعلَ (2)َّ مئ زئ
ف ل  تَ ختَْ  .بنيس ل، واْخت الف  اأَلْزمان، بقي اإلعراض مسة مشرتكة بني املكذ   د الر  اس. فمع تعد  على النَ 

 هم. إعراض  مل مينعهم من اإلميان إاَل  ماحلقيقة أهنَ  ، لكنَ احلق    حججهم لرد   
فيه بيان   ا إىل رضا املوىل اجلليل، كما أنَ ا للمؤمنني، وطريقً ل منهجً ه ميث   فإنَ  ظر لنبإ إبراهيم فبالنَ    

بسه تَ قْ ادقني. وقد جاء هذا املبحث؛ مقامات اخلليل، لبيان بعض ما ميكن أن يَـ ء الصَ صفات  األخاَل 
حمور هذا املبحث سيكون نبأَ  األولياء الصاحلني. وعلى هذا فإنَ  ه أن يدرك ركبَ به، علَ املؤمن فيعمل 

 .إبراهيم 
ورة، تلك الكلمات اليت زه عن ابقي قصص الس  أبرز ما ميي    ل أحد ان هذا النبأَ اجلليل، لرأى أنَ ولو أتمَ    

من حاله بني يدي  َف على شيءٍ ؛ وهي اليت حناول من خالهلا أن نَق  جاءت على لسان إبراهيم 
 العاملني. رب   
القارئ  احلون بني يدي الرحن. وكأنَ لت تلك الكلمات مقاماٍت رفيعة، يقومها العباد الصَ لقد مثَ    

ل ه يقول تلك الكلمات، وهو يف ذلك يتنقَ ا بني يدي رب   ، قائمً لتلك اآلايت، يرى اخلليل إبراهيم 
بون، وقد بلَغ هنايَة ء، مقاماٍت يغشاها عباٌد مَقرَ نس هبا األخاَل مقاماٍت أيْ  ؛بني مقامات  القرب من هللا

 ة. القرب بنيل شرف اخللَ 
 :جليالن كان له فيها مقامان  اخلليل  ل لتلك اآلايت يرى أنَ املتأم    إنَ    

                                                           

 6٩الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 5الشعراء: اآلية  سورة(  2) 
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واالمتنان. ذلك املقام الذي م لؤ ه كر عظيم والش  والتَ  املقام األول؛ مقام الذ  كر، الذي فيه معاين احلب      
 هو مقاٌم تطمئن معه القلوب وبه حتيا، وتسعد به النفوس وترضى. و  .األنس ابهلل

واستجالب   ،نيا واآلخرة. هو مقام حسن  الظن   فعة يف الد  هو دأب املؤمنني، وهو سبيل  الر   هللا ذكر  إنَ    
. (1)عبدي ّب، وأان معه إذا ذكرين" : "أان عند ظن   ه رب   فيما يروي عن  َمع ي ة  هللا؛ يقول املصطفى 

 .(2)َّحط مضُّذكره:  ذ كر  هللا  مقام االمتثال ألمر هللا، وهو مقاٌم َيذك ر  هللا  أهَله؛ قال جلَ 
  فعليه بذكر هللا فَب ه سبَق السابقون.َفَمن أراد من هللا ق رابً    
معاين العبودية والرجاء واخلضوع واالستسالم واإلخبات وااللتجاء. عاء، وفيه واملقام الثاين؛ مقام الد     

 مغجغ مع جع مظ  حط مض ُّٱ ذكره: ا مقام ق رٍب من املوىل اجلليل سبحانه؛ يقول جلَ وهو أيضً 
حات وت دفع به الكرابت. وهو مقام عاء َلَمقاٌم ت سَتجَلب  به الرَ الد   . إنَ (3)َّحق مف خف حف جف

 العبد كثرَي العطااي وأحسَن اهلبات. اإلكرام واإلنعام، ينال به
 

 بوية:شارة الرتَ تطبيقات لإل
الذي  عاء، فهما من فعل اخلليل إبراهيم ب إىل هللا فعليه بذكر هللا والد  من أراد التقر   -1

 جعل هللا فيه أسوة حسنة.
 ني معرفة هللا.بية اإلميانية أن ي غَرس يف املرتب   أساليب الرتَ  من أهم    -2
 املؤمن أن يقتفي آاثر من سبقوه من عباد هللا الَصاحلني.جيب على  -3
أتكيد على ما للرَتبية ابلقدوة من أثر. فالبَد من القدوة  إَن يف ذكر  هللا خرَب إبراهيم  -4

 احلسنة يف تربية الَنفس أو اآلخرين.
 
 
 

                                                           

 وقوله جل  ذكره: َّجك مق حقٱُّٱكتاب التوحيد، ابب قول هللا تعاىل:   صحيح البخاري،( أخرجه البخاري يف  1) 
 (.7405، رقم )1٨27، ص1، ج1، طَّيي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىنُّٱ

 152البقرة: اآلية  سورة(  2) 
 1٨6البقرة: اآلية  سورة(  3) 
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 عوةالدَّ  أساليب املبحث الثاين عشر:
إن املتأَمل يف آايت الس ورة يرى ثالثة أساليب دعوية ميكن استخدامها واالستفادة منها يف توجيه    

 الَناس.
 .(1)َّمق حق مف خف حف جف مغ جغُّأواًل:    

وهنا األسلوب األول؛ وهو ما ميكن أن نسميه أسلوب اخلطاب املباشر. وهذا ما يشري له قول هللا 
، فهنا رسالة مباشرة للمدعو  ين. وهلذا األسلوب  َّمق حق مف خف حف جف مغ جغُّٱسبحانه: 

ا مَن اآلايت وهي؛   خصائص  ميكن  استفادهت 
 .الَتعريف بشخص املتكل  م وصفته .1

 ت َصار  مبا يتناسب مع حال املدعو  ين، دوَن إْخالل مبضمون الر  سالة.االخْ  .2

 وضوح العبارة. .3

 وجود دليٍل وحجة. .4

وهلذا األسلوب كذلك شواهد من القرآن الكرمي ومن السَنة الَنبوية. فأَما الشواهد من القرآن الكرمي    
 خلُّ، وقوله: (2)َّمه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خمُّفكقوله تعاىل: 

 حق مف خف  حف جفُّٱ ، وقوله:(3)َّجن يم  ىم مم خم حم جميل ىل مل

 ، واألمثلة كثرية نكتفي منها هبذه.(4)َّ جل مك لك خك حك جكمق
 عبد حممد من الرحيم الرحن هللا بسمإىل هرقل، إذ يقول: " وأَما من الس َنة النَبوية؛ فَكك تاب الَنيب    
 ،اإلسالم بدعاية أدعوك فإين    بعد اأمَ  .اهلدى اتبع من على سالم .الروم عظيم هرقل إىل ورسوله هللا

 ٌّ ٰى ٰر ٰذُّو األريسيني إمث عليك فإنَ  تتولَيْ  فإن .مرتني أجرك هللا يؤتك تسلم أسلم

                                                           

 16الشعراء: اآلية  سورة(  1) 
 14طه: اآلية  سورة(  2) 
 1احلج: اآلية  سورة(  3) 
 153البقرة: اآلية  سورة(  4) 
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 رت يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ
 .(2)"(1)َّ ىث نث مث زث رث يت ىت نتمت زت
 ويف هذه األمثلة ملن أتَمَلها جل  ما ذ ك ر من خصائص أو كل ها.    
 .(3)َّرن مم ام يل ىل مل يك ُّٱاثنًيا:    

نسم  يه أسلوب احلوار املنطقي أو العقلي. ومن هذه اآلية وما بعدها نستفيد األسلوب الثاين؛ وميكن أن 
وهو أسلوٌب ي ظهر عظمة الَدين، وي راعي الفطرة البشريَة. إذ يـ ْلغي التبعَية العمياء، اليت جعلها بعض 
الَناس وسيلة للَتسلط على عباد هللا، فيوهون النَاس أَن الد  ين تعطيٌل للعقل. وما يريدون بذلك إال أن 

 َناس، من خالل مصادرة حريَتهم يف التفكري والنقد.يستعبدوا ال
كما أَن أسلوب احلوار من األساليب اليت توصل إىل إمياٍن قويٍ  راسٍخ، وتدل  على قَوة احلجج واألدَلة     

 يف هذا الد  ين القي  م.
وقومه.  تضمن يف أوله حوارًا بني إبراهيم  يرى املتأم  ل يف سورة الش عراء أَن نبأ إبراهيم    

يقرر معاين الَتوحيد أبن جيعل قومه يصلون إليها أبنفسهم من خالل أسئلة يوجهها. وقد  فكان 
بدأ معهم بسؤال حيد  د موضع الن  قاش وي ْظه ر رأيهم، وهذا مهمٌّ يف احلوارات حَّت ال يكون احلوار عبثًا، 

 مي زيُّيف الرأي. مَث َسَأهَلم عن الَنفع الذي حيصل هلم من عبادهتم،  أبن يكون الطَرفان متفقان

، (4)َّخت حت جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني
، وهذه  وهبذا انتهى احلوار. فقد أقر وا حني أجابوه، أبَن معبوداهتم ال تسمع دعاءهم، وال تنفع وال تضر 

العبادة وليس هو هلا أهل، وعليهم أن يعبدوا ليست صفات اإلله. فالنتيجة أهَنم يعبدون من اليستحق 
 تعريفهم به يف اآلايت اليت تلت. اإلله احلَق، الذي بدأ اخلليل إبراهيم 

 وألسلوب احلوار خصائص ميكن تلخيصها فيما يلي:   
 يعتمد أسلوب احلوار على األسئلة املنطقية. .1

                                                           

 64آل عمران: اآلية  سورة(  1) 
 (.7) ، رقم10، ص1، ج1ط كتاب بدأ الوحي، ابب،  صحيح البخاري، أخرجه البخاري يف ( 2) 

 70الشعراء: اآلية  سورة(  3) 
 74 - 72 تالشعراء: اآلاي سورة(  4) 
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، كانت ينطلق فيه املتحاورون من أرضية مشرتكة متث  ل نقطة االتفاق. وهنا يف نبأ إبراهيم  .2
 األرضية املشرتكة وجوب العبادة.

 احلجج يف هذا األسلوب حقائق حمسوسة ملموسة. .3
 أسلوب احلوار متدر  ج وقد يطول أحيااًن أو يكون خمتصرًا. .4
 جابة.ليس يف احلوار إلزام برأي وال فرض لعمل أو إ .5
 الَنتائج هي ما يصل إليه املتحاورون من خالل التسلسل املنطقي. .6

 ٰىُّٱأسلوب احلوار كثري الورود يف القرآن الكرمي والس َنة الَنبوية. فم ن القرآن الكرمي؛ قول هللا تعاىل:    

 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ

 مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىتنت مت زت رت

 جس مخ  جخ مح جحُّ، وقوله سبحانه: (1)َّرن مم ام يل ىل مل يكىك

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حص مس خس حس

 يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰٱُّٱ، وقوله: (2)َّخك حك جك مق حقمف خف  حفجف

 يث ىث نث  مث زث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مب زبرب

 إىل آخر اآلايت. (3)َّام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق ىق يف ىف
 اي: فقال  النيبَ  أتى شاابا  فَّت إنَ " قال:  (4)ومن الس َنة الَنبويَة؛ ما جاء عن أّب أَمامة الباهلي   

: قال ا،قريبً  منه فدان ادنه،: فقال مه، مه: وقالوا فزجروه، عليه القوم فأقبل ،!انابلز    يل ائذن هللا، رسول
: قال ألمهاهتم. حيبونه اسالنَ  وال: قال فداك، اّللَ  جعلين واّلَل، ال: قال ألمك؟ أحتبه: قال فجلس،
 أفتحبه: قال لبناهتم. حيبونه اسالنَ  وال: قال فداك، اّللَ  جعلين اّللَ  رسول اي واّلَل، ال: قال البنتك؟ أفتحبه

: قال لعمتك؟ أفتحبه: قال ألخواهتم. حيبونه اسالنَ  وال: قال فداك، اّللَ  جعلين واّلَل، ال: قال ألختك؟
                                                           

 25٨البقرة: اآلية  سورة(  1) 
 31يونس: اآلية  سورة(  2) 
 60 - 5٩ت النمل: اآلاي سورة(  3) 
، نزيل حص، روى علًما كثريًا وحدث عن عمر ومعاذ وأّب عبيدة، وروى عنه خالد بن معدان صاحب رسول هللا  (  4) 

أعصر، كان عمره عام والقاسم أبو عبد الرحن وغريهم، وامسه صدي بن عجالن بن وهب بن عريب، من قيس عيالن مث من بين 
 (35٩ص /3هـ.) سري أعالم النبالء ج٨1هـ وقيل ٨6حجة الوداع ثالثون سنة، وتويف أبو أمامة سنة 
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 اّللَ  جعلين واّللَ  ال: قال خلالتك؟ أفتحبه قال لعماهتم، حيبونه اسالنَ  وال: قال فداك، اّللَ  جعلين واّلَل، ال
نْ  قلبه، وطهر ذنبه اغفر الَلهمَ : وقال عليه يده فوضع: قال .خلاالهتم حيبونه اسالنَ  وال: قال فداك،  وَحص  
 .(1)"شيءٍ  إىل يلتفت الفَّت ذلك بعد يكن فلم فْرَجه،

 . (2)َّخل حل جلٱُّاثلثًا:    

واألسلوب الثالث ميكن تسميته، أسلوب القول اللنَي. وهو أسلوب يعتمد على عرض الفكرة أو القيمة 
املطلوب اعتقادها يف صيغة سؤال. ويف هذا األسلوب لطف، ويعطي املدعَو أو املرتّب   نوًعا من 

 الَذات ابملبادرة لالختيار عن قناعة.االستقاللية وإثبات 
 جئ يي ىي ميني زي ري ٰى ينٱُّومن أمثلة هذا األسلوب يف القرآن الكرمي، قول هللا تعاىل:    
. ومن (4)َّخن حن جن يم ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خلٱُّ، وقوله سبحانه: (3)َّمئ خئ حئ

حتاببتم، أفشوا السالم  : "أال أدل كم على شيء إذا فعلتموهأمثلته يف الس َنة الَنبويَة، قول النيب 
 .(5)بينكم"

  
 بوية:شارة الرتَ تطبيقات لإل

 جيب على الَداعي واملرّب   أن يـ نَـو  ع يف أساليبه مبا يناسب املخاطبني. -1
 البَد من مراعاة احلاجات املنطقية للَناس، والعاطفَية، وغريها من خصائص البشر. -2
 واملرّب   مع من يعل  مهم.من فوائد هذه اإلشارة أن يتدرج الَداعي  -3
 جيب على الد عاة واملرب  ني أن يزيلوا إشكاالت من حتتهم من متعل  مني ومرتب  ني. -4
َرص على فهم خصائص هذه األساليب، ووضعها يف سياقاهتا املناسبة. -5  ومن الفوائد أن حي 

 
                                                           

، ابقي مسند األنصار، حديث أّب أمامة الباهلي الصدى بن عجالن بن عمرو بن وهب الباهلي املسند( أخرجه أحد يف  1) 
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 .نياالد   يف هدالز   املبحث الثالث عشر:
نيا؛ وتبني   قَلتها وهواهنا. كما أَن سَنة املصطفى     جاءت كثري من آايت القرآن الكرمي تبني   حقيقة الد 
 نيا. مثَ إَن كثريًا من أهل العلم ن ق َلت َعنـْه م أخباٌر يف الز هد، أو ك ت ٌب هبا آاثر ، مليئة مبا يزه  د يف الد 

نيا، وسوء عاقبة من كانت هَ الركون إىل ايف الز هد. وما ذاك إال   خلطر   ه.لد 
 مم ام يل ىل مل ُّوكيف التكون خطرية وقد حتجب العبد عن حظ اآلخرة؛ قال تعاىل:    

، أو تكون سبًبا (1)َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىننن من زن رن
  حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱيف ورود جهَنم، عياًذا ابهلل؛ قال تعاىل: 

 .(2)َّىه مه جه ين ىن من خن
نيا، أَن الَنيب     نيا وخيشى على أَمته من وممَا يؤكد أه  ية الز هد يف الد  ، كان حيذر من االغرتار ابلد 

: "... فوهللا ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الَتنافس فيها؛ قال 
نيا كما بسطت على  ، ويف رواية: (3)من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم كما أهلتهم"الد 
. واآلاثر يف الباب كثرية، ليس املقام مقام حصرها وال استقصائها، وإاَل فلو (4)"وهتلككم كما أهلكتهم"

 أراد الباحث مجع ما جاء يف شأن الز هد، خلرج له كتاب يف صفحات كثرية.
قدمي عن الز هد أييت السؤال؛ فما هي عالقة هذا املبحث بعنوان البحث؟ وأين هي وبعد هذا التَ    

 اإلشارة للز هد يف سورة الشعراء؟
نيا قد يشار إليها يف سياقات خمتلفة، فقد يشار إىل الز هد مرَة بذم       يرى الباحث أن قيمة الز هد يف الد 

نيا أو الَتحذير منها، وأخرى مبقارنت  ها ابآلخرة، أو أتيت اإلشارة للز هد من خالل األمثال أو القصص.الد 
نيا ووجوب الز هد فيها. ففي القَصتني     ويف هذه السورة جاءت قصتا عاد ومثود، وفيهما إشارة هلوان الد 

نيا، ولكَنها مل تغن عنهم ش يًئا. ويف حصلت لتلك األمم أسباٌب من القَوة والرَتف، وأنواٌع من خريات الد 
 العنوانني التاليني بيان وجه اإلشارة:
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 أواًل: قَوة عاد
لقد أوتيت عاٌد أسبااًب عظيمة من أسباب القوة، حَّت إهَنم ليعبثون ببناء اآلايت على األماكن الشريفة    

املرتفعة. وليس من عادة الَناس أن يعبثوا مبا يشق  عليهم، فكأَن يف عبثهم ببناء اآلايت إشعاٌر مبا كانوا 
ٍع آية. كما أهَنم صنعوا ما قد يظن  الَناظر إليه أهَنم عليه من قَوة، ال يشق  عليهم معها أن يبنوا بكل   ري

ناعة.  خيلدون ممَا يرى. ولعَل ذكر مصانعهم هنا ألهَنا رمَبا كانت عالمًة على مهارهتم وبراعتهم يف الص  
أضف أهَنم كانوا أقوايء جبَارين، ال طاقة ألحد من أهل زماهنم هبم. فهم هبذا حازوا قَمة احلضارة 

 املعمارية والصناعية والعسكرية.
ومل ينته أمرهم عند هذا، بل كانت حالتهم االقتصادية راقية، وكان عيشهم رغيًدا. فقد كانت هلم    

 جَنات وعيون، وأنعام، متث  ل املال يف زماننا، ورزقوا بننَي. وهذه هي زينة احلياة الد نيا.
القوة الد نيوية ومتت عهم بزينتها، إاَل أن كَل ذلك انتهى وهنا أييت لب  اإلشارة، فمع مجعهم أسباب    

 .َّحنُّبكلمة 
فتأَمل كَل ما كانوا فيه من قَوة وبطش وغىًن، مثَ انظر كيف مل يغن عنهم شيًئا، بل انتهى كأن مل يكن    

نيا، وأهَنا ال ينبغي أن يشتغل هبا أولو األ لباب عن اآلخرة. وما من قبل. إَن يف هذا إلشارة حلقارة الد 
 قيمة متاٍع بعده النَار!

 اثنًيا: ترف مثود
 اكُّوأَما مثود فقد جاء يف خربهم كلماٌت ت شعر بقَمة الرَتف الذي كانوا فيه. يقول سبحانه:    

 مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك مك لك

وخنٍل طلعها هضيم، مثراهتا . فكانوا آمنني، يف دعة ورخاء، يعيشون يف جَنات وعيون وزروع (1)َّني
سهلة اهلضم وكأهنا قبل أكلها مهضومة. فهم هبذا التصوير حازوا ما اطمأنت به نفوسهم، وهدأت 
وسكنت به أفئدهتم، وكذا انلوا ما قَرت به أعينهم، وطعموا ما طاب هلم أكله. وهم َمع هذا يسكنون 

 رف ت رى أكثر من هذا!املساكن احلسنة اجلميلة اليت حذقوا يف صنعها. فأي  ت
وبعد كل   ما كانوا فيه من نعيم، أخذهم العذاب. فأي  خري يف نعيم يستجلب العذاب؟! أليست    

نيا أهون من أن يغرَت هبا العقالء؟! أفيسبدل املؤمن  نعيًما زائاًل بنعيٍم مقيٍم؟!   هذه الد 
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ل لنا معىن قول هللا تعاىل:      جت هب مب خب حب جبُّوختاًما، كأَن هذه القصص، تفص  

 خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت

. فما هو الذي نلناه من هذه الد نيا (1)َّجغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص
نيا قليل؟!  ابملقارنة مع تلك األمم؟! أفيَـغ ر ان بعد ذلك متاع من الد 

 
 بوية:تطبيقات لالشارة الرتَ 

نيا. -1  جيب على املؤمن أن يقد  م عمل اآلخرة على عمل الد 
نيا. -2  البَد أن يستشعر املؤمن عظمة جزاء اآلخرة يف مقابل جزاء الد 
من اجليد استخدام القصص يف تقرير بعض املفاهيم؛ كهوان الد نيا على هللا، وقَلة متاع  -3

نيا، وأن متاع الد نيا زائل، وغري ذلك.  الد 
نيا بقدر حزنه على فوات شيٍء من خري اآلخرة.أ -4  اَل حيزن املؤمن على فوات شيٍء من الد 
نيا  -5 نيا يف طاعة هللا، وهبذا يكون انل خري الد  ر اإلنسان ما وهبه هللا من متاع الد  أن يسخ  

 واآلخرة.
 مس خس حس جس مخ جخُّٱنيا فقط، ولكن يقول: اإلنسان الد    يكون هم  اَل أ -6

 .(2)َّخض حض جض مص خص حص
نيا، خصوًصا يف هذا الَزمان الذي صار اإلعالم  -7 أن ي غرس يف نفوس املرتب  ني عدم االغرتار ابلد 

نيا، ليكونوا قدوًة ألبناء املسلمني.  يظهر فيه، بعض املفسدين يف زخرف من الد 
 

 .إىل هللا الفرار املبحث الرابع عشر:
الفرار إىل هللا أحد أجل   املعاين الرَتبوية اليت تشري إليها آايت سورة الشعراء. وهو معىن يتضَمن األمن،    

يق إىل الَسعة، ومن العسر إىل اليسر، ومن الَشقاء إىل الَرخاء.  والفوز، والَنجاة. ينتقل به العبد من الض  
خياف على نفسه أو أهله، من آفاهتا، خياف مصيبة حتل  به فكأَن الفاَر إىل هللا يعيش يف أرض خموفة، 
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 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱأو نعمة تزول عنه. فهو بفراره إىل هللا أيمن من كل   ذلك؛ 

 يي ىي ميخي حي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن  يم

 .(1)َِّّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰىٰر ٰذ
وقد جاءت اإلشارة ملعىن الفرار إىل هللا، يف ثالث آايت رمست سبيل الفرار إىل هللا، كأهَنا متث  ل دليَل    

الفار  ين إىل هللا، كأهَنا دليل  اخلائفني من سوء العاقبة، أولئك الذين أرَقهم تفك رهم يف حاهلم ومآهلم. 
 ون منارة للسائرين إىل هللا، يف األسطر التالية؛وسيكشف الباحث وجه تلك اإلشارة املنرية عَلها تك

 (2)َّ يث ىث نث مث ٱُّٱأواًل:    

َرص على املبادرة للطاعات، وإتباع احلسنة السيئة. يقول جَل  املرتبة األوىل من سبل الفرار إىل هللا، أن حي 
؛ ألَقوا أبنفسهم منطرحني بني يديه، يرجون أمانه. وقد ملئت قلوهبم َّيث ىث نث مث ٱُّٱشأنه: 

 مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث ُّٱخوفًا من خالقهم ففر وا إليه، ولسان حاهلم ومقاهلم: 
فماذا يضريهم أن يصربوا قلياًل وهم . َّمب خبٱُّٱ. فر وا إليه فما أخافهم وعيد سواه، فقالوا (3)َّ حص

 أبمان هللا؟! يسريون إىل هللا، فيأمنوا
إشعاٌر مببادرهتم وإسراعهم إىل هللا. كما أَن يف ذكر السجود إشعاٌر مبا يف  َّمث ُّٱٱبـوإَن يف الَتعبري    

 السجود من معاين الفرار إىل هللا والقرب منه سبحانه.
 (4)َّ خن حن جن مم ٱُّٱاثنًيا:    

واملرتبة الثانية يف سبل الفرار إىل هللا هي احلذر من موارد اهللكة وأسباب الس قوط. إذ البَد للفار   إىل هللا 
 .أاَل يضيع طريقه، وهو ما يضمنه بطاعة الرسول 

مثَ إن سار على الطريق، فليعلم، أَن الفاَر ال ينتظر أن تدركه خماوفه، فضاًل عن أن يَر َدَها هو. وَمَثل    
أهل هذه املرتبة كمن يسري على طريق تغشاها السباع، فهو كَلما رأى منها سبًعا فَر منه. وكذا املَتقون 

م سبحانه.يفر ون من الذ نوب خلطرها عليهم. وهم بذلك يَتجه  ون إىل رهب  
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 (1)َّ رن مم ام يل ىل مل ُّٱ :اثلثًا   

هذه املرتبة الثالثة وهي ملن أحاطت به الذ نوب؛ سواء كانت ذنوب جمتمٍع فشا فيه اخلبث، فهو خيشى 
عموم العقوبة، أو كانت ذنوبه اليت متكنت من نفسه حَّت مل يستطع اخلالص منها. فمن كانت هذه 

هللا يكون بطلب الن صرة من الذي يقدر عليها. يفر  أهل هذه املرتبة بطلب الَنجاة حاله فإَن فراره إىل 
 ممَا هم فيه، يفر ون إىل هللا بقلوهبم اليت امتأَلت خوفًا من سوء ما قد يصيبهم بسبب ذنوٍب حتيط هبم.

حَّت كأهَنم استمكنوا  وَمَثل  أهل هذه املنزلة، كمثل رجل يف أرض األعداء، ابغته أعداءه وأحاطوا به،   
منه. فال هو خَلفهم مسرًعا إىل مأمنه، وال هو فطن هلم فاحنرف عنهم، ولكَنه علم أَن له ملجأ ومالًذا 

 .َّىل مل ُّٱفالذ به وفـََر إليه، فأجناه منهم. ومالذ ه أن يقول: 
نصب عينيه، وخَلف ذنوبه وخماوفه  واخل الصة أَن الَناس يف ف رَار هم إىل هللا ثالثة؛ رج ٌل جعل رضوان هللا   

وراء ظهره، فهو يسارع إىل القرابت وينافس يف الطَاعات. يفر  إىل هللا وهو مي ين   نفسه أن تبلغ الر  ضا، 
ومع ذلك فهو خيشى إن توقف عن الفرار أن تدركه املْهل كات. فهؤالء هم الَسابقون. ورجٌل يسري على 

ه وخماوفه وراءه، بل هي ترصده ويَتقيها، فينجوا منها اترة وتصيب منه اترة. طريق اهلدى، مل خيل  ف ذنوب
وهو يف سريه حيرص أاَل يضَل طريقه، فهو يتخذ دلياًل ويَتبعه. وهذا وإن مل يكن كاألول إاَل أنَه أيًضا 

الطَاعة، ومل يفطن  على سبيل اهلداية سائر، يفر  من آفات اهللكة إىل رب   العاملني. ورجٌل مل يسبق إىل
راك على طريق الفالح فأدركته الع دا، وأحاطت به خماوفه من كل   جانب، فلم يبقى له سبيل  جناٍة  للش  
إاَل أن يستغيث برب  ه، ويدعَوه مضطرًا إليه، من إذا استجري أجار، وإذا استعيذ أعاذ. وهذا قريب من 

 ه ويكشف السوء.رحة هللا ولطفه؛ فاهلل جييب املضطَر إذا دعا
 واملؤمن اللبيب ينظر ما يناسب حاله من سبل الفرار إىل هللا فيتخذه.   
 

 بوية:شارة الرتَ تطبيقات لإل
 على املؤمن أن يطلب رضوان هللا، وجيعل هَه الَنجاة من عذاب هللا. -1
 على املؤمن أن يكثر من القرابت فهي تنهى عن السيئات وتنجي من تبعاهتا. -2
َل الطريق فيفوته الفوز.من قصد  -3  رضوان هللا فعليه أن يَتبع سبيل املرسلني لئال َيض 
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إن وجد العبد من نفسه إقبااًل على الطاعات فال يركن. وليعلم أنَه إن ترك العمل أدركته  -4
نيا.  الذ نوب حَّت حتيط به. فالعبد يف فرار مادام يف الد 

وإقامة على املنكرات، حَّت كأَن ذنوبه  إذا وجد العبد من نفسه تكاساًل عن الطاعات، -5
، فال سبيل للفرار أيسر منه. فسبحان هللا الرؤف َّىل مل ُّٱكَبلته وفتنت قلبه، فليقل: 

 الرحيم.
من كان يقارف الَذنب مرَة ويتوب مرَة، فليواصل الَتوبة فهو بذلك يفر  إىل هللا. ولو استسلم  -6

 للَذنب الستمكن منه.
ح له الفتنة أن يقرتب منها، وال أن حياول استكشافها، فمن يفعل ذلك ال ينبغي ملن تلو  -7

باع املفرتسة يف الرب  يَة لينظر إليها.  فهو كالذي يقرت ب من الس  
 

 .املستقبل املبحث اخلامس عشر:
ميث  ل املستقبل والَنظر إىل مآالت األمور، ابلن  سبة لكثري من الَناس، الَدافع الرئيسي للعمل واإلجناز.    

وميث  ل لدى آخرين سبًبا لالستمرار يف احلياة. وألجله يْقدم بعضهم على االنتحار حني ينقطع أمله 
 وتتعطل أهدافه، أو ال جيد لنفسه ما يبين به قادم أايمه.

فالَنظر إىل ما ستنتهي إليه األمور يشغل كَل الَناس؛ صغريهم وكبريهم، ذكرهم وأنثاهم. وملراعاة هذه    
الفطرة جاءت آايت القرآن الكرمي تقرر حقيقة الن  هاية، ومالمح املصري. املصري الذي ال مفَر منه؛ فإَما 

 هم أصحاب الَنار.فوٌز وإَما خسارة. فالفائزون هم أصحاب اجلَنة، واخلاسرون 
وإَن يف ذكر مصري الَناس بعد موهتم إشارة إىل أمرين مهَمني؛ األول: أَن الطَبيعة اإلنسانية حتتاج إىل    

حمفزات يف جانيب الثواب والعقاب. وهي جمبولة على التطل ع إىل املستقبل، واألمل الطويل. والثَاين: أَن 
 عمل اليوم حيدد مصري الغد.

 زب رب يئ ىئ ُّٱوهذه اإلشارة يستفيدها املتأم  ل، من سورة الشعراء، ابلنظر لقوله سبحانه:    
؛ فذكر اجلَنة ودنو  ها من أهلها، وما يف ذلك من نعيم هلم حَّت قبل دخوهلا، (1)َّ يب  ىب نب مب

 عقاهبم.يشعر جبميل مآهلم. وذكر الَنار وبروزها، وما يف ذلك من ذلَة ورعب ألهلها، يشعر بسوء 

                                                           

 ٩1 - ٩0اآلايت الشعراء: (  1) 
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فهذا التصوير حلال القوم وهم يرون نتائج فعاهلم قبل أن يعاينوا مصريهم، حيفز احملسنني، الذين كادت    
قلوهبم تطري فرًحا مبا رأوا، أن يزدادوا إحسااًن. كما أَن فيه ردًعا للمجرمني الذين متزَقت قلوهبم رعًبا من 

 هول ما رأوه ابرزًا يف جهَنم.
نيا بتجن ب املنكرات والَتوبة منها، وفعل الطَاعات واملسارعة فيها، فاملَتقون     نون يف الد  س  الذين حي 

تـ َقَرب منهم اجلَنة. يرون فيها ألوان الَنعيم الذي ينتظرهم؛ يرون فيها قصورًا بنيت بَلنب   ذهب وَلنب   فضة، 
فيها سرر، ووسائد، وب س ط، وأكواب، ال  وخياًما من لؤلؤ، وبيواًت من قصب، فيها أنفس أنواع األاثث؛

ميكن للعقل أن يدرك مدى حسنها ومجاهلا. يرون أشجارًا تبعث البهجة يف نفوس النَاظرين، ومثرات 
طيبة املطعم حسنة املنظر، وأهنارًا من ماء وعسل ومخر وَلنَب، وعيواًن جتري وأخرى تفَجر، وولدااًن إذا 

كأهنَن الياقوت واملرجان، وح ل ياا من ذهب وفضة ولؤلؤ، ولباًسا من حرير رأيتهم حسبتهم لؤلًؤا، وحورًا  
 وسندس وإستربق.

وأَما الغاوون الذين اتَبعوا أهواءهم، وَسَلك وا سبيل إبليس، فأولئك ت ربز هلم جهَنم وبئس املصري. يروهنا    
حيطم بعضها بعًضا، يسمعون هلا تغي ظا وزفريًا، يروهنا، من بعيد، جت َر  بَسبعني ألف زمام، مع كل   زمام 

شداًدا ال يعصون هللَا ما أَمَره م ويفعلون ما يؤمرون.  سبعون ألف ملك. مَث إن اطلعوا فيها رأوا غالظًا
رأوا فيها أغالاًل وأصفاًدا وسالسل ومطارق، رأوا انرًا تكاد متَيز من الغيظ، وأوديًة سحيقة ملؤها الظ لمة 

ياطني، والَننت، وشررًا متطايرًا. أجاران هللا من ذلك. يرون إن اطَلعوا فيها، أشجارًا كأَن طلعها رؤوس الش
وضريًعا اليسمن واليغين من جوع، وشرااًب هو عصارة أهل الَنار يسَمى الغساق، وماًء كاملهل يشوي 

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ  ُّٱٱالوجوه. واللباس فيها ثياٌب من انٍر، وسرابيل من قطران. فيا هلل ما أخزاه من موقف، 
 .(1)َّ مب زب رب يئ  ىئ نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ

فتخَيل رحك هللا أَنك ترى املشهدين أمامك، يف موقف مهيب تنتظر فيه حتديد مصريك! فأيَهما    
كنت حتب  أن ترد؟ فاجلواب حتًما ملن كان له قلٌب، أنَه حيب أن يرد اجلَنة. إًذا فاعلم أَن ذلك مرتبط 

ين صاَر إىل النَار. وهذا معىن، إَن عمل ابلعمل، فمن كان من املَتقني صاَر إىل اجلَنة، ومن كان من الغاو 
 اليوم حيدد مصري الغد.

وأَما قضية الَثواب والعقاب فنالحظ فيها بعض ما ميكن أن يكون تقنيًنا الستخدامهما يف الرَتبية.    
 تلخيصه فيما يلي:

                                                           

 15الفرقان: اآلية  سورة(  1) 
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م تربوية مَت الَثواب والعقاب ليسا عماًل تربواًي مستقاًل، بل ها عامالن حمفزان لتطبيق مفاهي .1
 غرسها من قبل.

 البَد من إعالن الَثواب والعقاب بصورة واضحة قبل التنفيذ مبَدة كافية. .2
 واب وكذا األعمال املوجبة للعقاب.بيان السبيل املوصل للثَ  البَد من .3
إَما ألَن  الَثواب والعقاب ينتهي مفعوهلما الرَتبوي فور وقوعهما، مثَ إن استمَر األثر الرَتبوي فهو .4

القيمة أصبحت ضمن منظومة القيم لدى املرتّب   أو ألنَه يرجوا ثوااًب آخر أو خيشى عقااًب آخر، 
 أَما الَثواب والعقاب األَوالن فقد انتهى مفعوهلما.

 الَثواب والعقاب مقرتاانن، وفصل أحدها عن اآلخر يسبب خلاًل يف العملية الرَتبويَة. .5
 

 شارة الرتبوية:تطبيقات لإل
حيتاج املؤمن يف سريه إىل رب  ه أن يستحضر نعيم اجلَنة وعذاب الَنار. فهما حيفزان لالجتهاد  -1

 يف العمل. وكَلما كان اإلميان هبما أرسخ، كان حتفيزها أكرب.
عات البَد من غرس هذه املعاين اإلميانية يف نفوس املرتب  ني واملدعو  ين، لتكون حافزًا إىل الطَا -2

 وزاجرًا عن املنكرات.
 البَد للمؤمن أن يسلك سبيل املَتقني ويتجَنب سبيل الغاوين.  -3
رك فهو شر  صفات  -4 على املؤمن أن حيق  ق الَتوحيد فهو أهم  صفات املَتقني، ويتجَنب الش  

 الغاوين.
 حيتاج املؤمن أن يسأل ربَه الَنعيم، ويستعيذ به من اجلحيم. -5
6-  ، الذي يستخدم الَثواب والعقاب يف الرَتبية، أن يراعي الضوابط املناسبة لذلك، على املرّب  

   حَّت يكون عمله جمداًي.
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 اخلامتة

ختاًما أرجوا من هللا العلي الكرمي، أن يـ َيسر األمر، ويعظم النفع، وخيلص العمل لوجهه، وأن يصرف    
الرايء والتسميع، وسائر الشرور، وأن يتَم علينا نعمته يف هذا البحث، وأن جيعل فيه من األثر الرَتبوي 

 لى إجتناب سخطه.على كل   من قرأه، ما يبلغنا وإايهم سبل رضاه، ويعيننا وإايهم ع
 النتائج: 

من خالل النظر والبحث فإن دراسة القضااي الرَتبوية يف القرآن الكرمي تعترب متجددة ال ميكن أن حييط 
هبا أحد، كما أَن احلاجة ملحة إىل طرحها يف كل   زمان، وخصوًصا يف األزمنة اليت يبتعد الَناس فيها عن 

 .االسالماتباع هدي القرآن الكرمي ومنهج 
 ومن أهم النتائج هلذا البحث: 

أَن االنتفاع الرَتبوي من القرآن الكرمي حيتاج إىل استعداد من جانبني وها؛ جانب القلب،  .1
 وجانب العلم والعقل.

أَن ممَا يستعد  به القلب لتلقي أنوار اهلداية القرآنية؛ اإلميان، والنَية الصادقة، وصدق االلتجاء  .2
 المة القلب، وجماهدة الَنفس، وعدم الَتكرب.إىل هللا، وس

 حب الكرام.والصَ  يب إشارات القرآن الكرمي أصيل يف اإلسالم وهو من زمن النَ  م  هْ فَـ  .3
قد تكون و  لم املختلفة.وهي تشمل جوانب الع   ،دةاإلشارات القرآنية تتنوع ابعتبارات متعد    .4

 يف حكمها.مقبولة ابتفاق أو تكون مردودة ابتفاق أو خيتلف 
 أقوى منها.  تكون خمالفة لدليل شرعي ٍ لإلشارة املقبولة أن تكون موافقة لكالم العرب وأاَل  البدَ  .5
 يستفيد منه املسلمون ا تربوايً بوية يف سورة الشعراء كثرية وميكن أن متثل منهجً اإلشارات الرتَ  .6

 يف شَّت جوانب احلياة. منها قيم عليا؛ كتعظيم هللا وكتابه، تتفرع منها تطبيقات ة.عامَ 

 احلوار من أهم األساليب الَدعوية ومن خصائصه االختصار واملنطقية، وعدم اإللزام. .7

 من أهم املقرابت إىل هللا؛ الذكر والدعاء. .٨
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 : املقرتحات
اس النَ  العلم أحق   أهلَ  فإنَ  ،طلبة العلم ة تذكري الَناس أبهية الرَتبية القرآنية، وخصوًصاكثر  .1

"كان خلقه القرآن"، مع العمل على ترسيخ  ابلتخلق أبخالق القرآن الكرمي، كما أسوتنا 
 نيا واآلخرة.تطبيقاته يف اجملتمع فَب ه فالح الد  

 زايدة البحث يف جانب اإلشارات القرآنية بشََّت جماالهتا. .2
َّت يكون البحث أكثر أن تكون اآلايت اليت يدرسها الباحثون يف اإلشارات القرآنية غري كثرية ح .3

 دَقة وتركيزًا.
أن تدرس كتب الَتفسري اإلشاري ويعرض ما فيها على الكتاب والس نة يف دراسة نقدية ميكن  .4

 أن يقوم هبا الباحثون يف اجملال القرآين.
 أن تؤخذ املشاكل املعاصرة مثَ تدرس يف ضوء القرآن الكرمي من انحية مسبباهتا وحلوهلا. .5
 اإلستفادة من اإلشارات القرآنية يف جماالت العلوم الَتجريبية والَتطبيقية. أن تدرس قضَية .6
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بية، كلية  جامعي،  (.والتكنولوجيا للعلوم السودان جامعة: السودان) الرت 
مؤسسة )، 1طعبد هللا الرتكي،  حتقيقاجلامع ألحكام القرآن، حممد بن أحد، القرطيب،  -

 م(.2006-ه1427الرسالة، 
قيق عبدهللا بن حتالتبيان يف أميان القرآن، ابن قيم اجلوزية، حممد بن أّب بكر بن أيوب،  -

 دار عامل الفوائد(.سامل البطاطي، )
، حتقيق سامي بن تفسري القرآن العظيمابن كثري، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري،  -

 م(.1٩٩٩ه، 1420، )دار طيبة للنشر والتوزيع، 2حممد سالمة، ط
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: دار ابن كثري، مشق، )د2، طالبداية والنهايةابن كثري، ابو الفداء إمساعيل بن كثري،  -
 (.م2010ه/1431

)بريوت: دار بريوت، ، ديوان املتنيباملتنيب، أبو الطيب أحد بن احلسني،  -
 م(.1٩٨3ه/1403

، )بريوت: دار 2، طلسان العرب، و الفضل مجال الدين حممد بن مكرم، ابابن منظور -
 .صادر(

 .م1٩6٩ اإلسالمي، الفكر أعالم أحد نيب بن مالك مع مقابلة -
، )د.م: د.ن، التعريف بسور املصحف الشريفبطاقات ، نصيف، حممد بن عبدالعزيز -

 .د.ت(
ق فؤاد ، حتقيصحيح مسلم، م ابن احلجاج القشريي، اّب احلسني مسلالنيسابوري -

 .م (1٩٩1ه/1412، )بريوت: دار الكتب العلمية، 1عبدالباقي، ط
، )بريوت: دار الكتب 1، طأسباب نزول القرآنالواحدي، علي بن أحد،  -

 .م(1٩٩1ه، 1411العلمية،

 مراجع شبكة اإلنرتانت
 "ملف خمتصر عن تعديل السلوك"الصغري، جنالء حممد،  -

1&postcount=110492http://www.acofps.com/vb/showpost.php?p=  ، :استعرض بتاريخ
 م.12/05/2011

  "،العالقة بني الرتبية والتعليم" حممد، اإلمساعيل، عبدهللا بن -
0/83086http://www.alukah.net/social//  :م.26/2/2015استعرض بتاريخ 

 شرح النووي على مسلم، موقع إسالم ويب -
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1422&idto=1425&bk_no=53&ID

docu229#=  

http://www.acofps.com/vb/showpost.php?p=110492&postcount=1
http://www.alukah.net/social/0/83086/
http://www.alukah.net/social/0/83086/
http://www.alukah.net/social/0/83086/
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1422&idto=1425&bk_no=53&ID=229#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=1422&idto=1425&bk_no=53&ID=229#docu
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  "بوية احمللية والعربية واإلسالمية والعامليةاملنظمات واجلمعيات الرت السناين، طالل، " -
.htm l13post_-blog/2013/06http://loomeer.blogspot.com/   :م.13/6/2013استعرض بتاريخ 

   "(أتصيليةدراسة التفسري االشاري )" عبدالفتاح بن صاحل، اليافعي، -
8388http://vb.tafsir.net/tafsir/   :م.13/5/2007استعرض بتاريخ 

 م.2010 ديسمرب 15اململكة العربية السعودية، جريدة الرايض،  -

 http://www.alriyadh.com/585419 

http://loomeer.blogspot.com/2013/06/blog-post_13.htm%20l
http://vb.tafsir.net/tafsir8388/
http://vb.tafsir.net/tafsir8388/
http://vb.tafsir.net/tafsir8388/
http://www.alriyadh.com/585419



