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ا العلمية البحوث إجراء على وتشجيعهم ا،لتأصيليةالباحثني على تعتمد الرئيسةواليت ملصادر
و اإلسالمي، املنهجللتشريع بتدريبالباحثنيعلىاستخدام املؤمتراتوالندواتاليتهتتم عقد

رميوالسنةالنبويةاملطهرة.يفالقرآنالكاالستنباطي
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Abstract 
 

Title of the study: "Educational Content Derived From SURAT ALAHZAB، Applied 

Study".Objective of the study: The study aimed to clarify the status، intentions،  and to 

deduce the educational contents of SURAT ALAHZAB by clarifying the educational and 

religious contents، as well as the educational and social contents، ideological، then the applied 

study because of the educational aspect the Sourah included.Methodology of the study: The 

deductive method which is one of the descriptive approach methods.The study included three 

chapters: The first chapter is the definition of SURAT ALAHZAB، and the statement of 

status، and the true reasons for descent.The second chapter deals with the educational contents 

derived from the religious and ideological aspects. The third chapter mentions the educational 

contents derived from the social and political aspects. This includes the applied study because 

of educational aspects included contemporary reality.Results of the study:1 - Faith education 

is an urgent necessity; it has to be steadfast on religion and faith، increase of worship، and 

urges the avoidance of sin and evil، and encourages asceticism in this world2 - To achieve our 

reverence and reverence for our Prophet (PBUH): follow what he said، asking God for 

ALWASILAH to him، and the belief that he is a human being not angel، care for his Sunnah 

and defense for them، and away from harming those who follow his way.3 - Political 

education means: upbringing on the religious teachings and laws of the Lord which help to 

take over the control of people، take over their leadership، and management of their affairs، it 

has been referred to this education in SURAT ALAHZAB through the warning of external 

apparent enemy، and internal cunning; none can deal these two enemies except only those 

who had this political education talent.Recommendations of the study:1- The need to 

encourage educational researches that deal with the verses of the Holy Quran research and 

analysis، and work to spread them among the Islamic community; so that the everyone benefit 

from their fruit.2-The need to apply the educational contents mentioned in SURAT 

ALAHZAB in our educational curricula، in our social life، and family in particular3-To direct 

researchers and encourage them to carry out fundamental scientific research، which rely on 

the main sources of Islamic legislation.4-Holding conferences and seminars interested in 

training researchers to use the deductive approach in the Holy Quran and the purified Sunnah 
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 : التمهيد
املعبود الواحد هلل الوجودممع،احلمد كلمومش،حبكمته رمحته سبحانهأ،موجودلت محده
وأشكرهوهوبكللسانحممود.

،منأطاعهابلعزةواخللوددحعح،وحوحدةالشريكلهالغفورالودودوأشهدأنالإلهإالهللا
دمنعصاهابلنارذاتالوقود.عحوتوم

صلىهللاعليه،مودواحلوضاملورودعبدهورسوله،صاحباملقاماحملاوأشهدأننبيناحممدً
إىلاليوماكثريًاوسلمتسليمً،والتابعنيومنتبعهممناملؤمننيالشهود،وعلىأصحابهالركعالسجود

:عد..وباملوعود
ك ،منهاهلدايةهديإىلصراطمستقيم،منابتغىونورهاملستبني،مالعظيتابهللافإنالقرآنالكرمي

   ...﴾ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ﴿...هدايةللناسأمجعني-تعاىل–وقدأنزلههللا
(1)،

﴿َّ تعاىل:قال،اإلنسواجلانوصالح،اإلنسانواحلكمةمايضمنسعادةوأودعفيهمناألسرار

ويتجاوزيف،وزيفهدايتهحدودالزمانواملكانيتجافهو،(2)﴾...ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
كمالهكلقانونونظام.

وبني،وبنيمشاعرهوسلوكه،نسانوابطنهبنيظاهراإلالتنسيقأقوميفلليتهيإنهيهدي"
.(3)"عقيدتهوعمله

القرآنو" إليه يدعو مبا اهتدى الناسالكرميمن أكمل مجيع،كان يف وأهداهم وأقومهم
وهذههيجاللتهوعظمته.،الكرميفهذاهوشرفالقرآن،(4)"ورهأم

                                                           

 (.185سورةالبقرة)(1)

 (.9سورةاإلسراء)(2)

 .(4/2215)،17ط،القرآن ظالل يف،سيدقطب(3)

 .(454:ص)،1ط،الرمحن الكرمي سريتي،السعدي(4)
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وأعظمهارفعةً،اأنأكثرالعصوررقيًلوجدمةعلىخمتلفالعصورمننظرإىلصفحاتاألف
.اتستمدمنهعقيدهتاوأخالقهاتلكاليتاختذتالقرآنمنهجً

هللابلإنهحنيختلقأصحاب وانكبواعليه،الكرميقالقرآنخالأب-صلى هللا عليه وسلم- رسولِّ
أبسرهيفزماهنم؛فكانواجياًلليسلهملالقيادةللعاينهلونمنمعينهويعملونمبقتضاه؛انلواالسيادةو

مثيل.

ابلقرآن ارتباطهم لشدة إال ذلك ،الكرميوما به الصادق وعمالًومتسكهم وتربيًة،علًما
والقياصرة.،وابهاألكاسرةوغلب،ومنهاجحياة؛فقادوابهاألمم

كيفتعاملالصحابةهاهوابنمسعودف أبوعبدفقدروى،رآنمعالقحيكيلنا
عنابنمسعود-رمحههللا-الرمحنالسلمي تعلمناكناقال:" عشرآايتمنالنيبمنإذا

.(1)قال:نعممنالعمل؟قيللشريك"فيهمانعلمحىتبعدهااليتنزلتالعشرنتعلممنمل،القرآن

لقدعشنابقوله:"الكرميرآنللقيصفلناأخذالصحابة-رضيهللاعنهما-هاهوابنعمرف
وسلمبرهةمندهرانوإنأحدانليؤتىاإلميانقبلالقرآن،وتنزلالسورةعلىحممدصلىهللاعليه

علمونأنتمالقرآناليوم،ولقدرأينااليومفنتعلمحالهلاوحرامهاوماينبغيانيوقفعندهمنهاكماتت
فاَتتهإىلخامتتهمايدريماآمرهوالزاجرهوالمايقرامابنيالقرآنقبلاإلميانفرجاالًيؤتىأحدهم

لكذأحنمىلعيدل"عشنابرهةمندهرانلقد:"وقولابنعمر2،"أنيوقفعندهمنهيينبغ
.(3)اثبتابحةِّحالصمناعإِّمج

                                                           

 (3/170همأقرؤهم..،)اببالبيانأنهإمناقيليؤمسننه،يف أخرجهالبيهقي،(1)

االمامالذهيب،وقال:)هذاحديثصحيحعلىشرطالشيخنيوملخيرجاه(.ووافقه(1/91)،1طاملستدرك،،احلاكمأخرجه(2
 -رمحههللا–
 .(1/282)،د.ط،القرآن معلو  يف اإلتقان،السيوطي(3)
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ألمةوأحاطتاب،سالميةيفهذاالعصرالذيتكالبفيهاألعداءعليهااإل وكمَتتاجاألمة
والعودةإىلما،وتقوميالسلوكبهواجلنان،الكرميكلمكانإىلاالعتصامابلقرآنوالفنتمن،ناحمل

والتابعني.عليهسلفاألمةمنالصحابةكان

،وَترميحرامه،،واالعتصامبه،وَتليلحاللهالكرميابلقرآنىإىلالعملدحولكناألمةلنهُتر
اشتملعليهالقرآن،هبنواهيواجتنا،امتثالأوامرهو عقلأفرادهاما ،وماهدتإليهالكرميإالإذا

لتخطوااألمةخطوات؛،وتربيةاألجيالهبداايتهبتدبرهوالعملمبافيهآايتهمنتبيان،وليسذلكإال
اإل استع،صالححنو حنو طريقها عزهتاوترسم للفالح،ادة مسريهتا هللا؛وتقود حثم سبحانه-لذا

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ﴿بريفآايتكتابهالعزيزفقالسبحانه:دعلىالت-وتعاىل

.﴾(1) ڃ چ

كتابهللاالكرمينآاإلنسانتدبراًللقروكلمازاد   لما،وككلمازادمعرفًةوحًباوإقباالًعلى
كلماازدادرغبةيف،نظرإليهمتأماًليفأسلوبه،أوعلومه،أوأثرهالذيأحدثهعلىالفردواجملتمع

ولنيبلغلذلكهناية.،احلرصعلىالتدبروالتزودمنفهمه
أحلرفحالقرآنمنرفحبكلالعبدلوأعطي":- رمحههللا-وكماقالسهلبنعبدهللا

اّللمودعهأحامايةهنبلغيملفهم مألحنّهكِّتابهمنآيحةيفِّ مه،اّللمِّكالح هنِّحايةّللِّميرسلحأنهمحاوكفحتهصوكالح
.(2)".....علحيهاّللمُيفتحمحامبقداركليفهموإمنا،كالمهلِّفهمهنِّحايحةالحفكذلك

كتابهللا اعّله؛أغوارهلتخوضيف؛ومنهذاالبابانطلقتالباحثةميّممةوجههاحنو
ليبتربيةفريدةيهديأسافعنلتكش؛وأسراره،وتستخلصشيئاًمنآللئهتنالجانباًولويسرياًمنه

القرآن املضامني؛موضوعدراستهاسورةاألحزابالباحثةفجعلت؛الكرميهلا الرتبويةلتستنبطمنها

                                                           

(.29سورةص)(1)
 .(1/9)،1طالربهان يف علوم القران،الزركشي،(2)
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نظمتها احت،اليت اليت والتوجيهات العقائد تقومي يف واجملتمعاتوالعباداتوهتا السياسات وتنظيم ،
اإلسالمية.

ماجيبأنيتدبرهويعملبه،ةايوالتوجيهاتالرتبوياألحزابمشلتمنالوصاإذإنسورة
كثريلتستقيمحياتهعلىنورمنهللا؛كلُّفرٍدمسلم ،وتضمنتمناألحكامماهيمفاتيححلل

اليتوقعتوتق هللامناملشكالتاالجتماعية بسبباجلهلأبحكام ،ع كمتابعةورسوله
ك.،والتبين...وغريذلفقنيوطاعتهم،والظهاراملشركنيواملنا

وإمناتنبعوتتوجهمن،أوتنبثقمنفراغ،وكماهومعروفأنهالميكنأليتربيةأنتنطلق
ومعتقداهتا.،وأفكارها،خاللمصادرمرجعيةتستمدمنهاأهدافها

نهجهممو وسريةالصحابة،والسنةالنبوية،رجعيةللرتبيةاإلسالميةهيالقرآنالكرميولاملواألص
وكذلكجهودالعلماءاملسلمنييفاملاضيواحلاضر.الرتبوي

وبفضلهللاتعاىلفإناآلونةاألخريةشهدتصحوةجادةمنالباحثنيوالدارسنيحنوالعودة
كتابهللا ليكونحمورالكثريمنالدراساتالرتبويةاليتتركزعلىاستنباطية؛النبووالسنة،إىل

..النبويةوالسنةالكرميالتوجيهاتوالدالالتالرتبوية،والتطبيقاتمنالقرآناملبادئوالقيمو
وماهذهالدراسةإالمشاركةيفهذااجلانب،ولبنةمنلبناتذلكالبناءالعظيميفخدمة

ليزدادواإمياان،وترتويبهأفئدة؛نصلبهإىلقلوبأهلاإلميان؛انغرسغرسا،عّلنالكرميكتابهللا
لتستنريبهيفشدةالفنتوحوالكالظلم.؛عطشى

 إشكالية البحث: -
كلتربيةعهللا،أودكونهدايةلإلنسانيفعلمهوعملهلي؛نزلالقرآنالكرمي فيهأسرار

انجحة كمالومتاميف كل فهومنهٌجللقلبمبايهديهإليهمناحلق،؛ئوناإلنسانكافةش،ومنهاج
تضمنللعبدالفالحلحياةاملثلىاليتلمنهجوعالجلكلمشاكلاحلياة،ووجناةللبدنوللنفس،فه

.خرةيفالدنياواآل
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فيهاىلالقرآنيفمسألةإالوجدلهإالأحدمنالعلماءجلأ":-رمحههللا-يقولاإلمامالشاطيب
 .(1) "صلأ

لىالضوءعلقيلت؛-وهيسورةاألحزاب-الكرمينآلذااختارتالباحثةسورةمنسورالقر
.وتتناوهلابدراسةعمليةتطبيقية،منمضامنيتربويةبعضمافيها

.هويتدبرأهانفعاجامعالكلمنيقرهذاالبحثأنيكونمنهللاراجيةً
ئيس:خاللاإلجابةعلىالسؤالالروميكنتلخيصمشكلةالدراسةمن

املضامنيالرتبويةلسورةاألحزاب؟ما-س
سؤالاألسئلةالتالية:نهذاالويتفرعم

مامكانةسورةاألحزابيفالقرآنالكرمي؟-أ
اإلميانيةيفسورةاألحزاب؟هياملضامنيالرتبويةما-ب
حزاب؟هياملضامنيالرتبويةالتعبديةيفسورةاألما-ج
مااملضامنيالرتبويةاالجتماعيةيفسورةاألحزاب؟-د
ورةاألحزاب؟ويةالسياسيةيفسمااملضامنيالرتب-هـ

 :بحثأهداف ال -
؛الشروعيفذلكالعملإنَتديداهلدفأليعملمناألعمالالرتبويةأمرأساسيقبل

كبريايفَتديدالدراسة،و اليتَتققهذهألنذلكالتحديديؤثرأتثريا وأساليبها طرقها،ووسائلها
األهداف.
وَتويلهذا،ساالعتقادالصحيحيفنفساملسلمهوغراهلدفاألمسىللرتبيةاإلسالميةو

عم سلوك إىل وابطنااالعتقاد ظاهرا حياته يف ميارسه وعمال،لي هللا،وقوال بعبادة وذلك

                                                           

 (.4/189)،1ط،املوافقات،الشاطيب(1)



6 

يكوناإلنسانخليفةهللالو،علىيتصلابهلللينشأشخصيةإسالميةذاتمثلأ؛واخلضوعله
هللاتعمريهافيحققشريعةليسعى؛يفاألرض.وطاعته

كتابهللا فيهتفصيل،ففيالقرآنالكرميمنهجناوشرعتناإذواليتحققذلكإالابلوقوفعند

.﴾ (1) … ڳ ڱ ڱ ڱ ﴿ لكلمافيهصالحالفردواجملتمعقالتعاىل:

ا يفألحزابوسورة هللاتعاىلوأقرمها ابلتنظيماتاليتشرعها مزدانة ابألحداث، غنية سورة
اإلسالميةاجمل املبادئ وتبيني توضيح من جانبا تتوىل وهي املسلم، حياة،تمع يف وتثبيتها وإبرازها

والتقاليد األوضاع تعديل تتوىل كما والتشريع، العقيدة من أصوهلا وبيان واألمة، وإبطاهلا،األسرة
وإخضاعهايفهذاكلهللمنهجاإلسالمي.

مايلي:الدراسةإىلهذههتدفومنهذااملنطلق
.والتعريفهباالكرميإيضاحمكانةسورةاألحزابيفالقرآن-أ

ذكرجمملاملوضوعاتاليتَتدثتعنهاسورةاألحزاببشيٍءمناإلمجال.-ب
كالتوكلعلىهللاةاليتَتتويهاسورةاألحزاباستنباطاملضامنيالرتبويةاإلمياني-ج ،،واإلميانبه

 .،وتعظيمالنيبانابلغيب،وتقوىهللاوحسنالظنبه،واإلمي
األحزاب-د سورة اليتَتتويها  التعبدية املضامنيالرتبوية استنباط ابلنيب االقتداء كضرورة ،،

واألمانةوعظمالتكليف.
،ومنذلكاحلرصَتتويهاسورةاألحزابسياسيةواالجتماعيةاليتنيالرتبويةالاستنباطاملضام-هـ

بفرضاحلجاب،والبعد-وهياملرأة-وابألخصاللبنةاألساسيةفيها،نياألسرةوتطهريهاعلىَتص
جل،وَترميبعضالعوائداجلاهليةكالتبينوالظهار.نةكاخلضوعابلقول،والضربابلرعنمواطنالفت

عالكفارواملنافقنيعلىضوءسورةاألحزاب.استنباطاملنهجالقرآينيفالتعاملم-و
.منجوانبتربويةسورةاألحزابالدراسةالتطبيقيةملااحتوته-ي

                                                           

(.12سورةاإلسراء)(1)
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 :البحث مصطلحات -
:املضامني أوال: 

يح،ولأصالنونواملِّيموادالض":املقاييسيف-رمحههللا–قالابنفارس هوجعلاصحِّ ءيفِّ لشير
ءحيح ءح[ت]الش:ضمنمهلقحومنذلكيهِّ.وِّشحير .ومفردها)مضمون(.(1)"؛ير

:(ضمنالشيءوبهضمناوضماانفيلالضمني)الك:املضامنيلغة":جاءيفلسانالعرب
كفله إايه محاتحمحنرويفاحلديث:"،كفلبه،وضمنه ليُدأحناّللمىعحلضامِّنفـحُهوحاّللمِّسحبيليفِّ هخِّ

،(2)"اجلنة
معناهميحالحامالربيتمن(الرُمضحممنُ)وح"ويفخمتارالصحاح:؛(3)"اّللمىلعضمانوذأحي"

لذإِّالم تملامأحيركتابكتضمنهمحاوفهمت.يلِّيهيابِّ عحليهوحكاناشر ضمن)نفذتهوأ.ضمنهيفِّ كت( ايبِّ
أحي ."(4)هطييفِّ

:الرتبيةاثنياً: 
ناوالذييهم،فظلهدالالتلوهذاال،وهومصدررىب،تقمنالرب:اسممشمعناهالغة
،فاألولإصالحالشيءوالقيامعليه:صولأىعليدلالراءوالباء":ابنفارسهمنهاماقال

نفبر:يقحالءِّ؛لِّلشيصلِّحامل:وحالرب،بوالصاحاخلالق،واملالك،:فالرمب إِّذحا؛هضيعتالح

                                                           

 (.3/372)،1ط،مادة)ضمن(،مقاييس اللغةابنفارس،(1)

بِّيٍب،برنُعنُسلحيرمحانُ(2) الأُمحامحةحعنأحيبححح هللاعنبحاهِّلِّيِّّ ثحةٌ"قال:  رسولِّ يح،عحاشحإِّنراّللمِّ،عحلحىضحامِّنٌُكلُُّهمرثحالح
وحإِّنرُكفِّ

مٍبـحيـرتحهُدحخحلحمحنر:اجلرحنمةحدحخحلحمحاتح دِّإِّىلحخحرحجحوحمحنر،اّللمِّعحلحىضحامِّنٌفـحُهوحبِّسحالح خحرحجحمحنروحاّللمِّ،عحلحىضحامِّنٌفـحُهوحالرمحسرجِّ يفِّ
 ،(1094برقم)،1ط،اببفضلمندخلبيتهبسالم،دباملفرد.أخرجهالبخارييفكتاباأل"اّللمِّعحلحىضحامِّنٌفـحُهوحاّللمِّسحبِّيلِّ

 (.13/257)،3ط،مادة)ضمن(،لسان العربابنمنظور،(3)

 .(1/185)،5ط،مادة)ضمن(،خمتار الصحاحزينالديناحلنفي،(4)



8 

نهمصلح؛بالر-نحاؤهثلج-اّللمُو،لربابمربوبسقاءاذوحه،اهحإِّصالىعلقحام ألِّ
(1)."،أحوالخلقه


،دهسيأحي،(3) ﴾..ں ں ڻ ڻ ڻڻ ...﴿:قال":-رمحههللا–(2)وقالابنسيده

صلهوأ  التنشئةيوه،الرتبِّيةمناالشتقاقيفِّ

ُتهُيقال:؛  ُتهُرحبِّّيـر .(4)" ميلكتنشئةاملربوبألنه؛ربك:للمالقيلو،مبِّحعىنورحبـميـر
وهي كما يلي: ،فنيوأما يف االصطالح فقد اختلفت فيه عبارات املعرّ  

واإلصالحالشميءعلىالقياموالرتبيب:الرتبية" :-رمحههللا–(5)يقولالقاضيعياض -1
هرحبمهيقحال:؛لهواملعاهدة لتماءِّوربته-ببائني-وربـمبحهُورابم اموقحضنهىنمبِّحعلهكابِّ

 .(6)"عحليه

ءالشّبلِّيغتهِّي:الرتبية":-رمحههللا-(7)وقالالكفويُّ -2  .(8)"افشيرئاشيئمالهكإِّىلير

                                                           

 .(2/381)،د.ط،مادة)رب(،اللغة مقاييس،ابنفارس(1)
العامريونبغجماهداجليشأيبلألمريوانقطع،وآداهبااللغةيفإمام:احلسنأبوسيده،اببناملعروفإمساعيل،بنهو:علي(2)

  (.3/330)،1ط،األعيان وفيات،ابنخلِّّكانهـ.458ومفرداهتا،تويفسنةاللغةآدابيف
 (.41سورةيوسف)(3)

 .(5/227)،1ط،املخصص،ابنسيده(4)
العلميفالتفننأهلمنقالابنبشكوال:وهو:الفضلأبوالسبيت،اليحصيبعمروننبعياضبنموسىبنهو:عياض(5)

 أئمة اتريخ يف الصلة،لهـ.ابنبشكوا544فيها،تويفسنةسريتهمحدتطويلةمدةًببلدهواستقضيوالفهم،واليقظةوالذكاء
 .(429:ص)،2ط،األندلس

 .(1/280)،د.ط،آلاثرا صحاح على األنوار مشارق،القاضيعياض(6)
القضاءووِلعاش،األحنافقضاةمنكان،"الكلّيات"صاحب:البقاءأبوالكفوي،القرميياحلسيينموسىبنهو:أيوب(7)

 .(2/38)،15ط،األعالم،الزركليهـ.1094تويفسنة،ابلرتكيةأخرىكتبوله،وببغدادوابلقدس،برتكيا،يف

 .(314:ص)،طد.،الكليات،الكفوي(8)
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اونفسيخلقياللطفل:الصحيحةبيةالرتتحكفلاليتالوسائليفيبحثعلم":بيةالرتروعلم
وموضوعهانشأهتاة:رتبويلاالنظميفويبحثبه،اخلاصالكمالإىلبهوالبلوغا،وعلمي

.(1)"منهاوالغايةوتطوُّرها
التممام.عاهدةشيًئافشيًئاإىلبلوغحداتدورحولالتنشئةواملواملالحظيفهذهالتعاريفأهن


 املضامني الرتبوية يف العملية الرتبوية :

تممنخاللالعمليةوالقيمواملمارساتالرتبويةاليتت،كافةاملغازيواألمناطواألفكارهي"

.(2)"ويةاملرغوبفيهاَتقيقالألهدافالرتب؛لتنشئةاألجيالاملختلفةعليها؛الرتبوية

واالصطالحّي. ،اللغويّ  السورةتعريف  اثلثاً:
 املعىن اللغوّي:

السورةعلىأقوال:اختلفتأقوالالعلماءيفبياناملعىنالذياشتقمنهلفظ
أي:،أسأرتمنجعلهامهزهافمن؛هتمزوالزُهتمالسورة":-ههللارمح–(3)قالالدينوريُّ -1

ملومن،القرآنمنقطعةاكأهن،اإلانءيفالشرابمنبقيماووه،السؤرمنأفضلت
الوسهاملتقدماملعىنمنجعلهايهمزها أي:،البناءبسورشبههامنومنهم،مهزهتح
 .(4)"منزلةبعدمنزلةأي:،منهالقطعة

                                                           

 .(2/852)،1ط،مادة)ربو(،املعاصرة العربية اللغة معجم،أمحدخمتار(1)
)رسالةماجستريغرياهتا الرتبويةسالمي ومضامينها وتطبيقداري اإلنسانية يف الفكر اإلالعالقات اإلأمحدسعيدالغامدي،(2)

 .هـ1401جامعةأمالقرىكليةالرتبية،دارةالرتبويةوالتخطيط،قسماإل،منشورة(

تويف،العلومفنونيفاحلسانالتصانيفصاحب،العاملاللغويّالنحويّ:حممدأبوالدينـحوحرّي،قتيبةبنمسلمبنهللاهو:عبد(3)
 .(2/143)،1طالنحاة أنباه على الرواة نباهإ،هـ.القفطي276سنة

 (.1/241)،1ط،غريب احلديث البن قتيبة،ابنقتيبة(4)
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مشتق"يل:قو -2 اإلحاطتهااملدينة؛سورمنلفظها البيوتكاجتماعواجتماعها،آبايهتِّ
وار؛ومنه:،ورابلس  .(1)"ابلساعدإلحاطتهالسِّّ

مرتمبةٌاآلايتألنماملرتبة؛مبعىنالسورةمنتكونأحنروحيتمل":-رمحههللا–(2)قالالزركشيّ -3
 .(3)"ابملناسباتاآلايتتتبعملنحجةذلكويف،مناسًباترتيًباسورةٍكليف

 

وفيها،هللاكالماألهنقدرها؛فاعرتال؛سورةيتمساإمن":-رمحههللا–(4)جينِّابنوقال -4
 .(5)"واحلراماحلاللمعرفة

منالقرآنوالمضاداةبينها؛فالسورةقطعة،تصحيحةقامجيعهذهاالشتقاأنوالذييظهر
ابملدينةإحاطك،اآبايهتوهيحميطة،كرميال السور غريمهملة،ة مرتبة مرفوعةوهيأيض،والسورة ا

كالم أنمنقرأسورة،ربالعاملنيالقدرلكوهنا كانلهالكرميمنالقرآنوالشكح أوحفظها
.الكرميينكلهايفمعىنسورةالقرآن؛فقداجتمعتهذهاملعاشأنوقدرعال

 املعىن االصطالحّي:

                                                           

 (.494)ص:،د.ط،الكليات،(الكفوي1ّ)

الدينبدرهللا،عبدأبوالزركشي،هللاعبدبنهبادربنهو:حممد(2) ووِل،وأفىتودرس،فاضالأديباأصوليافقيهاكان:
 .(3/167)،1ط،الشافعية طبقات،هـ.ابنقاضيشهبة794الصغرى.تويفسنةابلقرافةالدينكرميانقاهخمشيخة

 (.1/263)،1ط،الربهان يف علوم القرآن،الزركشي(3)

النحويفصنف،والتصريفالنحوبعلموأعلمهماألدب،أهلحذاقمنكان:الفتحأبواملوصلي،جينِّّبنهو:عثمان(4)
 .(244:ص)،3ط،األدابء طبقات يف األلباء نزهة،هـ.األنباري392فيها؛تويفسنةأبدعكتباًلتصريفوا

 (.1/264)،1ط،الربهان يف علوم القرآن،الزركشي(5)
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الوهنايةمببدأةمعينالقرآنمنقطعةالسورة":-رمحههللا–(1)ابنعاشورقالالعالممة
ترتكزاتمغرضيف،فأكثرآايتثالثعلىتشتملخمصوص،ابسماةمسميتغريان،

 آايتمعاينعليه
.(2)"املتناسبةاملعاينمنعليهتشتملمامقتضياتعنأوالنزول،أسبابعنانشئٌالسورة،تلك

:األحزاب يفتعر  رابعا:
زربُ)":لغةمعناه تميتِّالوائِّفالط(حزاباألح)وح.واجتممع(َتححزمبُوا)وح..الرجلأصحابه(حِّ عجتح

.(3)"-مُوحالسالالصالةيهمعل-يحاءنباألةبحمارىعل
.زابأححمهفمماهلوأحعملوهبقتتحشاكلمقحولوحك،يطانالشبزحوالكافرونونواملنافق

ربىعلوارظاهوتبواأتحل،جنودالكفار":حزابيف سورة األ واملقصود به النحِّ ِّّ :ُهمروحيبِّ
منظعنتهموأاطيطهمفسوقحلعتورهمقدكفأحتهللاعليهمرحيافأحرسل.يظةرقووبنطفانوغشقري
.(4)"ةكئالحاملاهرويملحيتِّالحوداجلنومر،اهنمك

 التطبيقات :خامسا: 
5 وهحاقاعدةعلميةأحوقانونيةأحوحنلوالقضاايلضاعاملسائخإ:اتيفاللغةالتطبيق

  .(6)،واالسمابالسممقابلةالفعلابلفعل:الحاالصط يف التطبيقات-2
.(1)"عليهيصدقحبيثله،امطابقجعلهالشيءعلىالشيءتطبيق:التطبيق:"الكفويقال

                                                           

ني،الناهباحلديثةالنهضةطالئعمنالدين،علوميفمشاركخطيب،أديبٌ:عاشورابنالطاهرحممدبنالفاضلهو:حممد(1)
 .(6/325)،15ط،األعالم،هـ.الزركلي1390تويفسنة،هباووفاته،مولدهتونسيف

 (.1/84)،د.ط،التحرير والتنوير،بنعاشورا(2)

 (.1/71)،5طمادة)حزب(،،خمتار الصحاحالرازي،(3)

 (.3/132)،3ط(،جندمادة)،لسان العربابنمنظور،(4)

(.2/550لضاد(،د.ط،)املعجمالوسيط،)حرفا(5
 (.61)،1،طالتعريفاتاجلرجاين،(6)
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علىينبغياليتواالجتاهات،واملبادئفواملعارواحلقائقاملفاهيممنجمموعةعنعبارةهي"
بشكلالعملياألداءعلىقدراهتمتنميبطريقةايشتهومعاووعيهاا،عملياتطبيقتطبيقهااملتعلمني

،ميوهلمتنميةعلىوتعملاحلسنة،واالجتاهاتوالعاداتالسلوكياتتكوينعلىوتساعدهمجيد،
التصورضوءيفالصاحللإلنساناملتكاملةيةالشخصلتحقيق؛إجيايببشكلحاجاهتموإشباع

.(2)"اإلسالمي
 :هو املراد هنا التطبيقات الرتبويةمعىن لعّل فة واالصطالحية تعريفات اللغويمن خالل الو

االستفادةالعمليةاليتميكنأنمتارسيفامليدانالرتبوي؛وذلكإماعنطريقاالستفادةمن
ابالس أو املوقف، أو ؛ومتكاملةمتوازنةبصورةالفردشخصيةإمناءهبدف؛تنباطمنهذاتالنص،

ا.ووجداني،اوعقلي،اوأخالقي،اوروحي،اومجالي،اواجتماعي،جسدايةالشخصيجوانبمجيعلتشمل

 

 أمهية الدراسة:
وإعادهتاإىلاملنبع،تعتربهذهالدراسةحماولةللتأصيلاإلسالميلبعضجوانبوقضاايالرتبية

كتابهللاوذلكابستنباطاملضا،الصايف ةياحلوتوضحطرقتفعيلهايفمواقعا،منيالرتبويةمن
.خبطواتعمليةتريباألجيال

وتظهرأمهيةهذهالدراسةيفالنقاطالتالية:
هدىللناسونوراًتنبثقأمهيةالدراسةأبهناتتعلقبسورةمنسورالقرآنالكرميالذيجعلههللا-أ

ن.وتبيا
خاصةيفأنسورةاألحزاباحتوتعلىجوانبتربويةفريدة،وثوابتراسخةتشتداحلاجةهلا-ب

والبعدعناالختالط،أعداءاألمةيفثوابتهاكقضيةحجاباملرأةهذاالزمانالذيشككفيه
                                                                                                                                                                                     

 .(105)،د.ط،الكليات،الكفوي(1)

 (.272)،د.ط،معجم علوم الرتبيةالفاريب،(2)
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وأمانةالتكاليفالشرعية.،وَترميإيذاءالنيب،وقراراملرأةيفالبيت،ابألجانب
ميةممنأتثرابجملتمعاتغرياإلسال،تصحيحبعضاملفاهيماليتعلقتأبذهانبعضاملسلمني-ج

.تهاوبعدهاعنمواطنالفتنةومحاي،جتاهاملرأةاملسلمة
اإل-د األمة الذيتعيشه عليهاأنالوضع منتكالبقوىالشر اليوم واجتماعالقاصي،سالمية

كانعليهالنيبوالداينعلىحرهبالشديدالشبهمب فحملتهذه،واملسلمونيفغزوةاألحزاب،ا
كالتوكلعلىهللا،هيفهذهالظروفيلإاإلميانيةماتتأكداحلاجةوويةالسورةمناجلوانبالرتب

والثقةبنصره.وحسنالظنابهلل،وعدماليأس
اختصتبهسورةاألحزابمنمحايةجنابالنيب-ـه نبه،إذإجوبالتأسيوتعظيمهووما

النيب األحزابهو بدأتاملوضوعاألساسيلسورة وهيأولسورة النيب، يفالقرآنبنداء
كلهمايقاربالكرمييفالقرآنالكرميفقدورديفالقرآنوأكثرسورةوردفيهالفظالنيب،الكرمي

قدخوطبعليهالصالةوالسالمبقولو،مرةيفسورةاألحزابةاعشرتهااثنمنمثانوعشرينمرةمن
.ميةكرالالسورةهذهمواضعمنةيفمخس َّ مل خل ُّ :هللا

،أمهاتاملؤمننيرضوانهللاعليهنوحرمتهن،وشرفهنعلىغريهنتوضيحمكانةنساءالنيب-و
وعظمقدرهن.

اليتتضمنهاالقرآن.ومبادئنااألخالقيةالوجهةالرتبوية،احلاجةاملاسةإىلتوجيهفكران-ي

 
 حدود الدراسة : -

الدراسة األحزابتكمنحدود ايفسورة واليتهياملضامنيالرتبوية،ملوضوعيةيفاحلدود
األحزاب سورة يف اإلمياين،املستنبطة اجلانب يف كانت التعبدي،سواء االجتماعي،أو ،أو

ة.وتطبيقهاعلىبعضالقضااياملعاصر،والسياسي
 سة:منهج الدرا -
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اتبعتالباحثةيفهذاالدراسةاملنهجالوصفيالتحليلياالستنباطي.
املتأينوالدقيقللمراجعاملتوافرةاملتعلقةمبشكلةالبحثومنمث:وذلكابجلمعاملنهجالوصفي -أ

 التحليلالشاملهلا.
الباحثون :املنهج الوصفي كما عرفه 

كمات وجديفالواقع،ويهتمبوصفهاوصفادقيقاهواملنهجالذىيعتمدعلىدراسةالظاهرة
كيفيابوصفهاوتوضيحخصائصها،وويعرّب موجداولكمياإبعطائهاوصفارقميامنخاللارقاعنها

توضحمقدارهذهالظاهرةأوحجمهاأودرجةارتباطهامعالظواهراألخرى".


 هج التحليلي: املن
إناملختلفة:تفكيكاأوتركيباأوتقوميا،فوهومنهجيقومعلىدراسةاإلشكاالتالعلمية

كانالتحليليبتفكيكهاوإرجاعالعناصرإىلأصكاناإلشكالتركيبةمنغلقة،قاماملنهج وهلا.أماإذا
ريكبمنهانظريةما،أوأصوالاإلشكالعناصرمشتتة؛فإناملنهجيقومبدراسةطبيعتهاووظائفهال

قواعدمعينة.ضمن
1املنهجالتحليليعلىتقوميإشكالما،أينقده.أنيقومكماميكن

 لي :تعريف املنهج الوصفي التحلي
كما عرفهاملشوخيبتعريفشاملبقوله:يعتمداملنهجالوصفيالتحليليعلىدراسةالظاهرة

كيفياوكميا،فالتعبريالكيفييصفاتوجديفالواقع،ويهتمبوصفهاوص لظاهرةفادقيقا،ويعربعنها
وحجمهاأوميايوضحمقدارهذهالظاهرةويوضحخصائصها،أماالتعبريالكميفيعطيهاوصفارق

  2عالظواهراألخرى.درجةارتباطهام

                                                           
أبواليسررشيدكهوس،مناهجالبحثيفالدراساتالشرعية،1

http://www.aboulyossr.com/news185.html
(2002لبحثالعلمي،)املشوخي،تقنياتومناهجا2



15 

 
 كما اعتمدت على املنهج االستنباطي يف هذه الدراسة ابعتباره املنهج األصيل يف

 الدراسات اليت تتناول النصوص الشرعية من زاوية تربوية
 نهج االستنباطي: ملا -ب

االستنباطيفاللغة:
 الذي)قالبنمنظور الـماء النـمبحط: حُنبط: إِّذا البئر منقعر ُبُط ويـحنـر تـحنـربحطه اسر و فرت،

تِّنرباُط:االستـخرا الفحقِّـيُهإِّذااستـخرجاستنبطمنهعلـماًوخرباًومااًل:استـخرجه.واالسر ج.واستنبحطح
1تهادهوفهمِّه(الفقهالباطنابج

 يف االصطالح:
 2(بفرطالذهنوقوةالقرحيةاستخراجاملعاينمنالنصوص:قالاجلرجاينيفالتعريفات

االستنباطفقدجاءالتصريحأبمهية،نصوصالوحينيةاالستنباطلهأمهيةخاصةيفدراسو

تعاىل قوله يف الكرمي القرآن :يف ...﴿       

.....﴾34حيثتشرياآليةالكرميةإىلأمهيةاالستنباط 

 سعدي ابن الشيخ –قال هللا وآرائهم-رمحه بفكرهم االية:"يستخرجونه هذه تفسري يف
ادليللقاعدةأدبيةوهيأنهإذاحصلحبثيفأمرمناألمورالسديدةوعلومهمالرشيدة...ويفهذ

                                                           
 (7/410،)3ابنمنظور،لسانالعرب،ط1
 (1/38)1اجلرجاين،التعريفات،ط2
(83سورةالنساء)3
منهجيةالتفكريالعلمييفالقرآنالكرميوتطبيقاهتاالرتبويةيفاملؤسساتاجلامعيةاملعاصرة.رسالة،خليلعبدهللا،احلدري4

(26هـ.ص)1422دمةإىلقسمالرتبيةاإلسالميةواملقارنةجبامعةأمالقرىدكتوراهغريمنشورةمق
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هو محنر أهله،واليتقدمبنيأيديهم،فإنهأقربإىلالصوابأهللذلكوجيعلإىلينبغيأنيوىلم
1وأحرىللسالمةمناخلطأ."

ماقامتبهالباحثةيفهذهالدراسة ،حيثقامتبعزواالستنباطاتألهلالتفسري،وهذا
للحديثو الرتبوييفذلكإبيرادآرائهموأقواهلمواستنباطاهتميفتفسرياآلايتحىتلتكونمنطلًقا

األحزاب.سورة
: التالية طواتاخلضمن  حيثسارت

 مجعالنصوص.-أ
دراسةالنصوص..ومتربعدةمراحل:-ب

أ/التثبتمنصحةالنصوص.
ب/استعراضأقوالالعلماء.

اجعةمعاجماللغة.مرج/
.د/مراجعةاألقوالاملتعلقةابملوضوعمنكالمأهلاالختصاص

.هـ/التصنيف
العلمي،:البحث العلمي التطبيقي االستقراء وعلى الواقع على يعتمد الذي البحث هو

صياغة يصوغه بغرضمعني والتجارب املالحظات بعض له يوحي بعدما عادة به الباحث ويقوم
2دقيقةوحمددةوقابلةللقياسالكمي."

 البحثالتطبيقيالرفاعيوقدعرف " هباذلكالنوعأبنه: منالدراساتاليتيقوم
اإلنسانية العديدمنالعلوم ويندرجضمنها ، حللاملشاكلاحلالية" الباحثهبدفتطبيقنتائجها

كاالقتصادواإلدارةوالرتبيةواالجتماع.

                                                           
(1/190هـ)1420الكرميالرمحن،طاألوىلالسعدي،تيسري1
 (29منصوروالتمري،غسانذيب،البحثالعلميحرفةوفن،)نعمان،2
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بيةميالتطبيقيأبنه:"البحثاملستخدميفالعلومالتطبيقيةالتجريالبحثالعلكمايعرف
والتوللمال البتكارحظة صاحبه يسعى ما وغالبا البحوث، من النوع هذا الواضحيف دورمها جربة

العلمية املكتشفات لتسخري أو وعملية، مفيدة لطريقة التوصل أو ملشكلة، حل إجياد أو جديد
األراحلديثةمل يؤديابلتاِلإىلمضاعفة مما اإلنتاجوتقليلالنفقاتوالتكاليف، دمابحوالتقضاعفة

1املنشود."العلمي


 الدراسات السابقة: -
وسنقسمهذهالدراساتعلىقسمني:

القسماألول_أهمالكتبواألحباثوالدراساتالسابقةاليتتناولتسورةاألحزاب:
واستهدفتالدراسة،2)دراسةموضوعية(من خالل سورة األحزابمعامل اجملتمع املسلم :أ

األحزاب،وذلكمنخاللالقضاايواألحكاماليتسلممنخاللسورةمعاملاجملتمعاملتوضيح
تطرقإليهاالباحثوالفوائدمنها.

وع،مثاتبعالباحثعندالقيامإبعدادهذاالبحثعدةطرقيفمجعاملعلوماتحولهذااملوضو
 تصنيفهاوتفسريهاوَتليلها،وذلكعلىالنحوالتاِل:

الكرميعامةوآايتسورةاألحزابخاصةاليتختصالواردةيفالقرآناملقارنةبنياآلايت-1
مبوضوعالبحث،مثوضعهايفحيزواحد،لتوزيعهاعلىسائرأجزاءاملوضوع.

فصوليثالنبويةالشريفةالواردةبشأهنايفأغلبتفسرياآلايتالقرآنيةمنخاللاألحاد-2
البحث.

                                                           
(.53انجي،عبدالنور،منهجيةالبحثالسياسي،)1
مللباحث:شريفالدينمصطفىحسن،إبشرافد:عمريوسفمحزة،كليةأصولالدينقسمالتفسريوعلورسالةماجستري2

م(.2008)القرآن،جامعةامدرمانيفدولةالسودان
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وقوفعلىالدروسوالعربوالعظاتاملوجودةيفرينحولاآليةمعالالععلىأقوالاملفسطاال-3
تلكاآلايتمعحماولةاستنباطبعضاإلحياءاتمنخاللفهمالباحثلتلكاألقوال.

حثحبيثتكونلعناوينالبارزةوالثانويةيفهذاالباجتهدالباحثكثريايفاستخراجا-4
متناسقةمعموضوعالبحث.




وقدبنيالباحثمنهجهيف1هات الرتبوية لألسرة املسلمة من خالل سورة األحزابوجيالت:ب
البحثحيثاشتملتالدراسةعلىمخسةفصول،ذكريفالفصلاألولأنموضوعالدراسةحول

اليتتسهمبدوركبرييفبناءاألسرةاملسلمة.التوجيهاتالرابنية
،لمةاملستنبطةمنالسورةزالتوجيهاتالرتبويةلألسرةاملسذكراناهلدفمنالدراسةهوإبراكما

وبيانمكانةاألسرةاملسلمةمنخاللسورةاألحزاب.


وىلتطرقتللقضاايواألحكاماليتوالفرقبنيالدراسةاألوىلوالثانيةوالدراسةاحلالية:أنالدراسةاأل
هاإىلحماورموضوعية،اماامنخاللتقسيمرةبرتتيبآايهتتتصلابجملتمعاملسلموتناولتالسو

زابوالتوجيهاتاخلاصةالدراسةالثانيةفاهتمتإببرازمكانةاألسرةاملسلمةمنخاللسورةاالح
ابلسرةومحايتها

باإلميانيةوالتعبدية،واالجتماعيةوالسياسيةتناولتالسورةمنمجيعاجلوانبينماالدراسةاحلاليةفإهنا



. 2دراسة النظم القرآين يف سورة األحزاب ابكت:ج

                                                           
رسالةلنيلدرجةاملاجستريللباحث::عبداحملسنبنعبدالكرميالغميز،إبشرافد:حممودعطاحممدعليمسيلالباز،كلية1

ه.1420بيةجبامعةأمالقرى،قسمالرتبيةاإلسالميةواملقارنةعامالرت


مسيحاخلالديود.حسنيأمحدجستريللباحث:حسنعثمانيوسفعدوان،إبشراف:د.حمسنرسالةلنيلدرجةاملا2
هـ.1424الدراويش،كليةأصولالدين،جامعةالنجاحالوطنيةبنابلس/فلسطني،عام:
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تناولالسورةمنالناحيةَتدمثالباحُثيفرسالتههذهعنالنظمالقرآينيفسورةاألحزاب؛حيث
يفامسهاوسببتسميتها،وم ناسبتهاملاقبلهاومابعدها،واجلوالذينزلتفيه،املوضوعية،وحبثح

ظممنحيث:تعريفهاوصاحبهاوعالقةالنظمثعننظريةالنراضها.كماَتدموحمورها،وأهمأغ
يًقاعمليًّاعلىسورةاألحزابمنحيث:ابلتفسري،وحقيقةنظريةالنظم،مثطبمقنظريةالنظمتطب

يفوالتنكري،التقدميوالتأخري،القصر،واألمروالنهي،واالستفهامالتوكيد،احلذفوالذكر،التعر
ساواة.والفصلوالوصل،لتمينوالنداء،وا

ُ
والتكرارواإلطناب،واإلجيازوامل

1تطبيقية لسوريت األحزاب وسبأ،املناسبة بني الفاصلة القرآنية وآايهتا دراسة د:
بنيعجازالبياينيفالقرآنالكرميوهياملناسبةتسعىهذهالدراسةإىلحبثجانبمنجوانباإل

رآنيةاليتاختتمتهباثنالحظالعالقةالوطيدةبنيالفواصلالقمعىنالفاصلةالقرآنيةلآلية،حي
دثعنموضوعاآلية،مثتبنيأقوالالعلماءقدمياوحديثابعضاملعاينواآلايتاليتسبقتهاواليتتتح

وضوعاآلية،ودراسةتطبيقيةملعىنالفاصلةالقرآنيةيفسوريتاألحزابوسبأ.عنعالقةالفواصلمب


الدراستنيالثالثةوالرابعةمعالدراسةاحلالية..اماالدراسةالثالثةفاهتمتابلنظمفرقبنيوأماال
يثمعناهومااحتوتهالسورةمنتوكيدأوتعريفأوتنكريأوحذفوماشابهذلك.القرآينمنح

حيثاملعىن.وكماوالدراسةاخلامسةاهتمتابلفاصلةالقرآنيةوالعالقةبنياآليةوالفاصلةالقرآنيةمن
هوواضحأنالدراستنيبعيدةكلالبعدعنالدراسةاحلالية.


َتدثتالباحثةعناآلداباالجتماعيةاليت،وريت النور واألحزابالتنشئة االجتماعية يف س:ه

2رتنيوأثرهاعلىالفردواجملتمع.احتوهتاالسو

                                                                                                                                                                                     

 
ولالدينقسميلدرجةاملاجستريللباحث:حممديوسفهاشمالسيد،إبشراف:د.زكرايإبراهيمالزميلي،كليةأصرسالةلن1

 بغزة.التفسريوعلومالقرآنابجلامعةاإلسالمية
 
،قسمرسالةلنيلدرجةاملاجستريللباحثة:نسرينإمساعيلحسنايسني،إبشراف:د.عصامالعيدحممدزهد،كليةأصولالدين2

هـ.1430غزة/فلسطني،عام:-التفسريوعلومالقرآن،اجلامعةاإلسالمية
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لكتابأنالقرآنالكرميمنهجهذااويقرريف،1بغية الطالب يف موضوعات سورة األحزاب :و
،والعالجلكلحياةللقلوب،ومنهجحياةيفواقعالناس،منهجيتصفابلشمولوالكمال

قرآنإلبرازهذااملعىنواقتباسمشاكلاحلياة،وهذاالبحثعبارةعنوقفةأمامسورةمنسورال
ة.مةللحيابعضاإلحكاماليتفيهاحياةللقلوب،واستقا

وقددونالباحثمنهجيتهيفهذاالبحثكالتاِل:
برتتيبآايتالسورةوتتابعها،بلالطريقةاملوضوعيةاتبعالطريقةاملوضوعيةيفاملوضوعومليلتزم-

السورة.فجمعاحلديثعناملوضوعالواحديف
.عرضاملعىناإلمجاِليفاآلايت،والرتكيزيفاملعىنعلىالفوائدالعلمية-
.تبينيبعضالكلماتالغريبة-

والفرقبنيالدراستنيالسادسةوالسابعةوالدراسةاحلالية..أنالدراسةالسادسة
رةاىلالوحدةاملوضوعيةوالدراسةالسابعةفتفتقدذكراملناسباتللسورةحيثاكتفىالباحثابإلشا

ية.ومليكنرسالةعلمحبوثمتفرقةكتابعبارةعنللسورةمثاملوضوعاتاليتتضمنتهاالسورة.وال

2،قضااي العقيدة يف ضوء سورة األحزاب وأثرها على الفرد واجملتمع:ز

ل،واحلديثَتدثالباحثيفدراستهعنجانبالعقيدةيفسورةاألحزابمنتوحيدهللاعزوج
لرسل،ومابنيا–معليهوسلصلىهللا-عناألنبياءوالرسلووجوبتوقريهمومكانةالنيبحممد

ةمنجوانباإلميانابلغيبكاملالئكة،واحلديثعناليوماآلخر،واإلميانابلقضاءاحتوتهالسور
والقدر،مثأثرالعقيدةعلىالفردواجملتمع.

حيثقامالباحثبدراسةموضوعيةللتناسقاملوضوعي3، سورة األحزاب التناسق املوضوعي يف:ح
فضلها،واتريخنزوهلا،مثأسبابالنزولدثمنخاللهعناسمالسورة،ويفسورةاألحزابَت

                                                           
العزيزالعواجي،اجلامعةاالسالميةيفاملدينةاملنورة)دارحممةيفالتفسرياملوضوعيتقدميالدكتور:حممدبنعبدحبزثعلمية1

 ه(1430-طيبةاخلضراء
صرجربمراحيلغرقود،إبشراف:د.جابرزايدعيدالسمريي،كليةأصولالدين،قسمرسالةلنيلدرجةاملاجستريللباحث:ان2

 ه.1431ذاهباملعاصرة،اجلامعةاإلسالمية،غزة/فلسطني،العقيدةوامل

،رسالةلنيلدرجةاملاجستريللباحث:حممدبنعزيزبنعبدالرمحنالقرشي،كليةالدعوةوأصولالدين،قسمالكتابوالسنة3
 هـ1433جامعةأمالقرىمبكةعام
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املتعلقةبسورةاألحزاب،ومناسبةاسمالسورةملوضوعها،ومناسبةفاَتةالسورةملوضوعاهتا
رميةوتناسقها.،وموضوعاتالسورةالك

مثَتدثالباحثعنتفسريآايتالسورةيفضوءالتناسقاملوضوعي.
حيثاتبعاملنهجاالستنباطيالتحليلي،وفقاملنهجالعلميالباحثمنهجهيفهذاالبحثبنيوقد

التاِل:
ا،وإذاختريجاألحاديثواآلاثرمنمصادرهااألصلية،واكتفىابلعزوملايفالصحيحنيأوأحدمه-

كانيفغريمهافيعزوهإىلمصادرهاألصليةمعذكرأقوالأهلالعلمفيه.
ااألصلية.يقاألقوالوعزوهاإىلمصادرهوثت-

وَتدثعنسورةاألحزابوفقالتاِل:
 أوالً:ذكراملناسبةبنياآليةوسابقتهامستشهدابكالمأهلالعلمإنتيسرذلك.

 سرينفيها.آلايت،ونقلكالماملفاثنياً:تفسريألفاظا
 اإلمكان.هاملفسرونقدراثلثا:ذكرالتناسقبنيألفاظاآلية،وماأشارإلي
رابعاً:الربطاإلمجاِلبنيمقاطعسورةاألحزاب.


1األحزاب:كتاب من أسرار التعبري القرآين دراسة حتليلية لسورة ح
قدماتعنهاإالشيئايسريا.شرعاملؤلفيفتفسريالسورةومليذكرم-
منتصفها،مثبعدذلكليليإىلأقلمنكماانههنجيفكالمهعنالسورةإىلمنهجالتفسريالتح-

تغريإىلاملعىناإلمجاِل.
بعدتفسريهجملموعةمناآلايتيتكلمعمااشتملتعليهمنلطائفبالغيةيربزمنخالهلا-

تناسقبعضاآلايتاواأللفاظ
مليعزاألحاديثوإنكانتقليلةجدا.-
مليشرلكالماملفسرينإالقليال.-


                                                           
 املؤلف:د/حممدحممدأبوموسى1
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الدراسةالثامنةوالتاسعةوالعاشرةوالدراسةاحلالية،الدراسةالثامنةبينتمااشتملتعليهقبنيوالفر
السورةمنجانبالعقيدةمتمثاليفأركاناإلميانالستة.

بنيمقاطعالسورةوآايهتاوألفاظهامجبانبالتناسقوالتناسببينماالدراسةالتاسعةهتت
التفسريالتحليليللسورةواللطائفالبالغيةاليتتربزالتناسقبنيبعضتإىلوالدراسةالعاشرةأشار

ألفاظاآلايت،وملهتتمجبانبالتفسرياملوضوعي.
وبنيهذهالدراسة.وعلىهذايظهرالفرقجليابنيالدراساتاآلنفةالذكر


القران:ضسورالقسمالثاين:بعضالدراساتاليتتناولتاملضامنيالرتبويةلبع

 1و( بعض املضامني الرتبوية يف سورة احلديد ..
يهدفالبحثإىلتوضيحاملضامنيالرتبويةيفسورةاحلديدوإبرازهاإىلحيزالوجود،منحيث

كريفعظمةهللاالذيحييطخبلقه،وتنشئةالفرداملسلمعلىالتمسكابلعقيدةواألخالق،والتف
رسةواألسرةواجملتمع.داملتطبيقهذهاملضامنييف

واستخدمالباحثاملنهجالوصفيواملنهجاالستنباطي.وقدتوصلتهذهالدراسةإىلجمموعةمن
النتائجمنها:

ابلعقيدةواألخالقامنيالرتبويةاملتعلقةأظهرتالدراسةأنسورةاحلديدهباالكثريمناملض-1
واألفكاراحملسوسة.

جناحالعمليةالرتبوية.يةواألخالقيةقوالًوعمالًيفحياةالنشءيؤديإىلقدلعتطبيقاملضامنيا-2

التوجيهاتالرتبويةللقرآنوالسنةسبيلتطويراملناهجوطرقالتدريس.-3

املختلفة.رتقاءوالتطويرأبساليبالرتبيةللقرآنالكرميأمهيةعظيمةيفاال -1

                                                           
حامدسامل،شورةللباحث/إبراهيمعبدالشكورحممدبشناق،:إبشرافد:أمنيحممدعطيةابشارسالةماجستريغريمن1

ه.1419معةأمالقرى:عبداللطيفحممدابلطو،كليةالرتبية،قسمالرتبيةاإلسالميةواملقارنة،جا،احلريب
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وهدفتهذهالدراسةإىلإيضاح،1رح وتطبيقاهتا الرتبويةلشا (املضامني الرتبوية املستنبطة من سورةأ
مفهومانشراحالصدر،وأسبابه،والعواملاملؤديةإىلضيقالصدروأثرمهامعاًعلىالسلوكاليومي

ويةاملستفادةمنسورةالشرح،وكيفيةاالستفادةمنها.للفرد،معمعرفةاملضامنيالرتب
2يف سورة اجملادلة.ة من(التوجيهات الرتبوية املتضب

وقدهدفهذاالبحثإىلالتعرفعلىالتوجيهاتالرتبويةاملتضمنةيفسورةاجملادلة.واستخدم
الباحثاملنهجاالستنباطييفاستخراجهذهالتوجيهات.

ية:النتائجالتالوتوصلالباحثإىل
يةواجتماعيةعقديةوتعبدجلوانبكثريةإنتوجيهاتسورةاجملادلةاتصفتابلتعددوالشمول-1

فهومنهجتربويكامل.،وفكريةممايدلعلىعظمةهذاالكتابالفريدوبركتهالعميمة
إناستشعاراملعيةاإلهليةلهأتثريتربويةكثرية.-2
حيثتعتربأوثقعرىاإلميان.ةواملعاداةيفهللارفعمكانةاملواال-3
النيبصلىهللاعليهوسلموحمبتههللايؤديإىلتعظيمشهادةأنحممداًرسولإنَتقيق-4

وطاعتهفيماأمروانتهاءعماهنىعنهوزجر.
علىإنالكفاراتالشرعيةتقومعلىتقوميالغرائزوالتحذيراتمنارتكاباملعاصيوتعمل-5

تزكيةالنفس.
رافاتخطاءالسلوكيةواالحنيفعالجكثريمناألإناحلواروسيلةتربويةهلاابلغاألمهية-6

اخللقيةوعنطريقةأيضايتمتعزيزالسلوكياتالصحيحة.
  إنمنمميزاتاإلسالموخصائصتربيتهالفريدةدعوتهإىلالعلممبفهومهالواسعالشامل.-7

الباحثيفهذهوقف1.املستنبطة من سورة الفاحتة وتطبيقاهتا الرتبويةالرتبوية املضامني ب(
الوقوفعليهمناملضامنيالرتبويةيفسورةالفاَتةيفاجلوانبالعقدية،سةعلىبعضماميكنالدرا

                                                           

إبشراف:د.حممدعطاحممدعليمسيلالباز،ريطيانإبراهيمحممدالعمحبثمكمللنيلدرجةاملاجستريللباحث:إمي1
هـ(.1423،كليةالرتبية،قسمالرتبيةاإلسالميةواملقارنةجامعةأمالقرىعام)

يدبنموسىبنعيدانالعمري.إبشرافاألستاذالدكتور:حممودبنحممدمتطلبتكميليلنيلدرجةاملاجستريللباحث:سع2
هـ1424-1423،ليةالرتبية:قسمالرتبيةاإلسالمية:جامعةأمالقرى،كبنعبدهللاكسناوي
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الميةوالتعبديةواألخالقيةوالسلوكية،ومايرتبطبتلكاملضامنيمنأهدافوأساليبللرتبيةاإلس
.مؤيداذلكأبقوالالسلفوأصحابالتفسريوالعلمواالختصاص

املضامنيمنمرحلةالطفولةمنذالسنةاألوىلوحىتسنالثامنةقاتالرتبويةلتلكمثأشارإىلالتطبي
مهباعشرمعالرتكيزعلىالسنواتالعشراألوىلوفقخطواتعمليةإجرائيةتقو

األسرةواملدرسة.


،2املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة املعارج وتطبيقاهتا  ضه( بع

،وموضوعها،ومقاصدهايفالقرآنالكرمي،والتعرفمكانةسورةاملعارجوقدبينتهذهالدراسة
علىاملضامنيالرتبويةاليتتضمنتهاالسورة،وبيانالتطبيقاتالرتبويةلتلكاملضامنياليتاحتوهتا

.السورةملدرسة،وامهيةاملعلمجتاهتطبيقاملضامنيالرتبويةاليتحوهتاالسورةيفا


تنبطة من أوائل سورة العلق وتطبيقاهتا الرتبوية يف األسرة واملسجد واملدرسة تربوية مسج( مبادئ 

3،ووسائل االعالم يف اجملتمع السعودي


 ..4ا الرتبوية يف األسرة ه(املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة املاعون وتطبيقاهت

                                                                                                                                                                                     

،احلريباشرافاألستاذالدكتور:حامدبنسامل،حبثمكمللنيلدرجةاملاجستريللباحث:أمحدبنعليبنعمرالزيلعي1
هـ.1425كليةالرتبية:قسمالرتبيةاإلسالمية:جامعةأمالقرى:

اشرافاألستاذالدكتور:حامدإبشراف::ضيفهللاحممدمسفرالزهراين،للباحثحبثمكمللنيلدرجةاملاجستريللباحث2
ه.1427عامالرتبيةاإلسالميةواملقارنةيفجامعةأمالقرىلكليةالرتبية،قسم،بنساملاحلريب

ميليلنيلدرجةاملاجستريللباحثة:نوالبنتحممداحلسين،إبشرافاألستاذةالدكتورة:آمنةبنتطهخبشبكليةمتطلبتك3
هـ(1429)،ىقسمالرتبيةاإلسالميةواملقارنةجبامعةأمالقر،الرتبيةاإلسالمية

 
لقحطاين،إبشراف:د.جنمالدينجبثمكمللنيلدرجةاملاجستريللباحث:جابربنمشبببنسلمانآلكاسيا4

عبدالغفوراألندجياينود.عبداللطيفبنحممدابلطو،كليةالرتبية،قسمالرتبيةاإلسالميةواملقارنةيفجامعةأمالقرى
هـ.1429لعام
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1،رتبويةد(املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة عبس وتطبيقاهتا ال
2.املضامني الرتبوية املستنبطة من سورة القلم وتطبيقاهتا الرتبويةج(

يةمنيالرتبويةاليتاحتوهتاسورةالقلميفالنواحياإلميانوقداقتصرتهذهالدراسةعلىاستنباطاملضا
لاألسرة،وذكرطبيقاتالرتبويةهلامنخالوالتعبدية،والرتبيةاألخالقيةواالجتماعية،وبيانالت

رتبويةاليتتضمنتهاالسورةكأسلوبالرتبيةابلقصة،والرتبيةابلقدوةاحلسنةوالرتغيباألساليبال
والرتهيب.

،واشتملتعلىبعضاألموراليتووضحتهذهالدراسةبعضاملضامنيالرتبويةيفسورةاملاعون
تماعيمبعناهعلىترسيخصورالتكافلاالجمنارتكاهبا،كمااشتملتهنىعنهااإلسالموالتحذير

فاقعليهمالواسعحىتيتخلصاجملتمعاملسلممناحلقدوالكراهيةفتسودبينهمحمبةاآلخرينواإلش
ويبتعدونعناسبابالفرقةواالختالف

 3لصة من آايت السؤال يف القرآن الكرمي.ني املستخه( املضام
طةمنآايتالسؤاليفأبرزأهماملضامنيالرتبويةاملستنبأهدافالبحث:هتدفهذهالدراسةإىل

القرآنالكرميعنطريقَتقيقاألهدافالتالية:
السؤالوأمهيتهيفالقرآنالكرمي.بيانمعىن-1
آايتالدراسةوأثرهاالرتبوي.الوقوفعلىجوانبالسؤاليف-2
توضيحاستثارةالتفكريعنداملتعلمكمضمونتربوي.-3
4تنبيهاملتعلمإىلضرورةاملشاركةكمضمونتربوي.-4

                                                           

بنساملثمكمللنيلدرجةاملاجستريللباحث:عليبنحسنيعليصنبع،إبشرافاألستاذالدكتور:حامدجب1
ه1430احلريب،كليةالرتبيةقسمالرتبيةاإلسالميةواملقارنةيفجامعةأمالقرىلعام

اف:عبدالناصرسعيدعطاكليةشرجبثمكمللنيلدرجةاملاجستريللباحث:عبدالرمحنسليمانبركاتالدبيسي،إب2
ه.1431رىلعامالرتبية،قسمالرتبيةاإلسالميةواملقارنةيفجامعةأمالق

عايضسعدعبدهللاضيفهللاالشهيل،إبشراف:حامدساملحبثتكميليللحصولعلىدرجةاملاجستريللباحث:3
م.2004رنةيفجامعةأمالقرىلعامقاقسمالرتبيةاإلسالميةوامل،كليةالرتبية،احلريب

ابدبنحسنالشنربي،إشرافعادلحسنالعقاب.كليةالرتبيةجبثمكمللنيلدرجةاملاجستريللباحث:عبدالرمحنبنع4
،ه1435اإلسالميةواملقارنةيفجامعةأمالقرىلعام
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استخداملغةاحلواركمضمونتربوي.-5


 .1.نبطة من سورة احلاقة وتطبيقاهتا يف الواقع املعاصراملضامني الرتبوية املستي(

إىلإيضاحمكانةسورةاحلاقةيفالقرآنالكرمي،واستنباطاملبادئوالقيمالدراسةوقدهدفت
إلسالمية،وأناجلزاءسالميةواألساليبالرتبويةمنالسورةكمبدأاإلميانحيثأنهأساسالعقيدةااإل

السورةهدفتإىلالكشفعنأهمالتطبيقاتالرتبويةللمبادئاملستنبطةمنمنجنسالعمل،كما
يفالواقعاملعاصر.


 التعليق على الدراسات السابقة:

ابلقرآنالكرميبدراستهواستنباطاجلوانبالرتبويةاهتاعلىضرورةاالهتمامتتفقهذهالدراسةمعسابق
حيتاجهاملسلم.وأنهاملصدرالرئيسلكلما،املتضمنةفيه


يفراساتالسابقةيفأهناتشتملاملضامنيالرتبويةبينماختتلفهذهالدراسةاليتبنيأيديناعنالد

السياسيةوملأجدأيدراسةاإلميانيةوالتعبدية،واالجتماعيةوسورةاألحزابيفجوانبهااملختلفة
تناولتهذهالنواحيجمتمعةابلبحثوالتفصيل.

فادتالباحثةمنالدراساتالسابقةفيمايلي:ولقداست
فيةتوظيفهايفاجلوانبالرتبويةاملختلفة.ضامنيالرتبويةوكيطريقةاستنباطامل-أ

قاهتاالرتبوية.تنبطةمنالسوروتطبيبعضاملضامنياملس-ب
االطالععلىالكثريمناملصادرواملراجعيفجمالالبحث.-ج
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 األول: نبذة إمجالية عن سورة األحزابالفصل 

:ويشتملعلىمبحثني 

ريفبسورةاألحزاب.تعالاملبحث األول: 
مطالب:وفيهثالثة

.األحزابسورةاملطلباألول:مسميات
عددآايتسورةاألحزاب،وترتيبهايفاملصحف.اين:بالثاملطل

قبلها.مناسبةسورةاألحزابملااملطلبالثالث:
وأسبابالنزول.،عاتسورةاألحزابموضواملبحث الثاين: 

وفيهمطلبان:

موضوعاتسورةاألحزاب.ألول:املطلبا

ةاألحزاب.ماصحممنأسبابالنزوليفآايتسوراملطلبالثاين:



 
 
 
 
 
 

 :ويشتمل على مبحثني ،الفصل األول: التعريف بسورة األحزاب
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الرسالة أهدافهذه اهلدفاألولمن الفصلَتقيق والذييتمثليفإظهار،حياولهذا
السورة منحيثمسماهاوالتعريفهب،مكانة يفاملصحف،وعددآايهتا،ا ملا،وترتيبها ومناسبتها

التاليني:لاملبحثنيوذلكمنخال،قبلها

 الب:وفيه ثالثة مط ،التعريف بسورة األحزاباملبحث األول: 
 املطلب األول: مسميات السورة.

لحمماأرادهللا كالمهم؛مسورفعمنزلته؛جعللهومساخمالفاملا،كتابهإكرام ىبهالعرب
والتفصيل:اجلملةعلىكالمهمالعربىمساملخمالفااامسكتابههللاىمس":-رمحههللا–(1)اجلاحظقال
"كقافيةفاصلةوآخرها،كالبيتآيةوبعضها،كقصيدةٍسورةًوبعضه،ديواانوامسكماقرآانمجلتهمسحمى

(2).
أن كتابهأبمساءمسهللاوكما كتابهسورةكلىسبحانهمسكذلكفإنه،ى ابمسهامن

ل،لاجلاحظقوكماتقدميف،الذيمييزهاعنأختهااخلاص وقبلاحلديثعمامسيتبهالسورةحمح
.تعريفالسورةالدراسةجيدرابلباحثةأنتتطرقإىل

 بيان معىن السورة.
.(3)الةهذهالرسمقدمةيف،واالصطالحي،معىنالسورةاللغويتقدمبيان

 تسمية سور القرآن الكرمي:
 قال هللا–السيوطي "اإلتقان"-رمحه األحاديثمنابلتوقيفالسورأمساءمجيعثبتوقد":(1)يف

.-رمحههللا–2عكرمةعنماجاءلذلكيدلاوممِّ،واآلاثر

                                                           

ّ،عثمانأبو،حمبوببنحبربنهو:عمرو(1) فنونيفمصنفاًبليغاً،فصيحاًابألدبعاملاًكان:جلاحظابالشهريالكناينِّ
 .(148:ص) ،3ط،األدابء طبقات يف األلباء نزهة،هـ.األنباري255تويفسنةاملعتزلة،أئمةمنوكانالعلوم،

 (.1/178)،د.ط،اإلتقان يف علوم القرآن،السيوطي(2)

(.9تقدمذلك)ص:(3)
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ٿ ٹ ﴿:فنزلهبا؛يستهزئونالعنكبوتوسورةالبقرةسورة":يقولوناملشركونكان":قال

 ."(3)﴾ٹ 

ايكونوقد،كثريوهوواحداسمللسورةيكونوقد،هذا "هلا:يقال،رةالبقكسورةامسانهلح
والفاضحةوالتوبة،براءةكسورة،ذلكمنأكثرللسورةيكونوقد،(4)لعظمهاوهبائهاالقرآن؛فسطاط
ةوكسورة،(5)املنافقنيقلوبعنحفرتألهناواحلافرة؛ ابعضهمذكرالفاَتِّ .(6)اامسوعشرينبضعةهلح

قـــــال،(ســـــورةاألحـــــزاب)البحـــــثمـــــنالنـــــوعاألول؛فلـــــمتـــــردتســـــميتهابغـــــريوالســـــورةحمـــــل
ـــــب،املصـــــاحفيفاألحـــــزاب:ســـــورةيـــــتمسهكـــــذا":العالممـــــةابـــــنعاشـــــور نة،والُســـــ،التفســـــريوكت

،عبــــــاسٍابــــــنعــــــنتســــــميتهارويــــــتوكــــــذلك هلــــــايعــــــرفوال،مقبولــــــةأبســــــانيدكعــــــببــــــنوأيبِّ
.(7)"غريهاسم

                                                                                                                                                                                     

والسيوطيهو:عبدالرمحنبنأيببكربنحممدابنسابقالدين ،(.1/186)،د.ط،علوم القرآن اإلتقان يف،السيوطي(1)
،هـ.ابنالعماد911اخلضرييالسيوطي،جاللالدين:الشافعياملسنداحملّققاملدّقق،صاحباملؤلفاتالفائقةالنافعة.تويفسنة

 )10/74)،1ط،شذراتالذهبيفأخبارمنذهب

يّاملدينمث،الرببريهللاعبدأبو،عكرمةهو:(2 فأمسع،السوقإىلألخرجينإعكرمة:قالأيوب:ابنعباس:قالموىل،اهلامشِّ
فيفتحابلكلمة؛يتكلمالرجل .(1/73) ،1ط ،احلفاظ تذكرة،هـ.الذهيب105تويفسنة.العلممنابابمخسونِلِّ

 (.95سورةاحلجر)(3)

 (.1/152)،2ط،ألحكام القرآن اجلامع،القرطيب(4)

 (.2/284)،1ط،تفسري القرآن،السمعاين(5)

 (.1/269)،1ط،ربهان يف علوم القرآنال،الزركشي(6)

 (.21/245د.ط)،التحرير والتنوير،ابنعاشور(7)
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 وجه عن املفسرين:وأما بعض فقال االسم؛ هبذا قصمتهاألناب؛ابألحزيتمس"تسميتها
يثواملالئكة؛ابلريحرهصلنمتضمنة،هللالرسولمعجزةٌ هبمميزوقد،القتالاملؤمننيهللاكفىحبِّ

.(1)"القرآنمقاصدأعظممنوهذا،واملنافقنياملؤمننيبني

 عاووجهه ابن هللا–شوٍر التسمية:"بقوله:-رمحه مناملشركنيأحزابذكرفيهاأنووجه
زنومقريش .(2)"القتالاملؤمننيهللاوكفىكيدهمهللافردماملدينة؛يفاملسلمنيغزوأرادوامعهم،بَتح

لكناألولامتازعنالثاينببعضاملعاين.،نمتقارابوالذييظهرأنالوجهني

.(3)عنهمملفسرينوإمجاعهم،حكاهغريواحدابتفاقارةمدنيةسوالوهذه

منها:،السورةأحاديثوقدرويتيففضلهذه
مناآلايتالثالثاليتكان،(4)﴾ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿:أنمقولهتعاىل -1

 .(5)يقرؤهايفخطبةاحلاجةرسوُلهللا

2- ُّ رسوُلهللاقال:قالكعبأيببننع،(1)إبسناده-رمحههللا–(6)مارواهالثعليبِّ
".لقربِّامانمنعذاباألحيأعط؛هينميحملكتاموأهلهاوعلمهاألحزابورةسمنقرأ":

                                                           

ي(1)  (.8/46)،1ط،حماسن التأويل،القامسِّ

 (.21/245د.ط)،التحرير والتنوير،ابنعاشور(2)

(3 عطية،(4/256)،1ط،تفسري القرآن،السمعاين( ،(4/367)1ط،عزيزاحملرر الوجيز يف تفسري الكتاب ال،وابن
 (.21/245د.ط)،لتحرير والتنويرا،وابنعاشور،(25/153)،3ط،مفاتيح الغيب،والرازي

 (.70سورةاألحزاب)(4)

،(1105(رقماحلديث)3/406)،2ط،بماجاءيفُخطربحةِّالنِّّكاحاب،أبوابالنكاحيف،سنناليف،(أخرجهالرتمذي5)
ّوصححهوقال:حديُثحسٌن. ّ-رمحههللا-الشيخاأللباينِّ   .(1844)رقماحلديث،1ط،صحيح أيب داود،.انظر:األلباينِّ

كانإماممفسرٌ:إسحاقأبوالثعليب،إبراهيمبنحممدبنهو:أمحد(6) ،الداينةمتنيوالعربيةالتفسرييفرأساحافظاابرع،
،1ط،الشافعية طبقات،ابنقاضيشهبة،(1/100)،د.ط القراء اتطبق يف النهاية غاية،هـ.ابناجلزري427تويفسنة

(1/203). 
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.(3)"موضوعحديث":-رمحههللا–(2)قالاملناوي
الديلميّ -3 رواه لكلشيء"ا:مرفوععنأنس،(5)"يفمسندالفرودس"-رمحههللا–(4)ما

."األححزابسورةرآنوقائمةالق،قائمة
.(7)"بةاملكذوسخالنابأصحأحد،ةُهدبفيه":-رمحههللا–(6)قالالكناين











                                                                                                                                                                                     

 (.8/5)،1ط،الكشف والبيان عن تفسري القرآن،(الثعليب1)

القاهرة،يفتعلم،فاضلمتصّوف،:القاهرياملناويمثاحلداديعليبنارفنيالعاتجبنالرؤوفعبدبنالعابدينهو:زين(2)
ّ،(3/65)،15ط،األعالم،هـ.الزركلي1022سنةتويفكتًبا،وصنف  .(1/357)،د.ط،الطالع البدر،الشوكاينِّ

 (.3/942د.ط)،يف ختريج أحاديث البيضاوي الفتح السماوي،(املناوي3)

اخللقحسن،كيِّّسقالحيىيبنمنده:شاب:اهلمذاينالديلميّشجاعأبوفناخسرو،بنشريويهبنشهرداربنهو:شريويه(4)
 .(4/38)،1ط ،احلفاظ تذكرة،هـ.الذهيب509الكالم.تويفسنةقليل،السنةيفصلب،القلبذكي،واخللق

 .(2/371)،1ط،مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور،(البقاعي5ّ)

ومشاركةوالقراءات،واحلديثه،الفقيفراسخةقدملهكان:الدينسعدالكناين،الرمحنعبدبنعليبنحممدبنهو:علي(6)
 .(2/196)،1ط،العاشرة املائة أبعيان السائرة الكواكب،هـ.الغّزي963غريها،تويفسنةيفجيدة

 (.1/297)،1ط،املوضوعةلشنيعة تنزيه الشريعة املرفوعة عن األخبار ا،(الكناين7)
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 عددآايتسورةاألحزاب،وترتيبهايفاملصحف:املطلب الثاين: 

املطلب منخاللهذا األحزابتبينيترتيبأنَتاولالباحثة وعدد،يفاملصحفسورة
غةواالصطالح.آليةيفاللومعىنا،،اآايهت

 املعىن اللغوّي لآلية:
وهيكمايلي:،قاقاتاليتاشتقتمنهاذكرتعدةأقواٍلملعىناآليةواالشت

معجزةأي:،(2)﴾.....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ﴿:قولهومنه،(1)املعجزة:أوالً 
.(3)واضحة

اعالمةٌ:اآليةالعالمة؛فمعىن":اثنيها .(4)"بعدهاوالذيقبلهاالذيمكالالالنقطاعأهنم

.(6)"كثريةأي:عِّربحٌ،(5)﴾ ڌڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ﴿:تعاىلقولهومنه،العربة":اثلثها
                                                           

 .(37/127)،د.ط ،مادة)أيي( ،العروس اتج،الزبيدي(1)
 (.211ورةالبقرة)س(2)

 .(1/338)،3ط،القرآن علوم يف العرفان مناهل،الزرقاين(3)
 .(1/76)،1ط ،الناس كلمات  معاين يف الزاهر،األنباريّ(4)
 (.7سورةيوسف)(5)

،الكلوم من العرب كالم  ودواء ومالعل مشس،نشوان(6) ) ومابعدمها ايء او واو من املبدلة واأللف اهلمزة ،1طابب)
(1/380). 
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آية":رابعها مسيت ا كالمُمباينتهاعلىقرأهاإذايستدلقارئهاأنوذلكعجب؛ألهنا؛أهنم
مِّنآيةفالحن:قوهلممنالعجب؛:اآليةنفتكومبثلها؛التكلمعنيعجزونالعاملأنويعلماملخلوقني،

.(1)"العجائبمنعجب:أي،تاآلاي

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿:قولهحنو،(2)والدليلالربهان":خامسها

 .(4)"(3)﴾...ۀ ہہ

.(5)"بعًضابعضهايستلزموقدلغويةإطالقاتكلهاتلك"

 املعىن االصطالحّي:
أوليفبعدهاالذيالكالمعنمعىنانقطاعهاابلتوقيفعلم،القرآنمنحروفطائفة":اآلية

،غريمهايفبعدهاوالذيقبلهاالذيالكالموعن،القرآنآخريفقبلهاالذيالكالموعن،القرآن
.(6)"ذلكمثلعلىمشتملغري

التعر طريقة وأما اآليةف للقياسليسألنهالشارع؛منبتوقيفٍإالإليهسبيلفال،على
الٌيوالرأ ا،يفذلكجمح ضهوإمنم .وإرشادتعليمٍحمح

                                                           

 .(1/77)،1ط ،الناس كلمات  معاين يف الزاهر،األنباريّ(1)
 .(37/127)،د.ط،مادة)أيي( ،العروس اتج،الزبيدي(2)
 (.22سورةالروم)(3)

 .(1/339)،3ط،القرآن علوم يف العرفان مناهل،الزرقاين(4)
 .(1/339) ،املصدر السابق،الزرقاين(5)

 .(1/231)،د.ط،القرآن علوم يف اإلتقان ،السيوطي(6)
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منفهوأيضابتوقيف،وأماترتيباآلايتيفالسور،اآليةهذاابلنسبةملايتعلقمبعرفةحدود
 ِّّ هللارسولوعن،هللاعنمأخوذالقرآنأتليف" :-رمحههللا–(1)قالمكّيبنأيبطالب،النيبِّ
"(2)،





 ."(4)هللارسولعنتوقيفي أمرٌالسُّوريفاآلايتترتيب" :-رمحههللا–(3)وقالابنكثري

.ذلكعلىاإلمجاعبعضالعلماءوقدحكى

 وترتيبهايفاملصحف:(سورةاألحزاب)يفاحلديثاملختّصآبايتنشرعوبعدهذهالتوطئة
ّ ،آايتوثالثسبعونوهي":-رمحههللا–(5)قالأبوعمروالداينِّ املصاحف-دالعديعمجيفِّ

وستمةوسبعمائةآالفمخسةهاروفوح،كلمةوحمثححانُونحومائتانألفٌوكلمها،اختالفٌفيهاليس-
.(6)"حرفًاوتسعون

                                                           

كتبٌله،والعربيةابلتفسريعاملمقرئ،:حممدأبوالقيسي،األندلسيخمتاربنحممدبنمحوشطالبأيببنهو:مكي(1)
 .(17/591) ،3ط،النبالء أعالم سري،هـ.الذهيب437كثرية،تويفسنة

 .(4/2906)،1ط،النهاية بلوغ إىل اهلداية،مكيّ(2)
كاناملؤرّخاملفّسراحلافظاإلمام:الدينعمادالفداء،أبوالدمشقّي،،القرشيكثريبنعمربنهو:إمساعيل(3) كثريالكبري،

 .(1/67)،1ط ،ذهب من أخبار يف الذهب شذرات ،ابنالعمادهـ.774الفهم،تويفسنةجيدالنسيانقليل،االستحضار

 .(1/48)،2ط،تفسري القرآن العظيم،كثريابن(4)
كاناببناملعروفالداين،عمروأحبُوعثمان،بنسعيدبنعثمان هو:(5) وتفسريه،ورواايتهالقرآنعلميفاألئمةأحدالصرييف:

:ص)،2ط ،األندلس أئمة اتريخ يف الصلة،هـ.ابنبشكوال444تويفسنة.ونقلتهجالهروأمساءابحلديثمعرفةوله،ومعانيه
385). 

 .(208:ص)،1ط،القرآن آي عد يف البيان،الداين(6)
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يفعددآايتسورةاألحزاب-رمحههللا-عمروويشكلعلىهذااالتفاقالذينقلهأبو
حديثان:

قال":لاق-رمحههللا–(1)مارواهزِّر األول:  -رضيهللاعنه-كعببنُأيبِلِّ قرأتكحأين:
لعادتلاإِّهنوايتهأرلحقد!قحّط:فقال،آيةنيبعِّسوثالاث:تقل:قالا؟هحتعدأينكأحور؟األححزابسورة

هللاُهللامننحكاالالربـحتحةفارمجومهاانيزإِّذحايخةوحالشالشيخ:افِّيهقرأانوحلحقحد،"البقرةسورحة" عحزِّيزٌوح
(2)"ححكِّيٌم.

هللا–(3)الزبريبنعروةعنالثاين: املؤمعن،-رمحه أم عائشة عنها–نني هللا أهنا-رضي
كانتسورةاألحزابتقرأ:"قالت تحفـحلحمماآيحٍة،مِّائحيتحالنيبزحمانيفِّ -رضيهللاعنه-عثمانبحـكح

.(4)اآلنح"هوامىعلإِّالممليقدرمنهااملصاحف
 واجلواب عن هذا اإلشكال سيكون من وجهني:

كعبالوجه األول:  –(5)أنهوقععندالطيالسي :-رضيهللاعنه-اجلوابعنحديثُأيبحّبن
هللا احلديث-رمحه يف زايدٌة مسنده" ،"يف والشيخة: الشيخ آية ذكر بعد قوله فِّيمحافـحرُفِّعح"وهي

.(1)"رُفِّعح
                                                           

كان،األسدي،حبيشبنهو:زر(1) العربية.تويفسنةعنبنمسعوديسألههللاعبدوكانالناسأعربحبيشبنزرالتابعي:
 .(6/161)،1ط،الكربى الطبقات،سعدهـ.ابن83

ّ،(21207حلديث)رقما(35/134)،1ط،املسنديف،أخرجهاإلمامأمحد(2) .انظر:-رمحههللا-وصححهالشيخاأللباينِّ
ّ  .(2913)رقماحلديث،1ط،سلسلة األحاديث الصحيحة،األلباينِّ

الدهرأيبيصومكانقالهشام:،ابنأختعائشةأماملؤمنني:هللاعبدأبوالقرشياألسديالعوامبنالزبريبنهو:عروة(3)
 .(5/136)،1ط،الكربى الطبقات،هـ.ابنسعد93تويفسنة.صائموهووماتالنحرمويوالفطريومإالكله

افظالذهيب:العملقالعنهاحل،ويفإسناده:عبدهللابنهليعة،(320:ص)،1ط،القرآن فضائليف،أخرجهأبوعبيد(4)
 .(1/590)،1ط،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة،حديثه.الذهيبتضعيفعلى

شبةبنعمرقال:الطيالسيداودأبوقريش،موىلاجلارودبنداودبنهو:سليمان(5) 40حفظهمنداودأيبعنكتبوا:
 .(1/257) ،1ط ،فاظاحل تذكرة،هـ.الذهيب204تويفسنة.حديثألف
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األحزابمنرفعتعاىلهللاأنمعلىالعلمأهلحيملهوهذا":-رمحههللا–(2)قالاإلمامالقرطيب
مآيةوأنمأيدينا،يفماعلىيزيدماإليه .(3)"لفظهارفعالرمجر

كثري وحكمهلفظهنسخمثقرآنكانفيهاأنهيقتضيوهو" :-رمحههللا–وقالاحلافظابن
 .(4)"أعلموهللاأيًضا،

-رمحههللا–بكراألنباريّأبوقال :-رضيهللاعنها-عائشةاجلوابعنحديثالوجه الثاين:
مااألحزابسورةمنإليهرفعتعاىلهللاأنم:رضيهللاعنها-عائشةمننياملؤأمقولمنهذامعىن":

 .(5)"عندانماعلىيزيد
 هللا–(6)األلوسيوقال أو،موضوعٌاإمالقرآنمنشيءٍضياعظاهرهخربكلأنواحلق":-رمحه
.(7)"ُمؤحوملٌ

يزولاإلشكالالوارديفتعدادآايتهذهالسورة رمحه–ينيبعمروالداويبقىقولأ،وهبذا
علىتوفيقه.واحلمدهلل،أنعدادآايهتامتفٌقعليهليسفيهخالفٌ-هللا

 أنوقد سبق فيما القرآنتقدم سور ترتيالواقعالكرميالراجحيفترتيب أنمه أيدينا ببني
وقبلسورةسبأ.،هوبعدسورةالسجدة،توقيفي ؛ولذلكفإنموضعسورةاألحزاب

                                                                                                                                                                                     

الطيالسي(1) ،أخرجه احلديث)(1/437)،1ط،املسنديف ا،(542رقم وصححه ّ األلباينِّ هللا-لشيخ انظر:-رمحه .
ّ  .(2913)رقماحلديث،1ط،سلسلة األحاديث الصحيحة،األلباينِّ

القرطيبهللا،بدعأبواألندلسي،اخلزرجياألنصاريفـحرٌحبنبكرأيببنأمحدبنهو:حممد(2) الغّواصنيمنعلما،إماماكان:
 .(7/585)،1ط ،الذهب شذرات ،هـ.ابنالعماد671تويفسنة.التصنيفحسناحلديث،معاينعلى

 .(14/113)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(3)
 .(6/375)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(4)
 .(14/113)،3ط،القرآناجلامع ألحكام ،القرطيب(5)
ووفاتهمولدهبغداد،أهلمنأديب،حمدث،مفسر،:الثناءأبوالدين،شهاباآللوسي،احلسيينهللاعبدبنهو:حممود(6)

 وملأجدهيفكتبالرتاجم.(7/176)،15ط،األعالم،هـ.الزركلي1270تويفسنة،جمتهًدااالعتقاد،سلفيكان،فيها

 .(11/140)،1ط،املعاين حرو ،األلوسي(7)
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ـــــانزلـــــتبعـــــد":-رمحـــــههللا–(1)فقـــــدقـــــالالزخمشـــــريّ،زولالّنـــــمـــــايتعلمـــــقبرتتيبهـــــايفاأمـــــو إهنم
،-رمحههللا–(3)ابنجزّيالكليبمنهم:،وتبعهعلىذلكمجاعة،(2)"سورةآلعمران



.-تعاىلرمحهمهللا–(5)ومصطفىاملراغي،(4)دمشقيّلاوابنعادل

كثريفقدقالفيهاحلافظ،وأماَتديدالسنةاليتنزلتفيها ،اخلندقغزوة":-رمحههللا–ابن
ڦ ڦ ڦ ﴿:تعاىلاألحزاب؛فقالسورةصدرفيهاتعاىلهللاأنزلوقد،األحزابغزوةوهي

منمخحسٍسنة،شواليفاخلندقةغزوكانتوقد"قال:،"(6)َّ ﴾... ڦ ڄ ڄ ڄ

                                                           

القاسمأبوهللا،جارالزخمشرّي،اخلوارزميأمحدبنحممدبنعمربنهو:حممود(1) والعربيةالبالغةيفرأساوكان،كبرياملعتزلة:
 .(20/151) ،3ط،النبالء أعالم سري،هـ.الذهيب538تويفسنة.جيدنظمولهوالبيان،واملعاين

 .(3/518)،3ط،اف عن حقائق غوامض التنزيلالكش،الزخمشري(2)

جزيابنهللا،عبدبنحممدبنأمحدبنهو:حممدوابنجزي،(2/145)،1ط،التسهيل لعلوم التنزيل،ابنجزي(3)
القاسمأبوالكليب، لّنظرِّمشتغال،الرعلمعاكًفاعلىكان: مشاركا،وحالتـمقريِّيدابِّ  الدرر،ابنحجرهـ.741تويفسنة،عدةفنونيفِّ
 .(5/88)،2ط،الثامنة املائة أعيان يف الكامنة

أبوالدمشقّي،احلنبليعادلبنعليبنهو:عمروابنعادل،(15/495)،1ط،م الكتاباللباب يف علو ،ابنعادل(4)
،د.ط،الفحول طبقات إىل الوصول سلم،هـ.حاجيخليفة880تويفبعدسنة،الكبريالتفسريصاحب:الدينسراجحفص،

 .(5/58)،15ط،األعالم،الزركلي،(2/419)

بدارخترج،العلماءمنمصريمفسر:املراغيمصطفىبنأمحد هو:واملراغي،(21/123)،1ط،تفسري املراغي،املراغي(5)
،هـ.الزركلي1371سنةكتٌب،تويفله،املدارسبعضنظارةووِل،هبااإلسالميةالشريعةمدّرسكانمث،م1909سنةالعلوم

 .(1/258)،15ط،األعالم

(.9سورةاألحزاب)(6)
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العلماءمنواحدوغري،والبيهقي،(1)تادةقو،الزبريبنوعروة،إسحاقابنذلكعلىنصم،اهلجرة
.-رمحهمهللا–وخلًفا،سلًفا
األحزابوقعةكانتمث":قالأنه-رمحههللا–(3)الزهريِّّعن-رمحههللا–(2)عقبةبنموسىروىوقد
."-رمحههللا–أنسبنمالكاإلمامقالوكذلك،بعأرسنة،شواليف

،سننيأربعمضيبعدذلكأنممرادهمألناحلقيقة؛يفبينهماختالفوال":-رمحههللا–البيهقيقال
.(4)"مخساستكمالوقبل

غيسوِّ،ومارويمنظروفنزوهلا،والتدقيقيفمضامنيفصولالسورة"وقالبعضاملفسرين:
.(5)"فبينهازلتيففرتاتمتباعدةمثألِّناإهنم:القول

 أحنر هذليسهناكاختالفبنيوالذييظهر املنقولعناحلافظابن،القولا وبنيالقول
اقال:أنزلهللاصدرسورةاألحزاب-رمحههللا–كثري أعلم.وهللا،الكلمها،؛ألنماحلافظإمنم

***

 
 

                                                           

البصريالسدوسياخلطابأبوعزيز،بنقتادةبنةعامدبنهو:قتادة(1) ومفرداتالعربيةيفرأًساابحلديث،علمهمعكان:
 .(1/92) ،1ط ،احلفاظ تذكرة،هـ.الذهيب117تويفسنة،والنسبالعربوأايماللغة

ابملغازيبصرياكانالكبري،ة،الثقاإلمام،:الزبريآلموىلحممد،أبوابلوالء،األسديعياشأيببنعقبةبنموسى هو:(2)
 .(6/114) ،3ط،النبالء أعالم سري،هـ..الذهيب141تويفسنة،ذلكيفصنفمنأولفكانجملد،يفألفهاالنبوية،

هحابنبهللاعبدبنمسلمبنهو:حممد(3) يفشككتوال،قطحديثااستعدتما:قالعننفسه:بكرأبوالزهري،شِّ
.حفظتهكماهوفإذاصاحيبفسألتواحدا؛حديثاإال،حديث سنة سعد124تويف ابن  ،1ط،الكربى الطبقات،هـ.

(5/348). 

 .(3/178)،د.ط،النبوية السرية،كثريابن(4)
 .(7/345)،د.ط،التفسري احلديث،درُّوزة(5)
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 ملا قبلها. بة سورة األحزاباملطلب الثالث: مناس
وسورة،ألحزاباملناسبةبنيسورةاحاولالباحثةإظهاريفهذااملطلبست

.علماملناسباتالقرآنيةبتعريفالانوقبلاخلوضيفذلكجيدرب،السجدةاليتقبلها

 واالصطالحي للمناسبة: ،املعىن اللغويّ 
 املعىن اللغوّي: 

ةاملناسب عالنمسب،وبحةالنِّّسمنُخوذحةمأ":غحةاللُيفِّ وتتضمناسب،املنوالنسيبةالقرابىنمبِّ
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 .(1)"واملوافقةوكذااملالءمة،واملشاكلةبةاملقارمعىن
:املعىن االصطالحي

ُنحاسبحةعلمتـحعررِّيفمُيكن
أبنهيفاالصطالحامل يبحثعلم": اآلايتبنيالرابطةاملعاينيفِّ

.(2)"الكرميالقرآناءأحجزتـحررتِّيبعللتعرفحىتببعض؛بعضهاورالسوبنيببعض،بعضها

املبحثنشرعناسبات وبعد التعريف بعلم امل مقصود سورة،يف بني املناسبة بيان وهو
وسورةالسجدةاملتقدمةعليها.،األحزاب

املناسبة لعلم املعىناالصطالحّي يفذكر تقدم علم:وقد بنييبحثيفاملعاينالرابطأنمه ة
.وصلإىلاحلكمةمنجتاورالسورتنيوبذلكيت،السُّور

وهذاما،واحدةالوقتنفسهتذكرمناسبًةلسورةوهييف،تلفةالغروأنجتدعباراٍتخمو
بقةوالسورةالسا،واليتاجتهدتيفاستخراجاملناسبةبنيهذهالسورة،سرتاهيفأقوالالعلماءالتالية

:عليها
حيم -1 أبو هللا–(3)انقال أنه":-رمحه وهو واضحة، قبلها ما آلخر السورة أولهذه ومناسبة

؛ملبينهم،وأخربتعاىلأنهيومالفتحالينفعهمإمياهنُصريستعجلونالفتح،وهوالفحمحكىأهنم
 .(4)"واملنافقنيفيماأرادوابهاهعنطاعةالكفار،وهنحهذهالسورةبتقوىهللالِّفأمرهيفأوم

النيسابوريّ -2 هللا–(1)وقال الفلح":-رمحه ابنتظار املتقدمة السورة يفآخر أمره ؛رجوالنصرما
 .(2)"واليطيعسواه،أمرهيفأولهذهالسورةأبناليتقيغريهللا

                                                           

 .(461:ص)،2ط،الفقهاء لغة معجم،وقلعجي،(137:ص)،8)مادةنسب(ط ،احمليط القاموس ،الفريوزآابدي(1)
 .(18:ص)د.ط،والسور الكرمي القرآن آايت تناسب يف الدرر مصابيح،أبوالعالء(2)
واألدبالعربيةشيخ،احلافظاإلمامالغرانطي:،األندلسيّحيانأبو،الدينأثري،حيانبنعليبنيوسفبنهو:حممد(3)

 .(2/285) ،د.ط القراء طبقات يف النهاية غاية،هـ.ابناجلزري654تويفسنة،والثقةالعدالةمع،والقراءات
 .(8/451)،د.ط،البحر احمليط يف التفسري،أبوحيمان(4)
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ومقطعتلك؛فإنتلكامباقبلها:تشابهمطلعهذهوجهاتصاهلِّ" :-رمحههللا–وقالالسيوطيّ -3
ِّّالنختمتأبمر ابإلعراضعنالكافرين،وانتظارعذاهبم،ومطلعهذهاألمربتقوىهللايبِّ

كالتم؛كافرينواملنافقنيطاعةال،وعدم كأهنمفصارت ماسورةٌتمةملاختمتبهتلك،حىت
 .(3)"واحدةٌ

مرهفأ؛ايكونمعالتقوىقبلها:أنالفتحإمنومناسبتهاملا":(4)-رمحههللا–وقالابنعجيبة -4
ُّ؛ابنتظارنصرههِّرِّمرهبابعدأح  .(5)"دكيحعوطحرالفتحتح؛اتقهللاكأنهقيل:ايأيهاالنيبِّ

كلُّها كلمفسر،معاٍنصحيحةوهذهاملناسبات ولكنم،يسريعليهابطريقتهالذياستنبطها
الربطبنيالسورتنياقتصرعلىآايتخامتةالسورةالساألمراألهم ومقدمةالسورة،ابقةيفذلكأنم

-غالًبا-وهيأنمالربطاليكونمة؛مهوهذهفائدة،يفاألقوالاملتقدمةوهومايظهرجلًيا،التالية
أعلم.وهللا،آايتالسورةكلمملشيوال،إالبنياملقطعواملطلع



املستنبطةوبعداخلوضيفغورهذااملبحثفقداستخلصتالباحثةبعضاملضامنيالرتبوية
وهيكمايلي:،همن

                                                                                                                                                                                     

،والرايضياتابحلكمةاشتغاللهمفسر،:األعرجلهويقالالدين،منظاالنيسابورّي،القمياحلسنيبنحممدبنهو:احلسن(1)
 وملأجدهيفكتبالرتاجم..(2/216)،15ط،األعالم،هـ.الزركلي850تويفسنة

 .(5/445)،1ط،غرائب القرآن ورغائب الفرقان،النيسابوري(2)

 .(124ص)،د.ط،أسرار ترتيب القرآن،السيوطيّ(3)

ة،تويفكثريكتبٌله،املغربأهلمن،مشاركصويفمفسر:األجنرياحلسينعجيبة،ابناملهدي،بنحممدبنهو:أمحد(4)
 .(1/245)،15ط،األعالم،هـ.الزركلي1224سنة

 .(4/403)،د.ط،البحر املديد يف تفسري القرآن اجمليد،ابنعجيبة(5)
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رابينِّ  -1 تربوي  أسلوٌب التشويق ب،أسلوب التعامل هذاوقع إنزال يف وتسوير،الكتابه
كذلكأسلوٌبو،وتقسيمآايته،سوره فلذاوتقريراألحكام؛،قعيفتشريعالشرائعاوهو

األسلوب هبذا العناية الرتبويّ،تنبغي الواقع على يف،وإنزاله اجملتمع،األسرةسواٌء ،أو
لوماتعلىقدرتقيمناملعاملعلِّّمينو،ويصلإليهذهنه،فاألبخياطبابنهمبايعيهفهمه

م وهكذااملديرواملشرفكل ومايتناسبمععمله.،عقولالطالبومستوايهتِّ
ع -2 التحذير على واملكذوبة املوضوعة األحاديث من وعملًيا لمًيا ِّّ النيبِّ عل؛ يفينبغي

ا ملريبِّ األحاديث من به ويتكلمم يورده ما بتنقية وسا-االهتمام انتشار مع ئلخاّصًة
حبجة؛أواألحاديثالواهية،وكذاينبغيعدماختالقالقصص،-التواصلاالجتماعّي

امناببالرتغيبأوالرتهيب! أهنم
كييعلم،تطبيٌقعملي (األحزاب)يفتسميةهذهالسورةهبذااالسم -3 احملافظةعلىفيةنا

مننيمبلًغاعظيًما؛حىتؤملفيهاالبالءاببلغوهذهالغزوةقد،وجتسيدالبطوالت،الرتاث
  ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ گ گ گ گ ...﴿بقوله:وصفهمهللا

أرادهللا،(1) قرآانيتلىوملا جعلها الغزوة ،ختليدهذه هباعلىذلكأنمسحمىوزاد
كتابه منسور فينبغيأنتشغسورًة الرِّجالاألجيالل؛ الذينقامت-أبخبارهؤالء

 دولة عليهم  إشغاهلم،الهتموبطو-اإلسالم من منبدال املشاهري أخبار مبتابعة
.-العافيةنسألهللا-وكفىبذلكبؤًسا،والالعبنيواملغنينيوغريهم،الفنانني

4-  آيالقرآن تقطيع الناشئة القراءةميكرالينبغيتعليم أثناء واحلرصعلى،علىرؤوسها
الط يفاآلايت التامة املعاين يعطي،ويلةالوقوفعلى ذلك على احلفاظ أن والشكم

رونًقا أيب،القراءة بن علي املؤمنني أمري فإنم ولذا واملستمعني؛ القرماء نفوس يف وأتثريًا
طالب

ُُروفِّوحجتحروِّيدُ،الرُوُقوفِّةُرِّفحمحعر"اأنسئلعنمعىنالرتتيلقال:مملح .(2)"احلر
                                                           

 (.11-10سورةاألحزاب)(1)

 .(1/225)،د.ط،العشر القراءات يف النشر،ابناجلزريّ(2)
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كيف-الراجحعلى-كونترتيبآايتالقرآنوسوره -5 يةاحلرصعلىأمرًاتوقيفًيايعلمنا
النمص به ورد ما َتت دائرًة عباداتنا تكون إال،أن ذلك يكون علىوال ابلتمعرف

 .األحاديثالنبوية
التعارضيك -6 كانظاهره ما كلُّ متعارًضاليس أو متناقًضا ذلكقد؛ونابلضرورة فإنم

ا نقصان عن الناشئ القصور سببه آييكون عدِّ يف تقدم وقد واملعرفة؛ "سورةلفهم
عليهما اجلواب تقدم اللذان اإلشكاالن ذانك من،األحزاب" البعض فإنم هنا ومن

،مبتدئياملتعلمني تشابه ما منذلكالصنفالذييتتبع يواجه القرآنقد الكرميمن
كبري،والسنةفيوردهعلىهؤالءالناشئة ربونإىلدعىاملوهناي،فيحصلعندهمإشكاٌل

إجراءسلوكنيمهمني:
مايواجههمناألول: كلِّّ منانشراحالصدروقطعاحلواجز؛ليتمكناملتعلممنإيراد البدم

،شبهات ملحُيتوح إذا نيعلِّّمه؛فسيكونضحيةمنأسرتهأوممِّموجيبعدمقطعالطريقعليه؛ألنه
احلواضناملشبوهة.

جيالثاين: أن ينبغي أنه إشكاالته على املتعلِّّماب يفهمه الذي إىل،ابألسلوب والنزول
كنهها،والبدممنأنيهمسيفأذنيهأنمهناكأمورًاالبدممنالتصديقهبا،مستواه كنماملنفهم وإن

هلادئاملقنع.ذلكابألسلوباوكلُّ،وحقيقتها

***





.نزولابالوأسب،عاتسورةاألحزابموضواملبحث الثاين: 
وفيهمطلبان.

 .األحزابسورةموضوعاتاملطلب األول: 
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احلثّ" يف العام إطارها يف السورة هذه إىلالتموجهيفاإلخالصيفالصدقعلىجاءت
اعليمٌألنهللخالئق؛مابوجهٍمراعاةٍمنغرياخلالق يـُعرلِّييفعله؛فهوفيماحكيمٌُيصرلِّحهم،مبِّ

تحممنمقواًي؛كانوإنيريدمنويرديضعيًفا،كانوإنيشاء،محنر ألحدٍبرجاءٍألمرهاملاضيفاليـحهر
ىعلدليلٍأوضحابألحزابوتسميتها،مكرهوخفيشرِّه،عظيميفمنهخوفٍوالبِّرِّه،يفمنهم

.(1)"عليهاودلتأشارتإليها،اليتالقصةبتأملذلك،

قصدواأقواالًاملنافقنيعلىللردِّّنزلوأكثرهاا،لنزوهلِّبابسأالسورةهذهآايتمنولكثري"
أذىهبا ِّّ النيبِّ

"(2).

اور: وميكنإمجالموضوعاتهذهالسورةيفستةحمح
واتّباعواملنافقني،للكافرينالطاعةوعدم،هللاتقوىإىل الرسولتوجيه"احملور األول: 

بعضيفوالفصلاحلقبكلمةيلقيذلكوبعد،سبحانهدهوحعليهوالتوّكلربّه،إليهيوحىما
.(3)"االجتماعيةواألوضاعالتقاليد

ويصوِّرومالبساهتا،مشاهدهاويصفاألحزاب،غزوةاحملورهذاويتناول"احملور الثاين: 
يديفوأسقط،أعالهمنوغطفانالوادي،أسفلمنقريشجاءهتموقدفيها،نيسلماملأحوال

.(4)"املسلمني

جاءتقدالغنائموكانت،الرسولزوجاتعنااحملورحديثناولهذاتوي"احملور الثالث: 
سعة،واالوالنفقةاملتعةإىل الرسولزوجاتفتطلمعتقريظة؛بينغزوةبعداملالوأقبلللمسلمني،

                                                           

 (.2/370)،1ط،النظر مصاعد،البقاعيّ(1)
 .(21/247)،د.ط،والتنوير لتحريرا،ابنعاشور(2)
 .(7/82)،1ط،السور خصائص القرآنية املوسوعة،شرفالدين(3)
 .(7/83)،املصدر السابق،شرفالدين(4)
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منترىماعلىؤكساونواخلدم،واإلماءواحللل،احلليبنيوقيصركسرىنساءهللارسولايوقـُلرنح:
هناآلايتاحلال؛فنزلتهذه .(1)"اآلخرةوالدارورسوله،هللاوبنيوزينتها،الدنيااحلياةمتاعبنيخُتريِّّ

الرسول،التبيّنإبطال"احملور الرابع: رضيهللا-جمنزينببنجحشٍتزووذلكأنم
قهازيدبنحارثةبعدأنطل-عنها .(2)"قدتبنماهالذيكانالنيبِّ

للنيبالزوجيةاحلياةتنظيميتناولمثّالدخول،قبلاملطّلقاتحكمببيانيبدأ"احملور اخلامس: 
؛ لُّمنفيبنيم املسلمنيعالقةتنظيمإىلالسياقطردويست،عليهحيرمومناملؤمناتالنساءمنلهحيح

 .(3)"وفاتهوبعدحياتهيفوزوجاته،النيبببيوت

دورةالسآخريف"احملور السادس:  علىامللقىالعبءجحسحامةعنتكشفشهريةًآيةًجنح
األمانةبعبءوحدهاتنهضاليتوخاصمة،بصفةٍاإلسالمّيةاجلماعةعاتقوعلىالبشريّة،عاتق
.(4)"عليهاواالستقامةالعقيدةأمانةى،الكرب

*** 

 

 

 

ألحزاب.نزوليفآايتسورةاماصحممنأسبابالاملطلب الثاين: 

                                                           

 .(7/85)،1ط،القرآنية املوسوعة،شرفالدين(1)
 .(7/85)،1ط،القرآنية املوسوعة،شرفالدين(2)
 .(7/87)،املصدر السابق،شرفالدين(3)
 .(7/88)،املصدر السابق،شرفالدين(4)
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قالاإلمام،واجلهلبهموقٍعيفاإلشكاالتاملقيتة،علمسببالنزولعلمذوأمهيٍةكبرية

ّ الظاهرةللنصوصوموردشكاالت،إلواالشبهيفموقعالتنزيلأبسباباجلهل":-رمحههللا–(1)الشاطيبِّ
 .(2)"اعالنزوقوعمظنةوذلكاالختالف،يقعحىتاإلمجالمورد

 األسباب ذكر يف الشروع الوقبل آلصحيحة ينبغي السورة هذه ايت ابملقصودالتعريف
أبسبابالنُّزول.

 معىن سبب النزول يف اللغة: 
منالبدممعناهاوملعرفةو"نزول"،،""أسباب:كلمتنيمنتتكونالنزول""سبباللفظةهذه

(3)."خمصوصلعلمٍعحلحًماصاراتأندعبمًعاالكلمتنيمعىنمثكلمة،كلِّّمعىنبيان
غريه،شيءٍإىلبهيتوسلشيءٍكلُّ":وقيل،(4)"غريهإىلبهيتوصلشيءٍكلُّهو":السببفمعىن
:منهامعاينلعدةأييتوالسبب،(5)"أسبابواجلمع
 الُوصحل:أي،(6)﴾ ہ ہ ھ ...﴿:هللاقالواملودة،الوصل" -1

.(7)"واملودات

                                                           

اجملتهد،اجلليلاحلافظ،القدوةاحملقق،العالمةاإلمام:ابلشاطيبالشهريالغرانطياللخميحممدبنموسىبنهو:إبراهيم(1)
،الديباج بتطريز االبتهاج يلن،هـ.التنبكيت790األثبات.تويفسنةاحملققنيالعلماءأفرادمن،حمداثًفقيًها،مفسرًااأصوليًكان

 .(48:ص)،2ط

 .(4/146)،1ط،املوافقات،الشاطيب(2)
 .(1/102)،1ط،القرآن نزول أسباب يف احملرر،املزيين(3)
 .(96:ص)،8ط،مادةسبه()،احمليط القاموس،الفريوزآابدي(4)
 .(1/458)،3ط،)مادةسبب(،العرب لسان،ابنمنظور(5)
  (.166بقرة)سورةال(6)

 .(1/458)،3ط،)مادةسبب(،العرب لسان،ابنمنظور(7)
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بلٍفليمدد:أي،(1)﴾...خت مت ىت يت :﴿...ومنهقولهل،احلب" -2 إىلحبِّ

.(2)"سقفه

...گ گ گ گ ڳ ڳ ...﴿:حكايةًعنفرعونومنهقولهالباب،" -3

.(4)"السماواتأبوابأبلغلعليأي:،(3) ﴾

.(5)"غريهإىلابلشيءالوصولهواملعاينهذهبنيامعجلوا"

مكانيفونزلدابتهعننزل":يقال،(6)"ٍُعلوّمناحنطاطٌهواألصليففالنزول":النزولوأمامعىن
.(7)"كثريةاملعىنهذاعلىالدالةواآلايتفيه،رحلهحطمكذا

 معىن سبب النزول يف االصطالح: 
يعودهذاولعلماملتقدمني،عنداملصطلحهلذاواضحتعريفيوجدالهأنللنظرالالفتمن

األحاديثذكرعلىمنصبًّامههمكانفقد،النزولأسبابلعلمالنظريةابلدراساتعنايتهمعدمإىل

                                                           

 (.15سورةاحلج)(1)

 .(3/37)،د.ط،)مادةسبب(،العروس اتج،الزبيدي(2)
 (.37-36سورةغافر)(3)

 .(386:ص)،د.ط،القرآن غريب،بةابنقتي(4)
 .(1/102)،1ط،القرآن نزول أسباب يف احملرر،املزيين(5)
 .(30/478)،د.ط،)مادةنزل(،العروس اتج،الزبيدي(6)
 .(1/102)،1ط،القرآن نزول أسباب يف احملرر،املزيين(7)
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ولعلم،(1)وقدذكرتتعاريفلسببالنزوللكنمهاغريجامعة،العصورتلكيفاملؤلفنيشأنشأهنم
.(2)"هوقوععندقرآنٌبشأنهنزلفعلٍأوقولٍكلُّ"هو:-واالستقراءعبعدالتتب-ملناسبالتعريفا

فإنالصحابة؛عنأو هللارسولعنالروايةصحةعلىتعتمدالنزولسببمعرفةوالشكأن"
.(3)"املرفوعحكملهيكونبلابلرأي،يكونالصرحيرًاكانإذاهذامثلعنالصحايبإخبار

نممماعسموالابلروايةإالالكتابنزولأسبابيفالقولحيحِّلال" :-رمحههللا–4الواحديقال
.(5)"الطلبيفواوجدعلمهاعنوحبثوااألسباب،علىووقفواالتنزيل،شاهدوا

،ينتقلاحلديثإىلذكرأسبابالنزوليفهذهالسورةخاصةالنزولأبسبابوبعدالتعريف
أراد،كثريًةيفنزولآايتهذهالسورةباابًأسوقدذكرت ما وحصرتلك،اننقلتلكاألقوالوإذا

وجد،سباباأل كتباألئمة؛ولكماهائالانأمامنا منالكتبذافقداقتصرتالباحثةعلىثالثةمن
علمالباحثة-تعترب لتلكاألسباب-يفحدِّ ،-رمحههللا–وهي:أسبابالنزولللواحديّ،جامعًة

قرآنخلالدواحملرريفأسبابنزولال،(6)والصحيحاملسندمنأسبابالنزولللشيخمقبلالوادعي
كلُّماذكريفأسبابوهوأنهل-تقدمتاإلشارةإليه-وهناكأمٌرآخر،-حفظههللا-املزيين يس

                                                           

،(1/106)،3ط،القرآن علوم يف العرفان مناهل،الزرقاين،(4ص)،د.ط،النقول يف أسباب النزول لباب،السيوطيّ(1)
 .(1/77)،3ط،القرآن علوم يف مباحث،القطمان

 (.105-1/104)،1ط،القرآن نزول أسباب يف احملرر،املزيين(2)
 (76-1/77)،3ط،القرآن علوم يف مباحث،القطمان(3)

منوكان،علماءالتأويلوإمام،(التفسري)صاحبالشافعي:النيسابوري،الواحدي،عليبنحممدبنأمحدبنهو:علي(4
 .(18/339) ،3ط،النبالء أعالم سري،هـ.الذهيب468تويفسنة،العربيةيفالباعطويلوكان،التجارأوالد

 .(8:ص)،2ط،النزول أسباب،الواحديّ(5)
(6) ُّدحمرالشيخمقبلبنهاديبنمقبلاهلرحهو: الر،اينِّ عبد اليمنالسعيدالوادعيُّمحنأبو عاملٌِّمنعلماء عرفابهتمامه،:

،موسوعة مواقف السلف يف العقيدة،هـ.املغراوي1422تويفسنة،ونبذهللتبعيةاملذهبية،لسنةونصرتهل،ابلدعوةإىلالعقيدة
  (.10/498)،1ط
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فإنال لذا صحيًحا؛ يكون أسنزول من سبًبا عشرين حنو على وقفت أن بعد النزولالباحثة باب
ي:يةفيمايلوهيالتال،هلامنهاسوىستةأسبابملحيصف،ورةيفآايتهذهالسورةاملذك

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ چ  قالتعاىل: -1

 .(1)َّچٿ 
 

 :النـُّز ول   َسَبب  

غبتاّللمِّولرساي»فقال:،عنقتالبدر(2)النضربنسأحنيعحمغاب":قحالحأنسٍعن
قتالقاتلتعناول

ُ
كانيومافـحلحم،«أحصنعاماّللملحريينأشهدينقتالاملشركنياّللملحئن،شرِّكِّنيامل

أحبرأو-ابهأحصحيعين-أعتذرإليكمماصنعهؤالءاللمهمإين»:قحال،وانكشفاملسلمون،أحد
سعدبنايح»:فـحقحال،ستقبلهسعدبنمعاذفحا،«محتـحقحدمث-يعيناملشركني-،هحؤالءصنعاممِّإِّلحيركح
النمضراجلنةوربمعاذ، دإِّيّنِّ تحطافحم:سحعردقحال،«دٍأحدونمِّناحيهرِّأجِّ اماّللمِّسولرايحعتاسر
انحفـحوحج:قالأنس،صنع لسةضربانِّنيوحمثابِّضعبهدر ووجدانهقدبِّسهمةرحميأحور،برمحةطحعنأحويفابِّ
:-رضيهللاعنه-أحنحسقالنهبِّبـحنحاُأختهإِّالمأحححدعرحفهافحملبهاملشركونمثوقدقتل أحورىنُراكن"

آخرإىل(3)پچ.....ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپچ  أشبحاههوحيفِّفِّيهِّنـحزحلحتراآليةهحذِّهِّأحننحظن
.(4)"اآلية

                                                           

 (.23سورةاألحزاب)(1)

ّخادممالك،برنأنسعم،ضمضمبرنالنضربرنهو:أنس(2) ،1ط،الغابة أسد،اجلزري.شهيًداأحدٍيـحورمقتل،النميبِّ
(1/300). 

 (.23رةاألحزاب)سو(3)

البخاري(4) ريح،الصحيح يف،أخرجه كتاباجلهادوالسِّّ ُؤرمِّنِّنيحمِّنح:}تعاىلاّللمقولابب،يف
ُقوارِّجحالٌامل اّللمحعحاهحُدوامحاصحدح

 (.2805رقماحلديث)(4/19)،1عحلحيرهِّ{ط
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،(2)والبغوي،(1)الطربيمنهم:،املفسرينمجهورذلكذكروقد



.-رمحهمهللا–(3)عطيةوابن

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ  ھ ھ ھ ے ے ﴿:قالتعاىل -2

.(4) ﴾ ۇ ۆ ۆ
  :النـُّز ول   ب  بَ سَ 
اجلوسالناسفوجدهللاِّرسولىعحلذنيستأ-عنهرضيهللا-دخلأبوبكر":قالجابرٍعن
ألحفأذن:قال،مليؤذنألحدمنهم،بابهب فوجدسـتاذنفأذنلهاف،مرعبلأقمث،فحدخحل،ربكيبِّ

 ق:فـحقحال:قحال،وامجاساكتا،اؤهنسحولهساالجالنيبِّ اي:قالف،النيبأضحكائشينلوألح
هللاِّرسولفضحكا،عنقهفوجأتا،هإِّليقمتفةح،النفقينِّتألس،خحارِّجةرأيتبنتلو،هللارسول
،حوُهن»:وحقال إِّىلعمرقحامفا،هعنقأجيحشةعائإِّىلحبكروبأامفق،«ةحقالنفينِّسأحلنيى،رتاكمِلِّ

هللاولرسسأحلنالحهللاو:قلنف،عندهسليمحاهللاِّسولرلنتسأ:يقولاكالمها،نقهحعأجيحةححفص

                                                           

كحانحجعفرأبوغالب،بنكثريبنيزيدبنجريربنهو:حممدوالطربي،(20/240)،1ط،البيان جامع،الطربي(1) الطربي:
بصرياوكانعصره،أهلمنأحدفيهيشاركهملماالعلوممنمجعقدوكان،رأيهإىلويرجعبقوله،حيكم،العلماءأئمةأحد

.(2/159) ،1ط،بغداد اتريخ،هـ.اخلطيبالبغدادي310القرآن،تويفسنةأحكاميففقيها،ابملعاين
،(3/625)،1ط،معامل التنزيل،البغويّ(2) احلسنيوالبغوي حممدأبو،السنةحميي،الفراءبنحممدبنمسعودبنهو:

ابليسري،وقناعةونسكتعبدذاكانالرابنيني،العلماءمنكانفإنهالصاحل؛لقصدهتصانيفه؛يفلهالذهيب:بوركقال الشافعي:
 .(4/37) ،1ط ،حلفاظا تذكرة،هـ.الذهيب510تويفسنة

عبداحلقبنغالببنعبدالرمحنبن ،( .(4/378)،1ط،الوجيز احملرر،عطيةابن(3) هو: احملاريب،وابنعطية عطية
كانإمامايفالفقه،ويف ويفالعربية،قوياملشاركة،ذكيافطنامدركا،منأوعيةالعلم.تويفسنة،التفسريالغرانطي،أبوحممد:

 .(19/587)،3ط،سريأعالمالنبالء،الذهيبهـ.542
 (.28سورةاألحزاب)(4)
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يهحذهعليهزلتنمث-ينوعشرِّاعتِّسأحو-مثاعتزهلنشهرا،أبداليسعندهاشحيئ ھ  ﴿َّ :ةاآلر

.(3)"(2) ﴾ ۉ ې ې ې ې ى ى ..﴿:غحبلىتح،(1)﴾...ھ ھ ے

،(5)والقرطيب،(4)ويبغالمنهم:،املفسرينمجهورهذاأوردوقد
.(6)واخلازن

.(7)﴾ ....ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ﴿:تعاىلاّللمقال -3

 :النـُّز ول   َسَبب  
اإِّمنوساءالنوزتغوالجالالروغزي»:قحالحتاهنأح-رضيهللاعنها-سلمةأُمعن -1

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ﴿:اّللمُأنزلف؛«؟اثاملِّريفصنالن

..﴾ (8)،افِّيهلنزوأ:"قالجماهد:﴿ (9)﴾  ....ڻ ڻ ۀ 

دِّينةتِّقحدِّمظعينحةأحوملح-رضيهللاعنها–ةحسلمأُمُّوحكحانحتر
ح
.(1)هاجرةمامل

                                                           

 (.28سورةاألحزاب)(1)

 (.29سورةاألحزاب)(2)

كتابالطالق،الصحيحيف،أخرجهمسلم(3) رقم(2/1104)،د.ط،ابلنيةإالطالقًايكونالامرأتهختيريأنبيانابب،يف
.(1478)احلديث

 .(3/633)،1ط،التنزيل معامل،البغويّ(4)
 .(14/163)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(5)
احلسنأبو،الدينعالء،إبراهيمبنحممدبنهو:عليواخلازن،(3/423)،1ط،التنزيل معاين يف التأويل لباب،اخلازن(6)

سنة،القرآنتفسريذلكفمنأشياءوألفمجع،العلمأهلمنوكان،السميساطيةابخلانقاهالكتبخازنالبغدادي: تويف
 .(3/42) ،1ط،الشافعية طبقات،هـ.ابنقاضيشهبة741

 (.35األحزاب)سورة(7)

(.32سورةالنساء)(8)
 (.35سورةاألحزاب)(9)
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األنصاريةعن-2 عمارة أحتتأهنا-رضيهللاعنها–(2)أم التقفالنيبِّ كلىأحرام:"
ءبشذكرنياءالنسىأرامو،الِّجلرلإِّالمشيء ڻ ڻ ۀ  ﴿:ةحاآليحههذنزلتف؟ير

.(4)اآليحةح"(3)َّ  ﴾....ۀ ہ
وابن(5)كالبغويمجيًعاذكرمهامنمنهملكن،احلديثنيهذيناملفسرينمجهورذكروقد

–(8)كثريوابن،(7)كالطربيعنهارضيهللاسلمةأمحديثذكرمنومنهم،-رمحهمهللا–(6)عاشور
.(9)كالقرطيب-عنهارضيهللا–عمارةأمحديثذكرمنومنهم،-رمحهمهللا

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ﴿:هللاقال -4

.(10)﴾...چ چ چ چ

                                                                                                                                                                                     

وقال:،(3022رقماحلديث)(5/237)،2ط،النساءسورةومناببٌ،أبوابتفسريالقرآن،السننيف،مذيأخرجهالرت(1)
كذاوكذا.،ورواهبعضهم،هذاحديٌثمرسلٌ ّفقال:عنجماهٍدمرساًلأنأمسلمةقالت: رمحه-وصححهالشيخاأللباينِّ

ّ-هللا   .(3022)رقماحلديث،طد.،صحيح سنن الرتمذي،.انظر:األلباينِّ
،هللارسولوابيعتالعقبةليلةوحضرتأسلمت:النجاربينمناألنصارية،املازنيةعوفبنكعببنتهي:نسيبة(2)

 الطبقات،هـ.ابنسعد13توفيتحنوسنة.يدهاوقطعت،اليمامةويوموحنيناالقضيةوعمرةوخيربواحلديبيةأحًداوشهدت
 .(8/303) ،1ط،الكربى

 (.35سورةاألحزاب)(3)

،(3211رقماحلديث)(5/354)،2ط،األحزابسورةومناببٌ،يفأبوابتفسريالقرآن،السننيف،أخرجهالرتمذي(4)
ّ وقال:حديثحسٌنغريب. ّ-رمحههللا-وصححهالشيخاأللباينِّ رقماحلديث،د.ط،صحيح سنن الرتمذي،.انظر:األلباينِّ

(2565). 
 .(3/639)،1ط،التنزيلمعامل ،البغويّ(5)
 .(22/20)، د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(6)
 .(20/269)،1ط،البيان جامع،الطربي(7)
 .(6/417)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(8)
 .(14/185)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(9)
(.37سورةاألحزاب)(10)
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 :النـُّز ول   َسَبب  
ا؛ميسكهأحنه؛فحأحمرالنميبِّّإِّىلامرأتهيشكو-رضيهللاعنه-جاءزيد":قحالعنأنس

:هللاُفحأحنزل

.(2)"(1) ﴾..ڃ ڃ چ چ چ چ .. ﴿

.-رمحهمهللا–(5)كثريوابن،(4)والقرطيب،(3)الطربيمنهم:،املفسرينمجهورهذاذكروقد
ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ  ﴿:اّللمقال -5

. ﴾(6)ېئ 

 :النـُّز ول   َسَبب  
لحكتميِّالوحمِّناشيئاكحامتِّاّللمِّرسولكانلحو:"ترقال،-عنهارضيهللا-عائشةعحن

ڄ ڄ ڄ ..﴿،ابلعتقفأعتقه(7)َّ.....ڦ ڄ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿:ةحاآليحهحذِّه

-قحولهإِّىلح-(8).﴾..ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ

                                                           

(.37األحزاب)سورة(1)
النسائي(2) البخاريوأص،(11343رقماحلديث)(10/220)،1ط،الكربى السننيف،أخرجه أخرجه ه صحيحيف،له

هحذهبلفظ) محااّللمُُمبردِّيهِّ{]األحزاب:أحنم كح نـحفرسِّ بِّنرت[نـحزحلح37اآليحةح:}وحخُترفِّييفِّ زحيـرنحبح شحأرنِّ يفِّ ٍشتر  ،"ثحةحححارِّوزيدابنجححر
 (.4787يث)(رقماحلد6/117)،1طتفسريالقرآن،ابب)وختفييفنفسكماهللامبديه....(،كتاب

 .(20/274)،1ط،البيان جامع،الطربي(3)
 .(14/188)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(4)
 .(6/424)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(5)
 (.40سورةاألحزاب)(6)

 (.37األحزاب)سورة(7)

 (.37سورةاألحزاب)(8)
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تزوجحليلةابنه،:قحالُوااتـحزحوجهالحماّللمِّرسولوحإِّنم(1) ﴾ ڳ ڱ ڱ ڱ ..﴿:
.(3)"(2)َّ﴾..ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ  ﴿:أنزلهللاتعاىلف

احلديثهو الاملذكورذا لكنالشديد،الضعفمنفيهملا؛لنزوهلااسببيكونأنيصح
.(4)أعلمواّللمأصالًالكالمهلذاأنعلىيدلاملفسرينوأقوالاآلايت،سياق

ىئ ی   ...ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀڱ ڱ ڱ ڱ  گ ڳ ڳ ڳ ڳ ﴿:هللاقال

.(5)﴾َّی ی ی جئ 
 :النـُّز ول   َسَبب  

قال،لكامبنأنسعن القوماعد،شجحتبِّنزحينباّللمولسرتحزوجالحم:"
قحامح؛قحامافـحلحم،فلميقوموافلمارأىذلكقام،املقِّيليأيتهكحأحنههووحإِّذحاونح،يتحدثواجلحسمثوافطعم
فجئتتقفانطلوا،مقحاإِّهنُممث،جلوسالقحورمافإذخللِّيحدالنيبفحجاء،نـحفحرثالحثةوحقحعد،مقحامن

فحأحنرزل؛وبينهينِّيبجاباحلىقفحأحل،خلأحدفحذهحبتلدخحىتفحجحاء،أهنمقدانطلقوافاخربتالنيب

.(1)"اآليحةح(6) ﴾ ..گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ .﴿:اّللمُ

                                                           

(.47سورةاألحزاب)(1)
(.40)سورةاألحزاب(2)
الرتمذي(3) األحزاب،أبوابتفسريالقرآن،السننيف،أخرجه ومنسورة احلديث)(5/352)،2ط،ابٌب ،(3207رقم

كتاب،الصحيحيف،أخرجهمسلموأصلاحلديث،وقال:حديٌثغريب  يق  ىق يف ُّ :هللاقولاببمعىن،اإلميانيف

 .(177)رقماحلديث(1/160)د.ط،َّ اك
 .(2/815)،1ط،القرآن نزول أسباب يف احملرر،املزيين(4)
 (.53سورةاألحزاب)(5)

 (.53سورةاألحزاب)(6)
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هللا-البغويقال املفسرينأكثرقال":-رمحه بنتزينبوليمةشأنيفاآليةهذهنزلت:
."(2)اّللمرسولهبابىنحني،عنهارضيهللا-جحش

وميكناستخالصاملضامنيالرتبويةاملتعلقةهبذااملبحثفيمايلي:
يكتسبهاالشخصيفتكونمكتسبةقدو،يفالشخصمنذنشأتهاإلبداعمهارةمغروسة -1

اببوفتحال،ستفادةمنهذايفتنميةاملهاراتالعلميةلألبناءوالطالبوميكناال،حياته
كثري،أمامهم يف املتقويتجلىهذا يعرّمناألموراليتتركها عليهاجودمونومل ،ا كما

ومنهنا،عمثالًهااملتقدمونبتعريٍفجامٍعمانفرمليعرِّاليتيفأسبابالنزولهناضحاتم
ألهمواملهارةالرتبويةا،"!كمتركاألوللآلخر؟"العبارةاليتتقول:يظهرمصداقيةتلك

املتقدمجتاههيفهذا:أنيعرف  وفضلهعليه.،املتأخرحقم
2-  القرآن تدبر على التدريب معىن نستفيد املبحث هذا يف فأسبابالكرمي النشأة؛ منذ

كالمهللاالنزولممايساعدعل ويقويهذااجلانب،ومعرفةحقيقةاملرادمنه،ىفهم
بصورٍةسهلٍةومجيلةأسبابنزول،األسرةومنقبلاألوالديف،تعريفطالبالتحفيظ

كالمهللا،اآلايت سيكونمسهاًلهلمحلفظ سبًبايفتعلقهمو،فإنهذاوالشكم
 هبذاالكتاباجمليد.

كيفجنعلالناشئ -3 املبحثنستنبط واليتكلمون،ةالخيوضونفيمااليعلمونيفهذا
كانعبيدةفيماليسهلمبهعلم وهومنالتابعنيالكباريتورمع-ههللارمح-؛فإذا

كتابهللايةعنالكالميفآ فلنحنومنَتتأيديناأوىل،علىعظممنزلته،من
.صريةإالإذاكناعلىب،بذلك

                                                                                                                                                                                     

البخاري(1) القرآن،الصحيحيف،أخرجه كتابتفسري ،1ط،لكم{يؤذنأنإاليبالنبيوتتدخلواال:}قولهابب،يف
 (.4791رقماحلديث)(6/118)

 .(3/656)،1ط،معامل التنزيل،البغويّ(2)
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يفاجلوانباإلميانيةوالتعبدية.ضامنيالرتبويةاملستنبطةملاالفصل الثاين: 

:ويشتملعلىمبحثني

الرتبيةاإلميانيةيفسورةاألحزاب.األول:  بحثامل
ويشتملعلىأربعةمطالب:

معىنالرتبيةاإلميانيةوأمهيتها.املطلباألول:

املطلبالثاين:اإلميانابلغيب.

وحسنالظّن.هللاالتوكلعلىاملطلبالثالث:
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املطلبالرابع: ِّّ ومكانةأهلالبيت.،تعظيمالنيبِّ



 .األحزابسورةالرتبيةالتعبديةيفثاين: املبحث ال
ويشتملعلىمخسةمطالب:

مفهومالعبادة.املطلباألول:

 ِّّ .املطلبالثاين:التأسيابلنيبِّ

 ِّّ ومثراهتا.املطلبالثالث:الصالةعلىالنيبِّ

املطلبالرابع:تعليمالقرآنالكرميوالسُّنةاملطهرة.

تكليفاإلنسان.املطلباخلامس:األمانةوعظم



شتمل على مبحثني:وي ،والتعبديةالفصل الثاين: املضامني الرتبوية املستنبطة يف اجلوانب اإلميانية 

ذلكمنمنهضتوما،بعدأناستعرضتالباحثةيفالفصلاألولالتعريفبسورةاألحزاب
السورة مسميات آايهتا،ذكر قبلهاو،وعدد ملا فيو،مناسبتها النزول هذا،هاأسباب يف ستتناول

وذلكمنخاللاملبحثني،واجلوانبالتعبدية،الفصلاملضامنيالرتبويةاملستنبطةيفاجلوانباإلميانية
اآلتيني:

 بيةاإلميانيةيفسورةاألحزاب.الرتاملبحث األول: 
وفيهأربعةمطالب.

 معىنالرتبيةاإلميانيةوأمهيتها.املطلب األول: 
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من،واإلميانية،نامسني:الرتبيةةمجلٌةمرتكبةمالرتبيةاإلمياني ولكييتسىنبيانمعناهافالبدم
كلمٍةعلىحدة ّاستخالصتعريفالرتبيةاإلميانيةابلنظرإليهاكمصطلٍحولقب.،تعريفكلِّّ ومنمثح

 .معىن الرتبية يف اللغة واالصطالح
،(1)رسالةتقدمبيانمعىنالرتبيةيفالفصلاألولمنهذهال


 معىن اإلميان يف اللغة واالصطالح:

اناإلرِّميأحنريهموغغوينياللمنعلمالأهلاتفقو،ُمؤمنفهوااًن؛إِّمييُؤمنآمنمصدر:اإلِّميحان
يفالنصدقم:أحي،(3)﴾ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ...﴿:هللاوحقال؛(2)ديقالتمص:همعنا
.(4)قولنا


 وأما يف االصطالح:

،رحارإِّق:انُفاإلمي للِّّسانِّ احلديثأصحابمذهبوهذا،(5)ابألركانوحعملابجلنان،وتصديقابِّ
.(6)وأمحدومالكوالشمافعي

األزهريّ لصوحاأل":(1)قال الدُّخولميحاناإليفِّ حمحصِّدقيفِّ اعتقدفحإِّذاعحلحيـرهحا؛هللاائتمنهالميتِّانحةاألر
حمحانحةأّدىفقدلِّسحانِّهِّ؛بِّصدمقكحمحابِّهبِّقحلالتمصديق بِّهلبقدِّيقالتمصقدتيعملوحمنُمؤمن،وحهوحاألر

                                                           

 (منهذاالبحث.7تقدمص)(1)

 .(15/368)،1ط،((يءوحا)مادة)نم،اللغة هتذيب،األزهري(2)
 (.17)سورةيوسف(3)

 (1/235)1الطربي،جامعالبيانيفتفسريالقرآن،ط(4)
 .(73:ص)،1ط،العلوم مقاليد معجم،السيوطي(5)
 .(1/299)،1ط،والعلوم الفنون اصطالحات كشاف،التهاوين(6)



59 

.(2)"ُمنافقوهواعلحيههللاائتمنهالميتِّلألمانةمؤدٍغريفهو

اناملفردين؛فيمكنتعريفواستخالصمعىنالرتبيةفاإلميوتعري،وابلنظرإىلتعريفالرتبية
فيهيصلالذياحلدّوهو،التممامحدِّإىليصلحىتم،فشيًئاشيًئااملسلمءبنا"عمليةاإلميانيةأبهنا:

تربيةويتابع،ويراقبهابنفسهنفسهوحُياسب،نبيهوبسنةهللابكتابمتمسًكايكونأنإىل
.(3)المردوًدا"،ااًنمقبوالًإميانهإمينفسه؛فيكون

 أمهية الرتبية اإلميانية:
البصر آإىلمعىنالرتحنينرجع املذكور اإلميانية الرتبيةيفنفبية هذه أمهية فستتجلىلنا ا؛

األموراآلتية:
ا م  إ -أ  ٌة على الثبات على اإلميان: ينَ ع  َّنه

اليتوقعتبعدموت" الرِّدةعناإلسالم إنم ِّّ حبّمل،النيبِّ تكنلتقعإالمنالذينمليشربوا
رأيتقباإلميان كثري؛ولذا منالائل قريبًة قد-ميانيةومليتحقمقفيهممعىنالرتبيةاإل،اذينأسلموا

كندةومذرحج،ارتدوا:فارتدتأسدوغطفان كذ،ومنيليهاوارتدت لكربيعةوسليموبنووارتدت
كاناإلميانمستقرًايفقلوهبم؛فلمنسمعلحم-ومنهمالسابقوناألولون-دينةأهلاملولكن،متيم اأن
،(4)"مأهنموقعتمنهمردةعنه


 :والبعد عن املعاصي االزدايد من الطاعات -ب

                                                                                                                                                                                     

العربيةرايةورفعوحشرها،األدبفنونمجعجليل،اهلروي:إماماللغوي،األزهريمنصورأبواألزهر،بنأمحدبنهو:حممد(1)
وهو تويقولهفيماحجةونشرها، وينقله، األنباري370يفسنة ص) ،3ط،األدابء طبقات يف األلباء نزهة،هـ. :237)، 
 .(252:ص)،1ط ،واللغة النحو أئمة تراجم يف غةالبل،الفريوزآابدي

 .(15/369)،1ط،((يءوحا)مادة)نم،اللغة هتذيب،األزهري(2)
 .(97ص:)،د.ط،السلفية الدعوة،العسقالين(3)
 .(6/312)،د.ط،والنهاية دايةالب،ابنكثري(4)
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ريفقلبهقلبهمبحبةاإلكثارمنالصياموالقياملوالماوققيكنليتعلملحفعبدهللابنعمروبنالعاص"
بيةمنهذ .(1)"علىنفسه!إنهشقحىت،هالرتم



 الزُّهد يف الدنيا وزهوها وزخرفها: -ج
 حني معاويةخطب

:مفليطلعاألمر؛هذايفيتكلممأنيريدكانمحنر"قائاًل ،قرنهإِلِّ
فحلحلرت":-رضيهللاعنهما-عمرابنقال،-عمراببنيعرض-أبيهومنمنهبذلكأحقفلنحن
 مث،اكرهفيهأدخلكماحىتم،اإلسالمعلىوأابكقاتلكمنبذلكأحقأقول:أحنفهممتححبرويتِّ

هلمهةاليتتلقماهاابنعمرمنمعلفلوالالرتبيةاإلمياني،(2)"عنهفانصرفتونعيمهااجلنةرتكذ
أمهيةتلكهذهالنماذجوغريهامناملواقفالكثريةمايضفيداللًةواضحًةعلى..تراهتركذلك؟!

فإنهيراه.،يكنيراهفإنمل،؛حىتيعبدهكأنهيراهاليتتصلالعبدبربه،الرتبيةاإلميانية

                                                           

كتابفضائلالقرآن،أخرجالبخارييفصحيحه(1) (5052(رقماحلديث)6/196)،1ط،القرآن؟يقرأكميف:اببٌ،يف
رٍو،برنِّاّللمِّعحبردِّقال:عحنر،إبسناده أحنركحححينِّ:قحالحعحمر نـميـحتـحعحاهحدُفحكحانحححسحٍب،ذحاتحامررحأحةًأحيبِّ أحهُلحاتحُه،كح نِّعرمح:فـحتـحُقولُبـحعرلِّهحا،عحنرفـحيحسر
نـحًفالحنحايـُفحتِّّشروحملحرفِّرحاًشا،لحنحايحطحأرملحررحُجلٍمِّنرالرمُجلُ نحاُه،ُمنرذُكح ِّّذحكحرحعحلحيرهِّذحلِّكحطحالحفـحلحمماأحتـحيـر فـحلحقِّيُتهُ،«بِّهِّالقحينِّ»:فـحقحالحلِّلنميبِّ
قحالح«تحُصوُم؟كحيرفح»:الحفـحقحبـحعرُد، قحالح،«ختحرتُِّم؟وحكحيرفح»:قحالحيـحورٍم،ُكلم: لحٍة،لحُكلم: ُصمر»:قحالحيـر رٍُكلِّّيفِّ الُقررآنحوحاقـررحإِّثحالحثحًة،شحهر يفِّ
رٍُكلِّّ قـُلرتُ:قحالح،«شحهر ثـحرحأُطِّيقُ: ،مِّنرأحكر مٍثحالحثحةحُصمر»:قحالحذحلِّكح أحايم ثـحرحأُطِّيقُ:قـُلرتُ،«اجلُُمعحةِّيفِّ ،مِّنرأحكر قحالحذحلِّكح أحفرطِّرر»:

ِّ ثـحرحأُطِّيقُ:قـُلرتُ:قحالح«يـحورًماوحُصمريـحورمحنير ،مِّنرأحكر يحامحدحاُودحصحورمحالصمورمِّأحفرضحلحُصمر»:قحالحذحلِّكح وحاقـررحأريـحورٍم،وحإِّفرطحارحيـحورمٍصِّ ُكلِّّيفِّ
وحذحاكح،اّللمِّرحُسولُِّرخرصحةحقحبِّلرتُفـحلحيـرتحينِّ«محرمةًلحيحالٍسحبرعِّ رتُأحيّنِّ رحأُفحكحانحضحُعفرُت،وحكحربِّ لِّهِّبـحعرضِّعحلحىيـحقر الُقررآنِّمِّنحالسُّبرعحأحهر

لنـمهحارِّ، للمعحلحيرهِّأحخحفملِّيحُكونحالنـمهحارِّ،مِّنحيـحعررُِّضهُيـحقررحُؤهُوحالمذِّيابِّ ،ابِّ ًماأحفرطحرحيـحتـحقحومىأحنرأحرحادحوحإِّذحايرلِّ ثـرلحُهنموحصحامحوحأححرصحى،أحايم كحرحاهِّيحةحمِّ
ُكحأحنر ًئا،يحرتر يـر مفحارحقحشح  ."النميبِّ
وابنعساكرهو:عليبناحلسنبنهبةهللابنعبدهللابن ،( .(183-31/182)،د.ط،دمشق اتريخ،ابنعساكر(2)

وحامللوائهمصاحب،مانهوإمامأهلاحلديثيفز،بنعساكر:فخرالشافعيةأبوالقاسم،ثقةالدين،الكبرياحلافظ،سنياحل
 .(2/13)،1ط،طبقاتالشافعية،بةهـ.ابنقاضيشه571اتريخدمشق.تويفسنة
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 املطلب الثاين: اإلميان ابلغيب. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ﴿ُّيفابتداءسورةاألحزاب:يقولهللا

 .(1)﴾ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤڀ ڀ ٺ ٺ 

....﴾(2)  ٱ ٻ ٻ ٻٻ پ پ پ پ ڀڀ ﴿سورة:اماليفختوقال

اأي:اعمل"  : ﴾...ٿ ٿٺ ٺ  ﴿:قالاإلمامالطربّييفقوله منعليكهللالينحزمبِّ
.(2)"وألمتهلهواخلطاب" قالالقرطيب:،(1)"كتابهوآيوحيه،

                                                           

 (.2-1سورةاألحزاب)(1)

 (.63سورةاألحزاب)(2)
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امملحهللالرسولاملؤذونهؤالء":(3)﴾ ٱ ٻ ٻ ٻٻ ﴿:وقالالقرطيبيفقوله
...  پ پ پ پ ڀڀ ..﴿،تكونالاأهنّمومهنيوتكذيبًا،ااستبعادالساعة،عنسألواابلعذابدواتُوعِّّ

،يبطلماعينِّّوقتهاهللاإخفاءوليس،هللاعندعلمهاوقل:سؤاهلمعنأجبهمأي:َّ نبويتِّ
شرطمنوليس ."(4)هللامنتعليمبغريالغيبيعلمأحنالنيبِّ

،الستةنهواألمرابإلميانابلغيبالذيتندرجَتتهأركاناإلمياىإليهوححأعظممايُعلملو
قالوافيماقالوا:وأعظمماوقعفيهالنِّ عقوهلم؛حىتم ٿ ٿ ﴿زاعمعاملشركنيأمرالساعةالذيحريم

ليسلإلميان،الساعةذكرسؤاهلماملتكاثرعنالكرميوقدتكرمريفالقرآن،(5)﴾ ٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ
بلسخريًةواستهزاًءمبنسألوهعنها.،هبا

،أصنافوالسائلونالساعة،عنالنماسسؤالِّذكرالقرآنيفروتكرّ" :مةابنعاشورقالالعال
كُّمٌوسؤاهلم،السائلنيأكثروهم،هبااملكذِّبونمنهم يفوجودهاعدمعلىإببطائهاواستداللهتح

يفكثرالذينهموهؤالء،  ...﴾(6) ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ :﴿قال،السقيمةأنظارهم

.(8)" (7)﴾..وئ ۇئ ۇئ﴿:كقوله،الغيبةبضمريعنهمامعربِّّيهملإالسؤالإسنادالقرآن

                                                                                                                                                                                     

 .(20/202)،1ط،أتويل القرآن جامع البيان يف،الطربي(1)
 .(14/115)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(2)
 (.63األحزاب)سورة(3)

 .(14/248)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(4)
 (.3سورةق)(5)

 (.18سورةالشورى)(6)

 (.187سورةاألعراف)(7)

 .(22/112)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(8)
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ستبتدئالباحثةبذكرمعىنالغيبيف،وقبلاالستهالليفذكراآلاثرالرتبويةلإلميانابلغيب
معناهابلنظرإليهكلقب.ومنمثحم،اللغةواالصطالح

:(1)فقدتقدمذكرهيفاملطلبالسابق،وأمامعىناإلميان
 :لغيب لغة واصطالحاا  

كذا،عيّنغاب:يقالالعني،عناسترتتإذا:وغريهاالّشمسغحابتمصدر":الغحيربُ

واستعمل :للشيءويقال،الغحائِّبمبعىناإلنسانعلمعنيغيبوعمماة،احلاسعنغائبكلّيفِّ
يفذرّةمثقالعنهيعزبالكما،شيءعنهيغيبالفإنهتعاىل،ابهللالابلنماسابعتبارهوغائِّبغيب
(2)."األرضيفوالمواتالس

 املعىن االصطالحّي:
وتلكالعباراتهي:،تنومعتعباراتالعلماءيفبياناملعىناالصطالحّيالشرعّيللغيب

 .(3)"والناراجلنمةأمرمنالغيب:ماغاب":-عنهمارضيهللا-سقالابنعبا-أ
 الدينوري-ب إخبار":وقال والقيامة،واحلسابوالنار،اجلنةعنهللاالغيب:

.(4)"ذلكوأشباهِّ
ّ-ج تيقعالالغيب:ما":(5)وقالاألصفهاينِّ العقول،بدايةوالتقتضيه،احلواسَّتح
ا  .(1)"اإلحلاداسماإلنسانعلىيقعوبدفعهالسالم،عليهم-األنبياءخبربيعلموإمنم

                                                           

 منهذاالبحث.43:42صاملطلباألول:معىنالرتبيةاإلميانيةوأمهيتهاسبقيف(1)

(2)ّ  .(616:ص)،1ط،القرآن غريب يف املفردات،األصفهاينِّ
.(260:ص)،د.ط،العرب شعر يف القرآن غريب،ابنعباس(3)
.(39:ص)،د.ط،القرآن غريب،ابنقتيبة(4)
،لماءالعاحلكماءمنأديب،:ابلراغباملعروف(األصبهاينأو)األصفهاينالقاسمأبواملفضل،بنمدحمبنهو:احلسني(5)

،15ط،األعالم،الزركلي،(3/1156)،1ط،األدابء معجم،احلمويهـ.502تويفسنة،الغزاِلابإلماميقرنكانحىتاشتهر
(2/255). 
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كانتاأللفاظيفبعضهامتباينة،كلهامتفقةٌثالثةاريفالهذهالتعولعلم أمااألوىل،وإن
د،فقدهنجقائلوهاالتعريفابلتمثيل علىاألنواعوهودال،وأمااألخريفهوتعريٌفابحلر

له.شارحةكماأمنا،السابقة

كلقبوميكناستخالصمعىناإلميانابلغيبابل التصديقمباهواإلقراروال"بقول:نظرإليه
تيقع االعقول،بدايةوالتقتضيه،احلواسَّتح اجلنة السالم،عليهماألنبياءخبربيعلموإمنم منأمر

 ذلك".وأشباهوالقيامة،واحلسابوالنار،

 لإلميان ابلغيب: التطبيقات واآلاثر الرتبوية
قويدافعفهياة،احلييفوسريتهاإلنسان،سلوكعلىتنعكسكبريةآاثرابلغيبلإلميان

ومنذلك:،الشرومكافحة،اخلريألعمال

 العمل: يف اإلخالص -أ
الثواب،يفرغبةنواهيهمنوحيذر،هللاأوامرسيمتثلوعقابهوثوابه ابهللاملؤمنإنم

لهحبهممعالطمعاماملطعِّمنيعبادهعنهللاأخربكمااآلخرة،يفبالعقامنوخوفًا

.(2)﴾ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٺ   ﴿:عنهمبقوله

فأثىنقلوهبم؛منبههللاعلمولكنأبلسنتهم،قالوهماوهللاأما":جبريبنوسعيد،جماهدٌقال
.(3)"راغبذلكيفلريغب؛بهعليهم

 احلق : يف القوة -ب

                                                                                                                                                                                     

(1)ّ  .(616:ص)،1ط،القرآن غريب يف املفردات،األصفهاينِّ
 (.9-8سورةاإلنسان)(2)

 .(8/289)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(3)
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،إليهوالدعوةاحلقّيانبو،هللاأوامرامتثاليفيسرياملرءجيعلاإلميانأهلبهُوعِّدما
،الدنيااحلياةعليههتونابهللقويفهواملعنيُعدِّموإنروحماربته،منهوالتحذيرالباطلوبيان

اآلخرة.احلياةجبانبوعذاهبا
 الدنيوية: املظاهر احتقار

راننتيجةحيكونوهذا هياآلخرةاحلياةوأنا،وملذاهتالدنيابزوالابإلميانالقلبعِّمر
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿:يقولالباقي،علىالفاينإيثارالعقلمنوليس،والسعادةالبقاءحياة

.(1)﴾ پ پپ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ٺ
السمعدي الدنيايفالتزهيدذلك،ضمنويفواآلخرة،الدنياحالةعنخيرب":(2)قال

 .(3)"لألخرىوالتشويق
 : واألحقاد الغ لّ   ذهاب -د

الناس،بنيواألحقادالغِّلميورثالصحيحةطرقهابغريالنفوسرغباتيقلتحقالسمعريحإن
الثوابيفطمًعاتصرفاته؛مجيعيفلنفسهحماسًبااملرءجيعلووعيدههللاوعدمنابلغيبواإلميان
الباقي،الثوابيفطمًعا؛واإليثاراإلحسانإىلمندفعةاملؤمنةالنفسجيعلممااب،عقالمنوخوفاً

:بقولهذلكامتثلواالذينعنهللاأخربكماواجلماعاتاألفرادبنياحملبةوتسود،النفوستصفوف

﴿  ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ

.(4)﴾ ىئ ىئ ىئ ی یی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب

                                                           

 (.64سورةالعنكبوت)(1)

عنيزةيفووفاتهمولده،جندأهلمناحلنابلة،علماءمنمفسر،:التميميالسمعرديهللاعبدبنانصربنالرمحنهو:عبد(2)
1358سنة)فيهابةمكتأنشأمنأولوهو،(ابلقصيم) 30حنوله( تويفسنة الزركلي1376كتااب، ،15ط،األعالم،هـ.
(3/340). 

 .(635ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(3)
 (.9سورةاحلشر)(4)
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اإلميانبضعفإالتتخلفوالابلغيب،اإلميانآاثربعضتلك وينتشر،اخلوففيعم،

.ذلكمنهللاأعاذانالرذيلة،وتسود،الفضيلةخلفوتت،البالء

*** 
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وحسنالظّن:التوكلعلىهللااملطلب الثالث: 

.(1)﴾ ڦ ڦ ڦڦ ڄ ڄ ڄ ﴿قالتعاىل:

.(3)"موراألكلّإليهموُكوالاحافظبهوكفى،هإليأموركمجيعضفوأي:":(2)قالأبوالسعود
يفاملطلبالسا قدمتالباحثة أن واآلوبعد به الغيبواإلميان الرتبويةبقاحلديثعن اثر

السورة،املتعلقةبه الواردةيفهذه آخرمنمظاهرالرتبيةاإلميانية إىلمظهٍر وهو،سينتقلحديثها
،منهذااملظهرثعناآلاثرالرتبويةاملستنبطةولكنقبلاحلدي،وحسنالظّنبهالتوكلعلىهللا

.،طالحالتوكليفاللغةواالصحيسنهباتقدميمعىن

 معىن التوكل يف اللغة:
األثري ابن يقال":(4)قال فالنإِّىلحرِّيمألتووك،بهِّيامالقمنضإِّذحا،ابألمرتوّكل: أحي:

القِّيامعنازعجأحوه،بكفايتثقحةهأمرفاهتكاسإِّذحافالاًن،فالنكلوحو،عليهفِّيهمحدتواعتإِّلحيهأتهأجل
.(5)"هنفسرأبِّحم



 معىن التوكل يف االصطالح:

                                                           

 (.3،48سورةاألحزاب)(1)

واملعارفالفضائلمنقعدواالذينمننوكا،العاّلمةاإلمام:السعودأبواملوىلالعمادي،مصطفىبنحممدبنهو:حممد(2)
 .(10/584) ،1ط ،الذهب شذرات ،هـ.ابنالعماد982أحد،تويفسنةجيارهفلمفضلهميدانيفتفّردوغارهبا،سنامهاعلى

 .(7/90)،د.ط،الكرمي الكتاب مزااي إىل السليم العقل إرشاد،السعودأبو(3)
الدينجمدالسعادات،أبواجلزري،باينّالشيحممدبنحممدبنهو:املبارك(4) احلساببصنعةعاملاحنوايأديباحمداثفقيهاكان:
 .(4/141)،1ط،األعيان وفيات،هـ.ابنخلِّّكان606وإحسان.تويفسنةبرذامهيباعاقالورعااإلنشاءو

 .(5/221)،د.ط،مادة)وكل(،واألثر احلديث غريب يف النهاية،ابنألثري(5)
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وقدانتقتالباحثةمنذلكما،واختلفتيفتعريفالتوكلعلىهللا،تنوعتالعبارات
يلي:

 املناوي:-أ لالتموك"قال اقةالث: هللامبِّ عدموقيل:النماس،أيدييفاممِّواليأسعند
اهلمةرفعوقيل:األسباب،عدمعنداالضطرابنفيوقيل:االحتياج،موطنيفاالنزعاج

 .(1)"البشرقدرةتسعهالفيماعيالسّتركوقيل:القسمة،سابقعن

كلّوأنم،هللاإالفاعلالأحنرايقينيعلمحقيقةالتموكلعلىهللا:أحنر":(2)وقالمجالالدين

 .(3)"اجلميلالوجهعلىالطلبيفيسعىمث،هللامنذلكوغريومنعوعطاءٍرزقمنموجود

ماوأنههلل،كلهاألمرأنالعبديعلمأن:هللاعلىالتوكلحقيقة"وقالالسعدي:-ب
قوةوالحولالوأنهاملانع،املعطيالضارالنافعهووأنهيكن،مليشأملوماكانهللاشاء
.(4)"ابهللإال

وتركالوثوقمبايف،االعتمادعلىهللاوالناظريفهذهالتعاريفجيدهاتدورحولمعىن
مث"وهيقوله:لكنممجالالدينأشارإىلمسألةمهمةو،وأنهالحولوالقوةإالبه،أيديالناس

."اجلميلالوجهعلىالطلبيفيسعى

ت هللا،ركالعملفالتوكلاليعينأبًدا يقرحبلإنم الفهمأولئكمل يفهذا الذينوقعوا
جّاليمنأهلكان":أنهقال،-رضيهللاعنهما-عباسابن؛فعن،اخلاطئ يتزودون،والونحيح

                                                           

 .(113:ص)،1ط،التعاريف مهمات على التوقيف،املناوي(1)
والتقىاحلرمنيزار،احملدثنيمبلكيلقبكان،ورجالهابحلديثعامل:الدينمجالالفتين،،اهلنديالصّديقيطاهرهو:حممد(2)

 شذرات ،هـ.ابنالعماد986فقتلوهسنةبهفانفردوابدعتهم؛عليهمأنكرقومه،وكانواالبواهريمناوأةإىلالعلماء؛ودعابكثريمن
 .(6/172)،15ط،األعالم،الزركلي ،(10/601) ،1ط ،الذهب

 .(5/105)،3ط ،األنوار حبار جممع،الكجرايت(3)
.(134:ص)،2ط،التوحيد كتاب  شرح السديد القول،السعدي(4)
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،(2) "(1)﴾...ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ....:﴿هللااملتوكلون؛فأنزلحنن:ويقولون

،واألخذابألسباب،هللافليسمثحمةحتناٍفبنيالتوكلعلى كمابنيم إبنزالهبلمهامتالزمان
ولعليفاإلشارةالسابقةكفاية.،عىنمتكاثرةيفهذااملواآلايت،هذهاآلية

ابهلل عليهشقيقالتوكوحسنالظحنِّ -رمحههللا-قالابنالقيِّّم،لِّ األموراليتوهويبنيِّ
بربكظنِّّكحسنقدرفعلى،ابهللالظنحسن:اخلامسةةالدرج"ترتكبمنهاحقيقةالتوكل:

حسنأحنم:والتمحقيق،ابهللالظنحبسنالتوكلبعضهمفسرولذلك،عليهتوكلكيكونله؛ورجائك
المنعلىالتموكلوالبه،كظناءحسمنعلىالتوكليتصورالإذعليه؛التوكلإىليدعوهبهالظن
.(3)"أعلموهللا،ترجوه



 : التطبيقات واآلاثر الرتبوية للتوكل على هللا
كبريا،ةمنزلةعظيمالتوكُّلعلىهللا ليكتنفهالصربوالتحم،يتطلبالوصولإليهاجهدا

كانمنعدلهللاولحم، كذلك؛ كان يتنعّا قبلورمحتهأنرتمبألهلهنعما مونهبايفالدنيا
فيمايلي:ملرتتبةعلىالتوكلعلىهللارااآلاثوميكنإمجالتلك،،اآلخرة

قر:الف افةخم من اإلنسان ينجي التوكل -أ 

ففياحلديثالذيرواه،الفقرةافمنخماإلنسانأنهينجي،هللاعلىالتوكلآاثرمن

                                                           

 (.197سورةالبقرة)(1)

 .(1/548)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(2)
 .(2/121)،3ط،السالكني مدارج،ابنالقيم(3)
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هتوكلقحاّللمكنتمتوكلونعلىلوأنكم:»اّللمرسولقحالح:قال،اخلحطّابابرنعمر

.(1)«اانًطبوحوترااصمخودتغالطريقيرزامكزقتمرل

،حيتسبوناليثحمنعليهاملتوكلنييررزقبحانهسأبِّحنهراإخب هذااحلديث"م:قالابنالقيِّ
ذحلِّكترحورنحاكحم،قطّرزقمنيهمخيِّلالأحنهو انحهسبحفريزقهاامخاصأوكارهامنوتحغدافحإِّهنالطري؛يفِّ

منزقكمرلهعحليتوكلتموفلوحاانحت؛احليوسائرالطريمنهللاعلىرمأكمنتوحأح،رزقهمناانبطترجعىّتح
.(2)"رزقهممِّنكاأحدعنميملو،َتتسبونالححيرث

 :النواهي واجتناب األوامر امتثال على اإلنسان يعني  هللا على التوكل -ب 
ملفإناملضرة؛ودفع،املنفعةجلبمناهلبدالالّنفسإن" :تيميةابناإلسالمشيخيقول

بدالبلمطلًقا،األمرفتمتثلذلكعنتنصرفأنكنميال،بهواثقةذلكيفهللاعلىمتوكلةتكن
عليه،التوكلبدونأمرهوطاعةهللالعبادةتصحفالاملضرة؛ودفع،املنفعةجلبيفاألمرتعصيأن

،...﴾(3) ڳ ڳ ڱڱ ..﴿:تعاىلقالوطاعته،ادتهبعبدونيصحالعليهالتوكلأنمكما

كانومنواالستعانة،التوكلبدونيصحالاإلطالقعلىاألمرامتثالأنقال:واملقصود
لبأنابهللواثًقا الفنفسهوإالأمره،ويطيعهواهيدعأنأمكنيضره؛ماعنهويدفع،ينفعهمالهجيح
.(4)"غريهإىلفيهحمتاجإنهيقولمايرتكأنتدعه

                                                           

الرتمذي(1) وقال:،(2344رقماحلديث)(4/573)،2ط،ابٌبيفالتوكلعلىهللا،أبوابالزهديف،السننيف،أخرجه
ّحديٌثحسٌنصحيح. ّ-رمحههللا-وصححهالشيخاأللباينِّ رقماحلديث،1ط،ةالصحيح األحاديث سلسلة،.انظر:األلباينِّ

(310).  
 .(287:ص)،2ط،األفهام جالء،ابنالقيم(2)
 .(123سورةهود)(3)

 .(10/492)،د.ط،الفتاوى جمموع،ابنتيمية(4)



71 

 والرعب: اخلوفمن  النفس حيرر  هللا على التوكل -ج 
أنههللاعلىالتوكلترامثأعظممن النفسحيرر شيخيقول،والرعب،اخلوفمن

عحمحلحهُأوقومتهرجافمنيرجوه،منعلىإاليتوكلالفالقلب":-هللارمحه-تيميةابناإلسالم
فيهكان؛هللاإىلانظرٍغري،مالهأومحلِّكحهُأوشيخهأوقرابتهأوصديًقاأوحاجةأوعِّلرمحهُأو

.(1)"فيهظنهخابإالعليهتوكلأوخملوقًاأحدٌرجاوماالسبب،ذلكعلىالتوكلمننوعٌ


 املتوكّ ل عليه ابلقوة: هللا مي  دُّ  -د 
إميانه،يفقواياإلنسانجيعلفهوعليهابلقوة؛لأنهميداملتوكّ،منآاثرالتوكلعلىهللا

الفنتتدهلمحينماقوايًواالبتالء،للمحنمواجهتهيفقوايًالبالء،علىصربهيفقوايًحياته،يفقوايً
أنهلوعلىيقنيفهوبه،ويعتصمله،شريكالوحدههللاعلىيتوكلألنه؛األموروتضطرب
قدإالأنيكونهللاميلكونذلك،بشيٍءاليكيدوالهأنعلىشهاجبيوكلهاالدنيااجتمعت
ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ ﴿حالحالهك،كتبهعليه

.،(2)﴾جب حب 


 له: مَ س  ق   مبا الرضا اإلنسان ب  كس  ي    هللا على التوكل -ه 
-تعاىلرمحههللا-ميقولابنالقيِّّله،هللاقسممبااإلنسانيرضىأنالتوكل:مثراتمن

مبارضيالتوكلحقمتوكلإذافإنه،ئدهفواوأعظممثراته،أجلُّبل،التوكلمثرةهو الرضاابملقدور":
فمنبعده؛والرضاقبله،التوكل:أمرانيكتنفهاملقدور:يقولشيخاإلسالموكان،وكيلهيفعله
(3).ابلعبوديةقامفقدالفعلدعبلهابملقضيِّّورضي،الفعلقبلهللاعلىتوكل

                                                           

 .(10/257)،املصدر السابق،ابنتيمية(1)
 (.173سورةآلعمران)(2)

(2/122،)3ابنالقيم،مدارجالسالكني،ط3)
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***** 
املطلب الرابع:  ِّّ  :البيتومكانةأهل،تعظيمالنيبِّ

ينتقلاحلديثيفهذااملطلبعن،بعدأنانتهىاحلديثابلباحثةيفاملطلبالسابقعنالتوكل
،آخرمنمظاهرالرتبيةاإلميانيةمظهر ِّّ وقبلاإلحباريف،البيتومكانةأهل،وهوتعظيمالنيبِّ

ّالنستقدمالباحثةتعريف،التطبيقاتالرتبويةاملتعلقةهبذاالعنصر ومنمثحمالقولالراجحيفاملقصود،يبِّ
وذلككمايلي:،أبهلالبيت

  ّ  :لغة واصطالحا معىن الن يب 

 ُّ ،(1)﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  :﴿قالاخلربوهومنالنبأمشتق:اللغة يف النيب 

ڎ ڎ  ...:﴿قال،هإليوأوحىأخربههللاأحنممبعىن،خُمربحٌفهوخمرب،ألنه؛نبًياالنيبمُسياوإمنم

اكونهومبعىن،(2)َّ﴾ڈ ڈژ ژ ڑ ڑ ک  :قال،ووحيهأبمرههللاعنخيربفهو،خمربِّ
.(3)   ﴾ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ﴿

ِّّلفظالعربوتطلقاألرض،منتفعراملاملكانوهي،"النـحبـروحة"منمشتقةالنبوةإن:وقيل النيبِّ
(4)هبا."يهتدياليتاألرضأعالممنعلمعلى

 ُّ كفمارإىليرسلومل،قبلهمحنربشريعةيعملأبحنرهللاينبئهالذيهو:االصطالح يف النيب 
معينة؛قصةٍيفخاص وحيٌإليهيوحىوقد،إليهمهللامنرسالةًليبلِّّغهم؛هللاأمرخالفوا

.(1)هبماملؤمننيبهوأيمرونيفعلونهمباهللامنوحيٌأيتيهمفاألنبياء
                                                           

 (.2-1سورةالنبأ)(1)

 (.3سورةالتحرمي)(2)

 (.49)سورةاحلجر(3)

،مادة)نبا(،العرب لسان،ابنمنظور،(6/2500)،4ط،مادة)نبا(،عربيةال وصحاح اللغة اتج الصحاح،اجلوهريّ(4)
 .(2/591)،د.ط،مادة)نبو(،املنري املصباح،الفيومي،(15/302)،3ط
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 :القول الراجح يف املقصود أبهل البيت
ِّّ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ...﴿:قولهتعاىليفاختُلفيفاملرادأبهلبيتالنيبِّ

علىثالثةأقوال:،(2)﴾ڑ ک ک ک
أنماملرادأبهلالبيتنساءُ-أ ِّّ رمحهم–(3)وعكرمة،وهذاقولابنعباس،خاصةالنيبِّ
.-هللا

تجُّقالومن":-ههللارمح-(4)قالاجلصماص أزواجذكريفونحسحقهااآليةابتداءأبنمبذلكحيح

 ِّّ .(6)"(5)َّ ﴾ ...گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ﴿قوله:إىلترىأال،النيبِّ

كثري: ناملراد:كانفإن"-رمحههللا-وقالابن وإِّنرفصحيح،غريهندونالنزولسببكنأهنم
نمأريد منأعماملرادأنمعلىتدلُّأحاديثوردتقدفإنهنظر؛هذاففيغريهن؛دونفقطاملرادأهنم
.(7)"ذلك

 ا-ب نزلتأهنم ِّّ النيبِّ واحلسني،واحلسن،وفاطمة،وعليٍّ،يف
،قول وهذا

.(8)اجلمهور
بيتأهلايفأهنم-ج ِّّ  .(9)للجميعاللمفرظالحتمالأزواجه؛ويفالنيبِّ

                                                                                                                                                                                     

 (.2/714)،1ط،النبوات،ابنتيمية(1)
 (.33سورةاألحزاب)(2)

 .(6/410)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(3)
يفوخوطبوالورع،ابلزهدمشهوراكانوقته،يفالرأيأصحابإمام:اجلصاص،الفقيهالرازيبكرأبوعلي،بنأمحدهو:(4)

 .(5/72) ،1ط،ادبغد اتريخ،هـ.اخلطيبالبغدادي370تويفسنةفامتنع،القضاةقضاءيليأن

 (.34األحزاب)سورة(5)

 .(5/230)،د.ط،القرآن أحكام،اجلصاص(6)
 .(6/410)،1ط،القرآن العظيم تفسري،كثريابن(7)
 .(4/384)،1ط،الوجيز احملرر،عطيةابن(8)
.(5/230)،د.ط،القرآن أحكام،اجلصاص(9)
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،العباسفيكونالنمسب؛بيتبهيرادالربـحيرتِّأنعلىوهذاهاشم؛بنوهموقيل:-د
.(2)(1)أرقمبنزيدعنحنوهوروي،منهمأعمامهوبنو،وأعمامه

القولالثالثهوا-أعلموهللا–والذييظهر ومارجمحهوه،لراجحيفهذهاملسألةأنم
أنهذهاآليةشاملٌةأزواج-هللاشاءإن-قيقوالتح"حيثقال:-رمحههللا–(3)الشيخالشنقيطيّ

 ِّّ .البيتأهلمنغريهنتتناولاآليةكانتوإن،النيبِّ
ايفصريحٌاآليةسياقأنمفهواآلية،يفدخوهلنعلىالدليلأما :والتحقيق،فيهنّانزلةأهنم

.األصوليفمقررهوكما؛الدخولقطعيةالنزولسببصورةأن
ِّّعنجاءتأحاديثفهواآلية،يفغريهندخولعلىدليللاوأما ،علييفقالأنهالنيبِّ

البيت:" واحلسني،واحلسن،وفاطمة أهل ،الرجسعنهميذهبأنهللاهلمودعا"،إهنم
ًاويطهرهم اعةٌذلكروىوقد،تطهرير ِّّعنالصحابةمنمجح .النيبِّ

ِّّألزواجالكرميةاآليةمُشولالصوابأنتعلموالسنةالكرمي،القرآنداللةمنذكرتومبا ،النيبِّ
.(4)"كلهمواحلسني،،واحلسن،وفاطمة،ولعلي

ّ التقدمييفبيانمعىنالنيبِّ املرادأبهلالبيتالراجحمنأقوالأهلالعلميفو،وبعدهذا
ِّّاملذكورين منومكانةأهلالبيت،يفهذهالسورة؛تستلهمالباحثةاحلديثعنتعظيمالنيبِّ

                                                           

الكوفةونزل،املريسيعالنيبمعمشاهدهوأول،صحايبنيساألنصاري:أوأبوأ،أبوسعد،اخلزرجي،أرقمبنهو:زيد(1)
 .(6/96) ،1ط،الكربى الطبقات،هـ.ابنسعد68سنةاملختارأايمهباوتويف،نردحةكِّيفداراهباوابتىن

 .(4/384)،1ط،الوجيز احملرر،عطيةابن(2)
وتعلمولد،(موريتانيا)شنقيطعلماءمنمدّرسمفسر:الشنقيطياجلكينالقادرعبدبناملختارحممدبناألمنيهو:حممد(3)

هـ1367)وحج،هبا له،الرايضمثاملنورةاملدينةيفمدرًساتقرواس( تويفسنة الزركلي1393كتب، ،15ط،األعالم،هـ.
(6/45). 

 .(6/236)،د.ط،ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء،الشنقيطيّ(4)
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لتعظيمهللا السورة الواردةيفهذه الصور اليتأظهرهللاو،لنبيِّّهحممدخاللذكر الصور
فيهامكانةأهلالبيت،وذلككاآليت:،ستنبطةمنذلكومنمثحمالتطبيقاتالرتبويةامل



 :األحزاب الواقعة يف سورة ، لنبيّ ه   صور تعظيم هللا -1
 لنبيِّّهالكرميجاءتهذهالسورةالكرميةجبملٍةمنتلكالنماذجاليتوقعفيهاتعظيمهللا

،النماذج هذه ذكر فيها اآلايتالكرمياتاليتورد الباحثة املف،وستورد أبقوال سرينوتشفعها
يف،حولتلكاآلايت يفاملباحثواملطالباآلتية اليتلنتتكرر علىالصور ،الرسالةوستقتصر
وهذهالصورهي:

 بعدم ندائه ابالسم اْلم جرهد: تكرمي ربه له  -أ
.(1)َّ   ...ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ﴿:يقولهللا

هندائهوترك":-رمحههللا–قالالزخمشريّ ؛داوداي،عيسىايموسى،اي،مدآاي:قالكماابمسر
حلاوربرئوتشريًفا،لهكرامةً (2)".بفضلهاوتنويه،همبِّ

عاشور ابن هللا–وقال السورةنوديوقد":-رمحه هذه أغراضٍافتتاحيف،مراتمخسيف
ريعمنخمتلفة .لهمالبسةولهبغريهيتعلقوبعضها،بهخاصّبعضها،التمشر
هدونالنبوءةبوصف-والسالمةالصالعليه-النيبءونداء الوصف؛هذابفضللهتشريفٌ؛العلمامسر
.﴾..ٱ ٻ﴿بغريالقرآنيفينادحملولذلكغريه؛بهخياطبمامبثلخياطبأنعنمبقامهلريأب

الف(4)َّ..گ گ﴿أو،(3)َّ ،العلمابمسهوجييء،الوصفهبذاجييءفقد،عنهاإلخبارخبِّ
                                                           

 (.1األحزاب)ورةس(1)

 .(3/518)،3ط،الكشاف،الزخمشري(2)
 (.1سورةاألحزاب)(3)

 (.67ئدة)سورةاملا(4)
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وقد أبنمالناستعليمفيهايقصدمقاماتٌوتلك،ابلرسالةبعدهليوصفالعلمامسهإجراءيتعنيم
.(1)به"بذلكويدعوهيسموهأبنهلمتلقنيٌأوهللا،رسولهواالسمكذلصاحب



 أوىل ابملؤمنني من أنفسهم: أنهه  -ب

.(2)﴾...ٴۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿:يقولهللا
فيعاملونهومرتبته؛ الرسولحالةبهيعرفونخربًااملؤمنني،ىلتعاربخي" :-رمحههللا–قالابنسعدي

نفسه،لهماوأوىللإلنسان،ماأقرب﴾ ...ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ﴿:فقالاحلالة؛تلكمبقتضى

اخللقأرحمبهكانماوالرأفةوالشفقة،صحالنمنهلمبذل، ألنهنفسه؛منبهأوىلفالرسول
والاخلري،منذرةمثقالإليهميصلملفإنهأحد،كلمنعليهمةًمِّنقلاخلأعظمهللافرسولوأرأفهم،

النفس،مرادتعارضإذاعليهموجبفلذلك وبسببه؛يديهعلىإالالشرمنذرةقالثمعنهماندفع
بقولالرسولقوليعارضالوأنالرسول،مراديقدمأنالرسول،مرادمعالناسمنأحدمرادأو

وأالكلهم،اخللقعلىحمبتهويقدمواوأوالدهم،وأمواهلمأبنفسهميفدوهوأنكان،نمكائًناأحد
 .(3)"يديهبنييتقدمواواليقول،حىتواوليق

 : -عليهم السالم– وتقدميه على سائر األنبياء واملرسلني  تفضيله -ج
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ﴿:قالهللا

.(4)﴾ ٺ ٿ

                                                           

 .(21/249)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(1)
 (.6سورةاألحزاب)(2)

 .(659ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(3)
 (.7سورةاألحزاب)(4)
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كرالذيفالنيبُّوُقدِّمالعاّم،علىاخلاصّعطففيهااآلية" :-رمحههللا–(1)قالالسنيكي
ا،-أمجعنيعليهموسلمهللاصلمى-عليهموفضلهشرفهلبياناألنبياء؛مشاهريعلى –نوحمقدوإِّمنم
-نوحبهعثبمالوصفسيقت؛ألهنما(2) ﴾...ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ...﴿:آيةيف
 نبيُّنابهعثبومامي،القدالعهدمنبُعثاحلديث،العهدمن منتوسمطهمامنبهوما

...(3)".للمقصودمناسبةًأشدمفيهانوحٍتقدميفكاناهري؛شاملاألنبياء
 احلياة: قوام يقتضيه مبا إال قلبه يتعلق فال عظيًما؛ مقاًما له   إقامة هللا -د

ۇ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ھ ھ ھ ے ے﴿:يقولهللا

 ﴾  ې ې ې ى ى ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۇ ۆ ۆ ۈ
َّ(4).

الالكفاف،معيشةحبيتهوألهللنفسهالنيبتارخالقد":-رمحههللا–(5)يقولسيدقطب
ملمنواغتىنفيؤوها،وعممغنائمها،وكثرتاألرض،لهفتحتحىتمعاشفقداملتاع؛حياةعنعجزًا
جودهمع،انربيوتهيفتوقدوالميضيالشهركانفقداذهومع،زادوالمالقبلمنلهيكن

خالصةًورغبةً،الدنيااحلياةمتاععلىلالستعالءاختيارًاكانذلككنملو،واهلداايواهلباتابلصدقات
 .(6)"...ويستعليوخيتاريحعِّفُّولكنهميلكالذيرغبة،هللاعندفيما

                                                           

وشرحطبقة،بعدطبقةًالفضالءبهانتفع،اإلسالمشيخ:حيىيأبوالشافعّي،السنيكياألنصاريأمحدبندحممبنهو:زكراي(1)
 .(10/186) ،1ط ،الذهب شذرات ،هـ.ابنالعماد926كثرة،تويفسنةحيصىالماوأّلفكتبعدة

(.13سورةالشورى)(2)
.(458ص:)،1ط،القرآن يف يلتبس ما بكشف الرمحن فتح،كيبالس(3)
 (.29-28سورةاألحزاب)(4)

الربامجانتقدعادوملا،كايأمريف(التعليمبرامج)لدراسةبعثةيفدمصري،أوفإسالميمفكر:إبراهيمبنقطبهو:سيد(5)
،15ط،األعالم،هـ.الزركلي1387تويفسنة،اإلسالميةوالفكرةحتتمشىبربامجوطالباإلجنليز،وضعمنيراهاوكان،املصرية

(3/147). 

 .(5/2853)،17ط،القرآن ظالل يف،سيدقطب(6)
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 : ومحاية جنابه  ،عنه  دفاع هللا -هـ 

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  :﴿يقولهللا

.(1)﴾ڭ
ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ﴿:وهوقوله،مباسبقهاةمتصلةهذهاآلي

وقدتقدمأهنمانزلتيفشأنزيدوزينب،(2)َّ.﴾..ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ
.(3)-رضيهللاعنهما-بنتجحٍش

لألمةءالنيبمساواةبيانلزايدةوهذهاآليةاستئناف":-ههللامحر–قالالعالممةابنعاشور
سنةمناملباحاتتناولألنالنبوءة؛بصفةخيحِّلالذلكأنموبيان،عِّيِّّهِّدمطلقةتزُّوجإابحةيف

،(4)﴾ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ ھ  ﴿:قال،-عليهمالسالم–األنبياء
.(5)"ابنهامرأةتزوجالنيبءأنماملنافقنيأقواللنقضاءٌتداباالستئنافهذاويفمثقال:"

 النّ كاح ِم هن وهبت نفسها له: له   إابحة هللا -و
ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  ﴿:قالهللا

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ 

.(6)﴾...ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ېې

                                                           

(.38سورةاألحزاب)(1)
 (.37سورةاألحزاب)(2)

 (منهذاالبحث.66ص)سبقذكرهيف(3)

 (.51سورةاملؤمنون)(4)

 .(22/40)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(5)
 (.50سورةاألحزاب)(6)
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فأما،صداقٍبغرير،لكنفسهاوهبت،مؤمنةامرأةلكناللأحأي:":-رمحههللا–قالاخلازن
لّوذهب،منهنفسهاوهبتاذإلهَتحِّلفالاملؤمنة،غري الَتح إىلأنه الشرتاطمجاعة الكتابة له

ٍّغريمن،اهلبةمبعىنحقهيفينعقدالنكاحأحنم خصائصهمنوكان،اإلميانيفالواهبة والوِلِّ
 للنيبنفسهاوهبتاليتيفواختلفوا،النساءختيريووجوب،أربعٍعلىالزايدةذاكو،مهروالشهود

عندهيكنومل،منهنفسهاوهبتامرأةٌ النيبعنديكنفقيل:مل؛هنمنامرأةعندهكانتلوه
تكانبل:آخرونوقالوالتقدير،الفرضسبيلعلىوهذهاآليةمينيمبلكأوالنكاح،بعقدإالامرأة
هيوقيل:،ارضيهللاعنهاملساكنيأم(1)خزميةبنتزينبهيفقيل:فيها؛واختلفواموهوبة،عنده

هيوقيل:،رضيهللاعنها(3)جابربنتشريكوقيل:هيأم،(2)رضيهللاعنهااحلارثبنتميمونة
.(5)"هللا عنهارضي (4)سليمبينمنحكيمبنتخولة

 وفاته أبًدا:  ْحَن بعدال يـ ْنكَ  أنه زوجاته  -ز
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی  ...﴿ُّ:قالهللا

.(6)﴾ ی ی ی جئ

                                                           

الزوجةزينببنتخزميةبنحارثبنعبدهللابنعمروبنعبدهللابنهاللبنعامربنصعصعةالعامريوهيالسيدة1)
(.ويرويابنعبدالربعنايب1اخلامسةللرسولاالكرم)ص(حسبتزوجهمنامهاتاملؤمننيوهياحدىزوجاتهالقرشيات)

(2ميموهنةبنتاحلارثبزوجةالرسولاالعظم)ص()احلسناجلرجايننسبهذهالسيدةالكرميةويقولاهناشقيقة
1853، ص4،ج1992ق علي محمد البجاوي، طبعة بیروت، الطبعة االولي،عام ابن عبد البر؛ في كتابه االستیعاب، تحقی -  

 اتالطبق،ابنسعد.األزدمندوسيةهي:وقيل،لؤيبنعامربنمعيصبينمنهي:قيل،حكيمبنجابربنتهي:غزية2)
.(8/122)،1ط،الكربى

بنبنتهي:خولة(3) للنيبأنفسهنوهنبالاليتمنحكيمبنتخولةكانت،العاصبنتضعيفةوأمها،أميةحكيم
 .(8/124)،املصدر السابق،ابنسعد.عنهافماتمظعونبنعثمانوتزوجها،النيبختدموكانت،فأرجأها

(4) 

 .(3/431)،1ط،التنزيل معاين يف التأويل لباب،اخلازن(5)

(.53سورةاألحزاب)(6)
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واإلكرام،والرفعةالتعظيم،مقامله فإنهيؤذيه،مامجلةمنهذا":-رمحههللا–قالالسعديُّ
نوأيًضا،املقامهبذازوجاتهخُملوتزوج فلذلكموته؛بعدابقيةٌوجيةوالزواآلخرة،الدنيايفزوجاتهفإهنم

هللاهنىماواجتنبتاألمر؛هذااألمةهذهامتثلتوقد،أمتهمنألحدٍبعدهزوجاتهنكاححيحِّلُّال
.(1)"والشكراحلمدوهللمنه،عنه




 والعذاب املهني:ابللهْعن  ،من آذاه   توعهد هللا -ح
.(2)﴾ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ﴿:يقولهللا

ى،عليهوالسالموالصالة رسولهبتعظيمتعاىلأمرملا":-رمحههللا–يقولالسعديُّ عنهنح
كلميشملوهذا﴾َّ.. ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ُّ﴿:فقالعليها؛وتوعدأذيته،
ڎ ڎ ڈ ﴿ابألذىإليهيعودماأولِّدِّينه،أوله،تـحنـحقُّصٍأووشتم،سبٍّمنفعلية،أوقوليةأذيٍة،

ژ ﴿،وآذاهالرسول،شتممنقتلحُيحتِّّمالدنياأنهيفلعنهمومِّنروطردهم،أبعدهم:أي  ﴾ ڈ

كأذيةليستالرسولفأذيةاألليم،ابلعذابيؤذىأنأذاه،علىلهجزاءًَّ﴾ ڑ ڑ کژ 
لوازممنهوالذي-التعظيممنوله،برسولهيؤمنحىتابهلل،العبديؤمنال ألنهغريه؛

.(3)" غريهمثليكونالأحنرذلكيقتضيما-اإلميان



 الواقعة يف هذه السورة: ، الصور اليت فيها إظهار مكانة أهل البيت -2

                                                           

.(670ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(1)
(.57سورةاألحزاب)(2)
 .(671ص:)،املصدر السابق،السعدي(3)
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هذهوتعظيمهإايهيف فيهامكانةنبيهبعدأنذكرتالباحثةالصوراليتأوضحهللا
هاتكررورودمليليتوا،ومقامهمتثينابحلديثعنالصوراليتبيمنتمكانةأهلالبيت،السورة

وهذهالصورهي:السابقة..يفاملباحث


ّ   جعل أزواج  أنه هللا -أ  :-عنهنتعاىلهللارضي- أمهاٍت للمؤمنني النيب 

.(1)﴾   ..ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ ۋ ۋۅ :﴿قالهللا

القرطيبُّ هللا–قال وجوبيفني،ؤمناملأمهاتجعلهنمأبحنر نبيهأزواجتعاىلهللاشرمف":-رمحه
خبالفعنهنتعاىلهللارضيوحجبهنجال،الرعلىكاحالنوحرمة،واإلجاللواملربحمةالتعظيم

.(2)"األمهاتمنزلةأنزلناألمهات؛كشفقةعليهمشفقتهنكانتامل:قيل،األمهات

 والدار اآلخرة: ورسوله   أظهر فضلهنه حيث اخرتن هللا  أنه هللا -ب
ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  ھ ھ ھ ے ے ﴿:قالهللا

.(3)﴾ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ۆ ۆ ۈ
الس هللا–عديقال النفقةمنهوطلنبالغرية،يفهللارسولنساءاجتمعالحم" :-رمحه

مرادهنيفمتفقات،طلبهنيفيزلنوملوقت،كليفعليهيقدرالاأمرمنهطلنبوالكسوة،
.شهرًامنهنآىلأنهإىلاحلالبهوصلتحىت،الرسولىعلذلكشحقمتعنتات،

هِّبحزوجاته،درجةيرفعوأنرسوله،ىعلاألمريسهلأنهللافأراد أجرهن؛ينقِّّصُأمرٍكلمعنهنمويُذر
هذاويف،﴾...ۓ ۓ ڭ ڭ ھ ھ ھ ے ے ﴿:خيريهنم؛فقالأنرسولهفأمر

سالمةالتخيري الفوائد: من ورسولهلسخطوالتعرضاإلمث،عن-عنهنهللارضي-زوجاته ،هللا
                                                           

 (.6سورةاألحزاب)(1)

 .(14/123)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(2)

 (.29-28سورةاألحزاب)(3)
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حمِّهِّنم؛علووبياندرجتهن،وعلوِّرفعتهنإظهار:ومنها مرادهناآلخرة،والدمارورسولههللاكانأنمهِّ
.(1)"وحطامهاالدنيادونومقصودهن،



 أنه القانتة منهنه تنال أجرها مرتني: -ج
﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ﴿:قالهللا

(2).
قنتمنأنالكرميةيةاآلهذهيف-وعالجلم-هللاذكر":-رمحههللا–قالالشيخالشنقيطي

اهللاأناصاحلِّعمالًوعملولرسوله،هللنبيهنساءمن .(3)"الطاعة:والقنوت،مرتنيأجرهايؤهتِّ
لن جبملتهنه  -د نه ف ضّ   األمة: ئر نساءعلى سا -عنهنتعاىلهللارضي- أَّنه

. ...﴾(4) ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ :﴿قالهللا

نّجانبمنخطاهبنأعيد ":-ههللارمح–قالالعالمةابنعاشور لالهتمامنداؤهنوأعيدرهبِّ
غريهن؛علىاألفضليةعنبهُمكىًن،املساواةنفيبهيرادهنااملشاهبةونفي ،خيصهاهتمامااخلربهبذا

نذلكوسبباألمة،هذهنساءعلىجلملتهنتفضيلٌوظاهرهالنساء،ضلفأأننُتم:فاملعىن اتصلنأهنم
شؤونه؛مالزماتِّهِّاتِّسحيرنِّأحوصرن،اتصالٍكلِّّمنأقرباتصاالً-والسالمالصالةعليه-ءابلنيب

خبلقهويتخلقنواملكره،املنشطيفوخلقه،أحوالهمنغريهنعليهيطلعملماابطالعفيختصصن
غريهن.منهيقتبسمماأكثر

                                                           

 .(662ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(1)

 (.31سورةاألحزاب)(2)

 .(6/235)،د.ط،البيان اءأضو ،الشنقيطيّ(3)

 (.32سورةاألحزاب)(4)
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وَتريضإهلرابهووإمنا؛ذلكضدِّعناالحرتازلقصدليس،(1)﴾ ٹ ٹ ﴿:بقولهوالتقييد
.(2)"التقوىمناالزدايدعلى

ّ  حرهم نكاحهنه من غري   أنه هللا -هـ  بعد وفاته: النيب 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی  ..﴿:قالهللا

.(3)َّ﴾ ی ی ی جئ
 ":-رمحههللا–قالالسعدي ُّ يربيهم-بةالصحابعضقراءةيفكما-للمؤمننيأبٌ النيبِّ

م،نساؤهكانأناألبوة،هذهعلىفرتتب أوالده؛الوالديريبكما أيأمهاهتِّ واالحرتاماحلرمةيف:
 رِّمية.واحملاخللوةيفالواإلكرام،

لحلحنحالنأهنّ،مننياملؤأمهاتالرسولزوجاتأنعلىوترتب بذلكهللاحصركمابعده،منألحدحيح

﴾(4)"(5) ىئىئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ﴿:يفقوله

 : ورفعته ألهل بيته،لنبيّ ه  التطبيقات واآلاثر الرتبوية املستنبطة من تعظيم هللا -3
املستنبطةحنييطلقالعنانللقلملنيقفبناعنالسرييفالتعدادلتلكالتطبيقاتالرتبوية

لق!؟أعظماخلكيفوهو،وتكرميهوتشريفهألهلبيته،لنبيهمنتعظيمهللا
ذكرالتطبيقاتاملستنبطةمنبوستكتفيالباحثة،ولكنيكفيمنالقالدةماأحاطابلعنق

هذااملطلبمبايلي:

ّ    -أ   ؟   كيف يتحقق تعظيمنا للنيب 

                                                           

 (.32سورةاألحزاب)(1)

 .(22/6)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(2)

 (.53سورةاألحزاب)(3)

 (.53سورةاألحزاب)(4)

 .(659ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،سعديال(5)
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تهوإرشادألمتعليم؛وعدمندائهابمسهاجملرد،والرسالةالنبوةبوصفلنبيهيفنداءهللا
كيفيةالتعا اإىل حىت،وكذلكفهمالصحابة،وهذاالرسولالعظيم،ملمعهذاالنيبالكرميهلح

معه: حاهلم يصف وهو القائل وكسرى،قيصر،علىووفدتامللوك،علىوفدتلقدوهللا"قال
ابتدرواأمرهمإذاا،حممدحممدأصحابيعظمماأصحابهيعظمهقطملًكاترأيإنوهللاوالنمجاشي،

دوماعنده،أصواهتمخفضوالمتكوإذاأمره، ،(1)"لهتعظيًماالنمظرإليهونححيح
ومنالوسائل،األجيالعلىتوقريواحرتامهذاالنيبالعظيمالكرميىبمرحوهكذاينبغيأنتُـ

ك:املعينةعلىَتقيقذل
 وبذلاجلهديفتطبيقهاواقعًيا.،العنايةواالهتمامبقراءةسريته -

كفيل،وقراءةوتعلماوتدريساةخاصة:حفظاالعنايةابلسن - يفبتحقيقعمقحمبتهوذلك
 قلباملعتينبذلك.

وطاعته،(2)؛حيثإنهأمربذلكايوماجلمعةوليلتهخاصة،كثرةالصالةوالسالمعليه -
 نإجالله.يفذلكم

 غارعليه.الصىبمرحوينبغيأنيُـ،وهذايغفلعنهالناسأحياانً،عندذكرهالصالةعليه -


 أوىل بنا من أنفسنا : النيب  -ب 

ولعلمأعظمتلك،وهذهعبارٌةعظيمٌةَتويدالالتكبرية،النيبأوىلبنامنأنفسنا

وا،املرءعلىاالستقامةأنينشأ،الدالالت اآلابءجبوهذا لمونومجيعواملربونواملع،يشرتكفيه
أحنرىاالستقامةالشالفردإذانشأعلشرائحاجملتمع؛فإن مأمرنبيهسيقودهإىلأنيقدلكذكم

                                                           

كتابالشروط،الصحيحيف،أخرجهالبخاري(1) ،1ط،الشروطوكتابةاحلربأهلمعواملصاحلةاجلهاديفاببالشروط،يف
 (.2731رقماحلديث)(3/193)

كتابالصالة ،السننيف،أخرجهأبوداود(2) ،(1374رقماحلديث)(3/91)،د.ط،اجلمعةوليلةاجلمعةيومفضلابب،يف
ّ ّ-رمحههللا-وصححهالشيخاأللباينِّ   .(962)رقماحلديث،1ط،صحيح أيب داود،.انظر:األلباينِّ
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شيءٍ كلِّّ ويف،وعناتباعهواهاملخالفألمرنبيه،كانويبعدهعنالتعصبأليشخص،يف
إىلاملشايخوطلبةالعل دعوٌة ونبذ،التممسكابلدليلمواملعلمونخاصةأنينشئواطلبتهمعلىهذا

البعدعنالوحياملنري!األقوالالداعيةإىل



 :  الوسيلة للنيب   سؤال هللا -ج 

تلكاملنزلة-المعليهممجيًعاالصالةوالس-علىسائراألنبياءلنبيهمنتفضيلهللا
إذامسعتماملؤذنفقولوا»:وقدجاءيفاحلديثقوله،القيامةايومإايهالعظيمةاليتأعطاههللا

يقول عليصمث،مثلما منصلى،لوا عشرا،عليصالةصلىفإنه هبا هللاِلهللاعليه مثسلوا
يفاجلنة منزلة فإهنا ومنسألِلأنأكونأانهو،حووأرجتنبغيإاللعبدمنعبادهللاالحالوسيلة

ووصاايقيمات:،كرمياتففيهذااحلديثثالثةتوجيهات،(1)«لتلهالشفاعةالوسيلةح
 ذن.مايقولاملؤاألذانمثلقولمنمسع -

 بعدالفراغمناألذان.الصالةعلىالنيب -

.الوسيلةلنبيهسؤالهللا -
وهيحقيقٌةأباليغفلاملسلمعنها.،وهذهوصاايغاليات



 

                                                           

كتابالصالة،الصحيحيف،أخرجهمسلم(1) رقماحلديث(2/4)،د.ط،مسعهملناملؤذنقولمثلالقولاستحبابابب،يف
(875.) 
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 : العناية بسُّنته من تعظيمه  -د               

منأعظمأنواعتعظيم ِّّ وقد،رهابنيالناسحفظسنتهوبثُّهاونشاليتيقومهبااملسلمالنيبِّ
علىذلكاحلبيب كمامسعنضرهللاامرأمسعمناشيئا»بقوله:حثم فربمبلغاوعىمن،فبلغه

(2)طالبه!ةودرج،وفضلهاحلديثشرفعلىيدلُّوهذا،(1)«سامع



 : إيذاء  السالكني لطريقته مناٍف لتعظيمه  -ه 

منإيذاء ِّّ فإنمكترىالشابحنييقوم،وغمزهمأوملزهم،السالكنيلطريقتهاءيذإالنيبِّ
علىاالستقامة الدالة الظاهرة واالستهزاء،ببعضالشعائر السخرية سهام عليه الفتاة،تنهال وكذا

بهعليم؛فعلىمنقىمنالضغطاالجتماعيماهللااوسرتهافإهناتلحنيَتافظعلىحجاهب
وأنهمنالذينيصدونعن،دٌعحوحتـحوعلىاملستهزئأنيعلمأبنهمُ،يصربويتحملسلكالطريقأن

هلمعذااًبأليًما.وكلُّأولئكمنالذينأعدمهللا،سبيلهللا

ّ  املرأة بنساء  اقتداء -و   :  النيب 

رفشذاكالينلنفأمهاتاملؤمننيمل،املرأةأنجتتهدوأنتبذلوسعهايفإرضاءرهباعلى

ۉ ې ې ې ې ى   ..﴿السعدي:قال،بلمنأجلمابذلنه،مقرتانتبهمبجردكوهننّ

ناللذلك،املوجبالسببألنهابإلحسان؛وصفهنعلىاألجررتب،(3)َّ﴾ى زوجاتلكوهنِّ
.(1)"اإلحسانعدممعشيًئا،يفيدالبليكفي،الذلك،جمردفإنللرسول

                                                           

(1 الرتمذ( ،يأخرجه العلم،السننيف أبواب احل(5/34)،2ط،السمماعتبليغعلىاحلثِّّيفجاءماابب،يف ديثرقم
ّ،وقال:حديٌثحسٌنصحيح،(2657) ّ-رمحههللا-وصححهالشيخاأللباينِّ رقم،5ط،صحيح الرتغيب،.انظر:األلباينِّ

 .(89)احلديث
 .(1/308)،1ط ،املفاتيح مرقاة،(القاري2)
(.29سورةاألحزاب)(3)
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 .(662ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(1)
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 األحزاب.سورةالرتبيةالتعبديةيف: ثايناملبحث ال
مخسةمطالب:ويشتملعلى

 الكالم الباحثة قدمت أن األحزاببعد سورة يف اإلميانية الرتبية السابقعن املبحث ،يف
وبيان،لتعبديةتنتقلابحلديثيفهذااملبحثإىلالرتبيةا،لصورةوأظهرتاجلوانباليتَتققتلكا

 وذلكيفاملطالبالتالية:،والتطبيقاتاملستنبطةمنها،اللهذهالسورةمظاهرَتقيقهامنخ

 مفهومالعبادة.املطلب األول: 
 املعىن اللغوي:

 منظور ابن :"قال العرب لسان معبديف طريق ومنه اخلضوع، مع بكثرةالطاعة مذلال كان إذا
(1)"الوطء

سيدهو ابن هللا–قال عبادةالأصل":-رمحه هلمقومن،ذليلتلاة:اللغيفِّ دمعبّيقطر: أحي:
والهلذلتهدالعبخذأهومن،عليهءبكثرةالوطل،ُمذل

ح
قرائبواالستكانةذللوالتواخلضوعةعبادوال،مل

 ،املعيفِّ .(2)"لهتذللإِّذا:نلفالحنفالحدتعب:اليقاينِّ
 املعىن االصطالحّي الشرعّي:

تيميةشيخقال ابن هللا–اإلسالم منويرضاههللاحيبهمالكلجامعاسمعبادةلا:"-رمحه
.(3)"والباطنةالظاهرةواألعمالاألقوال

كمملكمملهامنقاعدة،عشرةمخسعلىتدورالعبوديةورحى:"-رمحههللا–وقالابنالقيم
وديةبعمنهاكلٍوعلىواجلوارح،واللسان،القلب،علىمنقسمةالعبوديةأنموبياهنا:،وديةالعبمراتب
.ختصه

                                                           

(3/273،فصلالعنياملهملة،ط)العرب لسانمنظور،ابن1)
.(4/62)،1ط،املخصص،ابنسيده(2)
 .(44:ص)،7ط،العبودية،ابنتيمية(3)
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مخسةللعبوديةاليتواألحكام منواحدلكلوهيومباح،ومكروه،وحرام،ومستحب،واجب،:
.(1)"واجلوارحواللسان،القلب،

***

  ّ  . املطلب الثاين: التأسي ابلنيب 

.(2)َّ ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  :﴿يقولهللا

كثريٍ يفهللابرسولالتأسييفكبريأصلالكرميةاآليةههذ":-رمحههللا–قالاإلمامابن
،ومرابطتهومصابرتهصربهيفاألحزاب،يومابلنيبابلتأسيالنماسرأُمِّوهلذاوأحواله؛وأفعالهأقواله

قالوهلذاالدين؛يومإىلدائًماعليهوسالمههللاصلوات،ربهمنالفرجوانتظارهوجماهدته

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  ﴿:األحزابيومأمرهميفواضطربواوتزلزلوا،وتضجرواُقواتـحقحلمللذين

ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ..﴿:قالوهلذا؟بشمائلهوأتسيتمبهاقتديتمهال:أي﴾...ېئ

.(3) ﴾ ی ی
ابن وصفدونالرسولذاتاالئتساءمتعلقوجعل":-رمحههللا–عاشوروقالالعالممة

الصربمنأبفعالهواالئتساءعنه،ينهىماواجتنابأوامرهابمتثالأقوالهيفبهاالئتساءليشملخاص
وذكراآلخرواليومهللايرجوننممِّمأهنهلحمثبتيومئذٍابلرسولائتسواوالثبات؛فالذينوالشجاعة

مرضٌقلوهبميفأومنافقنيكانواممنبهاالئتساءعنصدمهمالذينمنبفريقٍتعريضٌوفيه،كثريًاهللا
.(4)الدِّين"يفالشمكِّّمن

ّ   املستنبطة منالتطبيقات الرتبوية    . التأسي ابلنيب 
                                                           

 .(1/129)،3ط،السالكني مدارج،ابنالقيم(1)

(.21)سورةاألحزاب(2)
 .(6/391)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(3)

 .(21/303)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(4)
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 القدوة ابلفعل والعمل التطبيقيني: -أ 

أنيكونقدوةفعليلىالقائدواع  ومنذلكعند،يفوقتالشدائدخاصة،ةعمليةملريبِّ

العدوّ النبويةالسريةيقرأوالذي":-رمحههللا–طنطاوييقولسيد،وتقابلالصفوف،مواجهة
القدوةح-عامةبصفةغريهاويفخاصة،بصفة-الغزوةهذهيفكانالنيبأنيرىالشريفة
ويفاخلندق،حفريفأصحابهشاركلقد،لهوأحوا،وأفعاله،أقوالهكلِّّيفالطيبةاحلسنة
العملهبذايقومونوهموأانشيدهم،أراجيزهميفوشاركهمبل،الرتابمحلويف،ابلفأسالضرب
الرحيم،احلازمالقائدهوكانبل،السهروآالماجلوع،آالملَتمّيفوشاركهم،املتعبالشماقِّ
 .(1)"للخندقحفرهمخاللصادفتهمعقبةٍإزالةعنيعجزونماعندأصحابهإليهيلجأالذي

 فقط ! االقتداء قول وعمل ال قول -ب 
يدّ" النماسالذين من كثرٌي وحمبة اإلميان عون ِّّ ف،واالقتداءالنيبِّ والذينيفقال املنافقون

،ءوقتالتمحيصاجالكنلحم،(2)﴾...ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی یجئ ﴿قلوهبممرضٌ

،(3) ﴾.ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ..﴿وجدهتحميقولون:،وإرغامالكاذبنياملفرتين،وإظهارالصادقني
أنخذأنانيعِّدكانحممًداإن:أحدهمبلقال،فيهنعيشالذيالواقعيطابقال،الًابطاوعد:أي

(4)"الغائط!إىليذهبأنيستطيعالاليوموأحدانوقيصر،كسرىكنوز
 :د الشدائدخاصًة عن لزوم ذكر هللا  -ج 

سنيابأملؤمننياملتنعتهللاا مدحهموحنيأراد،واليوماآلخرميرجونهللاأبهنلنيبِّ
كثريًامناألعمالالظاهرةوصفهمأبهنميذكرونهللابشيء نبنيتلكاألعمالاختارمف،ذكرًا

                                                           

 .(11/193)،1ط،الوسيط التفسري،الطنطاوي(1)

 (.15سورةاألحزاب)(2)

 (.12سورةاألحزاب)(3)

 .(11/184)،املصدر السابق،الطنطاوي(4)
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سبحانه ،ذكره وهللا–وهذا إشارة-أعلم هللافيه ذكر كثريإىلأمهية حىتيفأحلكا
 ى ائ ائ ەئ ەئ وئ ﴿:يفقوله،ومثلهذاقدورديفسورةاألنفال،األحوال

(1)َّ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ 
وهو،األوقاتأضيقيفتعاىلهللاذكرمنابإلكثاراألمرويف":-رمحههللا–قالالشنقيطي

والحال،كلِّّعلىهللاذكرمناإلكثارلهينبغياملسلمأنمعلىواضحدليلالقتال:الرتِّححامِّوقت
.(2)"الشدائدنزولعندحمبوبهينسىالحبهيفالصادقواحملبالضيق،وقتيفسيما

ّ  مجيع أفعال  -د   حملُّ اقتداء لألمة: النيب 
عاشور ابن هللا–قال سوةاألوأنه،ابلنيبءاالقتداءفضلعلىداللةاآليةويف":-رمحه

يجعلعلىاألصولأهلواصطالح،حمالةالاحلسنة ملاليتأعمالهيفالرسولالتباعلقباالتأسِّّ
.(3)"التشريعوجهعلىمةاألهبايطالب

ا،اواجبأفعالهمنشيءليس":-رمحههللا–(4)وقالابنحزمٍ بهنتأسىأنإىلندبناوإمنم
أجرانفعلناهإنمماإليهندبنامائرسانرتككماولكن،عنهامعىنالرغبةعلىنرتكهاوأال،فقطفيها
ألنفرٌض؛حينئذٍفهيحلكمتنفيًذاأوألمربياانًعالهفأمنكانماإال،نؤجروملأنمثملتركناهوإن

بهاالئتساءعلىأفعالهيفتعاىلهللاحضناقال:وإمنا،(5)األمرتفسريفهيتقدمهاقداألمر

                                                           

(.45سورةاألنفال)(1)
 .(2/102)،د.ط،البيان أضواء،الشنقيطيّ(2)

 .(21/303)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(3)

علي(4) القاسمأبوالقاضيقال:حممدأبوالظاهري،حزمبنسعيدبنأمحدبنهو: أهلِّأمجعححزمبنحممدأبوكان:
:ص) ،2ط،األندلس أئمة اتريخ يف الصلة،هـ.ابنبشكوال456معرفًة.تويفسنةوأوسعهماإلسالم،لعلومقاطبةًاألندلس

395). 

 .(4/39)،د.ط،األحكام أصول يف اإلحكام،ابنحزم(5)
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لناكانوما،(1)﴾ ی ی ی یېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ﴿تعاىل:بقوله

.(2)لنا"الاينعلهوإمنااإلجيابلفظألنفقط؛إابحةفهو

***

 
 
 

  ّ  ومثراهتا. املطلب الثالث: الصالة على النيب 
 ِّّ ممعىنهذهمثراهتا؛جيدرابلباحثةأنتقدّوبيانقبلبدءالكالمحولالصالةعلىالنيبِّ

وذلكعلىالنمحو،التطبيقاتالرتبويةاملستنبطةذكرومنمثحم،احلاصلةللمصليهباومثارها،الصالة
التاِل:

ّ   -أ   : معىن الصالة على النيب 

يعحليّقالأبو الحةالص":-رمحههللا–(3)الرفحارِّسِّ ڻ ڻڻ  :﴿… قـحورلهمعىنالّدعاء؛فحكحانحةاللغيفِّ

ُم؛وادع ...  ﴾(4)ۀ ۀ ہ ہہ  ُمدعاءكفحإِّنمهلح .(5)"بِّهِّوتطيبنـُُفوسهمإِّلحيرهِّتسكنهلح

                                                           

 (.21سورةاألحزاب)(1)

 .(4/48)،د.ط،األحكام أصول يف اإلحكام،ابنحزم(2)

يسبقملححسنةعجيبةًكتًباوصنمفالنحو،يفمنزلتهعلت:النحويالفارسيعليأبو،الغفارعبدبنأمحدبنهو:احلسن(3)
لمانغلهوبرعاآلفاق،يفذكرهواشتهرمثلها،إىل سنة تويف البغدادي377حّذاق، اخلطيب  ،1ط،بغداد اتريخ،هـ.
(7/285). 

 (.103سورةالتوبة)(4)

 .(4/55)،1ط،املخصص،ابنسيده(5)
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إِّىلحتكبريهنيحمنصحليوحامل،أحلحةسمعحاءدوادةعبعاءدعاءوحالد":-رمحههللا–قالابنالقيم
مهس فهوأحلحة؛املساءوحدع،ةبادالرعاءدعبحنيالح ةيفِّ ماسخصلحكِّن،منقولةالحوازًاجمالةححقِّيقِّيصحالح

ةالص ذالح .(1)"ضمسماهابِّبحععررفوحالغحةاللأهلخيحُصهحايتِّالفحاظاأللكحسحائِّروصحةاملخصةالعبادههبِّ
وخاصة:عامةفنوعانعبدهعلىسبحانههللاصالةوأمااآلدميصالةهذه

 ﴾...  حب خب مب ىب يب ﴿قالتعاىل:،املؤمننيعبادهعلىصالتهفهيالعامة:أما -

َّ(2). 
.حممدوخريهمخامتهمعلىخصوصا،ورسلهأنبيائهعلىاخلاصة:فصالتهماوأ-

ةالصالومعىن ِّّ وحرمته،وفضلهشرفهوإظهار،بهوالعناية،عليهالثناء":علىالنيبِّ
.(3)"والصالةمناملالئكة:ثناؤهمعليهكذلك

مهٍد  -1 ّ  حم   : مثرات الصالة على النيب 
ومنها:،ومثراٌتعديدة،(4)كثريةلذلكفوائد-ههللارمح-ذكرابنالقيِّّم
 مرة.املصليعلىهللامنصلواتعشرحصول-أ

 العاملني.ربعندإىلالدعاءتصاعدفهيأمامه؛قدمهاإذادعائهإجابةيرجىأنه-ب
 أفردها.أو،لهالوسيلةبسؤالقرهناإذالشفاعتهسببأهنا-ج
 أمهه.ماالعبدهللاايةلكفسببأهنا-د
 القيامة.يوممنهالعبدلقربسببأهنا-ه
 عليه.مواملسلّاملصليعلىوالسالمحالصالةحالنيبلردسببأهنا-و

                                                           

 .(156:ص)،2ط،األفهام جالء،ابنالقيِّّم(1)
 (.43سورةاألحزاب)(2)

 .(157:ص)،2ط،األفهام جالء،ابنالقيِّّم(3)
 .(445:ص)،املصدر السابق،ابنالقيِّّم(4)
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 نسيه.ماالعبدلتذكرسببأهنا-ز
 القيامة.يومأهلهعلىحسرةيعودالوأن،اجمللسلطيبسببأهنا-ح
 طريقها.عنبتاركهاوختطئ،اجلنةطريقعلىاصاحبهترميأهنا-ط
واألرض؛السماءأهلبنيعليهللمصليناحلسالثناءهللاإلبقاءسببأهنا-ي
جنسمنواجلزاء،ويشرفهويكرمهرسولهعلىيثينأنهللامنطالباملصليألن

 ذلك.مننوعللمصليحيصلأنبدمفالالعمل؛

ّ   ستنبطة من الصالة علىالتطبيقات الرتبوية امل ا: النيب   ومَثراهت 

   چ چ ڇ ڇڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ڃ چ چ  :﴿يقولهللا

﴾َّ(1).
تهمنرزلوعلودرجته،ورفعة هللارسولكمالعلىتنبيهفيهوهذا":-رمحههللا–قالالسعدي

لهوجزاءًومالئكته،ابهللله؛فصلواعليهاقتداءوحمبته،ذكرهورفعخلقه،وعندهللاعند
حسناتكم،يفوزايدةوإكراًما،وحمبة، لهوتعظيًماإلميانكم،وتكميالعليكم،حقوقهبعضعلى

.(2)سيئاتكم"منوتكفريًا

 الرتبوية املستنبطة فيما يلي:وميكن استخالص التطبيقات 
 االعرتاف ابلفضل ألهل الفضل: -أ 

ذلكملمينعهولكن،وهداه،لهوفضم،ورابه،هموهوعل،هوالذيأرسلرسولههللا
أنيعرتفهلذاالنيبالكرميوكثريمننعوتالكمالاليتتفضلهو،كرمهوفضلهوحبلمه-
-عليه ،هبا إىل نلتفت جيعلنا مما العظيموهذا اخللق الن،ذلك االعرتاف،بيلوالتعامل وهو

                                                           

 (.56سورةاألحزاب)(1)

 .(671ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(2)
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املدراء،الطلبةواملدرسونواملعلمونيفمدارسهم،وتهاألخمعإخ،األبمعزوجته،ابلفضلألهله
صاحبالعملمعاخلادم؛وألمهية،املشرتيمعالبائع،مأعماهلوحمالت،شركاهتمظفيهميفمعمو

الهللاأنم"قيليفمعناه:،(1)"اّللميشكرالحسالنمامناليشكر"هذااخللقنبمهالشارععليهبقوله:
التصالمعروفهم؛ويكفر،النماسإحسانيشكرالالعبدكانإذا،إليهإحسانهعلىبدالعشكريقبل
.(2)"ابآلخراألمريندأح
(3)«ومنصنعإليكممعروفافكافئوه»:ابألمرمبكافأةاحملسن؛حيثقالءالنصالنبويوجا"

.(4)"إليكمأحسنمامثلإليهأحسنوافعلًيا؛فكافئوه:أي:أوقولًياإحساانًإليكمأحسنأي:

 مقام القدوة للنهاس: -ب 
املقامإو،عظيمانمانمقا،ومنرزلةاإلمامة،مقامالقدوة هبذا دوامعبادهبهللاأمرشعارا

ممةأنيسألهللا،الصالةوالسالمعليه ،أبنيبلغههذهالرتبةالعليمة،منفضلهوعلىصاحباهلر
ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  ﴿فيهم:الذينقالهللا،ناليتهيمنصفاتعبادالرمح

.(5)﴾ ھ ھ ے ےھ ھ 
كتبالشيخالسعد كالمامتين-رمحههللا–يوقد :أي"ا؛حيثقال:يفالتعليقعلىهذه

درجةوهي،الصاحلنيهللاعبادمنوالُكملالصديقنيدرجةالعالية،الدرجةهذهإىلربناايأوصلنا

                                                           

كتابالربوالصلة،السننيف،(أخرجهالرتمذي1) رقماحلديث(4/339)،2ط،إليكأحسننملالشكريفجاءماابب،يف
(1954)،ّ ّ-رمحههللا-وقال:حديٌثصحيح.وصححهالشيخاأللباينِّ رقم،د.ط،صحيح اجلامع الصغري،.انظر:األلباينِّ

 .(6601)احلديث
 .(4/113)،1ط،السنن معامل،(اخلطايب2)
كتاب،السننيف،(أخرجهأبوداود3) وصححه،(1672رقماحلديث)(2/128)،د.ط،ابهللسألمنعطيةابب،الزكاةيف

ّ ّ.ان-رمحههللا-الشيخاأللباينِّ  .(1617)رقماحلديث،2ط،الغليل إرواء،ظر:األلباينِّ
 .(4/1355)،1ط،املفاتيح مرقاة،(القاري4)
 (.74سورةالفرقان)(5)
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ألقواهلمويُطمئحنُّأبفعاهلم،يقتدىوأفعاهلمأقواهلميفللمتقنيقدوةيكونواوأن،الدِّينيفاإلمامة
(1)".ويهتدونفيهدونخلفهم؛اخلريأهلويسري

 : كثرة الصالة والسالم على رسول هللا   -ج 
ابلشفاعةلهكماخدمةيدعندهلألمةتكونهللاأنأراد":-رمحههللا–(2)قالالقشرييّ

صلىمنصلىعليمرة":فقالعنه؛-سبحانه-كافأمثعليه،ابلصالةفأمرهمنعمة؛يدعليهم
منوقتٍيفهللامنالزايدةعنيستغىنالالعبدأنمإىلإشارةٌهذاويف،(3)"عشرمراتليهعهللاُ

.(4)"عليهاألّمةصلواتزايدةإىلاحتاجوقدالرسول،رتبةفوقرتبةالإذاألوقات؛
أوالش كوممِّمايعنيعلىذل،نإكثاراملسلممنهذهالصالةسيكونيفذلكتعليًمالغريهكم

 تلك منها تشرعاليتاملواضعاإلكثار حممد نبيه على فيها يح
يصلِّّ أن عدّ،للمسلم هاوقد

:(5)ومنها،امفأوصلهاإىلأحدوأربعنيموضعالعالمةابنالقيِّّ
وبعد،اخلطبةويف،الثانيةالتكبريةبعداجلنازةويفصالة،القنوتآخرويف،الصالةالتشهديفآخر

الصفاوعلى،منهاخلروجوعنداملسجددخولوعند،الدعاءوعند،اإلقامةوعند،املؤذنإجابة
قربه.علىالوقوفوعند،ذكرهوعند،تفرقهمقبلالقوماجتماعوعند،واملروة

 

***

                                                           

 .(588ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(1)
مليحاملوعظة،حسنوكانيقص،وكانثقة،النيسابوري:كانالقشرييالقاسمأبوامللك،عبدبنهوازنبنالكرميهو:عبد(2

 اتريخ،هـ.اخلطيبالبغدادي465تويفسنة.الّشافعيّمذهبعلىوالفروعاألشعري،مذهبعلىاألصوليعرفوكاناإلشارة،
.(11/83) ،1ط،بغداد

كتابالصالة،الصحيحيف،(أخرجهمسلم3ٌ) ِّّعلىالصالةابب،يف ديثرقماحل(1/306)،د.ط،التشهدبعدالنيبِّ
(408.)
 .(3/170)،3ط،اإلشارات لطائف،القشريي(4)
 وبعضهذهاملواضعأحاديثهاالتصّح!)الباحثة(.،(327:ص)،2ط،األفهام جالء،ابنالقيِّّم(5)
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 .املطهرة والسُّنةالكرمي يم القرآن املطلب الرابع: تعل
 گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ﴿:يقولهللا

َّ(1).
 القرطيبِّ اإلمام هللا–قال معانٍثالثةححيتملالذكرلفظ":-رمحه موضعاُذكرن:أحدها:

قدرها،درنواقهللاآايتاذكرن:الثاين.واحلكمةهللاآايتفيهاتتلىبيوتيفهللاصريمكنّإذالنعمة؛
أنينبغيحالهاذهكانومنتعاىل،هللامبواعظلتتعظن؛ابلعلىمنكنّتكونحىتفيهاوفكرن
هللاأوامراحفظن:يقولفكأنهاأللسنة،وألزمنهواقرأناحفظنمبعىن،اذكرن:الثالث.أفعالهَتسن
نحخيربأن-سبحانهوتعاىل-هللافأمرهللا؛آايتمنبيوتكنيفيتلىالذيهووذلكونواهيه،تعاىل

ن،يفالقرآنمنزلينمبا إىلذلكيبلغنحىتأقوالهمنويسمعننيبالأفعالمنيرينومابيوهتِّ
 .(2)"ويقتدوافيعملواالناس؛

:املطهرة والسُّنةالكرمي تعليم القرآن من  التطبيقات الرتبوية املستنبطة
ابلوحينياللذينمنهذااملطلب؛ذلكأنمهخيتصّةيعسرحصرالتطبيقاتالرتبويةاملستنبط

ه كيان عليه يقوم الذي األساس الدينمها تلك،ذا أهم من شيٍء إىل اإلشارة ميكن ولكن
وذلكيفالنقاطالتالية:،التطبيقات

 السهعي يف حفظ الكتاب والسُّنة:أوال : 

                                                           

 (.34سورةاألحزاب)(1)

 .(14/184)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(2)
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كثريةالكتابوالسّحفظ ومن،قيمةخالهلاَتقيقهذهالوطرقعديدةميكنمن،نةلهصور
تلكالصوروالطرق:

ا: وضبط تال الكرمي حفظ حروف القرآن -أ  وهت 
احلفظ،سهلأنهوهوكماله،صفاتمنقرآانًوكونه":-رمحههللا–قالالعالممةابنعاشور

شأنكانولذلك،(1)﴾ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ﴿:تعاىلقالكماالتالوة،سهل
اهلممحسبعلىذلكيفبهاالقتداءاملسلمنيشأنوكانقلٍب،ظهرعنآنقرالحفظ الرسول

يفيُقدِّمأحدٍيومحوكان،القرآنمنعندهممبااملؤمننيتفضيلإىليشري النيبءانكوواملمكنات،
دِّ تلكفضلعلىزايدةًالقرآنحفظفضلعلىتنبيًهاللقرآن؛أخًذاأكثرهمكانمنشهدائهحلح

.(2)" ادةالشه
النداء القرآنمظأوالدهعلىَتفيينبغيأنحيرصاالوالدان؛فمهاوأوملمنيتوجهإليهمهذا

شيًئاكثريًا.منهفاليكربالولدإالوقدمجع،همنعومةأظفارمنذالكرمي
 تعلُّم معانيه وتعليمها: -ب

املكلفمبوإالفكيفيعملا،الكرميبلهواملقصودمنإنزالالقرآن،جًدااملعىنعظيمهذا

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ...﴿:بعضأهلالكتابأبهنمهللاولذاذم؟اليفقهمعناه

العلم،أهلمنليسواعوام،:أي ﴾ ڀ ﴿:"-رمحههللا–قالالسعديّ،(3)﴾ ٿ ٿ ٿ

ذينلااألولنيعندمباخربعندهموليسفقط،التالوةإالهللاكتابمنحظهلموليس
(4)".منهمالعلمألهلوتقاليدظنونمعهمإمناوهؤالءحاهلم،املعرفةحقيعلمون

                                                           

 (.22سورةالقمر)(1)

 .(24/231)،د.ط،والتنوير تحريرال،ابنعاشور(2)
 (.78سورةالبقرة)(3)

 .(56ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(4)
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فإن" ؛حيثقال:علىنكتةمهمةيفحديثاخلريية-رمحههللا–وقدنبمهاحلافظابنحجر
ءفقهاكانوابذلكاملخاطحبِّنيألنال؛!قلنا:الفقيهمنأفضلحاملقرئيكونأنهذاعلىفيلزمقيل:

مالنفوس؛ بعدهممحنررِّيهايداممِّأكثرابلسليقةالقرآنمعاينيدرونفكانوااللسان؛أهلكانواألهنم
أوقارائكانمحنرال،ذلكيفشاركهمشأهنممثليفكانفمن؛سجيةهلمالفقهفكانابالكتساب؛

 .(1)" يقرئهأويقرؤهمامعاينمنشيًئايفهمالاحمضمقرائً
اسعووليتهم،كثرٌييفزماننا(2)-رمحههللا–الذيأشارإليهاحلافظابنحجرالنموعومثلهذا

كتابفهل معاين فإنّهللام ؛ الذييثبتقارئالقرآن ،علىطريقاالستقامةالكرميذلكهو
 للعملواالستدامة.-بعدتوفيقهللا-وحيفِّزه

 تالوته ولزومه سفًرا وحضًرا: -ج
ال أماالكرميقرآنتالوة ّوتعمُهده النيبِّ نبمه وقد نسيانه؛ من حيثٌن املعىن هذا على

وإناطلقها،أمسكهاإنعاهدعليها،كمثلصاحباإلبلاملعلقة،إمنامثلصاحبالقران»:قال
.(3)«ذهبت

بتالوتهءةابلقرافتعاهدهابلقرآن؛عليكهللامنمإذا":(4)-رمحههللا–يقولالعالمةابنعثيمني
بعضقالوهلذا،وبقائههحفظإىليؤدِّّيابلشيءالعملألنبه؛ابلعملأيًضاوكذلك،التالوةبتكرار

                                                           

 .(9/76)،د.ط،الباري فتح،(ابنحجر1)
(2 ) الفضلأبو،قالينالعسحممدبنعليبنأمحدهو: احلافظ،حجراملعروفاببن، : هحفظأهلعصرأهوقالالفاسي:

.تويفسنةبعللاألحاديثقويةٍمعمعرفةٍ،والعاِلمنذلكوالنازل،وأمساءالرجالاملتقدمنيمنهمواملتأخرين،رلألحاديثواآلاث
 (.2/36)،د.ط،الالمع الضوء،السخاويهـ.852

البخاري3) أخرجه كتاب،الصحيحيف،( القرآنوتعاهده،فضائلالقرآنيف احلديث(6/193)،1ط،ابباستذكار رقم
(5031.) 
الزمالشيخعبدالرمحنالسعديوأفاد،الفقيهالبارع:حممدبنصاحلبنحممدبنعثيمني،أبوعبدهللاالوهييبالتميميهو:(4)

:ص)،4ط،)املقدمة( األصول ثالثة شرح،هـ.العثيمني1421تويفسنة،كثريةلهمؤلفات،منهيفالعلمواألدب،وعليهخترج
13). 
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وعلىقلبكعلىيزالالألنهبقاءه؛يقتضيابلعلمالعملفإن،بهابلعملالعلمدقيّالعلماء:
.(1)"يضيعفإنهأمهلإذاأماينسىواليبقىفإنههكذاصارفإذا،جوارحك

كانحسبهمنقراءتهإالكرمياممنالتحقبدورَتفيظالقرآنومنالعجبأنكترىبعض ذا
بعدذلكفليسلهمنهإالالقليل.وأما،حلقتهحاضرًايف

املعايناليتقيوكلّ كذلكلتيفالقرآنالكرميهلحيمنطبقةهذه بسواء؛سواء،علىالسُّنة
ريفتعلممعانيه،بطحروفهافيسعىاملسلميفحفظالسنةوض وكذامذاكرةما،اوتعليمهاواليقصِّّ

.نبيهفظحىتيبلِّّغسنةح

 :شكر نعمة هللا اثنيا : 
 ُّ رضيهللاعنه(2)ذلكاملثلالعظيميفاحلديثالذيرواهاملغريةبنشعبةضربلناالنيبِّ

كحانح ُّقال: تحفِّخحأحورتحرِّمح،ححىتمُيصحلِّّيالنميبِّ فـحيـحُقولُلحُه،فـحيـُقحالُقحدحمحاُه،تـحنـر :« اكون عبداأفال
.(3)«شكورا

ُّنعمةٌوليس وقد:"أجلُّوأعظممنهللاعلىالنماسمنهذاالكتابالذيقالفيهالنيبِّ
!!(4)"كتابهللا،بِّهاعتصمتمإِّنعدهبواتضللحنامفيكمتركت

 كانأفإذاريبِّّ كبرياإلنسانصغريا كانذلكإعداًدالهأبناعلىنسبةالفضلإىلهللاو
قليلالكثري.ادهللايفعبوهم،ينالدرجةالشاكرين

                                                           

 .(4/658)،د.ط،الصاحلني رايض شرح،(العثيمني1)
كانيقالله:مغريةالرماقال:صحايٌبمشهوٌر.،أبوعيسىيُّعامرالثقف:املغريةبنشعبةبنأيبهو(2) ،وكانيأبنسعد:

سنةاأحدمهاخمرجًوجديفالمصدرهأمرانإِّيفاليستحرُّداهيةً ،الكربى لطبقاتا،وقيلغريذلك.ابنسعد،هـ50.تويّفِّ
 .(4/213) ،1ط

 (.6471رقماحلديث)(8/99)،1ط،اببالصربعنحمارمهللا،يفكتابالرقاق،الصحيحيف،(أخرجهالبخاري3)
بحجةاب،كتاباحلج،الصحيحيف،(أخرجهمسلم4) ِّّ  .(1218)رقماحلديث(2/886)،د.ط،النيبِّ
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 مثرة العلم العمل به:اثلثا : 
كتابهللا كتباألجالمءإمنا،وأحاديثرسولهللا،املقصودمنحفظ واملطالعةيف

،-العافيةنسألهللا-ىصاحبهوإالكانالعلُموابالًعل،هوالعمل
كتابهللاوصاايملعلِّّ-رمحههللا–(1)وقدذكراإلمامالنوويّ وأخرىجتاه،جتاهنفسه(2)م

تالميذه.
املعلمني:-رمحههللا-قال االشمرعورداليتابحملاسنيتخلقأنللمعلموينبغي"يوجه ،هبِّ

وعدم،منهاوالتقللالدنيايفالزهادةمن،إليهاهللاأرشدهاليتاملرضيةوالشيم،احلميدةواخلصال
حدِّإىلخروجٍغريمنالوجهوطالقة،األخالقومكارمواجلودوالسخاء،وأبهلهاهبااملباالة

.(3)" املكاسبدينءعنوالتنـحزُّهِّ،والصربواحللم،اخلالعة
:"وينبغي طلبته جتاه تعامله يف املعلم يوجه ابآلدابالتدريجعلىاملتعلميؤدِّّبأنوقال

وأفعالهأبقوالهوحيرضه،واجلليةالباطنةأمورهيعمجيفالصيانةدهويعو،املرضيةوالشيم،السمنية
أنويعرِّفُهُ،اللحظاتمجيعيفتعاىلهللاومراقبة،النياتوحسن،والصدقاإلخالصعلىاملتكررات

لهويبارك،واللطائفاحلكمينابيعقلبهمنويتفجرصدرهنشرحيو،املعارفأنوارعليهتتفتحلذلك
.(4)" وأقوالهأفعالهيفويوفقوحالهعلمهيف

***

 

                                                           

كثري:النـموحوِّيّأبوزكراييحيىيبنشرفبنمرهو:حمييالدين(1) كان:قالابن كبريمنالعلم-رمحههللا-وقد ،علىجانب
.طويليفزمانه،والقبلهبدهرٍاعنأحدٍنحغرلُبـريـحوالصربعلىخشونته،والورعالذيملحر،واالقتصاديفالعيش،فشُّقحوالتـم،هدوالزُّ

 (.912)ص:،د.ط،طبقات الشافعيني،ابنكثريهـ.676تويفسنة

 علىاختالففنونه.)الباحثة(.،(مايقاليفمعلِّّمالقرآنيشملهويشملغريهممنيدرسالعلمالشرعي2ّ)
 .(37:ص)،3ط،القرآن محلة آداب يف التبيان،(النووي3ّ)
 .(41:ص)،املصدر السابق،(النووي4ّ)
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 املطلب اخلامس: األمانة وعظم تكليف اإلنسان.
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ  ﴿:يقولهللا

.(1)َّ ەئەئ وئ وئ ۇئ ۇئ
هللاسننمنعظيمةسنةٍعلىاإلنباءيةأفادتهذهاآل":-رمحههللا–قالالعالمةابنعاشور

،رهبممعومعامالهتمتصرفاهتميفالناسلريقباإلنسان؛وخباصةفيهوماالعاملتكوينيفتعاىل
عرضهمفيكونتطبيقها؛ورعيهمالسنةهذهعلىجريهممبقدار،بعضمعبعضهمومعامالت

بعضهمواصطفاءبعضعلىبعضهمتفضيلسبباومبينًمبصريهمهلممشعرًامعيارهاعلىأعماهلم
.(2)"بعضبنيمن

ا:هناابألمانةاملراديفهاوأمجعاألقوالوأرجح":-هللارمحه–وقالالسيدطنطاوي التكاليفأهنم
حمافظةومنللطاعات،أداءومنالعبادة،يفإخالصمنعباده،هللاهبافكلاليتالشرعيةوالفرائض

.وسننهوشعائرهدينلاهذاآدابعلى
عليناوأوجبعليها،منناوائتأمرانهبا،حقوقالتكاليفهذهألنأمانة؛بهكلفناىماومس

.منهابشيءإخاللبدونوأداءهاعليها،واحملافظةمراعاهتا

                                                           

 (.72سورةاألحزاب)(1)

 .(22/124)،د.ط،التنويرو  التحرير،ابنعاشور(2)
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معوالنواهيواألوامرالتكاليفهذهحلملتقبله:إايهاومحله،اإلنسانجنسأوآدم:واإلنسان
.(1)" وضخامتهاثقلها







التطبيقات الرتبوية املستنبطة من األمانة وعظم تكليف اإلنسان.
كانقيمةاألمانةجيدهاقيمةعظيمةتأمليفملا َتتاجهينفسهاإىلرسالٍةمستقلة؛وحيث

،األمركذلكفاليسعالباحثةإالاإلشارةإىلبعضاألموراملهمةاملتعلقةهبذهالقيمة
ثمنخاللالنقطتنيالتاليتني:داراحلديوسيكونم

 : األمانة يف العالقة مع هللا -أ 
،العهدعلىعبادهأنيعبدوهواليشركوابهشيًئاوهميفصلبأبيهمآدمأخذهللا

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ﴿:وامليثاقالغليظيفقوله،لناذلكاملشهدالعظيموقدصومرهللا

،(2)﴾ ڃڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ 
يومإىلخالقهاهونسمةكلفخرجتمآدظهرربكمسح":أنهقالرضيهللاعنهعباسابنوعن

.(3)" ميثاقهموأخذعرفة،وراءالذيهذابنعمانالقيامة
 جدّوبعد والبالء التكليف لدار خروجهم الرسلهلد إبرسال امليثاق ذلك وإنزال،م

نذيٌر.ٍسإالوقدجاءهمومامنأان،امنقريٍةإالوقدبعثفيهارسوالًالكتب؛فم

                                                           

 .(11/253)،1ط،الوسيط التفسري،الطنطاوي(1)
 (.172سورةاألعراف)(2)

 .(13/224)،1ط،البيان جامع،(الطربي3)
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واذلكفقدوفوامباوهمإنأد،ادهأنيعبدوهواليشركوابهشيئاعلىعبهللعهدٍبفأعظم
،عليهعاهدواهللا ِّّ املعىنيفقولالنيبِّ وايعبدأحنحقهللاعلىالعباد»:وقدجاءتقريرهذا

.(1)«ًئاشيهبشركيالنمذبيعالأحنهللاوحقالعبادعلىا،ئشيهبوايشركوال،هللاح





 اس:األمانة يف العالقة مع الن -1
اسإىلاألقسامالتالية:ميكنتقسيمالعالقةمعالن

 : العالقة مع الرسول  -أ
والتعاملمعماجاؤأعظمأمانةيفاوإن،وتعليمهللناس،وظيفةاألنبياءتبليغدينهللا

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ﴿بقوله:علىذلكههللاوقدنبباعهواالستقامةعليههواتّبه

.(2)﴾َّڤ ڤ ڤ ڦ ڦ 
أوامرهمنعليههللاائتمنهممايؤدواأناملؤمننيعبادهتعاىلأيمر":-رمحههللا–يقولالسعدي

ابل،يؤدِّّهاملومنيل،زاجلالثوابهللامناستحقماألمانةأدمىفمنونواهيه، العقاباستحقمخاهنح
.(3)"انتهموألوللرسولهللخائًناوصارالوبيل،

 العالقة مع األسرة: -ب
وهووإن،جباتأسرتهوواوهلمعليهحقوق،اسالذينتربطابإلنسانهبمصلةمنأعظمالنم
لكاحلقوق:ومنأبرزت،عليهاإالأنمحقوقهمسابقة،كانلهحقوقعليهم

                                                           

كتاباإل،الصحيحيف،(أخرجهمسلم1) فيه،ميانيف رقماحلديث(1/58)د.ط،اببمنلقيهللاابإلميانوهوغريشاكٍّ
(30.) 
 (.27األنفال)سورة(2)

 .(319ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(3)
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 للزوجة.حسناملعاشرةواملالطفة-أ
 نهامناحلرام.إعطاؤهاحقهايفاملضاجعةوَتصي-ب
 وتربيةأبنائها.،يفتقومينفسها،تعليمهاماَتتاجهمنأموردينها-ج
 والبعدعنهضمهاحقها.،النفقةعليهاابملعروف-د
 اختياراألمالصاحلةلألبناء.-ه
 والبعدعناألمساءالقبيحة.،لةذاتاملعايناجلمي،مساءاحلسنةهلمراألاختيا-و
كلمفذلكدفع،واختياراملدارسالتعليميةاجليدة،التعليمحقهميفإعطاؤهم-ز ولو

 مثن.
شرعهللا،تربيتهمعلىاالستقامة-ح ولزومدينه.،وحبِّّ

.وسيأيتمزيدحبٍثهلذهالنقاطيفالفصلالتاِل

 : تبليغ دين هللا  -ج
" مسؤوليةأعظم هللا دين تبليغ العيف أولئك كاهل على هللاتقع علمهم الذين لماء
ويقوممقامالعلماءطلبةالعلمالسائرينعلىهنجهم؛فهؤالءعليهم،وأفاضعليهممننوره،دينه

كتماهنمبعضماأنزلهللاوأنيتحاشواالتشبهابليهوديف،يفتبليغدينهأنيتمقواهللا
كانلوملؤمننيعائشة:"قالتفيهأماهلم؛وهوالذييفذلكقدوةوليتخذوامننبيهم،إليهم
ًاحممد ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿:اآليةهذه؛لكتمعليهأنزلممِّماشيئًاكامتِّ

. .. ﴾(1)"(2)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ 

                                                           

 (.37سورةاألحزاب)(1)

أخرجهمسلم2) كتاباإلميان،الصحيحيف،( رقم(1/160)د.ط،{أخرىنزلةرآهولقد:}هللاقولاببمعىن،يف
 .(177)احلديث
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التبلي" حيتوهذا للدين غ صرٍب إىل طويلاج يف،وعناء اإلمامة تنال هبما ألنم متني؛ ويقني
.(1)-رمحههللا-كماقالالسعدّي،"الدين

راء: -د  البيع والشّ 
ُّ .(2)«اءِّالشهدو،ديقِّنيالصو،نينبيالمعالتاجرالصدوقاألمني:»يقولالنميبِّ

كانتالناجح،جرالتماأوصافأهممنوالصدقاألمانةإنم يفوقد هاتنيالصفتنيابرزة
بهليتاجرماهلاتعطيهأنيف-رضيهللاعنها-خدجيةننيأماملؤمرغبةممازادمنالنيبشخصية
.اخلريأبوابمنهلاهللاوفتحجتارهتا،يفهلاهللافباركالشام؛إىلبهويسافر

ُّ،وعلىالنمقيض النميبِّ وكتمانالعيببقولهيفالبيعني:نمفقدحذمر الغشِّّ كتماوحإِّن"
بيعهما ،منهماكل يرجوهاكاناليتوالفائدةالزايدةوضاعتقلمت"أي:،(3)"وكذابحمقتبركة

يفمباتذهباليتواملصاباجلوانحمنبههللايبتليهممبا،املبيعيفواملشرتيالثمنيفالبائع
(4)"واإلرشادالصدقومُيرنِّ،والكذبالتدليسشؤمعلىداللةٌاحلديثويف،أيديهما

***

 

 

 

                                                           

 .(588ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(1)

وقال:،(1209رقماحلديث)(3/507)،2ط،اببماجاءيفالتجار،يفأبوابالبيوع،السننيف،هالرتمذي(أخرج2)
 ّ األلباينِّ الشيخ وصححه حسٌن. -حديٌث هللا ّ-رمحه األلباينِّ انظر: احلديث،د.ط،ح الرتغيب والرتهيبصحي،. رقم

(1782). 
إذاابب،عيفكتابالبيو،الصحيحيف،(أخرجهالبخاري3)  (.2079رقماحلديث)(3/58)،1ط،يكتماوملالبيعانبنيم
 .(264:ص)،4ط،النبوي األدب،(اخلوِل4)
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مناجلانباالجتماعّيوالسياسّي.املضامنيالرتبويةثالث: الفصل ال

:ويتضمنهذاالفصلمبحثني



 املضامنيالرتبويةمناجلانباالجتماعّي.املبحث األول: 
ويشتملعلىأربعةمطالب:



مفهومالرتبيةاالجتماعيةوأمهيتها. املطلب األول:
 جتماعًيا.تطهرياألسرةاملسلمةنفسًياوااملطلب الثاين: 

املطلب الثالث:  ِّّ  .أدبدخولبيتالنيبِّ
وحكمه.املطلب الرابع:   التمبينِّّ

 

  املضامنيالرتبويةمناجلانبالسياسّي.املبحث الثاين: 
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ثالثةمطالب:ويشتملعلى



  مفهومالرتبيةالسياسيةوأمهيتها.ل: املطلب األو 
 لظاهر"الكفمار".التحذيرمنالعدوِّاخلارجّيااملطلب الثاين: 

املصانع"املنافقونوصفاهتم".خطرالعدوّاملطلب الثالث:   الداخليِّّ


 

ويتضمنهذاالفصل،املضامنيالرتبويةمناجلانباالجتماعّيوالسياسيّالفصل الثالث: 
مبحثني:

عب عن فيه متحدثًة الثاين الفصل الباحثة أهنت أن اجلد :انبني ّومها اإلمياينِّ ،التعبديّو،اجلانب
منواستخلصتمنذل هلا تيسمر إىل،التطبيقاتالرتبويةكما الفصل احلديثيفهذا ينتقلهبا

وذلكيفاملبحثنيالتاليني:،السياسيّو،جانبنيآخرينومهااجلانباالجتماعيّ

 الرتبويةمناجلانباالجتماعّي.املضامنياملبحث األول: 
 ويشتملعلىأربعةمطالب.

وأمهيتها.مفهومالرتبيةاالجتماعيةاألول:  طلبامل
نيجتماعيةمرلفظةالرتبيةاال ومنمثح،منتفكيكهاضحالتعريفهبا؛فالبدوليت،كبةمنامسر

.حماولةتعريفهاكمصطلٍحولقب

 واالصطالح:ة يف اللغة معىن الرتبي
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،(1)منهذهالرسالةبيانمعىنالرتبيةيفالفصلاألولتقدم

 معىن االجتماع يف اللغة:
يقال:الشيء؛تضامِّّعلىيدلّ،واحدأصلوالعنيوامليماجليم":-رمحههللا–2فارسٍقالابن

األمرعلىوأمجرحعتُ،اجلمعةيومذلككو،بهالناسالجتماعمسُِّّيحمكة؛:ومجحرعٌ،مجحرًعاالشميءتُمجع
.(3)"وأمجرحعرُتهإمجاًعا

ههنامناجتمعواأي:،القوممعوجتح،فاجتمعاملتفرقالشيءعتُمجح":-ههللارمح–(4)وقالاجلوهري
.(5)"شىتمقبائلمناأُلشابحةُوهم،أحخالطُهم:الناسومُجماعُ،وههنا

 وأما يف االصطالح:
فقد،بلجاءاالستعمالفيهماواحًدا،الخيتلفعناللغويّالصطالحيمعىناالجتماعا

ّضرورةوهويتكلممع--رمحههللا–(6)قالابنخلدون كوناالجتماعاإلنساينِّ احلكماءويعربِّّ":-ن
،اصطالحهميفاملدينةهوالذياالجتماعمنلهبدالأي:،ابلطّبعمديناإلنسانبقوهلم:هذاعن
.(7)"العمرانىنمعوهو

                                                           

 (منهذاالبحث.7ص)سبقالكالمعنهيف(1)

إىلانتقلمثذقاً،حاشافعياًفقيهاًوكاناللغة،أئمةأكابرمنكان:احلسنيأبوالرازّي،القزويينزكرايءبنفارسبنهو:أمحد(2
 .(235:ص) ،3ط،األدابء طبقات يف األلباء نزهة،هـ.األنباري395أمره،تويفسنةآخريفمالكمذهب

 .(1/479)،د.ط،مادة)مجع(،اللغة مقاييس،ابنفارس(3)
إمساعيل(4) اجلوهريُّأبو،الرتكيُّمححمادبنهو: أحدإمام،نصر هو اخلطويفاللغة،ضبطيفثلاملبهيضربمناللغة:

 طبقات يف األلباء نزهة،هـ.األنباري393سنةيفبنيسابور،دارهسطحمنماتمرتدايًوالتغرُّب،األسفارحُيبُّوكاناملنسوب،
 .(17/80) ،3ط،النبالء أعالم سري،الذهيب،(252:ص) ،3ط،األدابء

 .(3/1198)،4ط،مادة)مجع(،اللغة اتج الصحاح،اجلوهريّ(5)
الكبري،احملّققوالعاملاإلسالمي،التاريخفيلسوفزيد:أبواإلشبيلي،احلضرميخلدونبنحممدبنحممدبنالرمحنعبدهو(6)

 .(1/71) ،1ط ،الذهب شذرات ،هـ.ابنالعماد808تويفسنةذكاء،ووَتصيالوثقافةعلماالدهرنوادروأحد

 .(1/54)،2ط،ونخلد ابن اتريخ،(ابنخلدون7)
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وماحيتاجالنماسإليه،جعنهمجعناإليهمعىناالجتماعوماينتمثُ،إىلمعىنالرتبيةوإذانظران
ابإلصال وتعاهدها اإلنسانية االجتماعية احلياة ا:"بناء أبهنم االجتماعية تعريفالرتبية فيمكن حفيه؛

إىلحدّ األخالقيّ،التممامللوصولهبا ّ،التعامليّو،يفالنُّمو ،والتعاوينِّ منشأنه،والثقايفِّ ما وكلِّّ
إصالحاحلياةاالجتماعية".

الناسيفاحتياجومب ،إىلهذاالتعايشضرورياأنم غريمنفكنيعنهذاالتمازج؛فالشكم
حياهتم صالح هلم تكفل اليت االجتماعية الرتبية أمهية على دال  هذا ،أن اهلناء إىل يفوتقودهم

هذهاألمهيةأنم،عيشتهم هلاووضع،اإلنسانيفعيةاالجتماالرتبيةبنحزعةاهتمالكرميالقرآنوممايبنيِّّ
:دعائم

 :املؤمن اإلنسان ألخيه اإلنسان حب تنميةأوال : 
سريةمنهذاويتضحا،عمومالبشريفاالجتماعيةاحلاسةعليهاترتكزاليتالقاعدةوتلك

 ِّّ لوسج،إخوةوأصبحوا،هللايفواألنصاراملهاجرينبنيفآخىاملدينةإىلوصلاعندمالنيبِّ
وظلماألخوة،هذهمبقتضىيتوارثونصاروابلمؤمن،كلقلبيفنُقشتمكتوبة،وثيقةٍيفذلك

 ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئحئ مئ ىئ يئ جب حبېئ  ...:﴿هللاقولنزلحىتسارايالتوارثهذا

بنيتزالوال،وواثقةقوةمنعليه،كانتماعلىهللايفاألخوةوبقيت،التوارثفألغى؛(1)﴾
اليوم.حىتاملؤمننيمنالواعني

 :الفرد حلاجات كاستجابته  اجملتمع حلاجات اإلسالم استجابةاثنيا : 
منأبحديضرالوحبيث،هللاأحلماإطاريفاجملتمعحاجاتَتققعلىعملوقد

:اجملتمعحاجاتومن،الناس

 :والتكافل التعاون -أ

                                                           

 (.75سورةاألنفال)(1)
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ەئ وئ وئ ۇئۇئ  : ﴿...قال،معليهوأوجبهابلتعاوناملؤمننيعبادههللاأمرلقد

.(1)﴾ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی

 :والصرب ابحلق والتواصي التناصر -ب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  :﴿قال

 النماسعنيدفعابحلقوالتواصي،(2)﴾ٺ 

ابلصربوالتواصيتنحسر،وجيعلهااجملتمعيفاليتواآلاثم،املنكراتعلىويقضيةيبمصكل
.العجلةوتزولاملودةوتسودهالظلمويرتفعالعدالةفيهتسرياجملتمععلجي

 :اجملتمع أفراد بني الرتاحم على احلث -ج

علىوأثىن،(3)﴾   ...ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ  :﴿قال

.(4)﴾ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى :﴿قولهيفرتامحنيملااملؤمنني

والنهيابملعروفاألمرعلىالعاممبفهومهاحثتهبلمع،اجملتحاجاتَتصرملاآلايتوهذه
أتمنيوعلى،الغزاةوجتهيزهللاسبيليفواجلهاداملفاسد،ودفعاملصاحلجلبوعلىاملنكر،عن

.أفرادهلكلالكرميالعيش

 :اجملتمع تسود أن جيب اليت الصفات حتديداثلثا : 
.(1)﴾ ڈ ژ ژ ڑ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿:تعاىلقال

                                                           

 (.2سورةاملائدة)(1)

 (.3-1سورةالعصر)(2)

 (.29سورةالفتح)(3)

 (.17سورةالبلد)(4)
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.اراشداسعيديصبحاجملتمعيفسادتإنواليتالرفيعةالصفاتالكرميةاآلايتذكرتلقد
والصفح،وفاحشةإمثركلواجتناب،عليهوالتوكل،ابهللاإلميانإىلأشارتفقد
منيعنيهمماكليفالشورىوممارسةالصالة،وإقامبه،هللاأمرمالكلواالستجابةوالتسامح،

وهوواملسلمني،لإلسالمعدوكلمنواالنتصافاخلري،ووجوههللاسبيليفواإلنفاقأمر،
بعداالنتصارو،اإلحسانمقتضىوهواالنتصاف،علىالقدرةمعوالتسامحوالعفوالعدل،مقتضى
إىلمؤدايذلكنيكوأالبشرطيهديههللالعلالظاملعنوالتجاوزاملظاملعلىوالصربالظلم،
اإلسالمّي.اجملتمعيكونوهكذا،للمعرفةوالدعوةوالشرالفساد

 :اجملتمع هذا خريية أتكيد -1
الذي اجملتمع القيادةاإلسالمتعاليمامتثلهذا له اليت..تفاستحقأنتكون لكالقيادة

واآلخرة،الدنيايف،والسعادة،والصالح،واخلري،واحلق،الرابينواملنهج،اإلميانارتكزتعلى

...ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹڤ :﴿قال

﴾ َّ(2).
اليهود،أمةزعمتكما،والقوميةواجلنسية،العرقية،اخلرييةعنالبعدكلبعيدةرييةاخلوهذه"
فيهاماتداميةحرابكلهالعاملوكلفت،تهاففكلعقودمخسةمنذابلعرقيةألملاناأمةواخندعت

.لبشرامنماليني
وأن،عليهااملرحلةهذهبرانمجيقومأنوينبغي،اجملتمعيفتسودأنجيباليتالدعائمهذه

،واملدن،والبوادي،واحلواضر،واألرايف،القرىيفاإلعدادمرحلةيفاملشرفنيكلعلىيوزع

                                                                                                                                                                                     

 (.43-36سورةالشورى)(1)

 (.110سورةآلعمران)(2)
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الوصوليفهدافاألعليهايبىناليتاملراحلأهممنوالرتبية،اإلعدادمرحلةأنوالشك،والبلدايت
.(1)"والتوحيداإلمياندولةوإقامةالعاملنيعلىهللاشرعوسيادةالتمكنيإىل

***



 
 
 
 
 

 املطلب الثاين: تطهري األسرة املسلمة نفسًيا واجتماعًيا.
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  :﴿يقولهللا

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ڄ ڄ ڄ ڄ

.(2)َّ ﴾ژ ڑ ڑ ک ک ک  ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ
عنه،عماهنحاُكنموهنيكنبه،أحمحرحُكنممباأبمركن﴾..ڎ ڈ ڈ ...﴿":-رمحههللا–قالالسعديُّ

طاهرينتكونواحىتمأهلالبيتايواخلبث،والشر،األذى،:أي. ﴾ ژ ژ ڑ..... ﴿
فامحدوا حمضوأهنامبصلحتها،أخربكماليتوالنواهي،األوامرهذهعلىواشكروهربكم،مطهرين؛

                                                           

(1ّ  .(432:ص)،1ط،النصر بفقه املؤمنني تبصري،(الصاليبِّ
 (.33-32سورةاألحزاب)(2)
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ولتتطهرنفوسكم،لتتزكىبلمشقة،والحرًجابذلكعليكمجيعلأنهللايردملمصلحتكم،
.(1)"أجركمبذلكويعظمأعمالكم،وَتسنأخالقكم،

 :تطهري األسرة املسلمة نفسًيا واجتماعًيا.من رتبوية املستنبطة التطبيقات واآلاثر ال
 وأمرها مبعروفه: ،قولََّني املرأة عن خضوع ال -أ 

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ﴿:قال

 .(2)﴾ ڄ
ابنقال معىن اخلضوع: رجلوحال،نوملابلرقحورلعنخضقداللوايت:اخُلضمع":-رمحههللا–(3)األحعرايبِّ

.(4)"فِّيهحافيطمعلحهوخضعتبكالماهلحعخضإِّذااضعه:ختيوحهأحةاملرخياضع
اخلرُضوع":-رمحههللا–ناألثريوقالاب واملطاوعةاالنق: يالرجلأنخيضعلغري،ياد ووردهنح

.(5)"منهمِّعهايُطامبِّالقوليفهلحايلنيأي:،امرأته
 القول املعروف:معىن 

-رمحههللا–وقالالكفويّ،(7)"فاجرًايطمعالايحا:صحمعروف":(6)-محههللار–قالالفرماء
عنبعيًداحسًنا:معروفا":-رمحههللا–وقالاأللوسي،(1)"ابحلسالرعقلأحوعالشمرعرفهمعروفًا:محا":

                                                           

 .(664ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(1)
 (.32سورةاألحزاب)(2)

يفإليهمواملشارهبا،العاملنيأحدكان:اللغةصاحباألعرايب،اببنيعرفهاشم،بينموىلهللاعبدأبوزايد،بنهو:حممد(3)
 .(2/354) ،1ط،بغداد اتريخ،هـ.اخلطيبالبغدادي231تويفسنةهلا،احلفظكثريمعرفتها،

 .(1/109)1ط،مادة)خضع(،اللغة هتذيب،األزهريّ(4)
 .(2/43)،د.ط،مادة)خضع(،واألثر احلديث غريب يف النهاية،ابناألثري(5)
خلصهانهألعربية؛كانتملاالفراءلوال:ثعلبقال:ابلفراءاملعروفأبوزكرايء،الديلمّي،هللابدعبنزايدبنهو:حيىي(6

 طبقات يف النهاية غاية،ابناجلزري،(131:ص)،2ط ،واللغويني النحويني طبقات،هـ.الزبيدي207وضبطها.تويفسنة
.(2/371) ،د.ط القراء

 .(2/342)،1ط،القرآن معاين،الفراء(7)
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ذكر:وقيله،فيلكمأذِّنالوقيل:قومتريض،والهجربالاصحيحوقيل:ألحٍد،مطمِّعٍغريرح،الرِّيبة
.(2)"الكالممنإليهحيتاجوماتعاىلهللا

ى":-رمحههللا–قالالشيخبكرأبوزيد هلنتبعٌاملؤمننيونساء-املؤمننيأمهاتهللاهنح
منوقايةٌالنهيوهذاالرجال،معابنكساروترقيقهالكالمتلينيوهوابلقول،اخلضوععن-ذلكيف

،شهوةمرضقلبهيفمحنطمعِّ يفاحلاجةبقدراملرأةتتكلموإمناأسبابه،لتعاطي؛قلبهوَتريكالزَِّنح
منابلقولاخلضوععدحموإنم،األداءيفخاضعتلينيوال،إطنابوال،استطرادغريمناخلطاب
.(3)"واالحتشاموالعفة،احلياءبداعيإاليتمالابلقولاخلضوعوعدمالفرج،حفظأسباب

  

                                                                                                                                                                                     

 .(885:ص)،د.ط،الكليات،الكفوي(1)
 .(11/187)،1ط،املعاين روح،األلوسي(2)
 .(32:ص)،11ط،الفضيلة حراسة،بكرأبوزيد(3)
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 مر للمرأة ابلقرار يف البيت:األ -ب 
 معىن القرار يف اآلية:

.فمن﴾وحقِّررنح﴿وبكسرها،﴾ڃ ﴿افقرئبفتحالق،(1)﴾...ڃ ڃ ڃ :﴿قوله

منأنه:أحدمها:وجهانففيه-ابلكسر-قـحرحأحوحمحنر،أقـحرُّابملكانقـحرحررتمنفهو-القافبفتح-قرأ
-أقِّرُتابملكانقرر:قولكمنأنهالثاين: الوجهقِّررنح.وللنساءر،قِّ:واألمريقُر،وقحر:يقالالوحقحار،

.(2)-جيدةلغةوهي
لنساءاخلطابكانوإنالبيت،بلزوماألمراآلية:هذهمعىن":-رمحههللا–قالاإلمامالقرطيب

 ِّّ طافحةالشريعةوكيفالنساء،مجيعخيصدليلٌيردمللوهذا،ابملعىنفيهغريهنمدخلفقدالنيبِّ
تعاىلهللافأمرلضرورة،إالمنهااخلروجعنواالنكفافبيوهتن،النساءبلزوم ِّّ مبالزمةنساءالنيبِّ

.(3)"هلنتشريًفابذلكوخاطبهنبيوهتن،
ّ العريبِّ ابن نساءًرأيتفمابرِّية،منقريةألفِّعلىنيًفادخلتولقد":-رمحههللا–(4)قال

ابلنار؛ اخلليلفيهارمياليت(5)انبلسنساءِّمننساءأعفّوالعياالً،أصون فيهاأقمتفإيّنِّ

                                                           

(.33سورةاألحزاب)(1)
 .(2/282)،1ط،القراءات معاين،األزهريّ(2)
 .(14/179)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(3)
ختامعلماء،افظاملستبحراحل،منأهلإشبيلية،أبوبكرابنالعريّب:اإلمامالعاملِّ،دبنعبدهللابنحممداملعافريهو:حمم (4

)558)ص:،2ط،الصلةيفاتريخأئمةاألندلس،هـ.ابنبشكوال453تويفسنة،األندلس،وآخرأئمتهاوحفاظها
5 ) 

 :ابُلُسُ نَ
كانههناوادفيالم،وابضمالباءاملوحدةوال هلسنيمهملة،وسئلشيخمنأهلاملعرفةمنأهلانبلسملمسيتبذلكفقال:إنه

عليهاحىتقتلوهاوانتزعواانهباوجاءواهبافعّلقوها يسموهنابلغتهملسفاحتالوا حيةقدامتنعتفيهوكانتعظيمةجّداوكانوا
هذهاملدينةعلى  :فقيلابب

 لس، انب احلهذا انب عليهاأي االسم هذا وغلب هكذا انبلس متصلة كتبوها حىت استعماهلا كثر مث  :ية،
كثريةاملياهألهنالصيقةيفجبل،أرضهاحجر،بينهاوبنيوهيمدينةمشهور ةأبرضفلسطنيبنيجبلنيمستطيلةالعرضهلا
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ارًا،طريقيفامرأةرأيتفماأشهرًا، منهن،املسجدميتلئحىتإليهاخيرجنفإهنناجلمعة،يومإالهنح
.(1)"،األخرىاجلمعةإىلمنهمواحدةعلىعيينتقعملمنازهلنإىلوانقلنبالصالة،قضيتفإذا

أنيهدياألمةإىلرشدها؛لتحذواإىلحنوهذااملثالاملشرق...نسألهللا

  

                                                                                                                                                                                     

كلهيفاجلبل كورةواسعةوعملجليل =القدس،وبظاهرانبلسجبلذكرواأنآدم،الذيفيهبيتاملقدسعشرةفراسخ،وهلا
اجلبلالذيتعتقدا==عليه= وهبا فيه، سجد السالم،السالم، عليه أنالذبيحإسحاق، وعندهم كانعليه أنالذبح ليهود

وب تصّليإليه، والّسمرة يفالتوراة، مذكور وهو كزيرم، يكونوامسه ما أعظم اجلبلاعتقاد يفهذا عنيَتتولليهود كهفه
5/284معجمالبلدانيعظموهناويزورهاالسمرةوألجلذلككثرتالسمرةهبذهاملدينة،

 .(3/569)،3ط،القرآن أحكام،ابنالعريب(1)
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 ي املرأة عن ترَبُّج أهل اجلاهلية: َّنَ  -ج 
.(1) ﴾...ڃ چ چ چ چڇ .﴿:يقولهللا

املشيةمنقبلهنمنخمالفة"اآلية:منواملقصود،(2)"باألحجانللنماسالزِّينةإظهار":التربج
األقواليشملوذلك،شرًعاجيوزالمماذلكغريإىلللرجال،احملاسنوإظهار،وتكسريتغنيجعلى

.(3)"اتموتسرتتبذلعلىفليكناخلروجإىلاحلاجةمسمتفإنالبيوت،فيلزمنويعمها؛لمهاك
أمرهنهذهاآليةمنأوجهفرضاحلجاب؛فإنمهللالحمما":-رمحههللا–قالالشيخبكرأبوزيد

اهنمالبيوتيفابلقرار سافراتاتمتطيبمتجمالتوابخلروجاخلروج،بكثرةاجلاهليةتربجعنهنح
:أبموريكونوالتربج"قال:،(4)"بسرتهاهللاأمراليتاحملاسنوالزينةعنحاسراتالوجوه،

.عنهااألجانبالرجالأمامبدهنامناشيئاملرأةوإظهاراحلجاب،خلع-أ
.-عباءهتاأي-هباجلباَتتاليتمالبسها:مثلاملكتسبة،زينتهامنشيًئااملرأةتبديأن-ب
.الرجالأماموتكسرها،وترفلها،وتبخرتها،مشيتهايفاملرأةتثينِّّ-ج
.الزينةإىلالنظرمنللشهوةاَتريكأشدوهوزينتها،منختفيمالُيعلمابألرجل؛ضرب-د
.ابلكالمواملالينة،لابلقواخلضوع-هـ
نمومالمسةابلرجال،االختالط-و واملمرات،املراكبيفوالتزاحم،ابملصافحةالرجال،أبدانأبداهنِّ

.(5)" .وحنوها،الضيقة



                                                           

(.33سورةاألحزاب)(1)
 .(1/142)،1ط،مادة)برج(،املغيث اجملموع،املديين(2)
 .(14/180)،3ط،اجلامع ألحكام القرآن،القرطيب(3)
 .(33:ص)،11ط،الفضيلة حراسة،بكرأبوزيد(4)
 .(71:ص)،11ط،الفضيلة حراسة،بكرأبوزيد(5)
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 : ولرسوله   إبقامة الصالة وإيتاء الزكاة والطاعة هللاألمر  -د 

.(1)﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ  :﴿قالهللا

يفاآلاثركبريمنهلماملاابلطاعة؛عاًمااألمرجاءمُثم،ابألمروالزكاةالصالةهللاخحصم
اعتىنفمنالطاعات؛سائرأصلمهاواملاليةالبدنيةالطاعتنيهاتنيوألن؛املالوطهارةالنفسطهارة

ۉ ۉ ې ې ې ې ىى ائ  :﴿...قالوراءمها،ماإىلجرماتهالعناية؛حقمهبما

.(3)(2)﴾ وئ وئ ۇئ ۇئائ ەئەئ 

توحدةٌواإلسالم تجمعواحدة إطارتوالتشريعا،واألخالق،واآلداب،الشعائرفيه يف
اهيفكلهاوتتناسق،العقيدةهذهَتقيقيفتؤديهدورمنهاولكلٍّ،العقيدة هذاومن،واحداجتِّّ
.الدينهلذاالعامالكيانيقوموالتناسق،التجمع

هو،ورسولههللاوطاعةالزكاة،وإيتاءالصالة،إبقامةألمراجعلهللامثحّومن
تلكمنشيءٌيقومالألنه،بيتالنيبألهلوالسلوكيةاألخالقيةوالشعوريةالتوجيهاتخامتة

اليتتكتملهباالعقيدة.والطاعةالعبادةبغريرِّالتوجيهات

أوأبٍمنالغريذمةعناملستقلةاخلاصةيةاملالذمتهاللمرأةأنهناالزكاةإيتاءمنويُفهم"
الزواجقبلاملرأةمالجعلتراحلديثةاحلضارةلكنالزكاة؛ءإبيتاكلمفهاهللاأنمبدليلغريه؛أوزوجٍ

.لزوجهاالزواجبعدونسبتهاأبيها،إىلنسبتهااملرأةسلبترمثللزوج،الزواجوبعدلألب،

                                                           

 (.33سورةاألحزاب)(1)

 (.45سورةالعنكبوت)(2)

 .(22/13)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور،(22/6)،1ط،تفسري املراغي،املراغي(3)
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وانظرُهويتها،علىوتعدطمسلزوجهانسبتهاألناملال؛سحلربهامنملرأةاعلىأشدُّاملسألةوهذه
ومل،بكرأيببنتنقول:عائشةاآلنحىتزلنافما،-رضيهللاعنها-عائشةمننيأماملؤإىلمثالً
.(1)"!؟حممدامرأةعائشةأبهنا:أحدٌيقل

***

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(19/12023)،د.ط،الشعراوي تفسري،الشعراوي(1)
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ّ  املطلب الثالث: أدب دخول بيت   . النيب 
گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ﴿:يقولهللا

ڭ ڭ ڭ ۇۇ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ 

ى ى ائائ ەئ ەئ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېې ې

.(1)﴾َّ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئىئ ىئ ی ی ی ی جئ

" تطبيقي، عملي كواقع االجتماعية الرتبية جتسد اآلية تتضمنقدفوهذه آداابًجاءت
مل رسولبيتحىتمالبيوت،دخوليفاجلاهليةتعرفهاتكناجتماعيًة فقدهللا الناسكان؛

ا،أصحاهبامنإذنبالالبيوتيدخلون أصبحتأنبعدالنيببيوتيفأظهراحلالهذاكانورمبم
انتظاريفجيلسعليهيوقدطعاًمايرىوحني،يدخلبعضهموكان،واحلكمةالعلممهبطالبيوتهذه

إىلدعوةبدونليأكل؛الطعامهذانضج الطعام وأيخبعدجيلسبعضهموكان! يفذالطعام
؛فجاءتهذهاآلايتلرتسم(2)"وأهلهللنيبإزعاجمنهذايسببهمباشاعرٍغريرح،والسمراحلديث

اِل:وهيكالت،تلكاآلداباالجتماعيةاليتينبغيأنَتتذىيفدخولبيوتالنيب

ّ   -أ   : األدب يف دخول بيوت النيب 
بيتيفوليمةإىلمدعيتإذانكمأبللذينآمنوايفهذهاآليةنداء" ِّّ البيتتدخلوافالالنيبِّ

شغلٍيفالبيتأهليكونذلكقبلإذإعداده؛وانتهىنضجه،متحمقدالطعامأنمعلمتمإذاإال
نحوقدعنكم، بدارمباأنهإىلاحلال،هذهعلىوهنّتروهنّأنحيسنفالوالعمل؛لةالبذثيابيـحلربحسر

لكمأذنالذيالبيتفادخلواالرسولدعاكمإذاولكن،إليهالنظرلحيالماإحداهنممن

                                                           

 (.53سورةاألحزاب)(1)

 .(5/2877)،17ط،القرآن ظالل يف،سيدقطب(2)
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ألوانلتتبادلوا؛فيهمتكثواوال،واخرجوا،فتفرقوا،أكلهإىلدعيتمالذيالطعامأكلتمفإذابدخوله،
.(1)"املختلفةوفنونه،احلديث

إىليناملدُعوبعضنفإالكثريون؛يبعدعنهالذياألدبهذاإىلاليوماملسلمنيأحوجوما
متأذون-جابابحلاإلسالمأمريراعونالذين-النساءو،احلديثهبمويطولبعده،يتخلفونالطعام
حالة،لكلوكفاءغناءإلسالميااألدبويف!يشعرونالحديثهميفماضونواألضيافون،حُمتربس

القومي؟!اإلهلياألدبهبذاأنخذكنالو



 : طاب مع زوجاته األدب يف اخل -ب 
ملفإنإليه؛حيتاجالأوذلكاخلطاب،إىلتاجحيأنإمافإنهزوجاته،خطابيفأدهبموأما"

فإهننحنوها،أوالبيتأواينمنريهغأومتاًعا،ُيسألنحكأنإليه،احتيجوإنتركه،فاألدبإليه،حيتج
وراءيسألن فاحلاجةلعدمالنظر؛عنيسرتسرتمن حاٍل،بكلممنوًعاإليهنالنظرصارإليه؛

أبعدذلكحكمةذكرمث،هللاذكرهالذيالتفصيلفيهوكالمهن بعدوكلماالريبة،عنوأنه
.(2)"لقلبهوأطهرهلأسلمفإنهالشمر؛إىلالداعيةاألسبابعناإلنسان

يفصوالرتخاحلجب،وإزالةاالختالطإن:أحديقلالهللا؛قالماغريأحديقلفال"
وعلىاملكبوتة،الغريزةتصريفعلىللقلوب،وأعونأطهراجلنسنيبنيواملشاركة،واللقاءاحلديث
املشاعروترقيقابألدباجلنسنيإشعار الضعافهللاخلقمننفريقولهماآخرإىل-والسلوك

الطاهراتالنيبساءنعنهذايقولوهللاهذامنشيًئاأحدٌيقلال-احملجوبنياجلهالاملهازيل
وإليهمإليهنتتطاولالممنهللارسولصحابةمناألولالصدررجالوعن،املؤمننيأمهات

األعناق والتجارب،هللايقولماغرياملدعنيوكذبهللا،بصدقيهتفامللموسالعمليوالواقع!

                                                           

 .(22/29)،1ط،تفسري املراغي،غياملرا(1)
 .(670ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(2)
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يفأظهرأقصاهفيهااحلراالختالطبلغاليتالبالديفوهي،نقولملامصدقةالعامليفاليوماملعروضة
(1)"دليل؟!كلمنوأقطعهذا

 املأذون هلم يف هذه املخاطبة دون حجاب :  -ج 
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿:يقولهللا

.(2)﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿٹ ٹ ٹٹ
نذكرملا" أنأحٍد؛احتيجلكلاعاماللفظوكانحجاب،وراءمنإالامتاعيسألنالأهنم

؛(3)"عنهماالحتجابعدميف﴾َّٱ ٻ ٻ﴿وأنهاحملارم،مناملذكورون،هؤالءمنهيستثىن
منأابألباأكانسواءآابئهن،دخولحنياحلجابتركيفالنيبأزواجعلىإمثفال"

أوأخواهتن،أبناءوأ،إخواهننأبناءأوإخواهننأورضاعا،أونسباأبنائهنأوالرضاع،منأمالنسب
منعنهناالحتجابيفملاالعبيد؛منأمياهننملكتماأووالبـُعردحى،منهنالقرىباملسلماتالنساء
.(4)"عليهنابخلدمةيقومونألهنم؛املشقة

وخاالته،عماتههنمعمنحيتجنبملإذاألهنناألخوال؛والاآليةاألعمامهيفهذيذكرومل"
اببمنوخاهلن،عمهنعناحتجاهبنفعدم-عليهمرفعتهنحمع-واألخواتوةاإلخأبناءمن

.(5)"أوىل

ڤ  ﴿:شيءكلِّّعلىاطِّّالعهإىلواإلشارةهللا،تقوىإىلالتوجيههذانلحظأنيفوتناوال"

التقوىألناملواضع؛هذهمثليفيطمرِّدُهللاومراقبةابلتقوىفاإلحياء؛َّ ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڤ

                                                           

 .(5/2878)،17ط،القرآن ظالل يف،سيدقطب(1)
(.55األحزاب)سورة(2)
 .(671ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(3)
 .(22/33)،1ط،تفسري املراغي،املراغي(4)
 .(671ص:)،1ط،الرمحن ميالكر  تيسري،السعدي(5)
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.(1)"القلوب!علىالساهراليقظالرقيبوهيواألخري،األولالضمانهي

***



 ه.وحكماملطلب الرابع: التـهَبنّ  
ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ﴿:يقولهللا

.(2)َّ  ﴾ک گ گ گ گڈ ڈ ژژ ڑ ڑ کک ک 
" هللا مهمد لنبيه أبمره السورة هذه افتتاح طاعيف عن والبعد الكافرينبتقواه ة
بنلزيدتبنِّّيهإلبطال،واملنافقني عادةًالتبينوكان،تبنِّّيهمإبطاليفاملؤمنونليتمبعه؛حارثة

أبطلهافلمماالشعوب،سائرويفالعربيفمستحكمةً ُّ الكافرينمنأعداؤهعليهشنمع النيبِّ
ويتوكملإليهيوحيمايتمبعوأبنأعداءه،يطيعوالوحدهيتمقيهأبنأبمرهالسورةهذهفابتدأواملنافقني؛

جيعلملوأنهغريه،وخوفخوفهبنيهبماجيمع،جوفهيفقلبنيلرجلٍجيعلملأبنهأخربهمثُّعليه
إبطالوهواملقصود،إىلبذلك؛ليتخلمص-أميكظهرعليّ:أنتلزوجتهقالإذا-أممنيلرجل
قالفكأنّهالتبيّن يكونأنيصحُّفالأبوين؛البنٍأجعلمل،أّمنيوال،قلبنيلرجلٍأجعلملكما:

منعندهأعدلألنه؛آلابئهميدعوهمأبنأمرهممثُ،أبفواههمذلكقوهلممبجرِّدأبناءهمأدعياؤهم
م م،ملندعوهتِّ سبقإنمعليهجناحوال،أبناؤهمالالدِّينيفإخواهنمفهمآابءهميعلمواملفإنيتبنموهنح
أنمذكرمث،قصدغريمنذلكإىللساهنم م أمهاهتم،وأزواجهأنفسهم،منابملؤمننيأوىل النيبِّ
أوىلبعضهمواألقرابءمنهم،أحدبذلكخيتصمأنيصحوالهلم،وأمومتهنمأبومتهيفسواءٌفكلُّهم
أبنهبتذكريهذلكدأكمث،همعنأجنيب-ابلتبيّن-إرثهميفيدخلأنيصحفالاإلرث؛يفببعض

                                                           

 .(5/2879)،17ط،القرآن ظالل يف،سيدقطب(1)
 (.4سورةاألحزاب)(2)
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يفيصدقونالذينليسألأحًدا؛فيهاخيشواوالرسالتهمغوايبلأنميثاقهمقبلهالنبينيومنمنهأخذ
.(1)"ماأليعذاابهبميكفرملنويعدّصدقهم،عنتبليغها





:من حترمي التبن اآلاثر والتطبيقات الرتبوية املستنبطة

ّقبلبزوغمشساإلسالمالتبينهوأحدتلكالصُّ كانتمنتشرًةيفاجملتمعالعريبِّ وقد،وراليت
كانتقواننييعملهبا،كانلهآاثرهاالجتماعيةاليتانصهرتيفواقعالنماس كعملاملسلمنيمبا،بل

يرثمنتبنم،هلمبعدذلكمنالشمرائعهللاسنم كاناملتبىنم اهيفوفرضعليهممنالفرائض؛فقد
ولذينكاألمرينوغريمهاآاثرمهااملرتتبةعليهما؛ولذاجاء،وينتسبإليهدونأبيهووالده،حالموته

وميكنإظهار،الكرميةمتامغريهامناألخالقكماجاءإب،اإلسالمبنقضهذهاخلصلةغرياحلسنة
التطبيقاتالرتبويةيفالنقاطالتالية:

 اس:املقبول من عادات النه  -أ 
،ابلقرآنالعملقيل:معناه"،(2)"إمنابعثتألمتمصاحلاألخالق":جاءيفاحلديثقوله

.(3)"تالوتهوحسنوتدبره،وقصصهأبمثالهواالعتبار،آبدابهوالتأدب،حدودهعندوالوقوف
الناسواعتاد درجعليه ما كلُّ حسًنافليس يكونجائزًا أنتكونتلكمنبلالبد،وه

.ملاجاءبهالشمرععادةغريخمالفةال

                                                           

 .(7/92)،1ط،القرآنية املوسوعة،شرفالدين(1)
ّ،(8952رقماحلديث)(14/513)،1ط،محدأ مسنديف،أخرجهاإلمامأمحد(2) .-رمحههللا-وصححهالشيخاأللباينِّ

ّانظر:األلبا   .(2349)رقماحلديث،د.ط،صحيح اجلامع الصغري،ينِّ
 .(4/264)،3ط ،املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرعاة،املباركفوريّ(3)
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 يفنفوسالعربقدوالتبينِّّ بيدأنه،ولذاملترأحًداينفرعنه،،واستحسنتهعقوهلم،استقرم
الشريعة ردمته حي،مما ملا عليه؛ تقرم العظيمةومل االجتماعية تلكاملفاسد من واآلاثر،مليفطياته
السلبيةاجملتمعية.

اعادةيبطلحينماسبحانهواحلقُّ":-رمحههللا–اوييقولالشمعر ذميمة،عادةيبطلإمنا،لتبينِّّ
يعيشىنمبحتـحمُالرفالولداحلقوق؛وضياع،األنساباختالطإىلتؤديكياهنا،وهتدماألسرة،بناءتُقوِّض

أخوها،أنهعلىلهتعامالبنتكذلكعنها،غريبٌوهوابنها،أنهعلىاألمتعاملهكابنها،األسرةيف
.أحدعلىخيفىالامالفسادمنهذاويفكذلك،ليسوهو

السببية،هذهلرتدأنتوأتيتلوجودكامباشرسبًباهللاجعلهالذياألبيكونفكيفوأيضاً،
أنر-إذن-عليكالسهلفمنأبيكيفالسمببيةالبنوةتنكرحنيوأنتصاحبها،غريإىلوتنقلها

.(1)"اجلميل!!إنكارعلىجترأتوقدالوملِّحأواًل،خلقالذيبِّّباملستنكر

 عناية اإلسالم مبقومات احلياة األساسية: -ب 
العلماءأطلقعليهاواليت،معيةوالقيماجملت،تظهرلناعنايةالشمريعةبتلكاألسساحلياتيةو

شاربحبد؛العقلوحفظالردة،إىلوالداعيةاملرتدبقتل؛الدِّينوهي:حفظ،ابلضرورايتاخلمس
دِّ؛النمسحبوحفظابلقصاص،؛النفسوحفظ،اخلمر ابختالطاألنسابتضييعإىلاملفضيالزَنححبح
دِّ؛العرضوحفظاملياه، .السارقبقطع؛وحفظاملال،القذفحبِّ

.وشيجةببابالهعالقة-منبنيتلكالضرورايت-ومماهوظاهرأنحفظالنمسب" لتبينِّّ
اعنتدافع-الكبرياجملتمع-األمةأنمفكما يهنيأو،أسرارهاوينقلخيوهُنا،منإبعدامكياهنِّ

.األمةتمعجملنواةهوالذي-الصغرياجملتمع-ذلكاألسرة،كذلكحكمها؛أورئيسها
نسبابلوتعارفواوقبائلهم،آبابئهمالناسوعرفاألنساب،حفظتأنذلكنتيجةمنوكان

.(1)"الضياعمنالنسلوحفظ،املصاهرةأو

                                                           

 .(19/11926)،د.ط،الشعراوي تفسري،الشعراوي(1)
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 عدل اإلسالم وحفظه للحقوق: -ج 
 .(2)﴾..ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ﴿:يقولاحلقُّ

الذيللوالدعدل،يهألبالولديدعىأنوعدللقسطوإنه":-رمحههللا–يقولسيدقطب
معهويتعاونويورِّثه،ويرثهأبيهاسمحيملالذيللولدوعدل،حيةمنهبضعةٍمنالولدهذانشأ

.وأجدادهآابئهوخصائصخلصائصهومتثيلهالكامنة،بورااثتهلهاامتدادويكون
الفطرّي،هاأصلعلىعالقةٍكلمويقيم،مكانهيفشيءٍكلميضعالذيذاتهيفللحقوعدل

،مزاايهايعطيهوالنوة،البتبعةاحلقيقيالوالدغريحيملالأنهكما،ولدوالوالدعلىمزيةيضيعوال
يفالتبعاتجيعلالذيالنظامهووهذا!خبرياهتاحيابيهوالالبنوةتبعةاحلقيقيالولدغريحيملوال

بناءيقيمذاتهالوقتيفوهو،الواقعمنمستمدقدقياثبتٍأساسٍعلىاألسرةويقيم،متوازنةاألسرة
.(3)"العميقالفطريالواقعمطابقةومن،احلقمنفيهامباقويةحقيقيةٍقاعدةٍعلىاجملتمع

 األخوة اإلسالمية: -1
.(4)﴾...ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ ..﴿:يقولاحلق

أنعنهاختلفاليتلك،كذاجلنسيةوالفوضى،اجلاهليةيفاألسرةعالقاتيفللفوضىانظر"
إعادةبصددوهو-مراألاإلسالميسرفقداألحيان؛بعضيفاآلابءجيهلوأناألنساب،ختتلط
اآلابءمعرفةإىلاالهتداءعدمحالةيففقرمرح-أساسهاعلىاالجتماعيالنظاموإقامةاألسرة،تنظيم

عالقةٌوهي،فيهواملواالةالدِّينيفاألخوةعلىاقائمًاإلسالمية،اجلماعةيفلألدعياءمكاانًاحلقيقيني
دفعيفوالتكافلالتوارثكالتزامحمددة،اتالتزامعليهاترتتبال،شعوريةٌأدبيةٌ وهي-الدايت

رابطةبغرياألدعياءهؤالءيرتكالكيوذلك-ابلتبينِّّكذلكتلتزمكانتاليتابلدم،النسبالتزامات
                                                                                                                                                                                     

 .(64:ص)،25ط،وأساليبها اإلسالمية الرتبية أصول،لنحالويا(1)
 (.5سورةاألحزاب)(2)

 .(5/2825)،17ط،القرآن ظالل يف،قطبسيد(3)

 (.5سورةاألحزاب)(4)
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وحقيقة،اجلاهلياجملتمعيفاخللخلةحقيقةلناصيصوِّرالنوهذا،التبينرابطةءإلغابعداجلماعةيف
األسرةنظامإبقامةاإلسالمعاجلهااليتاخللخلةوتلك،الفوضىهذه،اجلنسيةالعالقاتيفالفوضى

األسرةالسليمة.أساسعلىاجملتمعنظاموإقامة،األبوةأساسعلى
الذياجلديدالتنظيمجديةلتوكيد؛سبالنمنوالتأكدالتثبتيفهللارسولشددولقد

بوصمةاألنسابيفاحلقيقةيكتمونالذينوتوعد،اجلاهليياالجتماعللتخلخلأثرٍكليلغي
كفرأحبِّيهِّغريإِّىلحمحااّدعىرجلمنكفر؛فقدجاءيفاحلديث:"ليسال التشديدوهذا"وهويعلمإال

بكلوحياطتهادحخحلٍكلِّّومنشبهةٍكلِّّمنوروابطهااألسرةبصيانةسالماإلعنايةمعيتمشى
النظيفالسليماملتماسكاجملتمعبناءعليهاليقيموالثبوت؛والقوةالستقامةواالسالمةأسباب
.(1)"،العفيف

***

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                           

 .(5/2826)،17ط،القرآن ظالل يف،سيدقطب(1)
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منيالرتبويةمناجلانبالسياسّي.املضااملبحث الثاين: 
 مطالب.ثةويشتملعلىثال

،حزاببعدأنقدمتالباحثةالكالميفاملبحثالسابقعنالرتبيةاالجتماعيةيفسورةاأل
وبيان،تنتقلابحلديثيفهذااملبحثإىلالرتبيةالسياسية،وأظهرتاجلوانباليتَتققتلكالصورة

 الية:ملطالبالتوذلكيفا،والتطبيقاتاملستنبطةمنها،مظاهرَتقيقهامنخاللهذهالسورة

 املطلب األول: مفهوم الرتبية السياسية وأمهيتها. 
املعاهدةووأنهيدورحولالتنشئة،(1)يفالفصلالثاينمنهذهالرسالةتقدمبيانمعىنالرتبية

شيًئافشيًئاإىلبلوغحدِّالتمماموالكمال.

 معىن السياسة يف اللغة:
أي،يحسوسهاألمرزيدساس والسموس"،(2)أبمرهوقامدبمرهُ: يقالالرايسة؛: ساسوهم:

قيلالشخص،رأسواوإذاسوًسا، وتقول،وأساسوهسوسوه،: أيسياسةاألمرساس: ،بهقام:
أي،فالنٍبينأمرفالنٌسوس:ويقال،يسوسهمجعلوه:أي،القومسوسه:وتقول ،سياستهمكلف:

.(3)"هيصلحمباالشيءعلىالقيامهيوالسياسة:
 وأما يف االصطالح:

منها:،عرِّفتالسياسةيفاالصطالحبعدِّةتعاريف
 الكفو-أ هللا–يّقال السياسة":-رمحه لقاستصالحهِّي: يقالطّرِّإِّىلحإبرشادهم،اخلر

املنجي والعامةاخلرحاصمةعلىاألحنبِّيحاءمنوحهِّيواآلجل،العاجليفِّ طِّنهميفِّ ،ظاهرهموحابح

                                                           

 (منهذاالبحث.66:ص)تقدم(1)

 .(1/295) ،د.ط،وس(مادة)س،املنري املصباح،الفيومي(2)
 .(6/108)،3ط،مادة)سوس(،العرب لسان،ابنمنظور(3)
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كلمِّالسوحمن غري،ومنالرعلماءورثالطنيوامللوكعلى الح ظحاهِّرهمر ُهميفِّ حنربِّيحاءعلىنـر ةاألر
غري ابطنهمالح .(1)"اخلرحاصمةيفِّ

"اعنفأوالطف،صلحهايمباالرعيةحياطة:السياسة":-رمحههللا–(2)النسفيوقال-ب
(3). 

،السياسة:حكمالناس"وقيل:-ج موتوِلِّّ .(4)"وإدارةحشئوهنم،قيادهتح

قائمةوه كلها واملعاين التعاريف الناسذه شئون على القيام معىن وتدبريها،على
ومنهناجاءقولالنسفي،ومنهماملخالف،مُثّالناسيفذلكصنفان:فمنهماملطاوع،واستصالحها

كانذلكابلعنف القيامعلىشئونالناسحىتولو السياسة عبارتههذهاليقصدولعلمهيف،أبنم
اذلكإشارة،متهالشريعةذلكالعنفالذيحرم فيهاإقامٌةلدينهللاتعاىل.قوةالسلطاناليتوإمنم

گ گ گ گ ڳ  ..﴿:حولتفسريقوله-رمحههللا–(5)وهلذاجاءيفتفسريابنكثري

إالاألمرهبذالهطاقةأالعلم،هللانيبإنفيها-رمحههللا–قتادةقال"ومانصُّه:،(6)﴾ ڳ
السلطانفإنهللا؛دينوإلقامة،هللاولفرائضهللا،وحلدودهللا،لكتابنصريًاسلطاانًفسألبسلطان؛

،"ضعيفهمشديدهمفأكلبعض،علىبعضهمألغارذلكولوالعباده،أظهربنيجعلههللامنرمحة
كثري هللا–مُثمقالابن ومنوانوأه؛عاداهملنقهرٍمناحلقِّّمعبدالألنهاألرجح؛وهو":-رمحه

                                                           

 .(510:ص)،د.ط،ياتالكل،الكفوي(1)
مفيدة،تويفسنةمصنفاتله،أحدالزهاداملتأخرين:الدينحافظالربكات،أبوالنسفي،حممودبنأمحدبنهللاهو:عبد(2)

 .(3/17) ،2ط،الكامنة الدرر،ابنحجر،(1/270)،د.ط،احلنفية طبقات يف املضية اجلواهر،هـ.حمييالدين701

 .(117:ص)1ط،الفقهية يفاتالتعر ،الربكيت(3)
 .(2/1133)،1ط،املعاصرة العربية اللغة معجم،أمحدخمتار(4)
 .(5/111)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(5)
 (.80سورةاإلسراء)(6)
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واآلاثم،الفواحشارتكابعنابلسلطانليمنع:أي"ابلقرآنيـحزحعُالماابلسلطانلحيـحزحعهللاإن:"املأثور
."الواقعهووهذاالشديد،والتهديداألكيد،الوعيدمنفيهوماابلقرآن،الناسمنكثريٌميتنعالما

اليتتعنيوميكنتعريف نية والقواننيالرابم الدينية السياسيةأبهنا:"التنشئةعلىالتعاليم الرتبية
الناسعل أمور زمام م،ىاستالم قيادهتح شئوهنم،وتوِلِّّ إىلبلوغحدِّ،وإدارةح فشيًئا شيًئا ومعاهدهتا

".التماموالكمال

ّ وهواحلذر،جًدامهمأبمرسلمنياملتعريفمنبدوال":-هللارمحه–(1)قالالشيخاأللباينِّ
أال،الشرعيةالسياسةعلىالسريهواجبالووإمنا،أهلهاالظاملِّاملعاصرةالسياسةأبوابمنولوج

السلفمنهجوعلىوالسنةالكتابضوءيفإالالرعايةهذهتكونوال،-األمةشؤونرعاية-وهي
تفتحاليتالغربيةالسياسةتلكأما،العادلنيواألمراءالعاملنيالعلماءمناألمرأوِلوبِّيحدِّ،الصاحل
وضربهأبسهاأصابهببحرها؛غرقأوخلفهاانساقمنوسائر،هلادينفالأصحاهباوتغرأبواهبا

عوقبأوانه؛قبلالشيءتعجلمن:قالمنهللاورحم،األصلقبلابلفرعانشغلألنهجحيمها؛
.(2)"حبرمانه

الرتبيةال بلهي،يفالرتبيةالقتاليةفحسبالرتبيةالقيادية؛فليستمنحصرةسياسيةتعينإنم
جلميع اإلنسانيةشاملٌة آنًفا،جوانباحلياة املذكورة النظريفتعاريفها يظهرحنيإعادتنا ،وهوما

ويوِّضحأمهيةتلك الرتبية.وهذامايبنيِّّ
كانتحياةالنماسالتستقيمإالبتنصيب النمظريفشئوهنم؛فذاكوالشكفإذا شخٍصيتوىلم

هل واإلعداد السياسية الرتبية علىأمهية ألنواعاملعارفيف،ادال  اجلامعة العارفة وتكوينالشخصية

                                                           

ّث،عالممحدِّخالرالشيهو:(1) علماحلديثوأتثربهجذبه:مةالشامأبوعبدالرمحنحممدانصرالدينبننوحجنايتاأللباينِّ
أحدٍ،حىتعرفبه من اشتغالٌوما له احلاضر منةٌيفالعصر احلديثإالولأللباينيفعنقه يفعلم ، .1420تويفسنة هـ

 (.10/368)،1ط،دةموسوعة مواقف السلف يف العقي،املغراوي

 .(29:ص)،د.ط،الواقع فقه،األلباين(2)
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اجملاالت تالنماسيعيشونيفسعادٍةوهناءواخلليفةالناصح؛وجد،فإنهمىتوجدامللكالصاحل،شىتم
اوجدغريذلك؛كانتحياهتمعلىالعكس.ومىتم،وطمأنينةابل

ومنبعدهمعمربنعبد،لفاءالراشديناألربعةوذاكالتيماراألولهوالذيتراهمتمثِّّالًيفاخل
-والتزال-دمرمتاألمةدوالحرج؛فقوأماالتياراملقابلفعد،امسالذيلقِّّبابخلليفةاخل،العزيز

إىلذلكذاكحنيتسربأسبابهجتدهاعائدةوكلُّ،والويالتاملهيبةوذاقتالنكبات،أبايٍمعصيبة
كلها،واملعريفالنمقصالديينواإلمياين وكثريًا،ومنهممنضيمعبعضها،فمنهممنمجعتلكالنقائص

لتلكالقواع كانينبغيالسريعلى،دالشرعيةيفالسياسةمنهؤالءمليكنمتبًعايفسريته واليت
فيتحتمعلىاآلابءواملمنهاج اإلعدادها؛وهلذا دةالقيا-علىاحمليطالصغريسواء،ربنيوالقادةهذا
كرمية.مة؛فتسعدوهتنأحبياةعزيزة؛حىتيعوداجملدإىلاأل-قيادةاألمة-أواحمليطالكبري،-األسرية

***
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 .-الكفهار–لظاهر ذير من العدوّ  اخلارجّي ااملطلب الثاين: التح
 التحذير وقع الذي األول الصنف عن احلديث الباحثة ستتناول املطلب هذا ومنيف منه

اخلارجيالكافرالظاهر.،طاعتهيفهذهالسورة وهوالعدوُّ
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿:ابتداءالسورةيفقالهللا

.(1)﴾ٺ 
واملنافقني،ابلكفرامللجونوهم،الكافرينطاعةمنتعاىلحذمره":-رمحههللا–قالابنعطية

ماآلية:وسببيبطنونه،الوهملإلمياناملظهرونوهم هللارسولعلىيتسخبونكانواأهنم
ميفكانورمبا،واإلراداتابلطلبات فكانالنصائح؛مدخليدخلوهناوهمالشمرععلىسعيإراداهتِّ

لقههللارسول ااستئالفهمعلىرصهوحالعظيمخبِّ بسبباآليةفنزلتاألمور؛بعضيفينههمالرمبم
.(2)" حمفوظةكثريةطلباهتميفوالنموازل،عداوهتمعلىوتنبيها،منهملهَتذيرًاذلك

ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ چ ﴿يفثناايسورةاألحزاب:وقالهللا

.(3)﴾ ڇ ڇ
" ِّّ للنيبِّ ي اخلطابهنح وهذا واملنافقنيفيماعنطاعة تركمنعليهبهيشريونالكافرين

عليههوماعلىوأمٌرلهابلثباتوجهل،ابطلٍمنليهعهممابيانعدممنأويعبدون،وماالناس
."(4)هللاإالأحًداخيشىأندوندعوتهتبليغواملضييفحّق،من

                                                           

 (.1سورةاألحزاب)(1)

كسببنزوٍللآليةيفالكتب-رمحههللا-أجدماذكرهابنعطيةومل،(4/367)،1ط،الوجيز احملرر،عطيةابن(2) مذكورًا
 املعتنيةبذكراألسباب؛فاهللأعلم.

 (.48سورةاألحزاب)(3)

 .(11/223)،1ط،الوسيط التفسري،الطنطاوي(4)
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االجتماعيوالتنظيم،والتوجيهريعالتشابتداءقبلالسورة،أوليفالوارداخلطابذاتوهو"
توجيهبزايدةوهوهنا،اجلديد ِّّ شيءٍيفبطاعتهميتقيهوأالواملنافقنيلكافريناأذىحيفلأالالنيبِّ

.(1)"﴾ چ ڇ ڇ﴿الوكيلهووحدهفاهللشيء؛يفعليهماالعتمادأو

 
 :التطبيقات واآلاثر الرتبوية املستنبطة يف التحذير من الكافرين

كثريًا أناملريدالستنباطالتطبيقاتالرتبويةيفهذاالبابسيجدشيًئا ،طويالًوقواًل،الشكم
واليتهيمنأهّممايشارإليهيفهذا،ولكنستحاولالباحثةذكراألموراليتهلاصلٌةقويةابآلية

وسيكونذلكيفضوءالنقاطالتالية:،الصدد

 نابذة طاعة الكافرين:م التقوى خري دافٍع على -أ 
النقطة؛حيسنمنقبُلذكرمعىن يتعلقهبذه سليفبيانما ويف،التقوىيفاللغةقبلالرتم

االصطالح.

 التقوى لغًة:
التقوىأصلهاوقوىمنوقيت،فلمافتحتقلبتالواواتء،مثتركتالتاءيفتصريفالفعلعلى

2.االتقاءوحاهلايفالتقىوالتقوىوالتقيةوالتقي
التقوى يف االصطالح: 

اذ"معناها:يفقيلماوأمجع،عرِّفتالتقوىبتعاريفكثريةٍ وذلكهللا؛عذابمنوقايةاختِّّ
.(3)"نواهيهواجتنابهللا،أوامربفعل

                                                           

 .(5/2873)،17ط،القرآن ظالل يف،سيدقطب(1)
 (15/404)3(،ط،مادة)وقىلسان العرب ابنمنظور،(2
 .(1/335)،1ط،العثيمني تفسري،العثيمني(3)
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بطاعةتعملأنالتمقوى":-رمحههللا–(2)حبيببنقولطلق(1)ومنأمجلماقيليفذلك اّللم
،وثوابترجاّللمِّ؛مننورٍعلى .(3)" هللاابعقختافهللاِّ؛مننورعلىاّللمِّمعصيةحترتكحوأناّللم

هلل الذكر دائم أفعاله،فاملتقي ويف أقواله سكناته،يف ويف حركاته القاصرة،يف تعامالته يف
اللمتقنيولذلكلحمماذكرهللاواملتعدية؛ أهنم ٺ ٺ ٺ ﴿هتمفقال:ذكرصفا،اجلنةوبنيم

ڤ ڦ ڦ ڦ   ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ

 ڍڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

﴾(4).

 مهماكانالثممن.علىكلطاعةمطاعةهللاالشكأنهسيقد،فمنكانتحالهكذلك


 وجوب تبليغ رسالة هللا ودينه: -1
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀٺ ٺ ٺ ﴿:يقولهللا

عليهمأخذأنهمنهللاوهذاإخبار"،(5)َّ ﴾ٺ ٿ

.(6)" واالتفاقوالتناصروالتعاونالته،رسوإبالغهللا،دينإقامةيفوامليثاقالعهد

لصريحاخلاصوجاءيفذلكاألمرا ِّّ ذلكخوفواليثنيهعن،هالتبليغعليوأن،للنيبِّ

                                                           

.(3/190)،1ط،العثيمني تفسري،العثيمني(1)
 .(7/169) ،1ط،الكربى الطبقات،هـ.ابنسعد90تويفبعدسنة،كانمنالعباد،يالبصرالعنـحزحيحبيببنهو:طلق(2)

 .(1/362)،1ط،روائع التفسري،ابنرجب(3)
 (.135-134سورةآلعمران)(4)

 (.7سورةاألحزاب)(5)

 .(6/382)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(6)
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چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ  :﴿يقول،حاميهوانصرههللافإنمناملخلوقني؛

.(1)﴾ ...ڎ ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑک
وهووأجلِّّها،األوامرأبعظمحممدلرسولههللامنأمرهذا":-رمحههللا–يقولالسعديّ

واألقوال،واألعمالالعقائدمنعنهاألمةتلقتهأمرٍكلُّهذايفويدخلإليه،هللاأنزلملاالتبليغ
اجلهالوعلمويسر،وبشروأنذر،ودعاتبليغ،أكملفبلمغاإلهلية؛طالبواملالشرعيةواألحكام

أمتهدلمإالخرييبقفلم،ورسلهوكتبهوفعلهبقولهوبلغالرابنيني،العلماءمناصاروحىتاألميني
أئمةمنبعدهمفمنالصحابة،مناألمةأفاضلابلتبليغلهوشهدعنه،حذرهاإالشرموالعليه،
.(2)"املسلمنيورجالالدين

ابنعاشور العالمة واملنافقنياليهودمنكفارالبهمراداآليةيفوالناس":-رمحههللا–وقال
اعليه،خبوفتؤذنالوقايةمبعىنالعصمةألنمواملشركني؛ يفوليسأحباءه،الأعداءهعليهخيافوإمنم

النيبءيهمكانالذيهوذلكألناملشركني؛يالاغتمنالعصمةفاملراد؛لرسولهعدوٌاملؤمنني
فأما،هدايتهمعلىحريًصاكانإذللناس،النيبءبهحيكانالذياهلديلتعطملذلكحصللو؛إذ

هللايفأوذيممنليكونهللارسولانلممافذلكوإضرارأًذىمنذلكدونما رماهفقد:
تكرمرقدهللارسولهباوعداليتالعصمةوهذه،وجههجمشوقد،أدموهحىتابحلجارةاملشركون

.(3)"رآنالقغريويفالقرآنيفهباوعده

                                                           

(.67سورةاملائدة)(1)
 .(239ص:)،1ط،الرمحن الكرمي تيسري،السعدي(2)
 .(6/263)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(3)
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جلًيايفقولهويتمضحذلك،ومثلهذاالوجوبأخذههللاعلىالعلماءالذينهمورثةاألنبياء

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿املوىلسبحانه:

 .(1)﴾ ٺ ٺ ٿٿ ٿ ٿ ٹ

كثريقال ابن هللا–العماد هللا،كالممعاينعنالكشفالعلماءعلىفالواجب" :-رمحه
هللاذمهمعماننتهياملسلمونأنأيهاوتعليمه؛فعليناذلكوتعلُّممظانِّّه،منوطلبهذلك،وتفسري

.(2)"  يمهوتفهوتفهمهوتعليمه،إلينااملنزلهللاكتابتعلممنبه،أمرانمباأنمتروأنبه،تعاىل

 عدم االنشغال ابألعداء واملناوئني: -ج 
هلذااملعىنقوله .(3)﴾...ڃ ڃ ڃڄ ڄ ڄ  :﴿...يدلُّ

الأنبهمراًدادعفعليكونأنجيوز ﴾ڃڃ﴿:قوله":-رمحههللا–يقولابنعاشور
يفاجمازعمالًمستدعيكونأنوجيوز،همإايأذاكدعأي:،حقيقتهيفمستعمالًدعفيكونيعاقبهم؛

إليك؛أًذىمنمنهميصدرمباتكرتثالأي:،يؤذيممايقولونهفيمااالغتماموعدماالكرتاثعدم
اقتصروااملفسرينوأكثر،وجمازهحقيقتهيفاللفظاستعمالمنوهذابذلك،االهتماممنأجلُّفإنك
والوجه،األخرياالحتمالهذاعلى صادقًاأذاهمبرتكاألمريكونفاملعنيني؛كالعلىاحلمل:

النيبءيرتفعأنأي:هبم،اإلضرارنعابلكفوصادقًاأقواهلم،منالنيبءبهيؤذونعماابإلعراض
معن وهذاله؛عمومالخاصٍّأًذىعنإعراضٌوهذاشأنه،يفمنهميصدرماعلىمؤاخذهتِّ

.(4)"آجلعقابإىلويكلهمأذاهميرتكأنهيقتضي

                                                           

 (.187عمران)سورةآل(1)

 .(1/6)،1ط،القرآن العظيم تفسري،ابنكثري(2)
 (.48سورةاألحزاب)(3)

 .(22/58)،د.ط،والتنوير التحرير،ابنعاشور(4)



139 

إايهمدعوتكبسببأًذىمنبكينزلونهمباتبالال:أي":-رمحههللا–لالسيدطنطاويوقا
العادلحبكمه-تعاىل-هللاحيكمحىتمنهميصيبكماعلىواصربواألواثن،األصنامعبادةتركإىل

.(1) "وبينهمبينك

 اآلاثر السلبية املرتتبة على طاعة الكافرين:
ىهللا هنح الكافرعنطانبيه طاعتهممعصيةعة فعلمبذلكأنح هللا،لهين؛ وقدبنيم

،(2)﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ..﴿قال:تعاىلعاقبةتلكاملعصيةحيث

ذلكويربز،كانهلااألثرالكبرييفالتأثريعلىحياةاملسلمنيواملتابعةأمورٌهذهالطاعةونتجعن
العنصراناآلتيان:

  عقداًي:احنطاط املسلمنيأوال : 
حيثته؛عقيديفوالتخلفاالحنطاطدركاتبلغقداملتأخرةالعصوريفاإلسالميالعاملإن"

يفواخلوض،الدمخيلالكالمعلموحواشي،خزعبالتإىلوذهب،الصاحلالسلفعليهماترك
التزامهيفاحنطاطو،واهنيارًافساًداتزيدهبلحالأبيتصلحهوال،للواقعمتحتُّالبيزنطيةنقاشات

رديئةًهزيلةًصورةًلناسلاخللفهؤالءأعطىحىتوالعزةوالتميز،اجلهادمنالعقيدةهذهمبقتضيات
نورإطفاءيفطامعنيوصوبحدبكلمنعليهيتكالبونالدينهذاأعداءجعلتاإلسالم،عن
.(3)"هللا.

 احنطاط القيادات اإلسالمية: اثنيا : 
طاطيفالعواملالتالية:ويظهرذلكاالحن

 األكفاء: غري إىل األكفاء من اإلمامة انتقال -أ 
                                                           

 .(11/223)،1ط،الوسيط التفسري،الطنطاوي(1)
 (.36سورةاألحزاب)(2)

(3)ّ  .(389:ص)،1ط،اإلسالم يف والرباء الوالء،القحطاينِّ
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أهبة،لهأيخذواوملعدة،لهيعدواوملأكفاء،لهيكونواملرجالاخلطريباملنصهذاتوىل"
متعاليماإلساليسيغواوجيلهم،وملعصرهميفوكثريون،األولونتلقىكماوخلقيةدينيةتربيةيتلقواومل

 .(1)"بزعامتهاواالضطالع،اإلسالميةاألمةبقيادةتليقإساغة

 مية:اإلسال احلياة حتريفات  -ب 

يفَتريفاتووقعتاآلن،إىلتسدملاإلسالمردميفونتيجًةملاسبقفقدظهرتثلمات"
 .(2)"اإلسالميةاحلياة

 السياسة: عن الدين فصل -ج 

يستغنونمبكانوالدينالعلممنيكونواملهؤالءفإنا؛عمليوالسياسةالدِّينبنيفصلوقع"
واقتضتأرادواإذا-واستعانواوالسياسة،ابحلكمفاستبدواالدينوأهلالعلماءمنغريهمعنبه

 واستغنوامصاحلهميفواستخدموهممتخصصني،كمشريينالدينورجالابلفقهاء-املصاحل
قيصريةوأصبحتالدين،رقابةمنالسياسةفتحررتشاءوا،مىتوعصروهمشاؤوا،إذاعنهم

 .(3)"عضوًضاوملًكامستبدة،كسرويةأو

 احلكومة: رجال يف اجلاهلية النزعات -د 

منهمكثرييفكانبلواألخالق،الدينيفكاملةأمثلةًاخللفاءحىتاحلكومةرجاليكنومل"
للناسأسوةوأصبحواواالجتماع،العامةاحلياةيفونفسيتهمروحهمفسرتونزعاهتا،للجاهليةعروق

األمرحركةوفقدتاحلسبةوارتفعتواألخالقالدينرقابةوزالتوميوهلم،وعوائدهمأخالقهميف

                                                           

 .(121:ص)،1ط،املسلمني ابحنطاط العامل خسر ماذا،الندوي(1)

 .(122:ص)،املصدر السابق،الندوي(2)

 .(122:ص)،املصدر السابق،الندوي(3)
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يفاالهنماكهذاومعاملنحطة،األخالقوهبذهالسرية،سلطاهنا،وهبذهاملنكرعنوالنهياملعروف
.(1)"األنبياءخلفاءمقامالدنيايفتقوموأناإلسالم،سالةرتؤدينأأمةتستطيعالاملالهي

 

 لإلسالم: متثيلهم سوء -ه 
والاإلسالم،ميثلونالفقط،وسياستهمألنفسهمممثلنيويذرونأيتونماكليفهؤالءنوكا

ففقدتالنادريفإالاألخالقيةتعاليمهوالاملدين،نظامهوالاحلريب،قانونهالالشرعية،سياسته
بدأ"ورويب:أمؤرخلفظويف،بهثقتهموضعفتاملسلمنيغريقلوبيفوقوهتاأتثريهااإلسالمرسالة

 .(2)"اجلديدةالداينةبتمثيلالقائمنيصدقيفتشكبدأتالبشريةألن؛ابالحنطاطاإلسالم

 والبدع: الضالالت -و 
وميزة،الدنياوعنالصحيحنالديعناملسلمنيشغلتبدعٌالديينِِّّّالنظامعلىطرأت"
فإذاوحفظه؛صحتهيفوإعجازهالدينهذاوميزة،الدينهذامنهوإمنااألرضأممبنياملسلمني

نسجتهااليتوالنظمأهلها،حرفهااليتاألداينعلىلهيكنملوأهواؤهمالناسعقولفيهعملت
الدنيالسعادةضامًنايكنوملاملعصوم،والعلماحملفوظالوحيمنفيهمامبقدارإالأيديالناس

.(3)"الناسإليهذبوينجالعقوللهختضعأبنحقيًقايكنوملواآلخرة،

***

 
 

                                                           

 .(122:ص)،1ط،ملسلمنيا ابحنطاط العامل خسر ماذا،الندوي(1)

 .(123:ص)،املصدر السابق،الندوي(2)

 .(124:ص)،السابقاملصدر ،الندوي(3)
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 .-املنافقون وصفاهتم-انع صَ م  املطلب الثالث: خطر العدوّ  الداخليّ  الْ 
وهوالصنف،لظاهربعدأنتناولتالباحثةيفاملطلبالسابقاحلديثعنالعدواخلارجيا

ذلكالصنفاآلخرسيتناولحديثهايفهذااملطلب،السورةاألولالذيوقعالتحذيرمنهيفهذه
خطرًامنسابقه املصانع،الذيهوأشدُّ الداخليُّ وقبلاستهاللاحلديثعناملضامني،وهوالعدوُّ

وهوعلىالنحوالتاِل:،ذهالفئةوالتطبيقاتالرتبويةاملستنبطةحيسنتقدميتعريفخمتصرخيتصهب

 النفاق يف اللغة:
انقطاععلىأحدمهايدلصحيحان،أصالنوالقافءوالفاالنون":-رمحههللا–الابنفارسٍق

وإغماضهشيءٍإخفاءعلىواآلخروذهابه،شيء النـمفحقُاألصلاآلخرأما. لهاألرضيفسربٌ:
والنمافِّقحاء،مكانٍإىلخمحرلحصٌ عٌمو: حفإذا،جحرهمنالريبوعيـُرحقـمُقهُضِّ عحاءِّقبلمنأيتِّ ضربالقحاصِّ

فكأنيظهر؛ماخالفيكتمصاحبهألنالنِّّفاق؛اشتقاقومنه،خرجأي:فانتفق،هبرأسالنمافِّقحاءح
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،اخلروجوهوواحٌد،البابيفاألصلأنموميكن،خفاءيفاإلميانمنهوخيرجأومنه،خيرجاإلميان
.(1)"منهاخلروجميكنالذيالنافذاملسلك:والنـمفحقُ

ُصوصابملعىنالعربُتحعرفرهملحرإسالمِّي ،والنِّّفحاُق:اسمٌ"  .(2)"بِّهِّاملخر

 االصطالح: النفاق يف
.(3)"قوالًاإلميانويظهراعتقاًداالكفريضمرالذيهو":املنافق

راُهوح:"النفاق-رمحههللا–قالاإلمامأمحد ّللميكفرأحن،لركفر اإلِّسرالموحيظرهرغحريهويعبدابِّ يفِّ
انُواالمذينقنيالرُمنحافِّمثل،العحالنِّيحة ."(4)هللارحُسولعهدعلىكح

أما،اآلونةتلكيفابدواومجيُعهم،وخذهلمهبمنبيهتعاىلهللاأخربوهؤالءاملنافقونقد"
دعليهقُلحطريُإمنا،الكفريُبطنأنهيُظحنُّأحدٍعلىاملنافقيُطلقفالاآلن .(5)"الزنديقأوالرُملحِّ

 نوعا النّ فاق:
 :عتقادياال النفاق   -1

الدينمنخمرجالنوعوهذاالكفر،ويُبطناإلسالم،صاحبهيُظهرالذياألكربالنفاقوهو
النار.مناألسفلالدركيفوصاحبهابلكلية،

 :العملي النفاق -2
امللة،منخُيرجالوهذاالقلب،يفاإلميانبقاءمعاملنافقني؛أعمالمنشيءٍعملوهو"

.(1)"خالًصامنافًقابسببهصارحكثروإذاونفاق،إميانفيهيكونُوصاحبهذلك،إىلوسيلةلكنه

                                                           

 .(5/454)،د.ط،مادة)نفق(،اللغة مقاييس،ابنفارس(1)

 .(5/98)،د.ط،مادة)نفق(،واألثر احلديث غريب يف النهاية،ابناألثري(2)
 .(218:ص)،1ط،التعريفات،اجلرجاين(3)
 .(55:ص)،1ط ،السنة أصول،أمحدبنحنبل(4)
 .(218:ص)،1ط،الفقهية التعريفات،الربكيت(5)
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 التطبيقات واآلاثر الرتبوية املستنبطة يف التحذير من املنافقني:
وإمكانوالتضليلابخلداععليهوامتازالكفر،يفساواهألنهكافر؛المنوأسوأأضرُّاملنافق

حيصلالالذيالكافرخبالفقلياًل،منهواحلذرشديًدا،إيذاؤهفيكون،املسلمنيصفوفيفتسلُّلِّه
وميكنإمجالتلكالتطبيقاتاملستنبطة،(2)الظاهرةحبقيقتهاملسلمنيخيدعأنميكنوالاالشتباه،فيه

العنصريناآلتيني:ذااملطلبيفمنه

 املنافقون هم العدوُّ احلقيقي: أوال : 
،إالانالكثريونمنالدسائسللمسلمني،وماميارسونهمناإلساءةألهلاإلسالمرغممايكنهاملنافق

سببني:إىلذلكويرجعاألعداء،مناملسلمنيتغيبعنأذهاهنمهذهالفئةعنداحلديثعن
إىلاالطمئنانمننوًعاحيدثمماالنفسيةاحلواجزكسرعلىتساعداملظهريفاملشاركةأن:أوهلما

اآلخر.الطرف
أفراًداابعتبارهماملسلمنيعلىمباشرةيقعالاملنافقنيأعمالَتدثهالذيالسيءاألثرأن:واثنيهما

مناملنافقني.العدوحلقيقةفعليالابلوجودحيسالالفردجيعلممامجاعة،ابعتبارهمعليهميقعوإمنا
كثريامناملنافقني،ودعاإىلاست ،حضارخطرهم،وحماربتهمابحلجةوالربهانلذاَتدثالقرآنالكرمي

. ...   ﴾(3)ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ  :﴿...قالخذاحليطةواحلذرمنهموأ

األوساطعنغائبٌنهتكادجتزمأبوعميقكبريرٍمعىًنعلىيقف﴾...ۆئ ۆئ..﴿يفاملتأملإنبل"
والكافرالوثيناملشرككانإذاأنهوهوالصراع،معادلةعلىالتأثرييفالكبريةأمهيتهرغماإلسالمية

تفيداليتوالالمابأللف،﴾...ۆئ ﴿شاكلتهعلىومناملنافقفإنالكتايبوالكافراملرتدعدًوا،
هوليساألعداءالئحةيفالقومهؤالءإدخالأنمإىلإشارةواضحةوهيفيهم،العدوحقيقةكمال

                                                                                                                                                                                     

 .(86:ص)،د.ط،يضادها ما وبيان التوحيد عقيدة،الفوزان(1)
 .(397:ص)،املصدر السابق،زيدان(2)
 (.4سورةاملنافقون)(3)
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علىإليهمالنظرليصبحالالئحة؛هذهرأسىعليوضعواأنهواملطلوبوإمنااملطلوب،كمال
.(1)"املسلمةللجماعةاألولالعدوأهنمأساس

 وجوب احلذر من املنافقني ومن كيدهم: -اثنيا
ماشيًئاخمتلفةٌاألعداءمنالنوعهذامعللصراعيةاإلسالمالرؤيةترمسهااليتالعامةاخلطةإن

لتضمنوذلكاحلذر،مبدأتفعيلعلىأوالًتركزفهيغريهم،عمللصراعترمسهااليتالعامةاخلطةعن
تثريأندونالداخلمناملسلمةاجلماعةعلىالتأثريإىلاهلادفةاحملاوالتلكلالسماماملفعولإبطال
الذيالداخليالتناحريفاالستغراقيشبهفيماالطاقةتستنرزفقداليتاجلانبيةاكلاملشمنالكثري
."الذات"ابجتاهعركةاملحيول

إالّواملوضوعيةالذاتيةللمعطياتتبعاآلخر،واقعٍمنختتلفاحلذرهذاإجراءاتأنورغم
:يليفيماوهياهلدفنماألدَناحلدَتققأنميكناليتالعامةاإلجراءاتبعضهناكأنم

 :أبقواهلم الثقة عدم -أ
شخصيتهيفالبارزةالسماتمنتصبحيثحبمنهوتتكررالنفاقعالماتعليهتظهرالذي"

حبيثأبقواله،نثقالأبنمطالبونأننايعينوهذا،العدالةساقطاإلسالميةالشريعةعرفيفيصري
الكذبأننستحضرعندماخصوًصاقائلها،بعدالةمنسلالابختصارألنناتصديقها؛إىلنسارع

﴾   ..ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ﴿:تعاىللقااملنافقني،عندهبااملعمولالسياساتمن

(2).
إنبل علىالتغطيةاملنافقونهباحياولاليتوالتربيراتالتعليالتكلنقابلجيعلناذلك

ينخدعالفاملؤمنوالتربير،التعللأشكالكانتمهمااالطمئنان،علىالشكِّّبتقدميمواقفهم

                                                           

 .(2/169)،د.ط،اجلاهلية واهلوية يةاإلسالم اهلوية بني املسلم،الشحود(1)
 (.74سورةالتوبة)(2)
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ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ پ پ پ  ﴿:تعاىلقالالكالم،مبعسول

وأنبأانبعالماتكم،هللاعرّفناقدأبقوالكم،نثقولننصدقكم،لنبصراحةهكذا. ..﴾(1) ٺٿ

.تعلالتكمحبقيقة
جنعلأناملرفوضةالسذاجةمنفإناملؤمنني،معالظنحسنإبعمالمطالبنيكناوإذا

.(2)"كاملؤمننياملنافقني

 :آرائهم إىل امليل عدم -ب
يفحمصورالقومفهحمُّالذاتية؛املصاحلمصنعيفمطبوخةًاملنافقنيأراءتكونامغالًبا"

بقضيةيتعلقفيماخصوًصاالسالمة،أعرافمعيتناسبمباإالّيشريونالأشخاصهم،

الذينمنليسوااملنافقنيأنكما، ..   ﴾(3)چ چ چ ڇ ڇ..﴿:تعاىلقال،تهومتطلباالصراع

خطورةهبم!وتكمناإليقاعإىلحماولةٍيفاملؤمننيعلىابلضرريرجعمبايشريونفقدم،جانبهيؤمن
.جًدامجيلةأفكارًاجتعلهاخرفةومزمنمقةبطريقةتطرحكوهنايفاآلراءهذه

الكلماتهواملسائلوتقديراألمورعلىاحلكميفاألولمقياسهجيعلالاملؤمنلكن
خلفاملسترتةواملعايناأللفاظ،وراءالكامنةاحلقيقةعنيبحثبلنمقة،املواملصطلحاتخرفةاملز

.املتاعبكلفهولوبهواالهتداءاحلقمعرفةأوالًويهمهاملصطلحات،
ڄ ﴿:تعاىلقالآرائهم،إىلامليلمناحلذرهونافقنياملمعالتعامليفاألصلجيعلولذلك

. ...  ﴾(4)"(1)ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چچ 

                                                           

 (.94سورةالتوبة)(1)

 .(2/169)،د.ط،اجلاهلية واهلوية اإلسالمية اهلوية بني املسلم،ودالشح(2)
 (.81سورةالتوبة)(3)

 (.48األحزاب)(سورة4)
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:ضدهم العامة التعبئة -ج
األمة؛دورتفعيلمنالبداجتاههيفاملنافقةالعناصرتتحركالذيالدورمفعولنبطللكي"

علىاملنافقونيشكِّلهااليتاخلاصةورةاخلطإداركمنميكنهالذيابلوعياإلسالميالعامالرأيتنويرب
.الفكريةللفواصلوتعميقغرسٍعمليةيفاألمة،

احتوائهمإىل،املنافقنيمعالصراعيفاخلاصةاملنهجيةخاللمنيسعىاإلسالمأنمورغ
حالةمنبقوةٍحُيذِّراملقابليفأنهإالّاإلسالمي،اجملتمعمنهايسلمأنميكنالظاهرةًابعتبارهم
مستوىعلىواسعةمساحةعلىاإلبقاءضرورةيعينمماالتعايش،أجواءتولدهاقداليتاالسرتخاء
بيداليتاألوراقتفريغإىلتتجهذكيةخطةيفالتمايز،موقعمنالتعايشفيكونالنفسية؛الفواصل
مراجعةإىلالبعضعوتدقدالبطالةمنحالةًعندهموتنشئالتأثري،علىقدرهتامناملنافقني
.(2)"الذات

 :العدو مع تعاوَّنم من احلذر -د
يدخلمنذلكيفويستوياإلسالمي،الصفِّّالخرتاقساسيةاألاألداةهماملنافقنيإن"

ڍ ڌ  ُّ﴿الذينالعناصرمنأنهيكتشفأنبعدالغرضهلذاالعدوُّجيندهومنابتداءً،الغرضهلذا

ڑ ڑ ک ک ک ک  ﴿املتأرجحةاملواقفخاللمنعليهملتعرفايتموالذين،(3)َّ﴾...ڌ

-االلتزام–التدينمسألةمتيعاليتالعاطفيةاألساليبخطيفالسريعنوبعيدا؛(4)﴾...گ گ گگ
اآلنإىلتعاينالزالتاإلسالميةاحلركةإنيقالأنميكن،الشكليةاملظاهربعضيفخمتزلةوجتعلها

                                                                                                                                                                                     

 .(2/170)،طد.،اجلاهلية واهلوية اإلسالمية اهلوية بني املسلم،الشحود(1)
.(2/170)،املصدر السابق،الشحود(2)
 (.10سورةالبقرة)(3)

 (.143سورةالنساء)(4)
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿:تعاىلقالوالكافرين،املنافقنيبنيالقائمعاونللتالساماألثرمن

(2)"(1)﴾ ..ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

املنافقنييفاجملتمعاملسلمعلىمرّو علىوجود لنستطيعالقضاء البدأنندركأننا إننا
مكائدهم من اجملتمع َتصني ميكننا أنه ،إال الوعييفالساحة؛ودسائسهم،العصور وذلكبنشر

وأغراضهمالكتشافهم،وفهمخمططاهتم،ومكائدهمواحلذرمنهم.،اإلسالميةوالتنبهلصفاهتم
وهوماوجهإليه،وإمناميكنناماهوأكربمنذلك،يتوقفدورانابحلذرمنهمفحسبوال

﴾   .. ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ  ﴿:قالاملنافقني،جهادمنالكرمينالقرآ

كلعنتتغافلاليتالكاذبةاجملاملةأساليبمنالناسعليهاعتادعماابالبتعاديشعرمما،(3)
ماالعملمراحلمنمرحلةلكلفاجلماعة،ومصلحةالفردإلميانملهددةاواألخطار،السلبيات
يفوأبلغإجيابيةأكثريكونقداملنافقةالعناصرلبعضاملباشراالستهدافأنإىلإضافةيناسبها،

.داملقصوَتقيق
بلالسيف،استعمالحدِّإىل-العلماءمجهوررأيحسب-يصلالاجلهادهذاأنعلى"

رؤوسعلىلُيعرفواحلقيقتهمالعلينوالكشفخطورهتم،منوالتحذيرعالماهتم،يانببيكون

.... ﴾(4)ۆئ ۆئ ۈئۈئ  :﴿... بقولهكامالًوعًياواعًيااجلميعفيكوناألشهاد،



***

                                                           

 (.52سورةاملائدة)(1)

 .(2/170)،د.ط،اجلاهلية واهلوية اإلسالمية اهلوية بني املسلم،الشحود(2)
 (.73سورةالتوبة)(3)

(.4سورةاملنافقون)(4)
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خامتة البحث:

مبعده..أمابعد،احلمدهللوحده والصالةوالسالمعلىمنالنيبِّ
وبعدَتقيقاألهدافاملرجوةمنهذهالدراسة؛فقد،الرسالةومطالبهاهصيفمباحثهذفبعدالغو

توصملتالباحثةإىلالنتائجالتالية:
 نتائج الدراسة:
كثريٍةمتنوعةسورةاألحزابسورٌةذاتمكانةعظيم-أ ٍة؛فقداشتملتعلىمضامني

،اجلوانباإلميانيةوالتعبديةبويةيفوقداستقتالباحثةمنذلك:املضامنيالرت،وخمتلفة
 واجلوانباالجتماعيةوالسياسية.

عمليةٌ-ب اإلميانية ،التممامحدِّإىليصلتدرجيًيا؛حىتماملسلمتسعىإىلبناءالرتبية
وسنة،هللابكتابمتمسًكاالذيجيعله ،ويراقبهابنفسهنفسهوحُياسب،نبيه

 نفسه.تربيةويتابع

يةاإلميانيةيفسورةاألحزابمنخاللاألمرابلتوكلاإلشارةإىلهذهالرتبتظهر-ج
به،علىهللا اإلميانابلغيب،وحسنالظنِّ وأهلواستشعارتعظيمالنيب،وكذا

 .بيتهالكرام

 تعنيعلىالثباتعلىالدين-د إهنا إذ منها؛ البدم اإلميانيةضرورٌة ،واإلميانالرتبية
منالطاعات املعاصيواملنكرات،واالزدايد علىجمانبة ثُّ ععلىالزهديف،وَتح وتشجِّّ

 الدنيا.

ويكسب،وحدهمنآاثراإلميانابلغيب:أنهيبعثعلىإخالصالعملهلل-ه
الق احلقّصاحبه يف الدنيوية،وة املظاهر احتقار ،ويبعثعلى الغلِّّ إخراج على ويعني

 .مناجلسدواحلقد



151 

وهومشتمٌلعلىالسمعيوالعمل،يعينالوثوقمباعندهللاالتوكلعلىهللا-و
 املعنيعلىَتقيقالرجاء؛فهواليعينأبًداتركالعملوالتواكل.

وهومعنٌيعلى،:أنهينجيمنخوفالفقرتوكلعلىهللامنأعظمماحيققهال-ز
كذلكيزيلعنالنفساخلوفوالرعب،املنكراتوالبعدعن،لزومالطاعات وميِّدُّ،وهو
 ويكسبهالرضاابملقسوم.،املتوكلابلقوة

 -ح بيته وأهل أزواجه هم البيت الراجح-أهل ،-على هللا عظممهم وقد
 .يمهوتشريفهلنبيهكتعظ،وشرمفهم

الوسيلةالهللاوسؤ،اءبه:اتباعماجممايتحققبهتعظيمناوتوقريانلنبينا-ط
عنهاوالعنايةبسنمته،واعتقادأنهبشٌرالملك،له والبعدعنإيذاءالسالكني،والذبُّ

 لطريقه.

:االقتداءبنسائهوأهلبيتهمنأعظمماتتمثلبهاملرأةاملسلمةجتاهتعظيمالنيب-ي
به أمرن مبا يفبيتهايفاالئتمار فتحافظعلىقرارها عنوتب،؛ التربجوالسفور عد

 وتؤيتزكاةماهلا.،وتقيمصالهتا،نفسها

قالهشيخاإلسالم-ك قيليفبيانمفهومالعبادةما جامعأبهنا:اسمٌ،منأمجلما
 نة.والباطالظاهرةواألعمالألقوالامنويرضاههللاحيبهمالكل

لهوعملهقبلقوله؛فينبغيبفعقدوةوهو،يفأقوالهوأفعالهالتأسيابلنيب-ل
 عليناالتأسيبهيفذلك.

واحملبُّالضيق،وقتيفسيماوالحال،كلِّّعلىمنهينبغياإلكثارهللاذكر-م
 !لشدائدانزولعندحمبوبهينسىالحبهيفالصادقُ

 هللا-ن أمر نبيه على والسالم ابلصالة األكابرلنا حقوق معرفة ،يعلمنا:
وكثرةالصالةوالسالمعلىرسولنا،والعنايةمبقامالقدوةللناس،عرتافابلفضلألهلهواال
. 
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الكتابوالسنة-س حبروفها،تعليم على،اليعينفقطالعناية أيًضا مشتمٌل بلهو
كبعضأهلالكتابالذينليسهلملتعرفعلىمعانيها؛حىتاألمراب اليكونالقارئ

 وةفحسب!منهحظ إالالتال

ويظهر،والعالقةمعخلقه،وهيتتمثليفالعالقةمعهللا،األمانةأمرهاعظيمٌ-ع
يًضاكماأهناتظهرأ،منزوجٍةوأبناءوإعطاؤهمحقوقهم،أثرذلكيفالتعاملمعاألسرة

 ويفبيعاإلنسانوشرائه.،يفتبليغدينهللا

 -ف احلياة بناء تعين: االجتماعية ابإلصالحالرتبية وتعاهدها اإلنسانية االجتماعية
ّ،والتعامليّ،يفالنُّمواألخالقيّ،للوصولهباإىلحدِّالتممام ،والتعاوينِّ ،والثقايفِّ وكلِّّ

االجتماعية احلياة إصالح شأنه من السورة،ما هذه يف ذلك خاللويظهر من
الذيو،وتقريرأدبدخولبيتالنيب،تطهريأهلبيتالنبوة إلغاءالتبينِّّ

 كانمتأصالًومنتشرًايفذلكاجملتمع.

نيةاليتتعنيعلى،الرتبيةالسياسيةتعين:التنشئةعلىالتعاليمالدينية-ص والقواننيالرابم
الن أمور زمام م،اساستالم قيادهتح شئوهنمو،وتوِلِّّ هذه،إدارةح إىل اإلشارة ظهرت وقد

 األحزاب سورة يف الظاهرالرتبية اخلارجّي العدوِّ من التحذير خالل والداخلّي،من
الرتبوية،؛فالميكنالتعاملمعهذينالعدوينعانِّصحمُالر امللكة كانتلههذه إالملن

السياسية.
 ات:املقرتح            

 ابلبحث-أ الكرمي القرآن وآايت سور تتناول اليت الرتبوية البحوث تشجيع ضرورة
خريها،والتحليل حىتيعمم اإلسالمي؛ اجملتمع بني نشرها على اجلميع،والعمل وينتفع
 بثمرهتا.

،امنيالرتبويةاليتوردتيفسورةاألحزابيفمناهجناالرتبويةضرورةتطبيقاملض-ب
 واألسريةعلىوجهاخلصوص.،تنااالجتماعيةويفحيا
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ويتعلممنخاللالقرآنالكرمي،يرتىبومجاعاتأن،جيبعلىاجملتمعاملسلمأفراًدا-ج
الصحيحة املطهرة؛حىتيستوعباألهدافالنبيلة النبوية الرفيعةوالق،والسنة الثابتة ،يم

 والسنةالنبويةاملطهرة.،كالقرآنالكرمي،ولنجيداملسلمونمصدرًاأومرجًعاللثقافةوالعلم
واليتتعتمدعلى،العلميةالتأصيليةتوجيهالباحثنيوتشجيعهمعلىإجراءالبحوث-د

 املصادرالرئيسةللتشريعاإلسالمي.
والندواتاليتهتتمبتدريبالباحثنيعلىاستخداماملنهجاالستنباطيعقداملؤمترات-ه

والسنةالنبويةاملطهرة.،يفالقرآنالكرمي
 


***
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 فهرس اآلايت القرآنية
 الصفحة ورقمها اآلية
 رة البقرةسو 

121[10]..َّ ڍ ڌ ڌ
78[78]..َّ   ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ُّ

30[166] ہ ہ ھ
1 [185]...ں ں

50[197]...َّ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ
18[211]... ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 سورة آل عمران
90 [110]َّ..  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ

110 [135-134]... ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ
53 [173]..ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی 

112[187]      ٻ ٻ پ پٱ ٻ ٻ َّ
 سورة النساء

34 [32]  ہ ھ ھ ھھ
 سورة املائدة

90 [2]..ەئ وئ وئ ۇئ
57 [67] چ چ چ چ ڇ ڇ

 سورة األعراف
83 [172]َّٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

45[187]َّ..وئ ۇئ ۇئ 
 سورة األنفال
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83 [27]َّٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

69 [45]َّى ائ ائ ەئ ەئ 

88[75]َّوئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 
 سورة التوبة

121 [74]َّ ٺ ٺ ٺ ٿ 

120  [81]َّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ

121 [94]ٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ 

71 [103]َّڱ ڱ ڱ ڱ ں 
 سورة هود

52[123]َّک ک گ گ 
 سورة يوسف

18 [7]ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ 

42 [17]َّ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

7[41]ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ 
 سورة احلجر

49 [49]َّۈئ ۈئ 

15[95]َّ ٿ ٹ ٹ
 سورة اإلسراء

1[9]َّٿ ٿ ٿ ٿ  ٺ ٺ ٺ

105 [80]َّژ ژ ڑ ڑ ک 
 سورة احلج

31 [15]َّىئ يئ جب حب خب مب ىب 
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 سورة املؤمنون
59[51]َّڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 

 
 سورة الفرقان

74[74]َّڻ ۀ ۀ ہ ہ 
 سورة العنكبوت

95 [45]َّې ې ې ې  ۉ

47 [64]َّٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ 
 سورة الروم

19[22]ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
 سورة األحزاب

44  [1] َّٱ ٻ ٻ ٻ 
57،108 [1]َّٻ پ پ پپ 

24 [9]َّڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 
27 [11-10]َّڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ 

49 [48-3]َّڦ ڦ ڦڦ 
99 [4]َّڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ 

102 [5]َّڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ 
103 [5]َّھ  ہ ہ ہ ھ ھ

63،57 [6]َّۇ ۆ ۆ 
59،111 [7]َّٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

 [11]ڳ ڳ ڳ 
71 [12]َّڱ ں ں 
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71 [15]َّېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 
70،72 [21] وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ َّ

 [22]َّ حئ مئ ىئ يئ

32 [23]َّ ٱ ٻ ٻ ٻ

34،63 [28] ھ ھ ھ ے
35،66 [29] ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ

64 [31]َّٻ ٻ ٻ 
63،92 [32]َّٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 

65 [32] َّڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
93 [33] ڃ ڃ ڃ

94،95 [33]َّڇ ڇ ڇ ڍ 
57 [33] ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ َّ
97 [33] ک ک َّ

55،78 [34] گ گگ 
35 [35]ڻ ڻ ۀ

115 [36]َّ       ٱ ٻ ٻ
36،37،86 [37]َّ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

 [37]َّ ڃ ڃ چ
61 [38]َّ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ُّ

37 [40]َّ ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ
111 [43]َّ حب خب مب ىب

109،121 [48]َّ ڄ ڄ ڄ
60 [50]َّ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں
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38،64 [53]َّ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ
96 [53]َّ ۆئەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

98 [55]َّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ
74 [56]َّ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ

61 [57] ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ
 [63] َّ ٱ ٻ ٻ ٻٻ

16 [70]َّ ۀ ہ ہ ہ ہ
83[72]َّ ۋ ۅ ۅ

 سورة سبأ
120[13]َّ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ

 سورة ص
3[21] ڄ ڃ ڃ ڃ

 سورة غافر
51[37-36] ڑ ڑ ک ک ک ک

 سورة الشورى
93 [13]َّ چ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

72 [18] َّ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ
131[43-36]َّ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ

 سورة األحقاف
52[17] ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 سورة الفتح
55 [1]َّ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ

56 [18]َّ ک ک ک گ گ
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56 [24] ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ
131[29]َّ ٱ ٻ ٻٻ

 سورة احلجرات
68[15]َّ ھ ھ ے ے ۓ

 سورة ق
72[3]َّ ٿ ٿ ٿ ٿٹ

 ورة القمرس
117[22]َّ ې ې ې ې

 سورة احلديد
99[28]َّ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ

 سورة احلشر
78[9]َّ ې ې ى ى

 سورة املنافقون
2167[4]َّۉ ۋ ۅ ۅ ۉ

 سورة التغابن
82[13] ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

 رة التحرميسو 
88 [3]َّ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

156 [11]َّ ھ ھ ے ے ۓ

77 [11]َّ ۅ ۉ ۉ ې
 سورة اإلنسان

76[9-8] ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ
 سورة النبأ
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88[2-1] ٱ ٻ
 سورة النازعات

155[24]َّ ڃ ڃ چ چ
 سورة البلد

131[17] ۅ ۅ ۉ ۉ ې
 سورة العصر

130[3-1]َّ ٱ
 سورة الكوثر

110[2] ڎ ڎ ڈ
 فهرس األحاديث النبوية

 الصفحة درجته طرف احلديث
81صحيحشحُكورًاعحبرًداأحُكونُأحفحالح
65صحيحأمرهابتدرواأمرهمإذا
ُؤحذِّّنحمسحِّعرُتمُإِّذحا

67صحيحيـحُقولُمحامِّثرلحفـحُقوُلواامل
بِّمحثحلُإِّمنمحا ،صحاحِّ بِّكحمحثحلِّالُقررآنِّ صحاحِّ بِّلِّ 80صحيحاإلِّ
صحالِّححألمتحِّّمحبُعِّثرتُإِّمنمحا قِّ حخرالح 103يحصحاألر

رُ 86حسنالنمبِّيِّّنيحمحعحاألحمِّنيُالصمُدوقُالتماجِّ
ُكوزحيردٌجحاءح ِّّإِّىلحامررحأحتحهُيحشر 37صحيحالنميبِّ
84صحيحهللاحيـحعرُبُدواأحنرالرعِّبحادِّعحلحىهللاِّححقُّ

ٍرأحبُودحخحلح تحأرذِّنُبحكر 34صحيحهللاِّرحُسولِّعحلحىيحسر
زحابُِّسورحةُكحانحتر تـُقررحأُاألححر ِّّزحمحانِّيفِّ 21ضعيفالنميبِّ
؟ُسورحةحتـحقررحأُكحأين زحابِّ 21حسناألححر



161 

زحابُِّسورحةُالرُقررآنِّوحقحائِّمحةُ قحائِّمحةٌشحيءٍلُِّكلِّّ 17موضوع            األححر
ٍشبِّنرتحزحيـرنحبحاّللمِّرحُسولُومجحتـحزحلحمما 38صحيحجححر
ُتمرأحنمُكمرلحور تـحوحكُّلِّهِّححقماّللمِّعحلحىتـحوحكمُلونحُكنـر 51صحيحلحُرزِّقـرُتمر
ًااّللمِّرحُسولُكحانحلحور ًئاكحامتِّ يـر يِّمِّنحشح 37صحيحالوححر

105ضعيفيـحعرلحمُوحُهوحأحبِّيهِّغحريرِّإِّىلحمحااّدعىرجلمنلحيرسح
ءٍُكلمأحرحىمحا إِّالمشحير 36حسنلِّلرِّجحالِّ

صحلمى رحعحلحيهِّهللاُصحلمىمحرمةًعحلحيممحنر 76صحيحٍتمحرماعحشر
16موضوع         هحلحهراأحهحمحلمعحوحابِّزححراألحةحورحسُأحرحقـحنرمح

ُكرُالحمحنر ُكرُالحالنماسحيحشر 75صحيحاّللمحيحشر
نمامسحِّعحامررحأًاّللمُنحضمرح ًئامِّ يـر 68صحيحشح
86صحيحبـحيرعِّهِّمحاكحةُبـحرححمِّقحتروحكحذحابحكحتحمحاوحإِّنر
لُّوالحنرمحافِّيُكمرتـحرحكرتُوحقحدر ُهتحضِّ 81صحيحبـحعردح
افُِّئوُهمحعرُروفًاإِّلحيرُكمرصحنحعحوحمحنر 75صحيحفحكح

33صحيحقِّتحاٍلأحوملِّعحنرغِّبرتُاّللمِّرحُسولحايح
 

***
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 م هلمجَ رتَْ فهرس األعالم املْ 

 الصفحة األعالم
49ابناألثري
41األزهري

46األصفهاين
94ابناألعرايب

109أللباينا
23األلوسي

34أنسبنالنضر
34البغوي

21أبوبكراألنباريّ
25أبوبكرالنيسابوري

23البيهقي
ّ 16الثعليبِّ

14اجلاحظ
23ابنجزيالكليب

55اجلصاص
50الدينمجال

9ابنجينِّ
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89اجلوهري
80ابنحجر

72ابنحزماألندلسي
26أبوحيان

35اخلازن
89ابنخلدون

62خولةبنتحكيم
17الديلمي
9الدينوريّ

55الرازي
بنحبيش 21زرُّ

9الزركشي
23الزخمشري

24الزهري
55زيدبنأرقم

47السعدي
49أبوالسعود

47يدبنجبريسع
59السنيكي

60سيدقطب
7ابنسيده
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15السيوطي
31الشاطيب

62جابرأمشريكبنت
56الشنقيطي

34الطربي
112طلقبنحبيب

21الطيالسي
22ابنعادلالدمشقي

10ابنعاشور
15عبدالرمحنبنأيببكر

80العثيمني
25ابنعجيبة
21الزبريعروةبن
94ابنالعريب

43ابنعساكر
33ابنعطية

55عكرمة
73أبوعليالفارسي

36اريةأمعمارةاألنص
20أبوعمروالداين
8القاضيعياض
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89ابنفارس
94الفرماء

24قتادةبندعامة
21القرطيب

75القشريي
20القارئابنكثري
8الكفوي
17الكناين
23املراغي

81غريةبنشعبةامل
20مكيبنأيبطالب

17املناوي
24موسىبنعقبة

108النسفي
81النووي

26نظامالدينالنيسابوري
33الواحدي
34الوادعي

 
***
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 فهرس املصادر واملراجع

-هـ1434اليسر،)القاهرة:دار،1ط،املسلمة لألقليات النوازل فقه،يسريحممد،إبراهيم -1
م(.2013

حممود-يالزاوطاهر:َتقيق ،واألثر احلديث غريب يف النهاية،حممدبناملبارك،األثريابن -2
 م(.1979-هـ1399،العلمية)بريوت:املكتبة،د.ط،الطناحي

،دكتوراةيفالرتبيةرسالةماجستري،األهداف الرتبوية للعبادات يف اإلسالم،أمحدحممدحسني -3
 غريمنشورة.،قسمأولالرتبية،معةطنطاجا،كليةالرتبية

)د.م:عامل،1ط،عملفريقمبساعدة ،رةاملعاص العربية اللغة معجم،احلميدعبدخمتارأمحد -4
م(.2008-هـ1429،الكتب

إحياء)بريوت:دار،1ط ،مرعبعوضحممد:احملقق ،اللغة هتذيب،أمحدبنحممد،األزهري -5
 م(.2001،العريبالرتاث

السعوديةالعربية)اململكة،1ط ،لألزهري القراءات اينمع -هـ1412،سعودامللكجامعة:
 .م(1991

د.ت(.،الفكر)بريوت:دار،د.ط،البيان روح ،حقيإمساعيل،اإلستانبوِل -6
 م(.1999-هـ1419،املناردار)د.م:،2ط ،القرآن علوم يف دراسات ،بكرحممد،إمساعيل -7
دار)بريوت:،د.ط،فؤادعبدالباقيحممد:صححهورقمه ،املوطأ،أنسبنمالك،األصبحي -8

 م(.1985-ـه1406،إحياءالرتاثالعريب
احملقق ،القرآن غريب يف املفردات،حممدبناحلسني،األصفهاين -9 ،الداوديعداننصفوان:

 هـ(.1412،الشاميةالدارالقلم،بريوت:دار-)دمشق،1ط
إشراف ،السبيل منار أحاديث ختريج يف الغليل إرواء ،لديناانصرحممد،األلباين -10 زهري:

م(.1985-هـ1405اإلسالمي)بريوت:املكتب،2ط،الشاويش
املعارف،1ط،وفوائدها فقهها من وشيء الصحيحة األحاديث سلسلة مكتبة ،)الرايض:

م(.1995-هـ1415
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دار،1ط ،ألمةا يف السيئ وأثرها واملوضوعة الضعيفة األحاديث سلسلة ،املعارف)الرايض:
 م(.1992-هـ1412

د.ت(.،تبةاملعارف)الرايض:مك،5ط،والرتهيب الرتغيب صحيح
د.ت(.،اإلسالمي)بريوت:املكتب،د.ط،وزايداته الصغري اجلامع صحيح
والتوزيع،للنشرغراسمؤسسة )الكويت:،1ط ،-األم - داود أيب صحيح  -هـ1423

(.م2002
.(م1991-هـ1411،االسالمياملكتب)بريوت:،1ط،الرتمذي سنن ضعيف

 د.ت(.،.ن)د.م:د،د.ط ،الواقع فقه
،السامرائيّإبراهيم:احملقق،األدابء طبقات يف األلباء نزهة،حممدبنالرمحنعبد،األنباريّ -11

م(.1985-هـ1405املنار،)األردن:مكتبة،3ط
احملقق ،الناس كلمات  معاين يف الزاهر،القاسمبنحممد،األنباري -12 ،الضامنصاحلحامت:

 م(.1992-هـ1412،الرسالة)بريوت:مؤسسة،1ط
احملقق ،البخاري صحيح،إمساعيلبنحممد،البخاري -13 دار،1ط،زهريحممد: طوق)د.م:

هـ(.1422،النجاة
وقاروط،بديوي -14 ،د.ت،مشق)د،2ط،تربية األطفال يف ضوء القرآن والسنة ،يوسف

 هـ(.1423
)بريوت،1ط ،الفقهية التعريفات ،اإلحسانعميمحممد،الربكيت -15 ،العلميةالكتبدار:

 م(.2003-هـ1424
:أصلهوراجعصححه،األندلس أئمة اتريخ يف الصلة،امللكعبدبنخلف،بشكوالابن -16

 .م(1955-هـ1374،اخلاجني)د.م:مكتبة،2ط،احلسيينالعطارعزتالسيد
،عمربنإبراهيم ،السور مقاصد على لإلشراف النظر مصاعد،عمربنإبراهيم،البقاعي -17

 م(.1987-هـ1408،املعارفرايض:مكتبة)ال،1ط
 د.ت(.اإلسالمي،الكتاب)القاهرة:دار،د.ط ،والسور اآلايت تناسب يف الدرر نظم
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هـ1426،العاصمةدار:ايض)الر،11ط ،الفضيلة حراسة ،هللاعبدبنبكر،زيدبكرأبو -18
 م(.2005-

حققه،اإلميان شعب ،احلسنيبنأمحد،البيهقي -19 ،1ط،حامداحلميدعبدليالععبد:
م(.2003-هـ1423،الرشد)الرايض:مكتبة

)مصر:،2ط،شاكرحممدأمحد:وتعليقَتقيق ،الرتمذي سنن،عيسىبنحممد،الرتمذي -20
 (.م1975-هـ1395 احلليبالبايبمصطفىومطبعةمكتبةشركة

علي:َتقيق ،والعلوم الفنون اصطالحات كشاف  موسوعة،عليبنحممد،التهانوي -21
 .م(1996،انشرونلبنان)بريوت:مكتبة،1ط،دحروج

احملقق ،العبودية ،احلليمعبدبنأمحد،تيميةابن -22 )بريوت:،7ط ،الشاويشزهريحممد:
 .م(2005-هـ1426اإلسالمياملكتب

احملقق ،الفتاوى جمموع جممع)املدينة،د.ط،قاسمبنالرمحنعبد: اعةلطبفهدامللكالنبوية:
 م(.1995-هـ1416الشريف،املصحف

احملقق ،النبوات أضواء،1ط،الطواينصاحلبنالعزيزعبد: -هـ1420السلف،)الرايض:
 م(.2000

َتقيق ،قرآنال تفسري عن والبيان الكشف،حممدبنالثعليبأمحد -23 ،عاشوربنحممدأيب:
م(.2002-هـ،1422العريبالرتاثإحياء)لبنان:دار،1ط

احملقق ،التعريفات كتاب،حممدبنعلي،اجلرجاين -24 العلماءمنمجاعةوصححهضبطه:
 م(.1983-هـ1403،العلميةالكتب)بريوت:دار،1ط،الناشرإبشراف

احملقق ،الصحابة معرفة يف لغابةا أسد،الكرمأيببنعلي،اجلزري -25 -معوضحممدعلي:
 م(.1994-هـ1415،العلميةالكتب)بريوت:دار،1ط،املوجودعبدعادل

هـ1417العريب،الكتابدار )بريوت:،1ط،تدمريالسالمعبدعمر:َتقيق ،التاريخ يف الكامل
 م(.1997-

عين ،القراء طبقات يف النهاية غاية ،باعالضحممدعلي:احملقق،حممدبنحممداجلزري،ابن -26
 هـ(.1351،تيميةابن)د.م:مكتبة،د.ط،برجسرتاسر.بنشرهج
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 د.ت(.،الكربىالتجارية)د.م:املطبعة،د.ط ،العشر القراءات يف النشر
)بريوت:،1ط،اخلالديهللاعبد:احملقق ،التنزيل لعلوم التسهيل،أمحدبنحممد،ابنجزي -27

 هـ(.1416،األرقمأيببناألرقمدارشركة
)بريوت:،د.ط،قمحاويالصادقحممد:احملقق ،القرآن أحكام،عليبنأمحد،اجلصاص -28

 هـ(.1405،العريبالرتاثإحياءدار
،املهديالرزاقعبد:احملقق ،التفسري علم يف املسري زاد،عليبنالرمحنعبد،ابناجلوزي -29

 هـ(.1422 ،العريبالكتاب)بريوت:دار،1ط
َتقيق ،العربية وصحاح اللغة اتج الصحاح،محادبنإمساعيل،اجلوهري -30 أمحد:   بدع

 م(.1987-هـ1407،للمالينيالعلم)بريوت:دار،4ط،عطارالغفور
عبدحممود:احملقق ،الفحول طبقات إىل الوصول سلم ،هللاعبدبنمصطفى،حاجيخليفة -31

 م(.2010إرسيكا،)تركيا:مكتبة،د.ط،األرانؤوط-القادر
احملقق ،األحكام أصول يف اإلحكام،أمحدبنعلي،حزمابن -32 ،د.ط،شاكرحممدأمحد:

 د.ت(.اجلديدة،اآلفاقدار:)بريوت
بنحسني:احملقق ،الكلوم من العرب كالم  ودواء العلوم مشس،سعيدبننشوان،احلمريي -33

دار،املعاصرالفكردار)بريوت:،1ط،وآخرانالعمريهللاعبد -هـ1420،الفكرمشق:
 م(.1999

 هـ(.1411،املناردار:)اخلرج،1ط،السنة أصول ،حممدبنأمحد،ابنحنبل -34
2001-هـ1421،الرسالة)بريوت:مؤسسة،1ط،وآخرون،األرنؤوطشعيب:َتقيق،املسند

م(.
م(.1995-هـ1416،احلديث)القاهرة:دار،1ط،شاكرحممدأمحد:وَتقيق
 هـ(.1411،املناردار:)اخلرج،1ط،السنة أصول

حممدعلي-املوجودعبدعادل:احملقق ،الكتاب علوم يف للبابا،عليبنعمر،احلنبلي -35
 م(.1998-هـ1419العلميةالكتب)بريوت:دار،1ط،معوض

احملقق ،التفسري يف احمليط البحر،يوسفبنحممد،أبوحيان -36 ،د.ط،مجيلحممدقيصد:
 هـ(.1420،الفكر)بريوت:دار
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،1ط،شاهنيعليحممد:تصحيح ،التنزيل اينمع يف التأويل لباب،حممدبنعلي،اخلازن -37
هـ(.1415العلميةالكتب)بريوت:دار

هـ1351،العلمية)حلب:املطبعة،1ط السنن، معامل،حممدبنمحدسليمانأبو،اخلطايب -38
 م(.1932-

دار،د.ط،للقرآن القرآين التفسري،يونسالكرميعبد،طيباخل -39 ،العريبالفكر)القاهرة:
 د.ت(.

،عطاالقادرعبدمصطفى:وَتقيقدراسة ،بغداد اتريخ،عليبنأمحد،طيبالبغدادياخل -40
هـ(.1417،العلميةالكتب)بريوت:دار،1ط

:)بريوت،2ط،شحادةخليل:ققاحمل،اتريخ ابن خلدون ،حممدبنالرمحنعبد،خلدونابن -41
 م(.1988-هـ1408الفكر،دار

احملقق،الزمان أبناء وأنباء األعيان اتوفي،حممدبنأمحد،خلِّّكانابن -42 ،عباسإحسان:
م(.1994،صادر)بريوت:دار،د.ط

 هـ(.1423،املعرفةدار:بريوت)،4ط ،النبوي األدب،العزيزعبدحممد،اخلرحوِل -43
احملقق ،القرآن آي عدّ  يف البيان،سعيدبنانعثم،الداين -44 ،1ط،احلمدقدوريغامن:

 م(.1994-هـ1414،والرتاثطاتاملخطو)الكويت:مركز
،د.ط،احلميدعبدالدينحمييحممد:احملقق ،داود أيب سنن،األشعثبنسليمان،أبوداود -45

 العصرية،د.ت(.)صيدا:املكتبة
،النعحيميحمممد:عليهوعلقالعربيةإىلنقله،العربية املعاجم ملةتك،آنبيرترينهارت،ُدوزِّي -46

م(.2000-1979منواإلعالم،الثقافةوزارة:راق)الع،1ط،اخلياطمجال
)بغداد:مطبعة،1ط،اجلبوريهللاعبد:احملقق ،احلديث غريب،مسلمبنهللاعبد،الدينوري -47

 هـ(.1397،العاين
)د.م:،1ط ،معروفعّوادبشار:احملقق ،األعالمو  املشاهري ووفيات ماإلسال اتريخ،الذهيب -48

 م(.2003،اإلسالميالغربدار
م(.1998-هـ1419،)لبنان:دارالكتبالعلمية،1ط ،احلفاظ تذكرة
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)بريوت:،3ط،األرانؤوطشعيبالشيخإبشرافاحملققنيمنجمموعة:احملقق ،النبالء أعالم سري
 م(.1985-هـ1405،مؤسسةالرسالة

احملقق ،الستة الكتب يف رواية له من معرفة يف الكاشف ،1ط،خلطيباأمحد-عوامةحممد:
 م(.1992-هـ1413القرآن،علوممؤسسة-اإلسالميةللثقافةالقبلة)جدة:دار

،الدارالنموذجية-)بريوت:املكتبةالعصرية،5ط،خمتار الصحاح،حممدبنأيببكر،الرازي -49
 هـ(.1420

ـ(.ه1420،العريبالرتاثإحياء)بريوت:دار،3ط،الغيب مفاتيح،عمربنحممد،الرازي -50
،1ط،هللاعوضبنطارق:وترتيبمجع،التفسري روائع ،أمحدبنالرمحنعبد،ابنرجب -51

م(.2001-هـ1422،العاصمة)الرايض:دار
د.ن،12ط ،الكرمي آنالقر  علوم يف دراسات ،الرمحنعبدبنفهد،الرومي -52 ،)د.م:

 م(.2003-هـ1424
احملقق،لغوينيوال النحويني طبقات،احلسنبنحممد،الزبيديّ -53 ،إبراهيمالفضلأبوحممد:

د.ت(.،املعارف)د.م:دار،2ط
احملقق ،القاموس جواهر من العروس اتج،حمّمدبنحمّمد،الزمبيدي -54 ،احملققنيمنجمموعة:

 د.ت(.،هلدايةا)د.م:دار،د.ط
البايبعيسىة)د.م:مطبع،3ط،القرآن علوم يف العرفان مناهل،العظيمعبدحممدالزُّررقاين -55

د.ت(.،وشركاهاحلليب
احملقق ،القرآن علوم يف الربهان ،هللاعبدبنحممد،الزركشي -56 ،1ط،الفضلأبوحممد:

 م(.1957-هـ1376،)بريوت:داراملعرفة
 م(.2002،للمالينيالعلم)د.م:دار،15ط،األعالم،حممودبنينالدخري،الزركلي -57
بنعمرو،الزخمشري -58 دار،3ط،التنزيل غوامض حقائق عن لكشافا،حممود بريوت: (

هـ(.1407،العريبالكتاب
 هـ(.1423،)محص:مطبعةاليمامة،املنهج الرتبوي اإلسالمي للطفل،هباءالدين،الزهوري -59
 م(.2001-هـ1421،الرسالةمؤسسة:)بريوت،9ط ،الدعوة أصول،رميالكعبد،زيدان -60
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دار،د.ط ،التاسع القرن ألهل الالمع الضوء،نالرمحعبدبنحممد،السخاويّ -61 )بريوت:
 د.ت(.،احلياةمكتبة

)بريوت:،1ط،عطاالقادرعبدحممد:َتقيق ،الكربى الطبقات،سعدبنحممد،ابنسعد -62
 م(.1990-هـ1410،العلميةالكتبدار

عبد:احملقق،املنان كالم  تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري،انصربنالرمحنعبد،السعدي -63
م(.2000-هـ1420،الرسالة)بريوت:مؤسسة،1ط،اللوحيقالرمحن

وزارةالعربية)اململكة،2ط ،التوحيد كتاب  شرح السديد القول ،اإلسالميةالشئونالسعودية:
 هـ(.1421

)بريوت:،د.ط ،الكرمي الكتاب مزااي إىل السليم العقل إرشاد،حممدبنحممد،السعودبوأ -64
 د.ت(.،العريبالرتاثياءإحدار

،1ط،عباسبنغنيم-إبراهيمبنايسر:احملقق ،القرآن تفسري،حممدبنمنصور،السمعاين -65
 م(.1997-هـ1418 الوطن،)الرايض:دار

احملقق ،القرآن يف يلتبس ما بكشف الرمحن تحف،حممدبنزكراي،السنيكي -66 عليحممد:
 م(.1983-هـ1403،كرميالالقرآن)بريوت:دار،1ط،الصابوين

هـ(.1412الشروقالقاهرة:دار-)بريوت،17ط،القرآن ظالل يف،إبراهيم قطبسيد -67
احملقق ،املخصص،إمساعيلبنعلي،سيدهابن -68 دار)بريو،1ط،جفالإبراهمخليل: ت:

 م(.1996هـ1417،العريبالرتاثإحياء
احملقق ،القرآن لومع يف اإلتقانبكر،أيببنالرمحنعبد،السيوطي -69 الفضلأبوحممد:

 م(.1974-هـ1394،للكتابالعامةاملصرية)مصر:اهليئة،4ط،إبراهيم
 د.ت(.،الفضيلة)د.م:دار،د.ط ،القرآن ترتيب أسرار
ققاحمل ،اخللفاء اتريخ مكتبة،الدمرداشمحدي: املكرمة: -هـ1425،البازمصطفىنزار)مكة

 م(.2004
 د.ت(.،)بريوت:دارالكتبالعلمية،1ط ،احلفاظ طبقات
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الكتب)بريوت:دار ،د.ط ،الشايفعبدأمحد:وصححهضبطه ،النزول أسباب يف النقول لباب
 د.ت(.،العلمية

احملقق ،والرسوم احلدود يف العلوم مقاليد معجم مكتبة )القاهرة:،1ط،عبادةإبراهيمحممد:
 م(.2004-هـ1424،اآلداب

)د.م:،1ط،سلمانآلحسنبنمشهور:احملقق ،املوافقات،موسىبنراهيمإب،الشاطيب -70
 م(.1997-هـ1417 ،عفانابندار

،1ط،جيزيالتوالعزيزعبد:احملقق ،السور خصائص القرآنية، املوسوعة،جعفر،الدينشرف -71
 هـ(.1420،اإلسالميةاملذاهببنيالتقريب)بريوت:دار

 م(.1997،اليومأخبار)مصر:مطابع،د.ط ،الشعراوي سريتف،متوِلحممد،الشعراوي -72
،د.ط،ابلقرآن القرآن إيضاح يف البيان أضواء ،املختارحممدبناألمنيحممد،الشنقيطي -73

 م(.1995-هـ1415،والنشرللطباعةالفكر)بريوت:دار
بريوت:دار)،د.ط ،السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر ،عليبنحممد،الشوكاين -74

د.ت(.،املعرفة
هـ(.1414،الطيبالكلمدار-كثريابنبريوت:دار-)دمشق،1ط،القدير فتح
 يثاألحاد يف املصنف املسمى "الكتاب ،املصنف،حممدبنهللاعبدشيبة،أيبابن -75

 هـ(.1409،الرشد)لرايض:مكتبة،1ط،احلوتيوسفكمال:احملقق ،واآلاثر"
،1ط ،الكرمي القرآن يف والتمكني النصر بفقه املؤمنني تبصري،حممديعل،الصمالميب -76

 م(.2001-هـ1422التابعني،مكتبةالصحابة،مكتبة:القاهرة،)الشارقة
رية    م(.2008-هـ1429،املعرفةدار)بريوت:،7ط ،أحَداث يلَوحتل وقائع عرض   ،الّنبوية السّ 

احملقق ،صنفامل،مهامبنالرزاقعبد،الصنعاين -77 )اهلند:،2ط،األعظميالرمحنحبيب:
 هـ(.1403،العلمياجمللس

)بريوت:،1ط،األعالم من اهلند اتريخ يف مبن اإلعالم ،الدينفخربناحليعبد،الطاليب -78
 م(.1999هـ،1420،حزمابندار
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احملقق،األوسط املعجم،أمحدبنسليمان،الطرباين -79 عوضبنطارق: حملسناعبد-هللا
د.ت(.،احلرمني)القاهرة:دار،د.ط،احلسيين

احملقق ،القرآن أتويل يف البيان جامع،جريربنحممد،الطربي -80 ،1ط،شاكرحممدأمحد:
 م(.2000-هـ1420 ،الرسالةمؤسسة)بريوت: 

احملقق ،الروضة خمتصر شرح،القويعبدبنسليمان،الطويف -81 احملسنعبدبنهللاعبد:
 م(.1987-هـ1407،الرسالةمؤسسة:)بريوت،1ط،الرتكي

دار،1ط ،الكرمي للقرآن الوسيط التفسري،سيدحممد،طنطاوي -82 ،مصرهنضة)الفجالة:
 م(.1997-198

،الرتكياحملسنعبدبنحممد:احملقق ،الطيالسي اودد أيب مسند،داودبنسليمان،الطيالسي -83
 م(.1999-هـ1419،هجر)مصر:دار،1ط

،للنشرالتونسية)تونس:الدار،د.ط ،والتنوير التحرير ،حممدبنالطاهرحممد،بنعاشورا -84
م(.1984

 د.ت(.،)د.م:د.ن،د.ط،العرب شعر يف القرآن غريب،عباسبنهللاعبد،ابنعباس -85
اب -86 الربحّن هللايوسف،عبد عبد احملقق،األصحاب معرفة يف االستيعاب،بن حممدعلي:

م(.1992-هـ1412اجليل،)بريوت:دار1ط،البجاوي
:احملقق،التوحيد كتاب  شرح يف احلميد العزيز تيسري،هللاعبدبنسليمان،الوهابعبدابن -87

 م(.2002-هـ1423ي،االسالمدمشق:املكتب-)بريوت،1ط،الشاويشزهري
،وآخرانالعطية،نمروا:َتقيق ،سالم بن للقاسم القرآن فضائل،سالّمبنالقاسم،ُعبيدأبو -88

 م(.1995-هـ1415،كثريابنبريوت:دار-)دمشق،1ط
ابنالسعودية:دارالعربية)اململكة،1ط ،والبقرة الفاحتة تفسري،صاحلبنحممد،العثيمني -89

 ـ(.ه1423اجلوزي،
 م(.2004-هـ1424،الثرايدار:)د.م،4ط ،األصول ثالثة شرح
 (.هـ1426للنشر،الوطندار:لرايض)ا،د.ط ،الصاحلني رايض شرح
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احملقق ،اجمليد القرآن تفسري يف املديد البحر،حممدبنأمحد،ابنعجيبة -90 ،رسالنأمحد:
 هـ(.1419،زكيعباسحسن)القاهرة:الدكتور،د.ط

،عطاالقادرعبدحممد:أصولهراجع ،القرآن أحكام ،هللاعبدبنأبوبكرحممد،ريبالعابن -91
م(.2003-هـ1424العلمية،الكتبت:دار)بريو،3ط

،الفكر)د.م:دار،د.ط،العمرويعمرو:احملقق ،دمشق اتريخ،احلسنبنعلي،عساكرابن -92
 م(.1995-هـ1415

،)سوراي:دارالرشيد،1ط ،عوامةحممد:احملقق ،التهذيب تقريب،عليبنأمحد،العسقالين -93
 م(.1986-هـ1406

)اهلند:جملس،2ط،ضاناملعيدعبدحممد/مراقبة:احملقق ،الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر
 م(.1972-هـ1392،العثمانيةاملعارفدائرة

طبعهعلىوأشرفصححه،البخاري صحيح شرح الباري فتح ،د.ط،اخلطيبالدينحمب:
 هـ(.1379املعرفةدار:بريوت)

:احملقق ،العزيز الكتاب تفسري يف جيزالو  احملرر،غالببناحلقعبد،عطيةابن -94 عبد
 هـ(.1422،العلميةالكتب)بريوت:دار،1ط،الشايفعبدالسالم

حممود:حققه،ذهب من أخبار يف الذهب شذرات،أمحدبناحليعبد،العمادابن -95
 م(.1986-هـ1406كثري،ابنبريوت:دار-دمشق)،1ط،األرانؤوط

ط،والسور الكرمي القرآن آايت تناسب يف الدرر مصابيح،مدحمبنعادل،العالءأبو -96
هـ(.1425،اإلسالميةاجلامعة)املدينةاملنورة:،129العدد

،العتيقة)د.م:املكتبة،د.ط ،اآلاثر صحاح على األنوار مشارق،موسىعياضبن،عياض -97
 د.ت(.،الرتاثودار

سعيد -98 أمحد الغامدي سالمي ومضامينها داري اإلر اإلنسانية يف الفكالعالقات اإل،
الرتبية،كليةدارةالرتبويةوالتخطيط،قسماإل،)رسالةماجستريغريمنشورة(وتطبيقاهتا الرتبوية
 .هـ1401جامعةأمالقرى
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،1ط،املنصورخليل:احملقق،العاشرة املئة أبعيان السائرة الكواكب،حممدبنحممد،الغزيّ -99
 م(.1997-هـ1418ية،العلمالكتب)بريوت:دار

 م(.2002-هـ1423،الرسالةمؤسسة:)بريوت ،1ط ،الرسل دعوة،أمحدأمحد،غلوش -100
 د.ت(.،)الدارالبيضاء:د.ن،د.ط،معجم علوم الرتبية،عبداللطيف،الفاريب -101
،د.ط،هارونحممدالسالمعبد:احملقق ،اللغة مقاييس معجم ،أمحدبنفارس،ارسابنف -102

 .م(1979-هـ1399،كرالف)د.م:دار
جملة،د.ط،والسور اآلايت مناسبات،حسنأمحد،فرحات -103 املنورة: اجلامعة)املدينة

د.ت(.،اإلسالمية
دار ،4ط ،االعتقاد صحيح إىل اإلرشاد،فوزانبنصاحل،الفوزان -104 ،اجلوزيابن)د.م:

 م(.1999-هـ1420
.ت(.د،)د.م:د.ن،د.ط،يضادها ما وبيان التوحيد عقيدة
مؤسسةيفالرتاثَتقيقمكتب:َتقيق ،احمليط القاموس،يعقوببنحممد،الفريوزآابدي -105

 م(.2005-هـ1426،الرسالةمؤسسة )بريوت:،8ط،الرسالة
)بريوت:املكتبة،د.ط ،الكبري الشرح غريب يف املنري املصباح ،حممدبنأمحد،الفيومي -106

 د.ت(.،العلمية
)بريوت:،1ط ،املصابيح مشكاة شرح املفاتيح مرقاةحممد،(سلطان)بنعلي،القاري -107

 م(.2002-هـ1422الفكر،دار
 هـ(.1408،)د.م:د.ن،3ط ،التوحيد كتاب  حاشية،حممدبنالرمحنعبد،قاسمابن -108
احملقق ،التأويل حماسن،حممدبنالدينمجالمدحم،القامسي -109 ،1ط ،السودعيونحممد:

 هـ(.1418،علميةالالكتب)بريوت:دار
،خانالعليمعبداحلافظ.د:احملقق،الشافعية طبقات،حممدبنأمحد،ابنقاضيشهبة -110

هـ(.1407،الكتب)بريوت:دارعامل،1ط
،1ط ،السلف عقيدة مفاهيم من اإلسالم يف اءوالرب  الوالء،سعيدبنحممد،القحطاين -111

 د.ت(.طيبة،دار:)الرايض
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،أطفيشوإبراهيم-الربدوينأمحد:َتقيق،القرآن ألحكام اجلامع،دأمحبنحممد،القرطيب -112
م(.1964-هـ1384،املصريةالكتب)القاهرة:دار،2ط
ققاحمل،النهاية بلوغ إىل اهلداية،طالبأيببنمكي،القرطيب -113 جامعيةرسائلجمموعة:

(.م2008-هـ1429،)الشارقة:جامعةالشارقة،1ط،الشارقةجبامعة
)مصر:،3ط،البسيوينإبراهيم:احملقق ،اإلشارات لطائف،هوازنبنالكرميعبد،القشريي -114

 د.ت(.،للكتابالعامةاملصريةاهليئة
)بريوت:،د.ط،الباقيعبدفؤادحممد:احملقق ،صحيح مسلم،احلجاجبنمسلم،القشريي -115

 د.ت(.،الرتاثإحياءدار
مكتبة،3ط ،القرآن لومع يف مباحث،خليلبنمناع،القطان -116 ،املعارف)الرايض:

 م(.2000-هـ1421
،إبراهيمالفضلأبوحممد:احملقق ،النحاة أنباه على الرواة إنباه،يوسفبنعلي،القفطيّ -117

 .م(1982-هـ1406،الثقافيةالكتبمؤسسة-العريبكرالفدار بريوت:-)القاهرة،1ط
،النفائس)د.م:دار،2ط ،الفقهاء لغة جممع،صادقحامد،قنييب،رواسحممدقلعجي -118

 م(.1988-هـ1408
 ،األانم خري حممد على الصالة فضل يف األفهام جالء ،بكرأيببنحممد،القيمابن -119

احملقق دار ،2ط،األرانؤوطالقادرعبد-األرانؤوطشعيب: )الكويت: -هـ1407العروبة
 م(.1987

 هـ(.1410،السعوديةاألوقافوزارة)د.م:موقع،د.ط ،املنافقني صفات
،3ط،البغداديابهللاملعتصمحممد:احملقق ،نستعني وإايك نعبد إايك منازل بني السالكني مدارج

 م(.1996-هـ1416،العريبالكتاب)بريوت:دار
كثريا -120 دار،د.ط ،والنهاية البداية،عمربنإمساعيل،بن -هـ1407،الفكر)د.م:

 م(.1986
-هـ1420،والتوزيعللنشرطيبةم:دار0)د،2ط،ساميسالمة:احملقق ،العظيم القرآن تفسري

 م(.1999
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هـ1395،روالنشللطباعةاملعرفة)لبنان:دار،د.ط،الواحدعبدمصطفى:َتقيق،النبوية السرية
م(.1976-
م(.2004،)املنصورة:دارالوفاء،1ط،َتقيق:أنورالباز،الشافعيني طبقات
 ،األخبار ولطائف التنزيل غرائب يف األنوار حبار جممع،عليبنطاهرحممد،الكجرايت -121

 م(.1967-هـ1387،العثمانيةاملعارفدائرةجملس)اهلند:مطبعة،3ط
:احملقق ،اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم الكليات،سىموبنأيوب،الكفوي -122

 د.ت(.،الرسالةبريوت:مؤسسة) ،د.ط ،املصريحممد-درويشعدانن
:احملقق ،املوضوعة الشنيعة األخبار عن املرفوعة الشريعة تنزيه،حممدبنعلي،الكناين -123

 هـ(.1399،العلميةلكتبا)بريوت:دار،1ط،الغماريهللاعبد-اللطيفعبدالوهابعبد
اهلند:)بنارس،3ط ،يحاملصاب مشكاة شرح املفاتيح مرعاة،حممدبنهللاعبيد،املباركفوري -124

 م(.1984هـ،1404،السلفيةاجلامعة
كثري،د.ط،أصول الفكر الرتبوي يف اإلسالم،عباس،حمجوب -125 ابن دار ،)دمشق:

 هـ(.1398
عبد:احملقق ،واحلديث القرآن غرييب يف املغيث موعاجمل،عمربنحممدموسىأبو،املديين -126

 .(م1986-هـ1406القرى،أممعةاملكرمة:جا)مكة،1ط،العزابويالكرمي
البايبمصطفىومطبعة)مصر:مكتبة،1ط،املراغي تفسري،مصطفىبنأمحد،املراغي -127

 م(.1946-هـ1365،احلليب
.د:حققه،والصلة املوصول لكتايب لتكملةوا الذيل،حممدبنحممد،املراكشي -128

بنحممدد.-عباسإحسان بشار-شريفة دار،1ط،وادعد. اإلسالمي،الغرب)تونس:
م(.2012

اجلوزي،ابندار،)الدمام،1ط،القرآن نزول أسباب يف احملرر،سليمانبنخالد،املزيين -129
.(م2006-هـ1427

،1ط،والرتبية واملنهج العقيدة يف السلف مواقف موسوعة،الرمحنعبدبنحممد،املغراوي -130
للكتاب،د.ت(.مراكش:النبالء،اإلسالميةاملكتبة)القاهرة:
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عامل،1ط،التعاريف مهمات على التوقيف،عليبنالرؤوفعبد،املناوي -131 )القاهرة:
 م(.1990-هـ1410الكتب،

احملقق ،ويالبيضا القاضي أحاديث بتخريج السماوي الفتح دار،د.ط،جمتىبأمحد: )الرايض:
د.ت(.،العاصمة

)بريوت:،1ط،الليثيهللاعبد:احملقق،مسلم صحيح رجال،أمحدبنعليّ،محنرُجويحهابن -132
 هـ(.1407،املعرفةدار

هـ(.1414،صادر)بريوت:دار،3ط،العرب لسان،مكرمبنحممد،منظورابن -133
 ،واجملتمع واملدرسة البيت يف وأساليبها اإلسالمية الرتبية ولأص،الرمحنعبد،النحالوي -134

 م(.2007-هـ1428،الفكردار:)بريوت،25ط
)دمشق،12ط،النبوية السرية،احليعبدبناحلسنأبوعلي،الندوي -135 ،كثريابندار:

هـ(.1425
 د.ت(.اإلميان،مكتبة:)مصر،د.ط ،املسلمني ابحنطاط العامل خسر ماذا

)حلب:،2ط،غدةأبوالفتاحعبد:َتقيق،شعيببنأمحد ،الصغرى السنن،ئيالنسا -136
 م(.1986-هـ1406،سالميةاإلاملطبوعاتمكتب

أحاديثهوخرجحققه ،الكربى السنن مؤسسة،1ط،شليباملنعمعبدحسن: )بريوت:
 (.م2001-هـ1421،الرسالة

،بديويعلييوسف:حققه ،التأويل قوحقائ التنزيل مدارك،أمحدبنهللاعبد،النسفي -137
 م(.1998-هـ1419الطيب،الكلم)بريوت:دار،1ط
َتقيق ،الوالة من العادلني فضيلة،هللاعبدبنأمحد،يمنعأبو -138 ،سلمانحسنمشهور:

 م(.1997-هـ1418،الوطندار:)الرايض،1ط
)بريوت:دار ،1ط،الشافعيحسنحممد:احملقق ،مسلم اإلمام صحيح على املستخرج املسند

 م(.1996-هـ1417،العلميةالكتب
-هـ1419للنشر،الوطن)الرايض:دار،1ط،العزازييوسفبنعادل:َتقيق،الصحابة معرفة

م(.1998
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حممد:عليهوعلقحققه ،القرآن محلة آداب يف التبيان،شرفبنحيىيزكرايأبو،النووي -139
 م(.1994-هـ1414،حزمابن)بريوت:دار،3ط،احلجار

عبد:احملقق ،الشايف ناصحال واألنيس الكايف الصاحل اجلليس،زكرايبناملعاىف،النهرواين -140
 م(.2005-هـ1426العلمية،الكتب)بريوت:دار،1ط،الكرمياجلندي

احملقق ،الفرقان ورغائب القرآن غرائب،حممدبناحلسن،النيسابوري -141 ،عمرياتزكراي:
 هـ(.1416العلميةالكتب)بريوت:دار،1ط
احملقق ،القرآن نزول أسباب،أمحدبنعلي،الواحدي -142 )الدمام:،2ط،احلميدانعصام:

 م(.1992-هـ1412،اإلصالحدار
 

***


